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अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्र रक्् र प्रवद्धमािक् ल्नग संयुति र््रिसंघले २००६ 
र् प्ररत गरी २० रे २००८ दनेख संस्रभरर ल्गू गरेको अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
अनधक्रसमबनधी रह्सननधल्ई िेप्लले पनि अिुरोदि गरेको हुि्ले िेप्लर् पनि यो 
अनतर्मान्रिय क्िुि र्जयको पनि क्िुिसरह ल्गू भइसकेको छ । यो रह्सननधले गरेक् 
व्यवसथ्ल्ई सबैले सरल तररक्ले बुझि सककयोस् भन्े उदे्शयले यसल्ई िेप्ली भ्ष्र् 
सरलरूपर् तय्र गररएको छ ।

संयुति र््रिसंघको एनसय् प्रश्नत क्ेत्रक् ल्नग आरथमाक तथ् स्र्निक आयोग 
(Economic and Social Commission for Asia and Pacific – ESCAP) ले 
सि् २०१२ को अकटुवर २९ दनेख िोभेमबर २ समर दनक्ण कोररय्को इन्चयोि सहरर् 
एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् दशेहरूको समरेलि आयोिि् गरी एनसय् तथ् प्रश्नत 
क्ेत्रक् ल्नग १० वषषे रणिीनत (िसल्ई इन्चयोि रणिीनत पनि भनिनछ) निर्माण गरी 
ल्गू गरेको छ । यस रणिीनतर् िेप्ल सरक्रले सरेत आफिो प्रनतबद्धत् िि्इसकेको 
छ । यो रणिीनत अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् "अनधक्रहरूल्ई व्सतनवक व्यवह्रर् 
उत्िषे" अथ्मात "Make the Rights Real" भन्े रूल ि्र् र प्रनतबधदत्सनहत ि्री 
गररएको हुि्ले यस संसकरणर् तयही रणिीनतको सरल िेप्ली रूपल्ई पनि सरेरटएको 
छ ।

अप्ङगत् भएक् व्यनति, सरोक्रव्ल् तथ् सवमास्ध्रण सबैले अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी रह्सननध र इन्चयोि रणिीनतको रहतव एवं उप्दयेत्क् 
ब्रेर् थ्ह् प्उिु आवशयक छ । अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्र के के हुि् र 
र्जय, सर्ि एवं पररव्रको अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू प्रनतक् कतमाव्य के के हुि् भन्े 
नवषयर् ििचेति् अनभवृनद्ध गिमा पनि यो पुसतक तय्र प्ररएको हो  । 

भूममरा
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यो रह्सननध र इन्चयोि रणिीनतको सरल रूपर्त्र हो, आफैं र् क्िुि होइि । यस 
दसत्वेिर् रह्सननध र इन्चयोि रणिीनतर् उललेख गररएक् प्र्वध्ि र नवषयहरूल्ई 
नवनभन् उप्यर् सरल तररक्ले व्य्खय् गररएको छ । रह्सननधक् हरेक ध्र् र 
उपध्र्र् सुनिनचित गररएक् क्िुिी प्र्वध्ि र इन्चयोि रणिीनतक् लक्, अपेनक्त 
उपलन्ध र सूचकहरूल्ई सरल श्द अनि व्कयको प्रयोग, बुँद्गत व्य्खय् शैली र 
उद्हरणहरूको प्रसतुनतब्ट बुझ्उिे सकदो प्रय्स गररएको छ । यो दसत्वेि लेखद् 
सकेसमर सनिल् र दनैिक बोलच्लर् प्रयोग भइरहिे श्द र व्कयहरू प्रयोग गररएको 
छ । व्य्खय् गरेर बुझ्उि िसककिे कुर्हरूल्ई बुझ्उि उद्हरण प्रसतुत गररएको छ । 

यो पनहलो प्रय्स भएको हुि्ले यसल्ई अझ सरल र सनिलो बि्उि सककिे पय्माप्त 
समभ्वि् रहकेो कुर्ल्ई ह्री सहषमा सवीक्छ्ँछ र यसक् ल्नग रचि्तरक सुझ्वको 
सरेत अपेक्् गररनछ । यनत हुदँ्हुदँ ै पनि यसले रह्सननध (सीआरपीडी) र इन्चयोि 
रणिीनतक् ब्रेर् अप्ङगत् भएक् व्यनति, सकरोक्रव्ल् र यस नवषयर् च्सो 
र्ख्े व्यनति तथ् सरूहल्ई आवशयक ि्िक्री कदि सहयोग पुग्ेछ भन्े अपेक्् गदमाछु ।

सदुर्शन सवेुदी
र्न्रिय अधयक्
र्न्रिय अप्ङग रह्संघ िेप्ल
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नाम र पररचय

यो रह्सननधको अंग्ेिी ि्र "Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities" (कनभेनसि अि द र्इटस अफ पसमानस नवथ नडसेनवनलरटि) 
हो । यसल्ई छोटो रूपर् CRPD व् UNCRPD भन्े गररनछ । िेप्लीर् 
यसल्ई "अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी रह्सननध" 
भिेर अिुव्द गररएको छ भिे िेप्ली भ्ष्र् पनि "सीआरपीडी" एउट् 
चलिचनलतको श्द्वली बनिसकेको छ ।

यो संयुति र््रिसंघले ि्री गरेको एउट् अनतर्मान्रिय क्िुि हो । 
२० रे २००८ दनेख यो क्िुि संस्रभरर ल्गू भइसकेको छ । यस 
क्िुिल्ई कुिै दशेको संसदले अिुरोदि गररसकेपनछ यो तयस दशेको 
क्िुि बनछ र तयस दशेको सरक्रले यसल्ई अनिव्यमारूपर् ल्गू  
गिुमापछमा । िेप्लको संसदले यो क्िुिल्ई अिुरोदि गररसकेको हुि्ले यो 
अब िेप्लर् पनि ल्गू भइसकेको छ । 

यस दसत्वेिको रुखय आशय सबै र्िव अनधक्र अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूले पनि सर्िरूपर् उपयोग गिमा प्उिुपछमा भन्े हो । तयसैले 
यसर् अनय ि्गररकल्ई िसतै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई र्िव 
अनधक्रहरू कदल्उि नवनभन् क्िुिी व्यवसथ् गररएको छ । अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् नवशेष अनधक्र पनि यस क्िुिर् उललेख गररएक् 
छि् । सरक्रले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग के कसत् सेव् सुनवध् 
उपल्ध गर्उिुपछमा भन्े ब्रेर् पनि यस दसत्वेिर् उललेख गररएको 

खणड १
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छ र ती सेव् सुनवध् सरक्रले कसरी उपल्ध गर्उिुपछमा भन्े ब्रेर् 
सरेत यसर् निदषेशिहरू कदइएको छ । अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूर्नथ 
हुिे नवनभन् प्रक्रक् भेदभ्व, उपेक््, दवु्यमावह्र र हहसं्हरू अनतय गिमा र 
उिीहरूले भोनगरहके् नवनभन् सरसय् र पीड्हरूब्ट उिीहरूल्ई रुति 
गिमा सरक्रले गिुमापिषे क्रहरूक् ब्रेर् यसर् उललेख गररएको छ ।

यस रह्सननधर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको नहतक् ल्नग ५० वट् 
रुखय क्िुिी व्यवसथ् (िसल्ई ध्र् पनि भनिनछ) गररएको छ । यी ५० 
वट् व्यवसथ्नभत्र अरू थुप्रै व्यवसथ् पनि छि् । 
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प्रसिावना 

यस क्िुिल्ई र्िेर ल्गू गिषे दशेहरूले, 

• संयुति र््रिसघंको बड्पत्रल ेभि ेिसतै िनरदैनेख सब ैर्निसले उनतकै समर्ि प्उिपुछमा, सबै 
र्निस सवतनत्र छि ्र यसतो समर्ि र सवतनत्रत् खोस्न व् हरण गिमा प्इँदिै भन् ेकुर् समझदँ,ै 

• र्िव अनधक्रको घोषण्पत्रले भिे िसतै सबै सवतनत्र छि् भन्े कुर्ल्ई सवीक्र गददै,

• र्िव अनधक्र (र्िव भएको ि्त्ले प्उिुपिषे सबै अनधक्र) सबैले प्उिुपिषे र 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले पनि ती सबै अनधक्र नवि् कुिै भेदभ्व प्उिुपछमा भन्े 
कुर्र् फेरर प्रष्ट हुदँ,ै 

• कर्एर व् क्र गरेर ख्ि, सर्िर् बस्न, आफिो रीनतनथनत र संसक्र र्न् प्उिे 
अनधक्रसमबनधी र र्ििीनतर् भ्ग नलि प्उिे अनधक्रसमबनधी अनतर्मान्रिय क्िुि, 
ि्तप्तक् आध्रर् गिषे भेदभ्व रेट्उिे क्िुि, रनहल्र्नथ हुिे अनय्य, हहसं् र 
भेदभ्व हट्उिे क्िुि, एक ठ्उँब्ट अकको ठ्उँर् क्र गिमा गएक् व् बस्इँ सरेक् 
क्रद्र र नतिक् पररव्रको अनधक्र रक्् गिमा बि्इएको क्िुिल्ई समझद,ै

• अप्ङत् एउट् िय्ँ अवध्रण् हो, श्रीररक व् र्िनसक अवसथ्ले गद्मा आउिे कुर् 
होइि । कुिै क्रणले र्निसको श्रीररक व् र्िनसक नसथनतर् पररवतमाि भयो भिे 
तयही क्रण दखे्एर उिीहरूल्ई पररव्र र सर्िर् सहभ्गी हुि रोक्वट गररनछ, 
सेव् सुनवध् र अवसर नलि कदइँदिै भिे तयसले लय्उिे अवसथ् अप्ङगत् हो भन्े िय्ँ 
कुर्ल्ई र्नयत् दददँ,ै

• यसभनद् पनहले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अरूसरह सर्ि अनधक्र कदि 
बि्इएक् िीनत नियर र क्िुिर् भएक् रूल कुर् र तयसले दखे्एको ब्टोल्ई 
र्नयत् कदद,ै

खणड २
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• सरक्रले गिषे नवनभन् नवक्सक् क्रर् अप्ङगत् भएक्  व्यनतिहरूक् नवषयहरूल्ई 
पनि सरेटेर लैि्िुपछमा भन्े कुर्ल्ई िोड दददँ,ै 

• अप्ङगत् भएकै आध्रर् कसैल्ई हले्, उपेक्् व् भेदभ्व गिुमा सबै र्िव सरुद्यकै 
अपर्ि गिुमा हो भन्े कुर्ल्ई र्नयत् दददँ,ै 

• अप्ङगत्क् पनि नवनभन् प्रक्र हुनछि् भन्े सवीक्ददै,

• हर-हरेस् सहयोग र सह्यत् आवशयक परररहि ेअप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू र अनय 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको र्िव अनधक्रको रक्् गिुमापछमा भने् कुर्ल्ई र्नयत् दददँ,ै

• नवनभन् प्रक्रक् व्यवसथ् क्िुि, िीनत, क्रको प्रय्स हुदँ्हुदँ ै पनि संस्रक् धेरै 
ठ्उँर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई आफि् अनधक्रहरू नलिब्ट रोके् गररनछ र 
र्नछे भएको ि्त्ले प्उिुपिषे अनधक्रहरू प्एक् छैिि् भन्े कुर्र् च्सो र्खद,ै

• नवषेशगरी गरीब दशेर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको िीविर् सुध्र लय्उि धिी 
दशेहरूले सहयोग गिुमापिषे कुर्को रहतवल्ई सवीक्र गददै,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले पनि अरूले िसतै सबैल्ई नहत हुिेगरी सर्िर् र्म्ो 
क्र गिमा सकछि्, यसत् र्म्् क्र गरेक् छि् र आफिो अनधक्र प्एपनछ सर्िर् 
प्रगनत हुिे र गररबी घटिे कुर्ल्ई र्नयत् दददँ,ै 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले आफि् आवशयति्हरू आफँैले छिौट गिमा प्उिे र सवतनत्र 
हुिे कुर्ल्ई सवीक्र गददै, 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले आफि् आवशयकत् र अनधक्रक् नवषयर् आफूले 
बोलि र निणमाय नलि प्उिुपछमा भन्े कुर् नवच्र गददै,

• ि्त, धरमा, रंग, र्ििीनतक नवच्र, पुखय्छली ठ्उँ, समपनति, उरेर िसत् कुर्क् 
आध्रर् पनि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले नवनभन् प्रक्रक् नवभेद भोनगरहिुपरेको 
छ र यस नवभेदब्ट उिीहरू निकै करठि अवसथ्र् छि् भन्े कुर्र् च्सो र्खद,ै

• अप्ङगत् भएक् रनहल् तथ् स्ि् ब्लबच्् घरनभत्र र ब्नहर दवुै ठ्उँर् धेरैख्ले 
शोषण, हहसं् र अप्ठ््र्र् पिषे खतर्ल्ई सवीक्ददै,

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ले पनि अरू ब्लब्नलक्ले िसतै ब्ल अनधक्रसमबनधी 
अनतर्मान्रिय क्िुिर् लेखेक् सबै अनधक्र प्उँछि् भन्े कुर्ल्ई समझद,ै

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सबैख्ले र्िव अनधक्र कदिे कुर्ल्ई अग्नड 
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बढ्उिे क्र गद्मा रनहल् एवं पुरूषल्ई बर्बरी सरेटिु पिषे कुर्र् िोड दददँ,ै

• धेरैिसो अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले गरीब भएरै ब्ँ्चिुपरेको कुर्ल्ई ब्नहर 
लय्उँद ैयसर् उिीहरूल्ई गरीब हुदँ् परेको िर्म्ो प्रभ्वल्ई हट्उि केही गिदै पिषे 
आवशयकत्ल्ई र्नयत् दददँ,ै 

• संयति र््रिसंघको (बड्पत्रको) उदे्शय/नसद्ध्नतर् श्ननत र सुरक््क् ब्रेर् लेखे िसतै 
दशेर् लड्इँ हुदँ् व् दशे अरूले क्ि् गरेको अवसथ्र् ल्ग्े क्िुिहरू ल्गू भएक् 
बेल्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई िोग्उिु पिषे कुर्ल्ई नवच्र गददै,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सबै अनधक्र प्उि र तयसल्ई भोग गिमा सकूि भन्क् 
ल्नग वरपरको व्त्वरण, सर्िको सोच, क्र गरेर ख्िे व्यवसथ्, सव्स्थय, पढिे 
सुनवध्, सबैले सूचि् प्उिे व्यवसथ् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सरेत नरलिे 
ख्लको र उिीहरूक् ल्नग रैत्रीपूणमा बि्उिुपिषे कुर्को रहतव सवीक्ददै,

• र्िव अनधक्रको अनतर्मान्रिय घोषण्पत्रर् भिे िसतै आफिो ठ्उँक् प्रतयेक व्यनतिको 
अनधक्रल्ई सवीक्र गिषे, बढ्व् कदिे र प्लि् गिषे कुर्ल्ई रहशुस गददै,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्र रक्् गिमा र ती अनधक्र उिीहरूले प्उि सके् 
बि्उि पररव्रले पनि सहयोग प्उिुपछमा भन्े कुर्र् नवश्व्स गददै,

• सर्िर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले अरूले िसतै सर्ि अनधक्र िप्एको र 
असुनवध् भोनगरहकेो कुर्ल्ई फेरर समझँद ैभखमार नवक्स हुदँ ैगरेक् व् गरीब र धेरै 
नवक्स भइसकेक् धिी दशेर् आरथमाक, स्र्निक, स्ंसकृनतक र र्ििीनतक सबै क्ेत्रर् 
सहभ्गी हुि सबैल्ई बर्बर अवसर कदनछि् भन्े कुर्र् नवश्व्स र्खद,ै

• आ-आफिो दशेर् यो क्िुिर् लेनखएक् निम्न अिुस्रक् व्यवसथ् ल्गू गिषे प्रनतवद्धत् 
िि्उँछि् ।

िारा १ : उद्ेशय (यो रानुन करन चाहहयो ?) 

यो क्िुि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्र पनि अरू र्निसको िनत िै छ भन्े कुर् 
निनचित गिमा, उिीहरूले सबै र्िव अनधक्र उपयोग गिमा प्उिुपछमा र अरू र्निसहरू िनत िै 
सवतनत्र र इज्जतक् स्थ ब्ँ्चि प्उिुपछमा भन्े कुर् निनचित गिमा लय्इएको हो । कुिै क्रणले 
दब्इरुलो व् उपच्र गरेर पनि निको िहुिे गरी र्नछेको शरीर, इननद्रय व् कदर्गी अवसथ्र् 
केही पररवतमाि व् नवचलि आएपनछ दनैिक क्रक्ि, स्र्निक क्रहरू, नशक््दीक््, क्र 
व्यवस्य आकदर् स्रेल हुि व्ध् अवरोध उतपन् गरेर र निषेधहरू गरेर अप्ठ््रो र हनेपएको 
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अवसथ्र् रहके् र्निसहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू हुि् । 

िारा २ : रुन रुन शब्दले रे रे अर्क ्बुझाउँछ ?

सञचार भन््ले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई कुर्क्िी गिमा र नवनभन् सूचि्ल्ई बुझि 
सघ्उिे नवनध र तररक्ल्ई िि्उँछ । उद्हरणक् ल्नग कमप्युटर, सनिलो भ्ष् प्रयोग गरेर 
लेनखएक् पढिे स्रग्ी, ब्ेल, सुिेर सञ््र गिषे तररक्, ठूलो ख्लको छ्प् अक्र, छोएर गररिे 
सञ््र आकद,

अपाङ्गिारा आिारमा ्गररने ववभे्द भन््ले अप्ङगत् भएको भिेर हपे्ु, असर्ि व्यवह्र 
गररिु, रिर् दःुख ल्ग्े श्दहरू भिेर अपर्ि गिुमा, नवनभन् स्र्निक क्रहरूर् स्रेल 
हुिब्ट रोकटोक गिुमा, क्िुिले कदिे भिेक् सेव् सुनवध्हरू अरूले प्ए िसरी िप्उिु, अरूले 
िसतो पढिे नसके् अवसर िप्उिु, हहडँडुल गिषे ठ्उँहरू असनिल् हुिु र सनिलो हुिेगरी 
िबि्इकदिु, अप्ङगत् भएको भिेर हहसं् र दवु्यमावह्र गिुमा,  

भाषा भन््ले कुिै पनि नवनधले र्निसहरूले आपसर् कुर्क्िी गिुमा व् भ्वि् एवं नवच्रहरू 
स्ट्स्ट गिुमा  (व्तनचत) गिुमाल्ई िि्उँदछ । यसर् कुर्क्िी र सञ््र गिमा च्नहिे आव्ि 
र सङकेत, िसर् स्ङकेनतक भ्ष् पनि पछमा ।

सव्कमानय संरचना भन््ले कुिै पनि संरचि्, उपकरण (िसतैः घर, भवि, रोटर, कमप्युटर, 
रोब्इल), िसल्ई कुिै ठुलो फेरबदल नबि् िै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले प्रयोग गिमा 
सकछि्, यसतोर् अप्ङगत् भएक्हरूक् ल्नग प्रयोग हुिे सह्यक स्रग्ी सरेत पछमाि् ।

उपयु्ि अनुरूलिा भन््ले अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई अरूहरूले िसतै सबै अनधक्र, 
सेव्, सुनवध् र अवसरहरूको सर्ि उपयोग 
गिमा व् प्रयोग गिमा सक्र बि्उि, अरूसरह 
दनैिक क्रक्ि, लेखपढ, रोिग्री, स्र्निक 
क्रहरू आकदर् सर्वेश हुि सनिलो बि्उि 
कुिै निनचित अवसथ्र् र्त्र च्नहिे र थप व् धेरै 
खचमा िगररकिै कदिेख्लक् नवशेष सुनवध्, सेव् 
व् व्त्वरणर् गररिे सुध्रहरू भन्े बुझिुपछमा ।

उपयु्ि अनुरूलिारा  
रेही उ्दाहरण 

िसतै ः नवशेष प्रक्रक् रेच व् टेबल, 
शौच्लयहरूर् सर्तेर बस्न सनिलो 
हुिेगरी र्नखिे सर्त्े ब्रहरू, 
दनृष्टनबहीि व्यनतिहरूल्ई कमप्युटरर् 
क्र गिमा सहि हुिेगरी िड्ि गररिे 
नवशेष प्रक्रक् सफटवेयर आकद । 
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िारा ३ : आिारभूि मसध्दानि 

(नसद्ध्नत भिेको यो रह्सननधर् भएक् व्यवसथ्हरूल्ई व्यवह्रर् लय्उँद् सधैँ  धय्ि कदिै 
पिषे कुर् हो ।)

ती यसत् छि् :

• र्निसहरू आफूल्ई ल्गेको कुर् छ्न् सवतनत्र छि्, र्निसल्ई िनरि्त समर्ि 
प्उिे हक छ, व्यनतिको रूपर् सवतनत्र पनि छि् । 

• कसैक् नवरुद्ध भेदभ्व, हले् व् उपेक्् हुिेछैि ।

• अनय कुिै व्यनतिसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि सर्िर् सर्वेश हुिे 
बर्बर हक छ ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू िे िसतो अवसथ्र् छि्, तयसैको समर्ि हुिेछ, अरू 
र्निस फरक फरक भए िसतै उिीहरू पनि फरक हुि् । 

• प्रतयेक व्यनतिल्ई सेव् सुनवध् र अनधक्रहरूर् सर्ि अवसर हुनछ । 

• प्रतयेकल्ई सर्ि पहुचँ हुिेछ (सबै हहडँडुल गिषे, सेव् सुनवध् नलिे, क्र गिषे, दनैिक 
िीवि चल्उिे ठ्उँ र व्यवसथ् सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई पनि उपयुति हुिेगरी 
बि्इिे छ) ।

• पुरुष र रनहल्ल्ई बर्बर व्यवह्र गररिेछ र सर्ि अवसर हुिेछ । 

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्को क्रत्क्े समर्ि गिषे, उिीहरूको पनहच्ि संरक्ण 
गिषे, उिीहरू िे िसतो अवसथ्र् भए पनि पूणमा समर्ि प्उिेछि् । 

िारा ४ : महासष्नि सवीरार ्गनने ्ेदशरा सररारले ्गननै पनने राम

• यो रह्सननधल्ई सवीक्र गिषे सबै दशेले व्सतनवक व्यवह्ररै अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई सर्ि व्यवह्र गरेको सुनिनचित गिदै पछमा ।

• यस रह्सननधल्ई सवीक्र गिषे दशेहरूले आफि् दशेर् निम्न अिुस्रक् क्र गिषे भिेर 
प्रनतवद्धत् गरेक् छि् ः
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• नियर र क्िुि बि्एर अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उिीहरूक् अनधक्र 
सुनिनचित गिषे र रह्सननधर् लेनखएक् कुर्हरूसँग िनरलिे ख्लक् क्िुि भए 
नतिल्ई पररवतमाि गिषे,

• दशे र िित्को नवक्सक् ल्नग बि्इिे सबै िीनतहरूर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको सर्ित्को अनधक्र सर्वेश गिषे,

• यो रह्सननधर् लेनखएभनद् नवपरीत व् नवरुद्व हुिेगरी कुिै पनि क्र िगिषे र 
अरूल्ई पनि गिमा िकदिे,

• सरक्र र नतिक् निक्यहरूले यस रह्सननधर् लेनखएक् व्यवसथ्हरू अिुस्र क्र 
गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई कुिै संसथ् व् व्यनति कसैले पनि भेदभ्व व् हले् 
िगरूि् भन्े सुनिनचित गिमा सबैख्लक् उप्य अपि्उिे, 

