अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका अक्िकारसम्बन्िी महासक्न्ि २००६
(१३ क्िसेम्वर २००६ मा संयुतत राष्ट्र सं क ६१ औं महासभाबाट पाक्रत)

प्रस्तावना

प्रस्तुत महासक्न्िका पक्ष राष्ट्रहरू,



मानव पक्रवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूक नैसक्गणक मयादा र मूल्य तथा समान र अहरर्ीय
अक्िकारलाई नै क्वश्वमा स्वतन्रता, न्याय र शाक्न्तक आिारक्शलाक रूपमा मान्यता प्रदान
गने संयत
ु त राष्ट्र सं क बिापरमा उद्



क्ित क्सद्धान्तहरू स्मरर् गदै,

संयुतत राष्ट्र सं ले मानव अक्िकारक क्वश्वव्यापी
अन्तराक्ष्ट्रय

प्रक्तज्ञापरहरूमा

स्वतन्रताहरूक

प्रत्येक

कुनै क्कक्समक

व्यक्तत

िर्ापर र मानव अक्िकार सम्बन्िी

क्तनमा

उक्ल्लक्ित

भेदभाव क्वना हकदार भएक

सबै

अक्िकार

तथा

िर्ा र मन्जूरी गरेक

कुरालाई स्वीकार गदै,


सबै

मानव

अक्िकार

तथा

आिारभूत

स्वतन्रताहरूक

सवणव्यापकता,

अक्वभाज्यता,

अन्तरक्नभणरता तथा अन्तरसम्बद्धता साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्बना कुनै भेदभाव
त्यस्ता अक्िकार र स्वतन्रताहरूक पूर्ण उपभ गक

प्रत्याभूक्त क्दनु पने आवश्यकतालाई

पुनःपुक्ष्ट्ट गदै,


आक्थणक, सामाक्जक तथा सांस्ृक्तक अक्िकारसम्बन्िी अन्तराक्ष्ट्रय प्रक्तज्ञापर, नागक्रक तथा
राजनैक्तक अक्िकारसम्बन्िी अन्तराक्ष्ट्रय प्रक्तज्ञापर, सबै क्कक्समका जातीय भेदभाव उन्मूलन
गनेसम्बन्िी अन्तराक्ष्ट्रय महासक्न्ि, मक्हला क्वरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गने
महासक्न्ि, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय क्वरूद्धक
महासक्न्ि, बाल अक्िकार सम्बन्िी महासक्न्ि, बसाई सरेका सम्पूर्ण कामदार तथा उनीहरूक
पक्रवारका सदस्यहरूक अक्िकार संरक्षर् गने सम्बन्िी अन्तराक्ष्ट्रय महासक्न्िलाई स्मरर्
गदै,



अपाङ्गता एउटा नवीनतम अविारर्ा ह र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू तथा िारर्ागत एवं
वातावरर्ीय अवर िहरू बीचक अन्तरक्ियाक

पक्रर्ाम स्वरूप उत्पन ह हुन् , जसले अन्य

व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बािा
पुयाउँ , भन हे कुरालाई मान्यता क्ददै,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक लाक्ग अवसरहरूलाई थप समान तुल्याउन राक्ष्ट्रय, क्षेरीय र
अन्तराक्ष्ट्रय तहमा

नीक्त,

य जना,

कायणिम तथा

कायणहरूक

प्रवद्धणन, तजुणमा

तथा

मूल्याङ्कनमा प्रभाव पानण अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूसम्बन्िी क्वश्व कायणय जना तथा
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई औसर समानीकरर् सम्बन्िी प्रमाक्र्क क्नयमहरूमा
उक्ल्लक्ित क्सद्धान्त र नीक्त क्नदेशनहरूक महत्वलाई मान्यता क्दँद,ै


अपाङ्गता सम्बन्िी क्वियलाई क्दग क्वकासका सम्बद्ध रर्नीक्तहरूक अक्भन ह अङ्गक रूपमा
मूल प्रवाहीकरर् गनुणपने महत्वलाई ज ि क्ददै,



अपाङ्गताक आिारमा कुनै पक्न व्यक्तत क्वरूद्ध हुने भेदभाव मानव मारक नैसक्गणक मयादा
तथा मूल्यक उल्लं न ह भन हे कुरालाई समेत मान्यता क्ददै,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक क्वक्वितालाई समेत स्वीकार गदैं,



थप स न सहय ग आवश्यक पने लगायतका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ततहरूक मानव
अक्िकार सम्वद्धणन र संरक्षर्क आवश्यकतालाई मान्यता क्ददै,



यस्ता क्वक्भन ह दस्तावेज र प्रयासहरूका वावजुद पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले क्वश्वका
सबै भूभागहरूमा समाजका समान सदस्यक रूपमा सहभागी हुनका लाक्ग अवर िहरु तथा
मानव अक्िकार उल्लं नक क्नरन्तर सामना गक्ररहेका



न् भन हे कुरामा चास राख्दै,

प्रत्येक मुलुक र िासगरी क्वकास न्मुि मुलक
ु हरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक
जीवनावस्थाहरूमा सुिार गनणका लाक्ग अन्तराक्ष्ट्रय सहय गक महत्वलाई स्वीकार गदै,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले उनीहरूक समुदायक सवाङ्गीर् क्हत र क्वक्वितामा पुयाएक
वा पुयाउन सतने अमूल्य य गदानलाई तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक

सबै मानव

अक्िकार तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक पूर्ण उपभ गक प्रवद्धणनले तथा अपाङ्गता भएका
व्यक्ततहरूक पूर्ण सहभाक्गताबाट उनीहरूक स्वामीत्वक अनुभूक्तमा अक्भवृक्द्ध तथा समाजक
मानवीय, सामाक्जक र आक्थणक क्वकास एवं गरीवी क्नवारर्मा उल्लेिक्नय प्रगक्त ल्याउने
कुरालाई मान्यता क्ददै,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले आफ्न लाक्ग आफैले

नौट गनण पाउने स्वतन्रता लगायत

उनीहरूक व्यक्ततगत स्वायत्तता र स्वतन्रताक महत्वलाई स्वीकार गदै,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई उनीहरूक प्रत्यक्ष सर कार हुने लगायतका अन्य नीक्त र
कायणिमहरूक
हुनुपदण



क्नर्णय गने प्रक्ियामा सक्िय रूपमा संलग्न हुन पाउने अवसर उपलब्ि

भन हे कुरामा क्वचार गदैं,

जाक्त, रंग, क्लङ्ग, भािा, िमण, राजनीक्तक वा अन्य क्वचार, राक्ष्ट्रय, जातीय, आक्दवासी वा
सामाक्जक उत्पक्त्त, सम्पक्त्त, जन्म, उमेर वा अन्य हैक्सयतक आिारमा क्वक्वि वा गम्भीर
प्रकारका भेदभावका भागीदार भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले सामना गनुण परेक कठीन
अवस्था बारे चास राख्र्दै,



अपाङ्गता भएका मक्हला वा

बाक्लकाहरू प्राय

रक्भर र बाक्हर दुवै स्थानमा अतसर क्हंसा,

च ट वा दुव्यणवहार, क्तरस्कार वा क्तरस्कारजन्य व्यवहार, गलत व्यवहार वा श िर्क उच्च
ज क्िममा भएक स्वीकार गदै,



अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाले अन्य बालबाक्लका सरह समान आिारमा सबै मानव अक्िकार
तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक पूर्ण उपभ ग गनुण पाउनु पने कुरा स्वीकार गदै तथा यस
उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले बालअक्िकार सम्बन्िी महासक्न्ि अन्तगणत वहन गनण
कवूल गरेका क्जम्मेवारीहरूक स्मरर् गदै,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक लाक्ग सबै मानव अक्िकार तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक
पूर्ण उपभ ग प्रवद्धणन गने सम्पूर्ण प्रयासहरूमा लैक्ङ्गक दृक्ष्ट्टक र् समाक्हत

गनुप
ण ने

आवश्यकतामा ज ि क्दँद,ै


अपाङ्गता भएका बहुसंख्यक व्यक्ततहरू गरीबीक अवस्थामा जीवन यापन गरेक तथ्यलाई
उजागर गदै तथा यस सम्बन्िमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूमा गरीबीले पारेक नकारात्मक
प्रभाव सम्ब िन गनुणपने गम्भीर आवश्यकतालाई मान्यता क्ददैं,



संयुतत राष्ट्र सं क बिापरमा उक्ल्लक्ित उद्देश्य तथा क्सद्धान्तक पूर्ण सम्मानमा आिाक्रत
शाक्न्त र सुरक्षाका अवस्थाहरू तथा िासगरी सशस्र द्धन्द्ध र क्वदेशीक कब्जाक समयमा
लागू हुन सतने मानव अक्िकार सम्बन्िी क्लितहरूक

पक्रपालना अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूक पूर्ण संरक्षर्का लाक्ग अपक्रहायण भएका कुरा दृक्ष्ट्टगत गदै,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सबै मानव अक्िकार तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक
उपभ ग गनणमा सक्षम तुल्याउन भौक्तक, सामाक्जक, आक्थणक तथा साँस्ृक्तक वातावरर्,
स्वास्थ्य र क्शक्षा एवं सूचना र सञ्चारमा पहुँचक महत्वलाई स्वीकार गदै,



अन्य व्यक्तत तथा आफू रहेक

समुदाय प्रक्त कतणव्य रहेक

अक्िकारसम्बन्िी अन्तराक्ष्ट्रय अक्िकारपर (International
गक्रएका अक्िकारहरूक

सम्वद्धणन र पालनाक

प्रत्येक व्यक्ततमा मानव

Bill of Rights)

मा व्यवस्था

लाक्ग प्रयत्नरत रहने क्जम्मेवारी रहेक

कुरालाई महसुस गदै,


पक्रवार समाजक प्राृक्तक र आिारभूत समुहगत ईकाई ह तथा समाज र राज्यबाट संरक्षर्
प्रातत गनण हकदार

एवं अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकारहरूक पूर्ण र समान

उपभ गका लाक्ग य गदान क्दन पक्रवारलाई सक्षम तुल्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू
तथा उनीहरूक पक्रवारले आवश्यक संरक्षर् र सहय ग प्रातत गनुप
ण ण भन हे कुरामा क्वश्वस्त
हुद,ैं


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकार र मयादाक सम्वद्धणन र संरक्षर् गने क्वस्तृत तथा
एकीृत अन्तराक्ष्ट्रय
असुक्विालाई

महासक्न्िले अपाङ्गता

भएका

व्यक्ततहरूक

गम्भीर

सामाक्जक

पुनःसम्ब िन गनण तथा अक्वकास न्मुि र क्वकक्सत दुवै मुलुकहरूमा नागक्रक,

राजनीक्तक, आक्थणक, सामाक्जक तथा सांस्ृक्तक क्षेरहरूमा समान अवसरहरूका साथै
उनीहरूक सहभाक्गतालाई सम्वद्धणन गनण महत्वपूर्ण य गदान क्दने

भन हे कुरामा क्वश्वस्त हुदै,

देहाय बम क्जम सहमत भएका

न् :–

िारा १
उद्देश्य
प्रस्तुत महासक्न्िक उद्देश्य अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ततहरूद्धारा हुने सम्पूर्ण मानव अक्िकार
तथा मौक्लक स्वतन्रताहरूक पूर्ण र समान उपभ ग, सम्बिणन, संरक्षर् एवं सुक्नक्श्चत गनुण तथा
उनीहरूक नैसक्गणक मयादाक सम्मानक सम्वद्धणन गनुण ह ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तत भन हाले दी णकालीन अशततताद्धारा सृक्जत शारीक्रक, मानक्सक, बौक्द्धक
वा इक्न्ियसम्बन्िी कमज रीहरु तथा क्तनक

क्वक्भन ह अवर िहरूसँगक

अन्तरक्ियाक

कारर्ले

समाजमा अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बािा भएक
व्यक्तत समेतलाई जनाउँ

।

िारा २
पक्रभािा
प्रस्तुत महासक्न्िक प्रय जनक लाक्गः

“सञ्चार” भन हाले भािा, पाठक प्रस्तुती, ब्रेल, स्पशण सञ्चार, ठूल

ापा, पहुँचय ग्य बहु माध्यम

लगायत पहुँचय ग्य सूचना र सञ्चार प्रक्वक्िक साथै लेख्य, श्रव्य, सामान्य भािा, मानव वाचक तथा
सञ्चरका प्रवद्धणनात्मक र वैकक्ल्पक माध्यम, तक्रका, सािन र ढाँचासमेतलाई जनाउँ

।

“भािा” भन हाले ब ली र सांकेक्तक भािा तथा अन्य प्रकारका ध्वनीरक्हत भािासमेतलाई जनाउँ
“अपाङ्गताक

।

आिारमा हुने क्वभेद” भन हाले अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा राजनैक्तक,

आक्थणक, सामाक्जक, सांस्ृक्तक नागक्रक वा अन्य क्षेरहरूमा सम्पूर्ण मानव अक्िकार तथा आिारभूत
स्वतन्रताहरूक स्वीकायणता, उपभ ग वा प्रय गलाई अवर ि गने वा क्नस्तेज गने उद्देश्यले वा त्यस्त
प्रभाव भएक अपाङ्गताक आिारमा हुने कुनै पक्न क्विमता, उपेक्षा वा प्रक्तबन्ि सम्झनु प ण । स
शब्दले उपयुतत अनुकूलताक अस्वीकार लगायतका सबै प्रकारका क्वभेदहरूसमेतलाई जनाउँ

।

“उपयुतत अनुकूलता” भन हाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा
सम्पूर्ण मानव अक्िकार तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक उपभ ग वा प्रय गक सुक्नक्श्चत गनणका लाक्ग
कुनै क्नक्श्चत अवस्थामा आवश्यक भएक मा असमानुपाक्तक वा अनुक्चत भार नपारी प्रदान गक्रने
आवश्यक र उपयुतत सुिार वा अनुकूलता सम्झनु प ण ।

“सवणमान्य संरचना” भन हाले उच्चतम सम्भव हदसम्म, क्वक्शष्ट्टीृत संरचना वा समाय जन क्वना सबै
माक्नसहरूले प्रय ग गनण सतने उत्पादन, वातावरर्, कायणिम र सेवाहरूक संरचना सम्झनुप ण ।
“सवणमान्य संरचना” ले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक क्नक्श्चत वगणक लाक्ग आवश्यक भएक बित
प्रय ग गक्रने सहायक उपकरर्लाई वाहेक गने

ैन ।

िारा ३
सामान्य क्सद्धान्तहरू

प्रस्तुत महासक्न्िका क्सद्धान्तहरू देहायबम क्जम हुने न् :


नैसक्गणक मयादाक सम्मान, आफ्न लाक्ग आफै

नौट गनण पाउने स्वतन्रता लगायतका

वैयक्ततक स्वायत्तता तथा व्यक्ततक स्वतन्रताक सम्मान,


गैर—भेदभाव,



समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभाक्गता तथा समावेशीकरर्,



मानवीय क्वक्विता साथसाथै मानवीयताक अंगक रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्ततक क्भन हताक
स्वीकायणता,



अवसरहरूमा समानता,



पहुँचय ग्यता,



पुरूि र मक्हला बीच समानता,



अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाक क्वकास न्मुि क्षमताक सम्मान तथा अपाङ्गता भएका
बालबाक्लकाक आफ्न पक्हचानक संरक्षर् गनण पाउने अक्िकारक सम्मान ।

िारा ४
सामान्य दाक्यत्वहरू

१.

