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खण्ड एक
अपाङ्गताको पृष्ठभूमी र वतयमान अवस्था
अन्तरायििय पररवेश
सन २०११ मा िवश्व वैंक र िवश्व स्वास््य संगठनद्वारा प्रकािशत अपाङ्गता सम्बिन्ध िवश्व प्रितवेदनले जनाए
अनुसार संसारको कु ल जनसंख्याको १५%मािनसहरूमा कु नै न कु नै रूपमा अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको कु ल जनसंख्याको ८० प्रितशत गररब तथा अल्पिवकिसत देशमा वस्छन जसमध्ये २० प्रितशत
भन्दा बढी गररवीको रे खामुनी रहेका छन । सामािजक िवभेद तथा उपेक्षा; आधारभूत सेवा सुिवधामा न्यून पहुँच;
अवरोधयुि भौितक संरचना, प्रणाली र सुिवधाहरू; मानव अिधकारहरूको उपयोगमा अवरोध; िवभेदकारी
िनयम,कानुन र अभ्यासहरू र िनणयय प्रकृ यामा सहभागी हन नपाउने अवस्था अपाङ्गता भएका व्यििका
िवश्वव्यापी साझा सवालहरू हन ।
१९४८ को मानवअिधकारको िवश्वव्यापी घोषणापत्रसुँगै अन्तरायििय पररवेशमा अपाङ्गता भएका व्यििका
अिधकारहरूलाई कु नै न कु नै रूपमा स्वीकार गनय थािलएको हो ।यसै सन्दभयमा सन १९७१ मा बौििक अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बिन्ध घोषणापत्र ल्याइयो भने १९७५ मा अपाङ्गता भएका व्यििका
अिधकारहरूलाई प्रविय गनय छु ट्टै घोषणापत्र जारर गररयो । अपाङ्गता भएका व्यििका अिधकारका पक्षमा
कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन राि संघले सन १९८१ लाई अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अन्तरायििय
वषयको रूपमा घोषणा गयो र सन १९८२ मा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको िवकास र सशसििकरणको लािग
काम गनय िवश्व कायय योजना (The world Program of Action Concerning Disabled Persons)जारर गररयो ।
१८८३ देिख१९९२ को अविधलाई िविभन्न काययक्रमहरू सिहत अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अन्तरायििय
दशकको रूपमा मनाउने घोषणा भयो । सन १९८९ मा संयुि रािसंघले पाररत गरेको बालअिधकार सम्बन्धी
महासन्धीमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाका समेत के िह अिधकारहरू समेरिए भने १९९० मा थाइल्याण्डको
जोमरिएनमा भएको सबैको लािग िशक्षा सम्बन्धी िवश्व सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र र सन २००० मा
सेनेगलको डकारमा भएको िशक्षा सम्बन्धी िवश्व सम्मेलनले अवलम्बन गरे को १५ वषे कायययोजनाले अपाङ्गता
भएका बालबािलकाको िशक्षाको अिधकारलाई पिन सम्बोधन गयो । १९९३ मा राि संघले पुन: अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका अिधकारहरूलाई थप सम्बोधन गदै अवसर समािनकरण सम्बिन्ध प्रामािणक िनयमहरू जारी
गयो जुन एक प्रकारको नरम प्रकृ ितको कानुन िथयो । यस कानुनले पिहलोपिक अपाङ्गतालाई िवकासको सवाल
सुँग जोड्दै अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई िवकासका वाहक तथा लिक्षत समुह दुवैको रूपमा पररभािषत गर् यो ।
उल्लेिखत घोषणापत्र, काययक्रम र िनयमहरूलाई नै आधार बनाएर िवकिसत देशहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििका अिधकारसुिनिितताको लािग र उनीहरूलाई समानरूपमा मानवअिधकारको प्रत्याभूित गनय िनकै राम्रो
काम गरे को भएतापिन िवकासशील, िवकास्वन्मुख, अिवकिसत तथा अल्पिवकिसत देशहरूमा भने आशाितत
रूपमा पररणामहरू आउन सके नन् । मानवअिधकार सम्बन्धी िविभन्न अन्तरायििय सिन्ध तथा संझौताहरूले
सबैलाई समान रूपमा अिधकारहरू प्रदान गरे को भएतापिन उि अिधकारहरू अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
हकमा वास्तिवक जीवनमा चररताथय हन सके नन् । वाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाहरूको अभावले गदाय कितपय
देशहरूका लािग अपाङ्गता वा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका सवालहरू प्राथिमकतामा पनय सके नन् ।
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त्यसैलेअपाङ्गता भएका व्यििकहरूको अिधकारहरूलाई अझ प्रष्ट पानय र िवश्व समुदायलाई अपाङ्गता भएका
व्यििका अिधकारहरू प्रित िजम्मेवार बनाउन छु ट्टै र बाध्यकारी अन्तरायििय कानुनको आवश्यकता महसुस गररयो
। यसै आवश्यकतालाई मध्यजनर गरर सन २००६ को िडसेम्बर १३ मा संयुि रािसंघले "अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध" पाररत गरर ३० माचय २००७ देिख हस्ताक्षर र अनुमोदनका लािग
खुला गयो । २१ औ ुँ सताब्दीकै पिहलो मानवअिधकार सम्बन्धी अन्तरायििय कानुनको रूपमा आएको यो महासिन्ध
३ मे २००८ देिख िवश्वभर लागू भएको छ । नेपालको व्यवस्थािपका संसदले यस महासन्धीलाई २००९ को
िडसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरे को हो ।
एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रलाइ हेने हो भने यस क्षेत्रमा अपाङ्गता अिधकारलाई प्रवियन गनयका लािग यस क्षेत्रमा
काम गरररहेको रािसंघीय िनकाय "एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लािग आर्थथक तथा समािजक आयोग (ESCAP) "
को भूिमका िनकै महत्वपूणय रहेको पाइन्छ ।अपाङ्गता भएका व्यििको अिधकार प्रवियनको लािग एिशया तथा
प्रशान्त क्षेत्रमा छु ट्टै नीित, योजना र रणनीितहरू िनमायण गरर काम गनय १९९२ देिख सुरू गररएको हो । यसै
क्रममा २३ एप्रील १९९२ मा १९९३ देिख २००२ सम्मको अविधलाई यस क्षेत्रका लािग िविभन्न काययक्रम र
नीितहरू सिहत अपाङ्गता सम्बन्धी पिहलो क्षेत्रीय दशकको रूपमा घोषणा गररयो । यसैगरर सन २००२ मा
"अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग समावेशी, अवरोधमुि र अिधकारमा आधाररतसमाज" भन्ने नाराका साथ
नयाुँ नीित र कायययोजना सिहत पुन २००३ देिख २०१२ को अविधलाई एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको िवस्ताररत दशकको रूपमा घोषणा गरर काम गररयो । अपाङ्गता अिधकारका लािग छु ट्टै
महासिन्धको आगमन सुँगै अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार संरक्षण र सम्बियनमा नयाुँ आयाम थिपए
पिछ िवश्वव्यापी रूपमा महासन्धीको प्रभावकारी कायायन्वयन र यसको अनुगमन आजको प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।
यसै सन्दभयलाई आत्मसात गरर युएन स््यापको आयोजनामा एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका सदस्य र सह सदस्य
रािका सरकार प्रमुख र नागररक समाजका प्रितिनिधहरू दिक्षण कोररयाको इन््योन शहरमा सन २०१२ को २९
अ्िुवर देिख २ नोभेम्वर सम्म भेला भई २००३ देिख २०१२ सम्मको क्षेत्रीय दशकको कायायन्वयनको सिमक्षा गरे
। सोिह सम्मेलनले आगामी समयमा महासिन्धको कायायन्वयनलाई मुख्य उद्देश्य बनाइ सन २०१३ देिख २०२२
सम्मको अविधका लािग १० विा प्रमुख लक्ष, २७ विा मुख्य अपेिक्षत उपलब्धीहरू र ६४ विा मापनयोग्य
सूचकहरू सिहतको १० वषे क्षेत्रीय रणनीितको घोषणा गररएको छ । Make the Rights Real भन्ने मुख्य नाराका
साथ घोषणा गररएको यस रणनीितलाई इन््योन रणनीित भनेर नामाकरण गररएको छ । युएन स््यापको सदस्य
रािको हैिसयतले नेपालले पिन एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता सम्बन्धी हरे क क्षेत्रीय नीित, काययक्रम र
रणनीितहरूमा आफ्नो पूणय प्रितविता जनाउुँ दै आएको छर सम्बिन्धत हरेक सम्मेलनहरूमा सकृ य सहभािगता
पिन जनाउुँ दै आएको छ ।

राििय पररवेश
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको वारे मा िवस्तृत त्याङ्क हाल कु नै पिन िनकायसुँग छैन । पिछल्लो
राििय जनगणना २०६८ मा अपाङ्गता भएका व्यििको समेत गणना गने सामान्य व्यवस्था गररएको िथयो । सो
जनगणनाको प्रितवेदनले जनाए अनुसार नेपालको कु ल जनसंख्याको १.९४ प्रितशत अपाङ्गता भएका व्यििहरू
रहेका छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरू लामो समयदेिख सामािजक िवभेदमा परे को र सेवा सुिवधा
तथा अवसरमा ज्यादै कम पहुँच भएको समुहको रूपमा िचिनन्छन् । समान आधारमा समावेशी िशक्षा, पहुँचयुि
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स्वास््योपचार र सेवा, रोजगारी, स्वरोजगारी, तािलम, अपाङ्गता मैत्री सावयजिनक सेवा, सुिवधा तथा संरचना,
पुनस्थायपना, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवा, अपाङ्गता मैत्री कानुन र िनणयय प्रकृ याहरू, िवशेष सामािजक
सुरक्षा, सामािजक भेदभावबाि मुिि, िनणयय प्रकृ याहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििको सहभािगता जस्ता
िवषयहरू हाल नेपालमा अपाङ्गताभएका व्यििको अिधकारका सन्दभयमा उरठरहेका जल्दावल्दा सवालहरू हन ।
नेपालमा सरकारले अपाङ्गताका सवालहरूलाई अलग्गै कानुन बनाइ सम्बोधन गनय २०३९ सालदेिख थालेको हो
। रािसंघले सन १९८१ लाई अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अन्तरायििय वषय घोषणा गरे सुँगसुँगै नेपालले पिन
"अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९" लागू गरर यसको सुरूवातगरे को हो । छु ट्टै कानुन बनाइ काम गनय
२०३९ सालबाि थािलएको भएतापिन यस अिघनै गैर सरकारी स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग
के िह कामहरूको सुरूवात भने भैसके को िथयो । २०२१ सालदेिख दृिष्टिवहीनहरूको लािग, २०२३ सालदेिख
सुस्तश्रवणहरूका लािग र २०२६ सालदेिख शारीररक अपाङ्गता भएकाहरूका लािग िशक्षा ददनसंस्थागत
प्रयासहरू सुरु भैसके का िथए । यसैगरर २०३० सालमा सरकारी स्तरमा िवशेष िशक्षा पररषदको स्थापना गरर
अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाइ िशक्षामा पहुँच पुर्याउने थप प्रयासहरू भएका िथए ।
"नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७" ले पिहलो पिक अपाङ्गता भएका व्यििका के िह अिधकारहरूलाई
िनदेशक िसद्दान्तहरूमा उल्लेख गर् यो । २०३९ सालमा बनेको कानुनको प्रभावकारी कायायन्वयन गनय आवश्यक
पने लामो समयसम्म बन्न नसके को िनयमावली "अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण िनयमावली" २०५१ सालमा बन्यो
। २०५३ सालमा िवशेष िशक्षालाई प्रवियन गनयको लािग छु ट्टै िवषेश िशक्षा नीित िनमायण गररयो जसले िवशेष
िशक्षा पररषदमा अपाङ्गता क्षेत्रको प्रितिनिधत्व समेत सुिनिित गयो ।
२०४७ सालको राजनैितक पररवतयन पिछ बनेको नयाुँ सिम्बधानले जनतालाई आफ्ना वगीय, पेशागत र सामुिहक
सवालहरूमा स्वयम सकृ य र संगरठत भई काम गनय अिधकार प्रदान गर् यो । यस अवसरको उपयोग गरर
अपाङ्गता भएका व्यििहरू पिन गैर सरकारी स्तरमा आफ्नो अिधकारको लािग संस्थागत रूपमा संगरठत हन
थाले । २०५० सालमा "राििय अपाङ्ग महासंघ नेपाल"को स्थापना भयो । राििय अपाङ्ग महासंघको स्थापना
सुँगै अपाङ्गताको अिधकारमुखी र सामािजक अवधारणाको िवस्तारै प्रचार र प्रसार हन थाल्यो । १९९३ मा
संयुि रािसंघले जारी गरे का अवसर समानीकरण सम्बन्धी प्रामािणक िनयमहरूले अपाङ्गतालाई सामािजक र
िवकासको दृिष्टकोणबाि व्याख्या गयो । यसले अपाङ्गता कु नै व्यििगत रोग, समस्या वा असक्षमता नभएर
सामािजक िवभेद र िविभन्न अवरोधहरूबाि सृिजत एक अवस्था हो जसबाि व्यििलाई मुि गरर समाजमा समान
हैिसयतमा सकृ य र उत्पादनशील जीवन ज्यून सक्ने बनाउन सदकन्छ भन्ने वृहत दृिष्टकोण अघी सादै अपाङ्गता
दान, दया र पुण्यको िवषय नभई िवकास प्रकृ या र मानवअिधकारसुँग आवि गरे र सम्बोधन गनुयपने िवषय हो भन्ने
मान्यता स्थािपत गयो ।यस मुल्य र मान्यतालाई नेपालमा स्थािपत र प्रचार प्रसार गनय अपाङ्गता भएका
व्यििद्वारा सञ्चािलत गैर सरकारी संस्था, अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग काम गने गैर सरकारी संस्था,
अपाङ्गता अिधकार कमी र मानवअिधकार कमीहरूको पहल िनकै राम्रो रहेको छ भने यस नयाुँ अवधारणालाई
नेपाल सरकारले पिन क्रमश संस्थागत गदै लगेको छ ।
नेपालमा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने संघ संस्थाहरूको सकृ यता सुँगै राज्यले अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
क्रमश नीित र काययक्रमहरूमा पिन सम्बोधन गदै आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई पररचयपत्र ददने
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कामको सुरूवात २०५७ सालदेिख गररयो भने वदललदो चाहना र अपाङ्गताको वदललदो अवधारणालाई
आत्मसात गरर नेपाल सरकारले २०६३ सालमा अपाङ्गताको पररभाषा र वगीकरणलाई पुन पररभािषत गर्यो ।
सोिह साल मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अपाङ्गता सम्बन्धी राििय नीित तथा
कायययोजना समेत िनमायण गरर लागू गयो ।अपाङ्गताको नयाुँ पररभाषा र वगीकरण अनुसार पररचयपत्रलाई
अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा चार प्रकारमा वगीकरण गरर मिहला तथा बालबािलका कायायलयबाि
उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररयो र पररचयपत्र िवतरण सम्बन्धी िनदेिशकालाई थप िवस्तृत बनाइयो ।
अपाङ्गतालाई अन्य सवालसुँग सुँगसुँगै जाने सवाल (Cross Cutting issue) को रूपमा ग्रहण गरर के िह सेवा
सुिवधाहरू िशक्षा ऐन, स्थानीय स्वायत्व शासन ऐन, सावयजिनक यतायात सम्बन्धी ऐन, भवन िनमायण
आचारसंिहता, िनजवामित सेवा ऐन तथा िनयमावलीमा उल्लेख गररएको छ । हाल अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई िनजामित सेवामा ५ प्रितशत िसि आरक्षण गररएको छ भने सरकारी िवद्यालय तथा कलेज दुवैमा
िशक्षा िन:शुल्क गररएको छ । हवाइ तथा स्थलका सावयजिनक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
भाडामा ५० प्रितशत छु ि ददएको छ भने आयकरको दायरा अपाङ्गता भएका व्यििको हकमा ५० प्रितशतले
फरादकलो पाररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पुनस्थायपनाको लािग राििय अपाङ्ग कोषको व्यवस्था
गररएको छ भने मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमाफय त ७५ विै िजल्लामा समुदायमा आधाररत
पुनस्थायपना काययक्रम सञ्चालन गररएको छ । अपाङ्गता भएका बालबािलका र व्यििहरूलाई पिन अन्य
बालबािलका सरहनै समावेशी वातावरणमा िशक्षा ददनुपछय भन्ने पिछल्लो मान्यतासुँगै नेपालमा पिन िशक्षा
िवभागले समावेशी िशक्षाको अवधारणालाई आत्मसात गरे को छ । गैर सरकारी िनकायहरूसुँग साझेदारी गरर
मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलये अपाङ्गताको सवालमा जनचेतना, पुनस्थायपना र
शसििकरणका कामहरू गदै आएको छ । संघीय मािमला तथा स्थानीय िवकास मन्त्रालय माफय त अपाङ्गता
भएका व्यििहरूलाई मािसक रु ३०० देिख १००० सम्म भत्ताको व्यवस्था गररएको छ । २०६९ सालमा
अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग भौितक संरचना र सञ्चार सेवा पहुँचयुि बनाउन मन्त्रीपररषदबाि छु ट्टै
िनदेिशका पाररत गरर लागू गररएको छ ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गताको सवाल हेनय मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा २०७१ साल
देिख एउिा छु ट्टै अपाङ्गता अिधकार समन्वय साखा गठन गरे को छ भने प्रधानमन्त्री कायायलय, स्थानीय िवकास
तथा संघीय मािमला, स्वास््य तथा जनसंख्या लगायत अन्य के िह मन्त्रालयहरूले पिन अपाङ्गताको सवाल हेनय
छु ट्टै डेस्कको व्यवस्था गरे का छन् ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र यसले ल्याएको पररवतयन पिात िनमायण गररएको अन्तररम संिवधानमा
अपाङ्गता भएका व्यििका अिधकारहरूलाई थप समावेश गररएको छ भने सोिह संिवधान अन्तगयत गठन भएको
संिवधान सभामा २ जना अपाङ्गता भएका व्यििहरू सभासदको रूपमा समेत मनोिनत भएका िथए ।
२०७२ सालमा संिवधान सभाबाि जारी नेपालको नयाुँ संिवधानमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग िविभन्न
प्रावधानहरू समावेश गररएका छन् । िन:शुल्क िशक्षा हािसल गनय पाउने, व्रेल तथा साङ्के ितक भाषामा िशक्षा
िलन पाउने, समावेशी िसद्दान्तको आधारमा राज्यका िविभन्न िनकायहरूमा सहभागी हन पाउने, अपाङ्गताको
आधारमा भेदभाव गनय नपाइने र यस्ता भेदभावहरूलाई दिण्डत गररने, प्रितिनिध सवा तथा प्रादेिशक सभाको
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लािग हने समानुपाितक िनवायचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको प्रितिनिधत्व हनुपने, राििय सभामा
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको प्रितिनिधत्व हनुपने लगायत राििय समावेशी आयोगमा अपाङ्गता भएका
व्यििको प्रितिनिधत्व गराउनु पने जस्ता महत्वपूणय प्रावधानहरू नेपालको नयाुँ संिवधानमा उल्लेख भएका छन् ।
गैर सरकारी क्षेत्रलाई हेने हो भने हरे क िजल्लामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूद्वारा सञ्चािलत संस्थाहरू सकृ य छन्
भने यसको राििय नेतृत्व राििय अपाङ्ग महासंघले गरे को छ । अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने के िह तािलम तथा
स्रोतके न्रहरू पिन गैर सरकारी क्षेत्रमा काययरत रहेका छन भने स्वास््य सेवा तथा िविशष्ट स्वास््य सेवा उपलब्ध
गराउन अस्पतालहरू पिन स्थािपत भएका छन् । िविभन्न िवकासक्षेत्रमा गैर सरकारी िनकायहरूले सञ्चालन गरे का
पुनस्थायपना के न्रहरू काययरत रहेका छन भने नेपाल सरकारले पिन राििय अपाङ्ग कोषको स्थापना गरर काम गदै
आएको छ । नेपालमा अपाङ्गता अिधकारको क्षेत्रमा नेपालमा िड.पी.ओ.डी. डेनमाकय , एफ.एफ.ओ. नवे,
सीवीएम, युिनसेफ, ह्याण्डी्याप इन्िरनेशनल, प्लान नेपाल, माइ राइट्स, सेभ द िचल्रेन, एन.एल.आर.
आइफे स/युएसएआइडी, अिेिलयन दुतावास, एिविलस फाउन्डेसन लगायत िविभन्न अन्तरायििय सरकारी तथा गैर
सरकारी िनकायहरूले लगानी तथा काम गरररहेका छन् । यसरी अन्तरायििय गैर सरकारी िनकायबाि हने
सहयोगहरूको ठू लो िहस्सा नेतृत्व िवकास, जनचेतना,पैरवी,शसििकरण, अपाङ्गता सम्बन्धी नीित िनमायण
संस्थागत क्षमता िवकास, तािलम, अिभमुिखकरण जस्ता क्षेत्रमा उपयोग भएको छ भने सानो िहस्सा िशक्षा,
स्वास््योपचार, िविशष्ट स्वास््य सेवा, सहायक सामग्री, सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच,अपाङ्गता मैत्री संरचना
िनमायण, आय आजयन आददमा पिन उपयोग गररएको छ ।

समस्या र चुनौितहरू
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार प्रवियनका लािग क्रमीक रूपमा िविभन्न कामहरू भैरहेको र राज्यले
अपाङ्गतालाई वदललदो पररप्रेक्ष सुँग स्वीकार गदै गएको भएतापिन एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य
िवकाशशील देशहरूको तुलनामा अझै धेरै गनय बाुँकी रहेको छ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यििहरूको िवस्तृत
त्याङ्क राख्न सके को छैन र यसलाई अध्याविधक गने संयन्त्र िनमायण गनय पिन सके को छैन । अकोितर कानुनमा
भएका व्यवस्थाहरूको पूणय रूपमा प्रभावकारी कायायन्वयन गनय सके को छैन । अपाङ्गताको सवालमा काम गनय
िविभन्न िनकाय र सरोकारवालाको संलग्ता र समन्वयमा हनुपने अिनवाययता भएतापिन सरकारी तथा गैरसरकारी
िनकाय बीचमा र िविभन्न सरकारी िनकायहरूको बीचमा नै पिन राम्रोसमन्वय कायम हन सके को छैन । त्रीवषीय
योजनामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग रािखएका काययक्रमहरू िविभन्न मन्त्रालयहरू माफय त ठोस रूपमा
र योजनावि तररकाले आउन सके का छैनन र यसको अनुगमनको पािो पिन प्रभावकारी हन सके को छैन ।
अपाङ्गता क्षेत्रको लािग छु ट्याइने बजेि असाध्यै न्यून रहेको छ र उि बजेिको पररचालन तथा अनुगमन गने
संयन्त्रहरू अपाङ्गताको सवालमा पयायप्त रूपमा सूसुिचत हन नस्दा प्रभावकारी छैनन् । अपाङ्गताको आधारमा
हने िवभेद र असमान व्यवहारलाइ राज्यले दण्डनीय बनाउन सके को छैन । यसैगरर यतायात र भौितक
संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदा धेरै सेवा सुिवधा र अवसरहरूबाि अपाङ्गता भएका व्यििहरू मात्र बिञ्चत
भएका छैनन बालबािलका र ज्येष्ठ नागररकहरू समेत बिञ्चत भएका छन् । राज्य अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा सहायक सामग्रीहरू पयायप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सफल भएको छैन भने
प्रारिम्भक अवस्थामै अपाङ्गताको पिहचान गरर पुनस्थायपना सेवा समुदाय स्तरमा पुयायउन सदकएको छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाको मृत्यू दर उच्च छ भने सहयोगी सेवाको अभावमा गम्भीर अित
अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरूको दैिनक जीवन असाध्यै करठन अवस्थामा रहेको छ । दैिनक पररवारको सेवा
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र सहयोग चािहरहने अित अशि र पूणय अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरूको मयायददत र सम्मािनत जीवनको
लािग पररवारलाई कस्तो सहयोग गने भन्ने वारे मा राज्यसुँग कु नै काययक्रमहरू छैनन् । पररचयपत्र िवतरणलाई
सबैको पहुँचमा अझै पुरययाउन सदकएको छैन भने यसको दुरूपयोगलाई रोक्न प्रभाकारी कामहरू हन सके का छैनन् ।
िनणयय प्रकृ यामा अझै पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरुको सहभािगता न्यून रहेको छ । िविभन्न अवरोधहरूको
उपिस्थित लगायत उपयुि प्रणाली र कानुनहरूको अभावले अन्य व्यििहरूको तुलनामा िशक्षा, स्वास््य,
रोजगारीर सावयजिनक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यििहरुको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ ।

अपाङ्गता सम्बन्धी राििय नीित तथा कायययोजना २०६३ को सिमक्षा
२०६३ सालमा मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको पहलमा अपाङ्गता सम्बिन्ध राििय नीित
तथा कायययोजना िनमायण गररयो । राििय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र राििय योजना आयोग समेतको सकृ य
सहभािगता र प्रयासमा बनेको यस नीित तथा कायययोजना िनमायणमा िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयहरूको समेत
सहभािगता रहेको िथयो । िशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, तािलम, पहुँच, पुनस्थायपना लगायत जम्मा १७ विा
प्राथिमकता क्षेत्र िनधायरण गरर मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय िनणययबाि
लागु गररएको यस नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयन भने अपेक्षा गरे अनुरूप प्रभाकारी हन सके न । यस नीित
तथा कायययोजना अनुरुप िविभन्न िजल्लामा अलग्गै िजल्ला नीित र कायययोजना िनमायण गरर काम गने प्रयासहरू
पिन भए । के िह िजल्लाहरूमा अन्तराििय गैर सरकारी िनकाय र स्थानीय सरकारको लगानीमा िजल्ला िवकास
सिमितमाफय त के िह काययक्रमहरू कायायन्वयन भई उपलब्धीहरू हािसल पिन भएका छन् । तर अिधकांश िजल्लामा
यो नीित तथा कायययोजनाको कु नै असर देिखएन । समग्रमा हेदाय नीित तथा कायययोजनाले चाहे अनुसार न त
सरकारले बजेि नै िविनयोजना गर् यो न यस नीित तथा कायययोजनाका आधारमा वार्थषक काययक्रमहरूनै बन्न सके ।
यद्दपी कायायन्वयन पक्ष जे जस्तो भएपिन सरकारले गरे को यो प्रयासआफै मा सकारात्मक िथयो ।
यो नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयन प्रभावकारी हन नसक्नुका पछिडका कारणहरूलाई के लाउन नेपाल
सरकार मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको लािग राििय अपाङ्ग महासंघ नेपालले िविभन्न
सरोकारवाला िनकाय, अपाङ्गता भएका व्यििका संस्थाहरू, अपाङ्गता अिधकारकमी र सरकारी िनकायका
प्रितिनिधहरूसुँग िविभन्न चरणमा बैठक र छलफलहरू आयोजना गर्यो । यस बाहेक िजल्ला काययनीित
बनाइएका िजल्लाहरूमा उि नीितको कायायन्वयनको अवस्थाको अनुगमन पिन गर्यो र सूचनाहरू सङ्कलन
गर्यो । प्राप्त सूचनाका आधारमा उि २०६३ सालको अपाङ्गता सम्बन्धी नीित तथा कायययोजना प्रभावकारी
रूपमा कायायन्वयन हन नसक्नुका पछाडी देहायबमोिजम प्रमुख कारणहरू पाइएका छन् ।
१. वदललदो राजनैितक पररवेशले राज्य र राजनैितक दलहरूलाई संिवधान सभा, राज्यको पुनसंरचना र
नयाुँ सिम्बधान तफय बदढ के िन्रत गर्यो र अपाङ्गता सम्बिन्ध नीितगत व्यवस्थाहरुको कायायन्वयन
प्राथिमकतामा पनय सके न । यससुँगै सरकार िछिो िछिो पररवतयन भैरहने, मन्त्रीहरू फे ररइरहने र
कमयचारीहरूको िछिो िछिो सरूवा भैरहने प्रवृित्तको कारणले पिनयसको कायायन्वयनलाई प्रभािवत
तुल्यायो ।
२. यस नीित तथा कायययोजनाको प्रभावकारी कायायन्वयन सरकारको कु नै एक िनकायबाि मात्र संभव िथएन
। िविभन्न मन्त्रालय र यस मातहतका िनकायहरूले आ-आफ्नो तफय बाि काम गनुयपने िथयो । यसको लािग
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एउिा प्रभावकारी राििय स्तरमा समन्वय गने िनकायको आवश्यकता िथयो । तर त्यस्तो अिधकारसम्पन्न
र कृ याशील िनकाय बन्न नसक्नुले नै यसको कायायन्वयनमा मुख्य नकारात्मक असर पार्यो ।
३. सबै मन्त्रालयले यस िनित तथा कायययोजनामा पूणय स्वािमत्व ग्रहण गनय सके नन् र यस नीित तथा
कायययोजनाको कायायन्वयनको लािग हरे क मन्त्रालयलाई िजम्मेवार भएर काममा लगाउने र त्यसको
अनुगमन गने कु नै अिधकार सम्पन्न िनकाय भएन । जसको कारण यो दस्तावेज सबैको लािग बाध्यकारी
दस्तावेज बन्न सके न ।
४. यो नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयन भए नभएको अनुगमन गने र मुल्याङ्कन तथा सिमक्षा गने कु नै
कु नै िनकाय वा संयन्त्र गठन गररएन र यस िनित तथा कायाययोजना िनमायणमा योजना आयोग स्वयम
सहभागी भएको भएतापिन यस िवषयमा त्यस िनकायबाि कु नै अनुगमन हन सके न ।
५. नीित तथा कायययोजना िनमायण भएतापिन यसको कायायन्वयनकै लािग भनेर सरकारले कु नै बजेिको
व्यवस्था गनय सके न ।
६. यस नीित तथा कायययोजनाको वारे मा सरकारी तथा गैर सरकारी सरोकारवाला िनकायहरूलाई पयायप्त
अिभमुखीकरण र सूचना प्रवाह हन सके न ।

यस अपाङ्गता सम्बन्धी १० वषे राििय नीित तथा कायययोजना िनमायणको आवश्यिा
अपाङ्गता भएका व्यििको अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा ४ मा उल्लेख गररएका राज्यका दाियत्वहरू
मध्ये (क) र (ग) मा उल्लेिखत प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग स्पष्ट
नीितहरू िनमायण गनय िनदेश गरे को छ । अपाङ्गताका सवालहरू कु नै एउिै सरकारी िनकायले मात्र सम्बोधन गनय
नसदकने हनाले िविभन्न िनकायहरुलाई अपाङ्गताका िविभन्न सवालहरूमा काम गनय एकै ठाउुँ मा ल्याउनको लािग
पिन एक छु ट्टै एदककृ त नीित तथा कायययोजनाको आवश्यकता रहेको छ । २०६२/०६३ को राजनैितक
आन्दोलनको पररणामस्वरूप देश नयाुँ पररवेशमा प्रवेश गरे को छ । गणतन्त्रको घोषणासुँगै नयाुँ संिवधान माफय त
संघीय राज्य संरचनाको अभ्यासमा प्रवेश गनयलागेको मुलुकले समावेशी िवकासको नीितलाई अंगीकार गरेको छ ।
नेपालको हालै जारी नयाुँ संिवधानको धारा ४२ मा उल्लेख गररएको सामािजक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई समावेशी िसद्दान्तको आधारमा राज्यका िनकायहरूमा सहभागी गराउनुपने र उनीहरूलाई समान
आधारमा राज्यका सावयजिनक सेवा सुिवधा र अवसरहरूमा समान पहुँच पुर्याउनुपने स्पष्ट प्रावधान उल्लेख
गररएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यििहरूका पक्षमा समावेशी िवकासको प्रितफल सुिनिित गनय अपाङ्गता क्षेत्रका लािग छु ट्टै
प्रभावकारी रणनीित र योजनाहरू हनु आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी
महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको ५ वषय िवितस्दा पिन यसको कायायन्वयनको लािग स्पष्ट ददशा िलन नसके को यस
पररवेशमा उि महासंिधमा उल्लेिखत अिधकारहरूको कायायन्वयनलाई समेट्दै एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लािग
बनेको १० वषे इन््योन रणनीितलाई समेत आत्मसात गरर नेपालमा अपाङ्गता क्षेत्रका नीित र काययनीतीहरूलाई
पुन संशोधन र सुधार गनुयपने जरूरी छ । २०६३ सालमा बनेको नीित तथा कायययोजनाको प्रभावकारी
कायायन्वयन हन नसक्नुका कारणहरूबाि िस्दै त्यस्ता कमजोरीहरू फे रर दोहोररन नददन नीित तथा कायययोजनामा
थप व्यवस्थाहरू गनुय आवश्यक छ । तसथय िय िविभन्न कारणहरूले यस नयाुँ नीित तथा कायययोजनाको आवश्यकता
महसुस गररएको हो ।

राििय नीित तथा कायययोजना िनमायण प्रकृ या
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अपाङ्गता सम्बन्धी राििय नीित तथा कायययोजना २०६३ को अविध २०७३ सालमा समाप्त हुँदै गरेको
सन्दभय र अपाङ्गता भएका व्यििको अिधकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरे को
तथा सन २०१३ देिख २०२२ सम्मको लािग प्यासेदफक क्षेत्रको लािग अपाङ्गता भएका व्यििहरूका
लािग नयाुँ क्षेत्रीय दशकको घोषणा र नेपालको नयाुँ संिवधान २०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका
के िह महत्वपूणय िवशेष अिधकारहरूलाई समेत सुिनिित गररसके को पररप्रेक्षमा नेपालमा पिन अपाङ्गता
सम्बन्धी राििय नीित तथा कायययोजनामा संशोधन तथा पररमाजयन गरर नयाुँ अविधको लािग नयाुँ नीित
तथा कायययोजना लागू गनय बान्छनीय भएको हो ।
यस काययलाई अगादढ वढाउनको लािग अपाङ्गता अिधकारको लािग मुख्य सरोकारवाला मन्त्रालय
भएको नाताले मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वमा िविभन्न िवषयगत
मन्त्रालयका प्रितिनिधहरू समेत रहनेगरर एउिा अपाङ्गता सम्बन्धी नीित तथा कायययोजना िनमायण
सिमित गठन गररयो । उि सिमितको िनणयय वमोिजम पिहलेको नीित तथा कायययोजनाको समेत िवस्तृत
अध्यन गरर सो नीित तथा कायययोजनामा रहेका उपयुि नीित, रणनीित र कायययोजनाहरूलाई कायमै
राख्दै िविभन्न सरोकारवाला िनकाय र िवज्ञहरूसुँग छलफल गरर नीित तथा कायययोजनाको मस्यौदा
तयार गनयको लािग राििय अपाङ्ग महासंघलाई समन्वयको िजम्मेवारी ददइयो ।
सोिह िजम्मेवारीका आधारमा महासंघले नेपाल सरकारका िविभन्न मन्त्रालय तथा िवभागका
प्रितिनिधहरू, अपाङ्गता भएका व्यििका संघ संस्थाहरू, अपाङ्गता अिधकार कमीहरू, सांसदहरू,
नीित सम्बन्धी िवज्ञहरू र पाुँचै िवकास क्षेत्रमा समेत अपाङ्गता भएका व्यििहरूसुँग छलफल गरर यो
नीित तथा कायययोजना तयार गररएको हो । मस्यौदामा सुझाव िलनको लािग अन्तरकृ या, गोिष्ठ, वैठक,
समुह के िन्रत छलफल (Focused Group Discussion) र इमेल माफय त िलिखत रूपमा पृष्ठपोषणहरू
िलने कामहरू गररए । यस क्रममा यस्ता मुख्य रूपमा के न्रीय स्तरमा सान ठु ला गरर सरकारी िनकायऽ
अन्तरायििय गैर सरकारी िनकायहरू, अपाङ्गता अिधकार कमीहरू र अपाङ्गता भएका व्यििका
प्रितिनिध संस्थाहरूसुँग ८ अन्तरकृ याहरू, क्षेत्रीय स्तरमा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने संघ संस्थाहरूसुँग
५ विा गोष्ठीहरू,िविभन्न अपाङ्गता वगय सुँग सम्बि ८ विा समुह के िन्रत छलफलहरूआयोजना
गररयोभने मस्यौदामा छलफल गनय मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा
मस्यौदा सिमितको िविभन्न चरणमा बैठकहरू वस्यो । मस्यौदामा िविभन्न सरोकारवाला र िवज्ञहरूसुँग
थप छलफल गरर राििय स्तरको एउिा वृहत गोिष्ठ आयोजना गरर मस्यौदालाई थप पररस्कृ त बनाइयो ।
यसपिात िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयहरूबाि मस्यौदामा राय सुझावहरू िलइ मस्यौदालाई अिन्तम रूप
ददइयो ।
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खण्ड दुई:

अपाङ्गता सम्बन्धी १० वषे राििय नीित तथा कायययोजना
२०७३-०८२
राििय नीित तथा कायययोजनाका वृहत उद्देश्यहरू
यस अपाङ्गता सम्बिन्ध राििय नीित तथा कायययोजनाका देहायबमोिजम वृहत उद्देश्यहरू रहेका छन् ।
१. आम नागररक सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको राज्यको संिवधानमा उल्लेिखत
अिधकारहरू र राज्य प्रदत्त सबै सेवा सुिवधा र अवसरहरूमा समान पहुँच स्थािपत गनुय ।
२. अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी महासन्धीले सुिनिित गरेका मानवअिधकारहरूको पूणय उपयोग गनय पाउने
बातावरण सृजना गनुय ।
३. अपाङ्गता भएका व्यििका सवालहरूलाई िवकासका प्रकृ याहरुमा समावेश गरर देशको समावेशी
िवकासमा योगदान पुर्याउनु ।
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राििय नीित तथा कायययोजनाका प्रमुख क्षेत्रहरू
यस नीित तथा कायययोजनाले देहायबमोिजम २० विा प्रथिमकताका क्षेत्रहरू िनधायरण गरे को छ
१. राििय तथा स्थानीय समन्वय
२. कानुन तथा नीितहरूमा सुधार
३. िशक्षा
४. स्वास््य
५. तािलम, रोजगार तथा स्वरोजगार
६. सूचना तथा सञ्चार
७. पहुँच तथा अवरोधमुि बातावरण
८. पुनस्थायपना
९. सामािजक सुरक्षा
१०. अपाङ्गता भएका मिहला
११. अपाङ्गता भएका यूवा
१२. अपाङ्गता भएका बालबािलका
१३. जनचेतना तथा पैरवी
१४. शसििकरण
१५. खेलकु द, मनोरञ्जन र िवश्राम
१६. सहायक सामग्री तथा सहयोगी सेवाहरू
१७. अपाङ्गता र िवपद् व्यवस्थापन
१८. सूचना र त्याङ्क
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१ : राििय तथा स्थानीय समन्वय
१.१.वतयमान अवस्था
क) नेपाल पक्ष राि रहेको अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध २००६ को धारा ३३ (१)
मा "प्रस्तुत महासिन्धको कायायन्वयन सुँग सम्बिन्धत कु राहरूका लािग आफ्नो संगठनको प्रणाली अनुसार
सरकारी संरचनािभत्र एक वा एक भन्दा बढी सम्पकय िवन्दुहरू तोक्ने तथा िविभन्न क्षेत्र तथा तहहरूमा भएका
सम्बिन्धत कामहरू सहज तुल्याउन सरकारी संरचनािभत्र एक समन्वयकारी िनकाय स्थापना गनय वा तोक्ने"
भिनएको छ । यस्ता सम्पकय िवन्दुहरू तोक्ने सवालमा हाल के िह मन्त्रालयहरू सकारात्मक देिखएका छन र
काम पिन सुरू गररसके का छन् । प्रधानमन्त्री कायायलयमा पिन यस्तो सम्पकय िवन्दु तोदकएको छ । समावेशी
िवकासमा िविभन्न िनकाय र सरोकारवालाहरूवीच समन्वय अत्यन्तै जरूरी हने भएकोले सरकार र सरकारका
िनकायहरू पिन यस िवषयमा क्रमश सकारात्मक भैरहेको छ ।
ख) हाल संसदमा पेश भएको अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी िवधेयकको दफा ३८ (१) ले "अपाङ्गता भएका
व्यििको अिधकार सेवा सुिवधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारवािहमा समन्वय, रे खदेख, प्रवधयन गने तथा सो
सम्बन्धी काममा िनदेशन ददने काम समेतको लािग एक अपाङ्गता राििय िनदेशक सिमित हनेछ" भिन उि
सिमितको संरचना समेत तोके को अवस्था छ ।
ग) नेपाल सरकारले समेत हस्ताक्षर गरेको युएन स््यापका सदस्य राि र सम्बि सदस्य रािहरूको संयुि
भेलाद्वारा जारी अपाङ्गता भएका व्यििहरूको एिशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
पिछल्लो क्षेत्रीय रणनीित २०१३-२०२२ अथायत इन््योन रणनीितको मूल िसद्दान्त र नीितगत िनदेशन
अन्तगयत वुुँदा ७ को आठौ ुँ वुुँदामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी काम गनय िविभन्न
िनकायहरूबीच समन्वय हनुपने कु रामा जोड दददै राििय, उप-राििय र स्थानीय समन्वयको आवश्यकतालाई
प्रस्ट्याइएको छ ।
घ) मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तगयत छु ट्टै अपाङ्गता अिधकार समन्वय साखाको गठन
भइ हाल काययरत रहेको छ भने स्थानीय स्तरमा मिहला तथा बालबािलका कायायलयलाई अपाङ्गताको
सवाल हेने िजम्मेवार िनकायको रूपमा तोदकएको छ ।
ङ) स्थानीय िवकास तथा संघीय मािमला मन्त्रालय अन्तगयत अपाङ्गता भएका व्यििका स्थानीय प्रितिनिधहरू
समेतको प्रितिनिधत्व रहनेगरर िजल्ला स्तरमा छु ट्टै अपाङ्गता िजल्ला समन्वय सिमित गठन गररएको छ भने
समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना काययक्रमलाई समन्वय गनय िजल्लामा िजल्ला सीबीआर सिमितको पिन गठन
भएको छ ।
च) मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय बाहेक स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्थानीय िवकास
तथा संघीय मािमला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कायायलय, िनवायचन आयोग जस्ता िनकायहरूमा अपाङ्गताको
सवाल हेने छु ट्टै डेस्कको व्यवस्था गररएको छ ।
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१.२. मुद्दा तथा समस्याहरू
क) अपाङ्गता भएका व्यििका सवालहरू िशक्षा, स्वास््य, मानवअिधकार, रोजगारी, शसििकरण, पहुँच,
सामािजक सहभािगता, जीवनयापन, सामािजक सुरक्षा लगायतअन्य धेरै िवषयवा सम्बिन्धत िनकायहरूसुँग
प्रष्ट रूपमा जोडीएका छन् । गररवी िनवारण लगायत िवकासिनमायणका िविभन्न सवालहरूमा अपाङ्गताका
सवालहरूलाई सुँगसुँगै जोडेर लैजानुपने आजको आवश्यकता हो । सावेशीकरणको िसद्दान्त अनुसार
अपाङ्गता भएका व्यििहरूका सवालहरूलाई समािजक, आर्थथक, सांस्कृ ितक, राजनैितक सबै क्षेत्रमा समावेश
गनुयपने र उनीहरूको सहभािगता सुिनिित गनुयपने देिखन्छ । तर िय सबै कामहरू गनय राज्यको कु नै एउिा
मात्र िनकायबाि संभव छैन । यसमा िविभन्न िनकायहरूले आ-आफ्ना िवषयसुँग सम्बिन्धत अपाङ्गताका
सवालहरूमा काम गनुयपने हन्छ । तसथय एउिा प्रभावकारी समन्वयकारी िनकायको अिस्तत्व यस क्षेत्रमा काम
गनेहरूका लािग प्रमुख सवाल हो ।
ख) नेपालमा यस भन्दा पिहले पिन िविभन्न समयमा अपाङ्गता सम्बिन्ध नीित र काययक्रमहरू नवनेका होइनन् ।
तर ित नीित तथा कायययोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयन हन सके नन् । यसको पछाडीको एउिा
महत्वपूणय कारण ित नीित तथा कायययोजनाहरू कायायन्वयन गनय राििय र स्थानीय स्तरमा िविभन्न
िनकायहरूका बीचमा हनुपने समन्वयको अभाव हो । यस्तो समन्वय कायम गनयको लािग मिहला तथा
बालबािलका मन्त्रालयको नेतृत्वमा २०५६ सालमा २४ सदस्यीय "अपाङ्ग सेवा राििय समन्वय सिमित"
गठन गररयो । सुरुको के िह समय सकृ य देिखएपिन उि सिमितको सकृ यता िवस्तारै घट्न थाल्यो ।
सिमितलाई सकृ य गराउन सरकारले कु नै बजेिको व्यवस्था गनय नसक्नु र सिमितले काम गने संरचना, यसको
अिधकारक्षेत्र र िजम्मेवारीहरू पिन प्रष्ट रूपमा तोक्न नसक्नु पिन सिमित कृ याशील हन नसक्नुको कारण हो ।
समन्वयको अभावमा अपाङ्गताको सवालमा िविभन्न िनकायहरूलाई समानरूपमा िजम्मेवार बनाउन
सदकएन र राििय नीित तथा कायययोजनामा उल्लेख भएका नीित र काययक्रमहरूिविभन्न मन्त्रालयहरूको नीित
र काययक्रमको िहस्सा बन्न सके नन् ।अपाङ्गताको सवाल के बल मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण
मन्त्रालयको एउिा साखामा मात्र सिमित हन पुग्यो ।
ग) अन्तरायििय गैर सरकारी िनकायहरूको सहयोगमा अपाङ्गता क्षेत्रमा िविभन्न गैर सरकारी िनकायहरूले पिन
काम गरररहेका छन जुन सकारात्मक कु रा हो । तर यस्ता संघ संस्थाले गरेका कामहरूले राज्यका नीित र
काययक्रमहरूलाई कित योगदान गरे को छ भन्ने कु राको कु नै मुल्याङ्कन छैन । स्थानीय स्तरमा िविभन्न संघ
संस्थाहरूका बीचमा हनुपने समन्वयको अभावले गदाय स्रोतको पररचालन न्याियक हन सके को छैन र
पिकपिक काययक्रमहरूमा दोहोरपन पिन देिखने गरे को छ ।
घ) स्थानीय स्तरमा स्थानीय िवकास तथा संघीय मािमला मन्त्रालय अन्तगयत अपाङ्गता िजल्ला समन्वय सिमित
गठन गररएको भएतापिन सबै िजल्लामा सकृ य रूपमा काम गनय सदकरहेको छैन । यसैगरर िजल्लामा पुन अको
प्रमुख िजल्ला अिधकारीको संयोजकत्वमा िजल्ला सीिवआर सिमित पिन गठन गररएको छ जसको काम पिन
अपाङ्गता अिधकारका कामहरूमा समन्वय स्थािपत गनुन
य ै हो । तर िय दुवै सिमितका कामहरूको बीचमा
एकाितर तालमेलको अभाव रहेको छ भने अकोितर यस्ता सिमितहरूको गठनको वेला राजनैितक
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िखचातानीले समेत अप्ठे रो बनाउने गरेको पाइएको छ । तसथय सम्बोधन नगरर नहने राििय तथा स्थानीय
समन्वयसुँग जोडीएका प्रमुख सवालहरू देहायबमोिजम रहेका छन् ।


