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नेपालको

अन्द्तधरम संधविान, २०६३ को िारा, ३२ र १०७ (२) बमोधजम यस

अदालतको क्षेराधिकारधभरको प्रस्तुत धरि धनवेदन सधहतको संधक्षप्त त्य र ठहर यस
प्रकार छ :नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र, २०५६ सालमा धजल्ला प्रशासन कायालय
काठमािौंमा दता भई अपाङ्गता भएको व्यधक्तहरुको नेतृत्वमा सञ्चाधलत गैरसरकारी
संस्था हो । यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको मानव अधिकार संरक्षण र
सम्बर्द्फनका लाधग धनरन्द्तर रुपमा धियाधशल भई कायफ गदै आइरहेको र अपाङ्गता भएका

व्यधक्तहरुको हक अधिकार तथा मानव अधिकारको सवालमा सामाधजक जनचेतना,
न्द्याधयक आवाज, वकालत तथा प्रवद्धफनका कायफहरु गदै आइरहेको छ ।
धरि धनवेदक मध्येको म धदपेन्द्र शाक्य आफू स्वयं अधत अशक्त अपाङ्गता भएको
व्यधक्त हुुँ । म आफू अधत अशक्त अपाङ्गता भएको व्यधक्त भएता पधन आफ्नो र म जस्तै
अन्द्य अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको न्द्याधयक अधिकारका लाधग आवाज उठाउुँदै आएको
छु । तसथफ अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको तफफबाि धनवेदन दायर
गने हकदैया हामी धनवेदकहरुलाई रहे भएकै व्यहोरा धनवेदन गदफछौं ।
नेपालमा सुस्त मनःधस्थधत (बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरु) र अधत अशक्त
अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको जीवन धदन प्रधतधदन अत्यन्द्तै दयनीय बन्द्दै गईरहेको
अवस्था छ । बौधद्धक अपाङ्गता र अधत अशक्त अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको बारेमा
रारिका हरेक धनकायले प्रदान गनुफ पने सेवा सुधविाहरु प्रदान नगनुफ र सम्बधन्द्ित धनकायमा
यस्ता व्यधक्तहरुको आवाज तथा माग पुर्र्याइ धदने माध्यम नहुनु एवं स्वयं आफूमा पहुुँच
हुन नसक्नुको कारणले नेपालमा सुस्त मनःधस्थधत (बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरु) र
अधत अशक्त अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको जीवन धदन प्रधतधदन अत्यन्द्तै दयनीय बन्द्दै
गएको छ भन्ने त्यमा दुई मत छैन।
अपाङ्गता

संरक्षण तथा कल्याण धनयमावली, २०५१ को धनयम ८ ले अधत अशक्त

र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुलाई केन्द्र धवन्द्दु बनाई अपाङ्ग घरको स्थापना र
सञ्चालन गधरने व्यवस्था गरेको छ । अशक्त र असहाय अपाङ्गहरुका लाधग सुरधक्षत
आवासको व्यवस्था गनफ अपाङ्ग घर सञ्चालनमा ल्याउनु पने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले म
धरि धनवेदक धदपेन्द्र शाक्य र म जस्ता अन्द्य अपाङ्गलाई घर पधरवार एवं समाजबाि हुन
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सक्ने अपहेलनाको धशकारबाि मुधक्त धदलाई मानव भई मानवको रुपमा धजउनको लाधग
राज्यले आफ्नो नागधरकको

धजउ ज्यान िनको सुरक्षा एवं संरक्षण धदने एक पधवर

उद्देश्य रहेको देधिन्द्छ । यसै गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा पधन अपाङ्गता भएका
व्यधक्तहरुको त्याङ्क संकलन गने, अपाङ्ग घर धनमाण गने व्यवस्था गरेको छ ।
अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तहरुको

हक

अधिकारको

संरक्षण

तथा

कल्याण

सम्बन्द्िी

धनयमावली, २०५१ लागू भए पधन कायान्द्वयनतफफ धनस्ृयतुल्य छ ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको अधिकार सम्बन्द्िी Convention on
the Rights of Persons with Disabilities

र Optional Protocol to the Convention on the

Rights of Persons with Disabilities २००६ लाई हस्ताक्षर गरी सो समेतबाि कानूनी
अधिकारहरुको धसजफना भएको छ ।
नेपालमा धवधभन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्ययन अनुसन्द्िानबाि ६ लािको
संख्यामा

बौधद्धक

अपाङ्गता (सुस्त

मनःधस्थधत)

र

त्यधत

नै

संख्यामा

अधत

अशक्त

अपाङ्गता रहेको भन्ने छ । बौधद्धक अपाङ्गता र अधत अशक्त अपाङ्गता भएका
व्यधक्तहरुको जीवन झन धदन प्रधतधदन दयनीय र धचन्द्ताजनक बन्द्दै गएको छ ।
बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्त र अधत अशक्त अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुले
सामान्द्य भत्ता बाहेक िास राहत प्राप्त गनफ नसकेको कारणले गदा कधतपय अपाङ्ग
भएकाको दैधनक जीवन दयनीय अवस्थामा रहेको भन्ने त्य २०६६ भार १६ गते
काधन्द्तपुरको समाचार समेतबाि प्ररि गदफछ ।
अतः धवपक्षीहरुले आफ्नो संवैिाधनक तथा कानूनी कतफव्य पुरा नगरकाले अपाङ्गता
भएका व्यधक्तहरुको नेपालको अन्द्तधरम संधविान, २०६३ को िारा १२ ले प्रदान गरेको
सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाधजक सुरक्षाको हक समेत हनन हुन
गई अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४, ५ र अपाङ्ग संरक्षण तथा
कल्याण धनयमावली, २०५१ को धनयम ८ को धवपधरत छ । अपाङ्ग व्यधक्तहरुको हक धहत
तथा सामाधजक सुरक्षासुँग प्रत्यक्ष सरोकार तथा सम्बन्द्ि राख्ने कानून प्रदत्त अपाङ्ग
संरक्षण तथा कल्याण धनयमावली, २०५१ को धनयम ८ अनुसार बेसहारा र कोधह नभएका
वा हकवाला वा संरक्षक भए पधन धनजहरुबाि उपेधक्षत भएका तथा गधरएका अधत अशक्त
र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुलाई सुरधक्षत र सामुदाधयक आवासीय भवन धनमाण
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गरी मधहला र पुरुषलाई छुट्िा छुट्िै आवासीय

भवनमा राख्ने उधचत व्यवस्था गरी

कायान्द्वयनमा ल्याउनु, अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुका हकवाला
तथा पधरवारबाि उपेधक्षत भई सामुदाधयक घरमा बस्ने व्यवस्था गराउनु, सावफजधनक भौधतक
संरचना (सरकारी भवन तथा कायालय) र सावफजधनक यातायातका सािनहरुमा अपाङ्गता
मैरी ह्वीलधचयर समेत जान सक्ने व्यवस्था गनुफ, अधत अशक्त र बौधर्द्क अपाङ्गता भएका
व्यधक्तहरुलाई दैधनक जीवन गुजारा गनफ पुग्ने अधनवायफ बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरी
रोजगारी

गनफ

सक्नेलाई

उनीहरुको

अवस्था

सुहाँउदो

उत्पादनशील

ताधलम

तथा

रोजगारको व्यवस्था गनुफ, धवधभन्न धकधसमका प्राृधतक धवपधत्त आई पदा राज्यले अपाङ्गता
क्षेरमा पधन अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गताहरुलाई कसरी बचाउने भन्ने धवशेष
धकधसमको नीधत तयार गरी लागू गनुफ, अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गता भएका
व्यधक्तहरुको शारीधरक अवस्था अनुकुलको औपचाधरक र अनौपचाधरक व्यवहाधरक धशक्षाको
व्यवस्था गनुफ, अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको लाधग सामुुदाधयक
आवासीय भवन धनमाण गरी अधत अशक्त र बौधर्द्क अपाङ्गता भएका व्यधक्तको
पुनफस्थाधपत नभएसम्मको लाधग धनजहरुलाई दैधनक रुपमा जीवनयापन गनफ पुग्ने अपाङ्गता
भत्ता र एकजना सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरी नीजलाई समेत तलव भत्ता धदने व्यवस्था
गनुफ,

अधत

अशक्त

र

बौधद्धक

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तहरु

तथा

समग्र

अपाङ्ग

व्यधक्तहरुको हक संरक्षण गनफका लाधग नेपालको अन्द्तधरम संधविान, २०६३ तथा अपाङ्गता
भएका व्यधक्तहरुको हक

