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सा वशजननक भौनतक संरचनाहरू सबैका 
लानग पहुुँचयुक्त हुनु वा प्रयोगकतामैत्री 

हुनुभनेको आधुननक नवकासको ननकै सुन्दर पक्ष 
हो जुन समावेर्ीकरण र मानवअनधकारसुँग पनन 
त्यनतकै सम्बनन्धत छ । यस्त्ता सरंचना, सेवा-
सुनवधा सबैका लानग पहुुँचयुक्त हनुुको अको 
फाइदा उपयोगकताको सङ््यामा व्यापक 
वृनद्धहुनु पनन हो । यसल ेमाननसको सावशजननक 
सहभानगता बढाएर उसलाई आनथशकलगायत 
अन्य नवनभन्न नकनसमले सनिय बनाउुँछ जसको 
फाइदा बजार र राज्यले सहजै उठाउन  
सक्छन् । 

तर नवडम्वना, आम माननसका लानग खलु्ला 
गनरएका नीनज वा सरकारी ननकायल े ननमाण 
गरेका कायालय भवन, सडक, सडकपटेी, खेल 
मैदान, सावशजननक यातायात सुनवधा, मनोरञ् जन 
पाकश , नवपद्का दृनरटल े संरनक्षत खुला स्त्थान, 
र्ैनक्षक संस्त्था, अस्त्पताल, होटेल तथा ररेटुरेन्ट, 
नकनमेल गने केन्द्र, सभा-सम्मेलन गने ठाउुँ, 
एयरपोटश, बसपाकश , नसनमेा हल, नथएटर, मठ 
मनन्दर, सञ् चार गृह, ऐनतहानसक तथा पयशटकीय 
स्त्थल, बाल उद्यानहरू जस्त्ता संरचनाहरू 
लगायत अन्य धेरै  सवेा र प्रणालीहरू भन े
अपाङ्गता भएका व्यनक्त, ज्येरठ नागनरक, 
मनहला, बालबानलकालगायत अन्य नवनभन्न वगश र 
समूहका व्यनक्तहरूका लानग पहुुँचयुक्त छैनन ् । 
जसको फलस्त्वरूप उनीहरू सेवा-सुनवधाहरूको 
सामान्य उपयोगबाट बनञ्चत हुन े हुनाल े
समाजमा समानरूपमा सनिय भएर योगदान 
गनशबाट समेत बनञ्चत रहुँदै आएका छन् ।  

भौनतक संरचनाहरू सहज र सबै नकनसमका 
प्रयोगकताका लानग मैत्रीपूणश र पहुुँचयुक्त भए 
भने नवपद्को अवस्त्थामा सुरनक्षत हनु, सुरनक्षत 
ठाउुँमा जान, राहत सामग्री नवतरण गनश र 

सम्पादकीय 

पहुुँचयकु्त पनुःननमाण 
उपचारका सेवाहरू पुर् याउन पनन ननकै सहज 
हुनेकुरा  प्रमानणत भइसकेको छ । कुन ै
लगानीकताले आफ्नो होटेल, नसनेमा हल वा 
सनपङ सेन्टर सबैका लानग पहुुँचयकु्त हुनेगरी 
बनाउनुभनकेो कुन ै दया वा उपकार नभएर 
ग्राहकको सङ््या थप गनुश र व्यापारमा वृनद्ध 
गनुश हो । सरकारले सब ैनागनरकले सेवा-सुनवधा 
नलन र उपयोग गनश सक्नेगरी संरचना र 
प्रणालीहरू बनाउनु कुनै अनुत्पादक खचश नभएर 
लगानी हो नकनभने यसले अवरोधहरूका कारण 
परननभशर भइरहेको र नननस्त्िय जीवन बाँनचरहेको 
माननसहरूको समूहलाई स्त्वतन्त्ररूपमा 
सावशजननक जीवनमा आनथशकलगायत अन्य 
नवनभन्नरूपले सनिय हुन मद्दत गछश । त्यसको 
फाइदा राज्यले नलन सक्छ । सरकारद्वार 
भौनतक सरंचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूका लानग मैत्रीपूणश बनाउन ननयम र 
मापदण्डहरू पनन लागू भैसकेका छन् जसको 
पालना गनुश सरकार लगायत सबै सरोकारवाला 
ननकायको दानयत्व हो ।  

नवनार्कारी भूकम्पपनछ देर्ले अथशतन्त्रन ै
अप्ठेरोमा पने गनर धेरै ठलूो क्षनत बेहोनुश पर् यो । 
तर देर् अनहल ेअझ राम्रो बनाउन े (Build Back 

Better) प्रनतबद्धतासनहत पुन:ननमाणमा अगानड 
बढेको हुनाले पुनःननमाणलाई सुन्दर अवसरको 
रूपमा नलएर भनवरयका संरचनाहरू सबैका 
लानग पहुुँचयुक्त, पनहलभेन्दा नदगो र सुरनक्षत 
बनाउनु सरकारलगायत यस पुनःननमाणमा 
सहयोग गने सब ैसरोकारवालाको साझा दानयत्व 
हो । त्यसका लानग युननभसशल नडजाइनको 
नसद्धान्त, पहुुँचयुक्त सरंचनासम्बन्धी न्यनूतम 
अन्तरानरिय मापदण्डहरू र सरकारल ेसनुननचचत 
गरेका मापदण्ड र ननदेनर्काहरूको प्रभावकारी 
पालना गनुश अननवायश छ । 
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 नरबहादरु नलम्ब ू
 

ने 
पाली भाषालाई भारतको 
सनंवधानको आठौं 

अनसुचूीमा पारी रानरिय 
भाषाको मान्यता नदलाउन 

त्यहाँका सांसद श्रीमती नदलकुमारी भण्डारील ेरोएर 
सम्पणूश ससंद् सदस्त्यलाई भावनवह्वल बनाएको र 
नपेाली भाषालाई रानरिय भाषाको मान्यता नदलाएको 

समाचार म सान ैहुुँदा सनुकेो हुुँ । 
 जनतानन्त्रक सवाललाई सम्बोधन गराउन 
तत्कालीन रानरिय पञ् चायतका जनपक्षीय सदस्त्य 
पद्मरत्न तुलाधरले रानरिय पञ् चायतको बैठकमा 
बनलन्द्र आुँर्ु झारेर रोएको घटना नव.सं. २०४०-
४१ को हो । 
 मनहला अनधकारसम्बन्धी नवधयेक नव.स.ं २०६५-
६६ नतर सनंवधानसभाबाट पानरत हुुँदा समाजसवेी 
अनरुाधा कोइराला खरु्ील े भावानवभोर भएर 

यसरी स्थापित गपरयो अिाङ् गता एकाा ्यपतिहरूकाो 
 

राजनीपता अपिाार 
नेिालाो संपििान (२०७२) मा  
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सनंवधानसभाका सब ै सदस्त्य बानहनरइसक्दा पनन 
अनवरत ताली बजाइरहकेो सन्दभश पनन ताज ैछ । 
 अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
राजनीनतक अनधकार नपेालको सनंवधान (२०७२) 
मा दजश गराउनेिममा तेस्रो जन–आन्दोलनको 
सफलता र त्यसपनछको बहृत र्ानन्त 
सम्झौतापनछको नेपालको अन्तनरम संनवधान, 
२०६३ को मस्त्यौदा तयारी सनमनतको गठनैदेनख 
लानगयो । अनधकार स्त्थापनाथश धेरै र्ीषश नेताका 
दैलो चहानरयो । मध्यम तहका नेता गुहानरयो । 
दौडधपुको िममा अपाङ् गता अनधकारकममीकका 
जुत्ता त कनत फाट े कनत !! तर पनन मस्त्यौदा 
सनमनतमा प्रनतनननधत्वको कुरा त परै जाओस;् 
सामानजक न्यायको हकमा समेत अपाङ् गता 
समुदाय समेनटन सकेन, जुन मौनलक हकको 
मूल कडी नथयो । त्यस धारामा नपरेकै कारण 
अन्तनरम सनंवधानको अवनधभनर अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूले न त राजनीनतक अनधकार 
पाए न त समावरे्ीको खाकामा परेर नवकासको 
मूलप्रवाहमा प्रवानहत हुनै पाए । 
 नेपाल सङ् घीय लोकतानन्त्रक 
गणतन्त्रात्मक मुलकु बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रल े
सहज ै नारायणनहटी दरबार छाडी सामान्य 
नागनरकको जीवन यापन गनश स्त्वीकार गरी 
नर्वपरुी दरबारमा सर े। 
 प्रत्यक्ष ननवानचत २४०, नवनभन्न वगश, जानत, 
नलङ्ग र सीमान्तकृत समुदायबाट समानपुानतक 

प्रनतनननधत्व गराउने ३३५ र मनन्त्रपनरषद् बाट 
नवज्ञ र राजनीनतक दलहरूको आुँखाबाट छुटेका 
समुदायबाट मनोनीत गने गरी भनी व्यवस्त्था 
गनरएका २६ जना गरी ६०१ सदस्त्यीय जम्बो 
संनवधानसभा बन्न ेभयो । नव.स.ं २०६४ चैत २९ 
गते पनहलो संनवधानसभाको ननवाचन भयो । 
एकीकृत नपेाल कम्युननरट पाटमीक (माओवादी), 
नेपाली काँग्रेस र नपेाल कम्युननरट पाटमीक (एमाले) 
िमर्ः पनहलो, दोस्रो र तेस्रो ठलूा दल बने । 
 सामुदानयक प्रनतनननधत्व र अनधकारमखुी 
अवधारणाका आधारमा भन्दा आफ्नो पूवश 
वचनबद्धताबमोनजम ५ नसट पाएको नपेाल 
कम्युननरट पाटमीक (संयुक्त) ल े बनहरा राघववीर 
जोर्ीलाई संनवधानसभामा पठाएर उदाहरणीय 
काम गर् यो । 
 रानरिय अपाङ् ग महासङ् घको तत्कालीन 
नेतृत्व र अन्य आबद्ध संस्त्थाका प्रनतनननध र 
अपाङ् गता अनधकारकममीकहरूबाट सनंवधानसभामा 
आफ्नो प्रनतनननधत्वका लानग तीन वट ै र्ीषश 
दलका ढोका चहान,े मागपत्र परे् गने र 
अनल्टमेटम नदन ेकाम भए तर सबैले हुन्छ भन े
पनन काम चानहुँ नगने छाँट देनखयो । स्त्वय ं
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूमा पनन समुदायको 
प्रनतनननधत्वभन्दा म पनश पाए हुन््यो भन् ने नभत्री 
मनर्ायले जरा गाड्न थाल्यो । व्यनक्तगत दौड 
पनन चल्यो तर कुनै दल वा दलका नेतानवर्ेषले 
टेरपुच्छर लगाएनन् । 
 यसैिममा नेत्रहीन सङ् घ कास्त्कीका 
तत्कालीन सनचव लक्ष्मण सुवेदीका साथ ै
श्रीकान्त सापकोटा र खोमराज र्मा जस्त्ता 
दृनरटनवहीन युवाले त्यनतबेला संनवधानसभामा 
सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका 
अध्यक्ष पुरपकमल दाहाल (प्रचण्ड) सुँग उहाँकै 
ननवासमा भेटघाटको कायशिम नमलाउनुभयो । 
भेटमा प्रनतनननधत्वको प्रस्त्ताव रानखयो । पनहलो 
भेटमै प्रचण्ड बडो मृदुभाषी लाग्यो । उहाँल े
प्रस्त्तावलाई सहषश स्त्वीकानुशभयो । एक जना 
तपाईुँहरूको तफश बाट संनवधानसभा सदस्त्य 

आवरण लेख 
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बनाएर छाड्छु भनी न्यानो प्रनतबद्धता जाहरे 
गनुशभयो । 
 यो अप््यारो अवस्त्थामा महासङ् घ नतेतृ्वको 
र्ाख जोगाउन र अपाङ् गता भएकाहरूको अनधकार–
आन्दोलनलाई उचाइमा परु् याउन प्रचण्डल ेनदनभुएको 
आच वासनलाई आधार बनाएर आमरण अनसनको 
घोषणा गरी तत्कालीन नगनरजाप्रसाद कोइराला 
नतेतृ्वको सरकारलाई चुनौती नदन े गोप्य रणनीनत 
अपनाइयो । यो वास्त्तवमा अनत गोप्य भनी हालसम्म 
प्रचार-प्रसार गनरएको नथएन । अब त सनंवधान पनन 
आइसक्यो । अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका 

राजनीनतक अनधकार पनन केहीहदसम्म भए पनन 
स्त्थानपत भइसके । तसथश, यो नवषयलाई अपाङ् गता 
जनसमक्ष ल्याउुँदामा तत्कालीन अवस्त्थामा नपे्यमा 
रहरे सघाउनहेरूको पनन कामको कदर होला भनी 
उल्लखे गनश खोनजएको हो । 
 रणनीनतलाई साथशक तलु्याउन तत्कालीन 
महासङ् घको नेतृत्वसनहतको बठैक गनश प्रचण्ड 
ननवास नयाँ बजारमा फेनर समय नमलाउन े
नजम्मा कास्त्केली दृनरटनवहीन युवालाई नदइयो । 
तुरून्तै समय नमल्यो पनन । भेटघाट भयो । 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको अवस्त्था, 
उनीहरूलाई लामो समय आमरण अनसनमा 
रा्न नसनकन,े अनसन बसकैे नदन सकेसम्म 
एमाओवादी अध्यक्षल े अनसनस्त्थल पुगेर 
संनवधानसभामा अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको 
प्रनतनननधत्व गराउने र अनसन तोड्ने पक्का-
पक्की भयो । दर् वषश जनयुद्ध चलाएर आएको 
नेताको मृदु बोली, सकारात्मक सोच, सबै 