• सबै वसतु तथ् सेव् सुनवध् सबैले प्रयोग गिमा सके्गरी बि्उिे व् यसल्ई आवशयक 
पद्मा सनिलै पररवतमाि गिमा सककिे गरी बि्उिे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई हहडँडुल गिमा र दनैिक िीविय्पिर् रद्त हुिे, 
गिषे व् पुग्ेख्लक् स्रग्ी र उपकरणहरू उपल्ध गर्उिे । तयसत् स्रग्ी र 
उपकरणहरूको नवक्स गिषे प्रनवनधहरूर् अधययि र अिुसनध्ि गिषे । अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि सञ््र गिमा र आवशयक सूचि्हरू प्र्प्त गिमा सहि हुिे 
ख्लक् प्रनवनधहरू नवक्स गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उिीहरूक् ल्नग आवशयक पिषे सहयोगी स्रग्ी, 
सेव्, प्रनवनध िसत् कुर्हरूक् ब्रेर् उिीहरूले प्र्प्त गिमा र प्रयोग गिमा नरलिेगरी व् 
उिीहरूको पहुचँ पुग्ेगरी ि्िक्री र सूचि्हरू उपल्ध गर्उिे,

• यो रह्सननधर् लेनखएक् सेव् सुनवध् र अनधक्रहरू र्म्ोसँग उपल्ध गर्उि 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूसँग क्र गिषे र्निसहरूल्ई आवशयक पिषे सबै 
त्नलरहरू उपल्ध गर्उिे,

• हरेक दशेले आफिो क्रत्ले भय्एसमर अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको आरथमाक, 
स्र्निक तथ् स्ंसकृनतक अनधक्रहरू प्र्प्त गिषे प्रगनतशील ढंगले पय्माप्त बिेट 
छुट््उँद ैि्िुपिषे । 
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• सबै दशेले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू, नतिक् संसथ् अनि अनभभ्वकहरूल्ई 
क्िुि एवं िीनतहरू बि्उिे प्रकरिय् र क्रहरूर् सहभ्गी गर्उिुपछमा ।

• दशेहरूर् पनहले िै कुिै नवषयर् धेरै सुनवध् छ व् परमपर्दनेख चलेको चलिले थप 
सुनवध् कदिे व्यवसथ् गरेको छ भिे यस रह्सननधर् कर व्यवसथ् छ भिेर तयसल्ई 
घट्उि प्इँदिै ।

• संघीय र्जय भएक् दशेर् यो नियर सबै संघर् बर्बर ल्गू हुनछ ।

िारा ५ : स्ब ैसमान हुने र रसलैाई पतन भे्दभाव न्गररने

• यो रह्सननध अिुरोदि गिषे दशेहरूले सबै अप्ङगत् भएक् व्यनति क्िुिको ििरर् 
सर्ि हुिे र क्िुिले तोकेक् अनधक्र र सुनवध्हरूको पनि सर्िरूपर् उपयोग 
गिमा प्उिे कुर् सुनिनचित गछमाि् । अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई हले्, भेदभ्व गिमा 
प्इँदिै भन्े कुर् सुनिनचित गछमाि् ।

• यो रह्सननधल्ई सवीक्िषे रुलुकहरूले अप्ङगत्क् आध्रर् गररिे हले्, नवभेद र 
अपर्िहरूल्ई निषेध गिषेछि् र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू नवरुद्ध हले्, भेदभ्व 
गिमा िप्इिे कुर् क्िुिरै उललेख गिषेछि् । 

• क्िुिको ििरर् सबै र्निस सर्ि हुि् भन्े कुर् र क्िुिर् लेनखएक् कुर्हरूल्ई 
सबैले सर्ि रूपर् प्रयोग गिमा प्उँछि् भन्े कुर् सुनिनचित गिमा दशेहरूले सबैख्ले 

आधर्कर, सामाष्िर र सांसरकृ तिर अधिराररो वयाखया

आरथमाक अनधक्र : समपनति कर्उिे, समपनति र्ख् प्उिे, आफिो समपनति कसरी र कह्ँ 
खचमा गिषे भिेर आफँै निणमाय गिमा प्उिे, क्र गिमा प्उिे, रोिग्री गिमा प्उिे र भति्, 
पेनसि लग्यतक् आरथमाक सहयोग प्उिे, 

स्र्निक अनधक्र : नशक्् र त्नलरको अवसर प्उिे, व्यनतितव नवक्स गिमा प्उिे, 
अरूसरह िै सर्िक् नवनभन् गनतनवनधर् सहभ्गी हुि प्उिे, आफि् आवशयकत् र 
छिौटक् ब्रेर् निणमाय गिमा प्उिे, नवव्ह र समबनध िसत् कुर् क्यर गिमा प्उिे आकद, 

स्ंसकृनतक अनधक्र : आफिो धरमा र संसकृनत र्न् प्उिे, खेलकुद तथ् रिोरञ्जिर् भ्ग 
नलि प्उिे, कल् र संसकृनतक् क्ेत्रर् सर्वेश हुि प्उिे आकद ।
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उपयुति क्िुिी र अनय व्यवसथ्हरू गिषेछि् ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अरूल्ई िसतै बर्बरी अनधक्र र सेव् सुनवध्हरू 
कदिक् ल्नग कुिै नवशेष क्र र व्यवसथ् गद्मा अरूल्ई हले् गरेको र्नििे छैि ।

िारा ६ : अपाङ्गिा भएरा महहलाहरूरो अधिरार 

• अप्ङगत् भएक् रनहल् र केटी (ब्नलक्, ककशोरी) हरूले नवनभन् ककनसरक् नवभेद 
सहरे बस्नु परररहकेो कुर् सवीक्र गिषे र उिीहरूले अनय र्निससरह सबै र्िव 
अनधक्र र सवतनत्रत्हरू उपयोग गिमा प्उिे कुर् सुनिनचित गिषे, यो अनधक्र सुनिनचित 
गिमा िे िे उपयुति क्रहरू गिुमा पिषे हो, तयो सबै गिषे ।

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् रनहल् र केटीहरूल्ई उिीहरूक् अनधक्रहरूको पूर् 
उपयोग गिमा सके् बि्उि उिीहरूको नवक्स गिषे र उिीहरूल्ई क्रत्व्ि बि्उि 
सबै क्र गिषे । 

िारा ७ : अपाङ्गिा भएरा ्बाल्बामलरारो अधिरार 

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्हरूले अनय ब्लब्नलक्ले िसतै सबै हक 
अनधक्र उपयोग गिमा प्उँछि् भन्े कुर् सवीक्िुमापछमा र उिीहरूल्ई ती सबै अनधक्र 
उपयोग गिमा कदि सबै उप्य अपि्उिुपछमा । अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ल्ई अनय 
ब्लब्नलक्सरह सर्ि हनैसयत कदिुपछमा र सर्ि व्यवह्र गिुमापछमा । 

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्हरूक् ल्नग कुिै पनि क्र गद्मा व् निणमाय हलँद् के गद्मा 
उिीहरूको सबैभनद् उतिर नहत हुनछ, तयही गिषे ।

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्हरूको िीविर् असर प्िषे ख्लको कुिै क्र गररनछ 
व् उिीहरूक् ल्नग कुिै निणमाय नलइनछ भिे तयसर् सवयर् अप्ङगत् भएक् 
ब्लब्नलक्हरूले आफि् आवशयकत् र छिौटक् ब्रेर् बोलि, नवच्र र्ख्, 
भ्वि्हरू र्ख् प्उिुपछमा । यसतो अवसर कदिक् ल्नग दशेहरूले हरेक समभव हुिे 
उप्यहरू अपि्उिुपछमा । 

िारा ८ : मातनसहरूलाई अपाङ्गिारा ्बारेमा सूचना, िानरारी ह्दने र समािमा  
   चेिना ्बढाउने । 

अप्ङगत्क् ब्रेर् ििर्िसर् चेति् फैल्उि, सही ि्िक्री गर्उि र सूचि् कदि 
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दशेहरूले तल उललेख गररएक् क्रहरू गिुमापछमा ः

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले के कसत् अनधक्रहरूको उपयोग गिमा प्उँछि् भन्े 
ब्रेर् पररव्र र सर्िर् ि्िक्रीहरू गर्उिे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग हले् र अपर्ि िि्उिे परमपर्दनेख चलद ै
आएक् व्यवह्र, श्दहरू र उिीहरूल्ई ह्िी हुिे ख्लक् क्र र व्यवह्रहरूल्ई 
निषेध गिमा, रोक्क् ल्नग सूचि् र ि्िक्रीहरू गर्उिे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सर्िर् इज्जत र समर्ि बढ्उिे ख्लक् ि्िक्री 
र चेति् फैल्उिे,

• सबैल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले के कसत् क्यमा गिमा सकछि् भिेर दखे्उिे छि्,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले गरेक् र्म्् र उद्हरणीय क्रहरूक् ब्रेर् सबैल्ई 
ि्िक्री कदिे,

• अप्ङगत्सँग समबननधत िक्र्तरक नवच्रहरूल्ई हट्उिे र सक्र्तरक कुर्हरूको 
र्त्र प्रच्र गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सीप र क्रत्ल्ई सवीक्र गिषे र नवनभन् क्र र श्रर 
गिमा रौक्हरू कदिे,

• नवद््लयर् पढिे सबै ब्लब्नलक्ल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रक् 
ब्रेर् नसक्उिे र उिीहरूल्ई हले् गिुमा हुदँिै र समर्ि गिुमापछमा भन्े भ्वि्को नवक्स 
गर्उिे, 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नवनभन् सञ््र र्धयरहरूब्ट सही ढंगब्ट प्रसतुत 
गिषे/गर्उिे,

• अप्ङगत्समबनधी चेति् िग्उिे क्रहरूल्ई व्य्पक रूपर् फैल्उिे ।

िारा ९ : स्ब ैठाउँमा अरूसरह पुगन सकरने वा भौतिर सेवा सुवविा र सञचार  
   सेवा सष्िल ैउपयो्ग ्गन्क पाउने

१  . अरू र्निसहरूसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई आतरनिभमार भएर ब्ँ्चि सके् र दनैिक 
िीवि चल्उि सके् बि्उि वररपररक् भौनतक सेव् सुनवध्, य्त्य्त र सञ््रक् प्रण्लीहरू 
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दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सरेत प्रयोग गिमा नरलिे गरी बि्उिुपछमा । अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूले सनिलैसँग यसत् सेव् सुनवध् प्रयोग गिमा प्एक् छि् कक छैिि्, प्रय्ेग गिमा 
प्एक् छैिि् भिे के कुर्ले अवरोध गरेको छ भिेर तयसको पनहच्ि गिुमापछमा । दशेहरूले निम्न 
नलनखत कुर्हरूल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सरेत सर्िरूपर् उपयोग व् प्रयोग गिमा 
नरलिेगरी बि्उिुपछमा ।

• नवद््लय, बसे्न घरहरू, असपत्लहरू, सरक्री क्य्मालय, ब्टो र ठूल् सडक, 
य्त्य्तक् स्धिहरू, 

• नवद्ुतको प्रयोग गरेर नलिे सेव्हरू, आपत-नवपद र रह्र्री पद्मा कदइिे सेव्हरू,

• स्वमािनिक ठ्उँर् र्नखिे व् सबै िित्क् ल्नग सरक्रले कदिे सूचि्हरू ।

२. यसब्हके अरू निम्न नलनखत क्र पनि गिुमापछमा ।  

• सवमास्ध्रण सबैले उपयोग गिषेगरी खुल् गररएक् सबै सेव् सुनवध् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूले सरेत सर्िरूपर् उपयोग गिमा नरलिेगरी बि्उि आवशयक निदषेनशक् र 
र्पदणडहरू निध्मारण गिषे र ल्गू गिषे,

• सवमास्ध्रणक् ल्नग भिेर नििी क्ेत्रले निर्माण गिषे व् उपल्ध गर्उिे सेव् सुनवध्हरू 
पनि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले प्रयोग व् उपयोग गिमा नरलिे बि्उि दशेहरूले 
नििी क्ेत्रल्ई सरेत यस नवषयर् धय्ि पुरय्उि लग्उिे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई स्वमािनिक ठ्उँर् सेव् सुनवध् र अवसरहरू नलिल्ई 
के कसत् व्ध् र अवरोधहरू छि् भन्े ब्रेर् र नतिल्ई कसरी हट्उिे भन्े ब्रेर् 
नवनभन् सरोक्रव्ल्हरूल्ई त्नलर कदिे र नसक्उिे, 

• सवमास्ध्रण सबैले प्रयोग गिमा नरलिेगरी बि्इएक् घर-भविहरू नभत्र ब्ेलर् व् 
सबैल्ई पढि र बुझि सनिलो हुिेगरी नवनभन् प्रक्रक् नचत्र व् सङकेतर् सूचि्हरू 
र्ख्े,

• यसत् ठ्उँहरूर् दनृष्टनबहीिहरूक् ल्नग ब्टो दखे्उँिे, बनहर्हरूक् ल्नग स्ङकेनतक 
भ्ष्क् दोभ्षे र सहयोगीहरू उपल्ध गर्उिे, 

• इनटरिेट, कमप्युटर प्रनवनध र अनय नवनभन् प्रक्रक् सूचि् नलिे र सञ््र गिषे स्धि 
र प्रण्लीहरूर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सहि पहुचँ पुरय्उि आवशयक उप्य 
गिषे,
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• यकद कसैले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सरेत सहि हुिेगरी सूचि् प्रण्ली र 
सञ््र सेव्को नवक्स गिमा खोजछ व् गछमा भिे तयसतो निक्य व् व्यनतिल्ई प्रोतस्हि 
गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सहि हुिेगरी वररपररको व्त्वरणल्ई नवक्स 
गिमा र सञ््र तथ् सूचि् प्रण्लीको नवक्स गिमा सहयोग गिषे प्रनवनधको उतप्दि र 
प्रवद्धमाि गिषे ।

िारा १० : ्बाँ्चन पाउने अधिरार 

• हरेक व्यनतिल्ई ब्ँ्चि प्उिे अनधक्र हुिेछ र अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई सरेत यो 
अनधक्र छ । अप्ङत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अरू र्निसहरू िनतिकै ब्ँ्चिे अनधक्र 
छ भन्े कुर् सबै दशेले सवीक्िुमापछमा र यसल्ई निनचित गिुमापछमा ।

िारा ११ : आपिरालरो अवसरा

लड्इँ, आतङकव्दी हरल्, ब्ढी, पनहरो, भूकमप, रह्र्री िसत् खतरि्क र आपतक्लक् 
बेल्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अनय व्यनतिसरह िै सुरनक्त हुि प्उिे अनधक्र छ । 
तसथमा, यसतो बेल्र् दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सुरक्् र संरक्णक् ल्नग नवशेष 
उप्यहरू अपि्उिुपछमा ।

िारा १२ : रानुनदवारा समान वयवहार ्गररने

• क्िुिक् अग्नड अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अनय व्यनतिसरह सर्िरूपर् पूणमा 

स्बैरा लाध्ग खुला ्गररएरा सेवा सुवविा भनेरो रे हो ? 

सबैक् ल्नग खुल् गररएक् व् सवमास्ध्रण सबैले उपयोग गिमा नरलिेगरी खुल् गररएक् 
सेव् सुनवध् भन््ले रिोरञ्जि गिमा ि्िे प्कमा , ि्चघर, नसिेर् हल, बगैँ च्, स्वमािनिक 
शौच्लय, खेल रैद्ि, सभ्-समरेलिहरू गिषे ठ्उँ, सबै सरक्री क्य्मालयहरू, होटेल, 
बि्र व् ककिरेल गिषे ठ्उँहरू, सडक, असपत्ल, बैङकहरू, नवद््लय, कय्पस, 
नवश्वनवद््लय, रठ रननदर, त्नलर कदिे ठ्उँहरू, य्त्य्तक् स्धि, टेनलफोि सेव्, 
टेनलनभिि सेव्, इनटरिेट सेव्, स्वमािनिक ध्र् आकद हुि् ।
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व्यनतिको र्नयत् कदिे कुर् दशेहरू सवीक्र गछमाि् र यसल्ई सुनिनचित गछमाि् ।

• आफूल्ई अनय्य पद्मा व् अनय नवनभन् पररनसथनतहरूर् अरू व्यनतिहरूसरह अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूले आफूले च्हकेो बेल्र् क्िुिले तोकेक् अनधक्र र व्यवसथ्हरूको 
सर्िरूपर् प्रयोग गिमा प्उँछि् । यसत् व्यवसथ् र अनधक्रहरूको प्रयोगर् 
उिीहरूल्ई कुिै रोक्वट, अवरोध व् व्ध् िहुिे कुर् दशेहरूले सुनिनचित गिुमापछमा ।

• यसत् क्िुिले तोकेक् अनधक्र, सेव् र व्यवसथ्हरूको प्रयोग गिमा अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई कुिै नवशेष सहयोग च्नहएर् व् नवशेष व्यवसथ् गिुमापिषे भएर् दशेहरूले 
अनिव्यमारूपर् गिुमापछमा ।

• क्िुिी सेव् र क्िुिले कदएक् अनधक्रहरू प्रयोग गद्मा व्यनतिको आवशयकत्, इ्चछ् र 
च्हि्ल्ई समर्ि गररिुपछमा । अप्ङगत्को अवसथ्ल्ई पनि धय्ि कदइिुपछमा । कुिै 
पनि प्रक्रको अिुनचत दव्वर् प्िमा प्इँदिै ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले अनयसरह आफिो ि्रर् समपनति र्ख्, नवनभन् पेश् 
व्यवस्य गिमा, बैंकर् ख्त् खोलेर क्रोव्र गिमा, आफिो कर्इ कह्ँ कसरी खचमा गिषे 
भन्े कुर्को निणमाय आफँै गिमा, ऋण नलि, अपुत्ली प्उिेदनेख नलएर नधतो बनधक 
िसत् सबै क्रोव्रर् सर्ि अनधक्र छ ।

िारा १३ : नयाय पाउने

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनय व्यनतिसरह नय्यक् ल्नग अद्लतर् ि्िे 
अनधक्र हुनछ । अरूल्ई अद्लत लैि्िे व् अनय व्यनतिसरह अद्लतर् के भइरहके्े 
छ भन्े थ्ह् प्उिे र तयसर् भ्ग नलिे सर्ि अनधक्र हुनछ । अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरू अनयसरह स्क्ी बस्न प्उँछि् । यसत् अनधक्रको प्रयोग गिमा र क्िुिी सेव् 
नलि कुिै प्रक्रको नवशेष व् थप सह्यत् च्नहएर् दशेहरूले तयो व्यवसथ् गिुमापछमा । 

• दशेहरूले अद्लत, प्रहरी क्य्मालय र झय्लख्ि्क् करमाच्रीहरूल्ई अप्ङगत् र 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् आवशयकत्क् नवषयर् नवशेष त्नलर कदिे व्यवसथ् 
गिुमापछमा । 

िारा १४ : सविनत्र र सुरक्षिि रहन पाउने 

• अनय व्यनतिसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले पनि सवतनत्रत् र सुरक््क् सबै 
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अनधक्रहरू उपयोग गिमा प्उिे कुर् दशेहरूले सुनिनचित गिुमापछमा । 

• अप्ङगत् भएकै क्रणले कुिै व्यनतिल्ई थुि्र् र्ख् व् उसक् व्यनतिगत सवतनत्रत्हरू 
खोसेर र्ख् प्इँदिै । अथ्मात, उसल्ई हहडँडुल गिमा, नवच्र र्ख्े, अनयसरह अवसरहरू 
नलिे िसत् सवतनत्रत्हरूब्ट अलग र्ख् प्इँदिै । तर, क्िुिले कुिै नवशेष क्रण व् 
पररनसथनतर् यसो गिमा भिेको छ भिे गिमा प्इनछ । 

• यकद अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई क्िुिले भिेबरोनिर कुिै क्रणवश थुि्र् 
र्नखएको छ भिे उिीहरूल्ई थुि्र् र्खेको अवसथ्र् यस रह्सननधर् भिे 
बरोनिर उपयुति अिुकूलत्क् सुनवध् कदिे लग्यत अनतर्मान्रिय क्िुिर् भनिए 
बरोनिरक् व्यवसथ् अिुस्र व्यवह्र गररिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि अनय व्यनतिहरूल्ई िनत िै अनतर्मान्रिय क्िुिर् 
तोककए अिुस्रको अनधक्र हुिेछ । यो रह्सननधर् ती अनधक्रहरूको सूची उललेख 
गररएको छैि तर नतिल्ई यसरी सरेरटएको छ ः 

– अनधक्र समबनधर् कदिे सूचि्हरू सबैको पहुचँ पुग्ेख्लको र्धयरर् कदइिेछ, 

– अप्ङगत् भएक् व्यनतिसँग समबननधत रुद््र् अद्लतर् सवतनत्र सुिुव्इ गद्मा 
उसको पूर्पूरी पहुचँ परुय्उि च्नहिे आवशयक सबै सहयोग गररिेछ । 

– उनिहरूको रुद्् पनि अनय व्यनतिहरूको सरह पुिर्वलोकि गररिेछ । 

िारा १५ : अमानवीय यािना ह्दन र अमानवीय वयवहार ्गन्क नपाइने

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई य्ति् कदि व् कुिै पनि प्रक्रको अर्िवीय व्यवह्र 
गिमा व् अपर्ि गिमा प्इँदिै । 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सवतनत्र सहरनत िभएसमर िवरिसती उिीहरूर्नथ 
कुिै पनि प्रक्रको वैज््निक प्रयोगहरू, िसतै ः औषनधरूलोको अिुसनध्ि आकद गिमा 
प्इँदिै ।

• औषनध उपच्रक् ि्रर् उिीहरूल्ई कुिै पनि प्रक्रको प्रयोग िबरिसती भोग् ब्धय 
गर्उि प्इँदिै ।

• अरू व्यनतिहरूसरह िै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि य्ति् व् अर्िवीय 
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व्यवह्रब्ट असर पुगेको छैि भन्े कुर्क् ल्नग दशेहरूले हरसमभव क्यमाहरू  
(िसतै ः व्यवसथ्पि नरल्उिे, क्िुि बि्उिे, प्रश्सि, करमाच्री र अरू आवशयक 
उप्य) गिुमापिषे छ ।

िारा १६ : नराम्ो वयवहार, हहसंा, अनुधचि प्रयो्ग र शोषण हुनेछैन

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई घरनभत्र र ब्नहर दवुै ठ्उँर् हहसं् र शोषणर् 
पिमा व् अिुनचत प्रयोगको नशक्र हुिब्ट िोग्उि आवशयक नियर र क्िुिहरू निर्माण 
गरी ल्गू गिदै पछमा । 

• यसो गद्मा रनहल् व् पुरूष भएकै क्रणब्ट हुिे हहसं्क् कुर्ल्ई सरेत धय्ि  
कदिुपछमा । तयो क्रक् ल्नग आवशयक व्यवसथ् नरल्उिे, क्िुि बि्उिे, 
करमाच्रीलग्यत सबैल्ई नशक्् तथ् चेति् कदिेलग्यतक् उप्य अपि्उिुपछमा । यसो 
गद्मा उरेर, नलङग र अप्ङगत्को प्रक्रले पिषे फरकल्ई धय्ि कदिुपछमा ।

• दशेहरूले अप्ङत् भएक् व्यनतिहरूर्नथ हुिे हहसं्, दवु्यमावह्र र अपर्िक् 
घटि्हरूको पनहच्ि गिमा र रोक्क् ल्नग सबै उप्य अपि्उिुपछमा र यस नवषयर् 
िित् र आफि् समबननधत निक्यक् करमाच्रील्ई नशनक्त बि्उिुपछमा ।

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूर्नथ हुिे शोषण र हहसं् रोक् गररएक् सबै 
व्यवसथ् र्म्ोसँग क्य्मानवयि भएक् छि् कक छैिि् भिेर र्म्ोसँग अिुगरि गिुमापछमा । 
उिीहरूले प्र्प्त गिषे सेव्हरूर् पनि तयसतो ककनसरको शोषण हुिब्ट रोकु्पछमा र यसतो 
शोषण िभएको निनचित गिुमापछमा ।

• दशेहरूले शोषणर् परेक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उरेर र नलङग अिुकूल 
हुिेगरी आवशयक र उनचत सहयोग र सह्यत् कदिुपछमा । उिीहरूल्ई सुरनक्त र्ख्ुपछमा 
र शोषण र हहसं्क् क्रणले अस्र्नय अवसथ्र् पुगेक् व्यनतिल्ई पुिः पनहलेकै 
िसतो स्र्नय अवसथ्र् आउि आवशयक सहयोग गिुमापछमा ।

