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ऩङ्चयच्छेद-१ 

याङ्जिम कामयमोजनाको ऩङ्चयचम 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

२०७२ सारभा जायी बएको नेऩारको सॊङ्जवधानरे सभानङ्टऩाङ्झतक, सभावेशी य सहबाङ्झगताभूरक 
ङ्झसद्धान्त्तका आधायभा ङ्जवबेदयङ्जहत, आङ्झथयक सभानता, सभदृ्ध य न्त्मामऩूणय सभाजको ङ्झनभायण गने 
सॊकल्ऩ ङ्झरएको छ । सॊङ्जवधानको धाया १८ भा सभानताको हक अन्त्तगयत सफै नागङ्चयक 
कानूनको दृङ्जिभा सभान हङ्टनेछन ्। कसैराई ऩङ्झन कानूनको सभान सॊयऺणफाट वङ्ञन्त्चत गङ्चयने 
छैन।साभान्त्म कानूनको प्रमोगभा अऩाङ्गताको आधायभा बेदबाव गङ्चयने छैन य अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरुको सॊयऺण, सशङ्ञिकयण वा ङ्जवकासका राङ्झग कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष व्मवस्था गनय 
सक्ने व्मवस्था गयेको छ। सॊङ्जवधानको धाया ३१ भा ङ्ञशऺा सम्फन्त्धी हक अन्त्तगयत अऩाङ्गता 
बएका य आङ्झथयक रूऩभा ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकराई कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झन्शङ्टल्क उच्च ङ्ञशऺा य दृङ्जिङ्जवहीन 
नागङ्चयकराई बे्ररङ्झरङ्जऩ तथा फङ्जहया य स्वय वा फोराइ सम्फन्त्धी अऩाङ्गता बएका नागङ्चयकराई 
साङ्केङ्झतक बाषाका भाध्मभफाट कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺाको हकको व्मवस्था गयेको छ 
।त्मस्तै गयी धाया ३९ भा अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई याज्मफाट ङ्जवशेष सॊयऺण य सङ्टङ्जवधा 
ऩाउने हकको व्मवस्था यहेको य धाया ४२ भा अऩाङ्गता बएका नागङ्चयकराई ङ्जवङ्जवधताको 
ऩङ्जहचान सङ्जहत भमायदा य आत्भसम्भानऩूवयक जीवनमाऩन गनय ऩाउने य सावयजङ्झनक सेवा तथा 
सङ्टङ्जवधाभा सभान ऩहङ्टॉचको व्मवस्थाको साथै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई 
ङ्ञशऺा,,स्वास््म,,योजगायी,,आवास य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा कानून फभोङ्ञजभ प्राथङ्झभकताका साथ 
अवसय ऩाउने हकको व्मवस्था गयेको छ । नेऩार ऩऺ बएको अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको 
अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्त्ध भहासन्त्धी)2006 राई २००९ भा अनङ्टभोदन गयेको, एङ्ञशमा तथा प्रशान्त्त 
ऺेरको इन्त्चोन यणनीङ्झत (२०१५-२०२२) कामायन्त्वमनभा यहेको य ङ्जवश्व अऩाङ्गता सम्भेरनभा 
नेऩाररे सहबाङ्झगता जनाएको य प्रोटोकरभा अनङ्टभोदन गङ्चयसकेकारे नेऩारको अऩाङ्गता ऺेरप्रङ्झत 
अन्त्तयायङ्जिम प्रङ्झतफद्धता सभेत यहेको छ ।  
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि ङ्जवरुद्ध हङ्टने बेदबाव अन्त्त्म गयी नागङ्चयक, याजनीङ्झतक, आङ्झथयक, 
साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक अङ्झधकायको सम्भान गनय तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई 
सशङ्ञिकयण गयी नीङ्झत ङ्झनभायण य ङ्जवकास प्रङ्जिमाभा सहबागी गयाई स्वावरम्वी य सम्भानजनक 
जीवनमाऩनको वातावयण सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गनय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्त्धी ऐन 
२०७४ य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी २०७७ कामायन्त्वमनभा 
यहेको छ । त्मस्तै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको भमायङ्छदत य आत्भङ्झनबयय जीवनमाऩनका राङ्झग 
आङ्झथयक एवभ ् साभाङ्ञजक सशङ्ञिकयण गने उदे्दश्म सङ्जहत ऩन्त्रौं आवङ्झधक मोजना य ङ्छदगो 



 

3 
 

ङ्जवकासका रक्ष्मरे अऩाङ्गताभैरी ङ्जवद्यारम रगामतका सावयजङ्झनक स्थरभा सङ्टयङ्ञऺत, सभावेशी य 
सवयसङ्टरब ऩहङ्टॉचको ङ्जवषम सभावेश गयी कामायन्त्वमनभा यहेको अवस्था छ ।  
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई शायीङ्चयक अङ्ग वा प्रणारीभा बएको सभस्मा तथा कङ्छठनाइको 
आधायभा दश प्रकायका अऩाङ्गता वगॉकयण गङ्चयएको छ । ऩङ्चयचम ऩर प्रदानको राङ्झग 
अशिताको आधायभा चाय प्रकायभा वगॉकयण गयी ऩूणय अशि य अङ्झत अशि अऩाङ्गताराई 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता याज्मफाट उऩरब्ध हङ्टदै आएको छ । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई 
आयऺणको व्मवस्था गङ्चयएको, ऺभता ङ्जवकास कामयिभ य सहामक सभाग्री ङ्जवतयण रगामतका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयिभ सञ्  चारन गङ्चयएको छ ।  
अऩाङ्गताका ऺेरभा प्राप्त उऩरङ्ञब्धराई सॊस्थागत गदै ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्म प्राप्त गनय, 
सङ  घ,,प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सभन्त्वम य सहकामयराई सङ्टदृढ फनाउॉन, याज्मका तीनवटै 
तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीराई सॊस्थागत गयी न्त्मामऩूणय सभाज फनाउनको राङ्झग तीन तहका 
सयकायको स्ऩि बङू्झभका सङ्जहतको एक याङ्जिम कामयमोजना तमाय गयी कामयिभ सञ्  चारन गनय 
आवश्मक बएकोरे मो कामय मोजना (२०७७।७८-२०८६।८७) तमाय गङ्चयएको छ ।  

२. सॊवैधाङ्झनक एवभ ्कानूनी व्मवस्था् 
(क) सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था् 

 नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १८ सभानताको हकभा साभान्त्म कानूनको प्रमोगभा अऩाङ्गताको 
आधायभा बेदबाव गङ्चयने छैन । धाया ३१ ङ्ञशऺा सम्फन्त्धी हकभा अऩाङ्गता बएका य आङ्झथयक 
रूऩभा ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकराई कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झन्शङ्टल्क उच्च ङ्ञशऺा य दृङ्जिङ्जवहीन नागङ्चयकराई 
बे्ररङ्झरङ्जऩ तथा फङ्जहया य स्वय वा फोराइ सम्फन्त्धी अऩाङ्गता बएका नागङ्चयकराई साङ्केङ्झतक 
बाषाका भाध्मभफाट कानूनफभोङ्ञजभ ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺाको व्मवस्था, धाया ३९ फारफाङ्झरकाको 
हकभा अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई याज्मफाट ङ्जवशेष सॊयऺण य सङ्टङ्जवधा ऩाउने व्मवस्था, 
धाया ४२ साभाङ्ञजक न्त्मामको हकभा अऩाङ्गता बएका नागङ्चयकराई ङ्जवङ्जवधताको ऩङ्जहचान सङ्जहत 
भमायदा य आत्भसम्भानऩूवयक जीवनमाऩन गनय ऩाउने य सावयजङ्झनक सेवा तथा सङ्टङ्जवधाभा सभान 
ऩहङ्टॉचको व्मवस्थाको साथै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई ङ्ञशऺा,,स्वास््म,,योजगायी,,आवास य 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा कानून फभोङ्ञजभ प्राथङ्झभकताका साथ अवसय ऩाउने व्मवस्था यहेको छ । 
त्मसैगयी  धाया ५१ को खण्ड (ज) को नागङ्चयकका आधायबतू आवश्मकता सम्फन्त्धी नीङ्झतको फङ्टदा नॊ. 
१४ भा मातामात सङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकहरुको सयर, सहज य सभान ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गदै मातामात 
ऺेरभा रगानी अङ्झबवृङ्जद्ध गने य वातावयण अनङ्टकूर प्रङ्जवङ्झधराई प्राथङ्झभकता ङ्छददै  सावयजङ्झनक 
मातामातराई प्रोत्साहन य ङ्झनजी मातामातराई ङ्झनमभन गयी मातामात ऺेरराई सङ्टयङ्ञऺत, व्मवङ्ञस्थत य 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि अनङ्टकूर फनाउन ेयाज्मको नीङ्झत यहेको छ । 
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(ख) कानूनी व्मवस्था 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ङ्जवरुद्ध हङ्टने बेदबाव अन्त्त्म गयी उनीहरुको नागङ्चयक, याजनीङ्झतक, आङ्झथयक, 
साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक अङ्झधकायको सम्भान गनय तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सशङ्ञिकयण, 
नीङ्झत ङ्झनभायण य ङ्जवकास प्रङ्जिमाभा सहबागी गयाई स्वावरम्फी य सम्भाजनक जीवनमाऩनको फातावयण 
सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गनय केही कानूनहरु कामायन्त्वमनभा यहेका छन ् । मस ऺरेका केही भहत्त्वऩूणय याङ्जिम 
कानूनहरू देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ्। 

1. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्वन्त्धी ऐन, २०७४  

2. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्त्ध ङ्झनमभावरी, २०७७  

3. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग ऩहङ्टॉचमङ्टि बौङ्झतक सॊयचना तथा सञ्  चाय सेवा 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९,  

4. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई हवाई माराभा ङ्छदइने छङ्टट वा सहङ्टङ्झरमत सम्वङ्ञन्त्ध 
कामयङ्जवङ्झध, २०६३, 

5. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम ऩर ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध, २०७५  

6. याङ्जिम ङ्ञशऺा नीङ्झत २०७६ 

7. याङ्जिम स्वास््म नीङ्झत २०७६ 

(ग) अन्त्तयाङ्जिम कानूनी व्मवस्था् 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकायको सॊयऺण एवभ ्सशङ्ञिकयण य ङ्जवकासका राङ्झग 
नेऩार सयकायरे अन्त्तयाङ्जिम भहासन्त्धीहरुको अनङ्टभोदन य प्रोटोकरभा हस्ताऺय गयी 
कामायन्त्वमनभा ल्माएको छ । मस ऺरेका केही भहत्त्वऩूणय अन्त्तयाङ्जिम कानूनहरू देहाम फभोङ्ञजभ 
यहेका छन ्। 

1. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फङ्ञन्त्ध भहासन्त्धी (Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

2. एङ्ञशमा तथा प्रशान्त्त ऺेरको इन्त्चोन यणनीङ्झत (२०१५ देङ्ञख २०२२) 
3. ङ्जवश्व अऩाङ्गता सम्भेरन  (२०१८) 

   

ऩन्त्रौं आवङ्झधक मोजना य ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्मरे अऩाङ्गताभैरी ङ्जवद्यारम रगामतका 
सावयजङ्झनक स्थरभा सङ्टयङ्ञऺत, सभावेशी य सवयसङ्टरब ऩहङ्टॉचको ङ्जवषम सभावेश गयी साभाङ्ञजक 
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आङ्झथयक सशङ्ञिकयण गदै सम्भानऩूवयक जीवनमाऩनको वातावयण ङ्झसजनृा गने व्मवस्था अङ्गीकाय 
गयेको छ । 

 

 

3. ङ्जवद्यभान अवस्था   

 

भन्त्रारमरे ङ्जवगतका वषय देङ्ञख नै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकाय सङ्टङ्झनश ् चत गनय य उनीहरुको  
भमायङ्छदत, स्वावरम्वी य आत्भङ्झनबयय जीवनमाऩनको राङ्झग दश वषे कामय मोजना (२०६३ ।२०७३) 
कामायन्त्वमनभा आई ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयिभ सञ्  चारन बएका छन ्। अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक 
तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासका राङ्झग बएका नीङ्झतगत, कानूनी व्मवस्था य सञ्चाङ्झरत कामयिभरे 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व, सहबाङ्झगता य,ङ्जवद्यभान स्रोत साधनभा ऩहङ्टॉच आङ्छदभा 
वङृ्छि हङ्टॉदै गएको छ । साथै,  जीङ्जवकोऩाजयन, उद्यभशीरता य योजगायीभा सभेत सहबाङ्झगता 
वङृ्जद्ध बएको अवस्था छ । 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको जनसङ्ख्मा कङ्ट र जनसङ  ्माको १.९४ प्रङ्झतशत यहेको छ । 
२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि ५,१३,३२१ भध्मे साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि १,५३,८६५ यहेका छन ्। याज्मका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सॊयचना तथा ङ्झनकामभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगता य प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वभा सङ्टधाय हङ्टॉदै 
आएको छ । याजनीङ्झतक ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगताको अवस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
सबाभा एक जना य याङ्जिम सबाभा चाय जना यहेको छ।त्मसैगयी ङ्झनजाभती सेवा रगामत 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा सावयजङ्झनक सेवाभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग ५%,आयऺणको 
व्मवस्था गङ्चयएको छ । ङ्झनजाभती सेवाभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगता २०६४/०६५ 
देङ्ञख २०७६/०७७ सम्भ ९९६ जना यहेको छ।  
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकाय,  सशङ्ञिकयण य ङ्जवकासका राङ्झग तीन तहका सयकायका 
प्रङ्झतवद्धता एवॊ सॊघसॊस्था सभेतको यामराई सभेटी मो कामयमोजना  तमाय  गयी  कामायन्त्वमनभा ल्माउन 
आवश्मक यहेको छ ।अत् कानूनी प्रफन्त्ध, सॊस्थागत सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट 
तीनवटै शासकीम तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास गनय तीन तहको सयकायको  
काभ कायवाहीराई स्ऩि गयी कामयिभ गने सभेतको कामयको राङ्झग कामयमोजना तमाय गयी 
कामायन्त्वमनभा ल्माउन आवश्मक यहेको छ ।   

4. कामयमोजना तजङ्टयभा  गदाय  अऩनाईएका  ङ्जवङ्झध  य  प्रङ्जिमा य ङ्झसभा् 
याज्मका सवै ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गयी सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गदै 
आङ्झथयक य साभाङ्ञजक सशङ्ञिकयणद्धाया सम्भानऩूवयक जीवनमाऩनको फातावयण ङ्झसजयना गनयका  
राङ्झग  तीन तहको सयकायको साझेदायी, सभन्त्वम य सहकामयभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास 
गने उद्देश्मका साथ आ. व. २०७७/७८ को नीङ्झत तथा कामयिभ य फजेट तथा कामयिभभा व्मवस्था 
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गङ्चयए अनङ्टसाय याङ्जिम कामयमोजना तमाय गयी कामयमोजनाको भस्मौदाभा भन्त्रारमहरू, याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ रगामतका ङ्झनकामफाट याम सङ्टझाव ङ्झरई उि ङ्झनकामफाट प्राप्त याम सङ्टझावराई सभावेश गयी मो  
कामयमोजना तमाय गङ्चयएको छ । 

 

5. कामयमोजनाको आवश्मकता य औङ्ञचत्म् 
 

ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म प्राप्त गनय अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास गयी न्त्मामऩूणय सभाजको 
स्थाऩना गनय, नेऩाररे याङ्जिम ऺेरीम य अन्त्तयायङ्जिमस्तयभा गयेका प्रङ्झतफद्धता ऩूया गनय, अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिराई आवश्मकताका आधायभा सहामक साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउन, ऩङ्चयचमऩर 
ङ्जवतयणराई ऩहङ्टॉच मोग्म फनाउन, ङ्झनणयम प्रङ्जिमाभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगता वङृ्जद्ध 
गनय, ङ्ञशऺा, स्वास््म, योजगायी य सावयजङ्झनक जीवनभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको ऩहङ्टॉच 
फङृ्जद्ध गनय य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सम्भान एवभ ्अङ्झधकाय प्रवद्धयन गने सभेत कामयको राङ्झग 
मो याङ्जिम कामयमोजना आवश्मक यहेको छ । ङ्जवशेष गयी सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको स्ऩि 
बङू्झभका मस कामयमोजनाभा उल्रेख गङ्चयएकोछ । 

 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई स्वयोजगाय,,योजगायी य उद्यभशीरताको एकीकृत कामयिभका 
भाध्मभफाट आङ्झथयक सशङ्ञिकयण गनय, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकायको सॊयऺण गनय, 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई आत्भङ्झनबयय य स्वावरम्वी फनाउन, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको 
फगॉकयणको आधायभा त्माङ्क प्रणारी व्मवङ्ञस्थत गनय, अऩाङ्गताको वगॉकयण अनङ्टसायका 
कामयिभ तम गनय, योजगायीका अवसय सजृना गनय य सीऩ ङ्जवकास एवभ ्ऺभता ङ्जवकासका 
राङ्झग ताङ्झरभ प्रदान गयी आङ्झथयक सशङ्ञिकयण गनय मो कामयमोजनाको औङ्ञचत्म यहेको छ ।  

 

