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अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  
D I S A B I L I T Y  N  E  W  S  L  E  T  T  E R 

ऩुनर्सथााऩना य विकासका रागग स्रोत केन्द्र नेऩार द्वाया प्रकागित िर्ा ४ , अॊक १ पेव्रुअयी  २०१२ 

गिऺा भन्द्रारमरे ३ िर्ा अगघ देखी कामाान्द्िमनभा ल्माइयहेको विद्यारम ऺेर सुधाय कामाक्रभ रगामत नेऩार सयकायको २०१५ सम्भभा 
गिऺासॉग सम्िन्न्द्धत सहस्रान्दद रऺ हागसर गन ेरऺ अनुरुऩ िैन्ऺक कामाक्रभहरू सॊचारन गनाको रागग आ ि २०६८ /०६९ को रागग 
तमाय ऩारयएको कामाक्रभ कामाान्द्िनमन ऩुन्र्सतकाभा अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरूको रागग केहह दमिर्सथाहरू गरयएका छन ् । 
अऩाङ्गता बएका दमविहरूको अगधकाय सम्िन्न्द्ध अन्द्तयावष्डम भहासॊधीको धाया २४ रे तोकेका प्रािधानहरूराइ हारसम्भ ऩगन ऩमााप्त 
रुऩभा सयकायर े गिऺा सम्िन्न्द्ध गनगत य कामाक्रभहरूरे सभेटन नसहकयहेको अिर्सथा त एकागतय छ नै अकोगतय र्सथानीम र्सतयभा 
सहज य छरयतो रुऩभा सूचनाहरू प्रिाह गन े भाध्मभ य अभ्मासहरूको अबािभा थोयै भाराभा बएऩगन दमिर्सथा गरयएका मर्सता 
प्रािधानहरुिाट अऩाङ्गता बएका िारिागरकाहरू िन्चचत बैयहेको अिर्सथा ऩगन त्मगतकै टडकायो छ । मसै आिश्मिाराइ भध्मनजय 
गरय अऩाङ्गता सभाचायको मस अॊकभा गिऺा विबागको िैन्ऺक कामाक्रभ कामाान्द्िमन ऩुन्र्सतका २०६८ /०६९ भा अऩाङ्गता बएका 
िारिागरकाहरूराई गिऺाभा ऩहुॉच ऩुमााउन गरयएका केहह भुख्म भुख्म दमिर्सथाहरूको िायेभा जानकायी हदने जभको गरयएको छ  

२.१.२. सभाहहत गिऺा कामाक्रभ 
२.१.२.१ : स्रोत कऺा सॊचारन  
क) स्रोत गिऺक यहेका विद्यारमका स्रोत गिऺक/सट्टा गिऺकराई स्रोतकऺा कोटा सॊख्मा अनुसाय िजेट गिर्ाक नॊ ३५००१६ को 

२६४११ िाट अन्द्म प्राथगभक याहत गिऺकरे ऩाएसयह तरि यकभको अनुदान उऩरब्ध गयाउने । 
ख) न्जल्रागबरका स्रोतकऺाहरुको दमिर्सथाऩनका रागग गनम्नानुसायको खचा गना प्रगत स्रोतकऺा रु. ७४०००/- का दयरे सम्िन्न्द्धत 

स्रोत कऺा यहेको विद्यारमभा अनुदान उऩरब्ध गयाउने । 
 स्रोत गिऺक/घुन्म्त गिऺकरे अऩाङ्ग फारफागरकाहरूको रागग विहान साॉझसभेत अगतरयि सहमोग गयेिाऩत स्रोतकऺा 

दमिर्सथाऩन सगभगतको गनणामअनुसाय थऩ सुविधा भागसक रु. ५००/- का दयर ेिावर्ाक रु ६०००/- 
 स्रोत कऺाकारागग िैन्ऺक साभग्री, विद्याथॉद्वाया गनगभात साभग्री प्रदिानीका रागग प्रगत स्रोतकऺा िावर्ाक रु ५०००/- 
 आमाको ऩारयश्रगभकका रागग िावर्ाक (१३ भहहनाको रागग) रु ६३०००/- प्रदान गन े। 
ग) अनुदान वितयण गनुा ऩूिा मस आ.ि. भा न्जल्राका रागग कगत स्रोतकऺाका रागग दमिर्सथाऩन खचाको अनुदान प्राप्त बएको छ 

