
1 
 

 

 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको रागग  

 

 

 

 

नेऩार सयकायको तीन वष ेमोजना २०६७/६८ – ०६९/७० भा 

 

 

 

 

सभावेश बएका नीगत तथा कामयक्रभहरू  

सॊकरन : 

        ऩुनर्सथायऩना य क्तवकासको रागग स्रोत 
केन्द्र (आय.सी.आय.डी. ) नेऩार 
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सयकायको तीन वष ेमोजना २०६७/६८ – ०६९/७० भा अऩाङ्गताको 
सवारभा सभेटीएका नीगत तथा कामयक्रभहरु 

अध्माम ५ : साभाजजक क्तवकास नीगत 

९. प्रभुख कामयक्रभ  

रजऺत कामयक्रभ : ………………………. …… .र्सथानीम गनकामराई तोककएका काभ 
कतयव्महरु सॊऩादन गनय सहमोग ऩुमायउने उदे्दश्मवाट ज्मेष्ठ नागरयक , दगरत , 
आकदवासी, जनजागत , अशि अऩाङ्ग , गसभान्द्तकृत एकर भकहराहरुको सुयऺा 
व्मवर्सथा गरयनेछ । साभाजजक सुयऺा बत्ता क्तवतयण कामय फंक तथा क्तवत्तीम सॊर्सथा 
भापय त गरयनेछ । मस कामयक्रभको दीघयकागरन प्रबाव य याज्मकोषभा मसरे सजृना 
गन ेदागमत्व कदगोऩनाका सम्वन्द्धभा प्रबावकारयता अध्ममन गरयनेछ । 

र्सथानीम गनकाम ऺभता अगबवकृ्ति कामयक्रभ : सहबागततात्भक मोजना प्रणारी 
सुदृढीकयण कामयक्रभ : र्सथानीम मोजना प्रकृमाभा क्तवऩन्द्न वगय , भकहरा , दगरत , 
आकदवासी जनजागत , भधेशी , भुजर्सरभ , क्तऩछडावगय , अशिता बएका व्मक्ति रगामत 
ऩछाडी ऩयेका सभूह य गतनका प्रगतगनगध सॊर्सथाहरूको सहबागगता गयाइने …… …….. 

……. ………………………. ………….. 

५.७ फारफागरका  

यणानीगत  

२. द्वन्द्द्व प्रबाक्तवत , गसभान्द्तकृत , शारयरयक अऩाङ्गता , HIV/AIDS रगामत क्तवगबन्द्न 
कायणरे जोजखभभा यहेका फारवागरकाहरूको उिाय तथा ऩुनर्सथायऩनाराई क्तवर्सताय 
गदै गनयन्द्तयता कदने ।  



3 
 

कामयनीगत  

२.१ क्तवऩन्द्न द्वन्द्द्व प्रबाक्तवत सीभान्द्तकृत सभूदामका तथा शायीरयक अऩाङ्गता बएका 
य जोजखभभा यहेका फारवागरकाहरूवाट सुरु गरय देशका सफै फारफागररकाराई 
क्रभश: साभाजजक सॊयऺणको दामयाभा ल्माइनेछ ।  

५.९ गशऺा 

कामयनीगत 

४.७ गशऺाभा भकहरा आकदवासी /जनजागत, भधेशी, दगरत, अऩाङ्गता बएका व्मक्ति , 
सभेतको ऩहुॉच सुगनजित गनय याक्तष्डम य र्सथानीम तहभा कामयक्रभ तजुयभा गरय 
कामायन्द्वमन गरयनेछ । मस क्रभभा क्तवद्यारम ऩौष्टीक आहाय तथा क्तवद्यारम र्सवार्स्म 
कामयक्रभको थऩ सुदृढीकयण गरयनेछ । 

