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खण्ड एक : ऩरयचम

Part 1 : Introduction
१.१. नेऩारको साभान्म ऩरयचम (Short Introduction of the Country)
रोकतान्त्रिक गणतरि नेऩार , ऩूर्व ऩन्त्चचभ य दक्षऺणभा बायत य उत्तयभा चीन सॉग ससभाना

जोडडएको य कूर १४७१८१ र्गव ककरोसभटयको ऺेिपरभा पैसरएको स्र्तरि, फहु धासभवक, फहु बाषिक,
फहु साॊस्कृततक य फहु जातीम ऩहहचान फोकेको सार्वबौभ भुरुक हो । ८० प्रततशत बरदा फढी बू -बाग
ऩहाड तथा हहभार य २० प्रततशत भाि तयाइ य उऩत्मका यहे को मो दे शको ऩूर्व ऩन्त्चचभ भोटाभोटी

रम्फाइ ८८० ककरो सभटय य उत्तय दक्षऺण औसत चौडाइ १४० ककरो सभटय यहे को छ । नेऩारका बू बागहरू सभर
ु र सतह फाट ६० सभटय दे खी सरएय ८८४८ सभटय सम्भ उचाइभा छन ् । सन २०११ भा
गरयएको जनगणना अनस
ु ाय नेऩारको कूर जनसङ्ख्मा २६४९४५०४ छ य मस भध्मे अऩाङ्खगता

बएका व्मन्त्ततहरूको सङ्ख्मा ५१३३२१ यहे को उल्रेख गरयएको छ । बौगोसरक दृन्त्टटरे नेऩारराई
उत्तय दे खख दक्षऺण तपव क्रभश् हहभार , ऩहाड य तयाई गरय तीन बागभा षर्बाजन गरयएको छ य
तयाई सफैबरदा धेयै ५० प्रततशत भातनसहरू फसोफास गने ऺेि हो ।
तनकै राभो सभमसम्भ याजतान्त्रि क भर
ु क
ु को रूऩभा यहे को नेऩार २०६२

/०६३ को जन

आरदोरनरे ल्माएको ऩरयर्तवन ऩचचात ् सन २००८ भे २८ दखख औऩचारयक रूऩभा याजतरि त्मागग
गणतरिभा प्रर्ेश गये को हो ।

हार्ाऩानी, भाटो , उर्वया शन्त्ततको दृन्त्टटरे तनकै याम्रो य कृषि

, ऩमवटन य जरस्रोतको प्रचयु

सम्बार्ना फोकेको बएताऩतन नेऩारको अथवतरिरे सकायात्भक हदशा सभात्न सकेको छै न य अझै
ऩतन अल्ऩ षर्कससत भुरुकको श्रेणीभै यहे को छ । याजनैततक अन्त्स्थयता य गरयफी मसका प्रभुख

कायण भारने गरयएको छ । कूर गाहव स््म उत्ऩादनभा ३६ प्रततशत मोगदान कृषिको छ बने ४८
प्रततशत सेर्ा ऺेिको यहे को छ । नेऩारीहरूको ऩतछल्रो साऺयता दय ६५ प्रततशत यहे को छ य

भहहराहरूको साऺयता दय ऩुरुिको दाॉजोभा अझै तनकै कभ छ । नेऩारीहरूको औसत आमु ६५ र्िव

छ । सयकायी आॉकडा अनुसाय नेऩारभा अझै २४ प्रततशत भातनसहरू गरयफीको ये खाभुतन फाॉगचयहे को
भातनरछ । याजनैततक अन्त्स्थयता , दण्डहीनता य ऊजाव सङ्खकट र्तवभान नेऩाररे बोगगयहे का भु्म
सभस्माहरू हुन ।

१.२. याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघ नेऩारको सॊक्षऺप्त ऩरयचम (Short introduction of National
Federation of Disabled Nepal)
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघ नेऩार सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको हक अगधकाय ,
सॊयऺण य सम्फर्द्वनका रागग २०५० सारभा गठन बई तनयरतय रूऩभा कामवयत यान्त्टिम छाता
सञ्जार हो । मो सॊस्था नेऩारको सॊघ सॊस्था दताव ऐन २०३४ अनुसाय काठभाडौं न्त्जल्रा प्रशासन
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कामावरमभा षर्गधर्त ् दताव य सभाज कल्माण ऐन अनुसाय सभाज कल्माण ऩरयिदभा आफर्द् बई

आफ्ना उद्देचमहरूको ऩरयऩूततवभा कामवयत छ । मो गैय याजनैततक , गैय नापा भूर क साभान्त्जक सॊस्था
हो य मसरे न्त्जल्रा स्तयभा र्ा यान्त्टिम स्तयभा अऩाङ्खगता अगधकायको रागग स्र्मभ ् अऩाङ्खगता

बएका व्मन्त्ततद्र्ाया सञ्चासरत य अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका रागग सञ्चासरत सॊस्थाहरूराई
आफ्नो छाताभुतन आफर्द् गये य

दे शबरयका अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको प्रतततनगधत्र् य नेतत्ृ र्

गरययहे को छ । ७५ र्टै न्त्जल्राभा आफ्नो ऩहुॉच य सञ्जार स्थाऩना गनव सपर मस सॊस्थाका
हारसम्भ दे शबरय ३०० र्टा सदस्म सॊस्थाहरू यहे का छन ् ।

यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघरे ऺेिीम स्तयभा सदस्म सॊस्थाहरू सॉगको सम्फरध य सभरर्मराई

फसरमो य प्रबार्कायी फनाउन य सदस्म सॊस्थाहरूको प्रबार्कायी ऩरयचारनका रागग ऩाॉचै र्टा षर्कास
ऺेिभा ऺेिीम ससभततहरूको गठन गरय कामावरमहरू सभेत स्थाऩना गये को छ । ऩूर्ावञ्चर षर्कास

ऺेिको रागग षर्याटनगय , भध्मभाञ्चर षर्कास ऺेिको रागग हे टौंडा , ऩन्त्चचभाञ्चर षर्कास ऺेिको
रागग फुटर्र , भध्म ऩन्त्चचभाञ्चर षर्कास ऺेिको रागग नेऩारगरज य सुदयू ऩन्त्चचभाञ्चर षर्कास

ऺेिको रागग भहे रर नगयभा ऺेिीम कामावरमहरू सञ्चारन गये को छ । मसैगयी न्त्जल्रा तहभा ऩतन
भहासॊघरे आफ्नो ऩहुॉचराई अझ प्रबार्कायी फनाउॉ दै रैजाने उद्देचम अनरू
ु ऩ सन २००९ दे खख न्त्जल्रा
च्माप्टयको अर्धायणा रागू गये को छ । मस क्रभभा सन २०१२ सम्भभा ५ र्टा न्त्जल्राभा न्त्जल्रा
च्माप्टयहरू गठन बई कामवयत यहे का छन ् बने थऩ ऩाॉच र्टा न्त्जल्राभा सन २०१३ भा सञ्चारन
गने तमायी बएको छ ।

भहासॊघरे आफ्ना षर्सबरन उद्देचम प्रान्त्प्तको रागग जनचेतना

, ऺभता षर्कास , जनऩैयर्ी य

सञ्जार तथा सहकामवराई भर
ू यणनीततको रूऩभा अऩनाएको छ । मी यणनीतत अरतगवत यहे य

भहासॊघरे याज्मका नीतत , कानन
ु , तनमभहरूराई अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका अगधकायका ऩऺभा
फनाउन याज्मराई प्रबार् ऩाने

, त्मस्ता कानुनी प्रार्धानहरूको तनभावणभा याज्मराई सघाउने

,

अगधकायको रागग सङ्खगहठत हुन य आफ्नो अगधकाय सम्फर्द्व य सॊयऺणका रागग काभ गनव अऩाङ्खगता
बएका व्मन्त्ततहरूको ऺभता षर्कास गने , अऩाङ्खगताको सर्ारभा काभ गनव सयोकायर्ाराहरूको ऺभता
षर्कास गने , षर्कासका काभहरूभा अऩाङ्खगताका सर्ारहरूको भूर प्रर्ाहहकयण गयाउने

, सभाजभा

अऩाङ्खगता अगधकायका सर्ारभा जनचेतना जगाउने य अऩाङ्खगता अगधकायका सर्ारभा षर्सबरन
सम्फन्त्रधत सयोकायर्ारा तनकामहरूसॉग सभरर्म , सहकामव य सञ्जार स्थाऩना गने काभ गरययहे को
छ ।
नेऩारभा सयकायी तथा गैय सयकायी दर्
ु ै तहभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय

,

सेर्ा सुषर्धा , सहुसरमत य साभान्त्जक सुयऺाका सर्ारहरूभा गरयने तनणवम प्रकृमाहरूभा यान्त्टिम
अऩाङ्खग भहासॊघको बूसभकाराई भहत्र्ऩूणव भातनरछ । तसथव भहासॊघ सयकायी तथा गैय सयकायी

ऺेिभा अऩाङ्खगता अगधकायका सर्ारभा गरयने तनणवम प्रकृमाहरूभा बूसभका खेल्ने भु्म सयोकायर्ारा
तनकाम हो । हार यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघरे प्रधानभरिी कामावरमको अऩाङ्खगता डेस्कको
सल्राहकाय ससभतत , षर्शेि सशऺा ससभतत , सशऺा षर्बागको छािर्न्त्ृ त्त ससभतत

, यान्त्टिम षर्कास

भञ्च, गैय सयकायी सॊस्था भहासॊघ , कानुन सुधाय आमोग , यान्त्टिम अऩाङ्खग सभरर्म ससभतत , जस्ता
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याज्मका तनणवम प्रकृमाहरूभा बूसभका खेल्ने भु्म तनकाम र्ा ससभततहरूभा अऩाङ्खगता बएका
व्मन्त्ततहरूको तपवफाट प्रतततनगधत्र् गरययहे को छ ।

गैय सयकायी ऺेिभा ऩतन भानर्अगधकाय रगामत अरम षर्सबरन ऺेिभा काभ गने
सञ्जारहरूभा भहासॊघरे आफ्नो प्रतततनगधत्र् य सहबागगताराई सुतनन्त्चचत गरय अऩाङ्खगता अगधकाय
आरदोरनभा अरम सयोकायर्ाराहरूको बूसभका य सॊरग्नताराई फसरमो फनाउने प्रमास गये को छ ।

मस क्रभभा भहासॊघरे गैय सयकायी सॊस्था भहासॊघ य यान्त्टिम भानर्अगधकाय भहासबेरा जस्ता अरम
यान्त्टिम स्तयका गैय सयकायी तनकाम तथा सञ्जारहरूको सदस्मता प्राप्त गये को छ ।
नेऩारको अऩाङ्खगता अगधकाय आरदोरनराई अरतयावन्त्टिम अऩाङ्खगता आरदोरनको एउटा
हहस्सा फनाउन भहासॊघरे आफ्नो अरतयावन्त्टिम बूसभका य उऩन्त्स्थततराई ऩतन फसरमो फनाउने प्रमास

गये को छ । मसै क्रभभा सन १९९८ दे खख यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघ अरतयावन्त्टिम अऩाङ्खग जन ऩरयिद्
(Disabled Peoples' International) सदस्म यहह आएको छ बने मसै सञ्जारको एससमा प्मासेकपक
ऺेि य दक्षऺण एससमा प्मासेकपक ऺेिभा ऩतन आफ्नो बूसभकाराई फसरमो फनाइ सकेको छ । हार
भहासॊघ अरतयावन्त्टिम जन ऩरयिदको एससमा प्मासेकपक ससभतको उऩाध्मऺ य दक्षऺण एससमा

