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खण्ड एक 

अपाङ्गताको पृष्ठभूशम र िततमान अिस्था 

अन्तरातशरिय पृष्ठभूमीीः 

शिश्व बैंक र शिश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाए अनुसार शिश्वको कूल जनसङ््खयाको १५% माशनसमा कुनै न कुनै 

रूपमा अपाङ्गता रहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ८० प्रशतित जनसांया गररब तथा अल्पशिकशसत देिमा 

बस्छन् । साांसृ्कशतक तथा सामाशजक शिभेद आधारभूत सेिा सुशिधामा नू्यन पहुँच, भौशतक सांरचना र सूचना प्रणालीमा 

सहज पहुँचको अभाि, शिशभन्न प्रकारका शहांसा र दुव्ययिहारको शिकार, महत्वपूणय शनणयय प्रशियामा नू्यन सहभाशगता आदी 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका शिश्वव्यापी साझा सिाल र समस्या हन्।  

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अशधकारहरूलाई अन्तरायशरि य स्तरमा सन् १९४८ को मानि अशधकारको शिश्वव्यापी 

घोषणापत्रसुँगै स्वीकार गनय थाशलएको हो । यसपशछ अन्तरायशरि य स्तरमा जारी भएका कानूनी दस्ताबेजहरू िमिः  

बौक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकारसम्बन्धी घोषणापत्र (१९७१), अपाङ्गता भएका व्यक्तिका 

अशधकारहरूको मानिअशधकार सम्बन्धी घोषणापत्र (१९७५) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अशधकार र सिालहरूलाई 

अन्तरायशरि यकरण गनय थप मद्दत पुग्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अशधकारहरूलाई कायायन्वयनमा ल्याउन सांयुि रारि  

सङ््ख घले सन् १९८१ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तरायशरि य िषयको रूपमा घोषणा गर् यो । सन् १९८२ मा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिकास र सििीकरणका लाशग काम गनय १० बषे शिश्व कायय योजना (The world 

Program of Action Concerning Disabled Persons) जारी गररयो ।    

नरम प्रकृशतका कानूनहरूले मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मानिअशधकारहरू सुशनशित हन नसकेको 

यथाथयलाई स्वीकादै अन्य ब्यक्ति सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबै मानिअशधकारको उपयोग शनबायध गराउन 

बाध्यकारी कानून ल्याउनुपने भने्न तथ्यलाई मध्यनजर गरी  सन् २००६ को शिसेम्बर १३ मा सांयुि रारि सङ््ख घले "अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी महासन्धी" पाररत गरी ३० माचय २००७ देक्ति हस्ताक्षर र अनुमोदनका लाशग िुला 

गर् यो । नेपालको व्यिस्थाशपका सांसद्ले यस महासक्तन्धलाई २००९ को शिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरी १० मे २०१० देक्ति 

यसको औपचारीक पक्षरारि  भएको छ । 

  

राशरिय पररिेिीः 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा शिसृ्तत तथ्याङ्क राज्यका कुनैपशन शनकायसुँग नभएतापशन राशरि य 

जनगणना, २०६८ को प्रशतिेदन अनुसार नेपालमा कूल जनसङ््खयाको १.९४ प्रशतित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका 

छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लामो समयदेक्ति सामाशजक शिभेदमा परेका र सेिा सुशिधा तथा अिसरमा 

ज्यादै कम पहुँच भएका शसमान्तकृत समूहको रूपमा रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारी, ताशलम, 

अपाङ्गतामैत्री साियजशनक भौशतक सांरचना तथा सेिा, पहुँचयुि सांचार तथा सूचना प्रणाली, पुनःस्थापना, सहायक सामग्री 

र सहयोगी सेिा, अपाङ्गतामैत्री कानून र शनणयय प्रशियाहरू, शििेष सामाशजक सुरक्षा, सामाशजक भेदभािबाट मुक्ति, 

शनणयय प्रशियाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभाशगता जस्ता सिालहरू नै नेपालका सन्दभयमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिका हकमा जल्दाबल्दा समस्याहरू हन् । 

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लाशग छुटै्ट कानून बनाएर शि.सां २०३९ सालबाट काम गनय 

थालेको भए पशन यस अशघनै गैरसरकारीस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग केही काम भने सुरु भइसकेको 

शथयो । शििम सम्बत् २०२१ सालदेक्ति दृशरशिहीनहरूका लाशग, २०२३ सालदेक्ति सुस्तश्रिणहरूका लाशग र २०२६ 

सालदेक्ति िारीररक अपाङ्गता भएकाहरूका लाशग शिक्षा शदन सांस्थागत प्रयासहरू सुरू भए । २०३० सालमा सरकारी 

स्तरमा शििेष शिक्षा पररषद्को स्थापना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइय शिक्षामा पहुँच पुर् याउने थप प्रयासहरू 

भए। सांयुि रारि सङ््ख घले सन् १९८१ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तरायशरि य िषय घोषणा गरेसुँगै "अपाङ्ग सांरक्षण 

तथा कल्याण ऐन, २०३९" लागू गरेर अपाङ्गताको सिालमा सरकारी अग्रसरताको सुरुिात भएको हो।   

नेपालमा सरकारी तहबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई िमिः नीशत र काययिमहरू मार्य त सम्बोधन गदै 

जाने िममा सेिा सुशिधामा पहुँच पुयायउने उदे्दश्यका साथ पररचयपत्र शदने कामको सुरुिात शििम सम्बत् २०५७ 

सालदेक्ति भयो जुन हालसम्म शनरन्तरता पाइरहेको छ । शजल्ला प्रिासन कायायलयबाट सुरू भएको पररचयपत्र शितरणको 

काम मशहला बालबाशलका कायायलय हुँदै हाल स्थानीय पाशलकाहरूमा हस्तान्तरण भएको छ।  राज्यको पुनसंरचनापिात 

अपाङ्गता अशधकार सम्बन्धी महासक्तन्धको भािना तथा ममयलाई समेत ध्यानमा राख्दै सरकारले पुरानो र परम्परागत 

धारणामा आधाररत अपाङ्ग सांरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई िारेज गरी शबिम सम्बत २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गयो ।   
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अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शनजामती लगायतका केशह साियजशनक सेिामा आरक्षण गने कानूनी व्यिस्था 

गररयो । सरकारी शिद्यालय तथा कलेज दुिैमा शन:िुल्क शिक्षाको साथै हिाइ तथा स्थल साियजशनक यातायातमा भािामा 

५० प्रशतित छुट शदने व्यिस्था गररयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गनय राशरि य अपाङ्ग कोषको 

व्यिस्था गररएको छ।  

अपाङ्गता पररचयपत्र भएका व्यक्तिहरूलाई माशसक सामाशजक सुरक्षा भत्ता शदने व्यिस्था गररएको छ । 

साियजशनक भौशतक सांरचना र सञ्चार सेिालाई पहुँचयुि बनाउन "अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाशग पहुँचयुि भौशतक 

सांरचना तथा सञ्चार सेिा शनदेशिका २०६९" लागू गररएको छ । 

शिशभन्न नीशत तथा ऐन र शनयमहरूमा अपाङ्गताको सिाललाई समािेि गराउने िमलाई शनरन्तरता शदुँ दै 

सरकारले पशछल्लो समयमा जारी गरेका अशनिायय शनःिुल्क शिक्षा ऐन, सामाशजक सुरक्षा ऐन, स्थानीय सरकार सांचालन 

ऐन, शनजामशत सेिा ऐन लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग शिशभन्न प्रािधानहरू समेशटएका छन् । 

 

सुदूरपशिम प्रदेिमा अपाङ्गता भएका व्यम्भिको संख्या र अिस्थाीः 

देिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुटै्ट शिसृ्तत तथ्याङ्क सांकलन गररएको छैन तर राशरि य जनगणना २०६८ को 

प्रशतिेदनलाई आधार मानेर यस प्रदेिमा रहेका ९ िटा शजल्लाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्कलाई जोि्ने हो भने 

कूल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सांया ६७, ८३२ रहेको छ।    

सुदूरपशिम प्रदेि सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग अपाांगता प्रादेशिक सशमशत गठन गरेको 

छ।अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको लाशग बाशषयक बजेट मार्य त क्षमता अशभिृक्ति तथा व्यिसाशयक ताशलम र शिशभन्न 

काययिमहरु सांचालन गरेको छ । सुदूरपशिम प्रदेि सरकारबाट हालसम्म बनेका शिशभन्न ऐनहरुमा अपाांगता भएका 

व्यक्तिहरुको सिाललाई समेशटएको छ ।  सुदूरपशिम प्रदेि  शिपद् जोक्तिम नू्यशनकरण तथा व्यिस्थापन  सम्बन्धी  ऐन, 

२०७५,  सुदूरपशिम प्रदेि स्वरोजगार शिकास कोष ऐन, २०७५, सुदूरपशिम लोकमागय ऐन, २०७५, स्वरोजगारमूलक ताशलम 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५, शसमान्तकृत िगय लशक्षत पिुपालन काययिम कायायन्वयन काययशिधी, २०७५, युिा लशक्षत पिु 

शिकास काययिम कायायन्वयन काययशिशध, २०७५, सुदूरपशिम प्रदेि पिुपन्छी शिकास काययिम कायायन्वयन काययशिधी, २०७६, 

प्रादेशिक औद्योशगक व्यिसाय ऐन, २०७५ लगायतका ऐन, कानूनहरुमा अपाांगताका सिालहरुलाई समेशटएका छन् तथापी 

यीशनहरु पयायप्त रहेको मान्न सशकदैन ।   

 

सुदूरपशिम प्रदेिमा अपाङ्गतासँग सम्बम्भन्धत समस्या र चुनौतीहरूको संशिप्त शिशे्लषणीः 

प्रदेि सरकार गठनको सुरुिाती अिस्था भएका कारणले प्रदेि सरकारले हालकै अिस्थामा अपाांगताको 

सिालमा धेरै काम गनय नसकेको भएतापशन िमिः अपाांगताका के्षत्रमा कामहरु गदै गइरहेको छ। अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूको बारेमा शिसृ्तत जानकारी शदने सूचना तथा तथ्याङ्कको अभािमा योजना, नीशत र काययिमहरूको शनमायणमा 

समस्या देक्तिएको छ । अपाङ्गताको सिालमा काम गनय शिशभन्न शनकाय र सरोकारिालाको सांलग्नता र समन्वयको जरूरी 

भएपशन कशतपय अिस्थामा सरकारी तथा गैरसरकारी शनकायहरू बीच प्रभािकारी समन्वय हनसकेको छैन ।  

अपाङ्गताको सिालमा बजेट पररचालन तथा अनुगमन गने सांयन्त्रहरू पयायप्तरूपमा सुसूशचत हन नसक्दा 

उनीहरूको समन्वय र कायय प्रभािकाररता िढ्न सकेको छैन । अपाङ्गताका आधारमा हने शिभेद र असमान व्यिहारलाइय 

समाजबाट शनमूयल पाने चुनौती रहेको छ। साियजशनक यातायात, सिक, भिन, भौशतक सेिा सुशिधा, सूचना तथा सांचार 

प्रणाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाशग सहज रुपमा पहुँचयुि हन सकेका छैनन् ।   

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आिश्यकताका आधारमा सहायक सामग्रीहरू पयायप्त मात्रामा 

उपलब्ध हन सकेका छैनन् । आिश्यकता अनुरूप पुनःस्थापना सेिा समुदायस्तरमा पुर् याउन सशकएको छैन । अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरूको दैशनक जीिनलाई सहज र उत्पादनिील बनाउन चाशहने पुनस्थायपना सेिा जसै्त ताशलम, परामिय, 

सहयोगी सेिा, साांकेशतक भाषा ताशलम तथा दोभाषेको व्यिस्था, बौक्तिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लाशग आिश्यक 

हेरचार, हेमोशर्शलया भएका व्यक्तिका लशग चाशहने रितत्व, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले िारीररक िा मानशसक 

अिस्थाकै कारण सेिन िा प्रयोग गनुयपने शनयशमत औषधी िा स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध हन सकेका 

छैनन् । मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यिस्थापन, पुनस्थायपना, पुनःएशककरण लगायत शनयशमत 

मनोपरामिय र उपचारजस्ता अत्यािश्यक सेिाहरू पयायप्त मात्रामा उपलब्ध हन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी 

र साियजशनक जीिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच ज्यादै नू्यन छ । 

 

प्रादेशिक नीशत  शनमातणको आिश्यकताीः 
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अपाङ्गताका सिालहरू कुनै एउटै सरकारी शनकायले मात्र सम्बोधन गनय नसके्न हनाले शिशभन्न शनकायलाई 

अपाङ्गताका शिशभन्न सिालमा काम गनय एकै ठाउुँमा ल्याउन छुटै्ट एकीकृत नीशतको आिश्यकता रहेको छ । नेपालको 

