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र्ुभकामना
रावरिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको पहलमा अवधितता श्री सुदर्शन
सुिेदीद्वारा लेवखएको नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका
व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था (व्याख्यात्मक विप्पणी सवहत) को
पुस्तक प्रकार्न गनश लागेको थाहा पाउौँदा ज्यादै खुर्ी लागेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यवतत हाम्रो समाजमा सबैभन्त्दा पछावड परेका
समुदायवभर गनश आउौँदछन् । रावरिय जनगणना २०६८ अनुसार कूल
जनसङ्ख्याको १.९४ प्रवतर्त अपाङ्गता भएका व्यवततहरू रहेका छन्
र

अझै

पवन

बहुसङ्ख्यक

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरू

वर्क्षा,

स्िास््य, रोजगारी र सामावजक सुरक्षाका अवधकार प्रावप्त गनशबाि
िवित रहेको यथाथश हामीसामु रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको हक अवधकार संरक्षण र संिद्धशन
गनशका लावग विगतको संविधानसभा र व्यिस्थावपका-संसदले अहम्
भूवमका वनिाह गदै आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको
अवधकारसम्बन्त्धी महासवन्त्ध, २००६ लाई पावरत गनश पवन विगतमा
व्यिस्थावपका-संसदले ठूलो भूवमका खेलेको वथयो ।
गणतावन्त्रक नेपालको संविधानले नेपालको इवतहासमा पवहलो पिक
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका अवधकारलाई बढीभन्त्दा बढी समािेर्
गरेको छ । यो संविधानको प्रमुख विर्ेर्तामध्ये अपाङ्गता भएका
नागवरकको अवधकारलाई सुवनवितता गनुश पवन हो ।

यसै सन्त्दभशमा नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागवरकका हक
वहतसम्बन्त्धी के कस्ता व्यिस्थाहरू छन् भनी संविधानमा भएका
व्यिस्थाहरू

सबै

तह

र

तप्काका

सरोकारिालाहरू

र

आम

जनसमुदायलाई सुसूवित गने गरी प्रकार्न गनश लावगएको नेपालको
संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका
व्यिस्था (व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत) को पुस्तकका लेखक तथा

प्रकार्कलाई

धन्त्यिाद

र्ुभकामना व्यतत गदशछु ।

प्रदान

गदै

सफतलताका

लावग

हावदशक

र्ुभ-कामना
रावरिय मानि अवधकार आयोग अपाङ्गता भएका नागवरकको हक
अवधकार

संरक्षण

र

प्रिद्धशन

गने

सन्त्दभशमा

वनरन्त्तर

वक्रयार्ील

रवहआएको छ । अयोगले आफ्ना नीवत तथा कायशक्रममा अपाङ्गता
भएका व्यवततका अवधकारलाई वनरन्त्तर सम्बोधन गरेको छ । साथै,
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको अवधकारसम्बन्त्धी महासवन्त्ध, २००६
लाई अनुमोदन तथा कायान्त्ियन गराउन र अपाङ्गतामैरी भ वतक
संरिना वनमाण गने लगायतका अपाङ्गता र मानि अवधकारसम्बन्त्धी
सरोकारका

सिालहरूमा प्राथवमकताका साथ नेपाल

सरकारलाई

वसफावरस गने/वनदेर्न गने लगायतका कायश गवररहेको छ ।
जन्त्मजात िा प्राकृवतकरूपमा कुनै दुघशिना/प्रकोपका कारण, वहंसा
तथा द्वन्त्द्वका कारण, कुनै रोगको सङ्क्रमणका कारण र्ारीरको कुनै

पवन अङ्ग गुम्नु िा वनवस्क्रय हुनुलाई अपाङ्गता भवनन्त्छ । नेपाल
सरकार, रावरिय योजना आयोग अन्त्तगशतको त्याङ्क विभागको
२०६८

सालको

जनगणना

अनुसार

कुल

जनसङ्ख्याको

१.९४

प्रवतर्त अपाङ्गता भएका व्यवततहरू रहेका छन् । विि स्िास््य
सङ्गठनको भनाइ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २० प्रवतर्तमा कुनै
न कुनै वकवसमको अपाङ्गपन रहेको जनाइएको छ । अपाङ्गतामार
समस्या

होइन,

समाज

र

यसको

संरिना

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको समस्या हो । राज्यले नीवत तथा योजनाहरू तजुशमा गदा
सम्पूणश समुदाय, तह तथा तप्काका नागवरकको अवधकार संरक्षण
हुनुपने कुरालाई ध्यान वदनुपदशछ ।

नेपालको नयाँ संविधानले अपाङ्गता भएका नागवरकका अवधकारलाई
विर्ेर्रूपमा सम्बोधन गरेको छ । अपाङ्गता भएका नागवरकका
वर्क्षा, रोजागरी र सामावजक न्त्यायको अवधकारलाई सुवनवित गरेको
छ । संविधान िा कानुनमा कुनै पवन व्यिस्था भएरमार अवधकार प्राप्त
हुन सतदैन । ती अवधकार कायान्त्ियन हुनका लावग कायान्त्ियन गने
वनकाय र हकिाला सबैलाई जानकारी हुनु अपवरहायश हुन आउौँछ ।

नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागवरकका हक अवधकार
संरक्षणमा के कस्ता व्यिस्था छन् भन्ने सूिना सबै तहमा पुर्याउने
उद्देयले सरोकारिालाहरूले बुझ्नेगरी र आम जनसमुदायलाई सु सूवित गने उद्देयले रावरिय अपाङ्ग महासङ्घले प्रकार्न गनश
लागेको

"नेपालको

व्यवततहरूका

संविधान

(२०७२)

ले

अपाङ्गता

हकमा गरेका व्यिस्था (व्याख्यात्मक

भएका

विप्पणीसवहत)

पुस्तकका लावग र्ुभकामना व्यतत गदशछु ।

वमवत २०७३/३/२६

(अनुप राज र्मा)
अध्यक्ष

र्ुभकामना
अपाङ्गता भएका नागवरक हाम्रो समाजका सबैभन्त्दा सीमान्त्तकृत
नागवरक हुन् । अपाङ्गता भएका नागवरकलाई सक्षम र आत्मवनभशर
बनाउन र हक अवधकार पूणशरूपमा वदलाउन मवहला, बालबावलका
तथा समाज कल्याण मन्त्रालय दृढ छ ।
मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका लावग समुदायमा आधावरत
पुनःस्थापना
कायशक्रम,

कायशक्रम,
सहाराविहीन

सीपमूलक
तथा

रोजगार

तथा

अवभभािकविहीन

स्िरोजगारमूलक
अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूका लावग अिासीय सुविधा, बेसहारा अपाङ्गता भएका
मवहला तथा मनोसामावजक समस्या भएका मवहलाहरूलाई आिासको
व्यिस्था, सहायक सामग्री उत्पादन र वितरण तथा अपाङ्गता भएका
व्यवततहरूका संस्था र यस क्षेरमा कायश गने संस्थाहरूलाई अनुदान
वितरण जस्ता कायशक्रम गदै आएको छ । यसका अलािा अपाङ्गता
भएका व्यवततहरूको अवधकारसम्बन्त्धी महासवन्त्ध- २००६ र इन्त्िोन
रणनीवत कायान्त्ियन गनश मन्त्रालय प्रवतबद्ध रहेको छ ।
अपाङ्गतासम्बन्त्धी

समसामवयक

ऐनको

आियकता

महर्ुस

गरी

सम्बद्ध पक्षहरूसौँगको परामर्शमा तयार गवरएको अपाङ्गतासम्बन्त्धी
विधेयक स्िीकृवतको लावग व्यिस्थावपका-संसद्समक्ष प्रस्तुत भइसकेको
छ । त्यस्तैगरी अपाङ्ग सहायता कोर् वनयमािली पवन तजुशमाको
क्रममा छ । अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको अवधकार संरक्षण र
प्रिद्धशन गनश रावरिय अपाङ्ग महासङ्घ-नेपालले स्थापनाकालदेवख गदै

आएको

कामको

मन्त्रालय

प्रर्ंसा

गदशछ

।

महासङ्घले

मवहला,

बालबावलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसौँग वनरन्त्तर सहकायश गरी
मन्त्रालयको सहयोगीको भूवमका वनिाह गदै आइरहेको छ ।
संविधान वनमाणको क्रममा अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका सिालहरू
समािेर्

गराउन

रावरिय

अपाङ्ग

महासङ्घ-नेपाललगायतका

सरोकारिाला सबैको प्रयास वनकै प्रर्ंसनीय रह्यो । संिैधावनक
इवतहासमा अपाङ्गता भएका नागवरकको राजनीवतक अवधकार पवहलो
पिक समािेर् भएको अिस्था विद्यमान छ ।
नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागवरकका सम्बन्त्धमा कस्ता
व्यिस्थाहरू छन् ? भएका व्यिस्थाहरूलाई कसरी सरलरूपमा बुझ्ने
भनी सबै तह र तप्काका नागवरकलाई सहजरूपमा बुझाउने भन्ने
प्रमुख

उद्देयका

पानुशभएको
व्यवततहरूका

साथ

नेपालको

अवधितता

संविधान

श्री

(२०७२)

सुदर्शन
ले

सुिेदीले

अपाङ्गता

हकमा गरेका व्यिस्था (व्याख्यात्मक

तयार
भएका

विप्पणीसवहत)

पुस्तकको पाण्डुवलवप पढ्न पाउौँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस
पुस्तकले संविधानमा भएका अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको सिालका
बारेमा पाठकिगशमा जानकारी गराई संविधान कायान्त्ियन गनश मद्दत
वमल्नेछ भन्ने मैले महर्ुस गरेको छु ।
धन्त्यिाद ।