राििय स्तरमा अिधकार सम्पन्न र सकृ य समन्वय सिमित



सिमितको पररभािषत काम गने संरचना, िजम्मेवारीहरू र अिधकार क्षेत्र



सिमितको लािग पयायप्त बजेिको व्यवस्था



सिमितमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको र अपाङ्गता सम्बिन्ध िवशेषज्ञहरूको अथयपूणय समहभािगता



स्थानीय स्तरमा अपाङ्गताको सवालमा हने कामहरूको िवचमा समन्वय र तालमेल कामय गनय स्थानीय
संयन्त्र ।

१.३. उद्देश्य
१.३.१.अपाङ्गता सम्बन्धी राििय नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयनमा सम्बिन्धत सबै िनकायहरूको
संलग्नता र सहकाययमा प्रभावकारीता ल्याउने ।

१.४.नीित
१.४.१.अपाङ्गता सम्बन्धी राििय नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयनको लािग सम्बिन्धत सबै राििय तथा
स्थानीय स्तरका सरकारी तथा गैर सरकारी सरोकारवालाहरूबीचमा समन्वय स्थािपत गररनेछ ।

१.५.रणनीित
१.५.१.अपाङ्गता भएका व्यििको सकृ य प्रितिनिधत्व रहने गरर िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री
कायायलय र योजना आयोग समेत सिम्मिलतराििय समन्वयकारी िनकाय र संयन्त्रमाफय त रािि स्तरको
समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१.५.२.स्थानीय स्तरमा पिन िविभन्न सरकारी िनकायहरू, सेवा प्रदायक संस्थाहरू तथा अपाङ्गता भएका
व्यििका प्रितिनिध सिम्मिलत समन्वयकारी िनकायमाफय त स्थानीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१.५.३.समन्वयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयहरूमा अपाङ्गताको सवाल हेने
अलग्गै संयन्त्र वा फोकल प्वाइन्ि व्यवस्था गरर कृ यािशल गराइनेछ ।

१.६. अपेिक्षत उपलब्धी
१.६.१.राििय स्तरमा अपाङ्गता सम्बन्धी कामहरूमा िविभन्न िनकयहरूबीचमा समन्वय गनय एक सक्षमिनकाय र
संयन्त्रिनमायण भई कृ याशील हनेछ ।
१.६.२.िजल्लामा अपाङ्गताको सवालमा गररने कामहरूमा समन्वय गनय प्रत्येक िजल्लामा अपाङ्गता भएका
व्यििहरू समेतको प्रितिनिधत्व र सहभािगता हनेगरर सकृ य िनकाय र संयन्त्र िनमायण भई कृ याशील
हनेछ ।
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१.६.३.प्रत्येक िवषयगत मन्त्रालय र यसका स्थानीय िनकायहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूप्रितको जवाफदेिहता
वृिि हनेछ।
१.६.४. अपाङ्गता भएका व्यििहरूको हक अिधकार तथा सेवा सुिवधाको लािग अन्तरायििय िवकास
िनकायहरूसुँगको समन्वय र सहकाययमा वृिि हनेछ ।

१.७. कायययोजना
क्रम

कृ याकलाप

१

राििय स्तरमा समन्वय
गनय मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको
अध्यक्षतामा बदढमा २५
सदस्यीय
अपाङ्गताअिधकार
राििय िनदेशन सिमित
गठन गने ।
िजल्ला स्तरको
समन्वयलाई प्रभावकारी
बनाउन िजल्लामा प्रमख
िजल्ला अिधकारीको
अध्यक्षतामा एउिै
बदढमा ११ सदस्यीय
अपाङ्गता िजल्ला
समन्वय सिमित गठन
गने ।

२

३

हरे क िवषयगत
मन्त्रालयमा
अपाङ्गताको सवाल हेने
छु ट्टै अिधकृ त स्तरको
अपाङ्गता सम्पकय व्यिि

कायायन्वयन गने
िनकाय
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

िविभन्न िवषयगत

२०७३ साल

गरठत आिधकाररक

मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री

सिमित, सिमितका

तथा मन्त्रीपररषदको

सेवासतयहरू., काययिविध,

कायायलय, राििय अपाङ्ग

सिचवालयको स्थापना,
सिमितको
कामकारवािहको लािग
बजेिको व्यवस्था ।

िजल्लािस्थत मिहला तथा

कायायलय, मिहला

बालबािलका कायायलय,

सिमितहरू, सिमितको

तथा बालबािलका
कायायलय मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय

स्थानीय अन्य सरकारी

सेवा सतय, काययिविध,

िनकायहरू, िजल्लामा

पररभािषत अिधकार

अपाङ्गता क्षेत्रमा काययरत

तथा िजम्मेवारीहरू,

गैर सरकारी िनकाय, राििय

सिमितको काम
कावायिहको लािग बजेिको
व्यवस्था ।

िविभन्न िवषयगत
मन्त्रालयहरू

मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण

२०७३ साल

अपाङ्ग महासंघका सदस्य
संस्थाहरू ।

७५ विा िजल्ला समन्वय

२०७३ साल

तोदकएको सम्पकय व्यिि
तथा तोदकएका
िजम्मेवारीहरू ।

२०७३ साल

सम्पन्न भएका
अिभमुखीकरण

मन्त्रालय,राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल, अपाङ्गता
क्षेत्रमा काययरत अन्य गैर
सरकारी िनकायहरू ।

िविभन्न मन्त्रालयहरूका
अपाङ्गता सवाल हेने
सम्पकय व्यििलाई
अपाङ्गता िवषयमा
अिभमुखीकरण तािलम
ददने

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका अिधकार
तथा सेवा सुिवधाहरूका
लािग सहयोग अिभवृिि

समाजकल्याण
पररषद मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय

गनय राििय/अन्तरायििय

अनुगमन सूचक

िजल्ला प्रशासन

Person) तोक्ने ।

५

कायायन्वयन अविध

महासंघ नेपाल र अन्य
सरोकारवाला िनकायहरू ।

(Disability Focal
४

सहयोगी िनकाय

राििय अपाङ्ग महासंघ
नेपाल, अपाङ्गता सम्बन्धी

काययक्रमको संख्या,

िविभन्न तािलम तथा स्रोत
के न्रहरू

अन्य िविभन्न िवषयगत
मन्त्रालयहरू,सामाजकल्याण

हरे क साल
िनरन्तरता ददने

अिभमुखीकरणबाि
लाभान्निवतहरूको संख्या
।
सम्पन्न भएका िविभन्न
वैठकहरूको संख्या, वैठक

पररषद,राििय अपाङ्ग

तथा अन्तरकृ यामा भएका

महासंघ नेपाल, अपाङ्गता

प्रितविताहरू,

क्षेत्रमा काम गने िविभन्न
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अपाङ्गता क्षेत्रमा वृिि

६

गैर सरकारी
संस्थाहरूसुँग
समन्वयात्मक बैठक
तथा अन्तरकृ याहरू
सञ्चालन गने ।
अपाङ्गता सम्बन्धी
राििय नीित तथा
कायययोजनाको
कायायन्वयन र
काययप्रगितको चौमािसक
सिमक्षा गने ।

अन्तरायििय गैर सरकारी
िनकायहरू ।

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

भएको अन्तरायििय
सहयोग,

२०७३ साल बाि
िनरन्तर

सम्पन्न भएका चौमािसक
सिमक्षा बैठक र वैठकका
िनश्कषयहरू

अपाङ्गता अिधकार राििय िनदेिशन सिमितको संरचना
माननीय मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने अपाङ्गता अिधकार
राििय िनदेशन सिमितको संरचना देहायबमोिजम हनेछ ।
अध्यक्ष : माननीय मन्त्री, मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
सदस्यहरू
िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयहरूबाि सह सिचव स्तरीय प्रितिनिध– ८ जना
राििय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, प्रितिनिध – १ जना
वगीय प्रितिनिधत्व हनेगरर िविभन्न अपाङ्गता भएका व्यििहरू -७ जना
अपाङ्गता भएका व्यििका अिभभावकहरूको तफय बाि प्रितिनिध – ३ जना
अपाङ्गता सम्बन्धी स्रोत के न्र, तािलम के न्र तथा सेवा प्रदायक संस्थाका प्रितिनिध – २ जना
अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी िवज्ञको तफय बाि – २ जना
सदस्य सिचव : मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय प्रितिनिध १ जना
अपाङ्गता अिधकार िजल्ला समन्वय सिमितको संरचना
िजल्ला स्तरमा गठन गररने अपाङ्गता अिधकार समन्वय सिमितको संरचना देहायबमोिजम हनेछ ।
संयोजक : प्रमुख िजल्ला अिधकारी
सदस्यहरू
16

स्थानीय सरकारी िनकायहरूबाि अिधकृ त स्तरीय प्रितिनिधहरू – ४ जना
वगीय प्रितिनिधत्व हनेगरर अपाङ्गता भएका व्यििहरू– ४ जना
अपाङ्गता भएका व्यििका अिभभावक प्रितिनिध – १ जना
सदस्य सिचव : मिहला तथा बालबािलका अिधकृ त
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२ : कानुन तथा नीितहरूमा सुधार
२.१. वतयमान अवस्था
क) नेपाल अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी अन्तरायििय महासन्धीको पक्ष राि भएको छ र यो
महासन्धी नेपालको कानुन सरह लागू भैसके को छ । यस महासन्धी अनुकुल राज्यका िविभन्न कानुनहरूलाई
संशोधन गनु,य सुधार गनु,य पररमाजयन गनुय र आवश्यकता अनुसार नयाुँ कानुन र ऐनहरू िनमायण गनुय राज्यको
सामान्य दाियत्व अन्तगयत पछय ।
ख) युएनस््यापका सदस्य राि तथा सम्बि सददस्य रािहरूको संयुि भेलाले पाररत गरे को एिशया तथा प्रशान्त
क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यििहरूको क्षेत्रीय रणनीित २०१३ -२०२२ (इन््योन रणनीित) प्रित नेपाल पिन
प्रितवि भई हस्ताक्षर गरे को हनाले यस रणनीित र महासन्धी अनुसार सरकारले नीित तथा कायययोजना
िनमायण गरर काम गनुयपने दाियत्व रहेको छ ।
ग) नेपाल सरकारले अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी महासन्धी अनुकुल
संशोधन गरर अिन्तम स्वीकृ ितको लािग व्यवस्थािपका संसदमा पेश गररसके को छ ।
घ) सरकारले अपाङ्गताको सवाललाई एदककृ त योजना बनाई िविभन्न िनकायहरूलाई संलग्न गराई काम गने
अभ्यासको थालनी २०६३ सालबाि थालेको हो भने राििय योजना आयोगले िनमायण गने िविभन्न आविधक
योजनाहरूमा पिन अपाङ्गताका सवालहरूलाई समेट्ने प्रयासहरू भएका छन् ।
ङ) नेपालको नयाुँ संिवधान २०७२ ले िशक्षा, स्वास््य, सामािजक न्यायको हक, सामािजक सुरक्षा लगायत
प्रादेिशक तथा संघीय संसदहरूमा समेत अपाङ्गता भएका व्यििहरूको प्रितिनिधत्वलाई सुनुिित गरेको छ ।
यसलाई कायायन्वयनमा ल्याउनको लािग िविभन्न ऐन कानुनहरूमा संशोधन गनुयपने देिखन्छ ।
च) नेपालका हाल िवद्यमान के िह कानुन, िनयमावलीहरू र नीितहरूले अपाङ्गताका के िह सवालहरूलाई
सम्बोधन गदै आएका छन । जस्तै िशक्षा ऐन, िशक्षा िनयमावली, वालबािलका सम्बन्धी ऐन, स्थानीय स्वायत्त
शासन ऐने, िनजामित सेवा ऐन तथा िनयमावली, समाजकल्याण ऐन, िवशेष िशक्षा नीित, िवद्यालय क्षेत्र
सुधार काययक्रम आदद ।

२.२. मुद्दा तथा समस्याहरू
क)२०३९ सालमा बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन लामो समयसम्म संशोधन हन नसके का कारणले
वदललदो पररवेश र आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता अिधकारको सवालमा पिछल्लो समयमा भएको िवकास क्रमले
ल्याएको निवन र अिधकारमुखी अवधारणाहरू ऐन, नीित र काययक्रमहरूमा समेिीन सके का छैनन् ।
ख) पयायप्त कानुनी व्यवस्थाहरूको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यििका अिधकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को
ममय र भावनाअनुसार राज्यले अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई सेवा सुिवधाहरू उपलब्ध गराउन सके को छैन ।
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ग) िविभन्न क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूमािथ अपाङ्गताको आधारमा गररने िवभेदहरूको िवरूिमा
कानुनी उपचारहरू गनय सदकनेगरर कानुनी प्रावधानहरू बनाइएको छैन । यसको पररणामस्वरूप अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको न्यायमा पहुँच पयायप्त रूपमा भएको छैन ।
घ) राििय अपाङ्ग महासंघले २०६९ सालमा नेपालका िवद्यमान कानुनहरूलाई महासिन्धले गरे का
व्यवस्थाहरूसुँग तुलना गरे र गरे को एक अध्ययन देखाएको नितजा अनुसार नेपालमा धेरै कानुनी प्रावधानहरू
अझै पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग दयामुखी सोचबाि अिभप्रेररत भएको र कितपय िवभेदकारी
समेत भएको पाइएको छ । महासिन्धको धारा ४ (ख) मा उल्लेिखत राज्यका दाियत्वमा "अपाङ्गता भएका
व्यििहरू िवरूि भेदभाव सृजना गने िवद्यमान कानुन िनयम प्रथा तथा प्रचलनलाई संशोधन वा उन्मुलन गनय
कानुन बनाउने लगायतका सबै उपयुि उपायहरू अबलम्बन गने " भिनएको छ । तसथय यस्ता कानुनहरूलाई
समय र आवश्यकता अनुकुल पररवतयन गनुय र िवभेद जिनने व्यवस्थाहरू अन्त्य गनुय आवश्यक छ ।
ङ) नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरे सुँगै अिधकांश कानुनहरूमा सुधार, पररमाजयन र संसोधनका कामहरू सुरू
भएका छन् जसमा अपाङ्गता अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग प्रावधानहरू समावेश गररनुपने जरूरी छ
।

२.३. उद्देश्य
२.३.१.राज्यका िविभन्न कानुनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरुका हक र अिधकारहरू सुिनिित गने ।
२.३.२.कानुनमा रहेका अपाङ्गता प्रित िवभेद जिनने व्यवस्थाहरूको अन्त्य गरर अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
समान कानुनी अिधकारहरू ददलाउने ।
२.४.नीित
२.४.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको भावना र ममय अनुकुल हनेगरर िविभन्न
ऐन, कानुन, िनयमावली र नीितहरूमा संशोधन सुधार र पररमाजयन गररनेछ र उनीहरूका लािग
आवश्यकता अनुसार िवशेष प्रावधानहरूको समेत व्यवस्था गररनेछ ।
२.४.२.राििय तथा अन्तरायििय कानुनहरूमा तथा अपाङ्गता अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी
कानुनहरूमा उल्लेिखत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कायायन्वयनमा जोड ददइनेछ ।
२.४.३.अपाङ्गतको आधारमा गररने िवभेदहरूको अन्त्य गनय कानुनी प्रावधानहरू िनधायरण गररनेछ र यसको
प्रभाकारी कायायन्वयनमा जोड ददइनेछ ।
२.५. रणनीितहरू
२.५.१.अपाङ्गता अिधकार ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको लािग आवश्यक िनयमावली िनमायण गने ।
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२.५.२.अपाङ्गता भएका व्यििहरूप्रित िवभेद जिनने कानुनहरू लगायत संशोधन गनुप
य ने प्रावधानहरूको िवस्तृत
अध्ययन गने, सरोकारवालाहरूमा छलफल गने र संशोधनका प्रकृ याहरू सञ्चालन गररनेछ ।
२.५.३.िविभन्न िवषयगत कानुन र नीितहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग कु नै िवभेद जिनने व्यवस्था
भएमा त्यस्ता व्यवस्थाहरू खारे ज गररनेछ ।
२.५.४.अपाङ्गता भएका व्यििहरू प्रित हने कु नैपिन िवभेदकारी प्रथा,अभ्यास र प्रचलनहरूलाई िनषेध र
िनरूत्सािहत गनय कानुनबमोिजम हने कावायही र सामािजक सचेतना अिभवृिि गररनेछ ।

२.६. अपेिक्षत उपलब्धी
२.६.१.अपाङ्गता अिधकार सम्बन्धी एक अलग्गै छाता कानुन हनेछ जसमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका सबै
िवशेषािधकारहरू संरिक्षत हनेछन्।
२.६.२.नेपालका अन्य िवषयगत कानुन र नीितहरूमा अपाङ्गताको पररप्रेक्षबाि सुधार र संशोधन गनुयपने
िवषयहरू पिहचान हनेछन् र त्यस्ता कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र सुधार हनेछ ।
२.६.३. नयाुँ बन्ने वा अव संशोधन हने िविभन्न िवषयगत ऐन, कानुन तथा नीितहरूमा अपाङ्गताका सवालहरू
समावेश हनेछन् ।
२.६.४.िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयले िनमायण गने तथा योजना आयोगले िनमायण गने अल्पकािलन तथा
दीघयकािलन नीित, रणनीित तथा काययक्रमहरूमा यस राििय नीित तथा कायययोजना अनुसारका
काययक्रमहरू समावेश भइ कायायन्वयन हनेछन् ।

२.७. कायययोजना
क्रम
१

२

कृ याकलाप
अपाङ्गता अिधकार
िवधेयक संसदबाि पाररत
भएपिछ यसलाई
कायायन्वयन गनय आवश्यक
िनयमावली िनमायण गने ।

नेपालका िविभन्न
िवषयगत कानुन,
नीयमावली र सरकारका
आविधक योजना र
नीितहरूलाई
अपाङ्गताको पररप्रेक्षबाि

कायायन्वयन गने िनकाय
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

सहयोगी िनकाय
िविभन्न िवषयगत
मन्त्रालय तथा

मन्त्रालय,

िवभागहरू,राििय

कानुन तथा न्याय

अपाङ्ग महासंघ

मन्त्रालय, अथय मन्त्रालय,

नेपाल, अपाङ्गता

मन्त्री पररषदको
कायायलय

क्षेत्रका स्रोतके न्रहरू,

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

भएका व्यििका
संस्थाहरू र सम्बिन्धत
अन्य गैर सरकारी
िनकायहरू।
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल, अन्य

मन्त्रालय, िवषयगत

वगीय संघ तथा

मन्त्रालयहरू, कानुन

महासंघहरू,

तथा न्याय मन्त्रालय

अपाङ्गता भएका
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कायायन्वयन अविध
२०७३ साल

अनुगमन सूचक
सरकारबाि स्वीकृ त
सम्बिन्धत िनयमावली

आवश्यकता
अनुसार िनरन्तर
गने

अध्ययन प्रितवेदन र
संशोधनका लािग तयार
पाररएका सुझावहरू,
संशोधन प्रकृ याहरूको
थालनी

३

अध्ययन तथा िवश्लेषण
गरर आवश्यक सुधार तथा
संशोधनका लािग पहल
गने ।

सम्बिन्धत सरोकारवाला
िनकायहरू

अपाङ्गता अिधकार
सम्बन्धी कानुनहरूमा
उल्लेिखत प्रावधान
अनुकुल हनेगरर सेवा
सुिवधा उपलब्ध गराउन
वार्थषक नीित काययक्रम र
बजेिहरूमा अपाङ्गता
सम्बन्धी काययक्रमहरू
समावेश गने ।

सबै िवषयगत

िवश्विवद्यालय तथा
अध्ययन तथा
अनुसंधान के न्रहरू ।
राििय अपाङ्ग

मन्त्रालयहरू,

महासंघ नेपाल,

राििय योजना आयोग,

अपाङ्गता भएका
व्यििका संस्थाहरू र
सम्बिन्धत अन्य गैर

व्यििका संस्था,
सम्बिन्धत अन्य गैर
सरकारी संस्था,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री
पररषद कायायलय

सरकारी िनकायहरू,
िविभन्न अन्तरायििय
गैर सरकारी
िनकायहरू ।
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प्रत्येक वषय िनरन्तर
गनुयपने

सरकारका िविभन्न
कार्य्यम र
नीितहरूमाफय त
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग
प्रवाह गररएका

३: िशक्षा
३.१. वतयमान अवस्था
क) वतयमान अवस्थामा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका बालबािलका वा िवद्याथीहरूको लािग समावेशी
िशक्षाको नीित िलएको छ । अरू बालबािलका सरह नै अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूले अरू
बालबािलका सुँगै समावेशी वातावरणमा पढ्न लेख्न पाउनुपछय भन्ने मुल्य र मान्यतालाईआत्मसात गदै
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका िवशेष आवश्यकताहरूलाईसमावेशी अवधारणा अनुसार क्रमश
सम्बोधन गदै लिगरहेको छ ।
ख) िवक्रम सम्बत २०२१ सालमा दृिष्टिवहीन बालबािलकाहरूका लािग िवशेष िशक्षाबाि सुरू भएको प्रयास हाल
सबैका लािग समावेशी िशक्षा तफय उन्मुख भैसके को छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका बालबािलका र
व्यििहरूको िशक्षाकालािग कानुनी र नीितगत प्रयासहरू िवक्रम सम्बत २०३९ को ऐन माफय त गदै आएको छ
। २०३९ सालमा बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा उल्लेिखत समानताको हकमा अपाङ्गता भएकै
आधारमा िशक्षा वा तािलबाि बिञ्चत गनय नपाइने भिन सुिनिित गररएको छ । सोिह ऐनले गरे को िशक्षा
सम्बिन्ध व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई कु नैपिन िशक्षण संस्थामा शुल्क िलन नपाइने,
अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई पढाउने िशक्षकहरूलाई तािलमको व्यवस्था गनुयपने, बिहरा, दृिष्टिवहीन,
बौििक अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई िशक्षा ददन िवशेष िशक्षाको व्यवस्था गने लगायतका
व्यवस्थाहरू गररएका छन् ।
ग) िवक्रम सम्बत २०५३मा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका लािग िवशेष िशक्षा नीितको व्यवस्था गररयो
जसमा िवशेष िवद्यालय र एदककृ त िवद्यालय भिन दुई प्रकारका िवद्यालयहरूको व्यवस्था गररयो । यस
नीितमा िवद्यालयहरूलाई अपाङ्गता मैत्री वनाउने, िशक्षकहरूलाई तािलमको व्यवस्था गने, प्राथिमक तथा
माध्यिमक तहमा िन:शुल्क िशक्षा ददने, िवशेष िवद्यालयहरू खोल्न पाइने लगायतका ३३ विा नीितहरू तय
गररएको छ ।
घ) नेपाल सरकारको १३ औ ुँ त्रीवषीय योजनाले िवपन्न, िसमान्तकृ त समुदाय अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
िशक्षामा पहुँच सुिनिित गनय लिक्षत काययक्रमहरू ल्याउने रणनीित िलएको छ । यसैगरर सोिह योजनाको
काययनीितमा सबै तहको िशक्षामा मिहला, आददवासी जनजाित, मधेशी, दिलत, िवशेष आवश्यिा भएका
व्यिि लगायत लिक्षत समुहको पहुँच सुिनिित गनय आरक्षण, छात्रवृित्त लगायत िवकल्पहरूको िवस्तार गने
कु रा उल्लेख गरे को छ ।
ङ) हाल नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका बालबािलका र व्यििहरूलाई िशक्षामा पहुँच वृिि गनयको लािग
िविभन्न सेवा सुिवधाहरूको व्यवस्था पिन गरे को छ । जस अन्तगयत श्रोतकक्षाको व्यवस्था, छात्रवृित्तको
व्यवस्था, िनिःशुल्क िशक्षा, व्रेल पुस्तक र सामग्रीहरूको व्यवस्था, दृिष्टिवहीन िवद्याथीले परीक्षामा लेखक राख्न
पाउने, परीक्षामा अपाङ्गताको कारणले लेख्न ढीलाइ हने िवद्याथीले बढीमा १ घण्िा ३० िमनेिसम्म थप
समय पाउने, विहरा िवद्याथीहरूको लािग िवशेष कक्षा वा िवशेष िवद्यालयहरूको व्यवस्था, वौििक
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको लािग िवशेष कक्षाको व्यवस्थाहरू पछयन् ।
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च) नेपाल सरकारले सबैको लािग िशक्षाको अवधारणालाई अंिगकार गररसके को छ र २००९ देिख देश अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बिन्ध महासन्धीको पक्षराि भैसके कोछ ।महासंिधको धारा २४ ले अपाङ्गता
भएका बालबािलकाहरूको िशक्षाको लािग राज्यले चाल्नुपने कदमहरूको बारे मा स्पष्ट िनदेशहरू गरेको छ ।
छ) नेपाल सरकार िशक्षा िवभागले समावेशी िशक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन समावेशी िशक्षा सम्बिन्ध अलग्गै
नीित िनमायण गरर लागू गने तयारी गरररहेको छ । बौििक अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका लािग
अलग्गै पाठ्याक्रमको समेत िनमायण गररसदकएको छ । िवद्यालयका भौितक संरचनाहरूलाई अन्तरायििय
मापदण्ड अनुसार अपाङ्गता मैत्री बनाउन सदकनेगरर िनयम र मापदण्डहरू सरकारले तयार गरर लागू
गररसके को छ ।
ज) नेपालका के िह िजल्लाहरूमा गैर सरकारी क्षेत्रबाि र सरकारी स्तरबािै पिन अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूको िशक्षाको लािग नमुना कामहरू भएका छन् जसलाई िशक्षा िवभागले अन्य िजल्लाहरूमा
अनुकरण गनय वा गराउन स्छ । गैर सरकारी क्षेत्रले समावेशी िशक्षा र िवशेष िशक्षामा गरे का सफल प्रयोग र
हािसल िसपहरूलाई िशक्षकहरूमा हस्तान्तरण गरे र एकाितर स्रोत कक्षालाई थप स्रोत सम्पन्न बनाउन
सदकन्छ भने अरू िशक्षकहरूलाई अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू प्रित सहज र मैत्रीपूणय बनाउन सदकन्छ ।
झ) िसकाई प्रकृ या, परीक्षा र िसकाई मुल्याङ्कनमा सूचना प्रिविधको प्रयोग गनयमा सरकार सक्षम र िलिचलो
हनेहो भने अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको िशक्षामा पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढाउन सदकन्छ । हाम्रै
देशमा यसका सफल उदाहरणहरू पिन छन् जसलाई उपयोग गनय सदकन्छ ।

३.२.मुद्दा तथा समस्या
क) िशक्षा सबैको लािग भिन र कानुनी तथा नीितगत तहमा अपाङ्गता भएका बालबािलका र व्यििहरूलाई कु नै
िवभेद नगररने भिनएको भएतापिन कायायन्वयनको तहमा यो प्रभावकारी हन सके को छैन ।सैद्दािन्तक तथा
कानुनी दुवै आधारमा अन्य सरह अपाङ्गता भएका व्यििहरूले समान आधारमा समावेशी वातावरणमा
िशक्षा हािसल गनय पाउने अिधकार हन्छ तर नेपालको कु ल िवद्यालय भनाय दर ९६ प्रितशत भैस्दा पिन
अिधकांश िवद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूभने िवद्यालय बािहरनै रहेका छन् ।
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको िवद्यालय छोड्ने दर अन्य बालबािलकाहरूको तुलनामा उच्च छ भने
बिहरा बालबािलकाको िसकाई उपलब्धी ज्यादै न्युन रहेको त्य िविभन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
ख) बौििक अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको लािग लिचलो िशक्षा प्रणालीको िवकास हन सके को छैन भने
कितपय िवद्यमान िसकाईमुल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका लािग
मैत्रीपूणय छैनन् ।
ग) िशक्षकहरू अपाङ्गताको िवषयमा पूणयरूपमा सुसुिचत छैनन् भने अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूमा
समावेशी वातावरणमा िशक्षा ददने सन्दभयमा िशक्षकहरूलाई पयायप्त तािलम उपलब्ध छैन । अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूलाई समावेशी कक्षामा अन्य सरह िसकाई प्रकृ यामा सहभागी हनको लािग आवश्यक सहयोग
र थप क्षमता िवकासको लािग काम गने उद्देश्यका साथ सुरूवात गररएको स्रोत कक्षाको अवधारणालाई
वास्तवमा सिह अथयमा उपयोग गनय सदकएको छैन ।
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घ) िवद्यालयको भौितक बातावरण अपाङ्गता भएका बालबािलहरूका लािग मैत्रीपूणय नहुँदा, िवद्यालय जान
लामो बािो लहड्नुपने र छात्रवासहरूको व्यवस्था नहुँदा पिन अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू िबचैमा
िवद्यालय छोड्न बाध्य छन् ।
ङ) चेतनाको अभावको कारणले िशक्षकहरूले अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूसुँग गने व्यवहारहरू सहज र
मैत्रीपूणय नहने, सािथभाईहरूबाि िवभेद सहनुपने र अिभभावकहरू समेत आफ्ना अपाङ्गता भएका
छोराछोरीहरूलाई िवद्यालय पठाउने कु रामा उदािसन देिखने हनाले पिन अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूको िवद्यालयमा पहुँच पुग्न सके को छैन ।
च) कितपय अवस्थामा सहयोगी र सहायक सामग्रीको अभावमा पिन उनीहरू िवद्यालय जान सके का छैनन् भने
कितपय अवस्थामा उनीहरूको िवशेष िशकाईआवश्यकता(learning needs) लाई सम्बोधन गनय नस्दा
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई िवद्यालयमा रिकाउन सदकएको छैन ।
छ) अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू दकन िवद्यालय आउन सदकरहेका छैनन् भन्ने वारे मा कु नै ठोस अध्ययनहरू
गररएका छैनन र उनीहरूको िशक्षाको अिधकारका पक्षमा काम गनय अिभभावक, समुदाय, व्यिि स्वयम र
िवद्यालयलाई तयार गनय ठोस कामहरू पयायप्त हन सके का छैनन् ।

३.३.उद्देश्य
३.३.१.अपाङ्गता भएका बालबािलका तथा िवद्याथीहरूका लािग िवना कु नै भेदभाव समावेशी िसद्दान्तका
आधारमा अन्य सरह गुणस्तरीय, रोजगारमुखी, आवश्यकतामा आधाररत र जीवनपययन्त िशक्षामा समान
पहुँच सुिनिित गदै सक्षम, प्रितश्पधी,मयायददत र उत्पादनशील नागररक बनाउनु ।

३.४.नीित
३.४.१.आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गदै आवश्यक परे िवशेष कानुनी प्रावधानहरू समेत िनमायण गरर
िवद्यालयबािहर रहेका सबै अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई िवद्यालय िभत्र ल्याइनेछ र यसको
लािग समुदाय र अिभभावकको समेत सहयोग िलइनेछ ।
३.४.२. अपाङ्गता भएका व्यििहरूको गुणस्तरीय उच्च िशक्षा तथा व्यावसाियक िशक्षामा समान पहुँच स्थािपत
गनय चािहने आवश्यक सबै कानुनी, प्रणालीगत लगायत िशक्षण िसकाइ सम्बन्धी वातावरण तयार गररनेछ
।
३.४.३.अपाङ्गता भएका बालबािलका तथा यूवाहरूलाई गुणस्तरीय िशक्षामा पहुँच पुर्ययायउन िशक्षकहरूको
क्षमता िवकास,िवद्यालय, िवश्विवद्यालय र कलेजहरूको भौितक तथा शैिक्षक बातावरणलगायत
पाठ्यपुस्तक, िशक्षण िसकाइ प्रकृ या, मुल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली,पाठ्य पुस्तक तथा सामग्रीहरू र
शैिक्षक सामग्रीहरूअपाङ्गता मैत्री वा पहुँचयुि बनाइनेछ ।
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३.५.रणनीित
३.५.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धी अनुकुलहनेगरर िशक्षा सम्बन्धी ऐन, नीित र
िनयमावलीहरूमा समयसापेक्ष सुधार ल्याईनेछ ।
३.५.२.िशक्षा प्रणाली, पाठ्याक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा िसकाइ प्रकृ या र िवद्यालय बातावरण अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूको लािग सहज र मैत्रीपूणय बनाइनेछ ।
३.५.३. िवद्यालय बािहर रहेका अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई िवद्यालयिभत्र ल्याउन र अपाङ्गता
भएका बालबािलकाहरूप्रित सकारात्मक सोच िवकास गनय चेतनामुलक काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ र
िवद्याथी तथा अिभभावकलाइ यस िवषयमा अिभप्रेररत र प्रोत्सािहत गररनेछ ।
३.५.४.अपाङ्गता भएका बालबािलका तथा उच्च िशक्षामा अध्ययनरत िवद्याथीहरूका िवशेष आवश्यिाहरूलाई
मध्यनजर गरर िवषय िवज्ञहरूको सहयोग िलई िसकाइ प्रकृ या, मुल्याङ्कन प्रणाली र परीक्षा प्रणालीलाई
लिचलो र मैत्रीपूणय बनाइनेछ ।
३.५.६.स्रोत कक्षालाई यसकोसिह अवधारणा अनुकुल कायायन्वयन गराउुँ दै अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूलाई कक्षाकोठाको समावेशी बातावरणमा अरू बालबािलकाहरूसरह समान रूपमा िसक्न
चािहने थप स्रोत, िसप र ज्ञानहरू ददने माध्यमको रूपमा िवकास गररनेछ ।
३.५.६.अपाङ्गता भएका बालबािलका तथा उच्च िशक्षा अध्ययन गरररहेका अपाङ्गता भएका िवद्याथीहरूको
िसकाइ उपलब्धीमा वृिि गनय, उनीहरूको िवद्यालय वा शैिक्षक संस्थामा रिकाउदरमा वृिि गनय र िसकाइ
प्रकृ यामा पूणय रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक पने अध्ययन र अनुसन्धानहरू गराउने ।
३.५.७.नेपालका िविभन्न ठाउुँ मा सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाि भएमा अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूलाई समावेशी वातावरणमा िशक्षा प्रदान गररएका सफल र प्रभावकारी प्रयोगहरूको
अध्ययन गरर सबै िजल्लाहरूमा यस्ता प्रयोगहरू गनय गराउन आवश्यक काययक्रमहरू तय गरर लागु गने ।
३.५.८. िवद्यालय वा कलेज जान दैिनक भौितक अवरोध र लामो दुरी तय गनुयपने कारणले िवद्यालय वा कलेज
जान नसक्नेहरूकालािग पहुँचयुि छात्रवासको व्यवस्था िमलाउने र तत्काल िवद्यालय गएर अध्ययन गनय
नसक्ने अवस्थामा रहेका बालबािलका वा िवद्याथीहरूको लािग घरमा वसेर पिन लेख्न पढ्न वा अध्ययन
गनय वा गराउने व्यवस्थालाई िमलाइनेछ ।
३.५.९. समावेशी िशक्षा अन्तगयत अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई समान रूपमा िशक्षा ददन सक्ने गरर
िशक्षकहरुको क्षमता िवकासका लािग िविभन्न तािलम, अिभमुिखकरण र अवलोकन भ्रमण जस्ता
कामहरूमा जोड ददनेर िवश्विवद्यालयमा अपाङ्गता सम्बिन्ध अध्ययनलाई प्रवियन गराउने ।

३.६. अपेिक्षत उपलब्धी
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३.६.१.सबै िवद्यालय बािहर रहेका अपाङ्गता भएका बालबािलका िवद्यालय भनाय हनेछन्र छात्रवृित्त प्राप्त गनेछन
।
३.६.२.सबै िवद्यालय, िवश्विवद्यालय तथा कलेजहरूको भौितक वातावरण अपाङ्गता मैत्री हनेछ र अपाङ्गता
भएका बालबािलकावा िवद्याथीहरूले िवद्यालय, िवश्विवद्यालय र कलेज िभत्रका सेवा सुिवधाहरूको
स्वतन्त्र र समान रूपमा उपयोग गनय पाउनेछन् ।
३.६.३.िवद्यमान िशक्षा सम्बिन्ध नीित र कानुनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी
महासन्धी र अपांगता अिधकार ऐन अनुकुल सुधार हनेछ ।
३.६.४.सरकारका िशक्षा सम्बन्धी योजना तथा शैिक्षक िवकास काययक्रमहरूलेअपाङ्गता भएका बालबािलकावा
सबै उमेरका िवद्याथीहरूको आवश्यकता अनुसारको शैिक्षक काययक्रम र प्रणालीलाई सम्बोधन गनेछन् ।
३.६.५.परीक्षा प्रणाली, शैिक्षक सामग्रीको प्रयोग, मुल्याङ्कन प्रणालीहरू र िशक्षण िसकाइ पद्द्िितहरूले
अपाङ्गता भएका सबै उमेरका िवद्याथीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनेछन् र पाठ्यपुस्तकहरू
अपाङ्गता मैत्री हनेछन र पहुँचयुि ढाुँचामा पाठ्य पुस्तक लगायत पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध हनेछन् ।
३.६.६.स्रोत िशक्षक लगायत अन्य सबै िशक्षकहरूले समावेशी िशक्षा सम्बन्धी पयायप्त तािलम प्राप्त गनेछन् र
उनीहरूको िशक्षण क्षमतामा िवकास हनेछ र यसको सकारात्मक प्रभाव अपाङ्गता भएका बालबािलकाको
िसकाइ उपलिब्धमा पनेछ ।
३.६.७.समावेशी िशक्षा सम्बन्धमा समुदायमा जनचेतनामा अिभवृिि हनेछ र समुदाय तथा अिभभावक आफ्ना
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको िशक्षा प्रित सचेत र िजम्मेवार हनेछन ।

३.७. कायययोजना
क्रम

कृ याकलाप

कायायन्वयन गने िनकाय

सहयोगी िनकाय

१

अपाङ्गता भएका
बालबािलका हरूको
लािग समावेशी िशक्षाको
लािग सम्बिन्धत मन्त्रालय
वा िवभागले स्पष्ट नीित र
िवस्तृत काययक्रमहरू
िनमायण गरर लागू गने ।
नेपाली साङ्के ितक
भाषामा एकरूपता कायम
गने र अध्यािवधक गदै
लैजाने

िशक्षा मन्त्रालय, िशक्षा िवभाग

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय र अन्य
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने
सरोकारवाला
िनकायहरू
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय ।

िवशेष िशक्षा पररषदको
क्षमता िवकास गरर
समावेशी िशक्षा लगायत
अपांगता भएका

िशक्षा िवभाग, िशक्षा मन्त्रालय ।

२

३

िशक्षा मन्त्रालय

26

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

कायायन्वयन
अविध
२०७३ साल

अनुगमन सूचक

२०७३ साल

एकरूपता कायम
भएको र
अध्याविधक
गररएको साङ्के ितक
भाषा
िवशेष िशक्षा
पररषदको क्षमता
िवकास गनय
सञ्चािलत

२०७३ साल

िनमायण गरर लागू
गररएको नीित र
शैिक्षक काययक्रमहरू
।

४

५

६

७

बालबािलकाहरूलाई ददने
िवशेष िशक्षाको िवषयमा
िनरन्तर िशक्षा
िवभागलाई परामशय,
सुझाव, पृष्ठपोषण र
िसफाररसहरू गनय सक्षम
तुल्याउने ।
िवद्यालयमा अध्ययन
गरररहेका र िवद्यालय
बािहर रहेका अपाङ्गता
भएका
बालबािलकाहरूको
त्याङ्क सङ्कलन गने ।

िवद्यालय तथा
िवश्विवद्यालय स्तरमा
रहेकािवद्यमान परीक्षा
तथा मुल्याङ्कन
प्रणालीमा रहेका
कमीकमजोरीहरू
पिहचान गनय
सरोकारवाला र
िवज्ञहरूसुँग अन्तरकृ या र
छलफलहरू गरर
आवश्यक सुधार र
पररमाजयन गने ।
अपाङ्गताको िवषयमा र
समावेशी िशक्षाको
िवषयमा िशक्षकहरूलाई
ददइने तािलम प्याके जको
िनमायण गने र तािलमहरू
ददने ।
अिभभावक र
िवद्यालयका अन्य
िवद्यार्थथहरूको लािग
जनचेतना अिभवृिि गने
सामग्रीहरूको िनमायण गने
र समुदायमा जनचेतना
जगाउने काययक्रमहरू गने

काययम्रहरूऽ ितनको
सङ्ख्या र त्यस्ता
काययक्रमबाि भएको
उपलब्धी ।

मिहला तथा
बालबािलका
कायायलय र स्थानीय
स्तरमा बालबािलका
तथा अपाङ्गताको
क्षेत्रमा काम
गरररहेका गैर
सरकारी िनकायहरू

िशक्षा िवभाग, िजल्ला िशक्षा
कायायलय/लेखाजोखा के न्र

िशक्षा िवभाग पाठ्यक्रम िवकास
के न्र परीक्षा िनयन्त्रण कायायलय

२०७३ साल

संङ्किलत वर्थगकृ त
त्याङ्क

िशक्षा मन्त्रालय,

उपिस्थित, छलफल

रािय अपाङ्ग

गररएका िवषयवस्तु,

महासंघ, राििय

िनश्कषयहरू,

अन्तरायििय गैर

प्रितवेदन

सरकारी संस्थाहरू,
रािसंघीय
िनकायहरू ।

शैिक्षक जनशिि िवकास के न्र

िशक्षा िवभाग

िशक्षा िवभाग,पाठ्यक्रम िवकास
के न्र िजल्ला िशक्षा कायायलय,

२०७३ साल
देिख िनरन्तर

िनर्थमत तािलम
प्याके ज र सञ्चािलत
तािलमहरू

२०७३ देिख
िनरन्तर

िनर्थमत सामग्रीहरू

२०७४ साल

अध्ययन प्रितवेदन

नगरपािलका र गाउुँ पािलका र
िवद्यालयहरू

(जस्तै रे डीयो सन्देश, हाते
पुस्तक, पोष्टर, डकु मेन्री,
अिभमुखीकरण काययक्रम
आदद)
८

अपाङ्गता र अपाङ्गता
भएका व्यििहरूमािथ
हने िवभेदको पररप्रेक्षबाि
िवद्यमान
पाठ्यपुस्तकहरूको
अध्ययन गने र सुझाव र
िसफाररसहरूका
आधारमा

पाठ्याक्रम तथा पाठ्यपुस्तक
िवकास के न्र
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पाठ्यपुस्तकहरूमा सुधार
गने ।
९

१०

११

१२

िवद्यालय, िवश्विवद्यालय,
कलेज लगायत सबै
शैिक्षक संस्थाहरूको
भौितक संरचनाहरू
सरकारले तोके को
मापदण्ड अनुसार
अपाङ्गता मैत्री बनाउने ।
अपाङ्गता भएका
बालबािलका तथा सबै
उमेरका िवद्याथीहरूका
लािग भौितक रूपमा
मैत्रीपूणय र पहुँचयुि
छात्रवासको सुिवधा
उपलब्ध गराउने ।
देशका िविभन्न स्थानमा
समावेशी िशक्षामा
गररएका सफल र
प्रभावकारी प्रयोगहरूको
अवलोकन गने र सफल
अभ्यासहरूलाई देशका
िविभन्न िजल्लामा
प्रयोगमा ल्याउने ।
व्रेल पुस्तक र समाग्रीहरू
पयायप्त उत्पादन गने,

िशक्षा मन्त्रालय,िशक्षा

िजल्ला िशक्षा

िवभाग,राििय पुनिनमायण

कायायलयहरू,

प्रािधकरण, पररयोजना

िवश्विवद्यालयहरू,

कायायन्वय इकाई (PIU),िजल्ला
िशक्षा कायायलय

२०७३ साल
देिख िनरन्तर

Case studies.