वगशको प्रनतनननधत्व संनवधानसभामा हुनपुछश भन् ने 
सनहरणु अडान देखेर हामी ननकै प्रभानवत भयौं । 
पुरानो दलका परुाना संयन्त्रहरूले त कत ै
जडसूत्र र्ैली, परम्परागत सोच, व्यवहार र 
ननकटतावादी प्रश्रयलाई संरक्षण गनररहेको छनै 
भन् ने लाग्यो । 
 आच वासनबाट ढकु्क भएपनछ पत्रकार सम्मेलन 
गरी आमरण अनसनको घोषणा गनरयो । त्यसको 
जानकारी प्रधानमन्त्री कायालयमा पठाइयो । कुन ै
प्रनतिया नआएकाल े तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
नगनरजाप्रसाद कोइरालाका स्त्वकीय  र राजनीनतक 
सल्लाहकारलाई फोन गरी अपाङ् गता भएकाहरूको 
आमरण अनसन, अन्य आन्दोलनका कायश र यसमा 
सरकारको धारणा माग गनरयो । प्रनत–उत्तरमा ज्यान ै
जान ेआन्दोलन तरुून्त ैरोक्न ेसल्लाह आयो । तर, 
योजनाबद्ध आमरण आन्दोलन रोनकन ेकुर ैभएन ।  
 माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनको 
कायशिम सरुु भयो । आमरण अनसनमा बस्त्न 
तुँछाड–मछाड भयो । इच्छुकजनतलाई फूलमाला 
लगाएर आमरण अनसन आरम्भ भयो । त्यस ै
नदनको ठीक साढे ६ बजे एमाओवादी अध्यक्ष 
तथा ससंदीय दलका नेता पुरपकमल दाहाल 
पत्नी सीता र आफ्ना कायशकतासनहत मण्डला 
आइपुग्नुभयो । हामी आन्दोलनकारी भसलेा नपन े
भयौं भनी नभत्रनभतै्र खरु्ी भयौं । 
 माइकबाट प्रचण्डले तपाइशुँहरूका माग परूा 
गनश एनकेपा (माओवादी) दल तयार छ । एक 
जना अपाङ् गता भएका व्यनक्तलाई हाम्रो पाटमीकल े
सनंवधानसभामा लगरे ै छाड्छ । तपाइशुँहरू 
आमरण अनसन आजकै नमनतदनेख बन्द गनुशहोस ्
भनी सावशजननकरूपमा घोषणा गरी जसु खुवाएर 
अनसन तोडाउनुभयो । यसरी एकै नदनमा 
आमरण अनसन जस्त्तो आन्दोलन सफल भयो । 
 संनवधानसभा सदस्त्य बन्नका लानग दौडधपु 
मनच्चयो । इच्छुक त धेरै नथए तर नेपाल 
अपाङ् ग मनहला सङ् घ र अन्य केही अपाङ् गता 
भएका व्यनक्तहरूका संस्त्थाले मनहला, जनजानत 
र अपाङ् गतालाइश समेत गरी तीन वटै क्षेत्र 
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समेट्न सक्ने गोरखा ननवासी इन्द्रमाया 
गुरुङलाई प्रचण्डसमक्ष पुर् याएर उहाँलाई न ै
संनवधानसभाको सदस्त्य बनाउन अनुरोध गर े
अनसुार एमाओवादी पाटमीकका तफश बाट गुरुङलाई 
संनवधानसभाको सदस्त्य बनाइयो ।  
 यसरी प्रथम संनवधानसभामा अपाङ् गता 

समुदायबाट दुइश जना संनवधानसभा सदस्त्य भए 
पनन अनधकारमुखी अवधारणा अनरुूप 
अपाङ् गता समुदायको सम्मानजनक राजनीनतक 
प्रनतनननधत्व भने गराउन सनकएन । 
 संनवधानमा आफ्ना अनधकार स्त्थानपत गनश 
नवनभन्न जानत, समुदाय, वगशनवर्ेष, नलङ्गनवर्ेष 
थुप्रैले थुप्रै आन्दोलन चलाए । नेपाल बन्द गरे । 
चक्काजाम, नसंहदरबार घेराउ, संनवधानसभा 
भवन घेराउ आनद अननगन्ती नवरोध कायशिम 
चलाए । आञ्चनलक र क्षेत्रीय बन्द कायशिम 
पनन सञ्चालन गरे । 
 दलहरू स्त्वयं पनन कुन नवषय कसरी 
सम्बोधन गने, भौगोनलक नहसाबल े प्रदेर् 
नवभाजन कसरी गन,े स्रोत, साधन र साम्यशका 
दृनरटले सङ् घीयतालाई कसरी नमलाउने भने्न 
नवषयमा अलमल्ल परेका नथए । एउटा नेताले 
एकथोक भन्थे त अकाले अकै । र्ासकीय 
स्त्वरूपमा उस्त्त ै गल्फनत्त नथयो । 
आत्मननणशयसनहतको सङ् घीय प्रदेर् र सङ् घीय 
अनधकार प्राप्त प्रदेर्मा पनन दल र नेताहरू 
प्ररट हुन ननकै समय लाग्यो । समावरे्ी 

खाकामा पनुशपने वगश, वगश समुदाय, जानत 
समुदाय, लैनङ्गकनवर्षेमा सबैभन्दा बढी 
उत्पीनडत, युगौंदेनख अनधकारबाट बनञ्चत, 
र्ोनषत र अनत सीमान्तकृत अपाङ् गता 
समुदायलाई पनन पानुशपछश भन् ने सोच न त 
दलका नेतामा नथयो न त नागनरक समाज, 
योजनानवद्, अथवा बुनद्धजीवीहरूको नदमागमै । 
 जो चको बोल्यो, जसले बढी जमात 
बटुलेर लम्बेतान लस्त्कर लगायो, उसैको मात्र 
कुरा सुन्ने सस्त्कृनत बस्त्न खोनजसकेको नथयो । 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरू न त कान 
फुट्नेगरी हल्ला गनश सक्थे, न त हलु-हुज्जत 
गनै । तोडफोड र बन्द कायशिम त चलाउन 
सक्ने कुरै भएन । 

 नैनतकता र कानुनको पालना बढी 
कमजोर व्यनक्तले गछश भनेझैँ बडो र्ानलनता एव ं
भद्रतासाथ साध ु भइश नेताहरूकहाँ कुरा 
रानखन््यो । सबैले हुन्छ, तपाइशुँहरूको नभएर 
कसको हुन्छ, बरू अरू नेताहरूलाई पनन 
भेट्नुहोस् है भनेर फुरुक्क पारेर पठाउुँथे तर 
ननणशयको टेबलुमा बस्त्दा सबैले अपाङ् गता 
भएकाहरूका पीडा र माग नबसशन्थ े । नर्क्षा, 
स्त्वास्त््य, रोजगारी, भत्ता आनद जनजीनवकाका 
सवालमा भने अपाङ् गता समुदायलाई नेताहरू 
सम्झन्थे । नयनीहरू नदएर खाने हुन् भने्न 
माननसकता नथयो । पस्त्केर खान र पस्त्केर 
अरूलाई पनन नदन सक्छन् भन् ने नवषयमा कनत्त 
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पनन नवचवस्त्त नथएनन् । 
 केही सभा एवं गोरठी गनरयो । छायाँ 
संनवधान बनाइयो । अपाङ् गता भएका इन्द्रमाया 
गुरुङ र राघववीर जोर्ीका साथै र्ारदा 
कुमाल, प्रदीप ज्ञवाली आनद सभासदलाई 
समावेर् गरी अपाङ् गताको सवाल उठान गनश 
ककस समेत बनाइयो । तर पनन, पनहलो 
संनवधानसभाले बनाएको संनवधानको मस्त्यौदामा 
नर्क्षा, स्त्वास्त््य, रोजगार, ब्रेलनलनपका माध्यमबाट 
दृनरटनवहीनलाई र साङ्केनतक भाषाका 
माध्यमबाट बनहरालाई पठन-पाठन गराइनेछ 
भन् नेसम्म पानश सनकयो । नभइश नहुने सामानजक 
न्यायको हक अन्तगशत राज्यका ननकायहरूमा 
समानपुानतक प्रनतनननधत्व, रानरियसभामा 
प्रनतनननधत्व जस्त्ता महत्वपूणश धारा, जसल े
अपाङ् गता भएका व्यनक्त एवं समुदायको 
राजनीनतक अनधकारलाई सम्बोधन ग्यो, 
अपाङ् गताका यस्त्ता सवाल पानश भने सनकएन । 
 राजनीनतक दलका नेता समझदार छन,् 
अपाङ् गताप्रनत उनीहरू संवेदनर्ील छन् भन् ने 
बुझाइका साथ अपाङ् गता समुदाय मयानदत 
अनभयान चलाउन व्यस्त्त रह्यो । तर, समय जनत 
घक्यो उनत राजनीनतक अनधकार स्त्थानपत हुन े
कुरामा आस्त्वस्त्त हुन सनकएन । 
 रानरिय अपाङ् ग महासङ् घका अध्यक्ष 
सुदर्शन सुवेदीको नतेृत्वमा नेपाल अपाङ् ग 
मनहला सङ् घ, नपेाल नेत्रहीन सङ् घ, स्त्वावलम्बी 
जीवन पद्धनत, अपाङ् ग मानव अनधकार केन्द्र, 
बौनद्धक अपाङ् ग महासङ् घलगायत अरू 
अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूबाट सञ्चानलत 
संस्त्थाका प्रनतनननधहरूल ेप्रायः सब ैदलका र्ीषश 
नेताहरूका साथै सनंवधानसभाका अध्यक्ष 
सुवासचन्द्र नेम्बाङसुँग झण्डै आधा दजशनभन्दा 
बढी पटक भटेेर आफ्ना सवाल रा्ने काम  
भयो । आच वासन बटुनलयो । नेताहरूबाट हुन्छ, 
मरेोतफश बाट हनु्छ, अरूलाई पनन भन्नहुोस ्जस्त्ता 
अधुरा प्रनतबद्धता थपु्रै पाइयो । 
 कनतपय अपाङ् गता भएका साथील े त मलू 

सवाल “राजनीनतक अनधकार” लाई नबनसशइश वा 
त्यसको महत्व नबझुी कल्याणकारी भावनाका लानग 
मस्त्यौदामा समेनटएका कुराहरूलाई न ै उपलनधध हो 
भनी खरु्ी नमनाएका पनन होइनन ्। यथाथशमा धारा 
४२, ८४ र रानरियसभाको व्यवस्त्थासम्बन्धी धारामा 
नपरसेम्म अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूको राजनीनतक 
अनधकार सरुनक्षत हनुवेाला कदानप नथएन । तसथश, 
मागहरूमा सम्झाइश बझुाइश अपाङ् गता 
अनधकारकममीकबीच छलफल गरी सनंवधान ननमाणको 
उत्तराद्धशकालमा बढी जोडतोडसुँग लानगयो । 
 सनंवधान घोषणा हनु एक मनहनामात्र बाँकी 
नथयो । धरे ै अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरू त 
राजनीनतक अनधकार पाइन्छ भन् न े नवषयमा ननरार् 
भइसकेका नथए । रानरिय अपाङ् ग महासङ् घको 
वतशमान नतेतृ्वल े उपलनधध हानसल गनश कुन ै पनन 
हालतमा सक्दैन भनी काखी बजाउनहेरू पनन 
नदेनखएका होइनन ् । कस्त्ता कस्त्ताको त अनधकार 
छटुकेो छ, हामी अपाङ् गता भएकाहरूको राजनीनतक 
अनधकार कसरी स्त्थानपत हनु्छ ? यो असम्भव छ भन्न 
लागेका नथए । भात ृससं्त्थाका नतेतृ्व पनन राजनीनतक 
अनधकार प्रानप्तमा पणूशरूपल े ढकु्क हनु सकेका 
नथएनन ्। 
 महासङ् घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी 
लगायत जगदीर्प्रसाद अनधकारी, भोजराज 
शे्ररठ, नवकास थापा, ननमशला नधताल, कुमार रेग्मी 
(बनहरा), टेकनाथ न्यौपाने, बालकृरण गैरे, राज ु
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बस्त्नेत, मुकुन्दहनर दाहाल, गणरे् के.सी. कृरण 
गौतम, अननता गैरे, मीना पौडेल, लेखक 
स्त्वयंलगायत केही अपाङ् गता अनधकारकममीकको 
एउटा समूह जसरी पनन अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरूका राजनीनतक अनधकार स्त्थापना गरेर ै
छाड्ने अनभयानमा जुट्यो । 
 तत्कालीन नपेाली काँग्रसेका सभापनत तथा 
प्रधानमन्त्री सरु्ील कोइराला, नकेपा (एमाल)े का 
अध्यक्ष के.पी. र्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष 
पुरपकमल दाहाल, मधरे्ी जनानधकार फोरम 
(लोकतानन्त्रक) का 
अध्यक्ष नवजयकुमार 
गच्छदारलगायत 
सब ै दलका दोस्रो 
र्ीषश नतेाहरूलाई 
दल-दल, घर-घर र 
ससंदीय दलका 
कायालय, जहाँ 
सम्भव छ, त्यहीुँ 
भेट्ने कायशमा टोली 
जुट्यो । फोन आउनासाथ जनुसुकै अवस्त्थामा 
भए पनन नहुँड्न े हाइएलटश मा रनहयो । 
सहयोगको काम माइ राइट नेपाल र त्यस 
संस्त्थाका रनरिय ननदेर्कद्वय नर्व रायमाझी र 
सुजना र्ाक्यले गनररहनभुयो । 
 सुदर्शन सुवेदील े २०७२ भदौ ७ गतेको 
नबहान पाँचै बजे प्रचण्डसुँग भेटको समय 
नमलेकाल ेसाढ े६ बजे न ैलानजम्पाट पुग्न ेउदमीक 
जारी गनुशभयो । ठीक समयमा सब ैपगु्यौं । बठैक 
कक्षमा सबै भेला भयौं । 
 एमाओवादी अध्यक्ष पुरपकमल दाहालसुँग 
महासङ् घका अध्यक्षलाई माग प्रस्त्ताव रा्न े
नजम्मबेारी नदइयो । उहाँले पूरै गला अबरुद्ध 
गरी आुँखाबाट बनलन्द्र आुँर् ुझारी “नभख ैसही, 
संनवधानमा जसरी भए पनन अपाङ् गता 
भएकाहरूलाई राजनीनतक अनधकार नदलाई 
नदनुहोस्” भनी धधशरी रूुँदा हामी सब अवाक र 
संवेदनाले द्रनवभूत भयौं । पुरपकमल दाहालका 

पनन आुँखा आुँर्लुे भनरए । कुरा रा्न बडो 
मुनस्त्कल पर् यो । बल्लतल्ल मन सम्हालरे 
मागहरूलाई प्ररट्याउने काम गनरयो । 
 प्रचण्डल ेपनन बडो भावकु भइश नमल्न ेभए त्यहीुँ 
न ै माग परूा गरौंलाझैँ गरी “जसरी भए पनन 
तपाइशुँहरूलाई राजनीनतक अनधकार नमल्छ । त्यसका 
लानग म सक्दो काम गछुश” भनी दह्रो आच वासन 
नदनभुयो । अनल आनन्दको सास फेदै फोटो नखचेर 
त्यहाँबाट नबदा भयौं । यो परैवीको र्लैी बडो नयाँ र 
चामत्कानरक नथयो । सब ैअचनम्मत र भावनबह्वल पनन 

