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प्राक्कथन 

नेऩार सयकायर े अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई आफ्न ै सभदुामभा ऩनुर्सथायक्तऩत गयाउन भहहरा,  

फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम भापय त २०५८  सार देखि सञ्चारन भा ल्माएको 

लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममन गनय प्रलतर्सऩधायको आधायभा अऩाङ्गता अलधकाय य 

क्तवकासका रालग कृमालिर (एड्राड्) नेऩारराई खजम्भेवायी हदएको भा सॊर्सथाको तपय फाट 

भन्त्रारमप्रलत हाहदयक आबाय व्मि गदयछु । लसक्तफआय कामयक्रभको औलचत्म, प्रबावकारयता, 

कामयऺ भता य हदगोऩना रगामतका ऩऺभा र्सवतन्त्र रुऩभा रेिाजोिा गनय भन्त्रारमर ेगयेको मस 

अभ्मास सयाहनीम छ । मस ऩयाभियदातारे भन्त्रारमद्वाया गठन गयेको क्तविेषऻ सलभलतको 

प्राक्तवलधक सहमोग य लनदेिनभा लनष्ऩऺ रुऩरे अध्ममन गयी प्रर्सततु गयेको मो प्रलतवेदन य 

सझुाफहरुको कामायन्त्वमन सयकायको लसक्तफआय कामयक्रभराई आगाभी हदनहरुभा अझ ऩरयर्सकृत 

तलु्माई राबग्राही अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अलधकाय प्रफधयन गन ेकामयभा अत्मन्त्त उऩमोगी 

हुनेछ बन्त्ने क्तवश्वाि लरएको छु । 

मस अध्ममनराई मो र्सतयभा ऩ-ुमाउन अनवयत आप्नो अभलू्म सझुाव हदएय सहमोग ऩमुायउने 

क्तविेषऻ सलभलतका सदर्समहरु, भहहरा, फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमका भाहािािा 

प्रभिु सहसलचफ श्री भहेन्त्र थाऩा तथा अनगुभन िािा प्रभिु श्री बयतयाज िभाय एवॊ अऩाङ्गता 

अलधकाय प्रवधयन िािाका अलधकृत श्री लनभयाज बट्टयाई य भहहरा तथा फारफालरका क्तवबाग की 

कामयक्रभ अलधकृत श्री लनया अलधकायी प्रलत आबाय व्मि गदयछु । त्मसगैयी रभजुङ, यसवुा, फाॉके य 

काठभाडौं खजल्राका भहहरा क्तवकास अलधकृत य अन्त्म सयकायी कभयचायीहरूर े खजल्रार्सतयभा गनुय 

बएको सहमोग सयाहनीम छ साथै लत खजल्राहरुभा लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेसॊर्सथाका 

ऩदालधकायी एवॊ प्रलतलनलधहरुराई प्रर्सततु अध्ममन  मस अवर्सथाभा ऩमुायऊन गनुय बएको सहमोगका 

रालग कृतऻता प्रकट गदयछु । क्तविेष गयी सम्ऩणूय उत्तयदाता तथा केखन्त्रत सभहू छरपर 

रगामतका सहबागीहरूराई धेयै धेयै धन्त्मवाद हदन चाहन्त्छु । साथै एड्राडका कभयचायीहरू लतरोत्तभा 
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ऻवारी, रक्ष्भी देसाय, भलनषा ऩौड्मार तथा क्तवजम ऻवारीराई अध्ममन कामयको सम्ऩणूय चयणभा 

ऩमुायएको सहमोगका रालग धन्त्मफाद । अन्त्त्मभा मस प्रलतवेदन सम्ऩादनभा सहमोग गनुयहुने श्री 

वेदयाज ढुॊगाना तथा मस अध्ममन कामयभा प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रुऩभा सहमोग ऩमुायउने सफभैा हाहदयक 

धन्त्मवाद व्मि गदयछु । 

डा. वीयेन्त्र याज ऩोियेर, ३०असाय २०७४  
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सायसङ्ऺेऩ 

याज्म ऩनुसौऄयचनाको मस घडीभा अऩाङ्गता बएका नागरयकहरुराई क्तवकासको भरूप्रवाहभा सभावेि 

गयाउन ुरोकताखन्त्रक ऩध्दलतको उत्कृष्ट अभ्मास हो । अऩाङ्गता एउटा नवीनतभ अवधायणा हो 

जुन कुन ै व्मक्तिको कामयगत क्तवचरन य वातावयणीम अवयोधहरु फीचको अन्त्तयहक्रमाको ऩरयणाभ 

र्सवरुऩ उत्ऩन्त्न हुन्त्छ जसरे अन्त्म व्मक्तिसयह सभान आधायभा सभाजभा ऩणूय य प्रबावकायी ढॊगभा 

सहबागी हुन वाधा ऩमुायउॉछ । नेऩारभा करयव ८० प्रलतित अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु ग्राभीण 

ऺेरभा फसोफास गदयछन ्। त्मर्सता व्मक्तिहरुराई सयकायी सेवा तथा सकु्तवधाको मथोलचत जानकायी 

ऩणूय रुऩभा हुन सकेको छैन । 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई र्सवार्सथम, लिऺा, योजगायी, लनणयम प्रहक्रमाभा सभान सहबालगता, 

ऩहुॉचमिु बौलतक सॊयचना, सचूना तथा सञ्चायप्रक्तवलध, गरयफी लनवायण य साभाखजक सहबागीता 

तथा सचेतनाजर्सता क्तवषमहरू आफ्न ैसभदुामभा प्राप्त गयाइन ुभानव अलधकायको क्तवषम हो । मस ै

कुयाराई आत्भसात गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रालग क्तवद्यभान याक्तष्डम तथा अन्त्तयायक्तष्डम 

काननुको ऩरयलधलबर यही सयकायी तवय वा नीलतगत व्मवर्सथा गयी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका 

रालगक्तवलबन्त्न कामयक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइएका छन ्। 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई भानवअलधकाय सॊयऺण गयी आफ्न ैसभदुामभा ऩनुर्सथायक्तऩत गयाउने 

उदे्दश्मका साथ नेऩार सयकायरे २०५८ सारदेखि सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथायऩना कामयक्रभ 

सञ्चारन गदै आइयहेको छ य हार ७५ वटै खजल्राहरुभा लसक्तफआय कामयक्रभ, सो  सञ्चारन 

सम्फन्त्धी लनदेलिका जायीगयी राग ूगरयएको छ ।  

लसक्तफआय अवधायणाराई सन ्१९७९ देखिक्तवश्व र्सवार्सथम सॊगठनरे क्तवकास य प्रवधयन गनय सरुुगयेको 

होबने सन ् २००८ भे ३ तारयिदेखि लसआयक्तऩहड राग ू बएऩलछ लसक्तफआयको व्माऩकताराई थऩ 

प्रबावकायी तलु्माउन क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनरे मस अवधायणाराई भानवअलधकायको आमाभफाट सन ्

२०१०भा लसक्तफआयको सवयभान्त्म अवधायणा, ऩाॉच गणुा ऩाॉच तालरका (म्माहिक्स) को रुऩभा जायी 
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गयेको छ । सॊमिु याष्ड सॊघको सदर्सम याष्डका सयकायहरुराई उि ऩरयभाखजयत अवधायणा अनसुाय 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सहबालगता, सभाजभा सभावेिीकयण य गणुर्सतयीम जीवनका रालग 

फहुऩऺीम यणनीलतको रुऩभा क्तवकास गदै कामयक्रभराई र्सवार्सथम, लिऺा, जीवनमाऩन, सििीकयण 

य साभाखजकीकयण जर्सता भखु्म ऩाॉचवटा कामयऺ ेरहरूभा क्तवबाजन गयी हदिालनदेि गरयएको छ । 

नेऩार सयकायर ेसभेत भहहरा फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम भापय त र्सथानीम र्सतयभ ै

उऩरब्ध साधन य स्रोतको अलधकतभ ऩरयचारन गयी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई उनीहरूकै 

सभदुामभ ै ऩनुर्सथायक्तऩत गयाई लिऺा, र्सवार्सथम, आत्भसम्भानऩवूयक जीवन लनवायह य 

साभाखजकीकयणका रालग ऩहुॉच क्तवर्सताय गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको साभाखजक सहबालगता 

य सििीकयणभा टेवा ऩमुायउने उदे्दश्मका साथ मो कामयक्रभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका सॊघ 

सॊघसॊर्सथाहरुको साझेदायीभा सॊचारन गरययहेको छ । साथ ैउि कामयक्रभको प्रबावकारयताका रालग 

लसक्तफआय लनदेलिका य आलथयक भाऩदण्ड सभेत जायी गयेको छ जस अन्त्तगयत तथमाङ्क तथा 

क्तववयण सङ्करन, जनचेतना सम्फन्त्धी कामयक्रभ, क्तवर्सततृ रेिाजोिा, ऩयाभिय सेवा, उऩचाय सेवा, 

ऩनुर्सथायऩना सेवा, लिऺाभा ऩहुॉच, व्मावसालमक तालरभ य आम आजयन व्मवर्सथा, ऩारयवारयक तथा 

साभाखजक सहबालगता, जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास, सभन्त्वम एवॊ सञ्जार जर्सता दस ऺेरभा 

हक्रमाकराऩहरू र्सथानीम आवश्मकताको आधायभा सञ्चारन गन ेगयेको छ।  

सयकायरे जायी गयेको लसक्तफआय लनदेलिका तथा अन्त्तयाक्तष्डम प्रलतफध्दता अनसुायको अलधकाय 

उऩबोग गयाउने कुयाभा मस लसक्तफआय कामयक्रभ कलत प्रबावकारय यहेको छ बन्त्ने कुया अध्ममन 

गनुय वान्त्छलनम बएकोर े मस "सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथायऩना " (लसक्तफआय) कामयक्रभको 

प्रबावकारयता अध्ममन कामय सम्ऩन्त्न गरयएको हो । 

लसक्तवआय कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममनको भखु्म उदे्दश्म कामयक्रभको औलचत्म, प्रबावकारयता, 

प्रबाव, कामयदऺता य हदगोऩनाको रिेाजोिा गनुय हो बने मस अध्ममनका क्तवलिष्ट उदे्दश्महरु 

लनम्नानसुाय यहेका लथए।  



अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूकोरागी सयकायद्वाया सञ्चालरत लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममन 
प्रलतवेदन (२०७४) 

3 
 

१. लसक्तवआय कामयक्रभ मोजना तजुयभा, कामयक्रभ तमायी कामायन्त्वमन प्रकृमा य ढाॉचा वाये अध्ममन 

गनुय 

२. मस कामयक्रभफाट अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको र्सवार्सथम, लिऺा, खजक्तवकोऩाजयन, सििीकयण 

तथा साभाखजक ऺेरभा ऩमुायएको मोगदानको अध्ममन गन े।  

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएको डेढ दिक ऩलछ ब ै यहेको मस अध्ममनका रालग उऩरब्ध 

साधन, श्रोत य सभमाफलध अत्मन्त्त ैन्त्मनू बएकोर ेअध्ममनको व्माऩक भहत्व हुॉदाहुॉदै  ऩलन मसरे 

देिको सफ ैबबुाग सभेट्न सकेको छैन । मस अध्ममनरे लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता फाये 

भहत्वऩणूय आमाभहरुको फायेभा तथमहरु उजागय गयेताऩलन बक्तवष्मभा मस सम्फखन्त्ध थऩ अध्ममन 

य अनिुन्त्धानको िाॉचो यहेको भहिसु गरयएको छ । 

लसक्तफआय कामयक्रभको  प्रबावकारयता  अध्ममनका सन्त्दबयभा  तम गरयएका उदे्दश्महरू प्राप्त गनय 

ऩरयणात्भक तथा गणुात्भक लभलस्रत अनसनु्त्धान क्तवलध (Mi x Resear ch Met hod) अऩनाईएको 

लथमो । अध्ममनका रालग आवश्मक र्समम्ऩर छान्त्दा देिबरयको प्रलतलनलधत्व हुनेगयी र्स्माहडपाईड् 

यान्त्डभ र्समखम्प्श्रङ क्तफलध (St r at i f i ed Random Sampl i ng) अऩनाईएको लथमो । लतनवैटा 

बौगोलरक ऺेर (ecol ogi cal  zone) हहभार, ऩहाड य तयाईको प्रलतलनलधत्व हुनेगयी क्रभि: यसवुा, 

रम्जुङ य फाॉके खजल्रा तथा काठभाण्डौँ खजल्रा चमन गरयएको लथमो ।  

उत्तयदाताकोरुऩभा खजल्राभा लसक्तफआय सञ्चारन गन े सॊर्सथा य भहहरा तथा फारफालरका 

कामायरमफाट प्राप्त अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको सलूच राई सेकेन्त्डरय स्रोतको रुऩभा प्रमोग 

गरयएको लथमो । गाक्तवसहरू चमन गदाय प्रत्मेक खजल्राभा कामयक्रभ राग ुबएका य नबएका दईु दईु 

गयी जम्भा चाय वटा गाक्तवसअनभुालनक र्समम्ऩर चमन (Judgment al  sampl i ng ) प्रणारीफाट 

छनोट गरयएको लथमो ।  
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उऩयोि क्तवलध अऩनाउॉदा यसवुा खजल्राफाट कामयक्रभ सञ्चारन बएका धुन्त्चे य कालरकार्सथान 

गाक्तवसय नबएकाभा र्समफू्र फेसी य लचलरभे गाक्तवसहरु चमन गरयएको लथमो । रम्जुङ खजल्राफाट 

कामयक्रभ सञ्चारन बएका भन्त्ज्माङ य ताकूय  गाक्तवसय नबएकाभा अचयरफोट य धलभराकुॉ वा 

गाक्तवसहरु चमन गरयएको लथमो । त्मसगैयी फाॉके खजल्राफाट कामयक्रभ सञ्चारन बएका लसताऩयु य 

नबफर्सता गाक्तवसय नबएकाभा हटहटरयहा य पते्तऩयु गाक्तवसहरु चमन गरयएको लथमो । काठभाण्डौं 

खजल्रा फाट लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएका चॊरालगरय य नागयजुन नगयऩालरकाहरु य 

नबएकोभा भाहानगयऩालरका चमन गरयएको लथमो जसफाट िहरय ऺेरभा सभेत लसक्तफआय 

कामयक्रभको प्रबावकारयता रिेाजोिा गनय सहज बएको लथमो ।  

कामयक्रभ सञ्चारन बएका य नबएका गाक्तवसको उत्तयदाताको हकभा प्राप्त सलुच भध्मे फाट 

सकेसम्भ सफ ै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु उत्तयदाताको रुऩभा चमन गरयएको लथमो । 

मर्सता उत्तयदाताभध्मे लसक्तफआय कामयक्रभरे सभेटेको य नसभेटेको अनऩुात फयाफय हुने गयी 

लभराइएको लथमो । ऩणूयअऩाङ्गता बएका व्मक्तिको सन्त्दबयभा बने नेऩार सयकायरे लनधाययण गयेको 

अलबबाफकको भाऩडण्ड अनसुाय उि व्मक्तिको र्सथानीम अलबबावकराई उत्तयदाताको रुऩभा 

लरईएको लथमो । अध्ममनको भहत्वऩणूय उदे्दश्म बनेको कामयक्रभरे सभेटेका य नसभेटेका 

व्मक्तिकाफीचभा यहेको लबन्त्नता क्तवष्रेिण गनुय लथमो । कामयक्रभरे सभेटेका ९३ जना य कामयक्रभर े

नसभेटेका ९७ जना गयी कूर १९० जना उत्तयदाताफीचभा अनसुचुी १ को तारीकाभा उल्रेि बएका 

प्रश्नहरू सोलधएको लथमो । 

अध्ममन प्रकृमाभा दर्सतावेज ऩनुयावरोकन, सॊयचनागत प्रश्नावरी लनधाययण य ऩरयऺण, भखु्म 

उत्तयदाता सॊगको अन्त्तयवाताय, प्रत्मऺ अवरोकन, गहन अन्त्तयवाताय य केखन्त्रत सभहू छरपर 

जर्सता क्तवलधहरु अऩनाई ऩरयभाणात्भक एवॊ गणूात्भक तथमाॊक सॊकरन गरयएको लथमो । साथै 

नेऩाररे लसआयक्तऩहड अनभुोदन गयी सन ्२०१० भे ६ तारयि देखि त्मर्सको ऩऺ याष्ड फनेको अलन 

क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनरे सोहह सारभा लसक्तफआयको नक्तवनतभ अवधायणा अवरम्वन गयेऩश्चात 
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नेऩाररे सभेत सोहह भाऩदण्ड अनसुाय लसक्तफआय लनदेलिका जायीगयी राग ू गयेको हुॉदा मस 

अध्ममनको सॊदबय सभम सन ्२०१० सारदेखि अध्ममन बएको सभम २०१७ जुन भहहना सम्भराई 

लरइएको लथमो । भखु्म उत्तयदाता सॊगको अन्त्तयवातायको भाइक्रोसफ्ट एक्सर पाईर एखर्सऩएसए्स 

(SPSS) सफ्टवमेयको प्रमोग गयी लसक्तफआयको प्रबावकारयता अध्ममनका रालग  भानक तमाय गयी 

क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनको भाऩदण्ड अनुसाय र्सवार्सथम, लिऺा,  खजवनमाऩन, सिक्तिकयण य 

साभाखजकीकयणको डोभेनराई भखु्म आधाय फनाई नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको लसक्तफआय 

लनदेलिकारे अऩेऺा गयेका उऩरखब्ध भाऩन हुनेगयी लसक्तफआय कामयक्रभरे सभेटेका य नसभेटेका 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको क्तवद्धभान खर्सथलतफाये तरुनात्भक रुऩभा क्रस ्तालरकाहरु तमाय गयी 

क्तवश्लेषण गरयएको लथमो । 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गयीयहेको सॊर्सथारे क्तवश्व र्सवार्सथम सॊगठनद्वाया क्तवकलसत लसक्तफआय 

म्माहिक्सअनसुायको कामय गयेको छन ्छैनन ् हेनय र्सवार्सथम, लिऺा, जीक्तवकोऩाजयन, सििीकयण य 

साभाखजकीकयणभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको आवश्मकता अनरुुऩ प्रबावकारय कामय गरययहेका छन ्

हक छैनन ्बनेय क्तवशे्लषण गरयएको लथमो।  

लिऺा क्तफबागको प्रलतफेदन अनिुाय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूबन्त्दा अऩाङ्गता नबएका व्मक्तिको 

साऺयता दय ३.१ गणुा फढी छ । त्मसकायण ऩलन िखैऺक हहसाफरे सभेत अन्त्म व्मक्तिसॉग 

सभानता प्राप्त गनयकारालग अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई कखम्तभा तीन गणुा फढी प्राथलभकता 

हदनऩुन े हुन्त्छ । त्मसकायण ऩलन लसक्तफआय सञ्चारन गन ेसॊर्सथारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको 

लिऺाभा ऩहुॉच ऩमुायउन सहक्रम हुनऩुन ेदेखिन्त्छ । अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे िखैऺक सॊर्सथाहरूफाट 

ऩाउन ु ऩन े छारवकृ्तत्तभा क्तवद्यारमभ ै ऩलन चरिेर हुने तथा जानकायी नहदने गरयएको छ । तय 

लसक्तफआय सलभलतको सहक्रमताभा हार अऩाङ्गता बएका छारछारारे छारवकृ्तत्त ऩाइयहेको ऩाइमो । 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन लनदेलिका अनरुुऩ अऩाङ्गता बएका क्तवलबन्त्न उभेय सभहूका 

व्मक्तिहरू त्मसभा ऩलन क्तवद्यारम जाने उभेय सभहूराई औऩचारयक वा अनौऩचारयक लिऺाको 
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अवसयको व्मवर्सथा गनुय लसक्तफआय कामयक्रभको अको आधायलिरा हो । जसअनसुाय, 

आवश्मकताअनरुुऩ औऩचारयक,  अनौऩचारयक लिऺाभा ऩहुॉच फढाउन सहमोग गन,े सभावेिी 

क्तवद्यारम वा स्रोत कऺाहरूसॉग सम्फखन्त्धतराई अनलुिऺण हदने य अऩाङ्गभरैी िखैऺक ऺेर फनाउन 

तथा छारवकृ्तत्त जर्सता सेवा सकु्तवधाभा ऩहुॉचका रालग ऩहर गन े कुयाहरू यहेका छन ् । जसभध्मे 

सभाफेिी क्तवद्यारम वा स्रोत कऺाहरूसॉग सम्फखन्त्धत भानव सॊसाधनराई अनलुिऺण हदने कामयका 

रालग तालरभ प्राप्त क्तविेषऻहरूको जरुयी देखिएको छ । 

बौगोलरक रुऩभा क्तफकट खजल्राहरुका सावयजलनक क्तवध्मारमहरुभा सञ्चारन ब ै यहेका स्रोत 

कऺाहरूभा क्तवद्यारम व्मवर्सथाऩन य रेिाजोिा सॊमोजकको सभन्त्वमभा बएको कलभरे क्तवध्मारम 

फाहहय यहेका अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरु लिऺाको अलधकाय फाट कुखण्ठत हुने जोखिभ यहेको 

ऩाइमो । 

र्सवार्सथम सम्फखन्त्धत क्तवश्लषेणभा उनीहरूको मो सभर्समा न्त्मनूीकयण गनय सयकायी अर्सऩतारर े

भहत्वऩणूय बलूभका िेल्न सक्छन ्तय सयकायी अर्सऩतारभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूरे आपूरे 

अऩेऺा गयेजर्सतो सहमोग य प्राथलभकता ऩाएका छैनन ् । अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका 

र्सवार्सथमसम्फखन्त्ध अलधकायको फायेभा जानकायी बएका व्मक्तिरे बने व्मवर्सथाऩन सॊग साऺात्काय 

गयेय केही सहज अवर्सथा फनाउन सक्छन तय जानकायी नबएका व्मक्ति लसध ै लचहकत्सककोभा 

जाॊदा क्तवलबन्त्न सभर्समाहरू ऩन ेगयेको ऩाईएको छ । लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएका गाक्तवसभा 

कलतऩम अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे, सलभलतको ऩदालधकायीराई सॉग ै लरएय अर्सऩतार जाने गयेको 

ऩाइमो । तय लसध ैअर्सऩतार जानेहरूरे अर्सऩतारभा झॊझट बोलगयहेका छन ्।उऩचाय सेवाअन्त्तगयत 

र्सवार्सथम जाॉच गयाउने य उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउन सघाउने दईु सहामक हक्रमाकराऩ 

लनदेलिकाभा उल्रेि बए ऩलन मसको कामायन्त्वमन ऩऺभा भखु्मत: दईुवटा व्मवधान यहेको छ । 

ऩहहरो र्सथानीम र्सतयभा तालरभ प्राप्त लसक्तफआय कामयकताको अबाव य दोस्रो र्सवार्सथम जाॉच गयाउन 

