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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 २ अगष्ट २०१२ 

 गिऺा हयेक भागनसको आधायबुत भानिअगधकाय हुॉदा हुॉदै ऩगन अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको विद्यारम बनाा दय  
साभान्द्म फारफागरकाको बन्द्दा ज्मादै न्द्मून देखिने गयेका तथ्म य अऩाङ्गता बएका िारफागरकाहरुराई विगबन्द्न िहानाभा  
गिऺाभा विबेद गरयने कुयाहरु आभ रुऩभै भहसुस गगरयॉदै आएका मथाथाहरु हुन । गमनै विर्महरुराई सॊिोधन गना नेऩारभा सयकायी 
र्सतयभा सभाहहत गिऺा सािा य वििेर् गिऺा ऩरयर्द कामायत यहेको छ बने गैय सयकायी र्सतयभा प्रत्मेक जील्राभा अऩाङ्गता 
अगधकायभा काभ गन ेर्सिमॊ अऩाङ्गता बएका व्मविहरूरे नै सॊचारन गयेका य उनीहरूका रागग काभ गन ेकामायत छन ्। अऩाङ्गता 
बएका व्मविहरुको हक अगधकायका कुयाहरुराई यावष्डम र्सतयका नीगत गनभााण तहभा सभािेि गयाउने रगामतका उदे्दश्म यािी यावष्डम 
अऩाङ्ग भहासॊघ रगामत दजानँ सॊर्सथाहरू याजधानीभै सकृम छन ्। नेऩारभा उऩेखऺत य विबेदभा ऩयेका फारफागरकाहरूको रागग काभ 
गरययहेका अन्द्तयावष्डम गैय सयकायी गनकाम भध्मे सफैबन्द्दा ठुरो सॊर्सथा सेब द गचल्रेन हो बने प्रान नेऩार य एक्सन एड रगामतका 
सॊर्सथाहरूरे ऩगन गैय सयकायी य सयकायी गनकाम भापा त फारफागरकाको ऺेत्रभा मेथेष्ठ यभक प्रिाह गरययहेका छन ्।   
 नेऩार सयकायरे हयेक िर्ा एकागतय विद्यारमभा विद्याथॉहरूको बनाा दय िहढयहेको कुया आफ्ना प्रगतिेदनहरूभा देिाइयहेको छ 
बने अको गतय गतनै प्रगतिेदनहरूभा अऩाङ्गता बएका फारफागरकाहरूको बनाा दय बने ऩगछल्रो सभमभा घटेको देखिएको छ (तरको 
तागरका हेनुाहोस) मसयी तथ्माॊक घटनुरे केहह प्रश्नहरु बने अिर्सम उब्जाएको छ । तथ्माङ्कभा घटेको देखिनुको एउटा कायण        

अऩाङ्गता बएका फारफागरकाहरूको विद्यारम बनाा दय घटेकै हो त ? 
(सॊखऺप्त हटप्ऩणी -फ्रास रयऩोटा िान २०१२, गिऺा विबाग)  

क्रभ विियण फ्रास रयऩोटा 
२०१०/२०११ 

फ्रास रयऩोटा 
२०११/२०१२ 

१ कऺा १ देिी ८ सम्भ बनाा हुने अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको सङ््मा  ७७३४८ ६७०९८ 

२ कऺा ९ देिी १२ सम्भ बनाा हुने अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको सङ््मा  ८३३३ ९५२५ 