भयौं ।  
 त्यसपनछ 
नवजयकुमार 
गच्छदार, सरु्ील 
कोइराला, के.पी. 
र्मा ओलीलाई 
भेट्नु नथयो । 
उहाँहरूको समय 
नमल्न बडो 
मुनस्त्कल पनररहेको 

नथयो । स्त्वकीय सनचवहरूले पनन समय 
नमलाउन सनकरहेका नथएनन् । एमाले नेता 
प्रदीप ज्ञवाली, एमाओवादी सभासद योगेन्द्र 
नघनसङ, एमाल े सभासद दामोदर भण्डारी, मध ु
गुरूङ, काँग्रेस सभासद उषा गुरूङ, मालकेा 
सभासद आइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ आनदले बडो 
सहयोग गनुशभयो । 
 यनत हुुँदाहुुँदै पनन नागनरक सम्बन्ध सनमनतको 
नसफानरर्मा जबसम्म पदैन तबसम्म राजनीनतक 
सवंाद सनमनतल े नसध ै सनंवधान मस्त्यौदामा पानश 
नसक्न े प्रानवनधक समस्त्या नथयो । त्यसका लानग 
महासङ्घका अध्यक्ष सदुर्शन सवुदेी र नवकास थापा, 
भोजराज शे्ररठ आनदल े रातोनदन नसहंदरबारनभत्र 
रहकेो राज्य व्यवस्त्था सनमनतको हलबानहर कुररे 
नागनरक सम्बन्ध सनमनतका सभापनतलाई भटेरे 
सवाललाई दजश गनश लगाइश बडो ठलूो काम गनुशभयो ।  
 राजनीनतक संवाद सनमनतका सभापनत डा. 
बाबरुाम भट्टराइश, काँग्रेसका नतेा रामचन्द्र 
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पौडले, कृरण नसटौला, एमाले नेता भीम रावल 
आनद धेरै नेतालाई भटेेर पैरवी गनरयो । यनत 
भइसक्दा पनन ठूला दलका सबै र्ीषश 
नेताहरूलाई एकै ठाउुँमा भेट गराएर प्रनतबद्धता 
नलने काम हुन सकेको नथएन तानक उहाँहरू 
सबलैाई अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूका 
राजनीनतक अनधकार नदलाउने काममा नजम्मबेार 
बनाउन सनकयोस् । त्यो काम प्रधानमन्त्री 
सुर्ील कोइरालाका स्त्वकीय सनचव अतुल 
कोइरालाको सहयोगबाट सम्भव भयो । 
 संनवधान मस्त्यौदालाई अनन्तम रूप नदन 
भनी काँग्रसे सभापनत तथा प्रधानमन्त्री सरु्ील 
कोइराला, एमालेका अध्यक्ष के.पी. र्मा ओली, 
एमाओवादी अध्यक्ष परुपकमल दाहाल, फोरम 
(लोकतानन्त्रक) का नवजयकुमार गच्छदारलगायत 
र्ेरबहादुर देउवा, कृरण नसटौला सबै सुँगै 
बसकेो ठाउुँमा प्रवरे्को व्यवस्त्था अतलु 
कोइरालाल े नमलाइनदनुभयो । यसमा काँग्रसे 
सभासद उषा गुरूङल े पनन यथेरठ प्रयास 
गनुशभयो । पत्रकारहरूको मद्दतल े उहाँहरू 
सबबैाट प्रनतबद्धता नलइश नमनडयामा प्रचार-प्रसार 
गनरयो । 
 पनरणामतः नव.स.ं २०७२ असोज ३ मा 
संनवधान घोषणा हुुँदा अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरू पनन राजनीनतक अनधकारसम्पन्न हनु 
पाए । वषौंदेनखको उत्पीडन समाप्त हुने मागश 

देखापर् यो । राजनीनतक अनधकार र अन्य 
अनधकार छुट्याउन सक्ने अपाङ् गता भएका 
व्यनक्तहरू र अपाङ् गता अनधकारकममीकहरूको 
खुर्ीको सीमा रहेन । 
 यसरी, वषौंको अनधकारको लडाइुँ नजनतयो । 
नपेाली अपाङ् गता भएकाहरू पनन नागनरक 
अनधकारल ेसरु्ोनभत हनु पाए । सम्भवतः एनसयामा 
मात्र नभएर नवचवमै अपाङ् गता भएका व्यनक्तहरूल े
यनतको दह्रो र फरानकलो सवंधैाननक अनधकार 
पाएका छनैन ् । यो सब ै नपेाली अपाङ् गता 
अनधकारकममीकहरूको मेहनतको पनरणाम हो । तसथश, 
यसको सफल कायान्वयनको नजम्मा पनन नतनकै 
काँधमा छ ।  

(लेखक नेपाल नेत्रहीन सङ् घका कायशकारी 
सल्लाहकार हुनहुुन्छ ।) 
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ने 
पाली नागनरक भएको हैनसयतले यस 
संनवधानमा उल्लेख भएका सबै अनधकार 

अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूले अन्यसरह समान 
आधारमा ननवाधरूपमा उपयोग गनश पाउुँछन् । 
यद्यनप, यसबाहेक नेपालको नयाँ संनवधानमा 
अपाङ्गता भएकै कारण नागनरकले पाउनपुन े
केही नवर्ेष अनधकारहरूसनहत नवर्ेष 
व्यवस्त्थाहरूसमेत गनरएका 
छन्, जो यस प्रकार छन् : 
 

प्रस्त्तावना (चौथो अनचु्छदे) 
 ... ... वगमीकय, जातीय, 
क्षेत्रीय, भानषक, धानमशक, 
लैनङ् गक नवभेद र सबै 
प्रकारका जातीय छुवाछूतको 
अन्त्य गरी आनथशक समानता, 
समृनद्ध र सामानजक न्याय सुनननच चत गनश 
समानपुानतक समावेर्ी र सहभानगतामूलक 
नसद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको 
ननमाण गने सङ्कल्प गदै, 
 

भाग ३ : मौनलक हक 
धारा १८ : समानताको हक 
उपधारा २ : 
 सामान्य काननुको प्रयोगमा उत्पनत्त, धमश, वणश, 
जात, जानत, नलङ्ग, र्ारीनरक अवस्त्था, अपाङ्गता, 
स्त्वास्त््यनस्त्थनत, ववैानहकनस्त्थनत, गभावस्त्था, आनथशक 
अवस्त्था, भाषा वा क्षते्र, वैचानरक आस्त्था वा यस्त्त ैअन्य 
कुन ैआधारमा भदेभाव गनरन ेछनै । 
 

उपधारा ३ : 
राज्यले नागनरकहरूका बीच उत्पनत्त, धमश, वणश, 
जात, जानत, नलङ्ग, आनथशक अवस्त्था, भाषा, क्षेत्र, 
वैचानरक आस्त्था वा यस्त्तै अन्य कुनै आधारमा 

नेपालको संववधान (२०७२) मा 
समेटिएका हाम्रा सवाल  

भेदभाव गने छैन । 
 तर, समानजक वा सांस्त्कृनतक दृनरटल े
नपछनडएका मनहला, दनलत, आनदवासी, आनदवासी 
जनजानत, मधरे्ी, थारू, मुनस्त्लम, उत्पीनडत वगश, नपछडा 
वगश, अल्लसङ््यक, सीमान्तकृत, नकसान, श्रनमक, 
यवुा, बालबानलका, ज्यरेठ नागनरक, लनैङ्गक तथा 
यौननक अल्पसङ््यक, अपाङ्गता भएका व्यनक्त, 

गभावस्त्थाका व्यनक्त, अर्क्त वा 
असहाय, नपछनडएको क्षते्र र 
आनथशकरूपल े नवपन्न खस 
आयशलगायतका नागनरकको 
सरंक्षण, सर्क्तीकरण वा 
नवकासका लानग काननुबमोनजम 
नवर्षे व्यवस्त्था गनश रोक लगाएको 
माननन ेछनै । 

 

धारा २४ : छवुाछतू तथा भदेभावनवरूद्धको हक 
उपधारा १ : 
 कुनै पनन व्यनक्तलाई ननजको उत्पनत्त, जात, 
जानत, समुदाय, पेर्ा, व्यवसाय वा र्ारीनरक 
अवस्त्थाको आधारमा कुनै पनन ननजी तथा 
सावशजननक स्त्थानमा कुन ै प्रकारको छुवाछूत वा 
भेदभाव गनरने छनै । 
 

उपधारा ३ : 
 उत्पनत्त, जात, जानत वा र्ारीनरक 
अवस्त्थाको आधारमा कुन ै व्यनक्त वा समुदायलाई 
उच् च वा ननच दर्ाउन,े जात, जानत वा 
छुवाछूतको आधारमा सामानजक भेदभावलाई 
न्यायोनचत ठान् ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच् चता 
वा घणृामा आधानरत नवचारको प्रचार प्रसार गनश 
वा जातीय नवभेदलाई कुनै पनन नकनसमले 
प्रोत्साहन गनश पाइने छनै । 

दस्तावेज 
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उपधारा ५ : 
 यस धारा प्रनतकूल हनुगेरी भएका छवुाछतू 
तथा भदेभावजन्य कायश गम्भीर सामानजक 
अपराधका रूपमा काननुबमोनजम दण्डनीय हनुछेन ्
र त्यस्त्तो कायशबाट पीनडत व्यनक्तलाई 
काननुबमोनजम क्षनतपनूतश पाउन ेहक हनुछे । 
 

धारा ३१ : नर्क्षासम्बन्धी हक 
उपधारा ३ : 
 अपाङ्गता भएका र आनथशकरूपले नवपन्न 
नागनरकलाई काननुबमोनजम नन:र्लु्क उच् च 
नर्क्षा पाउने हक हनुेछ । 
 

उपधारा ४ : 
 दृनरटनवहीन नागनरकलाई बे्रलनलनप तथा 
बनहरा र स्त्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता 
भएका नागनरकलाई साङ्केनतक भाषाको 
माध्यमबाट काननुबमोनजम नन:र्लु्क नर्क्षा 
पाउने हक हुनेछ । 
 

धारा ३९ : बालबानलकाको हक 
उपधारा ९ : 
 असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, 
द्वन्द्वपीनडत, नवस्त्थानपत एवं जोनखममा रहकेा 
बालबानलकालाई राज्यबाट सरंक्षण र सुनवधा 
पाउने हक हुनेछ । 
 

धारा ४२ : सामानजक न्यायको हक 
उपधारा १ : 
 सामानजकरूपले पछानड परेका 
मनहला, दनलत, आनदवासी, आनदवासी 
जनजानत, मधेर्ी, थारू, अल्पसङ््यक, 
अपाङ्गता भएका व्यनक्त, सीमान्तकृत, 
मुनस्त्लम, नपछडा वगश, लैनङ्गक तथा 
यौननक अल्पसङ््यक, युवा, नकसान, 
श्रनमक, उत्पीनडत वा नपछनडएको क्षेत्रका 
नागनरक तथा आनथशकरूपले नवपन्न खस 
आयशलाई समावेर्ी नसद्धान्तको आधारमा 
राज्यको ननकायमा सहभानगताको हक 
हुनेछ । 
 

उपधारा ३ : 
 अपाङ्गता भएका नागनरकलाई नवनवधताको 
पनहचानसनहत मयादा र आत्मसम्मानपूवशक 
जीवनयापन गनश पाउन े र सावशजननक सेवा तथा 
सुनवधामा समान पहुुँचको हक हुनेछ । 
 

उपधारा ५ : 
 नेपालमा अग्रगामी लोकतानन्त्रक पनरवतशनका 
लानग भएका सबै जन–आन्दोलन, सर्स्त्त्र सङ्घषश 
र िानन्तका िममा जीवन उत्सगश गन ेर्हीदका 
पनरवार, वपेत्ता पानरएका व्यनक्तका पनरवार, 
लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीनडत र नवस्त्थानपत, 
अपाङ्गता भएका व्यनक्त, घाइत े तथा 
पीनडतहरूलाई न्याय एवं उनचत सम्मानसनहत 
नर्क्षा, स्त्वास्त््य, रोजगारी, आवास र सामानजक 
सुरक्षामा काननुबमोनजम प्राथनमकताका साथ 
अवसर पाउने हक हनुेछ । 
 

धारा ४३ : सामानजक सरुक्षाको हक 
 आनथशकरूपले नवपन्न, अर्क्त र असहाय 
अवस्त्थामा रहेका, असहाय एकल मनहला, 
अपाङ्गता भएका, बालबानलका, आफ्नो हेरचाह 
आफैं  गनश नसक्ने तथा लोपोन्मुख जानतका 
नागनरकलाई कानुनबमोनजम सामानजक सुरक्षाको 
हक हुनेछ । 
 

भाग ८ : सङ्घीय व्यवस्त्थानपका 
धारा ८४ : प्रनतनननधसभाको गठन 
उपधारा २ : 
 समानपुानतक ननवाचन प्रणालीबमोनजम हनु े
प्रनतनननधसभाको ननवाचनका लानग राजनीनतक दलल े
उम्मदेवारी नदुँदा जनसङ् ्याको आधारमा मनहला, 
दनलत, आनदवासी जनजानत, खस आयश, मधरे्ी, थारू, 
मुनस्त्लम, नपछनडएको क्षते्रसमेतबाट बन्दसचूीका 
आधारमा प्रनतनननधत्व गराउन े व्यवस्त्था सङ्घीय 
काननुबमोनजम हनुछे । त्यसरी उम्मदेवारी नदुँदा 
प्रादेनर्क सन्तलुनलाई समेत ध्यान नदनपुन ेछ । 
 
उपधारा ३ : 
उपधारा २ बमोनजम राजनीनतक दलले उम्मेदवारी 

दस्तावेज 
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नदुँदा अपाङ्गता भएका व्यनक्तको समेत 
प्रनतनननधत्व हुने व्यवस्त्था गनुशपने छ । 
 

धारा ८६ : रानरियसभाको गठन र सदस्त्यहरूको 
  पदावनध 
उपधारा २ : 
 रानरियसभामा देहायबमोनजमका उनन्साठी 
सदस्त्य रहनेछन् : 
 क) प्रदेर्सभाका सदस्त्य, गाउुँपानलकाका 
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपानलकाका प्रमुख 
र उपप्रमुख रहेको ननवाचक मण्डलद्वारा 
सङ्घीय कानुनबमोनजम प्रदेर्सभाका सदस्त्य, 
गाउुँपानलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा 
नगरपानलकाका प्रमुख र उपप्रमुखकको मतको 
भार फरक हुनेगरी प्रत्यके प्रदेर्बाट कम्तीमा 
तीन जना मनहला, एक जना दनलत र एक जना 
अपाङ्गता भएका व्यनक्त वा अल्पसङ््यक–
सनहत आठ जना गरी ननवानचत ५६ जना । 
 

