
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन कसरी गन े

तपााँइ हामीले जानरे वा नजानरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मन दखु्ने गरी वा आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी क्तवक्तभन्न गलत 

शब्दावलील ेसम्बोधन गरररहकेा हुन सकछछ ाँ । तसथथ यस्ता गल्तीहरूबाट मुि हुन तलका सन्दशेमा राम्ररी ध्यान ददनुहोला ।  

सम्बोधन गन ेशब्द  दियात्मक सीक्तमतताहरू (Functional Limitations)  

दकृ्तिक्तवहीन चस्मा प्रयोग गदाथ पक्तन वस्तुको रङ, रूप, आकार, आकृक्तत वा प्रकार छुट्याउन नसके्न । दवैु आाँखाले पुरै दखे्न 

नसके्न । हहडडुल गनथ मानव पथप्रदशथक वा सेतो छडीको प्रयोग गन े  

न्यून दकृ्तियुि व्यक्ति चस्मा प्रयोग गरेर वा नगरे पक्तन नक्तजकबाट ठुलो वस्तुको आकार र रङ छुट्याउन सके्न, सानो वस्तु देख्न वा 

साना अक्षरहरू पढ्न अवरोध हुने । ठुला वस्त ु वा अक्षर आाँखाको नक्तजक लगेर पढ्न सके्न, सेतो छडी 

नक्तलइकन पक्तन सामान्य हहडडुल गनथ सके्न, २० दिटभन्दा कमको दरुीबाट हातको औ ाँला छुट्याउन सके्न   

शारीररक अपाङ्गता 

भएका व्यक्ति 
हात, खुट्टा, ढाड, हाड, जोनी, माांसपेशी, नसालगायत अन्य अङ्ग वा प्रणालीहरूमा आांक्तशक वा पूणथ 

रूपमा क्षक्तत पगुी अङ्गहरू चलाउन, हहडडुल गन,े हात खुट्टा चलाउन समस्या वा करठनाइ हुने । उमेर 

पुक्तगसकेको तर ४ दिट भन्दा सानो (होचा पुड्का) व्यक्ति   

बक्तहरा पुरै सुन्न र बोल्न नसके्न, आवाज केही मात्रामा आउने भए पक्तन त्यो अस्पि र नबुक्तझने हुने, बोल्न सके्न तर 

सुन्न चाहह पुरै नसके्न, श्रवण यन्त्र लाएर पक्तन सुन्न नसके्न, सञ्चारका लाक्तग साङ्केक्ततक भाषा प्रयोग गनुथपन े 

सुस्तश्रवण कान कम सुन्न ेवा नक्तजकबाट आएको ठुलो आवाज सुन्न सके्न, स्पि बोल्न सके्न तर सानो वा सामान्य स्वरमा 

बोलेको सुन्न नसके्न, श्रवण यन्त्र लगाएर सुन्न सके्न व्यक्ति   

स्वर बोलाइसम्बन्धी 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति 
सुन्न सके्न तर स्वर र बोलीमा मात्र समस्या भएको, बोल्न वा शब्द उच्चारण गनथमा करठनाइ हुने वा अक्षर 

वा शब्द दोहोयाथएर वा भकभकाएर बोल्ने, ओठ वा तालु िाटेर बोल्न अवरोध हुने, क्तवक्तभन्न कारणल े

कृक्ततम स्वर यन्त्र प्रयोग गनुथपने   

बछक्तिक अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति  
उमेर अनुसार क्तसकु्नपने कुराहरू क्तसक्न वा गनुथ पने दियाकलापहरू गनथ नसके्न, उमेर बढ्दै गए पक्तन व्यवहार 

सानै बच्चाको जस्तो रहन,े क्तसक्न सके पक्तन क्तसकाइमा दढलाइ हुने र एउटा क्तनक्तित समय पक्तछ क्तसकाइ अक्तघ 

बढ्न नसके्न व्यक्ति  

अरटजम  सामान्य सञ्चारमा करठनाइ हुन,े सामाक्तजक व्यवहार गनथ करठनाइ हुन,े एउटै दियाकलाप दोहोयाथइरहने, 

दशृ्य र तक्तस्बरहरूको माध्यमबाट क्तसक्न सके्न वा सञ्चार गने, एकलै बस्न मन पराउन े    

मनोसामाक्तजक अपाङ्गता 

भएका व्यक्ति 

क्तवक्तभन्न कारणल ेमानक्तसक अवस्थामा क्तवचलन आई दैक्तनक जीवनका कृयाकलापहरू र जीवनका क्तवक्तभन्न 

पक्षहरूमा सहभागी हुन अवरोधहरूको सामना गनुथपन े  

श्रवणदकृ्ति क्तवहीन आाँखा नदेख्न,े बोल्न नसके्न र कान सुन्न समते नसके्न व्यक्ति   

अपाङ्गता भएका व्यक्ति माक्तथ उल्लेख गररएका व्यक्तिहरूलाई समग्रमा सम्बोधन गदाथ प्रयोग हुन ेशब्द (साझा शब्द) 

अपाङ्गता नभएका व्यक्ति माक्तथ उल्लेख गररएका क्तवक्तवध प्रकृक्ततका अपाङ्गताको अवस्थामा नरहकेा व्यक्तिलाई सम्बोधन गनथ प्रयोग 

गररन ेशब्द 

हमेोिेक्तलया अनुवांशीय असरका कारण रगतमा हुने  फ्याकटरमा क्तवचलन आई रगत जम्न ेकायथमा समस्या उत्पन्न हुन े

शारीररक अवस्थाको व्यक्ति  

 


