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प्रकाशन तमततः  २०७८ कातततिक २ 

यो प्रततवेदन २० मे देखि १० अगस्त २०२१ को बधीचमा प्राप्त भएका जानकारीका आधारमा तयार पाररएको िो । आकति  प्राइभेट 

ललतमटेडले एक्ेस प्ानेट संथिाको लागग यो अनुसन्ान पररयोजना गरेको िो । आकति  प्राइभेट ललतमटेड, काठमाडौँस्थित एक 

अनुसन्ान र परामशति कम्पनधी िो । यो एक अनुसन्ानमा आधाररत प्रततवेदन िो । यसले कुनै दाता तथा अन्य सम्बन्न्त 

सरोकारवालाको तवचारलाई प्रतततनधधत्व गददैन ।

तयारकतता :

आकति  प्राइभेट ललतमटेड, काठमाडौँ 

अनुसन्ान समूि :

राजधीब ततमल्सिना, मुख्य अनुसन्ानकतता 

प्रतमला तबसुंके, अनुसन्ानकतता 

सम्झना बलामधी, अनुसन्ान सिायक 

प्रततभा अधधकारी, अनुसन्ान सिायक 

शतमतिला ततमल्सिना, अनुसन्ान सिायक 

जुिधी अधधकारी, अनुसन्ान सिायक 

दधीपसागर पन्त, भाषा सम्पादन

आमोघ  धाख्ा, ग्ाफिक फडजाइनर 



यो अनुसन्ान प्रततवेदन तयार गनने क्रममा िामधीलाई धेरै व्यगतिले सियोग गनुतिभएको छ । उनधीिरू सबैलाई िामधी आभार प्रकट गनति 

चािन्ौँ । सवतिप्रथम यस अनुसन्ानमा सिभागधी िुनुिुने २४२ जना उत्तरदाता र अन्य ४७ जना सरोकारवालाले पुयताउनु भएको 

सियोगको िामधी सरािना गदतिछौँ । जसले िामधीलाई आफनो व्यस्त समय र अन्तरदृफटि प्रदान गनुति भएको छ । ‘नेपालमा अपाङ्गता भएका 

युवा महिलािरूको रोजगारको स्थिततसम्बन्धी एक अध्ययन’ शधीषतिकको यो अनुसन्ान प्रततवेदन तयार गररएको छ । यस प्रततवेदनले 

नेपालको प्रदेश १, बागमतधी र लुन्म्बनधी प्रदेशका २२ देखि ३० वषतिउमेर समूिका अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको रोजगारको स्थितत र 

कोधभडले उनधीिरूको दैतनकीमा पारेको प्रभावको आँकलन गनति मदत गछति । 

िामधी डा. वधीरेन्द्रराज पोिरेल (अपाङ्गता अधधकार तवशेषज्ञ), लषिततज बस्ेत (तनदनेशक, स्ट् धीट चाइल्ड अि नेपाल), नधीरा अधधकारी 

(अपाङ्गता अधधकार तवशेषज्ञ), राजु बस्ेत (राफटिट् य अपाङ्ग मिासंघ), टधीका दािाल (अपाङ्गता अधधकार तवशेषज्ञ), रजत राई फकराँतधी, 

पतवत्र गौतम (सधीइओ, कारिाना), रीता बारामू (कायतिक्रम प्रबन्क, बडधी एण्ड डाटा), दधीषिा लसिं (प्रबन्क, कुमारी बैंक), नेत्र पौडेल 

(लशषिा अधधकारी, मिालक्षधी नगरपाललका), आरतधी रौतनयार, गंगाराम गौतम (तनदनेशक, दरू तथा िुल्ा लशषिा, फत्रभुवन तवश्वतवद्ालय) र 

कामना सेवा तवकास बैंकका साथधीिरूप्रतत तनकै नै आभारी छौँ । उनधीिरूले िामधीलाई कोधभड १९ को कहठन पररस्थिततमा पतन 

आवश्यक जानकारी सङ्कलन गनति धेरै नै मदत गनुति भएको छ । िामधी एक्ेस प्ानेट संथिाका लक्षधी नेपाल, गागगी नेपाल, नधीलु मिजतिन र 

सृजना ढकालप्रतत सियोगका लागग कृतज्ञ छौँ । 

अनुसन्ान समूि 

धन्यवलाद ज्लापन  ! 
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पररचय

१.१ सन्दभ्भ 
अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकारसम्बन्धी संयुति राटिट्  संघधीय 

मिासन्न् (UNCRPD) ले अपाङ्गता भएका सबै व्यगतििरूको 

समान अधधकार सुतनलचित गदतिछ, चािे उनधीिरू जुनसुकै राफटिट् यता, 

ललङ्ग, धमति, भाषा या अन्य जुनसुकै मापदण्डका िोउन् । यस 

मिासन्न्का िस्ताषिरकतता देशिरूले अपाङ्गता भएका व्यगतिको 

अधधकारसम्बन्धी संयुति राटिट्  संघको मिासन्न् अनुसार अपाङ्गता 

भएका व्यगतििरूको अधधकार सुतनलचित गनति कानून बनाउने 

अपेषिा गररएको छ । उदािरणका लागग भारतमा अपाङ्गता भएका 

व्यगतिको अधधकार ऐन, २०१६, बेलायतमा समानतासम्बन्धी ऐन, 

२०१० र नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको 

अधधकारसम्बन्धी ऐन, २०१७ लाई ललन सफकन् । अपाङ्गता 

भएका मातनसिरूको सामान्य स्थितत देशअनुसार िरक िरक 

िुन् । तवशेष गरी तवकासशधील र गरीब देशिरूमा अपाङ्गता 

भएका व्यगतिको समग् स्थिततमा सुधार गनतिका लागग अ्झै पतन 

धेरै काम गनुतिपनने देखिन् । 

तवश्व स्ास्थ्य संगठन र तवश्व बैंकद्ारा प्रस्तुत गररएको 

अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तरताफटिट् य प्रततवेदन (२०११) मा अपाङ्गतालाई 

मानव अस्स्तत्वको एक तनहित तवशेषताको रूपमा पररभाफषत 

गररएको छ । सबै मातनस आफनो जधीवनको कुनै कालिण्डमा 

कुनै न कुनै रुपमा थिायधी वा षिणणक समयका लागग अपाङ्ग िुन 

सकछन् । अपाङ्गता दृश्यात्मक वा अदृश्य दवुै िुन सकछ र यसको 

सुरुवात जन््मिँदा, लशशुकालमा, काम गनने वषतिका दौरान वा 

बुढेसकालमा पतन िुन सकछ । तवधभन्न थिानधीय वा राफटिट् य 

कानूनले अपाङ्गतालाई िरक ढङ्गले पररभाफषत गदतिछन्, त्यसैले 

अपाङ्गता भएका व्यगतिको पररभाषा ठाउँअनुसार िरक िुन् ।

अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकारका सम्बन्मा संयुति राटिट्  

संघको मिासन्न्ले प्रस् पानने कायति गरेको छ । संघका अनुसार 

अपाङ्गता भएका व्यगति त्यस्ता व्यगति िुन् जसलाई दधीघतिकाललन 

रूपमा शारीररक, मानलसक, बौणधिकलगायतका अततररति 

बाधािरूले समाजमा अरु सामान्य व्यगतिसरि त्यस स्तरमा पूणति 

र प्रभावकारी ढङ्गले भाग ललनबाट रोकेको छ । अपाङ्गता भएका 

व्यगतिको अधधकारसम्बन्धी ऐन, २०१७ ले अपाङ्गता भएका 

व्यगतिलाई “शारीरीक, मानलसक, बौणधिक वा इन्द्रधीयसम्बन्धी 

दधीघतिकालधीन अशतिता र कायतिगत सधीतमतता (िङ्सनल 

इम्पेररमेन्ट) वा तवद्मान अवरोधका कारण अन्य व्यगतिसरि 

समान आधारमा पूणति र प्रभावकारी ढङ्गले सामालजक जधीवनमा 

सिभागधी िुन बाधा भएका व्यगति सम्झनु पछति भनेर पररभाफषत 

गरेको छ ।

नेपालधी सन्दभतिमा िेदता नेपालको राफटिट् य जनगणना (सन् २०११) ले 

कुल जनसंख्याको १.९४ प्रततशतलाई कुनै न कुनै प्रकारको 

अपाङ्गता भएको बताउँछ । सङ्ख्यागत हिसाबले िेदता यसमा 

कररब ५१३३२१ व्यगति पनति आउँछन् । केन्द्रधीय तथ्ाङ्क तवभागको 

सन् २०१२ को एउटा प्रततवेदनले अपाङ्गताको कुल 

जनसङ्ख्यामध्ये शारीररक अपाङ्गता भएका व्यगतिको सङ्ख्या 

३६.३ प्रततशत, दृफटिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यगतिको सङ्ख्या 

१८.५ प्रततशत, बहिरा र सुस्त श्रवण भएका व्यगतिको सङ्ख्या 

१५.४ प्रततशत, स्र र बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यगतिको 

सङ्ख्या ११.५ प्रततशत, बिुअपाङ्गता भएका व्यगतिको सङ्ख्या 

७.५ प्रततशत, मानलसक वा मनोसामालजक अपाङ्गता भएका 

व्यगतिको सङ्ख्या ६ प्रततशत, बौणधिक अपाङ्गता  भएका 

व्यगतिको सङ्ख्या २.९ प्रततशत, श्रवण दृफटितविधीन अपाङ्गता 

भएका व्यगतिको सङ्ख्या १.८ प्रततशत रिेको तथ्ाङ्क प्रकालशत 

गरेको धथयो ।

नधीततगत स्तरमा नेपालको संतवधान- २०७२ ले आधथतिक समानता, 

समृणधि र सामालजक न्याय सुतनलचित गनतिका लागग सबै 

नागररकको सिभागगताको लसधिान्तको पालना गनने जनाएको 

छ । अथति मन्तालय (२०७७) ले गररबधी उ्मूलनमा जोड हदएर 

नेपालमा सकारात्मक नततजा आइरिेको र गररबधीको रेिामुतन 

बस्े जनसंख्या सन् १९९६ मा ४२ प्रततशत रिेकोमा घटेर सन् 

२०१९ मा १८.७ प्रततशतमा पुगेको जनाएको छ । अकको 

उल्ेिनधीय कुरा के छ भने नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्ममा 

कम तवकलसत देशको स्थिततबाट माधथल्ो तिको मध्यम 

तवकलसत देशको सूचधीमा जाने लक्ष्य तय गरेको छ । िामधी 

०१
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सबैलाई थािा छ फक सबै जनसंख्याका समूिलाई रोजगारको 

सुतनलचिता नगरी संवैधातनक अधधकार तथा नेपाल सरकारको 

राफटिट् य लक्ष्य िालसल गनति सम्भव छैन । अपाङ्गता भएका व्यगतििरू 

पतन नेपालधी जनसंख्याको एक मित्त्वपूणति हिस्ा िुन् र राफटिट् य 

आधथतिक गतततवधधमा उनधीिरूको मित्त्वपूणति भूतमका रिेको छ । 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूका बारेमा िासै अध्ययन 

अनुसन्ान तथा उनधीिरूको रोजगारीको अवथिाबारे बिस तथा 

छलिल भएको पाइँदैन । थुप्रै तमफडया ररपोटति तथा प्रकाशनिरूले 

नेपालमा अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको काम गनने अधधकार 

र कामको अवथिा समग् रुपमा सबै महिला वा अपाङ्गता भएका 

पुरुषिरूको तुलनामा धभन्न रिेको देिाएका छन् । यसबाट के 

स्पटि िुन् भने उनधीिरूको अवथिा तनकै सङ्घषतिपूणति रिेको छ ।

तवधभन्न प्रकाशनलाई आधार बनाएर िेदता अपाङ्गताका बारेमा 

बुझ्नका लागग तवधभन्न फकलसमका  मोडेल(आयाम) रिेका छन् 

जसमध्ये तनम्न ४ प्रकारका मोडेल बढी चलनचल्धीमा रिेको 

पाइन् ।

परोपकलार मोडसेल
अपाङ्गताको परोपकार मोडेलले अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई दयाको वस्तुजस्तै ठान्दछ । 

साथै िेरचािको आवश्यकता रिेका तनष्क्रिय तथा पधीफडत व्यगतिका रूपमा िेनने गदतिछ । 

चचक्कत्ला मोडसेल

अपाङ्गताको चचफकत्ा वा जैतवक मोडेलका अनुसार अपाङ्गता भनेको व्यगतिको एक समस्ा 

िो र यो कुनै रोग वा दघुतिटना वा स्ास्थ्यमा देखिने अन्य केिधी समस्ाका कारण िुन् र 

यसका लागग उपचार तथा चचफकत्ा िेरतवचारको आवश्यकता िुन् । 

सलामलालजक मोडसेल

यस मोडेलले अपाङ्गतालाई सामालजक वातावरणको उत्ादन मान्दछ । अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूलाई सामालजक वातावरण, व्यविार, पयतावरण र संथिागत सधीमाका कारण 

समालजक गतततवधधिरूमा पूणति सिभागगताबाट वधचित गररएको यस मोडेलले ठान्दछ । यसले 

समाजको अनुकूलतामा जोड हदन् र अपाङ्गता भएका व्यगतिलाई तवधभन्न षिेत्रमा सिभागगता 

जनाउँदा आइपनने बाधािरूलाई िटाउनका लागग मनोवृधत्त, अभ्ास र तनयमिरूलाई पररवततिन 

गरेर समावेशधी संरचना तनमताण गनति सफकन् भन्ने मान्यता राखदछ । तर चचफकत्ा 

तवशेषज्ञिरूको लजम्मेवारी तथा आवश्यकता पनने भएमा यस मोडेलले उपचारलाई पतन 

मान्यता हदन् ।

मलानव अभधकलार मोडसेल

यो मोडेल मानव अधधकारवादधी लसधिान्तमा आधाररत छ । यस्तो िाले अपाङ्गताको मोडेल 

समाजमा रिेका अन्यायपूणति संरचनागत फक्रयाकलाप र व्यगतिका व्यविार पररवततिन गनने र 

समानताको अधधकार थिाफपत गनने प्रयासको तकति मा आधाररत छ । अपाङ्गता भएका व्यगतिको 

मानव अधधकारको संरषिण गरी उनधीिरूलाई सामालजक जधीवनमा सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्न 

पाउने अधधकारको सुतनलचितता गनुति यस मोडेलको मुख्य उदे्श्य िो ।

अन्तरक्रियलात्मक  मोडसेल

उनधीिरूको वररपरर रिेको सामालजक संरचना तथा प्राकृततक वातावरणसँग उनधीिरूले 

सामालजक सम्बन्का लागग गनने अन्तरफक्रयात्मक सम्बन्को उपज िो । कुनै पतन तवभेदजन्य 

पररणाम तथा समस्ालाई अन्तरफक्रयामािति त समाधान पतन गनति सफकन् । यस मोडेलको 

सबैभन्दा साधारण उपयोग अपाङ्गताको अन्तरताफटिट् य वगगीकरणमा देख्न सफकन् । यस मोडेलमा 

अपाङ्गतालाई  स्ास्थ्य अवथिा र सामालजक सन्दभतिका बधीच िुने नकारात्मक अन्तरफक्रयाको 

पररणामका रूपमा देखिन् । जसमा पयतावरणधीय कारक, प्राकृततक र कृफत्रम वातावरणधीय 

प्रणालधी र सावतिजतनक नधीततका साथै व्यगतिगत कारक जस्तैः उमेर, ललगं, प्रेरणा र आत्म-

सम्मानजस्ता तवतवध पषििरूलाई पतन समावेश गररएको िुन् ।
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प्रस्तुत अनुसन्ानमा नेपालमा अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरूको रोजगारको स्थितत के कस्तो छ भन्ने तवषयमा 

केष्कन्द्रत भएर तवधभन्न पषिबाट त्यसको अध्ययन तथा तवश्ेषण गनने 

प्रयास गररएको छ । त्यस्ता महिलािरूको आधथतिक अधधकारका 

लागग कानूनधी प्रावधान, यस तवषयमा रिेका कहठनाइ र अपाङ्गता 

भएका युवा महिलािरू रोजगारीको बजारमा प्रवेश गनति र त्यिाँ 

तनरन्तर संलग्न रिनका लागग देखिएका तवधभन्न अवसरिरूको 

पहिचान गनने प्रयास गररएको छ । 

१.२ अनुसन्धानको उद्देश्य तथधा क्देत्र 
यस अनुसन्ानको मुख्य उदे्श्य २० देखि ३० वषतिसम्मको उमेर 

समूिका अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको रोजगारको 

स्थिततको तवश्ेषण गनुति तथा अपाङ्गता भएका महिलािरूको 

आधथतिक षिमता एवम् रोजगारका षिेत्रमा पिँुच अधभवृणधिका लागग 

रणनधीततक बिस पैरवधी गनति यस तवषयमा रिेका कहठनाइ र 

अवसरको पहिचान गनने रिेको छ । 

तवलशटि उदे्श्यिरुः 

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको आधथतिक 

अधधकारसम्बन्धी कानूनधी तथा नधीततगत प्रावधानको 

अध्ययन गनति,

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको आधथतिक सिभागगताको 

वततिमान स्थितत, कहठनाइ र अवसरको पहिचान गनति, 

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको आधथतिक स्थिततमा 

कोधभड १९ मिामारीले पारेको प्रभाव तथा यसले ल्ाएका 

अवसरबारे अध्ययन गनति । 

अनुसन्ान समूिले आवश्यक जानकारी सङ्कलन गनति मुख्यतया 

तनम्न तधीन वटा रणनधीततको उपयोग गरेको छः 

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको आधथतिक अधधकारमा 

नधीततगत प्रभावको जाँच गनतिका लागग सरकारी योजना, नधीतत 

र बजेटसहितका नधीततगत कागजातको समधीषिा, 

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको वततिमान अवथिाको 

अध्ययन गनतिका लागग सवनेषिण, 

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको आधथतिक सिभागगताको 

स्थितत, श्रमशगतिमा प्रवेश गनने क्रममा देिा परेका कहठनाइ, 

आधथतिक अवसरको उपयोगमा देिा परेका अवरोध आहदको 

पहिचान गनति सरोकारवालािरूसँग अन्तवतातता तथा   

छलिल । 

प्रस्तुत अध्ययन सधीतमत भौगोललक दायराधभत्र रिेर गररएको छ 

जसमा नेपालका तधीन प्रदेशअन्तगतितका लजल्ा ललइएका छन् । 

अध्ययन गररएका षिेत्रअन्तगतित प्रदेश नं १, बागमतधी र लुन्म्बनधी 

प्रदेश पदतिछन् । 

१.३ अध्ययन प्रक्रियधा र पद्धतत 
प्रस्तुत अध्ययनमा अनुसन्ान तवधधका गुणात्मक र मात्रात्मक 

दवुै पधिततको उपयोग गरी तमचश्रत तवधध प्रफक्रयाको अवलम्बन 

गररएको छ । अध्ययनको प्रारस्म्भक चरणमा अनुसन्ान टोलधीले 

डेस्क अध्ययन र प्रकालशत सामाग्धीको समधीषिा गरेका छन् । यो 

प्रकालशत सामाग्धीको समधीषिा मुख्यतः अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरूको रोजगारीको अवथिा र आधथतिक संलग्नतासँग 

सम्बन्न्त नेपाल सरकारको मौजुदा योजना र नधीतत 

दस्तावेजिरूको जाँच गनने कायतिमा केष्कन्द्रत धथयो । अनुसन्ान 

टोलधीले नेपालमा अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूसँग सम्बन्न्त 

२५ भन्दा बढी नधीततगत दस्तावेज र फकताबिरूको अध्ययन गरी 

ततनको समधीषिा गरेको छ । प्रस्तुत अनुसन्ानले यस 

समधीषिामािति त् अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको आधथतिक 

अधधकारसम्बन्धी कानूनधी तथा नधीततगत प्रावधानिरूको 

जानकारी सङ्कलन तथा तवश्ेशण गनने लक्ष्य पूरा गरेको छ । 

यो अध्ययन प्रदेश १, बागमतधी प्रदेश र लुन्म्बनधी प्रदेशमा गररएको 

संरचनात्मक प्रश्ावलधीमा आधाररत भएर गररएको सवनेषिण र 

अधतिसंरचनात्मक प्रश्मा आधाररत भएर गररएको अन्तवतातता तथा 

छलिलमा आधाररत छ । कोधभड १९ को दोस्ो लिर चललरिेकै 

अवथिामा यस अध्ययनका लागग आवश्यक जानकारी सङ्कलन 

गनने कायति सम्पन्न भएको धथयो । कोधभड १९ रोकथामका लागग 

गररएको प्रततबन् र लकडाउनका बेला सुरषिा उपाय र स्ास्थ्य 

प्रोटोकललाई ध्यानमा रािधी सवनेषिणका सबै सिभागधी र 

अन्तवतातताका सम्बधि सबै नधीतत तनमताता तथा 

सरोकारवालािरूलाई िोनमािति त् सम्पकति  गरी जानकारी सङ्कलन 

गररएको धथयो । 

अनुसन्ान टोलधीले रोजगारदाता, थिानधीय नधीतत तनमताता, 

तनजामतधी कमतिचारी, सचिारकमगी, नागररक समाजका नेता र 
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अपाङ्गता भएका युवा महिलासहित ४७ जनासँग अन्तवतातता 

