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अगष्ट २९, २०१८ मा बालीमा सम्पन्न हामी २१ दे शका मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरू र अन्य जिजभन्न अपाङ्गता िगगको लाजग काम गने सहयोगी प्रजतजनजिहरू बीच
समािेशीकरणका लाजग समुदायको रूपान्तरण-एजशया प्रशान्तको (TCI-Asia Pacific) पूणग
बैठकमा
पुजष्ट गदै ,
⦁ उच्च तथा जनम्न आय भएका दे शहरूमा, सहर तथा गाउँ मा, िाजहरी टापुहरूमा, संस्था र
समुदायमा, जिद्यालय, जिश्यजिद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र समाजिक सेिाहरूमा हामी माजथ सबै
प्रकारका जिभेद, उपेक्षा, जहंसा, अमानिीय तथा तल्लो स्तरको यातनापूणग व्यिहार जिद्यमान
भएको लगातय प्रणाजलबद्ध र व्यापक तररकाले हाम्रा मानिअजिकारहरूको हनन् भएको,
⦁ जचजकत्सकीय अििारणाबाट अजभप्रेररत भएर बनाइएका नयाँ नीजतहरू िसले हाम्रो
स्वतन्त्रता, छनौट र अिसरहरूलाई बािा पुयाएको; हाम्रो अजिकारको अभ्यासलाई
लेखािोखा र सतगहरूमा बाँिेको, जनयन्त्रण र अिरोि उत्पन्न गरे को; समुदाय, सांस्कृजतक
गजतजिजि, मुल्य र मान्यताहरू िसले हाम्रो छनौट र समािेजशकरणको अिसरलाई बढाउँ छ,
जभत्र समािेश गने जिषयलाई सँिै िेिास्ता गरे को,
⦁ मानजसक स्वास्थ्य सँग मात्र केक्तन्द्रत ती नीजतहरू अन्तरागजष्टिय मानिअजिकारसम्बन्धी
मापदण्डहरू र अन्तरागजष्टिय संजि, महासंजि र त्यसमा पजन खास गरे र अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूको अजिकारसम्बन्धी महासंजिले सुजनजित गरे का प्राििानहरू हरूसँग मेल
खाँदैनन्
सीआरपीडी अनुकूल हुनेगरी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समािेजशकरणको लाजग
बन्ने नीजत र कानुनहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समािेजशकरण
सुजनजित गने सिालमा केजह दे शहरूले गरे का प्रगजतहरूबाट उत्साजहत भएको र
जचजकत्सकीय अथिा “मानजसक स्वास्थ्य” मा मात्र केक्तन्द्रत अििारणाबाट समािेशीकरण
तर्गको आिारभूत रूपान्तरणको सान्दजभगकतालाई पुजष्ट गदै , असाध्यै प्रगजत उन्मुख मानजसक
स्वास्थ्यको िातािरण भएका स्थानहरूमा हाम्रो जशक्षा, काम, पररिारमा रहन पाउने,
सामाजिक सुरक्षामा पहुँच, खाना, आिारभूत आिश्यकताहरू, पयागप्त िीिनस्तर, मतदान जदन
पाउने, स्वतन्त्रता, कानुनको अगाडी समानता लगायतका मानिअजिकार सम्बन्धी
कानुनहरूले सुजनजित गरे का अजिकारहरूमाजथ जनयन्त्रण र यस्ता अजिकारहरूको उपयोग
गनग नजदने पररपाटीप्रजत जचक्तन्तत हुँदै, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाजथ हुने
जनरन्तर जिभेद र िजहष्करणका जबचमा हामी गम्भीर कुराहरू उठाउन चाहनछौ ँ,
⦁ इच्छा जिपरीत भनाग र उपचारको प्राििानहरू सजहत एजशया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा मानजसक
स्वास्थ्य मानजसक स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूको िृक्तद्धले मानजसक अस्पतालमा अत्याजिक
समय रहनुपने, शारीररक तथा यौन शोषण लगायत मानजसक उपचार गने संस्थाहरूजभत्रको
डरलाग्दो अिस्था, संक्रमण, भोकमरी, कुपोषण, उपचारको नाममा प्रत्यक्ष आघात
(एनेस्थेजसयाको प्रयोग नगरर प्रत्यक्ष आघात लगाउने अभ्यास), संयम र एकान्त कारािासको
अजनयमजत उपयोग र अन्य अमानिीय, अपमानिनक र यातनापूणग उपचारको कारणले
िीिनमाजथको िोक्तखम
⦁ पररिार र समुदायजभत्र हानी पुयाउने पसुंग, (जसक्री िा डोरीले बाँध्ने, बेडी लगाउने, जठं गुरा