संरक्षण सम्बन्द्िी माधथ उधल्लधित सन्द्िी सम्झौता बमोधजम

कानून धनमाण गनुफ र हाल भैरहेका अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा
धनयमावली २०५१ महासन्द्िीको ममफ अनुसार पुनलेिन गरी लागू गनुफ गराउनु भनी
प्रत्यथीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउुँ भन्ने धरि धनवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? धनवेदकको माग बमोधजमको आदेश धकन जारी हुन

नपने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका धमधतले बािाका म्याद बाहेक १५ धदनधभर सम्बधन्द्ित
धमधसल साथै रािी महान्द्यायाधिवक्ताको कायालयमाफफत धलधित जवाफ पठाउनु भधन धरि
धनवेदनको एकप्रधत नक्कल साथै रािी धवपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको बोिाथफ
महान्द्यायाधिवक्ताको कायालयलाई पठाई धलधित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपधछ
धनयमानुसार पेश गनुफ । साथै धवषयबस्तुको संवेदनधशलतालाई हेदा प्रस्तुत मुद्दालाई
अग्राधिकार धदई पेशीमा चढाउनु भन्ने यस अदालत एक न्द्यायािीशको इजलासबाि
२०६८।५।१८ मा भएको आदेश ।
४
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हालै गधरएको राधरिय जनगणना २०६८ बाि प्रत्येक पधरवारमा रहेका अपाङ्गता
भएका व्यधक्तहरुको धववरण धलने कायफ केधन्द्रय त्याङ्क धवभागबाि सम्पन्न भै उक्त
त्याङ्कको प्रशोिन तथा धवश्लेषण कायफ भैरहेको हुदाँ सो कायफ पूरा भएपधछ नेपालभर
रहेका अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको संख्या यधकन हुने नै छ ।
अपाङ्गता भएका व्यधक्तको सम्बन्द्िमा धर-वर्षीय योजना (२०६७/०६८-२०६९/०७०)
मा नेपाल सरकारले धलने रणनीधत, कायफनीधत र प्रमुि कायफिमहरु लगायतका सम्बन्द्िमा
उल्लेि गधरएको छ । जुन यस आयोगले प्रकाधशत गरेको धर-वषीय योजना पुस्तकको पेज
नं. २८५ देधि २८८ सम्ममा रहेको छ । धर-वषीय योजनामा उल्लेि गधरए अनुरुप
सम्बधन्द्ित धनकायबाि काम कारवाही हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुलाई मुलिारमा
रािी योजना समेत तयार गधरएको हुदाँ धरि धनवेदन िारेजभागी छ भन्ने राधरिय योजना
आयोगको तफफबाि यस अदालतमा परेको धलधित जवाफ ।
धशक्षा मन्द्रालयबाि प्रशासन हुने धशक्षा धनयमावली, २०५९ को पधरच्छेद ११ अन्द्तगफत
धनयम

६०-६६

सम्म

धवषेश

धशक्षा

सम्बन्द्िी

व्यवस्था

अन्द्तगफत

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तहरुलाई धवषेश व्यवहार गने कुरालाई आत्मसात गधरएको छ । यो मन्द्रालय

अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुका हकमा संवेदनशील रहेको र धवपक्षी धनवेदकले यो
धनवेदनपरको प्रकरण १० ङ मा दावी गरे जस्तो अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गता
भएका व्यधक्तहरुको शारीधरक अवस्था अनुकूलको औपचाधरक र अनौपचाधरक व्यवहाधरक
धशक्षा व्यवस्था गनेतफफ आगामी धदनहरुमा आवश्यक व्यवस्था गधरने छ । अन्द्य सावफजधनक
सेवा

जस्तै

धशक्षा

सेवामा

पधन

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तहरुलाई

धनधश्चत

प्रधतशत

आरक्षणको व्यवस्था हालै गधरएको धशक्षक सेवा आयोग धनयमावली, २०६७ र्द्ारा गधरएको
छ । मन्द्रालय धवपक्षी धनवेदकको चासोप्रधत सजग रहेकोले धवपक्षीको दावीबाि फुसफद
पाउन अनुरोि छ भन्ने समेत धवपक्षी धशक्षा मन्द्रालयबाि यस अदालतमा पेश भएको
धलधित जवाफ ।
अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्फन गनफ यस
मन्द्रालय सदैब प्रयत्नशील रहेको छ । धजल्ला धवकास सधमधत अनुदान सञ्चालन
कायफधवधि, २०६७, नगरपाधलका अनुदान सञ्चालन कायफधवधि, २०६७ र गाउुँ धवकास
अनुदान सञ्चालन कायफधवधि, २०६७ मा धजल्ला धवकास सधमधत, नगरपाधलका र गाउुँ
धवकास सधमधतको कोषको कूल पूुँजीगत बजेिबाि लधक्षत समूह एवं क्षेर तथा नेपाल

५
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सरकारले सूचना प्रकाधशत गरी लधक्षत समूह भनी तोकेको वगफ एवं समूदायले प्रत्यक्ष
फाइदा पाउने कायफिम/ आयोजनाहरुमा लगानी गनफका लाधग न्द्युनतम पन्द्र प्रधतशत बजेि
धवधनयोजन गनुफपने व्यवस्था गरी कायान्द्वयन गदै आइरहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था बमोधजम स्थानीय धनकायले अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको
व्यधक्तगत घिना

दता गने, त्यसको दता प्रमाणपर धदने, अपाङ्ग भत्ता लगायतका

सामाधजक सुरक्षा भत्ता धवतरण गने इत्याधद कायफहरु गदै आइरहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय
धनकायहरुबाि अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुको लाधग सामुदाधयक भवन धनमाणको कायफ

भइरहेको र धतनीहरुको क्षमता अधभबृधद्धका लाधग सीपमूलक ताधलम, सचेतना सम्बन्द्िी
गोरठी, सेधमनार इत्याधद लगायतका िेरै कायफहरु सम्पादन हुुँदै आइरहेको छ । धनवेदनमा
उधल्लधित कायफकाधरणीको अधिकारक्षेर धभरको धवषयलाई न्द्याधयक धनरुपणको धवषय
बनाउन शधक्त पृथकीकरणको धसद्धान्द्त समेतका आिारमा धमल्दैन भन्ने समेत स्थानीय
धवकास मन्द्रालयको तफफबाि यस अदालतमा परेको धलधित जवाफ ।
मधहला, बालबाधलका तथा समाज कल्याण मन्द्रालय आफ्नो स्थापना कालदेधि नै
आफ्नो स्रोत सािनले भ्याएसम्म मधहला, बालबाधलकाको हक, धहत एवं कल्याणको क्षेरमा
सतत् प्रयत्नशील रहुँदै आएको छ भन्ने समेत धवपक्षी मधहला बालबाधलका तथा समाज
कल्याण मन्द्रालयका तफफबाि यस अदालतमा परेको धलधित जवाफ ।
धवपक्षीले नेपाल पक्ष भएका सन्द्िी सम्झौता अनुकूल कानून बनाई लागू गनुफ भनी
धजकीर धलनु भएको सम्बन्द्िमा के कस्तो कानून बनाउने, संशोिन गने वा िारेज गने भन्ने
धवषय व्यवस्थाधपका संसदको क्षेराधिकारधभर पने धवषय भएकोले असम्बधन्द्ित धवषयमा यस
मन्द्रालय समेतलाई धवपक्षी बनाई धदएको, धरि धनवेदन िारेजभागी छ । आधथफक वषफ
२०६८/०६९ को बजेि वक्तव्यमाफफत अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुले प्रयोग गनफ धमल्ने गरी
बनाईएका १५० सी.सी. सम्मका स्कुिरमा सवारी सािन कर र सिक धनमाण तथा संभार
दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गधरएको छ । साथै यस्ता व्यधक्तहरुको हक धहत तथा सुधविाको
लाधग राज्यले आफ्नो क्षेर र सािनले भ्याएसम्म भधवरयमा पधन धवधभन्न कायफिम ल्याई
उनीहरुलाई सुधविा प्रदान गनफ सदा तत्पर नै रहने हुुँदा धवपक्षीले धलएको धजकीर िारेज
गरी पाँउ भन्ने अथफमन्द्रालयको तफफबाि यस अदालतमा पेश भएको धलधित जवाफ ।
अपाङ्ग