प्मासेकपकको अध्मऺ यहे को छ । मसैगयी UNESCAP को १० र्िवको रागग भानर् अगधकाय प्रर्र्द्वकको
है ससमतभा अरतयावन्त्टिम ऺेिभा बूसभका खेल्ने अर्सय ऩाएको छ ।
१.४ अऩाङ्गता य मससॉग जोडडएका सवारहरूभा याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघको धायणा (Views of
National Federation of Disabled Nepal on Disability and Related Issues)
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघरे अऩाङ्खगताको साभान्त्जक दशवन

(Social Model of Disability) य

अगधकायभख
ु ी गचरतनराई अङ्खगीकाय गये को छ । अऩाङ्खगता एउटा षर्बेद य अर्योधजरम अर्स्था हो
बरने फुझाइ भहासॊघको यहे को छ । अऩाङ्खगता शयीयको अङ्खगको सॊयचना र्ा कामवभा आएको
ससभीतता नबएय मसका आधायभा व्मन्त्ततभागथ गरयने षर्सबरन प्रकायका षर्बेद

, उऩेऺा य सभाज

सॉग अरतयकृमा गदाव आउने अर्योधका कायण सज
ृ ीत अर्स्था हो बरने भारमता यान्त्टिम अऩाङ्खग
भहासॊघको हो । अऩाङ्खगताका सर्ारहरू स्र्ास््म

, सशऺा , योजगायी , तनणवम प्रकृमाभा सभान

सहबागगता, बौततक सॊयचनाहरूको तनभावण , सञ्चाय , प्रषर्गध , गरयर्ी तनर्ायण य साभान्त्जक चेतना
जस्ता षर्िमहरूसॉग प्रत्मऺ रुऩभा जोडडएका हुनारे मो षर्कासको भहत्र्ऩूणव सर्ार हो य षर्कासका
हये क नीतत य कामवक्रभभा अऩाङ्खगताराई भूर प्रर्ाहहकयण गरयनुऩछव बरने स्ऩटट धायणा भहासॊघको
छ । अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूरे शायीरयक अर्स्थाकै कायण अगधकाॊश भानर्अगधकायहरूको
सभान उऩमोगफाट फाट र्न्त्ञ्चत यहनु ऩने

, हहॊसा य दव्ु मवर्हायको साभना गनऩ
ुव ने य अऩाङ्खगताकै

आधायभा गरयने षर्बेदहरूका षर्रुर्द् रमामभा ऩहुॉच ऩाउन नसकेको अर्स्था बएको हुनारे मो
भानर्अगधकायसॉग ऩतन प्रत्मऺ रूऩभा जोडडएको छ । सॊसायका हये क व्मन्त्ततभा केही न केही

सीसभतता य कभजोयीहरू हुरछन ् य त्मसयी नै अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूभा ऩतन षर्द्मभान छन ्
तसथव शायीरयक अर्स्थाराई षर्बेदको आधाय नफनाई मसराई ऩतन भानर् षर्षर्धता सबिको एउटा
प्रभुख हहस्साको रूऩभा स्र्ीकाय गरयनुऩछव । हये क अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूभा अरम व्मन्त्तत
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सयह सम्बार्नाहरू हुरछन ् य ती सम्बार्नाहरूराई अगधकतभ रूऩभा उजागय , प्रिपूहटत य षर्कससत
हुने भौका , अर्सय य र्ातार्यण अरम व्मन्त्तत सयह अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूरे ऩाउनु ऩछव ।
हये क अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत सऺभ छन ् , उनीहरू अरम व्मन्त्तत सयह सकृम हुन सतछन ् य
सभाजराई मोगदान हदन सतछन ् । त्मसैरे अऩाङ्खगता कुनै असऺभता र्ा अमोग्मताको अर्स्था
ऩतन होइन य त्मस्तो कुयाको उऩभा ऩतन होइन बरने स्ऩटट फुझाइ भहासॊघको यहे को छ ।

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका य अरम व्मन्त्ततका भानर् अगधकायहरू सभान हुन तय
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई ती भानर्अगधकायहरूको सभान उऩमोग सतु नन्त्चचत गनव याज्मरे
उनीहरूका षर्शेि आर्चमकता र्ा अगधकायहरूराई सम्फोधन गनऩ
ुव छव । षर्शेि आर्चमकताहरूराई
सम्फोधन गदाव अऩाङ्खगताको गम्बीयताराई भु्म केरर षर्रद ु फनाउनुऩछव । अऩाङ्खगता बएका
व्मन्त्ततहरूको जीर्नभा प्रबार् ऩाने कुनै ऩतन सेर्ा र्ा सुषर्धा

(जस्तै सहामक साभग्री , षर्शेि

उऩकयण, उऩचाय , सहमोगी सेर्ा , ऩुनस्थावऩना सेर्ा , आर्ासीम सेर्ा , साभान्त्जक सुयऺा , आर्चमकता
ऩहहचान, रेखाजोखा, त्माङ्खक सॊङ्खकरन आहद) भा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको तनणवम य छनौट
सर्ोऩयी हुरछ । मसैगयी याज्मका हये क षर्िमसॉग जोडडएका नीतत
, कानुन , कामवक्रभ , मोजना
तनभावण, कामावरर्मन य अनुगभन प्रकृमाहरूभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूरे सङ्खगहठत बएय
प्रतततनगधत्र् गनव, सहबागी हुन, आफ्ना सर्ारहरू उठाउन, तनणवम हदन य नेतत्ृ र् गनव ऩाउनुऩछव ।
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघ नेऩार मही सभाज य सभद
ु ामसबि हये क नेऩारी अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूको आत्भ स्र्ासबभान ऩण
ू व सभार्ेशीकयण चाहरछ । सशन्त्ततकयण

, ऩहुॉच य सहबागीता
सभार्ेशीकयणका भ्
ु म आधायहरू हुन त्मसैरे अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत य सम्फन्त्रधत
सयोकायर्ाराहरूको ऺभता षर्कास य सहबागगताभा असबर्षृ र्द् गदै सभद
ु ाम य याज्मराई अऩाङ्खगता
बएका व्मन्त्ततहरू प्रतत सकायात्भक , न्त्जम्भेर्ाय य सहमोगी फनाउने असबमान नै भहासॊघको भ्
ु म
असबमान हो । अऩाङ्खगताको अगधकायभुखी अर्धायणाराई प्रर्र्द्वन गदै अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूको र्ास्तषर्क आर्चमकता , सहबागगता, तनणवम य छनौटराई भु्म केररबफरद ु फनाइ मस
असबमानभा साथ हदने अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत स्र्मभ द्र्ाया सञ्चासरत सॊस्था तथा व्मन्त्तत

,

असबबार्क, अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको रागग काभ गने सॊस्था तथा व्मन्त्तत , सयकायी तनकाम ,
अरतयावन्त्टिम गैय सयकायी तनकाम , षर्कास तनकामहरू , साभान्त्जक सङ्खघ सॊस्था , भानर्अगधकायर्ादी
सङ्खघ सॊस्थाहरू , सञ्चाय भाध्मभ , ऩेशागत सङ्खघ सङ्खगठन , तनजी ऺेि रगामत सफैको बूसभका
साझेदायी, सहकामव य सह-मािा भहासॊघका रागग स्र्ागत मोग्म य स्र्ीकामव छ ।

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सम्फरधी अरतयावन्त्टिम भहासॊगधभा सतु नन्त्चचत

गरयएका अगधकायहरूको सॊयऺण गने य ती अगधकायहरूराई अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको जीर्नभा
अनब
ु त
ू गयाउनु भहासॊघको प्रभख
ु रऺ हो । तसथव सम्फन्त्रधत सफै सयोकायर्ाराहरूराई आफ्नो
असबमानभा ऐतमफर्द् गरय भहासॊघरे जन ऩैयर्ी

, जन चेतना , ऺभता षर्कास य सञ्जार तथा

सहकामव जस्ता भर
ू यणनीतत रगामत अरम सम्ऩण
ू व यणनीतत य कृमाकराऩहरूराई उतत रऺ
प्रान्त्प्ततपव उरभुख गनेछ ।

,

7

१.५.अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततहरूको अधधकाय प्रवर्द्धनभा याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघको बूमभका य
उऩरष्ट्धध (Role of National Federation of Disabled Nepal on Promoting the Rights of
Persons with Disabilities and Some Achievements)।
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघ नेऩार सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको साझा छाता

सङ्खगठन बएको हुनारे य मसको भु्म उद्देचम नै अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सॊयऺण
य प्रर्र्द्वन हो । याज्मका नीतत तनभावण तहसम्भ अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका अगधकायहरूराई
ऩुमावउनु य उगचत सम्फोधन गनव याज्मराई प्रबार् ऩानव एउटा साझा भञ्चको आर्चमकता भहसुस
गरय मो सॊस्थाको गठन गरयएको हुनारे स्थाऩना कार दे खख हारसम्भको मािाभा भहासङ्खघरे
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सॊयऺण य सम्फर्द्वनका ऺेिभा अग्रणी बूसभका खेल्नुका
साथै याम्रा उऩरन्त्धधहरू ऩतन हाससर गनव सपर बएको छ ।

अऩाङ्खग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९ सारभा फनेको बएताऩतन मसको प्रबार्कायी
कामावरर्मनभा ऩञ्चामत सयकाय उदासीन गथमो य २०४६ सार ऩतछको सयकायरे ऩतन मसको
कामावरर्मनभा त्मतत चासो दे खाएन । मस ऐनको कामावरर्मनका रागग फरनुऩने तनमभार्रीहरू फरन
सकेका गथएनन ् । स्थाऩना ऩचचात ् भहासॊघरे आफ्नो ऩैयर्ी य सभरर्मराई मस ऐनको प्रबार्कायी
कामावरर्मन रगामत अऩाङ्खगताका सर्ारभा अरम आर्चमक नीतत य कानन
ु तनभावण गयाउने

षर्िमभा केन्त्ररत गमो । भहासॊघको तनयरतय ऩैयर्ी य दफाफको परस्र्रूऩ २०५१ सारभा अऩाङ्खग
सॊयऺण तथा कल्माण तनमभार्री , २०५३ सारभा षर्शेि सशऺा नीतत तनभावण बई रागू गरयमो ।

२०५७ सार बरदा ऩहहरा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई कुनै ऩरयचम ऩि हदने व्मर्स्था गथएन ।
अऩाङ्खग सॊयऺण तथा कल्माण तनमभार्री फनेऩतछ भहासॊघरे उतत तनमभार्रीभा व्मर्स्था बए

अनुसाय अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूरे ऩहहचानको अगधकाय प्राप्त गनऩ
ुव छव बरने आर्ाज उठामो य
ऩरयणाभ स्र्रू ऩ २०५७ सार दे खी नेऩार सयकायरे न्त्जल्रा प्रशासन कामावरम भापवत अऩाङ्खगता
ऩरयचमऩि जायी गने व्मर्स्था गमो ।
कानुन नीततहरूभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका रागग केही प्रार्धानहरू बएऩतन उतत

कुयाहरूराई सयकायका कामवक्रभहरू भापवत कामावरर्मन गयाउन र्ा सेर्ा सुषर्धा य अर्सय प्रदान

गयाउने सर्ारभा सयकायराई न्त्जम्भेर्ाय फनाउनु अको ठूरो चन
ु ौती गथमो । तत्कारीन अर्स्थाभा
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको रागग गैय सयकायी ऺेिरे केही न्त्जल्राहरूभा नभुनाको रूऩभा
सभुदामभा आधारयत ऩुनस्थावऩना

