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हाम्रो भनाई
नेपाल अपाङ्ग महिला संघ अपाङ्गता भएका महिला र
बाहलकाको िक, हित र अहिकार सहु नहित गने उद्देश्यले
२०५४ सालमा स्थापना भएको सामाहिक संस्था िो । अपाङ्गता भएका
महिलािरू द्वारा नै सञ्चाहलत यस संघले हिद्यमान हिभेदकारी नीहत—हनयम र
काननू िरूलाई अपाङ्गता अहिकारको पक्षमा संशोिन, खारे ि िा नयााँ
आिश्यक नयााँ नीहत हनयम बनाउन र बनेका नीहत हनयम एिं काननू को
िभािकारी कायासन्ियनका लाहग िकालत—पैरिी गदै आइरिेको छ । यसको
साथै संघले समदु ाय, हिल्ला, िादेहशक एिं राहरिय तिमा अपाङ्गता भएका
महिलािरूको क्षमता हिकास, नेतत्ृ ि हिकास, हशक्षा, स्िास््य, रोिगारी,
अपाङ्गताका भएका महिला माहथ िुने हिसं ा, हिभेद र पनु स्थासपना एिम्
अपाङ्गताका सम्बन्िमा ताहलम र सचेतनामल
ू क कायसक्रमिरू सञ्चालन गदै
आइरिेको छ ।
अपाङ्गता भएका महिला र बाहलकाले समतामल
ू क, समािेशी तथा न्यायपर्ू स
समाि हनमासर् गने दृहिकोर्का साथ उनीिरूलाई संगहठत, सशक्त र िकालत गदै
आफ्ना अहिकारको व्यिस्था र उपभोगका लाहग समािका सबै ति र तप्कामा
समािेहशता अहभिृहि गने ध्येयका साथ स्थापना देहख िालसम्म हनरन्तर रूपमा
अपाङ्गता भएका महिला र बाहलकाको अहिकार, समािेशी समाि र
सामाहिक न्यायका लाहग राहरिय तथा हिल्ला तिमा हिहभन्न कायसिरू गदै
आएको छ । अपाङ्गता भएका महिलािरूको सरु हक्षत र आत्मा सम्मानका साथ
बााँच्न पाउने अहिकारको सहु नहितताका लाहग अपाङ्गता भएका महिला माहथ
िुने हिसं ा हिरुिको अहभयान, आहथसक, सामाहिक, सांस्कृ हतक अहिकारको

अहभयान, मानि अहिकार तथा न्यायका अहभयानका पररहिहभत्र रहि यस संघले
आफ्ना कायसक्रमिरू के हन्ित गदै आएको छ । संघले गदै आएका उल्लेहखत
गहतहिहििरूलाई सस्ं थागत अहभलेखीकरर् गने उद्देश्यले १८औ ं सािारर्
सभाको अिसरमा यो िाहषसक बल
ु ेहटनको िकाशन गने िमको गरे का छौं ।
संघले आफ्नो ५ िषे रर्नीहतक योिना अनुसार िकालत, िनचेतना अहभिृहि,
क्षमता हिकास, सस्ं थागत सदृु ढीकरर्, हिसं ा िभाहित अपाङ्गता भएका
महिलाको पनु ः स्थापना र सशहक्तकरर्, महिला हिसं ा तथा न्यायमा पिुचाँ , िकोप
व्यिस्थापन, िीहिकोपािसन, हशक्षा, रोिगार र स्िास््यको क्षेत्रमा मख्ु य योगदान
पर्ु याउाँदै आएको छ ।

यसै क्रममा संस्थाद्वारा सञ्चाहलत िरे क गहतहिहििरू र अहभयानिरूमा सिकायस
गरी अपाङ्गता भएका महिला माहथ िुने हिसं ा र लै ाँहगक हिभेद लगायतका
अन्याय, अत्याचार, शोषर् र दमन हिरुि सामाहिक न्याय स्थापनाका लाहग
सियोग गदै आएका हिहभन्न राहरिय, अन्तरासहरिय हनकायिरू, अपाङ्गता भएका
व्यहक्त द्वारा सञ्चाहलत सघं सस्ं थािरू, साझेदारी सघं सस्ं थािरू, सरकारी तथा
गैर सरकारी सघं सस्ं थािरू, सरोकारिाला हनकायिरू, संघका कायस सहमहतका
पदाहिकारी एिम् सदस्यिरू, यस सघं को मातित भएका हिल्ला च्याप्टरका
पदाहिकारीिरू, सािारर् सदस्यिरू, कमसचारीिरू, ित्यक्ष अित्यक्ष रूपमा
सियोग गनसु िुने व्यहक्त र संस्थािरू र स्ियं सेिकिरुिरूलाई िाहदसक िन्यिाद
एिम् कृ तज्ञता व्यक्त गनस चािन्छौ ।

- हनमसला हिताल
अध्यक्ष
नेपाल अपाङ्ग महिला सघं
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१. संस्थाको पररचय :
पृष्ठभूवम :

नेपाल अपाङ्ग महिला संघ (NDWA) हिशेष गरर अपाङ्गता भएका
महिलाको सशहक्तकरर् र संिाहलकरर् गदै सामाहिक न्याय, लै ाँहगक हिसं ाको
अन्त्य गदै न्यायमा पिुचाँ र मानि अहिकार स्थाहपत गने उद्देश्यले हि. सं. २०५४
सालमा हिहिित् रूपमा काठमाण्ड्डौ ाँमा स्थापना भएको राहरिय स्तरको हिशि
ु
सामाहिक संस्था िो । यस संघले आपाङ्गता भएका महिलाका पक्षमा नीहत
िकालत तथा अपाङ्गतामैत्री काननु हनमासर् र पररमािसन, बनेका काननू को पर्ू स
कायासन्ियन र हिद्यमान हिभेदकारी काननू को खारे िी साथै समयानक
ु ू ल काननू
संशोिनका सिालिरूमा सरकारसाँग हनरन्तर सिकायस तथा िकालत गरररिेको छ
। त्यसै गरर अपाङ्गता भएका महिलालाई ग्रामीर् स्तर देहख राहरिय अन्तरासहरिय
स्तरमा संगहठत र संिाहलकरर् गरर क्षमता अहभिृहि, आय मल
ू क कायसक्रम
तथा यौन िन्य हिसं ा हिरुि अहभयानिरू संचालन गरी हिसं ा िभाहितिरूका
लाहग सरु हक्षत गृि संचालन र पनु स्थासपना गने कायसक्रमिरू मख्ु य रूपमा
संचालन गरररिेको छ । साथै अपाङ्गता भएका महिलाको सािसिहनक िीिनमा
सिभागीता, रािनीहतक, आहथसक, सांस्कृ हतक, सामाहिक सशहक्तकरर् र
राज्यका सबै तिमा समान सिभाहगताका लाहग आिाि बुलन्द गदै
स्थानीयस्तरदेहख राहरिय स्तरसम्म हिहभन्न कायसक्रमिरू सञ्चालन गरररिेको छ
। संस्थाको के न्िीय कायासलय काठमाडौं साथै क्षेत्रीय कायासलयिरू मोरङ्गको
हिराट चोक र कञ्चनपरु मिेन्िनगरमा स्थापना गरर हिहभन्न कायसक्रमिरू
सञ्चालन गदै आइरिेको छ ।
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संस्थाको पररकल्पना/दृविकोण (Vision) :
एउटा यस्तो समािेशी समाि ििााँ अपाङ्गता भएका महिलािरूले स्िाहभमानी
िीिनयापन गरररिेका ।
संस्थाको पररलक्ष्य /ध्येय (Mission) :
समािका सबै पक्षिरूमा बढ्दो समािेशीकरर्का लाहग अपाङ्गता भएका
महिलािरूका अहिकारिरूको व्यिस्था र उपभोग गनस उनीिरूलाई संगहठत,
सशहक्तकरर् र िकालत गने ।
संस्थाको लक्ष्य (Goal) :
अपाङ्गता भएका महिलाको सामाहिक, आहथसक, रािनीहतक, सांस्कृ हतक
अिस्थामा सकारात्मक पररितसन गनसु ।
सस्ं थाका रणनीविक उद्देश्य (Objective) :







