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प्रकाशकी्य 

रावट्रिय अपाङग महासं्घ नेपालले आफुले गरेका काम, 
वसकाई र उपलबिीहरूलाई वववभन्न माधयमहरूबाट 

सद्य सं्था, अपाङगता भएका वयवकत र आम जनसमुदायमा 
पुर् याउन वनरनतर प्रयासहरू गवररहेको छ । हामीले गरेका 
राम्ा अभयास, प्रयोग गरेका सफल पददवत र तवरकाहरूबाट 
हाम्ा सद्य सं् थाहरूले वसकन पाउन भन्ने हाम्ो ्ाहना पवन 
हो । पवछललो समयमा महासं्घले समपन्न गरेका जनवकालत 
(Advocacy) का कामहरूवाट नीवतगत तहमा वनकै राम्ा 
उपलबिीहरू हावसल भएका छन् यददपी वतनको प्रभावकारी 
कायवानवयनको लावग अझै हामीले िेरै काम गन्श वाँकी नै छ । 

महासं्घको नेतृतवमा भएका जनवकालतका कामहरूमा 
सद्य सं् थाहरू लगायत यस के्त्रमा काम गनने सबै 
सं् था, समुह र वयवकतको समेत िेरै ठूलो योगदान रहेको 
छ । हामीले गरेका कामहरूको पवरणा्वरूप  संवविानमा 
हाम्ा केवह महतवपूण्श अविकारहरू सुवनव््त भएका छन् 
भने अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकार समबनिी 
महासवनिलाई कायवानवयन गन्श सरकारले छुटटै ऐन समेत 
पावरत गवरसकेको छ ।  यसैगरी वरक्ा मनत्रालयले समावेरी 
वरक्ा नीवत लागू गवरसकेको छ ।



जनवकालतका कामहरू गदवा हामीले केवह वनकै राम्ा 
अनुभव र वसकाइहरू हासील गरेका छौँ । साथै जनवकालत 
वा पैरवी गन्श वववभन्न तवरका र पददवतहरूको पवन उपयोग 
गरेका छौँ जुन वनकै प्रभावकारी पवन दवेखएका छन् । यी 
अनुभव तथा वसकाईहरू र प्रभावकारी पद्धवतहरूलाई वलपीवद्ध 
गरेर सद्य सं्था लगायत सबैको पहुँ्मा पुर् याउन सकदा 
भोवलका वदनहरूमा प्रदेर तथा ्थानीय तहमा गवरने पैरवी 
वा जनवकालतका कामहरूमा ठूलो मददत पुयवाउनुका साथै 
सद्य सं्थाको क्मताको पवन ववकास हुनछ भन्न े हाम्ो 
वव्वास हो ।

यसै आव्यकतालाई मधयनजर गरी हामीले गरेका काम 
र अनुभववाट भएका वसकाइहरूलाई समेटेर  महासं्घ आफनो 
२५ वष्श पुगेको एउटा महतवपूण्श अवसर पारेर यो सामग्ी 
यहाँहरू समक् पव्कने मौका पाएको छौँ र हामी यसमा 
गौरवावनवत छौँ । हामीलाई वव्वास छ, यो सामग्ी खास 
गरेर तपाईंहरुको काय्शक्ेत्रमा अपाङगता भएका वयवकतहरुको 
अविकारका लावग  प्रमाणमा आिावरत जनवकालतका 
योजना वनमवाण गन्श र तयसलाई कायवानवयन गनने ववषयमा 
क्मता ववकास गन्श मददत गननेछ र हामी आरा गछ्छँ, यस 
सामग्ीको प्रयोग यहाँहरूले सकेसमम िेरै गनु्शहुनेछ र य्ता 
सामग्ीहरूको प्रकारनमा हामीलाई उपयोगी र र्नातमक 
सुझावहरू पठाउनुहुनेछ । 

िनयवाद !

सुदश्शन सुवेदी 
केनद्रीय अधयक्

रावट्रिय अपाङग महासङ्घ - नेपाल              



अपाङ्गता भएका व्यक्तहरूको अधिकारका लाध्ग जनवकालत 5

जनवकालतका सदै्ाक्तक पक्ष

खण्ड 
क

सामाजिक हलचल विना सितन्त्रताको कुरा गनुनु खनिोत विना बाली ललने िा बादलको 
गिनुन विना िरानु हुन््छ भन्ने सोच राखनु िसततै हो । संघरनु विना प्रगतत संमभि ्छतैन 
। यो इततहासमा न कहहलयतै भयो न अहहले ्छ न कहहलयतै हुने्छ ।

- फेड्रिक एङगेलस



6 अपाङ्गता भएका व्यक्तहरूको अधिकारका लाध्ग जनवकालत

१. अथ्श र पररभाषा 

समतामुलक समाजको ववकासलाई गवत वदने र मानव अविकारको प्रतयाभूवत 
सवहत सबै नागवरक वा जनताका हकहरूलाई समान रूपमा ्थावपत गनने उददे्यले 
वववभन्न नीवत, कानुन, वनयम, संर्ना र प्रकृयाहरू बनाइएको भएतापवन वववभन्न 
कारणहरूले हाम्ो ज्तो अलप ववकवसत वा ववकासोनमुख देरमा वतनीहरूको 
प्रभावकारी काय्शनवयन भएको पाइँदैन  । यसको प्रतयक् प्रभाव जनतामा पछ्श र वववभन्न 
वग्श र समुदायका मावनसहरू यसको नकारातमक पवरणामबाट ग्वसत हुन पुगछन् । अझ 
खास गरेर कानुन र नीवतहरूको कमजोर कायवानवयनको वरकार मवहला, गरीव तथा 
ववपन्न वग्श, बालबावलका, वववभन्न जातजावतका मावनसहरू, श्रवमक, दवलत, अपाङगता 
भएका वयवकत लगायत पनने गछ्शन् । कवतपय अव्थामा उपयुकत कानुन, नीवत, 
वनयम र संयनत्र वा संर्नाको अभावमा पवन वववभन्न वग्श र समुदायका मावनसहरूले 
असमान वयवहार, वववभन्न प्रकारका सामावजक ववभेदको वरकार हुनुपनने र ववकासको 
प्रवतफलबाट पछावड पनु्शपनने पवरव्थवत रहेको हुनछ ।

नीवत वनयमहरू कायवानवयन नभएर होस् वा नीवत वनयमहरूको अभावमा होस्, 
अप्ठयारो, जोवखमपूण्श, अनयाय वा ववभेदको पवरव्थवतमा रहेका नागवरकहरूले ् वतनत्र 
रूपमा ्वयं संगवठत भएर वा अनय माफ्श त आफनो समान हक तथा अविकार ्थावपत 
गन्श वा आफना आवाजहरू सुनाउन राजयका वववभन्न वनकायहरूलाई जायज र नीवत 
सममत दवाव वदने वा प्रभाव पानने काम सवदयौँ देवख संसारका सबै लोकतावनत्रक र 
मानव अविकारप्रवत प्रवतवद्ध देरहरूमा गददै आएका छन् । यसरी संगवठत रूपमा प्रभाव 
पानने वा साव्शजवनक दवाव वदने रैली वा तवरकाहरू लोकतावनत्रक र अनरुावसत हुनछन् 
जसलाई अंग्ेजी भाषामा Advocacy भन्ने गवरनछ । नेपालमा एडभोकेसी गैर सरकारी 
क्ेत्रमा ्थावपत सं् थाहरूले िेरै गनने गछ्शन् र तयसमा पवन रोषण, अनयाय, ववभेद वा 
उपेक्ामा परेका समुदायका वयवकतहरू ्वयमले ्थापना गरेका सं्थाहरू यो काममा 
िेरै संलगन देवखएका छन् । एडभोकेसीलाई नेपाली भाषामा के भन्ने बारेमा कुनै एक 
मत छैन । कसैले “पैरवी” मात्र भन्ने गरेका छन् भने कसैले “जनपैरवी” पवन भन्ने गछ्शन् 
। यसैगरी केही सं् थाहरूले यसलाई “जनवकालत” भन्ने गरेका छन् भने कतै कतै 
“अविवा्न” भन्ने रबदावली पवन प्रयोगमा रहेको पाइनछ । रावट्रिय अपाङग महासं्घ 
नेपालले भने “जनवकालत” भन्ने रबदावलीलाई अपनाएको छ ।   
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जनवकालत (Advocacy) भनेको सािारण अथ्शमा वववभन्न सं्घसं्था वा वग्श र 
समुदायका मावनसहरूले नीवत वनमवाताहरुलाई आव्यकता अनुसारका उपयुकत 
नीवतवनयमहरु वनाउन र भएका नीवत वनयमहरुको वयवहावरक रुपमा प्रभावकारी 
कायवानवयन गन्श गराउन तफ्श  स्ेत, उनमुख (Influence) र अवभप्रेवरत गराउनका लावग 
संगवठत रुपमा प्रयोग गनने एउटा रणनीवत हो । जनवकालत गनु्श भनेको आफनो वग्श 
वा समुहको अविकारको रक्ा गन्श, आवाजहरू ्थावपत गन्श, आफना सवालहरूमा 
समबवनित वनकायको धयानाकष्शण गन्श र थप अविकार प्रापत गन्श गवरने सामवुहक तर 
कानुन वा नीवत सममत प्रयास हो । नीवत र कानुनवभत्र रहेर तक्श सङगत प्र्तुवतबाट 
कुनै खास सवालमा देखापरेका वािाहरू हटवाई नीवत, वनयम, प्रवरिया र पवरवत्शन 
लयाउन गवरने प्रयास नै जनवकालत हो । जनवकालतलाई वबवभन्न ववद्धान र यस 
ववषयमा काम गनने सं्थाहरूले आ-आफनै तवरकाले पवरभावषत गरेका छन् । 

जनवकालत भनेको अविकारबाट बंव्त नागवरकहरुले रवकत समवनिलाई 
रुपानतरण गददै आफना अविकारलाई उपभोग गनने वातावरण बनाउन संगवठत रुपमा 
सं्ालन गनने राजनीवतक प्रवरिया हो । जनवकालत प्रवरियाको मुल धयेय भनेकै 
समवनिीत भुकतभोगीहरुको फाइदाका लावग उवनहरुकै प्रयासबाट नीवतगत पवरवत्शन 
लयाएर तयसको प्रभावकारी कायवानवयन गराउनु हो । य्ता पवरवत्शनहरु सरकारी तथा 
वनजी दुवैक्ेत्रमा हुनसकछन् । 

- (द एवरयाज फाउनडेरन, कोट्टावरका)

भैरहेका कुनै पवन नीवत वनयम र वतनको कायवानवयनमा संर्नागत पवरवत्शन 
लयाउन गवरने एउटा संगवठत प्रयासलाई नै जनवकालत भवननछ । 

- (मेउथी याजेनाई रो्मेन)

सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी सं्थाहरुका नीवत (policies) अव्था (positions) 
र काय्शरिमहरुमा पवरवत्शन लयाउने उददे्यले गवरने एउटा काय्श (action) हो । नयावयक 
र समतामुलक समाजको ्थापनाका लावग प्रजातावनत्रक प्रवरियाहरुको माधयम द्धारा 
नीवत वनयमहरुको वनमवाण र कायवानवयनका लावग गवरने एक संगवठत प्रयास र काय्श 
नै पैरवी हो । 

- Advocacy Institute, Washington DC) 
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२. अदालतमा ्गररने वहस वा वकालत र जनवकालतमा समानता 
र सभ्नता 

दवुमैा रहेका समानताहरू
  
अदालतमा गवरने वहसहरू पवन कानुनको उलं्घन, अप्लन, दुरूपयोग वा कुनै 

वयवकत वा सं्थालाई परेको अनयायसँग समबवनित हुनछन् । जनवकालत पवन ववद्यमान 
कानुन र नीवतलाई नै धयानमा राखेर गवरनछ र वववभन्न वग्श वा समुदाय मावथ भएको 
ववभेद, अनयाय, कानुन र नीवत अनुसार सेवा सुवविा नपाएका वा कानुनको कमजोर 
कायवानवयन भएका ववषयहरूलाई नै आिार मावननछ ।

  अदालतमा गवरने वकालत वा पैरवी अनयायमा पनने पक्लाई नयाय वदलाए पवछ 
समापत भएज्तै जनवकालतमा पवन अनयाय वा ववभेदमा परेका समुदाय, वग्शको पक्मा 
उपयुकत नीवतगत वनण्शय गवरनछ वा मागहरू समबवनित वनकायबाट पुरा गराइनछ । 

  अदालतमा गवरने वहस वा पैरवीमा तक्श  वा प्रमाणको सहयोग वलए ज्त ै
जनवकालतमा पवन तक्श , तथय, तथयाङक र अधययन अनुसिंानमा आिावरत प्रमाणहरूको 
सहयोग वलइनछ । 

  अदालतमा गवरने वहस वा वकालतमा र जनवकालत दुवैमा योजना वनमवाण 
गरी ्रणवद्ध तवरकाले काम गवरनछ । 

दवुमैा रहेका सभ्नताहरू 
  
अदालतमा गवरने वकालत वनव््त वनयमावलीले तोकेको औप्ावरकता र प्रकृया 

पुरा गरेर मात्र गन्श सवकनछ तर जनवकालत गन्श कुनै वनव््त वनयम, औप्ावरकता वा 
प्रकृया पुरा गनु्श पददैन । यो आव्यकता अनुसार फरक फरक ढंगवाट गन्श सवकनछ । 

  अदालतमा वकालत वा पैरवी गनने वयवकत कानुन पढेको, वनव््त रैवक्क 
योगयता प्रापत गरेको र वकालत गनने अनुमवत पत्र वलएको हुनछ भने जनवकालत गनने 
वयवकतका लावग ती कुराहरू आव्यक पददैनन् । 

  अदालतमा वहस वा वकालत गनने वयवकत पेरागत ववज्ञता भएको वयवकत हुनछ 
र उसले आफनो पवरश्रमको पावरश्रवमक वलन सकछ वा वलनछ तर जनवकालत गनने 
वयवकतहरूले सो गरेवापत जसको लावग जनवकालत गवरएको हो उवनहरूसँग कुनै 
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पावरश्रवमक वलँदैनन्  ।
  अदालतमा वहस वा वकालत गवरने ववषयव्त ुवा मुददाहरू िेरैजसो वयवकतगत 

प्रकृवतका र केही साव्शजवनक वहतसँग समबवनित पवन हुनछन् तर जनवकालतका 
ववषयहरू साव्शजवनक र सामुवहक वहतसँग मात्र समबवनित हुनछन् । 

  अदालतमा गवरने वकालत वा वहस वनव््त तोवकएको ्थानमा तोवकएको 
ववविवभत्र रहेर गवरनछ तर जनवकालत कुनै तोवकएको एकै ्थानमा गवरदैन र यसको 
तवरकाहरू पवन फरक फरक हुनछन् । 

    
३. जनवकालतको महतव 

जनवकालत अविकारबाट बवं्त, ववभेदमा परेका वा वववभन्न कारणले अनयायमा 
परेका वा पावरएका समुह/वग्शको अविकार, माग र सवालहरूका पक्मा गवरने काम 
हो । यो एउटा रणनीवत हो जसले नसवुनएका आवाजलाई समबवनित वनकायसमम 
पुयवाउन, समबोिन नगवरएका मागहरू समबवनित वनकायबाट पुरा गराउन, कायवानवयन 
नगवरएका कानुनहरूलाई कायवानवयन गराउन र आव्यक भएका तर नवनेका नीवत 
र कानुनहरू लयाउन राजयलाई प्रभाव पानने काम गछ्श । 

जनवकालतले नीवत वनमवाता, सरोकारवाला वनकायहरुलाई प्रभाव मात्र पाददैन 
काम गन्श अवभप्रेवरत पवन  गछ्श र सकृय हुन मददत गछ्श । जनवकालतमा अनयाय 
वा ववभेदमा परेका मावनसहरूका सामुवहक वा वगगीय सवाल वा मागहरूलाई एवकतृत 
गवरनछ, वव्लेषण गवरनछ, तथय र प्रमाणहरूको सङकलन गवरनछ र तावक्श क ढंगले 
प्र्तुत गवरनछ । जनवकालतमा सवार र सम्याहरूको उठान मात्र नगरेर समािान 
पवन प्र्तुत गवरने हुनाले नीवत वनमवाता, माग पुरा गनने वनकाय वा वनण्शयकतवालाई 
आव्यक वनण्शयहरू वलन सहज हुनछ । जनवकालत गदवा ववभेद वा अनयायमा परेका 
मावनसहरूको समुदाय वा वग्शलाई साथ वलएर र उवनहरूलाई नै पवर्ालन गरेर गवरने 
हुनाले एकावतर ती वग्शहरूको सामावजक रसवकतकरण हुनछ भने अककोवतर यसको 
वव्वसवनयता र कानुनी मानयता ववलयो हुनछ ।  यो एउटा समाज ववकासका प्रकृयाहरू 
वभत्रै पनने एउटा संगवठत गवतवववि हो जसले िारणा, सामावजक समबनि र रवकतको 
समबनि (power relations) मा पवरवत्शन लयाउँदै नागवरक समाजलाई बवलयो बनाउने र 
लोकतावनत्रक पद्धवतलाई फरावकलो र सवल गराउन मद्धत गद्शछ । जनवकालत कुनै 
कुराप्रवत समथ्शन वा ववरोि गनने अथवा पक् वा ववपक् खडा गरी हार जीत गराउने 
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भनदा पवन यस वभत्रका सबै पक्लाई वजतको स्ंघारमा पयुवाउने काम गछ्श । जनवकालत 
नयाय प्रावपतको तावक्श त वाटो भएकोले यसमा वहंसाको कुनै ्थान हुँदैन । यसको 
्वरूप कानुनी, वयवहावरक वा सामावजक कुनैपवन हुन सकछ तर वहंसातमक हुँदैन ।

४. जनवकालत ककन ्गरर््छ ?