अऩाङ्गताको  ऺेरभा भङ्टरङ्टकरे हाङ्झसर गयेका उऩरङ्ञब्धराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदॉदै अऩाङ्गताभैरी शासन 
प्रणारीराई स्थानीम तह देङ्ञख नै सॊस्थागत गनय मस कामयमोजनारे भागयङ्झनदेश गनेछ। मस 
कामयमोजनारे सावयजङ्झनक ऺेर, ङ्झनजी ऺेर, सहकायी ऺेर, गैयसयकायी सॊस्था एवभ ्साभङ्टदाङ्जमक 
सॊस्था सफैभा अऩाङ्गताभैरी कामयिभ सञ्  चारनभा साभान्त्जस्मता ल्माउन सभन्त्वम गनेछ । साथै 
सभदृ्ध नेऩार, सङ्टखी नेऩारीको साझा याङ्जिम आकाङ्खऺा ऩूया गनय सभेत मस कामयमोजनारे 
भहत्त्वऩूणय बङू्झभका खेल्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ ।   
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ऩङ्चयच्छेद-२ 

याङ्जिम कामयमोजनाको सोच, उद्दशे्म य कामयनीङ्झत 

 

१. सोच 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको भमायङ्छदत, स्वावरम्वी य आत्भङ्झनबयय जीवन । 
२. रक्ष्म  

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक य साभाङ्ञजक सशङ्ञिकयण गयी तीनवटै शासकीम तहभा 
अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास गने । 

 

३. उद्दशे्म 
क. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक सशङ्ञिकयण गनङ्टय , 
ख. अऩाङ्गता सम्फन्त्धी याङ्जिम तथा अन्त्तयाङ्जिम कानूनरे प्रदान गयेका हक अङ्झधकाय 

स्थाङ्जऩत गनङ्टय,  
ग. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि प्रङ्झत गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका अन्त्धङ्जवश्वास, ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा अन्त्त्म 

गनङ्टय, 
घ. सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गयी 

सऺभ य प्रङ्झतस्ऩधॉ नागङ्चयक तमाय गनङ्टय, 
ङ. सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहज जीवनमाऩनको राङ्झग ऩङ्टनस्थायऩना य 

स्वास््मोऩचायको व्मवस्था गनङ्टय, 
च. बौङ्झतक सॊयचना, मातामात, सेवा सङ्टङ्जवधा, साधन स्रोत, सूचना तथा सञ्  चाय य प्रङ्जवङ्झधभा 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गनङ्टय । 
छ. कानूनी प्रफन्त्ध, सॊस्थागत सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट तीनवटै शासकीम 

तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टय । 

 
४. यणनीङ्झत 

क. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको स्रोत साधन भाङ्झथ सभान ऩहङ्टॉच, ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनणयम प्रङ्जिमाभा 
अथयऩूणय सहबाङ्झगता हङ्टन ेगयी आङ्झथयक सशङ्ञिकयणको भाध्मभफाट आत्भङ्झनबयय फनाउन े। 

ख. ङ्झनयोधात्भक, उऩचायात्भक तथा ङ्झनमभनकायी उऩामिाया साभाङ्ञजक भूल्म य भान्त्मताभा 
ऩङ्चयवतयन गदै अऩाङ्गताभैरी प्रणारीको ङ्जवकास गने । 
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ग. स्वयोजगाय, योजगायी य उद्यभशीरताको एकीकृत कामयिभका भाध्मभफाट अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको आङ्झथयक सशङ्ञिकयण गने । 

घ. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको याङ्जिम तथा अन्त्तयाङ्जिम कानूनरे प्रदान गयेका हक अङ्झधकाय 
सॊयऺण गनय कानूनको ङ्झनभायण तथा ऩङ्टनयावरोकन गने । 

ङ. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिप्रङ्झत गङ्चयन ेङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको अन्त्धङ्जवश्वास य सवै प्रकायका ङ्जवबेद 
अन्त्त्म गने । 

च. सभावेशी ङ्ञशऺाको भाध्मभफाट अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सऺभ, प्रङ्झतस्ऩधॉ, भमायङ्छदत 
फनाउने ।  

छ. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको राङ्झग सवै प्रकायका सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको ऩङ्टनस्थाऩना य 
स्वास््मोऩचाय रगामत सहामक साभग्रीको व्मवस्था गने । 

ज. बौङ्झतक सॊयचना, मातामात, सूचना तथा सञ्  चाय य प्रङ्जवङ्झध अऩाङ्गताभैरी फनाउने ।   
झ. कानूनी प्रफन्त्ध, सॊस्थागत सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट तीनवटै शासकीम 

तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास गने । 
५. नीङ्झत तथा कामयनीङ्झत् 

यणनीङ्झत १: अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको स्रोत साधन भाङ्झथ सभान ऩहङ्टॉच, ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनणयम 
प्रङ्जिमाभा अथयऩूणय सहबाङ्झगता हङ्टन गयी आङ्झथयक सशङ्ञिकयणको भाध्मभफाट आत्भङ्झनबयय 
फनाउन े। 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग आम आजयनका कामयिभ गयी आत्भङ्झनबयय 
फनाईनेछ । 

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सयकायी सहकायी गैयसयकायी तथा ङ्झनङ्ञज ऺेरभा 
आयऺणको भाध्मभफाट योजगायीको प्रवन्त्ध गङ्चयन ेछ । 

(ग) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई स्वदेशी ऩूॉजी फजाय, व्मवसाम य गैय कृङ्जष ऺेरको 
योजगायी अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

(घ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिद्वाया प्रवङ्जद्धयत उद्योग व्मवसामराई अनङ्टदान प्रदान गने, 
सहङ्टङ्झरमत व्माज दयभा ऋण प्रदान गने य फीभाभा छङ्टट, सङ्टङ्जवधा व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक ङ्जिमाकराऩभा व्मावसाङ्जमक य साभाङ्ञजक 
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण गनय सूचना प्रवाहको सहज व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
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(च) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई योजगायी ङ्छदन े वा योजगायीको व्मवस्था गङ्चयङ्छदन े
साभाङ्ञजक सॊस्था, व्माऩाङ्चयक वा औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठानराई फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाफाट सहङ्टङ्झरमत व्माजदयभा ऋण उऩरब्ध गयाउने ।  

(छ) सङ  घ, प्रदेश य स्थानीम तहभा स्थाऩना तथा सञ्  चारनभा यहेका औद्योङ्झगक 
ऺेर, ङ्जवशेष आङ्झथयक ऺेर तथा औद्योङ्झगक ग्राभभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 
उद्यभीराई उद्योग व्मवसाम सञ्  चारन गनय स्थान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

यणनीङ्झत २: ङ्झनयोधात्भक, उऩचायात्भक तथा ङ्झनमभनकायी उऩामिाया साभाङ्ञजक भूल्म य 
भान्त्मताभा ऩङ्चयवतयन गदै अऩाङ्गताभैरी प्रणारीको ङ्जवकास गने । 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टन े ङ्जहॊसाराई ङ्झनयोधात्भक, उऩचायात्भक य 
ङ्झनमभनकायी व्मवस्थाको भाध्मभफाट सम्फोधन गङ्चयनेछ ।  

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सहमोग य सेवा गयौ बन ् न े साभाङ्ञजक भूल्म य 
भान्त्मता स्थाङ्जऩत गङ्चयन ेछ ।  

(ग) कामयस्थर तथा सावयजङ्झनक स्थरहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टने बेदबाव 
एवभ ्दङ्टव्मयवहायको अन्त्त्म गङ्चयनेछ । 

(घ) न्त्माम सम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत न्त्माङ्जमक तथा अधयन्त्माङ्जमक ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीराई अऩाङ्गताका ङ्जवषमभा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका ताङ्झरभ सञ्  चारन 
गङ्चयनेछ । 

(ङ) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा अन्त्तगयतका सेवा सङ्टङ्जवधाहरूको कामायन्त्वमनराई प्रबावकायी 
फनाउन अनङ्टगभन, चेतना अङ्झबवङृ्जद्ध य अङ्झबभङ्टखीकयण कामयिभहरू सञ्  चारन 
गङ्चयनेछ । 

(च) अऩाङ्गता बएका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका रगामत अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई हेने 
तीनै तहका ङ्झनकामराई थऩ स्रोत साधन सम्ऩङ्ङ फनाई कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ। 

(छ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग सङ्टयऺा, सॊयऺण तथा ऩङ्टनस्थायऩना गनय भाऩदण्ड 
तमाय गयी अल्ऩकारीन सेवा केन्त्र य दीघयकारीन ऩङ्टनस्थायऩना केन्त्र सञ्  चारन 
गङ्चयनेछ ।   
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(ज) भानङ्झसक वा भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशय/ङ्जवभशय, कानूनी सेवा, स्वास््म सेवा ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयाईनङ्टका साथै 
ऩङ्चयवाय य सभङ्टदामभा ऩङ्टनङ्झभयरन गयाइनेछ।  

(झ) सॊघ प्रदेश य स्थाङ्झनम तहका ङ्जवषमगत भन्त्रारम य ङ्झनकामहरूभा अऩाङ्गताको 
ऺेर हेनय अरग्ग डेस्क वा सम्ऩकय  ङ्जवन्त्दङ्टको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(ञ) अऩाङ्गताको प्रकृङ्झत, गम्बीयता य आमस्तयराई भध्मनजय गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामयिभभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।  

(ट) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग व्मङ्ञिगत सहमोगी सेवा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कै  
अङ्गको रूऩभा प्रदान गङ्चयनेछ।  

(ठ) ङ्झनमङ्झभत सहमोगी सेवा आवश्मक हङ्टने गम्बीय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 
आङ्झथयक सहमोगको साथै ऩङ्चयवाय सहमोग कामयिभ (Family support program) 

रागू गङ्चयनेछ । 

(ड) जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग स्थानीम ङ्जवद्यङ्टतीम य छाऩा भाध्मभ, सूचना प्रङ्जवङ्झध य 
याङ्जिम सञ्  चाय भाध्मभहरूको प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

(ढ) ङ्जवऩदका अवस्थाभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई अऩाङ्गताको गम्बीयताको 
आधायभा उद्धाय, याहत, ऩङ्टनरायब तथा ऩङ्टनस्थायऩनाभा ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।  

 

यणनीङ्झत ३: स्वयोजगाय, योजगायी य उद्यभशीरताको एकीकृत कामयिभका भाध्मभफाट 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक सशङ्ञिकयण गने । 

 

(क) उद्यभ एवभ ् सीऩ ङ्जवकास तथा उद्योगसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सीऩ ङ्जवकास कामयिभ 

सञ्  चारन गयी अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक ङ्जिमाकराऩ वङृ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

(ख)  स्वयोजगाय य उद्यभशीरता सम्फन्त्धी कामयिभभा स्थानीम तहभापय त ्अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक ङ्जिमाकराऩभा ऩहङ्टॉच, अवसय य राब सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ 
। 

(ग) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सयकायी य ङ्झनजी ऺेरभा योजगायीको अवसयभा वङृ्जद्ध 
गनय ताङ्झरभ कामयिभ सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

(घ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि उद्यभीद्वाया उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको सङ्करन बण्डायण य 

गङ्टणस्तय ऩयीऺणको व्मवस्था ङ्झभराइ एकीकृत फजायीकयणभा जोड ङ्छदइनेछ । 
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(ङ) सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा सञ्  चारन गङ्चयन े ऩङ्चयमोजनाभा अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञििाया प्रफङ्जद्धयत रगानीराई ङ्जवशेष सहङ्टङ्झरमतसाथ सभावेश गङ्चयनेछ । 

(च) अऩाङ्गता बएका भङ्जहराका राङ्झग ङ्जवशेष सॊयऺणात्भक एवभ ्जीङ्जवकोऩाजयन सङ्टधायका 
कामयिभ सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

(छ) व्मावसाङ्जमक, सीऩ ङ्जवकास, उद्यभशीरता ङ्जवकास ताङ्झरभ तथा कामयिभहरूभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको सहबाङ्झगताराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।  

 

यणनीङ्झत ४: अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको याङ्जिम तथा अन्त्तयाङ्जिम कानूनरे प्रदान गयेका हक 
अङ्झधकाय सॊयऺण गनय कानूनको ङ्झनभायण तथा ऩङ्टनयावरोकन गने ।ख 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सम्वन्त्धभा ङ्जवद्यभान कानूनभा बएका व्मवस्थाहरुको 
कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ ।  

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अन्त्तयाङ्जिम सङ्ञन्त्ध तथा भहासन्त्धी एवभ ् इच्छाङ्झधन 
आरेखभा बएका व्मवस्था कामायन्त्वमनभा ल्माउन नमाॉ कानून ङ्झनभायण तथा 
ङ्जवद्यभान कानूनको ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयनेछ ।  

(ग) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग आवश्मक ऩने साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका कामयिभको 
दामया ङ्जवस्ताय गयी प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ । 

(घ) अऩाङ्गता सम्फन्त्धी ऩङ्जहचानका राङ्झग आवश्मक ऩूवय ऩयीऺण प्रणारीको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । 

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिकाराङ्झग सावयजङ्झनक सेवा प्रदान गनय एकीकृत प्रणारीको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

(च) ङ्जवशेष कानूनी प्रावधानहरू ङ्झनभायण गयेय सभङ्टदाम य अङ्झबबावकहरू सभेतको 
सहमोगभा ङ्जवद्यारमफाङ्जहय यहेका अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्जवद्यारमभा 
ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ । 

(छ) भङ्जहरा अङ्झधकाय य सशङ्ञिकयण सॉग सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झत य कामयिभहरूभा 
अऩाङ्गता बएका भङ्जहराका ङ्जवषमहरूराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

 

यणनीङ्झत ५: अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिप्रङ्झत गङ्चयन ेङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको अन्त्धङ्जवश्वास य सवै प्रकायका 
ङ्जवबेद अन्त्त्म गने । 



 

12 
 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिप्रङ्झत गङ्चयन े अन्त्धङ्जवश्वास, ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्झनयाकयण गने कामयिभ सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

(ख) सवै प्रकायका अन्त्धङ्जवश्वास य ङ्जहॊसा ङ्जवरुद्ध सभङ्टदाम, नागङ्चयक सभाज, गैयसयकायी 
सॊस्था तथा ङ्झनगयानी सभूह सभेतको सहमोगभा अनङ्टगभन तथा ङ्झनगयानीराई 
प्रबावकायी फनाईनेछ । 

(ग) सवै प्रकायका ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कामयभा साभाङ्ञजक सङ्घ सॊस्था, नागङ्चयक सभाज तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाराई सङ्जिम रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे ।  

(घ) स्थानीम तहको सङ्जिमताभा अऩाङ्गता सम्फन्त्धी कानूनको कामायन्त्वमन य 
ङ्झनमभनराई प्रबावकायी फनाईनेछ ।  

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि प्रङ्झत यहेको साभाङ्ञजक सोच य व्मवहायभा ऩङ्चयवतयन गनय 
सचेतनाभूरक कामयिभ सञ्  चारन  गङ्चयनेछ ।  

(च) अऩाङ्गता बएका भङ्जहराहरू भाङ्झथ हङ्टन े ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा अन्त्त्मका राङ्झग ङ्जवशेष 
सयॊऺण प्रदान गङ्चयनेछ । 

 

यणनीङ्झत ६: सभावेशी ङ्ञशऺाको भाध्मभफाट अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सऺभ, प्रङ्झतस्ऩधॉ, 
भमायङ्छदत फनाउने । 

(क) सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई ङ्झन्शङ्टल्क उच्च ङ्ञशऺा सङ्जहत 
बे्ररङ्झरङ्जऩ य साॊकेङ्झतक बाषाका भाध्मभफाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉच स्थाऩना 
गङ्चयनेछ । 

(ख) ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ, योजगायीका भाध्मभफाट अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको 
सशङ्ञिकयण गङ्चयन।े 

(ग) अऩाङ्गता बएका भङ्जहराहरूराई रङ्ञऺत गयी सशङ्ञिकयण, आङ्झथयक उऩाजयन य 
अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामयिभहरू सञ्  चारन गङ्चयनेछ ।   

(घ) ङ्जवशेष कानूनी प्रावधानहरू ङ्झनभायण गयेय सभङ्टदाम य अङ्झबबावकहरू सभेतको 
सहमोगभा ङ्जवद्यारमफाङ्जहय यहेका अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्जवद्यारमभा 
ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ ।  

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको व्मावसाङ्जमक य गङ्टणस्तङ्चयम उच्चङ्ञशऺाभा सभान ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गनय आवश्मक कानूनी य प्रणारीगत व्मवस्था गयी अऩाङ्गताभैरी ङ्ञशऺण 
ङ्झसकाइको वातावयण तमाय गङ्चयनेछ ।  
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(च) अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका तथा मङ्टवाराई गङ्टणस्तङ्चयम ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टय ् माउन 
ङ्ञशऺकहरूको ऺभता ङ्जवकास, ङ्जवद्यारम, करेज य ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूको बौङ्झतक 
तथा शैङ्ञऺक वातावयण रगामत ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ प्रङ्जिमा, भूल्माङ्कन 
तथा ऩयीऺा प्रणारी एवभ ् शैङ्ञऺक साभग्रीहरू अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका 
राङ्झग ऩहङ्टॉचमङ्टि फनाइनेछ । 