ललएको धथयो । यस अनुसन्ानमा एक पूवतितनधताररत उत्तरदाता 

चयन तवधधको उपयोग गरी ललइएको नमुनाबाट सवनेषिण 

प्रश्ावलधीमािति त् तथ्ाङ्क सङ्कलन गररएको छ । अनुसन्ान 

टोलधीले उत्तरदाता चयन गनतिका लागग सरल सम्भावनायुति नमुना 

तवधध लागु गनति सकेन फकनफक जानकारी सङ्कलन गनुतिपनने कुल 

जनसंख्याको आकार तनलचित धथएन र सम्भातवत उत्तरदाताको 

सूचधी पतन अतनलचित धथयो । त्यसैले अनुसन्ानको क्रममा प्राप्त 

भएका कुराकानधी गनति सम्भव िुने सबै जनामध्येबाट सम्भातवत 

उत्तरदातालाई टेललिोनमािति त् सम्पकति  गरी जानकारी सङ्कलन 

गररएको छ । अनुसन्ान टोलधीले २० देखि ३० वषति उमेर समूिका 

अपाङ्गता भएका ४५७ जना युवा महिलाको सम्पकति  नम्बर प्राप्त 

गरेको धथयो । तथ्ाङ्क सङ्कलनकतताले उपलब्ध सबै नम्बरमा 

सम्पकति  गदता २५७ जना उत्तरदातासँग कुराकानधी गनति सिल 

भए । तधीमध्ये २४२ जनासँग भएको संवाद मात्रै प्रततवेदनमा 

उल्ेि गनति योग्य देखियो । प्रततवेदनमा ततनै जानकारी 

तवश्ेषणको क्रममा प्रयोग गररएका छन् । २४२ उत्तरदातािरूमा 

११ जना बहिरा महिला रिनुभएको धथयो । उनधीिरूसँग कुराकानधी 

गनतिका लागग धभफडयो कल र साङे्कततक भाषा अनुवादकको 

सियोग ललइएको धथयो । 

यस प्रकार प्रस्तुत अध्ययनका तनन्ति कुल २४२ नमुनाको उपयोग 

गररएको छ । यस अध्ययनमा प्रयोग भएका जानकारीको नमुना 

तथ्ाङ्कीय सामान्य तवतरण ५० प्रततशतमा कायम रिँदा ६.२६ 

प्रततशत मात्र तथ्ाङ्कीय त्रुफट र ९५ प्रततशत तथ्ाङ्कीय तवश्वास 

स्तर सिने तिमा रिेको छ ।

प्रस्तुत अनुसन्ान सम्पन्न गनने क्रममा धेरै चुनौतधी तथा सधीतमतता 

धथए । कोधभड मिामारीका कारण तवधभन्न थिानमा आवतजावत 

गनति कहठनाइ धथयो । त्यसैले यात्रामा प्रततबन् िुनु एक मुख्य 

चुनौतधी धथयो । तसथति अनुसन्ान टोलधीले उत्तरदातािरूको 

पहिचान र जानकारी सङ्कलन गनने कायति अनलाइन, फडलजटल र 

टेललिोनको माध्यमबाट सम्पन्न गयको । टेललिोनको माध्यमबाट 

उत्तर हदनेिरूको संख्या अनुमान गररएभन्दा कम धथयो । यस 

सवनेषिणमा उत्तर हदने प्रततफक्रया दर लगभग ५० प्रततशत जतत 

धथयो ।

प्रस्तुत अनुसन्ान कायति सचिालन गनने क्रममा उत्तरदाताको 

सुरषिाको लागग अनुसन्ानसँग सम्बन्न्त संयुति राटिट्  संघको 

नैततकतासम्बन्धी हदशातनदनेशमा उल्ेखित मापदण्डको पालना  

गररएको धथयो । अनुसन्ान प्रफक्रया सुरू गनुतिभन्दा पहिले सबै 

सिभागधीिरूको सिमतत ललएर मात्र जानकारी सङ्कलन गनने कायति 

सुरु गररएको धथयो । उनधीिरूलाई सवतिप्रथम अनुसन्ानको 

उदे्श्यका बारेमा प्रकाश पानने कायति भयो । अनुसन्ानकतताबाट 

उत्तरदातािरूलाई प्रश्ोत्तर गदता कुनै जोखिम वा िानधी निुने 

सुतनलचित गररयो । सङ्कललत भएका संवेदनशधील जानकारी कुनै 

पतन व्यगतिको पहिचान पत्ता लगाउन नसफकने गरी यस 

प्रततवेदनमा लेखिएको छ । प्रस्तुत प्रततवेदनमा सबै उत्तरदाताको 

नाम गोप्य राखिएको छ ।
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२.१ प्रकधाशित सधामधाग्रीको समरीक्धा 
प्रस्तुत अध्ययनका लागग तवधभन्न प्रकारका नधीततसँग सम्बन्न्त 

हद्तधीयक श्रोतको तवश्ेषण गररयो । अनुसन्ान टोलधीले अध्ययन 

गरेका प्रमुि सामाग्धीिरूमा नेपालको संतवधान, अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूको अधधकारसम्बन्धी ऐन, UNCRPD राफटिट् य योजना 

आयोगको पन्धौँ र चौधौँ राफटिट् य आवधधक योजना, तवगत तधीन 

आधथतिक वषतिको राफटिट् य बजेट, पचछल्ा तधीन वषतिका मौहरिक नधीतत 

र प्रदेश सरकार र थिानधीय सरकारबाट उपलब्ध 

नधीतततनयमसम्बन्धी कागजात रिेका छन् । 

अन्तरताफटिट् य सन्दभतिमा UNCRPD एक मित्त्वपूणति अन्तरताफटिट् य 

साधन िो । UNCRPD को धारा ६ ले देशिरूलाई अपाङ्गता 

भएका महिला तथा युवा महिलािरूमाधथ िुने भेदभाव तनमुतिल गनति 

र उनधीिरूको मौललक स्तन्तता र मानव अधधकारको 

सुतनलचितता गनतिका लागग उपयुति नधीतत लागु गनति अतनवायति गरेको 

छ । यस अन्तरताफटिट् य मिासन्न्का िस्ताषिरकतता देशिरूले 

अपाङ्गता भएका महिलािरूको पूणति तवकास, उन्नतत र 

सशगतिकरणको ग्यारेन्टधी गनने लक्ष्य ललएको छ । त्यसैगरी 

UNCRPD को धारा २७ ले तवशेष गरी काम र रोजगारीका 

मुद्ाका तवषयमा कुरा गरेको छ । उति धारामा सदस् देशिरूले 

अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकारलाई अन्य व्यगतिसँगको 

समानताका आधारमा कायतिन्वयन अपेषिा गररएको छ । यसमा 

श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूका लागग िुला, 

समावेशधी र सुलभ वातावरणमा छनौट वा स्धीकार गररएको 

कामबाट जधीतवका पाउने अवसरको अधधकार समावेश छ ।

राफटिट् य सन्दभतिमा नेपालको संतवधान एक मित्त्वपूणति दस्तावेज िो 

जसले अन्य सबै घरेलु कानून तथा नधीततको आधार सुतनलचित 

गदतिछ । नेपालको संतवधान २०७२ मा लसधै अपाङ्गता भएका 

महिला तथा युवा महिलािरूसँग प्रत्यषि जोफडएको कुनै पतन 

तवशेष धारा समातवटि छैन । संवैधातनक अधधकारको पररप्रेक्ष्यमा 

त्यिाँ अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको मौललक अधधकारसँग 

५ वटा धारा अप्रत्यषि तररकाले सम्बन्न्त रिेका छन् । 

सम्मानजनक बाँच्न पाउने िकले प्रत्येक व्यगतिलाई मयतादासँग 

बाँच्न पाउने अधधकारको सुतनलचितता गदतिछ । समानताको 

अधधकारले सबै नागररकलाई कानूनको अगाफड समान बनाउँछ । 

उनधीिरूको अधधकारको ग्यारेन्टधी गदतिछ । यधी धारामा कुनै पतन 

व्यगतिलाई कानूनको समान संरषिणबाट वधचित गररने छैन भन्ने 

धारणा समाहित छ । साथै संतवधानले नै कुनै पतन व्यगतिलाई 

उत्धत्त, धमति, जातजातत, ललगं, शारीररक अवथिा, स्ास्थ्यको 

अवथिा, वैवाहिक स्थितत, गभतावथिा, आधथतिक अवथिा, भाषा वा 

षिेत्र, तवचारधारा आहदका आधारमा कानूनको प्रयोगमा कुनै 

भेदभाव नगररने व्यवथिा गरेको छ । यस संतवधानमा प्रत्येक 

नेपालधी नागररकलाई स्तन्ततापूवतिक रोजगारी गनति पाउने 

अधधकारको ग्यारेण्धी गररएको छ र सबैलाई रोजगारी छनौट गनने 

अधधकार िुने व्यवथिा गररएको छ । अपाङ्गता भएका 

नागररकिरूलाई मयतादाजनक ढङ्गले तथा सम्मानपूवकति  बाँच्न 

तथा उनधीिरूलाई तवतवधताको पहिचानसहित सावतिजतनक सेवा र 

सुतवधािरूमा समान पिँुचको िक िुने ग्यारेण्धी पतन गररएको छ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको अधधकारको रषिाका 

लागग अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको अधधकारसम्बन्धी ऐन एक 

मित्त्वपूणति दस्तावेजका रूपमा रिेको छ । सबै अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूका साथै अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको 

सम्बन्मा यो ऐन मित्त्वपूणति छ । अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको 

अधधकारसम्बन्धी ऐनले िाम्ो समाजमा तवद्मान तवधभन्न 

अवरोधलाई कानुनधी रूपमा पहिचान गरेको छ । यस ऐनमा 

तवधभन्न सामालजक, भौततक वातावरणसँग सम्बन्न्त अवरोध, 

मनोसामालजक, प्रतवधध, प्रकृतत र मानव तनतमतित वातावरण, 

मानवधीय दृफटिकोणसँग सम्बन्न्त, सेवा प्रणालधी र नधीततबाट उत्न्न 

अवरोधका बारेमा समेत कुरा गररएको छ । यस ऐनको पररछेद ३ 

मा अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकार तथा रोजगारसम्बन्धी 

प्रावधान छ । यस ऐनले अपाङ्गताको आधारमा िुने भेदभाव वा 

व्यगतिगत स्तन्तताबाट वधचित िुने अवथिा तवरुधिको 

अधधकारको ग्यारेन्टधी गदतिछ । ऐनको पररछेद ३ को प्रावधानमा 

स्पटि भतनएको छ, कुनै व्यगतिले अपाङ्गता भएका व्यगतिलाई 

शैलषिक संथिामा भनता गनति, बैंक वा तवत्तधीय संथिाले रोजगारी तथा 

सेवा हदनमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै फकलसमको भेदभाव गनुति 

िँुदैन । अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकारसम्बन्धी ऐनको धारा 

१० ले अपाङ्गता भएका व्यगतिलाई पररवार, अधभभावक वा अन्य 

व्यगतिबाट सम्भातवत कुनै प्रकारको अमानवधीय वा अपमानजनक 

व्यविार, शारीररक वा मानलसक हिसंा, लैहङ्गक हिसंा, घरेलु हिसंा, 

यौन उत्धीडन र शोषणतवरुधि सुरषिाको अधधकारको ग्यारेन्टधी 

गदतिछ । हिसंा र उत्धीडनबाट बच्नका लागग नेपाल सरकारले 

उपयुति उपायको अवलम्बन गनने अपेषिा गदतिछ । नेपाल 

सरकारबाट उति ऐनले अपाङ्गता भएका व्यगतिका लागग 
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उनधीिरूको शारीररक षिमता, ताललम, योग्यता र अनुभवका 

आधारमा कुनै पतन उद्ममा कुनै कामको उपलब्धताको िदसम्म 

कुनै तोफकएको संख्यामा तनयुति गनतिको लागग उचचत उपाय ललने 

अपेषिा गदतिछ । लैहङ्गक समावेलशताको पररप्रेक्ष्य र अपाङ्गता भएका 

युवा महिलािरूमाधथ िुने भेदभावका धेरै तिलाई ध्यानमा राख्नु 

पतन उधत्तकै जरुरी िुन् । यस ऐनअनुसार तनजामतधी तथा 

सरकारी सेवामा गएको केिधी वषतिमा राम्ो काम भएको देख्न 

सफकन् । तर तनजधी षिेत्रका व्यगतिगत तथा सावतिजतनक 

कम्पनधीिरूमा अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका लागग सरकारी 

सेवामा जस्तै फकलसमले सकारात्मक रोजगारीको अवथिा बनाउन 

सकेको देखि िँदैन । अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको 

अधधकारसम्बन्धी ऐनको दिा २४ मा अपाङ्गता भएका व्यगतिको 

सधीप वृणधि गरी व्यावसागयकता र स्रोजगार लसजतिना गनति नेपाल 

सरकारले व्यावसागयक ताललम प्रदान गननेछ भन्ने व्यवथिा 

ललखित रूपमा गरेको पाइन् । तर सरकारी तवरबाट यस षिेत्रमा 

व्यविाररक रूपमा त्यस्तो उल्ेिनधीय कायति भएको भने पाइँदैन । 

उति ऐनको दिा २४ ले केिधी तवलशटि अधधकारको व्यवथिा 

गरेको छ । यहद कुनै पतन कामदार वा कमतिचारी काम गनने 

लसललसलामा काम गनति नसक्े गरी अपाङ्ग भएमा उति व्यगति 

कायतिरत संथिाले उसलाई  आवश्यक संरषिण गनति आवश्यक छ । 

यहद त्यस्ता कामदार वा कमतिचारीलाई अकको काम पाउन वा अन्य 

पदमा रिधी कायति पूरा गनतिको लागग सम्भव छैन भने कायतालयले 

उसको लागग उपयुति अकको पद लसजतिना गनति वा सेवातनवृत्त 

नभएसम्म एक अततररति पद कायम राख्न आवश्यक छ । 

अपाङ्गता भएका युवा महिला र अपाङ्गता भएका अन्य व्यगतिसँग 

सम्बन्न्त मुद्ा सम्बोधन गनतिका लागग नेपाल सरकारअन्तगतित 

महिला, बालबाललका तथा ज्ेष्ठ नागररक मन्तालय रिेको छ । 

नगरपाललका वा गाँउपाललका स्तरमा समन्वय सतमतत बनाइने 

व्यवथिा भएको देखिन् । धेरैजसो थिानधीय पाललकािरूले 

अहिलेसम्म त्यस्तो समन्वय सतमतत गठन गरेका छैनन् । श्रम ऐन 

र राफटिट् य रोजगार नधीततमा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको श्रम 

अधधकारसम्बन्धी उल्ेि छ, तर त्यस्ता अधधकार कसरी 

सुतनलचित गनने भन्ने बारे त्यिाँ कुनै तवशेष प्रावधान उल्ेि 

गररएको छैन । राफटिट् य लशषिा नधीततको एउटा मुख्य उदे्श्य नै सबै 

प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई सषिम र प्रततस्पधगी 

नागररकका रूपमा तवकास गनति गुणस्तरीय लशषिाको पिँुच 

सुतनलचित गरी उनधीिरूलाई सम्मानजनक जधीवन तबताउन मदत 

गनने रिेको छ । 

नेपाल सरकारको राफटिट् य आवधधक योजनाको प्राथतमकतामा 

परेका षिेत्रको अध्ययन गनतिका लागग बनेको पचिवषगीय योजनाको 

कागजात एक प्रमुि नधीतत दस्तावेज िो । िाल चालु पन्धौँ राफटिट् य 

आवधधक योजना तधीन वषतिको अवधधका लागग सचिालनमा रिेको 

छ । पन्धौँ राफटिट् य आवधधक योजनाले तवधभन्न प्रमुि तवद्मान 

सामालजक तथा राजनधीततक चुनौतधीमध्ये केिधी चुनौतधीलाई 

उल्ेि गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबाललका अपाङ्गता मैत्रधी 

लशषिाको अभावमा तवद्ालयबाहिर रिेका छन् । रोजगारीमा 

समान पिँुचको अभाव र सामालजक सिभागगताको अभावमा 

अपाङ्गता भएका व्यगतििरूका लागग आय आजतिनको अभाव 

देखिन्  । अपाङ्गता भएका व्यगतिमाधथ समाजमा तवधभन्न 

प्रकारका भेदभाव र असमान अवथिाको लसजतिना भएको 

देखिन् । अपाङ्गता मैत्रधी संरचनाको कमधी तथा अपाङ्गता भएका 

व्यगतिको लागग सूचना, सचिार र प्रतवधधको पिँुचको अभाव ्झन् 

ठूलो समस्ाका रूपमा देखिन् । अपाङ्गता भएका व्यगतिका  

लागग स्ास्थ्य सेवा, परामशति सेवा, सिायक उपकरण र पुनवतास 

सुतवधाको उपलब्धताको अभाव पतन उल्ेिनधीय समस्ाको 

रूपमा रिेको छ ।

प्रकालशत भएका सामाग्धीको समधीषिा गनने क्रममा अनुसन्ान 

समूिले नेपाल सरकारको तवगत तधीन आधथतिक वषतिको बजेट 

तवतनयोजन र त्यसका प्राथतमकतािरूको समधीषिासमेत गरेको छ । 

आधथतिक वषति २०७८।२०७९ को बजेटले तत्ालका लागग राित 

कायतिक्रम र कोधभड १९ मिामारीको रोकथाम र यसबाट प्रततकूल 

असर परेका जनताको दैतनक जधीवनको सामान्यधीकरणका लागग 

प्रमुि प्राथतमकता तय गरेको छ । तर यस बजेटले अपाङ्गता 

भएका महिला र अपाङ्गता भएका अन्य व्यगतिको 

आवश्यकताबारे प्रत्यषि रूपमा केिधी उल्ेि गरेको छैन ।

त्यसैगरी आधथतिक वषति २०७७।२०७८ र २०७६।२०७७ का बजेट 

अध्यादेशिरूमा सबै नेपालधी नागररकका लागग श्रम र रोजगारीका 

अवसर अधभवृणधि गनने तवषयमा सामान्य व्यवथिा गररएको 

पाइन् । अध्यादेशको भाषा तवगत तधीन आधथतिक वषतिका लगातार 

तधीनवटा बजेट अध्यादेशिरूसँग तमल्ोजुल्ो छ : “यो बजेटले 

सबै नेपालधीिरूका लागग काम र रोजगारीका अवसरिरू लसजतिना 

गनने उदे्श्य रािेको छ ।” तर अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको 

रोजगारीको तवषयमा भने कुनै पतन बजेटले स्पटि रूपमा उल्ेि 

गरेको पाइँदैन ।
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नेपाल राटिट्  बैंकको वाफषतिक मौहरिक नधीततको समधीषिा गदता २०७७ 

र २०७८ आधथतिक वषतिको मौहरिक नधीततमा सामान्य केिधी उल्ेि 

भएको पाइन् । यिाँ उल्ेि गररएका नधीततिरू देशको आधथतिक 

स्ोतलाई पररचालन गरी आधथतिक गतततवधधको तवस्तार गनने, 

रोजगारीको लसजतिना गनने र हदगो आधथतिक तवकासमा बढोत्तरी 

गनतिका लागग स्ोत पररचालन गररने कुरामा केष्कन्द्रत रिेका छन् । 

तवत्तधीय पूवताधारको तवकासका माध्यमबाट तवत्तधीय सेवाको पिँुच 

र भुतिानधी प्रणालधीलाई सुरलषित, स्थि र कुशल बनाउनका लागग 

फडलजटलधीकरणमा ध्यान केष्कन्द्रत गनने कुरा उल्ेि गररएको 

पाइन् । नधीततिरूमा सिुललयतपूणति कजताको प्रावधान भए तापतन 

अ्झै अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई रोजगार लसजतिना 

गनतिका लागग यधी नधीततिरूले कसरी सियोग गदतिछ भन्ने तवषयमा 

स्पटिता छैन ।

अनुसन्ान टोलधीले थिानधीय सरकारका साथै प्रदेश १, बागमतधी र 

लुन्म्बनधी प्रदेशका प्रदेश सरकारको अपाङ्गता भएका युवा महिला 

बारेको नधीतत तथा योजना िोजेको धथयो । यस बारेमा प्रत्यषि 

सम्बन् राख्ने िास कुनै नधीतत तय भएको पाउन सफकएन । यस 

तवषयमा थिानधीय स्तरमा प्रभावकारी बिस पैरवधी गनुति आवश्यक 

देखिन् । थिानधीय तिमा िकहित सुरलषित िुने गरी नधीतत 

तनयमिरूको व्यवथिा गनति नसकेसम्म वास्ततवक िकहित 

संरषिण गनति कहठन िुन् । अपाङ्गता भएका महिलािरूको कुरा 

गदता मानव अधधकारको मोडेलमा आधाररत तवचार धेरै लोकफप्रय 

छन् । अपाङ्गतासम्बन्धी धेरैजसो तवश्वव्यापधी नधीतत र अभ्ास 

सामालजक र मानव अधधकारको फे्मवकति मा आधाररत रिेका 

छन् । नेपालका केिधी नधीतततनयममा अपाङ्गता भएका व्यगतिबारे 

केिधी न केिधी प्रावधान उल्ेि भएका पाइन्न् तर यधी व्यवथिा 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान 

