
नेऩार् असभाहित य असभान शिक्षा 
अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरूराई विद्यारमभा व्मिधान छन ्

 
(काठभाडौँ बदौ ७, २०६८) - नेऩारका अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरूरे प्राथशभक शिक्षा 
प्राप्त गननभा विविध प्रकायका य जहिर व्मिधानिरू फेिोरययिेका छन,् ह्यभुन याइि िाचरे 
आज जायी गयेको प्रततिेदनभा बतनएको छ। ह्यभुन याइि िाचरे स्कूरिरू बौततक रूऩभा 
अप्ठ्माया बएको, शिक्षकिरूरे ऩमानप्त ताशरभ नऩाएको य अऩाङ्गता बएका केिी 
फारफाशरकािरू नजजकका स्कूरभा बनान ऩाउनफाि अन्मामऩूिनक िजचचत बएको ऩाएको छ। 
 
उक्त ७६ ऩषृ्ठको प्रततिेदन “खोशसएको बविष्म” नेऩारका अऩाङ्गता बएका फारफाशरकारे 
गुणस्तयीम शिक्षा ऩाउनभा फेिोरययिेका व्मिधानिरूको अशबरेख िो। अऩाङ्गता बएका 
केिी फारफाशरकारे आफ्नै घय य सभुदामभा दवु्मनििाय य फेिास्ता बोगगयिेका छन ्जसरे 
गदान उनीिरूको स्कूरसम्भको ऩिुॉच अझ कहठन बएको छ। मी व्मिधानिरूका कायण 
अऩाङ्गता बएका विद्याथॉिरूको िाजजयी उनीिरूका सफराङ्ग साथीिरूका तुरनाभा कभ य 
स्कूर छाड्ने दय फढी छ। 
 
“नेऩारभा अऩाङ्गता बएका दिौँ िजाय फारफाशरका स्कूरफाि मा त तनकाशरएका छन ्मा 
त िेिास्ताको शिकाय बएका छन,्” ह्यभुन याइि िाचकअ अऩाङ्गता अगधकाय अनुसन्धाता 
तथा ऩैयिीकतान िान्ता याि फारयगारे बन्नुबमो। “नेऩारको शिक्षा प्रणारीरे अऩाङ्गता 
बएका रगामत सम्ऩूणन फारफाशरकािरूका रागग उऩमुक्त य स्तयीम शिक्षा उऩरब्ध गयाउनु 
ऩछन।” 
 
ह्यभुन याइि िाचको उक्त प्रततिेदन कयीफ १०० जना अऩाङ्गता ऩैयिीकतान, शिक्षक, 
सयकायी अगधकृतिरू तथा अऩाङ्गता बएका फारफाशरका िा मुिा य ततनका 
ऩरयिायजनशसत गरयएको अन्तिानतानभा आधारयत गथमो। 
 
ह्यभुन याइि िाचरे अन्तिानतान गयेभध्मेका एकजना गथए सुदयु ऩजिभाचचरका १६ िर्षॉम 
अभन। स्थानीम स्कूरभा र माम्ऩ नबएको य स्कूरको प्रिेिद्वायभा दईुििा ठाडा शसॉढी 
बएकारे अभनरे घशिएय कक्षाभा जानु आउनु ऩछन। अभन अकानको भदत बफना चऩॉ जान 
सक्दैनन ्य स्कूरका कभनचायीरे उनराई भदत गदैनन।् त्मसैरे मा त उनरे फेरुका घय 
पकुन न्जेरसम्भ हदसा वऩसाफ योकेय फस्नु ऩछन मा त कसैरे उनका घय गएय आभाराई 



स्कूरभै फोराइहदनु ऩछन। कक्षाका अरू फारफाशरका उनीशसत फस्न डयाउने बएकारे अभन 
एक्रै कुनाभा फस्छन।् 
 