पक्ष राष्ट्रहरू अपाङ्गताक आिारमा हुने कुनै पक्न प्रकारक भेदभाव नगरी अपाङ्गता भएका

सबै व्यक्ततहरूलाई सबै मानव अक्िकार तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक पूर्ण उपभ ग सुक्नक्श्चत र
प्रवद्धणन गने कवूल गदण न् । यस उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले देहायबम क्जमका कायणहरू
गने कवूल गदण न्ः


प्रस्तुत महासक्न्िमा स्वीकार गक्रएका अक्िकारहरूक कायान्वयनक लाक्ग सम्पूर्ण उपयुतत
व्यवस्थापकीय, प्रशासक्नक तथा अन्य उपायहरू ग्रहर् गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू क्वरूद्ध भेदभाव सृजना गने क्वद्यमान कानून, क्नयम, प्रथा तथा
प्रचलनलाई संश िन वा उन्मूलन गनण कानून बनाउने लगायतका सबै उपयुतत उपायहरू
अवलम्बन गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक मानव अक्िकारक संरक्षर् तथा प्रवद्धणन गनण सबै नीक्त तथा
कायणिमहरूलाई ध्यान क्दने



यस महासक्न्िसँग बाक्झने कुनै पक्न कायण वा प्रचलनमा संलग्न नहुने तथा सावणजक्नक क्नकाय
तथा संस्थाहरूले प्रस्तुत महासक्न्ि अनुरूप कायण गरेक सुक्नक्श्चत गने,



कुनै पक्न व्यक्तत, संस्था वा क्नजी उद्यमबाट अपाङ्गताक आिारमा हुने क्वभेद अन्त्य गनण
सम्पूर्ण उपयुतत उपायहरू अवलम्बन गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक िास आवश्यकता पक्रपूक्तण गनण न्यूनतम संभाक्वत समाय जन
आवश्यक पने र न्यूनतम िचण लाग्ने गरी यस महासक्न्िक िारा २ मा पक्रभाक्ित क्वश्वव्यापी
रूपमा क्िजाईन गक्रएक वस्तु, सेवा, उपकरर् र सुक्विाहरूक अनुसन्िान तथा क्वकास गने
वा स क लाक्ग प्र त्साक्हत गने, त्यस्ता वस्तु, सेवा, उपकरर् र सुक्विाहरूक उपलब्िता र
प्रय ग प्रवद्धणन गने र मापदण्ि तथा मागण क्नदेक्शकाहरूक क्वकास गनण सवणव्यापी संरचना
प्रवद्धणन गने,



िान ह सतने मूल्यका प्रक्वक्िहरूलाई प्रथक्मकता क्ददै अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सुहाउँद
सूचना र सञ्चार प्रक्वक्ि, गमनशील सहाय सामाग्री, उपकरर्, सहय गात्मक प्रक्वक्िहरू
लगायत अन्य नयाँ प्रक्वक्िहरूक अनुसन्िान, क्वकास गने वा स क लाक्ग प्र त्साक्हत गने तथा
त्यस्ता प्रक्वक्िहरूक उपलब्िता र प्रय गक प्रवद्धणन गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई नयाँ प्रक्वक्िका साथै अन्य प्रकारक सहय ग आिार सेवा र
सुक्विा

लगायतका

अन्य

गमनशील

सहायक

सामाग्री,

प्रक्वक्िहरूबारे पहुँचय ग्य जानकारी उपलब्ि गराउने,

उपकरर्

तथा

सहय गात्मक

प्रस्तुत महासक्न्िमा प्रत्याभूत गक्रएका सहय ग र सुक्विाहरू अझ राम्ररी उपलब्ि गराउन



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूसँग काम गने पेशाकमी तथा कमणचारीलाई ताक्लम, प्रक्शक्षर्
प्रवद्धणन गने,
२.

आक्थणक, सामाक्जक तथा सांस्ृक्तक अक्िकारहरूक सम्बन्िमा प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले अन्तराक्ष्ट्रय

सहय गक संरचनाक्भर अन्तराक्ष्ट्रय कानून बम क्जम प्रस्तुत महासक्न्िमा उक्ल्लक्ित तत्काल लागू
हुने क्जम्मेवारीहरूमा प्रक्तकूल प्रभाव नपने गरी आफूसँग उपलब्ि श्र तहरूक अक्िकतम हदसम्म र
आवश्यकता अनुसार त्यस्ता अक्िकारहरूक प्रगक्तशील ढंगले पूर्ण प्राक्तत गने उद्देश्यले उपायहरू
अवलम्बन गने कवूल गदण
३.

।

पक्ष राष्ट्रहरूले प्रस्तुत महासक्न्ि कायान्वयन गने कानून तथा नीक्तहरूक क्नमार् र कायान्वयनमा

तथा

अपाङ्गता

भएका व्यक्ततहरूसँग सम्बक्न्ित क्वियहरूसँग सम्बक्न्ित अन्य क्नर्णय गने

प्रक्ियाहरूमा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाहरू लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूसँग उनीहरूका
प्रक्तक्नक्ि संस्थाहरू माफणत क्नकट रूपमा परामशण गने तथा क्नजहरूलाई सक्िय रूपमा संलग्न
गराउने न् ।
४.

कुनै पक्ष राष्ट्रक कानून वा त्यस्त राष्ट्रलाई लागू हुने अन्तराक्ष्ट्रय कानूनमा अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूका अक्िकारक प्राक्ततका लाक्ग थप अनुकूल व्यवस्थाहरू गक्रएका भए प्रस्तुत महासक्न्िमा
लेक्िएक कुनै पक्न कुराले त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई प्रभाव पाने

ैन । कानून, परम्परा, क्नयम वा

प्रथाबम क्जम कुनै पक्ष राष्ट्रहरूक इलाकामा स्वीकार गक्रएका वा क्वद्यमान रहेका मानव अक्िकार र
आिारभूत स्वतन्रताहरू उपर प्रस्तुत महासक्न्िले त्यस्ता अक्िकार वा स्वतन्रताहरू स्वीकार नगरेक
वा कम हदमा स्वीकार गरेक

बहानामा कुनै पक्न प्रक्तबन्ि लगाईने वा त्यस्त

अक्िकार र

स्वतन्रताहरूलाई न्यूनीकरर् गक्रने ैन ।
५.

प्रस्तुत महासक्न्िका व्यवस्थाहरू कुनै सीमा वा अपवाद क्वना सं ीय राज्यका सबै भागहरूमा

लागू हुने

।

िारा ५
समानता र गैर–भेदभाव


पक्ष राष्ट्रहरू कानूनक अगािी तथा अन्तगणत सबै व्यक्ततहरू समान भएक तथा कुनै पक्न
भेदभाव क्वना कानूनक समान संरक्षर् र समान सूक्विाक हकदार भएक स्वीकार ग न
ण ् ।



पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गताक आिारमा हुने सबै भेदभावहरू क्निेि गने न् तथा अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरूलाई कुनै पक्न आिारमा हुने भेदभाव क्वरूद्ध समान तथा प्रभावकारी कानूनी
संरक्षर् प्रत्याभूत गने न् ।



समानता प्रवद्धणन तथा भेदभाव उन्मूलन गनणका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका
व्यक्ततहरूलाई उक्चत अनुकूलता प्रदान गक्रएक सुक्नक्श्चत गनण सम्पूर्ण उपयुतत कदमहरू
चाल्ने न् ।



प्रस्तुत महासक्न्िका शतणहरू अन्तगणत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक वास्तक्वक समानताक
गक्त बढाउन वा प्रातत गनण आवश्यक पने क्वशेि उपायहरूलाई भेदभाव माक्नने

ैन ।

िारा ६
अपाङ्गता भएका मक्हला



पक्ष राष्ट्रहरू अपाङ्गता भएका मक्हला तथा बाक्लकाहरू क्वक्वि भेदभावक भागीदार भएका
न् भनी स्वीकार ग णन् तथा यस सम्बन्िमा उनीहरूले सबै मानव अक्िकार तथा आिारभूत
स्वतन्रताहरूक पूर्ण र समान उपभ ग गरेक सुक्नक्श्चत गनण उपायहरू अवलम्बन गने न् ।



मक्हलाहरूक लाक्ग प्रस्तुत महासक्न्िमा व्यवस्था गक्रएका मानव अक्िकार तथा आिारभूत
स्वतन्रताहरूक अभ्यास तथा उपभ गक प्रत्याभूक्त गने उद्देश्यले उनीहरूक पूर्ण क्वकास,
प्रगक्त तथा सशक्ततकरर् सुक्नक्श्चत गनण पक्ष राष्ट्रहरूले सम्पूर्ण उपयुतत उपायहरू अवलम्बन
गने न् ।

िारा ७
अपाङ्गता भएका बालबाक्लका



पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य बालबाक्लका सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाले
सबै मानव अक्िकार तथा आिारभूत स्वतन्रताहरूक पूर्ण उपभ ग गरेक सुक्नक्श्चत गनण
सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गने न् ।



अपाङ्गता भएका बालबाक्लकासँग सम्बक्न्ित सबै काम कारबाहीहरूमा बालकाक्लकाक
सवोत्तम क्हत नै प्राथक्मक क्विय हुने



।

पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य बालबाक्लका सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाले
उनीहरूलाई प्रभाव पाने सबै क्वियहरूमा आफ्न िारर्ा व्यतत गने अक्िकार तथा उमेर र
पक्रपतवता अनुसार उनीहरूक िारर्ालाई उक्चत सम्मान क्दईने तथा त्यस्ता अक्िकारक
उपय गका लाक्ग अपाङ्गता तथा उमेर अनुसार उपयुतत हुने सहय गहरू प्रदान गने कुरा
सुक्नक्श्चत गने न् ।

िारा ८
सचेतना अक्भवृक्ि

१.

पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कायणहरू गनण तात्काक्लक, प्रभावकारी तथा उपयुतत उपायहरू अवलम्बन

गनण कबूल गदण न्:


पाक्रवाक्रक तह लगायत सम्पूर्ण समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकार सम्बन्िमा
तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक

अक्िकार तथा स्वाक्भमानक सम्मान अक्भवृक्द्ध गनण

सचेतना अक्भवृक्द्ध गने,


जीवनका सबै पक्षहरुमा क्लङ्ग र उमेरमा आिाक्रत लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूसँग
सम्बक्न्ित पुरातन, पूवाग्रही तथा हाक्नकारक प्रचलनहरू क्वरूद्ध जुध्न,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक सामथ्यण तथा य गदानबारे सचेतना अक्भवृक्द्ध गने ।

२. यस उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग देहायका उपायहरूसमेत पदण न् :

प्रभावकारी सावणजक्नक सचेतना कायणिमहरू तय गने, लागु गने तथा क्नरन्तरता क्दने,
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकारप्रक्तक ग्रहर्शीलता सम्वद्धणन गने,


अपाङ्गता भएक

व्यक्ततहरू प्रक्त सकारात्मक िारर्ा तथा उच्चतर सामाक्जक सचेतना

अक्भवृक्द्ध गने,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक सीप, गुर् र क्षमताक स्वीकायणता तथा कायणस्थल र श्रम
बजारमा उनीहरूक य गदान प्रवद्धणन



सान

गने,

उमेरदेक्िका सम्पूर्ण बालबाक्लकामा लगायत क्शक्षा प्रर्ालीका सम्पूर्ण तहहरूमा

अपाङ्गता भएका व्याक्ततहरूक अक्िकार प्रक्त सम्मानक िारर्ा अक्भवृक्ि गने,


प्रस्तुत महासक्न्िक उद्देश्य अनुकूल हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई प्रस्तुत गनण
सञ्चारका सबै अंगहरूलाई प्र त्साक्हत गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक
चेतनामूलक प्रक्शक्षर् कायणिमहरूलाई प्र त्साक्हत गने ।

अक्िकारहरूका बारेमा

िारा ९
पहुँचयुततता
१. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई स्वक्नभणरता पूवणक जीवन यापन गनण तथा जीवनका हरेक पक्षमा
पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य व्यक्तत सरह समान आिारमा अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरूलाई शहरी र ग्रामीर् दुबै क्षेरहरूमा भौक्तक वातावरर्, यातायात, सूचना तथा
सञ्चार प्रक्वक्ि र प्रर्ालीहरू लगायत सूचना र सञ्चार तथा सवणसािरर्लाई िुला भएका वा प्रदान
गक्रएका अन्य सुक्विा तथा सेवाहरूमा पहुँच सुक्नक्श्चत गनण उपयुतत उपायहरू अवलम्बन गने न् ।
पहुँचयुततताक व्यविान तथा अवर िहरुक पक्हचान तथा अन्त्य गने यस्ता उपायहरू अन्य कुराका
अक्तक्रतत देहायका कुराहरूक हकमा अवलम्बन गक्रने न् :


क्वद्यालय, आवास, क्चक्कत्सकीय सुक्विा र कायणस्थल लगायत भवन, सिक, यातायात तथा
अन्य आन्तक्रक र बाहृय सुक्विाहरू,


२.