नेपालमा वववभन्न स्ंघसं्था वग्श वा समुदायले आफना वववभन्न सवालहरूमा 
देहायबमोवजम कारणहरूले जनवकालत गददै आएका छन् ।  
1. नसवुनएका आवाजहरु उठाइ सरोकारवालाको धयानकष्शण गराउन र समबवनित 

ठाउँमा आवाजहरू पुयवाउन । 
2. सवाल वा सम्याहरूप्रवत वनण्शयकतवा वा नीवत वनमवाताको धयानाकष्शण गराई 

समबोिन गराउन । 
3. माग राखने वा सवाल उठाउने पक् र सो ववषयलाई समबोिन गनने पक् वा 

सरोकारवालाहरू बी् सबैमा जीत वा समझदारीको अव्था सृजना गन्श ।
4. जसको सवाल उसको नेतृतव र प्रवतवनवितव ्थावपत गन्श र ्वयम् उपवेक्त वा 

अनयायमा परेको समुदायलाई आफनो सवालमा ्वयम काम गन्श सकृय गराउन ।
5. वयवहावरक र हकवालाले ्ाहेको ज्तो समािान खोजन र नीवत वनयमहरूमा 

अपेवक्त पवरवत्शन लयाउन । 
6. काय्शनवयन हुन नसकेका नीवत वनयम र कानुनहरूको प्रभावकारी कायवानवयन गराउन ।  

५. नेपालमा अपाङ्गता अधिकारमा ्गररएका जनवकालतको 
महतव 

 नेपालमा रावट्रिय अपाङग महासं्घ नेपाल, यसका सद्य सं् था, वगगीय सं्था, 
वगगीय सञजाल र अपाङगताका सवालमा काम गनने अनय वववभन्न स्ंघ सं्थाहरूले 
अपाङगता भएका वयवकतहरूको हक अविकारका वववभन्न सवालहरूमा सरकार, 
राजनैवतक दल, नीवत वनमवाता, अनतरवावट्रिय समुदाय,  राट्रिस्ंघीय वनकाय, अनतरवावट्रिय 
दातृ वनकाय आवदसँग जनवकालत गददै आएका छन् । यसरी गवरएका जनवकालतका 
कामहरूले मुखय रूपमा देहायबमोवजम लाभहरू भएका छन् । 
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१. अपाङगता भएका बयवकतहरुको सम्या समािान गन्श, वव्ार र भावनालाई 
प्रवतवनवितव गराउन रवकत प्रदान गरेको छ । 

२. अपाङगता अविकारसँग समबवनित सवालहरु समबोिन गन्श रावट्रिय तथा 
अनतरवावट्रिय संवि संझौता, कानुन, नीवत, वनयम अनुमोदन गराउन वा लयाउन 
महतवपूण्श भूवमका खेलेको छ ।

३. सरोकारवाला वनकायसँग समबनि ्थावपत गन्श, उवनहरूलाई अपाङगताको 
सवालमा स्ेत तुलयाएर वयवहारमा पवरवत्शन लयाउन जनवकालतले प्रभावकारी 
कामहरू गरेको छ ।

४. राजयले अपाङगता भएका वयवकतहरूलाई उपलबि गराएका सेवा सुवविाहरूलाई 
कायवानवयन गराउन, आव्यक थप सेवा सुवविाहरू लयाउन र भएका वनयम 
कानुनहरूलाई समयसापके् संरोिन गराउने कामको लावग सरकारको धयानाकष्शण 
गराइ तयसतफ्श  सकृय गराउन जनवकालतको भवूमका प्रभावकारी मावनएको छ । 

५. जनवकालत अपाङगता भएका बयवकतको हकवहत, सुरक्ा र दुबय्शवहार ववरुद्ध 
सरकत आवाज उठाउने आिार बनेको छ । 

६. अपाङगता अविकारको के्त्रमा जनवकालबाट प्रापत केही पवरणामहरू दुरगामी र 
सबैवतर प्ररंवसत भएका छन् । ज्त ैअपाङगता अविकार समबनिी महासवनिको 
अनुमोदन, अपांगता पवर्यपत्रको वयव्था, सामावजक सुरक्ा भत्ा, नेपालको 
संवविान २०७२ मा भएका वयव्थाहरू, अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकार 
समबनिी ऐन आवद केही उदाहरणहरू हुन् ।

७. जनवकालतले अपाङगता भएका वयवकतहरूलाईआफना अविकारहरूको खोजी 
गन्श, मागहरू समबोिन गराउन संगवठत हुन, रुसासन कायम गराउन र वववभन्न 
वनण्शय प्रकृयाहरूमा  प्रवतवनवितव वा सहभागी भई समािानहरू खोजन रसकत 
बनाएको छ । 

८.  जनवकालतले सरकारी वनकाय, राजनवैतक दल, नीवत वनमवाता, नीवज के्त्र 
लगायत अनतरवावट्रिय तथा रावट्रिय गैर सरकारी वनकायहरूलाई अपाङगताका 
सवालहरूको वारेमा वुझन र तयसमा काम गन्श योगदान गरेको छ । 
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जनवकालतको त्यारी, ववधि, 
प्रकृ्या

खण्ड 
ख

(रावट्रिय अपाङग महास्ंघ नेपालले ववगतमा गरेका जनवकालतका 
कामहरू र यसबाट पाएका सफलताहरूको अनुभवमा आिावरत )
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१. जनवकालतको पूव्श त्यारी

जनवकालतका लावग पूव्श तयारी वनकै महतवपूण्श हुनछ । राम्ो पवू्शतयारी नगरी 
गवरएको जनवकालत प्राय असफल नै हुनछ र यसले वववभन्न प्रकारका वववादहरू पवन 
वनमतयाउन सकछ । पूव्शतयारी ववनाको जनवकालत क्वणक ज्तो पवन हुनछ र यसले 
कुनै पवरणाम पवन वदँदैन । जनवकालतका लावग पूव्शतयारी जवत राम्ो गवरनछ तयवतनै 
सफलता हावसल गनने संभावना पवन प्रवल हुनछ । जनवकालतका लावग पूव्शतयारीमा 
ववरेष गरेर देहाय बमोवजम कुराहरूलाई धयान वदनु पछ्श । 

क) सवालको पहहचान र ववशलेषण 

ववना सवालको  जनवकालत अथ्शवहन र पवरणाम वववहन हुनछ । सवाल पवह्ान 
गनु्शभनदा पवहला आफूले जुन वग्श वा समुदायको लावग जनवकालत गन्श खोवजएको हो 
तयो वग्श वा समुदायका सम्याहरूसँग पणू्श रूपमा जानकार हुनुपछ्श । सम्याहरूसँग 
जानकार हुनको लावग समबवनित वग्श र समुदायसँग पयवापत समनवय, अनतरकृया 
र छलफल गनु्श जरूरी हुनछ । सम्या वव्लेषण गदवा तीनवटा कुराहरूमा ववरेष 
धयान वदनुपछ्श । १) मुल सम्या – जुन वावहर देवखनछ र यसले अपाङगता भएका 
वयवकतको वग्श वा समुदायलाई सताइरहेको वा वपरोवलरहेको हुनछ । २) मुल कारणहरू 
र सहायक कारणहरू – जुन वावहर झटट दवेखँदैनन् तर पत्ा लगाउनुपछ्श र ३) 
उकत सम्याले लयाएका असरहरू – जुन अपाङगता भएका वयवकतहरूले न्ाहेर पवन 
उकत सम्याको कारण दवैनक भोवगरहेका हुनछन् र ती असरहरू उवनहरूको जीवनमा 
देवखइरहेको हुनछ । सम्याको वजै्ञावनक वव्लेषण गदवा हकवालाहरूका वा्तववक 
आव्यकताहरू थाहा पाउन सवकनछ र उवनहरूले ्ाहेको पवरवत्शन वव्लषेण गन्श 
सवकनछ । यसरी सम्याहरूको वव्लेषण गवरसकेपवछ मात्र मुखय सवाल पवह्ान 
गन्श सवकनछ र उकत सवालमा जनवकालत गनने भन्ने वनण्शय गन्श सवकनछ । सम्या 
वव्लेषणलाई एउटा रूखसँग तुलना गरेर हेन्श सवकनछ । जसमा रूखको वव्को 
भाग मूल खमवालाई सम्या जराहरूलाई कारण र पात र फलहरूलाई असर मानेर 
वव्लेषण गनने हो भने अझ ्पट्ट हुनछ । उदाहरणको लावग सम्या वव्लषेणलाई 
रूखसँग तुलना गरी प्र्तुत गवरएको छ । 
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समस्या ववशलेषण वकृ्ष

जनवकालतमा सवालको पवह्ान नै सबैभनदा मुखय ववषय हो । सवाल पवह्ान 
भैसकेपवछ र यसमा जनवकालत गनने भन्न ेवनण्शय वा प्रवतवद्धता जरूरी हुनछ र य्तो 

नयून साव्शजवनक सहभावगता 

सेवा वलन पाएनन्

अवसरहरू वलन 
पाएनन्

अपाङगता भएका वयवकतहरूलाई साव्शजवनक 
ठाउँहरूमा वहँडडुलमा अवरोि छ  

सडकहरू पहुँ्युकत छैनन्

साव्शजवनक ्थल र भवन 
पहुँ्युकत छैनन्

साव्शजवनक यातायात 
पहुँ्युकत छैनन्

कारणहरू

सम्या

असर वा 
पवरणाम
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प्रवतवद्धता सं् थाको नेतृतव वा मुखय वनण्शय गनने ठाउँमा रहने वयवकतहरूले गनु्शपछ्श । 
ख) तथ्याङक, सूचना र तथ्यहरूको खोजी

सवाल पवह्ान गरी जनवकालत गनने प्रवतवद्धता वयकत गवरसकेपवछ यससँग 
समबवनित तथय र प्रमाणहरू जुटाउनुपछ्श । तथयाङक, सू् ना र प्रमाणहरूले सवालको 
वजनलाई वढाउँछ र जनवकालतको अपवरहाय्शतालाई अझ बढी प्र्टयाउँछ । मावथ 
‘क’ मा वव्लषेण गवरएको सम्याको कारण कवत मावनसहरू प्रभाववत छन्, उवनहरूको 
जीवनमा क्तो नकारातमक प्रभाव परेको छ, के क्ता ववभेदहरू समाजमा भैरहेका 
छन् भन्ने ववषयमा ्घटना अधययनहरू, पत्रपवत्रकामा आएका समा्ारहरू, ववद्युतीय 
सञ्ार माधयमहरूबाट प्रसावरत प्रवतवेदन वा समा्ारहरू, त्वीर र वभवडयोहरू,  
वववभन्न अधययनहरूले देखाएका तथयहरूको सङकलन गरेर तयसलाई द्ताववेजकरण 
गरी सवाललाई ववलयो बनाउनुपछ्श तावक जनवकालत गनने समयमा सरोकारवालाहरू 
समक् आफनो सवालमा ववलयो तक्श  प्र्ततु गन्श सवकयोस् । 

्ग) कानुन र नीततहरूको अध्य्यन 

जनवकालतलाई सफल  बनाउन कानुनी वा नीवतगत वयव्थाहरूको ठूलो 
भूवमका हुनछ । साँच्ै भन्ने हो भने िेरैजसो जनवकालत ववद्यमान कानुनी र नीवतगत 
वयव्थाहरूमा नै टेकेर गनने गवरनछ । तर कवतपय जनवकालतहरू नयाँ नीवत र कानुन 
लयाउनको लावग पवन गनने गवरनछ । आफूले वव्लषेण गरेका सम्याको समािान गन्श 
ववद्यमान कानुनहरूमा के क्ता वयव्थाहरू गवरएका छन् भन्ने अधययन गनु्शपछ्श र 
कुन कुन कानुनी वयव्थाहरू उकत सम्या वा सवाल प्रवत आकवष्शत हुनछन् भन्ने कुरा 
तय गनु्शपछ्श । कानुनको वव्तृत अधययन गरेपवछ मावथ वव्लषेण गवरएको सम्या 
कुन कानुनको उलङ्घन वा वफतलो कायवानवयनले देवखएको हो भन्ने कुरा ्पट्ट हुनछ 
। जनवकालतको लावग तयार गवरएको द्तावेजमा आफुले पवह्ान गरेको सवालसँग 
समबवनित के क्ता कानुनहरू ववद्यमान छन्, ववद्यमान कानुनको कसरी उलङ्घन 
भएको छ वा उकत सम्या वनमतयाउनमा कानुनको कमजोर कायवानवयन कसरी 
वजममेवार छ भन्ने कुरा प्र्ट रूपमा उललेख गनु्शपछ्श । 
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रावट्रिय अपाङग महासं्घले अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकार समबनिी 
महासंविको अनुमोदन गराउनको लावग वनकै ठुलो पैरवी गर् यो । संसदवाट उकत 
महासंवि पावरत भैसकेपवछ ्घरेलु कानुनहरूमा सुिार, संसोिन र पवरमाज्शन गन्श 
वनकै ठुलो र ववलयो कानुनी आिार प्रापत भयो । यसै अनतरवावट्रिय कानुनमा टेकेर 
महासं्घले फेरी नेपालको संवविानमा अपाङगता भएका वयवकतका सवालहरू समावरे 
गन्श र अपाङग संरक्ण तथा कलयाण ऐन २०३९ लाई महासंवि अनुकुल पुनलनेखन गन्श 
सरकार, राजनवैतक दल र नीवत वनमवाताहरू मावथ ववलयो दवाव सृजना गन्श सकयो 
। जसको फल्वरूप नेपालको संवविानमा अपाङगता भएका वयवकतका अविकार 
समबनिी केही महतवपूण्श प्राविानहरू समावेर हुन सके भने  अपाङगता भएका 
वयवकतहरूको अविकार समबनिी ऐन २०७४ पवन पावरत भयो ।  

उदाहरण 

रावट्रिय अपाङग महासं्घले अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकार 
समबनिी महासवंिको अनुमोदन गराउनको लावग वनकै ठुलो पैरवी गर् यो 
। संसदवाट उकत महासंवि पावरत भैसकेपवछ ्घरेलु कानुनहरूमा सिुार, 
संसोिन र पवरमाज्शन गन्श वनकै ठुलो र ववलयो कानुनी आिार प्रापत भयो 
। यसै अनतरवावट्रिय कानुनमा टेकेर महास्ंघले फेरी नेपालको संवविानमा 
अपाङगता भएका वयवकतका सवालहरू समावरे गन्श र अपाङग संरक्ण तथा 
कलयाण ऐन २०३९ लाई महासवंि अनुकुल पुनलनेखन गन्श सरकार, राजनैवतक 
दल र नीवत वनमवाताहरू मावथ ववलयो दवाव सृजना गन्श सकयो । जसको 
फल्वरूप नेपालको संवविानमा अपाङगता भएका वयवकतका अविकार 
समबनिी केही महतवपूण्श प्राविानहरू समावरे हुन सके भने  अपाङगता 
भएका वयवकतहरूको अविकार समबनिी ऐन २०७४ पवन पावरत भयो ।  
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घ) संभाववत समािान र तनण्श्यकता्श 

जनवकालतमा  सम्या वव्लेषण, सवाल पवह्ान र कानुनहरूको अधययन 
गरेर मात्र पुगदैन । जनवकालत गनने सं्था वा समुहले उकत सम्याको संभाववत 
समािानहरू के के हुन सकछन् भन्ने वारेमा पवन सवुनव््त हुनुपछ्श । यसैगरी उकत 
समािान कुन वनकायबाट संभव छ ? यस ववषयमा वनण्शय वलने मुखय अविकारी को हो 
? भन्न ेकुरा थाहा पाउनुपछ्श । यसको लावग सं्थामा आनतवरक रूपमा, यस ववषयका 
जानकार ववज्ञहरूसँग आव्यक छलफल गरी सुवनव््त हुनुपछ्श । 

ङ) सरोकारवाला वा हकवालाको समथ्शन र ऐ््यवद्ता 

जुन वग्श वा समुहका सवालहरूमा जनवकालत गवरँदैछ उवनहरुको वव्वास र 
समथ्शन अतयाव्यक हुनछ । यसको लावग मावथ वव्लेषण गवरएको सम्याबाट प्रभाववत 
वयवकत वा समुहसँग वसेर आफुले गन्श लागेको कामको वारेमा जानकारी गराउनुपछ्श 
र उकत सम्याको समािान के गर् यो भने संभव छ भन्ने ववषयमा उवनहरूलाई 
वुझाउनुपछ्श । सम्या समािानका उपायहरूको वारेमा वुझाएपवछ आफनो सं्थाले 
सो सम्या समािान गन्श जनवकालत गन्श लागेको र तयसको लावग हकवालाको 
समथ्शन ् ावहएको कुरा बताउनुपछ्श र समथ्शन वलनुपछ्श । हकवालाको साथ र समथ्शनले 
जनवकालत वनकै प्रभावकारी हुनछ ।  

यसैगरी हकवाला मात्र नभएर जनवकालतमा अनय वववभन्न सरोकारवालाहरू 
ज्त ैवजललामा काम गवररहेका अरू अपाङगता भएका वयवकतका सं्था, अपाङगता 
क्ेत्रमा काम गनने अरू गैर सरकारी सं्थाहरू, अनय वववभन्न सामावजक सवालमा काम 
गनने गैर सरकारी सं् था, वववभन्न औप्ावरक वा अनौप्ावरक समुहहरू ज्तै उपभोकता 
सवमवत, आमा समुह, यूवा समुह, मवहला समुह आवदको पवन समथ्शन जुटाउने प्रयास 
गनु्शपछ्श । यसको लावग उवनहरूसँग पवन आव्यक छलफल र परामर्शहरू वलई 
्वावमतव ्थावपत गनु्शपछ्श ।    
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च) जनवकालत ्गनने समुह वा का्य्शदल 

सं्थाले आफनो काय्शसवमवत वा वयव्थापन समुह वभत्र आव्यक छलफल 
गरी जनवकालत गनने समुह वा काय्शदल गठन गनु्शपछ्श । काय्शदलमा नेतृतव गनने 
वयवकत सवाल, सम्या, ववद्यमान कानुनी प्राविान लगायत समािानका उपायहरूलाई 
समबवनित वनकाय तावक्श क ढंगले प्र्तुत गन्श सकने वयवकत हुनु आव्यक छ । य्तो 
काय्शदलले जनवकालतलाई वयवव्थत तवरकाले सञ्ालन गछ्श । आव्यकता अनुसार 
काय्शदलले सं् था बावहर वा वभत्रवाट कवतवेला कसलाई के कामको लावग पवर्ालन 
गनने भन्ने वनण्शय गन्श सकछ । जनवकालतमा आव्यकता हेरी िेरै वा थोरै संखयामा 
मावनसहरूलाई पवर्ालन गन्श सवकनछ र यो काम काय्शदलले गछ्श । तयसैले काय्शदल 
सानो छवरतो र ्ु्त हुनु आव्यक छ तावक आव्यकता अनुसार वववभन्न वनण्शयहरू 
गन्श वैठक व्न सकोस् । 

२. जनवकालतको ववधि तनिा्शरण 

सवह ववविको छनौटले जनवकालतमा सफल हुन वनकै मददत गछ्श । पवू्शतयारीको 
काम सवकसकेपवछ जनवकालतको कुन वववि अपनाउने भन्न े वारेमा काय्शदलमा, 
सं्थावभत्र र आव्यक भएमा ववज्ञहरूसँग पवन सललाह वलनुपछ्श । जनवकालतका 
ववविहरू ्थान, समावजक पवरवेर र कानुनी मानयताहरू अनुसार अलग अलग र 
मौवलक हुनछन् । सबवैतर वमलने एकै प्रकारको वववि हुँदैन । ववविहरू प्रयोग गदवा कुन 
वववि पवहले प्रयोग गनने र कुन पवछ गनने भन्ने पवन हुँदैन । सवालको वयापकता, गहनता 
र पवरव्थवतको वव्लेरण गरी उपयुकत वववि छनौट गनु्शपछ्श । यसैगरी कवतवटा 
वववि प्रयोग गनने भन्ने पवन वनयम हुँदैन । सरल ववविबाट सुरूवात गनु्शपछ्श र रिमर 
अनय ववविहरू प्रयोग गददै जानुपछ्श । कवहलेकाहीँ सबै वववि प्रयोग गदवा पवन सफलता 
हावसल गन्श सवकन्न भने कवहले एउटै तर एकदमै सरल ववविले पवन सफलता हावसल 
गन्श सवकनछ । 

रावट्रिय अपाङग महासं्घले नेपालमा अपनाएका केही सफल र प्रभावकारी 
ववविहरू यहाँ प्र्तुत गवरएको छ । 
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क) औपचाररक वा अनौपचाररक वैठक :

जहाँबाट सवाल वा सम्याको समबोिन गराउनुपनने हो उकत वनकायका समबवनित 
पदाविकारीहरूसँग बैठकहरू आयोजना गनने र आफना सम्या, सवाल र तथयहरूको 
जानकारी गराउने । य्तो जानकारी वलवखत सामग्ी सवहत गदवा जयादै प्रभावकारी 
हुनछ । सवाल र सम्याहरूको प्र्तुवतसँगै ववद्यमान कानुनको आिारमा संभाववत 
समािान वा ्ाहेको पवरवत्शनको वारेमा पवन प्र्तुवत गनु्शपछ्श । वैठकको अनतयमा 
समबवनित वनकायलाई प्र्तुत सवाललाई समबोिन गनने कुनै प्रकारको प्रवतवद्धता वदन 
अवभप्रेवरत गन्श सवकयो भने तयो एउटा सानो भएपवन कोरेढुंगा साववत हुनेछ । 