संरक्षण

तथा

कल्याण

ऐन,

२०३९,

अपाङ्ग

संरक्षण

तथा

कल्याण

धनयमावली, २०५१ र नेपाल पक्ष रहेको Convention on the Rights of Persons with Disabili६
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ties
2006

र Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
को

अक्षरशः

कायान्द्वयन

हुनुपने

भन्ने

धनवेदकको

दावी

र

भावनासुँग

यस

सधचवालयको पूणफ सहमती छ । Convention on the Rights of Persons with Disabilities

र

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006 को
ममफ अनुसार अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण
धनयमावली, २०५१ को पुनलेिन गनुफ पने भन्ने धनवेदकको दावी सम्बन्द्िमा नेपालले
अनुमोदन गरेको कुनै अन्द्तराधरिय महासधन्द्िसुँग नेपाल कानून बाँधझएको अवस्थामा

बाँधझएको हदसम्म महासधन्द्िको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने र

नेपाल कानूनको

व्यवस्था अमान्द्य हुने व्यवस्था नेपाल सधन्द्ि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) मा रहेकोले उक्त
महासधन्द्ि कायान्द्वयनमा कुनै अवरोि रहेको देधिदैन । साथै कुनै धनयमको व्यवस्थालाई
संशोिन गनुफ परेमा जुन धनकायले धनमाण गरेको धनयम हो सोही धनकायले संशोिन गरी
पधरमाजफन गनफ सक्दछ । नेपाल ऐनको संशोिन गरी पधरमाजफन गनुफ परेमा नेपाल सरकार
वा व्यवस्थाधपका-संसदको कुनै सदस्यले यस सम्बन्द्िी धविेयक व्यवस्थाधपका-संसदसमक्ष
प्रस्तुत गनुफपने हुन्द्छ । नेपालको अन्द्तधरम संधविान, २०६३ ले व्यवस्थाधपका-संसद तथा
सधचवालयलाई कुनै धविेयकको मस्यौदा गरी सदनमा लैजाने अधिकार प्रदान नगरेको हुुँदा
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९, पधरमाजफन भएन भनेर यस सधचवालयलाई
धवपक्षी बनाई धरि दायर गनुफको कुनै औधचत्य नहुुँदा यस सधचवालयको हकमा प्रस्तुत धरि
धनवेदन िारेज गरीपाँउ भन्ने व्यवस्थाधपका संसद सधचवालयका तफफबाि यस अदालतमा
प्रस्तुत भएको धलधित जवाफ ।
नेपालको अन्द्तधरम संधविान, २०६३ मा व्यवधस्थत मौधलक हकहरु अपाङ्गता
भएका नागधरकहरुलाई समेत समान रुपमा प्रचलनको सुधनधश्चतता प्रदान गने, गराउने
कुरामा नेपाल सरकार प्रधतवद्ध रहेको छ । यसै प्रयोजनको लाधग अपाङ्ग संरक्षण तथा

कल्याण ऐन, २०३९ तथा धनयमावली २०५१ जारी गधरएका छन् । नेपाल सरकारले
धनजामती

सेवा

लगायत

सावफजधनक

सेवा,

सुधविाको

उपभोगमा

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तहरुका लाधग आरक्षण प्रदान गदै आएको छ । सम्माधनत अदालतबाि धरि नं.३५८६
समेतका धरि धनवेदनहरुमा धनदेशनात्मक एवं परमादेश जारी भएको सम्बन्द्िमा नेपाल
सरकारबाि अन्द्िा, अपाङ्ग बधहरा तथा सुस्तमनःधस्थधत भएका व्यधक्तलाई सावफजधनक
धवद्यालय, महाधवद्यालय र ताधलम केन्द्रमा धनःशुल्क भना धलई अन्द्य कुनै पधन धकधसमको
शुल्क नधलने व्यवस्था धमलाईएको छ । अस्पताललाई अपाङ्ग मैरी बनाउन धवगत तीन
७
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वषफदेधि र्र्याम्प धनमाण गने, अपाङ्गहरुलाई अत्यावश्यक औषिी धनःशुल्क धवतरण गने,
अस्पतालहरुबाि अपाङ्ग, असहायको लाधग धवषेश छुि एवं धनःशुल्क उपचारको व्यवस्था
र अपाङ्ग असहायहरुको सेवाको लाधग गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अनुदान धदने कायफहरु
भईरहेको, ५ धवकास क्षेरमा अपाङ्गता सम्बन्द्िी सूचना तथा सशधक्तकरण केन्द्र HELP
DESK स्थापना र संचालन गधरएको र दृधरिधवधहनहरुका लाधग सुन्ने पुस्तकालय स्थापना र
संचालन गधरएको छ । आ.ब २०६८।६९ मा ७५ धजल्लामा अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुका
लाधग समूदायमा आिाधरत पुनस्थापना कायफिम, अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुका लाधग

सचेतनामूलक कायफिम, ३ धवकास क्षेरमा आवसीय संरक्षण तथा पुनस्थापना केन्द्रको
स्थापना तथा संचालन, अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुका सहायक सामाग्री उत्पादनका लाधग
साझेदारी कायफिम र अपाङ्गता पधरचयपर धवतरण अधभलेि व्यवस्थापन कायफिम
संचालन गधरएको भन्ने समेत प्रिानमन्द्री तथा मन्द्रीपधरषदको कायालयको तफफबाि यस
अदालतमा परेको धलधित जवाफ ।
यस

मन्द्रालयबाि

अपाङ्गता

भएका

व्यधक्तहरुलाई

राज्यको

श्रोत

सािनले

भ्याएसम्म अस्पतालमा अपाङ्ग मैरी बनाउन धवगत वषफदेधिनै अस्पतालमा र्र्याम्प धनमाण
गने, अपाङ्गहरुलाई अत्यावश्यक औषिी धनःशुल्क धवतरण गने, अस्पतालहरुबाि अपाङ्ग
असहायको धवशेष छुि एवं धनःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपाङ्ग असहायहरुको सेवाको
लाधग गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अनुदान धदने कायफ भैरहेको छ । यस मन्द्रालयबाि
सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने हक जस्ता धवपक्षी धनवेदकहरुलाई प्रत्याभूत गरेको कुनै पधन
मौधलक हक एवं संवैिाधनक उपचारको हकमा आघात पुगेको छैन । धरि धनवेदन िारेज
गरी पाउुँ भन्ने समेत स्वास््य जनसंख्या मन्द्रालयका तफफबाि यस अदालतमा परेको
धलधित जवाफ ।
धनयमबमोधजम दैधनक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत धरि धनवेदन
सधहतको धमसील अध्ययन गधरयो ।

धनवेदककातफफबाि उपधस्थत रहनु भएका धवर्द्ान

अधिवक्ताहरु श्री सुदशफन सुवेदी र श्री मेजर थापाले अपाङ्गता सम्बन्द्िी अन्द्तराधरिय
महासन्द्िी, अपाङ्ग संरक्षण ऐन तथा धनयमावली समेतले अपाङ्ग व्यधक्तहरुका लाधग
धवधभन्न अधिकारको सुधनधश्चतता गरेको छ । ती व्यवस्थालाई व्यवहाधरक रुप धदएको छैन ।
सामान्द्य अपाङ्गका लाधग केधह व्यवस्था गधरएको भए पधन अधत अशक्त व्यधक्तका लाधग
सरकारको तफफबाि

केही व्यवस्था हुन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण
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धनयमावली, २०५१ को धनयम ८ ले अधत अपाङ्ग अशक्त व्यधक्तका लाधग घरको व्यवस्था
गरेको छ । तर हालसम्म त्यस्तो घरको धनमाण गधरएको छैन । अपाङ्ग मैरी सिक एवं
सरकारी भवन समेतको व्यवस्था गधरएको छैन । यसको लाधग सरकार, स्थानीय धनकाय, र
नगरपाधलका समेतको दाधयत्व रहन्द्छ । त्यो पूरा गने गधरएको छैन ।

मधन्द्रपधरषद

कायालयको धलधित जवाफमा भएका भधनएका कायफहरु पयाप्त छैनन ।

अधत अशक्त

व्यधक्तको संरक्षक मरेपधछ धनजको संरक्षण कसले गने भन्ने व्यवस्था गधरएको छैन ।
अपाङ्गको सामाधजक सुरक्षा, िानधपन, धशक्षा एवं हेरचाहको व्यवस्था पधन गधरनु पने हुुँदा

