
 
 

  क. ताङ्झरभ सहजीकयण ऩङ्टङ्ञततकाको ऩङ्चयचम 

(१) बङू्झभका 
याङ्जिम अऩाङ्ग भहासॊघ नेऩार अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको हक अङ्झधकाय सॊयऺण य प्रवधधनका 

राङ्झि ङ्जव.सॊ. २०५० सारदेङ्ञि ङ्झनयन्तय ङ्जिमाशीर एक भात्र याङ्जिम ततयको छाता सॊतथा हो । 
जसभा ३३१ बन्दा फढी अऩाङ्गता सम्फन्धी काभ िने सॊतथाहरू आफद्ध छन ्।  

जनवकारत, जनचेतना, ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, सञ् जारीकयण तथा सहकामधराई भूर यणनीङ्झतको रूऩभा 
अङ् िीकाय ियी यायकमका नीङ्झतङ्झनमभ य कानङ्टनहरू अऩाङ्गता बएका भाङ्झनसहरूको ऩऺभा फनाउन 
सङ्जिम बङू्झभका ङ्झनवाधह िदै आएको छ । साथै अङ्झधकायको सही उऩमोि, सॊयऺण य सॊवधधन िनध 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध िने, उनीहरूका सवारहरूराई भूरप्रवाहभा ल्माउने, आभजनभानसभा जनचेतना 
जिाउॉदै उनीहरूराई हेने दृङ्जिकोणभा ऩङ्चयवतधन ल्माउने, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई उनीहरूको 
ऺभताको आधायभा ङ्जवकासका िङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा सभावेश ियाउने, नीङ्झतित ऩैयवी ङ्झनयन्तय िने जतता 
कामधभा भहासॊघरे उल्रेिनीम कामध िदै आएको छ । भहासॊघका सदतम सॊतथा य भहासॊघभा आफद्ध 
नबएका तय अऩाङ्गताङ्झबत्र ऩङ्झन सीभान्तकृत सभूहभा यहेका अऩाङ्गता बएका दोस्रो ऩङ्टतताका व्मङ्ञि वा 
सभूहसभेतको ऺभता ङ्जवकास िने उद्देश्मरे मो ताङ्झरभ सहजीकयण ऩङ्टङ्ञततका तमाय िङ्चयएको हो ।  

 (२) ताङ्झरभ सहजीकयण ऩङ्टङ्ञततकाको सभग्र उद्दशे्म  

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य ङ्झतनका अङ्झबबावकहरूद्वाया सञ् चाङ्झरत सॊतथाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको ऻान य 
सीऩको वङृ्जद्ध िनङ्टध ।  

(३) ताङ्झरभको ङ्जवङ्झध   

मो ताङ्झरभको सभग्र ङ्जवङ्झध वमतक ङ्झसकाइ ङ्झसद्धान्त तथा सहबाङ्झिताभूरक ऩद्धङ्झतभा आधाङ्चयत 

छ।जसभा सहबािीहरूराई ङ्जवषमवततङ्ट फङ्टझाउन िेर, अभ्मास, ङ्ञचत्र, नाटक, सभूह छरपर आङ्छद 

ङ्जवङ्झध सभावेश िङ्चयएको छ । मस ऩद्घङ्झतरे सफै सहबािीहरूभा सभान फङ्टझाइका राङ्झि सहमोि      

िदधछ । मसभा ङ्ञशऺण, सभूहकामध, व्मावहाङ्चयक अभ्मास, िेर य बङू्झभका ङ्झनवाधहको सॊमोजन ियी 
ताङ्झरभ सत्रहरूको ङ्झनभाधण िङ्चयएको छ । 

(४) ताङ्झरभ सहजीकयण ऩङ्टङ्ञततका रेिन तथा सङ्करन याजङ्ट फतनेत  

 ि ताङ्झरभ सम्फन्धी आधायबतू जानकायीहरू 

१. ताङ्झरभ M सदतम सॊतथा य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको ऺभता ङ्जवकास, 

२.  अवङ्झध M ५ ङ्छदन,  
३. तथान M ऩहङ्टॉचमङ्टि अथाधत ्अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू सहज तङ्चयकारे ऩङ्टग्ने हर,  
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४. ताङ्झरभको भङ्टख्म उद्दशे्म M अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य ङ्झतनका अङ्झबबावकहरूको ऻान य सीऩको वङृ्जद्ध 
िने ।   
रङ्ञऺत सहबािीहरू   

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू,  
 फौङ्जद्धक अऩाङ्गता श्रवणदृङ्जिङ्जवहीन य अङ्जटजभका अङ्झबबावकहरू,  
 अऩाङ्गता सम्फन्धी सयोकायवाराहरु 

५. सहबािीहरूको सङ्ख्मा  
 सहबािीहरू M एउटा ताङ्झरभभा २० देङ्ञि २५ जना  
 सहजकताध M २ जना (एक ङ्छदनभा २ जना)  
 कभधचायी M १ जना  

६. आवश्मक न्मूनतभ साभग्रीहरूको सूची 
 पयक यङ्गको A4 साइजको ऩेऩय २० प्रङ्झत य सादा ऩेऩय २ ङ्चयभ  
 सानो िाभ २० वटा  
 ठूरो A4 िाभ ६ वटा   
 ल्माऩटऩ य क्माभेया    
 ४ वटा भाङ्ञतकङ टेऩ, २० वटा पयक यङका भाकध य,१५० वटा भेटाकाडध, ५० वटा न्मङ्टजङ्जप्रन्ट 

 एक प्माकेट फेरङ्टन य १ वटा धािो, पयकपयक ५ यङ्गको २ प्माकेट चकरेट ।  
 ३ वटा सानो फर, पयकपयक यङ्गको ताङ्झरभ ङ्जटका ५ प्माकेट  
 एक प्माकेट टङ्टथङ्जऩक, ङ्ञतकङ्जऩङ साइजको डोयी १ ङ्झभटय  
 ऩोटेफर ङ्ञतऩकय (उऩरब्ध बएसम्भ)  
 ङ्जप्रन्टय  

नोट : साभग्रीहरू प्रत्मेक सेसनभा याङ्ञिएको छ । मसका अरावा सहजकताधराई आवश्मक ऩने अन्म 
साभग्रीहरू  थऩ िनध सङ्जकनेछ ।  

ङ्जवषम ङ्जवङ्झध सभम सहजकताध 
ऩङ्जहरो ङ्छदन 
तवाित तथा ताङ्झरभको उद्देश्म प्रवचन  १५ ङ्झभनेट  
ऩङ्चयचम  तथा अऩेऺा सङ् करन  िेर ङ्जवङ्झध  ३० ङ्झभनेट  
ऩूवधभूल्माङ्कन तवमॊ रेिन  १५ ङ्झभनेट  
(१) अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम, अवधायणा य ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जवतयणको ङ्जवङ्झध 

छरपर य 
सभूहकामध  

  

 अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम   १ घण्टा 
२० ङ्झभनेट 

 

ङ्जवश्राभ  १० ङ्झभनेट  
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(२)  ङ्जवबेद य सभावेशीकयण बङू्झभका ङ्झनवाधह य 
छरपर  

१ घण्टा 
३० ङ्झभनेट 

 

ङ्जवबेद कहा छ ? सभावेङ्ञशता ङ्जकन ?      
(३) अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयणको ङ्जवङ्झध २०७५ जोडा ङ्झभराउने १ घण्टा  
ऩङ्जहरो ङ्छदनको सभीऺा प्रततङ्टतीकयण १५ ङ्झभनेट  
दोस्रो ङ्छदन 
आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत ऩङ्जहरो ङ्छदनको 
सायसॊऺेऩ  

 १५ ङ्झभनेट  

(४)  नेततृ्व, ङ्जवकास य सॊतथा िेर ङ्जवङ्झध  १ घण्टा 
३० ङ्झभनेट 

 

 ऩङ्चयचम   
 नेततृ्व ङ्जवकासका चयण 
 ङ्जवशेषताहरू  
 िङ्टण तथा सीऩहरू   

   

सॊतथा य ङ्जवशेष सॊतथाङ्झबत्र नेततृ्वको बङू्झभका िेर तथा बङू्झभका 
ङ्झनवाधह 

१ घण्टा 
३० ङ्झभनेट 

 

 नेता नेततृ्वफीच पयक  
 सॊतथा य नेततृ्वको व्मवतथाऩन  

   

ङ्जवश्राभ  १५ ङ्झभनेट  
(५)  ऩहङ्टॉचमङ्टिता   सभूहकामध १ घण्टा   
दोस्रो ङ्छदनको सभीऺा प्रततङ्टतीकयण १५ ङ्झभनेट  
तेस्रो ङ्छदन 
आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत य दोस्रो ङ्छदनको 
सायसॊऺेऩ  

 १५ ङ्झभनेट  

(६)  अऩाङ्गता सम्फन्धी अन्तयाधङ्जिम नीङ्झतहरू  हाङ्ञजयीजफाप य 
छरपर  

१ घण्टा     

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी 
भहासङ्ञन्ध २००६ 

   

ङ्जवश्राभ    
 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको तथानीम तहको 

मोजना ङ्झनभाधणभा सहबाङ्झिता 
 १ घण्टा     

(७) अऩाङ्गता सम्फन्धी याङ्जिम कानङ्टनी व्मवतथा हाङ्ञजयीजफाप य 
छरपर 

१ घण्टा 
३० ङ्झभनेट 
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 तथानीम सयकाय सञ् चारन ऐन, २०७४ 
 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी 

ऐन, २०७४ 
 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि ऩहङ्टॉचमङ्टि 

बौङ्झतक सॊयचना एवॊ सञ् चाय सेवा ङ्झनदेशका, 
२०६९ 

 तथानीम सभन्वम सङ्झभङ्झत िठन, काभ, 
कतधव्म य अङ्झधकाय  

   

(८) तथानीम स्रोत ऩङ्चयचारन ङ्झफतकङ्ट टको िेर य 
सभूहकामध 

१ घण्टा  

 स्रोत ऩङ्जहचान  
 स्रोतभा ऩहङ्टॉच  
 ङ्जवङ्झध 

   

तेस्रो ङ्छदनको सभीऺा प्रततङ्टतीकयण १५ ङ्झभनेट  
चौथो ङ्छदन 
आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत य तेस्रो ङ्छदनको 
सायसॊऺेऩ  

 १५ ङ्झभनेट  

(९) न्मामभा ऩहङ्टॉचको ऩङ्चयचम, नेऩारभा अवतथा य 
ऐन कानङ्टन य सॊयचनाहरू  

सभूहकामध बङू्झभका 
ङ्झनवाधह  

१ घण्टा ३० 
ङ्झभनेट 

 

 न्मामभा ऩहङ्टॉचको ऩङ्चयचम      
ङ्जवश्राभ    

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको न्मामभा 
ऩहङ्टॉचको अवतथा  

 १ घण्टा  

(१०) न्मामभा ऩहङ्टॉच य नीङ्झतित व्मवतथा  नाटक  १ घण्टा  
  न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि ऐन, कानङ्टन य 

सॊयचना  
   

 प्रततङ्टतीकयण  प्रवचन  १ घण्टा  
चौथो ङ्छदनको सभीऺा प्रततङ्टतीकयण १५ ङ्झभनेट  
ऩाॉचौँ ङ्छदन 
आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत चौथो ङ्छदनको 
सायसॊऺेऩ  

 १५ ङ्झभनेट  

(११)  रैङ्जङ्गक य रैङ्जङ्गक सभानता  सभूहकामध  १ घण्टा ३० 
ङ्झभनेट 
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 ऩङ्चयचम  
 भहत्त्व  

   

ङ्जवश्राभ    
(१२)  जनवकारत   १ घण्टा  

 ङ्जवङ्झध  
 प्रङ्जिमा  
 सवारको ऩङ्जहचान  
 जनवकारतका सीऩ   
 जनवकारतका औजायहरू 

   

(१३) कामधमोजना ङ्झनभाधण     १ घण्टा ३० 
ङ्झभनेट 

 

 कामधमोजना ङ्झनभाधण    
ताङ्झरभको सभीऺा  साभूङ्जहक छरपर १५ ङ्झभनेट   
अङ्ञन्तभ भूल्माङ्कन  व्मङ्ञिित रेिन १५ ङ्झभनेट  
सभाऩन   १५ ङ्झभनेट   
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१.१ तवाित, ऩङ्चयचम य आशा अऩेऺा सङ  करन 

सभम : ४५ ङ्झभनेट  

(क) औङ्ञचत्म  
ताङ्झरभको औऩचाङ्चयक रूऩभा तवाित बएऩङ्झछ सहबािीहरू य सहजकताधफीचको ऩङ्चयचम हङ्टनेछ । 
जसको भाध्मभफाट सहजकताध य सहबािीहरूफीच ङ्ञचनजान बई ताङ्झरभ सहज रूऩरे सञ् चारन 
िनध भद्दत िदधछ। साथै सहबािीहरूरे ताङ्झरभफाट ियेको अऩेऺासभेत जानकायी हङ्टनेछ।जसफाट 
सहजकताधराई ताङ्झरभको ङ्जवषमवततङ्ट अिाङ्झड फढाउन भद्दत   िनेछ ।  

(ि)  सत्रको उद्दशे्म  
सत्रको अन्त्मसम्भभा सहबािीहरूरे ङ्झनम् न कङ्ट याहरू फङ्टझ्नेछन ्।  
 सहबािीहरूराई तवाित िने । 
 ताङ्झरभका सहबािीहरू य सहजकताधफीच ऩङ्चयचम िने ।  
 ताङ्झरभको आशा अऩेऺा सङ् करन हङ्टनेछ ।  
 ५ ङ्छदनको ताङ्झरभको नीङ्झतङ्झनमभ तथा सभमताङ्झरका तमाय िने ।  

(ि) साभग्री  
 पोटोकऩी ऩेऩय (सहबािीको सॊख्माको आधायभा १ जनाराई १ वटा) 
 ङ्जवङ्झबङ्ङ यङ्गका करभ (साइन ऩेन) य तटेऩरय भेङ्झसन   
 सत्रको सभमताङ्झरकाको पायाभ ।  

(घ) भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 
 रेिन कामध ।  
 प्रततङ्टतीकयण तथा छरपर । 

(ङ) सत्र सञ् चारनका चयणहरू  
तवाित: चयणहरू 
आमोजकको तपध फाट एक जनारे सफै सहबािीहरूराइध ताङ्झरभभा तवाित िनङ्टधहोस।्  
नाभ : 
सॊतथा : 
ऩद : 
ताङ्झरभफाट िङ्चयएको अऩेऺा : 

ऩङ्चयचमको तथा ताङ्झरभको अऩेऺा सङ् करनका राङ्झि चयणहरू  

ऩङ्जहरो ङ्छदन 
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पररचयको नमुनाको लागग 

नाम : 

संस्था : 

पद : 

ठेगाना : 

सप्पकक नं : 

तागलमबाट गररएको  अपेक्षा  : 

 

 

सफै सहबािीहरूराई १/१ वटा पोटोकऩी ऩेऩय ङ्छदनङ्टहोस ्।   
 सफै सहबािीहरूराई सहजकताधरे िारी कािजको दामाॉङ्झतय भाङ्झथल्रो बािभा ऩासऩोटध 

साइजको पोटो अट्ने फाकस फनाउन य तरको सूचना ङ्जववयण बनध रिाउनङ्टहोस ्।  
 

o नाभ : 
o सॊतथा : 
o ऩद : 
o ठेिाना : 
o सम्ऩकध  नम्फय : 
o ताङ्झरभफाट िङ्चयएको कङ्ट नै  

दङ्टईवटा आशा रेख्नङ्टहोस ्। 
 

 
  

 भाङ्झथका सफै कङ्ट या रेङ्ञिसकेऩङ्झछ अङ्ञघ फनाएको फाकसभा आफ्नो तङ्ञतफय फनाउन वा तङ्ञतफय 
फनाउन अवयोध बए आपूरे कल्ऩना ियेको आफ्नो पोटोसङ्जहतको हङ्टङ्झरमा फनाउन 
रिाउनङ्टहोस।्(सहबािीहरू ङ्ञचत्र फनाउन नजाङ्ङ े ऩङ्झन हङ्टन सक्छन।् त्मततो अवतथाभा 
उहाॉहरूराई तऩाइरें जततो जाङ्ङङ्टबएको छ त्मततै फनाउन बङ्ङङ्टहोस।्मसका साथै सहजकताधरे 
एउटा नभङ्टना ऩङ्झन फनाएय देिाउन सक्नङ्टहङ्टनेछ।मङ्छद कसैरे जान्दै नजानेभा फनाउनका राङ्झि 
जफयजतती बने िनङ्टध हङ्टॉदैन।) 

 सफै सहबािीहरूरे रेङ्ञिसकेऩङ्झछ त्मसराई एकै ठाउॉभा जम्भा िनङ्टधहोस ्। सो जम्भा ियेको 
कािज (ऩेऩय) सफैराई पेङ्चय १/१ वटा ङ्जवतयण िनङ्टधहोस ्। मस ऩटक सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
ऩेऩय उसैराई ऩनङ्टध बने हङ्टॉदैन।अन्त्मभा  सहबािीराई आफ्नो हातभा ऩयेको ऩेऩयको सूचना 
ऩढ्न रिाउनङ्टहोस ्। ऩेऩयभा जसको नाभ आउॉछ उसराई ऩङ्झन सॉिै उठ्न रिाउनङ्टहोस।्मसयी 
सफैको ऩारो नसङ्जकएसम्भ मो िभ जायी याख् नङ्टहोस।्अन्त्मभा सहजकताधरे ऩङ्झन आफ्नो ऩङ्चयचम 
ङ्छदॉदै ऩङ्चयचमका राङ्झि सफैराई धन्मवाद ङ्छदनङ्टहोस ्।  

 सफै सहबािीहरूको ऩङ्चयचम सङ्जकएऩङ्झछ सफै ऩेऩयराई एकै ठाउॉभा जम्भा ियेय ङ्जकताफ 
फनाउनङ्टहोस।्ङ्जकताफ फनाउनका राङ्झि सहजकताधरे एउटा याम्रो आवयण ऩेज उङ्ञि नै िेय तमाय 
िनङ्टधहोस।्अन्त्मभा मो ङ्जकताफराई सहबािीहरूरे िारी सभमभा ऩढ्न ङ्झभल्ने ियी ङ्झबिाभा 
टाॉतनङ्टहोस ्।  
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१.२.  ताङ्झरभ ऩूवधऩयीऺण  
सभम  : १५ ङ्झभनेट  

(क) औङ्ञचत्म 
मस सत्रभा सहबािीहरूको ङ्जवषमवततङ्टप्रङ्झतको सभफङ्टझाइ कङ्झत छ बनी भाऩन िनधका राङ्झि मो सत्र 
सञ् चारन िङ्चयएको छ । सहबािीको ङ्जवषमवततङ्टप्रङ्झतको अवतथा थाहा ऩाएऩङ्झछ आवश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्जवषमवततङ्टहरूको ऩङ्चयभाजधन िनधका राङ्झि उऩमङ्टि हङ्टने बएको कायण मो सत्रको भहत्त्व यहेको छ ।   

मो सत्रको उद्दशे्म  
 ताङ्झरभभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमका फायेभा सहबािीको सभफङ्टझाइ भाऩन िने ।  

साभग्री 
 ऩूवधऩयीऺाका राङ्झि प्रश् नको सेट  
 करभहरू  

मस सत्रको सञ् चारनका राङ्झि चयण  
१. मो सहबािीराई ताङ्झरभभा छरपर िङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा केकततो ऻान छ य ताङ्झरभको 

अन्त्मभा केकङ्झत ङ्झसकाइ बमो बङ्ङ ेजानकायीका राङ्झि हो बनी तऩि ऩानङ्टधहोस ्। 
२. सफै सहबािीराई ऩूवधऩयीऺाको प्रश् नऩत्र ङ्छदनङ्टहोस ्। 
३. सफै सहबािीरे पायाभ तऩि बनङ्टधऩने य प्रत्मेक प्रश् नको उिय याम्रोसॉि फङ्टझेय भात्र ङ्ञचन्ह 

रािाउनङ्टहोस ्बङ्ङे सन्देश ङ्छदनङ्टहोस ्।  
४. सफै सहबािीफाट रेङ्ञिसकेऩङ्झछ ङ्जपताध ङ्झरनङ्टहोस ्।  
५. अन्त्मभा सहजकताधरे सहबािीको ऻानको ततय थाहा ऩाउनका राङ्झि ङ्जवश् रेषण िनङ्टधहोस ्।  

 
ऩूवधऩयीऺण 

मो ऩयीऺा होइन। कृऩमा सही उियभा () ङ्ञचन्ह रािाउनङ्टहोस ्। 
१. हाम्रो साभाङ्ञजक सॊयचना कततो हङ्टन ङ्टऩदधछ ? (ठीक उिय एकबन्दा फढीभा ङ्ञचन्ह रिाउन 

सङ्जकनेछ) 
क) िङ्चयफ दङ्टिीहरू एकजङ्टट हङ्टने    
ि) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सेवा ङ्छदने 
ि) भङ्जहराहरू सङ्गङ्छठत हङ्टने    
घ) अऩाङ्गता भङ्जहरारिामत सफै विध य ऺेत्रहरूराई सभेट्ने  
ङ) भाथीका सफै हङ्टन ्।  

२. अऩाङ्गता कङ्झत प्रकायका हङ्टन्छन ् ? 
क) ७ प्रकायका      
ि) ८ प्रकायका     
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ि) १० प्रकायका  
घ) ११ प्रकायका   

३. अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्छदने कामाधरमको नाभ के हो  ?  
क) वडा कामाधरम   
ि) भङ्जहरा फारफाङ्झरका कामाधरम  
ि) सम्फङ्ञन्धत ऩाङ्झरकाको कामाधरम  
घ) अऩाङ्गता सम्फन्धी काभ िने सॊतथा   

४. अवयोध कङ्झत प्रकायका हङ्टन्छन ्? 
क) १ प्रकायका   
ि) २ प्रकायका   
ि) ४ प्रकायका   
घ) भाङ्झथको कङ्ट नै ऩङ्झन होइन   

 ५. सॊतथाङ्झबत्र तऩाईं कततो तवबाव बएको नेततृ्व छाङ्ङङ्टहङ्टन्छ ?  
क) सवार फङ्टझेय त ङ्टरुन्त ङ्झनणधम ङ्झरने   

ि) मताका कङ्ट या उता साने 
ि) याम्रो काभको भात्र जस ङ्झरने  
घ) ङ्झनणधम िदाध कसैराई ऩङ्झन नसोध् ने ङ्झनयङ्कङ्टश शैरी 

६. तथानीम तहभा ७ चयणको मोजना छनोट प्रङ्जिमाको कङ्ट न चयणभा फतती वा टोरका मोजनाहरू 
हङ्टन्छन ्?  

क) २ चयण  
ि) ७ चयण  
ि) ३ चयण  
घ) ६ चयण ।  

७. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ को दपा ४२ अनङ्टसाय फङ्ङे तथानीम 
अऩाङ्ग सभन्वम सङ्झभङ्झतको सभम अवङ्झध कङ्झत वषधको हङ्टन्छ ?  
क) ४ वषध   
 ि) ५ वषध   
ि) २ वषध    
घ) १ वषध   

८. ङ्झरङ  ि बनेको के हो  ?  
क) साभाजरे ङ्छदएको उऩहाय  
 ि) प्राकृङ्झतक अङ  ि  
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 ि) भङ्जहरा ऩङ्टरुष  
 घ) ऩङ्टरुष य भङ्जहराभा हङ्टने बेदबाव 

९. एक जना भङ्जहराभाङ्झथ मौनजन्म ङ्जहॊसा बमो बने उजङ्टय िने ङ्झनकाम कङ्ट न हो ?  
क) वडा कामाधरम    
ि) तथानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत  
ि) प्रहयी कामाधरम  
घ) ङ्झसङ्झडमो अङ्जपस  

१०. जनवकारत बङ्ङारे तरका भध्मे कङ्ट नचाङ्जहॉ ङ्झभल्न सक्छ ? 
क) आपैं  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा िएय बङ्ङे 
ि) अङ्झधकाय ऩाउन ऩङ्चयवायभा सल्राह िने   
ि) ङ्जवचाय  ङ्झभल्ने व्मङ्ञिहरूसॉि सल्राह िने    
घ) साझा सवारभा अङ्झधकाय प्राप्त िनध सफै एक जङ्टट हङ्टने । 

११. जनवकारत बनेको के हो ?  
क) वङ्ञन्चतीकयणभा ऩयेका सभङ्टदामको कङ्ट या उठाउने    
ि) नीङ्झतङ्झनभाधताराई सचेत ियाउने  
ि) शाङ्ञन्तऩूणध सङ  घषध  िने   
घ) अङ्झधकायका राङ्झि ङ्झनयन्तय उठान िने भाध्मभ  
ङ) भाङ्झथका सफै   

१२ तरका भध्मे कङ्ट नै एक छाङ्ङङ्टहोस ्। 
क) ऩङ्टरुष   
ि) भङ्जहरा   
ि) मौङ्झनक तथा अल्ऩसङ्ख्मक 
 

१.३ नीङ्झतङ्झनमभ तमायी 

औङ्ञचत्म  
ताङ्झरभभा नीङ्झतङ्झनमभहरू तमाय ियी त्मसको अनङ्टसयण िनध सकेभा ताङ्झरभ प्रबावकायी हङ्टन्छ । मस 
नीङ्झतङ्झनमभ तमायीरे ताङ्झरभभा कङ्ट न सभमभा सत्र सङ्टरु िने, कङ्ट न सभमभा िाना िाने, कङ्ट न सभमभा 
सत्र सभाऩन िने, ताङ्झरभ अवङ्झधबय के िने के निने कङ्ट या सफै सहबािीफीच प्रतट हङ्टन्छ ।  

मस सत्रका उद्दशे्महरू 
क)  ताङ्झरभको नीङ्झतङ्झनमभहरू तमाय िने, 
ख) सत्र सञ् चारनका राङ्झि व्मवतथाऩन, सभीऺा वा ऩङ्टनयावरोकन य तथा भनोयञ् जनका राङ्झि 

ङ्ञजम्भेवायी फाॉडपाॉडको वातावयण फनाउने ।  
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प्रङ्ञशऺकको तमायी  
 ङ्झबिे घडी तमाय िने, व्मवतथाऩन सङ्झभङ्झतको चमनका राङ्झि पायाभ तमाय िने ।  

साभग्री  
 न्मङ्टज ङ्जप्रन्ट, भाकध य, भाङ्ञतकङ टेऩ। 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झध  
 प्रश् न उिय  

चयणहरू  
क) फोडधभा घडी यािी कङ्ट न सभमभा के िने जततै सत्र सङ्टरु, ङ्ञचमा, िाजा, सभाऩनको दैङ्झनक 

सभमताङ्झरका प्रश् न उिय िदै तमाय िने ।  
ख) ताङ्झरभराई प्रबावकायी फनाउन के के िने बन्दै प्रश् न सोध् ने य आएका उियहरू न्मङ्टज 

ङ्जप्रन्टभा ङ्जटप्दै जाने। जसभा सभमको ऩारना िने ऩारैऩारो फोल्ने आङ्छद उियहरू आउन 
सक्छन ्। मसका राङ्झि सन्दबध साभग्रीभा नभङ्टना ङ्छदइएको छ ।  

ग) मसऩङ्झछ आपूरे तमाय ियेको चाटध देिाउॉदै ऩङ्जहरो ङ्छदनको सभमसूचक चमन िने य बोङ्झर 
ऩङ्टन: अरूको ऩारो आउॉछ बङ्ङे ।  
 

सहजकताधको राङ्झि: सत्र ऩूणध रूऩभा सहबाङ्झिताभूरक बएभा याम्रो हङ्टन्छ । सहबािीको 
इच्छाअनङ्टसाय तमाय िने तय कङ्जहरेकाहीीँ हाभीराई चाङ्जहने आवश्मक सभमबन्दा कभ बङ्ङ 
सक्छन ्। जततै ११ फजे सङ्टरु ियेय ४ फजे सक् ने । त्मततो अवतथाभा बने आपूरे 
सहजीकयण िनङ्टधऩछध । तमाय बएको नीङ्झतङ्झनमभ सफैरे देख् ने ठाउॉभा याख् ने य मसको ऩारना 
आपू ऩङ्झन िने य अरूराई ऩङ्झन िनध उत्प्रयेणा िने । 

 

ताङ्झरभको आचायसॊङ्जहता 

ताङ्झरभको आचायसॊङ्जहता - उदाहयणका राङ्झि 
१. फोल्दा ऩारैऩारो फोल्ने य हात उठाएय फोल्ने । 
२. सत्र  सञ् चारन बएको फेरा फाङ्जहय ङ्झबत्र निने । 
३. भोफाइरफाट आउने आवाजराई फन्द िने । 
४. सत्र सञ् चारनको सभमभा सङ्जिम सहबाङ्झिता िने । 
५. कानेिङ्टसी निने आङ्छद। 
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१.४ ताङ्झरभको उद्दशे्म प्रततङ्टङ्झत 

 सभम : २० ङ्झभनेट 

औङ्ञचत्म  
सहबािीहरूराई ताङ्झरभको सङ्टरुभा आपूरे ताङ्झरभफाट के ङ्झसक्दै छङ्ट बङ्ङे कङ्ट या प्रतट हङ्टन जरुयी 
हङ्टन्छ।मस सत्रफाट सहबािीहरूरे आपूरे ङ्झसक् न िइयहेका ङ्जवषम य उद्देश्म फङ्टझी ताङ्झरभभा केङ्ञन्ित 
हङ्टन सहमोि ऩङ्टग् नेछ ।  

ङ्झसकाइका उद्दशे्म  
क) ताङ्झरभको उद्देश्म थाहा ऩाउनेछन ्। 
ख) ताङ्झरभको व्मङ्ञिित तथा सॊतथाित पाइदाका फायेभा जानकायी ऩाउनेछन ्।  

प्रङ्ञशऺकका राङ्झि तमायी  
 ताङ्झरभको उद्देश्म तर उल्रेि बएअनङ्टसायको न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा रेख् ने ।  

ताङ्झरभको उद्दशे्म  
 सहबािीहरूराई अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय य सभावेशी ङ्जवकासका ऺेत्रभा ऻान य 

सीऩको वङृ्जद्ध िनङ्टध ।  

आवश्मक साभग्री  
 न्मङ्टज ङ्जप्रन्ट, भाकध य य भाङ्ञतकङ टेऩ । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू  
 प्रततङ्टतीकयण य छरपर । 

चयणहरू 
क) सवधप्रथभ सहबािीहरूराई एकएकवटा भेटाकाडध ङ्छदने । 
ख) मस ताङ्झरभफाट के के ङ्झसक् ने अऩेऺा िनङ्टधबएको छ भेटाकाडधभा रेख् न अनङ्टयोध िने ।  
ग) सहबािीहरूको उिय सङ्टनेऩङ्झछ सहजकताधरे ताङ्झरभको उद्देश्म प्रततङ्टत ियी व्माख्मा 

िने।सहबािीहरूको केही प्रश् न बए मसको जानकायी ङ्छदॉदै सत्र अन्त्म िने।  
 

१.५ अऩाङ्गताप्रङ्झतको सभफङ्टझाइ 
सभम : २ घण्टा 

औङ्ञचत्म  
भानवसभ्मताको ङ्जवकाससॉिै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको ङ्जवकासिभ कततो यहेको ङ्झथमो।अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिराई सभाज कानङ्टन य त्मसरे हेने दृङ्जिकोण कततो यहेको छ बङ्ङे कङ्ट याको जानकायी 
ऩाउन आवश्मक हङ्टन्छ। वतधभान अवतथाभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई हाम्रो सभाजरे कङ्ट न 
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अवधायणाफाट हेदै आइयहेको छ  य हाभी कङ्ट न अवधायणाफाट हेनध चाहन्छौँ बङ्ङे कङ्ट या सहबािीराई 
ङ्छदन सकेभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई हेने दृङ्जिकोणभा सहबािीहरू प्रतट हङ्टन सक्छन ्।  

ङ्झसकाइका उद्दशे्म   
क) सहबािीहरूरे अऩाङ्गता सम्फन्धी सवारहरूको ङ्जवकासिभका अवधायणाका फायेभा फङ्टझ्नेछन ्। 
ख) सहबािीहरूरे वतधभान सभाजरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई हेने दृङ्जिकोफायेभा थाहा    

ऩाउनेछन ्।   
ग) सहबािीहरूरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई हेने दृङ्जिकोणभा तऩि हङ्टनेछन ्।  
घ) अङ्झधकाॊश सहबािीहरू अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणाभा सहभत हङ्टनेछन ्।  

प्रङ्ञशऺकका राङ्झि तमायी  
क) तीनवटा अवधायणाको फायेभा फङ्टझाउन तमाय ऩाङ्चयएको घटना अध्ममनको कािजात तमाय 

िने । 
ख) तीनवटा अवधायणाऩश् चात ्सभूहराई सोध् ने प्रश् नावरी तमाय िने । 
ग) सन्दबध साभग्री तमाय िने । 

 साभग्री  
कथनहरू, अऩाङ्गताको प्रकाय य विॉकयणको ङ्जप्रन्ट, सभूह ङ्झनभाधणसम्फन्धी कािजसङ्जहतको 
िाभ, सभूह ङ्झनभाधणको टेफङ्टर काडध, भाकध य, भाङ्ञतकङ टेऩ तथा सन्दबध साभग्री आङ्छद । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 
ङ्झनवाधचनसम्फन्धी बङू्झभका ङ्झनवाधह, घटना अध्ममन, प्रश् नोिय, सभूह छरपर। 

चयणहरू  
क) सहबािीहरूभध्मेफाट ४ जना नेताहरू छनोट िने । 
ख) छनोट िङ्चयएका ४ जना नेताहरूराई तऩाईंहरूको ऩाटॊको नाभ ऩङ्जहरे नै तम बएको छ 

तऩाईंहरूको घोषणाऩत्र ऩङ्झन तमाय बएको छ बनी जानकायी ङ्छदने ।  
ग) घोषणाऩत्र बएको िाभ एकएकवटा ताङ्ङ रिाउने ।  
घ) सफैरे एकएकवटा िाभ तानेऩङ्झछ ४ जनाभध्मे सेवाभङ्टिी अवधायणारे यङ्झभते ऩाटॊ, 

ङ्ञचङ्जकत्सकीम अवधायणारे सभाज सेवा ऩाटॊ, साभाङ्ञजक अवधायणारे जनआवाज य 
अङ्झधकायवारा अवधायणारे सभावेशी ऩाटॊको नाभ य घोषणाऩत्र प्राप्त िनेछन ्।  

ङ) त्मसऩङ्झछ उनीहरूराई ३३ ङ्झभनेटका दयरे आआफ्नो ऩाटॊको घोषणाऩत्र ऩढेय आपूराई भत 
भाग्न अनङ्टयोध िने ।  

च) ४ जना नेताफाहेक अन्म सफैराई भतदाता भानेय १० ङ्झभनेटऩङ्झछ अनङ्टसूची १ (क) भा बएको 
भतऩत्रको आधायभा भतदान सङ्टरु िने। ४ जना उम्भेदवायरे ऩङ्झन भतदान िनध ऩाउनेछन ्।  
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छ) भतदान सङ्जकएऩङ्झछ भतिणना िने तवाबाङ्जवक रूऩभा अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणा अथवा 
सभावेशी ऩाटॊरे फढी भत प्राप्त िनेछ । त्मसऩङ्झछ सहबािीहरूराई सोध् ने ङ्जकन तऩाईंहरूरे 
अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणाभा बोट ङ्छदनङ्टबएको हो ?   

