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तऩाई मु.एन. ईनेवरको वेवसाईिभा भहासश्चन्द्धको ऩूणन दस्तावेज प्राप्त गनन सक्नु हुन्द्छ ।
www.un.org/disabilities/
भहासश्चन्द्ध ऩूणन दस्तावेजको नाभ सससससससस सससस सससससससससससस सससससस सससससससस ससससससस सससससससससससस
सससससससस हो । मसराई तऩाईहररे अऩाङ्गता अधधकाय सम्फन्द्धी सॊमुि याष्ट्रसॊधघम भहासन्द्धी बन्द्ने गये को ऩधन
दे ख्ु वा सुन्द्नु बएको होरा
मस सॊस्कयणको ऩृष ्ठ ३ य ४ भा मसभा के के छ बन्द्ने कुयाको फुॉदागत ष्टववयण छ ।
सससस स
सस सससससससससससस
मो सम्झौताऩत्ररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई ऩधन अन्द्म नागरयक सयह अधधकाय यहे को धनश्चित गनन दे शहररे
के गनुन ऩछन बन्द्ने कुया तम गरयटदएको छ ।
सससस स
ससससससससस सस सस सससससससस स
 सससससस बन्द्नारे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई कुयाकानी गनन य सूचनाराई फुझ्न सघाउने ष्टवधधराई जनाउॉ दछ
। उदाहयणका राधग कम्प्मुिय, सयरीकृ त ऩाठ्म सभाग्री वा ब्रेर..........,
 ससससस बन्द्नारे असभान व्मवहाय गरयनु वा तऩाईराई अऩाङ्गता बएकै कायण आवश्मक ऩनन ऩरयवतननहरू
नगरयटदनु ।
 सससस बन्द्नारे कुनै ऩधन ष्टवधधरे भाधनसहररे एक आऩसभा वातधचत गनुर
न ाई
बाषा सभेत ऩदन छ ।
सससस स
ससससससस सससस
सस ससससस ससस:
 भाधनसहर आपूराई रागेको कुया छनौि गनन स्वतन्द्त्र छन ् ।
 कसैका ष्टवरद्ध बेदबाव हुने छै न ।

जनाउॉ दछ । जसभा साॉकेधतक

 अन्द्म कुनै व्मष्टि सयह अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई ऩधन सभाजभा सभावेश हुने सभान अधधकाय छ ।
 अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर जे छन ् त्मसैको सम्भान हुनेछ ।
 प्रत्मेक व्मष्टिराई सभान अवसय हुन्द्छ ।
 प्रत्मेकराई सभान ऩहुॉच हुनेछ ।

 ऩुरष य भटहराराई सभान अवसय हुनेछ ।

 अऩाङ्गता बएका फारफाधरका जे जस्तो छन ् य जसयी हुकनन्द्छन त्मसैभा ऩूणन सम्भान हुनेछ।
सससस स
ससससससस सस ससससस सससस स
सम्ऩूणन दे शहररे वास्तष्टवक रऩभै अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई सभान व्मवहाय गये को सुधनश्चित हुनै
सससससससस सस सससस सससस सससससस ससससस ससस

ऩछन ।

 धनमभ य कानून फनाएय अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई उधनहरको अधधकाय टदराउने य अनुकुर नयहे को कानून
बए त्मसराई ऩरयवतनन गनन छन ् ।

 सफै नीधतहरभा अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको सभानताको अधधकाय सभावेश गरयएको सुधनश्चित गनन छ ।
 मो सम्झौताऩत्रको ष्टवरद्व हुने गयी कुनै ऩधन काभ नगनन।

 सयकाय य धतनका धनकामहररे मस सम्झौताऩत्रभा बएका काभहर गननछन ।
 अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई कसैरे ऩधन बेदबाव नगरन बनेय उनीहररे सकेसम्भ कामन गनन छन ् ।

 सफै कुयाहर सफैरे प्रमोग गनन सटकने गयी टिजाईन गनन वा मसराई सश्चजरै ऩरयवतनन गनन सटकने छ बन्द्ने

धनश्चित गनन ।
 अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई भद्दत गनन नमाॉ प्रष्टवधध प्रमोग गनन ।
 अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई ऩहुॉचमुि सूचना टदने जसरे उनीहरराई भद्दत गननछ ।
 भाधनसहरराई मो सम्झौता ऩत्र फाये ताधरभ टदने ।

 हये क दे शहररे आफ्नो साभ्मनरे भ्माएसम्भ अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरहरको आवास धशऺा य स्वास््म सेवा
जस्तो कुयाहरभा ऩहुॉच ऩुर्रमानउन

प्रधतवद्ध छन ् ।

 सफै दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई कानूनहर य नीधतहर फनाउने कामनभा सहबागी गयाउनु ऩछन ।
सससस स
सससस ससससस
दे शहरको कानूनभा सफै वमष्टि
सभान छन ् य अऩाङ्गहर ष्टवरद्व बेदबाव गनन ऩाईने
्

छै न बन्द्ने सहभत छन ् ।

सससस स
सससससससस सससस ससससससससससस सससस ससससससस सससससस स
 अऩाङ्गता बएका भटहरा य केिीहरराई ष्टवधबन्द्न टहसाफरे असभान व्मवहाय हुने गये को कुयाभा दे शहररे सहभधत
जनाएका छन ् ।