सांशिधानको धारा ४२ मा उले्लक्तित सामाशजक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समािेिी शसिान्तका 

आधारमा राज्यका शनकायहरूमा सहभागी गराउनुपने र उनीहरूलाई राज्यका साियजशनक सेिा सुशिधा र अिसरहरूमा 

समान पहुँच पुर् याउनुपने स्पर प्रािधान उले्लि गररएको छ ।  

सांशिधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अशधकार सुशनशितताको लाशग गरेका व्यिस्थाहरूको प्रभािकारी 

कायायन्वयन गनय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा समािेिी शिकासको प्रशतर्ल सुशनशित गनय यस के्षत्रका लाशग छुटै्ट 

प्रभािकारी रणनीशत र योजनाहरू हन आिश्यक रहनुका साथै महासक्तन्धको पक्षरारि को हैशसयतले उि महासन्धी र 

शिद्यमान राशरि य कानूनहरुको समेत प्रभाकारी कायायन्वयनका लाशग समेत अपाङ्गता सम्बन्धी छुटै्ट नीशतको आिश्यिा 

परेको हो।  

 

अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीशत शनमातण प्रकृयाीः   

सुदूरपशिम प्रदेि सामाशजक शिकास मन्त्रालयको नेतृत्व र पहलमा यो नीशतको मस्यौदा शनमायणको काम अगाशि 

बढाइएको हो । यस कामको लाशग मन्त्रालयले राशरि य अपाङ्ग महासांघ नेपाल लगायत अपाङ्गता अशधकारको के्षत्रमा लामो 

अनुभि र दक्षता भएका शिज्ञहरू तथा सरोकारिाला व्यक्ति तथा शनकायहरुसुँग सल्लाह सुझाि शलइ सूचना सांकलन, 

अध्ययन, परामिय गरी यो नीशतको मस्यौदा गररएको हो ।  

 

खण्ड दुई 

अपाङ्गता सम्बन्धी नीशत तथा रणनीशतहरु   

दुरदृरी:  अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको सम्माशनत र मयायशदत जीिनयापन सुशनशित भएको हने ।  

लक्ष्य:  अपाांगता भएका व्यक्तिको सेिा सुशिधा, साधन र स्रोतमा पहुँच र सहभाशगता अशभिृक्ति गरी सामाशजक, आशथयक 

सिक्तिकरण गदै सम्माशनत र मयायशदत जीिनयापनको िातािरण सृजना गने । 

 उदे्दश्य:   

१. अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाशजक  र आशथयक सिक्तिकरण गने । 

२. सबै प्रकारका अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको सहज जीिनयापनका लाशग पुनस्थायपना, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र 

सहायक सामग्री लगायतको व्यिस्थापन गने ।  

३. प्रदेिमा शनमायण हने भौशतक सांरचनाहरुलाई अपाांगतामैत्री बनाउने । 

४. यातायातका साधनहरुमा अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच िृिी गने । 

 

नीशतले समेटेका मुख्य िेत्रहरू  

१. प्रदेिस्तरीय र प्रदेि-स्थानीय तह बीच समन्वय   

२. नीशतगत तथा कानूनी सुधार 

३. शिक्षा  

४. स्वास्थ्य  

५. ताशलम, रोजगार तथा स्वरोजगार 

६. सूचना तथा सञ्चार 

७. पुनःस्थापना 

८. सामाशजक सुरक्षा  

९. अपाङ्गता भएका बालबाशलका  

१०. जनचेतना तथा पैरिी  

११. सििीकरण  

१२. िेलकूद, मनोरञ्जन र शिश्राम  

१३. अपाङ्गता र शिपद् व्यिस्थापन  

 

नीशत तथा रणनीशतहरूीः    
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१ : प्रदेि स्तरीय र प्रदेि-स्थानीय तह बीच समन्वयीः   

१.१. पृष्ठभूमीीः 

अपाङ्गताको सिाल शिकास तथा दैशनक सेिा सुशिधाका हरेक के्षत्रसुँग जोशिएको हनाले कुनै एक मात्र शनकायको 

प्रयासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सिालहरू सम्बोधन हन सकै्दनन् । यसको लाशग प्रदेि सरकार अन्तगयतका हरेक 

शनकायले आफ्ना शिषयगत कामहरूमा अपाङ्गताका सिालहरूलाई समेट्नुपछय  र सबै शनकायहरूबीच समन्वय कायम 

गरी दोहोरोपन नआउने गरी कामहरू गनुयपछय । यसै सन्दभयमा सुदूरपशिम प्रदेि सरकारले सामाशजक शिकास मन्त्रालय 

अन्तगयत अपाङ्गताको सिालमा समन्वयकारी भूशमका िेल्न एक सम्पकय शिन्दु तोके्न काम गरी काययप्रारम्भ गररसकेको छ । 

सरकारका अन्य शनकायहरूमा भने यस्ता सम्पकय शिन्दुहरू तोके्न कामहरू बाुँशक नै रहेका छन् । अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिको अशधकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ मा प्रदेिस्तरमा अपाङ्गता सम्बन्धी कामहरूमा आिश्यक समन्वय गनय प्रदेि 

समन्वय सशमशत गठन गनय सके्न प्रािधान राक्तिएको छ ।    

१.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

शिक्षा, स्वास्थ्य, मानि अशधकार, रोजगारी, सिक्तिकरण, पहुँच, सामाशजक सहभाशगता, जीिनयापन, सामाशजक 

सुरक्षा लगायतका धेरै शिषय सरकारी सांयन्त्रसुँग प्रत्यक्ष रूपमा जोशिएका छन् । गररबी शनिारण, शिकास-शनमायण, 

समािेिीकरण लगायतका सिालमा सबै के्षत्रमा अपाांगताको सहभाशगता सुशनशित गनुयपने हन्छ । उले्लक्तित 

सिालहरूलाई सम्बोधन गनय एउटा कृयाशिल समन्वयकारी सांयन्त्रको आिश्यकता छ।  

स्थानीयस्तरमा शिशभन्न सङ््ख घ सांस्थाबीच हनुपने समन्वयको कमीले गदाय स्रोतको पररचालन न्याशयक हन 

नसकु्नका साथै काययिमहरूमा दोहोरोपन पशन देक्तिने गरेको छ । अपाङ्गताको सिालमा प्रदेि सरकारले स्थानीय 

तहबाट िचय हनेगरी गने बजेट शिशनयोजन र काययिमहरूको कायायन्वयनलाई प्रभािकारी बनाउन पशन प्रदेि सरकार र 

स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गने सांयन्त्रको अभाि रहेको छ।   

 

१.३. उदे्दश्यीः 

अपाङ्गता सम्बन्धी सुदूरपशिम प्रदेिको प्रदेशिक नीशत तथा रणनीशतहरूको प्रभािकारी कायायन्वयनका लाशग प्रदेि 

तहका सबै सरकारी तथा गैर सरकारी शनकायहरूबीच समन्वय कायम गरी त्यस्ता शनकायको सांलग्नता र सहकाययमा 

प्रभािकारीता ल्याउने ।  

 

१.४. नीशतीः 

अपाङ्गतासम्बन्धी सुदूरपशिम प्रदेिको प्रादेशिक नीशत तथा रणनीशतहरूको कायायन्वयनको लाशग प्रदेिस्तरका शिशभन्न 

शिषयगत मन्त्रालयहरू, शनदेिनालय लगायत अपाङ्गताको सबालमा काम गने अन्तरायशरि य गैर सरकारी शनकाय र 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सांस्था, सांजाल र महासांघहरूसुँगको समन्वय र सहकाययमा जोि शदइनेछ।  

 

१.५. रणनीशतीः 

क) प्रदेि तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अशधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा व्यिस्था भएअनुसारको समन्वय सशमशत 

गठन गरी अपाङ्गता सम्बन्धी शिशभन्न कामहरूमा सरकारी शनकाय लगायत शिशभन्न सरोकारिाला शनकायहरूसुँग 

समन्वय स्थाशपत गने ।  

ि) समन्वयलाई चुस्त र प्रभािकारी बनाउन शिषयगत मन्त्रालय र शनकायहरूमा अपाङ्गताको सिाल हेनय अलगै्ग िेस्क 

िा सम्पकय शिन्दुको व्यिस्था गने ।  

 

१.६. अपेशित उपलम्भधीः 

क) प्रादेशिक तहमा अपाङ्गतासम्बन्धी सिालहरूमा शिशभन्न शनकाय र सरोकारिालाहरूबीच समन्वय स्थाशपत भई 

अपाङ्गताको सबालमा गररने कामहरूको प्रभािकाररता र गुणस्तरमा िृक्ति हनेछ ।  

ि) प्रदेि तहका सबै शनकाय र के्षत्रमा अपाङ्गताका सिालहरूप्रशतको जिार्देशहतामा िृक्ति भएको हनेछ । 

ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक अशधकार तथा सेिा सुशिधाका लाशग प्रदेि तहमा काम गने अन्तरायशरि य शिकास 

साझेदार शनकायहरूसुँगको समन्वय र सहकाययमा िृक्ति भएको हनेछ । 

 

२ : नीशतगत तथा कानूनी सुधारीः 

२.१. िततमान अिस्थाीः 
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क) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी महासक्तन्ध, २००६ लाई अनुमोदन र अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुको अशधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गररसकेको छ । अपाांगताको सम्बन्धमा सांशिधान र कानूनमा 

भएका व्यिस्थाको प्रदेि तहमा कायायन्वयन गनुय प्रदेि सरकारको दाशयत्वशभत्र पछय  ।  

ि) सुदूरपशिम प्रदेि सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सिालहरूलाई बाशषयक नीशत र काययिममा समेटेर प्रते्यक 

आ.िां मा बजेट शिशनयोजन गरररहेको छ ।   

  

२.२. मुद्दा तथा समस्याीः   

क) प्रदेि तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग पयायप्त नीशत र कानूनको अभाि छ । स्पर नीशत तथा कानूनको 

अभािमा अपाङ्गताका सिालहरूलाई यथेर मात्रामा सम्बोधन गनय सशकएको छैन । अपाङ्गताको के्षत्रमा उठ्ने 

गरेका कशतपय निीनतम सिाल, अिधारणा तथा आयामहरूलाई अझैपशन पूणयतया कायायन्वयन गनय सशकएको छैन 

।  

ि) अपाङ्गताका आधारमा गररने शिभेदहरू शिरूि पयायप्त सांरचनागत तथा कानूनी प्रािधानहरूको अभािमा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँच स्थापना गनय सशकएको छैन ।  

 

२.३. उदे्दश्यीः 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक र अशधकारलाई नीशतगत तथा कानूनी सुशनशितता प्रदानगरी अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरू प्रशतको शिभेदजन्य व्यिस्थाहरू अन्त्य गने ।  

 

२.४. नीशतीः 

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकारसम्बन्धी महासक्तन्धको ममय र भािना अनुकूल समािेिीकरणको 

शसिान्तलाई आत्मसात गरी आिश्यक नीशतगत तथा कानूनी व्यिस्था गररनेछ ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अशधकारसम्बन्धी शिद्यमान कानूनी व्यिस्थाहरूको प्रभािकारी कायायन्वयन 

गररनेछ ।  

ग) अपाङ्गताका आधारमा गररने शिभेदहरूको अन्त्यका लाशग व्यिस्था भएका कानूनी प्रािधानहरूका सम्बन्धमा 

सामाशजक उत्तरदाशयत्वमा अशभिृक्ति गररनेछ ।  

 

२.५. रणनीशतीः  

क) प्रदेि तहमा बनेका शिद्यमान कानूनी तथा नीशतगत व्यिस्थाहरूको अध्ययन गरी अपाङ्गतामैत्री नभएका कानूनी 

व्यिस्थाहरूमा समयसापेक्ष सांिोधन गररनेछ ।  

ि) शिद्यमान  प्रादेशिक नीशत र कानूनहरूमा भएका शिभेदजन्य व्यिस्थाहरू िारेज गररनेछ । 

ग) नीशतगत र कानूनी व्यिस्थाको प्रभािकारी कायायन्वयनका लाशग आिश्यक स्रोत साधनको प्रत्याभूशत र सांयन्त्रको 

क्षमता शिकास तथा पररचालन गररनेछ । 

घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रशत हने शिभेदकारी प्रथा, अभ्यास र प्रचलनहरूलाई शनरूत्साशहत गनय सामाशजक 

सचेतना अशभिृक्ति गररनेछ ।  

 

२.६. अपेशित उपलम्भधीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अशधकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को कायायन्वयनको प्रभािकाररतामा िृक्ति हनेछ ।  

ि) शिषयगत नीशत, कानून अपाङ्गताको पररपे्रक्षबाट सुधार र सांिोधन गनुयपने शिषयहरू पशहचान हनेछन् र त्यस्ता 