ठोक्ने) िस्ता आमरूपमा पाइने प्रथाहरू; िातबाट च्युत गने र पररिार समुदायजभत्र कुनै
पजन प्रकारको पहुँच नजदने, सामाजिक हेरचाह गने संस्थाहरूजभत्र अमानिीय, अपरािपूणग र
यातनापूणग अिस्थामा असुरजक्षत स्थानहरू िा िनािरहरू राख्ने खोरमा एक्लै राक्तखने
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⦁ कमनिेल्थमा बारम्बार अभ्यास गररएको असक्षमता सम्बन्धी कानुनको उपयोग गरी
जिकासमा हाम्रो यसमा पजन खास गरे र मजहला, बालबाजलका, तेस्रो जलंगी, िनिाजत र िहु
जिभेदहरू सामाना गरररहेका समािका अन्य समुहहरूको समािेजशकरण जिरूद्ध
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आिािलाई पूणग रूपमा बन्द गनग राज्यद्वारा
प्रणालीिद्ध रूपमा लाजदएको जिभेद;
यस प्रकारका चासो र जचन्ताहरू सामान्य र जछटर्ुट नभएर एजशया प्रशान्त क्षेत्रका सबै
ठाउँ हरूमा लागातार रूपमा भैरहेको; कानुनी, मापदण्डयुि र समाजिक संरचनाहरूमा
गजहरोसँग गढे र रहेको; राजष्टिय कानुनहरूमा राक्तखएका औपजनिेजशक र ऐजतहाजसक
परम्पराद्वारा
पोजषत
छन्,
कानून र अभ्यासमा हुने यस प्रकारका उलङ्घनहरूलाई मानजसक स्वास्थ्य प्रणाली िसले
“हाम्रो सिोपरी जहत” को नाममा हाम्रा मानिअजिकारहरूलाई अस्वीकार गरररहेको छ, मा
सामान्य सुिारहरू गरे र मात्र सम्बोिन गनग सजकँदै न तर यसको लाजग हाम्रो छनौट र
प्राथजमकताको आिारमा जसआरपीडी अनुसार अजहलेको अिस्थालाई पूणगरूपमा
समािेजशकरण तर्ग पररितगन गनुगपछग ।
पुनस्मरण गदै ,
⦁ संयुि राष्टिसंघका सबै सदस्य राष्टिहरूले गरे को कसैलाई पजन पछाडी नपाने, असमानता
घटाउने र सबैका लाजग समाजिक, आजथगक र रािनैजतक समािेजशकरण गने भनी गरे को
जदगो जिकास लक्षहरू कायागन्वय सम्बन्धी प्रजतिद्धता,
⦁ सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाजग सबै मानिअजिकार र आिारभूत स्वतन्त्रताहरू
पूणग र समान रूपमा उपयोगको प्रििगन, संरक्षण र प्रत्याभूत गने र उनीहरूको अन्तरजनजहत
मऱ्यादाको सम्मान, स्वायत्तता र स्वतन्त्र जनणगय गनग पाउने कुराको अन्य सरह समान
आिारमा प्रििगन गने सीआरपीडीलाई अनुमोदन गने एजशया प्रशान्त क्षेत्रका दे शहरूको
दाजयत्व
⦁ इनच्योन रणनीजतको कायागन्वयन गदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लाजग “अजिकारलाई
यथाथगमा उताने एजशया प्रशान्त क्षेत्रका राज्यहरूको प्रजतिद्धता
⦁ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अजिकारको सम्बक्तन्ध प्रशान्त क्षेत्र स्तरीय प्राििानहरू
प्रजत प्रशान्त क्षेत्रका दे शहरूको प्रजतिद्धता
स्वीकार गदै ,
जदगो जिकास लक्षहरूको समािेशी कायागन्वयन र मानिअजिकारहरूको पूणग उपयोगले एक
अकागलाई परस्परमा सुदृढ गछग भन्ने कुरा,
स्वागत गदै ,
⦁ हाल सम्म एजशया प्रशान्त क्षेत्रका दे शहरूलाई युएनजसआरपीडी सजमजतले गरे को जनणागयक
जसर्ाररसहरू (Concluding Observations) र कानुनको अगाडी सबै समान (िारा १२),
अपाङ्गता भएका मजहला (िारा ६), स्वािलम्बी िीिन र समुदायमा समािेश हुन पाउने
(िारा १९), समानता र अजिभेद (िारा ५) को सम्बन्धमा गरे का समान्य जटप्पणीहरू (General
Comments)
⦁ संयुि राष्टि संघका जिशेष यापोटरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अजिकारका
सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मानिअजिकार पररषदमा पेश गरे को प्रजतिेदन,
समािेशी नीजत, कानुनी क्षमता र सहभाजगता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाजग
अजिकारमा आिाररत सहयोग !
