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नेऩारभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको रागग सभूदामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩना 
(सी.फी.आय.) सम्फन्धी अवधायणा य अभ्मासहरूको क्तवकास  

-सुमाबि प्रजाऩगत,  

गनदेशक ऩुनर्सथााऩना य क्तवकासका रागग स्रोत केन्र नेऩार, बिऩुय  

१. बूगभका  

व्मक्तिभा आउने अऩाङ्गता, त्मसको प्रबाव य उसका बक्तवश्मका सॊबावनाहरू 
उसको र्सवार्स्मजन्म अवर्सथा, व्मक्तिगत वुझाई, तत्ऩयता य उसको ऩरयवाय य वरयऩरयको साभाजजक 
य वातावयणीम ऩऺहरूद्वाया गनधाायण हुन्छन ्। तसथा अऩाङ्गताराई सम्फोधन गदाा व्मक्ति वा 
र्सवार्स्मजन्म कुयाराई भात्र हेयेय ऩुग्दैन, उसको वरयऩरयको सभग्र जर्सथगत य ऩरयवेशराई सम्फोधन 
गना आवश्मक देजिन्छ । नेऩारभा ऩगन व्मक्ति, ऩरयवाय, सभदुाम य याज्मरे अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूराई हेन,े वुझ्ने, व्मावहाय गन ेय उनीहरूको सभर्समाराई सम्फोधन गन ेसवारभा सभम सॉगै 
गनयन्तय ऩरयवतान हुॉदै आएको देजिन्छ । 

नेऩारभा ऩगन क्तवगबन्न तह य तप्काभा अऩाङ्गताराई हेन ेदृक्तिकोण य व्मवहाय अनगबऻता, उऩेऺा, 
क्तवबेद, उऩकाय, कल्माणकायी हुॉदै क्रभश: अगधकायभिुी अवधायणाका चयणहरूवाट अगाडड फढ्न 
थारेको देख्न सडकन्छ । मस ैक्रभभा ऩगछल्रो सभमभा नेऩारभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका 
सभग्र सवारहरूराई सम्फोधन गना नेऩार सयकाय एवॊ गयै सयकायी ऺेत्रहरूफाट सभदुामभा आधारयत 
ऩुनर्सथााऩना सम्फन्धी अवधायणा य अभ्मासहरू अगाडड वढेको देजिन्छ । हार नेऩार सयकायको 
भडहरा वारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारम अन्तगात आ.व. २०६६/६७ दिी राग ुहुनेगयी ७५ 
जजल्राभा मो कामाक्रभ क्तवर्सताय बएको छ बने अन्म गयै सयकायी सॊर्सथाहरूरे ऩगन ४५ बन्दा वढी 
जजल्राहरूभा क्तवगत केडह वषादेिी सी.फी.आय. कामाक्रभहरू कामाान्वमन गदै आएका छन ्। 

नेऩारभा अऩाङ्गताका सन्दबाहरू  

अऩाङ्गताको ऺेत्रभा क्तवगबन्न सॊघ सॊर्सथाहरू क्तवगत राभो सभमदेिी कामायत यहेको अवर्सथा 
बएताऩगन नेऩारभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका सवारहरूराई कडहरेदेिी सॊवोधन गना थारीमो य 
क्तवगबन्न तहभा (व्मक्ति, ऩरयवाय, साभाजजक) कुन हदसम्भ सम्फोधन बए मा बएनन ्बन्ने 
सम्फन्धभा ऩमााप्त य एडककृत सचूना तथा स्रोतहरू ऩाउन गाह्रो छ । मद्यक्तऩ इगतहासभा कतै कतै 
सॊगठीत रूऩभा अऩाङ्गताका सवारहरूराई तत्कागरन अवर्सथाकै वुझाइको आधायभा बएताऩगन 
सम्फोधन गरयएका कगतऩम उदाहयणहरू बने हाभी ऩाउन सक्छछँ । क्तव.सॊ. १९९० भा तत्कागरन याजा 
सयेुन्र क्तवक्रभ शाह य प्रधानभन्त्री जॊगवहादयु याणारे राग ुगयेको भरुकुी ऐनभा गयीफ कॊ गार य 
अऩाङ्गहरूराई वास िाना य रगुाको व्मवर्सथा गन ेउल्रेि छ । ऩगछ सन १९६९ भा नेऩार अॊधा 
तथा अऩाङ्ग सॊघ, १९७७ भा सभाजकल्माण ऩरयषद य क्तवर्सतायै अन्म सॊर्सथाहरूको र्सथाऩना सॉग सॉग ै
अऩाङ्गताका सवारहरू क्रभश: वाडहय आउन थारे । ऩॊचामत कारभा अऩाङ्गताका सवारहरू त्मगत 
व्माऩक रूऩभा उठ्न नसकेको बएताऩगन २०४६ सारको जनआन्दोरन ऩश्चात वनेको सॊक्तवधानरे 
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डदएको हक उऩमोग गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू र्सवमॊ ऩगन आफ्नो अगधकायको रागग आवाज 
उठाउन थारे जसको परर्सवरुऩ मस ऺेत्रभा काभ गना धेयै गैय सयकायी सॊघ सॊर्सथाहरूको जन्भा बमो 
। मस ैक्रभभा क्तव.सॊ. २०५० सारभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको छाता सॊर्सथाको रूऩभा याक्तिम 
अऩाङ्ग भहासॊघ नेऩारको ऩगन र्सथाऩना हुन ऩुग्मो । 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको गशऺा तपा  २०२१ सारभा दृक्तिक्तवडहनहरूका रागग ल्माफयेटोयी र्सकुर, 
२०२३ सारगतय फडहया तथा सरु्सतश्रवणहरूका रागग र्सकुर, २०२८ सारभा क्तवशेष गशऺा ऩरयषद य 
२०३८ सारगतय सरु्सतभनजर्सथगत बएका फारफागरकाका रागग क्तवद्यारम सरुु बएको देजिन्छ । 
मसगैरय मस ऺेत्रभा गनमभ कानूनको सरुुवातराई हेन ेहो बने २०३९ सारभा अऩाङ्ग सॊयऺण तथा 
कल्माण ऐन, २०५१ सारभा अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण गनमभावरी वन्मो बने २०४७ सारको 
सॊक्तवधानभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई साभाजजक सयुऺाभा क्तवशेष प्राथगभकता प्राप्त वगाको 
रुऩभा उल्रेि गरयमो । तत्ऩश्चात अऩाङ्गता ऺेत्रभा थुप्रै सॊघसॊर्सथाहरु, भहासॊघ य सॊजारहरु कामायत 
यहेको देजिन्छ । 

