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उद्घाटन सत्र 

पक्हलो क्दन 

समय : ०१ : ०० 

उद्घाटन 

      

शीषधक (Title) : उद्घाटन 

 

िते्र (Range) : प्रक्शिण कायधक्रमको औपचाक्रक आरम्भ  

रुक्च (Interest) : व्यँवहाक्रक एवं सहभाक्गतामूलकरूपमा कायधक्रमको थालनी 

 

आवश्यकता (Need) : यस क्कक्समका कायधक्रम समय, तथान र अवतथा हेरेर औपचाक्रक 
वा अनौपचाक्रकरूपमा तथानीय तवरबाटै उद्घाटन गनध सक्कने जानकारी क्दने । सबैको 
सहभाक्गतामा कायधक्रम सम्पन्न भएमा त्यसका सबैको रुक्च बढ्ने र सबैले ध्यान क्दएर 
सक्क्रयरूपमा संलग्न हुने भएकाले आयोजक संतथाले यततो तक्रका अपनाएको अवगत 
गराउने ।  

 

उद्देश्य (Objectives) : सम्पूणध सहभागीको सहभाक्गतामा प्रक्शिण कायधक्रम उद्घाटन गने 
।  

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 सहभागी सबैको तवागत गने र ताक्लमका बारेमा उनीहरूलाई जानकारी क्दने । 
 सहभागीलाई गोलाकारमा उक्भन लगाउने । 
 उद्घाटनका लाक्ग एउटा कागजमा प्रमुख अक्तक्थ र अरू सबैमा अक्तक्थ  
 लेखी क्चठ्ठा तयार गरी पट्याउने । 



 प्रमुख अक्तक्थको क्चठ्ठा सहभागीहरूलाई नै पने गरी क्चठ्ठा तान्न लगाउने ।  
 प्रमुख अक्तक्थको क्चठ्ठा तान्ने सहभागीलाई प्रमुख अक्तक्थको र अन्द्यलाई अक्तक्थको 
आसन ग्रहण गनध अनुरोि गने ।  

 प्रमुख अक्तक्थले पक्हले मैनबत्ती बाल्ने र गोलाकार वृत्तमा उक्भएका सबै  सहभागीले 
पालैपालो मैनबत्ती बाल्दै जाने । बलेको मैनबत्तीलाई  क्नक्श्चत तथानमा कलात्मक 
तक्रकाले राख्ने । यसरी राख्दा ताक्लमसँग सम्बक्न्द्ित कुनै शब्द बनाउने प्रयास गनध 
लगाउने । 

 ब्यानरमा लेक्खएको शब्दावली सहभागीलाई एकैचोक्ट सामूक्हकरूपमा वाचन गनध 
लगाउने । 

 उद्घाटन कायधक्रम सक्कएको जानकारी क्दने र यस कायधक्रममा सबै जना 
सक्क्रयरूपमा सहभागी हुनुभएकोमा िन्द्यवाद क्दने । 

  

 

  

सामग्री 

 ब्यानर 
 प्रमुख अक्तक्थ र अक्तक्थ लेक्खएका कागजका टुक्रा  
 ग्लु क्तटक, टेप वा थमक्पन 
 मैनबत्ती र सलाई 
 तयामेरा 

  

  

  

नोट : क्बहान ८ बजदेेक्ख १० बजेक्भत्र गनध सक्कने अवतथा भए प्रमुख अक्तक्थ बोलाई 
औपचाक्रकरूपमा कायधक्रम उद्घाटन गरे हुन्द्छ । नभए क्क्रयाकलाप १ अनुसार गने । 
प्रारम्भमा सम्भव नभए पक्न समापनमा चाक्हँ प्रमुख अक्तक्थलगायत अन्द्य अक्तक्थ बोलाई 
औपचाक्रक कायधक्रम  गने ।  

उद्घाटन कायधक्रम अन्द्य तक्रकाले पक्न प्रभावकारीरूपमा संचालन गनध सक्कन्द्छ ।  

 



पक्रचय सत्र 

पक्हलो क्दन 

समय : ०० : ३० क्मनेट 

पक्रचय 

      

 

शीषधक :  पक्रचय कायधक्रम 

िते्र  : सहभागीको आफ्नो नाम, ठेगाना, संतथाको पक्रचय र व्यक्ततगत रुक्चका 
बारेमा जानकारी ।  

रुक्च   : सहभाक्गतामूलक क्वक्िले आफ्नो जोडी छानेर गक्रने पक्रचय कायधक्रमल े
सहभागीमा कायधक्रमप्रक्त चाख जगाउनेछ ।  

आवश्यकता : परम्परागतरूपमा गक्रने पक्रचयभन्द्दा सहभाक्गतामूलक क्वक्ि अपनाई गक्रने 
कायधक्रमले प्रक्शिक प्रक्शिण कायधक्रमका सहभागीलाई नयाँ तक्रका अपनाउन 
प्रोत्साक्हत गनेछ । 

उद्देश्य :   सहभागीहरूबीच एकआपसमा क्चनजान भई सहज वातावरणको क्सजधना गने । 

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 सहभागीहरूलाई आफ्नो नाम, कुनै संतथामा कायधरत भए पद, क्जल्ला, रुक्च  
लेक्खएका एक एक वटा कागजका टुक्रा क्दई त्यसमा भएका क्ववरण लेख्न लगाउने 
। क्ववरण लेखी सकेपक्छ पट्याउन लगाई एउटा टोकरीमा संकलन गरी छ्यासक्मस 
पाने । 

 सहभागीहरूलाई ती नाम क्झतन लगाउने । त्यसरी क्झतदा आफ्नै नाम परे क्र्ता 
क्लई अको क्झतन लगाउने । 

 यसरी क्टप्दा जसको नामको क्चट्ठा पछध उनलाई खोजी क्नजसँग भलाकुसारी गने । 
साथीलाई आफ्नो बारेमा बताउने र साथीका बारेमा जानकारी क्लने । यस कायधको 
लाक्ग कक्रब ७ क्मनेटको समय क्दने । 



 संचालकले एक जोडीलाई बोलाउने र उनीहरूमा एकले अकाको पक्रचय क्दन 
अनुरोि गने । 

 यसरी पक्रचय क्दने मौका सबैले पाएपक्छ सबै सहभागीलाई उनीहरूका आआफ्ना 
नाम लेक्खएका नाम पट्टी लगाइक्दने । 

 सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

  

सामग्री 

 साइन पेन 
 नाम पट्टी 
 पेपर टेप 
 सेफ्टी क्पन 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नीक्तक्नयम सत्र 

पक्हलो क्दन 

समय : ०० : ४५ क्मनेट 

ताक्लम सचंालनका नीक्त क्नयम 

 

शीषधक  : ताक्लम संचालन क्वक्ि 

 

िते्र :  ताक्लम संचालनका लाक्ग सहभागीले नीक्तक्नयम, व्यवतथापन सक्मक्त र समय 
ताक्लका सम्बन्द्िमा छलर्ल गरी क्नणधय गनेछन् ।  

 

रुक्च : सहभाक्गतामूलक क्वक्िले छलर्लमा सक्क्रयरूपमा सहभागी गराएर रुक्च जगाउन 
सक्कन्द्छ ।  

 

आवश्यकता :  सहभाक्गतामूलक क्वक्िबाट बनाइने नीक्त क्नयमको पालना गनाले 
प्रक्शिण कायधक्रम झनै प्रभावकारी हुने भएकोले । 

 

उद्देश्य  : ताक्लमको  समय ताक्लका, नीक्त क्नयमहरू र ताक्लम संचालक सक्मक्त क्नमाण 
गने कायध सम्पन्न हुने । 

 

 

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 अनुशासन भनेको बन्द्देज होइन बरु यसले काम गने वातावरण सहज बनाउँछ भनी 
बताउने । क्चत्र १ को चङ्गाको कथा भन्ने । 

 ताक्लम अवक्िभर के के गने र के के नगने भन्ने क्वषयमा सहभागीहरूको राय क्लने 
। 

 सहभाक्गतामूलक छलर्लद्वारा गोष्ठी अवक्िभर गनध हुने र नहुने कायधको सूची 
तयार गने । 

 सहभागीले बनाएका नीक्तक्नयमलाई बुँदागतरूपमा न्द्युज क्प्रन्द्टमा क्टप्दै जाने । 
 अतपष्ट तथा असान्द्दक्भधक कुरा आएमा सामूक्हक राय क्लई टुङ्गो लगाउने ।  
 खानक्पनसम्बन्द्िी समय ताक्लका प्रततुत गरी सहभागीको सुझावअनुसार थपघट गने 
। यतका लाक्ग आवश्यक खाकाको नमुना  क्चत्र २ मा क्दइएको छ ।  

 सहभागीलाई ताक्लमलाई व्यवक्तथतरूपमा संचालन गनध ताक्लम व्यवतथापन 
सक्मक्तको महत्वका बारेमा जानकारी गराउने । 

 सहभागीहरूमध्येबाट पक्हलो क्दनका लाक्ग एक एक जना प्रक्तवेदक, 
मूल्याङ्कनकता,  व्यवतथापक, मनोरञ्जनकता र समय सचेतक चयन गनध लगाउने 
र न्द्युजक्प्रन्द्टमा तयार पाक्रएको खाकाको कोठामा नाम लेख्ने । सबैले देख्न 
सतनेगरी उतत खाकालाई क्भत्तामा टाँसीक्दने । 

 छाक्नएका क्जम्मेवार व्यक्ततहरूको दाक्यत्व तपष्ट पाक्रक्दने । व्यवतथापनका नयाँ 
पदाक्िकारीहरूलाई िन्द्यवाद तथा बिाई क्दने । अरू क्दनका लाक्ग क्दनहँु नयाँ 
व्यवतथापन सक्मक्त बनाउने ।   

 आयोजक संतथाले सहभागीका लाक्ग गक्रएका आवास तथा अन्द्य व्यवतथाका बारेमा 
प्रष्ट जानकारी गराउने । 

 

सामग्री 

 न्द्युजक्प्रन्द्ट 
 पमानेन्द्ट माकध र 
 पेपर टेप 
 समय ताक्लका  
 व्यवतथापन सक्मक्तको कायध ताक्लका  

 



 

 

 

क्चत्र १ 
 

 

चङ्गाको 
कथा 
 
असोजको मक्हना । शरद ऋत ु। दशैंको पूवध सन्द्ध्या । टोलका केटाकेटी हातमा लट्टाई, 
चंगा क्लएर सम्म र्ाँटमा दौडदै क्थए । भोला राईका छोराछोरीले पक्न चङ्गा उडाउने 
क्वचार गरे । छोराछोरीको आग्रह भोला राईले टानध सकेनन् । शक्नबारको क्दन क्थयो । 
छोराछोरी र भोला राई हातमा लट्टाई, चङ्गा क्लएर गौशालाको र्ाँटमा गए । चङ्गा 
उडाउँदै क्थए । छोराले सोध्यो : बाबा चङ्गा केले उड्छ ? भोला राईले भने हावाले । 
छोरीले भक्नन् : हावाले हैन ! िागोले पो उड्छ । छोराले भन्द्यो : िागोले कँही उड्छ ? 
यसले त झन् उँड्नै क्दँदैन । ल हेर ! भनेर लट्टाई बटादै िागो बेदै चङ्गा तल झायो ।  

कसको भनाई ठीक ? 

 

 

 

 

 

 

छोरीको पालो 

चङ्गाको धागो 

च ुँडाई दिई । 

चङ्गा बिस्तारै 

तल खस्यो । र 

भ ुँइमा लबियो । 



ताक्लममा अनुशासन भनेको के हो ? अनुशासन भनेको चङ्गाको िागो हो त ? छलर्ल 
चलाउने । समय ताक्लका, ताक्लम व्यवतथापन ताक्लका आक्द सहभागीतामूलक प्रक्क्रयाबाट 
बनाउने ।  

 

क्चत्र. २ 

२. क्ववरण        समय 

क्बहानको क्चया नातता   क्बहान  ८ :०० – ८ :३० 

क्चया      क्बहान     ११ :०० – ११ :१५ 

खाना       मध्याह्न   १ :०० – ०२ :०० 

क्चया तथा क्बतकुट      अपराह्न ३ :३० – ३ :४५ 

बेलुकाको खाना                        साँझ   ७ :३० 

 

 

 

     

      

      

 

क्ववरण 
 ताक्लम व्यवतथापन सक्मक्तका पदाक्िकारीहरू 
पक्हलो क्दन दोस्रो क्दन तेस्रो क्दन चौथो क्दन पाँचौ क्दन 

सभाध्यि      
प्रक्तवेदक      
मूल्याङ्कनकता      
व्यवतथापक      
मनोरंजनकता      
समय सचेतक       



अपिेा सकंलन र ताक्लमको उद्दशे्य सत्र 

पक्हलो क्दन 

समय : ०० : ४५ क्मनेट 

अपिेा सकंलन र ताक्लमको उद्दशे्य 

      

शीषधक : अपेिा संकलन  

 

िते्र : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारमुखी अक्भयान प्रक्शिणको पाँच क्दने  
कायधक्रमका सहभागीले छलर्ल गने क्वषयवततुका बारेमा आआफ्ना अपेिा बताउनेछन् र 
सोही अपेिाअनुरूप ताक्लमका क्वषयवततुमा थपघट गक्रनेछ । 

 

रुक्च : रुक्च जगाउनका लाक्ग सहभागीहरूको चाहना तथा आवश्यकता अनुरूप प्रक्शिणका 
क्वषयवततु राख्ने बारेमा जानकारी गराउने ।  

 

आवश्यकता  : प्रक्शिण कायधक्रमका क्वषयवततु सहभागीको आवश्यकताअनुरूप हुनुपने ।  

 

उद्देश्य  : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी अक्भयान प्रक्शिक प्रक्शिण पाँच 
क्दने ताक्लमका सहभागीहरूको सहभाक्गतामा ताक्लमका क्वषयवततु तय गक्रने छ र 
त्यसैको आिारमा ताक्लम संचालन हुने । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी 
अक्भयानका बारेमा अविारणामा प्रष्ट भई ताक्लम संचालन  गनध सिम प्रक्शिकहरू तयार 
हुनेछन् ।  

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 सहभागीहरूलाई आफूले गोष्ठीबाट गरेको अपेिा, क्सतन चाहेको क्वषय तथा आशा 
गरेका वततु आआफ्ना कापीमा  क्टप्न लगाउने । 

 सहभागीहरूलाई संख्याअनुसार तीन, चार वा पाँच समूहमा क्वभाजन गने ।  

 व्यक्ततगतरूपमा क्टपोट गरेका बुँदा प्रत्येक समूहमा छलर्ल गनध लगाई तीमध्ये कुनै 
पक्न नदोहोक्रने गरी कुनै तीनवटा अत्यन्द्त महत्वपूणध अपेिामात्र कायम राख्न 
लगाउने । प्रत्येक समूहलाई रातो, पहेँलो, नीलो, मेटाकाडध उपलब्ि गराउने । 
छलर्लबाट आएका  बुँदालाई प्राथक्मकताका आिारमा क्रम क्मलाएर लेख्न अनुरोि 
गने ।  

 समूहले पक्हलो प्राथक्मकता क्दएको बुँदा वा अपेिालाई रातो मेटा काडधमा, दोस्रो 
प्राथक्मकतामा परेको अपेिालाई पहेँलोमा, यसैगरी तेस्रोलाई नीलोमा र कसैले तीन 
वटाभन्द्दा बढी अपेिा ल्याएमा सेतो र हक्रयो मेटाकाडधमा लेख्न लगाउने ।  

 प्रत्येक समूहलाई प्राथक्मकता क्रममा आआफ्ना अपेिा प्रततुत गनध लगाउने र 
न्द्युजक्प्रन्द्टमा टाँक्सक्दने ।   

 क्वषय र सन्द्दभधसँग मेल नखाने अपेिा बारे ताक्लममा छलर्ल नगक्रने तपष्ट पाने । 

 ताक्लमका क्वषय, समय ताक्लका सहभागीहरूलाई क्वतरण गने । 

 प्रततुत गक्रएका क्वषयहरू सान्द्दक्भधक भए नभएका बारेमा सहभागीहरूसँग सुझाव 
क्लने । 

 आवश्यक परे क्वषयवततुहरू रे्रबदल पक्न गनधसक्कने जानकारी क्दने । 

 प्रक्शिकले ताक्लमको उद्देश्यहरू प्रततुत गने । 

 समूह क्वभाजन गदा सहभागीको आवश्यकताअनुसार व्यवहाक्रकरूपमा गक्रनुपछध ।  

 

 

 

 



पक्हलो — सत्र 

पक्हलो क्दन 

समय :  २ : ०० 

सहजकता र भूक्मका 

 

शीषधक : सहजकता र भूक्मका 

 

िते्र :   सहजकता भनेको के हो ? प्रक्शिण कायधमा सहजकताको भूक्मकालाई प्रभावकारी 
बनाउने तक्रका  

 

रुक्च : प्रभावकारी प्रक्शिण संचालनको लाक्ग सहभागीले सम्झनध सतने िमताका बारेमा 
क्चत्र देखाएर सहभागीको रुची जगाउने । 

 

आवश्यकता :  प्रभावकारी प्रक्शिण संचालनका लाक्ग सहजकताको अथध, भूक्मका र 
प्रक्शिणलाई प्रभावकारी बनाउने तक्रका आक्दका बारेमा जानकार भई व्यवहारमा प्रयोग 
गनध आवश्यक भएकाले ।  

 

उद्देश्य : 

 सहभागीले ताक्लम भनेको के हो भनी बताउन सतने ।  

 ताक्लमका मुख्य उद्देश्य र ताक्लम संचालनका लाक्ग आवश्यक ज्ञान सीपको बारेमा 
जानकारी पाई व्यवहारमा उतानधसतने । 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइला  

 

 सहभागीले सम्झना राख्ने िमताको बारेमा क्चत्र देखाउने र बताउने ।  
 सहजकता भनेको के हो भनी किा कोठामा छलर्ल गने ।  
 प्रभावकारी प्रक्शिणका लागी सहजकता कततो हुनुपछध भनी प्रश्न सोध्ने र छलर्ल 
चलाउने । छलर्लमा आएका क्वचारहरू क्टप्ने ।  

 ताक्लमलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूणध तीन सवालहरू के के हुन् भनी प्रश्न गने 
र त्यसको बारेमा उदाहरणसक्हत बताउने ।  

 प्रश्नहरू सोिेर उद्देश्य पूरा भए नभएको परीिण गने ।  
 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी  – १ 

सहजकता र भूक्मका 

सहजकता तथा प्रक्शिकको जानकारीका लाक्ग 

१. ताक्लम तथा प्रक्शिण (Training) भनकेो के हो ? 

 

ताक्लम के हो भन्ने बुझ्न पक्हले ताक्लम केका लाक्ग क्दइन्द्छ वा क्कन क्दइन्द्छ भन्ने थाहा 
पाउन जरूरी हुन्द्छ । कुनै संतथाले ताक्लम संचालन गनध लागेका बेला तपाईलाई क्नम्ता 
आयो भने त्यस  ताक्लममा क्कन सहभागी हुने ? सहभागी भएर के हुन्द्छ ? के उपलक्ब्ि 
हुन्द्छ ? भन्नेजतता प्रश्नको तपाईले क्दने उत्तर ठ्यातक यही हुनुपछध भन्न त नसक्कएला तर 
हामीलाई के क्वश्वास छ भने तपाइधँले पतकै पक्न ‘क्सतन वा जान्न’ भन्ने शब्द प्रयोग 
गनुधहुनेछ । हैन त ? कुनै पक्न व्यक्ततलाई नयाँ कुरा क्सकाउन वा क्नजले गदै आएको काम 
अझ राम्ररी गनधसतने बनाउन ताक्लम क्दइन्द्छ । अक्िकारमुखी अविारणाअनुसार ताक्लम 
ज्ञान, सीप र अविारणाको आदानप्रदान वा क्सतनेक्सकाउने प्रक्क्रया हो पक्न भन्ने गक्रन्द्छ ।    

क्सकाइ के हो ? कक्हलेकाँही कुराकानीमा आज मैले नयाँ कुरा क्सकेँ  वा नयाँ कुरा तथा 
सीपको  क्सकाइ भयो भक्नन्द्छ । यो भनेको के हो ? कुनै व्यक्ततले नयाँ कुरा क्सतछ भने 
उसले त्यसलाई व्यवहारमा उतारेको हुनुपछध । अथात् क्नजको व्यवहारमा पक्रवतधन हुनुपछध 
। कुनै पक्न व्यक्ततको व्यवहारमा पक्रवतधन ल्याउन सवधप्रथम उसको ज्ञान, सीप र िारणामा 
पक्रवतधन हुनु जरुरी हुन्द्छ । त्यसपक्छ मात्रै उसको व्यवहारमा पक्रवतधन हुन्द्छ । त्यसैले 
‘क्सकाइ व्यक्ततको ज्ञान, सीप र िारणामा पक्रवतधन ल्याई क्नजको व्यवहारमा पक्रवतधन 
गराउने प्रक्क्रया हो’ भन्न सक्कन्द्छ । यही क्सकाइको प्रक्क्रयालाई सुक्नक्श्चत गने माध्यम 
ताक्लम हो । अथात ्व्यक्ततको ज्ञान, सीप र िारणामा पक्रवतधन ल्याई क्नजको व्यवहारमा 
पक्रवतधन गनधको लाक्ग अपनाउने प्रक्क्रया ताक्लम हो ।  

ताक्लम जक्त प्रभावकारीरूपमा संचालन गनध सक्कन्द्छ, सहभागीको क्सकाइ त्यक्त नै 
प्रभावकारी हुन्द्छ । क्सकाइ जक्त प्रभावकारी हुन्द्छ, ताक्लमको उपलक्ब्ि त्यक्त नै प्रभावकारी 
हुन्द्छ । ताक्लमलाई प्रभावकारीरूपमा संचालन गनध सहजकताको भूक्मका अत्यन्द्तै महत्वपूणध 
हुन्द्छ ।  

 

 



 

क. प्रभावकारी प्रक्शिणका लाक्ग सहजकता तथा प्रक्शिक कततो हुनपुछध ? 

 

सहजकता तथा प्रक्शिक भनकेो के हो ?  

 

ताक्लमलाई व्यवक्तथतरूपमा संचालन गनध सहजीकरण गने तथा प्रक्शिण क्दने व्यक्तत 
ताक्लमको सहजकता तथा प्रक्शिक हो । क्नजले ताक्लमको व्यवतथापनका साथै ताक्लममा 
उल्लेक्खत क्वषयवततुमा आिाक्रत भई सहभाक्गतामूलक छलर्ल चलाउने कायध गनुधपछध । 
यततो कायध प्रभावकारीरूपमा गनधसतने सहजकता कततो हुनुपछध भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी 
क्दनसक्कन्द्छ :  

स – सरल, सहभागीलाई सम्मान गनधसतने, समयको राम्रो क्वभाजन गनधसतने आक्द 
। सहजकता सरल, क्मलनसार, क्वषय वततुको गक्हरो बुझाइ भएको तर त्यसलाई 
सरल भाषामा बुझाउनसतने िमता भएको व्यक्तत हुनुपछध ।  

ह – हँक्सलो । सहभागीहरूबीच क्मत्रता राख्नसतने, हँक्सलो व्यवहार गने,  क्वश्वास 
क्लनसतने, सहभागीको िमता बढाउन उत्प्रेरकलगायतको गुण भएको हुनुपछध ।  

ज – जान्ने । क्वषयवततुको ज्ञान भएको, तथानीय आक्थधक, सामाक्जक, तथा 
सांतकृक्तक पक्रवेशको जानकार हुनुपछध । त्यततै सहजकतामा ताक्लमका सहभागी र 
क्तनका भाषा, संतकृक्तजतता क्वषयको ज्ञान हुनुपछध ।    

क – कतधव्यक्नष्ठ, कुशल, क्क्रयाशील । सहजकता जक्टल सैर्द्ाक्न्द्तक क्वषयलाई 
व्यावहाक्रक रूपमा बताउन र त्यसलाई व्यवहारमा चक्रताथध गनध सिम हुनुपछध ।  

ता (ता) – ताक्कध क । सहजकतामा तकध संगत क्नष्कषध क्दनसतने िमता र 
सोहीअनुरूप कायध सम्पन्न गने कौशल हुनुपछध । 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माक्थ उल्लेक्खत गुण र क्वशेषता भएका व्यक्तत नै सहजकता हुनसतछन् । कुनै पक्न 
संतथालाई तपाईको िमतामा क्वश्वास हुनसतछ तर त्यसका लाक्ग जागरुकता, जाँगर, आँट 
र क्क्रयाशीलता भने चाक्हन्द्छ । आफ्नो गाउँठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको मानव 
अक्िकारको उपभोगको वातावरणमा व्यक्ततको भूक्मका सबभन्द्दा महत्वपूणध हुनसतछ ।  

 

 

 

 

प्रभावकारी ताक्लमका आवश्यक तीन पि : 

सहजकता 

सहभागी क्वषयवतत ु



 

ख. ताक्लमका सहभागी ( Participants of the Training) 

 

ताक्लमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्शिक तथा ताक्लम सहजकताको महत्वपूणध भूक्मकाका 
बारेमा माक्थ छोटो चचा गक्रयो । यो प्रभावकारी ताक्लमको एउटा महत्वपूणध पाटोमात्र हो । 
ताक्लमको अको महत्वपूणध पि सहभागी हुन् । कसरी ? तलको एउटा कथा पढौँ :  

एकजना क्कसानले एउटा सुगा समाते र क्पंजडामा राखे । उनले सुगाको राम्रो 
हेरचाह गरेका क्थए । तैपक्न उनलाई सुगा खुसी छैन भन्ने लाग्यो । खुला आकाशमा 
तवतन्द्त्रतापूवधक उड्ने पंिी क्पँजडामा कसरी खुसी हुनसतछ भन्ने उनले ठाने । 
उनलाई सुगाप्रक्त दया जाग्यो र त्यसलाई क्पजँडाबाट मुतत गने क्वचार गरे । तर, 
उनको मनमा कतै यो सुगालाई अरूले समातेर माया नगरीकन क्पँजडामा राख्ने पो 
हुन् क्क ? भन्ने डर पलायो । उनल ेसोच्न थाले । अक्न उनले उपाय क्नकाले – 
सुगालाई राम्रो ताक्लम क्दएर क्पंजडाबाट मुतत गने । त्यसपक्छ उनले राम्रो 
ताक्लमको क्नदेक्शका (manual) पक्न बनाए । ताक्लम क्नदेक्शकाअनुसार सुगालाई 
गीतको भाकामा क्सकाउन थाले ।  

क्सकारी आउला 
जाल क्बच्छ्याउला 
चारो राख्ला 
तर त्यो जालमा नजाउला 
र 
त्यो चारो नखाउला ! ! !  

 

हरेक क्दन क्बहान यही गीत गाउँदै सुगालाई ताक्लम क्दन थाले । तीनचार क्दनपक्छ 
सुगा क्कसानले भन्द्दा राम्रोसँग सुक्रलो भाखामा त्यो गीत गाउनसतने भयो । सुगाले 
मीठो लयमा गीत गाउन थालेकोमा क्कसान दंग भए । खुसी हँुदै उनले सुगालाई 
क्पंजडाबाट मुतत गरे । सुगा पक्न दंग भएर गीत गाउँदै, नाच्दै हावामा कावा खान 
थाल्यो । खुला आकाशमा उड्न लाग्यो । उँड्ने बानी छुटेको सुगालाई चाँडै नै 
थकाइ लाग्यो । उसलाई भोक लाग्यो । प्यास लाग्यो ।  चारो खोज्न थाल्यो । 
नक्जकैको चौरमा क्सकारीले जाल थापेको रहेछ । जालक्भत्र चारो क्थयो । सुगा गीत 
गाउँदै : क्सकारी आउला, जाल क्बच्छ्याउला चारो राख्ला, तर त्यो जालमा 
नजाउला र त्यो चारो नखाउला !!! भन्द्दै चारो खान गयो र जालमा पयो ।  



 

यो ताक्लमको उद्देश्य के क्थयो ? सुगालाई क्दएको ताक्लम सर्ल भयो त ? भएन भने, 
क्कसान आफ्नो उद्देश्यमा क्कन असर्ल भए र असर्लताको कारण के हो ? ताक्लम 
प्रभावकारी नभएर हो ? क्क सहजकता उपयुतत नभएर हो ? यस ताक्लमको सहभागी को 
क्थयो ? सुगा । सुगाको बदला क्सकारीलाई पंिी अक्िकारका बारेमा ताक्लम क्दइएको र 
उनलाई वैकक्ल्पक पेसाका बारेमा सहयोग गक्रएको भए सुगा पुनः क्पंजडामा पकयो त ? 
पतकै पदैनकयो ? ल भन्नुहोस् त क्कसानको ताक्लममा मूल कमजोरी के भएछ ? यसको 
उत्तर हो – सही सहभागी छान्न नसतनु ।  

त्यततै ताक्लममा सहभागी छान्द्दा उनीहरूको िेत्र, पृष्ठभूक्म तथा क्तनलाई ताक्लमको 
आवश्यकता भए नभएकोमा ध्यान क्दनुपछध । ताक्लमको आवश्यकता पक्हचान गक्रएको छ 
छैन ? अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकार आन्द्दोलनमा उनीहरू आयोजकसँग सहकायध 
वा आफ्नै िेत्रमा कायध गनध इच्छुक छन् क्क छैनन्  ? जतता क्वषयमा प्रक्शिकले क्वचार 
पुयाउन सतनुपछध ।  

 

ग. ताक्लमको क्वषयवतत ु 

 

क्वक्भन्न अध्ययन अनुसन्द्िानले कुनै पक्न व्यक्तत आफूलाई आवश्यकता महसुस भएको 
क्वषयवततु अथात् आफ्नो जीवनमा प्रत्यि सरोकार राख्ने क्वषय क्सतन बढी इच्छुक हुन्द्छन् 
भन्ने देखाएका छन् । क्वसं २०६२–६३ को जनआन्द्दोलनले हाम्रो देशमा लोकतन्द्त्र तथापना 
गयो । संक्विान सभाको चुनाव पक्न शाक्न्द्तपूणधरूपमा सर्ल भयो । जनताले चुनेका 
प्रक्तक्नक्ि देशका पक्हलो राष्िपक्त पक्न बने । तर जनताले अपेिा गरेअनुसारको शाक्न्द्त 
सुव्यतथा भने तथापना हुनसकेन । जनताले शाक्न्द्तको अनुभूक्त गनध सकेनन् । जनताले 
अझैपक्न  क्हंसा, क्वभेद, भोकमरी, गक्रबी, दण्डहीनता सक्हरहनु परेको छ । मानव 
अक्िकारको उपभोग गनध सक्कएको छैन ?  अपाङ्गता भएका व्यक्तत क्वभेदका क्सकार 
भइरहेका छन् । यी हामीले भोगेका समतया हुन् । यतता समतयाबाट मुक्तत पाउन के 
गनुधपछध ? मानव अक्िकारको उपभोग गनध हामीले के गनुधपछध ? क्यनै सबालहरू यस 
प्रक्शिणका क्वषयवततु हुन् ।  

प्रश्न उठ्छ, यतता महत्वपूणध क्वषय कसरी ताक्लममा प्रततुत गने ? कसरी छलर्ल 
चलाउने ? कसरी सहभागीलाई बुझाउने ? महसुस गराउने ? यसको क्नक्र्योल गनुध पक्हले 
तलको सम्झनाको खाका हेरौँ:  
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कुनै पक्न अप्ठेरो  क्वषय वततुलाई सहजरूपमा मनोरञ्जनात्मक शैलीमा सहभागीले बुझ्ने 
गरी प्रततुत गनधसतने व्यक्तत नै वाततवमा सर्ल सहजकता हो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सबै सहभागीमा ततरीय अनुभव र ज्ञान हुन्द्छ । 
त्यसैल ेसहजकताले पक्ण्डत्याइ ँनदेखाई सहज र 
सक्क्रय पक्रक्तथक्तको क्सजधना गनुधपछध । जहाँ 

सहभागीले आपसी छलर्ल र अन्द्वेषणद्वारा नयाँ 
ज्ञान र यकु्ततको खोजी गनध सकुन् । 



दोस्रो — सत्र 

                                                                                      
पक्हलो क्दन 

समय : ०३ : ०० घन्द्टा   

 

अक्िकारमखुी अविारणा 

 
शीषधक : अक्िकारमुखी अविारणासम्बन्द्िी एउटा खेल खेक्लने जानकारी क्दने । 
 
िते्र : अक्िकारमुखी अविारणासम्बन्द्िी क्वषय प्रवेश गनुधभन्द्दा अगाक्ड यो िारणा क्कन 
आवश्यक छ भन्ने बुझाउन खेक्लने खेल ।  
 
रुक्च : अक्िकारमुखी अविारणा र अपाङ्गता भएका व्यक्ततसम्बन्द्िी खेल खेलाएर । 
 
आवश्यता : अक्िकारमुखी अविारणाको आवश्यकता क्कन पयो भन्ने जानकारी गराउन 
आवश्यक भएकोले  
 
उद्देश्य :  अक्िकारमुखी अविारणाको आवश्यकता र यसको पक्रभाषा तथा 
क्वकासक्रमका बारेमा सहभागीमा उत्सुकता जगाउने ।  
 

 
 
क्रक्मक पाइलाहरू 

 प्रत्येक सहभागीलाई एउटा क्नदेशन लेक्खएको १ टुक्रा कागज क्वतरण गने । 
कसैलाई नदेखाई गोप्य रूपमा पढ्न भन्ने । ( क्नदेशनः १. तपाई कहीं जान तथा 
केही भन्न तवतन्द्त्र हुनुहुन्द्छ । २. तपाई शारीक्रकरूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्तत 
हुनुहन्द्छ त्यसैले कहीँ जान सतनुहुन्न, कोठामा बक्सरहनुस् । ३. तपाईको बोली 
आउँदैन त्यसैलै बोल्न सतनुहुन्न, तर जान्न सतनुहुन्द्छ । ४. तपाई मानक्सकरूपमा 
अपाङ्गता भएको व्यक्तत भएकाले कहीँ जान सतनुहुन्न, कोठामा बक्सरहनुस् । ५. 
तपाईका दुई जना साना बच्चा छन् र पक्त क्बरामी भएकाले गदा तपाई कहीँ जान 



असमथध हुनुहुन्द्छ, यहीँ घरमा बक्सरहनुस् । यतता सन्द्देश  लेक्खएका  कागजका 
टुक्राहरू सहभागीको संख्याअनुसार तयार पाक्रनुपछध ।  

 लेक्खएबमोक्जम गनध सहभागीलाई लगाउने । 
 एउटा अत्यन्द्त जरुरी बैठकमा तपाईहरू सबैलाई बोलाइएको छ, कृपया अको 
कोठामा मसँग आउनुहोला ।  

 कुनै समसामक्यक क्वषयमा ५ क्मनेट छलर्ल गरी र्कध ने ।  
 बैठकमा सहभागी हुन नसतनेलाई पालैपालो कारण सोध्ने र कारणका बारेमा 
छलर्ल गन,े  कसरी सहभाक्गता गराउन सक्कन्द्छ भनी छलर्ल चलाउने ।  

 अक्िकारमुखी अविारणामा सबैको बराबर सहभाक्गता सुक्नक्श्चत गनुधपछध भन्द्दै क्वषय 
प्रवेश गने ।  

 सहभागी सबैलाई सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग िन्द्यवाद क्दने । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



दोस्रो–सत्र 

 

पक्हलो क्दन 

समय : १ : ३०     

 

अक्िकारमखुी अविारणा 

 

 

शीषधक : अक्िकारमुखी अविारणा  

 

िते्र : अक्िकारमुखी अविारणाको पक्रभाषा । यसको क्वकासक्रम । 

 

रुक्च : अक्िकारमुखी अविारणा नवीनतम मान्द्यता भएकाले यस बारेमा जानकार हुने रुक्च 
हुनसतछ ।  

 

आवश्यकता : अक्िकारमुखी अविारणाको आवश्यकता क्कन पयो भन्ने जानकारी गराउन 
जरुरी भएकोले । 

 

उद्देश्य : अक्िकारमुखी अविारणाको आवश्यकता तथा यसको पक्रभाषा र क्वकासक्रमका 
बारेमा सहभागी जानकार भई व्यवहारमा उताने तत्परता देखाउने ।   

 

 
 
 
 
 



 
क्रक्मक पाइलाहरु  
 

 अक्िकारमुखी अविारणाका बारेमा थाहा पाउने को को छन् भनेर सोध्ने र बताउन 
भन्ने । 

 यसको पक्रभाषा र क्वकासक्रमका बारेमा बताउने । 
 अक्िकारमुखी अविारणाका  क्वशेषताका बारेमा बताउने 
 यस अविारणालाई अक्िकारमुखी अक्भयानको कायधक्रममा कसरी समाक्हत गनध 
सक्कन्द्छ भन्ने क्वषयमा व्यापक छलर्ल चलाउने । 

 सहभागीका कुनै क्जज्ञासा भए सोध्न भन्ने । 
 उद्देश्य पूरा भए नभएको सोध्ने । 
 मानवअक्िकारमुखी अविारणाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको मानव अक्िकार 
उपभोगका 

 लाक्ग कसरी सहयोग गछध भनेर किा कोठा छलर्ल चलाउने । यसलाई व्यवहारमा 
कसरी उतानध सक्कन्द्छ भन्ने बारेमा छलर्ल चलाउने । 

 नबुझे पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने । 
 सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग सहभागीहरूलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी दोस्रो 

 

अक्िकारमखुी अविारणा 
 

अक्िकारमुखी अविारणा मानव क्वकासका क्रममा क्वकक्सत एउटा पर्द्क्त हो । 
अक्िकारमुखी पर्द्क्तमा व्यक्तत अक्िकारको हकवाला हुन्द्छ र मूलतः पक्रवार, समाज तथा 
राज्य दाक्यत्ववाला हुन्द्छन् भन्ने मान्द्यता तवीकार गक्रएको हुन्द्छ । यो क्वशेषगरी 
अक्िकारहरूबाट वक्ञ्चत हकवालाका पिमा पक्रवार, समुदाय, समाज, राज्य तथा 
अन्द्तराक्ष्िय ततरमा काम गने र भूक्मका क्नवाह गने दृक्ष्टकोण, कायधशैली तथा पर्द्क्त पक्न 
हो । त्यसैले अक्िकारमुखी अविारणाले जनतालाई सशतत बनाई क्नणधय प्रक्क्रयामा सक्क्रय 
सहभागी गराउँछ । यही कारणले यो अविारणा परम्परागत मान्द्यताभन्द्दा र्रक छ ।  

 

अक्िकारमुखी अविारणा मानवीय आवश्यकता पूरा गने भौक्तक क्वकास कायधमा सीक्मत 
हँुदैन । अक्िकारमुखी अविारणा व्यक्तत तथा समाक्जक संरचनालाई सशतत बनाएर मानव 
अक्िकारको उपभोगबाट वक्ञ्चत समुदायको अक्िकारको रिा गनध केक्न्द्रत हुन्द्छ । 
अक्िकारमुखी पर्द्क्तल े समानता र न्द्यायलाई केन्द्रमा राखेर व्यक्ततका राजनीक्तक, 
नागक्रक, सामाक्जक, आक्थधक र सांतकृक्तक पाँचवटै अक्िकारलाई सापेितामा हेछध । यसल े
सम्बक्न्द्ित दाक्यत्ववाला अथात् राज्यलाई जवार्देही र सिम बनाउन िमता अक्भवृक् र्द् 
गनध सहयोग गदै मानव अक्िकारको संरिण तथा सम्बर्द्धनका लाक्ग क्क्रयाशील हुन 
अक्भप्रेक्रत गछध ।  

 

अक्िकारमुखी अविारणामा गक्रबीको प्रमुख कारण अन्द्याय, बक्हष्करण, क्वभेद, शोषणलाई 
माक्नन्द्छ ।  व्यक्ततगत  कारणले कोही पक्न गक्रब हँुदैन वा हुन चाहँदैन । गक्रबी आर्ैँ  
क्सक्जधत हुने पक्न होइन । यसलाई क्सक्जधत गक्रन्द्छ । गक्रबीलाई अन्द्तराक्ष्िय समुदाय, 
सरकार तथा समाजले क्सजधना गछध । व्यक्ततको कमजोरीका कारणमात्र गक्रबी क्सक्जधत हुने 
नभएकाले यसलाई व्यक्तत केक्न्द्रतमात्र भएर हटाउन सक्कँदैन भन्ने मान्द्यता अक्िकारमुखी 
अविारणामा रहन्द्छ । यसमा गक्रबीको वाततक्वक कारण पत्ता लगाएर क्नराकरणका लाक्ग 
प्रहार गनुधपछध भन्ने माक्नन्द्छ । त्यसका लाक्ग आिारभूत पीक्डतको पक्हचान गनुधपछध । क्तनको 
सशततीकरण गनुधपछध र क्तनलाई जागरुक बनाउनुपछध । दाक्यत्ववालालाई उत्तरदायी 
बनाउनुपछध ।  मानव अक्िकारको उपभोग गने वातावरण क्नमाण गनुधपछध । गक्रबी हटाउन 



संरचनामै पक्रवतधन गनुधपछध भन्ने यस अविारणाको मान्द्यता हुन्द्छ । अझ तपष्ट हुन तलको 
क्चत्र हेरौं :  

 

 

अक्िकारमखुी अविारणा ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

अक्िकारमुखी दृक्ष्टकोण बुझ्नका लाक्ग सवधप्रथम अक्िकार के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट हुनुपछध । 
त्यसपक्छ, मानवअक्िकार के हो भन्ने जान्नु आवश्यक हुन्द्छ । तेस्रो, मानव अक्िकारको 
उपभोगका लाक्ग प्रमुख क्जम्मेवारी कसको हो भन्ने जानकारी हुनुपछध । त्यततै, तथानीय 
तहमा मानव अक्िकार उपभोग गने वातावरण तयार कसको दाक्यत्व हुन्द्छ भन्नेजतता 
क्वषयमा प्रष्ट हुनुपछध । यक्तले जानकारी त होला तर अक्िकारको उपभोगका लाक्ग 
ज्ञानमात्र पयाप्त हँुदैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतान क्क्रयाशील पक्न हुनैपछध । अथात् 
अक्िकार उपभोग गने समूहहरूले आवश्यकताअनुरूपको अक्िकार उपभोग गनध पाएका छन् 

राज्यलाई जनताको 

अक्िकार प्रक्त जवार्दहेी 

बनाउन आवश्यक पहल 

गदधछ । 

RIGHTS-BASED 

ORGANIZATION 

अधिकार मखुी ससं्था तथा सगंठन 

जनतालाई अक्िकारको बारमेा जागरूक 
गराउन े

जनताको अक्िकार 

प्रक्त जवार्दहेी 

बनाउन आवश्यक 

पहल गदधछन ्। 

पक्रवतधन संरचना, काननू 
आक्थधक, प्राक्वक्िक, 

सामाक्जक, साँतकृक्तक, आक्द 
। 

जनताको जीवनमा 
पक्रवतधन आउन ेछ । 



? के दाक्यत्ववालाले आफ्नो कतधव्य इमानदारी साथ पूरा गरेका छन् ? या पूरा गने प्रयत्न 
इमानदारीसाथ गरेका छन् ? छैनन् भने तथानीय ततरमा के के उपायहरू हुन सतछन् ? 
के के प्रयत्न गक्रनुपछध ? भन्ने बारेमा प्रत्यि छलर्ल चलाइएको छ ? के यो व्यवहारमा 
देक्खएको छ ?  यतता सबालको उत्तर पक्हल्याउन तल क्दइएको जततो – NEPAL – पूरा 
भएको छ क्क छैन भन्ने क्वचार तथा मनन गनुधपछध ।  यो अक्िकारमुखी दृक्ष्टकोणको एउटा 
सरल व्याख्या हुनसतछ ।  

 

अक्िकारमखुी अविारणाका क्वशषेता : 

 

N: Non-Discrimination but attention to vulnerable groups & Equality: क्वभेदरक्हत तर 
कमजोर समूहलाई समान बनाउन ध्यान (सकारात्मक क्वभेदयुतत)  

E: Empowerment – सशततीकरण 

P:  Participation – सक्क्रय सहभाक्गता 

A:  Accountability – जवार्देही 

L:  Link to Human Rights frame work – मानव अक्िकारका अन्द्तराक्ष्िय क्सर्द्ान्द्त तथा 
मान्द्यताहरूको आत्मसात् 

 

के हो त अक्िकारमखुी अविारणा ? 

 

अक्िकारमुखी अविारणा आत्मसात् गरेर कायधक्रम संचालन गनध पक्हले कायधक्रम संचालन 
गने तथान तथा िेत्रको अवतथा क्वश्लेषण गक्रन्द्छ । यसका लाक्ग के कारणले गदा 
जनताले आफ्नो मानव अक्िकार उपभोग गनध नपाएका हुन् भन्ने क्वषयमा जानकारी हाक्सल 
गनुधपछध । तथानीय तहमा दाक्यत्व वाला (राज्य) को को छन् र क्तनले क्कन आफ्नो कतधव्य 
पालना गरेनन्  भन्ने अध्ययन गक्रन्द्छ । त्यसपक्छ जनता र तथानीय शासनबीचको अन्द्तर 
पक्हचान गनुधपछध । जनतालाई सचेत पादै संगक्ठत गनध र राज्यको सम्बक्न्द्ित क्नकाय र 
संयन्द्त्रलाई आफ्नो क्जम्मेवारीप्रक्त उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार कायधक्रमको 
संचालन गक्रनुपछध । 



 

 

राहतमखुी, आवश्यकता र अक्िकारमखुी अविारणा 

Input क्दन े Output मा 
मतलब गक्रदँैन 

Input क्दन े Output मा 
मतलब गक्रन े Process र Output मा मतलब गक्रन्द्छ 

दान बढाउन जोड 
गक्रन्द्छ 

आवश्यकता परुा गनध जोड 
क्दइन्द्छ माअ उपभोगमा जोड गक्रन्द्छ 

पीक्डत तथा इच्छा 
केक्न्द्रत हनु्द्छ 

क्वकासमा व्यक्ततको 
भकू्मकामा जोड क्दइन्द्छ 

माअ उपभोतताका लाक्ग व्यक्तत तथा 
समहूलाई सशक्ततकरणमा जोड क्दइन्द्छ 

दान इच्छा हो 
आवश्यकतामा कतधव्य 
क्नवाहक हनु्न माअ कतधव्य क्नवाहक हनु्द्छ 

दान क्वश्वव्यापी नहनु 
सतछ 

आवश्यकतामा क्वश्वव्यापी 
नहनु सतछ मानव अक्िकार क्वश्वव्यापी हनु्द्छ 

   इच्छा भए क्दन े
आवश्यकतामा रणनीक्तक 
तथा लक्ष्यका आिारमा परुा 
हुन्द्छ 

आवश्यकता रणनीक्तक, लक्ष्य, 
प्रक्क्रयाको आिारमा परुा गक्रन्द्छ 

 

 

  

 

 

अक्िकारमखुी अविारणा  

 मानव अक्िकारको उपभोग गनध पाउने मान्द्यता हो । 
 मानव अक्िकारको उपभोगका लाक्ग दाबी गने अक्िकार हुन्द्छ । 
 दाक्यत्ववालालाई जवार्देही बनाउने अक्िकार हो ।  
 अरूको मानव अक्िकारको सम्मान गने दाक्यत्व हो । 

 



 

मानव अक्िकारको उपभोगबाट वक्ञ्चत भएका कारणले नागक्रक गक्रब, भोका र पछाक्ड 
पाक्रएका हुन्द्छन् । अक्िकारमुखी अविारणाले गक्रबीलाई अन्द्यायका रूपमा क्लन्द्छ र 
गक्रबीका मुख्य कारणमा सीमान्द्तीकरण, क्वभेद र शोषणलाई समावेश गछध । यस 
अविारणाले गक्रबीका कारणमै प्रहार गने कायध गछध ।  

 

अब के गन ेत ? 

 

तीन – स 

सम्झौँ बुझौँ 

संगक्ठत होऔँ  

संघषध गरौँ  

                                    अक्िकार अवश्य पाइन्द्छ ।  

 

 

 

ससंार बदल्न ेचाहना 

 

म जवान हँुदा संसार बदल्न चाहन्द्थेँ । मैले थाहा पाएँ, संसार बदल्न त गाह्रो पो रहेछ । 
त्यसैले मलैे आफ्नो देशलाई बदल्न खोजेँ । मैले आफ्नो देशलाई पक्न बदल्न सक्कन । 
अक्न, मैले आफ्नो ध्यान आफ्नै समुदायमा केक्न्द्रत गरेँ । त्यो पक्न संभव भएन र मैले 
आफ्नो पक्रवारलाई बदल्ने प्रयास गरेँ । अक्हले बूढो भएपक्छ मात्र मलाई थाहा भयो – मलै े
पक्रवतधन गनधसतने त आफूलाई मात्र रहेछ । आफूलाई पक्रवतधन गरेपक्छ पक्रवारलाई बदल्न 
सतथेँ र म र मेरो पक्रवार क्मलेर समुदायलाई बदल्न सतकयौं । समुदाय समुदायको 
पक्रवतधनले देशलाई बदल्न सक्कन्द्कयो र अन्द्त्यमा मैले संसारलाई नै पक्रवतधन गनधसतथेँ । 

 



तसे्रो — सत्र 

 

                                                                                  
दोश्रो क्दन 

समय : १ : ३०  

तीनमखु ेपर्द्क्त (Three Pronged Approach) 

 

शीषधक : तीनमुखे पर्द्क्त  

 

िते्र : तीनमुखे पर्द्क्त भनेको के हो ? अक्िकारमुखी अविारणा कायधन्द्वयन गनध यसको 
महत्व, सान्द्दक्भधकता र भूक्मका कततो हुन्द्छ ? 

रुक्च : अपाङ्गता  भएका व्यक्ततको सबालमा क्वगतमा भएका वकालतले के कक्त सर्लता 
पाएका छन् ? के यो सर्लता पयाप्त छ  ? भनी सोध्ने । के गदा प्रभावकारी सर्लता 
हाक्सल गनध सक्कन्द्छ भनी सोध्ने र सो बारेमा छलर्ल गनध लागकेो जानकारी गराउँदै 
सहभागीमा रुक्च जगाउने ।  

आवश्यकता : अक्िकारमुखी वा सामाक्जक सशततीकरणको आन्द्दोलन अगाक्ड बढाउने 
महत्वपूणध उपकरणका रूपमा  तीनमुखे पर्द्क्त क्वकासत गक्रएको  हो । यो पर्द्क्त 
प्रभावकारी उपाय भएकाले यस बारेमा जान्नु आवश्यक छ ।  

उद्देश्य : सहभागीहरू तीनमुखे पर्द्क्तका बारेमा जानकार भई बताउन सतने र भक्वष्यमा 
व्यवहारमा उतानध उत्सुक हुने ।  

 

 

 

 

 

 



 

क्रक्मक पाइलाहरू   

 प्रकृक्तद्वारा क्सक्जधत वततु के के हुन् भनेर सोध्ने । सहभागीबाट आएका बुँदालाई 
क्टपोट गने । 

 त्यततै मानव क्नक्मधत वततु के के हुन् भनी सोध्ने र क्टपोट गने ।  

 प्रकृक्तद्वारा क्सक्जधत वततुहरू पक्रवतधन गनध सक्कन्द्छ भनेर किा कोठा छलर्ल 
चलाउने ।  

 त्यततै मानव क्नक्मधत वततुलाई पक्रवतधन गनध सक्कन्द्छ त भन्ने छलर्ल चलाउने । 

 अनुसूचीमा क्दइएको ‘जानी राखौँ’ भन्ने उपशीषधकको क्नष्कषध बताउने ।  

 तीनमुखे पर्द्क्तका बारेमा सक्वततार छलर्ल चलाउने । अनुसूचीमा क्दइएअनुसार 
सारांश बताउने । 

 सहभाक्गताको उद्देश्य पूरा भए नभएको सोध्ने । यो पर्द्क्त कततो लाग्यो भनी 
सोध्ने । व्यवहारमा कसरी उतानध सक्कन्द्छ भनी छलर्ल चलाउने । 

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचुी  तसे्रो 

 

अक्िकारमखूी अविारणा कायान्द्वयन गनध तीनमखु ेपर्द्क्त 
 

ितीमा क्वद्यमान वततुहरूलाई दुई भागमा क्वभाजन गनध सक्कन्द्छ । 

  

१. प्रकृक्त क्सक्जधत  २. माक्नस क्नक्मधत  

 

नेपालका क्हमाल, पहाड, तराई, नदीनाला आक्द प्रकृक्तद्वारा क्सक्जधत भएका हुन् भने 
गाउँघर, बाटोघाटो, समाज, क्नयमकानुन, संक्विान, राजनीक्तक व्यवतथा, संतकार सबै 
मानव सभ्यताको क्वकाससँगै क्नमाण गक्रएका हुन् ।  

त्यसो हो भने के क्हमाललाई पक्रवतधन गरेर तराई बनाउन सक्कन्द्छ ? के तराईमा क्हउँ पने 
बनाउन सक्कन्द्छ ? सक्कँदैन । प्रकृक्तद्वारा क्सक्जधत वततुलाई आिारभूतरूपमा बदल्न 
सक्कँदैन ।  अक्न मानवद्वारा क्नक्मधत वततु तथा िारणा, संतकारमा पक्रवतधन ल्याउन 
सक्कन्द्छ त ? अवश्य सक्कन्द्छ । मानवद्वारा क्नक्मधत वततुलाई पक्रवतधन गनध सक्कन्द्छ । 
त्यसलाई रूपान्द्तरण गनध सक्कन्द्छ । समय लाग्न सतला, त्याग गनुध पला तर जागरुक र 
संगक्ठत भएर  क्नरन्द्तर लागेमा पक्रवतधन गनध सक्कन्द्छ ।  अथात्, क्वद्यमान क्वभेदकारी 
व्यवतथालाई बदलेर समाक्जक न्द्यायमा आिाक्रत लोकताक्न्द्त्रक समाजको क्नमाण गनध 

सक्कन्द्छ । त्यसका लाक्ग प्रक्ततथापन (Replacement) गने हैन रूपान्द्तरण 

(Transformation) को प्रक्क्रयामा लाग्नुपछध, । 

 

के हो त तीनमखु ेपर्द्क्त ?  
 