ज) अन्तभा अन्म सभूहका २/४ जना सहबािीको ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरएय सहजकताधरे मो सेसनको भङ्टख्म 
उद्देश्म के यहेको ङ्झथमो य के सन्देश ङ्छदन िोजेको हो त्मसफाये फताउने ।  

झ) त्मसऩङ्झछ अऩाङ्गताको प्रकाय य विॉकयणसम्फन्धी जानकायीका राङ्झि न्मङ्टज ङ्जप्रन्ट वा ह्वाइट 
फोडधभा अऩाङ्गताको प्रकाय बङ्ङ रिाउने, १० प्रकाय नऩङ्टिेभा आपूरे थऩ िङ्चयङ्छदने य पेङ्चय 
िाम्बीमधताको आधायभा कङ्झत प्रकायभा विॉकयण िङ्चयएको छ ? बनी सोध् ने । 

ञ) त्मसऩङ्झछ सहबािीहरूराई सन्दबध साभग्री (१.ि) १० ङ्झभनेटका राङ्झि अध्ममन िनध ङ्छदने । 

ट) १० ङ्झभनेटऩङ्झछ ती साभग्रीहरूराई याख् नका राङ्झि अनङ्टयोध िदै सन्दबध साभग्री (१ि) ङ्छदई 
१० ङ्झभनेटभा िारी ठाउॉ बनधका राङ्झि अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्। १० ङ्झभनेटऩङ्झछ सहबािीहरूरे 
बयेको ठीक छ छैन बनेय सही उिय बन्दै सफैको रुजङ्ट िनधराई अनङ्टयोध िने ।   

ठ) त्मसऩङ्झछ सभग्र सेसनरे ङ्छदन िोजेको सन्देश फताउॉदै सेसनको अन्त्म िने । 

 

भङ्टख्म सन्देश : भाङ्झनसराई ऩङ्जहरे कङ्ट न दृङ्जिकोणफाट हेङ्चयन्छ ? के फङ्टङ्ञझन्छ ? अङ्झन त्मही अनङ्टसायको 
व्मवहाय िङ्चयन्छ । भानवसभ्मताको ङ्जवकाससॉिै आजको २१ औॊ शताब्दीभा आइऩङ्टग्दा हाम्रो सभाजरे 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई कङ्ट न दृङ्जिकोणफाट हेर् मो ? कततो ङ्जकङ्झसभरे व्मवहाय िर् मो ? अऩाङ्गताको 
प्रकाय य विॉकयण साथै हाभीरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई जानेय वा नजानेय हाभीरे फोरेका 
शब्दहरूका कायणरे अऩभान िङ्चययहेका हङ्टन्छौं । त्मसैरे कतता शब्दहरू उच् चायण िने बङ्ङे कङ्ट याभा 
मो सेसनभा भङ्टख्म सन्देश ङ्छदन िोङ्ञजएको हो । 
 

सन्दबध साभग्री १ 

दमाभङ्टिी वा ऩयम्ऩयाित अवधायणा (यङ्झभते ऩाटॊ) 

आदयणीम दाजङ्टबाइ तथा ङ्छददीफङ्जहनीहरू 
सफैभा यङ्झभते ऩाटॊको तपध फाट हाङ्छदधक नभतकाय ! 

मो अऩाङ्गता बनेको एक प्रकायको शायीङ्चयक वा भानङ्झसक असऺभता नै हो । ङ्झफचया अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूरे आपैं  केही ऩङ्झन िनध सक्दैनन ्। उनीहरूका राङ्झि सफै थोक अरूरे नै िङ्चयङ्छदनङ्टऩछध । 
अफ उनीहरूराई बाग्मरे बनौँ वा कभधरे बनौँ त्मततो कभजोय फनाइङ्छदइहाल्मो । अफ मसभा कसरे 
के नै िनध सक्छ। मततो अवतथाका राङ्झि व्मङ्ञि तवमॊ  नै ङ्ञजम्भेवाय हङ्टन्छ । उसरे मो सहनङ्टऩछध । 
अफ िाह्रो त हङ्टन्छ, तय के िने जे रेिेको छ त्मो त बोग् नै  ऩछध । अऩाङ्गता बएऩङ्झछ व्मङ्ञि अशि 
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वा असऺभ हङ्टन्छ त्मसैरे उनीहरूरे ङ्ञशऺा य ताङ्झरभ ङ्झरन अङ्झन योजिायी िनध ऩङ्झन कङ्छठनाइ हङ्टन्छ । 
ङ्ञशऺा ताङ्झरभ ङ्झरएय ऩङ्झन के नै िने य काभ िनध सक्दैनन ्। शायीङ्चयक वा भानङ्झसक सभतमा आएऩङ्झछ 
भाङ्झनस काभ िनध नसक्ने हङ्टन्छ य उनीहरू अरू भाङ्झनससयह य सभान िङ्झतभा सभाजभा सङ्जिम हङ्टन 
सक्दैनन ्। उनीहरूरे अरूसॉि प्रङ्झततऩधाध ऩङ्झन िनध सक्दैनन ्। अफ ङ्झफचया, ङ्जहॉडडङ्टर िनध ङ्झन अरूको 
सहमोि चाङ्जहएऩङ्झछ कसयी प्रङ्झततऩधाध िने । भराई त अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि देख्दा एकदभै ङ्झबतै्रफाट 
दमा य करुणा जािेय आउॉछ । त्मसैरे उहाॉहरूराई सफैरे ङ्झभरेय सेवा िनङ्टधऩछध एउटा कङ्ट नै याम्रो 
फस ् ने िाने ठाउॉको व्मवतथा ियेय, सेवा ङ्छदने भाङ्झनसहरू यािेय ङ्जवङ्झबङ्ङ िारे सेवाहरू ङ्छदनङ्टऩछध । 
सफैरे मतता भाङ्झनसहरूका राङ्झि केही यकभहरू छङ्टट्ट्याउनङ्टऩछध य दा ङ्छदनङ्टऩछध । सयकायरे मथासक्म 
बिाको व्मवतथा िङ्चयङ्छदनङ्टऩछध। अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको सशिीकयण, योजिायीभा रिानी िनङ्टध 
यायकमको राङ्झि अनङ्टत्ऩादक िचध हो । फरु उनीहरूका राङ्झि केही  साभाङ्ञजक सङ्टयऺाअन्तिधतका 
सेवाहरू रिामत मसो िान ऩङ्टग् ने बिा ङ्छदनङ्ट सहज उऩाम हो । उनीहरूरे शायीङ्चयक वा भानङ्झसक 
अवतथाको कायण ऩङ्चयवायभा ऩङ्झन कङ्ट नै मोिदान िनध नसक् ने य ऩङ्चयवायराई ऩङ्झन उल्टै फोझजततो हङ्टने 
हङ्टनारे यायकमरे सफै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाउॉभा सेवा केन्िहरू िारेय सधैँबङ्चय त्महीीँ 
येिदेिसङ्जहत िाने फतने व्मवतथा िनध सक्नङ्टऩछध ऩङ्चयवायराई ऩङ्झन झनझ्टभङ्टि िङ्चयङ्छदनङ्टऩछध। त्मसैरे 
हाम्रो ऩाटॊरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सेवा िने मततो अवधायणा यहेको हङ्टनारे अत्माङ्झधक भत ङ्छदइ 
यङ्झभते ऩाटॊराई ङ्जवजमी ियाउनङ्टहङ्टन अङ्जऩर िदधछङ्ट  । 

ङ्ञचङ्जकत्सकीम अवधायणा (सभाज सेवा दर) 

आदयणीम दाजङ्टबाइ तथा ङ्छददीफङ्जहनीहरू 
सफैभा सभाज सेवा दरको तपध फाट हाङ्छदधक नभतकाय 

अऩाङ्गता एउटा तवात्मसम्फन्धी सभतमा वा कभजोयीको अवतथा हो । कङ्ट नै योि, वॊशाणङ्टित सभतमा 
वा अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे शयीयका अङि वा प्रणारीरे काभ िनध नसक् ने बमो बने अऩाङ्गता हङ्टन्छ । 
मो एकदभ नयाम्रो य अङ्जप्रम अवतथा हो मसरे भाङ्झनसराई अशि य असाभान्म (abnormal)      
फनाउॉछ । 

मसको सभाधान छ बने ऩङ्झन छैन बने ऩङ्झन उऩचाय भातै्र हो । तय के िने ? उऩचाय ियेय भातै्र ऩङ्झन 
सफै अऩाङ्गता ठीक हङ्टॉदैन । भान्छे सधैँ ङ्जवयाभी बइयहन्छ, केही ऩङ्झन काभ िनध सक्दैन । उसराई 
सफैथोक अरूरे नै िङ्चयङ्छदनङ्टऩछध। एउटा डयराग्दो अवतथाभा उसरे फाॉङ्ञचयहनङ्टऩछध। त्मै बएय 
भान्छेराई मततो अवतथाभा ऩङ्टग् न नङ्छदन योकथाभका उऩामहरू िनङ्टधऩछध बङ्ङे हाम्रो दरको अवधायणा    
हो । 

शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथाको कायणरे बएऩङ्झछ भङ्झनसहरू अरू सयह काभ िनध सक्दैनन ्
उनीहरूराई अरूको सेवा चाङ्जहयहन्छ य औषधी उऩचाय ऩङ्झन िङ्चययाख् नङ्टऩछध।त्मसैरे उनीहरू साभान्म 
(Normal) भाङ्झनसहरूबन्दा पयक हङ्टन्छन ्। उनीहरूका राङ्झि सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ उऩचाय य ऩङ्टनतथाधऩना 
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केन्िहरू िोरेय त्महीीँ यािेय ङ्जवशेषऻहरूफाट सेवा ङ्छदनङ्टऩछध । मतता ऩङ्टनतथाधऩना केन्िभा उनीहरूराई 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ य ङ्ञशऺा ऩङ्झन ङ्छदन सङ्जकन्छ । 

त्मसैरे साथीहरू हाम्रो दररे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि अरग्िै ऩङ्टनतथाधऩना केन्ि िोरेय 
सफैराई उि केन्िभा यािेय उऩचाय, थेयाऩी ङ्छदने अङ्झन ऩढ्न सक् नेराई ताङ्झरभ य ङ्ञशऺा ऩङ्झन ङ्छदने 
व्मवतथा िछध । फाङ्जहय सभाजभा उनीहरूराई ङ्जहॉडडङ्टर िनध, काभ िनध, तकङ्ट र जान अप्यायो हङ्टने 
हङ्टनारे सफैराई मतता ऩङ्टनतथाधऩना केन्िभा यािेय सेवा ङ्छदॉदा नै याम्रो हो बङ्ङे हाम्रो फङ्टझाइ बएको 
हङ्टनारे हाभीराई आफ्नो अभूल्म बोट ङ्छदएय ङ्जवजमी फनाउनङ्टहोरा । 

साभाङ्ञजक अवधायणा (जनआवाज ऩाटॊ)  
आदयणीम दाजङ्टबाइ तथा ङ्छददीफङ्जहनीहरू, सफैभा जनआवाज ऩाटॊको तपध फाट हाङ्छदधक नभतकाय !  
अऩाङ्गता एउटा अवतथा ऩक् कै हो तय मसराई शयीयभा वा अङिभा आएको सभतमा हो भात्र बनेय 
व्माख्मा िङ्चयमो बने त्मो िरत हङ्टन्छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे भाङ्झनसको शयीयभा, भानङ्झसक अवतथाभा वा 
ऻानेन्िीमभा सभतमा देिा ऩनङ्टध साभान्म कङ्ट या हो । मो ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे कसैराई कङ्ट नै ऩङ्झन फेरा हङ्टन 
सक्छ । जन्भजात, जन्भने िभभा वा जन् भऩश् चात ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे भाङ्झनसभा शायीङ्चयक वा भानङ्झसक 
रूऩभा ङ्झबङ्ङता वा ऩङ्चयवतधन आउन सक्छ । हयेक भाङ्झनसभा शायीङ्चयक वा भानङ्झसक ततय एकैनासको 
कसैको ऩङ्झन हङ्टॉदैन । केही न केही सीङ्झभतता सफैभा हङ्टन्छन ्। तय भानङ्झसक वा शायीङ्चयक अवतथारे 
भात्र भान्छेराई असऺभ फनाउने ऩटक् कै होइन । कङ्ट नै िास अङिरे काभ निदैभा व्मङ्ञि केही ऩङ्झन 
िनध नसक् ने, अमोग्म वा असऺभ बङ्ङ ेहङ्टॉदैन । 

अऩाङ्गता बनेको त व्मङ्ञिको शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथारे बन्दा ऩङ्झन ऊभाङ्झथ िङ्चयने ङ्जवबेद, हेरा 
य उऩेऺारे िदाध देिा ऩछध । ङ्झबङ्ङ शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथा बएका भाङ्झनसहरूराई ऩङ्चयवायभा, 
सभङ्टदामभा य सभाजभा हेरा, घणृा, उऩेऺा, अवयोध य बेदबाव हङ्टन थारेऩङ्झछ चाङ्जहॉ अऩाङ्गताको 
अवतथा आउॉछ । शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथा पयक बए ऩङ्झन उनीहरू सभाजभा सङ्जिम हङ्टन 
चाहन्छन ् तय मसयी सङ्जिम हङ्टन िोयकदा उनीहरूभाङ्झथ ङ्जवङ्झबङ्ङ िारका बौङ्झतक अवयोध, सॊतथाित 
अवयोध, सञ् चायसम्फन्धी अवयोधहरू उत्ऩङ्ङ हङ्टन्छन।् अङ्झन सभङ्टदामका भाङ्झनसहरूरे नकायात्भक 
दृङ्जिकोणरे हेनध थाल्छन ्। वाततवभा मो कायणरे चाङ्जहॉ उनीहरू ऩछाङ्झड ऩयेका हङ्टन ्। उनीहरूको 
शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथाको कायणरे होइन । जहाॉ धेयै अवयोध य ङ्जवबेद छ त्महाॉ भात्र 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अवतथा दमनीम, जोङ्ञिभऩूणध य ङ्झनङ्ञरिम छ । जहाॉ अवयोध कभ हङ्टन्छ 
त्महाॉ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अवतथा सहज हङ्टन्छ । वातावयण सफैराई ङ्झभल्ने िारको छ, 
सभाजरे ऩङ्झन सहमोिी य सकायात्भक दृङ्जिकोण याख्छ, सञ् चायभा कङ्ट नै अवयोध हङ्टॉदैन, कानङ्टन य 
नीङ्झतहरू सभावेशी छन ्य सयकायरे त्मसराई ऩङ्चयऩारना ियाएको छ बने जततो अवतथाभा बएको 
भान्छेरे ऩङ्झन सभाजराई सकेको मोिदान िनध सक्छ । ऊ अमोग्म वा असऺभ हङ्टॉदैन । मतता धेयै 
उदाहयणहरू छन।्मङ्छद शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथा भात्र अऩाङ्गताको कायण हङ्टन््मो बने सफै 
ठाउॉभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अवतथा उततै हङ्टने ङ्झथमो ।तय त्मततो हङ्टॉदैन ।मो ऩङ्चयवतधनीम छ । 

16



 
 

त्मसैरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ङ्जहत िने हो बने साभाङ्ञजक व्मवहाय फदल्नङ्टऩछध, अवयोधहरू 
हटाउनङ्टऩछध, ङ्जवबेदहरू हटाउनङ्टऩछध, उऩेऺा य हेरा फन्दा िनङ्टधऩछध य तवात्म, ङ्ञशऺा य योजिायीभा 
सभान अवसय ङ्छदनङ्टऩछध । 

त्मसैरे हाम्रो ऩाटॊको मो अवधायणाराई फङ्टझेय हाभीराई बोट ङ्छदनङ्टहोस ्य हाभीराई अत्मङ्झधक भतरे 
ङ्ञजताउनङ्टहोस ्बङ्ङ ेअनङ्टयोध िदधछौँ । 

अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणा (सभावेशी ऩाटॊ)  

आदयणीम दाजङ्टबाइ तथा ङ्छददीफङ्जहनीहरू 
सफैभा सभावेशी ऩाटॊको तपध फाट हाङ्छदधक नभतकाय ! 

हो शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथाराई भात्र अऩाङ्गता बङ्ङङ्ट िरत हो । अऩाङ्गता बनेको अवयोध, 
हेरा, उऩेऺा, ङ्जवबेदफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टने अवतथा हो । शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथाभा आएको सभतमा 
वा ऺङ्झतको कायणकै आधायभा हच ङ्टवाको बयभा व्मङ्ञिराई कभजोय वा असऺभ बनेय बङ्ङ ऩाइॉदैन। 
तय मसभा भानवअङ्झधकाय भङ्टख्म रूऩभा जोङ्झडन्छ ङ्जकनबने हयेक भाङ्झनस जन्भदै सभान हङ्टन्छ । चाहे 
ऊ जङ्टनसङ्टकै अवतथाभा ङ्जकन नहोस ्भानवअङ्झधकाय उसको राङ्झि फयाफय हो । शायीङ्चयक वा भानङ्झसक 
अवतथा जततो बए ऩङ्झन उसरे अरू व्मङ्ञिरे ऩा सयहका सफै अङ्झधकाय, सेवासङ्टङ्जवधा, अवसय सभान 
रूऩभा उऩमोि िनध ऩाउनङ्टऩछध । शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवतथा पयक बमो बन्दैभा व्मङ्ञिराई कङ्ट नै 
ऩङ्झन भौङ्झरक अङ्झधकायफाट वङ्ञञ् चत िनध ऩाइॉदैन । अरूसयह सेवासङ्टङ्जवधा य अवसय ङ्झरन अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिराई जेजे कङ्ट यारे अवयोध उत्ऩङ्ङ ियेको छ ती अवयोधहरूराई हटाउनङ्टऩछध । सभाज, 
कानङ्टन, सॊयचना, प्रणारी सफैराई ऩहङ्टॉचमङ्टि य भैत्रीऩूणध फनाउनङ्टऩछध। अझ मोबन्दा ऩङ्झन ठूरो कङ्ट या 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे आफ्ना सवारहरूको फायेभा तवमॊरे फोल्न य ङ्झनणधम िनध ऩाउनङ्टऩछध । 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे आपूराई के सङ्ञजरो हङ्टन्छ वा के अप्यायो हङ्टन्छ व्मङ्ञि तवमॊरे बङ्ङ 
ऩाउनङ्टऩछध । ऊ कहाॉ फत ने, कसयी फत ने वा कोसॉि फत ने बङ्ङेफायेभा तवमॊ ङ्झनणधम िनध ऩाउनङ्टऩछध । 
ङ्झतभी अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञि हौ, त्मसैरे ङ्झतभीरे मसो िनैऩछध वा महाॉ फतनङ्टऩछध बनेय जफयजतती 
ङ्झनणधमहरू राद् न ऩाइॉदैन । अरू व्मङ्ञिराई जसयी आफ्नो व्मङ्ञिित जीवनको फायेभा ङ्झनणधम िने 
तवतन्त्रता हङ्टन्छ त्मसयी नै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई ऩङ्झन अङ्झधकाय हङ्टन्छ । त्मसैरे यायकमरे 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे अरूसयह नै हयेक ङ्जकङ्झसभका अङ्झधकायहरू सभान रूऩभा, ङ्झफनाकङ्ट नै अवयोध 
उऩमोि िने वातावयण सजृना िनङ्टधऩछध बङ्ङे धायणा हाम्रो ऩाटॊको हो । त्मसैरे मङ्छद तऩाईंराई मो 
धायणा उऩमङ्टि राग्छ बने हाम्रो दरराई बोट हारेय अत्मङ्झधक भतरे ङ्जवजमी ियाउनङ्टहोस ्। 
 

सन्दबध साभग्री १. क  
भतऩत्र 
तऩाईंराई भन ऩयेको ऩाटॊको दामाॉऩट्ङ्जट () ङ्ञचन्ह रिाउनङ्टहोस । 

17



 
 

अवधायणा ऩाटॊको नाभ तऩाईंराई भन ऩयेको ऩाटॊराई  ()  
ङ्ञचन्ह रिाउनङ्टहोस ्। 

सेवाभङ्टिी अवधायणा  यङ्झभते ऩाटॊ    
ङ्ञचङ्जकत्सकीम अवधायणा  सभाज सेवा ऩाटॊ  
साभाङ्ञजक अवधायणा  जनआवाज ऩाटॊ  
अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणा  सभावेशी ऩाटॊ  
 

सन्दबध साभग्री १.ि  अऩाङ्गताको ऩङ्चयबाषा  

अऩाङ्गताको ऩङ्चयबाषा जाङ्ङङ्टअङ्ञघ अऩाङ्गता के हो बङ्ङे कङ्ट या जाङ्ङ जरुयी छ । भाङ्झनसभा कामधित 
सीङ्झभतता हङ्टन्छ अथाधत ्शायीङ्चयक, भानङ्झसक वा फौङ्जद्धक रूऩभा कङ्ट नै सीङ्झभतता हङ्टन्छ । जफ भाङ्झनसरे 
कङ्ट नै काभ िनध चाहन्छ त्मङ्झत फेरा काभ िने ठाउॉको वातावयणसॉि य व्मङ्ञिसॉि बएको कामधित 
सीङ्झभतताका कायण उसराई अवयोध ङ्झसजधना िदधछ बने त्मो अऩाङ्गता हो ।  
 
अथाधत ्कामधित सीङ्झभतता (+) वातावयणीम अवयोध (-) = अऩाङ्गता   
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ का अनङ्टसाय "अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 
बङ्ङारे शायीङ्चयक, भानङ्झसक, फौङ्जद्धक वा इङ्ञन्िमसम्फन्धी दीघधकारीन अशिता, कामधित सीङ्झभतता 
(functional impairment) वा ङ्जवद्यभान अवयोधको कायण अन्म व्मङ्ञिसयह सभान आधायभा ऩूणध 
य प्रबावकायी ढङ्गरे साभाङ्ञजक जीवनभा सहबािी हङ्टन फाधा बएका व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩछध" बङ्झनएको छ । 
मस ऩङ्चयबाषारे अऩाङ्गता बनेको ङ्झनम् न कङ्ट या फङ्टझाउॉछ :  

क) अऩाङ्गता योि होइन। मो त्मततो अवतथा हो जसभा शायीङ्चयक वा भानङ्झसक वा फौङ्जद्धक वा 
इङ्ञन्िमसम्फन्धी दीघधकारीन अशिता वा सीङ्झभतता हङ्टन्छ । अऩाङ्गता ङ्झनको हङ्टॉदैन य मसको 
असय जीवनऩमधन्त यहन्छ।  

ख) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभा कामधित सीङ्झभतता हङ्टन्छन।्मसको कायण उनीहरूरे दैङ्झनक कामध 
केही पयक तङ्चयकारे िनङ्टधऩने हङ्टन्छ।  

ग) प्रङ्झतकूर साभाङ्ञजक तथा बौङ्झतक वातावयणका कायण अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई अन्म 
व्मङ्ञिसयह साभाङ्ञजक जीवनभा सहबािी हङ्टन य अवसयको उऩबोि िनध फाधा हङ्टन्छ । मततो 
फाधा हङ्टन ङ्ट नै वाततङ्जवक अऩाङ्गता हो ।  

 

१. अऩाङ्गताको प्रकाय 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ अनङ्टसाय अऩाङ्गता ङ्झनम् नअनङ्टसाय दश 
प्रकायका छन ्।  
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१.१ शायीङ्चयक अऩाङ्गता 
अऩाङ्गता अङ्झधकाय ऐनअनङ्टसाय शायीङ्चयक अऩाङ्गताराई "त नामङ्ट, नसा, भाॊसऩेशी, हड  डी, जोनॉको फनावट 
तथा सञ् चारनभा बएको सभतमाका कायणरे कङ्ट नै व्मङ्ञिको अङ्गको प्रमोि, सञ् चारन य ङ्जहॉडडङ्टरभा 
सभतमा (जततै: फारऩऺघात-ऩोङ्झरमो), शायीङ्चयक अङ्गङ्जवहीन, कङ्ट ष्ठप्रबाव, भाॊसऩेशी ङ्जवचरन (भतकङ्ट रय 
ङ्झडतट्योपी) बएको व्मङ्ञिराई ऩने अप्यायो वा सीङ्झभतता, जोनॉ य भेरुदण्डसम्फन्धी तथामी सभतमा, 
ल्कफ ङ्जपट ऩैतारा पकेको, ङ्चयकेट्स हडडीसम्फन्धी सभतमाका कायण उत्ऩङ्ङ सभतमा तथा १६ वषध 
उभेय ऩङ्टिेको व्मङ्ञिभा उभेयअनङ्टसायको उचाइ औसत उचाइबन्दा यकमादै कभ बएको व्मङ्ञि" बङ्झनएको 
छ । 

१.२ दृङ्जिसम्फन्धी अऩाङ्गता          
अऩाङ्गता अङ्झधकाय ऐनअनङ्टसाय दृङ्जिसम्फन्धी देहामको सभतमाफाट कङ्ट नै व्मङ्ञिभा कङ्ट नै ऩङ्झन वततङ्टको 
आकृङ्झत, आकाय, रूऩ य यङ्गको ऻान नहङ्टने, 

(क) दृङ्जिङ्जवहीनता : औषङ्झध, शल्मङ्ञचङ्जकत्सा, चतभा वा रेन्सको प्रमोिफाट ऩङ्झन दङ्टवै आॉिारे १० 
ङ्जपटको दूयीफाट हातका औीँरा छङ्टट्ट्याउन नसक् ने वा तनेरेन चाटधको ऩङ्जहरो राइनको अऺय 
(३/६०) ऩढ्न नसक् ने व्मङ्ञि ।  

(ि) ऩूणध दृङ्जिङ्जवहीनता: ऩूणध रूऩभा उयकमारो वा अॉध्मायो छङ्टट्ट्याउन नसक् ने व्मङ्ञि। 

(ि) न्मून दृङ्जि: औषङ्झध, शल्मङ्ञचङ्जकत्सा, चतभा वा रेन्सको प्रमोिफाट ऩङ्झन २० ङ्जपटको दूयीफाट 
हातका औीँरा छङ्टट्ट्याउन नसक् ने वा तनेरेन चाटधको चौथो राइनको अऺय (६/१८) ऩढ्न 
नसक् ने व्मङ्ञि । 

१.३ सङ्टनाइसम्फन्धी अऩाङ्गता : 
ऐनअनङ्टसाय सङ्टनाइ अङ्गको फनावट एवॊ तवयको ऩङ्जहचान, तथान, उतयचढाव तथा तवयको भात्रा य 
िङ्टण छङ्टट्ट्याउन नसक्  ने,  

(क) फङ्जहया : असी डेङ्झसफरबन्दा भाङ्झथको ध्वङ्झन ऩङ्झन सङ्टङ्ङ नसक् ने वा सञ् चायका राङ्झि साङ्केङ्झतक 
बाषाको प्रमोि िनङ्टधऩने व्मङ्ञि । 

(ि) सङ्टतत श्रवण : सङ्टङ्ङराई श्रवणमन्त्र प्रमोि िनङ्टधऩने वा ६५ डेङ्झसफरदेङ्ञि ८० डेङ्झसफरसम्भको ध्वङ्झन 
सङ्टङ्ङ सक् ने व्मङ्ञि ।      

१.४ श्रवण दृङ्जिङ्जवहीन अऩाङ्गता : 
सङ्टनाइसम्फन्धी य दृङ्जिसम्फन्धी दङ्टवै अऩाङ्गता बएको वा दङ्टईवटा इङ्ञन्िमसम्फन्धी अऩाङ्गताको सॊमङ्टि 
अन्तयङ्जिमा यहेको व्मङ्ञि । 

१.५ तवय तथा फोराइसम्फन्धी अऩाङ्गता:      
तवय य फोराइसम्फन्धी अङ्गभा उत्ऩङ्ङ कामधित सीङ्झभतता कायण तथा फोल्दा तवयको उतायचढावभा 
कङ्छठनाइ, फोरी प्रस ् ट नहङ्टने, फोल्दा शब्द वा अऺय दोहोर् माउने व्मङ्ञि ।  

१.६ भानङ्झसक वा भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता: 

19



 
 

भङ्ञततरक य भानङ्झसक अङ्गभा आएको सभतमा तथा सचेतना, अङ्झबभङ्टिीकयण, तपूङ्झतध, तभयण, 
बाषा, िणना जतता फैङ्जद्धक कामध सम्ऩादनका सन्दबधभा आउने सभतमाका कायणरे उभेय य 
ऩङ्चयङ्ञतथङ्झतअनङ्टसाय व्मवहाय िनध सभतमा हङ्टने अवतथाको व्मङ्ञि ।  

१.७ फौङ्जद्धक अऩाङ्गता: 
उभेयको वङृ्जद्धसॉिै फौङ्जद्धक सचेतनाको ङ्जवकास हङ्टन नसकी फौङ्जद्धक ङ्जवकास नबएका कायणरे 
उभेय य वातावयण साऩेऺ ङ्जिमाकराऩ िनध सभतमा हङ्टने अवतथाको व्मङ्ञि । (जततो डाउन 
ङ्झसन्रोभसभेत) 

१.८ हेभोपेङ्झरमा अऩाङ् िता: 
अनङ्टवॊशीम असयका कायण यितभा हङ्टने फ्माक्टयभा ङ्जवचरन आई यित जम् ने कामधभा सभतमा 
उत्ऩङ्ङ हङ्टने शायीङ्चयक अवतथाको व्मङ्ञि । 

१. ९ अङ्जटजभसम्फन्धी अऩाङ्गता 
जन्भजात नसा वा तन्तङ्टको ङ्जवकास य सोको कामधभा आएको सभतमा बएको  व्मङ्ञि । (जततो 
सञ् चाय िनध, साभान्म साभाङ्ञजक ङ्झनमभ फङ्टझ्न य प्रमोि िनध कङ्छठनाइ हङ्टने तथा उभेयको 
ङ्जवकाससॉिै साभान्म व्मवहाय नदेिाउनङ्ट, एउटै ङ्जिमा रिाताय दोहोर् माइयहनङ्ट, अरूसॉि घङ्टरङ्झभर 
नहङ्टन ङ्ट वा तीव्र प्रङ्झतङ्जिमा िने व्मङ्ञि) 

१.१० फहङ्ट अऩाङ्गता  
एउटै व्मङ्ञिभा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी प्रकायका अऩाङ्गताको सभतमा बएको 
व्मङ्ञि । (जततै भङ्ञततरक ऩऺघात बएको व्मङ्ञि)  

  

२. अऩाङ्गताको िाम्बीमधताको आधायभा विॉकयण  

अऩाङ्गताफाट बएको असय वा प्रबावका आधायभा अऩाङ्गताको विॉकयण चाय तहभा िङ्चयएको छ ।  

२.१ क. ऩूणध अशि अऩाङ्गता (Profound disability) : दैङ्झनक ङ्जिमाकराऩ सम्ऩादन िनध ङ्झनयन्तय 
अरूको सहमोि ङ्झरॉदा ऩङ्झन कङ्छठनाइ हङ्टने अवतथाराई ऩूणध अशि अऩाङ्गता भाङ्झनएको छ । 
मततो अऩाङ्गता प्रभाङ्ञणत बएकाराई नेऩार सयकायरे तथानीम ऩाङ्झरकाभापध त "क" विधको 
अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र प्रदान िदधछ।  

२.२ ि. अङ्झत अशि अऩाङ्गता (Severe disability): वैमङ्ञिक ङ्जिमाकराऩहरू सम्ऩादन तथा 
साभाङ्ञजक ङ्जिमाकराऩभा सरग् न हङ्टन ङ्झनयन्तय अरूको सहमोि ङ्झरनङ्टऩने ङ्ञतथङ्झतराई अङ्झत अशि 
अऩाङ्गता भाङ्झनएको छ । मततो अऩाङ्गता प्रभाङ्ञणत बएकाराई नेऩार सयकायरे तथानीम 
ऩाङ्झरकाभापध त "ि" विधको अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र प्रदान िदधछ ।  