३. नेऩारभा सभुदामभा आधारयत ऩुनर्सथााऩना ( सी.फी.आय.) सम्फन्धी सन्दबाहरू  

नेऩारभा सी.फी.आय. कामाक्रभको क्तवकासको सन्दबाभा कुया गदाा औऩचारयक य दर्सतावेज सडहतको 
सी.फी.आय. कामाक्रभ सन १९८५ भा ऩडहरो ऩटक सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाराई 
सभदुामभा नै ऩुनर्सथााऩना गन ेउदे्दश्मरे मुगनसेपको प्राक्तवगधक य आगथाक सहमोग तथा साभुदागमक 
सॊर्सथा, बिऩुय जेशीजको ऩहरभा बिऩुयभा सरुु बएको देजिन्छ । त्मसऩगछ १९८६ भा डकगताऩुयभा 
अॊधा कल्माण सॊघरे, १९८८ गतय काठभाडंभा नेऩार अऩाङ्ग सॊघरे, १९९१ भा सेब द गचल्रेन मु के 
रे गसन्धुऩाल्चोकको चौताया य फाग्रङुभा, येड वानाा नवकेो सहमोगभा १९९२ भा क्तवयाटनगयभा, १९९५ 
भा ऩाटन य ऩाल्ऩाभा य १९९३ भा ऩोियाभा सी.फी.आय. कामाक्रभहरू शुरु बए । मसगैरय सन २००१ 
भा ह्याण्डीक्छमाऩ इन्टयनेशनरको सहमोगभा सॊचागरत साभदुागमक क्तवकासभा अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूको रागग ऩुनर्सथााऩना कामाक्रभहरूको सभावेशीकयण (सी.ए.एच.डी.) कामाक्रभको सरुुवात 
बएको देजिन्छ ।  

नेऩारभा सी.फी.आय. को क्तफर्सताय य सदुृडढकयणको क्रभभा चागरएका केडह भहत्वऩूणा ऩाइराहरुराई 
बने महाॉगनय सम्झनै ऩन ेहुन्छ । १९८७ भा मुगनसेप, र्सक्छमाऩ य सभाजकल्माण ऩरयषदको 
आमोजनाभा याक्तिम सीफीआय गोष्ठी सम्ऩन्न, १९८८ भा सीफीआय कामाकतााहरूको रागग एक भडहने 
सीफीआय आधायबतु तागरभको सुरुवात, १९९३ भा सीफीआय सम्वन्धी क्तवश्व र्सवार्स्म सॊघको 
म्मान्मुअर य २०४९ सारभा डेगबड वनायद्वाया गरजित अऩाङ्ग वारवागरका गनदेशन ऩुजर्सतका 
नेऩारीभा अनुवाद तथा प्रकाशन, सेब द गचल्रेन नवकेो सहमोगभा १९९४ भा याक्तिम सी.फी.आय. 
सॊजारको सरुुवात, १९९७ भा अऩाङ्गता सम्फन्धी याक्तिम स्रोत केन्रको रुऩभा ऩुनर्सथााऩना य 
क्तवकासका रागग स्रोत केन्र (RCRD) को र्सथाऩना य नेऩार सयकाय भडहरा वारवागरका तथा 
सभाजकल्माण भन्त्रारम द्वाया सन २००१ वाट जजल्रा र्सतयभा सी.फी.आय. कामाक्रभ सॊचारन आडद 
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कुयाहरु सी.फी.आय. कामाक्रभको क्तवर्सताय य सदुृढीकयणको इगतहासभा भहत्वऩूणा कोशेढुॊगा भान्न 
सडकन्छ । 

४. अऩाङ्गता ऺेत्रभा सी.फी.आय. अवधायणाको फुझाइ य औगचत्म  

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका सवारहरुको व्मवर्सथाऩन सम्फन्धभा क्तफगबन्न सभमकारभा क्तफगबन्न 
अवधायणा, यणनीगत य अभ्मासहरूको क्तवकास य कामाान्वमनका अनुबवहरू देख्नभा आएका छन ्। 
सार य गतगथ गभगत र्सऩि रूऩभा डकटान गना गाह्रो बएताऩगन क्तवगबन्न कार ऩरयजर्सथगतभा क्तवगबन्न 
सभदुाम य वगाहरूभा गम अवधायणा य अभ्मासहरू क्तवगबन्न चयणहरू ऩाय गदै अगाडी वढेको देजिन्छ 
। कुनैवेरा हाम्रो सभाजभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु अनगबऻता, अॊधक्तवश्वाश, गतयर्सकाय, वेवार्सता य 
क्तवबेदको चको शीकाय वनेको अवर्सथा गथमो । सभाज क्तवकासको दौयसॉगै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू, 
धभा कभा, उऩकाय य दमाभामाको क्तवषम हुॉदै याज्मवाट क्तवशेष सेवा य सकु्तवधा ऩाउनुऩन ेवगाको रुऩभा 
र्सथाक्तऩत बए । हार ऩगछल्रो सभमभा जनभानसभा अगधकायभिुी अवधायणाको क्तवकास य चेतना 
वकृ्ति सॉगै वताभान अवर्सथाभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई ऩगन अन्म नागरयक सयह सभान 
रूऩभा अगधकाय सम्ऩन्न य उत्ऩादनशीर वनाउनुऩन,े गनणाम प्रकृमा य नीगत गनभााणभा उनीहरूको 
सभान सहबागगता यहनुऩन ेआवाजहरु क्तवश्वव्माऩी रुऩभा जोडतोडरे उठन थारेका छन ्। नेऩारभा 
ऩगन मो अवधायणाराई आफ्नो देशको सॊक्तवधानभा र्सथाक्तऩत गयाउनका रागग अऩाङ्गता बएका व्मक्ति 
रगामत क्तवगबन्न अगधकायभिुी सॊघ सॊर्सथाहरू रागी ऩयेका छन ्य अझ अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूको अगधकाय सम्फन्धी अन्तयााक्तिम भहासॊधीको अनुभोदन ऩश्चात त मो अवधायणारे झनै 
भान्मता ऩाएको छ ।  