ख) पत्ाचार ्गनने 

जनवकालतको यो सरल र कम लागत लागने वववि हो । यसमा जनवकालतको 
नेतृतव वलने सं् थाले आफनो सं्थाको लेटरपयाडमा सम्या, सवाल, कानुनी आिारहरू 
खुलाएर समािानका उपायहरू सवहतका मागहरू रावख जहाँबाट समबोिन गराउन 
खोवजएको हो सो वनकायलाई एक सरोकारवाला सं्थाको हवैसयतले औप्ावरक पत्र 
लेखन सकछ । 

्ग) सरोकारवालासँ्ग साव्शजतनक वहस र अ्तरकृ्या :

कवतपय सवालहरू य्ता हुनछन् जुन कुनै एक मात्र सरोकारवालाले संबोिन 
गन्श सकदनैन् । यसमा वववभन्न सरोकारवाला वनकायहरू संलगन हुनुपनने हुन सकछ । 
ज्त ैउदाहरणको लावग अपाङगता पवर्यपत्र ववतरण । यसमा नगरपावलका वभत्रको 
पवर्य पत्र ववतरण गनने वनकाय, ्वा्थय केनद्र, अपांगता भएका वयवकतका सं्था 
आवदको संलगनता जरूरी हुन सकछ । य्ता एक भनदा िेरै सरोकारवालाहरू संलगन 
हुनुपनने सवालहरूमा अनतरकृयाको आयोजना गनु्शपनने हुन सकछ । अनतरकृया गदवा 
समबवनित सबै सरोकारवाला वनकायका प्रवतवनविहरूलाई एक ्थानमा भेला गराई 
उवनहरू समक् सम्या र सवालहरू प्र्ततु गवरनछ, समािानका उपायहरूमा खुलला 
छलफल गवरनछ र समबोिन गनने वनकायहरूमावथ प्र्ततु सवालमा वजममेवार भएर 
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काम गन्श सकारातमक दवाव सृजना गरी उवनहरूबाट साव्शजवनक प्रवतवद्धता वलइनछ । 
अनतरकृयामा सवाल प्र्तुत गदवा   ववषयव्तहुरूको गहनता र यसको प्राववविक पक्मा 
ववरेष धयान वदनुपछ्श । य्ता प्र्तुवतहरू यवद ववज्ञहरूमाफ्श त गराउँदा प्रभावकारी 
र वव्वावसलो हुनछ भने सो काम गन्श, गराउन पवछ पनु्श हुन्न । अनतरकृयाहरूमा 
हकवाला वा ववभेदमा परेका समुदाय वा वग्श ्वयंका अनुभव र आवाजहरूलाई समेत 
प्रतयक्रूपमा राखन सकेमा अझ प्रभावकारी हुनछ । 

उदाहरण 

रावट्रिय अपाङग महासं्घ नेपालले अपाङगता समबनिी छुटटै रावट्रिय नीवत 
तथा काय्शयोजना वनमवाणको लावग सरकारमावथ दवाव सृजना गन्श, यसमा 
समावरे गनु्शपनने प्राविान तथा नीवतहरूमा सबैका साझा तथा वववरट्ट 
प्रकृवतका सवालहरूलाई समबोिन गराउन र  यसमा िेरै भनदा िेरै 
सरोकारवालाहरूको ् वावमतव सुवनव््त गन्श  पटक पटक वववभन्न मनत्रालय, 
राजनैवतक दलका प्रवतवनवि, अपाङगता भएका वयवकतका सं्थाहरू, 
अपाङगता भएका वयवकतहरूका लावग सेवा प्रदायक सं्थाहरू, अपाङगता 
अविकारकमगीहरू, वगगीय सं्थाहरू, राजनैवतक दलका भातृ संगठनहरूसँग 
संयुकत र छुटटा छुटटै छलफलहरूको आयोजना गरेको वथयो । 

घ) साव्शजतनक रूपमा ज्ापन पत् हदने 

ज्ञापनपत्र जनवकालतको वनकै ्लेको वववि हो । यो समबवनित वनकायलाई 
खुलला रूपमा वदइनछ र यसलाई सञ्ार माधयमहरूबाट साव्शजवनक पवन गराईनछ 
। ज्ञापनपत्रमा खास गरेर वलवखत रूपमा सम्या, सवालहरू, सम्या वा सवालसँग 
समबवनित तथय वा तथयाङकहरू र मुखय मागहरू रावखनछ र उकत मागहरूलाई 
समबोिन गन्श साव्शजवनक रूपमा अनुरोि गवरनछ । ज्ञापनपत्रमा भएका कुराहरू 
साव्शजवनक गन्श सञ्ार माधयमहरूको सहयोग वलइनछ । ज्ञापनपत्र परे गदवा सकेसमम 
सं्थाका नेतृतव वग्श लगायत अनय, समबवनित सरोकारवाला वनकायका प्रवतवनवि, उकत 
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सवालमा समथ्शन, सहयोग र ऐकयवद्धता जनाउने सं्था, वयवकत, समुह, हकवाला 
समेतलाई समावेर गरेर अवल गवतलै समुह सवहत पेर गनने प्रयास गनु्शपछ्श । वकनभने 
यसले सम्या समबोिन गनने वनकायमावथ ववलयो साव्शजवनक दवाव सृजना गन्श मद्धत 
गछ्श भने सञ्ार माधयमलाई पवन आकवष्शत गछ्श ।    

ङ) सञचार माध्यमहरूको उप्यो्ग 

जनवकालतमा सञ्ार माधयमहरूको सहयोगले वनकै राम्ो भूवमका खेलछ । 
सञ्ार माधयमहरूको सहयोगमा िेरै राम्ा राम्ा पवरवत्शनहरू भएका उदाहरणहरू हामी 
हाम्ै समाजमा पवन प्रर्त देखछौ ँ। सञ्ार माधयमहरूबाट अपाङगता भएका वयवकतका 
सवालहरूलाई उठान गनने, समबोिन गनने वनकायहरूलाई सञ्ार माधयमहरूबाट 
साव्शजवनक प्रवतवद्धता गन्श लगाउने, पवह्ान गवरएका सम्या र सवालहरूमा सञ्ार 
माधयममा खुलला छलफल र बहसहरू गराई समािानका उपायहरू खोजने ज्ता 
कामहरू गन्श सवकनछ । यसकोलावग सबैभनदा पवहले ्थानीय वा रावट्रिय सञ्ार 
माधयमहरूलाई सवालको वारेमा जानकारी गराउने र अवभमुखीकरण गनने काय्श गनु्शपछ्श 
। यसपवछ पवह्ान गवरएका सवालहरू सञ्ार माधयमहरू माफ्श त उठान गन्श सं्ार 
माधयमहरूसँग कसरी काम गनने भन्ने वारेमा आव्यक छलफल गनु्शपछ्श । स्ोत जुटाएर 
सञ्ार माधयमसँग साझेदारी गरी सवालहरू उठान गन्श पवन सवकनछ ।

च) प्रतततनधिमण्डल पठाउने 

प्रवतवनविमणडल पठाउने र समबवनित वनकायका अविकारीहरूसँग छलफल गनने 
पवन जनवकालतको वनकै ् लेको तवरका हो । यसमा जनवकालतलाई नेतृतव गवररहेको 
सं्थाको अगुवाइमा एउटा प्रवतवनविमणडल तयार गवरनछ । प्रवतवनविमणडल सानो वा 
ठूलो दुवै हुन सकछ । सामानयतया रावट्रिय अपाङग महासं्घले सानोमा ५ र ठूलोमा १० 
जना सममको प्रवतवनविमणडलको अभयास गददै आएको छ । प्रवतवनविमणडलको आकार 
सवालको वयापकतामा पवन भर पछ्श । प्रवतवनविमणडल तयार गदवा जनवकालतको 
लावग पवह्ान गवरएका सवाल र सम्यामा सरोकार राखने र तयसलाई समथ्शन गनने  
वववभन्न सं्घ सं्था वा समुहका प्रवतवनविहरूलाई समावेर गनु्शपछ्श र प्रवतवनविमणडल 
पठाउनु भनदा पवहले प्र्तुत गवरने सवाल, सम्या, तक्श , माग आवदको वारेमा सबैलाई 
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अवभमुवखकरण गनु्शपछ्श तावक पवछ गवरने छलफलमा प्रवतवनविमणडलका सद्यहरू 
बी्मा नै कुरा र तक्श हरू नवावझयोस । कवहलेकाहीँ छलफलमा दुवविा र अनयौलताहरू 
उतपन्न हुन सकछन् । य्तोवेलामा के गनने भन्ने ववषयमा प्रवतवनविमणडलाई नेतृतव गनने 
वयवकत ्नाखो र रणनैवतक हुनुपछ्श ।

्छ)  वहृत का्य्शशाला र ्गोट्ठठीहरू 

कवहलेकाँही पवह्ान गवरएका सवालहरूमा सबै सरोकारवालाको समथ्शन वलन, 
धयानाकष्शण गराउन साव्शजवनक प्रवतबद्धता वलन र सवालहरूलाई  जनमानसमा समेत 
वयापक बनाउनको लावग रणनैवतक रूपमा ठूला गोवट्ठ र काय्शरालाहरू पवन आयोजना 
गवरनछ । य्ता गोट्ठी र काय्शरालाहरूमा वववभन्न सवालहरूमा ववज्ञहरूबाट काय्शपत्र, 
अधययन तथा अनुसिंान समबनिी प्रवतवेदनहरू प्र्ततु  गराइनछ।  सरोकारवाला, 
नीवत वनमवाता, हकवाला, ववषयववज्ञ सबै बी्मा छलफलहरू गराइनछ । छलफलको 
वन्कष्श ्वरूप ठोस वसफावरसहरू तयार गरी उकत वसफावरसहरूमा उपव्थत सबैको 
सहमवत र ्वावमतव रहेको साव्शजवनक गवरनछ । य्ता वसफावरसहरूले नीवत वनमवाता 
वा सेवा सुवविाहरू उपलबि गराउने सरकारी वनकायहरू लगायत वसफावरसहरूमा 
आकवष्शत भएका सबै सरोकारवालाहरूलाई आफना नीवत र काय्शरिमहरू माफ्श त उकत 
वसफावरसहरू कायवानवयन गराउन दवाव सृजना गछ्श ।

उदाहरण 

सन् २०१६ को वडसेमबर १२ र १३ मा रावट्रिय अपाङग महास्ंघ 
नेपालले दरेभरी रहेका आफना सद्य सं्थाका ३५० भनदा बढी प्रवतवनवि 
र अनय वववभन्न सरोकारवाला वनकायका प्रवतवनविहरू समेत गरी कवरव 
५०० जनाको सकृय उपव्थवतमा अपाङगता भएका वयवकतहरूको रावट्रिय 
मानव अविकार भेला आयोजना गयको । वववभन्न सरकारी वनकायका 
उच् अविकारी, नीवत वनमवाता, राजनैवतक दलका नेता, मानव अविकार 
आयोगका प्रमुख अविकारीहरू, मानव अविकार कमगी, नीवज क्ेत्रका 
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प्रवतवनविहरू, अपाङगता अविकार कमगीहरू, अपाङगता भएका वयवकतका 
सं्थाका प्रवतवनविहरू, अपाङगता भएका वयवकतका लावग सेवा प्रवाह 
गवररहेका सं्घसं्था, अपाङगता अविकारमा काम गनने अनतरवावट्रिय गैर 
सरकारी वनकायका प्रवतवनविहरू, अपाङगता ववषय ववज्ञहरू, सञ्ारकमगी, 
वव्वववद्यालयका ववद्याथगी र सञ्ारमाधयमहरू समेतलाई सहभागी 
गराएको उकत भेलाको मूल उददे्य अपाङगता भएका वयवकतहरूका 
जलदा वलला सवालहरू, उवनहरूले भोवगरहेका सम्या र ववभेद, सेवा 
सुवविामा उवनहरूको पहुँ्को अव्था, मानव अविकारहरूमा उवनहरूको 
पहुँ् , ववद्यमान कानुनी वयव्थाहरू र वतनको कायवानवयनको अव्था 
आवदको वारेमा सबै सरोकारवालाहरूको धयानाकष्शण गराई तयसमा 
उवनहरूको ्वावमतव, ऐकयवद्धता, समथ्शन र प्रवतवद्धता हावसल गनु्श वथयो 
। मानव अविकार भेलाको अनतयमा सबैको साझा प्रवतवद्धता सवहतको 
काठमाडौ ्घोषणापत्र समेत जावर गवरयो जसमा वववभन्न वनकाय र 
सरोकारवालाहरूका लावग वसफावरसहरू उललेख गवरएका छन् । उकत 
वसफावरसहरूले सरोकारवाला वनकायका लावग बाधयातमक कानुनी सृजना 
नगरेता पवन कायवानवयनका लावग नैवतक दावयतव भने सृजना गछ्श र 
यसको प्रतयक् वा परोक् प्रभाव केही वनकायहरूका कामहरूमा परेको 
पवन देवखएको छ । ज्तै पुनवन्शमवाण प्राविकरणले भूकमपले नट्ट भएका 
साव्शजवनक संर्नाहरूको पुन वनमवाण गदवा अपांगता मैत्री बनाउने कुरामा 
वसफावरसलाई धयानमा राखदै सरकारले तोकेको मापदणडहरू लागू गन्श 
केही हदसमम काम गरेको पाइनछ ।  

ज) व्यक्त्गत सम्ब्िको प्र्यो्ग 

वयवकतगत समबनिको प्रयोगलाई पवन जनवकालतको प्रभावकारी वववि मावननछ 
। जनवकालत गनने सं्थाका नेतृतव वग्श वा सद्यहरूको वा सं्थाका सहयोगी वा 
रुभव्नतकहरू मधये कसैको यवद पवह्ान गवरएका सवाल वा सम्याको संबोिन 
गनने वनकायका पदाविकारीहरूसँग वयवकतगत समबनि राम्ो वा सुमिुर छ भने तय्ता 
समबनिहरूको उपयोग गरेर पवन ्ाहेको पवरवत्शन लयाउन सवकनछ । 
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झ) िना्श, शाक्तपूण्श प्रदश्शन, अनसन   

यो वववि नेपालमा प्राय सबैवतर ्लेको वववि हो । कवहलेकाहीँ य्तो पवरव्थवत 
आउँछ वक पवह्ान गवरएका सवालहरू य्ता हुनछन् जुन समबोिन गन्श  असाधय ै
जरूरी हुनछन् र वतनले हकवालाको जीवनमा दुरगामी प्रभाव पान्श सकछन् तर  सरल 
वववि अपनाएर ती सवालहरूलाई समबोिन गराउन सवकँदैन् । अथवात सरल ववविहरू 
अपनाउँदा समबवनित वनकायबाट तयसमा कुनै वकवसमको सुनुवाइ नहुन सकन ेसंभावना 
हुनछ । कवतपय य्ता सवालहरू अनय वग्श र समुहका हकमा पवन तयवतकै महतव 
राखने हुँदा र हरेकले ् ारवतरबाट आफनो लावग एउटै माग रावखरहने हुँदा  जुन वग्शको 
आवाज कमजोर ज्तो हुनछ उ पछावड पावरने संभावना रहनछ । ज्तै, वनवत वनमवाण 
प्रकृयामा समान सहभावगता र प्रवतवनवितवको सवाल, संवविानमा आफना लावग वववरट्ट 
प्राविानहरू समावेर गनने सवालहरू आवद । य्तो पवरव्थवतमा रावनतपूण्श िनवा, जुलुस 
वा अनसन ज्ता कठोर ववविहरू पवन अपनाउनुपनने हुनछ । य्ता ववविहरू अपनाउँदा 
जोवखम मोलनुपनने र राजयबाट वहंसातमक दमन हुने संभावना पवन तयवतकै प्रवल हुनछ 
। तर य्ता सम्याहरूलाई नयूवनकरण गन्श रणनीवतहरूको वारेमा पवहलेनै छलफल 
गरी तयसलाई कायवानवयन पवन गददै लैजानुपछ्श । य्ता ववविहरू कवहलेकाहीँ असफल 
पवन हुन सकछन् र राजयले दमन गवरवदन पवन सकछ तर जनवकालत गनने समुह 
यसबाट वनरास हुनुहुँदैन । 

उदाहरण 

संवविानसभाको पवहलो र दोस्ो दुवै वनववा्न माफ्श त गवठत 
संवविानसभामा कैयौं प्रयासहरूको बावजुद पवन अपाङगता भएका 
वयवकतको प्रवतवनवितव सुवनव््त नभएपवछ रावट्रिय अपाङग महासं्घको 
नेतृतवमा वववभन्न सद्य सं्था र वववभन्न राजनैवतक दलका अपांगता 
सवाल हेनने भातृ सं् थाको सहकाय्शमा रावनतपूण्श सडक आनदोलन, िनवा 
र अनसन ज्ता कठोर प्रकृवतका जनवकालतका ववविहरूको प्रयोगमा 
लयाइएको वथयो । 
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यसैगरी नेपालको संवविान २०७२ मा अपांगता भएका वयवकतका 
सवालहरूलाई समावरे गराउन पवन य्ता ववविहरूलाई उपयोग गवरएको 
वथयो । य्ता ववविहरूको प्रयोगबाट कुनैवेला सफलता वमलयो भने कुनै 
वेला असफलता पवन हात पयको । 

३. सरोकारवालाको ववशलेषण

पवह्ान गवरएको सवाल वा सम्याले प्रभाव पानने र तयसले आकवष्शत गनने सबै 
वयवकत, समुह, सं् था वा वनकाय सबै सरोकारवाला हुन् । सरोकारवालामधये कोही 
सवाल उठाउने वा माग राखन ेहुनछन् भने कोही समबोिन गनने हुनछन् । यस अथ्शमा हेदवा 
सरोकारवालहरू सरकारी वनकाय, गैर सरकारी वनकाय, नीवज के्त्र, नागवरक समाज, 
अनतरवावट्रिय वनकाय सबै हुन सकछन् । तर उठान गवरएको ववषय व्त ुवा सवालसँग 
सबै सरोकारवालाको वनकटता वा समबनि एकै वकवसमको भने हुँदैन । पवह्ान 
गवरएको सवालसँग कुनै सरोकारवाला वनकै नवजक हुनछ भने कोही टाढा हुनछ । 
तसथ्श जनवकालत गदवा आफनो सवालसँग सबैभनदा नवजकको समबनि राखने, मधयम 
्तरको वनकटता भएको र टाढाको समबनि राखन ेसरोकारवाला पवह्ान र वव्लषेण 
गनु्शपछ्श । जनवकालत गदवा सवालसँग नवजकको समबनि राखने सरोकारवालाहरूलाई 
सबैभनदा बवढ साथ वलएर काम गदवा िेरै फलदायी हुनछ ।    

४. स्ोत व्यवसथापन

जनवकालतका कामहरू सञ्ालन गन्श आवथ्शक, प्राववविक र मानवीय 
स्ोतको आव्यकता पछ्श । स्ोतको मात्रा कवत आव्यक पछ्श भन्ने कुरा अपनाइने 
जनवकालतको वववि र पूव्शतयारीका लावग सञ्ालन गवरने कृयाकलापमा वनभ्शर 
गछ्श । तसथ्श पूव्शतयारीसँग र ववविसँग समबवनित कृयाकलापहरू तय गरी आव्यक 
स्ोतको अनुमान गनु्शपछ्श ।  कवतपय कामहरू ्वयंसेवकहरूको सहयोगमा गरेर पवन 
लागत प्रभावकारी बनाउन सवकनछ । अपाङगता भएका वयवकतका सं्थाहरू गैर 
नाफामुलक सं्था भएको हुनाले उवनहरूको आफनो वनयवमत आय हुँदैन । तयसैले 
दाता, साझेदार वनकायसँगको साझेदारी , ्नदा, श्रमदान वा वनःरुलक प्राववविक 
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सहयोहरूको उपयोग गरेर नै य्ता कामहरू सञ्ालन गनु्शपनने हुनछ । यसकालावग 
जनवकालत गनने सं् थासँग प्र्ताव पत्र तयार गनने, साझेदारहरू समक् प्र्ताव पत्रहरू 
प्र्तुत गनने, वैठक तथा छलफलहरू ्लाउने, ्नदा लगायत वववभन्न ववकलप अपनाइ 
्नदा सङकलन गन्श वा उपलबि मानवस्ोतलाई पवर्ालन गन्श सकने ज्ता क्मताहरू 
कुनै न कुनै रूपमा हुनैपछ्श र छैन भने य्ता क्मताको ववकास गनु्श पछ्श ।  