प्रभुख कामयक्रभ  

प्राक्तवगधक गशऺा तथा व्मावसागमक तागरभ : प्राक्तवगधक एस .एर.सी. य सो बन्द्दा 
भागथल्रो तहभा ऩहुॉच वकृ्तिका साथै सीऩभुरक , योजगायउन्द्भुख गशऺाको क्तवकास य 
क्तवर्सतायका रागग क्तवक्तवध क्तवधाका प्राक्तवगधक गशऺा तथा व्मावसागमक तागरभका 
कामयक्रभहरू, आवश्मकता य औगचत्मका आधायभा सॊर्सथाहरूको क्तवतयण , व्मवर्सथाऩन 
य ऺभता क्तवकास , एकककृत कोष र्सथाऩना , मुवा , भकहरा , दगरतऽ आकदवासी , 
जनजाती, अऩाङ्ग, गरयव, भधेशी, द्वन्द्द्व प्रबाक्तवत, क्तवर्सथाक्तऩत य ऩछाडी ऩयेका वगयका 
सभूदामको रागग रजऺत कामयक्रभहरू , उद्यभगशरता क्तवकास , एनेक्स क्तवद्यारम 
सुदृढीकयण, नीगतगत तथा कानूनी ढाॉचाभा साभगमक सुधाय , छात्रवतृ्ती कामयक्रभ , 
भागभा आधारयत सीऩ क्तवकास कामयक्रभहरू सॊचारन गरयनेछ । 
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५.१० र्सवार्स्म तथा ऩोषण  

यणनीगत  

२. प्रगतयोधात्भक , प्रवधयनात्भक , उऩचायात्भक , ऩुनर्सथायऩनाभुरक , आऩतकागरन य 
प्रकोऩजन्द्म ऺेत्रभा सभेत गणुर्सतयीम सेवाहरु र्सथानीम र्सतयसम्भका जनताको ऩहुॉच 
हुनेगरय प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गन े।  

कामयनीगत  

२.९ द्वन्द्दवाट शायीरयक वा भानगसक रुऩभा क्तऩकडत बएकाहरूको उऩचाय , कृतभृ अॊग 
प्रदान, गनड्डशुल्क र्सवार्स्म गशक्तवय , ऩुनर्सथायऩना , अऩाॊगता गनवायण एवॊ 
योकथाभ, अन्द्धोऩन य कभजोय दृष्टी बएकाको जर्सथगत अध्मावगधक गने , जर्सत 
कामयराई गैय सयकायी सॊर्सथाहरूसॉग साझेदायी गयी सेवा प्रवाहराई व्मवजर्सथत 
गरयनेछ ।  

८.१० गरयव, असाहाम, रोऩोन्द्भुख सूचीभा ऩयेका जाती , अऩाॊग, द्वन्द्द तथा प्राकृगतक 
प्रकोऩ क्तऩडीत , जनताहरूको र्सवार्स्म सुयऺाको रागग एक साभाजजक र्सवार्स्म 
सुयऺा कोषको व्मवर्सथा गरयनेछ । मसकारागग सॊचारन गनदेगशका तमाय गरय 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

प्रभुख कामयक्रभ  

क्तवशेष र्सवार्स्म सेवा य साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ अन्द्तगयत ऩऺघात तथा अन्द्म 
शायीरयक क्तवकराङ्गहरूको ऩुनर्सथायऩनाको रागग सभुदाम तथा गैय सयकायी 
सॊर्सथाहरूको सॊरग्नताभा सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथायऩनाको प्रवधयन , सडक , 
औद्योगगक व्मावसाम तथा अन्द्म प्राकृगतक तथा अप्राकृगतक दघुयटना तथा चोटऩटक 
योकथाभ गनय र्सवार्स्म भन्द्त्रारमको सॊमोजनभा सम्वि भन्द्त्रारमसॉग सभन्द्वम गरय 
दघुयटना योकथाभ तथा गनमन्द्त्रणका रागग क्तवशेष सॊमन्द्त्र र्सथाऩना गरयनेछन ्। साथै 
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रंगीक कहॊसा , क्तवबेद तथा साभाजजक क्तवबेदीकयण न्द्मुगनकयणभा सहमोग गनयका 
रागग र्सवार्स्म सॊर्सथाहरूभा रंगीक कहॊसावाट क्तऩडीतराई तत्कार सेवा कदन क्तवशेष 
कामय गरयनेछ । 