सी.फी.आय. कामाक्रभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका आवश्मकताहरूराई प्रत्मऺ रुऩभा सॊवोधन गन ेय 
कानूनभा उल्रेजित अगधकायहरूराई अनुबतु गयाउने हारसम्भकै सवैबन्दा प्रबावकायी यणनीगत हो । 
हारसम्भ क्तवश्वका झण्डै ९० बन्दा वढी देशभा कामाान्वमनभा आइयहेको मो अवधायणा ऩगछल्रो 
सभमभा अझ ऩरयर्सकृत य ऩरयभाजॉत बएय आएऩगछ त मसको आवश्मकता अझ प्रवर वनेको छ । 
मो अवधायणाको क्तवकास, सभदुामभा यहेका सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको र्सवार्स्म, 
गशऺा, जीवन गनवााह, शसक्तिकयण , साभाजजक आवश्मिा य अगधकायहरूराई सभदुामभा नै सहज 
रूऩभा सॊवोधन गन ेसभावेशी क्तवकासको यणनीगतको रूऩभा बएको हो य जसको कामाान्वमन 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू, ऩरयवाय, सभदुाम, र्सथानीम र्सतयका र्सवार्स्म तथा गशऺा सम्फन्धी 
गनकाम, व्मावसागम य सभाजसेवी सॊर्सथाहरू सभेतको सॊमुि प्रमास य र्सथानीम र्सतयको नेततृ्व तथा 
र्सवागभत्ववाट गरयन्छ । मो अवधायणाराई सन १९७८ दिी क्तवश्व र्सवार्स्म सॊगठन तथा सॊमुि 
यािसॊघका अन्म गनकामहरूरे प्रविान गदै आएको बएताऩगन हार मो अऩाङ्गता ऺेत्रभा क्तवश्वव्माऩी 
अवधायणाको रुऩभा क्तवकास बएको छ । सी.फी.आय. अवधायणाको झण्डै ३ दशकको अभ्मास य 
गसकाई, सयकायी तथा गयै सयकायी सॊर्सथा, सॊमुि यािसॊघीम गनकामहरू, डद्वऩऺीम क्तवकास गनकाम य 
र्सफावरम्वी सॊर्सथाहरू सभेतको सहकामावाट सन २०१० भा सी.फी.आय. को सफाभान्म आधायबतू 
अवधायणा सडहत अन्तयााक्तिम गनदेगशका तमाय बई सावाजगनक सभेत बसैकेको छ ।  
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ऩगछल्रो नमाॉ सी.फी.आय. गनदेगशका अनुसाय सी.फी.आय. को रऺ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको 
गरयवी उन्भरुन य उनीहरूको भानवअगधकाय सगुनजश्चत गना सभावेशी क्तवकास य सभावेशी सभाज 
गनभााण यहेको छ । साथै नमाॉ सी.फी.आय. गनदेगशकारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सहबागगता, 
कामाक्रभको डदगोऩन, सभावेशी क्तवकास प्रकृमा, आफ्नो सवारहरूको र्सवमॊ ऩैयवी, अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूको रागग अवयोधभिु वातावयण य सशक्तिकयणराई भरूबतु गसिान्त य भान्मताको रूऩभा 
अॊगगकाय गयेको छ ।  