(छ) अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झग ऩाठ्यिभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्झसकाइ प्रङ्जिमा 
य ङ्जवद्यारम वातावयण सहज य भैरीऩूणय फनाइनेछ ।  

(ज) अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई प्रायङ्ञम्बक फार-ङ्जवकास केन्त्र रगामत 
ङ्जवद्यारमसम्भको ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनय य उनीहरू प्रङ्झत सकायात्भक सोच ङ्जवकास 
गनय चेतनाभूरक कामयिभहरू सञ्  चारन गङ्चयनेछ ।   

(झ) सभावेशी ङ्ञशऺा अन्त्तगयत अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सभान रूऩभा ङ्ञशऺा 
ङ्छदन सक्ने गयी ङ्ञशऺकहरूको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झबभङ्टखीकयण, 

ताङ्झरभ य अवरोकन भ्रभण जस्ता कामयिभ सञ्  चारन गङ्चयनेछ ।  

(ञ) अऩाङ्गता बएका मङ्टवाहरूको भानवीम सीऩ, व्मावसाङ्जमक दऺता य योजगायीभूरक 
सीऩ ङ्जवकास गनय रङ्ञऺत कामयिभहरू सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

(ट) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग खेरकूद सम्फन्त्धी मोजना ङ्झनभायण, ङ्जवशेष 
खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य प्रवद्धयन गनय सयोकायवारा ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्त्वम, 

सहकामय य सहमोग अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनछे ।  

 

यणनीङ्झत ७: अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको राङ्झग सवै प्रकायका सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको ऩङ्टनस्थाऩना य 
स्वास््मोऩचाय रगामत सहामक साभग्रीको व्मवस्था गने । 

(क) सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा ङ्जवशेष प्रकायको अऩाङ्गताको राङ्झग ऩङ्टनस्थाऩना सेवा 
एवभ ्स्वास््मऩचायको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

(ख) अऩाङ्गता बएका भङ्जहराहरूका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, मौन तथा प्रजनन स्वास््म 
रगामत भङ्जहरा स्वास््म सम्फन्त्धी नीङ्झत य कामयिभ एवॊ ङ्जवद्यभान स्वास््म 
सेवाहरूराई ऩहङ्टॉचमङ्टि फनाइनेछ । 

(ग) ऩूणय अशि, अङ्झत अशि, अङ्जटज्भ डाउन ङ्झसन्त्रोभ, फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका तथा 
नदेङ्ञखने अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग आवश्मक ऩने ङ्जवङ्ञशि प्रकायको सेवा य 
सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध हङ्टने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
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(घ) ऩूणय अशि अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग सातै प्रदेशभा सवै प्रकायका सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहतको अऩाङ्गता ग्राभ स्थाऩना गयी सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने सहामक साभाग्रीको उत्ऩादन य ङ्जवतयण  
गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(च) स्थानीमस्तयभा यहेका अस्ऩतार य स्वास््मचौकीहरूभा थेयाऩी, शायीङ्चयक तथा 
भानङ्झसक ङ्जिमाशीरताभा अङ्झबवङृ्जद्ध गयाउन आवश्मक ऩने ऩङ्टनस्थायऩना तथा 
अभ्मस्तता (Rehabilitation & Habilitation) सम्फन्त्धी सेवाहरू ङ्झरन अस्ऩतार 
तथा स्वास््म केन्त्रहरूभा बौङ्झतक सॊयचना य सेवाहरू ऩूणय रूऩभा अऩाङ्गताभैरी 
फनाइनेछ । 

(छ) फौङ्जद्धक अऩाङ्गता, भङ्ञस्तष्क ऩऺाघात, भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता, हेभोङ्जपङ्झरमा, 
अङ्जटज्भ, डाउन ङ्झसन्त्रोभ य छायेयोगफाट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिहरूरे ङ्झनयन्त्तय सेवन तथा 
प्रमोग गनङ्टयऩने औषङ्झध तथा उऩकयणहरू  स्ऩाइनर कडय इन्त्ज्मङ्टयी बएका 
व्मङ्ञिहरूका राङ्झग आवश्मक ऩने मङ्टङ्चयन ब्माग, क्याथेटय य उनीहरूरे ङ्झनयन्त्तय 
सेवन गनङ्टयऩने औषङ्झधहरू उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

(ज) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गनय सवै तहभा 
अऩाङ्गताभैरी सॊयचना य समन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

(झ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग ङ्झन्शङ्टल्क स्वास््म ङ्झफभा तथा मोगदानभा 
आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभभा सॊरग्न गङ्चयनछे । 

यणनीङ्झत ८: बौङ्झतक सॊयचना, मातामात, सूचना तथा सञ्  चाय य प्रङ्जवङ्झध अऩाङ्गताभैरी फनाउन े।   

(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको दैङ्झनक जीवनमाऩन सहज फनाउन सहामक साभग्री 
उत्ऩादनको व्मवस्था ङ्झभराई आवागभनराई सयर य व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ। 

(ख) सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग सेवा सङ्टङ्जवधा अऩाङ्गताभैरी फनाई 
दैङ्झनक ङ्जिमाकराऩ गनय सयर हङ्टने फातावयण ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

(ग) आन्त्तङ्चयक तथा अन्त्तयायङ्जिम ङ्जवभानस्थरको बौङ्झतक सॊयचनाहरु य सावयजङ्झनक 
सडक मातामात अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि रगामत सफैको राङ्झग ऩहङ्टॉचमङ्टि 
फनाइनेछ । 

(घ) सावयजङ्झनक बौङ्झतक सॊयचना, ऩूवायधाय तथा मातामातका साधन अऩाङ्गताभैरी 
फनाइनेछ । 
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(ङ) ङ्जवद्यारम य ङ्जवश ् वङ्जवद्यारम रगामतका सयकायी बवन रगामतराई ऩहङ्टॉचमङ्टि 
फनाइनेछ । 

(च) आभसञ्  चाय सूचना य प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने 
गयी सेवाको उऩरब्धता य उऩकयणको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(छ) बौङ्झतक सॊयचना, मातामात, सेवा सङ्टङ्जवधा, साधन स्रोत, सूचना तथा सञ्  चाय 
प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । 

(ज) नेऩारी साङ्केङ्झतक बाषाको साझा शब्दकोष तमाय गयी सावयजङ्झनक टेङ्झरङ्झबजनफाट 
प्रसायण हङ्टन ेसूचनाहरूराई सकेसम्भ साङ्केङ्झतक बाषाभा प्रसायण गनय एवॊ सफटाइटर 
य क्याप्सन प्रमोगको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

(झ) सडक वा ङ्जकनायभा याङ्ञखने सावयजङ्झनक सयोकायका बौङ्झतक साभग्री (टेङ्झरपोन 
फङ्टथ, आयाभ गने ठाउॉ, सडकभा रगाइने ङ्झफरुवा, सडक ऩेटीभा रगाइन े येङ्झरङ, 

सवायी प्रतीऺारम, ङ्झफजङ्टरी तथा टेङ्झरपोनका ऩोर, ताय, सूचनाऩाटी आङ्छद) ङ्झनङ्ञित 
भाऩदण्ड फनाई अऩाङ्गताभैरी ढङ्गफाट ङ्झनभायण तथा सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

(ञ) सावयजङ्झनक सेवासॉग सम्फङ्ञन्त्धत सूचना तथा सञ्  चायराई अऩाङ्गताभैरी फनाइनछे 
। 

(ट) स्थानीम तहसम्भ साङ्केङ्झतक बाषाको ताङ्झरभ प्रदान गनय ङ्जवशेष कामयिभहरू 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ 

(ठ) शौचारम, चभेनागहृ, ऩङ्टस्तकारम, ऩाङ्जकय ङ, फैठक कऺ, सम्भेरन कऺ रगामतका 
सावयजङ्झनक कामयस्थरसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सङ्टङ्जवधाहरूराई अऩाङ्गताभैरी फनाइनेछ । 

(ड) धाङ्झभयक, साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩमयटकीम, खेरकङ्ट द य भनोयञ्जनका सॊयचना तथा 
ङ्जवश्राभ स्थरहरूराई ऩहङ्टॉचमङ्टि फनाइनेछ । 

 

यणनीङ्झत ९: कानूनी प्रफन्त्ध, सॊस्थागत सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट तीनवटै 
शासकीम तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको ङ्जवकास गने । 

(क) सङ  घ, प्रदेश तथा स्थानीम तहभा अऩाङ्गताभैरी नीङ्झत, मोजना तथा कानून ङ्झनभायण 
गयी प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ । 

(ख) सङ  घ, प्रदेश य स्थानीम तहभा अऩाङ्गताभैरी नीङ्झत कामायन्त्वमन गनय सम्फङ्ञन्त्धत 
शासकीम तहको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका कामयिभ सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 
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(ग) सङ  घ, प्रदेश तथा स्थानीम तहभा कानून ङ्झनभायण तथा कामायन्त्वमनभा सॊरग्न 
ऩदाङ्झधकायी तथा सयोकायवाराराई अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयनेछ । 

(घ) सफै ङ्जवषम ऺेरगत सावयजङ्झनक नीङ्झतभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका ङ्जवषमराई 
सभावेश गयी कामायन्त्वमनभा ल्माईनेछ ।  

(ङ) सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा यहेका अऩाङ्गता सम्ऩकय  व्मङ्ञिको बङू्झभकाराई ऺेरगत नीङ्झत 
ङ्झनभायण तथा नीङ्झत कामायन्त्वमनको अनङ्टगभनभा प्रबावकायी फनाउन प्रङ्ञशङ्ञऺत 
गङ्चयनेछ। 

(च) याङ्जिम गणना तथा सवेऺणभा गङ्चयन ेखण्डीकृत अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको त्माङ्क 
सङ्करन य ङ्जवश्लषेणराई आवङ्झधक मोजना य ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्मको प्रगङ्झत 
ङ्जवश्लषेण सभेत गनय सङ्जकन ेगयी त्मभा आधाङ्चयत फनाइनेछ ।  

(छ) अऩाङ्गताभैरी सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीको ङ्जवकास गयी सङ  घ, प्रदेश तथा 
स्थानीम तहसम्भ ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ। मस्तो प्रणारीराई अनराईन रूऩभा ङ्जवकास 
गयी अद्यावङ्झधक गने य सफै सयोकायवाराको अऩाङ्गताभैरी सूचनाभा सहज 
ऩहङ्टॉचको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

(ज) सावयजङ्झनक ऺेरभा हङ्टने ङ्झनमङ्टङ्ञिभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सभानङ्टऩाङ्झतक 
सभावेङ्ञशताको प्रावधानराई कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ । 

(झ) सावयजङ्झनक ऺेर तथा ङ्झनजी ऺेरभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग सकायात्भक 
ङ्जवबेदको नीङ्झत अवरम्फन गने य ङ्झनजी ऺेरका सेवा प्रवाहराई अऩाङ्गताभैरी 
फनाउन प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

(ञ) फहङ्टङ्जवबेदभा ऩयेका अऩाङ्गता बएका सीभान्त्तकृत, अल्ऩसङ्ख्मक वगय य अऩाङ्गता 
बएका भङ्जहराराई सभान अवसय, ऩहङ्टॉच य प्रङ्झतपर प्राप्त गनयका राङ्झग ङ्जवशेष 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

(ट) सॊङ्ञघम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सयकाय तथा गैय सयकायी सयोकायवाराहरू फीच 
प्रबावकायी सहकामय स्थाङ्जऩतगङ्चयनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

कामयमोजनाको ढाॉचा य सभेङ्जटएका ङ्जवषम 

(क) उद्दशे्म १  सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक सशङ्ञिकयण गनङ्टय । 

 

 

 

ि.सॊ. यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 
सीभा 

अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

१ 

 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको स्रोत 
साधन भाङ्झथ सभान 
ऩहङ्टॉच, ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्झनणयम प्रङ्जिमाभा 
अथयऩूणय सहबाङ्झगता 
हङ्टन गयी आङ्झथयक 
सशङ्ञिकयणको 
भाध्मभफाट 
आत्भङ्झनबयय फनाउने 
। 

१. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिका राङ्झग आम 
आजयन गने कामयिभ 
सञ्  चारन गने । 

- भङ्जहरा,फारफाङ्झर
का तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

 

- साभाङ्ञजक 

ङ्जवकास 

भन्त्रारम 

 

 स्थानीम तह - भङ्जहरा,फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम,  

- सॊघीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्त्म प्रशासन 
भन्त्रारम 

- मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द 
भन्त्रारम । 

ङ्झनयन्त्तय – अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको 
जीवनस्तयभा सङ्टधाय आएको 
हङ्टने,  

– आङ्झथयक ङ्जिमाकराऩभा वृङ्जद्ध 
हङ्टने। 

२. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिराई स्वदेशी 
ऩूॉजी फजाय, व्मवसाम 
य गैय कृङ्जष ऺेरको 
योजगायी अङ्झबवङृ्जद्ध 
गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा,फारफाङ्झर
का तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

-  

--साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

भन्त्रारम 

- आङ्झथयक भाङ्झभरा  
तथा मोजना 
भन्त्रारम 

- ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ 
सॊस्थाहरु  

ङ्झनयन्त्तय - आङ्झथयक ऺेरभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
सहबाङ्झगताभा वृङ्जद्धहङ्टने । 

- योजगायीका अवसयहरुको 
ङ्झसजनृा हङ्टन।े 

। 
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ि.सॊ. उद्दशे्म ङ्जिमाकराऩ ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

 

 

 ३. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिद्वाया प्रवङ्जद्धयत उद्योग 
व्मवसाम दताय, ऋण य 
फीभाभा छङ्टट, सङ्टङ्जवधा तथा 
सहङ्टङ्झरमत प्रदान गने 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा,फारफाङ्झर
का तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

- अथय भन्त्रारम 

- उद्योग फाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झतय 
भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक  
ङ्जवकास भन्त्रारम 

- आङ्झथयक भाङ्झभरा 
तथा मोजना  
भन्त्रारम   

-  स्थानीम 
तह 

- ङ्जवकास साझेदाय, 

गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था,  

- ङ्जवत्तीम सॊघ 
सॊस्था 

- सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम,  

- नीङ्ञज ऺेर   

- ङ्झनयन्त्तय - उद्योग व्मवसाम   
सञ्  चारनभा वङृ्जद्ध   
हङ्टने। 

–  

४. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको 
आङ्झथयक ङ्जिमाकराऩभा 
व्मावसाङ्जमक य साभाङ्ञजक 
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण गनय 
सूचना प्रवाहको सहज 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 

- सॊघका सफै 
भन्त्रारम तथा 
सयकायी ङ्झनकाम 

- प्रदेशका सफै 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह 
 

 

 

- 

ङ्झनयन्त्तय - जोङ्ञखभ न्त्मूङ्झनकयण 
गनय सूचना प्रवाह 
सहज बएको हङ्टन े
। 

५. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिराई योजगायी ङ्छदने 
वा योजगायीको व्मवस्था 
गङ्चयङ्छदने साभाङ्ञजक सॊस्था, 
व्माऩाङ्चयक वा औद्योङ्झगक 
प्रङ्झतष्ठानराई फैङ्क तथा 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- अथय भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

- आङ्झथयक भाङ्झभरा 
तथा मोजना 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - अथय भन्त्रारम 

- गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था,  

- व्माऩाङ्चयक वा 
औद्योङ्झगक 
प्रङ्झतष्ठान,  

- फैङ्क तथा 

ङ्झनयन्त्तय - सहङ्टङ्झरमत 
व्माजदयभा  ऋण 
उऩरब्ध बएको 
हङ्टने ।  

- योजगायीका 
अवसयभा ऩहङ्टॉच 
ऩङ्टगेको हङ्टने। 
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ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट 
सहङ्टङ्झरमत व्माजदयभा 
ऋण उऩरब्ध गयाउने 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

ङ्जवत्तीम सॊघ 
सॊस्था ।   

 

 

  ६. सङ  घ, प्रदेश य स्थानीम 
तहभा स्थाऩना तथा 
सञ्  चारनभा यहेका 
औद्योङ्झगक ऺेर, ङ्जवशेष 
आङ्झथयक ऺेर तथा 
औद्योङ्झगक ग्राभभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 
उद्यभीराई उद्योग 
व्मवसाम सञ्  चारन गनय 
स्थान उऩरब्ध गयाउने 
व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

- उद्योग वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झतय 
भन्त्रारम  

 

- उद्योग वन 
ऩमयटन 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

-  प्रदेश 
साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

-  

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि उद्यभीको 
सॊ्माभा वृङ्जद्ध 
बएको हङ्टने । 

-  औद्योङ्झगक ग्राभ 
एवभ आङ्झथयक 
ऺेरभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको हङ्टने। 

 

  

२ ङ्झनयोधात्भक, 
उऩचायात्भक 
तथा 
ङ्झनमभनकायी 
उऩामिाया 
साभाङ्ञजक भूल्म 
य भान्त्मताभा 

1. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टने 
ङ्जहॊसाराई ङ्झनयोधात्भक, 

उऩचायात्भक य 
ङ्झनमभनकायी व्मवस्थाको 
भाध्मभफाट सम्फोधन 
गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा,फारफा
ङ्झरका तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

