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अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  
D I S A B I L I T Y  N  E  W  S  L  E  T  T  E R 

ऩुनर्सथााऩना य विकासका रागग स्रोत केन्द्र नेऩार द्वाया प्रकागित ,िर्ा ३, अॊक ४ ,नोबेम्िय २०११ 

अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको रागग घयदैरो गिऺा – एक नमाॉ अभ्मास  
सभानताको रागग आिाज बक्तऩुयरे २०६८ सार फिैाख 
देखी अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको गिऺाको रागग 
एउटा नमाॉ अभ्मासको थारनी गयेको छ य मो अभ्मासराई 
मदद गिऺा भन्द्रारमरे सहमोग गयेभा धेयै गिऺािाट 
िन्न्द्चत अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरुको िैन्ऺक 
बविश्म अॊधकाय हुनिाट जोगगने कुया सॊर्सथाका अध्मऺ श्री 
सुयेस याजबण्डायी िताउनुहुन्द्छ । अगतअिक्त, आिागभनभा 
सभर्समा बएका, दैगनक रुऩभा गनयन्द्तय सहमोगी आिश्मक 
ऩरययहने तय सहमोगी प्राप्त गना नसकेका, घयिाट विद्यारम 
गनकै टाढा बएका तथा बौगोगरक कठीनाइका कायण 
विद्यारम जान नसदकयहेका य विद्यारमभै आिासीम सुविधा 
उऩरब्ध हुन नसकेका कायण ऩढ्न िा ऩढाइराई 
गनयन्द्तयता ददन नसक्ने अिर्सथाभा यहेका अऩाङ्गता बएका 
िारिागरकाको रागग औऩचारयक गिऺा घयभै ददने मस 
कामाक्रभको नाभ अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरूको रागग 
घयदैरो गिऺा ददइएको छ । मस कामाक्रभका कामाक्रभ 
सॊमोजक श्री सुभन ऩगरखेररे जनाए अनुसाय हार बक्तऩुय 
नगयऩागरका ऺेर गबरका मर्सता ५ जना विद्याथॉहरू छनौट 
गरय सुरु गरयएको मस कामाक्रभिाट औऩचारयक गिऺा 
बखाय सुरुिात गयेका विद्यथॉ देखी गरएय विगबन्द्न कायणरे 
ऩढ्दा ऩढ्दै विचैभा ऩढाइ छोड्न िाध्म बएका 
िारिागरकाहरु राबान्न्द्ित बैयहेका छन । मर्सता 
विद्याथॉहरुराई सिा प्रथभ नन्जकको कुनै विद्यारमभा बनाा 
गयाइ हयेक ददन २ घण्टा घयभै गएय ऩढाउनको रागग 
गिऺकको व्मिर्सथा गरयएको छ । तय गमगनहरुको ऩयीऺा 
बने बनाा बएको विद्यारमिाटै गरने व्मिर्सथा गरयएको छ । 
गनमुवक्त गरयएका गिऺकरे १ ददनभा ३ जना सम्भ 
विद्यागथाराई सभम ददने गरय व्मिर्सथा गरयएको छ । सुबरा 
पाउन्द्डेिन नेऩार, न्जल्रा विकास सगभगत रगामत 

  अऩाङ्गता बएका िारिागरकाका अगबबािकको सभेत 
आगथाक सहमोगभा सॊचागरत मस कामाक्रभिाट गनकै 
उत्सादहत देन्खएका सुभन मसराई विगबन्द्न गा.िी.स.हरुभा 
सॊचारन गन ेमोजनाभा तल्रीन यहेको िताउॉछन । तय धेयै 
ऩटक प्रमास गदाा ऩगन गिऺा विबागरे मसकुयाराई 
गॊगबयताऩूिाक नगरएकोभा बने उनरे गनकै दखु प्रकट गये ।  
अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुरे ऩगन अन्द्म िारिागरका सयह  
साभन्द्म विद्यारमभै ऩूणा रुऩभा सभािेि बइ सभान 
आधायभा गिऺा हागसर गना ऩाउनुऩन े य सो को रागग 
याज्मरे सिै दकगसभका उऩामहरु अिरम्िन गनुाऩन े
प्रािधान अऩाङ्गता अगधकाय सम्िन्द्धी भहासॊधीभा यहेका य 
उक्त भहासॊधीराई नेऩाररे अनुभोदन गरयसकेको बएताऩगन 
देिभा विद्यभान गरयिी, स्रोतको कभी, भैरीऩूणा सॊयचनाको 
अबाि, व्मवक्तगत सहमोगी उऩरब्ध गयाउने अभ्मास य 
प्रािधानको अबाि, उऩमुक्त कानून तथा सयकायी सॊयचनाऽ 
आिासीम सवूिधा, भैरीऩणूा ऩाठ्मक्रभ, गसकाइ तथा 
भुल्माॊक ऩद्धगत य सकायात्भक सोचको अबाि यहेको 
िताभान अिर्सथाभा मर्सता प्रिर ऺभता य सॊबािना िोकेका 
अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरुको गिऺाभा मस 
अभ्मासरे ऩक्कै ऩगन नमाॉ आमाभ थप्ने विश्वास गना 
सदकन्द्छ ।  