(मधु प्रसाद रेग्मी)
सविि

बधाई तथा र्ुभकामना
माइराइि स्िीडेनमा स्थापना भएर अन्त्तरावरिय विकास सहयोग
क्षेरमा काम गने अपाङ्गता भएका व्यवततहरूले स्थापना गरेका
संस्थाहरूको मि हो । माइराइिले सम्बवन्त्धत देर्का अपाङ्गता
भएका व्यवततहरूले मार स्थापना गरेका संस्थाहरूसौँगको सहकायशमा
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हक अवधकार संरक्षण र प्रिद्धशनका
लावग काम गछश ।
माइराइि स्िीवडस अन्त्तरावरिय विकास सहयोग वनयोगको आवथशक
सहयोग र आफ्नो मि मातहत रहेका स्िीवडस सदस्य संस्थाहरूको
आवथशक

तथा

प्राविवधक

सहयोगमा

वनरन्त्तररुपमा

कायशरत

हेमोवफवलया,

दृवरिविहीन

अपाङ्गतालगायत

छ

समग्र

।
र

सन्

नेपालमा
न्त्यून

१९९१

हाल

बवहरा,

दृवरियुतत,

अपाङ्गता

भएका

देवख

नेपालमा

सुस्तश्रिण,

अविज्म,

व्यवततहरूका

ब वद्धक
साझा

सिालमा माइराइिले काम गदै आएको छ । यस क्रममा अपाङ्गता
भएका व्यवततहरूले स्थापना गरेका संस्थाहरूको संयुतत कायशक्रम
अन्त्तगशत

सीआरपीडी

सवमवतले

संविधानमा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूका लावग व्यिस्था गवरएका प्रािधानहरूलाई समेिेर तयार
गरेको हाते-पुवस्तका प्रकार्नका लावग सहकायश गनश पाउौँदा माइराइि
नेपाल आभार व्यतत गनश िाहन्त्छ ।
रावरिय

अपाङ्ग

महासङ्घ

नेपाललगायत

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूले स्थापना गरेका अन्त्य नेपाली संस्थाहरूसौँग नेपालको
संविधान

लेखनका

क्रममा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूका

अवधकारहरू समावहत गने यारामा माइराइिको तफशबाि पवन एक िा
अको तिरले योगदान गनश पाउौँदा माइराइि र यसका सदस्य
संस्थाहरूले आफूलाई ग रिावन्त्ित महर्ुस गरेका छन् । यस क्रममा
हामी माइराइिका तफशबाि रावरिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, नेपाली
अपाङ्गता अवधकारकममीहहरू र संस्थाहरू, नेतृत्ििगश र सबै अपाङ्गता
भएका व्यवततहरूलाई उहाँहरूको प्रयासहरूको उच्ि प्रर्ंसा गदै
हावदशक बधाई ज्ञापन गदशछौं ।
अन्त्त्यमा, मेहनतका साथ यो पुवस्तका तयार गने अवधितता सुदर्शन
सुिेदी,

जो

आफैंमा

अवधकारकममीह
नेपालको

र

एक

अपाङ्गता

अपाङ्गगता

संविधान

(२०७२)

भएको

आन्त्दोलनको
मा

व्यवतत,
नेतृत्ि

अपाङ्गता

अपाङ्गता

हुनुका

अवधकार

साथै

सुवनवित

गराउनका लावग अनिरतरुपमा लाग्नुभयो, उहाँलाई हावदशक धन्त्यिाद
व्यतत

गदशछौं

।

यस

क्रममा

अपाङ्गता

भएका

्यवततहरूका

संस्थाहरूको संयुतत कायशक्रमको वनदेर्क सवमवतका सदस्य र त्यस
अन्त्तगशत रहेको सीआरपीडीको कायशदलका सबै सदस्यमा हावदशक
आभार व्यतत गदशछौं ।
यस पुवस्तकाका माध्यमबाि पाठकिगश, विर्ेर्गरी अपाङ्गता भएका
व्यवततहरू

र

अपाङ्गता

अवधकारकममीहलगायत

सम्बवन्त्धत

सबैलाई

संिैधावनक प्रािधानहरूका बारेमा सु-सूवित हुने म का प्रदान गरी
सोहीबमोवजम हक, अवधकार र सुविधाहरू उपभोग गने र गराउने
कायशमा सफलता वमल्नेछ भन्ने आर्ा गरेका छौं ।

वर्ि रायमाझी
रावरिय संयोजक
सिालन

H

सुजना र्ातय
रावरिय संयोजक
आवथशक र वनयन्त्रण

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

लेखन तथा सङ्कलनकताको भनाइ
संविधान राज्यको मूल कानुन हो, जसले राज्य सिालन र राज्यका
सबै संयन्त्रलाई वनदेर्न गरेको हुन्त्छ । मूल कानुन हुने भएको हुौँदा
संविधानमा

उल्लेख

भएका

विर्यिस्तुले

महत्िपूणश

अथश

राख्छन्

वकनभने कानुनी राज्यको वसद्धान्त्तका आधारमा सिालन हुने राज्यमा
संविधानभन्त्दा मावथ कोही पवन हुौँदैन ।
नेपालमा यो संविधान अउनुभन्त्दा पवहले राज्यसत्ताका सिालकहरूले
गठन गरेको विज्ञ समूहबाि तयार मस्य दालाई संविधानका रूपमा
जारी गवरंदै अएको वथयो । तर, नेपालको संविधान (२०७२) को मुख्य
विर्ेर्ता भनेको एकावतर यो संविधान जनताले िुनेका जनताका
प्रवतवनवधबाि लेवखएको हो भने अकोवतर यो संविधानभन्त्दा मावथ

कोही पवन छैन, सबैले पालना गनैपछश । त्यसैले यो संविधानलाई
जनताको संविधान भन्ने गवरएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा जे जवत व्यिस्था छन्, ती सबै
विगतका संविधानको तुलनामा वनकै सकारात्मक र प्रगवतर्ील छन् ।
यसभन्त्दा अगावडका संविधानमा अपाङ्गताका जे जवत सिाल उल्लेख
गवरएका वथए ती सबै राज्यका वनदेर्क वसद्धान्त्तमा लगेर रावखन्त््यो र
'राज्यले कानुन बनाएर लागू गनेछ' भवनन्त््यो । साथै, राज्यका

वनदेर्क वसद्धान्त्तमा उल्लेख भएका विर्यिस्तुहरू उपर कहीं कतै र
अदालतमा उजुरी गनश पाइनेछैन भवनन्त््यो । त्यसो हुौँदा 'एकावतर
खाना खान वदने अकोवतरबाि खोस्ने' जस्तो हुन्त््यो ।
विगतका संविधानसौँग नेपालको संविधान (२०७२) लाई तुलना गदा
नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

I

यसमा

अपाङ्गता

भएका

नागवरकका

सिाललाई

म वलक

हकमै

स्पस्िरूपमा उल्लेख गवरएको छ । जस्तैः वर्क्षा, स्िास््य, सामावजक
सुरक्षा, रोजागरीमा पहुौँि, उच्ि वर्क्षासम्म वनःर्ुल्क वर्क्षाको व्यिस्था
गनुशपने, साङ्केवतक भार्ा र ब्रेलवलवपमा पढ्न पाउने व्यिस्थाहरू
संविधानमै तोवकएका छन् । त्यवतमार नभएर नेपालको संिैधावनक
इवतहासमा पवहलो पिक यो संविधानले अपाङ्गता भएका नागवरकका
हकमा राजनीवतक

अवधकारलाई पवहिान

वदंदै मूल

प्रिाहीकरण

गरेको छ ।
संविधानमा अपाङ्गता भएका नागवरकका सिाल समािेर् गनश सानो
मेहनत र प्रयासले सम्भि भएको भने पतकै होइन । संविधान वनमाण
प्रवक्रया सुरु भएको वदनदेवख संविधान

जारी नभएसम्म रावरिय

अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्िमा रावरिय अपाङ्ग महासङ्घका
सदस्य

संस्थाहरू,

राजनीवतक

अपाङ्गता

दलमा

आबद्ध

क्षेरका

अपाङ्गता

सरोकारिालाहरू,
भएका

विवभन्न

व्यवततहरूका

भातृ

सङ्गठनहरूले देर्भवरबाि वनरन्त्तर गरेको िकालतको प्रवतफलले
गदा अपाङ्गतामैरी संविधान जारी हुन सम्भि भएको हो । त्यवतमार
नभई संविधानसभाका सदस्य (सभासद) र राजनीवतक दलहरूले पवन
यो सिाललाई वनकै सकारात्मक रूपबाि हेरी प्राथवमकता वदएको
प्रवतफल पवन हो ।
जनताका

कुनै

पवन

अवधकार

संविधानमा

लेवखएरमार

हुौँदैन,

संविधानमा लेवखएका अवधकार पूणशरूपमा कायान्त्ियन हुनुपदशछ ।
संविधान

कायान्त्ियन

गनश

हकिाला,

सरोकारिाला

र

संविधान

कायान्त्ियन गने पक्षहरूलाइश संविधानमा के के विर्यिस्तु समेविएका
छन् भन्ने कुराको पवन पूणशरूपमा ज्ञान हुनुपदशछ । त्यसैले नेपालको
संविधान

(२०७२)

मा

अवधकार

समेविएका

अपाङ्गता
छन्,

अवन

भएका

व्यवततहरूका

अपाङ्गता

भएका

के

कवत

व्यवततहरूका

अवधकारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्त्दभशमा सबैलाई सहज होस् भन्ने
उद्देयले

पुवस्तकाको

आकारमा

नेपलाको

संविधान

(२०७२)

ले

अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था (व्याख्यात्मक
विप्पणीसवहत) तयार पावरएको हो ।
यो पुवस्तक प्रकार्नका क्रममा मैले तयार पारेको पाण्डुवलवप हेरेर
व्यिस्थावपका संसद्का सम्माननीय सभामुख ओनसरी घतमीह, रावरिय