भाग १४ : प्रदरे् व्यवस्त्थानपक 
धारा १७६ : प्रदरे्सभाको गठन 
उपधारा ६ : 
 समानपुानतक ननवाचन प्रणालीबमोनजम हुन े
प्रदेर्सभाको ननवाचनका लानग राजनीनतक 
दलले उम्मेदवारी नदुँदा जनसङ् ्याको आधारमा 
मनहला, दनलत, आनदवासी जनजानत, खस आयश, 
मधेर्ी, थारू, मुनस्त्लम, नपछनडएको क्षेत्रसमेतबाट 
बन्दसूचीका आधारमा प्रनतनननधत्व गराउने 
व्यवस्त्था सङ्घीय कानुनबमोनजम हुनेछ । त्यसरी 
उम्मेदवारी नदुँदा सम्बनन्धत प्रदेर्को भौगोनलक 
सन्तुलनलाई समेत ध्यान नदनुपन ेछ । 
 

उपधारा ७ : 
 उपधारा ६ बमोनजम राजनीनतक दलले 
उम्मेदवारी नदुँदा अपाङ्गता भएका व्यनक्तको 
समेत प्रनतनननधत्व हुने व्यवस्त्था गनुशपने छ । 
भाग २७ : अन्य आयोगहरू 
धारा २५८ : रानरिय समावरे्ी आयोग 
उपधारा ६ : 
 देहायको योग्यता भएको व्यनक्त रानरिय 

समावेर्ी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्त्य पदमा 
ननयुक्त हनु योग्य हनुेछ : 
 क)  कम्तीमा १० वषश सामानजक 
समावरे्ीकरण, अपाङ्गता भएका व्यनक्त, 
अल्पसङ््यक एव ं सीमान्तकृत समुदाय तथा 
नपछनडएको क्षते्र र वगशको हक, नहत वा नवकास वा 
मानव अनधकारको क्षते्रमा महत्वपणूश योगदान 
परु् याएको, 
 ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त 
नवच वनवद्यालयबाट स्त्नातक उपानध हानसल 
गरेको, 
 ग) पैँतानलस वषश पूरा गरकेो, 
 घ) ननयुनक्तहुुँदाको वखत कुनै पनन 
राजनीनतक दलको सदस्त्य नरहेको, 
 ङ) उच् च ननैतक चनरत्र भएको । 
 
धारा २५९ : रानरिय समावरे्ी आयोगको काम,  
   कतशव्य र अनधकार 
 खस आयश, नपछडा वगश, अपाङ्गता भएका 
व्यनक्त, ज्यरेठ नागनरक, श्रनमक, नकसान, 
अल्पसङ््यक एव ं सीमान्तकृत समुदाय तथा 
नपछनडएको वगश र कणाली तथा आनथशकरूपल ेनवपन्न 
वगशलगायतका समुदायको हक अनधकारको सरंक्षणका 
लानग अध्ययन अनसुन्धान गन े। 
 खण्ड (क) मा उल्लेनखत समुदाय, वगश र 
क्षेत्रको समावेर्ीकरणका लानग नपेाल सरकारले 
अवलम्बन गरेको नीनत तथा कानुनको 
कायान्वयनको अवस्त्थाको अध्ययन गरी सधुारका 
लानग नपेाल सरकारलाई सुझाव नदने । 
 खण्ड (क) मा उल्लनेखत समुदाय, वगश र 
क्षते्रको राज्य सयंन्त्रमा उनचत प्रनतनननधत्व भए 
नभएको अध्ययन गरी त्यस्त्तो समुदाय, वगश र क्षते्रको 
प्रनतनननधत्वको लानग गनरएको नवर्षे व्यवस्त्थाको 
पनुरावलोकन गनश नपेाल सरकारलाई सझुाव नदन े। 
 खण्ड (क) मा उल्लेनखत समुदाय, वगश र 
क्षेत्रको संरक्षण, सर्क्तीकरण र नवकास 
सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी 
भनवरयमा अवलम्बन गनुशपने नीनतको सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारसमक्ष नसफानरस गने । 

दस्तावेज 
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 पोखरा, पसु १३ । रानरिय अपाङ्ग 
महासङ् घ– नपेालल े२०७२ साल पसु ११ र १२ 
गते सुन्दर पयशटकीय नगरी पोखरामा आफ्नो 
१६औुँ वानषशक साधारणसभा तथा सातौं 
महानधवरे्न भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।  
 यसै महानधवरे्नबाट संस्त्थाले आफ्नो 

१६औ ंसाधारणसभा तथा सातौं महाधधवेशन सम्पन्न 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ् घ ेपपाको  

नयााँ ाेन्द्रीय ााययसपमपत चयन 
२०७१ सालमा संर्ोनधत नयाँ नवधान अनुसार 
केन्द्रीय कायश सनमनतको समेत ननवाचन गरेको 
छ । कायश सनमनतको अध्यक्ष पदमा सुदर्शन 
सुवेदी पुनः ननवानचत हनुुभएको छ भन े मनहला 
उपाध्यक्षमा टीका दाहाल, वनररट उपाध्यक्षमा 
देवीबहादुर पोखरले, महासनचवमा राज ु बस्त्नते, 

समाचार 
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कोषाध्यक्षमा कुमार रेग्मी र सनचवमा ओमप्रकार् 
बञ् जाडे ननवानचत हुनुभएको छ । 
 महासङ् घको संर्ोनधत नवधान अनसुार 
केन्द्रीय कायश सनमनत ३९ जनाको हुन्छ, जसमा 
अध्यक्षसनहत ६ पदानधकारी र ३३ सदस्त्य रहन े
व्यवस्त्था छ । सनमनतमा ३४ प्रत्यक्षरूपमा 
ननवानचत हुने र ५ मनोनीत गनरने व्यवस्त्था छ ।  

कायश सनमनतमा अपाङ्गताका नवनभन्न वगश, 
अर्क्तताको अवस्त्था, अपाङ्गता भएका 
मनहला, बौनद्धक अपाङ्गता भएका व्यनक्तका 
अनभभावक, ५ नवकास क्षेत्र, कणाली क्षेत्र, 
दनलत, जनजानत, मधेर्ीलगायतको प्रनतनननधत्व 
हुने व्यवस्त्था रहेको छ । 
 

गोमादेवी पौडेल (मनहला) 

चन्द्रकान्त पौडले (पुरुष) 

सुगम भट्टराई (पुरुष) 

सीता सुवेदी (मनहला) 

प्रनमला श्रेरठ जोर्ी (मनहला) 

ननमशलकुमार शे्ररठ (परुुष) 

यदुनाथ अनधकारी (परुुष) 

नीताकेर्री भट्टराई (मनहला) 

रनवनकुमार मैनाली (पुरुष) 

धमशराज नघनमरे (परुुष) 

देवी आचायश (मनहला) 

नर्व शे्ररठ (पुरुष) 

नर्नर्र खनाल (परुुष) 

अनस्त्मता भट्टराई (मनहला) 

रमेर्लाल शे्ररठ (परुुष) 

कल्पना बज्राचायश (मनहला) 

मदन महजशन (परुुष) 

रामरतन हनरजन (परुुष) 

सतीर्चन्द्र झा (परुुष) 

कानमनीदेवी (मनहला) 

उदयबहादुर नलम्बू (परुुष) 

तृप्ता मगर (मनहला) 

यमबहादुर बस्त्नेत (पुरुष) 

गुणराज खनतवडा (पुरुष) 

नर्वकुमार ज्ञवाली (परुुष) 

देवीदत्त आचायश (परुुष) 

मानबहादुर साउद (परुुष) 

नेत्र र्ाही (पुरुष) 
 

रानरिय अनरु्ासन 
आयोगतफश  ननवानचत 
 

संयोजक : टकेनाथ न्यौपाने  

  (परुुष) 

सदस्त्य : गोकणशप्रसाद आचायश 

    (परुुष) र भुमा चौधरी 

    (मनहला) 

नि पनिा पचत ाायय  सपमपत  

पदानधकारी 
 

अध्यक्ष -  सुदर्शन सुवेदी (र्ारीनरक अपाङ्गता, पुरुष) 
मनहला उपाध्यक्ष -  टीकादेवी दाहाल (र्ारीनरक अपाङ्गता) 
वनररठ उपाध्यक्ष -  देवीबहादुर पोखरले (र्ारीनरक अपाङ्गता, परुुष) 
महासनचव -  राजु बस्त्नेत (बौनद्धक अपाङ्ता भएका व्यनक्तका अनभभावक, पुरुष) 
कोषाध्यक्ष -  कुमार रेग्मी (बनहरा व्यनक्त, परुुष) 
सनचव -  ओमप्रकार् बञ् जाडे (दृनरटनवहीन, परुुष) 

केन्द्रीय सदस्त्य 

समाचार 
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स मय गनतर्ील हुन्छ । यसले कनहल्यै पनन 
र कसैलाई पनन पखंदैन । समयको 

घडीले ननन्द्रा, आलस्त्य र भोक मेटाउन पखेर 
बस्त्दैन । समयको गनतसुँगै हरेक व्यनक्त 
चलायमान हुन े प्रयास गनररहेका हुन्छन् । 
समाजमा रहेका हरेक गनतनवनध समयको 
पाबन्दीसुँगै नस्त्थर भएर बनसरहन चाहुँदैनन ्। 
 अग्रगमनका चाहना गनतर्ील हुन्छन् । 
हरेक नाकनरकलाई समान अनधकार नदइनुपछश । 
अनधकार नकस्त्ताबन्दीमा नदने कुरा होइन । 
मानव अनधकार कसैले नदने उपहार होइन । यो 
त सबकैो जन्मनसद्ध हक हो । प्रत्येक माननसल े
गाँस, बास, कपास, नर्क्षा, स्त्वास्त््य, रोजगारी 
आनदमा समान सहभानगतासनहत स्त्वतन्त्रतापूवशक 
बाँच्न पाउनुपछश भने्न हामी मान्यता रा्छौं तर 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरू, त्यसनभत्र पनन 
पूणश अर्क्त र बौनद्धक अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूल े अझै पनन मानव अनधकारको 
प्रत्याभूनतसनहत आत्मसम्मानको अनुभूनत गनश 
सकेको अवस्त्था छनै । 
 एक् काइसौं र्ताधदीको नवज्ञानको नवीनतम 
उपयोग गदै राज्य सङ् घीय गणतन्त्रमा प्रवेर् 
गनररहेको अवस्त्थामा समावेर्ी नसद्धान्त र 
समानताको व्यावहानरक प्रयोग गने उद् घोष 
गनररहेको नवद्यमान अवस्त्थामा ३० लाख 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूको अथशपणूश 
सहभानगता सनुननच चत हुन ेकुरामा अझ ैपनन पणूश 
नवच वास गने अवस्त्था छैन । कुनै पनन 
माननसलाई जन्मदा अपाङ्गता भएर जन्मन े
चाहना हुुँदैन । नवर्ेष कारणवर् कनतपय 
माननस जन्मदै वा जन्मपनछ अपाङ्गता हनु 

अबको यात्रा पुग्छन ् । अपाङ्गताको सन्दभशमा नवगत केही 
दर्कयता पनरवतशनका शृ्रङख्लाहरू उजागर 
हुनथाल े पनन पणूश अर्क्त र बौनद्धक अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तहरूको अवस्त्थाबारे सम्बद्ध पक्षमा 
हुनुपन ेगम्भीरताको कमी छ । समुदायमा रहेका 
नवनभन्न वगशको उत्थानका नननम्त सरकारले गरेका 
कनतपय काम स्त्वागतयोग्य भए पनन प्रभावकारी 
कायान्वयनमा सम्बद्ध पक्ष थप उत्तरदायी हनुुपन े
देनखन्छ । पणूश अर्क्त र बौनद्धक अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तहरूको पक्षमा २०६९ साउन २० 
गतेको सवोच् च अदालतको फैसला यनतका वषश 
नबनतसक्दा पनन कायान्वयनमा चासो नदेखाउन ु
यसको उदाहरण हो । 
 यसबाट नसक्नपैन े कुरा के छ भन े कान्छी 
 औलंामा घाउ छ भन ेमाझी औलंाल ेसकसक गररे र 
त्यस औलंामा औषनध लगाएर हुुँदैन । घाउ लागेको 
कान्छी औलंामै लगाउनपुछश नकननक कान्छी औलंाको 
पीडा माझी औलंालाई थाहा हुुँदैन ।  
 आगामी नदनमा रानरिय अपाङ्ग महासङ् घ 
नपेालल े गनुशपन े मु्य मु्य कायशहरूमा हामी सचेत  
छौं । पणूश अर्क्त र बौनद्धक अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूको मु्य आवचयकता भनकैे व्यनक्तगत 
सहयोगी हो । सहयोगीसम्बन्धी ननदेनर्कालाई अनन्तम 
रूप नदन े र त्यसको कायान्वयन, अपाङ्गतासम्बन्धी 
१० वष े नीनत र कायशयोजना ननमाण तथा त्यसको 
कायान्वयन, नपेालको सनंवधान (२०७२) को 
कायान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूको 
अनधकारको ऐन ननयमहरूमा सम्बोधन, अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तहरूको अनधकारसम्बन्धी महासनन्धको 
घरलेकुरण, नयाँ बन्न े र सरं्ोधन हनु े ऐनहरू 
अपाङ्गतामैत्री बनाउन,े अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूको रोजगारीमा पहुुँच बढाउन नीनतगत परैवी, 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूका लानग राज्यका 
तफश बाट प्रदान गनरएको वा सनुवधाहरूको समुनचत 
कायान्वयन जस्त्ता कायशहरूमा ननरन्तर परैवी गदै अनघ 
बढ्न ुरानरिय अपाङ्ग महासङ् घ नपेालको आगामी ३ 
वषशका लानग मु्य प्राथनमकता हनुछेन ्। 
 अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूलाई आवचयकतामा 
आधानरत अनकुूल पहुुँचयकु्तता नसजशना गररे उपयकु्त 

बबचार 

राजु बस्नेत 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16 | ?kfGt/0f  

 