 दे शहररे अऩाङ्गता बएका भटहरा य केिीहरको ऩूणन स्वतन्द्त्र य सभान जीवन हुने कुयाको सुधनश्चितताको राधग
कामन गनन छन ् ।

सससस स
सससससससस सससस सससससससससससस सससस ससससससस सससससस स
 दे शहररे अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाहरको ऩधन अन्द्म फारफाधरकाहर सयह अधधकाय यहे को य उनीहरराई ऩधन
अन्द्म फारफाधरका सयह व्मवहाय गरयने कुया स्वीकाय गये का छन ् ।

 फारफाधरकाहरका धनधभत्त सवोउत्कृ ि के हो त्मो नै सफै बन्द्दा भहत्वऩूणन सोचको कुया हुनेछ ।

 आफ्नो जीवनराई प्रबाष्टवत ऩानन कुयाभा सुनुवाई हुने अधधकाय अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाभा धनटहत यहने
कुया दे शहररे स्वीकाये का छन ् । त्मसो हुनुका धनधभत्त फारफाधरकाहरराई सहमोग टदईने छ ।
सससस स
ससससससससससस सससससससस सससससस ससससस सससस स
 उनीहररे मो मसयी गनुन ऩनन छ ।
 अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको जीवनका ष्टवषमभा केटह व्मष्टिहररे सोच्ने तरयकाभा ऩरयवतनन ल्माउने अधबमान
चराउने छन ् ।

 सफैराई अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे के कस्तो कामन गनन सक्छन ् बनेय दे खाउने

छन ् ।

 सफै फारफाधरकाराई अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको सभान अधधकायको कुया धसकाईने छ ।
 अऩाङ्ग व्मष्टिहरराई सटह ढॊ गफाि प्रस्तुत गनन भाध्मभ प्राप्त गनन छन ् ।
अऩाङ्गता सम्फन्द्धी सचेतना कामनराई थऩ भद्दत गनन छन ् ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन अन्द्म भाधनस सयह अधधकाय यहे को कुयाको चेतना पैराउने छन ् य अऩाङ्गता
बएका व्मष्टिहररे के के गनन सक्दछन ् बन्द्ने दे खाउने कुयाभा सहभधत याख्दै त्मसै अनुरऩ कामन गनन गछन न ् ।
सससस स
ससससस ससससससस
जीवनका सफै ऩऺभा अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे उधचत ऩहुॉच प्राप्त गनन कुयाको दे शहररे धनश्चित गनुन ऩनन छ
।

सावनजधनक बवनहर जस्तै अस्ऩतार य ष्टवद्यारम अधन मातामातभा उधचत ऩहुॉच हुनै ऩछन ।
सूचना प्राप्त गनन उधचत ऩहुॉच हुनै ऩछन ।

सॊकेतहर सश्चजरै ऩढ्न सटकने य ब्रेरभा हुनै ऩछन ।

धेयै सहमोगी सूचक य साॉकेधतक बाषा दोबाषेहर सावनजधनक बवनहरभा उऩरब्ध हुनै ऩछन ।
सावनजधनक सेवाहरभा उत्कृ ि ऩहुॉच कसयी फनाउने बन्द्ने फाये को धनदन धशका हुनै ऩछन ।

सेवा टदने जो कोहीरे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरका राधग कसयी याम्रो ऩहुॉचको प्रफन्द्ध गनन बन्द्ने मोजना गनै

ऩछन ।

ऩहुॉच ऩुर्रमानउनै ऩछन बन्द्ने ष्टवषमको ताधरभ टदनै ऩछन ।

धतनीहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको नमाॉ नमाॉ प्रष्टवधधभा ऩहुॉच ऩुगने कुयाको सुधनश्चित गनै ऩछन ।
सससस सस
ससससससस ससससससस
हये क व्मष्टिराई फाॉच्ने अधधकाय हुनेछ य अऩाङ्गता बएका व्मष्टिराई सभेत !

अन्द्म व्मष्टि सयहै अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन जीवन फाॉच्ने अधधकाय बएको दे शहररे सुधनश्चित गनै ऩनन
छ ।
सससस सस
सससससससस सससससससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर अन्द्म व्मष्टिसॉगै खतयाभा बएको फेरा उनीहरराई उधचत प्रवन्द्ध धभराई त्मसफाि यऺा
गनन कुयाको सुधनश्चित ऩानुन ऩनन छ । जस्तै फाढी, ऩटहयो, बुकम्ऩका वेरा,
सससस 12
ससससससससससस सससस ससससससस सससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई ऩधन अन्द्म व्मष्टि सयह नै कानूनरे सम्भान गननछ ।

भहत्वऩूणन कुयाहरभा अन्द्म व्मष्टि सयह नै आपै धनणनम गनन अधधकाय अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई हुनेछ ।
धनणनमको प्रकृ माभा जधतफेरा आवश्मक ऩछन । उधचत सहामता प्राप्त गनन छन ् ।

मटद उनीहरराई साॉचै अको व्मष्टि उनीहरको तपनफाि फोल्न आवश्मक ऩछन बने त्मस्तो गननका धनधभत्त धनमभ
फनाइनु ऩछन । ताटक त्मसो गदान उधचत तवयत गरयएको सुधनश्चित गरयनु ऩछन ।
सससससससस सससस सससससससससससस सससस सससससस ससससस
 आफ्नै वा प्राप्त गरयएको सम्ऩधत
आफ्नो कभाई/ ऩैसाभा आफ्नै धनमन्द्त्रण
अर व्मष्टि सयह नै सय साऩिी धरन सक्ने छन ् ।