कलेज तथा सबै
प्रकारका शैिक्षक
संस्थाहरू

छात्रवासको सुिवधा
प्राप्त गने अपाङ्गता
भएका
बालबािलकाको
संख्यामा भएको
वृिि ।

िशक्षा मन्त्रालय, िशक्षा
िवभाग,िवश्विवद्यालयहरू,िजल्ला
िशक्षा कायायलय

िशक्षा िवभाग

राििय अपाङ्ग
महासंघ,

२०७३ बाि
िनरन्तर

अवलोकनको
प्रितवेदन

२०७४ साल

उत्पाददत व्रेल पुस्तक
र सामग्रीहरू
उत्पाददत अिडयो
सामग्रीहरू
कम्प्युिर तािलम
िलएका
िवद्याथीहरूको
संख्या
अपाङ्गतामैत्री
िशक्षा मन्त्रालय र
िशक्षा िवभागको
वेवसाइि
तािलम प्राप्त
िशक्षकहरूको संख्या
।

बालबािलकाको
सवालमा काम गने
तथा अपाङ्गताको
क्षेत्रमा काम गने गैर
सरकारी नकायहरू
पाठ्याक्रम तथा पाठ्यपुस्तक
िवकास के न्र

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल र
अन्य सरोकारवाला
िनकायहरू

अिडयो पुस्तकहरू िनमायण
गने र उत्पादन गने,
दृिष्टिवहीन िवद्याथीलाई
कम्प्युिर तािलम ददने,
िशक्षा िवभाग र
मन्त्रालयको वेवसाइिलाई
अपाङ्गता मैत्री वनाउने ।

१३

स्रोत िशक्षकहरूलाई

शैिक्षक जनशिि िवकास के न्र

२०७३ र
२०७४ साल

साङ्के ितक भाषा, व्रेल
सम्बिन्ध ज्ञान तथा सीप,

१४

दृष्टीिवहीन
िवद्याथीहरूलाई कम्प्युिर
िसकाउने प्रिविध सम्बन्धी
थप सीप र ज्ञान प्रदान
गनय तािलम ददने ।
बौििक अपांगता भएका
बालबािलका, अरिज्म
प्रभािवत बालबािलका
लगायत िविभन्न िसकाइ
सम्बन्धी अपांगता भएका
बालबािलकाहरूलाइ
िशक्षा ददनको लािग
आवश्यक िवशेष

अपाङ्गता मैत्री
बनाइएका
िवद्यालयको संख्या र

िशक्षा िवभाग, शैिक्षक जनसिि
िवकास के न्र
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राििय अपांग
महासंघ, अरिज्म
िवषयमा काम गने
संस्था, अपांगता
सम्बन्धी स्रोत
के न्रहरू, बौििक
अपांगता अिभभावक
महासंघ आदद

२०७३ र
२०७४

िनमायण गररएका
पाठ्य सामग्री,
शैिक्षक सामग्री,
िशक्षण पिित र
तािलम प्राप्त
िशक्षकहरूको संख्या
।

पाठ्यक्रम, िशक्षण पिित,
शैिक्षक सामग्री र शैिक्षक
जनशिि तयार तयार गने
।
बािलका िशक्षा,

िशक्षा िवभाग

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

अनौपचाररक वा
प्रौढ िशक्षाबाि
लाभान्निवत
अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको संख्या

पाठ्याक्रम िवकास के न्र

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
िविभन्न राििय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू

२०७५ साल
सम्ममा सम्पन्त
गररसक्ने

समावेश गररएका
सामग्रीहरू

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

समावेश गररएका
िवषयवस्तुहरू

अनौपचाररक िशक्षा र
प्रौढ िशक्षा जस्ता
सरकारका िवशेष
काययक्रमहरूमा अपाङ्गता
भएका बािलका र
मिहलाको सहभािगता
अिनवायय गराउने
िवद्यमान शैिक्षक
पाठ्याक्रम र
पाठ्यपुस्तकहरूलाई
अपाङ्गताको पररप्रेक्षबाि
अध्ययन गने ।
िवद्यालयका पाठ्यपुस्तक,
पाठ्य सामग्री र
पाठ्याक्रममा अपाङ्गता
सम्बिन्ध सामग्रीहरू र
िवषयवस्तुहरू समावेश
गने
िवद्यालयका अितररि
कृ याकलापहरूमा
अपाङ्गता सम्बिन्ध
िवषयवस्तुहरू समावेश
गराउने

िशक्षा िवभाग
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४: स्वास््य
४.१.वतयमान अवस्था
क) नेपाल पक्षराि रहेको अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २५ मा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका लािग राज्यले अन्य व्यििहरूले पाएसरहकै र सोिह गुणस्तरको यौन, प्रजनन् लगायतका
स्वास््य सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपने, अपाङ्गताको कारणले आवश्यक पने थप र िवशेष स्वास््य सेवा,
यथासमयमा अपाङ्गताको पिहचान तथा हस्तक्षेपहरू गनुप
य ने, समुदाय स्तरमा स्वास््य सेवाहरू उपलब्ध
गराउनुपने प्रावधानहरू उल्लेख गररएका छन् । यसैगरर धारा २६ मा शारीररक, मानिसक, समािजक सबै
प्रकारका क्षमता िवकासको लािग प्रभावकारी पुनस्थायपना सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपने प्रावधानहरू छन् ।
ख) नेपालले प्रितवद्वता जनाएको र युएन स््यापले जारी गरे को एिशया प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग क्षेत्रीय रणनीित २०१३ – २०२२ ले तय गरे का १० लक्षहरू मध्ये चौथो मुख्य उद्देश्य
सामािजक सुरक्षालाई सविलकरण गने भन्ने हो जस अन्तगयत एउिा लक्ष अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
पुनस्थायपना लगायत स्वास््य सेवाहरूमा पहुँच पुयायउने भिनएको छ । नेपाल सरकारको राििय स्वास््य नीित
२०७१ ले समुदायमाआधाररत पुनस्थायपना काययक्रम माफय त अपाङ्गता भएका व्यििहरूको स्वास््य सेवामा
पहुँच स्थािपत गनुयपने कु रा उल्लेख गररएको छ ।
ग) नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग सामान्य उपचार र स्वास््य
परीक्षण िनिःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । नेपाल सरकार मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले
सञ्चालन गरे को समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना काययक्रमको लािग ७५ विै िजल्लामा बार्थषक रूपमा के िह
बजेिको व्यवस्था गररएको छ जसमा स्वास््योपचारको लािग पिन के िह रकम खचय गनय पाउने व्यवस्था छ ।
घ) मुख्य सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग आवश्यक पने सुधारात्मक
सल्यकृ याहरू(Corrective Surgery)गनय सदकने व्यवस्था छ भने के िह गैर सरकारी क्षेत्रबाि सञ्चािलत
अस्पताल, संस्था र पुनस्थायपना के न्रहरूले पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग सल्यकृ या, थेरापी,
कृ तृम अङ्ग लगायतका िविशिष्टकृ त स्वास््य सेवा(Specialized Health Services)र पुनस्थायपना सेवाहरू
उपलब्ध गराइरहेका छन् ।यस्ता िविभन्न िवकास क्षेत्रमा रहेका पाुँच पुनस्थायपना के न्रहरूलाई नेपाल सरकार
मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले िनशुल्क कृ तृम अंग र सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन
के िह अनुदान सहयोग पिन उपलब्ध गराउुँ दै आएको छ ।

४.२.मुद्दा तथा समस्या
क) कानुनी तथा नीितगत व्यवस्थाहरू िवद्यमान भएका भएतापिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूका िविशष्ट
आवश्यकताहरूलाईनै मध्यनजर गरर स्वास््य सेवा र स्वास््य सम्बन्धी काययक्रमहरू सञ्चािलत हन सके का
छैनन् । िजल्ला तथा गाउुँ स्तरमा समयमै अपाङ्गताको पिहचान गरर उपयुि परामशय ददन सक्ने, प्रारिम्भक
हस्तक्षेप र पुनस्थायपनाका कामहरू गने सक्ने र प्रेषण सेवा ददन सक्ने मानव स्रोतको अभाव छ ।
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ख) िजल्ला अस्पतालहरूमा सुधारात्मक सल्यकृ याहरू गने व्यवस्थाहरू छैनन् र अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
उनीहरूको शारीररक वा मानिसक अवस्थाको कारणले भिवश्यमा अन्य थप समस्याहरू आउन नददनको लािग
आवश्यक परामशय, सल्लाह र स्वास््य सेवाहरू ददने व्यवस्थाहरू छैनन् ।
ग) स्थानीय स्तरमा रहेका अस्पताल र स्वास््य चौदकहरूमा थेरापी तथा शारीररक तथा मानिसक कृ याशीलतामा
अिभवृिि गराउन आवश्यक पने पुनस्थायपना तथा अभ्यस्तता (Rehabilitation &31abilitation) सम्बन्धी
सेवाहरू उपलब्ध छैनन् र यस िवषयमा मानव स्रोत उत्पादनमा के िह खास पहल हन सके को छैन । अस्पताल
तथा स्वास््य के न्रहरूका भौितक संरचना र सेवाहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।
घ) बौििक अपाङ्गता, मिस्तष्क पक्षघात, मनोसामािजक अपाङ्गता भएका, छारे रोगबाि प्रभािवत व्यििहरूले
िनरन्तर सेवन गनुयपने औषिधहरू सहजरूपमा उपलब्ध छैनन् । स्पाइनल कडय इन्ज्युरी भएका व्यििहरूका
लािग आवश्यक पने कितपय सामग्रीहरू जस्तै युररन व्याग, ्याथेिर र उनीहरूले िनरन्तर सेवन गनुयपने
औषधीहरू िनिःशुल्क रूपमा उपलब्ध छैनन् । स्वास््यका प्रवधयनात्मक काययक्रमहरूमा एकाितर अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको पहुँच न्यून छ भने अकोितर स्वास््य सम्बन्धी जनचेतनामुलक सामग्रीहरू नै अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका लािग (खास गरे र बिहरा, दृिष्टिवहीन, अल्पदृिष्टयुि व्यिि, बौििक अपांगता भएका
व्यिि आददका लािग) पहुँचयुि छैनन् ।
ङ) स्वास््य सम्बन्धी जानकारी र सूचनाहरू रािखएका सरकारी वेवसाइिहरू दृिष्टिवहीन व्यििहरूका लािग
पहुँचयुि छैनन् । प्रजनन् स्वास््य सम्बन्धी जानकारी, सूचना र परामशय सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको सहभािगतालाई महत्व ददइुँदन
ै । हेमोदफिलयाबाि प्रभािवत व्यििहरूको लािग औषिधउपचार
असाध्यै महुँगो र धान्न नसदकने छ । अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू अपाङ्गताको आधारमा गररने
िवभेदका कारणले थप कु पोषणको मारमा रहेका छन् भने गम्भीर प्रकृ ितको शारीररक वा मानिसक अवस्थामा
रहेका अपाङ्गता भएको बालबािलकाको मृत्युदर पिन उच्च रहेको छ ।
च) अपांगता भएका मिहलाहरूको प्रजनन् स्वास््यको अवस्था अन्य मिहलाहरूको तुलानामा असाध्यै नाजुक
रहेको िविभन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । प्रजनन् स्वास््य सम्बन्धी आधारभूत जानकारीहरूबाि उनीहरू
प्राय बिञ्चत हनेगरे को त्य एकाितर रहेको छ भने अकोितर अन्य मिहलाको तुलनामा अपांगता भएका
मिहलाहरूलाई गभयवित तथा सुत्के रर अवस्थामा अझ थप िवशेष हेरचाहको आवश्यक हन्छ । तर हाम्रा
अस्पतालका प्रसुित कक्षहरू यसरी िवशेष अवस्थामा रहेका अपांगता भएका मिहलाहरूलाई िवशेष सेवा ददन
सक्नेगरर भौितक र मानिसक दुवै रूपमा तयार छैनन् भन्ने कु रा अपांगता भएका मिहलाहरूले यस िवषयमा
पिक पिक गनेगरे का गुनासाहरूले प्रष्ट पारे को छ ।

४.३.उद्देश्यहरू
४.३.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई अन्य सरह समान आधारमा आधारभूत स्वास््य सेवा र आवश्यकता
अनुसारको परामशय तथा िवशेष सेवा र िविशिष्टकृ त स्वास््य तथा पुनस्थायपना सेवामा पहुँच पुयायई
मयायददतऽ स्वस्थ र कृ याशील नागररकको रूपमा जीवनयापन गनय सक्षम तुल्याउने ।
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४.३.२.अपांगता भएका मिहलाहरू लगायत सबै अपांगता भएका व्यििहरूलाईप्रजनन् स्वास््यमा समान पहुँच
स्थािपत गने र प्रवधयनात्मक तथा प्रजनन् स्वास््य सम्बन्धी काययक्रम र स्वास््य सम्बन्धी सूचना तथा
जानकारीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँच अिभवृिि गने ।

४.४.नीितहरू
४.४.१.अन्य सरह अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाईआधारभूत स्वास््य सेवा तथा आवाश्यकता अनुसारको
िविशिष्टकृ त स्वास््य सेवा स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररनेछ ।
४.४.२.गैर सरकारी क्षेत्रबाि अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई उपलब्ध भैरहेका िविशिष्टकृ त तथा पुनस्थायपना
सेवाहरूलाइ थप प्रवधयन र िवस्तार गररनेछ ।
४.४.३.स्वास््य सम्बिन्ध सूचना तथा सूचना प्रवाह प्रणाली तथा माध्यमहरूलाई क्रमश अपाङ्गता मैत्री बनाउुँ दै
लिगने र अपाङ्गता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई बढीभन्दा बढी समावेश गररने ।
४.४.४.बाल स्वास््य तथा पोषण सम्बन्धी सरकारका काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका लािग
लिक्षत काययक्रमहरू लागू गने ।
४.४.५. अपाङ्गता रोकथाम तथा न्यूिनकरणका िवषयमा हाल चिलरहेका काययक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी
बनाइनेछ

४.५.रणनीितहरू
४.५.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग चािहने िविशष्ट उपचार सेवा र परामशय सेवाको लािग क्षेत्रीय तथा
िजल्ला स्तरका सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता िवकास र स्तरवृिि गररनेछ ।
४.५.२.स्वास््य संस्था र स्वास््य चौकीको भौितक संरचनाहरू नेपाल सरकारले तोके को मापदण्ड अनुसार
अपाङ्गता मैत्री बनाउुँ दै लिगनेछ र गाउुँ स्तरमै समयमै अपाङ्गता पिहचान, आवश्यक परामशय र प्रेशण
सेवा ददन सक्ने जनशिि तयार गने र स्थानीय स्वास््य चौदक माफय त सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
४.५.३.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको प्रजनन् स्वास््य सम्बन्धी रहेका समस्या र चुनौितको अध्ययन गरर
अपाङ्गता भएका मिहला के िन्रत िवशेष काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।
४.५.४.अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफ्नो शारीररक वा मानिसक अवस्थाको कारणले िनरन्तर सेवन गनुयपने
औषधीहरू पिहचान गरर क्रमश िनिःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउुँ दै लिगनेछ ।
४.५.६.अपाङ्गता भएका ब्यििहरूले आफ्नो शारीररक अवस्थाको कारणले भिवश्यमा स्वास््यमा पनय सक्ने
नकारात्मक प्रभावहरूकम गराउन िनयिमत स्वास््य परामशय, उपचार तथा थेरापी सेवाहरू िनशुल्क
उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररनेछ ।
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४.५.७. समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना सेवा माफय त अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग स्वास््य सेवालाई
गाउुँ स्तर सम्म पुर्याइनेछ ।

४.६. अपेिक्षत उपलब्धी
४.६.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलेक्षेत्रीय तथा के न्रीय सरकारी अस्पतालहरूमा किम्तमा िन:शुल्क सुधारात्मक
सल्यकृ याको सेवा र िजल्ला अस्पतालहरूमा किम्तमा आधारभूत दफिजयो थेरापी र परामशय सेवा प्राप्त
गनेछन ।
४.६.२. मनोसामािजक अपाङ्गता, मानिसक अस्वस्थता, बौििक अपाङ्गता, मेरूदण्ड पक्षघात, मिस्तष्क
पक्षघात, छारे रोग, हेमोदफिलया आददबाि प्रभािवत अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफ्नो अपाङ्गताको
कारणले िनयिमत सेवन गनुप
य ने औषधी िन:शुल्क रूपमा प्राप्त गनेछन् ।
४.६.३. समयमै अपाङ्गता पिहचान र प्रारिम्भक हस्तक्षेप (early identification and early intervention)
गनय सक्नेगरर िजल्ला अस्पतालको क्षमता िवकास हनेछ ।
४.६.४.सरकारी सहयोगमा गैर सरकारी िनकायबाि स्वास््य सेवा पाउने अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
संख्यामा वृिि हनेछ ।
४.६.५.स्वास््य प्रवधयन र स्वास््य सम्बिन्ध सूचनाहरूमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँचमा
अिभवृिि हनेछ र मन्त्रालय र िवभागले वेवसाइिमा राख्ने सूचनाहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूकोलािग पहुँचयुि हनेछन ।
४.६.६.अिभभावकहरूले अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको स्वास््यको लािग गनुप
य ने िवशेष हेरचाह लगायत
थप पोषण सम्बिन्ध जानकारीहरू प्राप्त गनेछन् ।
४.६.७.अस्पताल तथा स्वास््यके न्रहरूका भौितक तथा अन्य सेवा सुिवधाहरू अपाङ्गता भएका व्यििहरूले
सहजरूपमा उपयोग गनय सक्नेछन्
४.६.८.जन्मजात, चोिपिक,सङ्क्रमण आददको कारण मािनसमा आउने शारीररक तथा मानिसक समस्यहरूमा
किम आउनेछ
४.६.९.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूले प्रशुितको अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकता अनुसार थप िविशष्ट सेवा
प्राप्त गनेछन् ।

४.७.कायययोजना
क्रम
१

कृ याकलाप
प्रत्येक िजल्ला अस्पतालमा
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग किम्तमा

कायायन्वयन गने िनकाय
स्वास््य सेवा िवभाग,
िजल्ला अस्पताल,
िजल्ला जनस्वास्थ

सहयोगी िनकाय
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कायायन्वयन अविध
२०७३ देिख २०७५
सम्म

अनुगमन सूचक
िजल्ला अस्पतालमा
उपलब्ध दफिजयो

२

३

दफिजयो थेरापी तथा
स्वास््य सम्बन्धी परामशय
सेवा ददने व्यवस्था गने ।
क्षेत्रीय तथा अञ्चल
अस्पतालहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको लािग
गररने सुधारात्मक
सल्यकृ याहरू गनय सक्ने गरर
िचदकत्सक र सुिवधाहरूको
व्यवस्था गने र अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका लािग
परामशय के न्रको स्थापना गने
।
अपाङ्गता भएका
बालबािलका/व्यििहरूका

कायायलय

थेरािपष्टहरू ,
सेवाग्राहीको संख्या

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय, क्षेत्रीय र
अञ्चल अस्पतालहरू

२०७३ देिख २०७५
सम्म

स्थािपत परामशय
के न्रहरू र
सुधारात्मक
सल्यकृ याको लािग
थप गररएका सेवा
सुिवधा र
िचदकत्सकहरूको
संख्या ।

क्षेत्रीय र अञ्चल
अस्पतालहरू

२०७३ देिख िनरन्तर

िनशुल्क सेवा
उपलब्ध गराउन
सरकारले गरे को

लािग उपलब्ध गराउनुपने
सुधारात्मक सल्यकृ या र
थेरापी सेवालाई िनिःशुल्क
उपलब्ध गराउने

४

५

अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग गैर
सरकारी स्तरबाि भैरहेका
प्रभावकारी स्वास््य र
पुनथायपना सेवाहरूलाइ थप
प्रवाह गनय अनुदान उपलब्ध
गराउने ।
स्वास््यको प्रवधयन तथा तथा
स्वास््य सम्बन्धी सावयजिनक
सुचनाहरूलाई दृिष्टिवहीन,
बिहरा, बौििक अपाङ्गता

नीितगत व्यवस्था,

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय, स्वास््य सेवा
िवभाग, बाल स्वास््य
महासाखा

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
तथा अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
अन्य सरोकारवाला
िनकायहरू ।

२०७३ बाि िनरन्तर

िविभन्न वैकिल्पक
ढाुँचामा िनमायण
गररएका पहुँचयुि
सूचना सामग्रीहरू र
प्रचार प्रसारको
लािग गररएका
कामहरूको संख्या ।

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय, स्वास््य सेवा
िवभाग

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
तथा अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
अन्य सरोकारवाला
िनकायहरू ।
मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण

२०७३ साल सम्ममा

पहुँचयुि सूचना र
वेवसाइिहरू

िनरन्तर

िनमायण गररएका
चेतनामुलक
सामग्रीहरू र यसको
प्रयोग र
प्रचारप्रसारको लािग
गररएका
कृ याकलापहरू

भएका व्यिि,

७

८

मनोसामािजक अपाङ्गता
भएका व्यिि सबैका लािग
उपुयुि हनेगरर िनमायण गने
र प्रचारप्रसार गने ।
स्वास््य मन्त्रालय तथा
िवभागहरूका वेवसाइिलाई
अपाङ्गता मैत्री बनाउने ।

अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूका लािग
िवशेष पोषण, हेरचाह र
सरसफाई सम्बन्धी िवशेष
जनचेतना काययक्रम र
सामग्रीहरू िनमायण गरर
प्रचार गने

िनरन्तर

िनणययहरू र यस्तो
सेवा पाउने
अपाङ्गता
बालबािलका र
व्यििहरूको संख्या
अनुदान प्राप्त गरर
िनशुल्क सेवा ददने
गैर सरकारी
नकायहरूको संख्या
र सेवाको गुणस्तर

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय, स्वास््य सेवा
िवभाग, िजल्ला
जनस्वास्थ कायायलय,
स्वास्थ चौकी

मन्त्रालय, राििय
अपाङ्ग महासंघ
नेपाल तथा
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने अन्य
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सरोकारवाला
िनकायहरू ।
९

मिहला स्वास््य
स्वयमसेिवका र स्वास््य
चौदकका स्वास््यकमीलाइ
अपाङ्गता पिहचान, परामशय
र रे फरल सम्बिन्ध तािलम
उपलब्ध गराउने ।

१०

अस्पताल, स्वास््यके न्र र
स्वास््य चौकीका भौितक
संरचनाहरू नेपाल सरकारले
तोके को मापदण्ड अनुसार
अपाङ्गता मैत्री बनाउने ।

स्वास््य तथा जनसंख्या

स्वास्थतथा जनसंख्या
मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा
िवभाग, िजल्ला
जनस्वास्थ कायायलय

स्वास्थ मन्त्रालय, स्वास्थ
सेवा िवभाग, िजल्ला
जनस्वास्थ कायायलय,
स्थानीय स्वास्थ
चौकीहरू

१२

िजल्ला अस्पताल माफय त
मनो परामशय सेवा क्रमश
सुरुवात गदै जाने र मनो
सामािजक समस्या भएका
व्यििहरूले िनरन्तर सेवन
गनुयपने औषधीहरू िनिःशुल्क
उपलब्ध गराउने
अस्पतालहरूका प्रशुित कक्ष
र प्रशुित गृहका लेवर
वेडहरूलाई अपाङ्गता मैत्री
बनाउने र अपाङ्गता भएका
मिहलाको हकमा थप
उपयुि अनुकुलताको
व्यवस्था गने
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग स्वास््य
िवमाको व्यवस्था गने

स्वास्थ तथा जनसंख्या

अपाङ्गताको कारणले
िनरन्तर प्रयोग गनुयपने
स्वास््यसुँग जोिडएका साधन

के न्रीय, तथा क्षेत्रीय

१५

िनरन्तर

अपाङ्गता मैत्री
भौितक संरचना
भएका अस्पताल र
स्वास््य के न्रहरूको
संख्या

िनरन्तर

जन्मजात अपाङ्गता
हने दरमा आएको
न्यूिनकरण र
सञ्चािलत
जनचेतनामुलक
काययक्रमहरूको
संख्या
िजल्ला अस्पताल
माफय त मनो परामशय
सेवा प्राप्त गने र
िनशुल्क औषधी प्राप्त
गने व्यििहरूको
संख्या

जनस्वास्थ कायायलय,
स्वास्थ चौकीहरू

जन्मजात लगायत अन्य
िविभन्न अपाङ्गताका
कारण र रोकथाम सम्बिन्ध
जनचेतना काययक्रमहरू
सञ्चालन गने ।

१४

स्वास््य चौदकबाि
यस्ता सेवाहरू प्राप्त
गने अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको
संख्या

िवभाग,िजल्ला

११

१३

२०७४ सम्ममा

मन्त्रालय, स्वास््य सेवा

स्वास््य क्षेत्रमा
तथा अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
िविभन्न सरकारी
तथा गैर सरकारी
सरोकारवालाहरू

२०७३ देिख २०७४

मन्त्रालय, िजल्ला
जनस्वास््य कायायलय,
िजल्ला अस्पताल, गैर
सरकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरू
स्वास््य मन्त्रालय,

२०७५ सम्ममा

अपाङ्गता मैत्री
बनाइएका प्रशुित
गृहहरू र उपलब्ध
िवशेष व्यवस्थाहरू

२०७५ सम्ममा

स्वास््य िवमा
सम्बन्धी सरकारी
नीित र यसबाि
लाभािन्वत हने
व्यििको संख्या
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग
िनशुल्क उपलब्ध
गराइने औषधीहरु
सम्बन्धी सरकारी
िनणयय र यसबाि
लाभािन्वत हने
व्यििहरूको संख्य ।

स्वास््य सेवा िवभाग

स्वास््य मन्त्रालय,
स्वास््य सेवा िवभाग

२०७४ सम्ममा

अस्पतालहरू

र उपकरण (जस्तै ्याथेिर,
डाइपरहरू आदद ), िनयिमत
जाुँच र परामशय, िनयिमत
सेवन गनुयपने औषधी (जस्तै
छारे रोग, हेमोदफिलया,
बौििक अपाङ्गता, सेरेव्रल
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पाल्सी, स्पाइनल कडय
इन्ज्यूरी लगायतसुँग
सम्बिन्धत औषधीहरू )
सल्यकृ या र उपचार
अस्पताल वा
स्वास््यके न्रबाि िन:शुल्क
१६

१७

उपलब्ध गराउने ।
अपाङ्गता सम्बन्धी
पुनस्थायपना र परामशय सेवा
सम्बन्धी सघन प्रकृ ितको
तािलमको लािग कोसय तयार
गरर सञ्चालन गने र
भइरहेका यस्ता प्रकारका
तािलहरूको स्तरवृिि गरर
िविभन्न ठाउुँ मा सञ्चालन गनय
सम्बिन्धत संस्थाहरूलाई
प्रवियन गने ।
दफिजयो थेरािपष्ट,
अकु पेशनल थेरािपष्ट लगायत
अपाङ्गताको प्रारिम्भक

स्वास््य मन्त्रालय र
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

२०७५ सम्ममा

िनमायण गररएको

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय ।

२०७४ देिख िनरन्तर

उत्पाददत
मानस्रोतको संख्या

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय

२०७६ साल सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

सञ्चािलत
तािलमहरूको संख्या
र लाभान्वित संख्या

स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्त्रालय

२०७६ साल सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

पहुँचयुि प्रशुित

तािलम पाठ्याक्रम ,
सञ्चािलत
तािलमहरूको संख्या
र तािलमबाि
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।

पिहचान, हस्तक्षेप, रे फरल

१८

१९

तथा परामशय सेवा ददन सक्ने
मानव स्रोत उत्पादन गरर
पररचालन गने ।
अस्पतालका प्रशुित कक्षमा
काम गने कमयचारी
िचदकत्सक र स्वास््य
पररचाररकालाई प्रशुितको
अवस्थामा रहेका अपाङ्गता
भएका मिहलाहरूसुँग गनुयपने
व्यवहार र हेरचाहको वारे मा
अिभमुिखकरण र तािलम
ददने गने
अस्पतालहरूमा अपाङ्गता
मैत्री लेवर बेडको व्यवस्था
गने र प्रशुितगृह र यस
अन्तगयतका अन्य सेवा र
सुिवधाहरूलाई अपाङ्गता
भएका मिहलाहरूका लािग
पहुँचयुि बनाउने ।

गृह, प्रशुित कक्ष,
व्यवस्था गररएका
लेवर बेडहरूऽ
अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको हकमा
अस्पतालहरूमा
तोदकएका िवशेष
सेवाहरूको प्रकार ।
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५: तािलम, रोजगार र स्वरोजगार
५.१.वतयमान अवस्था
क) अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा २७ ले अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई अन्य सरह काम र रोजागररको हक हनुपने र राज्यले उनीहरूको यो हकलाइ सुिनिित गराउन
आवश्यक बातावरण िनमायण गनुयपने साथै अपाङ्गताको आधारमा काम र रोजगारीमा गररने भेदभावलाई
अन्त्य गनुयपने प्रावधान उल्लेख छ । महासंिधको सोिह धारामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई भनाय,
िनयुिि, छनौि, वृित्त िवकासमा भेदभाव गनय नपाइने, काययस्थल सुरिक्षत र अपाङ्गता मैत्री हनुपने, समान
कामको लािग समान ज्याला ददनुपने, काम गने वातावरण सहज बनाउन उपयुि अनुकुलता उपलब्ध
गराउनुपने, स्वरोजगार, उद्यमिशलता िवकास, तािलम आददमा समान पहुँच उपलब्ध गराउनुपने जस्ता
प्रावधानहरू उल्लेख गररएको छ ।
ख) नेपाल प्रितवि रहेको यु.एन. स््यापद्वारा जारी एिशया प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग
क्षेत्रीय रणनीित (इन््योन रणनीित)२०१३-२०२२ को पिहलो लक्ष नै अपाङ्गता भएका व्यििको गररवीलाइ
न्यूनीकरण गने र काम तथा रोजगाररलाई सविलकरण गने भन्ने छ । एिशया तथा प्यासेदफक क्षेत्रका
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार संरक्षणको लािग लागू गररएको यस क्षेत्रीय रणनीितमा सकारका
रोजगारी प्रवधयन र व्यावसाियक तािलमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगता र पहुँच वृिि
गनुयपने कु रामा जोड ददइएको छ ।
ग) हाल संसदमा छलफलको लािग पेश भएको अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी िवधेयकमा
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको रोजगारी र जीवनयापनका लािग ……….व्यवस्था गररएको छ ।
घ) नेपालको िनजामित सेवा ऐन तथा िनयमावलीले कु ल आरिक्षत िसिको पाुँच प्रितशत अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग व्यवस्था गरे को छ ।
ङ) नेपाल सरकारको युवा स्वरोजगार काययक्रम अन्तगयत अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई स्वरोजगारीको लािग
आर्थथक सहयोग गने गररएको छ । नेपाल सरकारको १३ औ ुँ त्रीवषीय योजनामा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग अलग्गै खण्डमा नीित तथा कायययोजनाको व्यवस्था गररएको छ । जसमा एउिा रणनीित "
अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाईआर्थथक रूपले शसि बनाईरोजगाररमा पहुँच र स्वरोजगारीका अवसर प्राप्त
हने बातावरण िनमायण गने " रहेको छ ।
च) िजल्ला घरे लु कायायलयले ददने व्यावसाियक तथा िसप िवकास तािलममा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई
समावेश गराउने गररएको छ भने मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग लोकसेवा तयारीकक्षा सञ्चालन गदैआएको छ । गैर सरकारी क्षेत्रबाि राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल लगायतका िविभन्न संघ संस्थाहरूले नीिज क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको रोजगारी
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प्रवधयनको लािग पैरवी, अन्तरकृ या, अध्ययन तथा अनुसंधान र सचेतना अिभयानहरू सञ्चालन गरररहेका छन्
।

५.२.मुद्दा तथा समस्या
क) उल्लेिखत अन्तरायििय प्रितविता, नीितगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको बाबजुद पिन नेपालमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको रोजगारी, स्वरोजगारी वा आर्थथक गितिविधमा पहुँच ज्यादै न्युन रहेको छ । रोजगारीको
लािग िशक्षा र तािलम सबैभन्दा महत्वपूणय सतय भएको हनाले र िय दुवै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
पहुँच तुलनात्मक रूपमा ज्यादै कम भएको हनाले पिन यसको असर रोजगाररमा पनय गएको छ ।
ख) योग्यता र सीप भएका अपाङ्गता भएका व्यििहरूले पिन सञ्चार तथा भौितक संरचनामा रहेका अवरोध,
मैत्रीपूणय सावयजिनक यातायातको अभाव, काययस्थलमा हनेगरे का िवभेद, ज्यालामा हनेगरे को िवभेद, काययस्थल
अपाङ्गता मैत्री नहने अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यििलाई रोजगारीमा समेट्दा थप आर्थथक व्ययभार पछय
भन्ने रोजगारदाताहरूको मानिसकता, अपाङ्गतालाई व्यििगत कमजोरर वा असक्षमताको रूपमा हेने
पररपािी, काययस्थलमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग व्यवस्था गनुयपने उपयुि अनुकुलता
(Reasonable Accommodation) को बारे मा रोजगारदाताहरूलाई जानकारी नहने कारणले पिन अपाङ्गता

भएका व्यििहरूलाई रोजगाररमा पहुँच प्राप्त गनय सहज भएको छैन ।
ग) अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई श्रम बजारमा पहुँच पुयायउन सरकारका कु नै खास नीित र काययक्रमहरू छैनन् ।
खास गरे र नीिज क्षेत्रमा रहेका रोजगारीका अवसरहरूमा योग्यता र सीप भएका अपाङ्गता भएका
व्यििलाई समेिन र उनीहरूलाई बढी भन्दा बढी सीप र तािलमहरूमा पहुँच पुयायउन जरूरी छ । यसबाहेक
िनजामित सेवामा पिन अपाङ्गता भएका व्यििका नाममा आरक्षणको अरूहरूले दुरूपयोग गरे का गुनासाहरू
पयायप्त छन भने लोकसेवा आयोगको परीक्षा अपाङ्गता मैत्री नभएको कारणले उनीहरूलाईआरक्षणको उपयोग
गनय असहज भएको छ । सरकारी कायायलयहरूमा काययस्थलहरू अपाङ्गता मैत्री नभएको कारणले पिन
अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफ्ना क्षमताहरू पूणयरूपमा प्रदशयन गनय नपाएका र कितपय अवस्थामा चाहेर
पिन काम गनय नसके का गुनासाहरू पिन थुप्रै छन् ।
घ) सरकारले स्थानीय स्तरमा प्रवधयन गरे का स्वरोजगार काययक्रमहरू, बचत तथा णण काययक्रम, सहकारी, सीप
िवकास तािलम आददमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगता कम रहेको छ भने अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको रोजगारीको लािग गैर सरकारी स्तरबाि पिन प्रभावकारी कामहरू हन सके का छैनन् ।
ङ) अपाङ्गता भएका व्यििहरू पिन के िह आफ्नै प्रयासले िविभन्न राम्रो स्वरोजगारमा संलग्न रहेका छन् भने किह
गैर सरकारर िनकायको सहयोगमा सानाितना आय आजयनका काममा संलग्न भएका छन् तर पिन िविभन्न
अवरोध र िवभेदको कारणले अन्य व्यििहरूको तुलनामा धेरै कम संख्यामा उनीहरू आर्थथक गितिविधहरूमा
संलग्न रहेका छन् ।
च) पयायप्त तािलम, प्रिशक्षण र परामशयको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले पिन आफू लाई रोजगार
बजारमा एक सक्षम उमेद्वारको रूपमा कसरी प्रस्तुत गने भन्नेवारे मा र काम पाउनको लािग आफू लाई तयारी
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गने बारे मा िसक्ने अवसर पाएका छैनन । यसकारणले पिन उनीहरूलाई काम र रोजगारी पाउन करठन भएको
छ।

५.३.उद्देश्यहरू
५.३.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई नीिज तथा सावयजिनक क्षेत्रमा रहेका रोजगारीका अवसरहरूमा समान
पहुँच प्राप्त गनय वातावरण बनाइ उनीहरूलाईआर्थथक रूपले सक्षम र शसि बनाउने ।
५.३.२.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाइ िवशेष प्राथिमकतामा रािख स्वरोजगार काययक्रम र सीपमुलक
तािलमहरूमा सहभािगता बढाउने ।

५.४.नीितहरू
५.४.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई रोजगारीमा पहुँच अिभवृिि गनय आवश्यक पने नीितगत र कानुनी
सुधारहरू गररनेछ ।
५.४.२.व्यावसाियक तािलम,िसप िवकास तािलम र उद्यमशीलता िवकास तािलमहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको सहभागीतालाई प्राथिमकता ददइनेछ ।
५.४.३.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई रोजगारी ददने नीिज क्षेत्रका रोजगारदाताहरूलाई सरकारबाि प्रोत्साहन
गने नीित र काययक्रम ल्याइने ।
५.४.४.सावयजिनक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँच र सहभािगतालाइ बढाउन आरक्षण लगायत
अवरोधमुि र िवभेदरिहत काययस्थलको िसद्दान्तलाई अवलम्बन गररनेछ ।
५.४.५.अपाङ्गता भएका व्यिि, उनीहरूका अिभभावक वा पररवारलाई स्वरोजगारीका काययक्रमहरूमासहभािग
गराउन िवशेष णणतथा आर्थथक सहयोगको नीित ल्याइनेछ ।

५.५. रणनीितहरू
५.५.१.िवद्यमान रोजगारी तथा स्वरोजगार प्रवियन सम्बिन्ध सरकारी नीित र कानुनहरूको अपाङ्गताको
पररप्रेक्षबाि िवश्लेषण गरर सरकारलाई सुधार र पररमाजयनको लािग आवश्यक सुझाव र िसफाररसहरू
गररनेछ ।
५.५.२.सकारात्मक िवभेदको नीित अपनाइ िसप िवकास तािलम, लोकसेवा तयारी कक्षा, उद्यमशीलता िवकास
तािलम, सहिलयत णण, स्वरोजगाररका लािग अनुदान जस्ता सरकारका काययक्रमहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूलाई िवशेष प्राथिमकतामा रािखनेछ ।
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५.५.३.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई नीिज क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था
गररनेछ र रोजगारी उपलब्ध गराउने िनिज क्षेत्रका संघ संस्थाहरूलाई पुरस्कार, करछु ि, सावयजिनक
सम्मान, काययस्थलमा उपयुि अनुकुलता सृजना गदाय लाग्ने लागतमा अनुदान जस्ता काययक्रमहरू ल्याइनेछ
।
५.५.४.सरकारी कायायलयहरूका काययस्थल र सम्बिन्धत अन्य सुिवधाहरू जस्तै सौचालय, चमेनागृह, पुस्तकालय,
पार्ककङ, बैठक कक्ष, सम्मेलन कक्ष आदद सबैलाई अिनवायय अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ ।

५.६. अपेिक्षत उपलब्धीहरू
५.६.१.रोजगारी तथा स्वरोजगार प्रवियन सम्बिन्ध सरकारका नीित र कानुन र काययक्रमहरूले अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई प्राथिमकतामा राख्नेछन् ।
५.६.२.सरकारी तथा नीिज क्षेत्रका कायायलयहरू क्रमश अपाङ्गता मैत्री बन्दै जानेछन र अपाङ्गता भएका व्यििहरूले पूणय
क्षमताका साथ सेवा ददन सक्ने हनेछन् ।
५.६.३.नीिज क्षेत्रको रोजरार बजारमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँचमा वृिि हनेछ ।
५.६.४.प्रािविधक िशक्षा तथा तािलम पररषद (सी.िी.इ.िभ.िी.) बाि सञ्चालन हने प्रािविधक तािलमहरूवाि अपाङ्गता
भएका व्यििहरू लाभािन्वत हनेछन् ।
५.६.५.सरकारका स्वरोजगारी सम्बन्धी काययक्रम र योजनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरुको सहज पहुँच हनेछ ।
५.६.६.श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको प्रवेशमा वृिि हनेछ र अपाङ्गताको आधारमा काम तथा रोजगारीमा
हने भेदभावमा किम आउनेछ
५.६.७.रोजगारी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहज पहुँच वृिि भईरोजगारी प्राप्त
गनय सहज बातावरण बन्नेछ ।

५.७. कायययोजना
क्रम

कृ याकलाप
रोजगारी तथा
स्वरोजगारी सम्बन्धी
कानुन,नीित र
काययक्रमहरूमा आवश्यक
सुधार र पररमाजयन गरर
िनजी तथा सावयजिनक
क्षेत्रमा योग्य र
क्षमतावान अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका
लािग अिनवायय

कायायन्वयन गने
िनकाय
श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालय

सहयोगी िनकाय

कायायन्वयन अविध

कानुन मन्त्रालय
, राििय अपङ्ग
महासंघ लगायत
अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
अन्य
सरोकारवाला
िनकायहरू

२०७५ सम्ममा
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अनुगमन सूचक
अपाङ्गता
समावेशी रोजगार
सम्बन्धी कानुन,
नीित र
काययक्रमहरू

१

२

३

४

५

६

रोजगारीको व्यवस्था गने
सरोकारवालासुँग
सहकायय गरर अपाङ्गता
भएका व्यििहरूलाई
नीिज तथा सावयजिनक
क्षेत्रको काम र
रोजगारीमा पहुँच
पुर्याउन रोक्ने
अवरोधहरूको वारे मा
अध्ययन गरर अवरोधहरू
हिाउन पहल गने ।
रोजगार तथा स्वरोजगार
सूचना के न्र स्थापना गरर
यसका सूचना तथा
सूचना प्रवाह गने माध्यम
र प्रणालीहरूलाई
अपाङ्गता मैत्री बनाउने
।

काययस्थलमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका
उपयुि अनुकुलता
सम्बन्धी
आवश्यकताहरूको वारे मा
र रोजगारदाताहरूले
ध्यान ददनुपने कु राहरूको
वारे मा रोजगारदाता
परामशय सेवा सञ्चालन
गने
सीिीइिभिी बाि
सञ्चालन हने प्रािविधक
तािलमहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको
लािग आरक्षणको
व्यवस्था गने र तािलम
तथा तािलमके न्रहरूलाई
अपाङ्गता मैत्री बनाउने
।
सीिीइिभिी अन्तगयत
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग
िवशेष तािलम इकाइ
स्थापना गने
सरकारले अपाङ्गता
भएका व्यििहरू लिक्षत
स्वरोजगारमुलक
काययक्रमहरू सञ्चालन गने

श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालय

िशक्षा मन्त्रालय,

२०७४ सम्ममा

हिाइएका
अवरोधहरू र
अवरोधमुि
बातावरणमा
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूले काम
गनय पाएको
अवस्था ।

श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालय

सूचना िवभाग,
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत
अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
अन्य
सरोकारवाला
िनकायहरू
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत
अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
अन्य
सरोकारवाला
िनकायहरू