घयदैरो गिऺा कामाक्रभ अन्द्तगात गिऺा हागसर गरययहेका 
अऩाङ्गता बएका िारिागरका  
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गगतविगध 

सभादहत गिऺा सम्फन्द्धी २ ददने तागरभ  
बक्तऩुय सी.फी.आय. को बक्तऩुयका हयेक िारविका 
केन्द्रहरूराई अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरूको रागग 
सभेत भैरीऩूणा िनाउन सभादहत गिऺा सम्िन्द्धी तागरभ 
प्रदान गरय ऺभता विकास गन ेउदे्यश्म अनुरुऩ गत २०६८ 
कागताक २४ य २५ गते ददव्माॊकुय नाभक िार विकास य 
अगधकायभा काभ गन े सॊर्सथा रे सॊचारन गयेका ८ िटा 
िार विकास केन्द्रका स्रोत गिऺकहरुराई दइु ददने तागरभ 
प्रदान गरयमो । तागरभभा भुख्म रुऩभा अऩाङ्गताको कायण 
य प्रकाय, गिऺाभा अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको 
आिश्मकता ऩदहचान गन े तरयका, सभादहत कऺाको 
सॊयचना, खेर विगधिाट गसकाउने तरयका, साभान्द्म िार 
विकास, रगामत सभादहत गिऺासॉग सम्िन्न्द्धत अन्द्म 
विर्महरूभा प्रगिऺण ददइएको गथमो । हयेक िारविकास 
केन्द्रिाट १/१ जनाको  सहबागीता यहेको उक्त तागरभभा 
स्रोत व्मवक्तको रुऩभा श्री विष्णु बक्त किाॉ य विद्या 
याजबण्डायी हुनुहुन्द््मो । बक्तऩुय सी.फी.आय. रे विगत 
राभो सभमदेखी बक्तऩुय न्जल्राभा साभदहत गिऺाको 
विकासको रागग काभ गदै आएको छ य न्जल्राभा हारै 
सम्ऩन्द्न अऩाङ्गता सम्िन्द्धी त्माॊक सॊकरन अनुसाय 
७९८ जना अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुरे गिऺा हागसर 
गरययहेको त्म बक्तऩुय सी.फी.आय. रे प्रकािन गयेको एक 
प्रगतिेदनरे जनाएको छ ।     

अऩाङ्गता बएका व्मवक्तका एकर चीरकरा 
प्रदिानी  
सभानताको रागग आिाज बक्तऩुयरे बक्तऩुय दयिाय 
र्सक्िामयभा गत कागताक ९ य १० गते िायीरयक अऩाङ्गता 
बएका व्मवक्त तथा मुिा कराकाय श्री रन्मभबक्त बागसभा 
रे यचेका गचरहरूको एकर गचरकरा प्रदिानीको आमोजना 
गमो । ददनबय चरेको उक्त प्रदिानीराई बक्तऩुय घुम्न 
आएका विदेिी ऩमाटकहरु रगामत अन्द्म र्सथानीम 
सिासाधायणहरुरे अिरोकन गयेका गथए ।  
उक्त प्रदिानीभा विक्री बएका गचरहरूिाट उठेको यकभको 
१५ प्रगतित यकभ सभानताको रागग आिाजद्वाया सॊचरन 
बैयहेको अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरुको घयदैरो 
गिऺाको रागग उऩरब्ध गयाउने कुया कराकाय श्री बागसभा 
िताउनुबमो ।  

१०० ददने सीफीआय तागरभको ऩुनतााजगी 
तारीभ सम्ऩन्द्न  
आय.सी.आय.डी.नेऩरद्वाय २००९ य २०१० भा सॊचागरत सी. 
फी.आय.सम्िन्द्धी १०० ददने आधायबूत तागरभका 
सहबागीहरूराई मदह २०६८ कागताक २९ गते देन्ख भॊसीय ८ 
गते सम्भ १० ददने ऩुनतााजगी तागरभ प्रदान गरयमो । 
आय.सी.आय.डी. रे बक्तऩुय न्र्सथत आफ्नै तागरभ केन्द्रभा 
सॊचारन गयेको उक्त तागरभभा १०० ददनको तागरभ 
गरइसकेका ४ न्जल्रा (बक्तऩुय, काभ्रे, रगरतऩुय य सुनसयी) 
का  ८ जना सी.फी.आय. कामाकतााहरुरे बाग गरएका गथए।  