महकन गयी प्राप्त अनुदान सम्िन्न्द्धत स्रोत कऺा विद्यारमभा वितयण गनुाऩन े। मस आ.ि. भा गसॊधुरी, यौतहट, धाहदङ, यसुिा, 
म्माग्दी य कचचनऩुय न्जल्राभा िहढ विद्याथॉ यहेका स्रोतकऺाका रागग िा र्सथानीम तहिाटै स्रोत गिऺक उऩरब्ध बएभा नमाॉ 
स्रोतकऺा सचचारनका रागग एक एक ओटा स्रोतकऺा दमिर्सथाऩन खचा थऩ गरयएको छ । स्रोतकऺा नचरेका कायण ओखरढुॊगा, 
धनुर्ा, भुर्सताङ्, डोल्ऩा, फझाङ य डडेल्धुयाको एक एक ओटा स्रोतकऺाको दमिर्सथाऩन खचा घटाइएको छ । 

 घ) न्जल्राभा सॊचारन बएका स्रोतकऺाहरूराई न्जल्राको आिश्मिाअनुसाय साना िा गाभ्न सहकनेछ । मो कामा रेखाजोखा केन्द्र 
यहेको न्जल्राभा रेखाजोखा केन्द्र दमिर्सथाऩन सगभगतको गनणामिाट गन ेय केन्द्र र्सथाऩना नबएका न्जल्राका हकभा न्जल्रा गिऺा 
कामाारमकै गनणामिाट हुनेछ । स्रोतकऺा गाबेको िा सायेको जानकायी गिऺा विबाग सभाहहत गिऺा साखाभा ऩठाउनुऩनछे । 

ङ) हार सॊचारनभा यहेका स्रोतकऺाहरुभध्मे विद्याथॉ सॊख्मा ६ जनाबन्द्दा कभ बएका स्रोतकऺाभा तोहकएको फजेट गनकासा नगयी 
त्मर्सता स्रोतकऺाराई अको विद्यारमको सम्फन्न्द्धत अऩाङ्गता ऺेरको स्रोतकऺाभा गाबेय सोको जानकायी गिऺा विबाग सभाहहत 
गिऺा साखाभा ऩठाउने ।     -िाॉहक ऩषृ्ठ २ िाट क्रभि  

गिऺा विबागद्वाया जायी गिऺा सम्िन्द्धी कामाक्रभ कमाान्द्िमन ऩुन्र्सतकाभा 
अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको रागग गरयएका दमिर्सथाहरु   
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च) कुनै स्रोतकऺा विद्यारमभा स्रोतकऺा दमिर्सथाऩन सगभगत गठन नबएको बए अनुसूची १ भा हदएिभोन्जभ स्रोतकऺा दमिर्सथाऩन  
सगभगत अगनिामा रुऩभा गठन गन े गयाउने । उि दमिर्सथाऩन सगभगतरे आमाको गनमुवि रगामत स्रोतकऺा दमिर्सथाऩनको 
सम्ऩूणा कामा गन े। 