त्मर्सतै मसरे सी.फी.आय. को कामाऺ ेत्रराई ५ वटा भखु्म ऺेत्रभा क्तवबाजन गरय हयेक कामाऺ ेत्रराई 
ऩुन: ५ वटा उऩ कामाऺ ेत्रहरूभा क्तवबाजन गरय क्तफर्सततृ ऩायेको छ । जस अनुसाय ऩडहरो कामाऺ ेत्र 
र्सवार्स्म अन्तगात र्सवार्स्मको प्रविान, अऩाङ्गताको योकथाभ, उऩचाय, अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूको ऩुनर्सथााऩना य सहामक साभग्रीहरूको व्मवर्सथाराई सभावेश गरयएको छ । दोश्रो कामाऺ ेत्र 
गशऺा अन्तगात अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको प्रायजम्बक वार क्तवकास, अनौऩचारयक, प्राथगभक, 
भाध्मगभक, उच्च गशऺा य जीवनऩमान्त गशऺाराई सभावेश गरयएको छ । तेश्रो कामाऺ ेत्र जीवन 
गनवााह अन्तगात अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सीऩ क्तवकास, र्सवऔआम आजान कृमाकराऩ, आगथाक 
सेवाभा ऩहुॉच, तरफी वा ज्मारादायी योजगायी य साभाजजक सयुऺाका क्तवषमहरू सभावेश गरयएका छन ्
। चौथो कामाऺ ेत्र शसक्तिकयण अन्तगात अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको र्सवावरम्वी सभहुहरू गठन, 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सॊगठन, व्माऩक साभाजजक ऩरयचारन, याजनैगतक सशक्तिकयण य 
सॊचायका ऩहुॉचका क्तवषमहरू सभावेश छन ्। ऩाॉचौ कामाऺ ेत्र साभाजजक क्तवकास अन्तगात अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिहरूको न्मामभा ऩहुॉच, करा सॊर्सकृगत य धभाभा ऩहुॉच, िेरकुद य भनोयञ्जनभा 
सहबागगता, सम्वन्ध क्तववाह य ऩरयवायको हक तथा व्मक्तिगत सहमोगीको हक जर्सता कुयाहरू 
सभावेश गरयएको छ । गम कामाऺ ेत्रहरूको सगभऺा गदाा क्तवगत य वताभानभा अऩाङ्गता आन्दोरनरे 
उठाउने गयेका सवारहरू अऩाङ्गता अगधकाय सम्फन्धी सॊमुि यािसॊघको १९९३ को अवसय 
सभागनकयण सम्फन्धी प्राभाजणक गनमभ तथा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अगधकाय सम्फन्धी 
भहासॊधी २००६ रे तम गयेका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको भानवअगधकायहरूराई सभदुाम र्सतयभा 
प्रत्मऺ रूऩभा सॊवोधन गना सी.फी.आय. कामाक्रभरे एडककृत यणनीगतको रूऩभा बगूभका िेल्न सक्छने 
देजिन्छ । साथै नेऩारको अन्तरयभ सॊक्तवधान २०६३, अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९ य 
अऩाङ्गता सम्फन्धी याक्तिम नीगत तथा कामामोजना २०६३ रे सगुनजश्चत गयेका सकु्तवधा य 
अवसयहरूराई मसका वार्सतक्तवक हकवारासम्भ ऩुमााउने एडककृत कामाक्रभ ऩगन सी.फी.आय. कामाक्रभ 
नै फन्न ऩुगेको छ । 

५. नेऩारभा सीफीआय कामाक्रभको र्सवरूऩ य अभ्मासहरु । 

नेऩारभा सी.फी.आय. कामाक्रभको सरुुवात अन्तयाक्तिम गनकाम मुगनसेपको सहमोगभा र्सथानीम गैय 
सयकायी सॊर्सथाको ऩहरभा अऩाङ्गता बएका वारवागरकाको रागग नभनूा प्रोजेक्छटको रूऩभा शुरु 
बएको हो । मस अन्तगात सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका फारफागरकाराई तागरभ प्राप्त र्सथानीम 
कामाकतााहरूरे घयघयभा गई ऩयाभशा रगामत ऩुनर्सथााऩना सेवा डदनुका साथै उऩचाय, गशऺा, सहामक 
साभग्रीभा उनीहरूको ऩहूॉच अगबवकृ्ति गयाउने काभ गयेको ऩाइन्छ । मसगैरय र्सथानीम र्सतयभा 
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जनचेतना कामाक्रभ, अक्तवबावक वैठक य ऩरयचारन, अऩाङ्गता सम्फन्धी कामाहरू, सीऩभरुक तागरभ 
य र्सवयोजगाय सहमोग कामाक्रभहरू ऩगन सॊचारन बएको ऩाइन्छ । तत्कागरन अवर्सथाभा धेयैजसो 
सी.फी.आय. कामाक्रभहरू मसरय नै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका सभग्र सवारहरूराई सभेट्ने एडककृत 
कामाक्रभको रुऩभा क्तवकास बएका गथए । तय क्तवर्सतायै गम कामाक्रभहरू अन्तगात कुनै िास अऩाङ्गता 
वगा प्रगत रजऺत कामाक्रभहरू ऩगन देिा ऩये जसभा क्तवशेष गयेय शायीरयक, कुष्ठ प्रबाक्तवतहरू, फडहया 
तथा सरु्सत श्रवण, फौक्तिक अऩाङ्गता, दृक्ति सम्वन्धी अऩाङ्गता, बएका व्मक्तिहरूका रागग ऩगन 
अरग अरग सी.फी.आय. कामाक्रभको शुरूवात बमो ।  