५. ्योजना तनमा्शण

जनवकालत एक योजनावद्ध काय्श हो । जनवकालत समबनिी कुनै पवन कामहरू 
योजना बनाएर गनु्श पछ्श । जनवकालतसँग समबवनित कृयाकलापहरूको वनिवारण 
गवरसकेपवछ कुन कृयाकलाप, कवहले, कहाँ, कसरी र कसको नेतृतवमा सञ्ालन गनने 
र कवत बजेट ख््श गनने भन्ने कुरा उललेख गरी योजना वनमवाण गनु्शपछ्श । 

रिम कृयाकलाप संखया वमवत ्थान पद्धवत सहभागी
वजममेवार 
वयवकत 

बजेट

१
नगरपावलकाको 
मेयरसँग वैठक

१

२०७४ 
साल 
मंवसर 
५

नगरपावलकाको 
कायवालय

छलफल १ जना
सं्थाको 
अधयक्

१०००

२
नगरपावलकामा 
ज्ञापन पत्र 
वुझाउने 

१

२०७४ 
साल 
मंवसर 
८ गते

नगरपावलकाको 
कायवालय

वलवखत ज्ञापन 
पत्र मेयरलाई 
ह्तानतरण 

२० जना
सं्थाको 
अधयक् 

५०००

३
पत्रकार 
सममेलनको 
आयोजना 

१

२०७४ 
साल 
मंवसर 
१० गते 

सं्थाको 
कायवालय

वलव ख                                                                                
त मागपत्र 
सं्ारमाधयमबाट 
साव्शजवनक गनने 

१० जना 
पत्रकार 
सवहत 
४० जना

महासव्व १००००

६. संभाववत चुनौततहरूको ववशलेषण र ््यूतनकरणका 
उपा्यहरूको पहहचान

जनवकालतका कामहरू ्ुनौवतपूण्श हुने गछ्शन् । आफना सवालहरूलाई 
सरोकारवालाहरूले सहजै ् वीकार नगन्श सकछन् र समबोिन गनने वनकायले पवन सहजै 
तवरकाले सकारातमक रूपमा नवलन पवन सकछ । कवहलेकाहीँ सवाल उठान गन्श हकवाला 
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र सरोकारवालाहरूको पयवापत समथ्शन पाँइदैन भने कवहलेकाहीँ  जनवकालतलाई कसले 
नेतृतव वलने भन्ने ववषयमा पवन वववाद हुनेगछ्श । य्त ैकवहलेकाहीँ जनवकालतका 
कामहरूले लामो समय प््ात पवन कुनै पवरणाम वदन सकेन भने समथ्शकहरूले साथ 
छोडछन् भने कवहले सबै काम भईसकेर समािानका उपायहरू खोजन ेबेलामा वववाद 
उतपन्न भएर छलफलमा रहेका वववभन्न पक्हरूका वी्मा तनावको व्थवत पवन उतपन्न 
हुन सकछ । िनवा, जुलुस, अनसन ज्ता ववविहरू अपनाउँदा अप्रीय ्घटनाहरू पवन 
्घटने र जनिनको क्वत हुने पवन हुन सकछ । तसथ्श जनवकालतका वववभन्न ववविहरू 
अपनाउनु भनदा पवहले नै य्ता संभाववत ्ुनौवतहरूको पवूवानुमान गनने र तय्ता 
्ुनौवतहरू आउन सकने संभावना कवत्को छ या छैन भन्ने ववषयमा सुवनव््त हुनुपछ्श । 
यवद कुनै प्रकारको ् ुनौवत वा जोवखम आउन सकने संभावना दवेखनछ भने जनवकालत 
समबनिी काय्शदलले उकत जोवखम नयुवनकरण गनने उपायहरूको वारेमा पवहले नै तयारी 
गनु्शपछ्श । ज्तै वववि पवरवत्शन गनने, जनवकालतका कामहरूलाई केही समय ्थवगत 
गनने, थप अवभमुखीकरण गनने, आफनो क्मतामा थप ववकास गनने, सकारातमक वातावरण 
वनमवाण गनने आवद ।    

७. जनवकालतको का्या्श्व्यन

कृयाकलापहरूको वनिवारण,  स्ोतको वयव्थापन र काय्शयोजना वनमवाण 
गवरसकेपवछ काय्शयोजना अनुसार कृयाकलापहरूलाई कायवानवयन गनु्शपछ्श । 
कृयाकलापहरू कायवानवयन गन्श आव्यक  काय्शरिमगत र प्ररासवनक तयारीहरू 
पुरा गनु्शपनने हुनछ । ज्तै आव्यक द्तावेजहरू तयार गनने, वप्रनट वा फोटोकपी 
गनने, ह्ताक्र गनने वा छाप लगाउने, प्रकृयाहरू पुयवाई रकम वनकासा गरी पे् की वदने 
ज्ता कामहरू । कृयाकलापहरू कायवानवयन गदवा रूजु सू्ी (Check List) बनाई काम 
गदवा वनकै प्रभावकारी हुनछ । रूजु सू्ी कृयाकलापको आकार अनुसार ठूला र साना 
हुनछन् । ज्तै उदाहरणको लावग मावथ नमुना काय्शयोजनामा रहेको कृयाकलाप नं १ 
को कायवानवयनको लावग रूजु सवू् तयार गरेर हेरौँ । 

कृ्याकलापको नाम: नगरपावलकाको मेयर सँग बैठक 
कजममेवार व्यक्त: सं्थाको अधयक् 
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मावथको रूजु सू् ीमा भएज्त ैसबै तयारीका कामहरू समयमै पुरा गवरसकेपवछ 
मेयर सँगको वैठक सहज, प्रभावकारी र उपलबिीमुलक हुनछ ।

८. मुल्याङकन तथा ससमक्षा

कृयाकलाप समपन्न गवरसकेपवछ यसको छोटो मुलयाङकन वा सवमक्ा गवरयो 
भने अकको पटक गवरने कृयाकलाप अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगछ । सवमक्ा 
जनवकालत काय्शदल, जनवकालतमा संलगन काय्शसवमवत पदाविकारी वा वयवकतहरू 
र समबवनित कम्श्ारीहरूका बी्मा गनु्शपछ्श र सवमक्ा गदवा मुखय रूपमा देहायका 
ववषयहरूमा केवनद्रत हुनुपछ्श । 

क) कृयाकलापको सवल वा सकारातमक पक्हरू के के रहे ?
ख) के अपेक्ा गरेज्तो उपलबिी आयो त ?
ग) हाम्ो कामको वारेमा कस कसले क्ता क्ता प्रवतकृया वदए ?
्घ) के क्ता कवम कमजोरीहरू भए ? 
ङ) वसकाइ पवन केवह भयो वक ?
्) आगामी कृयाकलापलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गनने ?

रिम गनु्शपनने कामहरू 
कायवानवयनको अव्था उपयुकत 
कोठामा  लगाउने 

गवरसकेको गन्श बाँकी गन्श नसवकने  

१ मेयरसँग समय वलने काम 

२ मेयरलाई भेटन आउने वारेमा पवू्श जानकारी 

३ मेयरसँग छलफल गनु्शपनने ववषय वा एजेनडाको तयारी 

४
मेयरलाई वुझाउनुपनने पत्र वा कुनै द्तावेज वा सामग्ी वप्रनट 
वा फोटोकपी



५
वप्रनट गवरएको सामग्ी पत्र वा द्तावेजमा सं्थाको 
आविकावरक छाप वा ह्ताक्र 



६ वैठकमा सहभागी हुने अनय सद्यहरूको वारेमा वनण्शय 

७
वैठकमा सहभागी हुने अनय सद्यहरूलाई वैठकको एजेणडा, 
समय र ्थानको जानकारी सवहत वनमनत्रणा 
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९. फलोअप 

जनवकालतमा फलोअप (Follow up) वनकै महतवपणू्श काम हो । जनवकालतमा 
कुनै एउटै कृयाकलाप गरेर वा एकैपटकमा ्ाहेको पवरणाम लयाउन सवकँदैन । 
्रणवद्ध कामहरू गनु्शपछ्श । कृयाकलाप समपन्न गवरसकेपवछ तयसको फलोअपको 
योजना तयार गनु्शपछ्श । फलोअपले जनवकालतको काम गवरसकेपवछ तयसको पवरणाम 
आइरहेको छ वक छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सहयोग गछ्श । ज्तै, उदाहरणका लावग 
मावथ ८ नमबरमा हामीले नगरपावलकाको मेयरलाई भेटेर हाम्ा मागहरू राखयौँ । तर 
यसपवछ ्ुपलागेर व्ने होइन । मागहरू राखदैमा तयहाँबाट पुरा भैहालछ भन्ने हुँदैन 
। तयसैले हामीले माग राखेपवछ नगरपावलकाले हाम्ा मागहरूलाई गमभीरतापूव्शक 
वलइराखेको छ वक छैन तयसको जानकारी वलनुपछ्श । यसको लावग नगरपावलकाको 
मेयर वा समबवनित कम्श्ारी वा वयवकतसँग वनरनतर समपक्श  गनु्शपछ्श । यवद मागहरूलाई 
गमभीरतापूव्शक वलइएको छैन र तयसमा कुनै ्ासो रावखएको छैन भन्ने लागेमा 
धयानाकष्शण गराउन जनवकालतको अकको वववि अपनाउनुपनने हुनछ । यसैगरी यवद 
नगरपावलकाले मागहरूलाई सकारातमक रूपमा वलएर कामहरू केही अगावड वढाउन 
थालेको रहेछ भने तयो हाम्ो लावग उपलबिी हो र तयसमा सं्थाले अझ थप के गन्श 
सकछ वा नगरपावलकालाई कसरी स्घाउन सकछ तयसवारेमा सोचन थालनुपछ्श ।

१०. जनवकालत ्गनने व्यक्तले आफुमा ववकास ्गनु्शपनने कुराहरू 

जनवकालत गनने वयवकत कुनै वावहरी संसारवाट आउने होइन । उ हामीबी्कै 
कोही हुनछ । रावट्रिय अपाङग महास्ंघको अनुभवमा जनवकालत गनने वयवकतले नयुनतम 
पवन देहाय बमोवजमका कुराहरू आफनो वयवहार, वयवकततव र सो्मा सुवनव््त गनु्श 
आव्यक छ । 

क) सम्याको वव्लेषण गनने सकने र सम्यालाई प्रभावकारी ढंगले अरूका अगावड 
राखन सकने हुनुपछ्श । कानुन र नीवतगत ज्ञान तथा जानकारीहरूमा आफूलाई 
अधयावविक र ्ु्त राखनुपछ्श । 

ख) जनवकालत गनने वयवकतमा तथय र प्रमाणमा आिावरत रहेर सभय तवरकाले 
तक्श हरू राखने क्मता र ्वभाव आव्यक हुनछ ।
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ग) जनवकालतमा पटक पटक असफलता वमलन सकछ तर उठान गरेका सवाल 
जायज अवन नीवत र कानुनसममत छन् भने िैय्शता गुमाउनु हुँदैन र वनरार बन्नु 
हुँदैन 

्घ) वहंसातमक ् वभाव, िमकीको भाषा, गालीगलौजले जनवकालतमा पवरणाम लयाउन 
भनदा पवन नलयाउनमा बढी मददत हुनछ । तयसैले सकेसमम य्ता कुराहरूलाई 
आफूवाट टाढा राखने प्रयास गनु्शपछ्श । 

ङ) जनवकालत गनने वयवकतले सामुवहक ्वाथ्शको लावग वोलनुपछ्श र उसमा िेरै भनदा 
िेरै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर आफनो सवालमा समथ्शन जुटाउन सकने क्मता 
हुनुपछ्श । 

्) अरूका कुरा सममानपूव्शक राम्ोसँग सुन्ने र आफनोकुरा प्रट्टसँग राखन े्वभाव 
हुनुपछ्श 

छ) अपठयारो पवरव्थवतमा उपयुकत वनण्शय वलन सकने र द्वनद्व वा तनावको व्थवत 
आएमा तयसलाई नयूवनकरण गरी वातावरणलाई सकारातमक बनाउन सकने 
क्मता ्ावहनछ ।

ज) कुटनैवतक कला, समबनि ववकास गनने सीप र वमलनसावरता भएको वयवकतले 
जनवकालतलाई राम्ोसँग हाँकन सकछ । 

झ) वववभन्न तवरकाहरू प्रयोग गरेर अरूलाई कुरा वुझाउन सकन ेर आफनो सवालको 
पक्मा लयाउन सकने क्मता हुनुपछ्श  ।

ञ) समािानका उपायहरू पवहलयाउन सकने र यसका लावग पयवापत वहस र छलफल 
गन्श इचछुक उतसावहत हुनु पछ्श । 

११. के ्गनु्श जनवकालत होइन

कवहलेकाहीँ  के जनवकालत हो र के होइन भन्ने बारेमा अनयौलता हुनेगछ्श । 
तसथ्श के क्ता कामहरू जनवकालत  अनतग्शत पददैन भन्ने बारेमा थाहा पाउनु जरूरी 
हुनछ । सामानयतया देहायका कुराहरू जनवकालत होइनन् । 

• काय्शरिमको प्र्ारप्रसार गनु्श वा काय्शरिमको वारेमा जानकारी गराउनु 
• कुनै ववषयमा जन्ेतना जगाउनु 
• कुनै ववषयमा अवभमुखीकरण गनु्श , जानकारी वदनु वा वरक्ा वदनु 
• सं्थाको कोषवृवद्धको लावग पहल गनु्श र सं् थाको लावग कोष प्रापत गनु्श 
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१२. जोखखमको ववशलेषण र व्यवसथापन 

जनवकालत गदवा पवन वववभन्न वकवसमका जोवखमहरू आइलागछन् ।  जनवकालत 
गदवा ववरोि गनने र सफल हुन नवदने समुह र रवकतहरू पवन हुनछन् । कवतपय अव्थामा 
सरकार वा राजनवैतक दलहरूलाई पवन य्ता आवाजहरू ततकाल नउवठवदए हुने 
वथयो भन्ने लागेको पवन हुनछ । कवहलेकाहीँ अपाङगता भएका वयवकत, मवहला वा 
बालबावलका ववरूद्ध हुने वहंसाका ववरूद्धमा आवाज उठाउँदा वा जनवकालत गदवा 
तयसका ववरोिी रवकतहरू पवन तयवत्कै हावी हुने प्रयास गछ्शन् । कवहलेकाहीँ देरको 
वदवलँदो राजनवैतक पवरव्थवतले अपाङगता भएका वयवकत वा वसमानतकृत समुहका 
आवाजलाई राजयले प्राथवमकतामा राखदैन । 

उदाहरण 

अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकार समबनिी वविेयक वयव्थावपका 
संसदमा दतवा भएर पवन वनकै लामो समयसमम पावरत हुन सकेन । यसको 
एउटा महतवपूण्श कारण दरेको वदवलँदो राजनैवतक पवरव्थवत वथयो 
। मिेरका मुददा, संवविान संरोिनको ववषय आवदमा राजनैवतक दल 
र सरकार वव् वववभन्न वकवसमका वववादहरू हुने,  बारमवार सरकार 
वदवलरहने आवद कारणले सरकारका सबै वनकायको धयान देरको 
राजवनवतले वख्ेको वथयो । लामो समयसमम राजनवैतक दलहरूको 
वववादले संसद अवरूद्ध पवन भयो । यसैगरी ् थानीय ् ुनावको ्घोषणासँगै 
फेरी सरकार लगायत सबैको धयान ्ुनावको तयारी तफ्श  लागयो । यी 
वववभन्न कारणले गदवा ऐनले संसदमा कुनै प्राथवमकता पाउन सकेन   

य्ता कुराहरूले जनवकालतका सवालहरू कवहलेकाहीँ जोवखममा पन्श सकछन् 
। तसथ्श संभाववत जोवखमको अनुमान गनने र जोवखमहरू आइहालेमा तयसबाट बचनको 
लावग के रणनीवत वलने भन्ने वारेमा सं्थावभत्र र जनवकालत गनने समुह बी्मा 
आव्यक छलफलहरू हुनु जरूरी हुनछ । यसको लावग संभाववत ववरोिीहरू पवह्ान 
गनने, राजनैवतक पवरव्थवतको वव्लषेण गनने र तय्ता पवरव्थवतहरूसँग जुधने रणनीवत 
पवहले नै तय गनु्शपछ्श ।  
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१३. देहा्य ्बमोकजमका सम्ब्िहरुले जनवकालतलाई मद्त 
्गन्श स्द्छ । 

१. राजनवैतक दलका नेताहरूसँगको वयवकतगत व्नजान, उठवस र आपसी सहकाय्श 
२. सरकारी सेवामा काम गनने उच् तहका कम्श्ारीहरूसँगको वयवकतगत वा सं् थागत 

समबनि व्नजान वा सहकाय्श । 
३. सञ्ार माधयमका कम्श्ारी, पत्रकार, समपादकहरूसँगको वयवकतगत वा सं्थागत 

व्नजान तथा सहकाय्श । 
४. सांसद र जनप्रवतवनविहरूसँगको व्नजान र आपसी समबनि
५. आफना सावथभाइ वा नातेदारहरूको व्नजान र वयवकतगत समबनिलाई पवन 

जनवकालतको पवरणाम लयाउनमा प्रयोग गन्श सवकनछ ।  

१४. जनवकालतको सफलता वा असफलता पत्छको दात्यतव 

जनवकालत एउटा वनरनतर ् वलरहने प्रकृया हो । जनवकालतका रिममा आवथ्शक 
लगायत मानवीय प्राववविक सबै वकवसमका श्रोतहरुको उपयोग भएको हुन सकदछ 
। तयसैले पैरवीको एउटा ्रण वा रिम सवकएपवछ तयसको सफलता असफलता 
वा उपलबिीको सवमक्ा गनु्शछ्श । साथै उपयोग भएका सबै श्रोतहरूको सवमक्ा र 
मुलयाङकन गनु्शपछ्श । जनवकालत गनने समुहले सफलता र असफलता दुबैको दावयतव 
वा श्रये वलनुपछ्श । सफलता भएमा तयसलाई कसरी वनरनतरता वदने र असफलता हात 
लागे तयसको कारण पवह्ान गरी रणनीवत कसरी पवरवत्शन गनने भन्ने वारेमा वनण्शय 
गनु्शपछ्श । 
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अपाङ्गता अधिकार 
असभ्यानकता्श र ववज्हरूको नजरमा 

महासंघले ्गरेको जनवकालत

खण्ड 
्ग
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१. भूसमका 

यस खणडमा अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकारको क्ेत्रमा लामो 
समयदेवख काम गवररहेका  र जनवकालतका काय्शहरूमा संलगन रवहरहनुभएका 
अपाङगता अविकारकमगी र ववज्ञहरूले अपाङगता भएका वयवकतहरूको अविकारको 
रक्ाको लावग गवरएका जनवकालतमा महासं्घको भूवमकाको वारेमा राखेका वव्ार र 
तथयहरूलाई समावरे गवरएको छ । जनवकालत वववभन्न सवालहरूमा हावसल गरेका 
सफलता र महासं्घको भूवमकाको वारेमा वहाँहरूले लेखेका लेखहरूलाई ज्ताको 
त्तै रावखएको छ । 
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सव्शप्रथम अपाङगता भएका 
वयवकतहरुको अविकार संबनिी 