छ) स्रोतकऺाको विकल्ऩभा कामाक्रभ सॊचारन गना सहकने :  मस गिर्ाकिाट न्जल्राको आफ्नो आिश्मिाअनुसाय सेिा ऩाउने रन्ऺत 
िारिागरकाहरूको सॊख्मा िढाउने सताभा रेखाजोखा केन्द्र यहेको न्जल्राभा केन्द्रको गसपारयसभा य केन्द्र नयहेको न्जल्राभा 
न्जल्रा गिऺा कामाारमिाटै िकैन्ल्ऩक कामाक्रभहरु सॊचारन गना सहकन्द्छ । वििेर् गयेय सरु्सत:भनन्र्सथगत बएका फारफागरकाहरुका 
रागग फारफागरका यहेको ठाउॉभा स्रोतगिऺकराई ऩरयचारन गयेय घुन्म्त सेिा प्रदान गना सहकन्द्छ । मस ऩद्धगतअनुसाय अऩाङ्गता 
बएका फारफागरकाहरू आफ्नो घयिाट कुनै गनन्ित विद्यारम िा अगबबािकहरूरे सचचारन गयेका केन्द्रभा जानुऩदाछ य ऩहहरे नै 
गनधाायण गयेअनुसाय स्रोतगिऺकरे ऩगन सोहह ठाउॉभा ऩुगेय विद्यागथाको आफ्नो आिश्मिा अनुसाय सीऩ गसकाउने काभ गनुाऩदाछ । 
मसयी घुन्म्त सेिा प्रदान गदाा सकेसम्भ सम्िन्न्द्धत अगबबािकहरूराई सभेत मस सम्िन्द्धी ऻान, सीऩ प्रदान गना अगबप्रेरयत 
गनुाऩदाछ । मो कामाक्रभ सॊचारन गदाा आफ्नो घय नन्जक नै िारिागरकारे सेिा प्राप्त गन े हुॉदा आमा आिश्मक नऩन ेय सो 
प्रमोजनको यकभ रेखाजोखा केन्द्र दमिर्सथाऩन सगभगतको गनणाम अनुसाय, घुन्म्त सेिा प्रदान गन े गिऺकका रागग मातामात 
रगामतभा खचा गना सहकनेछ । स्रोतकऺाको विकल्ऩभा सचचारन गरयने कामाक्रभ गनधाायण बइसकेऩगछ सो कामाक्रभ, 
स्रोतगिऺकको भागसक कामाक्रभ य उसिाट राबान्न्द्ित हुने विद्याथॉ तथा अगबबािकहरूको सूची गिऺा विबाग, सभाहहत गिऺा 
साखाभा जानकायी गयाएय भार खचा गनुाऩनछे । 

२.१.२.३ स्रोतकऺा आिास दमिर्सथाऩन  
स्रोतकऺा सचचारन गनाकारागग हारसम्भ आिासभा फर्सदै आएका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाहरू य बविश्मभा आिासभा फर्सने 
वफद्याथॉराई आिासीम दमिर्सथाऩन गदाा देहामअनुसायको दमिर्सथा गभराउनुऩन ेहुन्द्छ ।  
 ऩठनऩाठनका रागग डेया गयेयै िर्सनुऩन े अिर्सथाका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाहरूरे भार 'क' श्रणेीको छारिवृि प्राप्त गने 

बएकारे आिास दमिर्सथाऩनका रागग अन्द्म िजेट गनकासा नहुने । 
 डेयागयी िर्सनुऩन े िा आिास दमिर्सथाऩन गनुाऩन े फारफागरकाहरूका अगबबािकहरूसॉग सुरूभै छरपरको दमिर्सथा गभराउने य 

अगबबािकहरूराई फारफागरकाहरूरे ऩाउने छारिवृििाये जानकायी गयाउने । 
 विद्याथॉरे ऩाउने छारिवृििाट अगबबािक र्सिमॊरे आिास दमिर्सथाऩन गना रगाउने िा अगबबािकहरूिाट नै सभुह तमाय गयी 

आिास दमिर्सथाऩन गना रगाउने । 
 अगबबािकहरूरे सो दमिर्सथाऩन गना नभानेभा अगबबािकहरूको अनुयोधभा स्रोतगिऺक िा विद्यारमको प्र.अ. िा स्रोतकऺा 

दमिर्सथाऩन सगभगतरे आिास दमिर्सथाऩन गन ेदमिर्सथा गभराउने । 
 आिास दमिर्सथाऩन गदाा अगबबािक एिॊ गिऺकरे छरपर गदाा प्राप्त छारिवृिको यकभ नऩुग बएभा नऩुग बएसम्भका रागग 