गनति तथा अथकोपाजतिनका लागग उचचत वातावरण बनाउन वा 

बढाउन भने पयताप्त छैनन् ।

२.२ सरोकधारवधालधाहरूसँगको अन्तववातवा र 
छलफलको नततजधा 
िामधीले अनुसन्ान गनने लसललसलामा तवधभन्न 

सरोकारवालािरूसँग अन्तवतातता र छलिल गरेका धथयौँ । 

अपाङ्गता भएका युवा महिला, नधीतत तनमताता, सचिारकमगी, 

रोजगारदाता, तवश्वतवद्ालयका प्राध्यापक र नागररक समाजका 

प्रतततनधधसँग अन्तवतातता ललइएको धथयो । उत्तरदातािरूको 

पहिचान गोप्य बनाउनका लागग उनधीिरूको नामसहित व्यगतिगत 

पहिचान िुने कुरालाई यिाँ उल्ेि गररएको छैन । 

अन्तवताततामा सिभागधी लगभग सबै उत्तरदातािरूका तवचारमा 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको अवथिा मात्र िोइन नेपालमा 

सबै िालका अपाङ्गता भएका मातनसिरूको स्थितत तनकै नै 

चुनौतधीपूणति छ । अधधकांश उत्तरदातािरूले नेपालमा आधथतिक 

गतततवधधमा महिलािरूको समग् सिभागगता धेरै न्यून रिेको 

अवथिामा अपाङ्गता भएका महिलािरूको सिभागगता अ्झ कम 

रिेको बताउनु भयो । िामधी किाँ अपाङ्गता भएका व्यगतििरूका 

लागग रोजगारको अवसरका बारेमा सामालजक धारणा धेरै 

रूफ़िवादधी प्रकृततको छ । उनधीिरूले यो पतन स्धीकार गरे फक तनजधी 

रोजगारदाताले आफना कम्पनधीमा रोजगारीका लागग अपाङ्गता 

भएका व्यगतिको षिमतामा कहिल्ै तवश्वास गददैनन् जसले नधीलज 

षिेत्र तथा अनौपचाररक षिेत्रमा रोजगारी लसजतिना गनति समस्ा पैदा 

गरेको छ । ्झन् अपाङ्गता भएका महिलािरूको बारेमा कुरा गदता 

पररवारले उनधीिरूलाई ताललम, पढाई वा रोजगारीको लागग 

घरबाहिर पठाउन िासै रुचाउँदैनन् । 

नेपालको सन्दभतिमा पररवारका अधभभावकवगति नै रोजगार वा 

प्रलशषिणसम्बन्धी गतततवधधका लागग छोराको तुलनामा छोरीलाई 

बाहिर पठाउन चािँदैनन् भन्ने तथ्प्रतत सबै उत्तरदाता सिमत 

भएका धथए । ्झन् अपाङ्गता भएका महिलाको बारेमा कुरा गदता 

पररवारले उनधीिरूलाई ताललम, पढाई वा रोजगारीको लागग 

घरबाहिर पठाउन िासै रुचाउँदैनन् । जुन तवषय आधथतिक 

गतततवधधमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सिभागगता कम िुने 

एउटा अकको मित्त्वपूणति कारण बनेको छ ।

िाम्ो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको रोजगारीका 

सन्दभतिमा कुरा गदता उनधीिरूको काम गनने षिमतालाई भन्दा पतन 

अपाङ्गताका आधारमा उनधीिरूप्रतत धारणा बनाउने गरेको पाइन् 

। अपाङ्गता भएका व्यगतििरू काम गनति सकै्नन् भन्ने मानलसकता 

नधीतत तनमताण गनने तिमा बललयो भएर रिेको ठिर अधधकांश 

उत्तरदातािरू गछतिन् । अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई अ्झसम्म 

राटिट् मा उत्ादक नागररकका रूपमा मान्ने गररएको छैन । 

जागगरको अन्तवतातताको समयमा धेरै रोजगारदाताले उनधीिरूको 

षिमता तथा लसपको कुरा गनुतिको सट्ा अपाङ्गता भएका व्यगति 
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भनेर उनधीिरूप्रतत िरक िालको सिानुभूतत राख्ने गरेको 

सिभागधीिरू बताउछन् ।

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको रोजगारीको स्थिततको कुरा 

गदता तवधभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलािरूको िरक 

िरक अवथिाको पतन तवचार गनुतिपछति  । आधथतिक गतततवधधमा 

त्यस्ता व्यगतििरूको सिभागगता उनधीिरूको अपाङ्गताको प्रकार र 

गम्भधीरतामा तनभतिर गदतिछ । उदािरणका लागग बौणधिक अपाङ्गता, 

बहिरा र दृफटितविधीन महिलािरूको सिभागगता अन्य अपाङ्गता 

भएका महिलािरूको तुलनामा धेरै कम छ ।

नेपालका नागररक समाजजस्ता संगठनको नेतृत्व गरररिेका तधीन 

उत्तरदाताले अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका सन्दभतिमा देिा 

परेका केिधी चुनौतधीबारे बताएका धथए   । सामान्य अवथिामा 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई जागगर पाउन धेरै कहठनाइ 

िुन् । केिधी गरी उनधीिरूले जागगर पाइिाले पतन कम तलबमा 

अधधक श्रम तथा मेिनत लाग्ने काम गनुति परररिेको िुन् । उनधीिरू 

आफनो योग्यताअनुसार जागगर पाउँदैनन् । उनधीिरूको कमजोर 

आधथतिक स्थितत, धेरै लामो समयसम्म बेरोजगार बस्ु पनने अवथिा 

र काम पाउन एकदम समय लाग्ने भएकोले अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरू थोरै तलब भएको रोजगारी पतन स्स्कानति बाध्य 

भएका छन् ।

उत्तरदातािरूले जोड हदएको अकको मित्त्वपूणति कुरा अपाङ्गता 

भएका महिलािरूलाई काम गदता आइपनने तवधभन्न कहठनाइको िो 

। उनधीिरूलाई काम गनने अवसर तमललिाले पतन काम गनने 

ठाँउसम्म जाने आउने अव्यवस्थित संरचना र कायतिथिलमा िुने 

दवु्यतिविारका कारण पतन त्यो कामलाई तनरन्तर रूपमा अगघ 

बढाउन कहठनाइ भइरिेको िुन् । 

केिधी उत्तरदाताले िामधीलाई दवु्यतिविारका घटनाबारे बताएका धथए 

तर उनधीिरूले त्यसबारे कुनै ररपोटति गरेका वा त्यस्ता दवु्यतिविार 

गनने व्यगतिलाई कारबािधीको दायरामा भने ल्ाएका धथएनन् । 

केिधी उत्तरदाताले तनावपूणति अवथिामा काम गनुतिपनने बाध्यता 

भएको कुरा बताएका धथए । दईु जना उत्तरदाताले बताएअनुसार 

आिूिरूले तनरन्तर काम गरररिने क्रममा आइपनने तवधभन्न कहठन 

काम तथा तनावयुति अवथिाका कारण प्रजनन स्ास्थ्य तथा 

मानलसक स्ास्थ्यसम्बन्धी समस्ा देखिने गरेको छ । उनधीिरूले 

कायतिथिल महिलामैत्रधी नभएको र स्ास्थ्य सुतवधा तथा उचचत 

स्ास्थ्यसम्बन्धी परामशतिमा आफनो पिँुच नभएको बताएका 

धथए । 

अपाङ्गता भएका बाललकािरूले अपाङ्गता भएका बालकिरूको 

तुलनामा लशषिाको अवसर कम पाउँछन् । अपाङ्गता भएका 

बाललकािरूको लशषिाका लागग पररवारबाट कम सियोग प्राप्त 

िुने, तवद्ालयमा िँुदा वा घरदेखि तवद्ालयसम्म जाँदा-आउँदा 

लैहङ्गक वा यौन दवु्यतिविार िुने सम्भावनासमेत धेरै भएको 

उत्तरदातािरूले बताएका धथए । यस्तै िालका तवधभन्न कारणले 

गदता अपाङ्गता भएका बालबाललका अपाङ्गता नभएका अन्य 

बालबाललकाभन्दा धेरै फढलो तवद्ालय जाने गदतिछन् । एक त 

अपाङ्गता नभएका बालबाललकाभन्दा थोरै पचछ मात्र अपाङ्गता 

भएका बालबाललकाको अपाङ्गता पहिचान िुन् । दोस्ो कारण 

अपाङ्गता भएका बालबाललका तवद्ालय भनता भए पतन उनधीिरू 

उचचत लशषिा पाउँदैनन् फकनभने नेपालको सामान्य तवद्ालय 

प्रणालधीमा समावेशधी तथा तवशेष लशषिा प्रणालधीको अभाव छ । 

उदािरणको लागग बहिरा बालबाललकाको लशषिाका लागग 

साङे्कततक भाषा लशषिक सामान्य तथा सबै षिेत्रका तवद्ालयमा 

भेफट िँदैनन् । शारीररक अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई सू्कलमा 

प्राप्त िुने भौततक सुतवधामा कमै मात्रामा पिँुच छ । सिायक 

उपकरणको आवश्यकता रिेका बालबाललकालाई यस्ता 

उपकरणमा सिज पिँुचसमेत छैन । अपाङ्गता भएका बाललकाको 

िकमा यो स्थितत ्झन् िराब देखिन् । 

समग्तामा िेदता अपाङ्गता भएका बालबाललकामा पररवारको 

लगानधी न्यून छ । बाललकामा गररएको लगानधी ्झनै कम छ । 

पररवारका सदस्ले अपाङ्गता भएका बालबाललकाबाट भतवष्यमा 

गएर आफनो पररवारको आधथतिक षिेत्रमा कम योगदान िुने ठानेर 

सुरुदेखि नै उनधीिरूको लशषिामा कम लगानधी गदतिछन् । युतनसेि 

एमआईसधीएस प्रततवेदन २०१४ को तथ्ाङ्क अनुसार तवद्ालय 

उमेरका २३.२ प्रततशत बालबाललका तवद्ालयबाहिर नै रिेका छन् 

। तधीमध्ये तनम्न माध्यतमक तिका तवद्ालयबाहिर रिने 

बालबाललकाको सङ्ख्या ५.७ प्रततशत रिेको छ । तधीमध्ये पतन 

४४.३ प्रततशत बालबाललका कहिल्ै तवद्ालय भनता नभएका र 

३२.७ प्रततशतले केिधी समय तवद्ालय गएर पचछ जान छोडेको 

देखिन् । उति प्रततवेदनले तवद्ालयको माधथल्ो कषिामा जाँदै 

गदता तवद्ालय छाड्ने दर बढ्दै जाने तथा छात्रको तुलनामा ४.३ 

प्रततशत बढी छात्रा तवद्ालयबाहिर िुने सम्भावना भएको दावधी 
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गरेको छ । अपाङ्गता भएका महिला उत्तरदाताको अनुभवका 

आधारमा अपाङ्गता भएका काम गनने महिलािरूका लागग 

तवश्वतवद्ालयको फडग्धी पूरा गरेर मात्र रोजगारीको पयताप्त 

सम्भावना छैन । उनधीिरूलाई सधीप र अनुभवको आवश्यकता छ । 

साथसाथै आम मानलसकता पररवततिन गनतिका लागग पतन लड्न 

जरुरी छ । कोधभड मिामारी सुरु भए यता लागेको प्रततबन्का 

कारण कततपय तवद्ालय िालका हदनमा अनलाइनका 

माध्यमबाट लशषिा प्रदान गरररिेका छन् । यसरी फडलजटल 

प्ेटिमतिमा पढाइ िँुदा अपाङ्गता भएका बालबाललकाको 

समावेलशकरणको तवषयमा तवरलै तवचार गररएको पाइन् । 

अनलाइन कषिािरूमा धेरैजसो लशषिक चचत्रात्मक तथा धभफडयो 

प्रदशतिन गराएर आफनो कषिा सचिालन गदतिछन् । त्यिाँ दृफटितविधीन 

बालबाललकालाई कसरी लसकाउने भन्ने तररका तथा त्यसका 

लागग तवशेष आवश्यक सामग्धीबारे ख्याल गररएको पाइँदैन ।

वततिमान स्थिततमा रोजगारीको समग् अवथिा केहि राम्ो िँुदै 

गइरिेको पाउन सफकन् । आजकल रोजगारीका लागग तवधभन्न 

अवसरिरू उपलब्ध छन्, जस्तैः सरकारी जागगरमा आरषिण, 

स्रोजगारमूलक कायतिक्रम, अपाङ्गता भएका महिलािरूका लागग 

गैरसरकारी संथिा तथा तनजधी कम्पनधीिरूमा रोजगार । अकको 

मित्त्वपूणति कुरा भनेको तवगत केिधी वषतिमा थिानधीय सरकारले 

दललत, समाजका अन्य वधचित वगति तथा सधीमान्तकृतिरूका लागग 

तवधभन्न कायतिक्रम तयार पारेका छन् । तधी कायतिक्रममा अपाङ्गता 

भएका व्यगतिका लागग थोरै मात्र कायतिक्रम समातवटि गररएका 

छन् । अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूसँग मात्र सम्बन्न्त 

कायतिक्रम भएको पाइएको छैन । 

अधधकांश उत्तरदाताका तवचारमा तवद्मान कानून र नधीतत 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका लागग अनुकूल रोजगारको 

वातावरण तनमताणका तनन्ति पयताप्त छैनन् । अपाङ्गता भएका 

धेरैजसो व्यगतिलाई तवद्मान नधीतत तथा प्रावधानका बारेमा पतन 

त्यतत जानकारी छैन । 

धेरै जसो गैरसरकारी संथिा अपाङ्गता भएका व्यगतिसँग 

सम्बन्न्त चुनौतधीलाई सम्बोधन गनति अनुकूललत नधीतततनमताणको 

लागग वकालत गददैछन् तर अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूसँग 

सम्बन्न्त तवलशटि कुरािरूको बारेमा िासै पिल, बिस पैरवधी 

भएको देखि िँदैन । 

अन्तवतातताका लागग अनुसन्ान टोलधीले सम्पकति  गरेका सबै 

कमतिचारी र नधीतत तनमतातािरूले सावतिजतनक सेवा प्रदान गनने 

नेपालधी संरचना र संयन्त अपाङ्ग मैत्रधी नभएको स्धीकार गरेका 

धथए । अधधकांश नधीतत तनमतातािरूले सबै तिमा अपाङ्गमैत्रधी 

संरचना र नधीततलाई धेरै प्राथतमकता हदइरिेका दावधी गरेका छन् । 

अन्तवतातताका आधारमा िेदता नधीतत तनमताता र सरकारी कमतिचारीको 

सोचाई कानूनधी तथा मानव अधधकारको दृफटिकोणबाट तनदनेलशत 

छ । अपाङ्गतालाई िेनने सामालजक दृफटिकोणबाट कमतिचारी र नधीतत 

तनमताताको मानलसकतालाई बदलनका लागग र नधीततगत 

उपायमािति त् अपाङ्गता भएका व्यगतिका लागग रोजगारका अवसर 

लसजतिना गनति धेरै काम गनुतिपनने देखिन् । 

अपाङ्गतासम्बन्धी अहिले भइरिेका पैरवधी तथा वकालत पयताप्त 

नभएको कुरामा सबै उत्तरदाता सिमत देखिए । धेरैजसो थिानधीय 

ति र प्रदेशमा अपाङ्गतासम्बन्धी नधीतत नै छैनन् । थिानधीय 

सरकारसँग सम्बन्न्त प्रश्मा केिधी उत्तरदाता भन्न्, उनधीिरूसँग 

अपाङ्गता भएका महिलाका तवषयसँग सम्बन्न्त छुटै् नधीतत 

छैनन् । 

अपाङ्गता भएका महिलािरूसँग अन्तवतातता गनने क्रममा उनधीिरूले 

रोजगारमा संलग्न िुनका लागग आिूधभत्र पयताप्त आत्मतवश्वास िुनु 

आवश्यक भएको कुरा बताए । पयताप्त लशषिा र ताललम पाएका 

महिलािरूमा तुलनात्मक रुपमा बललयो आत्मतवश्वास भएको 

पाइएको धथयो । जसले जधीवनमा औपचाररक लशषिाको मौका 

पाएनन् वा कतिधीमा एउटा पतन सधीप तवकाससम्बन्धी ताललम 

प्राप्त गनने मौका पाएनन, उनधीिरूको आत्मतवश्वास कम भएको 

पाइएको धथयो । प्रायः कम आत्मतवश्वास भएका महिलािरू 

अरुमाधथ आचश्रत भएका, बेरोजगार रिेका, रोजगार भए पतन 

उनधीिरूले थोरै तलबमा काम गनुतिपनने बाध्यता रिेको देखिएको 

धथयो । िाम्ो अध्ययनमा कमप्युटर, सचिार र भाषा वाककलाजस्ता 

लसप लसकेका महिलािरूमा राम्ो आत्मतवश्वास रिेको पाइयो । 

रोजगारमा संलग्न  िँुदा बढी आत्मतवश्वास प्राप्त िुने कुरामा धेरै 

उत्तरदाताको दावधी धथयो । 

यस अध्ययनमा समातवटि उत्तरदातामा कोिधी अध्ययनरत तवद्ाथगी 

धथए, केिधी प्रातवधधक र व्यापारसम्बन्धी लसप लसकै् गरेका व्यगति 

धथए, केिधी अपाङ्गता भएका महिला धथए जो सरकारी कायतालय र 

बैंकमा सूचना अधधकारीका रूपमा काम गरररिेका धथए । 

रोजगारीमा रिेका महिलािरूमा लशषिण पेशामा संलग्न महिलाको 
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सङ्ख्या धेरै रिेको धथयो । अधधकांश अपाङ्गता भएका युवा 

महिलाले रोजगारी पाउन धेरै गाह्ो भएको अनुभव सुनाएका 

धथए । यस्ता महिलाको समूिबाट उत्तर हदने प्राय जसोलाई 

रोजगारका लागग आफना आमाबुबा र पररवारका सदस्िरूको 

दृफटिकोण धेरै नै मित्त्वपूणति िुन् भन्ने लाग्दछ । 

रोजगारदाता र व्यवसायधी उत्तरदातािरुले उनधीिरूका बधीचमा 

अपाङ्गता भएका व्यगतििरूले आफनो अपाङ्गताका कारणले मात्र 

राम्ो काम गनति नसक्े भावना रिेको बताएका छन् । यहद 

उनधीिरूलाई प्रस्तातवत व्यगति अपाङ्ग भएको कुरा अवगत भयो 

भने सुरुमै त्यस्ता व्यगतिलाई अन्तवतातताको सूचधीमा राखदैनन् । 

यहद रोजगारदातालाई पहिले नै सम्भातवत कमतिचारीलाई 

अपाङ्गताको समस्ा छ भन्ने थािा धथएन भने पतन उनधीिरू 

सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई पचछ जागगरको 

अन्तवतातताको बेला अस्धीकार गछतिन् । अध्ययनका क्रममा 

रोजगारदातािरू मा्झ एक कमजोर मानलसकता रिेको पाइएको 

धथयो । उनधीिरू अपाङ्गता भएका महिलािरूलाई अधधक 

सुरषिाको आवश्यकता छ भन्ने गलत धारणा राखदछन् । एक 

रोजगारदाताले भने, “म सामान्यतया युवा महिलािरूलाई काममा 

राख्न रुचाउँहदनँ फकनभने उनधीिरूलाई लामो समयसम्म प्रसूतत 

तवदा हदनुपनने बाध्यता आइलागछ । यसरी िाम्ा कायतालय लामो 

समयसम्म कमतिचारीतविधीन अवथिामा रिन्न् ।” यस्तो सोचाइले 

रोजगारदातामा महिलाबारे नकारात्मक तवचार र भेदभावको 

मानलसकता छ भन्ने कुरा स्पटि रूपमा देखिन् । अपाङ्गता भएका 

महिलाले एकाततर महिला िुनुको भेदभाव भोगछन् भने अकताततर 

अपाङ्ग िुनुको भेदभाव पतन भोगछन् र िाम्ो सामालजक 

संरचनाबाट अन्य थप भेदभावका तवधभन्न ति पार गरेर मात्र 

रोजगारीका अवसर प्राप्त गदतिछन् । 

समाजमा केिधी राम्ा अभ्ास पतन भएका छन् । अनुसन्ानको 

क्रममा िामधीले अपाङ्गता भएका युवा पुरुष र महिलालाई काममा 

लगाएका दईु रोजगारदातासँग पतन अन्तवतातता ललएका धथयौँ ।  

बेकरी क्ािे नामक एउटा रेसु्रेन्टले धेरै वषतिदेखि दजतिनौँ 

अपाङ्गता भएका पुरुष तथा महिलालाई काममा लगाइरिेको  

पाइन् । उनधीिरूले सचिालन गरेको रेसु्रेण्ले आफनो 

आउटलेटमा बहिरा मातनसिरूलाई काममा राखिएको कुराको 

जानकारी सावतिजतनक रूपमा आफनो वेबसाइटबाट गराएको छ । 

बेकरी क्ािेका रोजगारदाताले बहिरा कमतिचारीबाट कामप्रततको 

समपतिण, लगाव र व्यावसागयकता धेरै नै प्रभावशालधी पाएको 

बताएका धथए । कुराकानधीको क्रममा उनले िुसधी र सन्तुफटि प्राप्त 

भएको धारणा व्यति गरे । 

त्यसैगरी अकको रेटिटु रेन्ट सचिालन गनने रोजगारदाताले अपाङ्गता 

भएका युवा महिलालाई वेटरको रूपमा भनता गनुति चुनौतधीपूणति कायति 

भएको गुनासो गरे । उनले बताए, ‘नेपालमा युवा महिलािरूलाई 

लामो समयसम्म काममा लगाउन सफकिँ दैन । सामान्यतया 

रेसु्रेन्टमा चिलपिल बढ्ने तथा व्यापार िुने समय भनेकै बेलुकी 

िो । साँ्झ अबेरसम्म काम गरी घर िफकति नका लागग सिरमा 

समेत सावतिजतनक यातायातको उचचत व्यवथिा छैन । उनधीिरूले 

जस्तै रेटिटु रेन्ट चलाइरिेका रोजगारदाताले अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरूलाई भनता गनति चािन्न् तर यिाँको सामालजक संरचना 