राग्ने आलथयक स्रोतको अबाव । मी कायणरे गदाय उऩचाय सेवाअन्त्तगयतको र्सवार्सथम जाॉच गयाउने 
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सहमोग त्मलत सन्त्तोषजनक छैन । कृलतभ अॊग य सहामक साभाग्रीको अबावभा कलतऩम 

अऩाङ्गता बएका व्मिीहरु र्सवार्सथम सेवा य अन्त्म अलधकायको उऩबोगको अवसय फाट सभेत 

फखन्त्चत ब ै यहेको ऩाईमो । मी सभर्समाको फावजुद ऩलन लसफीआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय 

तोहकएको सॊर्सथाहरूरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको उऩचाय सेवाका रालग गयेको रयपयर सेवा 

प्रबावकायी छ । लसक्तफआय सञ्चारन बएको ऺेरभा सहमोलग सेवा लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन 

नबएको ऺेरभा बन्त्दा प्रबावकायी देखिएको छ । आपूकहाॉ आएका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई 

र्सवार्सथम केन्त्रसम्भ ऩमुायएय उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउन सघाउने सयोकायवारा सॊर्सथाहरूरे गयेको 

ऩहर उत्कृष्ट छ । 

जीक्तवकोऩाजयनका रालग लसक्तफआय भापय त ऩाईने यकभ थोयै बए ऩलन मसरे सभग्रभा हदने ऩरयणाभ 

प्रिॊसलनम छ । लसक्तफआय सलभलतभा अथवा मर्सत ै कुन ै लनकामभा सम्ऩकय भा यहने व्मक्तिरे फीउ 

ऩूॉखज भापय त ऋण लरई सानोलतनो व्मवसाम गयी आपैं  वा अऩाङ्गता बएका आफ्नो ऩरयवायको 

सदर्समराई जीवनमाऩनभा सहमोग गयेको ऩाइमो । अध्ममनको क्रभभा मसयी ऋण लरएका 

व्मिीहरुरे फैंहकङ सेफाको प्रमोग गयेको ऩाइमो । लसक्तफआय सञ्चारन नबएका बन्त्दा बएका ऺेरभा 

अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको योजगायीको अवर्सथा उल्रेिलनम यहेको छ ।  

साभाखजक क्तवकास अन्त्तगयत हदगो क्तवकासको रक्ष्म हालसर गनय अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको 

ऩारयवारयक तथा साभाखजक सहबालगता भखु्म आधाय हुन ्। मसरे अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको 

भान्त्मता अनसुाय साभाखजक तथा साॉर्सकृलतक हक्रमाकराऩहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा 

उनीहरुका ऩरयवायको सहबालगता फढाउन बलुभका लनवायह गदयछ । लसक्तफआय कामयक्रभको भरु उदे्दश्म 

न ैअऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई सभाजभा ऩनुर्सथायऩना गयाउन ु हो । सभाजभा ऩनुर्सथायऩना गदाय 

ऩरयवाय, सभाज, सॉर्सकृलत, सम्फन्त्ध, भनोयञ्जन य न्त्मामको िाॉचो हुन ुहुॉदैन । लसक्तफआय कामयक्रभ 

बएका गाक्तवसभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे आफ्नो सभर्समा सम्फखन्त्धत सलभलतभा सभेत यािेय 

राबाखन्त्वत बएको ऩाइमो । ऩारयवारयक तथा साभाखजक तहभ ैगएय मर्सतो सलभलतरे सम्फन्त्धीत 
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सफरैाई अऩाङ्गता हहतको फायेभा जागरुक गयाएय सोहह अनसुाय व्मवहाय गनय प्रेरयत गयेको ऩाइमो 

जून कुया न्त्मामभालथको ऩहुॉचका रालग जरुरय हुन्त्छ । 

सिक्तिकयण अन्त्तगयत हक्रमात्भक ऺभता अलबवकृ्तद्धका रालग लसक्तफआय कामयकतायहरूरे आवश्मक 

िायीरयक अभ्मास, साॉकेलतक बाषा, बे्रर लरक्तऩ य ऩहूॉचमिु सचूना प्रक्तवलध सम्फन्त्धी तालरभ एवॊ 

दैलनक हक्रमाकराऩहरूको अभ्मास य तालरभ गयाउन ु ऩन े कुया लनदेिीकाभा उल्रिे गयेऩलन 

लसक्तफआय कामयक्रभका रालग छुट्माइएको यकभरे मो सफ कामय गनय सम्बव छैन । यसवूा जर्सता 

खजल्राभा केही िलु्क नलरई आफ्न ै कामायरमभा मर्सता कामयक्रभ नबइयहेको बने होइन तय 

कलतराई त्मर्सतो सकु्तवधा हदन सहकन्त्छ बन्त्ने प्रश्न अहभ ् हो । त्मसरेै ऩलन हक्रमात्भक ऺभता 

अलबवकृ्तद्धका रालग अभ्मास एवभ ् तालरभ गयाउने कुयाभा लसक्तफआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय 

तोकीएको सॊर्सथाहरूको बलूभका आलथयक स्रोतको अबावभा सन्त्तोषजनक छैन । 

अध्ममनरे देिाए अनसुाय लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बई कामयक्रभरे नसभेटेका उत्तयदाताहरू 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन न ै नबएका गाक्तवसका उत्तयदाता बन्त्दा धेयै कुयाभा सकृम यहेको 

ऩाईमो । आपुराई क्तवबदेभा ऩयेको भहिसु बएको अवर्सथाभा न्त्मालमक लनकामभा सभेत उजुयी 

गयेको ऩाईमो । 

सायाॊिभा लसक्तफआय लनदेलिकारे लनहदयष्ट गयेका क्तवलबन्त्न गलतक्तवलधहरू भध्म तारीभ, सहामक 

साभग्री क्तवतयण, स्रोत साधन य क्तविेषऻता चाहहने हक्रमाकराऩहरूभा कामयक्रभ अऩेऺीत रुऩभा 

प्रबावकायी हुन सकेको छैन तय साधयण ऩयाभिय हदने, चेतनाभरूक कामयक्रभ, सभन्त्वमकायी 

हक्रमाकराऩभा बने कामयक्रभ अऩेखऺत रुऩभा सपर बएको ऩाइन्त्छ ।  

सभग्रभा लसक्तफआय कामयक्रभका रालग छुट्माएको फजेट अत्मन्त्त ैकभ  यहेको छ। साथै सीलभत स्रोत 

साधनको फावजुत ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गताको ऺेरभा ऩायेको प्रबाव प्रिॊसलनम यहेको  

छ।  एकै खजल्राभा दईुवटा सॊर्सथाहरुराई एकै वषय कामयक्रभ बागवण्डा गयेय हदॉदा त्मर्सको 
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प्रबावकायीता ज्मादै कभ बएको ऩाईमो । लसक्तफआय कामयक्रभका रालग एक आलथयक वषयभा एक 

खजल्राराई छुट्माइएको यकभ दईु राि रुऩमैा अत्मन्त्त कभ बएकोरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको 

जनसङ्ख्मा, बौगोलरक कहठनाइजर्सता कायकराई आधाय फनाई तकय  सङ्गत फजेट क्तवलनमोजन गनुय 

ऩन ेदेखिन्त्छ । 

भन्त्रारमरे लसक्तफआय कामयक्रभभा थऩ फजेट क्तवलनमोजन गनुय ऩन े देखिन्त्छ। साथै लसक्तफआय 

कामयक्रभभा दाताहरूको सहबालगता फढाउन केन्त्रीम लनदेिक सलभलतरे दाताहरूसॉग सम्ऩकय  फढाएय 

सहमोग अलबवकृ्तद्ध गनय ऩहर गनुय ऩन ेसझूाफ गरयन्त्छ । 

र्सथानीम तहको लनवायचन सम्ऩन्त्न ब ै र्सथानीम सयकायको गठन बएको सन्त्दबयभा लसक्तफआय 

कामयक्रभ सञ्चारन गनयर्सथानीम तह (गाॉऊ तथा नगय ऩालरका) र्सतयको व्मवर्सथाऩन सलभतीका 

सदर्सम ऩदालधकायीहरुराई अऩाङ्ग हक अलधकायको फायेभा प्रमाप्त जानकारय गयाएय लसक्तफआय 

अवधायणाको अवरम्वन गयाउन ुऩन ेदेखिन्त्छ। 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको भानवअलधकायको सम्भान गन े हो बने उलनहरुराई अक्तवबेदको 

लसध्दान्त्त फाट सॊयऺण गयी आफ्न ैसभदुामभा सम्भान ऩवुयक फाॉच्ने वातावयण सजृना गनुय ऩदयछ 

जर्सरे गदाय अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको रक्ष्म ऩयुा गनय भद्दत ऩगु्दछ । 

नेऩाररे अन्त्तयाष्डीम सभदुाम सभऺ गयेको प्रतीफद्धता अनसुाय हदगो क्तवकास रक्ष्मको अऩाङ्गता 

सचुकहरु सन ्२०३० सम्भभा हालसर गनय अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको साभाखजक सहबालगताराई 

भखु्म आधाय फनाउन ुऩदयछ । लसक्तफआयको अवधायणाराई "अऩाङ्गता सभाविेी क्तवकास" (असक्तव) 

को भान्त्मता अनसुाय आलथयक, साभाखजक तथा साॉर्सकृलतक हक्रमाकराऩहरूभा अऩाङ्गता बएका 

व्मक्ति तथा उनीहरुका ऩरयवायको सहबालगता प्रफद्धयन गनुय ऩदयछ । र्सथालनम तहभा न ैअऩाङ्गता 

बएका व्मिीहरुको लिऩ य सजृनाराई क्तवकास लनभायण प्रकृमाभा सभावेलि गयाउन ुऩदयछ । 
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ऩरयच्छेद १: 

१.१. ऩषृ्ठबभूी: 

याज्म ऩनुसयम्रचनाको सभमभा सफ ै नागरयकहरुराई क्तवकासको भरुधायभा सभावेि गयाउन ु

रोकताखन्त्रक ऩध्दलतको सनु्त्दय ऩऺ हो । अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको लिऺा, र्सवार्सथम, योजगायी 

ऩहुॉच, ऩनुर्सथायऩना साॉर्सकृलतक य भनोयञ्जनात्भक हक्रमाकराऩभा सहबालगता आहद सफ ै 

सवयखर्सवकामय सॊयचनाको आधायभा सम्बफ हुन्त्छ1 । जनगणना २०६८ अनसुाय नेऩारभा १.९४ 

प्रतीित अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु यहेको तथमाङ्क छ । करयव ८० प्रलतित अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिहरु ग्राभीण ऺेरभा फसोफास गदयछन ् । त्मर्सता व्मक्तिहरुराई सयकायी सेवा तथा सकु्तवधाको 

मथोलचत जानकायी नहुनेकुया आजको लततो मथाथयता हो ।  

अऩाङ्गता एउटा नवीनतभ अवधायणा हो जुन अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको कामयगत क्तवचरन य 

वातावयणीम अवयोधहरु फीचको अन्त्तयहक्रमाको ऩरयणाभ सव्रुऩ उत्ऩन्त्न हुन्त्छ जर्सरे अन्त्म व्मक्ति 

सयह सभान आधायभा सभाजभा ऩणूय य प्रबावकायी ढॉगभा सहबागी हुन फाधा ऩयुम्ाउॉछ2 बन्त्ने 

कुयाराई लसआयक्तऩडी अनभुोदन गन ेसफ ैयाष्डहरुरे र्सवीकाय गयेका छन ्। 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई अवसयहरुको थऩ सभानीकयण गनयका रालग याक्तष्डम, ऺेरीम य 

अन्त्तयाक्तष्डम तहभा नीलत, मोजना, कामयक्रभ तथा कामयहरुको प्रवद्र्धन, तजुयभा तथा भलु्माॊकनभा 

प्रबावकायीता ल्माउन अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु सम्फन्त्धी क्तवश्व कामयमोजना (१९८२) तथा 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका रालग अवसय सभानीकयण सम्फन्त्धी प्राभाणीक लनमभहरु (१९९४) 

                                                           
1
NFDN. (2013). अऩाङ्गताबएका व्मिीहरुको भानवअलधकाय अनुगभन सभक्तष्टगत प्रलतफेदन, याक्तष्डम 
अऩाङ्गभाहासॊघ, बकुृहटभण्डऩ, काठ्भाण्डौँ । 

2
UN, (2006).अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको अलधकाय सम्फन्त्धीभाहासॊधी् सॊमुि याष्ड सॊघ, 
न्त्मूमोकय . 
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भा उखल्रखित लनमभ य लनदेिनहरुको भहत्वराई र्सवीकाय गदै र्सवार्सथम, लिऺा, योजगायी, लनणयम 

प्रहक्रमाभा सभान सहबालगता, ऩहुॉचमिु रुऩभा बौलतक सॊयचनाहरूको लनभायण, सचूना तथा सञ्चाय, 

प्रक्तवलधको क्तवकास, गरयफी लनवायण य साभाखजक सहबागीता य सचेतना जर्सता क्तवषमहरू प्रत्मेक 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुरे आफ्न ै सभदुामभा प्राप्त गनुय भानव अलधकायको क्तवषमहो । 

त्मसकायण ऩलन लसआयक्तऩहडको ऩऺ याष्डहरुरे आप्नो भरुकुभा यहेका प्रत्मेक अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिहरूराई सॊयऺण गयी सम्भान ऩवूयक जीवन माऩन गयाउन उऩमिु कदभ चाल्न ु ऩदयछ3 । 

नेऩारको सन्त्दबयभा ऩलन अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रालग क्तफद्यभान याक्तष्डम तथा अन्त्तयायक्तष्डम 

काननुको ऩरयलध लबर यही सयकायी तवयफाट नीलतगत व्मवर्सथा गयी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका 

रालग क्तवलबन्त्न कामयक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माईएका छन।् 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई भानवअलधकाय सॊयऺण गयी आफ्न ैसभदुामभा ऩनुर्सथायक्तऩत गयाउने 

उदे्दश्मका साथ नेऩार सयकायरे २०५८ सारदेखि सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथायऩना कामयक्रभ 

सञ्चारन गदै आइयहेको छ य हार सफ ै७५ खजल्राहरुभा लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्त्धी 

लनदेलिका4 जायी गयी राग ूगरयएको छ । 

नेऩारभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अवर्सथाभा सधुआयगनय सयकायरे सभदुामभा आधारयत 

ऩनुर्सथायऩना कामयक्रभ भापय त उलनहरुको साभाखजक, आलथयक तथा साॊर्सकृलतक खजवनभा सधुाय गन े

तथा उलनहरुराई सकृम नागरयकको रुऩभा सहबालग गयाउन सभम सभमभा मस कामयक्रभको 

ढाॉचाभा साऩेऺ सधुाय गदै आइयहेको छ । मद्धक्तऩ बौलतक तथा क्तवलबन्त्न प्राक्तवलधक कायणरे गदाय 

उलनहरु याज्मफाट प्रदत्त सवेाफाट फखन्त्चत यहेका छन ्बन्त्ने गनुासो लसक्तफआय कामयक्रभको वाक्तषयक   
                                                           
3Pokharel, B. (2008. अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको अलधकाय सम्फन्त्धीभाहासॊधी् 
अनुभोदन सहजीकयण ऩुखर्सतका, रलरतऩूय. 

4
MOWCSW. (2010):.सभुदामभाआधारयत ऩनुयर्सथाऩना कायमक्रभ लनदेलिका, भहहरा, फारफालरका तथा 
सभाज कल्माणभन्त्रारम, लसॉहदयफाय, काठ्भाण्डौं। 
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सलभऺाको सभमभा सयोकायवाराहरु फाट सलुनने गयेको छ। क्तवलबन्त्न कामयक्रभहरू भध्मे नेऩार 

सयकाय भहहरा, फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमर ेप्रत्मेक खजल्रा र्सथीत भहहरा तथा 

फारफालरका कामायरम भापय त  २०५८ सार देखि अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको हक हहत सॊयऺण 

रगामत उनीहरूको सिक्तिकयण य क्तवकासका रालग प्रबावकायी कामय गदै आईयहेको छ जस भध्मे 

सभदुामभा आधारयत ऩनुयर््सथाऩना (सी.क्तफ.आय) कामयक्रभरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई आफ्न ै

सभदुामभा आत्भ र्सवालबभान सहहत आथॉक सिक्तिकयण गयाउने रक्ष्म लनधाययण गयेको छ। 

लसक्तफआय अवधायणाराई सन ् १९७९ देखि क्तवश्व र्सवार्सथम सॊगठनरे क्तवकास य प्रवधयन गनय सरुु 

गयेको हो । हार मस क्तवलधराई अऩाङ्गता व्मवर्सथाऩनको ऺेरभा क्तवश्वव्माऩी साझा अवधायणाको 

रुऩभा अवरम्वन गरयएको छ5 बने मस अवधायणा राई सन ्२००१ भा ऩरयर्सकृत य ऩरयभाखजयत 

फनाउन क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनरे लसक्तफआय लनदेलिका जायीगयी राग ू गनय सदर्सम याष्डहरुराई 

प्रोत्साहहत गयेको लथमो । सन ् २००६ हडसेम्फय १३ तारयिका हदन भा सॊमिु याष्ड सॊघरे " 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अलधकाय सम्फखन्त्ध भाहासॊधी" (लसआयक्तऩहड)  ऩारयत गयेऩलछ 

लसक्तफआय को व्माऩकताराई थऩ प्रबावकायी तलु्माउन क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनरे मस अवधायणाराई 

भानव अलधकायको आमाभ य करयफ लतन दिकको क्तवश्वव्माक्तऩ अभ्मास, लसकाइ य आवलधक 

ऩनुयावरोकनको आधायभा सयकायहरु तथा सयोकायवारा गयैसयकायी लनकाम, सॊमिु याष्डसॊघका 

सॊमन्त्रहरु, र्सवावरम्फी सॊघ सॊर्सथा हरू सभेतको सॊरग्नताभा सन ्२०१० भा लसक्तफआयको सवयभान्त्म 

अवधायणा, ऩाॉच गणुा ऩाॉच तालरका (म्माहिक्स)6 को रुऩभा जायी गयेको छ । सॊमिु याष्ड सॊघको 

सदर्सम याष्डका सयकायहरुराई उि ऩरयभाखजयत अवधायणा अनसुाय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको 

सहबालगता, सभाजभा सभावेिीकयण य गणुर्सतयीम जीवनका रालग फहुऩऺीम यणनीलतको रुऩभा 

                                                           
5
WHO. (2010). CBR Guidelines: Introductory Booklet. Malta: World Health Organization. 

6
WHO. (2010). CBR Guidelines: Introductory Booklet. Malta: World Health Organization. 
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क्तवकास गदै कामयक्रभराई र्सवार्सथम, लिऺा, जीवनमाऩन, सििीकयण य साभाखजकीकयण जर्सता 

भखु्म ऩाॉच वटा कामयऺ ेरहरूभा क्तवबाजन गयी हदिालनदेि गरयएको छ । 

नेऩार सयकायर ेसभेत भहहरा फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम भापय त र्सथानीम र्सतयभ ै

उऩरब्ध साधन य स्रोतको अलधकतभ ऩरयचारन गयी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई उनीहरूकै 

सभदुामभ ै ऩनुर्सथायक्तऩत गयाई लिऺा, र्सवार्सथम, आत्भ सम्भानऩवूयक जीवन लनवायह य 

साभाखजकीकयणका रालग ऩहुॉच क्तवर्सताय गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको साभाखजक सहबालगता 

य सििीकयणभा टेवा ऩमुायउने उदे्दश्मका साथ मो कामयक्रभ सॊचारन गरययहेको छ7 ।  

सरुुभा चाय वटा खजल्राहरुफाट प्रायम्ब गदै आठ अलन ऩखच्चस वटा खजल्राहरुभा क्तवकास गयेऩलछ 

त्मर्सको अनबुव य सवयव्माऩी भागका आधायभा आ.फ. २०६६-६७ देखि सफ ैखजल्राहरुभा अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिहरुका सॊघसॊर्सथाको साझेदारयभा सञ्चारन हुॉदै आइयहेको छ । सयकायर े उि 

कामयक्रभको प्रबावकारयताका रालग लसक्तफआय लनदेलिका य आलथयक भाऩदण्ड सभेत जायी गयेको छ8 

जस अन्त्तगयत तथमाङ्क तथा क्तववयण सङ्करन, जनचेतना सम्फन्त्धी कामयक्रभ, क्तवर्सततृ रेिाजोिा, 

ऩयाभिय सेवा, उऩचाय सेवा, ऩनुर्सथायऩना सेवा, लिऺाभा ऩहुॉच, व्मावसालमक तालरभ य आमआजयन 

व्मवर्सथा, ऩारयवारयक तथा साभाखजक सहबालगता, जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास सभन्त्वम एवॊ 

सञ्जार जर्सता दस ऺेरभा हक्रमाकराऩहरू र्सथानीम आवश्मकताको आधायभा सञ्चारन हुने गयेको 

छ । 

नेऩाररे सभेत अनभुोदन गयी ऩऺयाष्ड फलनसकेको "अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अलधकाय 

सम्फखन्त्ध सॊमिु याष्डसॊलघम  भाहासॊधी" (Convent i on on t he Ri ght s of  Per sons Wi t h 

Di sabi l i t i es) को लसद्धान्त्त तथा  क्तवश्व र्सवार्सथम सॊगठनको लसक्तवआय भाऩदण्ड अनसुाय 
                                                           
7
NFDN. (2013). अऩाङ्गताबएका व्मिीहरुको भानवअलधकाय अनुगभन सभक्तष्टगत प्रलतफेदन, याक्तष्डम 
अऩाङ्गभाहासॊघ, बकुृहटभण्डऩ, काठ्भाण्डौँ । 

8
MOWCSW. (2010):.सभुदामभाआधारयत ऩनुयर्सथाऩना कायमक्रभ लनदेलिका, भहहरा, फारफालरका तथा 
सभाज कल्माणभन्त्रारम, लसॉहदयफाय, काठ्भाण्डौं। 
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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई सिक्तिकयण गयी सभान अवसय प्रदान गन ेकुया उल्रेि गयेको छ 

।  

नेऩारभा सयकायरे अवरम्वन गयेको लनलत अनसुाय सेवा सकु्तवधा तथा देिको सॊक्तवधान य 

अन्त्तयाक्तष्डम प्रलतफध्दता अनसुायको अलधकाय उऩबोग गयाउने कुयाभा मस लसक्तफआय कामयक्रभ कलत 

प्रबावकारय यहेको छ बन्त्ने कुया अध्ममन गनुय वान्त्छलनम बएकोर े मस "सभदुामभा आधारयत 

ऩनुर्सथायऩना " (लसक्तफआय) कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममन कामय सम्ऩन्त्न गरयएको हो । 

लसक्तफआय कामयक्रभको अऩेखऺत उऩरखब्ध हालसर गनय सम्फखन्त्धत सॊघसॊर्सथाहरुको ऺभता अलबवहृद्द 

