
अपा�ता भएका ���को अ�तरा���य �दवसको ऐ�तहा�सक पृ�भु�म 

अपा�ता भएका ���ह�को २९ औ अ�तरा���य �दवस ३ �डसे�बर २०२० 

र ल��गकमै�ी अ�भयानको आव�यकता,  

" को�भड १९ प�ातको उ�कृ� पुनरागमनको सु�न��तता : 
अपा�ता भएका �य��ह�को प�ँच र �दगो �बकासको ला�ग हामी सबैको ��तब�ता " 

�दवसको पृ�भु�म
अपा�ता भएका ���को अ�धकारका सवालमा �व��ापी वहसको शु�वात सन् १९८१ लाई संयु�
रा�संघले अ�तरा���य अपा�ता वष� घोषणा गरे लग�ै अगाडी वढेको पाइ�छ । अपा�ता भएका
���ह�को अ�धकारका ला�ग �व��ापी �पमा काय�ह� गन� सन १९८२ मा अपा�ता स�ब�� १०
वष� �व� काय� योजना पा�रत ग�रसकेप�छ सद�य रा�ह�लाई अपा�ता भएका �य��ह�लाई प�न
अ�य नाग�रक सरह समाबेश गन� उ��े�रत गन� १९८३ दे�ख १९९२ को अव�धलाई �व� अपा�ता
दशकको �पमा समेत घोषणा ग�रयो । अ�तरा���य  अपा�ता दशकको अ��तम बष� सन १९९२ मा रा�
संघ�ारा �डसे�बर ३ लाई �व�भर अपा�ता भएका ���ह�को  �दवसको �पमा ��येक वष� मनाउने
�नण�य गद�  सबै सद�य रा�ह�लाई आ�हान गय� र सोही बष� दे�ख यो ३ �डसे�बर का �दन �व�भर
मनाउने ग�र�छ । नेपालमा प�न सो�ह बष� देखी हरेक बष� अपा�ता भएका ���ह�को अ�तरा���य
�दवस मनाउने ग�रएको छ । �न त नेपालकोे इ�तहासलाई प�टाएर हेदा� अपा�ता भएका ���ह�को
स�ब�मा नेपालमा �ब�म स�वत २०२० साल देखी �श�ा, �वा�य, पुन�ा�पनाको  �े�मा कामको
थाल�न भएको पाई�छ । �व�म स�बत २०३९ सालमा सरकारले अपा�ता स�ब�ी नयाँ ऐन ूअपा�
संर�ण तथा क�याण ऐनू लागू गय� ।  यसैगरी �व�म संबत २०५१ सालमा अपा� संर�ण तथा
क�याण �नयमावली र �वशेष �श�ा नी�त लागू ग�रयो । ऐन र नी�तह�को सु�वात सँगै अपा�ता
भएका ���ह�का ला�ग �श�ा, �वा�य, उपचार र पुन�ा�पनामा केही ल��त काय��मह� प�न
सरकारी तथा गैर सरकारी �े�बाट �न थाले । तथा�प अपा�ता भएका �य�� ��त हे�रने ��ट�कोण र
�यबहार भने दयामुखी र उपकार मा आधा�रत �थए । यसथ� �ब�व�यापी मानबअ�धकारको माग भैरहेको
अब�ा मा अपा�ता भएका ���को स�दभ�मा अ�धकारमुखी अबधारणाको �बकाश �दै आएको छ ।

अपा�ता स�ब�ी त�याङ्कह�लाई हेदा� प�न त�याङ्कह�मा एक �पता पाईदैन र सरकारले
जनगणनाबाट �याएको त�याङ्क अ�तरा���य त�याङ्कसँग तुलना यो�य छैन । उदाहरणको लागी
२०५८ सालको जनगणनाले �दएको ��तवेदन अनुसार कुल जनसं�याको ०।४७ ��तशत, २०६८
सालको जनगणनाको त�याङ्क अनुसार १।९४, ��तशत दे�खएको छ । �व� �वा�य संगठन र �व�
व�कले सन २०११ मा �काशन गरेको ��तवेदन अनुसार �व�को कुल जनसङ्�याको १० देखी १५
��तशत  अपा�ता भएका ��� रहेका र �यसमा प�न अ�धकांश ९झ�डै ८० ��तशत० �वकासो�मुख र
अ�प�वक�सत मुलुकह�मा रहेको भ�नएको छ । ��येक १० वष�मा �ने जनगणना आगामी वषा� २०७८
सालमा गन�का ला�ग �त� तया�र भैरहेको छ साथै हा�म प�न अपा�ता म�हला मै�ी जनगणना र
आ�धका�रक त�यांक का ला�ग पैरवीका काय� �यापक �पमा अगाडी ल�गरहेको छ ।   