३ जम्भा  ८५६८१ ७६७२७ 

 िार्सतविकता बनाा दय फढेको बएताऩगन खजल्राभा विद्यारम गइयहेका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको िार्सतविक तथ्माङ्क ल्माउने 
िा याखे्न सयकायी प्रणारी हपतरो बएको य त्मसभा सयोकायिाराहरूको ध्मान नऩुगेको हुन सक्छ । मसैगयी विद्यारमको िाताियण 
अऩाङ्गता भैत्री नबएका कायणरे िा राभो दयुी ऩाय गयेय विद्यारम जानुऩन ेकायणरे िा विगबन्द्न फहानाभा अऩाङ्गता बएका 
फारफागरकाराई विद्यारमभा बनाा नगरने ऩरयऩाटीरे गदाा साॉच्चीकै सङ््मा घटेकै ऩगन हुन सक्छ । मसयी एकागतय सयकायरे िर्नेी 
अऩाङ्गता बएका फारफागरकाहरूको रागग छात्रिवृिको यकभ सभेत थप्दै गइयहेको अिर्सथाभा मो नगतजा देखिनु ऩक्कै ऩगन याम्रो कुया 
होइन । अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको जीिनको सपरता -असपरता य अॉध्मायो -उज्मारो सॉग गाॉगसएको गिऺाभै मो अिर्सथा यह्यो 
बने उनीहरूको जीिनको रागग गरयएका अरू कुनै ऩगन काभहरूरे कुनै वििेर् अथा या्दैन । गिऺार ेनै जीिनभा सिै प्रकायका 
उज्मारा य िसविकयणका भागाहरू ऩहहल्माउन सहमोग गन ेहुनारे अऩाङ्गता बएका फारफागरकाको मस सिारभा मस ऺेत्रभा काभ 
गन ेहयेक सयोकायिारा गनकामहरूको विर्ेि ध्मान जानु आिश्मक छ ।       



 2 

अऩाङ्गता सभाचायअऩाङ्गता सभाचाय  िर्ा िर्ा ४४, , अॊक अॊक २२  अगष्ट अगष्ट २०१२२०१२  

 साभाखजक सुयऺा नीगतभा अऩाङ्गता बएका व्मविको र्सथान कहाॉ छ त ? 
 मोजना आमोगरे हारैभात्र साभाखजक सुयऺा बिा 
वितयणको प्रबाि भूल्माङ्कनको प्रगतिेदन सािाजगनक गयेको छ । 
सयकायरे ज्मेष्ठ नागरयक, एकर भहहरा य अऩाङ्गता बएका 
व्मविहरूराई साभाखजक सुयऺा बिा प्रदान गदै आइयहेको छ । 
देिबरयको प्रगतगनगधत्ि हुनेगयी जुम्रा, यसुिा, फैतडी, कार्सकी, 
बिऩुय, फाॉके, यौतहट य झाऩा छनौट गरय ८ िटा खजल्राभा 
गरयएको उि नभुना अध्ममनभा ५१७९ जना प्रत्मऺ 
सेिाग्राहीसॉग अन्द्तिााताा गरइएको जनाइएको छ । जसभा 
अऩाङ्गता बएका व्मविको सङ््मा १५९ यहेको छ । प्रगतिेदनरे 
बिा वितयण कामाक्रभ ज्मादै रोकवप्रम बएको य अगधकाॊि सेिा 
ग्राहीहरू सन्द्तुष्ट यहेको कुया उल्रेि गयेको छ । हार वितयण 
बैयहेको बिाको िावर्ाक यकभराई हेन े हो बने आगथाक िर्ा 
२०६७/०६८ भा कूर ७ अयफ १ कयोड ३८ राि ९२ हजाय रुऩैमाॉ 
मर्सतो बिाको रागग विगनमोजन गरयएको गथमो जसभा आॊगिक 
अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको रागग २ कयोड ४६ राि ६० हजाय 
य ऩूणा अिि अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको रागग १९ कयोड ४१ 
राि रुऩैमाॉ ऩयेको छ ।  
 प्रगतिेदनरे जे कुया उल्रेि गयेको बएताऩगन अऩाङ्गता 
बएका व्मविहरूको हकभा बने साभाखजक सुयऺाराई सयकायरे 
सहह रूऩभा फुझेय रागू गना नसकेको कुया मस सिारभा काभ 
गन ेअगधकाय कभॉहरू फताउॉछन ्। उनीहरूका अनुसाय — ज्मेष्ठ 
नागरयक िा एकर भहहराको रागग बिा वितयण जुन अथाभा 
गरयए ऩगन अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको हकभा बने मो 
कुयाराई ऩमााप्त जीिनमाऩन, सहामक साभग्री, और्धी उऩचाय, 
दैगनक हेयचाह, सहमोगी य फेयोजगायी सॉग जोहडनु ऩछा य 
अऩाङ्गताको अिर्सथा य व्मविका िार्सतविक आिश्मकताराइ 
िैऻागनक िगॉकयण गरय कसराई कगत बिा हदने बन्द्ने तम 
गरयनुऩछा ।  
 हारै भात्र सफोच्च अदारतभा ऩूणा अिि अऩाङ्गता 
बएका व्मविहरूको रागग ऩमााप्त जीिनमाऩन बिा रगामत 
सहमोगीको व्मिर्सथा सभेत याज्मरे गनुाऩन े भाग सहहत ऩयेको 
रयटभा गरयएको पैसरारे ऩगन अिर्सथा हेरय अऩाङ्गता बएका 
व्मविराई रु ३००० देिी ५००० सम्भ बिा सयकायर े उऩरब्ध 
गयाउनुऩन ेबगन ऩयभादेि जायी गरयसकेको छ । 
अऩाङ्गता बएका व्मवि रगामत अन्द्म सभुदामका भागनसहरूराई 
हदइने साभाखजक सुयऺा बिाका कामाान्द्िमनभा ऩगन धेयै कगभ 
कभजोयीहरू देिा ऩयेका छन ्। व्मविको भतृ्मु बइसकेको            