गनय एवॊ आऩलस लसकाई आदानप्रदान गनय भन्त्रारमरे प्रत्मक वषय ऩाॉच ैक्तफकास ऺेरहरुभा लसक्तफआय 

अनलुिऺण कामयक्रभ ऩनुर्सथायऩना य क्तवकासका रालग श्रोत केन्त्र, बिऩयु सॊगको सहकामयभा 

सञ्चारन9 गन े गयेको बएता ऩलन कामयक्रभको प्रबावकारयताको अध्ममन कामयक्रभको सरुुवात 

बएदेखि डेढ दिक सम्भ ऩलन बएको छैन । मसफाट लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयताराई अझ 

व्माऩक फनाउने तपय  ठोस ऩहर हुन सकेको छैन । मस ै कुयाराई ध्मानभा याखि भन्त्रारमर े

लनष्ऩऺ रुऩभा फाह्य ऩयाभर्ादाताको ऩरयचारन गयी कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममन गनय 

प्रलतर्सऩधायको आधायभा फाह्य ऩयाभर्ादाताको लनमकु्ति गयी कामायदेि जायी गरयएको लथमो। 

मस अध्ममन कामयराई थऩ प्रबावकारय य ऩषृ्ठऩोषण गनयका रालगभन्त्रारमरे क्तविेषऻ सलभलतको 

गठन गयी ऩरयचारन गयेको छ जस अनसुाय मो अध्ममन कामय लभलत २०७४ जेष्ठ १ गते फाट 

सरुुगयी २०७४ सार आषाढ १५ गते सभाप्त बएय मो प्रलतवेदन तमाय गयी मसभा उल्रेखित 

सझुावहरुको कामायन्त्वमन सभेतका रालग ऩयाभियदाता द्वाया भन्त्रारम सभऺ ऩेि गरयएको छ। 

 

 

                                                           
9
RCRD, (2012).फाक्तषयक प्रलप्तफेदन् ऩनुर्सथायऩना य क्तवकासकोरागीश्रोत केन्त्र, बिऩुय। 
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१.२ अध्ममनको उदे्दश्म 

लसक्तवआय कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममनको भखु्म उदे्दश्म कामयक्रभको औलचत्म, प्रबावकारयता, 

प्रबाव, कामयदऺता य हदगोऩनाको रिेाजोिा गनुय हो बने मस अध्ममनका क्तवलिष्ट उदे्दश्महरु 

लनम्नानसुाय यहेका छन ्। 

१. लस.क्तव.आय कामयक्रभ मोजना तजुयभा, कामयक्रभ तमायी कामायन्त्वमन प्रकृमा य ढाॉचा फाये अध्ममन 

गन े

२.मस कामयक्रभफाट अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको र्सवार्सथम, लिऺा, खजक्तवकोऩाजयन, सििीकयण 

तथा साभाखजक ऺेरभा ऩमुायएको मोगदानको अध्ममन गन।े 

१.३ अध्ममनको गसगभतता 

भहहरा, फारफालरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमरे लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममन 

गन ेकामय आपैं भा अत्मन्त्त सयाहलनम कामय हो तथाक्तऩ कामयक्रभ सञ्चारन बएको डेढ दिक ऩलछ 

हुन रागेको मस अध्ममनका रालग उऩरब्ध साधन, श्रोत य सभमावलध अत्मन्त्त ैन्त्मनू बएकोरे 

अध्ममनको व्माऩक भहत्व हुॉदाहुॉदै ऩलन मसरे देिको सफ ै ब-ुबाग सभेट्न सकेको छैन ।  

र्समाम्ऩर चमनभा हहभारी, ऩाहाडी य तयाई गयी लतन ै वटा बौगोलरक ऺेरहरु सभेटे ऩलन सफ ै

प्रादेलिक ऺेर सभेट्न सकेको छैन । मसफाट क्तवकासको आमाभ फाट ऩलछऩयेको कणायरी ऺेरको 

प्रलतलनलधत्व अन्त्म िहरय ऺेरफाट नखजक बएको खजल्राहरुरे गनय सक्दैनन ्। र्सथानीम तहको 

लनवायचन य तयाई ऺेरभा बएका आन्त्दोरनरे आवागभनभा ऩायेको प्रबावका कायण ऩलन अध्ममन 

ऺेर चमन गदाय सावधालन अऩनाउन ुऩयेकोरे भधेिका खजल्राहरुभा अध्ममन हुन सकेको छैन ।  

मस अध्ममनरे लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता फाये भहत्वऩणूय आमाभहरुको फायेभा तथमहरु 

उजागय गयेताऩलन  बक्तवष्मभा मस सम्फखन्त्ध थऩ अध्ममन य अनसुन्त्धानको िाॉचो यहेको भहिसु 

गरयएको छ । 
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ऩरयच्छेद २ 

२. अध्ममन क्तवगध 

लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता अध्ममनका सन्त्दबयभा तम गरयएका उदे्दश्म हरू प्राप्त गनय लनम्न 

फभोखजभ ऩरयणात्भक तथा गणुात्भक लभलस्रत अनसुन्त्धान क्तवलध (Mi x Resear ch Met hod) 

अऩनाईएको लथमो। 

२.१. अध्ममन र्समाम्ऩर (Sampl i ng) : 

अध्ममनका रालग आवश्मक र्समम्ऩर छान्त्दा देिबरयको प्रलतलनलधत्व हुनेगयी उऩमिु र्समम्ऩर 

चमन क्तवलध अऩनाईएको लथमो । जस अन्त्तगयत र्स्माहडपाईड् यान्त्डभ र्समखम्प्श्रङ क्तफलध 

(St r at i f i ed Random Sampl i ng) अऩनाईएको लथमो । लतनवैटा बौगोलरक ऺेर (ecol ogi cal  

zone) हहभार, ऩहाडयतयाईको प्रलतलनलधत्व हुनेगयी क्रभि: यसवुा, रम्जुङ य फाॉके खजल्रा तथा 

काठभाण्डौँ खजल्रा चमन गरयएको लथमो । उि खजल्राहरू छनोट गदाय २०७२ सारको क्तवनाि कायी 

बकूम्ऩ प्रबाक्तवत खजल्राहरु सभेत प्राथलभकताको रुऩभा लरईएको लथमो । उत्तयदाताको रुऩभा 

खजल्राभा लसक्तफआय सञ्चारन गन े सॊर्सथा य भहहरा तथा फारफालरका कामायरमफाट प्राप्त 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको सलूच राई सेकेन्त्डरय स्रोतको रुऩभा प्रमोग गरयएको लथमो बने 

आहदवासी जनजाती, भधेसी सभदुाम य दलरत वगयको प्रलतलनलधत्व गयाउने कुयाभा प्राथलभकता 

हदईएको लथमो। 

गाक्तवसहरू चमन गदाय प्रत्मेक खजल्राभा कामयक्रभ रागबुएका य नबएका दईु दईु गयी जम्भा चाय 

वटा गाक्तवस अनभुालनक र्समम्ऩर चमन(Judgment al  sampl i ng) प्रणारी फाट छनोट गरयएको 

लथमो । मस क्तवलध प्रमोग गदाय कामयक्रभ सञ्चारन बएका गाक्तवस चमन गदाय गाक्तवस जातीम 

सॊयचना तथा जीवनर्सतयराई ख्मार गरयएको लथमो बने लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन नबएका 

गाक्तवस चमन गदाय कामयक्रभ सञ्चारन बएका गाक्तवस सॉग तरुना गन े प्रमोजन सभेतराई 
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ख्मारगयी जातीम सॊयचना तथा जीवनर्सतय सॉग भेर िान सक्न ेय सभान बौगोलरक अवखर्सथलत 

बएका गाक्तवस हरू चमन गरयएको लथमो। 

उऩयोि क्तवलध अऩनाउॉदा यसवुा खजल्राफाट कामयक्रभ सञ्चारन बएका धुन्त्चे य कालरकार्सथान 

गाक्तवस य नबएका भार्समफू्र फेसी य लचलरभे गाक्तवसहरु चमन गरयएको लथमो । रम्जुङ खजल्राफाट 

कामयक्रभ सञ्चारन बएका भन्त्ज्माङ य ताकूय  गाक्तवस य नबएकाभा अचयरफोट य धलभराकुॉ वा 

गाक्तवसहरु चमन गरयएको लथमो । त्मसगैयी फाॉके खजल्राफाट कामयक्रभ सञ्चारन बएका लसताऩयु य 

नबफर्सता गाक्तवस य नबएका भाहटहटरयहा य पते्तऩयु गाक्तवसहरु चमन गरयएको लथमो । काठभाण्डौं 

खजल्रा फाट लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएका चॊरालगरय य नागजुयन नगयऩालरकाहरु य 

नबएकोभा भाहानगयऩालरका चमन गरयएको लथमो जसफाट िहरय ऺेरभा सभेत लसक्तफआय 

कामयक्रभको प्रबावकारयता रिेाजोिा गनय सहज बएको छ । 

कामयक्रभ सञ्चारन बएका य नबएका गाक्तवसको उत्तयदाताको हकभा प्राप्त सलुच भध्मे फाट 

सकेसम्भ सफ ैप्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु क) िायीरयक अऩाङ्गता, ि) दृक्तष्ट सम्फखन्त्ध 

अऩाङ्गता, ग) सनुाइ सम्फखन्त्ध अऩाङ्गता, घ) श्रवण दृक्तष्टक्तवहीन अऩाङ्गता, ङ) र्सवय फोराइ 

सम्फन्त्धी अऩाङ्गता च) भानलसक अऩाङ्गता छ) अहटजभ, ज) फौहद्दक अऩाङ्गता य झ) 

फहुअऩाङ्गता बएका उत्तयदाताहरू चमन गरयएको लथमो । मर्सता उत्तयदाता भध्मे लसक्तफआय 

कामयक्रभरे सभेटेको य नसभेटेको अनऩुात फयाफय हुने गयी लभराइएको लथमो । ऩणूय अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिको सन्त्दबयभा बने नेऩार सयकायरे लनधाययण गयेको अलबबावकको भाऩदण्ड अनसुाय10 

उि व्मक्तिको र्सथानीम अलबबावकराई उत्तयदाताको रुऩभा लरईएको लथमो। 
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MOWCSW, (2006:अऩाङ्ग सङ्फन्त्धी याक्तष्डम लनलत तथा कामय मोजना् भहहरा, फारफालरका तथा 
सभाज कल्माण भन्त्रारम, लसॉहदयफाय, काठ्भाण्डौं। 
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टेफरु २.१. उत्तयदाताको अऩाङ्गता फलगयकयण य बौगोलरक क्तवतयण  

 बौगोगरक क्तफतयण जम्भा 

हहभार ऩाहाड तयाई 

अऩाङ्गताको प्रकाय 

 

र्ारययीक १७ ४६ २२ ८५ 

दृक्तिक्तफहहन ८ २४ १४ ४६ 

फहहया ७ १९ १२ ३८ 

 श्रवण-दृक्तिक्तफहहन ० ० २ २ 

र्सवय फोराई ३ ३ ५ ११ 

भनोसाभाजीक ० ० १ १ 

फौक्तिकअऩाङ्गता ० ३ ० ३ 

अहिज्भ ० १ ० १ 

फहु-अऩाङ्गता ० १ २ ३ 

जम्भा ३५ ९७ ५८ १९० 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

२.२ दर्सताफेज ऩनुयावरोकन(Desk Revi ew)     

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई अऩाङ्गताको आधायभा प्राप्तहुने सेवा सकु्तवधाभा प्रबावकायी ऩहुॉच 

अलबवकृ्तद्ध गनय लसक्तफआय कामयक्तवलध य अन्त्म लनदेलिकाहरु भन्त्रारमफाट जायी गरयएको छ तथाक्तऩ  

अऩाङ्गता ऩरयचमऩर तथा अन्त्म सेवा सकु्तवधा उऩबोगभा अन्त्मोर यहेको गनुासो यहेको छ । 

त्मसकायण डेर्सक रयभ्म ू भापय त सभदुामभा आधारयत कामयक्रभ सञ्चारन गने सम्फन्त्धी 

कामयक्तवलधहरु य लनदेलिकाहरुका प्रावधानहरु अध्ममन गरयएको लथमो । साथै अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिहरूरे ऩाउने आधायबतू सेवा सकु्तवधाका फायेभा राबग्राहहहरुराई के कर्सतो जानकारय यहेको छ 
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य लसक्तफआय कामयक्रभको असय कर्सतो यहेको छ बलन क्तवलबन्त्न सॊर्सथाहरुको प्रलतवेदनको सभेत 

अध्ममन गरयएको लथमो । 

२.३ प्रश्नावरी (Quest i onnai re)   

सयकायी अनदुानभा सञ्चारन बएका सभदुामभा आधारयत ऩनुयर््सथाऩना कामयक्रभ अन्त्तगयत 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको र्सवार्सथ, लिऺा, खजवनमाऩन, सिक्तिकयण य साभाखजकीकयण फाये 

क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनरे लनधाययण गयेको भाऩदण्ड य नेऩार  सयकायरे जायी गयेको लनदेलिकाको 

आधायभा भाऩन सचुक तमाय गयी भन्त्रारमरे गठनगयेको क्तवषेिऻ सलभलतफाट ऩयाभियदातार े

प्रर्सताव गयेको भर्समौदाभा व्माऩक छरपरगयी प्रश्नावलरको लनभायण गरयएको लथमोबने उि 

प्रश्नावलरराई रम्जुङ्ग खजल्राभा ऩरयऺण सभेत गयी अखन्त्तभ रुऩ प्रदान गरयएको लथमो । 

र्सवार्सथ अन्त्तगयत प्रश्नावलरभा लन्िलु्क र्सवार्सथम सेवा, सहामक साभलग्रय सहमोगी सेवा फाये प्रश्न 

सोलधएको लथमो बने लिऺाको सन्त्दबयभा उत्तयदाता अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको िखैऺक खर्सथलत य 

औऩचारयक य अनौऩचारयक लिऺाको फायेभा प्रश्न सोलधएको लथमो । खजवनमाऩन अन्त्तगयत 

योजगारयको अवर्सथा, उध्मभलिरता, व्मवसालमक वा लिऩभरुक तालरभ, व्मवसामभा सॊरग्नता, 

फैंहकङ वा क्तवक्तत्तम सेवाभा ऩहुॉच आहदको फायेभ सोलधएको लथमो । सििीकयण अन्त्तगयत अऩाङ्गता 

बएको उत्तयदाताको ऩरयवायभा वा सभाजभा कुन ैलनणयमकायी बलूभका यहे नयहेको, कुन ैयाजनलैतक 

प्रलतलनलधत्व य लनमिुी, साभाखजक सॊघसॊर्सथाभा सॊरग्नता य बलूभकाको फायेभा प्रश्न सोलधएको 

लथमो । त्मसगैयी ऩहुॉचमिु बौलतक सॊयचना, लनलत तथा काननुको प्रमोग तथा लसआयक्तऩहड, 

लसक्तफआय तथा सॊक्तफधानरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अलधकायको फायेभा थाहा बएनबएको कुया 

प्रश्न भापय त जानकायी लरइएको लथमो ।साभाखजकीकयण अन्त्तगयत अऩाङ्गता बएका उत्तयदाताराई 

व्मक्तिगत दैलनक कामय सम्ऩादन गनयका रालग सहमोगको आवश्मकता ऩन े वा नऩन,े सहामता 

सेवा, अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको सभावेिीकयण सम्वन्त्धी प्रश्नहरु सोलधएको लथमो । साथै 
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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको भमायदाको सन्त्भान, अऩहेरना य न्त्मामभा ऩहुॉचको फायेभा सभेत 

सोलधएको लथमो । 

त्मसगैयी लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबाव फाये रिेाजोिा गनय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे सभदुामभा 

आधारयत ऩनुयर्सथायऩना कामयक्रभ भापय त ऩयाभिय सेवा, आलथयक सहमोग, उऩचाय सेवा, लिऺा 

छारवतृ्ती, दैलनक हक्रमाकराऩहरु सम्ऩादन गनय सहामता सेवा, व्मवसालमक तालरभ, ऺभता क्तवकास 

तालरभ, सहामक साभाग्री, क्तफऊ ऩुॉजी आहदको फायेभा प्रश्न सोलधएको लथमो । 

लसक्तफआय कामयक्रभरे सभेटेको वा नसभेटेको  व्मक्तिफीचको अन्त्तय ऩत्ता रगाउनका रालगफन्त्द 

प्रश्नहरु (Cl osed ended) य अलतरयि उत्तय आउन सक्ने प्रश्नहरू िुल्रा प्रश्न(Open Ended) 

सभावेि गरयएका लथए । उत्तयदाताको लसक्तफआय कामयक्रभप्रलतको अऩेऺाफझु्न क्तवषमगत िलु्रा 

प्रश्नहरू ऩलन सभावेि गरयएका लथए । प्रश्नावरी सॊयचना गदाय लसक्तफआय कामयक्रभ वा अन्त्म सयकायी 

तथा गयै सयकायी लनकामरे गयेको कामयक्रभको प्रबाव थाहाऩाउन सेवा प्रदामक सॊर्सथाको फायेभा 

सभेत प्रश्नावलरभा चमन क्तवकल्ऩ सभावेि गरयएको लथमो । 

२.४ भखु्म उत्तयदाता सॊगको अन्त्तयवाताा (Key I nf ormant  I nt ervi ew)   

भखु्म उत्तयदाता सॊगको अन्त्तयवाताय गनय खजल्राभा लसक्तफआय सञ्चारन गन ेसॊर्सथा य भहहरा तथा 

फारफालरका कामायरमफाट प्राप्त अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको सलूच राई सन्त्दबय स्रोतको रुऩभा 

प्रमोग गरयएको लथमो । उत्तयदाता चमन गदाय लसक्तफआय सञ्चारन बएको य नबएको ऺेरभा गयी 

जम्भा १९० जना अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु सॊग अन्त्तयवाताय लरईएको लथमो । रम्जुङ्मा २०७४ 

जेष्ठको ऩहहरो हप्ता, फाकेभा जेष्ठको तशे्रो हप्ता, यसुवाभा जेष्ठको चौथो हप्ता य काठभाण्डौंभा 

आषाढको ऩहहरो हप्ताभा अन्त्तयवाताय सम्ऩन्त्न गरयएको लथमो । अन्त्तयवाताय उत्तयदाताहरु सॊग 

प्रत्मऺ बेटेय गरयएको लथमो बने केहह उत्तयदाताहरु सॊग दगुयभ ऺेर य सभमावलध ज्मादै लसलभत 
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बएकोरे भोफाईर पोनभा सम्ऩकय  गयेय सभेत अन्त्तयवाताय सम्ऩन्त्न गरयएको लथमो । तरको 

तालरकारे उत्तयदाताहरुको उभेय य य बौगोलरक अवखर्सथलत दिायएको छ । 

टेफरु २.२. अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको उभेय य बौगोलरक र्सथीलत 

 बौगोगरक जम्भा 

हहभार ऩाहाड तयाई 

उभेय 

०-१४ १ ३ २ ६ 

१५-३० २१ ४९ ३३ १०३ 

३१-४५ १३ ३१ १५ ५९ 

४६-५९ ० १० ९ १९ 

६० य भागथ ० ३ ० ३ 

जम्भा ३५ ९६ ५९ १९० 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

२.५ प्रत्मऺ अवरोकन (Di rect  Observat i on) 

अध्ममनको रागी चमन बएका खजल्रा तथा गाक्तवसहरुभा र्सथरगत भ्रभण गयी लसक्तफआय 

कामयक्रभको प्रबावकारयता फाट अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको खजवनभा आएको सकायात्भक 

ऩरयवतयनको फायेभा प्रत्मऺ अवरोकन गरयएको लथमो य सपर घटनाको रुऩभा त्मर्सता कथाहरु 

प्रलतवेदनभा सभेहटएको छ। लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको जीवनभा ऩायेको 

प्रबाव अवरोकन गनय अध्ममन गरयने प्रत्मेक खजल्राभा लसक्तफआय कामयक्रभफाट राबग्राहह एक 

जना ऩरुुष तथा एकजना भहहराको अवर्सथा फाये अध्ममन गरयएको लथमो । मो प्रमोजनका रालग 

प्रश्नावरीका रालग छालनएका उत्तयदाता भध्मेफाट अनभुालनक प्रलतचमन (Judgement  sel ect i on) 

गयी नभनुा लरइएको लथमो । 
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साथै लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गरययहेका सॊर्सथाको गलतक्तवलध बौलतक सॊयचना रगामतको 

अवरोकन गयी उनीहरूरे गन े गयेको तथमाङ्क तथा क्तववयण सङ्करन, जनचेतना सम्फन्त्धी 

कामयक्रभ, क्तवर्सततृ रेिाजोिा, ऩयाभिय सेवा, ऩनुर्सथायऩना सेवा, लिऺाभा ऩहुॉच, व्मवसालमक तालरभ 

य आमआजयन व्मवर्सथा, ऩारयवारयक तथा साभाखजक सहबालगता, जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास, 

सभन्त्वम एवॊ सञ्जार जर्सता लसक्तफआय सम्फन्त्धी हक्रमाकराऩहरूको प्रबाव सभामोजन गयी 

गणुात्भक क्तवश्लेषण गरयएको लथमो ।  

२.६ गहन अन्त्रवाताा (I n-dept h I nt ervi ew) 

मस अध्ममन क्तवलधभा भहहरा, फारफालरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमको सम्फन्त्धीत 

ऩदालधकारयहरु सॉग गहन अन्त्रवाताय गयी आवश्मक जानकायी सङ्करन गरयएको लथमो । अध्ममन 

गरयएका खजल्राहरुभा सयोकायवारा सयकायी लनकामहरु य राबग्राहहहरु सॊग प्रत्मऺ साऺात्काय  

गरयएको लथमो साथै चेकलरर्सट अनसुाय लसक्तवआय कामयक्रभको सञ्चारन क्तवलध, खजल्राको प्रचलरत 

अभ्मास, सवर य दवुयर ऩऺहरु आहदको फायेभा जानकारय लरईएको लथमो । साथै कामयक्तवलधर े

तोकेका कृमाकराऩहरु जर्सत ै लसक्तफआय खजल्रा सभन्त्वम तथा अनगुभन सलभलतको फठैक, भहहरा 

तथा फारफालरका कामायरम भापय त अनगुभन, लसक्तवआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेसॊर्सथाको जनिक्ति 

क्तवकास य तालरभ, सबा गोष्ठी, सेलभनायभा सहबालगता वाट गयेका लसकाई य अनबुव आदानप्रदान, 

कोष र्सथाऩना (लनयन्त्तय आलथयक स्रोत ऩरयचारन) फीउ ऩूॉजीको प्रमोग, सहकारयताभा सॊरग्नता 

आहद को प्रबावकारयता क्तवष्रेिण गणुात्भक रुऩभा गरयएको छ। 

२.७ केक्षन्त्रत सभहू छरपर (Focus Group Di scussi on)     