 कुनै पक्न अक्िकारको वकालत गदा वा हकवालालाई अक्िकार दाबी गनधसतने 
बनाउन क्नक्श्चत क्वक्ि र अवतथाको प्रक्क्रया पूरा गनुधपछध । हाल अक्िकार कायान्द्वयनका 
लाक्ग क्वकासमा कायध गने वा अक्िकारका िेत्रमा कायध गने संघसंतथाले आआफ्नै तक्रका 
अपनाउँदै आइरहेका छन् । नेपालको सन्द्दभधमा पक्छल्लो समयमा अक्िकारमुखी अविारणा 



कायान्द्वयन गनधका लाक्ग तीनमुखे पर्द्क्तले अत्यन्द्तै प्रभावकारी भूक्मका खेलेको हुन्द्छ । यो 
अविारणा आत्मसात् गरेर गक्रएका वकालत या संचालन भएका अक्भयान क्नकै सर्ल 
भएको पाइन्द्छ । समान्द्यतः अक्िकारको वकालत वा दाबी गदा अक्िकार दाबी गने 
हकवालाको सबलीकरण तथा सशततीकरण, हकवालाको अक्िकारको लाक्ग जनसचेतन 
तथा नीक्त र सुशासन गरी तीनवटा चरण अपक्रहायध हुन्द्छन् । यस प्रक्क्रयालाई नै तीनमखु े
पर्द्क्त भनेर भक्नन्द्छ । यसको क्नम्नाअनुसार क्ववेचना गक्रएको छ ।  

 

(क) अक्िकार दाबी गन ेहकवालाको सबलीकरण र सशततीकरण  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलगायत सबै जना सम्माक्नत जीवन यापन गने अन्द्तक्नधक्हत 
अक्िकार क्लएर जक्न्द्मएका हुन्द्छन् । त्यसैले सबलीकरण तथा सशततीकरण गने भन्नेक्बक्त्तकै 
त्यततो समूहका व्यक्ततले आफू क्गरेको, हेक्पएको वा भेदभावको क्सकार भएर जन्द्म क्लएको 
हो भन्ने हीन भावना राख्नु हँुदैन । प्रत्येक व्यक्ततको क्वचार सबल तथा सशतत हुनुपछध । 
कुनै पक्न वगध अझ क्वशेष गरेर मानव अक्िकारको उपभोगबाट वक्ञ्चत पाक्रएका समूहको 
सबलीकरण र सशततीकरण नभएसम्म सीमान्द्तकृत वा पछाक्ड पाक्रएका वगधले हक दाबी 
गनध सतदैनन् । त्यसैल ेअपाङ्गता भएको व्यक्ततमा आफू हेक्पएर जीउन जन्द्मेको हैन भन्ने 
सोचको क्वकास हुनुपछध । पक्हलो महत्वपूणध पि सबै पीक्डत आफ्नो अक्िकारको बारेमा 
जानकार हुनु हो । त्यसका लाक्ग सबलीकरण र सशततीकरणको क्वकल्प छैन । 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारका लाक्ग िेरै संघसंतथा समाजमा क्क्रयाशील छन् । 
तर आशाअनुरूप उपलक्ब्ि हुनसकेको छैन ? क्कन 

 

नेपाली समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततले जक्त िेरै कायध गरे पक्न, वकालत र अक्भयान 
संचालन गरेअनुसार अक्िकार प्राप्त गनध नसतनुको मुख्य कारण  हकवालाहरूले सशतत 
भएर आफ्नो अक्िकारको दाबी गनधनसतनु नै हो । हकवालाहरूलाई सशतत बनाउन 
उनीहरूको िमता क्वकास गरी हक दाबी गनधसतने बनाउनुपछध । यही प्रक्क्रयालाई अक्िकार 
दाबी गनेको सबलीकरण र सशततीकरण भन्ने गक्रन्द्छ । तीनमुखे पर्द्क्तमा पक्हलो मुख्य 
पर्द्क्त वा तक्रका यही हो । यसअन्द्तगधत क्वशेषगरी िमता र मानवीय सीप क्वकासका 
क्वषय पछधन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका सम्बन्द्िमा क्वक्भन्न सबालमा कायध गनुधपछध । 
क्तनलाई उदाहरणका लक्ग क्नम्नअनुसार प्रततुत गक्रएको छ । तर, यी केही नमुनामात्रै हुन् 
। यसभन्द्दा बढी महत्वपूणध क्वषयहरू छन् ।  

  

    



 वकालत ताक्लम । 

 सांकेक्तक भाषाको ताक्लम, दोभाषेको पयाप्तता । 

 हक दाबी गनध जाँदा हकवालाको भौक्तक पहँुचमा ध्यान क्दनुपछध । 

 संगक्ठत हुन उत्प्रेक्रत गने, संगठनको िमता क्वकासमा कायध गने । 

 वकालतका लाक्ग सबाल आर्ैँ  पक्हचान गरी योजना बनाउनसतने । 

 हक अक्िकार प्राक्प्तका लाक्ग कायध ९ब्अतष्यल०, क्चन्द्तन मनन ९च्भाष्क्अतष्यल० र 
नयाँ रणनीक्त तयारी गने कायध गनधसतने । 

 क्वक्भन्न दबाबमूलक कायध सञ्चालन गने । 

 

(ख) जनसचतेीकरण   

तीनमुखे पर्द्क्तको दोस्रो पर्द्क्त वा तक्रका जनसचेतीकरण हो । यसको तात्पयध, आफ्नो 
पि तथा समुदायको अक्िकार प्राक्प्तका लाक्ग अन्द्य व्यक्तत, समुदाय तथा क्वज्ञको समथधन 
क्लनु र जनमत क्सजधना गनुध हो । पछाक्ड पाक्रएका समुदाय अथवा हक दाबी गने वगधका 
लाक्ग सम्बक्न्द्ित वगधले मात्रै आवाज उठाएर नपुग्नसतछ । अन्द्य वगध र समुदायलाई सचेत 
पादै आवाज उठाउन, वकालत र जनमत क्नमाण गने कायध पक्न त्यक्त नै आवश्यकता पछध 
। यतता कायधलाई जनसचेतीकरण भक्नन्द्छ । अको शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो पिमा 
जनमतको क्नमाण गनुधपछध । कुनै पक्न सबालमा काम गदा उतत सबालका बारेमा सब ै
सरोकारवालालाई पूणधरूपमा जानकारी क्दएर सचेत गराई अक्िकार आन्द्दोलनको सहयात्री 
नबनाएसम्म हकवालाको हक दाबी गनध गक्रएका दबाबमूलक कायध प्रभावकारी हुन सतदैनन्  
।  

अक्हलेको अक्िकारमुखी अक्भयान सर्ल नहुनुको मुख्य कारण सम्बक्न्द्ित वगधमात्र वकालत 
अक्भयानमा लाग्नु र अरू वगधलाई त्यसमा समावेश नगनुध पक्न हो । जनसचेतीकरणको 
माध्यमबाट अरू वगधको सहभाक्गता नभएसम्म अक्िकारमुखी अक्भयान सर्ल हुनसततैन ।  

 

(ग) सही नीक्त र सशुासन  

अक्िकारलाई क्दगोरूपमा सुक्नक्श्चत गनध सोहीअनुसारको कानुन तथा राज्य व्यवतथा 
चाक्हन्द्छ । हकवालाहरूले हक दाबी गने आिारभूत र सबैभन्द्दा महत्वपूणध पि राज्यको 
नीक्त र सुशासनसँग जोक्डएको हुन्द्छ । राज्यमा पछाक्ड पाक्रएका वगधले अक्िकार प्राप्त गनध 



पयाप्त नीक्त क्नमाण भएको छ क्क छैन? नीक्त छ भने त्यततो नीक्त कायान्द्वयन भएको छ 
क्क छैन भन्नेजतता क्वषय महत्वपूणध हुन्द्छन् । सामान्द्यतया वकालतपक्छ आएको पक्रवतधन 
मापन गने कसी नीक्त हो भने त्यसको कायान्द्वयन भई हकवालाले अक्िकार पाए न पाएको 
जाँच्ने आिार सुशासन हो ।  

यी तीनवटा पिको संयोजनले मात्र अक्िकार सुक्नक्श्चत हुन्द्छ । संिेपमा अक्िकारमुखी 
अविारणा कायान्द्वयन गनध तीनमुखे पर्द्क्त एउटा चक्रका रूपमा रहेको हुन्द्छ भन्न सक्कन्द्छ 
। यी तीनै मुखको एक आपसमा अन्द्तसधम्बन्द्ि हुन्द्छ । अथात् यी तीन मुखको भूक्मकालाई 
समान महत्व क्दनु आवश्यक छ ।  त्यसले हकवालालाई हक अक्िकार क्दलाउन महत्वपूणध 
भूक्मका खेल्छ । अक्िकारमुखी पर्द्क्तमा काम गदा यी तीनैवटा पर्द्क्तलाई ध्यान क्दएर 
योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुन्द्छ । 

 

तलको क्चत्र हेरौँ । 

तीनमुखे पर्द्क्तको क्चत्र 

क्चत्र राख्नुपने ???????? 

 

    

 

                   

  

 

  

 

 

 

 

 



दोस्रो क्दन 

                                                                             
समय : ०० : ३० क्मनेट 

 

दकै्नक समीिा 

      

शीषधक  :  दैक्नक समीिा 

 

िते्र  : पक्हलो क्दनमा छलर्ल गक्रएका क्वषय वततुका आिारमा प्रश्न बनाई खेलका 
माध्यम अपनाई  समीिा गने ।  

 

रुक्च  :  खेल खेलेर   

 

आवश्यकता  : प्रक्शिणका लाक्ग खेल राम्रो तक्रकामध्येको हो ।   

 

उद्देश्य  : सहभागीहरूले क्दनभरका क्क्रयाकलापको समीिा गनेछन् । 

 

 

क्रक्मक पाइलाहरू  

 

 क्दनभर छलर्ल भएका ८/१० वटा क्वषयसँग सम्बक्न्द्ित प्रश्नहरू, केही नाचगान र 
ठट्यौली गने क्कक्समका क्चठ्ठा बनाई पट्याउने ।  

 सहभागीहरूलाई गोलो घेरामा उक्भन लगाउने । सबैले गाउनसतने कुनै गीतको दुई 
चार हरर् गाँउदै नाच्दै घुम्न लगाउने ।  



 यसै क्रममा सहजकताले २, ३ वा ४ मध्ये कुनै एक अंक सबैले सुन्ने गरी भन्ने र 
सोअनुरूप सहभागीलाई हात समातेर उक्भन भन्ने । जसले त्यसअनुसार गनधसतदैन 
उनलाई क्चट्ठा थुत्न लगाई लेक्खएअनुरूप गनध वा भन्न लगाउने ।  

 यो क्रम खेल नसकुन्द्जेलसम्म दोहोयाई रहने । अक्न्द्तम ३ जना बाँकी रहेपक्छ 
खेललाई टुङ्गयाउने ।  

 क्वषयमा छलर्ल भइसकेपक्छ खेल सक्कएको जानकारी गराउँदै सहभागी सबैलाई 
िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रारम्भ 
 

 

दोस्रो क्दन 

समय : ०० : ३० 

१. पक्रचय  

 

शीषधक  :     प्रारम्भ 

 

िते्र  :  दोस्रो क्दनको क्वषयवततुमा प्रवेश गनुध अगावै अक्घल्लो क्दनको 
क्क्रयाकलापहरूको समीिा गनुधका साथै प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन प्रततुत गरी नय ं कायध 
सक्मक्त चयन गक्रनेछ । 

 

रुक्च :  सहभागीहरूबाट प्रततुक्त हुनाले रोचक हुनेछ ।  

 

आवश्यकता : दोस्रो क्दनको ताक्लम संचालनका लाक्ग वातावरण तयार गनध र अक्घल्लो   
क्दनको पुनरावलोकन गनुधपने भएकाले ।  

 

उद्देश्य : अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको समीिा गक्रने । दोस्रो क्दनको ताक्लम 
संचालनका लाक्ग नया कायध सक्मक्तको चयन गक्रनुको साथै ताक्लम संचालनको वातावरण 
तयार हुने ।   

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू  

 

 अक्घल्लो क्दन भएका क्क्रयाकलापहरूको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीहरू 
बीच छलर्ल गराउंदा केही थपघट गनुधपने सुझाव आए थपघट गक्रने जानकारी 
क्दने । 

 प्रक्तवेदनको तयारी र आकषधक प्रततुक्तको लाक्ग क्वक्भन्न तक्रकाहरू अपनाई 
सहभागीहरूलाई प्रोत्साक्हत गने ।  

 दोस्रो क्दनको लाक्ग सभानायकलगायत प्रक्तवेदन लेखक, मूल्याङ्कनकताको चयन 
गने ।   

 संचालक समूहका क्जम्मेवारीहरू हेररे्र गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



चौथो — सत्र 
                                                                      
दोस्रो क्दन 

समय : २ : ०० 

 

शक्तत सरंचना र जनवकालत (Power Structure and Advocacy) 

 

 

शीषधक : शक्तत संरचना, जनवकालत कसरी गने (राज्य, नागक्रक समाज, बजारको 
सम्बन्द्िमा आिाक्रत) । 

 

िते्र :  के हो त शक्तत संरचना ? जनवकालत क्कन ? जनवकालत कसरी गने ? 
जनवकालत तथा राज्य, नागक्रक समाज र बजारको अन्द्तसम्र्बन्द्िका बारेमा छलर्ल गक्रने 
।  

 

रुक्च :  अनुसूचीमा भएको मक्हला र पुरुष बीच दौडको प्रक्तयोक्गता सम्बन्द्िी क्चत्र 
देखाएर । यस दौडमा मक्हला क्क पुरुष कसले क्जत्छ होला भनी प्रश्न सोध्ने र सामान्द्य 
छलर्ल चलाउने ।  

 

आवश्यकता : जनवकालतका लाक्ग राज्य, नागक्रक समाज, बजारको सम्बन्द्िका बारेमा 
जानकार भई जनवकालतलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गनध यस बारेमा जानकार हुन 
आवश्यक भएकोले  

 

उद्देश्य :  सहभागीहरू राज्य, नागक्रक समाज, बजारको शक्तत संतुलनका सम्बन्द्िका 
बारेमा जानकार भई जनवकालतको जानकार हुने ।  

 



 

क्रक्मक पाइलाहरु  
 

 कामको क्सलक्सलामा घर बाक्हर क्नतकेमा सहभागीले कतता प्रकारको व्यक्ततहरूलाई 
भेट्छन् भनी प्रश्न गने । सहभागीबाट आएको उत्तरलाई क्टपोट गने । 

 आएका उत्तरहरूलाई मुख्य तीन भागमा क्वभाजन गनध सक्कन्द्छ । सहभागील े
सामान्द्यतः नागक्रक समाज, राज्य वा बजारको प्रक्तक्नक्िलाई भेटेका हुन्द्छन् ।   

 यी तीन वततु पिबीच शक्तत सन्द्तुलनका आिारमा समाज तथा राज्य संचालन 
भएको हुन्द्छ । अनुसूचीमा भएको क्चत्र देखाउने । वतधमान अवतथामा राज्य, नागक्रक 
समाज, बजारमध्ये कुन पि  बढी प्रभावशाली छ भनी प्रश्न सोध्ने । किा कोठा 
छलर्ल चलाउने । 

 यतता समतयाहरूको क्नराकरणको लाक्ग कसरी पैरवी गनध सक्कन्द्छ भनी छलर्ल 
चलाउने । 

 जनवकालतका बारेमा सहभागीलाई भन्न लगाउने र छलर्ल चलाउने । यस बारेमा 
अनुसूची अनुसार बताउने ।  

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । 

 सारांश प्रततुत गने ।  

 उद्देश्य जाँच्ने । 

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुन बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी चार 

 

शक्तत सरंचना भनेको के हो 

राज्य  

राज्य भन्ने शब्दको मानव अक्िकारको िेत्रमा क्वशेषरूपले प्रयोग भएको पाइन्द्छ ।  संघीय 
मुलुकमा राज्य भन्द्दा त्यसको एउटा प्रान्द्तलाई पक्न बुझाउँछ भने राज्य शब्दले समग्र 
देशलाई पक्न बुझाउन सतछ । यहाँ हामीले चचा गनध लागेको राज्य भन्नाले देशको समग्र 
भौगोक्लक संरचनासक्हतको कायधपाक्लका, न्द्यायपाक्लका र व्यवतथाक्पकालाई  बुझाउन 
खोक्जएको छ । राज्यका तीन अङ्गहरूको प्रयोग केन्द्रमा मात्र नभई तथानीय तहमा पक्न 
हुन्द्छ भन्ने सबालमा ध्यान क्दनुपछध । उदाहरणका लाक्ग गाउँ क्वकास सक्मक्तको कायधलयल े
राज्यका तीनवटै अङ्गको प्रक्तक्नक्ित्व गरेको हुन्द्छ भने तथानीय तहमा अवक्तथत प्रहरी 
कायालयले कायधपाक्लका सरकारको प्रक्तक्नक्ित्व गरेको हुन्द्छ । तवायत्त राज्यलाई 
अन्द्तराक्ष्िय मान्द्यता पाउनुका साथै आफ्नो देश र जनताको क्हतमा क्नणधय गने अक्िकार 
पक्न हुन्द्छ ।  

 

बजार 

बजार माक्नसको जीवनयापनका लाक्ग वततु तथा सेवाहरूको क्वक्नमय गने केन्द्र हो । 
जीवनयापनको लाक्ग आवश्यक वततुहरूको उत्पादन, क्वतरण, क्वक्नमय तथा उपभोग गनध 
आक्थधक संतथाहरूको तथापना गक्रएको तथानलाई नै बजार भक्नन्द्छ ।  आक्थधक संतथामा 
हुने पक्रवतधनले समाजलाई पक्न पक्रवतधन गराइरहेको हुन्द्छ । यस क्कक्समका आक्थधक 
संतथामध्ये बजार एउटा प्रमुख संतथा हो । बजारको मुख्य उद्देश्य नार्ा आजधन गनुध हो ।  

 

नागक्रक समाज  

 

राज्य शासन गने अक्ख्तयार पाएको क्नकाय हो भने नागक्रक समाज शाक्सतहरूको समाज 
हो । बजार पक्न शाक्सत हुनेकै समूह हो तर यसले शासन प्रक्क्रयामा समानान्द्तर अक्ततत्व 
कायम गक्रसकेको र व्यावहाक्रकरूपमा नागक्रकहरूमाक्थ शासन गनधसतने हैक्सयत प्राप्त 
गरेकाले नागक्रक समाजबाट अलग छुट्टै शक्ततको रूपमा अध्ययन गनध थाक्लएको छ । 



तसथध राज्य र बजारबाहेकका समुदायलाई नागक्रक समाज भन्न सक्कन्द्छ । नागक्रक 
समाजमा असल तत्वमात्र नहुन सतछ । कक्तपय व्यक्ततहरूले सँगक्ठत संतथाहरूलाई 
नागक्रक समाज नमानी तवतःतफूतधरूपमा आवश्यक पदा आवाज उठाउने अनौपचाक्रक 
समुदायलाई मात्र नागक्रक समाज मान्ने गरेको पक्न पाइन्द्छ ।  

 

लन्द्डन तूल अर् इकोनोक्मतसको नागक्रक समाज केन्द्रले तयार गरेको पक्रभाषाअनुसार 
सामूक्हक क्हत, उद्देश्य तथा मूल्यमान्द्यताका क्नक्मत्त तवःतफूतध ढंगबाट गक्रने सामूक्हक 
कायधको पक्रवेश नै नागक्रक समाज हो । क्सर्द्ान्द्ततः नागक्रक समाजको संतथागत 
तवरूपहरू राज्य, बजार र पक्रवारभन्द्दा क्भन्न हुन्द्छ । यद्यक्प, राज्य, बजार र पक्रवारबीचको 
भेद कक्तपय अवतथामा अतपष्ट हुनसतछ (जततै, सहकारी पसल, राजनीक्तक दल आक्द ।) 
नागक्रक समाजका क्नकायहरूमा खासगरी दता गक्रएका कल्याणकारी संतथाहरू, क्वकासे 
गैरसरकारी संतथाहरू, सामुदाक्यक समूहहरू, मक्हला संगठनहरू, क्नक्श्चत क्वश्वासमा 
आिाक्रत संतथाहरू, पेसागत संगठनहरू, िेड यूक्नयन, जनसंगठनहरू, सामाक्जक 
आन्द्दोलन, व्यापारीहरूको संगठन, वकालत वा दबाब समूहहरू, त्यतता संघसंतथाको 
संजाल तथा सहकायध गने समूह हुनसतछन् ।  

 

आजको युगमा राज्य र बजारको दुष्प्रभावबाट नागक्रकको रिा गने तथा लोकताक्न्द्त्रक 
संतकार प्रवर्द्धन गने शक्ततका रूपमा नागक्रक समाजको भूक्मका बढ्दै गएको देक्खएको छ 
।  

 

 

शक्तत सन्द्तलुन र नागक्रक समाजको भकू्मका  

 

राज्यमाक्थ बजारको क्नयन्द्त्रण बढी भएको अवतथामा राज्य कल्याणकारी हुन सततैन र 
गक्रब तथा पाखा पाक्रएका, पछाक्ड छाक्डएका व्यक्तत तथा समुदाय झन् पाखा लाग्ने 
क्तथक्त क्सजधना हुन्द्छ । अकाक्तर, बजारमा राज्यको बढी क्नयन्द्त्रण हँुदा आक्थधक क्वकासमा 
प्रक्तूल प्रभाव पनधसतछ । बजार अक्िक खुला भएको अवतथामा व्यक्तत वततुमात्र हुनपुग्ने 
अवतथा उत्पन्न हुनसतछ । मक्हलाको बजारीकरण, आिारभूत सेवाहरूको बजारीकरण, 
श्रमको बजारीकरण जतता क्वषयले सामाक्जक न्द्यायमा पाक्ररहेको प्रभाव हाम्रो देशमा पक्न 
जताततै देख्न पाइन्द्छ ।  



हाम्रो देशको वतधमान अवतथा हेने हो भने बजार अन्द्य संरचनाभन्द्दा बक्लयो अवतथामा 
रहेको पाइन्द्छ । राज्य झन्द्डैझन्द्डै सरकारक्वहीन अवतथामा छ । यततो अवतथामा नागक्रक 
समाज सशतत भएमात्र संरचनामा संतुलन कायम हुन्द्छ । नागक्रक समाज सशतत भएमा 
राज्यलाई पक्न प्रभावकारी बनाउन प्रेरणादायी भूक्मका क्नवाह गनधसतछ । त्यसल े
लोकताक्न्द्त्रक पर्द्क्तको संतथागत क्वकासमा टेवा पुयाउनेछ । 

। तलको क्चत्र हेरौँ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माक्थको क्चत्रबाट समाज संचालनमा तीनवटै शक्ततमा कुनै न कुनै प्रकारको शक्तत 
अन्द्तक्नधक्हत हुन्द्छ  भन्ने बुझ्न सक्कन्द्छ । साथै शक्तत प्रत्येक व्यक्ततमा पक्न अन्द्तक्नधक्हत हुन्द्छ 
तर सबै व्यक्ततमा शक्तत बराबर हुन्द्छ भन्ने हैन तर भएको शक्ततको प्रयोग कसरी हुन्द्छ भन्ने 
महत्वपूणध हो । शक्ततको प्रयोग न्द्यायपूणध वा अन्द्यायपूणध कसरी भएको छ भन्ने सबाल 
महत्वपूणध हुन्द्छ ।  माक्थ उल्लेक्खत तीन शक्ततको प्रयोग कसरी भएको छ ? न्द्यायका लाक्ग 
भएको छ क्क अन्द्यायका लाक्ग ? भन्ने थाहा पाउनु आवश्यक हुन्द्छ । यी शक्ततहरूको सही 
सदुपयोग नभएको समाजमा मानव अक्िकारको उपभोगको लाक्ग समतया क्सजधना हुनसतछ 

राज्य 

बजार 
नागक्रक समाज 

बजार राज्य नागक्रक 



।  त्यसलैे यतता समतयालाई क्नराकरण तथा न्द्यूनीकरणको लाक्ग नागक्रक समाज 
क्क्रयाशील भई अगाक्ड बढ्नुपने हुन्द्छ । त्यसका लाक्ग नागक्रक समाजले गने कायधमध्य े
जनवकालत पक्न एउटा महत्वपूणध क्वक्ि हो ।  

 

तल जनवकालत के हो र केका लाक्ग तथा कसरी गने भन्ने चचा गक्रएको छ ।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जनवकालत भनकेो के हो ? 

जनवकालतका केही प्रचक्लत अथध र पक्रभाषा यस प्रकारका रहकेा 
छन ्: 
 

 समुदायलाई तीनको क्वचार, मूल्यमान्द्यता र सामाक्जक अक्भयानमा सहयोग पुयाउन ु
जनवकालत हो ।  

 

जनवकालत क्कन र कसका लाक्ग ? 



 जनताको जीवनमा प्रत्यि प्रभाव पाने नीक्त र स्रोत सािनको व्यवतथापन तथा 
राजनीक्तक, आक्थधक र सामाक्जक प्रणाली बारेमा प्रभाव पानध गक्रने प्रयास 
जनवकालत हो ।  

 जनवकालत जनताको प्रत्यि जीवनमा प्रभाव पाने नीक्त र स्रोत सािनको 
व्यवतथापन तथा राजनीक्तक, आक्थधक र सामाक्जक प्रणाली बारेमा प्रभाव पानध गक्रने 
प्रयास हो ।  

 जनवकालत नीक्त क्नमातालाई जनप्रीय नीक्त बनाउन वकालत गने 
प्रायोक्जत/योजनाबर्द् प्रक्क्रया हो । 

 सावधजक्नक जनवकालत सीमान्द्तकृतहरूलाई सशतत पादै लोकताक्न्द्त्रक, शाक्न्द्तपूणध  
संवैिाक्नक क्वक्ि अवलम्बन गरेर जनताका पिमा क्नणधय गराउने प्रयास गने 
योजनाबर्द् र संगक्ठत कायध हो । 

 जनवकालत योजनाबर्द्, सामाक्जक न्द्यायमा आिाक्रत, क्नयोक्जत प्रक्क्रया हो । 
व्यक्तत, समुदाय, तथा अल्पसंख्यक वा पछाक्ड पाक्रएकाहरूको (क्वशेष) क्हतको 
लाक्ग नीक्तक्नमाता तथा कानुन कायान्द्वयनकतालाई जनपिीय नीक्त क्नमाण तथा 
कायान्द्वयनको लाक्ग दवाब क्सजधना गनध कानुनी वा गैरकानुनी शाक्न्द्तपूणधरूपमा 
गक्रने सामूक्हक प्रयास हो । 

 

ज = जागरुक/जवार्देही/जनबोली 

न = नमनीय कायध – शाक्न्द्तपूणध, अक्हंसात्मक 

व = वकालतप्रक्त क्वश्वास भएको 

का = कायधक्नष्ठ/कायध कुशलता 

ल = लक्ष्य प्राक्प्त, लयबर्द्/क्नरन्द्तर प्रक्क्रया 

त = तकध संगत तयारी 

 

 

 

 



पाँचौ –सत्र 

दोस्रो क्दन 

समय : १ :००      

मानव अक्िकारको ऐक्तहाक्सक क्वकासक्रम 

 

शीषधक : मानव अक्िकारको ऐक्तहाक्सक क्वकासक्रम 

 

िते्र : मानव अक्िकारको क्वकासका क्रममा भएका मुख्य घटनाहरू,  

 

रुक्च : मानव अक्िकार कायधकताको लाक्ग मानव अक्िकारको क्वकासक्रमको बारेमा जान्न 
आवश्यक भएकोले । 

 

आवश्यकता : संतथाले संचालन गने क्वक्भन्न कायधक्रमका लाक्ग आवश्यक प्रक्शिण क्दनुपने 
तथा मानव अक्िकार कायधकताको हैक्सयतले मानव अक्िकारको क्वकासक्रमको बारेमा 
जानकारी गराउन आवश्यक भएकाले ।  

 

उद्देश्य : सहभागीहरूमानव अक्िकारका लाक्ग क्वश्वमा भएका घटनाहरूको बारेमा 
जानकार हुने  ।  

 

 

क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 इक्तहास भनेको के हो भनेर सहभागीहरूलाई प्रश्न गने ।  

 कतता घटना इक्तहासमा समेक्टन्द्छन् प्रश्न सोध्ने र छलर्ल चलाउने ।   

 मानव अक्िकारको ऐक्तहाक्सक क्वकासक्रमका बारेमा संक्िप्तरूपमा बताउने ।  



 क्वततृत छलर्ल समूहमा गने भनेर जानकारी गराउने ।  

 समूह क्वभाजन गने, नामाकरण गने । समूहको नेता छान्न लगाउने । प्रत्येक 
समूहलाई बेग्ला बेग्लै घटनाको बारेमा समूहमा अध्ययन गनध लगाउने । 

 चाटध पेपरमा क्टपोट गनध लगाउने । 

 समूहका नेतालाई पालैपालो अगाक्ड आएर प्रततुत गनध लगाउने ।  

 प्रततुक्तको सारांश बताउने । 

 प्रश्न भए सोध्न अनुरोि गने  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी पाँच 

 

मानवअक्िकारको ऐक्तहाक्सक क्वकासक्रम   
मानव सभ्यताको इक्तहास क्वक्भन्न आरोहअवरोह पार गदै अक्घ बक्ढरहेको छ । सभ्यताको 
क्वकाससँगै सम्माक्नत जीवनयापनका लाक्ग क्वक्भन्न चरणमा क्वक्भन्न आन्द्दोलन तथा 
संघषधहरू गक्रएका छन् । यो क्रम हाल पक्न जारी छ ।  यसै क्रममा प्रक्तपादन भएका मूल्य 
मान्द्यता तथा प्रचलनहरूले समयसँग ैपक्रमाक्जधत हँुदै  क्वक्भन्न भाषा तथा ग्रन्द्थमा उल्लेख 
गक्रए । िमधको नाममा होस् या राजनीक्तक आवरणमा यतता आन्द्दोलनका उपलक्ब्िले 
क्वश्वव्यापी मान्द्यता हाक्सल गनध पुगे । यततै आन्द्दोलन तथा संघधषको उपज हुन् – 
अक्हलेका मानव अक्िकारको क्सर्द्ान्द्त तथा मान्द्यता हो ।  

 

मानव अक्िकारको क्वकासक्रमका लाक्ग कोसे ढुङ्गा बन्न पगुेका क्वगतमा मानव 
अक्िकारको प्राक्प्तका लाक्ग भएका केही महत्वपूणध घटनाको तल संक्िप्त चचा गक्रएको छ 
।   

 

क. म्याग्नाकाटा 

सन् १२१५ क्तरको बेलायतमाको घटना हो । तत्कालीन बेलायती राजा जोन तवेच्छाचारी 
क्थए । जनतामाक्थ दमन गने, चको कर असुल गनेजतता अलोकताक्न्द्त्रक कायधक्वरुर्द् 
बेलायती जनता एक जुट भएर संघषधमा उक्लधए । जनतासामु झुतन राजा बाध्य भए र 
सम्झौता गनध बाध्य भए । यसरी जनतासँग गक्रएको सम्झौतालाई नै ‘म्याग्नकाटा’ भक्नन्द्छ । 
उतत म्याग्नकाटामा राजाले संसद्को अक्िवेशन क्नयक्मतरूपमा बोलाउनुपने, ऐन बनाउने 
तथा पाक्रत गने अक्िकार संसद्लाई हुने, संसद्को तवीकृतीक्बना कर लगाउन नपाइने, 
कुनै पक्न व्यक्ततलाई गैरकानुनी थुनामा राख्न नपाइनेजतता प्राविान उल्लेख गक्रएको 
क्थयो ।  

 

ख. क्भयना सम्मलेन    

सन् १८१४—१८१५ को घटना हो । नेपोक्लयन बोनोपाटध वाटर लुको यर्द्मा नराम्ररी 
पराक्जत भए । उनको पराजयले युरोपको इक्तहासमा नयाँ शक्तत संतुलन कायम हुनपुग्यो 



। युरोपमा क्वद्यमान हत्या क्हंसा अन्द्त्य गरी तथायी शाक्न्द्त तथापनाका लाक्ग युरोपेली 
देशहरू एक जुट हुन थाले । र्लतवरूप अक्तियाको राजिानी क्भयनामा अक्तिया, फ्रान्द्स, 
क्िटेन, पोचुधगल, पक्सधया, तपेन, क्तवडेन, रुस आक्द युरोपेली देशहरूको सहभाक्गतामा 
सम्मेलनको आयोजना गक्रयो । यस सम्मेलनको मुख्य उपलक्ब्ि दास प्रथा तथा दास 
व्यापारलाई रोतने सहमक्त क्थयो ।  

दास प्रथा र दासको व्यपार सामाक्जक अपराि हो भन्ने मान्द्यता तथाक्पत हँुदै गएको क्थयो । 
क्भयना सम्मेलनको प्रभाव अन्द्य महादेशमा पक्न पनध थालेको क्थयो । यसै क्रममा सन् १८८५ 
मा अक्फ्रकामा दास प्रथा रोतने सम्बन्द्िमा अक्फ्रकी देशहरूको सम्मेलन भयो । सम्मेलनको 
मुख्य उद्देश्य अमेक्रकी महादेशमा क्वद्यमान दास प्रथा रोतनु क्थयो । सम्मेलनमा सहभागी 
१६ राष्िका प्रक्तक्नक्िहरूले आआफ्ना देशमा प्रथाको रूपमा रहेको दास प्रथालाई रोतने 
सक्न्द्िमा हततािर गरेका क्थए ।  

 

ग. अमके्रकी तवतन्द्त्रताको घोषणा  

अठारौं शताब्दीमा अमेक्रका  बेलायतको उपक्नवेश क्थयो । उपक्नवेशबाट मुतत हुन 
अमेक्रकीहरूले तवािीनताको लामो लडाइ लड्नुपयो । सन् १७७६ जुलाई ४ मा उत्तर 
अमेक्रकाका १३ वटा राज्य तवतन्द्त्रताको लडाइँमा क्वजयी भए र तवतन्द्त्रता प्राप्त गरे । 
यसलाई अमेक्रकी संक्विानमा क्बल अर् राइट्सनामले क्चक्नन्द्छ । सन् १२१५ को 
म्याग्नाकाटा र सन् १६८९ मा बेलायतमा जारी गक्रएको अक्िकार पत्रमा उल्लेक्खत 
अक्िकारको जगमा उक्भएर अमेक्रकी तवतन्द्त्रताको घोषणा जारी गक्रएको क्थयो । 
घोषणापत्रमा सबै माक्नस जन्द्मजात समान हुने हुनाले तवतन्द्त्रता र समानता प्रत्येक 
व्यक्ततको जन्द्मक्सर्द् अक्िकार हो र कुनै पक्न बहानामा क्यनको हरण गनध पाइँदैन भन्ने 
उल्लेख गक्रयो ।  

 

 

घ. फ्रान्द्सलेी राज्यक्राक्न्द्त  

अन्द्य देशमा भएका तवतन्द्त्रता आन्द्दोलनको प्रभाव फ्रान्द्समा पक्न पयो । सन् १७८९ मा 
फ्रान्द्सेली जनताले तत्कालीन क्नरङ्गकुश राजाका क्वरुर्द्मा क्राक्न्द्त गरे । त्यसलाई 
फ्रान्द्सेली राज्यक्राक्न्द्त भक्नन्द्छ । क्राक्न्द्त सर्ल भयो । नागक्रक अक्िकारहरूको घोषणापत्र 
जारी भयो । यो घोषणापत्रमा प्रत्येक माक्नस जन्द्मजात तवतन्द्त्र छन् र रहनेछन् तथा 
सबैको समान अक्िकार हुन्द्छ भन्ने उल्लेख भएको क्थयो ।  



 

ङ. क्लग अर् नसेनको तथापना 

सन् १९१४—१९१८ मा भएको महायुर्द्लाई प्रथम क्वश्वयुर्द् भक्नन्द्छ । सन् १९१४ भन्द्दा 
अगाक्ड नागक्रक अक्िकार तथा शाक्न्द्त तथापनाका लाक्ग क्वक्भन्न आन्द्दोलन भएका क्थए । 
नागक्रक अक्िकार प्राक्प्तका लाक्ग यी आन्द्दोलन कोसे ढुङ्गा साक्बत पक्न भए । तैपक्न, यी 
उपलक्ब्िले प्रथम क्वश्वयुर्द् रोतन सकेन । यस युर्द्मा जनिनको ठूलो िक्त भयो । यततो 
क्वभत्स युर्द् दोहोक्रन रोतन यतता प्रकारका युर्द् हुनुभन्द्दा अगावै रोकथाम गनध अन्द्तराक्ष्िय 
साझा मञ्चको आवश्यकता महशुस गक्रयो । सन् १९१९ मा फ्रान्द्सको पेक्रसमा भएको 
शाक्न्द्त सम्मेलनले यसै सम्बन्द्िमा प्रतताव पाक्रत गयो । २८ जुन १९१९ मा एउटा सम्झौता 
पत्रमा २७ राष्िल ेहततािर गरी क्लग अर् नेसनको तथापना गरे । पक्छ यस क्लग अर् 
नेसनका ६३ देशहरू सदतय भएका क्थए । तर तत्कालीन शक्तत राष्िहरू बीचको 
क्खचातानीले यसले प्रभावकारी रूपमा कायध गनध सकेन । क्लग अर् नेसनको असर्लताको 
पक्रणाम दोस्रो क्वश्व युर्द् हुनपुग्यो ।   

 

च. सयंतुत राष्िसघं  

संयुतत राष्िसंघको जन्द्म दोस्रो क्वश्वयुर्द्को कारण भएको क्थयो । क्द्वतीय क्वश्वयुर्द्को सुरु 
सन् १९३९ मा र अन्द्त्य सन् १९४५ मा भयो । दोस्रो क्वश्वयुर्द् पक्हलो क्वश्वयुर्द् भन्द्दा िेरै 
भयानक, क्वभत्स र कहालीलाग्दो क्थयो । यततो घटना पुनः नदोहोक्रयोस् भन्ने आवाज 
क्वश्वभरी नै उठ्न थाल्यो । युर्द्को अत्यासबाट क्वश्वलाई जोगाउन तथायी क्वश्व मञ्च 
हुनुपने क्वषयमा प्रायः सबै राष्ि एक जुट भए । र्लतवरूप २४ अतटोबर १९४५ मा संयुतत 
राष्िसंघको  तथापना भयो । यसको तथापनापक्छ क्वश्वमा मानव अक्िकारको पक्रष्कृत 
मान्द्यताको प्रादुभाव भएको हो ।  

 

 

 

 

 

 



दोस्रोक्दन 

समय : ००:३० 

दकै्नक समीिा 

      

 

शीषधक : दैक्नक समीिा  

 

िते्र : क्दनभर छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुहरूका आिारमा प्रश्न बनाई खेल क्वक्ि प्रयोग 
गरेर क्दनभरको क्सकाइको समीिा गने ।  

 

रुक्च :  खेल खेलेर रुक्च जगाउने 

 

आवश्यकता : प्रक्शिणका लाक्ग खेल पक्न एउटा प्रभावकारी तक्रका हो र प्रक्शिण कायधमा 
यसको प्रयोगको आवश्यकता बारेमा जानकारी गराउने । 

 

उद्देश्य : सहभागीहरूले क्दनभरका क्क्रयाकलापको समीिा गनेछन् । 

 

 

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 सहभागीहरूलाई गोलो घेरामा उक्भन लगाउने र सहजकताले एउटा गोलो वततु 
एक जना सहभागीलाई पास गने । यो वततु तातो आलु हो, त्यसैले दाक्हनेपक्ट्टको 
साथीलाई चाँडो भन्द्दा चाँडो पास गनध भन्ने ।  



 यसै क्रममा एक जना आँखामा पट्टी बाँिेका व्यक्ततले मादल बजाइरहने छन् र 
अचानक बजाउन रोकेको बेला जतको हातमा यो तातो आलु हुन्द्छ ऊ 
प्रक्तयोक्गताबाट बाक्हक्रन्द्छ । उसलाई यो ताक्लममा क्सकेको कुनै एउटा कुरा भन्न 
लगाउने ।  

 माक्थ बुँदा २ मा उल्लेख भएको क्वक्ि खेल नसक्कउन्द्जेल सम्म दोहोयाई रहने ।  

 अक्न्द्तममा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने सहभागीहरूलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 क्वषयमा छलर्ल भइसकेपक्छ खेल सक्कएको जानकारी गराउँदै सहभागी सबैलाई 
िन्द्यवाद क्दने । 

 दोस्रो क्दनको लाक्ग प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन सक्मक्तलाई प्रक्तवेदन तयार गनध 
सम्झाउने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रारम्भ 

 

तसे्रो क्दन 

समय : ०० : ३० 

१. पक्रचय  

 

शीषधक : प्रारम्भ 

 

िते्र :   तेस्रो क्दनको क्वषय वततुमा प्रवेश गनुध अगावै अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको 
समीिा गनुधका साथै प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन प्रततुत गरी नय ं कायध सक्मक्त चयन 
गक्रनेछ । 

 

रुक्च  : सहभागीहरूको सहभाक्गतामा प्रततुत गक्रने भएकोले उनीहरूको रुक्च हुनेछ ।  

 

आवश्यकता : तेस्रो क्दनको ताक्लम संचालनका लाक्ग वातावरण तयार गनध र अक्घल्लो 
क्दनको पुनरावलोकन गनध ।  

 

उद्देश्य : अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको समीिा गने । तेस्रो क्दनको ताक्लम संचालनका 
लाक्ग नया कायध सक्मक्तको चयन हुनुका साथै ताक्लम संचालनको उपयुतत वातावरण 
तयार हुने ।   

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू  

 

 सम्भव भएमा यस सत्रको संचालन गनध सहभागीहरूलाई प्रोत्साक्हत गने ।  

 अक्घल्लो क्दन भएका क्क्रयाकलापको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीहरूबीच 
छलर्ल गराउने र केही थपघट गनुधपने सुझाव आए थपघट गक्रने जानकारी क्दने । 

 प्रक्तवेदनको तयारी र आकषधक प्रततुक्तका लाक्ग क्वक्भन्न तक्रका अपनाउन 
सहभागीहरूलाई प्रोत्साक्हत गने ।  

 दोस्रो क्दनका लाक्ग सभानायकलगायत प्रक्तवेदन लेखक, मूल्याङ्कनकताको चयन 
गने ।   

 संचालक समूहका क्जम्मेवारी हेररे्र गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



छठैौं – सत्र 

 

दोस्रो क्दन                                                                                   

समय : २ : ३०    

मानव अक्िकारको अिारभतू जानकारी 
 

शीषधक : मानव अक्िकार  

 

िते्र : मानव अक्िकारका पक्रभाषा र क्वशेषता 

 

रुक्च : मानव अक्िकार कायधकताले मानव अक्िकारका सम्बन्द्िमा जानकारी राख्नैपने कारण 
बताएर वा मानव अक्िकारसम्बन्द्िी गीत सुनाएर रुक्च जगाउने । 

 

आवश्यकता : संतथाले संचालन गने क्वक्भन्न कायधक्रमका लाक्ग आवश्यक प्रक्शिण क्दनुपने 
तथा मानव अक्िकार कायधकताको हैक्सयतले मानव अक्िकारका सम्बन्द्िमा जान्न आवश्यक 
हुने ।  

 

उद्देश्य : मानव अक्िकारको पक्रभाषा गनध र यसका तीन वटा क्वशेषताहरू भन्नसतने 
कायधकता तयार गने ।  

 

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 मानव अक्िकार शब्द कक्हले सुन्नुभयो भनी सहभागीहरूलाई सोध्ने । सहभागीको 
िारणा बुझ्ने ।  

 मानव अक्िकारबारेमा छलर्ल गनुधअगाक्ड मानव र अक्िकार भन्ने शब्दका बारेमा 
छलर्ल गराउने ।    

 पक्हले मानव अक्िकारको पक्रभाषा सबै सहभागीहरूलाई आआफ्ना कापीमा लेख्न 
लगाउने र त्यसपक्छ ३ –४ जनाको समूह बनाई पक्रभाषा पुनः लेख्न लगाई प्रततुत 
गराउने ।  

 मानव अक्िकारको पक्रभाषामा प्रयोग भएका तवतन्द्त्रता, समानता, क्बनाभेदभाव 
जतता शब्दहरूका बारेमा छलर्ल चलाउने । 

 अक्िकार र मानव अक्िकारको र्रक बताउने । मानव जीवनका पाँचवटा पिहरू 
नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक जीवनका बारेमा बताउने र 
मानव अक्िकारको पक्रभाषा बताउने ।  

 मानव अक्िकारका क्वशेषताका बारेमा छलर्ल चलाउने ।  

 सहभागीहरूले बुझेनबुझेको सोध्ने ।  

 क्वक्भन्न प्रश्न सोिेर सत्रको उद्देश्यको पूरा भएनभएको जानकारी क्लने । सहभागीले 
नबुझेमा पुनः बुझाउन प्रयत्न गने ।  

 सहभागीको कुनै प्रश्न भए सोध्न अनुरोि गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी — छ 

 

 

मानव अक्िकारको पक्रचय 
 

‘मानव अक्िकार’ अक्हले क्वश्वमा सबैभन्द्दा िेरै प्रचक्लत शब्दमध्ये एउटा हो । यो शब्द जक्त 
चलनचल्तीमा छ यसको अथध उक्त नै अतपष्ट र जक्टल छ । कुनै पुततक तथा दशधनको 
आिार नक्लईकन मानव अक्िकारको सोझो पक्रभाषा गने हो भने यसलाई ‘प्रत्येक 
व्यक्ततलाई सम्माक्नत जीवन बाँच्न आवश्यक सबै प्रकारका समानता र तवतन्द्त्रता 
क्बनाभेदभाव उपलब्ि हुनु मानव अक्िकार हो ।’ भन्न सक्कन्द्छ । यसरी झट्ट हेदा 
चलनचल्तीको मानव अक्िकारको पक्रभाषा बुक्झनेजततो लागे पक्न वाततवमा यसको 
सवधसम्मत व्याख्या त्यक्त नै जक्टल छ । ‘मानव अक्िकार’ शब्दको अथध गदा आदशीकरण 
वा अपव्याख्या गक्रएका प्रशतत उदाहरण भेक्टन्द्छन् । व्यक्तत तथा समूहक्पच्छे आआफ्नो 
सुक्विाअनुसार मानव अक्िकार शब्दको अथध गने पक्रपाटी पक्न त्यक्त्त नै व्यापक छ ।  

 

के हो त तवतन्द्त्रता, समानता र अभदेभाव भनकेो ? 

 

तवतन्द्त्रताको अथध के हो ? क्वक्भन्न क्वद्वान्द्ले तवतन्द्त्रताको पक्रभाषा क्भन्नक्भन्न अथधमा गरेको 
पाइन्द्छ । जततै कसैले तवतन्द्त्रतालाई सम्पक्त्तसँग गाँसेर पक्रभाषा गरेका छन् त कसैले 
प्रजातन्द्त्र तथा तवतन्द्त्रतालाई सँगै गाँसेर हेरेका छन् । एन्द्रयू गलाम्बसअनुसार – कुनै पक्न 
व्यक्ततको आफ्नो सम्पक्त्तमाक्थ पूणध क्नयन्द्त्रण कायम हुने सामाक्जक पक्रवेशमा मात्र 
तवतन्द्त्रता सम्भव हुन्द्छ । अब प्रश्न आउँछ आफ्नो सम्पक्त्त भनेको के हो  ? यसमा पक्न 
प्रष्ट हुनैपछध । पक्हलो त तपाई तवयं तपाईको सम्पक्त्त हो । तपाईको शरीर तथा मक्ततष्क 
तपाईको सम्पक्त्त हो । तपाईले  शारीक्रक श्रम तथा क्दमाग लगाएर कुनै क्चज बनाउनु वा 
क्सजधना गनुध भयो भने त्यो तपाईको सम्पक्त्त हो । शारीक्रक तथा मानक्सक पक्रश्रम लगाएर 
कसैका लाक्ग क्नक्श्चत सतधअनुसार काम गरेबापत तपाईले पाउने रव्य तपाईको सम्पक्त्त हो 
। तपाईले पैसा वा पक्रश्रम खचध गरेर क्कनेका सामान तथा वततु तपाईको सम्पक्त्त हो । 



खुला बजार (Free Market) आपसी समझदारीको आिारमा सम्पक्त्तको आदानप्रदान 

(Exchange) गने माध्यम हो ।   

यसैगरी कसैले तवतन्द्त्रतालाई राजनीक्तक अक्िकारसँग गांसेर पक्रभाषा गरेका छन् । जततै 
आक्चधबल्डले ‘तवतन्द्त्रता भनेको आफ्नो चाहनाअनुसार छान्न पाउने अक्िकार हो । यसको 
अभावमा माक्नस साँक्च्चकै माक्नसको रूपमा रहन सम्भव हँुदैन, एउटा वततु वा सामानको 
रूपमा मात्र रहेको हुन्द्छ ।’ भनेका छन् । 

 

 

तवतन्द्त्रता के होइन ? 

तवतन्द्त्रता शब्दको अथध गदा क्नरपेिरूपमा हेनध, क्लन वा गनध क्मल्दैन । मानव अक्िकारको 
नाममा कुनै पक्न व्यक्तत तवतन्द्त्र छ भन्द्दैमा उसलाई जहाँसुकै जे पक्न गने छुट हँुदैन । 
अथात्, तवतन्द्त्रता व्यक्ततलाई आफ्नो इच्छाअनुसार जे पक्न गनधका लाक्ग छुट क्दने 
अनुमक्तपत्र होइन ।  

 

के हो समानता (Equality) ? 

मानव अक्िकारका सन्द्दभधमा समानता शब्दलाई पक्न क्नरपेिरूपमा हेक्रनु हँुदैन । अथात्, 
यसलाई सापेिरूपमा क्लनुपछध । उदाहरणका लाक्ग नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ ल े
प्रत्येक व्यक्ततलाई (कानुनअनुसार तोक्कएको) प्रक्तक्नक्ि सभामा छाक्नने अक्िकार क्दएको छ 
। तर, यसअन्द्तगधत ६०१ जनामात्रै चुक्ननसतछन् । यसको अथध ६०१ जनाबाहेक अन्द्य 
नागक्रकलाई चुक्नने अक्िकार नै नभएको भन्ने त हैन । अक्िकार छ तर ६०१ क्भत्र चुक्नन 
सतनुपछध । अको महत्वपूणध पि के हो भने कानुनले क्नक्दधष्ट गरेअनुरूप सम्पूणध 
नागक्रकलाई उतत चुक्नने तथा चुन्ने प्रक्क्रयामा क्बनाभेदभाव बराबर तथा समान अवसर 
क्सजधना गरेको छ ।  

 

के हो त अक्िकार ? 

अक्िकार भनेको कतधव्य तथा दाक्यत्व (duties or obligation) र सुक्विा (Benefits) को 
उत्पक्त्त गराउने एक क्कक्समको करार तथा सम्बन्द्ि हो । अक्िकार उपभोतता र 
दाक्यत्ववाला दुई पिका बीचमा क्सक्जधत हुन्द्छ । यी दुईबीचको अन्द्तसधम्बन्द्ि अक्िकारका 



क्वषयवततुले पक्रभाषा गरेको हुन्द्छ । सोहीअनुरूप अक्िकारवालाले दाक्यत्ववालासँग 
अक्िकारको माग गछध । दाक्यत्ववालाले अक्िकारवालाको मागलाई पूरा गनुधपने हुन्द्छ । 
अक्िकार व्यक्तत, समूह तथा राज्यबीचको सम्बन्द्िका आिारमा उत्पक्त्त हुन्द्छ । अक्िकारलाई  
क्लक्खत र मौक्खकरूपमा संक्हताबर्द् गक्रएको हुन्द्छ ।  

कानुनले अक्िकारको क्सजधना गछध भने अक्िकारले पक्न कानुनको क्सजधना गछध । कानुन 
राज्यले बनाउँछ र यसको उल्लंघन दण्डनीय हुन्द्छ । तर अक्िकार चाक्हँ प्राकृक्तक हुन्द्छ 
जुन राज्यको तथापना हुनुभन्द्दा अगाक्डदेक्ख नै क्सक्जधत भएको हो । अक्िकार वाततक्वक 
अथधमा नैसक्गधक वा प्राकृक्तक अक्िकारका रूपमा रहेको हुन्द्छ ।  

 

 

राज्य के हो ?  

 

मानव अक्िकार सामान्द्य अथधको अक्िकारभन्द्दा बेग्लै क्वषय हो । मानव अक्िकारको कुरा 
गनेक्बक्त्तकै राज्य र जनता बीचको अन्द्तसधम्बन्द्िका कारण तथाक्पत अक्िकार सम्झनुपछध । 
यस सन्द्दभधमा जनता अक्िकारवाला वा उपभोतता र राज्य दाक्यत्ववाला हुन् । सबै 
नागक्रकको जीवनको सम्मान, संरिण र पक्रपूक्तध गनुध राज्यका क्नक्श्चत दाक्यत्व हुन् । 

  

राज्य जनताको अक्वभावकका रूपमा रहने वैिाक्नक क्नकाय हो । घरमा बाबुआमाले 
छोराछोरीलाई जसरी हेरचाह गछधन् त्यसरी नै राज्यले आफ्ना नागक्रको हेरचाह गनुधपछध । 
जनताका आिारभूत आवश्यकता पूरा गनुधपछध । यसका लाक्ग नै राज्यको तथापना भएको 
हो । वाततवमा राज्य नै जनताको मानव अक्िकार सुक्नक्श्चत गने क्जम्मेवारी बोकेको प्रमुख 
संतथाका रूपमा तथाक्पत भएको हुन्द्छ । 

 

मानव अक्िकारसम्बन्द्िी राक्ष्िय तथा अन्द्तराक्ष्िय महासक्न्द्ि, सक्न्द्ि, सम्झौता तथा अन्द्य 
कानुनहरूमा प्रक्तबर्द्ता जाहेर गने तथा त्यसलाई अनुमोदन गने क्नकाय राज्य हो । 
यसअन्द्तगधतका कायधपाक्लका, न्द्यायपाक्लका र व्यवतथाक्पकामध्ये पक्न यो कायध सरकार 
अथात् कायधपाक्लकाको हो । नेपालको सक्न्द्ि ऐन, २०४७ अनुसार अन्द्तराक्ष्िय सक्न्द्ि तथा 
सम्झौतामा हततािर गने एकलौटी अक्िकार नेपाल सरकारलाई मात्र छ । यी सक्न्द्िहरूको 
अनुमोदन गनुधको तात्पयध क्तनको कायान्द्वयनको क्जम्मेवारी क्लनु पक्न हो ।  



मानव अक्िकारलाई जनता र राज्यबीचको सम्बन्द्िका रूपमा पक्रभाक्षत गनुधपछध । त्यसैल े
मानव अक्िकारको बारेमा चचा गदा राज्यको दाक्यत्वलाई पक्न सँग ै दाँजेर हेक्रनुपछध । 
मानव अक्िकार र राज्यको दाक्यत्व एउटै क्सतकाका दुई पाटा हुन् भन्ने माक्नएको छ ।  

 

मानव अक्िकार के हो ? 