अपाङ्गता भएका महिलालाई संगहठत गरी आहथसक सशहक्तकरर्,
िीहिकोपािसन, रोिगारी, हशक्षा, स्िास््य, सामाहिक सरु क्षा र पनु ः स्थापना
लगायतका अहिकार िाहसल गनस क्षमता र सीप हिकास, व्यािसाहयक
ताहमल िदान गने साथै िकालत गनस सक्ने बनाउने ।
राज्यका िरे क हनकाय र नीहत हनमासर् तिमा अपाङ्गता भएका महिलाको
अहिकार, सिभाहगता र नीहत हनयम कायासन्ियनका लाहग पैरिी, समन्िय
तथा सिकायस गने ।
राज्यका नीहत हनयमिरू कायासन्ियनका लाहग पैरिी गने ।
हिसं ा िभाहित, अहभभािक एिं घरबार हििीन र दगु मस क्षेत्रका अपाङ्गता
भएका महिलाका लाहग हशक्षा, ताहलम सहित सरु हक्षत पनु ः स्थापना गृि
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सचं ालन गने ।
अपाङ्गता भएका महिलाको सामाहिक, आहथसक, रािनीहतक र काननु ी
िक स्थाहपत गनस र उनीिरू उपर िुने लै ाँहगक हिसं ा अन्त्यका लाहग सच
ं ार
माध्यमका साथै हिहभन्न कायसक्रम माफस त सचेतना अहभिृहि गने ।
अपाङ्गता भएका महिलाका सिाल सम्बन्िी पररिार, समाि र राज्यमा
सचेतना अहभिृहि गने ।
सबै ति िा सरं चनािरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको संस्था र सञ्िाल
हबस्तार गने ।

सस्ं थाको रणनीवि र अििारणा :











अहिकारमख
ु ी अििारर्ा
क्षमता हिकास
हदगो हिकास
साझेदारी, सिकायस र समन्िय
िकालत तथा सञ्िाल हिस्तार
पिुचाँ यक्त
ु ता
आहथसक सशहक्तकरर्
अपाङ्गता समािेशी हिकास
दैिी िकोप न्यहू नकरर्

सस्ं थाको मूल्य मान्यिा :
िसको सिाल उसको नेतत्ृ ि, लै ाँहगकता र सामाहिक समािेशी, गैर भेदभाि,
अथस पर्ू स सिभाहगता, अहिकारमख
ु ी अििारर्ामा, हिसं ा रहित समाि,
पारदहशसता र ििाफदेहिता, गैर रािनीहतक, सम्मान र हिहििताको स्िीकायसता,
अपाङ्गता भएका महिलाले अगिु ाइ गरे को सामहू िक नेतत्ृ ि, लोकताहन्त्रक
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पिहत, स्ियसं ेिी भािना, त्य र त्याङ्कमा आिाररत पैरिी यस सस्ं थाका
मल्ू य मान्यता िुन् ।
सस्ं थाको कायिक्षेत्र :
यस नेपाल संस्थाको कायसक्षेत्र ३३ िटा हिल्लामा हबस्तार गरर सके को छ िस
मध्ये १९ िटा हिल्ला च्याप्टरिरू गठन गररएको छ त्यसमा पहन ९ िटा हिल्ला
च्याप्टर सम्बहन्ित हिल्लामा नै दतास भई स्ितन्त्र रूपमा काम गरररिेका छन् ।
त्यसैगरी १४ िटा हिल्लामा (झापा, मोरङ्ग, सख
ु ते , बााँके, बहदसया, कञ्चनपरु ,
दोलखा, लहलतपरु , रामेछाप, भक्तपरु , िाहदङ्ग, गोखास र काठमाडौं) स्थानीय
तिमा नै १२५ िटा स्िािलम्बन समिू िरू गठन भई कायस सञ्चालनमा
आइरिेको छ । संस्थाले िाल ८ िटा साझेदारी हनकायिरूसाँगको सिकायसमा ९
िटा हिल्ला मोरङ्ग, बााँके, कञ्चनपरु , िाहदङ्ग, गोखास, लहलतपरु , दोलखा,
रामेछाप र काठमाण्ड्डौं गरी ९ िटा हिल्लामा अहभयान र गहतहिहििरू ित्यक्ष
रूपमा सञ्चालनमा भइरिेको छन् ।

२. िावषिक प्रमुख गविविविहरू :
िकालि/अवििाचन :




स्थानीय स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूको पिुचाँ अहभिृहिका लाहग
गाउाँपाहलका एिम् िडा स्तरीय सरोकारिालािरूसाँग हिहभन्न हिल्ला रामेछाप, दोलखा, कञ्चनपरु , बााँके, िाहदङ्ग, गोरखा र लहलतपरु मा
छलफल तथा ज्ञापनपत्र िस्तान्तरर् सम्पन्न ।
हित्तीय संस्थािरूसाँग अपाङ्गता भएका महिलाको आहथसक पिुचाँ
अहभिृहिका लाहग सिकारीिरू, बचत तथा ऋर् सिकारी मिासंघ
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(नेप्सकोन), माइक्रो फाइनान्स, सिकारी हिभाग, सिकारी हिकास
मन्त्रालयसाँग पटक-पटक बैठक तथा छलफल कायसक्रमिरू : (िस्तै
सदु रु पहिमको कञ्चनपरु मा हितो रकम (कोलािल फन्ड)को नमनु ा
कायसक्रम सञ्चालनका लाहग हिल्ला नेप्सकोनसाँग छलफल) सम्पन्न ।
अपाङ्गता भएका महिलाको सिाल सम्बोिन र रािनीहतक सिभाहगता
सहु नहितताको सिालमा हिहभन्न रािनीहतक दलका िहतहनहििरूसाँग
छलफल तथा भेटघाट ।
अपाङ्गता भएका महिलाको खाद्य सरु क्षा, यौन तथा ििनन स्िास््य
अहिकार िाहिका लाहग हिहभन्न राहरिय तथा अन्तरासहरिय संघ-संस्थासाँग
साझेदारी हबस्तारका लाहग छलफल ।
अपाङ्गता भएका महिलाको सिालिरूको उठानका लाहग हिहभन्न महिला
सञ्िाल एिं मानिअहिकार क्षेत्रमा काम गने सघं -सस्ं था र अपाङ्गता
अहिकारमा काम गने संघ-संस्थाले आयोिना गरे का कायसक्रमिरूमा
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िहतहनहित्ि एिं सिभाहगता ।
अपाङ्गतामैत्री हिपद् व्यिस्थापनका लाहग हिहभन्न सरोकारिालािरूसाँग
छलफल एिं बैठकिरूको आयोिना ।
अपाङ्गता भएका महिलाको रोिगारीका लाहग हिल्ला घरे लु कायासलय,
यिु ा पररषदको कायासलय, उद्योग िाहर्ज्य मिासंघ र देउराली फामेसीसाँग
बैठक तथा छलफल सम्पन्न ।
स्थानीय ति हनिासचनमा अपाङ्गतामैत्री हनिासचनको सिालमा हनिासचन
आयोगका हनिासचन आयक्त
ु साँग छलफल एिम् ज्ञापनपत्र बझु ाइएको साथै
हिहभन्न हिल्लामा हिल्ला हनिासचन कायासलयका िमख
ु िरूसाँग बैठक साथै
छलफल सम्पन्न ।
अपाङ्गता भएका व्यहक्तको अहिकार सम्बन्िी ऐन २०७४ व्यिस्थाहपका
संसदबाट पाररत, अपाङ्गता भएका व्यहक्तको समािेशी हशक्षा नीहत
२०७३, अपाङ्गता भएका व्यहक्तका सञ्चार हनदेहशका २०७३ पास गनसको
लाहग राहरिय अपाङ्ग मिासंघ नेपालसाँगको सिकायसका साथै अपाङ्गता
अहिकारमा काम गने संघ-सस्ं थासाँगको सयं क्त
ु सिकायसका साथ दबाब
अहभयान सम्पन्न ।
अपाङ्गता भएका महिला र बालबाहलकािरूको लाहग अपाङ्गता पररचय
पत्र, नागररकता र सिायक सामग्री िाहिका लाहग सििीकरर् गने कायस
सम्पन्न ।
अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पिुचाँ अहभिृहिका लाहग गोखास,
िाहदङ र काठमाण्ड्डौ ाँमा सािसिहनक सनु िु ाइको आयोिना ।