• दशेहरूले शोषणक् घटि्को खोिी गिषे र पति् लग्उिे उपयुति ब्ट्हरू निर्माण 
गिुमापिषे छ र शोषकल्ई अद्लतर् उभय्उिे सुनिनचित गिुमापछमा ।

• शोषण र हहसं्क् घटि्हरू रोके्, हुि िकदिे व् भएक्ल्ई नय्य कदिे क्ररर् रनहल् 
र ब्लब्नलक्र्नथ हुिे शोषण र हहसं्ल्ई दशेहरूले नवशेष धय्ि कदिुपछमा ।



सीअ्रपीडी र इन्चय्ेि रणिीनत ः सरल िेप्ली रूप 17

िारा १७ : अपाङ्गिा भएरा वयष््िहरूलाई प्ररमिः मातनस हुन ्र उनीहरू  
    अरूसरह पूण्क छन ्भनेर वयवहार ्गररने

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको बौनद्धक अवसथ् र शरीर उिीहरूको आफिै हो, 
उिीहरू िे िसतो अवसथ्र् छि्, तयसैर् उिीहरू एक पूणमा व्यनति हुि् र उिीहरूको 
अनय व्यनतिहरूसरह समर्ि हुिै पछमा । उिीहरूको श्रीररक व् र्िनसक अवसथ्ल्ई 
खनणडत गरेर व्यवह्र गिमा प्इँदिै । 

िारा १८ : एर ठाउँ्बाट अरको ठाउँमा िाने, घुमकिर ्गन्क पाउने र राष्ट्रियिा  
    पररवि्कन ्गन्क पाउने 

अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अनय व्यनतिसरह आफिै दशेनभत्र व् ब्नहर एक ठ्उँब्ट अकको 
ठ्उँर् घुरकफर गिषे व् आवत ि्वत गिमा प्उिे पूर् अनधक्र हुिेछ । उिीहरूल्ई अनय 
व्यनतिसरह र्न्रियत् रोजिे अनधक्र हुिेछ । यस ब्हके अरू निम्न अनधक्रहरू पनि अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग दशेहरूले सुनिनचित गिुमापछमा ः

• कह्ँ बस्ने, कह्ँ सिषे भन्े नवषयर् अरूसरह निणमाय नलि प्उिे,

• अनयसरह आफू रहकेो दशेको ि्गररकत् प्र्प्त गिमा प्उिे,

• अनयसरह एउट् दशेको ि्गररकत् तय्गेर अकको दशेको ि्गररकत् नलि प्उिे,

• अप्ङगत् भएकै क्रण तयसत् अनधक्र दशेहरूले खोस्न िप्उिे,

• आफिो दशेनभत्र व् दशेब्नहर आवत ि्वत गिमा प्उिे अनधक्रहरू अरू व्यनतिहरूसरह 
उपयोग गिमा प्उिे,

• दशे छ्डिे र अकको दशेर् बसोव्स गिमा प्उिे,

• अप्ङगत्क् आध्रर् कुिै दशेले कसैल्ई प्रवेश गिमाब्ट रोक् िप्उिे,

• अनय ब्लब्नलक्सरह अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्को िनरदत्मा गिमा प्उिे अनधक्र 
र ि्र व् पनहच्ि प्उिे अनधक्र हुनछ ।

• समभव भएसमर हरेक अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ल्ई आफि् अनभभ्वक को हुि् 
भन्े कुर् ि्न्े र उिीहरूब्टै सय्ह्र सुस्र र रेखदखे प्उिे अनधक्र छ ।
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िारा १९ : सवतनभ्कर वा आफनो तनण्कयमा िीवन ्बाँ्चन पाउने र  
    समु्दायमा ्बसन पाउने

दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनय व्यनतिसरह आफिो निणमाय र छिौटर् आफिै 
सरुद्यरै िीवि ब्ँ्चि प्उिे अनधक्र छ भन्े कुर् सवीक्र गछमाि् र तल उललेख गररएक् 
कुर्हरू सरेत सुनिनचित गिषेछि् ः

• अनयसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिले कह्ँ र कसको स्थर् बस्ने भन्े बरेर् सवतनत्र 
निणमाय गिमा प्उँछि् ।

• उिीहरूल्ई कुि ख्स तोककएको ठ्उँर् बस्न ब्धय प्िमा प्इँदिै, िसतै ः कुिै छ्त्र्व्स 
(होसटेल) व् अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई र्त्र र्ख् बि्इएको तयसतै आव्सगृह ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उिीहरूको इ्चछ्नवपरीत सरुद्यब्ट अलग र्ख् 
प्इँदिै ।

• यसरी सरुद्यब्ट अलगय्उिे क्रल्ई दशेहरूले रोकु्पछमा । 

• उिीहरूल्ई सरुद्यर् सर्वेश गिमा आवशयक पिषे सबै सहयोग, िसतै ः व्यनतिगत 
सहयोगी, सह्यक स्रग्ी, सरुद्यसतरब्ट प्र्प्त हुि सके् सेव्हरू, रैत्रीपूणमा बसोव्सक् 
सुनवध्हरू, औषनध उपच्र, पर्रशमा, थेर्पी लग्यतक् पुिःसथ्पि् सेव्हरू उपल्ध 
हुिुपछमा ।

• सरुद्य तहर् अरू र्निसहरूल्ई कदइएक् सबै सेव् सुनवध् र अवसरहरू अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूल्ई सर्ि आध्रर् कदइिुपछमा ।

िारा २० : हहँडडुल ्गन्क पाउने 

दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई 
अनयसरह सवतनत्र र सवनिभमार भएर हहडँडुल 
गिमा नरलिे व्त्वरण बि्उि सकदो प्रय्स 
गिषेछि् । यसक् ल्नग निम्न नलनखत कुर् 
सरेत गिषेछि् ः 

• हहडँडुलक् ल्नग सवनिभमार हुि 
आवशयक पिषे सबै सहयोगहरू कदिे । 

अपाङ्गिा भएरा वयष््िरा आवशयरिा 
अनुसार भननाले तनमन रुरा ्बुझाउँछ

• अप्ङगत्को अवसथ् र गमभीरत् अिुस्र 
नरलिे, 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उपयोगर् 
सनिलो ल्ग्े र उिीहरूले च्हकेो बेल्र् 
प्र्प्त गिषे । 

• उिीहरूको सव्स्थयर् ह्िी िपरुय्उिे ।
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यसत् सहयोग र सेव्हरू उिीहरूले च्ह ेिसतो तररक्क् व् उिीहरूको आवशयकत् 
अिुस्र हुिुपछमा ।

• यसक् ल्नग सहयोगी स्रग्ी व् हहडँडुलक् ल्नग प्रयोग गररिे सरसर्िको रूलय 
ससतो, ध्न् सककिे व् निःशुलक हुिुपछमा ।

• हहडँडुलक् तररक् नसक्उिेसमबनधी त्नलर कदिे,

• यसरी अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको हहडँडुलर् सहयोग परुय्उिे स्र्ि, उपकरण र 
प्रनवनधहरू निर्माण गिषे व् यस नवषयर् अधययि र अिुसनध्ि गिषे व्यनति, निक्य व् 
संसथ्हरूल्ई तयसत् क्र गद्मा अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् व्सतनवक आवशयकत् र 
उिीहरूक् सबै पक्र् धय्ि कदि प्रोतस्हि गिषे ।

िारा २१ : आफना ववचारहरू राखन पाउने, आिूले चाहरो रुरा भनन पाउने र  
    सूचना पाउने 

• दशेहरूले अनय व्यनतिसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पनि सूचि्को खोिी गिषे, 
सूचि् प्उिे र आफूल्ई भन् रि ल्गेक् कुर् भन् प्उिे अनधक्र सुनिनचित गिषेछि् ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले आफूले रोिेको तररक् र र्धयरब्ट सूचि् नलि-कदि 
व् सञ््र गिमा प्उँछि् र यो कुर् दशेहरूले सुनिनचित गिुमापछमा ।

यसब्हके दशेहरूले तल लेनखएक् थप क्रहरू पनि गिुमापछमा ः

सहयो्गी सामग्ी भननाले तनमन रुरा ्ुबझाउँछ

• नहडडुलक् ल्नग प्रयोग हुिे लठ्ी, बैश्खी, हवीलनचयर (गुडिे ख्लको रेच), 
कय्नलपर, कृनत्रर खुट््, नवशेष प्ररक्रको िुति् आकद, 

• कृनत्रर ह्त, नवशेष प्रक्रको रेच व् टेबल आकद, 

• नयूिदनृष्ट भएक् व्यनतिहरूले पढद् प्रयोग गिषे अक्र ठूलो दखे्उिे नशश् (magnifier), 
धेरै शनति भएको चशर् आकद, 

• दनृष्टनबहीि व्यनतिहरूले प्रयोग गिषे ब्ेल रेरो, ब्ेल नलनप खोप्े स्रग्ी, क्गि, नहडडुल 
गद्मा उपयोग गररिे सेतो छडी, ब्ेल नप्रनटर, नवद्ुतब्ट चलिे ब्ेल रेनसि, कमप्युटरर् 
क्र गिमा उपयोग गररिे नवशेष प्ररक्रको सफटवेयर आकद ।
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• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सञ््र गिमा व् सूचि् नलि व् कदि उपयुति हुिे 
ढ्ँच्र् सूचि् उपल्ध हुिुपछमा । 

• स्ङकेनतक भ्ष्, ब्ेल र अनय उपयुति र्धयरर् सूचि्हरू कदिुपिषे छ, र 

• अरू सेव् कदिेहरूल्ई पनि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सरेत हुिेगरी कसरी 
सूचि्हरू उपल्ध गर्उिे भन्े ब्रेर् नसक्उिे र निदषेशिहरू कदिुपिषे छ ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सूचि् नलि र कदि अनि सञ््र गिमा सनिलो र 
सहि हुिे प्रनवनधल्ई प्रोतस्हि र नवक्स गिुमापछमा ।

• पहुचँयुति सूचि् कदिक् ल्नग इनटरिेटलग्यतक् र्धयरको प्रयोग गिषे,

• स्ङकेनतक भ्ष्को प्रयोगल्ई र्नयत् कदएर तयसतो भ्ष्समबनधी त्नलरक् 
ल्नग सहयोग कदिुपछमा ।

िारा २२ : ्गोपनीयिारो सममान 

• अरू व्यनतिहरूल्ई िसतै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नित्नत नििी िीवि निउिे 
अनधक्र हुिेछ र तयसर् कसैले हसतक्ेप गिमा प्उिे छैि, िसतै ः घर पररव्र, नचठीपत्र, 
नििी तथ् व्यनतिगत कुर्हरू आकद ।

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिको सव्स्थय र पुिःसथ्पि् ब्रेक् व्यनतिगत 
सूचि्हरू गोप्य रहिे कुर् सुनिनचित गिुमापछमा व् अनय व्यनतिहरूको िसतै सुरनक्त/गोप्य 
र्ख्ुपछमा ।

िारा २३ : घर्बार र पररवार हुने रुरारो सममान

• अनय व्यनतिसरह सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नवव्ह गिषे व् िगिषे, पररव्र 
बस्उिे, ि्त् समबनध क्यर गिषे, ब्बु व् आर् हुिे सर्ि अनधक्र छ । 

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूर्नथ यसत् अनधक्रहरू उपयोग गिमा रोक 
लग्इएको छ व् भेदभ्व गररएको छ भिे तयसल्ई क्िुि बि्एर रोकुु्पछमा ।

दशेहरूले अरू थप निम्न कुर्हरू पनि सुनिनचित गिुमापछमा ः

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पनि िोडीको सवतनत्र सहरनत र इ्चछ्र् नवव्ह गिमा र 
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पररव्र बस्उिे सर्ि अनधक्र हुिेछ ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि कनतवट् बच्् प्उिे व् िप्उिे, कनहले-कनहले 
प्उिे भन्े सर्ि अनधक्र हुिेछ र इ्चछ्नवपरीत सथ्यी नियोिि गिमा िप्इिे 
अनधक्र रहिे छ ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पररव्र नियोिि र तयसतो कुर्को निणमाय नलि 
सहयोग पुग्ेख्लक् सूचि् प्उिे पूर् अनधक्र रहिे छ । 

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ब्लबच््हरूक् निनरति सहयोग प्रद्ि गिषे 
छि् ।

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ल्ई आफिो घर-पररव्रब्ट छुट््एर र्ख् प्इँदिै र 
यसतो कुर् क्िुिद्व्र् िै सुनिनचित गिुमापछमा ।

• धरमापुत्र व् धरमापुत्री बि्उिे नवषयर् अनय ब्लब्नलक्सरह अप्ङगत् भएक् 
ब्लब्नलक्को सबैभनद् नहत के गद्मा हुनछ भन्ेर् धय्ि कदइिेछ ।

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ल्ई उिीहरूको सबैभनद् नहत हुिेगरी क्िुिले 
भिेब्हके अनय अवसथ्र् आफि् आर्ब्बुब्ट अलग गररिे छैि । आर्ब्बुर् 
अप्ङगत् भएक् क्रणले ब्लब्नलक्ल्ई आर्ब्बुब्ट अलगय्उँि प्इँदिै । 

• क्िुिर् तोककएको व्यवसथ् ब्हके अप्ङगत् भएकै क्रण ब्लब्नलक्ल्ई आर्ब्बु 
व् पररव्रले छ्डि व् तय्ग् व् लुक्एर र्ख् प्इँदिै । दशेहरूले यसत् अभय्सल्ई 
रोके्छि् । 

• अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ल्ई नतिको सबैभनद् िनिकको पररव्रले प्लि 
पोषण गिमा िसके् दनेखएर् उिको अरू िनिकको ि्तेद्रको निमर् लग्एर प्लि 
पोषण गर्उि सककिेछ । तयो पनि हुि िसकेर् सरुद्यनभत्रै प्ररव्ररक व्त्वरणरै 
सय्ह्र सुस्र गिषे व्यवसथ् नरल्इिेछ । 

िारा २४ : मशषिा मलन पाउने 

सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नशक्् (पढि, लेख्, त्नलर नलि) प्उिे अनधक्र हुिेछ 
र यो कुर् दशेहरूले सुनिनचित गिषेछि् । अरू व्यनतिसरह सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले 
सर्िरूपर् नशक्् नलि प्उिे अनधक्र सुनिनचित गिमा दशेहरूले तल उललेनखत क्रहरू 
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गिुमापछमा ः

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अरूसरह रुलध्रक् नवद््लय, कलेि व् 
शैनक्क संसथ्र् गएर पढि प्उिे अवसर सुनिनचित गिुमापछमा । 

• अप्ङगत् भएकै आध्रर् कसैल्ई पनि कुिै पनि प्रक्रको नशक्् नलि प्उिे 
अनधक्रब्ट अलगय्इिे छैि । 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले अनयसरह िै सथ्िीय नवद््लय व् शैनक्क संसथ्र् गएर 
र्म्ो नशक्् नलि प्उिेछि् ।

• प्र्थनरक व् र्धयनरक नशक्् नि:शुलक प्र्प्त गिमा प्उिेछि् । 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नवद््लयर् अनयसरह नवनभन् गनतनवनधहरूर् 
सर्वेश हुि व् सहभ्गी हुि, नसक् र पढि आवशयक पिषे सबै सहयोगहरू हरसमभव 
उपल्ध गर्इिेछ ।

• नवद््लय व् शैनक्क संसथ्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नसक्, पढि रद्त गिषे 
ब्ेल नलनप, अनय बैकनलपक नलनप, स्ङकेनतक भ्ष्, अनय उपयुति सञ््रक् र्धयरहरू, 
हहडँडुल गिमा नसक्उिे त्नलर, दौँतरीब्ट नसके् कल् र अनय आवशयक पर्रशमाहरूल्ई 
सहि बि्उिे, 

• दनृष्टनवहीि, बनहर्, श्रवण-दनृष्टनवहीि र तयसर् पनि नवशेष गरेर ब्लब्नलक्हरूल्ई 
नसक् रद्त हुिे उपयुति भ्ष् र तररक् अपि्उिे,

• अप्ङगत्को प्रकृनत, गमभीरत् र अवसथ् अिुस्र नसक्इ आवशयकत् पनहच्ि गरेर 
तयसत् आवशयकत् अिुस्र नशक्् कदिे व्यवसथ् गिषे,

• र्निसहरूल्ई स्ङकेनतक भ्ष् नसक्उिु पिषे र यसल्ई बनहर् सरुद्यको भ्ष्को 
रूपर् नवक्स गिुमापिषे,

• नशक्कहरूसँग अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सरेत नसक्इ आवशयकत् बुझेर नशक्् 
कदिसके् सही सीप भएको निनचित गिुमापछमा । तयसक् ल्नग नशक्कहरूल्ई उपयुति 
त्नलर र प्रनशक्णहरूको व्यवसथ् गिषे र यसत् प्रनशक्णहरूर् अप्ङगत्समबनधी 
चेति् र ज््ि, अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूसँग सञ््र गिषे तररक्, भ्ष्, र्धयर 
व् उप्यहरू, सञ््रसमबनधी प्रनवनधहरू, नशक्ण प्रनवनध, बैकनलपक उप्यहरू िसत् 
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नवषयवसतु सर्वेश गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई स्र्नय नशक्् लग्यत प्रौढ नशक््, व्य्वस्नयक तथ् 
सीपरूलक नशक्् आकद कदि उपयुति सहयोग र अिुकूलत् प्रद्ि गिुमापछमा ।

िारा २५ : सवास्थयरो अधिरार

अनयसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अनधकतर प्उि सके्समरको सव्स्थयको अनधक्र 
हुिेछ । दशेहरूले पुिःसथ्पि्सँग समबननधत सव्स्थय सेव्हरू, रनहल् व् पुरूष भएक् 
ि्त्ले प्उिुपिषे सव्स्थय सेव्हरू, पररव्र नियोििसँग समबननधत सव्स्थय सेव्हरूसरेतर् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पहुचँ भएको सुनिनचित हुिुपिषे छ ।

अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सव्स्थयको अनधक्र सुनिनचित गिमा दशेहरूले दहे्य 
बरोनिर गिुमापछमा ः

• अनय व्यनतिहरूल्ई कदएसरह र सतरकै सव्स्थय सेव्हरू, प्रििि् सव्स्थयसमबनधी 
सेव्हरू, ििसंखय्र् आध्ररत सव्स्थयसमबनधी क्यमारिरहरू लग्यत अनय सबै 
सव्स्थय उपच्रसमबनधी क्यमारिरहरूर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पनि सर्ि 
पहुचँ सुनिनचित गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अप्ङगत्क् क्रणले गद्मा आवशयक पिषे थप र नवशेष 
सव्स्थय सेव् उपल्ध गर्उिे, सरयरै अप्ङगत् पनहच्ि गरी र आवशयक समभव 
हुिे उपच्र गिषे र सबै उरेरक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग अप्ङगत्क् 
क्रणले भनवषयर् आउि सके् थप सव्स्थयसमबनधी सरसय् नयूिीकरण र रोकथ्रको 
थप व्यवसथ् गिषे,

• यसत् सव्स्थयसमबनधी सेव् सकेसमर ग्उँसमर पुग्ेगरी र आफू बसेको सरुद्य िनिकै 
प्उि सके्गरी व्यवसथ् गिुमापछमा ।

• स्वमािनिक व् नििी िुिसुकै क्ेत्रब्ट कदइिे यसत् सव्स्थय सेव् दददँ् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिको र्िव अनधक्र र सवतनत्रत् हिि् हुिेगरी, उसको इज्जत व् रय्माद्र् आँच 
आउिेगरी कदइिु हुदँिै । यसत् सव्स्थय सेव् अप्ङगत् भएक् व्यनतिको आवशयकत् 
अिुकूल हुिुपछमा । यसत् नवषयर् सव्स्थय पेश्करमीहरूर् सीप र ज््िको नवक्स गिमा 
आवशयक त्नलर, प्रनशक्ण र ििचेति् बढ्उिे क्रहरू गिुमापछमा ।
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• सव्स्थयसमबनधी पेश्करमीहरूले अनय व्यनतिहरूल्ई िसतै अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई पनि सेव् कदएको सुनिनचित गिुमापछमा ।

• सव्स्थयसमबनधी सेव् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सवतनत्र र सूनचत सहरनतर् 
कदइिुपछमा । उिीहरूर्नथ कुिै ककनसरको दव्व कदइिु हुदँिै ।

• दशेले यकद सव्स्थयसमबनधी बीर् व् िीवि बीर्समबनधी क्िुिहरू बि्एको छ भिे 
तयसर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई कुिै पनि प्रक्रको भेदभ्व गररएको हुिुहुदँिै ।

• दशेहरूले अप्ङगत् भएकै क्रण र्निसहरूल्ई सय्ह्र सुस्र, सव्स्थय उपच्र, 
ख्िप्िर् भेदभ्व गिषे व् असवीक्र गिषे प्रवृनति, अभय्स व् व्यवह्रल्ई निषेध 
गिुमापछमा ।

िारा २६ : अभयसििा र पुनःसरापनारा लाध्ग आवशयर सेवा पाउने 

दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई ः

• बढीभनद् बढी आतरनिभमार बि्उि र सवतनत्ररूपर् आफि् दनैिक क्रहरू गिमा सक्र 
बि्उि,

• श्रीररक र र्िनसक क्रत् नवक्स गिमा, 

• क्र गररख्िे व्य्वस्नयक ज््ि र सीप ह्नसल गिमा सक्र बि्उि, 

• िीविक् नवनभन् पक्र् सहभ्गी हुि सक्र र 
अभयसत तुलय्उि । 

दौँतरीको सहयोग (आफिै िसतो सरसय् भएक् 
स्थीहरूब्ट नलिे सहयोग व् पर्रशमा) नलिेदनेख नलएर 
अनय नवनभन् उपयुति उप्यहरू अवलमबि गिषेछि् । 
यसक् ल्नग सव्स्थय, रोिग्री, नशक्् र स्र्निक 
सेव्क् क्ेत्रहरूर् अभयसतत् र पुिःसथ्पि्समबनधी 
तल उललेख गररएक् क्रहरू गिषेछि् ः

• दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग 
यसत् सेव् सकेसमर सुरूको अवसथ्रै कदिुपछमा । यसत् सेव् दददँ् अप्ङगत् भएक् 

िीवनरा ववमभनन पषि भननाले

र्निसले व्यनतिको रूपर्, 
पररव्रको सदसयको रूपर्, 
सरुद्य व् सर्िको सदसयको 
रूपर्, र््रिको सेवकको रूपर् र 
यसतै अनय नवनभन् भूनरक्र् रहरे 
नबत्उिे िीविक् पक्हरूल्ई 
बुझ्उँछ । 
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व्यनतिहरूको आवशयकत् के हो भन्े कुर्र् धय्ि कदिुपछमा र उिीहरूक् हरेक प्रक्रक् 
क्रत्हरूको रूलय्ङकि गररिुपछमा ।

• यसत् सेव्हरू सकेसमर अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू रहकेो सरुद्य र उिीहरूले 
आवशयक पद्मा प्उि सके् गरी िनिकै व्यवसथ् गिुमापछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पुिःसथ्पि् र अभयसतत्क् ल्नग क्र गिषे 
करमाच्रीहरूल्ई क्रक् ब्रेर् र्म्ो र सतरीय त्नलर कदिुपछमा र यसल्ई निरनतरत् 
कदइरहिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पुिःसथ्पि् र अभयसतत्क् ल्नग च्नहिे सहयोगी 
सेव्, सह्यक स्रग्ी र उपकरणहरू बि्उिे, सरुद्यसतररै उपल्ध गर्उिे, िय्ँ 
प्रनवनध नवक्स गिषे व् िय्ँ प्रनवनध ब्नहरब्ट लय्एर उपयोग गिषे, सह्यक स्रग्ी 
र सहयोगी सेव्हरू कसरी प्रयोग गिषे भन्े ब्रेर् त्नलर कदिे िसत् क्र गिुमापछमा ।