उनीहरको घय-सम्ऩधत वा ऩैसा उनीहरफाि खोधसनु हुॉदैन ् ।
सससस सस
ससससस सससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको अन्द्म व्मष्टि सयह अदारतभा जाने अधधकाय हुनेछ, अरराई अदारत रैजाने वा
अन्द्म व्मष्टि सयह अदारतभा के बइयहे छ त्मसभा बाग धरने सभान अधधकाय हुनेछ ।
मी अधधकायहर प्राप्त गये को सुधनश्चित गनन उनीहररे सहामता ऩाउने छन ् ।

दे शहर सॉगै अदारत, प्रहयी य झ्मारखानाका कभनचायीहरराई ष्टवषेश ताधरभ टदने व्मवस्था हुनु ऩछन ।
सससस सस
ससससससससस स ससससससससस ससससस
अन्द्म व्मष्टि सयह अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर ऩधन स्वतन्द्त्र य सुयश्चऺत हुनुऩछन ।

अऩाङ्गता बएकै कायण अऩाङ्गता बएका वमष्टिहरराई
थुनेय याख् ऩाईदै न तय मटद खास कायणहररे कानूनरे
्
नै बन्द्छ बने त्मसो हुनेछ ।

मटद अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई थुधनएको छ बने उनीहरराई मो सम्झौता ऩत्रभा बधनए अनुरऩ व्मवहाय
गरयनु ऩछन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन अन्द्म व्मष्टिहरराई जधत नै अन्द्तयानष्टष्ट्रम कानूनभा तोटकएको अधधकाय हुनेछ
। मो सम्झौताऩत्रभा धत अधधकायहरको सूधच उल्रेख गरयएको छै न ् तय धतनराई मसयी सभेटिएको छ ।
अधधकाय सम्फन्द्धभा ऩहुॉचमुि भाध्मभभा सूचना टदइनेछ ।

अदारतभा स्वतन्द्त्र सुनुवाईका धनधभत्त ऩहुॉच य उऩमुनि सहमोग प्रदान गरयनेछ ।
उधनहरको भुद्दा ऩधन अन्द्म व्मष्टिहरको सयह ऩुनयावरोकन गरयनेछ
सससस सस
ससससस सस ससससससस ससससससस सससस सससस स

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिराई मातना टदनु वा अभानष्टवम व्मवहाय गनन ऩाईदै न ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर भाधथ ष्टवशेषत धचटकत्सा प्रमोग गनन ऩाईदै न (उधनहर स्वतन्द्त्र रऩभा सहभत नबए
सम्भ)
दे शहररे मस्तो नहोस बन्द्नका धनधभत्त हयसम्बव कामनहर गनुन ऩनन छ ।
सससस सस
सससससस स सससस सससस सससस
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिराई घय धबत्र य फाटहय टहॊ सा य प्रमोग हुने वा शोषणभा ऩननफाि जोगाउन
धनमभ य कानूनहर धनभानण गनै ऩछन ।

दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे प्राप्त गनन सेवाहरभा त्मस्तो टकधसभको शोषण नबएको धनश्चित गनुन ऩछन

य त्मस्तो कुयाको धनरयऺण गनुन ऩछन ।
दे शहररे शोषणभा ऩये का अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई आवश्मक उधचत सहमोग य सहामता टदनु ऩछन य
उनीहरराई सुयश्चऺत याख्ु ऩछन य त्मस्तो अवस्थाफाि साभान्द्म अवस्थाभा आउन भद्दत गनुन ऩछन ।
दे शहररे शोषणको खोजी गनन य ऩत्ता रगाउने उऩमुि
न
फािाहर धनभानण गनुन ऩनन छ य शोषकराई अदारतभा
उभ्माउने सुधनश्चित गनुन ऩछन ।
दे शहररे भटहरा य फारफाधरका भाधथ हुने शोषणका फाये भा सोच्नै ऩनन हुन्द्छ ।
सससस सस
सससससससस सससस ससससससससससससस ससससससस ससससस ससस ससससस ससससससस सससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको फौष्टद्धिा य शयीय उनीहरको आफ्नै हो

य त्मसको अन्द्म व्मष्टिहरको सयह

सम्भान हुनै ऩछन ।
सससस सस
सससससस ससससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको अधधकाय यहने छ ।
कहाॉ फस्ने कहाॉ सानन बन्द्ने ष्टवषमभा अर सयह धनणनम धरने ।
कुनै दे शको नागरयक हुने य अऩाङ्गता बएकै कायण त्मसको (हयण हुने, खोधसने)
कागजातहर जस्तै ऩासऩोिन (याहदानी) अर व्मष्टि सॉग जस्तै हुनेछ ।

छै न ् ।

कुनै दे श छाड्ने जसभा आफ्नै दे श ऩधन .....................
अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाको जाम जन्द्भ ऩिात नाभ (ऩटहचान) को अधधकाय

यहन्द्छ । नागरयक हुने

अधधकाय यहन्द्छ य मदी सम्बव छ बने आफ्नो अधबबावक को हुन बन्द्ने जान्द्ने य उनीहरफािै स्माहाय सुसाय
ऩाउने अधधकाय छ ।