सचेिनामूलक कायिक्रम :


अपाङ्गता भएका महिलालाई खाद्य सरु क्षा, यौन तथा ििनन स्िास््य
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अहिकार सम्बन्िी अहभमख
ु ीकरर् कायसक्रमको आयोिना ।
महिला हिसं ा हिरुिको १६ हदने अहभयान, अन्तरासहरिय अपाङ्गता हदिस,
मानि अहिकार हदिस, अन्तरासहरिय श्रहमक महिला हदिसिरूमा
सचेतनामल
ू क कायसक्रमको आयोिना साथै संयक्त
ु कायसक्रममा सिभागी भई
अपाङ्गता भएका महिलाको सिालमा सचेतना फै लाउने काममा हनरन्तरता
बिु अपाङ्गता भएका बाहलकािरूको लाहग अहभभािक सचेतना सम्बन्िी
पहु स्तका हनमासर् गरी हितरर् कायस सम्पन्न ।
क्षेत्रीय कायासलयका कमसचारी र स्िािलम्बन समिू का सदस्यिरूलाई
िाथहमक उपचार सम्बन्िी अहभमख
ु ीकरर् कायसक्रम सम्पन्न ।
सचू ना तथा सञ्चार र हशक्षा सम्बन्िी सामग्रीको उत्पादन र हितरर् गररएको
िस्तै - नेपालको संहििानमा अपाङ्गता भएका व्यहक्त तथा महिलाका
सिालिरूका सम्बन्िमा रिेका िाििानिरूको सन्दभसमा िाते पहु स्तका
हनमासर् र बचत तथा ऋर् पासबक
ु हनमासर् गरी स्िािलम्बन समिू का
सदस्यिरूलाई हितरर्को कायस सम्पन्न ।
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हिल्लाका हिहभन्न सरोकारिालािरू, नीहत हनमासर्कतासिरूलाई अपाङ्गता
समािेशी र पनु ः स्थापना एिं पनु हनसमासर् िहक्रयाका सम्बन्िमा
अहभमख
ु ीकरर् कायसक्रम सम्पन्न ।
 हिहभन्न हिल्लामा अपाङ्गता भएका महिला, एिं अपाङ्गता
अहिकारकमीिरूका लाहग हिपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी अहभमख
ु ीकरर्
कायसक्रम सम्पन्न ।
 अन्तरासहरिय श्रहमक महिला हदिसको अिसरमा अरिेहलयन दत
ू ािासको
सियोगमा अपाङ्गता भएका बाहलका तथा महिलाको हशक्षाका सिालमा
सरकारी तथा गैरसरकारी हनकायसाँग अन्तरहक्रया कायसक्रम सम्पन्न ।
 गोखास, िाहदङ्ग, लहलतपरु , मोरङ्ग, बााँके, कञ्चनपरु , दोलखा र रामेछाप
हिल्लािरूमा अपाङ्गता भएका महिलालाई राज्यबाट िाि सेिा सहु ििाको
हिषयमा अहभमख
ु ीकरर् कायसक्रम सम्पन्न ।
क्षमिा विकास :












अपाङ्गता भएका महिलाको लाहग हिपद् व्यिस्थापनमा िहशक्षक िहशक्षर्
ताहलमको आयोिना ।
काठमाडौं हस्थत दृहिहिहिन महिलालाई सरु हक्षत गमनशीलता र नहिनतम
िहिहि सम्बन्िी ताहलमको आयोिना ।
अपाङ्गता भएका महिलाको लाहग खाद्य सरु क्षा, िकालत र ििनन
स्िास््य अहिकार सम्बन्िी िहशक्षक िहशक्षर् सम्बन्िी २ चरर्मा २० हदने
ताहलम सम्पन्न ।
बााँके, मोरङ्ग, कञ्चनपरु र लहलतपरु हिल्लाका स्िािलम्बन समिू का
सदस्यिरूलाई ऋर् तथा बचत व्यिस्थापन सम्बन्िी ताहलमको आयोिना
मोरङ्ग हिल्लामा दतास भएको अभम सिकारीका कायसकाररर्ी
सदस्यिरूलाई सिकारी व्यिस्थापन सम्बन्िी ताहलमको आयोिना ।
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मोरङ्ग, कञ्चनपरु र बााँकेका अपाङ्गता भएका महिलालाई साना तथा
मझौला व्यिसाय व्यिस्थापन सम्बन्िी ताहलमको आयोिना ।
नेतत्ृ ि तिमा काम गरररिेका अपाङ्गता भएका महिलालाई नेतत्ृ ि हिकास
र िकालत सम्बन्िी ताहलम सम्पन्न ।
बााँके र कञ्चनपरु हिल्लाका स्िािलम्बन समिू का सदस्यिरूलाई लैङ्हगक
हिसं ा सम्बन्िी ताहलम सम्पन्न ।

के न्िीय कायासलयका कमसचारीिरूको लाहग र लहलतपरु हिल्लाका
स्िािलम्बन समिू का सदस्यिरूका लाहग बहिरा व्यहक्तिरूसाँग सचू ना तथा
सञ्चारको पिुचाँ पर्ु याउने उद्देश्यले तीन महिने साङ्के हतक भाषाको ताहलम
सम्पन्न ।
बेरोिगार अपाङ्गता भएका महिलाको क्षमता हिकासको लाहग के न्िीय
कायासलय काठमाण्ड्डौमाँ ा २ िना र मोरङ कायासलयमा १ िनालाई ६ महिने
इन्टनसहसपको अिसर िदान गररएको ।
लहलतपरु , भक्तपरु , काभ्रे र कञ्चनपरु हिल्लाका ५०० िना महिला तथा
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अपाङ्गता भएका महिलालाई स्थानीय ति हनिासचनमा मतदाता हशक्षा
सम्बन्िी ताहलम सम्पन्न ।
जीविकोपाजिन :