िारा २७ : राम, रोि्गारी वा िाध्गर, सवरोि्गारी ्गन्क पाउने

अनय व्यनतिसरह िै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पनि क्र गरेर ख्ि प्उिे अनधक्र छ । 
यस अनतगमात ः

•  श्रर बि्रर् आफूल्ई उपयुति ल्गेको र सवतनत्ररूपर् रिपरेको क्र रोिेर गिमा 
प्उिे, र

पुनःसरापनासम्बनिी सेवारो उ्दाहरण 

अप्ङगत् भएक् व्यनतिको सव्स्थयर् सुध्र लय्उि व् अप्ङगत्क् क्रणले 
सव्स्थयर् परेको प्रभ्वल्ई सकेसमर कर गर्उि गररिे औषधी उपच्र, आवशयकत् 
अिुस्रको सह्यक स्रग्ी कदिे, थेर्पी सेव्हरू, पर्रशमा, शलयकरिय्, कृनत्रर अंग 
उपल्ध गर्उिे, व्य्वस्नयक सीपहरू नसक्उिे िसत् सेव्हरू ।

अभयसििासम्बनिी सेवाहरूरो उ्दाहरण 

सह्यक स्रग्ी प्रयोग गिषे सीप कदिे, कृनत्रर अंगर् ब्िी प्िमा नसक्उिे, थेर्पी सेव् 
हलँद ैहहडँडुल गिमा व् अंग चल्उि नसक्उिे, दनैिक िीविक् क्रहरू आतरनिभमार भएर 
गिमा नसक्उिे, सेतो छडी नलएर हहडँि नसक्उिे, स्ङकेनतक भ्ष्, ब्ेल आकद नसक्उिे, 
सञ््रक् िय्ँ तररक् र र्धयरर् ब्िी हुि नसक्उिे ।
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•  खुल्, सर्िरूपर् सर्वेशी हुिसके् र पहुचँयुति व्त्वरणर् क्र गिमा प्उिे 
अनधक्रसरेत पछमा ।

यसब्हके दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनति र क्र गिषे रिरर् अप्ङगत् भएक् व्यनति 
दवुैको क्र गरेर ख्ि प्उिे अनधक्रल्ई सुनिनचित गिमा आवशयक क्िुिहरू सरेत बि्एर 
तल उललेनखत क्रहरू गिुमापछमा ः

• क्िुि बि्एर अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई सर्ि व्यवह्र गिषे र समर्नित क्रर् 
लग्एको सुनिनचित गिषे,

• नियुनति, सरुव्, बढुव्, वृनतिनवक्स, तलब तथ् सुनवध् आकदर् अप्ङगत्क् आध्रर् 
गररिे भेदभ्वको अभय्स र व्यवह्रल्ई क्िुि बि्एर रोके्,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सर्ि क्रक् ल्नग सर्ि जय्ल् प्उिे, सुरनक्त 
ठ्उँर् क्र गिमा प्उिे, दरु्च्र र दवु्यमावह्रब्ट सुरक्् प्उिे, गुि्स्हरूको सुिुव्इ 
हुिे र क्र गिषे ठ्उँ अप्ङगत्रैत्री हुिे अनधक्र क्िुि र िीनत बि्एर निनचित गिषे,

• अरू व्यनतिहरूसरह िै रिदरु संघ/संगठिर् आबद्ध हुिे अनधक्र अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको पनि रहिे निनचित गररिुपछमा । 

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले पनि आफिो क्रसँग समबननधत क्यमारिर र त्नलरहरूर् 
ि्ि र सकरियरूपर् सहभ्गी हुि प्उिे कुर्को निनचित हुिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग क्र खोजिे, क्र प्उिे, क्रर् बह्ल रहिे, 
क्रर् फकमा िेलग्यत श्रर बि्रर् अनय अवसरहरू खोजिे कुर्र् रद्त गिषे,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई आफैं  व्यवस्य सुरु गिमा र आवशयक रद्त गिषे,

• अप्ङगत् भएक् क्रद्रल्ई सरक्री क्य्मालयहरू र सेव्हरूर् क्र कदिे,

• नििी कमपिीहरूल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई ि्नगर कदि लग्उिे र तयसक् 
ल्नग आवशयक रद्त गिषे,

• क्र गिषे ठ्उँहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् निनरति उपयुति र रैत्रीपूणमा भएको 
सुनिनचित गिषे,

• रोिग्रद्त्हरूल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई क्रर् रौक् कदिक् ल्नग 
उतस्नहत गिषे ख्लक् योिि्, िीनत र क्यमारिरहरू ल्गू गिषे,
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• दशेहरूले नबि्जय्ल् अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई द्स व् बँधुव् बि्एर क्र 
लग्इिे छैि भन्े कुर् सुनिनचित गिुमापछमा र यसतो क्यमाल्ई क्िुि बि्एरै रोकु्पछमा । 

िारा २८ : राम्ो सिररो िीवन ्बाँ्चन पाउने । 

अप्ङगत् भएक् व्यनति र नतिको पररव्रल्ई अनयसरह र्म्ो सतरको िीवि र बसोव्सको 
व्यवसथ् र स्र्निक सुरक््को बर्बर अनधक्र रहिे छ र तयसर् आवशयकत् अिुस्र 
निरनतर थप सुध्रको पनि अनधक्र हुिेछ । यस अनतगमात पुग्ेगरी ख्िेकुर्, लति्कपड्, व्स 
र सफ् नपउिे प्िीसरेत पछमाि् र यी कुर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई कुिै ककनसरको 
भेदभ्व िगरी उपल्ध गर्उिुपछमा ।

यसब्हके दशेहरूले अनय निम्न कुर्हरू गिुमापछमा ः

• अनय व्यनतिसरह अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि सव्चछ नपउिे प्िी प्उिे 
व्यवसथ् (पहुचँ) गररिुपछमा । यसतो पहुचँ प्र्प्त गिमा आवशयक उपकरणलग्यत अनय 
सहयोग गिुमापछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू, तयसर् पनि नवषेश गरी ब्नलक् र केटी (ककशोरी) हरू, 
वृधद/वृधद्हरूक् ल्नग स्र्निक सुरक्् क्यमारिर सञ््लि गिुमापछमा । दशेहरूले गररबी 
घट्उिक् ल्नग गिषे क्रहरूर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सरेत सर्वेश गरेर 
गिुमापछमा ।

• गरीब अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई नवनभन् सहुनलयत व् छूट, र्हत सेव्, आरथमाक 
सहयोग कदिुपछमा ।

• सरक्र व् नििी क्ेत्रब्ट निर्माण व् सञ््लि गररिे बसोव्ससमबनधी क्यमारिर र 
योिि्हरूर्, सबैल्ई बस्नक् ल्नग भिेर निर्माण गररिे घरहरू आकदर् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको सरेत सहि पहुचँ सुनिनचित गिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले पनि अनय व्यनतिहरू िसतै ि्नगर सककएपनछको पेनसि 
प्र्प्त गिषे बर्बर अवसर हुिुपछमा । 

िारा २९ : रािनीति ्गन्क पाउने

अनय र्निसहरू िसतै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई पनि र्ििीनत गिषे र र्ििीनतक 
करिय्कल्पहरूर् सहभ्गी हुिे बर्बर अनधक्र छ ।
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अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अनय व्यनतिसरह भोट कदि (रतद्ि गिमा) प्उिे, चुि्वर् 
उमरेदव्र हुि प्उिे, चुनिएर दशे र सर्िको सेव् गिमा प्उिे, नवनभन् पदर् रहरे क्र गिमा 
प्उिे अनधक्र हुनछ ।

अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको र्ििीनत गिषे अनधक्र सुनिनचित गिमा दशेहरूले निम्न नलनखत 
क्रहरू गिुमापछमा ः

• भोट कदिे (रतद्ि गिषे) तररक् सरल र बुनझिे ख्लको भएको निनचित गररिुपछमा,

• रतपत्र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सनिलै उपयोग गिमा सके् हुिुपछमा । िसतै ः 
दनृष्टनवहीि व्यनतिहरूले सरेत उपयोग गिमा सके् ।

• भोट कदि (रतद्ि गिमा) ि्िे ठ्उँ अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले नबि् अवरोध 
सनिलैसँग ि्ि सके् गरी बि्उिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले गोप्यरूपर् भोट खस्लि (रतद्ि गिमा) प्उिे व्यवसथ् 
गिुमापछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई आवशयक परेको खणडर् उिीहरूले च्ह ेअिुरूप भोट 
खस्लिक् ल्नग च्नहिे सहयोगक् ल्नग सवीकृनत कदिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले आफिै संगठिहरू खोलेर क्र गिमा प्उिे, गैर सरक्री 
संसथ् र र्ििीनतक दलहरूर् संलग् हुि प्उिे कुर् निनचित गिुमापछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सबैख्ले संगठिर् आवधद हुिसके् कुर् सुनिनचित 
गररिुपछमा ।

िारा ३० : चाड्बाड मनाउन पाउने र खेलरु्द िरा मनोरञिनमा भा्ग मलन पाउने 

अनय व्यनतिहरूसरह िनतसकदो धेरै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको पनि आफिो संसकृनत, 
च्डब्ड र्न् प्उिे, खेलहरू खेलि प्उिे र रिोरञ्जि गिमा प्उिे अनधक्र छ ।

दशेहरूले यो कुर् निनचित गिमा तल लेनखएक् क्रहरू गिषेछि् ः

• संसकृनत, च्डब्ड र रिोरञ्जिक् ल्नग ककत्ब व् पत्रपनत्रक् आकद पढिक् ल्नग 
पुसतक्लय सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले प्रयोग गिमा सके् हुिुपछमा ।

• टेनलनभििर् आउिे क्यमारिर सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिले हिेमा र बुझि नरलिे 
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बि्उिुपछमा ।

• नसिेर् हल र ि्टक दखे्उिे व् ि्चग्ि गिषे ठ्उँहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू 
सहिै पुग्सके् र उपयोग गिमासके् बि्उिुपछमा ।

• संग्ह्लयहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सनिलै ि्ि सके् गरी बि्उिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई कनव-कल्क्र हुिे, आफिो स्ंसकृनतक क्रत् दखे्उिे र 
सर्िक् ल्नग योगद्ि गिषे बर्बर रौक् कदिुपछमा ।

• नियर र क्िुिले अप्ङगत् भएक्हरूक् ल्नग ककत्ब व् नसिेर् िसत् कुर्हरू 
पहुचँयुति हुिुपिषे कुर्र् कुिै ब्ध् गिषे छैिि् ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई आफूले नसिमाि् गरेक् कल् र कृनतहरूर् आफिो 
बौनद्धक अनधक्र प्र्प्त गिमा कुिै क्िुिले रोक् प्उँदिै ।

• बनहर् संसकृनत र अनय संसकृनत सर्ि हुिेछि् र बनहर्हरूको स्ंकेनतक भ्ष्ले भ्ष्को 
र्नयत् प्उिुपछमा ।

• स्ध्रण खेलकुदहरूर् सहभ्गी हुि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सनिलो 
व्त्वरण बि्उिुपछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग खेलि सनिलो र उपयुति हुिे खेलकुदको नवक्स 
गिषे, आयोिि् गिषे गिुमापछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूसरेत सहभ्गी भएर खेलि नरलिे खेलहरूको नवक्स गिषे, 
आयोिि् गिषे र तयसल्ई प्रच्र गिषे गिुमापछमा ।

• रिोरञ्जिसथल र पयमाटकहरूक् ल्नग निर्माण गररिे ठ्उँहरूर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरू सनिलैसँग ि्ि सके् हुिुपछमा ।

• नवद््लयनभत्र हुिे नवनभन् प्रक्रक् खेलकुद, रिोरञ्जिक् करिय्कल्पहरू, अनतररति 
करिय्कल्प र नवनभन् प्रनतयोनगत्हरूर् अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्को बर्बर 
सहभ्नगत् र पहुचँ सुनिनचित गिषे ।

िारा ३१ : अपाङ्गिासम्बनिी सूचना र ि्थयाङर 

यो रह्सननध ल्गू गिमा आवशयक पिषे सबैख्ले सूचि् र त्थय्ङकहरू दशेहरूले संकलि गिुमापिषे 
छ । यसब्हके तल लेनखए अिुस्रसरेत गिुमापछमा ः
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• व्यनतिगत सूचि्हरू गोप्य र नििी रहिै पिषेछ । अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् व्यनतिगत 
सूचि्हरूको दरुूपयोग गिमा प्इँदिै र यसतो कुर् क्िुिरै व्यवसथ् गिुमापछमा ।

• सूचि्हरूको प्रयोगर् र्न्रिय र अनतर्मान्रिय नियर क्िुि र र्िव अनधक्रसमबनधी 
क्िुिहरूर् व्यवसथ् (उललेख) भए अिुस्र गिषे कुर् सुनिनचित गिुमापछमा ।

• सङकनलत सूचि् र त्थय्ङकहरूल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले भोगेक् सरसय् र 
अवरोधहरू पनहच्ि गरी नतिको सर्ध्ि गिमा प्रयोग गररिे छ ।

िारा ३२ : अपाङ्गिा भएरा वयष््िहरूरो अधिरार प्राष््िरा लाध्ग ववमभनन  
    ्ेदशले ममलेर राम ्गनने

यो रह्सननधल्ई सवीक्र गरेर ल्ग ूगिषे दशेले रह्सननधर् उललखे गररएक् अनधक्र अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिल्ई कदल्उि एक अक्मार् नरलेर र एक अक्माल्ई सहयोग गरेर क्र गिुमापछमा ः

दशेहरूले -

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सरेत सहभ्गी गर्एर नरनलिुली गरेर क्र गिषे कुर् 
सुनिनचित गिषे छि् ।

• सबैले एकदर र्म्ोसँग क्र गिमा सकूि भन्क् ल्नग सूचि् आद्ि प्रद्ि गिषे, अिुभव 
ब्ँडिे र त्नलर चल्उिे क्र सुनिनचित गिुमापछमा ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले चल्एक् संसथ्हरूको नवक्स गददै उिीहरूसँग स्झेद्री 
गरेर क्र गिषे,

• अप्ङगत्समबनधी अधययि र अिुसनध्िक् क्र गिषे,

• िय्ँ प्रनवनधको नवक्स, प्रच्र र प्रयोगक् ल्नग क्र गिषे,

• सह्यक स्रग्ी, अप्ङगत् भएक् व्यनतिल्ई आफिो अनधक्र प्र्प्त गिमा सहयोग 
पुरय्उिे प्रनवनध, उपकरण आकदको नवक्स गिमा सहयोग गिषे र भएक् प्रनवनधहरू 
आद्ि प्रद्ि गिषे ।

िारा ३३ : महासष्निलाई वयवहारमा लयाउने वा राया्कनवयन ्गनने

दशेहरूले -

• आफि् नवनभन् निक्यहरूर् अप्ङगत्को नवषय हिेषे छुटै् निक्य गठि गिषे,



सीअ्रपीडी र इन्चय्ेि रणिीनत ः सरल िेप्ली रूप 31

• र्न्रियसतरर् अप्ङगत्समबनधी क्र गिषे र नवनभन् निक्यबीच सरनवय गिषे एउट् 
छुटै् निक्य निर्माण गिषे,

• रह्सननधर् लेनखएक् (उललेख गररएक्) अनधक्रहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले 
प्इरहके् छि् कक छैिि् भने् कुर्क्े निरनतर निगर्िी र अिुगरि गिषे उप्यहरू 
निर्माण गिषे र तयसक् ल्नग प्रण्ली (संयनत्र) बि्उिे,

• यस रह्सननधर् उललेख गररएक् अनधक्रहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले प्इरहके् 
छि् कक छैिि् भिेर हिेषे, अिुगरि गिषे व् निगर्िी गिषे क्रर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनति व् उिीहरूले सञ््लि गरेक् संसथ्क् प्रनतनिनधहरूल्ई सहभ्गी गर्उिुपछमा ।

िारा ३४ : अपाङ्गिा भएरा वयष््िहरूरो अधिरारसम्बनिी सममति (सीआरपीडी  
    सममति)

यस रह्ननधल्ई सवीक्र गरी ल्गू गिषे सबै दशे नरलेर एउट् सनरनत चयि गिषेछि् । यो 
सनरनत संयुति र््रिसंघर् हुिेछ । तयसल्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी 
सनरनत भनििे छ । यस सनरनतल्ई ह्ल सीआरपीडी सनरनत पनि भनिनछ । यो सनरनतले 
नवनभन् दशेले रह्सननधल्ई कसरी ल्गू गरररहके् छि् व् छैिि् भन्े कुर् हछेमा । रह्सननध 
रठक तररक्ले ल्गू भइरहकेो छ कक छैि, अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले रह्सननधर् उललेख 
गररएक् अनधक्रहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले प्इरहके् छि् कक छैिि् भिेर हछेमा र 
समबननधत दशेहरूल्ई खवरद्री गछमा । 

यो सनरनत र््रिसंघको स्ध्रणसभ्ले चयि गछमा र यस सनरनतर् बढीर् १८ िि्समर सदसय 
रहनछि् । नवनभन् दशेले आफि् योगय ि्गररकरधयेब्ट रिोियि गरी सनरनतर् निव्मानचत हुि 
योगय उमरेदव्र भिी पठ्एक् व्यनतिरधयेब्ट यसतो सनरनतको निव्माचि गररनछ ।

िारा ३५ : ्ेदशहरूले राट्रिसंघलाई ्बुझाउने प्रतिवे्दन

यो रह्सननध ल्गू गिषे दशेहरूले आफूले आफिो दशेर् कसरी रह्सननध ल्गू गरँे र तयसब्ट 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई के कनत फ्इद् भयो र उिीहरूल्ई अनधक्र कदल्उि 
सरक्रले के के प्रय्सहरू गरय्े भन्े ब्रेर् एउट् निनचित अवनधर् प्रनतवेदि तय्र गरी 
र््रिसंघको सीआरपीडी सनरनतर् पेश गिुमापछमा ।

• प्रतयेक दशेले आफिो दशेर् यो रह्सननध ल्गू गरेको २ वषमानभत्र एउट् प्रनतवेदि तय्र 
प्री सीआरपीडी सनरनतल्ई पठ्उिु पिषेछ,
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• तयसपनछ प्रतयेक दशेले ४-४ वषमार् प्रनतवेदि पठ्उिुपिषे छ । तयसैगरी यकद सीआरपीडी 
सनरनतले र्गेको खणडर् अनतररति (थप) प्रनतवेदि (ररपोटमा)  पनि पठ्उिुपिषे छ ।

• दशेहरूले प्रनतवेदिर् के सूचि् र त्थयहरू र्ख्े भन्े ब्रेको निणमाय अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिको अनधक्रसमबनधी सीआरपीडी सनरनतले गिषेछ ।

• प्रनतवेदिर् रह्सननध ल्गू गिमा व् यसर् उपल्ध गर्उिे भनिएक् (उललेख गररएक्) 
अनधक्रहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई कदल्उि के के सरसय् परेको छ व् के 
कुर्ले रोककएको छ भन्े कुर्हरू पनि लेख् (उललेख गिमा) प्इनछ ।

िारा ३६ : प्रतिवे्दनहरू पेश ्गरेपतछ रे हुनछ ?

सीअ्रपीडी सनरनतले प्रतयेक दशेले पठ्एक् प्रनतवेदि नवसतृतरूपर् अधययि गछमा । प्रनतवेदिहरू 
हरेेर प्रतयेक दशेल्ई आग्री कदिर् रह्सननधल्ई अझ र्म्ोसँग कसरी ल्गू गिषे भन्े ब्रेर् 
नलनखत सुझ्वहरू पठ्उँछ । यसरी पठ्इएक् सलल्ह र सुझ्वहरूर् दशेहरूले कुिै िव्फ 
कदि च्हरे् कदि सकछि् ।

• यकद कुिै दशेले प्रनतवेदि पठ्उि निकै कढल् गरेर् सीआरपीडी सनरनतले तयो दशेको 
सरक्रल्ई चेत्विी कदि सकछ र ३ रनहि्को सरय कदि सकछ । यकद कदएको 
मय्दनभत्र पनि प्रनतवेदि पेश िगरेर् तयसतो  दशेर् के भइरहकेो छ भिेर ि्ँचबुझ गिषे 
क्र पनि सीआरपीडी सनरनतले गिमा सकछ । 

• सनरनतले पठ्एक् प्रनतवेदिहरू सबै दशेले हिेमा प्उँछि् र र््रिसंघक् रह्सनचवले 
प्रनतवेदिहरू समबननधत दशेहरूर् पठ्उिेछि् ।

• हरेक दशेले आफि् दशेक् सवमास्ध्रणल्ई र सरोक्रव्ल्ल्ई प्रनतवेदि हिेमा कदिुपिषे 
छ र सो प्रनतवेदिर् सीआरपीडी सनरनतले के के सुझ्व कदएको छ भन्े ब्रेर् पनि हिेमा 
प्उिुपछमा । 

• सीआरपीडी सनरनतले प्रनतवेदिल्ई आवशयक परेको खणडर् सलल्ह, सुझ्व र रद्तक् 
ल्नग नवभ्गहरू व् नवनभन् संसथ्हरूर् सरेत पठ्उि सकछ ।

• दशेहरूले प्रनतवेदिक् समबनधर् कुिै सुझ्व व् प्र्नवनधक सहयोग र्गेर् सीआरपीडी 
सनरनतले तयसतो सहयोग पनि उपल्ध गर्उि सके्छ ।
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िारा ३७ : सीआरपीडी सममति र ्ेदशहरूले मममलिुली राम ्गनने 

• हरेक दशेले सनरनतसँग नरनलिुली क्र गिषे छि् र आवशयक पिषे कुिै पनि सूचि् र 
सहयोग सनरनतक् सदसयहरूल्ई उपल्ध गर्उिे छि् ।

• रह्सननधल्ई दशेहरूर् र्म्ोसँग ल्गू गिमा व् क्य्मानवयि गिमा दशेहरूको क्रत् 
नवक्स गिुमापरेर् अनतर्मान्रिय सहयोग िुट्उिेलग्यत अनय प्रक्रक् सहयोगहरू गिमा 
सके्छ । 

िारा ३८ : सीआरपीडी सममतिले अनय तनरायहरूसँ्ग रसरी सम्बनि राखछ ? 

