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विश्व स्िास््म सॊगठन य विश्व फैङ्करे हारैभात्र (सन २०११ ) सॊमुक्तरुऩभा सािवजननक 
गयेको अऩाङ्गता सम्िन्धी विश्व प्रनतिेदनका भुख्म सॊदेशहरुको नेऩारी अनुिाद ।    
  

अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरुको अनधकाय सॊफन्धी अन्तयावविम भहासॊधीको कामावन्िमनको 
रानग विश्वव्माऩी भागव ननदेशनहरु , अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरुको विश्वव्माऩी अिस्थाको 
िायेभा विस्ततृ नित्र , उननहरुका िास्तविक आिश्मकता , ऩुया गनव िाॉकी आिश्मकताहरु 
य सभाजभा उनीहरुरे बोगीयहेका अियोधहरु जस्ता विषमहरुराई सभेटेय मनत विस्ततृ 
रुऩभा तमाय ऩारयएको मो विश्वभै ऩहहरो अऩाङ्ता सम्फन्धी विश्व प्रनतिेदन हो । 
मसका विनबन्न अध्मामहरुभा अऩाङ्ता सम्फन्न्ध त्माङ्क , स्िास््म , ऩुनस्थावऩना , 
सहामक साभग्री य सहमोग , अियोधभुक्त िाताियण , नशऺा य योजगाय राई सभेहटएको 
छ ।  प्रनतिेदनरे सभेटेका प्रत्मेक ऺेत्रभा सपर अभ्मासका उदाहयणहरुराई प्रस्ततु 
गरयएको छ जसराइ अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरुको रानग सभािेशी य सशक्त सभाज 
स्थाऩना गनव सयकायहरु य नागरयक सभाजरे अनुकयण गनव सक्छन ्। 
 

प्रनतिेदनका भुख्म सॊदेशहरु ननम्ननरन्ित यहेका छन ्। 
अऩाङ्ता सम्फन्धी अिधायणाहरुभा िहृत य भहत्िऩूणव ऩरयितवन बएका छन ्। ऩनछल्रा 
दशकहरुभा अऩाङ्ताराई िुझ्ने तरयका निहकत्सहकम सोििाट ननकै भानथ उठेय 
साभान्जक सोिभा ऩरयितवन बैसकेको छ । अऩाङ्ता विशेष शायीरयक अिस्था (health 

condition) बएका व्मवक्तहरु य उननहरुको िाताियण वििको अन्तयकृमािाट उत्ऩन्न 
हुन्छ । मसै कुयाराई प्रनतविन्म्ित गदै अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरुको अनधकाय सम्फन्धी 
अन्तयावविम भहासॊधी २००६ रे उनीहरुराई सभािेशीकयणिाट िन्न्ित गन ेसिै 
अियोधहरुराई हटाउने कुयाराई जोड हदएको छ । 
 

अऩाङ्गताको दय उच्ि य िढ्दो यहेको छ ।  
सॊसायभा १ अयफ बन्दा िढी अऩाङ्ता बएका भाननसहरु छन ्य जसभध्मे ११ दिी १९ 
कयोड असाध्मै कहठन अिस्थाभा यहेका छन ्। मसरे के देिाउॉछ बने सॊसायभा 
रगबग १५ प्रनतशत अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरु छन जुन १९७० भा विश्व स्िास्थ 
सॊगठनरे गयेको १० प्रनतशत अनुभान बन्दा उच्ि यहेको छ । जनसॊख्माको िवृि य 
स्िास्थ सम्फन्धी हदर्व प्रकायका सभस्माहरुको विश्वव्माऩी िवृिका कायण भाननसभा 
अऩाङ्गताको दयभा िवृि बैयहेको छ । देशैवऩच्छे देन्िने अऩाङ्गताको प्माटनव 
(Patterns) त्मस देशको स्िास्थको अिस्थाको प्रिवृि य िाताियणीम तथा अन्म 



2 

 

तत्िहरुको प्रिवृिहरुिाट प्रबावित हुने गछवन ्जस्त ैसडक दरु्वटना , प्राकृनतक विऩिी , 
द्वन्द्व, िान ऩान य हहॊसा । 
 

अऩाङ्गताको अनधक प्रबाि जोन्िभभा यहेको (Vulnerable) जनसॊख्माभा छ ।  
अऩाङ्ता धेयैजसो भहहरा , ज्मेष्ठ नागरयक य गरयि ऩरयिायभा छ । उच्ि आम बएका 
देशभा बन्दा अऩाङ्गताको दय ननम्न आम बएका देशहरुभा उच्ि यहेको छ । 

 