अगबबािकहरूिाट सहमोग उऩरब्ध गयाउनुऩन े। 
२.१.२.४. रेखाजोखा केन्द्र सचचारन  
क) रेखाजोखा केन्द्रभा कुनै कायणरे केन्द्र सॊमोजक ऩद रयि बएभा न्जल्रा गिऺा कामाारमिाट अनुभगत गरई रेखाजोखा केन्द्ररे 
केन्द्र सॊमोजकको तऩसीरभा उल्रेन्खत आधायभा गनमुवि गन े। तय न्जल्राभा र्सिीकृत दयिन्न्द्दबन्द्दा िहढ प्राथगभक गिऺक कामायत 
यहेको बएभा रयि रेखाजोखा केन्द्र सॊमोजकभा कामायत गिऺकहरूभध्मेिाट प्रगतश्ऩधाा गयाई गनमुवि गन े।  
 कन्म्तभा प्रभाणऩर िा सो सयह बएको बई अऩाङ्गता ऺेर सम्िन्द्धी अनुबि बएको हुनुऩन े। 
 तथ्माङ्क सॊकरन, अनुगभन, छनौट तथा रेखाजोखा जर्सता कामाहरू सचचारन गना पील्ड जान सक्ने 
 अऩाङ्गता रगामतका सॊघसॊर्सथाहरूसॉग सभन्द्िम य सहकामा गरय तोहकएका कामाक्रभ सचचारन गयाउन सक्ने अनुबि एिॊ ऺभता 

बएको हुनुऩन े। 
 केन्द्र सॊमोजक बै उल्रेन्खत काभ गना सक्ने अऩाङ्गता बएको दमविराई छनौटभा प्राथगभकता हदने  
ख) विगत िर्ादेखी कामायत केन्द्र सॊमोजकको म्माद थऩ प्राथगभक गिऺक (याहत अनुदान) कोटाभा गनमुि बएका गिऺकको म्माद 

थऩ गन ेप्रकृमा अनुसाय सम्फन्न्द्धत रेखाजोखा केन्द्र यहेको विद्यारमरे नै गन े।  िाॉकी ऩषृ्ठ ३ भा  
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ग) रेखाजोखा सॊमोजकको तरि बिा िजेट गिर्ाक नॊ ३५००१६ को राइन आइटभ नॊ २६४११ भा यहेको फजेटिाट प्रा.गि. ततृीम 
श्रणेीको याहत गिऺक अनुदान सयह हुनेगरय सम्िन्न्द्धत विद्यारमभा गनकासा हदने ।  
घ) र्सथाऩना बएको रेखाजोखा केन्द्रभा केन्द्र दमिर्सथाऩन सगभगत नबएभा अनुसूची १ भा हदइएिभोन्जभको केन्द्र दमिर्सथाऩन 
सगभगतको गठन गन े।  
ङ) रेखाजोखा तथा छनौट गन ेकामाकारागग प्राप्त एकभुष्ट िजेट न्जल्रा गिऺा कामाारमरे सम्िन्न्द्धत विद्यारमको खाताभा गनकासा 
हदनुऩनछे य मसयी प्राप्त यकभराई देहाम अनुसाय खचा गना सहकनेछ ।  
 छनौट एिॊ रेखाजोखा गन ेप्रमोजनका रागग सचचारन खचा रु ८०००/- भा निढ्नेगयी । 
 तथ्माङ्क पायभ विकास तथा भसरन्द्दका रागग रु ६०००/- भा निढ्नेगयी 
 तथ्माङ्क सॊकरनऽ कामाक्रभ गनयीऺण अनुगभन तथा रेखाजोखा गन ेकामाका रागग (केन्द्र सॊमोजक/पोकर ऩसान) हट.ए.हड.ए. 
रु. १४०००/- भा निढ्ने गयी 
तथ्माङ्क/येकडा कम्ऩाइरऽ रयऩोटा तमायी िा अन्द्म रु ३०००/- भा निढ्नेगयी 
२.१.१.५. अऩाङ्ग विद्याथॉका रागग छारिवृि (कऺा १ देखी ८)   
क) छारिवृि वितयणका आधायहरु  
अऩाङ्गता बएका फारफागरकाहरूराई अध्ममन अिसयभा अगबिवृद्ध गना य गसकाइभा गुणर्सतय कामभ गनाका रागग क, ख, ग, घ गयी 
चाय श्रणेीको छारिवृिको दमिर्सथा गरयएको छ । विद्यारमभा यहेका अऩाङ्गता बएका विद्याथॉराई अऩाङ्गताको तह य अिर्सथा अनुसाय 
श्रणेीगत रुऩभा छारिवृि उऩरब्ध गयाउनका रागग रेखाजोखा केन्द्र र्सथाऩना बएका न्जल्राभा सफै स्रोत गिऺकहरूको सहबागगताभा 
केन्द्रको गनणाम िभोन्जभ य अन्द्म न्जल्राभा सफै स्रोत गिऺकहरूको सहबागगताभा न्जल्रा गिऺा कामाारमरे नै श्रणेीगत आधायभा 
विद्यारमका रागग छारिवृि कोटा गनधाायण गन े । कोटा गनधाायण बएअनुसाय छारिवृिको यकभ विद्याथॉहरूराई वितयणका रागग 
सम्फन्न्द्धत विद्यारमभा गनकासा गन े। 
 स्रोतकऺा विद्यारमभा प्राप्त छारिवृिको यकभ विद्यारमिाटै आिास सचचारन बएको बए विद्यारमरे आिास खचाभा प्रमोग गन ेय 