मानि अवधकार आयोगका अध्यक्ष माननीय अनुपराज र्मा, मवहला
बलबावलका

तथा

समाज

कल्याण

मन्त्रालयका

सविि

श्रीमान

मधुप्रसाद रेग्मीबाि र्ुभकामना–पर प्राप्त भएकोमा मलाई यो कायश
गरेकोमा वनकै ह सला बढेको छ । भविरयमा अरू यस्तै काम गने
उत्प्रेरण जागेको छ । र्ुभकामना प्रदान गनुशहुने सम्माननीय सभामुख,
रावरिय

मानि

बालबावलका

अवधकार

आयोगका

तथा समाज

माननीय

अध्यक्ष

कल्याण मन्त्रालयका

र

मवहला,

सवििज्यूमा मेरो

व्यवततगत र प्रकार्कका तफशबाि हावदशक धन्त्यिाद व्यतत गदशछु ।
यो

पुवस्तका

तयार

गनश

मलाई

वनरन्त्तर

उत्प्रेवरत

गवररहनुहुने

माइराइिका रावरिय संयोजक (आवथशक र वनयन्त्रण) श्री सुजना र्ातय
र माइराइिकै रावरिय संयोजक (संिालन) श्री वर्ि रायमाझी, आवथशक
र

प्राविवधक

सहयोग

गने

माइराइिका

साथै

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको रावरिय साझा कायशक्रम (सीआरपीडी) सवमवतलाई धेरै
धेरै धन्त्यिाद ।
यसैगरी, रावरिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, नेपाल अपाङ्ग मवहला
सङ्घ,

नेपाल

नेरहीन

सङ्घ,

ब वद्धक

अपाङ्गता

अवभभािक

महासङ्घ, रावरिय बवहरा महासङ्घ नेपाल, नेरहीन युिा सङ्घ,
नेपाल

हेमोफेवलया

सोसाइिी,

स्िािलम्बन

जीिन

पद्धवत

केन्त्द्,

अविजम केयर नेपाल सोसाईिी, नेपाल अपाङ्ग मानि अवधकार
केन्त्द्र, रावरिय र्ारीवरक अपाङ्ग सङ्घ र नेपाल सुस्त श्रिण संघ
यस पुवस्तक प्रकार्नका सहयारी हुन् । सबैलाई हावदशक धन्त्यिाद ।
साथै, भार्ा र्ुद्धीकरण र सम्पादनलगायत प्रकार्नका आियक सबै
कायशमा वनरन्त्तर सहयोग गनुशहुने परकार श्री धातृप्रसाद सुिेदीलाई
धेरै धेरै धन्त्यिाद ।
अन्त्त्यमा, यस पुवस्तकाले नेपालको संविधान (२०७२) लाई बुझ्न र
अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूका

सिालबारेमा

जान्न

पाठकिगशलाई

मद्दत गरी अपाङ्गता अवधकार प्रावप्त र कायान्त्ियनमा योगदान
पुर्याएमा म आफ्नो मेहनत साथशक भएको अनुभि गनेछु ।

अवधितता सुदर्शन सुिेदी
२०७३ असार

L

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

विर्यसूिी
नेपालको संविधानका केवह महत्िपूणश विर्ेर्ता

१

नेपालको संविधानको २०७२ को प्रस्तािना

७

(ि थो अनुच्छेद)

भाग ३ : म वलक हक
धारा १८ : समानताको हक

८

धारा २४ : छुिाछुत तथा भेदभाि

९

विरूद्धको हक
धारा ३१ : वर्क्षा सम्बन्त्धी हक

१०

धारा ३९ : बालबावलकाको हक

१३

धारा ४३ : सामावजक सुरक्षाको हक

१६

भाग ४ : राज्यका वनदेर्क वसद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्ि
धारा ५१ (ज): नागवरकका आधारभूत

२०

आियकतासम्बन्त्धी नीवत
नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

M

भाग ८ : संघीय व्यिस्थावपका
धारा ८४ : प्रवतवनवधसभाको गठन

२१

धारा ८६ : रावरिय सभाको गठन र

२२

सदस्यहरूको पदािवध

भाग १४ : प्रदेर् व्यिस्थावपका
धारा १७६ : प्रदेर्सभाको गठन

२४

भाग २७ : अन्त्य आयोगहरू
धारा २५८ : रावरिय समािेर्ी आयोग

२६

धारा २५९ : रावरिय समािेर्ी आयोगको

२६

काम कतशव्य र अवधकार
अनुसूिी - ८

२८

संविधान कायान्त्ियन गनश सरोकारिालाहरूको

२९

भूवमका र दावयत्ि

नेपालको संविधानका केही महत्िपूणश विर्ेर्ता
१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूिी ९ ििा रहेको यो संविधान
लविलो प्रकारको छ । संविधान पवरितशन गनुशपने अिस्था आएमा
विगतमा जस्तो आन्त्दोलन गवररहनुपदैन, संसद्को दुईवतहाइ
बहुमतबाि संविधान पवरमाजशन गनश सवकन्त्छ ।
२. संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेर्को
समग्र खाका आएको छ । यसलाई पवरमाजशन गनश िा थपघि गनश
सवकने

ठाउौँ

संविधानवभरै

छ

।

प्रदेर्को

नामाकरण

प्रदेर्

संसद्को दुईवतहाइले गनेछ भने सीमाङ्कन आयोगमाफशत हुनेछ।
३. र्ासन

प्रणालीको

हकमा

संिैधावनक

रारिपवत

र

कायशकारी

प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । रारिपवतको

िुनाि प्रदेर्सभा सदस्य र केन्त्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गछशन्
भने प्रधानमन्त्री संसद्बाि छावनन्त्छ ।
४. सरकारलाई अवस्थर बन्न नवदन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई
िर्शसम्म अवििासको प्रस्ताि ल्याउन नपाइने व्यिस्था गवरएको
छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघिन गनश नपाउने व्यिस्था गवरएको
छ ।
५. संसद्मा समािेर्ी प्रवतवनवधत्ि हुनेछ । वमवश्रत वनिािन प्रणाली
अपनाइएको छ । प्रवतवनवधसभा र रावरियसभा गरी दुइश ििा
सदन रहनेछन् । प्रवतवनवधसभामा प्रत्यक्ष वनिावित

१६५ र

समानुपावतक ११० सवहत २७५ सदस्य हुनेछन् । रावरियसभामा
१

सात प्रदेर्बाि वनिावित ५६ र रारिपवतबाि मनोनीत तीनसवहत
५९ सदस्य हुनेछन्।
६. सङ्घ, प्रदेर् र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरिना हुनेछ ।
केन्त्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मवन्त्रपवरर्द् बन्नेछ । िुनाि हारेका
व्यवतत मन्त्री बन्न पाउौँने छैनन् । प्रदेर्सभा एक सदनात्मक
हुनेछ ।
७. सात प्रदेर्का कूल सांसद ५५० हुनेछन् । प्रादेवर्क संसद्का
कुल सदस्यको २० प्रवतर्तमा नबढ्ने गरी प्रान्त्तीय मवन्त्रपवरर्द्
बन्नेछ

।

केन्त्द्रमा

जस्तै

प्रदेर्मा

पवन

प्रत्यक्षतफश

६०

र

समानुपावतकतफश कोिामा ४० प्रवतर्त वसि सङ्ख्या हुनेछ ।
प्रदेर्सभाले आफ्नो राजधानी तय नगदासम्म नेपाल सरकारले
तोकेको स्थानबाि कायशसिालन हुनेछ । संविधानमै केन्त्द्र, प्रदेर्
र स्थानीय सरकारको अवधकारक्षेर विभाजन गवरएको छ ।
प्रदेर्सभाको वनिािन र प्रदेर् सरकार नबन्त्दासम्म उनीहरूको
अवधकार पवन केन्त्द्रले प्रयोग गने सङ्क्रमणकालीन व्यिस्था
गवरएको छ ।
८. संविधानतः नेपाल धमशवनरपेक्ष रारि हुनेछ । तर, धमशवनरपेक्षताको
व्याख्या गदै भवनएको छ- धमशवनरपेक्षता भन्नाले सनातनदेवख
िवलआएको धमश, संस्कृवतको संरक्षणलगायत धावमशक, सांस्कृवतक
स्ितन्त्रता बुझ्नुपने छ ।

९. म वलक हकसम्बन्त्धी िृहत् व्यिस्था गवरएको छ । मवहला र
दवलतलाई विर्ेर् आरक्षणको व्यिस्था गवरएको छ । वर्क्षा,
स्िास््य, पयािरणलगायतका हकलाई म वलक

हक अन्त्तगशत

रावखएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानुनबमोवजम हुने’ भनेर
सङ्कुिन गवरएको गुनासा पवन नआएका होइनन् ।
१०. न्त्यायपावलका अन्त्तगशत केन्त्द्रमा सिोच्ि अदालत रहने छ भने
सिोच्ि अदालतमा संिैधावनक इजलास रहने व्यिस्था गवरएको

छ

।

प्रदेर्हरूमा

उच्ि

अदालत

रहनेछन्

भने

वजल्ला

सदरमुकाममा वजल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।

२
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११. नागवरकतासम्बन्त्धी

प्रािधानमा

िंर्जको

नागवरकता

वलने

प्रयोजनका लावग आमा िा बाबुको प्रािधान रावखएको छ ।
मधेसीहरूका मागलाई पवन नागवरकतामा समेविएको छ ।
१२. मधेसी, थारू, मुवस्लम, आवदिासी जनजावतका लावग छुट्िाछुट्िै
आयोग बनाइने प्रािधान छ । सबै मातृभार्ा रारिभार्ा, सरकारी
कामकाजको भार्ा देिनागरी वलवपमा नेपाली भार्ाको प्रयोग
हुनेछ ।
१३. रावरिय जनािर गाईलाई रावखएको छ । रावरिय भण्डा र
रावरिय गान यथाितै रावखएको छ ।
१४. स्थानीय वनकायको हकमा सरकारले गठन गने आयोगले एक
िर्शवभर स्थानीय वनकायको पुनःसंरिना गनेछ भने त्यस अवघ
स्थानीय

