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पहुँचयुक्त्ता अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको 
जीवनका सबै पक्षमा हुने सहभाक्ग्तामा वृकधि ्गन्न र 
उनीहरूले पाउनु पनने सेवा र सुकवधा सहजरूपमा 
प्ाप्त ्गन्नका कनक््त अकनवाय्न पूव्नस्त्न हो अर्था्त् मानव 
भएर पाउनु पनने सबै अकधकार उपभो्गका लाक्ग 
पकहला नै ्तयार ्गकरनु पनने कुनै पकन कककसमको 
सहज एवं सकारातमक सोच, वा्तावरण, पकरक्र्क्त, 
प्णाली वा पधिक्त हो । तयसैले ्त अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको अकधकारस्बनधी महासकनध, २००६ 
को धारा ३ मा पहुँचयुक्त्तालाई महासकनधको मुखय 
कसधिान्तका रूपमा ्वीकार ्गकरएको छ भने धारा 
९ मा ्पष्टरूपमा यसका लाक्ग राजयले अवल्बन 
्गनु्न पनने कवकवध उपायसकह्त वयव्र्ा ्गकरएको छ । 

सीआरपीडीलाई घरेलुकरण ्गनने सन्दभ्नमा 
नेपालको संकवधान (२०७२) मा अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूलाई अनय ना्गकरकसरह जीवनयापनका 
कनक््त सहज, क्द्गो र पहुँचयुक्त वा्तावरण कनमथाण 
्गनु्न पनने वयव्र्ा छ भने नेपाल सरकारले नयून्तम 
स्त्न एवं माप्दणडहरूसकह्त अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तका लाक्ग पहुँचयुक्त भौक्तक संरचना ्तर्ा 
सञचार सेवा कन्दनेकिका, २०६९ ला्गू ्गकरसकेको 
छ । यसै्गरी, भूक्पपकछको पुनकन्नमथाण काय्नमा 
नीक्त्ग्तरूपमै सबै साव्नजकनक संरचनाहरूलाई 
अकनवाय्नरूपमा पहुँचयुक्त बनाउने प्क्तबधि्तासकह्त 
काम अ्गाकड बढाइएको छ ।

नीक्त्ग्तरूपमा भएका वयव्र्ा वयवहारमा 
प्भावकारी ढङ्गबा्ट कायथानवयन भएको पाइँ्दैन 
अर्था्त् ्तोककएका नयून्तम माप्दणड का्गजमा मात्ै 
सीकम्त छन् । केही उ्दाहरणलाई छाडने हो भने 
कन्दनेकिका ला्गू भएपकछ वा ्गएको भूक्पपकछ 
कनमथाण ्गकरएका कुनै पकन पूवथाधारहरूमा समे्त 
्तोककएको नयून्तम माप्दणड पूरा ्गकरएको छैन । 
प्वेिद्ारमा कविलकचयर र्  या्प राखेर तयाे संरचना 

पहँुचयकु्तता पसहलो ितया
स्पूण्नरूपमा अपाङ्ग्तामैत्ी भएको ्दाबी ्गनने प्ायः 
चलन छ, जबकक पहुँचयुक्त संरचनाका लाक्ग 
र् या्पका सार्ै िौचालय, धारा, ढोका, सेवा क्दने 
ठाउँ, सूचना प्णालील्गाय्तका धेरै कुरा पहुँचयुक्त 
हुनु पनने हुनछ । तयसै्गरी वेबसाइ्ट एवं सूचना प्वाह 
्गनने अनय प्णाली र पधिक्तहरू कवकभध प्कृक्तका 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका आवशयक्तालाई 
धयान क्दएर ्तयार ्गनने चलन सुरु भएकै छैन । 
नयून्तम स्त्नहरू पालना ्गरेको वा न्गरेको जाँच 
्गनने अनु्गमन संयनत् ्तर्ा ्दणड एवं जकरवाना ्गनने 
वयव्र्ाको पकरकलपनास्म पकन ्गकरएको छैन । 

हरेक वयकक्त ्तर्ा कनकाय ्वीकृ्त नीक्त 
्तर्ा कानुनको अक्षरिः पालना ्गन्न र तयसको 
प्भावकारी अनु्गमन ्गन्न प्क्तबधि हुनु जरुरी  
छ । राम्ो ्गननेलाई पुर्कार एवं नयून्तम स्त्नसमे्त 
पूरा न्गरी संरचना एवं प्णालीहरू कनमथाण ्गनने 
कनकायलाई ्दणड एवं जकरवानाको वयव्र्ा  
हुनैपछ्न । प्ाकवकधक एवं तयसमा प्तयक्षरूपमा काम 
्गनने वयकक्तहरूको हा्त-हा्तमा तय््तो कन्दनेकिका 
पुर् याउने, पहुँचयुक्त्तास्बनधी पयथाप्त ्ताकलम 
एवं अधययन/अवलोकन भ्रमणको वयव्र्ा ्गनने र 
कन्दनेकिका ला्गू भएको छ कक छैन भन्े कुराको 
कनरन्तर अनु्गमन ्गरी पृषठपोषण ्गनने ज््ता 
प्यासले मात् अपेकक्ष्त उपलक्ध हाकसल ्गन्न सककने 
्देकखनछ । 

अब  क्द्गो र समावेिी समाज कनमथाणमा 
लाक्गपनने हरेक वयकक्त एवं कनकायले एक प्टक 
सोचनै पनने भएको छ– आफूले ्तयार ्गकररहेको 
संरचना वा प्णालीबा्ट के सबै प्कारका अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तल्गाय्त अनय सबैले सकजलै लाभ 
कलनसकछन् ्त ? आिा ्गरौँ अबको कनमथाण एवं 
्तयारीबा्ट अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूसँ्गै सबै 
वयकक्त लाभाकनव्त हुन सकनेछन् । •
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अपाङ्गता र पहँुचयकु्तता

अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको अकधकारस्बनधी 
राषट्रसङघीय महासकनध, २००६ (UNCRPD- 

2006) को धारा १ मा अपाङ्ग्ता भएका वयकक्त 
भन्ाले िारीकरक, मानकसक, बौकधिक वा 
इनद्ीयस्बनधी ्दीघ्नकालीन अिक्त्ताद्ारा कसकज्न्त 
कवकभन् अवरोधहरूसँ्गको अन्तरकरियाका कारणले 
समाजमा अनय वयकक्तहरूसरह समान आधारमा पूण्न 
र प्भावकारी ढङ्गमा सहभा्गी हुन बाधा भएको 
वयकक्तसमे्तलाई जनाउँछ भन्े पकरभाषा ्गकरएको 
छ । 

यसबा्ट के ् पष्ट हुनछ भने अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूलाई आफनो असहज्ताको अनुभूक्त 
उनीहरूको िारीकरक अव्र्ाले भन्दा पकन भौक्तक 

संरचनाको प्क्तकूल्ता र यसबा्ट कसकज्न्त मानकसक 
अव्र्ाले बढी ्गराउँछ । तयसैले, हाम्ा भौक्तक 
संरचनाहरू यक्द अपाङ्ग्तामैत्ी हुने हो भने 
उनीहरूले िारीकरक वा मानकसक असहज्ताको 
अनुभूक्त ्गनु्न पनने अव्र्ा रहँ्दैन । उकच्त सेवा, 
सुकवधा र अवसर पाउने हो भने उनीहरूले पकन 
राषट्रकनमथाणको काममा महतवपूण्न यो्ग्दान ्गन्न 
सकछन् र समाजमा पूण्न आतमस्मानका सार् 
जीवनयापन ्गन्न सकछन् । 

पहुँचयुक्त्ताको सन्दभ्नमा UNCRPD धारा 
९ मा अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका लाक्ग 
पहुँचयुक्त्ताको आवशयक्ताबारे ्पष्टरूपमा 
उललेख ्गकरएको छ । तयस धारा ९ मा अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तहरूलाई ् वकनभ्नर्तापूव्नक जीवनयापन 
्गन्न ्तर्ा जीवनका हरेक पक्षमा पूण्नरूपमा सहभा्गी 
हुनका लाक्ग सक्षम बनाउन पक्ष राषट्रहरूले अनय 
वयकक्तसरह समान आधारमा अपाङ्ग्ता भएका 

n राजेरमान के.सी.

फो्टो सौजनय ्कवायर युकन्ट क्पकन कलकम्टेड
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वयकक्तहरूलाई सहरी र ग्ामीण ्दुवै क्षेत्हरूमा 
भौक्तक वा्तावरण, या्ताया्त, सूचना ्तर्ा सञचार 
प्कवकधल्गाय्त सव्नसाधारणलाई खुला ्गकरएका 
वा प््दान ्गकरएका अनय सुकवधा ्तर्ा सेवाहरूमा 
पहुँच सुकनकशच्त ्गन्न उपयुक्त उपायहरू अबल्बन 
्गननेछन् र तय््ता उपायहरू, जसमा पहुँचयुक्त्तामा 
रहेका वयवधान र अवरोधहरूको पकहचान ्तर्ा 
अनतयसमे्त समावेि हुने छन् भकनएको छ । 

्मरण रहोस्, नेपालले संयुक्त राषट्रसङघको 
स्द्य राषट्रको हैकसय्तले तयस महासकनधमा सन् 
२००६ कडससे्बर १३ ्ताकरखका क्दन ह््ताक्षर 
्गरी तयसको पूण्नरूपमा पालना ्गनने प्क्तबधि्ता 
जनाइसकेको छ । तयही प्क्तबधि्ता अनुरूप 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको पहुँचयुक्त्ता्तफ्न  
केही उपलकवधहरू हाकसल पकन भएका छन् । 
ज््तो, नेपालको प्मुख प्िासकनक केनद् माकनने 
कसंह्दरबारक्र््त संस्द् भवनमा र् या्पको 
वयव्र्ा ्गरी अपाङ्ग्तामैत्ी बनाइएको छ भने 
नयाँ बानेशवरक्र््त संकवधानसभा भवनमा पकन 
रोषट्रमस्म विीलकचयर जानसकने वयव्र्ा ्गकरएको 
छ । तयसै्गरी मकहला, बालबाकलका ्तर्ा समाज 
कलयाण मनत्ालयको नवकनकम्न्त भवन अपाङ्ग्तामैत्ी 
बनाइएको छ भने काठमाडौँको जोरपा्टीमा रहेको 
ख्गेनद् नवजीवन केनद् र पा्टनको सीबीआर भवन 
पकन अपाङ्ग्तामैत्ी भइसकेका छन् । 

अकको कुरा, यूएनसीआरपीडको धारा ९ 
लाई नै कायथानवयन ्गराउनका लाक्ग भनी नेपाल 
सरकार, मकनत्पकरषदले कव.सं. २०६९ फा्गुन ६ ्ग्ते 
भौक्तक संरचना ्तर्ा सञचार सेवामा अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तहरूको पहुँच ्र्ाकप्त ्गराउन 
भौक्तक संरचना ्तर्ा सञचार सेवामा पहुँचस्बनधी 
कन्दनेकिका, २०६९ पकन पाकर्त ्गकरसकेको छ । 
यो कन्दनेकिका पाकर्त ्गराउन राकषट्रय अपाङ्ग 
महासङघको पकन कनकै महतवपूण्न यो्ग्दान र 
भूकमका रहेको छ । तयसो ्त महासङघले आफनै 
भवन र िौचालय पकन अपाङ्ग्तामैत्ी बनाएर 

स्बधि सबै सरोकारवालाहरूका लाक्ग एउ्टा 
अनुकरणीय उ्दाहरण प्््तु्त ्गरेको छ । 

तयसै्गरी नेपाल सरकारको भवन कनमथाण 
आचार संकह्ता, २०६० मा पकन सबै वयकक्तको 
समान पहुँच पुगने भवन कनमथाण ्गनु्न पनने प्ावधान 
राकखएको छ । यो भवन कनमथाण संकह्ताको कोड 
नं. २०६ मा साव्नजकनक भौक्तक संरचनाहरू कनमथाण 
्ग्दथा िारीकरक अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका 
आवशयक्तास्बनधी उललेकख्त वयव्र्ा कायथानवयन 
्गनु्न पनने प्ावधानसमे्त रहेको छ । यसै सन्दभ्नमा नेपाल 
सरकारले हालसालैमात् कछमेकी भार्तबा्ट आया्त 
्गरेको अढाई ्दज्नन साझा बसहरू पकन विीलकचयर 
प्यो्गक्तथाले चढन कमलने्गरी अपाङ्ग्तामैत्ी रहेको 
कुरा यहाँ उललेख ्गनु्न पकन सान्दकभ्नक हुनेछ । 
सबैभन्दा महतवपूण्न कुरा ्ग्तवष्नमात् जारी भएको 
नेपालको संकवधान (२०७२) मा अपाङ्ग्ता भएका 
ना्गकरकलाई कवकवध्ताको पकहचानसकह्त मयथाक्द्त 
र आतमस्मानपूव्नक जीवनयापन ्गन्न पाउने र 
साव्नजकनक सेवा ्तर्ा सुकवधामा समान पहुँचको 
हक हुने ्पष्ट वयव्र्ा ्गकरएको छ । 