नेऩारभा धेयैजसो सी.फी.आय. कामाक्रभ सुगभ जजल्रा तथा शहय केजन्रत बएय शुरुवात बएको 
देजिन्छ । जर्सतो बिऩुय, डकगताऩुय, ऩोिया, ऩाटन, ऩाल्ऩा, धयान, झाऩा, नेऩारगञ्ज, दाङ्ग, फुटवर, 
आडद । केडह ऩछी सी.फी.आय. कामाक्रभहरु गाउॉ  केजन्रत बएय ऩगन सरुु बए जसभा धेयै जसो नेऩार 
सयकाय भडहरा वारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारम, अऩाङ्ग फार अर्सऩतार वनेऩा, नेऩार 
अऩाङ्ग सॊघ, नेऩार अन्धा कल्माण सॊघ, आइ एन एप य ह्याण्डीक्छमाऩ इन्टयनेशनरको सहमोगफाट 
सरुु बएका कामाक्रभहरूराई गरन सडकन्छ । तय गम कामाक्रभहरु भध्मे केडहरे भात्र ऩुयै जजल्रा 
ढाकेय काभ गरययहेको हाभी ऩाउने गछँ । धेयैजसो कामाक्रभहरू सीभीत य थोयै गाउॉ हरुभा भात्र 
केजन्रत बएका ऩाइन्छ । जजल्रा ऩुयै ढाकेय सीफीआय सॊचारन बयैहेको जजल्राको उदाहयणको रुऩभा 
बिऩुय जजल्राराई गरन सडकन्छ । नेऩारभा सी.फी.आय. कामाक्रभको सवैबन्दा ऩगछल्रो क्तवकास य 
उऩरजधधराई आ व २०६६/०६७ वाट नेऩार सयकाय भडहरा वारवागरका तथा सभाजकल्माण 
भन्त्रारमद्वाया सहमोग प्राप्त सी.फी.आय. कामाक्रभ ७५ वटै जजल्राभा कामाान्वमन बयैहेकोराई गरन 
सडकन्छ । गम कामाक्रभहरू सी.फी.आय. गनदेगशका २०६२ अनुसाय केन्रीम गनदेशक सगभगतको 
गनदेशानुसाय जजल्रा सी.फी.आय. सभन्वम तथा अनुगभन सगभगत गठन बई र्सथानीम अऩाङ्गता 
ऺेत्रभा सऺभ गयै सयकायी सॊर्सथा भापा त कामाान्वमनभा यहेका छन ्। र्सथानीम सॊर्सथारे सी.फी.आय. 
कामाक्रभ सॊचारन गदाा सवै गाक्तवस य नगयराई सभेटेय सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई 
रजऺत र्सवार्स्म, गशऺा, जीवन गनवााह, सशक्तिकयण य साभाजजक क्तवकासका कामाक्रभहरू गनभााण 
गरय गनुाऩन ेव्मवर्सथा छ । मर्सता कामाक्रभ गनभााण य कामाान्वमन गदाा जजक्तवस, गाक्तवस, 
नगयऩागरका य अन्म र्सथानीम सयकायी गनकामहरूको सॊरग्नताभा सभन्वम तथा अनुगभन सगभगत 
गठन गरय कामाक्रभभा र्सथानीम स्रोत य सहबागगता जटुाउनु ऩन ेव्मवर्सथा गरयएको छ । नेऩारभा 
सयकायद्वाया सहमोग प्राप्त सी.फी.आय. कामाक्रभको सॊचारन तथा कामाान्वमन धेयैजसो अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिहरूद्वाया सॊचागरत र्सवावरम्वी सॊर्सथाहरूरे गन ेगयेका छन । २००७ भा ह्याण्डीक्छमाऩ 
इन्टयनेशनररे गयेको एक अध्ममन अनुसाय तत्कागरन अवर्सथाभा नेऩारभा ५१ सॊर्सथाहरू भापा त 
४५ जजल्राभा १३३ वटा सी.फी.आय. कामाक्रभहरू सॊचारनभा यहेका गथए । जसभध्मे अगधकाॊश (१२ 
वटा सयकायको सहमोग प्राप्त सॊर्सथा वाहेक) अन्तयाक्तिम गनकामहरुको सहमोगभा सॊचागरत यहेका 
गथए । अन्तयाक्तिम गैय सयकायी गनकामहरूको सहमोगभा र्सथानीम गैय सयकायी सॊर्सथाहरू भापा त 
सॊचागरत सी.फी.आय. कामाक्रभहरूभा सॊचारन क्तवगध य प्रकृमाहरूभा गनकै क्तवक्तवधता यहने गयेको सभेत 
उि अध्ममनरे देिाएको छ । कुनै कामाक्रभहरू साभदुागमक क्तवकास कामाक्रभहरू भापा त सॊचारन 
बयैहेका छन बने कुनै र्सवावरम्वी सॊर्सथा य सी.फी.आय. सॊर्सथाहरू भापा त सॊचारनभा यहेको ऩाइएको 
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छ । सेवा य सकु्तवधाका प्रावधानहरू ऩगन सॊर्सथैक्तऩच्छे पयक पयक यहेका छन ्। एकागतय सभन्वम य 
सहकामाको अबावरे एउटै जजल्राभा धेयैवटा सॊर्सथाहरूरे सी.फी.आय. कामाक्रभहरू सॊचारन गन ेगयेको 
ऩाइन्छ बने अकोगतय दगुाभ जजल्राहरूभा सी.फी.आय. कामाक्रभ ऩुग्न नसकेको मथाथा ऩगन त्मगतकै 
टडकायो छ । 

६. नेऩारभा सीफीआय कामाक्रभको रागग चुनौगत य अवसयहरू  

नेऩारभा सीफीआय सरुू बएको झण्डे २५ वषा बएको छ । मस अवगधभा सी.फी.आय. को क्तवकासभा 
थुप्रै नमाॉ आमाभहरू थक्तऩएका य नमाॉ नमाॉ गसकाईहरू बएका छन ्। त्मसभा ऩगन भडहरा 
वारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारम आपैरे सी.फी.आय. कामाक्रभराई अऩाङ्गता ऺेत्रभा काभ 
गन ेभखु्म यणनैगतक कामाक्रभको रूऩभा र्सवीकाय गनुा य ७५ जजल्राभा कामाक्रभ क्तवर्सताय गनुा साहै्र 
ठुरो उऩरजधध भान्न सडकन्छ । अकोगतय अगधकाॊश र्सवावरम्वी य गयैसयकायी सॊर्सथाहरू सी.फी.आय. 
कामाक्रभसॉग ऩरयगचत हुनु य मसराई आत्भसात गनुा ऩगन त्मगतकै भहत्वऩूणा उऩरधधी हो । 
नेऩारभा सी.फी.आय. कामाक्रभ सॊचारनका भनग्म अनुबव, औजाय य साभग्रीहरू ऩगन उऩरधध 
बसैकेका छन ्। तथाऩी गमनराई सदुृढीकयण य प्रबावकायीताका दृिीकोणवाट गनयन्तय सभमसाऩेऺ 
ऩुनयावरोकन य भलु्माङ्कन गरयनु जरुयी हुन्छ । मसकारागग सी.फी.आय. कामाक्रभका अगाडी 
क्तवद्यभान चुनौगत य अवसयहरूवाये व्माऩक रूऩभा िुरा छरपर य अन्तयकृमा हुन जरूयी हुन्छ । 
त्मर्सता छरपर गनुाऩन ेकेडह भखु्म क्तवषमवर्सतुराई महाॉ सॊऺ ेऩभा चचाा गन ेजभको गयेको छु । 

क) अऩाङ्गता सम्वन्धी क्तवर्सततृ त्माॊक य सूचनाको अबाव : 