स्कूर फाहिय यिेका नेऩारका ३२९,००० बन्दा फढी फारफाशरकाभा अऩाङ्गता बएका 
फारफाशरकािरूको सङ््मा तनकै ठूरो छ बन्न ेकुया शिक्षा भन्रारमका अगधकायीिरूरे न ै
स्िीकाय गयेका छन।् सयकायरे सभाहित शिक्षा नीततराई अतघ फढाएको छ तय त्मसका 
रागग सभुदामरे सफै फारफाशरकाराई बफना कुनै बेदबाि शिक्षा हदनु आिश्मक िुन्छ। तय 
अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरू धेयै फारफाशरकारे साभुदातमक स्कूर जानका रागग 
आिश्मक सिमोग ऩाउॉ दैनन ्य धेयै स्कूरिरू अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरूराई ऩढाउन 
तमाय ऩतन छैनन।् 
 
शिक्षाभा सभाहित विगध अऩनाउनारे सफै विद्याथॉिरूको ऩढाइ सप्रेको य अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तक्तिरूप्रततको िातनकायक ऩयम्ऩयागत दृविकोण पेननभा भदत ऩुगेको अनुसन्धानिरूरे 
देखाएका छन।् तय नेऩार सयकाय बने िायीरयक, चतेनागत िा फौविक अऩाङ्गता बएका 
फारफाशरकािरूका रागग ऩथृक्कृत य प्राम् न्मूनस्तयका कक्षाकोठािरूभा बय ऩयेको छ। 
 
ह्यभुन याइि िाचरे अऩाङ्गता बएका धेयै फारफाशरकािरूका स्कूरफाि सीध ै पकानइएका 
छन ् बन्ने ऩाएको छ। ह्यभुन याइि िाचरे अन्तिानतान गयेका अऩाङ्गता बएका 
फारफाशरकािरूका ऩरयिायिरूभध्मे आधाबन्दा धेयैरे बने अनुसाय सयकायी य नीजज दिुैथयी 
स्कूररे ततनका फारफाशरकाराई बनान नै शरन अस्िीकाय गये। धेयै आभाफुिाराई त ऩढ्न 
ऩाउनु आफ्ना सन्तानको अगधकाय िो बन्ने ऩतन थािा छैन।  
 
अन्तयानविम दाता य यािसॊघीम तनकामिरूराई अऩाङ्गता बएका फारफाशरकाराई स्कूरभा 
ऩढ्ने िाताियण शभराउनका रागग ऩमानप्त साथनक प्रमास नबएको कुया अिगत बए ताऩतन 
शिक्षाका रागग उऩरब्ध िोत अऩाङ्गता बएका फारफाशरकारे पाइदा ऩाउनेगयी, 
न्मामसङ्गत ढङ्गरे य बफना बेदबाि वितयण िोस ्बन्नेतपन  उनीिरूरे ऩमानप्त काभ गयेका 
छैनन,् ह्यभुन याइि िाचरे बनेको छ । 
 
 “नेऩारभा सफैका रागग शिक्षा कामनक्रभभा िोत जुट्न थारेऩतछ अऩाङ्गता बएका 
फारफाशरकािरू फाहिय नऩरून बन्ने कुयाभा सयकाय, सॊमुक्त यािसॊघ य अन्तयानविम 
दातािरूरे वििरे्ष ध्मान ऩुर माउनु ऩछन ,” फरयगारे बन्नुबमो। “सयकाय य मसका 
साझदेायिरूरे अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरू, अझ खासगयी फौविक िा विकास 



सम्फन्धी अऩाङ्गता बएकािरूराई भूरधायका स्कूरिरूभा एकअकृत गनन स्ऩि मोजना 
फनाउनु ऩछन। ” 
 
नेऩारका स्कूरिरूको ऩा्मक्रभभा फारफाशरकाको शसक्ने क्षभता य आिश्मकताराई िास्ता 
नगरयने बएकारे भूरधायका स्कूरभा ऩढ्ने अऩाङ्गता बएका फारफाशरका ऩिक ऩिक पेर 
िुन्छन ्य उनीिरूरे कक्षा दोिोर माउनु ऩछन। भनोसाभाजजक अऩाङ्गता बएका १५ िर्षॉम 
एकजना फारकरे ह्यभुन याइि िाचराई फताए, “भैरे कक्षा १ भा तीनिर्षन बफताएॉ, कक्षा २ 
भा तीन िर्षन अतन कक्षा ३ भा एक िर्षन। तय ऩतन भैरे अक्षय गचनेको छैन। जाॉचभा भेयो 
ऩेऩय सयरे रेखखहदनु बएकारे भ ऩास बएॉ।” अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरूका रागग 
शिक्षाभा विकल्ऩ नबएकारे, विकल्ऩका फायेभा जानकायी नबएकारे य अऩाङ्गता बएका 
फारफाशरकािरूराई स्कूरिरूरे बनान शरन नभान्ने बएकारे केिी अशबबािकिरूरे फताए 
अनुसाय, उनीिरूशसत फच्चाराई कोठाभा थनु्नु िा खाॉफाभा फाॉधेय याख्न ुफािेक अको विकल्ऩ 
नै छैन। 
 