कानूनमा आिश्यक सांिोधन र सुधार हनेछ ।  

ग) शिषयगत नीशत तथा कानूनहरूमा अपाङ्गताका सिाल समािेि हनेछन् र प्रदेि स्तरीय अपाङ्गता सम्बन्धी शििेष 

नीशत र शनदेशिकाहरू शनमायण भइ लागू हनेछन् ।   

घ) सरकारका आिशधक योजना तथा काययिमहरूमा अपाांगता सम्बन्धी राशरि य तथा प्रादेशिक  नीशत  अनुसारका 

काययिम समािेि भइय कायायन्वयन हनेछन् ।  

 

३: शििाीः  

३.१. िततमान अिस्था  
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क) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका बालबाशलका र शिद्याथीहरूका लाशग समािेिी शिक्षाको नीशत शलएको छ । 

नेपालको सांशिधानमा अपाङ्गता भएका र आशथयक रूपले शिपन्न नागररकलाई कानून बमोशजम शन:िुल्क उच्च शिक्षा 

पाउने हक हने, दृशरशिहीन नागररकलाई वे्रल शलपी तथा बशहरा र स्वर िा िोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका 

नागररकलाई साङे्कशतक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोशजम शन:िुल्क शिक्षा पाउने हक हनेछ भनी उले्लि 

गररएको छ ।  

ि) अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई शििेष शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षा शदने प्रािधान सशहत उनीहरूलाई शिद्यालय 

अशनिायय भनाय गराउनुपने र भनाय शलन इन्कार गनय नपाइने, छात्रिृशत्तको व्यिस्था सशहत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको 

सुशनशितता गनुयपने लगातयको कानूनी व्यिस्था गररएको छ । 

 

३.२.मुद्दा तथा समस्याीः  

क) कानूनी तथा नीशतगत तहमा अपाङ्गता भएका बालबाशलका र व्यक्तिहरूलाई शिक्षामा कुनै शिभेद नगररने प्रािधान 

भएपशन कायायन्वयनको तहमा यो प्रभािकारी हन सकेको छैन । नेपालको कुल शिद्यालय भनायदर शनकै राम्रो र उच्च 

हुँदाहुँदै पशन अशधकाांि शिद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरू भने शिद्यालयबाशहर रहेका छन् । 

अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको शिद्यालय छाि्ने दर अन्य बालबाशलकाको तुलनामा उच्च छ । बौक्तिक अपाङ्गता, 

अशटजम भएका र बशहरा तथा सुस्तश्रिण बालबाशलकाको शसकाइ उपलक्तब्ध ज्यादै नू्यन रहेको तथ्य सरकारले गरेकै 

अध्ययनहरूले पशन देिाएका छन् ।   

ि) बौक्तिक अपाङ्गता, बशहरा अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूका लाशग लशचलो शिक्षा प्रणाली र शसकाइ शिशध शिकास 

भइ अभ्यासमा आउन सकेको छैन । कशतपय शिद्यमान शसकाइ मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका 

बालबाशलकाको हकमा पहुँचयुि र मैत्रीपूणय छैनन् ।  

ग) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको शसकाइ आिश्यकता र उनीहरूलाई शसकाउने शिषयमा शिक्षकहरू थोरै 

मात्रामा िा आांशिक रूपमा मात्र जानकार छन् । अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई समािेिी िातािरणमा शिक्षा शदने 

सन्दभयमा शिक्षकहरूलाई पयायप्त ताशलम उपलब्ध छैन र केशह सांयामा धेरै अशघ ताशलम पाएका शिक्षकहरूले 

पुनतायजगी ताशलम पाएका छैनन् । अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई समािेिी कक्षामा अन्य सरह शसकाइ प्रशियामा 

सहभागी हनका लाशग आिश्यक सहयोग र थप क्षमता शिकासका लाशग काम गने उदे्दश्यका साथ सुरु गररएको स्रोत 

कक्षाको अिधारणा यसको शसद्दान्त र उदे्दश्य अनुरूप कायायन्वयन भएको छैन ।   

घ) प्रदेिमा रहेका अशधकाांि सामुदाशयक तथा सांस्थागत शिद्यालयको भौशतक िातािरण अपाङ्गता भएका बालबाशलका 

पहुँचयुि नभएको र लामो बाटो शहुँिेर शिद्यालय जानुपने बाध्यताको कारण अपाङ्गता भएका बालबाशलकाले बीचैमा 

शिद्यालय छाि्न बाध्य छन् । 

ङ्ख) शिक्षकहरूमा अपाङ्गतासम्बन्धी पयायप्त ज्ञान र जानकारी नभएका कारण अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूसुँग गने 

व्यिहार सहज र मैत्रीपूणय नहने, साथीहरूबाट शिभेद सहनुपने र अशभभािकहरूसमेत अपाङ्गता भएका 

छोराछोरीलाई शिद्यालय पठाउने कुरामा उदाशसन देक्तिने हनाले पशन अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको शिद्यालय 

पहुँचमा कमी देक्तिएको छ ।  

च) पयायप्त सहयोगी सेिा र सहायक सामग्रीको अभािमा अझै पशन अपाङ्गता भएका धेरै बालबाशलका शिद्यालय 

जानसकेका छैनन् । कशतपय अिस्थामा उनीहरूको शििेष शसकाइ आिश्यकता (learning needs) लाई सम्बोधन 

गनय नसक्दा अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई शिद्यालयमा शटकाउन सशकएको छैन । 

छ) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको शिद्यालयमा पहुँचको कमीका बारेमा पयायप्त अध्ययनहरू भएका छैनन् र 

उनीहरूको शिक्षाको अशधकारका पक्षमा अशभभािक, समुदाय, व्यक्ति स्वयां र शिद्यालयलाई शजमे्मबार बनाउन 

सशकएको छैन ।  

 

३.३. उदे्दश्यीः 

सुदूरपशिम प्रदेिमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाशलका/व्यक्तिका लाशग शिना भेदभाि समािेिी शसिान्तका 

आधारमा गुणस्तरीय, रोजगारमूिी, आिश्यकतामा आधाररत र जीिनपययन्त शिक्षामा समान पहुँच सुशनशित गनुय।  

 

३.४. नीशत 

क) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरुको शिद्यालय शिक्षामा पहुँच अशभिृक्ति गने ।  

ि) अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई शिद्यालयमा गररने भेदभाि, भनाय शलन नमाने्न र अशभभािकहरूले शिद्यालय 

पठाउन नमाने्न जस्ता प्रिृशत्तहरूको अन्त्य गररनेछ ।   
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ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय प्राशिशधक तथा व्यािसाशयक शिक्षा र  उच्चशिक्षामा समान पहुँच स्थाशपत 

गनय आिश्यक कानूनी र प्रणालीगत व्यिस्था गरी अपाङ्गतामैत्री शिक्षण शिशध तथा शसकाइको लाशग उपयुि 

िातािरण तयार गररनेछ । 

घ) अपाङ्गता भएका बालबाशलका शिद्यालयको पहुँचमा आउन नसकु्नका कारण र शिद्यालयबाट चाुँिै िि पआउट हनुका 

कारणहरू पशहचान गरी उि कारणहरूको शनराकरणको लाशग शििेष काययिमहरू लागू गररनेछ । 

ङ्ख) बशहरा, बौक्तिक अपाङ्गता, श्रिणदृशरशिहीन लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्ति/बालबाशलकालाई गुणस्तरीय 

शसकाइ प्रकृयामा सहभागी गराउन चाशहने आिश्यक मानिस्रोत शिकास र पररचालनमा जोि शदइनेछ ।    

 

३.५. रणनीशतीः 

क) शिद्यालय बाशहर रहेका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको तथ्याङ्क सांकलन गने/गराउने र शिद्यालय बाशहर रहेका 

बालबाशलकाहरूलाई शिद्यालयसम्म ल्याउन घरदैलो शिक्षा, बैकक्तल्पक उपायहरू सशहतका शबिेष काययिमहरू 

सांचालन गने ।  

    

ि) अपाङ्गता भएका बालबाशलका िा व्यक्तिको शिक्षाको सिालमा बनेका नीशत र कानूनहरूको प्रचार प्रसार गने 

गराउने ।  

ग) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाका लाशग पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक, शसकाइ प्रशिया र शिद्यालय िातािरण सहज र 

मैत्रीपूणय बनाउन आिश्यक, मापदण्ड, काययिम र शनदेशिका बनाइ प्रदेि र स्थानीय तहमा लागू गराउने  ।  

घ) अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई प्रारक्तम्भक बालशिकास केन्द्र लगायत शिद्यालयसम्मको पहुँच स्थाशपत गनय र 

उनीहरूप्रशत सकारात्मक सोच शिकास गनय चेतनामूलक काययिमहरू सञ्चालन गने ।   

ङ्ख) अपाङ्गता भएका बालबाशलका तथा उच्चशिक्षामा अध्ययनरत शिद्याथीका शििेष आिश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरी 

शिषय-शिज्ञहरूको सहयोगमा शसकाइ प्रशिया, मूल्याङ्कन प्रणाली र परीक्षा प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन 

स्थानीय तहको लाशग सहयोग हने काययिमहरू सञ्चालन गने ।  

च) स्रोतकक्षालाई यसको अिधारणा अनुकूल कायायन्वयन गराउुँदै अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई कक्षाकोठाको 

समािेिी िातािरणमा अरू बालबाशलकासरह शसक्न चाशहने थप स्रोत, सीप र ज्ञान शदने माध्यमको रूपमा शिकास 

गनय स्रोतकक्षा सहयोग काययिम र शिक्षक ताशलम काययिमहरू सांचालन गने । 

छ) अपाङ्गता भएका शिद्याथीको शसकाइ उपलक्तब्ध बढाउन, उनीहरूको शटकाउदरमा िृक्ति गनय र शसकाइ प्रशियामा 

पूणयरूपमा सहभागी गराउन आिश्यक पने अध्ययन र अनुसन्धान गने ।  

ज) अपाांगताको के्षत्रमा प्रयोगमा ल्याइएका सर्ल निीनतम र उतृ्कर नमूनाहरूलाई मूलप्रिाहीकरण गनय स्थानीय 

तहलाई अशभपे्रररत र सहयोग गने ।   

झ) शिक्षण सांस्थासम्म पुग्न भौशतक अिरोधका कारणले कशठनाइ भएका अपाङ्गता भएका शिद्याथीका लाशग पहुँचयुि 

छात्रिासको व्यिस्था शमलाउने र तत्काल शिद्यालय गएर अध्ययन गनय नसके्न अिस्थामा रहेका शिद्याथीहरूका लाशग 

घरमै बसेर अध्ययन गने व्यिस्था शमलाउन स्थानीय तहसुँग सहकायय र साझेदारी गने ।   

ञ) समािेिी शिक्षा अन्तगयत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानरूपमा शिक्षा शदन सके्नगरी शिक्षकहरूको क्षमता 

शिकासका लाशग शिशभन्न अशभमुिीकरण, ताशलम र अिलोकन भ्रमण जस्ता काययिम सञ्चालन गररनेछ । 

शिश्वशिद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययनलाई प्रिियन गररनेछ । 

ट) प्रारक्तम्भक बालशिकास केन्द्रका शिक्षकहरूको क्षमता शिकासका लाशग आिश्यक अशभमुिीकरण तथा ताशलम 

काययिमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

ठ) दुव्ययिहार तथा शिभेदका घटनाहरूलाई नू्यशनकरण गनय जनचेतना र कानूनी शिक्षा जस्ता काययिमहरू सांचालन गने 

।    

 

३.६. अपेशित उपलम्भधीः  

क) शिद्यालय बाशहर रहेका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरुको शिद्यालय शिक्षामा पहुँच हनेछ।  

ि) शिक्षण सांस्थाहरूको भौशतक िातािरण, शसकाइ शिशध, शिक्षण पद्दशत, मूल्याङ्कन प्रणाली अपाङ्गता भएका 

बालबाशलकामैत्री हनेछ ।   

ग) सबै अपाङ्गता भएका शिद्याथीले शिक्षण सांस्थाहरूबाट प्राप्त हने सेिा सुशिधा सहज र समानरूपमा उपयोग गनय 

पाउनेछन् ।  

घ)  शिक्षा सम्बन्धी नीशत, कानूनहरू अपाांगताका सिालमा समयसापेक्ष सुधार, पररमाजयन र सांिोधन हनेछन् ।  
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ङ्ख) पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रणाली, िैशक्षक सामग्रीको प्रयोग, मूल्याङ्कन प्रणाली र शिक्षण शसकाइ पद्दशत  

अपाङ्गतामैत्री भएका हनेछन्। 

च) शिक्षकले समािेिी शिक्षासम्बन्धी ताशलम प्राप्त गरी अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको शसकाइ उपलक्तब्धमा िृक्ति 

हनेछ। 

छ) समािेिी शिक्षा सम्बन्धमा समुदायमा जनचेतना अशभिृक्ति हनेछ ।  

 