कनशचय पकन अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको 
पहुँचयुक्त्ताको सवालमा यसलाई महतवपूण्न 
उपलकवधको रूपमा कलन सककनछ ्तर पकन 
नेपालले कवकभन् क्षेत्ीय, अन्तरथाकषट्रय फोरमहरूमा 
्गरेका प्क्तबधि्ता अनुरूप जुन ्गक्त र अनुपा्तमा 
अपाङ्ग्तामैत्ी भौक्तक संरचनाहरू कनमथाण 
हुनुपनने हो, तयस अनुरूप भने हुन सककरहेको  
पाइँ्दैन । उ्दाहरणका लाक्ग भन्ुप्दथा नेपाल 
सरकारका कक्तपय मनत्ालय, कवभा्ग ्तर्ा 
साव्नजकनक सङघसं्र्ामा अझै पकन अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तहरूको सहज पहुँच हुन सककरहेको 
छैन । घर्देकख सडकस्म होस् अर्वा ्गाउँ्देकख 
सहरस्म, उनीहरूका लाक्ग सहयो्गी र 
अनुकूल वा्तावरण रहेको पाइँ्दैन । तय््तै, 
कवकभन् िैकक्षक सं्र्ाहरू, साव्नजकनक्र्लहरू, 
धाकम्नक र पय्न्टकीय्र्लहरू ्तर्ा सवारी साधन 
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प्यो्ग ्गननेहरूका लाक्ग प््तीक्षालय, क्टक्ट 
काउण्टर, िौचालय र बसपाक्न हरू भौक्तकरूपमा 
अपाङ्ग्तामैत्ी हुन नसकेका कारण उनीहरूले 
आफनो ्दैकनक जीवन ककठनाइपूण्न भएको अनुभव 
्गकररहेका छन् । कविेष्गरी सूचना, सञचार ्तर्ा 
प्कवकध ज््ता आधुकनक उपकरणहरूमा उनीहरूको 
यर्ोकच्त पहुँच पुगन नसक्दा उनीहरूले समाजमा 
आतमकनभ्नर र आतमस्मानका सार् जीवनयापन 
्गन्न सककरहेका छैनन् ।

पहुँचयुक्त्ताकै कुरा ्ग्दथा अकहले राजधानीमा 
सडक कव््तार ्गनने काम जोड्तोडका सार् 
भइरहेको छ ्तर ्ती सडक कक्त पहुँचयुक्त छन्  
्त ? अर्वा कक्त अपाङ्ग्तामैत्ी छन् ्त ? यस्तफ्न  
स्बकनध्त सरोकारवालाहरूको खासै धयान पु्गेको 
्देकखँ्दैन । सडक पे्टीहरू ्त यसरी बकनरहेका 
छन् मानौँ यहाँ अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरू नै 
छैनन् अर्वा उनीहरूलाई सडकपे्टीमा कहंडडुल 
्गननै प्दनैन । तयसमाकर् सडक कव््तार ्गनने नाममा 
भतकाइएका संरचना समयमा मम्न्त हुन नसक्दा 
के अपाङ्ग, के सवलाङ्ग, सबै राजधानीबासीले 
अकहले सा््ती खेकपरहेका छन् । कहउँ्दमा धूलो र 
वषथामा कहलोको सकसबा्ट ्गुज्रनु उनीहरूका लाक्ग 
कनयकम्त क्दनचयथा नै ज््तो भइरहेको छ । ककहले 
काहीँ ्त यस पकङक्तकारलाई पकन राजधानीको 
सडकमा कहंडनु भनेको ठूलै पाप हो कक ज््तो पो 
लागछ ! के ्गनु्न र ? ्दैकनक ्गुजारा ्त चलाउनै 
पर् यो, जीवन कनवथाह ्गननै पर् यो । 

सडक कव््तारकै प्सङ्गमा कुरा ्गकररहँ्दा 
दृकष्टस्बनधी अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरू अझ 
बढी सम्यामा परेका छन् । तयसै पकन दृकष्टकवहीन 
अपाङ्ग्ता भनेको एउ्टा संवे्दनिील अव्र्ा 
हो, तयसमाकर् साव्नजकनकरूपमा बनेका बा्टा नै 
अपाङ्ग्तामैत्ी नभइक्दँ्दा उनीहरूले सहजरूपमा 
से्तोछडी कलएर कहंडनसमे्त सककरहेका छैनन् । 
बा्टो काटने अव्र्ामा ्त कोही सहयो्गी भएन 
अर्वा कसैले सहयो्ग ्गकरक्दएन भने उनीहरूले 

घण्टौँस्म सडकमै उकभनुपनने अव्र्ा छ । सबैले 
उनीहरूलाई ्दयामायाका दृकष्टले मात् हेछ्नन्, 
कवचरा भनछन्, कठैबरा भनछन् ्तर उनीहरू कवचरा 
होइनन् र कठैवरा पकन होइनन् । वा््तबमा उनीहरू 
्देखनसकनेहरू जक्त नै सक्षम छन् र क्षम्तावान छन्, 
मात् उनीहरूको क्षम्ता उपयो्गका लाक्ग, प्क्तभा 
प््फु्टनका लाक्ग उकच्त अवसर र वा्तावरणको 
खाँचो छ । य््तो अवसर र वा्तावरण कनमथाण ्गकरक्दने 
्दाकयतव स्बधि सबै सरोकारवाला, अकधकारममी र 
अकभभावकव्ग्नको पकन हो । तयसमा पकन राजयले 
यस कुरालाई बढी ्ग्भीर्तापूव्नक कलनुप्द्नछ र 
्त्दनुरूपका नीक्त ्तर्ा काय्नरिम लयाउनुप्द्नछ 
ककनकक समाजका सबै व्ग्न, क्षेत् र समु्दायको 
मुखय अकभभावक र संरक्षक भनेको राजय नै हो ।

संक्षेपमा भन्ुप्दथा अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको सामाकजक मूलप्वाहीकरण र मानव 
कनकम्न्त भौक्तक संरचनाबीच अतयन्त कनक्ट र 
घकनषठ स्बनध रहेको हुनछ । यस वा््तकवक्तालाई 
मनन ्गरी अबका क्दनमा सबै प्कारका अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तहरूलाई सहज हुने कककसमका भौक्तक 
संरचना कनमथाण ्गकरनुप्द्नछ । अपाङ्ग्तामैत्ी 
वा्तावरणको सवाललाई प्भावकारी ढङ्गमा अ्गाकड 
बढाउनुप्द्नछ । कविेष्गरी, दृकष्टकवहीन वयकक्तहरूको 
हकमा भन्ुप्दथा उनीहरूको क्षम्ता उपयो्ग, प्क्तभा 
प्षफु्टन र स्मानजनक जीवनयापनका लाक्ग 
उनीहरूले अधययन ्गनने ब्ेलकलकपका पाठयपु््तक 
सहजरूपमा उपल्ध ्गराउने, सडकमा ट्राकफक 
लाइ्टको अव्र्ा साङकेक्तकरूपमा सुन्े अकन 
कवद्यमान सूचना ्तर्ा सञचार प्कवकधका नवीन्तम 
साधनहरूमा समे्त उनीहरूको सहज पहुँच पुगने 
वा्तावरण बनाउने ्गनु्नप्द्नछ । तयसका लाक्ग 
राजयले नै कविेष पहल र अग्सर्ता ्देखाउनुप्द्नछ 
ककनकक राजयले प्क्तबधि्ता जनाउनेमात् होइन 
प्क्तबधि्ता प्भावकारीरूपमा कायथानवयन ्गनने आँ्ट 
पकन ्देखाउनुप्द्नछ । ०

(लेखक दृकष्टकवहीन अकभभावक सङघ नेपालका अधयक्ष हुनुहुनछ ।)
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नेपालको संकवधान (२०७२) अनुसार अनय वयकक्तलाई ज््तै हरेक अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तलाई 
पकन ्व्तनत्रूपमा आफनो ्दैकनक जीवनयापन ्गनने अकधकार छ । तयसका लाक्ग उनीहरूलाई समे्त 
सहज हुनेखालका पहुँचयुक्त भौक्तक पूवथाधार एवं सञचार प्णालीहरूको वयव्र्ा ्गनु्न समाज र राजयको 
्दाकयतव हो । यसै सन्दभ्नमा नेपाल सरकारले क््तीमा पकन साव्नजकनक संरचना, प्णाली वा पधिक्तको 
कनमथाण एवं कवकासमा अवल्बन ्गनु्न पनने नयून्तम माप्दणडसकह्त अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका लाक्ग 
पहुँचयुक्त संरचना ्तर्ा सञचार सेवा कन्दनेकिका, २०६९ ्वीकृ्त ्गरी ला्गू ्गकरसकेको छ । 

केही ्र्ानमा काम सुरु ्गन्न खोकजएको छ भए पकन यो कन्दनेकिका ला्गू भएको ५ वष्न पुक्गसक्दा 
समे्त एक-्दुई उ्दाहरणलाई छाडेर सव्नसाधारणका लाक्ग खोकलएका साव्नजकनक ्र्ल सबै प्कारका 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूले ्व्तनत्रूपमा सकजलै प्यो्ग ्गन्न सकने वा सेवा कलनसकने ्र्ल 
बन्सकेका छैनन् । यसले के ्देखाउँछ भने ्तोककएका नयून्तम माप्दणड का्गजमा मात्ै सीकम्त छन् । 
यस भनाइलाई प्माकण्त ्गन्न कुनै कविेष अनुसनधान वा अधययनको अावशयक्तै छैन, ्देिकै राजधानी 
काठमा्डौँ मुखय िहरका यी केही झलक नै पयथाप्त छन् ।

आफना आवशयकता आफँै पूरा गनया छेकछन् पूवायाधारल े

नरीसतमा एउटा, वयवहारमा अककै
n  संकर चैमसर

१.  काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको ना्गकरक उडडयन प्ाकधकरणको कायथालय अ्गाकड रहेको 
सडकपेक्ट, जहाँ दृकष्टकवहीन वयकक्तहरूका लाक्ग बा्टो पकहलयाउन सकजलो होस् भनेर 
टयाक्टाइल अोछयाइएको छ ्तर यो टयाक्टाइलकै कारण कुनै पकन बेला ्दुघ्न्टना हुनसकछ   
ककनकक यो टयाक्टाइल य््तो ठाउँमा ल्गेर ्टुङगयाइएको छ, जसको अ्गाकड ठूलो खाडल 
रहेको कुरा कचत्मा ्पष्टरूपमा ्देखन सककनछ ।
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२. यो ्तक्बरमा काठमानडौ क्र््त माइ्तीघर-को्टेशवर सडक खणडको कवकभन् ठाउँमा 
कनमथाण ्गकरएका जेब्ारिकसङहरूको कचत् ्देखाइएको छ । यसरी बनाईएका 
जेब्ारिकसङहरू अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका लाक्गकुनै पकन अर््नमा मैत्ीपूण्न छैनन् ।

३. कचत्मा ्देकखए ज््तै काठमाडौँमा चलने साव्नजकनकया्ताया्तका साधनहरू अपाङ्ग्ता 
मैत्ी छैनन् । जसको पकरणाम ्वरूप उनीहरू साव्नजकनक या्ताया्तको प्यो्ग 
रिममा ठूलो सा््तीभोग्दैआइरहेकाछन्।केकह समय य्ता साझा या्ताया्तले काठमानडौ 
उपतयकामा कविलकचयर यथा्प सकह्तका १६ ओ्टा ठूला ्गाकड सञचालन ्गकररहेको छ। 
यो ्वा्ग्तयोगय काम भए पकन पयथाप्त भने छैन।
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४.  आफना आवशयक्ता आफै 
पुरा ्गन्न छेकछन् पूवथाधारले: 
संरचनाहरू पहुँच युक्त 
हुने ्गरी नबनाएकै 
कारण अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूले आफना ्दैकनक 
जीवनका सामानय भन्दा 
सामानय करियाकलापहरू 
्व्तनत् रूपमा ्गन्न सकने 
पकरक्र्क्त बन् सकेको छैन ।

५. बैंकहरुएवम् उनीहरूका 
ए्टीएम् बुर्हरू स्मसबै 
प्कृक्तका अपाङ्ग्ता 
भएकावयकक्तहरूकोपहुँच 
नै छैन ।

६. कनवथाचन आयो्गमा 
अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको 
ला्गी छुट्टाईएको 
पाकक्न ङ्ग ्र्ल 
्तर्ा कवहलकचयर 
यथा्प ।
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७. लकल्तपुरको पुलचोकमा कनमथाण भएको लकबम मल अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूका ला्गी पहुँचयुक्त बनाउनका ला्गी यसमा अपाङ्ग्ता मैत्ी 
कवहलकचयर यथा्प, अपाङ्ग्ता मैत्ी िौचालय, कलफ्ट ्तर्ा अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूका ला्गी छुट्टै पाकक्न ङ्ग ्र्ल कनमथाण ्गकरएको छ। नीकज ््तरबा्ट 
्गकरएका यस कककसमका काय्नहरू सराहना ्गन्न योगय छन् ।  

८.  कसँघ्दरबार क्र््त मकहला, बालबाकलका ्तर्ा समाजकलयाण मनत्ालयले आफनो नयाँ भवनमा 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूलाई लकक्ष्त ्गरी कनमथाण ्गरेको कवहलकचयर यथा्प ।
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रूपन्देहीको प्मुख प्िासकनक कनकाय कजलला 
प्िासन कायथालयमा अपाङ्ग्ता भएकी 

मकहला 'हाककम सा’प खोई’ भन्दै घस्ँ्दै कभत् 
कछनु्नभयो । सबै उहाँको अपाङ्ग्तालाई कवाकवथाक्त्न 
हेकररहेका कर्ए । उहाँका सार्मा रहेका आफन्त 
(नाक्त) ले उहाँलाई प्िासकीय अकधकृ्त ्तुलसीराम 
भणडारीकहाँ लगनुभयो ।