र यातायात जस्ता सामान्य पूवताधारको अभावका कारण 

रोजगारदातालाई अपाङ्गता भएका महिलालाई भनता गनति चुनौतधी 

िुने उनको मुख्य चचन्ता धथयो । 

सबै रोजगारदाता अपाङ्गता भएका व्यगति तथा अ्झ तवशेष गरी 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई जागगर हदनका लागग तयार 

छैनन् । धेरै थोरै रोजगारदातािरू मात्रै उनधीिरूलाई भनता गनति 

रुचाउँछन् । 

२.३ अपधाङ्गतधा भएकधा युवधा महहलधाहरूसँगको 
सववेक्ण नततजधा 
यस सवनेषिणमा कुल २४२ जना उत्तरदाता सिभागधी धथए । जो २० 

देखि ३० वषति उमेर समूिका धथए । यसमा सिभागधी सबैजना 

अपाङ्गता भएका महिला धथए । लगभग ४५ प्रततशत उत्तरदाता 

दललत तथा जातधीय अल्पसंख्यक समूिका धथए । जम्मा २४२ 

जना उत्तरदातामध्ये १७५ जना अतववाहित धथए । 

िाम्ो सवनेषिणमा ७४ प्रततशत उत्तरदाता सिरी नगरपाललकाबाट 

र २६ प्रततशत गाँउपाललकाबाट समातवटि छन् । उनधीिरू मध्ये धेरै 

जसो व्यगतिले सिरी षिेत्रमा अथिायधी रुपमा आफनो लशषिा वा 

जागगरको लागग बस्ुपरेको बताएका धथए । िामधीले गरेको 

अध्ययनमा सवनेषिणका लागग प्रदेश १ बाट ५४, बागमतधी 

प्रदेशबाट १३९, र लुन्म्बनधी प्रदेश बाट ४९ जना उत्तरदाता सिभागधी 

भएका धथए । 
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अपलाङ्गतलाको गम्धीरतला अपलाङ्गतलाको 

प्रकलार

पूण्भ र अबत अशक्त अपलाङ्गतला मध्यम अपलाङ्गतला सलामलान्य अपलाङ्गतला कूल जम्ला

शारीररक अपाङ्गता ४३ २८ १३ ८४

पूणति दृफटितविधीन ७५ १ ७६

न्यून दृफटियुति २३ २८ ३ ५४

बहिरा १ १

श्रवण दृफटितविधीन अपाङ्गता ५ १ १ ७

मानलसक वा मनोसामालजक अपाङ्गता २ २

बौणधिक अपाङ्गता १ १

अफटज्मसँग सम्बन्न्त अपाङ्गता १ १

बिुअपाङ्गता ३ १ १ ५

कुल जम्ला १६४ ६० १८ २४२

शैलक्क योग्यतला उत्तरदलातलाको संख्ला

उच्च माध्यतमक तवद्ालय ति ११७

स्ातक ति ५२

प्राथतमक तवद्ालय ति ४५

कहिल्ै तवद्ालय नगएका १७

स्ातकोत्तर ति वा सोभन्दा माधथ ११

कुल जम्ला २४२

अपलाङ्गतलाको प्रकलारकला आधलारमला उत्तरदलातला 

उत्तरदलातलाको शैलक्क योग्यतला 

तलाललकला १ 

तलाललकला २

िाम्ो सवनेषिणमा सिभागधी भएका कुल २४२ जना उत्तरदातामध्ये २३६ लाई सरकारले अपाङ्गताको पररचयपत्र  प्रदान गरेको छ । अन्य ६ 

जना उत्तरदातासँग भने सरकारले प्रदान गनने पररचय पत्र धथएन । 

सवनेषिणमा सिभागधी जम्मा २४२ जना उत्तरदातामध्ये कन्तिमा एक चौथाई उत्तरदातासँग एउटा तवश्वतवद्ालय तिको फडग्धी छ । सिभागधी 

७५ प्रततशत उत्तरदाताले तवद्ालय स्तरको लशषिा पूरा गरेका धथए । कहिल्ै सू्कल भनता नभएका वा तवद्ालयमा पढ्न नगएका १७ जना 

धथए । तधीमध्ये केिधीले तवद्ालय नजानुको मुख्य कारणको रूपमा गम्भधीर प्रकृततको अपाङ्गता भएको र अकको मित्त्वपूणति कारण सू्कल 

जाने बाटोको समस्ा र दरूीको उल्ेि गरेका धथए । 

दृफटिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका लगभग ५५ प्रततशत व्यगतििरूलाई ब्ेल ललफपको साषिरता भएको देखिन् । बहिरा वा सुनाइ तथा 

बोलाइको अपाङ्गता भएका १५ जना महिलामध्ये ११ जना साङे्कततक भाषा प्रयोग गनति सषिम छन् । एक जना मात्र बहिरा महिला साङे्कततक 

भाषा प्रयोग गनति नआउने िुनुिुन्थो । जम्मा २४२ जना मध्ये ११४ उत्तरदाता या त सांकेततक भाषा वा ब्ेलमा साषिर रिेका छन् 
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दृक्टितवहरीनतधाको प्रकधार ब्देल शलक्प प्रयोग गन्न सक्दे ब्देल शलक्प प्रयोग गन्न नसक्दे कूल

पूणति दृफटितविधीन ६७ ९ ७३

 न्यून दृफटियुति ३० २४ ५४

कुल जम्ला ९७ ३३ १३०

सिलायक उपकरणको प्रयोग अपलाङ्गतलाको प्रकलार

पूणति र अतत अशति 

अपाङ्गता

मध्यम अपाङ्गता सामान्य अपाङ्गता कुल

गछुति  ११३ १९ ४ १३६

गहदतिन ३९ ३० ९ ७८

कुनै आवश्यकता छैन १२ ११ ५ २८

कुल जम्मा १६४ ६० १८ २४२

ब्सेल सलाक्र उत्तरदलातला 

सिलायक उपकरण र उपकरण को उपयोग 

तलाललकला ३

तलाललकला ४

सवनेषिणमा सिभागधी कूल २४२ जना उत्तरदातामध्ये १३६ जना महिलाले कुनै एक प्रकारको सिायक उपकरण प्रयोग गदतिथे । ३२ प्रततशत 

उत्तरदातालाई उनधीिरूका दैतनक जधीवनका कायति अगघ बढाउनका लागग कुनै न कुनै प्रकारका सिायक उपकरणको आवश्यकता 

पदतिछ । तर त्यस्ता उपकरणमा उनधीिरूको पिँुच भने छैन । 

आधथतिक तनभतिरताको सन्दभतिमा २४२ जना उत्तरदातामध्ये ४६ जनाको रोजगारी वा व्यवसायबाट तनयतमत आयस्ोत भएको देखिन् 

जबफक ११६ जना उत्तरदाता पररवारका अन्य सदस्को कमाइमा तनभतिर रिेका धथए । उत्तरदातामध्ये ४२ जनाले सरकारबाट मालसक 

भत्ता प्राप्त गदतिछन् । काम गनति सषिम भएकािरूको ठूलो संख्या बेरोजगार छ र उनधीिरूले कामको िोजधी गरररिेका छन् । 

अपलाङ्गतला भएकला कलाय्भरत युवला महिललािरूको कलामको प्रकृबत बनम्नअनुसलार रिसेको भसेक्टन्छ: 

• लशषिण 

• गैरसरकारी संथिािरूमा सामालजक कायतिकतता र प्रलशषिकिरू 

• सचिार र िोन कल ह्ान्डललगं 

• बैंक वा अन्य कायतालयिरूमा प्रशासनको काम 

• सशुल्क घरेलु िेरचािको कायति 

• कायतालय, बैंक, अनुसन्ान संथिािरुका लागग 

• रेफडयो जकी/प्रेसका कमतिचारी 

• मनोसामालजक परामशति 

• पसल सिायक 
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कायतिरत उत्तरदाताका रुपमा सरकारी तवद्ालयका लशषिक धेरै सिभागधी धथए । उनधीिरू अपाङ्गता भएका बालबाललकािरूलाई 

पढाउँदैनन्, तधीमध्ये धेरैजसो अपाङ्गता नभएका बालबाललकािरूलाई पढाउँछन् । उनधीिरूले आफनो षिमता र आिू काम गनति सषिम 

रिेको कुरा आफनो कामबाट नै प्रमाणणत गरररिेका छन् । 

सवनेषिणको नततजा िेदता िाल काम गरररिेका धेरै महिलामध्ये एक ततिाइभन्दा कमले मात्र सावतिजतनक सूचना, सामालजक तमफडया वा 

रोजगार पोटतिलको माध्यमबाट रोजगारका अवसरबारे जानकारी पाएको बताएका धथए । अन्य काम गरररिेका महिलािरूलाइति 

साथधीिरूद्ारा लसिाररस गररएको धथयो । यस तथ्ले अपाङ्गता भएका युवा महिलाका लागग रोजगारीको अवसर सावतिजतनक सूचनाको 

सट्ा आफनो सम्पकति  र साथधीको सियोगमा तनभतिर रिेको देखिन् । सावतिजतनक रुपमा सूचना नपाइने िुनाले रोजगारी प्राप्त गनति अ्झ 

असलजलो भएको छ । 

रोजगलार प्रदलायक प्रबतशत

थिानधीय सरकारसहित सरकारी कायतालय ४२.८६ प्रततशत

गैरसरकारी संथिा २२.८६ प्रततशत

स्रोजगार १७.१४ प्रततशत

समुदाय आधाररत संगठनिरू ५.७१ प्रततशत

तनजधी िमति / कम्पनधी ११.४३ प्रततशत

कुल जम्ला १०० प्रबतशत

उत्तरदलातलािरू ४५.७१ प्रततशत १४.२९  प्रततशत २५.७१ प्रततशत १४.२९ प्रततशत 

तलि दलायरला १० देखि १५ िजार १५ देखि २५ िजार २५ देखि ३० िजार ३० िजार माधथ

अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूकला रोजगलारदलातलाकला प्रकलार तलाललकला ५

लगभग आधा जसो उत्तरदाता श्रम ऐनतनयमअनुसार पाउनुपनने न्यूनतम तलब मापदण्डभन्दा कम तलबमा कायतिरत छन्  । ४५.१ प्रततशत 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई तनयतमत आयको रूपमा १५ िजारभन्दा कम मालसक तलब हदइन् । एकाततर अपाङ्गता भएका 

तनकै थोरै युवा महिलािरूमात्र रोजगारीको अवथिामा छन् भने अककोततर उनधीिरूलाई अन्य व्यगतिको तुलनामा धेरै कम तलब हदइन् । 
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रोजगारीमा आबधि रिेका लगभग सबैजसो महिलािरुलाई 

सामालजक सुरषिा कोषमा दतता गररएको पाइएन । आधथतिक 

अवथिा कमजोर िुनेिरूका लागग सामालजक सुरषिा कोष धेरै नै 

मित्त्वपूणति छ । तर यिाँ सवनेषिणमा सिभागधी धेरै युवा महिलािरू 

सामालजक सुरषिाको पिँुचबाट बाहिर देखिन्न् । 

रोजगारीमा आबधि ५१.४३ प्रततशत उत्तरदाताले आिूले काम गनने 

कायतालयमा आधारभूत अपाङ्गता मैत्रधी पूवताधार जस्तैः यताम्प, 

आराम कोठा, श्रव्य दृश्य सूचना बोडतिसहितका सुतवधा नभएको 

बताएका छन् । सवनेषिण गररएका २२.६५ प्रततशत महिला 

कायतिरत रिेका कायतालय भवनमा आंलसक सुतवधा रिेका 

देखिन्न् । २५.१५ प्रततशत भवनमा यताम्प र अपाङ्गता मैत्रधी आराम 

कोठा दबुै छन् तर तधी कायतालयमा दृफटितविधीनलाई सियोग पुग्ने 

आवाजसहितका सूचनापाटधी छैनन् । कायतालय र संघसंथिािरूले 

कायतिरत कमतिचारीलाई षिमताअनुसारको कामको बाँडिाँट गरेका 

छैनन् । अधधकांश कायतालयले सामान्य कामको लजम्मेवारी 

तोकछन् ।

२४२ जना उत्तरदातामध्ये २०८ जना बेरोजगार रिेका धथए । 

उनधीिरूमध्ये ६५.७० प्रततशत अपाङ्गता भएका महिलाले कहिल्ै 

रोजगारीको अवसर पाएका छैनन् ।

युवा महिला फकन धेरै बेरोजगार छन् भन्ने एउटा िुल्ा प्रश् 

सोधधएको धथयो । ४१.५५ प्रततशत उत्तरदाताले आफनो प्रयासको 

बावजूद कुनै अवसर नपाएको बताएका धथए । यसको मतलब यो 

िो फक सकारात्मक तवभेद तथा आरषिण नभई लसप भएका 

उत्तरदातािरूलाई पतन काम पाउन धेरै असलजलो भइरिेको छ । 

अन्य धेरै मुद्ा छन् जुन अपाङ्गता भएका युवा महिलाको 

रोजगारका लागग प्रततकूल पतन छन् । जस्तैः रोजगारी िुलेका 

सूचना पिँुचमा निुने, प्रततकूल पाररवाररक वातावरण भएको, 

काम पाइिाले पतन पररवारका सदस्ले काम गनति अनुमतत नहदने 

आहद । बेरोजगार रिेका उनधीिरूलाई काम गनतिका लागग रुचचबारे 

सोधदा आिूले अवसर पाएको िण्डमा अत्यधधक काम गनने 

चािना भएको बताएका धथए । २०८ जनामध्ये जम्मा २० जना 

उत्तरदाताले मात्र कुनै पतन काम वा व्यापार गनति इचु्क नभएको 

बताएका धथए । त्यसरी इचु्क निुनुको कारण धेरैले आफनो 

शारीररक असमथतिता नै रिेको बताएका धथए । केिधीले अगघल्ो 

रोजगारीका क्रममा कायतिषिेत्रमा आिूमाधथ अपमानजनक 

व्यविार भएको धेरै नराम्ो अनुभव पतन सुनाएका धथए ।

कतिधीमा तवश्वतवद्ालयको फडग्धी भएका व्यगतिमध्ये २५ प्रततशत 

रोजगारमा छन् । तर अपाङ्गता भएका मास्सति फडग्धी पूरा गरेका ४ 

जनामध्ये १ जना महिला मात्र सवनेषिणका बेला बेरोजगार रिेको  

देखियो ।

लसप र तलाललम लसप र तलाललम भएकला उत्तरदलातलािरूको संख्ला

आधारभूत कमप्युटर प्रलशषिण ६८

कढाई र लसलाइ ताललम २७

वेटर, िाना पकाउने र आततथ्, किी र बेकरी १४

मैनबत्तधी बनाउने ११

धूप (अगरबत्तधी) प्रलशषिण ११

रेफडयो उदघ्ोषण, आधारभूत कमप्युटर लसपसहितका आर.जे. १०

व्यगतित्व तवकास र नेतृत्व ९

अनुदान प्रस्ताव लेिन, पररयोजना व्यवथिापन र ररपोटति लेिन ९

पुतलधी र कुशन बनाउने ८

साङे्कततक भाषा ७

साबुन बनाउने ७

अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूलसे प्रलाप्त गरसेकला लसप तलाललकला ६
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अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकार र कानुनधी लशषिा ७

सङ्गीत वाद्यन्त र गायन ६

मनोसामालजक परामशति ५

अङ्ग्ेजधी भाषा ५

फक्रस्ल बनाउने ५

व्युफटलसयन र सौन्दयति पालतिर प्रलशषिण ४

बैंफकङ ग्ािक सेवा र व्यावसागयक लसप प्रलशषिण ३

कल सेन्टर ह्ान्डललगं लसप ३

मोबाइल र घडधी ममतित प्रलशषिण ३

कागजका िेलौना तनमताण ३

चचत्रकला ३

फिलजयोथेरापधी / मसाज ३

तवधभन्न प्रकारका ताललम प्राप्त गरेका यधी उत्तरदातामध्ये ९० 

जनाले उनधीिरूले काम गरररिेका षिेत्रसँग सम्बन्न्त प्रलशषिण 

प्राप्त गरेका छन् । १४० जना उत्तरदाताले नयाँ लसपसम्बन्धी 

ताललम पाएका छन् जसले उनधीिरूलाई अ्झ बढी नयाँ िालको 

लसप प्राप्त गनने अवसर तमलेको छ । जसले उनधीिरूलाई राम्ो 

रोजगारीको अवसर प्रदान गनति सक्छ । ३८.४६ प्रततशत 

उत्तरदाताले मात्र उनधीिरूको कामसँग सम्बन्न्त ताललम र लसप 

प्राप्त गरेका छन् । यस्ता िाले ताललम तथा प्रलशषिणले 

उनधीिरूको जधीवनस्तर र कामको गुणस्तर बढाउन मदत गरेको छ 

। लगभग ६२ प्रततशत उत्तरदातालाई आिूले प्राप्त गरेको 

प्रलशषिण तथा लसप रोजगार वा जधीवनको गुणस्तर सुधारको 

लागग सियोगधी छैन भन्ने लागछ । तसथति ताललम तथा लसप प्रदान 

गनने संघसंथिाले आिूले हदइरिेको प्रलशषिणको प्रकार र 

तौरतररकामा पुनतवतिचार गनुति आवश्यक देखिन् । 

उत्तरदाताको ठूलो संख्याले तनयतमत यात्राका लागग सावतिजतनक 

यातायातको उपयोग गरररिेको पाइयो । िाम्ो सावतिजतनक 

यातायात प्रणालधीलाई उनधीिरूको यात्राको सुतवधाका लागग 

अपाङ्गता मैत्रधी बनाउन अतत नै आवश्यक देखिन् । रोजगारका 

षिेत्रमा उनधीिरूको पिँुच बढाउन र िरेक हदन आिै यात्रा गरेर 

रोजगारीमा आउजाउ गनति अपाङ्गता मैत्रधी सावतिजतनक यातायात 

एकदमै मित्त्वपूणति िुन् । अहिले नेपालका यातायातका साधनमा 

यताम्प, अफडयो वा धभजुअल सूचनाजस्ता आधारभूत सुतवधा 

छैनन् । २४२ जनामध्ये २३१ जनाले सडक र पूवताधारलाई 

अपाङ्गता मैत्रधी बनाउनका लागग केिधी प्रयास भएको भन्ने कुरामा 

तवश्वास नभएको बताएका धथए । 

२८.८२ प्रततशत अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूले पचछल्ो ३ 

वषतिधभत्र आफनो कायतिथिलमा भेदभाव र हिसंासम्बन्धी कुनै न कुनै 

प्रकारको अनुभव भएको बताए । भेदभाव वा हिसंा भोग्नेमध्ये 

३६.७३ प्रततशतले आिूले भोगेको घटनाबारे कसैलाई कहिल्ै 

भनेका छैनन्, ५३ प्रततशतले आफनो पररवारका सदस् र 

नलजकका साथधीसँग अनुभव साटेका छन् र १०.२ प्रततशतले 

पुललस वा सम्बन्न्त प्रशासन कायतालयमा ररपोटति गरेका छन् । 

अहिलेको फडलजटल युगमा मोबाइल िोन तथा इन्टरनेटमा पिँुच 

िुनु एकदमै मित्त्वपूणति कुरा िो । ६.२० प्रततशत उत्तरदातासँग 

अ्झै पतन मोबाइल िोन उपलब्ध छैन । लगभग ९४ प्रततशत 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूसँग मोबाइल िोन िुनु सूचना 

प्रतवधधसँग जोफडएको सकारात्मक पषि िो । तधीमध्ये ७५ 

प्रततशतभन्दा बढी युवा महिलािरूसँग स्ाटति टच न््रिन मोबाइल 

सेट छ ।
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टच न््रिन भएका स्ाटतििोन ७५.६२ प्रबतशत