 

४: स्वास्थ्यीः   

४.१. िततमान अिस्था 

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी महासक्तन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग राज्यले अन्य 

व्यक्तिहरूले पाए सरह र सोही गुणस्तरको यौन, प्रजनन् लगायत सबै स्वास्थ्य सेिा उपलब्ध गराउनुपने, 

अपाङ्गताका कारणले आिश्यक पने थप र शििेष स्वास्थ्य सेिा, यथासमयमा अपाङ्गताको पशहचान गनुयपने, 

समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेिाहरू उपलब्ध गराउनुपने प्रािधानहरू उले्लि गररएका छन्।  

ि) नेपालको सांशिधानले स्वास्थ्यलाई मौशलक हकको रूपमा स्वीकादै सबै नागररकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेिा 

शनःिुल्क हने र आकक्तिक स्वास्थ्य सेबाबाट कसैलाई पशन बशञ्चत गनय नपाइने व्यिस्था गरेको छ ।  

ग)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाांगतका हक अशधकारको सुशनशितता र 

कायायन्वयनका सम्बन्धमा कानूनी व्यिस्था गरेको छ  भने प्रदेि तहका केही प्रमुि सरकारी अस्पतालहरूमा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग आिश्यक पने सुधारात्मक िल्यशियाहरू (Corrective Surgery) गनय 

सशकने व्यिस्था छ ।   

४.२. मुद्दा तथा समस्याीः   

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका शिशिर आिश्यकताहरूलाई  मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य सेिा र स्वास्थ्यसम्बन्धी 

काययिमहरू प्रभािकारी रुपमा स्थानीय तहसम्म पुगे्नगरी सञ्चालन हन सकेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा समयमै 

अपाङ्गताको पशहचान गरेर उपयुि परामिय, प्रारक्तम्भक हस्तके्षप, पुनःस्थापना र पे्रषण सेिा शदनसके्न जनिक्तिको 

अभाि छ ।  

ि) शजल्ला तहका अस्पतालहरूमा सुधारात्मक िल्यशियाहरू गने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको 

िारीररक िा मानशसक अिस्थाका कारणले भशिष्यमा अन्य थप समस्या आउन नशदनका लाशग आिश्यक परामिय, 

सल्लाह र स्वास्थ्य सेिाहरू शदने व्यिस्थाको कमी छ।    

ग) स्थानीयस्तरमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्यसांस्थाहरूमा िारीररक तथा मानशसक शियािीलतामा अशभिृक्ति गराउन 

आिश्यक पने थेरापी, पुनःस्थापना तथा अभ्यस्तता (Rehabilitation & Habilitation) सम्बन्धी सेिाहरू उपलब्ध 

छैनन् र यस शिषयमा मानिस्रोत उत्पादनमा पयायप्त पहल हनसकेको छैन । अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 

भौशतक सांरचना र सेिाहरू पूणयरूपमा अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।  

घ) बौक्तिक अपाङ्गता, मक्तस्तष्क पक्षघात, मनोसामाशजक अपाङ्गता, हेमोशर्शलया, अशटज्म र छारेरोगबाट प्रभाशित 

व्यक्तिहरूले शनरन्तर सेिन तथा प्रयोग गनुयपने औषशध तथा उपकरणहरू सहजरूपमा उपलब्ध हन सकेका छैनन् ।  

ङ्ख) स्पाइनल किय इन्जु्यरी भएका व्यक्तिहरूका लाशग आिश्यक पने युररन ब्याग, क्याथेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरण 

र उनीहरूले शनरन्तर सेिन गनुयपने औषशधहरू शनःिुल्करूपमा उपलब्ध छैनन् । स्वास्थ्यका प्रिियनात्मक 

काययिमहरूमा एकाशतर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नू्यन छ भने अकोशतर स्वास्थ्यसम्बन्धी 

जनचेतनामूलक सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग (मुयतः बशहरा, दृशरशिहीन, अल्पदृशरयुि व्यक्ति, 

बौक्तिक अपाङ््ख गता, मनोसामाशजक अपाांगता, अशटज्म) पहुँचयुि छैनन् ।  

च) स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी राक्तिएका सरकारी िेबसाइटहरू दृशरशिहीन व्यक्तिहरूका लाशग पहुँचयुि 

छैनन् । प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी, सूचना र परामिय सेिाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पयायप्त 

सहभाशगता हनसकेको छैन ।  

छ) अपाङ््ख गता भएका मशहलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अिस्था अन्य मशहलाहरूको तुलनामा असाधै्य नाजुक रहेको र यस्ता 

मशहलाहरुले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेिा सहज रुपमा प्राप्त गनय सके्न अिस्था रहेको देक्तिदैन ।    

 

४.३. उदे्दश्यीः  
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क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेिा र आिश्यकता अनुसारको परामिय, िीघ्र पशहचान, शििेष 

सेिा र शिशिशरकृत स्वास्थ्य तथा पुनःस्थापना सेिामा सहज पहुँच पुर् याई मयायशदत, स्वस्थ र शियािील नागररकको 

रूपमा जीिनयापन गनय सक्षम तुल्याउने । 

ि) अपाङ््ख गता भएका व्यक्तिको प्रजनन् स्वास्थ्य सेिामा सहज पहुँच स्थाशपत गने तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रिियनात्मक 

स्वास्थ्यसम्बन्धी काययिम, सूचना तथा जानकारीहरूमा पहुँच अशभिृक्ति गने । 

 

४.४. नीशतीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेिा तथा आिश्यकता अनुसारको शिशिशरकृत स्वास्थ्य सेिा प्रदेि 

तहका अस्पतालहरूमा सुशनशित गने र िमिः स्थानीयस्तरमा शिस्तार गररनेछ ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गैर सरकारी के्षत्रबाट उपलब्ध भइरहेका शिशिशरकृत तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनःस्थापना 

सेिाहरूलाइय थप प्रिियन र शिस्तार गररनेछ ।  

ग) स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरूको समे्प्रषणको ितयमान अिस्थालाई सुधार गदै िमिः अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरू लगायत सबैका लाशग पहुँचयुि बनाइनेछ र अपाङ्गता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई प्राथाशमकतामा रािी 

समािेि गररनेछ ।  

घ) बाल अपाङ्गता नू्यशनकरणको लाशग प्रारक्तम्भक पशहचान र हस्तके्षप (Early Identification and Intervention) लाई 

स्थानीय तहमा शिस्तार गनुयका साथै बालस्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका 

बालबाशलकालाई प्राथाशमकता शदइनेछ । 

ङ्ख) अपाङ््खता भएका व्यक्तिहरूका लाशग प्रदेि सरकारले स्वास्थ्य बीमाको व्यिस्था गनेछ ।  

४.५. रणनीशतीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग चाशहने शिशिर उपचार सेिा र परामिय सेिा (थेरापी, उपचार, औषधी, 

िल्यशिया, मनोपरामिय र अन्य परामिय) उपलब्ध गराउन प्रादेशिक तहका सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता शिकास 

र स्तरिृक्ति गररनेछ र स्थानीय तहमा यस्ता काययिमहरू सांचालन गनय सहयोग गररनेछ ।   

ि) स्वास्थ्य सांस्थाहरूका भौशतक सांरचना प्रचशलत मापदण्ड अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाशग पहुँचयुि बनाउुँदै 

लशगनेछ । प्रादेशिक तहका अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारमा सहशजकरण गनय अपाङ्गता 

सहयोग िेस्क सांचालनमा ल्याइनेछ । 

ग)  स्थानीयस्तरमा समयमै अपाङ्गता पशहचान, आिश्यक परामिय र पे्रषण सेिा शदनसके्न जनिक्ति तयार गरी 

उनीहरूमार्य त सेिा उपलब्ध गराउन आिश्यक सहयोग गररनेछ ।   

घ) अपाङ्गता भएका मशहलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा पहुँच सुशनशित गनय यस सम्बन्धी ताशलम, सूचना तथा जानकारीहरूमा 

प्रदेि स्तरमा शिशभन्न लशक्षत काययिमहरू सांचालन गने । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना जानकारीहरूलाई अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुले सहजै प्राप्त गनयसके्न बनाउने ।  

ङ्ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो िारीररक िा मानशसक अिस्थाका कारणले शनरन्तर प्रयोग तथा सेिन गनुयपने 

औषशधहरू (जसै्तः मनोसामाशजक अपाङ्गता, बौक्तिक अपाङ्गता, अशटजम, बह अपाङ्गता भएका, गांभीर प्रकारको 

िारीररक अपाङ्गता लगायत स्पाइनल किय इन्जुरी भएकाहरूले प्रयोग िा सेिन गने), स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी 

सामग्रीहरू (जसै्तः िाइपर, क्याथेटर, युररन व्याग, टु्यि लगायत) शनःिुल्क रूपमा उपलब्ध गराउुँदै लशगनेछ ।  

च) समुदायस्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेिामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थाशपत गनय स्थानीय तहका लाशग 

अपाङ्गता स्वास्थ्य सहयोग काययिम सांचालन गने । अपाङ्गता भएका बालबाशलकाका अशभभािक, सांरक्षक र 

स्याहारकतायहरूका लाशग स्याहार सुसार सम्बन्धी सीप तथा क्षमता शिकास काययिमहरू सांचालन गररनेछ। 

   

४.६. अपेशित उपलम्भधीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रादेशिक तहका अस्पतालहरूमा सहजै स्वास्थ्य सेिाहरू पाउनुका साथै शन:िुल्क 

थेरापी (शर्शजयो थेरापी, स्पीच थेरापी आदी) लगायत सुधारात्मक िल्यशियाको सेिा उपलब्ध हनेछ ।  

ि) मनोसामाशजक अपाङ्गता, मानशसक अस्वस्थता, बौक्तिक अपाङ्गता, मेरुदण्ड पक्षघात, मक्तस्तष्क पक्षघात, छारेरोग, 

हेमोशर्शलया आशदबाट प्रभाशित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शनयशमत सेिन र प्रयोग गनुयपने औषशध शन:िुल्क 

रूपमा प्राप्त गनेछन् । 

ग) समयमै अपाङ्गता पशहचान तथा प्रारक्तम्भक हस्तके्षप (early identification and early intervention) र पे्रषण सेिा 

शदन सके्नगरी स्थानीय सरकारी  अस्पताल र स्वास्थ्य सांस्थाहरूको क्षमता शिकास हनेछ । 
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घ) आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बृक्ति हनेछ । गैर सरकारी तहबाट 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनस्थायपना सेिा उपलब्ध गराइरहेका सांस्थाहरूले सेिा के्षत्र शिस्तार 

गनय सरकारबाट सहयोग पाउनेछन् र यस्ता सांस्थाहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शनःिुल्क रूपमा गुणस्तरीय 

सेिा पाउनेछन् ।  

ङ्ख) स्वास्थ्य प्रिियन र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाहरूमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हनेछ। 

च) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाका अशभभािकले आफ्ना बालबाशलकाको स्वास्थ्यका लाशग गनुयपने शििेष हेरचाह 

लगायत पोषणसम्बन्धी ताशलम, सीप र जानकारीहरू प्राप्त गनेछन् र यसबाट अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको 

स्वास्थ्यमा सकारात्मक पररितयन हनेछ ।  

छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सांस्थाका भौशतक सांरचनालगायत अन्य सेिा सुशिधा सहजरूपमा उपयोग गनय 

सके्नछन् । 

ज) अपाङ्गता भएका मशहलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना, ताशलमहरूमा सहज पहुँच प्राप्त गनेछन् । अस्पताल 

तथा स्वास्थ्य सांस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका मशहलाले गभयिती तथा प्रसूशतको अिस्थामा आिश्यकता अनुसार थप 

शिशिशरकृत सेिा प्राप्त गनेछन् ।  

 

५: ताशलम, रोिगार र स्वरोिगारीः  

५.१. िततमान अिस्थाीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकारसम्बन्धी महासक्तन्ध, २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य 

व्यक्तिसरह काम र रोजगारीको हक हने, राज्यले उनीहरूको यो हक सुशनशित गनय आिश्यक िातािरण शनमायण 

गनुयपने साथै अपाङ्गताका आधारमा काम र रोजगारीमा गररने भेदभाि अन्त्य गनुयपने प्रािधान उले्लि गररएको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अशधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लाशग सीप र रोजगारी 

लगायतको व्यिस्था गनुयपने सम्बन्धी कानूनी प्रािधान राक्तिएको छ । ।  

ि) युिा स्वरोजगार काययिम अन्तगयत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगारीका लाशग आशथयक सहयोग गररुँ दै 

आएको छ । प्रदेि सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आशथयक, सामाशजक सिक्तिकरणका लाशग बाशषयक 

काययिम सांचालन गरेको छ।  

ग) शिशभन्न सांघ सांस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी तथा स्वरोजगारीको लाशग शिशभन्न काययिमहरु सञ्चालन 