• र््रिसंघक् अनय नवनभन् निक्यले य्े रह्सननध क्य्मानवयिक् व्रेर् नवच्र नवरशमा 
गद्मा सीआरपीडी सनरनतल्ई पनि बोल्उिुपछमा ।

• सीआरपीडी सनरनतले आवशयक ठ्िेको बेल् तयसत् नवनभन् निक्य, नवभ्गहरू र संघ-
संसथ्हरूल्ई छलफल र पर्रशमाक् ल्नग बोल्उि सके्छ । 

• सनरनतले अनय र्िव अनधक्रव्दी संसथ्हरूल्ई पनि उिीहरूको क्र कसरी यो 
समझौत्र् उललेख भएक् कुर्हरूसँग रेल ख्नछ भन्े ब्रेर् छलफल गिमा बोल्उि 
सकछ ।

िारा ३९ : सममतिरो प्रतिवे्दन

• सीआरपीडी सनरनतले आफूले गरेक् क्रहरूक् ब्रेर् र््रिसंघको रह्सभ्र् र 
आरथमाक तथ् स्र्निक पररषदर्् हरेक २-२ वषमार् प्रनतवेदि पेश गिषेछ । यसर् 
नवनभन् दशेब्ट प्र्प्त प्रनतवेदिले कदएक् सूचि्हरूक् आध्रर् नसफ्ररसहरू पनि 
गिमा सके्छ ।

िारा ४० : याे महासष्निलाई सवीरार ्गरी ला्गू ्गनने ्ेदशहरूरो सममेलन वा भेला

• यो रह्सननध ल्गू गिषे दशेहरू रह्सननधल्ई कसरी अझ र्म्ोसँग क्य्मानवयि गिषे भन्े 
ब्रेर् नवच्र नवरशमा गिमा भेल् हुिे गछमाि् व् तयसत् दशेको समरेलि आयोिि् गररिे 
छ ।

• यसतो ख्लको पनहलो भेल् व् समरेलि यो रह्सननध नवश्वर् ल्गू भएको छ 
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रनहि्भनद् कढलो िगररकि गररिे छ । यसपनछक् भेल् व् समरेलि भिे २-२ वषमार् 
र््रिसंघक् रह्सनचवले बोल्उिे छि् व् तयसत् समरेलिले निणमाय गरेबरोनिर हुिेछ ।

िारा ४१ : महासष्निसँ्ग सम्बष्निि ल्गि, सूचना, रा्गिपत्र, प्रतिवे्दन आह्द  
    राखने वयष््ि 

र््रिसंघर् यो रह्सननधको आनधक्ररक प्रनतलग्यत यससँग समबननधत नवनभन् क्रको 
प्रनतवेदि र सूचि्लग्यतक् नवनभन् क्गिपत्र र््रिसंघक् रह्सनचवको निमर्र् रहिे छ ।

िारा ४२ : महासष्निमा हसिाषिर

दशेहरूले ३० र्चमा २००७ दनेख र््रिसंघको रुखय क्य्मालय नयूयोकमा र् यो समझौत्पत्रर् 
हसत्क्र गिमा सके्छि् । 

िारा ४३ : सवीरकृ ति र अनुमो्दन

यो रह्सननधर् हसत्क्र व् अिुरोदि गररसकेपनछ दशेहरू व् दशेहरूक् क्ेत्रीय संगठिहरूले 
र््रिसंघर् औपच्ररक ि्िक्री गर्उँिे छि् । यस रह्सननधर् कनहले हसत्क्र गिषे व् 
अिुरोदि गिषे भन्े ब्रेर् दशेहरू व् क्ेत्रीय संगठिहरूले आफँैले निणमाय नलि सकछि् ।

िारा ४४ : ्ेदशहरूरो षिेत्रीय समूह वा सं्गठन । 

• नवनभन् दशेले आपसी नहत र नवक्सक् ल्नग संयुतिरूपर् क्र गिमा संगठि निर्माण 
गरेक् हुनछि् । तयसत् संगठिल्ई क्ेत्रीय संगठि भनिनछ, िसतैः युरोनपयि युनियि, 
दनक्ण एनसय्ली क्ेत्रीय सहयोग संगठि (स्कमा ) आकद । 

• यी संगठि/संसथ्हरूले पनि यो रह्सननधर् हसत्क्र र अिुरोदि गिमा सकछि् ।

िारा ४५ : महासष्नि ला्गू हुने 

यो रह्सननधर् २० वट् दशेले हसत्क्र र अिुरोदि दवुै गररसकेको ३० कदिपनछब्ट नवश्वभरर 
ल्गू हुनछ ।

िारा ४६ : आरषिण रहने 

• यो रह्सननधको उदे्शय र प्रयोििनवपरीत हुिेगरी दशेहरूले यो रह्सननधर् आरक्ण 
र्ख् प्उिे छैिि् ।
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• दशेहरूले र्खेक् आरक्णहरू कुिै पनि बेल् कफत्मा नलि सके्छि् ।

िारा ४७ : महासष्निमा िेर्ब्दल र रपघट (संशोिन)

• यस रह्सननधल्ई ल्गू गिषे कुिै पनि दशेले यस रह्सननधर् कुिै फेरबदल व् थपघट 
(संशोधि) गिुमापिषे ठ्िेर् र््रिसंघक् रह्सनचवसरक् प्रसत्व पेश गिमा सके्छ ।

• यसरी पेश गररएको प्रसत्वक् ब्रेर् रह्सनचवले अरू दशेल्ई पनि सूनचत गर्उिे 
छि् र तयसतो प्रसत्वर् छलफल गिमा समरेलि गिषे व् िगिषे भिेर सुझ्व नलिेछि् ।

• यसरी सूनचत गरेको ४ रनहि्नभत्र दईु नतह्इ दशेले समरेलि गरी छलफल चल्उिे 
भिी सरथमाि गरेर् समरेलि आयोिि् गररिे छ । 

• समरेलिर् रह्सननधर् संशोधिक् ल्नग गररएको प्रसत्व निणमायक् ल्नग पेश गररिे 
छ र संशोधिको प्रसत्वर् दईुनतह्इ सदसयले सवीकृनत कदएर् संशोधि गररिे छ । 

िारा ४८ : रुन ै्ेदश महासष्नि्बाट ्बाहहररन चाहेमा

कुिै दशेले यस रह्सननधब्ट ब्नहररि च्हरे् रह्सनचवल्ई पत्र लेख् सकछि् । रह्सनचवले 
पत्र प्एको नरनतब्ट १ वषमापनछदनेख उति दशे रह्सननधब्ट ब्नहररिे छ ।

िारा ४९ : पहँुचयोगय सूचना

यस रह्सननधल्ई नवनभन् अप्ङगत् भएक् व्यनतिलग्यत सबैले बुझि र पढि सनिलो र 
पहुचँयुति हुिेगरी उपल्ध गर्इिे छ ।

िारा ५० : अनय भाषाहरूमा यो महासष्नि छावपने 

यो रह्सननध अरनबक, नचनिय्, अंग्ेिी, फ््नसेली, रूसी र सपेिी भ्ष्र् छ्नपिे छ । सबै 
भ्ष्र् बर्बर र्नयत् हुिेछ ।
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इ्चछािीन आलेख
सष्िलो नेपाली संसररण 

अपाङ्गिा भएरा वयष््िहरूरो 

अधिरारसम्बनिी महासष्नि (सीआरपीडी), २००६
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इ्चछािीन अालेख
सामानय पररचय 

इ्चछ्धीि आलेखर् र््रिसंघले अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् गुि्स्हरू सुन् र तयसको उपयुति 
छ्िनबि गिषे समबनधर् व्यवसथ् गररएको छ । कुिै दशेले यकद अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
अनधक्रसमबनधी रह्सननधर् गररएक् व्यवसथ् ल्गू गिमा र्िेि, हलेचेक्य्इँ गर् य्े व् यसर् 
गररएक् व्यवसथ्हरूको गमभीर उलङघि गर् य्े भिे तयसतो उलङघिक् क्रणले पीनडत व्यनति 
व् सरूहले यस दसत्वेिर् गररएको व्यवसथ् अिुस्र आफि् गुि्स् सीआरपीडी सनरनतर् 
र्ख् प्उँछि् । सीआरपीडी सनरनतल्ई यसत् गुि्सको त्थय बुझिे र समबननधत दशेर् गई 
छ्िनबि गिमा प्उिे र आवशयक नसफ्ररसहरू गिषे अनधक्र छ । तर, यस इ्चछ्धीि आलेखर् 
हसत्क्र व् अिुरोदि गिषे दशेक् ि्गररकले र्त्र तयसत् गुि्स् गिमा प्उँछि् ।

िारा १ 

• यस इ्चछ्धीि आलेखल्ई सवीक्र गरेर ल्गू गिषे दशेहरूले रह्सननधर् उललेख 
भएक् व्यवसथ्हरू उलङघि गरेक् क्रणले पीनडत भएको कुिै पनि व्यनति व् सरूहले 
सीआरपीडी सनरनतर् गुि्स्हरू र्ख् प्उँछि् र यस ब्रेर् सीआरपीडी सनरनतले 
सूचि्हरू नलिे अनधक्र छ । 

• तर, यस इ्चछ्धीि आलेखल्ई सवीक्र िगिषे दशेहरूब्ट तयसत्ख्लक् सूचि् व् 
गुि्स्हरू आए भिे सीआरपीडी सनरनतले ग्हण गिषेछैि ।

िारा २ 

सीआरपीडी सनरनतले तल लेनखएक् (उललेनखत) प्रक्रक् सूचि्हरू सवीक्र गददैि -

• कुिै ि्र उललेख िगररएको (बेि्री) सूचि्, 

• रह्सननधको कुिै व्यवसथ्सँग रेल िख्िे ख्लको नवषय व् सूचि्,
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• सो सचूि् सीआरपीडी सनरनतल ेपनहल ेि ैि्चँबझु गररसकेको भए व् कुि ैअकको अनतर्मान्रिय 
तयसत ैि्चँबझु गिषे अनधक्र र्ख् ेनिक्यल ेि्चँबझु गरेको व् गरररहकेो भए,

• आफिै दशेर् समबननधत निक्यर् गुि्सो र्नखएको र सबै उप्यहरू अपि्ई उपच्र 
गिषे क्र िसककएको व् गिमा ब्ँकी रहकेो,

• सूचि् असपष्ट र खर्ब आशयले पठ्इएको,

• समबननधत दशेले यस इ्चछ्धीि आलेखल्ई सवीक्र गिुमाभनद् पनहलेको घटि्सँग 
समबननधत सूचि् भए ।

िारा ३ 

ध्र् २ र् उललेख गररएको व्यवसथ्को अधीिर् रही अरू सवीक्र गिमा नरलिे सबै गुि्स् 
र सूचि्हरू सीआरपीडी सनरनतले सवीक्र गिषेछ । सवीक्र गरेक् गुि्स्हरूक् ब्रेर् 
गोप्यरूपर् समबननधत दशेल्ई ि्िक्री गर्उिेछ । ि्िक्री गर्एपनछ सो दशेले छ 
रनहि्नभत्र तयसतो गुि्सोको पनहल् दशेनभत्र कुिै उपच्र व् सुिुव्ई गरेको भएर् तयसक् 
ब्रेर् नलनखत ि्िक्री सीआरपीडी सनरनतल्ई कदिेछ । 

िारा ४ 

सूचि् प्र्प्त भइसकेपनछ सूचि्हरूको नवश्ेषण गरी अननतर निणमायर् पुग्ु पनहले गुि्सो गिषे 
पक्ल्ई कुिै प्रक्रको क्नत िहोस् भिी आवशयक उप्य अपि्उि समबननधत दशेल्ई अिुरोध 
गिषेछ । 

िारा ५ 

प्र्प्त गुि्स् व् तयससँग समबननधत सूचि्हरूको छ्िनबि गद्मा सीआरपीडी सनरनतको गोप्य 
बैठक बस्नेछ । छ्िनबि गरेपनछ कुिै सुझ्वहरू कदिुपिषे भएर् समबननधत दशे र गुि्सो गिषे 
व्यनति व् सरूहल्ई कदिेछ । 

िारा ६ 

• कुिै दशेले लग्त्र रह्सननधर् भएक् व्यवसथ्हरूको गमभीर उलंघि गरेको 
सूचि् सीआरपीडी सनरनतल्ई प्र्प्त भएर् यस नवषयर् सनरनतले छ्िनबि गिमा  
सके्छ । यसरी छ्िनबि गद्मा समबननधत दशेल्ई छ्िनबिर् सहयोग गिमा र रह्सननधर् 
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गररएक् व्यवसथ्हरूको गमभीर उलङघि गरेको भिी प्र्प्त भएक् सूचि्हरूक् ब्रेर् 
आफिो भि्इ पेश गिमा अिुरोध गिषेछ । 

• समबननधत दशेहरूले पेश गरेक् भि्इहरू र आफूले भेल् गरेक् प्रर्णहरूक् आध्रर् 
सीआरपीडी सनरनतले छ्िनबिल्ई अग्नड बढ्उिेछ । यसतो छ्िनबि गिमा सनरनतले 
सनरनतक् एक व् एकभनद् बढी सदसयल्ई निमर् कदि सके्छ । सनरनतले तोकेको 
व्यनतिले समबननधत दशेरै गएर आफिो छ्िनबि गिमा सकछ ।

• छ्िनबि गररसकेपनछ प्र्प्त सूचि् र प्रर्णहरूक् आध्रर् आफि् निषकषमा र 
टीप्पणील्ई सरेत र्खेर सीआरपीडी सनरनतले समबननधत दशेल्ई लेखेर पठ्उिेछ । 

•  दशेले सो प्र्प्त गरेको ६ रनहि्नभत्र आफिो भि्इ सीआरपीडी सनरनतर् पठ्उिपुिषे छ ।

• छ्िनबि सबै गोप्य हुिेछ र छ्िनबिक् हरेक चरणर् समबननधत दशेको सहयोग 
खोनििेछ । 

िारा ७ 

ध्र् ६ अिुस्र गररएको छ्िनबिर् समबननधत दशेले कदएको िव्फर् अपि्इएक् 
उप्यहरूक् ब्रेर् ध्र् ३५ अिुस्र सो दशेले पेश गिषे प्रनतवेदिर् पनि लेख्ुपछमा भिी 
सीआरपीडी सनरनतले भन् सके्छ ।

ध्र् ६.४ अिुस्र कदएको ६ रनहि् सककएपनछ पनि सीआरपीडी सनरनतले आवशयक परेर् 
समबननधत दशेले कदएक् िव्फर् अपि्इएक् उप्यहरूक् ब्रेर् सोध्न सके्छ ।

िारा ८ 

प्रतयेक दशेले यस इ्चछ्धीि आलेखर् हसत्क्र व् अिुरोदि गद्मा ध्र् ६ र ७ र् लेनखए 
अिुस्र सनरनतको क्रत् भएको कुर् आफूले सवीक्र िगिषे भिी घोषण् गिमा सकछ ।

िारा ९

यस इ्चछ्धीि आलेखको सबै लगत र्ष्ठ्रसंघक् रह्सनचवले र्ख्ेछि् ।

िारा १०

दशेहरूक् ल्नग यस इ्चछ्धीि आलेखर् हसत्क््र गिमा ३० र्चमा २००७ दनेख र्ष्ठ्रसंघको 
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रुखय क्य्मालय नयूयोकमा र् खुल् गररएको छ ।

िारा ११ 

यस इ्चछ्धीि आलेखल्ई सीआरपीडीक् पक् र््रि व् हसत्क्र गरी सहरनत िि्एक् 
दशेहरूले अिुरोदि गिुमापिषे हुनछ । क्ेत्रीय संगठि (िसतैः इयू, अकफ्कि युनियि) क् हकर् 
ती संसथ्को नलनखत ि्िक्री च्नहनछ । सीआरपीडीक् पक् र््रि व् हसत्क्र गरी सहरनत 
िि्एक् तर इ्चछ्धीि आलेखर् हसत्क्र िगरेक् दशेहरूल्ई यो इ्चछ्धीि आलेख हसत्क्र 
र अिुरोदिक् ल्नग खुलल् रहनछ । 

िारा १२ 

‘क्ेत्रीय संगठि’ भन््ले स्वमाभौर र््रिहरू नरलेर बिेको संगठि हो, िसर् सदसय दशेहरूले 
यो सीआरपीडी र इ्चछ्धीि आलेखले र्गे िसतै नवषयहरूर् सहभ्गी हुिे अनधक्र सुमपेक् 
हुनछि्, ती संगठिहरूले तयसतो क्रत्को घोषण् गिुमापछमा र हसत्क्र गिषे अिुबनध हुिे नवषयको 
ि्िक्री गर्उिुपछमा । स्थै अिुरोदिको औपच्ररक दसत्वेि पठ्उिुपिषे छ । 

िारा १३ 

• १० वट् दशेले हसत्क्र व् अिुरोदि गरेर र््रिसंघर् द्नखल् गरेको तीसौँ कदिपनछ 
यो इ्चछ्धीि आलेख ल्गू हुनछ ।

• हसत्क्र व् अिुरोदि गिषे दशेहरूको हकर् पनि द्नखल् भएको ३० कदिपनछ यो 
इ्चछ्धीि आलेख ल्गू हुिेछ ।

िारा १४ 

• दशेले यस इ्चछ्धीि आलेखक् उदे्शय र प्रयोििसँग रेल िख्िेगरी आरक्ण र्ख् 
प्उँदिैि् ।

• आरक्ण र्खेको भए िुिसुकै बेल् पनि कफत्मा नलि सके्छि् । 

िारा १५ 

• यस इ्चछ्धीि आलेखल्ई सवीक्र गरी ल्गू गिषे दशेरधये कुिैले पनि यसर् कुिै 
प्रक्रको फेरबदल व् संशोधि गिुमापिषे ठ्िेर् र््रिसंघक् रह्सनचवसरक् संशोधि 
प्रसत्व पेश गिमा सके्छ ।

• संशोधिको प्रसत्व प्र्प्त भइसकेपनछ रह्सनचवले सबै दशेल्ई ि्िक्री गर्उिे छि् 
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र सो प्रसत्वर् छलफल र निणमाय गिमा समरेलिको पक्र् रहकेो सोध्नेछि् ।

• यकद एक नतह्इ दशे समरेलिको पक्र् दनेखएर् रह्सनचवले समरेलि आयोिि् गिषे 
छि् ।

• समरेलिको दईु नतह्इ बहुरतले सशोधि प्रसत्व प्ररत गिमा गिमा सके्छ । 

िारा १६ 

नलनखत सूचि् कदएर कुिै पनि दशेले इ्चछ्धीि आलेखल्ई तय्ग गिमा सकछि् । रह्सनचवले 
सूचि् प्एको एक वषमानभत्र पररतय्ग गरेको कुर् ल्गू हुनछ । 

िारा १७ 

यो इ्चछ्धीि आलेख नवनभन् प्रक्रक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूलग्यत सबैको पहुचँ 
पुग्ेगरी नवनभन् ढ्ँच्र् प्रक्शि गररिेछ । 

िारा १८ 

यस इ्चछ्धीि आलेखल्ई अरबी, नचनिय्, अंग्ेिी, फ््नसेली, रूसी तथ् सपेिी भ्ष्र् 
प्रक्शि गररिेछ । सबै भ्ष्र् यसले बर्बर आनधक्ररक र्नयत् प्उिेछ ।
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अपाङ्गिा भएरा  
वयष््िहरूरा  

लाध्ग एमसया िरा प्रशानि 
षिेत्रीय ्दशर- २०१३-२०२२ 

राया्कनवयनरा लाध्ग स्याप 
स्दसय िरा सह-स्दसय 

राट्रिहरूरो संयु्ि घोषणापत्र 
सष्िलो नेपाली संसररण 
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गणतनत्र कोररय्को इन्चयोि शहरर् सि् २०१२ को अकटुवर २९ दनेख िोभेमबर २ समर 
आयोिि् गररएको अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् प्रश्नत क्ेत्रीय दशक २००३ – 
२०१२ को क्य्मानवयिको अननतर सरीक्् बैठकर् भेल् भएक् एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् 
ल्नग र््रिसंघीय आरथमाक तथ् स्र्निक आयोग (यु.एि. सकय्प) क् सदसय र सह-सदसय 
दशेक् प्रनतनिनधहरूले सि् २०१३ दनेख २०२२ समरक् ल्नग निम्न अिुस्रक् ह्लसमर 
भएक् नवषयवसतु, त्थय, घोषण्पत्र, दसत्वेि व् प्रनतबद्धत्हरूल्ई आतरस्त, सव्गत र 
पुिःसररण र समर्ि गददै गरेक् प्रनतबद्धत् यसत् छि्-

आतरस्त, सव्गत, समर्ि र पुिःसररण गररएक् नवषय, त्थय, घोषण्पत्र, प्रनतबद्धत्ः 
• अप्ङगत्समबनधी नवश्व क्यमायोिि्- १९८२,
• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अवसर सर्िीकरणसमबनधी र््रिसंघीय प्र्र्नणक 

नियरहरू- १९९३,
• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी रह्सननध- २००६,
• र््रिसङघको सहस्््दी नवक्स लक्यसमबनधी प्रनतबद्धत् र क्यमारिर,
• सहस्््दी नवक्स लक्य तथ् अनय अनतर्मान्रिय नवक्स लक्यहरूर् अप्ङगत्क् सव्लहरू 

सर्वेश गर्ई अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई तयसत् नवक्स क्यमारिरहरूब्ट ल्भ्ननवत 
गिषे उदे्शयक् स्थ आयोिि् गिमा ल्नगएको सदसय र््रि तथ् सरक्र प्ररुखहरूको बैठक 
२३ सेप्टेमबर २०१३ र् र्ख् गररएको निणमाय,

• १० सेप्टेमबर २०१२ र् ि्री (ररिोलुसि ६६/२९०) र्िवीय सुरक््समबनधी स्झ् 
सरझद्री,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रीय दशक- १९९३-  २००२ 

संयु्ि घोषणापत्र 
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(ररिोलुसि ४८/३, २३ अनप्रल १९९२),
• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग अवरोधरुति र सर्वेशी 

सर्ि प्रवद्धमािसमबनधी प्रनतबद्धत् (ररिोलुसि ५८/४, २२ रे २००२),
• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग अवरोधरुति र सर्वेशी 

सर्ि निर्माणको ल्नग तय्र प्ररएको नवव्को सहस्््दी क्यमायोिि् क्य्मानवयिक् 
ल्नग गररएको प्रनतबद्धत् (ररिोलुसि ५९/३, ४ सेप्टेमवर २००३),

• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग अवरोधरुति र सर्वेशी 
सर्ि निर्माणक् ल्नग तय्र प्ररएको नवव्को सहस्््दी क्यमायोिि् क्य्मानवयिको 
क्ेत्रीयसतरर् क्य्मानवयि र नवव्को प्लस फ्इवल्ई क्य्मानवयि गिमा गररएको प्रनतबद्धत् 
(ररिोलुसि ६४/८, ३० अनप्रल २००८),

• युएि सकय्पको १९ रे २०१० र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत 
क्ेत्रीय दशक- २००३-२०१२ को सरीक््क् ल्नग उच्सतरीय सरक्री बैठकको तय्रीक् 
ल्नग गररएको प्रनतबद्धत् (ररिोलुसि 66/II),

• युएि सकय्पले २३ रे २०१२ र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत 
क्ेत्रीय दशकको सरीक्् बैठक आयोिि् गिमा गरेको घोषण् (ररिोलुसि ६८/७),

• अप्ङगत्समबनधी नवश्व प्रनतवेदि २०११ ले उललेख गरेको नववरण अिुस्र संस्रको 
ििसंखय्को १५ प्रनतशत र्निसर् कुिै ि कुिै रूपर् अप्ङगत् रहकेो त्थय,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग क्य्मानवयि गररएक् दईुवट् एनसय् तथ् प्रश्नत 
क्ेत्रीय दशकर् तयस क्ेत्रक् सदसय तथ् सहसदसय र््रिहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
आतरसमर्ि, सर्वेशी नवक्सर् केननद्रत भई गरेक् िीनतगत र संसथ्गत प्रनतबद्धत्क् 
क्रण अप्ङगत्को अनधक्ररुखी अवध्रण्ल्ई संसथ्गत गिमा भएक् उपलन्धहरू, 

• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् अप्ङगत्को सव्लर् ििचेति्को नवक्सर् ि्गररक 
सर्िको र ख्स गरेर अप्ङगत् भएक् व्यनतिद्व्र् सञ््नलत संसथ् र अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूक् ल्नग क्र गरररहके् संसथ्हरूको प्रय्सब्ट भएक् उपलन्धहरू 

• ५ अगष्ट २०१० र् पोटमा नभलल्र् अयोनित प्य्सेकफक आइलय्णडक् िेतृतवहरूको ४१   औ ँ 
रञ् र तयसले अप्ङगत्समबनधी प्रश्नत क्ेत्रीय रणिीनतर् गरेको बनलयो सहयोग,

• दनक्ण पूवमी एनसय्ली र््रिहरूको संगठि (आनशय्ि) क् सदसय र््रिहरूर्  अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको सहभ्नगत् र भूनरक् सशतिीकरणक् ल्नग १७ िोभेमबर २०११ र् 
अवलमबि गररएको ब्ली घोषण्पत्र,

• १ नडसेमबर २०११ र् अिुद्ि प्रभ्वक्ररत्समबनधी चौथो उच्सतरीय रञ्ले अवलमबि 
गरेको बुस्ि स्झेद्री,

• ८ िुि २०१२ र् बेइनिङर् अवलमबि गररएको अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सक् ल्नग 
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बेइनिङ घोषण्पत्र,
• सि् २०१०र् नवश्व सव्स्थय संगठि, अनतर्मान्रिय श्रर संगठि र युिेसकोले संयुतिरूपर् 