स्थानीयस्तरका अपाङ्गता भएका महिला र अहभभािकिरू समािेश गरी
स्िािलम्बन समिू िरू गठन कायस सम्पन्न ।
यस संघ स्ियंले अपाङ्गता भएका महिलाको सीप हिकास र आहथसक
सशहक्तकरर् गरी स्िािलम्बी बनाउनका लाहग हसलाइ कटाई, ब्यटु ीपालसर,
तरकारी खेती, कम्प्यटु र, बाख्रा पालन िस्ता ताहलमिरू िदान गररएको छ
भने यस्ता ताहलम िदान गने हनकायिरूको समन्िय र सिकायसमा
अपाङ्गता भएका महिलालाई ताहलम िदान गदै आएको ।
अपाङ्गता भएका महिलालाई सीप हिकासका ताहलम पिात् व्यिसाय
सञ्चालन गनसका लाहग समिू माफस त बीउ पाँिु ी िदान गररएको ।
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लहलतपरु , बााँके, कञ्चनपरु , दोलखा, रामेछाप र मोरङ हिल्लामा
िाहिहिक तथा व्यािसाहयक ताहलम िदान गनसको लाहग अपाङ्गता भएका
महिलाको त्य त्याङ्क सङ्कलन ।
 स्िािलम्बन समि
ू का सदस्यिरूका लाहग बचत तथा ऋर् व्यिस्थापन
सम्बन्िी ताहलम सम्पन्न ।
लैङ्वगक वहस
ुँ :
ं ा िथा न्यायमा पहच
 के न्ि र हिल्लाका हिस
ं ा िभाहित अपाङ्गता भएका महिलालाई काननु ी
उपचार र सिायता िदान गररएको ।
 के न्ि र हिहभन्न हिल्लाका हिस
ं ा िभाहित अपाङ्गता भएका महिलालाई
आिश्यक पनु ः स्थापना सेिा उपलब्ि गररएको ।
 हिल्ला तथा के न्िीय तिमा नेपाल अपाङ्ग महिला सघ
ं को सयं ोिकत्िमा
न्यायमा पिुचाँ सहमहत हनमासर् भएको िस अन्तगसत न्यायमा पिुचाँ आयोग,
महिला बालबाहलका तथा समाि कल्यार् मन्त्रालय अन्तगसत अपाङ्गता
अहिकार िििसन शाखा, राहरिय महिला आयोग, राहरिय मानि अहिकार
आयोग, महिला अहिकारका क्षेत्रमा काम गने सघं संस्था, हिल्ला
अदालत, बार एसोहसएसन र हिहभन्न सहमहतमा हिसं ा िभाहित महिलाको
न्यायमा पिुचाँ अहभिृहिका लाहग छलफल एिम् बैठक सम्पन्न ।
 हिस
ं ा िभाहित महिलाका अिस्था अध्ययन, अनगु मन र फलोअप
अहभलेखीकरर् गररएको ।


संस्थागि सुदृढीकरण :




सस्ं थाको अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन पिहतको ढााँचा हनमासर् कायस सम्पन्न ।
अपाङ्गतामैत्री पिुचाँ यक्त
ु िेबसाइटको हनमासर् कायस सम्पन्न ।
आहथसक सङ्कलन (फन्ड रे हिङ्ग) रर्नीहतको हनमासर् कायस सम्पन्न ।
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हिसं ा िभाहित, बेिाररसे र भक
ू म्प िभाहित अपाङ्गता भएका महिलालाई
पनु स्थासपना के न्िमा सरु हक्षत आिास सहितको व्यिस्थामा हनरन्तरता ।
मोरङ्ग हस्थत हिराट चोक र काठमाण्ड्डौं, बढू ानीलकण्ड्ठ हस्थत भङ्गालमा
पनु ः स्थापना गृि हनमासर् कायसमा हनरन्तरता ।.
भृकुटीमण्ड्डप, समाि कल्यार् पररषद,् भृकुटीमण्ड्डप सञ्चालन
कायासलयको िाताहभत्र हिश्वव्यापी ढााँचामा हनहमसत सािसिहनक शौचालयको
हनमासर् कायसमा सिकायस र पिुचाँ यक्त
ु ताको अहडट(Accessible Audit)
गरी सो अनसु ारको हनमासर् कायस सम्पन्न गररएको ।
भक
ू म्प पिात् सम्पन्न गररएका हक्रयाकलापिरूको हसकाइ दस्तािेिीकरर्
गररएको ।
नेपालमा नै पहिलो पटक मोरङ्ग हिल्लामा अपाङ्गता भएका
महिलािरूद्वारा सिकारी स्थापना गरी कायस सञ्चालन िुदाँ ै आएको ।
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हनकोप्लस सफ्टिेयरको व्यिस्था गरी उक्त सिकारीमा डेटाबेस िर्ालीबाट
सञ्चालन गररदैं आएको ।
संस्थाको ५ िषे (२०४-२०१८) रर्नीहतको समीक्षा गरी पनु समसामहयक
हिषयिरू समेटेर ५ िषे (२०१७-२०२१ सम्मका लाहग) सस्ं थागत रर्नीहत
हनमासर् कायस सम्पन्न ।

वशक्षा :






गररब तथा पढाइबाट िहञ्चत (कञ्चनपरु र बााँके) अपाङ्गता भएका
बालबाहलकािरूलाई हनरन्तर छात्रिृहत्त िदान गररएको ।
काठमाण्ड्डौं र मोरङ्गका अपाङ्गता भएका हिद्याथीिरूलाई शैहक्षक सामग्री
सियोग गररएको ।
बिु अपाङ्गता भएका बाहलकाको हशक्षामा पिुचाँ अहभिृहि गने उद्देश्यले
अहभभािक सियोगी पहु स्तका हनमासर् गरी हितरर् कायस सम्पन्न गररएको ।
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हिद्यालय िानबाट िहञ्चत अपाङ्गता भएका बालबाहलकालाई हिद्यालय
भनास अहभयानमा हिल्ला लहक्षत हिल्लाका हिल्ला हशक्षा
कायासलयिरूसाँग हनरन्तर रूपमा समन्िय र सिकायस गदै आएको ।
अपाङ्गता भएका व्यहक्त र बालबाहलकाको हशक्षामा पिुचाँ िृहिका लाहग
कायसक्रमिरू आयोिना गररएको र सरोकारिालािरूले आयोिना गरे का
हिहभन्न कायसशाला र गोष्ठीिरूमा सिभाहगता ।

३. मुख्य उपलवधिहरू :
िकालि अवभयान :