अऩाङ्गताभा ज्मादै विविधता यहेको छ ।  
विद्यभान ऩुयातन दृविकोणरे अऩाङ्ता बन्नेविविकै ह्वीरनिमयभा िढेय हहॉड्नुऩने , िा 
दृविविहीन व्मवक्तराई जोड हदन्छ मद्यऩी मो विविध य व्माऩक छ । अऩाङ्गताराई 
व्मवक्तरे ऩाउनुऩन ेराबसॉग (advantage) जोडेय हेदाव  सफै अऩाङ्ता बएका व्मवक्तरे 
सभान रुऩभा राब नऩाएको (disadvantaged ) अिस्था हुॉदैन  । शायीरयक अऩाङ्गता 
बएका िारिानरकाको विद्यारम बनाव दय िौविक अऩाङ्ता बएका िारिानरका िा 
इन्रीम सम्िन्धी सभस्मा (sensory impairments) बएका िारिानरकाको बन्दा 
ननकै धेय हुन्छ । श्रभ िजायिाट िन्न्ित यहनेहरुभा भाननसक अस्िस्थताको सभस्मा 
बएका य िौविक अऩाङ्गताको सभस्मा बएकाहरु ज्मादा छन । िढी भात्राभा अनत 
अशक्तताको अिस्थाभा यहेकाहरु ऩाउनुऩन ेराबिाट िन्न्ित हुनुऩरययहेको अिस्था छ । 

 

अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुरे सेिाको ऩहुॉिभा (स्िास््म, नशऺा, योजगायी, मातामात य 
मसैगयी सूिना ) व्माऩक अियोधहरुको साभना गनुवऩरययहेको अिस्था छ  । मसभा 
अऩमावप्त नीनतहरु य भाऩदण्ड , नकायात्भक सोि , सेिा सम्फन्धी प्रािधानहरुको अबाि , 
अऩमावप्त रगानी , ऩहुॉिमुक्तताको अबाि , अऩमावप्त सूिना तथा सॊिाय य अऩाङ्गता 
बएका व्मवक्तहरुराई प्रबाि ऩान ेविषमभा गरयने ननणवम प्रहिमाभा उननहरुको 
सहबानगताको अबाि जस्ता कुया ऩछवन ्। 
 

अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुको स्िास््म तथा साभान्जक आनथवक उऩरन्धध अत्मन्तै 
न्मुन छ (worse health and socioeconomic outcomes)। 
अऩाङ्गता नबएका व्मवक्तको तरुनाभा अऩाङ्गता बएका व्मवक्तको स्िास््मको अिस्था 
ज्मादै नाजुक छ , शैन्ऺक उऩरन्धध कभ छ , आनथवक गनतविनधभा सहबानगता न्मुन छ 
य गरयिीको दय उच्ि यहेको छ । 
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ताऩनन अऩाङ्ता बएका व्मवक्तहरुरे बोगीयहेका धेयैजसो अियोधहरु हटाउन सहकने 
प्रकायका छन य उननहरुराई िन्न्िनतकयणाभा ऩान ेकुयाहरुभा विजम ऩाउन सहकन्छ । 
 

विनबन्न विकासका सिारभा सॉगसॉगै जाने (cross cutting) अऩाङ्ताका सिारहरुको 
सन्दबवभा प्रनतिेदनरे गयेका नसपारयसहरु  
 १) सेिा प्रिाह गन ेभुरधायका प्रणारीहरुराई ऩहुॉिमोग्म िनाउने ।  अऩाङ्गता बएका 
व्मवक्तहरुका आिश्मकताहरु ऩनन अन्म भाननसहरुकाझ ँसाभान्म हुन य नतनराई 
भुरधायका कामविभहरुभापव त नै ऩुनतव गरयनुऩछव य गनव सहकन्छ । भुरप्रिाहहकयण 
त्मस्तो प्रहिमा हो जसिाट सयकाय अन्म सयोकायिाराहरुरे सिवसाधायणराई प्रिाह 
गरयने सेिाहरु जस्त ैनशऺा , स्िास््म , योजगाय , साभान्जक सेिा सुविधाहरुिाट 
अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुराइ सभानरुऩभा राबान्न्ित हुनिाट िन्न्ित गन े
अियोधहरुराई सॊिोधन गछवन ्।  मसको रानग नीनत कानून सॊस्था य िाताियणभा 
ऩरयितवन आिश्मक छ । भुरप्रिाहहकयणरे अऩाङ्गता बएका व्मवक्तको 
भानिअनधकायराई भात्र ऩुनतव गदैन मो रागतको दृविकोणिाट ऩनन प्रबािकायी (cost 

effective) छ । 
२) अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुको रानग सेिा य कामविभहरुभा रगानी गन े।  
अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुकोरानग ऩुनस्थावऩना सेिा , सहमोगी सेिा , अथिा 
व्मािसानमक तानरभ जस्ता विशेष प्रकायका सेिाहरुभा ऩहुॉि आिश्मक ऩनव सक्छ 
जसरे उनीहरुको शयीयको कृमात्भक ऺभता , स्िननबवयता य सभाजभा सहबानगताराई 
अनबिवृि गछव । मस्ता कामविभहरुभा रगानी िढाउनुऩछव ।  