ि्री  गरेको सरुद्यर् आध्ररत पुिःसथ्पि्समबनधी निदषेनशक्,
• २२ िुि २०१२ को कदगो नवक्सको ल्नग र््रिसंघीय समरेलिले अवलमबि गरेको  दसत्वेि, 
• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग अझै पनि आरथमाक, 

स्र्निक, स्ंसकृनतक र र्ििीनतक क्ेत्रलग्यत िीविक् अनय नवनभन् पक्हरूर् सर्ि 
पहुचँ प्र्प्त गिमा धेरै चुिौती छि् भन्े त्थय,

• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् द्रतुगनतर् बकढरहकेो वृद्ध्वसथ्क् क्रण अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको संखय्ल्ई समबोधि गिुमापिषे आवशयकत् रहकेो त्थय,

• नवपदक् अवसथ्हरूर् अनय व्यनतिहरूको तुलि्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू बढी 
प्रभ्नवत हुिे गरेक् छि् र यस एनसय् प्रश्नत क्ेत्रर् नवगत तीि दशकयत् नवपदक् घटि् 
धेरै भएक् छि् भन्े त्थय,

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूप्रनत नवभेदपूणमा व्यवह्र र िक्र्तरक परमपर्गत सोच अझै 
नवद्र्ि रहके् छि् भन्े त्थय, र 

• भौनतक संरचि्, स्वमािनिक य्त्य्त, ज््ि, सूचि् तथ् सञ््रर् पहुचँ बढ्उि आधुनिक 
प्रनवनधको प्रयोगलग्यत अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्र प्रवद्धमाि र संरक्णक् 
ल्नग अनय धेरै अवसर उपल्ध छि् भन्े त्थय ।

एमसया िरा प्रशानि षिेत्ररा सररारी प्रतितनधिहरूले ्गरेरा प्रति्बद्धिा
१. एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् रहके् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रहरूल्ई 

व्सतनवक व्यवह्रर् उत्िमा इन्चयोि रणिीनत- २०१३-२०२२ ल्ई अवलमबि गिषे र 
आ-आफि् दशेर् ल्गू गिषे,

२. अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उिीहरूक् अनधक्र कदल्उि, तयसको प्रवद्धमाि गिमा र 
अप्ङगत्को सव्लल्ई नवक्सक् नवनभन् सव्लर् सर्वेश गर्उि सरक्रको केनद्रीय 
भूनरक् सपष्ट प्िषे,

३. यो घोषण्पत्र क्य्मानवयिक् ल्नग प्रनतबद्ध हुिे र इन्चयोि रणिीनतर् उललेनखत लक्य र 
अपेनक्त उपलन्धहरू ह्नसल गिमा क्र केननद्रत (Action oriented) योिि्हरू क्य्मानवयि 
गिषे,

४. यो घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिर् तल उललेनखतलग्यतक् 
सरोक्रव्ल्हरूल्ई सरेत स्झेद्री गिमा र संलग् हुि अ्हव्ि गिषे -

क. अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सर् उपक्ेत्रीय सहक्यमा नवक्स गिमा दनक्ण पूवमी एनसय्ली 
र््रिहरूको संगठि, आरथमाक स्झेद्र संगठिहरू (Economic Cooperation 
Organizations), प्य्सेकफक आइलय्णडस् फोरर, स्कमा लग्यतक् उपक्ेत्रीय अनतर 
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सरक्री निक्यहरू,
ख. आफि् िीनत र क्यमारिरहरूल्ई सर्वेशी बि्उि नवनभन् नवक्स स्झेद्र निक्यहरू,
ग. एनसय् प्रश्नत क्ेत्रर् अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सर् प्रनवनध र आरथमाक सहयोग अनभवृनद्ध 

गिमा एनसय्ली नवक्स वैंक र नवश्व बैंक,
घ. एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सल्ई संयुतिरूपर् सघ्उि 

र््रिसंघीय निक्यहरू, क्यमारिरहरू र इसकय्प,
ङ. अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सको निरनतर अिुगरि तथ् रूलय्ङकिक् ल्नग ि्गररक 

सर्िक् संसथ्हरू, नवशेष गरेर अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सञ््लि गरेक् र उिीहरूक् 
ल्नग सञ््लि भएक् सङघ संसथ्,

च. इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिसँग समबननधत निणमाय प्रकरिय्हरूर् प्रभ्वक्री सहभ्नगत् 
िि्उि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सञ््लि गरेक् संसथ्,

छ. अप्ङगत् सर्वेशी व्य्वस्नयक अभय्सहरू गिमा नवनभन् नििी क्ेत्रक् सङघ संसथ् ।
५. सकय्पक् क्यमाक्री सनचवल्ई दहे्यबरोनिर अिुरोध गिषे-
क. इन्चयोि रणिीनत र यस घोषण्पत्रको सदसय तथ् सहसदसय दशेहरूर् प्रभ्वक्री 

क्य्मानवयि गर्उि नवशेष प्र्थनरकत् कदिे,
ख. यो घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिक् ल्नग नवनभन् सरोक्रव्ल्सँग समपकमा र् 

रहिे र उिीहरूल्ई उतप्रेररत गिषे,
ग. सरक्री निक्यहरूको उच्सतरीय बैठकब्ट आएक् यी उपलन्धल्ई सकय्पको ६९ औँ 

सत्रर् अिुरोदिक् ल्नग पेश गिषे ,
घ. सरक्री निक्यहरूको उच्सतरीय बैठकब्ट आएक् यी उपलन्धल्ई स्ध्रणसभ्को 

अधयक्र्फमा त २३ सेप्टेमबर २०१३ र् आयोिि् हुिे सहस्््दी नवक्स लक्य र अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिको अनधक्रसमबनधी अनय अनतर्मान्रिय नवक्स लक्यहरूसँग समबननधत 
नवनभन् दशेक् सरक्री निक्यहरूको उच्सतरीय बैठकर् यस उच्सतरीय बैठकब्ट आएक् 
उपलन्धहरूल्ई स्ध्रणसभ्क् अधयक्र्फमा त पेश गिषे,

ङ. एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिको प्रगनत नववरण हरेक तीि तीि 
वषमार् सकय्पर् पेश गिषे,

च. इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिक् ल्नग र्गमानचत्र तय्र गिषे । 
 ६. एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको दशक- २०१३-२०२२  

  को रधयनतर (२०१७ र्) इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिको रधय्वनध सरीक्् गिमा र  
  २०२२ र् सर्पि गिषे क्यमारिर र्ख् सकय्पर् नसफ्ररस गिषे ।
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एमसया िरा प्रशानि षिेत्ररा 

अपाङ्गिा भएरा वयष््िहरूरा अधिरारलाई 

वासिववर वयवहारमा उिान्क ियार ्गररएरो

इन्चयोन रणनीति- २०१२
सष्िलो नेपाली संसररण 
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छोटो पररचय
यो रणिीनत सि ् २०१२ र् सयंतुि र््रिसघंको एनसय् प्रश्नत क्ते्रक् ल्नग आरथमाक तथ् 
स्र्निक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and Pacific – ESCAP) ले 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रहरूल्ई एनसय् प्रश्नत (प्य्सेकफक) क्ते्रक् दशेहरूर् 
प्रभ्वक्रीरूपर् ल्ग ूगर्उि ेउदे्शयक् स्थ निर्माण गरी क्य्मानवयिर् लय्एको १० वषषे 
रणिीनत हो । यो रणिीनत सि ्२०१३ दनेख २०२२ समरक् ल्नग निर्माण गररएको हो ।

एनसय् तथ् प्रश्नत क्ते्र अनतगमात पिषे दशेहरूक् सरक्र प्ररुख, ि्गररक सर्िक् प्रनतनिनध, 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् ससंथ्क् प्रनतनिनध र र््रिसंघक् निक्यहरू सरेत संलग् भई सि् 
२०१२ को २९ अकटुबरदनेख २ िोभेमबरसमर दनक्ण कोररय्को इन्चयोि भन् ेिगरर् समरलेि 
आयोिि् गररयो । तयही अवसरर् कोररय् सरक्रको आनत्थयर् इसकय्पल ेएनसय् प्रश्नत 
क्ते्रक् सरक्रबीच उच्सतरीय बठैक आयोिि् गरय् े । तयो बठैकर् इसकय्पल ेसि ्२००३ 
दनेख २०१२ क् ल्नग घोषण् गरेको अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको दोस्ो दशकको गहि सरीक्् 
गररयो । सरीक््र् सि ्२००३ दनेख २०१२ को 
दशकर् यस के्त्रर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
अनधक्र सरंक्ण र सवंधदमािक् ल्नग गररएक् 
क्र र उपलन्धहरूको रलूय्ङकि गररयो । यसै 
सरीक्् र रलूय्ङकिको निषकषमाक् आध्रर् सि् 
२०१३ दनेख २०२२ स्लसमरक् ल्नग अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिक् "अनधक्रहरूल्ई व्सतनवक 
व्यवह्रर् उत्िषे" अथ्मात "Make the Rights Real" 
प्रनतबद्धत्सनहत िय् ँ रणिीनत ि्री गररयो । 
इसकय्पले यो रणिीनत दनक्ण कोररय्को इन्चयोि 
भने् शहरब्ट ि्री गरेको हुि्ल ेयसल्ई इन्चयोि 
रणिीनत पनि भन् ेगररनछ । 

यस क्ते्रक् नवनभन् दशेक् सरक्र प्ररखु र ि्गररक 
सर्िक् ससंथ्हरूसगँ दईु वषमासमर नवनभन् चरणर् 
ल्रो छलफल र पर्रशमा गरी तय्र गररएको 

रे हो इस्याप ?

Economic and Social Commission 

for Asia and Pacific (ESCAP) 
अथ्मात एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् 
ल्नग आरथमाक तथ् स्र्निक 
आयोग संयुति र््रिसंघको एउट् 
निक्य हो । यो निक्य एनसय् 
तथ् प्रश्नत क्ेत्रको आरथमाक तथ् 
स्र्निक नवक्सक् ल्नग क्र 
गिमा गठि गररएको हो । एनसय् 
तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् पिषे ५३ वट् 
दशे इसकय्पक् सदसय छि् भिे 
अनय ९ वट् यसक् आबधद सदसय 
(Associate Members) छि् । 
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यस रणिीनतर् १० वट् वहृत अपनेक्त पररण्र, २७ वट् नवनशष्ट लक्य र ६२ वट् सूचक  
छि ् । यो रणिीनत अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रसमबनधी रह्सननधर् आध्ररत 
भएर बि्इएको छ । यो रणिीनत एनसय् तथ् प्रश्नत क्ते्रर् रहके् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू 
र तयसर् पनि गररबीको अवसथ्र् ब्नँचरहके् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको िीविर् 
सक्र्तरक पररवतमाि लय्उि ेउदे्शय र्खरे ि्री गररएको हो । यसै के्त्रर् पिषे दशे भएको र 
ESCAP को सदसयक् हनैसयतर् िपे्लल ेपनि यस रणिीनतको क्य्मानवयिक् ल्नग नलनखत 
प्रनतबधदत् िि्एको छ । इन्चय्िे रणिीनत यसत् ेछ ः

भा्ग १
इन्चयोन रणनीतिरा मसद्धानि
यो रणिीनत अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी रह्सननध, २००६ क् आध्रर् 
तय्र गररएको हुि्ल ेरह्सननधक् िे नसद्ध्नत छि,् यसक् पनि नति ैहुि,् िुि र्नथ रह्सननधको 
सरल ससंकरणर् व्य्खय् गररसककएको छ ।

इन्चयोन रणनीतिरा मखुय नीति्गि मा्ग्कतन्दनेशन
१. अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रल्ई व्सतनवक व्यवह्रर् उत्िमा र उिीहरूले 

सब ै अनधक्र प्एको सनुिनचित गिमा आवशयक पिषे सब ै क्ििुी, प्रश्सनिक उप्यहरू 
अपि्उि,े आवशयकत् भए नतिर् पिुर्वलोकि गिषे, िय् ँ बि्उिपुिषे भएर् िय्ँ 
बि्उि ेर तयसल्ई बनलयो बि्उँद ैि्ि े।

२. र्जयले बि्उि ेिीनत र क्यमारिरहरूर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् सव्लहरूल्ई 
सर्वशे गररिेछ । यसत् िीनत र क्यमारिरहरूर् रनहल् र परुूषल्ई सर्ि अनधक्र  
कदइिछे । अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रल्ई परू् गिमा अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूलग्यत सबकै् ल्नग प्रयोगर् सनिलो हुि ेसंरचि्हरूको निर्माण र प्रनवनधको 
नवक्सर् िोड कदइिछे ।

३. र्जयले बि्उि ेिीनत र क्यमारिरहरूर् गररबीको अवसथ्र् ब्नँचरहके् अप्ङगत् भएक् 
व्यनति र उिीहरूक् पररव्रक् आध्रभतू आवशयकत्हरूल्ई समबोधि गररिछे ।

४. व्सतनवक आवशयकत्ल्ई समबोधि गिषेख्लको िीनत र क्यमारिर बि्उि नलङगलग्यतक् 
ि्िक्री छुरट्ि ेगरी अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको त्थय्ङक सङकलि गररिछे । 

५. र्न्रिय, के्त्रीय र सथ्िीयसतरर् ल्ग ूहुि ेिीनत र क्यमारिरहरू बि्उँद् अप्ङगत्क् 
सव्लल्ई सर्वशे गररिेछ र तयसत् क्यमारिर र िीनत बि्उँि ेरिरर् गररि े नवनभन् 
छलफल तथ् निणमाय प्रकरिय्हरूर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई उिीहरूक् प्रनतनिनध 
ससंथ्र्फमा त सहभ्गी गर्इिछे ।

६. अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् आवशयकत्ल्ई सरते सर्वशे गरेर गररि े नवक्सक् 
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क्र र बि्इि ेकरसमबनधी िीनतहरूक् ल्नग आवशयक बिेटहरू उपल्ध गर्इिछे । 

७. र्जयक् ल्नग नवक्सक् क्रहरू गिषे र्न्रिय, के्त्रीय र सथ्िीयसतरक् सब ै निक्यले 
आफि् िीनत र क्यमारिरहरूर् अप्ङगत्क् नवनभन् पक्ल्ई सर्वशे गिषे छि ्।

८. र्न्रिय, के्त्रीय र सथ्िीयसतरर् सरनवय गरी नवनभन् नवक्ससमबनधी िीनत र क्यमारिरर् 
अप्ङगत्क् नवषयहरूल्ई सर्वशे गिषे क्रल्ई अझ बनलयो बि्उँद ै लिै्ि े कुर् 
सनुिनचित गररिेछ । यसो गद्मा नवनभन् सरोक्रवल्हरूसँग पर्रशमा नलि,े यो रणिीनत 
क्य्मानवयिको सरीक्् गिषे र एक ठ्उँर् भएक् र्म्् क्रल्ई अरू ठ्उँर् पनि अिकुरण 
गर्उि ेक्र गररिछे । 

९. सर्वशेी नवक्सल्ई पररव्र र सरदु्यर् पनि प्रवद्धमाि गररिछे, िसल ेगद्मा नवशषे गरेर 
गररबी हट्उि े व् घट्उि े क्यमारिरहरूर् सब ै ि्नत, वगमा, हलगं, स्र्निक अवसथ्, 
आरथमाक अवसथ् आकदक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल ेअरूसरह सर्िरूपर् योगद्ि 
गिमा र ल्भ प्उि सकूि ्।

१०. अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू अनय र्निसहरू रहि/ेबस्न े गरेको रलूध्रको स्रदु्नयक 
िीविर् ि ैसर्ि आध्रर् सर्वशे हुिछेि ्। उिीहरूल्ई अनय व्यनतिहरू िसत ैकसतो 
िीवि कोसँग र कसरी जयिु ेभने् ब्रेर् छिौट गिमा प्उि ेर आतरनिभमार भएर रहि प्उिे 
हकक् ल्नग नवनभन् सहयोगहरू प्रद्ि गररिछे ।

११. अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई आफिो वररपररको भौनतक व्त्वरण (िसत ै ः सडक, 
स्वमािनिक भवि, स्वमािनिक सथल, बि्र, सेव् सुनवध् र अवसर प्रद्ि गिषे ठ्उँहरू, 
नवद््लय-कलिे आकद, य्त्य्त, सचूि् तथ् ि्िक्री, सञ््र आकदको आवशयकत् 
अिसु्र उपयोग गिमा अरूहरूल्ई िसत ैसर्ि पहुचँ हुिछे । यसक् ल्नग भौनतक संरचि्हरू 
सबैल ेउपयोग गिमा नरलिगेरी निर्माण गिषे, सहयोगी सेव् र स्रग्ी र प्रनवनधहरू उपल्ध 
गर्उि,े आवशयकत् अिसु्रक् नवशेष असथ्यी व्यवसथ्हरू गिषे िसत् क्र गररिछे ।

१२. तल उललेनखत सरहूहरू सरेत सररेटि ेगरी नवनभन् वगमाक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई 
सर्िर् सशति बि्इिछे ः

• अप्ङगत् भएक् केट् र केटी,

• अप्ङगत् भएक् यवु्,

• अप्ङगत् भएक् रनहल्,

• बौनद्धक अप्ङगत् र नसक्इसमबनधी अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• अरटजरब्ट प्रभ्नवत व्यनति,

• रिोस्र्निक अप्ङगत् भएक् व्यनति,
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• बनहर् तथ् ससुतश्रवण व्यनति,

• श्रवण-दनृष्टनवहीि व्यनति,

• बहु-अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• गमभीर अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• अप्ङगत् भएक् जयषे्ठ ि्गररक,

• एचआइभी प्रभ्नवत अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• िसिषे रोगहरूब्ट प्रभ्नवत अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• कुष्ट प्रभ्नवत अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• सडक दघुमाटि्ब्ट अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• आकदव्सी, ििि्नत तथ् अलपसङखयक सरदु्यक् अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• घरव्र केही िभएक् अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• सशस्त्र द्वनद्व, र्िवीय नवपदलग्यत अनय िोनखरको अवसथ्र् रहके् अप्ङगत् 
भएक् व्यनति,

• िनरिरनुिक् नवषफोटक पद्थमाहरू नवषफोट भई अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• क्ििुी अनधक्रहरू िप्एक् अप्ङगत् भएक् व्यनति,

• घरेलु हहसं्ब्ट प्रभ्नवत अप्ङगत् भएक् व्यनति (नवशषे गरेर रनहल् र ब्लब्नलक्),

• अनभभ्वकहरूको सरहू (Family Advocacy Group),

• सकुुमब्सी वसतीर् रहके् सीर्नतकृत अप्ङगत् भएक् व्यनति, 

• ग्उँ तथ् दगुमार के्त्रर् बसे्न अप्ङगत् भएक् व्यनति ।

१३. सीर्नतकृत सरदु्यक् आवशयकत्हरूल्ई समबोधि गिमा अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् 
ससंथ्हरू, सव्वलमबी सरहूहरू, सवय ं परैवी सरूहहरू र आवशयकत् अिसु्र अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिक् पररव्र र उिीहरूल्ई सेव् र हरेच्हर गिषे व्यनतिहरूसँग समबननधत 
नवनभन् नवषयर् निणमाय गिषे रिरर् उपयतुित्क् आध्रर् सहभ्गी गर्इिछे । 

१४. अप्ङगत्समबनधी र अप्ङगत् भएक् व्यनतिक् अनधक्रसमबनधी ििचेति् िग्उिे 
क्रल्ई बनलयो बि्इिछे र तयसल्ई निरनतरत् कदइिछे । सर्िको सोच र व्यवह्रर् 
पररवतमाि लय्उि यस क्रर् पय्माप्त बिेटको व्यवसथ् गररिछे ।
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इन्चयोन रणनीतिरा अपेक्षिि पररणाम र लक्य 
(Incheon Goals and Targets)

पहहलो अपेक्षिि पररणाम : ्गरर्बी घटाउने र राम र रोि्गारीरो अवसरलाई  
       ्बमलयो ्बनाउने

आग्री १० वषमार् गररबीको अवसथ्र् रहके् अप्ङगत् भएक् व्यनति र नतिक् पररव्रको 
गररबी हट्उि पय्माप्त क्र र तयसर् प्रगनत हुिैपछमा । सर्ि पहुचँ िभएक् क्रण अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूले श्रर बि्रब्ट फ्इद् प्उि सकेक् छैिि् । अप्ङगत् िभएक् 
व्यनतिहरूको तुलि्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको आफैं  कर्उिे ख्लक् आरथमाक 
गनतनवनधहरूर् सहभ्नगत् स्रै थोरै छ । नशक््, त्नलर, र्म्ो क्र र तयो क्रल्ई क्यर 
र्नखरहिे सहयोगहरूले गररबी कर गिमा ठूलो रद्त गछमा । तसथमा, िो क्र गिमा सकछ व् च्हनछ, 
उसल्ई पय्माप्त संरक्ण र सहयोगी स्रग्ी तथ् उपकरणहरूर्फमा त पय्माप्त सहयोग गररिुपछमा । 
तयसक् ल्नग श्रर बि्र च्हह ँअप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग रैत्रीपूणमा र आवशयकत् 
अिुस्र उिीहरूल्ई उपयुति व्त्वरण कदि सके् हुिुपछमा । अप्ङगत् भएक् व्यनति र नतिक् 
पररव्रल्ई गररबीब्ट रुति गद्मा दशेको सर्वेशी र कदगो नवक्सल्ई सघ्उ पुगछ ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

लक्यहरूर् भएको प्रगनतल्ई र्पि गिमा रुखय र सह्यक गरी दईु प्रक्रक् सूचक निध्मारण 
गररएको छ । 

मुखय सूचर

१.१  नवश्व बैंकले अधय्वनधक गरे अिुस्र अनय व्यनतिको तुलि्र् अनतर्मान्रिय गररबीको 
रेख्रुनि रहके् र कदिको १.२५ डलरभनद् कर खचमार् िीनवक् चल्इरहके् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको अिुप्त ।
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आ्गामी १० वष्कमा प्रा्ि ्गररने लक्य

लक्य १. (क) : अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई चरर गररबीको अवसथ्ब्ट 
रुति गिषे । 

लक्य १. (ख) : क्र गिषे उरेर भएक्, 
क्र गिमा च्हिे व् सके् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूक् ल्नग क्र र रोिग्री वृनद्ध  
गिषे ।

लक्य १. (ग) : सरक्रले लग्िी गिषे 
व्य्वस्नयक त्नलर र अनय रोिग्रीर् 
सहयोग पुग्ेख्लक् क्यमारिरहरूर् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सहभ्नगत् 
बढ्उिे ।

१.२  अनय व्यनतिको तुलि्र् रोिग्रीर् 
अप्ङत् भएक् व्यनतिहरूको 
सहभ्नगत्को अिुप्त ।

१.३  अनय व्यनतिको तुलि्र् सरक्रले 
लग्िी गरेर सञ््लि गरेक् 
व्य्वस्नयक त्नलर र रोिग्री 
प्रवद्धमािसमबनधी क्यमारिरहरूर् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
सहभ्नगत्को अिुप्त । 

सहायर सूचर

१.४  दशेनभत्र गररबीको रेख्रुनि रहरे 
िीविय्पि गरररहके् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको अिुप्त ।

्दोस्ो अपेक्षिि पररणाम : रािनीतिर प्रकरियाहरू र तनण्कय प्रकरियाहरूमा सहभाध्गिा  
      प्रवद्ध्कन ्गनने