सससस सस
सससससससससस सससस स सससससससस सससससस ससससस
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको अन्द्म व्मष्टि सयह कस्तो जीवन फाॉच्ने य उनीहर सभुदामको अङ्ग हुने
कुयाको छनौि गनन ऩाउने सुधनश्चित गनन

छन ् ।

सससससससस सससस सससससससससससस ससससस सससससससस ससससससस ससससस ससससस ससस
अररे जस्तै उनीहररे ऩधन कहाॉ फस्ने बनेय
अररे जस्तै उनीहररे को सॉग फस्ने बनेय
त्मस्तै कुनै खास ठाॉउहरभा फश्चस्दन बन्द्ने कुया जस्तै् होस्िे र
थुप्रै सहामता सेवाहर, व्मष्टिगत सहमोगी सभेत
उस्तै सेवा सुष्टवधा जुन अररे छान्द्दछन य एकदभ याम्रो सेवा प्राप्त गनन ..............
सससससस
सससससस सससससस
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर सकेसम्भ स्वतन्द्त्र रऩभा सम्बव बए सम्भ फटढ टहििु र गनन सक्ने कुया
सुधनश्चित गनुन ऩछन ।
सससससससससस
टहििु रका राधग उनीहरराई भद्दत गनन ।

मी फस्तुहरको भुल्म धेयै नहोस बन्द्ने कुया धनश्चित गनन ।
टहििु र कसयी गनन बन्द्ने फाये भा ताधरभ टदने ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको सफै पयक आवश्मिाहरको वाये भा सहामक साभाग्री फनाउने कम्ऩनीहरराई
सोच्नका धनधभत्त रगाउने ।
सससस सस
ससससस ससससस सससस ससससस स ससससससस ससससस ससससससस
दे शहररे अन्द्म व्मष्टि सयह अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन सूचनाको खोजी गनन, सूचना ऩाउने य आपूराई
बन्द्न भन रागेको कुया बन्द्ने अधधकाय सुधनश्चित गनन छन ् ।
ससससस
तऩाईराई आवश्मक ऩनन ढाॉचाभा सूचना हुनुऩछन ।
जस्तै सयरीकृ त ऩाठ्म साभाग्री

साॉकेधतक बाषा, ब्रेर य अन्द्म भाध्मभभा सूचना टदनु ऩननछ ।
अर सेवा टदनेहरराई ऩधन

ऩहुॉचमुि सूचनाको ष्टवषमभा बन्द्नु ऩनन छ ।

ऩहुॉचमुि सूचना टदनको राधग इन्द्ियनेि रगामतका भाध्मभको प्रमोग गरयनेछ ।
साॊकेधतक बाषाको प्रमोगभा सहमोग टदने ।

सससस सस
ससससससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको धनतान्द्त नीश्चज जीवनको अधधकाय हुने छ य त्मसभा कसैरे हस्तऺेऩ गनन ऩाउने
छै न वा त्मसभा कोही ऩधन ष्टफचभा आउन ऩाउॉ दै नन ् ।

दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिको व्मष्टिगत सूचना गोप्म यहने कुयाको सुधनश्चित गनुन ऩछन । वा अन्द्म
व्मष्टिहरको जस्तै

सुयश्चऺत/ गोप्म याख्ु ऩछन ।
सससस सस

सस स ससससससससस सससस सससससस ससससससस
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ष्टववाह ऩरयवाय फसाउने य धनजी सम्फन्द्धको सभान अधधकाय यहे को
सुधनश्चित गनुन ऩछन ।
सससससससस सससस ससससससससस ससससस सससस ससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन ष्टववाह गनन य ऩरयवाय फसाउने जोिीको सहभधत य इच्छा यहॉ दासम्भ सभान
अधधकाय हुने ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन कधतविा फच्चा ऩाउने, कटहरे-कटहरे ऩाउने य इच्छा ष्टवऩरयत स्थाई
धनमोजन गनन नऩाईने अधधकाय यहने छ ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩरयवाय धनमोजन य त्मस्तो कुयाको धनणनम धरन सहमोग ऩुगने सूचना ऩाउने
अधधकाय यहने छ ।
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको फच्चाहरको धनधभत्त सहमोग प्रदान गनन

छन ् ।

अऩाङ्गता बएका फारफाधरकाराइन आफ्नो ऩरयवायफाि छुट्माएय याख्े ष्टवरद्धको अधधकाय यहने
अऩाङ्गता बएका व्मष्टि य धतनका सन्द्तानराई भद्दत गनुन

ऩछन

।

फारफाधरकाको अधधकाय ऩहर हुनेछ बन्द्ने कुया दे शरे सुधनश्चित गनन छन ् ।

छ । दे शहररे

अऩाङ्ग फारफाधरकाराई इच्छा ष्टवऩरयत आफ्ना आभाफाफुफाि जफसम्भ अऩाङ्ग फारफाधरकाको टहत सवोऩरय
हुने गयी कानूनरे बन्द्दै न तफ सम्भ अरग गरयने छै न ् । फारफाधरकाराई उनीहर वा आभाफुफा अऩाङ्ग बएकै
कायण अरगमाईने छै न ् ।