२०७५ सम्ममा

सञ्चालनमा
आएको सूचना
के न्र, पहुँचयुि
सूचनाहरू,
पहुँचयुि सूचना
प्रवाह गने प्रणाली
र माध्यम ।

२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

सञ्चालनमा
रहेकापरामशय सेवा
र काययक्रमहरू

िशक्षा मन्त्रालय
प्रािविधक िशक्षा तथा
व्यावसाियक तािलम
पररषद ।

२०७३ साल सम्म

अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग
आरिक्षत कोिा,
अपाङ्गता मैत्री
तािलमके न्रहरू

िशक्षा मन्त्रालय,
सीिीईिभिी

२०७३ साल सम्म

सञ्चालनमा रहेको
इकाइ र यसको
काययिविध

२०७३ देिख
िनरन्तर

सञ्चािलत
काययक्रमहरू र
लाभािन्वत
अपाङ्गता भएका

श्रम मन्त्रालय, गैर
सरकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरू

उद्योग मन्त्रालय,
उद्योग बािणज्य
महासंघ, राििय
अपाङ्ग महासंघ

युवा तथा खेलकु द

नेपाल राि बैंक,

मन्त्रालय, श्रम

अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
राििय तथा

मन्त्रालय, अथय
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(जस्तै सरल ब्याजमा

मन्त्रालय, राििय युवा

णण, िवना िधतो णण,

पररषद

सहकारी प्रवधयन, िवउ

अन्तरायििय गैर
सरकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरू

व्यििहरूको संख्या

पूुँजी, बजार प्रवधयन)
७

श्रम बजारलाई
अपाङ्गता मैत्री बनाउन
जनचेतनामुलक
काययक्रमहरू सञ्चालन गने
।
रोजगारी सम्बन्धी
सूचनाहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको पहुँच
पुर्याउनमैत्रीपूणय तररका
र माध्यमहरूबाि सूचना
प्रवाह गने र श्रम
सम्बन्धी सूचनाहरू
प्रवाह गने
वेवसाइिहरूलाई
अपाङ्गता मैत्री बनाउने
।
वेरोजगार भई रोजगार
खोिजरहेका अपाङ्गता
भएका व्यििहरू लिक्षत
रोजगारी परामशय तथा
सहयोग काययक्रम
सञ्चालन गने ।

श्रम मन्त्रालय, गैर

१०

समाज, समुदाय र

११

रोजगारदाताहरूमा
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूप्रित चेतना
िवकास गनय रोजगारी र
स्वरोजगारीमा सफलता
हािसल गरे का अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका
सफलताका कथाहरू
सङ्कलन गरर सावयजिनक
गने ।
पूणय अशि अपाङ्गता

श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालय ।

८

९

भएका व्यिि, बौििक
अपाङ्गता भएका
व्यििका
अिभभावकहरूका लािग
पररवार सहयोग काययक्रम
लागु गने ।

सरकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरू

श्रम मन्त्रालय, गैर

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

सञ्चािलत
काययक्रमहरू र
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।

२०७४ सम्म

मैत्रीपूणय
बनाइएका
वेवसाइिहरू

सरकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरू

श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालय, गैर
सरकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरू

राििय अपाङ्ग
२०७४ साल देिख
महासंघ नेपाल
िनरन्तर
लगायत अन्य
अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
सरोकारवालाहरू
राििय अपाङ्ग
२०७५ साल सम्म
महासंघ नेपाल
लगायत अन्य
अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
सरोकारवालाहरू

सञ्चािलत
काययक्रमहरू र
लाभािन्वत
अपाङ्गता भएका
व्यििको संख्या

२०७४ साल देिख
िनरन्तर

सञ्चािलत सहयोग
काययक्रम र
लाभािन्वत
पररवारको संख्या

श्रम तथा रोजागर
मन्त्रालय, अथय
मन्त्रालय
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संकिलत र
प्रकािशत
सफलताका
कथाहरू

६: सूचना र सञ्चार
६.१. वतयमान अवस्था
ख) बिहरा व्यििहरूले नेपाली सांकेितक भाषामा सञ्चार गछयन । नेपालमा हालसम्म कररव ५०००
शब्दावलीहरूलाई सांकेितक भाषामा उल्था गररएको छ । हप्ताको एक पिक साङ्के ितक भाषामा नेपाल
िेलीिभजनबाि समाचार प्रसारण गररन्छ । िविभन्न िवद्यालयहरूमा रहेका स्रोत कक्षाहरूमा बिहरा
िवद्याथीहरूलाई पढाउने िशक्षकलाई १ मिहनाको नेपाली साङ्के ितक भाषाको तािलम ददने गररएको छ ।
नेपालका िविभन्न स्थानमा बिहराहरूका लािग छु ट्टै िवशेष िवद्यालयहरू पिन छन् । िवशेष िवद्यालयहरूमा
भने तािलम प्राप्त िशक्षकहरूद्वारा बिहरा बालबािलकाहरूलाई साङ्के ितक भाषामा पठनपाठन गराइन्छ ।
ग) नेपालमा गैर सरकारी िनकायहरूबाि व्रेल पुस्तक र सामग्रीहरूको उत्पादन र आपुर्थत गने गररएको छ । हाल
देशका के िह स्थानहरूमा अिडयो वुक उत्पादन गने र िदकङ लाइव्रेरीको स्थापना गने काम सुरू गररएको छ ।
दृिष्टिवहीन व्यििहरूका लािग कम्प्युिरमा Text to Speech(TTS) र Optical Character Recognizer
(OCR),को माध्यमबाि अंग्रेजी भाषामा अरू व्यििहरू सरह काम तथा सञ्चार गनय िमल्ने प्रिविध प्रयोगमा

आइसके को छ भने नेपाली िलपीमा नै पढ्न र लेख्ने सक्ने प्रिविधमा पिन के िह आधारभूत िवकासहरू भैसके का
छन् । युिनकोडको प्रयोगमा भएको वृििले दृिष्टिवहीन व्यििहरूलाई सूचना र सञ्चारमा के िह सहज र थप
पहुँच प्राप्त भएको छ । दृिष्टिवहीन व्यििहरूलाई कम्प्युिर र सूचना प्रिविध माफय त नेपाली भाषामा सहज
पहुँच उपलब्ध गराउन नेपाली प्रािविधकहरूले नै काम गरररहेका छन् ।
घ) नेपाल िेिलकमले बिहरा व्यििहरूका लािग सञ्चारमा सहज होस भिन िभिडयोकलमा के िह सहिलयत प्रदान
गरे को छ ।

६.२ मुद्दा तथा समस्या
क) विहरा व्यििहरूको लािग नेपाली साङ्के ितक भाषामा उल्था गररएका शब्दावलीहरू ज्यादै िसिमत छन र
िसिमत शब्दावलीहरूबाि गररएको सञ्चार पिन िसिमतनै हने हन्छ । िसिमत सञ्चारले उनीहरूको
सहभािगता र सञ्चारमा धेरै अवरोधहरू उत्पन्न भएका छन् । गैर सरकारी क्षेत्रबाि िवकास गनय सुरूवात
गररएको साङ्के ितक भाषाले अझै पिन राििय मान्यता पाउन सके को छैन ।
ख) साङ्के ितक भाषाको तािलमलाई नेपाल सरकारले व्यापक र सघन बनाउन सके को छैन । सामान्य र
छोिो अविधको तािलम िलएको र ज्यादै िसिमत मात्र साङ्के ितक भाषाको ज्ञान भएको िशक्षकले बिहरा
बालबािलकाहरूलाई पढाउनुपने बाध्यता छ । एकाितर साङ्के ितक भाषाका दोभाषेको कामलाई
व्यावसाियक बनाउन सदकएको छैन भने अकोितर र दोभाषेहरूको संख्यानै ज्यादै िसिमत भएको हनाले
बिहरा व्यििहरूका लािग भनेको चाहेको वेलामा दोभाषे उपपलब्ध हन करठनाइ छ । काठमाडौमा
दोभाषेको के िह राम्रो व्यवस्था भएतापिन उपत्यका बािहर त्यो समस्या िनकै ठू लो छ ।
ग) नेपालमा अित आवश्यक सावयजिनक सूचनाहरूआवश्यकता अनुसारव्रेल,साङ्के ितक भाषामा वा बौििक
अपाङ्गता भएका वा अरिज्म प्रभािवत व्यििहरूले समेत बुझ्नेगरर सरल िचत्रहरू बनाएर ददने ददने
प्रचलन छैन ।
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घ) दैिनक रे िडयो र िेिलिभजनमा आउने समाचारहरू बिहरा व्यििहरूको पहुँच भन्दा बािहर छन् । सुन्ने
व्यििहरूले साङ्के ितक भाषा निसक्ने र दोभाषेको अभावका कारणले बिहरा व्यििहरूलाई सरकारी
तथा नीिज संस्थाहरूबाि सेवा िलन, अस्पतालबाि सेवा िलन, काययस्थलमा काम गनय, यात्रा गनय,बैठक
तथा अन्तरकृ याहरूमा भाग िलन िविभन्न अवरोधहरू छन् ।
ङ) िविभन्न सावयजिनक स्थलहरूमा के कु रा कहाुँ छ भनेर थाहा पाउनको लािग रािखने सूचनाहरू व्रेलमा राख्ने
प्रचलन र अभ्यास नभएको हनाले दृिष्टिवहीन व्यििहरूलाई सावयजिनक सेवासुिवधाहरू उपयोग गनय
अवरोध सृजना भएको छ । िविभन्न प्रकारका भौितक अवरोध र िवभेदपूणय व्यवहारहरूको कारणले अन्य
व्यििहरू सरह अपाङ्गता भएका व्यििहरूले सूचना प्रिविधमा पहुँच प्राप्त गनय सके का छैनन् ।
च) दृष्टीिवहीन व्यििहरूको लािग सफ्िवेयरको माध्यमबाि युिनकोड पढ्न सहज हने भएता पिन यो अझै पुरै
भरपदो भैसके को छैन । अनलाईन पत्रपत्रीका र सरकारी वेवसाइिहरू युिनकोडमा बनाइएको कारणले
दृिष्टिवहीन व्यििहरूको लािग के िह सहज त भएको छ तर वेवसाइिहरू िडजाइन वा प्रोग्रामीङ गदाय
दृिष्टिवहीन व्यििले राम्रोसुँग वेवसाइि भ्रमण (Navigation) गनय सक्ने गरर नवनाइने र तिस्वरहरूको
वारे मा वैकिल्पक जानकारी (Alternative Tag) राख्ने काम नगररने हनाले पूणय पहुँच प्राप्त गनय अझै धेरै
करठनाइ छ ।

६.३.उद्देश्य
६.२.१.सावयजिनक सूचना तथा सञ्चारमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँच अिभवृिि गराइ उनीहरूको
िशक्षा, िसप िवकास, व्यिित्व िवकास,शसििकरण र अवसरप्राप्तीमा योगदान गने ।

६.४.नीित
६.३.१.नेपाली साङ्के ितक भाषालाई राििय मान्यता प्रदानगररनेछ ।
६.३.२.साङ्के ितक भाषा दोभाषेहरुको उत्पादनमा िवशेष जोड ददइनेछ र सरकारी सेवाके न्रहरुमाबाि प्रभाह
गररने सेवाहरूमा गररने सूचना तथा सञ्चार अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ ।
६.३.३.ग्रािमण स्तरमा साङ्के ितक भाषाको तािलम पुर्याउन िवशेष काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।
६.३.४.आम िवद्युतीय सञ्चारबाि प्रशारण हने सूचना तथा जानकारीहरूलाई बिहरा, दृिष्टिवहीन लगायत अन्य
सूचनामा अवरोध हने अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँचमा पुर्याउन थप अध्ययनहरू गरर काययक्रमहरू
ल्याइनेछ साथै यस्तो पहुँच बढाउन सहयोग पुर्याउने प्रिविधहरूमा लगानी गरर प्रवियन गररनेछ ।

६.५रणनीितहरू
६.५.१.नेपाली साङ्के ितक भाषाको साझा शब्दकोष तयार गरर यसमा हाल भएका किम कमजोरी हिाएर यसको
थप िवकास गरर राििय मान्यता ददलाउने ।
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६.५.२.सावयजिनक िेिलिभजनबाि प्रशारण हने सूचनाहरूलाई सके सम्म साङ्के ितक भाषामा प्रशारण गनय र
सबिाइिलको प्रयोग गनय व्यवस्था िमलाइनेछ ।
६.५.३.सावयजिनक प्रयोजनको लािग रािखने सूचना र सङ्के तहरूलाई सके सम्म सरल र सबैले वुझ्ने गरर ब्रेल तथा
अिडयोमा समेत उपलब्ध गराउने ।
६.५.४.साङ्के ितक भाषाको तािलमलाई ग्रािमण स्तरसम्म पुर्याउने र सबै सरकारी वेवसाइिहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूलाई हने अवरोधहरू हिाउने ।
६.५.५.दृिष्टिवहीन व्यििहरूको लािग कम्प्युिरको प्रयोगमा जोड दददै नेपाली तथा अंग्रेजी बोल्ने सफ्ववेयरको
िवकास, प्रयोग र प्रवियनमा लगानी गने ।

६.६.अपेिक्षत उपलब्धी
६.६.१.नेपाली साङ्के ितक भाषा थप पररस्कृ त र िवकिसत हनेछ र यसले राििय मान्यता प्राप्त गनेछ
६.६.२.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई िवद्युतीय सञ्चार माध्यम लगायत वेवसाइि आदद माफय त सूचना िलन हाल
िवद्यमान अवरोधहरूमा व्यापक किम आउनेछ र उनीहरूको सूचनामा पहुँच वढ्नेछ ।
६.६.३.सरकारी तथा नीिज िेलीिभजनहरूले क्रमश सूचना तथा समाचारहरूको प्रशारणमा सांकेितक भाषा, सविाइिल र
दृिष्टिवहीन व्यििहरूका लािग समेत सहज हने पद्दित र प्रिविधको उपयोग गनेछन ।
६.६.४.ग्रािमण स्तरमा रहेका बिहरा व्यििहरूको दैिनक जीवनमा गनुयपने सञ्चार र िसकाइमा पहुँच पुग्नछ
े । यसबाि
उनीहरूको िशक्षा, सीप िवकास तथा सावयजिनक सहभािगतामा समेत सहज हनेछ ।
६.६.५.सावयजिनक स्थलमा रािखने िलिखत वा सङ्के तमा रािखने सूचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत सबैका लािग
पहुँचयुि हनेछन ।

६.७. कायययोजना
क्रम

कृ याकलाप

कायायन्वयन गने
िनकाय

१

वतयमान सांङ्के ितक
भाषाका
शब्दावलीहरूको
अध्ययन गने र नयाुँ थप
संङ्के तहरू िनमायण गने
।

िशक्षा िवभाग, िशक्षा

नेपाली साङ्के ितक
भाषालाई राििय

िशक्षा मन्त्रालय,

२

मन्त्रालय, मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय, गने संस्था,

सहयोगी िनकाय

कायायन्वयन
अविध
िवश्विवद्यालयहरू, २०७४ साल
सम्ममा सम्पन्न
राििय अपाङ्ग
गने
महासंघ, बिहरा

अनुगमन सूचक
अध्ययन प्रितवेदन र
थप गररएका
संकेतहरू

महासंघ तथा
बिहरा समुदायको
लािग काम गने
सरोकारवाला
िनकायहरू
िवश्विवद्यालयहरू, २०७४ साल
सम्ममा सम्पन्न
अपाङ्गता
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राििय मान्यता
ददइएको आिधकाररक

मान्यता प्रदान गने ।

अपाङ्ग महासंघ,

गने

िनणयय ।

२०७४
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने

िनमायण गरर लागू
गररएको मापदण्ड

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर गदै
जाने

िनमायण गररएको
मापदण्ड र प्रमाणपत्र
प्राप्त दोभाषेहरूको
संख्या

२०७४ साल
देिख िनरन्तर
गदै जाने

िनधायररत िसप

२०७३ देिख
२०७६ साल
सम्ममा

दैिनक रूपमा
साङ्के ितक भाषामा
प्रशाररत समाचारहरू
।

बिहरा महासंघ,

३

सरकारी िनकायका सबै
सरकारी
वेवासाइिहरूलाई
अपाङ्गताभएका व्यिि
लगायत सबैकोलािग
पहुँचयुि बनाउन
िनदेिशका र मापदण्ड
तयार गरर लागू गने

सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय

तथा अपाङ्गता
अिधकार सम्बन्धी
काम गने िविभन्न
सरोकारवालाहरू
सरोकारवालाहरू
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल,
दृिष्टिवहीनहरूको
लािग काम गने
संस्थाहरू,
अपाङ्गता
अिधकारको लािग
काम गरररहेका
अन्य
सरोकारवाला
िनकायहरू,

४

५

६

साङ्के ितक भाषा
दोभाषेको उत्पादनको
लािग मापदण्ड
िनधायरण गरर
तािलमहरू सञ्चालन
गने र दोभाषेको
प्रमाणपत्र ददने ।
साङ्के ितक भाषाको
िसप परीक्षण गरर
योग्यताको प्रमाणपत्र
ददने
िनजी तथा सरकारी
िेिलिभजनहरूबाि
दैिनक किम्तमा एक
पिक साङ्के ितक
भाषामा समाचार
प्रशारण गने गराउने र
हरे क समाचार
वुलेरिनका प्रमुख
समाचारहरूलाई
साङ्के ितक भाषा र
्यापसिनङमासमेत
प्रशारण गने गराउने ।

सूचना तथा सञ्चार

सूचना प्रिविधमा
काम गने नीिज
संस्थाहरू
राििय अपाङ्ग

मन्त्रालय, िशक्षा

महासंघ, बिहरा

मन्त्रालय, शैिक्षक

महासंघ, बिहरा

जनशिि िवकास के न्र

व्यििहरूको लािग
काम गरररहेका
अन्य संस्थाहरू

सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय, िशक्षा
मन्त्रालय, शैिक्षक
जनशिि िवकास के न्र
सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय, ।

मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय, राििय
अपाङ्ग महासंघ,
बिहरा महासंघ,
बिहरा समुदायको
लािग काम गने
िविभन्न
सरोकारवाला
िनकाय, सरकारी
तथा नीिज
िेलीिभजनहरू
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पररक्षण गने प्रकृ या,
उपलब्ध गराइएको
योग्ताको प्रमाणपत्र

७

८

गाउुँ स्तरमा रहेका र
साङ्के ितक भाषा िसक्न
नपाएका बिहरा व्यिि
र ितनका
पररवारहरूका लािग
साङ्के ितक भाषाको
तािलम सञ्चालन गने
नयाुँ िनयुि हने
सरकारी
कमयचारीहरूका लािग
आधारभूत साङ्के ितक
भाषाको तािलमको
सञ्चालन गने ।

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

२०७३ साल
देिख िनरन्तर

सञ्चािलत
तािलमहरूको संख्या
र लाभािन्वत
व्यििहरूको संख्या

२०७४
सालदेिख
िनरन्तर

सञ्चािलत
तािलमहरूको संख्या
र लाभान्वित
कमयचारीहरूको
संख्या

२०७७ साल
सम्ममा सम्पन्न
गने

अस्पताल र
सेवाके न्रहरूमा
उपलब्ध गराइएका
दोभाषेहरूको संख्या

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल र
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
सरोकारवाला संघ
संस्था तथा
िनकायहरू

२०७७ साल
सम्ममा सम्पन्न
गने

सावयजिनक
स्थलहरूमा रािखएका
वा
संचारमाध्यमहरूबाि
प्रसारण गररएका
पहुँचयुिसूचनाहरूका
प्रकार र संख्या ।

मन्त्रालय, सूचना

सम्बिन्धत
सफ्िवेयर िनमायण

िवभाग

गने व्यिि, संस्था

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर गदै
जाने

उत्पाददत सफ्िवेयर
वा उपकरणहरूको
गुणस्तर र संख्या र
यस्ता सेवाहरू
उपयोग गने
सेवाग्राहीहरूको
संख्या

२०७३ बाि
िनरन्तर गदै
जाने

सबैको लािग
पहुँचयुि हनेगरर
सञ्चारको व्यवस्था
गररएका सावयजिनक
काययक्रमहरू ।

मन्त्रालय, अपाङ्गता
अिधकार सम्बन्धी
सरोकारवालाहरू
सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय,
प्रधानमन्त्री
कायायलय, िविभन्न
िवषयगत
मन्त्रालयहरू

९

१०

सबै अस्पताल,

स्वास््य मन्त्रालय,

सरकारी सेवा
के न्रहरूमा किम्तमा
एकजना साङ्के ितक
भाषा दोभाषेको
व्यवस्था गने
सवयसाधारण र
साजयिनक
सेवाग्राहीहरूका लािग
सावयजिनक स्थलमा
लेखेर रािखने र सञ्चार
माध्यमहरूबाि प्रशारण
गररने अत्यावस्यक
सूचनाहरू आवश्यकता
अनुसार साङ्के ितक

स्वास््य सेवा िवभाग
र िविभन्न िवषयगत
मन्त्रालयहरू

सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय, सूचना
िवभाग

भाषा, अिडयो र व्रेल
११

िलपीमा रािखनेछ ।
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई सूचना र
सञ्चारमा पहुँच
पुर्याउने हेतल
ु े

सूचना तथा सञ्चार

वा िनकायहरू,

बनाइएका सफ्िवेयर,

१२

उपकरण आददको
उत्पादन र िवतरणको
लािग अनुदान र
सहयोग उपलब्ध
गराउने ।
सबै सावयजिनक
काययक्रमहरूमा गररने
सञ्चारहरू अपाङ्गता
मैत्री गनुयपने ।

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
सरोकारवाला
िनकायहरू
काययक्रम अयोजक
िनकाय तथा
संस्थाहरू ।
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७: पहुँच तथा अवरोधमुि बातावरण
७.१. वतयमान अवस्था
क) नेपालमा सावयजिनक संरचनाहरू लगायत यातायात तथा सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गता भएका व्यििहरू
लगायत सबैका मैत्री र पहुँचयुि बनाइनुपछय भन्ने धारणाको िवकास राज्य तहमा भखयरै मात्र भएको हो ।
नेपालको नयाुँ संिवधान २०७२ को भाग ४ मा उल्लेिखत राज्यका िनदेशन िसद्दान्त, नीितर दाियत्वमा धारा
५१ को राज्यका नीितहरू अन्तगयत (ज) १४ मा यातायात क्षेत्रलाई सुरिक्षत, व्यविस्थत र अपाङ्गता अनुकुल
बनाउने भिनएको छ ।नेपाल सरकार मन्त्री पररषदले २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग
भौितक बातवरण र सञ्चार सेवालाई मैत्रीपूणय बनाउनको लािग स्पष्ट मापदण्ड सिहतको िनदेिशका लागू गरे को
छ।
ख) नेपालको भवन िनमायण आचार संिहता २०६० ले पिन सावयजिनक भवनहरूमा मुल प्रवेशद्वारहरूमा
अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग ह्वीलिचयर र्याम्प अिनवायय राख्नुपने व्यवस्था गदै त्यसको मापदण्ड
समेत तोके को छ । योजना आयोग, सवोच्च अदालत, िशक्षा िवभाग, स्थानीय िवकास मन्त्रालय लगायतका
िनकायहरूले आफ्ना स्थानीय िनकायहरूलाई स्थानीय कायायलय भवनहरूमा अिनवयय रूपमा ह्वीलिचयर
र्याम्पको व्यवस्था गनय पररपत्र जारी गरे को छ ।के िह सरकारी भवन र मन्त्रालयहरूले आफ्ना मुल प्रवेश
द्वारहरूमा ह्वीलिचयर र्याम्पहरू बनाएका छन् भने नयाुँ बन्ने के िह ठू ला सडकहरूमा कतै कतै मापदण्डहरू
पालना गरे को देिखन्छ ।
ग) सवारी सम्बन्धी ऐनमा कु नै पिन सावयजिनक सवारी साधनले यात्रु इन्कार गनय नपाइने भन्ने व्यवस्था छ भने
अपाङ्गता भएका व्यिि, मिहला, अशि व्यििहरूको लािग के िह िसि आरक्षण गररएको छ ।
७.२. मुद्दा तथा समस्या
क) सावयजिनक सेवा वा सबैका लािग खुल्ला गररएका सेवा सुिवधा वा अवसरहरूमा सबैको समान पहुँच हनुपछय
भन्ने सामान्य िसद्दान्त हो । अपाङ्गता, उमेर, जात, धमय, रं ग, आर्थथक अवस्था, िलङ्ग आददको आधारमा
कसैलाई सावयजिनक सेवा सुिवधा र अवसरहरूको उपयोग वा उपभोगबाि बिञ्चत गनय पाइुँदन
ै भन्ने
मानवअिधकारको िवश्यव्यापी िसद्दान्त हो ।
ख) नेपालमा अपाङ्गता मैत्री वातावरण अपाङ्गता अिधकारका लािग काम गने समुह र व्यििहरूका लािग
पुरानो िवषय भएपिन राज्य पक्ष र राजनैितक तहमा यो भखयरै मात्र प्रवेश पाएको िवषय हो ।यो भन्दा अझ
अगाडी वढेर हेदाय सेवा, सुिवधा, संरचना, उपभोग्य वस्तु आदद सबैकालािग पहुँचयुि र प्रयोकताय मैत्री हनुपछय
र ित कु राहरू सवयमान्य ढाुँचा (Universal Design) को िसद्दान्तमा आधाररत रहेर िनमायण तथा िवकासस
हनुपछय भन्ने धारणाले व्यापकता पाएकोअवस्था भएको भएतापिन हाम्रो देशमा यसको अभ्यास नयाुँ िवषय
हो । नेपालमा यस िवषयमा के िह नीित, मापदण्ड र आचारसंिहताहरू िवद्यमान हुँदा हुँदै पिन यसको
प्रभावकारी कायायन्वयन हन सके को छैन । अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत बालबािलका, ज्येष्ठ नागररक,
48

मिहला लगायतका समुहहरूका लािग हनुपने मैत्रीपूणय बातावरण र सेवा सुिवधाका सवालहरू िवशेष गरे र
सावयजिनक भौितक संरचना,उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरू, सावयजिनक यातायात सेवा, कानुन तथा
नीितहरू,सूचना तथा सञ्चार सेवा तथा प्रणालीहरू मुख्य रूपमा पनय आउुँ छन् ।
ख) सावयजिनक भौितक संरचनाहरू जस्तै सडक, सरकारी भवन, अस्पताल, दकनेमेल के न्रहरू, सावयजिनक
शौचालय, शैिक्षक संस्थाहरू, मनोरञ्जन पाकय , धार्थमक स्थलहरू, तािलम के न्र, बस पाकय , होिेल तथा
रे ष्टुरेन्िहरू, वस, हवाइसेवा लगायतका सावयजिनक यातायात सेवाहरू आदद अपाङ्गता भएका व्यििहरूका
लािग र त्यसमा पिन मुख्य गरे र ह्वीलिचयर प्रयोगकताय, बैशाखी प्रयोगकताय, दृिष्टिवहीन, बौििक अपाङ्गता
भएका, बह अपाङ्गता भएका व्यििहरू लगायत कितपय अवस्थामा ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, गभयवित
मिहलाहरूको लािग समेत पहुँचयुि नहनाले जनसंख्याको एउिा ठू लो िहस्सा अन्य सरह समुदायमा समान
रूपमा िशक्षा, स्वास््य सेवा, तािलम, रोजगार लगायत अन्य धेरै सेवा, सुिवधा र अवसरहरू िलनबाि बिञ्चत
रहेको छ । यसबाि उनीहरूका कयौ ुँ मानवअिधकारहरू हनन भैरहेका छन् ।यस सन्दभयमा भवन िनमायण
आचारसंिहताले गरेको व्यवस्था र २०६९ सालमा बनेको पहुँच सम्बन्धी छु ट्टै िनदेिशकामा हरे क भौितक
संरचनाहरूलाई कसरी अपाङ्गता मैत्री बनाउने भन्ने वारे मा स्प्ष्ट उल्लेख गररएको भएतापिनत्यसको
प्रभावकारी कायायन्वयन हन सके को छैन ।
ग) सञ्चार प्रणाली, सञ्चार सेवा र सूचना प्रणालीहरू सुन्ने, वोल्नेर हेनेहरूका लािग मात्र सहज र मैत्रीपूणय छन् ।
तर बिहरा, दृिष्टिवहीन, बौििक अपाङ्गता भएका व्यिि, अरिज्म प्रभािवतलगायत अन्य िसकाइसम्बन्धी
समस्या भएकाहरूका लािग प्रयोगमा मैत्रीपूणय छैनन् । बिहरा व्यििहरूलाई िवद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूबाि
ददइने समाचारहरूमा पयायप्त पहुँच छैन । छापा अक्षरमामात्र प्रवाह गररएका सावयजिनक सूचना र
जानकारीहरूमा दृिष्टिवहीन व्यििहरूको पहुँच हुँदन
ै । अरिज्म प्रभािवत, बौििक अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग सूचना र जानकारीहरूलाई सके सम्म िचत्रमाफय त प्रस्तुत गनुयपने हन्छ । अिहलेको सूचना
प्रिविधले सबैको लािग सूचनामा पहुँच स्थािपत गनय िवद्युतीय सञ्चारमाध्य, सूचना प्रणाली र
वेवसाइिहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने धेरै समाधानका उपायहरू िनकािलसके को र प्रयोगमा ल्याइसके को
भएतापिन नेपालका यसको प्रयोग असाध्यै न्यून रहेको छ ।
घ) नेपालको सावयजिनक यातायात सेवा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलगायत बालबािलकाऽ ज्येष्ठ नागररक र
मिहलाहरूका लािग मैत्रीपूणय छैन । िवश्वका िविभन्न देशमा अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत सबैको पहुँच
हनेगरर (समावेशी सावयजिनक यातायात सेवा) सावयजिनक सवारी साधनको प्रचलन धेरै पिहलेदिे खनै सुरू
भएको भएतापिन नेपालमा यसको प्रयोग हालसम्म गररएको छैन । यस्तो समावेशी सवारी साधन चलाउन
सवारीसाधन साथसाथै सडक संरचना,सडक पेिी,पार्ककङ स्थलहरू र सवारीसाधन रोक्ने ठाउुँ हरूपिन एउिा
िनिित मापदण्डमा िनमायण हनुपने र यसको प्रयोगको लािग पिन मापदण्डहरू िनधायरण गररनुपने कारणले
पिन नेपालमा यसको िनमायणमा के िह चुनौितपूणय छ । यसको लािग पिहला सडक संरचनालाई अपाङ्गता
भएका व्यिि लगायत सबैको लािग अिनवायय रूपमा पहुँचयुि बनाउनै पछय ।
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ङ) नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले सावयजिनक सवारीमा चढाउन नमान्ने, सवारी साधन रोक्न नमान्ने,
यातायात मजदुरहरूले सिह व्यवहार र सहयोग नगने जस्ता समस्याहरू पिन अझै िवद्यमान छन् । यातायात
व्यावसािय तथा मजदुरहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यििहरूसुँग कसरी व्यवहार गने भन्ने वारे मा पयायप्त ज्ञान
छैन । सवारी साधनहरूमा क्षमता भन्दा धेरै यात्रुहरू यात्रा गने जोिखमपूणय संस्कारको नराम्रो मारमा
अपाङ्गता भएका व्यिि, ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, िबरामी व्यिि, गभयवित मिहलाहरू पने गरेका छन् ।
िभडभाड सावयजिनक यातायातमा मिहला र बालकािलकाहरूमािथ यौन दुव्ययवहारका घिनाहरू पिन पयायप्त
छन् । सवारी साधनको बनावि जस्तै झ्याल ढोका, वस्ने सीि आदद अपाङ्गता भएका व्यििहरूले प्रयोग गनय
स्दैनन् । आरिक्षत िसिको व्यवस्था गररएको भएतापिन िभडभाड सवारी साधनमा उि िसिको उपयोग
पिन गनय सहज छैन ।
च) अन्तरायििय िवमानस्थलहरूअिनवायय रूपमा अपाङ्गता मैत्री हनुपने अन्तरायििय मान्यता र िनयम हुँदाहुँदै पिन
नेपालको अन्तरायििय िवमानस्थल अपाङ्गताको दृिष्टले अझै मैत्रीपूणय हन सके को छैन भने आन्तररक
िवमानस्थलहरूमा िवमानस्थलका कमयचारीहरूले गने व्यवहार देिख िलएर भौितक संरचनासम्म अझै धेरै
कामहरू गनय बाुँदक छ ।
७.३.उिेश्य
७.३.१.सावयजिनक भौितक संरचना, यातायात र भौितक सेवा सुिवधाहरूको प्रयोगमा अपाङ्गता भएका
व्यििलगायत ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, मिहला लगायत अन्य अवरोधको सामना गरररहेका
समुहहरूको अन्य सरह समान पहुँच स्थािपत गरर उनीहरूको सावयजिनक सहभािगता र आवागमनलाई
सहज र आत्मिनभयर गराउने ।
७.३.२.हवाइ तथा स्थलमागयमा चल्ने सावयजिनक यातायात सेवालाई अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत सबैका
लािग समावेशी र प्रयोगकताय मैत्री बनाई सबैले समान रूपमा प्रयोग गनय सक्ने बातावरण िनमायण गने ।
७.४.नीितहरू
७.४.१.सावयजिनक भौितक संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग पहुँचयुि बनाउन नेपाल
सरकारले तोके का मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा लागु गराइनेछ ।
७.४.२.अपाङ्गता मैत्री संरचना िनमायणमा समुदायको संलग्नतामा अिभवृिि गराइनेछ ।
७.४.३. हवाई तथा स्थलमागयबाि चल्ने सावयजिनक सवारी साधन र यस अन्तगयतका सेवाहरू अपाङ्गता भएका
व्यिि लगायत ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, मिहला सबैको लािग पहुँचयुि बनाइनेछ ।
७.४.४.नेपाल सरकारले लागू गरे को "अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग भौितक संरचना तथा सञ्चार सेवामा
पहुँच सम्बन्धी िनदेिशका२०६९" लाई राििय भवन िनमायण आचारसंिहताको एउिा महत्वपूणय िहस्सा र
पररपुरक दस्तावेजको रूपमा सबै सरोकारवालाहरूमा पालना गराउने ।
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७.५.रणिनितहरू
७.५.१.अपाङ्गता मैत्री भौितक संरचना िनमायणको लािग सरकारले तोके का मापदण्ड र िनयमहरूको वारे मा
सरकारी सरोकारवाला िनकाय, प्रािविधकहरू, समुदाय, नीिज क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूमा व्यापक
जनचेतना बढाइनेछ ।
७.५.२.भौितक संरचना र सेवा सुिवधाहरूलाई पहुँचयुि बनाउन स्थानीय िनकायहरूलाई र िविभन्न सरकारी
िनकायहरूमा आवश्यक सबै िनदेशन र आदेशहरू जारी गराइनेछ ।
७.५.३.पहुँचयुि भौितक संरचना, िविभन्न सेवा सुिवधाहरू र युिनभसयल िडजाइनको लािग काम गनय सक्ने र
सरकालाई सघाउन सक्ने आवश्यक दक्ष जनशिि उत्पादन र िवकासमा जोड ददइनेछ ।
७.५.४.आन्तररक तथा अन्तरायििय िवमानस्थलको भौितक संरचना लगायत यस सुँग सम्बिन्धत सेवाहरूलाई
अिनवायय रूपमा अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत सबैको लािग पहुँचयुि बनाइनेछ ।
७.५.५.स्थलमागय भएर चल्ले सबै सावयजिनक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत सबैको पहुँच र प्रयोग
सुिनिित गनय िनिित मापदण्ड र िनयमहरू अपनाइ यसको प्रभावकारी कायायन्वयन र िनयमनको लािग
लािग नेपाल प्रहरीलाई पूणय रूपमा िजम्मेवार बनाइनेछ ।
७.५.६.अपाङ्गता भएका व्यिि,ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, मिहला, गभयवित मिहला, िवरामी मािनसहरू
लगायत सबैले सहजै र समान रूपमा उपयोग गनय सक्नेगरर िनमायण गररएका बस तथा रे ल सेवाहरूको
सञ्चालनलाई प्रोत्सािहत गने र क्रमश यस्ता सेवाहरू अिनवायय गदै लैजाने ।
७.५.७.सडक सामग्री (जस्तै िेिलफोन वुथ, आराम गने ठाउुँ , सडकमा लगाइने िवरूवा, सडक पेरिमा लगाइने
रे िलङ, सवारर साधन कु ने ठाउुँ हरू, िवजुलीका पोलहरू, िेिलफोनका पोलहरू, िेिलफोनका तारहरू,
सूचना वोडयहरू आदद ) िनिित मापदण्ड अपनाएर रािखनेछ र यस्ता सामग्रीहरू राख्दा अपाङ्गता
भएका व्यििलगायत अन्य सबैलाई सडक वा सडक पेिीको िनवायध उपयोग गनय कु नै पिन प्रकारको वाधा
अवरोध उत्पन्न नहनेगरर राख्ने व्यवस्था गररनेछ ।
७.५.८.सडकमा अवरोध उत्पन्न हनेगरर सामग्रीहरू राख्ने, खाल्डा खुल्डी बनाउने, फोहर थुपाने लगायतका
गितिविधहरूलाई िविभन्न योजना, काययक्रम र िनयमहरू बनाइ पूणयरूपमा िनरूत्सािहत गने ।

७.६.अपेिक्षत उपलब्धी
७.६.१.भौितक संरचना लगायत सेवा सुिवधाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँच पुर्याउन राज्यले
तोके का मापदण्डहरूलाई सरकारी िनकायहरूले स्वीकार र सम्मान गरर पालना गनेछन र सबै
सावयजिनक भौितक संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बन्नेछन ।
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७.६.२.नीिज तथा गैर सरकारी स्तरबाि अपाङ्गता मैत्री सम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना हनेछ र त्यस्ता
िनकायमाफय त सावयजिनक प्रयोजनका लािग िनमायण हने भौितक संरचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यिि
लगायत सबैको लािग पहुँचयुि हनेछन् ।
७.६.३.समुदाय स्तरमा र िविभन्न स्थानीय सरोकारवालाहरूले अपाङ्गता मैत्री संरचनाको बारे मा पयायप्त
जानकारी र सूचनाहरू पाउनेछन् र यसलाई स्थानीय स्तरमा पहुँचयुि संरचनाहरू िनमायण गनय उपयोग
गनेछन् ।
७.६.४.पहुँचयुि भौितक संरचना िनमायणमा सघाउन पयायप्त प्रािविधक जनशििको िवकास हनेछन ।
७.६.६.हवाइ तथा स्थल मागयबाि चल्ने सावयजिनक सवारी साधन र यसको प्रयोगसुँग जोिडएका सबै संरचना र
सुिवधाहरू अपाङ्गता भएका व्यििहरू लगायत ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, मिहला, गभयवित मिहला
लगायत सबैले समान र िवना अवरोध प्रयोग गनय पाउनेछन ।

७.७. कायययोजना
क्रम
१

२

कृ याकलाप

कायायन्वयन गने िनकाय

आफ्नो मातहत, िनगरानी,

सहरी िवकास मन्त्रालय,

लगानी, सुपरीवेक्षण वा

भौितक पूवायधार तथा
यातायात

अनुगमनमा नयाुँ बन्ने कु नै
पिन सावयजिनक भौितक
संरचनामा अपाङ्गता
मैत्री मापदण्ड सुिनिित
गने र यसका लािग प्रत्येक
मन्त्रालयले आफ्ना
मातहतका िनकायहरूलाई
स्पष्ट पररपत्र गने र
त्यसको िनरन्तर अनुगमन
गने ।
िनिजक्षेत्रहरूले सावयजिनक
प्रयोजनको लािग बनाउने
कु नै पिन भौितक
संरचनाहरू अपाङ्गता
मैत्री बनाउन िनजी क्षेत्र
तथा गैर सरकारी िनकाय

सहयोिग िनकाय

कायायन्वयन अविध
२०७३ देखी
िनरन्तर

मन्त्रालय,राििय

अनुगमन सूचक
पहुँचका मापदण्डहरू
सुिनिित गरर िनमायण
गररएका सावयजिनक
भौितक संरचनाका
संख्या,िविभन्न

पुनिनमायण प्रािधकरण
लगायत सबै िवषयगत
मन्त्रालयहरू

मन्त्रालयहरूले यस
िवषयमा गरे का
िनणययहरू र आफ्ना
िनकायहरूलाई जारी
गरे का िनदेशन र
पररपत्रहरू ।

भौितक पूवायधार तथा
यातायात मन्त्रालय,

२०७४ साल
सम्ममा सम्पन्न गने

जारी गररएका
िनदेशन र पररपत्रहरू

२०७४ साल
सम्ममा यस
िवषयमा आवश्यक
व्यवस्था गररसक्ने

अपाङ्गता मैत्री
सावयजिनक संरचना
मात्र िनमायण गनय
अनुमित ददने र न्सा
पास गने प्रावधान ।

सहरी िवकास मन्त्रालय,
सहरी िवकास िवभाग,
पुनिनमायण प्रािधकरण

लाई आवश्यक पररपत्र,

३

िनदेशन र सावयजिनक
सूचना गने
भवन िनमायण आचार
संिहता र अपाङ्गता मैत्री
संरचना सम्बन्धी नेपाल
सरकारले तय गरे मा
मापदण्ड सुिनिित गरर
तयार गररएका सावयजिनक
संरचनाका न्सा र
िडजाइन भए मात्र न्सा
पास गने वा िनमायणको

भौितक पूवायधार तथा
यातायात मन्त्रालय,

अन्य सबै िवषयगत
मन्त्रालयर ितनका

संघीय मािमला तथा
स्थानीय िवकास
मन्त्रालय र

स्थानीय िनकायहरू,

महानगरपािलका, उप

व्यावसािय महासंघ

नेपाल इिन्जयररङ
पररषद, नेपाल िनमायण

महानगरपािलमा र
नगरपािलमाहरू
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४

५

६

अनुमित ददने व्यवस्था गने
।
अपाङ्गता मैत्री भौितक
संरचनाहरूको वारे मा
जानकारी र चेतना

भौितक पूवायधार तथा
यातायात

मिहला बालबािलका
तथा समाजल्याण

मन्त्रालय,संघीय

मन्त्रालय,राििय

जगाउन नीजी, सरकारी र

मािमला तथा स्थानीय

अपाङ्ग महासंघ

गैर सरकारी क्षेत्रमा

िवकास मन्त्रालय,

नेपाल, अन्य सम्बिन्धत

आवश्यक अन्तरकृ या,

नगरपािलकाहरू

भौितक पूवायधार तथा
यातायात

गैर सरकारी संस्थाहरू
। अन्तरायििय गैर
सरकारी संस्थाहरू
मिहला बालबािलका
तथा समाजल्याण

मन्त्रालय,संघीय

मन्त्रालय,राििय

मािमला तथा स्थानीय

अपाङ्ग महासंघ

िवकास मन्त्रालय,

नेपाल, अन्य सम्बिन्धत

नगरपािलकाहरू,

गैर सरकारी संस्थाहरू
। अन्तरायििय गैर
सरकारी संस्थाहरू
अन्य िवषयगत

वहस र छलफलहरू
चलाउने
नयाुँ तथा पुराना भौितक
संरचनाहरू अपाङ्गता
मैत्री र सबैको लािग
पहुँचयुि बनाउने
आवश्यक पने िवशेष
प्रािविधक तािलमहरू
सञ्चालन गने ।
नयाुँ तथा पुराना
सावयजिनक भौितक
संरचनापययिकीय
स्थलहरूलाई अपाङ्गता
मैत्री र पहुँचयुि बनाउने
िविभन्न काययक्रम तथा
पररयोजनाहरू सञ्चालन
गने ।

सहरी िवकास मन्त्रालय,
भौितक पूवायधार तथा
यातायात मन्त्रालय

मन्त्रालयहरू,

िनमायण मन्त्रालय,

िनकायहरू,

संघीय मािमला तथा
स्थानीय िवकास

अन्तरायििय गैर

मन्त्रालय, अथय

िनमायण व्यावसािय

मन्त्रालय, राििय

संघ, नेपाल

पुनिनमायण प्रािधकरण

इन्जीिनयरीङ पररषद,

अन्तराििय िवकास

सरकारी संस्था,

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

अपाङ्गता मैत्री
संरचना िनमायणको
िवषयमा चलाइएका
िविभन्न छलफल तथा
वहस काययक्रमहरूको
संख्या

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

अपाङ्गता मेत्री र
पहुँचयुि संरचनाको
िवषयमा चलाइएका
प्रािविधक
तािलमहरुको संख्या र
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।

२०७८ साल सम्मा
सबै सावयजिनक
भौितक
संरचनाहरूमा
न्यूनतम सराकरले
तोके का
मापदण्डहरू
सुिनिित गररसक्ने ।

संचािलत
पररयोजनाहरू र
अपाङ्गता मैत्री तथा
सबैको लािग पहुँयुि
बनाइएका भौितक
संरचनाहरू ।

