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अऩाङ्गता बएका व्मक्तत सभाजभा सवै बन्दा ऩछाडड ऩरयएका नागरयक हुन बन्ने सववबफददतै छ । अऩाङ्गता 
बएका व्मक्ततहरूको सवारहरूराई भानव अधधकाय, ववकास, भानवीम सम्वेदनासॉग जोडये नीतत तनमभ कानून, कामवक्रभ तथा 
अन्म ववकासका सॊयचनाहरू नफन्ने ऩरयऩाटीरे गदाव १.९४ प्रततशत अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयक एतकाइसौ सताक्व्दभा 
ऩतन अत्मन्त कष्टकय य अधधकायववहीन बइ दोश्रो दजावको नागरयकको रुऩभा जीवन बफताउन बफवश छन ् । नेऩारभा 
ववभबन्न सभमभा  बएका याजनीततक ऩरयवतवनका राधग गरयएका आन्दोरनहरुभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूको सक्रक्रम 
सहबाधगता यहेको  धथमो । भुरुकको ऩरयवतवनका हयेक कामवभा  सकृम मोगदान ऩुमावएका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूराई 
याजनीततक दर, सयकाय कसैरे ऩतन सम्भातनत ढॊगफाट सभावेशीकयण नगयाउॉ दा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुरे अझै ऩतन 
ववभबन्न सभस्माहरु व्महोयी यहेको य मसको सक्रक्रम कामावन्वमन ऩऺ कभजोय यहेको हुॉदा ववबेदयदहत सभताभूरक सभाजको 
तनभावण हुन सक्रकयहेको छैन । अऩाॊगता बएका ब्मक्ततहरुको अधधकाय सम्वन्धी अन्र्तयाक्ष्िम भहासक्न्ध सन २००६ को 
ब्मवस्था, नेऩारको सॊबफधान २०७२ य अऩाॊगता बएका ब्मक्ततहरुको अधधकाय सम्वन्धी ऐन २०७४ द्वाया प्रदत्त 
अधधकायहरुको सहज उऩबोगका तनभभत्त साॊग ब्मक्ततहरु सयह सम्भानीत य भमावददत जीवन माऩनका राधग अधधकायको 
सुतनक्चचतता तथा ददगो बफकासका रक्ष्म हाभसर गनवका राधग याक्ष्िम बफकासको भूर प्रफाहभा अऩाॊगता बएका ब्मक्ततहरुका 
साभाक्जक, आधथवक, याजतनततक एफॊ सास्कृततक अधधकायहरुको प्रत्माबुतत सदहत सफै प्रकायका फाताफयणीम अफयोधहरुको 
अन्त्म गदै भानव अधधकाय भैत्री ब्मवस्थाको राधग याक्ष्िम भानव अधधकाय आमोग ऺेत्रीम कामावरम, धनगढीको 
आमोजनाभा, आमोगका भाननीम सदस्म प्रकाश वस्तीज्मूको सभुऩक्स्थततभा य याक्ष्िम अऩाॊग भहासॊघ ७ नॊ. प्रदेश 
कामावरमको सभन्वमभा अऩाॊगता ऺेत्रभा क्रक्रमाशीर यहेका ७ नॊ. प्रदेशका दाचुवरा, फैतडी, डडले्धुया, कॊ चनऩुय, फाजुया, अछाभ, 

फझाङ्ग, डोटी तथा कैरारीफाट आउनु बएका अऩाॊगता बएका ब्मक्तत य सयकायी तथा गैयसयकायी तनकामका प्रभुख तथा 
प्रतततनधधज्मू हरुको फीचभा अऩाॊगता भानव अधधकायको सम्वन्धभा ब्माऩक छरपर बई उठान बएका सभस्माहरु य ती 
सभस्मा साभाधानका सुझावहरु सभेतका आधायभा तनम्न फुदाहरुराई सभेटदै मो धनगढी घोषणा ऩत्र जायी गरयएको छ ।  

 

सम्मेऱनमा उठान भएका सवाऱहरुुः 
 जनशक्तत य स्रोत साधनको अबावभा क्जल्राफाट अऩाॊगता ऩरयचमऩत्र बफतयण गनव कदठन । 
 उच्च भशऺा तनशुल्क बतनए ऩतन शुल्क भरएको, अऩाॊगता छात्रफतृतको दरुुऩमोग बएको, अऩाॊगता भशऺक याहत 