अिर्सथा बएऩगन उसको नाभभा अरूरे नै बिा िाइहदने, 
आिश्मकता ऩयेको िेराभा बिा प्राप्त नहुने, याजनैगतक दफाफभा 
नऩाउनुऩन े व्मविरे यातो काडा गरइ बिा गरने य कगतऩम 
र्सथानभा त अऩाङ्गता बएका व्मविको नाभभा हकत े कागज 
फनाइ र्सथानीम गनकामका कभाचायीरे नै बिाको यकभ झ्िाभ 
ऩान े गयेको सम्भका सभाचायहरू आइयहेका छन ् (हेनुाहोस हहभार 
ििय ऩत्ररीका २०६९ स्रािण १६ - ३२, ऩषृ्ठ ५०)    
 साभाखजक सुयऺाराई भानिअगधकायको विश्वव्माऩी 
घोर्णाऩत्ररे धाया २२ भा हयेक नागरयकको अगधकायको रूऩभा 
सम्फोधन गयेको छ । अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको अगधकाय 
सम्फन्द्धी भहासॊधी २००६ र े ऩगन मस विर्मराई अझ वििेर् 
प्राथगभकता हदॉदै याज्मरे अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको 
साभाखजक सुयऺाभा विर्मभा ध्मान ऩुमााउनुऩन े कुयाहरूराई 
उल्रेि गयेको छ । नेऩारको साभाखजक सुयऺा नीगतरे सभाजभा 
आगथाक-साभाखजक रूऩभा ऩछाहड ऩारयएका, गसभान्द्तकृत, य 
अत्मन्द्तै जोखिभको अिर्सथाभा यहेका सभुदामराई सम्फोधन गने 
बनेताऩगन अऩाङ्गता बएका व्मविहरूका रागग बने भागसक 
बिाको रूऩभा केहह यकभ, आमकयभा सहुगरमत, हिाइ बाडाभा 
ऩचास प्रगतित छुट य सािाजगनक सिायी साधनभा मात्रा गदाा 
बाडाभा ऩचास प्रगतित छुटको व्मिर्सथा फाहेक साभाखजक सुयऺा 
अन्द्तगात िासै उल्रे्म व्मिर्सथाहरू गना सकेको छैन । मसभा 
ऩगन कामाान्द्िमनभा सभर्समा य जहटरताहरू देखिनारे िार्सतविक 
हकिारा ऩमााप्त राबाखन्द्ित हुन सकेका छैनन ्।  
 दैगनक और्धी सेिन गनुाऩन े अिर्सथाका अऩाङ्गता 
बएका व्मवि, सभमभै ऩहहचान य ऩुनर्सथााऩना सेिा नऩाएय भतृ्मु 
ियण गना िाध्म अऩाङ्गता बएका फारफागरका, सहामक 
साभग्रीको अबािभा हहॉडडुर गना नऩाइयहेका व्मविहरू, गरयफीको 
कायण सहमोगी य हेयचाहको अबािभा असाध्मै कष्टकय जीिन 
ज्मुन फाध्म व्मविका ऩऺभा य 
फौविक तथा भनो-साभाखजक 
सभर्समा बएका व्मविहरूका 
सिारभा ऩगन साभाखजक 
सुयऺाका नीगतहरूरे काभ 
गना सकेभा सामद अऩाङ्गता 
ऺेत्र ऩगन मसफाट थोयै 
राबाखन्द्ित हुन्द्थ्मो हक ???   
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सेब द गचल्रेनका साझेदायहरूराई अऩाङ्गता भुर 
प्रिाहहकयण विर्मभा अगबभुखिकयण तथा तागरभ  

