
नं संस्थाको नाम ठेगाना फोन फ्याक्स जिल्ला
१ अपागं अजिकार एवं सरोकार मञ्च भोिपुर षडानन्द न.पा.जवकलप-३ भोिपुर
२ अपाङ्ग सेवा संघ िनकुटा नपा-७ हुलाकटोल िनकुटा
३ िनकुटा नेत्रहीन संघ िनकुटा नपा-६ नासल चोक िनकुटा

४
बौजिक अपाङ्ग अजभभावक संघ 
िनकुटा िनकुटा नपा-७ िनकुटा िनकुटा

५ अपाङ्ग एकता समाि इ.न.पा.-२ मालापथ इलाम
६ िागृजत अपाङ्ग संघ चुलाचुली-६ इलाम
७ इलाम नेत्रहीन संघ इ.न.पा.-२, 027-521657  इलाम
८ नवयुवा अपाङ्ग संघ ईलाम नामसाजलङ्ग ईलाम ईलाम

९
बौजिक अपाङ्गता सशजक्तकरण 
केन्र ईलाम ईलाम

१०
समाि सेवा सुिार यूवा संघ 
अपाङ्ग सहयोग सजमजत मेची नपा १२ ईट्टभट्टा 023-560879 झापा

११ मेची वजहरा संघ चारपाने - झापा झापा
१२ पुवाञ्चल वजहरा संघ दमक नपा - १२ झापा  झापा

१३ दमक अपाङ्ग सहयोग सजमजत
दमक नपा - १३ झापा,मेजच राईस 
जमल निीक झापा

१४ झापा नेत्रहीन संघ अनारमुनी-४ वताबिार पुन्डरीचोक, 023-541225 झापा

सदस्य सँस्थाहरूको वििरण
पिुाान्चल विकास क्षेत्र

राविय अपाङ्ग महासघँ नेपाल
केन्द्न्िय कायाालय, भकुृविमण्डप, काठमाडौँ
फोन: ०१४२३११५९ |  फ्याक्स: ०१४२२९५२२



१५ शाजन्त अपाङ्ग संघ शाजन्त न.पा. १ 023-691175 झापा

१६
नेपाल राजरिय अपाङ्ग पुनस्थापना 
सजमजत, बाहुनडाँगी - ४ झापा

१७ अपाङ्ग सेवा संघ जदक्तेल खोटाङ्ग

१८ सी.जव.आर. जवराटनगर
जबराटनगर उनपा-१ सरस्वती टोल 
(हाडखोला) मोरङ्ग

१९ पुवव क्षीजति जवराटनगर जबराटनगर उनपा मोरङ्ग
२० कोशी वजहरा संघ जबराटनगर उनपा मोरङ्ग

२१ ग्राजमण अपाङ्ग सेवा संघ, रािघाट रािघाट-३ मोरंग 021-541595 021-540445 मोरङ्ग
२२ शाजरजरक अपाङ्ग संघ बेलबारी-३ मोरङ्ग

२३ सामर्थयव समाि जवराटनगर
जबराटनगर-१५ िनपथ टोल होटल 
िेजनपलको छेउमा 021-472122 मोरङ्ग

२४ सुस्त मनजस्थजत अजभभावक संघ जबराटनगर-४ बरगाच्छीपथ मोरङ्ग
२५ मोरङ्ग नेत्रहीन संघ बेलबारी-३ जशक्षा कायालय रोड मोरङ्ग
२६ पुनस््थापना र जवकास मञ्च सुन्दरपुर-२ मोरङ्ग

२७
समावेशी जवकासका लाजग 
जवकलाङ्ग मञ्च नेपाल ओखलढुंगा-५ ओखलढुंगा

२८ अपाङ्ग सेवा संघ जभजदम-१, पाँचथर

२९ संखुवासभा अपाङ्ग संघ खाँदबारी-१० संखुवासभा
३० सगरमाथा अपाङ्ग कल्याण संघ रािदेवी -९ रािजवराि सप्तरी

३१
बौजिक अपाङ्गताका अजभभावक 
संघ सप्तरी रािजवराि सप्तरी सप्तरी

३२ जसराहा वजहरा संघ जसराहा न.पा.-९ गुलजरया जसराहा



३३
बौजिक अपाङ्ग अजभभावक संघ 
जसराहा जसराहा न.पा.-७ जसराहा जसराहा

३४
अपाङ्ग अनाथ असहाय सामुदाजयक 
जवकास केन्र

जसराहा न.पा.-७ िाजफक चोकदेखी 
पजचचम जसराहा

३५ अपाङ्ग पुनस्थापना केन्र जसराहा लाहान नपा-७ जसराहा
३६ अपाङ्ग जवकास केन्र जसराहा-७ क्याम्पसगेट जसराहा
३७ जसराहा अपाङ्ग समाि डकुमेन्ट नभेजटएको जसराहा