प्रदिानीभा गचर खरयद गदै विदेिी ऩमाटक दमाॉ तपा  कराकाय बागसभा । 
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अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूको अन्द्तयाविम ददिस २०११ एक प्रसङ्ग 
-भगनर् प्रसाई   

हयेक िर्ा झ ँमस िर्ा ऩगन ३ दडसेम्फय आउॉ दैछ य सम्िन्न्द्धत सयकायी गनकाम रगामत अऩाङ्गता ऺेरभा काभ गन ेसॊघ 
सॊर्सथाहरू उक्त ददिस भनाउने तमायीभा जुटीसकेका छन । ददिसहरू भनाउने भाभराभा हाम्रा देिका सॊघ सॊर्सथाहरू गनकै 
अगाडी देन्खन्द्छन य मर्सता ददिसहरुभा गरयने कामाक्रभहरू गनकै नै ताभझाभऩूणा हुने गछान । कगतऩम साभान्जक भुद्याहरू 
त मर्सता ऩगन छन जो ददिसका ददन भार आभ भागनसराई थाहा हुन्द्छ अरु ददन अत्तो ऩत्तो नै हुॉदैन । हयेक िर्ा 
दडसेम्िय ३ भा भनाइने अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूको अन्द्तयाविम ददिस ऩगन विगबन्द्न ददिसहरूको सूचीभा साभेर 
भहत्िऩुणा ददिस हो बन्द्दा पयक ऩदैन । मर्सता ददिसहरूको भहत्ि आफ्नो आफ्नो ठाउॉभा ऩक्कै होरा तय खास गयेय 
सभाजभा असाध्मै ऩछाडी ऩारयएका िगाहरुको सन्द्दबाभा भनाइने मर्सता ददिसहरु बने खारी भनाउनका रागग भनाउने 
बन्द्दा ऩगन त्मर्सता िगा य सभूदामका अगधकायका ऩऺभा याज्म य सभाजरे गयेका उऩरब्धीभुरक काभहरूभा गिा गन े
ददिसको रुऩभा भनाउन ऩाए कगत आनन्द्द आउॉ्मो होरा । िामद मो हयेक अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुको ऩगन सऩना य 
कल्ऩना हो । तय विडम्िना अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूको अन्द्तयाविम ददिसरे ऩगन हयेक ऩटक केदह गनश्कर्ा विदहन 
अन्द्तयकृमा, केदह प्रेकाडा सदहतका जुरुस, नेताको ऩट्मायराग्दो बार्ण सदहतका आभसबा, िाहेक केदह ददन सकेको छैन 
।  
के हयेक ददिसराई हाभीरे अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरूको अगधकाय प्रिद्धानको रागग याज्मरे एउटा ठोस सािाजगनक 
अठोट गरने ददन य िाॉकी ३६५ ददनराई उक्त अठोट कामाान्द्िमन गन ेददनको रुऩभा भनाउन गभल्दैन य ? के अऩाङ्गता 
अगधकायभा कामायत साभान्जक सॊघ सॊर्सथाहरूरे हयेक ददनराई अऩाङ्ग ददिस सॊझेय काभ गना गभल्दैन य ? के  हयेक 
दडसेम्िय ३ भा गयेको अठोटराई १२ भदहनाभा ऩुया गयेय अको अऩाङ्ग ददिसराई गिारे छाती पुराउने य नमाॉ अठोटभा 
एक्मिद्ध हुने ददनको रुऩभा भनाउन सदकन्द्न य ? ऩक्कै ऩगन अि मर्सता प्रश्नहरुको उत्तय खोज्ने िेरा आएको छ य 
मसको सूरुिात अऩाङ्गता ऺेरभा काभ गन ेअगधकायिादी सॊर्सथाहरूिाट बएय याज्मका गनकामहरूसम्भ ऩुग्नु जरूयी छ । 
तसथा आउनुहोस मस दडसेम्िय ३ राई अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुको अगधकाय सम्िन्न्द्ध अन्द्तयाविम भहासॊधीको 
कामाान्द्मिमनराई गाउॉ  गाउॉभा (काठभाॊडौका केदह सॊर्सथाको हाताभा िा प्राङ्गणभा हैन) थारनी गना अठोट गरने ददिसको 
रुऩभा भनाऔ ँय २०१२ को दडसेम्िय ३ भा उक्त अठोटराई ऩुया गयेकोभा खुगसमारी ददिसको रुऩभा भनाई ऩुन एउटा 
नमाॉ अठोट गरने ऩयम्ऩयाको थारनी गयँ । ति भार हाभीरे थोयै बए ऩगन मस ऩटकको ददिसको नाया "Together for 

a better world for all : Including Persons with Disabilities in Development" राई न्द्माम गयेको ठहनछे । 