अध्माम ७ : शाजन्द्त, ऩुनर्सथायऩना य सभावेशी क्तवकास  

कामयनीगत  

१.६ द्वन्द्दवाट अऩाङ्ग बएका वा शायीरयक रूऩभा अशिका रागग उऩचाय सेवा 
रगामतको याहत प्रदान गरयनेछ । 

६.५. सडक तथा अन्द्म मातामात  

कामयनीगत 

७.१. अऩाङ्ग भैत्री सडक सॊयचनाहरू क्तवकास गदै रगगनेछ ।   

७.३ सभावेशीकयण  

उिेश्म  

१. भकहरा, दगरत , आकदवासीयजनजागत , भधेशी , भुजर्सरभ , क्तऩछकडएका सभुदाम , 
अऩाङ्गता बएका व्मक्ति , अल्ऩसॊख्मक य रोऩोन्द्भुख जाती एवॊ कणायरी ऺेत्र 
सभेतका दगुयभ ऩहाडी तथा कहभारी ऺेत्रका वागसन्द्दा सभेत वजन्द्चगतभा 
ऩारयएका/ऩयेका सभुदाम य ऺेत्रहरूराई क्तवकासको सभग्र प्रकृमा य प्रगतपरभा 
भुर प्रवाकहकयण गयी स्रोत साधन य सावयजगनक सेवाभा ऩहुॉच वढाउने ।   
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७.५ अऩाङ्गता बएका व्मक्ति 

४. दीधयकागरन सोच : सवै प्रकायका शायीरयक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको 
आधायबूत हक अगधकायको सॊयऺण य उगनहरुभा अन्द्तगनयकहत प्रगतबाको क्तवकास 
गरय उगनहरूराई सभथय नागरयक वनाउने ।  

५. उिेश्म  : सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई सम्भानऩूणय , र्सवतन्द्त्र , 
अवयोधभुि य आत्भगनबयय जीवनमाऩनका रागग उऩमुि योजगारय सकहत आवश्मक 
साभाजजक, आगथयक तथा बौगतक ऩूवायधाय एवॊ सुक्तवधाहरू उऩरब्ध गयाउने । 

६. यणनीगत :  

१. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अवयोधभुि , न्द्मामऩूणय भमायकदत जीवनमाऩनका 
रागग अनुकुर वातावयण गनभायण गरय भुर प्रवाकहकयण गन ेकुयाभा जोड कदने ।  

२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩऺभा कानूनी , सॊर्सथागत , बौगतक , तथा आगथयक 
ऩूवायधायहरूको क्तवर्सताय गन े।  

३. अशिताको वगॉकयणका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग 
साभाजजक सुयऺा प्रदान गन े।  

४. अशि य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई क्तवशेष सॊयऺण प्रदान गनय रजऺत 
कामयक्रभहरू सॊचारन गन े।  

५. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको रागग आवश्मक साभग्रीहरूको र्सवदेशभै उत्ऩादन 
गनय य आधायबूत सेवा सुक्तवधाहरूको क्तवर्सताय गनय क्तवकासका साझेदायहरू वीच 
सहकामय य सभन्द्वमभा जोड कदने । 
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७. कामयनीगत 

१.१.अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग अवयोधभुि , न्द्मामऩूणय , भमायकदत र्सवतन्द्त्र 
जीवनमाऩन गनय सक्नेगयी साभाजजक आगथयक ऩूवायधायको क्तवकास गदै रगगनेछ 
।  