३८ अपाङ्ग शसक्तीकरण समाि सेवा सल्लेरी-५ सोलुखुम्बु

३९
नेपाल चेलीवेटी अपाङ्ग मजहला 
समाि हाँसपोसा-१  025-475598 सुनसरी

४० सुनसरी अपाङ्ग सेवा सजमजत ईनरुवा -९ बलाहा सुनसरी

४१
संकल्प समुदायमा आिाजरत 
पुनस््थापना ईनरुवा-७ 025-620685 सुनसरी

४२
असहाय उत्थान तथा जवकास केन्र 
नेपाल ईटहरी-२ हलगडा सुनसरी

४३ सुनसरी नेत्रहीन संघ िरान-१५ बाँझोघरा 025-531313 सुनसरी

४४
पुवाञ्चल अपाङ्ग र असहाय वृद्घा 
सेवा संघ हाँसपोसा-१ 025-475598 सुनसरी

४५ अपाङ्ग हकजहत सरोकार संघ श्रीपुर िब्दी-६ सुनसरी

४६
बौजिक अपाङ्गताका अजभभावक 
संघ सुनसरी िरान सुनसरी सुनसरी

४७ अपाङ्ग उत्थान समाि फुङ्गलीङ्ग-४/ तोक्मेडाँडा ताप्लेिुङ्ग

४८
अपाङ्गता सशजक्तकरण तथा 
पुनस्थापना केन्र म्याङ्लुङ्ग बिार-३, टुजडखेल तेह्रथुम

४९ अपाङ्ग जवकास संघ जत्रयुगा न.पा.-२ गाईघाट 035-421587 उदयपुर



५०
जत्रयूगा वौजद्घक अपाङ्गताका 
अजभभावक संघ जत्रयुगा न.पा.-२ गाईघाट उदयपुर

५१ शारीजरक अपाङ्ग संघ जत्रयुगा न.पा.-२ गाईघाट उदयपुर
५२ बजहरा तथा सुस्त श्रवण संघ जत्रयुगा न.पा.-२ गाईघाट उदयपुर
५३ अपाङ्ग मजहला संघ गाईघाट उदयपुर

५४ नेपाल अपाङ्ग सेिा संघ ग.न.पा -१ मनकामना िोल ससमरा बारा

५५ समानताका लासग आिाज खौमा-१५ 01-6612365 01-6612630 भक्तपरु
५६ भक्तपरु नेत्रहीन संघ भनपा-१२ भक्तपरु
५७ भक्तपरु बवहरा संघ भनपा-ब्यासी-५ भक्तपरु
५८ एस. एम असभभािक संघ भक्तपरु भक्तपरु
५९ न्द्चतिन नेत्रहीन संघ भरतपरु नपा-१० 056-525167 न्द्चतिन

६० अपाङ्ग समाज न्द्चतिन
भरतपरु न.पा.िाडा नं -५ संविधान 
चोक  न्द्चतिन न्द्चतिन

६१ न्द्चतिन बवहरा संघ भरतपरु-१ /  फ्याक्स 056-521845 056-522535 न्द्चतिन

६२
बौविक अपाङ्गता असभभािक संघ 
न्द्चतिन भरतपरु -१० न्द्चतिन न्द्चतिन

६३ अपाङ्ग जागरण असभयान भरतपरु न.पा.िाडा नं १० न्द्चतिन न्द्चतिन

मध्यमान्चल विकास क्षेत्र



६४ सषुमु्ना नाडी घाईते मैत्रीय समाज भरतपरु -२ न्द्चतिन न्द्चतिन
६५ अपाङ्ग कल्याण संघ गजरुी बजार-१ 010-529290 धाददङ
६६ अपाङ्ग एकता केन्ि सनलकण्ढ-५ धाददङिेशी धाददङ

६७ िौविक अपाङ्गताका  असभभािक संघ सनलकण्ढ-५ धाददङबेशी सबचबजार  010-520212 धाददङ
६८ धाददङ्ग नेत्रवहन संघ धाददङ्ग सनलकण्ठ धाददङ्ग धाददङ्ग
६९ सल्यािार अपाङ्ग संघ धाददङ्ग सल्यानिार धाददङ्ग धाददङ

७० अपाङ्गता पनुस्थाापना समाज सनलकण्ठ गा.वि.स िाडा नं ५ धाददङ्ग धाददङ
७१ अपाङ्ग जागरण संस्था मैदी-७ सातदोबािो धाददङ्ग धाददङ
७२ अपाङ्ग समाज जनकपरु रामानन्दचोक-८ जनकपरुधाम धनषुा

७३ मस्कुलर सडस्रोफी कल्याणकारी संघ रामानन्दचोक-८ जनकपरुधाम धनषुा

७४ मवहला अपाङ्ग कल्याणकारी संघ जनकपरु-९ ब्रम्हपरुी ब्लक नं ३८० 041-522443 धनषुा
७५ ग्रासमण अपाङ्ग उत्थान केन्ि बसहीया-८ धनषुा
७६ अपाङ्ग हकवहत संरक्षण केन्ि जनकपरुधाम धनषुा
७७ ग्रासमण अपाङ्ग सरोकार केन्ि जनकपरु धनषुा धनषुा

७८
अपाङ्ग तथा दृविसबहीन समदुाय सेिा 
 संघ सभमेश्वर नपा-१ चररकोि दोलखा दोलखा

७९ दोलखा नेत्रवहन संघ दोलखा चररकोि दोलखा दोलखा



८० नेपाल अपाङ्ग मवहला संघ कालोपलु 01-4435131 काठमाडौं

८१ राविय बवहरा तथा ससु्तश्रिण संघ रातोपलु 01-4498297 काठमाडौं
८२ काठमाडौं बवहरा संघ कमलपोखरी 01-4423256 काठमाडौं
८३ नेपाल अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि गोकणा-१ काठमाडौं