ऐन संसदबाट पावरत गराउन सफल 
हुनुभएकोमा नेपाली अपाङगता जगतका 
नेतृतवलाई हावद्शक कृतज्ञता वयकत गन्श 
्ाहनछ ु । दोश्रो, नेपालका अपाङगता 
भएका वयवकतहरु अविकार समपन्न 
हुनुभएकोमा हावद्शक बिाई वदन ् ाहनछ ु।

कुरो कताबाट रुरु गरौं ज्त ै
भएको छ । रावट्रिय अपाङग महास्ंघले 
सो ऐनका उतार्ढाव, आरोह-अवरोहरु 
एबं समग् प्रकृयाहरुको संट्लेषण गरी 
यथाथ्शपरक लेख उतवान अनुरोि गरेकोमा 
काय्शरत सं्था र मेरो तफ्श देवख हावद्शक 
आभार वयकत गन्श ्ाहनछु । मैले यो 
लेख माफ्श त जवत नै प्रयास गरे पवन सो 

ऐन र समग् प्रकृयासँग गावसएका समग् 
प्रयासहरु र सं्घष्शका श्रङृखलालाई 
वलवपवद्ध गनने काय्शमा म आफूलाई अिुरो 
नै संझनछ ु । यो आलेखमा मैले जवत 
नै नखरा पारे पवन नेपाली अपाङगता 
जगतका मुि्शनय वयवकततवहरुका सामु 
अपूरो नै ठहवरनछ । वकनकी उहाँहरु 
नै नेपाली अपाङगताको आनदोलनको 

वसङगो र पूण्श साक्ी हुनुहुनछ । 
उहाँहरु प्रवत नमन । भोगाईको कमी 
र सबैखालका ्घटना/पवर्घटनाहरुको 
साक्ी ब्न संभावना नहुने वा नवमलने 
हुँदा थुप्रै कुराहरु छुटनु ्वभाववक नै 
भएकोले यो लेखलाई तयसरी नै बुझीवदनु 
हुन अनुरोि छ ।

म र म काय्शरत सँ् था माईरवाईट 

्यसरी संभव भ्यो अपाङ्गता 
भएका व्यक्तहरुको अधिकार 
सम्ब्िी ऐन २०७४

- सशव रा्यमाझी
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(My Right) साक्ी बसेको वदनबाट कुरा 
रुरु गन्श ्ाहनछ ु। अपाङगता जगतमा 
कुरो हुँदै वथयो की नेपालमा अपाङग 
कलयाण तथा संरक्ण ऐनलाई पुनःलेखन 
गन्शका लावग ववगतमा कवरब ४-५ पटक 
प्रयासहरु भए यद्यवप कुनैपवन प्रयासहरु 
कामयाव हुन सकेनन् । वववभन्न क्ेत्र, तह 
र तपकाका वयवकतहरु र स्थाहरुको 
प्रयास जावर नै वथयो । समयको रिमसँगै 
सन् २००९ को वडसेमबर २७ तावरखका 
वदन नेपालको संसदले अपाङगता 
भएका वयवकतहरुको अविकार संबनिी 
संयुकत राट्रि स्ंघीय महासवनि अनुमोदन 
गयको । उकत महासवनिको अनुमोदनले 
एकातफ्श  नेपाली अपाङगता जगतलाई 
थप सरकत बनाई वनककै नै हौ्यायो 
भने यसको ्घरेलुकरणका लावग नेपाल 
सरकारलाई थप दबाब पयुवायो । तयसको 
एकमात्र ववकलप भनेको ववद्यमान अपाङग 
संरक्ण तथा कलयाण ऐनको पुनलनेखन 
नै वथयो । सन् २०११ को समय हुनुपछ्श 
जवतबेला माईरवाईटको काय्शरिमलाई 
नेपाल सरकारको उच््तरीय 
संयनत्रबाट पावरत गनने कामको ्टारो 
वथयो । यसरिममा नेपाली अपाङगता 
आनदोलनका नेतृतवहरु,  नेतृतवदायी 
सँ्थाहरु, साझेदार सँ् थाहरु र समबद्ध 
सरकारी वनकायहरुसँग महासवनिको 
्घरेलुकरण समबनिी नेपालको ३३ वष्श 
पुरानो ऐनलाई प्रवत्थापन गरी नयाँ 

ऐन लेखनको प्रकृया रुरु गन्श सवकनछ 
की भन्ने ववषयमा बहस ्लयो । सबै 
पक्बाट सो कामलाई एक उच्तम 
समभावनायूकत ववकलपको रुपमा 
पवरयोजनामा वयव्था गवरनु पछ्श भन्ने 
सललाह र सुझाव अनुरुप अपाङग संरक्ण 
तथा कलयाण ऐनलाई अविकारमुखी 
अविारणा र वसआरवपडीको मम्श र 
भावना अनुरुप पुनलेखन गनने सहमवत 
भयो । सोवह मयानडेट र सहमवतलाई 
माईरवाईट र समाज कलयाण पवरषदसँग 
भएको पवरयोजना संझौतामा प्रवतवववमबत 
गवरयो ।

सन् २०११ को नोभेमबर मवहनामा 
मवहला, बालबावलका तथा समाज 
कलयाण मनत्रालयले ्वयं मनत्रालयका 
समबंवित महाराखा हेनने सह-सव्वको 
संयोजकतवमा मवहला, बालबावलका 
तथा समाज कलयाण मनत्रालय, कानून 
तथा नयाय मनत्रालय र रावट्रिय अपाङग 
महासं्घका प्रवतवनविहरु सवममवलत पाँ् 
सद्यीय ववरेषज्ञ काय्शदल, र वववभन्न 
सरकारी वनकायहरु, सबै प्रकृवतका 
अपाङगताका वग्शहरु र अविकारको 
के्त्रमा काय्शरत अपाङगता भएका 
वयवकतद्वारा सञ्ावलत सं्थाहरू 
लगायत अपाङगताको क्ेत्रमा काय्शरत 
अनतरवावट्रिय गैरसरकारी सँ्थाहरु 
सवममवलत ४५ सद्सीय वनदनेरक 
सवमवत गठन गयको । ववरेषज्ञ काय्शदलले 
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आपसी परामर्शमा प्र्ताववत वविेयकको 
प्रारवमभक खाका तय गनने र उकत 
म्यौदालाई वनदनेरक सवमवत समक् 
छलफल गनने काय्शहरु भए । वनदनेरक 
सवमवतको पवहलो बैठक २०६८ मवंसर २१ 
गते मवहला, बालबावलका तथा समाज 
कलयाण मनत्रालयको पुरानो भवन (हाल 
सो भबन भतकाई सवकएको) मा भएको 
वथयो । पटक पटकका परामर्शहरुका 
प्रकृयाहरु जावर नै रहे । सोवह रिममा 
पुववाञ्ल र मधयपव््माञ्ल ववकास 
क्ेत्रमा पवन ्वयं मवहला, बालबावलका 
तथा समाज कलयाण मनत्रालय र रावट्रिय 
अपाङग महास्ंघको नेतृतवमा क्ेत्रीय 
परामर्श गोवट्ठहरु समपन्न भए । परामर्शकै 
रिममा २०६८ मा्घ ९ गते ततकावलन 
माननीय मवनत्र र राजयमवनत्र लगायत 
वसंगो मनत्रालय, अनय मनत्रालयहरु र 
ववभाग/वनकायहरु, वड.वप.ओ.हरुका 
प्रवतवनविहरु सवहत कवरब १०३ जनाको 
उपव्थवतमा केवनद्रय तहको परामर्श 
गोवट्ठ समपन्न भयो । माननीय मवनत्रजयू, 
राजय मवनत्रजयू लगायत मनत्रालयको 
वसंगो टोवलले सो ऐनलाई सकदो वछटो 
संसदबाट पावरत गनने प्रवतवद्धता जाहेर 
गयको ।

प्रकृया अगावड बढदै वथयो । 
वववभन्न मनत्रालयबाट सुझाव वलने रिम 
सवकएपवछ ऐनले संसद तफ्श  जाने बाटो 
तताउदै वथयो । मनत्रालयका ववववि र 

लामा प्रकृयाहरु एकपवछ अकको गददै पार 
गददै वथयो । सोवह समयमा जेट्ठ २०६९ मा 
ततकावलन संवबिान सभा वव्घटन भयो 
र दरे अकको सवंबिानसभाको वनबवा्नमा 
होवमयो । म्यौदा ऐनको भववट्य के हुने 
भन्न ेकुरा अनयोलमा पयको । यसले नेपाली 
अपाङगता कमगीको आरामा तुषारापात 
भयो । तैपवन आराको वदयो बवल नै 
रह्ो ।

जेट्ठ २०६९ देवख दोश्रो संवबिान 
सभाको ् ुनावी प्रकृया रुरु हुने वमवतसमम 
रावट्रिय अपाङग महासं्घको पहलमा 
कतै उकत वविेयकलाई अधयादरेको 
रुपमा लयाउन सवकनछ की भवन वववभन्न 
प्रयासहरु भए । यस रिममा सममाननीय 
राट्रिपवतजयू समक् भेट्घाट गनने लगायत 
राजनीवतक दलका रवकतकेनद्रहरु समक् 
कैयन पटक िाउने काम समेत भयो । 
यद्यवप कवह कतैबाट पवन सनतोषको 
्वास फेनने कुनै तुरुप पाईएन । 
राजनीवतक दलको वब्को मतभेदका 
कारण पवहलो पटक तोवकएको समय 
सीमा वभत्र संवविानसभाको ्ुनाव त 
नहुने नै भयो । फल्वरुप सरकार 
फेनने गृहकाय्शहरु हुन थाले । मा्घ 
२०६९ मा सरकार पवरवत्शन भयो । 
य्ता पवर्घटनाहरुले ऐनको ववषयलाई 
सँिै नै ओझेलमा पावररहृयो । यद्यवप 
रावट्रिय अपाङग महासं्घ नेपालले 
प्र्ताववत म्यौदा ऐनमा थप परामर्श 
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गनने, छुटेका ववषयव्तुहरु थप गनने 
र थप पवरट्कृत गनने काय्श लगायत 
वविेयकलाई अधयादेरबाट जावर गन्श 
सवकने संभावनाहरुको खोवजकाय्श जावर 
नै राखयो ।

२०७०को मंसीर मवहनामा दोश्रो 
संवबिान सभाको ्ुनाव भयो । ्ुनावी 
प्रकृया समपन्न भई सरकार गठन गनने 
काय्श सममका लावग ४ मवहनाको समय 
लागयो अथवात २०७० को ्ैत्र मवहना 
समम । अपाङगता कमगीहरुलाई वछटो 
सरकार गठन होस् र वविेयकले गवत 
वलयोस भन्ने आतुरी हुदाँहुदै पवन ्ुनाव 
समपन्न गरी नयाँ सरकार गठन गनने आफनै 
तवरका हुने हुनाले हतारो गनु्शको कुनै तुक 
वथएन । नयाँ सरकारको गठन भयो । जब 
वविेयकलाई संसदमा लैजाने प्रकृयाको 
थालनी गन्श रुरु भयो, अवन मात्र थाहा 
भयो की उकत वविेयक लेखनका लावग 
मवनत्र पवरषदबाट सदै्धावनतक सहमवत नै 
वदईएको रहेनछ । महास्ंघको नेतृतवले 
आफना संयनत्रहरु र भातृ सं्थाहरुको 
पवर्ालन गरी सरकारमा दवाब सृजना 
गरेपवछ उकत ऐनको लावग मवनत्र 
पवरषदको सैदावनतक सहमवत प्रापत 
गन्श सफलता वमलयो  जसले प्रकृयागत 
अनयोलताहरुको पवन ्वतः वनरुपण 
गयको । देरको प्रमुख प्राथवमकता नयाँ 
संवबिान लेखन भएको र सो समयमा 
नयाँ संवविानमा अपाङगता अविकारका 

सवालहरु राखनुपनने भएकोले र २०७२ 
को ववनारकारी भुकमपका कारणले 
भाद्र २०७२ समम वविेयकको ववषयमा 
वकालत गनने संभावना भएन वा अनुकूल 
समय रहेन । नयाँ संवविान जावर भए 
सँगै नयाँ सरकार गठन भयो । ततकावलन 
उप-प्रिान तथा मवहला, बालबावलका 
तथा समाजकलयाण मवनत्रजयूबाट 
कावत्शक २०७२ मा उकत वविेयकलाई 
संसदमा दतवा गनने काम भयो । संसदमा 
दतवा भईसकेपवछ वविेयकले ्वतः 
गवत वलने होला भन्ने ठावनएको वथयो 
यद्यवप कवरब ६-७ मवहनाको अवविमा 
पवन सो ऐनले दतवा हुनु बाहेक अनय 
कुनै प्रगवत वलन सकेन । कारण, 
संसदमा दतवा गवरसकेपवछ पवन पुनः 
उकत वविेयकलाई समबवनित मवनत्रले 
वयव्थावपका संसदको बैठकमा टेबल 
गनु्शपनने रहेछ जुन काय्श असोज २०७३ 
मा ततकावलन सरकार वव्घटन भई अकको 
सरकार गठन भईसकेपवछ मात्र समभव 
भयो । संसदमा सैद्धावनतक छलफल 
र ७२ ्घणटे सरंोिन समय तोवक 
प्रापत सुझाबहरु सवहत कावत्शक २०७३ 
मा संसदकै जटे्ठनागवरक, मवहला, 
बालबावलका र समाजकलयाण सवमवतमा 
पठाईयो । सवमवतमा गईसकेपवछ 
वविेयकको गाँठो फुकला भनेर आरा गनु्श 
्वभाववकै वथयो यद्यवप उकत वविेयकले 
अनय नसो्ेका जवटल पवरव्थवतहरुको 
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सामना गन्शपुगयो । कारण अपाङगता 
भएका वयवकतहरुको अविकार संबनिी 
वविेयकमा राजनीवतक दलको सहानुभवूत 
र प्राथमवमकता वदइएको भन्ने या्ना 
भए पवन सो सवमवतमा वव्ाराविन 
अनय वविेयकहरुमा वववभन्न राजनीवतक 
दलहरुका फरक फरक िारणा भएका 
कारण सोवह ्रिवयुहमा वविेयक फ्न 
पुगयो । वड.वप.ओ.नेतृतवहरु, खासगरी 
रावट्रिय अपाङग महास्ंघका अधयक्, 
महासव्व लगायत भातृ सं्थाका 
नेतृतवहरुको वनरनतर वकालत, भेट्घाट 
र काय्शसमबनिले गदवा सवमवतमा पठाएको 
कवरब ५ मवहनामा अथवात ् ैत्र २०७३ मा 
सो सवमवतबाट पावरत भयो ।

अब उकत ऐन संसदबाट पावरत 
गन्शका लावग संसदको बैठकमा परे गनने 
्रणमा प्रबेर गयको । यददवप सो काय्शले 
पवन आरा गरे अनुरुप गवत वलएन । २९ 
्ैत्र २०७३ को वदन वथयो, महासं्घका 
अधयक्जयूबाट सनदेर आयो की संसदको 
काय्शसूव्मा सवमवतको प्रवतवेदन पेर 
गनने कुरा परेको छ रे । रावट्रिय अपाङग 
महासं्घ लगायत वड.वप.ओ.का नेतृतवहरु 
र हामी फटाफट संसद भवनको दर्शक 
वद्घवामा गयौं । मनमा अनेकौं कौतुहलता 
र अब कसरी के हुनछ भन्ने ढुकढुकी 
कायमै वथयो तैपनी सवमवतको प्रवतवेदन 
आज पेर हुनछ नै भन्ने ठूलो अवभलारा 
वथयो । सवमवतका सभापवत माननीय 

रञजु कुमारी झाजयूले प्रवतवेदन पेर 
गनु्शभयो।

अबको ्रण भनेको सवमवतको 
प्रवतवेदन र म्यौदा वविेयकलाई 
संसदको पूण्श बैठकबाट पावरत 
गनने वथयो । सो काय्शका लावग रावट्रिय 
अपाङग महासं्घको नेतृतव वग्श लावग नै 
रह्ो । २०७४ बैराख ६ को ववहानी वथयो । 
महासं्घका महासव्व राजु ब्नेतजयूको 
सनदेर आयो । लेवखएको वथयो आज 
वविेयक संसदको काय्शसवू्मा परेको 
छ रे । पवहले ज्त ै यसपटक पवन 
उवह दर्शक वद्घवामा रहेका कुव््शहरु 
कुन्श पुगयौं । सयौं थुङगा फूलका हामी 
एउटै माला नेपाली... को रावट्रिय िुन 
प््ात बैठक रुरु भयो । काय्शसूव्का 
अव्घवलतर रावखएका ववषयहरु छलफल 
गददै अगावड बढयो । अवन वब्मै उ्ठयो 
कोरमको कुरा । गणना गवरयो तर 
कोरम पुगेनछ । समयको वनयतीले 
वदएको दुःख संझेर फवक्श यौं । यो 
बैठकले अपाङगता भएका वयवकतहरुको 
ऐन रुपी थुङगालाई एउटै मालामा उन्न 
सकेन ।

यवतनजेल दरे लामो समयसमम 
प्रवतक्ारत ्थानीय ्ुनावतफ्श  
होवमईसकेको हुनाले तोवकएका ्थानीय 
तहहरुमा ्थानीय ्ुनाव नहुनजेल 
वविेयक पावरत हुने कुनै गुनजायस वथएन 
यददवप ्ुनाव समपन्न हुनासाथ उकत 
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वविेयकले प्राथवमकता पाओस भन्नाका 
खावतर रावट्रिय अपाङग महासंले आफना 
प्रयासहरु जावर नै राखयो । पवहले ज्तै 
वववभन्न वनकाय र वयवकततवहरुमा िाउने 
र अनुरोि गनने प्रयासहरु जावर नै रहे ।

दुई ्रणमा तोवकएका ्थानीय 
तहका ्ुनावहरु समपन्न भए । वववभन्न 
सभासदजयूहरुसँग एकल वा संयुकत 
परामर्श गनने काय्शलाई महासं्घले जावर 
नै राखयो । २०७४ श्रावण १५ को ववहान 
महासं्घका अधयक्जयू बाट फोन आयो, 
तार उवह नै वथयो आज वविेयक पेर 
हुने रे । फेवर ठूलो उतसाह र आराका 
साथ हामी उवह संसद भवनको दर्शक 
वद्घवामा रहेका मे्हरुमा ब्न पुगयौं । 
मनमा कोरम नपुगन े हो की भन्ने डर 
यथावत वथयो । बैठक रुरु भयो, 
अव्घवलतर रावखएका काय्शसूव्मा प्रवेर 
गददै छलफल अगावड बढयो । अवन फेवर 
उ्ठयो उवह कोरमकै कुरा । फेवर पुगेन । 
मालामा अपाङगता भएका वयवकतको 
अविकार उन्ने काम अिुरै रहृयो ।

समय ववतदै गयो । आरा र 
वनराराका कुराहरु ्लदै वथए । २०७४ 
श्रावण २० गतेका वदन काम ववरेषको 
वसलवसलामा ववराटनगर पुगेको वथएँ, 
फेवर मोबाईमा ्घवणट बजयो, फेवर उवह 
सुदर्शन सुबेदीजयूको सनदेर । खबर 
वथयो, २१ गतेका वदन पुनः वविेयक 
संसदमा ्वीकृवतका लावग हुने रे । 