- गहृ भन्त्रारम 

- सूचना, सञ्  चाय 

तथा प्रङ्जवङ्झध 

भन्त्रारम  

- प्रदेश साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

- आन्त्तङ्चयक 
भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

स्थानीम तह - ङ्ञजल्राङ्ञस्थत 
सयकायी 
ङ्झनकाम 

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था 

- नागङ्चयक सभाज 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि भाङ्झथ हङ्टन े
ङ्जहॉसाभा न्त्मूङ्झनकयण  
बएको हङ्टने । 

-  
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ऩङ्चयवतयन गदै 
अऩाङ्गताभैरी 
प्रणारीको 
ङ्जवकास गने 

 
2. कामयस्थर तथा 

सावयजङ्झनक स्थरहरूभा 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टने बेदबाव 
एवभ ् दङ्टव्मयवहायको 
अन्त्त्म गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा  
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- सञ्  चाय तथा 
सूचना प्रङ्जवङ्झध 

भन्त्रारम 

- प्रदेश साभाङ्ञजक 

ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

- आन्त्तङ्चयक 
भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

स्थाङ्झनम तह - सयोकायवारा 
ङ्झनकाम, 

- ऩरकाय भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊस्था 

- नागङ्चयक सभाज 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टन े
बेदबाव य 
दङ्टव्मयवहाय कभ 
बएको हङ्टने। 

3. न्त्माम सम्ऩादनसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत न्त्माङ्जमक तथा 
अधयन्त्माङ्जमक ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीराई 
अऩाङ्गताका ङ्जवषमभा 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध ताङ्झरभ 
सञ्  चारन गने। 

- कानून न्त्माम 
तथा सॊसदीम 
भाङ्झभरा 
भन्त्रारम 

- गहृ भन्त्रारम 

- आन्त्तङ्चयक 
भाङ्झभरा तथ 
कानून भन्त्रारम  

स्थानीम तह  - न्त्माङ्जमक तथा 
ऩयाभशय ताङ्झरभ 
केन्त्र 

- न्त्माङ्जमक 
ङ्झनकामहरु 

- अधयन्त्माङ्जमक 
ङ्झनकामहरु 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गताभैरीको 
ङ्जवषमभा ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध ताङ्झरभ 
सञ्  चारन बै 
ऺभता ङ्जवकास 
बएको हङ्टन े। 

4. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
अन्त्तगयतका सेवा 
सङ्टङ्जवधाहरूको 
कामायन्त्वमनराई 
प्रबावकायी फनाउन 
अनङ्टगभन, चेतना अङ्झबवङृ्जद्ध 
य अङ्झबभङ्टखीकयण 

- गहृ भन्त्रारम 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

-  स्थानीम तह - ऩञ्  ङ्ञजकयण 
ङ्जवबाग 

- नागङ्चयक सभाज  

- सयोकायवारा 
सॊघ सॊस्था  

ङ्झनयन्त्तय - अनङ्टगभन 
प्रबावकायी बएको 
हङ्टने। 

- चेतनाभा वङृ्जद्ध 
आउन े। 

- अङ्झबभङ्टखीकयण 
कामयिभ 
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कामयिभहरू सञ्  चारन 
गने। 

सॊचारन बएको 
हङ्टने । 

5. अऩाङ्गता बएका भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका रगामत 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिराई हेने तीनै 
तहका ङ्झनकामराई थऩ 
स्रोत साधन सम्ऩङ्ङ 
फनाई कामायन्त्वमन 
गङ्चयनेछ। 

- अथय भन्त्रारम - आङ्झथयक भाङ्झभरा 
तथ मोजना 
भन्त्रारम  

 स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम  

 - सयोकायवारा 
ङ्झनकामहरु स्रोत 
साधन सम्ऩङ्ङ 
बई 
कामायन्त्वमनभा 
आउनेछन ्। 

6. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिका राङ्झग सङ्टयऺा, 
सॊयऺण तथा ऩङ्टनस्थायऩना 
गनय भाऩदण्ड तमाय गयी 
अल्ऩकारीन सेवा केन्त्र 
य दीघयकारीन 
ऩङ्टनस्थायऩना केन्त्र 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - प्रधानभन्त्री 
तथा 
भन्त्रीऩङ्चयषद्को 
कामायरम  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था 

 - भाऩदण्ड ङ्झनभायण 
हने । 

- अल्ऩकारीन य 
दीघयकारीन 
ऩङ्टनस्थायऩना केन्त्र 
सञ्  चारन बएको 
हङ्टने । 

7. भानङ्झसक वा 
भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिराई 
भनोसाभाङ्ञजक 

-  -  स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

ङ्झनयन्त्तय - भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशयय ङ्जवभशय 
कानूनी स्वास््म 
सेवा ङ्झन्शङ्टल्क 
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ऩयाभशय/ङ्जवभशय, कानूनी 
सेवा, स्वास््म सेवा 
ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध 
गयाईनङ्टका साथै ऩङ्चयवाय 
य सभङ्टदामभा ऩङ्टनङ्झभयरन 
गयाइनेछ । 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था 

उऩरब्ध हङ्टने  

- अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि ऩङ्चयवाय य 
सभङ्टदामभा 
ऩङ्टनङ्झभयरन हङ्टन े। 

- जीवन ङ्झनवायहका 
राङ्झग सवर हङ्टन े
। 

8. सॊघ प्रदेश य स्थाङ्झनम 
तहका ङ्जवषमगत 
भन्त्रारम य 
ङ्झनकामहरूभा अऩाङ्गताको 
ऺेर हेनय अरग्ग डेस्क 
वा सम्ऩकय  ङ्जवन्त्दङ्टको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

- प्रदेश अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

- सयोकायवारा 
ङ्झनकाम 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता ऺेर हेने 
अरग्ग डेस्क वा 
सम्ऩकय  ङ्जवन्त्दङ्टको 
व्मवस्था हन े। 

9. अऩाङ्गताको प्रकृङ्झत, 

गम्बीयता य 
आमस्तयराई भध्मनजय 
गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामयिभराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदइनेछ। 

- गहृ भन्त्रारम -   - ऩञ्  ङ्ञजकयण 
ङ्जवबाग 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

ङ्झनयन्त्तय - साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
कामयिभरे 
प्राथङ्झभकता 
ऩाएको हङ्टने । 

10. अऩाङ्गता बएका - भङ्जहरा -  स्थाङ्झनम तह - साभाङ्ञजका ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
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व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 
व्मङ्ञिगत सहमोगी सेवा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺाकै 
अङ्गको रूऩभा प्रदान 
गङ्चयनेछ 

फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयका 
भन्त्रारम 

ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था 

व्मङ्ञिराई 
व्मङ्ञिगत 
सहमोङ्झग सेवा 
ङ्झनयन्त्तय  प्राप्त 
हङ्टने। 

11. ङ्झनमङ्झभत सहमोगी सेवा 
आवश्मक हङ्टने गम्बीय 
अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झग 
आङ्झथयक सहमोगका साथै 
ऩङ्चयवाय सहमोग 
कामयिभ (Family 

support program) रागू 
गङ्चयनेछ 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजका 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थाङ्झनम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था 

ङ्झनयन्त्तय - ऩङ्चयवाय सहमोग 
कामयिभ 
(Family support 

program) रागू 
हङ्टने । 

12. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको हक 
अङ्झधकायको सम्वन्त्धी 
ङ्जवषमभा स्थानीम 
ङ्जवद्यङ्टतीम य छाऩा 
भाध्मभ, सूचना प्रङ्जवङ्झध य 
याङ्जिम सञ्  चाय भाध्मभ 
प्रबावकायी रुऩभा 

- सूचना, सञ्  चाय 

तथा प्रङ्जवङ्झध 

भन्त्रारम 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- आन्त्तङ्चयक 
भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

- याङ्जिम सञ्  चाय 
सङ्झभङ्झत 

- स्थाङ्झनम तहका 
सञ्  चाय 
भाध्मभहरु 

 ङ्झनयन्त्तय - हक अङ्झधकाय 
सम्वन्त्धी ङ्जवषमभा 
सञ्  चाय भाध्मभ 
ऩङ्चयचारन  
बएको हङ्टन े। 
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ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 
13. ङ्जवऩदका अवस्थाभा 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूराई 
अऩाङ्गताको गम्बीयताको 
आधायभा उद्धाय, याहत, 

ऩङ्टनरायब तथा 
ऩङ्टनस्थायऩनाभा ङ्जवशेष 
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 

- गहृ भन्त्रारम - आन्त्तङ्चयक 
भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

स्थानीम तह - याङ्जिम 
प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद 
व्मवस्थाऩन 
प्राङ्झथकयण 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गताको 
गम्बीयताको 
आधायभा उद्धाय, 

याहत, ऩङ्टनरायब 
तथा ऩङ्टनस्थायऩना 
सेवा प्राप्त बएको 
हङ्टने । 

३ स्वयोजगाय, 
योजगायी य 
उद्यभशीरताको 
एकीकृत 
कामयिभका 
भाध्मभफाट 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको 
आङ्झथयक 
सशङ्ञिकयण 
गने 

1. उद्यभ एवभ ् सीऩ 

ङ्जवकास तथा उद्योगसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत सीऩ ङ्जवकास 
कामयिभ सञ्  चारन गयी 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको आङ्झथयक 

ङ्जिमाकराऩ वङृ्जद्ध 

गङ्चयनेछ । 

 

- उद्योग वाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झतय 
भन्त्रारम 

- उद्योग वन ऩमयटन 
भन्त्रारम 

- स्थानीम 
तह 

- ङ्जवकास 

साझेदाय,  

- गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था,  

- नागङ्चयक सभाज,  

- सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम, 

-  नीङ्ञज ऺेर 

ङ्झनयन्त्तय – उद्योगसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत सीऩ 
ङ्जवकास कामयिभ 

सञ्  चारन  हङ्टने। 

– अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको 
ङ्ञजङ्जवकोऩाजयनभा 
सङ्टधाय आउन े। 

2. स्वयोजगाय य 
उद्यभशीरता सम्फन्त्धी 
कामयिभभा स्थानीम 
तहभापय त ् अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 

-   -  
- स्थानीम 

तह 

- ङ्जवकास 

साझेदाय, 

-  गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था,  

- नागङ्चयक सभाज,  

ङ्झनयन्त्तय – अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको आङ्झथयक 
ङ्जिमाकराऩभा 
ऩहङ्टॉच, अवसय य 
राब अङ्झबवृङ्जद्ध 
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आङ्झथयक ङ्जिमाकराऩभा 
ऩहङ्टॉच, अवसय य राब 

सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । 

- सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम,  

- नीङ्ञज ऺेर 

बएको हङ्टने । 

3. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिराई सयकायी य 
ङ्झनजी ऺेरभा 
योजगायीको अवसयभा 
वङृ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

-रोक सेवा आमोग  -प्रदेश रोक सेवा 
आमोग 

- स्थानीम तह -भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा  
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

गैय सयकायी सॊघ 
सॊस्था  

ङ्झनजी ऺेर  

वैंक तथा ङ्जवङ्ञत्तम 
ऺेर  

ङ्झनयन्त्तय - योजगायीका अवसय 
वृङ्जद्ध हङ्टने । 

4. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 
उद्यभीद्वाया उत्ऩाङ्छदत 
वस्तङ्टको सङ्करन 
बण्डायण य गङ्टणस्तय 
ऩयीऺणको व्मवस्था 
ङ्झभराइ एकीकृत 
फजायीकयणभा जोड 
ङ्छदइनेछ ।  

  स्थानीम तह - स्थानीम तहका 
सवै  

सावयजङ्झनक सेवा 
प्रदामक 

सयकायी तथा 
गैय सयकायी 
सॊघसॊस्थाहरू।  

ङ्झनयन्त्तय - एक स्थानीम 
तह, एक ङ्झफिी 
केन्त्र’ को 
व्मवस्था बई 
फजायीकयण बएको 
हङ्टने । 

5. सावयजङ्झनक ङ्झनजी - अथय भन्त्रारम, - आङ्झथयक भाङ्झभरा 
तथा मोजना 

स्थानीम तह भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
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साझेदायीभा सञ्  चारन 
गङ्चयने ऩङ्चयमोजनाभा 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञििाया प्रफङ्जद्धयत 
रगानीराई ङ्जवशेष 
सहङ्टङ्झरमत साथ 
सभावेश गङ्चयनेछ 

भन्त्रारम 

 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

उद्योग फाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झतय 
भन्त्रारम 

व्मङ्ञििाया 
प्रफङ्जद्धयत 
रगानीराई 
ङ्जवशेष सहङ्टङ्झरमत 
प्राप्त बएको हङ्टने। 

6. अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराका राङ्झग ङ्जवशेष 

सॊयऺणात्भक एवभ ्

जीङ्जवकोऩाजयन सङ्टधायका 
कामयिभ सञ्  चारन 

गङ्चयनेछ   । 

 प्रदेशका  साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास  भन्त्रारम 

स्थानीम तह भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

गैय सयकायी सॊघ 
सॊस्था  

ङ्झनयन्त्तय - ङ्जवशेष 

सॊयऺणात्भक 

एवभ ्

जीङ्जवकोऩाजयन 
सङ्टधायका 
कामयिभ 

सञ्  चारन 

बएको हङ्टने । 
7. व्मावसाङ्जमक, सीऩ 

ङ्जवकास, उद्यभशीरता 
ङ्जवकास ताङ्झरभ तथा 
कामयिभहरूभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिहरूको 
सहबाङ्झगताराई 
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

सॊघका सफै 
भन्त्रारम तथा 
सयकायी ङ्झनकाम 

प्रदेशका   सफै 
भन्त्रारम 

 स्थानीम तह सफै सयोकायवारा 
ङ्झनकाम 

नागङ्चयक सभाज 

गैयसयकायी सॊस्था 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता 
बएका 
व्मङ्ञिहरूको 
सहबाङ्झगताभा 
वङृ्जद्ध  हङ्टने । 
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(ख) उद्दशे्म २ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् अऩाङ्गता सम्फन्त्धी याङ्जिम तथा अन्त्तयाङ्जिम कानूनरे प्रदान गयेका हक अङ्झधकाय स्थाङ्जऩत गनङ्टय 
 

 

 ि.सॊ. 

यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ  ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

 

 

 

 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको याङ्जिम 
तथा अन्त्तयाङ्जिम 
कानूनरे प्रदान 
गयेका हक 

अङ्झधकाय सॊयऺण 
गनय कानूनको 
ङ्झनभायण तथा 

ऩङ्टनयावरोकन गने  
। 

1. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको सम्वन्त्धभा 
ङ्जवद्यभान कानूनभा 
बएका व्मवस्थाहरुको 
कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ 
। 

- प्रधानभन्त्री तथा 
भन्त्रीऩङ्चयषद्को 
कामायरम 

भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ  नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - सॊघका सफै 
भन्त्रारम तथा 
सयकायी ङ्झनकाम 

याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था  

 ङ्झनयन्त्तय - ङ्जवद्यभान कानूनभा 
बएका व्मवस्थाहरु 
कामायन्त्वमन बएको  
हङ्टने। 

2. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको अन्त्तयाङ्जिम 
सङ्ञन्त्ध तथा भहासन्त्धी 
एवभ ् इच्छाङ्झधन 
आरेखभा बएका 
व्मवस्था 
कामायन्त्वमनभा ल्माउन 
नमाॉ कानून ङ्झनभायण 
तथा ङ्जवद्यभान 
कानूनको 
ऩङ्टनयावरोकन 

- प्रधानभन्त्री तथा 
भन्त्रीऩङ्चयषद्को 
कामायरम 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ  नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

-स्थानीम तह -सॊघका सफै 
भन्त्रारम तथा 
सयकायी ङ्झनकाम 

याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था 

२०७९ 
ङ्झबर 

- अन्त्तयाङ्जिम सङ्ञन्त्ध 
तथा भहासन्त्धी 
एवभ ् इच्छाङ्झधन 
आरेखभा बएका 
व्मवस्था कामायन्त्वमन 
हङ्टने ।  
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गङ्चयनेछ। 
3. अऩाङ्गता बएका 

व्मङ्ञिका राङ्झग 
आवश्मक ऩने 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका 
कामयिभको दामया 
ङ्जवस्ताय गयी 
प्रबावकायी रुऩभा 
कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ 
। 

- भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रार 

- गहृ  भन्त्रारम 

 

-  

 
-स्थानीम तह - अथय 

भन्त्रारम 

- ऩञ्  ङ्ञजकयण 
ङ्जवबाग 

ङ्झनयन्त्तय - साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका 
कामयिभ सञ्  चारन 
बएको हङ्टने। 

4. अऩाङ्गता सम्फन्त्धी 
ऩङ्जहचानका राङ्झग 
आवश्मक ऩूवय ऩयीऺण 
प्रणारीको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ। 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम  

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह -याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-अन्त्म सयकायी 
ङ्झनकाम 

 

 ङ्झनयन्त्तय - ऩूवय ऩयीऺण 
प्रणारीको 
ङ्जवकास बएको 
हङ्टने । 

5. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिकाराङ्झग 
सावयजङ्झनक सेवा प्रदान 
गनय एकीकृत 
प्रणारीको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास  
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह -याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-अन्त्म सयकायी 
ङ्झनकाम 