गरररहेका छन् ।  

५.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

क) अन्तरायशरि य प्रशतबिता, नीशतगत तथा कानूनी व्यिस्थाहरूको बाबजुद अपाङ्गता मैत्री काययस्थलको अभाि, 

रोजगारदाताको अपाङ्गतालाई हेने र व्यिहार गने तररका तथा दृशरकोणका कारण नेपालमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूको रोजगारी, स्वरोजगारी र आशथयक गशतशिशधमा पहुँच ज्यादै नू्यन रहेको छ ।  

ि) सञ्चार तथा भौशतक सांरचनामा रहेका अिरोध, मैत्रीपूणय साियजशनक यातायातको अभाि, काययस्थलमा हने गरेका 

शिभेद, ज्यालामा हने गरेको शिभेद, अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत कमजोरी िा असक्षमताको रूपमा हेने पररपाटीका 

बारेमा रोजगारदाताहरूलाई जानकारी नभएका कारणले योग्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रोजगारीको अिसरबाट 

बशञ्चत छन् ।  

ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई श्रम बजारमा पहुँच पुर् याउन सरकारका नीशत र काययिमहरू पयायप्त छैनन् । 

पयायप्त योग्यता र सीप हुँदाहुँदै पशन अपाांगता भएका व्यक्तिहरुले शनजी के्षत्रमा रोजगारीका अिसरहरू प्राप्त गनय 

सकेका छैनन् ।  

घ) साियजशनक के्षत्रका रोजगारीमा भएको आरक्षणको उपयोग सहज रुपमा गनय पाएका छैनन् ।  

ङ्ख) प्रदेि सरकारले सांचालन गरेका र स्थानीयस्तरमा सांचाशलत स्वरोजगार काययिमहरू, बचत तथा ऋण काययिम, 

सहकारी, सीप शिकास ताशलम आशदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभाशगता कम रहेको छ ।  

च) पयायप्त प्रशिक्षण र परामियको अभािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आरू्लाई श्रम बजारमा सक्षम उमे्मदिारको 

रूपमा प्रसु्तत हने अिसर पाएका छैनन् । 

५.३ उदे्दश्यीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शििेष प्राथशमकता सशहत स्वरोजगारका काययिमहरू र व्यािसाशयक सीपमूलक 

ताशलम काययिमहरूमा पहुँच पुयायउने ।   

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई श्रम बजारमा र साियजशनक रोजगारीका अिसरहरूमा समतामूलक पहुँचको 

िातािरण शनमायण गरी आशथयक रूपले सिि र सक्षम बनाउने । 
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ग) श्रम बजार र यससुँग सम्बक्तन्धत सूचनाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने। 

  

५.४ नीशतीः      

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा पहुँच अशभिृक्ति गनय प्रदेि तहमा आिश्यक पने नीशत र काययिमहरू 

शनमायण गररनेछ । 

ि) प्रदेि सरकारले सांचालन गने िा स्थानीय तहमार्य त सांचालन गने व्यािसाशयक, सीप शिकास, उद्यमिीलता शिकास 

ताशलम तथा काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभाशगतालाई प्राथशमकता शदइनेछ ।  

ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथशमकतामा रािेर रोजगारी शदने शनजी के्षत्रका प्रशतष्ठान िा सङ््ख घ सांस्थाहरूलाई 

प्रोत्साहन गने काययिम ल्याइनेछ ।  

घ) साियजशनक सेिामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र सहभाशगता बढाउन आरक्षण लगायत अिरोधमुि र 

शिभेदरशहत काययस्थलको शसिान्त अिलम्बन गररनेछ । 

ङ्ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगारका लाशग प्रोत्साहन गररनेछ । 

  

५.५. रणनीशतीः  

क) अपाङ्गताको दृशरकोणबाट रोजगारी तथा स्वरोजगार प्रिियनसम्बन्धी प्रदेिको शिद्यमान नीशत तथा कानून र 

काययिमहरूलाई सरोकारिालासुँगको सहकाययमा अध्ययन तथा शिशे्लषण गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ । 

ि) बेरोजगार िा दैशनक जीिनयापनको कुनै आधार नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको  पररिारलाई स्वरोजगारीका 

काययिमहरूमा सहभागी गराउन सहशलयतपूणय ऋण तथा आशथयक सहयोगका काययिम सञ्चालन गररनेछन् । 

ग) सीप शिकास ताशलम, उद्यमिीलता शिकास, सहशलयतपूणय ऋण तथा  स्वरोजगारीका लाशग शदइने अनुदान लगायतका 

शिशभन्न काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथशमकता शदइनेछ । 

घ) सीप र योग्यता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शनजी के्षत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन स्वरुप शनजी 

तथा साियजशनक के्षत्रका रोजगारदाताहरूका लाशग सचेतना अशभयान, पुरस्कार, करछुट, साियजशनक सम्मान, 

काययस्थलमा उपयुि अनुकूलता शसजयना गदाय लागे्न लागतमा अनुदान जस्ता काययिम ल्याइनेछ । 

ङ्ख) काययस्थल शभत्रका काम गने ठाउुँ , िौचालय, चमेनागृह, पुस्तकालय, पाशकय ङ्ख, बैठक कक्ष, समे्मलन कक्ष लगायतका 

ठाउुँहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग पहुँचयुि बनाइनेछ।  

५.६. अपेशित उपलम्भधीः  

क) प्रदेि सरकारका रोजगारी तथा स्वरोजगार प्रिियन सम्बन्धी नीशत, कानून र काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूलाई प्राथशमकतामा राक्तिएको हनेछ ।  

ि) साियजशनक काययस्थलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग पहुँचयुि हनेछन्।  

ग) प्रदेि सरकारले सांचालन गने प्राशिशधक शिक्षा, व्यािसाशयक तथा सीपमुलक ताशलम, सहशलयत दरमा ऋण, शबउपूुँजी 

शितरण, स्वरोजगार प्रिियन काययिम, सहकारी प्रिियन जस्ता रोजगारमूलक काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरू लाभाक्तन्वत हनेछन् ।  

घ) शनजी के्षत्रको श्रम बजार र प्रदेि सरकारले सृजना गने श्रमका अिसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा 

िृक्ति हनेछ ।  

ङ्ख) अपाङ्गता भएकै कारणले काम तथा रोजगारीमा हने गरेका भेदभािको नू्यनीकरण हनेछ । 

च) रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बृक्ति भई रोजगारी प्राप्त गनय 

सहज िातािरण बने्नछ ।  

६.  सूचना र सञ्चारीः  

६.१. िततमान अिस्था  

क)  हालसम्म नेपालमा कररब पाुँच हजार िब्दािली भएको नेपाली साङ््ख केशतक भाषाको िब्दकोष तयार भएको छ । 

सांघीय तहमा नेपाल टेशलशभजनबाट हप्ताको एक पटक साङे्कशतक भाषामा समाचार प्रसारण गररुँ दै आएको छ भने 

केही शनजी के्षत्रका दृष्य सांचारमध्यमबाट पशन साांकेशतक भाषामा समाचार प्रसारणको िुरुिात भएको छ ।  शिशभन्न 

शिद्यालयमा रहेका बशहरा शबद्याथीहरू पढ्ने स्रोत तथा शििेष कक्षाहरूमा पढाउने शिक्षकहरूका लाशग नेपाली 

साङे्कशतक भाषाको ताशलमको व्यिस्था छ ।   

ि) दृशरशिहीन व्यक्तिहरूका लाशग कम्प्युटरमा Text to Speech (TTS) र Optical Character Recognizer (OCR) 

लगायतका स्क्रीन ररशिङ्ख सफ्टिेयरका माध्यमबाट अांगे्रजी तथा नेपाली दुिै भाषामा अरू व्यक्तिहरूसरह अध्ययन 
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गने, काम तथा सञ्चार गने प्रशिशध प्रयोगमा आइसकेको छ । केशह नशिनतम प्रशिशधहरूको प्रयोग सुदूरपशिम प्रदेिमा 

रहेका दृशरशिहीन व्यक्तिहरूले समेत गरररहेका छन् ।   

 

६.२ मुद्दा तथा समस्याीः  

क) बशहरा व्यक्तिहरूका लाशग नेपाली साङे्कशतक भाषामा शनमायण गररएका िब्दािली ज्यादै शसशमत छन् । शसशमत 

सञ्चारले उनीहरूको सहभाशगता र सञ्चारमा धेरै अिरोध उत्पन्न भएका छन् । बशहरा व्यक्तिहरूको लाशग 

साियजशनक सहभाशगतामा सहजीकरण गने साांकेशतक भाषा दोभाषेहरू सुदूरपशिम प्रदेिमा ज्यादै थोरै मात्रामा 

उपलब्ध छन् ।  

ख) साङे्कशतक भाषाको ताशलमलाई व्यापक र सघन बनाउन सशकएको छैन । सामान्य र छोटो अिशधको ताशलम 

शलएका र ज्यादै शसशमत मात्र साङे्कशतक भाषाको ज्ञान भएका शिक्षकले बशहरा बालबाशलकालाई पढाउनुपने 

बाध्यता छ।   

ग) अशत आिश्यक साियजशनक सूचनाहरू दृशरशिहीन, श्रिण-दृशरशिहीन, बशहरा तथा सुस्त श्रिण, बौक्तिक अपाङ्गता, 

अशटज्म भएका व्यक्तिहरूले समेत बुझे्नगरी बे्रल, ठूला छापा अक्षर, अशियो, साङ््ख केशतक भाषा, स्पिय सांकेत र 

सरल शचत्रहरू बनाएर शदने अभ्यास िा पररपाटीको शिकास हन हन सकेको छैन ।   

घ) टेशलशभजनहरूबाट प्रिारण हने अत्यािस्यक सूचना, समाचार, मनोरन्जनात्मक तथा जानकारीमूलक सने्दि 

लगायतमा बशहरा, दृशरशिहीन व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हन सकेको छैन ।  

ङ) साियजशनक सेिा प्रदायक सांस्थाहरूले प्रदान गने सेिा सुशिधाहरू सम्बन्धी नागररक बिापत्र, सूचना तथा 

जानकारीहरु बौक्तिक अपाङ्गता, दृशरशिहीन व्यक्ति, बशहरा व्यक्ति, नू्यन दृशरयुि व्यक्तिहरूका लाशग पहुँचयुि 

हन सकेका छैनन्।  

च) सरकारी लगायत शिशभन्न सांघ सांस्थाहरूका िेिसाइटहरूको शिजाइन, प्रोग्राशमङ्ख र त्यहाुँ राक्तिने कने्टन्टहरूमा 

सृ्कन ररशिङ्ख सफ्टिेयरको प्रयोग हन नसक्दा अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको सूचनामा सहज पहुँच हन सकेको 

छैन   ।  

६.३. उदे्दश्यीः 

   सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच िृक्ति गरी शिक्षा, सीप शिकास, उत्पादकत्व, व्यक्तित्व शिकास, सििीकरण र अिसर 

प्राक्तप्तका लाशग अनुकूल िातािरण शसजयना गने।  

६.४. नीशतीः 

क) नेपाली साङे्कशतक भाषाको प्रचार प्रसार र प्रिियन गररनेछ।  

ि) साङे्कशतक भाषाका दोभाषे जनिक्तिको उत्पादन गररनेछ ।   

ग)  साियजशनक सेिासुँग सम्बक्तन्धत सूचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग पहुँचयुि बनाइनेछ ।  

ग) सूचना सामग्रीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच हने गरी उत्पादन तथा शितरण गररनेछ ।  

घ) शिद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हने सूचना तथा जानकारीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच िृक्तिका 

लाशग अध्ययन अनुसन्धान गररनेछ ।  

ङ्ख) अपाङ््ख गतामैत्री सूचना तथा सञ्चार प्रशिशधको शिकास र उपयोगमा लगानी बढाइनेछ ।  

६.५ रणनीशत 

क) नेपाली साङे्कशतक भाषाको िब्दकोषलाई प्रचार प्रसार गने र साांकेशतक भाषाका ताशलमहरू सांचालन गररनेछ।  

ि) साियजशनक टेशलशभजनबाट प्रसारण हने सूचनाहरूलाई साङे्कशतक भाषामा प्रसारण गनय एिां सबटाइटल र क्याप्सनको 

प्रयोगमा जोि शदइनेछ ।  

ग) साियजशनक प्रयोजनको लाशग राक्तिने सूचना र सङे्कतहरूलाई आिश्यकता अनुसार सबैले बुझे्नगरी बे्रल, साांकेशतक 

भाषा, शचत्र तथा अशियोमा समेत उपलब्ध गराइनेछ ।  

घ) प्रदेि सरकार तथा अन्य सांघसांस्थाहरुले शनमायण तथा प्रयोग गने  िेबसाइटहरूलाई दृशरशिहीन व्यक्तिका लाशग 