२०७८ साल
सम्ममा सबै लामो
तथा छोिो दुरीका
सावयजिनक सवारी
साधनहरू र हवाइ
सेवालाई
अपाङ्गता मैत्री
बनाइ सक्ने ।

सञ्चालनमा रहेका
अपाङ्गता मैत्री तथा
सबैको लािग
पहुँचयुि सावयजिनक
सवारी साधन र हवाइ
सेवाहरू

२०७३ साल बाि
िनरन्तर
आवश्यकता
अनुसार ।

सम्पन्न गररएका
अध्ययन र
सभेक्षणहरूको संख्या
र गुणस्तर

२०७४ साल
सम्ममा सम्पन्न

सञ्चािलत तािलम
तथा

राििय अपाङ्ग
महासंघनेपाल र अन्य
अपाङ्गता क्षेत्रमा काम
गने सरोकारवाला
िनकायहरू ।
७

सावयजिनक सवारी साधन
र हवाइ सेवाहरूलाई
अपाङ्गता मैत्री बनाई
सञ्चालन गने गराउने ।

भौितक पूवायधार तथा
यातायात मन्त्रालय,
संस्कृ ित, पययिन तथा
नागररक उड्यान
मन्त्रालय,नागररक
उड्यान प्रािधकरण,
यातायात व्यवस्था
िवभाग, रादफकप्रहरी ।

८

अपाङ्गता मैत्री संरचना र
यसको िवकास तथा
प्रवियनको लािग िविभन्न

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

अन्तरायििय गैर

मन्त्रालय, सहरी िवकास

अध्ययन, सभेक्षण,

मन्त्रालय, भौितक

अपाङ्ग महासंघनेपाल
र अन्य अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
सरोकारवाला
िनकायहरू ।

अनुसन्धानहरू गने

९

सावयजिनक सवारी
साधनको प्रयोगमा

पूवायधार तथा यातायात
मन्त्रालय ।

सरकारी संस्था, राििय

भौितक पूवायधार तथा
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अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई सहजीकरण
गनय रादफक प्रहरीलाई
िजम्मेवार बनाउने र यस
िवषयमा तािलम र
अिभमुखीकरणहरू
सञ्चालन गने ।

गररसक्ने

यातायात मन्त्रालय, गृह
मन्त्रालय, रादफक प्रहरी
कायायलय ।
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अिभमुिखकरणहरूको
संख्या

८: पुनस्थायपना
८.१.वतयमान अवस्था
क) नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना सेवा गैंर सरकारी क्षेत्रमा सन
१९८५ देिख भिपुरमा सुरू भएको िथयो । नेपाल सरकारले मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय माफय त २०५७ सालदेिख अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग समुदायमा आधाररत
पुनस्थायपना(सीबीआर)को लािग काम गनय थालेको हो । हाल देशका ७५ विै िजल्लामा यो काययक्रम
सञ्चालनमा रहेको छ र प्रत्येक िजल्लालाई िविभन्न पुनस्थायपनाका काययक्रमहरू सञ्चालन गनयको लािग वार्थषक
रूपमा के िह रकम उपलब्ध गराउने गररएको छ र यस रकमको पररचालन स्थानीय मिहला तथा बालबािलका
कायायलयको प्रत्यक्ष अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा स्थानीय अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने गैर सरकारी संस्था माफय त
गने गररएको छ ।
ख) सी.बी.आर. काययक्रम अन्तगयत खास गरेर उपचार, सहायक ससमाग्री, अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको
लािग िशक्षा, आय आजयन, िवउ पूुँजी, जनचेतना जस्ता काययक्रमहरू गाउुँ तथा िजल्ला स्तरमा सञ्चान गररएका
छन । यस यसैगरर काठमाडौको जोरपािी िस्थत खगेन्र नवजीवन के न्रलाई िविभन्न पुनस्थायपनाका
काययक्रमहरू सञ्चालन गनय अनुदान उपलब्ध गराउने गररएको छ ।
ग) नेपालका पाुँच िवकास क्षेत्रमा प्रािविधक रूपमा सक्षम िविभन्न पुनस्थायपना के न्रहरूलाई अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई उपचार, सल्यकृ या, थेरापी सेवा, कृ ितम अङ्ग, परामशय सेवा तथा सहायक सामग्री िन:शुल्क
उपलब्ध गराउन अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।के न्रमा मिहला मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको
िनकाय राििय अपाङ्ग कोष लाई यस्ता िविभन्न पुनस्थायपनाका कामहरू सञ्चालन गनयको लािग अनुदान
उपलब्ध गराइएको छ ।
घ) िविभन्न हहसामा परे का वा वेवाररसे अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका मिहलाको पुनस्थायपनाको लािग नेपाल
अपाङ्ग मिहला संघको पहलमा सञ्चािलत मिहला होष्टेलिनमायणको लािग अनुदान सहयोग गररएको छ
।नेपालका क्षेत्रीय र के न्रीय सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग सुधारात्मक
सल्यकृ या, थेरापी सेवा र कृ तृम अङ्ग जडान गनय सक्ने क्षमता रहेको छ ।
ङ) गैर सरकारी क्षेत्रले पिन सहरी क्षेत्रमा िविभन्न पुनस्थायपना के न्रहरू र अपाङ्गतालाई नै के न्रीत गरे र
अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका छन । यस्ता के न्रहरूले के िह शुल्क िलएर वा िन:शुल्क रूपमा िविभन्न कारणले
शारीररक अपाङ्गता भएका, बिहरा, दृिष्टिवहीन, मेरूदण्ड पक्षघात भएका, बौििक अपाङ्गता भएका,
अरिज्म प्रभािवत, कु ष्ट प्रभािवत, मनोसामािजक अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई िविभन्न पुनस्थायपना
सेवाहरू पुर्याईरहेको छ । यस अन्तगयत औषधी उपचार, सुधारात्मक सल्यकृ या, सहायक सामग्री िवतरण,
थेरापी सेवा, अभ्यस्थता (habilitation), व्रेल िलपी तथा गमनिशलता तािलम, साङ्के ितक भाषाको तािलम
आदद पदयछन् ।
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च) मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आफ्नो कोिहपिन नभएका र के िह पिन नभएका वेवाररसे
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पुनस्थायपना गनयको लािग छु ट्टै िनदेिशका िनमायण गरर आवासीय सुिवधा सिहत
काययक्रम सञ्चालन गनय सुरूवात गरे को छ ।
८.२.मुद्दा तथा समस्या
क) नेपाल सरकारले सीवीआर काययक्रम ७५ विै िजल्लामा सञ्चालन गरेको भएतापिन यसलाई बजेि र मान
स्रोतको अभावमा गाउुँ गाउुँ पुर्याउन सके को छैन । यस अन्तगयत अपाङ्गता भएका व्यििहरूले पाउनुपने सबै
सेवा सुिवधाहरू पाउन सके का छैनन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको िसिमत बजेिबाि सबै सेवा ददन नसदकने
र अन्य िनकाय सुँग स्थानीय स्तरमा राम्रो समन्वय कायम गनय नसदकएको कारण पिन यसको पहुँच सबै
ठाउुँ मा पुग्न सके को छैन । सामान्यतया पुनस्थायपना सेवा अन्तगयत उपचार, सल्यकृ या, अभ्यस्तता, परामशय,
थेरापी सेवा, रे फरल सेवा, प्रारिम्भक पिहचान, सहायक सामग्री, कृ तृम अङ्ग जस्ता कु राहरू पने भएतापिन
यस्ता सेवाहरू सरकारका िजल्ला वा क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा उपलब्ध छैनन् ।
ख) एकाितर पुनस्थायपना सेवाहरूलाई गाउुँ गाउुँ मा पुर्याउनको लािग तािलमप्राप्त मानव स्रोतको ठू लो अभाव छ
भने अकोितर यस्ता मानवस्रोतहरूको िवकासका तािलमहरू सञ्चालन गनेमा पिन आवश्यक पहलहरू भएका
छैनन ।
ग) गैर सरकारी क्षेत्रबाि सञ्चािलत पुनस्थायपना सेवाहरू गाउुँ को पहुँचमा छैनन् र यसले सेवाग्राहीहरूको ठू लो
सङ्ख्यालाई समेट्न सके को छैन । सघन रूपमा पुनस्थायपना सेवाहरू चािहने बह अपाङ्गता भएका व्यिि,"क"
वगयमा पने अपाङ्गता भएका व्यिि, अरिज्म प्रभािवत र बौििक अपाङ्गता भएका व्यििहरूनै पुनस्थायपना
सेवाबाि धेरै जसो बिञ्चत हनेगरे का छन् ।
८.३.उिेश्यहरू
८.३.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई आवश्यक पने िविभन्न पुनस्थायपना सेवाहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच
स्थािपत गरर उनीहरूको दैिनक जीवनका कृ याकलापऽ आवागमन र सेवा सुिवधाहरूमा पहुँच प्राप्त गराउनु
।
८.४.नीितहरू
८.४.१.पुनस्थायपना सेवाको स्तरउन्नित गरर यस्ता सेवा प्रवाह गने प्रणाली र प्रकृ याहरूलाई स्पष्ट र सहज
बनाइनेछ ।
८.४.२.पुनस्थायपना सेवाहरूलाई गाउुँ स्तरसम्म पुर्याउन प्रभावकारी अवधारणा, प्रणाली र संयन्त्र िनमायण गरर
पररचालन गररनेछ ।
८.४.२.पुनस्थायपना सेवाहरूको संख्यात्मक गुणात्मक दुवम
ै ा अिभवृिि गदै अपाङ्गता भएका व्यििहरूले यस्ता
सेवाहरू सके सम्म आफ्नो निजकमा सहजै प्राप्त गनय सक्ने व्यवस्था गररनेछ ।
56

८.५.रणनीितहरू
८.५.१. पुनस्थायपना सेवाको स्पष्ट पररभाषा, वर्थगकरण र गुणस्तर िनधायरण गररनेछ र यस्ता सेवा उपलब्ध
गराउन आवश्यकनीित, मानव स्रोत र संयन्त्रको िवकासगररनेछ ।
८.५.२. सरकारको समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना काययक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ र यसमा अपाङ्गता
भएका व्यिि र तीनका संस्थाहरू, अिभभावकहरूका संस्था र समुदायका िविभन्न पक्षहरूको संलग्नतामा
जोड ददइनेछ ।
८.५.३. पुनस्थायपना सम्बन्धी अनुभव, सीप, स्रोत र प्रािविधक ज्ञान भएका संस्था तथा स्रोतके न्र र संस्थाहरूलाई
थप प्रवियन र पररचालन गररनेछ ।
८.५.४.सरकारको पुनस्थायपना सम्बन्धी नीित र कायययोजना अनुसार काम गनय अपाङ्गता भएका व्यििहरूद्वारा
सञ्चािलत संस्था, अन्य गैर सरकारी िनकाय, अन्तरायििय गैर सरकारी िनकायको लगानी, सहयोग, सहकायय
र संलग्नता बढाउने ।
८.५.५.गैर सरकारी क्षेत्रले स्थापना गरे का राम्रा र प्रभावकारी नमुना कामहरूमा सरकारले स्वािमत्व िलनेछ र यस्ता
कामहरूलाई िविभन्न िजल्लामा प्रसार गनय आवश्यक लगानी गनेछ ।
८.५.६. पुनस्थायपना क्षेत्रमा काम गनय सक्ने मानव स्रोतको िवकास गररनेछ र त्यस्ता मानवस्रोतहरूको पररचालन गररनेछ ।

८.६.अपेिक्षत उपलब्धीहरू
८.६.१.पुनस्थायपना सेवाहरू स्पष्ट रूपमा पररभािषत, वर्थगकृ तर गुणस्तरीय हनेछन ।
८.६.२.सी.वी.आर. सम्बन्धी िनदेिशकाको प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयन भई यस अनुसार पुनस्थायपना सेवाहरू पाउने
व्यिि र उपलब्ध गराउने सरोकारवालाहरूको संख्यामा वृिि हनेछ ।
८.६.३.पुनस्थायपना सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सीप भएका गाउुँ स्तरमा काम गने किम्तमा १५०० जना तािलमप्राप्त
व्यििहरू तयार हनेछन ित सरकारी िनकाय माफय त गाउुँ मा पररचािलत हनेछन् र जसको सहयोगबाि अपाङ्गताको
प्रारिम्भक पिहचान, प्रारिम्भक हस्तक्षेप, रे फरल सेवा, परामशय सेवा, दैिनक जीवन सञ्चालनको लािग प्राप्त गनुप
य ने
तािलम तथा परामशय जस्ता सेवाहरूबाि गाउुँ स्तरमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यििहरू लाभािन्वत हनेछन ।
८.६.४.आधारभूत पुनस्थायपना सेवालाई गाउुँ गाउुँ मा पुर्याउन के न्र देिख स्थानीय स्तरसम्म स्पष्ट र सकृ य संयन्त्र हनेछ ।
८.६.५.सरकारको एदककृ त पुनस्थायपना योजनामा गैर सरकारी क्षेत्रबाि समेत योगदान भई लाभािन्वत हनेहरूको संख्यामा
५० प्रितशतले वृिि हनेछ ।
८.६.६.पुनस्थायपना सम्बन्धी िवशेषज्ञ सेवाहरूमा वृिि हनेछ र यस्ता सेवाहरू िजल्ला स्तरमा पिन उपलब्ध हनेछन ।
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८.६.७. पुनस्थायपना सेवा उपलब्ध गराउने आवश्यक मानवस्रोतहरूको िवकास हनेछ र यस्ता मानव स्रोतको पररचालन
गाउुँ स्तरसम्म भई अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई सेवा प्राप्त गनय सहज हनेछ ।

८.७.कायययोजना
क्रम

कृ याकलाप

िजम्मेवार िनकाय

सहयोगी िनकाय

१

पुनस्थायपना सेवासम्बन्धी
काययिविध िनमायण गरर यस्ता

स्वास््य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय र
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत अपाङ्गता
क्षेत्रमा र
पुनस्थायपनाको
क्षेत्रमा काम गने
सरोकारवाला
िनकायहरू

सेवाहरूको व्याख्या,
पररभाषा र वर्थगकरण गने
तथा र सेवाहरूको न्यूनतम
मापदण्ड तोक्ने
२

समुदायमा आधाररत
पुनस्थायपना काययक्रमलाई थप
िवस्तार गने र बजेिमा वृिि
गने ।

स्वास््य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय,
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

कायायन्वयन
अविध
२०७३ साल
िभत्र सम्पन्न
गररसक्ने

अनुगमन सूचक

२०७३
सालबाि प्रत्येक
वषय िनरन्तर गने

कार्य्यम र काययक्षेत्रमा

२०८२ साल
िभत्रमा सम्पन्न
गररसक्ने

सञ्चािलत तािलमहरू र
उत्पाददत मानव स्रोतको
संख्या

२०८२ साल
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने

िविनयोिजत बजेि र
पररचािलत िसबीआर
काययकतायहरूको संख्या

२०७७ सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

सञ्चािलत क्षमता

मन्त्रालय, संघीय

स्वीकृ त वर्थगकृ त
पुनस्थायपना सेवाहरू र
स्वीकृ त न्युनतम
मापदण्ड ।

भएको िवस्तार, बजेिमा
भएको वृिि र
लाभािन्वत व्यििहरूको
संख्यामा भएको वृिि ।

मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय, अथय
मन्त्रालय,
३

४

५

गैर सरकारी िनकाय सुँग
समन्वय र सहकायय गरर
सीवीआर सम्बन्धी प्रािविधक
तािलमहरू सञ्चालन गने र
१० वषय िभत्रमा किम्तमा
२००० जना आधारभूत
पुनस्थायपना सेवा ददन सक्ने
सामुदाियक काययकतायहरू
तयार गने ।

स्वास््य मन्त्रालय,

सबै सीिवआर
काययकतायहरूलाई गाुँउ
स्तरमा पररचालन गने ।

अथय मन्त्रालय,स्वास््य

हाल सञ्चालनमा रहेका
पुनस्थायपना के न्र, सहायक

६

सामग्री उत्पादन तथा
िवतरण के न्रको क्षमता
िवकास तथा सेवा क्षेत्र
िवस्तार गने ।
१० वषय िभत्रमा सरकारले
किम्तमा प्रत्येक प्रदेशमा एक
एक बिा साधन सम्पन्न
अथोपेिडक काययशाला

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय, शीक्षा
मन्त्रालय, प्रािविधक
िशक्षा तथा
व्यावसाियक तािलम
पररषद(CTEVT)

अपाङ्गता िवषयमा
िविभन्न तािलम
प्रदान गने तािलम
के न्रहरू, राििय
अपाङ्ग महासंघ
नेपालऽ अन्तरायििय
गैर सरकारी
िनकायहरू र अन्य
सरोकारवालाहरू

मन्त्रालय, संघीय
मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय र
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय, स्वास््य
तथा जनसंख्या
मन्त्रालय ।
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालयर स्वास््य
तथा जनसंख्या

२०८२ साल
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने
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िवकासका काययक्रमहरू,
लाभािन्वत संस्थाहरू र
सेवा िवस्तारको लािग
उपलब्ध गराइएको
अनुदान
स्थािपत पुनस्थायपना
के न्रहरू र सञ्चािलत
सेवाहरू

७

सिहतका पुनस्थायपना
के न्रहरू सञ्चालन गने ।
किम्तमा प्रत्येक प्रेदशमा
एउिा पनेगरर पूणय अशि,

८

वेसाहारा र िवपन्नवा
गररवीको अवस्थामा रहेका
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग आवासीय
सुिवधा सिहतका पुनस्थायपना
के न्रहरू सञ्चालन गने ।
१० वषय िभत्रमा गाउुँ मा काम
गरररहेका १५०० जना
मिहला स्वास््य
स्वयमसेिवकाहरूलाई

मन्त्रालय
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

अथय मन्त्रालय,
राििय योजना
आयोग ,

२०८२ साल
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने

सञ्चािलत आवासीय
पुनस्थायपना के न्रहरू र
यसको सञ्चालन
सम्बन्धी काययिविध

२०७७ साल
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने

सञ्चािलत तािलमहरू र
तािलमप्राप्त मिहला
स्वयमसेिवकाहरूको
संख्या

अन्तरायििय िवकास
नकाय र गैर
सरकारी संस्थाहरू
स्वास््य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय

मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय

पुनस्थायपना, अपाङ्गता
पिहचान , प्रारिम्भक

९

हस्तक्षेप र रे फरल सेवा
सम्बन्धमा सघन प्रािविधक
तािलम ददने
पुनस्थायपना सम्बिन्ध
परामशय, त्याङ्क सङ्कलन,
स्थानीय समन्वय, सूचना
व्यवस्थापन र प्रवाह,
जनचेतना, अिभमुखीकरण,
आवश्यकता पिहचान,

१०

१०

११

समस्या िवश्लेषण जस्ता
कामहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका
संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने
र यसको लािग आवश्यक
क्षमताको िवकास गनय तािलम
तथा अिभमुखीकरण काययक्रम
सञ्चालन गने ।
राििय अपाङ्ग कोषको कायय
क्षेत्र र सेवाहरूमा िवस्तार
गनय यसको भौितक तथा
प्रािविधक क्षमतामा थप
िवकास गने र १० वषय
िभत्रमा सबै िजल्लामा यसका
सेवाहरू पुर्याउने ।
पुनस्थायपना सम्बन्धी गैर
सरकारी क्षेत्रबाि भए गरे का
राम्र कामहरूलाई थप
िवस्तार गनय प्रोत्साहन गने र
सरकारी काययक्रममा समेत
समावेश गराउने ।
सामुदाियक पुनस्थायपना
सम्बिन्ध तािलमका िविभन्न
पाठ्याक्रमहरू िनमायण गरर
तािलम सञ्चालन गने ।

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय र संघीय
मािमला तथा स्थानीय

सञ्चािलत क्षमता
िवकासका तािलमहरू र
क्षमता िवकास गररएका
संस्थाहरू र

िवकास मन्त्रालय,
के न्रीय त्याङ्क
िवभाग

समाजकल्याण पररषद

मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय

कोष द्वारा िविभन्न
िजल्लामा सञ्चािलत
पुनस्थायपना सम्बन्धी
काययक्रमहरू र
लाभािन्वतहरूको संख्या

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

स्वास््य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय,
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

िशक्षा मन्त्रालय र
प्रािविधक िशक्षा
तथा व्यावसाियक
तािलम पररषद,
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२०७४ साल
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने

गैर सरकारी िनकायबा
भएका राम्रा कामहरूको
अध्ययन प्रितवेदन र
सरकारका काययक्रम िभत्र
समावेश भएका
काययक्रमहरू
सञ्चािलत प्रािविधक
कोसयहरू

मन्त्रालय

पुनस्थायपना
सम्बन्धी काम गने र
तािलम सञ्चालन
गने संस्थाहरू,

१२

१० वषय िभत्र किम्तमा २००
जना व्यििहरूलाई िविभन्न
वगयका अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको पुनस्थायपना
सम्बन्धी अन्तरायििय स्तरको
िविशष्ट र गुणस्तरीय तािलम
ददने र तािलम पिात
पुनस्थायपना सम्बन्धी मुख्य
स्रोत व्यििको रूपमा
पररचालन गने ।

स्वास््य तथा
जनसंख्या मन्त्रालय,

राििय अपाङ्ग
महासंघ आदद
अन्तरायििय गैर
सकारी संस्थाहरू

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय
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२०८२ साल
सम्ममा सम्पन्न
गने

तािलम प्राप्त गरर
िविभन्न स्थानमा
पररचािलत भैरहेका
व्यििहरूको संख्या

९: सामािजक सुरक्षा
९.१. वतयमान अवस्था
क) नेपाल सरकारले अपङ्गता भएका व्यििकहरूको लािग सामािजक सुरक्षा काययक्रम अन्तगयत पूणय अशि र
अित अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग मािसक सामािजक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरे को छ ।
यस्तो भत्ता पूणय अशिहरूका लािग मािसक १००० रूपैयाुँ छ भने अन्य वगयका लािग मािसक ३००
रूपैयाुँ उपलब्ध गराउने गररएको छ ।
ख) अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग सावयजिनक सवारी साधनमा यात्रा गदाय भाडामा ५० प्रितशत
छु िको व्यवस्था गररएको छ भने १५ विा भन्दा बढी िसि भएको सवारी साधनमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग २ विा िसि आरिक्षत गररएको छ । यसैगरर आन्तररक हवाइ यातायातमा भाडामा
५० प्रितशत छु ि ददने व्यवस्था गररएको छ ।
ग) सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग सामान्य स्वास््य परीक्षण सेवा िन:शुल्क
रूपमा ददने व्यवस्था गररएको छ भने कररव ७० प्रकारका औषधीहरू िनशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने
व्यवस्था छ । यसैगरर अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग सहायक सामग्रीहरू आयात गदाय कर छु िको
व्यवस्था गरे को छ भने िवशेष प्रकारको चार पाङ्ग्रे स्कु िर खररद गदाय भन्सार छु िको व्यवस्था गरे को छ ।
घ) अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग सामान्य व्यििको भन्दा पचास प्रितशतले आयकरको दायरा
फरादकलो पाररएको छ ।
९.२.मुद्दा तथा समस्या
क) पूणय अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाइ दैिनक रूपमा हेरचाह गने सहयोगी, उपयुि अनुकुलताको
व्यवस्था, िनयिमत औषिध उपचार लगायत थप पोषण जस्ता कु राहरूको आवश्यकता पने हनाले हाल
राज्यले व्यवस्था गरे को सामािजक सुरक्षा भत्ता अपयायप्त छ । यस िवषयमा सवोच्च अदालतले समेत
न्युनतम अवस्था हेरर ३००० देिख ५००० रूपैयासम्म हनुपने भिन फै सला गररसके को छ । तर हालसम्म
यसको कायायन्वयन गनय सदकएको छैन ।
ख) सावयजिनक सवारी साधनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग भाडामा ५० प्रितशतले छु ि भएको
भएतापिन नेपालका सबै ठाउुँ मा यसको प्रभावकारी कायायन्वयन हन सके को छैन । यसैगरर आरिक्षत
िसिमा पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूले वसेर यात्रा गनय नपाएका प्रसस्त गुनासाहरू आउनेगरे का छन्
। यसबाहेक सावरी साधन अपाङ्गता मैत्री नहनु र सहचालकहरूले अपाङ्गता भएका व्यििहरूमािथ गने
नकारात्मक व्यवहारले पिन यस्ता व्यवस्थाहरूको कायायन्वयन प्रभावकारी हन सके को छैन ।
ग) अित अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरूको आवागमन र उत्पादनिशलता बढाउन लािग सहयोिग सेवा
अत्यान्तै जरूरी हन्छ । तर नेपालमा यस सेवालाई राज्यले पररचालन गनय सके को छैन ।
घ) अनाथ असाहाय र चरम गररवीको अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यिि, बालबािलका, ज्येष्ठ
नागररक, मिहलाहरूको उत्थानका लािग पयायप्त सहयोग र सुिवधाहरू उपलब्ध हन सके का छैनन ।

९.३.उिेश्य
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९.३.१.मुलधारको सामािजक सुरक्षा प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाइ समेट्दै िविभन्न सामािजक
सुरक्षा सेवाहरूमा उनीहरूको समान पहुँच स्थािपत गने र उनीहरूका िविशष्ट आवश्यकताहरूलाई
सम्बोधन गने ।
९.४.नीित
९.४.१.अपाङ्गताको प्रकृ ित, गम्भीरता , अशिताको अवस्था र गररवीलाइ मध्यनजर गरर सामािजक सुरक्षा
अन्तगयत लगायत अन्य सेवा सुिवधाहरूलाइ प्राथिमदककरण गरर उपलब्ध गराइनेछ ।
९.४.२.सामािजक सुरक्षा अन्तगयतका सेवाहरूमा थप गररनेछ र अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग चािहने
िविशष्ट प्रकृ ितका सेवाहरूको मापदण्ड िनधायरण गरर लागू गररनेछ ।
९.४.३.पूणय अशि अपाङ्गता भएका भएका व्यििहरूको दैिनक हेरचाह, उपयुि अनुकुलता र दैिनक
जीवनयापनको लािग पयायप्त सामािजक सुरक्षा सेवाहरूके व्यवस्था गररनेछ ।
९.५.रणनीित
९.५.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाइ ददइने भत्तामा पुनरावलोकन गररनेछ र यस िवषयमा सबोच्च अदालतले
गरे को फै सलाको कायायन्वयनको अिनवाययतालाई समेत मध्यनजर गरर पयायप्त जीवनयापन भत्ताको
व्यवस्था गररनेछ भने पररवार सहयोग काययक्रमहरूमा जोड ददइनेछ ।
९.५.२.सरकारले हाल उपलब्ध गराइरहेका सामािजक सुरक्षा अन्तगयतका सेवा सुिवधाहरूको कायायन्वयनलाइ
प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन, चेतना अिभवृिि र अिभमुिखकरण जस्ता िवषयहरूमा
िवशेष ध्यान ददइनेछ ।
९.५.३.करठन पररिस्थितमा रहेका, एकल, असाहाय, अनाथ र हहसा वा िवभेदमा परेका अपाङ्गता भएका
मिहला, बालबािलका र ज्येष्ठ नागररकहरूको सुरक्षा, दैिनक हेरचाह र पुनस्थायपनाको िजम्मा सरकारले
िलनेछ र यसका लािग वशेष काययक्रमहरू ल्याइनेछ ।
९.६.अपेिक्षत उपलब्धी
९.६.१.पूणय अशि र अित अशि अपाङ्गता भएका व्यििहरूको दैिनक जीवनयापनको लािग सरकारले िवशेष
व्यवस्था गनेछ र उनीहरूको दैिनक जीवन सहज हनेछ ।
९.६.२.सरकारको मुलधारको सामािजक सुरक्षा प्रणालीले अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई समेट्नेछ र त्यस
अन्तगयतका सेवाहरूबाि उनीहरू लाभािन्वत हनेछन् ।
९.६.३.वतयमान अवस्थामा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई उपलब्ध गराएका सेवा सुिवधा सम्बन्धी
प्रावधानहरूको प्रभावकारी कायायन्वयन हनेछ र उनीहरू पूणयरूपमा लाभािन्वत हनेछन् ।
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९.७. कायययोजना
क्रम

कृ याकलाप

िजम्मेवार िनकाय

सहयोिग िनकाय

१

अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई ददइुँ दै
आएको सामािजक सुरक्षा
भत्तामा वृिि गने ।
अपाङ्गताको प्रकृ ित र
गम्भीरताको आधारमा
सेवा सुिवधाहरू उपलब्ध
गराउने आधार मापदण्ड
तय गने ।

संघीय मािमला तथा
स्थानीय वकास
मन्त्रालय

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्री पररषद
कायायलय र अन्य
िवषयगत

२

३

पूणय असि, अित अशि
अपाङ्गता भएका,
बौििक अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको दैिनक
हेरचाहमा सहयोग
पुर्याउन पररवार सहयोग
काययक्रम लागु गने ।

४

५

२०७३ साल

अनुगमन सूचक
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई
ददइने भत्तामा
भएको वृिि ।
स्वीकृ त गररएको
मापदण्डहरू

मन्त्रालयहरू,

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय ।

िवद्यमान सेवा सुिवधाहरु मिहला बालबािलका
सम्बिन्ध प्रावधानहरूको
तथा समाजकल्याण
कायायन्वयनमा भएका
मन्त्रालय
किम कमजोरीहरू पत्ता
लगाई अनुगमन र िवभेद
िवरूिका कावायिहहरूलाई
प्रभावकारी बनाउने ।

सेवा सुिवधाहरूमा िवभेद
भएको अवस्थामा गुनासो
गने संयन्त्रलाई
प्रभावकारी बनाउने ।

कायायन्वयन
अविध
२०७३ साल

गृह मन्त्रालय, नेपाल
प्रहरी

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल र
अन्य सरोकारवाला
िनकायहरू ।
अन्य िवषयगत

२०७४ साल

लागू गररएका
पररवार सहयोग
सम्बन्धी काययक्रम र
लाभािन्वत संख्या

२०७४ साल

सेवा सुिवधाहरू
पाउने अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको
संख्यामा भएको

मन्त्रालयहरू,
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल र
अन्य सरकारी तथा
गैरसरकारी
सरोकारवाला संघ
संस्था र िनकायहरू
।
प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्री पररषद
कायायलय, अन्य
िवषयगत

वृिि, सेवा

मन्त्रालयहरू,
राििय अपाङ्ग
महासंघ लगायत
अन्य सरकारी तथा
गैर सरकारी
सरोकारवालाहरू
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय, अन्य
िविभन्न िवषयगत
मन्त्रालयहरू र
राििय अपाङ्ग
महासंघ लगायत
अन्य सरकारी तथा
गैर सरकारी
सरोकारवालाहरू
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सुिवधाहरूमा
भएको िवभेदमा
आएको किम ।

२०७३

गुनासाहरू सुन्ने र
सम्बोधनको लिग
समन्वय गने सकृ य
संयन्त्र ।
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१०: अपाङ्गता भएका मिहला
१०.१.वतयमान अवस्था
क) राििय जनगणना २०६८ का अनुसार कु ल जनसंख्याको १.९४ प्रितशत मािनसहरूमा कु नै न कु नै रूपमा
अपाङ्गता रहेको त्याङ्क छ । यस प्रितवेदन अनुसार कु ल अपाङ्गता भएका व्यििको जनसंख्यामा ४५
प्रितशत अपाङ्गता भएका मिहलाहरू रहेका छन् । िवश्वको कु ल जनसंख्याको १५ प्रितशत अपाङ्गता भएका
व्यििहरू रहेको र त्यसको झण्डै आधा िहस्सा अपाङ्गता भएका मिहलाले ओगिेको त्य िवश्व बैंक र िवश्व
स्वास््य संगठनले सन २०११ मा प्रकािशत अपाङ्गता सम्बन्धी िवश्व प्रितवेदनले देखाएको छ ।
ख) नेपालमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको लािग भनेर कु नै िवशेष कानुनी वा नीितगत व्यवस्थाहरू छैनन तर
के िह अपाङ्गता भएका मिहला के िन्रत कामहरू भने भएका छन् । नेपाल सरकार मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालयले वेवाररसे अवस्थामा रहेका र हहसामा परे का अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको
पुनस्थायपनाको लािग होस्िलको व्यवस्था गनय अनुदान दददै आएकोछभने उनीहरूको शसििकरणका लािग गैर
सरकारी संस्थाहरू माफय त काययक्रमहरू सञ्चालन गदै आएको छ । िशक्षा तफय अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको
सहभािगतालाई हेदाय िशक्षा िवभागको २०१४ को फ्लास ररपोिय अनुसार हाल प्रारिम्भक बाल िवकास देिख
िलएर कक्षा १२ सम्म जम्मा ७५६३३ जना अपाङ्गता भएका व्यििहरू सरकारी शैिक्षक संस्थाहरूमा
अध्ययनरत छन् जसमा मिहलाको संख्या ३६२४५ रहेको छ ।
ग) गैर सरकारी क्षेत्रमा नेपालमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूले नै सञ्चालन गरेका संस्थाहरू काययरत रहेका छन्
भने मिहला अिधकार सम्बिन्ध काम गने मुलधारका गैर सरकारी संस्था र सञ्जालहरूले पिन अपाङ्गता
भएका मिहलाका सवालहरूलाई महत्व ददन थालेका छन् ।
घ) नेपाल पक्षराि रहेको अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बिन्ध महासन्धीको धारा ६ मा अपाङ्गता
भएका मिहलाहरूको िवशेषािधकारको वारे मा उल्लेख गररएको छ । यस अनुसार पक्ष रािले अपाङ्गता
भएका मिहलाहरू बह िवभेदको मारमा परे का छन् भन्ने कु रालाइ स्वीकार गदै उनीहरूको मानवअिधकार र
आधारभूत स्वतन्त्रता सुिनिित गनुयपने लगायत उनीहरूको पूणय िवकास, प्रगित र शसििकरणको लािग
आवश्यक सबै उपाय अबलम्बन गनुयपने उल्लेख गररएको छ ।
ङ) हाल नेपालमा िविभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायमाफय त अपाङ्गता भएका मिहलाकोलािग प्रजनन्
स्वास््य, जनचेतना, नेतत्ृ व िवकास, आय आजयन तथा रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा कामहरू भैरहेका छन्र ।
१०.२.मुद्दा तथा समस्या
क) अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासिन्धका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यििहरूमा पिन
मिहलाहरू वह िवभेदको मारमा परे का छन् । मिहला भएकै कारणले सामना गनुयपने सामािजक र लैिङ्गक
िवभेद त एकाितर छुँदछ
ै त्यसमािथ अपाङ्गताको आधारमा गररने थप िवभेदको मारमा उनीहरू परररहेका
छन् । पररवार र समुदायिभत्र अपाङ्गता भएका मिहला र अपाङ्गता भएका पुरूषलाई हेने दृिष्टकोण र गने
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व्यवहारमा पिन फरक पाइनेगरे का त्यहरू छन् । अपाङ्गता अिधकार आन्दोलन िभत्र पिन अपाङ्गता
भएका मिहलाहरूको सावयजिनक सहभािगता असाध्यै न्यून छ ।
ख) िविभन्न अध्ययन प्रितवेदनहरू र सञ्चार माध्यमहरूमा िनरन्तर आइरहने मिहला हहसाका प्रितवेदन र
समाचारहरूका अनुसार अपाङ्गता भएका मिहलाहरू िविभन्न घरे लु हहसा, यौन दुव्ययवहार, यौन हहसाको
िशकार हनेगरे का छन् । पुरातन समािजक सोच र हाम्रो पुरूष प्रधान सोचबाि प्रभािवत सामािजक संरचनाको
कारण अपाङ्गता भएका मिहलाहरू बैवािहक जीवन िवताउनबाि बिञ्चत हनेगरेको त्यहरू पिन पयायप्त
मात्रामा सावयजिनक हनेगरे का छन् । सामान्यतया अपाङ्गता भएको व्यििलाई िबवाहको लािग अयोग्य मान्ने
गररन्छ जुन अपाङ्गताको आधारमा गररने िवभेदको एउिा प्रकार हो । यस्तो िवभेदको िशकार धेरैजसो
अपाङ्गता भएका मिहलाहरू पनेगरे का छन् । अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको अिधकारमा काम गने संघ
संस्थाका अनुसार प्रजनन् स्वास््य सम्बिन्ध अिधकारहरू अपाङ्गता भएका मिहलाहरूले अन्य सरह उपयोग
गनय पाएका छैनन् । “अपाङ्गता भएका मिहलाहरूलाईआफ्नो इ्छाले न बच्चा जन्माउने हक छ न त
नजन्माउने नै”भन्ने गुनासाहरू पिन अपाङ्गता भएका मिहलाहरूबाि आउनेगरे का छन् ।
ग) प्रशुितको अवस्थामा र गभयवित अवस्थामा अस्पतालमा होस वा घरमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूलाई
िवशेष हेरचाह र उपयुि अनुकुलताहरूको जरूरी हन्छ । अस्पतालमा प्रशुित वाडयका वेड, शौचालय र अन्य
सुिवधाहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदा र उनीहरूको िवशेष अवस्थालाई वुझेर िवशेष हेरचाहको व्यवस्था नहुँदा
उनीहरूको अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको स्वास््य धेरै जोिखममा रहने गरेको छ ।
घ) सावयजिनक जीवनमा मिहलाहरूको सहभािगता त्यितकै पिन कम भैरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको अवस्था त अझ नाजुक रहेको छ । मिहला शसििकरण र लैिङ्गक िवभेद न्युिनकरण सम्बन्धी
सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायबाि सञ्चािलत काययक्रमहरूले अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको सहभािगता
र िवशेष सवालहरूलाई समेट्न सके को छैन ।
१०.३.उिेश्य
१०.३.१.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूमािथ हने िवभेद र हहसा न्यूिनकरण गदै उनीहरूको सामािजक, आर्थथक
िवकास, शसििकरण लगायत सावयजिनक जीवनमा सहभागीतामा अिभवृिि गने ।

१०.४.नीितहरू
१०.४.१.सरकारले सञ्चालन गरररहेका मिहला अिधकार र शसििकरणसुँग सम्बिन्धत नीित र काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका मिहलाका सवालहरूलाईप्रथिमकताको आधारमा सुँग सुँगै समेिेर लिगनेछ ।
१०.४.२.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूमािथ हने िवभेद र हहसा अन्त्यका लािग उनीहरूलाई िवशेष सरंक्षण प्रदान
गररनेछ ।
१०.४.३.सुरिक्षत मातृत्व, प्रजन तथा यौन स्वास््यमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको समान पहुँच पुर्याउन
िवशेषपहल गररनेछ ।
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१०.५.रणनीितहरू
१०.५.१.सरकारका मिहला के न्रीत िविभन्न काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको सहभािगता
सुिनिित गररनेछ ।
१०.५.२.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूलाई लिक्षत गरर शसििकरण, आर्थथक उपाजयन, अनौपचाररक िशक्षाजस्ता
काययक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१०.५.३.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूले सञ्चालन गरेका संस्था वा आय आजयन र शसििकरण सम्बिन्ध
काययक्रमहरूलाई थप प्रवियन गररनेछ ।
१०.५.४.सुरिक्षत मातृत्व, प्रजनन् तथा यौन स्वास््य लगायत मिहला स्वास््य सम्बन्धी नीित र काययक्रम र
िवद्यमान स्वास््य सेवाहरूलाई अपाङ्गता भएका मिहलाहरूका लािग पहुँचयुि बनाउने ।
१०.५.३.प्रजनन् स्वास््य र सुरिक्षत मातृत्व सम्बन्धी सबै सेवा सुिवधा, सूचना, तािलम, जानकारी लगायतका
कु राहरूलाई अपाङ्गता भएका मिहला मैत्री बनाउने ।

१०.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१०.६.१.सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका मिहला के िन्रत काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको सहभािगतामा
वृिि भई यस्ता काययक्रमबाि लाभािन्वत हने अपाङ्गता भएका मिहलाको संख्यामा ५० प्रितशतले वृिि आउनेछ ।
१०.६.२.अपाङ्गता भएका मिहलाहरूमािथ हने िवभेद, हहसा र दुव्ययवहारमा उल्लेख्य किम आउनेछ ।
१०.६.३.सुरिक्षत मातृत्व, प्रजनन स्वास््य, यौन स्वास््य सम्बन्धी सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूको समान पहुँच
प्राप्त हनेछ र उनीहरूको प्रजनन् स्वास््यमा हने जोिखममा किम आउनेछ ।
१०.६.४.आर्थथक रूपमा सकृ य हने अपाङ्गता भएका मिहलाहरुको संख्यामा वृिि भई उनीहरुको आर्थथक शसििकरण हनेछ
।
१०.६.५.सेफ हाउस, परामशय के न्र र पुनस्थायपना के न्रहहरूमा अपाङ्गता भएका मिहलाहरूले िवना भेदभाव समान पहुँच
प्राप्त गनेछन् ।

कायययोजना
क्रम
१

कृ याकलाप
सरकारका मिहला
के िन्रत कु नैपिन
काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको
सहभािगता सुिनिित
गनय स्पष्ट नीित र
काययक्रमर बनाउने ।

िजम्मेवार िनकाय
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय र संघीय
मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय,
राििय मिहला आयोग,

सहयोगी िनकाय
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल तथा
अन्य अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने राििय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू

राििय योजना आयोग
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कायायन्वयन अविध
२०७३ देिख
िनरन्तर

अनुगमन सूचक
सरकारका मिहला
सम्बन्धी स्वीकृ त
समावेशी नीित र
काययक्रमहरू

२

अपांगता भएका
मिहलाहरूलिक्षत नेतृत्व
िवकास, जनचेतना र
लैंिगक िवभेद, मिहला

३

४

हहसा सम्बन्धीर यस्ता
हहसाहरू िवरूि लड्न
क्षमता िवकास गने
तािलम तथा
अिभमुखीकरण
काययक्रमहरू सञ्चालन
गने ।
अपाङ्गता भएका
मिहला लिक्षत आय
आजयन र उद्यमशील

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय र संघीय
मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय

मिहला अिधकारको
लािग काम गने संघ

२०७३ देिख
िनरन्तर

सञ्चालित तािलम तथा
अिभमुखीकरण
काययक्रमहरूको संख्या र
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।

२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको लािग
लिक्षत आर्थथक
शसििकरणहरू
सम्बन्धी काययक्रमहरू

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

प्रकािशत र प्रशाररत
सामग्रीहरू र
लाभािन्वतहरूको
संख्या

२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

सञ्चािलत
अिभमुखीकरण
काययक्रम र
लाभािन्वतहरूको
संख्या

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

उपलब्ध गराइएका

संस्थाहरू, अपाङ्गता
भएका मिहलाहरूको
लािग काम गने संघ
संस्थाहरू, मिहला
प्रहरी सेल,
मानवअिधकार
आयोग, राििय
अपाङ्ग महासंघ आदद

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय, संघीय

िवकास काययक्रमहरू,

मािमला तथा स्थानीय

सीप िवकास तािलम,

िवकास मन्त्रालय, यूवा

िवउ पूुँजी िवतरण र
बजार प्रवियन जस्ता
काययक्रमरहरू सञ्चालन
गने ।
मिहलामािथ हने घरे लु
हहसा र लैंिगक िवभेद
न्युिनकरण आददसुँग
सम्बिन्धत चेनता तथा
जानकारीमुलक सूचना

तथा रोजगार

साग्रीहरूलाई अिडयो,

िशक्षा मन्त्रालय

मन्त्रालय, राििय
योजना आयोग
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय र संघीय
मािमला तथा स्थानीय

राििय अपाङ्ग

िवकास मन्त्रालय,

काम गने संघ संस्था,

िभजुअल, साङ्के ितक

महासंघ नेपाल,
अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको लािग
िविभन्न अन्तरायििय गैर
सरकारी संस्थाहरू

भाषा, व्रेल र अन्य

५

पहुँचयुि ढाुँचामा
प्रकाशन गने
हहसामा परे का
मिहलाहरूलाई सुरक्षा र
आस्रय ददन िनमायण
गररएका सेफ हाउस,

६

परामशय के न्र र
पुनस्थायपना के न्रहरूलाई
भौितक रूपमा
अपाङ्गता मैत्री बनाउने
र त्यससुँग सम्बन्ध
कमयचारी वा
स्वयमसेवकलाई
अपाङ्गता िवषयमा
अिभमुिखकरण गने
हहसा िपिडत अपाङ्गता
भएका मिहलाहरूका
लािग अल्पकािलन तथा
दीघयकािलत पुनस्थायपना
के न्रहरू माफय त
आवश्यक सेवाहरू
उपलब्ध गराउने ।

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय र संघीय
मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