वनकायमा

अन्त्तवरम

िुनाि

गने

सङ्क्रमणकालीन

व्यिस्था संविधानमा गवरएको छ ।

१५. िार

िर्शका

लावग

वनिावित

कायशकालका

लावग

(बढीमा

संविधानसभाका
साढे

तीन

सदस्य

िर्श)

बाँकी

रूपान्त्तवरत

व्यिस्थावपका संसद्को सदस्यका रूपमा कायम रहनेछन् । तर,
२०७४ साल माघवभरै आम िुनाि घोर्णा भएको अिस्थामा
उम्मेदिारी

मनोनयनका

वदनसम्म

मारै

उनीहरूको

पदािवध

रहनेछ ।
१६. यो संविधान जारी भएको ७ वदनमा प्रधानमन्त्री, २० वदनमा

सभामुख

र

एक

मवहनामा

रारिपवतको

वनिािन

गने

सङ्क्रमणकालीन व्यिस्था संविधानमा छ । यी पदावधकारीको
ियनको वतवथ संसद्को अवधिेर्न िालू नरहेको अिस्थामा
अवधिेर्न सुरु भएको वदनबाि गणना हुनेछ । िालू अवधिेर्न
अन्त्त्य भएमा पवन संविधान जारी भएको सात वदनवभरै अवधिेर्न
आह्वान गनुशपने सङ्क्रमणकालीन व्यिस्था छ ।

मावथ उल्लेवखत विर्यिस्तु वनकै उपयोगी भएकाले २०७२ असोज ३
गते

१७:१२

मा

प्रकावर्त

(२०७२

असोज

४

गते

११:१२

मा

अद्यािवधक गवरएको) अनलाइन खिरबाि सभार गवरएको हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

३

४

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

नेपालको संविधान (२०७२) ले
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका
हकमा गरेका व्यिस्था
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५

६
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नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तािना (ि थो अनुच्छेद)
बहुजातीय,

बहुभावर्क,

बहुधावमशक,

बहुसांस्कृवतक

तथा

भ गोवलक

विविधतायुतत विर्ेर्तालाई आत्मसात् गरी विविधताबीिको एकता,
समावजक सांस्कृवतक ऐतयबद्धता, सवहरणुता र सद्भािलाई संरक्षण
एिं संिद्धशन गदै िगमीहय, जातीय, क्षेरीय, भावर्क, धावमशक, लैवङ्गक
विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुिाछूतको अन्त्त्यगरी आवथशक समानता,

समृवद्ध र सामावजक न्त्याय सुवनवित गनश समानुपावतक समािेर्ी र
सहभावगतामूलक वसद्धान्त्तका आधारमा समतामूलक समाजको वनमाण
गने सङ्कल्प गदै,
व्याख्यात्मक विप्पणी :
संविधान होस् िा अन्त्य कानुन, ऐन, नीवत, वनयमािली िा वनदेवर्का
आवदको प्रस्तािना सबैभन्त्दा महत्िपूणश हुन्त्छ । यही प्रस्तािनाले नै
प्रस्तािनापवछ लेवखने संविधान िा अन्त्य कानुनका विवभन्न प्रिधानलाई
डोर्याएको हुन्त्छ । संविधान िा कानुनमा समािेर् गवरने सबै व्यिस्था
प्रस्तािनाको भािनाविपरीत हुनुहुौँदैन । यो संविधान िा कानुन लेखनको
वसद्धान्त्त हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तािनाको मुख्य विर्ेर्ता भनेको
जनताका अवधकारलाई सबैभन्त्दा केन्त्द्रमा राखेर लेवखएको छ । संविधान
बन्नुभन्त्दा

अगावड

नागवरकले

भोग्नुपरेका

विभेदलाई

आत्मसात

गदै

भविरयमा यस्ता वकवसमका विभेद भोग्नु नपरोस् अवन नदोहोवरयून भनी
प्रस्तािनामै रावखएको छ । वहजोका वदनमा जात, जावत, िणश, वलङ्ग,
िगश, क्षेर, भूगोलका साथै र्ारीवरक अिस्थाका आधारमा जुन विभेद र
दलन भयो, अब त्यस्तो विभेद र दलन नहोस् भनेर प्रस्तािनामै उल्लेख
गवरएको छ ।
मावथ

उल्लेवखत

सिाललाई

पवन

यस

व्यिस्थाले

समेिेको

छ

।

अपाङ्गता
यो

भएका

व्यिस्थाले

गदा

व्यवततहरूका
कसैले

पवन

अपाङ्गताका आधारमा कुनै पवन वकवसमको विभेद गनश िा अवधकारबाि
िवित गनश िा गराउन पाउने छैन । यवद कोही कसैले त्यस्तो कायश गरे/
गराएमा कानुनबमोवजम सजायको भावगदार हुनुपने छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
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७

भाग ३
म वलक हक
म वलक हक भनेको के हो ?
नागवरक भएकै कारणबाि प्राप्त गने अवधकारलाई म वलक अवधकार
भवनन्त्छ

। यस्ता म वलक

अवधकार मानि अवधकारको

वसद्धान्त्तसौँग

प्रत्यक्षरूपमा जोवडएका हुन्त्छन् । हरेक मावनसले राज्यको नागवरक भएर
प्राप्त गने म वलक मानि अवधकारका सम्बन्त्धमा मानि अवधकारको
वििव्यापी घोर्णापरले पवन पवरभावर्त गरेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा म वलक हकमा ३२ ििा धारा रहेका छन्
। म वलक हक कसैका लावग बढी र कसैका लावग कम भन्ने हुौँदैन । यो
सबै नागवरकलाई बराबररूपमा लागू हुनेगछश । तर, अपाङ्गता भएका
नागवरकका केही विवर्रि अवधकार, जसलाई विर्ेर् वकवसमले सम्बोधन

गनुशपने

भएका

कारणले

गदा

८

ििा

धारामा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूसौँग सम्बवन्त्धत अवधकारलाई अपाङ्गता भएका नागवरक िा
अन्त्य सीमान्त्तकृत नागवरकलाई सम्बोधन हुनेगरी उल्लेख गवरएको छ ।
ती व्यिस्थालाइश वनम्न अनुसार क्रमैसौँग व्याख्या गवरएको छ ।

धारा १८ : समानताको हक
धारा १८ को उपधारा २ मा भएको व्यिस्था
सामान्त्य कानुनको प्रयोगमा उत्पवत्त, धमश, िणश, जात, जावत, वलङ्ग,
र्ारीवरक

अिस्था,

अपाङ्गता,

स्िास््यवस्थवत,

िैिावहकवस्थवत,

गभािस्था, आवथशक अिस्था, भार्ा िा क्षेर, िैिावरक आस्था िा यस्तै
अन्त्य कुनै आधारमा भेदभाि गवरने छैन ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
सबै मावनस कानुनका दृवरिले समान हुन्त्छन् । कुनै पवन बहानामा राज्यले
कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी भेदभाि गनुश हुौँदैन । एउिै
राज्यवभर बसोबास गने िा रहने त्यस राज्यका नागवरकलाई कानुनद्वारा
८
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एक मावनसलाई एउिा कानुन र अको मावनसलाई अको कानुन बनाएर
फरक फरक अवधकार वदने, फरक फरक व्यिहार गने गनश पाइौँदैन ।
यस्तो कायश राज्यको संविधान, प्राकृवतक न्त्यायको वसद्धान्त्त र मानि
अवधकारको वसद्धान्त्तभन्त्दा विपरीत हुन्त्छ ।
सामान्त्यतया कानुनका दृवरिमा सबै नागवरक समान हुन्त्छन् भन्नेवबवत्तकै
सबै नागवरक समान हुनुपछश भन्ने मानि अवधकारको प्राकृवतक न्त्यायको
वसद्धान्त्त हो । तर, हाम्रो समाजमा मावनसले मावनसलाई िगश, धमश, िणश,
उत्पवन्त्त, जातजावत, र्ारीवरक अिस्था आवदका आधारमा गने सामावजक
विभेद अझै कामयमै रहेको छ । कानुनले यस्तो विभेद पूणशरूपमा
उन्त्मूलन गवरवदएको भए पवन व्यािहावरकरूपमा समाजवभर हुने यस
वकवसमका विभेद एकवकवसमले प्रथा िा परम्परा जस्तै जकवडएर बसेका
छन् । यस्ता कुरालाई ितशमान संविधानले पूणशरूपमा अमान्त्य घोर्णा
गरेको छ ।
विर्ेर्गरी अपाङ्ता भएका व्यवततहरूलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा
हाम्रो समाजमा विभेद गने गवरएको छ । यस्ता वकवसमका कुनै पवन
विभेद नहुन् भन्ने मनसायले यो धाराको व्यिस्था गरेर अपाङ्ता भएका
व्यवततहरूको सिाल समेविएको हो ।
कुनै पवन अपाङ्गता भएका व्यवततलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा विभेद
िा िवहरकरणमा पानश पाइने छैन । यवद यसो गवरन्त्छ भने त्यसका विरुद्ध
न्त्यावयक वनकाय अदालत