२.३ ि. भध्मभ अऩाङ्गता (Moderate disability): बौङ्झतक सङ्टङ्जवधा, वातावयणीम अवयोधको अन्त्म, 
ङ्ञशऺा य ताङ्झरभ बएभा अरूको सहमोि ङ्झरएय वा नङ्झरइकन ङ्झनयन्तय ङ्छदनचमाध य साभाङ्ञजक 
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ङ्जिमाकराऩहरूभा सहबािी हङ्टन सक्ने अवतथाराई भध्मभ अऩाङ्गता बङ्झनन्छ। मततो अऩाङ्गता 
प्रभाङ्ञणत बएकाराई नेऩार सयकायरे तथानीम ऩाङ्झरकाभापध त "ि" विधको अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र 
प्रदान िदधछ । 

२.४ घ. साभान्म अऩाङ्गता (Mild disability) : साभाङ्ञजक तथा वातावयणीम अवयोध नबएभा आपैं  
ङ्झनमङ्झभत ङ्छदनचमाध य साभाङ्ञजक ङ्जिमाकराऩभा सहबािी हङ्टन सक्ने अवतथाराई साभान्म 
अऩाङ्गता भाङ्झननेछ । मततो अऩाङ्गता प्रभाङ्ञणत बएका नेऩार सयकायरे तथानीम ऩाङ्झरकाभापध त 
"घ" विधको अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र प्रदान िदधछ ।  

 
सन्दबध साभग्री १.ि 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सम्फोधन कसयी िने 
तऩाईं हाभीरे जानेय वा नजानेय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको भन दङ्टख् ने ियी वा आत्भसम्भानभा ठेस 
ऩङ्टग् ने ियी ङ्जवङ्झबङ्ङ िरत शब्दावरीरे सम्फोधन िङ्चययहेका हङ्टन सक्छौँ।तसथध मतता िल्तीहरूफाट भङ्टि 
हङ्टन तरका सन्देशभा याम्रयी ध्मान ङ्छदनङ्टहोरा।  
 

सम्फोधन 
िने शब्द 

ङ्जिमात्भक सीङ्झभतताहरू (Functional Limitations) 

 चतभा प्रमोि िदाध ऩङ्झन वततङ्टको यङ, रूऩ, आकाय, आकृङ्झत वा प्रकाय छङ्टट्ट्याउन 
नसक् ने । दङ्टवै आॉिारे ऩूयै देख् न नसक् ने । ङ्जहॉडडङ्टर िनध भानव ऩथप्रदशधक वा 
सेतो छडीको प्रमोि िने   

 चतभा प्रमोि ियेय वा निये ऩङ्झन नङ्ञजकफाट ठूरो वततङ्टको आकाय य यङ 
छङ्टट्ट्याउन सक् ने, सानो वततङ्ट देख् न वा साना अऺयहरू ऩढ्न अवयोध हङ्टने । 
ठूरा वततङ्ट वा अऺय आॉिाको नङ्ञजक रिेय ऩढ्न सक् ने, सेतो छडी नङ्झरईकन 
ऩङ्झन साभान्म ङ्जहॉडडङ्टर िनध सक् ने, २० ङ्जपटबन्दा कभको दूयीफाट हातको औीँरा 
छङ्टट्ट्याउन सक् ने  

 हात, िङ्टट्टा, ढाड,  हाडजोनॉ, भाॊसऩेशी, नसारिामत अन्म अङ्ग वा प्रणारीहरूभा 
आॊङ्ञशक वा ऩूणध रूऩभा ऺङ्झत ऩङ्टिी अङ्गहरू चराउन, ङ्जहॉडडङ्टर िनध, हातिङ्टट्टा 
चराउन सभतमा वा कङ्छठनाइ हङ्टने । उभेय ऩङ्टङ्झिसकेको तय ४ ङ्जपटबन्दा   सानो 
(होचा ऩङ्टड्का) व्मङ्ञि   

 ऩूयै सङ्टङ्ङ य फोल्न नसक् ने, आवाज केही भात्राभा आउने बए ऩङ्झन त्मो अतऩि य 
नफङ्टङ्ञझने हङ्टने, फोल्न सक् ने तय सङ्टङ्ङ चाङ्जहॉ ऩूयै नसक् ने, श्रवणमन्त्र राएय ऩङ्झन सङ्टङ्ङ 
नसक् ने, सञ् चायका राङ्झि साङ्केङ्झतक बाषा प्रमोि िनङ्टधऩने  

 कान कभ सङ्टङ्ङे वा नङ्ञजकफाट आएको ठूरो आवाज सङ्टङ्ङ सक् ने, तऩि फोल्न सक् ने 
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तय सानो वा साभान्म तवयभा फोरेको सङ्टङ्ङ नसक् ने, श्रवण मन्त्र रिाएय सङ्टङ्ङ 
सक् ने व्मङ्ञि   

 सङ्टङ्ङ सक् ने तय तवय य फोरीभा भात्र सभतमा बएको, फोल्न वा शब्द उच् चायण 
िनधभा कङ्छठनाइ हङ्टने वा अऺय वा शब्द दोहोर् माएय वा बकबकाएय फोल्ने, ओठ 
वा तारङ्ट पाटेय फोल्न अवयोध हङ्टने, ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे कृङ्झत्रभ तवय मन्त्र प्रमोि 
िनङ्टधऩने   

 उभेय अनङ्टसाय ङ्झसक्नङ्टऩने कङ्ट याहरू ङ्झसक् ने वा िनङ्टधऩने ङ्जिमाकराऩहरू िनध नसक् ने, 
उभेय फढ्दै िए ऩङ्झन व्मवहाय सानै फच् चाको जततो यहने, ङ्झसक् न सके ऩङ्झन 
ङ्झसकाइभा ङ्जढराइ हङ्टने य एउटा ङ्झनङ्ञश् चत सभमऩङ्झछ ङ्झसकाइ अङ्ञघ फढ्न नसक् ने 
व्मङ्ञि  

 साभान्म सञ् चायभा कङ्छठनाइ हङ्टने, साभाङ्ञजक व्मवहाय िनध कङ्छठनाइ हङ्टने, एउटै 
ङ्जिमाकराऩ दोहोर् माइयहने, दृश्म य तङ्ञतफयहरूको भाध्मभफाट ङ्झसक् न सक् ने वा 
सञ् चाय िने, एक्रै फत न भन ऩयाउने     

 

 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे भानङ्झसक अवतथाभा ङ्जवचरन आई दैङ्झनक जीवनका 
ङ्जिमाकराऩहरू य जीवनका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺहरूभा सहबािी हङ्टन अवयोधहरूको साभना 
िनङ्टधऩने   

 आॉिा नदेख् ने, फोल्न नसक् ने य कान सङ्टङ्ङ सभेत नसक् ने व्मङ्ञि   
 

 
भाङ्झथ उल्रेि िङ्चयएका व्मङ्ञिहरूराई सभग्रभा सम्फोधन िदाध प्रमोि हङ्टने शब्द 
(साझा शब्द) 

 भाङ्झथ उल्रेि िङ्चयएका ङ्जवङ्जवध प्रकृङ्झतका अऩाङ्गताको अवतथाभा नयहेका 
व्मङ्ञिराई सम्फोधन िनध प्रमोि िङ्चयने शब्द 

 अनङ्टवॊशीम असयका कायण यितभा हङ्टने  फ्माक्टयभा ङ्जवचरन आई यित जभ ् ने 
कामधभा सभतमा उत्ऩङ्ङ हङ्टने शायीङ्चयक अवतथाको व्मङ्ञि  

 

अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामधङ्जवङ्झध, २०७५ 

सभम : ४५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

नेऩार सयकायरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई ऩङ्जहचानका राङ्झि अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र उऩरब्ध 
ियाउन थारेको हो । अऩाङ्गताको िाम्बीमधताका आधायभा ऩङ्चयचमऩत्र चाय पयकपयक यङ्गभा 
उऩरब्ध ियाउने ियेको छ । नमाॉ सॊघीम सॊयचनाअनङ्टसाय तथनीम तहरे िाम्बीमधताका आधायभा चाय 
यङ्गभा ऩङ्चयचम ऩत्र उऩरब्ध ियाउने ियेको छ जसअनङ्टसाय ऩूणध असि अऩाङ्गताका राङ्झि यातो, अङ्झत 
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असि अऩाङ्गताका राङ्झि ङ्झनरो, भध्मभ अऩाङ्गताका राङ्झि ऩहेँरो य साभान्म अऩाङ्गताका राङ्झि सेतो 
यङ्गभा उऩरब्ध छ । तय सो ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जकन ङ्झरने य कहाॉफाट ङ्झरने बङ्ङे ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाको फायेभा 
जानकायी ङ्छदनङ्ट वाञ्छनीम ठाङ्झनएको हो । 

ङ्झसकाइको उद्दशे्म  
क)  अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झरने ङ्जवङ्झध प्रणारी य सॊमन्त्रको फायेभा जानकायी ङ्छदने । 
ख) अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्रको दङ्टरुऩमोिको फायेभा जानकायी ङ्छदने । 
ग)  अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र भाि िनधका राङ्झि आवश्मक कािजातहरूका फायेभा जनकायी  

 ियाउने ।   
प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

 मस सेसनभा केही थऩ जानकायी आवश्मक बएभा सन्दबध साभग्री १(ि) अऩाङ्गताको ऩङ्चयबाषा 
हेनङ्टधहोस ्। 

साभग्री 
ङ्जप्रन्ट िङ्चयएका कािजहरू 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू  
सफै सहबािीराई िोराकाय घेयाभा राभफद्ध ियाउने । जोडा ङ्झभराउने िेरका राङ्झि सफै 
कािजका टङ्टिाहरू सफैराई ङ्जवतयण िने।   

 
चयणहरू  

(क) सहबािीहरूको सॊख्मा हेयेय ४ वा ५ वटा सभूहभा ङ्जवबाजन िनङ्टधहोस।्  

(ख) अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयणका राङ्झि जोडा ङ्झभराउने िाभ तमाय बएको सङ्टङ्झनङ्ञश् चत  
िनङ्टधहोस ्।  

(ग) तऩाईंरे तमाय ियेको िाभसेट सफै सभूहराई एकएकवटा ङ्छदनङ्टहोस ्।  

(घ) अफ िाभङ्झबत्र बएका साभग्रीहरू अध्ममन ियेय १५ ङ्झभनेटङ्झबत्र त्मसराई जोडा ङ्झभराउनङ्टहोस ्
बङ्ङङ्टहोस।्   

(ङ)  मसयी जोडा ङ्झभराएका साभग्रीहरूराई न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा टाॉसेय आआफ्नो सभूहको तपध फाट   

  प्रततङ्टतीकयण िनध अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्। 

(च)  अफ मसऩङ्झछ मसका अङ्झतङ्चयि अन्म सभतमाहरू ऩङ्झन हङ्टन सक्छन ् तऩाईंहरूराई ङ्जवङ्झध 
प्रङ्जिमाका फायेभा ऩयेका सभतमाहरूको फीचभा छरपर चराउनङ्टहोस ्। 

(छ)  कङ्ट न अऩाङ्गताराई कङ्ट न प्रकायको ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्छदने बङ्ङे िारका प्रश् नहरू आउन सक्छन ्
त्मतता प्रश् नहरूको जफाप ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्झन हाभी नीङ्झतभा बएको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाको फायेभा 
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छरपर िङ्चययहेका छौँ । त्मततो कङ्ट या तवम व्मङ्ञिराई सम्फङ्ञन्धत ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे हेयेय 
बङ्ङे हो । ङ्झसधै बङ्ङ ङ्झभल्दैन बङ्ङङ्टहोस ्। 

(ज)  ऩङ्चयचम ऩत्रको दङ्टरुऩमोि बए के हङ्टन्छ ? अऩाङ्गता बएक व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, 
२०७४ को दपा ५५ भा बएको व्मवतथाको फायेभा फताउनङ्टहोस।्  

(झ)  ऩङ्चयचम ऩत्रको भहत्त्वफाये फताउॉदै सेसनको अन्त्म िनङ्टधहोस ्।  

 
भङ्टख्म सन्देश : अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त िने ङ्जवङ्झध, प्रणारी य ऩङ्चयचम ऩत्रको दङ्टरुऩमोिफाये जानकायी 

ङ्छदनङ्ट हो । अऩाङ्गताङ्झबत्र ऩङ्झन कङ्ट न अवतथाका व्मङ्ञिहरूरे कततो प्रकायको ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त 
िदधछन ् बङ्ङेफायेभा ऩङ्झन अङ्झरअङ्झर जनकायी प्राप्त ियाउने । ऩङ्चयचम ऩत्र प्राप्त िनधका राङ्झि 
आवश्मक ऩने कािजातहरूको फायेभा जानकायी ियाउने ।   

 

 

१.६ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सम्फन्धी सब फङ्टझाइ 
सभम : २ घण्टा 

(क) हाम्रो साभाङ्ञजक सॊयचना कततो छ ? 
(ि) ङ्जवबेद कहाॉ छ ? सभावेशीकयण ङ्जकन ? 

ङ्झसकाइका उद्दशे्म   
क) सहबािीहरूरे हाम्रो साभाङ्ञजक सॊयचनाका फायेभा फङ्टझ्नेछन ्। 
ख) सहबािीहरूरे साभाङ्ञजक य सॊयचनाभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि मसङ्झबत्र ऩङ्झन अऩाङ्गता बएका 

दङ्झरत भङ्जहराको अवतथाका फायेभा थाहा ऩाउनेछन ्।  
ग) सहबािीहरूरे साभाङ्ञजक सॊयचनाभा अथधऩूणध सहबाङ्झिताका राङ्झि अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि मसङ्झबत्र 

दङ्झरत भङ्जहरारे बोग्नङ्टऩने प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ सभतमाहरूको  फायेभा फङ्टझ्नेछन ्।  

प्रङ्ञशऺकका राङ्झि तमायी  
क) सभाजको सॊयचनाको ङ्झनभाधणसम्फन्धी साभग्री तमाय िने । 
ख) ६ वटा पयक सभूहको बङू्झभका य प्रश् नावरी तमाय िने । 
ग) सन्दबध साभग्री तमाय िने । 

साभग्री  
सभूह ङ्झनभाधणसम्फन्धी काडध, सभूहराई ऩने सभतमा काडध, दङ्टईवटा िाभ, १ देङ्ञि ६ नॊ सम्भको 
भेटाकाडध, बङू्झभका ङ्झनवाधहऩश्चात अवयोध न्मूनीकयण िने काडध ऩाॉचवटा, भाकध य, भाङ्ञतकङ टेऩ तथा 
सन्दबध साभग्री आङ्छद । 
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भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 
बङू्झभका ङ्झनवाधह, प्रश् नोिय, सभूह छरपर । 

चयणहरू  

(क) आफ्नो कङ्ट नै एउटा ङ्झसजधनङ्ञशर ङ्जवङ्झध प्रमोि ियेय सहबािीराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ६ सभूहभा फाॉडेय सफै 
सभूहफाट एकएक जना टोरी नेता छनोट िने । 

(ख) मसयी छनोट िङ्चयएका सभूह नेताराई अिाङ्झड फोराएय तऩाईंरे सङ्टरु िनध िोयकनङ्टबएको बङू्झभका 
ङ्झनवाधह ङ्जवङ्झध य आआफ्नो बङू्झभकाका फायेभा फताउनङ्टहोस ्।  

(ग) िाभभा बएका काडध ङ्झफततायै फाङ्जहय ङ्झनकाल्नङ्टहोस ्य एकएकवटा ङ्झरन अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्।  

(घ) सभूह नेतारे आआफ्नो सभूहभा उि काडध देिाउन ङ्झभल्ने तय अन्म सभूहराई नदेिाई िोप्म 
याख् न अनङ्टयोध िने ।  

(ङ) मो िेर साभूङ्जहक बएकारे आआफ्नो सभूहभा िएय आफ्नो सभूहराई ऩयेको बङू्झभकाको फायेभा 
जानकायी ियाउने ।  

(च) ऩाॉच ङ्झभनेटऩङ्झछ सफै टोरी नेताराई अिाङ्झड फोराएय एउटै राइनभा राभफद्ध बएय भाङ्ञतकङ 
टेऩरे रिाएको सफैराई राइनफद्ध उङ्झबनका राङ्झि अनङ्टयोध िने । 

(छ) ङ्छदएको बङू्झभकाअनङ्टसाय तोङ्जकएको काभ िनध मङ्छद कङ्ट नै अवयोध छैन बङ्ङे ऩूणध आत्भङ्जवश्वास बए 
दङ्टई ऩाइरा अिाङ्झड फढ्न ऩूया आत्भङ्जवश्वास छैन बने अङ्झरअङ्झर भात्र ङ्जवश्वास बए एक ऩाइरा य 
मङ्छद ङ्जवश्वास नबए मथातथानभा उङ्झबनका राङ्झि अनङ्टयोध िने । 

(ज) एवॊ यीतरे सहजकताधरे तमायी ियेको बङू्झभका ङ्झनवाधह िनध अनङ्टयोध िने । 

(झ) फीचफीचभा अवयोधहरूका य अन्म जङ्जटरताहरू फनाएको िोप्म काडधहरू सभूहराई ङ्छदई सोही 
अनङ्टसाय आफ्नो टोरी नेताराई बङू्झभका ङ्झनवाधह िनध याम ङ्छदन अनङ्टयोध िने । 

(ञ) मसयी फीचफीचभा ङ्छदइएका िोप्म काडधहरू ऩङ्झन आआफ्नो सभूहभा भात्र देिाउने य अन्म 
सभूहराई नदेिाउन अनङ्टयोध िने । 

(ट) एवॊयीतरे ऩूया बङू्झभका ङ्झनवाधह ऩूया ियेऩङ्झछ भेटाकाडधभा सभूह नम्फय रेिेय सभूह नेता उङ्झबएको 
ठाउॉभा याख् ने, टोरी नेताराई मथातथानभा फत न अनङ्टयोध िने । 

(ठ) त्मसऩङ्झछ बङू्झभका ङ्झनवाधह िदाध सफैबन्दा अिाङ्झड हङ्टने सभूह नेताफाट िभश: बङू्झभका ङ्झनवाधह िदाध 
कततो अनङ्टबङू्झत बमो सोध् ने । 

(ड) अन्तभा अन्म सभूहका सफै सहबािीहरूको ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरएय सहजकताधरे मो सत्रको भङ्टख्म 
उद्देश्म के यहेको ङ्झथमो य के सन्देश ङ्छदन िोजेको हो त्मसफाये फताउने ।  

(ढ) अन्तभा सहजकताधरे सभावेशीकयण य साभाङ्ञजक सङ्टशासनको भहत्त्वको फायेभा प्रतट ऩाने । 

25



 
 

 
भङ्टख्म सन्देश: हाम्रो सभाजका साभाङ्ञजक सॊयचना कततो िारको छ ? सभाजरे सफै विध सभङ्टदामराई 

हेने दृङ्जिकोण सभान बए ऩङ्झन त्मही सभाजका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, जेष्ठ 
नािङ्चयक कसयी ङ्जवबेदभा ऩदाध यहेछन ् बङ्ङे कङ्ट याको जानकायी हङ्टनेछ । ङ्जवशेष ियी भङ्जहरा य 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको साभाङ्ञजक सभावेशीकयण य साभाङ्ञजक सङ्टशासनको औङ्ञचत्मको फायेभा 
प्रतट  हङ्टन्छ । 

 

 

सन्दबध साभग्री २ 

बङू्झभका ङ्झनवाधहका राङ्झि ङ्झनदेशन  

बङू्झभका ङ्झनवाधहका राङ्झि ङ्झनभ ् नअनङ्टसायको बङू्झभका काडध हङ्टनेछन ्।  

१. ऩङ्जहरो ऩात्र: तऩाईं िाउॉको सानो फजायभा ङ्जकयाना ऩसर िने दङ्झरत भङ्जहरा हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ । 

२. दोस्रो ऩात्र: तऩाईं िाउॉको िङ्चयफ ऩङ्चयवायभा जङ्ञन्भएको एक जना दृङ्जिङ्जवहीन ऩङ्टरुष हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ । 

३. तेस्रो ऩात्र: तऩाईं िाउॉको एक िङ्चयफ ऩङ्चयवायकी फङ्जहया भङ्जहरा हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ।  

४. तऩाईं िाउॉको धनी ऩङ्चयवायभा जङ्ञन्भएको जनजाङ्झत अन्म (साङ्ग) ऩङ्टरुष  हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ । 

५. तऩाईं िाउॉभा फसोफास िने  (साङ्ग) अन्म ऩङ्टरुष हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ । 

६. तऩाईं िाउॉको िोराछेउभा घय बएकी एक जना फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी मङ्टवती हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ ।  

सफै सभूहको बङू्झभका य ऩङ्झछ ङ्छदने घटनािभको अरिअरि काडधहरूराई ठूरा छाऩा य बे्ररभा तमाय 
िनङ्टधहोस ्। सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई एक रूऩभा फङ्टझ्नका राङ्झि सङ्ञजरो हङ्टन्छ ।  

सफै सभूहफाट एकएक जना सभूह नेता छनोट ियी हरको एक छेउफाट भाङ्ञतकङ टेऩरे ऩात्रको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व िने सङ्टरु राइनभा उङ्झबन रिाउनङ्टहोस ्। प्रत्मेक छ जना ऩात्रहरू भाङ्ञतकङ टेऩ टाॉस 
िङ्चयएको येिाभा उङ्झबनङ्टऩदधछ य फाॉकी सभूहरे दामाॉफामाॉ छेउभा आआफ्नो सहजताअनङ्टसाय फत न वा 
उङ्झबएय हेनध सक्छन ्।   

सहजकताधरे आपूसॉि बएको कथनको एक शङृ्खरा ऩढ्न सङ्टरु िने । त्मसऩङ्झछ सभूहरे प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
ियेका व्मङ्ञिहरूराई अिाङ्झड फढ्न वा उनीहरूराई त्महीीँ फत न अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ । सम्फङ्ञन्धत 
सभूहको सल्राहनङ्टसाय राइनभा उङ्झबएको सभूह नेता अिाङ्झड सनध सक्छ । मङ्छद छैन बने, उनीहरूरे 
त्मसै ठाउॉभा फत न बङ्ङेछन ्।  

ङ्झनङ्छदधि िङ्चयएको सभमभा ऩात्रहरूराई घटना काडधहरू ङ्छदनङ्टहोस ्। प्रत्मेक घटना काडध अको सभूहराई 
थाहा नऩाउने ियी ङ्छदइनेछ सो काडध ऩात्रराई उही नम्फयसॉि ङ्झनदेशन िङ्चयन्छ । सहजकताधरे जफ 
सफै कथनहरू ऩङ्जढसङ्जकन्छ, त्मङ्झत फेरा ६ जना सभूह नेताहरू कोही हरको अग्रऩॊङ्ञिभा य कोही 
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हरको ऩछाङ्झड नै अथाधत ्एकदङ्टई ऩाइरा भात्र सायेय फसेका हङ्टनेछन ्। त्मसऩङ्झछ उनीहरू उङ्झबएको 
ठाउॉभा सहजकताधसॉि बएको १ देङ्ञि ६ नॊ सम्भको भेटाकाडध ब ङ्टइॉभा याि्  ने य त्मसऩङ्झछ उनीहरूराई 
सफैबन्दा अिाङ्झड उङ्झबएको नॊ को ऩात्रफाट सोध् ने य आआफ्नो अनङ्टबव बङ्ङ रिाउने ।  

त्मसऩङ्झछ सोध् नङ्टहोस ् 

तऩाईं त्मङ्झत अिाङ्झड ङ्जकन जानङ्टबमो ? 

फीचफीचभा तऩाईंराई िोप्म काडध प्राप्त ियेऩङ्झछका अनङ्टबव कततो यह  मो ? 

तऩाईंराई सफैबन्दा फढी ऩीडा कङ्ट न फेरा बमो ?  

मो िेररे हाभीराई के ङ्झसकामो ? 

जफ तऩाईंहरू जन्भभा सङ्टरुवात सभान येिाभा हङ्टन ङ्टहङ्टन््मो । तऩाईंहरूको उभेय फढेसॉिै जीवनका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
चयणहरू अवसय त सभान ङ्छदइएको हो तय धेयै पयक ङ्जकन ? सोध् नङ्टहोस ्महाॉ ६ जनाराई सभान 
अवसय य व्मवहाय िङ्चयएको हो तय ऩङ्झन सॉिै अिाङ्झड जान सक् नङ्टबएन । कोही ऩछाङ्झड यहनङ्टबमो य 
कोही अिाङ्झड ऩङ्टग् नङ्टबमो । सभानताको फायेभा कसैरे केही फताउन चाहनङ्टहङ्टन्छ ? अङ्झन मो िेरभा सॉिै 
जङ्ञन्भएका सॉिै फढेका व्मङ्ञिहरूभा एक जनाराई अिाङ्झड एक जनाराई ऩछाङ्झड ऩाने व्मङ्ञि को हो ?  

अवधायणा स्रोत : अऩाङ्गता सभावेशी ङ्जवकास अन्तयाधङ्जिम ङ्जवऻ सभूह (ङ्झसङ्झफएभ) य याजङ्ट फतनेत   
 

१.७ ऩङ्जहरो ङ्छदनको सभीऺा 

सभम : १५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

सहबािीहरूरे ङ्छदनबङ्चयको सत्रफाट के कङ्ट या ङ्झसक्  न सके बङ्ङ ेकङ्ट या थाहा ऩाउनङ्टऩछध । मसका साथै बोङ्झरको 
सत्रराई अझ प्रबावकायी फनाउन के िनङ्टधऩछध बङ्ङे कङ्ट या सङ्टझाव ङ्झरन सहजकताधका राङ्झि मो सत्र भहत्त्वऩूणध 
हङ्टन्छ ।  

सत्रको उद्दशे्म  

कामधिभको अन्त्मसम्भभा सहबािीहरूको ङ्झनम् न कङ्ट या फङ्टझ्नेछन ्   

क)  आजको ङ्छदनको ताङ्झरभको प्रबावकाङ्चयताको भूल्माङ्कन िनध ।  

ख)  बोङ्झरको सत्रराई अझ याम्रो फनाउनका राङ्झि सङ्टझाव ङ्झरन ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
 सभीऺा िने ङ्जवङ्झधको छनोट िने ।  

साभग्री  
 फर अथवा छनोट ङ्जवङ्झधअनङ्टसायको आवश्मक साभग्री  

ङ्जवङ्झध   

 िेर 
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 प्रश् नोिय । 

सत्र सञ् चारनको चयण  

१. सफै सहबािीहरूराई िोराकायभा उङ्झबन रिाउनङ्टहोस ्। 

२. आजको ङ्छदन कङ्ट न कङ्ट न ङ्जवषमभा छरपर बमो सहजकताधरे सॊङ्ञऺप्त रूऩभा फताउने ।  

३. कङ्ट नै एक सहबािीराई एउटा फर ङ्छदनङ्टहोस ्य आजको ताङ्झरभको एउटा याम्रो ऩऺ य एउटा सङ्टधाय िनध 
सङ्जकने ऩऺ बङ्ङ रिाउनङ्टहोस ्। 

४. ऩङ्जहरो सहबािीरे आफ्नो ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ फर अको सहबािीराई ऩास िनेछन ् । मसै ियी सफै 

सहबािीहरूको ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ मो प्रङ्जिमाको अन्त्म हङ्टन्छ ।  

५. सहबािीहरूराई अभूल्म सभम ङ्छदनङ्टबएकोभा धन्मवाद बङ्ङङ्टहोस ्। बोङ्झरको ताङ्झरभ सङ्टरु हङ्टने सभमको 
जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्। 

नोट : सहजकताधरे अन्म प्रबावकायी ङ्जवङ्झधफाट ऩङ्झन सभीऺा िनध सक् नङ्टहङ्टनेछ ।   

 

 

 

२.१ आजको  कामधताङ्झरका  प्रततङ्टङ्झत य ऩङ्जहरो ङ्छदनको सायसॊऺेऩ 

सभम : १५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म 

ङ्जहजो छरपर बएको ङ्जवषमको सम्झना िदै आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको फायेभा जानकायी ियाएको िण्डभा 
ङ्जहजो य आजको ङ्जवषमको सम्फन्ध तथाऩना ियाउनङ्ट भहत्त्वऩूणध हङ्टन्छ ।    

सत्रको उद्दशे्म  

 आजको ङ्छदनको उद्देश्म य आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको जानकायी ङ्छदने ।     

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
 सभीऺा िने उऩमङ्टि ङ्जवङ्झधको छनोट िने । 

साभग्री 
 न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा तमाय ऩाङ्चयएको दोस्रो ङ्छदनको सत्रहरूको जानकायी । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

 छरपर 

 िेर । 

दोस्रो ददन 
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सत्र सञ् चारनका चयणहरू 

१. सहबािीहरूराई दोस्रो ङ्छदनको ताङ्झरभभा तवाित िनङ्टधहोस ्।  

२. सम्बव बए सत्र सङ्टरु िनधका राङ्झि कङ्ट नै िेर िेराउनङ्टहोस ्।  

३. सहबािीहरूराई ऩारैऩारो ङ्जहजो बएको ङ्जवषमको फायेभा सोध् ने ।   

४. आज छरपर हङ्टने ङ्जवषमको जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्।   

५. सहबािीहरूराई प्रश् न सोध् न, छरपरभा िङ्टरेय बाि ङ्झरन, आफ्ना ङ्जवचाय य ङ्ञजऻासा याख् न सफैराई 

आग्रह िनङ्टधहोस,् जसको कायण ताङ्झरभराई प्रबावकायी फनाउन सङ्जकमोस ्।  

२.२ नेततृ्व, ङ्जवकास य सॊतथा 
सभम : १ घण्टा ३० ङ्झभनेट 

औङ्ञचत्म  

हयेक भाङ्झनसहरूराई अिाङ्झड आउन जङ्टनसङ्टकै कङ्ट याको नेततृ्व िनध अिङ्टवाइ िनध भन राग्दछ मो 
भानवीम तवबाव हो । तय सॊतथाहरूराई जीवन्त याख् नका राङ्झि त्मतता व्मवहायको सैद्धाङ्ञन्तक 
अवयोधहरूराई ऩङ्झन जाङ्ङ जरुयी हङ्टन्छ । त्मसैरे नेततृ्व ङ्जवकास य सॊतथाभा नेततृ्व ङ्जवकासको 
भहत्त्वफाये जानकायी ङ्छदन मो सत्रको ङ्झनभाधण िङ्चयएको हो ।   

ङ्झसकाइको उद्दशे्म  

क)  नेता, नेततृ्व, ऩङ्चयचम य ङ्जवकासको फायेभा जानकायी ङ्छदने । 

ख)  सॊतथाङ्झबत्र कसयी नेता छाङ्झनन्छ अथवा हाम्रो भतदातारे कसयी नेता छान्छन ्बङ्ङ ेकङ्ट याको 
अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउने । 

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

नेता, नेततृ्व य सॊतथाहरूभा मसको कसयी ङ्जवकास हङ्टन्छ बङ्ङ ेकङ्ट याको अध्ममन य त्मसङ्झबत्र ऩङ्झन नेता 
य नेततृ्वको पयकफाये अध्ममन िने । 

साभग्री 
काशी हयीजन, सङ्टजन शेऩाध, सम्झना भानन्धयका ङ्जवशेषताहरू ङ्जप्रन्ट ियी तीनवटा िाभभा याख् नङ्टऩदधछ। 

चयणहरू  

क)  सहबािीहरूराई ३ सभूहभा ङ्जवबाजन िनङ्टधहोस ् ।  

ख) तीनै सभूहफाट एकएक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध फोराउनङ्टहोस ्।  

ग) आपूरे तमाय ियेका एकएकवटा िाभ ङ्झरनका राङ्झि अनङ्टयोध िदै एकअको सभूहभा 
नदेिाउनका राङ्झि अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्।  

घ) मसयी ङ्जवबाजन िङ्चयएका सभूहराई तऩाईंहरूराई ङ्छदइएको साभग्रीभा बङ्झनए झैँ सफै सभूहरे 
१५ ङ्झभनेटङ्झबत्र एकएक जना व्मङ्ञि छाङ्ङङ्टहोस ्।  

ङ) सफै सभूहरे नेता छानेऩङ्झछ ङ्जकन त्मही व्मङ्ञि छाङ्ङङ्टबमो बनेय सोध् नङ्टहोस ्।  
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च) सहबािीहरूफाट आएका कङ्ट याहरूराई आधाय भानेय ती नेताहरूका िङ्टण, ङ्जवशेषता, शैरी आङ्छद 
न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा तमाय ियी सहजकताधरे प्रततङ्टतीकयण िदै नेता नेततृ्व भहत्त्व य ङ्जवशेषताको 
फायेभा सहबािीहरूराई फताउने ।  

 

भङ्टख्म सन्देश :  नेता नेततृ्व य मसको ङ्जवकासका फायेभा भहत्त्व, ङ्जवशेषता, शैरी आङ्छदका सैद्धाङ्ञन्तक 
ऩऺहरूका फायेभा फताउॉदै मसको ङ्जवकासकाफाये जानकायी ियाउने । नेता य नेततृ्वको पयक 
छङ्टट्ट्याउॉदै नेताहरूरे नेततृ्व कसयी छान्छन ्अथवा भतदातारे नेततृ्व कसयी छान्दा यहेछन ् बङ्ङे 
व्मावहाङ्चयक ऻान ङ्छदने मो सेसनको भङ्टख्म उद्देश्म हो । 

 