८४ नेपाल अपाङ्ग मानि असधकार केन्ि चचु्चेपािी 01- 4910434 01-4461364 काठमाडौं

८५
बौविक अपाङ्ग तथा असभभािकहरुको 
राविय संघ जमल-१ 01-4225560 काठमाडौं

८६ नेपाल होचापडु्का संघ पोबक्स नं 9344, बागबजार काठमाडौं
८७ नेपाल अपाङ्ग समाज न्द्जवपओ नं 12389, अनामनगर  01-4218672 काठमाडौं
८८ नेपाल पाराओलम्पीक कसमवि राविय खेलकुद पररषद सत्रपरेुश्वर 01-4224078 काठमाडौं

८९
नेपाली अपाङ्ग तथा असहाय 
बालबासलकाको भविश्य

न्द्जवपओ ब 9445, नारायणिार-४ 
जोरपािी 01-4910749 काठमाडौं

९० ससु्तमनन्द्स्थसत कल्याण संघ कालीमािी
01-4272516/ 
4270766 काठमाडौं

९१ राविय अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि

बालाज-ु१६ माच्छापोखरी 
कुमारीस्थान मागा  न्द्जवपओ ब 
11498

01-4385526/ 
4364216 01-4385526 काठमाडौं

९२
राविय अपाङ्ग रोजगार प्रििान तथा 
अनसुन्धान केन्ि महाराजगंज न्द्जवपओ ब 23743 काठमाडौं



९३
अपाङ्गता मानि असधकार प्रबिन 
समाज फुल्चोकी माई मागा काठमाण्डौ काठमाण्डौ

९४ नेपाल डाउनससण्रोम संघ
मदनभण्डारीपथ-४ नयाँबजार घर नं 
921  01-4107292 काठमाडौं

९५ नेत्रहीन विकेि संघ भकुृिीमण्डप  न्द्जवपओ ब 12420 01- 4220463 काठमाडौं
९६ नेपाल एड्स जनचेतना संघ काठमाण्डौ 01-4413086 काठमाडौं

९७ बवहरा दृविसबहीन असभभािक समाज नक्साल बालमन्द्न्दर 01-4427517 काठमाडौं

९८ नेपाल भकभके संघ
धमु्बाराही जोरिा  न्द्जवपओबक्स 
24432 01-4374746 काठमाडौं

९९
अपाङ्ग स्िाबलम्बन सबकास संघ 
नेपाल काठमाडौँ 01-4464023 काठमाडौं

१००
अपाङ्गता भएका व्यन्द्क्तहरुका लासग 
बोससया संघ

कामपा-१६ बालाज ुन्द्जवपओबक्स 
24371 काठमाडौं

१०१
नेपाल स्पाइनल कडा इन्जरी 
खेलकुद संघ जोरपािी-४ नारायणिार 01-4910719 काठमाडौं

१०२ हेमोवफसलया सोसाईिी नेपाल बागडोल लसलतपरु 01-5553003 काठमाडौं

१०३ कोन्द्शस भोिेबाहल-११ काठमाडौं



१०४
राविय अपाङ्ग बाल सहायता संघ 
नेपाल चािवहल 01-2302423 काठमाडौं

१०५ वियान्द्शल होचापडु्का मवहला संघ बाघबजार काठमाडौं

१०६
राविय मवहला अपाङ्ग बालबासलका 
समाज -नेपाल जोरपािी काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१०७ राविय अपाङ्ग यूिा संजाल नेपाल भकुृिीमण्डप काठमाडौं

१०८ नेपाल अपाङ्ग संघ जोरपािी काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१०९ नेपाल एम््यिुी नेपाल कामनपा काठमाडौं

११० नेपाल अपाङ्ग शसक्तीकरण समाज वकसतापरु नपा-१७ घर नं ३० काठमाडौं

१११ नेपाल दृविसबहीन सहयोग संघ पानीपोखरी 01-4446234 काठमाडौं

११२
अपाङ्गता भएका व्यन्द्क्तहरुका लासग 
स्िाबलम्बन जीिन पद्दती केन्ि वपसबओिक्स 9098, काठमाडौँ 01-5011078 01- 5526855 काठमाडौं

११३ नेपाल जनजागरण अपाङ्ग संघ काठमाडौँ वपसबओिक्स 21692 01-5011078 01- 5526855 काठमाडौं



११४ यिुा अपाङ्ग संगठन नेपाल जोरपािी-४ काठमाडौं

११५ नेपाल नेत्रहीन संघ सकेुधारा न्द्जवपओबक्स 9399
 01-4376580/ 
4376598 01-4017534 काठमाडौं

११६ डाउन ससण्रोम समाज नेपाल कपरुधारा मागा घर नं ६९४ 01- 4021761 काठमाडौं

११७
नेपाल राविय अपाङ्ग मानि असधकार 
संरक्षण मञ्च भकुृिीमण्डप ईस्िल नं ६६ 01-4222169 काठमाडौं