िा अन्त्य

अद्धशन्त्यावयक वनकायमा त्यसरी

विभेदमा पने व्यवततले न्त्यायका लावग विभेद गने विरुद्ध उजुरी गनश
सतछन् ।

धारा १८ को उपधारा ३ मा भएको व्यिस्था
राज्यले नागवरकबीि उत्पवत्त, धमश, िणश, जात, जावत, वलङ्ग, आवथशक
अिस्था, भार्ा, क्षेर, िैिावरक आस्था िा यस्तै अन्त्य कुनै आधारमा
भेदभाि गने छैन ।
तर, समावजक िा सांस्कृवतक दृवरिले वपछवडएका मवहला, दवलत,
आवदिासी, आवदिासी जनजावत, मधेर्ी, थारू, मुवस्लम, उत्पीवडत
नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

९

िगश, वपछडा िगश, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्त्तकृत, वकसान, श्रवमक, युिा,
बालबावलका, ज्येरठ नागवरक, लैवङ्गक तथा य वनक अल्पसङ्ख्यक,
अपाङ्गता भएका व्यवतत, गभािस्थाका व्यवतत, अर्तत िा असहाय,
वपछवडएको

क्षेर

र

आवथशकरूपले

विपन्न

खस

आयशलगायतका

नागवरकको संरक्षण, सर्ततीकरण िा विकासका लावग कानुनबमोवजम
विर्ेर् व्यिस्था गनश रोक लगाएको मावनने छैन ।
व्याख्यात्मक विप्णी
लोकतन्त्रमा समानता र समताको वनकै व्याख्या हुनेगछश । लोकतन्त्रमा
समतामूलक समाज र राज्य हुनुभनेको त्यस राज्यले पूणशरूपमा मानि
अवधकारको पालना गरेको छ भन्ने बुवझन्त्छ । समाजमा सबै एकै प्रकारका
मावनस हुौँदैनन् । समाज रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार, गलत परम्परा िा
राज्यको विभेदकारी नीवतले गदा मावनस विभेद एिं वहंसाको िपेिामा
पछशन् । हाम्रो समाजमा सवदयौंदेवख जात, जावत, र्ारीवरक अिस्था,
वलङ्ग आवदका आधारमा विभेद हुौँदै आएको छ । त्यस्तो विभेदका
कारणले हाम्रो समाजमा नागवरकबीि पूणशरूपमा आवथशक, सामावजकरूपले
असमानता छ ।
उदाहरणका लावग कोही आवथशक, सामावजकरूपले वनकै अगावड हुन्त्छन्
भने कोही अत्यन्त्त कमजोर अिस्थामा रहेका हुन्त्छन् । त्यसैले कमजोर
िगशलाई अगावड ल्याउन िा उनीहरूको जीिनस्तर उकास्नका लावग
राज्यले सकारात्मक विभेदको नीवत अिलम्बन गनुशपछश ।
यसै प्रसङ्गमा 'कानुनका अगावड सबै समान' भन्ने वसद्धान्त्त हुौँदाहुौँदै पवन
मावथ उल्लेवखत सिाल संविधान मस्य दा गदा विधायकहरूले राखेका
हुन् । यस्तो अिस्थामा समाजमा कमजोर िा सीमान्त्तकृत िगशलाई
वनवित समयसम्मका लावग आरक्षण िा विर्ेर् अवधकार िा सुविधा
प्रदान गदै समतामूलक वसद्धान्त्तलाई अिलम्बन गदै उनीहरूलाई आवथशक,
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सामावजक र सांस्कृवतकरूपमा अगावड ल्याउन विर्ेर् व्यिस्था गने
गवरन्त्छ । त्यसैले यो व्यिस्था गवरएको हो ।
अपाङ्गता
राजनीवतक,

भएका

व्यवतत

हाम्रो

सांस्कृवतकलगायतका

समाजका
हरेक

आवथशक,

पक्षबाि

सामावजक,

वनकै

कमजोर

नागवरकका रूपमा रहेका छन् । सबै नागवरकलाई हुनेगरी गवरएका
कानुनी व्यिस्थाले अपाङ्गता भएका व्यवततहरू समानरूपमा लाभावन्त्ित
हुनसतने अिस्था रहौँदैन ।
त्यसैले,

अपाङ्गता

अपाङ्गता
कानुन

भएका

वनमाण

भएका

नागवरकलाई

व्यवततलगायत

गरेर

विर्ेर्

अन्त्य

वकवसमको

अगावड

ल्याउन

राज्यले

सीमान्त्तकृत

िगशलाई

व्यिस्था

सेिा–सुविधाका

र

विर्ेर्

अवधकार प्रदान गरी समाजमा उनीहरूलाई पवन सक्षम, समृद्ध र
आत्मवनभशर बनाउनुपछश भनेर यो व्यिस्था गवरएको हो ।

धारा २४ : छु वाछू त तथा भेदभावववरुद्धको हक
धारा २४ को उपधारा १ मा भएको व्यिस्था
कुनै पवन व्यवततलाई वनजको उत्पवत्त, जात, जावत, समुदाय, पेर्ा,
व्यिसाय िा र्ारीवरक अिस्थाको आधारमा कुनै पवन वनजी तथा

सािशजवनक स्थानमा कुनै प्रकारको छुिाछूत िा भेदभाि गवरनेछैन ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
हाम्रो समाजमा अझै पवन जात, जावत आवदका आधारमा मावनसलाई
विभेद गने गवरएको पाइन्त्छ । अपाङ्गता भएका व्यवततहरूलाई पवन
अपाङ्गताकै
सािशजवनक

आधारमा

विभेद

गने

गवरन्त्छ

।

जस्तैः

विद्यालय

िा

स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यवततहरूसौँग बस्दा, रहौँदा

अपाङ्गता कुनै रोग हो, यो सनश सतछ भनी उनीहरूलाई अलग्याउने,
कतै कतै त विद्यालयमा भना गनश नमान्ने गरेको पवन पाइन्त्छ । यस्ता

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
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११

वकवसमका विभेद रोतन यो धाराको व्यिस्था गवरएको हो । अब कसैले
अपाङ्गताकै आधारमा अपाङ्गता भएका व्यवततहरूलाई विभेद गदशछ
भने यो व्यिस्थाका आधारमा संिैधावनक हक हनन भएको भनी उजुरी
वदन सवकन्त्छ र त्यसरी विभेद गने व्यवततले सजायको भावगदार बन्नुपने
हुनसतछ ।

धारा २४ को उपधारा ३ मा भएको व्यिस्था
उत्पवत्त, जात, जावत िा र्ारीवरक अिस्थाको आधारमा कुनै व्यवतत िा
समुदायलाई उच्ि िा नीि दर्ाउने, जात, जावत िा छुिाछूतको
आधारमा सामावजक भेदभािलाई न्त्यायोवित ठान्ने िा छुिाछूत तथा
जातीय उच्िता िा घृणामा आधावरत वििारको प्रिार प्रसार गनश िा
जातीय विभेदलाई कुनै पवन वकवसमले प्रोत्साहन गनश पाइनेछैन ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
हाम्रो समाजमा एकले अकालाई होच्याउने िा
सामावजकरूपमा भेदभाि गने, जात जावतबीि उि
वनि भनेर एकले अकालाई होच्याउने, घृणा गने
प्रिलन अझै ्याप्त छ । कवहले काहीं व्यवतत
आफैंले कसैलाई होच्याउने नगरे पवन अरूलाई
उस्काएर समाजमा होच्याउने, घृणा द्वेर् फैलाउने
आवद गने गरेको पाइन्त्छ ।
यस्ता वनन्त्दनीय कायश रोतन र सबै नागवरकको
नैसवगशक मानि अवधकारको सम्मान गनुशपने हुन्त्छ ।
कसैले पवन कसैमावथ घृणा िा विभेद गनश पाइनेछैन
भन्ने मनसायले यो धाराको व्यिस्था भएको हुनुपछश ।

१२
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धरा २४ को उपधारा उपधारा ५ मा भएको व्यिस्था
यस धाराको प्रवतकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुिाछूत तथा
भेदभािजन्त्य कायश गम्भीर सामावजक अपराधका रूपमा कानुनबमोवजम
दण्डनीय

हुनेछन्

र

त्यस्तो

कायशबाि

पीवडत

व्यवततलाई

कानुनबमोवजम क्षवतपूवतश पाउने हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक विप्पणी
कसैलाई छुिाछूत गने, व्यवततको जात, धमश, वलङ्ग, िणश आवदका
आधारमा भेदभाि गने जस्ता काम गनश पाइौँदैन । कसैले यस्तो काम गछश
भने कानुन अनुसार सजाय हुन्त्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूलाई यस वकवसमको विभेद भयो भने सहेर
बस्ने गरेको पाइन्त्छ । यस संविधानको भािना अनुसार अपाङ्गता भएका
नागवरकलाई यस वकवसमको विभेद भयो भने सहेर बस्नुहुौँदैन, आफ्नो
संिैधावनक अवधकार हनन भयो भनेर उजुरी गनश सवकन्त्छ ।

धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक
धारा ३१ को उपधारा ३ मा भएको व्यिस्था
अपाङ्गता भएका र आवथशकरूपले विपन्न नागवरकलाई कानुनबमोवजम
वन:र्ुल्क उच्ि वर्क्षा पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
वर्क्षा मानि जीिनको अवभन्न अङ्ग हो । वर्क्षावबना मानि जीिनको
यारा अपूरो हुन्त्छ । त्यसैले, जुनसुकै िगश िा समुदायका मावनसलाई पवन
वर्क्षा नभइश नहुने अपवरहायश विज हो । अपाङ्गता भएका व्यवततहरूलाई
वर्क्षा प्राप्त गनश कुनै बाधा व्यिधान नहोस् भनेर यो संविधान आउनुभन्त्दा
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१३

अगावड पवन अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ६ मा
वनःर्ुल्क वर्क्षाको व्यिस्था गवरएको वथयो । तर, यो कायान्त्ियन नभएका
कारणले गदा सिोच्ि अदालतमा वरि वनिेदन दता गनुशपरेको वथयो ।
कुनै पवन राज्यमा वर्क्षा, स्िास््य र सामावजक सुरक्षा जस्ता कुरा
राज्यको