⦁ जिशेष यापोटरको मानजसक स्वास्थ्य सम्बन्धी मानिअजिकार पररषद्मा पेश गररएको
शारीररक तथा मानजसक स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च स्तरीय मापदण्ड सम्बन्धी प्रजतिेदन, जिश्वमा
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मानजसक स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी दस्तािेि, मनोसामाजिक अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरूले सामना गरररहेका “अिरोिहरूको जिश्वव्यापी भार” सम्बन्धमा गररएको
जनन्दा
⦁ व्यक्तिका अजिकार, इच्छा र प्राथजमकताहरूलाई सम्मान गनग असमथग सबै अभ्यासहरू
त्याग्न, संस्थामा लगेर राख्ने गने अभ्यास (De-institutionalization) हटाउन, व्यक्तिको सुरक्षा
गनग र स्वतन्त्रतापूिगक समुदायमा समािेश भएर रहन स्वास्थ्य सम्बन्धी उल्लेक्तखत समाजिक,
आजथगक, िातािरणीय जनिागरकहरू संबोिन गने आह्वान सजहत मानिअजिकार पररषदको
२०१७ को मानजसक स्वास्थ्य र मानिअजिकार सम्बन्धी प्रजतिद्धता,
सीआरपीडीमा उल्लेक्तखत मानिअजिकारहरूको पूणग उपयोगमा र जिशेष गरे र
स्वतन्त्रतापूिगक पूणगरूपमा समुदायमा समािेश हुन पाउने मानिअजिकार (िारा १९), सामान्य
जटप्पणी (बँदा ५) अन्तगगत हामी चाहनछौ ं जक, (१) हामी बस्ने ठाउँ र आिास र को सँग बस्ने
भन्ने जिषयमा जनणगय गनग सक्षम हुन, (२) हाम्रो आिास नजिकमै गृह, आिास र सामुदाजयक
तहका सेिाहरूमा पहुँच प्राप्त गनग, (३) अन्य सरह उपलब्ध सेिा सुजििाहरूको उपयोग
गनग, (४) सबै सेिाहरू हामी मैत्री भएको
कामको लाजग आह्वान,
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समािेजशकरण अन्तगगत जचजकत्सकीय
िारणाबाट समाजिक िारणा, मानजसक जिचलनबाट मनोसामाजिक अपाङ्गता, सािगिजनक
स्वास्थ्य बाट समािेशी जिकास, संस्थागत व्यिस्थापन बाट समािेजशकरण र उपचार बाट
सहयोग प्रणाली तर्ग जिद्यमान अिस्थामा आमूल पररितगन र नीजतगत िातािरणमा
पुनसंरचना सँग सम्बक्तन्धत कुराहरू पछग न् र यस्ता पुनसंरचनाहरूलाई अगाडी बढाउन
सीआरजपडी र जदगो जिकास लक्ष्यहरूले गरे का जनदे शनहरूको बारे मा सुझाउँ दै;
⦁ िसले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समािेजशकरणलाई, केिल स्वास्थ्य
क्षेत्रका मात्र नभएर सबै क्षेत्रका सरोकारिालाहरूलाई समािेश गरी सबै क्षेत्रहरूका
सामाजिक, कानुनी, नीजतगत र सेिाहरूको उद्दे श्य, प्रकृया र पररणामको रूपमा सबै
जिकासका सिाल, योिना, कायगक्रम र पररितगनको लाजग गररने साझेदारीहरूमा स्थाजपत
गछग
⦁ अजहलेको हानी कम गने अििारणाबाट माजथ उठे र, जिश्व स्वास्थ्य संगठनले भने िस्तै,
उदाहरणको लाजग “मानिीय” मानजसक स्वास्थ्य हेरचाह तर्ग अगाडी बढ् ने र मनोरोग
जनदान सम्बन्धी दोषपूणग, पुरातन र औपजनिेजशक ढाँचालाई कायम राख्न त्यसलाई सुिार
गररने प्रयासहरूको जिरोि गदै जिश्व स्वास्थ्य संगठनको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई
हाम्रो समािेजशकरणको समािानको रूपमा गलत तररकाले उपयोग गने कुराप्रजत जचन्ता र
चासो छ,
⦁ अजहंसात्मक, सहकमीको नेतृत्व भएको, आघातको बारे मा सूसूजचत हुने, समुदायले
कायगक्रमको नेतृत्व जलने, उपचार र स्थानीय मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले
प्राथजमकता जदने सांस्कृजतक अभ्यासहरू सजहतका आन्दोलनलाई अपनाउँ दै; जिश्वव्यापी र
एजशया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लाजग समुदायलाई सहयोग गने मोडे ल र गैर जचजकत्सकीय
जिकल्पहरू प्रजत केक्तन्द्रत छ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हरे क चरणहरूमा सहभागी हुने कुरालाई
मध्यनिर गरी हामी तल उल्लेक्तखत उपायहरूको अपनाउन प्रजतिद्ध छौ ँ ।
⦁ िीिन पयगन्त जसकाई सजहतका सबै जशक्षा प्रणालीहरूजभत्र मनोसामाजिक अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरूलाई जशक्षाको अजिकार प्राप्त हुनछ िसमा बैकक्तल्पक र संबक्तद्धग त संचारका
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माध्यमहरू िस्तै मौक्तखक िा गैरमौक्तखक कलामा आिाररत संचार मा पहुँच हुनछ; उपयुि
अनुकुलता प्राप्त हुनछस सहयोग सेिा र लजचलो कायगक्रममा पहुँच हुनछ; ििरिक्तस्त गररएको
जचजकत्सकीय उपचार र बालबाजलकालाई संस्थामा लगेर राख्ने कायगहरू प्रजतिक्तन्धत हुनछन्,
⦁ सबै श्रम बिारहरू, रोिगारी आदानप्रदान, पदस्थापन र िीिनयापनका अिसरहरूमा
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समािेशीकरण सजहत उनीहरूलाई काम र
रोिगारीको अजिकार प्राप्त हुनछ िसमा सहयोगको प्राििान, लजचलो कायगघण्टाको व्यिस्था
र उपयुि अनुकुलता सजहतको काम गने स्थान उपलब्ध हुनछ; अन्य सरह अपाङ्गताको
आिारमा जदइने सुजििा पाउँ छन्। उनीहरूको योगदानलाई पूणगरूपमा स्वीकाररनछ; अन्य
सरह पेशागत िृजत्तजिकास, ताजलम र बढु िामा पहुँचको समान सम्भािना हुनछ;
⦁ सबै समाजिक सुरक्षाका कायगक्रमहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको
समािेशीकरणको लाजग पयागप्त िीिनस्तरको अजिकार र समाजिक संरक्षणको अजिकार
प्राप्त हुनछ िसमा खानाको अजिकार सुजनजित गररनछ, आिासको अजिकारलाई जिशेष
महत्व जदइनछ र संस्थामा लगेर राख्नबाट रोक्न र समुदायमा िस्ने व्यिस्था गनग बाँजिनु र
थुजननुपने अभ्यासबाट मुक्ति जदइनछ; गररिीबाट मुि राख्न सामाजिक संरक्षणका योिनाहरू
कायागन्वयन गराइनछ; यस्ता योिनाहरू जनमागण गदाग मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूको
मयागदा, सम्मान, स्वतन्त्रता
र
स्वतन्त्र
िीिन
यापन
िस्ता
अजिकारहरू सुजनजित गररनछ;
⦁ अन्य सरह समान आिारमा िृहत स्वास्थ्य हेरचाह सजहत स्वास्थ्य सम्बन्धी हेरचाह पाउने
मापदण्डहरूको प्राक्तप्तमा अिरोि हुनेछैन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जतनका पररिारहरूले
प्रजतिेदन गरे का जचजकत्साकायगिन्य चासो र जचन्ताहरू (उदाहरणको लाजग िोक्तििम,
टारडाइभ जडस्केन्सीया, पाजकगन्सन, साइकोजसस, आत्महत्या गने जिचार र व्यिहार, मेटािोजलक,
हृदय र अन्य सामान्य स्वस्थ्य सम्बन्धी िजटलताहरू बाहेक) लाई क्तस्वकार र संबोिन
गररनछ; स्वास्थ्य हेरचाह अन्तगगत जिजभन्न प्रकारका संस्कृजतिन्य उपचार र भलाई गने जिजि,
योगा, ताइ ची, क्वी गोङ्ग, ध्यान, आघात परामशग, टक थेरापी, आटग थेरापी र अन्य उपलब्ध
हुनछन्।
⦁ व्यक्तिगत सहयोगी, हेरचाहको सामुदाजयक चक्र, दौतरीको सहयोग, सहयोगको लाजग
औपचाररक र अनौपचाररक संिालहरू, पररिार सशक्तिकरण, सुन्ने स्थानहरू, ररर्ुिी/डि प