 

ङ्झनयन्त्तय - सावयजङ्झनक सेवा 
प्रदान गनय 
एकीकृत 
प्रणारीको 
ङ्जवकास  हङ्टने ।  

6. ङ्जवशेष कानूनी - ङ्ञशऺा तथा  साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह - भङ्जहरा, ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
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प्रावधानहरू ङ्झनभायण 
गयेय सभङ्टदाम य 
अङ्झबबावकहरू 
सभेतको सहमोगभा 
ङ्जवद्यारमफाङ्जहय यहेका 
अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाको 
ङ्जवद्यारमभा ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ । 

ङ्जवऻान प्रङ्जवङ्झध 
भन्त्रारम 

फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- नागङ्चयक 
सभाज  

 

फारफाङ्झरकाको 
ङ्जवद्यारमभा ऩहङ्टॉच 
हङ्टने । 

7. भङ्जहरा अङ्झधकाय य 
सशङ्ञिकयण सॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झत य 
कामयिभहरूभा 
अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराका 
ङ्जवषमहरूराई 
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

। 

-स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- अऩाङ्गता 
बएका 
भङ्जहराहरुको 
भहासॊघ 

- नागङ्चयक 
सभाज  

-  

ङ्झनयन्त्तय - भङ्जहरा अङ्झधकाय 
य सशङ्ञिकयण 
सॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
नीङ्झत य 
कामयिभहरूभा 
अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराका 
ङ्जवषमहरू 
सॊवोधन बएको 
हङ्टने। 
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(ग) उद्दशे्म ३  सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि प्रङ्झत गङ्चयन े ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका अन्त्धङ्जवश्वास, ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा अन्त्त्म गनङ्टय
 

 ि.सॊ. 
यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ  ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 

सीभा 
कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
 

 

 

 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिप्रङ्झत गङ्चयने 
ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको 
अन्त्धङ्जवश्वास य सवै 
प्रकायका ङ्जवबेद 
अन्त्त्म गने । 

1. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिप्रङ्झत गङ्चयन े
अन्त्धङ्जवश्वास, ङ्जवबेद य 
ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्झनयाकयण गने कामयिभ 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ ।  

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम  

- गहृ भन्त्रारम 

- सूचना, सञ्  चाय तथा 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास  
भन्त्रारम 

- आन्त्तङ्चयक 
भाङ्झभरा तथा 
कानून 
भन्त्रारम 

- स्थानीम तह - सॊघका सफै 
भन्त्रारम  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था,  

- नागङ्चयक सभाज, 

- सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम,  

- नीङ्ञज ऺेर    

 

ङ्झनयन्त्तय - सवै प्रकायका ङ्जहॊसा 
ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्झनयाकयण गने 
कामयिभ सञ्  चारन  
बएको हङ्टन े।  

2. सवै प्रकायका 
अन्त्धङ्जवश्वास य ङ्जहॊसा 
ङ्जवरुद्ध सभङ्टदाम, 
नागङ्चयक सभाज, 
गैयसयकायी सॊस्था तथा 
ङ्झनगयानी सभूह सभेतको 
सहमोगभा अनङ्टगभन 
तथा ङ्झनगयानीराई 
प्रबावकायी फनाईनेछ । 

- प्रधानभन्त्री तथा 
भन्त्रीऩङ्चयषद्को 
कामायरम 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ  नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था  

- नागङ्चयक सभाज, 

- स्थानीम तहका 
सवै सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम,  

- नीङ्ञज ऺेर    

 

 ङ्झनयन्त्तय - अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनगयानी प्रबावकायी 
बएको  हङ्टने। 
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3. सवै प्रकायका ङ्जहॊसा 
ङ्झनवायण कामयभा 
साभाङ्ञजक सङ्घ सॊस्था, 
नागङ्चयक सभाज तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाराई 

सङ्जिम रूऩभा ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनेछ। 

 -साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

-स्थानीम तह - स्थानीम तहका 
सवै सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम,  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था 
-नागङ्चयक सभाज 

-साभाङ्ञजक सॊघ 
सॊस्था 

ङ्झनयन्त्तय  - सवै प्रकायका ङ्जहॊसा 
ङ्झनवायणका राङ्झग 
साभाङ्ञजक 
जागयणको अङ्झबमान 
सञ्  चारन बएको 
हङ्टने ।  

4. स्थानीम तहको 
सङ्जिमताभा अऩाङ्गता 
सम्फन्त्धी कानूनको 
कामायन्त्वमन य 
ङ्झनमभनराई 
प्रबावकायी फनाईनेछ 
। 

-  

 
-  

 
-स्थानीम तह - भङ्जहरा, 

फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रार 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- स्थानीम तहका 
सवै सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम।   

ङ्झनयन्त्तय - साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका 
कामयिभ सञ्  चारन 
बएको हङ्टने। 

5. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि प्रङ्झत यहेको 
साभाङ्ञजक सोच य 
व्मवहायभा ऩङ्चयवतयन 

- सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह -याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- स्थानीम तहका 
सवै सावयजङ्झनक 

 ङ्झनयन्त्तय - साभाङ्ञजक सोच 
य व्मवहायभा 
ऩङ्चयवतयन गनय 
सचेतनाभूरक 
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गनय सचेतनाभूरक 
कामयिभ सञ्  चारन  
गङ्चयनेछ । 

भन्त्रारम  

 
ङ्झनकाम। 

-गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था  

अङ्झबमान 

सञ्  चारन  
बएको हङ्टने । 

6. अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराहरू भाङ्झथ हङ्टने 
ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा अन्त्त्मका 
राङ्झग ङ्जवशेष सयॊऺण 
प्रदान गङ्चयनेछ  । 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास  
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह -याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- अऩाङ्गता 
बएका 
भङ्जहराहरुको 
भहासॊघ 

- नागङ्चयक सभाज  

 

ङ्झनयन्त्तय - सावयजङ्झनक सेवा 
प्रदान गनय 
एकीकृत 
प्रणारीको 
ङ्जवकास  हङ्टने ।  
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(घ) उद्दशे्म ४  सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गयी सऺभ य प्रङ्झतस्ऩधॉ नागङ्चयक तमाय 
गनङ्टय

 

 ि.सॊ. 
यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ  ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 

सीभा 
कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
 

 

 

 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

सभावेशी ङ्ञशऺाको 
भाध्मभफाट 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिराई सऺभ, 
प्रङ्झतस्ऩधॉ, भमायङ्छदत 
फनाउने । 

1. सवै प्रकायका अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिराई 
ङ्झन्शङ्टल्क उच्च ङ्ञशऺा 
सङ्जहत बे्ररङ्झरङ्जऩ य 
साॊकेङ्झतक बाषाका 
भाध्मभफाट ङ्झन्शङ्टल्क 
ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉच स्थाऩना 
गङ्चयनेछ ।  

- ङ्ञशऺा तथा  ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास  
भन्त्रारम 

 

- स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था । 

ङ्झनयन्त्तय - ङ्झन्शङ्टल्क उच्च 
ङ्ञशऺा सङ्जहत 
बे्ररङ्झरङ्जऩ य 
साॊकेङ्झतक बाषाका 
भाध्मभफाट 
ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺाको 
ऩहङ्टॉच स्थाऩना  
हङ्टन।े  

2. ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ, 

योजगायीका भाध्मभफाट 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूको 
सशङ्ञिकयण गङ्चयने। 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ  नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

- ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

- श्रभ तथा योजगाय 
भन्त्रारम 

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था  

- स्थानीम तहका 
साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास शाखा,  

    

 

 ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूको 
सशङ्ञिकयण बएको  
हङ्टने। 
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3. अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराहरूराई रङ्ञऺत 
गयी सशङ्ञिकयण, 

आङ्झथयक उऩाजयन य 
अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा 
कामयिभहरू सञ्  चारन 
गङ्चयनेछ। 

- ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ  नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

-स्थानीम तह -  याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- अऩाङ्गता 
बएका 
भङ्जहराहरुको 
भहासॊघ 

-गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था 

ङ्झनयन्त्तय  - सवै प्रकायका ङ्जहॊसा 
ङ्झनवायणका राङ्झग 
साभाङ्ञजक 
जागयणको अङ्झबमान 
सञ्  चारन बएको 
हङ्टने ।  

4. ङ्जवशेष कानूनी 
प्रावधानहरू ङ्झनभायण 
गयेय सभङ्टदाम य 
अङ्झबबावकहरू सभेतको 
सहमोगभा 
ङ्जवद्यारमफाङ्जहय यहेका 
अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाको 
ङ्जवद्यारमभा ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ । 

- ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

 

-स्थानीम तह - भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रार 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- स्थानीम तहका 
सवै सावयजङ्झनक 

ङ्झनकाम।   

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाको 
ङ्जवद्यारमभा ऩहङ्टॉच  
ऩङ्टगेको हङ्टने। 

5. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको व्मावसाङ्जमक 
य गङ्टणस्तङ्चयम 
उच्चङ्ञशऺाभा सभान 
ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनय 

- ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम  

-  

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

 ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गताभैरी 
ङ्ञशऺण 
ङ्झसकाइको 
वातावयण तमाय 
बएको हङ्टने । 
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आवश्मक कानूनी य 
प्रणारीगत व्मवस्था 
गयी अऩाङ्गताभैरी 
ङ्ञशऺण ङ्झसकाइको 
वातावयण तमाय 
गङ्चयनेछ । 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-CTVET रगामत 
व्मावङ्झसमक 
ताङ्झरक प्रदामक 
सॊस्थाहरु  

6. अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरका तथा 
मङ्टवाराई गङ्टणस्तङ्चयम 
ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टय ् माउन 
ङ्ञशऺकहरूको ऺभता 
ङ्जवकास, ङ्जवद्यारम, करेज 
य ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूको 
बौङ्झतक तथा शैङ्ञऺक 
वातावयण रगामत 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्ञशऺण 
ङ्झसकाइ प्रङ्जिमा, 
भूल्माङ्कन तथा ऩयीऺा 
प्रणारी एवभ ् शैङ्ञऺक 
साभग्रीहरू अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिहरूका 
राङ्झग ऩहङ्टॉचमङ्टि 
फनाइनेछ  । 

 

- ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम  

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास  
भन्त्रारम । 

स्थानीम तह - सञ्  चाय तथा 
सूचना प्रङ्जवङ्झध 
भन्त्रारम 

- सहयी ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-  

ङ्झनयन्त्तय - ङ्ञशऺकहरूको 
ऺभता ङ्जवकास, 

ङ्जवद्यारम, करेज य 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूको 
बौङ्झतक तथा शैङ्ञऺक 
वातावयण रगामत 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्ञशऺण 
ङ्झसकाइ प्रङ्जिमा, 
भूल्माङ्कन तथा 
ऩयीऺा प्रणारी एवभ ्
शैङ्ञऺक साभग्रीहरू 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 
ऩहङ्टॉचमङ्टि बएको 
हङ्टन े। 
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  7. अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाका राङ्झग 
ऩाठ्यिभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक, 

ङ्झसकाइ प्रङ्जिमा य 
ङ्जवद्यारम वातावयण 
सहज य भैरीऩूणय 
फनाइनेछ 

-ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम  

 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

ङ्झनयन्त्तय  - अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाका 
राङ्झग ऩाठ्यिभ, 

ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्झसकाइ 
प्रङ्जिमा य ङ्जवद्यारम 
वातावयण सहज य 
भैरीऩूणय बएको हङ्टन े  

  8. अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाराई 
प्रायङ्ञम्बक फार-ङ्जवकास 
केन्त्र रगामत 
ङ्जवद्यारमसम्भको ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गनय य उनीहरू 
प्रङ्झत सकायात्भक सोच 
ङ्जवकास गनय 
चेतनाभूरक 
कामयिभहरू सञ्  चारन 
गङ्चयनेछ 

-ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम  

 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

ङ्झनयन्त्तय  - चेतनाभूरक 
कामयिभहरू 
सञ्  चारन बएको 
हङ्टन े 

  9. सभावेशी ङ्ञशऺा 
अन्त्तगयत अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिहरूराई 
सभान रूऩभा ङ्ञशऺा 

-ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम  

 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

ङ्झनयन्त्तय  - कािय भ सॊचारन 
बएको  हङ्टन े।  
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ङ्छदन सक्ने गयी 
ङ्ञशऺकहरूको ऺभता 
ङ्जवकासका राङ्झग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्झबभङ्टखीकयण, 

ताङ्झरभ य अवरोकन 
भ्रभण जस्ता कामयिभ 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

  10. अऩाङ्गता बएका 
मङ्टवाहरूको भानवीम 
सीऩ, व्मावसाङ्जमक 
दऺता य 
योजगायीभूरक सीऩ 
ङ्जवकास गनय रङ्ञऺत 
कामयिभहरू 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ 

-मङ्टवा  तथा खेरकूद 
भन्त्रारम 

-श्रभ तथा योजगाय 
भन्त्रारम 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम  

 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- ताङ्झरभ प्रदामक 
सॊस्थाहरु 

ङ्झनयन्त्तय  - कािय भहरु सॊचारन 
बएको  हङ्टन े।  

  11. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 
खेरकूद सम्फन्त्धी 
मोजना ङ्झनभायण, ङ्जवशेष 
खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य 
प्रवद्धयन गनय 
सयोकायवारा 

- मङ्टवा तथा खेरकूद 
भन्त्रारम  ।  

- 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम  

 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- याङ्जिम खेरकूद 

ङ्झनयन्त्तय  - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूका   
राङ्झग खेरकङ्ट द 
सम्फन्त्धी मोजना 
ङ्झनभायण, ङ्जवशेष 
खेरकङ्ट दको ङ्जवकास 
य प्रवद्धयन बएको  
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ङ्झनकामहरूसॉगको 
सभन्त्वम, सहकामय य 
सहमोग अङ्झबवङृ्जद्ध 
गङ्चयनेछ। 

ऩङ्चयषद हङ्टन े।  



 

39 
 

(ङ) उद्दशे्म ५  सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहज जीवनमाऩनको राङ्झग ऩङ्टनस्थायऩना य स्वास््मोऩचायको व्मवस्था गनङ्टय
ि.सॊ. यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ  ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 

सीभा 
कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
 

 

 

 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको राङ्झग 
सवै प्रकायका 

सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको 
ऩङ्टनस्थाऩना य 
स्वास््मोऩचाय 

रगामत सहामक 
साभग्रीको व्मवस्था 

गने   । 

1. सावयजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायीभा ङ्जवशेष 
प्रकायको अऩाङ्गताको 
राङ्झग ऩङ्टनस्थाऩना सेवा 
एवभ ् स्वास््मऩचायको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास  
भन्त्रारम 

 

- स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था । 

ङ्झनयन्त्तय - ऩङ्टनस्थाऩना सेवा य 
आवश्मक 
स्वास््मऩचायको 
व्मवस्था ऩङ्टगको   
हङ्टने।  

2. अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराहरूका राङ्झग 
सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, मौन 
तथा प्रजनन स्वास््म 
रगामत भङ्जहरा 
स्वास््म सम्फन्त्धी 
नीङ्झत य कामयिभ एवॊ 
ङ्जवद्यभान स्वास््म 
सेवाहरूराई ऩहङ्टॉचमङ्टि 
फनाइनेछ। 

- स्वास््म तथा 
जनसॊ्मा 
भन्त्रारम  

-  

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ  
नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

  

  

    

 

 ङ्झनयन्त्तय - सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, 
मौन तथा प्रजनन 
स्वास््म रगामत 
भङ्जहरा स्वास््म 
सम्फन्त्धी नीङ्झत य 
कामयिभ एवॊ 
ङ्जवद्यभान स्वास््म 
सेवा अऩाङ्गता 
बएका भङ्जहराका 
राङ्झग ऩहङ्टॉचमङ्टि 
बएको हङ्टन े। 
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3. ऩूणय अशि, अङ्झत 
अशि, अङ्जटज्भ 
डाउन ङ्झसन्त्रोभ 
फौङ्जद्धक अऩाङ्गता 
बएका तथा नदेङ्ञखन े
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिका राङ्झग 
आवश्मक ऩने ङ्जवङ्ञशि 
प्रकायको सेवा य 
सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध हङ्टन े
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

- स्वास््म तथा 
जनसॊ्मा 
भन्त्रारम  

-  

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ  
नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

- स्वास््म 
सॊस्थाहरु  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ    

 

 ङ्झनयन्त्तय - स्वास््म सेवाहरु 
उऩरब्ध बएको हङ्टने 
।  

4. ऩूणय अशि अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिका 
राङ्झग सातै प्रदेशभा 
सवै प्रकायका सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहतको अऩाङ्गता 
ग्राभ स्थाऩना गयी 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रार 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

 - अथय भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

 

ङ्झनयन्त्तय - सवै प्रदेशभा 
अऩाङ्गता ग्राभ 
ङ्झनभायण बएको हङ्टने। 

5. स्थानीमस्तयभा यहेका 
अस्ऩतार य 
स्वास््मचौकीहरूभा 
थेयाऩी, शायीङ्चयक तथा 

- स्वास््म तथा 
जनसॊ्मा  
भन्त्रारम  

-  

 स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

 ङ्झनयन्त्तय - अस्ऩतार तथा 
स्वास््म 
केन्त्रहरूभा 
बौङ्झतक सॊयचना 
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भानङ्झसक 
ङ्जिमाशीरताभा 
अङ्झबवङृ्जद्ध गयाउन 
आवश्मक ऩने 
ऩङ्टनस्थायऩना तथा 
अभ्मस्तता 
(Rehabilitation & 