कोटा, भरमन ऩद जस्ता शैक्षऺक दयफन्दीहरु फषौदे ख रयतत अवस्थाभा यहेको । 
 ग्राभीण ऺेत्रभा तन्शुल्क स्वास््म उऩचाय य आयक्षऺत सैमाको ब्मवस्था कानुनभा बए ऩतन कामावन्वमन नबएको । 
 अऩाॊता बएका ब्मक्ततको राधग तनजी ऺेत्रभा योजगायी सजृना नबएको । 
 मातामातका साधन ऩहुॉचमुतत नबएका य साफवजतनक मातामातभा आयऺण भसट य तनमभानुसाय बाडा छुटको 

ब्मवस्था कामावन्वमन नबएको । 
 सयकायी तथा साफवजतनक बौततक सॊयचना ऩहुॉचमुतत नबएको । 
 स्थानीम तहभा अऩाॊगता शसततीकयण य बफकासका राधग फजटे तनमभानुसाय बफतनमोजन नबएको, रक्षऺत फगवको 

फजेट बफकास तनभावणभा खचव गने गयेको । 
 साभाक्जक सभावेभशता य भदहरा तथा फारफाभरका कामावरम भापव त सञ्चाभरत CBR कामवक्रभराई स्थानीम 

तहफाट  तनयन्तयता नददएको । 
 घयफास नबएका य आधथवक अवस्था कभजोय बएका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग घयफासको व्मवस्था, 

ब्माऩाय य कृवष व्मवसामभा सहुभरमत ऋण य फीभाको व्मवस्था कामावन्वमन  नबएको । 
 



 फेसहया, अशतत, टुहुया य घय भबत्र रुकेय यहेका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुराई साभाक्जक सभामोजन गनव 
अऩाङ्गता ऩुनवस्थाऩना केन्ि य ददवा सेवा केन्िको स्थाऩना नबएको  । 

 अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग सीऩभुरक ताभरभ, आमआजवन, रोक सेवा तमायी कऺा, साॉकेततक बाषा 
ताभरभ,बे्रर भरवऩ य आवागभन साभग्रीको  अबाव यहेको । 

 सभान सहबाधगताभुरक ववकास कामवक्रभको अवधायणा अनुसाय भहत्वऩुणव तनणवम तनभाणव गदाव  अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ततहरुको सहबाधगता , सम्ऩत्ती कय, तथा अन्म एकीकृत कयभा ऩुणव छुट हुनु ऩने । 

 स्थानीम तरफ, सभूह, सहकायी सॊस्थाको ववतनमभ, ववधान य कानुनभा नै अऩाङ्गता सभावेशी गयाउन नीतत 
ऩरयवतवनका राधग स्थानीम समन्त्र तनभाणव नबएको । 

 अऩाङ्गता कुऩोषणको अन्त्म य शायीरयक व्मामाभका क्रक्रमाकराऩहरु सॊचारन हुन नसकेको । 
 हयेक न.ऩा. य गाउॉऩाभरका कामावरमभा अऩाङ्गता सूचना केन्ि÷सहामता कऺ वा म्ष्कफदक्ष्ष्तथ ल्मतषअ्ब 

ऋमचरबच स्थाऩना हुनु  नसकोको । 
 तनवावचन प्रक्रक्रमाराई ऩहुॉचमुतत फनाउन नीततगत ऩरयवतवन  नबएको । 
 भशऺाफाट फक्ञ्चत अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग ऩहुॉचमुतत शैक्षऺक अध्ममन केन्िहरु सॊचारन, स्रोत 

कऺाहरुको स्तयोन्नतत, अध्ममन केन्िहरुभा साॊकेततक बाषाका साभग्री, दऺ भशऺक तथा श्रव्म दृचम साभग्री य 
बे्ररभरवऩका साभग्रीको व्मवस्थाऩन हुन नसकेको य स्रोत भशऺकहरुको स्थातमत्व नबएको । 