अध्ममनका रालग छनौट गरयएको प्रत्मेक खजल्राभा एउटा केखन्त्रत सभहू छरपर आमोजना 

गरयएको लथमो जसभासम्फखन्त्धत खजल्राको भहहरा तथा फारफालरका कामायरमका प्रलतलनलध, 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेसॊर्सथा तथा अऩाङ्गता अलधकायका रालग काभ गन ेसॊर्सथाका 
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प्रलतलनलधहरु, लसक्तफआय कामयक्रभरे सभेटेका य नसभेटेका  अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू, अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिका अलबबावकहरू, राई सभावेि गरयएको लथमो । केन्त्रीत सभहु छरपरको 

चेकलरर्सट तमाय गयी भन्त्रारमद्वाया गहठत क्तविेषऻ सलभलतको उऩखर्सथलतभा दाङ खजल्राभा जेष्ठ १२ 

गते त्मर्सको ऩरयऺण गरयएको लथमो जसभा कामयक्रभको औलचत्म, प्रबावकारयता, प्रबाव, कामयदऺता 

य हदगोऩनाको रिेाजोिा गन ेअभ्मास गरयएको लथमो । केन्त्रीत सभहु छरपर काठ्भाण्डौं, फाॉके, 

रम्जुॊङ्ग य यसवुा खजल्राहरुभा आमोजना गरय त्मर्सको लनश्कषयराई गणुात्भक क्तवश्लेषण गयी 

प्रलतवेदनभा सभावेि गरयएकोछ। 

२.८ अध्ममनको सभम सन्त्दबा (Ti me ref erence of  t he St udy) 

नेऩार सयकायरे भहहरा, फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम भापय त अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिहरूराई आफ्न ैसभदुामभा ऩनुर्सथायक्तऩत गयाउने उदे्दश्मका साथ लसक्तफआय कामयक्रभ २०५८ देखि 

न ैसॊचारन गरययहेको छ मध्दक्तऩ नेऩाररे लसआयक्तऩहड अनभुोदन गयी सन ्२०१० भे ६ तारयि देखि 

त्मर्सको ऩऺ याष्ड फनेको11 साथै क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनरे सोहह सारभा लसक्तफआयको नक्तवनतभ 

अवधायणा अवरम्फन गयेऩश्चात ् नेऩाररे सभेत सोहह भाऩदण्ड अनसुाय लसक्तफआय लनदेलिका 

जायीगयी राग ूगयेको हुॉदा मस अध्ममनको सॊदबय सभम सन ्२०१० सारदेखि मस अध्ममन बएको 

सभम २०१७ जुन भहहना सम्भराई लरइएको छ । 

२.९ तथमाॊक प्रर्ोधन तथा क्तवशे्लषण (Dat a processi ng and anal ysi s) 

गणकहरु भापय त प्रत्मेक अध्ममन गरयएका खजल्राहरुभा भखु्म उत्तयदाता सॊगको अन्त्रवाताय 

सम्ऩन्त्न बएऩलछ त्मर्सको भाइक्रोसफ्ट एक्सर पाईर ऩयाभियदातारे रुजु गयेय कम्प्श्मटूय सहामक 

भापय त एखर्सऩएसए्स (SPSS) सफ्टवमेयभा दताय गरयएको लथमो । लसक्तफआयको प्रबावकारयता 

                                                           
11

NFDN. (2013). अऩाङ्गताबएका व्मिीहरुको भानवअलधकाय अनुगभन सभक्तष्टगत प्रलतफेदन, याक्तष्डम 
अऩाङ्गभाहासॊघ, बकुृहटभण्डऩ, काठ्भाण्डौँ । 
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अध्ममनका रालग ९८ वटा भानक तमाय गरयएकोभा क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनको भाऩदण्ड अनसुाय 

र्सवार्सथ, लिऺा,  खजवनमाऩन, सिक्तिकयण य साभाखजकीकयणको डोभेनराई भखु्म आधाय फनाई 

नेऩार सयकायरे अवरम्फन गरयको लसक्तफआय लनदेलिकारे अऩेऺा गयेका उऩरखब्ध भाऩन हुनेगयी 

लसक्तफआय कामयक्रभर े सभेटेका य नसभेटेका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको क्तवद्धभान खर्सथलतफाये 

तरुनात्भक रुऩभा क्रस ् तालरकाहरु तमाय गयी क्तवश्लषेण गरयएको लथमो जर्सराई ऩरयभाणात्भक 

रुऩभा प्रलतवदेनभा व्माख्मा गरयएको छ। 
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ऩरयच्छेद३: 

३.ऩरयभाणात्भक क्तवशे्लषण (Quant i t at i ve Anal ysi s) 

लसक्तफआय भाऩदण्ड य लनदेलिकार े लनधाययण गयेका कृमाकराऩ अन्त्तगयत लसक्तफआय 

कामयक्रभकोप्रबावकायीता क्तवश्लेषण गदाय मस कामयक्रभ सञ्चालरत बएको य नबएको ऺेरका 

व्मक्तिक्तफचको तरुनाराई भखू्म आधाय फनाइएको लथमो बने देिको बौगोलरक अवर्सथारे मस 

लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकायीताभा ऩायेको प्रबावराई सभेत क्तवष्रेिण गरयएको लथमो। 

टेफरु ३.१. उत्तयदातार ेप्राप्त गयेको सेवा य लसक्तफआय सञ्चारनको अवर्सथा 

तऩाईारे तर उल्रेखीत कुनसेैवा ऩाउन ुबएको छ/छैन ्

गसक्तफआय 

सञ्चारन 

बएको 

गसक्तफआय 

सञ्चारन 

नबएको 

ऩयाभिय सेवा ११९ ७१ 

आलथयक सहमोग १०१ ८९ 

उऩचाय सेवा १२९ ६१ 

लिऺा /छारवतृी १२८ ६२ 

दैलनक हक्रमाकराऩहरु सम्ऩादन ्गनय सहामता सेवा २८ ५४ 

व्मवसालमक तालरभ ११४ ७६ 

ऺभता क्तवकास तालरभ ११८ ७२ 

सहामक साभाग्री ५९ २३ 

उऩचायको सहमोग २८ १८ 

क्तफऊ ऩुॉजी ५० २९ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 
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भालथ उल्रेखित टेफर नभनुा (sampl e) चमनभा ऩयेको चायै वटा खजल्राका उत्तयदातारे 

कामयक्रभको प्रबावको फायेभा हदएका क्तवलबन्त्न प्रश्नको जवापको आधायभा भारात्भक क्तवश्लेषण 

गरयएको लथमो महाॉ कामयक्रभ बन्त्नारे सयकायी लसक्तफआय कामयक्रभ अन्त्तगयत चमन बएको सॊर्सथार े

सञ्चारन गयेको जनचेतनाभरुक कामयक्रभ, ऩयाभिय सवेा, सहामक साभग्री क्तवतयण, सहमोगी सेवा, 

व्मवसालमक तालरभ क्तफऊ ऩूॉखज क्तवतयणजर्सता कामयक्रभहरू यहेका छन ् । जसअनरुुऩ प्रर्सततु 

क्तवष्रेिणरे कामयक्रभको प्रबावकारयता, कामयदऺता य हदगोऩनाको रेिाजोिा गनय िोजेको लथमो, 

जुन क्तवश्व र्सवार्सथम सॊगठनरे लनहदयष्ट गयेको लसक्तफआय लनदेलिका अनरुुऩ गरयएको छ । मो क्तवलध 

अऩनाउॉ दा लसक्तफआय कामयक्रभफाट राबाखन्त्वत व्मक्तिहरूराई दि िण्डको प्रश्नावरी फनाएय सोलधएको 

लथमो य त्मही प्रश्नावरीको रुऩान्त्तरयत साय सॊऺ ेऩराई प्रर्सततु क्तवष्रिेणभा उल्रिे गरयएको लथमो ।  

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गयीयहेको सॊर्सथारे क्तवश्व र्सवार्सथम सॊगठनद्वाया क्तवकलसत लसक्तफआय 

म्माहिक्स अनसुायको कामय गयेको छन ् छैनन ् हेनय लिऺा, र्सवार्सथम, जीक्तवकोऩाजयन, साभाखजक 

क्तवकास य सििीकयणभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको चाहना अनरुुऩ कामय गरययहेका छन ्हक छैनन ्

बनेय अध्ममन तथा क्तवश्लेषण गरयएको लथमो । साथै कामयक्रभ सञ्चारन बएय ऩलन कामयक्रभर े

नसभेटेका व्मक्ति तथा कामयक्रभ न ैसञ्चारन नबएका गाक्तवसका व्मक्ति फीच लसक्तफआय कामयक्रभर े

ऩायेको प्रबाव तरुना गनय ऩलन मो क्तवलध अऩनाइएको लथमो जर्सको क्तवष्रेिण देहाम फभोखजभ यहेको 

छ।  

३.१. गर्ऺा:  

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन लनदेलिका अनरुुऩ अऩाङ्गता बएका क्तवलबन्त्न उभेय सभहूका 

व्मक्तिहरू त्मसभा ऩलन क्तवद्यारम जाने उभेय सभहूराई औऩचारयक वा अनौऩचारयक लिऺाको 

अवसयको व्मवर्सथा गनुय लसक्तफआय कामयक्रभको प्राथलभक रक्ष्म हो । जसअनसुाय, आवश्मकता 

अनरुुऩ औऩचारयक अनौऩचारयक लिऺाभा ऩहुॉच फढाउन सहमोग गन,े सभाविेी क्तवद्यारम वा स्रोत 

कऺाहरूसॉग सम्फखन्त्धत लिऺक कभयचायीराई अनलुिऺण हदने य अऩाङ्ग भरैी िखैऺक ऺेर फनाउन 
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तथा छारवकृ्तत्त जर्सता सेवा सकु्तवधाभा ऩहुॉचका रालग ऩहर गन े कुयाहरू यहेका छन ् । जसभध्मे 

सभाविेी क्तवद्यारम वा स्रोत कऺाहरूसॉग सम्फखन्त्धत लिऺक, कभयचायीराई अनलुिऺण हदने कामयका 

रालग तालरभ प्राप्त क्तविेषऻहरूको जरुयी हुन्त्छ जुन लसक्तफआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको 

सॊर्सथाहरूसॉग मर्सता क्तविेषऻता कभ भार यहेको छ । कुन ै सॊघसॊर्सथाको सहमोगभा गये ऩलन 

प्राक्तवलधक ऻानको अबावभा मर्सता कऺा सञ्चारन गनय त्मलत सहज देखिॊदैन । लसक्तफआय 

सञ्चारन बएको य नबएको ऺेरको तरुनाफाट क्तवध्मारम जाने अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको 

सॊख्माभा िास ै लबन्त्नता नदेखिनभुा सॊर्सथाहरूरे गयेको मो हक्रमाकराऩ सन्त्तोषजनक नदेखिन ुन ै

हो । 

टेफरु ३.२. अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको िखैऺक र्सतय य बौगोलरक अवर्सथा  

 बौगोगरक जम्भा 

हहभार ऩाहाड तयाई 

र्कै्षऺक र्सथीती 

लनयऺय ९ २४ १५ ४८ 

आधायबतु ११ २९ २१ ६१ 

भाध्मालभक ८ २४ १५ ४७ 

उच्च लिऺा ७ १९ ८ ३४ 

जम्भा ३५ ९६ ५९ १९० 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

बौगोलरक रुऩभा क्तफकट खजल्राहरुका सावयजलनक क्तवध्मारमहरुभा सञ्चारन ब ै यहेका स्रोत 

कऺाहरूभा क्तवद्यारम व्मवर्सथाऩन य रिेाजोिा सॊमोजकको सभन्त्वमभा बएको कलभर े क्तवद्यारम 

फाहहय यहेका अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरु लिऺाको अलधकाय फाट कुखण्ठत हुने जोखिभ यहेको 

ऩाइमो । 
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लिऺा क्तवबागको प्रलतवेदनरे देिाए अनसुाय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू बन्त्दा अऩाङ्गता नबएका 

व्मक्तिको साऺयता दय ३.१ गणुा फढी छ । त्मसकायण ऩलन िखैऺक हहसाफरे सभेत अन्त्म 

व्मक्तिसॉग प्रलतर्सऩधाय गनयका रालग अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई थऩ प्राथलभकता सहहत लिऺाभा 

ऩहुॉच हदराउन ु ऩदयछ तसथय लसक्तफआय गलतक्तवलधभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको लिऺाभा ऩहुॉच 

ऩमुायउन र्सथालनम तहहरु सहक्रम हुनऩुन ेदेखिन्त्छ । अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुरे आ-आफ्नो 

उभेय अनिुायको िखैऺक कऺोन्त्नती हुनऩुन ेअलधकाय याख्दछन ्तय बौगोलरक क्तवकटताको कायणर े

मसो हुन सकेको ऩाईँदैन । तरको टेफरुरे उभेय य िखैऺक खर्सथलतको तरुनात्भक क्तवष्रेिण गयेको 

छ । 

टेफरु ३.३. अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको िखैऺक र्सतय य उभेय- 

 र्कै्षऺक र्सथीगत जम्भा 

गनयऺय आधायबतु भध्मागभक उच्च-गर्ऺा 

उभेय 

०-१४ ३ ३ ० ० ६ 

१५-३० १८ ३७ ३३ १५ १०३ 

३१-४५ १५ १६ १२ १६ ५९ 

४६-५९ ११ ४ २ २ १९ 

६० य भालथ १ १ ० १ ३ 

जम्भा ४८ ६१ ४७ ३४ १९० 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

सयकायफाट लनधाययण गरयएको छारवकृ्तत्तभा क्तवद्यारमभ ैऩलन चरिेर हुने तथा मथा सभमभा केहह 

क्तवद्यारमहरुभा जानकायी नहदने गरयएको गनुासो बए ऩलन लसक्तफआय सलभलतको सहक्रमताभा हार 

अऩाङ्गता बएका छारछारारे छारवकृ्तत्त ऩाइयहेको ऩाइमो जुन टेफरु ३.१. भा उल्रिे छ । त्मसगैरय 
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लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएको ऺेरभा फारफालरकाहरुको आवश्मकता अनरुुऩ क्तवद्यारम 

लिऺाभा ऩहुॉच फढाउन सहमोग बएको ऩाईमो जुन तरको टेफरुरे र्सऩष्ट गयेको छ । 

टेफरु ३.४. लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएको आधायभा अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको 

िखैऺक र्सतय  

र्कै्षऺक र्सतय गसक्तफआय सञ्चारन बएको गसक्तफआय सञ्चारन नबएको 

लनयऺय २६ २२ 

आधायबूत ३७ २४ 

भाध्मालभक २२ २५ 

उच्च भाध्मालभक १२ २२ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

सभग्रभा, अऩाङ्गभरैी िखैऺक ऺेर फनाउन तथा छारवकृ्तत्त जर्सता सेवा सकु्तवधाभा ऩहुॉचका रालग 

ऩहर गनयभा बने सॊर्सथाहरूरे गयेको ऩहर तारयपमोग्म छ । अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको 

लिऺाभा ऩगेुको ऩहुॉचराई सधुायात्भक रुऩभा लरन सहकएता ऩलन बौगोरीक क्तवकटताको कायणर े

क्तवध्मारम जाने उभेयका अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको लिऺाभा लसक्तफआय कामयक्रभरे िास ै

सकायात्भक प्रबाव ऩायेको ऩाईंदैन । मस खर्सथलतको सधुायकारागी अफ सफ ैर्सथालनम तहरे आ-

आफ्नो सभदुामभा यहेका अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुराई र्सतयमिु सभावेिी लिऺा प्रदान गनय 

लनलतगत य व्मवहारयक कामयक्रभ राग ूगनुय ऩदयछ जसफाट हदगो क्तफकास रऺको चौथो रऺ ऩयुा 

गनय सकायात्भक भद्दत ऩगु्दछ । 

३.२. र्सवार्सथम: 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको र्सवार्सथमसॉग सम्फखन्त्धत हक अलधकाय क्तवक्तवध आमाभहरु सॊग 

जोहडएको हुन्त्छ। उनीहरूराई र्सवार्सथ सेवा सरुब य ऩहुॉचमिु रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सयकायी 
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अर्सऩताररे भहत्वऩणूय बलूभका लनवायह गनुय ऩन ेहुन्त्छ । तय सयकायी अर्सऩतारभा अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिहरूरे आपूरे अऩेऺा गयेजर्सतो व्मवहाय ऩाएका छैनन ्। लचहकत्सकहरूरे ऩयुा व्माख्मा नगयी 

औषलध रेखिहदने य रेखिहदएको औषलध लन्िलु्क उऩरब्ध हुने औषधीको सलुचभा नऩन ेबएकोर े

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई आलथयक रुऩभा सभर्समा छ । महद सलुचभा ऩयेको औषलध 

लचहकत्सकको ऩचॉभा ऩयेछ बने ऩलन अर्सऩतारभा त्मो औषलध नहुने अवर्सथा छ । अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिका र्सवार्सथम सम्फखन्त्ध अलधकायको फायेभा जानकायी बएका व्मक्तिर ेबने लचहकत्सक 

सॊग कुया गयेय केही सहज अवर्सथा फनाइहदन सक्छन तय जानकायी नबएका व्मक्ति लसध ै

लचहकत्सककोभा जाॊदा क्तवलबन्त्न सभर्समाहरू ऩन ेगयेको छ । लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएका 

गाक्तवसभा कलतऩम अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे लसक्तफआय सलभलतको ऩदालधकायीरे अर्सऩतार वा 

र्सवार्सथम चौहकभा सहजीकयण गन ेगयेको ऩाइमो जुन लसक्तफआय कामयक्रभको सकायात्भक ऩरयणाभ 

भालनन्त्छ। मसको क्तवऩरयत लसधै अर्सऩतार जानेहरूरे अर्सऩतारभा चुनौलतको साभना गरययहेका छन ्

। कृलतभ अॊग य सहामक साभाग्रीको अबावभा कलतऩम अऩाङ्गता बएका व्मिीहरु र्सवार्सथम सेवा 

य अन्त्म अलधकायको उऩबोगको अवसय फाट सभेत फखन्त्चत ब ैयहेको ऩाईमो । 

टेफरु ३.५. अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको सहामक साभग्रीभा ऩहुॉच य लसक्तफआय सञ्चारनको 

अवर्सथा  

प्रमोग गनुाहुने सहामक साभाग्रीको नाभ के हो गसक्तफआय सञ्चारन 

बएको 

गसक्तफआय 

सञ्चारन नबएको 

खव्हरचेमय १६ ७ 

फैसािी १० ११ 

एल्फो क्रचेज ७ ४ 
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स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई उऩचाय सेवा उऩमोग गनय सभेत सहामक साभाग्री य सहामता 

सेवाको आवश्मकता हुने गदयछ जुन उलनहरुको भौलरक अलधकाय लबर सभेत ऩदयछ । त्मसकायण 

ऩलन अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको र्सवर्सथम सेवा प्राप्त गन ेसन्त्दबयभा ऩयेको सफ ैप्रकायका कहठनाइ वा 

देिाऩयेको सभर्समा हटाउन लसक्तफआय कामयक्रभ फहढ भाराभा प्रबावकायी बएको क्तवष्रेिण गनय 

सहकन्त्छ ।  

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन लनदेलिका अनरुुऩ उऩचायजन्त्म सेवा आवश्मकता बएका व्मक्तिराई 

र्सवार्सथम जाॉच गयाउन तालरभ प्राप्त लसक्तफआय कामयकतायराई लनहदयष्ट गयेको छ । उऩचाय सेवा 

अन्त्तगयत र्सवार्सथम जाॉच गयाउने य उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउन सघाउने दईु सहामक हक्रमाकराऩ 

लनदेलिकाभा उल्रिे बए ऩलन मसको कामायन्त्वमन ऩऺभा भखु्मत: लतनवटा चुनौती यहेको ऩाईमो। 

ऩहहरो र्सथानीम र्सतयभा तालरभ प्राप्त लसक्तफआय कामयकताको (हपखजमो थेयाक्तऩर्सट) अबाव, दोस्रो 

र्सवार्सथम जाॉच गयाउन राग्ने आलथयक स्रोतको अबाव य सहामक साभाग्री य सहमोगी सेवाको 

अबाव । मी सभर्समाको फावजुद ऩलन लसफीआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको सॊर्सथाहरूरे 

अन्त्म सयोकायवारा अलबबावकहरु सभेतका सॊर्सथाहरुको सहकामयभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको 

उऩचाय सेवाका रालग गयेको ऩहर य सहामता सेवाको प्रमास सयाहनीम छ । 

 

कृलतभ अॊग ४ १ 

क्मालरऩय ० २ 

स्रवण मन्त्र ५ ८ 

सेतो छडी १६ १९ 

अन्त्म ३ ८ 
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टेफरु ३.६. अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुका रागी  साहामता सेवा कसयी य लसक्तफआय सञ्चारनको 

अवर्सथा  

सहमोगी चाहहन्त्छ बने अक्सय कसरे सहमोग गनुाहुन्त्छ? 
गसक्तफआय 

सञ्चारन बएको 

गसक्तफआय 

सञ्चारन नबएको 

आभा/फुफा ४३ ३८ 

दाजू बाई ३८ २१ 

केमयटेकय ४ २ 

ऩलत/ऩत्नी ३६ ३५ 

छोया/छोयी २६ १४ 

अन्त्म ५ २ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

लसक्तफआय सञ्चारन बएको ऺेरभा सहमोलग सेवा लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन नबएको ऺेरभा 

बन्त्दा प्रबावकायी देखिएको छ । आपूकहाॉ आएका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई र्सवार्सथम 

केन्त्रसम्भ ऩमुायएय उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउन सघाउने सयोकायवारा सॊर्सथाहरूरे गयेको ऩहर 

उत्कृष्ट छ । 

३.३. जीक्तवकोऩाजान:  

दऺ काभदायकै रालग ऩलन नेऩारभा चयभ फेयोजगारयका कायण जीवनमाऩन चनुौलतऩणूय छ बने 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई खजवनमाऩनका अवसयहरु ज्मादै कभ उऩरब्ध छन ्। उलनहरुर े 

व्मवसालमक तालरभ लरई आमआजयनतपय  उन्त्भिु नबएसम्भ र्सवावरम्वी खजवन खजउने सम्बावना 

चुनौलत ऩणुय यहन्त्छ । अध्ममनभा प्राप्त तथमाॊक अनसुाय लसक्तफआय सञ्चारन बएका ऺेरभा 

(५४.५) प्रतीित अऩाङ्गता बएका ब्मिीहरुरे कुन ै न कुन ै खजवनमाऩनको अविय प्राप्त गयेको 

ऩाईन्त्छ बने मो सॊख्मा लसक्तफआय सञ्चारन नबएका ऺेरभा भार (४५.५) प्रलतित यहेको छ । 
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मस ै कुयाराई क्तवष्रेिण गदाय लसक्तफआय कामयक्रभरे व्मवसालमक तालरभ य आमआजयन व्मवर्सथा 