अगबबािकहरूिाट आिास सचचारन गयेको बए अगबबािकहरूको योहियभा विद्याथॉराई िुझाउने । 
 स्रोतकऺाभा आिासीम रुऩभा निर्सने िा स्रोतकऺा नबएका अन्द्म विद्यारमहरूभा अध्ममन गन ेअऩाङ्गता बएका विद्याथॉहरूराई 

छारिवृि यकभ सम्िन्न्द्धत अगबबािकको योहियभा विद्यारमरे िुझाउने । 
ख) श्रणेी विबाजनका आधायहरू य विद्याथॉरे ऩाउने छारिवृि देहाम िभोन्जभ यहेका छन;  
क श्रणेी : आफ्नो घयिाट दैगनक आिातजाित गना नसक्ने एिॊ अध्ममनका रागग डेया गरय िर्सनुऩन ेगरयफ अऩाङ्ग फारफागरकाराई 
प्रगत भहहना दाचुारा, हुम्रा, भगुु, जुम्रा, डोल्ऩा, कागरकोट, भुर्सताङ, भनाङ, यसुिा, सोर ुय ताप्रेजुङ न्जल्राका रागग रु. २००० का 
दयरे १० भहहनाको रागग रु. २००००/- , अन्द्म न्जल्राका रागग प्रगतभहहना रु. १७००/- का दयरे १० भहहनाको रागग रु. १७०००/-  
ख श्रणेी: घयिाट आउॉदा जाॉदा य विद्यारमभा यहॉदा गनयन्द्तय रुऩभा अरूको सहमोग य साधन आिश्मक ऩन ेअऩाङ्ग िारिागरकाराई 
प्रगत भहहना रु. ५००/- का दयरे १० भहहनाको रु. ५०००/- 
ग श्रणेी घयिाट आउॉदा जाॉदा मातामातका साधन िा अन्द्म उऩकयण प्रमोग गनुाऩन ेअऩाङ्ग फारफागरकाराई प्रगत भहहना रु. ३००/- 
का दयरे १० भहहनाको रु. ३०००/- य  
घ श्रणेी घयिाट आउन जान सक्ने साभान्द्म अऩाङ्ग फारफागरकाराई प्रगत भहहना रु. ५०/- का दयरे १० भहहनाको रु. ५००/- 
ग) वििेर् गिऺा ऩरयर्दको अनुदानभा अऩाङ्गता बएका विद्याथॉ अध्ममन गयाउने विद्यारमराई सोहह ऩरयर्द अन्द्तगातको फजेटफाट 
छारिवृिका रागग एकभुष्ट अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ । त्मर्सता विद्यारमका रागग उऩरब्ध गयाइएको उि छारिवृि यकभ अऩुग 
बएभा गत विद्यारमका रागग ऩगन श्रणेीगत आधायभा वितयण गरयने छारिवृि उऩरब्ध गयाउन सहकनेछ ।  
घ) स्रोत कऺा विद्यारमभा अऩाङ्गता बएका १० जना बन्द्दा िहढ िा उऩरब्ध छारिवृि कोटा बन्द्दा िहढ विद्याथॉ बनाा नगरने बगन 
बनाा हुन आएका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाराई पकााउन ऩाइनेछैन । बनाा हुन आएका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाराई 
अगनिामा रुऩभा बनाा गयाइ विद्याथॉ बनााअनुसाय छारिवृि अऩुग बएभा थऩ गनुाऩन ेछारिवृि कोटा खोगर भाग गन े।  
ङ) कुनैऩगन छारिवृि दोहोयो नऩनगेयी वितयण गनुाऩनछे । छारिवृि वितयणका श्रणेीगत विियण अगनिामा रुऩभा गिऺा विबाग 
सभाहहत गिऺा साखाभा ऩठाउनुऩनछे । िाॉहक ऩषृ्ठ ४ भा  
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अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  िर्ा िर्ा ४४,,  अॊक अॊक ११, , पेव्रुअयी पेव्रुअयी २०११२२०११२  