सामानजक एव ं पानरवानरक सहायता उपलधध गराउन 
सरकासुँग महासङ् घल ेपहल गरोस ्भन्न ेसम्बद्ध व्यनक्त 
एव ंपनरवारको इच्छा र आकङक््षालाई हामील ेननजकबाट 
बझुकेा छौं । अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूको मानव 
अनधकार प्रानप्तका लानग महासङ् घ कृत–सङ्कनल्पत छ । 
आउुँदा नदनहरूमा सरकार र अन्य सब ैसरोकारवालाहरू 
अपाङ्गता भएकाहरूका हक अनधकार प्रत्याभनूतका लानग 
नजम्मेवारीपवूशक अवचय परे् हनुछेन ्। त्यसकैो फलस्त्वरूप 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरू समाजमा मान–सम्मानसनहत 
हक अनधकार प्रानप्त भई समावरे्ी र समतामूलक समाज 
ननमाणतफश  उन्मुख हनुछेन ्। यसका लानग रानरिय अपाङ्ग 
महासङ् घ नपेालल े आगामी तीन वषशका लानग तल 
उनल्लनखत मु्य प्राथनमकताहरू ननधारण गरकेो छ :  
 

१.  सवोच्च अदालतको फैसला कायान्वयन, 

२. सनंवधानमा सनुननचचत भएका अनधकारहरूको 

कायान्वयनमा वकालत, 

३.   अपाङ्गता अनधकार ऐन, २०७२ को कायान्वयन, 

४. ऐन, ननयमावली, नीनत, ननयम र ननदनेर्काको 

कायान्वयन, 

५.  महासङ् घको ससं्त्थागत नवकास, 

६.  सदस्त्य ससं्त्थाहरूको क्षमता नवकास, 

७.  नर्क्षा क्षते्रमा वकालत, 

८.  स्त्वास्त््य तथा पनुःस्त्थापना, 

९. रोजगारी र स्त्वरोजगार प्रवद्धशन र पहुुँचमा 

वकालत, 

१०. अपाङ्गता भएका यवुाको अनधकार प्रवद्धशन, 

११. अपाङ्गता भएका मनहलाका अनधकार प्रवद्धशन, 

१२. अपाङ्गता भएका बालबानलकाका अनधकार प्रवद्धशन, 

१३. भकूम्पपनछको अपाङ्गतामतै्री पनुःननमाण, 

१४. अनगुमन र प्रनतवदेन । 
 

(लेखक यही पुस ११ र १२ गते पोखरामा सम्पन्न 
महासङ् घको सातौं महानधवेर्नबाट ननवानचत महासनचव 

हुनुहुन्छ ।) 

कनवता 

उठ ... उठ 
क दपृि नरुने ! पतमीरूक उठ 
क बोली नसुन्ने ! पतमीरूक उठ 
क खुट् टा नरुने ! पतमीरूक उठ 
क पसक्न ापठन रुने ! पतमीरूक उठ 
क िपरचान नरुने ! पतमीरूक उठ 
क पिक्षा निाउने ! पतमीरूक उठ 
क स्िास््य–सुपििा निाउने ! पतमीरूक उठ 
क अपिाार खोपसकाा ! पतमीरूक उठ 
क समाजबाट टापिकाा ! पतमीरूक उठ 
क रोजगारी निाकाा ! पतमीरूक उठ 
सबै जो जरााँ जरााँ छौ, गोलबद्धरुाँदै उठ 
आफ्ना अपिाार माग गदै उठ 
समाजले बााँिेाो बन्द्िन तोड्दै उठ 
आफूमा एकाो आत्मपिश् िास जगाउाँदै उठ 
का न का पदन समािेिी समाज बनाउने  
सिना देख्दै उठ 
एोा र गपरबी पचने आत्मपनएयर जीिनाो  
सिना देख्दै उठ 
नागपरा र राजनीपता अपिााराो  
िूर्य उिएोगसपरताो जीिनाो  
सिना देख्दै उठ 
पतम्रो एाषा र िपरचानसपरत  
गुर्स्तरीय जीिनाो  
सिना देख्दै उठ । 
 

उत्तम पििााोटी  
के्षत्रीय संयोजा : रा.अ.म.िु.के्ष.ाा. पिराटनगर । 
 

बबचार 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

?kfGt/0f | 17  

 

नव 
पनत्त प्राकृनतक होस ् वा अप्राकृनतक, 
यसको मानवीय पनरणाम भने उस्त्तै उस्त्त ै

हुन्छ– मृत्यु वा अपाङ्गता । मरेर जानेहरू त 
पनरवारलाई मात्र पीडा छाडरे जान्छन ् तर 
अपाङ्गता नलएर बाँच्नहेरू स्त्वयं पीनडत त 
हुन्छन् नै उनका पनरवारसमेत पीडामा डनुबरहकेा 
हुन्छन् । जबसम्म उनीहरू पीडामुक्त हुुँदैनन ्
तबसम्म पनरवारसमेत पीडामुक्त हनु सक्दैनन ् । 
यस्त्तो पनरवरे्मा पीनडतहरूका लानग आवचयक 
पुनःस्त्थापना एवं सर्क् तीकरणसम्बन्धी उनचत 
कायश गनुशपने देनखन्छ । 

देर् दस वषे सर्स्त्त्र द्वन्द्वमा फस्त्यो । कनरब 
छ हजार माननसले अपाङ्गता बेहोनश पुगे । 
नतनीहरूको पनुःस्त्थापना राज्यका लानग चुनौती 
बन्नपुगे पनन उनीहरूल े बाँच्न नसके र धेर े
खुसीका साथ जीवनयापन गनररहेका छन् । 
त्यस्त्तै गत वैर्ाख १२ गतेको भूकम्पले देर्लाई 
फेनर प्राकृनतक नवपनत्तको अवस्त्थामा परु् याएको  

सिस्त्र द्वन्द्द्व,  
मराएूाम्ि र  

अिाङ्गता एकाा 
्यपतिहरूकाो 

खलेाुद 

 सेनानी पवन घघममरे 

आलेख 
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छ । कनरब २२ माननस घाइते भए भने पाँच 
हजारभन्दा बढी अपाङ्गताको जीवन नबताउन 
बाध्य भएका छन् । रानरिय अपाङ्ग 
महासङ्घका अनसुार, कनरब ४०० जनामा 
इस्त्पाइनल कडशको समस्त्या, ४० ले दुवै खुट्टा 
गुमाउन पुगेका छन ्भन े हात, खटु्टा र आुँखा 
गुमाउन पुगेकाहरूको सङ््या पनन धेरै नै रहेको 
छ । यस्त्तो अवस्त्थामा उनीहरूलाई पुनःस्त्थापना 
गरेर सामान्य अवस्त्थामा फकाउनु पनरवार र 
राज्यलाई समेत चुनौती बननरहकेो अवस्त्थामा 
खेलकुद एउटा राम्रो माध्यम बन्नसक्छ । 

खेलकुदले उनीहरूको माननसक तनाव कम 
गनुशका साथै र्ारीनरक तन्दुरुस्त्ती कायम गन,े 
उस्त्तै प्रकारका पीडा भोनगरहेका व्यनक्तहरूलाई 
एकै ठाउुँमा सहभागी गराएर उनीहरूल े
भोनगरहेका अवस्त्थालाई समानीकरण गने काम 
गदशछ । अस्त्पतालको उपचारले काम गनश 
छाडेपनछ बाँकी उपचार खेलकुद तथा योगबाट 
सम्भव हुनसक्छ । यसको प्रमाण पारा 
ओलनम्पकको प्रारनम्भक इनतहासबाट नलन 
सनकन्छ, जुन सन् १९४५ मा दोस्रो नवचवयुद्धमा 
घाइत े अपाङ्गता भएका सैननकहरूको 
पुनःस्त्थापना तथा माननसक उपचारका लानग सरुु 

गनरएको नथयो । यसरी अपाङ्गता भएका तथा 
घाइते सैननकहरूको पुनःस्त्थापनाका लानग सरुु 
गनरएको खेल आज पाराखेलको नामबाट 
नवच वभनर प्रनर्द्ध छ र पारा ओलनम्पक 
खेलकुदको नामले अन्तरानरिय प्रनतयोनगताहरू 
पनन अयोजना हुनेगरकेा छन् । यस्त्ता 
प्रनतयोनगतामा पदक नजत्ने अनधकांर् युद्ध, 
दुघशटना वा नवपद् मा परेर अपाङ्गता भएका 
व्यनक्त नै छन् । 

नवगतको सर्स्त्त्र द्वन्द्वमा धरे ैनपेाली सरुक्षाकममीक 
तथा सवशसाधारण पनन घाइत े भए । अपाङ्गताको 
अवस्त्था व्यहोनश पगेु । नहजोसम्म भाग्य र राज्यलाई 
सरापरे बस्त्न ेउनीहरू यनतबलेा निकेट, बास्त्केटबल, 
ताइक् वान्दो, पौडी, दौड आनद जस्त्ता खलेमा 
रमाइरहकेा छन ्। खलेमा लागेर बाँच्न े तनरका 
नसक्नकुा साथ ैउनीहरूल ेरानरिय तथा अन्तरानरिय 
पदकसमेत हानसल गनश सफल भएका छन ्। 

नेपाली सेनाका नविमबहादुर राना 
अपाङ्गता खेलकुद जगतमा सपुनरनचत नाम  
हो । २०६० सालमा माओवादीले थापेको 
नवदु्यतीय धरापमा परी उहाँले दुवै आुँखा गुमाउन 
पुग्नुभयो । उहाँ पणूश दृनरटनवहीन भए पनन 
निकेट र दौडका कुर्ल खेलाडी हुनुहुन्छ । 
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अन्तरानरिय पारा ओलनम्पक प्रनतयोनगतामा 
सहभागी भएर दौडमा उहाँले दनक्षण एनसयाली 
कीनतशमानसमेत रा्न सफल हुनुभएको छ । 
नेत्रहीन निकेटको नवचवकपमा समेत उहाँल े
सहभानगता जनाई सक्नभुएको छ । खलेकुदमै 
लागेर रारिपनत परुस्त्कार र रनरिय खलेकुद 
पुरस्त्कार प्राप्त गने उहाँ एक्ला अपाङ्गता भएका 
खेलाडी हुनुहुन्छ ।  

उहाँ भन् नुहुन्छ– "अन्धकारमा रुमनल्लएको 
मेरो जीवनमा खेल खेल्ने अवसर पाएदेनख 
गुमेका आुँखा पुनः प्राप्त भएको जस्त्तो अनुभव 
भएको छ । आुँखा दे्दा असम्भव जस्त्तै लाग्न े
कनत कुरा नदे्ने भएपनछ सम्भव भएका छन् । 
यसै खलेकुदबाट नाम कमाएको छु । धेरैल े
नचन्छन् र प्रर्संा गछशन ् । मेरा लानग योभन्दा 
ठूलो कुरा अरू के हुनसक्छ ?” 

२०६१ सालमा हटेौंडामा तत्कालीन 
माओवादीले थापेको नवदु्यतीय धरापमा परी 

स्त्पाइनल कडश (spinal cord) मा चोट लागेर 
र्रीरको तल्लो अङ्ग पूणशरूपमा नचल्ल्न े
हुनुभएका नहमाल अयाल अनहल े बास्त्केटबलका 
कुर्ल खेलाडी हुनहुुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा 
रहेको बास्त्केटबलले रानरियस्त्तरको कुनै पनन 
प्रनतयोनगतामा परानजत हुनुपरेको छैन । उहाँ 
नत्रभुवन आममीक क्लब अन्तगशत रहेको न वलनचअर 
बास्त्केटबल टोलीका कप्तान हुनुहुन्छ । 
भारोत्तोलन, न वलनचअर नाच र न वलनचअर 
निकेटका पनन उहाँ राम्रा खेलाडी हनुुहुन्छ । 
उहाँको नेतृत्वको नपेाली न वलनचअर बास्त्केटबल 
टोलील े सन् २०१४ मा बङ्गलादेर्मा अयोजना 
गनरएको नत्रदेर्ीय प्रनतयोनगतामा सहभानगता 

जनाइसकेको छ ।  
आफ्नो सफलतामा खरु्ी प्रकट गदै उहाँ 

भन् नुहुन्छ– ”खेलकुदमा लागेदेनख मैले कनहल्य ै
पछानड फनकश एर हनेुशपरने । कोठामा बसेर एक्ल ै
रुनु परने । र्ारीनरकरूपमा स्त्वस्त्थ पनन छु र 
देर् नवदेर् घमु्ने अवसर पनन पाएको छ ु। केही 
गनश सनकयो भने माननसको दृनरटकोणमा पनन 
पनरवतशन हुुँदोरहेछ । पनरवारलाई बोझ पनन 
होइुँदोरहने छ । नहजोसम्म ममानथ हेयको दृनरट 
रा्नेहरू नै पनन आज मेरो क्षमताको प्रर्संा 
गछशन् ।” 

खलेमै रमाएर जीवनलाई सकारात्मकतातफश  
डोहोर् याइरहन ुभएका अका खलेाडी हनुहुनु्छ सनुनल 
थापा मगर । द्वद्वमा परी एउटा आुँखाको पणूश र अको 
आुँखाको अनधकांर् दृनरट गुमाएका सनुनल नते्रहीन 
निकेटका कुर्ल खलेाडी हनुहुनु्छ । सनेाको नते्रहीन 
निकेट टोलीको प्रनतनननधत्व गदै रानरिय र क्षते्रीय 
प्रनतयोनगताहरूमा सनम्मनलत भइसक्नभुएको छ । उहाँ 
भन् नहुनु्छ– "निकेटमा सहभागी हनुभुन्दा अगानड 
जीवन तनावमय नथयो । काम केही नथएन । मनमा 
नकारात्मक सोचभन्दा अरू केही आउुँदैन नथयो तर 
अनहल ेजीवनमा नयाँ उजा पलाएको छ ।" 

हीरामनण पोखरेल एउटा हात र एउटा 
आुँखा गुमेका पारा ताइक् वान्दो खेलाडी 
हुनुहुन्छ । उमेर चानलस वषशको हाराहारीका उहाँ 
हालसालैमात्र पारा ताइक् वान्दोमा सनम्मनलत 
हुनुभएको हो । सन ् २०१४ मा चीनमा सम्पन्न 
पारा ताइक् वान्दो च्यानम्पयननसपमा उहाँको 
सफल सहभानगता भइसकेको छ । आफ्नो 
सफलतामा सन्तुरटहुुँदै उहाँ भन् नुहुन्छ– ”म जस्त्त ै
अपाङ्गता भएका सेनाका साथीहरू खलेकुदमा 
लागेर पनरवतशन भएको देखेर मलाई पनन खले्न 
मन लाग्यो । पारा ताइक् वान्दो प्रनर्क्षणमा 
सहभागी भएुँ । साच् चै न ैखेलकुदमा ननकै ठूलो 
र्नक्त हुुँदोरहेछ । हामीजस्त्ता घाइत े
व्यनक्तहरूको पुनःस्त्थापना र सर्क्तीकरणका 
लानग खलेकुद राम्रो माध्यम रहेछ ।” 