११८ नेपाल ह्वीलन्द्चयर क्लब भकुृिीमण्डप
01-4261800/ 
4282078 काठमाडौं

११९
पनुस्थाापना शसक्तीकरण तथा 
विकास नेपाल जोरपािी ८ 01-5134067 काठमाडौं

१२० काठमाडौं नेत्रहीन संघ भकुृिीमण्डप काठमाडौं

१२१
सनुगाभा मवहला व्यिसावयक तासलम 
केन्ि जमल

01-4225560/ 
4481993 काठमाडौं

१२२ सजृनन्द्शल अपाङ्ग आिाज नेपाल सत्रपरेुश्वर भोिेबहाल 01-4495758 काठमाडौं



१२३ राविय अपाङ्ग असहाय उत्थान संघ जोरपािी 01-4910963 काठमाडौं

१२४ अपाङ्ग सहयोगी हातहरु सत्रपरेुश्वर काठमाडौं

१२५ प्रज्ञाचक्षु बालबाविका बल्खु 01- 4336061 काठमाडौं

१२६ अविजम केयर नेपाल गैरीधारा-२ 01-4419010 काठमाडौं

१२७ राविय अपाङ्ग एकता केन्ि
ट्याङ्लाफाि-१ वकसतापरु 
वपसबओबक्स 11413 काठमाडौं

१२८
अपाङ्गता ससप विकास तथा 
पनुस्थाापना केन्ि डल्लु काठमाडौं

१२९ नेत्रहीन मवहला सघ वपओबक्स 9399 काठमाडौं

१३० असम्बादी कल्याण संघ कामपा-२ िंगाल पोओबक्स 7619  01-4443258 काठमाडौं

१३१ बौविक अपाङ्ग कल्याण संस्था
कामपा-३४ जनसहयोग मागा 
नयाबानेश्वर काठमाडौं

१३२
राविय ससु्तमनन्द्स्थसत कल्याण संस्था 
नेपाल ससनामंगल काठमाडौं

१३३ श्रतुी चचु्चेपािी काठमाण्डौ



१३४ राविय बवहरा िेबलु िेसनस संघ का.म.पा.११ काठमाण्डौ

१३५ नेपाल अपाङ्ग फूिबल संघ सत्रपरेुश्वर काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१३६
सामान्द्जक कायाकालासग सम्पूणा 
शक्ती  (ई्सा नेपाल )

समत्रनगर -२९ नयाँ बसपाका  
काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१३७
फरक क्षमता भएको व्यन्द्क्तहरुको 
समहु नेपाल का.म.पा -३५ कोिेश्वर काठमाण्डौ

१३८ नेपाल अल्पदृवि यकु्त संघ नयाँ बानेश्वर काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१३९ नेत्रवहन यिुा संघ - नेपाल भकुृिीमण्डप काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१४० नेपाल एवककृत नेत्रवहन विकास संघ बालाज ुकाठमाण्डौ काठमाण्डौ

१४१ साहससक असभयान नेपाल लान्द्जम्पाि िाडा नं २ काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१४२ परस्पर उत्थान असभयान - नेपाल काठमाण्डौ काठमाण्डौ

१४३ अपाङ्ग अनाथ बाल सचेतना -नेपाल सतलगंगा ९ गौशाला काठमाणडौ काठमाण्डौ

१४४ बागमती बवहरा संघ काठमाडौं



१४५ राविय अपाङ्ग विध्याथी संघ काठमाडौं

१४६
राविय शारीररक अपाङ्ग िेबलुिेसनस 
संघ काठमाडौं

१४७
राविय शारीररक अपाङ्ग िेबलुिेसनस 
संघ काठमाडौं

१४८ मसुनश्वर स्मतृी समाज काठमाडौं

१४९ नेपाल दृविसबहीन िेबलुिेसनस संघ काठमाडौं

१५० नेपाल राविय अपाङ्ग संघ काठमाण्डौ

१५१ काभ्र ेबवहरा सबकास संस्था बनेपा-४ राजदास मागा 011-681395 काभ्रे

१५२ पोिेज तथा पनुस्थाापना संस्था बनेपा-३
011-662084/ 
011-683582 काभ्रे

१५३ काभ्र ेनेत्रहीन संघ बनेपा नपा-५ काभ्रे

१५४ ससु्तमनन्द्स्थती असभभािक समूह बनेपा बनेपा-२ आदशा बालविकास केन्ि काभ्रे



१५५ ससु्तमनन्द्स्थती पनुस्थापना केन्ि खरेलथोक-५ काभ्रे

१५६ नेपाल अपाङ्ग संघ काभ्रे

१५७ राविय शारीररक अपाङ्ग संघ ज्िागल 01-5260928 01-5260350 लसलतपरु

१५८ बौविक अपाङ्गता आमा समाज ज्िागल 01-5260688 लसलतपरु

१५९ नेपाल आददिासी जनाजाती अपाङ्ग संघ कामपा-३२ काठमाडौं लसलतपरु

१६० सससबआर पािन पािनढोका  वपसबओबक्स 291 01-5260291 लसलतपरु

१६१ मस्कुलर सडस्रोपी फाउण्डेशन नेपाल कुपण्डोल 01-5521251 लसलतपरु

१६२ अनाथ अपाङ् उद्दार समाज नेपाल त्यागल लसलतपरु

१६३ लसलतपरु नेत्रहीन संघ पलु्चोक-३ लसलतपरु

१६४ स्िाबलम्बन जीिन पिती केन्ि लउमपा-४ लसलतपरु

१६५ नेपाल अपाङ्ग कल्याण समाज सेिा धोबीघाि-४ लसलतपरु



१६६ दृविविवहन सहयोग केन्ि नेपाल ईमाडोल-५ लसलतपरु लसलतपरु

१६७ राविय दृविविवहन खेलकुद संघ थसीखेल लसलतपरु लसलतपरु

१६८ लसलतपरु बवहरा संघ कुमारी पािी लसलतपरु लसलतपरु

१६९ नेपाल अपाङ्ग मवहला समाज गोदािरी लसलतपरु लसलतपरु

१७० नेपाल न्द्िन्द्ियन अपाङ्ग समाज लसलतपरु-१४ विशालचोक लसलतपरु

१७१ अपाङ्ग असधकार मञ्च लसलतपरु

१७२ नेपाल अपाङ्ग सेिा ससमसत लसलतपरु लसलतपरु

१७३ लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघ जलेश्वर -५ शहरी विकास क्षेत्र महोत्तरी