पहुँचयुि बनाइनेछ।  

ङ्ख) बौक्तिक अपाङ््ख गता, अशटज्म, श्रिण-दृशरशिहीन लगायतका अपाङ््ख गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनामा पहुँच 

अशभिृक्ति गनय काययिमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

च) दृशरशिहीन व्यक्तिहरूको लाशग कम्प्युटर र सूचना प्रशिशधमा पहुँच िृक्ति गनय नेपाली तथा अांगे्रजी बोल्ने सफ्टिेयरको 

शिकास, प्रयोग र प्रिियन गररनेछ ।  

६.६. अपेशित उपलम्भध  
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क) बशहरा व्यक्तिहरूको नेपाली साांकेशतक भाषामा पहुँच िृक्ति हनेछ र उनीहरूले साियजशनक सेिा र शिक्षामा सहज 

पहुँच प्राप्त गनेछन् । 

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिद्युतीय सञ्चार माध्यममार्य त सूचनामा पहुँच अशभिृक्ति हनेछ । 

ग) साियजशनक स्थलमा राक्तिने सूचनाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाशग पहुँचयुि हनेछन् ।  

 

७: पुनीःस्थापनाीः  

७.१ िततमान अिस्थाीः  

क) सुदूरपशिम प्रदेिमा सरकारी तथा गैर सरकारी तिरबाट पुनस्थायपना सेिाको सम्बन्धमा केही कामहरु भइरहेको छ। 

यस प्रदेिका शिशभन्न शजल्लाहरूमा सरकारी तथा गैर सरकारी के्षत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग सहायक 

सामग्री शितरण, कृशत्रम अांग उत्पादन तथा शितरण, थेरापी सेिा, परामिय सेिा लगायतका पुनस्थायपनाका कामहरु हुँदै 

आइरहेका छन् ।  

ि) सुदूरपशिम प्रदेिमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सांचाशलत िा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग काम 

गरररहेका सरकारी तथा गैर सरकारी सांस्थाहरूले िारीररक अपाङ्गता, बशहरा, दृशरशिहीन, मेरुदण्ड पक्षघात भएका, 

बौक्तिक अपाङ्गता, अशटज्म प्रभाशित, कुष्ठ प्रभाशित, मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई औषशध उपचार, 

सुधारात्मक िल्यकृयाका लाशग रेर्रल सेिा, सहायक सामग्री शितरण, थेरापी सेिा, अभ्यस्थता (habilitation), बे्रल 

शलशप तथा गमनिीलता ताशलम, साङे्कशतक भाषाको ताशलम लगायतका सेिा उपलब्ध गराउदै आइरहेका छन् । 

पुनस्थायपनाको सम्बन्धमा प्रदेि सरकारबाट पशन शिशभन्न काययिमका लाशग बजेट शिशनयोजन हुँदै आएको छ ।  

 

७.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

क) समुदायमा आधाररत पुनस्थायपना काययिम व्यिक्तस्थत र प्रभािकारी रुपमा सांचालन हन  सकेको छैन । यस्ता 

समुदायस्तरमा सांचालन गनुयपने काययिमहरू सांचालन गने शजमे्मिारी र दाशयत्व मूलतः स्थानीय तहको भएतापशन 

ज्ञान, सीप र जानकारीको अभािमा पाशलकाहरूमा प्रभािकारी रूपमा सांचालन हन सकेको छैन ।   

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग स्थानीय तहमै िा समुदाय स्तरमै चाहीने अभ्यस्तता ताशलम, परामिय, थेरापी 

सेिा, रेर्रल सेिा, प्रारक्तम्भक पशहचान, सहायक सामग्री जस्ता सेिाहरू आिश्यक मात्रामा उपलब्ध हन सकेको 

छैन।  

ग) कृशत्रम अङ्ग शनमायण तथा शितरण काययिाला, सुधारात्मक सल्यकृयाहरू (Corrective Surgery), अकुपेिनल थेरापी, 

हक्तस्पटल िेस थेरापी, मनोपरामिय सेिा, अत्यािश्यक रि तत्व (फ्याक्टर), हाइशजन शकट शितरण, स्वास्थ्य सामग्री 

शितरण जस्ता सेिाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग सहज र सुलभ भएका छैनन् । पुनःस्थापना 

सेिाहरूलाई समुदायस्तरसम्म शिस्तार गनय दक्ष जनिक्तिको अभाि छ । 

घ) हाल प्रदेिमा पुनःस्थापना सेिाहरूको उपलब्धता अत्यनै्त नू्यन रहेको छ । सघनरूपमा पुनःस्थापना सेिाहरू चाशहने 

बह अपाङ्गता, पूणय अिि अपाङ््ख गता, अशटज्म प्रभाशित, बौक्तिक अपाङ्गता र मनोसामाशजक अपाङ््ख गता, 

श्रिणदृशरशिहीन व्यक्तिहरू सेिाबाट बशञ्चत छन् । 

   

७.३. उदे्दश्यीः 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पुनःस्थापना सेिाहरू उपलब्ध गराई दैशनक जीिनका कृयाकलापलाई सहज 

बनाउुँदै साियजशनक सहभाशगतामा अशभिृक्ति गरी आिागमन, सेिा सुशिधा र अिसरहरूमा पहुँच िृक्ति गने।  

७.४. नीशतीः 

क) पुनःस्थापना सेिाहरूलाई समुदायस्तरसम्म पुर् याउन पुनस्थायपना सेिा प्रदायक सांस्था र स्थानीय तहसुँग समन्वय, 

साझेदारी र सहकायय गररनेछ ।  

ि) पुनःस्थापना सेिालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो नशजकमा सहजै प्राप्त गनय सके्न गरी शिस्तार गररनेछ र 

सेिाको प्रकार तथा गुणस्तरमा अशभिृक्ति गररनेछ ।   

च) शिशिर प्रकृशतका स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनस्थायपना सेिाहरूलाई सहज बनाउन प्रदेि तहका र शजल्ला तहका अस्पताल 

तथा स्वास्थ्य सांस्थाहरूको क्षमता शिस्तार गररनेछ। 

      

७.५. रणनीशतीः 

क) पुनःस्थापना सेिाको मापदण्ड बनाई सेिा उपलब्ध गराउन आिश्यक मानि स्रोत र सांयन्त्रको शिकास गररनेछ ।  

ि) पुनस्थायपना सेिाको उपलब्धता र आिश्यकता सम्बन्धी अध्ययन गरी बेसलाईन तयार गररनेछ ।  
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ग) पुनस्थायपना सेिालाई प्रभािकारी बनाउन यस्तो सेिा शदइरहेका िा शदन चाहने सांस्थाको क्षमता शिकास गररनेछ   

घ) पुनस्थायपना सेिा प्रदायक सांस्था, पाशलका र स्थानीय स्वास्थ्य सांस्था समेतको सहकाययमा समुदाय स्तरमा उपलब्ध 

गराउन सशकने पुनस्थायपना सेिाहरूको पशहचान गरी आिश्यक सहयोग गररनेछ।  

च) सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िीघ्र पशहचान गरी समयमै पुनस्थायपना सेिाको दायरामा ल्याउन 

ताशलमप्राप्त पुनस्थायपना सहजकतायहरू पररचालन  गररनेछ ।  

छ) पुनस्थायपना सम्बन्धी अनुकरणीय अभ्यासहरूलाई थप प्रिियन र शिस्तार गनय सहयोग गररनेछ ।  

ज) पुनस्थायपना सेिा सम्बन्धी मानिस्रोतको उत्पादन तथा पररचालनमा लगानी बढाइनेछ ।  

झ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग चाशहने सहायक सामग्री िररद गरी शितरण गररनेछ ।  

 

८.६. अपेशित उपलम्भधीः 

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग चाशहने पुनःस्थापना सेिाहरूको सहज उपलब्धता हनेछ ।  

ग) अपाङ्गता सम्बन्धी पुनस्थायपना सेिा प्रदायक सांस्थाको क्षमता शिकास हनेछ।  

घ) पुनःस्थापनाको के्षत्रमा काम गने दक्ष जनिक्तिको सांया र क्षमतामा िृक्ति हनेछ ।  

 

 

८. सामाशिक सुरिाीः  

८.१. िततमान अिस्थाीः  

क) नेपाल सरकारले सामाशजक सुरक्षा काययिम अन्तगयत पूणय अिि र अशत अिि अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूका लाशग माशसक सामाशजक सुरक्षा भत्ताको व्यिस्था गरेको छ ।  

ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग साियजशनक सिारी साधनमा यात्रा गदाय भािामा छुट तथा शसट आरशक्षत 

गररएको छ ।  

ग) सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सेिा शन:िुल्करूपमा 

शदने व्यिस्था गररएको छ । आम नागररकले पाए औषशधहरु शनःिुल्करूपमा उपलब्ध गराउने व्यिस्था गररएको 

छ  ।  

घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग आयकरको दायरा र्राशकलो पाररएको छ । 

 

८.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

क) पूणय अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दैशनकरूपमा हेरचाह गने सहयोगी, उपयुि अनुकूलताको 

व्यिस्था, शनयशमत औषशध उपचार लगायत थप पोषण जस्ता कुराहरूको आिश्यकता पने हनाले हाल राज्यले 

व्यिस्था गरेको सामाशजक सुरक्षा भत्ता अपयायप्त छ ।  

ख) साियजशनक सिारी साधनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग भािामा ५० प्रशतित छूटको व्यिस्था 

भएपशन प्रभािकारी कायायन्वयन हनसकेको छैन । सिारी साधनहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग 

मैत्रीपूणय छैनन् । आरशक्षत शसटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बसेर यात्रा गनय नपाएका प्रिस्त गुनासा आउने 

गरेका छन् ।  

ग) स्वास्थ्योपचार, दैशनक स्याहार सुसार, पोषण, रेिदेि र सहयोगको अभािमा पूणय अिि अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरूको जीिन शनकै नै करकर छ । शिपन्न पररिारका अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको अिस्था झनै करकर 

रहेको देक्तिन्छ।  

८.३. उदे्दश्यीः 

सामाशजक सुरक्षा प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूणयरूपमा समेट्दै पहुँच स्थाशपत गने र उनीहरूका 

शिशिर आिश्यकताहरूलाई सम्बोधन गने ।  

८.४. नीशतीः 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लाशग अपाङ्गताको प्रकृशत र गम्भीरताका आधारमा मापदण्ड शनधायरण गरी सामाशजक 

सुरक्षा लगायतका काययिमहरु सांचालन गररनेछ।   

 

८.५. रणनीशतीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाशजक सुरक्षा सम्बन्धी काययिमहरु सांचालन गररनेछ।  
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ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रेिदेि, स्याहार र सरसर्ाइ गने व्यक्तिलाई हेरचार सम्बन्धी ताशलम उपलब्ध 

गराइनेछ ।  

ग) स्थानीय तह र अपाङ्गता सम्बन्धी काम गने सांस्थाको समन्वयमा स्याहारकताय पररचालन काययिम सांचालन गररनेछ । 

घ) जोक्तिममा रहेका, एकल, असहाय, अनाथ र शहांसा िा शिभेदमा परेका अपाङ्गता भएका मशहला, बालबाशलका र जे्यष्ठ 

नागररकहरूको सुरक्षा, दैशनक हेरचाह र पुनःस्थापनाको लाशग शििेष काययिमहरू ल्याइनेछ ।  

 

८.६. अपेशित उपलम्भधीः  

क) पूणय र अशत अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शनयशमत रेिदेि, स्याहारसुसार र सहयोग प्राप्त गरी दैशनक 

जीिनयापन सहज हनेछ। 

ि) सामाशजक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी प्रािधानहरूको प्रभािकारी कायायन्वयन हनेछ ।  

ग) सेर् हाउस, परामिय सेिा, कानूनी सहायता र पुनःस्थापना सेिामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच बृक्ति हनेछ 

।  

 

९ : अपाङ्गता भएका बालबाशलकाीः 

९.१ िततमान अिस्था  

क) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको  शिक्षामा पहुँच बढाउन िैशक्षक छात्रिृशत्तको व्यिस्था गररएको छ । सिै 

उमेर समूहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सम्बक्तन्धत स्थानीय तहबाट अपाङ्गता पररचयपत्र पाउने प्रािधानका 

आधारमा पररचयपत्र प्राप्त गरररहेका छन् ।  

ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी महासक्तन्ध,२००६ मा पक्ष रारि ले अपाङ्गता भएका 

बालबाशलकालाई सबै मानि अशधकारको प्रत्याभूशत गररनुपने, अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको शिषयमा शनणयय 

गदाय उनीहरूको सिोत्तम शहतलाई ध्यान शदनुपने र सहभाशगता गराउुँदा उमेर अनुसार आिश्यक पने सबै 