नेऩार सयकायरे क्तवगबन्न कारिण्डभा अऩाङ्गता सम्फन्धी त्माॊक सॊकरन य प्रकाशन गदै आएको 
बएताऩगन ऩगछल्रो नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य वगॉकयण (२०६३ को) अनुरुऩ सातै प्रकायको 
अऩाङ्गता सम्फन्धी क्तवर्सततृ त्माॊक तथा सूचनाहरू र्सथानीम य केन्र र्सतयभा अऩाङ्गता सम्फन्धी 
ठोस कामामोजना फनाउन सघाउने गरय सॊकरन हुन सकेको छैनन ्य त्मर्सता सचूना सॊकरन गन े
प्रणारी ऩगन व्मवर्सथाऩन हुन सकको छैन । र्सथानीम तहभा केडह गयै  सयकायी सॊर्सथाहरूरे आफ्नो 
ऩरयमोजनाको प्रमोजनको रागग अऩाङ्गता सम्फन्धी सचूनाहरू सबेऺ ण गरयएको ऩाइएताऩगन मर्सता 
सचूना य त्माॊकभा एकरूऩता ऩाउन सडकन्न । मसरे गदाा गाउॉ  तथा जजल्राभा सी.फी.आय. 
कामाक्रभ य स्रोत साधन ऩरयचारन सम्फन्धी मोजना वनाउन गनकै अप्ठ्मायो बएको भहससु बएको 
छ । सभमसॉगै अऩाङ्गता बएका व्मक्ति, ऩरयवाय, सभदुामभा चेतनार्सतय य अगधकायको भागभा 
व्माऩक वकृ्तिका साथै ऩछाडी ऩारयएका वगाहरूप्रगत याज्मको वढ्दो जजम्भेवायीरे अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूका रागग केडह सेवा सकु्तवधाका प्रावधानहरू थक्तऩॉदै गएको ऩगन देजिन्छ । तय अऩाङ्गता 
सम्फन्धी क्तवर्सततृ सचूना य त्माॊकको अबावभा नत मथाथा भाग नै गना सडकएको छ नत भाग य 
आऩुगताको आधाय य औगचत्म नै र्सथाऩीत गना सडकएको छ । मस ैसवारराई सॊवोधन गना आ.व. 
२०६६/६७ देजि भडहरा वारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमरे ७५ जजल्राभा जजल्रा क्तवकास 
सगभगत, भडहरा क्तवकास कामाारम, य सी.फी.आय. कामाक्रभ सॊचारक सॊर्सथाको सहकामाभा अऩाङ्गता 
सम्फन्धी घयधुयी नक्छशाङ्कनको कामाक्रभ अगाडी वढाएको छ । मो नक्छशाङ्कन केवर एउटा गनजश्चत 
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सभमगबत्र सरुु बइ सम्ऩन्न हुने कृमाकराऩ नबई र्सथानीम र्सतयभा अऩाङ्गता सम्वन्धी 
सचूनाहरूराई गनयन्तय सॊकरन य अध्मावगधक गन ेप्रणारीको रूऩभा क्तवकास गदै रजैानु जरूयी छ ।  

ि) अऩाङ्गता सम्फन्धी एडककृत कामाक्रभको िाॉचो : 

 नेऩार सयकायको सहमोगभा सी.फी.आय. कामाक्रभ सॊचारन बएकै कगतऩम जजल्राहरूभा गैय 
सयकायी सॊर्सथाहरूरे ऩगन आ-आफ्नै ढॊगरे सी.फी.आय. तथा अन्म अऩाङ्गता सम्फन्धी कामाक्रभहरू 
सॊचारन गदै आएका छन ्। तय गत कामाक्रभहरू आकायभा सानो य छोटो अवगधका हुने हुनारे डदगो 
हुन सडकयहेका छैनन । अकोगतय डदगो य अगधकायभा आधारयत कामाक्रभ बनेको सयकायको नीगत 
तथा कामाक्रभ सम्भत सी.फी.आय. कामाक्रभ नै हुन सक्छछ । तसथा अन्म गयै सयकायी सॊर्सथाहरूरे 
ऩगन सयकायद्वाया प्रविान गरयएको सी.फी.आय. कामाक्रभहरूभा नै मोगदान ऩुमााउने गरय एडककृत रूऩरे 
आफ्ना कामाक्रभहरू रजैानु ऩन ेकुयाको टडकायो आवश्मिा भहससु बएको छ । मसरे एकागतय 
कामाक्रभको दोहोयोऩन, साधन स्रोतको दरुुऩमोग, जनभानसभा हुने अन्मौरता तथा र्सथानीम सयकायी 
स्रोत साधनको क्तवतयणभा हुने अर्सवर्सथ प्रगतर्सऩधााराई न्मुगनकयण गना बद्यत ऩुमााउॉछ बने अकोगतय 
याज्मको नीगत तथा कामाक्रभराई वगरमो वनाउन भद्यत ऩुमााउॉछ । अन्तयााक्तिम गैय सयकायी 
गनकामहरूको नीगतरे ऩगन सयकायी नीगत, कामाक्रभ य प्राथगभकताराई सघाउनुऩन ेबएताऩगन 
उगनहरूरे अऩाङ्गताको सवारभा काभ गदाा सयकायद्वाया सॊचागरत सी.फी.आय. कामाक्रभ सॉग सहमोग 
य सहकामा गयेको क्तवयर ैबेटीन्छ ।  

ग) सी.फी.आय. कामाक्रभको भाध्मभफाट अऩाङ्गताका सवारहरूको भूर प्रवाहीकयण :  