अपाङ्गता भएका महिलालाई अपाङ्गता पररचयपत्र, सिायक सामग्री र
राज्यले हदने सेिा सहु ििािरू हदलाउनका लाहग समन्िय र सिकायस गनस
सफल भएको ।
अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरू िहतको समािमा हिद्यमान नकारात्मक
िारर्ामा पररितसन ल्याई के िी िदसम्म सकारात्मक पररितसन ल्याउन सफल
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भएको ।
राहरिय अपाङ्ग मिासंघ नेपाल तथा अपाङ्गता अहिकारको क्षेत्रमा
कायसरत सघं -सस्ं थािरूसाँगको सयं क्त
ु सिकायस गरी िकालत अहभयान
गररएकोले अपाङ्गतामैत्री नीहत हनमासर्, संशोिन तथा पररमािसन गनस
पिल भएको । िस्तै : अपाङ्गता भएका व्यहक्तका अहिकार सम्बन्िी ऐन
२०७४ व्यिस्थाहपका संसदबाट २०१७ अगस्ट ६ का हदन पाररत,
समािेशी हशक्षा नीहत २०७३ पाररत, अपाङ्गता भएका व्यहक्तको
सञ्चार हनदेहशका २०७३ पाररत ।
स्थानीय तिको िकालत अहभयानद्वारा मोरङ्ग हिल्लामा रु ८ लाख ६०
ििार, कै लाली हिल्लामा पररलहक्षतबाट िाि पररयोिना सञ्चाहलत,
गोखास हिल्लाको हि.स.स.बाट रु. ५० ििार र ताकुकोट गाउाँपाहलकाबाट
अपाङ्गता भएका महिलाको िीहिकोपािसन सम्बन्िी ताहलमका लाहग रु.
४० ििार रकम छुट्याउन सफल भएको । स्थानीय तिको िकालत
अहभयानद्वारा लहलतपरु को सनु ाकोठी स्िािलम्बन समिू द्वारा
अपाङ्गतामैत्री शौचालय हनमासर्का हनहम्त २ लाख बिेट िाि गनस सफल
भएको ।
अपाङ्गतामैत्री हनिासचन िहक्रयाका सम्बन्िमा राहरिय हनिासचन आयोग र
हनिासचन सम्बन्िी नीहत हनमासतािरू, िमख
ु रािनीहतक दलिरूमा हनरन्तर
िकालत र दबाब हसिसनाका कारर् अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूलाई
हनिासचनको पयसिक्ष
े र् र अनगु ममा सिभाहगता, उम्मेदिारी, हनिासचन
हनयमािलीमा अपाङ्गताको सिाल सम्बोिन गनसक
ु ा साथै अपाङ्गताको
सिाललाई सचेतीकरर् गनस सफल भएको ।
हनरन्तरको ियासबाट पिू ासञ्चलको मोरङ्ग हिल्लामा नेपालको पहिलो
अपाङ्गता भएका महिलाको सिकारी दतास गनस सफल भई सञ्चालनमा
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ल्याइरिेको ।
हिल्लाका हिहभन्न हिद्यालयिरूमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूका लाहग
हनःशल्ु क हशक्षा भहनएता पहन कहतपय अपाङ्गता भएका व्यहक्त तथा
महिलाले हनःशल्ु क नपाएको सम्बन्िमा हिद्यालयिरूलाई दबाब हदएपहछ
हिद्यालयिरूले बैठक बसे पिात् हनःशल्ु क हशक्षाको व्यिस्था भएको ।
गोखास र िाहदङ्ग हिल्लाका नीहत हनमासर् तिका व्यहक्तत्ि र
सरोकारिालािरूलाई राखी अपाङ्गता भएका महिलाले अस्पतालमा भोग्नु
परे का समस्यािरूका सम्बन्िमा सचेत गराएको र त्यसको पररर्ाम स्िरूप
अस्पतालिरूमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरू िुत गहतमा स्िास््य उपचार
पाउन सफल भएको ।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले गोखास हिल्लाका नीहत हनमासतािरूलाई
हि.स.स. िलमा (िनु अपाङ्ग मैत्री हथएन) सािसिहनक सनु िु ाइ कायसक्रम
गरी ठोस दबाब हदएका कारर् सािसिहनक सनु िु ाई कायसक्रम गरे को के िी
हदन पिात् नै हि.स.स.को िलमा र्याम्प हनमासर् गरी वीलीलहचएर ियोगकतास
सहिलै साँग िान सक्ने बनाइएको ।
लगातारको िकालत तथा गिन छलफलबाट अपाङ्गता भएका महिलासाँग
सम्बहन्ित के िी मद्दु ािरू िभाहितको पक्षमा फै सला भई दोषीलाई सिाय
तथा िभाहितलाई क्षहतपहू तसको व्यिस्था भएको ।
हिल्ला तथा समदु ाय तिमा काननु ी उपचार परामशस सिायता सिि रूपमा
उपलब्ि गराउाँदै आएको िसको कारर् अपाङ्गता भएका महिलाको
न्यायमा पिुचाँ िृहि भएको ।
गररब तथा पढाइबाट िहञ्चत (कञ्चनपरु र बााँके) अपाङ्गता भएका
बालबाहलकािरूलाई हनरन्तर छात्रिृहत्त िदान गरी हिद्यालय हशक्षामा पिुचाँ
िृहि भएको र पररयोिना लहक्षत हिद्यालय िानबाट िहञ्चत अपाङ्गता
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भएका बालबाहलकालाई हिद्यालय भनास अहभयानमा हिल्ला कायसक्रम
लहक्षत हिल्लाका हिल्ला हशक्षा कायासलयिरूसाँग हनरन्तर रूपमा समन्िय र
सिकायस गदै आएको ।
सचेिना अवभिृवि :










नेपाल अपाङ्ग महिला संघले नयााँ संहििानमा व्यिस्था गररएका महिला
तथा अपाङ्गता अहिकार सम्बन्िी व्यिस्थािरूको हिश्लेषर्, िकाशन तथा
व्यापक रूपमा हििरर् सम्िेषर् गरी सचेतना अहभिृहि गनस सफल भएको ।
‘बि अपाङ्गता भएका बाहलकाको हशक्षाका लाहग अहभभािक सियोगी
पहु स्तका’ िकाशन गरी सम्बहन्ित सरोकारिालािरू समक्ष यसको व्यापक
रूपमा सम्िेषर् र हितरर् गरी सचेतना अहभिृहि गरे को ।
कञ्चनपरु र बााँकेका नीहत हनमासता तथा आम िन समदु ायिरू माझ
अपाङ्गता महिला आिाि रे हडयो कायसक्रममाफस त स्थानीय तिका नीहत
हनमासतािरूलाई अपाङ्गता भएका महिलाका सिालिरूमा िहतबि िुन र
अपाङ्गता भएका महिलाको सिालमा ससु हू चत गनस सफल भएको ।
स्थानीय तिमा महिला हिसं ा हिरुिको १६ हदने अहभयान, मानिअहिकार
हदिस, मानिअहिकार मिाभेला, अन्तरासहरिय महिला हदिस, अन्तरासहरिय
अपाङ्गता हदिस िस्ता कायसक्रमिरूमाफस त अपाङ्गता भएका महिलाका
मित्त्िपर्ू स सिालिरूका सम्बन्िमा सचेतना अहभिृहि गनस सफल भएको ।
िनचेतनाको लाहग स्थानीय ति काननु हनमासर्, अपाङ्गता भएका महिला
हिसं ा र आय आिसन एिम् िीहिकोपािसनका सिालिरूमा ३ िटा
हिङ्गलको हनमासर् तथा सम्िेषर् गरी आम सञ्चार माध्यमबाट सचेतना
अहभिृहि गनस सफल भएको ।
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क्षमिा विकास :