Habilitation) सम्फन्त्धी 
सेवाहरू ङ्झरन 
अस्ऩतार तथा 
स्वास््म केन्त्रहरूभा 
बौङ्झतक सॊयचना य 
सेवाहरू ऩूणय रूऩभा 
अऩाङ्गताभैरी 
फनाइनेछ । 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

  

य सेवाहरू ऩूणय 
रूऩभा 
अऩाङ्गताभैरी 
बएको हङ्टने । 

6. फौङ्जद्धक अऩाङ्गता, 
भङ्ञस्तष्क ऩऺाघात, 

भनोसाभाङ्ञजक 
अऩाङ्गता, हेभोङ्जपङ्झरमा, 
अङ्जटज्भ, डाउन 
ङ्झसन्त्रोभ य 
छायेयोगफाट प्रबाङ्जवत 
व्मङ्ञिहरूरे ङ्झनयन्त्तय 

- स्वास््म तथा 
जनसॊ्मा  
भन्त्रारम  

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-   

 ङ्झनयन्त्तय - स्वास््म सेवा, 
औषधी य सहामक 
साभाग्रीहरु उऩरब्ध 
बएको हङ्टने । 
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सेवन तथा प्रमोग 
गनङ्टयऩने औषङ्झध तथा 
उऩकयणहरू  
स्ऩाइनर कडय 
इन्त्ज्मङ्टयी बएका 
व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 
आवश्मक ऩने मङ्टङ्चयन 
ब्माग, क्याथेटय य 
उनीहरूरे ङ्झनयन्त्तय 
सेवन गनङ्टयऩने 
औषङ्झधहरू उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

  7. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरुको स्वास््म 
सेवाभा ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गनय सवै 
तहभा अऩाङ्गताभैरी 
सॊयचना य समन्त्रको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

- स्वास््म तथा 
जनसॊ्मा  
भन्त्रारम  

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- सहयी ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

 ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गताभैरी 
सॊयचना य समन्त्रको 
ङ्जवकास   बएको 
हङ्टने । 

  8. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूका राङ्झग 

- स्वास््म तथा 
जनसॊ्मा  

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 

 ङ्झनयन्त्तय - ङ्झन्शङ्टल्क स्वास््म 
ङ्जवभा य मोगदानभा 
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ङ्झन्शङ्टल्क स्वास््म 
ङ्झफभा तथा मोगदानभा 
आधाङ्चयत साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा कामयिभभा 
सॊरग्न गङ्चयनेछ। 

भन्त्रारम 

- गहृ भन्त्रारम  

 

तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-   

आधाङ्चयत साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा कामयिभ 
सञ्  चारन   बएको 
हङ्टने । 
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(च) उद्दशे्म ६  सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् बौङ्झतक सॊयचना, मातामात, सेवा सङ्टङ्जवधा, साधन स्रोत, सूचना तथा सञ्  चाय य प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहज 
ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनश ् ङ्ञचत गनङ्टय

 

 

 ि.सॊ. 

यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ  ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 
सीभा 

कामयसम्ऩादन सूचक 
सॊघ प्रदेश स्थानीम 

 

 

 

 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

बौङ्झतक सॊयचना, 
मातामात, सूचना 
तथा सञ्  चाय य 

प्रङ्जवङ्झध अऩाङ्गताभैरी 
फनाउन े। 

1. अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको दैङ्झनक 
जीवनमाऩन सहज 
फनाउन सहामक 
साभग्री उत्ऩादनको 
व्मवस्था ङ्झभराई 
आवागभनराई सयर 
य व्मवङ्ञस्थत 
गङ्चयनेछ।  

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास  
भन्त्रारम 

 

- स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघसॊस्था । 

ङ्झनयन्त्तय - सहामक साभग्री 
उत्ऩादन तथा 
ङ्जवतयणको  
व्मवस्था हङ्टने।  

2. सवै प्रकायका अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिका राङ्झग 
सेवा सङ्टङ्जवधा 
अऩाङ्गताभैरी फनाई 
दैङ्झनक ङ्जिमाकराऩ 
गनय सयर हङ्टन े
फातावयण ङ्झनभायण 
गङ्चयनेछ । 

- सवै सॊङ्ञघम 
भन्त्रारमहरु 

-  

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- नागङ्चयक 
सभाज  

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था    

  

  

    

 

 ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिराई दैङ्झनक 
ङ्जिमाकराऩ गनय 
सयर बएको हङ्टने 
। 
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3. आन्त्तङ्चयक तथा 
अन्त्तयायङ्जिम 
ङ्जवभानस्थरको बौङ्झतक 
सॊयचनाहरु य 
सावयजङ्झनक सडक 
मातामात अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञि रगामत 
सफैको राङ्झग 
ऩहङ्टॉचमङ्टि फनाइनेछ 
। 

- सहयी ङ्जवकास  
भन्त्रारम  

बौङ्झतक ऩूवायधाय 
भन्त्रारम 

सॊस्कृङ्झत ऩमयटन तथा 
नागङ्चयक उड्डमन 
भन्त्रारम 

-बौङ्झतक ऩूवायधाय 
भन्त्रारम 

उद्योग ऩमयटन 
तथा वन 
भन्त्रारम 

  - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ  
नागङ्चयक 

भन्त्रारम, 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

- सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु    

 

 ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिका राङ्झग 
बौङ्झतक ऩूवायधायहरु 
ऩहङ्टॉचमोग्म बएको 
हङ्टने ।  

4. सावयजङ्झनक बौङ्झतक 
सॊयचना ऩूवायधाय तथा 
मातामातका साधन 
अऩाङ्गताभैरी 
फनाइनेछ । 

- बौङ्झतक ऩूवायधाय 
तथा मातामात 
भन्त्रारम 

- सहयी ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

-    बौङ्झतक 
ऩूवायधाय 
भन्त्रार 

- भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रार 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

ङ्झनयन्त्तय - सावयजङ्झनक बौङ्झतक 
सॊयचना ऩूवायधाय 
तथा मातामातका 
साधन अऩाङ्गताभैरी 
बएको हङ्टने। 

5. ङ्जवद्यारम य 
ङ्जवश ् वङ्जवद्यारम 
रगामतका सयकायी 
बवन रगामतराई 
ऩहङ्टॉचमङ्टि फनाइनेछ 

- ङ्ञशऺा ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

- -साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 

नागङ्चयक 

भन्त्रार 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 

 - सयकायी 
ङ्जवद्यारमहरु 
ऩहङ्टॉचमङ्टि बएको 
हङ्टने । 
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भहासॊघ   
6. आभसञ्  चाय सूचना य 

प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने गयी 
सेवाको उऩरब्धता य 
उऩकयणको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

- सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध  भन्त्रारम  

-  

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा 
तथा कानून 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

  

 ङ्झनयन्त्तय - आभसञ्  चाय 
सूचना य 
प्रङ्जवङ्झधभा 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने । 

7. बौङ्झतक सॊयचना, 
मातामात, सेवा 
सङ्टङ्जवधा, साधन स्रोत, 
सूचना तथा सञ्  चाय 
प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित 
गङ्चयनेछ । 

- बौङ्झतक ऩूवायधाय 
तथा मातामात 
भन्त्रारम 

- सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

 

बौङ्झतक ऩूवायधाय  
भन्त्रारम 

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा 
तथा कानून 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम  

 ङ्झनयन्त्तय - बौङ्झतक सॊयचना, 
मातामात, सेवा 
सङ्टङ्जवधा, साधन स्रोत, 
सूचना तथा सञ्  चाय 
प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
सहज ऩहङ्टॉच  ऩङ्टगेको 
हङ्टने । 

  8. नेऩारी साङ्केङ्झतक 
बाषाको साझा 
शब्दकोष तमाय गयी 
सावयजङ्झनक 
टेङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण 

- सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम  
भन्त्रारम  

 

  - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 

 ङ्झनयन्त्तय - सूचनाहरु साङ्केङ्झतक 
बाषाभा प्रसायण एवॊ 
सफटाइटर य 
क्याप्सनको प्रमोग 
बएको हङ्टन े। 
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हङ्टन े सूचनाहरूराई 
सकेसम्भ साङ्केङ्झतक 
बाषाभा प्रसायण गनय 
एवॊ सफटाइटर य 
क्याप्सन प्रमोगको 
व्मवस्था ङ्झभराइन े
छ। 

भहासॊघ   

 

  9. सडक वा ङ्जकनायभा 
याङ्ञखने सावयजङ्झनक 
सयोकायका बौङ्झतक 
साभग्री (टेङ्झरपोन 
फङ्टथ, आयाभ गने ठाउॉ, 
सडकभा रगाइन े
ङ्झफरुवा, सडक ऩेटीभा 
रगाइने येङ्झरङ, सवायी 
प्रतीऺारम, ङ्झफजङ्टरी 
तथा टेङ्झरपोनका 
ऩोर, ताय, सूचनाऩाटी 
आङ्छद) ङ्झनङ्ञित 
भाऩदण्ड फनाई 
अऩाङ्गताभैरी ढङ्गफाट 
ङ्झनभायण तथा 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ। 

- बौङ्झतक ऩूवायधाय 
भन्त्रारम   

- ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
सॊङ्ञघम भन्त्रारमहरु 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- सहयी ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

  

 ङ्झनयन्त्तय - भाऩदण्ड तजङ्टयभा बई  
कामायन्त्वमनभा 
आएको हङ्टन े। 
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  10. सावयजङ्झनक 
सेवासॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
सूचना तथा 
सञ्  चायराई 
अऩाङ्गताभैरी 
फनाइनेछ। 

- सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध  भन्त्रारम  

 

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा 
तथा कानून 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-  गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था 

 ङ्झनयन्त्तय - सूचना तथा सञ्  चाय 
ऺेर अऩाङ्गताभैरी   
बएको हङ्टन।े 

  11. स्थानीम तहसम्भ 
साङ्केङ्झतक बाषाको 
ताङ्झरभ प्रदान गनय 
ङ्जवशेष कामयिभहरू 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम  

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था  

 ङ्झनयन्त्तय - साङ्केङ्झतक बाषाको 
राङ्झग ङ्जवशेष 
कामयिभ सञ्  चारन   
बएको हङ्टन े। 

  12. शौचारम, चभेनागहृ, 

ऩङ्टस्तकारम, ऩाङ्जकय ङ, 

फैठक कऺ, सम्भेरन 
कऺ रगामतका 
सावयजङ्झनक 
कामयस्थरसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत 
सङ्टङ्जवधाहरूराई 
अऩाङ्गताभैरी 

- शहयी ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

 स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

-  सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु    

 

ङ्झनयन्त्तय - सावयजङ्झनक 
कामयस्थरहरु 
अऩाङ्गताभैरी बएको 
हङ्टने ।  



 

49 
 

 
  

फनाइनेछ। 
  13. धाङ्झभयक, साॊस्कृङ्झतक, 

ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩमयटकीम, 

खेरकङ्ट द य 
भनोयञ्जनका सॊयचना 
तथा ङ्जवश्राभ 
स्थरहरूराई 
ऩहङ्टॉचमङ्टि फनाइनेछ 

- सॊस्कृङ्झत ऩमयटन 
तथा नागङ्चयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

- मङ्टवा तथा खेरकूद 
भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ  

-  सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु    

ङ्झनयन्त्तय - धाङ्झभयक, साॊस्कृङ्झतक, 

ऐङ्झतहाङ्झसक, 

ऩमयटकीम, खेरकङ्ट द 
य भनोयञ्जनका 
सॊयचना तथा ङ्जवश्राभ 
स्थरहरूभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको हङ्टने। 
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(छ) उद्दशे्म ७  सॉग सम्फङ्ञन्त्धत् कानूनी प्रफन्त्ध, सॊस्थागत सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट तीनवटै शासकीम तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन 
प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टय

 

 ि.सॊ. 
यणनीङ्झत यणनीङ्झतका ङ्जिमाकराऩ  ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम सहमोगी ङ्झनकाम सभम 

सीभा 
कामयसम्ऩादन सूचक 

सॊघ प्रदेश स्थानीम 
 

 

 

 

 

१. 

 

 

 

 

 

 

कानूनी प्रफन्त्ध, 
सॊस्थागत सङ्टधाय 
तथा ऺभता 
ङ्जवकासका 

भाध्मभफाट तीनवटै 
शासकीम तहभा 

अऩाङ्गताभैरी शासन 
प्रणारीको ङ्जवकास 

गने । 

1. सङ  घ, प्रदेश तथा 
स्थानीम तहभा 
अऩाङ्गताभैरी नीङ्झत, 
मोजना तथा कानून 
ङ्झनभायण गयी 
कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ 
।  

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास  
भन्त्रारम 

 

- स्थानीम तह - प्रधानभन्त्री 
तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामायरम 

- भङ््ट मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामायरम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- । 

ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गताभैरी नीङ्झत, 
मोजना तथा कानून 
तजङ्टयभा बई 
कामायन्त्वमन आएको 
हङ्टने ।  

2. सङ  घ, प्रदेश य 
स्थानीम तहभा 
अऩाङ्गताभैरी नीङ्झत 
कामायन्त्वमन गनय 
सम्फङ्ञन्त्धत शासकीम 
तहको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्धका कामयिभ 
सञ्  चारन गङ्चयनेछ । 

- भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

-  

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह - याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

- गैय सयकायी 
सॊघ सॊस्था   

  

  

    

 

 ङ्झनयन्त्तय - तीनै तहभा 
शासकीम ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्धका 
कामयिभ सञ्  चारन 
बएको हङ्टन।े 
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3. सङ  घ, प्रदेश तथा 
स्थानीम तहभा कानून 
ङ्झनभायण तथा 
कामायन्त्वमनभा सॊरग्न 
ऩदाङ्झधकायी तथा 
सयोकायवाराराई 
अङ्झबभङ्टखीकयण 
गङ्चयनेछ  । 

- भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रार  

-  

-साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

 -स्थानीम तह  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ    

 

 ङ्झनयन्त्तय - अङ्झबभङ्टखीकयण 
कामयिभ सञ्  चारन 
बएको हङ्टने ।  

4. सफै ङ्जवषमका ऺेरगत 
सावयजङ्झनक नीङ्झतभा 
अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिका ङ्जवषमराई 
सभावेश गयी 
कामायन्त्वमनभा 
ल्माईनेछ । 

- भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा 
ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम 

- साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ 

 

ङ्झनयन्त्तय - सवै प्रदेशभा 
अऩाङ्गता ग्राभ 
ङ्झनभायण बएको हङ्टने। 

5. सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा 
यहेका अऩाङ्गता 
सम्ऩकय  व्मङ्ञिको 
बङू्झभकाराई ऺेरगत 
नीङ्झत ङ्झनभायण तथा 
नीङ्झत कामायन्त्वमनको 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - सयकायी 
ङ्झनकामहरु 

 ङ्झनयन्त्तय - अनङ्टगभनभा 
प्रबावकायी बएको 
हङ्टने । 
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अनङ्टगभनभा प्रबावकायी 
फनाउन प्रङ्ञशङ्ञऺत 
गङ्चयनेछ। 

  6. याङ्जिम गणना तथा 
सवेऺणभा गङ्चयने 
खण्डीकृत अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
त्माङ्क सङ्करन य 
ङ्जवश्लषेणराई आवङ्झधक 
मोजना य ङ्छदगो 
ङ्जवकासका रक्ष्मको 
प्रगङ्झत ङ्जवश्लषेण सभेत 
गनय सङ्जकने गयी 
त्मभा आधाङ्चयत 
फनाइनेछ । 

- केङ्ञन्त्रम त्माङ्क 
ङ्जवबाग 

- याङ्जिम मोजना 
आमोग 

 

 स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-   

 ङ्झनयन्त्तय - । 

  7. अऩाङ्गताभैरी सूचना 
व्मवस्थाऩन प्रणारीको 
ङ्जवकास गयी सङ  घ, 

प्रदेश तथा स्थानीम 
तहसम्भ ङ्जवस्ताय 
गङ्चयनेछ। मस्तो 
प्रणारीराई अनराईन 

- सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ 
नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-   

 ङ्झनयन्त्तय - अऩाङ्गताभैरी सूचना 
व्मवस्थाऩन 
प्रणारीको ङ्जवकास 
गयी सूचनाभा सहज 
रुऩभा उऩरब्ध हङ्टन े
। 
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रूऩभा ङ्जवकास गयी 
अद्यावङ्झधक गने य सफै 
सयोकायवाराको 
अऩाङ्गताभैरी सूचनाभा 
सहज ऩहङ्टॉचको 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ 
। 

  8. सावयजङ्झनक ऺेरभा हङ्टन े
ङ्झनमङ्टङ्ञिभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको 
सभानङ्टऩाङ्झतक 
सभावेङ्ञशताको 
प्रावधानराई 
कामायन्त्वमन गङ्चयनेछ 
। 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - सवै सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु 