धनवेदन माग बमोधजम आदेश जारी गरीपाँउ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गनुफभयो ।
धवपक्षी नेपाल सरकारको तफफबाि उपधस्थत रहनु भएका धवर्द्ान सह-न्द्यायाधिवक्ता
श्री िमफराज पौिेलले अपाङ्ग व्यधक्तका सम्बन्द्िमा िेरै कल्याणकारी कायफहरु सरकारी
स्तरबाि भएको कुरा प्रिानमन्द्री कायालयको धलधित जवाफमा उल्लेि गधरएकै छ ।
समाज कल्याण मन्द्रालयबाि अपाङ्गको पधरभाषा गनुफका साथै अपाङ्गताको धनिारण
गधरएको छ । नेपालको अन्द्तधरम संधविानमा र्द्न्द्र्द्कालमा अपाङ्ग भएका माधनसहरुको
राहतको व्यवस्था गधरएको छ । चालु धरवषीय योजनामा पधन अपाङ्गता कल्याणको
सम्बन्द्िमा योजनाहरु कायान्द्वयनमा

रहेका छन् । अस्पताल एवं सरकारी कायालयहरुलाई

अपाङ्ग मैरी बनाउने व्यवस्थाको शुरुवात गधरएको छ । बोल्ने सफ्िवेयर िेज समेतको
धनमाण गधरएको छ । हाल व्यवस्थाधपका-संसद नभएको कारण महासन्द्िी अनुरुप अपाङ्ग
कल्याण ऐन पुनलेिन गनफ सम्भव छैन । अपाङ्ग घर धनमाण लगायतका कायफका लाधग
राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार गने भएकोले धरि धनवेदन िारेज गरीपाउुँ भन्ने समेत बहस
प्रस्तुत गनुफभयो ।
यसमा धनवेदन माग दावी हेदा धनवेदकहरु नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र र
अधत अशक्त अपाङ्ग धदपेन्द्र शाक्यले अपाङ्गहरुको हकधहत र राज्यधभर बसोवास गने
हरेक नागधरकहरुले धवना भेदभाव राज्यबाि प्रदत्त अधिकारहरु सहज रुपमा उपभोग गनफ
पाउनु पदफछ । Convention on the Rights of Persons with Disabilities र Optional Protocol
to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, लाई नेपाल सरकारले
अनुमोदन गरी लागू गधरसकेको अवस्थामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण धनयमावली, २०५१ अपूणफ भएको र लागू भए पधन
कायान्द्वयन धनधस्िय रहेको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण धनयमावली, २०५१ को
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धनयम ८ ले अपाङ्ग घरको स्थापना र संचालन गधरने व्यवस्था भए पधन त्यसरी घर समेत
संचालन हुन सकेको छैन । यसबाि संधविानको िारा १२(१) द्धारा प्रदत्त बाँच्न पाउने हक
िारा १३ ले प्रदत्त समानता र संरक्षण समेतको हकबाि अपाङ्गहरु बधञ्चत भएका छन् ।
तसथफ अधत अशक्त र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरुका लाधग सामुदाधयक आवासीय
भवन धनमाण गने, सावफजधनक भौधतक संरचना र यातायातका सािनहरुमा ह्वीलधचयर
समेत जान सक्ने गरी धनमाण गने, बेरोजगार भत्ता, प्राृधतक धवपत्ती आई पदा राज्यले
अपाङ्गहरुलाई बचाउने नीधत तयार गने, व्यवहाधरक धशक्षा लागू गने र अपाङ्गता

सम्बन्द्िी अन्द्तराधरिय महासधन्द्ि अनुरुप अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ एवं
धनयमावली, २०५१ पुनलेिन गनुफ भनी आदेश जारी गरी पाउुँ भन्ने समेत धनवेदन मागदावी
धलएको देधियो ।
यस अदालतबाि जारी भएको धवधभन्न धनदेशनात्मक आदेश समेतको पधरप्रेक्ष्यमा
अस्पताललाई अपाङ्ग मैरी बनाउन धवगतदेधि र्र्याम्प धनमाण गने, अपाङ्गहरुलाई
आवश्यक औषिी धनःशुल्क धवतरण गने, अस्पतालहरुबाि अपाङ्ग असहायको लाधग धवशेष
छुि एवं धनःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपाङ्ग असहायहरुको सेवाको लाधग गैरसरकारी
संस्थाहरुलाई

अनुदान

धदने

कायफ

भइरहेको

भन्ने

समेत

धवपक्षी

प्रिानमन्द्री

तथा

मधन्द्रपधरषदको कायालय समेतबाि प्रस्तुत भएको धलधित जवाफबाि देधिन आउुँछ ।
माधथ उल्लेधित धरि धनवेदन माग दावी धवपक्षीको धलधित जवाफ र धवद्धान
कानून व्यावसायीहरुले गनुफभएको बहस धजकीर समेत सुनी हेदा धनवेदकहरुको मागदावी
बुुँदागत रुपमा धनम्नानुसार रहेको देधिन्द्छः१. अपाङ्ग तथा बौधद्धक अपाङ्गता समेत भएका व्यधक्तहरुलाई राज्यले दैधनक भत्ता
र धवशेष सुधविा धदनु पने ।
२. अधत अशक्त अपाङ्गहरुको लाधग आवासीय घरको धनमाण गरी सञ्चालन गनुफ पने
।
३. प्रचधलत ऐन, धनयम प्रभावकारी ढंगले लागू गनुफ पने र
४. अपाङ्ग सम्बन्द्िी अन्द्तराधरिय सधन्द्ि सम्झौतानुसार नेपालको ऐन, धनयम अद्यावधिक
गनफ संशोिन वा पुनलेिन गरी लागू गनुफ पने ।
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धनवेदकहरुको उक्त माग दावीलाई ध्यानमा राख्दै धनम्न प्रश्नहरुको धनरोपण गदै
धनणफय गनुफ पने देधियो ।
१. अपाङ्गहरुलाई भत्ता र धवशेष सुधविा धदनु पने एवम् अधत अशक्तहरुका लाधग
आवासीय घर धनमाण गरी सञ्चालन गनफ परमादेश जारी गनुफ पने हो, होइन?
२. प्रचधलत कानूनी व्यवस्था र यसको कायान्द्वयन प्रभावकारी छ, छैन ?
३. धनवेदकहरुको माग दावीलाई दृधरिगत गदै के, कस्तो आदेश जारी गनुफ पने हो ?
सवफप्रथम पधहलो प्रश्नको सम्बन्द्ि धबचार गदा, नेपालको अन्द्तधरम संधविान,
२०६३ को िारा १२(१) ले प्रत्येक व्यधक्तलाई सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने अधिकारको
सुधनधश्चता

गरेको

छ

।

यस

अधिकारको

प्रचलनको

लाधग

आिारभूत

मानवीय

आवश्यकताको पधरपूधतफका साथै सम्मानजनक ढंगले बाँच्नका लाधग थप आवश्यक
भौधतक सुधविा चाधहने हुन्द्छ । राज्यद्धारा त्यसको सुधनधश्चतता गधरनुपने कुरामा दुई
मत रहदैन । संधविानको िारा १३ ले सबै नागधरकलाई समानताको हक प्रदान गरेको
छ । यसबाि जस्तोसुकै शारीधरक वा सामाधजक हैधसयत र अवस्थाका भए पधन

नागधरकहरु समान छन् र माधनस-माधनस बीच धबभेदको अवस्था रहनुहुुँदैन भन्ने
मान्द्यतालाई आत्मसात गधरएको छ । सोही िारा १३(३)को प्रधतवन्द्िात्मक वाक्यांशमा
"तर मधहला, दधलत, आधदवासी, जनजाधत, मिेशी वा धकसान, मजदूर वा आधथफक,
सामाधजक वा साँस्ृधतक दृधरिले धपछधिएको वगफ वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा
शारीधरक