१.२.अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका हक अगधकाय य सयोकायका क्तवषमहरू गनक्मोर 
गयी भूर प्रवाकहकयणका रागग कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२.१.सफैको रागग ऩहुॉचको अवधायणा फभोजजभ अफ गनभायण गरयने वा गनभायणागधन 
वा फगनसकेका सयकायी कामायरमहरू , सावयजगनक र्सथरका सेवा , सडक ऩाय गन े
व्मवर्सथा रगामत सुक्तवधा एवॊ ऩूवायधायहरूराई अऩाङ्ता भैत्री वनाउॉ दै रगगनेछ । 

२.२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अगधकाय सम्फजन्द्ध सॊमुि याष्डसॊघीम भहासॊधीको 
भुर भभयराई आत्भसात गयी सोकह अनुरूऩ कामयक्रभ तजुयभा , कामायन्द्वमन , 
अनुगभन गरयनेछ ।  

२.३. अऩाङ्गहरूको शायीरयक ऩुनर्सथायऩना सम्फजन्द्ध याक्तष्डम यणनीगत तमाय गरयनेछ ।  

३.१. अशिताको वगॉकयणका आधायभा अऩाङ्गता बएका सफै भकहरा तथा ऩुरुषका 
रागग ऩमायप्त साभाजजक सुयऺाका प्रावधानहरूको क्रगभक रूऩरे क्तवकास गरयनेछ 
।  

३.२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई योजगारयको अवसय प्रदान गनयका रागग 
सयकायी कामायरमहरू तथा गैयसयकायी सॊर्सथाहरूभा प्राथगभकता कदइनेछ ।  

४.१. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऺभता अगबवकृ्ति आगथयक , साभाजजक, याजनैगतक 
सशक्तिकयणको भाध्मभवाट प्रबावकायी सभावेशीकयणका रागग रजऺत 
कामयक्रभहरू तमाय गयी राग ुगरयनेछ ।  

४.२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग गनमगभत रूऩभा क्तवशेष खेरकुद एवॊ 
भनोयञ्जनात्भक कृमाकराऩहरूको आमोजना गरयनेछ ।  
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४.३. क्तवगबन्द्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई उऩमुि गशऺा , सीऩ 
योजगायी प्रदान गदै र्सवावरजम्व य र्सवत्नत्र जीवनमाऩनका रागग अवसय प्रदान 
गरयनेछ ।  

५.१. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग मथासॊबव र्सवदेशभै आवश्मक सहामक 
साभगग्रहरूको उत्ऩादन , क्तवतयण एवॊ शारयरयक ऩुनर्सथायऩन रगामत आधायबूत 
सेवा सुक्तवधाहरूको क्तवकास तथा क्तवर्सताय गनय सयकायी, गयै सयकायी, साभूदागमक 
ऺेत्र य क्तवकास साझेदायहरू फीच सभन्द्वम य सहकामयराई प्रवियन गरयनेछ ।  

५.२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सशक्तिकयणका रागग मस ऺेत्रभा कामययत 
याक्तष्डम, अन्द्तयाक्तष्डम सयकायी , गयै सयकायी सॊर्सथाहरू वीच सभन्द्वम , सहकामय य 
सहमोगराई सुदृढ गरयनेछ ।  

५.३. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू सम्वि सूचनाहरू एकककृत गरय व्मवजर्सथत सूचना 
प्रणारीको क्तवकास गनुयका साथै क्तवगबन्द्न र्सथानभा स्रोत केन्द्रहरूको र्सथाऩना गदै 
रगगनेछ ।  

५.४. सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा फारफागरकाहरूका रागग 
सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथायऩना कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