की प्याडमा आधाररत आधारभूत मोबाइल सेट भएका १८.१८ प्रबतशत

मोबाइल िोन नभएका ६.२० प्रबतशत

उत्तरदलातलाको स्लाबमत्वमला रिसेको मोिलाइल फोनको प्रकलारतलाललकला ७

इन्टरनसेटको उपयोग प्रबतक्रियलािरू

शैलषिक अनुसन्ान र जुम बैठकसहित अन्य ३.९० प्रततशत

माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजसहित वडति, एक्ेल र पावर प्ाइन्ट ६.८३ प्रततशत

िेसबुक, युट्ुब, फटकटक, इन्साग्ाम र फविटरजस्ता सामालजक सञ्ालको प्रयोग ८७.८० प्रततशत

तवशेष प्रातवधधक लसप तथा कामिरू जस्तैः वेब तवकास, ग्ाफिक फडजाइन, सङ्गीत रेकडति आहदसँग 

सम्बन्न्त सफ्टवेयर

१.४७ प्रततशत

कुल जम्ला १००प्रबतशत

अपलाङ्गतलाको प्रकलार अनललाइन िैंक्कंङ ससेवलाको ललागग  पिँुच 

छ छैन कुल

शारीररक अपाङ्गता ३४ ५० ८४

पूणति दृफटितविधीन, न्यून दृफटियुति ३७ ९३ १३० 

बहिरा, सुस्त श्रवण ६ ६ १२

श्रवण दृफटितविधीन अपाङ्गता १ ६ ७

मानलसक वा मनोसामालजक अपाङ्गता १ १ २

बौणधिक अपाङ्गता ० १ १

अफटज्मसँग सम्बन्न्त अपाङ्गता ० १ १

बिुअपाङ्गता १ ४ ५

कुल जम्ला ८० १६२ २४२

उत्तरदलातलालसे अनललाइन वला इन्टरनसेटकला मलाध्यमिलाट गनवे गबतबवभधिरू 

 बवबवध अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तको अनललाइन िैंक्कङ ससेवलामला पिँुच 

तलाललकला ८

तलाललकला ९

बैंफकङ र तवत्तधीय पिँुचबारे कुरा गदता उत्तरदातामध्ये १९० जनाको 

तवधभन्न बैंकमा िाता रिेको छ । यसको अथति ७८.५१ प्रततशत 

अपाङ्गता भएका महिलािरूको बैंफकङ लेनदेनमा पिँुच छ भन्ने 

कुरा अवगत िुन् । धेरैजसो उत्तरदाताले कसैको सियोग तवना 

नै आिैले बैंकमा गएर िाता िोलेको बताए । यसले िामधीलाई 

धेरै जसो अपाङ्गता भएका युवा महिला आिै तवत्तधीय सेवाको 

उपयोग गनति सषिम छन् भन्ने कुरा बुझ्न मदत गदतिछ । दभुताग्यवश 

जम्मा ३० प्रततशत बैंक िातावालाको मात्र एटधीएम काडतिमा पिँुच 

छ । ४२ प्रततशत उत्तरदाताको अनलाइन बैंफकङ सेवामा पिँुच 

देखिन् । बैंकिरूले अ्झै पतन अपाङ्गता भएका अधधकांश 

महिलािरूलाई एटधीएम काडति र अनलाइन बैंफकङ सुतवधा प्रदान 

गरेका छैनन् । एटधीएम काडति भएकामध्ये २१.५ प्रततशतलाई 

एटधीएम बुथधभत्र गएर सेवा ललन तनकै गाह्ो भएको छ । एटधीएम 

मेलसनको उपयोग गनने सुतवधा अपाङ्गता मैत्रधी छैनन् । १३० जना 

दृफटितविधीन उत्तरदातामध्ये जम्मा २२ जनासँग मात्र एटधीएम 

काडतिको पिँुच भएको देखिन् । 
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२.४ अपधाङ्गतधा भएकधा युवधा महहलधाहरूमधा कोभभड महधामधारीको प्रभधाव
धेरैजसो अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूले मिामारीको समयमा भोग्नु परेका तवधभन्न कहठनाइ तथा सामना गनुति परेका चुनौतधीका बारेमा 

थुप्रै अनुभवजन्य कुरािरू सुनाएका धथए । यस तवषयमा उनधीिरूमा देखिएका प्रमुि चचन्ता र परेका प्रभाव यस प्रकार रिेका छन् : 

• यात्राको लागग कहठनाइः कोरोना मिामारी बढेका बेला सबैततर प्रततबन् लगाइएका कारण बजार तथा बाहिर तनस्स्कन 

गाह्ो, मेफडकल चेकअपमा जान बाधा, अस्पताल जान पतन असिजता, 

• आधथतिक समस्ाः जागगर गुमेको अवथिा, आय कम, व्यापार बन्द, स्रोजगार व्यवसायबाट उत्ादन तबक्रीमा कमधी 

आएको, 

• जागगरसम्बन्धी मुद्ाः नयाँ जागगर िोज्नका लागग गाह्ो, कोिधी अधधक घण्ा ड्ुटधी गनति बाध्य, भुतिानधी र तलबमा कमधी 

आएको, 

• लशषिासम्बन्धी मुद्ाः तवश्वतवद्ालयमा भनता निुलेको तथा कषिा अपग्ेड गनतिमा समस्ा देखिएको, अनलाइन कषिामा 

सिभागधी िुन कहठनाई भएको, परीषिािरू थिगगत भएका, शैलषिक वषतिमा षितत तथा अतनलचितता, तवद्ाथगीिरूलाई तनराश 

र ितोत्ाहित बनाएको, 

• मानलसक स्ास्थ्यसम्बन्धी समस्ाः तनाव र फडप्रेशन, रोगको डर बढ्दै, घरमा हदक्क लाग्दो अवथिा, पररवारमा बो्झ 

भएको अनुभूतत, 

• अन्य कामको बो्झ, जस्तैः बच्चािरू घरमा बस्े भएकाले उनधीिरूको िेरचाि गनुति पनने अवथिा, 

• सामालजक अन्तरफक्रया न्यून, अन्य चछमेकीसँग मदत ललन कहठनाइ, कारणः धेरै मातनस सचिार सम्पकति बाट अलग 

भएका र बाहिरी मातनससँग अन्तरफक्रया गनति गाह्ो भएको अवथिा । 

• राित तवतरण कायतिक्रमबारे जानकारी प्राप्त नभएको 

• उनधीिरूको षिेत्रमा राित तवतरण नगररएको र तवतरण गररएको थिान टाढा रिेको र त्यिाँ पुग्नका लागग कहठनाइ भएको 

• तवतरण थिान तथा प्रणालधी अपाङ्गता मैत्रधी नभएको

• तवतरण प्रफक्रया भेदभावपूणति रिेको 

• राित पाउन योग्य नभएको भनै्द वेवास्ता गररएको 

• कततपयको पररवार आधथतिक रूपमा सषिम भएकाले राितको आवश्यकता नभएको 

• आयस्ोतको माध्यम जागगर वा अन्य षिेत्र पतन भएकाले राित सियोग नहदइएको 

कोधभड सङ्क्रमण बढेका बेला भएको लकडाउन वा प्रततबन्को अवधधका दौरानमा लगभग दईु ततिाई अपाङ्गता भएका महिलािरूलाई 

जम्मा एक पटक राित वा सियोग प्राप्त भएको धथयो । त्यो सियोग तनरन्तर रुपमा प्राप्त िुन सकेन । त्यो राित आवश्यकताको 

अध्ययन गरेर तवतरण गररएको धथएन । लगभग सबै उत्तरदाताले तवतरण प्रणालधी असमान र भेदभावपूणति भएको गुनासो गरे । अपाङ्गता 

भएका युवा महिलामध्ये एक ततिाइ जततले मिामारीको समयमा कुनै फकलसमको राित प्याकेज प्राप्त नगरेको बताए । अनुसन्ान 

टोलधीले उनधीिरूले राित वा सियोग नपाउनुको कारण पत्ता लगाउने कोलसस गरेको धथयो । त्यसको प्रमुि कारण जानकारीको अभाव 

िुनु वा सावतिजतनक रुपमा सूचनामा कुनै फकलसमको पिँुच नभएको भेफटयो । तधी उत्तरदातालाई यस्तो राित वा सियोगको उपलब्धताबारे 

समयमा सूचचत गररएको धथएन । 

केिधी उल्ेिनधीय कारण यस प्रकार रिेका छन् : 
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अनुसन्लानकला प्रमुख नबतजला ०३

नबतजला १: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललामला मलात्र नभई अपलाङ्गतला 

भएकला सिैखलालसे व्यगक्तकला ललागग आभथ्भक गबतबवभधिरूमला 

सक्रिय रिनु बनकै चुनौतधीपूण्भ रिसेको दसेखखयो। 

अन्तरवाततामा सिभागधी लगभग सबैजसो उतरदातािरूले 

रोजगारीमा पिँुचका आधारमा अपाङ्गता भएका युवा महिलाको 

अवथिा मात्र िोइन अपाङ्गता भएका सबैजसो व्यगतििरूको 

अवथिा नै चुनौतधीपूणति रिेको बताए। बिुसङ्ख्यक उत्तरदाताले 

नेपालको सन्दभतिमा अपाङ्गता भएका महिलाका साथै सबैिाले 

त्यस्ता व्यगतिको आधथतिक गतततवधधमा सिभागगता न्यून रिेको 

बताए ।

नबतजला २: अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तिरूको र बवशसेष गरसेर 

अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललाको रोजगलारीको सन्दभ्भमला 

समलाजको रुक्िवलादधी दृक्टिकोण रिसेको दसेखखन्छ। 

बढीजसो रोजगारप्रदायकिरू साथै नेपालधी समाजका 

बिुसङ्ख्यक सदस्िरूले रोजगारीका लागग अपाङ्गता भएका 

व्यगतिको षिमतामाधथ तवश्वास नगरेको पाइयो। अन्तवतातताका 

बढीजसो सिभागधीिरूले अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको 

अवथिामा तवगतको तुलनामा तनकै सुधार आएको प्रततफक्रया हदए 

र पतन सबैजसो उत्तरदातािरू अमाबुवािरू नै आफना 

छोरीिरूलाई छोरािरूको तुलनामा रोजगारमूलक ताललमका 

लागग पठाउन अतनचु्क रिेको कुरामा सिमत देखिन्े। 

उत्तरदातािरूका अनुसार नधीतततनमताण तिमा रिेकािरू रुग्ण 

मानलसकताले ग्स्त छन् फकनभने उनधीिरू “अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरू काम गनति सषिम छैनन् र उनधीिरू देशको उत्ादनशधील 

नागररक मातन िँदैनन्” भन्ने सोचदछन्।

नबतजला ३: अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तिरूको मूल्लाङ्कन उनधीिरूलसे 

गन्भसक्से कलामको आधलारमला नभई उनधीिरूको अपलाङ्गतलाकला 

आधलारमला गररनसे गरसेको छ। 

अन्तवताततामा सिभागधी अपाङ्गता भएका युवा महिलाले 

रोजगारीका लागग अन्तवतातताका क्रममा अन्तवतातताकारिरूले 

आिूिरूप्रतत सिानुभूतत जनाएको अनुभव गरेका धथए। 

उनधीिरूका अनुसार रोजगारदातािरूले सबैभन्दा पहिला 

उनधीिरूमा भएको सधीप र षिमताबारे सोध्टुभन्दा पतन उनधीिरूको 

अपाङ्गतासम्बधि समस्ाबारे सिानुभूततपूवतिक सोधेका धथए। 

 

नबतजला ४: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललालसे रोजगलारी प्रलाप्त गन्भ 

बनकै सङ्घष्भ गनु्भपनवे अवस्ला रिसेको र रोजगलारी प्रलाप्त गरसे पबन 

उनधीिरूलसे न्यून पलाररश्रबमककला ललागग बनकै कहिन पररश्रम गनु्भ 

परसेको छ।

सामान्यतया अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई रोजगारी प्राप्त 

गनति कहठनाइ भएको देखिन्। उनधीिरूले रोजगारी पाइिाले पतन 

न्यून पाररश्रतमकमा तनकै बढी िफटनु पनने अवथिा रिेको छ। 

अन्यथा उनधीिरूले आफनो योग्यतासुिाउँदो जागगर पतन पाउने 

गरेका छैनन्। धेरै उत्तरदाताले बढीजसो अपाङ्गता भएका युवा 

महिलाले आफनो कमजोर आधथतिक अवथिा, रोजगारीका न्यून 

सम्भावना र लामो समय बेरोजगार बस् नसक्े अवथिाका 

कारण जागगरमा न्यून पाररश्रतमक स्धीकार गनुति परेको तथ् पुफटि 

गरेका छन्। 

नबतजला ५: धसेरैजसो अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तलसे यलातलायलात र 

कलाम गनवे िलाउँसम् पिँुच पुयवाउनसे मलाबमललामला चुनौतधीिरूको 

सलामनला गनु्भ परसेको छ। 

बिुसङ्ख्यक उत्तरदातािरूले युवा महिलािरूले रोजगारीको 

अवसर प्राप्त गरे पतन त्यस प्रकारको रोजगारीको तनरन्तरताका 

लागग काम गनने थिानसम्म उनधीिरूको सिज पिँुच र त्यिाँ 

उनधीिरूमाधथ िुने दवु्यतिविारजस्ता कुरामा तनभतिर रिने तवषयमा 

तवशेष जोड हदएका धथए। 

नबतजला ६: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललालसे रोजगलारीकला ललागग 

पयवाप्त परलामश्भ पलाउँदैनन्। 

अन्तवतातताबाट िुलन आएको अकको मित्त्वपूणति पाटो अपाङ्गता 

भएका युवा महिलािरूले पाउने गरेको रोजगारीसम्बधि 

परामशतिको न्यून अवसरसँग सम्बन्न्त रिेको छ। प्राप्त 

प्रततफक्रयाका अनुसार बिुसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका युवा 

महिलाले रोजगारीका लागग पयताप्त परामशति सुतवधा प्राप्त गरेका 

िँुदैनन्। उनधीिरूले आिूले बुझ्ने माध्यममा सूचना पाउने गरेका 

िँुदैनन्। 
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नबतजला ७: तनलावपूण्भ कलाम गरलाइकला अवस्ला र कलाम गरलाइको 

रिममला िुनसे शोषणकला कलारण युवला महिललामला कसे िधी प्रजनन 

स्लास्थ्यसँग सम्बन्न्त समस्ला दसेखखनसे गरसेकला छन्। 

अपाङ्गता भएका केिधी युवा महिलाले तनावपूणति वातावरणमा काम 

गनुतिपनने अवथिा र काम गराइका क्रममा शोषणका कारण प्रजनन 

स्ास्थ्यसँग सम्बन्न्त समस्ाबाट ग्लसत िुनुपरेको बताएका 

छन्। यिाँसम्म फक काम गनने थिान लैहङ्गकमैत्रधी छैनन् र उचचत 

स्ास्थ्य परामशति प्रदान गनने समावेशधी स्ास्थ्य सुतवधािरूसम्म 

उनधीिरूको उचचत पिँुच छैन।

नबतजला ८: अपलाङ्गतला भएकला िलालकको तुलनलामला अपलाङ्गतला 

भएकी िलाललकलालसे लशक्लाको अवसर कम प्रलाप्त गनवे गरसेकी 

चछन्।

पहिला त लशषिाका लागग सियोग प्रणालधीको नै अभाव छ साथै 

अपाङ्गता भएका बाललकािरूमाधथ यौनजन्य र लैहङ्गक दवु्यतिविार 

िुने बढी सम्भावना रिेका छन्। अपाङ्गता नभएका 

बालबाललकाको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबाललका फढलो 

गरी तवद्ालय जाने गरेका छन्। साथै उनधीिरू त्यस्ता तवद्ालयमा 

भनता िुने गरेका छन् जिाँ अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई 

लशषिा प्रदान गनति आवश्यक सियोग प्रणालधीको अभावका कारण 

उनधीिरूले भनेजस्तो लशषिा नपाउने सम्भावना रिेको िुन्। 

देवकोटा र बगाले (२०१५) का अनुसार कामकाजधी बालबाललका 

र अपाङ्गता भएका बालबाललका तवद्ालयबाहिर रिने सम्भावना 

बढी रिन् र त्यसमा पतन बाललकाको सङ्ख्या बढी रिेको छ। 

यसबाट के तनष्कषति तनकालन सफकन् भने बढीजसो अपाङ्गता 

भएका बाललकािरूले माधथल्ा कषिािरूमा कषिा छाड्ने गरेको 

पाइएको छ। 

नबतजला ९: बवद्यमलान लशक्ला नधीबत र पलाठ्यरिमलसे न अपलाङ्गतला 

भएकला युवला महिललाकला मुद्ला सम्बोधन गछ्भन् न उनधीिरूललाई 

भबवष्यमला रोजगलारीकला अवसर प्रलाप्त गन्भकला बनन्ति रलाम्ररी तयलार 

नै गछ्भन्। 

उत्तरदातािरूका कथनअनुसार नेपालमा तवद्मान लशषिा नधीतत र 

पाठ्यक्रममा अपाङ्गता भएका युवा महिलालगायतका अपाङ्गता 

भएका व्यगतििरूका मुद्ा स्पटिसँग उल्ेि गररएका छैनन्। 

कोधभड- १९ मिामारीकालमा लागू गररएका प्रततबन्का दौरान 

प्रयोगमा आएका फडलजटल प्ेटिमतििरूमा अपाङ्गता भएका 

बालबाललकािरूबारे तबरलै ख्याल गररएको छ। बिुसङ्ख्यक 

युवा महिलािरूलाई लोकसेवाका परीषिाको तयारी र अन्य 

रोजगारीसम्बधि लसपबारे आवश्यक ताललमको कमधी रिेको छ। 

उत्तरदातािरू स्पटिसँग अपाङ्गता भएका युवा महिलाका तनन्ति 

रोजगारीका अवसर बढाउनका लागग  उचचत ताललम, 

बजारीकरण र आत्मतवश्वास बढाउने कायतिक्रमको अभाव भएको 

बताउँछन्। 

नबतजला १०: स्लानधीय बनकलायिरूसँग सलामलान्य अवस्लाकला 

सधीमलान्तधीकृत र वभचित वग्भकला ललागग थुप्रै कलाय्भरिम रिसेकला छन् 

तर अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललाकला ललागग भनसे कुनै खलास 

व्यवस्ला छैन। 

अन्तवतातताका दौरान थािा िुन आएको एउटा मित्त्वपूणति कुरा के 

िो भने थिानधीय तनकायिरूसँग सधीमान्तधीकृत, दललतलगायत 

अन्य वधचित वगतिका तनन्ति थुप्रै कायतिक्रम रिेका छन्। यद्फप 

अपाङ्गता भएका व्यगतििरू र त्यसमा पतन अपाङ्गता भएका युवा 

महिलाका तनन्ति भने तधी तनकायिरूसँग नगण्य मात्रामा कायतिक्रम 

रिेका छन्। 

बनष्कष्भ ११: अपलाङ्गतला भएकला ििीजसो व्यगक्त र बवशसेष गरसेर 

अपलाङ्गतला भएकला महिललािरु बवद्यमलान नधीबत प्रलावधलानिलारसे 

अनभभज् रिसेकला छन्।

कततपय अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई उनधीिरूका तनन्ति 

के-कस्ता नधीतत र प्रावधानिरू सान्दधभतिक छन् भन्नेबारे समेत 

थािा छैन। त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यगतििरूले वततिमान 

कानुनधी प्रावधानका आधारमा उनधीिरूका के-के अधधकार रिेका 

छन् भन्नेबारे आिैँ  सचेत िुनुपनने देखिन्। 

नबतजला १२: ‘अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तिरूलसे कलाम गन्भ सकै्नन्’ 

भन्सेजस्ला सलामलालजक भलाष्य पररवत्भन गन्भ थप कलानुनधी र 

नधीबतगत प्रलावधलानिरू चलाहिन्छन्।

अन्तवतातताका अधधकांश उत्तरदातािरू तवद्मान ऐन-कानुन तथा 

नधीततिरू अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका तनन्ति रोजगारीको 

अनुकूल वातावरण तनमताणका तनन्ति पयताप्त छैनन् भन्ने कुरामा 

तवश्वास गछतिन्। 

नबतजला १३: नधीबत बनमवाण मलात्र पयवाप्त छैन, स्लानधीय समुदलाय 

स्रमला बतनललाई ललागू गन्भ सरोकलारवलाललाको सलामुहिक प्रयलास 
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आवश्यक छ।