श्रावण २१ गते हाम्ो यात्रा उदयपुर 
वजलला तफ्श  हुँदै वथयो, संयोगले उकत 
वजलला महासं्घका महासव्वजयूको 
परेछ । वजललाका साथीहरुलाई केवह 
हललीखलली गरौं की भन्ने लागयो, फेवर 
सो्ेँ नगरौं कयार । वकनकी के हुने 
हो थाहा छैन । तैपनी पुववाव्थाहरु 
राखेर भन्नपुछ्श भन्ने लागयो, साथीहरुमा 
खुरी छायो, तैपनी मन रमन मावनरहेको 
वथएन । भौवतक रुपमा टाढा भएकोले 
संसदमा साक्ी ब्न े संभावना त छदै 
वथएन यददवप मनमनै पवहलेको ज्तो 
हालत नहोस् भनेर कामना गनु्श बाहेक 
अनय ववकलप वथएन । खरु खबर सुन्न 
वयग् वथयो मन यददवप उत्ीकै डर पवन । 
समय ववताउन केवह कवठन भईरहेको 
वथयो । क्तो भने सेकेनड वमनट ज्ता 
अवन वमनट ्घणटा ज्ता । साँझ पन्श 
थालयो । कवहँ कतैबाट पवन खबर 
आएन । मनमनै लख काटें, वविेयकले 
पवहलेकै वनयती भोगे होला । तैपनी एक 
कल गरेर सोिेँ, जवाफ आयो, पवहलेकै 
वनयती दोहोवरयो ।

श्रावण २२ गतेको वदन । फेवर 
पवन उ्त ैसनदेर, वविेयक काय्शसवू्मा 
अवन मनमा कौतुहलता । वड.वप.ओ.का 
सावथहरुसंगै संसदका कुव््शहरु रुगन 
पुवगसकेका वथयौं । वकन हो कुवन्न 
तयस वदनको माहौल केवह फरक 
वथयो । यसपाली दर्शक वद्घवामा ब्ने 
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वड.वप.ओ.का सावथहरुको संखया पवन 
पवहले भनदा िेरै । मयवादापालकहरु 
भनदै वथए, आज त ऐन पास हुनछ । 
केही काय्शसूव्हरुको थानको लावगसके 
पवछ सभामुखको आदेरसंगै वत्शमान 
माननीय मवहला, बालबावलका तथा 
समाजकलयाण मनत्री आरा कोईरालाजयू 
संसदको रोट्टममा देखा पनु्शभयो, अवन 
सुरु भयो पावरत गनने प्रकृया । क्तो भने 
वविेयकका भाग भाग गरेर एक पवछ 
अकको गददै ्वीकृत गनु्शपनने । माननीय 
मवनत्रजयूलाई पटक पटक गरी ३ पटक 
रोट्टममा उवभनुपनने । अनततः रुरुमा 
संसदमा दतवा गरेको वविेयक, सवमवतको 
प्रवतवेदन र ऐनको प्र्तावनालाई 
्रणवद्धरुपमा ् वीकृत गरी सबैलाई एक 
साथ राखी वविेयकको अङग बनाउने 
सभामुखको प्र्ताव वनण्शयाथ्श पेर गरी 
संसदको बहुमतले पावरत गरीसकेपवछ 
अपाङगता भएका वयवकतहरुको 
अविकार संबनिी ऐन २०७४ नेपालको 
वयव्थापीका-संसदबाट ववविवत रुपमा 
पावरत भयो । सबै अपाङगता भएका 
वयवकतहरु हकवालाको रुपमा पवरणत 
भए । ररीर ढकक फुलयो, आङ 
वसवरङग भयो । वा्तववकता पतयाउन 
गाहृो भए पवन उकत पवर्घटनाको 
प्रतयक् साक्ी भएकोमा तयसमा पुरापुर 
सतयता नै वथयो । नेपाली अपाङगता 
जगतको वष्छदेवखको कामना पुरा 

भयो । अपाङगता आनदोलनमा नेपाल 
एक ्रण मावथ गयो, अनतरवावट्रिय 
जगतमा नंबर आयो । दर्शक वद्घवाबाट 
वन्केपवछ बिाई साटासाट, फोटो सेसन 
्लयो । साथीहरुमा प्रफुललताको वसमा 
वथएन । हुन पवन वकन नहोस्, एकजना 
अपाङगताकमगी भनदै हुनुहुनथयो, तयवह 
ऐनका लावग लडेको २५ वष्श भयो रे ।

समग्मा भन्नुपदवा यो ऐन लयाउनका 
लावग नेपाली अपाङगताकमगीहरुले 
गरेका यो वा तयो सं्घष्श यो सानो २ 
पन्ने आलेखमा वयकत गन्श संभव छैन । 
यस रिममा रावट्रिय अपाङग महास्ंघका 
अधयक्जयू, महासव्वजयू लगायतको 
वसङगो टोली, भातृसं्थाका साथीहरु, 
वडवपओहरुका नेतृतवहरु, समबद्ध 
साथीहरु यो वा तयो तवरकाले वदनरात, 
्घामपानी, हुवरबतास र भोकपयास नभनी 
अहोरात्र खवटनु भयो । तारनतरका 
संबाद, सं् ार, तावक्श क र समयसापेक्का 
वकालतहरु र क्णक्णका रणनीवतहरुले 
आज यो ऐन प्रावपतलाई संभव तुलयाएको 
हो भन्नेमा दुइमत छैन । सफलताको अकको 
कवड भनेको रावट्रिय अपाङग महासं्घको 
नेतृतववग्शको तयाग, गवहरो प्रवतवद्धता, 
वडवपओहरु, भातृसं्थाहरु र आनतवरक 
अनतरसंबनिहरुको पवह्ान र पवर्ालन 
गन्श सकने क्मता हो भन्ने लागछ । यसका 
अलावा राजनीवतक दल, सभासदहरु, 
संसदीय सवमवत, नेपाल सरकारका तत् 
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तत् वनकायमा रहने कम्श्ारीवग्शहरु 
सबैको सहयोग र सकारातमक िारणा 
यस ऐनको प्रावपतको अकको कवड हो । 
यसरिममा केवह सभासदहरु, राजनीवतक 
दलका नेतृतवहरु, कम्श्ारीहरु अतयनत 
सकारातमक रवह उवत्कै सहृदयी 
भूवमकामा देवखनुभयो । उहाँहरु र 
उहाँहरुका योगदानलाई नेपाली 
अपाङगता जगतबाट उच् सममान वयकत 
नगदवा यो आलेख आफैमा फोस्ो हुनछ 
नै । आरोह-अवरोह कै कुरा गनु्श पदवा 
हरेक ्रण र पलमा भोगेका कटुसतय 
भनौ वा अ्ममको कुरा के छ भने यो 
ऐनलाई सावच्कै रुपमा आतमसात गरेर 
अनय वविेयक ज्तै बोकेर वहडने न 
कुनै तय्तो संयनत्र भएको पाईयो न कुनै 
तय्तो प्रवतवद्ध प्रणाली नै । हरेक तह र 
तपकामा गुवलयो ब्न त पाईयो नै यद्यवप 
कुन्नी वकन हो ब्नपवछको गवतप्रायः 
सिै अवरुद्ध नै रहृयो । सबैठाउ, तह र 
तपकामा अपाङगता भएका सावथहरु नै 
जानुपनने, ्घच्घचयाउनुपनने, नमन गनु्शपनने 
र अवनतम परे ववषनै बमन गनु्शपनने, 
तयो पवन एकपटक मात्र नभई पटक 
पटक । यो ऐनलाई स्शवमानय संर्ना 
रुपी पहुँ् युकतताको लाभ कतै भएन । 
कवह कतै पवन यवामप हावलएको पाईएन 
न कुनै वलफटमा नै ्ढन े सौभयागय 
वमलयो । सौभागय वमलयो त केबल 
्घ्ेटने, अवन बल गरेर ्घ्ेटने जहाँ 

तान्ने वयवकत कमै मात्र वथए । राजनीवतक 
रुपमा लाभ नहुने भएर होला दल 
ववरेषको प्राथमीकता र अपनतव भएको 
कमै पाईयो । सरकारी वनकायमा पटक 
पटक भएको कम्श्ारी सरुवा ज्ता 
ववषयले पवन ऐनको गवतलाई केवह 
हदसमम वढलो बनायो । यो बाहेक 
दरेको बदवलदो र सरंिमणकावलन 
राजनीवतक अव्था, राजनीवतक दल 
वब्को टकरावका वव् संवबिान लेखन 
गनु्शपनने रावट्रिय प्राथवमकता, ववनारकारी 
भुकमप यी आवद कुराहरुले पवन यो 
ऐनलाई ओझेलमा पारे ।

अनतयमा ववववि कवठनाई र 
पवरव्थवतका बावजुद नेपालका 
अपाङगता भएका वयवकतहरु 
अविकारमुखी भएका छन् । अब उकत 
ऐन कायवानवयनका लावग अपाङगता 
अविकार वनयमावली बनाई प्रापत 
उपलबिीको कायवानवयन तफ्श  जानु 
हामी सबैको साझा ्ुनौवतको रुपमा 
देखापरेको छ । आउनुस् यस महान 
काय्शमा सबै जुटौं, वमलौं र हातेमालो 
गददै अगावड बढौं । अपाङगता भएका 
वयवकतहरुको अविकार संबनिी ऐन 
लेखनको समग् प्रकृयामा यो वा तयो 
तवरकाले योगदान गनने अवसर पाएकोमा 
माईरवाईट र यसका सद्य सं्थाहरु 
आफूलाई गौरवावनवत महसुर गद्शछन् ।
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नेपाली भाषालाई भारतको संवविानको 
आठौं अनुसू्ीमा पारी रावट्रिय 

भाषाको मानयता वदलाउन तयहाँका 
सांसद श्रीमती वदलकुमारी भणडारीले 
रोएर समपूण्श संसद् सद्यलाई 
भावववह्वल बनाएको र नेपाली भाषालाई 
रावट्रिय भाषाको मानयता वदलाएको 
समा्ार म सानै हुँदा सुनेको हुँ ।

जनतावनत्रक सवाललाई समबोिन 
गराउन ततकालीन रावट्रिय पञ् ् ायतका 
जनपक्ीय सद्य पद्मरतन तुलािरले 
रावट्रिय पञ् ् ायतको बैठकमा बवलनद्र 
आँरु झारेर रोएको ्घटना वव.सं. २०४०-
४१ को हो ।

मवहला अविकार समबनिी वविेयक 
वव.सं. २०६५-६६ वतर संवविानसभाबाट 
पावरत हुँदा समाजसेवी अनुरािा 
कोइराला खुरीले भावववभोर भएर 
संवविानसभाका सबै सद्य बावहवरसकदा 
पवन अनवरत ताली बजाइरहेको 
सनदभ्श पवन सबैसामु ताजै छ ।

अपाङ् गता भएका वयवकतहरूको 
राजनीवतक अविकार नेपालको 
संवविान, २०७२ मा दज्श गराउने रिममा 
दोस्ो जन–आनदोलनको सफलता र 
तयसपवछको बृहत रावनत समझौतापवछको 
अनतवरम संवविान, २०६३ को म्यौदा 
तयारी सवमवतको गठनदेवख नै लावगयो 
। अविकार ्थापनाथ्श िेरै रीष्श नेताका 
दैलो ्हावरयो । मधयम तहका नेता 
गुहावरयो । दौडिुपको रिममा अपाङ् गता 
अविकारकमगीका जुत्ा त कवत फाटे 
कवत !! तर पवन म्यौदा सवमवतमा 
प्रवतवनवितवको कुरा त परै जाओस्; 
सामावजक नयायको हकमा समेत 
अपाङ् गता समुदाय समवेटन सकेन, 
जुन मौवलक हकको मूल कडी वथयो 
। तयस िारामा नपरेकै कारण अनतवरम 
संवविानको अवविभवर अपाङ् गता भएका 
वयवकतहरूले न त राजनीवतक अविकार 
पाए न त समावेरीको खाकामा परेर 
ववकासको मूलप्रवाहमा प्रवावहत हुनै पाए ।

अपाङ ्गता भएका व्यक्तहरूको 
राजनीततक अधिकारका लाध्ग 
अथक संघष्श र उपलबिी

- नर्बहादरु सलम्बू 
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नेपाल सङ ््घीय लोकतावनत्रक 
गणतनत्रातमक मुलुक बनयो । राजा 
ज्ञानेनद्रले सहजै नारायणवहटी दरबार 
छावड सामानय नागवरकको जीवन यापन 
गन्श ्वीकार गरी वरवपुरी दरबारमा 
सरे । प्रतयक् वनववाव्त २४०, वववभन्न 
वग्श, जावत, लैवङगक र सीमानतकृत 
समुदायबाट समानुपावतक प्रवतवनवितव 
गराउने ३३५ र मवनत्रपवरषद् बाट ववज्ञ 
र राजनीवतक दलहरूको आँखाबाट 
छुटेका समुदायबाट मनोनीत गनने गरी 
भनी वयव्था गवरएका २६ जना गरी 
६०१ को जमबो संवविानसभा बन्ने भयो 
। वव.सं. २०६४ ्ैत २९ गते पवहलो 
संवविानसभाको वनववा्न समपन्न भयो 
। एवककृत नेपाल कमयुवनट्ट पाटगी 
(माओवादी), नेपाली काँगे्स र नेपाल 
कमयुवनट्ट पाटगी (एमाले) रिमरः 
पवहलो, दोस्ो र तेस्ो ठूला दल बने । 
सामुदावयक प्रवतवनवितव र अविकारमुखी 
अविारणाका आिारमा भनदा आफनो 
पूव्श व्नबद्धता बमोवजम पाँ् वसट 
पाएको नेपाल कमयुवनट्ट पाटगी (संयुकत) 
ले बवहरा वयवकत रा्घबवीर जोरीलाई 
संवविानसभामा पठाएर उदाहरणीय 
काम गर ्यो ।

रावट्रिय अपाङ् ग महासङ् ्घको 
ततकालीन नेतृतव, अनय आबद्ध 
सं्थाका प्रवतवनवि र अपाङ् गता 

अविकारकमगीहरूबाट संयुकत रूपमा 
संवविानसभामा आफनो प्रवतवनवितवका 
लावग वतनै रीष्श दलका ढोका ्हानने, 
मागपत्र पेर गनने र अवलटमेटम वदने 
काम भए तर सबैले हुनछ भने पवन 
काम ्ावहँ नगनने छाँट देवखयो । ्वयं 
अपाङ् गता भएका वयवकतहरूमा पवन 
समुदायको प्रवतवनवितव भनदा म पन्श 
पाए हुनथयो भन् ने वभत्री मनरायले जरा 
गाडन थालयो । वयवकतगत दौड पवन 
्लयो तर कुनै दल वा दलका नेता 
ववरेषले टेरपुचछर लगाएनन् ।

यसैरिममा नेत्रहीन सङ् ्घ 
का्कीका ततकालीन सव्व लक्मण 
सुवेदीका साथै श्रीकानत सापकोटा र 
खोमराज रमवा ज्ता दृवट्टववहीन युवाले 
तयवतबेला संवविानसभामा सबैभनदा 
ठूलो दल एकीकृत माओवादीका 
अधयक् पुट्पकमल दाहाल (प्र्णड) सँग 
उहाँकै वनवासमा भेट्घाटको काय्शरिम 
वमलाउनुभयो । भेटमा प्रवतवनवितवको 
प्र्ताव रावखयो । पवहलो भेटमै 
प्र्णड बडो मृदुभाषी लागयो । उहाँले 
प्र्तावलाई सहष्श ्वीकानु्शभयो । एक 
जना तपाईंहरूको तफ्श बाट संवविानसभा 
सद्य बनाएर छाडछु भनी नयानो 
प्रवतबद्धता जाहेर गनु्शभयो ।

यो अप्ठयारो अव्थामा महासङ् ्घले 
समबवनित सबैको सहमवतमा अपाङ् गता 
भएका वयवकतहरूको अविकार–
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आनदोलनलाई उ्ाइमा पुर ्याउन 
प्र्णडले वदनुभएको आ्वासनलाई 
आिार बनाएर आमरण अनसनको 
्घोषणा गरी ततकावलन वगवरजाप्रसाद 
कोइराला नेतृतवको सरकारलाई ्ुनौती 
वदने रणनीवत अपनायो । 

योजना अनुसार माइती्घर 
मणडलामा आमरण अनसनको काय्शरिम 
सुरू भयो । आमरण अनसनको लावग 
इचछुक जवतलाई फूलमाला लगाएर 
आमरण अनसन आरमभ भयो । तर 
अनसन लामो व्नु परेन । तयसै 
वदनको ठीक साढे ६ बजे एमाओवादी 
अधयक् तथा संसदीय दलका नेता 
पुट्पकमल दाहाल पतनी सीता र आफना 
काय्शकतवासवहत मणडला आइपुगनुभयो 
माइकबाट प्र्णडले तपाईंहरूका माग 
पुरा गन्श एनेकपा (माओवादी) दल 
तयार छ । एक जना अपाङ ्गता भएका 
वयवकतलाई हाम्ो पाटगीले संवविानसभामा 
लगेरै छाडछ । तपाईंहरू आमरण 
अनसन आजकै वमवतदेवख बनद गनु्शहोस् 
भनी साव्शजवनक रूपमा ्घोषणा गरी 
जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । 

संवविानसभा सद्य बन्ने 
आकांक्ीहरूको दौडिुप मवच्यो । 
इचछुक त िेरै वथए तर नेपाल अपाङ ्ग 
मवहला सङ् ्घ र अनय केही अपाङ् गता 
भएका वयवकतहरूका सं्थाले मवहला, 
जनजावत र अपाङ् गतालाई समेत गरी 

तीन वटै के्त्र समेटन सकन े गोरखा 
वनवासी इनद्रमाया गुरुङलाई प्र्णडसमक् 
पुर् याएर उहाँलाई नै संवविानसभाको 
सद्य बनाउन अनुरोि गरे अनुसार 
एमाओवादी पाटगीका तफ्श बाट गुरुङलाई 
संवविानसभाको सद्य बनाइयो । 
यसरी प्रथम संवविानसभामा अपाङ् गता 
समुदायबाट दुई जना संवविानसभा 
सद्य भए । 

प्रवतवनवितव मात्र हाम्ो लावग ठूलो 
कुरा वथएन । हाम्ा सवालहरू नयाँ बन्ने 
संवविानमा समावेर गराउनु हाम्ो लावग 
सबैभनदा महतवपूण्श कुरा वथयो । यसका 
लावग फेवर हामीले संयुकत पहलहरू 
अगावड वढायौँ । केही सभा एवं गोट्ठी 
गवरयो । छायाँ संवविान बनाइयो । 
अपाङ् गता भएका इनद्रमाया गुरुङ र 
रा्घववीर जोरीका साथै रारदा कुमाल, 
प्रदीप ज्ञवाली आवद सभासदलाई 
समावेर गरी अपाङ् गताको सवाल 
उठान गन्श ककस समेत बनाइयो । तर 
पवन, पवहलो संवविानसभाले बनाएको 
संवविानको म्यौदामा वरक्ा, ्वा्थय, 
रोजगार, ब्ेल वलवपको माधयमबाट 
दृवट्टववहीनलाई र साङकेवतक भाषाको 
माधयमबाट बवहरालाई पठन-पाठन 
गराइनेछ भन् नेसमम पान्श सवकयो । नभई 
नहुने सामावजक नयायको हक अनतग्शत 
राजयका वनकायहरूमा समानुपावतक 
प्रवतवनवितव, रावट्रियसभामा प्रवतवनवितव 
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ज्ता महतवपूण्श िारा, जसले अपाङ् गता 
भएका वयवकत एवं समुदायको राजनीवतक 
अविकारलाई समबोिन गथयको, तयसमा 
अपाङ् गताको सवाल पान्श भने सवकएन । 
राजनीवतक दलका नेता समझदार छन्, 
अपाङ् गताप्रवत उवनहरू संवेदनरील छन् 
भन्न ेबुझाइका साथ अपाङ ्गता समुदाय 
मयवावदत अवभयान ्लाउन वय्त रह्ो 
। तर दुभवागयवस पवहलो संवविानसभाले 
देरलाई संवविान वदन सकेन र २०६९ 
साल जेठ १५ गते यो वव्घटन भयो । 