्तललो ्तलामा रहनुभएका प्िासकीय 

अकधकृ्त भणडारीकहाँ ्ती मकहलाले नम्कार ्ग्दनै 
भन्ुभयो– 'लौन हाककम सा’प म मकथामा परेँ, नयाय 
क्दनुपर् यो ।’ 

्ती मकहलालाई स्झाउँ्दै भणडारीले भन्ुभयो– 
'हाककम सा’प (सहायक प्कजअ) बाकहर जानुभएको 
छ, उहाँ आएपकछ म ्तपाईंका बारेमा कुरा ्गकरक्दनछु, 
एकैकछन बाकहर ्गएर ब्नुस् न ल ।’ 

उहाँ कोठाबा्ट बाकहर आउँ्दै ्ग्दथा नकजकै 
रहेका वयकक्तसँ्ग सोधनुभयो– 'हाककम सा'प ब्ने 
कोठा कहाँ हो ?’ नकजकै रहेका वयकक्तले माकर्ललो 

कागजमा मात् ैिरीसमत 
अपाङ्गतामतै्री िंरचना 
n कृट्ण खनाल



11

्तला ्देखाउँ्दै '्तर अकहले हाकीम सा'प बाकहर 
जानुभएको छ' भकनक्दए । 

उहाँ बाकहर कन्केपकछ प्िासकीय अकधकृ्त 
भणडारीले भन्ुभयो– 'के ्गनने य््ता मानछेको पकन 
पैसा खाइक्दएछन्, नयायका लाक्ग आएकी रैछन्, 
सहयो्ग ्गनु्नछ ।’

कजललाको प्मुख प्िासकनक कनकाय कजलला 
प्िासन कायथालयको भवन केही समय पकहलामात् 
कनमथाण ्गकरएको हो । भवन नयाँ हो, कक्तपय कोठा 
अझै प्यो्गमा आएकै छैनन् ्तर अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरू, कविेष्गरी कविलकचयर प्यो्गक्तथाहरू 
माकर्ललो ्तलामा जानसकने अव्र्ा छैन । अर्था्त, 
भख्नरै कनमथाण ्गकरएको भवनमा कविलकचयर जाने 
्गरी र् या्प बनाइएको छैन । प्मुख प्िासकनक 
कनकायको नयाँ भवन बनाउँ्दासमे्त अपाङ्गमैत्ी 
अवधारणा अवल्बन ्गकरएको छैन । 

कजलला प्िासन कायथालयका प्मुख वयकक्त 
प्मुख कजलला अकधकारी कवषणुप्सा्द ढकाल, 
सहकाय प्मुख कजलला अकधकारी कौिलराज 
िमथा पकहलो ्तलामा ब््दै आउनुभएको छ भने 
मकहला, बालबाकलका र अपाङ्ग्ताको कवषयमा हे्दनै 
आउनुभएकी सहायक प्मुख कजलला अकधकारी 
मुकनका नयौपानेको कोठा झनै माकर्ललो अर्था्त ्तेस्ो 
्तलामा छ । उहाँहरूकहाँ जो–कोही अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्त सहजरूपमा पुगन सक्दैनन् । ्तला 
उककलन सीढी बनाइएको छ, तयसबा्ट कविलकचयर 
प्यो्गक्तथा अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरू माकर्ललो 
्तलामा जान स्भवै छैन । 

२०६९ फा्गुन ६ ्ग्तेको मकनत्पकरष्द् 
बैठकले पाकर्त ्गरेको अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तका 
लाक्ग पहुँचयुक्त भौक्तक संरचना ्तर्ा सञचार 
सेवा कन्दनेकिकामा सरकारी भवन, कवद्यालय, 
कवशवकवद्यालय, अ्प्ताल, ्वा््थय सं्र्ा, 
धाकम्नक्र्ल, सडक, सडकपे्टी, यात्ु प््तीक्षालय 
अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउने र उपयुक्त कविलकचयर 
र् या्प, ढोका, झयाल, ्गाइकडङ ्लक र ब्ेलको 
अकनवाय्न वयव्र्ा ्गकरने छ भन्े उललेख छ । 

तय््तै, सोही वयव्र्ा अनुसार पाकक्न ङ्र्ल, 
मनोरञजन्र्ल, खेलमै्दान, स्मेलन केनद्, कसनेमा 
हल, वयावसाकयक भवन, आवासीय भवन, हो्टल–
रेष्टुरेण्ट, बैङकको ए्टीएम आक्दलाई अपाङ्ग्तामैत्ी 
बनाउनुपनने वयव्र्ा छ । ्ती ्र्ानमा अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तका लाक्ग उपयुक्त कविलकचयर र् या्प, 
ढोका, झयाल, ्गाइकडङ ्लक र ब्ेलको अकनवाय्न 
वयव्र्ा ्गनु्नपछ्न ।

रूपन्देही कजललाका सबै सरकारी भवन 
अपाङ्ग्तामैत्ी छैनन् । केही वष्न पकहला रूपन्देहीको 
कजलला कवकास सकमक्तको सामाकजक कवकास िाखा 
्तीन ्तलामाकर् राकखएको कर्यो । प्टक प्टक 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूले आवाज उठाएको 
कवषय बु्टवल ्टुडे ्दैकनकमा प्कािन भएपकछ 
्ततकालीन ्र्ानीय कवकास अकधकारी कवशवप्काि 
अयथालले माकर्ललो ्तलामा रहेको िाखालाई ्तललो 
्तलामा झानु्नभयो ।

आकर््नक वष्न २०६४/६५ बा्ट अपाङ्ग्ता कजलला 
समनवय सकमक्तले ्र्ानीय कवकास अकधकारीसँ्ग 
तयस कवषयमा प्टक प्टक कवचार ्गन्न आग्ह 
्गरेको कर्यो । कजलला कवकास सकमक्त रूपन्देहीका 
सामाकजक कवकास िाखा प्मुख ्दु्गथाप्सा्द श्ेषठ 
्ग्त भ्दौ मकहनामा सामाकजक िाखा ्तललो 
्तलामा साकरएपकछ केही सहज भएको ब्ताउनुहुनछ 
यद्यकप कजलला कवकास सकमक्तका प्मुख ्र्ानीय 
कवकास अकधकारी माकर्ललो ्तलामा ब्ने भएकाले 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूले कविलकचयर प्यो्ग 
्गरेर उहाँलाई भेटनसकने अव्र्ा छैन । 

अपाङ्ग्ताको कवषय हेनने कजलला कवकास 
सकमक्तका सामाकजक कवकास िाखाका अकधकृ्त 
श्ेषठ भन्ुहुनछ– एउ्टा िाखामात् अपाङ्ग्तामैत्ी 
भएर भएन, सबै िाखा ्तर्ा सरकारी कायथालय 
अपाङ्ग्तामैत्ी कनमथाण भएमा राम्ो हुनछ ।

नेपाल सरकारले अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको अकधकारस्बनधी संयुक्त राषट्रसङघीय 
महासकनधलाई अनुमो्दन ्गरेको ककरब छ वष्न  
भयो । सन् २००६ पाकर्त महासकनध सन् २००८ मा 
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सरकारले अनुमो्दन ्गरेको भए पकन अकहलेस्म 
तयो पूण्नरूपमा कायथानवयनमा आउनसकेको छैन । 
संयुक्त राषट्रसङघले पाकर्त ्गरेको यो महासकनधमा 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूले पाउनुपनने हक ्तर्ा 
अकधकार, अपाङ्ग्तामैत्ी भौक्तक संरचना, कन:िुलक 
किक्षा ्तर्ा अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूलाई 
उनीहरूको क्षम्ता अनुसारको रोज्गारी कसज्नना 
्गनु्नपनने कुरा उललेख छ ्तर यी कुरा अकहलेस्म 
पकन का्गजमा मात्ै कसकम्त पाइनछन् ।

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपालका 
अधयक्ष सु्दि्नन सुवे्दी अपाङ्ग्तामैत्ी भौक्तक 
संरचनास्बनधी वयव्र्ा कायथानवयन ्गनने मनसाय 
र प्भावकारी अनु्गमन नहुँ्दा अपाङ्ग्ता भएका 
पाँच लाखभन्दा बढी वयकक्त आधारभू्त अकधकारबा्ट 
वकञच्त हुने ब्ताउनुहुनछ । 'सुहाउँ्दो िौचालय 
नभएकै कारण अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूले 
क्ैत कन्कनुप्दथा पानी नखाई कन्कनु पनने 
अव्र्ा छ’, सुवे्दी भन्ुहुनछ– 'कविलकचयर र् या्प 
नभएर सरकारी कायथालयहरूमा ्टेकनै नपाएपकछ 
तयहाँको बाँकी सुकवधा कलपनाबाकहरको कवषय 
भएको छ ।’

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपालका बकरषठ 
उपाधयक्ष ्तर्ा पकशचमाञचल कवकास क्षेत्का पूव्न 
अधयक्ष ्देवीबहा्दुर पोखरेलले अपाङ्ग्तामैत्ी 
भौक्तक संरचना कनमथाण ्गनु्नपछ्न भनेर कुरा ्गरे पकन 
सरकारी कनकायबा्ट धयान नक्दइँ्दा पूण्न कायथानवन 
हुन नसकेको ब्ताउनुभयो । उहाँ भन्ुहुनछ– 
'अपाङ्ग्तामैत्ी भौक्तक संरचना बनाउन छुट्टै 
बजे्ट कवकनयोजन ्गनु्नपछ्न भन्े सोचका कारण 
पकन कक्तपय भौक्तक संरचना अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको पहुँचमा पुगन नसकेका हुन् ।'

उहाँले भन्ुभयो– 'हामीले कनमथाण भइसकेका 
संरचना भतकाएर पुनः अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउनुपछ्न 
भनेका छैनौँ, बन्दै ्गरेका नयाँ भौक्तक संरचनाहरूको 
केही ्वरूप पकरव्त्नन ्गरेर र्ोरै ला्ग्तमा भौक्तक 
अव्र्ा सुधार ्गरेर अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउन 
सककनछ ।’

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपाल 
पकशचमाञचल क्षेत्ीय कायथालय बु्टवलकी संयोजक 
साकवत्ा कघकमरे पकन अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरू, 
तयसमा पकन मकहलाले भौक्तक संरचनाको अभावका 
कारण र्प मारमा पनु्नपरेको ब्ताउनुहुनछ । उहाँ 
भन्ुहुनछ– 'कक्तपय सरकारी कायथालयमा जाँ्दा 
भौक्तक संरचनाकै कारण कक्तपय अव्र्ामा 
अपठयारो भोगनुपरेको छ ।’

बु्टवल न्गरपाकलकाका सामाकजक कवकास 
अकधकृ्त ्दामो्दर ज्ञवाली पकन अपाङ्ग्ता क्षेत् 
अकल बढी संवे्दनिील भएका कारण आफूहरूले 
जकहले पकन सहकाय्न ्गरेर काम ्गनने ब्ताउनुहुनछ । 
उहाँ भन्ुहुनछ– 'हामीले राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ 
नेपालसँ्ग समनवय ्गरेर काम ्गकररहेका र आ्गामी 
क्दनमा पकन सहकाय्न जारी रहने छ ।’

रूपन्ेदहीका प्मुख कजलला अकधकारी 
कवषणुप्सा्द ढकाल अपाङ्ग्ता भएकाको पक्षमा 
सरकारले अपाङ्ग्तामैत्ी समाज कनमथाण ्ग्दथा 
सरकारी र ्गैरसरकारी सं्र्ासमे्त अपाङ्ग्तामैत्ी 
बनाउनुपनने धारणा वयक्त ्गनु्नहुनछ । सरकारी 
कायथालय अकहले जे ज््तो अव्र्ामा छन्, 
क्तनीहरूको संरचना्ग्त सुधार ्गरेर अपाङ्ग्तामैत्ी 
बनाउन आफनो प्यास जारी रहने उहाँले  
ब्ताउनुभयो । उहाँ भन्ुहुनछ– 'अकहले कनमथाण 
भएका भवनलाई अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउन के कसरी 
स्भव हुनछ, तयसका लाक्ग हामी आ–आफना 
के्षत्बा्ट ्तयार छौँ ।’

एउ्टा ्त्थयाङक अनुसार, एक करोड 
रुकपयाँको ला्ग्तमा बकनसकेको भवनको सेकमनार 
हललाई अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउन १२ हजार, ्टाउन 
हललाई २० हजार, कलेजका कक्षा कोठालाई 
५१ हजार र सकपङ सेन्टरलाई २२ हजार रुकपयाँ 
अक्तकरक्त खच्नले पुगछ । अपाङ्ग्ता सुहाउँ्दो 
बनाउने सोच सुरुमै राखने हो भने सेकमनार हलमा 
्दुई हजार, ्टाउन हलमा पाँच हजार, कलेजमा १३ 
हजार र सकपङ्ग सेन्टरमा ६०० रुकपयाँ र्प ला्ग्त 
भए पुगछ । ०
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१. समावेरी मरक्ा 
 किक्षा बालबाकलकाको मौकलक अकधकार 
हो । मौकलक अकधकार संरक्षणका लाक्ग किक्षाको 
सुकनकशच्त्ता अकनवाय्न स्त्न हो । बालबाकलकाका 
कसकाइ आवशयक्ता फरक फरक हुनु प्ाकृक्तक 
यर्थार् हो । फरकपनलाई ् वाभाकवकरूपमा ् वीकार 
्गनु्न, सबैका लाक्ग अनुकूल हुने कसकाइ पधिक्त 
कवकास ्गनु्न र सबै बालबाकलकालाई स्मानपूव्नक 
कसकाइको वयव्र्ापन ्गनु्नलाई समावेिी किक्षा 
भकननछ । 