नधीतत तनमताण गददैमा मात्र जधीवन सिज िँुदैन अथवा अकको शब्दमा 

भन्नु पदता नधीततिरू आिै मात्रले अपाङ्गता भएका युवा महिलालाई 

जागगर प्रदान गनति सकै्नन्। धेरैजसो नधीतत सरोकारवालाका 

सामुहिक प्रयासका कारण काम गनने िुन्न्। कततपय अवथिामा 

सावतिजतनक नधीततिरू िँुदािँुदै पतन ततनधीिरूलाई समुचचत रूपले 

लागू गररएको िँुदैन। ्झन् कोधभड- १९ मिामारीले त समुदाय र 

सरोकारवाला समषि त्यस्ता नधीततिरूको समुचचत उपयोग गनने 

बाटोमा अवरोध लसजतिना गररहदएको छ। केन्द्रधीय सरकारले ऐन र 

कानुन बनाएको छ तर तधी कानुनधी प्रावधानिरू कायतान्वयन गनने 

दागयत्व बोकेका थिानधीय सरकारजस्ता तनकाय ततनका मूलभूत 

मूल् र मान्यताबारे अनधभज्ञ रिेका छन्। 

नबतजला १४: पररवलार र आफन्तिरूको मलानलसकतला र भूबमकला 

मित्त्वपूण्भ 

रोजगारीसम्बन्धी नधीततिरू सिल बनाउन पररवारका साथै 

नलजकका आिन्तिरूको भूतमका पतन मित्त्वपूणति िुन्। 

अन्तवतातताका क्रममा उत्तरदातािरूबाट बारम्बार दोिोररने 

प्रततफक्रयािरूमा अपाङ्गता भएका महिलािरूका लागग बाहिर 

तनस्कन र स्तन्त रूपमा काममा संलग्न िुन पाररवाररक प्रततबन् 

रिेको पाइएको छ। प्राप्त भएका धेरैजसो प्रततफक्रयाअनुसार 

उत्तरदातािरूले घरपररवाका अन्य सदस्िरू कायतिथिलमा र 

यात्राको क्रममा यौन दवु्यतिविार िुन सक्े डरले युवा 

महिलािरूलाई कामको लागग बाहिर पठाउन हिचफकचाउने 

गरेको सोच्न्। यसबाट कायतिषिेत्रलाई सुरलषित र मयताहदत 

बनाउन बाँकी छ भन्ने कुरा प्रटि िुन्। प्रततबन् आिैँ मा कुनै 

समाधान िोइन, बरु सुरलषित र सम्मानजनक कायतिथिल तनमताण 

गनति र पररवार, आिन्त तथा समाजबाट पाइने प्रोत्ािन यस 

हदशामा धेरै मित्त्वपूणति िुन्। भावनात्मक सम्बन्का लागग पतन 

पररवारको भूतमका मित्त्वपूणति िुन्। 

नबतजला १५: सलाव्भजबनक सरोकलारकला कलायवालयिरूमला भएकला 

अभधकांश पूववाधलारिरू धसेरै हिसलािलसे अपलाङ्गतलामैत्रधी छैनन्।

अन्तवतातताका लागग अनुसन्ान टोलधीले सम्पकति  गरेका सबै 

कमतिचारी र नधीतत तनमतातािरूले संरचना र सावतिजतनक सेवा प्रदान 

गनने संयन्त अपाङ्गतामैत्रधी नभएको स्धीकार गरेका धथए। 

उनधीिरूका लागग थिानधीय तिबाटै अपाङ्गतामैत्रधी थिान र सेवाका 

लागग अनुकूल गुरुयोजना बनाउने नधीतत तनमताण र सोको 

कायतान्वयनमा केष्कन्द्रत िुनु आवश्यक रिेको छ। अधधकांश नधीतत 

तनमताताले अपाङ्गतामैत्रधी संरचनालाई उच्च प्राथतमकतामा राख्ने 

गरेको दाबधी गरे पतन व्यविारमा भने त्यस्तो देखि िँदैन। थिानधीय ति 

र प्रदेशिरूमा अपाङ्गतासँग सम्बन्न्त तवशेष नधीतत छैनन्। यसका 

लागग अपाङ्गतामैत्रधी पूवताधार र सेवािरूमा केष्कन्द्रत भएर थिानधीय 

स्तरमा यस्ता नधीतत तथा कानुनधी प्रावधानिरू तयार पाररनु पछति ।

नबतजला १६: अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तको अभधकलारकला क्सेत्रमला 

कलाम गनवे सरोकलारवलाललािरूको प्रयलासलसे मलात्र सलामलालजक 

पररवत्भन ल्लाउन पयवाप्त छैन। 

सबै उत्तरदातािरूले पररवततिनका लागग वकालत मात्र पयताप्त 

नभएको स्धीकार गरे। नागररक समाजका संघसंथिािरूले 

आिूजस्ता संथिािरू सरकारलाई सियोग गनने ठान्न्। तधी 

संघसंथिाका उत्तरदातािरूले नधीततगत प्रावधानिरू पररवततिन गनति 

र अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई सियोग गनति केिधी िस्तषिेपका 

लागग पैरवधी गनने प्रस्ताव गदता कहिलेकािीँ सरकारी 

अधधकारीिरूले नकारात्मक रूपमा ललने गरेको अनुभव सा्झा 

गरेका धथए। अपाङ्गता भएका युवा महिलािरू र 

सरोकारवालािरूसँगको कुराकानधीमा उत्तरदातािरू नधीतत र 

व्यविारमा रिेको िाडललाई कम गनति सामुहिक प्रयासको ठूलो 

िाँचो रिेको ठान्न्।

रोजगारीका अवसरिरू लसजतिना गनने हदशामा तनकै कम 

अधभयानिरू थाललएका छन्। आजकल अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूप्रतत ललषित केिधी ररति पदको तवज्ञापन देखिने गरेका 

छन्, यस अवथिामा तधी अवसरिरू प्राप्त गनति अपाङ्गता भएका 

युवा महिलािरूलाई आवश्यक ताललम प्रदान गनति तयारी गनुति 

अबको आवश्यकता िो। अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूमा 

आत्मसम्मान जगाउनको लागग काम, रोजगारी र सामालजक 

रुढीवादिरूमा पररवततिनका व्यापक अधभयान थालनु र यसबारे 

वकालत गनुति आवश्यक रिेको छ। 

नबतजला १७: बनजधी रोजगलारदलातलािरूलसे अपलाङ्गतला भएकला युवला 

महिललािरूललाई रोजगलारी प्रदलान गरसे तलापबन बनरन्तर आफनला 

रणनधीबत पररवत्भन गरररलाख्से भएकलालसे उनधीिरूमलाभथ बनगरलानधी 

आवश्यक छ।

उत्तरदातािरूले हदएका प्रततफक्रयाअनुसार पचछल्ो समय 

अधधकांश संघसंथिाले रोजगारीमा पिँुच बढाउन महिलालाई 

प्राथतमकतामा राख्ने गरेका छन्। तनजधी रोजगारदातािरूले सधैँ 
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उच्च नािाको सम्भावना िोज्ने र ततनका नधीततिरू तनकै असंगत 

रिने गरेकाले यस मातमलामा तनकै वकालत र पैरवधी िुन 

आवश्यक छ। तनयतमत नधीततगत तनगरानधी तवना अपाङ्गता भएका 

युवा महिलािरूलाई नािामुिधी तनजधी संथिािरूद्ारा संचाललत 

कायतिथिलिरूमा फटक् गाह्ो िुने देखिन्। 

नबतजला १८: अभधकांश अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूसँग 

लसप छ तर रोजगलारीकला ललागग पयवाप्त आत्मबवश्लास छैन। 

अनुसन्ान टोलधीका सदस्िरूले “रोजगारीमा संलग्न िुन पयताप्त 

आत्मतवश्वास नभएको” भन्ने कुरा बारम्बार सुनेका धथए। 

तुलनात्मक रूपमा राम्ो लशषिा प्राप्त गरेकािरूमा उच्च आत्मबल 

िुन् तर सबैका िकमा भने यस्तो छैन। औपचाररक लशषिाको 

अवसर प्राप्त नगरेका अथवा पेशागत दषितासम्बन्धी ताललम 

प्राप्त नगरेकािरूमा न्यून आत्मबल रिेको छ। अपाङ्गता भएका 

अधधकांश युवा महिलाले आिूिरूको आत्मबल उकास् 

आवश्यक रिेको बताएका धथए। साथै िामधीले लगभग सबै युवा 

महिलािरूमा रोजगारी प्राप्त गनति आवश्यक पनने लसप र दषिता 

रिेको पायौँ, यद्फप उनधीिरूले आिूिरूलाई थप उन्नत र 

बजार-उ्मुि लसप आवश्यक रिेको बताए।

नबतजला १९: रोजगलारीमला रिसेकला अपलाङ्गतला भएकला युवला 

महिललािरूमला िसेरोजगलारिरूको तुलनलामला ििी आत्मिल िुन्छ। 

िाम्ो अन्तवतातताको क्रममा कमप्युटर, सचिार र भाफषक लसपजस्ता 

व्यावसागयक लसपिरू भएका महिलािरूमा उच्च आत्मबल रिेको 

पाइएको छ। यसबाट रोजगारीमा संलग्न भएर आतबल प्राप्त गनति 

सफकन् भन्ने प्रटि िुन्। उनधीिरूको आत्मबल बढाउनको लागग 

उनधीिरूलाई  रोजगारी प्राप्त गनने षिमता बढाउन सियोग गनति 

आवश्यक छ। 

नबतजला २०: अपलाङ्गतला भएकला कसे िधी युवला महिलला मलात्र दईु 

वष्भभन्दला ललामो समयसम् रोजगलारीमला क्टकसे कला छन्, धसेरैको 

रोजगलारीको प्रवृभत्त अस्स्र छ। 

धेरै उत्तरदाताले अध्ययन जारी रािेका छन्, साथै उनधीिरू 

प्रातवधधक र व्यापारसँग सम्बन्न्त लसपिरू पतन लसफकरिेका 

छन्। केिधी अपाङ्गता भएका युवा महिलािरू सरकारी कायतालय 

तथा बैंकमा सूचना अधधकारीको रूपमा काम गददैछन् भने 

अन्तवतातता हदनेिरूको ठूलो सङ्ख्या लशषिण पेसामा आबधि छ। 

अपाङ्गता भएका अधधकांश युवा महिलालाई रोजगारी पाउन तनकै 

कहठन भएको धथयो। थोरै मात्र त्यस्ता युवा महिलाले आिूिरू 

दईु वषतिभन्दा लामो समयदेखि रोजगारीमा संलग्न रिेको बताएका 

धथए। एउटा कारण उनधीिरु युवा भएको र भितिर आफनो कररयर 

सुरु गरेको िुनसकछ। िाम्ो सवनेषिणको नततजामा अपाङ्गता 

भएका अधधकांश कामदार महिलािरूले दईु वषतिको अवधधमा धेरै 

पटक आफनो काम पररवततिन गरेको जानकारी पाइएको धथयो। 

नबतजला २१: धसेरैलसे कोभभड-१९ जन्य समस्लाकला कलारण जलागगर 

गुमलाउनु परसेको छ। 

कोधभड-१९ मिामारीपचछ भएको प्रततबन्का कारण धेरैले आय 

आजतिनका बाटािरू गुमाएका छन्। उत्तरदातािरू मध्ये १२.१ 

प्रततशत सवनेषिणको समयमा तधीन महिनाधभत्र बेरोजगार भए। 

लगभग २२ प्रततशत उत्तरदातािरूले कुनै न कुनै समय काम 

गरेका धथए र उनधीिरू दईु वषतिभन्दा कम समयदेखि बेरोजगार 

धथए। यसरी पहिले काम गरररािेका मध्ये ३४.१ प्रततशत 

उत्तरदातािरू अहिले बेरोजगार रिेका छन्। अन्य व्यगतििरू जस्तै 

उत्तरदातािरूले आफनो गततशधीलता सधीतमत भएको बताए। 

कहिलेकािीँ दैतनक जधीवनयापनको लागग आफनो तनयतमत 

काममा तनभतिर रिनु पनने व्यगतििरूका लागग यो आधथतिक रूपमा 

चुनौतधीपूणति िुने गदतिछ। 

नबतजला २२: नैबतक संवसेदनशधीलतला सम्बन्धी सचसेतनला र उत्धीडन 

बवरोधधी नधीबतजस्ला कुरला यला त अस्स्त्वमला छैनन् यला सम्वतः 

सलाव्भजबनक गररएकला छैनन्। 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूमध्ये थोरै मात्र कुनै पतन 

प्रकारको आचारसंहिता वा भेदभाव र उत्धीडन तवरुधिको 

नधीततबारे सचेत देखिन्न्। थोरै संथिािरूसँग त्यस्ता नधीततिरू 

भए पतन तधी नधीतत कायतान्वयन भएका कमै उदािरण छन्। केिधी 

उत्तरदाताले उनधीिरू जोफडएका संथिाले सम्भाव्य उत्धीडन र 

भेदभाव रोक् कागजपत्र तयारीको प्रफक्रयामा रिेको जानकारी 

हदए। 

नबतजला २३: सलाव्भजबनक स्लान, िलाटो पलार गनवे िलाउँ र 

कलायवालयिरूमला समलावसेशधी सूचनला िोड्भिरु अवस्स्त छैनन्। 

सबैजसो उत्तरदाताले सावतिजतनक थिान, बजार र आवतजावत 

गनने ठाउँिरूमा अपाङ्गता मैत्रधी सूचना बोडतििरू उपलब्ध नभएको 

गुनासो गरे। उनधीिरूले नेपालमा टट् ाफिक बत्तधीबारे अन्य माध्यमले 

संकेत हदनका लागग िरक टट् ाफिक ध्वतन वा अफडयो सूचकिरू 
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नरिेको र त्यसले दृफटितविधीनिरूले सडक कहिले र किाँ पार गनने 

भनेर थािा पाउन गाह्ो िुने बताए। ५१.४३% कायतालय/

संथिािरूसँग यताम्प, तवश्राम कषि, श्रव्य-दृश्य सूचना बोडतिलगायत 

आधारभूत अपाङ्गतामैत्रधी पूवताधार र सुतवधािरू छैनन्। 

नबतजला २४: रोजगलारदलातलािरूलसे अपलाङ्गतला भएकला युवला 

महिललािरूको क्मतलाललाई कमजोर िनलाउनसे कलाम गछ्भन्। 

उनधीिरू सिैजसो अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूललाई उस्ै 

िलान्दछन् र उनधीिरूिलारसे पक्पलातपूण्भ मलानलसकतला रलाखदछन्।

रोजगारदाताले अपाङ्गता भएका व्यगतिले आफनो अशतिताका 

कारणले मात्रै काममा राम्ो प्रदशतिन गनति नसक्े तवचार राखछन्। 

अधधकांश रोजगारदाताले अपाङ्गता भएका व्यगतििरूले काम गनति 

नसक्े भन्ने आफनो पुरानै मानलसकताका आधारमा यस्तो सोच्ने 

गरेको स्धीकार गरेका छन्। अधधकांश रोजगारदाताले अपाङ्गता 

भएका व्यगतििरू काम गनति सषिम भए पतन उनधीिरूलाई आफनो 

षिमता देिाउन हदने अवसर हदएका छैनन्। प्रसूतत तवदा, उचचत 

राफत्रकालधीन सावतिजतनक यातायातको अनुपलब्धता र रुढीग्स्त 

धारणाजस्ता कारणले गदता रोजगारदातािरू अपाङ्गता भएका 

युवा महिलािरूलाई काममा राख्न हिचफकचाउने गरेका छन्।

नबतजला २५: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूललाई जलागगरकला 

ललागग अनुिन्न्त गनवे कसे िधी रलाम्रला अभ्लासिरूलसे व्यवसलायको 

सलामलालजक प्रबतष्लामला योगदलान पुयवाइरिसेको छ। 

अपाङ्गता भएका केिधी व्यगतिलाई आफनो कम्पनधीमा लशषिणको 

काममा संलग्न गराएका रोजगारदातािरूले भने, अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूले अन्य कमतिचारीसरि नै काम गनने गछतिन् साथै यसले 

अपाङ्गता भएका व्यगतििरूका लागग रोजगारीका अवसरिरू 

उपलब्ध गराएकोमा संथिाको प्रततष्ठासमेत बढ्दछ। कततपय 

संथिािरूले समाजका सधीमान्तकृत समूििरू (अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरू)का लागग अवसरिरू लसजतिना गरेकाले मात्रै पतन धेरै 

पररयोजनाका अवसरिरू प्राप्त गनति सकछन्। 

नबतजला २६: अपलाङ्गतला भएकला अभधकांश युवला महिललािरूसँग 

सरकलारलसे उपलब्ध गरलाएको पररचयपत्र छ तर अझै पबन 

कसे िधीको पिँुच त्यस्ला पररचयपत्रसम् पुगसेको छैन। 

सवनेषिणमा सिभागधी दईु सय ४२ जनामध्ये दईु सय ३६ जनासँग 

सरकारले उपलब्ध गराएको अपाङ्गता पररचय पत्र रिेको धथयो। 

अ्झै छ जना सिभागधीिरूसँग त्यस्तो कुनै पतन पररचय पत्र रिेको 

धथएन। 

नबतजला २७: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरू उल्सेखनधीय 

सङ्ख्लामला बवश्बवद्यलालय तिको लशक्लामला पुगसेकला छन् र 

अभधकांशलसे बवद्यलालय तिको लशक्ला पूरला गरसेकला छन्।

यादृच्च्क (random) सवनेषिणमा समाहित दईु सय ४२ 

उत्तरदातािरूमध्ये कतिधीमा पतन एक चौथाईसँग कतिधीमा पतन 

एक तिको तवश्वतवद्ालय फडग्धी छ। सवनेषिणका उत्तरदातािरूमध्ये 

लगभग ७५ प्रततशतले तवद्ालय तिमाधथको लशषिा पूरा गरेका 

छन्। त्यिाँ कहिल्ै तवद्ालय नगएका १७ जना मात्र धथए, र 

ततनधीिरूमध्ये धेरैले आिू तवद्ालय नजानुको मुख्य कारण 

शारीररक असषिमता भएको र घरदेखि तवद्ालयको दरूीलाई 

अकको मित्त्वपूणति कारणको रूपमा उल्ेि गरेका धथए।

नबतजला २८: अपलाङ्गतला भएकला ििुसङ्ख्क युवला महिलला 

(दृक्टिबविधीन र िहिरला) ब्सेल ललक्प र सलाङ्कसे बतक भलाषला प्रयोग गन्भ 

दक् छन्।

दृफटितविधीन उत्तरदातािरूमध्ये लगभग ७५ प्रततशत ब्ेल ललफपमा 

साषिर छन्। बहिरा र सुस्त श्रवण षिमता भएका १५ 

उत्तरदातामध्ये ११ जना साङे्कततक भाषा प्रयोग गनति सषिम रिेको 

पाइयो। पूणति श्रवणशगति गुमेका र साङे्कततक भाषा प्रयोग गनति 

नसक्े उत्तरदाताको सङ्ख्या मात्र एक रिेको छ।

नबतजला २९: कलाम गन्भ सक्म रिसेकलामध्यसे धसेरै उत्तरदलातलािरू 

िसेरोजगलार छन्।

आधथतिक तनभतिरताको कुरा गनने िो भने, सिभागधी दईु सय ४७ 

उत्तरदातामध्ये ४६ जनाको  रोजगारी वा व्यवसायबाट आउने 

तनयतमत आयस्ोत छ, जबफक एक सय १६ जना आधथतिक रूपमा 

पररवारका सदस्िरूमा तनभतिर छन्। तधीमध्ये ४२ जनाले 

सरकारबाट भत्ता पाउने गरेको बताए। काम गनति सषिम तर 

बेरोजगार रिेका धेरैजसो उत्तरदातािरू कुनै न कुनै प्रकारको 

काम िोलजरिेका छन्। सवनेषिणमा भाग ललएका २० देखि ३० वषति 

उमेर समूिका ८१ प्रततशत उत्तरदातािरू बेरोजगार छन्।

नबतजला ३०: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललालसे बवभभन् क्कलसमकला 

कलाम गरररिसेकला छन्।

रोजगारीमा संलग्न रिेका अपाङ्गता भएका युवा महिलामध्ये प्राय: 

जसो कायतालयको िोनमा आउने गुनासा सङ्कलन गनने, आवश्यक 

कागपत्र तयार पानने, बजार व्यवथिापन, ग्ािकिरूलाई सियोग 

गनने, परामशतिदाता भई काम गनने, भान्ामा मद्त गनने, 

छपाईसम्बन्धी प्रफक्रयामा सियोग गनने, धूप बनाउने, ब्ेल ललफप 
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लसकाउने, साङे्कततक भाषा लशषिण गनने, तवद्ालयका अन्य 

पाठ्यक्रम पढाउने, अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई तवधभन्न 

लसपको ताललम प्रदान गनने, रेफडयो कायतिक्रम प्रस्तोता भई काम 

गनने, समाचार पढ्ने, कायतालयको सोधपुछ डेस्क सम्ालने, 

संगठनात्मक र ग्ािक िोन सोधपुछ, वकालत, थिलगत 

अनुगमन, नेतृत्व तवकासमा सियोग गनने तथा थिलगत 

समन्वयजस्ता काम गनने गरेका छन्। उनधीिरूले अधधक चासोका 

साथ गनति सक्े थुप्रै लसप र काम रिेका छन् । त्यस्ता महिलािरू 

उल्ेख्य सङ्ख्यामा अपाङ्गता नभएका बालबाललकालाई लशषिण 

गनने तवद्ालयमा लशषिक भई काम गनुतिलाई राम्ो अभ्ासका 

रूपमा ललन सफकन्। यसो िुनुलाई सरकारी सेवामा प्रवेशका 

लागग आरषिणको नधीततको सकारात्मक पषिका रूपमा ललन 

सफकन्। 

नबतजला ३१: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूमध्यसे थोरैलसे मलात्र 