(सी.फी.आय.) कामवक्रभहरू सञ्चारन गरय अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूका जीर्नभा सकायात्भक ऩरयर्तवन ल्माउन तनकै सपर बइयहे का गथए । भहासॊघरे
सी.फी.आय. कामवक्रभ सञ्चारन गरययहे का सॊस्थाहरूसॉग सभरेय २०५७ सारभै त्मस्ता कामवक्रभहरूभा
नेऩार सयकायरे स्र्ासभत्र् सरनु ऩछव य मस्ता कामवक्रभहरूको ऩहुॉच हये क न्त्जल्राभा ऩुग्नु ऩछव बतन
आर्ाज उठाएय भहहरा भरिारमराई ऩाइरट प्रोजेतटको रूऩभा बएऩतन कामवक्रभ सुरू गनव दफाफ
हदएको गथमो । मसैको परस्र्रूऩ तत्कारीन अर्स्थाभा भरिारमरे मस कामवक्रभ भागथ स्र्ासभत्र्

सरई २०५७ सारफाट ५ फटा न्त्जल्राराई सी .फी.आय. कामवक्रभ सञ्चारन गनव अनुदान स्र्रूऩ सानो
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यकभ उऩरधध गयाउन सुरु गये को गथमो । हार आएय मो कामवक्रभ नेऩार सयकाय भहहरा
फारफासरका तथा सभाज

कल्माण भरिारमरे ७५ फटै न्त्जल्राभा रागू गरयसकेको छ य हये क

न्त्जल्राको रागग रु १५५००० फािॉक फजेट छुट्माउने गये को छ ।

यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघरे अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको सहबागगता य प्रतततनगधत्र्राई

याज्मको तनणावमक तहभा ऩुमावउन गये को मोगदानराई ऩतन महाॉतनय उल्रेख गनुव जरुयी छ ।
२०६२/६३ सारको जनआरदोरन ऩतछ बएको फनेको सॊषर्धान सबाभा अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूको सहबागगता सुतनचचत गयाउनको रागग भहासङ्खघका तत्कारीन अध्मऺको नेतत्ृ र्भा

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूरे आभयण अरनसन ् फसेका गथए । मस आभयण अरनसन य अऩाङ्खगता
बएका व्मन्त्ततहरूको तनयरतय दर्ार्को ऩरयणाभस्र्रूऩ सॊषर्धान सबाभा दरहरू २ जना अऩाङ्खगता
बएका व्मन्त्ततहरूराई भनोनमन गनव फाध्म बएका गथए ।
२०५८ सार बरदा ऩहहरा गरयएका जनगणनाहरूभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको त्माङ्खक
सङ्खकरन गने प्रचरन नेऩारभा गथएन । भहासङ्खघको २०५८ सारको जनगणनाभा अऩाङ्खगता बएका
व्मन्त्ततहरूको अरग्गै त्माङ्खक सरइनु ऩछव बतन सयकायराई तनकै ठूरो साभूहहक दफाफ हदनु ऩये को
गथमो य उतत दफाफको नेतत्ृ र् भहासङ्खघरे सरएको गथमो । अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई

जनगणनाभा सभार्ेश गनव सयकायरे तनकै आनाकानी गये को य सकायात्भक नबएको हुनारे मसभा
भहासॊघरे तनकै सङ्खघिव गनऩ
ुव ये को गथमो । तय दफाफको परस्र्रूऩ अन्त्रतभ सभमभा बएऩतन सयकाय
जनगणनाभा अऩाङ्खगताको रागग एउटा भहर थप्न सहभत बएको गथमो य ऩहहरो ऩटक नेऩारभा
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई जनगणनाभा सभार्ेश गरयएको गथमो । मस गणनाफाट आएको
ऩरयणाभभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततको सॊ्मा त्मतत षर्चर्ास गनव सककने बएको नबएता ऩतन
जनगणनाभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततराई सभेट्नु आपैभा तनकै सकायात्भक कदभ गथमो ।

मसैगयी २०६८ सारको जनगणनाभा ऩतन अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको गणनाराई सभेट्न य अझ
र्ास्तषर्क य सहह त्माङ्खक ल्माउनको रागग भहासॊघरे प्रचनार्री तनभावण दे खी सरएय गणकहरूराई
तासरभ य गणकको रूऩभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत य सुऩरयर्ेऺणभा न्त्जल्राभा कामवयत भहासॊघका
सदस्म सॊस्थाहरूराई ऩरयचारन गने सम्भका काभहरूभा तनकै प्रबार्कायी बूसभका खेरेको छ ।
अऩाङ्खग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९ रे गये को अऩाङ्खगताको ऩरयबािा य र्गॉकयण

सभम साऩेऺ य र्ैऻातनक गथएन । मसभा प्रमोग गरयएका कततऩम शधदार्रीहरू अऩाङ्खगता बएका
व्मन्त्ततहरूराई अऩभान गने य उनीहरूको आत्भ सम्भानभा ठे स ऩुमावउने प्रकायका गथए । भहासॊघरे
ऐनराई नै सॊशोधन गनवको रागग सयकायराई ऩटक ऩटक दफाफ हदएको गथमो तय ऐनभा सॊशोधन
गनव सयकाय अऩेऺाकृत रूऩभा सकायात्भक नदे खखएऩतछ कभसेकभ अऩाङ्खगताको ऩरयबािा य
र्गॉकयणराई भाि बएऩतन ऩरयभाजवन गरय याजऩिभा प्रकासशत गनव दफाफ हदइमो । मसको

परस्र्रूऩ २०६३ सारभा नेऩार सयकायरे भहासॊघ रगामत अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूद्र्ाया
सञ्चासरत सॊस्थाहरू य सम्फन्त्रधत षर्सबरन सयोकायर्ाराहरू सभेतको सॊरग्नताभा अऩाङ्खगताको
ऩरयबािा य र्गॉकयणराई ऩरयभाजवन गरय य याजऩिभा प्रकाशन गमो । नमाॉ ऩरयबािा य र्गॉकयण

9

अनुसाय अऩाङ्खगताराई अगधकायभुखी अर्धायणा अनुसाय ऩरयबाषित गरयमो य प्रकृततको आधायभा ७
प्रकायभा य गम्बीयताको आधायभा ४ प्रकायभा र्गॉकयण ऩतन गरयमो ।

अऩाङ्खगताको गम्बीयता अनुसाय व्मन्त्ततरे ऩाउने सेर्ा सुषर्धाहरू पयक हुने य ऩूणव अशतत य
अतत अशतत व्मन्त्ततराई षर्शेि सॊयऺण य अग्रागधकाय हदनुऩने षर्चर्व्माऩी भारमता य अभ्मासहरू
चसरयहे का गथए । तय नेऩारभा सफै अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई एउटै ऩरयचमऩि हदई सफैराई

एकै प्रकायका सेर्ा सुषर्धा य सॊयऺणका कामवक्रभहरूरे सम्फोधन गनुव फैऻातनक य व्मर्हारयक दृन्त्टटरे
ऩतन असन्त्जरो गथमो । त्मसैरे मस अप्ठे योराई गचनवको रागग सफैराई एउटै ऩरयचमऩि हदनुको सट्टा
गम्बीयताको आधायभा ऩरयचमऩि उऩरधध गयाउने य सोही ऩरयचमऩिको आधायभा सेर्ा सुषर्धाभा
प्राथसभकता य अग्रागधकाय प्रदान गनऩ
ुव ने षर्िमभा २०६३ सार दे खख भहासॊघरे आफ्नो नेतत्ृ र्भा

सयकाय, सदस्म सॊस्था , अऩाङ्खगता अगधकायभा काभ गने अरम सयोकायर्ाराहरू सॉग फहस , ऩैयर्ी य
छरपरहरूको सुरुर्ात गमो । मसको परस्र्रूऩ २०६४ सारदे खख नेऩार सयकायरे गम्बीयताको
आधायभा षर्तयण गनऩ
ुव ने गरय गम्बीयताको व्मा्मा

सहहत अरग अरग यङ्खगभा

चाय प्रकायका

ऩरयचमऩिहरू भहहरा षर्कास कामावरमभापवत षर्तयण गने प्रार्धान सुरु गमो । मस षर्तयण

प्रकृमाराई प्रबार्कायी फनाउन य तनमभन गनवका रागग २०६५ सारभा छुट्टै अऩाङ्खगता ऩरयचमऩि
षर्तयण तनदे सशका ऩतन जायी गरयमो ।

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूरे ऩरयचम ऩि न्त्जल्रा प्रशासन कामावरमफाट प्राप्त गने
बएताऩतन न्त्जल्राभा अऩाङ्खगताको सर्ार हे ने तनकामको रूऩभा भहहरा षर्कास कामावरमराई

तोककएको गथमो । न्त्जल्रा प्रशासन कामावरमफाट अऩाङ्खगता ऩरयचमऩि सरने कामवभा अऩाङ्खगता

बएका व्मन्त्ततहरूरे बोग्नु ऩये का षर्सबरन ऩहहचानका जहटरताहरू य प्रभख
ु न्त्जल्रा अगधकायीको
व्मर्स्तताको कायण धेयै सभम कुनुव ऩने र्ा धेयै ऩटक धाउनु ऩने फाध्मताराई भध्म नजय गरय
उतत ऩरयचमऩि भहहरा षर्कास कामावरमफाटै हदराउनको रागग भहासॊघरे सयकाय रगामत

सयोकायर्ारसॉग आर्चमक फहस , छरपर य अरतयकृमाहरू अगाडड फढामो । अरतत् २०६५ सार
दे खख सयकायरे ऩरयचमऩि भहहरा षर्कास कामावरम

(हार भहहरा तथा फारफासरका कामावरम ) फाट

जायी हुने व्मर्स्था गरयमो ।
भहासॊघरे स्थाऩनाकारदे खी नै नेऩार सयकायरे अऩाङ्खगता षर्िमभा छुट्टै य र्ह
ृ त नीतत तथा
कामव मोजना फनाइ रागू गनऩ
ुव छव बरने षर्िमभा आफ्ना अडानहरू या्दै आएको गथमो । अझ मस
षर्िमराई सन १९९४ भा सॊमुतत याटिसङ्खघरे ऩारयत गये को अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको रागग
अर्सय सभातनकयण सम्फरधी प्राभाखणक

तनमभ य २००२ भा एसशमा

प्रशारत ऺेिका रागग

अऩाङ्खगता अगधकायभा काभ गने कामवमोजना षर्र्ाको सभरेतनमभ फ्रेभर्कव अप एतसनरे सभेत मस
षर्िमराई उठाएऩतछ भहासॊघराई आफ्नो ऩैयर्ीभा उजाव थऩेको गथमो । अरतत् नेऩार सयकाय
अऩाङ्खगता षर्िमभा दीघवकारीन नीतत तथा कामव मोजना फनाउन सहभत बई २०५९ सारफाट काभ
सुरु बमो । तय षर्सबरन कायणरे हढराइ हुॉदा मो नीतत तनभावणको काभ २०६३ सभाप्त बई सोहह
फिव नेऩार सयकायफाट रागू बमो ।

10

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई अरम सयह सभान आधायभा उनीहरूका अगधकायहरू
हदराउन य आर्चमक सेर्ा सुषर्धाहरूभा प्रत्मऺ ऩहुॉच स्थाषऩत गयाउनको रागग नेऩार सयकायका