 अऩाङ्गता योजगायी भसजवना य सेवा सुववधाभा ऩहुॉच अभबववृि गनव नीततगत य प्रक्रक्रमागत साभुदातमक 
क्रक्रमाकराऩहरु सॊचारन गनव नसकेको । 

 भसऩमुतत अऩाॊगता बएका व्मक्ततहरुराई उऩमुतत योजगायीको प्रवन्ध कामवक्रभ सञ्चारन ,मोजना तजुवभा तथा 
तनभावण सभभतत उऩझोतता सभभतत य अनुगभन सभभततभा सभावेशी सहबाधगता नगरयएको य स्थानीम तहभा 
तनमभानुसाय अऩाॊगता सम्न्वम सभभतत गठन नगरयएको । 

 प्रत्मेक स्थानीम तहभा अऩाॊगता आकक्स्भक ववकास कोष स्थाऩना नबएको । 
 फदहया अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग नेऩारी साॊकेततक बाषा ताभरभ तथा प्रभशऺकको अबाव य दृक्ष्ट 

बफदहनका राधग अडडमो सुचना सॊचारन नबएको । 
 अऩाङ्गता सम्फन्धी सूचनाभुरक श्रव्मदृचम साभग्री प्रकाशन य प्रशायण ऩहुॉच मुतत ढाचाभा नबएको । 
 अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको ऩुणव सयसपाई य ऩारयवारयक क्जम्भेवायी फोध गयाउन अऩाङ्गता सयसपाई 

प्रोत्साहन बत्ताको ब्मवस्था नबएको । 
 अऩाङ्गता योजगायी भसजवना य सेवा सुववधाभा ऩहुॉच अभबववृि गनव नीततगत सुधाय तथा ब्मफशाम सुरुवात सह्मोग 

सॊचारन नबएको । 
 सयकायी ऺेत्रफाट सॊचारन गने क्रक्रमाकराऩहरुराई अऩाङ्गतासॉग जोडये वहाॉहरुको ऺभता य ददगो ववकासका राधग 

रगानी य सहकामव  गन ेफाताफयण सजृना नबएको । 
 अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको साभुदहक वकारत गनव स्थानीम तह स्तयीम सॊयचना नबएको । 
 अनौऩचारयक ऺेत्ररे अऩाॊगता श्रभभक राई श्रभभा रागाए फापत उधचत्त ज्मारा नददने गयेको । 
 अदटज्भ, भनोसाभाक्जक तथा फौविक अऩाॊगता बएका ब्मक्ततहरुको सवार स्थानीम तहभा नउठेको य मस्ता 

प्रकृततका अऩाॊग फढी दहॊसा ऩीडडत बएका । 
 अऩाॊगता बएका भदहराहरु घयेरुदहॊसा तथा मौनजन्मदहॊसाफाट ऩीडडत बएका । 
 अऩाॊगता सहामक साभग्री उत्ऩादनकेन्ि तथा भयभत केन्ि नबएको । 
 दैफी प्रकोऩ य बफऩतभा ऩयेको अऩाॊगताका सवारराई सम्वोधन गनव क्जल्रा दैफी प्रकोऩ उिाय सभभततभा 

अऩाॊगताको प्रतततनधधत्व नबएको । 
 अऩाॊगता भशऺक तथा कभवचायीहरुको हकभा अस्थामी, भरमन, सट्टा य कयायभा यहेकाहरुको स्थानान्तयण गने गयेको 

य स्थातमत्व नबएको । 



 

 स्थानीम तह य प्रदेश सबारे फनाउने कानुनहरुराई अऩाॊगताभैत्री फनाउन याक्ष्िम अऩाॊगता भहासॊघको 
प्रतततनधधत्वको सवार 

सुझावहरुुः 
१.  अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र ववतयण तनदेभशका २०६५ अनुसाय भाऩदण्डको आधायभा स्थानीम तह भापव त अऩाङ्गता 

ऩधचमऩत्र ववतयण हुनुऩने  य ऩदहचान नबएका अऩाॊगता ऩरयचम ऩत्रका राधग क्जल्रास्तयको सभभततभा  
छानबफन गने ब्मवस्था हुनुऩने ।  