पवहलो संवविान सभाले संवविान 
वदन असफल भएपवछ २०७० साल मवंसर 
४ गते दोस्ो संवविान सभाको ् ुनाव भयो 
। कयौं प्रयासको वाबजुद दोस्ो संवविान 
सभाको ्ुनावमा पवन समानुपावतक 
र प्रतयक्तफ्श  कतैपवन अपाङगता 
भएका वयवकतहरूलाई ्थान वदइएन 
। अपाङगता भएका वयवकतहरूप्रवत 
राजनैवतक दलहरूको वयवहारमा कुनै 
पवरवत्शन आएन । मनत्री पवरषदबाट 
मनोनयन हुने कोटामा अपाङगता भएका 
वयवकतहरूलाई पान्श रावट्रिय अपाङग 
महासं्घको नेतृतवमा, अपाङगताको 
सवाल हेनने वववभन्न राजनैवतक दलका 
भातृ सं्थाका प्रवतवनवि, रावट्रिय ्तरमा 
काम गवररहेका अपाङगता भएका 
वयवकतका वगगीय सं्था र सञजालहरू 
पुन संयुकत जनवकालतमा होवमए । 
वकनभने प्रवतवनवितवको सवाल आफैमा 

एउटा सहभावगताको महतवपूण्श प्र्न 
वथयो भने अकको वतर उकत प्रवतवनवितवको 
माधयमबाट हामीलाई अपाङगता भएका 
वयवकतका सवालहरूलाई संवविानमा 
समावेर गनु्शवथयो । 

संवविानमा आफना अविकार 
्थावपत गन्श वववभन्न जावत, समुदाय, वग्श 
ववरेष, वलङग ववरेष थुप्रैले थुप्रै आनदोलन 
्लाए । नेपाल बनद गरे । ्ककाजाम, 
वसंहदरबार ्घेराउ, संवविानसभा भवन 
्ेघराउ आवद अनवगवनत ववरोि काय्शरिम 
्लाए । आञ्वलक र क्ेत्रीय बनद 
काय्शरिम पवन सञ्ालन गरे । दलहरू 
्वयं पवन कुन ववषय कसरी समबोिन 
गनने, भौगोवलक वहसाबले प्रदेर ववभाजन 
कसरी गनने, स्ोत, सािन र सामथय्शका 
दृवट्टले सङ् ्घीयतालाई कसरी वमलाउने 
भन्न े ववषयमा अलमलल परेका वथए । 
एउटा नेताले एकथोक भनथे त अकवाले 
अकदै  । रासकीय ्वरूपमा उ्तै 
गलफवत् वथयो । आतमवनण्शय सवहतको 
सङ ््घीय प्रदेर र सङ ््घीय अविकार 
प्रापत प्रदरेमा पवन दल र नेताहरू 
प्रट्ट हुन वनकै समय लागयो । समावेरी 
खाकामा पनु्शपनने वग्श, वग्श समुदाय, जावत 
समुदाय, लैवङगक ववरेषमा सबैभनदा 
बढी उतपीवडत, युगौंदेवख अविकारबाट 
बवञ्त, रोवषत र अवत सीमानतकृत 
अपाङ् गता समुदायलाई पवन पानु्शपछ्श 
भन्न े सो् न त दलका नेतामा वथयो 
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न त नागवरक समाज, योजनाववद्, 
अथवा बुवद्धजीवीहरूको वदमागमै । जो 
्कको बोलयो; जसले बढी जमात बटुलेर 
लमबतेान ल्कर लगायो, उसैको मात्र 
कुरा सुन्ने सँ्कृवत ब्न खोवजसकेको 
वथयो । अपाङ ्गता भएका वयवकतहरू न 
त कान फुटनेगरी हलला गन्श सकथे; न 
त हुल-हुजजत नै । तोड-फोड र बनद 
काय्शरिम त ्लाउन सकने कुरै भएन ।

पवरव्थवत जेज्तो भएपवन 
अपाङगता भएका वयवकतका 
अविकारलाई संवविानमा ्थावपत 
गन्श यो भनदा अकको ठूलो मौका पवन 
वथएन । तयसैले नवैतकता र कानुनको 
पालना बढी कमजोर वयवकतले गछ्श 
भनेझैँ बडो रावलनता एवं भद्रतासाथ 
सािु भई नेताहरूकहाँ कुरा रावखनथयो 
। सबैले हुनछ, तपाईंहरूको नभएर 
कसको हुनछ, बरू अरू नेताहरूलाई 
पवन भेटनुहोस् है भनेर फुरुकक पारेर 
पठाउँथे तर वनण्शयको टेबुलमा ब्दा 
सबैले अपाङ् गता भएकाहरूका पीडा र 
माग वबस्शनथे । वरक्ा, ् वा्थय, रोजगारी, 
भत्ा आवद जनजीववकाका सवालमा 
भने अपाङ् गता समुदायलाई नेताहरू 
समझनथे । वयनीहरू वदएर खाने हुन् 
भन्न ेमानवसकता वथयो । प्केर खान र 
प्केर अरूलाई पवन वदन सकछन् भन्ने 
ववषयमा कवत् पवन वव्व्त वथएनन् ।

भेट्घाट, अनतरकृया गोट्ठी, 

ज्ञापनपत्र आवदले नेताहरूको कानमा 
वतास नलागेपवछ सबैको सहमवतमा 
रावट्रिय अपाङग महासं्घको नेतृतवमा 
सडक आनदोलन गनने सहमवत भयो 
र सहमवत अनुसार २०७० साल पौष 
२४ गतेवाट सडक आनदोलन सुरू 
गवरयो । लभगभ २८ वदन लामो सडक 
आनदोलन सँगसँगै सञ्ालन गवरएका 
वहस, अनतरकृया र भेट्घाटबाट पवन 
अपाङगता भएका वयवकतहरूको मागमा 
कुनै ठोस सुनुवाई नभएपवछ २०७० 
साल मा्घ २२ वाट अपाङगता भएका 
वयवकतहरूले वरले अनसन सुरू गरे 
। वरले अनसनमा महासं्घका नेतृतव 
वग्श लगायत िेरै अपाङगता भएका 
वयवकतहरूले साथ वदए । अपाङगता 
भएका वयवकतहरूको मागमा ऐकयवद्धता 
जनाउँदै आनदोलनलाई समथ्शन गन्श 
वरष्श दलका वरष्श नेताहरूदेवख वलएर, 
मानव अविकारकमगी, सभासद तथा 
पत्रकारहरू सबै अनसन ्थलमा आएर 
माग पुरा गनने प्रवतवद्धता जाहेर गरे । 
झणडै ११ वदनको कठोर वरले अनसन 
पवछ ततकावलन प्रिानमनत्री सुरील 
कोइरालाको नेतृतवमा रहेको सरकारका 
प्रवतवनवि र रावट्रिय अपाङग महासं्घका 
अधयक् वव्मा वववभन्न राजनैवतक दलका 
अपाङगताको सवाल हेनने भातृ संगठनका 
प्रवतवनविहरूको रोहवरमा एक वलवखत 
संझौता भयो जसमा अपाङगता भएका 
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वयवकतहरूलाई मवनत्र पवरषदले मनोनयन 
गनने कोटामा पानने प्रवतवद्धता गवरयो । 
तर पवछ कायवानवयन गनने वेलामा उकत 
प्रवतवद्धता पालना गवरएन । दोस्ो 
संवविान सभामा कुनै पवन अपाङगता 
भएका वयवकतहरूको प्रवतवनवितवव हुन 
सकेन र पुन एक पटक अपाङगता 
भएका वयवकतहरूलाई िोका वदइयो 
। तर नयाँ संवविानमा अपाङगताका 
सवालहरू समावेर त जसरी पवन 
गराउनु नै वथयो । प्रवतवनवितवको 
अभावमा यो वनकै ्ुनौवतपणू्श काम 
त वथयो नै तर महास्ंघलाई नेतृतवमा 
राखेर हामी सबैले हाम्ो प्रयासलाई अझ 
सरकत तवरकाले र वववभन्न वकवसमका 
रणनीवतहरू अपनाइ अगावड बढने 
प्रवतवद्धता सवहत अगावड वढयौँ । 

हाम्ो लावग राजनैवतक अविकार, 
प्रदेर सभा र प्रवतवनवि सभामा 
प्रवतवनवितव लगायत सामावजक नयायको 
अविकार वनकै महतव राखथयो । तयसैले 
रावट्रिय अपाङ् ग महासङ् ्घका अधयक् 
सुदर्शन सुवेदीको नेतृतवमा अपाङ् ग 
मवहला सङ् ्घ, नेपाल नेत्रहीन सङ् ्घ, 
्वावलमबन जीवन पद्धवत केनद्र, अपाङ ्ग 
मानव अविकार केनद्र, बौवद्धक अपाङ् गता 
भएका वयवकतहरूको महासङ् ्घ लगायत 
अरू अपाङ् गता भएका वयवकतहरूबाट 
सञ्ावलत सं्थाका प्रवतनीविहरूले 
प्रायः सबै दलका रीष्श नेताहरूका साथै 

संवविानसभाका अधयक् सुवास्नद्र 
नेमबाङसँग झणडै आिा दज्शनभनदा बढी 
पटक भेटेर आफना सवाल राखने काम 
भयो । आ्वासन बटवुलयो । नेताहरूबाट 
हुनछ, मेरोतफ्श बाट हुनछ, अरूलाई पवन 
भन्नहुोस् ज्ता अिुरा प्रवतबद्धता थुप्रै 
पाइयो ।

कवतपय अपाङ ्गता भएका साथीले 
त मूल सवाल “राजनीवतक अविकार” 
लाई वबवस्शइ वा तयसको महतव नबुझी 
कलयाणकारी भावनाका लावग म्यौदामा 
समेवटएका कुराहरूलाई नै उपलबिी हो 
भनी खुरी नमनाएका पवन होइनन् । 
यथाथ्शमा िारा ४२, ८४ र रावट्रियसभाको 
वयव्था समबनिी िारामा नपरेसमम 
अपाङ् गता भएका वयवकतहरूको 
राजनीवतक अविकार सुरवक्त हुनेवाला 
कदावप वथएन । तसथ्श, मागहरूमा 
समझाइ बुझाइ अपाङ ्गता अविकारकमगी 
बी् छलफल गरी संवविान वनमवाणको 
उत्राद्ध्शकालमा बवढ जोडतोडसँग 
लावगयो । संवविान ्घोषणा हुन एक 
मवहनामात्र बाँकी वथयो । िेरै अपाङ ्गता 
भएका वयवकतहरू त राजनीवतक अविकार 
पाइनछ भन्न ेववषयमा वनरार भइसकेका 
वथए । रावट्रिय अपाङ् ग महासङ् ्घको 
वत्शमान नेतृतवले उपलबिी हावसल गन्श 
कुनै पवन हालतमा सकदैन भनी काखी 
बजाउनेहरू पवन नदवेखएका होइनन् 
। क्ता क्ताको त अविकार छुटेको 
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छ, हामी अपाङ ्गता भएकाहरूको 
राजनीवतक अविकार कसरी ्थावपत 
हुनछ ? यो असमभव छ भन्नलागेका वथए 
। भातृ सं्थाका नेतृतव पवन राजनीवतक 
अविकार प्रावपतमा पूण्शरूपले ढुकक हुन 
सकेका वथएनन् ।

महासङ् ्घका अधयक् सुदर्शन 
सुवेदी लगायत जगदीरप्रसाद 
अविकारी, भोजराज श्रेट्ठ, ववकास 
थापा, वनम्शला विताल, कुमार रेगमी 
(बवहरा), टेकनाथ नयौपाने, बालकृट्ण 
गैरे, राजु ब्नेत, मुकुनदहवर दाहाल, 
गणेर के.सी. कृट्ण गौतम, अवनता 
गैरे, मीना पौडेल, लेखक ्वयंलगायत 
केही अपाङ ्गता अविकारकमगीको एउटा 
समूह जसरी पवन अपाङ् गता भएका 
वयवकतहरूका राजनीवतक अविकार 
्थापना गरेरै छाडने अवभयानमा जुटयो 
। ततकालीन नेपाली काँगे्सका सभापवत 
तथा प्रिानमनत्री सुरील कोइराला, 
नेकपा (एमाले) का अधयक् के.पी. रमवा 
ओली, एमाओवादीका अधयक् पुट्पकमल 
दाहाल, मिेरी जनअविकार फोरम 
(लोकतावनत्रक) का अधयक् ववजयकुमार 
गचछदार लगायत सबै दलका दोस्ो 
रीष्श नेताहरूलाई दल-दल, ्घर-्घर र 
संसदीय दलका कायवालय, जहाँ समभव 
छ, तयहीँ भेटने काय्शमा टोली जुटयो 
। फोन आउनासाथ जुनसुकै अव्थामा 
भए पवन वहँडन े हाइएलट्शमा रवहयो । 

सहयोगको काम मार्इ राइट नेपाल 
र तयस सं् थाका रवट्रिय सँयोजक 
द्वय वरव रायमाझी र सुजना राकयले 
गवररहनुभयो ।

महासं्घका अधयक् सुदर्शन 
सुवेदीद्वारा २०७२ भाद्र ७ गतेको वबहान 
सातै बजे प्र्णडसँग भेटको समय 
वमलेकाले लावजमपाट साढे ६ मा नै 
पुगन ेउवद्श जावर भयो । ठीक समयमा 
सबै पुगयौं । बैठक कक्मा सबै भेला 
भयौं । एमाओवादी अधयक् पुट्पकमल 
दाहालसँग महासङ् ्घका अधयक्लाई 
माग प्र्ताव राखने वजममेबारी वदइयो । 
उहाँले पूरै गला अबरुद्ध गरी आँखाबाट 
बवलनद्र आरुँ झारी “वभखै सही, 
संवविानमा जसरी भए पवन अपाङ ्गता 
भएकाहरूलाई राजनीवतक अविकार 
वदलाईवदनुहोस्” भनी िि्शरी रूँदा हामी 
सब अवाक र संवेदनाले द्रववभूत भयौं । 
पुट्पकमल दाहालको पवन आँखा आरँुले 
भवरए । कुरा राखन बडो मवु्कल पर् यो 
। बललतलल मन समहालेर मागहरूलाई 
प्रट्टयाउने काम गवरयो । प्र्णडले पवन 
बडो भावुक भई वमलन े भए तयहीं नै 
माग पूरा गरौंलाझैँ गरी “जसरी भए 
पवन तपाईंहरूलाई राजनीवतक अविकार 
वमलछ । तयसका लावग म सकदो काम 
गछु्श” भनी दह्ो आर् वासन वदनु भयो । 
अवल आननदको सास फेददै फोटो वख्ेर 
तयहाँबाट वबदा भयौं । यो जनवकालत 
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बडो नयाँ र ्मतकावरक वथयो । सबै 
अ्वममत र भाववबह्वल पवन भयौं । 

तयसपवछ ववजयकुमार गचछदार, 
सुरील कोइराला, के.पी. रमवा ओलीलाई 
भेटनु वथयो । उहाँहरूको समय वमलन 
बडो मुव्कल पवररहेको वथयो । ्वकीय 
सव्वहरूले पवन समय वमलाउन 
सवकरहेका वथएनन् । एमाले नेता प्रदीप 
ज्ञवाली, एमाओवादी सभासद योगनेद्र 
व्घवसङ, एमाले सभासद दामोदर 
भणडारी, मिु गुरूङ, काँग्ेस सभासद उषा 
गुरूङ, मालेका सभासद आइनद्रसुनदर 
नेमबाङ आवदले बडो सहयोग गनु्शभयो 
। यवत हुँदा-हुँदै पवन नागवरक समबनिन 
सवमवतको वसफावररमा जबसमम पददैन 
तबसमम राजनीवतक संवाद सवमवतले 
वसिै संवविान म्यौदामा पान्श नसकन े
प्राववविक सम्या वथयो । तयसका लावग 
महासङ्घका अधयक् सुदर्शन सुवेदी, 
ववकास थापा, भोजराज श्रेट्ठ आवदले 
रातोवदन वसंहदरबारवभत्र रहेको राजय 
वयव्था सवमवतको हल बावहर कुरेर 
नागवरक समबनि सवमवतका सभापवतलाई 
भेटेर सवाललाई दज्श गन्श लगाई बडो 
ठूलो काम गनु्शभयो । 

राजनीवतक संवाद सवमवतका 
सभापवत डा. बाबुराम भटटराई, काँग्ेसका 
नेता राम्नद्र पौडेल, कृट्ण वसटौला, 
एमाले नेता भीम रावल आवद िेरै नेतालाई 
भेटेर पैरवी गवरयो । यवत भइसकदा पवन 

ठूला दलका सबै रीष्श नेताहरूलाई एकै 
ठाउँमा भेट गराएर प्रवतबद्धता वलने 
काम हुन सकेको वथएन तावक उहाँहरू 
सबैलाई अपाङ ्गता भएका वयवकतहरूका 
राजनीवतक अविकार वदलाउने काममा 
वजममेबार बनाउन सवकयोस् । तयो काम 
प्रिानमनत्री सुरील कोइरालाका ्वकीय 
सव्व अतुल कोइरालाको सहयोगबाट 
समभव भयो ।

संवविान म्यौदालाई अवनतम 
रूप वदन भनी काँगे्स सभापवत 
तथा प्रिानमनत्री सरुील कोइराला, 
एमालेका अधयक् के.पी. रमवा ओली, 
एमाओवादी अधयक् पटु्पकमल दाहाल, 
फोरम (लोकतावनत्रक) का ववजयकुमार 
गचछदार लगायत रेरबहादुर देउवा, 
कृट्ण वसटौला सबै सँगै बसेको ठाउँमा 
प्रवेरको वयव्था अतुल कोइरालाले 
वमलाईवदनुभयो । यसमा काँग्ेस 
सभासद उषा गुरूङले पवन यथेट्ट 
प्रयास गनु्शभयो । पत्रकारहरूको 
मददतले उहाँहरू सबैबाट प्रवतबद्धता 
वलई वमवडयामा प्र्ार-प्रसार गवरयो 
। संवविानको म्यौदामा जनतावाट 
सुझाव वलन सरकारले देरभवर वववभन्न 
टोवलहरू खटायो । हाम्ो लावग यो पवन 
अकको ठूलो अवसर वथयो वकनभने हामी 
म्यौदामा समेवटएका हाम्ा सवालहरू 
कुनैपवन हालतमा यताउता नहोस भन्ने 
्ाहनथयौँ । यसैले म्यौदामा अपाङगता 
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भएका वयवकतहरूको पक्बाट सुझाव 
वदनको लावग रावट्रिय अपाङग महासं्घले 
देरभरी रहेका आफना संर्ना र सद्य 
सं्थाहरूलाई पवर्ालन गर् यो । यसमा 
सबै वजललाका अपाङगता भएका 
वयवकतका सं् थाहरूले भाग वलए र सकृय 
रूपमा सुझावहरू वदए । यसले पवन 
राजनैवतक दल र सरोकारवालाहरूलाई 
थप दवाब सृजना भयो । पवरणामतः 
वव.सं. २०७२ असोज ३ मा संवविान 
्घोषणा हुँदा अपाङ् गता भएका 
वयवकतहरू पवन राजनीवतक अविकार 
समपन्न हुन पाए । वषषौंदवेखको उतपीडन 
समापत हुने माग्श देखापर् यो । राजनीवतक 
अविकार र अनय अविकार छुटयाउन 

सकने अपाङ् गता भएका वयवकतहरू र 
अपाङ् गता अविकारकमगीहरूको खुरीको 
सीमा रहेन ।

यसरी, वषषौंको अविकारको लडाइँ 
वजवतयो । नेपाली अपाङ् गता भएकाहरू 
पवन नागवरक अविकारले सुरोवभत हुन 
पाए । समभवतः एवसयामा मात्र नभएर 
वव्वमै अपाङ् गता भएका वयवकतहरूले 
यवतको दह्ो र फरावकलो संविैावनक 
अविकार पाएका छैनन् । यो सबै 
नेपाली अपाङ् गता अविकारकमगीहरूको 
मेहनतको पवरणाम हो । तसथ्श, यसको 
सफल कायवानवयनको वजममा पवन वतनकै 
काँिमा छ ।