यस खेलमा उहाँसुँगै नेपाली सनेाका एउटा 
हात गुमाउनुभएका जमदार नचन्तामनण पनन 
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सहभागी हनुुहुन्छ । उहाँ पनन हीरासुँगै चीनको 
प्रनतयोनगतामा सहभागी हनुुभएको नथयो ।  

घरपछानड बारीमा भटे्टाएको अपनरनचत वस्त्त ु
खलेाउुँदा दृनरट गुमाउन पगेुका कनलकोट नजल्लाको 
नचलखायका आनन्दराज पाण्ड े पनन निकेट खलेाडी 
हनुहुनु्छ । काठमाडौंको कीनतशपरुमा रहकेो ल्याबरेोटरी 
स्त्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययन गदै गरकेा उहाँलाई 
साथीहरूल े निकेटर भनरे बोलाउुँदा ननकै खरु्ी  
लाग्छ । कानलकोटको नजन्दगीभन्दा नर्क्षाको र 
निकेटको अवसरल ेउहाँको नजन्दगी ननकै आनन्ददायी 
बननरहकेो छ । 

यी केही उदाहरणमात्र हुन्, खेलकुदमा लागरे 

जीवनलाई सकारात्मकतातफश  डोर् याइरहकेा घाइत े
सैननक तथा नागनरकका । त्यस्त्तै, दृनरटनवहीन 
नसपाही सुरेन्द्र तामाङ पौडीका, अमल्दार भरत 
थापा नेत्रहीन निकेटका साथै दौड र पौडीका 
राम्रा खेलाडी हनुुहुन्छ भने सेनाका राजु कटुवाल 
र नारायण दवाडी न वलनचअर, बास्त्केटबलमा 
अग्रणीस्त्थानमा हनुुहुन्छ । नेपाल प्रहरीका सई 
नकर्ोर साही इस्त्पाइनल कडश खेलकुद सङ्घका 
अध्यक्ष भएरै काम गनररहनु भएको छ ।  

गत वैर्ाख १२ गते भकूम्प र त्यसपनछको 
पराकम्पनबाट अपाङ्गता हुनपुगी उपचार सकेर 
अब के गन े भन् न अन्योल र माननसक तनावमा 
रहेका घाइतेहरूका लानग खेलकुद एउटा राम्रो 
नवकल्प बन्नसक्छ । र्ारीनरक अङ्ग गुमेका 

व्यनक्तहरूको माननसक तनावले गदा उनीहरूको 
जीवन ननकै करटकर बन्दै गइरहेको छ । यस्त्तो 
अवस्त्थामा सहयोग र साथ ननदने हो भन े
जीवनल ेनकरात्मक मोड नलन पनन सक्छ ।  

पीनडतहरूलाई उनीहरूको र्ारीनरक अवस्त्था 
अनसुारको क्षमता पनहचान गराउन सनकयो भन े
अपाङ्गता प्रगनतको अवसर पनन बन् नसक्छ र 
आफूलाई बकेार लाग्न ेजीवन हाम्रो समाज र रारिका 
लानग अमूल्य गहना पनन सानबत हनुसक्छ । यस्त्ता 
व्यनक्तहरूको पनुःस्त्थापना र सामान्य जीवनमा फकेर 
तनावमुक्त हनु उनीहरूलाई व्यस्त्त रा् नपुन े हनु्छ । 
यस्त्तो अवस्त्थामा खलेकुद राम्रो साथी बन्नसक्छ । 

 नेपालमा पारा  ओलनम्पक 
खेलकुद सङ्घ, नेत्रहीन निकेट, पारा 
ताइक् वान्दो, पारा एथलेनटक, 
इस्त्पाइनल खलेकुद सङ्घ, बनहरा 
निकेट सङ्घ जस्त्ता संस्त्था नियार्ील 
छन् । यी संस्त्थाले सामान्य नकनसमका 
खेलकुद गनतनवनध सञ् चालन गनेमात्र 
नभई भूकम्प र दुघशटना आनदबाट 
अपाङ्गता बहेोरेका व्यनक्तहरूलाई 
लक्ष्य गरी पुनःस्त्थापनसम्बन्धी खेलकुद 
गनतनवनध सञ् चालन गनुश आजको 
आवचयकता महर्ुस गनरएको छ । 
यसतफश  राज्यको पनन ध्यान आकषशण 

हुनुपन ेदेनखन्छ ।  
चाहे त्यो भूकम्प जस्त्तो प्रारकृनतक नवपद् 

होस् वा नवगतको जस्त्तो दस वषे द्वन्द्व नामक 
मानव नसनजशत अप्राकृनतक नवपद्, पनरणाम उस्त्त ै
उस्त्तै हुन्छ । जसरी दस वषे सर्स्त्त्र द्वन्द्वका 
घाइते अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूल े
खेलकुदलाई समातेर जीवनलाई सामान्य 
अवस्त्थामा फकाउनुमात्र नभई नियार्ीलसमेत 
बनाएर सफलता हात पानररहनुभएको छ, यही 
कुरालाई अनसुरण गनशसके भूकम्पबाट अपाङ्गता 
बेहोनश पुगेका व्यनक्तहरूको जीवनमा सकारात्मक 
पनरवतशन आई जीवन फेनर सामान्य र 
सनियतातफश  अनघ बढ्नसक्छ । 
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Abstract  

T 
his article has been written with the objective of providing 
information on the concept and principles of universal design of 
learning. This article presents the standard definition and 

established principles of UDL. Universal design for learning refers to the 
design of products and environments to be usable by all people, to the 
greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized 
design in the field of education. UDL stresses flexible and customizable 
delivery of content, assignments and activities. This article minutely 
analyzes the seven principles along with the concept of UDL. Finally, the 
article concludes with the finding of combination of UDL curriculum 
accommodation and modification, differentiated instructions with seven 
principles of UDL can make our learning accessible for all.    

The design of products and 

environments to be usable by all 

people, to the greatest extent 

possible, without the need for 

adaptation or specialized design 

(CUD)."Universal design means 

the design of  products, 

environments, programmes and 

services to be usable by all 

people, to the greatest extent 

possible, with the need for 

adaptation or specialization 

design. Universal design shall not 

exclude assistive devices for 

particular groups of persons with 

disabil it ies where this is 

needed" (CRPD-2006). In the 

same way Crow and Crow defines 

"learning is the acquisition of 

habits, knowledge & attitude". 

When we connect learning in the 

context of universal design it 

automatically clarifies what is 

UDL. 

Concept and 

Principles of 

Universal Design 

for Learning 

Introduction   

  Shrikanta     

Sapkota  
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Concept of UDL  

  

It has its roots in the field of 

architecture and cognitive neuroscience. It 

recognizes the promise of technology to 

meet the needs of individual learners 

because of the inherent and nearly limitless 

flexibility of technology itself. National 

legislation requires attention to Universal 

Design (UD) in curriculum and assessment 

development. UDL principles guide 

educators in finding innovative ways to make 

curriculum accessible and appropriate for 

individuals with different backgrounds, 

learning styles, abilities, and disabilities in 

various learning situations and contexts 

(Rose & Meyer, 2002).   

 

It is obvious that we cannot challenge 

the nature and change the natural structure 

of mountain, river etc. but we can make the 

human made structures accessible for all 

and friendly. Universal design for learning is 

a new concept that promotes accessible, 

barrier free and right based education. It 

emphasizes meeting the individual needs of 

a broad range of students. UDL stresses 

flexible and customizable delivery of content, 

assignments and activities. Which goes 

beyond accommodating students with 

disabilities to benefit all students.  

 

"Nothing can be truly universal; there 

will always be people who cannot use an 

item no matter how thoughtfully it is 

designed. However, we can almost always 

improve on the things we design to make 

them more universally usable" (as cited in 

McGuire, Scott, & Shaw, p. 172). People do 

not receive process and remember in the 

same way. We need UDL to address a variety 

of cultural, ethnic and racial backgrounds, 

distinct learning styles, different primary 

languages and different abilities of learners.  

 

According to World Blind Union over 

90% of all published materials cannot be 

read by blind or low vision people. They 

asked for the right to read the same 

newspapers, magazines and books that 

sighted people have access to. We need to 

have the rights in all countries to reproduce 

these materials into accessible formats, 

such as Braille, large print, and audio 

editions (WBU).  

 

UDL is new concept in the Nepalese 

context but essential to be adopted in order 

to remove barrier in education and achieve 

goal of education for all. To avoid the 

hindrances of physical, communication and 

mobility disability our government has to 

implement this concept in the education 

system to implement new constitution of 

Nepal we should adopt universal design 

from physical structure to mental attitude. 

Our curriculum reading materials, teaching 

learning activity, assignment, assessment to 

combat against barrier, discriminatory 

attitudes and  creating welcoming school 

educational system. It is the most effective 

means of providing justice through 

reasonable accommodation/ positive 

discrimination in education. The teachers 

from lower primary level to Higher University 

level should be aware in preparing 

accessible materials, adopting inclusive 

methods to address diversities of the 

students.  

 

It is not difficult to make our learning 

universal. Information communication 

technology and assistive devices have made 

easier to make learning based on universal 

design. There is no single way of removing 

barrier and creating access of all individual 

in education system but combination of 

curriculum accommodation, curriculum 

modification, differentiated instruction and 

seven principle of UDL may be the effective 

way.         There are seven principles of 

universal design to guide the design of 

environments, product and communications. 

These principles are helpful to consider the 

three brain networks of learning: 

Recognition network (what), Strategic 

Network (how) and Affective Network (why) 

while teaching.  
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Principles  

Seven Principles presented by Center for 

Universal Design are discussed below.  

Principle 1: Equitable Use 

Principle 2 : Flexibility in Use 

Principle 3: Simple and Intuitive Use 

Principle 4: Perceptible Information 

Principle 5: Tolerance for Error 

Principle 6: Low Physical Effort 

Principle 7: Size and Space for Approach 

and Use 

Principle 1: Equitable Use 

The design is useful and marketable to 

people with diverse abilities. 

Provide the same means of use for all 

users: identical whenever possible; 

equivalent when not. 

Avoid segregating or stigmatizing any 

users. 

Provisions for privacy, security, and 

safety should be equally available to all 

users. 

Make the design appealing to all users. 

Principle 2: Flexibility in Use 

Provide choice in methods of use. 

Accommodate right- or left-handed 

access and use. 

Facilitate the user's accuracy and 

precision. 

Provide adaptability to the user's pace. 

Principle 3: Simple and Intuitive Use  

Eliminate unnecessary complexity. 

Be consistent with user expectations and 

intuition. 

Accommodate a wide range of literacy 

and language skills. 

Arrange information consistent with its 

importance. 

Provide effective prompting and 

feedback during and after task 

completion. 

 

Principle 4: Perceptible Information 

Use different modes (pictorial, verbal, 

tactile) for redundant presentation of 

essential information. 

Provide adequate contrast between 

essential information and its 

surroundings. 

Maximize "legibility" of essential 

information. 

Differentiate elements in ways that can 

be described (i.e., make it easy to give 

instructions or directions). 

Provide compatibility with a variety of 

techniques or devices used by people 

with sensory limitations. 

Principle 5: Tolerance for Error 

Arrange elements to minimize hazards 

and errors: most used elements, most 

accessible; hazardous elements 

eliminated, isolated, or shielded. 

Provide warnings of hazards and errors. 

Provide fail safe features. 

Discourage unconscious action in tasks 

that require vigilance. 

Principle 6: Low Physical Effort 

Allow user to maintain a neutral body 

position. 

Use reasonable operating forces. 

Minimize repetitive actions. 

Minimize sustained physical effort. 

Principle 7: Size and Space for Approach and 

Use 

Provide a clear line of sight to important 

elements for any seated or standing user. 

Make reach to all components 

comfortable for any seated or standing 

user. 

Accommodate variations in hand and grip 

size. 

Provide adequate space for the use of 

assistive devices or personal assistance. 
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These above mention principles were 

developed in 1997 by a working group of 

architects, product designers, engineers and 

environmental design researchers, led by the 

late Roland Mace in the North Carolina State 

University.  

 

Dear teachers and planners of 

education system and practitioner of 

education system, evaluate the education 

system on the basis of seven principles and 

tried to make teaching learning accessible 

for all applying these principles and 

removing the barriers. Teachers are the 

guide the world without any assistance. 

Conclusion  

Some students learn through visual 

materials some using auditory and tactile and 

some learn by kinesthetic activities. So please don't 

forget to make your materials (product) delivery 

(process) and environment (class room) universally 

useable maximizing accessibility and reducing 

barrier discrimination difficulty and inaccessibility. 

UDL stresses flexible and customizable delivery of 

content, assignments and activities. If we make 

our materials, methods and activity accessible and 

usable for everybody it will be useful for future use 

for diversified learners and context. We must be 

aware of this fact to be the opener of inclusive 

education and teacher of universal learners.      
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please don't forget to make your 

materials (product) delivery 

(process) and environment 
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नर् 
क्षण सरल र बुझ्न सक्ने हुनसक्छ । 
त्यसका लानग तपाईंमा केवल कला‚ 

सरल भाषा‚ नवद्याथमीकको बझुाइको स्त्तर 
बुझ्नसक्ने क्षमता हुनपुछश र त्यसै अनसुार नर्क्षण 
गनुशपछश । त्यस्त्तो नर्क्षणका लानग यहाँ केही 
जानकारी छन,् जसलाई नर्क्षक/नर्नक्षकाल े
कक्षाकोठामा र नवद्यालय पनरसर तथा बौनद्धक 
अपाङ्गता भएका बालबानलकासुँग सञ् चार गनश 
प्रयोग गनुशपदशछ । 
 
सरल नर्क्षण के हो ? 

नवद्याथमीकल े बुझ्न र नसक्न सक्नेगरी नर्क्षण 
गराउनु नर्क्षकको कतशव्य हो । नवद्याथमीक जब 
नकर्ोर अवस्त्थामा जान्छन्, यो अझ जनटल  
हुन्छ । उनीहरूका धेर ै नकनसमका नजज्ञासा 
आउुँछन्, जसलाई बझुेर नर्क्षण गराउन 
नर्क्षकलाई ननकै चुनौतीपणूश हुन्छ । यस्त्तो 
अवस्त्थामा नवद्याथमीकमा बौनद्धक अपाङ्गता छ भन े
नर्क्षकलाई चुनौती अरू थनपन्छ नकननक यस्त्ता 
बालबानलका आफ्ना भावना राम्ररी व्यक्त गनश र 

सपजलोसाँग 
िढ् न र बु् न 
सक् ने पिक्षर् 

मकुुन्दहरर दाहाल 

नर्क्षकसुँग सामान्य नर्क्षणबाट सनजलै नसक्न 
सक्दैनन ् । हो‚ यस्त्तो पनरनस्त्थनतमा बौनद्धक 
अपाङ्गता भएका बालबानलकाले बुझ्नसक्ने र 
आफ्ना भावना व्यक्त गनश सक्नेगरी गनरन े
नर्क्षणलाई सरल नर्क्षण भननन्छ । 
 
कसरी ? 