सससस सस
ससससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको धशऺाको अधधकाय यहने छ ।
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर भुरधायका ष्टवद्यारम जाने अवसयको सुधनश्चिता गनुन ऩछन य जीवनबय
अध्ममन /धसक्ने अवसयराई उनीहररे अधघ फढाउन सकुन जसरे गदान्
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई कुनै ऩधन प्रकायको धशऺाफाि फाटहर्रमानइने छै न ् ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर अन्द्म सयह याम्रा स्थानीम ष्टवद्यारमभा जान ऩाउॉ ने छन ् य त्मसभा उनीहररे ऩैसा
धतनन ऩनन छै न ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको आवश्मिा सकेसम्भ ऩूया बएको हुनु ऩछन ।

धसकाईका राधग अऩाङ्गता बएका व्मष्टिराई उऩमुनि सहामता टदनु ऩछन ।
आवश्मक अनुसाय व्मष्टिहररे व्रेर य अन्द्म सञ्चायको तरयका धसक्न सक्छन ् ।

भाधनसहरराई साॉकेधतक बाषा धसकाउनु ऩछन य मसराई फटहया सभुदामको बाषाको रऩभा हे रयनु ऩछन ।
फटहया य दृष्टिष्टवटहन फारफाधरकाहररे उधचत धशऺा ऩाउनु ऩछन य धसक्नका राधग सहमोग गरयनु ऩछन ।
धशऺकहरसॉग सटह सीऩ बएको धनश्चित गरयनु ऩछन ।
अऩाङ्ग फारफाधरका य वमस्कराई धशऺा धनयन्द्तय धरनका राधग उधनहररे चाहे अनुरूऩको उऩमुनि सहमोग
टदइनु ऩछन ।
सससस सस
सससससससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको उऩमुि
न
स्वास््मको अधधकाय हुनेछ य स्वास््म सेवाहरभा, ऩरयवाय धनमोजन
सभेत ऩहुॉच हुनु ऩनन छ ।
ससससससससस

अन्द्म व्मष्टिहर सयह अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच सुधनश्चित गनन

छ ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको अऩाङ्गताका कायण आवश्मक ऩनन स्वास््म सेवाको आवश्मिा ऩूया बएको
धनश्चित गरयनु ऩछन ।
भाधनसहर फस्ने ठाॉउको नश्चजकै सेवाहर बएको सुधनश्चित गरयनु ऩछन ।
स्वास््म ऩेशा कधभनहररे अन्द्म व्मष्टिहरराई सेवा टदएको सुधनश्चित गनुन ऩछन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई स्वास््म य जीवन ष्टवभाभा ष्टवबेद नबएको सुधनश्चित गनुन ऩछन ।
अऩाङ्गता बएकै कायण भाधनसहररे स्माहाय सुसाय अथवा आचय गनन स्वीकाय नगनन सुधनश्चित गनुन ऩनन छ ।
सससस सस
सससससससससससस सससससस सससस सससससस
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई स्वावरम्वी य सकेसम्भ स्वास््म जीवनको सुधनश्चित गनुन ऩछन य
धशऺा, योजगाय य स्वास््म सेवाका राधग मस्तो हुनुका राधग भद्दत सभेत गनुन ऩछन ।

दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको आवश्मिाभा नजय याखेको कुया सुधनश्चित गनुन ऩछन । शुरवातको
अवस्थाभै त्मसराई फधरमो फनाउनु ऩछन ताटक उनीहररे सेवा य भद्दत आवश्मक ऩये अनुरऩ धरन ऩाउने छन ् ।
मी सेवाहर सकेसम्भ अऩाङ्गता बएका व्मष्टि

फस्ने ठाॉउको नश्चजक ऩुगनु ऩछन ।

कभनचायीहरराई याम्रो काभ गनन सक्ने गयी ताधरभ टदइनु ऩछन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩुनयस्
् थाऩनाका राधग उऩरब्ध पयक पयक सहमोग साभाग्री य उऩकयण दे शहररे
हे नुन ऩछन ।

सससस सस
सससस
अन्द्म व्मष्टि सयह नै अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन काभ गनन अधधकाय छ ।
दे शहररे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिराई काभभा रगाउने य रागन भद्दत गनन धेयै मस्ता कामन गनन छ ।
कानून फनाई अऩाङ्गता बएका व्मष्टिराई सभान व्मवहाय य सम्भाधनत काभभा रगाएको सुधनश्चित गनन छ ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन उधचत काभको आधाय यहने अधन नीधत य ज्मारा ऩाउने धनश्चित गरयनु ऩछन
।
अर व्मष्टिहर सयह नै भजदयु सॊघ/सॊगठनभा आवद्व हुने अधधकाय अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन यहने
धनश्चित गरयनु ऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर ऩधन काभको सन्द्दबनको कामनिभ य ताधरभहरभा जान सक्ने कुयाको धनश्चित हुनु
ऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरका राधग जाधगय गनन त्मो बन्द्दा याम्रो याम्रो जाधगय ऩाउने कुयाभा भद्दत गनुन ऩछन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टि स्वमॊराई

व्मवसाम स्थाऩना गनन भद्दत गनन छ ।

अऩाङ्ग काभदायराई सयकायी, ऩरयषद य अस्ऩतार जस्तो स्थानहरभा काभ टदईनेछ ।
कम्ऩनीहरराई अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई जाधगय टदन रगाउन भद्दत गनन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरका धनधभत्त काभ गनन उऩमुि
न स्थर बएको सुधनश्चित