लेखक ववगत दुई दरक देवख अपाङगता अविकार आनदोलनमा संलगन अपाङगता 

अविकारकमगी र अपाङगता अविकार समबनिी ववज्ञ हुनुहुनछ । रावट्रिय अपाङग महासं्घले 

अपाङगता भएका वयवकतका अविकारका सवालमा गरेका वववभन्न पैरवी तथा जनवकालतका 

अवभयानहरूमा वहाँको सकृय र महतवपूण्श योगदान रहेको छ ।  वहाँ हाल नेपाल नेत्रहीन 

सङ् ्घका काय्शकारी सललाहकार हुनुहुनछ ।
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पवह्ान नै अविकार प्रापत गनने पवहलो 
आिार हो भन्ने कुरालाई मधयनजर 

गददै नेपालमा अपाङगता अविकारको 
क्ेत्रमा काम गनने छाता सं् था रावट्रिय 
अपाङग महासं्घको नेतृतवमा अनय 
अपाङगता भएका वयवकतहरूद्रारा 
संञ्ावलत सं्घ सं्थाहरूको सामूवहक 
प्रयास र सरकारसँग गरेको वनरनतर 
जनवकालतको फल्वरूप सरकारले 
२०५६ सालदवेख अपाङगता भएका 
वयवकतहरूको पवह्ान ्वरूप 
अपाङगता पवर्यपत्र वबतरण गन्श 
थालेको हो । सोही पवह्ानका आिारमा 
राजयले उवनहरूका लावग वनव््त सेवा 
सुवबिाहरू उपलबि गन्श समेत थालेको 
कुरालाई सफलता र प्ररंसायोगय 
कामको रूपमा वलन सवकनछ । 

ततकावलन अव्थामा अपाङगता 
भएका वयवकतहरुको संरक्ण गन्श 
कलयाणकारी अविारणाबाट बनेको 
ऐन अपाङग संरक्ण तथा कलयाण 
ऐन २०३९मा दृवट्टवबवहन, रारीवरक 

अपाङगता, बवहरा, बौवद्धक अपाङगता 
भएका वयवकत र मानवसक अपाङगता गरी 
अपाङगतालाई जममा ५ प्रकारमा मात्र 
ववभाजन गवरएको वथयो । अपाङगता 
भएका वयवकतहरूलाई पवर्यपत्रको 
वयव्था गवरनुपछ्श भन्ने आवाज संगवठत 
रूपमा उठेपवछ वब.स. २०५६ सालमा 
समाज कलयाण मनत्रालयका मवनत्रको 
अधयक्तामा सव्व, सहसव्व र वबवभन्न 
मनत्रालयका सव्वहरु र रावट्रिय अपांग 
महासं्घ नेपालका अधयक् लगायत 
अपाङगता अविकारको क्ेत्रमा काम 
गनने सं्थाहरुसमेतको  सहभावगतामा 
रावट्रिय   अपाङग समनवय सवमतीको 
गठन गवरएको वथयो । सोही सवमवतको 
वनण्शय अनुसार २०५६ सालबाट 
नै अपाङगता भएका वयवकतहरुको 
पवह्ानका लावग अपाङगता पवर्यपत्र 
वबतरण काय्शरिमको रुरुवात गवरएको 
वथयो । परीक्णको रूपमा यो काय्शको 
सुरूवात कैलाली, रुपनदहेी, बाँके, 
का्की,रौतहट, काठमाडौ, भकतपुर, 

अपाङ्गता पररच्यपत् सम्ब्िी 
व्यवसथामा हाससल ्गररएको 
सफलता र भावी चुनौतत

- तनम्शला धिताल



अपाङ्गता भएका व्यक्तहरूको अधिकारका लाध्ग जनवकालत 55

लवलतपुर, झापा, मोरङग, सुनसरी र 
ईलाम गरी १२ वटा वजलला भएको 
वथयो । ततकावलन समयमा समबवनित 
वजललाको वजलला प्ररासन काय्शलयबाट 
सवै अपाङगता भएका वयवकतहरुलाई 
एकै प्रकारको सेतो रंगको पवर्य 
पत्र वबतरण गरी १२ वजललावाट सुरु 
गवरएको यो काय्श पवछ ७५ वटै वजललामा 
सञ्ालनमा आयो । 

सवै प्रकारका अपाङगता भएका 
वयवकतलाई एकै प्रकार वा सेतो रंगको 
पवर्यपत्र वदने प्राविान २०६३ 
सालसमम कायम रह्ो । तर अपाङग 
संरक्ण तथा कलयाण ऐन २०३९ ले 
गरेको अपाङगताको पवरभाषा एकावतर 
वैज्ञावनक वथएन भने अककोवतर यसमा 
प्रयोग गवरएका कवतपय रबदावलीहरू 
अपाङगता भएका वयवकतको मयवादामा 
समेत ठेस पुर् याउने वा अपमावनत गनने 
प्रकारका वथए । अपाङगताको पवरभाषा 
तथा ववग्शकरण बैज्ञावनक हुनुपनने र ऐनमा 
भएका अमयवावदत र ववभेद जनाउने 
रबदावलीहरू खारेज गनु्शपनने माग 
राखेर अपाङगता भएका वयवकतहरूले 
महासं्घको नेतृतवमा छुटट ै आवाज 
उठाइरहेका वथए । मनत्रालयसँगको 
वनरनतर भेट्घाट र सरोकारवालासँगको 
अनतरकृयाको पवरणाम्वरूप सरकार 
अपाङगताको पवरभाषा र बवग्शकरणलाई 
रंसोिन गन्श तयार भयो र नयाँ 

पवरभाषा र वगगीकरण २०६३ साल भदौ 
२ गते राजपत्र माफ्श त जारी गवरयो । 
अपाङगताको नयाँ पवरभाषाबाट एकावतर 
अमयवावदत रबदावलीहरू सबै हटाइए 
भने अककोवतर पवरभाषा िेरै हदसमम 
अविकारमुखी अविारणाबाट वनदनेवरत 
भयो । नयाँ पवरभाषाले अपाङगताको 
प्रकृवत अनुसार अपाङगतालाई 
रारीवरक, दृवट्टसमबनिी (दृट्टीवववहन र 
नयून दृवट्टयुकत), सुनाई समबनिी(बवहरा 
र सु्त श्रवण), मानवसक अपाङगता 
(बौवद्धक अपाङगता, मानवसक अ्व्थता 
र अवटजम), श्रवण-दृवट्टवबवहनता, ्वर 
र बोलाई समबनिी अपाङगतार बहु 
अपाङगता गरी ७ प्रकारमा बवग्शकरण 
गरी यस वभत्र नयाँ वग्श ज्त ैहो्ापुडका, 
श्रवणदृवट्टववहीन, ्वर तथा बोलाई 
समबनिी सम्या भएका आवदलाई समेटेर 
वगगीकरणको दायरालाई केवह फरावकलो 
पार् यो । यवतमात्र होइन अपाङगताको 
गमभीरतालाई पवन वगगीकरणमा समेवटयो 
र गमभीरताको आिारमा पूण्श अपाङगता, 
अवत अरकत अपाङगता, मधयम 
अपाङगता र सामानय अपाङगता गरी 
४ प्रकारका ववभाजन गवरयो । सेवा 
सुवविा र अवसरमा अपाङगता भएका 
वयवकतहरूलाई गमभीरताको आिारमा 
प्राथवमकता वदनुपछ्श भन्ने अविारणाबाट 
अवभप्रेवरत भएर य्तो ववभाजन गवरएको 
वथयो । यवह ववभाजनको आिारमा 
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पवर्यपत्र उपलबि गराइनेसममको 
प्राविान नयाँ पवरभाषामा समेटन 
सफलता वमलयो । अपाङगताको 
अविकारमुखी अविारणालाई सरकारको 
कानुनी द्तावेजमाफ्श त प्रवद्ध्शन गवरएको 
संभवत यो पवहलो नै वथयो । 

पवरभाषामा र वगगीकरणले मात्र 
अपाङगता भएका वयवकतहरूले नयाँ 
प्राविान अनुसार पवर्यपत्र पाउने 
संभावना वथएन । यसको लावग छुटट ै
वनदनेवरकाको पवन आव्यकता वथयो । 
महासं्घकै नेतृतवमा वनदनेवरका लयाउन 
फेवर जनवकालत सुरू गवरयो । पुनः 
समबवनित वनकायहरूसँग भेट्घाट, 
स्ेतना गोट्ठी, अनतरकृया ज्ता 
जनवकालतका तवरकाहरू र रैवलहरू 
अपनाइयो साथै मनत्रालयलाई वनदनेवरका 
वनमवाणको लावग पवन महासं्घले वववभन्न 
वगगीय सं्था, नेपाल अपाङग मवहला 
सं्घ, अपाङग मानव अविकार केनद्र र 
अनय यस क्ेत्रमा काम गनने सेवा प्रदायक 
सं्था र स्ोत केनद्रहरूसँग सहकाय्श 
गरी प्राववविक सहयोग समेत उपलबि 
गराएको वथयो । यसको पवरणाम 
्वरूप २०६५ सालमा सरकारी तथा 
गैर सरकारी वनकायहरुबाट अपाङगता 
भएका वयवकतहरुका लावग प्रवाह गवरने 
सेवा सुवबिा, अवसर र अविकारको 
नयायपणू्श र प्रभावकारी वबतरण होस् 
भन्न े उद्धे्यले नेपाल सरकारले पुनः 

अपाङगता भएका वयवकतको पवर्यपत्र 
वबतरण समबनिी वनदनेवरका २०६५ 
जारी गरी अपाङगता नयाँ वगगीकरण 
अनुसार पवर्यपत्र ववतरण गनने गरी 
वयव्था भयो । नयाँ वयव्था अनुसार 
पूण्श अपाङगता भएको वयवकतलाई “क” 
वग्शको रातो, अवत अरकत अपाङगता 
भएको वयवकतलाई “ख” वग्शको वनलो, 
मधयम अपाङगता भएको वयवकतलाई “ग” 
वग्शको पहेलो र सामानय अपाङगता भएको 
वयवकतलाई “्घ” वग्शको सेतो पवर्यपत्र 
उपलबि गराउने प्राविान रावखयो ।

अपाङगता भएका वयवकतहरुको 
अविकार समबनिी महासवनिको 
अनुमोदनले दरेमा एउटा नयाँ तरङग 
आयो । अपाङगतालाई पवरभाषा गनने र 
वयाखया गनने कुरामा नयाँ आयाम देखा 
पर् यो । २०६३ सालमा गवरएको पवरभाषा 
र वगगीकरणलाई पवन कायवानवयन गदवा 
एकावतर सफलता पवन वमलयो भने 
अककोवतर नयाँ वकवसमका ्ुनौवतहरू 
देखापरे । महासनिीको भावना र मम्श 
अनुसार पवरभाषा र वगगीकरणलाई अझ 
फरावकलो र ्पट्ट पानु्शपनने पवरव्थवत 
पवन आइपर् यो । यसै वरलवसलामा 
महासं्घकै नेतृतवमा हामी सबै 
सरोकारवाला वनकायका प्रवतवनविहरू 
संलगन भएर संयुकत रूपमा र आफनो 
आफनो तवरकाले महासवनि अनुकुल 
हुनेगरी ्घरेलु कानुनहरूलाई पवरमाज्शन 
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गराउन र अपाङग संरक्ण तथा 
कलयाण ऐनलाई महासवनि अनुकुल 
हुनेगरी पुनलनेखन गराउन सरकारसँग 
जनवकालत गवररहेका वथयौँ । यसै 
रिममा ऐन सरंोिन गदवा पवरभाषा 
र वगगीकरणलाई अझै फरावकलो र 
्पट्ट पावरनुपनने मागहरू ्ारवैतरबाट 
उवठरहेका वथए । ज्तै अवटजम लाई 
छुटटै वग्शमा रावखनुपनने, मनोसामावजक 
अपाङगतालाई छुटट ैवग्शमा रावखनुपनने, 
हेमोवफवलया प्रभाववतलाई पवन 
अपाङगताको पवरभाषामा समेटनपुनने 
ज्ता मुखय मागहरू वथए । यी 
ववषयमा सरकारलाई ्पट्ट पान्श वववभन्न 
अनतरकृया र गोट्ठीहरू आयोजना गवरयो 
। ऐन संरोिनको ववषयमा पैरवी गदवा 
यी ववषयहरूलाई पवन साथसाथै लवगयो 
। नयाँ ऐनमा अपाङगताको पवरभाषा र 
वगगीकरणलाई पुनः पवरमाज्शन गवरयो र 
नयाँ बगगीकरण अनुसार अपाङगताको 
प्रकृवतको आिारमा १० प्रकारमा 
र गमभीरताको आिारमा पवहलेको 
ज्त ै ४ प्रकारमा वगगीकरण गवरयो र 
पवर्यपत्रको वयव्थालाई भने यथावत 
रावखयो । पवछललो पवरभाषामा अटीजम 
र मनोसामावजक अपाङगतालाई अलगगै 
वग्शको रूपमा राखदै हेमोवफवलया 
प्रभाववतलाई समेत समेटीएको छ । 
लामो प्रयासको फल्वरूप अपाङगता 
भएका वयवकतहरूको अविकार समबनिी 

ऐन संसदबाट पावरत भएर हाल 
राट्रिपवतजयूबाट समेत प्रमावणकरण भई 
लागू भैसकेको छ र यसको अनुसू् ीमा 
अपाङगताको नयाँ पवरभाषा र वगगीकरण 
रावखएको छ । 

चुनौतत र अवसर
नेपालको संवविानले अपाङगता 

भएका वयवकतहरूको वयव्थापनलाई 
्थानीय तहको वजममा लगाइसकेको 
हुनाले हरेक अपाङगता भएका 
वयवकतहरूले आफूलाई समबोिन गनने 
वनकाय आफनो नवजकै पाएका छन् 
जुन वनकै राम्ो अवसर हो । तर उकत 
वनकायलाई अपाङगताको सवालमा 
काम गन्श योगय र सक्म बनाउनु फेरी 
तयवतकै ्ुनौवतपणू्श छ ।

राजयको संर्ना पवरवत्शन भएर 
वजलला वनकायहरू िमािम वव्घटन हुँदै 
गएको अव्थामा अब अपाङगता भएका 
वयवकतहरूले पवर्यपत्र कहाँबाट पाउने 
हो भन्न ेअनयौलता बढेको छ भने ् थानीय 
नगरपावलका वा गाउँपावलकालाई 
पवन यो ववषयलाई कसरी वयव्थापन 
गनने हो भन्न े ववषयमा कुनै समािान 
प्रापत भैसकेको अव्था छैन । य्तो 
पवरव्थवतमा रावट्रिय अपाङग महासं्घ 
र यसका सद्य सं् थाहरूले ्थानीय 
तहलाई सहजीकरण गनने रणनीवतको 
खोजी गनु्श जरूरी छ । 
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नयाँ संर्ना अनुसार अपाङगता 
पवर्यपत्र ववतरण गन्शको लावग ववद्यमान 
वनदनेवरकामा वयापक सरंोिन जरूरी 
छ । यो काम जवत वढलो भयो तयवत 
नै अपाङगता भएका वयवकतहरूले िेरै 
सम्याहरू भोगनुपनने हुनछ । तयसैले यस 
ववषयमा पवन रावट्रिय अपाङग महासं्घ 
नेपालले सरकारको ्ाँडो भनदा ्ाँडो 
धयानाकष्शण गराउन काम गनु्शपनने देवखनछ । 

पवर्पत्रको लावग वसफावरस गदवा 
डाकटरको भूवमका के हुने भन्ने वारेमा 
वनदनेवरकामा वव्तृत नलवेखएको हुनाले 
अपाङगताको सवह पवह्ान र कसलाई 
कुन वग्शको पवर्यपत्र उपलबि गराउने 
भन्न ेवारेमा िेरै सम्याहरू आउनेगरेका 
छन् । पवर्यपत्र ठूलो, बोकनलाई भद्धा, 
पावनमा वभजयो भने नट्ट हुने, बोकेर वहडदा 
गोजी वा खलतीमा नअटाउने र सवजलै 
चयावतने वकवसमको भएकोले चयावतने 
र नट्ट हुने ्घटनाहरू िेरै हुने गरेका 
छन् । तयसैले छवरतो, ववलयो र बोकेर 
वहँडन सहज पवर्यपत्रको वयव्था गनने 
र हराएको खणडमा छवरतो प्रकृयाबाट 
प्रापत गन्श सकने वयव्था हुनु जरूरी छ ।  

कुन अपाङगताको लावग क्तो 

पवर्यपत्र वदने भन्न े उललेख भएता 
पवन अपाङगता छुटटयाउने वैज्ञावनक 
प्रणाली वा आिार नभएको हुँदा 
पवर्यपत्र वबतरण समनवय सवमवतले 
जे ठहछ्श तयही रंगको पवर्यपत्र वदने 
गरेको छ तर कवहलेकाही यदाकदा 
पाउनु पनने बग्शको पवर्य पत्र नपाएर 
अनय रंगको प्रापत गरेको व्थवत छ । 
जसका कारण अपाङगता पवर्यपत्रका 
आिारमा वदईने सेवा सुवबिाहरुको 
दुरुपयोग पवन हुने गरेको पाइएको छ । 
य्ता प्राववविक अप्ठयाराहरूको फाइदा 
उठाएर कवहलेकाहीँ अपाङगता नभएका 
वयवकतहरूले आफू अपाङगता भएको 
नाटक गरेर पवन पवर्यपत्र वलएका 
उदाहरणहरू पवन यदाकदा आउनेगरेका 
छन् । य्ता ्ुनौवतहरूलाई सामना गन्श 
पवन संयुकत पहलहरू गनु्शपनने देवखनछ ।

सबैभनदा महतवपूण्श कुरो 
पवर्यपत्रलाई गाउँगाउँमा रहेका 
अपाङगता भएका वयवकतको सहज 
पहुँ्मा पुर् याउन र अपाङगताको 
सवह र यथाथ्श पवह्ान गन्श सकन ेगरी 
्थानीय वनकायको क्मता ववकासमा 
ववरेष धयान वदनु जरूरी छ ।  

लेखक ववगत दुई दरक देवख अपाङगता अविकार अवभयानमा र ववरेष गरेर अपाङगता 

भएका मवहलाहरूको अविकार र समग् मवहला अविकार आनदोलनमा सकृय अवभयनता हुनुहुनछ 

। रावट्रिय अपाङग महास्ंघ नेपालले गरेका वववभन्न पैरवी अवभयानमा वहाँको वनरनतरको सकृय 

सहकाय्श र योगदान रहेको छ ।  वहाँ हाल नेपाल अपाङग मवहलासं्घको अधयक् हुनुहुनछ ।
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१. अपाङ्गता भएका व्यक्तहरुका ववसभ्न सवालमा 
जनवकालत ्गनने क्रममा महासंघले ्गरेका 

पत्ाचारका केहह नमुनाहरू 

अनुसूचीहरू 
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क) संवविान सभामा मनत्री पवरषदबाट मनोनयन हुने २६ वसटमा अपाङगता भएका 
वयवकतहरूको प्रवतवनवितवको लावग लेवखएको पत्र
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ख) ्थानीय तहको वनववा्नमा अपाङगता भएका वयवकतका सवालहरूको वारेमा 
वनववा्न आयोगलाई लेवखएको पत्र
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ग) अपाङगता भएका वयवकतहरूका लावग उपलबि गराउनुपनने सेवा सुवविाका समबनिमा 
प्रिानमनत्रीलाई लवेखएको पत्र
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२. अपाङगता भएका वयवकतहरूले आनदोलन गरेपवछ संवविान सभामा मनत्री पवरषदबाट 
मनोनयन गवरने २६ वसटमा अपाङगता भएका वयवकतहरूलाई मनोनय गनने ववषयमा 
सरकारसँग भएको सहमवत 