२.  तनशुल्क भशऺा सम्फक्न्ध २०६/०७/२८ को सवावच्चको पैसरा य भशऺा ऐन य तनमभावरीभा बएको व्मवस्था 
अनुसाय तनशुल्क उच्च भशऺा हुनु ऩने य अऩाङ्गता शैक्षऺक योजगायी सजृना गनुव ऩने ।  

३.  अऩाॊगता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी ऐन २०७४ भा बएको व्मवस्था अनुसाय अऩाङ्गता बएका 
क्ततहरुको तन्शुल्क स्वास््म उऩचाय य आयक्षऺत शैमाको व्मवस्था ।  

४.  अऩाॊगता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी ऐन २०७४ भा बएको व्मवस्था अनुसाय २५ जना बन्दा फढी 
कभवचायी तनमुक्तत गनुवऩने कम्ऩनी वा पभवरे अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुराई योजगाय ददई तनमुतत गयेभा 
२५  प्रततशतसम्भ आमकय छुट हुने व्मवस्था बएकोरे  तनजी व्मावसातमक ऺेत्रभा अऩाङ्गता योजगायीको 
अवसय उऩरब्ध हुनु ऩने ।  

५.  सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन २०४९ को दपा १०७ को उऩदपा १ भा १५ जना बन्दा फढी सवायी 
फोतने छोटो दयुीभा चल्ने सवायी साधनभा ४ वटा भसटहरु अशतत अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग 
आयक्षऺत गरयनुऩने य राभो दयुीका सवायी साधनहरुभा २ वटा भसटहरु अशतत य अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ततहरुका राधग आयक्षऺत गनुवऩने व्मवस्था सॉगै वास्तववक बाडा दयभा अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्रको आधायभा 
५०% बाडा छुटको व्मवस्था कामावन्वमन  हुनु ऩने।  

६.  नेऩार याक्ष्िम बवन तनभावण आचायसॊदहता २०६० को ऩूणव ऩारना नहुॉदा ऩहुचमुतत बौततक सॊयचना तनभावण 
नबएकोरे  याजस्व कामावरम, फैंक्रकङ वा णज्म कामावरमभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुराई सहज आवागभन 
साववजतनक शैचारम ऩहुॉचमुतत हुनु ऩने। 

७.  साभाक्जक सुयऺा बत्ता य छात्रवकृ्त्तभा बएको व्माऩक अतनमभभतता य दरुुऩमोग योक्रकनु ऩने ।  

८.  स्थानीम तहभा अऩाङ्गताको रक्षऺत फजेट स्थानीम शासन सञ्चारन तनदेभशकाको दामया य २०६९ को 
स्थानीम ववकास भन्त्रारमको सधचव स्तयीम तनणवम अनसुाय न्मूनतभ १ दे ख ५ प्रततशत सम्भ छुट्माउनुऩने 
। अऩाङ्गता ऺेत्रको फजेट फाटोघाटो, ऩुरऩुरेसा, शौचारम, ववद्मुत जस्ता ववकासे कामवभा खचव  हुनफाट 
योक्रकनु ऩने।  

९. साभाक्जक सभावेभशता य भदहरा तथा फारफाभरका कामावरम भापव त सञ्चाभरत CBR कामवक्रभराई स्थानीम 
तहफाट  तनयन्तयता गरयनुऩने ।  

१०.  साभाक्जक सुयऺा कामवक्रभ सॊचारन कामवववधध २०६५ य अऩाॊगता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी ऐन 
२०७४  भा बएको व्मवस्था अनुसाय घयफास नबएका य आधथवक अवस्था काभजोय बएका अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ततहरुका राधग घयफासको व्मवस्था य ब्माऩाय य कृवष व्मवसामभा सहुभरमत ऋण य फीभाको व्मवस्था 
कामावन्वमन हुनु ऩने ।  

११.  फेसहया, अशतत, टुहुया य घय भबत्र रुकेय यहेका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुराई साभाक्जक सभामोजन गनव 
अऩाङ्गता ऩुनवस्थाऩना केन्ि य ददवा सेवा केन्िको स्थाऩना गरयनुऩने य प्रदेश नॊ ७ को प्रत्मेक क्जल्राको  
अऩाॊगता फारफाभरकाको शैक्षऺक अधधकाय सुतनक्चच गनव बौगोभरक रुऩभा ऩामक ऩने गयी अऩाॊगता सभाफेशी 
बफद्मारम स्थाऩना हुनु ऩने ।  