व्यक्ततका लाक्ग उसको जीवन सवाक्िक महत्वपूणध हुन्द्छ र त्यसलाई साथधक तुल्याउने 
चाहना हुन्द्छ । साथधक जीवन बाँच्न मानव अक्िकार चाक्हन्द्छ । व्यक्ततलाई सम्माक्नत जीवन 
यापन गनध चाक्हने अक्िकारहरूलाई नै समग्रमा मानव अक्िकार भक्नन्द्छ । यतता 
अक्िकारहरूलाई राज्यले सँिै संरिण गनुधपछध । प्रत्येक व्यक्तत तथा समूह यतता 
अक्िकारहरू उपभोग गने अक्िकारवाला हुन् । यतता अक्िकार क्बनाभेदभाव सबै मानवले 
उपभोग गनध पाउँछन् । अथात् कुनै पक्न व्यक्ततलाई राक्ष्ियता, क्लङ्ग, जातीय उत्पक्त, 
जात, िमध, भाषा वा अन्द्य कुनै आिारमा आिारभूत मानव अक्िकारको उपभोग गनध भेदभाव 
गक्रनुहुन्न । आफ्नो अक्िकार दाबी गनध नसतनेका लाक्ग पक्न राज्यले समानरूपमा अक्िकार 
सुक्नक्श्चत हुने व्यवतथा गनुधपछध ।  

राक्ष्िय मानव अक्िकार आयोग ऐन, २०५३ मा मानव अक्िकारको पक्रभाषा यसरी गक्रएको 
छ – ‘मानव अक्िकार’ भन्नाले व्यक्ततको जीवन तवतन्द्त्रता, समानता र मयादासँग 
सम्बक्न्द्ित संक्विान तथा अन्द्य प्रचक्लत कानुनद्वारा प्रदान गक्रएका अक्िकार तथा नेपाल 
पि भएको मानव अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय सक्न्द्ि संझौतामा क्नक्हत अक्िकार 
सम्झनुपछध ।’   

मानव अक्िकारको अथध बुझ्न यसको अविारणामा प्रष्ट हुनु जरूरी हुन्द्छ । मानव 
अक्िकारका बारेमा माक्थल्ला अनुच्छेदमा वणधन गक्रएका बुँदाहरूभन्द्दा मानव 
अक्िकारकमीले थप जानकारी राख्नु आवश्यक हुनसतछ । मानव अक्िकारको पक्रभाषामा 
महत्व राख्ने प्रचक्लतका शब्दहरूका बारेमा सापेिरूपमा प्रष्ट नभएमा मानव अक्िकारको 
बारेमा बुझ्न कक्ठन हुन जान्द्छ । त्यसैले मानव अक्िकारका बारेमा बुझ्न पक्हले मानव 
जीवनका बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्द्छ ।  

 

 

 

 



 

मानव जीवन 

मानव अक्िकारको दृक्ष्टकोणबाट मानव जीवनलाई पाँच पिमा क्वभाजन गक्रएको पाइन्द्छ । 
नागक्रक तथा राजनीक्तक जीवन, आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक जीवन सम्माक्नत 
रूपमा यापन गनध पाएमात्र मानव जीवन सुखी हुन्द्छ । सम्माक्नत जीवन बाँच्न हरेक 
व्यक्ततले आफ्नो पाँचवटै पिमा पक्रचय, सुरिा, र सहभाक्गता खोज्छ ।    

 

माक्नस समाक्जक प्राणी हो । त्यसैले समाज उसको प्राकृक्तक संगठन हो । समाजमा 
उसको जीवनको सुरिा, वैयक्ततक पक्रचय हुनु र यसमा गवध गनधसतनु तथा राजनीक्तक, 
आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक जीवनमा तवतन्द्त्ररूपमा सहभागी हुनपाउनु नै 

सम्माक्नत जीवनको आिार हो । सुरिा, पक्हचान र सहभाक्गता (Security, Identity and 

Participation) लाई आिारभूत मानवीय मापदण्डका तीन तत्व भक्नन्द्छ । यीमध्ये कुनै 
एकको अभाव भएमा उसको जीवन दुःखपूणध वा कष्टप्रद हुन जान्द्छ । त्यसैले मानव 
अक्िकारको चचा गदा मानव जीवनका पाँचवटा िेत्रमा केक्न्द्रत रहेर छलर्ल गने प्रचलन 
छ ।  

 

 

मानव अक्िकार व्यक्तत तथा जनता र राज्य बीचको अन्द्तसधम्बन्द्ि हो । व्यक्तत तथा 
समूहको सम्माक्नत जीवनको लाक्ग आिारभूत आवश्यक मापदण्डहरू सुरिा, पक्हचान र 
सहभाक्गताको नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक गरी मानव 
जीवनको पाँचै िेत्रहरूमा क्नबाि उपभोग गनध पाउन राज्यले संरिण, सम्मान तथा पक्रपूक्तध 
इमानदारीसाथ गनुधपने राज्यको दाक्यत्व मानव अक्िकार हो ।  

 

तलको क्चत्रमा राज्य र व्यक्ततबीचको अन्द्तसधम्बन्द्ि देखाइएको छ जसका कारण 
अक्िकारको क्सजधना भएको हुन्द्छ । प्रत्येक व्यक्ततले जीवनका पाँचवटै िेत्रहरू नागक्रक, 
राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक जीवनमा पक्हचान, सुरिा, र सहभाक्गताा 
खोज्छ भने राज्यले त्यसको सुरिा, संरिण र पक्रपूक्तध गनुधपछध । राज्यले आफ्नो दाक्यत्व 
पूरा गरेमा प्रत्येक व्यक्तत सम्माक्नत जीवन यापन गनध सिम हुनेछ अथात् क्नजको मानव 
अक्िकारको प्रत्याभूक्त हुनेछ । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानव अक्िकार र राज्यको दाक्यत्व  
जनताले क्नबािरूपमा मानव अक्िकारको उपभोग गनध पाउन राज्यले क्नक्श्चत दाक्यत्व 

(obligations) पूरा गनुधपने हुन्द्छ । यसरी क्सक्जधत दाक्यत्वलाई मखु्यतया तीन भागमा 
बाँक्डएको हुन्द्छ । 

 

दाक्यत्ववाला 
राज्य 

अक्िकारवाला 
व्यक्तत 

सुरिा 
संरिण 
पक्रपूक्तध 

अन्द्तसधम्बन्द्ि 

नागक्रक 

राजनीक्तक 

आक्थधक 

सामाक्जक 

साँतकृक्तक 

पक्हचान 
पक्रचय 
सुरिा 

सहभाक्गता 



१. सम्मानको दाक्यत्व (An obligation to respect or respect – bound 

obligation) 

 राज्यले मानव अक्िकारको सम्मान गनुधपछध । राज्यले नागक्रकको मानव अक्िककारका 
आिारभूत मापदण्डहरू पक्हचान, सुरिा र सहभाक्गतालाई कक्हले पक्न अक्तक्रमण गनुध 
हँुदैन । यसको लाक्ग अन्द्तराक्ष्िय ततरमा अनुमोदन गक्रएका मानव अक्िकारसम्बन्द्िी 
सक्न्द्िहरूको सम्मान गनध राज्यले कानुनको व्यवतथा तथा मानव अक्िकार क्वरोिी कानुन 
भएमा त्यतता कानुनको खारेजीजतता कायधहरू गनुधपछध ।   

 

राज्यले क्नवाह गनुधपने दाक्यत्व क्वशेष गरेर संरिण र पक्रपूक्तधको दाक्यत्वलाई उसको स्रोत 
र सािनले भ्याएसम्म चाँडोभन्द्दा चाँडो क्रमैसँग पूरा गदै जानुपछध भने सम्मान गने 
दाक्यत्वमा भने उसले एकैपटक तत्कालै कायध गनुधपछध ।  

 

२. संरिणको दाक्यत्व (An obligation to protect or protect – bound 

obligation) 

राज्यले नागक्रक तथा समूहको आिारभूत मानव अक्िकार मापदण्डको (basic human 

rights standards) पणूधरूपमा संरिण गनुधपछध । संरिण भन्नुको तात्पयध राज्यको सक्क्रय 
सहभाक्गताको आिारमा व्यक्ततको सम्माक्नत जीवन माक्थ कुनै आघात हुन नक्दनु हो ।   

 

व्यक्ततको जीवनका नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक पाँचवटै 
िेत्रहरूमा क्नबािरूपमा सुरिा, पक्हचान तथा सहभाक्गता सुक्नक्श्चत हुनुपछध । सम्मान गने 
दाक्यत्वमा राज्यको सुरिा र्ौजले कुनै नागक्रकलाई क्पट्न तथा यातना क्दनु हँुदैन भने 
संरिण गने दाक्यत्वअनुरूप नागक्रकलाई तेस्रो पिले गने कुटक्पट तथा मारकाटबाट 
बचाउनुपने हुन्द्छ ।   

 

 

 



३. पक्रपकू्तधको दाक्यत्व (An obligation to fulfill or fulfillment – bound 

obligation) 

राज्यको मानव अक्िकार कानुनको सम्मान तथा संरिण गने दाक्यत्वबाहेक पक्रपूक्तधको 
दाक्यत्व पक्न हुन्द्छ । नागक्रकहरू आिारभूत मानवीय मापदण्डको अवतथाभन्द्दा तल रहेमा 
राज्यले त्यतता आिारभूत मानवीय आवश्यकताको पक्रपूक्तध पक्न गनुधपछध । जततै कुनै 
व्यक्तत तथा समुदाय आिारभूत तवातकय सेवाबाट वक्ञ्चत भएमा  त्यततो व्यक्तत र 
समुदायलाई आिारभूत तवातकय सेवा उपभोग गने वातावरण क्नमाण गने दाक्यत्व राज्यको 
हुन्द्छ ।    

 

मानव अक्िकारका क्वशेषता तथा मान्द्यता 
मानव अक्िकारका क्वशेषतालाई प्राय ३ देक्ख ५ भागमा क्वभाजन गक्रएको पाइन्द्छ ।  

१. सवधव्यापी (Universal) 
कुनै एउटा देशको कानुन सम्बक्न्द्ित देशमा मात्र लागू हुन्द्छ । अथात् नेपालको कानुन 
भारत वा चीनमा लागू हँुदैन । त्यसैगरी भारत वा चीनको कानुन नेपालमा लागू हँुदैन । तर 
मानव अक्िकार भने कानुनभन्द्दा र्रक हुन्द्छ । मानव अक्िकार क्वश्वभरका सबै मानवका 
हकमा समानरूपमा लागू हुन्द्छ । अथात् मानव अक्िकार सवधव्यापी हुन्द्छ ।  

 

२. अक्वभाज्य (Indivisible) 

मानव अक्िकार नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, समाक्जक तथा सांतकृक्तक सबै 
अक्िकारहरूको समग्र प्रत्याभूक्त हो । मानवीय गक्रमाका लाक्ग यी पाँचवटै अक्िकारहरूको 
महत्व समान हुन्द्छ । कुनै एउटा अक्िकार हनन भएमा अन्द्य अक्िकारको पक्न हनन 
हुनसतछ । राज्यले कुनै व्यक्तत तथा समूहलाई माक्थका पाँचमध्ये कुनै चारवटा 
अक्िकारमात्र उपभोग गनध क्दएमा पक्न मानव अक्िकारको उल्लंघन गक्रएको माक्नन्द्छ । यी 
पाँच अक्िकारलाई कुनै पक्न क्नहँुमा र कुनै पक्न अवतथामा क्वभाजन गनध हँुदैन । यही 
कारणले मानव अक्िकार अक्वभाज्य हुन्द्छ भक्नएको हो । 

 

 



३. अन्द्तक्नधक्हत र अन्द्तसधम्बक्न्द्ित (Interdependent and Interrelated) 

नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, समाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारहरू एक अकासँग 
अन्द्तसधम्बक्न्द्ित हुन्द्छन् । कुनै एक अक्िकारको हनन भएमा तवतः अन्द्य मानव अक्िकारको 
पक्न हनन हुनपुग्छ । उदाहरणका लाक्ग कुनै व्यक्ततलाई क्बनाकारण थुनामा राखे ऊ 
राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक जीवनमा  सहभागी हुन पाउँदैन  । 
अथात् राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारको उपभोगबाट वक्ञ्चत 
हुन पुग्छ ।  

 

४. अहततान्द्तरणीय (Non-Transferable) 

कुनै व्यक्ततको मानव अक्िकार हनन भएमा उसैलाई मात्र उपचारको हक हुन्द्छ । जततै 
कुनै व्यक्तत क्शिाको अक्िकारबाट वक्ञ्चत भएमा उसैलाई त्यो अक्िकारको पक्रपूक्तध 
गक्रनुपछध । त्यततै मक्हलाको अक्िकार भनेको मक्हलाका लाक्ग नै हो । बाल अक्िकार 
भनेको बालबाक्लकाकै लाक्ग हो वयतकको लाक्ग होइन । व्यक्ततको मानव अक्िकार 
अरूलाई हततान्द्तरण गनध सक्कँदैन । 

 

५. अहरणीय (Inalienable) 

मानव अक्िकार जन्द्मक्सर्द् अक्िकार हो । मानव हुनुको नाताले प्रत्येक व्यक्ततलाई मानव 
अक्िकार उपभोग गने हक हुन्द्छ । मानव अक्िकार हरण गने अक्िकार कसैलाई पक्न ह्ुन्न । 
त्यसैले मानव अक्िकार अहरणीय अक्िकार माक्नन्द्छ ।  

  

 

 

 

 

 

 



सातौं – सत्र        

                                                                            
तसे्रो क्दन 

                                                                             
समय : १ : ३० 

मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र  

 

शीषधक : मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र  

 

िते्र : मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रततावना र िारा १ देक्ख ३० सम्म 

 

रुक्च : मानव अक्िकार कायधकताका लाक्ग मानव अक्िकारको पक्हलो अन्द्तराक्ष्िय क्लक्खत 
दततावेजका बारेमा जान्ने उत्सुकता हुने । 

 

आवश्यकता : संतथाले संचालन गने क्वक्भन्न प्रक्शिण कायधक्रममा मानव अक्िकारको 
क्वश्वव्यापी घोषणापत्रका बारेमा प्रक्शिण क्दनुपने भएकाले ।  

 

उद्देश्य : मानव अक्िकारको पक्हलो अन्द्तराक्ष्िय क्लक्खत दततावेजका बारेमा जानकार 
भई प्रष्टसँग बताउन सतने । 

 

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र कक्हले, कसले र क्कन जारी गयो भन्ने 
बारेमा सहभागीलाई सोध्ने । सामान्द्य छलर्ल चलाउने । 

 क्वततृत जानकारीका लाक्ग खेल खेक्लने बताउने ।  

 सहभागीलाई दुई समूहमा क्वभाजन गने र अध्ययन सामग्रीका रूपमा मानव 
अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषण पत्र क्वतरण गने । समूहमा अध्ययन गनध ३० 
क्मनेटको समय क्दने । समूहको नेता छान्न लगाउने । 

 कालो पाटीमा १ देक्ख ३० सम्मका अंकहरू लेख्ने । 

 पक्हलो समूहका नेतालाई कालो पाटीमा लेक्खएको एक अंक भन्न लगाउने । सो 
अंकमा कुन अक्िकार उल्लेख गक्रएको छ भनी दोस्रो समूहलाई सोध्ने । उतत 
समूहको कुनै सदतयले सही बताएमा उतत समूहले एक अंक प्राप्त गनेछन । गलत 
भएमा ० अंक पाउनेछ । गलत अथध बताएमा अको समूहलाई प्रश्न पास गने । सही 
उत्तरको लाक्ग १ अंक क्दने  

 तीन जनाको क्नणायक समूह गठन गने । उत्तर सही वा गलत छुट्याउने अक्िकार 
क्नणायकको हो भन्ने सबैलाई जानकारी गराउने ।  

 एउटा समूहले अको समूहलाई १५ वटा प्रश्न सोिेपक्छ खेल सक्कएको जानकारी 
गराउने । अंक नदोहोयाईकन भन्न लगाउने । खेल सक्कएपक्छ  प्राप्त अंक बताउने । 
क्वजेतालाई बिाई क्दने । 

 सक्क्रय सहभाक्गतााका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी – सात 

 

मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र 

 

सन ्१९४८ क्डसमे्बर १० मा सयंतुत राष्िसघंको महासभाद्वारा पाक्रत प्रतताव 
न,ं २१७ क ९३० बाट ग्रहण र घोषणा गक्रएको प्रततावना : 

मानव समुदायका सबै सदतयमा अन्द्तक्नधक्हत प्रक्तष्ठा तथा सम्मान र अक्वक्च्छन्न 
अक्िकारहरूको मान्द्यता नै क्वश्वमा तवतन्द्त्रता, न्द्याय र शाक्न्द्तको आिार भएकोले, मानव 
अक्िकारप्रक्त अवहेलना र अनादरको पक्रणामतवरूप मानव जाक्तको अन्द्तःतकरणलाई नै 
आहत गने बबधरतापूणध कामहरू भएका र मानव जाक्तले आतथा र वाक तवतन्द्त्रताको तथा 
भय र अभावबाट मुक्ततको उपभोग गनध पाउने क्वश्वको क्सजधना सवधसािारण जनताको 
उच्चतम आकांिाका रूपमा घोक्षत भएकोले, अत्याचार र दमनका क्वरुर्द् अक्न्द्तम उपायको 
रूपमा क्वरोह गनध माक्नसलाई बाध्य नगराउन कानुनको शासनद्वारा मानव अक्िकारको 
संरिण गनध अत्यावश्यक भएकोले, राष्िहरूबीच मैत्रीपूणध सम्बन्द्ि क्वकास प्रवर्द्धन गनध 
अत्यावश्यक भएकोले, संयुतत राष्िसंघका जनताले बडापत्रमा मौक्लक मानव 
अक्िकारहरूमा व्यक्ततको प्रक्तष्ठा तथा मलू्यमा र मक्हला तथा पुरुषका समान 
अक्िकारहरूमा आफ्नो क्वश्वास पुनःपुक्ष्ट गरेको र व्यापकता र तवतन्द्त्रतामा सामाक्जक 
प्रगक्त र अझ राम्रो जीवनततर प्रवर्द्धन गनध उनीहरू दृढ भएकोले, सदतय राष्िहरूल े
संयुतत राष्िसंघको सहयोगमा मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रताहरूको क्वश्वव्यापी 
सम्मान र पालनाको प्रवर्द्धन हाक्सल गनध प्रक्तज्ञा गरेकोले, र यो प्रक्तज्ञाको पूणध प्राक्प्तका 
लाक्ग यी अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरूको साझा बोि सवोत्तम महत्वको कुरा भएकोले, 

महासभाल े

यस मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्रलाई सबै जनता र सबै राष्िहरूले हाक्सल 
गने एक साझा मापदण्डको रूपमा घोषणा गछध र यस उद्देश्यका लाक्ग प्रत्येक व्यक्तत र 
समाजका प्रत्येक अङ्गले यस घोषणापत्रलाई क्नरन्द्तर ध्यानमा राखी क्शिण र क्शिाको 
माध्यमबाट यी अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरू प्रक्तको सम्मान प्रवर्द्धन गनध र राक्ष्िय प्रगक्तशील 
उपायहरूको माध्यमबाट सदतय राष्िहरू तवयंका जनताबीच र उनीहरूका िेत्राक्िकार 
अन्द्तगधतका इलाकाका जनताबीच यी अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरूको क्वश्वव्यापी तथा 
प्रभावकारी मान्द्यता र पालना सुक्नक्श्चत गनध प्रयत्न गनेछ ।  

 



िारा १ 

सबै व्यक्ततहरू जन्द्मजात तवतन्द्त्र र प्रक्तष्ठा तथा अक्िकारमा समान हुन्द्छन् । उनीहरू 
क्ववेक र अन्द्तःतकरणयुतत हुन्द्छन् । उनीहरूले भातृत्वको भावना क्लएर एक अकाप्रक्त 
व्यवहार गनुधपछध । 

 

िारा २ 

जाती, वणध, क्लङ्ग, भाषा, िमध, राजनीक्तक वा अन्द्य क्वचारिारा, राक्ष्िय वा सामाक्जक 
उत्पक्त्त, सम्पक्त्त, जन्द्म वा अन्द्य कुनै हैक्सयत जतता कुनै पक्न आिारमा कुनै पक्न 
क्कक्समको भेदभावक्बना प्रत्येक व्यक्ततलाई यस घोषणापत्रमा उक्ल्लक्खत अक्िकार र 
तवतन्द्त्रताहरूको अक्िकार हुनेछ । साथै कुनै पक्न व्यक्तत रहेका मुलुक वा इलाका तवतन्द्त्र, 
न्द्याय, सुशासन रक्हत वा सावधभौमसत्ताको अन्द्य कुनै पक्न सीमाको अिीनमा रहेको जे भए 
पक्न त्यततो मुलुक वा इलाकाको राजनीक्तक, िते्राक्िकारअन्द्तगधत वा अन्द्तराक्ष्िय 
हैक्सयतका आिारमा कुनै पक्न भेदभाव गक्रनेछैन ।  

 

िारा ३ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई जीवनको तवतन्द्त्रता र सुरिाको अक्िकार हुनेछ ।  

 

िारा ४ 

कसैलाई बाँिा वा दास बनाई राक्खनेछैन । कुनै पक्न क्कक्समको दासत्व र दास व्यापारलाई 
क्नषेि गक्रनेछ । 

 

िारा ५ 

कुनै पक्न व्यक्ततलाई शारीक्रक यातना क्दइने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार 
वा सजाय गक्रनेछैन ।  

 

 

 



िारा ६ 

कानुनको दृक्ष्टमा प्रत्येक व्यक्ततलाई सवधत्र व्यक्ततको रूपमा मान्द्यता पाउने अक्िकार हुनेछ 
। 

िारा ७ 

सबै व्यक्ततहरू कानुनको दृक्ष्टमा समान र कुनै पक्न भेदभावक्बना कानुनको समान 
संरिणका हकदार छन् । सब ै व्यक्ततलाई यस घोषणापत्रको उल्लंघन गरी गक्रएको कुनै 
पक्न प्रकारको भेदभावक्वरुर्द् वा त्यततो भेदभावको दुरुत्साहनक्वरुर्द् संरिण पाउने 
अक्िकार हुनेछ ।  

िारा ८ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई संक्विान वा कानुनद्वारा प्रदत्त मौक्लक अक्िकारहरूको उल्लघंन गने 
कायधहरूक्वरुर्द् सिम राक्ष्िय न्द्यायािीकरणहरूबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अक्िकार 
हुनेछ ।  

िारा ९ 

कसैलाई पक्न तवेच्छाचारीरूपले क्गरफ्तार गक्रने, नजरबन्द्दमा राक्खने वा देश क्नकाला 
गक्रनेछैन । 

िारा १० 

कुनै पक्न व्यक्ततउपर लगाइएका र्ौजदारी अक्भयोग र क्नजको अक्िकार तथा दाक्यत्वको 
क्नरोपण गदा तवतन्द्त्र र सिम न्द्यायािीकरणबाट क्नष्पि र सावधजक्नक सुनुवाइ गनध पाउने 
पूणध समानताको हक त्यततो व्यक्ततलाई हुनेछ ।  

िारा ११ 

(१) दण्डनीय कसुरको अक्भयोग लागेको व्यक्ततलाई आफ्नो प्रक्तरिाको लाक्ग आवश्यक 
सबै प्रत्याभूक्तहरू प्राप्त भएको सावधजक्नक सुनुवाइमा कानुनबमोक्जम दोषी प्रमाक्णत 
नभएसम्म क्नदोष भएको अनुमान गक्रपाउने अक्िकार हुनेछ ।  

(२) कुनै कायध गदा वा नगदाको बखत राक्ष्िय वा अन्द्तराक्ष्िय कानुनअन्द्तगधत दण्डनीय 
कसुर गदाका बखत लागू रहेको सजायभन्द्दा बढी सजाय गक्रनेछैन ।  

 

 



िारा १२ 

कुनै पक्न व्यक्ततको गोपनीयता, पक्रवार, घर वा पत्राचारमा तवेच्छाचारी वा गैरकानुनी 
हततिेप गक्रनेछैन न त क्नजको प्रक्तष्ठा तथा ख्याक्तमा गैरकानुनी आक्रमण नै गक्रनेछ । 
प्रत्येक व्यक्ततलाई त्यततो हततिेप वा आक्रमणक्वरुर्द् कानुनको संरिण पाउने अक्िकार 
हुनेछ ।  

 

िारा १३ 

१.प्रत्येक व्यक्ततलाई प्रत्येक राष्िको सीमाक्भत्र आवतजावत गने तथा आफ्नो आवास रोज्न 
पाउने तवतन्द्त्रताको अक्िकार हुनेछ ।  

२. प्रत्येक व्यक्ततलाई आफ्नो देशलगायत कुनै पक्न देश छोड्न पाउने र आफ्नो देश 
र्कध न पाउने अक्िकार हुनेछ । 

 

िारा १४ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई गैरकानुनी क्वभेद, डर, त्रास, दुव्र्यवहार वा यातना (Persecution) 
बाट उक्म्कन अन्द्य मुलुकमा शरण खोज्ने र क्लने अक्िकार छ । 

२. गैरराजनीक्तक अपरािहरू वा संयुतत राष्िसंघका उद्देश्य र क्सर्द्ान्द्तहरू क्वरुर्द्का 
कायधहरूबाट वाततक्वकरूपमा उत्पन्न मुद्दाहरूमा यो अक्िकारको उपभोग गनध सक्कनेछैन ।  

 

िारा १५ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई राक्ष्ियताको अक्िकार हुनेछ ।  

२. कुनै पक्न व्यक्ततलाई तवेच्छाचारी ढङ्गले क्नजको राक्ष्ियताबाट वक्ञ्चत गक्रनेछैन तथा 
राक्ष्ियता पक्रवतधन गने अक्िकारबाट वक्ञ्चत गक्रनेछैन ।  

 

िारा १६ 

१. उमेर पुगेका पुरुष तथा मक्हलालाई जाक्त, राक्ष्ियता वा िमधका कारणले लगाइने कुनै 
पक्न सीमाक्बना क्ववाह गरी पक्रवार बसाउने अक्िकार हुनेछ । उनीहरूलाई क्ववाह गदाका 



बखत, वैवाक्हक सम्बन्द्ि रहँदाका बखत र क्ववाह क्वच्छेदका वखत समान अक्िकारहरू 
प्राप्त हुनेछ ।  

२.इच्छुक वरबिुको तवतन्द्त्र तथा पूणध मन्द्जुरीक्बना क्ववाह सम्पन्न गक्रनेछैन ।  

३.पक्रवार समाजको प्राकृक्तक तथा मौक्लक समूह एकाइ हो र पक्रवारले समाज तथा 
राष्िबाट संरिण पाउनेछ ।  

 

िारा १७ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई एतलै एवं अरूसँग क्मलेर सम्पक्त्त राख्ने अक्िकार हुनेछ ।  

२. कुनै पक्न व्यक्ततलाई तवेच्छाचारी ढङ्गले क्नजको सम्पक्त्तबाट बेदखल गक्रनेछैन ।  

 

िारा १८ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई क्वचार, सक्त्ववेक तथा िमधको तवतन्द्त्रताको अक्िकार हुनेछ । यस 
अक्िकारमा आफूले रोजेको िमध वा आतथा पक्रवतधन गने तवतन्द्त्रता र व्यक्ततगतरूपमा वा 
अरूसँग क्मलेर तथा सावधजक्नक वा क्नजीरूपमा पूजाआजा, क्नयम, अभ्यास तथा क्शिणमा 
आफ्नो िमध वा आतथा प्रकट गनध पाउने तवतन्द्त्रतासमेत समावेश हुनेछ ।  

 

िारा १९ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई क्वचार र अक्भव्यक्तत तवतन्द्त्रताको अक्िकार हुनेछ । यस अक्िकारमा 
क्बना हततिेप आफ्ना क्वचारहरू राख्न पाउने तवतन्द्त्रता, सीमाको बन्द्देजक्बना कुनै पक्न 
माध्यममार्ध त सूचना र क्वचारहरू प्राप्त गने, खोज्ने तथा प्रसार गने तवतन्द्त्रता समेत 
समावेश हुनेछ ।  

 

िारा २०  

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई शाक्न्द्तपूवधक सभा गने र संगठनको तवतन्द्त्रताको अक्िकार छ ।  

२. कुनै पक्न व्यक्ततलाई कुनै पक्न संगठनमा लाग्न बाध्य गराउन सक्कनेछैन ।  

 



िारा २१ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई प्रत्यि वा तवतन्द्त्ररूपले छाक्नएका प्रक्तक्नक्िहरूमार्ध त् आफ्नो देशको 
सरकारमा भाग क्लन पाउने अक्िकार छ ।  

२. प्रत्येक व्यक्ततलाई आफ्नो देशको सावधजक्नक सेवामा समान पहँुच पाउने अक्िकार छ ।  

३. जनताको इच्छा नै सरकारको अक्ख्तयारीको आिार हुनेछ । यो इच्छा बाक्लग र समान 
मताक्िकारद्वारा हुने आवक्िक र क्नष्पि क्नवाचनद्वारा अक्भव्यतत गक्रनेछ र यततो क्नवाचन 
गोप्य मतदान वा त्यततै तवतन्द्त्र मतदान पक्क्रयाहरूबाट सम्पन्न हुनेछ ।  

 

िारा २२ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई समाजको सदतयका हैक्सयतले सामाक्जक सुरिाको अक्िकार हुनेछ र 
राक्ष्िय प्रयत्न र अन्द्तराक्ष्िय सहयोगमार्ध त र प्रत्येक राष्िको संगठन र स्रोतहरूअनुरूप 
क्नजको प्रक्तष्ठाको लाक्ग र क्नजको व्यक्ततत्वको तवतन्द्त्र क्वकासको लाक्ग अपक्रहायध 
आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक अक्िकारहरूको प्राक्प्तको अक्िकार हुनेछ ।  

 

िारा २३ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई कामको, रोजगारीको तवतन्द्त्र छनौटको, कामका उपयुतत र अनुूल 
अवतथाहरूको र बेरोजगारीक्वरुर्द्को संरिणको अक्िकार छ ।  

२. प्रत्येक व्यक्ततलाई कुनै पक्न भेदभाव क्बना समान कामका लाक्ग समान पाक्रश्रक्मकको 
अक्िकार छ ।  

३. काम गने प्रत्येक व्यक्ततलाई आफ्नो र आफ्नो पक्रवारका लाक्ग मानवीय प्रक्तष्ठा 
अनुूलको क्तथक्तको क्वद्यमानता सुक्नक्श्चत गने कामका उपयुतत र अनुूल 
अवतथाहरूको अक्िकार छ र यततो अक्िकारलाई आवश्यक भएमा सामाक्जक संरिणका 
अन्द्य सािनबाट पक्रपूणध गक्रनेछ ।  

४. प्रत्येक व्यक्ततलाई आफ्नो क्हतको रिाको लाक्ग िेड युक्नयन गठन गने र त्यसमा 
सक्म्मक्लत हुन पाउने अक्िकार छ । 

 

 



िारा २४ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई कायध घन्द्टाको र तलबी आवक्िक क्बदाको मुनाक्सब सीमासक्हतको 
आराम र क्वश्रामको अक्िकार छ । 

िारा २५ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई आफ्नो र आफ्नो पक्रवारको तवातकय र कल्याणको लाक्ग खाद्यान्न, 
कपडा, आवास र औषिोपचारको सुक्विा र आवश्यक सामाक्जक सेवाहरूलगायत पयाप्त 
जीवनततरको अक्िकार तथा बेरोजगारी, क्बरामी, अशततता, क्विवा, बुढेसकाल वा आफ्नो 
काबुबाक्हरका पक्रक्तथक्तहरूमा जीक्वकोपाजधनका उपायका अभावमा सुरिा पाउने अक्िकार 
छ ।  

२. आमा र क्शशुहरूलाई क्वशेष तयाहार र सहायता पाउने अक्िकार छ । क्ववाह भई वा 
नभई जन्द्मेका सम्पूणध बालबाक्लकाहरूले समान सामाक्जक संरिण पाउनेछन् ।  

िारा २६ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई क्शिाको अक्िकार हुनेछ । कम्तीमा प्रारक्म्भक र मौक्लक तहमा क्शिा 
क्नःशुल्क उपलब्ि हुनेछ । प्रारक्म्भक क्शिा अक्नवायध हुनेछ । प्राक्वक्िक तथा व्यवसाक्यक 
क्शिा सबैका लाक्ग सामान्द्यतः प्राप्य र पहँुचयोग्य वनाइने छ र उच्च क्शिा िमताका 
आिारमा सबैलाई समानरूपमा पहुँचयोग्य हुनेछ ।  

२. मानवीय व्यक्ततत्वको पूणध क्वकास र मानव अक्िकार तथा मौक्लक तवतन्द्त्रताहरू प्रक्तको 
सम्मान सुदृढ गनेतर्ध  क्शिा क्नदेक्शत हुनेछ । क्शिाले सबै राष्ि तथा जातीय, सामाक्जक 
तथा िाक्मधक समूहहरूबीच समझदारी, सहनशीलता र क्मत्रता प्रवर्द्धन गने तथा शाक्न्द्त 
कायम गन ेसंयुतत राष्िसंघका क्क्रयाकलापहरूलाई अक्घ बढाउने छ ।  

३. माताक्पतालाई आफ्ना बालबाक्लकालाई क्दइने क्शिाको क्कक्सम छनौट गने पूणध अक्िकार 
हुनेछ ।  

 

िारा २७ 

१. प्रत्येक व्यक्ततलाई समुदायको सांतकृक्तक जीवनमा तवतन्द्त्ररूपले सहभागी हुने, कला 
उपयोग गने र वैज्ञाक्नक प्रगक्त तथा सोको उपयोगको र्ाइदा उपभोग गने अक्िकार हुनेछ 
।  



२. प्रत्येक व्यक्ततलाई आफू लेखक भएको कुनै पक्न वैज्ञाक्नक, साक्हक्त्यक वा कलात्मक 
उत्पादनबाट उत्पन्न हुने नैक्तक र भौक्तक क्हतहरूको संरिणबाट र्ाइदा पाउने अक्िकार 
हुनेछ ।  

िारा २८ 

प्रत्येक व्यक्ततलाई यस घोषणापत्रमा उक्ल्लक्खत अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरू पूणधरूपले प्राप्त 
गनध सक्कने सामाक्जक र अन्द्तराक्ष्िय व्यवतथाको अक्िकार छ ।  

िारा २९ 

१. प्रत्येक व्यक्ततको आफ्नो समुदायमा मात्रै व्यक्ततत्वको तवतन्द्त्र र पूणध क्वकास संभव 
हुन्द्छ र त्यसप्रक्तको कतधव्य हुनेछ ।  

२. आफ्ना अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरूको उपयोग गदा, प्रत्येक व्यक्ततका अक्िकार र 
तवतन्द्त्रताहरूको उक्चत मान्द्यता र सम्मान हाक्सल गने तथा लोकताक्न्द्त्रक समाजमा 
नैतीकता, सावधजक्नक व्यवतथा र जनकल्याण हाक्सल गने एकमात्र उद्देश्यका लाक्ग 
कानुनले क्निारण गरेका प्रक्तबन्द्िहरूको मात्र अिीनमा रहनेछ ।  

३. संयुतत राष्िसंघका उद्देश्य र क्सर्द्ान्द्तहरूको प्रक्तूल हुने गरी कुनै पक्न अवतथामा 
यी अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरूको उपभोग गनध पाइनेछैन ।  

िारा ३० 

यस घोषणापत्रमा उक्ल्लक्खत कुनै पक्न अक्िकार र तवतन्द्त्रताहरू नष्ट गने उद्देश्यले कुनै 
पक्न क्क्रयाकलापमा संलग्न हुन पाउने वा कुनै पक्न कायध गनध पाउने अक्िकार कुनै पक्न 
राष्ि, समूह वा व्यक्ततलाई प्रदान गने गरी यस घोषणपत्रमा उक्ल्लक्खत कुनै पक्न कुराको 
व्याख्या गक्रनेछैन ।  

मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका ३० वटा िाराहरूलाई तीन 
भागमा क्वभाजन गरेमा िारा १–२१ लाई नागक्रक र राजनीक्तक हक र िारा २२–२७ 
आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक हकको रूपमा क्वभाजन गनध सक्कन्द्छ भने िारा २८–३० 
मा घोषणापत्रको व्याख्या प्रचारप्रसारआक्द जतता कुरालाई समेटेको छ ।   

समयको क्वकास क्रमसँगै मानव अक्िकारसम्बन्द्िी क्वक्भन्न अक्भसक्न्द्ि, महासक्न्द्िहरू जारी 
गने कायध संयुतत राष्िसंघले गदै आएको छ ।   

 



आठौं – सत्र                                                            
तसे्रो क्दन 

समय : १ : ३०  

 

 

मानव अक्िकारसम्बन्द्िी प्रमखु नौ सक्न्द्िहरू 
 

शीषधक : मानव अक्िकारसम्बन्द्िी नौ ठूला सक्न्द्िहरू  

 

िते्र : 

१. नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी प्रक्तज्ञापत्र  

२. आक्थधक समाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी प्रक्तज्ञापत्र  

३. बालअक्िकार महासक्न्द्ि  

४. मक्हला अक्िकार महासक्न्द्ि  

५.यातनाक्वरुर्द्को महासक्न्द्ि  

६. जातीयक्वभेद क्वरुर्द्को महासक्न्द्ि  

७. आप्रवासी कामदारहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि  

८. जबजधतती बेपत्ता पाक्रनबाट सबैलाई बचाउ गने महासक्न्द्ि  

९. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि 

 

रुक्च : यी सक्न्द्िहरूलाई प्रमुख सक्न्द्िका रूपमा क्लइने भएकाले क्तनका सम्बन्द्िमा जानकारी 
राख्न मानव अक्िकार कायधकतामा रुक्च हुने भएकोले । 

 



आवश्यकता : संतथाले संचालन गने क्वक्भन्न प्रक्शिण कायधक्रममा मानव अक्िकारका यी 
सक्न्द्िहरूको बारेमा प्रक्शिण क्दनुपने भएकाले ।  

 

उद्देश्य : यी ठूला महासक्न्द्िका बारेमा सहभागीहरू जानकार हुने ।  

 

 

क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 सहभागीलाई आवश्यकताअनुसार समूहमा क्वभाजन गने । समूहको नेता छान्न 
लगाउने । नयाँ टोली नेता छान्न प्रोत्साहन गने ।  

 माक्थ उल्लेक्खत नौ सक्न्द्िहरूमध्ये प्रत्येक समूहलाई १ देक्ख ३ वटासम्म बेग्लाबेग्ल ै
सक्न्द्िका बारेमा अध्ययन सामग्री क्वतरण गने र समूहमा अध्ययन गनध लगाउने । –
जततै, समूह १ लाई नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकार र यातनाक्वरुर्द्को 
महासक्न्द्ि, समूह २ लाई आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकार, समूह ३ 
लाई बालअक्िकार महासक्न्द्ि, समूह ४ लाई मक्हला अक्िकार र अपांगता भएका 
व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, समूह  ५ लाई आप्रवासी कामदारको 
अक्िकार र जबजजतती बेपत्ताक्वरुर्द्को महासक्न्द्ि अध्ययन गनध अनुरोि गने) 

 समूह अध्ययनका लाक्ग ३० क्मनेट समय क्दने । अध्ययनको क्नष्कषध न्द्युज क्प्रन्द्टमा 
लेखी टोली नेतालाई प्रततुत गनध लगाउने ।  

 अन्द्य समूहको सहभागीलाई कुनै क्जज्ञासा भए सोध्न अवसर क्दने । छलर्ल 
चलाउने । 

 सबैको समूहको प्रततुक्तपक्छ सबैलाई िन्द्यवाद क्दँदै यो सत्र अन्द्त्य भएको जानकारी 
गराउने ।  

 

 

 

  



अनुसचूी आठ 
 

१. नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय अक्भसक्न्द्ि  (The 

International Covenant on Civil and Political Rights)  

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : ६ क्डसेम्बर  १९६६ 

ख. लागू भएको क्मक्त : ३ जनवरी १९७६ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : १४ मे १९९१ 

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि राष्ि भएका देशहरू : १६६ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि राष्ि भएका देशहरू : नेपाल, बंगलादेश, भारत, अर्गाक्नततान र 
श्रीलंका  

यस अक्भसक्न्द्ि (प्रक्तज्ञापत्र) को प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ततल े संयुतत राष्िसंघको 
बडापत्र, मानव अक्िकारसम्बन्द्िी क्वश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्द्य क्लखतमा व्यवतथा भएका 
नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकार र आक्थधक, सामाक्जक तथा साँतकृक्तक अक्िकारहरूको 
सहजरूपमा उपभोग गनध पाउनु रहेको छ ।  

६ भाग तथा ५३ िाराहरूमा क्वभतत यस अक्भसक्न्द्िको भाग १ को िारा एकमा प्रत्येक 
व्यक्ततको आत्मक्नणधयको अक्िकारलाई तवीकार गक्रएको छ । त्यततै िारा ६ मा प्रत्येक 
व्यक्ततलाई जीवनको अक्िकार हुने व्यवतथा छ । यतता अक्िकारको संरिणको दाक्यत्व 
राज्यको हुने पक्न प्रष्ट रूपमा नै उल्लखे गक्रएको छ । तवेच्छाचारीरूपले कसैको पक्न 
जीवन हरण गने अक्िकार कसैलाई पक्न नभएको प्रष्ट क्कटान गक्रएको छ । िारा ७ मा 
कसैलाई पक्न यातना क्दन वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गनध 
नपाइने व्यवतथा छ । िारा ८ मा दासत्वक्वरुर्द्को अक्िकारको उल्लेख गक्रएको छ भने 
िारा ९ ले प्रत्येक व्यक्ततको तवतन्द्त्रता तथा सुरिाको अक्िकारको व्यवतथा गरेको छ । 
कसैलाई पक्न तवेच्छाचारीरूपमा पक्राउ गनध तथा थुनामा राख्न नपाइने पक्न यसमा उल्लेख 
गक्रएको छ । यस प्रक्तज्ञापत्रमा क्वशेष गरेर नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी 
देहायका अक्िकारहरूको व्यवतथा गक्रएको छ : 

 

 



नागक्रक अक्िकार  

बाँच्न पाउने अक्िकार  

व्यक्ततगत सुरिाको अक्िकार  

तवेच्छाचारी क्गरफ्तारबाट मुतत हुने अक्िकार   

क्नष्पि न्द्याय तथा सुनवाइ पाउने अक्िकार 

बन्द्दीहरूको अक्िकार  

यातनाक्वरुर्द्को अक्िकार 

गोपनीयताको अक्िकार 

 

राजनीक्तक अक्िकार 

संघसंगठन खोल्न तथा संगक्ठत हुन पाउने अक्िकार  

चुनावमा भाग क्लन पाउने अक्िकार  

कुनै मतको क्वरोि गनध पाउने अक्िकार 

शाक्न्द्तपूवधक सभा, सम्मेलन गनध पाउने अक्िकार 

कुनै क्वचारमाक्थ आतथा राख्न पाउने अक्िकार आक्द  

यस अक्भसक्न्द्िको पि भएपक्छ यसका उद्देश्य पूरा गनुध प्रत्येक राज्य पिको कतधव्य हुन 
आउँछ । यसरी क्सक्जधत दाक्यत्वलाई नेपालल ेक्नम्न संवैिाक्नक तथा कानुनी व्यवतथाद्वारा 
पूरा गनध खोजेको पाइन्द्छ :  

क. नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को भाग ३, ४, ६, ७ र १८ 

ख. नेपाल सक्न्द्ि ऐन, २०४८ 

ग. नागक्रक अक्िकार ऐन, २०१२ 

घ. प्रक्तक्नक्ि सभा सदतय क्नवाचन ऐन, २०४७ 

ङ. छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ 

च. तथानीय तवायत्त शासन ऐन, २०५५ 



छ. कारागार ऐन, २०१२ 

ज. संक्विान सदतय क्नवाचन ऐन, २०६३ ।  

 

२. आक्थधक सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्र्तराक्ष्िय 
अक्भसक्न्द्ि (The International Convention on Economic, Social and Cultural 

Rights) 

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : २६ क्डसेम्बर  १९६६ 

ख. लागू भएको क्मक्त : ३ जनवरी १९७६ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : १४ मे १९९१ 

घ. यस महासक्न्द्िमा हाल सम्म पि राष्ि भएका देशहरू : १६० 

ङ. साकध  िेत्रमा पि राष्ि भएका देशहरू : नेपाल, भारत, बंगलादेश, अर्गाक्नततान र 
श्रीलंका  

यस प्रक्तज्ञापत्रको प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ततले संयुतत राष्िसंघको बडापत्र, मानव 
अक्िकार सम्बन्द्िी क्वश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्द्य क्लखतमा व्यवतथा भएका आक्थधक, 
सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकार र नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारहरूको 
सहजरूपमा उपभोग गनध पाउनु हो । पाँच भाग तथा ३१ िाराहरू रहेको यस अक्भसक्न्द्िमा 
क्वशेषगरी देहायका आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तकसम्बन्द्िी अक्िकारहरूको व्यवतथा 
गक्रएको छ : 

 

आक्थधक अक्िकार  

काम गनध पाउने अक्िकार  

उक्चत वातावरणमा काम गनध पाउने अक्िकार  

उक्चत ज्यालाको अक्िकार  

दासत्वबाट मुक्ततको अक्िकार  

श्रम संगठन खोल्न पाउने अक्िकार 



सम्पक्त्तमाक्थको अक्िकार  

राक्ष्िय स्रोत सािनको उपभोग गनध पाउने अक्िकार आक्द 

 

सामाक्जक अक्िकार  

पक्रवारप्रक्त दाक्यत्वको अक्िकार  

उपयुतत जीवन ततरमा बाँच्न पाउने अक्िकार  

समाजमा जातीय समानता पाउने अक्िकार  

मक्हला तथा बालबाक्लकाको अक्िकार 

प्रसूक्त सेवा पाउने अक्िकार  

सामाक्जक सुरिाको अक्िकार 

मक्हला पुरुषबीच समानताको अक्िकार  

उमेर पुगेका मक्हला र पुरुषबीच राजीखुसीले क्ववाह तथा घरजम गनध पाउने अक्िकार । 

 

सांतकृक्तक अक्िकार  

सांतकृक्तक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अक्िकार  

क्शिाको अक्िकार  

कलाको आनन्द्द क्लने तथा क्वज्ञानको िेत्रमा भए गरेका उपलक्ब्िको उपभोग गनध पाउने 
अक्िकार  

आफूलाई मनपने िमध मान्न पाउने अक्िकार  

आफ्नो संतकृक्त तथा परम्परा, संतकार मान्न तथा भेषभुषा ग्रहण गनध पाउने अक्िकार ।  

यस महासक्न्द्िको राज्य पि भएपक्छ यसका उद्देश्य पूरा गनुध प्रत्येक राज्य पिको कतधव्य 
हुन आउँछ । यसरी क्सक्जधत दाक्यत्वसँग सम्बक्न्द्ित हालसम्म नेपालले गरेका संवैिाक्नक 
तथा कानुनी व्यवतथाको संक्िप्त क्ववरण तल क्दएको छ ।   

 



क. नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को भाग ३ र ४ 

ख. बालबाक्लका सम्बन्द्िी ऐन, २०४८ 

ग. क्शिा ऐन, २०२८ 

घ. नेपाल प्रज्ञाप्रक्तष्ठान ऐन, २०५० 

ङ. राक्ष्िय आक्दवासी, जनजाक्त उत्थान ऐन, २०५० 

च. राक्ष्िय मानव अक्िकार आयोग ऐन, २०५३ 

छ. ज्येष्ठ नागक्रकसम्बन्द्िी ऐन, २०६३ 

ज. श्रम ऐन, २०४८ 

झ. गक्रबी क्नवारण कोष ऐन, २०६३ 

 

३. बाल अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि (The Convention on the Rights of 

the Child)  

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : २० नोभेम्बर १९८९ 

ख. लागु भएको क्मक्त : २ सेप्टेम्बर १९९० 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : १४ सेप्टेम्बर १९९० 

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि राष्ि भएका देशहरू : १९३ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि राष्ि भएका देशहरू : नेपाल, भारत, बंगलादेश, अर्गाक्नततान, 
मालक्दभ्स, श्रीलंका र पाक्कततान 

यस महासक्न्द्िको मुख्य उद्देश्य बालबाक्लकाहरू शारीक्रक तथा मानक्सकरूपमा अपक्रपतव 
हुने हुनाले यस समुदायको क्वशेष हेरचाह तथा सुरिाका लाक्ग क्वशेष कानुनी संरिण 
प्रदान गनुध हो ।   

बाल अक्िकारको प्रत्याभूक्तका लाक्ग जारी गक्रएको यो महासक्न्द्ि ३ भाग तथा ५४ 
िाराहरूमा क्वभतत छ । यस महासक्न्द्िका प्राविानलाई क्वशेष गरेर ४ अक्िकारका िेत्रमा 
क्वभाजन गने गक्रन्द्छ ।  



 

अ. बाल बचावटको अक्िकारः 

बालबाक्लका जन्द्मेपक्छ बाँच्नको लाक्ग नभई नहुने आिारभूत आवश्यकतालाई बाल 
बचावटको अक्िकार भक्नन्द्छ । जततै : 

नाना, छाना तथा खानाको अक्िकार 

माया र तनेहको अक्िकार 

सशतत्र संघषधबाट जोक्गन पाउने अक्िकार  

हत्या तथा आत्महत्याबाट जोक्गन पाउने अक्िकार  

प्राकृक्तक प्रकोपबाट जोक्गन पाउने अक्िकार आक्द, 

 

आ. बाल क्वकासको अक्िकार  

बालबाक्लकाको शारीक्रक तथा मानक्सक क्वकासका लाक्ग आिारभूत आवश्यकतालाई बाल 
क्वकासको अक्िकार भक्नन्द्छ । जततै  

तवातकयको अक्िकार 

क्शिाको अक्िकार 

अक्भव्यक्तत तवतन्द्त्रताको अक्िकार  

समानताको अक्िकार 

क्छटो, क्नष्पि न्द्याय पाउने अक्िकार आक्द, 

 

इ. बाल सरंिणको अक्िकारः 

बालबाक्लकालाई कानुनद्वारा पक्रभाक्षत संरिण प्रदान गक्रने व्यवतथालाई बाल संरिणको 
अक्िकार भक्नन्द्छ । यस अन्द्तगधत क्नम्न अक्िकारहरू पछधन् : 

 

शोषण र दुव्र्यवहारबाट संरक्ित हुने अक्िकार 

शारीक्रक श्रम शोषण र यौन उत्पीडनबाट मुतत हुने अक्िकार 



दासत्वबाट मुतत हुने अक्िकार 

क्हंसा, अपराि आक्दबाट संरक्ित हुने अक्िकार 

पक्रत्यततता र टुहुरा हुनबाट संरिण हुन पाउने अक्िकार  

भेदभाव क्वरुर्द्को अक्िकार  

लडाइँ, झैझगडाबाट संरक्ित हुने अक्िकार, 

 

ई. बाल सहभाक्गताको अक्िकार  

बालबाक्लकालाई उनीहरूको बुक्र्द्, क्ववेक, िमता र उमेरअनुरूप आफ्नो क्वकासका लाक्ग 
सहभागी हुन पाउने अक्िकारलाई बाल सहभाक्गताको अक्िकार भक्नन्द्छ । यस अन्द्तगधत 
क्नम्न अक्िकारहरू पछधन् : 

पाक्रवाक्रक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अक्िकार   

सामुदाक्यक जीवनमा सहभाक्गताको अक्िकार 

क्वद्यालय जीवनमा सहभाक्गताको अक्िकार  

राक्ष्िय जीवनमा सहभागी हुन पाउने अक्िकार  

औपचाक्रक तथा अनौपचाक्रकरूपमा संघ संतथामा सहभागी हुन पाउने अक्िकार आक्द   

 

यस महासक्न्द्िको पि राष्ि भएपक्छ क्सक्जधत दाक्यत्व पूरा गनध नेपालले गरेको संवैिाक्नक 
तथा कानुनी व्यवतथाको संक्िप्त जानकारी : 

 

क. नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को िारा १७ र २२ 

ख. बालबाक्लकासम्बन्द्िी ऐन २०४८   

ग. श्रम ऐन, २०४८ 

घ. बालश्रम क्नषेि ऐन, २०५६ 

 



४. मक्हला अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय महासक्न्द्ि (The Convention for the 

elimination of all forms of discrimination against women) 

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : १८ क्डसेम्बर  १९७९ 

ख. लागू भएको क्मक्त : ३ सेप्टेम्बर १९८१ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : २२ अक्प्रल १९९१ 

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि राष्ि भएका देशहरू : १८६ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि राष्ि भएका देशहरू : नेपाल, बंगलादेश, भुटान, अर्गाक्नततान, 
मालक्दभ्स र श्रीलंका  

 

यस महासक्न्द्िको मुख्य उद्देश्य क्लङ्गका आिारमा अथात् मक्हला भएका कारणले हुने 
क्वभेदलाई क्नमूधल गनुध हो । मक्हला र पुरुषबीच समान हैक्सयत कायम गनध क्वक्भन्न प्रकारका 
अन्द्तराक्ष्िय क्लखत पाक्रत भए पक्न मक्हलाक्वरुर्द् हुने क्वभेद तथा क्हंसामा कुनै ठोस कायध 
नभएकाले पि राष्िहरूले अपनाउनुपने क्वक्भन्न उपायका बारेमा ठोस पहल गनुध यस 
महासक्न्द्िको प्रमुख उद्देश्य हो ।  

 

मक्हला अक्िकार महासक्न्द्ि क्वक्भन्न समयमा मक्हला अक्िकार प्राक्प्तको लाक्ग भएका 
आन्द्दोलनको उपज हो । जम्मा ६ भाग र ३० िारामा क्वभतत यस महासक्न्द्िले पुरुष र 
मक्हलाबीचको समानताको क्सर्द्ान्द्तलाई महत्वसाथ उठाएको छ । मक्हला अक्िकार नै 
मानव अक्िकार भन्द्दै मक्हलाक्वरुर्द्का सबै भेदभावलाई क्नन्द्दा गदै यस महासक्न्द्िले पि 
राष्िलाई मक्हला अक्िकार क्वरोिी कानुनहरूको खारेज गरी पुरुषसरह समान आिारमा 
मक्हलाका अक्िकारको कानुनी व्यवतथा र कायान्द्वयन गनध जोड क्दएको छ ।  

 

यस महासक्न्द्िको पि राष्ि भएपक्छ क्सक्जधत दाक्यत्व पूरा गनध नेपालले गरेको संवैिाक्नक 
तथा कानुनी व्यवतथाको संक्िप्त जानकारी ट्ठ 

 

क. नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को िारा १३, २०, २१, ४५, ६३ र १४२ 



ख. लैंक्गक समानता कायम गनध बनेको केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०६३ 

ग. मानव बेचक्बखन तथा ओसारपसार क्नयन्द्त्रण ऐन, २०६४ 

घ. तथानीय तवायत्त शासन ऐन, २०५५ 

ङ. मुलुकी ऐन, २०२० लोग्ने तवातनी, अपुताली, क्बहाबारी, ज्यानसम्बन्द्िी आक्द महलहरू 

च. क्नजामती सेवा ऐन, २०४९ र क्नजामती सेवा क्नयमवली, २०५० 

 

५. यातना तथा अन्द्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड 
क्वरुर्द्को महासक्न्द्ि  

 

यस महासक्न्द्िको मुख्य उद्देश्य क्वद्यमान क्रुर, यातना तथा अमानवीय व्यवहार तथा 
दण्डलाई क्नमूधल गनुध हो ।  

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : १० क्डसेम्बर  १९८४ 

ख. लागू भएको क्मक्त : २६ जुन १९८७ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : १४ मे १९९१ 

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि भएका राष्िहरू : १४७ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि भएका राष्िहरू : नेपाल, बंगलादेश, अफ्गाक्नततान, मालक्दभ्स र 
श्रीलंका  

 

जम्मा ३ भाग र ३३ िारामा क्वक्भतत यस महासक्न्द्िको िारा १ ले यातनाको पक्रभाषा 
गरेको छ । त्यसअनुसार यातना भन्नाले कुनै सावधजक्नक अक्िकारी वा सरकारी हैक्सयतमा 
काम गने अन्द्य कुनै व्यक्ततबाट वा क्नजको बहकाउ वा सहमक्त वा मौन सहमक्तमा कुनै 
व्यक्तत वा तेस्रो व्यक्ततबाट सूचना प्राप्त गनध तथा साक्बत गनध कुनै शंका लागेको 
व्यक्ततलाई दण्ड क्दने, त्रास देखाउने वा जोर जुलुम गनेजतता कायध तथा कठोर पीडा वा 
कष्ट क्दने कायधलाई जनाउँछ ।   

 



यस महासक्न्द्िको पि भएपक्छ यसका उद्देश्य पूरा गनुध प्रत्येक राज्य पिको कतधव्य हुन 
आउँछ । यसरी क्सक्जधत दाक्यत्वलाई पूरा गनध हालसम्म नेपालले गरेका संवैिाक्नक तथा 
कानुनी व्यवतथाको संक्िप्त क्ववरण तल क्दएको छ ।   

क. नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को िारा २६ 

ख. यातनासम्बन्द्िी ितीपूती ऐन, २०५३,  

ग. सरकारी मुद्दासम्बन्द्िी ऐन, २०४९ आक्द  

 

६. सब ैक्कक्समका जातीय भदेभाव उन्द्मलून गनसेम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय महासक्न्द्ि 
(The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination)  

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : ७ माचध १९६६ 

ख. लागू भएको क्मक्त : ४ जनवरी १९६९ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : ३० जनवरी १९७१ 

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि भएका राष्िहरू : १७३ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि भएका राष्िहरू : नेपाल, बंगलादेश, भारत, अर्गाक्नततान, 
मालक्दभ्स, पाक्कततान र श्रीलंका  

 

यस महासक्न्द्िको मुख्य उद्देश्य जातीय क्वभेदका सबै तवरूप र प्रकारहरूलाई क्वश्वबाटै 
उन्द्मूलन गरी मानव गक्रमाको सम्मान गनुध हो । यस महासक्न्द्िले सबै मानव जाक्त समान 
छन् तथा कुनै पक्न भेदभावको प्रोत्साहनक्वरुर्द् कानुनको समान हकदार छन् भन्ने मान्द्यता 
आत्मसात् गरेको छ । साथै जातीयताको नाममा क्सक्जधत तगारो मानव समाजको 
आदशधक्वपरीत भएको तकयलाई पक्न यस महासक्न्द्िले आत्मसात् गरेको छ ।  

 

यो जातीय भेदभावक्वरुर्द्को पक्हलो अन्द्तराक्ष्िय कानुनी दततावेज हो । यसको पि राष्ि 
भएका देशहरूले संयुतत राष्िसंघको जातीय भेदभावक्वरुर्द्को सक्मक्तलाई आवक्िकरूपमा 
यसमा क्सक्जधत दाक्यत्वलाई पूरा गनध गरेका प्रयास तथा उपलक्ब्िहरूका बारेमा क्लक्खत 



जानकारी गराउने प्राविान छ । दासहरूको ओसारपसारको अन्द्त्य र दासत्वका सबै 
तवरूपलाई पूणधरूपमा क्नततेज पानुध पक्न यसको उद्देश्य हो । यसका साथै समुरी तथा 
सतह मागधवाट गक्रने दास व्यापार र दासत्वको क्वकास गनध मद्दत पुयाउने जबजधतती 
श्रमजतता अभ्यासलाई अन्द्त्य गरी दास प्रथा तथा दासत्व व्यवहारको पूणध अन्द्त्य गनुध 
यसको उद्देश्य रहेको छ ।  

 

यस महासक्न्द्िका ३ भागका २५ वटा िारामा जातीय भेदभावक्वरुर्द्को अक्िकार उल्लेख 
गक्रएको छ । िारा १ ले जातीय भेदभावको पक्रभाषा गरेको छ । जातीय भेदभावको 
पक्रभाषामा राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक, सांतकृक्तक वा सावधजक्नक जीवनका अन्द्य 
कुनै िेत्रमा समानताको आिारमा मानव अक्िकार तथा अिारभूत तवतन्द्त्रताको मान्द्यता, 
उपयोग वा व्यवहारलाई क्नषेि गने वा कमजोर पाने उद्देश्य वा शक्ततशाली जाक्त, वणध 
वा वंश वा राक्ष्िय वा जातीय उत्पक्त्तमा आिाक्रत कुनै पक्न भेदभाव, बक्हष्कार, 
प्रक्तबन्द्िजतता कायधलाई सम्झनुपछध भन्ने उल्लेख गक्रएको छ ।  

 

यस महासक्न्द्िको पि भएपक्छ यसका उद्देश्य पूरा गनुध प्रत्येक राज्य पिको कतधव्य हुन 
आउँछ । यस सक्न्द्िका राज्य पिले जातीय क्वभेदको क्नन्द्दा गनुधपछध । यसरी क्सक्जधत 
दाक्यत्वलाई पूरा गनध हालसम्म नेपालले गरेका संवैिाक्नक तथा कानुनी व्यवतथाको संक्िप्त 
क्ववरण तल क्दएको छ ।  

 

क. नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को िारा १३ र १४ 

ख. मुलुकी ऐन, २०२० को अदलको महल,  

ग. नागक्रक अक्िकार ऐन, २०१२ 

घ. कानुनी सहायता सम्बन्द्िी ऐन, २०५४ 

ङ. तथानीय तवायत्ता शासन ऐन, २०५५ 

च. राक्ष्िय मानव अक्िकार आयोग ऐन, २०५३ 

 

 



७. सम्पणूध आप्रवासी कामदारहरू तथा क्नजका पक्रवारका सदतयहरूको 
अक्िकार सरंिण सम्बन्द्िी महासक्न्द्ि  

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्तः १८ क्डसेम्बर १९९०  

ख. लागू भएको क्मक्तः १ जुलाई २००३ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : अनुमोदन गरेको छैन 

घ. यस महासक्न्द्िमा हाल सम्म पि राष्ि भएका देशहरू : ४३ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि भएका देशहरू : श्रीलंका  

 

यस महासक्न्द्िलाई ९ भाग र ९३ िारामा क्वभतत गक्रएको छ । आप्रवासी कामदार तथा 
क्तनका पक्रवारका सदतयको अक्िकार संरिण गनध ल्याइएको यस महासक्न्द्िको िारा १ मा 
राक्ष्ियता, जात, िमध, उमेर, वणध, भाषा, राजनीक्तक आतथा, आक््थधक अवतथा, वैवाक्हक 
अवतथाआक्दका कारण भेदभाव गनध नपाइने क्सर्द्ान्द्तको प्रक्तपादन गक्रएको छ । साथै यो 
महासक्न्द्ि आप्रवासी कामदारको काममा जाने प्रक्क्रयादेक्ख कायध गदा र आफ्नो देशमा 
नर्कुधन्द्जेलसम्मको समयावक्ि भर लागूहुने जनाइएको छ । िारा २ अनुसार आप्रवासी 
कामदार भन्नाले अन्द्य देशमा काम गनध जान लागेका तथा काम गक्ररहेका कामदारलाई 
बुझाउँछ । यतता कामदारको अक्िकारको सुरिाका लाक्ग सम्बर्द् देशले आवश्यक कानुन 
बनाई संरिण प्रदान गने दाक्यत्व बारेमा पक्न यस महासक्न्द्िमा उल्लेख गक्रएको छ ।  
यसैगरी आप्रवासी कामदारको जीवनको सुरिा, क्नजको मानव अक्िकारको संरिण, मानव 
गक्रमाको रिाजतता अक्िकार सुक्नश्चत गनुध पि राष्िको क्जम्मेवारी भएको पक्न यसमा 
तपष्ट उल्लखे गक्रएको पाइन्द्छ ।   

 

नपेाल यो महासक्न्द्ि हालसम्म अनमुोदन गरकेो छनै ।  

 

 

 



८. जबजधतती बपेत्ता पाक्रन ेकायधबाट सब ै व्यक्ततको बचाऊ गन ेअन्द्तराक्ष्िय 
महासक्न्द्ि  

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : २० क्डसेम्बर  २००६ 

ख. लागू भएको क्मक्त : हालसम्म भएको छैन ।  

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : अनुमोदन गरेको छैन ।  

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि भएका देशहरू : १९ मात्र 

ङ. साकध  िेत्रमा पि राष्ि भएका देशहरू :  भारत र मालक्दभ्सलेमात्र हततािर गरेका छन् 
तर अनुमोदन गनध भने बाँकी छ ।  

 

यस महासक्न्द्िको मुख्य उद्देश्य जबजधतती बेपत्ता पाक्रने कायधको रोकथाम र जबजधतती 
बेपत्ता पाने अपरािमा दण्डहीनतालाई अन्द्त्य गनुध हो । तीन खण्ड र ४५ िारामा क्वभतत 
यस महासक्न्द्िले जबजधतती बेपत्ता भन्नाले कुनै पक्न व्यक्ततलाई कानुनको संरिणबाट बाक्हर 
नपने गरी तवतन्द्त्रताको हरण गरेको तवीकानध नामन्द्जुर वा बेपत्ता व्यक्ततको अवतथा वा 
अत्तोपत्तोको प्रक्तवेदन क्दने गरी राज्यका कायधसूची वा राज्यको अक्ख्तयारी, समथधन वा 
सहमक्तसाथ काम गने व्यक्ततहरूको समूहद्वारा गक्रने पक्राउ, थुनछेक, अपहरण वा 
तवतन्द्त्रताबाट वक्ञ्चत गक्रने कायध हो भक्नएको छ । साथै िारा ४ ले राज्य पिलाई 
जबजधतती बेपत्तालाई आफ्नो र्ौजदारी कानुनमा अपराि बनाउने क्नक्श्चत गनध आवश्यक 
उपायहरू अपाउन भक्नएको छ । िारा ५ ले यसलाई मानवताक्वरुर्द्को अपराि भनेको छ  
र यतता अपरािको चरम गम्भीरतालाई मनन गदै उपयुतत सजायको व्यवतथा गनुधपने 
उल्लेख गक्रएको छ । मानव गक्रमाको सम्मानलाई महत्वपूणध कायधका रूपमा पक्रभाक्षत 
यस महासक्न्द्िले कसैलाई पक्न गोप्य थुनामा राख्न बन्द्देज लगाएको छ । 