क्वद्युतीय सेवा तथा संकटकालीन सेवाहरू लगायत सूचना, सञ्चार तथा अन्य सुक्विाहरू ।
पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कायणहरू गनणक लाक्ग समेत उपयुतत उपायहरू अवलम्बन गने न् :



सवणसािरर्लाई िुला भएका वा प्रदान गक्रएक सूक्विा र सेवाहरूमा पहुँचक लाक्ग न्यूनतम
मापदण्ि र क्नदेक्शकाहरू क्नमार् गने, जारी गने तथा स क कायान्वयनक अनुगमन गने,



सवणसािारर्लाई िुला भएका वा प्रदान गक्रएका सूक्विा र सेवाहरू प्रदान गने क्नजी क्षेरका
क्नकायले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक पहुँचक हरेक पक्षमा ध्यान क्दएक सुक्नक्श्चत गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले सामना गनुण

परेक

पहुँचका समस्याहरुमा सर कारवाला

पक्षहरूलाई प्रक्शक्षर् प्रदान गने,


सवणसािरर्लाई िुला भएक भवन क्भरका तथा अन्य सुक्विाहरूमा ब्रेल तथा पढ्न र बुझ्न
सरल हुने ढंगमा सांकेक्तक सूचना प्रदान गने,



भवन र सवणसािरर्लाई िुला भएका अन्य सुक्विाहरूक पहुँचमा सहजता प्रदान गनण पथ
प्रदशणक, वाचक तथा व्यावसाक्यक सांकेक्तक भािा अनुवादक लगायत प्रत्यक्ष सहय ग तथा
सहय गीहरू उपलब्ि गराउने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक सूचनामा पहुँच सुक्नक्श्चत गनण अन्य उपयुतत क्कक्समका
सहायता र सहय गक प्रवद्धणन



इन्टरनेट लगायत नयाँ सूचना र सञ्चार प्रक्वक्ि तथा प्रर्ालीहरूमा अपाङ्गता भएका
व्यक्ततहरूक पहुँच प्रवद्धणन



गने,

गने,

पहुँच य ग्य सूचना र सञ्चारका प्रक्वक्ि तथा प्रर्ालीहरूक क्िजाइन, क्वकास, उत्पादन तथा
क्वतरर्लाई सुरूदेक्ि नै प्रवद्धणन गने ताक्क ती प्रक्वक्ि र प्रर्ालीहरू न्युनतम मुल्यमा उपलब्ि
हुन सकून् ।

िारा १०
जीवनक अक्िकार
प्रत्येक मानवलाई जीवनक नैसक्गणक अक्िकार भएक कुरा पक्ष राष्ट्रहरूले पुनः पुक्ष्ट्ट गदण न् तथा
अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग यस अक्िकारक
प्रभावकारी उपभ ग सुक्नक्श्चत गनण सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अबलम्वन गने

न् ।

िारा ११
ज क्िमका अवस्थाहरू तथा मानवीय संकटहरू

पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तराक्ष्ट्रय मानवीय कानून तथा अन्तराक्ष्ट्रय मानव अक्िकार कानून लगायत
अन्तराक्ष्ट्रय कानूनहरू अन्तगणतका क्जम्मेवारीहरू अनुसार सशस्र िन्द, मानवीय संकट तथा
प्राृक्तक प्रक पहरू

टेका अवस्थाहरू लगायत ज क्िमका अन्य अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूक संरक्षर् र सुरक्षा सुक्नक्श्चत गनण सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गने न् ।

िारा १२
कानूनक अगािी समान मान्यता



पक्ष राष्ट्रहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई कानूनक अगाक्ि व्यक्ततक रूपमा सवणर
मान्यता पाउने अक्िकार भएक पुनः पुक्ष्ट्ट ग न
ण ् ।



अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा जीवनका सबै पक्षहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले
कानूनी क्षमता उपभ ग ग णन् भनी पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकार गने न् ।



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले आफ्न कानूनी क्षमता प्रय ग गनण आवश्यक पने सहय गमा
पहुँच प्रदान गनण पक्ष राष्ट्रहरूले उपयुतत उपायहरू अवलम्बन गने न् ।



पक्ष राष्ट्रहरूले कानूनी क्षमताक प्रय गसँग सम्बक्न्ित सम्पूर्ण उपायहरू अन्तराक्ष्ट्रय मानव
अक्िकार कानूनबम क्जम उल्लं न र तन उपयुतत र प्रभावकारी सुरक्षाहरू भएक सुक्नक्श्चत
गने न् । त्यस्ता सुरक्षाहरूले कानूनी क्षमताक

प्रय गसँग सम्बक्न्ित सम्पूर्ण उपायहरूले

व्यक्ततहरूक अक्िकार, इच् ा र चाहनाहरूक सम्मान गने, स्वाथणहरूक िन्द र अनुक्चत
प्रभावबाट मुतत भएक , समानुपाक्तक तथा व्यक्ततक

अवस्थाहरू अनुरूप भएक , सम्भव

भएसम्म कम समयक लाक्ग प्रय ग हुने तथा सक्षम, स्वतन्र र क्नष्ट्पक्ष अक्िकारी वा न्याक्यक

क्नकायबाट पुनरावल कनका क्विय भएक सुक्नक्श्चत गने न् । त्यस्ता सुरक्षाहरू व्यक्ततक
अक्िकार तथा स्वाथणहरूलाई प्रभाव पाने उपायहरूक मारासँग समानुपाक्तक हुने न् ।


यस िाराक

अक्िनमा रही पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सम्पक्त्त

स्वाक्मत्वमा क्लने, अंश/अपुताली पाउने, आफ्न आक्थणक कार बारहरू आफैले क्नयन्रर् गने र
बैंक ऋर्, क्ित बन्िक तथा अन्य प्रकारका क्वत्तीय ऋर्मा समान पहुँच सुक्नक्श्चत गनण
सम्पूर्ण उपयुतत र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू
आफ्न सम्पक्त्तबाट स्वेच् ाचारी ढंगमा वक्ञ्चत नगक्रएक सुक्नक्श्चत गने न् ।

िारा १३
न्यायमा पहुँच



साक्षीक रूपमा लगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागीक रूपमा अनुसन्िानात्मक तथा अन्य
प्रारक्म्भक चरर्हरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक प्रभाकारी भूक्मकामा सहजता प्रदान
गने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरूले कायणक्वक्िगत तथा उमेर अनुसारका अनुकूलताहरूक
माध्यमबाट समेत अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई
न्यायमा प्रभाकारी पहुँच सुक्नक्श्चत गने न् ।



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक न्यायमा प्रभावकारी पहुँच सुक्नक्श्चत गनण स ाउने उद्देश्यले
पक्ष राष्ट्रहरूले प्रहरी, कारागारका कमणचारी लगायत न्याय प्रशासनक क्षेरमा काम गने
व्यक्ततहरूका लाक्ग उपयुतत प्रक्श्क्षर् प्रवद्धणन गने न् ।

िारा १४
व्यक्ततक स्वतनरता तथा सुरक्षा

१ अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले व्यक्ततक स्वतन्रता र सुरक्षाक अक्िकार उपभ ग गरेक ,



गैर कानूनी वा स्वेच् ाचारी ढंगमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू स्वतन्रताबाट वक्ञ्चत
नगक्रएका र स्वतन्रता वक्ञ्चत गने कुनै पक्न कायण कानून अनुरूप भएक तथा अपाङ्गताक
क्वद्यमानताले कुनै पक्न अवस्थामा स्वतन्रता वक्ञ्चत गने कायणलाई न्याय क्चत नठहराउने कुरा
पक्ष राष्ट्रहरूले सुक्नक्श्चत गने

न् ।

२

पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता व्यक्ततहरू कुनै पक्न प्रक्ियािारा आफ्न स्वतन्रताबाट वक्ञ्चत भएमा

उनीहरू अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अन्तराक्ष्ट्रय मानव अक्िकार कानून बम क्जमका
प्रत्याभूक्तहरूका हकदार भएक

तथा उनीहरूलाई यस महासक्न्िका उपयुतत अनुकूलताका

व्यवस्थाहरू लगायत उद्देश्य तथा क्सद्धान्तहरूक पक्रपालना हुने गरी व्यवहार गक्रएक सुक्नक्श्चत
गने न् ।

िारा १५
यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट स्वतन्रता



कुनै पक्न व्यक्ततलाई यातना क्दइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय
गक्रने ैन । िासगरी कसैलाई पक्न क्नजक स्वतन्र सहमक्त क्वना क्चक्कत्सकीय वा वैज्ञाक्नक
प्रय ग भ ग्न लगाइने



ैन ।

अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई यातना वा क्रुर,
अपमानजनक व्यवहार वा सजायक भागीदार हुनबाट र तन पक्ष राष्ट्रहरूले सम्पूर्ण प्रभावकारी
व्यवस्थापकीय, प्रशासक्नक, न्याक्यक वा अन्य उपायहरू अवलम्बन गने न् ।

िारा १६
श िर्, क्हंसा र दुव्र्यवहारबाट स्वतन्रता



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई

रक्भर र बाक्हर दुवै ठाँउमा लैंक्गक पक्षहरूमा आिाक्रत

लगायत सबै प्रकारका श िर्, क्हंसा तथा दुव्यणवहार संरक्षर् गनण पक्ष राष्ट्रहरूले सम्पूर्ण
उपयुतत व्यवस्थापकीय प्रशासक्नक, सामाक्जक, शैक्क्षक तथा अन्य उपायहरू अवलम्बन
गने न् ।


पक्ष राष्ट्रहरूले श िर्, क्हंसा र दुव्यणवहारका

टनाहरू कसरी र तने, पक्हचान गने र स क

प्रक्तवेदन भन हे कुराक सूचना र क्शक्षाक व्यवस्था लगायत अन्य कुराक अक्तक्रतत, अपाङ्गता
भएका व्यक्तत, क्तनीहरूक पक्रवार र पक्रचारकका लाक्ग उपयुतत क्लङ्ग र उमेर संवेदनशील
सहय ग सुक्नक्श्चत गरेर सबै प्रकारका श िर्, क्हंसा तथा दुव्र्यवहार र तनेसमेत सबै उपयुतत

उपायहरू अबलम्वन गने न् । पक्ष राष्ट्रहरूले संरक्षर् सेवाहरू उमेर, क्लंङ्ग र अपाङ्गता
प्रक्त संवेदनशील भएक पक्ष राष्ट्रहरूले सुक्नक्श्चत गने न् ।


सम्पूर्ण प्रकारका श िर्, क्हंसा तथा दुव्र्यवहारका

टना र तनका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक सेवाका लाक्ग तयार गक्रएक सम्पूर्ण सुक्विा तथा कायणिमहरू
स्वतन्र क्नकायहरूबाट प्रभावकारी ढंगमा अनुगमन गक्रएक सुक्नक्श्चत गने न् ।


कुनै पक्न प्रकारक
व्यक्ततहरूक

श िर्, क्हंसा वा दुव्र्यवहारक

क्शकार भएका अपाङ्गता भएका

शारीक्रक, मानक्सक र मन वैज्ञाक्नक पुनप्रातती, पुनस्थापन तथा सामाक्जक

पुनःएकीकरर्क प्रवद्धणन

गनण पक्ष राष्ट्रहरूले संरक्षर् सेवाहरूक व्यवस्था लगायत अन्य

सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गने न् । स्वास्थ्य, कल्यार्, आत्मसम्मान, स्वाक्भमान
र स्वायतत्ता अक्भवृक्द्ध गने तथा क्लङ्ग र उमेरक उक्चत आवश्यकताहरूलाई ध्यान क्दने
वातावरर्मा यस्त पुनप्रातती र पुनःएकीकरर् सञ्चालन हुने


।

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू क्वरूद्ध हुने श िर्, क्हंसा र दुव्र्यवहारका

टनाहरूक पक्हचान

अनुसन्िान तथा उपयुतत भएक मा अक्भय जन गक्रएक सुक्नक्श्चत गनण पक्ष राष्ट्रहरूले मक्हला
र बालबाक्लका केक्न्ित कानून तथा नीक्तहरू लगायत अन्य प्रभावकारी कानून तथा नीक्त
क्नमार् गने न् ।

िारा १७
व्यक्ततक अिण्िताक संरक्षर् गने

अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएक प्रत्येक व्यक्ततलाई शारीक्रक र मानक्सक
अिण्िताक लाक्ग सम्मानक अक्िकार

।

िारा १८
आवतजावत र राक्ष्ट्रयतासम्बन्िी स्वतन्रता
१ पक्ष राष्ट्रहरूले देहाय बम क्जमका कुराहरूसमेत सुक्नक्श्चत गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई
अन्य व्यक्ततहरू सरह आवत जावत गने
स्वतन्रताक अक्िकार स्वीकार गने न्:

स्वतन्रता, आफ्न वासस्थान र राक्ष्ट्रयता र ज्न पाउने



राक्ष्ट्रयता प्रातत र पक्रवतणन गने अक्िकार भएक तथा स्वेच् ाचारी ढंगमा वा अपाङ्गताक
आिारमा आफ्न राक्ष्ट्रयताबाट वक्ञ्चत नगक्रएक ,



अपाङ्गताक आिारमा आफ्न राक्ष्ट्रयताक वा अन्य पक्रचयका कागजातहरू प्रातत गने,
राख्ने वा उपय ग गने क्षमताबाट वा आवतजावतक स्वतन्रताक प्रय गमा सहजता प्रदान
गनण आवश्यक पने अध्यागमन कारबाही जस्ता सम्बक्न्ित प्रक्ियाहरूक

उपय ग गनणबाट

वक्ञ्चत नगक्रएक ,


आफ्न देश लगायत कुनै पक्न देश

ड्न स्वतन्र रहेक ,



स्वेच् ाचारी ढंगबाट वा अपाङ्गताक आिारमा आफ्न देशमा प्रवेश गनण पाउने अक्िकारबाट
वक्ञ्चत नगक्रएक ,

२ जन्म भए लगतै अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाक दता गक्रने

र क्नजहरूलाई जन्मनासाथ नाम

पाउने अक्िकार, राक्ष्ट्रयता प्रातत गने अक्िकार तथा सम्भव भएसम्म आफ्न बुबाआमा पक्हचान गने
र क्नजहरूबाट स्याहार, सुसार पाउने अक्िकार हुने

।

िारा १९
स्वतन्रतापूवणक बस्न पाउने तथा समुदायमा समावेश गक्रने

यस महासक्न्िका पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य व्यक्ततहरू सरहक

नौट सक्हतक

अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूलाई समुदायमा बस्न पाउने समान अक्िकार भएक स्वीकार ग णन तथा देहाय बम क्जमका
कुराहरूसमेत सुक्नक्श्चत गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई यस अक्िकारक पूर्ण उपभ ग गनण
तथा क्नजहरूक समुदायमा पूर्ण समावेश र सहभाक्गतामा सहजता प्रदान गनण प्रभावकारी उपयुतत
उपायहरू अवलम्बन गने न् :


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा आफ्न बासस्थान र
कहाँ र कसक साथमा बस्ने भनी

नौट गने अवसर हुन्

र कुनै िास क्कक्समक बस बास

व्यवस्थामा बस्नका लाक्ग उनीहरूलाई बाध्य बनाइदैन,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई बस्न र समुदायमा समावेश हुन तथा समुदायबाट एतल्याउने
र अलग्याउने कायण हुनबाट र तन आवश्यक पने व्यक्ततगत सहय ग लगायत क्वक्भन ह स्तरका
र क्भरक , आवासीय र अन्य सामुदाक्यक सहय ग सेवाहरूमा पहुँच प्रातत हुन् ,



सवणसािरर्लाई उपलब्ि सामुदाक्यक सेवा तथा सुक्विाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई
समान आिारमा उपलब्ि

न् तथा क्नजहरूक आवश्यकताहरू प्रक्त उत्तरदायी

न् ।

िारा २०
व्यक्ततगत गमनक्शलता (क्हँििुल)

पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई देहायका कुराहरूक माध्यमबाट समेत अक्िकतम
सम्भाक्वत स्वक्नभणरता सक्हत व्यक्ततगत गमनक्शलता सुक्नक्श्चत गनण प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन
गने न् :


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्नजहरूले र जेक तरीका र समयमा तथा िान ह सतने
मूल्यमा व्यक्ततगत गमनक्शलता सहज बनाउने,



गुर्स्तरीय गमनक्शलता सेवा, उपकरर्, सहय गात्मक प्रक्वक्ि तथा प्रार्ीबाट हुने प्रत्यक्ष
सहय ग र मध्यस्थ सेवा िान ह सतने मूल्यमा उपलब्ि गराई पहुँच सहज बनाउने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक साथमा काम गने क्वशेिज्ञ
कमणचारीहरूलाई गमनक्शलता सीप सम्बन्िी ताक्लम प्रदान गने,



गमनक्शलता सेवा उपकरर् तथा सहय गात्मक प्रक्वक्ि उत्पादन गने क्नकायहरूलाई अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरूक लाक्ग गमनक्शलताका सम्पूर्ण पक्षहरूमा ध्यान क्दन प्र त्साहन गने ।