दावयत्िवभर

पछशन्

।

यो

संविधानले

वर्क्षालाई

राज्यको

दावयत्िवभर राखेको छ । समाजमा सबैभन्त्दा पछावड पावरएका र कमजोर
नागवरकका लावग वर्क्षा वनःर्ुल्क गराउन संविधानमै व्यिस्था गनुशभनेको
राज्यले नागवरकप्रवतको दावयत्ि िहन गनश खोजेको देवखन्त्छ । यी
अवधकार संविधानमा मार भएर हुौँदैन, यसलाई कायान्त्ियनमा ल्याउन
ऐन, वनयमािलीमा पवन उल्लेख हुनुपछश । त्यसका लावग हकिालाहरू
सवक्रय भएर लाग्नुपछश । अवनमार यो अवधकार कायान्त्ियन हुनसतछ ।

धारा ३१ को उपधारा ४ मा भएको व्यिस्था
दृवरिविहीन

नागवरकलाई

ब्रेलवलवप

तथा

बवहरा

र

स्िर

िा

बोलाइसम्बन्त्धी अपाङ्गता भएका नागवरकलाई साङ्केवतक भार्ाको
माध्यमबाि कानुनबमोवजम वन:र्ुल्क वर्क्षा पाउने हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक विप्पणी
बवहरा व्यवततले साङ्केवतक भार्ामा र दृवरिविहीन व्यवततले ब्रेल िा
उपयुतत

निीनतम

म वलक

मानि

प्रविवधका

अवधकारको

माध्यमबाि
हकवभर

पढ्न

पछश

।

पाउनु
यस

उनीहरूको
अवधकारलाई

संविधानको म वलक हकवभरै संरक्षण गनुश वनकै सराहनीय कुरा हो ।
यस धारामा ‘बवहरा, दृवरिविहीन र स्िर िा बोलाइसम्बन्त्धी’ भन्ने

उल्लेख गवरएको छ । यहाँ उल्लेवखत स्िर िा बोलाइ भन्ने र््दािलीको
सट्िा सुनाइ तथा बोलाइसम्बन्त्धी अपाङ्गता उल्लेख गवरनुपछश भनेर
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पिक पिक सरोकारिालाहरूले संविधान वनमाणका क्रममा अनुरोध
गदा पवन यी र््दािली पवरितशन हुन सकेनन् । त्यसैले यसलाई सुनाइ
तथा बोलाइसम्बन्त्धी भन्ने बुझ्नुपने हुन्त्छ भने भविरयमा संविधान संर्ोधन
हुौँदाका िखतमा यी र््दािलीलाइश सच्याउनुपने देवखन्त्छ ।
हुन

त

यी

कायान्त्ियन

अवधकार
गने

नीवत–वनयम

प्रवतबद्धता

जाहेर

र
गनश

कानुनमा
पवन

राखेर

सवकन्त््यो

राज्यबाि
तर

पवन

ब्रेलवलवपमा पढ्न र साङ्केवतक भार्ामा पढ्न पाउने अवधकारलाई
संविधानमै संरक्षण गवरनुका पछावड संविधान वनमाताले यो सिाललाई
वनकै महत्ि वदएको देवखन्त्छ ।
अपाङ्गता भएका विद्याथमीहमध्ये बवहरा व्यवततले साङ्केवतक भार्ामा र
दृवरिविहीन व्यवततले ब्रेलवलवपमा पढ्न पाउने अवधकारको सम्मान
नभएको अिस्थामा अब यो व्यिस्थाले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउौँदा
साङ्केवतक भार्ामा पढ्न नपाउौँदा हकिालाहरू कानुनी उपिारमा
जान पवन थप संिैधावनक अिसर वमलेको छ ।

धारा ३९ : बालबाललकाको हक
धारा ३९ को उपधारा ९ मा भएको व्यिस्था
असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्त्द्व पीवडत, विस्थावपत एिं
जोवखममा रहेका बालबावलकालाई राज्यबाि विर्ेर् संरक्षण र सुविधा
पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
कुनै पवन राज्यवभर बसोिास गने जुनसुकै िगश, समुदाय िा अिस्थाका

नागवरक राज्यविहीनताको अिस्थामा हुनुहुौँदैन । यसो हुनुभनेको मानि
अवधकारको वसद्धान्त्तविपरीत हुन्त्छ । अवहले पवन हाम्रो समाजमा कवतपय
अिस्थामा बालबावलका अवभभािक िा राज्यविहीनताको अिस्थामा रहेका
नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)
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छन् । जस्तैः सडक बालबावलका, पवरिारबाि पवरत्यतत जेरठ नागवरक
आवद ।
अपाङ्गता भएका बालबवलका पवन कवतपय अिस्थामा अवभभािकविहीन
हुनेगरेका कैयन् उदाहरण हामी पाउौँछौं । विर्ेर्गरी अपाङ्गता भएका
बालबावलकामा अवत अर्तत, पूणश अर्तत, ब वद्धक अपाङ्गता, अविजम
िा डाउनवसन्त्रोम अपाङ्गता भएका बालबावलका बाबु आमाको र्ेर्पवछ
पूणशरूपमा बेसहारा हुनेगरेका छन् ।
यस वकवसमको राज्यविहीनताको अिस्था नहोस् भनेर नै यो व्यिस्था
गवरएको हो । यी र यस्तै बालबावलकालाई राज्यविहीनताको अिस्था
नहोस् भन्नका लावग राज्यबाि विर्ेर् संरक्षणको व्यिस्था गवरने छ
भवनएको हो ।

धारा ४२ : सामाशिक न्यायको हक
धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यिस्था
सामावजकरूपले पछावड परेका मवहला, दवलत, आवदिासी, आवदिासी
जनजावत, मधेर्ी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यवतत,
सीमान्त्तीकृत,
अल्पसङ्ख्यक,

मुवस्लम,
युिा,

वपछडा
वकसान,

िगश,

लैवङ्गक

श्रवमक,

उत्पीवडत

तथा
िा

य वनक

वपछवडएको

क्षेरका नागवरक तथा आवथशकरूपले विपन्न खस आयशलाई समािेर्ी
वसद्धान्त्तका आधारमा राज्यको वनकायमा सहभावगताको हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
यो धाराले सबैभन्त्दा बढी राज्यका वनकायमा सीमान्त्तकृत समुदायको
सहभावगताको विर्यमा जोड वदएको छ । सवदयौंदेवखको विभेद र

दलनका कारण हाम्रो समाजमा सबैभन्त्दा सीमान्त्तकृतरूपमा रहौँदै आएका
िगशहरू जस्तैः मवहला, दवलत, आवदिासी, आवदिासी जनजावत, मधेर्ी,
थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यवतत, सीमान्त्तकृत, मुवस्लम,
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वपछडा िगश, लैवङ्गक तथा य वनक अल्पसङ्ख्यक, युिा, वकसान, श्रवमक,
उत्पीवडत िा वपछवडएको क्षेरका नागवरक राज्यका महत्िपूणश वनयकायमा
सहभागी हुन घोवर्त िा अघोवर्तरूपबाि िवित हुौँदै आएको अिस्था
पवन छ ।
यस्तो अिस्थालाई पवरितशन गनश संविधानको यो धाराले जवत पवन
सीमान्त्तकृत समुदाय छन्, वतनलाइश राज्यका हरेक वनकायमा सहभागी
हुन समान हक हुनेछ, कसैले कुनै पवन बहानामा विभेद िा िवित गनश/
गराउन पाउने छैन भन्ने यस धाराको आर्य हो ।
यो धारमा अपाङ्गता भएका व्यवततहरूलाई पवन सीमान्त्तकृत र पाखा
पावरएका िगशको रूपमा वलइएको छ । अवहले पवन राज्यका महत्िपूणश
वनकायमा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको

सहभावगता

भएको

हामी

पाउौँदैनौं । त्यसैले यो व्यिस्थाले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको राज्यका

वनकायमा

सहभावगता

प्रिद्धशन

गनेछ

।

तर,

अवधकार

कानुनमा

लेवखएरमार हुौँदैन, त्यसका लावग एकावतर अवधकार प्राप्त गनश सतनेगरी
हकिालाहरूको क्षमता विकास गनुश जरुरी हुन्त्छ भने अकोवतर हकिालाले
अवधकारको दाबी गनश सतने पवन हुनुपछश ।

धारा ४२ को उपधारा ३ मा भएको व्यिस्था
अपाङ्गता भएका नागवरकलाई विविधताको पवहिानसवहत मयादा र
आत्मसम्मानपूिशक जीिनयापन गनश पाउने र सािशजवनक सेिा तथा
सुविधामा समान पहुौँिको हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
हरेक मावनसमा आ–आफ्नै क्षमता, अिस्था र विविधता रहेको हुन्त्छ ।
यो विविधता विर्ेर्गरी अपाङ्गता भएका व्यवततहरूमा हुनेगछश । जस्तैः
अपाङ्गताको

िगमीहकरण

अनुसार,

अपाङ्गताको

प्रकृवत

अनुसार

अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको विविधता हुनेगरेको छ । अपाङ्गताको

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)
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विविधता अनुसारै अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका आियकता पवन
फरक फरक हुनेगछशन् । अपाङ्ता भएका व्यवततहरूको अवधकारसम्बन्त्धी
महासवन्त्ध, सन् २००६ मा पवन वििधता र वभन्नतालाइश स्िीकार गनुशपछश
भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैले, अपाङ्गताको विविधता अनुसार आत्मसम्मानको पवहिानका साथ
हरेक सािशजवनक सेिा सुविधाहरूमा पहुौँिको प्रत्याभूवत (ग्यारेन्त्िी) यस
धाराले गरेको छ ।