अपाङ्गता भएका महिला अहिकारकमीिरूलाई महिला तथा अपाङ्गता
अहिकारसाँग सम्बहन्ित राहरिय तथा अन्तरासहरिय काननु ी दस्तािेििरूका
सम्बन्िमा ताहलम िदान गरी अहिकारका सन्दभसमा दक्ष एिम् क्षमता
अहभिृहि गराई सरोकारिाला हनकायिरू समक्ष अहिकारको माग दाबी र
िकालत गनस सफल भएको ।
अपाङ्गता भएका महिला हिपद् व्यिस्थापन सम्बन्िमा ताहलम िाि गरी
सम्बहन्ित हिल्लाका समदु ाय िा स्िािलम्बन समिू िरूका सदस्यिरू
समक्ष आफूले िाि गरे को ज्ञान, सीप र हबचार आदान िदान गनस सफल
भएको । .
स्थानीय तिका िमख
ु सरोकारिालािरू तथा अपाङ्गता भएका महिलालाई
अपाङ्गता समािेशी र पनु स्थासपना सम्बन्िमा अहभमख
ु ीकरर् गरी
हिकासका आयामिरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको सिाल र उनीिरूको
अथस पर्ू स सिभाहगता गने सन्दभसमा क्षमता हिकास गनस सफल भएको ।
अपाङ्गता भएका महिलालाई यौन तथा ििनन स्िास््य अहिकार र खाद्य
सरु क्षा सम्बन्िमा अहभमख
ु ीकरर् गरी उनीिरूको अहिकारको खोिी गरी
सम्बहन्ित सरोकारिालािरू समक्ष माग दाबी गनस र समदु ायमा उक्त
हिषयमा ज्ञान र हबचार आदान िदान गनसका लाहग सक्षम भएको ।
के न्िीय, हिल्ला र स्थानीय तिका अपाङ्गता भएका महिला
अहिकारकमीिरूलाई लै ाँहगक हिसं ा, मानिअहिकार र न्यायमा पिुचाँ
सम्बन्िी क्षमता अहभिृहि गराई उनीिरूलाई आफ्नो सम्बहन्ित सिालमा
सरोकारिाला हनकायिरू समक्ष सम्बहन्ित हिषयका सिालमा माग दाबी
गनस सक्ने बनाउन सफल भएको ।
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सघं को कमसचारी तथा हिल्ला च्याप्टरको नेतत्ृ ि तिमा रिेका अपाङ्गता
भएका महिलालाई िस्ताि र िहतिेदन लेखन ताहलममाफस त क्षमता हिकास
गरी पररयोिना िस्ताि लेखन कायस सरुु िात गरी कायसक्रम माग गनस सफल
भएको ।

जीविकोपाजिन :






अपाङ्गता भएका महिलालाई िाहिहिक तथा व्यािसाहयक ताहलम िदान
गरी िीहिकोपािसनका लाहग क्षमता अहभिृहि गरे को ।
अपाङ्गता भएका महिलालाई साना व्यिसाय व्यिस्थापनमा
अहभमख
ु ीकरर् गरी साना व्यिसाय सञ्चालनमा क्षमता हिकास गरे को ।
अपाङ्गता भएका महिलाको सीप हिकास गरी आत्मा हनभसर गराउने
उद्देश्यले िाहिहिक तथा व्यािसाहयक ताहलम िदान गनसको लाहग
कञ्चनपरु , बााँके र लहलतपरु मा अपाङ्गता भएका महिलाको त्याङ्क
सङ्कलन र सिे गरी दस्तािेिीकरर् गररएको ।

लैङ्वगक वहस
ुँ :
ं ा िथा न्यायमा पहच







हिहभन्न हिल्लाका हिसं ा िभाहित अपाङ्गता भएका महिलालाई काननु ी
सिायता िदान गरी के िी मद्दु ाको हछनोफानो भई िभाहितलाई क्षहतपहू तस
उपलब्ि गराउन सफल भएको ।
हिहभन्न हिल्लाका हिसं ा िभाहित अपाङ्गता भएका महिलालाई
आिश्यक पनु स्थासपना तथा परामशस सेिा उपलब्ि गरी पहिलेकै अिस्थामा
फकासउन सियोग गरे को ।
हिसं ा िभाहित महिलाका अिस्था अध्ययन दस्तािेिीकरर् गनस सफल ।
लैङ्हगक हिसं ा तथा न्यायमा पिुचाँ सम्बन्िमा अपाङ्गता भएका महिलाको
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क्षमता हिकास गरी लैङ्हगक हिसं ा सम्बन्िी सिालिरूको उठान तथा
सम्बोिनका लाहग सक्षम बनाएको ।
सस्ं थागि विकास :


















संस्थाको ५ िषे रर्नीहत (२०१७-२०२१) तयार गरी यसको कायासन्ियनका
साथ सस्ं थागत सश
ु ासन अहभिृहि भएको ।
संस्थाको हदगोपनाको लाहग आहथसक सङ्कलन (फन्ड रे हिङ) रर्नीहत
हनमासर् भएको ।
संस्थाको कायसक्रम चस्ु त दरुु स्त राख्न अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन पिहत
सम्बन्िी हनदेहशका हनमासर् गरी यसको कायासन्ियन गनस सरुु िात गरे को ।
भक
ू म्प पिातका कायसक्रम तथा अहभयानद्वारा िाि हसकाइ तथा
उपलहब्ििरूको अहभलेखीकरर् गनस सफल भएको ।
२४ िटा स्िािलम्बन समिू को गठन गरी कररब २१६ िना अपाङ्गता
भएका महिला र अहभभािकिरूलाई संगहठत गनस सफल भएको ।
पिू ासञ्चलको मोरङ्गमा अपाङ्गता भएका महिलािरूको अभम सहकारी
दतास गरी उक्त सिकारी सञ्चालनका लाहग डेटाबेस िर्ालीको स्थापना गरी
सञ्चालनमा ल्याइरिेको ।
AIN-DWG को आहथसक सियोग यस संघको समन्िय र संयोिनमा
काठमाण्ड्डौंको भृकुटी मण्ड्डपमा अपाङ्गतामैत्री शौचालयको हनमासर् गनस
सफल भएको ।
संस्थाको साझेदारी अन्तगसत दईु िटा अन्तरासहरिय दातृ हनकायबाट ३/३ िषे
पररयोिना र १ सरकारी हनकायबाट पटके साझेदारीमा िृहि भएको ।
६० िना अपाङ्गता भएका महिलालाई स्थानीय तिको हनिासचन पयसिक्ष
े र्
एिम् अनगु मनमा संलग्न गराउन सफल भएको ।
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हिल्ला तथा स्थानीय तिमा यस सघं को पररचय िृहि भई सरकारी,
गैरसरकारी तथा हनिी तिद्वारा सञ्चाहलत कायसक्रमिरूमा सिभाहगता,
सिकायस र समन्ियमा अहभिृहि ।
संस्थाको २ िटा हनिी भिन हनमासर् कायसमा हनरन्तर सियोग िटु ाउन सफल
भई हनरन्तर हनमासर् कायस भइरिेको छ भने हिल्ला च्याप्टर कै लालीको
कायासलय भिन हनमासर् कायस सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइरिेको ।
काठमाडौंमा पनु ः स्थापना गृि हनरन्तर रूपमा सञ्चालन गरी हिसं ा िभाहित
घरबार हििीन अपाङ्गता भएका महिला र बाहलकािरूलाई सरु हक्षत
आिासको व्यिस्था गनस सफल भएको ।

४. महत्त्िपण
ू ि वसकाइहरू :