िारा २१
क्वचार र अक्भव्यक्ततक स्वतन्रता तथा सूचनामा पहुँच

यस महासक्न्िक

िारा २ मा पक्रभािा भएबम क्जमका आफुले र जेक

सबै प्रकारका सञ्चारका

माध्यमहरू माफणत अन्य व्यक्ततहरू सरह अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले समान आिारमा सूचना र
मत माग गने, प्रातत गने र प्रदान गने लगायतका क्वचार र अक्भव्यक्ततक स्वतन्रता उपभ ग गनण
पाउने कुरा सुक्नक्श्चत गनण पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कायणहरू समेत गरी सबै उपयुतत उपायहरू
अवलम्बन गने न् :


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सवणसािारर्का लाक्ग लक्क्षत गक्रएका सूचनालाई क्वक्भन ह
प्रकारका अपाङ्गतालाई उपयुतत हुने गरी पहुँचय ग्य ढाँचा र प्रक्वक्िमा समयमा नै र अक्तक्रत्त
िचण क्वना उपलब्ि गराउने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले कायालयमा हुने अन्तरक्ियाहरूमा आफुले र जेक साङ्केक्तक
भािा, ब्रेल, प्रविणनात्मक र वैकक्ल्पक सञ्चार एवं सञ्चारका अरू सबै प्रकारका पहुँचय ग्य

सािन, तरीका र ढाँचा प्रय ग गनण पाउने कुरालाई स्वीकार गरेर एवं त्यस्ता प्रय गलाई सहज
बनाउने,


सवणसािारर्लाई इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदान गने क्नजी क्षेरका संस्थाहरूलाई त्यस्त
सूचना र सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले पहुच
ँ गनण र प्रय ग गनण सतने ढाँचामा प्रदान
गनण आव्हान गने,



इन्टरनेटक

माध्यबाट सूचना प्रदान गने सूचना प्रदायकहरू लगायत आम सञ्चारलाई

उनीहरूक सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग पहुँचय ग्य बनाउनका लाक्ग प्र त्साक्हत
गने,


साङ्केक्तक भािाक प्रय गलाई मान्यता क्दने तथा प्रवद्धणन

गने ।

िारा २२
ग पनीयताक सम्मान



कुनै पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्नजक

बासस्थान वा बस बासक

क्मलाइएक स्थान जहाँ भए तापक्न क्नजक ग पनीयता, पक्रवार,

प्रबन्ि

र वा पराचार वा अन्य

प्रकारका सञ्चारहरूलाई स्वेच् ाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप वा क्नजक सम्मान र प्रक्तष्ट्ठालाई
गैरकानूनी आिमर्क क्विय बनाइने ैन । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई त्यस्ता हस्तक्षेप
वा आिमर् क्वरूि कानूनक संरक्षर् पाउने अक्िकार हुने


।

पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक
वैयक्ततक, स्वास्थ्य तथा पुनस्थापनासम्बन्िी सूचनाक ग पनीयताक संरक्षर् गने

न् ।

िारा २३
र तथा पक्रवारक सम्मान

१. पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कुराहरू सुक्नक्श्चत गनणका लाक्ग अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा
क्ववाह, पक्रवार, क्पतृत्व वा मातृत्व र नाता सम्बन्िहरूसँग सम्बक्न्ित सबै कुराहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरू क्वरूद्धका भेदभाव उन्मूलन गने प्रभावकारी र उपयुतत उपायहरू अवलम्बन गने न्ः



क्ववाह य ग्य उमेर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले आफ्न चाहना अनुसारक जीवन
साथीसँग स्वतन्र र पूर्ण सहमक्तक आिारमा क्ववाह गने र पक्रवार बसाउने अक्िकार स्वीकार
गक्रएक ,



आफ्ना सन्तानहरूक संख्या तथा जन्मान्तरक बारेमा स्वतन्रता तथा क्जम्मेवारपूवणक क्नर्णय
गने तथा उमेर सुहाउँद जानकारी, प्रजनन्सम्बन्िी तथा पक्रवार क्नय जन क्शक्षामा पहुँच
पाउने अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकारलाई स्वीकार गक्रएक

तथा क्नजहरूलाई

त्यस्ता अक्िकारहरू प्रय ग गनण सक्षम बनाउने सािनहरू उपलब्ि गराइएक ,


अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका बालबाक्लका लगायत अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरूले प्रजनन क्षमतालाई कायमा रािेक ।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले संरक्षकत्व, अक्भभावकत्व, रष्ट्टीसीप, िमणपुर वा िमणपुरीक रूपमा ग्रहर् गने वा
यस्तै अन्य संस्थाहरूसम्बन्िी अविारर्ा राक्ष्ट्रय कानूनमा क्वद्यमान भएमा त्यस सम्बन्िमा अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरूक अक्िकार र क्जम्मेवारीहरूलाई सुक्नक्श्चत गने न्, सबै अवस्थामा बालबाक्लकाक
सवोत्तम क्हत सवोपरी हुनुपने

। आफ्न बालबच्चाक पालनप िर् गने क्जम्मेवारी क्नवाह गनणका

लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई उपयुतत सहय गहरू प्रदान गने न् ।
३. पक्ष राष्ट्रहरूले पाक्रवाक्रक जीवनक
अक्िकार भएक

सम्बन्िमा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाहरूक

सुक्नक्श्चत गने न् । त्यस्ता अक्िकारहरूक

समान

उपभ गका लाक्ग तथा अप्रकाशन,

पक्रत्याग, बेवास्ता र पृथकीकरर् गने कुरालाई र तन पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका बालबाक्लका
तथा क्नजका पक्रवारहरूलाई समयमै क्वस्तृत जानकारी, सेवा र सहय ग उपलब्ि गराउने कवूल
गने न् ।
४. पक्ष राष्ट्रहरूले अक्िकारप्रातत अक्िकारीहरूबाट लागू हुने कानून र कायणक्वक्ि बम क्जम पृथकीकरर्
कायण बालबाक्लकाक सवोत्तम क्हतक लाक्ग आवश्यक भएक भनी न्याक्यक पुनरावल कनक अक्िनमा
रक्ह क्नर्णय गरेबम क्जम बाहेक आफ्न ईच् ाक्वरूद्ध कुनै पक्न बालबाक्लका क्नजक बाबु आमाबाट
अलग गक्रदैनन् भनी सुक्नक्श्चत गने न् । बालबाक्लका वा बाबु आमा मध्ये कुनै एक जना वा दुवैमा
अपाङ्गता भएक आिारमा कुनै पक्न अवस्थामा कुनै पक्न बालबाक्लकालाई पृथक गक्रने न
ै ।
५.

पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका बालबाक्लकालाई सबैभन्दा नक्जकक पक्रवारले पालनप िर्

गनण असमथण भएक अवस्थामा त्यस्ता बालबाक्लकालाई वैकक्ल्पक रूपमा स्याहार सम्भार गनण क्वस्तृत
नाता सम्बन्िमा तथा त्यस्त हुन नसकेमा समुदायक्भर नै पाक्रवाक्रक वातावरर्मा स्याहार सम्भार
गने व्यवस्था गनण हरसम्भव प्रयास गने न् ।

िारा २४
क्शक्षा
१. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक क्शक्षाक अक्िकार स्वीकार ग न
ण ् । क्वना कुनै
भेदभाव र समान अवसरक आिारमा यस अक्िकारलाई हाक्सल गनणका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका
कुराहरू तफण क्नदेक्शत हुने गरी सबै तह र जीवनपयणन्त क्सकाईमा समावेशी क्शक्षा प्रर्ाली सुक्नक्श्चत
गने न् :


मानवक अन्तक्नणक्हत क्षमताका साथै स्वाक्भमानक ब ि तथा आत्म मूल्यक पूर्ण क्वकास एवं
मानव अक्िकार, आिारभूत स्वतन्रता र मानव क्वक्विताक अक्भवृक्द्ध गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले आफ्न व्यक्ततत्व, क्षमता र क्सजणनक्शलताका साथै क्नजहरूक
मानक्सक र भौक्तक क्षमतालाई अक्िकतम हदसम्म क्वकास गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा स्वतन्र समाजमा सहभागी हुन सक्षम
गराउने ।

२. यस अक्िकार प्राक्ततका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका कुराहरू सुक्नक्श्चत गने न् :


अपाङ्गताक आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू सािारर् शैक्क्षक प्रर्ालीबाट उपेक्क्षत
नभएका तथा अपाङ्गताक

आिारमा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाहरू क्नःशुल्क तथा

अक्नवायण प्राथक्मक क्शक्षा वा माध्यक्मक क्शक्षाबाट उपेक्क्षत नभएका,


आफू

बसेक

समुदायमा

अन्य

व्यक्ततहरू

सरह

समान

आिारमा

अपाङ्गता

भएका

व्यक्ततहरूक समावेशी, स्तरीय र क्नःशुल्क प्राथक्मक तथा माध्यक्मक क्शक्षामा पहुँच भएक ,


व्यक्ततक आवश्यकता अनुसारक मनाक्सव अनुकूलता उपलब्ि गराइएक ,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई प्रभावकारी क्शक्षा सहज बनाउन प्रचक्लत क्शक्षा प्रर्ाली
अन्तगणत उनीहरूले सहय ग प्रातत गरेका,



पूर्ण समावेशीपनक लक्ष्यसँग मेल िाने गरी प्राक्ज्ञक तथा सामाक्जक क्वकास अक्िकतम हुने
वातावरर्मा प्रभावकारी वैयक्ततक सहय गका उपायहरू प्रदान गक्रएका ।

३. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएक व्यक्ततहरूलाई क्शक्षामा क्नजहरूक पूर्ण र समान सहभाक्गतालाई
सहज बनाउन र समुदायक एक सदस्यक रूपमा जीवन र सामाक्जक क्वकासका सीपहरू क्सतन
सक्षम बनाउने न् । यस उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले देहायका उपायहरू लगायतका
उपयुतत उपायहरू अबलम्बन गने न् :


ब्रेल, वैकक्ल्पक क्लक्प, प्रवद्धणनात्मक तथा वैकक्ल्पक तरीका सािन र ढाँचा तथा पूवाभास र
गमनशील सीप क्सतन सहज तुल्याउने साथै दौतरीबाट क्सतने कला र परामशण सहज बनाउने,



सांकेक्तक भािा क्सतन र बक्हरा समुदायक भाक्िक पक्हचानक प्रवद्धणन लाई सहज बनाउने,



दृक्ष्ट्टक्वक्हन, वक्हरा वा श्रवर् तथा दृक्ष्ट्टक्वक्हन व्यक्तत िासगरी बालबाक्लकाहरूलाई त्यस्ता
व्यक्ततहरूका लाक्ग सबैभन्दा उपयुतत भािा र तरीका तथा सञ्चार माध्यमबाट प्राक्ज्ञक र
सामाक्जक क्वकासलाई अक्िकतम बनाउने वातावरर्हरूमा क्शक्षा प्रदान गक्रएक सुक्नक्श्चत
गने ।

४. यस अक्िकारक प्राक्तत सुक्नक्श्चत गनण सहय ग पुयाउने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरूले सांकेक्तक भािा
र ब्रेलमा य ग्य अपाङ्गता भएका क्शक्षकहरू लगायत अन्य क्शक्षकहरू क्नयुतत गनण तथा क्शक्षका
सबै तहहरूमा कायण गने क्वशेिज्ञ र कमणचारीहरूलाई प्रक्शक्क्षत गनण उपयुतत उपायहरू अवलम्बन
गने न् । त्यस्त प्रक्शक्षर्मा अपाङ्गता बारेक सचेतना र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सहय ग
गनण सञ्चारका उपयुतत संवद्धणनात्मक एवं वैकक्ल्पक उपाय, सञ्चारक माध्यम तथा ढाँचा, शैक्क्षक
प्रक्वक्ि र सामाग्री समाक्हत भएक हुनप
ु ने

।

५. पक्ष राष्ट्रहरूले भेदभाव क्वना र अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू
सामान्य क्शक्षा, व्यावसाक्यक प्रक्शक्षर्, प्रौढ क्शक्षा तथा आजीवन अध्ययनमा पहुँच प्रातत गनण सक्षम
भएक

सुक्नक्श्चत गने न् । यस उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूलाई मनाक्सव अनुकूलता प्रदान गक्रएक सुक्नक्श्चत गने न् ।

िारा २५
स्वास्थ्य
पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गताक आिारमा हुने भेदभाव क्वना अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई उच्चतम
प्रातयस्तरक स्वास्थ्य प्रातत गने अक्िकार भएक स्वीकार ग न
ण ् । पक्ष राष्ट्रहरूले स्वास्थ्यसँग सम्बक्न्ित
पुनस्थापना लगायत लैक्ङ्गकसंवेदनशील भएका स्वास्थ्य सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई
पहुँच भएक सुक्नक्श्चत गनण सम्पूर्ण उपयुतत उपायहरू अवलम्बन गने न् । िासगरी पक्ष राष्ट्रहरूले
देहायका कुराहरू गने न् :


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई पक्न अन्य व्यक्ततहरूलाई प्रदान गक्रए अनुसारकै तह, गुर्
र स्तरक क्नःशुल्क वा िान ह सक्कने यौनजन्य र प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा आिाक्रत
सावणजक्नक स्वास्थ्य कायणिमका क्षेरहरूमा लगायत अन्य स्वास्थ्य उपचार र कायणिमहरू
प्रदान गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्वशेि गरी क्नजहरूले अपाङ्गताक कारर्ले आवश्यक पने
उपयुततता अनुसार यथासमय अपाङ्गता पक्हचान तथा हस्तक्षेप गने एवं बच्चा तथा वृद्ध
व्यक्ततहरू लगायत अन्य व्यक्ततहरूमा थप अपाङ्गता न्यूनीकरर् वा र कथाम गनण तयार
गक्रएका सेवाहरू लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गने,



ग्रामीर् क्षेरहरू लगायत माक्नसहरूक आफ्न समुदायक सम्भव भएसम्म नक्जक हुने गरी
त्यस्ता स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गने,



ताक्लम

एवं

सावणजक्नक

र

क्नजी

स्वास्थ्य

उपचारका

लाक्ग

नैक्तक

मापदण्िहरूक

कायणन्वयनक माध्यबाट मानव अक्िकार, मयादा, स्वायतत्ता र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका
आवश्यकता लगायतका क्वियहरूमा सचेतना अक्भवृक्द्ध गरी स्वतन्र तथा सुसूक्चत सहमक्तका
आिारमा समेत अन्य व्यक्तत सरह स्तरीय उपचार अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई प्रदान
गनण स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई लगाउने,


राक्ष्ट्रय कानूनले स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमालाई अनुमक्त क्दएक अवस्थामा त्यस्त बीमाक
व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू क्वरूद्धक भेदभावलाई क्निेि गने तथा त्यस्त बीमा
स्वच्



र उक्चत ढंगमा प्रदान गक्रने,

अपाङ्गताक

आिारमा स्वास्थ्य उपचार वा स्वास्थ्य सेवा वा िाद्यान ह वा पेय पदाथणक

भेदभावकारी अस्वीृक्तलाई र तने ।

िारा २६
वासस्थान र पुनस्थापना

१. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई अक्िकत्तम स्वतन्रता, पूर्ण शारीक्रक, मानक्सक,
सामाक्जक र व्यावसाक्यक सक्षमता हाक्सल गनण एवं कायम राख्न तथा जीवनका सबै पक्षहरूमा
पूर्रू
ण पले समावेश हुन सक्षम तुल्याउन दौतरीक सहय ग समेत अन्य प्रभावकारी र उपयुतत उपायहरू
अवलम्बन गने न् । यस उद्देश्य प्राक्ततक लाक्ग, पक्ष राष्ट्रहरूले िासगरी स्वास्थ्य, र जगारी, क्शक्षा
र सामाक्जक सेवाका क्षेरहरूमा क्वस्तृत वासस्थान र पुनस्थापना सम्बन्िी सेवा र कायणिमहरू देहाय
अनुसार आय जना, सुदृढीकरर् तथा क्वस्तार गने न् :


त्यस्ता सेवा र कायणिमहरू सकेसम्म प्रारक्म्भक अवस्थामा नै सुरू गक्रने तथा व्यक्ततक
आवश्यकता र क्षमताक बहुआयाक्मक मूल्याङ्कनमा आिाक्रत हुने न्,



त्यस्ता सेवा र कायणिमहरूले समुदायमा र समाजका सबै पक्षहरूमा सहभाक्गता र
समावेशीकरर्लाईण स ाउ पुयाउने

न् र स्वेक्च् क हुने न् तथा अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूलाई ग्रामीर् क्षेरहरू लगायत अन्य क्षेरहरूमा सकेसम्म उनीहरूक समुदायक
नजीक हुने गरी उपलब्ि गराईने न् ।
२. पक्ष राष्ट्रहरूले वासस्थान र पुनस्थापना सम्बन्िी सेवामा कायणरत कमणचारी र पेशाकमीहरूका
लाक्ग प्रारक्म्भक एवं क्नरन्तर प्रक्शक्षर्क क्वकासलाई प्रवद्धणन गने न् ।

३.