८. प्रभुख कामयक्रभ  

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथायऩना कामयक्रभ ७५ 
जजल्राभा सॊचारन गने , जजल्राभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा ज्मेष्ठ 
नागरयकहरूको त्माॊक व्मवर्सथाऩन , ऩाॉच क्तवकास ऺेत्रभा आवश्मिा अनुसाय 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग सहमोगग साभग्री उत्ऩादन तथा क्तवतयण 
केन्द्रको र्सथाऩना य सॊचारन गने , अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अगधकाय सम्फजन्द्ध 
सॊमुि याष्डसॊगघम भहासॊधी वाये प्रचाय प्रसाय गयी कामायन्द्वमनभा प्रबावकायीता 
ल्माउन, अऩाङ्गता बएका वेवारयसे भकहरा, ऩुरुष तथा वारवागरकाहरूका रागग ऩाॉच 
क्तवकास ऺेत्रभा आवश्मक सॊख्माभा आवासीम सॊयऺण तथा ऩुनर्सथायऩना केन्द्र 
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र्सथाऩना गने , सॊर्सथाहरूराई (साभाजजक सुयऺा अन्द्तगयत आम आजयन , र्सवयोजगायी , 
सशक्तिकयण तथा चेतनाभुरक तागरभ सम्फन्द्धी कामय गनय ) अनुदान कदनेजर्सत कामय 
गरयनेछन ्।  

९. कामायन्द्वमन व्मवर्सथा  

याक्तष्डम र्सतयभा भकहरा , फारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्द्त्रारमरे अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिहरू सम्फन्द्धी मोजना कामायन्द्वमनका रागग सयकायी , गयै सयकायी , 
सभुदागमक य गनजी ऺेत्रवीच सहकामयराई जोड कदनेछ । केन्द्रीम र्सतयभा भन्द्त्रारम , 
अऩाङ्ग सेवा याक्तष्डम सभन्द्वम सगभगत , भकहरा तथा वारवागरका क्तवबाग य याक्तष्डम 
अऩाङ्ग भहासॊघ रगामत सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूसॉग आवि सॊघ 
सॊर्सथाहरू, जजल्रा र्सतयभा भकहरा तथा फारवागरका कामायरम , जजल्रा र्सतयीम 
सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथायऩना सभन्द्वम सगभगत य अन्द्म अऩाङ्गता सम्फन्द्धी 
सॊर्सथाहरूवाट कामायन्द्वमन हुनेछ ।  

१०. अनुगभन तथा भुल्माङ्कन  

केन्द्रीम र्सतयवाट अनुगभन तथा भुल्माङ्कन याक्तष्डम मोजना आमोग , भकहरा 
फारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्द्त्रारम य सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथायऩना 
गनदेशक सगभगत, भकहरा तथा फारवागरका क्तवबागरे गनछेन ्। जजल्रार्सतयभा ऩगन 
भकहरा तथा फारवागरका कामायरम तथा सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथायऩना जजल्रा 
सभन्द्वम तथा कामायन्द्वमन सगभगतवाट अनुगभन हुनेछ । आवश्मिा अनुसाय तेस्रो 
ऩऺवाट सभेत अनुगभन गन ेतथा ऩषृ्ठऩोषण गरने कामय सम्ऩन्द्न गरयनेछ ।  

११. अऩेजऺत उऩरब्धी  

१. कानूनी , सॊर्सथागत , बौगतक , आगथयक ऩूवायधायहरूको क्तवकास बई अऩाङ्गता भैत्री , 
अनुकुर तथा सफर वातावयण तमाय बएको हुनेछ ।  

२. सफै सम्फि ऺेत्रगत कामयक्रभहरूभा अऩाङ्गताको क्तवषम सभावेश बएको हुनेछ ।  
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३. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रागग साभाजजक सुयऺाका प्रावधानहरू सुदृढ 
बएको हुनेछ ।   

४. अऩाङ्गताको प्रकृगत हेयी रजऺत सेवा, सुक्तवधाहरूको क्तवर्सताय बएको हुनेछ ।  

५. सफै सयोकायवाराहरू वीच सहकामय य सभन्द्वमभा वकृ्ति बएकोहुनेछ । 

६. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू आफ्नो ऩरयवाय तथा सभुदामभा नै ऩुनर्सथायक्तऩत 
बएका हुनेछन ।       

  

  

       

 