राििय अपाङ्ग
महासंघ,
अन्यअपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने सम्बिन्धत
संस्थाहरू
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सेवाहरू, सेवाको प्रकृ ित
र लाभान्तिवत
अपाङ्गता भएका
मिहलाहरूको संख्या

११: अपाङ्गता भएका यूवा
११.१.वतयमान अवस्था
क) नेपालमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको जनसंख्या कित छ भनेर कु नै यदकन त्याङ्क छैन र नेपाल सरकारले
यूवाका िवशेष सवालहरूमा छु ट्टै मन्त्रालय गठन गरर संस्थागत प्रयासहरू ……………..देिखथालेको हो ।
ख) राििय यूवा नीित २०६६ अनुसार नेपालमा १६ देिख ४० वषय उमेरका व्यििहरूलाई युवा मािनन्छ र
नेपालमा यूवाहरूको जनसंख्या झण्डै ४० प्रितशतको हाराहारीमा छ । यस नीितले अपाङ्गता भएका
यूवाहरूलाई एकाितर िवशेष प्राथिमकता समुह अन्तगयत सम्बोधन गरेको छ “अपाङ्गता भएका युवा” भनेर
पररभाषामा पिन सम्बोधन गरे को छ । यस नीित अन्तगयत व्यवस्था गररएको काययिनितको २“च” मा िवशेष
प्राथिमकताको समुहमा पने यूवाहरूको िशक्षामा पहुँच वृिि गनय िवशेष छात्रवृित्तको व्यवस्था गने भिनएको छ
भने ४“ङ” मा सामािजक सुरक्षाको व्यवस्था गने भिनएको छ ।यसैगरर खण्ड ८ मा कला संस्कृ ित, खेलकु द तथा
मनोरञ्जन अन्तगयत “ज” मा अपाङ्गता मैत्री खेलहरू सञ्चालन गररने उल्लेख गररएको छ । यूवा नीितको खण्ड
१६ मा िवशेष समुहगत प्राथिमकताहरूउल्लेख गररएको छ जसमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको िशक्षाको
लािग िवशेष व्यवस्थाहरू गने,ग) रोजगारीमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले कायय सम्पादन गनय सक्ने
कामहरूमा रोजगारीमा प्राथिमकता ददने, सावयजिनक स्थल र यातायातहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने र
सहायक समाग्रीको आपूर्थतलाई सहज बनाउने प्रावधान उल्लेख गररएको छ ।यसैगरर के न्रीय स्तरमा गठन हने
युवा पररषदमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको प्रितिनिधत्व गराउने व्यवस्था समेत गररएको छ ।
घ) नेपालमा योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका यूवाहरूका लािग िनजामित सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गररएको
छ भने िवश्विवद्यालय अनुदान आयोगले अपाङ्गता भएका यूवाहरूका लािग उच्च िशक्षामा छात्रवृित्त ददने
व्यवस्था गरे को छ । स्थानीय यूवा साझेदारी काययक्रम सञ्चालन िनदेिशका २०६९ ले गरे को व्यवस्था अनुसार
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका यूवाहरूको शसििकरण र खेलकु दको लािग अनुदान पिन दददै आएको छ
र यस्तो अनुदान अपाङ्गता भएका युवाहरूले सञ्चालन गरे को संस्थाहरू माफय त नै पररचालन भैरहेको छ ।
११.२.मुद्दा तथा समस्या
क) नेपालको यूवा नीितमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको वारे मा उल्लेख गररएको भएतापिन उनीहरूका
िवशेष सवालहरूलाई सम्बोधन गनय राज्यको तफय बाि खासै प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सदकएको अवस्था
छैन । अपाङ्गता भएका यूवाहरूको मुख्य समस्या अन्य यूवा सरह व्यवहाररक िशक्षा, सीपमुलक तािलम,
रोजगारी, आयआजयन, नेतत्ृ व र व्यिित्व िवकास नै हो । अपाङ्गता भएका यूवाहरूको मुख्य माग राज्यले
अरू सरह आफू लाई पिन उत्पादनशील बनाओस र फाइदा लेओस भन्ने नै हो । अपाङ्गता भएका यूवाहरू
आफू लाई दयाको पात्रको रूपमा हैन अन्य यूवा सरह उत्पादनशील भई राज्यलाई योगदान गनय सक्षम छन्
।
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ख) समाजमा अपाङ्गता भएका व्यििको क्षमतालाई नजरअन्दाज गने प्रवृित्त, अपाङ्गतालाई असक्षमतासुँग
जोड्ने पुरातन मानिसकता लगायत भौितक संरचना, यातायात र सञ्चार प्रणालीहरू अपाङ्गता मैत्री
नभएका कारणले अपाङ्गता भएका यूवाहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा आउन सके का छैनन् । अपाङ्गता भएकै
कारणले समाजर समुदायमा हने िविभन्न दकिसमका भेदभावका कारणले अपाङ्गता भएका यूवाहरू
आत्मिवश्वासका साथ सावयजिनक जीवनमा सहभागीहन सदकरहेका छैनन् । उच्च िशक्षा र सीपमुलक
तािलममा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको कम पहुँच छ जसको असर उनीहरूले पाउने रोजगारीका
अवसरहरूमा परे को छ । दोभाषे, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवाहरूको अभावले गदाय उनीहरूको दैिनक
आवागमन अवरूि भएको छ । िनणयय प्रकृ याहरू अपाङ्गता भएका यूवाहरूको सहभािगता न्यून रहेको छ
।

११.३.उिेश्य
११.३.१.अपाङ्गता भएका यूवाहरूको क्षमता िवकास र सशििकरण गदै राज्यको िवकास प्रकृ यामा उनीहरूको
सकृ यता र योगदानलाई सुिनिित गनुय ।

११.४.नीित
११.४.१.राििय यूवा नीित अनुसार सरकारद्वारा सञ्चािलत यूवा शसििकरण लगायत अन्य सबै काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका युवाहरूको सहभािगता सुिनिित गदै हरे क अवसरहरूबाि लाभािन्वत हने समान
अवसर प्रदान गररनेछ ।
११.४.२.अपाङ्गता भएका यूवाहरूका िविशष्ट सवाल र समस्याहरूलाई मध्यनजर गरर प्राथिमकताको आधारमा
शसििकरण र क्षमता िवकासका लािग छु ट्टै लिक्षत काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।

११.५.रणनीितहरू
११.५.१.राज्यका यूवा शसििकरण र अन्य यूवा के िन्रत काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूलाई लिक्षत
समुहको रूपमा र िनणयय प्रकृ या दुवैमा सहभािग गराउने ।
११.५.२.यूवाहरूको रोजगारी तथा आर्थथकउपाजयनलाई प्रोत्साहन गनय सञ्चािलत सरकारी तथा गैर सरकारी
क्षेत्रका काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको सहभािगतालाई प्राथिमकतामा रािखने ।
११.५.३.यूवाहरूको सवालमा गररने िविभन्न काययक्रम तथा नीितगत िनणयय लगायत िविभन्न िनणयय प्रकृ याहरूमा
अपाङ्गता भएका यूवाहरूको सहभािगता र प्रितिनिधत्व सुिनिित गररनेछ ।
११.५.३.अपाङ्गता भएका यूवाहरूको व्यावसाियक क्षमता िवकास गनय र रोजगारीमुलक िसप िवकास गनय छु ट्टै
लिक्षत काययक्रमहरू लागू गररने ।
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११.६.अपेिक्षत उपलब्धी
११.६.१.सरकारका मुल धारका युवा के िन्रत काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको सहभािगतामा वृिि
हनेछ । सामािजक तथा आर्थथक गितिविधहरूमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको संलग्नता र
सहभािगतामा वृिि हनेछ ।
११.६.२.रोजगारी, आय आजयन, उच्च िशक्षा, छात्रवृित्त, सीप िवकास, नेतृत्व िवकास लगायतका अवसरहरूको
उपयोगका लािग अपाङ्गता भएका यूवाहरूलाई सहज बातावरण बन्नेछ ।
११.६.३. िविभन्न िनणयय प्रकृ याहरूमा अपाङ्गता भएका यूवाहरूको सहभािगता र प्रितिनिधत्व बढ्नेछ ।

कायययोजना
क्रम
१

कृ याकलाप
अपाङ्गता भएका यूवा
के न्रीत नेतृत्व िवकास,
व्यिित्व िवकास र अन्य
शसििकरण सम्बन्धी
तािलमहरू सञ्चालन गने

२

३

४

िजम्मेवार िनकाय
राििय यूवा पररषद,
यूवा तथा खेलकु द
मन्त्रालय

सहयोगी िनकाय
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
राििय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी
िनकायहरू

अपाङ्गता भएका
यूवाहरूलाई उच्च िशक्षा
र अध्ययन तथा
अनुसंधानको लािग
अनुदान र छात्रवृित्तको
पयायप्त व्यवस्था गने
अपाङ्गता भएका यूवा
लिक्षत सीपमुलक

िशक्षा मन्त्रालय,

यूवा तथा खेलकु द
मन्त्रालयउद्योग तथा

प्रािविधक िशक्षा
तथा व्यावसाियक

तािलम, व्यावसाियक

बािणज्य मन्त्रालय,

तािलम पररषद,

तािलम र लोकसेवा
आयोग तयारी कक्षाहरू
सञ्चालन गने

सामान्य प्रशासन

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
राििय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी
िनकायहरू

यूवा तथा खेलकु द
मन्त्रालयले सञ्चालन
गरे का अन्य मुलधारका
सबै यूवा के न्रीत
काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका
यूवाहरूको सहभािगता
सुिनिित गने गरर नीित
तथा प्रकृ याहरू िनमायण
गने ।

यूवा तथा खेलकु द
मन्त्रालय

राििय यूवा पररषद,

कायायन्वयन अविध
२०७३ साल देिख
िनरन्तर

अनूगमन सूचक
सञ्चािलत िविभन्न
काययक्रमहरूको संख्या र
लाभािन्वत अपाङ्गता
भएका यूवाहरूको संख्या
।

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

उच्च िशक्षा अध्ययन र
अध्ययन अनुसंधानको
लािग छात्रवृित्त र
अनुदान प्राप्त गदै
अपाङ्गता भएका
यूवाहरूको संख्या ।
सञ्चािलत िसपमुलक
तािलमहरूको संख्या र
लाभािन्वत अपाङ्गता
भएका यूवाहरूको संख्या
।

िवश्विवद्यालय अनुदान
आयोग र यूवा तथा
खेलकु द मन्त्रालय

मन्त्रालय, मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

२०७४ साल सम्ममा
यस िवषयमा आवश्यक
प्रावधानहरू िनमायण
गरर लागू गररसक्ने
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सुिनिित गररएका
प्रावधान र प्रकृ याहरू ।

५

अपाङ्गता भएका
यूवाहरूको रोजगारी
प्रवधयनको लािग

यूवा तथा खेलकु द
मन्त्रालय

२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

सम्पन्न गररएका
अन्तरकृ या र
काययशालाहरू र यसबाि
लाभािन्वत अपाङ्गता
भएका यूवाहरूको संख्या

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

आयोजना गररएका
िवशेष खेलकु द
काययक्रमहरू र सहभागी
भएका अपाङ्गता
भएका यूवाहरूको संख्या
।

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

यूवा स्वरोजगार कोष
अन्तगयत सञ्चािलत
िविभन्न काययक्रमहरूबाि
लाभान्निवत हनेहरूको
संख्या ।

जनचेतना, रोजगारदाता

६

७

उन्मुख अन्तरकृ या र
काययशालाहरूआयोजना
गने
अपाङ्गता भएका
यूवाहरूको लािग िवशेष
खेलकु दको प्रवधयनका
लािग िवशेष खेलकु द
प्रितयोिगताहरू
आयोजना गने र िवशेष
खेलकु दका लािग
आवश्यक तािलमहरू
आयोजना गने
यूवा स्वरोजगार कोष
अन्तगयत सञ्चािलत
काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका
यूवाहरूको सहभािगता
गराउने र अपाङ्गता
भएका यूवा लिक्षत
काययक्रमहरू समेत
सञ्चालन गने ।

यूवा तथा खेलकु द
मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद

राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
लगायत
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
राििय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी
िनकायहरू

अथय मन्त्रालय, यूवा
तथा खेलकु द मन्त्रालय,
राििय यूवा पररषद ।
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१२: अपाङ्गता भएका बालबािलका
१२.१ वतयमान अवस्था
क) दद स्िेि अफ वलयडस् िचल्रेन २०१३ का अनुसार संसारमा १४ वषय मुिनका ९करोड ३० लाख
बालबािलकामा कु नै न कु नै रूपमा अपाङ्गता रहेको जनाएको छ । नेपालमा भने अपाङ्गता भएका
बालबािलकाको यदकन त्याङ्क कतै पिन छैन । िशक्षा िवभागले सन २०१४ मा प्रकाशन गरे को आफ्नो
फ्लास ररपोियमा जनाए अनुसार हाल नेपालको िशक्षा प्रणाली िभत्र प्रारिम्भक बाल िवकास देिख िलएर
कक्षा १२ सम्म जम्मा ७५६३३ अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू अध्ययन गरररहेका छन् । नेपाल
सरकार िशक्षा िवभागले अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई िशक्षामा पहुँच बढाउन शैिक्षक
छात्रवृित्तको व्यवस्था गरे को छ । अपाङ्गता पररचयपत्र जुनसुकै उमेरका अपाङ्गता भएका व्यििले
पाउने प्रावधान भएको हनाले अपाङ्गता पिहचान भैसके पिछ अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूले पिन
उि पररचय पत्र आफ्नो िजल्लाको मिहला तथा बालबािलका कायायलबाि पाउन सक्ने व्यवस्था छ । कानुन
अनुसार सरकारी िवद्यालमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई कु नै शुल्क ितनुय पदैन ।
ख) नेपाल पक्ष राि भएको अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध २००६ धारा ७ ले
गरे को व्यवस्था अनुसार पक्ष रािले अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई अन्य बालबािलका सरह समान
आधारमा सबै मानवअिधकारको उपयोग गनय पाएको प्रत्यतभूित गनुयपने, अपाङ्गता भएका
बालबािलकाको िवषयमा िनणयय गदाय उनीहरूको सवोत्तम िहतलाई ध्यान ददनुपने र अपाङ्गता भएका
बालबािलकालाई प्रभाव पाने कु नै पिन िनणयय प्रकृ याहरूमा उनीहरूको सहभािगता गराउनुपने र यस्तो
सहभािगता गराउुँ दा उमेर र अपाङ्गता अनुसार आवश्यक पने सबै सहयोग उपलब्ध गराउनुपने व्यवस्था
उल्लेख गररएको छ ।सोिह महासन्धीको धारा २४ को उपधारा २ मा अपाङ्गता भएका व्यििलाई
िशक्षाबाि अलग्याउन नपाइने, उनीहरूका लािग समावेशी िशक्षा हनुपने, किम्तमा प्राथिमक र
माध्यािमक िशक्षा अिनवायय र िनशुल्क हनुपने, आफु रहेको समुदायमा नै अन्य बालबािलका सरह पढ्न
पाउनुपने, अपाङ्गता अनुकुल पाठ्याक्रम, पाठ्य सामग्री, शैिक्षक सामग्री, मुल्याङ्कन प्रणाली हनुपने, र
अपाङ्गता मैत्री माध्यहरूको उपयोग गनय पाउनुपने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख छन् ।
ग) नेपाल पक्षराि रहेको बाल अिधकार सम्बिन्ध महासिन्धको धारा २ (१) मा अपाङ्गताको आधारमा
बालबािलकामा िवभेद गनय नपाइने कु रा उल्लेख गररएको छ भने धारा २३ मा अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूले पूणय र मयायददत जीवन ज्यून पाउने, अन्य सरह समुदायमा सहभागी हन पाउने, िवशेष
हेरचाह र संरक्षण प्राप्त गने, िशक्षा, स्वास््य सेवा, तािलम, पुनस्थायपना आददमा पहुँच प्राप्त गने
अिधकारहरू सुिनिित गररएको छ ।
घ) नेपालको बालबािलका सम्बिन्ध ऐन २०४८ को दफा ४३ मा बाबुआमा नभएको, अनाथ, अपाङ्गता
भएको वा सुस्तमनिस्थित भएका बालबािलकालाई पालनपोषण र वासस्थानको लािग सरकारले
सुस्तमनिस्थित के न्र वा अनाथालय स्थापना गने व्यवस्था गररएको छ ।
ङ) बालबािलका सम्बिन्ध राििय नीित २०६९ मा अपाङ्गता भएका बालबािलकाको स्पष्ट त्याङ्क
रािखने, अपाङ्गताका कारण र रोकथामका उपायहरूको बारे मा जनचेतना जगाउने, िनशुल्क
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िशक्षाकोव्यवस्था गने,आधारभूत स्वास््य सेवामा पहुँच बढाउने, उपयुि सहायक सामग्री उपलब्ध
गराउने, पुनस्थायपना सेवा उपलब्ध गराउने, मनोसामािजक अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई
िवशेष हेरचाहको व्यवस्था गने जस्ता कु राहरू उल्लेख गररएको छ ।
च) िशक्षामा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका लािग छात्रवृित्तको व्यवस्था गररएको छ ।
छ) बालबािलकाहरूको सवाल हेनय के न्रीय िनकायको रूपमा मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण
पररषद र के रीय बालकल्याण सिमित रहेको छ भने िजल्ला स्तरमा मिहला तथा बालबािलका कायायलय र
िजल्ला बाल कल्याण सिमित रहेका छन् ।
ज) गैर सरकारी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई पुनस्थायपना, सल्यकृ या र उपचारको लािग
के िह िजल्लामा समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना काययक्रमहरू सञ्चालन गरे का छन् भने अस्पताल र ददवा
सेवा के न्र र आवअसीय सुिवधाहरू सिहत पुनस्थायपना सेवाहरू ददइरहेका छन् ।
१२.२. मुद्दा तथा समस्या
क) नेपालमा बालबािलका लिक्षत कानुन, नीित िनदेिशका र काययक्रमहरू धेरै भएतापिन अपाङ्गता भएका
बालबािलका लिक्षत काययक्रम र नीितहरूको अभाव छ ।अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका िवशेष
आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन नगररकन सबै बालबािलकाहरूका लािग लागू गररएका साझा काययक्रम र
नीितले मात्र उनीहरूलाई समान अिधकारहरू ददलाउन स्दैन । िशक्षामा के िह काययक्रमहरूबाहेक अपाङ्गता
भएका बालबािलका लिक्षत काययक्रमहरू अन्य क्षेत्रमा छैनन् । अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका
सम्बन्धमा समयमै अपाङ्गता पिहचान, उपचार सेवा, सुधारात्मक सल्यकृ या, शारीररक कृ यािशलतामा
अिभवृिि गनय गररने तािलमहरू, पुनस्थायपना सेवा, सहायक सामग्री, व्रेल तथा मोिविलिी तािलम, साङ्के ितक
भाषा, सहयोगी सेवा एकदमै आधारभूत र महत्वपूणय आवश्यकताहरू हन । िय िवषयहरूलाई सम्बोधन
गररएन भने उनीहरूले अरू कु नै पिन मानवअिधकार र अवसरहरूको उपयोग गनय स्दैनन । तर सरकारले
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका उि आवश्यकताहरूमा के िन्रत गरर लिक्षत काययक्रमहरू सञ्चालन गनय
सके को छैन ।
ख) गैर सरकारी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफ्ना लािग काम गनय आफै काम गनय खोिलएका संस्था
हन वा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग खोिलएका संस्थाहरू हन, अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई
के न्रिवन्दुमा राखेर काम गने ज्यादै न्यून छन् । स्थापना गरे को भएतापिन अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूका सवालमा के िन्रत भएर काम गने ज्यादै न्युन मात्रामा छन् । गैरसरकारी िनकायहरूले
सञ्चालन गरे का अपाङ्गता भएका बालबािलका लिक्षत सेवाहरू सानो क्षेत्रमा मात्र िसिमत छन् ।िवशेष पोषण
र संरक्षणको अभावमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाको मृत्यू दर उच्च छ । िवद्यालय जाने उमेरका तर
िबद्यालय बािहर रहेका बालबािलकाहरूमध्ये अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको संख्या उच्च रहेको छ भने
िविभन्न अवरोध र िवभेदहरूको कारणले िवद्यालय छोड्ने दर पिन अन्य बालबािलकाको भन्दा उच्च छ ।
ग) एकाितर अिभभावकहरूले आफ्ना अपाङ्गता भएका छोराछोरीहरूलाई िवद्यालय पठाउन नचाहने प्रवृित्त पिन
रहेको छ भने अकोितर िवद्यालयले स्वीकार नगने घिनाहरू पिन त्यित्तकै छन् । गाउुँ घरितर बौििक
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अपाङ्गता भएका, मनोसामािजक अपाङ्गता भएका, अरिज्म प्रभािवत बालबािलकाहरूलाई घरमा
पशुलाइझै ुँ डोरीले बाुँधेर काममा जानेगरे का त्यहरूपिन पिक पिक सञ्चारमाध्यमहरूमा आउनेगरे का छन् ।
घ) अपाङ्गताको प्रारिम्भक पिहचानको अभाव र बाल्यावस्थामैं पाउनुपने उपचार र पुनस्थायपना सेवाको
अभावमा बालबािलकाहरू समयमा िवद्यालय जान सदकरहेका छैनन् । प्रारिम्भक हस्तक्षेपको अभावमा
बालबािलकाहरूको अपाङ्गताको अवस्था थप गम्भीर हने गरे का गुनासाहरू पयायप्त छन् । असाध्यै गम्भीर
प्रकृ ितको अपाङ्गताको समस्या भएका बालबािलकाहरूका लािग िवशेष संरक्षण र पररवारलाई सहयोग गने
काययक्रमहरू सरकारले ल्याउन नस्दा त्यस्ता बालबािलकाहरूको जीवन असाध्यै कष्टकर रहेको छ । वेवाररसे
अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको लािग िशक्षा र पुनस्थायपनाका सेवाहरू पुर्याउन
सदकएको छैन ।
ङ) बाल सहभािगताका काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू समेरिन सके का छैनन । बालमैत्री
स्थानीय स्थनीय स्वायत्त शासन अन्तगयतका काययक्रम र गितिविधहरूमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू
समेरिन सके का छैनन । अपाङ्गता सम्बन्धी काययक्रमहरू कसरी बनाउने भन्ने वारे मा सरकारसुँग पयायप्त ज्ञान र
सीपको अभावमा सरकारका बालबािलका लिक्षत काययक्रमहरूले अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई मुल
धारमा ल्याउन सके को छैन ।
१२.३. उिेश्य
१२.३.१.अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई अन्य बालबािलका सरह िशक्षा, स्वास््य, पोषण, सहभािगता र
संरक्षणको अिधकारमा समान पहुँच स्थािपत गराउनु ।
१२.३.२.अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूकामािथ अपाङ्गताको आधारमा हने सबै प्रकारका िवभेदहरूको
अन्त्य गनुय ।
१२.४.नीित
१२.४.१.अपाङ्गताको प्रारिम्भक पिहचान,पुनस्थायपना तथा अभ्यस्तता (Rehabilitation and Habilitation)
सेवालाई ग्रािमण तहसम्मपुर्याइनेछ र वाल िवकास तथा संरक्षणका सबै नीित र काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई प्राथिमकतामा रािखनेछ ।
१२.४.२.बालबािलकाको अपाङ्गता र यसको गम्भीरताको आधारमा सेवाहरूमा प्राथिमकता ददइनेछ र आवश्यक
पने उपचार तथा सल्यकृ यालाई सहज, सुलभ र सके सम्म िन:शुल्क गररनेछ ।
१२.४.३.हरवखत अरूको सहयोग र हेरचाहको आवश्यकता पने गम्भीर अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूका
लािग आर्थथक सहयोग लगायत पररवार सहयोग काययक्रमहरू(Family support program) लागू
गररनेछ ।
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१२.५.रणिनित
१२.५.१.वेवाररसे अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई िजल्ला बालकल्याण सिमित माफय त
िवशेष संरक्षण ददइनेछ र उनीहरूको िशक्षा ददक्षा, पोषण लगायत पुनस्थायपनाका सेवाहरू ददन िवशेष
पुनस्थायपना, सहयोग तथा सशििकरण काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।
१२.५.३.पररवार, िवद्यालय र समुदायमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूमािथ हने िवभेद अन्त्य गनय र
उनीहरूमािथ हने हहसा र दुव्ययवहारलाई अन्त्य तथा िनरूत्सािहत गनय सामुदायस्तरमा जनचेतना र
अिभमुिखकरणमा जोड ददइनेछ साथै कानुनी कावायिहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१२.५.४.बाल संरक्षण सम्बन्धी मुलधारका काययक्रम र नीितहरूमा आवश्यक सुधार र पररमाजयन गरर अपाङ्गता
भएका बालबािलकाहरूका लािग थप साझा तथा लिक्षत काययक्रमहरू लागू गररनेछ र स्थानीय स्तरमा
वालगृह,पुनस्थायपना के न्रहरूको प्रवियन र सञ्चालनमा जोड ददइनेछ ।
१२.५.५.बालबािलकाको क्षेत्रमा काम गने अन्तरायििय गैर सरकारी संस्था र राििय स्तरका गैरसरकारी संस्था
सबैका नीित र काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई अिनवायय समेट्न आवश्यक पहल
गररनेछ ।
१२.५.६.अपाङ्गता भएका बालबािलकाको अिधकार प्रवियनलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन यस क्षेत्रमा
पिहलेदिे खनै काम गरररहेका अनुभिव गैरसरकारी संस्था लगायत अपाङ्गता भएका व्यििहरूलेनै
सञ्चालन गरे का संस्थाहरूको संलग्नतालाई र उनीहरूसुँगको सहकायय र समन्वयलाई थप बिलयो बनाउुँ दै
लिगनेछ ।

१२.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१२.६.१.अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको िशक्षा, स्वास््य, पुनस्थायपना सेवा लगायत बालिवकासका
अवसरहरूमा पहुँच प्राप्त भई उनीहरूको जीवनस्तरमा अन्य बालबािलका सरह सुधार आउनेछ ।
१२.६.२.राज्यबाि अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूले िवशेष संरक्षण प्राप्त गनेछन जसबाि पररवार र
समाजमा उनीहरूमािथ हने भेदभाव, हहसा र दुव्ययवहारहरूमा किम आउनेछ ।
१२.६.३.समयमै अपाङ्गताको पिहचान हनेछ र अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूले पररचयपत्र समयमै प्राप्त
गनेछन।
१२.६.४.गम्भीर अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको हेरचाह,स्वास््य र पोषणमा सुधार आई सामािजक
सहभािगतामा समेत वृिि हनेछ ।
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१२.६.५.अपाङ्गताको आधारमा बालबािलकामािथ हने िवभेद, दुव्ययवहार, उपेक्षा, पररत्याग जस्ता कु राहरूमा
न्युिनकरण हनेछ र वेवाररसे अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूले उिचत संरक्षण प्राप्त
गनेछन।
१२.६.६.अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूको त्याङ्क अध्याविधक हनेछ,सरकारको मुल प्रवाहका
बालबािलका सम्बन्धी काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू समावेश हनेछन र उनीहरूका
लािग लिक्षत काययक्रमहरू समेत आउनेछन् ।

१२.७.कायययोजना
क्रम
१

२

३

कृ याकलाप
प्रत्येक िजल्लामा
सरोकारवालाहरूका लािग
अपाङ्गता पिहचान तथा
बाल अपाङ्गता
व्यवस्थापन सम्बन्धी
प्रािविधक तािलमहरू
सञ्चालन गने ।
अपाङ्गता भएका
बालबािलका लिक्षत
अपाङ्गता पररचयपत्र
िवतरण िशिवरहरू
सञ्चालन गने ।

िजम्मेवार िनकाय
मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय र
मिहला तथा बालबािलका

सहयोगी िनकाय

कायायन्वयन अविध
२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

अनूगमन सूचक
सञ्चािलत
तािलमहरूको संख्या
र तािलमबाि
लाभािन्वत
सरोकारवालाहरूको
संख्या

िनरन्तर काययक्रम

पररचयपत्र प्राप्त गने
अपाङ्गता भएका
बालबािलकाको
िवस्तृत त्याङ्क

मिहला बालबािलका तथा

स्थानीय स्तरमा
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने गैर
सरकारी िनकाय र
अन्तरायििय गैर
सरकारी
िनकायहरू
राििय अपाङ्ग

गम्भीर अपाङ्गता भएका
बालबािलकाको पोषण,

समाजकल्याण मन्त्रालय,

महासंघ नेपाल,

२०७३ सालबाि
िनरन्तर गने

हेरचाह र दैिनक
स्याहारको लािग
अिभभावकलाई प्रत्यक्ष
आर्थथक सहयोगको र
हेरचाह सम्बन्धी तािलमको
व्यवस्था गने

िशक्षा मन्त्रालय, स्वास््य

अपाङ्गता
सम्बन्धी प्रािविधक
तािलम सञ्चालन
गरररहेका संस्था
तथा स्रोत

सञ्चािलत
तािलमहरूको संख्या
र लाभािन्वत
पररवारहरू ।

भत्तामा भएको वृिि,

कायायलयहरू, स्वास््य
तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मिहला तथा बालबािलका
कायायलय, पररचयपत्र
िवतरण सिमित ।

तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।

के न्रहरू,
अपाङ्गताको
सवालमा काम गने
अन्तरायििय गैर
सरकारी
िनकायहरू

४

५

गम्भीर अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूको लािग
मािसक भत्तामा वृिि गने

संघीय मािमला तथा
स्थानीय िवकास मन्त्रालय

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

वेवाररसे अवस्थामा रहेका
अपाङ्गता भएका

मिहला बालबािलका तथा

२०७८ साल सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

बालबािलकाको संरक्षण,

के न्रीय बालकल्याण
सिमित

हेरचाह, िशक्षा ददक्षा र

समाजकल्याण मन्त्रालय,

पुनस्थायपनाको लािग
किम्तमा प्रत्येक प्रदेशमा
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िवतरण प्रकृ या र
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।
स्थािपत पुनस्थायपना
तथा शसििकरण
के न्र र सेवा प्राप्त
गरररहेका अपाङ्गता
भएका
बालबािलकाहरूको
संख्या ।

६

एउिा पुनस्थायपना र
शसििकरण के न्र खोल्ने र
सेवा ददने ।
हाल सञ्चालनमा रहेका
बालबािलका सम्बन्धी सेवा
के न्रहरूलाई अपाङ्गता

मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय

२०७५ साल सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

संघीय मािमला तथा
स्थानीय िवकास मन्त्रालय

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

मैत्री बनाउने, नेपाल बाल
संगठनको क्षमता िवकास
गने ।

७

८

९

बालमैत्री स्थानीय स्वायत्त
शासन अन्तगयतका सबै
काययक्रमहरूमा अपाङ्गता
भएका बालबािलकाको
सहभािगता अिभवृिि गने
र अपाङ्गता भएका
बालबािलका लिक्षत
काययक्रमहरू समेत सञ्चालन
गने ।
पररवार र समुदायस्तरमा
अपाङ्गता भएका
बालबािलका िवरूि हने
भेदभावजन्य
कृ याकलापहरूको िवरूिमा
जनचेतना जगाउन र
उपलब्ध कानुनी सेवाको
बारे मा जानकारी गराउन
िविभन्न चेतनामुलक
काययक्रमहरू सञ्चालन गने ।
आफ्ना काययक्रमहरूमा
अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूलाई
समेट्न बाल संरक्षण वा
बालअिधकारमा काम गने
सबै अन्तरायििय र राििय
गैर सरकारी िनकायहरूसुँग

िशक्षा िवभाग, मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय ।

राििय अपाङ्ग
महासंघऽ
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
राििय तथा
अन्तरायिि गैर
सरकारी
िनकायहरू

मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय

बालबािलका
सम्बन्धी
सेवाके न्रहरूलाई
अपाङ्गतामैत्री
बनाउन सञ्चालन
गररएका काययक्रमहरू
र सेवाके न्रबाि सेवा
िलइरहेका अपाङ्गता
भएका
बालबािलकाको
संख्या ।
काययक्रमहरूबाि
लभािन्वत हने
अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूको
संख्या ।

२०७३ सालबाि
िनरन्तर गने

सञ्चािलत
चेतनामुलक
काययक्रमहरू र
लाभािन्वत
अपाङ्गता भएका
बालबािलका र
समुदायस्तरका
व्यििहरूको संख्या

२०७४ सासम्ममा
सम्पन्न गने

सञ्चालित छलफल र
अन्तरकृ या
काययक्रमहरू र
गररएका प्रितविता,
सहमित र िनणययहरू
।

अन्तरकृ या, छलफल र
वहसहरू सञ्चालन गने ।
१०

वेवाररसे अवस्थामा रहेका,
करठन पररिस्थितमा रहेका
र दुव्ययवहारमा परे का
अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूको
त्याङ्क राख्ने र त्यस्ता
बालबािलकाहरूलाई
उिचत संरक्षण ददने

के न्रीय बालकल्याण
सिमित र जील्ला
बालकल्याण सिमितहरू

मिहला तथा
बालबािलका
कायायलय र
स्थानीय स्तरमा
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गरररहेका
संघ संस्थाहरू
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२०७४ साल सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

स्थािपत त्याङ्क
राख्ने प्रणाली,
रािखएका त्याङक
र सूचना ।

१३: जनचेतना तथा पैरवी
१३.१.वतयमान अवस्था
क) आम जनमानस, सरोकारवालार स्वयम अपाङ्गता भएका व्यििहरूको िवचमा अपाङ्गता िवषयमा
जनचेतनाको स्तर िवगत एक दशक यता िनकै सकारात्मक रूपमादेिखएकोछ । अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई सम्बोधन गने शब्दावलीहरूको प्रयोगमा सुधार भएको छ भने सरकारी तथा गैर सरकारी
िनकायहरूले िनमायण गने दस्तावेजहरूमा शभ्य शब्दावलीहरूको प्रयोग वढेकोछ ।अपाङता भएका
व्यििहरूको सम्मानमा ठे स पुग्नेखालका शब्दहरूको प्रयोग क्रमश: हिाउुँ दै लिगएको छ ।
ख) िशिक्षत समुदायिभत्र अपाङ्गतालाई समािजक सवालको रूपमा व्याख्या गने र अपाङ्गता भएका
व्यििका आवश्यकताहरूलाई अिधकारको रूपमा वुझ्ने पररपािीको पिन िवस्तारै िवकास हुँदै गएको छ ।
खास गरे र सहरी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यििहरू िविभन्न क्षेत्रमा अन्य सरह सकृ य भई योगदान
गरे का उदाहरणहरूले अपाङ्गता भएका व्यििहरू पिन अन्य सरह समान रूपमा सक्षम छन भन्ने वारे मा
िवस्तारै ज्ञान बढ्दै गएको छ ।
ग) अपाङ्गता भनेको कसैको व्यििगत समस्या होइन र यो िवभेद र िविभन्न अवरोधहरूको कारणले सृजना
हन्छ र अवरोधहरू हिाएको खण्डमा अपाङ्गताको अवस्थालाई न्यूिनकरण गनय र अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई अन्य सरह समाजमा समान रूपमा सकृ य गराउन सदकन्छ भन्ने वारे मा पिन िवस्तारै
चेतनामा िवकास भएको छ ।
घ) दश वषय यता अपाङ्गता मैत्री भौितक संरचना, सञ्चार सेवाहरू, अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार
सम्बिन्ध महासन्धी, अपाङ्गता भएका व्यििहरूले पाउने गरे का सेवा सुिवधाहरू, अपाङ्गता सम्बिन्ध
कानुनहरू आददको वारे मा सवयसाधारणमा जानकारी वढेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूबाि पिन अपाङ्गता
भएका व्यििका समस्याहरूका वारे मा वहस र छलफलहरूमा वृिि भएको छ।अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको अिधकारका लािग काम गनय स्वयम अपाङ्गता भएका व्यििहरू नै संगरठत भएर काम गने
पररपािीमा िवकास भएको छ भने राज्य र समाजले पिन उनीहरूका संगरठत माग र आवाजहरूलाई नै
महत्व ददन थालेको छ ।
ङ) अपाङ्गता सम्बिन्ध समुदायमा जनचेतनाको िवकास गनय नेपाल सरकार मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालयले आफै प्रत्यक्ष रूपमा क्षेत्रीय स्तरका गोष्ठीहरू, रे डीयो तथा िेलीिभजनबाि
अपाङ्गता सम्बिन्ध चेतनामुलक काययक्रम, अपाङ्गता िवषयमा वनेकाऐन िनयम र सेवा सुिवधाहरू
सम्बिन्ध

जानकारी

पुिस्तका

प्रकाशन,

सी.बी.आर.

अनुिशक्षण

माफय त

सरकारी

िनकायका

कमयचारीहरूलाई अपाङ्गता िवषयमाअिभमुिखकरण जस्ता कामहरू गदै आएको छ भने सीवीआर
काययक्रमहरू माफय त पिन िजल्लामा हरे क वषय के िह जनचेतनामुलक काययक्रमहरू सञ्चालन गरररहेको छ ।
यस वाहेक मन्त्रालयले िविभन्न िनकायहरूलाई प्रदान गने अनुदानहरूमाफय त राििय अपाङ्ग महासंघ
लगायत िविभन्न गैर सरकारी संस्थाहरू माफय त अपाङ्गता, अपाङ्गता सम्बिन्ध ऐन कानुन, अपाङ्गता
अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, अवरोधमुि वातावरण, अपाङ्गताको पररभाषा तथा वगीकरण,
अपाङ्गता सम्बन्धी सिह शब्दावलीहरू लगायतका िवषयमा चेतनामुलक कामहरू भैरहेका छन । यसैगरर
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िविभन्न अन्तरायििय गैर सरकारी िनकायहरूको सहयोगमा पिन िविभन्न गैर सरकारी संघ संस्था माफय त
यस्ता चेतनामुलक कामहरू भैरहेका छन् ।
१३.२.मुद्दा तथा समस्या
क) अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनाको स्तर अिभवृििमा सबैितरबाि के िह राम्रा प्रयासहरू भैरहेको भएतापिन
यस्ता प्रयासहरूले समुदायको उल्लेख्य संख्यालाई समेट्न सके को छैन । खास गरे र दुगम
य र ग्रािमण क्षेत्रमा
यस्ता जनचेतनाका लहरहरू पुग्न सके का छैनन् । अिशक्षा र गररवीको कारण पिन जनचेतनाका
काययक्रमहरू लिक्षत समुहमा प्रभावकारी हन सके का छैनन् । ग्रािमण समाजमा अझै पिन अपाङ्गतालाई
पूवयजन्मको पापसुँग जोडेर व्याख्या गने, अपसकु न मान्ने र पररवारको बोझको रूपमा िलने चलनहरू ज्यूुँ
का त्युुँ छन् । अपाङ्गता भएका व्यििहरूले अन्य सरह सकृ य भई योगदान गरे का सयौ ुँ उदाहरणहरू
समाजमा हुँदा हुँदै पिन यस्ता कु राहरूलाई समुदायसम्म पुर्याउन नस्दा अझै पिन अपाङ्गता र
अपाङ्गता भएका व्यििलाई कमजोरी र असक्षमताको रूपमा नै हेने चलन छ ।
ख) ग्रािमण इलाकामा अझै पिन अपाङ्गता भएका व्यििका अिधकार, राज्यबाि पाएका सेवा सुविधहरू
आददको वारे मा जानकारीहरू पुग्न नस्दा धेरै अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफ्ना पाएका अिधकारहरू
पिन िलन सके का छैनन् ।अिधकांश राज्यका सेवा प्रदायका िनकायमा वसेर सेवा ददइरहेका व्यििहरूमा
पिन अपाङ्गता लगायत यस सुँग सम्बिन्धत ऐन, कानुन, सेवा सुिवधा आददका िवषयमा सिह र पयायप्त
जानकारी छैन । कितपय सरोकारवालाहरू अपाङ्गता वा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई सम्बोधन
गनय सकारात्मक हुँदाहुँदै पिन यसरी सम्बोधन गदाय के के कु रामा ध्यान ददनुपछय भन्ने िवषयमा जानकारी
नहुँदा काम गनय नसदकरहेको अवस्था छ ।
ग) ग्रािमण तहमा अपाङ्गताका कारण र रोकथामका उपायहरू र पुनस्थायपना सेवाको वारे मा अझै धेरै
जानकारीको अभाव रहेको छ । सरकारी िनकायहरूमा अपाङ्गता िवषयका िवज्ञ व्यििहरूको अभावमा
कमयचारी, योजनाकार र नीितिनमायताहरूमा अझैपिन अपाङ्गता िभत्रको िविवधता, यसको प्रािविधक र
वातावरणीय पक्ष, चुनौित र अवसरहरू, यस िभत्रका जरिलताहरू, सम्भावना र क्षमताहरू आददको
वारे मा पयायप्त ज्ञानको अभाव रहेको छ जसको कारण सरकारी तहबाि अपाङ्गताका सवालमा वन्ने
योजना र काययक्रमहरू त्यित प्रभावकारी हन सके का छैनन् ।
१३.३.उिेश्य
१३.३.१.अपाङ्गतार अपाङ्गता भएका व्यििहरूप्रित समुदाय, व्यिि र सरोकारवालाहरू र स्वयम अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको सोच र व्यवहारमा सकारात्म पररवतयन ल्याइ अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
अिधकार प्रवियनमा उनीहरूको संलग्नता र सहयोगमा अिभवृिि गने ।
१३.४.नीित
१३.४.१.समाजमा अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यििहरूको वारे मा सकारात्मक धारणाको िवकास गराउन
गाउुँ स्तरसम्म चेतनाको स्तर वृिि गररनेछ ।
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१३.४.२.जनचेतना अिभयानलाई प्रभावकारी बनाउन अपाङ्गता भएका व्यििहरू र उनीहरूका संस्थाहरूको
भूिमका र संलग्नतालाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
१३.४.३.जनचेतनाका लािग स्थानीय सञ्चार माध्यम, सूचना प्रिविध र राििय सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारी
पररचालनमा जोड ददइनेछ ।
१३.५.रणनीितहरू
१३.५.१.शैिक्षक काययक्रम, गितिविध र पाठ्यपुस्तकहरूमा अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामुलक सामग्रीहरू
समावेश गने ।
१३.५.२.सञ्चार माध्यमहरूबाि अपाङ्गता सम्बिन्ध जनचेतनामुलक सामग्रीहरू सम्प्रेण गनय प्रोत्सािहत गररने र
अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतना अिभयानको लािग सञ्चारमाध्यसुँग साझेदारी र सहकायय बढाइनेछ ।
१३.५.३.िविभन्न जनचेतनामुलक अिभयान र काययक्रमहरू सञ्चालन गनय गैर सरकारी िनकाय र नागररक
समाजसुँग साझेदारी गने ।
१३.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१३.६.१.सरकारी कमयचारी, राजनैितक काययकताय, नेता लगायत समाजका िविभन्न सरोकारवालािनकायहरूमा
अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनाको स्तरमा वृिि हनेछर अपाङ्गता भएका व्यििहरूले राज्यबाि पाउने
सेवा र व्यवहारमा सुधार हनेछ ।
१३.६.२.नागररक समाज, समुदायर पररवारको तहमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई हेने दृिष्टकोणमा
सकारात्मक पररवतयन आउनेछ जसले गदाय अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार प्रवियनमा नागररक
समाज, समुदाय र पररवारको सहयोग वढ्नेछ ।
१३.७.कायययोजना
क्रम
१

२

कृ याकलाप
िवद्याथी के िन्रत
अपाङ्गता सम्बन्धी
जनचेतना काययक्रमहरू
सञ्चालन गने र समुदायमा
हने अपाङ्गता सम्बन्धी
जनचेतनामुलक
काययक्रमहरूमा
िवद्याथीहरूलाई सहभागी
गराउने ।

िजम्मेवार िनकाय

िवद्यालय र िवद्याथी
माफय त समुदायमा
अपाङ्गता सम्बिन्ध
जनचेतनामुलक काययक्रम

िशक्षा िवभाग, मिहला

िशक्षा िवभाग, मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय

सहयोगी िनकाय
बालबािलका र
िशक्षाको क्षेत्रमा काम
गने िविभन्न गैर

कायायन्वयन अविध
२०७३ सालबाि
िनरन्तर

अनूगमन सूचक
सञ्चािलत
काययक्रमहरूको संख्या
र लाभािन्वत
व्यििहरूको संख्या

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

सञ्चािलत
काययक्रमहरू र
सहभागी
िवद्याथीहरूको

सरकारी िनकायहरू,
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने गैर सरकारी
िनकायहरू,
िवद्यालयहरू, िजल्ला

बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय

िशक्षा कायायलय आदद
बालबािलका र
िशक्षाको क्षेत्रमा काम
गने िविभन्न गैर
सरकारी िनकायहरू,
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सञ्चालन गने

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने गैर सरकारी

संख्या

िनकायहरू,
िवद्यालयहरू, िजल्ला
िशक्षा कायायलय आदद
अपाङ्गता सम्बिन्ध
जनचेतना जगाउने

मिहला बालबािलका तथा

नेपाल चलिचत्र बोडय,

समाजकल्याण मन्त्रालय,

चलिचत्र, िेली सृङ्खला,

चलिचत्र कलाकार

सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय

संघ, अपाङ्गता

डकु मेिन्र र िचत्रकला,
नािकहरूको िनमायणमा
सहयोग र प्रोत्साहन गने
नगर तथा गाउुँ पािलका
के िन्रत अपाङ्गता सचेतना
सम्बन्धी काययक्रम सञ्चालन
गने गराउने ।

आम सञ्चार माध्यमहरू
माफय त अपाङ्गता सम्बन्धी
सचेतनामुलक सन्देशर
काययक्रमहरू प्रशारण गने

मिहला बालबािलका तथा

क्षेत्रमा काम गने गैर
सरकारी िनकायहरू
आदद ।
राििय अपाङ्ग

समाजकल्याण मन्त्रालय,

महासंघ नेपाल,

मिहला तथा बालबािलका

स्थानीय स्तरका
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काययरत राििय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू ।

कायायलय, संघीय
मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय र यसका
स्थानीय िनकायहरू ।
मिहला बालबािलका तथा

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

प्रोत्साहनका
काययक्रमहरू

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

सञ्चािलत
काययक्रमहरूको
प्रकार, संख्या र
लाभािन्वत
व्यििहरूको प्रकार र
संख्या

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

समाजकल्याण मन्त्रालय,
सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय

आम सञ्चारका
माध्यमहरूबाि
प्रशाररत र प्रकािशत
सन्देशमुलक
जानकारीहरूका
प्रकार, गुणस्तर र

अपाङ्गता सम्बन्धी
जानकारीमुलक उत्कृ ष्ट

िविभन्न सरोकारवाला

पुस्तक, लेख र

पुरस्कार सम्बन्धी गुठीहरू
आदद ।

रचनाहरूलाई प्रोत्साहन र
पुरस्कृ त गने ।
नेपालका कानुन तथा
नीितहरूमा अपाङ्गताको
सवालमा भएका
व्यवस्थाहरूको बारे मा
जनमानसमा जनचेतना
बढाउन र क्षमता िवकास
गनय पहुँचयुि ढाुँचामा
काययक्रमहरू सञ्चालन गने

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

मन्त्रालय तथा िनकायहरू,

मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय र
िवभागहरू अन्य िवषयगत
मन्त्रालयहरू

सरकारका स्थानीय
िनकायहरू, राििय
अपाङ्ग महासंघ
नेपाल, अपाङ्गता
भएका व्यििका
संस्थाहरू र
सम्बिन्धत अन्तरायििय
तथा राििय गैर
सरकारी िनकायहरू ।
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२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

संख्या
उत्पाददत तथा
पुरस्कृ त लेख रचना र
पुस्तकहरू

िनमायण गररएका
प्रकाशन तथा
प्रशारण सामग्री ।
िवतरण गररएको
अिभलेख । सम्पन्न
गररएका
अिभमुखीकरण,
तािलम, गोष्ठी र
अन्तरकृ याहरू र
यसबाि लाभान्निवत
व्यिि तथा
िनकायहरूको संख्या
।

१४: शसििकरण
१४.१.वतयमान अवस्था
क) जीवनका िविभन्न पक्षहरूमा अन्य व्यििसरह अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई पिन समान आधारमा सहभागी
गराउन र उत्पादनशील र सकृ य जीवन ज्यून सक्षम बनाउन उनीहरूको शसििकरण गनुय जरूरी हन्छ । व्यिित्व
िवकास, नेतृत्व िवकास देिख िलएर राजनैितक, सामािजक, सांस्कृ ितक तथा आर्थथक गितिविधहरूमा समान रूपमा
भाग िलन सक्षम बनाउन तथा अपाङ्गताको आधारमा हने िवभेदको िवरूिमा स्वयम लड्न सक्षम तुल्याउन
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको शसििकरणका लािग िवशेष नीित तथा काययक्रमहरू बनाउन आवश्यक छ ।
ख) यसै सन्दभयमा मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई आफ्ना
अिधकारको वारे मा जानकार बनाउने र राज्यले उनीहरूका लािग उपलब्ध गराएका सेवा सुिवधाहरूको वारे मा
सूसूिचत भई स्थानीय स्तरमा आफ्ना अिधकारहरू दावी गनय सक्षम तुल्याउन अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
र सेवा सुिवधा सम्बन्धी िविभन्न प्रकाशन सामग्रीहरू प्रकाशन गरर िवतरण गदै आएको छ ।
ग) अपाङ्गता भएका व्यििको अिधकार सम्बन्धी महासंिधको वारे मा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले जानकारी
हािसल गराउन राििय अपाङ्ग महासंघ माफय त िविभन्न काययक्रमहरू सञ्चालन गदै आएको छ भने िेलीिभजन र
रे िडयो काययक्रम माफय त िविभन्न सूचनाहरू िनरन्तर प्रवाह गरररहेको छ । यसैगरर मन्त्रालयले समय समयमा
अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग लोक सेवा आयोगमा प्रितश्पधाय गनय सहज होस भिन लोकसेवा आयोग
तयारी कक्षा पिन सञ्चालन गदै आएको छ ।
घ) यस बाहेक राििय अपाङ्ग महासंघ लगाएतका गैर सरकारर िनकायहरू माफय त िविभन्न दातृ िनकायहरूको
सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको नेतत्ृ व िवकास, व्यिित्व िवकास, राजनैितक अिधकार, मानवअिधकार
जस्ता िवषयहरूमा पिन िविभन्न क्षमता िवकास सम्बिन्ध काययक्रमहरू सञ्चालन भैरहेका छन् ।

१४.२.मुद्दा तथा समस्या
क) अपाङ्गता भएका व्यििहरूका जीवनमा प्रभाव पाने िनणयय प्रकृ याहरूमा अझै पिन अपाङ्गता भएका
व्यििहरू वा ितनका प्रितिनिधहरूको पयायप्त पहुँच पुग्न सके को छैन । पररवार देिख समाज हुँदै राज्यस्तरसम्म
गररने नीित िनमायण र िनणयय िनमायणका िविभन्न तह र प्रकृ याहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सकृ य र
अथयपूणय सहभािगता संस्थागत हन सके को छैन । यसकाल लािग अपाङ्गता भएका व्यिि र उनीहरूका
अिभभावकहरूको िनणयय तथा नेतृत्व क्षमतामा वृिि गनुय जरूरी छ ।
ख) राज्यले ददएका सेवा सुिवधा र अिधकारहरूको प्रयोगको लािग व्यििसुँग यसको वारे मा पयायप्त सूचनाहरू र
यस्ता अिधकारहरू कसरी प्रयोग गने भन्ने वारे मा पयायप्त ज्ञान हनु जरूरी छ । यसैगरर समाजमा अपाङ्गताको
आधारमा िविभन्न प्रकारका िवभेदहरू व्याप्त छन जसको िवरूिमा कानुनी र सामािजक लडाइुँ लड्न
अपाङ्गता भएका व्यििहरू स्वयम सक्षम नभएका कारण पिन समाजमा िवभेद कम हन सके को छैन ।
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ग) अपाङ्गता भएका व्यििहरूले अन्य सरह सबै राजनैितक तथा आर्थथक अिधकारहरू समान रूपमा उपयोग गनय
पाउनु पछय तर यसको लािग अझै पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूमा अन्य सरह क्षमताको िवकास हन सके को
छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार प्रवियनको लािग स्वयम अपाङ्गता भएका व्यिि र

उनीहरुका समुह वा संस्थाहरूमात्र सक्षम भएर हुँदन
ै । अिभभावक, पररवार , समुदाय र राज्यका स्थानीय
िनकायहरू पिन त्यितकै सक्षम हनु आवश्यक छ ।हाम्रो देशमा समुदाय, पररवार र स्थानीय सरोकारवाला
िनकायहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यििका अिधकारका पक्षमा काम गनय सक्षम बनाउन अझै धेरै गनुयपने बाुँकी
छ।
घ) अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई समाजमा अन्य सरह मानवअिधकार, सेवा सुिवधा र अवसरहरूमा समान
पहुँच स्थािपत हन रोकावि पैदा गने िविभन्न अवरोधहरू छन् जसमा भौितक अवरोधहरू, दृिष्टकोणजन्य
अवरोधहरू, संस्थागत अवरोधहरू र सञ्चार सुँग सम्बिन्धत अवरोधहरू मुख्य रूपमा रहेका छन् । ियिनहरूको
अन्त्य नभएसम्म अपाङ्गता भएका व्यििहरूको समान रूपमा सशििकरण गनय सम्भव छैन ।
ङ) अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार प्रवियनका लािग पयायप्त कानुनी र नीितगत आधारहरू स्थािपत हन
सके का छैनन् भने भएका कानुनहरूको पिन पयायप्त रूमा कायायन्वयन हन सके को छैन । यसकोलािग राज्यका
िविभन्न िनकायहरूको पिन क्षमता िवकास गनुय त्यितकै जरूरी छ ।

१४.३.उिेश्य
१४.३.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको क्षमता िवकासर शसििकरण गरर िनणयय प्रकृ या, नेतृत्व लगायत समाज
र रािका िवकासका प्रकृ याहरूमा उनीहरूको सहभािगता र योगदानलाई प्रवियन गने।

१४.४.नीित
१४.४.१.व्यिित्व िवकास, सामािजक शसििकरण, िशक्षा, तािलम, नेतत्ृ व िवकास, सहभािगता, प्रितिनिधत्व,
िसकाइ आदानप्रदान, आर्थथक उपाजयन जस्ता मािनसको क्षमता िवकासमा सहयोग पुर्याउने
अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई प्राथिमकतामा राख्ने ।
१४.४.२.सबैको लािग पहुँचयुि र अवरोधमुि वातावरण िनमायणमा िवशेष जोड ददने ।
१४.४.३.सूचनामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँचमा वृिि गने ।

१४.५.रणनीितहरू
१४.५.१.क्षमता िवकास सम्बन्धी तािलम र अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगता गराउने ।
१४.५.२.अपाङ्गता भएका व्यिि तथा उनीहरूका संस्थाहरूको क्षमता िवकासको लािग लिक्षत काययक्रमहरूमा
जोड ददने ।
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१४.५.३.सावयजिनक सूचना प्रवाह तथा सञ्चारमा पहुँचयुि ढाुँचालाई प्रवियन गने ।
१४.५.४.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार रक्षा र प्रवियनको लािग काम गनय राज्यका िनकायहरूको
क्षमता िवकासमा जोड ददने ।
१४.५.५.पहुँचयुि सडक, सावयजिनक संरचना र यातायात सेवालाई िवशेष प्रवियन गने ।
१४.५.६.मानवअिधकार िशक्षा लगायत कानुनी िशक्षामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगतामा जोड ददने

१४.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१४.६.१.िनणयय प्रकृ या, नीित िनमायण, राजनैितक नेतृत्व लगायत समाजक िविभन्न तह र क्षेत्रमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको सहभािगता बढ्नेछ ।
१४.६.२.सावयजिनक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको समान सहभािगतामा वृिि भई समाजमा अन्य
सरह योगदान गनय सक्षम हनेछन
१४.६.३.आफ्ना अिधकार, कानुनी सेवा, मानवअिधकार र राज्यले ददएका सेवा सुिवधा र अवसरहरूको वारे मा
अपाङ्गता भएका व्यििहरूमा पयायप्त जानकारी हनेछ ।
१४.६.४.राज्यका िनकायहरू अपाङ्गता भएका व्यििका आधारभूत अिधकारहरूलाई सम्बोधन गनय सक्षम
हनेछन् ।

१४.७.कायययोजना
क्रम
१

कृ याकलपाहरू
स्थानीय स्तर देिख के न्रीय स्तर
सम्म िविभन्न िनकायमा हने
समावेशी िनणयय प्रकृ याहरूमा
अपाङ्गता भएका व्यिि तथा
ितनका प्रितिनिधहरूको
प्रितिनिधत्व सुिनिित गनय नीित

िजम्मेवार िनकाय
कानुन तथा न्याय

सहयोगी िनकाय

मन्त्रालय, िविभन्न

कायायन्वयन अविध
२०७५ सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

िवषयगत मन्त्रालय र
स्थानीय िनकायहरू ।

िनयम, िनदेिशका र
काययिविधहरूमा सुधार वा
पुनरावलोकन गने ।

अनुगमन सूचक
समावेशी प्रकृ ितका
िनणयय
प्रकृ याहरूमा
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको
प्रितिनिधत्व
सुिनिित हनेगरर
िनधायरण गररएका
कानुन, नीित,
काययिविध,

२

लोकसेवा आयोग पास गरे का

सामान्य प्रशासन

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

नयाुँ कमयचारी, पुराना कमयचारी,

मन्त्रालय, शैिक्षक

िशक्षक लगायत सरकारी सेवामा
रहेका सबै कमयचारीहरूलाई
ददइने पेशासुँग सम्बिन्धत
तािलमहरूमा अपाङ्गता
सम्बिन्ध आधारभूत तािलम

जनशिि तािलम के न्र
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िनदेशन र
प्रकृ याहरू ।
सञ्चािलत
तािलमहरू र
लाभान्तिवत
कमयचारीहरूको
संख्या

३

४

अिनवायय रूपमा समावेश गने ।
अपाङ्गता भएका व्यििहरूले
सञ्चालन गरे का संस्थाहरूको
संस्थागत क्षमता िवकासका लािग
िविभन्न काययक्रमहरू सञ्चालन गने
।
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
नेतृत्व क्षमता िवकासको लािग
तािलमहरू सञ्चालन गने ।

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काययरत अन्तरायिि
गैर सरकारी

२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

संचािलत िविभन्न
क्षमता िवकासका
काययक्रमहरुको
संख्या

२०७३ सालदेिख
िनरन्तर

सञ्चािलत िविभन्न
तािलमहरूको
संख्या र
तािलमबाि
लाभािन्वत
संस्थाहरू

िनकायहरू,
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काययरत अन्तरायिि
गैर सरकारी

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

िनकायहरू,
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल
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१५: खेलकु द, मनोरञ्जन तथा फु सयद
१५.१.वतयमान अवस्था
क) अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा ३० को उपधारा
५ ले पक्षरािहरूले अन्य सरह अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई पिन मनोरञ्जनात्मक गितिविध र
खेलकु दमा सहभागी गराउनको लािग िविभन्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गनुय पने प्रावधान
उल्लेख गरेको छ । जस अन्तगयत मुलप्रवाहका खेलकु द काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूलाई सहभागी गराउने, अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग िवशेष खेलकु द आयोजना
गने र यसको लािग उपयुि तािलम र प्रिशक्षणको व्यवस्था गने, खेलकु द मनोरञ्जन र पययिकीय
स्थलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको पहुँच सुिनिित गने, िवद्यालय प्रणालीिभत्र अन्य
वालबािलका सरह अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई पिन िविभन्न खेलकु द तथा
मनोरञ्जनकका कृ याकलापहरूमा सहभागी गराउने जस्ता मुख्य प्रावधानहरू रािखएका छन् ।
ख) नेपालको खेलकु द िवकास ऐन २०४८ मा अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग िविभन्न
प्रितयोिगता र तािलम सञ्चालन गरर खेलकु दको िवकास गने र त्यस्ता खेलकु दहरूको महत्वको
वारे मा प्रचार प्रसार गने भिन व्यवस्था गररएको छ । यसैगरर खेलकु द िवकास िनयम २०४९ मा
अपाङ्गता भएका र सुस्त मनिस्थित भएकाहरूका लािग िवशेष खेलहरूको आयोजना गने
भिनएको छ । राििय खेलकु द नीितमा पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई खेलकु दमा
सहभािगता गराउन के िह प्रावधानहरू समावेश गररएका छन् ।
ग) राििय खेलकु द पररषदले अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग खेलकु दको िवकास गनय र
उनीहरूलाई खेलकु दमा सहभागी गराउनको लािग यस सुँग सम्बिन्धत संघ संस्थाहरूलाई के िह
अनुदान ददई गैर सकारी संस्था माफय त िवशेष खेलकु दहरूको आयोजना गदै आएको छ । िवशेष
खेलकु द सिमितमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको प्रितिनिधत्व रहेको छ ।
घ) नेपालमा गैर सरकारी क्षेत्रले अपाङ्गता भएका व्यििहरूको खेलकु दको िवकासको लािग के िह
राम्रा र सफल प्रयासहरू गदै आएको छ । नेपालमा दृिष्टिवहीनहरूले खेल्ले दक्रके ि, ह्वीलिचयर
वास्के िवल, ह्वीलिचयर दौड, वोिसया खेललाई गैर सरकारी क्षेत्रले िनकै राम्रोसुँग स्थािपत
गररसके को छ र कितपय अन्तरायििय प्रितयोिगतामा नेपाली अपाङ्गता भएका खेलाडीहरूले भाग
िलई उत्कृ ष्ट प्रदशयन गदै र पिहलो दोस्रो उपािधहरू समेत हािसल गनय सफल भएका छन् ।
१५.२.मुद्दा तथा समस्या
क) हाम्रो समाज र समुदायमा अपाङ्गतालाई असक्षमतासुँग जोडेर हेने र व्याख्या गने गररएको
हनाले अपाङ्गता भएका व्यििहरूले खेल खेल्न स्दैनन् वा उनीहरू खेलकु दका लािग योग्य
छैनन् भन्ने जस्ता धारणाहरूले जरा गाडेको छ ।
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ख) राििय खेलकु द पररषद अन्तगयत िवशेष खेलकु द सिमित गठन भएको भएतापिन बजेि ठोस
काययक्रमहरूको अभावमा उि सिमितले अपाङ्गता भएका व्यििहरूको खेलकु दको िवकासमा कु नै
उल्लेख्य काम गनय सके को छैन ।
ग) राज्यले पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरुको खेलकु दको िवकासका लािग भनेर के िह फु िकर
कामहरू बाहेक योजनाबि रूपमा कु नै ठोस काययक्रमहरू ल्याउन सके को छैन । गैर सरकारी
क्षेत्रबाि के िह राम्रा प्रयासहरू भैरहेको भएतापिन त्यसको व्यावसाियक िवकास, प्रचारप्रसार र
तािलम तथा प्रिशक्षणको लािग सरकारको तफय बाि पयायप्त सहयोग प्राप्त हन सके को छैन । जसको
फलस्वरूप िय राम्रा प्रयासहरू िजल्ला वा गाउुँ स्तरसम्म पुग्न सके का छैनन् ।
घ) अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गरररहेका अन्तरायििय िनकायहरूले पिन अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
खेलकु दको िवकासमा पयायप्त चासो देखाइरहेको अवस्था छैन ।
ङ) नेपाल सांस्कृ ितक, धार्थमक र पययिकीय दृिष्टकोणबाि असाध्यै संभावना भएको देश भएतापिन
सांस्कृ ितक, धार्थमक र पययिकीय स्थलहरू अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग पहुँचयुि छैनन ।
यसले एकाितर अपाङ्गता भएका व्यििहरूको यस्ता स्थलहरूसम्मको पहुँचलाई िसिमत
गरररहेको छ भने अकोितर िवदेशबाि नेपाल हेनय आउने अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई समेत
अवरोधहरू सृजना गरररहेको छ । यसबाि पययिकीय क्षेत्रले आफ्ना ग्राहकहरू त गुमाएको छ नै
साथ साथै नागररकहरूको सांस्कृ ितक अिधकारलाई समेत कु िण्ठत गरेको छ ।
१५.३.उिेश्य
१५.३.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको खेलकु द, सांस्कृ ितक र मनोरञ्जनात्मक गितिविधहरूमा पहुँच
अिभवृिि गदै उनीहरूको क्षमता, प्रितभा लगायत सामािजदककरण र सावयजिनक
सहभािगतालाई प्रवियन गनुय ।
१५.४.नीित
१५.४.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूलािग िवशेष खेलकु दको िवकास र प्रवियन गनय सरकारी लगानीमा
अिभवृिि गररनेछ र साथै राििय तथा अन्तरायििय गैर सरकारी सरोकारवाला
िनकायहरूसुँगको समन्वय र सहकायय बढाइनेछ ।
१५.४.२.खेलकु द सम्बिन्ध योजना िनमायण र िनणयय प्रकृ याहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
सहभािगता र प्रितिनिधत्व बढाइनेछ र यसको लािग अपाङ्गता भएका व्यििहरुको खेलकु दको
लािग काम गरररहेका संघ संस्थाहरूसुँग समन्वय र सहकायय गररनेछ ।
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१५.४.३."पहुँचयुि पययिन" भन्ने मुल नारा सिहत सांस्कृ ितक क्षेत्र वा स्थलहरू, धार्थमक तथा ऐितहािसक
स्थल, खेलकु द तथा मनोरञ्जन स्थलहरू र पययिकीय स्थानहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको समान पहुँच सुिनिित गररनेछ ।
१५.४.४.मनोरञ्जनात्मक र सांस्कृ ितक गितिविधहरुमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभागीता र
संलग्नता सुिनिित हने वातावरण सृजना गनय मनोरञ्जनात्मक सामग्री र गितिविधहरूलाई
संभव भएसम्म पहुँचयुि र अपाङ्गता मैत्री बनाउन आवश्यक पहलहरू गररनेछ ।
१५.५.रणनीित
१५.५.१.गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रयासमा हुँदै आएका िवशेष खेलकु दहरूको थप िवकास र प्रवियनका
लािग संस्थागत अनुदानमा वृिि गने ।
१५.५.२.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको खेलकु दको िवकासको लािग िवशेष खेलकु द सिमितलाई थप
समावेशी र अिधकार सम्पन्न बनाउुँ दै क्षमता िवकास गरर उि सिमितको सकृ यतालाई
बढाइनेछ ।
१५.५.३.िवशेष खेलकु दको आयोजनालाई िवस्तार गने र खेलाडी, प्रिशक्षक र व्यवस्थापकहरूको क्षमता
िवकास गने ।
१५.५.४.अपाङ्गता भएका व्यििका सांस्कृ ितक, खेलकु द लगायत अन्य प्रितभाहरूलाई समाजमा
उजागर गराइनेछ ।
१५.५.५.पहुँचयुि पययिनलाई प्रवियन गररनेछ र पययिकीय, एितहािसक स्थल, धार्थमक स्थल र
होिेलहरूलाई भौितक रूपमा पहुँचयुि बनाइनेछ ।
१५.५.६.िवद्यालयस्तरमा सञ्चालन हने खेलकु द तथा मनोरञ्जनात्मक गितिविधहरूमा अपाङ्गता भएका
बालबािलकाहरूलाई समान रूपमा सहभागी गराइनेछ ।
१५.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१५.६.१.अपाङ्गता भएका वालकािलका/व्यििहरूको खेलकु द, मनोरञ्जन तथ सांस्कृ ितक
गितिविधहरूमा सहभािगतामा वृिि हनेछ ।
१५.६.२.िवशेष खेलकु दको िवकास र िवस्तार भई स्थानीय स्तरका अपाङ्गता भएका व्यििहरू यसबाि
लाभािन्वत हनेछन् ।
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१५.६.३.अपाङ्गता भएका खेलाडी तथा व्यििहरूले समाजमा आफ्ना प्रितभा र सीपहरू प्रदशयन गने
अवसर पाउनेछन जसले समाजमा अपाङ्गता प्रित सकारात्मक पररवतयन ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।
१५.६.४.आन्तररक पययिनमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगतामा अिभवृिि भई पययिन
प्रवधयनमा सघाउ पुग्नेछ ।
१५.७.कायययोजना
क्रम

कृ याकलपाहरू

िजम्मेवार िनकाय

सहयोगी िनकाय

१

िवशेष राििय खेलकु दको
आयोजना गने

यूवा तथ खेलकु द

िवशेष खेलकु द र
िवकासमा काम
गरररहेका राििय
तथा अन्तरायििय
गैर सरकारी
िनकायहरू र अन्य
सरोकारवालाहरू
िवशेष खेलकु द र
िवकासमा काम
गरररहेका राििय
तथा अन्तरायििय
गैर सरकारी
िनकायहरू र अन्य
सरोकारवालाहरू
िवशेष खेलकु द र
िवकासमा काम
गरररहेका राििय
तथा अन्तरायििय
गैर सरकारी
िनकायहरू र अन्य
सरोकारवालाहरू
िवशेष खेलकु द र
िवकासमा काम
गरररहेका राििय
तथा अन्तरायििय
गैर सरकारी
िनकायहरू र अन्य
सरोकारवालाहरू

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद र
िवशेष खेलकु द सिमित

२

३

४

५

िवशेष खेलकु दकालािग
व्यवस्थापक र प्रिशक्षकहरू
तयार गने

यूवा तथ खेलकु द

अपाङ्गता भएका
खेलाडीहरूलाई िविभन्न
िवशेष खेलहरूमा तािलम र
प्रिशक्षण ददने ।

यूवा तथ खेलकु द

िवशेष खेलकु द सम्बन्धी
जनचेतनामुलक काययक्रम
आयोजना गने र
चेतनामुलक सामग्रीहरू
िनमायण गरर प्रचारप्रसार गने
।

यूवा तथ खेलकु द

खेलमैदान र कभडय
हलहरूलाई अपाङ्गता
भएका दशयक तथा खेलाडी
दुवैका लािग पहुँचयुि
बनाउने र िवशेष
खेलकु दहरू खेल्न र
आयोजना गनय िमल्नेगरर
िनमायण गने ।

यूवा तथ खेलकु द

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद र
िवशेष खेलकु द सिमित

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद र
िवशेष खेलकु द सिमित

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद र
िवशेष खेलकु द सिमित

भौितक योजना
तथा िनमायण

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद र
िवशेष खेलकु द सिमित

मन्त्रालय,
नगरपािलकाहरू,
शहरी िवकास
िवभाग

90

कायायन्वयन
अविध
२०७४
सालदेिख
िनरन्तर

अनुगमन सूचक

२०७६ साल
सम्ममा

तयार भएका
तािलमप्राप्त
व्यवस्थापक र
प्रिशक्षकहरूको
संख्या

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

तािलमप्राप्त
खेलाडीहरूको
संख्या

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

जनचेतनामुलक
काययक्रम र
सामग्रीहरूको

आयोिजत िवशेष
राििय
खेलकु दहरू

संख्या, गुणस्तर र

२०७५ साल
सम्ममा सम्पन्न
गररसक्ने

त्यसबाि
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।
पहुँचयुि
खेलमैदान र
कभडयहलहरूको
संख्या

६

७

८

९

िविभन्न पुनस्थायपना
के न्रहरूमा िवशेष
खेलकु दको प्रिशक्षण तथा
प्रितयोिगताहरू आयोजना
गने
िवशेष खेलकु दको प्रवियन
गने गैर सरकारी संस्था वा
िनकायहरूलाई संस्थागत
अनुदान उपलब्ध गराउने
िवद्यालय स्तरीय िवशेष
खेलकु दहरूको आयोजना गने
गराउने ।

यूवा तथ खेलकु द

बिहरा व्यििहरूको लािग
समेत पहुँचयुि हनेगरर
मनोरञ्जनात्मक तथा

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद र
िवशेष खेलकु द सिमित
यूवा तथ खेलकु द

िवशेष खेलकु द
सिमित

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

िशक्षा िवभाग

िवशेष खेलकु द
सिमित

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

संस्कृ ित पययिन तथा
नागररक उड्यान
मन्त्रालय

नेपाल चलिचत्र
िवकास बोडय

२०७३
सालदेिख
िनरन्तर

संस्कृ ित पययिन तथा
नागररक उड्यान
मन्त्रालय

होिेल एशोिसएसन
नेपाल

२०७८ सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

मन्त्रालय, राििय
खेलकु द पररषद

सन्देशमुलक िसनेमा,
डकु मेिन्र, िेली सृङ्खला,
म्युिजक िभिडयो आददमा
सबिाइिलहरु राखेर
उत्पादन गराउन सम्बिन्धत
सरोकारवालाहरूलाई
उत्प्रेररत गनय र यसको लािग
आवश्यक नीितगत व्यवस्था
गने ।
१०

धार्थमक स्थल, मनोरञ्जन
स्थलहरू, ऐितहािसक
स्थलहरू, होिेल तथा
रे ष्टुरेन्ि, िवमानस्थल
आददलाई नेपाल सरकारले
तोके को मापदण्ड अनुसार
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका लािग पहुँचयुि
बनाउने वा बनाउन लगाउने
।
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आयोिजत
प्रिशक्षण काययक्रम
र
प्रितयोिगताहरूको
संख्या ।
उपलब्ध संस्थागत
अनुदानको मात्रा

आयोिजत
िवद्यालयस्तरीय
िवशेष
खेलकु दहरूको
संख्या ।
स्वीकृ त नीितगत
व्यवस्था र सो
नीितगत
व्यवस्थालाई
कायायन्वयन
गरररहेका संस्था
र उनीहरूका
उत्पाददत सेवाहरू
।

अपाङ्गता मैत्री
बनाइएका
पययिकीय
स्थलहरूको संख्या
।

१६: सहायक सामग्री र सहयोगी सेवाहरू
१६.१.वतयमान अवस्था
क) सहायक सामग्री अपाङ्गता भएका व्यििहरूको दैिनक जीवनलाई सहज बनाउन र सावयजिनक जीवनमा
सहभागी हन सहयोग पुर्याउने अपररहायय वस्तु वा सुिवधा हो । अपाङ्गताको प्रकृ ित र गम्भीरता अनुसार
सहायक सामग्रीहरू फरक फरक हन्छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफ्नो दैिनक जीवनमा
प्रयोग गरररहेका सहायक सामग्रीहरूमा बैशाखी, ह्वीलिचयर, ्यािलपर, एल्वो क्रचेस, सेतो छडी, श्रवण
यन्त्र, लठ्ठी, वाकर, िवशेष प्रकारको जुत्ता, कृ तृम हात वा खुट्टा, ्याथेिर, िवशेष प्रकारको मेच र िवशेष
प्रकारका सफ्िवेयरहरू पछयन ।
ख) नेपाल सरकारलेिविभन्न दातृ िनकायको सहयोगमा राििय अपाङ्ग कोष माफय त िविभन्न िजल्लामा
ह्वीलिचयर, वैशाखी, सेतो छडी, िवशेष प्रकारको जुत्ता, कृ तृम हात खुट्टा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको
छ भने गैर सरकारी िनकायहरूले पिन यस्ता सामग्रीहरू िन:शुल्क िवतरण गदै आएका छन् । सहायक सामग्री
र कृ तृम हात खुट्टा, ्लािलपर, िवशेष प्रकारको जुत्ता आददको लािग मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण
मन्त्रालयले िविभन्न िवकास क्षेत्रमा गैर सरकारी स्तरबाि सञ्चािलत पुनस्थायपना के न्रर उनीहरूले सञ्चालन
गरे का काययशालाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउुँ दै आएको छ ।
ग) स्वदेशमै ह्वीलिचयर उत्पादनको लािग मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, अपाङ्गता भएका
व्यििहरूका संस्थाहरू र काठमाडौ िवश्विवद्यालयको पहलमा नमुना ह्वीलिचयर िनमायण गरर परीक्षण गने
काययहरू भैरहेका छन् । कितपय गैर सरकारी संस्थाहरूले स्वदेशमै दृिष्टिवहीन व्यििहरूले प्रयोग गने सेतो
छडीको पिन उत्पादन गरर िवतरण गने कामहरू गरररहेका छन् ।
घ) पूणय अपांगता भएका व्यिि र अित अशि अपांगता भएका व्यििहरूका लािग सहयोगी सेवा अपररहायय
आवश्यकता हो । व्यििगत सहयोगीहरूको सहयोगमा नै उनीहरूले आफ्नो दैिनक जीवनलाई सहज र सकृ य
बनाउन स्छन । िवकिसत देशहरूमा यो सेवा व्यावसाियक र संस्थागत भैसके को भएतापिन नेपालमा नयाुँ
हो । अपांगता क्षेत्रमा काम गने संस्थाहरूले यो सेवालाईसीिमत क्षेत्रमा उपयोग गरे को भएतापिन सरकारी
स्तरबाि सम्बोधन भैसके को छैन । अपांगता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धीले पिन
व्यििगत सहयोगी सेवालाई राज्यले सम्बोधन गनुयपने उल्लेख गरे को छ । नेपालमा हाल अपांगता भएका
व्यििहरूले यो सेवालाई राज्यले सम्बोधन गनुयपने र संस्थागत गनुयपने मागहरू रािखरहेका छन् । यसै
आवश्यकतालाई मध्यनजगर गरर मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले सहयोगी सेवा
सम्बन्धमा छु ट्टै िनदेिशका बनाउनको लािग पहल सुरूवात गरे को छ ।
१६.२.मुद्दा तथा समस्या
क) नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूले सहायक सामग्री अझै पिन अिधकारको रूपमा भन्दा पिन दया वा
कल्याणकारी अवधारणा अनुरूप पाइरहेका छन् । दुर दराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यििहरू अझै पिन
सहायक सामग्रीको पहुँचभन्दा बािहर छन् भने पाउनेहरूले पिन आफू ले चाहेको सहायक सामग्रीका लािग कु नै
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सावयजिनक काययक्रम नै कु नुयपने अवस्था छ । नेपालमा सहायक सामग्रीको मापदण्ड सम्बिन्ध कु नै पिन व्यवस्था
गररएको छैन र यसको आयात, उत्पादन र िवतरण सम्बन्धी कु नै प्रणाली पिन छैन । न्युनतम कस्तो
गुणस्तरको सहायक सामग्री हनुपने हो र हरे क व्यििले सहायक सामग्री कसरी प्राप्त गनुयपने भन्ने वारे मा सबैका
लािग समान रूपमा लागू हने िनदेिशका वा कानुनी व्यवस्था छैन । आफु लाई आवश्यक परे को वेलामै प्राप्त
गनुयपने िचज भएको भएतापिन कु नै व्यििलाई स्थानीय स्तरमा यदद सहायक सामग्रीको आवश्यकता पर्यो
भने कहाुँबाि प्राप्त गररने भन्ने वारे मा कु नै व्यवस्था छैन ।
ख) अपाङ्गताको अवस्था अनुसार सहायक सामग्रीहरू छनौि गनुयपने हन्छ । आफु लाई कस्तो प्रकारको सहायक
सामग्री उपयुि हन्छ वा हुँदन
ै त्यसको िनणयय गने पुरापुरी हक अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई हन्छ । यदद
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अवस्था अनुसार सहायक सामग्री भएन भने या त त्यो पूणय रूपमा उपयोग
गररदैन या त त्यसको उपयोगले शरीरमा थप खरािवहरू ल्याउन स्छ । सहायक सामग्रीहरू प्रदान गरे र मात्र
पिन पुग्दैन । कितपय सहायक सामग्रीहरू कसरी प्रयोग गने भन्ने वारे मा तािलम र अिभमुखीकरणको समेत
आवश्यकता पछय साथै सहायक सामग्रीहरूको सुरक्षा, ममयत र सम्भार सुँग जोडीएका पिन िविभन्न िवषयहरू
हन्छन् ।तर हाल भैरहेको िवतरणमा यस्ता कु राहरूमा ध्यान ददने संस्थाहरू ज्यादै कम मात्रामा छन् ।
ग) कितपय गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग िवशेष प्रकारले िनमायण गररएका ह्वीलिचयरहरूको
आवश्यकता पछय । तर नेपालमा सरकारले मागको आधारमा यस्ता ह्वीलिचयरहरू मगाएर आपूर्थत गने
प्रयासहरूको थालनी गरेको छैन । सरकार वा गैर सरकारी िनकायहरूले उपलब्ध गराउने सहायक
सामग्रीहरूले कु ल मागको िनकै सानो िहस्सा मात्र धान्न सके को हनाले धेरै अपाङ्गता भएका व्यििहरू
यसबाि बिञ्चत छन् ।
घ) व्यििगत सहयोगीको सहयोगमा अपांगता भएका व्यििहरूले अन्य व्यिि सरह सकृ य र उत्पादनशील जीवन
ज्यून सक्ने भएतापिन नेपालमा यो सेवा अझै पिन व्यावसाियक हन सके को छैन । राज्य स्तरमा र िविभन्न
सरोकारवाला िनकायहरूमा यस िवषयमा ज्यादै कम मात्रामा जानकारी छ । धेरैजसो अपांगता भएका
व्यििहरूलेआर्थथक अभावमा व्यििगत सहयोगीको रूपमा आफन्त र सािथभाईहरूको उपयोग गछयन । तर
यसरी गररएको सेवा अिधकार भन्दा पिन उपकार जस्तो देिखएको छ । व्यििगत सहयोगीहरूका लािग
पाररश्रिमक ददन नस्दा धेरै अपांगता भएका व्यििहरू अवसर र सेवा सुिवधाहरू िलनबाि बिञ्चत रहेको
अवस्था छ ।
१६.३.उिेश्य
१६.३.१.आवश्यकता अनुसार र गुणस्तरीय सहायक सामग्री र सहयोगी सेवाहरूको आपूर्थत माफय त अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको दैिनक गमनशीलता, सावयजिनक सहभािगता र दैिनक जीवनलाई सहज र स्वावलम्बी
बनाउनु ।
१६.४.नीित
१६.४.१.आवश्यकता अनुसारका सहायक सामग्री सके सम्म स्थानीय स्तरमानै िन:शुल्क उपलब्ध गराउने योजना,
संयन्त्र र पद्दितको स्थापना गररनेछ ।
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१६.४.२.सहायक सामग्रीहरुको स्वदेशमै उत्पादन गनय र यस िवषयमा अध्ययन तथा अनुसंधान गनय गैर
सरकारीिनकायहरू, िवश्विवद्यालयहरू र नीिज क्षेत्रलाई प्रोत्सािहत गररनेछ
१६.४.३.पूणय अपाङ्गता भएका र अित अशि अपाङ्गता भएका व्यििका लािग चािहने व्यििगत सहयोगी
सेवालाई क्रमश: व्यावसाियकरण गदै लिगनेछ र यस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउन र पररचालन गनय गैर
सरकारी िनकाय तथा नीिज क्षेत्रलाई प्रवियन गररनेछ ।

१६.५.रणनीितहरू
१६.५.१.सहायक सामग्रीको न्यूनतम गुणस्तर र िवतरण प्रणाली स्थािपत गरर यस काययमा संलग्न सबै
िनकायहरूलाई उि गुणस्तर र प्रणालीको दायरािभत्र ल्याइनेछ ।
१६.५.२.न्युनतम प्रत्येक िजल्लामा सहायक सामग्री िवतरण गने एउिा िनकाय तोदकनेछ र उि िनकायमाफय त वा
त्यसैको समन्वयमा िजल्लामा सहायक सामग्रीहरू िवतरण गने व्यवस्था िमलाइनेछ ।
१६.५.३.नेपालमै सहायक सामग्रीको उत्पान गने सदकने सम्भावनाको अध्र्ययन गरर संभव हने सहायक सामग्रीको
उत्पादनलाई प्रवधयन गररनेछ ।
१७.५.४.सहयोगी सेवा सम्बन्धी छु ट्टै िनदेिशकाको िनमायण गरर सोिह िनदेिशका अनुसार सहयोगी सेवाहरूको
आपूर्थत र प्रवियन गदै लिगनेछ ।

१६.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१६.६.१.अपाङ्गता भएका व्यििहरूले स्थानीय स्तरमानै सहायक सामग्रीहरू प्राप्त गनेछन् र यसको
उपलब्धतामा सहजता आउनेछ ।
१६.६.२.अपाङ्गता भएका व्यििहरूले आफू ले चाहेको र अनुकुल सहायक सामग्री चाहेको बेलामा प्राप्त गने
सक्नेछन ।
१६.६.३.अपाङ्गता भएका व्यििहरूको लािग गुणस्तरीय सहायक सामग्रीको आपूर्थतमा वृिि हनेछ ।
१६.६.४.स्वदेशमै सहायक सामग्रीको उत्पादनको लािग आधारहरू तयार हनेछन र उत्पादनको थालनी हनेछ ।
१६.६.५.अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग सहयोगी सेवाको उपयोगमा वृिि हनेछ र यस्ता सेवाहरू
सरकारी, गैर सरकारी दुवै क्षेत्रबाि उपलब्ध हनेछन् ।

१६.७.कायययोजना
क्रम
१

कृ याकलाप
सहायक सामग्री

िजम्मेवार िनकाय
मिहला बालबािलका

सहयोगी िनकाय
स्वास््य तथा
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कायायन्वयन अविध अनुगमन सूचक
२०७४ साल
स्वीकृ त काययिविध र

व्यवस्थापन तथा
िवतरण सम्बन्धी

तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय ।

मापदण्ड, काययिविध

३

४

५

सहायक सामग्री ,
यसको प्रयोग र
िहफाजत सम्बन्धी
जानकारीमुलक सामग्री
िनमायण तथा िवतरण
गने ।
नेपालमै उत्पादन गनय
सदकने सहायक
सामग्रीको उत्पादनको
लािग सम्भाव्यता
अध्ययन गरर नमुना
सहायक सामग्रीहरूको
िनमायण तथा परीक्षण
गने ।
सहायक सामग्रीहरूको
िवतरणको लािग
िजल्ला स्तरमा मिहला
बालबािलका
कायायलयलाई तोक्ने र
यसको लािग चािहने
आवश्यक प्रािविधक
मानवस्रोतको व्यवस्था
गने ।
सहयोगी सेवा
िनदेिशकाको िनमायण
तथा कायायन्वयन गने

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

सहयोगी सेवा
सम्बन्धमा तािलम,
जनचेतना तथा
अिभमुखीकरण
काययक्रमहरूको सञ्चालन

मापदण्ड

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काययरत अन्य गैर
सरकारी िनकायहरू
राििय अपाङ्ग

२०७३ साल
िभत्रमा गररसक्ने

िनमायण गररएको
सामग्री र िवतरण
गररएका संख्या

महासंघ नेपाल,

२०७५ साल देिख
िनरन्तर गने

अध्ययन सम्बन्धी

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काययरत अन्य गैर
सरकारी िनकायहरू
िवश्विवद्यालयहरू

मन्त्रालय,

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय,

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय, संघीय
मािमला तथा
स्थानीय िवकास
मन्त्रालय

६

राििय अपाङ्ग

िभत्रमा सम्पन्न
गररसक्ने

महासंघ नेपाल,

तथा िनयमन प्रणाली
िनमायण गने ।
२

जनसंख्या मन्त्रालय,

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय,
अपाङ्गता अिधकार
प्रवियन साखा

प्रितवेदन, पररक्षण
गररएका सहायक
सामग्रीहरूको प्रकार
र संख्या ।

पुनस्थायपनाको
क्षेत्रमा काम गने गैर
सकारी िनकायहरू

२०७४ साल
िभत्रमा तोदकसक्ने

तोदकएको िवतरण
प्रणाली र व्यवस्था
गररएका प्रािविधक
मानवस्रोतको
संख्या

स्थानीय स्तरमा
मिहला तथा
बालबािलका

२०७४ साल
िभत्रमा सम्पन्न
गररसक्ने

स्वीकृ त सहयोगी
सेवा िनदेिशका

२०७४ सालदेिख
िनरन्तर गने

सञ्चािलत
काययक्रमहरूको

कायायलय, िजल्ला
िवकास सिमित
रगाउुँ िवकास
सिमितहरू
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काययरत िविभन्न
सरोकारवाला
िनकायहरू
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संख्या, प्रकार र
लाभािन्वतहरूको
संख्या ।