रुपले

अशक्त

व्यधक्तको

संरक्षण,

सशधक्तकरण

वा

धवकासको

लाधग

कानूनद्धारा धवशेष व्यवस्था गनफ रोक लगाएको माधनने छैन " भन्ने समेत संवैिाधनक
व्यवस्था रहेको देधिन्द्छ । सोही संधविानको िारा १८ ले प्रत्येक नागधरकलाई रोजगारी
तथा सामाधजक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ र िारा १८(२) मा मधहला, श्रधमक,
बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागधरकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोधजम
सामाधजक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने धवशेष संवैिाधनक हकको प्रत्याभूधत गधरएको
पाइन्द्छ ।
अन्द्तधरम संधविानमा व्यवधस्थत राज्यको दाधयत्व अन्द्तगफत िारा ३३ को िण्ि (घ१)
ले मिेशी, दधलत, आधदवासी, जनजाधत, मधहला, मजदूर, धकसान, धपछधिएको वगफका
माधनसका साथै अपाङ्गलाई पधन मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपाधतक
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आिारमा सहभागी गराउने कुरालाई राज्यले आफ्नो दाधयत्वको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
त्यसैगरी राज्यले अबलम्बन गने नीधत अन्द्तगफत अरु कुराहरुका अधतधरक्त संधविानको िारा
३५ (९)मा "राज्यले एकल मधहला, अनाथ, बालबाधलका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र
लोपोन्द्मि
ु
जाधतको संरक्षण र उन्नधतका लाधग सामाधजक सुरक्षाको धवशेष व्यवस्था गने "
भन्ने समेत उल्लेि भएको देधिन्द्छ । यसका साथै िारा ३५(१७) मा बृद्ध, अशक्त, मधहला
तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता धदने नीधत अवलम्बन गधरने कुरा पधन
उल्लेि गधरएको छ । यी संवैिाधनक व्यवस्थाले राज्यलाई अपाङ्गहरुको आिारभूत

आवश्यकताको

पूधतफको

अधतधरक्त

सम्मानपूवफक

(धतनीहरुको)

बाँच्न

पाउने

हकलाई

सुधनश्चतता प्रदान गनफका लाधग धवशेष व्यवस्था गनफ समेत धनदेश गरेको पाइन्द्छ ।
यस संवैिाधनक व्यवस्थालाई व्यवहाधरक रुप प्रदान गनफ गधरएको प्रचधलत कानूनी
व्यवस्था तफफ हेदा िेरै वषफ अगाधि बनेको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को
दफा

१०(१)

मा

"घरबास

नभएका

अपाङ्गलाई

आफ्नो

घरबास

बनाउन

वा

कुनै

अपाङ्गलाई ृधष व्यवसायमा लाग्न जग्गा चाधहएमा नेपाल सरकारले प्रचधलत कानून
बमोधजम धवतरण गधरने वा हाल आवादी गनफ धदइने जग्गा तोधकएको शतफ बन्द्दज
े को
अधिनमा रहने गरी उपलब्ि गराइधदन सधकनेछ" भनी अपाङ्गलाई सहुधलयतको धवशेष
व्यवस्था गरेको पाइन्द्छ । सोही ऐनको दफा ११ मा अपाङ्गलाई पधरवारका सदस्य,
संरक्षक वा हकवालाले हेरधवचार गरी पालन पोषण गनुफ पनेछ भन्ने व्यवस्था गरी पधरवारका
सदस्य वा आफन्द्तलाई धवशेष कतफव्य तोकेको पाइन्द्छ । यस ऐनलाई कायान्द्वयन गनफ
बनेका अपाङ्ग संरक्षण र कल्याण धनयमावली, २०५१ ले अरु कुराहरुका अधतधरक्त धनयम
८ मा "अपाङ्ग घरको स्थापना तथा संचालन सम्बन्द्िी" व्यवस्था गरेको पाइन्द्छ ।
यसका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८(१) को िण्ि (ि) को
उपिण्ि (६) मा गा.धव.स. क्षेरधभरमा असहाय, अनाथ र अपाङ्ग बालबाधलकाहरुको लगत
राख्ने र धतनीहरुलाई उपयुक्त ठाँउमा राख्ने व्यवस्था गने भधनएको पाइन्द्छ भने दफा १६
(१) को िण्ि (ञ) को उपिण्ि (१०) मा नगरपाधलका क्षेरधभर त्यस्तो अपाङ्गहरुलाई
राख्ने व्यवस्था गधरने भन्ने र दफा १८९ (१) को िण्ि (च) को उपदफा (२) मा राधरिय
नीधत अनुरुप असहाय, मधहला, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्तहरुको संरक्षण सम्बन्द्िी कायफ
गने भनी धजल्ला धवकास सधमधतको कायफ तोधकएको पाइन्द्छ ।
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नेपाल सरकार पक्ष भएको Convention on the rights of Persons with Disabilities
को Article 28 ले प्रदान गरेको

Adequate Standard of Living and Social Protection को

अधिकार अन्द्तगफत अपाङ्गता भएका व्यधक्तलाई "सावफजधनक आवास कायफिममा अपाङ्गता
भएका व्यधक्तहरुको पहुुँचलाई सुधनधश्चत गने" (To ensure Persons with disabilities to
Public housing programs) भनी उल्लेि समेत भएबाि राज्यले सावफजधनक आवास
कायफिम संचालन गनुफपने र त्यसमाफफत अपाङ्गता भएका व्यधक्तको आवासको हक
सुधनधश्चत गनुफपने दाधयत्वलाई स्वीकार गधरएको पाइन्द्छ । यसलाई स्वीकार गदै नेपाल

पधन यसको पक्ष भइसकेको धस्थधतमा आफ्नो राधरिय कानूनी व्यवस्था (Domestic Legal
Domain)

अन्द्तगफत

व्यवहारमा

पधरणत

गराउुँदै

यसको

वास्तधवक

र

प्रभावकारी

कायान्द्वयनको व्यवस्था गनुफ पने दाधयत्वबाि नेपाल र नेपाल सरकार पधछ हट्न सक्ने
धस्थधत छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरु सवलाङ्ग व्यधक्तको तुलनामा धवशेष हेरचाहको
आवश्यकता पने व्यधक्तहरुको समूह हो भन्नेमा धववाद छैन । यस यथाथफलाई दृधरिगत गदै
उधनहरुको धवशेष शारीधरक र मानधसक अवस्था अनुसार राज्यद्धारा सावफजधनक स्थलमा
धयनीहरुको सम्पकफ र पहुुँचको अधभबृधद्ध गराउन र रोजगारी सुधनधश्चत गराउन धवशेष
पूवािारको व्यवस्था गनुफपने हुन्द्छ । त्यसैले पधन संधविानको िारा १३(३) को प्रधतबन्द्िात्मक
वाक्यांशमा सामान्द्य नागधरक भन्द्दा फरक धवशेष समुहधभर पने अपाङ्ग समेतका व्यधक्तका
लाधग धवशेष व्यवस्था गनफ सक्ने व्यवस्था गधरएको छ । अपाङ्गता प्राृधतक रुपमा
जन्द्मजात वा जधन्द्मसकेपधछ अन्द्य धवधभन्न कारणबाि हुन सक्ने धवशेष शारीधरक, मानधसक
वा बौधद्धक अवस्था हो । अपाङ्गताबाि व्यधक्तको शारीधरक, मानधसक वा बौधद्धक क्षमतामा
ह्रास आउने भएको कारण अपाङ्गले अन्द्य सक्षम, सवलाङ्ग वा सामान्द्य माधनस सरहको
जीवन यापन गनफ कधठन हुन्द्छ । त्यसैले सामान्द्य माधनस भन्द्दा अपाङ्गहरूका लाधग बधढ र

धवशेष सुधविा एवं हेरचाहको आवश्यकता पदफछ । यस कारण उनीहरूसुँग रहेको शारीधरक
क्षमता एवं मानधसक र बौधद्धक धस्थधतको पधहचान गरी सामान्द्य माधनसमा भन्द्दा धभन्न
रूपमा धतधनहरूसुँग राज्यले व्यवहार गनुफ पदफछ । उनीहरुलाई आफ्नो जीवन यापन गनफ
सक्ने व्यवस्थाका लाधग राज्यले आवश्यक भौधतक पूवािार सधहत धवशेष कायफिम संचालन
गधरनु उसको दाधयत्व अन्द्तगफत पदफछ । यसको लाधग अपाङ्ग र अशक्त वा अधत
अशक्तको पधहचान गरी उनीहरूलाई जीवन धनवाहका लाधग धनवाह भत्ता वा धवशेष सुधविा
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सरकारले उपलब्ि गराउनु पने भन्ने धनवेदकहरूको माग दाबी अनुधचत भन्ने देधिन आउुँदैन
।
प्रचधलत संवैिाधनक व्यवस्थाको कायान्द्वयनको लाधग पधन यस्ता वगफको संरक्षण र
कल्याणको लाधग राज्यले धवशेष व्यवस्था गनुफ आवश्यक छ । अपाङ्गहरू मध्येमा पधन
कोही सामान्द्य अपाङ्ग हुन सक्छन् भने कोही बढी वा अधत अशक्त अपाङ्गहरू छन्
जसले िाना िानेदेधि आफ्नो धनतान्द्त दैधनक धियाहरू गनफ पधन आफू सक्षम नभइ
अरूको सहारा सेवा वा हेरचाहमा भर पनुफपने अवस्था रहेको हुन्द्छ । यस्ता अधत अशक्त
व्यधक्तहरूको सम्बन्द्िमा राज्यले उनीहरूको जीवनको अधिकार सुधनधश्चत गनफ के गनुफ
पदफछ भन्ने कुराप्रधत बढी गम्भीर हुनुपने