धारा ४२ को उपधारा ५ मा भएको व्यिस्था
नेपालमा अग्रगामी लोकतावन्त्रक पवरितशनका लावग भएका सबै जनआन्त्दोलन, सर्स्र सङ्घर्श र क्रावन्त्तका क्रममा जीिन उत्सगश गने
र्हीदका पवरिार, बेपत्ता पावरएका व्यवततका पवरिार, लोकतन्त्रका
योद्धा, द्वन्त्द्व पीवडत र विस्थावपत, अपाङ्गता भएका व्यवतत, घाइते
तथा पीवडतहरूलाई न्त्याय एिं उवित सम्मानसवहत वर्क्षा, स्िास््य,
रोजगारी, आिास र सामावजक सुरक्षामा कानुनबमोवजम प्राथवमकताका
साथ अिसर पाउने हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी

मुलुकमा अवहले भएको राजनीवतक पवरितशन हामीले जुनरूपमा देखेका
छौं, त्यो सबै पवरितशन एकै वदन िा एकै रातमा भएको होइन । यो
पवरितशन गनशमा सबै नेपालीको योगदान छ । विवभन्न समयमा भएका
राजनीवतक पवरितशनका आन्त्दोलन िा सर्स्र सङ्घर्शका कारणले गदा
हजारौंको सङ्ख्यामा मावनस घाइते, अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गताको
अिस्थामा पुगेका छन् ।

पवरिनशतका

लवग

समग्र

जीिन

समपशण

गने

व्यवतत,

जो

आफ्नो

र्ारीवरक अिस्थाको क्षवत भई कवठनरूपमा जीिन वबताउन िाध्य छन्,

१८
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उनीहरूका हकमा कानुनबमोवजम सामावजक सुरक्षा प्राप्त गने हक हुनेछ
भवनएको हो।

धारा ४३ : सामाविक सुरक्षाको िक मा भएको व्यिस्था
आवथशकरूपले विपन्न, अर्तत र असहाय अिस्थामा रहेका, असहाय
एकल मवहला, अपाङ्गता भएका, बालबावलका, आफ्नो हेरिाह आफैं
गनश नसतने तथा लोपोन्त्मुख जावतका नागवरकलाई कानुनबमोवजम
सामावजक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
समाजमा सबै नागवरकको आवथशक र सामावजक अिस्था एकै वकवसमको
हुौँदैन । आवथशक र सामावजक अिस्था एउिै नभएका नागवरक समाजमा
अन्त्य नागवरकसरह सक्षमताका साथ रहन सतदैनन् । यस्तो अिस्थामा
कवतपय नागवरकलाइश त जीिन वनिाह गनै समस्या रहेको हुन्त्छ ।
यस्तो अिस्थामा राज्यले त्यस्ता नागवरकलाई सामावजक सुरक्षाको
विर्ेर् व्यिस्था गनुशपछश ।
समाजमा आवथशकरूपमा विपन्न िा अन्त्य कारणले कमजोर भएका
नागवरकको सुरक्षाका लवग राज्यले वदने सेिा सुविधालाई सामावजक
सुरक्षा भवनन्त्छ । यस्तो वकवसमको सामावजक सुरक्षा रोजागारी वदएर िा
वनवित आवथशक, सामावजक सुरक्षा भत्ताको रूपमा वदएर होस् िा
आिासको व्यिस्था गरेर होस्, वदने गवरन्त्छ ।
नेपाल सरकारले विर्ेर्गरी रातो पवरियपर प्राप्त गने 'क' िगशका र
नीलो

पवरियपर

प्राप्त

गने

'ख'

िगशका

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूलाई सामावजक सुरक्षा भत्ता वदंदै आएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

१९

भाग - ४
राज्यका वनदेर्क वसद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्ि

धारा ५१(ि) : नागररकका आधारभूत

आवश्यकतासम्बन्धी नीलतको उपधारा (१४)
यातायात सुविधानमा नागवरकहरूको सरल, सहज र समान पहुौँि
सुवनवित गदै यातायात क्षेरमा लगानी अवभिृवद्ध गने र िातािरण
अनुकूल

प्रविवधलाई

प्राथवमकता

वदंदै

सािशजवनक

यातायातलाई

प्रोत्साहन र वनजी यातायातलाई वनयमन गरी यातायात क्षेरलाई
सुरवक्षत, व्यिवस्थत र अपाङ्गता भएका व्यवतत अनुकूल बनाउने,
्याख्यात्मक विप्पणी
राज्यमा वनवमशत हरेक सािशजवनक संरिना सबै नागवरकले
समानरूपमा उपभोग गनश पाउनुपछश । मानि वनवमशत िा
मानिबाि श्रृवजत कुनै पवन संरिनाले कसैलाई विभेद
गनुशहुौँदैन भन्ने संविधानको भािना देवखन्त्छ ।
तर, हाम्रो

समाजमा बनेका सबै सािशजवनक

संरिना

अपाङ्गता भएका नागवरकका हकमा अमैरी रहेका छन् ।
उदाहरणका लावग विर्ेर्गरी सािशजवनक भ वतक संरिना,
सािशजवनक यातायात सबै अपाङ्गता भएका व्यवततहरूले
प्रयोग गनश सतनेगरी सहज पहुौँि पुग्नेखालका छैनन् ।
त्यसैले यातायात र सािशजवनक क्षेरहरू अपाङ्गतामैरी
हुनुपछश भवनएको हो ।

२०

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

भाग - ८
सङ्घीय व्यिस्थावपका

धारा ८४ : प्रलतलनलधसभाको गठन
धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यिस्था
समानुपावतक

वनिािन

प्रणालीबमोवजम

हुने

प्रवतवनवधसभाको

वनिािनका लावग राजनीवतक दलले उम्मेदिारी वदंदा जनसङ्ख्याको
आधारमा मवहला, दवलत, आवदिासी जनजावत, खस आयश, मधेर्ी,
थारू,

मुवस्लम,

वपछवडएको

क्षेरसमेतबाि

बन्त्दसूिीका

आधारमा

प्रवतवनवधत्ि गराउने व्यिस्था सङ्घीय कानुनबमोवजम हुनेछ । त्यसरी
उम्मेदिारी वदंदा प्रादेवर्क सन्त्तुलनलाई समेत ध्यान वदनुपनेछ ।

धारा ८४ को उपधारा ३ मा भएको व्यिस्था
उपधारा २ बमोवजम राजनीवतक दलले उम्मेदिारी वदंदा अपाङ्गता
भएको व्यवततको समेत प्रवतवनवधत्ि हुने व्यिस्था गनुशपनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
लोकतावन्त्रक गणतन्त्रको स्थापना भइसतदा पवन अपाङ्गता भएका
व्यवततहरूको राजनीवतक सहभावगतालाई उपेक्षा गने गवरएको छ ।
राजनीवतक दल िा राजनीवतक नेताहरूले अपाङ्गता भएका व्यवततहरू
राजनीवतक िवररका हुौँदैनन् भन्ने जस्तो व्यिहार गने गरेको पाइन्त्छ ।
राजनीवतमा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको

सहभावगताको

सिाल

उठ्नेवबवत्तकै अपाङ्ता भएका व्यवततहरूलाई राजनीवतबाि अलग गने
प्रयास गवरन्त्छ । अपाङ्ता भएका व्यवततहरू राजनीवतक िवररका भन्त्दा
पवन

सामावजक

सुरक्षासौँग

मार

सम्बवन्त्धत

हुन्त्छन्,

वर्क्षा

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

आजशन,

२१

रोजगारी

िा

सामावजक

सुरक्षा

जस्ता

कुरा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूका आधारभूत कुरा हुन् भन्ने गवरएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) आउनुभन्त्दा अगावड अपाङ्गता भएका
व्यवततहरूको राजनीवतक अवधकारलाई संविधान र कानुनमा संस्थागत
गवरएको

वथएन

।

त्यसैका

कारणले

गदा

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको राजनीवतक सहभावगताको अिस्था वनकै कमजोर रहेको
वथयो ।
गणतावन्त्रक

नेपालको

संविधानले

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको

राजनीवतक अवधकारलाई संस्थागत गरेको छ । यस धारा ८४ (३) को
व्यिस्थाले

अब

दलहरू

अपाङ्ता

भएका

व्यवततहरूलाई

िुनािमा

उम्मेदिार बनाउन बाध्य हुनेछन् । यो व्यिस्थाले नेपालको संिैधावनक
इवतहासमा अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको राजनीवतक अवधकारलाई
मूलप्रिाहीकरण गरेको छ । अब यो अवधकार प्रयोग गनश हरेक दलमा
आबद्ध अपाङ्ता भएका व्यवततहरू सवक्रयरूपमा लाग्नु अपवरहायश रहेको
छ ।

धारा ८६. रावियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावलध
धार ८६ को उपधारा २ मा भएको व्यिस्था
रावरियसभामा देहायबमोवजमका उनान्त्साठी सदस्य रहनेछन् :
(क)

प्रदेर्सभाका सदस्य, गाउौँपावलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा
नगरपावलकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको वनिािक मण्डलद्वारा

सङ्घीय कानुनबमोवजम प्रदेर्सभाका सदस्य, गाउौँपावलकाका
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपावलकाका प्रमुख र उपप्रमुखको

२२

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेर्बाि कम्तीमा तीन जना
मवहला, एक जना दवलत र एक जना अपाङ्गता भएका व्यवतत
िा अल्पसङ्ख्यकसवहत आठ जना गरी वनिावित छपन्न जना ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
यो संविधानले केन्त्द्रमा प्रवतवनवधसभा र रावरियसभा गरी दुई ििा
सदनको पवरकल्पना गरेको छ । यसरी रावरियसभामा प्रवतवनवधत्ि गनश/
गराउनका लावग ५६ वसिको व्यिस्था गरेको छ । यी ५६ वसिमध्ये
प्रत्येक