सरोकारिाला हनकायिरूमा अपाङ्गता भएका व्यहक्तका सिाल र सेिा
उपलब्ि गराउन एकल ियास भन्दा अरू सघं सस्ं थािरू साँग साझेदारी र
समन्िय गरे र िााँदा आिाि अझ बहलयो भई सनु िु ाई भएको पाइयो ।
भक
ू म्प पिात् स्थानीय तिमा कुनै पहन कायसक्रम सञ्चालन गदास तत्कालका
राित प्याके ि र पैसा मख
ु ी भएको पाइयो, िसको कारर् समन्िय र
सिकायसको काम र थोरै पैसाले कायसक्रम सञ्चालन गदास सम्बहन्ित
हनकायिरूले खासै चासो नहदएको पाइयो ।
अपाङ्गता अहिकार सम्बन्िी िानकारीका साथै अपाङ्गता भएका
महिलालाई िीहिकोपािसनका हनहम्त सीप मल
ू क ताहलम र आय आिसनका
लाहग बीउ पिु ी िदान गनस सके उनीिरूको परहनभसरतामक्त
ु आहथसक स्तरमा
िृहि, आत्म सम्मान, आत्मबल, स्ितन्त्रता, आत्महनभसर िुनक
ु ा साथै
सामाहिक दृहिकोर्मा पहन पररितसन आउने सम्भािना देहखयो ।
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अपाङ्गता भएका महिलालाई मानिअहिकार, अपाङ्गता अहिकारमख
ु ी
अहभयान, कायसक्रम र ताहलममा सिभाहगता गराउन मात्र सफल भयौं भने
पहन उनीिरूको मनोबलमा िृहि आई उनीिरूको आत्महिश्वास बढ्ने थािा
भयो ।
अपाङ्गता भएका महिला र अहभभािकिरूलाई पररचयपत्र बनाउनु पछस
भन्ने तथा यसबाट िाि गनस सहकने सहु ििाको बारे र पररचयपत्र बनाउने
िहक्रयाका बारे मा िानकारी नभएको कारर् िेरै झन्झट र दःु ख पाउने गरे को
थािा िुनमा आयो । सो समस्याको समािान गनस घरदैलो र घम्ु ती
हशहिरमाफस त पररचयपत्र हितरर् कायसक्रम गनसपु ने देहखयो ।
समदु ायमा उनीिरूको ित्यक्ष सम्बन्ि िुने भएकाले अपाङ्गता भएका
महिलाको सम्बहन्ित क्षेत्रका काम गदास उनीिरूलाई लहक्षत गरी सचेतनाका
कायसक्रमको आयोिना र समन्िय गरी काम गर्यो भने अपाङ्गता भएका
महिलाको स्िास््य सम्बन्िी समस्या पत्ता लगाउन, स्िास््य परीक्षर् एिम्
औषिी उपचार गनस गराउन एकदमै सहिलो िुने देहखयो ।
सामदु ाहयक पररचाररकािरूले समदु ाय स्तरका सघं -सस्ं थािरूसाँग समन्िय
गनस िााँदा संस्थामा काम गने कमसचारीको आहिकाररक पररचय पत्र र
सस्ं थाको पररचय समेटेको सम्बहन्ित सचू ना सामग्रीिरू आिश्यक पने थािा
भयो ।
भक
ू म्प िहतरोिी सरं चना हनमासर् गने कायसमा हनरन्तर िकालत गनसपु ने
देहखयो ।
तराइको सन्दभसमा भक
ू म्प मात्र नभई बाढी, डुबान, कटान िस्ता
हिपदिरूबाट अपाङ्गता भएका महिला अझ िेरै िोहखममा पने भएकाले
यस सघं ले िकोप व्यिस्थापनको योिना हनमासर् गरी सो क्षेत्रिरूमा हनरन्तर
रूपमा िकोप व्यिस्थापन सम्बन्िी ताहलम र सचेतनामल
ू क कायसक्रमिरू
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सञ्चालन गनसपु ने देहखयो ।
अपाङ्गता भएका महिलाको अिस्था र अहभभािक लहक्षत भई सम्बहन्ित
ठाउाँ पररिेश र उनीिरूको इच्छा र आिश्यकता पहिचान गरी कायसक्रम
तथा योिना हनमासर् गररनु पने देहखयो ।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघका हिल्ला च्याप्टरिरू स्थानीय तिमा नै दतास
गनस सके स्थानीय स्रोत सािनमा पिुचाँ अहभिृहि गनस सहकने देहखयो ।
हिहभन्न महिला अहिकार र मानिअहिकारको सञ्िालिरूमा सदस्यता
हलई सहक्रय भहू मका हनिासि गदास अपाङ्गता भएका महिलाको सिाल
मानिअहिकारको सिालको रूपमा पहिचान गराउन सहकने साथै ती
सिाललाई हिकासको िहक्रयामा मल
ू ििािीकरर् गनस सहकने देहखयो ।
देशको बदहलाँदो संरचना अनुसार नेपाल अपाङ्ग महिला संघको संस्थागत
संरचनामा पहन पररितसन गनसपु ने देहखयो ।
अहभयानका उपलहब्ििरू र संस्थागत उपलहब्ििरू, व्यहक्तले पर्ु याएका
योगदानको कदर र पहिचान गरी सोको दस्तािेिीकरर् र संस्थागत गदै
लैिानु पने देहखयो साथै अझै काम गनस िौसला एिम् िेररत गनसका लाहग
उनीिरूको कामको पहिचान र मल्ू याङ्कन गदै िोत्सािन स्िरूप परु स्कार
एिम् सम्मान गनसपु ने देहखयो ।

५. अनुकरणीय अभ्यास :




संयक्त
ु रूपमा अपाङ्गता अहिकारमख
ु ी अहभयान र आन्दोलनमा िहतबि
र यसको हनरन्तरता र अपाङ्गता को िल्दो-बल्दो र समसामहयक
सिालमा सामहू िक छलफल ।
अपाङ्गता भएका महिलाको आहथसक सशहक्तकरर्को लाहग के न्ि, हिल्ला
र स्थानीय तिमा स्िािलम्बन समिू को गठन, घम्ु ती कोषको माध्यमबाट
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बीउ पिु ी हितरर्, बचत तथा ऋर्को कायसक्रम सञ्चालन र सीप हिकासका
लाहग िाहिहिक तथा व्यािसाहयक ताहलम िदान ।
के न्ि, हिल्ला र स्थानीय ति गरी ३ तिमा हक्रयाकलापिरू सञ्चालन ।
िसको सिाल उसको नेतत्ृ ि भन्ने अििारर्ालाई आत्मसाथ गरी
अपाङ्गता भएका महिलाको सशहक्तकरर्मा हनरन्तर सहक्रयता ।
अपाङ्गता के हन्ित र मल
ू ििािीकरर् गरी टुइन ियाक अििारर्ाबाट
(Twin Track Approach) कायसक्रमिरू सञ्चालन ।
हिसं ा िभाहित, घरबार हििीन र बेिाररसे अपाङ्गता भएका महिलाको
लाहग पनु स्थासपना गृि सञ्चालन ।
हिल्लािरूमा स्ितन्त्र रूपमा काम गनस अपाङ्गता भएका महिलाको
संस्थािरू स्थापना ।

६. संस्थागि विगोपना/बवलयो पक्ष :