पि राष्ि भएको देशले यो महासक्न्द्िअनुरूप भए गरेका उपलक्ब्िहरूलाई प्रत्येक दुई वषधमा 
संयुतत राष्िसंघका महासक्चवमार्ध त् जबजधतती बेपत्तासम्बन्द्िी सक्मक्तलाई बुझाउनुपछध ।  

 

नपेालल ेहालसम्म यस महासक्न्द्िलाई अनमुोदन गरकेो छैन ।  

 



९. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि (Convention 

on the rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2006) 

 

क. संयुतत राष्िसंघले जारी गरेको क्मक्त : १३ क्डसेम्बर  २००६ 

ख. लागू भएको क्मक्त : ३ मे २००८ 

ग. नेपालले अनुमोदन तथा सक्म्मलन गरेको क्मक्त : ७ मे २०१० 

घ. यस महासक्न्द्िमा हालसम्म पि भएका देशहरू : १७३ 

ङ. साकध  िेत्रमा पि भएका देशहरू : नेपाल, बंगलादेश, भारत, मालक्दभ्स 

 

यस महासक्न्द्िको उद्देश्य अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ततको सम्पूणध मानव अक्िकार तथा 
मौक्लक तवतन्द्त्रताको पूणध र समान उपभोग, सम्बर्द्धन र सुक्नक्श्चत गनुध तथा अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूको नैसक्गधक मयादाको सम्मान सम्बर्द्धन गनुध हो । पचास िारामा क्वभतत 
यस महासक्न्द्िको िारा एकमा अपाङ्गता भएको व्यक्तत भन्नाले शारीक्रक, मानक्सक, 
बौक्र्द्क, वा इन्द्रीयसम्बन्द्िी दीघधकालीन अशततताद्वारा क्सक्जधत क्वक्भन्न अवरोिहरूसँग 
अन्द्तरक्क्रयाको कारणले समाजमा अन्द्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा पूणध र प्रभावकारी 
ढंगमा सहभागी हुन बािा भएको व्यक्ततसमेतलाई जनाउने पक्रभाषा गक्रएको छ । यसैगरी 
यस महासक्न्द्िले अवसरहरूमा समानता, पहँुचयोग्यता, गैरभेदभाव, नैसक्गधक मयादाको 
सम्मान, अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले आफ्ना लाक्ग आर्ैँ  छनोट गनधपाउने 
तवतन्द्त्रतालगायतका वैयक्ततक तवायत्तता, समाजमा पूणध र प्रभावकारी सहभाक्गताा तथा 
समावेशीकरण आक्द क्सर्द्ान्द्तलाई अङ्गीकार गरेको छ ।  अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूलाई शोषण, क्हंसा र दुव्र्यवहारबाट मुतत गनध आवश्यक कदम चाल्न महासक्न्द्िले 
राज्य पिलाई क्नदेशन गरेको छ ।  

 

 

 

 

 



अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ को सकं्िप्त 
क्चनारी : 
िारा १ : उद्देश्य 

 

प्रततुत महासक्न्द्िको उद्देश्य अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ततका लाक्ग सम्पूणध मानव अक्िकार 
तथा आिारभूत (मौक्लक) तवतन्द्त्रतालाई उकातनु, संरिण एवं सुक्नक्श्चत गनुध हो । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तत भन्नाले दीघधकालीन अशततताद्वारा क्सक्जधत शारीक्रक, मानक्सक 
बौक्र्द्क वा इन्द्रीयसम्बन्द्िी कमजोरीहरू तथा क्तनका क्वक्भन्न् अवरोिको कारणले समाजमा 
अन्द्य व्यक्तत सरह समान आिारमा पूणध र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बािा भएको 
व्यक्ततसमेतलाई जनाउछँ । 

 

िारा २ : पक्रभाषा 

यस महासक्न्द्िको यस िारामा केही प्रमुख शब्दहरूको प्रयोग गक्रएको छ जसमा समावेश 
भएका शब्दहरू ‘भाषा’, ‘अपाङ्गताको आिारमा हुने क्वभेद’, ‘उपयुतत अनुूलता’ र 
‘सवधमान्द्यसंरचना’ हुन् । 

 

िारा ३ : सामान्द्य क्सर्द्ान्द्तहरू 

यो महासक्न्द्ि मयादाको सम्मान, गैरभेदभाव, सहभाक्गता र समावेशीकरण, क्भन्नताको 
मयादा, अवसरका समानता, पहँुचयोग्यता, पुरुष र मक्हलाबीच समानता, र बालबाक्लकाको 
सम्मान जतता क्सर्द्ान्द्तहरूमा आिाक्रत छ ।  

 

िारा ४ : सामान्द्य दाक्यत्वहरू  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग क्बना कुनै भेदभाव सबै मानवअक्िकार एवं आिारभूत 
तवतन्द्त्रताको पूणधबोिलाई सुक्नक्श्चत एवं संविधन गनध अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको 
सक्क्रय सहभाक्गताका साथ राष्िहरूले एउटा मापदण्डको दायरा बनाउनु पछध ।  

 

 



िारा ५ : समानता र गरैभदेभाव  

कानुनको अगाक्ड तथा अन्द्तगधत सबै व्यक्ततहरू समान छन् । सबै व्यक्ततहरू क्बना कुनै 
भेदभाव कानुनको समान संरिण र सुक्विाको हकदार छन् ।  

िारा ६ : अपाङ्गता भएका मक्हला  

अपाङ्गता भएका मक्हला तथा बाक्लकाहरूले क्वक्वि भेदभावको अनुभव गछधन् । अपाङ्गता 
भएका मक्हलाहरूले महासक्न्द्िमा उल्लेख गक्रएका सबै अक्िकार र तवतन्द्त्रताको पूणधरूपले 
उपभोग गनध पाउने कुराको लाक्ग राष्िहरूले उक्चत मापदण्डको अवलम्बन गनेछन् ।  

 

िारा ७ : अपाङ्गता भएका बालबाक्लका 

अन्द्य बालबाक्लका सरह अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाका लाक्ग सबै मानव अक्िकारहरू 
एउटै हुन्द्छन् । अपाङ्गता भएका बालबाक्लकासँग सम्वक्न्द्ित सबै काम कारबाहीहरूमा 
बालबाक्लकाको सवोत्तम चाख नै प्राथक्मक क्वषय हुनेछन् । अपाङ्गता भएका 
बालबाक्लकासँग उनीहरूलाई प्रभाव पाने सबै क्वषयहरूमा आफ्नो िारणा व्यतत गने 
अक्िकार छ । 

िारा ८ : सचंतेना अक्भवृक्र्द्  

राष्िहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारको संचेतना, सामकयध र योगदानको 
अक्भवृक्र्द् गनुधपछध । अपाङ्गतासँग सम्बक्न्द्ित रुढीवादी िारणा एवं पूवाग्रहहरूलाई राष्िल े
अक्भयान, क्शिा, सञ्चार एवं संचेतना अक्भवृक्र्द् कायधक्रममार्ध त् क्नरुत्साक्हत गनुधपछध ।  

िारा ९ : पहुँचयतुतता  

सवधसािारणलाई प्राप्त सम्पूणध समाजका सम्पूणध पिहरूमा समान आिारमा सहभागी हुन, 
भौक्तक वातावरण, यातायात, सूचना तथा सञ्चार र अन्द्य सुक्विा तथा सेवाहरू लगायतका 
क्वषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार हुनेछ ।  

िारा ११ : जीवनको अक्िकार  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग जीवनको अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततले 
अरू सरह समान आिारमा यस अक्िकारको प्रभावकारी ढङ्गले उपभोग गनध पाउनेछन् 
भन्ने कुरा सुक्नक्श्चत गनध राष्िहरूले सम्पूणध आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गनुधपछध ।  

 

 



िारा ११ : जोक्खमका अवतथा तथा मानवीय सङ्कटहरू  

राष्िले सशतत्र द्वन्द्द्व, मानवीय सङ्कट तथा प्राकृक्तक प्रकोपलगायतका जोक्खमका 
अवतथाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको संरिण र सुरिा सुक्नक्श्चत गनध सम्पूणध 
आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गनेछन् ।  

िारा १२ : कानुनको अगाक्ड समान मान्द्यता  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई कानुनको अगाक्ड व्यक्ततका रूपमा मान्द्यता पाउने 
अक्िकार छ । अन्द्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा जीवनका सबै पिहरूमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूको कानुनी हैक्सयत हुन्द्छ । राष्िहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको 
सहयोगको लाक्ग उक्चत मापदण्डहरू अवलम्बन गनुधपछध जसले गदा उनीहरूले आफ्नो 
कानुनी हैक्सयतको प्रभावकारीरूपले अभ्यास गनध सतनेछन् ।  

िारा १३ : न्द्यायमा पहुचँ  

उक्चत सहयोगको प्रबन्द्ि सक्हत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको न्द्यायमा प्रभावकारी 
पहँुचको अक्िकार अन्द्य व्यक्तत सरह समान आिारमा हुनेछ । 

िारा १४ : व्यक्ततको तवतन्द्त्रता तथा सरुिा  

अन्द्य व्यक्तत सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई तवतन्द्त्रता र सुरिाको 
अक्िकार हुनेछ । अपाङ्गता हुनुलाई नै तवतन्द्त्रताबाट वक्ञ्चत गराउने आिार मान्न 
सक्कनेछैन ।  

िारा १५ : यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट तवतन्द्त्रता  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई यातना वा क्रुर, अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट 
तवतन्द्त्र हुने अक्िकार छ । खासगरी कसैलाई पक्न क्नजको तवतन्द्त्र सहमक्तक्बना 
क्चक्कत्सकीय वा वैज्ञाक्नक प्रयोग भोग्न लगाइनेछैन ।  

िारा १६ : शोषण, क्हसंा र दवु्र्यवहारबाट तवतन्द्त्रता 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई घरक्भत्र र बाक्हर दुवै ठाउँमा लैक्ङ्गक पिलगायतको 
आिारमा सबै प्रकारका शोषण, क्हंसा र दुव्र्यवहारबाट संरक्ित हुने अक्िकार छ ।  

 

िारा १७ : व्यक्ततको इमानदारीको सरंिण गन े 

अन्द्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका प्रत्येक व्यक्ततलाई शारीक्रक र 
मानक्सक इमानदारीको सम्मानको अक्िकार छ ।  



िारा १८ : आवतजावत र राक्ष्ियता सम्बन्द्िी तवतन्द्त्रता 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई राक्ष्ियता पाउने अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका 
बालबाक्लकाले नाम पाउने अक्िकार, उनीहरूको बाबुआमाको पक्हचान गने र क्नजहरूबाट 
तयाहार, सुसार पाउने अक्िकार हुनेछ ।  

िारा १९ : तवतन्द्त्र भएर जीउन ेर समदुायमा समाक्हत हुन े।  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई समुदायमा तवतन्द्त्र भएर बाँच्ने अक्िकार छ । अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूलाई कहाँ र कोसँग बतने भन्ने रोज्न पाउने अवसरलाई आवश्यक 
सहयोगसक्हत राष्िले सुक्नक्श्चत गनुधपछध ।  

िारा २१ : वयैक्ततक गक्तशीलता  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततले चाहेको तक्रका र समयमा िान्नसतने खचधमा क्नजहरूको 
वैयक्ततक गक्तशीलतालाई सुक्नक्श्चत गनध राष्िहरूले प्रभावकारी एवं उक्चत मापदण्डहरू 
अवलम्बन गनुधपछध । अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई गुणततरीय गक्तशीलताको सेवा, 
उपकरण, सहयोगात्मक प्रक्वक्ि, अरू व्यक्ततहरूबाट पाउने सरसहयोग र मध्यतथ सेवाको 
अक्िकार छ ।  

िारा २१ : अक्भव्यक्तत र क्वचारको तवतन्द्त्रता एव ंसूचना प्रक्तको पहुचँ  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई अक्भव्यक्ततको अक्िकार हुनेछ र  पहँुच योग्य सािन,  ढाँचा 
र प्रक्वक्ि, साङ्केक्तक भाषा, िेल प्रविधनात्मक तथा वैकक्ल्पक सञ्चार, आम सञ्चार र 
अन्द्य कुनै पहँुच योग्य सञ्चारका माध्यमलगायतका सािनमार्ध त् अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूलाई सूचना र क्वचारको आदानप्रदान गने तवतन्द्त्रतासक्हत अक्भव्यक्ततको 
तवतन्द्त्रता हुनेछ । 

िारा २२ : गोपनीयताको सम्मान 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको गोपनीयताको हक, व्यक्ततगत सूचना एवं उनीहरूको 
तवातकयसम्बन्द्िी सूचनासक्हत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू बारेको सूचना संरक्ित गक्रनुपछध 
। 

िारा २३ : घरपक्रवारको सम्मान 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्ववाह गने र घरजम गने अक्िकार छ । हेरक्वचार गनधको 
लाक्ग नक्जकका पक्रवार नसतने वा नभएको अवतथामा अपाङ्गता भएका व्यक्ततका 
छोराछोरी हुकाउन तथा अपाङ्गता भएका छोराछोरीलाई वैकक्ल्पक हेरचाहका लाक्ग 
राष्िले उनीहरूलाई प्रभावकारी एवं उक्चत सेवा उपलब्ि गराउनुपछध । 



 

िारा २४ : क्शिा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्बना कुनै भेदभाव क्शिाको अक्िकार छ । आफू बसेको 
समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई समावेशी, ततरीय र क्नअशुल्क प्राथक्मक तथा 
माध्यक्मक क्शिाका प्रक्तको पहँुच राष्िले सुक्नक्श्चत गनुधपछध । उनीहरूको प्राक्ज्ञक एवं 
सामाक्जक क्वकास र उन्नयनको लाक्ग राष्िले मनाक्सब प्रबन्द्ि एवं व्यक्ततगत सहयोग 
उपलब्ि गराउनुपछध । 

िारा २५ : तवातकय 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्बना कुनै भेदभाव उपलब्ि हुने प्राप्त गनध सक्कने ततरीय 
तवातकयको अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततले क्नजहरूको समुदायका 
सवधसािारणलाई प्राप्त गुणात्मक, ततरीय र उही दायराको तवातकय उपचार सेवा पाउने 
कुरा सुक्नक्श्चत गनध लैक्ङ्गक रूपले संवेदनशील मापदण्ड लगायत सम्पूणध उक्चत 
मापदण्डहरूको अवलम्बन राष्िले गनुधपछध । 

िारा २६ : तथापना एव ंपनुःतथापना 

तथाक्पत गने वा पुननःतथाक्पत गने सेवा र गोष्ठीकायधक्रमहरूको व्यवतथा र प्रबन्द्िमार्ध त 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले अक्िकतम िमता, आत्मक्नभधरता र सहभाक्गता क्वकास गनध, 
प्राप्त गनध एवं कायम गनध क्नजहरूलाई सिम गराउनको लाक्ग राष्िले प्रभावकारी एवं 
उक्चत मापदण्डहरूको अवलम्बन गनुधपछध । 

िारा २७ 

खुला, समावेशी र पहँुच योग्य सब ैवातावरणमा काम गनध अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई 
अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग रोजगारीका अवसर र पेसागत 
जीवनको उत्थानको प्रविधन गनध राष्िले उपयुतत कदम चाल्नु पछध । 

 

िारा २८ : बाँच्नको लाक्ग पयाप्त ततर एव ंसामाक्जक सरुिा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई खाना, पानी, लत्ताकपडा, घरबास लगायत ततरीय जीवन 
क्जउने तथा गक्रबी न्द्यूनीकरण र सावधजक्नक घरबास कायधक्रमलगायत प्रभावकारी 
सामाक्जक सुरिा पाउने अक्िकार छ । 

 



िारा २९ : राजनीक्तक एव ंसावधजक्नक जीवनमा सहभाक्गता 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई राजनीक्त र सावधजक्नक कारोबार र मामलामा सहभागी हुने 
र साथै भोट हाल्ने एवं क्नवाक्चत हुने अक्िकार छ । 

 

िारा ३१ : सांतकृक्तक जीवन, मनोरञ्जन, फुसधद एव ंखलेकुदमा सहभाक्गता 

अन्द्य व्यक्तत सरह अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सांतकृक्तक सामग्री, प्रदशधन एवं सेवा र 
मनोरञ्जनात्मक, फुसधक्दला क्िmयाकलाप र खेलकुदप्रक्तको पहँुच लगायत सांतकृक्तक 
जीवनमा भाग क्लन पाउने अक्िकार छ । 

 

िारा ३१ : तकयाङ्क तथा तकयाङ्क सङ्कलन 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्क्रयाशील सहभाक्गतासक्हत अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको तकयाङ्कका बारेमा राष्िले सूचना सङ्ग्रह गनुधपछध ता क्क उनीहरूले आफूले 
भोगेका अप्ठेराहरूलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने छन् र महासक्न्द्िका अक्िकारलाई साँचो बनाउन 
सतनेछन् । 

 

िारा ३२५१ 

िारा ३२५१ ले महासक्न्द्िले अनुबन्द्ि भएका राष्िले यसलाई कसरी पूणध प्रभाव वा असर 
प्रदान गछधन् भन्ने क्वषयमा व्याख्या गछधन् । कुन ढङ्गले राष्िहरूले सक्न्द्िलाई प्रभावकारी 
बनाएका छन् भन्ने कुरा संयुतत राष्िसंघको अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार 
सम्बन्द्िी सक्मक्तलाई राष्िल ेप्रक्तवेदन क्दनु पने दाक्यत्वका क्वषयमा पक्न उतत िाराहरूल े
व्याख्या गछधन् । 

यस महासक्न्द्ि राज्य पि भएपक्छ अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको सबालमा बाक्झएका 
कानुनहरू संशोिन वा खारेज गनुधपने हुन्द्छ भने आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन क्नमाण 
गनुधपने हुन्द्छ ।  

  

                                                                            

                                                                          



तसे्रो क्दन 

                                                                              
समय ०० : ३० 

दकै्नक समीिा 

      

शीषधक : दैक्नक समीिा  

 

िते्र : क्दनभर छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुका आिारमा प्रश्न बनाई खेल क्वक्ि अपनाई 
क्सकाइको समीिा गने ।  

 

रुक्च : खेल खेलेर रुक्च जगाउने 

 

आवश्यकता : क्दनभर छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुका बारेमा समीिा गरेमा तमरण हुन्द्छ 
भन्ने जानकारी गराएर दैक्नक समीिाको आवश्यकता बताउने ।  

 

उद्देश्य : सहभागीले क्दनभरका क्क्रयाकलापको समीिा गनेछन् । 

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 सहभागीलाई गोलो घेरामा उक्भन लगाउने र खेलसम्बन्द्िी क्नयमको जानकारी 
गराउने ।  

 क्दनभर छलर्ल भएका ८/१० वटा क्वषयसँग सम्बक्न्द्ित प्रश्नहरू, केही नाचगान,  

 ठट्यौली गने क्चठ्ठाहरू बनाई पट्याउने ।  



 सहभागीहरूलाई दुईवटा समूहमा क्वभाजन गने र दुई क्वपरीत क्दशामा बतन 
लगाउने । एउटा तन्ना समाउने दुई जनाको चयन गने । प्रक्शिकहरूले रेफ्रीको 
भूक्मका क्नवाह गनेछन् ।  

 दुई समूहका सहभागीले आआफ्नो समूहको टोली नेता छान्नेछन् । 

 टोली नेताले आफ्नो समूहको कुनै एक जना सहभागीलाई नक्चन्नेजततो बनाएर 
तन्नाको छेउमा पठाउँछन् ।  

 त्यसपक्छ तन्ना भूईमा झाक्रन्द्छ र जतले पक्हले अगाक्ड बसेको अको सहभागीको नाम 
भन्द्छ, त्यस समूहले १ अंक प्राप्त गछध । नाम भन्न नसतने सहभागीलाई क्चट्ठा तान्न 
लगाई त्यसमा लेक्खएअनुरूपको क्क्रयाकलाप गनध लगाउने ।  

 क्वषयमा छलर्ल भइसकेपक्छ खेल सक्कएको जानकारी गराउँदै सहभागी सबैलाई 
िन्द्यवाद क्दने । 

 चौथो क्दनको लाक्ग प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन सक्मक्तलाई प्रक्तवेदन तयार गनध 
सम्झाउने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रारम्भ 
 

 

चौथो क्दन 

                                                                                     
समय ०० : ३० 

१. पक्रचय  

शीषधक  : प्रारम्भ 

 

िते्र : चौथो क्दनको क्वषय वततुमा प्रवेश गनुध अगावै अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको 
समीिा गनुधका साथै मूल्याङ्कनको प्रक्तवेदन प्रततुत गरी नय ं कायध सक्मक्त चयन गक्रनेछ 
। 

 

रुक्च  : सहभागीहरूको प्रततुक्त ।  

 

आवश्यकता : चौथो क्दनको ताक्लम संचालनका लाक्ग वातावरण तयार गनध र अक्घल्लो 
क्दनको पुनरावलोकन गनध ।  

 

उद्देश्य : अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको समीिा गक्रनेछ । चौथो क्दनको ताक्लम 
संचालनका लाक्ग नयाँ कायध सक्मक्तको चयन गक्रनुका साथै ताक्लम संचालनको वातावरण 
तयार हुनेछ ।   

 

 

 

 



 

क्रक्मक पाइलाहरू  

 

 अक्घल्लो क्दन भएका क्क्रयाकलापको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीहरूबीच 
छलर्ल गराउने । केही थपघट गनुध पने सुझाव आए थपघट गक्रने जानकारी पक्न 
क्दने । 

 प्रक्तवेदनको तयारी र आकषधक प्रततुक्तका लाक्ग क्वक्भन्न तक्रका अपनाउन 
सहभागीलाई प्रोत्साक्हत गने ।  

 चौथो क्दनका लाक्ग सभानायक, प्रक्तवेदन लेखक, मूल्याङ्कनकताको चयन गने ।   

 संचालक समूहको क्जम्मेवारी हेररे्र गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

नवौं –सत्र 

चौथो क्दन 

                                                                           
समय : १ : ००  

 

नपेालको (अन्द्तक्रम) सकं्विान, २०६३  र मानव अक्िकार 

 

 

शीषधक : नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान,२०६३ र मानव अक्िकार  

 

िते्र : नेपालको संक्विानमा मानव अक्िकार क्वशेष गरेर नागक्रक अक्िकार, राजनीक्तक 
अक्िकार, आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारको क्वषय ।  

रुक्च : संक्विान देशको मूल कानुन हो भन्द्दै संक्विानमा उल्लेख गक्रएका मानव 
अक्िकारको बारेमा छलर्ल गनध लाक्गएको बारेमा बताउने र संक्विानको पुततक देखाउने ।  

 

आवश्यकता : मावन अक्िकार कायधकताले संक्विानमा उल्लेख भएका मानव अक्िकारको 
बारेमा जान्न आवश्यक भएकाले ।  

 

उद्देश्य : सहभागीहरू संक्विानमा उल्लेख भएका मानव अक्िकारका बारेमा जानकार 
हुनेछन् ।  

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 संक्विान भनेको के हो भनी सोध्ने र छलर्ल चलाउने ।  

 संक्विानको महत्वको बारेमा छलर्ल चलाउने । कततो संक्विानले हाम्रो अक्िकारको 
संरिण गनध मद्दत गछध भनी छलर्ल चलाउने ।  

 संक्विानमा उल्लेख भएका मानव अक्िकारको बारेमा सहभागीलाई सक्वततार बताउने 
। 

 प्रततुक्तको सारांश बताउने । 

 प्रश्न भए सोध्न अनुरोि गने  

 सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग सहभागीहरूलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी नौ         

 

नपेालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३  र मानव अक्िकार  

नपेालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ मा भएका मानव अक्िकारसम्बन्द्िी व्यवतथा  

नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ मा जनताको मानव अक्िकारको पूणधरूपमा सम्मान गने, 
उपभोग गने र संरिण गने उल्लेख गक्रएको छ । संक्विानको प्रततावमा नै नागक्रक 
तवतन्द्त्रता, मौक्लक अक्िकार, मानव अक्िकार, बाक्लक मताक्िकार, आवक्िक क्नवाचन, पूणध 
प्रेस तवतन्द्त्रता, तवतन्द्त्र न्द्यायपाक्लका तथा कानुनी राज्यको अविारणालगायत 
लोकताक्न्द्त्रक मूल्य र मान्द्यताप्रक्तको पूणध प्रक्तबर्द्ता व्यतत  गक्रएको छ । यसले जनताका 
आक्थधक, सामाक्जक, राजनीक्तक, सांतकृक्तक, नागक्रक र  राजनीक्तक अक्िकार 
संक्विानबाट प्रदत्त र संरक्ित छन् भन्ने जनाउँछ ।  

संक्विानको मौक्लक हकको िारा १३ मा समानताको हक, िारा १४ मा छुवाछुत तथा 
जातीय भेदभावक्वरुर्द्को हक, िारा १४ मा प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्द्िी हक 
िारा १७ मा क्शिा तथा संतकृक्त सम्बन्द्िी  हक, िारा १८ मा रोजगारी तथा सामाक्जक 
सुरिा सम्बन्द्िी हक, िारा १९ मा सम्पक्त्तको हक, िारा २० मा मक्हलाको हक,  िारा २१ 
मा सामाक्जक न्द्यायको हक िारा २३ मा िमध सम्बन्द्िी हक, िारा २४ मा न्द्याय सम्बन्द्िी 
हक जतता क्वक्भन्न अक्िकारहरूको व्यवतथा गक्रएको छ । यक्तमात्र नभएर राज्यलाई 
क्जम्मेवार बनाउन पक्न संक्विानमा क्वशेष प्राविान राक्खएका छन् । संक्विानको िारा १०७ 
मा राज्यले जनताका आक्थधक, सामाक्जक, नागक्रक, राजनीक्तक र सांतकृक्तक अक्िकार 
प्रक्त बेवातता गयो वा भएका व्यवतथा कायान्द्वयन गरेन वा हरण गयो भने त्यसका क्वरुर्द् 
सवोच्च अदालतमा क्रट दायर गरी अक्िकार प्रचक्लत गराउनसतने प्राविान रहेको छ ।  

सबै तवतन्द्त्र र लोकताक्न्द्त्रक राज्यमा संक्विान वा जनताका मौक्लक अक्िकार र आक्थधक, 
सामाक्जक, सांतकृक्तक, नागक्रक र राजनीक्तक अक्िकार संक्विानमा नै संरक्ित गक्रएको  
हुन्द्छ र सरकार वा अरू कुनै क्नकायले चाहेर पक्न हरण गनधसतदैनन् ।  

 

  

 

 

 



दसौं – सत्र 

चौथो क्दन 

समय : १ : ००  

 

सयंतुत राष्िसघं र मानव अक्िकार 

 

 

शीषधक : संयुतत राष्िसंघ र मानव अक्िकार । 

 

िते्र : मानव अक्िकारको क्वकास क्रममा संयुतत राष्िसंघको भूक्मका र अन्द्तराक्ष्िय 
कानुनको तथानीयकरण । 

 

रुक्च : मानव अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्ियरूपमा कानुन बनाउने एकमात्र संतथा संयुतत 
राष्िसंघको क्चत्र देखाएर सहभागीहरूको ध्यान आकषधण गने ।  

 

आवश्यकता : मानव अक्िकारका बारेमा जानकारी राख्नेले संयुतत राष्िसंघ र मानव 
अक्िकार सम्बन्द्िमा पक्न जान्नु आवश्यक भएकाले ।  

 

उद्देश्य : सहभागीहरू संयुतत राष्िसंघ र मानव अक्िकारसम्बन्द्िी कायधका बारेमा 
जानकार हुनेछन् ।  

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 संयुतत राष्िसंघ भनेको के हो ? भनी सोध्ने र यतको तथापना कक्हले र के के 
उद्देश्यका लाक्ग भएको क्थयो भनी सामान्द्य छलर्ल चलाउने ।  

 बडापत्रमा आिाक्रत संयन्द्त्रहरू र सक्न्द्िमा आिाक्रत संयन्द्त्रहरूका बारेमा बताउने । 

 नबुझे पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 प्रततुक्तको सारांश बताउने । 

 प्रश्न भए सोध्न अनुरोि गने  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सहभागीहरूलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी दस  

सयंतुत राष्िसघं र मानव अक्िकार 

 

संयुतत राष्िसंघ क्वश्व शाक्न्द्त कायम गने उद्देश्यले तथापना भएको सबैभन्द्दा ठूलो 

अन्द्तराक्ष्िय संगठन हो । संयुतत राष्िसंघ (United Nations) राष्िहरूको संगठन हो । 
पक्हलो क्वश्व युर्द्पक्छ क्लग अर् नेसन्द्सको तथापना भएको क्थयो भने क्द्वतीय क्वश्वयुर्द्को 
अन्द्त्यपक्छ संयुतत राष्िसंघको तथापना गक्रएको क्थयो । क्द्वतीय क्वश्व युर्द्पक्छ भक्वष्यमा 
हुनसतने युर्द्को खतराबाट क्वश्वलाई जोगाउने उद्देश्य राखी तयानफ्राक्न्द्सतको सम्मेलनमा 
२६ जुन, १९४५ का क्दन हततािर गक्रएको संयुतत राष्िको बडापत्रअनुरूप यस संघको 
२४ अतटोबर, १९४५ मा क्वक्िवत् तथापना भएको हो ।  

 

सयंतुत राष्िसघंका उद्दशे्यहरू 

संयुतत राष्िसंघको तथापना क्वश्वमा शाक्न्द्त र क्तथरता कायम गनध भएको हो । यसको 

उद्देश्यका बारेमा संघको बडापत्र (Charter) को िारा १ मा उल्लेख गक्रएको छ । यस 
क्वश्व संगठनका क्नम्न उद्देश्यहरू रहेका छन् : 

१. अन्द्तराक्ष्िय शाक्न्द्त र सुरिा कायम राख्नु 

२.  सदतय राष्िहरूबीच मैत्रीपूणध सम्बन्द्ि क्वकक्सत गनुध तथा क्वश्व शाक्न्द्त सुदृढ पानध 
अन्द्य समुक्चत कदमहरू उठाउनु ।  

३.  आक्थधक, सामाक्जक, सांतकृक्तक वा मानवीय अन्द्तराक्ष्िय समतया सामािान गनध 
जाक्त क्लंग, भाषा र िमधमा भेदभाव नराखी सबैको मौक्लक हक एवं मानव 
अक्िकारप्रक्त सम्मान गनध प्रोत्साक्हत र क्वकासमा अन्द्तराक्ष्िय सहयोग प्राप्त गनुध ।  

४. यी सामूक्हक उद्देश्यहरू प्राप्त गनध गक्रने राष्िहरूका कारबाहीमा समन्द्वय ल्याउन 
एउटा केन्द्रका रूपमा संघलाई संगक्ठत बनाउनु ।  

 

 

 

 



सयंतुत राष्िसघंको क्सर्द्ान्द्त  

सयुंतत राष्िसंघले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गनध क्नक्श्चत क्सर्द्ान्द्तका आिारमा कायध 
गनुधपने व्यवतथा छ । त्यसअनुसार राष्िसंघ तथा यसका सदतय राष्िहरूले क्नम्नक्लक्खत 
क्सर्द्ान्द्तअनुसार काम गनेछन् :– 

 

क. यो संघ आफ्ना सबै सदतय राष्िहरूको सावधभौक्मक समानताको क्सर्द्ान्द्तमा 
आिाक्रत रहेको छ । 

ख.  सबै सदतयहरूले सदतयता भएको कारणबाट प्राप्त हुने अक्िकार र लाभ उपभोग 
गनधका क्नक्मत्त बडापत्रअनुसार आफूले क्लएको दाक्यत्व सद्भावपूवधक पूरा गनेछन् ।   

ग.  सबै सदतयहरूले आआफ्ना क्ववाद, अन्द्तराक्ष्िय शाक्न्द्त, सुरिा र न्द्यायमा आँच 
नआउने गरी शाक्न्द्तपूणध ढंगले समािान गनेछन् ।  

घ.  सबै सदतयहरूले आआफ्ना अन्द्तराक्ष्िय सम्बन्द्िहरूमा कुनै राज्यको िेत्रीय 
अखण्डता वा राजनीक्तक तवतन्द्त्रताक्वरुर्द् वा संयुतत राष्िसंघको उद्देश्यसँग मेल 
नखाने कुनै पक्न क्कक्समको िम्की वा शक्ततको प्रयोग गने छैनन् ।   

ङ.  सबै सदतयहरूले राष्िसंघलाई वतधमान बडापत्रअनुसार गनध लागेको कुनै पक्न 
कारबाहीमा सबै क्कक्समबाट सहायता क्दनेछन् । 

च.  राष्िसंघका सदतय नभएका राज्यहरूलाई पक्न अन्द्तराक्ष्िय शाक्न्द्त सुरिा कायम 
गनध आवश्यक परेको हदसम्म संघले यीनै क्सर्द्ान्द्तबमोक्जम काम गने क्नक्श्चत गनेछ 
। 

छ.  संयुतत राष्िसंघलाई कुनै राज्यको आन्द्तक्रक अक्िकार िेत्रक्भत्रका क्वषयहरूमा 
हततिेप गने अक्िकार रहनेछैन ।  

 

मानव अक्िकारसगँ सम्बक्न्द्ितसंयतुत राष्िसघंीय प्रमखु अंगहरू 
मानव अक्िकारसँग सम्बक्न्द्ित संयुतत राष्िसंघीय प्रमुख अंगहरूलाई दुई कोटीमा क्वभाजन 
गक्रएको छ । 

१. बडापत्रमा आिाक्रत संयन्द्त्रहरू (Charter-based Mechanism) 

२. सक्न्द्िमा आिाक्रत संयन्द्त्रहरू (Treaty-based Mechanism) 



 

बडापत्रमा आिाक्रत सयंन्द्त्रहरू  

मानव अक्िकारको िेत्रमा केक्न्द्रत भएर कायध गने संयुतत राष्िसंघअन्द्तगधतका क्नकायहरू 
क्वशेष गरेर महासभा, मानव अक्िकार पक्रषद्, आवक्िक प्रक्तवेदन, क्वशेष प्रक्कयाहरू हुन् ।  
यी अंगहरूका बारेमा तल छोटो चचा गक्रएको छ ।  

 

१. महासभा  (General Assembly) 

महासभा संयुतत राष्िसंघको केन्द्रीय अंग हो । यसमा संयुतत राष्िसंघका सबै (हाल १९२) 
सदतय राष्िको प्रक्तक्नक्ित्व हुन्द्छ । संयुतत राष्िसंघको व्यवतथाक्पकाका रूपमा रहेको 
महासभाले शाक्न्द्त र सुरिाका लाक्ग क्सर्ाक्रस, सुझाव, नय  सदतयता, सुरिा पक्रषद्को 
क्नवाचन, बजेटजतता क्वषयमा क्नणधय गछध । महासभाले मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी 
घोषणालगायत सयभन्द्दा बढी अन्द्य अन्द्तराक्ष्िय सक्न्द्ि तथा अक्भसक्न्द्िहरू जारी गक्रसकेको 
छ ।  

 

प्रत्येक वषधको सेप्टेम्बरदेक्ख क्डसेम्बर मक्हनासम्म महासभाको क्नयक्मत बैठक बतछ भने 
आवश्यकताअनुरूप जुनसुकै समयमा पक्न बैठक बतनसतछ ।  

। 

 

 

२. मानव अक्िकार पक्रषद ्(Human Rights Council) 

 

मानव अक्िकार आयोगलाई प्रक्ततथापन गदै सन् २००६ माचध १५ मा संयुतत राष्िसंघको 
सािारण सभाले  मानव अक्िकारको संरिण तथा सम्बर्द्धन गनध मानव अक्िकार पक्रषद् 
तथापना गयो । यस पक्रषदमा जम्मा ४७ सदतय रहने व्यवतथा छ । यस पक्रषदमा सदतय 
हुने राष्िले आफ्नो देशमा मानव अक्िकारको सम्बर्द्धनका सबालमा क्वशेष ध्यान क्दनुपनेमा 
संयुतत राष्िसंघले जोड क्दएको पाइन्द्छ । मानव अक्िकारको उल्लंघनका घटनालाई उठान 
गदै क्नराकरण गने क्वषयमा आवश्यक कदम चाल्न यस आयोगको तथापना भएको हो ।   



मानव अक्िकार उल्लंघनलाई क्नरुत्साक्हत गनध तथा यसको संरिण तथा सम्बर्द्धनको 
कायधलाई प्रभावकारीरूपमा संचालन गनध यस पक्रषद्को गठन गक्रएको हो ।  

 

संरचना  
 

यस पक्रषद्मा जम्मा ४७ सदतय राष्िमध्ये एक्सया र अक्फ्रका महादेशबाट १३ – १३ जना 
ल्याक्टन अमेक्रका तथा केरेक्बयन िेत्रबाट ८ जना पूवी युरोपबाट ६ जना र पक्श्चम 
युरोपबाट ७ जना चुक्नने व्यवतथा छ । प्रत्येक सदतयको कायधकाल ३ वषधको हुनेछ । कुनै 
पक्न सदतय राष्ि  लगातार २ कायधकालभन्द्दा बढी चुक्नन नपाउने व्यवतथा छ । कुनै 
सदतय राष्िले मानव अक्िकारको चरम उल्लंघन गरेमा संयुतत राष्िसंघको महासभाको 
दुई तीहाइ सदतयको सहमक्तमा  हटाउनसतने पक्न प्राविान राक्खएको छ ।   

 

 

३. आवक्िक प्रक्तवदेन समीिा  (Universal Periodic Reviews) 

 

संयुतत राष्िसंघका महासक्चव बान क्क मुनका अनुसार मानव अक्िकारको व्यापक 
उल्लंघन भएको िेत्रमा मानव अक्िकारको संरिण तथा सम्बर्द्धन गने आवक्िक समीिा 
प्रक्तवेदनको महत्वपूणध भूक्मका रहनेछ । आवक्िक समीिाको प्रथा सन् २००६ माचध १५ मा 
संयुतत राष्िसंघको सािारण महासभाले मानव अक्िकार पक्रषद्को तथापनासँगै सुरु गरेको 
हो । 

सबै १९२ सदतय राष्िको मानव अक्िकारको अवतथाको अनुगमन गनध यो एक प्रकारको 
क्वशेष उपाय हो । मानव अक्िकारको अवतथामा सुिार गनध  सदतय राष्िले के के उपाय 
अपनाएका छन् भन्ने बारेमा यसले जानकारी क्दने गछध । प्रत्येक चार वषधमा सबै सदतय 
राष्िले मानव अक्िकारको समग्र अवतथाका बारेमा मानवअक्िकार प्रक्तवेदन तयार पारी 
संयुतत राष्िसंघमा बुझाउनुपछध । मानव अक्िकार पक्रषद्को कायधमा सहयोग पुयाउने 
महत्वपूणध कायधका रूपमा यसलाई क्लइएको छ ।    

 

 



उद्दशे्य  

 

 क्वश्वमा मानव अक्िकारको अवतथामा वाततवमै सुिार ल्याउने । 

 राज्यले मानव अक्िकार िेत्रमा पूरा गनुधपने दाक्यत्वको क्वश्लेषण गरी उपयुतत 
सुझाव क्दने । 

 मानव अक्िकारको िेत्रमा सुिार गनध राज्यको िमता अक्भवृक्र्द् गने । 

 मानव अक्िकारको िेत्रमा भएका सकारात्मक पहलका बारेमा अन्द्य राज्यसँग 
जानकारी आदानप्रदान गने । 

 मानव अक्िकारको सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लाक्ग आवश्यक सहयोगको व्यवतथा 
गने ।  

 संयुतत राष्िसंघका क्वक्भन्न अंगहरूको समायोजन कायधलाई अझ व्यवक्तथतरूपमा 
गने ।  

  

क्वशेष प्रक्क्रया  (Special Procedure)   
कुनै राज्यमा मानव अक्िकारको उल्लंघन भएको देक्खएका आिारमा मानव अक्िकार 
पक्रषद्ले क्वशेष व्यक्ततको क्नयुक्तत गरी सम्बक्न्द्ित देशको मानव अक्िकारको क्वशेष 
अनुगमन, अध्ययन गरी सुझावसक्हतको  प्रक्तवेदन पेस गनध अक्िकार प्रायोजन गरेर 

पठाउने गछध ।  यस कायमा समाक्ििक (Rapporteur) तथा क्नयुतत क्वशेषज्ञलाई 
आवश्यक पने सहयोग ओएचसीएचआरले गछध ।   

 

ख. सक्न्द्िमा आिाक्रत सयंन्द्त्रहरू  

संयुतत राष्िसंघल े पाक्रत गरेका महासक्न्द्िहरू पालन भए नभएको अनुगमन तथा 
सुपक्रवेिण गनध महासक्न्द्ि अन्द्तगधत ९ वटा क्नकाय रहेका छन् । ती क्नम्न प्रकार छन् : 

 



१. जातीय क्वभदे उन्द्मलूनसम्बन्द्िी सक्मक्त (Committee on the Elimination 

of Racial Discrimination – (CERD)) 
यो सक्मक्त सम्बक्न्द्ित महासक्न्द्िको िारा ८ बमोक्जम सन् १९७० मा तथाक्पत भएको हो । 
सक्मक्तमा १८ जना क्वशेषज्ञहरू ४ वषधको लाक्ग चयन गक्रन्द्छन् । सक्मक्तले पि राष्िले पेस 
गरेको प्रक्तवेदनमा क्वचार, सुझाव, क्सर्ाक्रस गने, सक्न्द्िको प्रयोगमा पि राष्िहरूबीच 
उत्पन्न क्ववादको समािानमा सहयोग गनेजतता कायध गछध । पि राष्िले प्रत्येक दुई वषधमा 
यस सक्मक्तमा प्रक्तवेदन पेस गनुधपछध । 

 

२. मानव अक्िकार सक्मक्त (Human Right Committee)  

नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी प्रक्तज्ञापत्रको िारा २८ अनुसार १९७७ मा यो 
सक्मक्त तथाक्पत भएको हो । यसमा १८ जना सदतय ४ वषधको लाक्ग छाक्नन्द्छन् । सक्मक्तले 
पि राष्िका प्रक्तवेदन अध्ययन गने, प्रक्तवेदनमा उपयुतत ठानेका क्टप्पणीहरू पि राष्िमा 
पठाउने, महासक्न्द्िको प्रयोगमा पि राष्िहरूबीच क्ववाद उत्पन्न भएमा समािान गने, पि 
राष्िबाट उजुरी ग्रहण गने, वैयक्ततक उजुरीहरू ग्रहण गनेआक्द कायध गछध । महासक्न्द्ि 
लागू भएको १ वषधक्भत्रमा पक्हलो प्रक्तवेदन र त्यसपक्छ प्रत्येक ५ वषधमा सक्मक्तमा पि 
राष्िले आवक्िक प्रक्तवेदन पेस गनुधपछध । 

 

३. आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्त 
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights – ECCPR) 

आक्थधक तथा सामाक्जक पक्रषद् ्बाट सन् १९८५ मा तथाक्पत यस सक्मक्तमा १८ जना 
क्वशेषज्ञ ४ वषधको लाक्ग क्नयुतत हुने गछधन् । यो सक्मक्त सम्बक्न्द्ित महासक्न्द्िबाट व्यवतथा 
नभई आक्थधक तथा सामाक्जक पक्रषदबाट अक्ख्तयारी प्राप्त भई तथाक्पत भएको हो । 
सक्मक्तमा पि राष्िहरूले पेस गरेका आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकार 
सम्बन्द्िी प्रक्तवेदनमाक्थ छलर्ल गक्रन्द्छ । पि राष्िले महासक्न्द्ि लागू भएको दुईवषधक्भत्र 
पक्हलो र त्यसपक्छ प्रत्येक ५ वषधमा प्रक्तवेदन पेस गनुधपछध । 

४. मक्हलाक्वरुर्द्को भदेभाव उन्द्मलून सम्बन्द्िी सक्मक्त  

महासक्न्द्िको िारा १७ अनुसार यो सक्मक्त १९८२ मा तथाक्पत भएको हो । जम्मा२३ जना 
सदतय रहने यस सक्मक्तका सदतयहरूको पदावक्ि ४ वषधको हुन्द्छ । सक्मक्तल े पि 



राष्िहरूद्वारा महासक्न्द्िका व्यवतथाको कायान्द्वयनका लाक्ग अपनाइएका व्यवतथापकीय, 
न्द्याक्यक, प्रशासकीय र अन्द्य कायधहरूसम्बन्द्िी प्रक्तवेदनको मूल्याङ्कन गने, महासक्न्द्ि 
कायान्द्वय भए नभएको जाँच गने र क्नष्कषधका रूपमा सुझाव क्दने गछध । 

 

५. यातनाक्वरुर्द्को सक्मक्त (Committee Against Torture)  

महासक्न्द्िको िारा १७ बमोक्जम सन् १९८७ मा यस सक्मक्तको  तथापना भएको हो । कुल 
१० जना सदतय रहेको यस सक्मक्तका सदतयको पदावक्ि ४ वषधको हुन्द्छ । सक्मक्तले पि 
राष्िहरूले यातनाक्वरुर्द्मा अपनाएका उपायसम्बन्द्िी प्रक्तवेदनको अध्ययन गने, पि 
राष्िहरूबीच महासक्न्द्िको प्रयोग सम्बन्द्िमा उत्पन्न क्ववाद समािानको काम गने गछध । पि 
राष्िले महासक्न्द्ि लागू भएको एक वषधक्भत्र पक्हलो र त्यसपक्छ प्रत्येक ४ वषधमा सक्मक्तमा 
आवक्िक प्रक्तवेदन पेस गनुधपछध । 

 

६. बालअक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्त (Committee on the Rights of the Child 

– CRC) 

महासक्न्द्िको िारा ४३ बमोक्जम तथाक्पत यस सक्मक्तमा १८ सदतय हुन्द्छन् । क्तनको 
पदावक्ि ४ वषधको हुन्द्छ । सक्मक्तले महासक्न्द्िको कायान्द्वयनका बारेमा अनुगमन गने गछध । 
पि राष्िले महासक्न्द्ि लागू भएको २ वषधमा पक्हलो र त्यसपक्छ प्रत्येक प च वषधमा 
आवक्िक प्रक्तवेदन सक्मक्तमा पेस गनुधपछध ।  

 

७. आप्रवासी कामदार तथा क्तनका पक्रवारको अक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्त  
(Committee on Migrant Workers – CMW) 

आप्रवासी कामदार तथा क्तनका पक्रवारको अक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्तमा सम्बक्न्द्ित िेत्रका 
क्वज्ञहरूलाई क्नयुतत गरी बनाइरन्द्छ । यस महासक्न्द्िका पि भएका देशहरूले राज्य पि 
भएको पक्हलो वषधमा र त्यसपक्छ प्रत्येक पाँच वषधमा यस महासक्न्द्ि कायान्द्वयनसम्बन्द्िी 
प्रक्तवेदन तयार पारी बुझाउनुपछध । यस सक्मक्तले उतत प्रक्तवेदनको अध्ययन गरी भए 
गरेका कायधको समीिा र प्रत्येक देशलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव क्दने कायध गछध ।  



क्वशेष पक्रक्तथक्तमा जघन्द्य मानवअक्िकार उल्लंघनका घटनामा व्यक्ततगत उजुरी क्लने 
पक्न व्यवतथा छ । यस सक्मक्तको बैठक एक वषधमा दुई पटक जेनेभामा बतछ ।  

    

८. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्त  

यो अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्िको िारा ३४ बमोक्जम 
तथाक्पत सक्मक्त हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्तमा यस 
िेत्रमा कायधरत १८ जना अनुभवी क्वज्ञहरूलाई क्नयुतत गक्रन्द्छ । यसले पि राष्िले यस 
महासक्न्द्िलाई कसरी लागू गरेका छन् भन्ने अनुगमन गछध । पि राष्िहरूले महासक्न्द्िको 
अनुमोदन गरेको दुई वषधक्भत्रमा पक्हलो र त्यसपक्छ प्रत्येक चार वषधमा यस महासक्न्द्िको 
कायान्द्वयन सम्बन्द्िमा आवक्िक प्रक्तवेदन तयार गरी सक्मक्तमा बुझाउनुपछध । सक्मक्तल े
प्रक्तवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव क्दने कायध गछध ।    

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको जघन्द्य मानवअक्िकार उल्लंघनका घटनामा व्यक्ततगत 
उजुरी  पक्न क्लने व्यवतथा छ । यस सक्मक्तको सामान्द्यतया एक वषधमा दुई पटक जेनेभामा 
बैठक बतछ ।  

९. जबजधतती बपेत्ता पान ेकायधक्वरुर्द्को सक्मक्त (Committee on Enforced 

Disappearance – CED) 

महासक्न्द्िको िारा ३१ अनुसार तथापना भएको यस सक्मक्तमा १० जना सदतय रहने 
व्यवतथा छ  । सक्मक्तमा यस िते्रमा कायधरत अनुभवी क्वज्ञहरूलाई क्नयुतत गक्रन्द्छ । 
सक्मक्तले महासक्न्द्िका पि राष्िहरूले यस महासक्न्द्िलाई कसरी लागू गरेका छन् भन्ने 
अनुगमन गछध । पि राष्िहरूले यस महासक्न्द्िको अनुमोदनको दुई वषधक्भत्रमा पक्हलो 
प्रक्तवेदन र प्रत्येक चार वषधमा यस महासक्न्द्िको कायान्द्वयन सम्बन्द्िमा आवक्िक प्रक्तवेदन 
तयार गरी बुझाउनुपछध । सक्मक्तले प्रक्तवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव क्दने गछध ।   
सक्मक्तको बैठक सामान्द्यतया एक वषधमा दुई पटक जेनेभामा बतछ । 

 

 

 

 

 



गक्रबी र यसका संरचनात्मक कारणहरू 

        

                                                                           
पाँचौ क्दन 

एघारौ ँ —सत्र                                                               
समय : ४५ क्मनेट  

 

शीषधक : गक्रबी भनेको के हो ? 

 

िते्र : गक्रबीको अथध, यसका कारण र गक्रबी न्द्यूनीकरणका उपायहरू, 

 

रुक्च : एउटा गक्रब पक्रवारको क्चत्र देखाउने र किा कोठा छलर्ल गने ।  

आवश्यकता : गक्रबी एउटा प्रमुख समतया हो । यस समतयाको बारेमा जानकार हुनु 
आवश्यक छ । गैरसरकारी संतथाले पक्न गक्रबी क्नवारणका लाक्ग क्वक्भन्न कायधहरू गने 
गछधन् । तसथध यसबारेमा जानकार हुन आवश्यक छ ।    

 

उद्देश्य : सहभागीहरू गक्रबी बारेमा जानकार भई यसका कारणको बारेमा बताउन 
सतनेहुनेछन् ।  

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 गक्रबी भनेको के हो भनेर सहभागीहरूलाई सोध्ने । सहभागीको िारणा बुझ्ने । किा 
कोठामा छलर्ल चलाउने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवतथा तथा भोकको समतया बारेमा सहभागीलाई 
बताउन लगाउने । किा कोठा छलर्ल चलाउने ।  

 सहभागीलाई गक्रबीको बहुआयाक्मक असरका बारेमा बताउन  प्रेक्रत गने ।  



 गक्रबी के कारणले हुन्द्छ भनी सोध्ने । सहभागीको िारण बुझ्ने र आफूले प्रष्ट पाने । 
यसलाई हटाउन सक्कन्द्छ त ? भनी छलपल चलाउने ।  

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । सारांश प्रततुत गने ।  उद्देश्य 
जाँच्ने । 

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीहरूलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

गक्रबी र यसका सरंचनात्मक कारणहरू  

गक्रबीको पीडा भनेको ताप जततै हो जसलाई देख्न सक्कँदैन तर अनुभूक्त गनध सक्कन्द्छ । 
गक्रबीको पीडा थाहा पाउन यसलाई भोगेको हुनुपछध । गक्रब भएर बाँच्न क्ववश व्यक्तत 
तवाभाक्वकरूपमा सम्माक्नत जीवन यापन गने अवसरबाट वक्ञ्चत हुन्द्छ । त्यसैले गक्रब हुनु 
सम्माक्नत जीवन यापन गनध पाउने अक्िकारबाट पक्न वक्ञ्चत हुनु हो । अको शब्दमा भन्ने 
हो भने कुनै व्यक्तत तथा समुदायलाई राज्यका नीक्तद्वारा बक्हष्करण गक्रएमा गक्रबीको 
क्सजधना हुन्द्छ । गक्रब हुनुलाई आक्थधक दृक्ष्टकोणबाट मात्र हेक्रनु हुन्न । त्यसैले गक्रबीको 
पक्रभाषामा समयसापेि पक्रवतधन गक्रएको छ । अक्हले गक्रबीको पक्रभाषामा आक्थधक 
क्वपन्नताका साथै क्वक्भन्न क्वभेद तथा त्यसले ल्याएको सामाक्जक वक्ञ्चतीकरण तथा 
अक्िकार हननलाई समेत समेक्टएको छ ।   

 गक्रबी आर्ैँ  क्सक्जधत हुन्न । यसलाई क्सजधना गक्रन्द्छ । त्यसैले गक्रबी तवतः हुने वा 
व्यक्ततको भाग्यले क्नरुपण गने क्वषय पक्न होइन । शक्ततमा रहेका व्यक्तत, समाज, राक्ष्िय 
तथा अन्द्तराक्ष्िय संयन्द्त्रले क्नमाण गने नीक्तका कारण गक्रबी उत्पन्न हुनेगछध । यतता 
क्वभेदपूणध नीक्त क्नयमका कारण कुनै व्यक्तत तथा समुदाय बक्हष्करणमा परेका र्लतवरूप 
स्रोत सािनको पहँुचबाट वक्ञ्चत हुन्द्छन् र गक्रब हुन पुग्छन् । अकाथरीले यही क्वभेदका 
कारण स्रोत सािनमाक्थ हैकम जमाउँछन् र  शक्तत सम्पन्न बन्द्छन् । अक्न िनी तथा 
शाक्ततशाली कहलाइन्द्छन् ।  

गक्रबहरूलाई राज्य प्रदत्त हक अक्िकारबाट पक्न वक्ञ्चत गराई कमजोर बनाइएको हुन्द्छ । 
त्यसैले गक्रबी भनेको प्रकृक्त वा व्यक्ततका कारण नभई अरूद्वारा क्सक्जधत हुन्द्छ । त्यसैल े
यो मानव क्सक्जधत हो । मानवद्वारा क्सक्जधत अवतथालाई  पक्रवतधन गनध सक्कन्द्छ  । त्यसैले 
राज्यले चाहेमा गक्रबीलाई  क्नवारण गनधसतछ ।  

गक्रबी जक्टल, गक्तशील, बहुआयाक्मकरूपमा भइरहने चक्लरहने प्रक्क्रया हो जुन आक्थधक, 
राजनीक्तक र सामाक्जक अवतथामा देक्खन्द्छ । गक्रबी अजेय नभई समाजले बनाएको मानव 



क्नक्मधत संरचना, मूल्य र मान्द्यताले क्सजधना गरेको पक्रणाम हो । गक्रबीलाई पृष्ठपोषण गने 
मानव क्नक्मधत संरचना अन्द्याय र असमानतामा आिाक्रत छन् । यतता मानव क्नक्मधत अन्द्याय 
र असमानतामा आिाक्रत संरचना, मूल्य र मान्द्यताका कारण व्यक्तत, समुदाय, राज्य र 
संतथाहरूले क्वभेद, शक्ततहीन गने कायध, बक्हष्करण या पाखा पाने र शोषण गने कायध गद ै
सामाक्जक अन्द्यायलाई क्नरन्द्तरता क्दइरहेका छन् । गक्रबी र अन्द्यायको जड कारण 
असमान, अन्द्यायपूणध र शोषणयुतत  शक्तत सम्बन्द्ि हो । शक्ततहीनताको क्तथक्तले मानव 
अक्िकारको हनन क्तर डोयाउँछ । गक्रबी र अन्द्यायको संरचनात्मक कारणहरूले पक्रवार, 
समुदाय र राष्िको सीमालाई पार गछध र यसको जड कारण, लिण र असर देक्खने 
ठाउँभन्द्दा प्रायः बाक्हरको भूगोलमा हुन्द्छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गक्रबी 
के हो ? 

शारीक्रक 
अशततता 

भदेभाव बाट 
पीक्डत मानक्सक दक्ररता 

सामाक्जक 
कुसतंकार 
पीक्डत 

गाँस, 
बास, 
कपास
को 
अभाव स्रोत तथा सािनमा 

पहुचँ नपगु्न े

मानव अक्िकार 
बाट वक्ञ्चत क्वपन्नता कम आय 

अवसरबाट 
वक्ञ्चत 
हनुपुन े

अज्ञान 
अिमता 

जक्त गरपेक्न खान 
िौ िौ पन ेअवतथा 

परक्नभधता 

पहुचँमा कमी 



नेपालमा गक्रबी एक प्रमुख समतयाका रूपमा रहेको छ । नेपाल प्राकृक्तकरूपमा िनी भए 
पक्न क्कन गक्रब छ ? यसको गक्रबीका कारण के के हुन् ? 