प्रदेर्बाि

१

जना

अपाङ्गता

भएको

व्यवतत

िा

अल्पसङ्ख्यकसवहत ८ जना वनिािन गने भन्ने उल्लेख गवरएको छ ।
यो

अवधकारलाई

हेदा

१

जना

अपाङ्गता

भएका

व्यवततले

रावरियसभामा प्रवतवनवधत्ि गने व्यिस्था देवखन्त्छ ।
सरसरती हेदा रावरियसभामा १ जनामार अपाङ्ता भएका व्यवततको
सहभावगता हुने जस्तो देवखन्त्छ । संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यिस्था
१ जनामार भए पवन हरेक राजनीवतक दलमा वक्रयार्ील अपाङ्गता
भएका

व्यवततहरू

सवक्रयरूपमा

लागेर

हरेक

दलमा

कडा

पैरिी

(लवबङ) गने हो भने ८ जनाभन्त्दा बढी नै रावरियसभामा सहभागी हुने
अिसर रहेको छ । त्यसैले, यो रावरियसभामा १ जनाभन्त्दा बढी वसि

वलनका

लावग

दलमा

आबद्ध

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको

वक्रयार्ीलतामा भरपछश ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

२३

भाग - १४
प्रदेर् व्यिस्थावपका

धारा १७६ : प्रदे िसभाको गठन
धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यिस्था
समानुपावतक वनिािन प्रणालीबमोवजम हुने प्रदेर्सभाको वनिािनका
लावग राजनीवतक दलले उम्मेदिारी वदंदा जनसङ्ख्याको आधारमा
मवहला, दवलत, आवदिासी
मुवस्लम,
बन्त्दसूिीका

वपछवडएको
आधारमा

जनजावत, खस आयश, मधेर्ी, थारू,

क्षेर,

अल्पसङ्ख्यक

प्रवतवनवधत्ि

हुने

समुदायसमेतबाि
व्यिस्था

सङ्घीय

कानुनबमोवजम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदिारी वदंदा सम्बवन्त्धत प्रदेर्को
भ गोवलक सन्त्तुलनलाई समेत ध्यान वदनुपनेछ ।

धारा १७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यिस्था
उपधारा (६) बमोवजम राजनीवतक दलले उम्मेदिारी वदंदा अपाङ्गता
भएका व्यवततको समेत प्रवतवनवधत्ि हुने व्यिस्था गनुशपनेछ ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
धारा १७६ को उपधारा ६ मा प्रदेर्सभा गठन गदा समानुपावतक वनिािन
प्रणाली अवनिायश अपनाउनुपने हुन्त्छ । त्यस्तो समानुपावतक वनिािन
प्रणालीबमोवजम हुने प्रदेर्सभाको वनिािनका लावग राजनीवतक दलले
उम्मेदिारी वदंदा जनसङ्ख्याको आधारमा मवहला, दवलत, आवदिासी
जनजावत, खस आयश, मधेर्ी, थारू, मुवस्लम, वपछवडएको क्षेरसमेतबाि
बन्त्दसूिीका

आधारमा

प्रवतवनवधत्ि

गराउने

व्यिस्था

सङ्घीय

कानुनबमोवजम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदिारी वदंदा सम्बवन्त्धत प्रदेर्को
भ गोवलक सन्त्तुलनलाई समेत ध्यान वदनुपनेछ ।

२४

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

मावथ उल्लेवखत िगशहरूबाि दलहरूले बन्त्दसूिीमा उम्मेदिारी वदंदा
अपाङ्गता भएका व्यवततहरूको प्रवतवनवधत्ि हुने व्यिस्था गनुशपनेछ
भवनएको

छ

।

यो

अवधकार

प्रयोग

गनशका

लावग

यस

क्षेरका

अवभयन्त्ताहरूले वनिािनसम्बन्त्धी कानुन वनमाण हुौँदा होस् िा अन्त्य
वनिािनसम्बन्त्धी
व्यिस्था

अनुसार

वनयमािली

िा

अपाङ्गताको

विवनयमािली
सिाल

बनाउौँदा

समािेर्

होस्,

गराउन

यस

वनरन्त्तर

िकालत गनुशपने देवखन्त्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

२५

भाग - २७
अन्त्य आयोगहरू

धारा २५८ : राविय समावेिी आयोग
धारा २५८ को उपधारा ६ मा भएको व्यिस्था
देहायको योग्यता भएको व्यवतत रावरिय समािेर्ी आयोगको अध्यक्ष
िा सदस्य पदमा वनयुवतत हुन योग्य हुनेछ ।
क)

कम्तीमा १० िर्श सामावजक समािेर्ीकरण, अपाङ्गता भएका
व्यवतत,

अल्पसङ्ख्यक

एिं

सीमान्त्तकृत

समुदाय

तथा

वपछवडएको क्षेर र िगशको हक वहत िा विकास िा मानि
अवधकारको क्षेरमा महत्िपूणश योगदान पुर्याएको,
ख) अध्यक्षको

हकमा

मान्त्यता

प्राप्त

वििविद्यालयबाि

स्नातक

उपावध हावसल गरेको,
ग)

पैँतावलस िर्श पूरा गरेको,

घ)

वनयुवतत हुौँदाको बखत कुनै पवन राजनीवतक दलको सदस्य
नरहेको,

ङ)

उच्ि नैवतक िवरर भएको ।

धारा २५९ : राविय समावेिी आयोगको काम, कततव्य
र अलधकार

खस आयश, वपछडा िगश, अपाङ्गता भएका व्यवतत, ज्येरठ नागवरक,
श्रवमक,

वकसान,

अल्पसङ्ख्यक

एिं

सीमान्त्तकृत

समुदाय

तथा

वपछवडएको िगश र कणाली तथा आवथशकरूपले विपन्न िगशलगायतका
समुदायको हक अवधकारको संरक्षणका लावग अध्ययन, अनुसन्त्धान
गने ।

२६
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(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

खण्ड (क) मा उल्लेवखत समुदाय, िगश र क्षेरको समािेर्ीकरणका
लावग

नेपाल

सरकारले

कायान्त्ियनको

अिलम्बन

अिस्थाको

अध्ययन

गरेको
गरी

नीवत

तथा

सुधारका

कानुनको

लावग

नेपाल

सरकारलाई सुझाि वदने ।
खण्ड (क) मा उल्लेवखत समुदाय, िगश र क्षेरको राज्य संयन्त्रमा
उवित प्रवतवनवधत्ि भए/नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, िगश र
क्षेरको प्रवतवनवधत्िको लावग गवरएको विर्ेर् व्यिस्थाको पुनरािलोकन
गनश नेपाल सरकारलाई सुझाि वदने ।
खण्ड

(क)

मा

उल्लेवखत

समुदाय,

िगश

र

क्षेरको

संरक्षण,

सर्ततीकरण र विकास सन्त्तोर्जनक भए/नभएको अध्ययन गरी
भविरयमा अिलम्बन गनुशपने नीवतको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारसमक्ष
वसफावरस गने ।
व्याख्यात्मक विप्पणी
यस धारामा समािेर्ी आयोगको पवरकल्पना गवरएको छ । यसरी
समािेर्ी आयोग गठन

गदा अध्यक्ष िा सदस्य

अपाङ्गता

भएका

व्यवततहरूको समुदायबाि पवन ियन गनश सवकने कुरा उल्लेख गवरएको
छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
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२७

अनुसि
ू ी - ८
(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२),
धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१)
ँ सम्बशन्धत)
सग

स्थानीय तहको अलधकारको सूचीको क्रमसङ्ख्या १६ मा भएको
व्यवस्था
जेरठ नागवरक, अपाङ्गता भएका व्यवतत र अर्ततहरूको व्यिस्थापन
व्याख्यात्मक विप्पणी
स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय वनकायहरूले काम गदा यो संविधान

अनुसार ज्येरठ नागवरक, अपाङ्गता भएका व्यवतत र अर्ततहरूको
व्यिस्थापन स्थानीय वनकायहरूले गनुशपदशछ भवनएको छ । त्याङ्क
सङ्कलन, वर्क्षा, स्िास््य, रोजागरी र सामावजक सुरक्षाको सिाल
यसमा आकवर्शत हुन आउौँछ ।

२८
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संविधान कायान्त्ियन गनश
सरोकारिालाहरूको भूवमका र दावयत्ि
संविधान मूल कानुन हो । यसले राज्यको र्ासन व्यिस्थालाई
वनदेर्न गछश । संविधान जवत नै राम्रो बने पवन त्यसमा गवरएका
व्यिस्था कायान्त्ियन गनश ऐन, वनयमािली, नीवत, वनयम र वनदेवर्का
बन्नुपदशछ । संविधानमा भएका कुराहरू संविधान कायान्त्ियन गने
दस्तािेजहरूमा

परेनन्

भने

संविधानमा

भएका

अवधकारहरू

हकिालाहरूले प्राप्त गनश सतदैनन् ।
संविधान वनमाणपवछ अवहले संविधान कायान्त्ियन गनश/गराउन विवभन्न
वकवसमका

कानुन

वनमाणका

क्रममा

रहेका

छन्

।

ती

कानुन

अपाङ्गतामैरी बनाउन अब सरोकारिालाहरू कविबद्ध भएर काम
गनुशपने हुन्त्छ । भोवलका वदनमा केन्त्द्रीयस्तरमा मार नभई प्रदेर्स्तरीय
विधान

कानुन

बन्नेछन्

अपाङ्गतामैरी

बनाउन

।
सबै

यी

सबै

कानुन

सरोकारिाला

र
लाग्नु

नीवत

वनयमलाई

अपवरहायश

हुन

आउौँछ।
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२९

नोि :

३०
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नोि :

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
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३१

नोि :

३२

नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यवततहरूका हकमा गरेका व्यिस्था
(व्याख्यात्मक विप्पणीसवहत)