 समावेिी किक्षाका सन्दभ्नमा अपाङ्ग्ता 
भएका बालबाकलका, ्दकल्त पृषठभूकमका 
बालबाकलका, जनजाक्त, पछाकड परेका एवं पाकरएका 
पकरवारका बालबाकलका, सडक बालबाकलका, अक्त 
्गरीब पकरवारका बालबाकलका, अनार् बालबाकलका, 
छात्ाल्गाय्त अनय धेरै प्कारका बालबाकलकाको 
कवषयमा चचथा ्गकरनछ ्तर यस संकक्षप्त लेखमा 
अपाङ्ग्ता भएका बालबाकलकाको कवषयमात् 
समावेि ्गकरएको छ । 

२. समावेरी मरक्ाका सनदभ्शमा भएको 
संवधैाननक वयवसथा
 राजनीक्तक ्दलहरूको ६५ वष्नभन्दा लामो 
अवकधको राजनीक्तक एजेणडाको रूपमा रहेको 
संकवधानसभाले ५ वष्न १० मकहना ल्गाएर नेपालको 
संकवधान जारी ्गर् यो । संकवधानमा ३५ ठाउँमा 

समावेिी ि््द प्यो्ग भएको छ । संकवधानमा 
किक्षास्बनधी वयव्र्ा कन्न अनुसार रहेका छन् ।

• धारा ३१ (१) प्तयेक ना्गकरकलाई आधारभू्त 
किक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।

• धारा ३१ (२) प्तयेक ना्गकरकलाई राजयबा्ट 
आधारभू्त ्तहस्मको किक्षा अकनवाय्न र 
कनःिुलक ्तर्ा माधयकमकस्मको किक्षा 
कनःिुलक पाउने हक हुनेछ ।

• धारा ३१ (३) अपाङ्ग्ता भएका र आकर््नकरूपले 
कवपन् ना्गकरकलाई कानूनबमोकजम कनःिुलक 
किक्षा पाउने हक हुनेछ ।

• धारा ३१ (४) दृकष्टकवहीन ना्गकरकलाई 
ब्ेलकलकप ्तर्ा बकहरा र ् वर वा बोलाइस्बनधी 
अपाङ्ग्ता भएका ना्गकरकलाई साङकेक्तक 
भाषाको माधयमबा्ट कानूनबमोकजम कनःिुलक 
किक्षा पाउने हक हुनेछ ।

बालबामलकाको हक
• धारा ३९ (१) प्तयेक बालबाकलकालाई आफनो 

पकहचानसकह्त नामकरण र जनम्द्तथाको हक 
हुनेछ । 

• धारा ३९ (२) प्तयेक बालबाकलकालाई पकरवार 
्तर्ा राजयबा्ट किक्षा, ्वा््थय, पालनपोषण, 
उकच्त ्याहार, खेलकू्द, मनोरञजन ्तर्ा 
सवथाङ्गीण वयकक्ततव कवकासको हक हुनेछ । 

• धारा ३९ (३) प्तयेक बालबाकलकालाई प्ारक्भक 
बालकवकास ्तर्ा बाल सहभाक्ग्ताको हक 

िमावशेरी सशक्ा कायायानवयन 
िसुनसचिततामा स्ानरीय तह

n गणेरप्रसाद पौडले, मरक्ा ववभाग
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हुनेछ ।

• धारा ३९ (४) कुनै पकन बालबाकलकालाई 
कलकारखाना, खानी वा य््तै अनय जोकखमपूण्न 
काममा ल्गाउन पाइने छैन ।

• धारा ३९ (५) कुनै पकन बालबाकलकालाई 
बालकववाह, ्गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण 
्गन्न वा बनधक राखन पाइने छैन । 

• धारा ३९ (७) कुनै पकन बालबाकलकालाई घर, 
कवद्यालय वा अनय जुनसुकै ्र्ान र अव्र्ामा 
िारीकरक, मानकसक वा अनय कुनै कककसमको 
या्तना क्दन पाइने छैन । 

• धारा ३९ (९) असहाय, अनार्, अपाङ्ग्ता 
भएका, द्नद्पीकड्त, कव्र्ाकप्त एवं जोकखममा 
रहेका बालबाकलकालाई राजयबा्ट कविेष 
संरक्षण र सुकवधा पाउने हक हुनेछ । 

• धारा ४२ (३) अपाङ्ग्ता भएका ना्गकरकलाई 
कवकवध्ताको पकहचानसकह्त मयथा्दा र 
आतमस्मानपूव्नक जीवनयापन ्गन्न पाउने र 
साव्नजकनक सेवा ्तर्ा सुकवधामा समान पहुँचको 
हक हुनेछ ।

३. संवैधाननक जवाफदेहह्ता र सथानीय 
्तह

नेपालको संकवधानको धारा २१४ ले ्र्ानीय 
्तहको काय्नकाकरणी अकधकार ्गाउँपाकलका वा 
न्गरपाकलकामा र धारा २२१ ले ्र्ानीय ्तहको 
वयव्र्ापकीय अकधकार ्गाउँसभा र न्गरसभामा 
्र्ाकप्त ्गरेको छ । 

संकवधानको धारा ५७ ल े राजयिकक्तको 
बाँडफाँ्टको वयव्र्ा कमलाएको छ । अनसूुची ८ 
मा ्र्ानीय ्तहको अकधकारका २२ व्टा सूची 
राकखएकोमा रि.सं. ८ मा आधारभ्ूत र माधयकमक 
किक्षा राकखएको छ । तय््ैत, धारा २२६ ल ेअनसूुची 
८ र ९ को सूचीमा उललेकख्त कवषयमा आवशयक 

काननू बनाउन ेसकन ेवयव्र्ा ्गरकेो छ । 

संकवधान प््दत्त मौकलक हकको प्तयाभूक्त ्गनु्न 
राजयको अपकरहाय्न ि्त्न हो । मौकलक हक पूरा 
न्ग्दथा ना्गकरकले नयाकयक प्शन उठाउन सकछ । 
जवाफ्देही सरकारले प्तयेक ना्गकरकका प्शनलाई 
स्बोधन ्गनु्नप्द्नछ । 

नेपालमा संकवधान अनुसारको पुनःसंरचना 
हुँ्दैछ । ्र्ानीय ्तहको कनवथाचन हुनेरिममा छ । 
्र्ानीय ्तह कनमथाणसँ्गै संकवधानले किक्षाका हक 
अकधकार सोही ्तहबा्ट स्बोधन ्गनने दृकष्टकोण 
उजा्गर ्गरेको छ । सबै बालबाकलका, तयसमा 
पकन कविेष ्गरेर हालस्म स्मानजनक हैकसय्तमा 
िैकक्षक मूलप्वाहमा समेक्टन नसकेका अपाङ्ग्ता 
भएका बालबाकलकाका मौकलक हक ् र्ानीय ्तहबा्ट 
स्बोधन एवं संरक्षण ्गन्न नेपालको संकवधानले 
मा्ग्न्दि्नन ्गरेको छ ।

४. संवधैाननक वयवसथा काया्शनवयनका 
लागग गनु्श पनने ्तयारी
क) पहँुचको हक

संकवधानको धारा ३१ (१) मा प्तयेक 
ना्गकरकलाई आधारभू्त किक्षामा पहुँचको हक हुनेछ 
भन्े उललेख छ । यो उपधाराको हकको संरक्षण 
्गन्नका लाक्ग अक्त नै ्तीव्रखालका अपाङ्ग्ता भएका 
बालबाकलका, जो उठनसकेका छैनन्, कव््तारा 
(अाेछयान) मा कुनै योजना, लक्य एवं ्गन्तवयकबना 
पकल्टएका छन्, जसको उत्तेजनातमक वयवहारका 
कारण बाबु–आमाले बाधय्तापूव्नक कोठामा र्ुनेका 
छन्, ्तीव्रखालका अक्टजम, डाउनकसनड्ोम, श्वण–
दृकष्टकवहीन, मकष्तषक पक्षाघा्तका कारण कसैसँ्ग 
कुनै कककसमको सञचार ्गन्नसकेका छैनन्, न ्त 
उनीहरूले अनय साङ्ग भएकालाई आफनो अव्र्ा 
र बाधय्ता बुझाउनसकेका छन् न ्त साङ्ग भकनएका 
हामीले उनीहरूको अव्र्ा, बाधय्ता बुझनसकेका 
छौँ । य््तो अव्र्ाका बालबाकलकालाई हालको 
िैकक्षक पधिक्तले समेटन सकेको छैन । 
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यी र य््तै कककसमका बालबाकलकाको 
िैकक्षक पहुँच के हो ? यसलाई कसरी पकरभाकष्त 
्गनने ? क््तो िैकक्षक पधिक्त कायम ्गनने वा 
्गराउने ? क््तो जनिकक्तको वयव्र्ापन  
्गनने ? स्ो्तको वयव्र्ापन कसरी ्गनने भन्े ज््ता 
कवषयमा ्र्ानीय ्तहको ्गठनसँ्गै ्तयारी ्गनु्न पनने 
अव्र्ा छ ।

ख) अननवाय्श मरक्ा
नपेालको संकवधान (२०७२) को धारा ३१ (२) ले 

प्तयके ना्गकरकलाई राजयबा्ट आधारभ्ूत ्तहस्मको 
किक्षा अकनवाय्न र कनःिलुक हनु ेहक ्र्ाकप्त ्गरकेो 
छ । अकनवाय्न किक्षाका सन्दभ्नमा चचथा सुरु भएको 
झणड ै ७ ्दिकको यात्ा पार ्ग्दथासम्ेत अकनवाय्न 
किक्षा के र कसरी भन् े कवषय ्पष्ट हनुसकेको 
छैन । अकनवाय्न्ताको मापन ्गनने सूचक के के हनु,् 
तयसका लाक्ग कज्मवेारी कस कसल ेबहन ्गनु्नपनने 
हो भन् े ज््ता कवषय हालस्म अनतु्तकर्त छन ् । 
कुन ै अकभभावकल े आफना सन्तक्तलाई कवद्यालय 
नपठाए अकभभावकलाई के कारबाही कसल े्गनने ? 
अकभभावकल ेपठाउन ेकवद्यार्मी आफैँ  कवद्यालय जान 
माननेन ्भन ेतयसको समाधान के हनु े? बाबु आमा 
एव ं अकभभावककवहीन बालबाकलकाको कज्मवेारी 
कसल े कलन े ? व््ती अतयन्त कम भएको सानो 
सङखयामा बालबाकलका रहकेा ठाउमँा अकनवाय्न 
किक्षाको सुकनकशच्त्ताको मोडाकल्टी के हनु े? अक्त 
्तीव्र अपाङ्ग्ता भएका बालबाकलकालाई अकनवाय्न 
आधारभ्ूत किक्षा के र कसरी हनु ेज््ता कवषयमा 
्गाउसँभा र न्गरसभामा प्ार्कमक्ताका सार् प्विे 
्गनु्न आवशयक ्ेदकखनछ । 

ग) ननःरु्क मरक्ा
संकवधानले अपाङ्ग्ता भएका बालबाकलकालाई 

उचचकिक्षास्मको किक्षा कनःिुलक ्गनने कवषय उठान 
्गरेको छ । हालस्म यो प्ावधान कायथानवयनका 
सन्दभ्नमा अपाङ्ग्ता भएका कवद्यार्मीले धेरै ककठनाइ 
झेल्ैद आएका छन् । हाल ्देिभकरमा ककरब २० 

प्क्ति्त कवद्यार्मी कनजी कवद्यालयमा अधययन ्गछ्नन् 
। कनजी कवद्यालयबा्ट कनःिुलक स्भव होला  
्त ? एकाक्तर संकवधान प््दत्त कनःिुलक किक्षा 
अकको्तफ्न  कनजी कवद्यालयको कसरी वयव्र्ापन ्गनने 
भन्े आफैँ मा चुनौ्तीपूण्न बनेको छ । संकवधान प््दत्त 
हक उपयो्ग ्गन्न हरेक ना्गकरकले पाउनुप्द्नछ 
। के र कसरी ्गनने भन्े कवषयमा ्र्ानीय ्तहले 
एउ्टा ्पष्ट दृकष्टकोण ्तयारी ्गनु्न पनने अव्र्ा 
्देकखनछ । 

्घ) बाल अगधकार, बाल सहभागग्ता र 
दणडरहह्त मरक्ाको सुननशच्त्ता

संकवधानको धारा ३९ ले बाल अकधकारको 
वयव्र्ा ्गरेको छ । बाल अकधकारको संरक्षणका 
लाक्ग पकरवार, समाज, समु्दायको ्तयारी पु्गेको 
छैन । सबै ्र्ानीय ्तहमा आउने जनप्क्तकनकध, 
कवद्यालयका किक्षक–कम्नचारी, ्र्ानीय ्तहका 
अनय स्बधि प्दाकधकारीलाई बाल अकधकार, बाल 
सहभाक्ग्ता एवं ्दणडरकह्त कवद्यालय वा्तावरण 
कवकासका लाक्ग ्तयारी ्गनने कज्मेवारी ्र्ानीय 
्तहमा ्र्ानान्तरण भएको छ । 