सम्फन्त्धी भखु्मत र्सथानीम र्सतयभा उऩमोगी व्मवसालमक सीऩ लसक्ने अवसय प्रदान गन,े सयकायी य 

गयैसयकायी लनकामका सीऩभरूक कामयक्रभभा सभावेि गयाउन सहमोग गन ेय र्सवावरम्फी सभहूभा 

लसक्तफआय कोष सञ्चारन गयी व्मवसाम सञ्चारन गयाउन रघ ुऋण प्रदान गन ेतीन व्मवर्सथा 

गयेको कुया प्रबावकायी छ । तरको तालरकारे अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको खजवनमाऩनका 

क्तफलधहरु लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा तरुनात्भक क्तवष्रेिण गयेको छ । 

टेफरु ३.७. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुका 

योजगारयका क्तवलध- 

व्मवसाम वा योजगायीको क्तफगध गसक्तफआय सञ्चारन बएको गसक्तफआय सञ्चारन नबएको 

कृक्तष व्माऩाय २५ १२ 

सेवा ३ १ 

घयेर ुउद्योग ६ ४ 

लिऺण ७ ९ 

भजदयुी २ ० 

मातामात ० १ 

अन्त्म ५ ४ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

महाॉ लसक्तफआय सञ्चारन नबएका बन्त्दा बएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको योजगायीको 

अवर्सथा उल्रेिलनम यहेको छ । तरुनात्भक  रुऩभा र्सथानीम र्सतयभा उऩमोगी व्मवसामीक सीऩ 

लसक्ने अवसय प्रदान गन,े सयकायी य गयैसयकायी लनकामका सीऩभरूक कामयक्रभभा सभावेि 

गयाउन सहमोग गन ेकुयाभा लसक्तफआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय चमन बएका सॊर्सथाहरूरे गयेको 
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काभ प्रबावकायी छ । त्मसगैयी र्सवावरम्फी सभहूभापय त लसक्तफआय कोष सञ्चारन गयी व्मवसाम 

सञ्चारन गयाउन रघ ुऋण प्रदान गन ेकामयभा ऩलन सॊर्सथाहरूरे गयेको काभ प्रिॊसलनम छ । 

मसयी सभहू फनाएय सहमोग गदाय कामयक्रभरे लनयन्त्तयता ऩलन ऩाउॉछ, सदर्समहरूरे आफ्ना अनबुव 

आदान प्रदान गन ेसञ्जार ऩलन ऩाउॉछन ्अलन उनीहरूरे आम्दानी ऩलन गनय ऩाउॉछन ्। 

लसक्तफआय कामयक्रभ अन्त्तगयत हदईने क्तफऊ ऩुॉजीको यकभ थोयै बए ऩलन मसरे खजक्तवकोऩाजयनभा हदन े

ऩरयणाभ सकायात्भक छ । व्मवसालमक तालरभ य आम आजयन लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकायी 

सचुक भालनएको छ । 

टेफरु ३.८. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुराई प्राप्त 

फैंहकङ् सेवा 

फैंहकॊ ङ सेवा गसक्तफआय 

सञ्चारन 

बएको 

गसक्तफआय 

सञ्चारन 

नबएको 

जम्भा 

िाता सञ्चारन ५० ४३ ९३ 

फैंक अथवा सहकायी फाट ऋण लरएको ३० १८ ४८ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

लसक्तफआय सलभलतभा अथवा सयोकायवारा लनकामको सम्ऩकय भा यहने व्मक्तिरे फीउ ऩूॉखज भापय त ऋण 

लरई सानोलतनो व्मवसाम गयी आपैं  वा अऩाङ्गता बएका आफ्नो ऩरयवायको सदर्समराई 

जीवनमाऩनभा सहमोग गयेको ऩाइमो । अध्ममनको क्रभभा मसयी ऋण लरएका व्मिीहरुरे फैंहकङ् 

सेवा उऩमोग गयेको सभेत ऩाईमो जुन आथॉक क्तवकासकारागी ज्मादै न ैभहत्वऩणुय  भालनन्त्छ । 

लसक्तफआय लनदेलिकारे लनदेि गये अनरुुऩअऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सवायखङ्गण क्तवकासका रालग 

लसक्तफआय कामयक्रभरे जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास, सभन्त्वम, सभहू तथा सञ्जार क्तवकास रगामत 
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अन्त्म हक्रमाकराऩ ऩलन सञ्चारन गनुय ऩन े हुन्त्छ जर्सरे आलथयक क्तवकासभा मोगदान ऩमुाौःउछ । 

र्सथालनम रुऩभा सम्फखन्त्धत सयोकायवाराहरूराई लसक्तफआय फाये उत्प्ररेयत गयी मस सम्फन्त्धी क्तवक्तवध 

तहगत तालरभ हदइ सञ्जारभा आफद्ध गनयका साथै साभदुालमक कामयकतायराई लसक्तफआय सम्फन्त्धी 

जनचेतना तथा सीऩभरूक तालरभहरू हदन ुऩन ेहुन्त्छ। तय मी दफु ैगलतक्तवलधहरू गनय तालरभ प्राप्त 

स्रोत व्मक्ति चाहहने तथा तालरभ हदन प्रमाप्त स्रोत साधन चाहहने हुॉदा मो हक्रमाकराऩभा अऩेखऺत 

सपरता हालसर गनय सकीएको ऩाॉइदैन।  

सॊऺ ेऩभा लसक्तफआय लनदेलिकारे लनहदयष्ट गयेका क्तवलबन्त्न गलतक्तवलधहरू भध्म तारीभ, सहामक साभग्री 

क्तवतयण, स्रोत साधन य क्तविेषऻता चाहहने हक्रमाकराऩहरूभा कामयक्रभ अऩेऺ ीत रुऩभा सपर य 

प्रबावकायी हुन सकेको छैन तय साधयण ऩयाभिय हदने, चेतनाभरूक कामयक्रभ, सभन्त्वमकायी 

हक्रमाकराऩभा बने कामयक्रभ अऩेखऺत रुऩभा सपर बएको ऩाइन्त्छ । 

३.४. साभाक्षजक क्तवकास: 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको भानवअलधकायको सम्भान गन े हो बने उलनहरुराई अक्तवबेदको 

लसध्दान्त्त फाट सॊयऺण गयी आफ्न ैसभदुामभा सम्भान ऩवुयक फाॉच्ने वातावयण सजृना गनुय ऩदयछ 

जर्सरे गदाय अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको रक्ष्म ऩयुा गनय भद्दत ऩगु्दछ । 

कुन ैऩलन अऩाङ्गता बएका व्मक्ति घय, ऩरयवाय, सभाजभा उऩखेऺत बइयहेको छ बने ऩारयवायीक 

तथा साभाखजक रुऩभा उलनहरुराई सकृम सहबागी गयाउन चुनौलतऩणुय हुन्त्छ । अक्तवबेदी काननु  

फनाई याज्म तथा गयै याज्म ऩऺफाट ऩाउनऩुन े न्त्मामभा उनीहरूको ऩहुॉच फढाएय उलनहरूराई  

ऩरयवाय य सभाजभा भमायहदत जीवनमाऩन गयाउनु लसक्तफआय कामयक्रभको उदे्दश्म यहेको छ । मस 

सन्त्दबयभा र्सवाफरम्फी सॊघसॊर्सथाहरुरे िेरेको बलूभका प्रबावकायी ऩाइमो । जसरे अन्त्तत अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिको क्तफरुद्ध गरयने दवु्मयवहाय न्त्मलुनकयण गयाउन सघाउ ऩमुायइयहेको छ । 
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टेफरु ३.९. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुरे बोलगयहेका  

क्तवबेदको अवर्सथा 

क्तफबेदको तरयका 

गसक्तफआय 

सञ्चारन 

बएको 

गसक्तफआय 

सञ्चारन 

नबएको 

नक्कर वा ठट्टा ३८ २८ 

एक्ल्माएय २४ २५ 

लनन्त्दा वा गारी वा दवु्मयवहाय गयेय १४ १६ 

योकावट वा लनषेध गयेय १७ १५ 

अऩाङ्गताराईनकायात्भक क्तवष्रेिणको प्रमोग गयेय ६ ७ 

अन्त्म तरयकारे १० १२ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

हदगो क्तवकासको रक्ष्म हालसर गनय अऩाङ्गता बएका ब्मिीहरुको ऩारयवारयक तथा साभाखजक 

सहबालगता भखु्म आधाय हुन ्। मसरे अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको भान्त्मता अनसुायसाभाखजक 

तथा साॉर्सकृलतक हक्रमाकराऩहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा उनीहरुका ऩरयवायको सहबालगता 

फढाउन बलुभका लनवायह गदयछ । 

ऩरयवाय तथा सभदुामभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको फायेभा गरयने लनणयमहरूभा उनीहरूको 

सहबालगता फढाउने कामयभा लसक्तफआयको लनदेलिका अनसुाय अलधवाचन, सचेतना य जनचेतनासॉग 

सम्फखन्त्धत हक्रमाकराऩ बएकोरे लसक्तफआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय खजम्भेवायी ऩाएको 

सॊर्सथाहरूरे गयेको काभ प्रिॊसनीम छ।  
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टेफरु ३.१०. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको 

साभाखजक सहबालगता 

साभाक्षजक सहबागगता गसक्तफआय सञ्चारन बएको गसक्तफआय सञ्चारन नबएको 

सहकायी ४ ० 

उऩबोिा सॊघ/सॊर्सथा ५ ३ 

अऩाङ्गता सम्वन्त्धीर्सवावरम्फी सॊर्सथा २९ २७ 

अऩाङ्गता सम्वन्त्धीसेवा प्रदामक सॊर्सथा १० ४ 

धालभयकसॊघ/सॊर्सथाभा २ १ 

सयकायी/गैयसयकायीसॊर्सथा ५ २ 

िैखऺक १० ३ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

लसक्तफआय कामयक्रभको भरु उदे्दश्म न ै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई आफ्न ै सभाजभा ऩनुर्सथायऩना 

गयाउन ु हो । सभाजभा ऩनुर्सथायऩना गदाय ऩरयवाय, सभाज, सॉर्सकृलत, सम्फन्त्ध, भनोयञ्जन य 

न्त्मामको प्रत्माबतुी हुन ु ऩदयछ । लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिरे क्तवलबन्त्न सॊमन्त्रहरुभा सहबालग बएय आफ्नो सभर्समा सम्फखन्त्धत लनकामभा सभेत यािेय 

राबाखन्त्वत बएको ऩाइमो । ऩारयवारयक तथा साभाखजक रुऩभा न ैसम्फन्त्धीत सफरैाई अऩाङ्गता 

सभावेिी अवधायणाको फायेभा सचेत गयाएको ऩाईमो। न्त्मामभा ऩहुॉचकारागी मर्सता सॊर्सथारे 

गरययािेको कामय सयाहलनम छ जुन लसक्तफआय सञ्चारन बएका गाक्तवसहरुभा फढी प्रबावकायी 

देखिमो । 

 

टेफरु ३.११. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको 

ऩारयवायीक लनणयमभा सहबालगता 
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ऩरयवायभाबएको गनणामकायी बगूभका  गसक्तफआय सञ्चारन बएको गसक्तफआय सञ्चारन नबएको 

आलथयक ऩरयचारन ६१ २३ 

ववैाहहक ५४ २९ 

साभाखजक तथासाॉर्सकृलतक ६२ २२ 

लिऺा ५५ २८ 

र्सवार्सथम ५६ २८ 

अन्त्म ४० ४३ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

ऩारयवारयक रुऩभा सभेत लसक्तफआय कामयक्रभर ेअऩाङ्गता बएका सदर्समहरुराई बलुभका प्रदान गनय 

सकेको ऩाईमो । वार्सतवभा बन्त्ने हो बने लसक्तफआय कामयक्रभरे कलत अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिहरूराई सभेट्न सक्छ बन्त्ने कुया भहत्वऩणुय छ  हकनकी मसरे उनीहरूभा सकायात्भक 

बावनाको क्तवकास गनय सहमोग ऩमुायउॉछ । त्मसकायण ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभ सयाहनीम छ तय 

मो अवधायणाराई सकेसम्भ सफ ैतहभा सभावेिी क्तवकासको अवधायणा अनसुाय क्तफर्सताय गनुय जरुयी 

छ । 

३.५. सर्िीकयण: 

नेऩाररे सभेत अनभुोदन गयी ऩऺयाष्ड फलनसकेको "अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अलधकाय 

सम्फखन्त्ध सॊमिुयाष्डसॊलघम  भाहासॊधी" (Convent i on on t he Ri ght s of  Per sons Wi t h 

Di sabi l i t i es) को लसद्धान्त्त तथा  क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनको लसक्तवआय भाऩदण्ड अनसुाय 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराइ सिक्तिकयण गयी सभान अवसय प्रदान गन ेकुया उल्रेि गयेको छ 

।  
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लसक्तफआय कामयक्रभको भखू्म उदे्दश्म बनेको हक्रमात्भक ऺभता कभ बएका वा नबएका 

व्मक्तिहरूराई उनीहरूको हक्रमात्भक ऺभताको अलधकतभ क्तवकास गयाई उनीहरूभा अलधकतभ 

आत्भलनबययता अलबवकृ्तद्ध गयाउॉ दै सभान अवसय प्रालप्तका रालग उलचत वातावयण तमाय गनुय हो । 

जसअन्त्तगयत लसफीआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको सॊर्सथाहरूरे हक्रमात्भक ऺभताको 

अलबवकृ्तद्धका रालग अभ्मास एवॊ तालरभ गयाउने, घयभा अऩाॊङ्गभरैी सॊयचना फनाउन सहमोग गन,े 

सहामक साभग्री उऩरब्ध गयाउन ऩहर गन े य साङ्केलतक बाषा, ब्रेर लरक्तऩ आहदको तालरभका 

रालग सभन्त्वम गन ेकाभ गनयका रालग लनदेलिकार ेलनदेि गयेको छ । आपु सिि बएभा कुन ै

ऩलन अऩाङ्गता बएका व्मिीहरु लनसॊकोच साभाखजक य साॊर्सकृलतक कृमाकराऩहरुभा सहबागी 

हुन्त्छन बन्त्नेकुया तरको तालरकारे ऩषु्टी गदयछ । 

टेफरु ३.१२. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको 

साॉर्सकृलतक सभावेिीकयण 

साभाक्षजक एवॊ भनोयन्त्जनात्भक कृमाकराऩभा 

सहबागीता 
गसक्तफआय 

सञ्चारन बएको 

गसक्तफआय 

सञ्चारन नबएको 

बोजबतेय ९३ ९२ 

िेरकुद ८२ ५६ 

जाराभा जाने ७७ ७१ 

आपन्त्त काहाॉ जाने ९८ ७२ 

साॉर्सकृलतककामयक्रभभा ८९ ८७ 

गामन/नतृ्मप्रदियन ८५ ७९ 

ऩमयटहकम भ्रभण ३७ ३१ 

चाडऩवय, ऩूजाआजा आहदभा ९२ ८९ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 
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सििीकयण गयाउनकारागी लसक्तफआय कामयकतायहरूर े अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुराई आवश्मक 

हपखजमो थेयाऩी, बौलतक ऩहुॉचमिुता, साॉकेलतक बाषा, ब्रेर लरक्तऩसम्फन्त्धी तालरभ एवॊ दैलनक 

जीवन सम्ऩादन सम्फन्त्धी हक्रमाकराऩहरूको अभ्मास य तालरभ गयाउन ु ऩन े कुया लनदेिीकाभा 

उल्रेि गयेको छ । लसक्तफआय कामयक्रका रालग छुट्माइएको यकभरे मो सफ कामय गनय सम्बव छैन 

। रम्जुङ्ग जर्सता खजल्राभा केही िलु्क लरएय वा नलरई आफ्न ै कामायरमभा मर्सता कामयक्रभ 

नबइयहेको बने होइन तय कलतराई त्मर्सतो सकु्तवधा हदन सहकन्त्छ बन्त्ने प्रश्न अहभ ्हो । त्मसरेै 

ऩलन हक्रमात्भक ऺभता अलबवकृ्तद्धका रालग अभ्मास एवभ ् तालरभ गयाउने कुयाभा लसक्तफआय 

कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोकीएको सॊर्सथाहरूको बलूभका आलथयक स्रोतको अबावभा सन्त्तोषजनक 

छैन । 

त्मर्सत ैघय वा सावयजलनक र्सथरभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका रालग आवश्मक ऩन ेबौलतक तथा 

अन्त्म वातावयणराई भरैीऩणूय वनाउन सहमोग गन े बन्त्ने कुया ऩलन स्रोत साधनको अबावभा 

लनदेलिकारे लनदेि गये अनरुुऩ बएको छैन । तय सहामक साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउन तथा 

साङ्केलतक बाषा, व्रेर लरक्तऩ आहद सम्फन्त्धी तालरभ लरन चाहने वा सोको अवश्मकता बएका 

व्मक्तिहरूराई मर्सतो तालरभ उऩरब्ध गयाउने ऩहर अथवा सभन्त्वम गयाउने कुयाभा बने लसक्तफआय 

कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको सॊर्सथाहरूको ऩहर उल्रेिनीम छ । नेऩार सयकायको 

लसक्तफआय कामयक्रभ चराउने सॊर्सथाको प्रमासरे भानव लनलभयत बौलतक सॊयचनाहरु केही हद सम्भ 

बएऩलन ऩहुॉचमिु फनाउने प्रमास बएको छ ।  
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टेफरु ३.१३. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा सायव्जलनक र्सथरहरुको बौलतक 

ऩहुॉचमिुताको अवर्सथा 

बौगतक सॊयचनाभा ऩहुॉचमिुताको अवर्सथा गसक्तफआय सञ्चारन 

बएको 

गसक्तफआय सञ्चारन 

नबएको 

क्तवद्यारम वा करेज ७४ ७० 

सयकायी बवनहरु ७३ ७२ 

साभुदामीक बवन ७३ ६९ 

योजगायी र्सथर ४९ ३२ 

अर्सऩतार ७५ ७१ 

सडक ७३ ७० 

अन्त्म ६५ ३८ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

उत्तयदाताको अलबभतफाट के ऩाइमो बने कामयक्रभरे सभेटेका व्मक्तिहरू तालरकाभा उल्रेखित सफ ै

क्तवषमहरूभा कामयक्रभर ेनसभेटेका व्मक्तिबन्त्दा अगाहड यहेको ऩाइमो । मो तथमरे के र्सऩष्ट ऩाछय 

बने लसक्तफआय कामयक्रभको सम्ऩकय भा यहेका व्मक्तिहरू आफ्नो हक अलधकायको फायेभा जागरुक हुने 

कुयाभा होस वा याज्मफाट सहमोग लरने कुयाभा होस,् कामयक्रभको सम्ऩकय भा नबएका व्मक्तिबन्त्दा 

अगाहड छन ् । उनीहरूरे आपूराई आऩत ् ऩदाय सहमोगका रालग सम्ऩकय  गन े लनकामको फायेभा 

सभेत केही फहढ जानकायी यािेका छन ् । साथै लसक्तफआय कामयक्रभको सम्ऩकय भा यहेय फीउ ऩूॉजी 

लरएय अथवा व्मवसालमक तालरभ तथा ऩयाभिय लरएय उनीहरूर ेआम्दानी केही हदसम्भ बए ऩलन 

फढाइयहेका छन ्। मो तथमरे ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभको भहत्वराई प्रष्ट ऩादयछ ।  

अध्ममनरे देिाए अनिुाय लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बई कामयक्रभरे नसभेटेका उत्तयदाताहरू 

लसक्तफआयकामयक्रभ सञ्चारन न ै नबएका गाक्तवसका उत्तयदाताबन्त्दा धेयै कुयाभा सकृम यहेको 
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ऩाईमो । आपुराई क्तवबदेभा ऩयेको भहिसु बएको अवर्सथाभा न्त्मालमक लनकामभा सभेत उजुयी 

गयेको ऩाईमो जुन तरको तालरकारे र्सऩष्ट गदयछ । 

टेफरु ३.१४. लसक्तफआय सञ्चारन बएका य नबएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुराई न्त्मामभा 

ऩहुॉचको अवर्सथा 

न्त्माईक गनकामभा गरयएको क्तफबेदको उजुयी  गसक्तफआय सञ्चारन 

बएको 

गसक्तफआय सञ्चारन 

नबएको 

जम्भा 

उजुरय गयेको छ १० १२ २२ 

उजुरय गयेको छैन ३७ ३४ ७१ 

जम्भा ४७ ४६ ९३ 

स्रोत: र्सथरगत अध्ममन 

अध्ममनको भहत्वऩणूय उदे्दश्म बनेको कामयक्रभरे सभेटेका य नसभेटेका व्मक्तिकाफीचभा यहेको पयक 

छुट्माउन ुलथमो ।  कामयक्रभरे सभेटेका ९३ जना य कामयक्रभरे नसभेटेका ९७ जना गयी कूर १९० 

जना उत्तयदाताफीचभा अनसुचुी १ को तारीकाभा उल्रिे बएका प्रश्नहरू सोलधएको लथमो। मसफाट 

कामयक्रभ सञ्चारन बई कामयक्रभको अनलुिऺणभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति अथवा उनीहरूको 

ऩरयवायका सदर्समभार बए ऩलन बाग लरएको िण्डभा याज्मफाट ऩाउने सकु्तवधाफाये ससुलूचत बई 

आवर्समक प्रहक्रमाहरू अऩनाई सभमभ ैसकु्तवधाहरू लरएको ऩाइमो । जनचेतना य सचूनाको अबाव य 

सचेत य लिखऺत व्मक्तिको सङ्गत नबएका व्मक्तिहरू कामयक्रभ सञ्चारन बएकै गाक्तवसका फालसन्त्दा 

बएय ऩलन याज्मफाट सकु्तवधा लरन नसहकयहेको ऩाइमो । गाॉउ/नगय र्सतयको लसक्तफआय सलभलतभा 

लनयन्त्तय सम्ऩकय भा यहने अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा ऩरयवाय बने याज्मफाट ऩाउने सकु्तवधाफाये 

ससुलूचत यहेको ऩाइमो । अऩाङ्गता ऩरयचमऩर फनाएय हयेक वषय ऩौष भसान्त्त लबर सम्फखन्त्धत 

लनकामभा ऩठाइ सक्नेरे भार त्मसको ६ भहहना ऩलछ अथायत नमाॉ आलथयक वषय सरुु बएऩलछ भार 

सयकायी आलथयक सहामता ऩाउने प्रावधान छ । तय लसक्तफआय कामयक्रभको सम्ऩकय भा आउन 
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नसकेका व्मक्तिहरूराई अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऩर फनाउन ु ऩछय बन्त्ने साभान्त्म 

जानकायी सभेत नबएको प्रिर्सत उदाहयणहरू ऩाइमो । 

नेऩाररे अन्त्तयाष्डीम सभदुाम सभऺ गयेको प्रतीफद्धता अनसुाय हदगो क्तवकास रक्ष्मको अऩाङ्गता 

सचुकहरु सन ्२०३० सम्भभा हालसर गनय अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको साभाखजक सहबालगताराई 