सहयोग उपलब्ध गराउनुपने व्यिस्था गरेको छ ।  

ग) प्रदेि बालबाशलका सम्बन्धी ऐन, २०७६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अशधकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तथा 

बालबाशलका सम्बन्धी राशरि य नीशत, २०६९ मा अपाांगता भएका बालिाशलकाको हक अशधकारको सम्बन्धमा 

व्यिस्था गररएको छ  । 

 

९.२. मुद्दा तथा समस्या  

(क) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको अपाङ्गता पशहचान, उपचार सेिा, सुधारात्मक िल्यकृया, िारीररक 

कृयािीलतामा अशभिृक्तिका ताशलमहरू, पुनःस्थापना सेिा, सहायक सामग्री, बे्रल तथा गमनशिलता ताशलम, 

साङे्कशतक भाषा, सहयोगी सेिा उशचत शकशसमले सम्बोधन नहुँदा अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको शिक्षा 

लगायतका सेिामा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।  

(ि) पोषण र सांरक्षणको अभािले अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको मृतू्यदर उच्च हने जोक्तिम छ। 

(ग) शिद्यालय बाशहर रहेका बालबाशलकामधे्य अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको सङ््खया उच्च रहेको छ।  शिशभन्न 

अिरोध र शिभेदहरूको कारणले शिद्यालय छोि्ने दर पशन अन्य बालबाशलकाको भन्दा उच्च छ ।  

(ग) अशभभािकको उदाशसनता र सचेतनाको अभािले  अपाांगता भएका िालिाशलकाहरुको शिक्षामा पहुँचको कमी 

रहेको देक्तिन्छ । बौक्तिक अपाङ्गता, मनोसामाशजक अपाङ्गता तथा अशटज्म प्रभाशित बालबाशलकाहरूलाई 

मानिोशचत िातािरणको अभाि रहेको देक्तिन्छ।  

(घ)  अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरू शिशभन्न प्रकारको शहांसा, पररत्याग,उपेक्षा र िोषण रशहत हन सकेका छैनन्।  

(ङ्ख) िेिाररसे अिस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको शिक्षा, सांरक्षण र पुनःस्थापनाका सेिा तथा 

काययिमहरू सबै लशक्षत समूहसम्म पुर् याउन सशकएको छैन।  

(च) अपाङ्गतासम्बन्धी काययिमहरूको योजना तजुयमा र कायायन्वयनमा अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूलाई 

प्रभािकारी रुपमा समेट्न सशकएको छैन ।  

 

९.३. उदे्दश्यीः 

अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई बालसांरक्षण, बालशबकास र बालसहभागीताको  अशधकारमा पहुँच स्थाशपत गराउनु 

।  

९.४. नीशतीः 
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क) अपाङ्गता भएका िालिाशलकाको प्रारक्तम्भक पशहचान, पुनःस्थापना तथा अभ्यस्तता सेिालाई ग्रामीण तहसम्म 

शिस्तार गरी बाल शिकास तथा सांरक्षण सम्बन्धी काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूलाई 

प्राथशमकतामा राक्तिनेछ । 

ि) अपाांगता भएका िालिाशलकाको उपचार तथा िल्यकृयालाई िमि: शन:िुल्क गररनेछ ।  

ग) शनयशमत सहयोगी सेिा आिश्यक हने गम्भीर अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको शिक्षा, पुनस्थायपना, स्याहार 

सुसार जस्ता सेिाहरूको लाशग शबिेष काययिम  लागू गररनेछ । 

 

९.५. रणनीशतीः  

क) शिपन्न, बेसाहारा तथा बेिाररसे अिस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूलाई सांरक्षण प्रदान गनय शिक्षा, 

पोषण लगायतका पुनःस्थापनाका सेिाहरू उपलब्ध गराइनेछ। 

ि) पररिार, शिद्यालय र समुदायमा अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरू माशथ हन सके्न शिभेद, शहांसा र दुव्ययिहार अन्त्य गनय 

अनुगमन, जनचेतना र अशभमुिीकरणका काययिमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

ग) प्रहरी सांगठन, स्थानीय तह र प्रदेि सरकारका बालबाशलका हेने शनकायका प्रशतशनशधहरूलाई अशभमुिीकरण तथा 

क्षमता शिकास काययिमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

घ) बाल पुनस्थायपना गृह, बाल सुधार केन्द्र र प्रारक्तम्भक बाल शबकासलाई अपाङ्गता समािेिी बनाउने काययिमहरू 

सांचालन गररनेछ ।  

ङ्ख) प्रदेि तहमा बालबाशलकाको के्षत्रमा काम गने राशरि य तथा अन्तरायशरि य गैर सरकारी सांस्थाका काययिमहरूमा अपाङ्गता 

भएका बालबाशलकाहरूलाई समेट्न प्रोत्साहन गररनेछ। 

 

९.६. अपेशित उपलम्भधीः 

क) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनःस्थापना लगायतका बालशिकासका अिसरहरूमा पहुँच बृक्ति 

हनेछ ।  

ि) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूमाशथ पररिार तथा समाजमा  हने भेदभाि, शहांसा र दुव्ययिहारहरू सम्बन्धी 

घट्नाहरुमा कमी आउनेछ ।  

ग) शबपन्न, बेसाहारा तथा िेिाररसे अिस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूले उशचत सांरक्षण प्राप्त गनेछन्। 

 

१०: िनचेतना तथा पैरिीीः 

१०.१. िततमान अिस्थाीः  

क) शिगतको भन्दा आजभोली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गनय मयायशदत िब्दािलीहरूको प्रयोग हन 

थालेको छ र सांचार माध्यम तथा शिशभन्न औपचाररक दस्तािेजहरूमा अमयायशदत िब्दािलीहरूको प्रयोग घट्दै 

गएको छ ।  

ख) अपाङ्गतामैत्री भौशतक सांरचना तथा सञ्चार सेिा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकारसम्बन्धी महासक्तन्ध, 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने गरेका सेिा सुशिधाहरू तथा  अपाङ्गतासम्बन्धी कानूनहरूका िारेमा 

सियसाधारणमा जानकारी बढेको छ । सञ्चार माध्यमहरूबाट  अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सिालहरुमा िहस र 

छलर्लहरूमा िृक्ति भएको छ ।  

ग) सामाशजक शिकास मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सिालहरूको नेतृत्व र शजमे्मिारी शलएको छ र 

अपाङ्गताका सिालमा शिशभन्न काययिमहरू सांचालन गदै आएको छ ।  

 

१०.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

क) अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतना अशभिृक्तिमा भैरहेका प्रयासले दुगयम र ग्रामीण के्षत्रलाई अपेशक्षत रुपमा समेट्न 

सकेको छैन। उदाहरणीय र नेतृत्वदायी भूशमका शनिायह गने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गनय 

सशकएको छैन ।  

ख) स्थानीय तहका प्रशतशनशधहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी नीशत,शनयम र कानूनको बारेमा अशभमूिीकरण तथा क्षमता 

शिकासका काययिमहरु पयायप्त मात्रामा सांचालन हन नसकेकाले कायायन्वयन तहमा प्रभािकारीता हन सकेको 

छैन ।  
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१०.३. उदे्दश्यीः  

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रशतको सोच र व्यिहारमा सकारात्मक पररितयन ल्याइय उनीहरूको अशधकारको 

उपभोगमा पररिार, समुदाय र सरोकारिाला शनकायहरूको सांलग्नता र सहयोगमा अशभिृक्ति गने । 

१०.४. नीशतीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका िारेमा सकारात्मक धारणाको शिकास गराउन समुदाय स्तरसम्म जनचेतना  

अशभिृक्ति गररनेछ ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सो के्षत्रमा काम गने सांस्थाहरूको भूशमका र सांलग्नतालाई प्रभािकारी बनाइनुका साथै 

सांस्थासुँगको साझेदारीमा शिशभन्न काययिमहरू सांचालन गररनेछ ।  

ग) जनचेतना अशभिृक्तिका लाशग शिशभन्न सांचार माध्यमको प्रभािकारी पररचालन गररनेछ । 

१०.५. रणनीशत  

क) पाठ्यपुस्तकहरुमा अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू समािेि गररनेछ। अपाङ्गता अशधकार, सेिा 

सुशिधा, कानूनी व्यिस्था सम्बन्धी अशियो, शभजुअल र छापा सामग्री शनमायण गरी प्रसार, प्रचार र शितरण गररनेछ ।   

ि) अपाङ्गताको सिालमा शिशभन्न जानकारीहरू शदन जनचेतनामुलक गोष्ठी, बहस, छलर्ल तथा शिद्यालय र समुदाय 

लशक्षत जनचेतना काययिमहरू सांचालन गररनेछ ।  

ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गरेका राम्रा कामहरू, सर्लताका कथाहरू र योगदानहरूलाई प्रचार प्रसार गररनेछ 

घ) सञ्चार माध्यमहरूबाट अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू समे्प्रषण गनय साझेदारी र सहकायय बढाइनेछ। 

अपाङ्गताको सकारात्मक पक्ष उजागर गने, सकारात्मक सने्दि समाजमा प्रिाह गने र समाजलाई अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, मयायदा र समान अक्तस्तत्वलाई प्रिियन गने प्रकारका चलशचत्र, शभशियो, छोटा 

चलशचत्रहरू, िकुमेन्टि ी आशदको शनमायण, प्रचार र प्रसारलाई प्रिियन गररनेछ ।  

   

१०.६. अपेशित उपलम्भधीः 

क) स्थानीय तहका प्रशतशनशधहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी नीशत,शनयम र कानूनको बारेमा जानकारी भई कायायन्वयन 

तहमा प्रभािकारीता बढ्नेछ ।  

ि) जनचेतनामूलक काययिमहरू सञ्चालनमा गैर सरकारी सांस्था र नागररक समाजसुँगको सहकायय र साझेदारीमा 

िृक्ति हनेछ ।  

ग) आम समुदायमा अपाङ्गताको सिालमा सकारात्मक सने्दिहरू प्रिाह भई समुदायमा अपाङ्गताको आधारमा हने 

शिभेदमा नू्यशनकरण हनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिकास र सिक्तिकरणका लाशग पररिार, समुदाय र 

सरोकारिालाको सहयोग प्राप्त हनेछ ।  

 

११:  सिम्भिकरणीः  

११.१. िततमान अिस्थाीः  

क)  प्रदेि सरकारले अपाांगताका भएका व्यक्तिहरुको सिक्तिकरणका लाशग क्षमता अशभिृक्ति लगायत शिशभन्न 

काययिमहरु ल्याएको छ । राशरि य अपाङ्ग महासङ््ख घ नेपाल र अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गने अन्य शिशभन्न सांघसांस्था 

मार्य त अपाांगताको सिक्तिकरणका लाशग शिशभन्न काययिमहरू सञ्चालन गदै आएको छ ।  

ि) प्रदेि सरकार र अपाांगताको के्षत्रमा काम गने शिशभन्न सांघसांस्थाद्वारा नेतृत्व शिकास, व्यक्तित्व शिकास, मानि 

अशधकार जस्ता शिषयहरूमा क्षमता शिकासका काययिमहरू सञ्चालन भैरहेका छन् ।  

११.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

क)  शनणयय प्रशियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अथयपूणय प्रशतशनशधत्व सुशनशित हनसकेको छैन ।  

ि) राजनीशतक, सामाशजक तथा आशथयक अशधकारको उपयोगको लाशग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता शिकास 

गनय सशकएको छैन ।  

घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार प्रिियनका लाशग शिद्यमान नीशतगत तथा कानूनी आधारहरूको 

प्रभािकारी कायायन्वयन हनसकेको छैन ।  

११.३. उदे्दश्यीः  

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता शिकास र सििीकरण गरी शिकासका शियाकलाप र शनणयय प्रशियामा 

उनीहरूको साथयक सहभाशगता र योगदान अशभिृक्ति गने ।  

११.४. नीशतीः 
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क) अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको व्यक्तित्व शिकासका अिसरहरु शसजयना गरी राजनीशतक, आशथयक तथा सामाशजक 

सििीकरणका काययिमहरू सांचालन गररनेछन् ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग अिरोधमुि िातािरण शनमायण गनय सरोकारिालाहरुसुँग आिश्यक 

सहकायय र समन्वय गररनेछ । 

  

११.५. रणनीशतीः  

क) सीपमूलक तथा व्यिसाशयक शिक्षा/ताशलम, स्वरोजगार र क्षमता शिकास काययिम लगायतका माध्यमबाट 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सिक्तिकरण गररनेछ ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सिक्तिकरणका लाशग स्थाशपत सशमशत तथा सङ््ख घ सांस्थाहरूको क्षमता 

शिकासका लाशग आिश्यक काययिमहरु सांचालन गररनेछ ।  

ग) अपाांगता भएका व्यक्तिहरुका लाशग अिरोधमुि िातािरण शसजयना गनय सरोकारिाला शनकायसुँग सहकायय र 