३) याविम अऩाङ्गता सम्िन्धी यणनीनत य कामवमोजना अिरम्िन गन े।  अऩाङ्ता 
बएका व्मवक्तको हहतको रानग सिै ऺेत्र य सयोकायिाराहरु एउटै यणनीनतभा आिि 
हुनुऩछव । मसरे हयेक सेिा प्रदामक ऺेत्र य सेिाहरुको वििभा सभन्िम कामभ गछव । 
य मसका प्रगनतहरुराइ नन्जकिाट अनुगभन ऩनन गरयनुऩछव ।  

४) अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुको सॊरग्नता ।  नीनत , ननमभ , कानून िनाउॉ दा , सेिा 
ननधावयण गदाव य मसको कामावन्िमन गदाव अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुसॉग ऩयाभशव य 
उनीहरुको सकृम सहबानगता हुनुऩछव । व्मवक्तगत तहभा हयेक अऩाङ्गता बएका 
व्मवक्तहरुभा आफ्नो जीिनभा आफ्नै ननमन्त्रण यहन ऩाउनुऩछव त्मसैकायण उनीहरुको 
जीिनराई प्रबाि ऩान ेप्रकायका कुनै ऩनन ननणवम गदाव उनीहरुसॉग सोनधनुऩछव । 
५) भानिसॊसाधन ऺभता अनबिवृि गन े।  प्रबािकारय नशऺा तानरभ य छनौटको 
भाध्मभिाट अऩाङ्गता बएका व्मवक्तहरुको रानग काभ गन ेभानि सॊसाधनभा अनबिवृि 
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गनव सहकन्छ । उदाहयणको रानग स्िास््म सम्िन्धी काभ गने , व्मवक्त , आहकव टेक्िय 
तथा हडजाइननङ्ग आहद सॉग सम्फन्न्धत तानरभहरुभा भानिअनधकायका 
नसध्दान्तकाहरुका आधायभा अऩाङ्गता विषमराइ सभािेश गन े। 
६) धान्न सक्ने सेिा य सुविधाका रानग ऩमावप्त रगानी ।  अऩाङ्गता बएका व्मवक्तराई 
गुणस्तयीम सेिा प्रदान गरयएको सुननन्िताको रानग आनथवक अियोधहरु हटाउन ऩमावप्त 
य हदगो रगानीको आिश्मक्ता छ । 
७) अऩाङ्गता विषमभा सािवजननक िेतना य िुझाइको विकास गन े। ऩायस्ऩरयक साझा 
िुझाइ य सम्भानरे सभािेशी सभाज ननभावणभा मोगदान हदन्छ । अऩाङ्ता विषमभा 
सािवजननक िुझाई विकास गनवऽ नकायत्भक धायणाहरुसॉग रड्न य अऩाङ्गताको सहह 
प्रनतनननधत्ि गनुव भहत्िऩूणव हुन्छ । 
८) अऩाङ्गता सम्फन्धी गुणस्तयीम त्माॊकको उऩरधधताभा सुधाय ल्माउने ।  
अऩाङ्गता सम्िन्धी त्माॊकराई अन्तयावविम स्तयभा एकरुऩता हुने य तरुनागनव मोग्म 
तलु्माउनुऩछव ताहक अऩाङ्ता सम्फन्धी नीनत य अऩाङ्गता अनधकाय सम्िन्धी 
अन्तयावविम भहासॊधीको कामावन्िमनराई याविम तथा अन्तयावविमरुऩभा अनुगभन गनव 
सहकमोस । याविम स्तयभा गरयने त्माॊक सॊकरनहरुभा अऩाङ्गताराई सभािेश गरयनु 
ऩछव । विस्ततृ सूिना प्राप्त गनवको रानग  अऩाङ्गताभै केन्न्रत यहेय सबेऺ णहरु ऩनन 
गनव सहकन्छ ।  

 

९) अऩाङ्गता सम्फन्धी अध्ममन य अनुसॊधानराई सिर तुल्माउने य सहमोग गन े।  
अऩाङ्गता विषमभा सािवजननक रुऩभा िेतना अनबिवृि गनव , अऩाङ्गता सम्फन्धी नीनत 
य कामविभहरुको जानकायी गयाउन य स्रोतको प्रबािकायी वितयणको सम्फन्धभा 
अध्ममन अनुसॊधानहरु गरयनु आिश्मक छ । अध्मन य अनुसॊधानहरु अऩाङ्गता 
बएका व्मवक्तको जीिनमाऩन सॉग भात्र िढी केन्न्रत हुनु हुॉदैन िरु मो साभान्जक 
अियोध य मसराइ कसयी हटाउन सहकन्छ बन्ने िायेभा ऩनन केन्न्रत हुनु आिश्मक छ 
। 
 
नोट : प्रनतिेदन ऩुयै अध्ममन गनवकोरानग  www.who.int/disabilities/world_report भा रग अन 
गयेय डाउनरोड गनव सक्नुहुनेछ ।                       
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