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

-   

 ङ्झनयन्त्तय - सभानङ्टऩाङ्झतक 
सभावेङ्ञशताको 
प्रावधानराई 
कामायन्त्वमन आएको 
हङ्टने । 

  9. सावयजङ्झनक ऺेर तथा 
ङ्झनजी ऺेरभा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिका राङ्झग 
सकायात्भक ङ्जवबेदको 
नीङ्झत अवरम्फन गने 
य ङ्झनजी ऺेरका सेवा 
प्रवाहराई 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - सवै सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- ङ्झनजी ऺेर 

- नागङ्चयक सभाज 

-   

 ङ्झनयन्त्तय - सेवा प्रवाह अऩाङ्गता 
भैरी बएको हङ्टने । 
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अऩाङ्गताभैरी फनाउन 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

  10. फहङ्टङ्जवबेदभा ऩयेका 
अऩाङ्गता बएका 
सीभान्त्तकृत, 

अल्ऩसङ्ख्मक वगय य 
अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराराई सभान 
अवसय, ऩहङ्टॉच य 

प्रङ्झतपर प्राप्त गनयका 
राङ्झग ङ्जवशेष व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह - सवै सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु  

- याङ्जिम अऩाङ्ग 
भहासॊघ   

- ङ्झनजी ऺेर 

- नागङ्चयक सभाज 

 

ङ्झनयन्त्तय - फहङ्टङ्जवबेदभा ऩयेका 
अऩाङ्गता बएका 
सीभान्त्तकृत, 

अल्ऩसङ्ख्मक वगय 
य अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराराई ङ्जवशेष 
व्मवस्था बएको 
हङ्टने। 

  11. सॊङ्ञघम, प्रादेङ्ञशक य 
स्थानीम सयकाय तथा 
गैय सयकायी 
सयोकायवाराहरू फीच 
प्रबावकायी सहकामय 
स्थाङ्जऩतगङ्चयनेछ 

- भङ्जहरा फारफाङ्झरका 
तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
भन्त्रारम 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

स्थानीम तह  - सवै सावयजङ्झनक 
ङ्झनकामहरु  

 

ङ्झनयन्त्तय - प्रबावकायी सहकामय 
स्थाङ्जऩत बएको हङ्टने 
। 
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ऩङ्चयच्छेद-४ 

कामयमोजनाको कामायन्त्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन 

1. कामायन्त्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन  

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ  नागङ्चयक भन्त्रारमरे  नेततृ्वदामी  बङू्झभका  ङ्झनवायह गनेछ । 

याङ्जिम  कामयमोजनाको  कामायन्त्वमन  तीन तहका सयकाय, ङ्जवकास साझेदाय, गैय सयकायी सॊस्था, ङ्जवङ्झबङ्ङ 

सभूह, क्रफ, सॊगठन नागङ्चयक सभाज तथा सयोकायवारासॉगको  सभन्त्वमभा गङ्चयनेछ ।सोही फभोङ्ञजभ 

अनङ्टगभन तथा  भूल्माङ्कन गनय सॊघ  प्रदेश य स्थानीम  तहभा  कानून अनङ्टसाय गङ्छठत   सङ्झभङ्झत  यहनेछ । 

(१) मो याङ्जिम  कामयमोजनाराई प्रबावकायी ढङ्गरे कामायन्त्वमन गनयका राङ्झग स्थानीम तह 
य प्रदेश सयकायसॉग सभन्त्वम तथा सहजीकयण गनय, कामयमोजना कामायन्त्वमनको 
अनङ्टगभन तथा भूरप्रवाहीकयण गनय य कामयमोजनाभा सभसाभङ्जमक सङ्टधाय रगामत 
कामायन्त्वमनभा सहजीकयण गनय ऐनको दपा ३८ फभोङ्ञजभको अऩाङ्गता याङ्जिम ङ्झनदेशन 
सङ्झभङ्झतरे कामय गनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) कामयमोजनाको उदे्दश्म फभोङ्ञजभ  भन्त्रारम/ङ्झनकामका नीङ्झत, मोजना तथा  

वाङ्जषयक कामयिभभा भूरप्रवाहीकयण य सभन्त्वम गने, 

(ख) सहामक साभग्री उत्ऩादन तथा ङ्जवतयणको राङ्झग सभन्त्वम य सहजीकयण 
गने,  

(ग) कामयमोजना कामायन्त्वमनभा देङ्ञखएका सभस्मा सभभाधान गनय सहजीकयण 
गने, 

(घ) प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट बए गयेका कामयहरूको ङ्जववयण प्राप्त गने, 

(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सशङ्ञिकयण, ऺभता एवभ ् सीऩ ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी सञ्चाङ्झरत कामयिभको ङ्झनमङ्झभत  रूऩभा  अनङ्टगभन  गने , 

(च) मस कामयमोजनाको कामायन्त्वमनको साढे दङ्टई वषयभा भध्मावङ्झध भूल्माङ्कन गयाउने, 
(छ) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता  अनङ्टसाय नीङ्झत/ भाऩदण्ड  तमाय  गने, 

 

(३) प्रदेशभा कामयमोजना कामायन्त्मवनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन य सभन्त्वमका राङ्झग 
ऐनको दपा ४१ फभोङ्ञजभको  प्रदेशस्तयको सङ्झभङ्झतरे कामय गनेछ ।  

(४) प्रदेशस्तय सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म  य अङ्झधकाय  देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) कामयमोजनाभा  यहेका  प्रावधानराई  प्रदेशका  नीङ्झत, मोजना  तथा 
कामयिभभा  भूरप्रवाहीकयण गयी  कामायन्त्वमनभा  ल्माउने, 

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सशङ्ञिकयण य ऺभता ङ्जवकासका कामयिभ  

सञ्  चारन  गने, 
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(ग) प्रदेश सङ्झभङ्झतरे सॊघ य स्थानीम तहसॉगको कामायन्त्वमन, सभन्त्वम, अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन कामयभा सभन्त्वम गने, 

(घ) अऩाङ्गताको ऺेरभा प्रदेशस्तयभा सञ्चाङ्झरत कामयिभहरूको ङ्झनमङ्झभत रूऩभा 
अनङ्टगभन गयी प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन भन्त्रारमराई ऩठाउने, 

(ङ) भध्मावङ्झध  भूल्माङ्कनभा  सहमोग, सभन्त्वमभा  सहजीकयण  गने, 
(च) आवश्मकतानङ्टसाय  नीङ्झत, ङ्झनमभ/भाऩदण्ड तमाय गने,  
(छ) आवश्मकतानङ्टसाय  फैठक आमोजना  गने। 

(५) स्थानीम तहभा कामयमोजनाको प्रबावकायी कामयन्त्वमन य सभन्त्वमको राङ्झग ऐनको 
दपा ४२ फभोङ्ञजभको स्थानीम सभन्त्वम सङ्झभङ्झतरे व्मवस्था गनेछ ।  

(६) स्थानीम  तहको  सङ्झभङ्झतको  काभ  कतयव्म  य  अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) कामयमोजनाभा यहेका प्रावधानहरूराई स्थानीम तहका नीङ्झत, मोजना तथा 
कामयिभभा  भूरप्रवाहीकयण गयी कामायन्त्वमनभा ल्माउने, 

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सशङ्ञिकयण य ऺभता ङ्जवकासका कामयिभ  

सञ्  चारन  गने, 
(ग) प्रदेशस्तय सङ्झभङ्झतरे  सॊघ य स्थानीम तहको कामायन्त्वमन, सभन्त्वम अनङ्टगभन  

तथा  भूल्माङ्कन कामयभा सभन्त्वम गने, 
(घ) अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिका राङ्झग  सञ्चाङ्झरत कामयिभहरूको  ङ्झनमङ्झभत  

रूऩभा  अनङ्टगभन  गने, 
(ङ) स्थानीम तहभा बए गयेका कामयहरूको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण चौभाङ्झसक 

रूऩभा भन्त्रारमभा ऩठाउने, 
(च) भध्मावङ्झध  भूल्माङ्कनको  सभमभा  आवश्मक  सहमोग  गने, 
(छ) आवश्मकतानङ्टसाय  भाऩदण्ड  तमाय ऩाने, 
(ज) आवश्मकतानङ्टसाय  फैठक  आमोजना  गने | 

(७) प्रदेश तथा स्थानीम तहका सङ्झभङ्झतरे मस कामयमोजनाको कामायन्त्वमनका राङ्झग 
मोजना य कामयिभराई अऩाङ्गताभैरी फनाउन तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऺभता 
ङ्जवकास, सशङ्ञिकयण य सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग आवश्मक सभन्त्वम तथा 
सहजीकयण गनेछन ्। 
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ऩङ्चयच्छेद-५ 

 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको  याङ्जिम  कामयमोजना  कामायन्त्वमनका  राङ्झग  सम्फङ्ञन्त्धत  ङ्झनकामहरूको बङू्झभका 
 

ि. स. ङ्झनकाम बङू्झभका  
१. भङ्जहरा , फारफाङ्झरका 

तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 

भन्त्रारम   

१. याङ्जिम कामयमोजनाको आधायभा कामयिभ तमाय गने य 

प्रबावकायी  कामायन्त्वमन  गने,  गयाउने । 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक ङ्जहतको राङ्झग तीन तहका 
सयकाय य  सयोकायवाराहरूका फीच साझा फङ्टझाई कामभ गनय 
सभन्त्वम, सहमोग  य  ऩैयवी  गने |  

३. प्राङ्जवङ्झधक तथा ङ्जवत्तीम साधन स्रोतको ऩमायप्त ङ्जवङ्झनमोजनको 
व्मवस्थाको राङ्झग ऩहर गने । 

४. प्रदेश तथा  स्थानीम तह, सावयजङ्झनक तथा नीङ्ञज ऺेरराई 

अऩाङ्गताको ऺेरसॉग सम्फन्त्धीत  नीङ्झत, मोजना तथा 
कामयिभभा आन्त्तङ्चयकीकयण गदै  भूरप्रवाहीकयणका  राङ्झग  
सभन्त्वम गने । 

५. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकाय सम्फन्त्धी नीङ्झत  

ङ्झनमभ  कामायन्त्वमन गने अऩाङ्गताको ऺेर हेने सम्ऩकय  व्मङ्ञि 

तोक्ने य तोङ्जकएका व्मङ्ञि तथा अन्त्म सहमोगीहरूराई  ऺभता  
अङ्झबवङृ्जद्ध  तारीभ  तथा  सकायात्भक सोच ङ्जवकास  गयाउन  

नेततृ्वदामी  बङू्झभका  ङ्झनवायह  गने | 

६. अऩाङ्गताका ऺेरभा बएका प्रमासहरू य प्राप्त उऩरङ्ञब्धहरू 

एकीकृत गयी याङ्जिम तथा अन्त्तयायङ्जिमस्तयभा प्रङ्झतवेदन 
गने | 

२. अथय भन्त्रारम  १. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको याङ्जिम कामयमोजनाको 
कामायन्त्वमनको राङ्झग आवश्मक फजेटको व्मवस्था  गने । 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सशङ्ञिकयण य ऺभता ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी कामयका राङ्झग आवश्मकतानङ्टसाय आङ्झथयक/प्राङ्जवङ्झधक 

सहमोग उऩरब्ध गयाउन दात ृ ङ्झनकामहरूसॉग  सहजीकयण 

गने ।  

३. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको कानूनी प्रफन्त्ध, सॊस्थागत 
सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जवकासका भाध्मभफाट तीनवटै 
शासकीम तहभा अऩाङ्गताभैरी शासन प्रणारीको 
व्मवस्थाऩनभा  जोड  ङ्छदन े।  

३. स्वास््म तथा 1. सभानता य साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको भान्त्मता अनङ्टरूऩ 



 

58 
 

जनसॊ्मा भन्त्रारम स्वास््मसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्छदगो ङ्जवकासका  कामयिभभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगताराई सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

2. स्वास््म ऺेरका  कामयिभहरूभा  आवश्मकतानङ्टसाय 

अऩाङ्गता बएकाका भङ्जहराको स्वास््मसॉग सम्फन्त्धी असय, 

गबयधायणको प्रबाव तथा भङ्जहनावायीभा गनङ्टयऩने सयसपाई 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी प्रवद्धयनात्भक कामयिभहरू सभावेश 
गने । 

3. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि प्रङ्झत गङ्चयन े ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका 
अन्त्धङ्जवश्वास, ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा तथा अन्त्मामभा ऩयेकाहरूराई 

भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय तथा ङ्जवभशय सेवा प्रदान गने य 

सञ्  चारनभा यहेको एकद्वाय सॊकट व्मवस्थाऩन  केन्त्रको  
सङ्टदृढीकयण गने । 

4. जीवनचिको अवधायणा अनङ्टरूऩ सफै उभेय सभूहका अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको स्वास््म आवश्मकताराई सम्फोधन गयी 
भात ृ ङ्ञशशङ्ट, फारफाङ्झरका य ङ्जकशोय ङ्जकशोयीको सवायङ्गीण 

ङ्जवकास य ऩङ्चयवाय व्मवस्थाऩन  सेवाराई  थऩ सङ्टधाय  गने । 

5. अऩाङ्गताभैरी  स्वास््म  सेवा  कामयिभ  सञ्  चारन गने । 

४. ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम   

1. प्रदेश तथा स्थानीम तहभा अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई 

आवश्मक ऩाठ्यसाभग्रीहरू सङ्जहत अध्ममन  अध्माऩन  
गयाउने  व्मवस्थाऩन गने।  

2. सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई ङ्झन्शङ्टल्क उच्च 
ङ्ञशऺा सङ्जहत बे्ररङ्झरङ्जऩ य साॊकेङ्झतक बाषाका भाध्मभफाट 
ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺाको व्मवस्थाऩन गने।  

3. अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झग ऩाठ्यिभ, 

ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्झसकाइ प्रङ्जिमा य ङ्जवद्यारम वातावयण सहज 
य भैरीऩूणय फनाउन े। 

4. अऩाङ्गता बएका मङ्टवाहरूको भानवीम सीऩ, व्मावसाङ्जमक 
दऺता य योजगायीभूरक सीऩ ङ्जवकास गनय रङ्ञऺत 
कामयिभहरू सञ्  चारन गने । 

5. ङ्जवशेष कानूनी प्रावधानहरू ङ्झनभायण गयेय सभङ्टदाम य 
अङ्झबबावकहरू सभेतको सहमोगभा ङ्जवद्यारमफाङ्जहय यहेका 
अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाकाहरुराई ङ्जवद्यारमभा ऩठन 
ऩाठनका राङ्झग ल्माउन े। 

५. गहृ भन्त्रारम  1. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको व्मवस्थाराई  प्रबावकायी  रूऩभा 
कामायन्त्मवनभा ल्माउन े । 
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2. अनङ्टसन्त्धान  प्रणारीराई  अऩाङ्गताभैरी  फनाउने । 

3. सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका भङ्जहराभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसाराई 

ङ्झनरूत्साङ्जहत  गने य कानूनी  याज्मको  प्रत्माबङू्झत  गयाउने । 

4.  

६. सॊघीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्त्म प्रशासन 

भन्त्रारम । 

1. सफै स्थानीम तहभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञि याङ्जिम  

कामयमोजना कामयन्त्वमनका राङ्झग नीङ्झत, मोजना तथा 
कामयिभभा आन्त्तयीङ्जककयण गदै भूरप्रवाहीकयणका राङ्झग 

सहमोग सभन्त्वम गने। 

2. सफै स्थानीम तहभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको साभाङ्ञजक 

रूऩान्त्तयण य आङ्झथयक सशिीकयणका  ङ्जवषमहरूभा तारीभ  

तथा  ङ्झसकाईहरू सञ्  चारन गनय सहमोग य सभन्त्वम गने ।  

3. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि भाङ्झथ गङ्चयन े दङ्टयव्मवहाय य 
ङ्जहॉसाको अन्त्त्मको राङ्झग स्थानीम  तहभा साभाङ्ञजक सचेतना 
य अङ्झबमान  सञ्  चारनका  राङ्झग आवश्मक  सभन्त्वम य 

सहमोग गने। 

७. मङ्टवा तथा खेरकूद 

भन्त्रारम  

1. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग ङ्जवशेष खेरकङ्ट दको 
ङ्जवकास य प्रवद्धयन गनय सयोकायवारा ङ्झनकामहरूसॉगको 
सभन्त्वम, सहकामय य सहमोग गने । 

2. खेरकङ्ट द सम्फन्त्धी मोजना ङ्झनभायण य ङ्झनणयम प्रङ्जिमाहरूभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुराई सहबाङ्झग गयाउने ।  

८. कानून न्त्माम तथा 
सॊसदीम भाङ्झभरा 
भन्त्रारम  

1. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिप्रङ्झत गङ्चयने सवै ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको 
अन्त्धङ्जवश्वास ङ्जवबेद य सवै प्रकायका ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्झनयाकयण गने कानूनहरूको व्माऩक रूऩरे साभाङ्ञजकीकयण 

गयाउॉदै ङ्झनयन्त्तय रूऩभा स्थानीम तहसम्भ  वहस, ऩैयवी य 

अन्त्तङ्जिय मा  गयाउन े। 

2. साभाङ्ञजक न्त्माम य सभानता कामभ गयाउने कानून तथा नीङ्झत 

ङ्झनभायणभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको न्त्मामभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टग्न े
गयी कानून ङ्झनभायण य सॊशोधन गने । 

3. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॉसा य ङ्जवबेदको ङ्जवरुद्ध 

स्थानीम तहका न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई  
अङ्झबभङ्टखीकयण गने । 

4. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टन े ङ्जहॊसाको अन्त्त्म गनय 
स्थानीम तहको सङ्जिमताभा कानूनको कामायन्त्वमन य 
ङ्झनमभनराई प्रबावकायी फनाउन े। 

 



 

60 
 

९. सञ्  चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम 

1. आभसञ्  चाय सूचना य प्रङ्जवङ्झधभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको 
ऩहङ्टॉच ऩङ्टय ् माउने । 

2. नेऩारी साङ्केङ्झतक बाषाको साझा शब्दकोष तमाय गयी 
सावयजङ्झनक टेङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण हङ्टन े सूचनाहरूराई 
सकेसम्भ साङ्केङ्झतक बाषाभा प्रसायण गनय एवॊ सफटाइटर य 
क्याप्सन प्रमोगको व्मवस्था ङ्झभराउने । 

3. सावयजङ्झनक सेवासॉग सम्फङ्ञन्त्धत सूचना तथा सञ्  चायराई 
अऩाङ्गताभैरी फनाउन े। 

4. स्थानीम तहसम्भ साङ्केङ्झतक बाषाको ताङ्झरभ प्रदान गनय 
ङ्जवशेष कामयिभहरू सञ्  चारन गने । 

१०. याङ्जिम मोजना आमोग  १. ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्म अनङ्टसाय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका 
ङ्जवषमहरूभा याङ्जिम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतवेदन 

ङ्झरने। 

२. सफै भन्त्रारमहरूराई अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको याङ्जिम 
कामयमोजना कामयन्त्वमनका राङ्झग  फजेट, कामयिभ य 
ङ्जिमाकराऩ सभावेश गनय भागय ङ्झनदेशन गने । 

 

११. ङ्जवकास साझेदाय  १. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकाय य 
सशङ्ञिकयणको राङ्झग तीन तहका सयकायरे गयेका 
प्रमासहरूक राङ्झग आङ्झथयक  तथा  प्राङ्जवङ्झधक  सहमोग गने । 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऺभता ङ्जवकास य सशङ्ञिकयण 
गने कामयिभभा ङ्झनयन्त्तय सहमोग गने । 

१२. गैय सयकायी 
/सहकायी सॊघसॊस्था  

१. स्थानीम सयकायसॉगको सभन्त्वमभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 
प्रङ्झत यहेको सोचाईभा  साभाङ्ञजक  सचेतना  अङ्झबवङृ्जद्ध  गने । 

२. साभाङ्ञजक रूऩान्त्तयणका  राङ्झग अऩाङ्गता बएका 
भङ्जहराहरूको आङ्झथयक सशिीकयणभा सहमोग गने ।  

३. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई उद्धाय, याहत, ऩूनस्थायऩना, 
कानूनी सहामता, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय आङ्छदभा सहमोग 
गने । 

१३. नीङ्ञज ऺरे  १. सवै प्रकाय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झग सॊचाङ्झरत 

सयकायका अङ्झबमानहरूभा  साथ  य  सहमोग ङ्छदने । 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आङ्झथयक य साभाङ्ञजक 
सशङ्ञिकयण गने कामयिभहरूराई आफ्ना नीङ्झत, मोजना, 
फजेट तथा  कामयिभभा  आन्त्तङ्चयकीकयण गने । 

३. साभाङ्ञजक  उत्तयदाङ्जमत्व  ङ्झनवायह गने । 
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१४. नागङ्चयक सभाज १. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि ङ्जवरुद्धका कामयभा साभाङ्ञजक जागयण 

ल्माउन ऩैयवी य सचेतनाका  कामयिभ  सञ्  चारन  गने । 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टन े ङ्जहॉसा य ङ्जवबेदको 
जोङ्ञखभभा  यहेका  सभाजराई रङ्ञऺत  गयी  कामयिभहरू  

सञ्  चारन गने । 

३. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ङ्जवकासका राङ्झग गने कामयभा 
सयकाय, ङ्जवकास साझेदाय, नीङ्ञज ऺेर, गैय सयकायी  

सॊस्थासॉग  सहकामय  गने । 
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परिच्छेद-६ 

कामयमोजनाको सीभा य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध य प्रङ्झतवेदन सम्फन्त्धी  

1. कामयमोजनाको सीभा् 
भूर रूऩभा, प्रस्तङ्टत कामयमोजना नेऩारको सॊङ्जवधानभा उल्रेख गङ्चयएका व्मवस्थाहरु 

कामायन्त्वमन ल्माउनको राङ्झग ऺेरगत ङ्जवषमको व्मावहाङ्चयक अभ्मासको रुऩभा तमाय गङ्चयएको 
हो। सॊङ्जवधानरे फहङ्टजातीम, फहङ्टबाङ्जषक, फहङ्टधाङ्झभयक, फहङ्टसाॊस्कृङ्झतक तथा  बौगोङ्झरक ङ्जवङ्जवधतामङ्टि 

ङ्जवशेषताराई आत्भसात गयी  ङ्जवङ्जवधता फीचको  एकता, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक  ऐक्यवद्धता,  

सङ्जहष्णङ्टता  य  सद  बावराई  सॊयऺण तथा प्रवद्धयन गदै,  वगॉम,  जातीम,  ऺेरीम,  बाङ्जषक,  धाङ्झभयक,  

रैङ्जङ्गक  ङ्जवबेद  य  सफै  प्रकायका  जातीम  छङ्टवाछूतको अन्त्त्म गयी  ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त, आङ्झथयक सभानता,  

सभङृ्जद्ध  य  साभाङ्ञजक न्त्माम सङ्टङ्झनङ्ञित गनय सभानङ्टऩाङ्झतक, सभावेशी य सहबाङ्झगताभूरक ङ्झसद्धान्त्तभा 
आधाङ्चयत  सभताभूरक  सभाजको  ङ्झनभायण गने  सॊकल्ऩ  ङ्झरएको छ ।  

त्मसैरे प्रस्तङ्टत कामयमोजना तमाय गदाय स्रोत य साधनको उऩरव्धता, भानव अङ्झधकाय 
सम्फन्त्धी सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था, भौजङ्टदा कानूनी व्मवस्था, नीङ्झत, यणनीङ्झत, ऩन्त्रौ आवङ्झधक मोजना 
एवभ ् ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म सभेतका ङ्जवषमराई दृङ्जिगत गङ्चयएको छ। प्रस्तङ्टत कामयमोजनाभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकाय सॊयऺण, सशङ्ञिकयण य ङ्जवकासका ङ्जवषमहरूराई 
सभेङ्जटएको छ।  

प्रस्तङ्टत कामयमोजनाराई अन्त्म कामयमोजनाको ऩङ्चयऩूयकका रूऩभा ङ्झरई कामायन्त्वमन गनङ्टय ऩने 
हङ्टन्त्छ। प्रस्तङ्टत कामयमोजना नेऩार ऩऺ बएको अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन ् धी 
भहासन्त्धी, एङ्ञशमा तथा प्रशान्त्त ऺेरको इन्त्चोन यणनीङ्झत रगामत य नेऩार ऩऺ बएका 
अन्त्तयायङ्जिम भहासङ्ञन्त्धहरू य सॊङ्जवधानरे प्रत्माबतू गयेका सभानतासम्फन्त्धी हकहरूको 
कामायन्त्वमनको दस्तावेज हो। कामयमोजनाका उदे्दश्महरू एवभ ्ङ्झतनको आधायभा ङ्झनधायङ्चयत यणनीङ्झत 
तथा कामयनीङ्झतराई कामायन्त्वमन गनयको राङ्झग स्रोत य साधनको व्मवस्था गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम एवभ ्सहमोगी ङ्झनकामको हङ्टनेछ।  

 

2. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको जीवनस्तयभा सङ्टधाय आएको हङ्टने । 

(ख) योजगायीका अवसयहरुको ङ्झसजनृा हङ्टने। 

(ग) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा न्त्मूङ्झनकयण  बएको 
हङ्टन े। 

(घ) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको हक अङ्झधकाय य सशङ्ञिकयण गनय ङ्झनभायण बएका कानून 
प्रबावकायी रूऩभा कामायन्त्वमन बएको हङ्टने। 

(ङ) सावयजङ्झनक तथा नीङ्ञज ऺेर एवभ ् साभाङ्ञजक जीवनका सफै ऩऺभा भानव 
अङ्झधकायको सम्भान गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास बएको हङ्टने। 

(च) आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक दृङ्जिरे ऩछाङ्झड ऩयेका एवभ ् ऩाङ्चयएका अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको सॊयऺण य सशिीकयण बएको हङ्टने। 
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3. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको कामयमोजनाको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 
(क) साभाङ्ञजक सशिीकयण कामयिभ  
 

ि.सॊ. कामयिभ सभमावङ्झध सहबागी 
सॊ्मा 

रागत अऩेऺा  उऩरङ्ञब्ध कैङ्जपमत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(ख)  आङ्झथयक  सशक्त्तीकयण सम्फन्त्धी कामयिभ 

ि.सॊ. कामयिभ कामयिभको 
उद्दशे्म 

कामयिभको 
ढाॉचा 

उऩरङ्ञब्ध रागत उऩरङ्ञब्ध कैङ्जपमत 

        

        

        

        

        

        

        

 (ग) कामयमोजना कामायन्त्वमन ऩिातको उऩरङ्ञब्ध 

िभ 
सॊ्मा 

ङ्जवगतको 
अवस्था 

कामायन्त्वमनको 
अवस्था 

 

रागत 

साढे दङ्टई 
वषयको 
उऩरङ्ञब्ध 

साभाङ्ञजक 
प्रबाव 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकामको 
बनाइ 

कैङ्जपमत 

        

        

        

        

        

        

 

  



 

64 
 

अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीष्ट्रत तथा कायययोजना २०६३ को सष्ट्रमक्षा 

२०६३ सालमा मष्ट्रहला बालबाष्ट्रलका तथा समाजकल्याण मन्रालयको पहलमा अपाङ्गता सम्बष्ट्रन्ध राष्ट्रिय नीष्ट्रत 

तथा कायययोजना ष्ट्रनमायण गररयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासघं नेपाल र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतको सकृय 

सहभाष्ट्रगता र प्रयासमा बनकेो यस नीष्ट्रत तथा कायययोजना ष्ट्रनमायणमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिषयगत मन्रालयहरूको समेत 

सहभाष्ट्रगता रहकेो ष्ट्रथयो । ष्ट्रिक्षा, स्िास््य, रोजगारी, ताष्ट्रलम, पहुँच, पुनस्थायपना लगायत जम्मा १७ िटा 

प्राथष्ट्रमकता क्षेर ष्ट्रनधायरण गरर मष्ट्रहला बालबाष्ट्रलका तथा समाजकल्याण मन्रालयको मन्री स्तरीय ष्ट्रनणययबाट 

लागु गररएको यस नीष्ट्रत तथा कायययोजनाको कायायन्ियन भने अपेक्षा गरेअनरुूप प्रभाकारी हन सकेन । यस नीष्ट्रत 

तथा कायययोजना अनुरुप ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रजल्लामा अलग्गै ष्ट्रजल्ला नीष्ट्रत र कायययोजना ष्ट्रनमायण गरर काम गने प्रयासहरू 

पष्ट्रन भए । केष्ट्रह ष्ट्रजल्लाहरूमा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी ष्ट्रनकाय र स्थानीय सरकारको लगानीमा ष्ट्रजल्ला ष्ट्रिकास 

सष्ट्रमष्ट्रतमार्य त केष्ट्रह काययक्रमहरू कायायन्ियन भई उपलब्धीहरू हाष्ट्रसल पष्ट्रन भएका छन् । तर अष्ट्रधकांि ष्ट्रजल्लामा 

यो नीष्ट्रत तथा कायययोजनाको कुनै असर दषे्ट्रिएन । समग्रमा हदेाय नीष्ट्रत तथा कायययोजनाले चाह ेअनसुार न त 

सरकारले बजेट नै ष्ट्रिष्ट्रनयोजना गर् यो न यस नीष्ट्रत तथा कायययोजनाका आधारमा िार्षषक काययक्रमहरून ैबन्न सके । 

यद्दपी कायायन्ियन पक्ष जे जस्तो भएपष्ट्रन सरकारल ेगरेको यो प्रयासआरै्मा सकारात्मक ष्ट्रथयो ।  

यो नीष्ट्रत तथा कायययोजनाको कायायन्ियन प्रभािकारी हन नसकु्नका पछष्ट्रडका कारणहरूलाई केलाउन नेपाल 

सरकार मष्ट्रहला बालबाष्ट्रलका तथा समाजकल्याण मन्रालयको लाष्ट्रग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

सरोकारिाला ष्ट्रनकाय, अपाङ्गता भएका व्यष्ट्रिका संस्थाहरू, अपाङ्गता अष्ट्रधकारकमी र सरकारी ष्ट्रनकायका 

प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधहरूसुँग ष्ट्रिष्ट्रभन्न चरणमा बैठक र छलर्लहरू आयोजना गर् यो  । यस बाहके ष्ट्रजल्ला काययनीष्ट्रत बनाइएका 

ष्ट्रजल्लाहरूमा उि नीष्ट्रतको कायायन्ियनको अिस्थाको अनुगमन पष्ट्रन गर् यो र सूचनाहरू सङ्कलन गर् यो । प्राप्त 

सूचनाका आधारमा उि २०६३ सालको अपाङ्गता सम्बन्धी नीष्ट्रत तथा कायययोजना प्रभािकारी रूपमा 

कायायन्ियन हन नसकु्नका पछाडी दहेायबमोष्ट्रजम प्रमुि कारणहरू पाइएका छन् । 

१. िदललदो राजनैष्ट्रतक पररिेिले राज्य र राजनैष्ट्रतक दलहरूलाई संष्ट्रिधान सभा, राज्यको पुनसंरचना र नयाुँ 

सष्ट्रम्बधान तर्य  बढढ केष्ट्रन्ित गर् यो र अपाङ्गता सम्बष्ट्रन्ध नीष्ट्रतगत व्यिस्थाहरुको कायायन्ियन 

प्राथष्ट्रमकतामा पनय सकेन । यससुँगै सरकार ष्ट्रछटो ष्ट्रछटो पररितयन भरैहन,े मन्रीहरू रे्ररइरहन ेर 

कमयचारीहरूको ष्ट्रछटो ष्ट्रछटो सरूिा भैरहने प्रिृष्ट्रिको कारणले पष्ट्रनयसको कायायन्ियनलाई प्रभाष्ट्रित 

तुल्यायो ।   

२. यस नीष्ट्रत तथा कायययोजनाको प्रभािकारी कायायन्ियन सरकारको कुनै एक ष्ट्रनकायबाट मार संभि ष्ट्रथएन 

। ष्ट्रिष्ट्रभन्न मन्रालय र यस मातहतका ष्ट्रनकायहरूले आ-आफ्नो तर्य बाट काम गनुयपने ष्ट्रथयो । यसको लाष्ट्रग 

एउटा प्रभािकारी राष्ट्रिय स्तरमा समन्िय गने ष्ट्रनकायको आिश्यकता ष्ट्रथयो । तर त्यस्तो अष्ट्रधकारसम्पन्न 

र कृयािील ष्ट्रनकाय बन्न नसकु्नले नै यसको कायायन्ियनमा मुख्य नकारात्मक असर पार् यो ।  

३. सब ैमन्रालयल ेयस ष्ट्रनष्ट्रत तथा कायययोजनामा पूणय स्िाष्ट्रमत्ि ग्रहण गनय सकेनन् र यस नीष्ट्रत तथा 

कायययोजनाको कायायन्ियनको लाष्ट्रग हरेक मन्रालयलाई ष्ट्रजम्मेिार भएर काममा लगाउने र त्यसको 

अनुगमन गने कुन ैअष्ट्रधकार सम्पन्न ष्ट्रनकाय भएन । जसको कारण यो दस्तािेज सबैको लाष्ट्रग बाध्यकारी 

दस्तािेज बन्न सकेन । 

४. यो नीष्ट्रत तथा कायययोजनाको कायायन्ियन भए नभएको अनुगमन गने र मुल्याङ्कन तथा सष्ट्रमक्षा गन ेकुन ै

कुनै ष्ट्रनकाय िा संयन्र गठन गररएन र यस ष्ट्रनष्ट्रत तथा कायाययोजना ष्ट्रनमायणमा योजना आयोग स्ियम 

सहभागी भएको भएतापष्ट्रन यस ष्ट्रिषयमा त्यस ष्ट्रनकायबाट कुनै अनुगमन हन सकेन ।  

५. नीष्ट्रत तथा कायययोजना ष्ट्रनमायण भएतापष्ट्रन यसको कायायन्ियनकै लाष्ट्रग भनरे सरकारल ेकुनै बजेटको 

व्यिस्था गनय सकेन । 
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६. यस नीष्ट्रत तथा कायययोजनाको िारेमा सरकारी तथा गैर सरकारी सरोकारिाला ष्ट्रनकायहरूलाई पयायप्त 

अष्ट्रभमुिीकरण र सूचना प्रिाह हन सकेन । 

 