हुन्द्छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन,

२०३९ ले अपाङ्ग घरको पधरकल्पना गरेको छ । सो ऐनको दफा २ को िण्ि (ग) मा
"अपाङ्ग घर" भन्नाले असहाय अपाङ्गहरूलाई पालन पोषण समेतको लाधग व्यवस्था
गधरएको घर सम्झनु पछफ भनी पधरभाषा गरेको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा (८) ले
वृद्ध अपाङ्ग तथा असहाय अपाङ्गलाई बसोबासको लाधग अपाङ्ग घरको व्यवस्था गनफ र
सो घरमा मनोरञ्जन तथा समय सुधबस्तासुँग धबताउने सािनहरूको व्यवस्था गने कुरा पधन
उल्लेि गरेको छ । सोही ऐन कायान्द्वयनका लाधग १२ वषफ पधछ बनेको अपाङ्ग संरक्षण
तथा कल्याण धनयमावली, २०५१ को धनयम ८ ले पधन अपाङ्ग घरको स्थापना तथा
सञ्चालन सम्बन्द्िी व्यवस्था गरेको छ । धनयम ८(१) ले आवश्यकतानुसार धवधभन्न क्षेरमा
नेपाल सरकारले अपाङ्ग घरको स्थापना गनफ सक्ने र सो स्थापना नभएसम्म अरू कुनै
घरलाई अपाङ्ग घरको रूपमा उल्लेि गनफ सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धनयम ९, १०, ११
र १२ ले अपाङ्ग घर सञ्चालन सम्बन्द्िी अरू व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १० ले
अपाङ्गहरूलाई समाजमा पुनस्थापना, सामाधजक, साँस्ृधतक धियाकलापमा धतधनहरूको
सहभाधगता, रोजगारीको व्यवस्था एवं सो नभएसम्म वेकारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता, कमाइ

गरी िान नसक्ने वृद्ध र अपाङ्गलाई धवशेष भत्ताको व्यवस्था पधन गधरएको पाइन्द्छ ।
यसरी अपाङ्गहरूका लाधग आवासीय घरको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई महसुस
गरी सो स्थापना गने र सञ्चालन गने व्यवस्था उधल्लधित ऐन, धनयमले गरेको पाइन्द्छ ।
शारीधरक रूपले वा मानधसक रूपमा अधत अशक्त अपाङ्गलाई धनजको पालन पोषण वा
संरक्षण गने पधरवार छैन वा पधरवार भएपधन उधचत ढंगले पालन पोषण गनफ नसकेमा वा
सो गनफ सक्षम नभएमा वा पालन पोषण गनफ नचाहेको वा नगरेको वास्तधवक धस्थधत समेत
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धवचार गदा अधत अशक्तहरूका लाधग आवश्यकतानुसार आवासीय अपाङ्ग घरको धनमाण
गनुफ र धतनको उधचत ढंगले सञ्चालन गनुफ एवम् बेरोजगारी वा गरी िान नसक्ने
अपाङ्गलाई भत्ताको व्यवस्था गनुफ अत्यन्द्त आवश्यक छ । यस्तो धस्थधतमा अपाङ्ग घरको
धनमाण र सञ्चालन तथा धवशेष सुधविा वा भत्ताका लाधग गधरएको माग दाबी पधन उधचत
कानूनसम्मत एवं न्द्यायपूणफ देधिन्द्छ ।
अब दोस्रो प्रश्नको सन्द्दभफमा धवचार गदा नेपालको अन्द्तधरम संधविान २०६३ ले
अपाङ्ग, अशक्तहरूका लाधग गनुफ पने भनी धनधदफरि गरेको व्यवस्था र Convention on the
Rights of Persons with Disabilities र Optional Protocol to the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities 2006 लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष
बधनसकेको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कायान्द्वयन गनफ अपाङ्ग संरक्षण
तथा कल्याण ऐन, २०३९ र यस ऐन अन्द्तगफत बनेको धनयमावली २०५१ समेतको व्यवस्था
पूणफ सक्षम एवं प्रभावकारी छन् भनी भन्न सधकने स्परि आिार छैन । ऐन र धनयमले
अपाङ्गहरूका सम्बन्द्िमा सबै कुरा समेट्न सकेको छैन । यसका साथै जे जधत समेधिएको
छ त्यसको पधन ठीक उधचत र प्रभावकारी ढंगले कायान्द्वयन भइरहेको पाइएको छैन ।
अपाङ्गताको धनिारण गधरएपधन त्यो ठीक ढंगले धवस्तृत (comprehensive) र वास्तधवक
आिारमा हुन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ ले
लधक्षत गरेको अपाङ्गको धहत संरक्षण पूणफरूपले हुन सकेको छैन । प्रिानमन्द्री कायालय र
समाज कल्याण मन्द्रालयबाि प्राप्त धलधित जवाफहरु हेदा यस सम्बन्द्िमा केही प्रारधम्भक
कायफहरूको थालनी मार गधरएको पाइन्द्छ । तर गनुफपने िेरै महत्वपूणफ कुराहरू हुन सकेका
छैनन् । ऐन धनयमले गनुफपने भनी व्यवस्था गरेको अपाङ्ग घरको स्थापना भएको छैन ।
केही गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सो सम्बन्द्िमा धदइएको अनुदान बाहेक सरकारी स्तरबाि
अपाङ्ग घरको न धनमाण भएको छ न त सञ्चालन भएको छ । अपाङ्गहरूको धशक्षा

सम्बन्द्िमा पधन केही अत्यन्द्त प्रारधम्भक कायफहरू मार भएको छ जुन पयाप्त छैन । त्यस्तै
तालीम र रोजगारी तथा अपाङ्ग ऐनको दफा १० ले धनधदफरि गरेको सुधविा तथा
सहुधलयत पधन उधचत र पयाप्त धकधसमले उपलब्ि गराइएको पाइुँदैन ।
प्रचधलत ऐन धनयमका अधतधरक्त अपाङ्गहरूको कल्याण र संरक्षणका सम्बन्द्िमा
यस अदालतबाि यस अगाधि पधन धवधभन्न धरि धनवेदनहरुमा अपाङ्ग कल्याणका
सम्बन्द्िमा धनदेशनात्मक आदेशहरू जारी भएका छन् । संधविानको िारा १३(३) को
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प्रधतबन्द्िात्मक व्यवस्था कायान्द्वयनका लाधग र सावफजधनक स्थल एवं अवसरमा अपाङ्गको
सरल र सहज पहुुँच हुन सक्ने गरी नीधत र कायफिम बनाउन (धनवेदक धवमला िड्का
समेत धवरुद्ध प्रिानमन्द्री तथा मधन्द्रपधरषदको कायालय २०६५ को धरि नं. ०४७८), अन्द्िा,
अपाङ्गलाई धनःशुल्क धशक्षा प्रदान गनफ (सुदशफन सुवेदी समेत धव. श्री ५ को सरकार
मधन्द्रपधरषद सधचवालय समेत २०५७ सालको धरि धनवेदन नं ३५८६), मा र अपाङ्ग
संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को सेवा सुधविा प्रदान गनफ (धनवेदक बाबुृरण महजफन
धव. प्रिानमन्द्री तथा मधन्द्रपधरषद कायालय समेत भएको धरि धनवेदन २०६१ सालको धरि

नं ३६६६) समेतका मुद्दामा यस अदालतबाि सो सम्बन्द्िी धनदेशनात्मक आदेशहरू भएका
छन् ।
यस अदालतबाि पधहला भएका आदेशहरू र यस धरि धनवेदनमा धवपक्षीहरूर्द्ारा
प्रेधषत धलधित जवाफ समेतको अध्ययन गरी हेदा वतफमान कानूनी व्यवस्था आजको
समयमा अपाङ्ग कल्याण र संरक्षणका लाधग पयाप्त भएको भन्ने धनरकषफमा पुग्न कधठन छ
। यसका अधतधरक्त भइरहेको व्यवस्था पधन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको पाइएको
छैन । ऐनको दफा २० अनुसार अपाङ्ग सम्बन्द्िी प्रभावकारी, यथाथफपरक नीधत र
कायफिमहरूको धनमाण भएको वा हुने गरेको