सन्दबध साभग्री २.२  तऩाईंको िाउॉको नेता छाङ्ङङ्टहोस ्। 

मङ्झत फेरा िाउॉभा तथानीम च ङ्टनावको भाहोर छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ दरका उम्भेदवायहरूरे िाउॉऩाङ्झरका 
प्रभङ्टिका राङ्झि उम्भेदवायी भनोनमन दताध ियाएका छन ्। उम्भेदवायी धेयैरे दताध ियाएको बए ताऩङ्झन 
काशी हङ्चयजन, सङ्टजन शेऩाध य सम्झना भानन्धयको नाभ ङ्झनकै चचाधभा छ । मसै फीच िाउॉभा ङ्जवित 
राभो समभदेङ्ञि मङ्टवाहरूको नेततृ्व ङ्जवकासभा काभ िङ्चययहेको एक सॊतथारे तथानीम एक नाभ चरेको 
ऩङ्झत्रकासॉि ङ्झभरेय ियेको अध्ममनरे तीनै जना नेताको नेततृ्व ऺभता य उनीहरूभा बएका िङ्टण य 
दोषहरूराई ङ्झनकै याम्रोसॉि केराएय प्रभाणसङ्जहतको ङ्झनकै ठूरो प्रङ्झतवेदन सावधजङ्झनक ियेको छ। मो 
प्रङ्झतवेदन सावधजङ्झनक बएऩङ्झछ िाउॉभा ङ्झनकै ठूरो िैराफैरा भच ् ङ्ञचएको छ। तय चौतायी, ङ्ञचमािप य 
भेराऩातभा िङ्चयने छरपरभा ऩङ्झन मो प्रङ्झतवेदनको ङ्झनकै चचाध छ । सभग्रभा सफैको फङ्टझाइ के छ बने 
मो प्रङ्झतवेदनरे नेता छाङ्ङ सङ्ञजरो बएको छ।  

महाॉ उि प्रङ्झतवेदनरे भाङ्झथ उल्रेि िङ्चयएका ३ उम्भेदवायहरूको फायेभा प्रकाशन ियेका त्महरू 
उल्रेि िङ्चयएको छ । तरका त्महरूको आधायभा आफ्नो नेता छाङ्ङङ्टहोस ् य ङ्जकन उि नेता 
उऩमङ्टि देख् नङ्टबमो त्मो ऩङ्झन उल्रेि िनङ्टधहोस ्।  

क.  काशी हङ्चयजन  

 दङ्झरत आन्दोरनभा ङ्जवित १० वषधदेङ्ञि रािेका हङ्टन ्य दङ्झरतहरूङ्जवरुद्ध हङ्टने छङ्टवाछङ्टत य अन्म 
ङ्जवबेदका घटनाहरू मस िाउॉभा अङ्जहरे त्मङ्झतसायो नहङ्टन ङ्टभा उनको ङ्झनकै याम्रो मोिदान छ ।  

 उनरे िाउॉका सभतमा याम्रोसॉि फङ्टझेका छन,् सभतमा ङ्जवश ् रेषण याम्रो िनध जान्दछन,् छन ्तय 
जहाॉ ऩङ्झन दङ्झरतरे नै ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता ऩाउनङ्टऩछध बङ्ङ ेङ्जढऩीचाङ्जहॉ िङ्चययहन्छन ्।  

 उनका िाउॉको ङ्जवकास िने सऩनाहरू याम्रायाम्रा य ती सऩना ऩूया िने यणनीङ्झत ऩङ्झन ठोस तऩि 

य व्मावहाङ्चयक छन ्।  
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 अङ्जहरेसम्भ उनरे ियेका काभ य ङ्झनणधम याम्र ैछन ्तय ङ्झनणधम प्रङ्जिमाभा धेयै सभूह य विधराई 
सभावेश ियाउने कङ्ट याभा बने त्मङ्झत सकायात्भक देङ्ञिॉदैनन ्। 

 भ्रिाचाय, ठिी, अऩयाधजतता िङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा उनको कङ्ट नै सॊरि ् नता देङ्ञिॉदैन 

 ङ्जवऩऺीप्रङ्झत अङ्झर फढी नै आिाभक बएय प्रततङ्टत हङ्टन्छन ्। उनरे फोरेका कङ्ट याहरू ङ्जववादभा 
ऩङ्झन आइयहन्छन ्। 

 अऩाङ्गताप्रङ्झत उनको फङ्टझाइ अनौठो छ । अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको सभतमा हो बन्छन ् य 
कङ्जहरेकाहीीँ बाग्मको िेर ऩङ्झन ठान्छन।् अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सफैरे दमाभामा 
देिाउनङ्टऩछध बन्छन ्।     

सङ्टजन शेऩाध 
 सङ्टजन शेऩाध अङ्झर कडा ङ्झभजासका नेता हङ्टन ्। 

 उनी अन्माम य अत्माचाय आपू ऩङ्झन नसहने य अरूराई ियेको ऩङ्झन हेनध नसक् ने िारका 
भाङ्झनस हङ्टन ्।  

 कङ्झतऩम अवतथाभा त अन्माम िनेभाङ्झथ उनी ङ्झसधै जाइरािेको ऩङ्झन प्रभाणहरू छन ्। 

 उनरे ऩङ्झन िाउॉका सभतमा याम्रोसॉि फङ्टझेका छन ् य सभाधानका उऩामहरू ऩङ्झन ङ्ञचिफङ्टझ्दो 
ङ्जकङ्झसभरे ङ्झनकाल्छन ्।  

 उनी काशी हङ्चयजन जङ्झत ऩढेरेिेको नबए ऩङ्झन ऩढेरेिेका भाङ्झनस य अनङ्टबवी भाङ्झनसहरूको 
सहमोि ङ्झरएय काभ िनध भाङ्जहय छन ्।  

 भाङ्झनसहरू के िङ्चयङ्छदमो बने िङ्टसी हङ्टन्छन ्बङ्ङे फायेभा उनी चासो यािेय काभ िनध िोयकछन ्तय 
सफैराई िङ्टसी ऩानध िोयकदा िाउॉका साझा भङ्टद्दाहरू सङ  कटभा ऩने ियेका उदाहयण ऩङ्झन 
नबएका बने होइनन ्। 

  उनी जनताफीच रोकङ्जप्रम छन।् अरूका कङ्ट या ऩङ्झन भन रिाएय सङ्टन्छन ्य अङ्झर ठट्यौरा य 
यभाइरा ऩङ्झन छन।् बाषण िदाध ङ्झनकै हॉसाउॉछन ्। ङ्जवऩऺीराई घोचऩेच ऩङ्झन ठट्यौरो ऩायाभा 
नै िछधन ्।  

 अऩाङ्गताप्रङ्झत उनको फङ्टझाइ याम्रो छ ।  

सम्झना भानन्धय  

 सम्झना भानन्धय एक ऩढेरेिेकी ङ्जवद्वान ्य मङ्टवा उम्भेदवाय हङ्टन ्य उनको सोच ङ्झनकै आधङ्टङ्झनक 
देङ्ञिन्छ ।  

 उनी िाउॉका ऩूवाधधायहरूराई आधङ्टङ्झनक ढङिरे ङ्जवकास िनध चाहङ्ञन्छन ् य उनको सऩना 
िाउॉराई सङ्टन्दय य आधङ्टङ्झनक फनाउने ङ्जकङ्झसभको छ ।  

 उनी जनताका कङ्ट या ऩङ्झन सङ्टङ्ञन्छन ्तय सभाधानका राङ्झि जनताको याम ङ्झरने बन्दा ऩङ्झन आफ्नो 
ऻान य आपूरे जानेको तङ्चयकारे ङ्जवकास िय ् मो बने भात्र िाउॉको ङ्जवकास हङ्टन्छ बनेय अङ्झडि 
हङ्टङ्ञन्छन ्।  
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 उनरे िाउॉभा िनध िोजेका आधङ्टङ्झनक काभहरू जततै- इन्टयनेटको सङ्टङ्जवधा, इ-िबनेन्स, 
कम्प्मङ्टटय सीऩभा फारफाङ्झरकाराई सऺभ फनाउने कङ्ट या, साभूङ्जहक वैऻाङ्झनक िेती, अनराइन 
िङ्टनासाहरू सङ्टङ्ङे य तत्कार कायफाही िने जतता कङ्ट या सङ्टन्दा ङ्झनकै याम्रा रािे ऩङ्झन धेयै 
िाउॉरेहरूराई फङ्टझ्नै िायो ऩङ्चययािेको      छ । 

 उनी िाउॉको आधङ्टङ्झनक ङ्जवकास िनध हाभीरे ऩङ्जहरादेङ्ञि चराउॉदै आएका धेयै चरन, सॊतकाय य 
सॊतकृङ्झतराई छोड्नङ्टऩछध य आधङ्टङ्झनक ङ्जवकासका राङ्झि िाउॉरेरे त्माि िनङ्टधऩछध बङ्ञन्छन ्। 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका अङ्झधकायप्रङ्झत उनको सोच ङ्झनकै आधङ्टङ्झनक छ। उनी बङ्ञन्छन-् 
हयेक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूरे सभाजभा मोिदान िनध सक्छन।् केवर उनीहरूराई 
अवसय य ऩहङ्टॉचमङ्टि वातावयण उऩरब्ध ियाइनङ्टऩछध। शायीङ्चयक वा भानङ्झसक सीङ्झभततारे केही 
ऩङ्झन पयक ऩादैन । "अऩाङ्गता एउटा अवतथा हो अशिता होइन। ऩहङ्टॉचमङ्टि वातावयणको 
ङ्झसजधना ियी अवसय ङ्छदए यायकमराई उनीहरूरे मोिदान िनध सक्छन ्। तय जङ्टनसङ्टकै अवतथाभा 
ङ्जकन नहोस ्उनीहरू कङ्ट नै ऩङ्झन भानवअङ्झधकायफाट वङ्ञञ् चत हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन ।"  

  

 २.३ सॊतथा य सॊतथाङ्झबत्र नेततृ्वको बङू्झभका 

सभम : १ घण्टा ३० ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

हयेक सॊतथाङ्झबत्र धयै नेताहरू हङ्टन्छन।् सॊतथाका िङ्झतङ्जवङ्झधहरूराई उनीहरूरे अिङ्टवाइ िङ्चययहेका 
हङ्टन्छन।्अङ्झबमानहरू चराइयहेका हङ्टन्छन ् । तय मसयी सॊतथाङ्झबत्र यहेका धेयै जनशङ्ञिहरूको 
व्मवतथाऩन िदै सॊतथाको नेततृ्व िनध केही व्मङ्ञिहरूरे भात्र अवसय प्राप्त िदधछन।्कतता व्मङ्ञिहरूरे 
त्मततो अवसय ऩाउॉछन ्अथवा कतता िङ्टण य ङ्जवशेषताहरू बएका व्मङ्ञिरे त्मो अवसय ऩाउॉछन ्त 
एक ऩटक हेयौँ । 

ङ्झसकाइको उद्दशे्म  

क) नेता नेततृ्व य मसको ङ्जवकासको फायेभा ऩङ्चयचम ङ्छदने । 

ख) भानवीम शङ्ञिको अिङ्टवाइ कसयी य ङ्जकन िङ्चयन्छ जानकायी ङ्छदने । 

ग) नेताहरूका िङ्टण, सीऩ य ऺभताका आधायभा भतदातारे नेततृ्व छनोट िछधन ् बङ्ङ े सन्देश 
ङ्छदने। 

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

नेता य नेततृ्वको पयकफाये अध्ममन अऩाङ्गताको ङ्जवङ्जवधताअनङ्टसायको आवश्मक तमायी । 

साभग्री 
अण्डाकाय वा चायऩाटे साधायण ढोकाभा ङ्झफछ्याउने िारको दङ्टइटा डोयम्माट ।  
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भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू  

सभूहकामध, छरपर, वैमङ्ञिक कामध 

ऩङ्जहरो चयण  

क) सहबािीहरूराई दङ्टईवटा सभूहभा ङ्जवबाजन िनङ्टधहोस ्।  

ख) त्मसऩङ्झछ सहबािीहरूराई यभाइरो हङ्टने कङ्ट नै कथा वा च ङ्टटङ्जकरा सङ्टनाएय भनोयञ्  जन 
ियाउनङ्टहोस ् । 

ग) दङ्टईवटा सभूहराई सके फाङ्जहय, ङ्झबत्र वा एकअकाधको कङ्ट या अङ्झर कभ सङ्टङ्झनने वा ियेका 
ङ्जिमाहरू नदेङ्ञिने ठाउॉभा सभूह याि्  नङ्टहोस ् ।  

घ) त्मसऩङ्झछ आफ्नो सभूहफाट एकएक जना सभूहको नेता छाङ्ङङ्टहोस ् ।  

ङ) मो चकटी तऩाईंहरूको राङ्झि हो । अफ सभूहनेतासङ्जहत सफै जना तऩाईंहरू १० ङ्झभनेटङ्झबत्र 
मो चकटीभा अटाउनङ्टहोस ्बनेय बङ्ङङ्टहोस ्।  

च) मङ्झत फेरा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवङ्झधहरू प्रमोि ियेय सहबािीहरू अटाउन कोङ्झसस      िदधछन ्। मस फेरा 
सहबािीहरूरे यभाइरो भहसङ्टस िङ्चययहेका हङ्टनेछन ्।  

छ) सफै जना चकटीभा फसेय र हाभी अटामौँ वा अटाएनौँ जे बन्दछन ्त्मसऩङ्झछ मस सेसनभा ङ्छदन 
िोजेको भङ्टख्म कङ्ट या बनेको नेततृ्वरे कसयी सफैराई ङ्झभराएय अटाउॉछन ्बङ्ङ ेसीऩ जाॉच िनध य 
सभूहकामधको सीऩ हेनध िोङ्ञजएको हो ।  

ज) त्मसऩङ्झछ नेता सफै जना हङ्टन्छन ् तय नेततृ्व सफैरे िनध ऩाउॉदैनन ् सीङ्झभत भाङ्झनसहरूरे भात्र 
नेततृ्व िने भौका ऩाउॉछन ्। तय कतता िङ्टण बएका व्मङ्ञिहरूरे नेततृ्व िनध ऩाउने यहेछन ्
बङ्ङ ेकङ्ट या सहबािीहरूराई उत्प्रङे्चयत िङ्चययहनङ्टऩदधछ ।  

दोस्रो चयण  

क) हात सभाएय उङ्झबन कङ्छठन हङ्टने व्मङ्ञिहरूराई छनोट ियी उनीहरूराई िेरभा अनङ्टिभन तथा 
भूल्माङ्कन िनधका राङ्झि बङ्ङङ्टहोस ्।  

ि) सहबािीहरूराई सफैराई िोरो घेयाभा हात सभाएय उङ्झबन रिाउनङ्टहोस ्।  

ि) सफै सहबािीहरूरे हात ऩिेय फसेका हङ्टन्छन ् । त्मङ्झत फेरा हात नफटायी हात नपङ्ट त्काई 
ऩछाङ्झड पकध नङ्ट त बनेय अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ् ।  

घ) मसयी पकंदा घङ्टभेय अकोतपध  ऩङ्टिेय होइन साङ्जवकको ठाउॉभा नै पकध ने हो बङ्ङङ्टहोस ् । 

ङ) एवॊयीतरे प्रमास ियेऩङ्झछ १० ङ्झभनेटसम्भ सहबािीहरूरे कोङ्झसस िनेछन ्। त्मङ्झत फेरासम्भ ऩङ्झन 
पकध न सकेनन ्बने हात नछङ्टटाई एक जना अरूको हातभङ्टङ्झनफाट िभश: ङ्झछनङ्टधहोस ्अरू उसको 
ऩछाङ्झड हात नछोडी ङ्झछदै  जानङ्टहोस ्।  

च) मसभा ऩङ्झन सभूहकामध य नेततृ्वको अथध के यहेछ बङ्ङ ेकङ्ट या य सभूहरे साथ नङ्छदए नेततृ्वको 
ऩङ्झन िन्तव्मभा ऩङ्टङ्झिॉदैन बङ्ङ ेहो ।  
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छ) सभम य सहबािीको ङ्जिमाशीरता हेयेय ङ्जवषमवततङ्टराई मोिदान िने अन्म ङ्जवङ्झधहरू थऩ िनध 
सङ्जकनेछ । 

ज) त्मसैरे सभूहकामध िदै अिाङ्झड फढ्ने मो सीऩको सन्देश ङ्छदॉदै सेसनको अन्त्म िनङ्टधहोस ्। 

 

भङ्टख्म सन्देश : नेता नेततृ्व ऩङ्चयचम ऻान, सीऩ य ऺभता कसयी भाऩन िने य नेततृ्वरे 
आफ्नो सभूहराई कसयी ऩङ्चयचारन िदो      यहेछ । नेता य नेततृ्वफीच पयक के हङ्टन्छ बङ्ङे 
कङ्ट या भाङ्झथका दङ्टईवटा िेरफाट देङ्ञिन्छ ।  

 

२.४ ऩहङ्टॉचमङ्टिता  
सभम : १ घण्टा ३० ङ्झभनेट 

औङ्ञचत्म  

सभाजभा भाङ्झनसहरूरे आपूराई अनङ्टकूर वातावयण ङ्झसजधना ियेय आफ्ना आवश्मकता ऩूया ियी दैङ्झनक 
जीवन सहज फनाउॉछन।्तय साभूङ्जहक ङ्झनणधम प्रणारीभा सहबािी हङ्टन नसकेका व्मङ्ञि वा विध 
सभङ्टदामका सवारहरू मततो फेरा ओझेरभा ऩदधछन ्अङ्झन भङ्झनसहरूको दैङ्झनक जीवन किकय फन्दै 
जान्छ। अवयोधहरू धेयै प्रकायका हङ्टन्छन ्। मतता अवयोधहरू हटामो बने अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, 
जेष्ठ नािङ्चयक, फारफाङ्झरका य िबधवती भङ्जहराहरूको ऩङ्झन ऩहङ्टॉच सहज     हङ्टन्छ ।त्मसैरे मतता 
अवयोधहरू ऩङ्जहचान ियी न्मूनीकयण िनध सकेभा साॉच ् ङ्ञचकै सभावेशीकयणको भङ्टद्दारे केही हदसम्भ 
न्माम ऩाउने ङ्झथमो। त्मसैरे मो ताङ्झरभका सहबािीहरूरे मस ङ्जवषमभा जाङ्ङ जरुयी छ ।  

ङ्झसकाइका उद्दशे्म   

क) सहबािीहरूरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका अथधऩूणध सहबाङ्झिताका अवयोधहरू केके हङ्टन ्बङ्ङेफाये 
फङ्टझाउने । 

ख) अवयोधका प्रकाय य मसरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई कसयी ङ्जवबेदीकयणभा ऩादधछ बङ्ङे 
फायेभा जानकायी ियाउने । 

ग) सहबािीहरूरे अवयोध न्मूनीकयण िनधका राङ्झि सभाजभा हाम्रो दाङ्जमत्व य बङू्झभका हङ्टने यहेछ 
बङ्ङ ेअनङ्टबङू्झत ियाउने ।  

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

क) अवयोधहरू ऩङ्जहचान िने सानो ङ्झनदेङ्ञशकासङ्जहतको चायवटा िाभहरू तमाय िने । 

ख) अवयोधहरू ङ्झसजधना बएको ४ सेट रुजङ्ट सूची तमाय िने । 

ग) एउटा वाततङ्जवक कङ्ट न ठीक फेठीक हो बङ्ङे रुजङ्ट सूची अन्तभा सहबािीराई फताउनका राङ्झि 
तमाय ियी जम्भा ५ वटा िाभहरू तमाय िने। 
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घ) मोजनाभा अवयोधहरू छन ् छैनन ्ऩङ्जहचान िने, तेस्रो रुजङ्ट सूची ४ सेट ।  सन्दबध साभग्री 
तमाय िने । 

साभग्री  

अवयोध ऩङ्जहचान ङ्झनदेङ्ञशका िाभ ४ वटा, अवयोधहरूको ठीक रुजङ्ट िङ्चयएको िाभ एउटा, सभूह 
ङ्झनभाधणको टेफङ्टर काडध (सभूह ङ्झनभाधण िदाध ऩहङ्टॉचमङ्टिताको आधायभा ङ्झनभाधण िने ियी काडध रेि्  ने), 

भाकध य, भाङ्ञतकङ टेऩ तथा सन्दबध साभग्री आङ्छद । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

 सभूहकामध, छरपर, प्रश ् नोिय । 

चयणहरू   

क) चायवटा सभूहका राङ्झि टेफङ्टर काडध तमाय ियी टेफङ्टरभा याि्  ने । 

ि) सहबािीराई ४ सभूहभा ङ्जवबाजन ियी एकएक वटा सभूहभा फस ् नका राङ्झि अनङ्टयोध िने। 

ि) ऩङ्जहरो चयणभा सन्दबध साभग्री ३ अनङ्टसाय अवयोधहरू ऩङ्जहचानका राङ्झि तमाय िङ्चयएका ४ वटा 
िाभहरू चायवटा अवयोधहरू याङ्ञिएका साभग्रीहरू प्रत्मेक टेफङ्टरभा ङ्छदई १० ङ्झभनेट अध्ममन 
िनधका राङ्झि अनङ्टयोध िने। 

घ) १० ङ्झभनेटऩङ्झछ दोस्रो चयणभा अको िाभभा तमाय िङ्चयएको सन्दबध साभग्री ३ (क) कङ्ट न 
ङ्जकङ्झसभका अवयोधहरू हङ्टन ् रुजङ्टसूचीहरू बएको िाभ सफै सभूहराई ङ्छदई रुजङ्टसूचीभा ङ्ञचन्ह 
रिाउन अनङ्टयोध िने । 

ङ) एवॊयीतरे रुजङ्ट सूची ङ्ञचन्ह रिाउने काभ सङ्जकएऩङ्झछ सहजकताधरे छरपर ियाई सफै सभूहको 
रुजङ्ट सूचीभा एकरूऩता ल्माउन प्रमास िने कङ्जहरेकाहीीँ पयक ङ्जवचाय ऩङ्झन आउन सक्  ने हङ्टन्छ 
मो सभफङ्टझाइको राङ्झि बएकोरे साभान्म पयकराई न्मूनीकयण िने। त्मसऩङ्झछ तथानीम सयकाय 
य अऩाङ्गताको ऺेत्रभा काभ िने सॊघसॊतथाको कामध सम्ऩादन प्रङ्जिमाभा ऩहङ्टॉचमङ्टिताका 
सवारहरू बएको रुजङ्ट सूचीभा कङ्ट न काभ िनङ्टधऩदधछ कङ्ट न ऩदैन बनेय ङ्ञचन्ह रिाउन अनङ्टयोध    

िने । सन्दबध साभग्री ३ (ि) भा रुजङ्ट सूची यहेको छ।  

च) अन्तभा प्रत्मेक सभूहफाट एकएक जना सहबािीको ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरएय सहजकताधरे मो सेसनको 
भङ्टख्म उद्देश्म के यहेको ङ्झथमो य के सन्देश ङ्छदन िोजेको हो त्मसफाये फताउने।  

छ) अन्त्मभा तऩाईंहरूरे ऩिा रिाउनङ्टबएका मी अवयोधहरू न्मूनीकयण िनध कसरे सक्छ य 
उनीहरूको बङू्झभका के हङ्टन सक्छ बङ्ङ ेङ्जवषमभा छरपर चराउने।  

ज) सहबािीरे बनेका कङ्ट याहरू भेटाकाडधभा ङ्जटऩोट ियी ङ्झबिाभा टाॉस िने य सूत्रफद्ध ियेय 
सहबािीहरूराई ऩङ्टन: सङ्टनाउने।   

 

35



 
 

 

भङ्टख्म सन्देश : अवयोध बङ्ङेङ्झफङ्ञिकै हाभी सहजै अनङ्टभान रिाउन थाल्छौँ ङ्जक बौङ्झतक सॊयचनाका 
कायणरे आवािभनभा देङ्ञिने कङ्छठनाइ तय त्मो भङ्टख्म सभतमा नबएय अरू नै अवयोधहरूका कायणरे 
ङ्झसङ्ञजधत त्मो त साभान्म सभतमा भात्र     हो । भाङ्झनसहरूको दैङ्झनक ङ्छदनचमाधभा केकतता ङ्जकङ्झसभका य 
कङ्झत प्रकायका अवयोधहरू हङ्टने यहेछन ् य ती अवयोधहरू कसयी ऩङ्जहचान िने बङ्ङ ेरुजङ्टसूचीभापध त 
जानकायी ियाउने यहेको छ ।  

 

 

सन्दबध साभग्री ३.४ 

भङ्टख्म अवयोधहरू मस प्रकाय यहेका छन ्। 

१. बौङ्झतक अवयोधहरू (Physical Barriers) 

भाङ्झनसरे आफ्नो दैङ्झनक जीवन सञ् चारन िनध, सेवा सङ्टङ्जवधा य अङ्झधकायहरू ङ्झरन, सभाजभा सङ्जिम 
हङ्टन य अवसयहरूको उऩमोि िनध ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका बौङ्झतक सॊयचना, सङ्टङ्जवधा, उऩकयण, वततङ्टहरूको 
उऩमोि िनङ्टधऩछध । जततै सावधजङ्झनक बवन, ऩाकध , सडक, ऩङ्टर, मातामातका सेवा वा साधन, ङ्जवङ्झबङ्ङ 
उऩकयण य दैङ्झनक उऩबोग्म वततङ्टहरू आङ्छद । मतता सॊयचना, वततङ्ट वा सङ्टङ्जवधाहरू अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूका राङ्झि ऩहङ्टॉचमङ्टि छैनन ् वा उनीहरूरे अन्मसयह सभान आधायभा उऩमोि िनध 
सक्दैनन ्। साभान्मतमा बौङ्झतक सॊयचनाहरू, सेवा सङ्टङ्जवधा य मातामातका साधनहरू ङ्झनभाधण िदाध 
अऩाङ्गता नबएका य त्मसभा ऩङ्झन मङ्टवा व्मङ्ञिहरूका आवश्मकताहरूराई भात्र भध्मेनजय ियी 
ङ्झनभाधण िङ्चयने हङ्टनारे मतता कङ्ट याहरूको सभान उऩमोिफाट अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, यकमेष्ठ नािङ्चयक, 

फारफाङ्झरका य कङ्जहरेकाहीीँ भङ्जहराहरू ऩङ्झन वङ्ञञ् चत हङ्टने ियेका छन ् । भङ्टख्म ियेय बौङ्झतक 
अवयोधहरूफाट सफैबन्दा धेयै प्रबाङ्जवत अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू छन ्जसको कायणरे उनीहरू 
आधायबतू सेवा सङ्टङ्जवधा य भानवअङ्झधकायको उऩमोिफाट वङ्ञञ् चत छन ्।   

  

२. सॊतथाित अवयोधहरू (Institutional Barriers) 

नीङ्झतङ्झनमभ, कानङ्टन, सॊतथाित अभ्मास य प्रचरनहरूरे ऩङ्झन अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई 
अङ्झधकायहरूको उऩमोिभा अवयोध ङ्झसजधना िछध । जततै ङ्झबङ्ङ शायीङ्चयक अवतथा बएकै आधायभा 
व्मङ्ञिराई ङ्जवद्यारमरे बनाध ङ्झरन नभाङ्ङङ्ट वा योजिायीभा तवीकाय निनङ्टध । अऩाङ्गताराई कभजोयी, 
असऺभता य काभ नराग्ने चीजको उऩभाको रूऩभा साङ्जहत्म, यचना, करा य अङ्झबव्मङ्ञिहरूभा 
सॊतथाित रूऩभा उऩमोि िनङ्टध । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूरे मो िनध सक्छन ् वा त्मो िनध 
सक्दैनन ्अथवा मो िनध हङ्टन्छ वा त्मो िनध हङ्टङ्ङ बङ्ङ ेसोचराई सॊतथाित िनङ्टध । कानङ्टन, नीङ्झत य 
ङ्झनमभहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झि ङ्जवबेदऩूणध व्मवतथाहरू याङ्ञिनङ्ट । जततै् नेऩारभा 
कङ्ट नै फेरा श्रीभतीभा कङ्ट नै प्रकायको अऩाङ्गता आएभा श्रीभानरे् अको ङ्जववाह िनध ऩाउने व्मवतथा 
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ङ्झथमो । मसै ियी ङ्ञशऺा सफैका राङ्झि बङ्झनयहॉदा अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूका ङ्जवशेष 
आवश्मकता य ङ्झसकाइ आवश्मकताहरू (Learning Needs) राई सम्फोधन िने ियी कानङ्टन, नीङ्झत 
य ऩद्धङ्झतहरू नहङ्टॉदा उनीहरूका राङ्झि  ङ्ञशऺाको उयकमारो सधैँ यकमादै कङ्छठन य सहज जीवन 
माऩनभा कङ्छठनाइ हङ्टने ियेको छ ।   

   ३. दृङ्जिकोणजन्म अवयोधहरू (Attitudinal Barriers)  

अऩाङ्गता ऩूवधजन्भको ऩाऩ हो । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूरे तवमॊ केही ऩङ्झन िनध सक्दैनन ्य 
उनीहरू सभङ्टदाम वा ऩङ्चयवायका राङ्झि फोझ हङ्टन।् उनीहरूरे सभाजभा कङ्ट नै मोिदान िनध सक्दैनन ्
त्मसैरे उनीहरूभाङ्झथको रिानीको कङ्ट नै प्रङ्झतपर हङ्टॉदैन बङ्ङ ेजतता सभाजभा व्माप्त नकायात्भक 
सोच य मतता सोचहरूफाट जन्भने व्मवहायहरूरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सधैँ कभजोय 
फनाउॉछ य हीन बावनाको ङ्जवकास ियाउॉछ । कङ्झतऩम अवतथाभा उनीहरू सभग्र सभाज य 
अऩाङ्गता नबएका व्मङ्ञिहरूप्रङ्झत आिोङ्ञशत य आिाभक हङ्टन्छन।्मसरे व्मङ्ञिको इच्छाशङ्ञिराई 
कभजोय फनाइङ्छदन्छ य अिाङ्झड फढ्नभा योक्छ । सम्बवत: अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई 
सभाजभा ऩछाङ्झड ऩानधभा मो नै सफैबन्दा ठूरो अवयोध हो बन्दा अत्मङ्टङ्ञि नहोरा ।  

४. सञ् चाय सम्फन्धी अवयोधहरू (Communication Barriers) 

हयेक भाङ्झनसराई सञ् चाय जरुयी छ । सञ् चायङ्झफना भाङ्झनसराई दैङ्झनक जीवनका ङ्जिमाकराऩहरूभा 
सहबािी हङ्टन य ङ्झसक् नभा ठूरो अवयोध उत्ऩङ्ङ हङ्टन्छ। भाङ्झनसरे हेयेय, सङ्टनेय, फोरेय, सङकेत प्रमोि 
ियेय, रेिेय, इसाया य हाउबाउको भाध्मभफाट सञ् चाय िछध । तय हाभीरे सॊतथाित ियेका 
सञ् चाय भाध्मभ य प्रणारीहरूरे भङ्टख्म ियेय सङ्टनेय, फोरेय, हेयेय य रेिेय सञ् चाय िनेहरूराई भात्र 
सभेटेको छ।तय सञ् चाय नदेि्  ने, नफोल्ने य नसङ्टङ्ङेहरूका राङ्झि ऩङ्झन त्मङ्झतकै जरुयी छ।हाम्रा 
अङ्झधकाॊश सञ् चायका भाध्मभ, प्रणारी य नीङ्झतहरूरे मस सभङ्टदामका व्मङ्ञिहरूराई सभेट्न सकेको 
छैन । जततै सङ्टङ्ङ य फोल्न नसक्  ने वा कभ सङ्टङ्ङे व्मङ्ञिहरूरे हयेक ऩर अवयोधको साभना 
िनङ्टधऩछध । फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूसॉि सञ् चाय िनध ङ्जवशेष सञ् चायऩद्धङ्झतको 
आवश्मकता  ऩछध । दृङ्जिङ्जवहीन व्मङ्ञिहरूरे बे्रर वा ऩहङ्टॉचमङ्टि प्रङ्जवङ्झधङ्झफना ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकाशनहरूभा 
ऩहङ्टॉच प्राप्त िनध सक्दैनन ्। 

 

सन्दबध साभग्री ३ क 

दोस्रो चयण 

कङ्ट न प्रकायको अवयोध हो ऩङ्जहचान िनङ्टधहोस ्। 

िभ उदाहयण अवयोधको प्रकाय 
रेख्नङ्टहोस ् 

१ कङ्ट नै ङ्जवद्यारमरे एक ङ्छह्वरङ्ञचमय प्रमोि िने ङ्जवद्याथॉराई ङ्जवद्यारम  
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बनाध ङ्झरन अतवीकाय िर् मो 

२ एक दृङ्जिङ्जवहीन व्मङ्ञि सडकऩेटीभा ङ्जहॉड्दाङ्जहॉड्दै िाल्डोभा ऩयेय 
रडे 

 

३ अतऩतार उऩचाय िनध िएका एक फङ्जहया व्मङ्ञिरे डाक्टयसॉि 
याम्रयी कङ्ट याकानी िनध ऩाएनन ्  

 

४ एक शायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई ऩङ्चयवाय य सभङ्टदामभा 
सफैरे "ङ्झतभी केही ऩङ्झन िनध सक्दैनौ" बनेको कायणरे उनी घयफाट 
फाङ्जहय ङ्झनतकन सकेका छैनन ्। 

 

५ सत्रभा सयर ङ्ञचत्रहरूको प्रमोि निङ्चयएको हङ्टनारे फारफाङ्झरकाहरूरे 
ङ्ञशऺकरे ऩढाएको फङ्टझेनन ्।  

 

६ एक ८० वषध उभेय ऩङ्टिेकी भङ्जहराराई ऩयम्ऩयाित तङ्चयकारे ङ्झनभाधण 
िङ्चयएको शौचारम प्रमोि िनध कङ्छठन बमो ।  

 

७ एक िबधवती भङ्जहरा सावधजङ्झनक फसको ढोकाको उचाइ धेयै बएको 
हङ्टनारे िाडीभा चढ्ने प्रमास । 

 

८ एक भैङ्झथरी बाषा भात्र फङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाधरमको 
सूचना ऩाटीभा नेऩारी बाषाभा रेिेय टाॉङ्झसएको सूचना फङ्टझेनन ्।  

 

९ एक दृङ्जिङ्जवहीन व्मङ्ञिका राङ्झि बे्रर ङ्झरङ्जऩभा ऩयीऺा ङ्छदन ऩाउने 
व्मवतथा छैन ।  

 

१० एक कामाधरम छ जसरे कारो वणध बएका भङ्जहरा वा ऩङ्टरुषराई 
कभधचायीको रूऩभा काभ िनध ङ्छदइॉदैन ।   