सफै तनकामहरू सॊरग्न हुनुऩछव य एक आऩसभा सभरर्म हुनुऩछव बरने भारमता या्छ । षर्काससॉग
प्रत्मऺ रूऩभा जोडडएको षर्िम बएको य स्थानीम स्र्ामत्त शासन ऐनभा ऩतन केही तनन्त्चचत
षर्िमहरूभा स्थानीम तनकामहरू अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरू प्रतत न्त्जम्भेर्ाय हुनुऩने कुया उल्रेख
गरयएको हुनारे सोही षर्िमराई आधाय फनाइ स्थानीम षर्कास भरिारमरे आफ्ना स्थानीम तनकाम
भापवत अऩाङ्खगता ऺेिको रागग फजेट बफतनमोजन गनऩ
ुव छव बरने षर्िमहरूभा भरिारम य मसका
स्थानीम तनकामहरूसॉग भहासॊघरे र्हस य अरतयकृमाहरू सुरू गमो । मसको

ऩरयणाभस्र्रूऩ २०६२

सार र्ैशाख १ भा स्थानीम षर्कास भरिारमरे आफ्ना स्थानीम तनकामहरूराई एउटा तनदे शनात्भक
ऩरयऩि जायी गमो जस अनुसाय हये क न्त्जल्रा षर्कास ससभतत य नगयऩासरकाहरूरे भरिारमफाट
प्राप्त ऩॉूजीगत अनुदान य आरतरयक आमको १ दे खी ५ प्रततशत यकभ अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूको रागग छुट्माउनुऩने तनदे शन गथमो । ऩतछ मसैको तनयरतयता स्र्रूऩ क्रभश् गाषर्स
जी.षर्.स. नगयऩासरका अनुदान सञ्चारन कामवषर्गधहरूभा ऩतन भरिारमरे अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूराई स्थानीम स्तयभा फजेट छुट्माउनु ऩने प्रार्धानहरूराई सभार्ेश गमो । हार षर्सबरन
न्त्जल्राभा सदस्म सॊस्थाहरूरे मो अर्सयको सदऩ
ु मोग गरय अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका ऩऺभा
षर्सबरन काभहरू गरययहे का छन ् ।

अऩाङ्खग सॊयऺण तथा कल्माण ऐनभा उल्रेख बएका प्रार्धानहरूराई कामावरर्मन गयाउने

ससरससराभा भहासॊघरे गये को ऩैयर्ी , रषर्ङ तथा सयोकायर्ाराहरू सॉगको र्हस तथा अरतयकृमाको
परस्र्रूऩ आरतरयक हर्ाई मािाभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई बाडाभा ऩचास प्रततशत छुट य

सयकायी अस्ऩतारभा तन:शल्
ु क साभारम चेक जाॉचका प्रार्धानहरूको कामावरर्मन सरतोिजनक यहे का
छन ् बने सार्वजतनक सर्ायी साधनभा हदनुऩने छुटको कामावरर्मनभा आॊसशक सपरता प्राप्त बएको
छ ।

मसैगयी नीततगत ऺेिभा हाससर गये को अको ठूरो य तनकै भहत्र्ऩूणव सपरता अऩाङ्खगता

बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सम्फरधी भहासॊगध २००६ भा हस्ताऺय य अनुभोदन हो । सॊमुतत

याटिसङ्खघभा भहासॊगध भस्मौदाकै प्रकृमाभा यहे को फेरा दे खी नै मसको फाये भा भहासॊघरे षर्सबरन
सयोकायर्ारा तनकामहरूराई अनौऩचारयक र्ा औऩचारयक रूऩभा साभारम जानकायीहरू य

असबभुखीकयण गयाउने काभहरू गदै आएको हो । ऩतछ याटिसङ्खघरे भहासॊगध ऩारयत गरयसकेऩतछ
बने मस षर्िमको ऩैयर्ीराई मोजनाफर्द् रूऩभा अगाडी फढाइमो । नेऩार १२ र्िे सशस्ि द्र्रद्र्

ऩचचात ् शान्त्रत प्रकृमाभा प्रर्ेश गरययहे को य याज्म ऩुनसंयचनाको प्रकृमाभा दे खाऩये को जटीर य तयर
याजनैततक अर्स्थाको कायणरे ऩतन भहासॊघरे नेऩारराई भहासॊगधको ऩऺ याटि फनाउन तनकै

सॊघिवहरू गनऩ
ुव मो । मस क्रभभा एकाततय भहासॊगधभा हस्ताऺय गयाउन सयकायसॉग ऩैयर्ी तथा रषर्ङ
गरयमो बने अकोततय सयोकायर्ारा तनकामहरूराई भहासॊगधको फाये भा सचेत तुल्माउन य जानकायी
हदन सचेततकयण असबमान थासरमो । मसै अर्गधभा भहासॊगधको नेऩारी अनुर्ाद गने य प्रकाशन
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गरय प्रचाय गने काभहरू ऩतन बए । तनयरतय जायी दर्ार् य सॊघिवका कामवक्रभहरूको परस्र्रूऩ सन
२००९ डडसेम्फय २७ भा फसेको व्मर्स्थाषऩका सॊसदरे भहासॊगधको सर्व सम्भतफाट अनुभोदन गमो ।
आफ्नो १९ र्िे दौयानभा भहासॊघरे आफ्नो साङ्खगठतनक षर्स्ताय

, सयोकायर्ाराहरूसॉगको

सम्फरध, सयकायसॉगको सम्फरध , दे श प्रततको न्त्जम्भेर्ायी य अरतयावन्त्टिम छषर्राई ऩतन तनकै भागथ
ऩुमावइसकेको छ । सभग्र दे शरे ऩरयर्तवन चाहे को र्ेराभा ऩरयर्तवनका हये क आरदोरनहरूभा ऩूणव
सहबागगता जनाएय आफ्नो दे श य दे श र्ासी प्रततको न्त्जम्भेर्ायीराई दसावएको छ बने

भानर्अगधकायसॉग जोडडएका हये क आरदोरनहरूभा आफ्नो ऐतमर्र्द्ता य सहबागगता जनाएय
भानर्अगधकाय प्रततको आफ्नो प्रततफर्द्ताराई प्रटट ऩारयसकेको छ । याज्मरे यातो ककताफ भापवत
अऩाङ्खगता अगधकायभा काभ गनवको रागग भहासॊघराई तनयरतय फजेट उऩरधध गयाउनु

, अऩाङ्खगता

बएका व्मन्त्ततहरूका षर्िमभा हुने कुनै ऩतन तनणवमहरूभा भहासॊघको धायणा षर्चाय य सहबागगताराई
प्रभुख स्थान हदइनु भहासॊघका रागग तनकै याम्रा साङ्खगठतनक उऩरन्त्धधहरू हुन । अऩाङ्खगता बएका
व्मन्त्ततहरूराई भहासॊघको छाताभुतन सङ्खगहठत बएय आफ्नो अगधकायको रागग रड्न उत्प्रेरयत गदै
हार ३०० बरदा फढी सदस्म सॊस्थाहरू भापवत दे शका ७४ न्त्जल्राभा आफ्नो प्रत्मऺ उऩन्त्स्थतत

दे खाइसकेको छ । मसै गरय ऺेिीम सभरर्मराई फसरमो फनाउॉ दै ऩाॉचै षर्कास ऺेिभा आफ्ना ऺेिीम
कामावरमहरू सञ्चारन गरययहे को छ । सयकायका षर्सबरन तनणवम प्रकृमाहरूभा आफ्नो प्रतततनगधत्र्
य षर्चर्ासराई क्रभश् सतु नन्त्चचत गयाउॉ दै आफ्नो अरतयावन्त्टिम बसू भकाराई सभेत फसरमो फनाउॉ दै
रगेको छ । तय मी भहत्र्ऩण
ू व उऩरन्त्धधहरू भहासॊघको एतरो प्रमासरे भाि सम्बर् बएका बने
होइनन ् । भहासॊघरे सहज कताव र्ा अग्रणीको बसू भका खेरेको बएताऩतन मसका ऩछाडी धेयै
सयोकायर्ाराहरूको साथ, सहमोग, सहकामव ,

सभरर्म , साझेदायी, ऐतमफर्द्ता भ्
ु म कायण हो । मी

उऩरन्त्धधहरू हाससर गनवका रागग सम्ऩण
ू व सदस्म सॊस्थाहरू , अऩाङ्खगता अगधकायभा काभ गने अरम
सफै सयोकायर्ाराहरू , भहासॊघ सॉग षर्सबरन सभमभा भहत्र्ऩूणव आगथवक तथा प्राषर्गधक साझेदायी

गने अरतयावन्त्टिम गैय सयकायी सॊस्थाहरू य नेऩार सयकाय सफैको बूसभका मी तभाभ उऩरन्त्धधहरूसॉग
प्रत्मऺ र्ा ऩयोऺ रूऩभा जोडडएको छ । तम उऩरन्त्धधहरूराई सॊस्थागत गनव य गाउॉ गाउॉ भा यहे का
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको जीर्नभा चरयताथव गनव बने भहासङ्खघरे अझै धेयै काभ गनव य
चन
ु ौततहरू ऩाय गनव फाॉकक नै छ य अर्को मािा तनन्त्चचत रूऩभा त्मस तपव उरभुख हुनेछ । तसथव मो
आगाभी मािाभा ऩतन उल्रेखखत सम्ऩूणव सयोकायर्ारा तनकामहरूको अझ फसरमो साथ , सहकामव य
साझेदायीको अऩेऺा गरयएको छ ।

र्तवभान अर्स्थाभा भहासॊघरे आफ्ना यणनीततहरूराई अऩाङ्खगता अगधकाय सम्फरधी
भहासॊगधको प्रबार्कायी कामावरर्मन तपव उरभुख गये को छ । मसका रागग भहासॊगध अनुकूर हुने
गरय याज्मका कानुन , नीतत , तनमभ य मोजनाहरू तनभावण गनव याज्मराई प्रबार् ऩाने य सदस्म

सॊस्थाहरूराई भहासॊगधको कामावरर्मनको रागग याज्मराई सघाउन सतने तुल्माउने कामवभा अगाडी
फढे को छ ।
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१.६. याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघका कृमाकराऩहरू (Activities of National Federation of Disabled
Nepal)
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघ नेऩाररे अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सॊयऺण य प्रर्र्द्वनका
रागग दे हामफभोन्त्जभका कृमाकराऩहरू गदै आएको छ ।

क. अऩाङ्खगताको अगधकाय भख
ु ी अर्धायणाराई प्रर्र्द्वन गनव सयोकायर्ारा

, अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्तत, सभद
ु ामका अरम व्मन्त्ततहरूराई अऩाङ्खगताका षर्षर्ध सर्ार य षर्िमहरूभा
असबभख
ु ीकयण ।

ख. अऩाङ्खगता य अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका अगधकायका सम्फरधी षर्सबरन षर्िमहरूभा
साभान्त्जक सञ्चायका कृमाकराऩहरू

(जस्तै प्रकाशनहरू, शान्त्रतऩूणव प्रदशवन , ये डडमो कामवक्रभ,

सडक नाटक, टे सरसबजन कामवक्रभ, प्रततमोगगतात्भक कामवक्रभहरू आहद)

ग. अऩाङ्खगता अगधकायभा काभ गनव अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत य उनीहरूद्र्ाया सञ्चासरत
सॊस्थाहरूको ऺभता षर्कासको रागग आर्चमक तासरभ, कामवशारा य सेसभनाय
घ. अऩाङ्खगताको सर्ारसॉग जोडडएका स्थानीम सयकायी तथा गैय सयकायी सयोकायर्ारा
तनकामहरूको ऺभता षर्कासको रागग आर्चमक तासरभ, कामवशारा य सेसभनाय ।
ङ. अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको नेतत्ृ र् षर्कासका रागग अरम ऺभता षर्कासका अर्सयहरूभा
सहबागीता गयाउने ।

च. नीतत तनमभ य कानुनहरूराई अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका ऩऺभा तनभावण गनव रगाउन
सयकायसॉग आर्चमक फहस, छरपर, अरतयकृमा, फैठक य दर्ाफभुरक कामवक्रभहरू ।