छैन । यसबाि समाजको यस कमजोर

वगफप्रधत राज्यले पुरा गनुफपने दाधयत्व पुरा गरेको भन्न धमल्ने अवस्था देधिन आउुँदैन । यस
अवस्थामा सुिारका लाधग र अपाङ्ग र अशक्तहरूको वास्तधवक धहत संरक्षणका लाधग
हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा सुिार, पधरवतफन र पधरमाजफनको आवश्यकता छ । यो महत्वपूणफ
कुरा हो । उधचत र समय सुहाउुँदो अद्यावधिक कानूनी व्यवस्थाले सरकार र सरकारी
धनकायहरूलाई यस धदशामा संवेदनशील मार गराउने होइन, अधपतुः सो अनुसारको
धजम्मेवारी पुरा गनफ बाध्य गराउन सक्नुपदफछ । त्यसैले धवद्यमान कानूनी व्यवस्थामा आजको
पधरधस्थधतमा अपाङ्गहरूको संरक्षण र कल्याण सम्बन्द्िी काम गनफ सरकार र सरकार

सम्बद्ध अनेक धनकायलाई बढी धजम्मेवार बनाउनका लाधग यथोधचत पधरमाजफन गनुफपने
देधिन्द्छ ।

सो

नभएसम्म

भइरहेको

ऐन,

धनयमहरूको

कायान्द्वयन

प्रधियालाई

बढी

प्रभावकारी र पधरणाममुिी बनाउुँदै जानु आवश्यक छ ।
अब धनवेदकहरूको माग दावीलाई दृधरिगत गदै यस सन्द्दभफमा के-कस्तो आदेश
जारी गनुफ आवश्यक छ भन्ने तेस्रो प्रश्नतफफ धवचार गदा संधविान र ऐन धनयममा गधरएको
व्यवस्थाहरू व्यवहाधरक हुनु पने र यस्ता व्यवस्थाहरू कायान्द्वयनका लाधग हुन् भन्नेमा
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धववाद छैन । धतनको प्रभावकारी कायान्द्वयनको ठोस उपाय एवं व्यवस्था गनुफ राज्यको र
राज्य सञ्चालन गने सरकार एवम् सरकारी संयन्द्रको दाधयत्व हो । संधविानको भाग ४ मा
लेधिएको राज्यको दाधयत्व, धनदेशक धसद्धान्द्त र राज्यका नीधतहरू पधन शोभाका लाधग
शाधब्दक आभूषण मार होइनन् । संधविान धनमाताले धतनको आवश्यकता महसुस गरेर
वतफमान पधरवेशमा राज्यले िमशः व्यवहारमा पधरणत गदै जाने उद्देश्यकासाथ संधविानमा
राधिएका हुन्। त्यसकारण भाग ४ को संवैिाधनक व्यवस्थालाई पधन धनरृय रूपले
राधिरहनु संधविानको समधरिगत व्यवस्था र संधविानको भावना (Constitutional Spirit)

बमोधजम हुुँदैन । तर यसका साथै संधविान, कानून र अन्द्तराधरिय सधन्द्ि-सम्झौतामाफफत
व्यक्त गधरएको प्रधतबद्धता व्यवहारमा पधरणत गनफ सोही अनुरूपको अठोि, आचरण र
भौधतक सािन, स्रोतको आवश्यकता पदफछ । कुनै पधन अपाङ्गले संधविान, ऐन, कानून
अनुसारको सुधविाबाि वधञ्चत नहुनु र अन्द्तराधरिय प्रचलन एवं मापदण्ि अनुसारको सेवा
सुधविा र हेरचाह प्राप्त गनुफ राधरिय गौरवको कुरा हो । यसलाई राज्यले र राज्यका
सम्बद्ध प्रत्येक अङ्गले गम्भीरतापूवफक धलनु पदफछ । यो अत्यन्द्त संवेदनशील धवषय हो ।
राज्य वा सरकारले तत्कालै गनै नसक्ने प्रधतबद्धता व्यक्त गनुफ हुुँदैन र अदालतले पधन
त्यस्तो आदेश जारी गनफ धमल्दैन ।
अदालत, संधविान र ऐन धनयमको पूणफ कायान्द्वयन गराउने तफफ प्रधतबद्ध र
संवेदनशील रही आएको छ । कानूनले स्परि धकिानी गरेको कुराहरूका अधतधरक्त
कानूनको उद्देश्य र संधविानको ममफ एवं भावनालाई पधन व्यवहाधरक रूप धदने, धदलाउने
काममा यो अदालत सदैव सधिय, अग्रसर र प्रयत्नशील रही आएको छ । तर राज्यको
एक अङ्ग भएकोले एक्लो धहुँड्नु भन्द्दा राज्यका अन्द्य अङ्गहरूसुँगको समन्द्वयमा
सामञ्जयतापूणफ ढंगले अदालती कामकारबाही भएमा मार जनतालाई न्द्याय प्राप्त हुन्द्छ र
राज्य सञ्चालन धवधिपूवफक सम्पन्न हुन सक्दछ । तसथफ यसतफफ अदालत सदैव सजग