 

हाम्रो समाज क्पतृसत्तात्मक सोचमा आिाक्रत छ । क्पतृसत्तात्मक भनेको पुरुषबादी 

क्चन्द्तनको प्रभुत्व हुनु हो । क्लंग (Sex) भनेको प्राकृक्तक हो भने लैंक्गक (Gender) क्वभेद 
सामाक्जक क्वषय हो । क्लंगको आिारमा समाजले क्नमाण गरेको मूल्य, मान्द्यता र प्रचलन 

हो लैंक्गक सबाल (Gender Issue) । यततो मूल्य, मान्द्यता र प्रचलन या त मक्हलालाई 
या त पुरुषलाई शोषण, उत्पीडन र क्वभेद गने प्रकारको छ । क्पतृसत्ता भनेको मक्हलालाई 
शोषण, उत्पीडन र क्वभेद गने र त्यही मूल्य, मान्द्यता र प्रचलनका आिारमा शासन गने 
क्वचार र प्रणाली हो । पुरुष प्रिान क्चन्द्तनको प्रभुत्व भए त्यहाँ मक्हलाहरू तवभावले नै 
अवसरको उपभोगबाट वक्ञ्चत हुन्द्छन् । अवसरको उपभोगबाट वक्ञ्चत भएपक्छ सीप तथा 
िमताको क्वकास पक्न हँुदैन । नेपालमा मक्हलाभन्द्दा पुरुषको सािरता बढी छ । 
मक्हलाभन्द्दा पुरुष बढी रोजगारमा छन् । त्यसैले मक्हलाले भन्द्दा पुरुषले स्रोत सािनको 
बढी उपभोग गरेका छन् । अकोतर्ध  मक्हलाले गने गरेका कामको उक्चत कदर गक्रँदैन । 
मक्हलाहरूको कामबाट राक्ष्िय अथधतन्द्त्रमा भएको योगदानको लेखाजोखा गने प्रणाली छैन 
। पक्रवारमा छोरालाई जक्त लगानी छोरीलाई गक्रन्न । मक्हलालाई हेने दृक्ष्टकोण र्रक 
हुनु, मक्हला  क्हंसाको चपेटामा पनुधजतता समतयाका कारण मक्हलाहरूलाई पछाक्ड 
पाक्रएको छ । क्यनै कारणले गदा पुरुषभन्द्दा मक्हला बढी गक्रब छन् । क्यनै भेदभावका 
कारणले पुरुष शक्तत सम्पन्न छन् भने मक्हलाहरू सामाक्जकरूपमा पछाक्ड पाक्रएका छन् । 
मक्हलाहरूले भोगेका यी समतयाहरू उनीहरूमाक्थ भएका क्वभेदका कारण क्सक्जधत भएका 
हुन् । त्यसैले सबै जागरुक भएर लागेमा यी समतयालाई हटाउन र मक्हलालाई गक्रबीबाट 
मुतत गनध सक्कन्द्छ । यसैगरी अन्द्य तह, वगध र समुदायलाई पक्न गक्रबीको खाडलबाट 
क्नकाल्न सक्कन्द्छ ।  

 

गक्रबीलाई हेने दृक्ष्टकोण व्यक्तत क्पच्छ ेर्रकर्रक पाइन्द्छ । र्रक दृक्ष्टकोणका कारण 
गक्रबी हटाउन र्रकर्रक उपायहरू अवलम्बन गने गक्रन्द्छ । सही दृक्ष्टकोण भएमा मात्र 
गक्रबीलाई क्नराकरण गनध सक्कन्द्छ । क्वततृत जानकारीको लाक्ग तलको ताक्लका हेनुधहोस् : 

 

 

 



दृक्ष्टकोण गक्रबीबार ेबझुाइ प्रतताक्वत रणनीक्त 
क्वकास 
कायधक्रमको 
प्रकृक्त 

कायधशलैी 
मलू्य मान्द्यता 

 

समाज यततै हो 

 

यथाक्तथक्तवादी 

-गक्रब हनुु 
पूवधजन्द्मको र्ल हो 

-गक्रबी भगवान 
प्रदत्त हो 

-सम्पक्त्त र सम्पन्नता 
पुण्यको र्ल हो ।  
गक्रबीलाई हटाउन 
सक्कँदनै । 

-सहायतामुखी कायध 
गनुधपछध । 

-पीडाबाट मुक्तत 
क्दलाउनुपछध 

-िनीहरूले परोपकारी 
भावनाल ेदान सेवा 

गनुधपछध 

-संसारमा िेर ैराम्रा 
तवभाव भएकाका 

गक्रबलाई सेवागन ेिनी 
माक्नस छन ् । 

-क्वतरण मुखी 

-कल्याणमुखी 

-माछा मारेर खान 
क्दन े

-सेवा प्रदान 

-संरिकत्व प्रदान 

-अक्वभावकत्व 

-जनताका लाक्ग 

-भाग्यवदी 

-हीनताबोि 

-नोकरशाही 

 

समाज क्ठकै छ, केही 
सुिार गनुधपछध 

 

सुिारवादी 

-गक्रबी पछाक्ड 
पनुधको प्रक्तर्ल हो 

-क्वज्ञान र प्रक्वक्िको 
प्रयोगको अिमता न ै

गक्रबी हो 

-क्शिामा कम पहुँच 
नै गक्रबी हो 

-भौक्तक पूवािारको 
कमी न ैगक्रबी हो 

-पक्श्चमा शैली 
पछ्याउन ुपछध 

-आिुक्नकीकरण गनुधपछध 

-वैदक्शक सहयोग 
अपक्रहायध छ 

-भौक्तक क्नमाण गनुधपछध 

-प्राक्वक्िक क्शिा देऊ 

-क्वकास माक्थबाट 
चुक्हँद ैआर्ैँ  तल आउँछ 

-सबै प्रकारका 
पक्रयोजना 

-नयाँ प्रक्वक्ि क्वततार 

-प्रक्वक्ि क्भत््रयाउन े

-वैदेक्शक पुँजी तथा 
क्वशेषज्ञ आयात 

-माछा मानध क्सकाउन े

-कायध दिता 

-व्यावसाक्यक 

-वैदेक्शक क्शिा 

-पक्रयोजना 
व्यवतथापन 
जनताद्वारा 

-अनुशासन 

-इमानदार 

-समपधण 

-त्याग 

-कडा पक्रश्रम 

 

समाज क्ठक छैन 
समग्र पक्रवतधन 
गनुधपछध 

 

पक्रवतधनकारी 

-गक्रबी ऐक्तहाक्सक 
तथा सरंचनागत 
प्रक्क्रयाद्वारा क्सक्जधत 

उपज हो 

-गक्रबी मानव 
क्सक्जधत हो 

-गक्रबी क्नयोक्जत 
तथा सरंचनागत 
काराणको उपज हो 

-गक्रबी मानव 
अक्िकार हननको 
प्रक्तर्ल हो 

-जनततरमा आन्द्दोलन, 
न्द्याय र मुक्तत 

-जनसंगठन क्नमाण 

-संगक्ठत रूपमा 
अक्िकारको माग 

-अक्हंसात्मक सामाक्जक 
आन्द्दोलन 

-सामुदाक्यक संगठन 

-राष्िव्यापी आन्द्दोलन 

-सबालमा आिाक्रत 
संगक्ठत अक्भयान 

-सबालको 
राजनीक्तकरण 

-सबालमा सगंक्ठत 

-सबालमा सगंक्ठत 
प्रक्क्रयामा जोड 

-जनसहभाक्गता 

-छलर्ल तथा संवाद 

-जन नेतृत्व क्वकास 

-शततीकरण 

-अक्िकारमा आिाक्रत 

-जनतासँग ै

-न्द्याय 

-समता 

-समानता 

-मुक्तत 

-सम्मान 

-समादर 

 



क्कक्सम कल्याण क्सप क्वकास सिुार मकु्तत 
आमलू 
पक्रवतधन 

गक्रबी र 
असमाहीकरणका 
कारण 

पछाक्ड 
पाक्रएकाहरूको 
क्नयन्द्त्रण बाक्हरको 
पक्रक्तथक्त र 
स्रोतको अभाव 

पछाक्ड पाक्रएकाहरू 
आर्ैँ मा क्नक्हत 
समतयाहरू 

उनीहरूको 
सहयोगका क्नक्म्त 
खडा गक्रएका 
प्रणालीमा क्नक्हत 
समतया 

स्रोत, ज्ञान र 
शक्ततमा पहुँच 
भएकै कारण केही 
समूहद्वारा गक्रएको 
सचेत शोषण 

संरचनागत तु्रक्टपूणध 
समाजमा 
अक्नवायधरूपले 
शोषण गराउँछ र 
िेरैलाई पछाक्ड पान े
काम गछध 

उदाहरणहरू भोकमरी, सुनामी, 
युर्द्, बाढी आक्द   

सीपको अभाव, 
आयमूलक 
अवसरको अभाव, 
अल्छीपना, बढ्दो 
जनसंख्या 

जनतवातथ सेवाहरू 
राम्ररी संचालन 
नहनु,ु गक्रबका 
क्नक्म्त खडा 
गक्रएका 
क्वद्यालयहरू सुचारु 
ढंगबाट संचालन 
नहनु,ु भ्रष्टाचार   

िनी व्यापारीबरा 
मूल्यमा क्नयन्द्त्रण, 
साहुमहाजनबाट सब ै
स्रोतमा क्नयन्द्त्रण 

 

सतता सामानहरू 
िेरै क्भत्रदा क्वत्तीय 
अक्तथरता, 

समिानका  लाक्ग 
प्रचक्लत पर्द्क्तका 
उदाहरण 

उनीहरूलाई माछा 
क्दन ु

उनीहरूलाई माछा 
मानध क्सकाउन ु  

नदीनाला सर्ा गरी 
माछा पाल्न 
क्सकाउन ु

माछा व्यवसायमा 
मोलमोलाइ गन े
सामकयध बढाउन ु

माछा व्यवसाय 
चलाउने तक्रकामा 
पक्रवतधन ल्याउन े

प्रत्यतु्तर गने राम्रो 
तक्रका 

मानवीय सहयोग, 
आपतक्वपत्मा परेका 
माक्नसलाई राहत 
क्दई सहयोग गनुध 

उनीहरूको 
असामकयधता लाई 
परातत गनध सहयोग 
गनुध तसथध आर्ैँ  
सिम हनु सहयोग 
गनुध   

प्रणालीलाई चुतत 
बनाउन ु

शोषकहरूलाई 
क्जत्न उनीहरूलाई 
सशतत पानुध 

संरचनाहरू 
पक्रवतधन हनुुपन े

 

      
उदाहरणहरू भोकमरी सहायता, 

क्वपक्त्त सहयोग, 
बाल सेवा सुक्विा 
आक्द 

िमता अक्भवृक्र्द् 
कायधक्रमहरू (क्शिा, 
सीपमूलक 
ताक्लमहरू आक्द) 

उनीहरूलाई कानुनी 
हकप्रक्त सचेत 
गराउन े
कायधक्रमहरू, 
प्रणालीलाई चुतत 
बनाउन ेआक्द 

सहकारी, िेड 
युक्नयनहरू खडा 
गन े

समाजमा क्वद्यमान 
शक्तत सम्बन्द्िहरूलाई 
पक्रवतधन गनुध 

कायध पर्द्क्त आवश्यकतामा आिाक्रत परोपकार  अक्िकारमा आिाक्रत न्द्याय 

पक्रवतधनका 
क्कक्समहरू 

समाजमा रहेका सहयोगी सयंन्द्त्रहरूलाई सुिार गनुध   शक्ततलाई पक्रवतधन गनुध 

प्रक्क्रयाका 
प्रकारहरू 

क्ववाद रक्हत प्रक्क्रयाहरू समाक्हत प्रक्क्रयाहरू 

मुख्य पात्र को हुन ् गक्रब तथा पछाक्ड पाक्रएकाकालाई सहयोग गन ेबगध 
गक्रब तथा पछाक्ड पाक्रएकाहरूल ेअगुवाइ 
गन े



अपाङ्गता भएका व्यक्तत 
 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू गक्रबीबाट बढी प्रभाक्वत भएका छन् । यसको मूल कारण 
उनीहरूलाई हेक्रने सामाक्जक दृक्ष्टकोण हो । राज्य, समाज र पक्रवारका क्वभेदकारी 
असमान नीक्त तथा व्यवहारका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ततले गक्रबीको थप भार सहनु 
परेको हो । यततै, अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरू राज्यको स्रोत, सािन तथ अवसरको 
उपभोगबाट पक्न वक्ञ्चत भएका छन् । राज्यको स्रोत, सािन तथा अवसरको उपभगोग गनध 
नपाए व्यक्ततको िमता क्वकास हुनपाउँदैन । र्लतवरूप ऊ गक्रब बन्न पुग्छ । 

नेपालमा बेरोजगारी क्वकाराल समतया बन्न पुगेको छ । त्यसमा पक्न अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरू समानुपाक्तकरूपमा बढी बेरोजगार छन् । अपांगता भएकामध्ये ९० प्रक्तशत 
व्यक्ततहरू बेरोजगार रहेको अनुमान छ ।  त्यसले गदा उनीहरू दैक्नक जीवनका सबै 
अवसर, सेवा र सुक्विाबाट वक्ञ्चत छन् । उदाहरणका लाक्ग सरकारी अतपतालबाट 
उपचार प्राप्त गदा होस् वा  क्वद्यालयमा क्शिा आजधन गने सबै अवसरबाट अपाङ्गता 
भएका बहुसंख्यक व्यक्ततहरू क्वमुख भएका छन् । र्लतः गक्रबीमा बाँच्न क्ववश छन् ।  

 

अपांगता भएका व्यक्ततलाई यतता अन्द्यायपणूध अवतथाबाट मुतत गने पक्हलो दाक्यत्व 
राज्यको हो । राज्यले यतता व्यक्ततका लाक्ग अवसरको क्सजधना गनुध राज्यपछध । यतता 
वगधप्रक्त लक्ित प्रभावकारी नीक्त क्नयम बनाएर कायान्द्वयन नगक्रएसम्म अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततको अवतथामा पक्रवतधन हँुदैन । राज्यलाई अपांगता भएका व्यक्ततका लाक्ग कायधक्रम 
तजुधमा र कायान्द्वयन गनध संगक्ठत र सामूक्हक दबाब क्दनुपछध । त्यसका लाक्ग सब ै
सरोकारवाला एक जुट हुनुपछध । अक्नमात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अवतथामा पक्रवतधन 
हुनसतछ ।  

 

 

 

 

 

 



बाह्रौ ँ— सत्र          

चौथो क्दन 

समय : १ :०० 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्तथक्त क्वश्लषेण  

 

 

शीषधक : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्तथक्त क्वश्लेषण  

 

िते्र : नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अवतथाका बारेमा जानकारी 

 

रुक्च : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवतथामा क्वशेषगरी रोजगारी, क्शिा र 
घरपक्रवारले हेने दृक्ष्टकोण बारेमा छलर्ल गरी सहभागीमा रुक्च जगाउने । 

 

आवश्यकता : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकार चक्रताथध गराउने अक्भयानका बारेमा 
जानकारी क्लन उनीहरूको यथाथध अवतथाका बारेमा पक्न थाहा पाउनु आवश्यक भएको 
हुनाले ।  

 

उद्देश्य : सहभागीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको  अवतथाको बारेमा जानकारी 
गराउने । 

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अवतथाका बारेमा सहभागीलाई सोध्ने । सब ै
सहभागीलाई पालैपालो उत्तर भन्न प्रेक्रत गने ।  

 क्वशेष गरेर मानव जीवनका नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक तथा 
सांतकृक्तक पाँचै िेत्रको क्तथक्त क्वश्लेषण गनध सहभागीहरूलाई दुई समूहमा 
क्वभाजन गरी समूहको आआफ्नो नेता छान्न लगाउने ।  

 पक्हलो समूहलाई नागक्रक तथा राजनीक्तक क्तथक्तको क्वश्लेषण गरी प्रततुत गनध 
लगाउने । 

 दोस्रो समूहलाई आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अवतथाको क्वश्लेषण गरी 
प्रततुत गनध लगाउने ।  

 समूह छलर्लका लाक्ग २५ क्मनेट र प्रत्येक समूहको प्रततुक्तको लाक्ग ७ –७ क्मनेट 
समय हुने जानकारी गराउने ।  

 समूहको प्रततुक्तपक्छ सहभागीको कुनै क्जज्ञासा भए सोध्न भन्ने ।  

 अनुसूचीमा क्दइएअनुसार सारांश बताउने, । 

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी — एघार 

 

नपेालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवतथा 

पक्रचय 

 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततले केही पक्न गनध सतदैनन् र उनीहरूलाई सबैले दया 
गनुधपछध भन्ने अन्द्िक्वश्वासले नेपाली समाजमा गाडेको छ । लगभग सामाक्जक मान्द्यताजततो 
बन्न पुगेको यस भ्रमलाई अझै हटाउन सक्कएको छैन । र्लतवरूप, अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरू आक्थधक, सामाक्जक, राजनीक्तक, भौक्तक, सातंकृक्तक, नागक्रकलगायतका 
अक्िकार प्रयोग गनधबाट वक्ञ्चत छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्वद्यमान 
अवतथालाई क्नम्नअनुसार क्वश्लेषण गनध सक्कन्द्छ ।  

 

तकयाङ्क 

 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको संख्या संसारभरमा ६ करोड ५० लाखभन्द्दा बढी छ । 
उनीहरूको पक्रवारका सदतयलाई जोड्दा यो संख्या कक्रब २ अबध जक्त पुग्छ । यसको 
तपष्ट अथध हो अपाङ्गतासँग प्रत्यि सम्बक्न्द्ितहरूको संख्या कक्रब दुई अबध अथात् कुल 
जनसंख्याको एक क्तहाइ हुन्द्छ । यही तकयांकलाई आिार मानेर नेपालमा कक्रब ३० लाख 
अपाङ्गता भएका व्यक्तत रहेको अनुमान गक्रन्द्छ । तर, नेपालक्भत्रैको तकयांकमा भने 
अपाङ्गताको भएका व्यक्ततको संख्या ०.४५ प्रक्तशतदेक्ख १० प्रक्तशतसम्म रहेका क्वक्भन्न 
अनुमानहरू गक्रएका छन् । राक्ष्िय योजना आयोगले सन् २००१ मा अपाङ्गताको अवतथा 
बारेमा गरेको अध्ययन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्तथक्त क्वश्लेषण प्रक्तवेदन’, २००१ मा 
कुल जनसंख्याको १.६३ प्रक्तशत अपाङ्गता भएका व्यक्तत छन् भन्ने उल्लेख गक्रएको छ । 
क्वसं २०५८ सालको जनगणनाअनुसार ०.४५ प्रक्तशत जनसंख्यामात्र अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको रहेको छ । अथात्, नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तकयाङ्कको 
क्वषय क्ववादग्रतत छ  र भरपदो तकयांकको अभाव छ । क्वसं २०६८ सालको राक्ष्िय 
जनगणनामा  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तकयाङ्क संकलन गनध पक्हलेभन्द्दा अपेिाकृत भरपदो 
उपाय अपनाइएको छ । त्यसबाट भरपदो तकयाङ्क आउने अपेिा राक्खएको छ । 



 

तवातकय 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकयको क्वषय पक्न महत्वपूणध सबाल हो । 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततको तवातकय र पुनतथापनाका िेत्रमा सरकारीभन्द्दा गैरसरकारी 
िेत्रबाट बढी योगदान भएको पाइन्द्छ । सरकारले संचालन गरेका तवातकय सेवासम्बन्द्िी 
कायधक्रममा अपाङ्गता पक्छ हुने तवातकयसम्बन्द्िी समतया र तवातकय पुनतथापनाका पिमा 
खासै ध्यान क्दइएको छैन । सरकारको क्र्तलो क्नयमन र व्यवतथापनका कारणले 
क्नःशुल्करूपमा प्राप्त हुनुपने तवातकय सेवा क्लन पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्तत पैसा क्तनध 
बाध्य हँुदै आएका छन् । अक्िकांश तवातकय सेवा काठमाडौंमा मात्रै केक्न्द्रत भएकाले पक्न 
अपांगता हुनेहरूको पहँुचमा छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तत तुलनात्मकरूपमा बढी गक्रब 
हुने भएकाले तवातकय र पुनतथापना सेवाका लाक्ग काठमाडौं आउन उनीहरूलाई थप 
कक्ठनाइ हुन्द्छ ।  

क्शिा 

 नेपालमा २०२० सालदेक्ख अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्शिा क्दन सुरू गक्रएको 
पाइन्द्छ । त्यसपक्छको कक्रब आिा शताब्दीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 
क्शिाको क्वकासका लाक्ग सरकारी र गैरसरकारी िेत्रबाट थुप्रै सकारात्मक कायध भएका 
छन् । दृक्ष्टक्वहीन र वौक्र्द्क (सुतत मनःक्तथक्त) अपाङ्गता भएका बालबाक्लकालाई स्रोत 
केन्द्रमार्ध त क्शिा क्दने र छात्रवृक्त्त तथा आवासीय क्शिाको सुक्विा उपलब्ि गराइएको छ 
। तर अपाङ्गता भएको व्यक्ततको अवतथाअनुसार क्शिा व्यावहाक्रक र अनुूल नहुनु र 
क्शिण संतथा पक्न अपाङ्गता मैत्री नभएकाले अपाङ्गता भएका बालबाक्लका तथा युवाको 
क्शिामा सहज पहँुच छैन । क्त्रभुवन क्वश्वक्वद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज 
गक्रँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको उच्च क्शिामा पहुँच झन् कक्ठन भएको छ ।  

रोजगार 

 नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई रोजगारमा पहँुच सहज बनाउने उद्देश्यले 
अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले काम र रोजगारमा समान अवसर तथा 
क्वशेष आरिणको व्यवतथा गरेको छ । यततै, क्नजामती सेवामा पक्न ५ प्रक्तशत रोजगारीको 
आरिण गक्रएको छ । राक्ष्िय योजना आयोगको ‘अपाङ्गताको क्तथक्त क्वश्लेषण प्रक्तवेदन, 
२००१’ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ततमध्ये ५ प्रक्तशतमात्र रोजगारमा छन् । हाल 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततले सरकारी सेवा, उद्योग कलकारखाना, होटल, गामेन्द्ट, जुत्ता 
कारखाना, कपडा क्सलाउने ठाउँ, क्शिक, गैरसरकारी िेत्रआक्दमा काम गरेका छन् ।  



 

सहायक सामग्री 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको सरोकारको अको क्वषय सहायक सामग्री सहज 
उपलब्ि नहुनु हो । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततले प्रयोग गने सहायक सामग्री 
सक्जलै पाउन सक्कँदैन । लामो समयसम्म काठमाडौंमा केक्न्द्रत सहायक सामग्री उत्पादन 
तथा क्वतरण गने केन्द्रहरू भखधरै काठमाडौंबाक्हर २ – ४ ठाउँमा तथापना भएका छन् । ती 
पक्न क्नजी तथा गैरसरकारी तवरबाट संचाक्लत भएको हँुदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 
आक्थधक र भौक्तक पहुँचबाक्हर छन्  ।  

अपाङ्गता भएका मक्हला 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको समुदायक्भत्रै अपाङ्गता भएका मक्हला र पुरुषबीचमा 
पक्न चको क्वभेद छ । अपाङ्गता भएका पुरुषका तुलनामा अपाङ्गता भएका मक्हलाले 
अवसर कम पाउनेगरेका छन् । अपाङ्गता भएका मक्हला रोजगारी २ प्रक्तशतभन्द्दा पक्न 
कम छ ।  

अपाङ्गता भएका बालबाक्लका 

  क्शिामन्द्त्रालयको पक्छल्लो तकयाङ्कअनुसार अपाङ्गता भएका बालबाक्लकामध्ये 
कक्रब ८० प्रक्तशत अझै पक्न क्वद्यालय गएका छैनन् । हाल संचालन भएका क्वद्यालयमा 
अपाङ्गता भएका सबै बालबाक्लकाको सहज पहँुच कायम हुनसकेको छैन ।  

राजनीक्तक अवतथा 

  अपाङ्गता भएका व्यक्ततको राजनीक्तक अवतथा दयनीय छ । दोस्रो 
जनआन्द्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको सक्क्रय सहभाक्गता उल्लेखनीय रहेको 
क्थयो तर संक्विान सभाको चुनावपश्चात व्यवतथाक्पका संसद्मा जम्मा २ जना अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूको प्रक्तक्नक्ित्व छ । पक्छल्ला क्दनमा राजनीक्तक दलहरूले अपाङ्गता 
भएका समुदायको राजनीक्तक सहभाक्गता बढाउन अपाङ्गता िेत्रमा भातृ संगठन पक्न 
गठन गरेका छन् । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तत राजनीक्तक क्नणधय प्रक्क्रयामा सहभागी 
हुने सम्भावना केही मात्रामा बढाउने देक्खन्द्छ । 

 

 

 



बाह्रौ ँ— सत्र 

चौथो क्दन 

समय : २:००  

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६   
 

शीषधक : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६   

 

िते्र : महासक्न्द्िको अविारणागत क्वकास र यसको अवतथाका बारेमा जानकारी 

 

रुक्च : महासक्न्द्ि अनुमोदन गनध नेपालमा भएका प्रयासहरूका बारेमा छलर्ल गरी 
सहभागीको रुक्च  बढाउने । 

 

आवश्यकता : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ नवीनतम 
मानव अक्िकारसम्बन्द्िी दततावेज भएकाले यस क्वषयमा सबै सरोकारवाला सुसूक्चत हुनु 
आवश्यक भएकाले । 

 

उद्देश्य : सहभागीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, 
२००६ को बारेमा जानकारी गराउनु र यसको महत्व तथा प्रयोगका सम्बन्द्िमा तपष्ट 
बनाउने । 

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   
 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ का बारेमा 
सहभागीहरूलाई सोध्ने । सबै सहभागीलाई पालैपालो उत्तर भन्न प्रेक्रत गने ।  

 यसलाई संयुतत राष्िसघंले कक्हले अनुमोदन गयो र नेपाल कक्हले पि राष्ि भयो 
भन्ने सहभागीलाई सोध्ने । यसको महत्व के छ भन्ने बारेमा छलर्ल चलाउने । 
क्वकासक्रमका बारेमा बताउने । 

 सहभागीलाई दुई समूहमा क्वभाजन गने र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको 
अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ समूहमा अध्ययनका लाक्ग क्दने ।  

 अध्ययनका लाक्ग समय ३० क्मनेट भएको जानकारी गराउने ।  

 सेतो पाटीमा िारा १ देक्ख ५० अंकमा लेख्ने । पक्हलो समूहको नेतालाई कुनै नम्बर 
छान्न लगाउने र उतत नम्बरलाई गोलो गने ।  

 उतत िारामा भएको अक्िकारलाई दोस्रो समूहको कुनै एक सहभागीलाई भन्न 
अनुरोि गने ।  

 सही उत्तर भनेमा उतत समूहले १ नम्बर पाउनेछ र गलत उत्तर क्दएमा समूह 
एकको सहभागीले उत्तर क्दने मौका पाउने छ ।  

 उत्तर सही वा गलत भएको क्नणधय गनध तीन जनाको क्नणायक मण्डल गठन गने । 
उतत समूहको क्नणधय अक्न्द्तम हुने जानकारी गराउने ।  

 प्रत्येक समूहले २५–२५ पल्ट नम्बर छानी अको समूहलाई सोध्न पाउनेछन् ।  

 खेलको अन्द्त्यमा सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग िन्द्यवाद क्दने र क्वजेता समूहलाई 
बिाई क्दने । 

 महासक्न्द्िको सारांश बताउने । कुनै क्जज्ञासा भए सोध्न भन्ने ।   

 

  

 

 



अनसुचूी बाह्र 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ र यसलाई 
कायान्द्वयन गरन् सरोकारवालाहरूको दाक्यत्व 

पक्रचय, 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार सम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ (सीआरपीडी)  
एतकाइसौं शताब्दीको नवीनतम मानव अक्िकार दततावेज हो । यो महासक्न्द्ि आउनुभन्द्दा 
अगाक्ड प्रमुख ८ वटा महासक्न्द्िलगायत अन्द्य क्वक्भन्न दततावेज राष्िसंघबाट पाक्रत भएका 
छन् । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको मानव अक्िकार प्रविधनका लाक्ग पक्न क्वक्भन्न 
क्नयम र घोषणापत्र जारी भएका छन् । तैपक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका अक्िकारको 
क्वषय ओझेलमा परेको हँुदा छुट्टै महासक्न्द्िको आवश्यकता भयो । त्यही कारणले यस 
महासक्न्द्ि पाक्रत गक्रएको हो । 

 

सीआरपीडी : क्नमाण ऐक्तहाक्सक क्वकासक्रम  

यो महासक्न्द्ि पाक्रत हुनुभन्द्दा अगाक्ड संयुतत राष्िसंघले अपाङ्गता र मानव अक्िकारको 
क्वषयलाई क्वक्भन्न समयमा क्वक्भन्न दततावेजमार्ध त् सम्बोिन गरेको क्थयो । ती 
दततावेजमध्ये सन् १९८२ मा संयुतत राष्िसंघीय महासभाले पाक्रत गरेको ‘अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूसँग सम्बक्न्द्ित क्वश्व कायधक्रम – १९८२’ पक्न एउटा हो । यस कायधक्रममा 
सबै देशले आफ्नो क्वकासको प्रक्क्रयाअनुसार राष्िका हरेक क्क्रयाकलापमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूको सहभाक्गता र पूणध समानता प्रवर्द्धन गनुधपनेमा जोड क्दइएको क्थयो । 
यसैगरी संयुतत राष्िसंघीय महासभाले सन् १९८३ देक्ख १९९२ सम्मको दशकलाई अपाङ्ग 
दशकका रूपमा घोषणा गयो । यस दशकमा आफ्ना सदतय राष्िहरूलाई क्वश्व कायध 
योजनामा उल्लेख भएको क्वषयहरूलाई पूणध कायान्द्वयनका लाक्ग प्रोत्साक्हत गरेको क्थयो ।  

सन् १९८६ मा क्तवडेनको तटकहोममा आयोक्जत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्वश्व 
कायधक्रम, १९८२ को कायान्द्वयनको पक्हलो प्रमुख अन्द्तराक्ष्िय समीिाका क्रममा उतत 
कायधक्रमका सहभागीले अपांगता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि पाक्रत 
गराउन त्यसको मतयौदा तयार गनध क्सर्ारीस गयो । तर नागक्रक समाजले क्नकै ठूलो 
प्रयास गदा पक्न महासक्न्द्ि मतयौदाको प्रततावले नयाँ सक्न्द्िका लाक्ग छलर्ल गने मान्द्यता 
पाउन आवश्यक मत प्राप्त हुन सकेन । त्यसपक्छ सन् १९९१ मा संयुतत राष्िसंघीय 
महासभाले एमआई क्सद्वान्द्तका नामले पक्रक्चत मानक्सक क्वक्िप्तता भएका व्यक्ततहरूको 



संरिण तथा मानक्सक तवातकय उपचार सुिारसम्बन्द्िी क्सर्द्ान्द्त अंगीकार गयो । सन् १९९३ 
मा संयुतत राष्िसंघले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवसर समानीकरणसम्बन्द्िी 
प्रामाक्णक क्नयमहरू पाक्रत गयो । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूबीच हुने 
असमानतालाई पक्न सम्बोिन गरी मक्हला र पुरुषबीच समानता र समान अक्िकारको 
प्राविान उल्लेख भएको छ । 

माक्थ उल्लेक्खत घोषणापत्र, क्नयमहरूलाई कक्तपय राष्िले पूणधरूपमा पालना गरे भने 
कक्तपयले आंक्शकरूपमा पालना गरे । बहुसंख्यक राष्िले यी क्नयमप्रक्त खासै ध्यान 
क्दएनन् । क्कनभने यी क्नयमहरू बाध्यात्मक क्थएनन् । संयुतत राष्िसंघका सदतय 
राष्िहरूले यी क्नयमहरू कायान्द्वयन नगरे क्तनलाई उत्तरदायी बनाउन सक्कने प्राविान 
क्यनमा क्थएन । यही कारणले संसारभर नै  अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि क्नमाण 
गनुधपने आवाज उक्ठरह्यो । यही मागबाट उत्पन्न दबाबपक्छ संयुतत राष्िसंघले महासक्न्द्ि 
तयार गरी पाक्रत गरेको हो ।  

महासक्न्द्िका प्रमखु क्वकास क्रमसगँ सम्बक्न्द्ित दततावेजहरू 
 मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र । 

 आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय अनुबन्द्ि । 

 नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय अनुबन्द्ि । 

 मानव अक्िकार तथा अपाङ्गतासँग क्वशेष सरोकार राख्ने संयुतत राष्िसंघ र 
अन्द्तराक्ष्िय श्रम संगठन (आईएलओ) का दततावेजहरू । 

 वौक्र्द्क अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणा, १९७१ । 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणा, १९७५ । 

 अपाङ्गहरूको कामसँग सम्बक्न्द्ित क्वश्व कायधक्रम, १९८२ । 

 अपाङ्गताका िेत्रमा मानव संसािनसम्बन्द्िी कामका लाक्ग ताक्लम क्नदेक्शका, १९९० 
। 

 मानक्सक क्वक्िप्तता भएका व्यक्ततको संरिण तथा मानक्सक तवातकय हेरचाहका 
क्सर्द्ान्द्त, १९९१ 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवसर समानीकरणका लाक्ग प्रमाक्णक क्नयमहरू, 
१९९३ । 



 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि तयार गदा 
यसको क्वकास क्रमका केही महत्वपूणध तकय 

 क्डसेम्बर २००१ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको मानव अक्िकार तथा 
आत्मक्नणधयको अक्िकार संरिण र सम्वद्रवन गनध महासक्न्द्िको मतयौदा तयार गने 
मेक्तसको सरकारको प्रतताव तवीकृत भई तदथध सक्मक्त गठन । 

 अगतट २००२ मा तदथध सक्मक्तको पक्हलो बैठक । यस बैठकले सम्भाक्वत नयाँ 
महासक्न्द्िको आिारभूत कारण र त्यसमा नागक्रक समाजको सहभाक्गताको 
प्रक्क्रयाका बारेमा सुझाव आह्वान गयो । 

 २५ अगतट २००६ मा तदथध सक्मक्तको आठौं बैठकमा ऐक्च्छक आलेखसक्हतको 
महासक्न्द्िको मतयौदा पाक्रत गक्रयो । 

 १३ क्डसेम्बर २००६ मा संयुतत राष्िसंघको महासभाद्वारा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि र ऐक्च्छक आलेख सवधसम्मक्तबाट पाक्रत । 

 ३० माचध २००७ मा महासक्न्द्ि र ऐक्च्छक आलेख संयुतत राष्िसघंको मुख्यालय 
न्द्युयोकध मा हततािरका लाक्ग खुला । 

 

                                         

  

महासक्न्द्िमा के छ ? 

महासक्न्द्िमा ५० वटा र ऐक्च्छक आलेखमा १८ वटा िारा छन् । 

 

महासक्न्द्ि क्नमाण गनुधको उद्दशे्य र औक्चत्य 

यसअक्घ  पाक्रत मानव अक्िकारसम्बन्द्िी कुनै पक्न दततावेजले अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको अक्िकार चक्रताथध गराउन गनध नसकेकाले नयाँ महासक्न्द्ि तजुधमा गनुध परेको 
हो । 

 



महासक्न्द्िमा भएका क्वषयवततकुो सकं्िप्त जानकारी 

यस महासक्न्द्िको पूणध पाठ www.dhrcnepal.org.np मा हेनध सक्कनेछ । 

 

यस महासक्न्द्ि नपेालको काननु सरह कसरी मान्द्यता प्राप्त गछध । 

नेपालको सक्न्द्ि ऐनमा राज्य पि भएका अन्द्तराक्ष्िय कानुन ऐनसरह मान्द्य हुने उल्लेख 
गक्रएको छ । कुनै अन्द्तराक्ष्िय सक्न्द्िको नेपाली अनुवाद बाक्झएको अवतथामा सक्न्द्िमा 
उल्लेख गक्रएको भाषालाई नै मान्द्यता क्दई व्यवहारमा लागू गक्रनेछ भन्ने पक्न उल्लखे 
गक्रएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेपक्छ यस महासक्न्द्िले पक्न नेपालमा कानुनसरह 
मान्द्यता प्राप्त गरेको छ । 

 

महासक्न्द्ि कायान्द्वयन गनध राज्यको दाक्यत्व 

 महासक्न्द्िअनुरूप अपांगता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी सक्मक्त क्नमाण गने । 

 महासक्न्द्िसँग बाक्झएका कानुन संशोिन वा खारेज गरी समयअनुूल पक्रवतधन गदै 
लैजाने । 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको आक्थधक, सामाक्जक, सातंकृक्तक, राजनीक्तक र 
नागक्रक अक्िकार संरिण र प्रविधनात्मक क्क्रयाकलाप संचालन गने । 

 महासक्न्द्ि कायान्द्वयन गनध अपाङ्गता  भएका व्यक्ततहरूको संगठनसँग सहकायध गने 
। 

 सरकारका मातहत क्नकायले महासक्न्द्ि कायान्द्वयन गने गरी नीक्त तथा कायधक्रम 
संचालन गरे नगरेको अनुगमन र क्नदेशन गने । 

 महासक्न्द्िको समीिा गरी कायान्द्वयनको अवतथा बारेमा प्रक्तवेदन तयार गने । 

 

 

 

 



 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका सघंसतंथा वा नागक्रक समाजको दाक्यत्व 

 

 महासक्न्द्िका बारेमा जनचेतना जगाउने । 

 सरकारले महासक्न्द्ि कायान्द्वयन गरे नगरेको अनुगमन गने । 

 महासक्न्द्ि कायान्द्वयन गनध सरकारलाई सघाउने । 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ को सकं्िप्त 
जानकारी 

िारा १ : उद्देश्य 

प्रततुत महासक्न्द्िको उद्देश्य अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ततका लाक्ग सम्पूणध मानव 
अक्िकार तथा आिारभूत (मौक्लक) तवतन्द्त्रतालाई प्रविधन, संरिण एवं सुक्नक्श्चत 
गनुध हो । 

िारा २ : पक्रभाषा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तत भन्नाले दीघधकालीन अशततताद्वारा क्सक्जधत शारीक्रक, 
मानक्सक वौक्र्द्क वा इन्द्रीय सम्बन्द्िी कमजोरीहरू तथा क्तनका क्वक्भन्न अवरोिको 
कारणले समाजमा अन्द्य व्यक्तत सरह समान आिारमा पूणध र प्रभावकारी ढङ्गमा 
सहभागी हुन बािा भएको व्यक्ततसमेतलाई जनाउँछ । 

महासक्न्द्िको यस िारामा केही शब्दहरूको प्रयोग गक्रएको छ जसमा समावेश 
भएका शब्दहरू – पक्रभाषा, अपाङ्गताका आिारमा हुने क्वभेद, उपयुतत अनुूलता 
र सवधमान्द्यसंरचना हुन् । 

िारा ३ : सामान्द्य क्सर्द्ान्द्तहरू 

यो महासक्न्द्ि मयादाको सम्मान, गैरभेदभाव, सहभाक्गता र समावेशीकरण, क्भन्नताको 
मयादा, अवसरका समानता, पहँुच, पुरुष र मक्हलाबीच समानता, र बालबाक्लकाको 
सम्मानजतता क्सर्द्ान्द्तहरूमा आिाक्रत छ ।  

िारा ४ : सामान्द्य दाक्यत्वहरू  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग क्बना कुनै भेदभाव सबै मानवअक्िकार एवं 
आिारभूत तवतन्द्त्रताको पूणधबोिलाई सुक्नक्श्चत एवं संविधन गनध अपाङ्गता भएका 



व्यक्ततहरूको सक्क्रय सहभाक्गताका साथ राष्िहरूले एउटा मापदण्डको दायरा 
बनाउनु पछध  ।  

िारा ५ : समानता र गरैभदेभाव  

कानुनको अगाक्ड तथा अन्द्तगधत सबै व्यक्ततहरू समान छन् । सबै व्यक्ततहरू क्बना 
कुनै भेदभाव कानुनको समान संरिण र सुक्विाको हकदार छन् ।  

िारा ६ : अपाङ्गता भएका मक्हला  

अपाङ्गता भएका मक्हला तथा बाक्लकाहरूले क्वक्वि भेदभावको अनुभव गछधन् । 
अपाङ्गता भएका मक्हलाहरूले महासक्न्द्िमा उल्लेख गक्रएका सबै अक्िकार र 
तवतन्द्त्रताको पूणधरूपले उपभोग गनध पाउने व्यवतथाका लाक्ग राष्िहरूले उक्चत 
मापदण्डको अवलम्बन गनेछन् ।  

िारा ७ : अपाङ्गता भएका बालबाक्लका 

अन्द्य बालबाक्लका सरह अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाका लाक्ग पक्न सबै मानव 
अक्िकारहरू समान हुन्द्छन् । अपाङ्गता भएका बालबाक्लकासँग सम्बक्न्द्ित सबै काम 
कारबाहीमा बालबाक्लकाको सवोत्तम क्हत नै प्राथक्मक क्वषय हुनेछन् । अपाङ्गता 
भएका बालबाक्लकासँग उनीहरूलाई प्रभाव पाने सबै क्वषयहरूमा आफ्नो िारणा 
व्यतत गने अक्िकार छ । 

िारा ८ : सचंतेना अक्भवृक्र्द्  

राष्िहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारको संचेतना, सामकयध र 
योगदानको अक्भवृक्र्द् गनुधपछध । अपाङ्गतासगँ सम्बक्न्द्ित रुढीवादी िारणा एवं 
पूवाग्रहहरूलाई राष्िले अक्भयान, क्शिा, सञ्चार एवं संचेतना अक्भवृक्र्द् 
कायधक्रममार्ध त क्नरुत्साक्हत गनुधपछध ।  

िारा ९ : पहुँच 

सवधसािारणलाई प्राप्त समाजका सम्पूणध पिहरूमा समान आिारमा सहभागी हुन, 
भौक्तक वातावरण, यातायात, सूचना तथा सञ्चार र अन्द्य सुक्विा तथा सेवाहरू 
लगायतका क्वषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार हुनेछ ।  

 

 

 



िारा १० : जीवनको अक्िकार  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग जीवनको अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततले अरू सरह समान आिारमा यस अक्िकारको प्रभावकारी ढङ्गले उपभोग 
गनध पाउनेसुक्नक्श्चत गनध राष्िहरूले सम्पूणध आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गनुधपछध ।  

िारा ११ : जोक्खमका अवतथा तथा मानवीय सङ्कटहरू  

राष्िले सशतत्र द्वन्द्द्व, मानवीय सङ्कट तथा प्राकृक्तक प्रकोपलगायतका जोक्खमका 
अवतथाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको संरिण र सुरिा सुक्नक्श्चत गनध 
सम्पूणध आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गनेछन् ।  

िारा १२ : कानुनको अगाक्ड समान मान्द्यता  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई कानुनको अगाक्ड व्यक्ततका रूपमा मान्द्यता पाउने 
अक्िकार छ । अन्द्य व्यक्ततहरू सरह समान आिारमा जीवनका सबै पिहरूमा 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको कानुनी हैक्सयत हुन्द्छ । राष्िहरूले अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूको सहयोगको लाक्ग उक्चत मापदण्डहरू अवलम्बन गनुधपछध जसल े
गदा उनीहरूले आफ्नो कानुनी हैक्सयतको प्रभावकारीरूपले अभ्यास गनध सतनेछन् ।  

िारा १३ : न्द्यायमा पहुचँ  

उक्चत सहयोगको प्रबन्द्ि सक्हत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको न्द्यायमा प्रभावकारी 
पहँुचको अक्िकार अन्द्य व्यक्तत सरह समान आिारमा हुने छ । 

िारा १४ : व्यक्ततको तवतन्द्त्रता तथा सरुिा  

अन्द्य व्यक्तत सरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई तवतन्द्त्रता र 
सुरिाको अक्िकार हुनेछ । अपाङ्गता हुनुलाई नै तवतन्द्त्रताबाट वक्ञ्चत गराउने 
आिार मान्न सक्कने छैन ।  

िारा १५ : यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट तवतन्द्त्रता  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई यातना वा क्रुर, अपमानजनक व्यवहार वा 
सजायबाट तवतन्द्त्र हुने अक्िकार छ । खासगरी कसैलाई पक्न क्नजको तवतन्द्त्र 
सहमक्तक्बना क्चक्कत्सकीय वा वैज्ञाक्नक प्रयोग भोग्न लगाइने छैन ।  

िारा १६ : शोषण, क्हसंा र दुवयधवहारबाट तवतन्द्त्रता 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई घरक्भत्र र बाक्हर दुवै ठाउँमा लैक्ङ्गकलगायत आिारमा 
हुने सबै प्रकारका शोषण, क्हंसा र दुवयधवहारबाट संरक्ित हुने अक्िकार छ ।  



िारा १७ : व्यक्ततको इमानदारीको सरंिण गन े 

अन्द्य व्यक्ततहरूसरह समान आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई शारीक्रक र 
मानक्सक इमानदारीको सम्मानको अक्िकार छ ।  

िारा १८ : आवतजावत र राक्ष्ियतासम्बन्द्िी तवतन्द्त्रता 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई राक्ष्ियता पाउने अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका 
बालबाक्लकाले नाम पाउने अक्िकार, उनीहरूको बाबुआमाको पक्हचान गने र 
क्नजहरूबाट तयाहारसुसार पाउने अक्िकार हुनेछ ।  

िारा १९ : तवतन्द्त्र भएर जीउन ेर समदुायमा समाक्हत हुन े 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई समुदायमा तवतन्द्त्र भएर बाँच्ने अक्िकार छ । 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई कहाँ र कोसँग बतने भन्ने कुरा रोज्न पाउने 
अवसरलाई आवश्यक सहयोगसक्हत राष्िले सुक्नक्श्चत गनुधपछध ।  

िारा २० : वयैक्ततक गक्तशीलता  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततले चाहेको तक्रका र समयमा िान्नसतने खचधमा क्नजहरूको 
वैयक्ततक गक्तशीलतालाई सुक्नक्श्चत गनध राष्िहरूले प्रभावकारी एवं उक्चत 
मापदण्डहरू अवलम्बन गनुधपछध । अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई गुणततरीय 
गक्तशीलताको सेवा, उपकरण, सहयोगात्मक प्रक्वक्ि, अरू व्यक्ततहरूबाट पाउने 
सरसहयोग र मध्यतथ सेवाको अक्िकार छ ।  

िारा २१ : अक्भव्यक्तत र क्वचारको तवतन्द्त्रता, एव ंसूचनाको पहुँच  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई अक्भव्यक्ततको अक्िकार हुनेछ र साथै, पहँुच योग्य 
सािन, ढाँचा र प्रक्वक्ि, साङ्केक्तक भाषा, िेल प्रविधनात्मक तथा वैकक्ल्पक सञ्चार, 
जनसञ्चार र अन्द्य कुनै पहँुच योग्य सञ्चारका माध्यमलगायतका सािनमार्ध त् 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सूचना र क्वचारको आदानप्रदान गने 
तवतन्द्त्रतासक्हत अक्भव्यक्ततको तवतन्द्त्रता हुने छ । 

िारा २२ : गोपनीयताको सम्मान 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको गोपनीयताको हक, व्यक्ततगत सूचना एवं उनीहरूको तवातकय 
सम्बन्द्िी सूचनासक्हत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू बारेको सूचना संरक्ित गक्रनुपछध । 

 

 



िारा २३ : घरपक्रवारको सम्मान 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्ववाह गने र घरजम गने अक्िकार छ । हेरक्वचार 
गनधका लाक्ग नक्जकका पक्रवार नसतने वा नभएको अवतथामा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततका छोराछोरी हुकाउन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ततका छोराछोरीलाई 
वैकक्ल्पक हेरचाहका लाक्ग राष्िले प्रभावकारी एवं उक्चत सेवा उपलब्ि गराउनुपछध 
। 

िारा २४ : क्शिा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्बना कुनै भेदभाव क्शिाको अक्िकार छ । आफू 
बसेको समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई समावेशी, ततरीय र क्नःशुल्क 
प्राथक्मक तथा माध्यक्मक क्शिाको पहँुच राष्िले सुक्नक्श्चत गनुधपछध । उनीहरूको 
प्राक्ज्ञक एवं सामाक्जक क्वकास र उन्नयनको लाक्ग राष्िले मनाक्सब प्रबन्द्ि एवं 
व्यक्ततगत सहयोग उपलब्ि गराउनु पछध । 

िारा २५ : तवातकय 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्बनाकुनै भेदभाव उपलब्ि हुने / प्राप्त गनधसक्कने 
ततरीय तवातकयको अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततले क्नजहरूको समुदायका 
सवधसािारणलाई प्राप्त गुणात्मक, ततरीय र समान ततरको तवातकय उपचार सेवा 
पाउने सुक्नक्श्चत गनध लैक्ङ्गकरूपले संवेदनशील मापदण्डलगायत सम्पूणध उक्चत 
मापदण्डहरूको अवलम्बन राष्िले गनुधपछध । 

िारा २६ : तथापना एव ंपनुःतथापना 

तथाक्पत गने वा पुनःतथाक्पत गने सेवा र गोष्ठीजतता कायधक्रमहरूको व्यवतथा र 
प्रबन्द्िमार्ध त अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले अक्िकतम िमता, आत्मक्नभधरता र 
सहभाक्गता क्वकास गनध, प्राप्त गनध एवं कायम गनध क्नजहरूलाई सिम गराउन 
राष्िले प्रभावकारी एवं उक्चत मापदण्डहरूको अवलम्बन गनुधपछध । 

िारा २७ : काम रोजगारी  

खुला, समावेशी र पहँुच योग्य वातावरणमा काम गनध अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूलाई अक्िकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग रोजगारीका 
अवसर र पेसागत जीवनको उत्थानको प्रविधन गनध राष्िले उपयुतत कदम चाल्नुपछध 
। 

 



िारा २८ : बाँच्नको लाक्ग पयाप्त ततर एव ंसामाक्जक सरुिा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई खाना, पानी, लत्ताकपडा, घरबासलगायत ततरीय 
जीवन यापन गने तथा गक्रबी न्द्यूनीकरण र सावधजक्नक आवास कायधक्रमलगायत 
प्रभावकारी सामाक्जक सुरिा पाउने अक्िकार छ । 

िारा २९ : राजनीक्तक एव ंसावधजक्नक जीवनमा सहभाक्गता 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई राजनीक्त र सावधजक्नक कारोबार र मामलामा 
सहभागी हुने र साथै मत क्दने एवं क्नवाक्चत हुने अक्िकार छ । 

िारा ३१ : सांतकृक्तक जीवन, मनोरञ्जन, फुसधद एव ंखलेकुदमा सहभाक्गता 

अन्द्य व्यक्तत सरह अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सांतकृक्तक सामग्री, प्रदशधन एवं 
सेवा र मनोरञ्जनात्मक, फुसधक्दला क्िmयाकलाप र खेलकुदमा पहँुचलगायत 
सांतकृक्तक जीवनमा भाग क्लन पाउने अक्िकार छ । 

िारा ३१ : तकयाङ्क तथा तकयाङ्क सङ्कलन 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्िmयाशील सहभाक्गतासक्हत अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको तकयाङ्कका बारेमा राष्िले सूचना संकलन गनुधपछध जसबाट 
उनीहरूले आफूले भोगेका अप्ठ्याराहरूलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नेछन् र महासक्न्द्िका 
अक्िकारलाई चक्रताथध गनध सतनेछन् । 

िारा ३२ – ५१ 

िारा ३२ – ५१ ले महासक्न्द्िले अनुबक्न्द्ित राष्िले यस महासक्न्द्िलाई कसरी पूणध 
प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने क्वषयमा व्याख्या गछधन् । कुन ढङ्गले राष्िहरूले 
सक्न्द्िलाई प्रभावकारी बनाएका छन् भन्ने कुरा संयुतत राष्ि सङ्घको अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार सम्बन्द्िी सक्मक्तलाई राष्िले प्रक्तवेदन क्दनुपने 
दाक्यत्वका क्वषयमा पक्न उतत िाराहरूले व्याख्या गछधन् । 

 

यस महासक्न्द्ि राज्य पि भएपक्छ अपाङ्गता भएका व्यक्ततका हकमा बाक्झएका र 
क्वभेदकारी कानुनहरू संशोिन वा खारेज गनुधपने हुन्द्छ भने आवश्यकताअनुसार नयाँ 
कानुन क्नमामाण गनुधपने हुन्द्छ ।   

 

 



बाह्रौ –सत्र 

चौथो क्दन 

समय : १ : ३०  

अपाङ्गता अक्िकारमा अन्द्तराक्ष्िय क्वकासक्रम 

 

शीषधक : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार आन्द्दोलनको अन्द्तराक्ष्िय क्वकासक्रम । 

 

िते्र :  अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी अक्भयानको क्वकासक्रम 

 

रुक्च :  सहभागीहरूसँग अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी आन्द्दोलनको 
क्वकासक्रमका रोचक प्रसंगबारे छलर्ल गरी ताक्लमका क्वषयमा सहभागीको रुक्च जगाउने 
।  

 

आवश्यकता : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी अक्भयानका क्वषयमा जान्न 
अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय आन्द्दोलनको क्वकासक्रमको जानकारी हुनु 
आवश्यक भएकाले । 

 

उद्देश्यः अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय क्वकासक्रमको जानकार भई 
क्वकासक्रमका तीन अविारणको बारेमा बताउने सतनेछन् । 

 

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   

 तपाईको गाउँ टोलमा अपाङ्गता भएका कक्त व्यक्ततहरू बतछन् भनी सोध्ने ।  

 त्यततै क्जल्लामा कक्त छन् र नेपालमा कक्त छन् भनी प्रश्न गने ।  

 क्वश्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तत कक्त होलान् भनी छलर्ल गने । अनुसूचीमा 
उल्लेख भएअनुसार बताउने । एकताबर्द् भएमा के यो समुदाय ठूलो शक्तत हुन 
सतदैन भनी छलर्ल चलाउने ।  

 उनीहरूको अवतथाको बारेमा बताउने । यतता अवतथामा सुिार गनध के के प्रयत्न 
भएका छन् भनी सोध्ने र बताउने ।  

 अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसारका क्वकासक्रमका बारेमा बताउने । 

 क्वकासक्रमका तीन वटा अविारणाको बारेमा तीन समूह बनाई अक्भनय गनध 
लगाउने ।  

 अनुसूचीमा क्दए अनुसार सारांश बताउने । 

 उद्देश्य पूरा भए नभएको प्रश्न सोिी जाच्ने । यो पर्द्क्त कततो लाग्यो ? 
व्यवहारमा कसरी उतानध सक्कन्द्छ भनी छलर्ल चलाउने । 

 सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग िन्द्यवाद क्दने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी  

बाह्रौं सत्र 

अपाङ्गता अक्िकार आन्द्दोलनको अन्द्तराक्ष्िय क्वकासक्रम 
पक्रचय 

 

 क्वश्वमा ६ करोड ५० लाखभन्द्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तत छन् । यस 
तकयाङ्कमा उनीहरूको पक्रवारका सदतयको संख्या पक्न जोड्ने हो भने झन्द्डै २ अबध 
माक्नस प्रत्यिरूपमा अपाङ्गतासँग सम्बक्न्द्ित देक्खन्द्छन् । अक्हले पक्न संसारका सबै िेत्र र 
मुलुकमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले आफ्ना मौक्लक हक अक्िकार प्राप्त र उपभोग गनध 
सकेका छैनन् । अपाङ्गता भएको व्यक्ततले केही पक्न गनधसतदैन, अिम हुन्द्छ, अरूको 
सहारामा बाँच्ने  वगध हो भन्ने समाजमा रहेको भ्रमले गदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले 
अन्द्य नागक्रकसरह समान हक प्राप्त गनध नसकेका हुन् । मानव क्नक्मधत भौक्तक संरचना 
अपाङ्गता मैत्री नहँुदा सावधजक्नक सेवा र सुक्विा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पहँुचबाक्हर 
रहेका छन् ।  

 

क्वश्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवतथा 
 

एतकाइसौ शताब्दीमा पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अवतथामा खासै पक्रवतधन 
आउनसकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्वश्व मानक्चत्रमा सबैभन्द्दा बढी पछाक्ड 
पाक्रएको समुदायका रूपमा क्लने गक्रन्द्छ । संख्यात्मक रूपमा यो अत्यन्द्तै डरलाग्दो 
अवतथा देक्खन्द्छ । संसारमा सबैभन्द्दा चको गक्रबीमा जीउन बाध्य हुनेहरूमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्तत नै पछधन् । क्वकासोन्द्मुख मुलुकहरूमा अपाङ्गता भएका ९८.५ प्रक्तशत 
बालबाक्लका क्वद्यालय जाँदैनन् । संसारभरका सडक बालबाक्लकामा ३० प्रक्तशत 
अपाङ्गता भएका बालबाक्लका छन् । अपाङ्गता भएका प्रौढहरूको सािरता ३ 
प्रक्तशतभन्द्दा पक्न कम छ र केही देशमा अपाङ्गता भएका मक्हलाहरूको सािरता १ 
प्रक्तशतभन्द्दा पक्न थोरै छ । यस तकयाङ्कले के देखाउँछ भने जहाँ गक्रबी छ त्यहीँ ँ बढी 
माक्नसमा अपाङ्गता हुन्द्छ र जहाँ अपाङ्गता भएका माक्नस छन् त्यहाँ िेरै गक्रबी हुन्द्छ । 

 



अपाङ्गता भएका व्यक्ततका लाक्ग काम गन ेअविारणा 
 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकार आन्द्दोलनको इक्तहास कक्रब दुई शताब्दी पुरानो छ 
। यस अवक्िका क्वक्भन्न कालखण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततका क्वषयलाई क्वक्भन्न 
दृक्ष्टकोणबाट हेने र सोहीअनुरूप व्यवहार गने गक्रयो । यसलाई कक्हले क्वकासको 
अविारणामा, कक्हले उपचारात्मक अविारणामा, कक्हले समावेशी क्वकासका रूपमा, कक्हले 
अक्िकारका रूपमा गरी क्वक्भन्न अविारणाबाट हेक्रयो । यी अविारणामा पक्न लामो 
समयसम्म अपाङ्गताको सबाललाई उपकारको दृक्ष्टकोणमा आिाक्रत अविारणाबाट 
९ऋजबचष्तथ द्यबकभम ब्उउचयबअज० सेवा प्रदान गक्रयो । यस क्कक्समको अविारणाले 
गदा लामो समयसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई घर, पक्रवार र समुदायबाट अलग 
बनायो । क्कनभने यस अविारणामा अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई कुनै तथानमा राखी 
औषक्ि उपचार गने क्शिा क्दइन्द्कयो । यस अविारणाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 
क्दनचयामा केही सुक्विा भए पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको जीवनमा पक्रवतधन 
आउनसकेन । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तत र अपाङ्गता भएका व्यक्ततका सबालमा काम गने समाजसेवी 
तथा तवयंसेवीहरूबाट अपाङ्गतालाई क्वकासको सबालसँग जोड्नुपछध भन्ने आग्रह अगाक्ड 
साक्रयो । अपाङ्गता कुनै एक व्यक्तत वा पक्रवारको सबाल होइन र यो क्संङ्गो राज्यको 
सरोकारको क्वषय हो भन्ने मान्द्यतामा सन् १९६० को दशकबाट क्बततारै बहस हुनथाल्यो । 
यसै क्रममा १९८२ लाई संयुतत राष्िसंघले अन्द्तराक्ष्िय अपाङ्ग वषध घोषणा गरी सदतय 
राष्िहरूमा अपाङ्गतासम्बन्द्िी कुनै न कुनै क्क्रयाकलाप संचालन गनध आह्वान गरेअनुरूप 
क्वकक्सत राष्िहरूमा केही आशालाग्दा उपलक्ब्ि देखा परे । र्लतवरूप, अपांगता भएका 
व्यक्तत केक्न्द्रत संयुतत राष्िसंघीय क्वकास दशक १९८३ – १९९२ घोषणा भयो । यस 
क्वकास दशकमा संयुतत राष्िसंघले सन् १९८२ मा पाक्रत गरेको ‘अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरू क्वषयक क्वश्व कायधयोजना’ मा आआफ्ना देशमा कानुन, नीक्त तथा कायधक्रम 
तयार गरी कायान्द्वयन गनुधपने उल्लेख गक्रएको क्थयो ।  त्यसपक्छ अपाङ्गताको क्वषयलाई 
क्वकाससँग सम्बक्न्द्ित गरेर हेक्रनुपछध भन्ने मान्द्यता बढ्दै गयो ।  