 

११ एक ङ्छह्वरङ्ञचमयभा फसेका व्मङ्ञि बय ् माङ भात्र बएका कायण एक 
सङ्जऩङ भरङ्झबत्र प्रवेश िनध सकेनन ्।  

 

१२ एक हातरे करभ सभाएय ऩयीऺाभा रेख् न नसक् ने व्मङ्ञिराई 
कम्प्मङ्टटयको भद्दतफाट ऩयीऺा ङ्छदन्छङ्ट बन्दा अनङ्टभङ्झत ङ्छदइएन ।   
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१३ टेङ्झरङ्झबजन य येङ्झडमोफाट फाढीऩङ्जहयोफाट कसयी सङ्टयङ्ञऺत हङ्टने 
सम्फन्धभा सावधजङ्झनक सूचनाहरू जायी बैयहेका छन ्तय कान कभ 
सङ्टङ्ङ ेवा फङ्जहया व्मङ्ञिहरूरे जानकायी ङ्झरन सङ्जकयहेका छैनन ्।  

 

१४ ऩढ्न सक्दैन य ऩढे ऩङ्झन केही िनध सक्दैन बनेय एक फौङ्जद्धक 
अऩाङ्गता बएका फारकराई ऩङ्चयवायरे ङ्जवद्यारम बनाध िनध      

भानेनन ्।  

 

१५ ङ्झडप्रसेनको औषधी सेवन िङ्चययहेको य भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशधदातासॉि सयसल्राह ङ्झरइयहेको बङ्ङे थाहा ऩाएय एक 
भङ्जहराराई कामाधरमको काभफाट अवकाश ङ्छदइमो । 

 

१६ सयकायी कामाधरमका वेफसाइटहरूभा यािेका सूचनाहरू दृङ्जिङ्जवहीन 
व्मङ्ञिहरूरे ऩढ्न सकेनन ्।  

 

१७ टेङ्झरङ्झबजन च्मानरहरूरे ङ्छदने सूचना य सभाचायहरू फङ्जहया 
व्मङ्ञिहरूरे मा त थाहै ऩाउॉदैनन ्मा सभमभा थाहा   ऩाउॉदैनन ्।  

 

१८ सयकायी कामाधरमभा फाङ्जहय सूचना ऩाटीभा टाॉङ्झसएका सूचनाहरू 
असाध्मै भङ्झसनो अऺयभा रेङ्ञिएको हङ्टनारे धेयैरे ऩढ्न ङ्छदक् क 
भान्छन ्।  

 

 

सन्दबध साभग्री ३ ि 

तेस्रो चयण 

तथानीम च ङ्टनावऩङ्झछ तऩाईंको िाउॉऩाङ्झरका / नियऩाङ्झरकाभा देहामफभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका ङ्जवकासका 
काभहरू बैयहेका छन ् । मी ङ्जवकासका काभहरूभध्मे कङ्ट न काभरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको 
ऩहङ्टॉचसॉि सम्फङ्ञन्धत सवारराई छङ्ट ॉदैन ।  

क) २ ङ्झफिाहा छेत्रपरभा भनोयञ् जन ऩाकध  फन्दैछ।फजेट ङ्झनकासा बैसकेको छ । 

ि) नियऩाङ्झरकारे सफैराई सूचना ङ्छदन छङ्ट टै्ट वेफसाइट ङ्झनभाधण ियी सावधजङ्झनक िदैछ । 

ि) नियऩाङ्झरका कामाधरमको फाङ्जहय ठूरो फोडधभा रेिेय नािङ्चयक फडाऩत्र याख् ने मोजना छ । 

घ) नियऩाङ्झरकाको आफ्नै ३ तरे कामाधरम बवन फनाउने मोजना छ । 

ङ) सडक ऩेटीसङ्जहत १५ ङ्जकरोङ्झभटय सडक ङ्जऩच िने मोजना यहेको छ । 

च) ङ्जवऩद् सम्फन्धी ऩूवधसूचना प्रणारीराई सफैको ऩहङ्टॉचभा ल्माउने नीङ्झतराई कामाधन्वमन िनध 
मोजनाहरू फङ्ङे िभ अिाङ्झड फढेको छ । 
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छ) नियऩाङ्झरकाङ्झबत्र १० वटा थऩ ङ्जवद्यारम बवनहरू फन्दैछन ्। 

ज) साभङ्टदाङ्जमक अतऩतारको सेवा ङ्छदने तौयतङ्चयकाहरूभा सङ्टधाय िने मोजना । 

झ) नियऩाङ्झरका ऺेत्रभा यहेका भठभङ्ञन्दयहरूको बौङ्झतक अवतथा सङ्टधाय िने मोजनाको कामाधन्वमन 
सङ्टरु बैसकेको छ ।  

ञ) ऩाॉच वषधङ्झबत्र १० वटा सावधजङ्झनक धाया य २० वटा सावधजङ्झनक शौचारम ङ्झनभाधण िने मोजना 
सावधजङ्झनक बैसकेको छ ।  

ट) हयेक वडाभा कम्तीभा एउटा फार ङ्जवकास केन्ि िोल्ने मोजना यहेको  छ । 

ठ) निय ऺेत्रको सावधजङ्झनक मातामात सेवाराई जनभङ्टिी य जनउियदामी फनाउन सावधजङ्झनक 
सवायी साधनको भाऩदण्ड तोक् ने य कडाइका साथ रािू ियाउने प्रतताव आिाभी 
नियऩङ्चयषद्को फैठकभा ऩेस िङ्चयॉदैछ । 

ड) सभाजभा बैयेहेका रैंङ्झिक य फारङ्जहॊसाका घटनाराई ङ्झनभूधर ऩानध प्रहयी ऩङ्चयचारनराई 
प्रबावकायी फनाउन ङ्जवशेष सङ्टयऺा मोजना रािू िने ।  

ढ) नियऩाङ्झरका ततयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ िेरहरूको आमोजना िनध िेरकङ्ट द प्रङ्ञशऺण केन्िहरूराई प्रवद्धधन 
िने य एउटा कम्तीभा ५००० दशधक ऺभताको यङिशारा ङ्झनभाधण िने । 

ण) सीभान्तकृत सभूहको आङ्झथधक सशिीकयणका राङ्झि ऩाॉच वषधसम्भ ङ्जवशेष कामधिभहरू 
सञ् चारन िने। 

    स्रोत : याङ्जिम अऩाङ्ग भहासॊघ नेऩार  

 

 

 

२.४ दोस्रो ङ्छदनको सभीऺा  

सभम :१५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

सहबािीहरूरे ङ्छदनबङ्चयको सत्रफाट के कङ्ट या ङ्झसक् न सके बङ्ङ ेकङ्ट याका थाहा ऩाउनङ्टऩछध । मसका साथै बोङ्झरको 
सत्रराई अझ प्रबावकायी फनाउन के िनङ्टधऩछध बङ्ङे कङ्ट या सङ्टझाव ङ्झरन सहजकताधका राङ्झि मो सत्र भहत्त्वऩूणध 
हङ्टन्छ ।  

सत्रको उद्दशे्म  

कामधिभको अन्त्म सम्भभा सहबािीहरूको ङ्झनभ ् न कङ्ट या फङ्टझ्नेछन÷्    

क)  आजको ङ्छदनको ताङ्झरभको प्रबावकाङ्चयताको भूल्माङ्कन िनध ।  

ख) बोङ्झरको सत्रराई अझ याम्रो फनाउनका राङ्झि सङ्टझाव ङ्झरन ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
 सभीऺा िने ङ्जवङ्झधको छनोट िने ।  
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साभग्री  
 फर अथवा छनोट ङ्जवङ्झधअनङ्टसायको आवश्मक साभग्री । 

ङ्जवङ्झध   

 िेर 

 प्रश ् नोिय । 

सत्र सञ् चारनको चयण  

१. सफै सहबािीहरूराई िोराकायभा उङ्झबन रिाउनङ्टहोस ्। 

२. आजको ङ्छदन कङ्ट नकङ्ट न ङ्जवषमभा छरपर बमो सहजकताधरे सॊङ्ञऺप्त रूऩभा  फताउने ।  

३. कङ्ट नै एक सहबािीराई एउटा फर ङ्छदनङ्टहोस ्य आजको ताङ्झरभको एउटा याम्रो ऩऺ य एउटा सङ्टधाय िनध 
सङ्जकने ऩऺ बङ्ङ रिाउनङ्टहोस ्। 

४. ऩङ्जहरो सहबािीरे आफ्नो ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ फर अको सहबािीराई ऩास िनेछन ् । मसै ियी सफै 

सहबािीहरूको ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ मो प्रङ्जिमाको  अन्त्म हङ्टन्छ ।  

५. सहबािीहरूराई अभूल्म सभम ङ्छदनङ्टबएकोभा धन्मवाद बङ्ङङ्टहोस ्। बोङ्झरको ताङ्झरभ सङ्टरु हङ्टने सभमको 
जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्। 

 

नोट : सहजकताधरे अन्म प्रबावकायी ङ्जवङ्झधफाट ऩङ्झन सभीऺा िनध सक् नङ्टहङ्टनेछ ।   

 

 

 

 

३.१ आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत दोस्रो ङ्छदनको सायसॊऺेऩ 

 

सभम : १५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म 

ङ्जहजो छरपर बएको ङ्जवषमको सम्झना िदै आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको फायेभा जानकायी ियाएको िण्डभा 
ङ्जहजो य आजको ङ्जवषमको सम्फन्ध तथाऩना ियाउनङ्ट भहत्त्वऩूणध हङ्टन्छ ।    

सत्रको उद्दशे्म  

 आजको ङ्छदनको उद्देश्म य आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको जानकायी ङ्छदने ।     

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
 सभीऺा िने उऩमङ्टि ङ्जवङ्झधको छनोट िने । 

 

तशे्रो ददन 
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साभग्री 
 न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा तमाय ऩाङ्चयएको दोस्रो ङ्छदनको सत्रहरूको जानकायी । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

 छरपर 

 िेर । 

सत्र सञ् चारनका चयणहरू   

१. सहबािीहरूराई दोस्रो ङ्छदनको ताङ्झरभभा तवाित िनङ्टधहोस ्।  

२. सम्बव बए सत्र सङ्टरु िनधका राङ्झि कङ्ट नै िेर िेराउनङ्टहोस ्।  

३. सहबािीहरूराई ऩारैऩारो ङ्जहजो बएको ङ्जवषमको फायेभा सोध् ने ।   

४. आज छरपर हङ्टने ङ्जवषमको जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्।   

५. सहबािीहरूराई प्रश् न सोध् न, छरपरभा िङ्टरेय बाि ङ्झरन, आफ्ना ङ्जवचाय य ङ्ञजऻासा याि्  न सफैराई 

आग्रह िनङ्टधहोस ्। जसको कायण ताङ्झरभराई प्रबावकायी फनाउन सङ्जकमोस ्।  

 

३.३ अऩाङ्गता सम्फन्धी कानङ्टनी व्मवतथा 

सभम : १ घण्टा 

औङ्ञचत्म  

भाङ्झनसको सम्ऩङ्ञि य प्रङ्झतष्ठाको सॊयऺण िने काभ यायकमको हङ्टन्छ । ती अङ्झधकायहरूको प्रत्माबङू्झत िनध 
ियाउन यायकमरे कानङ्टनहरू फनाएको हङ्टन्छ । त्मतता कानङ्टनहरू कामाधन्वमनको भाध्मभफाट नािङ्चयकरे 
अङ्झधकाय प्राङ्झप्तको अनङ्टबङू्झत ियेका हङ्टन्छन ्। त्मतता कानङ्टनी व्मवतथा य यायकमप्रदि सेवा सङ्टङ्जवधाहरूको 
फायेभा नीङ्झत ङ्झनभाधण य सेवा प्रदामक ङ्झनकामका व्मङ्ञिहरूरे जाङ्ङ जरुयी हङ्टन्छ । त्मसैरे मो 
ताङ्झरभभा मो सेसन भहत्त्वऩूणध छ ।  

ङ्झसकाइका उद्दशे्म   

क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका अङ्झधकायको राङ्झि बएका नीङ्झतङ्झनमभ य कानङ्टनहरूको फायेभा 
सहबािीहरूराई जानकायी ियाउने । 

ख) सहबािीहरू तथानीम तहका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामभा यही काभ िने बएका कायण उनीहरूराई 
ङ्ञजम्भेवायी फोध ियाउने । 

ग) तवमॊ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका अङ्झधकायका राङ्झि जनवरकात िनध अङ्झबप्रङे्चयत िनध ियाउन । 

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

क)  भाङ्झथ सहामक शीषधकभा उल्रेि बएफभोङ्ञजभका सन्दबध ६ अनङ्टसायका अऩाङ्गता सम्फन्धी भङ्टख्म 
ऐन कानङ्टनहरू ५ प्रङ्झत तमाय िने । 
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ख) अन्म सन्दबध साभग्री तमाय िने ।  

 

साभग्री  

अऩाङ्गता सम्फन्धी कानङ्टनी व्मवतथाहरूको ऐन तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरूरे ङ्छदन िोजेको भङ्टख्म सन्देश बएको 
साभग्रीसङ्जहतको िाभ थान ४, ग्रङ्ट ङ्ञतटक, भाकध य, भाङ्ञतकङ टेऩ तथा सन्दबध साभग्री आङ्छद । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

 अवरोकन तथा अध्ममन, सभूहकामध, प्रश् नोिय । 

चयणहरू  

क) चायवटा सभूहका राङ्झि टेफङ्टर काडध तमाय ियी टेफङ्टरभा याख् ने । 

ख) सहबािीराई ४ सभूहभा ङ्जवबाजन ियी एकएकवटा सभूहभा फत नका राङ्झि अनङ्टयोध िने।  

ग) सफै सभूहराई अऩाङ्गता सम्फन्धी कानङ्टनी व्मवतथा बएको ङ्जप्रन्ट िङ्चयएको सन्दबध साभग्री (६) 
ङ्छदने । 

घ) ३० ङ्झभनेट अध्ममन िङ्चयसकेऩङ्झछ उि कानङ्टनी व्मवतथारे ियेका भङ्टख्म व्मवतथाका 
सॊऺेऩीकयण सहबािीराई फताउने । 

ङ) त्मसऩङ्झछ सहबािीहरूराई आफ्ना ङ्ञजऻासाहरू बए बङ्ङ अनङ्टयोध िने, ङ्ञजऻासाहरूको सम्फोधन 
िने  । 

च) सहबािीको ऩषृ्ठऩोषण सङ्जकएऩङ्झछ सहजकताधरे मो सेसनको भङ्टख्म उद्देश्म के यहेको ङ्झथमो य 
के सन्देश ङ्छदन िोजेको हो त्मसफाये फताउने ।  

 

भङ्टख्म सन्देश : अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू ङ्जवबेदभा ऩये, हक अङ्झधकाय ऩाएनन ् बङ्झनयहॉदा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिका हक अङ्झधकायसम्फन्धी केकतता कानङ्टनी व्मवतथा यहेका छन ् ? ती कानङ्टनी 
व्मवतथाहरूको कामाधन्वमन ियाउने ङ्झनकामहरू केके हङ्टन ्? त्मसको साभान्म ङ्जवङ्झध प्रङ्जिमा के हो ? 

ङ्झसङ्झफआइडीको अवधायणा वा सऩनाराई ऩूया िनध कानङ्टनी व्मवतथाको केकततो बङू्झभका हङ्टनेछ बङ्ङे 
कङ्ट या सहबािीहरूराई जानकायी ियाउनङ्ट यहेको छ । 

 

सन्दबध साभग्री ३.२ 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी भहासङ्ञन्ध २००६ (ङ्झसआयङ्जऩडी)  

• मो अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयाधङ्जिम कानङ्टनी दततावेज हो । 

• मो सॊमङ्टि यािसॊघको साधायण सबाफाट ऩाङ्चयत बएको हो । 

• कङ्ट नै देशरे मो कानङ्टनभा हतताऺय ियी अनङ्टभोदन िङ्चयसकेऩङ्झछ मो त्मस देशको कानङ्टनसयह 
रािू हङ्टन्छ । 

• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूभाङ्झथ सङ्छदमौँदेङ्ञि बैयहेका ङ्जवबेदहरूको अन्त्मका राङ्झि । 
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• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई अन्मसयह सभान आधायभा सम्ऩूणध भानवअङ्झधकायहरू उऩमोि 
िनध सक् ने वातावयण सङ्टङ्झनङ्ञश् चत ियाउन ।  

• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको तवाङ्झबभानऩूणध य िङ्टणततयीम जीवनको सङ्टङ्झनङ्ञश् चतताका राङ्झि । 

• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको ऩऺभा फाध्मकायी कानङ्टनी व्मवतथाहरू सङ्टङ्झनङ्ञश् चत िनध । 

 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ 

• अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणाको अवरम्फन ।  

• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको अङ्झधकायसम्फन्धी भहासङ्ञन्ध य नेऩारको सॊङ्जवधानभा बएका 
व्मवतथाहरूको सम्भान । 

• अऩाङ्गताको ऩङ्चयबाषा पयाङ्जकरो । 

• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य सम्फङ्ञन्धत सयोकायवाराहरूको तवाङ्झभत्व । 

• अऩाङ्गताको आधायभा िङ्चयने ङ्जवबेदराई नेऩारभा ऩङ्जहरो ऩटक ऩङ्चयबाङ्जषत िङ्चयएको । 

• अऩाङ्गताको आधायभा िङ्चयने ङ्जवबेदराई नेऩारभा ऩङ्जहरो ऩटक दण्डनीम फनाइएको ।    

 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि ऩहङ्टॉचमङ्टि बौङ्झतक सॊयचना एव सञ्  चाय सेवा ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९ 

 

• यायकमरे नािङ्चयकराई प्रदान ियेका सेवासङ्टङ्जवधा, अवसय, सहङ्टङ्झरमत, सङ्टयऺा, तवतन्त्रताको उऩमोि 
वा उऩबोिभा सफै नािङ्चयकको सभान ऩहङ्टॉच तथाङ्जऩत हङ्टन ङ्टऩछध बङ्ङे कङ्ट या अङ्झधकायभङ्टिी यायकमको 
साभान्म ङ्झसद्धान्त हो । मसका साथै श्रभ फजायभा सफैराई सभान य सहज ऩहङ्टॉच हङ्टन ङ्टऩछध बङ्ङे 
कङ्ट या भानव अङ्झधकायको ऺेत्रङ्झबत्र ऩने ङ्जवषम हो । 

• अवयोधभङ्टि वातावयण वा ऩहङ्टॉच बङ्ङ ेशब्दराई अऩाङ्गतासॉि भात्र जोडेय हेने िङ्चयएको, मसको 
भहत्त्व य आवश्मकताराई अवभूल्मन िने ियेको ऩाइन्छ । अवयोधफाट भङ्टि वातावयण सफै 
भाङ्झनसको सयोकायको ङ्जवषम हो बङ्ङ ेकङ्ट या फङ्टझ्नङ्ट जरुयी छ । 

• अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी सॊमङ्टि यािसॊघीम भहासङ्ञन्ध २००६, अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ रिामतका अन्म घयेरङ्ट नीङ्झत तथा 
कानङ्टनहरूभा सभेत ऩहङ्टॉचमङ्टि य अवयोधभङ्टि वातावयण सम्फन्धभा उल्रेि छ ।  

• सॊयचनाजन्म य ङ्झडङ्ञजटर अवयोधराई न्मूनीकयण िनधका राङ्झि भद्दत िदधछ । 

• कङ्ट नै ऩङ्झन बौङ्झतक सॊयचना, सञ् चाय तथा सूचना सम्फन्धी प्रणारी ऩद्धङ्झत वा सङ्टङ्जवधाहरूका राङ्झि 
तवीकृत भाऩदण्ड एवॊ सतधहरू ।  

 

तथानीम सयकाय सञ् चारन ऐन, २०७४ 

• तथानीम सयकाय सञ् चारन ऐनरे तथानीम ततयभा मोजना ङ्झनभाधण कामाधन्वमन, अनङ्टिभन 
भूल्माङ्कन िने व्मवतथा उल्रेि यहेकोछ ।  
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• तथानीम सयकाय सञ् चारन ऐनको दपा ११(२) त (क) देङ्ञि (ङ) सम्भ अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण य ऩङ्टनतथाधऩनाको फायेभा उल्रेि छ ।  

• तथानीम तहको काभकायफाहीराई ङ्झनमङ्झभत, व्मवङ्ञतथत, ङ्झछटो, छङ्चयतो, प्रबावकायी, ऩायदशॉ य 
सङ्टशासनमङ्टि फनाई जनताको ङ्जहत अङ्झबवङृ्जद्ध िनध कानङ्टनी प्रफन्धहरू िङ्चयएका छन ्।  

• हैङ्झसमत, अङ्झधकाय, बङू्झभका, स्रोत साधनभा उल्रेख्म वङृ्जद्ध । 

• दपा ११ रे व्मवतथा ियेको िाउॉऩाङ्झरका य नियऩाङ्झरकाको अङ्झधकायअन्तिधत 
ङ्जवकाससम्फन्धी तोङ्जकएको काभ, कतधव्म य अङ्झधकायरे तथानीम तहभा अङ्झधकायसङ्जहतको 
ङ्जवकासका अवसयहरू ङ्झसजधना ियेको छ । 

 

३.२ तथानीम स्रोत ऩङ्चयचारन 

सभम : १ घण्टा २० ङ्झभनेट 

औङ्ञचत्म 

मस सत्रभा हयेक वषध तथानीम तहरे िने ङ्जवकास मोजना प्रङ्जिमाभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको अथधऩूणध 
सहबाङ्झिताको सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता िनधका राङ्झि मो सत्रको भहत्त्व यहेको छ । मसका साथै मोजना चिभा 
अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको अथधऩूणध सहबाङ्झिता ङ्जकन भहत्त्व छ बङ्ङ ेकङ्ट याको सभेत सहबािीरे जानकायी 
ऩाउनेछन ्।   

ङ्झसकाइको उद्दशे्म 

क) सहबािीहरूरे तथानीम तहभा हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभाधणको मोजनाभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको 
अथधऩूणध सहबाङ्झिताको भहत्त्वको फायेभा जानकायी ऩाउनेछन ्।  

ख) सहबािीरे मोजना चिको फायेभा फङ्टझ्नेछन ्। 

प्रङ्ञशऺकको तमायी  

क) ङ्झसकाइ उद्देश्म न्मङ्टज ङ्जप्रन्ट ऩेऩयभा तमाय िने ।  

ख) सन्दबध साभग्रीभा बएको घटना अध्ममन तमाय िने ।  

ग) मोजना चिफायेभा सन्दबध साभग्री तमाय िने । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू : घटना अध्ममन, छरपर, व्माख्मान, प्रश् नोिय, अभ्मास 

साभग्री : चाटध ऩेऩय, भाकध य, ङ्ञफ्रऩ चाटध फोडध, सेतो ऩाटी,  

चयणहरू   

क) ङ्झसकाइका उद्देश्महरू ऩढेय सङ्टनाउने ।  

ख) सहबािीराई दङ्टई सभूहभा ङ्जवबाजन िने।१ नम्फय सभूहराई सन्दबध साभग्रीभा बएको १. क 
ङ्छदने य २ नम्फय सभूहराई १. ि नम्फयको घटना अध्ममन िनध ङ्छदने ।  
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ग) घटना अध्ममन िङ्चयसकेऩङ्झछ त्मस घटना बएको प्रश् नको उिय रेि्  न रिाउने य सफै 
सभूहराई ऩारैऩारो प्रततङ्टत िनध रिाउने ।  

घ) सफैको प्रततङ्टङ्झत ऩङ्झछ सन्दबध साभग्रीको २ भा बएको ऩङ्चयमोजना चिका ४ वटा चयणहरूको 
फायेभा फताउने य सफै चयणहरूभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिहरूको सहबाङ्झिता हङ्टन ङ्टऩछध बङ्ङे 
कङ्ट याभा जोड ङ्छदने ।  

ङ) सहबािीराई ऩङ्टन् सोध् नङ्टहोस ् हाभीरे अिाङ्झडको सत्रभा छरपर ियेको अऩाङ्गता बएको 
व्मङ्ञिरे बोग् नङ्टऩयेका सभतमाहरू सभाधान िनध तथानीम ततयको मोजनाभा याख् न सङ्जकन्छ । 
छरपर ियाउनङ्टहोस ्।  

च) मसका राङ्झि तऩाईंहरूको बङू्झभका केके हङ्टन सक्छ साध्नङ्टहोस।्सहबािीको उिय आएऩङ्झछ 
ऩङ्झछल्रो सत्रभा थऩ छरपर िङ्चयनेछ बन्दै मो सत्र अन्त   िने । 

 

 भङ्टख्म सन्देश : अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय य सभावेशीकयणका राङ्झि अङ्झधकायको 
सवारराई जङ्झतसङ्टकै प्राथाङ्झभकताका साथ हेङ्चयए ऩङ्झन सयकायका नीङ्झत तथा कामधिभरे ती 
सवारहरूको सम्फोधनको अवतथा के छ अथाधत ् कसयी सम्फोधन िय ् मो बङ्ङ े भङ्टख्म कङ्ट या हो 
ङ्जकनङ्जक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका सवारहरूराई सयोकायवारहरूरे कसयी फङ्टझेका छन ् बङ्ङे 
कङ्ट या नीङ्झत कामधिभभा झङ्ञल्कन्छ ङ्जकनङ्जक उनीहरूको सभफङ्टझाइ जततो बमो कामधिभ ऩङ्झन 
त्मततै फङ्ङे हो । सयकायका नीङ्झत कामधिभभा सवारको सम्फोधन हङ्टनका राङ्झि नीङ्झत 
कामधिभको मोजना तजङ्टधभा हङ्टने अवतथादेङ्ञि ध्मान ऩङ्टय ् माउनङ्टऩदधछ ती प्रङ्जिमाहरू केके हङ्टन ् य 
कङ्ट नकङ्ट न सभमभा कहाॉकहाॉ िएय सवारहरू सभावेश ियाउने बङ्ङ ेचयणहरूको फायेभा जानकायी 
ङ्छदने । 

 

 

सन्दबध साभग्री ३.१ 

१. टङ्टिे कथा   

क. कानेऩोियी िाउॉऩाङ्झरकारे वडा नॊ १ को ङ्जवकास मोजना ङ्झनभाधण िनधका राङ्झि सभङ्टदामको अग्रज 
व्मङ्ञि तथा केही याजनीङ्झतक दरका व्मङ्ञिहरूराई ङ्झनभन्त्रणा ियेको ङ्झथमो । मोजना ङ्झनभाधणभा फाटो 
फनाउने य ङ्झफजङ्टरी ङ्जवततायको मोजना ऩास बमो । मससॉिै भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाका राङ्झि ऩङ्झन केही 
फजेट छङ्टट्ट्याउनङ्टऩने बएको कायण उि शीषधकको फजेट ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺकराई १ वषधसम्भको 
तरफ बिा ङ्छदने ङ्झनणधम बमो । सफैरे तारी फजाएय ऩास िये । वाततवभै सहबाङ्झिताभूरक य 
सभावेशी मोजना ङ्झनभाधण बएको बनी िाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ य वडाध्मऺ भक्ि छन ्।  

46



 
 

 के मो साॉच ् ङ्ञचकै सहबाङ्झिताभूरक य सभावेशी मोजना ङ्झनभाधण बएजततो राग्छ ? मङ्छद राग्दैन 
बने केकततो हङ्टन ङ्टऩदध्मो ।  

 तथानीम मोजना ङ्झनभाधणभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको अथधऩूणध सहबाङ्झिता ियाउनका राङ्झि 
तऩाईं बएको बए कसयी य कङ्ट नकङ्ट न ठाउॉभा सहबाङ्झिता ियाउनङ्ट हङ्टने ङ्झथमो ।  

ि. ङ्ञशिय नियऩाङ्झरकारे सफै वडाराई मोजना ङ्झनभाधण िनधका राङ्झि फजेट ङ्जवङ्झनमोजन ियेको ङ्झथमो । 
वडा नॊ १ रे ऩङ्झन मोजना ङ्झनभाधण िने प्रङ्जिमा सङ्टरु िर् मो । सफैबन्दा ऩङ्जहरा टोरटोरभा वडाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩङ्टि े। त्मस ऺेत्रका सफै ङ्झरङि, जातजाङ्झत, सफै उभेय सभूह, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई 
ऩङ्झन मोजनाको प्राथङ्झभकीकयणभा सहबाङ्झिता ियाएको ङ्झथमो । सफैको आवश्मकताराई सभावेश 
ियेको ङ्झथमो। ङ्जवद्यारम फाराङ्झरकाभैत्री, अऩाङ्गताभैत्री फनाउने प्राथङ्झभकताभा ऩयेको ङ्झथमो। फाटो 
ङ्झनभाधण िदाध फारभैत्री य अऩाङ्गताभैत्री हङ्टने कङ्ट याभा सहभङ्झत बएको ङ्झथमो। मङ्झत भात्र कहाॉ हो य ? 

वडारे छनोट ियेका सफै मोजनाको अङ्ञन्तभ ङ्झनणधम िनध ऩङ्झन सफै जनाको सहबाङ्झिता सङ्टङ्झनङ्ञश् चत िदै 
सभावेशी मोजना ङ्झनभाधण ियेको ङ्झथमो ।  

मोजना ङ्झनभाधण बएऩङ्झछ कामाधन्वमन चयणभा सभेत फारभैत्री, अऩाङ्गताभैत्री सॊयचानाको ङ्झनभाधण बए 
नबएको सङ्टङ्झनङ्ञश् चत िनध अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झिता सङ्टङ्झनङ्ञश् चत बएको      

ङ्झथमो । मङ्झत भात्र कहाॉ हो य सफैको ऩहङ्टॉच हङ्टने काभ बएको छ छैन बनेय सङ्टझाव सङ  करन िनध 
टोरटोरभा सङ्टझाव फक्स ऩङ्झन यािेको ङ्झथमो । सङ्टझावको आधायभा मोजनाराई सभावेशी फनाउने 
काभ ियेको ङ्झथमो । सभमसभमभा काभको अनङ्टिभन तथा भूल्माङकनका राङ्झि सभावेशी सङ्झभङ्झत 
फनाएय अनङ्टिभन िने ऩङ्चयऩाटी वडाफाट बएको ङ्झथमो ।  

१. भाङ्झथको घटना अध्ममनभा िङ्चयएको मोजना ङ्झनभाधण प्रङ्जिमा य तऩाईंको िाउॉको मोजना 
ङ्झनभाधणभा के पयक छ । 

२. मस घटना अध्ममनभा कङ्ट नकङ्ट न चयणभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको सहबाङ्झिता ियाएको 
ऩाउनङ्टबमो ?  

३. मो घटना अध्ममनको आधायभा अथधऩूणध सहबाङ्झिता बङ्ङारे के  फङ्टझ्नङ्टबमो ? 