छ. अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका सर्ारहरूभा सयकायराई आर्चमक साभूहहक दफाफ हदन य

प्रबार् ऩानवको रागग अरम सयोकायर्ाराहरू सॉ ग फहस , छरपर , अरतयकृमा , फैठक, सॊमुतत
दर्ाफभुरक कामवक्रभहरू ।

ज. फनेका नीतत तनमभ य कानुनहरूको प्रबार्कायी कामावरर्मन गयाउनको रागग याज्मराई
आर्चमक दफाफ हदन फहस, अरतयकृमा, फैठक, शान्त्रतऩूणव प्रदशवन, धनाव, आहद ।

झ. अऩाङ्खगताका सर्ारहरूभा सयकाय यरामत अरम सयोकायर्ारा तनकामहरूराई प्रततर्र्द् य
न्त्जम्भेर्ाय फनाउन सञ्चाय भाध्मभहरू भापवत सचेतना, फहस, छरपर य अरतयकृमाहरू ।

ञ. अऩाङ्खगता अगधकायको

सर्ारभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत य उनीहरूको सॊस्था र्ा

उनीहरूका रागग काभ गने सॊस्था र्ा तनकामहरूको सभेत सॊरग्नता असबर्षृ र्द् गनवको रागग
सम्फरध षर्कास, तनयरतय सञ्चाय, सहकामव, बेटघाट य छरपरहरू ।

ट. अऩाङ्खगताको सर्ारभा षर्सबरन अध्ममन तथा अनस
ु रधानहरू गने गयाउने ।
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खण्ड दई
ु : भहासॊघका हकवारा य रक्षऺत सभह
ू

Part 2 : Rights Holders and Target Groups of NFDN
२.१ याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघ नेऩारका हकवारा य राबाष्ट्न्वत सभह
ु रूको ववश्रेर्षण
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघरे कामावरर्मन गने मोजना य षर्सबरन कामवक्रभहरूरे पाइदा ऩुमावउने
सभूहराई भु्म रूऩभा दईु बागभा षर्बाजन गये य षर्चरेिण गरयएको छ ।
क. भुख्म हकवाराहरू
हकर्ाराहरू बरनारे भहासॊघरे सञ्चारन गये का कृमाकराऩ, कामावरर्मन गये का मोजना य भहासॊघको
प्रमासफाट हाससर उऩरन्त्धधहरूरे प्रत्मऺ रूऩभा पाइदा ऩुमावउने सभूह फुखझरछ । अथावत ् जसको
सर्ारराई भहासॊघरे नेतत्ृ र् गरययहे को छ र्ा जसको जीर्नभा सकायात्भक ऩरयर्तवन ल्माउनको
रागग काभ गरययहे को छ त्मो सभूह भु्म हकर्ारा हो । हकर्ारा स्र्त् राबान्त्रर्त सभूहभा ऩतन
ऩदव छ । मस दृन्त्टटकोणफाट हे दाव भहासॊघका भ्
ु म हकर्ाराहरू तनम्न अनस
ु ाय छन ् ।
क. सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका मुर्ाहरू ।
ख. सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका फारफासरकाहरू ।
ग. सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका भहहराहरू ।
घ. सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका ज्मेटठ नागरयकहरू ।
ङ. अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरू द्र्ाया सञ्चासरत सॊस्थाहरू
च. फौषर्द्क अऩाङ्खगता, भानससक अस्र्स्थता , ऩूणव अशतत अऩाङ्खगता , श्रर्ण-दृन्त्टट षर्हीन व्मन्त्तत
र्ा गम्बीय फहु
ख. राबाष्ट्न्वत वा रक्षऺत सभह
ू हरू
राबान्त्रर्त र्ा रक्षऺत सभूह बरनारे त्मस्ता सफै सभूह र्ा सयोकायर्ारा तनकामहरू हुन जसको
बूसभका भहासॊघका भु्म हकर्ाराहरूको भानर् अगधकाय प्रर्र्द्वन

, सेर्ा सुषर्धा य अर्सयहरूभा

सभान ऩहुॉच , स्र्ासबभान ऩूणव तथा गुणस्तयीम जीर्नको सु -तनन्त्चचतताको रागग भहत्र्ऩूणव बूसभका
हुने गछव य जसराई भहासॊघरे आफ्ना कामवक्रभहरू भापवत राबान्त्रर्त र्ा सशन्त्ततकयण गरय र्ा
प्रबाषर्त तुल्माई सो बूसभका तनर्ावह गनव उत्प्रेरयत गछव । मस दृन्त्टटकोणरे भहासॊघका राबान्त्रर्त र्ा
रक्षऺत सभुहहरू तनम्न अनुसाय छन ् ।
भुख्म रक्षऺत वा राबाष्ट्न्वत सभूहहरू
क. अऩाङ्खगता ऺेिका षर्ऻ, ऩेशा कभॉ, अगधकाय कभॉ य स्रोत व्मन्त्ततहरू
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ख. ऩुनस्थावऩना कामवकताव
ग. भानर्अगधकाय कभॉ य षर्ऻहरू
घ. सञ्चाय कभॉ य सभडडमा हाउसका सञ्चारकहरू
ङ. नागरयक सभाजका प्रतततनगधहरू
च. भरिी, याजनैततक दरका केररीम नेता तथा कामवकतावहरू
छ. नीतत तनभावता र्ा सबासदहरू
ज. भरिारमहरूभा अऩाङ्खगता सर्ार हे ने कभवचायी
झ. सॊर्ैधातनक आमोगका कभवचायी तथा प्रतततनगधहरू
ञ. मोजना आमोगका कभवचायी तथा प्रतततनगधहरू
ट. सञ्चाय कभॉहरू य सभडडमा सञ्चारकहरू
ठ. स्थानीम सयकायी तनकामका कभवचायी तथा प्रतततनगधहरू
ड. अरतयान्त्टिम गैय सयकायी तनकामका कभवचायी तथा प्रतततनगधहरू
अन्म राबाष्ट्न्वत तथा रक्षऺत सभह
ू
क. स्थानीम सञ्चाय भाध्मभहरू य सञ्चाय भाध्मभका सञ्चारकहरू
ख. स्थानीम गैय सयकायी तनकामका कभवचायी तथा प्रतततनगधहरू
ग. स्थानीम सभाज सेर्ी, याजनैततक दरका प्रतततनगध
घ. साभुदातमक कामवकतावहरू
ङ. स्थानीम अनौऩचारयक सभह
ू जस्तै स्र्ार्रम्फी सभह
ू , आभा सभह
ू , ककशोय ककशोयी सभह
ू ,
मुर्ा सभूह, फार तरफ आहद ।
च. उद्मभी, व्माऩायी, व्मर्सामी रगामत कऩोये ट हाउसभा काभ गने कभवचायीहरू आहद ।
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खण्ड तीन : भहासॊघका ऩाॉच फर्षे यणनीततहरु

Part 3 : Five Years Strategies of NFDN
३.१ दीघधकारीन ऩरयकल्ऩना (Vision)
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघ नेऩार त्मस्तो याज्म र्ा सभाजको ऩरयकल्ऩना गछव जहाॉ सफै प्रकायका
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरू आफ्ना सफै भानर्अगधकायहरूको ऩूणव य सभान उऩमोगका साथ
सभार्ेशी र्ातार्यणभा गुणस्तयीम , स्र्ासबभान ऩूण,व उत्ऩादनशीर य अर्योध भुतत जीर्न फाॉचक
े ा
हुनेछन ् ।
३.२ दीघधकारीन धेम (Mission)
 अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको भानर्अगधकाय सॊयऺण , सॊर्र्द्वन , सेर्ा सुषर्धाहरूभा ऩहुॉच य
सभार्ेशीकयणका रागग भहासॊघ य मसका सदस्म सॊस्थाहरूको प्रबार्कायी नेतत्ृ र् ।
 अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सम्फरधी अरतयावन्त्टिम भहासॊगध २००६ को सॊयऺण ,
सम्भान य ऩूणव तथा प्रबार्कायी कामावरर्मन ।
 अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका जीर्नभा प्रबार् ऩाने कुनै ऩतन नीतत

, कानुन र्ा तनणवम

तनभावण प्रकृमाहरूभा उनीहरू स्र्मभको सकृम य अथवऩूणव सहबागीता ।
३.३ दीघधकारीन रऺ (Goals)
दे हामफभोन्त्जभका अर्स्थाहरूको प्राप्ती भहासॊघको दीघवकासरन रऺ हुनेछ ।
क. भहासॊघको सॊस्थागत हदगोऩना य सदस्म सॊस्थाहरूको दीगोऩना सुतनन्त्चचत बएको अर्स्था ।
ख. अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका सफै भानर् अगधकाय य आर्चमकताहरूराई सम्फोधन गने
ऩमावप्त सॊर्ैधातनक व्मर्स्था, नीतत य कानन
ु हरू बएको अर्स्था ।
ग. अऩाङ्खगता सम्फरधी सफै सॊर्ैधातनक व्मर्स्था , नीतत य कानन
ु हरूको प्रबार्कायी कामावरर्मन
गने उऩमुतत दे श व्माऩी सॊयचना , सॊमरि य ऩमावप्त स्रोत (भानर्, प्रषर्गध, ऻान, सीऩ, अथव य
सूचना) उऩरधध बएको य ऩरयचारन बएको अर्स्था ।
घ. नीतत तनभावण य तनणवम तनभावण सॉग सम्फन्त्रधत स्थानीम स्तय दे खख केरर सम्भका याज्मका
सॊयचनाहरूभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अथव ऩण
ू व सहबागगता बएको अर्स्था ।
ङ. स्र्ास््म, सशऺा , योजगाय /जीर्नमाऩन, सशन्त्ततकयण , साभान्त्जक सहबागगता , बौततक ऩहुॉच ,
सहामक साभग्री तथा सहमोगी , ऩुनस्थावऩना सेर्ा , उऩमुतत अनुकूरता रगामत अऩाङ्खगता
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बएका व्मन्त्ततका षर्शेि आर्चमकताहरूसॉग जोडडएका सम्ऩूणव सेर्ा

, सुषर्धा य अर्सयहरू

उनीहरूरे अगधकायका आधायभा सहजै प्राप्त गने अर्स्था ।
च. सयकाय तथा याज्मका सफै सयोकायर्ारा तनकामहरू अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका सर्ार

,

आर्चमकता य अगधकाय प्रतत सॊर्ेदनशीर य सहमोगी बएको अर्स्था ।
छ. सभुदामभा अऩाङ्खगताको अगधकाय भुखी अर्धायणा सॊस्थागत बएको अर्स्था ।
३.४ मसर्द्ान्त, भूल्म य भान्मताहरू (Principles, Values and Norms)
यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघका ससर्द्ारत, भल्
ू म य भारमताहरू दे हामफभोन्त्जभ हुनेछन ् ।

सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्तत

: भहासॊघरे सफै प्रकायका अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका

सर्ारभा काभ गने ।

सभावेिीकयण : याज्म सॊयचना य सभुदाम स्तयभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको सभार्ेशीकयण ।
रैङ्धगक सभानता य सभावेिीकयण : अऩाङ्खगता बएका भहहरा य ऩरु
ु िको फीचभा सभान व्मर्हाय य
ऩरु
ु ि सयह सभान अगधकाय प्राप्तीको रागग अऩाङ्खगता बएका भहहराहरूको शसन्त्ततकयण य
सभार्ेशीकयण

अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततहरूको नेतत्ृ व य तनणधम

: अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका सर्ारसॉग

सम्फन्त्रधत षर्िमहरूभा स्र्मभ ् अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततरे नेतत्ृ र् य तनणवम सरन ऩाउने ।