माक्थ उल्लके्खत घटनाक्रमलाई अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय क्वकासका 
सन्द्दभधमा क्नम्न तीन अविारणामा क्वभाक्जत गनध सक्कन्द्छ : 

(क) क्चक्कत्सात्मक क्वकास अविारणा (Medical Development Approach) 

 



(ख) सामाक्जक क्वकास अविारणा (Social Development Approach) 

(ग) अक्िकारमुखी क्वकास अविारणा (Rights Based Development Approach) 

 

 

 

(क) क्चक्कत्सात्मक क्वकास अविारणा (Medical Development Approach) 
सामान्द्यतया अपाङ्गताको क्वषयलाई उपचारात्मक अविारणाबाट हेने र औषिोपचारपक्छ 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको उन्नक्त हुन्द्छ भन्ने ठानेर व्यवहार गने पर्द्क्तलाई 

क्चक्कत्सात्मक क्वकास अविारणा  (Medical Development Approach) भक्नन्द्छ । 
क्चक्कत्सात्मक क्वकास अविारणा पूरातन अविारणा हो । अपाङ्गता अक्िकार आन्द्दोलनको 
प्रारम्भबाट यस अविारणा सुरू भएको हो । क्वगतमा यो अविारणा क्वकासशील, क्वकक्सत 
र गक्रब सबै मुलुकमा क्वद्यमान क्थयो । यस अविारणाबाट क्नदेक्शत क्क्रयाकलाप अक्हले 
पक्न कक्तपय क्वकासशील देशमा प्रचक्लत रहेको पाइन्द्छ ।  

क्वगतमा बहुसंख्यक सामाक्जक कायधकता, क्चक्कत्सक, तवातकयकमी, तवातकय तवयंसेवकबाट 
यस पर्द्क्तमा आिाक्रत भएर अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सेवा क्दने प्रचलन क्थयो । 
अपाङ्गताको सबालमा कुनै पक्न क्क्रयाकलाप नभएको अवतथामा यस पर्द्क्तले केही 
हदसम्म भएपक्न उनीहरूको जीवनमा पक्रवतधन ल्याएको क्थयो तर यो अविारणा 
आलोचनामुतत हुन सकेन ।  यस अविारणाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तत घर, 
पक्रवार र समुदायबाट अलग्याइए । साथै यस अविारणामा अपाङ्गताबाट भएको िक्त 

(Impairment) लाईमात्र प्राथक्मकता क्दइने हुनाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततका क्शिा, 
रोजगारी, सामाक्जक, आक्थधक, राजनीक्तक सहभाक्गताजतता अन्द्य महत्वपूणध पिमा ध्यानै 
क्दइएन । िक्त तथायी अवतथा हो र माक्नसको शरीरमा कुनै िक्त भएपक्छ त्यसलाई 
क्नरन्द्तर उपचार गनुधपछध भनी अपांगता भएका व्यक्ततलाई क्बरामीका रूपमा हेने र व्यवहार 
गने समाक्जक प्रचलन बढ्न थाल्यो । यसले गदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सिैँ सब ै
क्कक्समका कायध गनध अरूको साथ चाक्हन्द्छ भन्ने परावलम्बी सोच अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततमा पक्न क्वकास हुन थाल्यो । यही कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई समाजबाट 
अलग्यायो । यस अविारणाको क्नम्न आिारमा आलोचना गक्रएको पाइन्द्छ :  

  अपाङ्गता भएका व्यक्ततका आिारभूत आवश्यकता जततै : क्शिा, रोजगारी, 
पाक्रवाक्रक तथा सामाक्जक जीवनलाई बेवातता गनुध ।  



  अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूसँग अपाङ्गताको प्रकार र आवश्यकताअनुसार व्यवहार 
नगक्रनु । 

  अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अपाङ्गता (भौक्तक अवतथालाई) अगाक्ड ल्याएर 
उनीहरूको िमतामा ध्यान नक्दने र अपाङ्गताका आिारमा उसले केही पक्न गनध सतदैन 
भन्ने िारणा समाजले बनाउनु । 

  अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको नेतृत्व िमतालाई तवीकार नगरी अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूका लाक्ग काम गने संघ संतथामा पक्न अपांगता नभएकाले नेतृत्व गनुध । 

 

यस अविारणाको व्यापक आलोचना भएपक्छ अपाङ्गतालाई हने ेदृक्ष्टकोण 
क्नम्न िारणाको क्वकास भयो  । 

 िक्त (Impairment) – शारीक्रक, तपशध, र अल्पमानक्सक समतया 

 कायधसीक्मतता (Functional Limitation) – व्यक्ततलाई दैक्नकरूपमा काम गदा 
आउने भौक्तक बािाहरू 

 सामाक्जक समावेशीकरण (Social Inclusion) – समाज र राष्िका हरेक क्वकास 
प्रक्क्रयामा न्द्यायोक्चत सहभाक्गता – क्शिा, तवातकय, रोजगारी, क्वकास, क्नमाण 
प्रक्क्रया, क्नणधय प्रक्क्रया आक्द । 

 सहयोग (Supports)  – मानवीय सीप क्वकासका लाक्ग आवश्यक सहयोग । 

जक्त नै आलोक्चत भए पक्न अपाङ्गता अक्िकार आन्द्दोलनको क्वकासको जग यही 
क्चक्कत्सात्मक अविारणामै बसेको हो । क्वद्यमान समुदायमा आिाक्रत पुनतथापना पक्न 
क्चक्कत्सात्मक क्वकास अविारणाकै क्वकक्सतरूप हो । 

 

(ख) सामाक्जक क्वकास अविारणा (Social Development Approach) 

 

अपाङ्गताको सबाल कुनै एक व्यक्तत वा पक्रवारको भन्द्दा पक्न समाज क्वकाससँग 

जोक्डएको हुन्द्छ भन्ने सामाक्जक क्वकास अविारणा (Social Development Approach) 
को मान्द्यता हो । अपाङ्गता हुनेले केही पक्न गनध सतदैनन् भन्ने समाजको नकारात्मक 



सोचले गदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई समाज क्वकासका सबै प्रक्क्रयाबाट 
पन्द्छाइएको हुन्द्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई बक्हष्कृत गने कायधक्वरुर्द् जागरण पैदा 
गनेक्रममा यस अविारणाको क्वकास भएको हो । यस अविारणामा अपाङ्गता भएका 

व्यक्ततहरूको अपाङ्गता  (Disability) र िक्त (Impairment) मा ध्यान नक्दएर 
उनीहरूको योग्यता, िमता र क्भन्नतालाई सम्मान तथा तवीकार गरी समाजका सबै क्वकास 
प्रक्क्रयामा समानरूपमा सहभागी गराउनुपनेमा जोड क्दइन्द्छ । हाल अपाङ्गता भएका 
व्यक्तत र अपाङ्गता अक्िकार अक्भयानकताले यस अविारणामा सबैभन्द्दा बढी जोड क्दँदै 
आएको पाइन्द्छ । 

 

सामाक्जक समावेशीकरणको अविारणा कुनै एक क्वद्वान् वा दाशधक्नकको वैयक्ततक क्वचार 
नभएर समाज क्वकासको क्वक्भन्न कालखण्डमा आएका क्सकाइको उपज हो । पक्छल्लो 
समयमा मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्रले यसलाई आत्मसात् गरेको छ । 
अपाङ्गताका सबालमा भएको सामाक्जक समावेशीकरणको अविारणालाई क्वश्व तवातकय 

संगठनले सन् २००१ मा तयार पारेको रूपरेखा (Framework) ले अपाङ्गताका सन्द्दभधमा 

िक्त (Impairment) लाईमात्र नहेरेर क्नम्न कुराहरूलाई ध्यान क्दनुपछध भनेको छ : 

 

१. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको सक्क्रय सहभाक्गतामा जोड क्दनुपने । 

२. अपाङ्गता भएका व्यक्ततका िमता र सकारात्मक पिमा ध्यान क्दनुपने । 

३. सिैँ सबै क्कक्समका अवरोि हटाउने क्वषयमा मनन गरी व्यवहारमा उतानुधपने । 

यस अविारणाले मुख्यगरी अपाङ्गताको अक्िकारमुखी क्वकास अविारणालाई क्नम्न तीन 
प्रकारबाट अगाक्ड बढाउने प्रयास  गयो । 

अ. व्यक्तत केक्न्द्रत िारणाक्वरुर्द्को अक्भयान । 

आ. केन्द्रमा आिाक्रत सेवाक्वरुर्द्को अक्भयान । 

ई. व्यक्तत केक्न्द्रत स्रोत/सेवाको उपलब्िता । 

 

 

 



अ. व्यक्तत केक्न्द्रत िारणाक्वरुर्द्को अक्भयान 

 

समाजमा प्रत्येक व्यक्ततका आआफ्नै मूल्य, मान्द्यता र आवश्यकता हुन्द्छन् । त्यसैबाट 
व्यक्ततको पक्हचान बनेको हुन्द्छ । समाजमा रहेका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ततलाई एउट ै
प्रकारको सेवा सुक्विा क्दइँदा सबै समानरूपमा लाभाक्न्द्वत हुनसतदैनन् । तसथध, समाजमा 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततकै सहभाक्गतामा समान पहँुच वृक्र्द् गनध अपाङ्गता र क्भन्नताका 
आिारमा सेवा उपलब्ि गराउनुपछध भन्ने मान्द्यता छ । यस मान्द्यताले क्नकै महत्व पक्न 
पाएको छ । यस मान्द्यताको प्रविधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पक्न योगदान छ । 

यस मान्द्यताले क्बततारै सबैजसो राष्िका नीक्त क्नमातालाई घचघच्यायो । अक्न संयुतत 
राष्िसंघका सदतय राष्िले आआफ्ना देशमा नीक्त तथा कायधक्रम तयार गदा सबै प्रकारका 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततले अवतथा र आवश्यकताअनुसार लाभ प्राप्त गनेगरी तजुधमा गनध 
थाक्लयो । 

 

आ. केन्द्रमा आिाक्रत सवेाक्वरुर्द्को अक्भयान 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्वक्भन्न तथानबाट एउटै तथानमा ल्याएर क्चक्कत्सात्मक 
अविारणाअनुरूप उपचार सेवा उपलब्ि गराउने अभ्यास केन्द्रमा आिाक्रत सेवा हो । 
उपचारबाट िक्त न्द्यूनीकरण गनध सक्कए पक्न शारीक्रक अवतथामा पक्रवतधन हँुदैन । व्यक्तत 
सोही अवतथामा समाजमा र्कध नुपछध । तर, समाजको वातावरण भने अपाङ्गतामैत्री हँुदैन । 
त्यसले गदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको जीवन कष्टकर भइरहन्द्छ । यो समतया 
समािानका लाक्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू रहेकै समुदायमा सेवा सुक्विा उपलब्ि 
गराउनुपछध भन्ने मान्द्यताको क्वकास भयो । त्यही मान्द्यताबाट केन्द्रमा आिाक्रत 
सेवाक्वरुर्द्को अक्भयान सञ्चाक्लत भएको हो । यस मान्द्यताका कारण केन्द्रमा आिाक्रत 
सेवाको साटो समुदायमा आिाक्रत सेवाका कायधक्रम संचालन हुन थाले । र्लतवरूप, 
तथानीय ततरैमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूसँग काम गने क्शिक, तवातकयकमीजततो 
जनशक्ततको क्वकास हुनुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको संगठन तथापना भएर 
समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको समावेशीकरणमा पक्न वृक्र्द् भयो । व्यक्तत केक्न्द्रत 
सेवा वा स्रोतको उपलब्िताको अविारणा पक्श्चमी राष्िबाट सुरू भएको हो । क्बततारै 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई प्रक्तव्यक्तत आक्थधक सहायता (भत्ता) का रूपमा सेवा क्दन 
थाक्लयो । यसल े अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको आवश्यकतामा सम्बोिन गरे पक्न 



उनीहरूको सामाक्जक जीवनमा भने खासै पक्रवतधन हुन सकेन । अपाङ्गता अक्िकार 
अक्भयानकताले यस िारणाको पक्न आलोचना गरे । राज्यले आक्थधक सहायता क्दएपक्छ 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूप्रक्तको क्जम्मेवारी र दाक्यत्वबाट समुदाय पक्न्द्छन खोज्यो । 
तर, राज्य र समुदाय यसरी दाक्यत्वबाट पन्द्छन क्मल्दैन । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई 
आवश्यक पने क्वशेष सामाक्जक सुरिाको ग्यारेन्द्टी हुनुपछध भन्ने यसका आलोचकहरूको 
आग्रह रहेको छ । पक्श्चमी देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको समग्र क्वकास र 
पहँुच वृक्र्द् गने सबै दाक्यत्व राज्यले वहन गछध । तर यस क्कक्समको सुक्विा क्वशेषगरी 
गक्रब र क्वकासशील देशमा भने क्बरलै पाइन्द्छ । यसका लाक्ग गक्रबीलाई कारणका रूपमा 
देखाउने गक्रएको छ ।  

जेहोस्, उल्लेक्खत क्वकासक्रम हेदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारलाई तथाक्पत 
गराउने आन्द्दोलनको क्वकास प्रक्क्रयामा सामाक्जक क्वकास अविारणाको महत्वपूणध तथान 
देक्खन्द्छ । यही अविारणाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू समाजका अक्भन्न अंग हुन् र 
उनीहरूको न्द्यायपूणध सहभाक्गताक्बना समभाजको क्वकास पूणध हँुदैन भन्ने मान्द्यता तथाक्पत 
भयो र सबै सरोकारवालाहरूलाई सोहीअनुसार काम गनध बाध्यात्मक क्तथक्त क्सजधना गयो ।  

 

(ग) अक्िकारमखुी क्वकास अविारणा (Rights Based Development Approach) 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्वषयलाई अक्िकार र क्वकासको दृक्ष्टकोणबाट हेक्रनुपछध 
भन्ने मान्द्यता सन् १९७० को दशकबाट सुरू भए पक्न संयुतत राष्िसंघबाट सन् १९९३ मा 
पाक्रत अवसर समानीकरणसम्बन्द्िी प्रमाक्णक क्नयम सावधजक्नक भएपक्छ यसमा व्यापक 
बहस चल्न थाल्यो । यस प्रमाक्णक क्नयममा अपाङ्गता अक्िकार र क्वकासलाई एकैसाथ 
लैजानुपने ठहर गरी ‘संयुतत राष्िसंघको बडापत्रल े घोक्षत गरेका अक्िकारहरूलाई 
पूणधरूपमा कायान्द्वयन गने’ प्रक्तबर्द्ता दोहोयाइको छ । यस प्रमाक्णक क्नयमलाई संयुतत 
राष्िसंघका सदतय राष्िहरूले पूणध पालना गने प्रक्तबर्द्ता जनाई आत्मसात् गरेका क्थए । 
यसपक्छ क्बततारै क्वक्कसत देशका सरकार र नागक्रक समाजका सदतय तथा संतथाल े
अक्वकक्सत राष्िका अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी गीतक्वक्िलाई सहयोग गने कायध थाले । 
र्लतवरूप, अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी आवाज उठाउन अपाङ्गता भएका व्यक्ततका संघ 
संतथाका प्रक्तक्नक्ि तवयं अग्रसर भए ।  उनीहरूको दबाबमा तवयंसेवी संघ संतथाले पक्न 
अपांगता अक्िकारका क्वषय उठाउन थाले । अन्द्ततः ‘अक्िकारमुखी क्वकास अविारणाले’ 
संतथागतरूपमा मान्द्यता पाउन थाल्यो । यसरी मान्द्यता पाउनुमा प्रमखु दुई घटनाको मुख्य 
भूक्मका रहेको छ ।  



 

 

बौक्द्वक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणापत्र, १९७१ 

यसमा सुतत मनःक्तथक्त भएका व्यक्ततहरूको पक्न अन्द्य नागक्रक सरह मानव अक्िकारको 
उपभोग गने समान अक्िकार छ भन्ने उल्लेख गक्रएको छ । 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणापत्र, 
१९७५ 

यस घोषणापत्रमा सब ैप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई आफ्नो पक्रवार र समुदायमै 
रहेर तवातकय, क्शिा, खेलकुद, मनोरञ्जनजतता अक्िकार उपभोग तथा आय आजधन र 
रोजगारमा संलग्न हुने समान अक्िकार छ र त्यसमा पहँुच कायम गनध मद्दत गनुध 
सरोकारवालाको दाक्यत्व हो भन्ने उल्लेख गरेर राज्यलाई मूल क्जम्मेवार बनाउन खोक्जएको 
छ ।  

माक्थ उल्लेक्खत दुई घोषणापत्रले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको संगठन तथापना र 
प्रविधन गनध तथा अपाङ्गताको क्वषयलाई अक्िकारमुखी दृक्ष्टकोणबाट मूल प्रवाहमा 
समाक्हत गनध ठूलो योगदान गरेको छ । पक्छल्लो समयमा एतकाइसौं शताब्दीको मानव 
अक्िकारसम्बन्द्िी नवीनतम दततावेज ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी 
महासक्न्द्ि, २००६’ पाक्रत भई अपाङ्गता अक्िकार र क्वकासको िेत्रमा नयाँ आयाम थपेको 
छ । 

 

क्नष्कषध 
अपाङ्गता अक्िकार आन्द्दोलनको अन्द्तराक्ष्िय क्वकास क्रम हेदा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूलाई दया गरेर खान र उपचार सेवा क्दनुपछध भन्ने सामाक्जक सोचमा क्रक्मक 
क्वकास हँुदै एतकाइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा ‘अपाङ्गता अक्िकार मानव अक्िकार हो’ र 
अपांगता भएका व्यक्ततको सहभाक्गताक्बना क्वकास पूणध हँुदैन भन्ने मान्द्यता तथाक्पत भएको 
छ । यो अपाङ्गता िते्रमात्र नभई राष्िसंघका सबै सदतय राष्िहरूका लाक्ग गौरवको 
क्वषय हो । यस अविारणाले नै हरेक राष्िको क्वकास पूणध हुनसतछ । अन्द्यथा, जक्त नै 
समृर्द् भए पक्न त्यस राष्िको १० प्रक्तशत क्वकास त अपूणध नै रहनेछ । 



चौथो क्दन  

समय : ०० : ३० 

दकै्नक समीिा 

      

शीषधकः दैक्नक समीिा  

िते्रः क्दनभर छलर्ल गक्रएका क्वषयवततु ुका आिारमा प्रश्न बनाई खेलका माध्यमबाट 
क्दनभरको क्सकाइको समीिा गने ।  

रुक्चः खले खेलेर रुक्च जगाउने । 

आवश्यकताः  क्दनभर छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुका बारेमा समीिा गरेमा सम्झना रहन्द्छ 
भन्ने जानकारी गराएर दैक्नक समीिाको आवश्यकताबारे बताउने ।  

उद्देश्यः सहभागीहरूल ेक्दनभरका क्क्रयाकलापको समीिा गनेछन् । 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 

 सहभागीहरूलाई गोलो घेरामा उक्भन लगाउने र खेलको नाम (सानो माछा र ठूलो 
माछा) बताउने  ।  

 क्दनभर छलर्ल भएका ८–१० वटा क्वषयहरूसँग सम्बक्न्द्ित प्रश्न कागजको टुक्रामा 
लेखी क्तनलाई पट्याउने ।  

 सहभागीहरूलाई ‘सानो माछा’ भन्द्दा ठूलो आकारमा ‘ठूलो माछा’ भनेका बेला सानो 
आकारमा अक्भनय गरी देखाउन भन्ने । यसरी उल्टो आकार नदेखाएमा खेलबाट 
बाक्हक्रने जानकारी गराउने ।  

 खेलबाट बाक्हक्रने व्यक्ततलाई क्चट्ठा तान्न लगाई प्रश्न सोध्ने ।  

 यो खेल आवश्यकताअनुसार खेलाउने ।  

 पाचौं क्दनका लाक्ग प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन सक्मक्तलाई प्रक्तवेदन तयार गनध 
सम्झाउने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 



प्रारम्भ 

पाचौ ँक्दन 

समय : ०० : ३० 

१. पक्रचय :  

 

शीषधक  : प्रारम्भ 

 

िते्र : पाचौँ क्दनको क्वषयवततुमा प्रवेश गनुध अगावै अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको समीिा 
गनुधका साथै प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन प्रततुत गरी नय ं कायध सक्मक्तको चयन गक्रनेछ । 

रुक्च  : सहभागीहरूको प्रततुक्त ।  

 

आवश्यकता  :   पाचौँ क्दनको ताक्लम संचालनका लाक्ग वातावरण तयार गनध र अक्घल्लो 
क्दनको पुनरावलोकन गनध ।  

उद्देश्य :  अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको समीिा गक्रनेछ । चौथो क्दनको ताक्लम 
संचालनका लाक्ग नयाँ कायध सक्मक्तको चयन गनुधका साथै ताक्लम संचालनको वातावरण 
तयार हुनेछ ।   

 

क्रक्मक पाइलाहरू  

 

 अक्घल्लो क्दनका क्क्रयाकलापहरूको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीहरू बीच 
छलर्ल गराउने र सहभागीको सुझावअनुसार थपघट हुने जानकारी क्दने । 

 प्रक्तवेदनको तयारी र आकषधक प्रततुक्तका लाक्ग क्वक्भन्न तक्रका अपनाउन 
सहभागीहरूलाई प्रोत्साक्हत गने ।  

 पाचौँ क्दनका लाक्ग सभानायकलगायत प्रक्तवेदन लेखक र मूल्याङ्कनकताको चयन 
गने ।   

 संचालक समूहका क्जम्मेवारी हेररे्र गने । 



तहे्रौ—ँसत्र 

पाचौ ँक्दन 

समय : १ : ३० 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको कानुनी अक्िकार 
 

शीषधक : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र कानुनी अक्िकार  

िते्र : नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको कानुनी अक्िकारका बारेमा भएका व्यवतथा 

रुक्च : नेपालमा कानुनी क्वकासको इक्तहासका केही क्वषयमा छलर्ल गराएर सहभागीको 
क्वषयवततुमा रुक्च जगाउने । 

आवश्यकताः अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी अक्भयानमा काम गने सबै सरोकारवालाले यस  
क्वषयमा जान्नु आवश्यक हुनाले । 

उद्देश्यः अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी क्वद्यमान कानुनी व्यवतथा र कानुनी अक्िकारका 
बारेमा जानकारी प्राप्त हुने ।  

 

क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी कततो व्यवतथा छ भनी 
सहभागीलाई सोध्ने । 

 अनुसूची सातमा क्दएअनुसार क्वषय प्रततुत गने । 

 यतता अक्िकार पयाप्त भए नभएका बारेमा किा कोठामा छलर्ल चलाउने ।  

 अझ सशतत कानुनी व्यवतथाको लाक्ग हाम्रो भूक्मका के हुन्द्छ भन्ने क्वषयमा क्वततृत 
छलर्ल चलाउने । 

 क्जज्ञासा भए प्रततुत गनध लगाउने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताको लाक्ग िन्द्यवाद क्दने ।   

 



अनसुचूी तहे्र                                 

 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको कानुनी अक्िकार 
 

पक्रचय 

राज्यका सबै नागक्रकलाई समान व्यवहार गनध सबैका लाक्ग मान्द्य हुने गरी बनाइएको 
क्नयम कानुन हो । इक्तहासको प्रारम्भमा शासकको बोली नै कानुन बन्द्कयो । समाजको 
क्वकाससँगै माक्नसहरू एक ठाउँबाट अको ठाउँमा जानआउन र बतन थाले । त्यसपक्छ 
समाजको व्यवक्तथत क्नयमनका लाक्ग क्लक्खत कानुनको खाँचो महसुस गक्रयो । 
र्लतवरूप, संसारका सबै तवतन्द्त्र राष्िले आफ्नो राज्य व्यवतथा संचालन गनध क्लक्खत 
कानुन क्नमाण गनध थाले । 

नेपालमा कानुन क्नमाण गने र त्यसलाई लाग ूगने कायध क्कराँत, क्लच्छवी र मल्ल कालम ै
पक्न भएको पाइन्द्छ । खास क्लक्खत कानुन भने १९१० को मुलुकी ऐनलाई नै माक्नएको छ 
। क्व.सं. १९०६ मा जंगबहादुर राणाले युरोपको भ्रमणका बेला ‘क्सक्भल कोड’को महत्व बुझे 
। उनी नेपाल र्केपक्छ १९१० मा राजा सुरेन्द्र वीरक्वक्रम शाहको शासनकालमा ऐन जारी 
गराए । यसैलाई नेपालको पक्हलो क्लक्खत कानुन मान्ने गक्रएको छ । अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको क्वषयमा क्व.सं. २०२० सालभन्द्दा अगाक्ड कानुनी मौन देक्खन्द्छ । मुलुकी ऐन, 
२०२० साल भदौ १ गते संशोिन भई लागू हुदाँ पक्हलो पटक अपाङ्गताको सबाल 
कानुनीरूपमा समावेश भएको पाइन्द्छ । 

नेपालको संवैिाक्नक र कानुनी व्यवतथामा के कतता प्राविान छन् भनी क्नम्नअनुसार 
संक्िप्तरूपमा उल्लेख गक्रएको छ । 

 

 

 

 

 

 



सकं्विानमा भएका व्यवतथाहरूको स्रक्िप्त जानकारी 

 

नपेालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ 
१. प्रततावना 

प्रततावनाको दोस्रो अनुच्छेद 

‘देशमा क्वद्यमान वगीय, जातीय, िेत्रीय, लैक्ङ्गक, समतया समािान गनध राज्यको अग्रगामी 
पुनसंरचना गदै ...’ 

भाग –३ मौक्लक हक 

िारा १२ तवतन्द्त्रताको 

(१) प्रत्येक व्यक्ततलाई सम्मानपूवधक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी 
कुनै कानुन बनाइने छैन । 

(२) कानुनबमोक्जम बाहेक कुनै पक्न व्यक्ततको वैयक्ततक तवतन्द्त्रता अपहरण हुनेछैन । 

िारा – ३ प्रत्यके नागक्रकलाई दहेायको तवतन्द्त्रता हनुछे 

(क) क्वचार अक्भव्यक्ततको तवतन्द्त्रता 

(ख) क्बना हातहतीयार शाक्न्द्तपूवधक भेला हुने तवतन्द्त्रता 

(ग) राजनीक्तक दल वा संघ संगठन खोल्ने तवतन्द्त्रता 

(घ) संघ संतथा खोल्ने तवतन्द्त्रता 

(ङ) नेपालको कुनै पक्न भागमा आवतजावत र बसोवास गने तवतन्द्त्रता 

(च) कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार गने तवतन्द्त्रता 

 

 

िारा. १३ – समानताको हक 

िारा १३ (१) सबै नागक्रक कानुनको दृक्ष्टमा समान हुनेछन् कसैलाई पक्न कानुनको समान 
संरिणबाट वक्ञ्चत गक्रनेछैन । 



िारा १३ उपचार (३) मा ...तर मक्हला, दक्लत, आक्दवासी, जनजाक्त, मिेसी वा क्कसान, 
मजदुर वा आक्थधक, सामाक्जक वा सांतकृक्तक दृक्ष्टले क्पछक्डएको वगध र बालक, वृद्व तथा 
अपाङ्ग वा शारीक्रक वा मानक्सकरूपले अशतत व्यक्ततहरूको संरिण, सशततीकरण वा 
क्वकासका लाक्ग कानुनद्वारा क्वशेष व्यवतथा गनध रोक लगाएको माक्ननेछैन । 

िारा – १८ रोजगारी तथा सामाक्जक सरुिासम्बन्द्िी हक : 

(१) प्रत्येक नागक्रकलाई कानुनमा व्यवतथा भएबमोक्जम रोजगारीको हक हुनेछ । 

(२) मक्हला, श्रक्मक, वृद्व, अपाङ्ग तथा अशतत र असहाय नागक्रकलाई कानुनमा व्यवतथा 
भएबमोक्जम सामाक्जक सुरिाको हक हुनेछ । 

िारा –२२ बालबाक्लकाको हक : 

(४) असहाय, अनाथ, सुततःमनक्तथक्त, द्वन्द्द्वपीक्डत, क्वतथाक्पत एवं जोक्खममा परेका सडक 
बालबाक्लकालाई सुक्नक्श्चत भक्वष्यको लाक्ग राज्यबाट क्वशेष सुक्विा पाउने हक हुनेछ । 

(५) कुनै पक्न नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यततै अन्द्य कुनै जोक्खमपूणध 
काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्द्वमा प्रयोग गनध पाइनेछैन । 

िारा –२४ न्द्याय सम्बन्द्िी हक : 

िारा – २४ को उपिारा (१०) असमथध पिलाई कानुनमा व्यवतथा भएबमोक्जम क्न :शुल्क 
कानुनी सेवा पाउने हक हुनेछ । 

भाग –४ राज्यको दाक्यत्व, क्नदशेक क्सद्वान्द्त तथा नीक्तहरू 

िारा –३३ राज्यको दाक्यत्व 

वगीय, जातीय, भाक्षक, लैक्ङ्गक, सांतकृक्तक, िाक्मधक र िेत्रीय भेदभावको अन्द्त्य गद ै
दक्लत, आक्दवासी जनजाक्त, मिेसी, उत्पीक्डत, उपेक्ित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, 
क्पक्छडएका िेत्रलगायतका समतयाहरूलाई सम्बोिन गनध राज्यको वतधमान केन्द्रीकृत र 
एकात्मक ढाँचाको अन्द्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकताक्न्द्त्रक र अग्रगामी पुनःसंरचना गने 

िारा – ३३ (त) सशतत्र द्वन्द्द्वका क्रममा माक्रएकाहरूको पक्रवारलाई तथा यस क्रममा 
घाइते भई अपाङ्ग र अशतत भएकाहरूलाई उक्चत राहत, सम्मान तथा पुनतथापनाको 
व्यवतथा गने 

िारा – ३५ राज्यका नीक्तहरू 

(८) मक्हला वगधको क्शिा, तवातकय र रोजगारीको क्वशेष व्यवतथा गरी राक्ष्िय क्वकासमा 
अक्िकाक्रक सहभागी बनाउने नीक्त राज्यले अवलम्बन गनेछ । 



(९) राज्यले एकल मक्हला, अनाथ बालबाक्लका, असहाय, बृद्व, अपाङ्ग, अशतत र 
लोपोन्द्मुख जाक्तको संरिण र उन्नक्तका लाक्ग सामाक्जक सुरिाको क्वशेष व्यवतथा गने 
नीक्त अवलम्बन गनेछ । 

(१४) राज्यले मक्हला, दक्लत, आक्दवासी जनजाक्त, मिेसी, मुक्तलमलगायत अल्पसंख्यक, 
भूक्महीन, सुकुम्वासी, कमैया, अपाङ्ग, क्पछक्डएका िेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्द्व पीक्डतका 
लाक्ग सकारात्मक क्वभेदका आिारमा क्वशेष व्यवतथा गने नीक्त अवलम्बन गनेछ । 

(१७) वृर्द्, अशतत, मक्हला तथा बेरोजगारलाई कानुनमा व्यवतथा गरी भत्ता क्दने नीक्त 
अवलम्बन गनेछ । 

 

ऐनमा भएका व्यवतथाहरू 
अपाङ्ग सरंिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ 

अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा भएका अपांगता भएका व्यक्ततका 
अक्िकारहरू क्नम्नअनुसार उल्लेख गक्रएका छन् : 

दर्ा १ मा – ऐनको संक्िप्त नाम र प्रारम्भ । 

दर्ा –२ पक्रभाषाः 

(क). ‘अपाङ्ग’ भन्नाले सामान्द्य दैक्नक चया गनध शारीक्रक वा मानक्सक तवरले अिम 
भएको माक्नसलाई जनाउँछ । 

 (यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने शब्दावली पक्न 
लेक्खएका छन् तर क्तनलाई यहाँ उल्लेख गक्रएको छैन ।) 

यसैगरी २.(ख) मा असहाय अपाङ्ग, २.(ग) मा अपाङ्ग घर २.(घ) मा समाज कल्याण 
अक्िकृतको पक्रभाषा गक्रएको छ ।  

दर्ा –३ अपाङ्गपनको क्निारण 

 नेपाल सरकारले एक अपाङ्गपन क्निारण सक्मक्त गठन गरी अपाङ्गताको 
वगीकरण गनध सतनेछ । 

 

 

 



दर्ा –४ अपाङ्गहरूको क्हतको संरिण 

 अपाङ्गताको उपचार गनध, अपाङ्गताको कारणले हुनजाने सबै कमजोरीहरूलाई 
कम गरी क्शिा, तवातकय, रोजगारी तथा उपकरण नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउन 
सतनेछ । 

दर्ा –५ समानताको हक 

५(१)  कुनै पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सावधजक्नक सेवा सुक्विा क्लन अपाङ्गताको 
आिारमा वक्ञ्चत गक्रनेछैन जततै क्शिा र ताक्लम, सामाक्जक सांतकृक्तक कायधक्रम वा कुनै 
संघ संतथा वा तलव खोल्न । 

५(२) अरूले पाएसरहको आक्थधक, सामाक्जक, सांतकृक्तक, नागक्रक अक्िकार प्राप्त गनधबाट 
वक्ञ्चत गराइनेछैन । 

५(३) अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई अनुूल नहुने कामबाहेक कुनै सावधजक्नक सेवा वा 
कुनै अन्द्य काममा प्रवेश गनधबाट वक्ञ्चत गराइनेछैन । 

दर्ा – ६ क्शिा तथा ताक्लमको व्यवतथा 

६ (१) कुनै पक्न क्शिा प्राप्त गनधको लाक्ग कुनै पक्न क्शिण संतथामा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततले भना हुन चाहेमा सो क्शिण संतथाबाट कुनै पक्न क्कक्समको शुल्क क्लइनेछैन । 

दर्ा – ७ तवातकय तथा औषक्ि उपचारको व्यवतथा 

७(१) अपाङ्गता रोकथाम र क्नवारण गने कायधका लाक्ग नेपाल सरकारले आवश्यक 
व्यवतथा गनध सतनेछ । 

७(२) अपाङ्गताबाट उत्पन्न हुने प्रक्तूल असरलाई यथाशतय कम गनध आवश्यक 
उपचारको व्यवतथा नेपाल सरकारले गनध सतनेछ । 

७(३) अपाङ्गता रोकथाम गनध यथाशतय पौक्ष्टक आहारमा वृक्द्व र रोग क्नयन्द्त्रणमा नेपाल 
सरकारले आवश्यक व्यवतथा गनध सतनेछ । 

दर्ा – ८. ताक्लम तथा रोजगारीको व्यवतथा : 

८(१) अपाङ्गताको अवतथा सुहाँउदो ताक्लम तथा रोजगारीको व्यवतथा गनध सक्कनेछ । 

८(४) पच्चीस जनाभन्द्दा बढी मजदुर क्नयुतत गक्रने कारखानामा पाँच प्रक्तशत संख्यामा 
नघटाई िमताको आिारमा रोजगारी क्दन सक्कनेछ । 



८(५)अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको रोजगारी प्रविधन गनध ऋण प्रवाह गनध सतने व्यवतथा 
गनध सक्कनेछ । 

दर्ा – ९. अपाङ्गहरूमा प्राथक्मकता : 

सेवा सुक्विा सहुक्लयत क्दँदा अपाङ्गताको आिारमा प्राथक्मकता क्दइनेछ । 

दर्ा –१० सकु्विा तथा सहकु्लयत 

१० (१) घरबास नभएका अपाङ्गहरूलाई घरबास गनध, कृक्ष पेसा तवरोजगार गनध सतध 
बन्द्देजका आिारमा नेपाल सरकारको हुने गरी जग्गा उपलब्ि गराउन सक्कनेछ । 

१०(२) कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्ततले खेलकुद मनोरञ्जन वा सांतकृक्तक कायधक्रममा भाग 
क्लन चाहेमा भाग क्लने अवसर र ताक्लमको व्यवतथा गक्रनेछ । 

१०(३) बस, रेल र हवाइजहाजमा यात्रा गदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई र सहयोगी 
आवश्यक हुने भएमा सहयोगीलाई समेत ५० प्रक्तशत छुटको व्यवतथा गनध सक्कनेछ । 

१०(४) अपाङ्गहरूले प्रयोग गनुधपने सहायक सािन, उपकरण, औजार, ताक्लम तथा 
रोजगारीका लाक्ग प्रयोग गने माल सामान यन्द्त्र, पुजा तथा कच्चा पदाथधहरूमा भन्द्सार, 
अन्द्तःशुल्क, क्वक्रीकर, तथानीय कर, सरचाजधसमेत नेपाल सरकारले छुट क्दन सतनेछ । 

१०(५) अपाङ्गता भएका व्यक्तत र अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पुनतथापनामा काम गनध 
तथापना भएका संघ संतथालाई आयकर तथा अन्द्य सबै प्रकारका कर छुट क्दन सक्कनेछ । 

१०(७) अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई रोजगारी क्दने ताक्लम क्दने व्यापाक्रक वा सामाक्जक 
संतथालाई सरल ब्याजदरमा ऋण क्दन सक्कनेछ । 

१०(८) वृद्व अपाङ्ग तथा असहाय अपाङ्गहरूको लाक्ग मनोरञ्जनसक्हतको अपाङ्गघरको 
व्यवतथा राज्यले गनध सतनेछ । 

१०(१०) सावधजक्नक यातायातको सािनहरूमा अपाङ्ग व्यक्ततहरूका लाक्ग केही तथान 
सुरक्ित राख्ने प्रबन्द्ि गनध सक्कनेछ । 

दर्ा –११ अपाङ्गको पालन पोषण 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई पक्रवारका सदतय, संरिक वा हकवालाले हेरक्वचार गरी 
पालन पोषण गनुध पनेछ । 

 

 



दर्ा –१२ सरंिक र क्चक्कत्सकको कतधव्य 

कुनै व्यक्तत अपाङ्ग हुने वा हुने अवतथामा पुगेको छ भन्ने थाहा लागेमा त्यततो व्यक्ततलाई 
नक्जकको अतपतालमा क्सर्ाक्रस गने संरिक तथा क्चक्कत्सकको कतधव्य हुनेछ । 

 

दर्ा –१३ अगं दान क्दन सक्कन े

कुनै व्यक्ततले आपूm मरेपक्छ आफ्नो अंग कुनै व्यक्तत वा संतथालाई दान क्दन सतनेछ । 

दर्ा –१४ रकम छटु्याउन ुपन े

कारखाना वा औद्योक्गक प्रक्तष्ठान िाक्मधक संतथाहरूले अपाङ्ग भएका व्यक्ततलाई संरिण 
र संविधन गनध तोक्कएको प्रक्तशत रकम छुट्याउनु पनेछ । 

दर्ा –१५ कुष्ठरोगी अपाङ्ग सम्बन्द्िी थप व्यवतथा 

कुष्ठरोग लागेको व्यक्ततलाई नछुने, गाली गने, घृणा आक्द गने गरेको अवतथामा ऐनमा 
तोक्कएबमोक्जमको कारबाही गक्रनेछ । 

दर्ा –१६ मानक्सक क्वक्िप्तता भएका अपाङ्गसम्बन्द्िी थप व्यवतथा 

मानक्सक क्वक्िप्तता भएका अपाङ्गलाई उपचार गृह वा अतपतालमा राखी उपचार गनध 
सक्कनेछ । 

दर्ा –१७ अपाङ्ग सम्बन्द्िी अपराि र दण्ड सजाय 

१७(१) कसैले पक्न कुनै अपाङ्गको तर्ध बाट जानीजानी क्नजको अक्हत हुने गरी कारोबार 
गनध वा क्लखत तयार गनध हँ ुदैन । 

१७(२) कसैले पक्न कुनै पक्न व्यक्ततलाई भीिा माग्ने वा अनैक्तक काममा प्रयोग गने वा 
त्यततै अन्द्य काममा प्रयोग गने उद्देश्यले क्नजको मन्द्जुरी क्लई वा नक्लई अपाङ्ग बनाउने 
उद्योग गनुधहँुदैन । 

१७(३) कसैले पक्न मागी खाने वा अनैक्तक काम गने वा अन्द्य त्यततो कारोबारमा कुनै 
अपाङ्गलाई प्रयोग गनध हुदैन । 

१७(४) कुनै अपाङ्गले अनैक्तक वृक्त्त व्यवसाय गरेर खान पाउने छैन । 

दर्ा –१८ अपाङ्ग सम्बन्द्िी प्रशासक्नक व्यवतथा 



१८(१) तत्कालीन समयमा अपाङ्गसम्बन्द्िी प्रशासक्नक व्यवतथा श्रम तथा सामाक्जक 
कल्याण मन्द्त्रालय मार्ध त गक्रने भक्नएको भएतापक्न हाल यस कायध मक्हला बालबाक्लका 
तथा समाज कल्याण मन्द्त्रालय र तथानीय क्वकास मन्द्त्रालयले गरीरहेको छ । 

दर्ा –१९ सरकारवादी हनु े 

यस ऐन अन्द्तगधत रहेका सबै मुद्दा सरकारवादी हुनेछ । 

दर्ा –२० अपाङ्ग सम्बन्द्िी नीक्त तथा कायधक्रमको योजना 

यस ऐन अनुसारका नीक्त क्नयम योजना तजुधमा गने दाक्यत्व नेपाल सरकारको हुनेछ । 

दर्ा –२१ क्नःसहाय सवेा समन्द्वय सक्मक्तको सम्बन्द्ि : 

दर्ा २० बमोक्जम अपाङ्ग सम्बन्द्िी योजना कायान्द्वयन गदा मन्द्त्रालयले क्नसहाय सेवा 
समन्द्वय सक्मक्तसँग क्नकटतम सम्पकध  राखी काम गनध सतनेछ । 

दर्ा – २२ अक्िकारको प्रत्यायोजन 

यस ऐन कायान्द्वयन गनध सतधबन्द्देजका आिारमा नेपाल सरकारले अक्िकार प्रत्यायोजन 
गनध सतनेछ । 

दर्ा – २३ नपेाल सरकारल ेआदशे वा क्नदशेन क्दन सतने 

यो ऐन कायान्द्वयन गनध समाज कल्याण अक्िकृत वा अन्द्य कमधचारीलाई अक्िकार 
प्रत्यायोजन गनध सक्कनेछ । 

दर्ा – २४ क्नयम बनाउन ेअक्िकार 

ऐनको उद्देश्य कायाक्न्द्वत गनध नेपाल सरकारले क्नयमहरू बनाउन सतनेछ । 

दर्ा – २५ बचाउ  

यस ऐनमा दर्ा २३ अनुसार ऐन कायान्द्वयन गनध आदेश वा क्नदेशनमा लेक्खएका 
कुराहरूमा सोही बमोक्जम र अरूमा प्रचक्लत कानुनबमोक्जम हुनेछ । 

 

  

 

 

 



चौिौ ँ–सत्र 

पाँचौ ँक्दन 

समय : ०१ : ०० 

 

नपेालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमखुी अक्भयान  

 

शीषधक : अपाङ्गता र अक्िकारमुखी अक्भयान 

 

िते्र : अक्िकारमुखी अक्भयानका बारेमा भएका प्रमुख घटनाक्रमको जानकारी गराउने । 

 

रुक्चः नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी आन्द्दोलनका क्रममा भएका 
उल्लेखनीय प्रसङ्गका सम्बन्द्िमा छलर्ल गरी सहभागीहरू आर्ैँ  सहभागी भएको वा 
नेतृत्व गरेको अक्भयान वा आन्द्दोलनको अनुभव भएमा आदानप्रदान गनध सहभागीको रुक्च 
बढाउने । 

 

आवश्यकताः अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी अक्भयानमा काम गने सरोकारवाला सबैले 
अक्िकारमुखी अक्भयानको बारेमा जानकारी क्लन आवश्यक हुनाले । 

 

उद्देश्यः सहभागीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी अविारणाको क्वकास 
क्रममा सम्बन्द्िमा जानकार हुने । यसमा अझ सर्लता प्राप्त गने ज्ञान हाक्सल गने ।   

 

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरू   

 

 अक्िकारमुखी अक्भयान भनेको के हो भनी सहभागीहरूलाई सोध्ने । 

 नेपालमा अपाङ्गता अक्िकारमुखी अक्भयानका बारेमा किा कोठा छलर्ल चलाउने 
। 

 तीन समूहमा क्वभाजन गरी पक्हलो समूहलाई २०२० सालदेक्ख २०४६ साल सम्मको 
समय, दोस्रो समूहलाई २०४६ सालदेक्ख २०५६ सालसम्मको समय र तेस्रो 
समूहलाई २०५६ सालदेक्ख हालसम्मको क्वकास क्रमका बारेमा छलर्ल गनध र 
त्यसको क्नष्कषध समूहको नेतालाई प्रततुत गनध लगाउने ।  

 प्रततुक्त क्वक्िका बारेमा सुझाव भए क्दनका लाक्ग सहभागीलाई अनुरोि गने । 

 अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसारको क्वषयको सारांश प्रततुत गने ।  

 कुनै क्जज्ञासा भए सोध्न अनुरोि गने । 

 सहभागीहरूले बुझेनबुझेको जाँच्न प्रश्नहरू सोध्ने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग िन्द्यवाद क्दने ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी : चौि  

 

नपेालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमखुी अक्भयान 

पक्रचय 

 

 नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी अक्भयानको इक्तहास िेरै  
लामो छैन । सुरुमा अपाङ्गता भएको व्यक्तत देख्नेक्बक्त्तकै  सहयोग वा दया भाव देखाई 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सहयोग गनुध िमध कमाउनु हो भन्ने िारणा जनमानसमा क्थयो 
। क्व.सं. २०२० सालमा संशोिनसक्हत आएको मुलुकी ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तत 
क्सिा सदावतधमा बाँच्ने प्राणी हुन् र उनीहरूलाई खान लाउन क्दए पुग्छ भन्ने 
मान्द्यताअनुसारका क्वक्भन्न प्राविान उल्लेख गक्रए । कक्तपय त्यतता अक्हले पक्न यथावत 
छन् ।  

समयको क्वकाससँगै अक्हलेको अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू पक्न राज्यका अक्भन्न अंग हुन् 
उनीहरूलाई अन्द्य नागक्रक सरह समान व्यवहार गनुधपछध भन्ने मान्द्यता तथाक्पत हँुदै गएको 
छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकारमुखी अक्भयानको क्वकासक्रमलाई क्नम्न तीन 
चरणमा क्वभाजन सक्कन्द्छ । 

(क) क्वसं २०२० सालदेक्ख २०४६ सालसम्म  

(ख) क्वसं २०४६ सालदेक्ख २०५६ सालसम्म  

(ग) क्वसं २०५६ सालदेक्ख हालसम्म 

 

(क) क्व. स.ं २०२० – २०४६ सम्म: सहायतामखुी क्वकासक्रम 

 

क्वसं २०२० सालदेक्ख २०४६ सम्मको अवक्िमा यस क्वषयलाई सहायतामुखी िारणाबाट हेने 
गरेको देक्खन्द्छ । यस समयमा भएका अपाङ्गता र क्वकास क्वषयक कायधहरू उपकारको 
अविारणामा आिाक्रत भएर सञ्चाक्लत भए । यसैले यस अवक्िलाई सहायतामुखी 
अक्भयानका रूपमा हेने गक्रन्द्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्दइने सबै तवातकय सेवा 
काठमाडौंमा केक्न्द्रत क्थए भने क्शिाको सुक्विा पक्न कुनै एक क्नक्श्चत तथानबाहेक अन्द्यत्र 
क्थएन । 



यस अवक्िमा बनेको मुख्य कानुन अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ पूरै 
कल्याणकारी दृक्ष्टकोणमा आिाक्रत छ । यसको मुख्य कारण घर, पक्रवार, समाज र 
राज्यको कक्रब एउटै सोच हुनुक्थयो । त्यसैले यस समयमा केन्द्रीकृत सेवा र सुक्विा क्दने 
कायधबाहेक अरू केही हुन सकेन । साथै, यही समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको 
क्वकासको संतथागत आरम्भ अथात् जग बसाउने काम भयो । यही अवक्िमा नेपाल अनाथ 
अपाङ्ग संघ, जोरपाटी, सुततःमनक्तथक्त कल्याण संतथा, बक्हरा बालबाक्लकाहरूको 
क्वद्यालय नतसाल र नेपाल अन्द्िाकल्याण संघजतता संतथाहरूको तथापना गरी बक्हरा, 
शारीक्रक अपांगता भएका, दृक्ष्टक्वहीन र सुततःमनक्तथक्तका बालबाक्लकालाई केन्द्रीकृत 
क्शिा क्दने प्रचलन थाक्लयो । 

 

  

(ख) क्व. स.ं २०४६ – २०५६: सिुारमखुी क्वकासक्रम 

 

नेपालको अपांगता अक्िकारको इक्तहासमा यस अवक्िलाई सुिारमुखी अक्भयानकालको 
रूपमा क्लन सक्कन्द्छ । क्वसं २०४६ सालभन्द्दा पक्हलेको पञ्चायती शासन व्यवतथामा 
नागक्रक समाजका तर्ध बाट संघसंतथा खोलेर संचालन गनध क्नकै कक्ठन क्थयो । शासनका 
क्नकटवतीले मात्र संघसंतथा खोल्न र सञ्चालन गनध पाउँथे । राजदरबारमा केक्न्द्रत 
सत्तामा पहँुच नहुनेले कुनै पक्न संघ संतथा खोल्न वा सामाक्जक पक्रचालनका लाक्ग कायध 
गनध सतने अवतथा क्थएन । यस क्कक्समको अवतथामा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले 
संगक्ठत भई संतथागत रूपमा कायध गनध सहज क्थएन । संघसंतथा खोल्न २०३४ सालमा नै 
ऐन बनेको भएपक्न २०४६ सालको जनआन्द्दोलनको सर्लतापक्छ मात्र अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूले पक्न संघसंतथा खोल्ने अक्िकारको प्रयोग गरी आफ्नै नेतृत्वमा संघसंतथा 
तथापना गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकार र क्वकास प्रक्क्रयामा उनीहरू तवयं 
अगाक्ड बढ्न थाले । यसै क्रममा २०५० सालमा राक्ष्िय अपाङ्ग महासंघ, नेपालको 
तथापना भएको हो ।  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका संघ संतथाहरूको िमता क्वकास र वकालत गने प्रमुख 
उद्देश्य राखी गठन भएको महासंघको प्रयासमा क्जल्लाक्जल्लामा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूका संघसंतथाको तथापना हुन थाले । यसै अवक्िक्भत्र २०३९ सालको ऐन 
कायान्द्वयन गनध अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण क्नयमावली, २०५१ क्नमाण भई 
कायान्द्वयनमा आयो । अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको व्यापक दबाबका कारण क्वगतमा 
क्दइँदै आएका सेवा सुक्विा क्बततारै वृक्र्द् हँुदै क्जल्ला क्जल्लाबाट क्वतरण हुन थाले । यही 



समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको  क्वषय अक्िकार र क्वकासको अक्भन्न अंगका 
रूपमा  पक्रक्चत गराउने मुख्य आिार तयार भएको क्थयो । 

 

(ग) क्व. स.ं २०५६ सालपक्छ: अक्िकारमखुी क्वकास अविारणा 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूकै सहभाक्गताक्बना उनीहरूको क्वकास सम्भव छैन भन्ने ठहर 
गरी अक्िकारमुखी, अवरोिमुतत, मानवीय र भौक्तक वातावरणसक्हतको समाज भन्ने मान्द्यता 
अगाक्ड सारेर अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू तवयं क्क्रयाशील हुन थाले । लामो समयदेक्ख 
अपाङ्गताको िेत्रमा कायध गदै आइरहेका गैरअपांग तवयंसेवीहरूको अग्रसरतामा संचालन 
हँुदैआएका संतथामा पक्न अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको नेतृत्व र क्नणायक सहभाक्गता 
सुरू भयो । यसै समयमा तथापना भएको नेपाल अपाङ्ग मानव अक्िकार केन्द्रले 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको मानव अक्िकारका लाक्ग सुरू गरेको मानव अक्िकार 
सचेतना अक्भयानको प्रभावले २०५७ सालको अन्द्तराक्ष्िय अपाङ्ग क्दवस मनाउने क्रममा 
सहभागी सबै सरकारी र गैरसरकारी क्नकायका प्रक्तक्नक्िले अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको अक्िकार र सहभाक्गताको युग भन्ने क्वषयमा प्रक्तबर्द्ता प्रकट गरेका क्थए ।  

क्नणधय प्रक्क्रयामा क्बरलै सहभागी गराइने अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्बततारै सरकारी 
क्नकाय र क्नणधय प्रक्क्रयामा सहभागी गराउन थाक्लयो । उदाहरणका लाक्ग अपाङ्गता 
पक्रचय पत्र क्वतरण सक्मक्तमा अपांगता भएका व्यक्ततहरूलाई सहभागी गराउन थाक्लयो ।  
राक्ष्िय योजना आयोगले राक्ष्िय नीक्त तथा कायधक्रम तय गदा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको समुदायको सहभाक्गतामा छलर्ल गरी योजना क्नमाण गनध थाल्यो ।  

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकार के हो ? 