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩगन आवश्मिाको र्सवरूऩ अन्म साभान्म व्मक्तिको जर्सतै नै 
वहुआमागभक प्रकृगतको हुन्छ । जर्सतै र्सवार्स्म, गशऺा, योजगाय, सयुऺा, सशक्तिकयण, साभाजजक 
क्तवकास आडद जो क्तवगबन्न क्तवकासका भदु्दाहरू य गनकामहरूसॉग सम्फजन्धत छन ्। तसथा अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिका मर्सता सवारहरूराई हयेक गनकामरे आ-आफ्नै प्रकायरे सॊवोधन गन ेप्रमास गदाा 
आऩसी तारभेर य सभन्वमको अबावरे सेवाग्राही वा हकवारा व्मक्तिरे सेवा गरने कुयाभा दोहोयोऩन 
य कमँ जटीरताहरू आउने गछान ्। तसथा अऩाङ्गताको सवारराई सयकायको तपा वाट नेततृ्व 
गरययहेको भडहरा वारवागरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमको आगधकारयक सी.फी.आय. कामाक्रभराई 
भखु्म कामाक्रभको रूऩभा गरई सवै सयकायी तथा गैय सयकायी गनकामहरूरे मसभैा मोगदान ऩुग्नेगरय 
सहकामा गनुाऩन ेआवश्मिा देजिएको छ । केन्र तथा र्सथानीम दवुै तहभा सी.फी.आय. कामाक्रभसॉग 
सभन्वम गरय सम्फजन्धत क्तवकास तथा सेवा प्रदामक गनकामहरूरे अऩाङ्गता सम्फन्धी साधन 
स्रोतको व्मवर्सथा य ऩरयचारन गना आवश्मक देजिएको छ । नेऩारको क्तवद्यभान याजनैगतक य 
प्रशासगनक जर्सथगतभा मो चुनौगतऩूणा यहेताऩगन सी.फी.आय. को केन्र देिी गाउॉ  सम्भको हार 
क्तवद्यभान सॊयचनारे क्तवगबन्न सयोकायवाराहरूको बगूभकाराई एकैठाउॉभा ल्माउने य सहकामा गन े
वातावयण गनभााण गना ऩमााप्त सहमोग ऩुग्नेछ । 

घ) क्तवद्यभान सेवा सुक्तवधा सम्फन्धी प्रावधानहरूको मथोगचत कामाान्वमन : 
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नेऩार सयकायद्वाया अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अगधकाय य सेवा सकु्तवधाका प्रावधानहरू सॊक्तवधान, 
कानून, गनदेगशका य नीगत तथा कामाक्रभ भापा त तम बएको देजिन्छ । अऩाङ्गता ऺेत्रसॉग 
सम्वजन्धत कानून य नीगत तथा कामाक्रभहरूको गनभााणभा नेऩार एगशमाभा नै धेयै अगाडी बएताऩगन 
गतनको कामाान्वमन त्मडह रूऩभा नहुॉदा धेयै अऩाङ्गता बएका व्मिहरू आफ्नो अगधकाय तथा सेवा 
सकु्तवधाफाट वजञ्चत यहनुऩयेको अवर्सथा छ । अगधकाॊश र्सथानीम गनकामहरूरे अडहरे ऩगन अऩाङ्गता 
ऺेत्रको रागग छुटट्माएको यकभ क्तवतयण गना गाह्रो भान्ने गयेको गनुासो अऩाङ्गता बएका व्मक्ति 
तथा अगधकाय कभॉहरूको यहेको छ । सी.फी.आय. कामाक्रभका रागग तथा अऩाङ्गता ऺेत्रभा 
क्तवगनमोजजत अन्म यकभहरू वषाको अन्तभा भात्र गनकासा हुने प्रचरनरे कामाक्रभहरू प्रबावकायी य 
ऩरयणाभभिुी हुन सडकयहेका छैनन ्। र्सवार्स्म, गशऺा, मातामात सॉग सम्वजन्धत र्सथानीम 
गनकामहरू तथा नीजज ऺेत्रसॉग सम्वजन्धत सेवा प्रदामक गनकामहरूभा सयकायी नीगत तथा 
कामाक्रभहरू वाये ऩमााप्त सचूना य जानकायीको कगभरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूरे सो र्सतयवाट सेवा 
सकु्तवधा ऩाउन कडठनाइ बोग्नुऩयेको अवर्सथा ऩगन क्तवद्यभान छ ।  

ङ) भानवीम स्रोतको व्मवर्सथाऩन :  

१. अऩाङ्गता ऺेत्रको कगतऩम क्तवषम य सेवा-ऺेत्रहरू क्तवशेष य प्राक्तवगधक क्तवषमका रूऩभा क्तवकास य 
व्मवर्सथाऩन गनुाऩन ेडकगसभका छन । तय अडहरेसम्भ मो क्तवषम प्रशासगनक क्तवषम जर्सतो भात्र 
देजिएको छ । मसरे गदाा सी.फी.आय. कामाक्रभ तथा हारसम्भको अऩाङ्गता अगधकाय आन्दोरनरे 
र्सथाऩीत गयेका भलु्म, भान्मता, अनुबव, गसकाई य अऩाङ्गता ऺेत्रसॉग सम्वजन्धत प्राक्तवगधक 
क्तवकासका कुयाहरू सॊर्सथागत हुन सडकयहेका छैनन ्।  

अडहरेसम्भको नेऩार सयकायको अऩाङ्गता क्तवषम हेन ेसयोकायवारा गनकामहरू य ऩदागधकायीहरूको 
व्मवर्सथाऩन हेन ेहो बने भखु्म केन्रीम गनकामको रूऩभा भडहरा वारवागरका तथा सभाजकल्माण 
भन्त्रारम यहेको छ । मस भन्त्रारम अन्तगात गडठत साभाजजक सुयऺा सािा अन्तगात मस 
क्तवषमराई सॊरग्न गरय एक उऩ सगचव य सािा अगधकृतको जजम्भाभा छोडीएको छ । जजल्राभा बने 
मो क्तवषमराई हेना भडहरा तथा वारवागरका अगधकृतराई सभाज कल्माण अगधकायीको सभेत 
बगूभका डदइ तोडकएको छ ।  