सरल नर्क्षणका लानग धेरै नवनध प्रयोग 
गनुशपने हनुसक्छ । वतशमानमा हाम्रो देर्मा यस्त्तो 
नर्क्षणका लानग नर्क्षण सामग्री बनेकासमेत 
छैनन् । तथानप, पहुुँच हुनेखालका अन्तरानरिय 
सामग्रीहरू प्रयोग गनश सनकन्छ । यहाँ सरल 
नर्क्षणका लानग केही उपयोगी सीप तथा 
जानकारी छन,् जसलाई नर्क्षकल े उपयोग 
गनुशपछश । 

 
१. भाषा वा बोलाइ साधारण‚ सरल तथा 

सनजलसैुँग बुझ्नसक्ने हुनपुछश । 
२. बोलाइ नबस्त्तारै र सफा हनुुपछश । 
३. नवद्याथमीकल े तपाईंल े बोलकेो कुरा बनुझरहेका 

छन् नक छनैन् भन् ने ्याल गदै नर्क्षण 
गनुशपछश । नवद्याथमीकल ेप्रच न गरून ्भन् नेमा ध्यान 

मन्थन 
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नदनुपछश । उनीहरूका नजज्ञासालाई उच् च 
प्राथनमकतामा रा् नपुछश । साना-साना 
प्रच नलाई समेत झको नमानी सम्बोधन 
गनरनदनुपछश । 

४. कनतपय बालबानलका बोल्न नसक्न‚े लजाउन‚े 
बोल्न नचाहन ेहनुसक्छन ्। त्यस्त्ता बालबानलकाल े
आफ्नो र्ारीनरक हाउभाउबाट बझु-ेनबझुकेो 
सङ्केत गनररहकेा हनु्छन‚् जसबाट नवद्याथमीकल े
बझुकेो वा नबझुकेो थाहा पाउन सनकन्छ ।  

५ सहयोगी सामग्री प्रयोग गनेः 
क. बुझाउनका लानग सरल भाषासुँगै फोटो 

अथवा वास्त्तनवक नचज नै देखाउने । 
जस्त्तैः अङ्गुर नचनाउनपुर् यो भने अङ्गुर 
नै देखाउने वा अङ्गुरको फोटो देखाउने । 

ख. प्रनवनधको प्रयोग गन े(सम्भव भएसम्म) । जस्त्तःै 
पावर प्वाइन्ट‚ प्रोजके्टर‚ नप्रजने्टसेन, मोबाइल, 
क्यामेरा, क्याल्कुलटेर, रनेडयो, टनेलनभजन, 
कम्प्यटुर इत्यानद‚ जसका माध्यमबाट 
उनीहरूल ेमनोरञ्जन गदै नसक्न सकून ्। 

ग. काडशको प्रयोग गने । जस्त्तैः रातो र हनरयो 
काडश बनाएर नवद्याथमीकलाई नदने र पढाएको 
बुझेमा हनरयो काडश देखाउने र नबुझेमा वा 
केही भनु्नपरेमा रातो काडश देखाउन े भनेर 
नसकाउने । 

घ. बोल्दा सरल भाषामा, नसधा प्रत्येक 
नवद्याथमीकसुँग व्यनक्तगतरूपमा आुँखा 
जुधाएर बोल्ने । 

६. नवद्याथमीकलाई वाद–नववाद, छलफल, खलेकुद, 
मनोरञ् जन, नाटक, गीत गाउन,े नाच्ने जस्त्ता 
कुरा गनश प्रोत्साहन गन े । त्यसका नननम्त 
वातावरण नसजशना गनरनदने । 

७. हरेक सफल कामका लानग प्रोत्साहन वा 
स्त्यावासी नदन े। 

८. छोटो-छोटो समय तानलका बनाएर 
उनीहरूलाई नवनभन्न नियाकलापमा सहभागी 
गराउन,े जसल े गदा नर्क्षण उनीहरूलाई 
झको लाग्ने खालका नहोस ्। 

 

नकन ? 
मानथ भननएका सीप प्रयोग गरेर सरल 

भाषामा नर्क्षण गराउन ु नर्क्षकको दानयत्व र 
कतशव्य हो भने यसरी नसक्नपाउनु बौनद्धक 
अपाङ्गता भएका बालबानलकाको अनधकार हो । 
यस्त्तो नसकाइ नवनधले अन्तरानरियरूपमा मान्यता 
प्राप्त गरेको छ, जसलाई बौनद्धक अपाङ्गता 
भएका बालबानलकाहरूका लानग पहुुँचयुक्त नवनध 
माननन्छ । 

 
नर्क्षकको धारणा, ज्ञान र कला 
(Attitudes, Knowledge and Skill 
of the teachers) 
 
धारणा (Attitude) 

नर्क्षकमा ननम् न अनसुारका धारणा हनुपुछशः 
क. पहुुँचयुक्तनवनध (सरल नर्क्षण) बाट नसक्न र 

पढ्न पाउनु तथा व्यनक्तगत आवचयकताका 
आधारमा नसकाइ योजना नवकास गररे 
नसक्न पाउनु यस्त्ता बालबानलकाको 
अनधकार हो । 

ख. प्रनवनधले नर्क्षण सहज बनाउुँछ तर यसलाई 
नवद्याथमीकको चाहना र आवचयकताका 
आधारमा प्रयोग गनुशपछश । 

ग. पहुुँचयुक्त नर्क्षणनवनध, पा्यिम, चाहना 
अनसुारको प्रनवनध, सामग्रीको 
उपलधधतालाई बालबानलकाको अनधकारका 
रूपमा ग्रहण गनरएको छ । 

घ. नसकाइ क्षमता नवकास र नर्क्षक समावेर्ी 
नर्क्षा प्रणालीतफश  लनक्षत हुनेछ । 

 
ज्ञान (Knowledge) 

नर्क्षकमा ननम्न नकनसमका ज्ञान हुनुपछशः 
क. पहुुँचयुक्त नर्क्षण नवनध, प्रनवनधको प्रयोग, 

व्यनक्तगत नर्क्षण योजना (I .E.P.), पहुुँचयुक्त 

बबचार 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

?kfGt/0f | 27  

 

पा्यिम तथा पा्य–सामग्रीका 
बारेमा राम्रो ज्ञान, 

ख. सहयोगी व्यनक्तसम्बन्धी अवधारणा 
र कक्षा–कोठामा सहयोगी वा 
सहायक नर्क्षकको सलंग् नताको 
राम्रो ज्ञान, 

ग. यस्त्ता बालबानलकाका लानग कहाँ 
कहाँ अझ राम्रा नर्क्षक वा नवर्ेष 
नर्क्षणका नवद्यालय छन,् नतनको 
जानकारी र त्याङ्क तथा 
आवचयकता र उपयुक्तताका 
आधारमा नसफानरस (referral) 
गनशसक्न ेव्यवस्त्थासम्बन्धी ज्ञान, 

 
कला र सीप (skill) 
नर्क्षकमा ननम्न अनसुारका कला वा 
सीप पनन हनुपुछशः 
क. नर्क्षकमा बौनद्धक अपाङ्गता 

भएका नवद्याथमीकको पनहचान र 
नसकाइको तनरका बझुी व्यनक्तगत 
नर्क्षण योजना बनाउने कला, 

ख. नवद्याथमीकमा लुकेको वा नदेनखने 
अपाङ्गता वा कमजोरीपना 
लगायत त्यस्त्ता कमजोरीलाई 
पनरपूनतश गने नर्क्षणनवनध नवकास 
गने सीप, 

ग. नर्क्षकमा नवद्याथमीकको नसकाइ 
मूल्याङ्कन, उपलधध पा्य–सामग्री 
तथा प्रनवनधले सहयोग गरे/नगरेको 
मूल्याङ्कन गनशसक्न े र नयाँ 
आवचयकता पनहचान गनशसक्ने सीप 
वा कला,  

घ. स्त्थानीयस्त्तरमै उपलधध भएसम्म कम 
खनचशलो हनुगेरी उपयकु्त 
अनकुूलतालाई समेत ध्यान नदई 
प्रनवनधका सामग्रीहरू नवकास गनश सक्न े
सीप वा कलासमेत नर्क्षकमा जरुरी 
हनु्छ । 

कविता 

   ववनय 
प्रर्य पिाल शे्रष्ठ, सानेिा  
 

आऊ न आऊ ह ेशम्भु ! हामीलाई शरणमा लेऊ,  

तनको आँखामा ज्योवत छैन मनमा दशशन दऊे । 

 

कस्तो बन्यो यो सामाविक संरचना हाम्रो  

पढे–लेखेका मान्छेको पवन हृदय अवत चाम्रो । 

 

लौ न आऊ ह ेप्रभु ! डुब् न ैलायोयो ना ,  

सबैलाई चेतनाको सही मार्श बताऊ । 

 

तारा खसाल्ने भाषण र्छशन् मीठा कुरा भन्छन्,  

अपाङ्र्लाई दोस्रो दिाशको नार्ररकझै ठान्छन् । 

 

लौ न आऊ ह ेप्रभु ! हाम्रो हात समाऊ, 

घात–प्रवतघातको िेदनाले लड्खडायो पा  । 

 

धेरै बने वनयम–नीवत धेरै बने कानून,  

कायाशन्ियन कैले हुने वतनी आफैं  िानून् । 

 

लौ न आऊ ह ेप्रभु ! शीतल मलम लर्ाऊ,  

सहन धेरै र्ाह्रो भयो चहराइरह् यो घा  । 

 

संविधानको धारा फेररन्छ वतन्लाई अप्ठ् यारो पदाश, 

यद्यवप, कुनै मतलब छैन अन्धा–अपाङ्र् मदाश । 

 

लौ न आऊ ह ेप्रभु ! हाम्रो साथमा आऊ,  

संविधानमा लेवखएका  

अपाङ्र्हरूको अवधकार  

कायाशन्ियन र्राऊ । 
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“अपाङ्गता भएका व्यनक्त” भन्नाल े
र्ारीनरक, माननसक, बौनद्धक वा 
इनन्द्रयसम्बन्धी दीघशकालीन अर्क्तता वा 
कायशगत सीनमतता (फङ्सनल इम्पेनरमेन्ट) र 
नवद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यनक्तसरह 
समान आधारमा पूणश र प्रभावकारी ढङ् गमा 
सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्त सम्झनुपछश 
भनी पनरभाषा गनरएको छ । 

माननस हुकश ने बढ्ने िममा सामान्यत: 
र्रीरको कुनै एक वा त्योभन्दा बढी अङ् गमा 
आउने नवचलन र माननसकरूपमा राम्रोसुँग 
नवकास हुन नसक्नुलाई अपाङ् गता भननन्छ ।  

कुनै पनरवारमा यस्त्ता अपाङ्गता भएका 
बालबानलका देनखएमा समाजमा अपहेनलत 
हुने डरले लुकाएर रा्ने गरेको पाइन्छ । 
कतै जानेर वा नजानेर अपाङ्गता भएकाहरू 
समाजमा अपहेनलतरूपमा रहेका छन् । 
र्ारीनरक कमजोरी त्यसै त पीडाप्रद 
भइरहेका अपाङ्गता भएकाहरूलाई समाजमा 
अपहेनलत हुुँदा झन पीडा थनपन्छ । 

अपाङ्गता भएकाहरूमा र्ारीनरकरूपमा केही 
कमजोरी रहे पनन माननसकरूपमा पणूशत: काम गनश 
सक्षम हुन्छन् भन्न े सचेतना समाजमा फैलाउनु 
आवचयक छ । झमक नघनमरे यस्त्त ै र्ारीनरक 
कमजोरी भएकी एक नागनरक हुनुहुन्छ तर 
उहाँको चेतना र्नक्त र ज्ञानल ेगदा आज उहाँका 
दजशनौुँ सानहनत्यक कृनत र हजारौुँ लखे पनढरहेका 
छौुँ । त्यस्त्त ै डा. कमल लानमछाने दृनरटनबहीन 

अवसरको खााँचो 
रमा पौडले ’प्रभात’ 

भएर पनन नवद्यावानरनध गनरसक्नुभएको छ । 
नघनमरे र डा. लानमछाने जस्त्ता एकाध सफल 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरू अगानड आएको 
दे् दादे् दै पनन समाजमा अपाङ्गता 
भएकाहरूलाई ननकै अपहेलनाको रूपमा हेनरने 
उदाहरण हाम्रो सामाजमा रहेका छन् । 

त्यसो त सफलता प्राप्त गनश के 
अपाङ्गता भएका, के साङ् ग, सबैले अथक 
मेहनत त गनैपछश । त्यसमा पनन अपाङ्गता 
भएकाहरूलाई पनरवार र समाजको नवरे्ष 
साथ र सहयोगको आवचयकता रहन्छ । १३ 
वषे सुननता तामाङ (तनस्त्बर २) लाई दुवै 
खुट्टा नभएका कारण नवद्यालय जान 
अनभभावकको सहयोग आवचयक पछश । 
बाटोमा न वलनचयरमा नहंड्दै गदा अरूले 
असहयोग गदा ननकै गाह्रो हुने उहाँ 
बताउनुहुन्छ ।  

कृनत्रम खुट्टा रा्न अपाङ् ग बाल 
अस्त्पताल तथा पुनःस्त्थापना केन्द्र 
(एचआरडीसी) बनेपामा उपाचाररत उहाँ 
काठामडौंमा कक्षा ६ मा पढ्नुहुन्छ । पढाइ 
सकेर आफू जस्त्तै अपाङ्गता भएकाहरूको 
उपचारमा सहयोग गने स्त्वास्त््यकममीक बन्ने 
उद्देचय रहेको बताउने उहाँलाई पनरवारको 
पूणश सहयोग रहेको छ । 