ङ) अपाङग्ता भएका बालबामलकाका 
लागग अनुकूल मरक्ा

संकवधानले वयव्र्ा ्गरेको समावेिी किक्षाको 
मानय्ताबमोकजम सबै (हालको व्गमीकरण अनुसार 
िारीकरक अपाङ्ग्ता, दृकष्टस्बनधी अपाङ्ग्ता, 
सुनाइस्बनधी अपाङ्ग्ता, श्वण र दृकष्टकवहीन्ता, 
्वर/बोलाइस्बनधी अपाङ्ग्ता, मानकसक 
अपाङ्ग्ता बहु–अपाङ्ग्ता) कककसमका अपाङ्ग्ता 
भएकाहरूका लाक्ग अनुकूलन हुने िैकक्षक मोडेलहरू 
हालस्म बन्सकेका छैनन् । 

्तीव्रखालका अपाङ्ग्ता भएका बालबाकलकाका 
लाक्ग किक्षा के हो, कुन कककसमको कसकाइलाई 
किक्षाको पकरभाषामा समावेि ्गनने, कुन कसकाइका 
लाक्ग आधारभू्त किक्षाको ्तहमा राखने भन्े ज््ता 
सुन्दा सामानय लागने ्तर िैकक्षक एवं वयव्र्ापकीय 
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दृकष्टले ्दूर्गामी प्भाव पनने ्दज्ननौँ प्शनको 
जवाफ अबको ्र्ानीय ्तहले खोजनुपनने हुनछ ।

७. ननट्कष्श
नेपालको संकवधान (२०७२) ले आधारभू्त 

किक्षालाई अकनवाय्न र कनःिुलक बनायो । 
राजयिकक्तको बाँडफाँडका रिममा किक्षालाई 
्र्ानीय ्तहमा कज्मेवारी ्र्ाकप्त ्गर् यो । 
संवैधाकनकरूपमा भएको वयव्र्ा कायथानवयन 
्गन्न र सबै अपाङ्ग्ता भएका बालबाकलकाका 
लाक्ग अनुकूल किक्षा सुकनकशच्त ्गन्न ्र्ानीय 
्तहको ्गठनसँ्गै ्ततकाल ्तयारी सुरु  
्गनु्नपछ्न । अपाङ्ग्ता क्षेत्मा काम ्गनने 
प्दाकधकारी, सहयो्ग समनवय स्द् भाव राखने 
सबैले संकवधानप््दत्त समावेिी किक्षा कायथानवयन 
्गनने कज्मेवारी पाएको ्र्ानीय ्तहमा यर्ार््न 
सूचना प्वाह ्गनने र सहयो्ग ्गनु्नप्द्नछ । ्गठन 
भएका ्र्ानीय ्तहको ने्तृतवमा कसङ्गो नेपाल 
सरकारबा्ट बालबाकलकाप्क्त ्दीघ्नकालीन सोच, 
्पष्ट दृकष्टकोण, पयथाप्त स्ो्तको वयव्र्ापन 
हुनसकेमा संकवधानको मम्न, भावना र मा्ग्न्दि्नन 
वयावहाकरकरूपमा सफल हुने ्देकखनछ । 0

सनदभ्श सामग्ी

१.  नेपालको संकवधान (२०७२)
२.  समावेिी किक्षा नीक्त, २०७३ – किक्षा 

मनत्ालय, कसंह्दरबार
३.  समाकह्त किक्षा र बालमैत्ी कवद्यालय, २०६३ 

– किक्षा कवभा्ग, समाकह्त किक्षा िाखा, 
सानोकठमी, भक्तपुर

४.  नेपाल राजपत् – भ्दौ २, २०६३ – नेपाल 
सरकार

५.  समाकह्त किक्षा सूचना सामग्ी २०६८, किक्षा 
कवभा्ग, समाकह्त किक्षा िाखा

६.  समाकह्त किक्षा एवं बालमैत्ी किक्षा सहयो्गी 
सामग्ी, किक्षा कवभा्ग, समाकह्त किक्षा िाखा

पहँुचयकु्त 
बनर्छैन् जाँत े

गासविका 
िावयाजसनक 

िंरचना 
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जाँ्ते ्गाकवसमा रहेका सरकारी ्तर्ा 
्गैरसरकारी कनकायका भवन र् या्पका सार्ै ढोकाका 
चुकुल अपाङ्ग्तामैत्ी कर्एनन् । अपाङ्ग्ता भएका 
बालबाकलका कबद्यालयमा पढन जाँ्दा एक आकथा 
कोठामा कहडडुल ्गन्न असहज भइरहेको कर्यो 
। अपाङ्ता भएका वयकक्तहरू ्र्ानीय ्गा.कव.स   ., 
्वा््थय चौकी ्तर्ा अनय कनकायमा सेवा सुकवधा 
कलनबा्ट वकञच्त हुनुपकररहेको कर्यो ।

्र्ानीय््तरका कवकभन् सरकारी कनकायका 
भवनको अपाङ्ग्तामैत्ी सञरचनाबारे अनु्गमन  
्गरी जाँ्ते ्गाकवसका सरकारी भवनहरुको 
अव्र्ाबारे अधारभू्त सवनेक्षण ्गकरयो । कवकभन् 
सरोकारवाला कनकायहरुसँ्ग कवकभन् चरणमा 
औपचाकरक ्तर्ा अनौपचाकरक बैठक, छलफल 
्गरी अपाङ्ग्तामैत्ी र् या्प, ढोकाको चुकुल ज््ता 

भौक्तक कनमथाणकाय्नमा अनुमाकन्त खच्न मा्ग ्गरेर 
एन.एल.आर . को सहयो्गमा र एन.एफ.डी.एन. 
को सहकाय्नमा अपाङ्ग्तामैत्ी भौक्तक पूव्नधार 
कनमथाणकाय्न ्गन्न आकर््नक सहयो्ग ्गकरयो ।

्र्ानीय््तरका कवकभन् सरकारी कनकाय, 
कवद्यालय, ्वा््थय चौकी, ्गाकवस भवनका र् या्प, 
ढोकाका चुकुल, अपाङ्ग्तामैत्ी ्तयार भएका  
छन् । अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरुलाई सेवा 
सुकवधा कलनमा सहज भएको छ । अपाङ्ग्ता भएका 
बालबाकलकालाई पढाइल्गाय्त एक अकथा कोठामा 
घुमकफर ्तर्ा सेवा सुकवधा कलने व्तावरण बनेको  
छ । अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरुले आफूले 
चाकहएको ्तर्ा ्गन्न खोजेका कुरा सेवा प््दायक 
प्मुखसँ्ग भे्टेर राखन सककरहेका छन् । ०
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It was 14th May 2014, birthday of Lord Buddha. 
Nepal was enjoying a public holiday to mark 
the full-moon day. We were excitedly waiting 

in Tribhuvan International airport to welcome a 
globetrotter like no others, Dr. Scott Rains. Scott 
was traveling solo to Kathmandu all the way from 
California, San Jose in the USA. His companion 
was his wheelchair and or course the best wishes 
from hundreds of friends across the globe.

 Upon arrival in Kathmandu, he looked 
tired but was very excited about the idea of 
visiting the stupa with all seeing eyes of Buddha, 

INSIDE STORY
the Boudhanath on the auspicious day of Birthday 
of Lord Buddha. After a few hours of check In, we 
were in Boudhanath stupa rolling his wheelchair 
while many Buddhist Pilgrims where rolling the 
Prayer wheels chanting the famous mantras ‘ Om 
Mane Padme Hum’. At the end of the day, his face 
lit up like the thousands butter land in the stupa. 
He was super happy to be in Nepal.

I met Scott for the first time in Ed Roberts 
Center, Berkley–California in July 2013, and it was 
not just a coincidence. Prior to our meeting, we were 
connected through the social networking sites. He 
was known as an eminent expert of the accessible 
Tourism and the advocate of people with disabilities 
who was voted as a the ‘ Person of the Year 2009’ 
by  New mobility magazine. He had helped number 
of projects on helping the destinations opening up 
for accessible tourism to serve better People with 
disabilities (PWDs). Scott had rolled his wheelchair 
to many countries. Brazil, Europe, China, India, 
South East Asia to name a few.

When I arrived at the Ed Roberts center with 
my nephew, Samit, A very pleasant person on his 
late 50s was already there to welcome me . He had 
also invited his friend, a tour operator based on 
bay area catering to the travelers with disabilities, 
Mr. Laurent Roff. Three of us got along , we were 
excited about the idea of opening up Nepal for 
accessible Tourism. Before we wrapped up the 
meeting, I asked Scott if he would visit Nepal 
and help us in gaining a first hand experience of 
organizing a trip for a person on wheelchair. “I 
am happy to be ‘genie pig’ if you invite me for a 
trip to Nepal” Scott had a soft corner for Nepal. 
We bought his airticket and looked out for the 
partners to host his accommodation (Hotel 
Himalaya, Fulbari resort, Barahi Jungle Lodge 
and hotel Hyatt Regency).

Upon arrival after over 17 hrs of flight 
and travelling solo, Scott chose not to miss 
the opportunity of speaking to the hotel’s 
management. His feedback and and inputs based 
on the visual assessment were eye openers to 
the hotel. How small things mattered the most 
in making the place accessible and wheelchair 
friendly ? the great learning began on the day one.
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We started the tour of Kathmandu valley by 
visiting Boudhanath Stupa, a UNESCO heritage 
site which was they most happening site on the 
Buddya Jayanti. As the largest Buddhist stupa in 
the country was illuminated with butter lamp 
and many Buddhist pilgrims were seen taking the 
KORA of the holy site. The sound of prayers by 
Buddhist monks and frangnace of Juniper leaves 
made the site vibrant and lively, it was indeed a 
perfect place to ice break the sightseeing tour of 
the valley. More importantly, the walking path 
around the stupa was accessible to his wheelchair 
and we also found a fairly accessible restaurant, 
Flavor where we enjoyed organic Nepalese tea 
over a warm conversation. I was glad Scott made 
it to Nepal and it started on a good note. I was 
also thankful to a local DPO ( Disabled People 
Organisation) named Center for Independent 
Living ( CIL) that came forward to provide us 
with a Trained Personal Attendant in Josh DC. 
Scott was not just a wheelchair user, his disability 
was severe as it was a case of spinal injury hence he 
needed a specially trained attendant. CIL helped 
us to make his journey a lot more comfortable.

After spending 3 days in Kathmandu doing 
the sightseeing of the valley, Bhaktapur, Patan 
and Kathmandu Durbar square, we headed to 

Chitwan National Park. Scott was fond of wildlife 
and the idea of seeing animals in wilderness 
thrilled him the most. Barahi Jungle Lodge did 
not turn any stone unturned to make his stay 
comfortable, it made a few temporary ramps to 
the rooms and public areas. The owner of the 
Lodge was convinced why he should make the 
hotel accessible with minor modifications. Aside 
from organizing an elephant ride in the National 
Park and bullock Cart ride to the local village, we 
also  planned a step further to create awareness 
about the potential of accessible Tourism in Nepal. 
Hence we organized a workshop in Tigerland 
Resort which was overwhelmingly participated 
by the managers and Naturalist/ guides of local 
jungle lodges. What surprised me the most was 
the sheer passion of Scott to share his expertise 
with the participants. At the burning 37degree 
Celsius of a typical May in Chitwan, Scott did not 
know when to stop!

Pokhara was the next destination after 
experiencing Chitwan. He was very excited 
about the energy and enthusiasm shown by the 
participants in Chitwan. Upon arrival in the 
Fulbari resort, he asked me if he could do a short 
‘hiking’ on his wheelchair. I could just smile 
at the first place but i realized that he meant it 
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device ‘ Freewheel’ to his wheelchair. He could 
not be happier than this in the valley which is also 
known as the gateway for Annapurna Trekking.

After an amazing experience in Pokhara, 
we flew by Buddha Air to Kathmandu. Though 
it was not a very pleasant experience for him 
cause there was ambu-lift in Pokhara Airport 
hence he was carried to the aircraft. The flight 
was very smooth with a magnificent view of 
Mount Fishtail and Annapurna en route, he kept 
clicking to capture the snowcapped Himalayan 
mountains to his DSLR camera.

Upon his return to Kathmandu, more 
visits and meetings were awaiting him. Of 
course, he loved the experience of persuading 
the policy makers in an interaction program 
organized in Soaltee hotel. He showed a great 
enthusiasm while speaking to the audience 
from various DPOs, he shared his travel 
experience and encouraged PWDs to raise 
their voice for right to access and travel in 
a program organized at US embassy’s hall.

Though Scott was travelling solo in this 
trip, thousands were closely following him 
through various social network sites. Needless 
to say, Nepal got a place in many travelers with 
disabilities bucket list. Nepal offered him a gift 
in the form of a 10 days trip, Scott helped Nepal 
to open up for a new segment of Tourism which 
was totally unknown to many prior to his trip to 
Nepal. The snowballing effect was visible after his 
return to the US as he kept writing and connecting 
Nepal to the prospective travelers.

Unfortunately Scott passed away on the 
April 30, 2016 losing his battle against the caner, 
but won the war for travelers with disabilities in 
giving out a message loud and clear that ‘ Nepal 
, despite of infrastructural barriers, is a great 
destination that no one should miss’ . Nepal will 
always remain indebt to Rolling Rains for his love 
and affection to Nepal and Nepalis. Every new 
ramp in the hotel or public place will make him 
smile because he knew that Travelling was a great 
treat to the mind, body and soul.