मर्सतै गशऺा भन्त्रारम अन्तगात केन्रीम र्सतयभा सभाडहत गशऺा इकाई, जजल्राभा रेिाजोिा केन्र, 
क्तवशेष क्तवद्यारम, स्रोत कऺाहरू य सभाडहत क्तवद्यारमहरू छन ्य गत क्तवद्यारमहरूभा अर्सथाई याहत 
दयवजन्दभा गशऺकहरूको व्मवर्सथा गरयएको ऩाइन्छ ।  

गहृ भन्त्रामर अन्तगात जजल्राभा प्रभिु जजल्रा अगधकायीराई अऩाङ्गता क्तवतयण सगभगतको 
अध्मऺको रूऩभा याजिएको छ ।  

र्सथागनम क्तवकास भन्त्रारम अन्तगात जजल्राभा अऩाङ्गता बत्ता क्तवतयण सगभगत र्सथाऩना गरयएको छ 
य गाउॉ  य नगय सगभगतराई अऩाङ्ता ऩरयचम-ऩत्र य बत्ता क्तवतयणका रागग गसपारयस गन ेय बत्ता 
क्तवतयण गन ेबगूभकाभा भात्र गसगभत गरयएको छ ।  
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र्सवर्स्म भन्त्रारम अन्तगात कुन गनकाम य ऩदागधकायीरे अऩाङ्गता ऺेत्र हेन ेबन्ने कुयाभा कुनै 
र्सऩिता छैन ।  

२. नेऩारभा ऩगछल्रो सभमभा सयकायी य गनजज ऺेत्रवाट शैजऺक प्राक्तवगधक ऩाठ्माक्रभहरूको 
क्तवकासरे तुरनात्भक रूऩभा ठुर ैपड्को भायेको देजिएताऩगन अऩाङ्गता क्तवषमका कुनै ऩगन शैजऺक 
तथा प्राक्तवगधक ऩाठ्माक्रभ य तागरभहरू सॊचारन बएको ऩाइन्न । अऩाङ्गता व्मवर्सथाऩनभा उऩमोग 
हुने भानवीम स्रोतहरू जर्सतै : गाउॉघयभा गइ सभदुामभ ैअऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको आवश्मिाराई 
तत्कार सॊवोधन गना सक्छने वहुउदे्दश्मीम य फहु सीऩमुि सी.फी.आय. कामाकताा जसरे फडहया य 
सरु्सतश्रवण व्मक्ति तथा गतनका अक्तवबावकराई आधायबतू रूऩभ ैबएऩगन साॊकेगतक बाषा गसकाउने, 
श्रवण मन्त्रको वायेभा वताउन सक्छने, र्सवय तथा वोरीभा सभर्समा बएकाहरूराई सहमोग गन ेर्सऩीच 
थेयाऩी डदन सक्छने, दृक्तिक्तवडहनहरूराई गभनगशरता य वे्रर गसकाउन सक्छने, हातिुट्टा तथा अङ्ग 
सॊचारनभा सधुाय आउने सॊबावना बएको अवर्सथाका व्मक्तिहरूराई साभान्म पीजीमोथेयाऩी डदन 
सक्छने, र्सथानीम कच्चा ऩदाथाको प्रमोग गरय क्तवगबन्न प्रकायका सहामक साभग्रीहरु र्सथानीम र्सतयभानै 
गनभााण गना वा गयाउन सक्छने देजि गरएय अऩाङगता क्तवषमभा जनचनेता जगाउने, अगधकायको रागग 
ऩैयवी गना गसकाउने वा सहमोग गन ेसम्भका भानव स्रोतको क्तवकासभा सयकायी तथा गनजी ऺेत्रवाट 
िास ैऩहर बएको ऩाईँदैन । मद्यऩी गम क्तवषमहरूभा सानै आकायभा बएऩगन गयै सयकायी 
गनकामहरूवाट तागरभहरू सॊचारन बयैहेका छन तय मर्सता तागरभहरूराई अझ व्माऩक रूऩभा 
प्रविान गरय सवै जजल्राभा मर्सता भानवस्रोत उऩरधध गयाउने सवारभा सयकायरे सभन्वम य 
सहकामाको हात वढाउन सडकयहेको छैन ।  

३. फहुसॊख्मक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको रागग चाडहने प्रत्मऺ प्राक्तवगधक सेवा प्रदान ऩॊक्तिभा 
सी.फी.आय. कामाक्रभ सॊचारन गन ेसॊर्सथा य त्मसभा कामायत सी.फी.आय. कामाकतााहरू ऩना आउॉछन ्। 
तय अडहरेसम्भ नेऩार सयकायको सहमोगभा सॊचागरत सी.फी.आय. कामाक्रभहरूभा कामायत सी.फी.आय. 
कामाकतााहरूरे साभान्म ऩारयश्रगभक ऩाउने सम्भको व्मवर्सथा हुन सकेको छैन । गयै सयकायी 
सॊर्सथाद्वाया सॊचागरत सी.फी.आय. कामाक्रभहरूभा कामायत सी.फी.आय. कामाकतााहरूराई बने केडह 
ऩारयश्रगभकको व्मवर्सथा हुॉदै आएको देजिन्छ । तय त्महाॉ ऩगन न्मून ऩारयश्रगभक, काभको 
अगनजश्चतता य अवसयहरूको गसगभततारे भानवीम शक्तिको प्रबावकायी ऩरयचारन य डदगोऩनाभा 
अवयोध सजृना हुन ऩुगेको छ । मर्सतो जर्सथगत क्तवद्यभान बएसम्भ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको 
रागग गणुर्सतयीम सेवा य सकु्तवधा सडहत अगधकायको प्रत्माबगूत हुने कुयाभा शॊकै भान्नुऩन ेदेजिन्छ । 

(रेिक ऩुनथााऩना य क्तवकासको रागग स्रोतकेन्र नेऩारको गनदेशक तथा क्तवगत २५ वषा देिी 
अऩाङ्ता अगधकाय सॊयऺण तथा सीफीआय प्रविानभा कृमाशीर हुनुहुन्छ )  
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