गगतविगध  

सेब द गचल्रेनसॉगको आगथाक साझेदायीभा विगबन्द्न खजल्राभा 
काभ गरययहेका गैय सयकायी तथा सयकायी सॊर्सथाहरूका 
फारफागरका केखन्द्रत कामाक्रभहरूभा अऩाङ्गताका सिारहरूराई 
भुर-प्रिाहहकयण गयाउने उदे्दश्मरे आय.सी.आय.डी. नेऩार य सेब 
द गचल्रेनको साझेदायीभा ऺेत्रीम र्सतयभा ३ हदने अगबभुिीकयण 
तागरभको आमोजना गरयमो । आय.सी.आय.डी. नेऩाररे 
सञ्चारन गयेको उि तागरभ सुदयू ऩखिभाञ्चरको दीऩामर 
(आर्ाढ ६, ७ य ८), ऩूिााञ्चरको वियाटनगय (बार ८, ९ य १०) 
य ऩखिभाञ्चरको ऩाल्ऩा (बार १, २ य ३) भा सम्ऩन्द्न गरयमो । 
तीनिटै तागरभभा गयेय जम्भा १८ खजल्राका सेब द गचल्रेन 
सॉगके साझेदायीभा काभ गरययहेका १८ िटा गैय सयकायी सॊर्सथा य 
विगबन्द्न खजल्रा गिऺा कामाारमका प्रगतगनगधहरू गरय जम्भा ६७ 
जना सहबागी बएका गथए ।  
तागरभभा भु्म गयेय अऩाङ्गताको ऩरयबार्ा य िगॉकयण, 
अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र य मसको वितयण प्रकृमा, नेऩारभा 
अऩाङ्गता सम्फन्द्धी कानुनी प्रािधान य याज्मिाट हारसम्भ 
उऩरब्ध सेिा सुविधा य कामाक्रभहरू, नेऩार सयकायका कामाक्रभ 
य नीगतहरूभा अऩाङ्गताको भरु-प्रिाहहकयणको अिर्सथा, सभाहहत 
गिऺा य अऩाङ्गता बएका फारफागरकाका सिारहरू, 
अऩाङ्गताको सहस्राब्दी विकास रऺसॉगको सम्फन्द्ध, अऩाङ्गता 
बएका फारफागरकाका सिारहरू य तीनराई भुर प्रिाहहकयण 
गनुाऩन े ऺेत्रहरू, सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩना, अऩाङ्गता 
बएका फारफागरका सिार य सेब द गचल्रेनको नीगत य 