Scott, May your soul remain happy in the 
new world....... Adios Amigo !!! 0

when he opened a packed box which contained 
an accessory called ‘ Freewheel’ that would give 
more mobility to the wheelchair allowing it to roll 
on the dirt road as well. Josh DC worked almost 
until midnight to fix the ‘ Freewheel’ based on 
the manual given, Scott was ready for short hike 
around Fulbari Resort. After the hike, he had to 
go to the airport for a real adventure. Pokhara is 
also known as the capital of air sports as there are 
many soft adventure that a traveler could enjoy. 
Be it Ultralight flight, Paraglidig, tandem flight, 
Pokhara valley offers something to every traveler. 
You guessed right, Avia club Nepal was kind 
enough to host him a 30 minutes flight to ensure 
his rendezvous with the Himalayas, Scott had no 

words to explain his experience after the flight. 
All he could say was ‘ AMAZING’ !

Scott demonstrated incredible stamina as 
he would not get tired despite of waking up early 
morning for the Ultralight flight. He was ready 
to conduct a workshop planned for the local 
hoteliers and Tour guides right after the flight. He 
just did not show up at Lakeside Retreat hotel, he 
also invited a few PWDs from the DPOs based 
in Pokhara .This made the entire workshop more 
effective and engaging as the hotels could also see 
how the local PWDs could be their customer if 
the facilities are made accessible.  Interestingly he 
also managed to roll his wheelchair for a short hike 
from Fulbari resort after attaching an incredible 

INSIDE STORY
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अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरुका अकधकार 
प्ाकप्तका लाक्ग महासङघले ्गरेका ्गक्तकवकध य््ता 
छन् ः  

१. अपाङ्ग्ता अकधकार ऐन कायथानवयन 
्गन्न आवशयक पनने कनयमावली कनमथाणका लाक्ग 
सरकारले ्त्दारूक्ता ्देखाएको छ । यसका 
लाक्ग मकहला, बालबाकलका ्तर्ा समाजकलयाण 
मनत्ालयले एउ्टा सकमक्त ्गठन ्गरेर तयस 
सकमक्तमा राकषट्रय अपाङ्ग महासङघलाई महतवपूण्न 
कज्मेवारीका सार् समावेि ्गरेको छ । 

२. सन् २०१६ ्देकख २०२२ स्मका 
लाक्ग किक्षा कवभा्गले कवद्यालय क्षेत् कवकास 
योजना लयाएको छ । यस योजनामा अपाङ्ग्ता 
भएका बालबाकलकाका कवकभन् सवाल समावेि 
्गराउन र सीआरपीडीको धारा २४ ले सुकनकशच्त 
्गरेका सेवा, सुकवधा र वयव्र्ाहरू समावेि 
्गराउन महासङघले पैरवी ्ग्दनै अाएको छ । यस 
योजनामा कवद्यालयबाकहर रहेका सबै अपाङ्ग्ता 
भएका बालबाकलकालाई कवद्यालयकभत् लयाउने, 
कवद्यालयहरूलाई अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउने, 
किक्षकहरूलाई अपाङ्ग्ताका कवषयमा ्ताकलम 
क्दने, अपाङ्ग्ता भएका बालबाकलकाका लाक्ग 
क्दइने छात्वृकत्त बढाउने, किक्षण कसकाइ पधिक्तलाई 
अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउने ज््ता काय्नरिम समावेि 
्गकरएका छन् । यस कवषयसँ्ग स्बकनध्त रहेर 
सरकारले पकछललो समयमा स्ो्तकक्षास्बनधी 
माप्दणड कन्दनेकिकासमे्त ्तयार ्गकरसकेको छ ।

३. पहुँचयुक्त भौक्तक संरचना 
कनमथाणकाय्नलाई प्वधि्नन ्गन्न सरकारी 
संयनत्हरुको क्षम्ता कवकासल्गाय्त कवकभन् 
सरोकारवाला कनकायको संलगन्ता बढाउने 
उद्देशयसकह्त सीवीएमको सहयो्गमा 
काठमाडौँ महान्गरपाकलकाको सहकाय्नमा 
सञचाकल्त पकरयोजना अन्त्ग्न्त कविेष 
्गरेर सरकारी कम्नचारी, आकक्न ्टेक्ट र 
इकनजकनयर, कवशवकवद्यालयका प्ोफेसरहरूलाई 
पहुँचयुक्त भौक्तक संरचनास्बनधी प्ाकवकधक 
्ताकलम ्तर्ा अकभमुखीकरण, पहुँचयुक्त 
वेबसाइ्ट कनमथाणस्बनधी मा्ग्न्दि्नक सामग्ी 
कनमथाणल्गाय्त महान्गरपाकलकाले कनमथाण 
्गनने कवकभन् साव्नजकनक संरचनाका कडजाइन 
पहुँचयुक्त बनाउन पैरवी बैठकहरू स्पन् 
्गकरएका छन् । यसै्गरी, पुनकन्नमथाण प्ाकधकरण, 
िहरी कवकास मनत्ालय, सडक कवभा्ग र 
्र्ानीय कवकास मनत्ालयसँ्ग पकन यस कवषयमा 
अन्तरकरियातमक बैठक सञचालन ्गकरए ।

४. अकहलेस्मका उपलक्ध हे्दथा 
महान्गरपाकलकाले बनाउँ्दै ्गरेका ककरब ४२ व्टा 
साव्नजकनक िौचालय अपाङ्ग्तामैत्ी बन्े भएका  
छन् । नयाँ बन्े धरहरालाई अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूल्गाय्त सबैका लाक्ग पहुँचयुक्त 
हुने्गरी बनाउने कवषयमा तयससँ्ग स्बकनध्त 
प्ाकवकधक र कनण्नयक्तथाहरू सहम्त भएका  
छन् । यस कवषयमा र्प फलोअप भइरहेको 
छ ।

५. महासङघको ने्तृतवमा कवकभन् 
राकषट्रय््तरका सरोकारवाला सं्र्ाहरूसँ्ग 

रासट्रिय अपाङ् ग महािङ्घ नपेालका 
गसतसवसध 

n राजु बसने्त 
महासकचव, राकषट्रय अपाङ् ्ग महासङघ नेपाल



23

कमलेर ्गकरएको पैरवीको फल्वरूप  नेपाल 
सरकार पुनकन्नमथाण प्ाकधकरणले जारी ्गरेका 
नीक्त्ग्त कन्दनेिनहरूमा पुनकन्नमथाण हुने कवद्यालय 
र साव्नजकनक संरचनाहरू अकनवाय्नरूपमा 
अपाङ्ग्तामैत्ी हुनु पनने र अझ कवद्यालयको 
हकमा कडजाइन पहुँचयुक्त नबनाएको खणडमा 
तयसलाई पास ्गन्न नपाइनेस्मको प्ावधान 
रहेको छ । 

६. कत्भुवन कवशवकवद्यालय र काठमाडौँ 
कवशवकवद्यालय अन्त्ग्न्त इकनजकनयकरङ कवभा्गका 

प्ोफेसर र प्ावकधकहरूलाई समावेि ्गराइएको 
हुनाले कवशवकवद्यालयका पाठयरिममा पहुँचयुक्त 
भौक्तक संरचनास्बनधी कवषयलाई समावेि 
्गन्न प्भावकारी पैरवी ्गनने वा्तावरण ्तयार 
हुँ्दै अाएको छ । यसै्गरी केही कनजी क्षेत् र 
सामु्दाकयक््तरमा बन्दै ्गरेका भौक्तक संरचना, 
ज््तैः पाक्न  र सडक आक्दलाई पहुँचयुक्त 

बनाउन प्ारक्भक ्तह्देकख नै स्बकनध्त 
सरोकारवालाहरूसँ्ग सहकाय्न र समनवय ्गरी 
काम ्गन्न सफल्त कमलेको छ ।

७. अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूलाई 
रोज्गारीमा ्र्ाकप्त ्गनने, रोज्गार्दा्ताहरूलाई 
्तयार ्गनने र अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरुको 
रोज्गारीमा सहभाक्ग्ताको अव्र्ामा 
अधययनका काम भइरहेको यस अवकधमा 
र्प १० जना अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तलाई 
प्तयक्षरूपमा रोज्गारीमा ्र्ाकप्त ्गकरएको छ 

भने ६० जनाभन्दा धेरैलाई कवकभन् कककसमका 
्ताकलम र परामि्न सेवा उपल्ध ्गराइएको छ 
। यसै्गरी, अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको 
रोज्गारीमा संलगन्ताको अव्र्ाबारेमा ्गकरएको 
अधययनको प्क्तवे्दन लेखने काम स्पन् भएको 
छ भने प्क्तवे्दनलाई साव्नजकनक ्गनने ्तयारी 
भइरहेको छ । 

काठमाडौँमा प्ाकवकधकहरूका कनक््त स्पन् पहुँचयुक्त्तास्बनधी अकभमुखीकरण काय्नरिममा सहभा्गीहरूलाई 

्वा्ग्त ्ग्दनै महासङघका महासकचव राजु ब्ने्त ।
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आगामी पैरवीका क्ेत्र 
१. वयव्र्ाकपका संस्दमा रहेको 

अपाङ्ग्ता अकधकार कवधेयक पाकर्त ्गराउन 
स्बधि सरोकारवाला कनकायहरुमा कनयकम्त 
पैरवी ्गनु्न पनने छ । 

२. मकहला, बालबाकलका ्तर्ा 
समाजकलयाण सकमक्तले अपाङ्ग्ता अकधकार 
ऐनको ्दफावार छलफल ्गरी मकहला, 
बालबाकलका ्तर्ा समाजकलयाण मनत्ालयलाई 
तयस ऐनसँ्ग स्बकनध्त कनयमावली बनाउन 
सुरु ्गनु्न भनी अकख्तयारी क्दएको ्तर्ा 
मनत्ालयले पकन कनयमावली म्यौ्दाका लाक्ग 
औपचाकरकरुपमा काम अ्गाकड बढाइरहेको 
सन्दभ्नमा कनयमावली चाँडो लयाउन कनरन्तर 
पैरवी ्गनु्न छ । 

३. अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरुका 
लाक्ग १० वषने नीक्त ्तर्ा काय्नयोजना राजय 
पकरवक्त्न्त ्र्ानीय संरचनामा ्गइसकेको हुँ्दा 
सोहीबमोकजम संिोधन ्गरी अ्गाकड बढाउनु 
पनने भएको छ । 

४. ्वा््थय नीक्त कायथानवयन 
र  काय्नयोजना अनुमो्दनका लाक्ग पैरवी र 
्वा््थयस्बनधी काय्न्दलमाफ्न ्त अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तहरुका सम्या समाधानमा 
अकधक्तम पहल ्गनु्न छ । 

५. राजय ्र्ानीय ्तहमा ्गएसँ्गै 
तयससँ्ग स्बकनध्त नयाँ बन्े र संिोधन हुने 
नीक्त, ऐन कानूनहरुमा कनरन्तर पैरवी ्गनु्न छ । 

६. ्ग्त मकङसर २७ र २८ ्ग्ते स्पन् 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरुको महाभेलाले जारी 
्गरेको काठमाडौँ घोषणापत् कायथानवयनका 
लाक्ग सरोकारवाल कनकायहरुको कनयकम्तरुपमा 
धयानाकष्नण ्गराउनु छ । 

७. किक्षा कनयमावलीमा अपाङ्ग्ता 

भएका वयकक्तहरुका सवाल समावेि ्गराउन 
र अपाङ्ग्ता भएका अ्र्ायी किक्षकहरुलाई 
प्करिया पुर् याएर ्व्तः ्र्ायी ्गराउन कनयकम्त 
पैरवी ्गनु्न छ । 

क्ेत्रीय गन्तववगध

पलशचमाञचल क्ेत्रीय 
काया्शलयका गन्तववगध 

धयानाकष्शणपत्र
भौक्तक संरचना ्तर्ा सञचार सेवा कन्दनेकिका, 

२०६९ अनुसार रूपन्देहीका भौक्तक संरचना र 
बन्दै ्गरेका सडक अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउन पहल 
्गनने र अकनवाय्न कायथानवयन ्गराउने उद्देशयका 
सार् रूपन्देहीका डीपीअाेहरु र राकषट्रय अपाङ्ग 
महासङघ नेपाल पकशचमाञचल क्षेत्ीय कायथालयको 
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ने्तृतवमा कजलला प्िासन कायथालय रूपन्देहीमा 
धयानाकष्नणपत् बुझाइएको छ । सार्ै, पकशचमाञचल 
क्षेत्का सबै कजललालाई अपाङ्ग्तामैत्ी बनाउन 
्गरेको पहल अनुसार नवलपरासी कजललामा 
फेब्ुअरी १९ र फेब्ुअरी २५, २०१७ मा का्की 
कजललामा पकन धयानाकष्नणपत् बुझाई स्बकनध्त 
सरोकारवाला कायथालयलाई बाधयातमक कनयम 
बनाई कायथानवयनका लाक्ग अनुरोध ्गकरएको छ । 

तयसैका कारण कजलला प्िासन 
कायथालयहरूले स्बकध्त कायथालयलाई पकरपत् 
्गरी कायथानवयनका लाक्ग कन्दनेिन ्गनु्नका सार्ै 
स्बकनध्त कायथालयहरूले पकन कायथानवयनका 
लाक्ग प्क्तबधि्ता जनाएका पत् कजलला प्िासन 
कायथालयमा पठाएका छन् । 