बक्तऩुयभा यमारी तथा अन्द्तयकृमा गरयने   
बक्तऩुय न्जल्रा अऩाङ्ग सभन्द्िम सगभगतको आमोजनाभा 
दडसेम्िय ३ तारयखका ददन विहान ८ िजे बक्तऩुयको 
दधुऩाटीिाट अऩाङ्गता बएका व्मवक्त रगामत 
सयोकायिारा गनकाम य सभुदामका सिासाधायण व्मवक्तहरू 
सन्म्भगरत यमारी सुरु बइ उक्त यमारी िॊिगोऩार हुॉदै 
तौभडीभा आभसबाभा ऩरयणत हुने कामाक्रभ यहेको छ । 
आभसबाभा बक्तऩुय न्जल्राराई सॊविधानसबाभा 
प्रगतगनगधत्ि गन ेसाॊसद, सयकायी गनकामका   

प्रगतगनध, अऩाङ्गता अगधकाय कभॉ रगामतरे सॊिोधन गन े
तथा वििेर् प्रगतबा बएका य मस ऩटक एस.एर.सी. ऩास 
गन े अऩाङ्गता बएका व्मवक्त, अऩाङ्गता बएका 
िारिागरकाको गिऺाको रागग वििेर् सहमोग ऩमुााउने 
विद्यारम य अगबबािकराई सम्भान गन े कामाक्रभ छ । 
मसै गरय दडसेम्िय ४ भा न्जल्राका सयोकायिाराहरूसॉग 
अऩाङ्गताराई विकासका प्रकृमाहरुभा सभािेि गयाउने 
सिारभा अन्द्तयकृमा काममाक्रभ यहेको सभेत न्जल्रा 
सभन्द्िनम सगभगतरे जनाएको छ ।   
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एक्मुट इन्द्सेपराइटीस सीन्द्रोभ : डा. भहेन्द्र िहादयु भल्र  

धेयैजसो बाइयसको कायणरे भन्र्सतष्कभा राग्ने योगराई 
एक्मुट इन्द्सेपराईटीस गसन्द्रोभ बगनन्द्छ । एगिमारी 
भुरुकभा देन्खएको इन्द्सेपराइटीसभा धेयैजसो जाऩानी 
इन्द्सेपराइटीस (जे.ई.) हुन्द्छ जसको सॊक्रभण क्मुरेक्स 
ट्राइटनो नाभक एक ग्राभीण राभखुट्टेरे गयाउॉछ जुन धान 
खेत िा ऩानी जम्ने खाल्डा य ऩोखयीभा विकगसत हुन्द्छ । 
खास गयेय त्मर्सतो ऩानीभा िर्सने िा खेल्ने चया, हाॉस, 
सुॉगय, बैसी आददभा जे.ई. बाइयसको िवृद्ध हुन्द्छ य 
गमगनहरूिाट राभखुट्टेरे मो बाइयसको सॊक्रभण भागनसभा 
गयाउन सक्छ तय मो बाइयस भागनसिाट भागनसभा बने 
सदैन । मो योग नेऩारका तयाइका न्जल्राहरुभा िढी 
देन्खने गछा । मो योगिाट विश्वभा प्रगतिर्ा १५ देखी २० 
हजाय भागनसहरुको भतृ्मु हुनेगछा य विश्वभा झण्डै तीन 
अयि भागनसहरु जे.ई. सॊक्रभण हुने ऺेरभा िसोिास गछान 
। नेऩारभा सन १९७५ भा ऩदहरो ऩटक सॊकार्सऩद जे.ई. 
का वियाभीहरु देखा ऩयेका गथए बने मसरे भहाभायीको रुऩ 
बने १९७८ भा रुऩन्द्देही न्जल्रािाट गरएको गथमो । नेऩार 
सयकायरे मसको योकथाभ य गनमन्द्रणका रागग विगबन्द्न 
कामाक्रभहरू सॊचारन गदै आएको बएता ऩगन मसको ऩुणा 
उन्द्भुरन िा गनमन्द्रण बने गना सदकएको छैन । मो योग 
काठभाडौ उऩत्मका गबर ऩगन देन्खइसकेको छ । धेयै जसो 
ज्मेष्ठ देखी आर्ाढ सम्भभा देन्खने मो योग रागेको 
व्मवक्तहरुको और्त भतृ्मु दय २० प्रगतित यहेको छ य मो 
सिै उभेय सभुहभा हुने बएताऩगन ५० प्रगतित वियाभीहरू १ 
देखी १५ िर्ाका िारिागरकाहरू हुने गयेका छन । 
रऺणहरु  
अचानक ज्ियो आउने, टाउको दखु्नु, चेतन अिर्सथाभा 
ऩरयितान, िढी झको राग्ने िा अधाचेतन दकगसभको 
व्मिहाय, िेहोस हुने, िरययभा कम्ऩन आउने, तौर घट्ने, 
िान्द्ता हुने, ऩऺघात हुने आदद मसका भुख्म रऺणहरू हुन 
। हारसम्भको त्माॊकराई हेदाा मर्सतो योग रागेका 
व्मवक्तहरू एक गतहाइराई गनको हुन्द्छ, एकगतहाइ निाको 
सभर्समािाट ऩीडीत बइ िरययभा अऩाङ्गताको सभर्समाहरू 
देखा ऩछान य िाॉदकको प्राम भतृ्मु हुनेगछा ।    