अऩाङ्गता बएका 
फारफागरकाका 
सिारराई भुर 
प्रिाहहकयण गयाउन 
र्सथानीम 
सयोकायिाराहरूको 
बूगभकाको फायेभा 
िहृत छरपर 
गरयएको गथमो ।  

 सेब द गचल्रेन नेऩारभा फारफागरकाको अगधकायका रागग काभ 
गन ेसफै बन्द्दा ठुरो अन्द्तयाावष्डम गैय सयकायी गनकाम हो ।   

सी.फी.आय गनदेगिकाको भर्समौदाभा ऩषृ्ठऩोर्ण  

 नेऩार सयकाय भहहरा फारफागरका तथा सभाज कल्माण 
भन्द्त्रारमरे अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको रागग सञ्चारन 
गरययहेको सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩना कामाक्रभ 
(सी.फी.आय.) राई अझ प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गना य 
मसभा सफै सयकायी य गैय सयकायी गनकामहरूको सभेत 
र्सिागभत्ि र्सथावऩत गयाउने उदे्दश्मरे गनभााण गना रागगएको 
सी.फी.आय. कामाक्रभ सञ्चरन गनदेगिकाको भर्समौदाभा गत 
श्रािण ३२ गते भन्द्त्रारमरे एक कामाक्रभको आमोजना गरय 
छरपर गरयमो । विश्व र्सिार्सथ्म सङ्गठनको ऩरयभाखजात िहृत 
सी.फी.आय. गनदेगिका य अऩाङ्गता अगधकाय सम्फन्द्धी भहासॊधीरे 
मस विर्मभा गनदेगित गयेका प्रािधानहरूराई सभेत ध्मानभा 
याखि तमाय गना रागगएको बगनएको उि गनदेगिकाभा 
सी.फी.आय. कामाक्रभ सम्फन्द्धी विऻहरू, अऩाङ्गता अगधकाय 
कभॉहरू, अन्द्तयाावष्डम दात ृ गनकामका प्रगतगनगध, विगबन्द्न 
भन्द्त्रारम य मोजना आमोगफाट उऩखर्सथत प्रगतगनगधहरूरे 
ऩषृ्ठऩोर्ण हदएका गथए । कामाक्रभभा भहहरा फारफागरका तथा 
सभाज कल्माण भन्द्त्री श्री िरी प्रसाद न्द्मौऩानेरे सम्फोधन गदै 
उि गनदेगिकाराई चाॉडो बन्द्दा चाॉडो भन्द्त्री ऩरयर्दफाट ऩास 
गयाउने प्रगतफिता जनाउनुबमो बने भन्द्त्रारमका सगचि श्री 
िारानन्द्द ऩौडेर, सह सचीि श्री उऩेन्द्र अगधकायी, उऩसगचि श्री 
सूमा प्रसाद श्रषे्ठ, यावष्डम अऩाङ्ग भहासॊघका अध्मऺ श्री सुदिान 
सुिेदीरे सॊफोधन गनुाबएको गथमो । कामाक्रभभा नेऩारभा 
सी.फी.आय. कामाक्रभको िताभान अिर्सथाको फायेभा करुणा 
पाउन्द्डेसन नेऩारका यावष्डम गनदेिक श्री दीऩक याज साऩकोटारे 
कामाऩत्र ऩेि गनुाबएको गथमो । भहहरा फारफागरका तथा सभाज 
कल्माण भन्द्त्रारमका सािा अगधकृत तथा अऩाङ्गता डेर्सक 
प्रभुि श्री यविन्द्र आचामारे सी.फी.आय. गनदेगिका भर्समौदाराई 
फ्रोयभा प्रर्सतुत गनुाबएको गथमो ।  
 नेऩारभा भहहरा फारफागरका तथा सभाज कल्माण 
भन्द्त्रारमरे सन २००१ देिी अऩाङ्गता बएका व्मविहरूका रागग 
सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩना कामाक्रभ सञ्चारन गदै आएको 
हो । ५ खजल्राफाट सुरु गरयएको मो कामाक्रभ हार ७५ िटै 
खजल्राभा सञ्चागरत छ य हयेक खजल्राभा मस कामाक्रभको 
रागग भन्द्त्रारमरे िावर्ाक रु. १५०००० खजल्राभा अऩाङ्गता 
सिारभा कामायत सॊर्सथाराई प्रदान गदै आएको छ । RCRD 