र्ििीनतक गनतनवनध र निणमाय प्रकरिय्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिको सहभ्नगत्ले उिीहरूल्ई 
अनय नवनभन् अनधक्रको उपयोगर् ठूलो योगद्ि गदमाछ । यस अपेनक्त पररण्र अनतगमात 
ह्नसल गिमा खोनिएको पररण्र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनय व्यनतिसरह रतद्िर् 
सहभ्गी हुि प्उिे र निव्मानचत हुि प्उिे अनधक्र हो । आग्री १० वषमार् अप्ङगत् भएक् 
रनहल् र युव्लग्यत व्य्पकर्त्र्र् नवनभन् वगमा र सरूहक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू 
र्ििीनतक प्रकरिय्हरू र सबै तहक् निणमाय प्रकरिय्र् सहभ्गी भएको हुिुपिषेछ । अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिल्ई सर्िको सर्ि सदसयक् हनैसयतर् आफि् अनधक्रहरू उपयोग गिमा, 
निमरेव्री पूर् गिमाक् स्थै नवनभन् निणमायर् सहभ्गी हुि सक्र बि्उि आवशयक पिषे 
प्रनवनधर् नवक्स गिुमापिषेछ । यसतो सुध्रक् ल्नग सरक्रक् नय्य कदिे निक्य, नवनभन् 
क्र गिषे निक्य, िीनत-निर्माण गिषे निक्य, रनत्र्लय आकदर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिले पनि 
सर्ि पहुचँ प्उि सके्गरी सहि व्त्वरण बि्उि आवशयक व्यवसथ् गिुमापिषेछ ।
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प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर

२.१  संसद ् व् तयसैको सर्ि्नतर िीनत र 
क्िुिहरू बि्उिे निक्य (नवध्नयक्) 
र् प्रनतनिनधतव गिषे अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको संखय् ।

२.२ दशेको अप्ङगत्समबनधी नवषयहरूर् 
सरनवय गिषे निक्यर् प्रनतनिनधतव गिषे 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको संखय् ।

२.३  दशेक् रनहल् सशतिीकरण र लैंनगक 
सर्ित्क् ल्नग क्र गिषे संयनत्रहरूर् 
प्रनतनिनधतव गिषे अप्ङगत् भएक् 
रनहल्को संखय् ।

२.४  दशेको र्न्रिय र्िध्िीर् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग गोप्य रतद्ि 
सुनिनचित गिमा अपि्इएक् उप्यहरू र 
रतद्िसथलसमर पुग् र रतद्ि गिमा सहि 
बि्इएक् रतद्ि केनद्रहरूको संखय् ।

सहायर सूचर

२.५ र्न्रियसतरको रननत्रपररषद ्र् प्रनतनिनधतव गिषे अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको संखय् । 

२.६ सवकोच् अद्लतर् नय्य्धीशको पदर् रहरे क्र गिषेरधये अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
संखय् ।

२.७ दशेको निव्माचिक् क्रहरू गर्उिे निक्यहरूक् ल्नग अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई 
सरेत सहि र पहुचँयुति हुिेगरी निव्माचिक् प्रकरिय्हरू बि्ई सञ््लि गिमा आवशयक 
पिषे ऐि, नियर र क्िुिहरूको उपल्धत् ।

िसे्ो अपेक्षिि पररणाम : भौतिर संरचना, साव्कितनर यािायाि, ज्ान, सूचना र  
      सञचारमा पहँुच ्बढाउने

सर्वेशी सर्िनभत्र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्र उपल्ध गर्उि भौनतक 

आ्गामी १० वष्कमा प्रा्ि ्गररने 
लक्य

लक् २. (क) ः सरक्रक् नवनभन् 
निणमाय गिषे निक्यर् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको प्रनतनिनधतव 
सुनिनचित गिषे ।

लक् २. (ख) ः र्ििीनतक प्रकरिय्हरू 
(िसतैः रतद्ि गिषे अथव् भोट कदिे, 
चुि्वर् उठिे र चुि्व लडिे, कुिै 
नवच्रको सरथमाि गिषे, दलर् आबद्ध 
हुिे, र्ििीनतक सभ्/समरेलिर् 
भ्ग नलिे आकद) र् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको सहभ्नगत्ल्ई 
सशति बि्उि उपयुति अिुकूल 
व्त्वरण निर्माण गिषे ।
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संरचि्हरू, स्वमािनिक य्त्य्तको उपयोग, सूचि् तथ् ज््ि र सञ््रर् सर्ि पहुचँ 
पुर् य्उिे कुर् एउट् रहतवपूणमा पूवमाशतमा हो । ब्टोघ्टो, स्वमािनिक सथल, खेलिे ठ्उँ, प्कमा , 
बि्र, नवद््लय, सरक्री भवि र क्य्मालयदनेख र्निसहरूले दनैिकरूपर् नवनभन् प्रयोििक् 
ल्नग उपयोग गिषे सबै भौनतक संरचि्लग्यत स्वमािनिक य्त्य्त, सूचि् तथ् सञ््रक् 
स्धि, र्धयर र प्रण्लीहरू सबै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग र सर्िक् अनय 
सबै र्निसले सर्िरूपर् उपयोग गिमा नरलिे र सके्गरी बि्इिुपिषेछ । यसत् सबै संरचि् 
र प्रण्लीर् सबैल्ई पहुचँ सुनिनचित गिमा नतिीहरूको योिि् निर्माण, िकस् तय्री, िकस् 
प्स, ढ्ँच् तय्र गिषे, बि्उिेदनेख निरनतर ररमात तथ् समभ्र गिषेसमरक् क्र अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिलग्यत सबैल्ई सहि हुिेगरी बि्इएको छ कक छैि भिी प्रभ्वक्री ि्ँच र 
निरनतर अिुगरि गररिेछ । अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग आफिो दनैिक िीविक् 
क्रहरूर् परनिभमारत् घट्उि र आफिै निणमायर् सवनिभमार िीवि ब्ँ्चि सह्यक स्रग्ी 
र समबननधत सहयोग/सेव्हरूको उपल्धत् पनि पूवमाशतमा हो । यसत् सह्यक स्रग्ीहरूको 
उतप्दि, नवतरण र यससमबनधी अधययि र अिुसनध्िल्ई प्रोतस्हि गररिेछ ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर 

३.१  दशेक् र्िध्िीर् सबैक् ल्नग पहुचँयुति भएक् सरक्री भविहरूको संखय् ।

३.२ सबैक् ल्नग पहुचँयुति अनतर्मान्रिय नवर्िसथलहरूको संखय् ।

३.३ सरक्री टेनलनभििर् सर्ि्नतररूपर् दनैिक स्ंकेनतक भ्ष्र् सरेत कदइिे 
सर्च्रको संखय् । 

३.४  पहुचँसमबनधी अनतर्मान्रिय सतरर् सवीक्र गररएको र्पदणड पूर् गरेक् वेबस्इटहरू र 
सबैक् ल्नग पहुचँयुति हुिेगरी र्नखएक् स्वमािनिक दसत्वेिहरूको संखय् । 

३.५  आवशयकत् अिुस्र सह्यक स्रग्ी प्र्प्त गिषे अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको संखय् ।

सहायर सूचर

३.६  अप्ङगत् भएक् नवज्हरू सरेतको सहभ्नगत्र् पहुचँको अवसथ्को प्रभ्वक्री ि्ँच 
र अिुगरि गिषे क्यमारिरहरू भएको । 

३.७  अनतर्मान्रियरूपर् सवीक्र गररएको र्पदणड अिुस्र सदसय दशेहरूले पनि 
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अवरोधरुति व्त्वरण 
निर्माण गिमा आवशयक पिषे 
व्धयक्री क्िुिी व्यवसथ् 
र प्र्नवनधक र्पदणडहरू 
निध्मारण गरेको र सो 
र्पदणड अिुस्र योिि् 
तथ् िकस्हरू प्स गिषे, 
सवीकृनत कदिे र तयसै 
अिुस्र क्र भए/िभएको 
अिुगरि गिषे प्रभ्वक्री 
निक्यसरेत भएको ।

३.८  स्ङकेनतक भ्ष्क् 
दोभ्षेको संखय् ।

३.९  अनतर्मान्रियरूपर् सवीक्र 
गररएको र्पदणड अिुस्र 
सदसय दशेहरूले सूचि् 
तथ् सञ््रसमबनधी 
सेव्हरू (उद्हरणक् 
ल्नग वेबस्इट) अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग 
अवरोधरुति बि्उि 
आवशयक पिषे व्धयक्री 
क्िुिी व्यवसथ् र प्र्नवनधक र्पदणडहरू निध्मारण गरेको र सो र्पदणड अिुस्र क्र 
भए/िभएको अिुगरि गिषे प्रभ्वक्री निक्यसरेत भएको ।

चौरो अपेक्षिि पररणाम : सामाष्िर सुरषिालाई ्बमलयो ्बनाउने 

एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् स्र्निक सुरक्् औपच्ररक क्ेत्रर् क्र गिषे क्रद्र र 
करमाच्रीक् ल्नग गररिे स्र्निक बीर्र् र्त्र नसनरत छ । यस क्ेत्रर् स्र्निक सुरक््क् 
क्यमारिरहरूले ठूलो ििसंखय्ल्ई सरेटि सकेको छैि । तयसर् पनि अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरू सबैभनद् पनछ परेक् छि् । तयसैले दशेहरूले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू स्र्निक 

 लक्य

लक् ३.(क) ः  सवमास्ध्रणक् ल्नग खुल् गररएक् 
सबै भौनतक संरचि् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूले पहुचँ प्र्प्त गिमा सके् व् सहि 
तररक्ले उपयोग गिमा सके्गरी बि्उिे ।

लक् ३.(ख) ः  स्वमािनिक य्त्य्त सेव्हरू 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिलग्यत सबैक् 
ल्नग प्रयोग गिमा नरलिे र पहुचँ प्र्प्त गिमा 
सके् बि्उिे ।

लक् ३.(ग) ः सबैक् ल्नग भिी उपल्ध गर्इएक् 
सूचि् तथ् सञ््रक् सेव्हरू 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिलग्यत अरू 
सबैले सहिै उपयोग गिमा नरलिे र 
रैत्रीपूणमा हुिुपिषेछ ।

लक् ३.(घ) ः सह्यक स्रग्ी प्उिुपिषे तर ह्लसमर 
िप्एक् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
संखय्को अिुप्त आध्ले कर गिषे 
। अथ्मात, तयसत् व्यनतिहरूको कूल 
ििसंखय्को कमतीर् आध् संखय्ल्ई 
सह्यक स्रग्ीहरूर् पहुचँ पुर् य्उिे ।
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सुरक््क् क्यमारिरहरूब्ट सर्ि आध्रर् ल्भ्ननवत भएक् छि् भन्े कुर् सुनिनचित  
गिुमापिषे छ । अथ्मात, तयसत् क्यमारिरर् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको सर्ि पहुचँ पुर् य्उिुपिषे  
छ । अझ अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई सर्िर् आतरनिभमार भएर ब्ँ्चि सहयोग पुग्े 
व्यनतिगत सहयोगी, दौंतरीब्ट नलिे पर्रशमालग्यतक् सेव् ध्न्सके् रूलयर् उपल्ध  
छैिि् । स्र्निक सुरक््क् क्यमारिरहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सर्िर् 
अरूसरह सहभ्गी हुिक् ल्नग तयनतकै िरुरी छि् ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर

४.१.  अनय व्यनतिको तुलि्र् सरक्रले प्रद्ि गरेक् 
सव्स्थय सय्ह्रसमबनधी सेव् व् क्यमारिरहरू 
प्रयोग गिषे अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
संखय् ।

४.२.  स्र्निक सुरक््, स्र्निक बीर् र 
स्र्निक सहयोग क्यमारिरहरूर् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूल्ई सरेरटएको अवसथ् ।

४.३.  सरक्री लग्िीर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई सवनिभमार िीवि नबत्उि 
आवशयक पिषे व्यनतिगत सहयोगी, दौंतरीब्ट 
नलिे पर्रशमालग्यतक् अनय नवनभन् क्यमारिर 
उपल्ध भएको ।

सहायर सूचर

४.४.  सरक्रले लग्िी व् ल्गू गरेक् सव्स-
प्रसव्ससमबनधी सय्ह्र क्यमारिरहरू र अनय 
सय्ह्रसमबनधी क्यमारिरहरूको संखय् ।

४.५.  र्न्रियरूपरै सरुद्यर् आध्ररत पुिःसथ्पि् क्यमारिर उपल्ध भएको ।

४.६.  अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सव्स्थय बीर् उपल्ध भएको ।

४.७.  सहयोग र सह्यक सेव्हरू िप्उिे अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको संखय्र् आएको 
करी ।

लक्य

लक् ४. (क) ः सबै प्रक्रक् सव्स्थय 
सेव्लग्यत पुिःसथ्पि्समबनधी 
सेव्र् सबै अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिको पहुचँ बढ्उिे ।

लक् ४. (ख) ः सबै स्र्निक 
सुरक््क् क्यमारिरहरूर् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूल्ई सरेटिे । 

लक् ४. (ग) ः व्यनतिगत सहयोगी 
र दौँतरीब्ट हुिे पर्रशमा िसत् 
सेव्ल्ई सशति र प्रभ्वक्री 
बि्उिे त्कक गमभीर र बहु-
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई 
सरुद्यर् सवनिभमार भएर ब्ँ्चि 
सहयोग पुगोस् ।
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पाँचौं अपेक्षिि पररणाम : अपाङ्गिा भएरा ्बाल्बामलरारा लाध्ग समयमै हसिषिेप  
      र मशषिा

तुलि्तरकरूपर् बौनद्धक अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्र्नथ धेरै उपेक्् र हले् हुिेगरेको  
छ । तयसत् ब्लब्नलक् धेरैिसो गरीब पररव्रर् रहके् छि् । एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् 
ठूलो संखय्र् अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक् सरयरै प्उिुपिषे पुिःसथ्पि्लग्यत अनय 
सेव् र नशक््ब्ट बनञ्त रहके् छि् । 

नशशुहरूको उच्इ, विि र श्रीररक वृनद्ध अवसथ्को नियनरत ि्ँच गिुमा िनत िरूरी 
छ तयनत िै उिीहरूको उरेर अिुस्र हुिुपिषे र्िनसक व् अनय नवक्सर् भइरहकेो 
पररवतमािब्रेर् सरयरै थ्ह् प्उिु िरूरी हुनछ । ब्लब्नलक्को सरग् नवक्सर् 
भइरहकेो कढल्इको पनहच्ि सरयरै भइसकेपनछ उिीहरूको समभव हुिसके् सरग् नवक्सक् 
ल्नग आवशयक कदरहरू च्लिु आवशयक हुनछ । यस अनतगमात आवशयक सय्ह्र-सुस्र, 
उतप्रेरण्, प्र्रनमभक ब्ल नवक्स अथव् नवद््लय ि्िु पनहल् नसक्उिुपिषे कुर्हरू  
पछमाि् । शुरुकै अवसथ्र् ब्लब्नलक्को र्िनसक र श्रीररक नवक्सक् ल्नग गररिे 
ल्ग्िीले कदिे प्रनतफल तयसपनछ गररिे लग्िीको भनद् जय्द् हुनछ । प्र्रनमभक ब्ल 
नवक्सक् क्यमारिरर् यकद सरक्री प्रनतबद्धत् रह्ो भिे ब्लब्नलक्को नवक्सर् निकै 
रहतवपूणमा प्रनतफल प्र्प्त गिमा सककनछ । 

अझ सरक्रले अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्ले 
आफू बसेकै सरुद्यर् अनय ब्लब्नलक्सरह 
सर्ि आध्रर् प्र्थनरक र र्धयनरक नशक््र् 
पहुचँ प्एक् छि् भन्े कुर् सुनिनचित गिुमापछमा । यस 
प्रकरिय्र् पररव्र र स्झेद्रहरूको सरेत संलग्त् 
अझ रहतवपूणमा हुिेगछमा ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर
५.१  प्र्रनमभक ब्ल नवक्सक् क्यमारिरहरूर् 

सरेरटएक् अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्को संखय् ।

५.२  अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्को नवद््लयको प्र्थनरक तहर् भि्मा हुिे दर ।

५.३  अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्को नवद््लयको र्धयनरक तहर् भि्मा हुिे दर ।

लक्य

लक् ५.(क). अप्ङगत् भएक् 
ब्लब्नलक्क् ल्नग सरयरै 
पनहच्ि गिषे र सरयरै हसतक्ेप गिषे 
उपयुति उप्यहरू निध्मारण गिषे ।

लक् ५.(ख). अप्ङगत् भएक् 
ब्लब्नलक् र अप्ङगत् िभएक् 
ब्लब्नलक्को नवद््लय भि्मा 
दरर् भएको फरकल्ई आध् कर 
गिषे ।
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सहायर सूचर
५.४  बच््र् अप्ङगत् पनहच्ि गिषे र अप्ङगत् भएक् ब्लब्नलक्क् अनधक्रसमबनधी 

आवशयक ि्िक्रीसनहतक् िनरपूवमा र बच्् गभमार् आइसकेपनछ कदइिे सय्ह्र, सेव्-
सुनवध्हरूको संखय् ।

५.५  स्ङकेनतक भ्ष्र् प्रनशक्ण प्उिे बनहर् ब्लब्नलक्को संखय् ।

५.६  पहुचँयुति शैनक्क स्रग्ीहरू प्रयोग गरी नशक्् नलिे दनृष्टनवहीि ब्लब्नलक्को संखय् ।

५.७  उपयुति सह्यक स्रग्ी, लनचलो र आवशयकत्र् आध्ररत प्ठ्रिर, पहुचँुति र उपयुति 
नशक्ण नसक्इ नवनध, उपयुति शैनक्क स्रग्ीहरूको उपयोग भई नसककरहके् बौनद्धक 
अप्ङगत् भएक्, अरटजरब्ट प्रभ्नवत, नसक्इर् सुसतत् भएक् ब्लब्नलक्को 
संखय् ।

छैठौँ अपेक्षिि पररणाम : लैंध्गर समानिा र महहला सश्िीररण सुतनष्शचि ्गनने

अप्ङगत् भएक् रनहल् र केटीहरूले नवनभन् प्रक्रक् नवभेद र दवु्यमावह्रहरूको स्रि् 
गिुमापरेको छ । अलगय्उिे प्रवृनति र हरेच्ह गिषेसँगको परनिभमारत्ले उिीहरूल्ई एच.आइ.भी. 
सङरिरणको िोनखर, गभ्मावसथ्र् बच्् व् आर्को रृतयु हुिे लग्यत अझ धेरै हहसं्, शोषण 
र दवु्यमावह्रको िोनखरर् प्रेको छ । रूलध्रक् लैंनगक सर्ित्समबनधी क्यमारिरहरूर् 
अप्ङगत् भएक् रनहल् सरेरटएक् छैिि् । यौि तथ् प्रििि सव्स्थय र स्र्नय सव्स्थय 
सय्ह्रसमबनधी सूचि्हरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग पहुचँयुति भ्ष् र ढ्ँच्र्  
छैिि् । तसथमा, यस दशकको प्रनतज्् तबर्त्र पूर् भएको हुिेछ, िब अप्ङगत् भएक् रनहल् 
र केटीहरू नवक्सक् सर्ि र सकरिय सहभ्गी हुिेछि् ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर

६.१  लैनङगकत् र रनहल् सशतिीकरणसमबनधी क्यमायोिि्हरूर् अप्ङगत् भएक् 
रनहल्को सहभ्नगत् प्रवद्धमाि गर्उिे दशेको संखय् ।

६.२  दशेको संसद ्व् सोसरहको र्जयको निक्यर् अप्ङगत् भएक् रनहल्ले प्रनतनिनधतव 
गरेको नसट संखय् ।

६.३  अप्ङगत् िभएक् रनहल्को तुलि्र् सरक्र र ि्गररक सर्िद्व्र् सञ््लि गररएक् 
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यौि तथ् प्रििि सव्स्थयसमबनधी 
सेव्हरूर् पहुचँ प्र्प्त गरेक् 
अप्ङगत् भएक् रनहल् र केटीको 
संखय् । 

६.४  अप्ङगत् भएक् रनहल् र केटीर्नथ 
हुिे यौि दवु्यमावह्र र शोषणलग्यत 
हहसं् उनरूलि व् यससँग समबननधत 
सरक्र तथ् अनय नवनभन् निक्यले 
सञ््लि गरेक् क्यमारिरको संखय् ।

६.५  कुिै पनि प्रक्रक् हहसं् व् 
दवु्यमावह्रव्ट पीनडत अप्ङगत् 
भएक् रनहल् तथ् केटीहरूल्ई 
पुिःसथ्पि्, सहयोग तथ् आवशयक 
हरेच्ह गिमा सरक्र तथ् समबननधत 
निक्यहरूले सञ््लि गरेक् 
क्यमारिरको संखय् ।

सािौँ अपेक्षिि पररणाम : अपाङ्गिा समावेशी ववप्द िोखखम नयूनीररण र  
       वयवसरापन

एनसय् प्रश्नत क्ेत्र िलव्यु पररवतमािलग्यत नवनभन् नवपदहरूब्ट धेरै िक्र्तरक प्रभ्व 
पिषे क्ेत्र हो । नवपद िोनखर नयूिीकरण तथ् व्यवसथ्पिक् िीनत, योिि् तथ् क्यमारिरहरूर् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई अलगय्उिे गररएक् क्रणले उिीहरू लग्यत अनय िोनखरर् 
रहके् सरूह यसत् नवपदक् घटि्र् रृतयु, चोटपटक र थप श्रीररक व् र्िनसक क्नतको 
नशक्र हुिे िोनखर अतयनधकर्त्र्र् हुनछ । यसत् नवनभन् नवषयर् सरक्रले ििनहतक् 
ल्नग ि्री गिषे सनदशेहरू अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग पहुचँयुति ढ्ँच्र् हुदँिैि् । 
िसतै ः स्ङकेनतक भ्ष्, ब्ेल, सङकेत व् सरल र बुनझिे नचत्रहरूको प्रयोग गररंदिैि् । यसैगरी 
आकनसरक द्व्र (ढोक्) हरू, आकनसरक अवसथ्र् निर्माण गररिे असथ्यी नसनवर र सेव्-
सुनवध् पनि अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग पहुचँयुति हुदँिैि् । नवपदको अवसथ् आउिु 
पनहले गिुमापिषे तय्रीक् ब्रेर् नसक्इिे क्यमारिरहरूर् निरनतररूपर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई पनि सर्वेश गररयो भिे उिीहरूर्नथ नवपदब्ट हुिे क्नत नयूि गिमा सककनछ 

लक्य

लक् ६. (क) ः रूलध्रक् नवक्सक् 
अवसरहरूर् अप्ङगत् भएक् रनहल् र 
केटीहरूल्ई सर्ि अवसर कदिे ।

लक् ६. (ख) ः सरक्रक् निणमाय गिषे 
निक्यहरूर् अप्ङगत् भएक् रनहल्को 
प्रनतनिनधतव गर्उिे ।

लक् ६. (ग) ः अप्ङगत् िभएक् रनहल् 
र केटीहरूसरह सर्ि आध्रर् अप्ङगत् 
भएक् रनहल् र केटीहरूल्ई यौि तथ् 
प्रििि सव्स्थयसमबनधी सेव्हरूर् सर्ि 
पहुचँ हुिेछ । 

लक् ६. (घ) ः अप्ङगत् भएक् रनहल् र 
केटीहरूल्ई हहसं् र दवु्यमावह्रब्ट संरक्ण 
कदिे उप्यहरू वृनद्ध गिषे । 
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। भौनतक संरचि्हरूल्ई अप्ङगत्रैत्री बि्इएको खणडर् पनि नवपद व्यवसथ्पिब्ट हुिे 
क्नत कर गिमा सककनछ ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर

७.१.  अप्ङगत् सर्वेशी नवपद िोनखर 
नयूिीकरण योिि् तय्र गररएको ।

७.२.  नवनभन् सेव्सँग समबननधत करमाच्रीहरूल्ई 
अप्ङगत् सर्वेशी त्नलरहरू प्रद्ि 
गररएको ।

७.३.  अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग पहुचँ 
पुग्ेगरी बि्इएक् नवपद व्यवसथ्पिक् ल्नग तय्र गररिे नसनवरको संखय् ।

सहायर सूचर

७.४.  नवपदक् क्रणले र्ररएक् व् गमभीर रूपर् चोटपटक ल्गेक् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको संखय् ।

७.५.  नवपद व्यवसथ्पिको अवसथ्र् अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई रिोस्र्निक 
पर्रशमा गिमा सके् करमाच्रीको उपल्धत् ।

७.६.  नवपद व्यवसथ्पिक् ल्नग तय्री गद्मा र नवपद व् नवपदपनछको अवसथ्र् अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सह्यक स्रग्ी र सहयोगी प्रनवनधको उपल्धत् ।