सहकामध य सभन्वम

: सॊस्थागत उद्देचम य रऺ प्रान्त्प्तका रागग अऩाङ्खगता ऺेिभा कामवयत सफै

सयोकायर्ारा य अरम सयोकायर्ारासॉग सभरर्म य सहकामव स्थाषऩत गने ।
३.५ यणनीतत ऩत्रको फह
ृ त ् याष्ट्रिम उद्देश्म (Overall Development Objectives of Strategy
Paper)


नेऩारको हये क षर्कास प्रकृमाहरू अऩाङ्खगताका सर्ारहरू य तनणवम प्रकृमाहरूभा अऩाङ्खगता
बएका व्मन्त्ततहरूको भर
ु प्रर्ाहहकयण गयाइ याज्मको सभार्ेशी षर्कासको र्ह
ृ त उद्देचम
ऩरयऩूततवभा मोग्दान ऩुमावउनु ।

३.६ ऩाॉच वर्षधको राधग प्राथमभकताभा याखखएका सवारहरू (Priorities for coming five years)
आगाभी ऩाॉच र्िवका रागग यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघरे तनधावयण गये का प्राथसभकताका ऺेिहरू
दे हामफभोन्त्जभ यहे का छन ् ।
क. भहासॊघको सॊस्थागत हदगोऩना , ऺभता षर्कास य शुसासन (सदस्म सॊस्था , न्त्जल्रा सॊयचना ,
ऺेिीम सॊयचना, केररीम सॊयचना )
ख. कानुन तथा नीतत (नमाॉ तनभावण, ऩरयभाजवन, सुधाय, ऩुनरेखन, खाये जी)
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ग. सयोकायर्ारासॉग सम्फरध य साझेदायी षर्कास । (आगथवक तथा प्राषर्गधक)
घ. अऩाङ्खगता सभार्ेशीकयण

(षर्कासका कामवक्रभ , नीतत तथा कानुनहरू

, तनणवम तनभावण ,

कामावरर्नम य अनग
ु भन)
ङ. सेर्ा सुषर्धाभा ऩहुॉच (कानुनहरूको कामावरर्मन, उऩमुतत सॊमरि तनभावण , कामवक्रभ य फजेट ,
भानर्

स्रोत षर्कास य अनुगभन)

च. अऩाङ्खगताको आधायभा गरयने षर्बेद

३.७ ऩाॉच वर्षधमबत्र हामसरे गरयने ववमिरट उद्देश्महरू (Specific Objectives for coming five years)
मस यणनीतत ऩिको कामावरर्मनफाट आगाभी ऩाॉच र्िवभा दे हामफभोन्त्जभ उद्देचम ऩरयऩूततव गरयनेछ ।
१ शुसासन य सॊस्थागत ऺभताराई सुदृढ ऩारय यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघराई क्रभश् स्थातमत्र् य
हदगोऩनातपव उरभुख गयाउॉ दै सदस्म सॊस्था

, ऺेिीम सॊयचना य न्त्जल्रा सॊयचनाहरूराई

स्थानीम स्तयभा अऩाङ्खगताका हये क सर्ारभा ऩैयर्ी गनव

, नेतत्ृ र् हदन , तनणवम हदन य

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका अगधकायहरूको ऩरयऩतू तवराई सहजीकयण गनव सऺभ तल्
ु माउने
।
२ अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सम्फरधी अरतयावन्त्टिम भहासॊगधभा उल्रेखखत
भानर्अगधकायहरूराई याज्मको सॊषर्धान , कानुन य नीततहरूभा सॊयक्षऺत

, सम्भातनत य

कामावरर्मन गयाउने ।
३ षर्सबरन सयोकायर्ारा तनकामहरूसॉग यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघको सम्फरधराई फढी बरदा
फढी सूभधयु य तनकट फनाइ अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततका अगधकायहरूको सम्भान , सॊयऺण ,
ऩरयऩूततव रगामत मस ऺेिभा गनऩ
ुव ने अध्ममन तथा अनुसरधानका रागग उनीहरूको
सॊरग्नता य सहकामवभा र्षृ र्द् गयाउनु ।
४ षर्कासका हये क कामवक्रभ

(जस्तै स्र्ास््म , सशऺा , योजगाय , शसन्त्ततकयण , ऩन
ु स्थावऩना ,

ऩूर्ावधाय षर्कास , प्रषर्गध , उत्ऩादन , साभान्त्जक षर्कास , सूचना तथा सञ्चाय

) रगामत

साभान्त्जक सुयऺा य शान्त्रत प्रकृमाभा अऩाङ्खगताका सर्ारहरूको भुर प्रर्ाहहकयण गयाई मस्ता
कामवक्रभहरूसॉग सम्फन्त्रधत नीतत तथा मोजना तनभावण , कामावरर्नम य अनुगभनभा सभेत
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको सहबागगता सुतनन्त्चचत गयाउने ।
५ कानन
ु नीतत य कामवक्रभहरू भापवत सतु नन्त्चचत गरयएका अगधकाय , सेर्ा सषु र्धा य अर्सयहरूभा
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूको ऩहुॉच असबर्षृ र्द् गयाई उनीहरूको गुणस्तयीम य उत्ऩादनशीर
जीर्न सुतनन्त्चचत गयाउन मोगदान ऩुमावउने ।
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६ अऩाङ्खगताको आधायभा गरयने कुनै ऩतन षर्बेदहरूको अरत्मको रागग याज्म य अरम
सयोकायर्ाराहरूराई न्त्जम्भेर्ाय फनाउने ।
७ सयकायी तथा यान्त्टिम तथा अरतयावन्त्टिम गैय सयकायी तनकामका षर्ऩद व्मर्स्थाऩन सॉग
सभफन्त्रधत नीतत मोजना तथा कामवक्रभहरूराई अऩाङ्खगता सभार्ेशी फनाउने ।

19

३.८ ऩाॉच वर्षे यणनीततहरू (Strategies for coming five years)
उऩयोतत उद्देश्महरू ऩयु ा गनधको राधग आगाभी ऩाॉच वर्षधभा दे हामफभोष्ट्जभका यणनीततहरू अफरम्फन गरयनेछ ।
उद्देश्म १ : िुसासन य सॊस्थागत ऺभताराई सुदृढ ऩारय याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघराई क्रभिः स्थातमत्व य ददगोऩनातपध उन्भुख गयाउॉ दै सदस्म सॊस्था

सॊयचना य ष्ट्जल्रा सॊयचनाहरूराई स्थानीम स्तयभा अऩाङ्गताका हये क सवारभा ऩैयवी गनध

, ऺेत्रीम

, नेतत्ृ व ददन , तनणधम ददन य अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततहरूका

अधधकायहरूको ऩरयऩूततधराई सहजीकयण गनध सऺभ तुल्माउने ।
अऩेक्षऺत ऩरयणाभ


यणनीततहरू

ऩाॉच र्िव सबि यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघको



आफ्नै कामावरम बर्न हुनेछ ।


रागग सयकाय य दात ृ तनकामसॉग ऩैयर्ी
तथा रषर्ङ

यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासॊघको प्रशासतनक

,

भल्
ू माङ्खकन, सभरर्म , सञ्चाय तथा सच
ू ना

,

कामवक्रभ कामावरर्मन



, अनग
ु भन तथा



सभग्र कामव सम्ऩादनभा सध
ु ाय आउनेछ ।

ऺेिीम कामावरमहरूको प्रशासतनक तथा रेखा



प्रणारी, कामवक्रभ कामावरर्मन , सभरर्म तथा

सञ्चाय य स्थानीम अनग
ु भन प्रणारीभा सध
ु ाय
आई प्रबार्कायीता फढ्नेछ ।



कामव ।

फैठक, अरतयकृमा तथा छरपर

भहासॊघका षर्बागीम ससभततहरूको

तनभावण य अभ्मास, षर्ऻहरूको प्रमोग य ऩयाभशव ।

प्रबार्कायी ऩरयचारन ।

सभरर्म प्रणारी य ऺभताभा मथेटट सध
ु ाय बइ

फैठक, छरपर , अरतयकृमा य ऩर्
ू ावधाय तनभावण

भहासॊघको सॊस्थागत षर्कास मोजना
तनभावण य कामावरर्मन ।

भानर् सॊसाधन ऩरयचारन , असबरेखीकयण य



भहासॊघको बौततक ऩर्
ू ावधाय तनभावणको

सॊबाववत कृमाकराऩहरू

आर्चमकताको आधायभा ऺेिीम

असबभख
ु ीकयण, आर्चमक प्रणारी य सॊमरिहरूको
षर्बागीम कामव मोजना तनभावण य अभ्मास ।



कामावरमहरूको ऺभता षर्कास गने ।



ऺेिीम सॊयचनाहरूको आगथवक ऺभताभा



प्राथसभकता य आर्चमकताको आधायभा
र्षृ र्द् गयाउने ।

, तासरभ ,

आर्चमकता भल्
ू माङ्खकन गने

आर्चमक तासरभ य असबभख
ु ीकयणहरू
गने ।

ऺेिीम कामावरमभा आर्चमक प्रणारीहरूको
षर्कासभा प्राषर्गधक सहमोगहरू उऩरधध
गयाउने ।
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ऺेिीम सॊयचनाको रागग फजेटभा असबर्षृ र्द्
गयाउने उऩामहरूको खोजी गने ।



ऩाॉच र्िव सबिभा कन्त्म्तभा ७० प्रततशत सदस्म



सॊस्थाहरूको ऺभता षर्कास बइ स्थानीम

प्राथसभकता आर्चमकताको आधायभा

सदस्म सॊस्थाहरूको व्मर्स्थाऩन , कामवक्रभ

स्तयभा उनीहरूको ऩैयर्ी , कामवक्रभ तनभावण ,

तनभावण, ऩैयर्ी , नेतत्ृ र् , सञ्चाय , स्थानीम

व्मर्स्थाऩन, कामावरर्मन य स्थानीम

स्रोत ऩरयचारन आहदभा ऺभता षर्कास

प्रतततनगधत्र् तथा नेतत्ृ र् प्रबार्कायी हुनेछ ।

गने ।


सदस्म सॊस्थाको दात ृ तनकाम य



ऩहहचान गरयएका सदस्म सॊस्थाहरूराई

आर्चमक तासरभ तथा असबभख
ु ीकयण ।

सदस्म सॊस्थाहरूसॉग सम्फरध षर्कास, साझेदायी र्ा
सहकामवको रागग सयोकायर्ाराहरूसॉग फैठक

,

छरपर य अरतयकृमा ।

सयकायसॉग सम्फरध य साझेदायी षर्कासभा
ऩहर गने ।



ऩाॉच र्िव सबि कम्तीभा ३० न्त्जल्राभा न्त्जल्रा



कामव ससभततहरू तनभावण बई सदस्म सॊस्थाहरू
केररीम कामावरम सबिको सच
ू ना तथा सॊचाय



दोहोयो सञ्चाय य ऺेि तथा न्त्जल्रा य केरर



सदृ
ु ढ हुनेछ सच
ू ना प्रर्ाह प्रणारी प्रबार्कायी
हुनेछ ।



प्रणारी, ऺेिीम य न्त्जल्रा सॊयचनाहरू फीचको

फैठक तथा छरपर, आर्चमक सच
ू ना तथा सञ्चाय

सच
ू ना सङ्खकरन य अद्मार्गधक गने

पोकर प्र्ाइरट य व्मन्त्ततहरू तोतने , सच
ू ना तथा

ढाॉचाहरूभा एकरूऩता ल्माउने ।

हये क सॊयचनाहरूभा सम्ऩकव सि
ू हरू

।

प्रणारीहरूको तनभावण, तासरभ तथा असबभख
ु ीकयण,
सञ्चायका भाध्मभहरूको तनधावयण ।

स्थाऩना गने ।


सदस्म सॊस्था य भहासॊघको एक अकाव प्रततको

षर्द्मत
ु ीम सच
ू ना तथा सञ्चाय प्रणारीको
प्रमोगराई थऩ प्रर्र्द्वन गने ।

फीचको दोहोयो सञ्चाय आदान प्रदान अझ



तासरभ, असबभख
ु ीकयण, आगथवक स्रोत व्मर्स्थाऩन

सहज कतावको बसू भकाभा स्थाषऩत गने ।

फीचभा सभरर्म कामभ हुनेछ ।


न्त्जल्रा कामवससभततराई सभरर्मकायी य

भहासॊघको सॊयचना सबि सॊचाय मोजना य
प्रणारीहरू तनभावण गरय रागू गने ।



भहासॊघ य सदस्म सॊस्थाको काभ दातमत्र्



सरखखत दस्तार्ेज तमाय गने

, सदस्म
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दातमत्र् य न्त्जम्भेर्ायीहरूराई सरएय हुने
अरमोरता य षर्र्ादहरूको रमतू नकयण हुनेछ ।