२.१.२.६ अगतरयि कृमाकराऩ सम्िन्द्धी कामाक्रभ सचचारन  
क) न्जल्रा गिऺा कामाारमरे अऩाङ्ग फारफागरकाहरूको रागग खेराइने खेर गनधाायण गयी रेखाजोखा केन्द्र यहेको विद्यारमराई प्राप्त 
अनुदान यकभ गनकासा हदने ।  
ख) स्रोतगिऺकको सहबागगताभा रेखाजोखा केन्द्र यहेको विद्यारमरे उऩमुि र्सथानभा अगतरयि कृमाकराऩ सचचारन गयाउने । 
न्जल्रा गिऺा कामाारमरे मसको अनुगभन गन े।  
ग) विगबन्द्न खेर विधाहरूभा उत्कृष्ट नगतजा हागसर गन ेफारफागरकाको नाभािरी गिऺा विबाग, सभाहहत गिऺा िाखाभा ऩठाउने य 
ती विद्याथॉहरूराई केन्द्रर्सतयभा सचचारन हुने कामाक्रभभा सहबागग गयाउने ।  
२.३.१५ न्ज.गि.का.को बिन गनभााण  
अििहरूरे सभेत प्रमोग गना सक्नेगयी Ramp याखी Wheelchair  जान सक्ने दमिर्सथा गभराई गनभााण गन े।  