 

ऩङ्चयमोजना चिका ४ चयणहरू 
 

 

 

 

 

 

आवश्मकता ऩङ्जहचान 

मोजना नजङ्टधभा अनङ्टिभन तथा 

कामाधन्वमन 

योजना चक्र 
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क. आवश्मकता ऩङ्जहचान 

सभङ्टदामभा भाङ्झनसहरूको पयकपयक आतथा, चाहना य सोचाइहरू हङ्टने िछधन ् । उभेय, जात, धभध, 
सॊतकृङ्झत अनङ्टसायको आवश्मकता हङ्टन्छ। उदाहयणका राङ्झि एकछाक िान नऩङ्टग् नेको आवश्मकता 
बनेका एकछाक िान ऩाउनङ्ट होरा । एउटा िङ्चयफका राङ्झि फाटो फनाउनङ्टबन्दा ऩङ्झन जीङ्जवकोऩाजधनको 
अवसय आवश्मकता होरा । मङ्टवामङ्टवङ्झतराई जीङ्जवकोऩाजधनको कामधिभबन्दा ऩङ्झन िेर भैदानको 
आवश्मकता होरा।आवश्मकता पयकपयक य धेयै हङ्टन्छन।् मतता पयक य धेयै आवश्मकताराई 
एकै ऩटक सभाधान िनध ऩङ्झन सङ्जकॉ दैन ।  

मततो ऩङ्चयङ्ञतथङ्झतभा आवश्मकता ऩङ्जहचान िदाध सफैको आऩसी छरपरफाट   िङ्चयनङ्टऩछध ।जसको कायण 
सफै प्रकायका व्मङ्ञिरे आफ्नो आवश्मकता ऩूया िनध सकून ् साथै प्रभङ्टि आवश्मकताराई 
प्रथाङ्झभकीकयण िनध सङ्जकमोस।् मततो सभमभा फङ्टङ्जद्धभताऩूणध तङ्चयकारे सफैको सहबाङ्झिताभा छरपर 
ियी ङ्झनचोड ङ्झनकाल्नङ्टऩछध ।  

ि. मोजना तजङ्टधभा  

मोजना एउटा मततो दततावेज हो जहाॉ ऩङ्चयमोजना कामधिभ सञ् चारन िनधका राङ्झि सञ्  चारन िङ्चयने 
प्रङ्जिमाहरू तम िनध तथा काभको ङ्ञजम्भेवायीहरू प्रतटसॉि फाडॉपाॉड िने काभ नै मोजना तजङ्टधभा हो। 
मसभा कामधिभको उद्देश्म प्राप्त िनधका राङ्झि ङ्जिमाकराऩहरूको तजङ्टधभा िङ्चयएको हङ्टन्छ। मसका साथै 
आवश्मक ऩने सभमसीभाहरू, कूर राित य आवश्मक स्रोतको सभेत ङ्जकटानी िङ्चयएको हङ्टन्छ । 
मसराई तमाय िने य ऩूणधता ङ्छदने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत सभङ्टदाम वा सङ्झभङ्झतको बए ताऩङ्झन मसराई 
ङ्छदिो रूऩभा ऩङ्चयणाभभङ्टिी फनाउनङ्टऩछध। मसका राङ्झि सभूहङ्झबत्र एवॊ वाङ्जहयका सयोकायवाराहरूको 
अथधऩूणध सॊरग् नता य सभन्वम हङ्टन जरुयी छ । मसरे ऩङ्चयमोजना कामधिभको रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झि के 
काभ िने, कसयी िने, कङ्जहरे िने, कसरे िने, कहाॉ िने य कङ्ट न तथा कततो स्रोतको प्रमोि ियेय िने 
बङ्ङ े कङ्ट याको ऩङ्जहरा नै ङ्झनङ्ञश् चत िङ्चयएको हङ्टन्छ। ङ्जिमाकराऩको  प्रबावकायी रूऩभा सञ् चारनका 
राङ्झि ती सफैराई एकीकृत िने िारको तकध ऩूणध ढाॉचा Sample को ङ्झनभाधण ियी मोजना तजङ्टधभा    
िङ्चयन्छ ।  

 

ि. कामाधन्वमन 

मोजना तजङ्टधभाऩङ्झछको चयण बनेको कामाधन्वमन हो। अथाधत ्काभ सङ्टरु बएको अवतथा।मस चयणभा 
मोजनाभा याङ्ञिएका ङ्जिमाकराऩराई सभमभा नै ङ्जवङ्झनमोजन िङ्चयएको फजेटङ्झबतै्र सम्ऩङ्ङ िनङ्टधऩने हङ्टन्छ। 
मसराई मोजना चिङ्झबत्रको प्रभङ्टि चयणको रूऩभा ङ्झरइन्छ। तसथध मस चयणभा याम्रोसॉि ख्मार 
िङ्चयएन बने उद्देश्मअनङ्टसायको उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर िनध सङ्जकॉ दैन। कामाधन्वमन िदाध प्रङ्जवङ्झधक रूऩरे सही 
छ बङ्ङ े कङ्ट याको ऩङ्झन सङ्टङ्झनङ्ञश् चत िनङ्टधऩने हङ्टन्छ। सफै तहका व्मङ्ञिहरूको सहबाङ्झिता हङ्टन सकेभा 
ङ्झनभाधण िङ्चयएको काभ ङ्छदिो य प्रबावकायी हङ्टन्छ । कभधचायी, सङ्झभङ्झत तथा उऩसङ्झभङ्झतहरूको सङ्जिम 
सहबाङ्झिता बएको िण्डभा कामाधन्वमन याम्रो हङ्टन्छ य आशातीत उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर िनध सङ्जकन्छ ।  
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घ. अनङ्टिभन तथा भूल्माङ्कन   

अनङ्टिभन 

अनङ्टिभन बनेको ऩङ्चयमोजनासॉि प्रत्मऺ रूऩभा सयोकाय याि्  ने व्मङ्ञिहरूरे मोजना िङ्चयएअनङ्टसायको 
काभ बए नबएको हेने काभ हो । मो प्रामजसो आन्तङ्चयक रूऩभा िने िङ्चयन्छ । प्रबावकायी 
मोजनाका राङ्झि अनङ्टिभनको व्मवतथा मोजना फनाउॉदा नै याि्  नङ्टऩने हङ्टन्छ । कङ्जहरे, कसरे, कसयी 
अनङ्टिभन िने कङ्ट याको मोजनाभा ङ्झनधाधयण िनध सकेभा मो फढीबन्दा फढी उऩमोिी हङ्टन्छ ।  

अनङ्टिभनभा सफर ऩऺ य सङ्टधाय िनङ्टधऩने ऩऺको वाततङ्जवकता ऩङ्जहचान िने य भाङ्झनसहरूराई ऩमाधप्त 
जानकायीहरू ङ्छदएय िङ्टणततयीम सङ्टधायका राङ्झि सही सभमभा सही ङ्झनणधम िनधका राङ्झि ङ्ञजम्भेवाय 
फनाउने एक औजाय हो । अको अथधभा बन्दा कामधिभहरूको ङ्झनङ्ञश् चत कामधअवङ्झधको प्रिङ्झतसम्फन्धी 
ङ्झनयन्तय रूऩभा सूचनाहरूको सङ  करन एवॊ ङ्जवश् रेषण िने प्रङ्जिमा हो । अनङ्टिभनफाट देङ्ञिएका सङ्टधाय 
िनङ्टधऩने कङ्ट याराई तङ्टरुन्तै कामाधन्वमन िनध सके कामधिभराई मोजनाअनङ्टसायको उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर िनध 
ऩङ्झन सङ्ञजरो हङ्टन्छ ।  

भूल्माङ्कन  

भूल्माङ्कन आन्तङ्चयक तथा फाङ्जहयी व्मङ्ञिफाट िङ्चयन्छ। मोजनारे तजङ्टधभा ियेअनङ्टसायको उऩरङ्ञब्ध बए 
नबएको हेङ्चयन्छ। मसका साथै कामधिभको प्रबावको फायेभा थाहा ऩाउन सङ्जकनेछ । फजेटअनङ्टसायको 
उऩरङ्ञब्ध य  मोजना अनङ्टसायको सपरताको फायेभा थाहा ऩाउन सङ्जकनेछ । मसका साथै ङ्झनधाधङ्चयत 
(मोजनाफद्ध) कामधिभका प्रिङ्झत तथा प्रबावहरूको भाऩन िनध, सफर ऩऺ य सङ्टधाय िनङ्टधऩने ऩऺको 
ऩङ्जहचान िनध, पयक (नङ्झभरेका) देङ्ञिएका कङ्ट याहरूराई सच्माउन, कामधिभको य ऩङ्टन् मोजना िनध 
आवङ्झधक ऩङ्टनयावरोकन य भूल्माङ्कन आवश्मक हङ्टन्छ । तय धेयैजसो सङ्झभङ्झतहरूभा सदतमहरूरे 
अनङ्टिभन य भूल्माङ्कनराई त्मङ्झत धेयै प्रथाङ्झभकताभा याख् ने चरन छैन ।   

ऩङ्चयमोजना चिभा अऩाङ्गता सभावेशीकयण   

जफ ऩङ्चयमोजनाहरू अऩाङ्गता सभावेशी हङ्टन्छन,् उि ऩङ्चयमोजनाहरूरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई 
ऩङ्झन ऩङ्चयमोजनाभा सहबािी हङ्टनका राङ्झि अन्म व्मङ्ञिहरूसयह भौका प्रदान िदधछन ् । ऩङ्चयमोजना 
चिभा हयेक चयण वा चि आवश्मक य भहत्त्वऩूणध हङ्टन्छ य अको चयणको ङ्झनधाधयण िदधछ । 
त्मसकायण अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूरे ऩङ्चयमोजना चिका हयेक चयणभा बाि ङ्झरन सकेको 
सङ्टङ्झनङ्ञश् चत िनङ्टध भहत्त्वऩूणध यहेको छ । मो अध्मामभा हाभीरे सभावेशी ऩङ्चयमोजना चि व्मवतथाऩन 
बएको य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका आवश्मकता य चाहनाहरूराई ध्मान ङ्छदएको सङ्टङ्झनङ्ञश् चत िनध 
ध्मान केङ्ञन्ित िनेछौं ।  

 
 

  

49



 
 

मोजना तजङ्टधभाको सभम ताङ्झरका 

चयण ङ्जववयण सभम सीभा 
ऩङ्जहरो 
चयण 

फजेट ऩूवध तमायीभा 
आमव्ममको प्रऺेऩण िङ्चयएको ङ्जववयण सॊघीम सयकायभा ऩेस िने 

  

ऩङ्टस भसान्तङ्झबत्र 

सॊघ य प्रदेशफाट फजेटको सीभा प्राप्त िने । चैत भसान्तङ्झबत्र 

दोस्रो चयण  तथानीम तहको स्रोत अनङ्टभान य फजेट सीभा ङ्झनधाधयण िने । वैशाि १० ङ्झबत्र 

तेस्रो चयण फतती य टोर ततयफाट मोजना य कामधिभ छनोट िने । वैशाि 
भसान्तङ्झबत्र 

चौथो चयण वडा ततयीम मोजना प्राथङ्झभकीकयण िने । जेठ १५ ङ्झबत्र 

ऩाॉचौँ चयण फजेट तथा कामधिभ तजङ्टधभा िने । असाय ५ ङ्झबत्र 

छैटौँ चयण िाउॉ वा निय कामधऩाङ्झरकाफाट फजेट तथा कामधिभ तवीकृत िने 
। 

असाय १० ङ्झबत्र 

सातौँ चयण िाउॉ वा नियसबाफाट फजेट तथा कामधिभ तवीकृङ्झत वा ऩाङ्चयत िने 
। 

असाय भसान्तङ्झबत्र 

 
स्रोत : Local government annual planning process guideline 

 

३.६ तेस्रो ङ्छदनको सभीऺा 

सभम : १५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

सहबािीहरूरे ङ्छदनबङ्चयको सत्रफाट के कङ्ट या ङ्झसक् न सके बङ्ङ ेकङ्ट या थाहा ऩाउनङ्टऩछध । मसका साथै बोङ्झरको 
सत्रराई अझ प्रबावकायी फनाउन के िनङ्टधऩछध बङ्ङे कङ्ट या सङ्टझाव ङ्झरन सहजकताधका राङ्झि मो सत्र भहत्त्वऩूणध 
हङ्टन्छ ।  

सत्रको उद्दशे्म  

कामधिभको अन्त्मसम्भभा सहबािीहरूरे ङ्झनम् न कङ्ट या फङ्टझ्नेछन÷्    

क) आजको ङ्छदनको ताङ्झरभको प्रबावकाङ्चयताको भूल्माङ्कन िनध ।  

ख) बोङ्झरको सत्रराई अझ याम्रो फनाउनका राङ्झि सङ्टझाव ङ्झरन ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी 
 सभीऺा िने ङ्जवङ्झधको छनोट िने ।  
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साभग्री  
 फर अथवा छनोट ङ्जवङ्झधअनङ्टसायको आवश्मक साभग्री । 

ङ्जवङ्झध   

 िेर 

 प्रश ् नोिय । 

सत्र सञ् चारनको चयण  

१. सफै सहबािीहरूराई िोराकायभा उङ्झबन रिाउनङ्टहोस ्। 

२. आजको ङ्छदन कङ्ट नकङ्ट न ङ्जवषमभा छरपर बमो सहजकताधरे सॊङ्ञऺप्त रूऩभा  फताउने ।  

३. कङ्ट नै एक सहबािीराई एउटा फर ङ्छदनङ्टहोस ्य आजको ताङ्झरभको एउटा याम्रो ऩऺ य एउटा सङ्टधाय िनध 
सङ्जकने ऩऺ बङ्ङ रिाउनङ्टहोस ्। 

४. ऩङ्जहरो सहबािीरे आफ्नो ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ फर अको सहबािीराई ऩास िनेछन ्। मसै ियी सफै 

सहबािीहरूको ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ मो प्रङ्जिमाको अन्त्म  हङ्टन्छ ।  

५. सहबािीहरूराई अभूल्म सभम ङ्छदनङ्टबएकोभा धन्मवाद बङ्ङङ्टहोस।् बोङ्झरको ताङ्झरभ सङ्टरु हङ्टने सभमको 
जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्। 

 

नोट स ्सहजकताधरे अन्म प्रबावकायी ङ्जवङ्झधफाट ऩङ्झन सभीऺा िनध सक् नङ्टहङ्टनेछ । 

 

 

४.१ आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत तेस्रो ङ्छदनको सभीऺा 
सभम :१५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म 

ङ्जहजो छरपर बएका ङ्जवषमको सम्झना िदै आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको फायेभा जानकायी ियाएभा ङ्जहजो य 

आजको ङ्जवषमको सम्फन्ध तथाऩना ियाउनङ्ट मस सत्रको भहत्त्व  यहेको  छ ।    

सत्रको उद्दशे्म  

 आजको ङ्छदनको उद्देश्म य आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको जानकायी ङ्छदने ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
 सभीऺा िने उऩमङ्टि ङ्जवङ्झधको छनोट िने । 

 
 

चौथो ददन 
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साभग्री 
 न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा तमाय ऩाङ्चयएको दोस्रो ङ्छदनको सत्रहरूको जानकायी । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

 छरपर 

 िेर । 

सत्र सञ् चारनका चयणहरू 

१. सहबािीहरूराई तेस्रो ङ्छदनको ताङ्झरभभा तवाित िनङ्टधहोस ्।  

२. सम्बव बए सत्र सङ्टरु िनधका राङ्झि कङ्ट नै एक ङ्जवषम ङ्झभल्ने िेर िेराउनङ्टहोस ्।  

३. सहबािीहरूराई ऩारैऩारो ङ्जहजो बएका ङ्जवषमको फायेभा सोध् नङ्टहोस ्।  

४. आज छरपर हङ्टने ङ्जवषमको जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्।   

५. प्रश् न सोध् न, छरपरभा िङ्टरेय बाि ङ्झरन, आफ्ना ङ्जवचाय य ङ्ञजऻासा याख् न सफै सहबािीहरूराई 

आग्रह िनङ्टधहोस ् । जसको कायण आजको ङ्छदन ऩङ्झन प्रबावकायी तथा उऩरङ्ञब्धभूरक फनाउन 

सङ्जकमोस ्।  

 

४.२ न्मामभा ऩहङ्टॉच, नेऩारभा अवतथा य ऐन, कानङ्टन य सॊयचनाहरू 

सभम : १ घण्टा ३० ङ्झभनेट  
 न्मामभा ऩहङ्टॉचको ऩङ्चयचम   

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको न्मामभा ऩहङ्टॉचको अवतथा 
 ऐन, कानङ्टन य सॊयचनाहरू  

औङ्ञचत्म  

भानव अङ्झधकायको यऺाको प्रत्माबङू्झतका राङ्झि ङ्जवङ्झबङ्ङ कानङ्टनहरू फनेका  हङ्टन्छन। तय भानव 
अङ्झधकायको प्रत्माबङू्झत बमो बएन बङ्ङ े कङ्ट या ती कानङ्टनहरूको प्रबावकायी कामाधन्वमन ियेय हयेक 
भाङ्झनसहरूरे आपूराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको ङ्जवबेद नबएको अनङ्टबङू्झत हङ्टन ङ्टऩदधछ । तय अन्मामभा 
भाङ्झनसहरूरे के न्माम ऩाउॉछन ् त ? त्मसभा ऩङ्झन अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको न्मामभा ऩहङ्टॉचको 
अवतथा के छ बङ्ङेफाये मो सत्ररे जानकायी ङ्छदन्छ ।  

ङ्झसकाइको उद्दशे्म  

क) न्मामभा ऩहङ्टॉचको अवतथाफाये जानकायी ङ्छदने  

ख) न्माम सम्ऩादन िने सॊयचना य प्रणारीको फायेभा जानकायी ङ्छदने  

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

 बङू्झभका ङ्झनवाधह िने ऩात्रहरूराई कम्तीभा १ ङ्छदन अिाङ्झडदेङ्ञि नै अभ्मास ियाएय तमायी िने  
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 बङू्झभका ङ्झनवाधहऩङ्झछको सेसनका राङ्झि एउटा अध्ममन साभग्री वा न्मामभा ऩहङ्टॉचसम्फन्धी ऺेत्रको 
अनङ्टबवी व्मङ्ञिद्वाया प्रततङ्टतीकयण ।  

साभग्री 
क) प्रहयी कामाधरमको फोडध, ितया अऩाङ्गता सॊघ, सङ्टङ्झरकोट नियऩाङ्झरका य नप्ऩाइस सञ् चाय 

िहृको फोडध  

ख) सन्दबध साभग्री ४.२ (क) देङ्ञि ४.२ (च) सम्भका ङ्जप्रन्ट  

 

 

भङ्टख्म सन्देश :  हयेक भाङ्झनसहरूराई न्माम ऩाउन कानङ्टनी सॊयचना य प्रणारीका कायण सङ्ञजरो छैन 
। त्मसभा अझ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई न्माम ऩाउन झन ्जङ्जटर छ । अऩाङ्गताङ्झबत्र ऩङ्झन 
फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका ङ्जकशोयीहरूभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसाङ्जवरुद्ध न्माम ऩाउन थऩ जङ्जटर छ । तय मततो 
फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका ङ्जकशोयीहरूभाङ्झथ ऩङ्झन ऩाङ्चयवाङ्चयक चेतना, सयोकायवाराहरूको चासो य साथ 
बएभा न्माम ऩाउन सङ्जकन्छ बङ्ङ ेसन्देश ङ्छदने हो ।  

 

 

चयणहरू  

ऩङ्जहरो चयण  

क) ङ्जवबेद य ङ्जहॊसाको सयर तङ्चयकारे ऩङ्चयचम ङ्छदनङ्टहोस ्। 

ि) सहबािीहरूराई ४ वटा सभूहभा ङ्जवबाजन िनङ्टधहोस ्। 

ि) ४ वटा सभूहभा ङ्जवबाजन ियेऩङ्झछ सफै सभूहका सदतमहरूराई तऩाईंहरूरे हारसम्भ केकतता 
ङ्जकङ्झसभका ङ्जवबेद वा ङ्जहॊसाहरूको साभना िनङ्टधबएको छ, त्मसको सूची तमाय िनधका राङ्झि 
सहबािीहरूराई अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्। 

घ) मो सभमभा सहजकताधरे ऩङ्झछल्रो नाटकको राङ्झि आवश्मक तमायी सङ्टरु िनङ्टधहोस ्।  

ङ) मसयी तमाय िङ्चयएका सूचीहरू प्रत्मेक सभूहफाट प्रततङ्टतीकयण िनधकाराङ्झि अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्।  

च) सफै सभूहफाट प्रततङ्टतीकयण सङ्जकएऩङ्झछ मो प्रततङ्टतीकयणको सॊऺेऩीकयण ियी सहबािीहरूराई 
१० ङ्झभनेटको ङ्जवश्राभ ङ्छदनङ्टहोस ्।  

 

दोस्रो चयण  

१. सहजकताधको तमायी  

क) मौनजन्म ङ्जहॊसाभा ऩयेकी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी एक जना १६ वषधकी ङ्जकशोयी य उनकी 
आभा फङ्ङका राङ्झि २ जना ऩात्र छाङ्ङङ्टहोस ् ।  

ख) मौनजन्म ङ्जहॊसा िने १ जना ऩीडक ऩङ्टरुष 
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ग) सङ्टइॉकङ्ट च् चा प्रहयी चौकीको राङ्झि एक जना ऩङ्टरुष प्रहयी इन्सऩेक्टय छाङ्ङङ्टहोस ् ।  

घ) सभावेशी अऩाङ्ग सॊघकी एक जना भङ्जहरा अध्मऺ छाङ्ङङ्टहोस ्।  

ङ) नप्ऩाइस िाउॉऩाङ्झरकाको एक जना भङ्जहरा वा ऩङ्टरुष उऩभेमय छाङ्ङङ्टहोस ्। 

च) अल्झनफल्झन ङ्झभङ्झडमा प्राङ्झरका राङ्झि एक जना ऩत्रकाय छाङ्ङङ्टहोस ्।  

छ) सफै कामाधरमहरूका राङ्झि ऩाएसम्भ ठूरो काटङ्टधन नबए न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा आकषधक फोडध 
तमायी िनङ्टधहोस ्। 

 

२. त्मङ्झत फेरासम्भ सहजकताधरे ङ्झनम्न कामाधरमहरू तमायी िनङ्टधहोस ्।  

क) सङ्टइॉकङ्ट च् चा प्रहयी कामाधरमको इन्सऩेक्टयको कामधकऺ । 

ख) सभावेशी अऩाङ्ग सॊघकी अध्मऺको कामधकऺ । 

ग) नप्ऩाइस िाउॉऩाङ्झरकाको कामाधरमभा उऩाध्मऺको कामधकऺ । 

घ) अल्झनफल्झन ङ्झभङ्झडमा प्राङ्झरको कामधकऺ  । 

३. अफ मसऩङ्झछ नाटकराई िभश: अिाङ्झड फढाउने   

(हरको फाङ्जहयफाट मौनजन्म ङ्जहॊसाभा ऩयेकी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता छोयीराई हातभा सभाएय रुॉदैरुॉदै 
आभा हरङ्झबत्र प्रवेश िदधङ्झछन ्।) 

(दङ्टई ऩटक हरको मताउता ऩूयै घङ्टभेऩङ्झछ उनी प्रहयी कामाधरमभा ऩङ्टङ्ञग्छन ् । ङ्झसधै 
इन्सऩेक्टयराई बेटेय सन्दबध साभग्री ४.२ जततै सॊवाद िङ्झछधन ्।)  

४. तर सन्दबध सूची ४.२(क) देङ्ञि ४.२(च) सम्भको िङ्झभक रूऩरे सॊवाद सङ्टरु हङ्टन्छ । 

५. सॊवादराई ङ्झफततायै अिाङ्झड फढाउनङ्टहोस ्। तय अन्तयसॊवादभा कङ्जहरेकाहीीँ ऩात्रहरू वाततङ्जवक 
बावनाभा डङ्टफेय अप्रत्माङ्झसत रुने बङू्झभकाफाट ऩङ्झछ हट्ने हङ्टनारे सहजकताधरे मतता सम्बाङ्जवत 
कङ्ट याहरूराई ध्मान ङ्छदनङ्टऩदधछ ।  

६. एवॊयीतरे बङू्झभका ङ्झनवाधह िदै सत्रको अन्त्मभा सत्ररे ङ्छदन िोजेको भङ्टख्म सन्देश फताउॉदै 
सफैराई धन्मवाद ङ्छदएय सत्र सभाऩन िनङ्टधहोस ्। 

  

सन्दबध साभग्री ४.२ (क) 

(प्रहयी कामाधरमभा फङ्झसयहेका प्रहयीराई ऩीडकरे पोन ियेय)  

ऩीडक : इन्सऩेक्टय साफ, नभतकाय  ! 

इन्सऩेक्टय : नभतकाय हजङ्टय ! बङ्ङङ्टहोस ्के छ नमाॉ िफय ।  
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ऩीडक : इन्सऩेक्टय साफ ! एक जना आइभाई त्महाॉ आउन सक्छे । होस नबएकी त्मसकी 
छोयीराई ङ्जहॊसा बमो बङ्ङे कङ्ट याका राङ्झि छोयी ङ्झरएय त्महाॉ आउन सक्छे । तऩाईंरे 
त्मसराई टायेय ऩठाइङ्छदनङ्टहोरा । हाभी बये फेरङ्टका काङ्झरज येतटङ्टयेन्टभा बेट िछौं ।  

इन्सऩेक्टय : हङ्टन्छ सय, हजङ्टयरे बनेऩङ्झछ नहङ्टने कङ्ट यै बएन ।  

ऩीडक : धन्मवाद इन्सऩेक्टय साफ !  

(आभाछोयी अफ कता जाऊॉ  ? प्रहयी कामाधरम ऩङ्झन कता हो बनेय बौताङ्चयॉदै िदाध सभावेशी अऩाङ्गता 
सॊघकी अध्मऺसॉि बेटघाट ियेको हङ्टन्छ ।) 

सन्दबध साभग्री ४.२ (ि) 

अध्मऺ : ए ङ्छददी ! ङ्जकन रुनङ्टबएको ? के बमो ? 

आभा : हेन ङ्टध न भेयी छोयीराई कङ्ट नचाङ्जहॉ ऩाऩीरे ङ्जहॊसा िय ् मो । यिाम्म बएय घयभा आएकी ङ्झथई । 
कसरे मततो िय ् मो बनेय मताउता देिाउॉछे । भान्छे बङ्ङ सङ्ञक्दन । 

अध्मऺ : अङ्झन त्मङ्झत फेरा नै कङ्ट न ठाउॉभा हो उहीीँ रिेय देिाउन बङ्ङङ्टबएन त ?  

आभा : कहाॉ हो कहाॉ ? केही थाहा छैन।घयभा हो ङ्जक फाङ्जहय हो केही थाहा  छैन । भेयी छोयी 
फौङ्जद्धक अऩाङ्गता हो।मसरे केही फङ्टङ्ञझ्दन त्मसैरे ऩङ्झन ङ्ञचङ्ङ िाह्रो बमो । कहाॉ कसराई 
उजङ्टयी िनङ्टध, प्रहयी कहाॉ फतछन ्त्मो ऩङ्झन भराई थाहा छैन।आजसम्भ कङ्जहरे प्रहयीकाभा 
िएकी ऩङ्झन छैन। तऩाईंराई ङ्ञचनेकी ऩङ्झन छैन रौन भराई सहमोि िनध ङ्झभल्छ ङ्जक भराई 
आऩत ् ऩर् मो ।  

अध्मऺ : भ सभावेशी अऩाङ्ग सॊघकी अध्मऺ हङ्टॉ । तऩाईंराई सहमोि िछङ्ट ध ङ्झन ! त्मो त भेयो कतधव्म 
हो ।  

(त्मङ्झतकैभा अध्मऺरे प्रहयी कामाधरमभा पोन िदै) 

अध्मऺ : नभतकाय ! को फोल्नङ्टबमो ? भ महाॉ अऩाङ्ग सॊघकी अध्मऺ फोरेकी । एक जना फौङ्जद्धक 
अऩाङ्गता बएकी फाङ्झरकाराई फरात्काय बएको यहेछ।त्मो ऩीडकराई तङ्टरुन्त          
ऩिनङ्टऩर् मो ।  

इन्सऩेक्टय : पोनफाट बनेय त्मङ्झतकै भान्छे ऩिन ङ्झभल्छ त । ङ्जकटानी जाहेयी ङ्छदनङ्टऩछध ।  

अध्मऺ : हङ्टन्छ, हङ्टन्छ । हाभी त्महीीँ आएय ङ्छदन्छौँ । 

 (सफै जना त्महाॉफाट न्माङ्जमक सङ्झभङ्झततपध  राग्छन ्।) 
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सन्दबध साभग्री ४.२ (ि) 

अध्मऺ : नभतकाय उऩाध्मऺ यकमू ! 

आभा : नभतकाय उऩाध्मऺयकमू ! 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक उऩाध्मऺ : नभतकाय नभतकाय ! फतनङ्टस,् के काभरे आउनङ्टबमो ? 

अध्मऺ : हेनङ्टध न उऩाध्मऺयकमू ! मी नानी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी फाङ्झरका हङ्टन ्।ङ्जमनराई कसैरे ङ्जहॊसा 
िय ् मो । ङ्जमनी आपूराई कसैरे भामा ियेको वा ङ्जहॊसा ियेको याम्रयी थाहा ऩाउॉङ्छदनन ् । 
प्रहयी कामाधरमभा जाॉदा उनको कङ्ट या सङ्टन ङ्टवाइ बएन ये । त्महाॉ ऩीडकरे ऩङ्जहरे नै पोन ियेय 
उनको उजङ्टयी नङ्झरनू है बनेको हङ्टन सक्छ । अफ ङ्जमनराई न्माम ङ्छदनङ्टऩय ् मो ।  

आभा : (रुॉदै छोयीतपध  देिाउॉदै) हेनङ्टध न उऩाध्मऺयकमू ! भेयी छोयीराई मो अवतथाभा यिाम्म बएय 
घय आएकी ङ्झथई । कङ्ट न ऩाऩीरे मततो िय ् मो उसरे ङ्ञचङ्ञन्दन । प्रहयी कामाधरमरे उजङ्टयी 
ङ्झरन चासो  देिाउनङ्टको सट्टा को हो त्मो भान्छे बङ्ङङ्टहोस ्बङ्ङङ्टबमो । रौन अफ भेयी छोयीको 
अवतथा के हङ्टने हो ? आफ्नै ख्मार िनध ऩङ्झन कङ्छठन हङ्टने व्मङ्ञिको फच् चा ऩो हङ्टने हो ङ्जक ?  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक उऩाध्मऺ : अङ्झन तऩाईंरे प्रहयी कामाधरमभा सफै कङ्ट या याि्  नङ्टबएन त ?  

अध्मऺ : उहाॉ ऩङ्जहरे नै िइसक् नङ्टबएको यहेछ । ऩङ्झछ भकहाॉ आउनङ्टबमो य तऩाईंसभऺ आएका हौँ । 
हाभीरे बनेय इन्सऩेक्टयफाट सङ्टन ङ्टवाइ होरा जततो रािेन।अफ तऩाईंरे ऩीडकराई कानङ्टनी 
दामयाभा ल्माउन ऩहर िङ्चयङ्छदनङ्ट ऩर् मो ।  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक उऩाध्मऺ : तऩाईंहरूको मो कङ्ट याभा भेयो ध्मानाकषधण बएको छ । 
तऩाईंहरू अङ्जहरे जानङ्टहोस ्। भ प्रहयी कामाधरमभा पोन ियेय त्मो ऩीडकराई ऩिनका राङ्झि 
बन्छङ्ट । मो भङ्टद्दा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे हेने भङ्टद्दा होइन ।मो प्रहयीरे नै हेनङ्टधऩछध । मो सयकायवादी 
भङ्टद्दा हो ।  

आभा : हङ्टन्छ ।उऩाध्मऺयकमू ! जसयी ऩङ्झन हजङ्टयरे ऩहर िङ्चयङ्छदनङ्टऩर् मो ।  

अध्मऺ : नभतकाय उऩाध्मऺयकमू, अफ चाॉडै मी नानीरे न्माम ऩाउॉङ्झछन ्हाभी ढङ्टक्  क छौँ ।  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक उऩाध्मऺ : र ङ्जहॉड्नङ्टहोस,् भ ऩङ्झन जान्छङ्ट । प्रहयी कामाधरम जाऊॉ  ।   

(आभा, अङ्झधकायकभॉ य उऩाध्मऺ प्रहयी कामाधरम जाॉदै)  

सन्दबध साभग्री ४.२ (घ) 

अध्मऺ य आभा : (एकै तवयभा) नभतकाय सय ! 

इन्सऩेक्टय : नभतकाय उऩाध्मऺयकमू, कङ्झत काभरे ऩाल्नङ्टबमो ? मता फतनङ्टहोस ्।  
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आभा : हेनङ्टध न सय ! भेयी छोयीराई कङ्ट नचाङ्जहॉ ऩाऩीरे ङ्झिद्धे नजय रामो । यिाम्म बएय घय 
आएकी ङ्झथई । अफ के िनङ्टधहोरा त्मो दोषीराई कायफाही िनङ्टध ऩर् मो ।  

अध्मऺ : मी नानी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी फाङ्झरका हङ्टन ्। ङ्जमनराई धेयै थाहा हङ्टॉदैन । कसरे िय ् मो 
थाहा छैन तय घय नङ्ञजकैको ठूरै भान्छेप्रङ्झत शङ्का छ ।  

उऩाध्मऺ : हेनङ्टध न ङ्जमनरे कङ्ट या कभ फङ्टझ्ने फौङ्जद्धक अऩाङ्ग यङ्जहछन ्। अफ ङ्जमनराई कसरे मततो िर् मो 
बङ्ङ सङ्ञक्दनन ्तय दोषी त ऩिा रिाउनङ्ट ऩर् मो ।  

इन्सऩेक्टय: तऩाईंकी छोयीको होस नै छैन जततो छ।ङ्जमनरे के सत्म कङ्ट या बङ्ञन्रन ्य ?  

आभा : मो जन्भेको राभो सभम सम्भ योएकी ङ्झथइन त्मसऩङ्झछ फौङ्जद्धक अऩाङ्ग बएकी हो । मसरे ऩूयै 
नऩाउने त होइन अङ्झरअङ्झर थाहा ऩाउॉछे । िाना िान, ङ्छदसाङ्जऩसाफ जान सक्छे 
त्मोफाहेक अन्म सफै कङ्ट या हाभी अङ्झबबावकरे नै िङ्चयङ्छदनङ्टऩदधछ ।  

इन्सऩेक्टय : कसरे मततो िय ् मो, कङ्जहरे िय ् मो, कहाॉ िय ् मो, कसयी िय ् मो ? र बङ्ङङ्टहोस ्।  

आभा : मसरे बङ्ङ जाङ्ञन्दन त्मो भान्छे मही अिाङ्झड बए ऩङ्झन ङ्ञचङ्ञन्दन भैरे अङ्ञघ नै बनेँ सय मो 
फौङ्जद्धक अऩाङ्ग हो।मसकी भ आभा हङ्टॉ।उसको प्रत्मऺ हेयचाह भैरे िछङ्ट ध ।भराई सफै 
थाहा छ भैरे बनेको ङ्जवश्वास िनङ्टधहोस ्। 

अध्मऺ : ङ्जमनरे बङ्ङ जाङ्ञन्दनन ्इन्सऩेक्टय साफ ! ङ्जमनी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता हङ्टन ्। 

इन्सऩेक्टय: तवमभ ्ऩीङ्झडत व्मङ्ञिरे केही बङ्ञन्दनन।् तऩाईं कसैराई पसाउन िोयकनङ्टबाको त होइन ?  

आभा : सय मततो ऩाऩ भैरे कसयी ङ्ञचताउन सक्थेँ होरा ।  

इन्सऩेक्टय: ऩीङ्झडत नफोरे हाभीराई अनङ्टसन्धान िनध नै िाह्रो हङ्टन्छ । भान्छे ऩङ्जिन सङ्जकॉ दैन । 

आभा : सय के भेयी छोयीरे न्माम ऩाउॉङ्छदन त ?  

इन्सऩेक्टय : तऩाईंरे बङ्ङेङ्झफङ्झतकै के िोजीभा बएको ङ्झनकारेय ङ्छदने जततो ठाङ्ङङ्टबएको होरा। न्माम 
त्मततो हङ्टॉदैन य त्मसका आफ्ना ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा हङ्टन्छन ्। ऩीडक ङ्ञचङ्ङङ्टऩदधछ त्मङ्झतकै 
आयोऩ रिाउन ऩाइॉदैन ।  

उऩाध्मऺ : के सफै ऩीडकहरू ऩीङ्झडतरे नै सभातेय तऩाईंराई फङ्टझाउनङ्टऩने हो ? तऩाईंहरू त्महाॉ केका 
राङ्झि।मङ्छद तऩाईंहरू त्मही काभ िनधका राङ्झि सयकायरे तरफ ङ्छदएय यािेको होइन ?  