सदस्म सॊस्थाहरू अऩाङ्खगताको अगधकाय भख
ु ी
अर्धायणाको फाये भा स्ऩटट हुनेछन ् य
उनीहरूका कामवक्रभहरू सोही अर्धायणाफाट

य न्त्जम्भेर्ायीहरूभा स्ऩटटता ल्माउने य

सॊस्थासॉग छरपर चराउने

सदस्म सॊस्था य भहासॊघरे एकरे अकावको

सॊस्थाराई तनयरतय असबभख
ु ीकयण गने

सदस्म सॊस्थाको स्र्ासभत्र् हाससर गने ।


सबाफाट स्र्ासभत्र् हाससर गने

काभभा सघाउने र्ातार्यण फनाउने ।


तनदे सशत हुनेछन ् ।

भहासॊघराई बषर्टमभा नेतत्ृ र् हदने नमाॉ

अगधकाय भख
ु ी अर्धायणाको प्रर्र्द्वनका

भहासॊघ आ -आफ्नो न्त्जम्भेर्ायी य दातमत्र्

।

ऩस्
ु ताहरू अझ सऺभ हुनेछन ् ।

भहासॊघको केररीम तहको नेतत्ृ र्को रागग
चाहहने आधायबत
ू भाऩदण्ड य नेतत्ृ र्
तहभा आउने प्रकृमाराई अझ ऺभता

अनब
ु र् य मोगदान केन्त्ररत फनाउने ।


सदस्म सॊस्थाका नेतत्ृ र् तहभा यहे य सकृम

प्रतत इभानदाय हुने ।
अगधकाय भख
ु ी अर्धायणाको फाये भा

तासरभ य असबभख
ु ीकयण सञ्चारन गने ।

अर्धायणा ऩि तमाय गने

, सॊस्थाको षर्धानभा

सॊशोधन गनऩ
ुव ने बएभा प्रकृमा अगाडड फढाउने

, नेतत्ृ र् ऺभता षर्कासको रागग आर्चमक ऩने
षर्सबरन तहका तासरभहरू हदने ।

मोगदान गने व्मन्त्ततहरूको नेतत्ृ र् ऺभता
षर्कास ।


भहासॊघको रैङ्खगगक तथा फारफासरका सम्फरधी



नीततको ऩण
ू व रूऩभा कामावरर्मन बएको हुनेछ
।

भहासॊघको रैङ्खगगक तथा फारफासरका

सम्फरधी नीततको कामावरर्नमका रागग

यणनीतत तनभावण तथा कामावरर्मन ।

छुट्टै यणनीतत तनभावण गने ।

उद्देश्म २ अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततहरूको अधधकाय सम्फन्धी अन्तयाधष्ट्रिम भहासॊधधभा उल्रेखखत भानवअधधकायहरूराई याज्मको सॊववधान
सॊयक्षऺत य सम्भातनत गयाउने ।
अऩेक्षऺत ऩरयणाभ


ऩाॉच र्िव सबिभा अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूको अगधकाय सम्फरधी भहासॊगधराई

यणनीततहरू


प्रभाण, त्म य सच
ू नाको आधायभा नीतत
तथा कानन
ु तनभावता य याजनैततक दरका

,

असबभख
ु ीकयण गने , सदस्म सॊस्था य

रागग सदस्म सॊस्थाको ऺभता षर्कास गने



, सदस्म

नमाॉ सदस्मता सरने क्रभभा




, साधायण

, कानन
ु य नीततहरूभा

सॊबाववत कृमाकराऩहरू



आर्चमक अध्ममन तथा अनस
ु रधान,

नीतत तथा कानन
ु य आर्चमक सॊमरि

,
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कामावरर्मन गनवको रागग आर्चमक ऩने

रमन
ू तभ कानन
ु य नीततहरू तनभावण बई
कामावरर्मने सभेत बएका हुनेछन ् ।


नेताहरूसॉग ऩैयर्ी गने ।



ऩाॉच र्िव सबिभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरू
प्रतत षर्बेद जतनने सफै खारे षर्द्मभान



कानन
ु ी प्रार्धानहरू खाये ज बैसतने छन ् ।


अऩाङ्खगताको आधायभा गरयने षर्बेद षर्रुर्द्को



हक कानन
ु भा सॊयक्षऺत हुनेछ ।

तनभावणभा प्राषर्गधक सहमोग,

सञ्चाय भाध्मभहरूको ऩरयचारन गने ।



भागथ साभहू हक दफाफ सज
ृ ना गने ।



सहबागी हुने ।
नागरयक सभाज य भानर्अगधकाय



सदस्म सॊस्था ऩरयचारन गरय सयकाय

छरपर,

तनणवम प्रकृमाहरूभा य तनणवम तनभावण

कभॉहरूको सॊरग्नताभा य ऐतमफर्द्ताभा



सभद
ु ामको साथ सरन जन चेतना



शान्त्रतऩण
ू व साभहू हक धनाव , प्रदशवन , ऻाऩन
ऩि हदने आहद ।

सी.आय.ऩी.डी. सम्फरधी सयर बािाभा

सगचि, अडडमो र्ा सबजुअर साभग्रीहरू

कामावरर्मनका प्रकृमा य ऩरयणाभहरूको

तनभावण गरय षर्तयण गने ।

अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्खकनभा सहबागी हुने
।


जन चेतनाका रागग प्रकाशन र्ा प्रसायण
साभग्रीहरू तमाय गरय षर्तयण गने,

असबमान सञ्चारन गने ।


सञ्चाय भाध्मभफाट सर्ारहरूको उठान य
फहस,

असबर्षृ र्द् गने ।


सयोकायर्ारासॉग गोटठी, अरतयकृमा, फैठक,

सी.आय.ऩी.डी. सचेतना असबमान सञ्चारन
गने ।

उद्देश्म ३ ववमबन्न सयोकायवारा तनकामहरूसॉग याष्ट्रिम अऩाङ्ग भहासॊघको सम्फन्धराई फढी बन्दा फढी सभ
ू धुय य तनकट फनाइ अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततका

अधधकायहरूको सम्भान, सॊयऺण , ऩरयऩतू तध रगामत मस ऺेत्रभा गनऩ
ुध ने अध्ममन तथा अनस
ु न्धानका राधग उनीहरूको सॊरग्नता य सहकामधभा ववृ र्द् गयाउनु ।
अऩेक्षऺत ऩरयणाभ


सयकायी तथा गैय सयकायी सफै सयोकायर्ारा

तनकामहरूसॉग भहासॊघको सम्फरधको स्तयभा
ऩमावप्त सध
ु ाय आउनेछ ।


भहासॊघ प्रतत सयोकायर्ाराहरूको षर्चर्ासभा
असबर्षृ र्द् हुनेछ ।

यणनीततहरू






सयोकायर्ारा सचेततकयण असबमान ।

सॊबाववत कृमाकराऩहरू


साझा उद्देचम तनभावण य सहकामव ।

फैठक, छरपर

तनमसभत सच
ू ना आदानप्रदान
सॊस्थागत ऩायदसशवता ।
तनयरतय सम्ऩकव ।

औऩचारयक र्ा अनौऩचारयक बेटघाट
, अरतयकृमा य

अऩाङ्खगताको सर्ारभा असबभख
ु ीकयण ।


,

एक अकावका कामवक्रभभा सहबागी हुने
,
सम्ऩकवभा यहह यहने, सॊस्थाका गततषर्गध य
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अऩाङ्खगताको सर्ारभा काभ गनव



सयोकायर्ाराहरू सकायात्भक हुनेछन ् ।



एक अकावका उद्देचमभा सघाउने ।

भहासॊघ र्ा सदस्म सॊस्था सॉग साझेदायी

उऩरन्त्धधहरू आदान प्रदान गने,


षर्कास ।

कामवक्रभहरूको अर्रोकन गनव
सयोकायर्ाराहरूराई फोराउने
सझ
ु ार् सरने य हदने,



, सल्राह

ऩरयमोजना प्रस्तार्हरू ऩेश गने

साझेदायीको रागग उत्प्रेरयत गने ।

य

उद्देश्म ४ ववकासका हये क कामधक्रभ (जस्तै स्वास््म, मिऺा, योजगाय, िसष्ट्ततकयण, ऩन
ु स्थाधऩना, ऩव
ू ाधधाय ववकास, प्रववधध, उत्ऩादन, ववऩद व्मवस्थाऩन, साभाष्ट्जक
ववकास, सच
ू ना तथा सञ्चाय ) रगामत साभाष्ट्जक सयु ऺा , िाष्ट्न्त प्रकृमाभा अऩाङ्गताका सवारहरूको भर
ू प्रवादहकयण गयाई मस्ता कामधक्रभहरूसॉग सम्फष्ट्न्धत
नीतत तथा मोजना तनभाधण, कामाधन्वमन य अनग
ु भनभा सभेत अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततहरूको सहबाधगता सतु नष्ट्श्चत गयाउने ।
अऩेक्षऺत ऩरयणाभ


यणनीततहरू

अऩाङ्खगता बएका भहहराहरूका सर्ारहरूराई



सभेत षर्शेि प्राथसभकताभा या्दै षर्कासका

गने सयोकायर्ारा तनकामहरूसॉग ऩैयर्ी

कामवक्रभहरूभा अऩाङ्खगताका सर्ारहरू सभार्ेश



अऩाङ्खगताको सर्ारभा गरयने तनणवमभा



हुनेछन ् ।


हुनेछ ।



षर्कास कामवक्रभहरूको अनग
ु भन य

तीनका प्रतततनगध सॊस्था र्ा सो ऺेिका

षर्ऻहरूको सहबागीता सतु नन्त्चचत हुनेछ ।





,




षर्कास कामवक्रभहरूको अनग
ु भन य



सञ्चाय भाध्मभसॉग साझेदायी य सहकामव ।

उद्देश्म ५ कानन
ु नीतत य कामधक्रभहरू भापधत सतु नष्ट्श्चत गरयएका अधधकाय

ऩयाभशव य सझ
ु ार्हरू उऩरधध गयाउने ।

अऩाङ्खगताका सर्ार य षर्कास कामवक्रभहरू
असबभख
ु ीकयण गयाउने ।

गने ।

भल्
ू माङ्खकनभा सहबागी हुन ऩहर गने ।

फैठक, छरपर, अरतयकृमा गने

कसयी सम्फन्त्रधत छन ् बरने फाये भा

षर्कास फजेटभा अऩाङ्खताका सर्ार

सभार्ेश गयाउन साभहू हक दफाफ सज
ृ ना

सॊस्थाको सहबागगता य बसू भका सतु नन्त्चचत

भल्
ू माङ्खकनभा अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत

षर्कास कामवक्रभका हये क तनणवम तनभावण



प्रकृमाभा सहबागी हनु ऩहर गने ।

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्तत र्ा तीनका प्रतततनगध



सयकाय रगामत षर्कासका ऺेिभा काभ

सॊबाववत कृमाकराऩहरू

ऻाऩनऩि,

सञ्चाय भाध्मभहरूफाट षर्िम र्स्तह
ु रूको
उठान गयाउने ।

तासरभ, ऩयाभशव
अरतयकृमा ।

, असबभख
ु ीकयण

, सेवा सवु वधा य अवसयहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्ततहरूको ऩहुॉच अमबववृ र्द् गयाई
उनीहरूको गण
ु स्तयीम य उत्ऩादनिीर जीवन सतु नष्ट्श्चत गयाउन मोगदान ऩम
ु ाधउने ।