रहुँदै उधचत न्द्याधयक संयम (Judicial restraint) को धसद्धान्द्तलाई पधन बेवास्ता गनफ धमल्दैन
। यसको तात्पयफ यथाधस्थधतवादलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गनुफ वा अपाङ्गहरूको
हकधहतप्रधत उदाधसन हुनु वा न्द्याधयक अग्रसरताको स्थानमा न्द्याधयक धनस्ृयताको बािो
अवलम्बन गनुफ भन्ने कदाधप होइन । तर यस्तो धस्थधतमा न्द्याधयक अग्रसरता र न्द्याधयक
संयम दुबैलाई यथोधचत ढंगले दृधरिगत गनुफ र सन्द्तुलन राख्नु नै उपयोगी हुने कुरा
धनधश्चत छ । अधत न्द्याधयक अग्रसरता (Extreme Judicial Activism) वा अनावश्यक
न्द्याधयक धनरृयताको हदसम्म न्द्याधयक आत्म संयम (Judicial self restraint) अपनाउनु
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दुबैले जनताको न्द्याय प्राप्त गने मागफमा अवरोिको धसजफना गनफ सक्ने ितरा प्रधत
धनणफयकता सिै सजग र साविान रहनु पदफछ ।
पयाप्त अपाङ्ग घरको लाधग भौधतक संरचना, र धतनको सञ्चालन, प्रत्येक सरकारी
एवं सावफजधनक कायालय र सावफजधनक यातायातको सािन र बािोमा ह्वीलचेयर र सो
समेत जान सक्ने छुट्िै मागफ (Track) को व्यवस्था गनुफ पने भनी धरि धनवेदकले माग
गरेको देधिन्द्छ । अधत अशक्तहरूका लाधग धनयधमत भत्ता र धतनको हेरचाह गने व्यधक्तका
लाधग पधन धनवाह भत्ताको माग पधन गधरएको छ । धशक्षा, स्वास््य, रोजगार लगायतमा
अपाङ्गहरूको पहुुँच लगायतका माग गधरएको देधिन्द्छ । यो मागहरूका सम्बन्द्िमा धवचार
गदा यसका लाधग पयाप्त पूवािारको धवकास गनफ राज्यले आफ्नो श्रोत र सािनले
भ्याएसम्म िमशः यी मागहरू सम्बोिन गदै सोही अनुरूपको नीधत र कायफिम बनाउुँदै
लागू गदै जानु पने हुन्द्छ । यसका लाधग ठूलो भौधतक सािन र श्रोतको आवश्यकता पने
भएकोले यस्ता कायफका सम्बन्द्िमा यस अदालतबाि समय सीमाबद्धरुपमा धनरपेक्ष रूपले
आदेश गदा त्यसको कायान्द्वयन समेत सम्भव हुुँदैन । भौधतक सािन र श्रोतको
अनुपलब्िता पधन त्यसमा बािक बन्न सक्ने हुन्द्छ । यसथफ यी धनवेदकहरुले यस धरि
धनवेदनमा माग गरे जस्ता व्यापक कायफहरू तत्कालै गनुफ भनी आदेश जारी गनुफ
धववेकसम्मत र उपयोगी हुन सक्ने अवस्था देधिदैँन ।
यसरी समग्र पधरधस्थधतको गम्भीरतापूवफक अध्ययन र समीक्षा गरी हेदा केही
कुराहरू तत्कालै गनुफ आवश्यक देधिन्द्छ भने केही कुराहरू िमशः गदै जान पने देधिन्द्छ
। नेपाल सरकार र यसका धवधभन्न अङ्गहरूबाि अपाङ्गहरूको हक, धहतका लाधग धशक्षा,
स्वास््य एवं सामाधजक सुरक्षाको क्षेरमा केही कायफहरूको थालनी हुनु उत्साह विफक कुरा
हो । तर त्यो अत्यन्द्त न्द्यून र अपयाप्त छन् । यसथफ यसप्रधत बढी गम्भीर र बढी धजम्मेवार
भएर देहायका कायफहरू गनफ भनी धवपक्षी नेपाल सरकार प्रिानमन्द्री तथा मधन्द्रपधरषदको
कायालय, मधहला बालबाधलका तथा समाज कल्याण मन्द्रालय र अथफ मन्द्रालयको नाममा
परमादेश जारी गधरएको छ ।
गनुप
फ ने कायफहरुःअधहलेसम्म पधहचान र गणना भईसकेका अपाङ्गहरूलाई अपाङ्गताको अवस्था हेरी
बेरोजगार र आयको श्रोत नभएका र वृद्ध अपाङ्गहरूलाई न्द्यूनतम माधसक रु. ५००/-
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(पाँच सय) देधि रु. ३०००/- (तीन हजार) सम्म धनवाह भत्ता धदने धदलाउने व्यवस्था
गनुफपने,
२. पधहचान भई गणना भइसकेका शारीधरक रूपले धहुँििुल समेत गनफ नसक्ने पूणफ
अशक्त वा पूवफरूपले मानधसक धवधक्षप्तताको अवस्थामा रहेको अधत अपाङ्गलाई
उधचत हेरचाह गने पधरवार नभएका वा सो गनफ सक्षम पधरवार नभएकालाई हेरचाह
गने व्यधक्त समेतका लाधग न्द्यूनतम धनवाह भत्ताको रूपमा अवस्था अनुसार रु. ३०००/
- (तीन हजार) देधि रु. ५०००/- (पाँच हजार) सम्म माधसक धवशेष भत्ता उपलब्ि
गराउने,
३. अपाङ्गहरूको पधहचान, वगीकरण र धतधनहरूको समग्र हकधहत समेत हेने गरी
प्रत्येक धजल्लामा कम्तीमा एक जना समाज कल्याण अधिृतको धनयुधक्त गने वा
धनजको काम गने गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिृतलाई तोक्नु पने,
४. उपरोक्त दफा १ र २ अनुसारको भत्ता र धवशेष भत्ता यो आदेश प्राप्त भएको धमधत
देधि लागू हुने गरी आदेश प्राप्त भएको धमधतले तीन मधहना धभर उपलब्ि गराउनु
पने,
५. यो आदेश प्राप्त भएको धमधतले ६ मधहनाधभर समाज कल्याण अधिृत धनयुक्त गरी
सक्नु पने,
६. उपरोक्त बमोधजमको कायफहरु सम्पन्न गरी यो आदेश प्राप्त भएको सातौं मधहना धभर
आदेश कायान्द्वयन भएको जानकारी यस अदालतलाई गराउनु पने ।
उपरोक्त कायफहरूको अधतधरक्त संधविान बमोधजम अपाङ्गका सम्बन्द्िमा गनुफपने
अरू कल्याणकारी कायफहरु राज्यका नीधतमा नै सीधमत नरही कायान्द्वयनको प्रधियामा
आउनु पछफ । त्यस्ता कुराहरू ऐनमा धवस्तृत रूपमा व्यवधस्थत हुनुपछफ । यसका अधतधरक्त
अपाङ्ग हक धहतको क्षेरमा देिा परेका नवीन चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोिन गनुफ
आवश्यक छ । धशक्षा, स्वास््य र सामाधजक सुरक्षा सम्बन्द्िी धवषयवस्तुलाई समावेश गरी
अपाङ्ग ऐन र धनयमावलीमा पधरमाजफन वा पयाप्त अध्ययन गरी अको एकीृत ऐन जारी
गनुफ पने अवस्था रहेको छ । आज भन्द्दा तीन दशक पधहला बनेको ऐन र दुई दशक
अगाधि बनेको धनयमावलीले यस क्षेरका आवश्यक सबै कुराहरू एक त समेट्न सकेको
छैन भने दोस्रो ती ऐन, धनयमको प्रभावकारी कायान्द्वयन भइरहेको छैन ।
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तसथफ माधथ धववेचना गधरएका संधविान, ऐन, धनयम र महासधन्द्ि समेतलाई दृधरिगत
गदा उधचत समय सीमाधभर धनम्न बमोधजमका कायफहरु िमशः गदै जान धवपक्षीहरू
नेपाल सरकार प्रिानमन्द्री तथा मधन्द्रपधरषदको कायालय र मधहला, बालबाधलका तथा
समाज कल्याण मन्द्रालयका नाममा यो धनदेशनात्मक आदेश जारी गधरएको छ ।
धनदेशनात्मक आदेश जारी गधरएका धवषयहरुः१. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को प्रयोजनका लाधग धचधकत्सा

शास्रका सवफमान्द्य धसद्धान्द्त र अन्द्तराधरिय मापदण्ि समेतको आिारमा शारीधरक,
मानधसक र बौधद्धक अपाङ्गहरूको गणना गरी धतनीहरुको स्तर धनिारण एवं
वगीकरण यथाशीघ्र गने, गराउने,
२. अपाङ्ग घरको धनमाण एवं सञ्चालन गने । यसको लाधग आगामी आधथफक वषफ देधिनै
अपाङ्गको संख्याको आिारमा बढी अपाङ्ग भएको धजल्ला वा क्षेरमा योजनाबद्ध
ढंगले प्रत्येक वषफ कम्तीमा एक अपाङ्ग घरको धनमाण र सञ्चालन गदै जानु पने,
३. ऐन र धनयमले अपाङ्गहरूको आवास, धशक्षा, स्वास््य, ताधलम, रोजगारी र अन्द्य

सुधविाको सम्बन्द्िमा गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गदै जाने,
४. अपाङ्ग कल्याण र सुरक्षा सम्बन्द्िी सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाि गधरने धियाकलाप
र गधतधवधिको प्रभावकारी अनुगमन गने गराउने उद्देश्यले मधन्द्रपधरषद् सधचवालयमा
र मधहला, बालबाधलका तथा समाज कल्याण मन्द्रालयमा अधिृत स्तरको एक-एक
अनुगमन अधिकारी धनयुक्त गने र धतधनहरूको काम, कतफव्य र अधिकार पधन
पधरमाधजफत अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा धनिारण गने,
५. नेपालको अन्द्तधरम संधविान, २०६३ को िारा १३(३) को प्रधतबन्द्िात्मक िण्ि र
संधविानको भाग ४ मा राज्यको दाधयत्व र राज्यका नीधत उल्लेि गधरए अनुसार
अपाङ्गहरूका लाधग धवशेष व्यवस्था र कायफिमको तजुफमा गरी लागू गदै जानु पने,
६. अपाङ्गता अधिकार र अपाङ्ग कल्याणको क्षेरमा कायफरत सरकारी र गैर सरकारी
धनकायहरूको काम कारवाहीमा आवश्यकतानुसार समन्द्वय र सहयोगको व्यवस्था
धमलाउने,
७. नेपालले अपाङ्गता सम्बन्द्िी महासन्द्िी, २००६ अनुमोदन गरी सकेको अवस्था
समेतलाई धवचार गरी यस क्षेरका धवशेषज्ञ र सरोकारवालाहरू समेतसुँग आवश्यक
परामशफ एवम् सुझाव धलई अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र धनयमावली
२०

सर्वोच्चको आदे श

२०५१ मा समयानुकूल संशोिन र पधरमाजफन गने वा नयाँ एकीृत ऐन र सोही
अनुरूपको एकीृत धनयमावली धनमाण गनुफ पने ।
यो आदेशको जानकारी महान्द्याधिवक्ताको कायालय माफफत धवपक्षीहरूलाई र
एक

प्रधत

फैसला

सधहतको

जानकारी

यस

अदालत

अनुगमन

तथा

धनरीक्षण

महाशािालाई समेत धदई दायरीको लगत कट्िा गरी धमधसल धनयमानुसार बुझाई धदनू
।

…………….
न्द्यायािीश
उक्त रायमा म सहमत छु ।
…………….
न्द्यायािीश

इजलाश अधिृत- चुरामन िड्का
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