१७: अपाङ्गता र िवपद् व्यवस्थापन
१७.१.वतयमान अवस्था
क) िविभन्न प्राकृ ितक तथा मानवजन्य िवपद्द्हरूबाि सबैभन्दा धेरै प्रभािवत हने र जोिखममा रहने समुदायमा
अपाङ्गता भएका व्यिि, ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, गभयवित वा प्रशुितको अवस्थामा रहेका मिहला,
िवरामी मािनसहरू पछयन् । नेपाल भुकम्पीय लगायत अन्य प्राकृ ितक जोिखमहरूको खतरामा रहेको देश
हो । नेपालमा िवपद् जोिखम न्युिनकरण सम्बिन्ध िविभन्न कानुन िनयम र िनयमावलीहरू िनमायण
गररएका छन् जसमा दैवी प्रकोप उद्दार ऐन २०३९, िवपद् जोिखम व्यवस्थापन राििय रणनीित २०६६,
राििय आपत्कािलत के न्र कायय सञ्चालन काययिविध २०७२, िजल्ला िवपद् व्यवस्थापन योजना तजुयमा
िनदेिशका २०६९ मुख्य हन । यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूलाई कायायन्वयन गनय के न्रमा तथा िजल्ला
स्तरमा िविभन्न सरकारी संयन्त्रहरूसकृ य छन् ।रािसंघीय िनकाय तथा अन्तरायििय तथा राििय
गैरसरकारी िनकायहरूले पिन यस क्षेत्रमा सरकारसुँग िमलेर वा स्वतन्त्र रूपमा िविभन्न कामहरू
गरररहेका छन् ।
ख) िवपद् जोिखम व्यवस्थापन राििय रणनीित २०६६ का मागयिनदेशक िसद्दान्तहरूमध्ये 'लैिङ्गक तथा
सामािजक समावेशीकरण' एउिाहो । यसै दस्तावेजको रणनैितक कृ याकलापमा िविभन्न लिक्षत
समुहहरुका लािग िवपद् जोिखम न्युिनकरण सम्बन्धी पाठ्याक्रमको िवकास गने तथा सबै
सरोकारवालाहरूको लािग प्रिशक्षण सञ्चालन गने र समाजमा िसमान्तकृ त श्रेणीमा रहेका दिलत मिहला
अपाङ्ग तथा सुिवधाबाि बिञ्चत समुह, बालबािलका, वृि वृिाहरू जस्ता अित सङ्किासन्न समुहहरूका
लािग प्राथिमकताका आधारमा िवपद् जोिखम न्युिनकरण सम्बन्धी िवशेष काययक्रमहरूको िवकास गरर
सञ्चालन गने उल्लेख गररएको छ ।
ग) संघीय मािमला तथा स्थानीय िवकास मन्त्रालयले लागू गरे को िजल्ला िवपद् व्यवस्थापन योजना तजुयमा
िनदेिशका २०६९ ले अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई पिन लिक्षत समुहको रूपमा पररभािषत गरे को छ ।
यसैगरर गृह मन्त्रालयले लागू गरे को िवपद्द्पूवयतयारीतथाप्रितकायययोजनातजुयमामागयिनदेशनले "िवपद्
प्रितकायय योजना तजुयमा
गदायअबलम्बनगररनेअिन्तमकाययशालाकोकाययसूिचकोपूवयतयारीमाबहिवषयगतिवषय(Crosscutting
Issue) तथालैिङ्गकमुद्घाअन्तगयतप्राकृ ितकप्रकोपकोआधारभूतकारणकोिवश्लेषणगदाय,
संकिासन्नतालेखाजोखागदाय,
क्षमतािवकासगदायरस्रोतपररचालनगदायअपाङ्गताभएकोव्यििकोआवश्यकतारक्षमतालाईमध्यनजरराख्नुपदय
छ।िवपद्द्पूवयतयारीतथाप्रितकायययोजनातजुयमा,
कायायन्वयनतथाअनुगमनकाहरे कचरणमामानवीयसहायतामासंलग्निनकायतथािवषयगतक्षेत्रकाअगुवासंस्था
हरुलेमिहला,पुरुष,
के िाके िीतथाअपाङ्गभएकाव्यििसिहतकासमुदायकोसदक्रयसहभािगताकोसुिनिितगनुयपदयछ।”भिन उल्लेख
गररएको छ । स्थानीयिवपद्द्जोिखमव्यवस्थापनयोजनातजुयमािनदेिशका, २०६८ ले लिक्षत समुहको
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पररभाषा गदै
“आर्थथकरुपमापछािडपरे कािवपन्नवगयकामिहलाएवंबालबािलकातथाआर्थथकरसामािजकरुपमािपछडीएकास
बैजातजाितकािवपन्नवगयहरु, ज्येष्ठनागररक, दिलत, आदीबासी, जनजातीअपाङ्गताभएकाव्यििहरु,
प्रकोपप्रभािवतवासंकिासन्नसमुदायतथाव्यििहरु, मधेसी, मुिश्लमजस्तावगय”भिन उल्लेख गरे को छ ।
घ) नेपाल पक्ष राि रहेको अपाङ्गता भएका व्यििहरुको अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा ११ ले
"पक्षरािहरूले अन्तरायििय मानवीय कानुन तथा अन्तरायििय मानवअिधकार कानुन लगायत अन्तरायिय
कानुन अन्तगयतका िजम्मेवारीहरू अनुसार शसस्त्र द्वन्द्व, मानवीय संकि तथा प्राकृ ितक िवपद्द्हरू घिेको
अवस्थाहरू लगायत जोिखमका अन्य अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको संरक्षण र सुरक्षा
सुिनिित गनय सम्पूणय आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गनेछन् ।" भिन उल्लेख गररएको छ ।
ङ) नेपालमा िवपद् व्यवस्थापनमा काम गने िविभन्न संयन्त्रहरूलाई हेनह
े ो भने यस िवषयमा काम गने मुख्य
के न्रीय िनकायहरूमा के न्रीय दैवी प्रकोप उद्दार सिमित, राििय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कायायलय,
गृह मन्त्रालय र संघीय मािमला तथा स्थानीय िवकास मन्त्रालय हन भने अन्य िनकायहरूमा जल तथा
शिि आयोग, िसचाइ मन्त्रालय, बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, िवज्ञान तथा प्रिविध
मन्त्रालय, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौितक योजना तथा िनमायण मन्त्रालय आदद पछयन् ।
यसैगरर स्थानीय िनकायहरूमा क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्दार सिमित, िजल्ला दैवी प्रकोप उद्दार सिमित,
िजल्ला िवकास सिमितका कायायलयहरू, िजल्ला प्रशासन कायायलयहरू, िजल्ला जनस्वास््य कायायलयहरू
यस िवषयमा िजम्मेवार िनकायहरू हन ।
च) २०७२ साल वैशाख १२ मा गएको भुकम्पले नेपालमा धेरै ठू लो मानवीय, भौितक तथा आर्थथक क्षित
गरे को छ । यस भूकम्पमा परर ८ हजार मािनसहरूको ज्यान गएको छ भने २२ हजार मािनसहरू घाइते
भएका छन् । भूकम्पबाि हजारौ ुँ अपाङ्गता भएका व्यििहरू नराम्रोसुँग प्रभािवत भएका छन भने पाुँच
हजार भन्दा बढी भुकम्पको कारणले थप अपाङ्गता भएको अनुमान गररएको छ ।

१७.२.मुद्दा तथा समस्या
क) अपाङ्गता भएका व्यिि, ज्येष्ठ नागररक, बालबािलका, गररवीको अवस्थामा रहेका मािनसहरू, गभयवित
वा सुत्के रर अवस्थामा रहेका मिहला, िवरामी व्यििहरू आदद िवपद् जोिखमबाि बढी प्रभािवत हने
समुहमा पछयन् । नेपालमा समयसमयमा घट्ने सान ठू ला प्राकृ ितक िवपद् होस वा मानव जन्य िवपद्
दुवैमा यो समुह बढी प्रभािवत हनेगरे को छ ।
ख) नेपालका िवद्यमान िवपद् व्यवस्थापन, िवपद् प्रितकायय योजना तजुयमार आपतकािलत कायय सञ्चालन सुँग
सम्बिन्धत ऐन, िनयम, कानुन, िनदेिशका आददमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई सङ्किासन्न
(vulnerable) समुहको रूपमा र लिक्षत समुहको रूपमा पररभािषत गररएतापिन व्यवहारमा
उनीहरूलाई ददइने प्राथिमकतार िवशेष संरक्षणहरूमा िनकै किम देिखने गरे को छ ।िवपद्द्को अवस्थामा
उद्दार काययमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई पयायप्त प्राथिमकता ददइुँदन
ै भने राहत िवतरण कायय पिन
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व्यविस्थत र अपाङ्गता छैनन् भन्ने कु रा गत २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्प पिात गररएको राहत
िवतरणमा अपाङ्गता भएका व्यििहरू बिञ्चत भएको अवस्थाले पुिष्ट गरे को छ ।
ग) िवपद् पिातका अवस्थाहरूमा प्रभािवत मािनसहरूलाईसुरिक्षत राख्नको लािग बनाइएका स्थानहरू
अपाङ्गता मैत्री नहनु, अस्थाई आवास, सरसफाइ सम्बन्धी व्यवस्था, पानीको सुिवधा, राहत िवतरण गने
स्थान र प्रणालीहरू, सौचालय आदद अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग पहुँचयुि नहुँदाउनीहरू िवपद्
पिातका अवस्थाहरूमा असाध्य कष्टकर जीवन बाुँ्न बाध्य हन्छन् ।
घ) िवपद्द्का अवस्थाहरूमा कसरी सुरिक्षत रहने भन्ने वारे मा सञ्चालित तािलम तथा अिभमुखीकरण
काययक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगता कम हने गरेको पाइन्छ भने यस्ता तािलम
तथा अिभमुिखकरणहरूमा अपाङ्गताको अवस्था, प्रकार र गम्भीरता अनुसार कसरी के कस्ता सुरक्षाका
उपायहरू अपनाउने भन्ने वारे मा िसकाउने गररदैन ।यस िवषयमा तयार गररने चेतनामुलक र सूचनामुलक
सामग्रीहरू बिहरा, दृिष्टिवहीन, बौििक अपाङ्गता भएका व्यिि, िनरक्षर मािनसहरू, अरिज्म प्रभािवत
व्यििहरूको समेत पहुँच बािहर हनेगछयन ।
ङ) सावयजिनक संरचनाहरू सबैका लािग पहुँच र प्रयोगमा सहज नभएको कारणले पिन िवपद्द्का
अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यिि, ज्येष्ठ नागररक, गभयवित वा सुत्के री मिहला, िवरामी
व्यििहरूलाई उद्दार गनय वा जीवन रक्षाको लािग काम गनय असहज हनेहनाले पिन यस्ता समुहहरूको
ज्यान िवपद्द्को अवस्थामा ज्यादै जोिखममा रहेको छ । िवपद् सम्बन्धी पूवय चेतावनीको लािग ददने
सूचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग (खास गरे र बिहरा व्यििहरूका लािग) नहनाले पिन
उनीहरू यसको थप मारमा परे का छन् ।
च) िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी पूवयतयारी, योजना िनमायण र अनुगमनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यिि वा
ितनका प्रितिनिधहरूको सहभािगता वा परामशय न्युन वा सुन्य हनेगरे को छ ।यसले गदाय अपाङ्गता
समावेशी िवपद् व्यवस्थापन वा पूवय तयारी योजनाहरू बन्न सके का छैनन् ।
छ) २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपिछ गएका सििशाली पराकम्पनहरूको कारणले भएका क्षितहरूले
अपाङ्गता भएका व्यििहरू नराम्रोसुँग प्रभािवत भएका छन् । २०० जना अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको मृत्यू भएको छ भने (राििय अपाङ्ग महासंघले जनाए अनुसार)५००० भन्दा बढी भूकम्पको
कारणले अपाङ्गता भएका अनुमान गररएको छ । भुकम्प पिातका अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यििहरूले खास गरे र पहुँचयुि अस्थाई आवास, राहत िवतरण, सौचालय र पानीको सुिवधा लगायत
सहायक सामग्रीको अभावको ठू लो सामना गनुयपरे को त्यहरू सावयजिनक भएका छन् ।

१७.३.उिेश्य
१८.३.१.िवपद्द्को अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूमािथ हने जोिखमलाई न्युनीकरण गनुय र अपाङ्गता
समावेशी िवपद् व्यवस्थापनलाई प्रवियन गनुय ।

१७.४.नीित
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१७.४.१.िवपद्द्का अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई उनीहरूको अपाङ्गताको गम्भीरताको
आधारमा उद्दार, राहत, पुनलायभ तथा पुनस्थायपनमा िवशेष प्राथिमकतामा रािखनेछ ।
१७.४.२.िवपद् व्यवस्थापन िविभन्न प्रकृ याहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाइनेछ र अपाङ्गता भएका व्यिि वा
ितनका प्रितिनिध संस्थाहरूको सहभािगतार प्रितिनिधत्वसुिनिितगररनेछ ।
१७.४.३. िवपद्द्का अवस्थाहरूमा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायहरूबाि अपाङ्गता भएका व्यििहरूसमेत
लाभािन्वत हनेगरर कसरी व्यविस्थत गने भन्ने बारे मा िवशेष जोड ददइनेछ ।

१७.५.रणनीित
१७.५.१.अपाङ्गता भएका व्यिि तथा सङ्किासन्न अवस्थामा रहेका समुहहरूको पिहचान तथा सूचना
प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१७.५.२.िवपद् पूवयतयारी सम्बन्धी योजना तजुयमा, अनुगमन लगायत िविभन्न गितिविधहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यिि वा उनीहरूका प्रितिनिधत्व र सहभािगता सुिनिित गररनेछ ।
१७.५.३. अपाङ्गता भएका व्यिि लगायत सबै समुह र वगयहरूलाई िवपद् व्यवस्थापनको अङ्ग बनाउन
समावेशी िवपद् व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ ।
१७.५.४.उद्दार र राहत िवतरण लगायत िवपदबाि प्रभािवतहरूका लािग गररने अस्थाई व्यवस्थालाई अपाङ्गता
मैत्री बनाइनेछ र पुनस्थायपना तथा पुनलायभका योजना र काययक्रमहरूलाई अपाङ्गता समावेशी
बनाइनेछ ।

१७.६.अपेिक्षत उपलब्धी
१७.६.१.िवपद्द्को अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूमािथ हने जोिखमको मात्रामा किम आउनेछ ।
१७.६.२.िवपद् व्यवस्थापन र पूवयतयारी सम्बन्धी गितिविधहरू अपाङ्गता समावेशी हनेछन् र यस्ता
गितिविधहरूमा हने िविभन्न चरणमा हने िनणयय प्रकयामा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको सहभािगता
बढ्नेछ ।
१७.६.३.िवपद् व्यवस्थापन, पूवयतयारी, िवपदको अवस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षा उपायहरू सम्बन्धी तािलम,
अिभमुिखकरण, जानकारी, सूचना आददमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको समान पहुँच पुग्नेछर यस्ता
तािलम र अिभमुखीकरणहरू अपाङ्गता मैत्री हनेछन् ।
१७.६.४.खुल्ला स्थानहरू,िवपद् प्रभािवतहरूका लािग बनाइने अस्थाई आवास,सरसफाइ सुिवधाहरू,सरकारले
संरक्षण गरे का सुरिक्षत खुल्ला स्थानहरू, सामुिहक आवासहरू आददमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
सहज र समान पहुँच हनेछ
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१७.७.कायययोजना
क्रम
१

कृ याकलाप
िवपद् व्यवस्थापनको
प्रयोजनको लािग
त्याङ्क सङ्कलन गदाय
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको अलग्गै
छु ट्याएर सङ्कलन गने ।

िजम्मेवार िनकाय
िजल्ला दैिव प्रकोप

सहयोगी िनकाय

उद्दार सिमित, के न्रीय

बालबािलका तथा
समाजकल्याण

दैवी प्रकोप उद्दार
सिमित

गृह मन्त्रालय, मिहला

कायायन्वयन अविध
२०७३ देिख
िनरन्तर

अनुगमन सूचक
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूसमेतको
अध्याविधक सूचना
तथा त्याङ्क िजल्ला
दैवी प्रकोप उद्दार
सिमितसुँग भएको
अवस्था ।

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

अपाङ्गता समावेशी
िवपद् व्यवस्थापनतथा
पूवय तयारी सम्बन्धी

मन्त्रालय, संघीय
मािमला तथा स्थानीय
िवकास मन्त्रालय,
राििय अपाङ्ग
महासंघ र अन्य
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने संस्थाहरू,

२

िवपद पूवय तयारी
सम्बन्धी िजल्ला र गाउुँ
स्तरमा बन्ने योजना
तजुयमा, तािलम,
अिभमुिखकरण आददमा
अपाङ्गता भएका व्यिि
र ितनका
प्रितिनिधहरूलाई
अिनवायय सहभागी
गराउने

गृह मन्त्रालय,के न्रीय

नेपाल रे डक्रस

दैवी प्रकोप उद्दार

सोसाइिी, राििय

सिमित, िजल्ला दैवी

अपाङ्ग महासंघ

प्रकोप उद्दार सिमित,

नेपाल, िवपद्

िजल्ला िवकास
सिमित, िजल्ला
प्रशासन कायायलय,
मिहला तथा
बालबािलका कायायलय

सिमितहरू, योजना
तजुयमा लगायत
तािलम तथा
अिभमुिखकरणहरूमा
सहभािग भएका
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको संख्या ।

व्यवस्थापनमा काम
गने िविभन्न गैर
सरकारी िनकायहरू,
मानवीय सेवामा काम
गने रािष्िय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू,

३

िवपद् पूवय तयारी
सम्बन्धी तािलम र
अिभमुखीकरण
काययक्रमहरू सबै
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको लािग
मैत्रीपूणय हनेगरर िनमायण
गरर सञ्चालन गने

गृह मन्त्रालय, के न्रीय

रािसंघीय िनकायहरू
नेपाल रे डक्रस

दैवी प्रकोप उद्दार

सोसाइिी, राििय

सिमित, िजल्ला दैवी

अपाङ्ग महासंघ

प्रकोप उद्दार सिमित,

नेपाल, िवपद्

िजल्ला िवकास
सिमित, िजल्ला
प्रशासन कायायलय,
मिहला तथा
बालबािलका कायायलय

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

व्यवस्थापनमा काम
गने िविभन्न गैर
सरकारी िनकायहरू,

िवषयवस्तुहरू,

मानवीय सेवामा काम
गने रािष्िय तथा
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू,
रािसंघीय िनकायहरू

४

सावयजिनक भौितक
संरचना र खुल्ला
स्थानहरू अपाङ्गता
भएका व्यिि लगायत
सबैका लािग पहुँचयुि
हनेगरर मापदण्ड अनुसार
िनमायण गने ।

आवास तथा भौितक
योजना

अन्य िविभन्न
िवषयगत

मन्त्रालय,संघीय

मन्त्रालयहरू, प्रधान

मािमला तथा स्थानीय

मन्त्री तथा मन्त्री

िवकास मन्त्रालय,

पररषदको कायायलय,

सहरी िवकास िवभाग,

सरकारका सबै

स्थानीय स्तरमा
िजल्ला िवकास

स्थानीय िनकायहरू,
भौितक िनमायणको
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सञ्चािलत तािलम
तथा
अिभमुखीकरणको
संख्या र त्यस्ता
तािलमहरूमा
समावेश गररएका
अपाङ्गता सम्बिन्ध

२०७३ सालबाि
िनरन्तर

तािलम दददा
अपानाइएको
अपाङ्गता समावेशी
मापदण्ड वा िविधहरू
।
िनर्थमत पहुँचयुि
सावयजिनक भौितक
संरचनाको सङ्ख्या ।

सिमित

क्षेत्रमा काम गरररहेका
गैरसरकारी संस्थाहरू,
रािसंघीय िनकाय,
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू,

५

६

उद्दार सिमित,िजल्ला

िनमायण व्यवसािय संघ
आदद ।
मिहला तथा
बालबािलका

िवकास सिमित,

कायायलय, स्थानीय

समुदायमा आधाररत
िवपद् व्यवस्थापनमा
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको सहभािगता
सुिनिित गने

िजल्ला दैवी प्रकोप

िवपद्द्का सम्बन्धमा ददइने
सबै दकिसमका सावयजिनक

गृह मन्त्रालयऽ सूचना
तथा सञ्चार मन्त्रालयऽ
सूचना िवभाग

सूचनाहरूलाई विहरा,

िजल्ला प्रशासन
कायायलय

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने गैर सरकारी
िनकायहरू ।
सरकारका सवै
स्थानीय िनकायहरू,

िवपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी िविभन्न
स्थानीय सिमितहरूमा
सहभागी भएका
अपाङ्गता भएका
व्यििहरुको संख्या

२०७३ साल देिख
िनरन्तर

िविभन्न वैकिल्पक
ढाुँचामा तयार
गररएका र प्रशारण
वा जारी गररएका
िवपद् सम्बन्धी
सावयजिनक सूचनाहरू
।

२०७३ साल बाि
िनरन्तर

पहुँचयुि खुल्ला

राििय अपाङ्ग

दृिष्टिविहन, बौििक

महासंघ नेपाल,

अपाङ्गता भएका,

अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने गैर सरकारी

अरिज्म प्रभािवत वा
िनरक्षर व्यििले समेत
वुझ्ने र ग्रहण गनय
िमल्नेगरर िविभन्न

२०७३ साल

संस्थाहरू, िवपद्

बैकिल्पक तररका (जस्तै

व्यवस्थापनमा काम
गने िविभन्न राििय
तथा अन्तरायििय

श्रव्य, दृश्य, िचत्र,

िनकायहरू, रािसंघीय
िनकायहरू ।

साङ्के ितक भाषा,
संकेतहरू आदद) र

७

माध्यमहरू अपनाइ प्रवाह
गने ।
िवपद्बाि प्रभािवत
व्यििहरूलाइ राख्न वा
िवपद् आउनु पूवय नै
मािनसहरूलाईलगेर राख्न
िनमायण गररएका खुल्ला
स्थान(evacauation
centers) वा सामुिहक
आवासहरू वा अस्थाई
वसोवासहरू राज्यले
तोके को मापदण्ड अनुसार
अपाङ्गता मैत्री र सबैको
लािग पहुँचयुि बनाउने ।

आवास तथा भौितक
योजना

अन्य िविभन्न
िवषयगत

मन्त्रालय,संघीय

मन्त्रालयहरू, प्रधान

मािमला तथा स्थानीय

मन्त्री तथा मन्त्री

प्रभािवतहरूका लािग
िनमायण गररने अस्थाई

िवकास मन्त्रालय,

पररषदको कायायलय,

आवासहरू, सरसफाइ

सहरी िवकास िवभाग,

सरकारका सबै

सुिवधाहरू, पहुँचयुि

स्थानीय स्तरमा
िजल्ला िवकास
सिमित

स्थानीय िनकायहरू,

सामुदाियक भवनहरू
आदद ।

भौितक िनमायणको
क्षेत्रमा काम गरररहेका

स्थानहरू, िवपद

गैरसरकारी संस्थाहरू,
रािसंघीय िनकाय,
अन्तरायििय गैर
सरकारी िनकायहरू,

८

राहत िवतरण िवतरण
प्रणालीलाई
अपाङ्गताभएका
व्यििहरूका लािग
पहुँचयुि बनाउन

गृह मन्त्रालय, के न्रीय
दैवी प्रकोप उद्दार
सिमित,नेपाली सेना,

िनमायण व्यवसािय संघ
आदद ।
िवपद् व्यवस्थापनमा
काम गने िविभन्न गैर
सरकारी िनकायहरू

नेपाल प्रहरी
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२०७५ साल सम्ममा
सम्पन्न गररसक्ने

तािलमहरूको संख्या
र लाभािन्वतहरूको
संख्या ।

९

आवश्यक नीितहरू
बनाउने
िवपद्द्को अवस्थामा
िविभन्न मानवीय सेवा
काम गने संघ संस्था,
स्वयमसेवक, उद्दार कमी
आददलाई अपाङ्गता
समावेशी िवपद्
व्यवस्थापन, उद्दार,
राहत, आवास आददको

१०

११

वारे मा आवश्यक तािलम
र अिभमुखीकरण काययक्रम
सञ्चालन गने ।
िवपदवाि प्रभािवत
व्यििहरूको लािग
आस्थाई आवास िनमायण
देिख िलएर यस्ता आवास
क्षेत्रहरूको अनुगमन
प्रकृ यामा अपाङ्गता
भएका व्यिि वा ितनका
प्रितिनिधहरूलाई
सहभागी गराउने ।

गृह मन्त्रालय, के न्रीय
दैवी प्रकोप उद्दार

२०७३ सालबाि
िनरन्तर गदै जाने

सञ्चािलत
अिभमुिखकरण
काययक्रमहरूको संख्या
र लाभािन्वतहरूको
संख्या

२०७४ साल सम्ममा
नीितगत व्यवस्था
गररसक्ने र िनरन्तर
कायायन्वयन गदै जाने
।

सञ्चािलत िविभन्न

२०७४ साल सम्ममा
नीितगत व्यवस्था
गररसक्ने र िनरन्तर
कायायन्वयन गदै जाने
।

स्वीकृ त नीितगत
व्यवस्था र िविभन्न
िवपद्द्का
अवस्थाहरूमा
लाभािन्वत हने
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको संख्या ।

सिमित, नेपाली सेना,
नेपाल प्रहरी, िविभन्न
मानवीय सेवाको
लािग काम गने गैर
सरकारी संघ
संस्थाहरू

गृह मन्त्रालय, के न्रीय
दैवी प्रकोप उद्दार
सिमित, पुन िनमायण
प्रािधकरण, िजल्ला
दैवी प्रकोप उद्दार
सिमित र िविभन्न
मानवीय सेवामा काम
गने संघसंस्थाहरू सबै
।

पुनस्थायपना, पुनलायभ,

गृह मन्त्रालय, के न्रीय

नगद सहयोग, आर्थथक

दैवी प्रकोप उद्दार

उपाजयन जस्ता
काययक्रमहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको
सहभािगता भएको
सुिनिित गने र राहत
िवतरण गरे को स्थान सम्म
राहत िलन आउन नसक्ने
अवस्थाका अपाङ्गता
भएका व्यििहरूका लािग
उनीहरू बसेको ठाउुँ सम्मै
राहत पुर्याउने व्यवस्था
गने ।

सिमित, पुन िनमायण
प्रािधकरण, िजल्ला
दैवी प्रकोप उद्दार
सिमित र िविभन्न
मानवीय सेवामा काम
गने संघसंस्थाहरू सबै
।
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अनुगमनका कामहरू,
अनुगमन प्रितवेदन र
सहभागी भएका
अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको संख्या ।

१८: सूचना र त्याङ्क
१८.१.वतयमान अवस्था
क) िवश्व स्वास््य संगठन र िवश्व वैङ्कले पिछल्लो समयमा सन २०११ मा अपाङ्गता सम्बन्धी िवश्वव्यापी
अध्ययन गरे को छ जस अनुसार िवश्वको कु ल जनसङ्ख्याको १५ प्रितशत मािनसहरू कु नै न कु नै रूपमा
अपाङ्गताको अवस्थामा बाुँिचरहेका छन भनेको छ । नेपालमा राििय जनगणना माफय त अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको समेत त्याङ्क संकलन गने काययको सुरूवात भएको छ । सन २०६८ सालको
जनगणनाले कु ल जनसंख्याको १.९४ प्रितशत मािनसहरू अपाङ्गता भएका छन भिन प्रितवेदन
सावयजिनक गरे को छ । सन २००१ मा राििय योजना आयोगको पहलमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको
अवस्था िवश्लेषण अध्ययन गररएको िथयो भने सन २०१४ र २०१५ मा नेपाल सरकार मिहला
बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र राििय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयि
ु पहल तथा
एफएफओ नवेको सहयोगमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको जीवनस्तर अध्ययन गररएको छ ।
यो अध्ययन नेपालका ५९ िजल्लाका ४००० घरधुरीमा गररएको हो । यस बाहेक नेपालमा गैर सरकारी
िनकायहरूबाि पिछल्लो समयमा अपाङ्गता क्षेत्रमा िविभन्न प्रकारका अध्ययनहरू हन थालेका छन्
१८.२.मुद्दा तथा समस्या
क) नेपालमा अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यििहरूको िवषयमा िनकै कम मात्रामा अध्ययन तथा
अनुसंधानहरू हन्छन् । यस िवषयमा अध्ययन र अनुसन्धानको संस्थागत पहलहरू र लगानी दुवैको अभाव
छ।
ख) एकाितर अपाङ्गता भएका व्यििहरूको िवस्तृत र उनीहरूको अवस्था प्रष्ट झल्कने सूचना र त्याङ्क
राज्यको कु नै िनकायसुँग छैन । जनगणनाले ल्याएको त्याङ्क एकाितर िविभन्न कारणले िवश्वबैंक र िवश्व
स्वास््य संगठनले गरे को अध्ययनको नितजा भन्दा िनकै कम छ भने उि त्याङकले अत्यन्तै सिमत मात्र
जानकारीहरू उपलब्ध गराउुँ छ ।
ग) अपाङ्गता भएका व्यििहरुको लािग सेवा सुिवधा प्रवाह गनय र उनीहरूका लािग प्रभावकारी नीित तथा
कायययोजना िनमायण गनय संख्या र उनीहरूको अवस्था सबै झल्कने प्रष्ट त्याङ्कको आवश्यक पछय । जस्तै
संख्या, अपाङ्गताको प्रकृ ित, गंभीरता, पुनस्थायपना, भौितकसुिवधा तथा सञ्चारमा पहुँच, औषिध
उपचार, सहायक समाग्री, सामािजक भेदभाव, िशक्षा, रोजगारी, स्वास््य, आय आजयन, आर्थथक अवस्था
आदद सबै िवषयहरूलाई सूचनामा समेिेर त्याङ्क र सूचनाहरू िलइएको छैन ।
घ) नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यििहरूलाई २०५७ सालदेिख पररचयपत्र उपलब्ध गराउन थालेको
भएतापिन यसको त्याङ्कलाई हालसम्म राम्ररी अध्याविधक गनय सदकएको छैन ।
ङ) सूचना प्रिविधलाई उपयोग गरर त्याङ्क र सूचनाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, िवश्वािसलो र चुस्त
बनाउन सदकने कयौ ुँ िवकल्पहरू हुँदाहुँदप
ै िन यस्ता िवकल्पहरूको राम्रो उपयोग गनय सदकएको छैन ।
च) पयायप्त सूचना र त्याङ्कको अभावमा एकाितर प्राथिमकताको आधारमा सेवा सुिवधाहरू उपलब्ध
गराउन करठनाइ भएको अवस्था छ भने अकोितर वास्तिवक अवस्थामा आधाररत रहेर नीित तथा
कायययोजनाहरू िनमायण गनय पिन सदकएको छैन ।
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१८.३.उद्देश्य
अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यििहरू सम्बन्धी सूचना र त्याङ्कहरूलाई व्यविस्थत र िवस्तृत बनाउने ।
१८.४.नीित
अपाङ्गता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र त्याङ्क सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापनलाई चुस्त, प्रभावकारी र
गुणस्तरीय बनाइनेछ ।
१८.५.रणनीित
सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै अपाङ्गता सम्बन्धी गुणस्तरीय अध्ययन तथा अनुसंधानहरूलाई प्रवियन गने र यस
िवषयमा के न्रीय त्याङ्क िवभाग र िवश्यिवद्यालयहरूको संलग्नतालाई बढावा ददने ।
राज्यको तफय बाि अपाङ्गता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा त्याङ्क सङ्कलनमा लगानीमा अिभवृिि गने ।
अध्ययन अनुसन्धान लगायत सूचना र त्याङ्कको व्यवस्थापनमा सूचना प्रिविधको उपयोगमा जोड ददने र
स्थानीय स्तरमा सूचना तथा त्याङ्क व्यविस्थत र अध्याविधक गनय आवश्यक व्यवस्था गने ।
१८.६.अपेिक्षत उपलब्धी
अपाङ्गता सम्बन्धी अध्ययन र अनुसंधानमा वृिि हनेछ र योजना िनमायणमा पयायप्त त्यगत आधारहरू प्राप्त
हनेछन् ।
अपाङ्गता भएका व्यििहरूको वारे मा िवस्तृत त्याङ्क स्थानीय तथा राििय दुवै तहमा अध्याविधक हनेछ
त्याङ्क अध्याविधक गने र सङ्कलन गने काम तथा प्रणालीहरूमा सूचना प्रिविधको उपयोग भई सूचना तथा
त्याङ्क व्यवस्थापन चुस्त, िछिो र छररतो हनेछ ।

१८.७.कायययोजना
क्रम
१

२

कृ याकलाप
अपाङ्गता सम्बन्धी छु ट्टै
िवस्तृत सभेक्षण गने

सरकार लगायत िविभन्न
संघ संस्था वा
िनकायहरूले गरे का
अपाङ्गता सम्बन्धी

िजम्मेवार िनकाय
योजना आयोग,
के न्रीय त्याङ्क
िवभाग

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय

सहयोगी िनकाय
मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

कायायन्वयन अविध
२०७५ साल

अनुगमन सूचक
सभेक्षण प्रितवेदन

२०७४ साल

स्थापना गररएको

मन्त्रालय, राििय
अपाङ्ग महासंघ
नेपाल र अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
िविभन्न राििय तथा
अन्तरायििय
सरोकारवाला
िनकायहरू
राििय अपाङ्ग
महासंघ नेपाल र
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गने िविभन्न
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सूचना के न्र, सूचना
के न्रका सेवा सतय र
काययिविध ।

राििय तथा
अन्तरायििय
सरोकारवाला
िनकायहरू

सभेक्षण, अध्ययन र
अनुसन्धानहरूबाि प्राप्त
सूचना, त्याङ्कहरूलाई

३

४

व्यविस्थत तथा पारदशी
गनय र िनयिमत िवश्लेषण
गनय एक अपाङ्गता
सम्बन्धी राििय सूचना
के न्रको स्थापना गने ।
गैर सरकारी क्षेत्र वा
िवश्विवद्यालयहरुलाई
अपाङ्गता सम्बन्धी
अध्ययन अनुसंधानमा
संलग्न गराउने तथा
प्रोत्साहन गने ।

जनगणनामा अपाङ्गता
भएका व्यििको त्याङ्क
र सूचनालाई अझ स्पष्ट र
िवस्तृत वनाउन
प्रश्नावलीमा थप सुधार

िशक्षा मन्त्रालय

के न्रीय त्याङ्क
िवभाग

६

७

अपाङ्गता पररचयपत्र
िवतरणको अिभलेखलाई
सफ्िवेयर माफय त राख्ने
व्यवस्था गने । र
अनलाइन डािावेस
िनमायण गरर सोझै के न्रमा
अध्याविधक हने व्यवस्था
गने ।
िविभन्न िनकायहरूमाफय त
िविभन्न सेवा सुिवधाहरू

अपाङ्ग महासंघ
नेपाल र अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
िविभन्न राििय तथा
अन्तरायििय
सरोकारवाला
िनकायहरू
राििय योजना

िवश्विवध्यालय र गैर
सरकारी क्षेत्रमा
काययरत अध्ययन तथा
अनुसंधान के न्रहरू
माफय त सरकारले
गरे का अपाङ्गता
सम्बन्धी अध्ययन तथा
अनुसंधानहरू ।

२०७६ साल

आयोग, मिहला
बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय, राििय

तथा तािलममा थप
सुधार गने ।

हरे क िजल्लामा
अपाङ्गता सम्बन्धी
त्याङ्क र सूचनाहरू
िनयिमत अध्याविधक गने
प्रणाली र संयन्त्र स्थािपत
गने

िनरन्तर काययक्रम

मन्त्रालय, राििय

गने, जनचेतना काययक्रम

५

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण

मिहला बालबािलका
तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय, मिहला
तथा बालबािलका
कायायलय ।

मिहला तथा
बालबािलका कायायलय

िविभन्न िवषयगत

अपाङ्ग महासंघ
नेपाल र अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
िविभन्न राििय तथा
अन्तरायििय
सरोकारवाला
िनकायहरू
अन्य स्थानीय सरकारी
िनकायहरू र
िजल्लामा अपाङ्गता
सम्बन्धी काम गने
संस्थाहरूऽ राििय
अपाङ्ग महासंघ
नेपाल र अपाङ्गता
क्षेत्रमा काम गने
िविभन्न राििय तथा
अन्तरायििय
सरोकारवाला
िनकायहरू
स्थानीय स्तरमा
अपाङ्गता क्षेत्रमा
काम गरररहेका संघ
संस्थाहरू
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२०७३ साल देिख

िजल्लामा स्थािपत
सूचना प्रणाली,
संयन्त्र, अध्याविधक
गररएका सूचनाहरू ।
उपयोग गररएको
सफ्िवेयर, अनलाइन
डािावेस प्रणाली

२०७३ साल देिख

उपयोग गररएको
सफ्िवेयर, सूचना
अध्याविधक गने
प्रणाली र संयन्त्र

२०७३ साल देिख

सेवाग्रािहहरूको
अिभलेखमा

पाउने सेवा ग्रािहहरूको
िववरणमा अपाङ्गता
भएका व्यििहरूको
िववरण अलग्गै छु ट्याएर
राख्ने व्यवस्था गने गराउने
।

मन्त्रालयहरू, सबै
स्थानीय िनकायहरू र
गैर सरकारी संस्थाहरू

बालबािलका तथा
समाजकल्याण
मन्त्रालय
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अपाङ्गता भएका
व्यििहरूको अलग्गै
छु रट्टने गरर सूचना र
त्याङ्क राख्ने प्रणाली
र उपकरणहरू
प्रयोगमा ल्याएको ।

खण्ड तीन
नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयन प्रकृ या
३.१. नीित कायायन्वयनको िजम्मेवारी तथा दाियत्व
क) यो नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयनमा िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयहरू, िवभागहरू र तीनका
स्थानीय िनकायहरूको समान दाियत्व तथा िजम्मेवारी रहनेछ ।
ख) यस नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयनको लािग हरेक िवषयगत मन्त्रालयऽ िवभाग र स्थानीय
िनकायहरूले आफ्नो काययक्षेत्र िभत्र पने िवषयहरू अन्तगयत िनमायण गने बार्थषक तथा आविधक
काययक्रम काययनीित वा रणनीितहरूले अपाङ्गता भएका व्यििहरूका लािग लिक्षत तथा समावेशी
दुवै प्रकृ ितका काययक्रमहरू समावेश गनुयपनेछ ।
ग) राििय योजना आयोगले िनमायण गने िविभन्न आविधक योजना र काययक्रमहरू िनमायण गने क्रममा
िविभन्न मन्त्रालयहरूले पेश गरेका काययक्रम तथा कायययोजनाहरू यस नीित तथा कायययोजना अनुसार
भएको छ भिन सुिनिित गनुयपनेछ ।
घ) िविभन्न मन्त्रालय तथा िवभागहरूले आफू मातहतका काययक्रमहरू कायायन्वयन गने िनकायहरूलाई
सेवाग्राहीहरूको त्याङ्क राख्दा अपाङ्गता भएका व्यििहरूको समेत त्याङ्क राख्न स्पष्ट िनदेशन
ददनुपनेछ र स्थानीय िनकायहरूले सोिह अनुरूपमा काम गनुयपनेछ ।
ङ) अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गनय चाहने वा गरररहेका िविभन्न अन्तरायििय गैर सरकारी िनकाय, राििय गैर
सरकारी िनकायहरू, अपाङ्गता भएका व्यििका संस्थाहरू, िनजी क्षेत्रहरू सबैले यसै नीित तथा
कायययोजनाको प्रभावकारी कायायन्वयनमा योगदान पुग्नेगरर नीित, काययक्रम, योजना र रणनीितहरू
बनाइ काम गनुप
य नेछ ।

३.२. स्रोत पररचालन
क) यस नीित तथा कायययोजनाको प्रभावकारी कायायन्वयनको लािग सबै िवषयगत मन्त्रालयहरू माफय त
उपलब्ध आर्थथक तथा प्रािविधक स्रोतहरूको पररचालन गररनेछ ।
ख) अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गने अन्तरायििय गैर सरकारी िनकाय, राििय गैर सरकारी िनकाय र नेपाल
सरकारका िविभन्न िनकायबीचको आर्थथक तथा प्रािविधक सहकाययमा जोड ददइनेछ ।
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ग) यस नीित तथा कायययोजना माफय त अपाङ्गता भएका व्यििहरूको अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको
प्रभावकारी कायायन्वयन गराउन संयुि राििसंघीय िनकायहरूको संलग्नता बढाइनेछ ।
घ) अपाङ्गताको पररप्रेक्षबाि सरकारको ददगो िवकास लक्ष प्राप्तीको लािग यस नीित तथा
कायययोजनालाई एक महत्वपूणय आधार बनाइनेछ र िद्वपक्षीय िवकास िनकायहरूलाई अपाङ्गता
क्षेत्रमा लगानी गनय अिभप्रेररत गररनेछ ।
ङ) अपाङ्गता भएका व्यििहरूको रोजगारी, सहायक समाग्री उत्पादन, पहुँचयुि पययिन, पहुँचयुि
भौितक संरचना िनमायण, पहुँचयुि सडक िनमायण तथा यातायात व्यवस्थापन आददमा नीिज क्षेत्रको
संलग्नता बढाउने ।
च) अपाङ्गत भएका व्यििहरुको लािग सरकारी, नीिज क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र आददले प्रवियन गरेका
िविभन्न प्रिविध र राम्रा अभ्यासहरूलाई थप िवकास र िवस्तार गनय।

३.३. अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
क) अनुगमन
१. राििय योजना आयोगका सिचवको संयोजकत्वमा के न्रीय स्तरमा १५ सदस्यीय एक समावेशी राििय नीित
तथा कायययोजना अनुगमन सिमित गठन गररनेछ । यो सिमित २०७३ साल िभत्रमा गठन गररनेछ ।
२. क१ मा गरठत अनुगमन सिमितमा िशक्षा, स्वास््य, संघीय मािमला तथा स्थानीय िवकास र अथय मन्त्रालय
लगायत िविभन्न िवषयगत मन्त्रालयका सह सिचव स्तरीय प्रितिनिधत्व रहनेछ जसमा किम्तमा राििय
अपाङ्ग महासंघ लगायत अपाङ्गता अिधकारको लािग काम गरररहेका िविभन्न संघसंस्थाका ५ जना
प्रितिनिध रहनेछन् ।
३. अनुगमन गदाय यस नीित तथा कायययोजनामा िनधायरण गररएका अनुगमन सूचकहरूलाई मुख्य आधार
बनाइनेछ र िनयिमत अनुगमन गनय र आवश्यक सूचना सङ्कलनको लािग आवश्यक पद्दित र प्रकृ याहरू मािथ
क१ मा उल्लेिखत सिमितले २०७४ साल िभत्रमा िनधायरण गररसक्नेछ ।
४. िविभन्न मन्त्रालयहरूले चौमािसक रूपमा अनुमगन सिमितमा नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयनको
प्रितवेदन पेश गनेछन जसको लािग आवश्यक समन्वय मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
अन्तगयत रहेको अपाङ्गता अिधकार समन्वय साखाले गनेछ ।
५. अनुगमन सिमितको बैठक प्रत्येक चौमािसक अविधमा वस्नेछ र नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयन प्रगितको
सिमक्षा गरर िविभन्न मन्त्रालयहरूलाई पृष्ठपोषण गनेछ ।
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६. अनुगमन सिमितले आवश्यकता अनुसार हरे क वयय किम्तमा वषयको २ पिक नीित तथा कायययोजनाको
कायायन्वयनको स्थलगत अनुगमन गनेछ र प्रितवेदन तयार गरर अपाङ्गता अिधकार राििय िनदेशन
सिमितमा पेश गनेछ ।
७. िजल्ला स्तरमा िनित तथा कायययोजनाको कायायन्वयनको िनयिमत अनुगमन गनय सहायक प्रमुख िजल्ला
अिधकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय िजल्ला अनुगमन सिमित गठन गररनेछ र उि अनुगमन सिमितमा
िजल्ला िस्थत अपाङ्गता भएका व्यििका प्रितिनिध संस्थाका किम्तमा २ जना प्रितिनिध रहनेछन ।

ख) मुल्याङ्कन
१. अपाङ्गता अिधकार राििय िनदेशन सिमितले किम्तमा वषयको एक पिक िविभन्न िवषयगत मन्त्रालय तथा
सरोकारवाला िनकायहरूका प्रितिनिधहरू सिम्मिलत बार्थषक सिमक्षा गोिष्ठको आयोजना गरर नीित तथा
कायययोजनाको कायय प्रगितको मुल्याङ्कन गनेछ । यसको लािग आवश्यक समन्वय मिहला बालबािलका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तगयतको अपाङ्गता अिधकार समन्वय साखाले गनेछ ।
२. प्रत्येक ४ वषयमा स्वतन्त्र िवज्ञहरूको समुहद्वारा नीित तथा कायययोजनाको कायायन्वयन र प्रगितको मुल्याङ्कन
गररनेछ ।

३.४. प्रितवेदन
क) प्रत्येक िवषयगत मन्त्रालयहरूले यस नीित तथा कायययोजना अनुसार भए गरे का काम र प्रगितको हरे क
चौमािसक अविधको प्रितवेदन राििय अपाङ्गता अिधकार िनदेशन सिमितमा पेश गनुयपनेछ । प्रितवेदन
सङ्कलनको लािग आवश्यक समन्वय मिहला बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तगयतको
अपाङ्गत अिधकार समन्वय साखाले गनेछ ।
ख) अपाङ्गता अिधकार राििय िनदेशन सिमितले हरे क वषय राििय नीित तथा कायययोजनाको समग्र प्रगित
प्रितवेदन तयार गरर सावयजिनक गनेछ ।
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