यसै कसलकसलामा राजधानीबाकहर पकहलो 
प्टक रूपन्देही कजललामा अपाङ्ग्तामैत्ी आकासे 
पुलको कनमथाण काय्नसमे्त सुरु भइसकेको छ ।

१५ हदने कुसन बनाउने ्तामलम
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूलाई आतमकनभ्नर 

्गराउने उद्देशयका सार् सौ फसथाक्टकर अपाङ्ग 
समनवयन सकमक्तको आयोजना राकषट्रय अपाङ्ग 
महासङघ नेपालको समनवय र सौ फसथाक्टकर 
्गाउँपाकलकाको आकर््नक सहयो्गमा १५ क्दने कुसन 
बनाउने ्ताकलम स्पन् भएको छ । 

्ताकलमका १५ सहभा्गीमधये ५ जनाले 
सामूकहक पसल सञचालन ्गरी आतमकनभ्नर्ताका 
लाक्ग अ्गाकड बकढरहेका छन् | 

पलशचमाञचल क्ेत्रीय सममन्तको 
नवौँ साधारणसभा

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपाल 
पकशचमाञचल क्षेत्ीय सकमक्तको नवौँ साधारणसभा 
२०७३ चै्त ११ र १२ ्ग्ते कवशव कहन्दु महासङघको 
सभाहल बु्टवलमा सभय र भवय्ताका सार् स्पन् 
भएको छ |

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपालका केनद्ीय 
अधयक्ष सु्दि्नन सुवे्दीको प्मुख आक्त्थय ्तर्ा 
क्षेत्ीय अधयक्ष कलपना ढकालको अधयक्ष्तामा 
स्पन् साधारणसभामा अपाङ्ग्ता क्षेत्मा अमूलय 
यो्ग्दान ्गनु्नभएका अग्जहरूलाई स्मान ्गकरयो | 

पकशचमाञचल क्षेत्का dpos का प्क्तकनकध, 
पय्नवेक्षक, कवकभन् सरकारी ्तर्ा ्गैरसरकारी 
कायथालयका कायथालय प्मुख, ्वयंसेवकका सार्ै 
पत्कारसकह्त साधारणसभामा पकशचमाञचल क्षेत्का 
१२३ जनाको उपक्र्क्त रह्ो ।

मधयमाञचल क्ेत्रीय काया्शलयका 
गन्तववगध

मधयमाञचल क्षेत्ीय सकमक्तले नोभे्बर १८ 
का क्दन आफनो छैठौँ साधारणसभा ्तर्ा पाँचौँ 
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अकधवेिन भवय्ताका सार् काठमाडौँमा स्पन् 
्गर् यो । 

अकधवेिनले ्गं्गाप्सा्द वागलेको अधयक्ष्तामा 
नयाँ काय्नसकमक्त चयन ्गर् यो । काय्नसकमक्तका 
उपाधयक्य, सकचव, सहसकचव र कोषाधयक्षमा 
रिमिः सकर्ता र्ापा म्गर, सुकनल र्ापा म्गर, 
सन्तोष पौडेल, प्ेमकुमारी कल्बू कनवथाकच्त हुनुभयो । 
काय्नसकमक्त स्द्यमा िाकन्त नकममी, लक्मी नेपाल, 
जयप्काि ठाकुर, उपेनद् राउ्त, ऋकषराम ढकाल, 
्गभनेबहा्दुर कमजार र कमङ्गमा ्तामाङ चुकननुभयो । 

अकधवेिनको अकघललो क्दन अर्था्त नोभे्बर 
१७ ्ताकरखका क्दन क्षेत्ीय््तरबा्ट CRPD को छायाँ 
प्क्तवे्दनका लाक्ग सुझाव सङकलन ्गनने उद्देशयले 
काय्नरिम आयोजना ्गकरयो । ७४ जनाको उपक्र्क्त 
रहेको काय्नरिममा महासङघका महासकचव राजु 
ब्ने्तले सहजीकरण ्गनु्नभयो । 

तयसै्गरी, नोभे्बर १८ का क्दन काठमाडौँमै 
४९ जना कवकभन् अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका 
सं्र्ाका प्क्तकनकधको उपक्र्क्तमा समावेिी 
किक्षाको महतव र उनीहरूको भूकमकाबारे ्पष्ट 
पान्न एक क्दने ्ताकलम आयोजना ्गकरयो । ्ताकलममा 
राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपालका उपाधयक्ष 

्टीका्देवी ्दाहालले सहजक्तथाको भूकमका कनवथाह 
्गनु्नभयो ।

नयाँ काय्नसकमक्त, क्षेत्ीय कम्नचारी ्तर्ा केही 
अनय अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका सं्र्ाका 
प्क्तकनकधलाई समावेि ्गरी १९ नोभे्बरका क्दन 
काठमाडौँमा एक क्दने "सं्र्ा्ग्त कवकासका लाक्ग 
सुिासनको महतव" कवषयक काय्नरिम पकन आयोजना 
्गकरयो । छपपन् जनाको सहभाक्ग्ता रहेको तयस 
काय्नरिमाको प्मुख उद्देशय नयाँ कास्नकमक्तलाई 
सं्र्ा्ग्त कवकासका लाक्ग सुिासनको महतव 
बुझाउनुका सार्ै राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ 
नेपालको इक्तहास, भावी काय्नरिम ्तर्ा यसका 
नीक्त कनयम प्ष्ट पानु्न पकन कर्यो ।

्ताकलममा राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ 
नेपालका अधयक्ष सु्दि्नन सुवे्दीले महासङघको 
इक्तहासबारे छो्टो जानकारी क्दनुका सार्ै 
महासङघ अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको हक 
र अकधकार प्ाकप्तका लाक्ग ककन आवशयक छ र 
यसमा अकभयानक्तथाको भूकमका ककन महतवपूण्न छ 
भन्े र महासकचव राजु ब्ने्तले महासङघका नीक्त 
कनयमबारे जानकारी प्ा्दान ्गनु्नभयो । 

तयही काय्नरिममा माइ राइटस नेपाकका 
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प्क्तकनकध किव रायमाझीले सुिासन र सं्र्ा्ग्त 
कवकासमा यसको आवशयक्ता ककन महतवपूण्न छ 
भन्े जानकारी ्गराउनुभयो ।

पकचचसौँ अन्तरथाकषट्रय अपाङ्ग्ता क्दवसको 
उपलक्य पारी कडसे्बर २ का क्दन मकवानपुर 
कजललाको हे्टौँडामा अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूका 
सं्र्ाका प्क्तकनकधका लाक्ग समावेिी किक्षाबारे 
एक क्दने ्ताकलम आयोजना ्गकरयो । 

समावेिी किक्षाको महतव र आशयक्तासँ्गै 
अपाङ्ग्ता अकधकारकममीहरूले यसलाई प्भावकारी 
बनाउनका लाक्ग कनवथाह ्गनु्न पनने भूकमकाबारे 
्पष्ट पान्न आयोजना ्गकरएको ्ताकलममा ७० जना 
सरोकारवालाको प्क्तकनकधतव रह्ो । ्ताकलममा 
लेखाजोखा केनद् मकवानपुरका जमुना क्त्तुङले 
सहजीकरण ्गनु्नभयो ।

तय््तै, कडसे्बर ३ का क्दन अपाङ्ग्ता 
भएका वयकक्तहरूको साव्नजकनक या्ताया्तमा कस्ट 
आरक्षण ्तर्ा भाडा्दरमा सहुकलय्तको कवषयलाई 
कलएर मकवानपुरको हे्टौँडा बजारमा कवकभन् 
अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तका सं्र्ा र मकहला 

कवकास काय्नलय ्तर्ा कोसानसँ्गको सहकाय्नमा 
वृह्त् र् याली आयोजना ्गकरयो । 

तयस काय्नरिमका रिममा लामो ्तर्ा छो्टो 
्दूरीमा चलने साव्नजकनक या्ताया्तका साधनमा 
अपाङ्ग्ता आरक्षण सी्टको वयव्र्ा भए/नभएको 
अनु्गम ्गनु्नका सार्ै तयस कवषयबारे बनाइएको 
क््टकर ्टाँ्ने काम पकन ्गकरयो । 

कजलला प्हरी काय्नलयका प्क्तकनकधको पकन 
उपक्र््त रहेको काय्नरिममा अब यात्ाका रिममा 
सवारीसाधनमा अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूमाकर् 
्दुवय्नवहार भएमा कारबाही हुने कुराको प्क्तबधि्ता 
पकन प्हरी कनरीक्षकले जनाउनुभयो ।

पूवा्शञचल क्ेत्रीय काया्शलयका 
गन्तववगध

अपागङ्तासमबनधी पूवा्शञचल मानव 
अगधकार महाभेला

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ पूवथाञचल क्षेत्ीय 
कायथालय र संखुवासभा अपाङ्ग सङघको संयुक्त 
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प्यासमा २०७३ फा्गुन २३ ्ग्ते संखुवासभा कजललामा 
आयोकज्त पूवथाञचल मानव अकधकार महाभेला १९ 
बुँ्दे घोषणापत् जारी ्ग्दनै स्पन् भएको छ । 

अपाङ्ग्ताका के्षत्मा काय्नर्त अकधकारकममी 
्तर्ा सरोकारवालाहरूलाई अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको मानव अकधकार, तय््ता अकधकारको 
हनन ्कसरी भइरहकेो छ र समाधानका लाक्ग कसरी 
सङ्गकठ्तरूपमा अ्गाकड बढन ेभन् ेसन्ेदि प्वाह ्गनने 
उद्दशेयल ेयो महाभलेा आयोजना ्गकरएको हो ।

अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको मानव 
अकधकारको अव्र्ाप्क्त आम सरोकारवाला 
संवे्दनिील बन् नसककरहेको अव्र्ामा आयोकज्त 
महासभामा पूवथाञचलभकरका अपाङ्ग्ता क्षेत्मा 
करियािील अ्गुवा प्क्तकनकधसमे्त ल्गभ्ग १५० 
जनाको उपक्र्क्त रह्ो । 

काय्नरिममा पूवथाञचल क्षेत्ीय काय्नलयका 
्तफ्न बा्ट समग् मानव अकधकारको अव्र्ाबारेमा 
क्षेत्ीय अधयक्ष रामबहा्दुर काकमीले काय्नपत् प्््तु्त 

्गनु्नभयो । 

केनद्ीय महासकचव राजु ब्ने्त संलगन 
्टोलीले काय्नरिमको कनचोडको रूपमा संखुवासभा 
घोषणापत्को म्यौ्दा ्तयार ्गरेको हो । 

पूवथाञचलमा पकहलो प्टक आयोजना ्गकरएको 
केनद्ीय अधयक्ष र महासकचवसकह्तको उपक्र्क्तमा 
सञचाकल्त काय्नरिमका रिममा र् यालीसकह्त न्गर 
पकररिमासमे्त ्गकरयो ।

महाभेला आयोजना ्गन्न सरोकारवाला 
कनकायहरूको पूण्न सहयो्ग र समर््नन रह्ो भने 
्र्ानीय स्पूण्न सञचार माधयमले काय्नरिमका 
बारेमा ठूलो महतवका सार् आम जनसमु्दायमा 
सूचना प्वाह ्गरे ।

काय्नरिममा लामो समय्देकख अपाङ्ग्ता 
अकधकारका क्षेत्मा सकरिय मकहला अकधकारकममीहरू 
कवमला बुढार्ोकी (संखुवासभा) र पाव्न्ता श्ेषठ 
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(झापा) लाई क्षेत्ीय कायथालयका ्तफ्न बा्ट उहाँहरूको 
यो्ग्दानको उचच मूलयाङकन ्ग्दनै स्मान ्तर्ा 
क्दरपत् प््दान ्गकरयो । 

सुदरूपलशचमाञचल क्ेत्रीय 
काय्शलयका गन्तववगध

सुरासनसमबनधी ्तामलम
राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपालले एफ.एफ. 