जलागगरकला ललागग सलाव्भजबनक रूपमला आह्लान गररएकला 

बवज्लापनिलारसे जलानकलारी पलाउँछन्।

रोजगारीमा रिेका उत्तरदातािरूमध्ये एक ततिाइभन्दा कमले 

आिूिरूले जागगरका अवसरबारे सावतिजतनक सूचनामािति त् 

जानकारी पाएको बताए। तधीमध्ये धेरैले पहिलेदेखि नै जागगरमा 

रिेका साथधीिरूका माध्यमबाट त्यस्ता सूचनाबारे थािा पाएका 

धथए। यसबाट अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका लागग 

रोजगारीका अवसरबारे थािा पाउने माध्यम सावतिजतनक 

सूचनाको साटो साथधीिरू रिेको प्रटि िुन्।

नबतजला ३२: अपलाङ्गतला भएकला मध्यसे झणै् आधला जबत युवला 

महिललािरूललाई रलाज्यलसे तोकसे को न्यूनतम तलि मलापदण्भन्दला 

कम पलाररश्रबमक हदइन्छ।

रोजगारीमा रिेकामध्ये ्झणै्ड आधा उत्तरदाताले श्रम 

तनयमावलधीमा तोफकएको न्यूनतम पाररश्रतमकभन्दा कम तलब 

पाउने गरेका छन्। आफनो मालसक तलब रकमबारे जवाि हदने 

४५.७१ प्रततशत अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूलाई प्रतत 

महिना १५ िजारभन्दा कम तलब हदइने गररएको पाइयो। 

नबतजला ३३: सरकलारी बनकलायिलािसेक अन्य क्सेत्रमला कलाम गनवे 

लगभग सिैजसो व्यगक्त सलामलालजक सुरक्लाको दलायरलामला 

पलाररएकला छैनन्।

प्राप्त प्रततफक्रया अनुसार जम्मा पाँच जना उत्तरदाता मात्र 

सामालजक सुरषिा कोषमा दतता भएका छन्। गैरसरकारी र तनजधी 

षिेत्रमा काम गनने लगभग सबै (९८%) अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरू सामालजक सुरषिा कोषमा दतता भएका छैनन्। 

जोखिममा परेका समूिका लागग सामालजक सुरषिा तनकै 

मित्त्वपूणति छ, तर यिाँ ठूलो संख्यामा रोजगारीमा रिेका साथै 

अपाङ्गता भएका सबै बेरोजगार युवा महिलािरू सामालजक 

सुरषिा सुरषिाको दायराबाट बाहिर छन्।

नबतजला ३४: अपलाङ्गतला भएकला िसेरोजगलार युवला महिललामध्यसे धसेरैलसे 

जधीवनभर रोजगलारी पलाउँदैनन्। 

बेरोजगार रिेका दईु सय सात जना अपाङ्गता भएका युवा महिला 

उत्तरदातािरूमध्ये, ६५.७० प्रततशतले अहिलेसम्म कहिल्ै काम 

पाएनन्। लगभग २२ प्रततशत उत्तरदातािरूले कुनै समयमा काम 

गरेका धथए, तर तधीन वषतियता उनधीिरू बेरोजगार रिेका छन्। 

उत्तरदातािरू मध्ये ४१.५ प्रततशतले आिूिरूको प्रयासका 

बावजुद पतन कहिल्ै रोजगारीको अवसर नपाएको बताएका 

छन्। 

नबतजला ३५: लगभग सिैजसो िसेरोजगलार युवला महिललािरू कलाम 

गन्भ इचु्क छन् र तधीमध्यसे धसेरैसँग लसप पबन छ।

अवसर पाएमा काम गनति इचु्क रिे नरिेकोबारे प्रश् गदता प्रायः 

सबैले आिू काम गनति तनकै इचु्क रिेको प्रततफक्रया हदए । कररब 

एक प्रततशत उत्तरदाताले मात्र आफनो बिु-अपाङ्गताका कारण 

कुनै जागगर वा व्यवसाय गनति रुचधी नभएको बताए। यसले 

रोजगारीको अवसर पाइएको िण्डमा तधीमध्ये धेरैजसो काम गनति 

इचु्क छन् भन्ने प्रटि िुन्। 

• लशक्ण 

क. ब्ेल र साङे्कततक भाषा 

ि. कमप्युटर

ग. प्राथतमक र माध्यतमक तिका तनयतमत पाठ्यक्रम

कलाम गन्भ इचु्क अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूसँग रिसेकला 

बवभभन् प्रकृबतकला लसपको सूचधीः 
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•  स्रोजगलारयुक्त लसपिरू

क. मैनबत्तधी बनाउने

ि. चक बनाउने

ग. िाफपतिक र फिनाइल बनाउने 

घ. लसलाई कटाई

ङ. साबुन बनाउने, टोकरी र िूलदान बनाउने

• कम्प्ुटरसम्बन्धी लसपिरू 

क. कमप्युटरमा आधाररत फडलजटल काम

ि. ताललम प्रदान

ग. लेिन, फडजाइतनङ र पेज सेटअप

घ. अकाउष्कन्टङ

• सलामलालजक कलाय्भ र गैरसरकलारी संस्लासम्बद्ध लसप

क. परामशति प्रदान गनने

ि. ताललम प्रदान गनने

ग. कायतिशाला सिजधीकरण

घ. प्रस्तावना तथा प्रततवेदन लेिन

• आम सचिलार

क. रेफडयो कायतिक्रम प्रस्तोता

ि. समाचार वाचक

• प्रशलासबनक तथला संस्लागत

क. ररसेप्सतनस् 

ि. डकुमेने्टसन

ग. िोन कल व्यवथिापन

• कलला, सौन्दय्भ एवं शलारीररक कलाम 

क. मसाज थेरापधी

ि. ब्ुटधी पालतिरसम्बन्धी काम

ग. चचत्रकाररता 

नबतजला ३६: धसेरैजसो सिभलागधीलसे दक्तला अभभवृद्द्ध सम्बन्धी 

तलाललम प्रलाप्त गरसेकला भए पबन त्यस्ो तलाललम नललएकला पबन 

उल्सेख् सङ्ख्लामला रिसेकला छन्। 

बिुसङ्ख्यक उत्तरदातािरूले नयाँ लसपसम्बन्धी ताललम पाएका 

छन् जसले उनधीिरूलाई थप दषिता प्रदान गरेको छ। यसले 

उनधीिरूलाई रोजगारीका राम्ा अवसर प्राप्त गनति मद्त गनति 

सकछ। उत्तरदातािरूमध्ये ३८.४६ प्रततशतले आिूले पाएको 

ताललम आफनो कामसँग सम्बन्न्त रिेको र यस्ता ताललमले 

उनधीिरूको जधीवनस्तर र जधीवनको गुणस्तर बढाउन मद्त गरेको 

ठान्न्। कररब १७ प्रततशत युवा महिलाले मात्रै आिूले कुनै 

ताललम नपाएको बताए । यसरी िेदता धेरैजसो महिलाले ताललम 

ललएको देखिन्। तर गैरसरकारी संथिाले हदने ताललम 

बजारमागमा आधाररत छैनन्। त्यसैले महिलािरू एउटा 

प्रलशषिणबाट अककोमा सरररिन्न्। 

नबतजला ३७: अपलाङ्गतला भएकला धसेरैजसो युवला महिललालसे 

सलाव्भजबनक यलातलायलात प्रयोग गछ्भन् तर तधी अपलाङ्गतलामैत्रधी छैनन्।

उत्तरदातािरूको ठूलो सङ्ख्याले तनयतमत आवतजावतको लागग 

सावतिजतनक यातायात प्रयोग गदतिछ। तसथति उनधीिरुको यात्रा सिज 

बनाउन र रोजगारीमा पिँुच बढाउन सावतिजतनक यातायातको 

व्यवथिालाई अपाङ्गतामैत्रधी बनाउन तनकै जरुरी छ। ्झणै्ड दईु 

ततिाई उत्तरदाताले तवधभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूको लागग सावतिजतनक यातायात प्रणालधीमा आधारभूत 

जानकारी प्रदान गनने यताम्प र श्रव्य-दृश्य सामग्धीजस्ता आधारभूत 

सुतवधािरूसमेत नभएको बताए। 

नबतजला ३८: अपलाङ्गतला भएकला धसेरैजसो युवला महिललािरूलसे कुनै 

न कुनै प्रकलारको भसेदभलावको अनुभव गरसेकला छन्।

उत्तरदातािरूमध्ये २८.८२ प्रततशत अपाङ्गता भएका युवा महिलाले 

तवगत तधीन वषतिमा आिूमाधथ कायतिथिलमा कुनै न कुनै प्रकारको 

भेदभाव र हिसंाको अनुभव गरेका छन्। यसरी भेदभाव अथवा 

हिसंा भोगेकामध्ये ३६.७३ प्रततशतले कसैलाई नभनेको, ५३ 

प्रततशतले आफना पररवारका सदस् र नलजकका साथधीिरूसँग 

कुरा गरेको र १०.२ प्रततशतले प्रिरी वा सम्बन्न्त प्रशासन 

कायतालयमा उजुरी गरेको पाइएको छ।

 

नबतजला ३९: अभधकांश युवला महिललािरूसँग स्लाट्भ फोन छन् तर 

कबतपयको भनसे अझै मोिलाइल फोनसम् पिँुच छैन।

उत्तरदातािरूमध्ये ६.२० प्रततशतले अ्झै पतन मोबाइल िोन 

आिूिरूको पिँुचबाहिर रिेको बताएका छन्। लगभग ९४ 

प्रततशत अपाङ्गता भएका युवा महिलासँग मोबाइल िोन छ, र 

७५ प्रततशतभन्दा बढीले स्ाटति टचन््रिन मोबाइल सेटिरू 

बोकछन्। तधीमध्ये ्झणै्ड आधा जततले तनयतमत रूपमा इन्टरनेट 

सेवा प्रयोग गनने गरेका छन्। 

नबतजला ४०: धसेरैजसो अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललालसे 

सलामलालजक सञ्लाल प्रयोग गन्भ र मनोरञ्नको ललागग इन्टरनसेट 
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प्रयोग गछ्भन्। कततपयले भने यसलाई कामको लागग प्रयोग 

गछतिन्। 

धेरैजसो उत्तरदातािरूले सामालजक सञ्ाल प्रयोग गनति इन्टरनेट 

प्रयोग गनने बताए। इन्टरनेटले आिूलाई साथधी तथा पररवारका 

सदस्सँग जोफडन, समाचार तथा सूचना प्राप्त गनति र मनोरञ्न 

गनति सषिम बनाएको धेरैले बताए। त्यसैगरी धेरै उत्तरदाताले 

इन्टरनेटले जागगर सम्बन्धी कामिरूमा योगदान पुयताएको बताए। 

नबतजला ४१: अपलाङ्गतला भएकला ििुसङ्ख्क युवला महिललािरू 

आफैँ  बवत्तधीय ससेवलामला पिँुच पुयवाउन सक्म छन्, तर तधीमध्यसे 

अभधकांश महिललािरू िैंक्कङ ससेवलाको पिँुचिलाट वभचित रिसेकला 

छन्।

अन्तवताततामा संलग्न ७८.५१ प्रततशत अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरूको बैंफकङ कारोबारमा पिँुच रिेको देिाउँछ। 

अधधकांश उत्तरदातािरूले आिूले कसैको सियोग तबना नै बैंक 

िाता िोलेको बताए। एटधीएम काडति भएकािरूमध्ये २१.५ 

प्रततशतले आिूिरूलाई एटधीएम बुथधभत्र गएर सेवा ललन तनकै 

गाह्ो भएको बताए। दृफटितविधीन र न्यून दृफटियुति उत्तरदाताबाट 

प्राप्त एक सय ३० प्रततफक्रयामध्ये, १७ प्रततशतसँग एटधीएम काडति 

रिेका छन् र २८.५ प्रततशत अनलाइन बैंफकङको पिँुचमा रिेका 

छन्। बैंफकङ प्रणालधी पूणतितया पिँुच नभएका महिलािरूको सिज 

आधथतिक पिँुचमा भने बाधा पुगेको छ। ्झणै्ड दईु ततिाइ 

उत्तरदातािरूको बैंफकङ प्रणालधीमा पिँुच नभएको देखिन्। 

गुणात्मक अन्तवतातताका अधधकांश उत्तरदातािरूले आिूिरूलाई 

स्रोजगार व्यवसाय सचिालन गनति बैंकिरूले कहिल्ै ऋण 

नहदएको बताए। 

नबतजला ४२: कोभभड–१९ मिलामलारीकला कलारण रोजगलारीकला 

सन्दभ्भमला बवभभन् समस्ला आइरिसेकला छन्। 

अध्ययनका क्रममा गततशधीलताको कहठनाइका कारण  काम, 

चचफकत्ा सुतवधा, आयआजतिन कायति र आधथतिक समस्ा 

समाधानका बाटािरूसम्म पिँुचमा कहठनाइजस्ता समस्ाबारे 

बारम्बार कुरा गररएको धथयो। यसका साथै लशषिामा पिँुच, 

मानलसक स्ास्थ्य र सामालजक अन्तरफक्रयाको अभावजस्ता अन्य 

कहठनाइिरू पतन यस दौरान देिा परेका छन्। 

नबतजला ४३: कोभभड-१९ मिलामलारीको समयमला धसेरैजसो 

अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललाललाई एक पटक मलात्र रलाित 

सियोग प्रदलान गररएको छ र तत्श्लात् कुनै फलोअप वला 

सियोगको बनरन्तरतला रिसेको छैन। 

कोधभड- १९ मिामारी रोक् गररएको लकडाउन वा प्रततबन्को 

अवधधमा अपाङ्गता भएका लगभग दईु ततिाई युवा महिलाले 

कतिधीमा एक पटक राित वा सियोग प्राप्त गरेको बताए। त्यस्तो 

सिायता तनयतमत रुपमा प्राप्त िुन सकेन। अपाङ्गतासम्बन्धी 

आधार तथा तवशेष आवश्यकतािरूको अध्ययन गरी राित 

तवतरणको कायति सचिालन गररएको पाइएन। 

नबतजला ४४: उत्तरदलातलािरूललाई रलाित वला सियोगको 

उपलब्धतलािलारसे सूचचत गररएको भथएन। 

कुनै पतन राित वा सियोग नपाएका मध्ये कररब ५१ प्रततशतले 

त्यस्तो िाले सियोगको उपलब्धता वा प्रफक्रयाबारे आिूलाई 

जानकारी नभएको बताए। यस्ता राित कायतिक्रम सावतिजतनक 

थिानमा सामूहिक रुपमा तवतरण गररए पतन राित प्रदान गननेिरू 

अपाङ्गता भएका युवा  महिलाको घरघरमा गएनन्। र अपाङ्गता 

भएकै कारण यधी महिलािरूले सावतिजतनक जमघटमा राित ललन 

जान पाएनन्।

नबतजला ४५: अपलाङ्गतला भएकला युवला महिललािरूमध्यसे कसे िधी 

स्रोजगलार र कसे िधी लसपमला आधलाररत कलाममला संलग्न छन्, तर 

उनधीिरूमला उचचत िजलार व्यवस्लापनकला ललागग आवश्यक 

लसपको अभलाव छ।

आफनै व्यवसाय चलाउन चािने, पहिले नै कुनै न कुनै प्रकारको 

लसपमा आधाररत काम गरररािेका वा आिैँ ले कुनै न कुनै 

प्रकारको सामान उत्ादन गरररिेका अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरूको सङ्ख्या उल्ेिनधीय छ। उनधीिरूसँग आफनो 

सामान बेच्न बजार व्यवथिापनको लसपको कमधीले समस्ा व्यिोनुति 

परररिेको छ र यसले उनधीिरुको तबक्री र आम्ानधीमा असर 

परेको छ। 

नबतजला ४६: अभधकांश उत्तरदलातलािरूलसे आफनो बनजधी बवषयमला 

आफैँ  बनण्भय गन्भ सकछन्, तर पबन धसेरैकला िकमला पररवलार र 

आफन्तिरूलसे िस्क्सेप गरसेकला छन्।

सवनेषिणमा सिभागधी दईु ततिाइभन्दा बढी अपाङ्गता भएका युवा 

महिलािरूले आिूलाई रोजगारी, आवास, लशषिा, स्ास्थ्य सेवा, 

तववाि र अन्य तनजधी तवषयिरूमा आफनै तनणतिय गनने अधधकार छ 

भन्ने ठान्न्। दशमध्ये एक जना महिलाले आफनो तनजधी तवषयमा 

आिै तनणतिय गनति नसक्े बताए। 
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बनष्कष्भ ०४

एक्ेस प्ानेट (२०२१) द्ारा तयार गररएको पररयोजना 

अवधारणा पत्रमा उल्ेि छ, (१) डाटा, तथ् र प्रमाणको कमधी, 

(२) भेदभावपूणति राज् नधीतत र कायतिक्रमिरू, (३) गुणस्तरीय 

लशषिा, ताललम, सूचना र प्रतवधधमा कम पिँुच, (४) कमजोर 

शारीररक र सूचनाको पिँुच, (५) यात्रािरूमा तनयन्तण तथा 

प्रततबन्न्त, (६) पररवार र समाजको नकारात्मक दृफटिकोण, (७) 

रोजगारदातािरूमा यधी महिलािरूको षिमताबारे नकारात्मक 

अवधारणाका कारणले अपाङ्गता भएका महिलािरूको आधथतिक 

उत्ादकत्वको भूतमकालाई सधीतमत गररएको छ । नेपालमा 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूले भोग्नु पनने कैयन बाधा 

देखिन्न् । 

यो अध्ययन २० देखि ३० वषतिसम्मको उमेर समूिका अपाङ्गता 

भएका युवा महिलािरूको रोजगारीको स्थिततको आँकलन गनति र 

रणनधीततक बिस तथा पैरवधी अधभयानका लागग आवश्यक 

तथ्परक प्रमाण सकङ्लन गनतिका लागग गररएको िो । 

धेरै जसो अन्तरताफटिट् य कानूनधी व्यवथिाले सदस् देशिरूलाई 

अपाङ्गता भएका महिलालाई आधथतिक उत्ादनका षिेत्रमा अथतिपूणति 

ढङ्गले सिभागधी गराउनका लागग सबै उचचत उपाय अवलम्बन 

गनुतिपनने कुरामा जोड हदएको छ । साथै यस व्यवथिाले मानव 

अधधकार र मौललक स्तन्तताको पूणति तथा समान प्रत्याभूतत 

गराउनु पनने कुरामा पतन जोड हदएको पाइन् । नेपालको 

संतवधानले महिलािरूको पूणति तवकास, उन्नतत र सशगतिकरणको 

कुरा गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको अधधकारसम्बन्धी 

ऐनको उदे्श्य नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यगतिको अधधकारको 

प्रवधतिन गनुति िो । 

सबै प्रकालशत सामग्धी तथा प्रततवेदनले िाम्ो समाजमा अपाङ्गता 

भएका व्यगतिका लागग मनोसामालजक, प्रातवधधक, प्राकृततक, 

मानव तनतमतित वातावरण, दृफटिकोण प्रणालधी र नधीतत तवतवध बाधा 

रिेको कुरा स्धीकार गरेका छन् । िामधीले अपाङ्गता भएका  

महिलाको पूणति तवकास, उन्नतत र सशगतिकरणका लागग तवद्मान 

सामालजक र भौततक वातावरणबाट लसजतिना गररएका 

बाधािरूलाई िटाउनमा काम गनुतिपछति  । कानुनधी रुपमा नधीततगत 

व्यवथिा गनुति मित्त्वपूणति कायति िो तर यसरी व्यवथिा गरेर मात्र तधी 

बाधा िटाउन तथा सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण बनाउन 

सफकिँ दैन । सामालजक धारणा बदलन चेतनामूलक कायतिक्रम 

गनुतिका साथसाथै समाजमा प्रेरणादायधी उदािरण िुने गरी 

सिलताका कथा देखिनु जरुरी छ । 

राम्ो र सम्मानजनक रोजगारीको अवसर लसजतिना गनुतिपछति  भन्ने 

तवचार नै सामालजक रचनात्मक मोडेलमा आधाररत छ । मानव 

अधधकारको धारणामा आधाररत भएर िामधी कानुनधी िक 

अधधकारको कुरा स्धीकार गदतिछौँ । भेदभाव तथा सामालजक 

बाधा िटाएर अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई व्यविार, वातावरण 

र संथिागत सधीमाका कारण समाजमा पूणति सिभागगताबाट वधचित 

िुनुपनने अवथिाको अन्त्य गनति रचनात्मक तवधधको आवश्यक छ । 

समाजको अनुकूलताका लागग तथा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूले 