समन्वय गदै आिश्यक कानूनी तथा सांरचनागत प्रबन्ध गररनेछ ।  

घ) अपाङ््खता भएका व्यक्तिहरूको लाशग मानि अशधकार शिक्षा तथा कानूनी सचेतना अशभिृक्ति सम्बन्धी काययिमहरु 

सांचालन गररनेछन् ।  

 

११.६. अपेशित उपलम्भधीः 

क) राजनीशतक, आशथयक तथा सामाशजक के्षत्रमा अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको अथयपूणय सहभाशगता भएको हनेछ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग अिरोधमुि िातािरण शनमायण हनेछ।  

 

१२ : खेलकूद, मनोरञ्जन तथा शिश्रामीः 

१२.१. िततमान अिस्था  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी महासक्तन्ध, २००६ मा पक्षरारि हरूले अन्यसरह अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जनात्मक गशतशिशध र िेलकूदमा सहभागी गराउनको लाशग शिशभन्न उपायहरू 

अिलम्बन गनुयपने प्रािधान उले्लि छ भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अशधकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ मा अपाांगता 

भएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा िेलकूद, मनोरन्जन तथा शिश्राम लगायतका अशधकारका शबषयहरु उले्लि 

गररएको छ।    

ख) अपाांगताको के्षत्रमा काम गने शिशभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सांस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 

िेलकुदको शिकासको लाशग केही राम्रा काययहरू गदै आएको छ । अपाांगता भएका नेपाली िेलािीहरुले राशरि य 

तथा अन्तरायशरि य प्रशतयोशगतामा भाग शलई उतृ्कर प्रदियन गदै आएका छन् ।  

 

 

१२.२. मुद्दा तथा समस्याीः   

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई िेलकूद र मनोरञ्जनका शियाकलापमा सहभागी गराउन उपयुि 

िातािरणको अभाि रहेको छ।  

ख) अपाांगता भएका व्यक्तिहरुको लाशग िेलकूद सम्बन्धी प्रशिक्षण, अभ्यास, प्रशतयोशगताहरु पयायप्त रुपमा सांचालन 

हन सकेका छैनन् ।  

ग) अपाङ्गताको के्षत्रमा काम गरररहेका राशरि य तथा अन्तरायशरि य शनकायहरूको प्राथशमकतामा प्रदेि स्तरका िेलकुद 

तथा मनोरञ्जनका शियाकलापहरु पनय सकेका छैनन्।  

घ) साांसृ्कशतक, धाशमयक र पययटकीय के्षत्रहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग पहुँचयुि हन सकेका छैनन्। 

 

१२.३. उदे्दश्य   

  िेलकूद, साांसृ्कशतक र मनोरञ्जनात्मक गशतशिशधहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच अशभिृक्ति गदै 

सामाशजकीकरण र सहभाशगतालाई प्रिियन गने ।  
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१२.४. नीशतीः 

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग शििेष िेलकूदको शिकास र प्रिियन गनय सरोकारिाला शनकायहरूसुँग 

समन्वय, सहकायय र सहयोग अशभिृक्ति गररनेछ ।  

ि) िेलकूद सम्बन्धी योजना शनमायण र शनणयय प्रशियाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अथयपूणय सहभाशगता 

सुशनशित गररनेछ ।  

ग) धाशमयक, साांसृ्कशतक, ऐशतहाशसक, पययटकीय, िेलकूद र मनोरञ्जनका सांरचना तथा शिश्रामस्थलहरूलाई अपाांगता 

भएका व्यक्तिहरुका लाशग पहुँचयुि बनाइनेछ ।  

१२.५. रणनीशतीः 

क) सरोकारिालाहरूको समन्वय र सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका शििेष िेलकूदहरूको थप शिकास र प्रिियनका 

लाशग सांस्थागत अनुदानमा िृक्ति गररनेछ ।  

ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको िेलकूदको शिकासका लाशग िेलकूद सशमशतलाई समािेिी र अशधकार सम्पन्न 

बनाउुँदै शबिेष िेलकूद के्षत्रको शिकासका लाशग क्षमता शिकास सशहत शियािीलता बृक्ति गररने छ ।  

ग) शििेष िेलकूदमा सहभागी हने िेलािी, प्रशिक्षक र व्यिस्थापकहरूको क्षमता शिकास गररनेछ ।  

घ) धाशमयक, साांसृ्कशतक, ऐशतहाशसक, पययटकीय, िेलकूद र मनोरञ्जनका सांरचना एिां शिश्राम स्थलहरूलाई पहुँचयुि 

बनाउन लगानीमा िृक्ति गररनेछ ।  

ङ्ख) िैशक्षक सांस्थाहरूमा सञ्चालन हने िेलकूद तथा मनोरञ्जनात्मक गशतशिशधहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 

सहभागी गराइनेछ ।  

१२.६. अपेशित उपलम्भधीः 

क) िेलकूद, मनोरञ्जन, साांसृ्कशतक र पययटकीय गशतशिशधहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभाशगता िृक्ति 

हनेछ ।  

ि) शििेष िेलकूदको शिकास र शिस्तार भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभाक्तन्वत हनेछन् । 

ग) अपाङ्गता भएका िेलािीहरूले समाजमा आफ्ना प्रशतभा र सीप प्रदियन गने अिसर पाउनेछन् । 

 

१३ : अपाङ्गता र शिपद् व्यिस्थापनीः 

१३.१. िततमान अिस्थाीः 

क)  अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जे्यष्ठ नागररक, बालबाशलका, गभयिशत िा प्रसुतीको अिस्थामा रहेका मशहला एिां 

शिरामीहरु प्राकृशतक तथा मानिजन्य शिपद्हरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभाशित र जोक्तिममा रहने समुदायमा 

पदयछन् ।  

ख) शिपद् जोक्तिम नू्यनीकरण राशरि य रणनीशत, २०७५ को अिधारणामा 'लैशङ्गक तथा सामाशजक समािेिीकरण' लाई 

महत्वका साथ उले्लि गररएको छ ।  

ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशधकार सम्बन्धी महासक्तन्धको धारा ११ मा "पक्षरारि हरूले अन्तरायशरि य मानिीय 

कानून तथा अन्तरायशरि य मानि अशधकार कानून लगायत अन्तरायशरि य कानून अन्तगयतका शजमे्मिारीहरू अनुसार 

सिस्त्र द्वन्द्व, मानिीय सांकट तथा प्राकृशतक शिपद्हरू घटेको अिस्थाहरू लगायत जोक्तिमका अन्य अिस्थामा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सांरक्षण र सुरक्षा सुशनशित गनय समू्पणय आिश्यक उपायहरू अिलम्बन गनेछन्" 

भने्न उले्लि छ ।  

घ)  शिपद् व्यिस्थापनका लाशग केन्द्र देक्ति समुदाय स्तरसम्म सांस्थागत सांयन्त्रको व्यिस्था गररएको छ ।  

  

१३.२. मुद्दा तथा समस्याीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिपद् जोक्तिमबाट बढी प्रभाशित हने समूहमा पछय न् ।  

ख) शिपद् व्यिस्थापन, शिपद् प्रशतकायय योजना र आपत्कालीन काययमा अपागांता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रभािकारी 

रुपमा  प्राथशमकता र शििेष सांरक्षण शदइएको पाइदैन ।  

ग) शिपद् बाट प्रभाशित व्यक्तिहरूलाई राख्नका लाशग बनाइएका अस्थायी आश्रयस्थलहरू सुरशक्षत र अपाङ्गतामैत्री 

हन सकेका छैन।  

घ) शिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी ताशलम तथा अशभमुिीकरण काययिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 

सहभाशगता कम हने गरेको छ  ।   

ङ)  पूियसूचना सांयन्त्रहरू अपाङ्गतामैत्री  हन सकेका छैनन् ।  
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१३.३. उदे्दश्यीः  

  अपाङ्गतामैत्री शिपद् व्यिस्थापन गदै  सुरशक्षत आश्रयस्थलको शनमायण गने । 

१३.४. नीशतीः 

क) शिपद्का अिस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा उिार, 

राहत, पुनलायभ तथा पुनःस्थापनमा शििेष प्राथशमकता शदइनेछ ।  

ि) शिपद् व्यिस्थापनका प्रशियाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ ।  

१३.५. रणनीशतीः  

क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सङ्कटासन्न अिस्थामा रहेका समूहहरूको पशहचान गनय सूचना प्रणालीलाई 

प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

ि) शिपद् पूियतयारी सम्बन्धी योजना तजुयमा, अनुगमन लगायत शिशभन्न गशतशिशधमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 

प्रशतशनशधत्व र सहभाशगता सुशनशित गररनेछ ।  

घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अपाङ्गताको गम्भीरताका आधारमा उिार, राहत, पुनलायभ तथा 

पुनःस्थापनलाइय शििेष प्राथशमकतामा राखे्न गरी कानूनी र प्रशियागत व्यिस्थाको अिलम्बन गररनेछ ।  

 

१३.६. अपेशित उपलधीीः 

क) शिपद्को अिस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू माशथ हने जोक्तिमको मात्रामा कमी आउनेछ ।  

ि) शिपद् व्यिस्थापन र पूियतयारी सम्बन्धी गशतशिशधहरू अपाङ्गता समािेिी हनेछन् । 

घ) शिपद्को समयमा तत्काल उिार गरी राक्तिने अस्थायी सुरशक्षत आिासहरू पूणयरूपमा अपाङ्गतामैत्री हनेछन् ।  

 

 

खण्ड तीन 

नीशत कायातन्वयन प्रशिया 

१४.१ नीशत कायातन्वयनको शिमे्मिारी तथा दाशयत्वीः   

क) यो नीशत कायायन्वयनको दाशयत्व प्रदेि सरकारका शिशभन्न शिषयगत मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका शनकाय एिां 

सरोकारिालाहरूको हनेछ ।  

ि) यस नीशत र रणनीशतमा उले्लक्तित प्रािधानहरू कायायन्वयन गनय प्रदेि सरकारका शिशभन्न मन्त्रालयले शनमायण गने 

िाशषयक तथा आिशधक काययिम, काययनीशत िा रणनीशतहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग लशक्षत तथा 

समािेिी दुिै प्रकृशतका काययिमहरू समािेि गनुयपनेछ ।  

ग) मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका शनकायहरुले गने शबशभन्न काययिमहरूमा लशक्षत समुहको रूपमा अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरू लाभाक्तन्वत भए नभएको अनुगमन गरी बाशषयक िा आबशधक प्रशतिेदन तयार गनुयपनेछ।  

घ) सरकारी तथा गैर सरकारी शनकायहरुले यस नीशत अनुरुप काययिम सञ्चालन गनुय पनेछ । 

 

१४.२. स्रोत पररचालनीः 

क) यस नीशतको प्रभािकारी कायायन्वयनका लाशग सांघीय सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त स्रोत पररचालन गररनुका 

साथै स्थानीय तह र अन्तरायशरि य तथा राशरि य गैर सरकारी शनकायहरूसुँग सहकायय तथा समन्वय गररनेछ ।   

घ) अपाङ्गताको दृशरकोणबाट शदगो शिकासका लक्ष्य प्राक्तप्तका लाशग प्रदेिमा काययरत शिकास साझेदार 

शनकायहरूलाई अपाङ्गता के्षत्रमा लगानी गनय अशभपे्रररत गररनेछ ।  

ङ्ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी, सहायक समाग्री उत्पादन, पहुँचयुि पययटन, पहुँचयुि भौशतक 

सांरचना शनमायण, पहुँचयुि यातायात व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली आशदमा शनजी के्षत्रको सांलग्नता बढाइनेछ ।  

च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाशग सरकारी तथा गैर सरकारी के्षत्रले प्रिियन गरेका शिशभन्न प्रशिशध र राम्रा 

अभ्यासहरूलाई थप शिकास र शिस्तार गररनेछ । 

 १४.३ अनुगमन तथा मुल्याङ्गकन : 
क) अपाांगता सम्बन्धी नीशतको प्रभािकारी कायायन्वयन भए नभए सम्बन्धमा शनयशमत अनुगमन तथा मूल्याकां न गनय 

मन्त्रालयले आिश्यक सांयन्त्रको शनमायण गनेछ । 
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ि) मन्त्रालयले शनमायण गरेको सांयन्त्रले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा प्रशतिेदन पेि 

गनुयपनेछ । 

१४.४ नीशत कायातन्वयन : 

अपाांगता प्रादेशिक नीशतको प्रभािकारी कायायन्वयनका लाशग शिसृ्तत कायययोजना बनाई लागू गररनेछ। 
 

१४.५ नीशत संिोधन तथा पररमाितन : 

यस नीशतको कायायन्वयनको अिस्था हेरी प्रदेि सरकारले आिश्यिानुसार सांिोधन तथा पररमाजयन गनय 

सके्नछ। 