आठौँ अपेक्षिि पररणाम : ववशवसनीय र िुलनायोगय अपाङ्गिासम्बनिी   
      ि्थयाङरमा सुिार लयाउने

अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूल्ई प्र्य लुक्एर र्ख्े, उिीहरूक् कुर् िसुनििे र उिीहरूल्ई 
गणि् िगररिे गररनछ । पनछलल् वषमाहरूर् एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको गणि् गिषे रिरर् दशेहरूले अवलमबि गिषे "अप्ङगत्" र "अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरू" को पररभ्ष्र् धेरै नवनवधत् रहकेो छ । एनसय् प्रश्नत क्ेत्रर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनति र उिीहरूको स्र्निक, आरथमाक अवसथ्क् ब्रेर् व्सतनवक त्थय्ङक र सूचि् आउिु 
िरूरी छ । अप्ङगत्समबनधी त्थय्ङक र सूचि्ले व्सतनवकत्र् आध्ररत रहरे अप्ङगत् 

लक्य

७. (क) ः अप्ङगत् सर्वेशी नवपद 
िोनखर नयूिीकरण योिि्ल्ई सबल 
बि्उिे ।

७. (ख) ः िोनखर व् नवपदक् 
अवसथ्हरूर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई सरयरै र उपयुति सहयोग 
पुर् य्उिे उप्यहरू क्य्मानवयिल्ई 
सबल बि्उिे ।
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भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रसमबनधी िीनतहरू बि्उि सनिलो बि्उँछ । यो दशकले 
अप्ङगत्समबनधी त्थय्ङक र सूचि् सङकलि गिषे एउट् अवसर प्रद्ि गरेको छ ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर

८.१. International Classification of 
Functioning Disability and Health (ICF) 
अिुस्र नलङग, ि्त, उरेर र स्र्निक तथ् 
आरथमाक अवसथ्सरेत दनेखिेगरी अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूको त्थय्ङक ।

८.२. इन्चयोि रणिीनतले तय गरेक् अपेनक्त पररण्र 
र लक्यहरू प्र्नप्तको अवसथ् र्पि गिमा एनसय् 
प्रश्नत क्ेत्रर् सि् २०१७ को रधयसमरर् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको त्थय्ङक र्ख्े 
सरक्रहरूको संखय् ।

८.३.  रूलध्रक् नवक्स क्यमारिरहरू र सव्स्थय तथ् 
यौि तथ् प्रििि सव्स्थयलग्यतक् सरक्रक् 
क्यमारिरहरूर् अप्ङगत् भएक् रनहल् तथ् केटीहरूको नवसतृत त्थय्ङक उपल्ध 
भएको ।

नवौँ अपेक्षिि पररणाम : अपाङ्गिा भएरा वयष््िहरूरो अधिरारसम्बनिी  
     महासष्निलाई अनुमो्दन ्गराउने र यस अनुरूल राजयरा  
     तनयम र रानुनी प्राविानहरूमा पररवि्कन लयाउने   
     रामलाई तिब्रिा ह्दने

अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी रह्सननध अप्ङगत्समबनधी पनहलो 
अनतर्मान्रिय क्िुिी दसत्वेि हो, िसले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रको संरक्ण, 
समर्ि र पररपूरतमाक् ल्नग नवसतृत अवध्रण् र उप्यहरू प्रद्ि गछमा । रह्सननधले अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूल्ई दय्क् प्त्रको रूपर् िभएर अनधक्र ध्रकक् रूपर् सशति  
बि्उँछ । इसकय्प क्ेत्रले रह्सननधको रसयौद् निर्माण गिषे चरणर् निकै सकरिय र ऐनतह्नसक 
भूनरक् निव्माह गरेको नथयो । अकटुबर ३०, २०१२ समरर् संस्रक् १२६ दशेले यस 
रह्सननधल्ई अिुरोदि गररसकेक् छि् भिे १५४ दशेले यसर् हसत्क्र गररसकेक् छि् । 
यसरधये एनसय् प्रश्नत क्ेत्रक् ३५ दशेले यसर् हसत्क्र गरेक् छि् भिे २५ दशेले यसल्ई 

लक्य

८. (क) ः अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूल्ई पहुचँयुति र 
अनतर्मान्रियसतरर् तुलि् गिमा 
योगय हुिेगरी अप्ङगत्समबनधी 
त्थय्ङक सङकलि गिषे र सबैल्ई 
ि्िक्री गर्उिे ।

८. (ख) ः सि् २०१७ को 
रधयसमरर् इन्चयोि रणिीनतले 
तय गरेक् अपेनक्त पररण्र 
र लक्हरूर् भएको प्रगनत 
र्पि गिषे स्ोतको रूपर् 
अप्ङगत्समबनधी नवश्वसिीय 
त्थय्ङक लय्इसके् ।
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अिुरोदि पनि गररसकेक् छि् ।

प्र्गति मापन ्गन्करा लाध्ग सूचर

मुखय सूचर

९.१.  रह्सननध अिुरोदि गिषे दशेको संखय् ।

९.२.  अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्र 
संरक्ण र संवद्धमाि गिमा नवभेदहरू नवरूद्धक् 
क्िुिी प्र्वध्िहरूको उपल्धत् । 

सहायर सूचर

९.३.  रह्सननधको ऐन्चछक आलेख अिुरोदि 
गिषे एनसय् प्रश्नत क्ेत्रक् दशेको संखय् 
।

९.४.  हट्इएक् व् संशोधि गररएक् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूर्नथ प्रतयक् 
तथ् अप्रतयक् रूपर् नवभेद हुिेख्लक् 
क्िुिी व्यवसथ्को संखय् ।

्दशौँ अपेक्षिि पररणाम : षिेत्रीय, अनिरषिेत्रीय र उपषिेत्रीय सहराय्करो ववरास ्गनने

एनसय् प्रश्नत क्ेत्रक् ल्नग नवगतक् दईु दशकर् गररएक् क्रको अिुभवले नवशेष गरेर 
र्म्् अभय्स र नसक्इहरूको आद्ि प्रद्ि र िय्ँ आनवषक्र गररएक् कुर्हरूको आद्ि 
प्रद्िर्फमा त क्ेत्रीय, अनतरक्ेत्रीय र उपक्ेत्रीयसतरको सहक्यमाको रहतवल्ई दश्माएको छ । सि् 
२०११ को नडसेमबरर् अिुद्ि प्रभ्वक्ररत्र् चौथो उच्सतरीय रञ्ले अवलमबि गरेको 
"प्रभ्वक्री नवक्स सहक्यमाक् ल्नग बुस्ि स्झेद्री" ले प्रभ्वक्री नवक्सक् ल्नग 
सहक्यमाक् आध्रहरू तय्र गिमा अप्ङगत्को सव्लर् गररएक् अनतर्मान्रिय प्रनतबद्धत्हरूको 
रहतवल्ई र्नयत् कदएको छ । ि्गररक सर्ि र नििी क्ेत्रले अप्ङगत् अनधक्रक् क्ेत्रर् 
इन्चयोि रणिीनतले तय गरेक् अपेनक्त पररण्र र लक्यहरू ह्नसल गिमा िवीि र नसिमाि्तरक 
अवध्रण्हरू लय्उि रुखय सहिकत्माको भूनरक् खेलि सकछ । 

एनसय् प्रश्नत क्ेत्रर् अझै धेरै ल्रो सरयसमर स्रि् गिुमापिषे चुिौती छि् । द्वनद्वपनछक् 
अवसथ्हरू, िसतै ः िनरिरुनि र्नखएक् व् बेव्ररसे अवसथ्र् रहके् नवषफोटक पद्थमाहरू 

लक्य

९.(क) ः यस दशकको रधयसमरर् 
(२०१७) यस एनसय् तथ् प्रश्नत 
क्ेत्रक् थप १० वट् दशेले रह्सननधल्ई 
अिुरोदि गिषेछि् र यस दशकको 
अनतयसमर (२०२२) र् थप अरू १० 
दशेले रह्सननधल्ई अिुरोदि गिषेछि् ।

९.(ख). ः क्िुिी प्र्वध्िहरूल्ई 
रह्सननध अिुकूल बि्उिे रिरर् र्न्रिय 
क्िुिहरूर् नवभेद नवरूद्धक् प्र्वध्ि 
र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको 
अनधक्र संरक्ण र संवद्धमाि गिमा आवशयक 
पिषे प्र्नवनधक र्पदणड र उप्यहरू 
सर्वेश गिषे । प्रतयक् व् अप्रतयक् रूपर् 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूप्रनत नवभेद 
हुिेख्लक् सबै क्िुिी प्र्वध्िर् 
संशोधि गिषे ।
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पनडकएर व् युद्धले छ्डके् अनय प्रभ्वहरूक् क्रण अप्ङगत् हुिे कुर् र िीविय्पिसँग 
िोनडएक् चुिौतीहरूल्ई निरनतरत् कदइरहकेो छ । यस दशकले यसत् चुिौतीको स्रि् गिमा 
अनतर्मान्रिय सहक्यमा बढ्उि र्म्ो अवसर प्रद्ि गरेको छ ।

प्र्गति मापन ्गनने सूचर

मुखय सूचर

१०.१.  सरक्र तथ् अनय द्त्हरूब्ट Asia-Pacific Multi Donor Trust Fund र अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग एनसय् तथ् प्रश्नत दशक, सि् २०१३-२०२२ को 
रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिक् ल्नग गररएक् पहल 
र निध्मारण गररएक् क्यमारिर क्य्मानवयिक् ल्नग गररएको व्रषमाक सहयोग व् 
योगद्ि । 

१०.२.  Asia-Pacific Multi Donor Trust Fund र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग 
एनसय् तथ् प्रश्नत दशक, सि् २०१३-२०२२ को रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र 
इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिक् ल्नग गररएक् पहल र निध्मारण गररएक् क्यमारिर 
क्य्मानवयिक् ल्नग योगद्ि गिषे द्त्को संखय् ।

१०.३.  सरक्र तथ् अनय द्त्ले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग एनसय् तथ् 
प्रश्नत दशक, सि् २०१३-२०२२ को रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र इन्चयोि 
रणिीनत क्य्मानवयिक् ल्नग सवेन्चछकरूपर् गरेको व्रषमाक सहयोग व्  
योगद्ि ।

१०.४.  अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग एनसय् तथ् प्रश्नत दशक, सि् २०१३-२०२२ 
को रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिल्ई सहयोग गिषे दनक्ण-
दनक्णबीचको सहक्यमालग्यत क्ेत्रीय सहक्यमासमबनधी क्यमारिरहरू भएक् संयुति 
र््रिसंघीय निक्यको संखय् ।

१०.५.  अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग एनसय् तथ् प्रश्नत दशक, सि् २०१३-२०२२ 
को रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयिल्ई सहयोग गिषे दनक्ण-
दनक्णबीचको सहक्यमालग्यत क्ेत्रीय सहक्यमासमबनधी क्यमारिर भएक् उपक्ेत्रीय 
अनतरसरक्री निक्यको संखय् ।

१०.६.  दक्ीण-दनक्णबीचको सहक्यमालग्यत क्ेत्रीय तथ् उपक्ेत्रीय पररयोिि्को संखय्, 
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िसर् अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत 
दशक, सि् २०१३-२०२२ 
को रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र 
इन्चयोि रणिीनत क्य्मानवयि गिमा 
अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले 
सञ््लि गरेक् र उिीहरूक् 
ल्नग सञ््लि भइरहके् 
संसथ्हरुको सहभ्नगत् ।

१०.७.  रह्सननधको अिुरोदि र 
क्य्मानवयिक् ल्नग सहयोगी 
एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रर् 
क्र गरररहके् नवक्ससमबनधी 
स्झेद्र निक्यको संखय्, िसको 
क्य्मादशे, िीनत, क्यमायोिि् र 
अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सक् 
ल्नग पूणमा सररपमात र र्म्ो अिुभव 
भएको समपकमा  व्यनति भएको  
होस् ।

१०.८.  अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी रह्सननध क्य्मानवयिक् ल्नग 
र््रिसंघीय प्ँचवट् क्ेत्रीय आयोगक् संयुति करिय्कल्पको संखय् ।

१०.९.  एनसय् तथ् प्र्श्नत क्ेत्रर् इसकय्प व् अनय निक्यले अप्ङगत्क् नवषयर् 
र तयसर् पनि नवशेष गरेर अप्ङगत्को ICF अवध्रण्र् त्नलर कदएक् 
त्थय्ङकनवदको संखय् ।

१०.१०.  संयुति र््रिसंघक् सदसय दशे व् क्ेत्रीयसतरक् नवक्स सहयोगसमबनधी क्यमायोिि्को 
संखय्, िसले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् अनधक्रल्ई नवनभन् दशे अनतगमातक् 
र््रिसंघीय क्यमारिरहरूर् सर्वेश गिमा बि्इएको र््रिसंघीय नवक्स सरूहको 
र्गमानिदषेशि अिुकूल अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सल्ई समबोधि गछमा ।

 लक्य

• इसकय्पले व्यवसथ्पि गरेको Asia-Pacific 
Multi Donor Trust Fund र अप्ङगत् 
भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग एनसय् तथ् 
प्रश्नत दशक, सि् २०१३-२०२२ को रनत्री 
सतरीय घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत 
क्य्मानवयिक् ल्नग गररएक् पहल र 
निध्मारण गररएक् क्यमारिरहरूर् सहयोग 
तथ् योगद्ि गिषे ।

• एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् नवक्स स्झेद्र 
निक्यहरूले आफि् अप्ङगत् सर्वेशी 
िीनत र क्यमारिरहरूल्ई सबल बि्उिे ।

• र््रिसंघक् क्ेत्रीय आयोगहरूले 
अप्ङगत्को सव्ल र अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूक् अनधक्रसमबनधी रह्सननधको 
क्य्मानवयिसँग समबननधत र्म्् अभय्स र 
अिुभवहरुको अनतरक्ेत्रीय आद्ि प्रद्िल्ई 
सबल बि्उिे ।
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इन्चयोन रणनीतिलाई प्रभावरारीरूपमा 
राया्कनवयन ्गनने पद्धति

राष्ट्रियसिरमा अपानाइने ववधि

• अप्ङगत्को सव्लर् क्र गिमा सबै समबननधत सरोक्रव्ल्को प्रनतनिनधतव हुिेगरी 
र्न्रियसतरको सरनवय गिषे संयनत्र निर्माण गिषे ।

• यसभनद् पनहलेक् एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रक् दशकहरूर् पनि नवनभन् दशेर् यसत् 
संयनत्र गठि भएक् छि् । ती निक्यले यो रणिीनत क्य्मानवयिक् ल्नग नवनभन् 
सरोक्रव्ल् निक्यसँग सरनवय गिषे द्नयतव नलिुपछमा ।

• अप्ङगत्समबनधी र्न्रियसतरको सरनवय गिषे संयनत्रको सहयोगर् दशेको 
त्थय्ङकसमबनधी क्र गिषे र्न्रिय निक्यले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् आध्रभूत 
त्थय्ङक र्ख् रुखय निक्यको रूपर् क्र गिुमापछमा ।

• अप्ङगत्समबनधी र्न्रियसतरर् सरनवय गिषे निक्यले तल उललेख गररएक् सरेत 
क्र गिुमापछमा ।

• सरक्रक् नवनभन् नवषयगत रनत्र्लय र नवभ्ग, संसथ्हरू, अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूले सञ््लि गरेक् संसथ्, अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् ल्नग सञ््लि 
गररएक् संसथ्, पररव्रक् सहयोगी निक्य, अनभभ्वकहरूक् संसथ्, अधययि 
तथ् अिुसनध्ि गिषे निक्य र नििी क्ेत्रक् निक्यहरूल्ई क्ेत्रीय र र्न्रिय दवुै 
तहर् सहभ्गी गर्ई पररच्लि गिषे ।

• इन्चयोि रणिीनतले तय गरेक् अपेनक्त पररण्र र लक्यहरू ह्नसल गिमा क्यमायोिि् 
तय्र गिषे, क्य्मानवयिको अिुगरि गिषे र प्रनतवेदि पेश गिषे ।
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• इन्चयोि रणिीनतल्ई र्न्रिय भ्ष्र् अिुव्द गिषे र सबैको पहुचँ पुग्े ढ्ँच्र् 
उपल्ध गर्उिे र सबै तह एवं क्ेत्रर् तयसको व्य्पक प्रच्र गिषे । 

• र्न्रिय तथ् क्ेत्रीय तहर् अनधक्रल्ई व्सतनवक व्यवह्रर् उत्िमा सहयोग पुग्े 
अनभय्ि दशकैभरर चल्उिे ।

• िीनत निर्माण गिषे एउट् आध्रको रूपर् अप्ङगत्समबनधी अधययि र 
अिुसनध्िहरूल्ई प्रवद्धमाि गिषे ।

• नवनभन् दशेर् रहके् संयुति र््रिसंघक् निक्यले र्न्रियसतरको सरनवयक्री 
निक्यल्ई पुि: करिय्शील व् करिय्शील बि्उि सहयोग गिषे ।

उपषिेत्रीय िहमा

• एसोनसएसि अफ स्उथ इष्ट एनसयि िेशि, इकोिोनरक को-अपरेशि अगमाि्इिेशि, 
कद प्य्सेकफक आइलय्णड फोरर एणड र स्उथ एनसयि एसोनसएसि फर ररििल 
को-अपरेशि िसत् उपक्ेत्रीय अनतर सरक्री निक्यहरूले आफि् क्य्मादशेहरूर् 
अप्ङगत् सर्वेशी िीनत र क्यमारिरहरूल्ई सर्वेश गरी इन्चयोि रणिीनत र 
रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र क्य्मानवयिल्ई गनतशील बि्उि रहतवपूणमा भूनरक् निव्माह 
गिुमापिषेछ ।

• इसकय्पको सनचव्लयले अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत दशक, 
सि् २०१३-२०२२ ल्ई प्रवद्धमाि गिमा उपक्ेत्रीय र अनतर उपक्ेत्रीय सहक्यमार् सहयोग 
गिषेछ । यसक् ल्नग उपक्ेत्रीय अनतर सरक्री निक्यहरूसँग स्झेद्री गिषेछ । यसो 
गद्मा अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सल्ई प्रवद्धमाि गिमा यसक् क्ेत्रीय निक्यहरूले सहयोग 
गरेक् उतिर तथ् रधयएनसय्, पूवमी तथ् उतिर-पूवमी एनसय्, प्रश्नत क्ेत्र र दनक्ण 
तथ् दक्ीण-पनचिर एनसय्क् उप-क्ेत्रीय क्य्मालयहरूको सकरिय सहभ्नगत्ल्ई स्थ 
नलिुपछमा ।

षिेत्रीय िहमा 

• इसकय्पक् सदसयहरूले आफि् स्र्निक नवक्ससँग समबननधत सनरनत व् सोसरहक् 
निक्यक् नियनरत सत्र व् बैठकर् इन्चयोि रणिीनत र रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र 
क्य्मानवयिको प्रगनत, चुिौती र र्म्् अभय्सब्रेर् छलफल गिषेछि् । यसत् बैठक व् 
सत्रर् ि्गररक सर्िक् संसथ्हरूको सहभ्नगत्ल्ई अनभप्रेररत गररिेछ ।
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• अप्ङत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रीय दशक, सि् २०१३-२०२२ 
क् ल्नग क्ेत्रीय क्यमादल गठि गररिेछ । तयो क्यमादलले यसको दस वषमाभरर प्रभ्वक्री 
क्य्मानवयिक् ल्नग सहयोग गिषेछ । यसको क्र इसकय्पक् सदसय र समबद्ध 
सदसयहरूल्ई आवशयकत् अिुस्र रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र र इन्चयोि रणिीनत 
क्य्मानवयिक् ल्नग सलल्ह कदिेर् केननद्रत हुिेछ ।

• इसकय्पको सनचव्लयले रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र तथ् इन्चयोि रणिीत क्य्मानवयिक् 
ल्नग नवश्ेषण्तरक क्रहरू गिषे र सरक्रहरूल्ई प्र्नवनधक सहयोग प्रद्ि गिषे क्र 
गिषेछ । नवशेष गरेर यसले नवनभन् दशेर् रहके् र््रिसंघीय निक्यसँग दहे्यबरोनिर 
सहक्यमा गिषेछ ः

• अनधक्रल्ई व्सतनवक व्यवह्रर् उत्िषे अनभय्ि (Make the Rights Real 

Campaign) ल्ई प्रवद्धमाि गिमा र अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्रसमबनधी 
रह्सननध अिुकूल क्िुिर् संशोधि गिमा सरक्रहरूल्ई सहयोग गिषे । 

• सदसय र सह-सदसयहरूबीच अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको अनधक्र प्रवद्धमािक् 
ल्नग गररएक् अप्ङगत् सर्वेशी नवक्सक् र्म्् अभय्स र र्न्रिय अिुभवहरू 
आद्ि प्रद्िको रिरल्ई प्रवद्धमाि गिषे । सँग सँगै अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूक् 
अनधक्रसमबनधी रह्सननधको प्रवद्धमािक् ल्नग नवध्नयक् र प्रश्सनिक 
निक्यहरूबीच पनि अिुभव आद्ि प्रद्ि गर्उिे ।

• प्रगनतसमबनधी सूचि्हरू सङकलि गिषे र अप्ङगत्समबनधी त्थय्ङकको 
नवक्सर् सहयोग गिषे ।

• अप्ङगत् सर्वेशी नवक्स प्रवद्धमाि गिमा सदसय र सह-सदसयहरूको क्रत् 
नवक्सर् सहयोग गिषे ।

• ि्गररक सर्िक् संसथ्हरू र नवशेष गरेर अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले सञ््लि 
गरेक् संसथ्हरूल्ई स्थर् नलएर क्र गिषे र उिीहरूल्ई सरोक्रव्ल्हरूसँग 
गररिे अनतरकरिय् र छलफलक् ल्नग क्ेत्रीय रञ् उपल्ध गर्उिे ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरू व् नतिक् प्रनतनिनध संसथ्हरूको सशतिीकरण र 
अवरोधरुति सर्वेशी सर्ि प्रवद्धमािक् ल्नग पनहलो एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रीय 
दशकको सरयर् सथ्पि् भएको अप्ङगत्समबनधी एनसय् प्रश्नत नवक्स केनद्र 
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(The Asia-Pacific Development Centre on Disability) ल्ई अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिहरूको क्रत् नवक्सल्ई निरनतरत् कदि र अप्ङगत्रैत्री वसतु तथ् 
सेव्, रोिग्रीक् अवसर, उद्रशीलत् नवक्सल्ई प्रवद्धमाि गिषेख्लको सर्वेशी 
व्यवस्यप्रनत नििी क्ेत्रको संलग्त्र् नवशेष धय्ि केननद्रत गददै बहुक्ेत्रीय सहक्यमा 
प्रवद्धमाि गिषे क्रर् संलग् गर्उिे ।

• अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूको एनसय् तथ् प्रश्नत क्ेत्रीय दशक अनतगमातको 
रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र, सि् २०१३-२०२२ तथ् इन्चयोि रणिीनतको सफल 
क्य्मानवयिर् सहयोग गिमा गणतनत्र कोररय् सरक्रको पहलर् कोररय्रै 
सथ्पि् गररएको "अनधक्रल्ई व्सतनवक व्यवह्रर् उत्िषे कोष" (Make the 

Rights Real Fund) ल्ई आरनत्रण गिषे ।

• ि्गररक सर्िक् संसथ् र नतिर् पनि नवशेष गरेर अप्ङगत् भएक् व्यनतिहरूले 
सञ््लि गरेक् संसथ्हरूल्ई रनत्रीसतरीय घोषण्पत्र तथ् इन्चयोि रणिीनत 
क्य्मानवयिक् ल्नग सहभ्गी गर्इिेछ र दशकभरर िै अप्ङगत् भएक् 
व्यनतिक् अपेक्् र आवशयकत्हरूप्रनतको निरनतर समबोधिल्ई प्रवद्धमाि गररिेछ ।