भखु्म आधाय फनाउन ुऩदयछ । लसक्तफआयको अवधायणाराई "अऩाङ्गता सभाविेी क्तवकास" (असक्तव) 

को भान्त्मता अनसुायआलथयक, साभाखजक तथा साॉर्सकृलतक हक्रमाकराऩहरूभा अऩाङ्गता बएका 

व्मक्ति तथा उनीहरुका ऩरयवायको सहबालगता प्रफद्धयन गनुय ऩदयछ । र्सथालनम तहभा न ैअऩाङ्गता 

बएका व्मिीहरुको लिऩ य सजृनाराई क्तवकास लनभायण प्रकृमाभा सभावेलि गयाउन ुऩदयछ । 
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ऩरयच्छेद ४: 

४. गणुात्भक क्तवशे्लषण (Qual i t at i ve Anal ysi s) 

४.१ गसक्तफआय कामाक्रभको औगचत्म, प्रबावकारयता, कामादऺता य हदगोऩना को क्तवशे्लषण  

लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकारयता भाऩन गनय तमाय ऩारयएको प्रश्नावरीभा आधारयत यहेय 

कामयक्रभको औलचत्म, प्रबावकारयता, कामयदऺता य हदगोऩनाको रेिाजोिा गरयएको लथमो । 

लसक्तफआय लनदेलिका अनरुुऩका हक्रमाकराऩहरू लसक्तफआय कामयक्रभ अन्त्तगयत कुन हदसम्भ सञ्चारन 

बइयहेका छन ् बन्त्ने कुयाको प्रबावकारयता क्तवष्रेिण गनुय मो अध्ममनको भहत्वऩणूय ऺेर हो । 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन लनदेलिका अनरुुऩ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको सवायङ्गीण क्तवकास 

य प्रवधयनका रालग सञ्चारन गरयने हक्रमाकराऩभा तथमाङ्क तथा क्तववयण सङ्करन, जनचेतना 

सम्फन्त्धी कामयक्रभ, क्तवर्सततृ रेिाजोिा, ऩयाभिय सेवा, उऩचाय सेवा, ऩनुर्सथायऩना सेवा, लिऺाभा 

ऩहुॉच, व्मावसालमक तालरभ य आमआजयन व्मवर्सथा, ऩारयवारयक तथा साभाखजक सहबालगता, 

जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास, सभन्त्वम एवॊ सञ्जार जर्सता दिवटा भखु्म कामयऺ ेरहरू तोहकएको छन ्

। लसक्तफआयको उदे्दश्म ऩरयऩलूतयका रालग मी हक्रमाकराऩहरू भरूत: सभन्त्वमकताय, साभदुालमक 

कामयकताय य साभाखजक ऩरयचारकरे सम्ऩादन गन ेगदयछन ्। मी तीन ैऩदहरू कामयक्रभ कामायन्त्वमन 

गनय चमन बएका अऩाङ्गता बएका व्मिीहरु द्वाया सञ्चारीत सॊर्सथाको सभन्त्वम य लनमन्त्रणभा 

यहने ऩदहरू हुन ् । त्मसकायण ऩलन कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको र्सथानीम र्सवावरम्वी 

सॊर्सथारे कुन हदसम्भ कामयक्रभ सञ्चारन गयेका छन ्बन्त्ने जानकायी लरन लसफीआय कामयक्रभ 

सञ्चारन गरययहेका सॊर्सथारे अनलुिऺण कामयक्रभभा प्रर्सततु गयेको प्रलतवेदन, लतनका गलतक्तवलध, 

सॊयचना रगामतको अवरोकन गयी उनीहरूरे गन ेगयेको लसक्तफआय हक्रमाकराऩहरूको र्सतय लनधाययण 

गयी ऩरयणाभात्भक तथमाङ्क लरइएको लथमो । जसराई अध्ममनको क्रभभा अन्त्तवाताय, केखन्त्रत 

सभहू छरपर य अवरोकन ऩद्धलतको सावधानीऩवूयक सॊमोजन गयी गहन क्तवश्लेषण गयी लनश्कषय 

लनकालरएको लथमो ।  त्मर्सत ै कामयक्रभ सञ्चारन गन े सॊर्सथाराई उलनहरूरे सञ्चारन गयेको 
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कामयक्रभको र्सवप्रबावकारयता भलु्माॊकन गनय हदइएको लथमो । खजल्रागत तहभा कामयक्रभराई 

अनगुभन गन े भहहरा क्तवकास अलधकृतराई ऩलन खजल्राभा सञ्चालरत लसक्तफआय कामयक्रभको 

प्रबावकारयता फाये प्रश्नावरी सोलधएको लथमो । मसयी अध्ममनकताय, भहहरा क्तवकास अलधकृत य 

कामयक्रभ सञ्चारन गन े सॊर्सथारे लनदेलित गलतक्तवलध अन्त्तगयतको सहामक गलतक्तवलधभा उल्रिे 

गयेको उत्तयराई सॊमोजन गयी अखन्त्तभ लनश्कषय लनकालरएको लथमो । जसको ऩरयणाभ लनम्नानसुाय 

यहेका छन।् 

(क) औगचत्म 

लसक्तफआय कामयक्रभको औलचत्म छ हक छैन बन्त्ने कुयाको वार्सतक्तवक रिेाजोिा लसक्तफआय 

कामयक्रभभा बाग लरनेरे भार सही ढङ्गरे गनय सक्छन ्। मही कुयाराई भध्मनजय याख्दै उत्तयदाता 

सभऺ अऩाङ्गता सभावेलिकयण सम्फन्त्धी प्रश्न सोलधएको लथमो । मसयी क्तवश्लेषण गदाय लसक्तफआय 

कामयक्रभको औलचत्म प्रभाखणत हुनेगयी उत्तय प्राप्त बएको छ जुन वार्सतवभा अत्मन्त्त ैसन्त्तोषजनक 

देखिन्त्छ । 

जीक्तवकोऩाजयनको सम्फन्त्धभा बने फीउ ऩूॉखज ऩाएय व्मवसाम गनहेरू कामयक्रभप्रलत अत्मन्त्त ैसन्त्तषु्ट 

छन ्। नऩाएकाहरू ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभको कायणरे चेतना र्सतय फकृ्तद्ध बई याज्म वा गयै याज्म 

ऩऺफाट लरने सेवा सकु्तवधाहरूभा ऩहुॉच फढाउन ऩाएकारे आफ्नो खजवीकोऩाजयनभा सहमोग ऩगेुको 

ठान्त्दछन ्।  

(ख) प्रबावकारयता 

प्रबावकारयताको फायेभा अध्ममन गनय प्रमोग गरयएको कथन “सेवा प्राप्त गनुय बएको छ?”  कामयक्रभ 

सञ्चालरत ऺेरभा फहढ देखिएको छ। जसको अथय हुन्त्छ लसक्तफआय कामयक्रभको र्सतय वा गणु याम्रो 

लथमो । प्रबावकारयता गयेका र्सथानभा कामयक्रभफाट राबाखन्त्वत व्मक्ति, लतनको ऩरयवाय तथा 

छयलछभेकीर ेकामयक्रभको फायेभा गयेको सकायात्भक हटप्श्ऩखणरे ऩलन मो कुयाराई थऩ प्रष्ट्माउॉछ ।  
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(ग) कामादऺता 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेसॊर्सथाहरुको कामयदऺता भाऩन गनय लनलत तथा काननुको प्रमोग 

सम्फन्त्धी चाय वटा प्रश्नहरु "के तऩाइॉ राई लसआयक्तऩहड को फायेभा थाहा छ?", "के तऩाईँराई 

लस.क्तफ.आय को फायेभा थाहा छ?", "के तऩाईँराई सॊक्तफधानरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको 

अलधकायको फायेभा सभेटेको प्रावधानहरुको फायेभा थाहा छ?" य "के तऩाॉई आपू साभाखजक रुऩभा 

प्रलतष्ठा भहसिु/अनबुव गनुयहुन्त्छ?" राई प्रश्नावरीभा सभावेि गरयएको लथमो । लम प्रश्नहरु भध्मे 

चौथो चाॉही आत्भ र्सवालबभान सॊग सम्फखन्त्धत छ बने अन्त्म ऩहहरो तीन प्रश्नहरुरे लसआयक्तऩहड, 

लसक्तफआय तथा सॊवधैालनक  प्रावधान सम्फखन्त्धत छ । कामयक्रभरे अऩाङ्गता अलधकायको फायेभा 

सजग हुन सहमोग गयेको कुया र्सऩष्ट बएको छ । जसको भतरफ लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गता 

अलधकायको फायेभा उल्रेिनीम चेतना अलबवकृ्तद्ध गयेको लनक्मोर लनकाल्न सहकन्त्छ य त्मस तपय  

सॊर्सथाहरुको कामयदऺता बएको भान्त्न सहकन्त्छ । पेयी लसक्तफआय सञ्चारीत सॊर्सथाहरुराई 

सारफसारी रुऩभा भहहरा, फारफालरका तथा सभाज कल्माण भॊरारमफाट अनलुिऺण कामयक्रभ 

आमोजना गन ेगयेकोरे त्मर्सता सॊर्सथाहरुको लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेकामयदऺता लनयन्त्तय 

अलबफकृ्तद्ध बएको ऩाईमो । 

(घ) हदगोऩना 

सभग्रभा कामयक्रभरे हदघय रुऩभा कामयक्रभका राबग्राहीहरुराई सहामता ऩमुायउने कुयाभा कामयक्रभको 

उऩरब्धी के छ बनेय “सहकारयभा सम्रग्नता” , "क्तफउ ऩुॉजीको प्रमोग", "फैंहकङ सेवा को प्रमोग" 

बन्त्ने प्रश्न उत्तयदाता सभऺ याखिएको लथमो । मो प्रश्न कामयक्रभरे प्रत्माबतु गन ेआलथयक हदगोऩना 

सॊग जोहडएको छ। वार्सतवभा कामयक्रभफाट प्राप्त लिऩको प्रमोग फाट आमआजयन गयेय सहकारयभा 

फचत गदै जाने हो बने अरुराई मर्सत ैप्रमोग लसकाउने कुयाफाट सफ ैव्मक्तिहरू बक्तवश्मको फायेभा 

सजग बई हदघय रुऩभा मसराई प्रमोग गनय सक्छन ् । याज्मफाट ऩाउने सेवा सकु्तवधाराई ऩलन 
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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे फचत गदै जाने हो बने उलनहरुको ऩरयवाय य सभाजरे हेन ेदृक्तष्टकोण 

सकायात्भक हुन जान्त्छ।  

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई आफ्न ैसभदुामभा कृमालिर गयाउनकारालग याज्मद्वाया सञ्चालरत 

कामयक्रभ भध्मे लसक्तफआय कामयक्रभ एक प्रभिू हो । मद्धक्तऩ सीलभत स्रोत साधनको कायणभा मो 

कामयक्रभ अन्त्तगयतका लनदेलित हक्रमाकराऩहरूका केही सहामक गलतक्तवलधहरूरे अऩेखऺत सपरता 

हालसर गनय सकेको छैन । जर्सतो हक चेतनाभरूक, ऩयाभिय प्रदान, सभन्त्वमकायी गलतक्तवलधभा 

लसक्तफआय कामयक्रभरे िेरकेो बलूभका अलत न ै प्रिॊसनीम छ तय सहामक साभग्री क्तवतयण य 

लिऩभरूक तालरभ प्रदान गन ेजर्सता खजवनमाऩन सॊग प्रत्मऺ सयोकाय याखे्न गलतक्तवलधभा अऩखेऺत 

सपर हुन सकेको छैन । अकोतपय  लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेअलधकाॊि सॊर्सथारे लसक्तफआय 

लनदेिीकाराई आधाय र्सतम्ब नफनाई फजेट क्तवलनमोजनराई भार ध्मान हदएको ऩाईमो मसफाट 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गदाय अऩेखऺत उऩरब्धी हालसर हुन सक्दैन। पेरय सॊर्सथाको नेततृ्व 

ऩरयवतयन हुदाॉ ऩलन लसक्तफआय लनदेलिकाको फायेभा नमाॉ नेततृ्व राई जानकारय नहुन सक्दछ जर्सतो 

हक यसवुा खजल्राको लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन े सॊर्सथाका नमाॉ ऩदालधकायी लसफीआय 

लनदेलिकाको फायेभा अनक्तवऻ यहेको ऩाइमो बने अन्त्म खजल्राभा ऩलन लसक्तफआय लनदेिीकाराई 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन े सॊर्सथारे उच्च प्राथलभकताभा यािेय कामयक्रभ गन े गयेको 

ऩाइएन।  

तथमाङ्क तथा क्तववयण सङ्करन 

मस हक्रमाकराऩ अन्त्तगयत तीन सहामक ऺेरहरू ऩदयछन ् । जसभा कामयक्रभ सञ्चारन गरयने 

ऺेरका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको क्तवर्सततृ क्तववयण सहहतको प्रोपाइर फनाउने, तथमाङ्क सङ्करन 

गन ेय लसक्तफआय कामयकताय य सयोकायवाराहरुराई तालरभ तथा ऺभता अलबवकृ्तद्ध गन ेहक्रमाकराऩ 

यहेका छन ् । लसक्तफआय कामयक्रभरे छुट्माएको यकभ अत्मन्त्त ै थोयै बएको य सभन्त्वमकताय, 

साभदुालमक कामयकताय य साभाखजक ऩरयचारकहरू अत्मन्त्त कभ िलु्कभा र्सवमॊसवेक जर्सत ैबएय 
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काभ गनुय ऩन ेबएकोरे ऩलन मो कामय प्रबावकायी रुऩभा हुन सकेको छैन । जुन सॊर्सथारे र्सथानीम 

लनकाम, याक्तष्डम तथा अन्त्तयायक्तष्डम सॊर्सथाफाट सो कामय गनय आलथयक सहमोग प्राप्त  गयेका छैनन, 

उनीहरूका रालग त्मो कामय गनय लसक्तफआय कामयक्रभरे छुट्माएको िचय अत्मन्त्त ै न्त्मनू छ । 

अऩाॊङ्गता क्तवर्सततृ रेिाजोिा पायाभ छऩाइ य र्सटेिनयीभ ै धेयै िचय हुन्त्छ अलन सञ्चाय य 

मातामातको िचय सभेत सभन्त्वमकताय, साभदूामीक कामयकताय य साभाखजक ऩरयचारक आपैर े

व्महोनुय ऩन े हुन्त्छ । त्मसभालथ लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्त्धी आलथयक लनदेलिकारे 

लसक्तफआय कामयक्रभ दईु गाक्तवसभा क्तवर्सतायका रालग सॊबाव्मता िोजी गनय, तथमाङ्क सङ्करन 

अध्मावलधक तथा लसक्तफआय गाउॉ  सभन्त्वम सलभलत गठन गनय जम्भा रु दि हजाय व्मवर्सथा गयेको 

छ जुन अत्मन्त्त ैन्त्मनू हो । त्मसकायण ऩलन क्तवर्सततृ क्तववयणसहहतको प्रोपाइर फनाउने कामय हार 

सम्भ ऩलन ऩयुा हुन सकेको छैन । आलथयक स्रोतको फावजुद ऩलन कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय 

तोहकएको र्सथानीम र्सवावरम्फी सॊर्सथारे गयेको काभ प्रिॊसनीम बए ताऩलन कामयक्रभको उदे्दश्म ऩयुा 

गन ेसन्त्दबयभा कामय सम्ऩादन सभर्समाग्रर्सत बएको भालनएको छ । 

जनचेतना सम्फन्त्धी कामाक्रभ 

मस िीषयकराई भरुत् चाय वटा सहामक कामयभा फाहडएको छ । जसअनरुुऩ अऩाङ्गऩना 

न्त्मनूीकयण सम्फन्त्धी चेतना अलबवकृ्तद्ध गन,े सयकायी गयै सयकायी प्रदत्त सेवा, सकु्तवधा सम्फन्त्धी 

जानकायी हदन,े जनअवधायणाभा सकायात्भक ऩरयवतयन ल्माउन भद्दत ऩमुायउने, य साभाखजक  

सञ्चायका साभग्री उऩरब्ध गयाउने हक्रमाकराऩहरू छन ्। अऩाङ्गता न्त्मलूनकयण सम्फन्त्धी चेतना 

अलबवकृ्तद्ध गन,े सयकायी गयै सयकायी प्रदत्त सेवा, सकु्तवधा सम्फन्त्धी जानकायी हदने, जनधायणाभा 

सकायात्भक ऩरयवतयन ल्माउन भद्दत ऩमुायउने कामय, क्तविदु्ध चेतनाभरूक कामयक्रभ अन्त्तगयत हुने 

बएकोरे मी तीन हक्रमाकराऩहरू कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको र्सवावरम्फी सॊर्सथार े

प्रबावकायी ढङ्गरे गदै आएको देखिन्त्छ तय जहाॊसम्भ साभाखजक सञ्चायका साभग्रीहरू उऩरब्ध 

गयाउने कुया छ मसभा स्रोत साधनको अबावभा नगन्त्म भाराभा काभ बएको ऩाइन्त्छ । मसको 
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साथै भाग बए अनसुायको सहामक साभग्री आपैं  उऩरब्ध गयाउन नसकेय सो सम्फन्त्धभा कसराई 

कर्सतो सहामक साभग्रीको जरुयत छ सो ऩहहचान गयी ती सहामक साभग्री उऩरब्ध गयाउन 

सहखजकयण गयेको बने ऩाईमो । 

क्तवर्सततृ रेखाजोखा 

मस िीषयक अन्त्तगयत दईु वटा भखु्म सहामक हक्रमाकराऩ छन ्जर्सत ैऩनुर्सथायऩना मोजना तमाय 

गन ेय ऩनुर्सथायऩना मोजना अनरुुऩको कामयक्रभ सञ्चारन गन े। ऩनुर्सथायऩना मोजना तमाय ऩानयका 

रालग तालरभ प्राप्त ऩनुर्सथायऩना कामयकतायहरूर े कामयक्रभ राग ु बएको ऺेरका प्रत्मेक अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिको क्तवर्सततृ रेिाजोिा य अऩाङ्गता ऩयीऺण अलबरिे पभय बन ेतथा ऩनुर्सथायऩना 

मोजना तमाय गनुयऩन े कुया लनदेलिकाभा रेखिएको छ । तय तालरभ प्राप्त ऩनुर्सथायऩना कामयकताय 

तमाय ऩान ेलनकाम तथा मोजना नहुॉदा मर्सता भानव सॊसाधनको अबाव देखिन्त्छ । अकोतपय  केही 

गयी मर्सतो दऺता हालसर बएका कामयकताय ऩाइहारे ऩलन तथमाङ्क सङ्करन गनयका रालग 

र्सटेसनयी, सञ्चाय, मातामातको िचयको अबाव हुने गदयछ । त्मसकायण ऩलन सॊर्सथारे क्तवश्वसनीम 

तथा सम्ऩणूय क्तववयणसहहतको तथमाङ्क सङ्करन गनय सहकयहेका छैनन ् । त्मसकायण ऩलन 

क्तवर्सततृ रिेाजोिा क्तववयणको अबावभा उऩमिु मोजना कामयक्रभ तम गनय सॊर्सथाहरूराई सभर्समा 

ऩरययहेको छ । अकोतपय  र्सथानीम तह य भहहरा तथा फारफालरका कामायरमको तथमाङ्कभा भार 

बय ऩदाय सो लनकामसम्भ आउन नसकेका अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा ऩरयवायराई कामयक्रभर े

सभेट्न सहकयहेको छैन ।  

ऩयाभर्ा सेवा 

ऩयाभिय सेवाअन्त्तगयत, व्मक्तिगत सभर्समा ऩहहचान गन,े अन्त्तयलनहहत ऺभताको ऩहहचान य क्तवकास 

गन ेतथा र्सवावरम्वी ऩयाभिय सेवा हदने कामयहरू ऩदयछन । लसक्तफआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय 

तोहकएको सॊर्सथाहरू क्तविेष गयी ऩयाभिय हदने कामयहरूभा प्रबावकायी देखिएका छन ्। त्मसो हुनको 
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ऩछाहड भरूत दईुवटा कायणहरू छन,् ऩहहरो मी सॊर्सथाहरू प्राम: अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूद्धाया न ै

सञ्चालरत छन ्य दोश्रो ऩयाभिय सेवा प्रदान गनय बौलतक स्रोत साधनको िास ैअवश्मिा ऩदैन । 

अऩाङ्गऩन न्त्मनूीकयण, लनयोधरगामत अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩनुर्सथायऩना, ऺभता क्तवकास, 

लिऺा, य अन्त्म अवसयहरूभा ऩहुॉच ऩमुायउने कामयकारागी लसक्तफआय सञ्चारन गरययहेका सॊर्सथाहरुरे 

अलबबावक, अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा उलनहरूका फारफालरकाहरूराई सभेत ऩयाभिय हदने 

गयेको ऩाईमो । जसर ेगदाय दैलनक रुऩभा घयभा वा सभदुामभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूप्रलत 

यहेको गरत अवधायणा य दवु्मयवहायभा ऩरयवतयन आएको ऩाईमो । उदाहयणकोरागी केही दिक 

ऩहहरासम्भ भानलसक अर्सवर्सथता बलनने भनोसाभाजीक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई खिज्माउने य 

भनोयञ्जनका ऩार फनाउने, फारफालरकारे रिेट्न,े ढुङ्गारे हान्त्ने आदी गन ेगयेको ऩाईन्त्त्मो तय 

हार मर्सतो ब्मफहाय बएको ऩाॉईदैन फरु त्मर्सको साटो सहमोग गनुय ऩन ेचेतना सभाजभा क्तवकास 

बएको ऩाईन्त्छ । मसो  हुन ुमर्सत ैऩयाभिय, चेतनाभरुक कामयक्रभको सभेत मोगदान हो ।  

तय लनदेलिकाभा उल्रिे बए जर्सतो ऩरयवाय य अऩाङ्गता बएका व्मक्ति र्सवमम्को सहमोगभा 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका वार्सतक्तवक सभर्समाहरूको ऩहहचान गन,े उनीहरूका अन्त्तलनयहहत 

िायीरयक, भानलसक रगामत अन्त्म दऺता थऩ क्तवकास गनय सहकने सम्बावनाहरूराई क्तवर्सततृ 

रुऩभा ऩहहचान गन े य सभर्समाको सभाधान य अन्त्तलनयहहत ऺभताको क्तवकासका रालग आवश्मक 

ऩयाभिय उऩरब्ध गयाउने बन्त्ने कुया र्सवार्सथम तथा भनोक्तवऻानसॊग सम्फखन्त्धत जहटर क्तवषम 

भालनएकोरे मर्सतो ऩयाभिय हदने क्तविेषऻको बने र्सथानीम र्सतयभा अबाव छ, जुन हाम्रो जर्सतो 

अल्ऩ क्तवकलित भरुकुको मथातयता हो ।  

मद्धऩी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको दैलनक जीवनराई सकेसम्भ अलधकतभ र्सवावरम्वी वनाउन 