मो योग रागेताऩगन फाॉचेका य असयजन्द्म ऩरयणाहरु छोडेका 
व्मवक्तहरुभा खास गयेय भानगसक सभर्समा, सुर्सत 
भनन्र्सथगत, विगबन्द्न अॊगभा ऩऺघात, सुनाइभा सभर्समा, 
िोरीभा सभर्समा, िरययभा कॊ ऩन कामभै यहने जर्सता 
जटीरताहरू आउने गछान ।  
उऩचाय  
मसके उऩचाय देखाऩयेका रऺणहरुको आधायभा गरयन्द्छ । 
तसथा रऺणहरू देखाऩनाासाथ र्सिार्सथ केन्द्रभा रगेय जाॉच 
गयाउने य और्धीको गनयन्द्तय सेिन गन े रगामत दैगनक 
र्समाहाय सुसायभा वििेर् ध्मान ऩुमााउनु ऩछा । वियाभीराई 
आयाभको िढी जरूयी हुन्द्छ तय राभो सभमसम्भ 
ओछ्मानभा एउटै न्र्सथगतभा सुगतयहॉदा ियीयभा आउने 
घाउिाट बने सतका  यहनुऩछा । ऩोर्णमुक्त खाना ऩमााप्त 
खाने, हात य भुखको सयसपाइभा वििेर् ध्मान ऩुमााउने, 
ियीयभा तयर ऩदाथाको कगभ हुन नददने य मसको 
अनुगभन गरययहने गनुाऩछा ।  
गनमन्द्रणका उऩामहरु  
हार जे.ई.को विरूद्धभा राइब एटीनुएटेड नाभक खोऩ ऩगन 
उऩरब्ध बएको हुनारे मो खोऩ रगाउनु नै मसिाट िच्ने 
सिैबन्द्दा सिोत्तभ उऩाम हो । मो खोऩ १२ देखी २३ 
भदहनासम्भका िारिागरकाराई ऩाखुयाको फादहयी बागभा 
छाराभुनी ददइन्द्छ । मसिाहेक राभखुट्टे गनमन्द्रणको 
रागग विर्ादी छन,े राभखुट्टेको प्रकोऩ हुने ठाउॉभा सुत्दा 
झुरको प्रमोग गन,े घयको ियीऩरय ऩानी जम्न नददने य 
त्मर्सता खाल्टा खुल्टी बएभा ऩुने, सुॉगुय य हाॉस ऩारन गदाा 
व्मिन्र्सथत य िैऻानीक तरयका अऩनाएय ऩारना गने, 
िरयऩरयको  िाताियण सपा याख्ने, झ्मार ढोकाभा जारी 
याख्ने, सभुदामभा मस विर्मभा जनचेतना जगाउने कामाहरू 
गयेभा मसराई गनमन्द्रण गना सदकन्द्छ । 
 
नोट: र्सिमॊ रेखक ऩगन मस योगको गिकाय हुनुबएको 
व्मवक्त हो य िहाॉ हार बक्तऩुय अर्सऩतारभा प्रभुख 
कन्द्सल्ट्मान्द्ट िार र्सिार्स्म वििेर्ऻको रुऩभा कामायत 
हुनुहुन्द्छ ।        