गनन

।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई काभ गरय हे नन भौकाको सुधनश्चित गनन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई काभभा पयक
् न भद्दत गनन

दे शरे ष्टवना ज्मारा अऩाङ्ग व्मष्टिराई काभ रगाईने छै न बन्द्ने कुया सुधनश्चित गनुन

ऩछन ।

सससस सस
सससस ससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर य धतनको ऩरयवायको प्रमानप्त स्तयको य याम्रो फसोफासको व्मवस्थाको सभान अधधकाय
यहने छ । मसभा खानेकुया, रत्ताकऩिा, आवास गृह य सपा ष्टऩउने ऩानी सभेत ऩदन छ ।
अन्द्म व्मष्टिहर सयह अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन जीवनस्तय उकास्न सहमोग प्रदान गरयनु ऩछन ।
दे शहररे त्मो मसयी धनश्चित गनुन ऩछन ्

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरका राधग उऩमुि
न
सेवा य उऩकयण उनीहरको अऩाङ्गता अनुरऩ य उनीहररे धान्द्न
सक्ने भुल्मभा उऩरब्ध हुनु ऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर ष्टवषेश गरय फाधरका य केिीहर अधत फृद्ध/फृद्धाहरराई प्रमानप्त

जीवनस्तयको राधग

सहमोग प्रदान गनुन ऩछन ।
गरयफ अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे याज्मफाि अऩाङ्गता सहुधरमतको ऩैसा सभेत प्राप्त गनन छन ् ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको साभुटहक सावनजधनक फसोफासको मोजनाहरभा ऩहुॉच हुनु ऩदन छ ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन अन्द्म व्मष्टिहर जस्तै जाधगय सटकए ऩधछको ऩेन्द्सन प्राप्त गनन उस्तै
भौका/अवसय हुनुऩछन ।
सससस सस

ससससससस सससस सससससस
अन्द्म कोही ऩधन व्मष्टिहर सयह नै अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर ऩधन याजनीधतभा सहबागी हुने अधधकाय छ ।
सससससससस सससस सससससससससससस सस सससस ससससससस
बोि खसाल्न सयर य फुश्चझने खारको बएको धनश्चित गरयनु ऩछन ।
 बोि खसाल्ने कामन गोप्म बएको सुधनश्चित गरयनु ऩछन ।
व्मष्टिहरराई आवश्मक ऩये को खण्िभा उनीहररे चाहे अनुरऩ बोि खसाल्नको राधग सहमोगीको स्वीकृ त टदईनु
ऩछन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर गैय सयकायी सॊस्थाहर य याजनीधतक दरहरभा सॊरगन हुन ऩाउने कुयाको सुधनश्चित
गरयनु ऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे उनीहर जस्तै अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे खोरेको सॊगठनभा आवद्व हुन सक्ने
कुयाको सुधनश्चित गरयनु ऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर चुनावभा साॊसद वा ऩाषनदको रऩभा उठ्न ऩाउने अधधकाय यहन्द्छ ।
सससस सस
सससससस स सससससससस
अन्द्म व्मष्टिहर सयह जधत सक्मो धेयै अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको ऩधन खेरकुद य भनोयञ्जनभा सहबागी हुन
ऩाउने अधधकाय छ ।

सससससससस सस सससससस ससससससस सससस सससस सससस सससस ससससस ससससस सस
धचजष्टवजहर जस्तै टकताव ऩहुॉच मोगम हुनु ऩछन ।

टि.धब. धसनेभा य नाट्मशाराहर ऩहुॉचमुि हुनु ऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर त्मस्ता ठाॉउहर जस्तै म्मुश्चजमभभा जानसक्ने हुनुऩछन ।
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिरे चाहे को खण्िभा ऊ कराकाय हुने अवसयको अधधकाय

यहन्द्छ ।

धनमभ य कानूनरे अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरका राधग जस्तै टकताव वा टपधरभ जस्ता कुयाहर ऩहुॉचमुि हुनु
ऩनन कुयाभा कुनै फाधा गनन छै न ् ।

फटहया तथा अन्द्म सॊस्कृ धतको सभान हुने छ ।

साधायण खेरकुदहरभा सहबागी हुन अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई भद्दत गरयनेछ ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर, अऩाङ्गता खेरकुद य भनोयञ्जन जस्ता कृ माकराऩभा बागधरन सऺभ हुनेछन ।
खेरकुद य भनोयञ्जन सवारहर अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई ऩहुॉच मोगम हुनेछन ।
अऩाङ्ग फारफाधरकाको ऩधन फयाफय ऩहुॉच हुनेछ ।

सससस सस
ससससस
मो सम्झौताऩत्र रागू गनन सवारभा आवश्मक ऩनन सफैखारे सूचनाहर दे शहररे सॊकरन गनुन ऩननछ ।
व्मष्टिगत सूचनाहर गोप्म य नीश्चज यहनै ऩननछ

।

सयकायहररे उनीहररे सॊकरन गये को सूचना अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहररे प्राप्त गनन सक्ने कुया सुधनश्चित गनुन
ऩनन छ ।
सससस सस
सससससससस सससससससस ससस सससससस
मो सम्झौताऩत्र रागू गनन दे शहररे साझेदायका रऩभा कामन गनन ।

सससससससससस
अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहर सभेत सहबागी गयाई धभधरजुरी काभ गनन कुया सुधनश्चित गनन छन ् ।