पक्ष

राष्ट्रहरूले

अपाङ्गता

भएका

व्यक्ततहरूका

लाक्ग

तयार

गक्रएका

वासस्थान

र

पुनस्थापनासँग सम्बक्न्ित सहय गी उपकरर् तथा प्रक्वक्िक उपलब्िता, ज्ञान र प्रय गलाई प्रवद्धणन
गने न् ।

िारा २७
काम र र जगार

१. पक्ष राष्ट्रहरूक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा काम गनण
पाउने अक्िकारलाई स्वीकार ग णन, त्यस्त अक्िकारमा श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले
स्वतन्रता पूवणक

नौट र स्वीकार गरेक काम गरी जीवन क्नवाह गनण पाउने अवसर तथा िुला,

समावेशी तथा पहुँचय ग्य वातावरर्मा काम गने अक्िकारसमेत समावेश
कुराका अक्तक्रतत, देहायका कायणहरू गनणक

। पक्ष राष्ट्रहरूले, अन्य

लाक्ग कानून क्नमार् लगायत उपयुतत उपायहरू

अवलम्बन गरी र जगारीक िममा अपाङ्गता बेह रेका व्यक्ततहरू लगायत अपाङ्गता भएका अन्य
व्यक्ततहरूक कामक अक्िकार उपभ गक संरक्षर् र प्रवद्धणन


भना,

गने न् :

नौट र क्नयुक्ततका शतणहरू, सेवाक क्नरन्तरता, वृक्त्त क्वकास र सुरक्क्षत एवं स्वस्थ्यकर

कायण अवस्था लगायत सबै प्रकारका र जगारीहरूसँग सम्बक्न्ित अपाङ्गताक आिारमा हुने
भेदभावलाई क्निेि गने,


अन्य व्यक्ततहरू सरह अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक समान अवसर तथा समान कामक
लाक्ग समान ज्याला, सुरक्क्षत र स्वस्थ्यकर कायणअवस्था, दुराचारबाट संरक्षर्समेत तथा
गुनास क सुनुवाई लगायतका काम गनणका लाक्ग चाक्हने न्यायपूर्ण र अनुकूल वातावरर् पाउने
अक्िकारक संरक्षर् गने,



अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले पक्न क्नजहरूक श्रम
तथा रेि युक्नयनसम्बन्िी अक्िकार प्रय ग गनण पाएक सुक्नक्श्चत गने,



सािारर् प्राक्वक्िक एवं पेशागत क्नदेशन कायणिम, पदस्थापना सेवा एवं पेशागत तथा क्नरन्तर
तालीम प्रभावकारी रूपमा पहुँच प्रातत गनण अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सक्षम बनाउने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई काम ि ज्ने, काम पाउने, काममा बहाल रहने र काममा
फकणने एवं श्रम बजारमा र जगारी र वृक्त्त क्वकासका अवसरहरूक प्रवद्धणन गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक लाक्ग स्वर जगार, उद्यमशीलता, सहकाक्रताक क्वकास र
आफै व्यवसाय सुरू गने अवसरहरूक प्रवद्धणन गने,



सावणजक्नक क्षेरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई र जगारी प्रदान गने,



सकारात्मक कायण य जना, प्र त्साहन तथा अन्य उपायहरू समाक्वष्ट्ट उपयुतत नीक्त र
उपायहरूक माध्यमद्धारा क्नजी क्षेरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक र जगारीलाई प्रवद्धणन
गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई कायणस्थलमा मनाक्सव अनुकूलता उपलब्ि गराइएक
सुक्नक्श्चत गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले िुला श्रम बजारमा कायण अनुभव प्रातत गने कुरालाई प्रवद्धणन
गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक लाक्ग व्यावसाक्यक तथा पेशागत पुनस्थापना, र जगारीक
क्नरन्तरता तथा काममा फकणने कायणिमहरूक प्रवद्धणन

गने ।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू दास वा बाँिा नबनाइएक तथा उनीहरूले अन्य
व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा बलपूवणक वा अक्नवायण श्रमबाट संरक्षर्सुक्नक्श्चत गने न् ।

िारा २८
पयातत जीवनस्तर र सामाक्जक संरक्षर्

१. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू आफैलाई र क्तनका पक्रवारक लाक्ग समेत पयातत
िाद्यान ह, लुगा एवं आवाससमेतक पयातत जीवनस्तरक तथा जीवन क्नवाहका अवस्थाहरूक क्नरन्तर
सुिारक अक्िकार भएक स्वीकार ग णन् तथा अपाङ्गताक आिारमा गक्रने कुनै पक्न भेदभाव क्वना
त्यस्त अक्िकारक उपभ ग संरक्षर् र प्रवद्धणन

गनण उपयुतत कदमहरू चाल्ने न् ।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सामाक्जक सुरक्षा तथा अपाङ्गताक आिारमा
गक्रने कुनै पक्न भेदभाव क्वना त्यस्त अक्िकारक उपभ ग गनण पाउने अक्िकार भएक स्वीकार ग न
ण ्
तथा त्यस्त अक्िकारक उपभ ग, संरक्षर् र प्रवद्धणन गनण देहायका उपायहरू लगायत अन्य उपयुतत
कदमहरू चाल्ने न् :


स्वच्

पानीक आपूक्तणमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक समान पहुँच सुक्नक्श्चत गने तथा

उपयुतत र िान ह सक्कने मूल्यमा सेवा, उपकरर् र अपाङ्गतासँग सम्बक्न्ित आवश्यकताहरूक
लाक्ग अन्य सहय गहरूमा क्नजहरूक पहुँच सुक्नक्श्चत गने,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू िासगरी अपाङ्गता भएका मक्हला र वृि–वृिाहरूक लाक्ग
सामाक्जक सुरक्षा कायणिम तथा गरीबी न्युनीकरर् कायणिमहरूमा पहुँच सुक्नक्श्चत गने,



गरीबीक

अवस्थामा जीवन यापन गक्ररहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र उनीहरूका

पक्रवारलाई पयातत ताक्लम, परामशण, आक्थणक सहय ग एवं राहत सेवा लगायत अपाङ्गता
सम्बन्िी िचणहरूमा राज्यबाट प्रदान गक्रने सहय गमा पहुँच सुक्नक्श्चत गने,



सावणजक्नक आवास कायणिममा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक पहुँचलाई सुक्नक्श्चत गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अवकाश पक् क सुक्विा तथा कायणिमहरूमा पहुँच सुक्नक्श्चत
गने ।

िारा २९
राजनीक्तक तथा सावणजक्नक जीवनमा सहभाक्गता

पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई राजनीक्तक
अक्िकार तथा त्यस्त अक्िकारहरूक उपभ ग गने अवसरक प्रत्याभूत क्दने न् र देहायका कुराहरू
गने न् :
१. अन्य व्यक्ततहरू सरह अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई मतदान गने तथा क्नवाक्चत हुने लगायत
प्रत्यक्ष वा स्वतन्र रूपमा चुक्नएका प्रक्तक्नक्िहरू माफणत राजनीक्तक तथा सावणजक्नक जीवनमा
प्रभावकारी एवं पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सकेका

न् भनी अरू कुराका अक्तक्रतत देहायका

कुराहरूबाट सुक्नक्श्चत गने :


मतदानका प्रक्िया, सुक्विा र सामाग्रीहरू उपयुतत, पहुँच य ग्य तथा बुझ्न एवं प्रय ग गनण
सहज भएक सुक्नक्श्चत गने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले भययुतत वातावरर्मा क्नवाचन र सावणजक्नक जनमत
संग्रहहरूमा ग तय मतदान प्रक्ियािारा मतदान गने तथा क्नवाचनमा उम्मेदवार हुने, सरकारका
सबै तहहरू र सावणजक्नक कायणहरूमा पद िारर् गनण र कायण सम्पादन गनण पाउने अक्िकारक
संरक्षर् गने तथा उपयुतत भएक अवस्थामा सहय गात्मक र नयाँ प्रक्वक्िहरूक प्रय गलाई
सहज बनाउने,



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई मतदााताक रूपमा आफ्न इच् ा स्वतन्र रूपमा अक्भव्यतत
गनण सतने अक्िकार प्रत्याभूत गने तथा यस उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग उनीहरूक अनुर िमा
मतदान गनण उनीहरूले र जेक व्यक्ततक सहय ग प्रातत गनण अनुमक्त क्दने ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा क्वना भेदभाव सावणजक्नक
क्ियाकलापहरूक सञ्चालनमा प्रभावकारी तथा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सतने वातावरर्क सक्िय
रूपले प्रवद्धणन

गने तथा देहायका कुराहरू लगायत सावणजक्नक क्ियाकलापहरूमा उनीहरूक

सहभाक्गतालाई प्र त्साक्हत गने :


मुलुकक सावणजक्नक तथा राजनैक्तक जीवनसँग सम्बक्न्ित गैरसरकारी सं

संस्थाहरूमा तथा

राजनैक्तक दलहरूक गक्तक्वक्ि र सञ्चालनमा सहभाक्गता,


अन्तराक्ष्ट्रय, राक्ष्ट्रय, क्षेरीय र स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक प्रक्तक्नक्ित्व
गनण अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक संगठन ि ल्ने र त्यस्ता संगठनक सदस्य बन हे ।

िारा ३०
सांस्ृक्तक जीवन, मन रञ्जन, क्वश्राम तथा िेलकुदमा सहभाक्गता

१. पक्ष राष्ट्रहरू अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सांस्ृक्तक
जीवनमा सहभागी हुने अक्िकार भएक

स्वीकार ग णन् र पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूले देहाय बम क्जमका कुराहरू गनण पाएक सुक्नक्श्चत गनण सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन
गने न् :


पहुँचय ग्य ढाँचाहरूमा सांस्ृक्तक सामाग्रीहरूमा पहुँच उपभ ग गने,



पहुँचय ग्य

ढाँचाहरूमा

टेक्लक्भजन

कायणिम,

चलक्चर,

नाटक

र

अन्य

सांस्ृक्तक

क्ियाकलापहरूमा पहुँच उपभ ग गने,


नाट्यशाला, संग्राहालय, क्सनेमा हल, पुस्तकालय, पयणटकीय सेवा जस्ता सांस्ृक्तक कायणिम
वा सेवाहरू सञ्चालन गने स्थानहरूमा पहुँच उपभ ग गने तथा सम्भव भएसम्म राक्ष्ट्रय
सांस्ृक्तक महत्वका स्मारक र स्थलहरूमा पहुँच उपभ ग गने ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई उनीहरूक

व्यक्ततगत फाईदाक लाक्ग मार नभई समाजक

वैभवताक लाक्ग समेत उनीहरूक क्सजणनशील, कलात्मक तथा बौक्द्धक आन्तक्रक क्षमताक क्वकास
तथा उपभ ग गने अवसर प्रातत गनण सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरूले उपयुतत उपायहरू अवलम्बन
गने न् ।
३. बौक्िक सम्पक्त्तसम्बन्िी अक्िकार संरक्षर् गने कानूनले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सांस्ृक्तक
सामाग्रीहरूमा पहुँच गनण अनुक्चत वा क्वभेदकारी अवर िहरू क्सजणना नगरेक सुक्नक्श्चत गनण पक्ष
राष्ट्रहरूले अन्तराक्ष्ट्रय कानूनबम क्जम सम्पूर्ण उपयुतत कदमहरू चाल्ने न् ।
४. अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू पक्न सांकेक्तक भािा तथा
वक्हरा संस्ृक्त लगायत क्वशेि सांस्ृक्तक तथा भाक्िक पक्हचानक मान्यता र सहायता पाउने हक
राख्ने न् ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई अन्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा मन रञ्जनात्मक, क्वश्राम
तथा िेलकुदका क्ियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्षम बनाउने अक्भप्रायले भएक देहायका उपयुतत
उपायहरू अवलम्बन गने न् :


सम्पूर्ण तहहरूमा मूलप्रवाहका िेलकुद क्ियाकलापमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक सम्भव
भएक हदसम्म सहभाक्गतालाई प्र त्साक्हत तथा प्रवद्धणन

गने,



अपाङ्गता

भएका

व्यक्ततहरूलाई

अपाङ्गता–क्वशेि

िेलकुद

तथा

मन रञ्जनात्मक

क्ियाकलापहरू आय जना गने, क्वकास गने तथा त्यसमा सहभागी हुन पाउने अवसर उपलब्ि
भएक

सुक्नक्श्चत गने तथा यस उद्देश्य प्राक्ततका लाक्ग अन्य व्यक्ततहरू सरह समान

आिारमा उपयुतत प्रक्शक्षर्, ताक्लम र श्र तहरूक व्यवस्थालाई प्र त्साक्हत गने,


अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक िेलकुद, मन रञ्जनात्मक र पयणटकीय स्थानमा पहुँच भएक
सुक्नक्श्चत गने,



क्वद्यालय प्रर्ालीक्भरका क्ियाकलापहरू लगायत अन्य नाटक, मन रञ्जन, क्वश्राम र िेलकुद
क्ियाकलापहरूमा अन्य बालबाक्लका सरह अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाहरूक पहुँच भएक
सुक्नक्श्चत गने,



मन रञ्जनात्मक,

पयणटकीय,

क्वश्राम

वा िेलकुद

क्ियाकलापका

संस्थाहरूमा

संलग्न

व्यक्ततहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले सेवामा पहुँच पाएक सुक्नक्श्चत गने ।