आवश्मक भरैीऩणूय वातावयण लनभायण गन ेतरयकाहरू, िायीरयक तथा अन्त्म ऺभताराई घयभ ै वा 

सभदुामभ ै क्तवकास गन े तरयका आहदको फायेभा लसवीआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको 

सॊर्सथारे गयाउने गयेका ऩयाभियहरू प्रिॊसलनम न ैछन ्। 
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४.२ क्तफषम क्तवऻ तथा सयोकायवाराहरूको गसक्तफआय कामाक्रभ प्रगतको धायणा 

लसक्तफआय कामयक्रभ क्तवऻ तथा सयोकायवाराहरूको क्तवचायभा कर्सतो छ बन्त्ने थाहा ऩाउन भखु्म 

ऻाऩक सात्ऺातकाय य केखन्त्रबतू छरपर गरयएको लथमो । जस अन्त्तगयत भहहरा, फारफालरका 

तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमको साभाखजक सयुऺा तथा सधुाय िािा हेन ेभाहािािा प्रभिु, िािा 

का अलधकृतहरु तथा लसक्तफआय केन्त्रीम लनदेिक सलभलतको प्रलतलनलधहरु सॊग छरपर गरयएको 

लथमो । छनौट गरयएको प्रत्मेक खजल्राभा एउटा केखन्त्रत सभहू छरपर सञ्चारन गरयएको लथमो 

जसभा कामयक्रभभा सहबागी बएका य नबएका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू, अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिका अलबबावकहरू, खजल्रा र्सतीत भहहरा तथा फारफालरका कामायरमका प्रलतलनलध, लसक्तफआय 

कामयक्रभ सञ्चारन  गन े सॊर्सथा तथा अऩाङ्गता अलधकायका रालग काभ गन े सॊर्सथाका 

प्रलतलनलधराई सभावेि गरयएको लथमो ।  

लसक्तफआय कामयक्रभको सवर य दवुयर ऩऺ, कामयक्रभ सञ्चारनको क्रभभा ऩाइएको लसकाइ, 

कामयक्रभका चुनौलत रगामतका ऩऺभा केन्त्रीबतु छरपर व्माऩक रुऩभा गरयएको लथमो । 

मसक्रभभा कामयक्रभको उऩरब्धीराई सयाहनीम भालनएता ऩलन उऩरब्ध साधन य श्रोतको अबावराई 

थऩ उजागय गदै सम्फखन्त्धत खजल्राभा लसक्तफआय कामयक्रभ थऩ प्रबावकायी फनाउन अऩनाइन ुऩन े

अलतरयि यणलनती तमाय गनुय ऩन ेआवश्मिा सभेत ऩषु्ट्माईँ गरयमो । 

सभग्रभा क्तवऻ तथा कामयक्रभका अलधकाॊि सहबागीहरूरे कामयक्रभका रालग छुट्माएको फजेट 

अत्मन्त्त ै कभ बएको कुया व्मि गयेका लथए । साथै सहबागी सफरैे, सीलभत स्रोत साधनको 

फावजुत ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गताको ऺेरभा ऩायेको प्रबाव प्रिॊसलनम यहेको फताएका 

लथए । साथै फदलरदो याज्म सॊयचनाभा र्सथालनम, प्रादेलिक य सॊलधम सयकायरे लसक्तफआयको 

भोडेरराई हदगो क्तवकास रक्ष्म अन्त्तगयत अऩाङ्गता सचुक हालसर गनुय ऩन े गरय "अऩाङ्गता 

सभावेिी क्तवकास" अवधायणा सॊग सभामोजन गनुयऩन ेकुयाभा जोड हदएका लथ'ए ।   
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उऩयोि केखन्त्रबतू छरपर, सयोकायवारा व्मक्ति तथा क्तवऻहरूको छरपरफाट लसक्तफआय कामयक्रभको 

फायेभा हदएका भखु्म अलबब्मिीहरु मसप्रकाय यहेका छन ्।  

अलधकाॊि सहबागीर ेलसक्तफआय कामयक्रभका रालग एक आलथयक वषयभा एक खजल्राराई छुट्माइएको 

यकभ एक राि ऩचालस हजाय रुऩमैा अत्मन्त्त कभ बएको कुया प्रकाि ऩादै अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिको जनसङ्ख्मा, बौगोलरक कहठनाइजर्सता कायकराई आधाय फनाई तकय सङ्गत फजेट 

क्तवलनमोजन गनुय ऩनभेा जोड हदएका लथए । साथ ै ऩरयभाखजयत लसक्तफआय कामयक्रभभा हद्वऩखऺम य 

फहुऩखऺम दाताहरूको सहबालगता फढाउन केन्त्रीम लनदेिक सलभलतरे त्मर्सता दाताहरूसॉग सम्ऩकय  

फढाएय सहमोग अलबवकृ्तद्ध गनय ऩहर गनुय ऩनभेा सभेत सहबागीरे जोड हदएका लथए ।  

लनदेलिकाको सम्फन्त्धभा लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन े सफ ै सॊर्सथाका प्रलतलनधी, क्तवऻ य 

सम्फखन्त्धत सयोकायवाराहरु सॊग साऺात्काय य व्माऩक छरपर गयी लसक्तफआय कामयक्रभको भोडेर 

ऩरयभाजयन गनुयकासथ ैसो सञ्चारन सम्फन्त्धी लनदेलिका जारय गनय तत्कार ऩहर गनुय ऩन ेधायणा 

अलधकाॊि सहबागीर ेयािेका लथए । त्मर्सत ैअऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको अवधायणाराई एकीकृत 

रुऩभा सॊचारन गनय सफ ैर्सथालनम तहहरुरे अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकास मोजना तजुयभा गरय फजेट 

क्तवलनमोजन गनुयऩन ेकुयाभा सहबागीरे जोड हदएका लथए ।  

सयकायरे लसक्तफआय कामयक्रभभा आलथयक रगानी गयी लसक्तफआय जनिक्ति य साभग्री लनभायणभा 

सभेत र्सवावरम्फी सॊर्सथाराई हदएकोभा सयकायको र्सवालभत्वको दामया पयाहकरो हुनऩुन े

सहबागीहरूको तकय  लथमो । कामयक्रभको प्रबावकारयताका रालग सयकायर े आथॉक रगानी गरय 

उत्ऩादन गयेको सहामक साभाग्री क्तवतयणको प्रत्मऺ र्सवालभत्व आपैं रे रीनऩुन ेधायणा अलधकाॊि 

सहबागीरे व्मि गयेका लथए ।  

तालरभ तथा ऺभता फदृ्धी सम्फन्त्धभा छरपर गदाय गाॉउ/नगय ऩालरका र्सतयको सलभलतका 

सदर्समहरुराई अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकास अवधायणा, अऩाङ्गता हक अलधकायको फायेभा प्रत्मके 
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वषय र्सथालनम तहभा तालरभ हदने व्मवर्सथा लभराउदा भार र्सथानीम र्सतयभा खजम्भेवाय व्मक्तिको 

अऩाङ्गता सभावेलिकयण सम्फन्त्धी फझुाइ प्रष्ट हुन गई अन्त्तत अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू क्तवकास 

प्रकृमाभा सहबागी ब ैराबाखन्त्वत हुन सक्ने सहबागीको तकय  लथमो ।  

हारसम्भ लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकायी अनगुभन य प्रबावकारयता हुन नसक्दा कलतऩम 

अवर्सथाभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू िास ैराबाखन्त्वत हुन नसकेकोरे अनगुभन य प्रबावकारयता 

प्रबावकायी फनाउन ु ऩन े धायणा अलधकाॊि सहबागीको लथमो । हार व्मवर्सथा बएको लसक्तफआय 

कामयक्रभको अनगुभन य प्रबावकारयता भलु्माॊकन गन ेऩरयऩाहट क्तवकास गरय र्सथालनम रुऩभा सफ ै

खजल्राफाट प्राप्त प्रलतवेदनहरूराई केखन्त्रम र्सतयफाट भलु्माॊकन गन ेऩरयऩाटी क्तवकास गनुय ऩन ेधायणा 

अलधकाॊि सहबागीको लथमो । 
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ऩरयच्छेद ५ : 

५. गनर्सकषा तथा सझुावहरू 

५.१ गनर्सकषा: 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई र्सवार्सथम, लिऺा, योजगायी, लनणयम प्रहक्रमाभा सभान सहबालगता, 

ऩहुॉचमिु बौलतक सॊयचना, सचूना तथा सञ्चाय प्रक्तवलध, गरयफी लनवायण य साभाखजक सहबागीता 

तथा सचेतनाजर्सता क्तवषमहरू आफ्न ैसभदुामभा प्राप्त गयाइन ुभानव अलधकायको क्तवषम हो। मस ै

कुयाराई आत्भसात गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूका रालग क्तवद्यभान याक्तष्डम तथा अन्त्तयायक्तष्डम 

काननुको ऩरयलधलबर यही सयकायी तवय फाट नीलतगत व्मवर्सथा गयी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका 

रालग सभदुामभा आधारयत ऩनुर्सथायऩना कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको हो । मस लसक्तफआय कामयक्रभ 

सञ्चारन लनदेलिकारे नेऩार सभेत ऩऺयाष्ड फलनसकेको "अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अलधकाय 

सम्फखन्त्ध सॊमिु याष्डसॊलघम  भाहासॊधी" (Convent i on on t he Ri ght s of  Per sons Wi t h 

Di sabi l i t i es) को लसद्धान्त्त तथा  क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनको लसक्तवआय भाऩदण्ड राई आधाय 

फनाएको छ । सयकायरे भहहरा फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम भापय त र्सथानीम 

र्सतयभ ै उऩरब्ध साधन य स्रोतको अलधकतभ ऩरयचारन गयी अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई 

उनीहरूकै सभदुामभ ै ऩनुर्सथायक्तऩत गयाई लिऺा, र्सवार्सथम, आत्भसम्भानऩवूयक जीवन लनवायह य 

साभाखजकीकयणका रालग ऩहुॉच क्तवर्सताय गदै अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको साभाखजक सहबालगता 

य सििीकयणभा टेवा ऩमुायउने उदे्दश्मका साथ मो कामयक्रभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका सॊघ 

सॊघसॊर्सथाहरुको साझेदायीभा सॊचारन गरययहेको छ । साथै उि कामयक्रभको प्रबावकारयताका रालग 

लसक्तफआय लनदेलिका य आलथयक भाऩदण्ड सभेत जायी गयेको छ जस अन्त्तगयत तथमाङ्क तथा 

क्तववयण सङ्करन, जनचेतना सम्फन्त्धी कामयक्रभ, क्तवर्सततृ रेिाजोिा, ऩयाभिय सेवा, उऩचाय सेवा, 

ऩनुर्सथायऩना सेवा, लिऺाभा ऩहुॉच, व्मावसालमक तालरभ य आम आजयन व्मवर्सथा, ऩारयवारयक तथा 

साभाखजक सहबालगता, जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास, सभन्त्वम एवॊ सञ्जार जर्सता दस ऺेरभा 
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हक्रमाकराऩहरू र्सथानीम आवश्मकताको आधायभा सञ्चारन गन े गयेको छ जसको प्रबावकायीता 

अध्ममन बएको हो । अध्ममनर े कामयक्रभरे सभेटेका य नसभेटेका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका 

फीचभा यहेको लबन्त्नता क्तवष्रेिण गरय देहाम फभोखजभको लनष्किय लनकारेको छ। 

 लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गता अलधकायको फायेभा सजग हुन सहमोग गयेको ऩाईमो साथै 

लसक्तफआय सञ्चारीत सॊर्सथाहरुराई सारफसारी रुऩभा भहहरा, फारफालरका तथा सभाज 

कल्माण भॊरारमफाट अनलुिऺण कामयक्रभ आमोजना गन े गयेकोरे त्मर्सता सॊर्सथाहरुको 

लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन ेकामयदऺता लनयन्त्तय अलबफकृ्तद्ध बएको ऩाईमो । 

 लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बई कामयक्रभको अनलुिऺणभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति 

अथवा उनीहरूको ऩरयवायका सदर्समभार बए ऩलन बाग लरएको िण्डभा याज्मफाट ऩाउने 

सकु्तवधाफाये ससुलूचत बई आवर्समक प्रहक्रमाहरू अऩनाई सभमभ ैसकु्तवधाहरू लरएको ऩाइमो । 

जनचेतना य सचूनाको अबाव य सचेत य लिखऺत व्मक्तिको सङ्गत नबएका व्मक्तिहरू 

कामयक्रभ सञ्चारन बएकै गाक्तवसका फालसन्त्दा बएय ऩलन याज्मफाट सकु्तवधा लरन 

नसहकयहेको ऩाइमो । गाॉउ /नगय र्सतयको लसक्तफआय सलभलतभा लनयन्त्तय सम्ऩकय भा यहने 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा ऩरयवाय बने याज्मफाट ऩाउने सकु्तवधाफाये ससुलूचत यहेको  

ऩाइमो ।  

 अऩाङ्गता ऩरयचमऩर फनाएय तोहकएको सभम लबर गाक्तवस भापय त साभखजक सयुऺा बत्ता 

प्राप्त गन े प्रावधान बएता ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभको सम्ऩकय भा आउन नसकेका 

व्मक्तिहरूराई मर्सको जानकायी नबएकोरे याज्म प्रदत्त सेफा फाट कलतऩम अऩाङ्गता बएका 

व्मिीहरु फखन्त्चत बएको ऩाईमो । 

 लसक्तफआय कामयक्रभका रालग छुट्माएको फजेट अत्मन्त्त ैकभ यहेको छ। साथै सीलभत स्रोत 

साधनको फावजुत ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गताको ऺेरभा ऩायेको प्रबाव प्रिॊसलनम 

यहेको छ । एकै खजल्राभा दईुवटा सॊर्सथाहरुराई एकै वषय कामयक्रभ बागवण्डा गयेय हदॉदा 
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त्मर्सको प्रबावकायीता ज्मादै कभ बएको ऩाईमो । लसक्तफआय कामयक्रभका रालग एक आलथयक 

वषयभा प्रत्मेक खजल्राराई छुट्माइएको यकभ एक राि ऩचासी हजाय रुऩमैा अत्मन्त्त कभ 

बएको य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको जनसङ्ख्मा, बौगोलरक कहठनाइजर्सता कायकराई 

आधाय फनाई तकय सङ्गत फजेट क्तवलनमोजन बएको ऩाईएन । 

 बौगोलरक रुऩभा क्तवकट खजल्राहरुका सावयजलनक क्तवध्मारमहरुभा सञ्चारन ब ैयहेका स्रोत 

कऺाहरूभा क्तवद्यारम व्मवर्सथाऩन य रेिाजोिा सॊमोजकको सभन्त्वमभा बएको कलभर े

क्तवध्मारम फाहहय यहेका अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरु लिऺाको अलधकाय फाट फखन्त्चत 

हुने जोखिभ यहेको ऩाइमो जुन कलभराई लसक्तफआय कामयक्रभरे सॊफोधन गनय सकेको ऩाईएन 

। मद्धक्तऩ अऩाङ्गभरैी िखैऺक ऺेर फनाउन तथा छारवकृ्तत्त जर्सता सेवा सकु्तवधाभा ऩहुॉचका 

रालग ऩहर गनयभा बने सॊर्सथाहरूरे गयेको ऩहर प्रसॊिलनम ऩाईमो । 

 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई उऩचाय सेवा उऩमोग गनय सभेत सहामक साभाग्री य 

सहामता सेवाको आवश्मकता हुने गदयछ जुन उलनहरुको भौलरक अलधकाय लबर सभेत 

ऩदयछ तथाक्तऩ कृलतभ अॊग य सहामक साभाग्रीको अबावभा कलतऩम अऩाङ्गता बएका 

व्मिीहरु र्सवार्सथम सेवा य अन्त्म अलधकायको उऩबोगको अवसय फाट सभेत फखन्त्चत ब ै

यहेको ऩाईमो । 

 लसक्तफआय सञ्चारन बएको ऺेरभा सहमोलग सेवा लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन नबएको 

ऺेरभा बन्त्दा प्रबावकायी देखिएको छ । आपूकहाॉ आएका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई 

र्सवार्सथम केन्त्रसम्भ ऩमुायएय उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउन सघाउने सयोकायवारा 

सॊर्सथाहरूरे गयेको ऩहर उत्कृष्ट छ । 

 लसक्तफआय सञ्चारन नबएका बन्त्दा बएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको 

योजगायीको अवर्सथा सधुायात्भक यहेको छ । तरुनात्भक  रुऩभा र्सथानीम र्सतयभा उऩमोगी 

व्मवसामीक सीऩ लसक्ने अवसय प्रदान गने, सयकायी य गयैसयकायी लनकामका सीऩभरूक 

कामयक्रभभा सभावेि गयाउन सहमोग गन े कुयाभा लसक्तफआय कामयक्रभ प्रबावकायी ऩाईमो। 
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त्मसगैयी र्सवावरम्फी सभहूभापय त लसक्तफआय कोष सञ्चारन गयी व्मवसाम सञ्चारन 

गयाउन रघ ुऋण प्रदान गन ेकामयभा ऩलन सॊर्सथाहरूरे गयेको काभ प्रिॊसलनम ऩाईमो।  

 लसक्तफआय कामयक्रभ अन्त्तगयत हदईने क्तफऊ ऩुॉजीको यकभ थोयै बए ऩलन मसरे 

खजक्तवकोऩाजयनभा हदने ऩरयणाभ सकायात्भक ऩाईमो। व्मवसालमक तालरभ य आम आजयन 

लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकायी सचुक लबर ऩदयछ । फीउ ऩूॉखज ऩाएय व्मवसाम गनहेरू 

कामयक्रभप्रलत अत्मन्त्त ै सन्त्तषु्ट छन ् । नऩाएकाहरू ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभको कायणरे 

चेतना र्सतय फकृ्तद्ध बई याज्म वा गयै याज्म ऩऺफाट लरने सेवा सकु्तवधाहरूभा ऩहुॉच फढाउन 

ऩाएकारे आफ्नो खजवीकोऩाजयनभा सहमोग ऩगेुको ठान्त्दछन।् 

 लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन बएका ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे क्तवलबन्त्न 

सॊमन्त्रहरुभा सहबालग बएय आफ्नो सभर्समा सम्फखन्त्धत लनकामभा सभेत यािेय राबाखन्त्वत 

बएको ऩाइमो । ऩारयवारयक तथा साभाखजक रुऩभा न ै सम्फन्त्धीत सफरैाई अऩाङ्गता 

सभावेिी अवधायणाको फायेभा सचेत गयाएको ऩाईमो। न्त्मामभा ऩहुॉचका रागी मर्सता 

सॊर्सथारे गरययािेको कामय सयाहलनम छ जुन लसक्तफआय सञ्चारन बएका गाक्तवसहरुभा फढी 

प्रबावकायी देखिमो । 

 लसक्तफआय कामयक्रभरे सभेटेका व्मक्तिहरू तालरकाभा उल्रेखित सफ ैक्तवषमहरूभा कामयक्रभरे 

नसभेटेका व्मक्तिबन्त्दा अगाहड यहेको ऩाइमो । मो तथमरे के र्सऩष्ट ऩाछय बने लसक्तफआय 

कामयक्रभको सम्ऩकय भा यहेका व्मक्तिहरू आफ्नो हक अलधकायको फायेभा जागरुक हुने कुयाभा 

होस वा याज्मफाट सहमोग लरने कुयाभा होस,् कामयक्रभको सम्ऩकय भा नबएका व्मक्तिबन्त्दा 

अगाहड छन ् । उनीहरूरे आपूराई आऩत ्ऩदाय सहमोगका रालग सम्ऩकय  गन े लनकामको 

फायेभा सभेत केही फहढ जानकायी यािेका छन ् । साथै लसक्तफआय कामयक्रभको सम्ऩकय भा 

यहेय फीउ ऩूॉजी लरएय अथवा व्मवसालमक तालरभ तथा ऩयाभिय लरएय उनीहरूरे आम्दानी 

केही हदसम्भ बए ऩलन फढाइयहेका छन ् । मो तथमरे ऩलन लसक्तफआय कामयक्रभको 

भहत्वराई प्रष्ट ऩादयछ । 
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 सावयजलनक र्सथरभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका रालग आवश्मक ऩन ेबौलतक तथा अन्त्म 

वातावयणराई भरैीऩणूय वनाउन सहमोग गन े बन्त्ने कुया ऩलन स्रोत साधनको अबावभा 

लनदेलिकार े लनदेि गये अनरुुऩ बएको छैन । तय सहामक साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउन 

तथा साङ्केलतक बाषा, व्रेर लरक्तऩ आहद सम्फन्त्धी तालरभ लरन चाहने वा त्मर्सको 

आवश्मकता बएका व्मक्तिहरूराई मर्सतो तालरभ उऩरब्ध गयाउने ऩहर अथवा सभन्त्वम 

गयाउने कुयाभा बने लसक्तफआय कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय तोहकएको सॊर्सथाहरूको ऩहर 

उल्रेिनीम छ । लसक्तफआय कामयक्रभ सञ्चारन गन े सॊर्सथाको प्रमासरे भानव लनलभयत 

बौलतक सॊयचनाहरु केही हद सम्भ बएऩलन ऩहुॉचमिु फनाउने प्रमास बएको छ । 

 सििीकयण गयाउनका रागी लसक्तफआय कामयकतायहरूरे अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुराई 

आवश्मक हपखजमो थेयाऩी, बौलतक ऩहुॉचमिुता, साॉकेलतक बाषा, ब्रेर लरक्तऩसम्फन्त्धी 

तालरभ एवॊ दैलनक जीवन सम्ऩादन सम्फन्त्धी हक्रमाकराऩहरूको अभ्मास य तालरभ गयाउन ु

ऩन े कुया लनदेिीकाभा उल्रेि गयेको छ तथाक्तऩ लसक्तफआय कामयक्रका रालग छुट्माइएको 

यकभरे मो सफ कामय गनय सम्बव देखिॊदैन। 

 हदगो क्तवकासको रक्ष्म हालसर गनय अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको ऩारयवारयक तथा 

साभाखजक सहबालगता भखु्म आधाय हुन ्। मसरे अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको भान्त्मता 

अनसुाय साभाखजक तथा साॉर्सकृलतक हक्रमाकराऩहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा 

उनीहरुका ऩरयवायको सहबालगता फढाउन बलुभका लनवायह गदयछ । अऩाङ्गता बएका 

व्मक्तिराई आफ्न ैसभदुामभा ऩनुर्सथायऩना गयाउने लसक्तफआय कामयक्रभको उदे्दश्म बएको य 

सभाजभा ऩनुर्सथायऩना गदाय ऩरयवाय, सभाज, सॉर्सकृलत, सम्फन्त्ध, भनोयञ्जन य न्त्मामको 