१२.  अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग सीऩभुरक ताभरभ, आमआजवन, रोक सेवा तमायी कऺा, दीघवकारीन  
साॉकेततक बाषा ताभरभ, बे्रर भरवऩ य आवागभन साभग्रीको ब्मवस्थाका साथै सफै स्थानीम तहहरुभा 
फदहयाहरुको सवारहरुको उठान हुनु ऩने, प्रत्मेक स्थानीम तहभा दोबासे उत्ऩादनका राधग कामवक्रभ हुनु ऩने 
य कामवक्रभ सॊचारन हुदा दोबासेको ब्मवस्था स्थानीम तहफाट हुनुऩने ।  

१३.  सभान सहबाधगताभुरक ववकास कामवक्रभको अवधायणा अनुसाय भहत्वऩुणव तनणवम तनभावण गदाव  अऩाङ्गता 
बएका व्मक्ततहरुको सहबाधगता, सम्ऩक्त्त कय, तथा अन्म एकीकृत कयभा ऩुणव छुट तथा तन्शुल्क कानुनी 
सहामता हुनु ऩने ।  

१४.  स्थानीम तरफ, सभूह, सहकायी सॊस्थाको ववतनमभ, ववधान य कानुनभा नै अऩाङ्गता सभावेशी गयाउन नीतत 
ऩरयवतवनका राधग स्थानीम समन्त्र तनभाणव हुनु ऩने ।  

१५.  अऩाङ्गता कुऩोषणको अन्त्म य शायीरयक व्मामाभका क्रक्रमाकराऩहरु सॊचारन हुनु ऩने ।  

१६.  हयेक न.ऩा. य गाउॉ ऩाभरका कामावरमभा अऩाङ्गता सूचना केन्ि÷सहामता कऺ वा Disability Notice Corner 
स्थाऩना हुनु ऩने ।  

१७.   तनवावचन प्रक्रक्रमाराई ऩहुॉचमुतत फनाउन नीततगत ऩरयवतवन गरयनुऩने ।  

१८.  भशऺाफाट फक्ञ्चत अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग ऩहुॉचमुतत शैक्षऺक अध्ममन केन्िहरु सॊचारन, स्रोत 
कऺाहरुको स्तयोन्नती,  अध्ममन केन्िहरुभा साॊकेततक बाषाका साभग्री, श्रव्मदृचम साभग्री य बे्ररभरऩीका 
साभग्रीको व्मवस्थाऩन गरयनुऩने ।  

१९.  अऩाङ्गता योजगायी भसजवना य सेवा सुववधाभा ऩहुॉच अभबववृि गनव नीततगत य प्रक्रक्रमागत साभुदातमक 
क्रक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनुऩने ।  

२०.  भसऩमुतत अऩाॊगता बएका व्मक्ततहरुराई उऩमुतत योजगायीको प्रवन्ध कामवक्रभ सञ्चारन ,मोजना तजुवभा 
तथा तनभावण सभभतत उऩझोतता सभभतत य अनुगभन सभभततभा सभावेशी सहबाधगता गरयनुऩने ।  

२१.  प्रत्मेक स्थानीम तहभा अऩाॊगता आकक्स्भक ववकास कोष स्थाऩना गरयनुऩने ।  

२२.  फदहया अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग नेऩारी साॊकेततक बाषा ताभरभ य दृक्ष्टबफदहनका राधग अडडमो 
सुचना सॊचारन गरयनुऩने ।  

२३. अऩाङ्गता सम्फक्न्ध सूचनाभुरक श्रव्मदृचम साभग्री प्रकाशन य प्रशायण ऩहुॉच मुतत ढाचाभा गरयनुऩने ।  

२४.  अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको ऩुणव सयसपाई य ऩारयवारयक क्जम्भेवायी फोध गयाउन अऩाङ्गता सयसपाई 
प्रोत्साहन बत्ता ववतयण गरयनुऩने ।  