िारा ३१
तथ्याङ्क तथा आँकिा संकलन

१. यस महासक्न्िलाई कायान्वयन गनणका लाक्ग नीक्त तजुणमा तथा कायान्वयन गनण आफूलाई सक्षम
बनाउन पक्ष राष्ट्रहरूले तथ्याङ्क तथा अनुसन्िनात्मक आँकिा लगायतका उपयुतत सूचना संकलन
गने कबूल गदण न् । त्यस्त सूचना संकलन गने तथा राख्ने प्रक्िया देहायबम क्जम हुने


:

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक क्वश्वसनीयता र ग पनीयताक सम्मान सुक्नक्श्चत गनण सूचना
र तथ्याङ्क संरक्षर् सम्बन्िी कानून लगायतका कानूनी रूपमा स्थाक्पत सुरक्षा व्यवस्थाक
पालना गने,



आँकिाहरूक संकलन तथा प्रय गमा मानव अक्िकार र आिारभूत स्वतन्रता संरक्षर् गनण
अन्तराक्ष्ट्रय रूपमा मान्य अन्य मापदण्ि र नैक्तक क्नयमहरूक पालना गने ।

२. यस िारा बम क्जम संकक्लत सूचनाहरू उपयुततता अनुसार केलाइने
पक्ष राष्ट्रहरूक

क्जम्मेवारीक

तथा यस महासक्न्ि अन्तगणत

कायान्वयन मूल्याङ्कनमा सहय ग गनण तथा अपाङ्गता भएका

व्यक्ततहरूले उनीहरूक अक्िकार प्रय ग गदा सामना गनुण परेका अवर िहरूक पक्हचान तथा सम्ब िन
गनण प्रय ग गक्रने न् ।
३. पक्ष राष्ट्रहरूले त्यस्ता तथ्याङ्कक सम्प्रेिर् गने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र अन्य
व्यक्ततहरूक त्यस्ता तथ्याङ्कमा पहुँच सुक्नक्श्चत गने क्जम्मेवारी ग्रहर् गने न् ।

िारा ३२
अन्तराक्ष्ट्रय सहय ग

१. पक्ष राष्ट्रहरूले यस महासक्न्िका लक्ष्य तथा उद्देश्य हाक्सल गनणका लाक्ग राक्ष्ट्रय प्रयासहरूक
समथणनमा अन्तराक्ष्ट्रय सहय ग र यसक प्रवद्धणन क महत्वलाई स्वीकार ग णन् तथा यस सम्बन्िमा
उपयुततताअनुसार राष्ट्रहरू बीच तथा सम्बक्न्ित अन्तराक्ष्ट्रय र क्षेरीय संगठन र नागक्रक समाज
िासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक संगठनसँगक साझेदारीमा उपयुतत र प्रभाकारी उपायहरू
अवलम्बन गने न् । त्यस्ता उपायहरूमा अरू कुराहरूक अक्तक्रतत देहायका कुराहरू समेत समावेश
हुन सतने न् :


अन्तराक्ष्ट्रय क्वकास कायणिम लगायतका अन्तराक्ष्ट्रय सहय ग कायणिमहरूमा अपाङ्गता
भएका व्यक्ततहरूलाई समावेश गने तथा क्नजहरूक लाक्ग पहुँचय ग्य भएका सुक्नक्श्चत गने,



सूचना, अनुभव, प्रक्शक्षर् कायणिम तथा सवोत्तम अभ्यासहरूक आदान प्रदान तथा क्हस्सेदारी
समेतक माध्यमबाट सक्षमता क्वकासलाई सहज बनाउने तथा समथणन गने,



अनुसन्िान तथा वैज्ञाक्नक र प्राक्वक्िक ज्ञानक पहुच
ँ मा सहय ग सहज बनाउने,



पहुँचय ग्य तथा सहय गात्मक प्रक्वक्िहरूमा पहुँच र क्हस्सेदारीिारा तथा प्रक्वक्ि हस्तान्तरर्
माफणत उपयुततता अनुसार प्राक्वक्िक तथा आक्थणक सहय ग प्रदान गने ।

२. यस िाराका व्यवस्थाहरूले प्रस्तुत महासक्न्ि अन्तगणत प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले वहन गनुणपने दाक्यत्वमा
प्रक्तकूल प्रभाव पाने

ैनन् ।

िारा ३३
राक्ष्ट्रय स्तरमा कायान्वयन तथा अनुगमन

१. प्रस्तुत महासक्न्िक कायान्वयनसँग सम्बक्न्ित कुराहरूका लाक्ग आफ्न संगठनक प्रर्ाली अनुसार
सरकारी संरचनाक्भर एक वा एक भन्दा बढी सम्पकण क्वन्दुहरू त तने तथा क्वक्भन ह क्षेर तथा तहहरूमा
भएका सम्बक्न्ित कामहरू सहज तुल्याउन सरकारी संरचनाक्भर एक समन्वयनकारी क्नकाय स्थापना
गनण वा त तने काममा उक्चत ध्यान क्दने न् ।
२. पक्ष राष्ट्रहरूले यस महासक्न्िक कायान्वयनक प्रवद्धणन, संरक्षर् तथा अनुगमन गनण उपयुततता
अनुसार आफ्न कानूनी तथा प्रशासक्नक प्रर्ाली बम क्जम आफ्न मुलुकमा एक वा स भन्दा बढी
स्वतन्र संयन्रहरू समेतक एक कायण संरचना त तने वा स्थाक्पत गने न् । पक्ष राष्ट्रहरूले त्यस्त

संयन्र त तदा वा स्थापना गदा मानव अक्िकारक संरक्षर् र सम्वद्धणनक लाक्ग गठन भएक राक्ष्ट्रय
संस्थाक हैक्सयत र कायण प्रर्ालीसँग सम्बक्न्ित क्सद्धान्तहरूलाई दृक्ष्ट्टगत गने न् ।
३. अनुगमन प्रक्ियामा नागक्रक समाज िासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र क्तनीहरूका प्रक्तक्नक्ि
संस्थाहरूलाई पूर्णरूपमा संलग्न तथा सहभागी गराइने न् ।

िारा ३४
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकारसम्बन्िी सक्मक्त

१. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकारसम्बन्िी सक्मक्त (यसपक्
गक्रने , जसले यसपक्

व्यवस्था गक्रएका कामहरू गने

“सक्मक्त”भक्नएक ) क स्थापना

।

२. प्रस्तुत महासक्न्ि लागू हुँदाका बितमा यस सक्मक्तमा बाहृ वटा क्वशेिज्ञहरू रहने न् । महासक्न्िमा
थप साठी अनुम दन वा सक्म्मलनहरू भए पक्
सदस्यता संख्यामा

बढीमा अठार जना सदस्यहरू रहने गरी सक्मक्तक

जनासम्मले थप गनण सक्कने

।

३. सक्मक्तका सदस्यहरूले आफ्न व्यक्ततगत क्षमतामा कायण गने न् र क्नजहरू उच्च नैक्तक चक्रर
तथा यस महासक्न्िले समेटेका क्षेरमा उत्ृष्ट्ट सक्षमता र अनुभव भएका व्यक्ततहरू हुने न् ।
सदस्यहरूक मन नयन गदा प्रस्तुत महासक्न्िक िारा ४ क उपिारा ३ मा उक्ल्लक्ित व्यवस्था
उपर उक्चत ध्यान क्दने आव्हान गक्रने

।

४. समन्याक्यक भौग क्लक क्वतरर्, क्वक्भन ह प्रकारका सभ्यता तथा प्रमुि कानूनी प्रर्ालीहरूक
प्रक्तक्नक्ित्व,

सन्तुक्लत

लैंक्गक

प्रक्तक्नक्ित्व

तथा

अपाङ्गता

भएका

क्वशेिज्ञ

व्यक्ततहरूक

सहभाक्गतालाई क्वचार गदै पक्ष राष्ट्रहरूले सक्मक्तका सदस्यहरू क्नवाक्चत गने न् ।
५.

पक्ष

राष्ट्रहरूक

सम्मेलनक

वैठकबाट

यस

महासक्न्िका

पक्ष

राष्ट्रहरूले

आफ्न

नागक्रकहरूमध्येबाट मन नयन गरेका व्यक्ततहरूक सूचीबाट ग तय मतदानिारा सक्मक्तका सदस्यहरू
क्नवाक्चत हुने न् । दुई क्तहाइ पक्ष राष्ट्रहरू उपक्स्थत भए गर्पूरक संख्या पुगेक माक्नने त्यस्त
बैठकमा उपक्स्थत तथा मतदान गने पक्ष राष्ट्रहरूका प्रक्तक्नक्िहरूक सवाक्िक मत तथा पूर्ण बहुमत
प्रातत गने व्यक्ततहरू सक्मक्तमा क्नवाक्चत हुने न् ।
६. प्रस्तुत महासक्न्ि लागू भएक

मक्हना क्भरै प्रारक्म्भक क्नवाचन हुने

। प्रत्येक क्नवाचनक

कम्तीमा चार मक्हना अगावै संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चवले पक्ष राष्ट्रहरूलाई सदस्यताका लाक्ग

दुई मक्हना क्भर मन नयन पेश गनण आव्हान गदै पर पठाउने न् । तत्पश्चात् महासक्चवले मन नयन
गने पक्ष राष्ट्रहरू समेत िुलाई त्यसरी मन नयन गक्रएका सबै व्यक्ततहरूक वर्ानुिममा नामक
सूची तयार गने न् तथा त्यस्त सूची यस महासक्न्िका पक्ष राष्ट्रहरूलाई पेश गने न् ।
७. सक्मक्तका सदस्यहरू चार विणका लाक्ग क्नवाक्चत हुने न् । एक पटकका लाक्ग उनीहरू
पुनःक्नवाक्चत हुन य ग्य हुने
पूरा भएपक्

न् । तर प्रथम क्नवाचनमा क्नवाक्चत

सदस्यक कायणकाल दुई विण

समातत हुने , प्रथम क्नवाचन सम्पन ह भए लगत्तै त्यस्ता

िाराक प्रकरर् ५ मा उल्लेि गक्रएक बैठकक अध्यक्षिारा ग ला हालेर
८. सक्मक्तका थप

सदस्यहरूक नाम यस
ाक्नने

।

सदस्यहरूक क्नवाचन यस िाराका सम्बक्न्ित व्यवस्थाहरू बम क्जम क्नयक्मत

क्नवाचनक समयमा हुने

।

९. सक्मक्तका सदस्यक मृत्यु भएमा वा क्नजले राक्जनामा क्दएमा वा अन्य कारर्ले क्नजले आफ्न
क्जम्मेवारी पुरा गनण नसतने

िर्ा गरेमा, मन नयन गने पक्ष राष्ट्रले यस िाराक सम्बक्न्ित व्यवस्थामा

गक्रएक य ग्यता भएक र शतण पूरा गने क्वशेिज्ञ व्यक्ततलाई बाँकी कायणकालका लाक्ग सेवागनण
क्नयुतत गने न् ।
१०. सक्मक्तले आफ्न कायणक्वक्िक क्नयम बनाउने

।

११. प्रस्तुत महासक्न्ि अन्तगणतक सक्मक्तक कायणक प्रभावकारी सम्पादनक लाक्ग संयुतत राष्ट्रसं का
महासक्चवले आवश्यक कमणचारी तथा सुक्विा उपलब्ि गराउने न् र सक्मक्तक
ब लाउने

प्रारक्म्भक बैठक

न् ।

१२. सक्मक्तका क्जम्मेवारीहरूक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै महासभाले क्नर्णय गरेक शतण तथा बन्देजका
अक्िनमा रही प्रस्तुत महासक्न्ि अन्तगणत स्थाक्पत सक्मक्तका सदस्यहरूले संयत
ु त राष्ट्र सं क स्र तबाट
पाक्रश्रक्मक पाउने

न् ।

१३. सक्मक्तका सदस्यहरूलाई संयुतत राष्ट्र सं क क्वशेिाक्िकार तथा उन्मुक्ततसम्बन्िी महासक्न्िका
सम्बक्न्ित दफाहरूमा व्यवस्था गक्रए अनुसार राष्ट्रहरू, सं क क्मसनमा कायणरत क्वशेिज्ञहरूक
सुक्विा, क्वशेिाक्िकार तथा उन्मुक्तत प्रातत हुने

।

िारा ३५
पक्ष राष्ट्रहरूक प्रक्तवेदन

१. सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्रक लाक्ग प्रस्तुत महासक्न्ि लागू भएक क्मक्तले दुई विण क्भर प्रत्येक पक्ष
राष्ट्रले यस महासक्न्ि अन्तगणतका आफ्ना क्जम्मेवारीहरू पूरा गनण अवलम्बन गरेका उपायहरू तथा

त्यस सम्बन्िमा हाक्सल गरेक प्रगक्तसम्बन्िी क्वस्तृत प्रक्तवेदन संयुतत राष्ट्र सं क महासक्चव माफणत
सक्मक्त समक्ष पेश गने

।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले तत्पश्चात् कम्तीमा प्रत्येक चार विणमा र सक्मक्तले अनुर ि गरेक जुनसुकै बित
पक् ल्ला प्रक्तवेदनहरू पेश गनुण पने

।

३. सक्मक्तले प्रक्तवेदनक क्विय वस्तुका सम्बन्िमा लागू हुने कुनै पक्न क्नदेक्शका सम्बन्िमा क्नर्णय
गनण सतने

।

४. सक्मक्त समक्ष क्वस्तृत प्रारक्म्भक प्रक्तवेदन पेश गरेक पक्ष राष्ट्रले आफ्न पक् ल्ला प्रक्तवेदनहरूमा
अगाक्ि नै उपलब्ि गराइएका जानकारीहरू द ह याउन आवश्यक हुने
पेश गनुप
ण ने प्रक्तवेदनहरू तयार गदा, स कायण िुला र पारदशी तवरले
प्रस्तुत महासक्न्िक

िारा ४ क

राष्ट्रहरूलाई आव्हान गक्रन्

उपिारा ३ मा गक्रएक

ैन । त्यसरी सक्मक्त समक्ष
गने तफण ध्यान क्दन तथा

व्यवस्थामा उक्चत ध्यान पुयाउन पक्ष

।

५. प्रस्तुत महासक्न्ि अन्तगणतका क्जम्मेवारीहरू क्नवाह गने मारा, प्रभाव पाने तत्वहरू र कक्ठनाइहरूक
बारेमा प्रक्तवेदनहरूले औल्याउन सतने न् ।

िारा ३६
प्रक्तवेदन उपर क्वचार

१. सक्मक्तले प्रत्येक प्रक्तवेदन उपर क्वचार गने , स प्रक्तवेदनका सम्बनिमा आफूले उपयुतत ठानेक
कुनै पक्न सुझाव र सामान्य क्सफक्रस गरी त्यस्ता सुझाव र क्सफाक्रसहरू पक्ष राष्ट्रलाई पठाइने

।

पक्ष राष्ट्रले आफूले उपयुतत ठानेका कुनै पक्न जानकारी बारे सक्मक्तलाई जवाफ क्दन सतने

।

सक्मक्तले प्रस्तुत महासक्न्िक कायान्वयनसँग सम्बक्न्ित थप जानकारी पक्ष राष्ट्रसँग अनुर ि गनण
सतने