१७४ तराई अपाङ्ग कल्याण संघ
महोत्तरी बगडा गा. वि. स. िा. डा. 
नं_ ४ महोत्तरी

१७५ विश्वकमाा अपाङ्ग संघ रामगोपालपरु महोत्तरी महोत्तरी

१७६ मकिानपरु बवहरा संघ हेिौंडा मकिानपरु



१७७ बौविक अपाङ्ग असभभािक संघ हेिौडा मकिानपरु हेिौडा मकिानपरु

१७८ अपाङ्ग सरोकार केन्ि हेिौंडा मकिानपरु

१७९ अपाङ्ग स्िाबलम्बन जीिन पद्दती केन्ि मनही-३ मकिानपरु

१८० निुाकोि अपाङ्ग मवहला संघ सबदरु-४ निुाकोि निुाकोि

१८१ निुाकोि नेत्रहीन संघ सबदरु-४ निुाकोि निुाकोि

१८२ ससु्तमनन्द्स्थती असभभािक संघ सबदरु-४ निुाकोि चौकी अगाडी निुाकोि

१८३ निुाकोि बवहरा संघ निुाकोि विदरु निुाकोि निुाकोि

१८४ अपाङ्ग मानि असधकार मञ्च विदरु न.पा. निुाकोि निुाकोि

१८५ उद्यमन्द्शल तथा ससप विकास संघ विदरु-४ निुाकोि निुाकोि

१८६ अपाङ्ग सेिा संघ विदरु -३ निुाकोि निुाकोि

१८७ नेपाल अपाङ्ग संघ सबरगंज-३ प्रगसत नगर पसाा



१८८ अपाङ्ग सचेतन सेिा केन्ि मन्थली-४ रामेछाप

१८९ रसिुा अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि धनु्चे 010-540224 रसिुा

१९०
बौविक अपाङ्गताका असभभािक संघ 
रौतहि िालसमकी नगर िाडा नं -८ रौतहि रौतहि

१९१ राविय अपाङ्ग संगठन -नेपाल रौतहि गौर रौतहि रौतहि

१९२
श्री ददव्य कल्याण अपाङ्ग सहयोग 
ससमसत समनपरु -९ रौतहि रौतहि

१९३ अपाङ्ग कल्याण संघ कमला नपा -६ ससन्धलुी

१९४ ससन्धलुी बवहरा संघ ससन्धलुी

१९५ अपाङ्ग उत्थान केन्ि ससन्धपुाल्चोक मासमाङ-९ चाकुबजार ससन्धपुाल्चोक

१९६
अपाङ्ग सरुक्षा तथा ग्रासमण विकास 
संस्था चौतारा 011-620250 ससन्धपुाल्चोक

१९७ ससन्धपुाल्चोक बवहरा संघ राम्चे-७ बाह्रसबसे ससन्धपुाल्चोक

१९८
अपाङ्ग असधकार तथा स्िाबलम्बन 
केन्ि ठूलोपाखर-३ काकसलङ ससन्धपुाल्चोक



१९९ नेत्रवहन विकास संस्था चौतारा-८ घलेगाउँ ससन्धपुाल्चोक
२०० ससन्धपुाल्चोक नेत्रवहन संघ चौतारा न.पा. ससन्धपुाल्चोक ससन्धपुाल्चोक

२०१ अपाङ्ग सशन्द्क्तकरण केन्ि ठोकपाा ७ ससन्धपुाल्चोक

२०२ सजृनन्द्शला अपाङ्ग विकास केन्ि सन्धीखका -६ मञ्चलाईन अघााखाँची

२०३ अघााखाँची नेत्रहीन संघ
सन्धीखका -६ श्री यिुािषा जनता 
रबीन्द्चत्र उच्च मावि हलरीनेिा अधााखाँची

२०४ छत्रगञ्ज अपाङ्ग उत्थान समाज छत्रगंज ५ बोहखर अघााखाँची

२०५ सजृनन्द्शल अपाङ्ग सरोकार केन्ि सन्धीखका  अधााखाँची अधााखाँची

२०६ प्रगसतन्द्शल अपाङ्ग संघ अधााखाँची ससमलपानी -५ अधााखाँची अधााखाँची

२०७ बाग्लङु्ग नेत्रहीन संघ बाग्लङु्ग नपा-३ बाग्लङु्ग

२०८ अपाङ्गता सरोकार संघ न्द्जपपाका  चोक न.पा.-२ बाग्लङु्ग बाग्लङु्ग

२०९ बाग्लङु्ग बवहरा संघ बाग्लङु्ग

२१० नेपाल अपाङ्ग सेिा संघ हरमिारी-३ न्द्जविस चोक गोरखा

२११ गोरखा बवहरा संघ गोरखा नापा-९ कुिासड िक्सार 064-420076 गोरखा

२१२ श्री प्रगसतन्द्शल अपाङ्ग संघ गोरखा न.पा ३ गोरखा

२१३ गोरखा नेत्रवहन संघ गोरखा न.पा.१ गोरखा गोरखा

२१४ श्रीरेसङु्गा अपाङ्ग सेिा संघ बढागाउँ-६ गलु्मी

२१५ गलु्मी नेत्रहीन संघ
बम्बा-८ रानीबास जनिोध उच्च 
मावि न्द्शक्षा गलु्मी

पन्द्िमान्चल विकास क्षेत्र



२१६ बौविक अपाङ्गताका असभभािक संघ
तम्घास गलु्मी जयन्द्शि शन्द्क्त पेरोल 
पम्प  079-520236 गलु्मी