आभा : त्मसो नबङ्ङङ्ट सय ! भेयी छोयीराई न्माम ङ्छदनङ्टहोस ्। 

इन्सऩेक्टय: अफ धेयै हल्रा नियी थऩक् क जानङ्टहोस।्एक ऩटक बनेको फङ्टझ्नङ्टहङ्टङ्ङ ।  
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 (महाॉफाट आभा य छोयी ऩङ्झन हाभीरे न्माम ऩाउॉछौं जततो रािेन । अफ हाभी कङ्ट नै ऩत्रकायकाभा 
जाऊॉ  य ङ्झभङ्झडमाभा मो कङ्ट या नऩङ्टिी हाम्रो कङ्ट या सङ्टन ङ्टवाइ हङ्टॉदैन । ङ्झभङ्झडमा हाउस जाॉदै) 

सन्दबध साभग्री ४.२ (ङ) 

अध्मऺ : नभतकाय ! 

आभा : नभतकाय ऩत्रकाययकमू ! 

ऩत्रकाय : नभतकाय नभतकाय ! के काभरे आउनङ्टबमो, रौ फतनङ्टहोस ्।  

अध्मऺ : ऩत्रकाययकमू ! सभाजभा जव भाङ्झनसहरू अन्माम ऩदधछन ्। त्मङ्झत फेरा ऩत्रकायको बङू्झभका 
ङ्झनकै भहत्त्वऩूणध हङ्टन्छ । मस ऩटक ऩङ्झन तऩाईंहरूको सहमोिको िाॉचो ऩर् मो । १६ 
फषधकी मी नानी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता हङ्टन कसैफाट फरात्कायको ङ्झसकाय बइन ्। ऩीडक ङ्ञचङ्ङ 
सङ्ञक्दनन ्। प्रहयी कामाधरम, न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा मो कङ्ट या याख्दा िासै सङ्टनवाइ बएन ।   

ऩत्रकाय : (आभातपध  देिाउॉदै) ङ्जमनराई कसरे मततो ङ्जहॊसा िर् मो । ङ्जमनरे केही बङ्झननन ्? तऩाईंरे 
कङ्जहरे थाहा ऩाउनङ्टबमो त ?  

आभा : मो ङ्जहजोको घटना हो तय कङ्झत फेरा कहाॉ बङ्ङ ेथाहा छैन । घयभा आभाछोयी भात्र छौँ । 
फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी छोयी जन्भाइस ्बनेय मसका फङ्टफारे अकै ङ्झफहे ियेय ङ्जहॉडेको १० 
वषध बमो । कहाॉ छन ्थाहा छैन । भैरे काभ ियेय नल्माए हाम्रो हातभङ्टि जोड्नै िाह्रो 
छ । ङ्जहजो काभभा िएकी ङ्झथएॉ फेरङ्टकी घय आउॉदा यिाम्म बएय योएय फसेकी यङ्जहछे । 
कसरे मततो िय ् मो बनेय कङ्झत भाङ्झनसराई देिाएॉ । हो बने हो बन्छे होइन बने होइन 
बन्छे । उसराई केही थाहा छैन ङ्जकनङ्जक फौङ्जद्धक अऩाङ्ग हो । नङ्टवाइधङ्टवाइ सफै भैरे 
िङ्चयङ्छदनङ्टऩदधछ । उसरे थाहा ऩाउॉङ्छदन । त्मसैरे भैरे बनेको नै सत्म हो कृऩमा 
फङ्टङ्ञझङ्छदनङ्टहोस ्।  

ऩत्रकाय : तऩाईंहरूको कङ्ट या भैरे फङ्टझेँ अफ भ ऩत्रऩङ्झत्रकाभा तऩाईंहरूको कङ्ट या छाङ्जऩङ्छदन्छङ्ट । त्मसऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूरे ध्मान देरान ्।  

अध्मऺ : ऩत्रकाययकमू ! त्मङ्झतरे ऩङ्टग्दैन ङ्जकनङ्जक प्रहयी कामाधरम य न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे कङ्ट या नै सङ्टनेको 
छैन । 

ऩत्रकाय : त्मसो बए अफ प्रहयी कामाधरम, न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत य अऩाङ्ग सॊघको तपध फाट एउटा 
कामधिभको आमोजना िदधछङ्ट  । तऩाईंहरू आउनङ्टहङ्टन्छ होरा ङ्झन ।   

अध्मऺ य आभा : हङ्टन्छ ऩत्रकाययकमू ! हाभी अवश्म आउॉछौँ ।  

(अध्मऺ य आभा कामाधरमफाट ङ्झनतकने । ऩत्रकायरे प्रहयी कामाधरम य न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
उऩाध्मऺराई पोन िने ।) 
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ऩत्रकाय :…….प्रहयी कामाधरम होइन ? को फोल्नङ्टबमो इन्सऩेक्टय साफ हो त ? 

इन्सऩेक्टय : हो। हजङ्टय को फोल्नङ्टबमो ? के कङ्झत काभरे पोन िनङ्टधबमो ?  

ऩत्रकाय : भ िङ्टल्दङ्टरी ङ्झभङ्झडमाफाट हो । एक जना १६ वषधकी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी ङ्जकशोयी 
मौनजन्म ङ्जहॊसाभा ऩयेकी यङ्जहछन ्। ङ्झतनका फायेभा केही कङ्ट याकानी िनङ्टधऩय ् मो । मसफाये 
बोङ्झर ङ्झफहान ८ फजे तातोतातो फहस कामधिभभा महाॉ आइङ्छदनङ्टहोरा ।  

इन्सऩेक्टय: हङ्टन्छ हङ्टन्छ, भ आउॉछङ्ट  हजङ्टय ।  

ऩत्रकाय :………….ऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ फोल्नङ्टबमो होइन ?  

उऩाध्मऺ : हो हजङ्टय, को फोल्नङ्टबमो ? केकङ्झत काभरे पोन िनङ्टधबमो ?  

ऩत्रकाय : भ िङ्टल्दङ्टरी ङ्झभङ्झडमाफाट हो । एक जना १६ वषधकी फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी ङ्जकशोयी 
मौनजन्म ङ्जहॊसाभा ऩयेकी यङ्जहछन ्। ङ्झतनका फायेभा केही कङ्ट याकानी िनङ्टधऩय ् मो । मसफाये 
बोङ्झर ङ्झफहान ८ फजे तातोतातो फहस कामधिभभा महाॉ आइङ्छदनङ्टहोरा ।  

इन्सऩेक्टय : हङ्टन्छ हङ्टन्छ, भ आउॉछङ्ट  हजङ्टय ।  

(एक जना व्मङ्ञि ऩङ्झत्रका फाॉड्दै ङ्जहॉडछन ्… … … … … ताजा िफय ताजा िफय … … … 
ङ्छदउॉसै ङ्जकशोयी फरात्कृत ! रौ आमो ताजा िफय।) 

  

सन्दबध साभग्री ४.२ (ङ) 

(ऩत्रकाय, इन्सऩेक्टय य अध्मऺफीच टेङ्झरङ्झबजन टक सो सङ्टरु हङ्टन्छ ।) 

ऩत्रकाय :  महाॉहरू सफैराई … … … … … कामधिभभा तवाित छ ।  

(सफै जना एकै ऩटक नभतकाय पकाधउॉदै) नभतकाय नभतकाय !  

ऩत्रकाय : ऩङ्जहरो प्रश् न इन्सऩेक्टय साफराई छ।ङ्जहॊसाभा एक जना फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी 
फाङ्झरकाभाङ्झथ ङ्जहॊसा हङ्टॉदा तऩाईंरे ऩीडकराई फचाउन कोङ्झसस िङ्चययहनङ्टबएको छ बङ्ङे 
ऩत्रऩङ्झत्रकाभा आएको छ । त्मो भाङ्झनस त दोषी हो । तऩाईंहरूरे जोिाउन राि ् नङ्टबएको 
छ बङ्ङ ेकङ्ट या आमो ।  

इन्सऩेक्टय: हाभीरे कानङ्टन फनाउने होइन, साॊसदहरूरे फनाएको कानङ्टन कामाधन्वमन िने हो।तवमॊ 
व्मङ्ञिरे आपूराई फरात्काय बएको बङ्ङङ्टऩदधछ बनेको छ । अङ्झन भैरे ङ्झफनाआधाय ऩिन 
ङ्झभल्छ त ? त्मसैरे ङ्जकटानी जाहेयी ङ्छदनङ्ट ङ्जक प्रभाण ङ्छदनङ्ट ।  

ऩत्रकाय : अफ मही प्रश् न सभावेशी अऩाङ्ग सॊघकी अध्मऺराई सोध्  न चाहेँ ।  
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अध्मऺ : कङ्ट नै ऩङ्झन ऩीडकरे साऺी प्रभाण यािेय ङ्जहॊसा िदैनन ् । त्मतता ङ्जहॊसकहरू िोजी ियेय 
न्मूनीकयण िनङ्टधऩदधछ। कङ्ट नै अफोध फाङ्झरका फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी छ बनेय त्मसका 
ङ्जहॊसकराई छङ्टट िने प्रहयी य ङ्जहॊसकको ङ्झभरेभतो छ बङ्ङ े राग्दछ । ङ्जकनङ्जक उहाॉ 
ऩीडकराई ऩिने कङ्ट यै िनङ्टधहङ्टङ्ङ ।  

उऩाध्मऺ : त्मो साऺी प्रभाण ठीक फेठीक वा फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएकी फाङ्झरकारे बनेको ठीक फेठीक 
त न्मामारमरे छङ्टट्ट्याउॉछ तऩाईंरे अनङ्टसन्धान भात्र िने हो।मङ्छद मी फाङ्झरकारे न्माम 
ऩाइनन ्। ऩीडक प्रहयी ङ्जहयासतभा आएन बने नािङ्चयकहरूको शङ्ञि के हङ्टन्छ बङ्ङे 
कङ्ट या हेक् का याख् नङ्टहोरा।   

इन्सऩेक्टय: तऩाईंहरू ङ्ञचन्ता निनङ्टधहोस।्ऩीडक ऩिा रिाई कानङ्टनी दामयाभा ऩङ्टर् माउन प्रहयीको 
सहमोि हङ्टनेछ ।  

 

सन्दबध साभग्री ४.२ (च) 

 

इन्सऩेक्टय : (ऩीडकराई पोन िदै) हरो सय नभतते ! 

ऩीडक : नभतते ! बङ्ङङ्टहोस ्भेयो काभ बमो ?  

इन्सऩेक्टय : हेन ङ्टधहोस,् तऩाईंरे भेयो केही िल्ती छैन बनेय भराई बङ्ङङ्टबमो । भैरे त्मही अनङ्टसाय होइन 
बन्दै िएॉ । आज ङ्झसङ्गो प्रहयी सॊयचनाको फदनाभ बमो। साया ऩत्रऩङ्झत्रका, टेङ्झरङ्झबजनफाट 
मही सभाचाय प्रसायण बइयहेको छ । मततो कङ्ट यारे प्रहयीको भानभमाधदाभा नै आॉच 
आउन सक् ने बमो । आङ्ञिय तऩाईंरे िल्ती त िनङ्टधबएकै यहेछ ।  

ऩीडक : होइन इन्सऩेक्टय साफ । तऩाईंराई कङ्झत ऩैसा चाङ्जहन्छ बङ्ङङ्टहोस ्। भराई फचाउनङ्टहोस ्।  

इन्सऩेक्टय : भेयो हातभा बइन्जेर भैरे फचाउन कोङ्झसस ियेँ । अफ फचाउन सङ्जकॉ दैन, तऩाईंरे 
सजामॉको बािी फङ्ङङ्टऩदधछ ।  

(मङ्ञिकैभा ऩङ्टङ्झरस आएय ऩीडकराई हतकडी रिाएय रैजान्छन ्।) 
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४.३ न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि ऐन, कानङ्टन य सॊयचनाहरू 

सभम : १ घण्टा    

औङ्ञचत्म  

न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि ऩीङ्झडत व्मङ्ञिरे कततो ङ्जकङ्झसभको न्माम ऩाउॉछन ्। त्मतता प्रकायका न्माम 
ऩाउन कानङ्टनी व्मवतथाहरू केके छन ्? त्मो न्माम सम्ऩादन िने ङ्झनकामहरू कङ्ट नकङ्ट न हङ्टन ्? सम्ऩादन 
िने प्रणारी तथा सॊमन्त्रफाये जानकायी ऩाएऩङ्झछ भात्र न्माम ऩाउॉछन ्बङ्ङे कङ्ट याको जानकायी ङ्छदने ।  
ङ्झसकाइको उद्दशे्म  

क)  न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि बएका कानङ्टनी व्मवतथाहरूफाये जानकायी ङ्छदने । 

ख)  न्माम सम्ऩादन िने सॊमन्त्र य प्रणारीहरूफाये जानकायी ङ्छदने ।  

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

क) न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि बएका कानङ्टनी व्मवतथाहरूको सङ  करन । 

ख) वा न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि काभ िने एक जना प्रततोता ।  

साभग्री  

अध्ममन साभग्री वा ऩावयप्वाइन्ट ताङ्झरभको सभमभा तथानीम तहभा जे ऩाइन्छ त्मही ङ्जवङ्झधअनङ्टसायको 
साभग्री तमाय िने ।  

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू  

छरपर, सभूहकामध वा प्रततङ्टतीकयण  

चयणहरू  

क) मो सत्रका राङ्झि दङ्टईवटा ङ्जवकल्ऩहरूभध्मे कङ्ट नै एक ङ्जवकल्ऩभा मो सत्र सञ् चारन हङ्टनेछ ।  

ख) ऩङ्जहरो ङ्जवकल्ऩ : भानव अङ्झधकाय आमोि, ऩायाङ्झरिर, सयकायी वङ्जकर, न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि 
काभ िने कानङ्टनी ऩषृ्ठबङू्झभ बएका व्मङ्ञिफाट प्रततङ्टत िनध रिाउने  ।  

ग) प्रततङ्टतीकयणका राङ्झि ४० ङ्झभनेट य छरपरका राङ्झि सभम २० ङ्झभनेट छङ्टट्ट्याउनङ्टहोस ्।  

घ) दोस्रो ङ्जवकल्ऩ : सहबािीहरूराई ४ वटा सभूहभा ङ्जवबाजन ियी न्मामभा ऩहङ्टॉचका राङ्झि बएका 
कानङ्टन य सॊयचनाहरू केके हङ्टन ्बङ्ङ ेशीषधकभा छरपरका राङ्झि ३० ङ्झभनेटको सभम ङ्छदएय 
अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्।  

ङ) प्रत्मेक सभूहफाट ३० ङ्झभनेटऩङ्झछ एक जना सभूह नेता छनोट ियी प्रततङ्टतीकयणका राङ्झि 
अनङ्टयोध िने । 

च) सफै सभूहफाट आएका कङ्ट याहरू दोहोङ्चयएका हटाउॉदै नोट तमाय िने । 

छ) प्रततङ्टतीकयणभा छङ्टट बएका कानङ्टनी कङ्ट या य सॊयचनाहरूभा आपूरे अन्म थऩ ियेय सत्रको 
अन्त्म िने ।  
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 भङ्टख्म सन्देश : अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसाङ्जवरुद्ध उजङ्टयी िनध अथवा अन्मामभा ऩयेका 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई न्माम ङ्छदने कानङ्टनी व्मवतथा य ती कानङ्टनभा उङ्ञल्रङ्ञित कङ्ट याहरू 
व्मवहायभा कामाधन्वमन िनध ियाउन कहाॉकहाॉ कतताकतता सॊमन्त्र छन ्। अथवा त्महाॉफाट सेवा 
ङ्झरने तङ्चयकाफाये जानकायी       ङ्छदने ।  

 

४.४ चौथो ङ्छदनको सभीऺा 
सभम : १५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

सहबािीहरूरे ङ्छदनबङ्चयको सत्रफाट के कङ्ट या ङ्झसक् न सके बङ्ङ ेकङ्ट याका थाहा ऩाउनङ्टऩछध  । मसका साथै बोङ्झरको 
सत्रराई अझ प्रबावकायी फनाउन के िनङ्टधऩछध बङ्ङे कङ्ट या सङ्टझाव ङ्झरन सहजकताधका राङ्झि मो सत्र भहत्त्वऩूणध 
हङ्टन्छ ।  

सत्रको उद्दशे्म  

कामधिभको अन्त्मसम्भभा सहबािीहरूको ङ्झनम् न कङ्ट या फङ्टझ्नेछन÷्    

 आजको ङ्छदनको ताङ्झरभको प्रबावकाङ्चयताको भूल्माङ्कन िनध ।  

 बोङ्झरको सत्रराई अझ याम्रो फनाउनका राङ्झि सङ्टझाव ङ्झरन ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी 
 सभीऺा िने ङ्जवङ्झधको छनोट िने ।  

साभग्री  
 फर अथवा छनोट ङ्जवङ्झधअनङ्टसायका आवश्मक साभग्री  

ङ्जवङ्झध   

 िेर 

 प्रश् नोिय । 

सत्र सञ् चारनको चयण 

१. सफै सहबािीहरूराई िोराकायभा उङ्झबन रिाउनङ्टहोस ्। 

२. आजको ङ्छदन कङ्ट नकङ्ट न ङ्जवषमभा छरपर बमो सहजकताधरे सॊङ्ञऺप्त रूऩभा फताउने।  

३. कङ्ट नै एक सहबािीराई एउटा फर ङ्छदनङ्टहोस ्य आजको ताङ्झरभको एउटा याम्रो ऩऺ य एउटा सङ्टधाय िनध 
सङ्जकने ऩऺ बङ्ङ रिाउनङ्टहोस ्। 

४. ऩङ्जहरो सहबािीरे आफ्नो ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ फर अको सहबािीराई ऩास िनेछन ्। मसै ियी सफै 

सहबािीहरूको ऩारो सङ्जकएऩङ्झछ मो प्रङ्जिमाको अन्त्म   हङ्टनेछ ।  
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५. सहबािीहरूराई अभूल्म सभम ङ्छदनङ्टबएकोभा धन्मवाद बङ्ङङ्टहोस।् बोङ्झरको ताङ्झरभ सङ्टरु हङ्टने सभमको 
जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्। 

नोट : सहजकताधरे अन्म प्रबावकायी ङ्जवङ्झधफाट ऩङ्झन सभीऺा िनध सक् नङ्टहङ्टनेछ ।   

 
 
 

 

५.१ आजको कामधताङ्झरका प्रततङ्टङ्झत चौथो ङ्छदनको सभीऺा 
सभम : १५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म 

ङ्जहजो छरपर बएका ङ्जवषमको सम्झना िदै आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको फायेभा जानकायी ियाई ङ्जहजो य 

आजको ङ्जवषमको सम्फन्ध तथाऩना ियाउनङ्ट मस सत्रको भहत्त्व यहेको छ ।    

सत्रको उद्दशे्म  

 आजको ङ्छदनको उद्देश्म य आज सञ् चारन हङ्टने सत्रको जानकायी ङ्छदने ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
 सभीऺा िने उऩमङ्टि ङ्जवङ्झधको छनोट िने । 

साभग्री 
 न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा तमाय ऩाङ्चयएको दोस्रो ङ्छदनका सत्रहरूको जानकायी । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

क) छरपर 

ख) िेर । 

सत्र सञ्  चारनका चयणहरू  

क) सहबािीहरूराई तेस्रो ङ्छदनको ताङ्झरभभा तवाित िनङ्टधहोस ्।  

ख) सम्बव बए सत्र सङ्टरु िनधका राङ्झि कङ्ट नै एक ङ्जवषम ङ्झभल्ने िेर िेराउनङ्टहोस ्।  

ग) सहबािीहरूराई ऩारैऩारो ङ्जहजो बएका ङ्जवषमको फायेभा सोध्  नङ्टहोस ्।  

घ) आज छरपर हङ्टने ङ्जवषमको जानकायी ङ्छदनङ्टहोस ्।   

ङ)  प्रश् न सोध् न, छरपरभा िङ्टरेय बाि ङ्झरन, आफ्ना ङ्जवचाय य ङ्ञजऻासा याख् न सफै सहबािीहरूराई 

आग्रह िनङ्टधहोस ् । जसको कायण आजको ङ्छदन ऩङ्झन प्रबावकायी तथा उऩरङ्ञब्धभूरक फनाउन 

सङ्जकमोस ्।  

 

 

ऩाॉचौँ ङ्छदन 
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५.२  रैङ्जङ्गक सभानता : अथध, यणनीङ्झत 

सभम : २ घण्टा  

औङ्ञचत्म  

ङ्झरङ्ग य रैङ्जङ्गकता बङ्ङेङ्झफङ्झतकै भङ्जहरा ऩङ्टरुषफीचको सभानता वा असभानता अथाधत ्ङ्झबङ्ङता हो बङ्ङे ठूरो 
सभूहको फङ्टझाइ यहेको छ । अथाधत ् रैङ्जङ्गकता बनेको भङ्जहरा य ऩङ्टरुषफीचको पयक हो । तय 
वाततवभा त्मततो होइन रैङ्जङ्गकता बनेको ङ्झरङ्गका आधायभा सभाजरे ियेको ङ्जवबेदको ऩङ्चयणाभ हो बङ्ङे 
जानकायी ियाउनङ्ट आजको आवश्मकता हो ।  

ङ्झसकाइको उद्दशे्म  

क) ङ्झरङ्ग य रैङ्जङ्गकताफाये ऩङ्चयचम य पयक छङ्टट्ट्याउने । 

ख) रैङ्जङ्गक तथा अन्तयऺेङ्छदम ङ्जवबेद कसयी हङ्टन्छ बङ्ङे जानकायी ियाउने ।  

ग) दैङ्झनक कामध सम्ऩादन प्रङ्जिमाभा कसयी रैङ्जङ्गक ङ्जवबेद हङ्टन्छ बङ्ङे अभ्मास ियाउने । 

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

क) सभूह छङ्टट्ट्याउने ङ्जवङ्झध य साभग्री तमाय िने । 

ि) सन्दबध साभग्रीहरू ५.२(क) य ५.२(ि)  मङ्टट्यङ्टफ ङ्झरङ्क तमाय िने । 

साभग्री 
ि) भेटाकाडध २० थान, फोडध, भाकध य, न्मङ्टज ङ्जप्रन्ट, सन्दबध साभग्री ५.२(क) य ५.२(ि) ४ सेट 

ङ्जप्रन्ट िने ।  

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू  

घ) सभूहकामध, बङू्झभका ङ्झनवाधह, छरपर, सभूह प्रततङ्टङ्झत  

चयणहरू  

ऩङ्जहरो चयण  

ङ) सहबािीहरूराई सङ्टरुभा ऩङ्टरुष य भङ्जहरारे िने काभहरू बङ्ङ रिाउनङ्टहोस ्। 

च) मसयी बनेका कङ्ट याहरू न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा रेख्दै जानङ्टहोस ्।  

छ) प्राकृङ्झतक रूऩभा बएका य ऩङ्झछ ङ्झसकेका काभहरू िभश: रेख्दै जानङ्टहोस ्। जततै÷ ततनऩान 
ऩङ्टरुषरे ियाउन सक्दैनन ् ङ्जकनङ्जक मो प्राकृङ्झतक रूऩभा  हङ्टन्छ।तय नायी सङ्टन्दय हङ्टन ङ्टऩछध बङ्ङे 
कङ्ट या सभाजरे ङ्झसकाएको हो बन्दै जाने । जततै÷ सन्दबध साभग्री ५.२ भा जततै छङ्टट्ट्याउॉदै     
जानङ्टहोस ्। 
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ज) मसयी प्राकृङ्झतक रूऩभा बएका कङ्ट याहरू वा स्त्री वा ऩङ्टरुष बएकै कायण बएका काभ वा 
अङ्गहरू ङ्झरङ्ग हङ्टन ् य जन्भऩश् चात ् मो चाङ्जहॉ भङ्जहरारे वा ऩङ्टरुषरे है बनेय ङ्छदएका काभजङ्झत 
रैङ्जङ्गकता हङ्टन ्बङ्ङ े।  

झ) त्मसऩङ्झछ भङ्जहरा य ऩङ्टरुषका अङ्गहरूका सभानता य ङ्झबङ्ङताफाये  छङ्टट्ट्याउनङ्टहोस।्  

ञ) मौङ्झनक तथा अल्ऩसङ्ख्मकको ऩाॉचौँ ङ्छदनको पोल्डयभा मङ्टट्यङ्टफभा बएको ङ्झरङ्कफाट सानो 
दङ्टईवटा ङ्झबङ्झडमो देिाउनङ्टहोस।् 

दोस्रो चयण  

ट) ऩोियासङ्जहतको ऺेत्रभा भ्रभण िनध जाने घटना अध्ममन तमाय िनङ्टधहोस ्। 

ठ) सहबािीहरूराई ४ सभूहभा ङ्जवबाजन िनङ्टधहोस ् ।  

ड) मसयी सभूह ङ्जवबाजन ियेऩङ्झछ सभम ऩमाधप्त बएभा सफै सभूहराई सन्दबध साभग्री ५.२ (क) भा 
बएको चेकङ्झरतट बनध रिाउनङ्टहोस ्।  

ढ) मङ्छद सभम ऩमाधप्त नबएभा चेकङ्झरतटभा बएका ङ्जवषमहरू छङ्टट्ट्याएय अरिअरि विध वा 
अऩाङ्गताको ऺेत्र फाॉडेय चेकङ्झरतट बनध रिाउनङ्टहोस ्। 

ण) मसयी सफै सभूहरे चेकङ्झरतट बङ्चयसकेऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत सभूहफाट एकएक जना सभूह नेता 
छनोट ियी प्रततङ्टतीकयण िनधका राङ्झि बङ्ङङ्टहोस ्।  

त) मसयी िभसॉिै सफै सभूहरे प्रततूतीकयण सकेऩङ्झछ सत्ररे ङ्छदन िोजेको भङ्टख्म सन्देशको 
सॊऺेऩीकयण िदै सत्रको अन्त्म िनङ्टधहोस ्।  

 

भङ्टख्म सन्देश : प्राकृङ्झतक रूऩभा बएको अऩङ्चयवतधनशीर बनेको ङ्झरङ्ग जसका आधायभा भङ्जहरा 
य ऩङ्टरुष ऩङ्जहचान हङ्टन्छ । त्मही ङ्झरङ्गको आधायभा भङ्जहरा य ऩङ्टरुष बनी सभाजरे ङ्छदएको 
नाभ अथाधत ् बेदबावचाङ्जहॉ रैङ्जङ्गकता हो । साथी रैङ्जङ्गकता य अऩाङ्गताङ्झबत्र ऩङ्झन अन्तयऺेङ्छदम 
अथाधत ् अऩाङ्गताको ङ्जवङ्जवधताअनङ्टसाय ऩङ्झन थऩ ङ्जवबेद हङ्टने कङ्ट याको ऩङ्जहचान िनङ्टधऩदधछ बङ्ङे 
सन्देश ङ्छदनङ्ट हो । 

 

 

सन्दबध साभग्री ५.२(क) 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष रैङ्जङ्गकता  

राभो कऩार   

च ङ्टया   

  ङ्झसॉदङ्टय 
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  ङ्जटका 
मोनी   

िबधधायण   

ऩाठेघय   

भङ्जहनावायी   

ततनऩान   

 फङ्झरमो  

 ङ्झनणधम तहभा नेततृ्व  

 दाह्री जङ्टॉिा  

 ङ्झरङ्ग  

  भङ्जहरा कभजोय हङ्टन्छन ्

   

  

सन्दबध साभग्री ५.२(ि)  

घटना अध्ममन  

जनता भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा १२ कऺाभा अध्ममनयत ४५ जना ङ्जवद्याथॉ  आिाभी हप्ता शैङ्ञऺक 
भ्रभण जाने तमायी िदै छन।् उनीहरूरे काठभाडौँ य ऩोियाका ङ्जवङ्झबङ्ङ तथान भ्रभण ियी पकध ने 
मोजना फनाएका छन।् ङ्जवद्याथॉको सभूहभा ऩङ्टरुष य भङ्जहराफाहेक तेस्रो ङ्झरङ्गी अथाधत ्मौङ्झनक तथा 
अल्ऩसङ्ख्मक व्मङ्ञिसभेत छन ् । केही ङ्जवद्याथॉ ङ्छह्वरङ्ञचमय प्रमोि िछधन ् बने दृङ्जिङ्जवहीन, फङ्जहया,  
फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका, भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता बएका ङ्जवद्याथॉको सभेत सङ्ख्मा ठूरै छ। 
फहङ्टसाॊतकृङ्झतक य फहङ्टजातीम सभङ्टदामको फीचभा यहेको मस ङ्जवद्यारमभा ब्राह  भण-ऺेत्री, ताभाङ, ङ्झरम्फू, 
थारू य भङ्टसहय सभङ्टदामका ङ्जवद्याथॉहरू महाॉ ऩढ्न आउॉछन ्। त्मस तथानभा यहेका आङ्झथधक रूऩरे 
भध्मभ य ङ्जवऩङ्ङ घयऩङ्चयवायका सफै ङ्जवद्याथॉरे ऩढ्ने ङ्जवद्यारम मही हो । अफ त्मसो बए उनीहरूको 
एकहपे्त उि भ्रभणराई सपर ऩानध के-के कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने बङ्ङे ङ्जवषमभा एउटा सूची फनाउन 
महाॉहरूको भद्दत िोङ्ञजयहेका छन ्। तरका शीषधकको प्रमोि ियी सूची फनाउन भद्दत िनङ्टधहोस ्।  

१. भ्रभण िने ठाउॉ 
२. होटेर   

३. िानङ्जऩन य ङ्जहॉडडङ्टर, 

४. भनोयन्जन  

५. सयसपाइ य तवच्छता,  

६. ङ्जकनभेर 
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तऩाईंको सभूहराई उि भ्रभणको व्मवतथाऩनको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदइएको छ । भाङ्झथको अवतथाका आधायभा तरको टेफङ्टरफाट कसका आवश्मकताहरू 
के के हङ्टन्छन ्? मोजना फनाउनङ्टहोस ्।  

टेफङ्टर १  
ि सॊ 
 

ङ्जववयण भङ्जहरा  ऩङ्टरुष मौङ्झनक तथा रैङङ्झिक अल्ऩसङख्मक अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञि 

१. भ्रभण िने ठाउॉ     

२. होटेर वा रज      

३ .  ङ्जहॉडडङ्टर      

४. सयसपाइ य तवच्छता     

५ भनोयञ् जन     

६ ङ्जकनभेर      
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तऩाईंको सभूहराई उि भ्रभणको व्मवतथाऩनको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदइएको छ।भाङ्झथको अवतथाका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका वैमङ्ञिक 
आवश्मकताहरू केके हङ्टन ्तरको टेफङ्टरफाट कसका आवश्मकताहरू केके हङ्टन्छन ्? मोजना  फनाउनङ्टहोस ्।  

   टेफङ्टर २  

ि सॊ ङ्जववयण भ्रभण िने ठाउॉ होटेर वा रज ङ्जहॉडडङ्टर सयसपाइ य तवच्छता भनोयञ् जन ङ्जकनभेर 

१. शायीङ्चयक अऩाङ्गता        

२. सङ्टनाइ सम्फन्धी अऩाङ्गता       

३ दृङ्जिङ्जवहीन       

४. श्रवणदृङ्जिङ्जवहीन       

५ तवय फोराइसम्फन्धी अऩाङ्गता       

६ भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता       

७ फौङ्जद्धक अऩाङ्गता       

८ हेभोपेङ्झरमा       

९ अङ्जटजभ        

१० फहङ्टअऩाङ्गता       
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५.३ जनवकारत   

सभम : १ घण्टा 
औङ्ञचत्म  

सभाजभा बएका ङ्जवबेदहरूको न्मूनीकयण िनध नीङ्झतहरूभा बएका कङ्ट याहरू प्राप्त िनध तथा नमाॉ नीङ्झत 
तथा कामधिभ भाि िनधका राङ्झि नीङ्झतङ्झनभाधण य कामाधन्वमन तहभा ङ्झसरङ्झसरेवाय ढङ्गरे िङ्चयने बेटघाट 
वा छरपरराई जनवकारत बङ्झनन्छ । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका अङ्झधकायहरू प्राङ्झप्तका राङ्झि मो 
सेसन धेयै भहत्त्वऩूणध छ ङ्जकनङ्जक नीङ्झतङ्झनभाधण तहभा बएका व्मङ्ञिहरूराई मसयी नै वकारत िनध 
अङ्झनवामध हङ्टन्छ ।  

(क) अवधायणा ङ्जवङ्झध प्रङ्जिमा 
(ख) सवारको ऩङ्जहचान  

(ग)  जनवकारतका सीऩ  

(घ)  जनवकारत औजायहरू  

ङ्झसकाइका उद्दशे्म   

क) अङ्झधकाय ङ्झनयन्तय जवकातरको भाध्ममभफाट भात्र प्राप्त िनध सङ्जकन्छ त्मसका राङ्झि सङ्गठन 
आवश्मवक छ बङ्ङ ेअनङ्टबङू्झत हङ्टनेछ ।  

ख) जनवकारतका िनधका राङ्झि सहबािीहरूरे सवारको ऩङ्जहचान, यणनीङ्झत ङ्झनभाधण, सञ् चाय िनध 
आङ्छद आधायबतू सीऩहरू ङ्झसक् नेछन ्।  

ग) जनवकारतका राङ्झि कामधमोजना ङ्झनभाधण िनेछन ्।  

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

सहजकताधरे सन्दबध साभग्री ५.४ ङ्जप्रन्ट िने । बङू्झभका ङ्झनवाधह िनधका राङ्झि सहबािीहरूफाट कङ्ट नकङ्ट न 
बङू्झभका कसरे ङ्झनवाधह िने बङ्ङे ङ्जवषमभा सहबािीहरूराई ङ्झसकाउने ।  

साभग्री  

सन्दबध साभग्री ५.१ ङ्जप्रन्ट िने। साथै केही न्मङ्टज ङ्जप्रन्ट, भाकध य य भाङ्ञतकङ टेऩ । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