।

२. कुनै पक्ष राष्ट्रहरूले लाम समयदेक्ि प्रक्तवेदन पेश नगरेक भए, सुचना गरेक तीन मक्हनाक्भर
पक्न त्यस्त सम्बक्न्ित प्रक्तवेदन पेश नगक्रएमा आफुलाई उपलब्ि भरपदो जानकारीक आिारमा
सक्मक्तले त्यस्त सम्बक्न्ि राज्यपक्षलाई त्यस पक्ष राष्ट्रहरूमा प्रस्तुत महासक्न्िक
जाँचबुझक आवश्यकता बारे सुक्चत गनण सतने
पक्ष राष्ट्रलाई आव्हान गने

कायान्वयनक

। सक्मक्तले त्यस्त जाँचबुझमा सहभागी हुन सम्बक्न्ित

। पक्ष राष्ट्रले सम्बक्न्ित प्रक्तवेदन पेश गरी जवाफ क्दएमा, यस िाराक

उपिारा १ क व्यवस्था लाक्ग हुने

।

३. संयुतत राष्ट्र सं क महासक्चवले सबै पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रक्तवेदनहरू उपलब्ि गराउने न् ।
४. पक्ष राष्ट्रहरूले आ–आफ्न

मुलुकहरूमा आफ्ना प्रक्तवेदनहरू सवणसािरर्लाई व्यापक रूपमा

उपलब्ि गराउने न् तथा त्यस्ता प्रक्तवेदनहरूसँग सम्बक्न्ित सुझाव र सामान्य क्सफाक्रसहरूमा पहुच
ँ
सहज बनाउने न् ।
५. पक्ष राष्ट्रहरूबाट प्रातत प्रक्तवेदनहरूमा प्राक्वक्िक सहय ग र सल्लाहक लाक्ग अनुर ि भएक वा
आवश्यकता दशाएक भए सक्मक्तले उपयुतत ठानेक अवस्थामा स सम्ब िन गनणका लाक्ग त्यस्ता
अनुर ि तथा संकेतहरूक

सम्बन्िमा सक्मक्तक

आफ्न

भनाई वा क्सफक्रसहरू भए स

राष्ट्रसं क क्वक्शष्ट्टीृत क्नकाय, क ि र कायणिमहरू तथा सक्षम क्नकायहरूलाई पठाउने

सक्हत
।

िारा ३७
पक्ष राष्ट्रहरू तथा सक्मक्त बीच सहय ग

१. प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले सक्मक्तलाई सहय ग गने तथा आफ्न
सदस्यहरूलाई सहय ग गने
२. सक्मक्तले

कायादेश पूरा गनण सक्मक्तका

।

पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रस्तुत महासक्न्िक कायान्वयनक लाक्ग राक्ष्ट्रय क्षमता अक्भवृक्द्ध

गनणका लाक्ग अन्तराक्ष्ट्रय सहय ग लगायत अन्य उपाय र माध्यमहरू उपर उक्चत ध्यान क्दने

।

िारा ३८
सक्मक्तक अन्य क्नकायहरूसँगक सम्बन्ि

प्रस्तुत महासक्न्िक प्रभावकारी कायान्वयन अक्भवृक्द्ध गनण तथा प्रस्तुत महासक्न्िले समेटेक क्षेरमा
अन्तराक्ष्ट्रय सहय ग प्र त्साक्हत गनण :
१. क्वक्शष्ट्टीृत क्नकायहरू र संयुतत राष्ट्रसं का अन्य अगंहरूलाई उनीहरूक अक्िकारक्षेर क्भर
पने यस महासक्न्िका व्यवस्थाहरूक कायान्वयनका सम्बन्िमा क्वचार क्वमशण गक्रदा प्रक्तक्नक्ित्व गने
अक्िकार हुने

। आ–आफ्न सम्बक्न्ित अक्िकारक्षेर क्भर पने महासक्न्िक कायान्वयनका क्वियमा

सक्मक्तले उक्चत ठानेक अवस्थामा त्यस्ता क्वक्शष्ट्टीृत क्नकायहरू र अन्य सक्षम संस्थाहरूलाई
क्वशेिज्ञ परामशण प्रदान गनण आमन्रर् गनण सतने

। सक्मक्तले क्वक्शष्ट्टीृत क्नकायहरू र संयुतत

राष्ट्र

सं का

अन्य

अंगहरूलाई

उनीहरूक

कायणक्षेरक्भर

पने

क्वियहरू

बारे

महासक्न्िक

कायान्वयनसम्बन्िी प्रक्तवेदन पेश गनणक लाक्ग आव्हान गनण सतने ,
२. आ–आफ्न

प्रक्तवेदन तयार गने क्नदेक्शका, सुझाव र सािारर् क्सफाक्रसहरूमा एकरूपता

सुक्नक्श्चतता गने तथा आ–आफ्न

कायणसम्पादनमा द ह र पन र अक्तिमर् हटाउने उद्देश्यले,

सक्मक्तले आफ्न कायादेश पूरा गदा उपयुतत ठानेक अवस्थामा मानव अक्िकारसम्बन्िी अन्तराक्ष्ट्रय
सक्न्िहरूबाट स्थाक्पत अन्य सम्वद्ध क्नकायहरूसँग परामशण गने

।

िारा ३९
सक्मक्तक प्रक्तवेदन

सक्मक्तले आफ्ना क्ियाकलापक बारेमा महासभा र आक्थणक तथा सामाक्जक पक्रिद समक्ष प्रत्येक
दुई विणमा प्रक्तवेदन पेश गने न् तथा पक्ष राज्यहरूबाट प्रातत भएका प्रक्तवेदन र सूचनाक जाँचबुझक
आिारमा सुझाव र सामान्य

क्सफाक्रसहरू गनण सतने

। त्यस्ता सुझाव र सामान्य क्सफाक्रसहरूमा

पक्ष राष्ट्रहरूबाट कुनै क्टतपर्ी भए स समेत सक्मक्तक प्रक्तवेदनमा समावेश गक्रने

।

िारा ४०
पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलन
१. पक्ष राष्ट्रहरू प्रस्तुत महासक्न्िक कायान्वयनसँग सम्बक्न्ित क्वियहरूमा क्वचार क्वमशण गनणका
लाक्ग पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनमा क्नयक्मत रूपमा सहभागी हुने न् ।
२. प्रस्तुत महासक्न्ि लागू भएक
सम्मेलन ब लाइने

मक्हना क्भरै संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चपिारा पक्ष राष्ट्रहरूक

। त्यसपक् का बैठकहरू संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चविारा दुई विणमा एक

पटक वा पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनले क्नर्णय गरे अनुसार ब लाइने

।

िारा ४१
अक्भलेि अक्िकारी

संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चव प्रस्तुत महासक्न्िक अक्भलेि अक्िकारी हुने न् ।

िारा ४२
हस्ताक्षर
सबै पक्ष राष्ट्रहरू तथा क्षेरीय एकीृत संगठनबाट हस्ताक्षरक लाक्ग प्रस्तुत महासक्न्ि ३० माचण
२००७ देक्ि संयुतत राष्ट्र सं क न्यूय कण क्स्थत प्रिान कायालयमा िुला हुने

।

िारा ४३
वक्न्ित हुने सहमक्त
प्रस्तुत महासक्न्ि हस्ताक्षरकारी राष्ट्रहरूबाट अनुम दन तथा हस्ताक्षरकारी क्षेरीय एकीृत संगठनबाट
हस्ताक्षरक औपचाक्रक पुक्ष्ट्ट हुनु पने

। महासक्न्िमा हस्ताक्षर नगरेक कुनै राष्ट्र वा क्षेरीय एकीृत

संगठनबाट सक्म्मलन हुनक लाक्ग प्रस्तुत महासक्न्ि िुला रहने

।

िारा ४४
क्षेरीय एकीृत संगठन

१. “क्षेरीय एकीृत संगठन” भन हाले कुनै क्नक्श्चत क्षेरका सावणभौम राष्ट्रहरूले महासक्न्िले क्नदेक्शत
गने क्वियहरूका सम्बन्िमा त्यस्त संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्न सक्षमता हस्तान्तरर् गरी
गठन गरेक कुनै पक्न संगठन सम्झनुप ण । त्यस्ता संगठनहरूले क्तनीहरूक औपचाक्रक पुक्ष्ट्ट वा
सक्म्मलनक

दस्तावेजमा महासक्न्िले क्नदेक्शत गरेका क्वियहरूक

सम्बन्िमा आफ्न

सक्षमताक

सीमामा

िर्ा गने न् । आफ्न

सक्षमताक

सीमामा कुनै आिारभूत पक्रवतणन भएपक्

संगठनहरूले अक्भलेि अक्िकारीलाई स क जानकारी गराउनुपने

त्यस्ता

।

२. यस महासक्न्िक “पक्ष राष्ट्रहरू” भन हे सन्दभण आफ्न सक्षमताक सीमाक्भर त्यस्ता संगठनहरूका
हकमा पक्न लागू हुने

।

३. िारा ४५ क उपिारा १ र िारा ४७ क उपिारा २ र ३ क प्रय जनक लाक्ग, क्षेरीय एकीृत
संगठनले दाक्िला गरेक क्लितक गर्ना गक्रने न
ै ।
४. आफ्न सक्षमताक्भर रहेका क्वियहरूमा क्षेरीय एकीृत संगठनहरूक पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनमा
प्रस्तुत महासक्न्िक पक्ष भएका आफ्न सदस्य राष्ट्रहरूक संख्या बराबरक मताक्िकार प्रय ग गनण
सतने न् । कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्न मताक्िकार प्रय ग गरेमा त्यस्त संगठनले आफ्न मताक्िकार
प्रय ग गनण पाउने

ैन वा त्यस्त संगठनले आफ्न मताक्िकार प्रय ग गरेमा कुनै सदस्य राष्ट्रले

आफ्न मताक्िकार प्रय ग गनण पाउने

ैन ।

िारा ४५
लागू हुने

१. अनुम दन वा सक्म्मलनक बीसौ क्लित दाक्िला भएक क्मक्तले तीसौं क्दनदेक्ि प्रस्तुत महासक्न्ि
लागू हुने

।

२. अनुम दन वा सक्म्मलनक बीसौ क्लक्ित दाक्िला भए पक्

महासक्न्ि अनुम दन गने वा यसमा

सक्म्मक्लत हुने प्रत्येक राष्ट्र वा क्षेरीय एकीृत संगठनक हकमा अनुम दन, औपचाक्रक पुक्ष्ट्ट वा
सक्म्मलनक आफ्न क्लित दाक्िला गरेक क्मक्तले तीसौं क्दनदेक्ि प्रस्तुत महासक्न्ि लागू हुने

िारा ४६
आरक्षर्

१. प्रस्तुत महासक्न्िक उद्देश्य र प्रय जनसँग मेल निाने आरक्षर् राख्न पाइने
२. जुनसुकै समयमा पक्न आरक्षर्हरू क्फता क्लन सक्कने

।

ैन ।

।

िारा ४७
संश िन

१. कुनै पक्न राष्ट्रले प्रस्तुत महासक्न्िमा संश िन प्रस्ताव गनण र संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चव समक्ष
स प्रस्ताव पेश गनण सतने

। त्यसपक्

महासक्चवले त्यस्त प्रस्तावमा क्वचार वा क्नर्णय गनणका लाक्ग

उनीहरू पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनक पक्षमा भए वा नभएक कुरा उनीलाई सूक्चत गने अनुर ि सक्हत
प्रस्ताक्वत संश िनहरू पक्ष राष्ट्रहरूलाई पठाउने

न् । त्यस्त सम्मेलनक जानकारी क्दएक चार

मक्हनाक्भर कम्तीमा एक क्तहाई पक्ष राष्ट्रहरू त्यस्त सम्मेलनक पक्षमा भएक अवस्थामा महासक्चवले
संयुतत राष्ट्र सं क तत्वाविानमा सम्मेलन ब लाउने

न् । महासक्चवले पक्ष राष्ट्रहरूक दुई क्तहाई

बहुमतबाट पाक्रत भएक कुनै पक्न संश िन महासभामा अनुम दनका लाक्ग पेश गने र तत्पश्चात् सबै
पक्ष राष्ट्रहरू समक्ष स्वीृक्तका लाक्ग पेश गने न् ।
२. यस िाराक प्रकरर्–१ अनुसार ग्रहर् र स्वीृत गक्रएक संश िन ग्रहर् गरेक क्मक्तमा कायम
रहेका पक्ष राष्ट्रहरू मध्ये स्वीृक्तक क्लित दाक्िला गनेक संख्या दुई क्तहाई पुगेक क्मक्तले तीसौं
क्दनदेक्ि स संश िन लागू हुने

। त्यसपक् , स संश िन कुनै पक्ष राष्ट्रले स्वीृक्तक क्लित

दाक्िला गरेक क्मक्तले तीसौं क्दनदेक्ि स राष्ट्रक हकमा लागू हुने
हकमा मारै संश िन लागू हुने

। स्वीृक्त गरेक पक्ष राष्ट्रक

।

३. पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनबाट सवणसम्मक्तबाट क्नर्णय गक्रएक भए िारा ३४, ३८, ३९ र ४० सँग
सम्बक्न्ित यस महासक्न्िक उपिारा १ बम क्जम पाक्रत तथा स्वीृत कुनै पक्न संश िन त्यस्त
संश िन पाक्रत गरेक क्मक्तमा दाक्िल गरेक स्वीृक्तक क्लक्ित पक्ष राष्ट्रहरूक संख्याक दुई
क्तहाई पुगेक तीसौं क्दन देक्ि सबै पक्ष राष्ट्रहरूक हकमा लागू हुने

।

िारा ४८
पक्रत्याग
संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चवलाई क्लक्ित सूचना क्दएर कुनै पक्न पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत महासक्न्िलाई
पक्रत्याग गनण सतने
हुने

।

। महासक्चवले सूचना प्रातत गरेक क्मक्तले एक विण पक्

पक्रत्याग प्रभावकारी

िारा ४९
पहुँचय ग्य स्वरूप
प्रस्तुत महासक्न्िक पाठ पहुँचय ग्य स्वरूपमा उपलब्ि गराइने

।

िारा ५०
प्रमाक्र्त क्लक्पहरु
प्रस्तुत महासक्न्िका अरवी, क्चनीयाँ, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रक्सयाली तथा स्पेनेली भािाका क्लक्पहरू
समान रूपमा प्रमाक्र्क हुने न् ।
जसक

प्रमार्स्वरूप, सम्बक्न्ित सरकारहरूबाट पूर्ण अक्ख्तयार पाएका देहायका हस्ताक्षरकारी

अक्िकार सम्पन ह प्रक्तक्नक्िहरूले प्रस्तुत महासक्न्िमा हस्ताक्षर गरेका

न् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूक अक्िकारसम्बन्िी महासक्न्िक स्वेक्च् क प्र ट कल, २००६
प्रस्तुत प्र ट कलका पक्ष राष्ट्रहरू देहाय बम क्जम गनण सहमत भएका

न् :

िारा —१

१. प्रस्तुत प्र ट कलक कुनै पक्न पक्ष राष्ट्रले महासक्न्िका व्यवस्थाहरूक उल्लं न भएबाट पीक्ित
भएक भनी दावी गने त्यस्त पक्ष राष्ट्रक क्षेराक्िकार क्भरका व्यक्ततहरू वा त्यस्ता व्यक्ततहरूक
समूहबाट वा तफणबाट सूचना प्रातत गने र स सम्बन्िमा क्वचार गने सक्षमता अपाङ्गता भएका
व्यक्ततहरूक अक्िकारसम्बन्िी सक्मक्त (“सक्मक्त”) मा भएक स्वीकार गदण