 

अन्द्तराक्ष्िय मान्द्यता र मानव अक्िकारको क्सर्द्ान्द्त एवं राज्यको कानुनले प्रदान गरेको 
हक अक्िकारको उपभोग गदै क्बनाअवरोि सम्माक्नतरूपमा राज्यका सबै क्नकाय र क्नणधय 
प्रक्क्रयामा औक्चत्यपूणध सहभागी हुनपाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अक्िकार हो ।  

 

 



अक्िकारमखुी अक्भयानको आलोचना 

 

 नेपालमा मात्र नभएर नेपालजतता कम क्वक्कसत र क्वकासोन्द्मुख गक्रब देशमा 
अक्िकारमुखी अविारणा महत्वपूणधरूपमा तथापना भएपक्न आलोचनारक्हत भने छैन । 
यसको मुख्य कारण राज्यबाट प्रदत्त सेवा अक्तअशतत अपाङ्गता भएका व्यक्ततले भन्द्दा 
सामान्द्य अपांगता भएका व्यक्ततले पक्हल ेर सक्जलै प्राप्त गछधन् । सामान्द्य अपांगता भएका 
व्यक्ततसँग हुने सहायक सामग्रीका कारण उनीहरूले भन्द्दा अक्तअशतत, बहुअपाङ्गता, 
मानक्सक अपाङ्गता, बौक्र्द्क अपाङ्गता, सुततःमनक्तथक्तका व्यक्ततहरूले कम सुक्विा 
पाउने गछधन् । तर अक्भयानकताहरूको ध्यान यसतर्ध  जानसकेको छैन । 

 

अक्िकारमखुी अविारणाको कायान्द्वयन 

 

अक्िकारमुखी अक्भयानको क्वकासक्रममा उपकार (सहायता), सुिार र अक्िकार तीनवटै 
चरण अत्यन्द्तै महत्वपूणध हुन्द्छ । अपाङ्गताको सबालमा भने यी तीनै क्वषय एकैसाथ 
गएमात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ततले पूणधरूपमा अक्िकार प्राप्त गनध सतछन् । हाम्रोजततो 
क्वकासोन्द्मुख गक्रब देशमा अक्िकारका तीनवटै चरणलाई एकसाथ लगेमा मात्र अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततको हकअक्िकार चक्रताथध हुनसतछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पन्द्रौं –सत्र 

पाचौं  क्दन 

समय  : १:००  

 

क्वकासको अक्िकार (Rights to Development) 

 

शीषधक : क्वकासको अक्िकार   

 

िते्र :  संयुतत राष्िसंघद्वारा जारी गरेको क्वकासको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणापत्र   

 

रुक्च : क्वकास भनेको के हो भनी सहभागीलाई क्चत्र कोनध लगाएर चाख जगाउने 

 

आवश्यकता : क्वकासको अक्िकारबारेमा जानकारी राख्न  आवश्यक भएकोले  

 

उद्देश्य :  

 क्वकासको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका क्वषयमा सहभागीहरू 
जानकार हुने । 

 नेपालको क्वकासका चरणको बारेमा जानकार हुने ।   

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी पन्द्र  

 

क्वकासको अक्िकार 
 

संयुतत राष्िसंघ महासभाले ४ क्डसेम्बर १९८६ मा क्वकासको अक्िकारसम्बन्द्िी घोषणापत्र 
जारी गरेको हो । यो आक्िकाक्रकरूपमा क्वकासलाई मानव अक्िकारको रूपमा तवीकार 
गक्रएको संयुतत राष्िसंघको पक्हलो अक्भलेख हो । घोषणापत्र १० वटा िाराहरूमा क्वभतत 
छ ।  

 

प्रततावना  

 

संयुतत राष्िसंघको बडापत्रको उद्देश्य र क्सर्द्ान्द्त आक्थधक, सामाक्जक, सांतकृक्तक वा 
मानवीय प्रकृक्तको अन्द्तराक्ष्िय समतयाहरू समािान गनध अन्द्तराक्ष्िय सहकायध प्राप्त गने र 
जाक्त, क्लङ्ग, भाषा वा िमधको भेदभावक्बना सबैका लाक्ग मानव अक्िकार र आिारभूत 
तवतन्द्त्रताहरूको सम्मान प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गने रहेको ध्यानमा राख्दै,  

क्वकास एउटा वृहत् आक्थधक, सामाक्जक, सांतकृक्तक तथा राजनीक्तक प्रक्क्रया हो जसले 
सम्पूणध जनसंख्या र सबै व्यक्ततहरूको क्वकासमा र त्यसबाट प्राप्त प्रक्तर्लको उक्चत 
बाँडर्ाँटमा सक्क्रय, तवतन्द्त्र र अथधपूणध  सहभाक्गताको आिारमा उनीहरूको कल्याणको 
क्नरन्द्तर सुिार गने उद्देश्य राख्छ भन्ने तवीकादै, 

मानवअक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्रका प्राविानहरूअन्द्तगधत सबैले घोषणापत्रमा उल्लेख 
गक्रएका अक्िकार तथा तवतन्द्त्रताहरू पूणधरूपमा चक्रताथध हुने एउटा सामाक्जक तथा 
अन्द्तराक्ष्िय सुव्यवतथा पाउनुपछध भन्ने कुरालाई दृक्ष्टगत गदै,  

आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय प्रक्तज्ञापत्र र नागक्रक 
तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय प्रक्तज्ञापत्रका प्राविानहरूलाई पुनः तमरण 
गदै, 

मानव जाक्तको समग्र क्वकास, सबैको आक्थधक तथा सामाक्जक प्रगक्तसम्बन्द्िी सम्झौता, 
महासक्न्द्ि, प्रतताव, क्सर्ाक्रस र संयुतत राष्िसंघ र यसका क्वशेषीकृत संतथाहरूका 
संयन्द्त्रहरूका साथै उपक्नवेश हटाउने, भेदभाव क्नवारण गने, मानव अक्िकार तथा 



आिारभूत तवतन्द्त्रताहरूका लाक्ग सम्मान र पक्रपालन गराउने, र बडापत्रअनुरूप 
अन्द्तराक्ष्िय शाक्न्द्त तथा सुरिा र राज्यहरूबीच मैत्रीपूणध सम्बन्द्ि र सहकायध प्रवर्द्धन गने 
कुरालाई पक्न पुनःतमरण गदै, 

आफ्नो राजनीक्तक हैक्सयत क्निारण गनध र आफ्नो आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक 
क्वकास तवतन्द्त्ररूपमा गनध पाउने माक्नसको आत्मक्नणधयको अक्िकारलाई पुनःतमरण गदै, 

मानव अक्िकारसम्बन्द्िी दुवै अन्द्तराक्ष्िय प्रक्तज्ञापत्रहरूका सम्बक्न्द्ित प्राविानअनुसार आफ्नो 
प्राकृक्तक सम्पक्त्त तथा स्रोत माक्थसावधभौमसत्ताको पूणध अभ्यास गनध पाउने माक्नसको 
अक्िकारलाई पक्न पुनःतमरण गदै, 

बडापत्रअन्द्तगधत सबैका लाक्ग जाक्त, रङ्ग, क्लङ्ग, भाषा, िमध, राजनीक्त वा अन्द्य क्वचार, 
राक्ष्िय वा सामाक्जक उत्पक्त्त, सम्पक्त्त, जन्द्म वा अन्द्य हैक्सयतजतता आिारमा कुनै पक्न 
भेदभाव नगरी मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रताहरूका लाक्ग क्वश्वव्यापी सम्मान र 
पक्रपालन प्रवर्द्धन गनुधपने राज्यहरूको दाक्यत्वप्रक्त सचेत रहँदै, 

उपक्नवेशवाद, नवउपक्नवेशवाद, रङ्गभेद, राक्ष्िय सावधभौमसत्ता माक्थ आक्रमण र िम्की, 
राक्ष्िय एकता र िेत्रीय अखण्डता र युर्द्को ितकीजतता अवतथाहरूबाट प्रभाक्वत जनता 
र व्यक्ततहरूको मानव अक्िकारको व्यापक तथा गम्भीर उल्लंघनको उन्द्मूलनले 
मानवजाक्तको ठूलो अंशको क्वकासका लाक्ग सुहाउँदो पक्रक्तथक्तको तथापनामा योगदान 
पुयाउने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, 

नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारबाट वक्ञ्चत गक्रँदा 
क्वकासका साथै मानवजाक्त र जनताको पूणध सन्द्तुक्ष्टमा गम्भीर व्यविानहरू रहेकोमा 
क्चक्न्द्तत हँुदै र मानव अक्िकार तथा आिारभूत तवतन्द्त्रताहरू अक्वभाज्य र अन्द्तरक्नभधर 
रहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै र क्वकासलाई प्रवर्द्धन गनध नागक्रक, राजनीक्तक, आक्थधक, 
सामाक्जक र सांतकृक्तक अक्िकारको कायान्द्वयन, प्रवर्द्धन र संरिणका लाक्ग समान ध्यान 
र तत्काल क्वचार गक्रनुपने र त्यसैअनुरूप केही मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रताको 
उपभोगले अन्द्य मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रतालाई वक्ञ्चत गने कायधलाई सही 
साक्बत गनध नसक्कने कुरालाई दृक्ष्टगत गद,ै  

क्वकासको अक्िकारलाई साकार तुल्याउन अन्द्तराक्ष्िय शाक्न्द्त र सुरिा अत्यावश्यक 
तत्वहरू हुन् भन्ने कुरालाई क्वचार गदै, 

क्नःशतत्रीकरण र क्वकासबीच नक्जकको सम्बन्द्ि रहेको र क्नःशतत्रीकरणका िेत्रमा भएको 
प्रगक्तले क्वकासको िेत्रमा उल्लेखनीय प्रगक्त प्रवर्द्धन गने र क्नःशतत्रीकरणका उपायमार्ध त 
क्नतकने स्रोत सबै माक्नसको आक्थधक तथा सामाक्जक क्वकास र कल्याणमा र क्वशेष गरी 
क्वकासोन्द्मुख देशहरूमा लगानी गक्रनुपने कुरा माक्थ पुनः जोड क्दँदै, 



मानवजाक्त क्वकास प्रक्क्रयाको प्रमुख क्वषय हो र क्वकास नीक्तले मानवजाक्तलाई 
क्वकासको प्रमुख सहभागी र लाभाक्न्द्वत व्यक्तत बनाउनुपछध भन्ने कुरालाई तवीकादै, 

जनता र व्यक्ततको क्वकासका लाक्ग सुहाउँदो वातावरण क्सजधना गनुध राज्यहरूको प्राथक्मक 
दाक्यत्व हो भन्ने कुरालाई तवीकादै, 

मानव अक्िकारको प्रवर्द्धन र संरिणका लाक्ग अन्द्तराक्ष्ियततरमा भएका प्रयासहरूका साथै 
एउटा नयाँ अन्द्तराक्ष्िय आक्थधक सुव्यवतथा तथापना गने प्रयास पक्न गक्रनुपछध भन्ने 
कुराप्रक्त सचेत रहँदै, 

क्वकासको अक्िकार अहरणीय अक्िकार हो र क्वकासका लाक्ग अवसरमा समानता 
राष्िहरूका साथै राष्ि बनाउने व्यक्ततहरूको पक्न अक्िकार हो भन्ने कुराप्रक्त सहमत हँुदै, 

महासभा क्वकासको अक्िकारका सम्बन्द्िमा क्नम्न घोषणा गछध : 

 

िारा १ 

१. क्वकासको अक्िकार अहरणीय अक्िकार हो भएकाले प्रत्येक मानवजाक्तले र सबै 
व्यक्ततले मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रताहरू पूणधरूपमा चक्रताथध गनध सक्कनेगरी 
आक्थधक, सामाक्जक, सांतकृक्तक र राजनीक्तक क्वकासमा सहभागी हुन, योगदान पुयाउन र 
त्यसलाई उपभोग गनध पाउनुपछध ।  

२.क्वकासको मानव अक्िकारले माक्नसको आत्मक्नणधयको अक्िकारको पूणध क्नष्पादनलाई 
पक्न जनाउँछ जसमा मानव अक्िकारसम्बन्द्िी दुवै अन्द्तराक्ष्िय प्रक्तज्ञापत्रहरू र आफ्ना सबै 
प्राकृक्तक सम्पदा तथा स्रोतमाक्थ पूणध सावधभौमसत्ता अभ्यास गनध पाउने अक्िकार पक्न 
समावेश छन् । 

िारा २ 

१.मानव जाक्त क्वकासको केन्द्रीय क्वषय हो र क्वकासको अक्िकारमा ऊ सक्क्रय सहभागी 
र लाभाक्न्द्वत व्यक्तत हुनुपछध ।  

२. क्वकासका लाक्ग सबै मानव जाक्तको व्यक्ततगत र सामूक्हक क्जम्मेवारी रहेको छ, यसमा 
उनीहरूको मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रताहरूप्रक्त पणूध सम्मानका साथै 
समुदायप्रक्त उनीहरूको दाक्यत्वलाई पक्न ध्यानमा राख्नुपनेछ क्कनभने यसले मात्रै मानव 
जाक्तको तवतन्द्त्र र पूणध सन्द्तुक्ष्ट सुक्नक्श्चत गनधसतछ र त्यसैले उनीहरूले क्वकासका लाक्ग 
एउटा उपयुतत राजनीक्तक, सामाक्जक र आक्थधक व्यवतथाको प्रवर्द्धन र संरिण गनुधपछध । 



३. क्वकासमा र त्यसबाट प्राप्त प्रक्तर्लको उक्चत बाँडर्ाँटमा सक्क्रय, तवतन्द्त्र र अथधपूणध 
सहभाक्गताको आिारमा सम्पूणध जनसंख्या र सबै व्यक्ततहरूका लाक्ग उनीहरूको 
कल्याणको क्नरन्द्तर सुिार गने उद्देश्य राख्ने उपयुतत राक्ष्िय क्वकास नीक्त तजुधमा गनुध 
राज्यको अक्िकार र दाक्यत्व हो ।  

िारा ३ 

१. क्वकासको अक्िकारलाई पूणधरूपमा साकार तुल्याउने सुहाउँदो राक्ष्िय तथा अन्द्तराक्ष्िय 
अवतथाहरूको क्सजधना गनुध राज्यहरूको प्राथक्मक दाक्यत्व हो ।  

२. क्वकासको अक्िकारको क्नष्पादनका लाक्ग संयुतत राष्िसंघको बडापत्रअनुसार 
राज्यहरूबीच मैत्रीपूणध सम्बन्द्ि र सहकायधसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय कानुनका क्सर्द्ान्द्तहरूका 
लाक्ग पूणध सम्मान आवश्यक हुन्द्छ ।  

३. क्वकासलाई सुक्नक्श्चत गनध र क्वकासमा रहेका व्यविानहरूलाई हटाउन एक अकासँग 
सहकायध गनुध राज्यहरूको दाक्यत्व हो । राज्यहरूले आफ्नो अक्िकार साकार बनाउने र 
दाक्यत्वहरू पूरा गने कायध राज्यहरूबीच सावधभौम समानता, अन्द्तरक्नभधरता, आपसी क्हत र 
सहकायधमा आिाक्रत एउटा नयाँ अन्द्तराक्ष्िय अथधव्यवतथालाई प्रवर्द्धन गनुधका साथै मानव 
अक्िकारको पालना र क्नष्पादनलाई प्रोत्साहन गनेगरी सम्पादन गनुधपछध । 

िारा ४ 

१. क्वकासको अक्िकारलाई पूणधरूपमा साकार तुल्याउने कायधलाई सहज बनाउने उद्देश्यले 
व्यक्ततगत र सामूक्हकरूपमा अन्द्तराक्ष्िय क्वकास नीक्तहरू तजुधमा गनुध राज्यहरूको दाक्यत्व 
हो ।  

२. क्वकासोन्द्मुख देशहरूको अझ रूत क्वकास प्रवर्द्धन गनध क्दगो प्रयासको आवश्यकता छ । 
क्वकासोन्द्मुख देशहरूका प्रयासहरूलाई सहयोग पुयाउन यी देशहरूलाई आफ्नो बृहत् 
क्वकासलाई अक्घ बढाउन उपयुतत माध्यम र सुक्विाहरू उपलति गराउनमा प्रभावकारी 
अन्द्तराक्ष्िय सहयोगको खाँचो छ ।  

िारा ५ 

रङ्गभेद, सबै प्रकारका जाक्तभेद र जातीय भेदभाव, उपक्नवेशवाद, वैदेक्शक हततिेप र 
कब्जा, राक्ष्िय सावधभौमसत्तामाक्थ आक्रमण, वैदेक्शक हततिेप र िाक्मधक, राक्ष्िय एकता र 
िेक्त्रय एकता र िेत्रीय अखण्डता तथा युर्द्को िम्की एवं माक्नसको आत्मक्नणधयको 
अक्िकारलाई अतवीकार गनेजतता अवतथाहरूबाट प्रभाक्वत जनता र व्यक्ततहरूको मानव 
अक्िकारको व्यापक तथा गम्भीर उल्लंघनको उन्द्मूलन गनध राज्यहरूले कडा कदम 
चाल्नेछन् ।  



िारा ६ 

१.जाक्त, क्लङ्ग, भाषा वा िमधको आिारमा कुनै भेदभाव नगरी सबै मानव अक्िकार र 
आिारभूत तवतन्द्त्रताहरूका लाक्ग क्वश्वव्यापी सम्मान र पक्रपालनलाई प्रवर्द्धन, प्रोत्साहन र 
सुदृढीकरण गनध राज्यहरूले सहकायध गनुधपछध । 

२. सबै मानव अक्िकार र आिारभूत तवतन्द्त्रताहरू अक्वभाज्य र अन्द्तरक्नभधर छन्, नागक्रक, 
राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक अक्िकारको कायान्द्वयन, प्रवर्द्धन र 
संरिणका लाक्ग समान ध्यान र तत्काल क्वचार पुयाउनुपछध । 

३. नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारका साथै आक्थधक, सामाक्जक र सांतकृक्तक 
अक्िकारको पालना गनधमा भएको असर्लता कारण आएका क्वकासका अवरोिहरूलाई 
उन्द्मूलन गनध राज्यहरूले कदम चाल्नुपछध ।  

िारा ७ 

अन्द्तराक्ष्िय शाक्न्द्त र सुरिाको तथापना, सम्वद्रिन र सुदृढीकरण सबै राज्यहरूले गनुधपछध 
र यसका लाक्ग प्रभावकारी अन्द्तराक्ष्िय क्नयन्द्त्रणमा सामान्द्य र सम्पूणध क्नःशतत्रीकरण प्राप्त 
गनध हरसम्भव प्रयास गनुधका साथै प्रभावकारी क्नःशतत्रीकरण कायधक्रमबाट बचत भएको 
स्रोत क्वशेष गरी क्वकासोन्द्मुख देशको क्वकासका लाक्ग प्रयोग हुने सुक्नक्श्चत गनुधपछध । 

िारा ८ 

१. राज्यहरूले राक्ष्िय ततरमा क्वकासको अक्िकारलाई साकार तुल्याउन सबै आवश्यक 
कदमहरू चाल्नुपछध र आिारभूत स्रोत, क्शिा तवातकय सेवा, खाना, आवास, रोजगार र 
आयको उक्चत बाँडर्ाँटमा सबैका लाक्ग समान अवसर सुक्नक्श्चत गनुधपछध । क्वकास 
प्रक्क्रयामा मक्हलाहरूको सक्क्रय भूक्मका रहेको सुक्नक्श्चत गनध प्रभावकारी कदमहरू 
चाक्लनुपछध । सबै सामाक्जक अन्द्याय उन्द्मूलन गने उद्देश्यले उपयुतत आक्थधक तथा 
सामाक्जक सुिारहरू गक्रनुपछध ।  

२. जनताको सहभाक्गतालाई राज्यहरूले क्वकासमा एउटा महत्वपूणध पिका रूपमा र सबै 
मानव अक्िकारको पूणध क्नष्पादनमा सबै िेत्रहरूमा प्रोत्साक्हत गनुधपछध । 

िारा ९ 

१.यस घोषणापत्रमा उक्ल्लक्खत अक्िकारका सबै पिहरू अक्वभाज्य र अन्द्तरक्नभधर छन् र 
प्रत्येकलाई आरै्मा सम्पूणधका रूपमा पक्न क्लइनुपछध ।  

२. यस घोषणापत्रमा उल्लेख गक्रएका कुनै पक्न कुरालाई संयुतत राष्िसंघको उद्देश्य र 
क्सर्द्ान्द्तको क्वपक्रतभएको रूपमा वा कुनै राज्य, समूह वा व्यक्ततलाई मानव अक्िकारको 



क्वश्वव्यापी घोषणापत्र र मानव अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय प्रक्तज्ञापत्रहरूमा तथाक्पत 
अक्िकारहरूको उल्लंघन गनेतर्ध  लक्ित कुनै कायधमा सहभागी हुन वा गनध अक्िकार प्रदान 
गरेको रूपमा व्याख्या गनध पाइनेछैन ।  

िारा १० 

क्वकासको अक्िकारको पूणध अभ्यास र प्रगक्तशील क्वकासका साथै तथा अन्द्तराक्ष्िय ततरमा 
नीक्तगत, कानुनी र अन्द्य उपायहरूको तजुधमा, अवलम्बन र कायान्द्वयन भएको सुक्नक्श्चत 
गनध कदमहरू चाक्लनुपछध । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नपेालमा क्वकासको ऐक्तहाक्सक क्रम 

 

क्व. स.ं २००७ – २०२७ : जनताका लाक्ग क्वकास (Development for 

People) 

 

 प्राक्वक्िक तथा पुँजीको लगानीमा जोड ।  

 जनता क्वकासको प्रक्तर्ल प्राप्त गने समूहका रूपमा ।   

 जनतालाई बाक्हरका माक्नसले क्वकास लक्गक्दनुपछध । 

 यस कालमा क्वकासमा जनताको भूक्मका शून्द्य क्थयो । 

 प्रथम पंचवषीय योजना देशमा पूवािार क्नमाण र कृक्ष क्वकासमा केक्न्द्रत गरेर 
पूणधतः बाक्हरको प्रक्वक्ि क्भत्र्याएर कामहरू गक्रयो । 

 यसले जनतालाई परक्नभधर बनाउने कायधमै बल पुयायो । 

 क्वसं २०२२ (सन् १९६५) मा तेस्रो पंचवषीय योजना लागू हँुदा पक्न मूलतः कृक्ष 
क्वकासमा जोड क्दइएको क्थयो तर प्रगक्त हुन सकेन ।   

 

 

क्व. स.ं २०२७ – २०३७ : जनताको माध्यमबाट क्वकास  (Development 

through People) 

 क्वकासको लक्ष्यमा जनताको संलग्नतालाई प्रक्क्रयाका रूपमा हेने सोच 

 योजना तजुधमा, लेखाजोखा र क्नयन्द्त्रणबाक्हरका क्वकास एजेन्द्डाबाटै 

 उपभोतता समूह बनाई कायधक्रम कायान्द्वयन ।   

 बहुसंख्यक जनताले प्रक्तर्ल पाउन सकेनन् । 



 नमुना पक्रयोजनाका रूपमा (एक्ष्यत एचयवभअतक) राप्ती एकीकृत क्वकास 
पक्रयोजना, क्जरी क्वकास पक्रयोजना आक्दका प्याकेज बनाएर प्रयोग गक्रए तर 
यतता पक्रयोजनाको सर्लताको अन्द्यत्र अनुकरण हुनसकेन । 

 

क्व. स.ं २०३७ – २०४७  : जनतासगँ क्मलरे क्वकास (Development with the 

People) 

 

 कमजोरी सच्याउँदै जनसहभाक्गतालाई क्वकासको प्रमुख अंग माक्नयो ।  

 समुदाय, जनतालाई क्वकासका साझेदार मान्न थाक्लयो । 

 समुदायमा आिाक्रत समूहहरूलाई संतथागत क्वकास गने प्रयास सुरु भयो । 

 लाभाक्न्द्वत हुने समूहबाटै योजना तजुधमा तथा कायान्द्वयन गनध सहयोग ।  

 तथानीय स्रोत सािनको पक्रचालनमा जोड । 

 एकीकृत ग्रामीण क्वकास पक्रयोजनाहरू लागू । 

 सरकारी र गैरसरकारी संतथाबाट कायान्द्वयन भए पक्न समन्द्वयको अभाव । 

 यसले पक्न क्दगोपना, वातावरणीय सन्द्तुलनजतता पिलाई क्वकासको मूल प्रवाहमा 
ल्याउन सकेन । 

 

क्व. स.ं २०४७ – २०५७ : क्वकासका लाक्ग सशततीकरण (Empowerment for 

Development) 

 

 आफ्नो क्वकास आरै् गनधसतने िमताको वृक्र्द्गने मूलभूत पि । 

 समुदायको आफ्नै मूल्य मान्द्यता एवं सामाक्जक अन्द्तक्क्ररयाको गहन क्वश्लेषण र 
क्दगो क्वकासका क्वषय अगाक्ड बढाउनुपने महसुस ।  

 जनता केन्द्र क्वन्द्दु भई तवाक्मत्वको भावनामा सक्क्रय सहभाक्गता । 

 स्रोत र सािनको समानुपाक्तक क्वतरणमा जोड । 



 तथानीय जनतालाई सचेत पाने र पारदशी हुनुपनेमा जोड क्दएको । 

 क्वकासमा क्वपन्न र मक्हलाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास । 

 शक्तत सम्बन्द्ि र सामाक्जक क्वभेदजतता क्वषयमा पक्रवधतन गने प्रयास तर छेउ 
लगाइने प्रक्क्रयाले प्रश्रय पाइरह्यो । 

 

 

 

क्व. स.ं २०५७ – : अक्िकारमखुी क्वकास (Right Based Development) 

 

 सशततीकरणका प्रयास, जनचेतनामार्ध त र्राक्कलो क्वकास । 

 क्वश्वव्यापी मानव अक्िकार तथा जनताको तवक्वकासको अक्िकारको सुरिा र 
बहाली ।  

 क्वकास कसैको दया नभई अक्िकारको क्वषय माक्नयो । 

 सबै नागक्रकलाई आफ्नो क्वकास प्रक्क्रयामा क्बनाभेदभाव क्नणधयको अक्िकार पाउने 
िमता क्वकासलाई मान्द्यता ।  

 प्रकोप पीक्डत र जोक्खममा परेकालाई क्वशेष व्यवतथा र अक्िकारको सुक्नश्चततामा 
जोड । 

 

 

 

 

 

 

 

 



सोह्रौँ — सत्र 

पाँचौ ँक्दन 

समय : १ : ०० 

तवातकयको अक्िकार 

 

शीषधकः तवातकय अक्िकार 

 

िते्र : तवातकय अक्िकारका बारेमा जानकारी गराई सहभागीहरूमा तपष्टता ल्याउने । 

 

रुक्च : हाल नेपालमा रहेका तवातकय तथा तवातकय पुनतथापनाका सेवाबाट अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूले के कततो र्ाइदा पाइरहेका छन् भन्ने क्वषयमा सहभागीहरूको 
आआफ्ना िेत्रको जानकारी आदानप्रदान गरी छलर्लमा रुक्च जगाउनेछ । 

 

आवश्यकता : तवातकय मानव जीवनको अपक्रहायध वततु हो । तवातकयको अक्िकार चक्रताथध 
नभएसम्म माक्नसहरू उत्पादनशील नागक्रकका रूपमा रहन सततैनन् । अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूका हकमा त तवातकय झनै महत्वपूणध हुन्द्छ । त्यसैल े यस सबालमा सबलै े
सोच्नुपने देक्खन्द्छ । 

 

उद्देश्यः  

 तवातकय अक्िकारको अन्द्तराक्ष्िय प्राविनका बारेमा जानकार हुनेछन् । सीआरपीडी 
र नेपालको कानुनमा तवातकय अक्िकारको व्यवतथा बारेमा जानकार हुनेछन् । 

 तवातकयको अक्िकार उपभोगक्वरुर्द्का बािाहरूका बारेमा जानकार हुनेछन् ।   

 

 

 

 



क्रक्मक पाइलाहरु  

 

 तवातकयको अक्िकार  भनेको के हो भनी सहभागीलाई सोध्ने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको तवातकय अक्िकारको अवतथा कततो छ भनी किामा 
छलर्ल चलाउने ।  

 अन्द्तराक्ष्िय तहमा भएको व्यवतथा तथा क्वकासक्रमको बारेमा बताउने ।  

 राक्ष्िय क्वकासक्रम र व्यवतथाका बारेमा बताउने । 

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । 

 सारांश प्रततुत गने । 

 उद्देश्य जाँच्ने  

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुचूी सोह्र  

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकय अक्िकार 

 

पक्रचय 

 

 तवतथ रहन पाउनु नागक्रकको नैसक्गधक अक्िकार हो । तवतथ नागक्रकले राज्यलाई 
योगदान पुयाउन सतछ भन्ने मान्द्यताअनुरूप सबै राज्यले आफ्ना नागक्रक तवतथ रहुन् भन्ने 
अक्भप्रायः राख्छन् । मानव तवातकय अत्यन्द्तै संवेदनशील क्वषय हो । तवतथ रहन सन्द्तुक्लत 
खाना, शुर्द् क्पउने पानीआक्द आवश्यक हुन्द्छन् । नेपालमा तवच्छ पानीकै अभावबाट पक्न 
बसेक्न हजारौँ जनाहरूले अकालमा जीवन गुमाउनुपछध ।  

 

तवातकय सबै नागक्रकका लाक्ग समान सरोकारको क्वषय हो तापक्न मक्हला, बालबाक्लका र 
जेष्ठ नागक्रकको तवातकयको बढी संवेदनशील हुन्द्छ । त्यसमा पक्न अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततको तवातकयको क्वषय बढी गम्भीर र संवेदनशील हुन्द्छ । अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूमा पक्न बक्हरा अपाङ्गता, अक्त अशतत अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, मेरुदण्ड 
पिघातका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू, अपाङ्गता भएका गभधवती मक्हलाको क्वषय झनै 
संवेदनशील हुन्द्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकयको क्जम्मेवारी 
सम्पूणधरूपमा राज्यले क्लनुपछध भन्ने माग बढ्दै गएको हो ।  

 

तवातकयका लाक्ग अन्द्तराक्ष्िय व्यवतथा 

 

क्वश्व तवातकय संगठनका (WHO) अनुसार तवातकय रोग लाग्न नक्दनुमात्रै नभएर 
व्यक्ततको पूणध शारीक्रक, मानक्सक, सामाक्जक तवातकय तथा तन्द्दुरुततीको अवतथा हो । 
कुनै पक्न जात, जाक्त, वगध, क्लङ्ग, समुदाय वा शारीक्रक अवतथाका आिारमा भेदभाव 



नगरी तवातकय सेवा पाउने अक्िकार प्रत्येक नागक्रकको हुन्द्छ र त्यसलाई चक्रताथध गनुध 
राज्यको कतधव्य हुन्द्छ । 

 

तवातकय अक्िकारको अन्द्तराक्ष्िय क्वकासक्रम 

 

 क्वश्व तवातकय संगठनको तथापना हुनुभन्द्दा अगाक्ड तवातकय भनेको माक्नसमा रोगको 
उपक्तथक्त नहुनु हो भन्ने गक्रन्द्कयो । क्वश्व तवातकय संगठनको तथापनापक्छ यसको अथधमा 
व्यापकता आयो । तवातकयलाई माक्नसको शरीरमा रोगको उपक्तथक्त नहुनुमात्र नभएर 
शारीक्रक, मानक्सक र सामाक्जक तन्द्दुरुततीका रूपमा क्लनेगरी नयाँ पक्रभाषा गक्रयो । 
तवातकय माक्नसको जीवनसँग क्सिै गाँक्सएको हुनाले क्वभेदरक्हत क्कक्समले आिारभूत 
अक्िकारका रूपमा माक्ननुपने मान्द्यता संसारभर नै कायम हुन थाल्यो । सन् १९७८ मा 
रूसको अल्माआटामा जारी तवातकय सेवासम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय घोषणापत्र, १९७८ ले पक्न 
यसलाई आिारभूत अक्िकारका रूपमा पक्रभाक्षत गरी प्राथक्मक तवातकयलाई मौक्लक 
हकका रूपमा राख्यो । 

यसैगरी मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को िारा २५ मा प्रत्येक 
व्यक्ततलाई तवातकयको प्रत्याभूक्तलगायत पयाप्त जीवनततरको अक्िकार हुने उल्लेख 
गक्रएको छ । त्यसैगरी आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय 
अनुबन्द्िको िारा १२, सबै प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन गने महासक्न्द्ि, १९७९ को िारा ११ र 
१२, बाल अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, १९८९ को िारा २४, तथा आक्थधक, सामाक्जक तथा 
सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अनुबन्द्ि, १९६६ को िारा १२ मा तवातकयको अक्िकारको 
व्यवतथा गक्रएको पाइन्द्छ । 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अपाङ्गता अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ 
मा भएको तवातकय अक्िकार 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकयको अक्िकारको ग्यारेन्द्टी गनध अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ को िारा २५ मा तवातकय सम्बन्द्िी छुट्टै 
व्यवतथाहरूको उल्लेख गक्रएको छ । जसमा क्नम्न प्राविान रहेको पाइन्द्छ : 



‘पि राष्िहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई उच्चतम प्राप्य ततरको तवातकयको 
अक्िकार सुक्नक्श्चत गदै लैक्ङ्गक संवेदनशील भएका तवातकय सेवाहरूमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततहरूलाई पहँुच सुक्नक्श्चत गनध सम्पूणध उपायहरू अवलम्बन गनेछन् र देहायका 
कुराहरू गनेछन्: 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई अन्द्य व्यक्ततहरूलाई प्रदान गक्रएअनुसारकै तह, 
गुण र ततरको क्नःशुल्क वा िान्न सक्कने गरी यौन र प्रजनन तवातकय तथा उपचार 
कायधक्रमका िेत्रहरूमा लगायत अन्द्य उपचार र कायक्रम प्रदान गने, 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई क्वशेष गरी क्नजहरूले अपाङ्गताका कारणले 
आवश्यक पने उपयुततताअनुसार यथासमय अपाङ्गता पक्हचान तथा हततिेप गने 
एवं बच्चा तथा वृर्द्हरूलगायत अन्द्य व्यक्ततमा थप अपाङ्गता न्द्यूनीकरण वा 
रोकथाम गनध तयार गक्रएका सेवालगायतका तवातकय सेवाहरू प्रदान गने, 

 ग्रामीण िेत्रहरूलगायत सम्भव भएसम्म समुदायको नक्जक हुने गरी त्यतता तवातकय 
सेवाहरू प्रदान गने, 

 ताक्लम एवं सावधजक्नक र क्नजी तवातकय उपचारका लाक्ग नैक्तक मापदण्डहरूको 
कायान्द्वयनका माध्यमबाट मानव अक्िकार, मयादा, तवायत्तता र अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूका आवश्यकतालगायतका क्वषयमा सचेतना अक्भवृक्र्द् गरी तवतन्द्त्र तथा 
सुसूक्चत सहमक्तका आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई समेत अन्द्य व्यक्तत 
सरह ततरीय उपचार प्रदान गनध तवातकय व्यवसायीहरूलाई लगाउने, 

 राक्ष्िय कानुनले तवातकय बीमा र जीवन बीमालाई अनुमती क्दएको अवतथामा 
त्यततो बीमाको व्यवतथामा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू क्वरुर्द्को भेदभावलाई 
क्नषेि गने तथा त्यततो क्बमा तवच्छ र उक्चत ढंगबाट प्रदान गने । 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकय अक्िकारसम्बन्द्िी राक्ष्िय काननुी 
प्राविानहरू 

 

नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ मा ‘कानुनमा व्यवतथा भएबमोक्जमको आिारभूत 
तवातकय सेवा क्नःशुल्क रूपमा पाउने हकको ’ व्यवतथा गक्रएको छ । यसअनुरूप 
संक्विानको व्यवतथालाई कायान्द्वयन गनध छुट्टै कानुनी व्यवतथा नभए पक्न नेपाल 
सरकारले जनताको तवातकय सेवामा सहज पहँुच होस् भन्ने हेतुले प्राथक्मक तवातकय 



क्नःशुल्क उपलब्ि गराउने व्यवतथा गरेको छ । नेपाल सरकारबाट संचाक्लत तथानीय 
तवातकय सम्बन्द्िी संतथाहरूबाट केही औषक्ि क्नःशुल्करूपमा क्वतरण गने गक्रएको छ । 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पक्न तवातकयमा पहँुच पुगोस् भनेर नेपाल सरकारले 
कानुनमा नै क्नःशुल्क तवातकय सेवाको व्यवतथा गरेको छ । अपाङ्गता रोकथामका लाक्ग 
नेपाल सरकारले क्भटाक्मन ‘ए’, पोक्लयो थोपा क्वतरण, जुकाको औषक्ि, हात्ती पाइल े
रोगक्वरुर्द्को खोप र नवजात क्शशुका लाक्ग आवश्यक पने डीपीटी, पोक्लयो, दादुरा, 
हेपाटाइक्टस, बीसीजीजतता खोप सरकारी तवातकय संतथाहरूबाट क्नःशुल्करूपमा उपलब्ि 
गराउँदै आएको छ । 

 

अपाङ्ग सरंिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकय अक्िकार संरिण गनध अपाङ्ग संरिण तथा 
कल्याण ऐन, २०३९ को दर्ा ७ मा तवातकय तथा औषक्ि उपचारको व्यवतथा शीषधकमा 
क्नम्न अक्िकारको व्यवतथा गक्रएको छ : 

दर्ा ७ (१) क्नरोि वा क्नवारण हुनसतने अपाङ्गपनको क्नरोि वा क्नवारण गनध र 
अपाङ्गपन तुल्याउने कारक तत्वहरू पत्ता लगाई त्यसको क्नरोि, क्नवारण, क्नयन्द्त्रण, 
उन्द्मूलन र उपचार गने सम्बन्द्िमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवतथा गनध सतनेछ । 

दर्ा ७ (२) अपाङ्गबाट उत्पन्न हुने क्वक्भन्न प्रक्तूल असरलाई यथाशतय कम गनध 
आवश्यक पने उपचार उपलब्ि गराउन त्यसको लाक्ग गक्रने परीिण तथा तवातकय सेवा 
प्रदान गनध नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवतथा गनध सतनेछ । 

दर्ा ७ (३) अपाङ्गपन आइपने अवतथालाई यथा सम्भव क्नराकरण गनध नेपाल सरकारले 
पौक्ष्टक आहारमा वृक्र्द्, क्कटाणुजन्द्य रोगको क्नयन्द्त्रण वा उन्द्मूलन गनध र दुघधटनाहरूको 
रोकथामको लाक्ग आवश्यक व्यवतथासमेत गनध सतनेछ । 

 

अपाङ्ग सरंिण तथा कल्याण क्नयमावली, २०५१ मा भएका तवातकय अक्िकार 
सम्बन्द्िी व्यवतथाहरू 

 



अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण क्नयमावली, २०५१ को दर्ा (१६) मा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूका लाक्ग तवातकय उपचारसम्बन्द्िी व्यवतथा गक्रएको छ । यी व्यवतथा क्नकै 
सकारात्मक देक्खन्द्छन् । 

१६(१) नेपालका अतपतालहरूमा अपाङ्गहरूको उपचारको क्नक्मत्त तवातकय परीिण 
गक्रनेछ । 

१६(२) नेपालक्भत्रका पचासभन्द्दा बढी शैया भएका सरकारी अतपतालहरूमा अपाङ्गहरूको 
उपचारको क्नक्मत्त बढीमा दुईवटा क्नःशुल्क शैयाको व्यवतथा गक्रनेछ । 

१६(३) ६५ वषध नाघेका वृर्द् अपाङ्ग तथा असहाय अपाङ्गहरूको नेपालक्भत्रका सरकारी 
अतपतालहरूमा क्नःशुल्क औषिोपचारको व्यवतथा गनध सक्कनेछ । 

१६(४) नेपाल सरकारको पूवध तवीकृती क्लई कुनै गैरसरकारी अतपतालमा अपाङ्गहरूका 
लाक्ग क्नःशुल्क तवातकय परीिण, क्नःशुल्क शैया, वा औषक्ि उपचारको व्यवतथा गरेमा 
त्यतता अतपताललाई मन्द्त्रालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ि गराउन सतनेछ । 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकय अक्िकारका बािा 

 

कानुनी व्यवतथा सकारात्मक देक्खए पक्न नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकय 
सेवामा सहज पहँुच छैन ।  उनीहरूले सहजरूपमा तवातकय सेवा प्राप्त गनध नसतनुको 
प्रमुख कारण नीक्तगत अतपष्टता र भएका व्यवतथाहरूको कायान्द्वयन प्रभावकारी नहुनु 
रहेको छ । हाल नेपालमा संचाक्लत अक्िकांश सरकारी तथा क्नजी तवातकय संतथाहरूका 
भवन अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पहँुच सहज हुने गरी बनेका छैनन् । बक्हरा 
व्यक्ततहरू उपचारका लाक्ग जाँदा साङ्केक्तक भाषा बुझ्ने दोभाषेको अभावले आफ्नो 
समतया बताउन नसकेर क्नकै अप्ठेरो पने गरेको छ । अतपतालक्भत्रका भौक्तक वातावरण 
पक्न अपाङ्गता अनुूल छैनन् । अपाङ्गता भएकी गभधवती मक्हलाले अतपतालमा गएर 
बच्चा जन्द्माउनु पदा उनको अपाङ्गताअनूलका शैया पाइँदैनन् । 

 

तवातकय अक्िकार कायान्द्वयन गनध सरोकारवालाहरूको भकू्मका 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको तवातकय अक्िकार संरक्ित गनध सबैभन्द्दा पक्हला 
तवातकयसम्बन्द्िी कानुन अपाङ्गता मैत्री हुने गरी क्नमाण हुनुपछध । अतपतालक्भत्रको भौक्तक 



वातावरण अपाङ्गता मैत्री हुनुपछध । साथै क्वद्यमान कानुन सबै प्रभावकारीरूपमा 
कायान्द्वयन हुनुपछध ।  

 

सत्रौ — सत्र 

पाचौ ँक्दन 

समय : १ : ००  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको भकू्मअक्िकार 

शीषधक : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको भूक्मअक्िकार 

 

िते्र :  नेपालमा भूक्मअक्िकार आन्द्दोलन र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको भूक्मअक्िकारका 
सबालमा अवतथा 

 

रुक्चः नेपालमा अपाङ्गता र भूक्म अक्िकारका बारेमा छलर्लको माध्यमबाट क्वषय प्रवेश 
गराउने र सहभागीको रुक्च जगाउने । सम्भव भएसम्म भूक्मअक्िकार आन्द्दोलनका कुनै 
दृश्य वा सानो वृत्त क्चत्र देखाउने । 

 

आवश्यकता : प्राकृक्तक स्रोतमा जनताको अक्िकार हुनुपछध भन्ने िारणाले क्वश्वव्यापी 
मान्द्यता पाएको छ तर अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको भने भूक्ममा  अक्िकार भएको क्बरलै 
पाइन्द्छ । क्वशेषगरी घरपक्रवार र समुदायको उपेिाका कारणले अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको भूक्ममा पहँुच गुम्ने गरेको पाइन्द्छ । यस अवतथामा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको पक्न भूक्ममा अक्िकार हुनुको महत्व तथा आवश्यकता बारे जानकार हुनु 
आवश्यक हुन्द्छ । 

 

उद्देश्यः 

 भूक्मअक्िकारको बुझाइमा तपष्टता हुने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको भूक्मअक्िकारका सबालका बारेमा जानकार हुने ।   



 

 

 

क्रक्मक पाइलाहरु  

 

 भूक्म सम्बन्द्िी अक्िकार  भनेको के हो भनी सहभागीहरूलाई सोध्ने ।  

 अपाङ्गगता भएका व्यक्ततहरूले भूक्मसम्बन्द्िी अक्िकारको उपभोगमा भोगेका 
कक्ठनाइको कुनै अनुभव तथा जानकारी भए प्रततुत गनध लगाउने । 

 अन्द्तराक्ष्िय तहमा भएको व्यवतथाका बारेमा बताउने ।  

 नेपालमा भूक्मसम्बन्द्िी ऐक्तहाक्सक पृष्ठभूक्मको बारेमा बताउने । 

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । 

 सारांश प्रततुत गने ।  

 उद्देश्य जाँच्ने  

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनसुचूी सत्र 

 

 

भकू्मअक्िकारमा अपाङ्गताको सबाल 

पक्रचय 

 

सामान्द्यतया भूक्म र त्यसको उपयोगसँग रहेको मानवीय सम्बन्द्िलाई भूक्मअक्िकारको 
पक्रभाषामा समेट्ने गक्रएको पाइन्द्छ । नेपालको अथधतन्द्त्र अक्वकक्सत अवतथामा छ । २०५८ 
सालको जनगणनाले नेपाली जनसंख्याको झण्डै ७६ प्रक्तशत माक्नसहरू कृक्षमा क्नभधर 
रहेका छन् । नेपालको राक्ष्िय आयमा कृक्षले झण्डै ४२ प्रक्तशत योगदान पुयाएको भएपक्न 
भूतवाक्मत्वमा भएको ठूलो असमान क्वतरण र असमानताको कारणले कृक्ष िेत्रको क्वकास 
क्नकै सुतत भएको छ ।  

 

भकू्मअक्िकारको पषृ्ठभकू्म  

 

नेपालमा भूक्ममा व्यक्ततको तवाक्मत्व क्लच्छवीकालदेक्ख सुरु भएको देक्खन्द्छ । हुनत, 
त्यसभन्द्दा पक्हले पक्न जग्गा (भूक्म)को तवाक्मत्व व्यक्ततमा रहेको क्थयो तर क्लच्छवीकालमा 
भने जग्गाको तवाक्मत्व राजपक्रवार, गुठी र सवधसािरण जनताको नाममा क्थयो । 
क्लच्छवीहरूलाई परातत गरी मल्लहरूले नयाँ शासन व्यवतथा लागू गरेपक्छ जग्गाको 
तवरूप पक्रवतधन हुन गई जग्गाको तवाक्मत्व व्यवतथापनका क्रममा क्बता, रैकर र गुठी 
आक्द नामाकरण गक्रयो । पृकवीनारायण शाहले चालेको एकीकरणको प्रयासमा भूक्मलाई 
राजनीक्त र सत्ता हत्याउने दाउसँग जोक्डएकाले भूक्मका बारेमा खासै पक्रवतधन भएन ।  

शाहकालक्भत्रैको १०४ वषे राणा शासनमा पक्न जग्गाको तवाक्मत्व न्द्यायपूणध क्वभाजन हुन 
नसकेको कारणले  िनीहरूको तवाक्मत्वमा िेरै जग्गा हुने र गक्रब तथा क्पछक्डएका वगधले 



आफ्नो तवाक्मत्व नभएको जग्गा जोत्ने कमाउने परम्परा सुरु भयो । क्व.सं. २०१७ सालमा 
महेन्द्रले शासन हत्याएपक्छ भूक्मसुिार लागू गरेपक्न शासन सत्ता क्टकाउने, असन्द्तुष्ट 
पिलाई खुसी पाने नीक्तअन्द्तगधत भूक्मलाई हक्तयारकै  रूपमा प्रयोग गक्रयो । त्यसपक्छ 
क्व.सं २०२१ सालमा भूक्मसुिार लागू गनध भूक्मसुिार ऐन ल्याइए पक्न वाततक्वक भूक्महीनको 
पिमा खासै उपलक्ब्िपूणध भएन । त्यसपक्छका क्वक्भन्न समयमा भूक्म सम्बन्द्िी आयोग, 
भूक्मसुिारका कायधक्रम आक्दलाई नाराका रूपमा प्रयोग गक्रए पक्न सत्ता र दलगत 
राजनीक्तक तवाथधसँग जोक्डएकाले वाततक्वक भूक्महीन र जोताहाले जग्गा पाउने अवतथा 
उत्पन्न हुन सकेको छैन । 

 

भकू्मसम्बन्द्िी काननुी व्यवतथा 

 

भूक्म व्यवतथापनका लाक्ग राज्यले क्वक्भन्न समयमा क्वक्भन्न नीक्त तथा कानुनको क्नमाण 
गरेको छ । भूक्म व्यवतथापनका लाक्ग जयक्तथक्त मल्लकै पालादेक्ख भूक्म प्रशासन, भूक्मकर, 
मोहीयानी हकका आिारमा भूक्म व्यवतथा लागू गरेको पाइन्द्छ ।  

भूक्मसुिार र भूक्म व्यवतथापनका लाक्ग महत्व राख्ने नेपालको सबैभन्द्दा पक्हलो ऐन क्बता 
उन्द्मूलन ऐन, २०१६ हो । भूक्ममा रहेको दै्वि तवाक्मत्व अन्द्त्य गनध यो ऐन र यसमा २०५३ 
सालमा भएको चौथो संशोिनको भूक्मका बढी महत्वपूणध रहेको माक्नन्द्छ । यसले भूक्ममा 
दै्वि तवाक्मत्व हटाउन क्नकै ठूलो योगदान पुयाएको छ ।  

नेपालको भूक्मसम्बन्द्िी कानुनका इक्तहास हेदा यतता सनद, ऐन तथा क्नयमहरू देक्खन्द्छन् 
।  जयक्तथक्त मल्लको पालादेक्ख हालसम्म संशोिन सक्हतका ३० भन्द्दा पक्न बढी कानुनी 
व्यवतथा, ६ वटा आयोग बक्नसकेको देक्खन्द्छ भने नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को 
भाग ३ को मौक्लक हकमा रहेको सम्पक्त्त सम्बन्द्िी हकको १९(१) मा प्रत्येक नागक्रकको 
प्रचक्लत कानुनको अक्िनमा रही सम्पक्त्त आजधन गने, बेचक्वखन गने अक्िकार संरक्ित 
गक्रएको छ । यसैगरी १९(३) मा कानुनबमोक्जम िक्तपूक्तध क्दई वैज्ञाक्नक भूक्मसुिार 
कायधक्रम लागू गने उल्लेख गक्रएको छ । तर हालसम्म पक्न त्यस क्वषयमा राज्यले उक्चत 
कदमहरू चाल्न सक्करहेको छैन ।  

 

भकू्मसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय ततरमा भएका केही सवंिैाक्नक  व्यवतथा 

 



अन्द्तराक्ष्िय िेत्रमा हेदा पक्न क्वक्भन्न देशमा भूक्मसम्बन्द्िी अक्िकारलाई संक्विानमै प्रत्याभूत 
गरेको पाइन्द्छ । केही देशहरूमा भएका भूक्मसम्बन्द्िी व्यवतथाहरूको  क्ववरण क्नम्नअनुसार 
छ : 

 

गणतन्द्त्र क्र्क्लक्पन्द्सको सकं्विान, १९८७ 

 

गणताक्न्द्त्रक क्र्क्लक्पन्द्सको संक्विानले कृषक अक्िकारअन्द्तगधत भूक्महीन, कृक्ष मजदुर वा 
मोहीहरूले जोतेको जग्गा व्यक्ततगत वा सामूक्हकरूपमा पाउने व्यवतथालाई कृक्ष िेत्रमा 
क्वभाजन गरी त्यतता जग्गाबाट कृक्ष योग्य जक्मन २५ वषध ननाघ्ने गरी हजार हेतटरसम्म 
भाडामा क्लन पाउने व्यवतथा गरेको छ ।  

 

बकु्कध नो र्ासोको सकं्विान, १९९१ 

 

यस संक्विानमा मक्हला र पुरुषबीच जक्मन पाउने समान अक्िकार रहेको उल्लेख गक्रएको 
छ ।  

 

इक्थयोक्पयाको सकं्विान, १९९५ 

 

जक्मनका हकमा क्लङ्ग, जात, जाक्त राक्ष्ियताका आिारमा भेदभाव नहुने, ग्रामीण र 
सहरी जक्मन र सबै खाले प्राकृक्तक स्रोत पूणधरूपमा राष्िको नाउँमा रहने र कसैले बेच्न 
वा कारोबार गनध नपाउने उल्लेख भएको छ । क्कसानले कुनै मूल्य नतीरी जक्मन पाउँछन ्
र उनीहरू जक्मनबाट क्वतथाक्पत हुनपने छैन । सरकारले क्नजी लगानीकतालाई भने 
कानुन बमोक्जम मूल्य तीरेर जक्मन उपयोग गनध क्दने व्यवतथा छ ।  

 

मके्तसकोको सकं्विान, १९१७ 

 



जक्मन तथा जलको तवाक्मत्व पूणधतः राज्यमा नै क्नक्हत हुन्द्छ र यो अक्िकार व्यक्ततगत 
रूपमा जक्मनमा श्रम गनेलाई हततान्द्तरण गक्रनेछ भक्नएको छ ।  

 

 

भारतको संक्विान, १९५० 

 

भारतको संक्विान, १९५० ले प्राकृक्तक स्रोतमा सबैको समान क्हतलाई दृक्ष्टगत गरी 
तवाक्मत्व क्दँदै क्वतरण गक्रने र आक्थधक प्रणालीको सञ्चालन िनसम्पक्त्त र उत्पादनमा मात्र 
केक्न्द्रत हुने उल्लेख गक्रएको क्थयो । भारतीय संक्विानमा िक्तपूक्तधको व्यवतथा भएकाले 
हँुदा सरकारले भूक्मसुिारको प्रयास गदा सम्बक्न्द्ित पि अदालत गएर आदेश गराएर रोतन 
थाक्लयो । भारतीय संक्विानमा भूक्मसम्बन्द्िी अक्िकार मौक्लक हकमा नै व्यवतथा गक्रएको 
क्थयो । १९७१ मा संक्विान संशोिन गरी सरकारले िक्तपूक्तधक्बना नै राज्यले जक्मनदारबाट 
जक्मन क्लनसतने प्राविान बनायो । त्यसले पक्श्चम बंगाल र केरलाको भूक्मसुिारको कायध 
सम्भव भयो ।   

 

भकू्म व्यवतथापनका सबालहरू 

 

नेपालमा भूक्म व्यवतथापनमा थुप्रै सबालमध्ये केही  क्नम्नअनुसार छन् : 

 

(क) मोक्हयानी हक 

 

क्कसानले जग्गावालाहरूको जग्गामा क्नरन्द्तर जोतेर प्राप्त हुने आंक्शक हकलाई मोक्हयानी 
हक भक्नन्द्छ । नेपालमा वषषँदेक्ख चलेको मोही र तक्ल्सङबीचको द्वन्द्द्वको अन्द्त्य गनध र 
मोहीको समतया समािान गनध भूक्मसम्बन्द्िी ऐन, २०२१ मा मोक्हयानी हक सुक्नक्श्चत गने 
प्रयास गक्रयो ।  

क्कसानलाई मोहीको हक क्दनु यस ऐनको सकारात्मक पि क्थयो । तर मोही र जग्गा 
िनीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्द्व र दै्वि तवाक्मत्वका कारणले जग्गाको क्वकासमा जग्गािनी र 
मोही दुवैले लगानी नगने प्रवृक्त्त बढेपक्छ २०५३ सालमा सोही ऐनको चौथो संशोिनले दै्वि 



तवाक्मत्वको अन्द्त्य गयो । तर जग्गा जोक्तरहेका क्कसानको पिमा वैक्कल्पक व्यवतथा नगरी 
भएको यस व्यवतथाबाट कक्रब साढे चारलाख कृषक मेहीयानी हक प्राप्त गने अवसरबाट 
वक्ञ्चत भएका छन् ।  

 

२. गठुी 

नेपालमा गुठी जग्गा कक्त छ भन्ने भरपदो तकयाङ्क पाउन सक्कँदैन । गुठीमा रहेको 
जग्गाको तवाक्कत्वको अन्द्योल कायमै छ । सरकारी तवाक्मत्वमा रहेको जग्गा जोताहाले 
क्नक्श्चत रकम सरकारलाई बुझाएर आफ्नो बनाउन सतछन् तर कुनै कुनै जग्गा भने 
कसको हो भन्ने सही क्ववरण नभएकाले कुत बुझाउने अलमल भई जोताहा क्कसान मारमा 
परेका छन् । पक्छल्लो समयमा गुठीको जग्गा र कुत बापत वुझाउने रकम पक्न महङ्गो 
भएकाले पक्न गुठीको जग्गा जोत्ने कमाउने जोताहा क्कसानले जग्गा आफ्नो बनाउन 
सकेका छैनन् । कुत बापत बुझाउने रकम र जग्गाको रकम कम नभएसम्म यो समतया 
समािान गनध कक्ठन देक्खन्द्छ ।  

 

३. भकू्महीन अवतथा 

 

२०५८ सालको जनगणनाअनुसार कक्रब १० लाख पक्रवार भूक्महीन छन् । क्यनको 
थातबासको ठेगान छैन । यीनीहरू कक्हले सरकारी जग्गामा बतछन् त कक्हले खोलाको 
क्कनारमा बतछन् । क्वगत दश वषधमा भएको प्राकृक्तक क्वपक्त्तले कक्त पक्रवार भूक्महीन भए 
त्यसको पक्न क्ववरण छैन ।  

 

४. मतुत कमयैा  

कमैया प्रथा क्वशेषगरी मध्यपक्श्चमको दाङ्ग, बाँके, बक्दधया, कैलाली, कञ्चनपुरमा प्रचक्लत 
असामाक्जक, अमानवीय प्रचलन क्थयो । खानकै लाक्ग जीवनभर साहुको घरमा पक्रवारका 
सबै जना घरेलु कामदारका रूपमा रहनुपथ्र्यो । जनदबाब र आन्द्दोलनका कारण सरकारले 
कमैया मुक्ततको घोषणा गयो र कमैया मुतत भए । तर मुतत कमैया पुनतरथापनको 
समक्ष्टगत योजना नहँुदा दुई हजार कमैया पक्रवारको जीवन अक्हले पक्न दयक्नय छ । 
कक्तपय मुतत कमैया पनुः घरेलु नोकरका रूपमा काम गनध वाध्य छन् ।  

५. हक्लयाको सबाल 



हक्लया र कमैयाको क्वषय लगभग उततै हो । ऋण क्लएको साहुको घरमा ब्याज क्त्नध हली 
बतदा पक्न ब्याज बढ्दै गएपक्छ पुततौँसम्म पक्न हक्लको रूपमानै बतनुपने वाध्यता क्थयो । 
र्लतवरूप, हक्लयाहरूको आक्थधक, सांतकृक्तक, सामाक्जक, नागक्रक, राजनीक्तक सबै 
अक्िकार कुक्ण्ठत  भएको क्थयो । व्यापक जनदबाब र २०५६ सालको सवोच्च अदालतको 
रै्सलापक्छ हक्लयाहरू मुतत भए । यो प्रथा क्वशेषगरी सुदूरपक्श्चमको पहाडी इलाकामा 
प्रचक्लत क्थयो । िेरैजसो हक्लया दक्लत जाक्त क्वपन्न वगधका व्यक्तत क्थए । उनीहरू मुतत 
भएपक्न आफ्नो जक्मन नभएकाले गुजाराका लाक्ग पुनः अरूको घरमा काम गने वा भारतमा 
मजदुरीका लाक्ग जानुपने अवतथामा छन् ।  

६. हदवन्द्दी 

हदबन्द्दीको प्रभावकारी कायान्द्वयन नहुनु नेपालमा भूक्मअक्िकारसँग जोक्डएको अको जक्टल 
क्वषय हो । अक्हलेसम्म पक्न कसको जग्गा कक्त हुने हो भन्ने क्वषयमा अन्द्योल छ । 
हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जक्मन राज्यले क्लएर जग्गा नहुनेलाई क्वतरण गने कानुनी प्राविान 
कायान्द्वयन हुन सकेको छैन ।   

 

 

 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको सबालमा भकू्म अक्िकार 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूमध्ये कक्त भूक्महीन छन् भनेर हालसम्म कुनै वैज्ञाक्नक अध्ययन 
भएको छैन तापक्न अपाङ्गता भएका ९० प्रक्तशत व्यक्तत भूक्महीन देक्खन्द्छन् । अपाङ्गता 
भएका कक्तपय व्यक्ततहरू भूक्महीन घरपक्रवारबाट आएका छन् भने कक्तपय 
पक्रवारक्भत्रैको क्वभेदले भूक्महीन भएका छन् । सामान्द्यतया पैक्त्रक सम्पक्त्त क्वतरण गदा 
अपाङ्गता भएको सन्द्तानलाई क्दने गक्रँदैन । लाउन खान  क्दए त भइहाल्यो क्न जग्गा 
क्कन क्दन पयो भन्ने गक्रन्द्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई भूक्मअक्िकार प्राप्त गने कानुनी 
अक्िकार अन्द्य व्यक्ततसरह भए पक्न पक्रवार र समाजले महत्व नक्दँदा उनीहरू प्राकृक्तक 
स्रोतमा समान पहँुचबाट वक्ञ्चत भएका छन् । 

  

                                                                                                  



                                                                                                        

 

 

पाचौ ँक्दन 

समय ०० : ३० 

समीिा  

शीषधक : दैक्नक समीिा  

 

िते्र : छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुका आिारमा प्रश्न बनाई खेलका माध्यमबाट क्दनभरका 
क्सकाइको समीिा गने ।  

 

रुक्च : खेल खेलेर रुक्च जगाउने 

 

आवश्यकता : छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुको समीिा गदा सम्झना रहन्द्छ भन्ने जानकारी 
गराएर दैक्नक समीिाको आवश्यकता बताउने ।  

 

उद्देश्य : सहभागीले क्दनभरका क्क्रयाकलापको समीिा गने । 

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 क्दनभरका क्क्रयाकलापको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीबीच छलर्ल 
गराउने ।  केही थपघट गनुधपने भए सुझावअनुसार हुने जानकारी क्दने ।  

 सहभागीहरूलाई गोलो घेरामा उक्भन लगाउने र खेलसम्बन्द्िी क्नयमको जानकारी 
गराउने ।  

 क्दनभरमा क्सकेकोमध्ये बढी घत लागेको कुनै एउटा क्सकाइ भन्न लगाउने ।  

 पालैपालो सबै सहभागीलाई भन्ने मौका क्दने ।  



 कायधक्रम क्वक्िवत समापन गनध लाक्गएको जानकारी गराउँदै सबैलाई सहभागी हुन 
अनुरोि गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने । 

प्रारम्भ 

 

                                                                                    
छठैौं क्दन 

                                                                           
समय : ०० : ३० 

१. पक्रचय  

 

शीषधक  : प्रारम्भ 

 

िेत्र : छैठौं क्दनको क्वषयवततुमा प्रवेश गनुध अगावै अक्घल्लो क्दनका क्क्रयाकलापको समीिा 
गनुधका साथै प्रक्तवेदन तथा मूल्याङ्कन प्रततुत गरी नय ं कायध सक्मक्त चयन गक्रनेछ । 

 

रुक्च  : सहभागीहरूको प्रततुक्त ।  

 

आवश्यकता : छैठौं क्दनको ताक्लम संचालनका लाक्ग वातावरण तयार गनध र अक्घल्लो 
क्दनको क्क्रयाकलापको पुनरावलोकन गनध ।  

 