बङू्झभका ङ्झनवाधह, सभूह छरपर, प्रश् नोिय  । 

चयणहरू  

ऩङ्जहरो चयण 
क) सहबािीहरूभध्मे बयसक तथानीम सभन्वम सङ्झभङ्झत िठन नबएको कङ्ट नै एउटा ऩाङ्झरका छनोट 

ियी सन्दबध साभग्री ५.१ ङ्छदएजततै बङू्झभका ङ्छदनङ्टहोस ्।  
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ख) फाॉकी सहबािीहरू सफैराई तऩाईंहरू ङ्झडङ्जऩओजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य नािङ्चयक सभाजको बङू्झभका 
ङ्झनवाधह िनधका राङ्झि बङ्ङङ्टहोस ्।   

ग) ङ्झडङ्जऩओजका प्रभङ्टि तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूराई अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी 
ऐनको दपा ४२ अनङ्टसाय सभन्वम सङ्झभङ्झत िठन नबएकोरे सो ऐनभा बएको 
व्मवतथाअनङ्टसाय सभन्वम सङ्झभङ्झत िठनका राङ्झि डेङ्झरकेसन जान बङ्ङङ्टहोस ्।  

घ) ऩाङ्झरकाभा िएय सभन्वम सङ्झभङ्झत िठनको व्मवतथा य िठन िनङ्टधऩने औङ्ञचत्मको फायेभा 
अध्मऺ य प्रभङ्टि प्रशासङ्जकम अङ्झधकृतराई जानकायी ियाउन बङ्ङङ्टहोस ्।  

ङ) ऩाङ्झरका प्रभङ्टिरे सङ्टरुभा भ तऩाईंहरूको सवारसॉि एकदभ जानकाय छङ्ट ऩाङ्झरका उऩाध्मऺ 
य प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतयकमूराई मसफाये ऩङ्जहरे नै िठन िनधका राङ्झि बङ्झनएको हो । 
उहाॉहरूरे फेवातता ियेय मततो बएको हो बङ्ङे य अध्मऺरे उऩाध्मऺराई कामाधरमभा 
आउनका राङ्झि पोन िने ।  

च) कामाधरमभा बएकी उऩाध्मऺ आउने य सङ्झभङ्झत फनाउने कङ्ट याभा सकायात्भक कङ्ट या िदै 
अध्मऺ य उऩाध्मऺरे एक हप्ताङ्झबत्र सङ्झभङ्झत फनाउने प्रङ्झतफद्धता िनङ्टधहोस ्।  

छ) ऩङ्जहरो चयणको डेङ्झरकेसन सकेय अङ्झबवादन िदै ङ्झफदा हङ्टन ङ्टहोस ्।  

 

दोस्रो चयण 

क) ऩङ्जहरो चयणभा सहबािी बएका अध्मऺ य ङ्झडङ्जऩओजका अध्मऺराई सभावेशी येङ्झडमो 
९९.१ भेघाहजधको तातोतातो फहस कामधिभभा फोराउनङ्टहोस ्। 

ि) येङ्झडमो तटेसन फोडध ऩत्रकाय, ङ्झडङ्जऩओज अध्मऺ य ऩाङ्झरका अध्मऺराई कङ्ट सॉभा यािेय अन्म 
सहबािीहरूराई श्रोता फनाउनङ्टहोस ्। 

ि) ऩत्रकायरे ऩाङ्झरका अध्मऺराई तऩाईंको ऩाङ्झरकाभा अङ्जहरेसम्भ ऩङ्झन सभन्वम सङ्झभङ्झत 
फनेको छैन च ङ्टनाव ङ्ञजतेको ३ वषध बइसक्मो ङ्जकन नफनाउनङ्टबएको जतता केही प्रश् नहरू 
फनाएय  सोध् ने ।  

घ) ङ्झडङ्जऩओज अध्मऺराई तऩाईंहरू अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झि काभ िने बङ्ङङ्टहङ्टन्छ 
तय अङ्जहरेसम्भ ऩाङ्झरकाभा सभन्वम सङ्झभङ्झत फनेको छैन । तऩाईंहरूरे अङ्जहरेसम्भ मसफाये 
कङ्ट या उठाउनङ्ट ऩाङ्झरकाभा िएय फङ्टझ्नङ्टबएको छैन, काभ िनङ्टधबएन बङ्ङ ेआयोऩ छ ङ्झन ? बनेय 
सोध् नङ्टहोस ्।  

ङ) दङ्टवै जनाराई कम्तीभा ३/३ वटा प्रश ् नहरू सोध्  नङ्टहोस ्। १/२ जना सहबािीहरूराई ऩङ्झन 
१ वटा प्रश ् न सोध् नङ्टहोस ्। 

च) मो फहस फढीभा ७ ङ्झभनेटभा सक् नङ्टहोस ्।  
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छ) ङ्ञतऩकय वा ल्माऩटऩफाट नेऩारको सॊङ्जवधानभा अऩाङ्गताको सवार वा अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको अङ्झधकायसम्फन्धी सपर जनवकारतको ङ्झबङ्झडमो वा कथा सङ्टनाउने । 

ज) सन्दबध साभग्री ५.२ अध्ममन ियेय आउनङ्ट बनेय सहबािीहरूराई ङ्छदई अङ्जहरेको सेसनको 
प्रङ्झतङ्जिमा ङ्झरएय सत्र सभाऩन िने । 

 

 

भङ्टख्म सन्देश : अङ्झधकाय कानङ्टनभा रेिाउन, रेङ्ञिएका अङ्झधकायको कामाधन्वमन िनध जनवकारत 
िनङ्टधऩदधछ।जनवकारतका राङ्झि सभूह  सञ् जार  चाङ्जहन्छ।मतता सभूह  सञ् जारको नेततृ्वसॉि 
जनवकारतका राङ्झि ङ्जवङ्ञशिीकृत सीऩ य ऺभताको आवश्मकता ऩदधछ । ती सीऩ य ऺभता बएभा 
अङ्झधकाय प्राप्त िनध सङ्जकन्छ बङ्ङ ेसन्देश ङ्छदने । 

 

सन्दबध साभग्री ५.१  

 

भेटाकाडधभा बङू्झभका ङ्झनवाधहका राङ्झि ङ्झनम्न काडधहरू तमाय िनङ्टधहोस ्।  

१. ऩाङ्झरका अध्मऺ  

२. प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत  

३. ङ्झडङ्जऩओजका अध्मऺ  

४. ऩत्रकाय  

५. अन्म अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू  

सन्दबध साभग्री ५.२ 

जनवकारत बनेको के हो ? 

साभान्मतमा नीङ्झतित जनवकारत बङ्ङारे त्मतता ङ्जिमाकराऩहरूको सॉिारो हो, जङ्टन कङ्ट या अङ्झधकायफाट 

वङ्ञञ् चत ऩाङ्चयएका सभूहका सवार तथा सभतमा सम्फन्धभा सवधसाधायणदेङ्ञि नीङ्झतङ्झनमभ तजङ्टधभा िने 

तहसम्भका व्मङ्ञिहरूराई सचेत ऩादै नीङ्झतित तहभा सभेत ऩङ्चयवतधन ियी सम्फङ्ञन्धत सभूहको अवतथाभा 
सङ्टधाय ल्माउनका राङ्झि     िङ्चयन्छ । अको अथधभा बङ्ङे हो बने नीङ्झतित जनवकारत अङ्झधकायप्राङ्झप्तका राङ्झि 

शाङ्ञन्तऩूणध ढङ्गफाट िङ्चयने सङ्घषध हो । मो ङ्झनयन्तय चङ्झरयहने प्रङ्जिमा हो । जनवकारत ङ्जवङ्झबङ्ङ चयण य तहभा 
िनध सङ्जकन्छ, उदाहयणका राङ्झि ऩङ्जहरो चयण, दोस्रो चयण, त्मसै ियी तथानीम तहदेङ्ञि याङ्जिम तहसम्भ 

जनवकारत िनध सङ्जकन्छ जङ्टन कङ्ट या ङ्जवषमरे ङ्झनधाधयण िदधछ । 

१. जनवकारत ङ्जकन ? 

क) सेवाग्राहीका आवाज य सवारहरूराई नीङ्झत, कानङ्टन वा ङ्झनणधम सम्फोधन  ियाउन ।  

ख) हकवाराहरूका सवारहरूराई ताङ्जकध क य ङ्छदिो ङ्झनरकषधभा ऩङ्टय ् माउन ।  
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ग) हकवाराहरूका सवारभा फनेका कानङ्टन, ङ्झनमभ य नीङ्झतहरूको प्रबावकायी कामाधन्वमन ियाउन ।  

घ) यायकमका ङ्झनकामहरूराई उनीहरूरे फनाएका कानङ्टन य नीङ्झतका हकवाराहरूप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय  

फनाउन ।  

ङ) हकवारहरूराई ङ्झनणधम प्रङ्जिमाभा सभावेश ियाउन । 

२. जनवकारत िनध आवश्मक यणनीङ्झत 

क) सवार वा भङ्टद्दा ऩङ्जहचान 

ख) सभूह वा सॊतथारे चाहेको ऩङ्चयवतधनप्रङ्झत तऩिता  
ग) तऩि सूचना य त्माङ्क 

घ) ताङ्जकध क आधाय वा ऩङ्टरट्याइॉ  
ङ) कङ्ट न ङ्झनकामफाट ऩङ्चयवतधन चाहेको हो ? 

३. जनवकारत िने तङ्चयका 
क) फैठक, 

ख) सभूह बेटघाट, 

ग) ऻाऩनऩत्र हततान्तयण, 

घ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध बेटघाट,  

ङ) र् मारी 
च) अन्तयङ्जिमा तथा छरपर, 

छ) सञ् चाय भाध्मभभापध त ङ्जवङ्झबङ्ङ कामधिभ, 

ज) धनाध तथा जङ्टरङ्टस, आङ्छद 

४.  जनवकारत िनङ्टधऩूवधको तमायी 

क) ङ्जवषमवततङ्ट वा सवारको छनोट य िङ्जहयो छरपर  

ख) सभूह वा सङ्गठनङ्झबत्र सहभङ्झत  

ग) सूचना सङ  करन य ङ्जवश ् रेषण  

घ) वातावयण य ऩङ्चयङ्ञतथङ्झत अध्ममन (याजनैङ्झतक ऩङ्चयङ्ञतथङ्झत, साभाङ्ञजक सोच, आङ्झथधक अवतथा, कानङ्टनी 
सॊयचनाहरू आङ्छद ) 

ङ) ङ्जवषमवततङ्टको अङ्ञन्तभ तमायी 
च) जनवकारत कङ्ट न ङ्झनकामसॉि िने वा कोसॉि िने बङ्ङ ेफायेभा तऩिता  
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५.४ जनवकारतका राङ्झि कामधमोजना ङ्झनभाधण     

  सभम  : १ घण्टा ३० ङ्झभनेट 

औङ्ञचत्म  

हाभीरे िने हयेक काभहरू ङ्झसरङ्झसरेवाय मोजना फनाएय िङ्चयमो बने सम्ऩादन िनध सङ्ञजरो हङ्टन्छ। 
त्मसैरे जङ्टनसङ्टकै काभ ऩङ्झन कङ्जहरे कसयी कहाॉ कसरे िने बङ्ङ ेमोजना फनाएय िनध उऩमङ्टि हङ्टन्छ । 
कङ्झतऩम काभहरू साभूङ्जहक अऩनत्व य सहबाङ्झिताभा सम्ऩादन िनङ्टधऩने हङ्टन्छ। त्मसैरे मो सेसनभा 
जनवकारत य सॊतथाित नीङ्झतहरूको ऩङ्टनयावरोकन िनध कामधमोजना ङ्झनभाधण िनधका राङ्झि साभूङ्जहक 
अऩनत्व य ङ्ञजम्भेवायी फोध ियी परोअऩ िनध आवश्मकता भहसङ्टस ियी तम िङ्चयएको हो ।  

ङ्झसकाइका उद्दशे्म   

क) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका सवारहरूको सभाधान िनध िङ्चयने जनवकारत िने ङ्जवतततृ 
ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहतको कामधमोजना ङ्झनभाधण िने । 

ख) अऩाङ्गताको ऺेत्रभा कामधयत सॊतथाहरूका नीङ्झतहरूराई अऩाङ्गता सभावेशी फनाउन नीङ्झतहरूको 
ऩङ्टनयावरोकन िनध कामधमोजना ङ्झनभाधण िने । 

ग) सभग्र ताङ्झरभको उऩरङ्ञब्ध भाऩन िनधका राङ्झि अनङ्टिभन िने औजाय ङ्जवकास िने ।  

प्रङ्ञशऺकको राङ्झि तमायी  

क) ताङ्झरभभा सहबािी सॊतथाहरूको सङ्ख्मा अनङ्टसाय १/१ प्रङ्झत सन्दबध साभग्री ५.४ ङ्जप्रन्ट      

िने । 

ख) सहबािीहरूको ङ्जवङ्जवधताका आधायभा बे्रर ङ्जप्रन्ट तथा वा अङ्झडमो येकडध    िने । 

ग) ताङ्झरभको अङ्ञन्तभ सभम हङ्टने बएको हङ्टॉदा सहबािीहरूराई घय पकध न हताय हङ्टन्छ त्मसैरे 
मसफाये चनािो यहने । 

घ) अन्म सन्दबध साभग्री तमाय िने । 

साभग्री  

सन्दबध साभग्री ५.४ भाकध य, भाङ्ञतकङ टेऩ तथा सन्दबध साभग्री आङ्छद । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

अध्ममन, साभूङ्जहक कामध, छरपर, प्रश् नोिय । 

चयणहरू  

क) सहबािीहरूरे प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ियेका सॊतथाहरूको नाभ भेटाकाडधभा रेिेय हरको ङ्झबिाभा 
अरिअरि ठाउॉभा टाॉस ् नङ्टहोस ्।  

ख) सहबािीहरूराई तऩाईंरे प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ियेको सॊतथाको नाभ बएको ठाउॉभा जानका राङ्झि अनङ्टयोध 
िनङ्टधहोस ्।  
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ग) सॊतथाित सभूह फनेऩङ्झछ सफै सभूहहरूराई सन्दबध साभग्री ५.४ ङ्छदनङ्टहोस ्।  

घ) जनवकारतको कामधमोजना ङ्झनभाधणका राङ्झि तऩाईंहरूको नङ्ञजकै वकारत िने एकएकवटा 
सवारहरूको छनोट िनङ्टधहोस ्।  

ङ) सहबािीहरूरे छनोट ियेका सवारहरू सवार वा सभतमा के हङ्टन ्छनोट िनङ्टधहोस ्य सानोबन्दा 
सानो सवारको छनोट िनधका राङ्झि सहजीकयण िनङ्टधहोस।् ङ्जकनङ्जक तऩाईंहरूसॉि अङ्जहरे मो 
जनवकारतका राङ्झि कङ्ट नै फजेट छैन त्मसैरे सानो सवारको छानेको बङ्ङङ्टहोस ् ।  

च) त्मसऩङ्झछ सन्दबध साभग्री ५.४ ङ्छदएय सफै सभूहरे अङ्ञघ छानेका सवारहरू सभाधान िनधका राङ्झि 
सन्दबध साभग्रीभा बङ्झनएझैँ पभेट बनङ्टधहोस ्। त्मसऩङ्झछ सफै सभूहरे अिाङ्झड आएय प्रततङ्टतीकयण 
िनङ्टधऩदधछ । मङ्छद कङ्ट नै दङ्टङ्झफधा बएभा सोध् नङ्टहोस ् य तऩाईंहरूराई २५ ङ्झभनेटको सभम छ      

बङ्ङङ्टहोस ्।  

छ) सफैरे कामधमोजना ऩारैऩारो प्रततङ्टतीकयण ियेऩङ्झछ मस जनवकारतका राङ्झि कामधमोजनाको 
भहत्त्वका फायेभा जानकायी ियाउॉदै सहबािीहरूको केही ङ्ञजऻासा बए सम्फोधन ियेय दोस्रो 
कामधमोजना ङ्झनभाधणका राङ्झि तमाय यहनङ्टहोस ् बङ्ङङ्टहोस ्।  

दोस्रो चयण  

क) अङ्जहरे कामभ यहेको सभूहभा नै यहनका राङ्झि अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ् । 

ख) सफै सभूहराई सन्दबध साभग्री ५.४ ङ्छदनङ्टहोस ्।  

ग) तऩाईंहरूरे तेस्रो ङ्छदन प्रङ्जवङ्जि िनङ्टधबएको सॊतथाित सभावेङ्ञशता ङ्जवश ् रेषण पायाभ य सन्दबध 
साभग्री ५.४ भा बएका ङ्जवषमवततङ्टराई आधाय भानेय २५ ङ्झभनेटभा कामधमोजना ङ्झनभाधणका 
राङ्झि अनङ्टयोध िनङ्टधहोस ्।  

घ) सफै सभूहराई ऩारैऩारो प्रततङ्टतीकयणका राङ्झि अनङ्टयोध िनङ्टधहोस।् प्रत्मेक प्रततङ्टतीकयणभा 
केही सङ्टझाव बए ङ्छदनङ्टहोस ्।  

ङ) कामधमोजनाको भहत्त्वका फायेभा जानकायी ङ्छदॉदै नीङ्झतहरूको ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झि 
सहबािीहरूको ततय हेयेय अन्म ङ्जटप्सहरू ङ्छदॉदै सेसनको सभाऩन िनङ्टधहोस ् ।  

 

भङ्टख्म सन्देश : हाभीरे काभ िङ्चययहेका हङ्टन्छौँ । त्मसयी िङ्चयने काभ मोजनाफद्ध तङ्चयकारे कामधमोजना 
ङ्झनभाधण ियेय िङ्चयमो बने साभूङ्जहक अऩनत्व हङ्टन्छ । सम्ऩादन िनध सङ्ञजरो हङ्टन्छ। साझेदाय 
सॊतथाहरूरे ङ्जवश्वास ियी सहमोि िनध सक्  ने वातावयण तमाय हङ्टन्छ। बङ्जवरमभा ङ्जववाद कभ हङ्टन्छ । 
जोङ्ञिभहरूको ऩङ्जहरे नै ङ्जवश ् रेषण हङ्टन्छ ।  
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सन्दबध साभग्री ५.४ 

जनवकारतका कामधिभ मोजना ताङ्झरका नभङ्टना 
सॊतथाको नाभ……… 

………. ङ्ञजल्रा/ऩाङ्झरका 
जनवकारतको कामधमोजना २०७७  

 

ि सॊ सवार ङ्जिमाकराऩ कङ्जहरे कसयी कहाॉ अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयणाभ ङ्ञजम्भेवायी 
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५.५ सभग्रभा ताङ्झरभको भूल्माङ्कन   

सभम : १५ ङ्झभनेट 

औङ्ञचत्म 

ताङ्झरभ अङ्ञघ य ऩङ्झछ सहबािीहरूभा बएको ऩङ्चयवतधनको भूल्माङ्कन िनध जरुयी हङ्टन्छ । ताङ्झरभ कङ्ञिको 
प्रबावकायी बमो । बोङ्झरको ङ्छदन ताङ्झरभ िदाध कसयी प्रबावकायी फनाउन सङ्जकन्छ बङ्ङ ेकङ्ट याको जानकायी 
ताङ्झरभको भूल्माङ्कनफाट प्राप्त हङ्टने हङ्टदाॉ मो सत्रको भहत्त्व  छ ।  

सत्रको उद्दशे्म  

 ताङ्झरभका ङ्जवषमवततङ्ट, प्रङ्जिमा, सभम इत्माङ्छद ऩऺभा भूल्माङ्कन िने ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी 
 ङ्झसकाइ उद्देश्महरू न्मङ्टज ङ्जप्रन्टभा रेख् ने ।  

 ताङ्झरभको भूल्माङ्कन पायाभ तमायी ियी याख् ने ।  

साभग्री 
 भूल्माङ्कन पायाभ । 

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

 रेिन कामध  
 प्रततङ्टतीकयण  । 

सत्र सञ् चारनका चयणहरू  

१. ऩाॉचङ्छदने ताङ्झरभको उद्देश्म रेिेय टाॉत नङ्टहोस ् य कङ्ट नकङ्ट न उद्देश्म ऩूया बमो बनेय सहबािीहरूराई 

सोध् नङ्टहोस ्। सहबािीहरूरे बनेऩङ्झछ तऩाईंरे ऩङ्झन मी उद्देश्म ऩूया बमो बनेय फताइङ्छदनङ्टहोस ्।  

२. सफै सहबािीराई भूल्माङ्कन पायाभ ङ्जवतयण िनङ्टधहोस ्। 

३. सफैराई आपूराई रािेको कङ्ट या िङ्टरेय बङ्ङका राङ्झि आग्रह िनङ्टधहोस ्। मसफाट आिाभी ङ्छदनभा 
सञ्  चारन हङ्टने ताङ्झरभराई थऩ सङ्टधाय िनध सक्छौं बङ्ङ ेकङ्ट याभा जोड ङ्छदनङ्टहोस ्।  

४. सफै सहबािीहरूराई भूल्माङ्कन पायाभ बनध रिाउनङ्टहोस ्।  

५. सफै पायाभ सङ  करन िनङ्टधहोस ्य आिाभी ङ्छदनभा ताङ्झरभ प्रबावकायी रूऩभा सञ्  चारन िनधका राङ्झि 

सङ्टधाय िनङ्टधऩने कङ्ट याको भूल्माङ्कन िनङ्टधहोस ्।  

 

सन्दबध साभग्री : ताङ्झरभ अङ्ञन्तभ भूल्माङ्कनको प्रश् नावरी 

मो पायाभ बङ्चयसकेऩङ्झछ सहजकताधराई पकाधउनङ्टहोरा ।  

मो ऩयीऺा होइन । कृऩमा सही उियभा (√) ङ्ञचन्ह रािाउनङ्टहोस ्। 
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 १. हाम्रो साभाङ्ञजक सॊयचना कततो हङ्टन ङ्टऩदधछ ?(ठीक उिय एकबन्दा फढीभा ङ्ञचन्ह रिाउन सङ्जकनेछ ।) 

क) िङ्चयफ दङ्टिीहरू एकजङ्टट हङ्टने    

ि) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सेवा ङ्छदने 

ि) भङ्जहराहरू सङ्गङ्छठत हङ्टने    

घ) अऩाङ्गता भङ्जहरारिामत सफै विध य ऺेत्रहरूराई सभेट्ने    

ङ) भाङ्झथका सफै हङ्टन ्।  

२. अऩाङ्गता कङ्झत प्रकायका हङ्टन्छन ् ? 

क) ७ प्रकायका      
ि) ८ प्रकायका      
ि) १० प्रकायका   
घ) ११ प्रकायका   

३. अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्छदने कामाधरमको नाभ के हो  ?  

क) वडा कामाधरम   

ि) भङ्जहरा फारफाङ्झरका कामाधरम  

ि) सम्फङ्ञन्धत ऩाङ्झरकाको कामाधरम  

घ) अऩाङ्गता सम्फन्धी काभ िने सॊतथा   

४. अवयोध कङ्झत प्रकायका हङ्टन्छन ्? 

क) १ प्रकायका   
ि) २ प्रकायका   
ि) ४ प्रकायका   
घ) भाङ्झथको कङ्ट नै ऩङ्झन होइन   

 ५. सॊतथाङ्झबत्र तऩाईं कततो तवाबाव बएको नेततृ्व छाङ्ङङ्टहङ्टन्छ ?  

क) सवार फङ्टझेय त ङ्टरुन्त ङ्झनणधम ङ्झरने   

ि) मताका कङ्ट या उता साने   

ि) याम्रो काभको भात्र जस ङ्झरने  

घ) ङ्झनणधम िदाध कसैराई ऩङ्झन नसोध्  ने (ङ्झनयङ्कङ्टश शैरी)  

६. तथानीम तहभा ७ चयणको मोजना छनोट प्रङ्जिमाको कङ्ट न चयणभा फतती वा टोरका मोजनाहरू 
हङ्टन्छन ्?  

क) २ चयण    

ि) ७ चयण   
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ि) ३ चयण   

घ) ६ चयण ।  

७. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ को दपा ४२ अनङ्टसाय फङ्ङे तथानीम 
अऩाङ्ग सभन्वम सङ्झभङ्झतको समभ अवङ्झध कङ्झत वषधको हङ्टन्छ ?  

क) ४ वषध    
ि) ५ वषध   
ि) २ वषध   

घ) १ वषध   

८. ङ्झरङ्ग बनेको के हो ?  

क) साभाजरे ङ्छदएको उऩहाय   

 ि) प्राकृङ्झतक अङ्ग   

ि) भङ्जहरा ऩङ्टरुष    

घ) ऩङ्टरुष य भङ्जहराभा हङ्टने बेदबाव 

९. एकजना भङ्जहराभाङ्झथ मौनजन्म ङ्जहॊसा बमो बने उजङ्टय िने ङ्झनकाम कङ्ट न हो ?  

क) वडा कामाधरम   

 ि) तथानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत   

ि) प्रहयी कामाधरम    

घ) ङ्झसङ्झडमो अङ्जपस  

१०. जनवकारत बङ्ङारे तरकाभध्मे कङ्ट नचाङ्जहॉ ङ्झभल्न सक्छ ? 

 क) आपैं  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा िएय बङ्ङे  
 ि) अङ्झधकाय ऩाउन ऩङ्चयवायभा सल्राह िने   

ि) ङ्जवचाय  ङ्झभल्ने व्मङ्ञिहरूसॉि सल्राह िने   

घ) साझा सवारभा अङ्झधकाय प्राप्त िनध सफै एक जङ्टट हङ्टने । 

११. जनवकारत बनेको के हो ?  

क) वङ्ञञ् चतीकयणभा ऩयेका सभङ्टदामको कङ्ट या उठाउने    

ि) नीङ्झतङ्झनभाधताराई सचेत ियाउने    

ि) शाङ्ञन्तऩूणध सङ्घषध िने   

घ) अङ्झधकायका राङ्झि ङ्झनयन्तय उठान िने भाध्मभ    

ङ) भाङ्झथका सफै हङ्टन ् 
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१२ तरकाभध्मे कङ्ट नै एक छाङ्ङङ्टहोस ्। 

क) ऩङ्टरुष    

ि) भङ्जहरा  

ि) मौङ्झनक तथा अल्ऩसङ्ख्मक 

 

 

१. मो ताङ्झरभ तऩाईंराई कततो राग्मो ? तर ङ्छदइएका कोठाहरूभध्मे तऩाईंको ङ्जवचाय कङ्ट न कोठाभा 
उऩमङ्टि राग्दछ । सोही कोठाभा () ङ्ञचन्ह रिाउनङ्टहोस ्। 

 

ि 
सॊ 

ङ्जववयण  

उत्
कृ
ि 

धेयै
 य
ाम्र
ो 

याम्र
ो 

ङ्छठ
कै

 

याम्र
ो 

ङ्झथ
एन

 

१ कामधिभको ङ्जवषमवततङ्ट कततो ङ्झथमो ?      

२ ङ्जवषमवततङ्टहरू सहज तङ्चयकारे प्रततङ्टत बएका ङ्झथए ?      

३ अवधायणा/सैद्धाङ्ञन्तक सत्र ऩऺ      

४ ङ्जवषमवततङ्टभा छरपर       

५ अभ्मास सत्र       

६ सहजकताधहरूको प्रततङ्टतीकयण/सहजीकयण      

७ ताङ्झरभसॉि सम्फङ्ञन्धत अध्ममन /ङ्जप्रन्ट साभग्री      

८ आफ्नो कामधऺ ेत्रभा ङ्जवषमवततङ्टको 
सान्दङ्झबधकता/व्मावहाङ्चयकता 

     

९ तथान य व्मवतथाऩन      

१० ताङ्झरभ सभमावङ्झध एकदभ राभो 
[   ] 

ङ्छठक्  क 

[   ] 

एकदभ छोटो 
[   ] 

 

अङ्ञन्तभ भूल्माङ्कन पायाभ 

कृऩमा मो ताङ्झरभ भूल्माङ्कन पायाभ ऩूणध रूऩभा बयी बङ्जवरमभा सङ्टधाय िनध सहमोि िङ्चयङ्छदनङ्टहङ्टन्छ  

बनी हाभीरे अऩेऺा ियेका छौं । 
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१ तऩाईंराई ताङ्झरभको कङ्ट न ऩऺ सफैबन्दा घत राग्मो ? जङ्टन कङ्ट या तऩाईं कङ्जहल्मै ङ्झफसधन ङ्टहङ्टङ्ङ ।  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

२ तऩाईंराई ङ्झसकाइ बएका भङ्टख्म तीनवटा कङ्ट या उल्रेि िनङ्टधहोस ्।  

 ________________________________________________________________  

३ आिाभी ङ्छदनभा मतता कामधिभ (ताङ्झरभ) भा कततो सङ्टधाय ल्माउनङ्टऩदधछ ? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

४ ताङ्झरभभा सॊरग्न ङ्झनम्न सहजकताधहरूको भूल्माङ्कन िनङ्टधहोस ्। 

५ = धेयै याम्रो, ४ = याम्रो,    ३ = औसत ठीकै,   २ = नयाम्रो,    १= धेयै नयाम्रो  

 

सहजकताा अङ्क राम्रा ऩऺ सधुार गन ुाऩन ेऩऺ 

सहजकताा 
(क) 

  

 

 

 

सहजकताा 
(ख) 

  

 

 

 

 

५ आिाभी ताङ्झरभराई अझ प्रबावकायी फनाउन सहजकताधको राङ्झि अन्म सल्राह/सङ्टझाव। 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

६ तवभूल्माङ्कन 

ताङ्झरभभा आप्  नो सङ्जिमताराई कसयी ङ्झरनङ्टबएको छ ? (कङ्ट नै एकभा ङ्ञचन्ह रिाउनङ्टहोस)् 

 सोचेको बन्दा धेयै 
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 सोचेको जततै 

 सोचेको बन्दा कभ 

महाॉहरूको अभूल्म सभमका राङ्झि धन्मवाद । 

५.५ ताङ्झरभको सभाऩन सत्र  

सभम : ४५ ङ्झभनेट  

औङ्ञचत्म  

औऩचाङ्चयक रूऩभा ताङ्झरभ सञ् चारन बएऩङ्झछ मसराई ऩङ्झन औऩचाङ्चयक रूऩभै सम्ऩङ्ङ िनङ्टधऩने हङ्टन्छ । त्मसो 
बएको हङ्टॉदा मस सत्रको औङ्ञचत्म यहेको छ ।  

सत्रको उद्दशे्म  

क) ताङ्झरभको औऩचाङ्चयक सभाऩन िने  । 

ि) सहबािीहरू तथा अन्म सहमोि िने सफैराई धन्मवाद ङ्छदने ।  

ि) सहबािीहरूराई ङ्झसकेका ऻान य सीऩको आिाभी ङ्छदनभा ऩूणध रूऩभा सदङ्टऩमोि िनध शङ्टबकाभना 
ङ्छदने ।  

सहजकताधको राङ्झि तमायी  
कसकसराई फोल्ने भौका ङ्छदने सो ङ्झनक्मोर िने य उनीहरूराई जानकायी ङ्छदने ।  

धन्मवाद य सभाऩन कसरे िने बङ्ङे ऩङ्झन ङ्झनक्मोर िने य जानकायी ङ्छदने । सकेसम्भ धन्मवाद ऻाऩन तथा 
सभाऩन िनध सॊतथाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध बए उनीहरूफाट ियाउनङ्टहोरा ।  

साभग्री 
 आवश्मकतानङ्टसायको भेटाकाडधभा ङ्झसकाइ रेख् न रिाउने ।  

भङ्टख्म ङ्जवङ्झधहरू 

क) प्रततङ्टङ्झत  

ख) व्माख्मान  

ग) बाषण । 

सत्र सञ् चारनका चयणहरू 

१. सहजकताधरे ताङ्झरभको अन्त्मभा २ वा ३ जना थऩ सहबािीहरूराई ङ्झसकेका कङ्ट या सङ्टनाउन रिाउन 

सङ्जकन्छ ।  

२. अथवा  
३. सफै सहबािीहरूराई प्रङ्ञशऺकरे आॉिा फन्द िनध रिाउनङ्टहोस ् य ताङ्झरभभा आपूराई रािेको 

सफैबन्दा याम्रो ऺण सोच्न रिाउनङ्टहोस ्। त्मसऩङ्झछ सफै जनाराई ऩारैऩारो ३ देङ्ञि ५ शब्दभा 
आपूरे सोचेको भहत्त्वऩूणध ऺण वा ङ्झसकाइ बङ्ङ रिाउनङ्टहोस ्। 
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४. ताङ्झरभराई सपर फनाउन सहमोि िने सम्ऩूणधराई धन्मवाद ङ्छदॉदै ताङ्झरभको औऩचाङ्चयक सभाऩन 

िनेछन ्। 

ताङ्झरभ सहजीकयण ङ्जवङ्झधभा मोिदान तथा ऩषृ्ठऩोषण कामधशाराका सहबािीहरू  

ि सॊ नाभ सॊतथा पोन नॊ अऩाङ्गता 
१ यभा ढकार  NFDN  शायीङ्चयक  

२ केऩी अङ्झधकायी  NFDN  फङ्जहया 
३  भङ्झनष प्रसाइ  NFDN  शायीङ्चयक 

४ ङ्जवभर ऩौडेर  NFDN  दृङ्जिङ्जवङ्जहन 

५ िोभयाज शभाध  NFDN  दृङ्जिङ्जवङ्जहन 

६ ङ्जवरणङ्ट प्र. शभाध  NFDN  शायीङ्चयक 

७ याभनायामण शे्रष्ठ PFPID   अङ्झबबावक 

८ ङ्झनभधरा ङ्झधतार    अङ्झबबावक 

९ याभ फ. काकी NFDN    

१० येवतीयभण दाहार  सहजकताध   

११ फारकृरण िैये  NPDN   

१२ ङ्झभना ऩौडेर    

१३     
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