संस्थाको आफ्नै भिन हनमासर् कायसको थालनी र कायासलय सञ्चालनका
लाहग आिश्यक भौहतक सामग्रीिरूको पयासिता ।
अपाङ्गता भएका महिलाका सिालिरूमा एक्यबि भई अहिकारमख
ु ी
अहभयान सञ्चालन एिम् िकालत गने राहरिय स्तरको एक मात्र सम्माहनत
संस्थाको रूपमा पहिचान ।
सस्ं थाको कमसचारी, िशासन तथा आहथसक व्यिस्थापन एिम् लेखा
नीहतिरू, बीउ पाँिु ी हनदेहशका, आहथसक सङ्कलन रर्नीहत, सचू ना तथा
सञ्चार हनदेहशका, अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन ढााँचा, ५ िषे रर्नीहतिरूको
कायासन्ियन गदै कायसक्रम र लेखा व्यिस्थापन चस्ु त दरुु स्त र दस्तािेिीकरर्
।
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हिल्ला तथा के न्िका कायसकाररर्ी सदस्यिरूको िझु ारू एिं सहक्रय नेतत्ृ ि
र २२ िना िहतबि कमसचारीिरूको ित्यक्ष संलग्नता र स्ितन्त्र रूपमा काम
गने स्पि रूपमा कामको हिम्मेिारी ।
समदु ायमा िीहिकोपािसन, आय आिसन र अहिकार सम्बन्िी हिज्ञ, नेतत्ृ ि
गनस सक्षम एिम् सहक्रय अपाङ्गता महिला स्िािलम्बन समिू िरू, बचत
तथा ऋर्को कायसक्रम हनयहमत सञ्चालन ।
अपाङ्गता भएका महिलाको १ मात्र सिकारी दतास भई सञ्चालनमा
आइरिेको ।
३३ हिल्लािरूमा नेपाल अपाङ्ग महिला सघं का कायसक्रमिरू हबस्तार ।
१९ िटा हिल्ला च्याप्टरिरूको गठन िसमध्ये ९ िटा हिल्लामा दतास भइ
स्थानीय स्तरमा िकालत साथै स्थानीय स्रोत िाि गनस थालेको ।
के न्िीय तिमा १ बचत तथा ऋर् समिू र स्थानीय स्तरमा १२५ िटा
स्िािलम्बन समिू िरू गठन भई कररब ११२५ िना सदस्यिरू सगं हठत भई
सामहू िक आिाि बल
ु न्द गदै आएको ।
स्िािलम्बन समिू ले बचत तथा ऋर्को कायसक्रम हनरन्तर रूपमा सञ्चालन
र उक्त हिसाबहकताबलाई चस्ु त दरुु स्त राख्नका लाहग डेटाबेस िर्ालीको
हिकास ।
अन्तरासहरिय तथा राहरिय हनकायिरूसाँगको साझेदारी, सञ्िाल, समन्िय,
पहिचान एिम् सम्बन्ि हबस्तारमा िृहि ।

७. चुनौिीहरू :


नीहत हनयमिरू अपाङ्गता मैत्री निुनु र भएका नीहत हनयमिरू पहन
कायासन्ियन निुनु ।
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भौहतक सरं चना एिम् िातािरर् अपाङ्गता मैत्री निुनु ।
समािमा अझै पहन अपाङ्गता भएका व्यहक्तिरूलाई कल्यार्कारी सोचबाट
मात्र िेररनु ।
अपाङ्गता भएका महिलाको सिालमा कुनै पहन काननु मा स्पि व्यिस्था
निुनु ।
अपाङ्गता भएका महिलाको सिालमा अध्ययन अनसु न्िानको कमी िुदाँ ा
स्पि त्याङ्कको अभाि िुनु ।
आफ्नै भिन अझै हनमासर्ाहिन अिस्थामा रिेको कारर् कायासलय भाडामा
बस्नु पने बाध्यता ।
सरकारी तथा सरोकारिाला हनकाय एिम् अपाङ्गता आन्दोलनहभत्र पहन
अपाङ्गता भएका महिलाका समस्या र सिालिरूको पहिचान र अपनत्ि
निुनु ।
परुु ष ििान समािमा अपाङ्गता भएका महिलािरू बिुहिभेदका हशकारमा
पनसु ।
अपाङ्गता अहिकार आन्दोलनमा हिषय हिज्ञ अपाङ्गता भएका व्यहक्त
तथा महिला सीहमत मात्र िुनु ।
सबै अपाङ्गता भएका महिलाका अपेक्षालाई संघले परु ा गनस नसक्नु ।
सरकारी कमसचारीिरू पटक/पटक सरुिा िा पररितसन भई रिनाले अपाङ्गता
भएका महिलाका सिालिरूमा हनरन्तर रूपमा िकालत गरररिनु पने
बाध्यता ।
अपाङ्गता भएका महिलाद्वारा सञ्चाहलत संघ-संस्थािरूसाँग साझेदारी र
सिकायस गने कायस दातृ हनकायिरूको िाथहमकीकरर्मा नपनसु ।
लामो समयसम्म काम गने साझेदारी संस्था िा हनकायिरूको कमी िुनु ।
सस्ं था पररयोिनामख
ु ी िुनपु ने बाध्यताका कारर् सस्ं थाको हदगोपना र
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आन्तररक स्रोतको कमी िुनु र संस्थाको आहथसक सङ्कलन गने रर्नीहत
हनमासर् भए पहन व्यििारमा यसको कायासन्ियन गनस कहठनाइ िुनु ।


अपाङ्गता भएका महिलाको रोिगारी िििसन एिम् सस्ं थाको हदगोपनाको
लाहग खोहलएको एक्सेस इन फुडल्याण्ड्ड नामक क्याफे लाई हिहिि
कारर्ले हनरन्तरता हदन नसहकएकोले उक्त क्याफे बेच्न बाध्य भएको ।

८. सञ्चावलि पररयोजना र साझेिारी वनकायहरू :













हस.हि.एम (CBM)-अपाङ्गता भएका महिलाको सशहक्तकरर् कायसक्रम ।
ए.िे. डब्ल.ु एस (American Jewish World Service)-भक
ू म्प पिात्
अपाङ्गता भएका महिलािरूको सशहक्तकरर् र पनु ः स्थापना ।
ओ.एस.एफ (Open Society Foundation) - भक
ू म्प पहछको
अिस्थामा अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पिुचाँ को सदृु ढीकरर् ।
ग्लोबल फन्ड फर हिमेन (Global Fund for Women)-अपाङ्गता
भएका महिलािरूको पनु ः स्थापना र पनु हनसमासर् ।
स्िाफ (South Asian Women Fund)- नेपालमा अपाङ्गता भएका
महिलािरूको पनु ः स्थापना र पनु हनसमासर् ियासमा समािेशीताको लाहग
िकालत कायसक्रम ।
संकल्प (SANKALPA) शाहन्त, न्याय र लोकतन्त्रका लाहग समािेशी
महिला सञ्िाल- रािनैहतक र सामाहिक न्यायका लाहग अहिकारमख
ु ी
सशहक्तकरर् कायसक्रम ।
नेपाल सरकार महिला, बालबाहलका तथा समाि कल्यार् मन्त्रालय
(Ministry of Women, Children & Social Welfare) - हिसं ा
िभाहित, घरबार हििीन अपाङ्गता भएको महिलाको पनु स्थासपना एिं
छात्रािास सदृु ढीकरर् कायसक्रम र भिन हनमासर् कायसक्रम ।