२१७ अपाङ्ग उत्थान समाज गजेहडा-१ 076-550079 कवपलिस्तु

२१८ कपीलिस्त ुनेत्रहीन संघ बडु्डी-४ जोतपरु कवपलिस्तु

२१९ गण्डकी बवहरा संघ पोखरा-८ वफके पोबक्स नं ५१७ 061-523295 कास्की

२२० मेरुदण्ड पक्षघात संघ नेपाल पोखरा मालेपािन पोबक्स नं १४८ कास्की

२२१ कास्की नेत्रहीन संघ
लेखनाथ -४ बढुीबजार ससमल 
पोखरा मागा 061-411341 कास्की

२२२ समदुायमा आधाररत पनुस्थाापना सेिा नयाबजार पोखरा 061-528250 061-539927 कास्की

२२३ नेत्रहीन विकेि संघ पोखरा-१० इन्िचोक 061- 431844 कास्की

२२४ राविय अपाङ्ग िकालत संघ कास्की
पोखरा -६ लेकसाईड मागा खहरे 
कास्की कास्की

२२५ ससु्तमनन्द्स्थती असभभािक संघ
पोखरा-४ रामकृष्ण िोल गोपालजी 
मागा घर नं. २७ 061-523965 कास्की

२२६ अपाङ्ता स्िाबलम्बन विकास संघ उपकारमागा पोखरा-१२ कास्की

२२७

समािेशीकरण सशक्तीकरण केन्ि 
नेपाल पोखरा-१ बगर 061-528430 061-528430 कास्की

२२८ स्िाबलम्बन जीिन पिती केन्ि रक्षा मागा-१० कास्की

२२९ एशोन्द्शयसन फर आइसडया नेपाल पोखरा-१५ नयाँगाउँ कास्की कास्की



२३० श्रिण दृविविवहन संघ - नेपाल पोखरा कास्की कास्की

२३१ समदुायमा आधाररत पनुस्थाापना केन्ि कास्की ताहाचोक पोखरा कास्की

२३२ सजृनन्द्शल अपाङ्ग समाज कास्की
पोखरा उ.प.म.न.प.-३ कोपीलढँुगा 
नददपरु कास्की पोखरा कास्की

२३३ ग्रासमण अपाङ्ग समाज नेपाल धसमलीकँुिा-३ नयापौिा लमजङु्ग

२३४ अपाङ्ग संरक्षण समाज बेशीसहर लमजङु्ग

२३५ लमजङु्ग नेत्रहीन संघ बेशीसहर नपा त्रीिेणीिोल लमजङु्ग

२३६

अन्नपूणा बौविक मन्दता असभभािक 
संघ

चन्िेश्वर गा.वि.स िाडा नं-६ 
दरुाडाँडा लमजङु्ग लमजङु्ग

२३७ लमजङु्ग बवहरा संघ लमजङु्ग

२३८ मसु्ताङ्ग अपाङ्ग समाज माफाा-७ थाक्सेन मसु्ताङ्ग

२३९ म्याग्दी अपाङ्ग संघ बेनीबजार-१ न्यूरोड म्याग्दी

२४० बौविक अपाङ्गताका असभभािक संघ बेनी बजार म्याग्दी म्याग्दी

२४१ निलपरासी अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि रामनगर-१ भमुही निलपरासी

२४२ सामदुावयक अपाङ्ग सेिा केन्ि माकर-४ बदााघाि निलपरासी

२४३ अपाङ्ग एिं असभभािक संघ रामग्राम नपा-५ 078-520961 निलपरासी

२४४ समदुावयक अपाङ्गता सेिा केन्ि पन्चनगर-२ निलपरासी



२४५ निलपरासी बवहरा संघ माकर-४ 078-580285 078-420206 निलपरासी

२४६ निलपरासी नेत्रवहन संघ कािासोती निलपरासी निलपरासी

२४७ अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि कािासोती निलपरासी निलपरासी

२४८ अपाङ्ग मानि असधकार समाज तानसेन न.पा - ११ लामडाँडा पाल्पा पाल्पा

२४९

अपाङ्गता र असभभािक मैत्री संघ 
पाल्ला दधाा रामपरु खालीिन पाल्पा पाल्पा

२५० सजृनन्द्शल अपाङ्ग स्िाबलम्बन केन्ि
तानसेन न.पा.११  पाल्पा तानसेन 
बहमुखुी क्याम्पस अगाडी पाल्पा

२५१ नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज
कुश्मा-८ न्द्शिालय लोकतान्त्रीक 
चोक (होिल थ्रने्डली) अगाडी पिात