प्रत्माबतुी हुन ु ऩदयछ । ऩारयवारयक रुऩभा सभेत लसक्तफआय कामयक्रभरे अऩाङ्गता बएका 

सदर्समहरुराई बलुभका प्रदान गनय सकेको ऩाईमो तय लसक्तफआय कामयक्रभर ेकलत अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिहरूराई सभेट्न सकेको छ बन्त्ने कुया भहत्वऩणुय छ हकनकी मो सकेसम्भ 

सफ ैतहभा सभावेिी क्तवकासको अवधायणा अनसुाय क्तफर्सताय गनुय जरुयी हुन्त्छ। 
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५.२ सझुाफ: 

सभावेिी क्तवकासको रक्ष्म ऩयुा गनय भद्दत ऩगु्दछ तसथय मस उदे्दश्म प्राप्तीकोरागी देहाम फभोजीभको 

सझुाफ ऩेि गरयएको छ् 

 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको भानव अलधकायको सम्भान गन े हो बने उलनहरुराई 

अक्तवबेदको लसध्दान्त्त फाट सॊयऺण गयी आफ्न ैसभदुामभा सम्भान ऩवुयक फाॉच्ने वातावयण 

सजृना गनुय ऩदयछ जर्सर ेगदाय अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको रक्ष्म ऩयुा गनय भद्दत ऩगु्दछ 

। 

 अऩाङ्गता बएका व्मक्ति घय, ऩरयवाय, सभाजभा उऩेखऺत बइयहेको छ बने ऩारयवायीक तथा 

साभाखजक रुऩभा उलनहरुराई सकृम सहबागी गयाउन चुनौलतऩणुय हुन्त्छ । अक्तवबेदी काननु  

फनाई याज्म तथा गयै याज्म ऩऺफाट ऩाउनऩुन े न्त्मामभा उनीहरूको ऩहुॉच फढाएय 

उलनहरूराई  ऩरयवाय य सभाजभा भमायहदत जीवनमाऩन गयाउन ु लसक्तफआय कामयक्रभको 

उदे्दश्म यहन ु ऩदयछ य मसफाट अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको क्तवरुद्ध यहेको सफै प्रकायको 

दवु्मयवहाय न्त्मलुनकयण गयाउन सहमोग ऩगु्दछ । 

 अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुको लिऺाभा ऩगेुको ऩहुॉचराई सधुायात्भक रुऩभा लरन 

सहकएता ऩलन बौगोरीक क्तवकटताको कायणरे क्तवध्मारम जाने उभेयका अऩाङ्गता बएका 

फारफालरकाहरुको लिऺाभा लसक्तफआय कामयक्रभरे िास ैसकायात्भक प्रबाव ऩायेको ऩाईंदैन । 

मस खर्सथलतको सधुायकारागी अफ सफ ै र्सथालनम तहरे आ-आफ्नो सभदुामभा यहेका 

अऩाङ्गता बएका फारफालरकाहरुराई र्सतयमिु सभावेिी लिऺा प्रदान गनय लनलतगत य 

व्मवहारयक कामयक्रभ राग ूगनुय ऩदयछ जसफाट हदगो क्तवकास रक्ष्मको चौथो रक्ष्म ऩयुा गनय 

सकायात्भक भद्दत ऩगु्दछ ।  

 सयकायरे लसक्तफआय कामयक्रभभा आलथयक रगानी गयी लसक्तफआय जनिक्ति य साभग्री 

लनभायणभा सभेत सयकायको र्सवालभत्वको दामया पयाहकरो ऩारय कामयक्रभको 
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प्रबावकारयताका रालग आथॉक रगानी गरय उत्ऩादन गयेको सहामक साभाग्री क्तवतयणको 

प्रत्मऺ र्सवालभत्व आपैं रे रीनऩुन ेसझुाफ गरयन्त्छ । 

 लसक्तफआय कामयक्रभका रालग एक आलथयक वषयभा एक खजल्राराई छुट्माइएको यकभ एक 

राि ऩचालस हजाय रुऩमैा अत्मन्त्त कभ बएको य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको जनसङ्ख्मा, 

बौगोलरक कहठनाइजर्सता कायकराई आधाय फनाई तकय सङ्गत फजेट क्तवलनमोजन गनुय ऩने 

। साथै ऩरयभाखजयत लसक्तफआय कामयक्रभभा हद्वऩखऺम य फहुऩखऺम दाताहरूको सहबालगता 

फढाउन केन्त्रीम लनदेिक सलभलतरे त्मर्सता दाताहरूसॉग सम्ऩकय  फढाएय सहमोग अलबवकृ्तद्ध 

गनय ऩहर गनुय ऩन ेसझुाव गरयएको छ। 

 आलथयक वषय सरुु बएको कम्तीभा ६ भहहनाभा फजेट खजल्राभा ऩगु्ने य कामयक्रभ सञ्चारन 

गन ेसॊर्सथासम्भ ऩगु्दा अरु थऩ सभम राग्नारे कामयक्रभहरू हतायभा हुने गयेका छन ् । 

सभमभ ै फजेट लनकासा बएभा कामयक्रभ थऩ प्रबावकायी हुने बएकोरे सभमभ ै फजेट 

लनकासा गनय सझुाफ गरयन्त्छ । 

 नेऩाररे अन्त्तयाष्डीम सभदुाम सभऺ गयेको प्रतीफद्धता अनसुाय हदगो क्तवकास रक्ष्मको 

अऩाङ्गता सचुकहरु सन ् २०३० सम्भभा हालसर गनय अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको 

साभाखजक सहबालगताराई भखु्म आधाय फनाउन ु ऩदयछ । लसक्तफआयको अवधायणाराई 

"अऩाङ्गता सभाविेी क्तवकास" (असक्तव) को भान्त्मता अनसुाय आलथयक, साभाखजक तथा 

साॉर्सकृलतक हक्रमाकराऩहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा उनीहरुका ऩरयवायको 

सहबालगता प्रफद्धयन गनुय ऩदयछ । र्सथालनम तहभा नै अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको लिऩ य 

सजृनाराई क्तवकास लनभायण प्रकृमाभा सभावेलि गयाउन ुऩदयछ । 

 लसक्तफआय कामयक्रभको भोडेर ऩरयभाजयन गनुयका साथ ै सो सञ्चारन सम्फन्त्धी लनदेलिका 

जारय गनय य अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकासको अवधायणाराई एकीकृत रुऩभा सॊचारन गनय 

सफ ैर्सथालनम तहहरुर ेअऩाङ्गता सभाविेी क्तवकास मोजना तजुयभा गरय फजेट क्तवलनमोजन 

गनय सझुाफ गरयएको छ। 
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 गाॉउ/नगय ऩालरका र्सतयको सलभलतका सदर्समहरुराई अऩाङ्गता सभावेिी क्तवकास 

अवधायणा, अऩाङ्गता हक अलधकायको फायेभा प्रत्मेक वषय र्सथालनम तहभा तालरभ हदने 

व्मवर्सथा लभराउदा भार र्सथानीम र्सतयभा खजम्भेवाय व्मक्तिको अऩाङ्गता सभावेलिकयण 

सम्फन्त्धी फझुाइ प्रष्ट हुन गई अन्त्तत अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू क्तवकास प्रकृमाभा 

सहबागी ब ैराबाखन्त्वत हुन सक्दछन ्। 

 लसक्तफआय कामयक्रभको प्रबावकायी अनगुभन हुन नसक्दा कलतऩम अवर्सथाभा अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिहरू के कती राबाखन्त्वत हुन सकेका छन ् बन्त्ने भलु्माॊकन नबएकोर े

अनगुभन य भलु्माॊकन प्रबावकायी फनाउन सभेत सझुाव गरयएको छ । 
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अनसुचूी १- भखू्म ऊत्तयदाता सॊगको अन्त्तवाातााको प्रप्श्श्नावरी 
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३.६. महद कायण थाहा छ बने अऩाङ्गताको कायण के हो ? १   दघुयटना/चोटऩटक २  
सिस्त्र द्वन्त्द  ३   भानलसक क्तवचरन ४ कुऩोषण ५ जन्त्भ ैदेखि ६  फॊिाणुगत क्तवचरन
 ७   सरुवा योग 
८. नसन ेयोग  ९  रागऩुदाथय/भादक ऩदाथय दबु्मयसनको असय १०  उभेयको कायण
 ११ प्राकृलतक प्रकोऩ १२  भहहना नऩगुी जन्त्भ १३  िोऩको भारा नऩगुेय १४ कुष्ठ 
प्रबाव १५ क्मानसयको कायण  १६. अन्त्म 
४. सहामक साभलग्रय य सहमोगी सेवाको प्रमोग  
४.१. अऩाङ्गता बएको कायणरे कुन ैसहामक साभग्री (Assi st i ve Devi ces) प्रमोग गनुयहुन्त्छ?
 १ गछुय २ गहदयन 
४.२ महद प्रमोग गनुयहुन्त्छ बने सहामक साभाग्रीको नाभ के हो  १ खव्हरचेमय २ फसैािी
 ३ एल्फो क्रचेज ४ कृलतभ अॊग ५ क्मालरऩय ६ स्रवण मन्त्र ७ सेतो छडी ८ अन्त्म 
(िुराउनहुोस)्   
४.३ तऩाईयराई आफ्नो व्मक्तिगत दैलनक कामय सम्ऩादन गनयको रालग सहमोगको आवश्मकता 
ऩछय/ऩदैन? १ ऩछय २ ऩदैन 
४.३ महद प्रमोग गनुयहुन्त्न बने हकन? १ नचाहहने बएकोर े २ प्राप्त गनय नसकेकोर े  
४.५ अक्सय कसरे सहमोग गनुयहुन्त्छ ? १ आपै २ आभा/फफुा ३ केमयटेकय ४ ऩलत/ऩत्नी
 ५ छोया/छोयी ६ अन्त्म ६ अन्त्म       ४.६. 
महद र्सवॊमभ सेवकफाट सहामता सेवा प्राप्त गनुय बएको छ बने कुन लनकामको सभन्त्वमभा ?
 १  लस.क्तफ.आय। २. साभाखजक सॊर्सथा ३ लनखज प्रमास ४. र्सथालनम सयकाय ५  
अन्त्म     
५. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको भमायदाको सन्त्भान       
५.१ के तऩाॉई आपू अऩाङ्गताका कायण  अऩहेलरत बएको अनबुव गनुयहुन्त्छ? १ गयेको छु २ 
गयेको छैन ्५.२. महद छ बने कसयी वा के बनेय अऩहेलरत गदयछन?्  १  नक्कर वा ठट्टा
 २ एक्ल्माएयवा ३  लनन्त्दा वा गारी वा दवु्मयवहाय गयेय ४  योकावट वा लनषेध गयेय
 ५ अऩाङ्गताराई नकायात्भक क्तवष्रेिणको प्रमोग गयेय ६ अन्त्म तरयकारे  
५.३ अऩाङ्गता बएको कायणरे सभाजभा, साथीबाइभा य ऩरयवायभा कुन ै क्तवबदेको अनबुव गनुय 
बएको छ  ? १ छ  २ छैन 
५.४ महद छ बने कर्सतो प्रकायको क्तवबदेको अनबुव गनुय बएको छ ?     
५.५. महद छ बने कुन ैन्त्माईक लनकामभा त्मर्सतो क्तफबदेको उजुयी गनुय बएको छ? १ छ २ 
छैन   
५.६. महद उजुयी गनुय बएको छ बने कर्सतो प्रकायको कामयवाही बमो?  १ क्तऩडकराई सचेत 
गयाईमो  २ क्तऩडकफाट सोधबनाय गयाईमो ३ क्तऩडकराई कैद सजाम गयाईमो  ४ केहह 
कायवाहह बएन 
५.७ के तऩाॉई आपू साभाखजक रुऩभा प्रलतष्ठा भहसिु/अनबुव गनुयहुन्त्छ ? १ गछुय २ गहदयन  
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६. अऩाङ्गता बएको व्मक्तिको ऩनुर्सथायऩनासम्वन्त्धी क्तववयण      
६.१ तऩाईयरे सभदुामभा आधारयत ऩनुयर्सथाऩना सेवा ऩाउन ुबएको छ/छैन ्? १ छ २ छैन  ३ थाहा 
छैन  
६.२ महद ऩाउन ुबएको छ बने सॊर्सथा/लनकामको प्रकाय रेख्नुहोस।्(कुन ैदईु) १ लसक्तफआय २ 
हडक्तऩओ ३ एन खज ओ ४ सयकायी ५ लनखज      
६.३ तऩाईयरे तर उल्रिेीत कुन ैसेवा ऩाउन ुबएको छ/छैन ्      
क)  ऩयाभिय सेवा १   छ २   छैन  
ि)  आलथयक सहमोग  १   छ २   छैन         
ग) उऩचाय सेवा  १   छ २   छैन         
घ) लिऺा /छारवतृी १   छ २   छैन         
ङ) दैलनक हक्रमाकराऩहरु सम्ऩादन ्गनय सहामता सेवा १ छ २ छैन     
च) व्मवसालमक तालरभ  १ छ २ छैन         
छ) ऺभता क्तवकास तालरभ १ छ २ छैन         
ज) सहामक साभाग्री  १ छ २ छैन          
झ) उऩचायको सहमोग १ छ २ छैन          
ञ) क्तफऊ ऩुॉजी  १ छ २ छैन           
ट) अन्त्म कुन ैबए िुराउने          
६.४ तऩाईयरे कुन ैलन:िलु्क र्सवार्सथम सेवा ऩाउन ुबएको छ ? १ छ २ छैन    
६.५ महद लन्िलु्क र्सवार्सथम सेवा ऩाउन ुबएको छ  बने कहाॉफाट ऩाउन ुबएको छ? १ 
सयकायी हखर्सऩटर २ सयकायी हेल्थऩोष्ट/सवहेल्थ ऩोष्ट ३ गयैसयकायी 
हखर्सऩटर/नयलसङहोभ ४ गयैसयकायी तथा अन्त्म सेवा केन्त्र     
  
७. अऩाङ्गता बएको व्मक्तिको सभाफेिीकयण सम्वन्त्धी क्तववयण     
७.१ के तऩाईय साभाखजक एवॊ भनोयन्त्जनात्भक कृमाकराऩभा सॊरग्न वा सहबालग हुनबुएको छ वा 
लथमो ? १ छ/लथमो २ छैन/लथएन        
७.२ महद सॊरग्न वा सहबागी हुनबुएको छ/लथमो बने के के भा हुनबुएको छ/लथमो ? १  
बोजबतेय २ िेरकुद ३ जाराभा जाने ४ आपन्त्त काहाॉ जाने ५ साॉर्सकृलतक 
कामयक्रभभा ६ गामन/नतृ्म प्रदियन ७ ऩमयटहकम भ्रभण ८ चाडऩवय, ऩजूाआजा आहदभा  
  
७.३ सावयजलनक र्सथानहरुभा जानकोरालग बौलतक सॊयचना अऩाङ्गता भरैी छ/छैन ्? १ छ
 २ छैन ् ७.४ महद छैनन ् बने त्मर्सता सावयजलनक र्सथानहरु के के हुन ् ? (तऩाॉईको 
सभदुामभा यहेका प्रभिु ३ वटा बन्त्नहुोस ्। १ क्तवद्यारम वा करेज २ सयकायी बवनहरु
 ३ साभदुामीक बवन ४ योजगायी र्सथर ५ अर्सऩतार ६  अन्त्म (िुराउने)  
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७.५ तऩाईय हार योजगाय हुनहुुन्त्छ ? १   छु २   छैन ्      
७.६ ऩरयवायभा वा सभाजभा तऩाईयको कुन ैलनणयमकायी बलूभका छ/छैन ्? १ छ २ छैन   
७.७ महद छ बने कर्सतो प्रकायको लनणयमकायी बलूभका छ् ? (फहुउत्तय) १ आलथयक ऩरयचारन
 २ ववैाहहक ३ साभाखजक तथा साॉर्सकृलतक ४ लिऺा ५ र्सवार्सथम  ६  अन्त्म  
७.८ तऩाईय कुन ैयाजनलैतक सॊर्सथाभा सदर्सम हुनहुुन्त्छ  ? १ छ २ छैन    
७.९ तऩाईरे कुन ैसॊर्सथाभा कुन ैयाजनलैतक लनमिुी ऩाउन ुबएको छ ? १ छ २ छैन  
७.१० महद ऩाउन ुबएको छ बने कुन सॊर्सथाभा ऩाउन ुबएको छ सॊर्सथाको नाभ उल्रेि गनुयहोस ्?  
७.११ तऩाईको कुन ैसाभाखजक सॊघसॊर्सथाभा सॊरग्नता यहेको छ? १  छ २ छैन   
७.१२ महद सॊरग्नता छ बने तर उखल्रखित कर्सतो साभाखजक सॊघसॊर्सथाभा सॊरग्न हुनहुुन्त्छ ?
 १ सहकायी   २ उऩबोिा सॊघ/सॊर्सथा ३ अऩाङ्गता सम्वन्त्धी र्सवावरम्फी सॊर्सथा ४ 
अऩाङ्गता सम्वन्त्धी सेवा प्रदामक सॊर्सथा ५ धालभयक सॊघ/सॊर्सथाभा ६ सयकायी/गयैसयकायी सॊर्सथा
 ७ िखैऺक ८ िेरकुद सलभलत ९ अन्त्म (िुराउने)   
७.१३ तऩाईय आप’ आवद्घ वा सॊरग्नता बएको सॊर्सथाभा तऩाईयको  बलूभका कर्सतो छ ?१ 
काभदाय/श्रलभक १ काभदाय/श्रलभक २ लनणायमक तह ३ कामायन्त्वमन/अनगुभन तह ४ थाहा 
छैन   
८. नेततृ्वदामी बलुभका           
८.१ सॊर्सथाको फठैकभा तऩाईयको अलबभतरे भान्त्मता ऩाउॉछ हक ऩाउॉ दैन ? १  ऩाउॉछ २ 
ऩाउॉ दैंन 
८.२ गरयएका लनणयमको कामायन्त्वमनभा तऩाईयको सॊरग्नता हुन्त्छ ? १  हुन्त्छ २ हुॉदैन  
८.३ महद छ बने अनगुभन कामयभा तऩाईयको सहबालगता कर्सतो हुने गयेको छ ? १  सझुाफ 
लरने/हदने २ लनणयम तथा लसपारयस गनय ऩाउने ३ जानकायी भार याखे्न ४ अन्त्म   
  
९. उध्मभलिरता          
  
९.१. तऩाईयरे कुन ैव्मवसालमक वा लिऩभरुक तालरभ लरन ुबएको छ ? १ छ २ छैन  
९.२. महद लरएको छ बने के तालरभ लरन ुबएको छ (भखू्म १ फटा बन्त्नसु ्? १ नेततृ्व 
क्तवकास २ प्रर्सतावना / रयऩोटय रेिन ३ कम्मटुय ४ लसराई/ कटाई ५ व्मवसालमक
 ६ अन्त्म (िुराउनहुोस)         
  
९.३. हार तऩाईय कुन ैव्मवसामभा वा योजगायीभा सॊरग्न हुनहुुन्त्छ ?     
९.४. महद व्मवसामभा वा योजगायीभा सॊरग्न हुनहुुन्त्छ बने तर उल्रेखित भध्मे केभा सॊरग्न 
हुनहुुन्त्छ ? १ कृक्तष व्माऩाय २ सेवा ३ घयेर ुउद्योग ४ लिऺण ५ भजदयुी ६ 
मातामात ७ अन्त्म  
९.५. तऩाईरे कुन ैफैंकभा व्मक्तिगत िाता िोल्न ुवा सॊचारन गनुयबएको छ  ? १ छ २ छैन  
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९.६. तऩाईरे कुन ैफैंक वा सहकायी सॊर्सथा वा पाइनान्त्स कम्ऩनीफाट ऋण लरन ुबएको छ? १ छ 
२ छैन 
१०. लनलत तथा काननुको प्रमोग         
१०.१. के तऩाइॉ राई लस आय क्तऩ हड को फायेभा थाहा छ? १ छ २ छैन    
१०.२. के तऩाईँराई लस. क्तफ. आय को फायेभा थाहा छ? १ छ २ छैन    
१०.३. के तऩाईँराई सॊक्तफधानरे अऩाङ्गता बएका व्मिीहरुको अलधकायको फायेभा सभेटेको 
प्राफधानहरुको फायेभा थाहा छ? १ छ २ छैन        
११. लस. क्तफ. आय. कामयक्रभको प्रबावकारयताको रालग केही सझुाफ बए बन्त्नहुोस ।   
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अनसुचूी २ हकक्षन्त्रत सभहु छरपरको चेकगरि 

नेऩार सयकाय द्वाया सञ्चागरत गस.क्तफ.आय. कामाक्रभको प्रबावकायीता अध्ममन(२०७३ ।७४) 

केक्षन्त्रत सभहू छरपर (Focus Group Di scussi on) 

छरपरका क्तफगध य क्तफषमफर्सत ू

सभहूका सदर्समहरु- लस.क्तफ.आय.सञ्चारन गरययहेका सॊर्सथाको खजम्भेवाय ऩदालधकारय य कभयचायीहरु, 
राबाखन्त्वत अऩाङ्गता बएका व्मिीहरु, भहहरा, फारफालरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम य 
भातहतका क्तवबाग य भहहरा तथा फारफालरका कामायरमका प्रलतलनलधहरु 

Dat e Monday, June 05, 2017 Venue: WCO, Nuwakot   

क्तवषमफर्सतहूरु- 

(क) सयकायद्वाया जारय गरयएको लस. क्तफ. आय. लनदेलिकाभा उल्रखेित क्तवषमफर्सतहूरु (तथमाङ्क 
तथा क्तववयण सङ्करन, जनचेतनासम्फन्त्धी कामयक्रभ, क्तवर्सततृ रेिाजोिा, ऩयाभिय सेवा, उऩचाय 
सेवा, ऩनुर्सथायऩना सेवा, लिऺाभा ऩहुॉच, व्मवसालमक तालरभ य आमआजयन ब्मवर्सथा, ऩारयवारयक 
तथा साभाखजक सहबालगता, जनिक्ति य नेततृ्व क्तवकास, सभन्त्वम एवभ ्सञ्जालरकयण 
(ि) क्तवश्व र्सवार्सथ सॊगठनको ५ गणुा ५ लस.क्तफ.आय. म्माहिक्र्सभा उल्रेखित प्राथलभकता य 
कामयऺ ेरको आधायभा बएका हक्रमाकराऩहरूको क्तफष्रेिण । 
(ग) लस.क्तफ.आय. लनदेिक सलभलतको बलूभका, लस.क्तफ.आय. गाउॉ  सभन्त्वम सलभलतको गठन य 
प्रबाफकायीता, सॊर्सथा छनौट प्रकृमा, लस.क्तफ.आय. सभन्त्वमकताय, साभदुालमक कामयकताय य साभाखजक 
ऩरयचारकहरूको ऩरयचारन, 
(घ) लस.क्तफ.आय. कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्त्धी आलथयक लनदेलिकाको कामयन्त्वमन य यकभ 
क्तफलनमोजनको फाध्मत्भकतारे सजृना गयेको चुनौलत 