,
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अऩेक्षऺत ऩरयणाभ


यणनीततहरू

अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई अरम सयह
सेर्ा सषु र्धा य अर्सयहरू



(सशऺा, स्र्ास््म ,

योजगाय/जीर्नमाऩन, साभान्त्जक सयु ऺा



अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई कानन
ु भा



सच
ू ना य त्माङ्खकको सफरीकयण गने


व्मर्स्था बए अनस
ु ाय अगधकाय तथा सेर्ा

ऩैयर्ी, रषर्ङ य साभहू हक दफाफ सज
ृ ना



,

नीतत, कामवक्रभ य फजेट तनभावणभा



बौततक ऩहुॉच सम्फन्त्रध भाऩदण्डहरूको



सच
ू ना तथा त्माङ्खकको सफरीकयणका
रागग कामवक्रभ तनभावण य

सहबागगता य भ्
ु म बसू भका खेल्ने ।

सषु र्धा य अर्सयहरू उऩरधध गयाउन य

, छरपर

सच
ू ना सङ्खकरन ।

गने ।


सयोकायर्ारासॉग फैठक

अरतयकृमा, गोटठी तथा स्थानीम स्तयफाट

गयाउने ।

,

शसन्त्ततकयण आहद) भा ऩहुॉच ऩम
ु ावउन सयकाय
न्त्जम्भेर्ाय हुनेछ ।

स्थानीम स्तयभा अऩाङ्खगता सम्फरधी

सॊबाववत कृमाकराऩहरू

सहकामव ।

नीतत तथा कामवक्रभ तनभावणभा सयकायराई
प्राषर्गधक सहमोग य ऩयाभशव ।

अऩाङ्खगता बएका भहहराहरूको शसन्त्ततकयणका
रागग षर्शेि व्मर्स्था गने स्ऩटट नीतत


कामवक्रभ य ऩमावप्त फजेट हुनेछ ।
अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई गम्बीयता य

अशततताको आधायभा सेर्ा सषु र्धा सहुसरमत
य अर्सयहरूभा अग्रागधकाय हदन य नमाॉ नीतत
य कामवक्रभहरू स्ऩटट हुनेछन ् ।


नेऩार सयकाय द्र्ाया अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूको बौततक ऩहुॉच य सच
ू ना तथा
सञ्चायभा ऩहुॉच सम्फरधी रमन
ू तभ भाऩदण्डहरू



फाये भा सचेतना असबमान ।


तनभावण बइ रागू हुनेछन ् ।




बौततक ऩहुॉच सम्फन्त्रध भाऩदण्ड
कामावरर्मनको रागग प्रबार्कायी ऩैयर्ी ।

ऩहुॉच सम्फन्त्रध सर्ारभा सञ्चाय भाध्मभ
ऩरयचारन
ऩहुॉच सम्फरधी अनग
ु भन प्रकृमाभा
सहबागी हुने



तासरभ तथा असबभख
ु ीकयण

भाऩदण्डहरूको फाये भा प्रकाशन साभग्रीहरू
तमाय गने




सञ्चाय भाध्मभहरूफाट प्रचाय गयाउने
सयोकायर्ारासॉग फैठक
अरतयकृमा, गोटठी

, छरपर

,
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अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका अरम षर्शेि
आर्चमकताहरू

(जस्तै सहामक साभग्री

सहमोगी सेर्ा य अरम ऩन
ु स्थावऩना सेर्ाहरू




स्थानीम स्तयभा उऩरधध गयाउने स्ऩटट

सॊमरि षर्कास बइ कृमाशीर हुनेछ य मस
प्रमोजनका रागग सयकायरे ऩमावप्त फजेट



सहामक साभग्री उत्ऩादन य षर्तयणराई



तथा सयोकायर्ारासॉग आर्चमक ऩैयर्ी



ऩन
ु स्थावऩना सेर्ाराई स्थानीमकयण गने



प्रर्र्द्वन गने गयाउने ।

,
)

स्र्दे शभै सहामक साभग्रीको उत्ऩादनराई

प्रान्त्प्तको षर्िमभा सम्बाव्मता अध्ममन ।

सहज य अगधकायभख
ु ी फनाउन सयकाय


षर्तनमोजन गनेछ ।

सहामक साभग्रीको उत्ऩादन र्ा सहज
सयकायसॉग आर्चमक छरपर तथा
अरतयकृमा

सहामक साभग्री रगामत अरम

सॊमरि तनभावणका रागग अर्धायणा ऩि

तमाय गने य आर्चमक छरपर चराउने ।

प्रबार्कायी सॊमरि तनभावण ।

सफैरे स्र्ीकाय गये को अर्धायणा ऩि

अनस
ु ाय अगाडी फढ्नको रागग सयकायसॉग
आर्चमक फैठक, छरपर य अरतयकृमा ।

उद्देश्म ६ अऩाङ्गताको आधायभा गरयने कुनै ऩतन ववबेदहरूको अन्त्मको राधग याज्म य अन्म सयोकायवाराहरूराई ष्ट्जम्भेवाय फनाउने ।
अऩेक्षऺत ऩरयणाभ


अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूभागथ अऩाङ्खगताका

यणनीततहरू


आधायभा गरयने षर्बेदहरूको अरत्मका रागग
कानन
ु ी व्मर्स्थाहरू हुनेछन ् ।


अऩाङ्खगताका आधायभा गरयने षर्बेदहरूभा
रमतू नकयण हुनेछ ।





अऩाङ्खगता बएका भहहराहरू भागथ हुने
रैङ्खगगक हहॊसा य साभान्त्जक षर्बेदभा कसभ
आउनेछ ।








ऩैयर्ी गने ।



दफाफ सज
ृ ना गने ।



सयोकायर्ारा तनकामहरूभागथ साभहू हक
सयोकायर्ाराहरूराई अऩाङ्खगता बएका

व्मन्त्ततहरूभागथ हुने षर्बेदहरूको फाये भा
सचेततकयण गने

अऩाङ्खगताका आधायभा गरयने षर्बेद षर्रुर्द्
कायफाही गने सॊमरिहरू हुनेछन ् ।





सयोकायर्ारा तनकामहरूसॉग आर्चमक

सॊबाववत कृमाकराऩहरू

सच
ू ना तथा त्महरूको षर्कास गने

प्रबार्कायी अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्खकन

षर्बेदऩण
ू व व्मर्हायहरूको त्म य सच
ू नाको
खोजी ।



कानन
ु ी उऩचायभा सहमोग

उऩमत
ु त सॊमरि तनभावणका रागग

आर्चमक प्राषर्गधक सहमोग य ऩयाभशव ।


अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूराई षर्बेद

षर्रुर्द् सकृम हुन ऺभता षर्कास गने ।
सञ्चाय भाध्मभहरूको ऩरयचारन गने

षर्बेद य हहॊसा अध्ममन तथा अनस
ु रधान

सयोकायर्ारा तनकामसॉग फैठक ऩयाभशव
छरपर अरतयकृमा य गोटठीहरू



अऩाङ्खगता बएका व्मन्त्ततहरूका रागग
तासरभ य असबभख
ु ीकयणहरू ।



षर्बेद षर्रुर्द् जन चेतना भर
ू क
कामवक्रभहरू गने ।
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अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्खकन प्रकृमाभा
सहबागी हुने
आर्चमक नीतत य सॊमरि तनभावण
प्रकृमाभा सहबागी हुने ।
कानन
ु य नीततहरू तनभावण गनव य

कामावरर्मनका रागग सॊमरिहरू तनभावण
गनव प्राषर्गधक सहमोग गने

उद्देश्म ७ : सयकायी तथा याष्ट्रिम तथा अन्तयाधष्ट्रिम गैय सयकायी तनकामका ववऩद व्मवस्थाऩन सॉग सभफष्ट्न्धत नीतत मोजना तथा कामधक्रभहरूराई अऩाङ्गता
सभावेिी फनाउने ।

• यान्त्टिम अऩाङ्खग भहासङ्खघ नेऩार य मसका

सॊमरिहरू षर्ऩद व्मर्स्थाऩनका सम्फरधभा सस
ू गु चत

हुनेछ य
• याज्मका षर्ऩद व्मर्स्थाऩन सम्फरधी तनती य

कामवक्रभहरूभा अऩाङ्खगताका सर्ारहरू सभार्ेश
गयाउन आर्चमक ऩैयर्ी गनव सऺभ हनेछ ।
• षर्ऩद व्मर्स्थाऩन सम्फरधी यान्त्टिम यणनीततऩि
अरतगवतका कामवक्रभहरू अऩाङ्खगता भैिी हुनेछन ्

• भहासॊघभा षर्ऩद व्मर्स्थाऩन सम्फरधी छुट्टै

षर्बाग स्थाऩना गरय भहासॊघका सॊयचनाहरूको

ऺभता षर्कास रगामत अध्ममन य अनस
ॊ ान
ु ध
।

• षर्ऩद व्मर्स्थाऩन सॉग सम्फन्त्रधत काभ गने

सयकायी, अरतयावन्त्टिम तथा यान्त्टिम गैय सयकायी
सॊघ सॊस्था तथा तनकामहरूसॉग अऩाङ्खगता
सभार्ेशी षर्ऩद व्मर्स्थाऩन नीतत य

कामवक्रभहरू ल्माउन मोजनार्र्द् ऩैयर्ी , नेटर्ककवङ
य सहकामव ।

• मस षर्िमभा भहासॊघभा छुट्टै षर्बाग स्थाऩना
गने त्मसको TOR तनभावण गने ।
• अऩाङ्खगता सभार्ेशी षर्ऩद व्मर्स्थाऩन
सम्फरधी असबभख
ु ीकयण, तासरभहरू ऽ
अनग
ु भनऽ अध्ममन य सयोकायर्ारासॉग र्ैठक
तथा अरतयकृमा ।
• षर्ऩद व्मर्स्थाऩन सॉग सम्फन्त्रधत नीतत य
कानन
ॊ ान ।
ू हरूको अध्ममन अनस
ु ध
• अऩाङ्खगता सभार्ेशी षर्ऩद व्मर्स्थाऩन
सम्फरधी चेतनाभर
ु क साभग्रीहरूको तनभावण
• अऩाङ्खता सभार्ेशी षर्ऩद व्मर्स्थाऩनको
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र्तवभान अर्स्थाको फाये भा अध्ममन, अनग
ु भन
य ऩैयर्ी गने उऩकयणहरूको तनभावण य उऩमोग
।
• अऩाङ्खगता सभार्ेशी षर्ऩद व्मर्स्थाऩनभा काभ
गनव षर्सबरन सयोकायर्ाराहरू सन्त्म्भसरत
सॊमत
ु त भञ्च गठन गने य तनमसभत फैठक
गने ।
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