२५२ बौविक अपाङ्गताका असभभािक संघ पिात पिात

२५३

पन्द्िमाञ्चल बवहरा तथा ससु्तश्रिण 
संघ सत्रभिुनपथ सखु्खाबगर-१० बिुिल रुपन्देही

२५४ रुपन्देही अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि रामपरु कोलोसन-२ दधुराक्ष सगिस रुपन्देही

२५५ नेपाल दृविसबहीन उत्थान संघ बिुिल 071-546704 रुपन्देही



२५६ ससु्तमनन्द्स्थसत बाल सबध्या मन्द्न्दर
बिुिल -९ ददपनगर वहमालपाका  
रातो भिन रुपन्देही

२५७ अपाङ्ग पनुस्थाापना समाज सतलोत्तमा -१२ परुानो सडक रुपन्देही

२५८ रुपन्देही नेत्रहीन संघ
बिुिल-१३ कासलका नगर 
वहमालीपथ रुपन्देही

२५९ दृविसबहीन विकेि संघ आनन्दिन-३ मन्द्णग्राम रुपन्देही

२६०

लमु्बीनी ससु्तमनन्द्स्थती असभभािक 
संघ ससदाथानगर-८ रुपन्देही

२६१ पन्द्िमाञ्चल अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि बिुिल-१३ दगुाानगर रुपन्देही

२६२ अपाङ्ग कोष नेपाल सतलोतमा न.पा.-९ भलिारी 071-561095 रुपन्देही

२६३ स्याङ्जा अपाङ्ग समाज पतुलीबजार नपा -१ शहीद चोक 063-421003 स्याङ्जा

२६४

ससु्त मनन्द्स्थसत बौविक अपाङ्गता 
असभभािक संघ स्याङ्गजा स्याङ्जा

२६५ स्याङ्गजा बवहरा संघ स्याङ्जा

२६६ पेन्द्न्तकोस पैरिी समाज तनहुँ खैरेनीिार -९ तनहुँ तनहुँ

२६७

अपाङता भएका व्यन्द्क्तहरुको 
असधकार र विकासको लासग श्रोत 
केन्ि व्यास-१० दमौली  065-561175 065-560918 तनहुँ

२६८ तनहुँ नेत्रहीन संघ ब्यास-१० दमौली तनहुँ

२६९ अपाङ्ता मवहला सशक्तीकरण समाज ब्यास-१० दमौली तनहुँ



२७० अपाङ्ग निजीिन केन्ि कोहलपरुन.पा.-११ चौराहा बाँके

२७१ नौिस्था अपाङ्ग संघ नौिस्था-८ ससमलघारी बाँके

२७२ रारा अपाङ्ग संघ न्द्चसापानी-४ बाँके

२७३ सत्रशन्द्क्त अपाङ्ग दसलत सेिा ससमती राँझा मसनकापरु-८ बाँके

२७४ अपाङ्ग सशक्तीकरण एिं संचार केन्ि नौिस्था-७ सतैुया बाँके

२७५ विविवहररया अपाङ्ग संघ विविवहररया-४ बाँके

२७६ बाँके नेत्रहीन संघ नेपालगंज नपा-१७ बाँके

२७७

नेपालगञ्ज ससु्तमसनन्द्स्थसत असभभािक 
ससमसत नेपालगञ्ज नपा-१२ विकेगाउँ बाँके

२७८ राविय अपाङ्ग अलविनो नेपाल बाँके नेपालगंज नपा-१७ बाँके बाँके

२७९ बददाया अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि गलुररया नया-८ शान्द्न्त िोल बददाया

२८० बददाया नेत्रहीन संघ
गलुररया न.पा.-९ बैगलामखुी 
मन्द्न्दरिोल बददाया

२८१

समदुायमा आधाररत पनुस्थाापन केन्ि 
(सससबआर) गलुररया बददाया (सोरहा -७ ससमरा) बददाया