सँ्गको साझे्दारीमा सु्दूरपकशचम कवकास क्षेत्मा 
रहेका महासङघका स्द्य सं्र्ाका प्क्तकनकधका 
सार्ै क्षेत्ीय काय्नसकमक्तका प्दाकधकारीका लाक्ग २ 
क्दने सं्र्ा्ग्त सुिासन, सं्र्ामा सुिासन कायम 
्गनु्न पनने पधिक्त र प्करियाहरूका बारेमा अावशयक 
ज्ञान बढाउन ्ताकलम अयोजना ्गर् यो । ्ताकलमपकछ 
महासङघका स्द्य स ं्र्ामा काम ्गनने काय्निैलीमा 
एकरूप्ताका सर्ै सुिासनका पक्षमा राम्ो हुने 
उद्देशयले क्षेत्ीय कायथालयको अयोजनामा २०७४ 
असोज ७ र ८ ्ग्ते महेनद्न्गरमा भएको ्ताकलममा 
सु्दूरपकशचम कवकास क्षेत्का ९ कजललाबा्ट २० व्टा 
सं्र्ाका ६ मकहला र २३ पुरूषको सहकभ्ग्तामा 
रह्ो ।

समावेरी मरक्ासमबनधी ्तामलम
एफ.एफ.  सँ्गको साझे्दारीमा क्षेत्ीय 

सु्दूरपकशचमाञचल कायथालयको आयोजनामा  
२०७३ पुस १० र ११ ्ग्ते कैलाली कजललाको 
धन्गढीमा ्र्ानीय कवद्यालयमा अपाङ्ग्ता भएका 
बालबाकलकाका लाक्ग CRPD को धारा २४ अनुकूल 
समावेिी किक्षा प्वधि्नन ्गनने उद्देशयले किक्षक, 
कवद्यालय वयव्र्ापन सकमक्त र किक्षक अकभभावक 
सङघका प्क्तकनकधका लाक्ग समावेिी किक्षास्बनधी 
२ क्दने ्ताकलम स्पन् ्गकरयो । ्ताकलममा कैलालीका 
७ र कञचनपुरका ६ व्टा कवद्यालयबा्ट ३० जनाको 
सहभाक्ग्ता रह्ो ।

यसै्गरी २०७३ पुस १४ र १५ ्ग्ते  कैलाली 

कजललाको ्टीकापुरमा ्र्ानीय अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूका सं्र्ाका प्दाकधकारीलाई अपाङ्ग्ता 
भएका बालबाकलकाहरूका लाक्ग समावेिी किक्षालाई 
प्वधि्नन ्गन्न कजलला््तरमा समावेिी किक्षाको 
वा्तावरण ्तयार ्गन्न स्बकनध्त कनकायहरूसँ्ग पैरवी 
र समनवय ्गनने उद्देशयले राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ 
नेपालका स्द्य सं्र्ाका प्दाकधकारीहरूका लाक्ग 
समावेिी किक्षास्बनधी २ क्दने ्ताकलम अायोजना 
्गकरयो । ्ताकलममा सु्दूरपकशचमका ९ कजललाबा्ट 
३० जनाको सहभाक्ग्ता रह्ो ।

CRPD छायाँ प्रन्तवेदनका लागग   
सुझाव सङकलन

यस क्षेत्मा करियािील अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूका सं्र्ाका प्क्तकनकध, सरोकारवाला 
सरकारी ्तर्ा ्गैरसरकारी कनकायका 
प्क्तकनकधहरूसमे्तको सहभाक्ग्तामा १ क्दने 
क्षेत्ीय््तरको CRPD छायाँ प्क्तवे्दनका लाक्ग 
सुझाव सङकलन ्गनने उद्देशयका सार् काय्नरिम 
आयोजना ्गकरयो । 

चाैक्तस जनाको सहभाक्ग्ता रहेको 
काय्नरिममा राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपालका 
वकरषठ उपाधयक्ष ्देवीबहा्दुर पोखरेलले सहजीकरण 
्गनु्नभयो ।

मधयपलशचमाञचल क्ेत्रीय 
काया्शलयका गन्तववगध

ल्वलगचयर दौड

अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूमा अन्तकन्नकह्त 
क्षम्ता कवकास ्गनने उद्देशयका सार् २०७३ 
मकङसर ५ (२० नोभे्बर २०१६) मा नेपाल्गञजको 
खेलकु्द रं्गिालामा ५०० कम्टरको कविलकचयर ्दौड 
प्क्तयोक्ग्ता आयोजना ्गकरयो ।

मधयपकशचमाञचल खेलकु्द कवकास सकमक्त 
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र करियक्टभस ह्ाणडको आयोजना ्तर्ा राकषट्रय 
अपाङ्ग महासङघ नेपाल मधयपकशचमाञचल 
क्षेत्ीय कायथालय र बाँके कजललामा करियािील 
कवकभन् सङघ सं्र्ाल्गाय्त महासङघमा आबधि 
सं्र्ाहरूको सह आयोजनामा ्दोस्ो ्यारार्ुन 
्दौड २०१६ अन्त्ग्न्त यो काय्नरिम आयोजना भएको 
हो ।

सीआरपीडीको धारा ३० मा उललेख 
भएबमोकजम क्षेत्ीय कायथालयले समनवय ्तर्ा 
सहकाय्न ्गरेर प्क्तयोक्ग्तामा विीलकचयर प्यो्गक्तथा 
िारीकरक अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरू ्दयाराम 
अकधकारी, यज्ञबहा्दुर खत्ी, कलमबहा्दुर ब्ने्त, 
र्मन चौधरी, ननकु चौधरी र म््तराम कवशवकमथाले 
प्क्त्पधिथा ्गनु्नभयो ।

प्क्तयोक्ग्तामा कलमबहा्दुर ब्ने्त प्र्म, 
ननकु चौधरी ्दोस्ो र यज्ञबहा्दुर खत्ी ्तेस्ो भई 
पुर्कार्वरूप रिमिः ५,०००।-, ३,०००।– र 
२,०००।– न्ग्दसकह्त मेडल र प्माणपत् प्ाप्त 
्गनु्नभयो । 

यसै काय्नरिमका रिममा दृकष्टकवहीन 
अपाङ्ग्ता भएका बालकहरू सकञजव चौधरी, कवषणु 
कबक र किवराज कबकले नेपाली आधुकनक ्गी्त ्गाएर 
्दि्नकलाई मनोरञजन ्गराउनुभयो । उहाँहरूलाई 
प्ोतसाहन्वरूप प्क्तवयकक्त ५०० रुकपयाँका ्दरले 
क्षेत्ीय कायथालयले उपल्ध ्गरायो ।

यस काय्नरिमको सबै वयव्र्ापन क्षेत्ीय 
कायथालयले ्गरेको कर्यो ।

यस काय्नरिमले अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूले 
सही अवसर पाए आफना क्षम्ता ्देखाउन सकछन् 
र अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूमा पकन क्षम्ता हुनछ 
भन्े सन्देि जन मानसमा पुर् याउन सहयो्ग ्गरेको 
कनषकष्न कनकाकलएको छ ।

्दि्नकले यस काय्नरिममा मनोरञजन 
कलइरहेको ्देकखयो भने उनीहरूले राम्ा प्क्तकरिया 
पकन वयक्त ्गरे । 

राखा गठन एवं राह्त प्रदान

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपाल 
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मधयपकशचमाञचल क्षेत्ीय कायथालयको समनवय र 
श्ी राधा मानव सकमक्त नेपालले २०७३ माघ ६ 
(१९ जनवरी २०१७) मा अक्त ्गकरब दृकष्टकवहीन र 
बकहरा अपाङ्ग्ता भएका ३४ जना बालबाकलकालाई 
राह्त सामग्ी कव्तरण ्गकरयो ।

श्ी राधा मानव सकमक्त नेपालको िाखा 
्गठन काय्नरिममा कवकभन् कवद्यालयमा अधययनर्त 
कवद्यर्मीलाई सकमक्त नेपालले एउ्टा एउ्टा क्बल 
प््दान ्गकरएको हो । 

प्मुख अक्तकर् बाँकेका प्मुख कजलला 
अकधकारी रवीलाल पन्त र कवकिष्ट अक्तकर् कजलला 
प्हरी कायथालय बाँकेमा काय्नर्त प्हरी उपरीक्षक 
्टेकप्सा्द राई रहनुभएको काय्नरिमको समनवय 
महासङघको क्षेत्ीय कायथालय ्गरेको हो ।

राह्त प््दान ्गकरएका बालबाकलका स्ो्त 
कवद्यालय श्ी लग्दहवा माकव नेपाल्गञज, आवासीय 
कवद्यालय श्ी नेरा आ्दि्न कनमाकव डी्गाउँ खजुरा र 
श्ी कत्भुवन उमाकव कोहलपुर बाँकेमा अधययनर्त 
छन् ।

वावष्शक साधारणसभा

राकषट्रय अपाङ्ग महासङघ नेपाल 
मधयपकशचमाञचल क्षेत्ीय कायथालयको १५ औँ 
वाकष्नक साधारणसभा २०७३ चै्त १७ ्ग्ते (३० माच्न 
२०१७) मा आयोजना ्गकरयो ।

तयस अवसरमा क्षेत्ीय कायथालयका सकचव र 
कोषाधयक्षले आ.व. २०७२-७३ को काय्नप््गक्त ्तर्ा 
आकर््नक प्क्तवे्दन प्््तु्त ्गनु्नभयो भने प्््ताकव्त 
काय्नरिम ्तर्ा बजे्ट पाकर्त ्गकरयो ।

महासङघका केनद्ीय महासकचव राजु 
ब्ने्तको प्मुख आक्त्थयमा भएको साधारणसभाको 
उ्द् घा्टन काय्नरिममा महासङघका केनद्ीय 
स्द्य ्देवी्दत्त आचाय्न, किकिर खनाल, जमुना 
क्त्तुङ्ग, कनम्नलकुमार श्ेषठ, सु्दूर पकशचमाञचल 
क्षेत्ीय कायथालयका अधयक्ष भीम िाह, सरकारी 
कायथालयका प्मुख ्तर्ा प्क्तकनकध, ्गैसस कायथालय, 
पत्कारल्गाय्त स्द्य सं्र्ाहरुबा्ट ्गरी 0८७ 
जनाको उपक्र्क्त रह्ो । 0
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प्््तावना ः

अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको पकरचयपत् कव्तरण 
कन्दनेकिका, २०६५ लाई संिोधन ्गन्न वाञछनीय 
भएकाले,

१. संकक्षप्त नाम र प्ार्भ :

(१) यस कन्दनेकिकाको नाम "अपाङ्ग्ता भएका 
वयकक्तहरूको पकरचयपत् कव्तरण (पकहलो 
संिोधन) कन्दनेकिका, २०७३" रहेको छ ।

(२) यो कन्दनेकिका नेपाल सरकार, मकहला, 
बालबाकलका ्तर्ा समाजकलयाण मनत्ालयबा्ट 
्वीकृ्त भएपकछ ला्गू हुनेछ ।

२. अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको पकरचयपत् 
कव्तरण कन्दनेकिका, २०६५ को ्दफा ७ मा 
संिोधन ः अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको 
पकरचयपत् कव्तरण कन्दनेकिका, २०६५ (यसपकछ 
"मूल कन्दनेकिका" भकनएको) को ्दफा ७ को 
खणड (क) पकछ ्देहायको खणड (क१) र्प 
्गकरएको छ :

(क१) पुन्र्थापना ्गृहमा बकसरहेकाहरूको हकमा 
पुन्र्थापना ्गृहको अनुरोधमा पकरचयपत् 
कसफाकरि सकमक्तको कसफाकरिमा सोही 
कजललाबा्ट अपाङ्ग्ता पकरचयपत् उपल्ध 
्गराउन सककने छ ।

३. मूल कन्दनेकिकाको ्दफा ७ को खणड (घ) ्देहायको 
प्क्तबनधातमक बाकयांि र्प ्गकरएको छ :

 "्तर सहायक प्मुख कजलला अकधकारी लामो 
समयस्म अनुपक्र््त रहेको अव्र्ामा प्मुख 

कजलला अकधकारीले ्तोकेको अकधकृ्तले 
सकमक्तको संयोजकतव ्गननेछ ।"

४. मूल कन्दनेकिकाको ्दफा ७ को खणड (ड) 
्देहायको खणड (ढ) र्कपएको छ :

(ढ) पुनरावलोकन सकमक्त ः (१) पकरचयपत् 
स्बनधमा परेका उजुरीको छानकवन ्गन्न 
्देहायबमोकजमको पुनरावलोकन सकमक्त रहने 
छ ः

१.  प्मुख कजलला अकधकारी संयोजक

२.  ्र्ानीय कवकास अकधकारी स्द्य

३.  कजलला अ्प्ताल प्मुख वा कनजले ्तोकेको 
अकधकृ्त कचककतसक स्द्य

४. कजलला सरकारी वकील कायथालयका अकधकृ्त 
प्क्तकनकध स्द्य

५.  समाज कलयाण अकधकृ्त स्द्य सकचव

(२) कव्तरण ्गकरएको अपाङ्ग्ता पकरचयपत् 
स्बनधमा कुनै उजुरी पन्न आएमा वा कुनै 
कारणवि पकरचयपत् नपाउनु पनने वयकक्तले 
अपाङ्ग्ता पकरचयपत् प्ाप्त ्गरेको प्माकण्त 
भएमा उप्दफा (१) बमोकजमको सकमक्तले 
आवशयक प्माण बुझी कनण्नय ्गनने ।

(३) उमेर, अपाङ्ग्ताको प्कृक्त वा उपचारको 
कारणबा्ट अपाङ्ग्ताको अव्र्ामा पकरव्त्नन 
भएमा (घ्टेमा वा बडेमा) (१) बमोकजमको 
सकमक्तको कनण्नय अनुसार अपाङ्ग्ता 
पकरचयपत्को व्गमीकरणमा हेरफेर ्गन्न वा 
रद्द ्गन्न सककने छ ।" ०

अपाङ्गता भएका वयसक्तहरूको पररचयपत् 
सवतरण सनर्देसशका, २०६५ को िंशोधनमा के छ ?

लामो समयको छलफल र परामि्नपकछ नेपाल सरकारले २०७३ माघ ६ ्ग्ते अपाङ्ग्ता भएका वयकक्तहरूको 
पकरचयपत् कव्तरण कन्दनेकिका, २०६५ लाई समयसापेक्ष हुने्गरी पकहलो संिोधन ्गरेको छ । संिोधन 
्गकरएको कन्दनेकिकाको पूण्नपाठ य््तो छ ः

अपाङग्ता भएका वयलक्तहरूको पररचयपत्र वव्तरण (पहहलो संरोधन) ननदनेमरका, २०७३