नेऩाररे भन्द्त्रारमराई विगत ११ िर्ा देिी सी.फी.आय. प्रििान य 
मस विर्मभा नीगत य गनदेगिका गनभााणभा ऩगन प्राविगधक 
सहमोग उऩरब्ध गयाउॉ दै आएको छ ।   
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ऩहुॉचमुि फाताियण गनभााण गनदेगिकाभा छरपर य ऩषृ्ठऩोर्ण ।   
 गत २०६९ बार ६ गते काठभाडंको World Trade 

Center भा आमोखजत एक कामाक्रभभा अऩाङ्गता बएका 
व्मविहरूको रागग ऩहुॉचमुि िाताियण गनभााण सम्फन्द्धी 
गनदेगिकाभा तेस्रो ऩटक ऩषृ्ठऩोर्ण सङ्करन गन ेकाभ गरयमो । 
Focal Group Discussion को ढाॉचाभा सञ्चारन गरयएको उि 
छरपरभा विगबन्द्न िगाका अऩाङ्गता बएका व्मविहरूरे आ-

आफ्नो िगाका गनदेगिकाभा सभािेि हुनुऩन ेकुयाहरूको ऩषृ्ठऩोर्ण 
गनुाबएको गथमो । ह्याण्डीक्माऩ इन्द्टयनेिनरको सहमोगभा यावष्डम 
अऩाङ्ग भहासॊघरे आमोजना गयेको उि कामाक्रभभा विगबन्द्न 
अऩाङ्गता िगाका करयफ ३५ जना प्रगतगनगधहरूको सहबागगता 
यहेको गथमो ।  
 अऩाङ्गता बएका व्मवि, िनीहरूद्वाया सञ्चागरत सॊर्सथा 
य मस ऺेत्रभा कामायत अन्द्म विगबन्द्न सॊर्सथाहरूरे विगत राभो 
सभमदेखि भाग गदै आएको सािाजगनक बौगतक सॊयचनाहरू 
रगामत सेिा सुविधाहरू अऩाङ्गता भैत्री हुनुऩन े भागराई 
सम्फोधन गन ेसिारभा मस ऩटक बने भहहरा फारफागरका तथा 
सभाज कल्माण भन्द्त्रारमरे केही तदारुकता देिाएको छ । 
अऩाङ्गता ऺेत्रभा काभ गन े विगबन्द्न सयोकायिाराहरूको साथ 
गरएय भन्द्त्रारमरे सािाजगनक बौगतक सॊयचना रगामत सूचना 
तथा सञ्चाय प्रणारीभा अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको ऩहुॉच 
र्सथावऩत गना छुट्टै गनदेगिका तमाय गन ेऩहर सुरु गयेको हो । 
भन्द्त्रारमकै नेततृ्िभा अऩाङ्गता ऺेत्रभा कामायत सफै हकगसभका 
सयोकायिारा, यावष्डम अऩाङ्ग भहासॊघ, विगबन्द्न भन्द्त्रारमका 
प्रगतगनगधहरू य मस विर्मका प्राविगधऻहरू सखम्भगरत एक िहृत ्
सगभगत य उि सगभगतको भातहतभा यहने गरय एक प्राविगधक 
कामादर सभेत गठन गरय सुरु गरयएको मस काभभा हार सम्भ 
गनदेगिकाको रागग ऩषृ्ठऩोर्ण सङ्करन गन े तीन चयणका 
छरपर कामाक्रभहरू सम्ऩन्द्न बइकसेका छन ्बने गनदेगिकाको 
सुन्द्म भर्समौदा तमाय बैसकेको छ । 
 गनदेगिका गनभााण प्राविगधक कामादरभा  भहहरा 
फारफागरका तथा सभाजकल्माण भन्द्त्रारम, यावष्डम अऩाङ्ग 
भहासॊघ, एक्सन एड नेऩार, करुणा पाउन्द्डेसन नेऩार, बौगतक 
मोजना भन्द्त्रारम, ह्याण्डीक्माऩ इन्द्टयनेिनर य आय.सी.आय.डी. 
नेऩारका प्रगतगनगधहरू यहेका छन ्। 
अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको बौगतक िाताियण रगामत सूचना 
य सञ्चाय प्रणारीभा ऩहॉच र्सथावऩत गना प्रबािकायी हुने य िहृत 
बगनएको उि गनदेगिकाभा अऩाङ्गता बएका व्मविहरूको रागग           