ऩाॉचै विकास ऺेरभा सीफीआय सम्िन्न्द्ध गोष्ठी तथा अनुगिऺण कामाक्रभ सम्ऩन्द्न  
भहहरा िारिागरका तथा सभाजकल्माण भन्द्रारमको आमोजना 
आय सी आय डी नेऩारको प्राविगधक साझेदायीभा विगत 
िर्ाहरूभाझै मस िर्ा ऩगन अऩाङ्गता बएका दमविहरूको रागग 
सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩना कामाक्रभ (सीफीआय) को िावर्ाक 
प्रगगत सगभऺा य अनुगिऺण कामाक्रभ ऩाॉचै विकास ऺेरभा 
सम्ऩन्द्न गरयमो । भन्द्रारमरे सन २००९ देखी ७५ ओटै 
न्जल्राहरुभा अऩाङ्गता बएका दमविहरुद्वाया सॊचागरत 
सॊर्सथाहरूसॉको भापा त सचचागरत सीफीआय कामाक्रभको २०६७/०६८ 
को िावर्ाक प्रगगतको सगभऺा गना, अऩाङ्गता विर्मभा ऩगछल्रो 
सभमभा यावष्डम तथा अन्द्तयावष्डम र्सतयभा बएका विकासका 
कुयाहरु य सयकायका नीगतगत तहभा बएका नमाॉ दमिर्सथाहरूको 
िायेभा अनुगिऺण गयाउने य र्सथानीम र्सतयभा अऩाङ्गताको 
सिारभा काभ गदाा बोग्नुऩयेका सभर्समा य चुनौगतहरुको िायेभा 
सभेत अन्द्तयकृमा गन े उदे्धश्मरे हयेक विकास ऺेरभा दईु हदने 
गोष्ठी सॊचारन गरयएको गथमो । िैिाख २८ य २९ गते सुदयु 
ऩन्िभको भहेन्द्रनगयभा, चैर १ य २ गते भध्मऩन्िभको 
नेऩारगॊजभा, चैर ८ य ९ गते ऩूिााचचरको वियाटनगयभा, चैर १३ 
य १४ गते भध्मभाचचरको गचतिनभा य चैर २१ य २२ गते 
ऩन्िभाचचको ऩोखयाभा सॊचागरत गोष्ठीहरुका उदघाटन 
सरहरुभध्मे प्रभुख अगतगथको रुऩभा भहेन्द्रनगयभा भन्द्रारमका 
सह सगचि श्री उऩेन्द्र प्रसाद अगधकायी, वियाटनगयभा भाननीम 
भन्द्री दानिहादयु चौधयीरे सॊिोधन गनुाबएको गथमो बने अन्द्म 
ऺेरहरूभा र्सथानीम प्रभुख न्जल्रा अगधकायीहरुरे सॊिोधन 
गनुाबएको गथमो । प्रत्मेक गोष्ठीभा विकासऺेर अन्द्तगात ऩन ेहयेक 
न्जल्रािाट सीफीआय कामाक्रभ सॊचारन गन े सॊर्सथा य भहहरा 
तथा िारिागरका कामाारमका प्रगतगनगधहरुको सहबागगत यहेको 
गथमो । गोष्ठीभा हयेक न्जल्राभा सॊचागरत सीिीआय कामाक्रभको 
प्रगगत प्रगतिेदन न्जल्राभा कामाक्रभ सॊचारन गन ेसॊर्सथाका             

प्रगतगनधहरूरे प्रर्सतुत गयेका गथए बने भहहरा विकास 
अगधकृतहरुरे प्रर्सतुत प्रगतिेदनभा आफ्ना विचायहरु याखेका गथए 
। छरपरका क्रभभा र्सथानीम र्सतयभा विद्यभान सभर्समा य 
अऩाङ्गता बएका दमविहरूको रागग ऩरयचऩ ऩर वितयणको 
क्रभभा देन्खएका नीगतगत य प्रकृमागत अप््मायाहरुको िायेभा 
गनकै गॊगबय छरपरहरु बएको गथमो बने सीफीआय कामाक्रभको 
रागग िजेटभा िवृद्ध गरयनुऩन ेभाग दमाऩक रुऩभा उठेको गथमो । 
गोष्ठीभा आगाभी िर्ाभा अऩाङ्गता ऺेरका रागग सयकायका 
प्राथगभकतहरूको िायेभा सयकायका तपा िाट भन्द्रारमका उऩसगचि 
श्री सूमाप्रसाद श्रषे्ठ य अगधकृत श्री यविन्द्र आचामारे प्रष्ट 
ऩानुाबएको गथमो । मसैगयी सहबागगहरुराई अऩाङ्गता बएका 
दमविहरूको रागग ऩहुॉचमुि िाताियणको भहत्ि, सभाहहत 
गिऺाभा अऩाङ्गता बएका िारिागरकाको ऩहुॉचका रागग 
सीफीआय को बूगभका य न्जल्राभा सॊचागरत विगबन्द्न 
गगतविगधहरूको येकडा याख्ने य अध्मािगधक गन े िैऻागनक 
विगधहरुको िायेभा आय.सी.आय.डी. नेऩारका सहजकतााहरुरे 
अगबभुखीकयण गयाउनुबएको गथमो ।      

वियाटनगयभा सॊिोधन गदै सभाजकल्माण भन्द्री  