२५.  अऩाङ्गता योजगायी भसजवना य सेवा सुववधाभा ऩहुॉच अभबववृि गनव नीततगत सुधाय तथा ब्मफशाम सुरुवात 
सह्मोग सॊचारन गरयनुऩने ।  

२६.  सयकायी ऺते्रफाट सॊचारन गने क्रक्रमाकराऩहरुराई अऩाङ्गतासॉग जोडये वहाॉहरुको ऺभता य ददगो ववकासका 
राधग रगानी य सहकामव गरयनुऩने ।  

२७. अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको साभुदहक वकारत गनव स्थानीम तह स्तयीम अऩाङ्गता ऩैयवी भञ्च स्थाऩना 
गयी, त्रैभाभसक फैठक आमोजना गरयनुऩने ।  

२८.  अनौऩचारयक ऺेत्ररे अऩाॊगता श्रभभक राई श्रभभा रागाए फापत उधचत्त ज्मारा ददनुऩने ।  

२९.  अदटज्भ, भनोसाभाक्जक तथा फौविक अऩाॊगता बएका ब्मक्ततहरुको सवार स्थानीम तहभा उठनुऩने य मस्ता 
प्रकृततका अऩाॊगराई दहॊसाभुतत समन्त्र तनभावण गयी प्रबावीतहरुको न्मामभा ऩहुॉचको सुतनक्चचतता गनुव ऩने ।  

३०.  अऩाॊगता बएका भदहराहरु घयेरुदहॊसा तथा मौनजन्मदहॊसाफाट ऩीडडत हुनेहुदा ऩीडडतको उधचत्त सम्भान य 
ऺततऩुततवको ब्मवस्था हुनुऩने ।  

३१.   अऩाॊगता सहामक साभग्री उत्ऩादनकेन्ि तथा भयभत केन्ि प्रदेशभा स्थाऩना हुनु ऩने ।  



३२.  दैबफ प्रकोऩ य बफऩतभा ऩयेको अऩाॊगताका सवारराई सम्वोधन गनव क्जल्रा बफऩत ब्मवस्थाऩन सभभततभा 
अऩाॊगताको अतनवामव प्रतततनधधत्व हुनुऩने ।  

३३.  अऩाॊगता भशऺक तथा कभवचायीहरुको हकभा अस्थाई, भरमन, सट्टा य कयायभा यहेकाहरुको स्थानान्तयण  
नगयी  स्थामीत्वको साथै घय ऩामक सरुवाको ब्मवस्था हुनुऩने ।  

३४.  स्थानीम तह य प्रदेशसबारे फनाउने कानुनहरुराई अऩाॊगताभैत्री फनाउन याक्ष्िम अऩाॊगता भहासॊघको 
प्रतततनधधत्व हुनुऩने ।  

 

मी अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूको सवारराई ववकास य भानव अधधकायको एजेन्डाको रूऩभा स्थावऩत गने 
प्रभुख उद्देचम सदहत नेऩारभा अऩाङ्गता बएका नागरयकहरूको अधधकायराई स्थावऩत गयाउन, नेऩार सयकाय तथा 
अन्म सम्फक्न्धत तनमकामहरूसॊग सहकामव गयी कानुनी तथा नीततगत व्मवस्थाभा सकायात्भक ऩरयवतवन ल्माउने 
कामवभा याक्ष्िम भानव अधधकाय आमोग य याक्ष्िम अऩाङ्ग भहासॊघ तथा सयकायी, गैय सयकायी सॊघसॊस्थाहरु तनयन्तय 
रूऩभा क्रक्रमाशीर हुदै आइयहेका छन ्। हाभी आशा गछौ हाम्रा मी सवारहरुप्रतत महाॉहरुरे सम्वेदनभशर बई बफगतभा 
जस्तै हाम्रा भागहरुराइ फेवास्ता नगरय सम्वोधन गनुवहुनेछ  बन्ने ऩुणव आसा य बयोसाका साथ मथाभशघ्र 
कामावन्वमका राधग हाभी मस अऩाॊग भानव अधधकाय सम्वन्धी धनगढी घोषणा ऩत्रभा हस्ताऺय गदै ऩूणव प्रततफिता 
जाहेय गदवछौ ।  

 
 

धन्मवाद ।  

 

भभतत २०७४ पागुन २१ 