उद्देश्य : अक्घल्लो क्दनको क्क्रयाकलापको समीिा गक्रनेछ । पाचौ े  ंक्दनको ताक्लम 
संचालनका लाक्ग नयाँ कायध सक्मक्तको चयन गनुधका साथै ताक्लम संचालनको वातावरण 
तयार हुने ।   

 

 



 

 

क्रक्मक पाइलाहरू  

 

 अक्घल्लो क्दन भएका क्क्रयाकलापको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीहरूबीच 
छलर्ल गराउने । केही थपघट गनुधपने सुझाव आए थपघट हुने जानकारी क्दने । 

 सहभागीहरूलाई क्वक्भन्न तक्रका अपनाई प्रक्तवेदनको तयारी र आकषधक प्रततुक्त गनध  
प्रोत्साक्हत गने ।  

 सातौं क्दनको लाक्ग सभानायकलगायत प्रक्तवेदन लेखक र मूल्याङ्कनकताको चयन 
गने ।   

 संचालक समूहका क्जम्मेवारी हेररे्र गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अठारौं –सत्र 

छठैौं क्दन                                                                                                                                                                                   

समय : १ : ०० 

  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको खाद्य अक्िकार 

 

शीषधक : अपाङ्गता  भएका व्यक्ततहरूको खाद्य अक्िकार  

 

 

िते्र : खाद्य अक्िकार भनेको के हो र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पहँुचसँग सम्बक्न्द्ित 
सबालहरू के हुन् भन्ने क्वषयहरू । 

 

रुक्च : हाल  नेपालमा खाद्य अक्िकारका बारेमा उठेका सबालमा छलर्ल गरी सहभागीको 
रुक्च बढाउने या अन्द्य सम्बक्न्द्ित कुनै क्चत्र देखाएर रुक्च जगाउने । 

 

आवश्यकता : माक्नसमा  पोषणयुतत खाना नपाएको कारणले पक्न अपाङ्गता हुनेगछध  । 
खाद्यअक्िकारमा अपाङ्गताको सबाल पक्न जोक्डएको हँुदा यस क्वषयमा छलर्ल र 
जानकारी हुनु आवश्यक छ । 

 

उद्देश्य : खाद्य अक्िकारबारे तपष्ट जानकारी भई अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू 
भूक्मअक्िकारका सबालमा जानकार हुनेछन् ।  

 

 



  

 

क्रक्मक पाइला  

 

 

 खाद्य  अक्िकार  भनेको के हो ? भनी सहभागीहरूलाई सोध्ने ।  

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले खाद्यसम्बन्द्िी अक्िकारको उपभोगका क्रममा भोगेका 
कक्ठनाइको अनुभव तथा कुनै जानकारी भए प्रततुत गनध लगाउने । 

 भोकमरी र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको राक्ष्िय र अन्द्तराक्ष्िय तहमा भएको 
व्यवतथा बारेमा बताउने ।  

 भोकमरी, कुपोषण र अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका बारेमा छलर्ल गराई 
सहभागीलाई अनुभव बताउन लगाउने ।  

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । 

 सारांश प्रततुत गने ।  

 उद्देश्य जाँच्ने । 

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुचूी अठार  

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र खाद्य अक्िकार 

 

क्वषय प्रवेश 

 

माक्नसलाई तवतथ् रह्नन खाना आवश्यक हुन्द्छ । यततै तवतथ भएर बाँच्न पोक्षलो खानेकुरा 
चक्हन्द्छ । यसैले अक्हले खाद्य अक्िकार मानव अक्िकारको अक्भन्न अंग माक्ननुपछध भन्ने 
मान्द्यता प्रबल हँुदै गएको छ । तर, क्वश्वमा युर्द्, आतंक, प्राकृक्तक प्रकोप, जनसंख्या वृक्र्द् 
जतता क्वक्भन्न कारणले गुणततरीय पोषणयुतत खाना खान नपाउने माक्नसहरूको संख्या 
क्नकै ठूलो छ । संयुतत राष्िसंघीय खाद्य तथा कृक्ष संगठनका अनुसार ‘प्रशतत र 
पोषणयतुत खाद्यान्नमा पहुँचको अभावका कारण माक्नसहरूल ेभोग्नपुने भौक्तक, भावनात्मक 
र मनोवजै्ञाक्नक क्वपक्त्तको क्तथक्तलाई भोकमरी भक्नन्द्छ ।’  यस पक्रभाषामा खाद्य तथा कृक्ष 
संगठनले मूलतः खाद्यान्नमा पहँुच नहुनुलाई भोकमरीको मुख्य कारकका रूपमा अक्घ 
सारेको देक्खन्द्छ ।  

भोकमरी र कुपोषण ग्रतत समुदायले अन्द्य सामान्द्य माक्नसले जततो उत्पादनशील, 
मानक्सक, प्रजनन तथा भावनात्मक कायध गनध सततैनन् । भोकमरी र कुपोषणले ग्रतत 
व्यक्तत क्बततारै अतवतथ हुने र कमजोरीका कारण मृत्यु हुने गछध । बाँच्नेहरू पक्न भुँडी 
भ्यात्त क्नतकेको, होँचो र कुनै न कुनै क्कक्समको शारीक्रक तथा तनायुसम्बन्द्िी अपाङ्गता 
भएको हुने गछध ।  

 



क्वश्वमा भोकमरी र कुपोषणको अवतथा 

 

कृक्ष तथा खाद्य संगठन, २००९ का अनुसार क्वश्वमा कुल जनसंख्याको पक्न १ अबध २ 
करोड जनसंख्या भोकमरी र कुपोषणमा रहेका छन् । यो संख्या क्वश्वको कुल 
जनसंख्याको कक्रब १७ प्रक्तशत हुन आउँछ । गक्रब देशहरूमा पक्न सबैभन्द्दा िेरै गक्रब र 
सीमान्द्तकृत समुदाय बढी भोकमरीको चपेटामा छन् । यतता देशहरू क्वश्वमा कक्रब ३३ 
वटा छन् । बढी भोकमरीमा पने समुदायमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको संख्या अपेिाकृत 
िेरै देक्खन्द्छ ।  

 

भोकमरी र कुपोषणबाट सबभैन्द्दा बढी प्रभाक्वत समदुाय 

 

क्वश्व जनसंख्याको अवतथा हेदा भोक र अक्नकाल भोग्न बाध्य जनसमुदायमा सबैभन्द्दा 
बढी अनुपातमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू रहेका छन् । यसैगरी गक्रब समुदाय, मक्हला, 
बालबाक्लका, भूक्महीन, रोजगार क्वहीन, द्वन्द्द्वको चपेटामा रहेका नागक्रक पक्न यस कोटीमा 
पनध आउँछन् ।  

 

 

 

 

भोकमरी र कुपोषणका प्रमखु कारण 

 

व्यापक औद्योगीकरण र सहरीकरणले गदा परम्परागत सामाक्जक, सांतकृक्तक र आक्थधक 
संरचना समाप्त भएको छ । यसका कारणले वनजंगल र भूक्मको क्वनाशले उत्पादकत्व 
कम हँुदै गएको छ । अकोक्तर, प्राकृक्तक स्रोत सािनमा कमजोर वगधको पहँुच झन् घट्दै 
गएको छ । सामाक्जक न्द्यायको अभावले गक्रब र अपेिाकृत कमजोर समूह भोकमरी र 
कुपोषणको संकटमा पदैगएको छ ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

नपेालमा भोकमरी र कुपोषणको अवतथा 

 

मानव क्वकास प्रक्तवेदन, २००९ अनुसार नेपाल १३८ तथानमा पनध आउँछ । नेपाल अक्त 
कमक्वक्कसत देशमध्येको माक्नन्द्छ । नेपालमा प्रक्तव्यक्तत औषत आयु ६७ वषध छ भने 
तकयांक क्वभागका अनुसार सन् २०१० मा प्रक्तव्यक्तत वाक्षधक आय ५६८ अमेक्रकी डलर 
रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८८ लाखको कक्रब ४१ प्रक्तशत जनसंख्या, 
५० प्रक्तशत बालबाक्लका तथा ३१ प्रक्तशत ग्रामीण गक्रबहरूको खाद्य अक्िकार सुरक्ित 
नभएकाले भोकमरीको जोक्खममा छन् । क्वश्व बैंक र कृक्ष तथा सहकारी मन्द्त्रालयका 
अनुसार सन् २००९ मा नेपालमा ४० क्जल्लामा खाद्य असुरक्ित देक्खन्द्छ । कृक्ष तथा 
सहकारी मन्द्त्रालयले सन् २००९ मा सावधजक्नक गरेको प्रक्तवेदनअनुसार नेपालका लाक्ग 
वषधको कक्रब १ लाख ३३ हजार मेक्िक टन खाद्यान्न अपुग हुन्द्छ । पक्छल्लो समयमा 
गाउँबाट सहरक्तर र मोटर बाटो नक्जक बसोवास गने क्रम बढ्द ै गएकाले खेतीयोग्य 
जक्मन नाक्सँदै गएको हो । अक्हले पक्न ४७ प्रक्तशत गक्रब क्कसानहरूले १५ प्रक्तशत 
जग्गामात्र उपभोग गक्ररहेका छन् भने ५ प्रक्तशत िनी क्कसानहरूले ३७ प्रक्तशत जग्गा 
ओगक्टरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भूक्ममा दै्वि तवाक्मत्व, खेतीयोग्य जक्मनको 
वैज्ञाक्नक उपयोग हुननसतनु, बाढी, पक्हरो र द्वन्द्द्वका कारणबाट खेतीयोग्य जक्मन उपयुतत 
प्रक्क्रयाबाट उपयोग नहुनु आक्द माक्नएका छन् ।  

 

खाद्य अक्िकार भनकेो के हो ? 

खाद्य अक्िकार भनकेो के हो ? 

माक्नसलाई बाँच्नका लाक्ग खाना आवश्यक हुन्द्छ । सामान्द्यता पेटभरी खान पाउनुलाई 
खाद्य अक्िकार भन्ने गक्रन्द्छ तर खाद्य अक्िकार भनेको प्रत्येक व्यक्ततले आफ्नो 
संतकृक्तअनुरूपको खाना आवश्यकताअनुसार खान पाउनु  हो । खाद्य अक्िकार 
व्यक्ततको मौक्लक हकअन्द्तगधत पछध । 



 

खाद्य अक्िकार पेटभर खाना खाने क्वषयमा मात्र सीक्मत हँुदैन । खाद्य अक्िकारसँग 
सन्द्तुक्लत खाना, खाद्य सुरिा र खाद्य भण्डारणजतता तीनैवटा पि समानरूपमा आउँछन् । 
त्यसैले खाद्य अक्िकारलाई माक्नसको मौक्लक अक्िकार मान्ने गक्रन्द्छ । खाद्य अक्िकारको 
सबाल मानव सभ्यताको सुरु देक्खबाटै उठेको र बाँच्नका लाक्ग खाना अक्नवायध 
आवश्यकता भएको हँुदा खाद्य अक्िकारलाई प्रकृक्तक अक्िकारका रूपमा क्लने गक्रन्द्छ । 
संक्िप्तमा खाद्य अक्िकार प्रत्येक माक्नसलाई बाँच्नका लाक्ग आफ्नो संतकृक्त र 
भूगोलअनुसारको पोषणयुतत खान खान पाउनु हो ।  

खाद्य अक्िकारका मलू तत्वहरू 

क्र्यान इन्द्टरनेसनलले भोकमरी क्वरुर्द् राज्यका क्क्रयाकलापहरूको क्नगरानी भन्ने आफ्नो 
प्रकाशनमा खाद्य अक्िकारका मूल तत्वमा पयाप्तता, उपलब्िता र पहँुचमा जोड क्दएको छ 
।  

 

पयाप्तता 

 

कुनै पक्न व्यक्ततले प्राप्त गने खाद्यान्न पक्रणामका साथै गुणततरमा पक्न पयाप्त हुनुपछध । 
अक्नमात्र सबै क्लङ्ग तथा पेसाका व्यक्ततहरूको जीवन कालका क्वक्भन्न चरणमा हुने 
मानवीय आवश्यकता पक्रपूतीका लाक्ग तथा मानक्सक वृक्र्द्, क्वकास र तन्द्दुरुतती एवं 
शारीक्रक क्क्रयाकलापका लाक्ग अपक्रहायध तत्व प्राप्त गनध सक्कन्द्छ । माक्नसलाई सुरक्ित 
प्राकृक्तक रूपम ै हाक्नकारक नभएको मानवीय रूपमा क्वषाल ु वा मानव तवातकयमा असर 
नपन े खालको प्रशोक्ित र तवातकय खाना उपलब्ि हुनुपछध । नेपालमा पक्न बसेक्न 
हाक्नकारक खानाको पक्हचान गनध नसकी क्वषालु खाना खानाले मृत्यु भएका घटना 
प्रकाशमा आउने गरेका छन् । क्वशेषगरी यततो घटना गक्रब समुदाय र क्वकट तथानमा 
बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।  

 

उपलब्िता 

 



उपलब्िता भनेको खाद्यान्न उत्पादन भएपक्छ उत्पादन िेत्रबाट व्यवक्तथतरूपमा प्रशोिन, 
क्वतरण र बजारको मागअनुसार सम्बक्न्द्ित िेत्रमा पुयाउन सक्कने सम्भावनालाई बुझाउँछ ।  

 

पहुचँ 

 

खाद्यान्न उपलब्ि भएरमात्र हँुदैन त्यसमा पहँुच पक्न उक्त्तकै हुनु पक्न जरूरी हुन्द्छ । हरेक 
नागक्रकले पाउने गरी खाद्यान्नमा पहँुच सुक्नक्श्चत भएमात्र खाद्य अक्िकार सुरक्ित हुन्द्छ । 
यसका लाक्ग आक्थधक र भौक्तक दुवै प्रकारबाट पहँुच  हुनुपछध । आक्थधक चुनौतीक्बना 
पयाप्त खाद्य प्राप्त गनुधपछध । यसरी खाद्यान्न पाउनेमा बालक तथा नवजात क्शशु, जेष्ठ 
नागक्रक, अपाङ्गता भएका व्यक्तत, असहाय, रोग लागेका, क्बरामी र दीघध रोगी, मानक्सक 
तवातकय समतया भएका व्यक्तत, शरणाथी, प्राकृक्तक प्रकोप पीक्डत, द्वन्द्द्व प्रभाक्वत सबैले 
पयाप्त खाद्यान्न पाएमा मात्र खाद्य अक्िकार सुरक्ित भएको माक्नन्द्छ ।  

 

अन्द्तराक्ष्िय मापदण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी 
महासक्न्द्ि, २००६ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि, २००६ को िारा २८ को पयाप्त 
जीवन र सामाक्जक संरिण भन्ने व्यवतथामा क्नम्नअक्िकार उल्लेख गक्रएको छ :  

 

पयाप्त जीवनततर र सामाक्जक सरंिण 

 

िारा २८.१. पि राष्िहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तत र क्तनको पक्रवारका लाक्ग समेत 
पयाप्त खाद्यान्न, लुगा एवं आवाससमेतको पयाप्त जीवनततरको तथा जीवन क्नवाहका 
अवतथाहरूको क्नरन्द्तर सुिारको अक्िकार भएको तवीकार गछधन् तथा अपाङ्गताको 
आिारमा गक्रने कुनै पक्न भेदभावक्बना त्यततो अक्िकारको उपभोग संरिण र प्रवर्द्धन गनध 
उपयुतत कदमहरू चाल्नेछन् । 

 



२८.२. पि राष्िहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सामाक्जक सुरिा तथा 
अपाङ्गताको आिारमा गक्रने कुनै पक्न भेदभावक्बना त्यततो अक्िकारको उपभोग गनध 
पाउने अक्िकार भएको तवीकार गछधन् तथा त्यततो अक्िकारको उपभोग, संरिण र प्रवर्द्धन 
गनध देहायका उपायहरूलगायत अन्द्य उपयुतत कदमहरू चाल्नेछन् : 

 

 तवच्छ पानीको आपूक्तधमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको समान पहँुच सुक्नक्श्चत 
गने तथा उपयुतत र िान्न सक्कने मूल्यमा सेवा, उपकरण र अपाङ्गतासँग 
सम्बक्न्द्ित आवश्यकताहरूको लाक्ग अन्द्य सहयोगहरूमा क्नजहरूको पहँुच सुक्नक्श्चत 
गने,  

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू खासगरी अपाङ्गता भएका मक्हला र वृर्द्वृर्द्ाहरूका 
लाक्ग सामाक्जक सुरिा कायधक्रम तथा गक्रबी न्द्यूनीकरण कायधक्रमहरूमा पहँुच 
सुक्नक्श्चत गने, 

 गक्रबीको अवतथामा जीवनयापन गक्ररहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू र 
उनीहरूका पक्रवारलाई पयाप्त ताक्लम, परामशध, आक्थधक सहयोग एवं सहुक्लयत 
सेवालगायत अपाङ्गता सम्बन्द्िी खचधहरूमा राज्यबाट प्रदान गक्रने सहयोगमा पहँुच 
सुक्नक्श्चत गने, 

 सावधजक्नक आवास कायधक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पहँुचलाई सुक्नक्श्चत 
गने, 

 अवकाशपक्छको सुक्विा तथा कायधक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पहँुच 
सुक्नक्श्चत गने । 

 

नपेालका सन्द्दभधमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततरूका लाक्ग खाद्य सरुिासम्बन्द्िी 
काननुी तथा नीक्तगत प्राविान 

 

अपाङ्ग सरंिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा भएका खाद्य अक्िकारसम्बन्द्िी 
व्यवतथा 

 

दर्ा—८ ताक्लम तथा रोजगारी सम्बन्द्िी व्यवतथा 



 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई आक्थधकरूपमा तवावलम्बी बनाउन उपयुतत ताक्लम, 
तथा आवश्यक रोजगारको व्यवतथा गक्रनेछ ।  

 २५ जनाभन्द्दा बढीले काम गने उद्योग कलकारखानामा ५ प्रक्तशत रोजगारीको 
आरिण । 

 

 

 

दर्ा—१० सकु्विा तथा सहकु्लयत 

 

घरवास नभएका वा कृक्ष व्यवसायमा लाग्न चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई सतध 
बन्द्देजका आिारमा जग्गाको तवाक्मत्व नेपाल सरकारको रहने गरी जग्गा उपलब्ि गराउने 
।  

 

दर्ा—११ अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पालन पोषण 

 

अपाङ्गहरूलाई पक्रवारका सदतय, संरिक वा हकवालाले हेरक्वचार गरी पालन पोषण 
गनुधपनेछ ।  

 

मलुकुी ऐन महल — ५ गक्रब कंगालको दर्ा ५ न ं

 

जायजात र आफ्नो कोही नभएका रोजगार गरी खान नसतने असमथध व्यक्ततलाई सो 
ठाउँको गाउँ क्वकास सक्मक्त वा नगरपाक्लकाको क्सर्ाक्रसमा प्रमुख क्जल्ला अक्िकारीले 
हन्द्डी वषधको दुई जोर कपडा क्दलाई नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा पाली राख्नुपछध ।  

 



दर्ा ८ मा क्सिा सदावतध क्ददँा देहायका व्यक्ततलाई दहेायका क्रमल ेप्राथक्मकता क्दनपुछध 
।  

 

क) महारोगी 

ख) दुवै आँखा नदेख्ने दृक्ष्टक्वहीन 

ग) शारीक्रक अपाङ्गता भएका व्यक्तत 

घ) तयाहारसम्मार गने कोही नभएका अशतत बूढाबुढी 

 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको खाद्यअक्िकार सुरक्ित गनध ध्यान क्दनपुन ेिते्रहरू  

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको खाद्य अक्िकार सुरक्ित गनध राज्यले क्वशेष कानुनी 
व्यवतथा गरी कायान्द्वयन  गनुधपछध । जततै खाद्य अपयाप्त हुने तथानमा र अपाङ्गता 
भएका गक्रब व्यक्ततलाई सहजरूपमा खाद्य उपलव्ि हुने रासन काडधको व्यवतथा,  

 अल्पकालीन तथा दीघधकालीन रोजगारका कायधक्रमहरू ल्याउनुपने । जततै १०० 
क्दने रोजगार सामाक्जक सुरिाका कायधक्रमहरू (सामाक्जक सुरिा भत्ता) 
प्रभावकारीरूपमा कायान्द्वयन गनुधपने । 

 कानुनमा भएका व्यवतथा पूणधरूपमा कायान्द्वयन गनुधपने ।  

 अशतत, बहुअपाङ्गता र मानक्सक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई राज्यले क्कनेर 
भएपक्न खाद्यान्न आपूती गनुधपने ।  

 कृक्षजन्द्य तथा सामुदाक्यक वनका कायधक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई 
सहभागी गराउनुपने ।  

 खाने पानीका िाराहरू क्नमाण गदा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पहँुच सहज 
हुने गरी क्नमाण गनुधपने ।  

 

क्नष्कषध 

 



खाद्य अक्िकारको सुरिा  नभए राष्िका नागक्रक तवतकय हुन सतदैनन् । राष्िमा 
अतवातकय नागक्रकको वृक्र्द् हँुदा राष्ि क्नमाणमा र राष्ि क्वकासमा नै गम्भीर नोतसानी 
हुनेगछध । तवातकयमा लगानी कम गनध पक्न खाद्य अक्िकार सुरक्ित हुनु जरूरी छ । त्यसलै े
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको हकमा पक्न खाद्य सुरिा, खाद्य पयाप्तता, उपलब्िता, पहँुच 
र क्दगोपनमा ध्यान क्दनु जरूरी हुन्द्छ । 

 

 

 

 

 

उन्नाइसौं — सत्र           

छठैौ ँक्दन 

समय :२ :००              

मक्हला अक्िकार र क्पत ृसत्ता 

 

शीषधकः मक्हला अक्िकार 

 

िते्र : मक्हला अक्िकार र क्पतृ सत्ता 

 

रुक्च : मक्हलाअक्िकार मानवअक्िकार भएकोले मक्हलाअक्िकारका बारेमा मानवअक्िकार 
कायधकतामा जानकारी क्लने रुक्च हुने ।  

 

आवश्यकता : संतथाले संचालन गने क्वक्भन्न कायधक्रमका लाक्ग आवश्यक प्रक्शिण क्दनुपने 
तथा मानवअक्िकार कायधकताको हैक्सयतले मक्हलाअक्िकारको बारेमा आवश्यक भएकोले ।  

 



उद्देश्य : माक्हलाअक्िकार महासक्न्द्िको बारेमा जानकार हुने र यस महासक्न्द्िको 
क्वशेषताको बारेमा बताउनसतने । 

 

क्रक्मक पाइला  

 सहभागीलाई मक्हला र पुरुष भएर अक्भनय गनध लगाउने । मक्हला र पुरुषमा 
अक्िकारका सबालमा के क्भन्नता छ भनी किा कोठा छलर्ल चलाउने ।  अक्िकार 
भनेको के हो भनेर सहभागीहरूलाई सोध्ने । सहभागीको िारणा बुझ्ने ।  

 सहभागीहरूलाई तीन  समूहमा क्वभाजन गने । समूहको नेता छान्न लगाउने । 

 पक्हलो समूहलाई मक्हलाको वतधमान अवतथा आक्थधक, सामाक्जक, राजनीक्तक, 
शैक्िक, तवातकय अवतथाका बारेमा छलर्ल गरी प्रततुत गनध लगाउने । प्रततुक्तका 
लाक्ग बनाइएको आँप या तयाउको आकारमा कलात्मकरूपमा बनाइका न्द्युजक्प्रन्द्टका 
टुक्राहरू र माकध र उपलब्ि गराउने । 

 दोस्रो समूहलाई मक्हलाका क्वद्यमान अवतथाको संरिण गने तत्वहरूको बारेमा 
छलर्ल गरी प्रततुत गनध भन्ने । यस कायधका लाक्ग रुखको डाँठको आकारको 
कागजको टुक्राहरू र माकध र उपलब्ि गराउने । 

 तेस्रो समूहलाई जरा आकाररको कागजका टुक्राहरू र माकध र उपलब्ि गराउने । 
हाम्रो समाजमा मक्हलालाई हेपेर प्रयोग गक्रने चलन चल्तीमा रहेका शब्दहरू तथा 
क्वभेदपूणध व्यवहारका बारेमा क्टपोट गनध लगाउने ।  

 २० क्मनेटको छलर्लपक्छ पक्हले तेस्रो समूहलाई प्रततुत गनध लगाउने । तेस्रो 
समूहको प्रततुक्तमाक्थ दोस्रो समूहको र  त्यसमाक्थ पक्हलो समूहको प्रततुक्त टाँसी 
क्रमशः छलर्ल गनध लगाउने । क्बरुवामा जरामा राक्खने मलजल र संरिण गने 
डाँठको कारण कततो र्ल लाग्छ भनी छलर्ल चलाउने ।   

 मक्हलाअक्िकार क्कन चाक्हयो ? क्कन मक्हलाअक्िकार सम्बन्द्िी महासक्न्द्िको 
आवश्यकता पयो भनी किाकोठा छलर्ल चलाउने ।  

 मक्हलाले भोग्नु परेका समतयाहरूका बारेमा क्वशेष गरी मक्हला र गक्रबी, 
मक्हलालाई क्शिा र ताक्लम,  मक्हला र तवातकय,  मक्हलाक्वरुर्द् क्हंसा, मक्हला र 
सशतत्र संघषध,  मक्हला र अथधतन्द्त्र,  नीक्तक्नमाण र क्नणधयतहमा मक्हला आक्द 
सबालमा किामा छलर्ल चलाउने । क्वशेष गरेर अपाङ्गता भएका मक्हलाहरूले 
भोग्नु परेका समतयाका बारेमा छलर्ल चलाउने ।  



 मक्हलाअक्िकार महासक्न्द्िका बारेमा सहभागीहरू जानकार भए पालैपालो बताउन 
भन्ने ।  

 मक्हलाअक्िकार सम्बन्द्िी क्वषयमा संयुतत राष्ि संघमा भएका प्रयत्नकोसंक्िप्त चचा 
गने  

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । सारांश प्रततुत गने ।  उद्देश्य 
जाँच्ने । 

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुनः बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने ।  

 मक्हला अक्िकार महासन्द्िीको बारेमा छलर्ल चलाउने । यस सन्द्िीको तीन मूल 
क्वशेषताको बारेमा जानकारी गराउने । 

 अनसुचूी उन्नाईस  

मक्हलाअक्िकार भनकेो के हो ? 

 

मक्हलाअक्िकार मानव अक्िकार हो । मक्हला र पुरुषबीच भेदभाव भई मक्हलाहरूको क्तथक्त 
पुरुषभन्द्दा पछाक्ड रहेसम्म क्वश्वमा शाक्न्द्त र प्रगक्त सम्भव छैन । मक्हलाक्वरुर्द् भेदभावले 
मानव मयादाको सम्मान र समान अक्िकारको क्सर्द्ान्द्तको उल्लंघन गछध । देशको 
राजनीक्तक, सामाक्जक, आक्थधक र सांतकृक्तक क्वकासमा व्यविान आउँछ । र्लतः समाज, 
राष्ि र मानव जाक्तको क्वकासमा समेत बािा पुयाउँछ । त्यसैले मानव अक्िकार मक्हला 
पुरुष सबैले समान र सम्माक्नत भएर बाँच्न पाउने अक्िकार हो भन्ने गक्रन्द्छ । तर आफ्नो 
अक्िकारको उपभोग गने सबालमा समाजमा मक्हलाहरू पक्छ परेका छन् । परापूवधदेक्ख 
प्रचक्लत  क्वक्भन्न लैक्ङ्गक भेदभाव, असमानताको कारण पुरुषहरूको तुलनामा मक्हला पक्छ 
परेका हुन् । असमान अवतथामा रहेका मक्हलाहरूले समानरूपले पुरुष सरह 
मानवअक्िकार दाबी गनधनसतने हँुदा मक्हलाहरूका लाक्ग छुटै अक्िकारको आवश्यकता 
महसुस गरी मक्हलालाई पुरुषसरह समानरूपमा मानवअक्िकारको उपभोग गने क्तथक्तमा 
पुयाउन मक्हला अक्िकारको व्यवतथा गक्रएको हो । त्यसैले मक्हलाहरूको मानवअक्िकारको 
न्द्यूनतम मापदण्ड संरिण गनध क्वशेष अक्िकारहरू प्रदान गक्रएको छ ।  

 

मानव जाक्तको आत्मसम्मान, व्यक्ततत्व क्वकासको लाक्ग संयुतत राष्िसंघल े सन् १९४८ 
क्डसेम्बर १० मा मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गयो । मानवको जन्द्मजात 



तवतन्द्त्रता, समान अक्िकार, मानव गक्रमाको सम्मान हुनुपछध भन्ने उद्देश्यले मानव 
अक्िकारको संरिण र सम्बर्द्धनका लाक्ग कुनै पक्न जाक्त, क्लङ्ग, भाषा, िमध, राजनीक्तक, 
सामाक्जक, सांतकृक्तक वा आक्थधक आिारमा मक्हला र पुरुषबीच वा माक्नसमाक्नसबीच कुनै 
पक्न भेदभाव हुनुहँदैन भन्ने मुख्य अक्भप्रायकासाथ यो घोषणपत्र जारी गक्रएको हो । यस 
घोषणापत्रले क्लङ्गको आिारमा भेदभाव गनध नपाइने मान्द्यतालाई आत्मसात् गरे पक्न 
मक्हलाको मानव अक्िकारको सबालमा उल्लेख्य सुिार हुन सकेन । यसै क्रममा सन् १९६६ 
मा नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकार र आक्थधक सामाक्जक तथा सांतकृक्तक 
अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय अनुबन्द्ि संयुतत राष्िसंघले जारी गयो । मक्हला र पुरुषबीच 
क्वद्यमान असमान अवतथा कायम रहेसम्म मक्हलाहरूले समानरूपले पुरुष सरह 
मानवअक्िकार दाबी गनध नसतने हँुदा मक्हलाहरूको लाक्ग छुटै अक्िकारका आवश्यकता 
भने महसुस भइरह्यो । र्लतः मक्हलालाई पुरुषसरह समानरूपमा मानव अक्िकारको 
उपभोग गने क्तथक्तमा पुयाउन मक्हलाहरूको अक्िकारको लाक्ग क्वशेष व्यवतथा सुरु भयो । 
मक्हलालाई लक्ित गरी प्रदान गरेको क्वशेष अक्िकारहरू नै मक्हलाअक्िकार हो । यतता 
व्यवतथाको लाक्ग संयुतत राष्िसंघले गरेका पहलहरू तल उल्लेख गक्रएको छ :   

 

मक्हलाअक्िकार र सयंतुत राष्िसघं  

 

 सन् १९४६ मा संयतुत राष्िसंघको मानवअक्िकार आयोगअन्द्तगधत मक्हलाको 
अवतथासम्बन्द्िी उपआयोग तथापना भयो । हाल यो आयोग आक्थधक तथा सामाक्जक 
पक्रषद् अन्द्तगधतको पूणध आयोगको रूपमा रहेको छ । यस आयोगको तथापनासँगै 
संयुतत राष्िसंघले मक्हलाअक्िकारको िेत्रमा आफ्नो कायधलाई सघनरूपमा अगाक्ड 
बढाउन थाल्यो । त्यतत ैयो आयोग संयुतत राष्िसंघमा मक्हलाका क्वषयहरूमा कायध 
गने प्रमुख क्नकायका रूपमा क्क्रयाशील छ ।  

 संयुतत राष्िसंघद्वारा सन् १९७५ लाई अन्द्तराक्ष्िय नारी वषधका रूपमा घोषणा । 

 सन् १९७६ देक्ख १९८५ को अवक्िलाई मक्हलाहरूको क्नक्म्त संयुतत राष्िसंघीय 
दशकको रूपमा घोषणा । यस दशकलाई क्वकास, समानता, शाक्न्द्त र 
सशततीकरणको दशक नामाकरण गक्रएको क्थयो ।  

 संयुतत राष्िसंघद्वारा मक्हलाअक्िकारका क्वषयमा उठेका नयाँ क्वषयवततुमा छलर्ल 
गरी आवश्यक रणनीक्त क्नमाण गनध क्वश्व मक्हला सम्मेलनहरूको आयोजना गक्रयो 
।  



 पक्हलो क्वश्व मक्हला सम्मेलन – मेक्तसको १९७५  

 दोस्रो क्वश्व मक्हला सम्मेलन – कोपनहेगन १९८० 

 तेस्रो क्वश्व मक्हला सम्मेलन – नैरोबी १९८५  

 चौथो क्वश्व मक्हला सम्मेलन – बेइक्जङ्ग १९९५  

 अन्द्तराक्ष्िय ततरमा भएका मानवअक्िकारसम्बन्द्िी क्लखतहरूद्वारा पक्न 
परम्परागतरूपमा मक्हलाक्वरुर्द् रहेका भेदभाव पूणधतः उन्द्मूलन नभएको भन्द्दै सन् 
१९६७ मा संयुतत राष्िसंघको महासभाले एक छुट्टै घोषणापत्र ‘मक्हलाक्वरुर्द् हुने 
सबै प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलनसम्बन्द्िी घोषणा, १९६७’ जारी गयो ।  

 घोषणापत्र कानुनीरूपमा बाध्यात्मक नभई नैक्तक बन्द्िनमात्र हुने भएकोले 
अन्द्तराक्ष्िय कानुनी क्लखतका रूपमा महासक्न्द्िको आवश्यकता महसुस गक्रयो ।  

 यसका अक्तक्रतत संयुतत राष्िसंघको बडापत्र, मानवअक्िकारको क्वश्वव्यापी 
घोषणापत्र, नागक्रक तथा राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय अनुबन्द्ि, 
आक्थधक, सामाक्जक तथा सांतकृक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी अन्द्तराक्ष्िय अनुबन्द्ि, नारीको 
राजनीक्तक अक्िकारसम्बन्द्िी महासक्न्द्ि आक्दको घोषणा गक्रएको क्थयो । तैपक्न 
परम्परादेक्ख प्रचक्लत मक्हलाक्वरुर्द् रहेका भेदभाव पूणधतःउन्द्मूलन नभएकोले संयुतत 
राष्िसंघको महासभाले सन् १९७९ को क्डसेम्बर १८ मा मक्हलाक्वरुर्द् हुने सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्द्मूलन गने महासक्न्द्ि पाक्रत गयो । नेपालले यस महासक्न्द्िलाई 
२२ अक्प्रल १९९१ मा अनुमोदन गयो ।  

यसमा मक्हलाक्वरुर्द्को भेदभावलाई सही र तपष्टरूपमा पक्रभाक्षत गक्रएको छ । यो 
महासक्न्द्ि समानताको क्सर्द्ान्द्तमा आिाक्रत भएर मक्हलाका नैसक्गधक तथा प्राकृक्तक 
अक्िकारको प्रत्याभूक्त गनेतर्ध  केक्न्द्रत छ । मक्हलाक्वरुर्द् हुने सम्पूणध भेदभावमाक्थ पूणध 
प्रक्तबन्द्ि लगाउने क्वषयलाई यसल े उल्लेख गरेको छ । संयुतत राष्िसंघका मक्हला 
अक्िकारसम्बन्द्िी क्वक्भन्न अन्द्तराक्ष्िय क्लखतहरूलाई एकै ठाउँमा समेट्न यो महासक्न्द्ि 
सर्ल भएको छ । यसका साथै यस महासक्न्द्िले मक्हलालाई पुरुषसरह पक्रवार, समाज, 
राष्ि र क्वश्वक्हतमा सहभागी हुने मौका प्रदान गनध प्रोत्साक्हत गरेको छ । मक्हला समानता 
कानुनीरूपमा मात्र नभएर वाततक्वक व्यवहारमै चक्रताथध गनध यस महासक्न्द्िले क्वशेष पहल 
गरेको छ । यसैले यसलाई मक्हलाको मानवअक्िकारलाई वैिाक्नक मान्द्यता क्दने महत्वपूणध 
अन्द्तराक्ष्िय क्लखतका रूपमा क्लइन्द्छ । राजनीक्तक, आक्थधक, सामाक्जक एवं सांतकृक्तक 
िेत्रमा क्लङ्गको आिारमा पुरुष र मक्हलाबीच रहेका सबै प्रकारका भेदभाव, असमान 
व्यवहार, अभ्यास, प्रचलनलाई अन्द्त्य गने प्रमुख उद्देश्य रहेको यस महासक्न्द्िले मक्हलाका 
मानव अक्िकारलाई संरिण गनध कानुनतः बाध्यात्मक हुने क्सर्द्ान्द्त आत्मसात् गरेको छ ।  



 

मक्हलाअक्िकार सम्बन्द्िी महासक्न्द्िका क्वशषेता : 

१. समानताको क्सर्द्ान्द्तमा आिाक्रत 

२. अक्वभेद 

३. राज्यको उत्तरदाक्यत्व 

 

 

 

मक्हलाअक्िकार सम्बन्द्िी महासक्न्द्िमा उल्लखे गक्रएका केही प्रमखु 
प्राविानहरू : 

 

 संरचनात्मक –  भेदभावहरूलाई क्नमूधल गनध संवैिाक्नक र कानुनी व्यवतथा गने ।  

 राजनीक्तक, सामाक्जक, आक्थधक तथा सांतकृक्तक िेत्रहरूमा समान अक्िकार तथा 
तवतन्द्त्रताका लाक्ग वैिाक्नक तथा अन्द्य कदमहरू चाल्ने ।  

 क्छटो समानता प्राप्त होस् भन्ने अक्भप्रायले मक्हलाका लाक्ग क्वशेष व्यवतथा गनुधपने ।  

 मातृत्व र बालबाक्लकासम्बन्द्िी पाक्रवाक्रक क्शिाको व्यवतथा गने ।  

 मक्हला क्कनबेच र वेश्यावृक्त्त रोतन वैिाक्नक कदम चाल्ने ।  

 मक्हलाउपर राजनीक्तक र सावधजक्नक जीवनमा हुने भेदभाव क्नमूधल गनध उपायहरू 
अपनाउने । 

 सरकारले मक्हलालाई अन्द्तराक्ष्िय ततरका भेला सम्मेलनमा क्बनाभेदभाव  पुरुषसरह 
संलग्न गराउने ।  

 मक्हला तवयं तथा सन्द्तानको राक्ष्ियताको सम्बन्द्िमा समान अक्िकार उपलब्ि 
गराउने ।  

 क्शिामा समान अवसर प्रदान गने ।  

 रोजगारको समान अवसर तथा सुत्केरी क्बदाको व्यवतथा गने ।  



 मक्हलाहरू गभधवती भएका बेला र प्रजनन तवातकयमा हकमा क्नःशुल्क सहयोग गने 
।  

 कानुनीरूपमा समान अक्िकार क्दलाउने ।  

 क्ववाह र पाक्रवाक्रक सम्बन्द्ि बारेमा मक्हलाउपर हुने सम्पूणध भेदभाव क्नमूधल गनध 
कानुनी व्यवतथा क्मलाउने ।  

 

 

 

 

बीसौं –सत्र 

छठैौं क्दन 

समय : २ :००     

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिाको अक्िकार 

 

 

शीषधक : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको  क्शिामा पहँुच 

 

िते्र : नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्शिाको क्वकासक्रम र यसमा देक्खएका 
चुनौती 

 

रुक्च : हाल नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्शिा प्राप्त गने व्यवतथाको 
कायान्द्वयन, सहभागीहरूका अनुभवलाई छलर्लमा ल्याउने यस क्वषयलाई अगाक्ड बढाउन 
सक्कने हँुदा सहभागीमा रुक्च पैदा गछध । 

 



आवश्यकता : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्शिाको अक्िकार र यसका चुनौतीका 
बारेमा सहभागीहरूले जान्नु आवश्यक भएको हुनाले  

 

उद्देश्य : अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको क्शिाको बारेमा जानकारी र बुझाइमा तपष्टता 
हुनेछ ।  

 

 

 

 

क्रक्मकपाइला 

 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिा िेत्रमा कततो पहँुच छ भनी सहभागीलाई सोध्ने 
र अनुभव बताउने लगाउने । 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिाका लाक्ग भएको कानुनी व्यवतथाका बारेमा 
छलर्ल चलाउने ।  

 हाल भोक्गराखेका समतयाको प्रयासहरूका बारेमा बताउने । 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिाका लाक्ग हाल भएका प्रयासहरूको चचा गने । 

 हाम्रो भूक्मका के हुन्द्छ भनी किा कोठा छलर्ल चलाउने ।  

 क्जज्ञासा भए सहभागीलाई सोध्न अनुरोि गने । 

 सारांश प्रततुत गने ।  

 उद्देश्य जाँच्ने । 

 बुझे नबुझेको सोध्ने, नबुझेमा  पुन बताउने, बुझाउने प्रयत्न गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबै सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी बीस  

 

 

नपेालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिाको अक्िकार  

 

पक्रचय 

 

 क्शिा माक्नसको प्राकृक्तक अक्िकारअन्द्तगधत पछध । मानव सभ्यताको क्वकासको 
क्रमसँगै माक्नसहरूले अनौपचाक्रक र व्यवहाक्रकरूपमा क्लँदै आएको क्शिा क्बततारै 
औपचाक्रक क्शिाको रूपमा क्वकास हुन थाल्यो । पूवीय सभ्यतामा गुरुकुल क्शिा 
प्रणालीबाट सुरू भएको क्शिा हाल आएर क्वद्यालय, महाक्वद्यालय र क्वश्व क्वद्यालयको 
रूपमा क्वकास भइसकेको छ । सामान्द्यतया क्शिालाई औपचाक्रक, अनौपचाक्रक र 
व्यवहाक्रक तीन क्कक्समबाट क्वभाजन गनध सक्कन्द्छ ।  

क्शिा मानव क्सकाई प्रक्क्रयालाई तेज बनाउने प्रक्क्रया पक्न हो । कुनै पक्न सभ्य समाजको 
क्नमाणमा क्शिा अपक्रहायध हुन्द्छ । अक्हले प्रचक्लत ‘क्शिा’ अंग्रेजी शब्द एजुकेसन 

(Education) को पयाय हो । "Education" शब्दको उत्पक्त्त ल्याक्टन भाषाको 

"Educare" बाट भएको हो । यो  शब्द अंग्रेजी भाषामा एजुकेट भयो । त्यही क्क्रयापदको 

संज्ञाका रूपमा (Education) शब्द १९ अ शताब्दीमा प्रचलनमा आएको हो । क्शिा मानव 



जीवनको अपक्रहायध क्वषय भएको हुनाले बेलायतमा सन् १८७० र फ्रान्द्समा सन् १९८० 
देक्ख लागू भएको ‘अक्नवायध’ प्राथक्मक क्शिाको प्राविानलाई सन् १९४८ मा क्वश्वले सबै 
मुलुक र समाजका क्नक्म्त आवश्यक ठान्द्यो । सन् १९४८ को मानव अक्िकारको क्वश्वव्यापी 
घोषणापत्रपश्चात क्शिाले अक्िकारको रूपमा मान्द्यता पायो । 

 

क्शिाको अक्िकारलाई सबलीकरण माध्यमका रूपमा क्लइन्द्छ । क्शिाले नै अरू अक्िकार 
दाबी गने ज्ञान र सीप प्रदान गछध । राज्यले क्लक्खतलाई मात्र वैिता क्दने गछध । राज्यसँग 
अक्िकार दाबी गनध क्लक्खत व्यवहार गनुधपने हुन्द्छ । त्यसका लाक्ग क्शिा अक्नवायध हुन्द्छ । 

 

 

नपेालमा क्शिाको इक्तहास 

 

 नेपालमा औपचाक्रकरूपमा पढनपाठनको आरम्भको चचा गदा जय पृकवीबहादुर 
क्संहलाई सम्झने गक्रन्द्छ । उनल े क्व.सं. १९५८ मै क्शिा सबै नागक्रकको पहँुच भएको 
आिारभूत मौक्लक अक्िकार हुनुपछध भन्ने मान्द्यता अगाक्ड साक्रसकेका क्थए । जनतामा 
क्वद्यमान अज्ञान र अन्द्िक्वश्वास हटाउने प्रभावकारी माध्यम क्शिा नै हो भन्ने उनले त्यक्त 
बेलै बुक्झसकेको देक्खन्द्छ । क्शिा सवध सुलभ बनाउन उनले दुईवटा प्रततावना अगाक्ड 
सारेका क्थए । एउटा,  सतनेले शुल्क तीरेरै पढ्नुपने हुन्द्छ र क्तनध नसतनेलाई भने 
क्नःशुल्क पढाउने व्यवतथा गनुधपछध । यसै मान्द्यतालाई चक्रताथध गनध उनले काठमाडौंको 
नतसाल, बझाङ र क्वदेशमा भारतको बैङ्गलोर तथा बमामा पक्न क्वद्यालय खोलेका क्थए । 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग क्शिा 

 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको लाक्ग क्शिाका प्रसंगमा नेपालीमा िेल क्लक्पको 
सुरू गने जंगबहादुर बोगटी र अपाङ्गता भएका व्यक्ततको संतथा तथापना गने 
खगेन्द्रबहादुर बतनेतको नाम सबैभन्द्दा पक्हले आउँछ । यी दुई व्यक्ततको योगदान 
अपाङ्गता िेत्रको क्वकासमा अत्यन्द्त महत्वपूणध छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततका 
लाक्ग औपचाक्रक क्शिाको सुरु दृक्ष्टक्वहीन क्वद्याथीका लाक्ग कीक्तधपुरक्तथत ल्याबोरेटरी 
क्वद्यालयमा सन् १९६४ मा एकीकृत क्शिाको कायधक्रमबाट भएको क्थयो । नेपाल बाल 



संगठनको कायालयमा सन् १९६६ मा बक्हरा बालबाक्लकाका लाक्ग क्वद्यालय तथापना भयो 
भने सन् १९६९ मा नेपाल अन्द्ि अपाङ्ग संघको (हालको नेपाल अपाङ्ग संघ) पक्हलो 
गैरसरकारी सामाक्जक संतथाका रूपमा तथापना भयो । यस संतथाले पक्न शारीक्रक तथा 
अन्द्य अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्शिा क्दन सुरु गयो ।  

 

माक्थ उल्लेक्खत क्यनै प्रयासलाई नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूका लाक्ग गक्रएका 
क्शिा प्राप्त गने अवसरमध्येका प्रारक्म्भक जमको मान्ने गक्रएको छ । नेपालमा हाल क्वशेष 
क्शिाका २८ वटा किा छन् । बौक्र्द्क अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाका लाक्ग १३ वटा, 
बक्हरा बालबाक्लकाका लाक्ग १४ वटा र शारीक्रक अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाका लाक्ग 
एउटा क्वशेष किा संचालन गक्रएका छन् । अन्द्य बालबाक्लका पढ्ने क्वद्यालयमा कुनै एक 
प्रकारको अपाङ्गता भएका बालबाक्लका पक्न पढाइने २१ बटा क्वद्यालय छन् । जसमा १६ 
वटा दृक्ष्टक्वहीन केक्न्द्रत छन् भने ५ वटा बक्हरा केक्न्द्रत छन् । यसैगरी ३६० वटा स्रोत 
किा रहेका छन् भने सन् २००८ को क्शिा मन्द्त्रालय, क्शिा क्वभागको फ्ल्यास 
क्रपोटधअनुसार ७० हजार अपाङ्गता भएका बालबाक्लका प्राथक्मकदेक्ख माध्यक्मक किासम्म 
अध्ययन गक्ररहेका छन् ।  

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिाको अक्िकार : काननुी व्यवतथा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई क्शिाको अवसर सुलभ होस् भन्ने उद्दशे्यले अपाङ्ग संरिण 
तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दर्ा ६ मा क्शिा तथा ताक्लमको व्यवतथा गक्रएको छ । 
नेपालको अन्द्तक्रम संक्विान, २०६३ को मौक्लक हकको दर्ा १७ मा क्शिा तथा संतकृक्तको 
अक्िकार संरक्ित गदै प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा आिारभूत क्शिा प्राप्त गने 
अवसरको सुक्नक्श्चतता गरी कानुनमा व्यवतथा भएबमोक्जम माध्यक्मक तहसम्म क्नःशुल्क 
क्शिा पाउने हक प्रत्याभूत गक्रएको छ । यसैगरी नेपाल राक्ष्िय योजना आयोगको 
आिारपत्रमा सबैलाई क्नःशुल्क र अक्नवायध आिारभूत क्शिा (किा १–८) सम्म प्रदान गने 
किा (९–१२) सम्ममा उच्च क्शिा समन्द्याक्यक एवं समावेशी पहँुच क्वततार गरी गुणततरीय 
क्शिा, सीपमूलक रोजगार उन्द्मुख क्शिाको क्वततार गने प्रक्तबर्द्ता छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको क्शिासम्बन्द्िी अवतथा 

क्शिा क्वभागको प्रक्तवेदनअनुसार अपाङ्गता भएका ९७ प्रक्तशत बालबाक्लकाको अक्हले 
पक्न क्वद्यालयमा पहँुच छैन । अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाको अनुूलताअनुसारको 



क्वद्यालय जाने बाटो बतने मेच, बेन्द्च, कालोपाटी भौक्तक संरचनाजततै अपाङ्गता मैत्री 
नहँुदा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाले सहजरूपमा क्शिा प्राप्त गनधसतने अवतथा छैन । 

 

हालका प्रयासहरू 

 

 हाल नेपालमा संचाक्लत क्वद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले क्शिाको 
सुक्विा पाउँदै आएका छन् । मुख्य गरी अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाका लाक्ग संचाक्लत 
क्वशेष किा र समाक्हत क्शिाका किाहरूबाट उनीहरू लाभाक्न्द्वत भएका छन् । अपाङ्गता 
भएका व्यक्ततप्रक्त समाजमा रहेका नकारात्मक िारणामा पक्रवतधन ल्याउन पाठ्यक्रममा 
अपाङ्गतासम्बन्द्िी जनचेतना जगाउने प्रकारका पाठ पक्न समावेश गक्रएको छ । 

 

अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाका लाक्ग शकै्िक अवरोिहरू 

 

 अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाको क्शिामा सरकारी र गैरसरकारी िेत्रबाट क्वक्भन्न 
प्रयास हँुदाहँुदै पक्न केही चुनौती बाँकी छन् । त्यसैल े अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाले 
सहजरूपमा क्शिा प्राप्त गनधसतने अवतथा अझै पक्न क्सजधना हुनसकेको छैन । नेपाल 
अपाङ्ग मानव अक्िकार केन्द्रले पक्रवतधनका लाक्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको 
वकालत नामक पक्रयोजनाअन्द्तगधत २०६६ र २०६७ सालमा कैलाली, बक्दधया र मोरङ्ग 
क्जल्लामा एक एकवटा छलर्ल कायधक्रम आयोजना गरेको क्थयो । सोही छलर्ल 
कायधक्रमका सहभागी अपाङ्गता भएका बालबाक्लका, मक्हला र युवाले क्शिाको सहज 
पहँुचमा देक्खएका अवरोिहरूको बारेमा आर््आफ्ना अनुभव प्रततुत गरेका क्थए । ती 
अनुभवहरू क्नम्नअनुसार प्रततुत गक्रएको छ : 

 

(क) पाठ्यक्रम अपाङ्गतामतै्री नहनुु 

 

हाल नेपालमा क्दइने क्शिामा क्वक्शष्ट समतया भएका व्यक्ततहरूको अपाङ्गताअनुसारको 
पाठ्यक्रम नहँुदा पढ्ने समयमा पक्न राम्रोसँग बुझ्न नसतने, परीिामा कम अंक प्राप्त गने 
जतता समतया उनीहरूले भोग्नु परेको छ । जततै एउटामात्र हात भएका क्वद्याथीलाई, 



दृक्ष्टक्वहीन क्वद्याथीलाई ज्याक्मक्त पढ्नु पदा अप्ठेरो हुन्द्छ । बक्हरा क्वद्याथीलाई श्रुक्त 
लेखनजतता क्वक्िबाट परीिा क्लँदा कक्ठनाइ हुन्द्छ । यतता समतयाको क्वकल्प भए पक्न 
क्तनका क्वषयमा व्यापक सचेतना र जानकारी नहँुदा अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाले 
क्शिा प्राप्त गनध समतया भोग्नु परेको छ । 

 

(ख) भौक्तक संरचना अपाङ्गतामतै्री नहुनु 

 

हाल संचालनमा आएका क्वद्यालय तथा क्शिण संतथाहरू अपाङ्गता मैत्री छैनन् । सवधप्रथम 
त क्वद्यालय जाने बाटो, शौचालयजतता भौक्तक संरचना अपाङ्गता भएका क्वद्याथीलाई 
सहज हुनेगरी क्नमाण गक्रएका छैनन् । क्वद्यालयमा र्याम्प, मेच, टेबलु, बेन्द्च, खेलमैदान र 
पानी क्पउन जाने तथानहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूले प्रयोग गनधसतने गरी क्नमाण 
गक्रएको छैन । केही वषध यता माध्यक्मक क्वद्यालयमै किा १२ को पढाइ संचालन गनध तला 
थपेर पढाउने छ । माक्थल्लो तलामा गएर पढ्न शारीक्रक अपाङ्गता भएका क्वद्याथीलाई 
क्नकै असुक्विा हुन्द्छ । 

 

(ग) समयमा पाठ्यपतुतक उपलब्ि हनु नसतनु 

 

दृक्ष्टक्वहीन क्वद्याथीहरूले प्रयोग गने िेल क्लक्पमा पाठ्य सामग्रीहरू समयमा नै छाक्पएर 
सम्बक्न्द्ित क्वद्यालयमा उपलब्ि नहँुदा पुततकक्बनै दृक्ष्टक्वहीन क्वद्याथीहरूले शैक्िक सत्र 
क्बताउनुपने अवतथा छ । 

 

(घ) काननु प्रभावकारी रूपमा कायान्द्वयन नहनुु 

 

अपाङ्गता भएका क्वद्याथीका लाक्ग अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा क्नःशुल्क 
क्शिा प्राप्त हुने प्राविान छ । यस व्यवतथाअनुरूप सवोच्च अदालतले २०६० सालमा 
“अपाङ्गता भएका क्विाथीहरूका लाक्ग क्नःशुल्क क्शिा उपलब्ि गराउनुपने” आदेश नेपाल 
सरकारको नाउँमा जारी गक्रसकेको छ । त्यसपक्छ अपाङ्गता भएका व्यक्ततले सावधजक्नक 
क्शिण संतथामा क्नःशुल्क पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका क्थए । तर हालसालै क्त्रभुवन 
क्वश्वक्वद्यालयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरेर १२ किासम्म उच्चमाध्यक्मक 



क्वद्यालयमै पढाइ हुने प्राविान लागू गरेपक्छ अपाङ्गता भएका क्वद्याथीहरू पुनः शुल्क क्तनध 
बाध्य भएका छन् । यसबाट उनीहरू उच्च क्शिाको अवसरबाट वक्ञ्चत भएका छन् । 

 

क्नष्कषध 

 क्शिा सबैको अक्िकार हो । हरेक व्यक्ततको आफ्नो अवतथाअनुसारको क्शिा प्राप्त 
गनध पाउने अक्िकार हुन्द्छ भने त्यस क्वषयमा गम्भीर भई क्शिा उपलब्ि गराउनु राज्यको 
कतधव्य हुन्द्छ । तर अपाङ्गता भएका क्वद्याथीले यस क्कक्समको अवसर प्राप्त गनध 
सक्करहेका छैनन् । यस सबालमा सबै सरोकारवालाले ध्यान क्दई अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरूको क्शिा प्राप्त गनध पाउने अक्िकार संरक्ित गनुध जरूरी हुन्द्छ ।  

 

 

छठैौं  क्दन 

समय : १ :०० 

दकै्नक समीिा र समापन 

      

शीषधकः दैक्नक समीिा  

 

िते्रः आजको क्दनमा छलर्ल गक्रएका क्वषयवततु ुको आिारमा प्रश्न बनाई खेलका 
आिारमा आजका क्दनमा भएका क्सकाइहरूको समीिा गने ।  

रुक्चः खले खेलेर रुक्च जगाउने 

आवश्यकताः क्दनभर छलर्ल गक्रएका क्वषयवततुको बारेमा समीिा गरेमा सम्झना रहन्द्छ 
भन्ने जानकारी गराएर दैक्नक समीिाको आवश्यकता बुझाउने ।  

उद्देश्यः सहभागीहरूल ेक्दनभरीका क्क्रयाकलापहरूको समीिा गनेछन् । 

 

क्रक्मक पाइलाहरू 

 



 क्दनभर भएका क्क्रयाकलापको प्रक्तवेदन प्रततुत गनध लगाई सहभागीहरूबीच छलर्ल 
गराउने । केही थपघट गनुधपने सुझाव आए थपघट गक्रने जानकारी क्दने ।  

 सहभागीहरूलाई गोलो घेरामा उक्भन लगाउने र खेलसम्बन्द्िी क्नयमको जानकारी 
गराउने ।  

 क्दनभरमा क्सक्कएका र घत लागेको कुनै एउटा क्सकाइ भन्न लगाउने ।  

 पलैपालो सबै सहभागीलाई भन्ने मौका क्दने ।  

 कायधक्रम क्वक्िवत समापन गनध लाक्गएको जानकारी गराउँदै सबैलाई सहभागी हुन 
अनुरोि गने ।  

 सक्क्रय सहभाक्गताका लाक्ग सबैलाई िन्द्यवाद क्दने । 

 

समापन कायधक्रम 
 

 पाँच क्दने प्रक्शिण कायधक्रमको क्वक्िवत् समापन गनध आवश्यक तयारी गने । 
औपचाक्रक वा अनौपचाक्रक रूपमा कसरी गने भन्ने क्नणधय गने ।  

 औपचाक्रकरूपमा समापन गने हो भने सोबमोक्जम तयारी गने । 

 समापन कायधक्रमको संचालक, अक्तक्थ र प्रमुख अक्तक्थ र सभाध्यिको व्यवतथा गने 
र आसन ग्रहण गराउने ।  

 कायधक्रमका सहभागीलाई िन्द्यवाद क्दने । सहभागीमध्येबाट आवश्यकता हेरी दुई वा 
तीन जनालाई ताक्लमका बारेमा मन्द्तव्य राख्न अनुरोि गने ।  

 अक्तक्थलाई मन्द्तव्यको लाक्ग अनुरोि गने ।  

 प्रमुख अक्तक्थलाई प्रमाणपत्र क्वतरण गनध र मन्द्तव्य क्दन अनुरोि गने ।  

 कायधक्रमका सभाध्यिलाई मन्द्तव्यसक्हत कायधक्रमको समापन गनध अनुरोि गने ।   

 

 

 



 

 

 