भोग्नु परररिेका सिभागगतामा रोकावट ल्ाउने बाधालाई 

िटाउनको लागग मनोवृधत्त, अभ्ास र तनयमलाई पररवततिन गरेर 

समावेशधी आधथतिक गतततवधध गनुति समाजका सबै पषििरूको 

दागयत्व िो । नेपालमा अपाङ्गता भएकािरूको लागग तनजामतधी 

सेवामा कोटा प्रणालधी िुनु सकारात्मक कुरा िो । यो नेपाल 

सरकारद्ारा संचाललत रोजगारीको अवसरमा मात्र सधीतमत छ । 

यस सकारात्मक तवभेदको रुपमा आएको आरषिण प्रणालधीले 

गदता तनजामतत सेवामा अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको प्रवेश सिज 

भएको देखिन् । तर अपाङ्गता भएका महिलािरूको सवालमा 

सामालजक बाधा व्यवधानले गदता अ्झै उल्ेख्य प्रगतत भएको 

देख्न सफकिँ दैन । अपाङ्गता भएका महिलािरूको लागग मात्रै थप 

सकारात्मक तवभेदको कदम चालनु आवश्यक देखिन् । ्झन् 

तनजधी र गैरसरकारी रोजगारदातािरू त यसरी सकारात्मक 

रुपमा अपाङ्गता भएका महिलािरूलाई रोजगारीमा समावेश गनने 

कुरामा सचेत भएको पाइँदैन वा उनधीिरू यस्तो सकारात्मक 

तवभेदको नधीतत अपनाउन हिचफकचाउँछन् । यस्ता धेरै कारणले 

गदता अपाङ्गता भएका युवा महिलाको स्थितत मात्र िैन नेपालमा 

रिेका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यगतिको समग् स्थितत धेरै 

चुनौतधीपूणति छ । 

अपाङ्गता भएका व्यगतिको रोजगारका सम्बन्मा व्याप्त तवधभन्न 
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रूफ़िवादधी सामालजक धारणा पररवततिन गनतिका लागग काम नगरी 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूले अवसर प्राप्त गनतिको लागग 

अत्यन्त चुनौतधीपूणति िुनेछ । समग् नधीतत, सावतिजतनक पूवताधार, 

क्ाररयर परामशति संयन्त, कायतिथिलको स्थितत, सामालजक रूढी, 

पररवारको सियोग र रोजगारदाताको मानलसकता लगायतका 

षिेत्रिरूमा पररवततिन गरर अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको 

लागग अवसर लसजतिना गनति बिुपषिधीय सरोकारवालािरूको सा्झा 

सिकायति र सियोग आवश्यक देखिन् । रोजगारीमा आबधि 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूमा बेरोजगार रिेका व्यगतिको 

तुलनामा अधधक बललयो आत्मतवश्वास रिेको देखिन् । यसले 

रोजगारको अवसर लसजतिना गरी उनधीिरूमा आत्मतवश्वास 

अधभवृणधि गनति र सामालजक पररवततिनको प्रफक्रयालाई अगाफड 

बढाउन मदत िुनेछ । 
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सुझलाविरू ०५

प्रस्तुत अनुसन्ानले एक्ेस प्ानेट संथिाले नेपालमा आफनो 

कामलाई अ्झ प्रभावकारी बनाउन पुनतवतिचार गनुतिपनने केिधी 

लसिाररसको पहिचान गरेको छ। यधीमध्ये धेरैजसो लसिाररस र 

सु्झाव अन्य सम्बन्न्त सरोकारवालािरूसँग सा्झा गनति 

आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका युवा महिलाका लागग रोजगारीका 

थप अवसर लसजतिना गनति, उनधीिरूको रोजगारको स्थिततमा सुधार 

ल्ाउने गरेर तवद्मान बाधािरूलाई पररवततिन गनति आवश्यक छ। 

ररति थिानिरू लसजतिना गरेर मात्र उनधीिरूको रोजगारीको 

अवथिामा सुधार आउन सकै्न, यसका लागग थुप्रै संरचनात्मक 

मुद्ािरू सम्बोधन गररनु आवश्यक छ जसले उनधीिरूका लागग तधी 

थिानिरूमा आवेदन हदन र सम्मानजनक थिान प्राप्त गनति 

अनुकूल वातावरण बनोस्। 

सुझलाव १: कलानुन तथला नधीबत पररमलाज्भन गन्भ सिै 

सरोकलारवलाललािरूलसे सलामूहिक प्रयलास गन्भ सकछन्। 

सरोकारवालािरूले अहिले यस षिेत्रमा भइरिेका प्रयासभन्दा धेरै 

काम गनति सकछन्। उनधीिरू रोजगारी र लसपमूलक कामसँग 

सम्बन्न्त प्रावधानिरू थप्नमा बढी केष्कन्द्रत िुनुपनने िुन्। प्रत्येक 

संथिामा एक जना अपाङ्गता भएका व्यगतिलाई रोजगारी हदनका 

तनन्ति बललयोसँग वकालत गनुतिपनने देखिन्। प्रायः थिानधीय 

सरकारसँग अपाङ्गतासम्बन्धी नधीतत छैनन्, त्यसैले समुदाय स्तरमा 

अ्झ सघन प्रयास िुन आवश्यक छ। 

सुझलाव २: बवद्यलालय र बवश्बवद्यलालय लशक्लाललाई थप पिँुचयोग्य 

र समलावसेशधी िनलाइनुपछ्भ। 

अपाङ्गता भएका व्यगतििरूले लसक् सुरु कसरी गनने भन्ने नै मूल 

प्रश् भइहद िँदा उनधीिरूका लागग लशषिा षिेत्रमा पिँुच बढाउन 

भनेजस्तो सलजलो छैन। यो समावेशधी लसकाइका लागग थिान 

तयार पानति तवद्ालयिरूले तवशेष आवश्यकतािरूलाई सम्बोधन 

गरेजस्तै िो। दृफटितविधीन, न्यून दृफटियुति, बहिरा, बौणधिक अपाङ्गता 

भएका र फविलचेयर प्रयोगकततािरूका लागग लशषिा प्राप्त गनुति 

उधत्तकै चुनौतधीपूणति छ। कथंकदाचचत अपाङ्गता भएका व्यगतिले 

तवद्ालय लशषिा पूरा गरे पतन उच्च लशषिामा उनधीिरूका लागग 

तनकै कहठनाई िुन्। प्रतवधधले लशषिा षिेत्रमा केिधी िदसम्म 

सियोग गरररिेको भएता पतन धेरै कुरा गनति बाँकी नै छ। 

परीषिाको समयमा उनधीिरूले परीषिाको तयारी गनुतिभन्दा 

परीषिाका लागग लेिन सिायक िोज्न बढी उजता िचति गनुति 

परररिेको िुन्। नधीततगत प्रावधानिरू सुधारेर त्यस्ता व्यगतिलाई 

प्रतवधधको प्रयोग गरेर परीषिामा सिभागधी िुन सषिम बनाएमा 

परीषिा प्रणालधीलाई थप समावेशधी बनाउन मद्त पुगछ ।

सुझलाव ३: बवभभन् प्रकलारकला अपलाङ्गतलाकला आधलारमला लोकससेवला 

आयोगकला परीक्लाकला ललागग सियोग पुग्नसे लसप र सलामग्धीिरू

लोकसेवा आयोगका लागग पाठलाई ध्वतन रेकडति गररएका 

फकताबिरू सलजलै उपलब्ध िँुदैनन्, अककोततर परम्परागत रूपमा 

उपलब्ध पुस्तकिरू अध्ययन गनति सियोग गनने व्यगति पाउन पतन 

गाह्ो छ। तवधभन्न प्रकारका अपाङ्गताका लागग परीषिा प्रणालधी 

पररवततिन गनतिका तनन्ति तनरन्तर रुपमा वकालत भएमा यस 

तवषयमा धेरै सियोग पुग्न सकछ। पढ्ने सामग्धीिरू ब्ेल ललफपमा 

उपलब्ध छैनन् । थोरै मात्र अफडयो सामग्धीिरू उपलब्ध छन् । साथै 

बहिरािरूका दृफटिकोणबाट िेदता पाठ्यक्रम र पठन सामग्धीिरू 

बुझ्नको लागग धेरै जफटलता देखिन् र साङे्कततक भाषा सेवा 

सिज रूपमा उपलब्ध छैन। लसकाइका स्ोत-साधनिरूको 

उपलब्धतामा असमानताले समान अवसरिरूको लसधिान्तलाई 

अ्झ चुनौतधीपूणति बनाएको छ। 

यस हदशामा नेपाल सरकारले चालेको सकारात्मक कदमलाई 

राम्ो अभ्ासका रूपमा स्धीकार गररनु पछति र यसलाई तनरन्तरता 

हदइनुपछति । अपाङ्गता भएका महिलाका लागग छुटै् रूपमा 

आरषिणको व्यवथिा गनुति पतन आवश्यक छ। उनधीिरू रोजगारीको 

सन्दभतिमा ऐततिालसक रूपमा नै सधीमान्तकृत भएकाले समान 

स्तरमा आउन समय लाग्नेछ। 

सुझलाव ४: िैंक तथला बवत्तधीय ससेवलामला थप पिँुचको सुबवधला प्रदलान 

गनवे। 

कततपय बैंकले अपाङ्गता भएका व्यगतिका िाता सलजलै 

िोलछन्। केिधी बैंकले भने त्यस्ता व्यगतिका लागग तवधभन्न 

सुतवधामा रोक लगाएका िुन्न्। धेरैजसो अवथिामा 

दृफटितविधीनिरूका लागग एटधीएमिरू उपलब्ध गराइँदैनन्, जबफक 

एटधीएमले फडलजटल सेवालाई ग्ािकमैत्रधी बनाउँछन्। दृफटितविधीन 

अमैत्रधी एटधीएम सेवािरूले उनधीिरूको फडलजटल सेवा प्रयोगमा 
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रोक लगाउँछन्। 

सुझलाव ५: अझ ििी लसपमूलक क्मतला अभभवृद्द्ध गन्भ, बवशसेष 

गरी क्डलजटल प्सेटफम्भिरूको प्रयोगमला सियोग गन्भ प्रलशक्ण 

आवश्यक छ। 

छोटो अवधधमा सधीतमत एक पटक मात्रै हदइएको ताललम 

मातनसलाई दषि बनाउन पयताप्त िँुदैन। लसपमा आधाररत ताललम 

सलजलै पिँुचयोग्य र पटक पटक हदइने िालको िुनुपछति। 

फडलजटाइजेसन प्रफक्रया युवा महिलासहित धेरै अपाङ्गता भएका 

व्यगतििरूको लागग तनकै उपयोगधी छ। यस माध्यमबाट दृफटितविधीन 

व्यगतििरू आिैँ ले अनलाइन िारम भनति र तवधभन्न कागज/

दस्तावेज डाउनलोड गनति सकछन्। अपाङ्गता भएका युवा 

महिलाको रोजगारीको अवथिा सुधार गनति तथा प्रातवधधक 

उपकरणिरूको प्रयोगबाट लाभ ललन यो तनकै सान्दधभतिक छ। 

प्राप्त नततजाअनुसार धेरै उत्तरदाताले ताललम प्राप्त गरेका तर 

सुिाउँदो बजार-आधाररत लसप प्राप्त गरेका छैनन्। यसबाट के 

देखिन् भने सरकार र गैरसरकारी संथिािरूले प्रदान गनने लसप 

परम्परागत भन्दा पतन बजार मागमा आधाररत िुनुपछति। 

सुझलाव ६: स्लानधीय सरकलारको क्मतलाको समधीक्ला गददै अपलाङ्गतला 

भएकला युवला महिललािरूको रोजगलारीमला सुधलार गनवे कलाममला 

स्लानधीय सरकलारललाई सियोग गनवे। 

तवधभन्न तिमा प्रत्येक प्रदेश तथा थिानधीय सरकारमा प्रभावकारी 

रूपमा कानुनधी प्रावधानिरू लागू गनति संथिागत षिमताको कमधी 

रिेको र धेरै िदसम्म त्यस्ता प्रावधानिरूको कायतान्वयनको 

अनुगमन र मूल्ाङ्कन गनति आवश्यक प्रातवधधक दषिता, उपकरण 

र प्रणालधीगत संरचनाको अभाव पाइयो। अपाङ्गता भएका 

महिलािरूको अधधकारका मुद्ामा सावतिजतनक कायतालयका 

कमतिचारीिरू (तवशेष गरी कानुन प्रवततिन, न्याय, स्ास्थ्य र लशषिा 

षिेत्र) मा मित्त्वपूणति षिमताको कमधी पाइयो।  

सुझलाव ७: सिै सरोकलारवलाललािरू समलावसेशधी लशक्ला, सिैकला 

ललागग समलान अवसर र अपलाङ्गतला भएकला व्यगक्तिरूकला ललागग 

समलावसेशधी नधीबतसम्बन्धी रलाक्टिरि य कलानून र कलाय्भयोजनलािरूको 

कलायवान्वयनको अनुगमन र मूल्लाङ्कन गनवे क्मतला अभभवृद्द्ध गन्भ 

कसे न्द्रित िुनुपछ्भ। 

रोजगारीका अवसरिरूको सन्दभतिमा यसलाई अवसरिरू लसजतिना 

गननेसम्म मात्र नबु्झधी यस सम्बन्मा नधीततगत प्रावधानिरू 

अभ्ास भइरिेको सुतनलचित गननेसम्म बुख्झनु पनने िुन्। सरकारी र 

तनजधी दवुै षिेत्रमा रोजगारीको अवथिाको तनयतमत अनुगमन र 

मूल्ाङ्कन आवश्यक छ। यसका साथै सिायक उपकरणिरू तनकै 

मिङ्गा र अपाङ्गता भएका महिलािरूले सिजै प्रयोग गनति 

सक्ेसम्म फकिायतधी छैनन् त्यसैले यस हदशामा सरकारी 

अनुदान आवश्यक छ। 

सुझलाव ८: अभधक न्यलायपूण्भ र समतलामूलक समलाज बनमवाण गन्भ 

नलागररक समलाजकला संघसंस्लािरूलसे सलामुदलागयक नसेतृत्व र 

सलामलालजक पररचलालनको हदशलामला सियोग अभभवृद्द्ध गनु्भपछ्भ। 

अन्तवताततामा सरकारी प्रतततनधध र सरोकारवाला थिानधीय 

युवािरूलाई समुदायमा पररवततिनका संवािकको रूपमा काम गनने 

षिमतासँगै उनधीिरूलाई सामुदागयक तवकास प्रफक्रयामा सफक्रय 

सरोकारवालाको रूपमा संलग्न गराउन इचु्क रिेको देखिएको 

छ। तसथति एक्ेस प्ानेटले नधीतत र ततनको कायतान्वयनबधीचको 

अन्तरलाई सम्बोधन गनति समुदायका युवािरूको सियोग ललई 

सामुदागयक संलग्नता संयन्त तवकास गनने हदशामा ध्यान केष्कन्द्रत 

गनति सकछ। 

सुझलाव ९: नसेपलालमला बवद्यमलान नधीबतगत अस्पटितला लगलायतकला 

मुद्लािरूललाई सम्बोधन गन्भ रलाजनधीबतक इच्लाशगक्त र 

प्रलाथबमकतला बनतलान्त मित्त्वपूण्भ छ। तसथ्भ एक्सेस प्लानसेट र 

नलागररक समलाजकला अन्य संगिनिरूलसे पबन बवभभन् स्रिलाट 

यस हदशलामला स्लानधीय, प्रलादसेलशक र कसे ्रिधीयजस्ला बवबवध तिको 

रलाजनधीबतक नसेतृत्वललाई संलग्न गनु्भपछ्भ।

सुझलाव १०: दगु्भम क्सेत्रिरूमला िसोिलास गनवे अपलाङ्गतला भएकला 

महिललािरू र अबत बवपन् समूिकला महिललािरू छुट्न सक्से 

प्रिल सम्लावनला िुन्छ। प्रत्यसेक पटक सम्लाबवत ललाभलाथथी र 

ललक्त समूिको गम्धीर नक्लाङ्कन गररनु आवश्यक िुन्छ।

सुझलाव ११: सलामलालजक रुिीवलादिरू पररवत्भन गन्भ जनचसेतनलालसे 

बनकै मित्त्वपूण्भ भूबमकला बनववाि गद्भछ। धसेरैजसो अवस्लामला 

भसेदभलाव र सलामलालजक रूिीवलादकला कलारण अपलाङ्गतला भएकला 

युवला महिललािरूमला आत्म-सम्लानको कमधी रिसेको पलाइन्छ। 
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• अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई राम्ा अवसर प्रदान गनति सामुदागयक स्तरमा जागरुकता आवश्यक छ।

• सरकारले देशका सबै नागररकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नधीतत ल्ाउनु पछति।

• वततिमान अवथिामा अधधकांश मातनस बेरोजगार छन् र रोजगारीको षिेत्रमा उच्च प्रततस्पधता छ। यस्तो अवथिामा अपाङ्गता 

भएका व्यगतिले रोजगारीको अवसर कम पाउँछन्। अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको केिधी अंश रोजगारीमा संलग्न भए पतन 

सरोकारवालािरूले बिुसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका व्यगतििरूको दृफटिकोणबाट िेनुतिपछति।

• तनजामतधी सेवा प्रवेश परीषिा प्रणालधी वास्तवमै अपाङ्गमैत्रधी छैन । तनजामतधी सेवाका प्रयोगात्मक परीषिामा अपाङ्गता 

भएका महिलाले समेत अपाङ्गतातविधीन व्यगतिको रूपमा प्रततस्पधता गनुतिपनने अवथिा छ। तधी परीषिाको समयसधीमा अन्य 

व्यगति र अपाङ्गता भएका व्यगतििरूका लागग एक समान छ।

• रोजगारीको तयारीका लागग उपलब्ध कोचचङ र तयारी कषिािरू धेरै मिँगा छन् र कषिािरू अपाङ्गता अनुकूल छैनन्। 

यससम्बन्धी केिधी सामग्धी युट्ुबमा उपलब्ध छन्, तर ततनधीिरूको प्रामाणणकताबारे शङ्का छ।

• अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका लागग घरमै गनति सफकने सधीपमूलक ताललम र फडलजटल प्ेटिमतिमा आधाररत बजार 

व्यवथिापन लसपिरू प्रवधितिन गरी ततनधीिरूको स्रोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रवधितिन गनुतिपछति।

• सरकारले अपाङ्गतामैत्रधी पूवताधार तनमताण गनने नधीतत ल्ाउनुपछति ।

• अपाङ्गता भएका महिलािरूले आफनो कररयरको लक्ष्य तय गनुति, कडा पररश्रम गनुति र उति लक्ष्य प्राप्त गनति लगनशधील 

िुनुपछति। उदािरणका लागग, यहद केिधी संथिािरूले अपाङ्गता भएका महिलािरूका लागग ररति पदिरूमा तवज्ञापन गछतिन् 

भने त्यिाँ छनौट गनतिका लागग उपयुति दषिता भएका पयताप्त उम्मेदवार िुनु आवश्यक िुन्। तसथति अपाङ्गता भएका युवा 

महिलाका लागग लशषिा मात्र िोइन, उनधीिरूले आफनो लसप अधभवृणधि गनतितिति  पतन ध्यान हदनुपछति।

• धेरैजसो उत्तरदाता हदगोपनका लागग दधीघतिकालधीन र थिायधी प्रकृततका रोजगारीमा ध्यान केष्कन्द्रत गनति सु्झाव हदन्न्।

• साँघुरो संरचनात्मक पररवेशमा अनुकूलन िुन तथा त्यसलाई चुनौतधी हदन अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूको षिमता 

अधभवृणधि गररनुपछति जसका लागग संरचनात्मक प्रणालधीमा सुधार गररनु पतन आवश्यक छ ।

• सरकारका साथै बिुपषिधीय र ठूला संथिािरूले आफना कायतालयमा अपाङ्गता स्ोत व्यगति र एकाइ राख्न आवश्यक छ। 

यस सम्बन्मा सरकारले आफनै संरचना बनाउनुपछति ।

• गैरसरकारी संथिािरू आदशति प्रारूप (Role model) बन्न सकछन्। ततनधीिरूका आफनै सधीमािरू भए तापतन उनधीिरूले 

अपाङ्गता भएका युवा महिलािरूका लागग समावेशधीकरण र सिभागगताका उदािरण प्रस्तुत गनति सकछन्।

• आइएनजधीओ, एनजधीओ वा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई रोजगारी हद िँदा कायतिथिलमा अपाङ्गतामैत्रधी 

वातावरण कसरी सृजना गनति सफकन् भन्ने कुरामा ध्यान हदनुपछति।

• उत्तरदातािरूले नधीतत तनमताण गदता वा ततनको कायतान्वयन गदता िोलसयार िुनुपनने सु्झाव पतन हदएका छन्। अपाङ्गता 

भएका व्यगतििरूलाई कसरी राम्ो उत्ादन अवसरसँग जोड्न सफकन्, उनधीिरूद्ारा उत्ाहदत वस्तुिरूको बजारीकरण 

गनति वा कतिधीमा एक-दईु जना अपाङ्गता भएका व्यगतििरूलाई कसरी थिानधीय संथिािरूमा रोजगारीका अवसर 

उपलब्ध गराउन सफकन् भन्ने हदशामा काम गनति सफकन्।

सवनेषिणमा सिभागधी उत्तरदातािरूले अनुसन्ान टोलधीलाई फटपोट गनति भनेका लसिाररस र सु्झावको सूचधी:
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