 



अपा�ताको सम� सवाल नै मानव अ�धकारमै�ी र समावेशी �न स�करहेको छैन । अपा�ता �भ�को
�व�वधताको संवोधन एका�तर चुनौ�त छ भने �व��ापी �पमा फै�लएको को�भड१९ कोरोना भाइरस
महामारीको नकारा�मक �भावले अपांगता भएका ���को जीवन झनै क�कर व�दै  गएको छ । 

 अपागंता �भ� प�न म�हलाको अव�ा झनै दय�नय व�दै गएको छ । घरै �भ� �वभेद त छदैछ भने
समाज र रा�यले गन� �वभेदकारी �व�ा अक� वाधक वनेको छ । साथै ल��गक �वभेद र �पतृसता�मक
सोच र मू�य मा�यता �ा�त �दा अपांगता भएका म�हलाह� घरेलु �ह�सा, अपहेलना, �व�भ� खालका
लां�ना र अवसरवाट �वमुख वनाइदा झनै �समा�तकृत व� पुगेका छन् । �य�तमा� वौ��क अपांगता,
व� अपांगता, मनोसामा�जक अपांगता लगायतका अ�को सहायतामा जीवन ��तत ग�ररहेका वा�लका
र म�हलाह� आफूलाई �ह�सा �वभेद भयो भ� समेत स�म न�ने अव�ामा दै�नक जसो वला�कारका
घटना वा�हर आइरहेका छन् तर अपा�तामै�ी �या�यक संरचना र सेवा न�ंदा �यायवाट पाउन स�करहेका
छैनन व� प�रवार समाजवाट �तर�कृत भैरहेका छन् । 

हामी य�तवेला ल��गक �ह�सा �व��को १६ �दने अ�भयान प�न मनाइरहेका छौ तर प�न अपा�ता भएका
म�हलाका सवालमा अगुवा र सरकारको चासो नभएको दे�दा कानुन एका�तर �वहार अक��तर भएको
र सवालले �ाथ�मकता नपाएको महससुस गन� वा�य पा�ररहेका छ� । अपांगता भएका भएका म�हला
�व�� �ने सवै �कारका �वभेद, �ह�सा र अ�याय �व�� आफू प�न वो�न स�ने र घरै �भ� वाट अ�धकार
�ा�त गन� स�ने वनाउने हा�ो अ�भयानलाई सफल वनाउन सवैको साथ आव�यक छ भने समावेशी
अ�भयान र साझा सवालको �पमा सम� मानव अ�धकार आ�दोलन र म�हला अ�धकार आ�दोलनको
�ाथ�मकतामा पा�रनु आजको टडकारो आव�यकता रहेको छ । अ� सरह स�मा�नत जीवन ��तत गन�
का ला�ग अपा�तामै�ी भौ�तक बाताबारण, समाबेशी �श�ा, सांके�तक भाषामा सूचना र संचार, �ेल
तथा अ�डयो साम�ी, बौ��क अपा�ता, अ�टजम, मनोसामा�जक अपा�ता, सेरेबल प�सी अपा�ताका
ला�ग सहयोगी सेवा, �ाइनल कड�  इ�जुरी अ�याब�यक �वा�य सामा�ी, हेमोफे�लया अपा�ता का ला�ग
�या�टर तथा दै�नक आब�यक औस�ध तथा आब�यक सहायक साम�ी को मह�व र उपल�ताको
बारेमा सबैमा सचेतना जागोस भ�े शुभकामना �य� गद� छु ।

“म�हलामै�ी जनगणना आजको आव�यकता 
�यायमु�ख कानुनी ढांचा र आ�धका�रक त�यांकका ला�ग सवैको ��तब�ता”

 ट�का दाहाल
    अ�य�
नेपाल अपांग म�हला संघ, कालोपुल , काठमा�ड� ।