नवनोद खत्री (तनस्त्बर १) १४ वषशका हुनुभयो । 
अघाखाँची नजल्लाको अड्गरुी– ४ मा स्त्थायी घर 
भएका उहाँ राम्रोसुँग बोल्न सक्नुहुन् न । आुँखा 
टडेो छ । माननसकरूपमा अस्त्वस्त्थ हुनुहुन्छ । 
उहाँकी आमाको सानैमा मतृ्यभुयो भने हालमैात्र 
उहाँका वुवाको पनन मतृ्यभुयो । काका केर्व 
खत्रीसुँग बस्त्ने उहाँ नहड्न सक् नुहुन्छ तर 
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सहयोगीको ननयन्त्रणनबना स्त्वतन्त्ररूपमा अरू 
काम गनश सक् नुहुन् न । यनतबलेा उहाँ असहाय 
हुनुभएको छ । नवकट गाउुँमा भएका कारण 
नवद्यालयको मखु ैनदखेकेा उहाँ अनहल ेकाकाका 
लानग बोझ बन् नुभएको छ । काकाको पनन 
आनथशक अवस्त्था राम्रो नरहेको जानकारी स्त्थानीय 
तलुसा पौडलेल ेनदनुभएको छ । 

त्यस्त्तै, इनन्दरा भुसाल (तनस्त्बर ३) सात 
वषशकी हुनुभयो । उहाँका दुवै घुुँडादेनख 
मानथबाट हड्डी घुमेकाले नहड्न सक्नुहुन् न । 
हेदा नचनटक्क राम्री उहाँ राम्रोसुँग बोल्न, 
सुन्न र दे्न सक्नुहुन्छ । नवद्यालय घरबाट 
टाढा रहेको र पनरवार कृषक भएकाले 
उहाँले नवद्यालय जाने अवसर पाउनुभएको 
छैन । नछमेकी दाजु, नददी र आफ्ना 
भाइबनहनीको देखानसकीबाट आफ्नो नाम 
ले्न सक्नुहुन्छ । उहाँलाई कसैल े
नजस्त्क्याएको मन पदैन ।  

ज ेसनेु पनन नछट् ट ै अनुकरण गने उहाँको 
नसकाइ क्षमता रहेको छ तर अघाखाँचीमा यस्त्ता 
अपाङ्गता भएका बालबानलकालाई राखरे 
अध्यापन गराउने नवद्यालय नभएका र बानहर 
रा् न पनरवारको आनथशक अवस्त्था कमजोर रहेको 
बताउनुहुन्छ उहाँका बवुा कमलप्रसाद भसुाल । 
हाल उहाँ अपाङ् ग बाल अस्त्पताल तथा 
पनुःस्त्थापना केन्द्र बनेपामा उपचाररत हुनुहुन्छ ।  

अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने नेपाल 
सरकार, कुनै संस्त्था वा सरोकारवाला 
ननकायले उहाँ र उहाँजस्त्ता अपाङ्गता 
भएकै कारण नर्क्षाको अवसरबाट वनञ् चत 
बालबानलकाको नर्क्षा–दीक्षाको व्यवस्त्था 
नमलाइनदएमा हजारौुँ अपाङ्गता भएका 
बालबानलका लाभानन्वत भई भनवरयमा 
रारिका सक्षम नागनरकका रूपमा उपनस्त्थत 
हुने नथए । 

पन्र वषशका अघशखाँची ननवासी भक्त 

पनरयार  र काभे्रपलाञ्चोक ननवासी १४ 
वषशका कृरण मगर (तनस्त्बर ४) यनतबेला 
अपाङ् ग बाल अस्त्पतालमा उपचार 
गराइरहनु भएको छ । भक्त कक्षा १० र 
कृरण कक्षा ८ का नवद्याथमीक हुनुहुन्छ । 
उहाँहरू दुवै जनाका खुट्टाका पाइताला 
घुमेका कारण ३ देनख ६ मनहनासम्म 
अस्त्पतालमै बस्त्नुपने भएको छ । उहाँहरू 
पनन ननम्न आनथशक अवस्त्था भएका 
पनरवारका बालक हुनुहुन्छ । 

यी त केही र्ारीनरक तथा माननसक 
अपाङ्गता भएका बालबानलकाका उदाहरण 
हुन् । नेपालमा यस्त्ता अपाङ्गता भएकाहरू 
२०६८ को जनगाणना अनुसार १.९४ प्रनतर्त 
(सय जनामा झन्डै दुई जना) रहेका छन् । 
यस्त्ता अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरू कुनै न 
कुनैरूपमा पनरवार तथा समाजबाट प्रतानडत 
पाइन्छन् । सामान्यरूपमा दैननकी चलाउन 
अप्् यारो पनररहेको अवस्त्था छ । त्यसैले 
समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूको स्त्वास्त््य, नर्क्षा, जीवनननवाह, 
सर्क्तीकरण र सामानजकीकरणका लानग 
सम्बनन्धत ननकायले पहल गनुश आवचयक छ । 
अपाङ्गता भएकाहरूलाई नर्क्षा, स्त्वास्त््य, 
रोजगारी तथा सीप नसकाउने जस्त्ता अवसर 
राज्यले नसजशना गरेमात्र मानथका उदाहरणमा 
प्रस्त्तुत गनरए जस्त्ता हजारौं अपाङ्गता भएका 
बालबानलका लाभानन्वत हुनेछन् । चौनबसौुँ 
अन्तरानरिय अपाङ्गता नदवस २०१५ नडसेम्बर 
३ मनाइरहुँदा यस्त्ता अपाङ्गता भएकाहरू 
पनन समावेर् भएमात्र ’अथशपूणश 
समावेर्ीकरण : सबै क्षमताका व्यनक्तहरूका 
लानग पहुुँच र सर्क्तीकरण’ नाराले 
साथशकता पाउनेछ । यसबाटमात्र अपाङ्गता 
समाजका लानग बोझ होइन भन्ने कुरा 
प्रमानणत हुनेछ । 
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रू पन्देहीको सौराह फसानटकर गानवस– १ 
की आनर्का थापा र्ारीनरकरूपमा 

अपाङ्गता भएकी व्यनक्त हुनुहुन्छ । उहाँल े
अनघल्लो वषश नै गाउुँ नवकास सनमनतबाट 
नसफानरस बनाई मनहला तथा बालबानलका 
कायालय भैरहवाको समन्वयमा नजल्ला 
प्रर्ासन कायालयबाट ‘ख’ वगश अथात नीलो 
काडश बनाइसक् नु भएको छ । पूणश अपाङ्गता 
भएकी उहाँले नपेाल सरकारले प्रदान गन े
"नीलोकाडश’ प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यनक्तल े
पाउने सामानजक सुरक्षा भत्ताका लानग 
गानवसमा नववरण भरेर पठाए पनन एक वषशमा 
उहाँल े कुनै पनन सामानजक सुरक्षा भत्ता 
पाउनुभएन । 

श्रीमान र श्रीमती दुवै नै अपाङ्गता 
भएका सौराह फसानटकर गानवस– १ कै 
रूपनारायण चौधरी र लुदी चौधरीको पनन 
नीलो काडश छ । उहाँहरूले नजल्ला नवकास 
सनमनतबाट सरकारी ननयम अनसुार 
मानसकरूपमा ३०० रूनपयाँ सामानजक सुरक्षा 
भत्ता पाउनपुन ेहो तर काडश बनाएर नववरण परे् 
गरेको एक वषशसम्म पनन पाउन सक् नुभएको  
छैन ।  

त्यही गानवसकी मायाँ नब.क. को पनन 
अवस्त्था त्यस्त्तै छ । उहाँहरू सबैल े डेढ वषश 
पनहला नै नजल्ला प्रर्ासन कायालयबाट 
अपाङ्गता पनरचयपत्र बनाउनुभएको छ । 
पनरचयपत्रमात्र होइन सामानजक सुरक्षा भत्ताका 

लानग गानवसमाफश त ननवेदनसमेत नदइसक् नुभएको 
छ । मायाँकी नददी देवी नब.क. भन् नहुुन्छ– "एक 
वषश पनहला नै नीलो काडश भएकाले पाउने भनरे 
खबर आयो । गानवसमा फारम भरेका नथयौं तर 
अनहलसेम्म पाएनौं ।" 

अपाङ्गता समन्वय सनमनत सौराह 
फसानटकरका सनचव नवरणबुहादुर थापाका 

अनसुार, १५३ जना अपाङ्गता भएका व्यनक्त 
छन्, जसमा कनरब दुईनतहाइको नीलो काडश 
बनेको छ । उनीहरूले सामूनहकरूपमै एक वषश 
पनहला गानवसमा ननवेदन नदएका नथए तर 
अनहलसेम्म सामानजक सुरक्षाभत्ता पाएका छैनन् । 

गानवस सनचवले नजल्ला नवकास सनमनतमा 
पठाउनपुन े नववरण नपठाएका कारण उनीहरू 
सामानजक सुरक्षा भत्ताबाट बनञ् चत हुनपुरेको  
हो । ४ मनहना पनहला गानवस सनचव रहेका 
नवरणपु्रसाद पौडेले सरुवा भएर अनहल े
अनग्नप्रसाद पौडेल आउनुभएको छ । सौराह 
फसानटकर गानवसका सनचव पौडले नजल्लामा 

अपाङ्र्ता भएका व्यविहरू 

एत्ताबाट बञ् चत 
 कृष्ण खनाल, बिुवल 

फिचर 
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अनहले पनन ‘कोटा नसस्त्टम’ नहटेको भन्दै नीलो 
काडश भएका अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूल े
सामानजक सुरक्षा अन्तशगतको भत्ता नपाएको 
दाबी गनुशहुन्छ । 

नेपाल सरकारले सामानजक सुरक्षा भत्ता 
नवतरण कायशनवनध– २०६९ सालमै जारी गरी 
सम्पणूश नजल्ला नवकास सनमनतलाई ननदेर्न गररे 
नीलो काडश पाएका अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तहरूलाई सामानजक सुरक्षा भत्ता उपलधध 
गराउन,ु त्यसको आवचयक त्याङ्क समाज 
कल्याण मन्त्रालयमा परे् गनुश भन्दै पनरपत्र 
गरेको छ । यो कुरा अनहलेसम्म पनन गानवस 
सनचव पौडेललाई जानकारी रहेको पाइुँदैन । 
उहाँले कुराकानीका िममा भन् नुभो– "नजनवसमा 
‘कोटा नसस्त्टम’ छ । त्यस अनुसार पाउनेल े
अनहल े पनन पाएका छन ् । नीलो काडश भएका 
सबलैे पाउने कुरा होइन होला ।" 

उहाँका अनसुार, सौराह फसानटकर 
गानवसबाट अनहलेसम्म १० जना अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तले सामानजक सुरक्षा भत्ता पाएका 
छन्, जसमा ३ जना पणूश अर्क्त अपाङ्गता 
भएका व्यनक्त (रातो काडश भएका) हरूले मानसक 
१ हजार र अन्य ७ जना अनत अर्क्त 
अपाङ्गता भएका (नीलो काडश) ले मानसक ३०० 
का दरले सामानजक सरुक्षा भत्ता पाएका छन् । 

नजल्ला नवकास सनमनत रूपन्देहीका 
सामानजक सरुक्षा र्ाखाका पनञ् जकानधकारी 
कृरणप्रसाद पाण्डे नीलो काडश भएका अपाङ्गता 
भएका सबै व्यनक्तल े सामानजक सुरक्षा 
अन्तगशतको मानसक ३०० रूनपयाँ भत्ता पाउन े
बताउनुहुन्छ । उहाँल े केही वषश पनहला 
रूपन्देहीलगायत देर्ैभनर कोटा प्रणाली अनसुार 
अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूलाई भत्ता नवतरण 
गदै आइएको तर कायशनवनध– २०६९ पनछ कोटा 
प्रणाली खारजे भएर मन्त्रालयबाटै पनरपत्र 
आएको जानकारी नदनुभयो । उहाँल े भन् नुभयो– 
"सबै गानवस, नगरपानलका र नजनवसमा नेपाल 
सरकारले नै प्रत्यके वषशको मनङ्सर १ देनख ३० 
गतेनभत्र नीलो र रातो काडश भएका अपाङ्गता 

भएका व्यनक्तहरूले सामानजक सुरक्षा भत्ताका 
लानग ननवेदन नदनुपछश अनन भत्ता नपाउन ेभन् ने 
कुरा छैन ।" 

उहाँले नजल्ला नवकास सनमनतले सम्पणूश 
उपमहानगरपानलका, नगरपानलका, गानवसलाई 
प्रत्येक वषश मनङ्सर मनहनाभनरमा रातो काडश 
बनाएका र नीलो काडश बनाएका अपाङ्गता 
भएका व्यनक्तहरूको लगत सङ् कलन गरी 
मन्त्रालय र नजनवसमा पठाउने भनेर ननदेर्न 
नदएको जानकारी नदनुभयो । यनद गानवस सनचव 
र नगरपानलकाबाट नढला गरेर ननवेदन आएमा 
मन्त्रालयको ननयम अनसुार भत्ता पाउनबाट 
बनञ् चत हुने र अको वषशमात्र उनीहरूले भत्ता 
पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँल े
भन् नुभयो– "अपाङ्गता पनरचयपत्र ‘क’ रातो र 
‘ख’ नीलो भएका व्यनक्तहरूले मनङ्सर मनहनामा 
गानवस, उपमहानगरपानलका र नगरपानलकामा 
गएर नागनरकता र नागनरकता नभएमा जन्मदता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप र काडशको प्रनतनलनपसनहत 
ननवेदन नदनपुछश ।" 

कुनै कारणले छटुेको भए अको वषश स्त्वय ं
अपाङ्गता भएका व्यनक्त वा अनभभावकहरूल े
गानवस, उपमहानगरपानलका र नगरपानलकामा 
मनङ्सर मनहनामा ननवदेन नदनपुछश । यनद 
गानवस सनचव वा वडा सनचवको लापरवाहीका 
कारण नजनवसमा नववरण जम्मा हुन नसकेमा 
गानवस वा वडा सनचवल े नै नजम्मेबारी नलनपुन े
पनञ् जकानधकारी पाण्डकेो भनाइ रहेको छ ।  

मनहला तथा बालबानलका कायालयकी 
प्रमुख उषा रावलका अनसुार, रुपन्देही नजल्लामा 
५ हजार ५८ जना अपाङ्गता भएका व्यनक्तल े
पनरचयपत्र नलएका छन् । यो त्याङ्क अनसुार, 
अझै आधाभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यनक्तल े
पनरचयपत्र नलएका छनैन् । "ख’ वगशको 
अपाङ्गता पनरचयपत्र नलने अपाङ्गता भएका 
व्यनक्तको सङ््या ७३२ रहेको छ । तर, "ख’ 
वगशबाट सामानजक सुरक्षा भत्ता नलन े
व्यनक्तहरूको सङ््या जम्मा २१० मात्र छ ।  

फिचर 
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