दे शहररे, सूचना आदानप्रदान गनन, अनुबव फाॉड्ने य ताधरभ चराउने कामनको सुधनश्चित गनुऩ
न छन ताकी सफैरे
एकदभ याम्रो सॉग काभ गनन सकुन ।
दे शहररे (सॉगसॉगै) धभधरजुरी अनुसन्द्धान/खोजका काभ गननछन ् । य त्मसभा प्राप्त जानकायी सफैराई फाॉड्नेछन ्
।

सससस सस
सस ससससससससससस सससस सससससस
ससससससससससस
सयकायको एउिा धनकाम/ऺेत्र हुनेछ । जसरे मो सम्झौता कामानन्द्वमन रागू बएको ष्टवषम हे नन छ ।
मो सम्झौता ऩत्र कधत याम्रोसॉग रागू बईयहे को छ बन्द्ने कुयाहर हे नन उऩाम हुनुऩछन ।

अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरराई मसको कामानन्द्वमन कसयी बईयहे को छ बन्द्ने हे नन कुयाभा सहबागी गयाउनु ऩछन ।
सससस सस
सससससससस सससस सससससससससससस सससससससस सससससस
सफै दे शहररे धभरेय एउिा सधभधतको चमन गननछन, मो सधभधत सॊमुि याष्ट्रसॊघभा हुनेछ । य धतनरे मो
सम्झौता रागू बइयहे को कुयाको धनश्चितता गननछन ् ।

सससस सस
सससससस ससससससससस ससससससससस ससससस
प्रत्मेक दे शहररे आफ्नो मस सम्झौता भान्द्न तमाय बएको २ वषन धबत्र एउिा प्रधतवेदन तमाय ऩायी अधधकाय
सधभधतराई ऩठाउने छ ।
त्मसऩधछ प्रत्मेक दे शहररे ४-४ वषनभा प्रधतवेदन ऩठाउने छ, त्मसै गयी मटद सधभधतरे भागेको खण्िभा
अधतरयि (रयऩोिन ) प्रधतवेदन ऩठाउने छन ् ।

दे शहररे प्रधतवेदनभा के सूचना याख्े बन्द्ने फाये धनणनम अधधकाय सधभधतरे गननछ ।
प्रधतवेदन अऩाङ्गता बएका व्मष्टिहरको अधधकाय के कुयाभा अश्चड्कएय यहे को छ बन्द्ने फाये ऩधन हुन सक्छ ।
सससस सस
सससससससससससससस सस ससससस ?
सधभधतरे प्रधतवेदन हे येय दे शहरराई सल्राह सुझाव य काभ कसयी गनन सटकन्द्छ बन्द्ने धसकाउॉ छ । धतधनहररे
थऩ सूचना ऩधन भागन सक्नेछन ् ।

मटद प्रधतवेदन टढरा बएको खण्िभा, सधभधतरे दे शहरराई चेतावनी टदन सक्छ त्मस
ऩधछ ३ भटहनाको सभमभा गएय त्महाॉ के बईयहे को छ हे नन सक्छ ।
सफै दे शहररे सफै प्रधतवेदन हे नन ऩाउॉ छन ् ।

हये क दे शरे सवनसाधायणरे प्रधतवेदन हे नन ऩाउने कुयाको सुधनश्चित गनुऩ
न छन । य सधभधतरे त्मस फाये के बनेको
धथमो बन्द्ने ऩधन,
सधभधतरे प्रधतवेदनराई आवश्मक ऩये को खण्िभा सल्राह सुझाव य भद्दतको राधग ष्टवबागहर वा ष्टवधबन्द्न
सॊस्थाहरभा सभेत ऩठाउन सक्छ ।
सससस सस
ससससस स सससससससस सससससससस ससससस सससससस

हये क दे शहररे सधभधतसॉग धभधरजुरी काभ गनन छन ् य आवश्मक ऩनन कुनै ऩधन सूचना सधभधतका सदस्मरराई
उऩरब्ध गयाउने छन ् ।

सफै बन्द्दा याम्रो तरयकाफाि काभ हुने कुयाको राधग सधभधतरे दे शहरसॉग कसयी काभ गनन/गनन सटकन्द्छ बन्द्ने
फाये भा सोच्ने छ ।

सससस सस
ससससससस सससस ससस-सससससससससससस सससस ससससस ससससस
मो काभ ऩूया हुनका राधग सफै दे शहर य सॊघसॊस्थाहर धभधरजुरी काभ गनन धेयै भहत्वऩूणन छ ।

ष्टवधबन्द्न ष्टवबागहर य सॊघ-सॊस्थाहरराई सधभधतरे उधनहरको काभको ऺेत्रको फाये भा सल्राह य सूचनाका राधग
फोराउनेछ ।
सधभधतरे अन्द्म भानव अधधकायवादी सॊस्थाहरराई ऩधन उधनहरको काभ कसयी मो सम्झौताभा उल्रेख बएको
कुयाहरसॉग भेर खान्द्छ बन्द्ने फाये भा प्रधतवेदन रेख् अह्याउन सक्छ ।
सससस सस
ससससससस सससससससससस
सॊमुि याष्ट्रसॊघको साधायण सबा य आधथनक तथा साभाश्चजक ऩरयषदका राधग सधभधतरे हये क २-२ वषनभा
प्रधतवेदन तमाय ऩाननछ । मसभा दे शहरफाि प्राप्त के-कस्तो गरयनु ऩछन बन्द्ने फाये को कुया सभेत सॊरगन हुनेछ ।
सससस सस
सससससस सससससससससससस ससससस
सॊरगन याष्ट्रहर मो सम्झौताराई कसयी कामानन्द्वमन गनन बन्द्ने ष्टवषमभा सोच्न प्राम फैठक फस्ने छन ् ।