२८२

स्िाबलम्बी अपाङ्ग मवहला 
शसन्द्क्तकरण केन्ि बददाया ठाकुरिार -२ बददाया बददाया

२८३ पञ्चकोशी अपाङ्ग विकास मञ्च नारायण नपा-१ नयाँबजार दैलेख

मध्य-पन्द्िमान्चल विकास क्षेत्र



२८४ अपाङ्ग पैरिी एिं सशक्तीकरण केन्ि दलु्ल-ु६ पाथरनाउली दैलेख

२८५ अपाङ्गता मवहला श्रोत केन्ि (DWRC)
नारायण न.पा -१ दैलेख बजार 
दैलेख दैलेख

२८६ अपाङ्गता नगर संजाल (DNN) दैलेख
नारायण न.पा -१ दैलेख बजार 
दैलेख दैलेख

२८७

अपाङ्ग मानि असधकार तथा सरोकार 
मञ्च सत्रनपा-११ घोराई दाङ्ग

२८८ अपाङ्गता सेिा केन्ि दाङ्ग तलुसीपरु दाङ्ग दाङ्ग

२८९ राप्ती बवहरा संघ तलुसीपरु-५ दाङ्ग

२९० अपाङ्ग मवहला सशन्द्क्तकरण केन्ि घरावह न.पा.दाङ्ग दाङ्ग

२९१ ससु्त मनन्द्स्थसत असभभािक संघ दाङ्ग घोरावह न.पा. दाङ्ग दाङ्ग

२९२ समािेशी अपाङ्ग संघ दाङ्ग चौलाही-२ दाङ्ग दाङ्ग

२९३ दाङ्ग नेत्रवहन संघ दाङ्ग दाङ्ग

२९४ अपाङ्ग समाज सधुार केन्ि दाङ्ग

२९५ मकुुिेश्वर अपाङ्ग सेिा ससमसत दनैु-१ डोल्पा

२९६ वहमाली न्द्शक्षा र विकास ससमकोि  087-680216 हमु्ला

२९७ अपाङ्ग उत्थान केन्ि खलंगा-२ छतीगाउँ जाजरकोि

२९८ अपाङ्ग पनुस्थाापन तथा विकास केन्ि चन्िनाथ-६ जमु्लाबजार िँुडीखेल जमु्ला

२९९ अपाङ्ग पनुस्थाापना केन्ि मान्म-८ ताडी कासलकोि



३००

अपाङ्ग पनुस्थापना तथा ग्रामीण 
विकास संस्था डाडो नेपाल श्रीनगर -५ गमगढी मगुु मगु ु

३०१ राविय अपाङ्ग सेिा संघ ्यूठान न.पा खलंगा-३ ्यठुान

३०२ अपाङ्ग कल्याण सेिा संघ सलिाङ्ग-६ रोल्पा

३०३ अपाङ्ग बहउुदे्दश्यीय पनुस्थापना केन्ि मसुीकोि न.पा-१ चन्दनाथिोल रुकुम

३०४ अपाङ्ग संरक्षण मञ्च खलंगा-९ मसुीकोि रुकुम

३०५ पासथभरे अपाङ्ग समाि सेिा संघ दामाचौर-३ सल्याण

३०६ कल्याणकारी अपाङ्ग सेिा संघ शारदा न.पा -२ खलंगा डाँडागाउ सल्याण

३०७ नेत्रहीन सेिा संघ सबरेन्िनगर-९ सखेुत

३०८ सखेुत अपाङ्ग समाज सबरेन्िनगरपासलका-६ सखेुत

३०९ अपाङ्ग सशक्तीकरण केन्ि सबरेन्िनगर -६ सखेुत

३१० अपाङ्ग मवहला समाज सबरेन्िनगर-६ सखेुत

३११

मध्यपन्द्िमाञ्चल बवहरा शसक्तीकरण 
संघ सबरेन्िनगर-६ सखेुत

३१२ सखेुत नेत्रहीन संघ विरेन्िनगर-६ सखेुत

३१३ शारीररक अपाङ्ग सेिा संघ सबरेन्िनगर-६ हवियालाईन सखेुत

३१४

सामदुावयक अपाङ्गता विकास केन्ि 
नेपाल साँिाखानी गा.वि.स -५ सखेुत सखेुत

३१५ अपाङ्ग उत्थान समूह मंगलसैन-५ अछाम अछाम
सदुरु-पन्द्िमान्चल विकास क्षेत्र



३१६ न्द्जल्ला अपाङ्ग संघ बैतडी दशरथचन्द नपा-१ गोठलापानी बैतडी

३१७ न्द्जल्ला अपाङ्ग विकास मञ्च बझाङ्ग बझाङ्ग

३१८ न्द्जल्ला अपाङ्ग सरुक्षा संजाल चैनपरु बझाङ्ग बझाङ्ग

३१९ अपाङ्ग कल्याण सेिा संघ िडीमासलका न.पा-१०  बाजरुा बाजरुा

३२० न्द्जल्ला अपाङ्ग कल्याण सेिा ससमसत अमरगढी -५ विधतु ्रोड डडेल्धरुा

३२१ दाच ुाला अपाङ्ग संघ
खलंगा-४ तल्लो सैन महेन्ि उमावि 
पछाडी दाच ुाला

३२२ अपाङ्ग सेिा संघ ददपायल नपा-२ ससलगढी डोिी डोिी

३२३ कैलाली नेत्रहीन संघ निदगुाा मावि धनगढी मोहना भन्सार कैलाली

३२४

अपाङ्गता भएका व्यन्द्क्तहरुका लासग 
स्िाबलम्बन जीिन पिती केन्ि धनगढी-५ हसनपरु कैलाली कैलाली

३२५ अपाङ्ग एकता समाज अत्तररयान.पा.- ४ कैलाली

३२६ अपाङ्गता यिुा सरोकार मञ्च कैलाली कैलाली

३२७ कैलाली अपाङ्ग सेिा संघ विकापरु न.पा. कैलाली कैलाली

३२८ फूलबारी अपाङ्ग संघ फुलबारी कैलाली कैलाली

३२९ घोडा घोडी अपाङ्ग सेिा समाज घोडाघोडी न.पा ६ कैलाली कैलाली

३३० बवहरा तथा ससु्त श्रिण संघ महेन्िनगर-४ कञ्चनपरु

३३१ अपाङ्ग कल्याण सेिा संघ महेन्िनगर-१८ जानकी िोल कञ्चनपरु



३३२ स्पाईनल कडा इन्जरुी
फे्रसकम्नीकेशन क्याम्पस रोड 
पषु्पलालचोक  गल्ली नं ५ कञ्चनपरु

३३३

स ुप सामदुावयक दृविसबहीन संघ 
नेपाल देिकोि न.पा-११ सससैया कञ्चनपरु

३३४ बौविक अपाङ्गताका असभभािक संघ वपपलासड कंचनपरु कंचनपरु

३३५ दृविविहन विकेि संघ कंचनपरु भी.न.पा.-१८ कंचनपरु कंचनपरु