 सािाजगनक र्सथार य बिनहरूभा कहाॉ कहाॉ कर्सता कर्सता 
अियोधहरू विद्यभान छन ? उि अियोधहरू हटाउन के कर्सता 
ऩूिााधायहरू य तथा सुविधाहरू गनभााण गनुाऩछा ?  य गत सुविधा 
य ऩूिााधायहरुको गनभााणका रागग अगनिामा य न्द्मूनतभ 
भाऩदण्डहरू के के हुनुऩन े ? य गनदेगिका कामाान्द्िनमभा कुन 
कुन गनकामहरूको के कर्सता बूगभका हुनुऩन े ? बन्द्ने फायेभा 
उल्रेि गरयएको छ । मसै गरय गनदेगिकाभा ऩहुॉचमुि ऩूिााधाय 
िा सुविधाहरू गनभााण गदाा अऩनाउनुऩन ेभाऩदण्ड य मसको येिा 
गचत्रहरू सभेत उल्रेि गरयएको छ ।  
 हढरै बएऩगन भन्द्त्रारमरे मस विर्मभा गरएको 
र्सिागभत्िराई सकायात्भक रूऩभा गरनै ऩछा तय झट्ट हेदाा गनकै 
िहृत य याम्रो देखिने मस गनदेगिकाको कानूनी हैगसमत य गरुुत्ि 
कगत हुने य कामाान्द्िनम कसयी हुन्द्छ बनेय चाहहॉ हेना िाॉहक नै छ 
। मसको कामाान्द्िमनभा सूचना तथा सञ्चाय भन्द्त्रारम, बौगतक 
मोजना तथा गनभााण भन्द्त्रारम, िहयी विकास विबाग, गिऺा 
भन्द्त्रारम, र्सथानीम विकास भन्द्त्रारम य भहहरा िारिागरका तथा 
सभजकल्माण भन्द्त्रारमको बूगभका सफै बन्द्दा िढी देखिने हुनारे 
मी गनकामहरू िीचभा िगरमो सभन्द्िम य गनयन्द्तय सञ्चायको 
आिश्मकता देखिएको छ ।     
 गनदेगिकाराई भन्द्त्री ऩरयर्दिाट ऩारयत गयाउनेऽ नमाॉ 
िन्द्ने अऩाङ्गता अगधकाय ऐनको भहत्िऩूणा हहर्ससा फनाउने 
प्रगतििता मस बन्द्दा अगाडी मसै विर्मभा बएको एक 
कामाक्रभभा भहहरा फारफागरका तथा सभाजकल्माण भन्द्त्री श्री 
फरी प्रसाद न्द्मौऩाने य सचीि श्री िारानन्द्द ऩौडेर रे प्रगतििता 
सभेत जनाइसक्नुबएको छ ।      