ऩटहरो फैठक सम्झौताको कामन शुर बएको छ भटहना बन्द्दा टढरो नगयीकन फस्नेछ । बष्टवश्मका अन्द्म फैठक
भहासधचवरे व्मवस्था गननछन ् ।
सससस सस
ससससस स ससससससससस ससससससस
सॊमुि याष्ट्रसॊघका भहासधचवसॉग त्मस कामनको सूचना य प्रधतवेदन यहनेछ ।
सससस सस
ससससससससससस सससससससससस
दे शहररे ३० भाचन २००७ दे श्चख सॊमुि याष्ट्रसॊघको भुख्म कामानरम न्द्मुमोकनभा मो सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय गनन
सक्नेछन ् ।
सससस सस
सससससससस स सससससससस
मो सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय गये ऩधछ दे शहररे कटहरे मसभा साभेर हुने बन्द्ने कुयाको धनणनम धरन्द्छन ् । त्मो
उनीहरको दे शभा सफै कुया धभराएय शुर हुन्द्छ ।

अन्द्म दे शहर जसरे मसभा हस्ताऺय गये का छन ् उनीहररे ऩधन मसभा सॊरगन हुन ऩाउॉ छन ् ।
सससस सस
सससससससस ससससस
केटह दे शहर आऩसभा एकै सभूहभा/सॊस्थाभा सॊगटठत छन ् जस्तै मुयोष्टऩमन

मुधनमन ।

मी सॊगठन/सॊस्थाहररे ऩधन मो सम्झौताभा सहबागी हुन सक्दछन ् य उनीहररे ऩधन दे शहररे कुयाकानी गनन
बेरा हुॉदा आफ्ना ष्टवचाय याख् ऩाउनेछन ् ।

सससस सस

ससससस सससस ससससससस सससस ससससस ?
मो सम्झौताऩत्रभा २० दे शहररे सहबागी बएको ३० टदन ऩधछफाि मो शुर हुन्द्छ सससस सस
ससससससस सससस ससससस
दे शहररे मो सम्झौताको कुनै खास भहत्वऩूणन बागहरराई धरन सम्झौताऩत्र अस्वीकाय गनन ऩाउने छै नन ् ।

सससस सस
सससससस स ससससस
कुनै ऩधन दे शहररे सम्झौताऩत्रभा ऩरयवतननका राधग बन्द्न सक्छन ् । मसो गननराई उनीहररे भहासधचवराई
रेखेय टदनुऩछन

य भहासधचवरे अन्द्मदे शहरराई

जानकायी गयाउॉ छन ् ।

दे शहररे धनणनम गननछन, मटद उनीहरराई बेराको आवश्मिा छ कुया गननको धनधभत्त त्मस्तो ष्टवचायको य
त्मसभा मटद सहभत हुनुऩछन बन्द्ने ।

सससस सस

ससस सससस ससस सससससससससस ससससससस ससससससस
दे शरे मस सम्झौताफाि फाटहरयन भहासधचवराई रेख् सक्छन ् । ऩत्र आएको १ वषन ऩधछफाि उनीहरको
सहबाधगता सभाप्त हुनेछ ।

सससस सस

ससससस ससससस सससससस
फुझ्न सश्चजरो हुने सॊस्कयणभा मो सम्झौताऩत्र उऩरब्ध हुनेछ ।
सससस सस
सससस ससससससससस सस सससससससससससस
मो सम्झौताऩत्र, अयष्टफक, चाईधनज, अॊग्रेजी, फ्रेन्द्च, यधसमन य स्ऩेधनसभा छाष्टऩनेछ य सफै बाषाहरभा फयाफय
यहने छन ् ।
सससस
मो कागजात (सॊस्कयण) काभ तथा धनवृष्टत्तबयण भहाशाखाका धनधभत्त रेश्चखएको य साजसज्जा सटहत Easy Read @
इन्द्सऩाचनि सधभसेन्द्स ऩश्चब्रधसङ्ग धरधभिे ि आई.एस.एर ३६६/०७ नोबेम्फय २००७ रे उत्ऩादन गये को हो ।
मसभा प्रमोग बएको धचत्रहर भ्मारुइङ्ग ष्टऩऩुर श्चक्रक आिन करेक्शनका हुन य अन्द्त कतै ऩधन इन्द्सऩाचनि
ऩश्चब्रधसङ्ग धरधभिे िफाि धरश्चखत रऩभा ऩूवन स्वीकृ ती नधरकन प्रमोग गनन ऩाईने छै न ् ।
मो कागजातराई औऩचारयक स्वीकृ धत वा कुनै शुल्क ष्टवना नीश्चज प्रमोग

वा सॊस्था धबत्र प्रमोगका राधग कष्टऩ

गनन सटकनेछ ।
मो कागजातराई औऩचारयक स्वीकृ धत वा कुनै शुल्क ष्टवना नीश्चज प्रमोग
गनन सटकनेछ ।

वा सॊस्था धबत्र प्रमोगका राधग कष्टऩ