इन/शान्त कक्ष, सृिनात्मक अजभव्यक्तिको लाजग स्थानहरू, जिशेष गरे र संकटको बारे मा
व्यिक्तिगत दजष्टकोण जनमागण, व्यक्तिलाई संिादको लाजग ताजलम जदने र मनोसामाजिक
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इच्छा र प्राथजमकताको आिारमा सुरक्षाको लाजग संझौता
गने िस्ता समुदाजयक सहयोग प्रणालीहरू सुजनजित गदै कुनै संस्थामा लगेर राख्न नपने
व्यिस्था (de-institutionalization) का उपायहरू सुजनजित गररनछ, घरिार जिजहनहरू र
समुदायमा शाक्तन्त र सुरक्षाको िातािरणप्रजत जिशेष चासो राख्दै व्यक्तिको आिास नजिकै
सहयोग सेिाहरू उपलब्ध गराइनछ,
⦁ यस क्षेत्रका सबै दे शहरूमा रािनैजतक अजिकारहरू, खास गरे र मतदान गनग पाउने,
चुनािमा उठ् न पाउने र सािगिजनक पद िारण गनग पाउने, सुजनजित गररनछ,
हामी जसर्ाररस गछौ ं जक,
हाम्रो यस क्षेत्रका सबै दे शहरूमा कानुनको अगाडी पूणग र समान पजहचानको अजिकार
तत्काल सुजनजित गररनछ; कानुनहरू सबै सीआरजपडी अनुकुल हुनेगरी संशोिन गररनछ
ताजक कोजह पजन मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई “क्षमता नभएको“ िा
“मक्तस्तष्क

जबजिएको”

भनी

नागररक, सामाजिक, रािनैजतक, आजथगक

िा

सांस्कृजतक
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अजिकारबाट
बजित
गररनेछैनन्;
खास
गरे र कमनिेल्थ दे शहरूमा औपजनिेजशक जिराशत बोकेको कानुनी प्रणाली हटाइनेछ; “हाम्रो
लाजग हानै नेतृत्व / प्रजतजनजित्व” भन्ने िारणालाई प्रजिजिक, नैजतक, जनदे जशका, नीजत,
कानुनहरूको जिकास र समािेजशकरणका अरू सबै प्रयासहरू सजहत सबै प्रकृयाहरूमा
सुजनजित गररनछ; जिश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत सबै संयुि राष्टिसंघीय र सम्बक्तन्धत
जनकायहरू, अनुदान जदने जनकायहरू, हाम्रो क्षेत्रको जिकासको लाजग जिजभन्न सरकारहरूले
गरे का जिश्वव्यापी कायगहरूले हाम्रो सहभाजगता र समािेशी जिकास तर्गको सहकायगमा
समािेजशकरण गने र यस्ता सबै कायगहरूमा मानजसक स्वास्थ्यबाट समािेशीकरण तर्गको
आमुल पररितगनमा ध्यान जदइनछ ।
हामी अपेक्षा गछौ,ं
⦁ यो हद सम्म जक हाम्रा समािेजशकरणका लाजग गररएका यस्ता सबै प्रगजतजशल कामहरू
हाम्रो जहत अनुसार हुनछन्; िसमा ताजलमको लाजग सहकायग, क्षमता जिकास,
समािेजशकरणको लाजग मागगदशगन, अनुसंिानहरू र कानुनी र नीजतगत िातािरणलाई
समािेजशकरण तर्ग लैिान गररने कुनैपजन कामहरू पछग न्
⦁ सामाजिक पररितगनको गजतमा हाम्रो लक्षसँग मेल खाने र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूको नेतृत्व र पूणग तथा प्रभािकारी सहभाजगता र हाम्रो िीिन र अजिकारसँग
सम्बन्ध राख्ने सबै जिषयमा हाम्रो जिज्ञतालाई सम्मान गने संस्थाहरूसँग काम गने
⦁ समािमा अथगपूणग स्थान प्राप्त गने िुन ज्याला सजहतको काम, समाजिक न्याय, सृिनात्मक
काम, अनौपचाररक हेरचाह र सहयोगी कायगबाट सम्भि हुनछ । हामी त्यस्तो िातािरणमा
जिश्वास गछौ ँ िसले हाम्रो मानि क्षमताको पूणग जिकासलाई सहजिकरण गछग र यसमा हाम्रो
समािको सामाजिक आजथगक, सांस्कृजतक र रािनैजतक उन्नजत हुनछ।
जटसीआइ एजशया प्रशान्तद्वारा अनुमोजदत घोषणापत्र,
पाँचौ ं “क्लाजसक संस्करण” टीसीआइ एजसया प्रशान्तको पूणग िैठक बाली, इन्डोनेजशया २९
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