।

२. प्रस्तुत प्र ट कलक पक्ष नभएक महासक्न्िक कुनै पक्ष राष्ट्रसँग सम्बक्न्ित कुनै पक्न सूचना
सक्मक्तले ग्रहर् गने न
ै ।

िारा—२

सक्मक्तले देहायका अवस्थाहरूमा कुनै पक्न सूचना ग्राह्य मान हे

ैन :

१. त्यस्त सूचना बेनामी भएमा,
२. त्यस्त

सूचनाले स

सूचना पेश गने अक्िकारक

दुरूपय ग गने भएमा वा महासक्न्िका

व्यवस्थाहरूसँग मेल निाने भएमा,
३. स ही कुरा सक्मक्तले अगाक्ि नै जाँचबुझ गक्रसकेक भए वा अन्तराक्ष्ट्रय अनुसन्िान वा क्नर पर्क
अन्य कुनै कायणक्वक्ि अन्तगणत जाँचबुझ भइसकेक वा जाँचबुझ भइरहेक भए,
४. उपलब्ि सम्पूर्ण

रेलु उपचारहरूक उपय ग गरी नसक्कएक भए , उपचारक लाक्ग क्दइएक

क्नवेदनक कारबाही अनुक्चत रूपमा लम्बाइएक वा प्रभावकारी उपचार प्रातत गनण सक्कने सम्भावना
नभएक अवस्थामा य क्नयम लागू हुने ैन ।
५. त्यस्त सूचना स्पष्ट्टतः दुराशयमा आिाक्रत रहेक वा पयातत रूपमा स्थाक्पत नगक्रएक भए ।

६. प्रस्तुत प्र ट कल लागू भएक क्मक्त पक्
रहेक

पक्न त्यस्त सूचनाका क्विय वस्तुहरू क्नरन्तर कायम

अवस्थामा बाहेक त्यस्ता सूचनाका क्विय वस्तुहरू सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्रक

प्र ट कल लागू हुनु भन्दा अगावै

लाक्ग प्रस्तुत

टेक भए ।

िारा –३

प्रस्तुत प्र ट कलक िारा २ मा गक्रएक व्यवस्थाक अक्िनमा रही, आफू समक्ष पेश गक्रएक कुनै
पक्न सूचना सक्मक्तले ग तय ढंगमा पक्ष राष्ट्रहरूक जानकारीमा ल्याउने

। प्रापक पक्ष राष्ट्रले त्यस्त

क्विय र स सम्बन्िमा आफूले कुनै उपचार अवलम्बन गरेक भए स कुराहरू स्पष्ट्ट गदै
सक्मक्त समक्ष क्लक्ित रूपमा स्पष्ट्टीकरर् वा क्ववरर्हरू पेश गनुण पने

मक्हनाक्भर

।

िारा —४

१. सूचना प्रातत भएपक्

र तथ्यमा प्रवेश गरी क्नर्णयमा पुग्नु अगावै कुनै पक्न समयमा, पक्ष राष्ट्रले

आर क्पत उल्लं नका पीक्ित वा पीक्ितहरूलाई सम्भाक्वत अपुरर्ीय क्षक्त हुनबाट र तन आवश्यक
पने अन्तक्रम उपायहरू अवलम्बन गने भनी सक्मक्तले सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्रलाई अक्वलम्ब क्वचारका
लाक्ग अनुर ि गरी पठाउन सतने

।

२. यस िाराक उपिारा १ अन्तगणत सक्मक्तले आफ्न स्वक्ववेक प्रय ग गरेक अवस्थामा स कुरालाई
सूचनाक ग्राहयता वा सूचनाक तथ्य उपर क्नर्णय भएक माक्नने

न
ै ।

िारा —५

प्रस्तुत प्र ट कल अन्तगणतका सूचनाहरूक
ानक्वन गरेपक्

ानक्वन गदा सक्मक्तले ग तय बैठक गने

। सूचना उपर

आफ्न कुनै सुझाव वा क्सफाक्रसहरू भए सक्मक्तले सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्र तथा सूचना

क्दने व्यक्ततलाई पठाउने

।

िारा —६

१. कुनै पक्ष राष्ट्रले महासक्न्िमा व्यवस्था गक्रएका अक्िकारहरूक गम्भीर वा क्सलक्सलावद्ध उल्लं न
गरेक

भरपदो सूचना सक्मक्तले प्रातत गरेमा, त्यस्त

सूचनाक

ानक्वनमा सहय ग गनण र यस

उद्देश्यका लाक्ग सम्बक्न्ित सूचनाका सम्बन्िमा आफ्न भनाइ पेश गनण त्यस्त पक्ष राष्ट्रलाई आव्हान
गने

।

२. सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्रबाट पेश हुन सतने भनाइ तथा आफूलाई उपलब्ि अन्य कुनै भरपदो सूचनालाई
ध्यानमा रािेर, सक्मक्तले

ानक्वन गनण र अक्वलम्ब सक्मक्तलाई स सम्बन्िमा जानकारी गराउन

आफ्न एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरूलाई िटाउन सतने
राष्ट्रक सहमक्तमा त्यस्त
सतने

। आवश्यक भएमा र सम्बक्न्ित पक्ष

ानक्वन अन्तगणत स पक्ष राष्ट्रक इलाकामा भ्रमर् गने कुरा समेत पनण

।

३. त्यस्त

ानक्वन ठहरहरू परीक्षर् गरे पक्

सक्मक्तले क्टतपर्ी र क्सफाक्रसहरू समेत संलग्न गरी

त्यस्ता ठहरहरू सक्हत सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्रलाई पठाउने

।

४. सक्मक्तले पठाएका त्यस्ता ठहर, क्टतपर्ी र क्सफाक्रसहरू प्रातत गरेक
पक्ष राष्ट्रले आफ्न भनाइ सक्मक्त समक्ष पेश गनुण पने
५. त्यस्त

ानक्वन ग तय ढंगमा सञ्चालन गक्रने

सहय ग ि क्जने

मक्हनाक्भर सम्बक्न्ित

।

तथा कारवाहीका सम्पूर्ण चरर्हरूमा पक्ष राष्ट्रक

।

िारा —७

१. सक्मक्तले प्रस्तुत प्र ट कलक िारा ६ अन्तगणत सञ्चालन गक्रएक
पक्ष राष्ट्रले अवलम्बन गरेका उपायहरूक

क्ववरर् महासक्न्िक

प्रक्तवेदनमा समावेश गनणका लाक्ग आव्हान गनण सतने
२. िारा ६ क उपिारा ४ मा उक्ल्लक्ित
सक्मक्तले सम्बक्न्ित पक्ष राष्ट्रलाई त्यस्त

ानक्वनक जवाफमा सम्बक्न्ित
िारा ३५ अन्तगणतक

आफ्न

।

मक्हनाक अवक्ि समातत भएपक्

आवश्यक भएमा

ानक्वनक जवाफमा अवलम्बन गक्रएका उपायहरू बारे

आफूलाई जानकारी गराउन आव्हान गनण सतने

।

िारा—८

प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत प्र ट कलमा हस्ताक्षर वा अनुम दन गदाक बितमा वा त्यसमा सक्म्मलन
गदा िारा ६ र ७ मा व्यवस्था भए बम क्जमक सक्मक्तक सक्षमता आफूले स्वीकार नगने भनी
गनण सतने

िर्ा

।

िारा— ९

संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चव प्रस्तुत प्र ट कलक अक्भलेि अक्िकारी हुने न् ।

िारा — १०

प्रस्तुत प्र ट कल महासक्न्िक हस्ताक्षरकारी राष्ट्र तथा क्षेरीय एकीृत संगठनबाट हस्ताक्षरका लाक्ग
३० माचण २००७ देक्ि न्यूय कणक्स्थत संयुतत राष्ट्रसं क प्रिान कायालयमा िुला हुने

।

िारा—११

प्रस्तुत प्र ट कल महासक्न्िक अनुम दन वा सक्म्मलन गरेका हस्ताक्षरकारी राष्ट्रहरूबाट हस्ताक्षर
हुनुपने

। प्रस्तुत प्र ट कल महासक्न्िबाट औपचाक्रक रूपमा पुक्ष्ट्ट गरेका वा त्यसमा सक्म्मक्लत

भएका हस्ताक्षरकारी क्षेरीय एकीृत संगठनबाट औपचाक्रक पुक्ष्ट्ट हुनु पने

। महासक्न्ि अनुम दन

गरेक , औपचाक्रक रूपमा पुक्ष्ट्ट वा सक्म्मलन गरेक र प्रस्तुत प्र ट कलमा हस्ताक्षर नगरेक कुनै पक्न
राष्ट्र वा क्षेरीय एकीृत संगठनबाट सक्म्मक्लन हुनक लाक्ग प्रस्तुत प्र ट कल िुला रहने

।

िारा — १२

१. “क्षेरीय एकीृत संगठन” भन हाले कुनै क्नक्श्चत क्षेरका सावणभौम राष्ट्रहरूले महासक्न्ि र प्रस्तुत
प्र ट कलले क्नदेक्शत गने क्वियहरूका सम्बन्िमा त्यस्त संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्न सक्षमता
हस्तान्तरर् गरी गठन गरेक कुनै संगठन सम्झनुप ण । त्यस्ता संगठनहरूले क्तनीहरूक औपचाक्रक
पुक्ष्ट्ट वा सम्मेलनक क्लितमा महासक्न्ि र प्रस्तुत प्र ट कलले क्नदेक्शत गरेका क्वियहरूक सम्बन्िमा
आफ्न सक्षमताक सीमाक
भएपक्

िर्ा गदण न् । आफ्न सक्षमताक सीमामा कुनै आिारभूत पक्रवतणन

त्यस्ता संगठनहरूले अक्भलेि अक्िकरीलाई जानकारी गराउनु पने

।

२. प्रस्तुत प्र ट कलका “पक्ष राष्ट्रहरू” भन हे सन्दभण आफ्न सक्षमताक सीमाक्भर त्यस्ता संगठनहरूका
हकमासमेत लागू हुने

।

३. िारा १३ क उपिारा १ र िारा १५ क उपिारा २ क प्रय जनक लाक्ग क्षेरीय एकीृत संगठनले
दाक्िला गरेक कुनै पक्न क्लितक गर्ना गक्रने

न
ै ।

४. आफ्न सक्षमताक्भर रहेका क्वियहरूमा क्षेरीय एकीृत संगठनहरूले पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनमा
प्रस्तुत प्र ट कलक पक्ष भएका आफ्न सदस्य राष्ट्रहरूक संख्या बराबरक मताक्िकार प्रय ग गनण
सतने न् । कुनै सदस्य राष्ट्रले आफ्न मताक्िकार प्रय ग गरेमा त्यस्त संगठनले आफ्न मताक्िकार
प्रय ग गनण पाउने

ैन वा त्यस्त संगठनले आफ्न मताक्िकार प्रय ग गरेमा कुनै सदस्य राष्ट्रले

आफ्न मताक्िकार प्रय ग गनण पाउने

ैन ।

िारा— १३

१. महासक्न्ि लागू भएक कुराक अक्िनमा रही, अनुम दन वा सक्म्मलनक दशौं क्लित दाक्िला
गरेक तीसौं क्दन देक्ि प्रस्तुत प्र ट कल लागू हुने
२. दश वटा क्लितहरू दाक्िल भए पक्

।

अनुम दन गने, औपचाक्रक रूपमा पुक्ष्ट्ट गने वा सक्म्मलन

गने प्रत्येक राष्ट्र वा क्षेरीय एकीृत संगठनक हकमा य प्र ट कल त्यस्त दस्तावेज दाक्िला गरेक
तीसौं क्दन देक्ि लागू हुने

।

िारा—१४

१. प्रस्तुत प्र ट कलक उद्देश्य र प्रय जनसँग मेल निाने आरक्षर् राख्न पाइने
२. जुनसुकै समयमा पक्न आरक्षर्हरू क्फता क्लन सक्कने

ैन ।

।

िारा—१५

१. कुनै पक्न पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत प्र ट कलमा संश िन प्रस्ताव गनण र संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चव
समक्ष स प्रस्ताव पेश गनण सतने

। त्यसपक् , महासक्चवले त्यस्त प्रस्तावमा क्वचार वा क्नर्णय गनणका

लाक्ग उनीहरू पक्ष राष्ट्रहरूक सम्मेलनक पक्षमा भए वा नभएक कुरा उनीहरूलाई सूक्चत गने
अनुर ि सक्हत प्रस्ताक्वत संश िनहरू पक्ष राष्ट्रहरूलाई पठाउने न् । त्यस्त सम्मेलनक जानकारी
क्दएक

चार मक्हनाक्भर कम्तीमा एक क्तहाई पक्ष राष्ट्रहरूले त्यस्त

सम्मेलनक

अवस्थामा महासक्चवले संयुतत राष्ट्र सं क तत्वाविानमा सम्मेलन ब लाउने

पक्षमा भएक

न् । महासक्चवले पक्ष

राष्ट्रहरूक दुई क्तहाई बहुमतबाट पाक्रत भएक कुनै पक्न संश िन महासभामा अनुम दनका लाक्ग
पेश गने र तत्पश्चात् सबै पक्ष राष्ट्रहरू समक्ष स्वीृक्तका लाक्ग पेश गने न् ।
२. यस िाराक उपिारा १ अनुसार ग्रहर् र स्वीृत गक्रएक संश िन ग्रहर् गरेक क्मक्तमा कायम
रहेका पक्ष राष्ट्रहरू मध्ये स्वीृक्तक क्लित दाक्िला गनेक संख्या दुई क्तहाई पुगेक क्मक्तले तीसौं
क्दनदेक्ि स संश िन लागू हुने

। त्यसपक् , स संश िन कुनै पक्ष राष्ट्रले स्वीृक्तक क्लित

दाक्िला गरेक क्मक्तले तीसौं क्दनदेक्ि स राष्ट्रक हकमा लागू हुने
हकमा मारै संश िन बाध्यात्मक हुने

। स्वीृत गरेक राष्ट्रक

।

िारा— १६

संयुतत राष्ट्र सं का महासक्चवलाई क्लक्ित सूचना क्दएर कुनै पक्न पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत प्र ट कललाई
पक्रत्याग गनण सतने
हुने

।

। महासक्चवले सूचना प्रातत गरेक क्मक्तले एक विण पक्

पक्रत्याग प्रभावकारी

िारा—१७

प्रस्तुत प्र ट कलक क्लक्प पहुँचय ग्य स्वरूपमा उपलब्ि गराइने

।

िारा— १८

प्रस्तुत प्र ट कलक अरवी, क्चनीयाँ, अंग्रज
े ी, फ्रान्सेली, रक्सयाली तथा स्पेनेली भािाका क्लक्पहरू
समान रूपमा प्रामाक्र्क हुने
जसक

न् ।

प्रमार्स्वरूप, सम्बक्न्ित सरकारहरूबाट पूर्ण अक्ख्तयार पाएका देहायका हस्ताक्षरकारी

अक्िकार सम्पन ह प्रक्तक्नक्िहरूले प्रस्तुत प्र ट कलमा हस्ताक्षर गरेका

–

समातत –

न् ।