विकासशसत सम्फजन्धत अऩाङ्गता बएका एकजना फारककअ आभारे ह्यभुन याइि िाचराई 
फताइन,् “भ उसराई खाना हदन्छु, गचमा ऩतन रगगहदन्छु। कोठाभा हदसावऩसाऩ गछन , त्मो 
ऩतन सपा गछुन । भैरे त शसङ्गै घय िेनुनऩछन , उसराई भार त िेयेय फस्न सजक्दन। भ 
उसशसत भार फस्न थारेँ बने त अको फच्चाको फस छुट्छ, अरू सफै कुया अस्तव्मस्त 
िुन्छ।” उनी आफ्नो छोयाराई हदनको एक दईु ऩिक खरुा िािाभा तनकाजल्छन।् 
 
नेऩार सयकायरे शिक्षक ताशरभका साभग्रीिरूराई सॊिोधन गनुन तथा सभाहित शिक्षाका 
शिक्षण विगधका फायेभा सफै शिक्षकिरूराई ताशरभ हदन य अऩाङ्गता बएका 
फारफाशरकािरूका रागग शिक्षाभा ऩिुॉच य प्रबािकारयताको अनुगभनभा सुधाय गनन 
आिश्मक छ। सयकाय य दातािरूको सिकामनभा अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरूको 
शिक्षाको अगधकाय य अन्म अगधकायिरूका फायेभा चतेना अशबिवृि तथा शिक्षाभूरक 
कामनक्रभ सचचारन गनन ऩतन आिश्मक छ। सॊसदरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तिरूद्वाया 
सचचाशरत सङ्गठनिरूको सिकामनभा विद्यभान कनकानूनिरूको ऩुनयािरोकन गयेय सफैराई 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तिरूको अगधकाय सम्फन्धी यािसॊघीम भिासन्धी (CRPD) शसत 
अनुकूर फनाउनु ऩछन , ह्यभुन याइि िाचरे बनेको छ। 
 
स्कूर प्रणारीराई सफै फार फाशरकाप्रतत ऩूणन सभािेिी िुन सभम राग्छ य सयकायरे 
त्मताततय कदभ फढाउन जरुयी छ, ह्यभुन याइि िाचरे बनेको छ। 



 
उदाियणका रागग, प्रायजम्बक रूऩभा भूरधायका स्कूरभा जाने फीचको सभमभाका रूऩभा 
ऩरयकल्ऩना गरयएको बए ताऩतन ऩथृकअकयणराई नै कामभ याख्न ेबएकारे सयकायरे वििरे्ष 
िोत कक्षािरूका फायेभा ऩुनविनचाय गनन आिश्मक छ। मस्ता कक्षाका फारफाशरकाको उभेय 
६ िर्षनदेखख १७ िर्षनसम्भ य कोिी २० सम्भ ऩुगेका छन ्य प्राम् मी कक्षाभा विद्याथॉ 
िर्षौँसम्भ यिन्छन।् 
 
“नेऩाररे अऩाङ्गता बएका सफै फारफाशरकाको सुयक्षक्षत, सिज ऩिुॉच बएको य 
बेदबाियहित िाताियणभा शिक्षा ऩाउने अगधकायको सॊयक्षण गने आफ्नो दातमत्िको 
सम्भान गनन आिश्मक छ” फारयगारे बन्नुबमो। “अऩाङ्गता बएका फारफाशरकािरू ऩछाक्तड 
छाक्तडनुिुन्न, उनीिरूराई थनु्नु ऩतन िुॉदैन य ऩढ्ने अिसयफाि िजचचत गयाइनु ऩतन िुन्न।” 


