खोसिएको बविष्म
अऩाङ्गऩन बएका नेऩारी फारफासरकाको सिक्षाभा यहे का व्मिधानहरू

िायाॊि
अभन १६ िर्षका फारक हुन ्। िायीरयक अऩाङ्गतारे उनको हहॉ डाइ य फोरीराई प्रबावित ऩाये को छ।

िद
ु यु ऩश्चिभ नेऩारको एउटा गाउॉ का अभन दईु िर्ष अघघ भात्र स्कूर जान थारेका हुन ्। उनी अहहरे
कक्षा २ भा ऩढ्छन ्। उनीसित ऩढ्ने िाथीहरू िातदे खख दि िर्षिम्भका छन ्। उनका ११ िर्षका
बाइ ऩघन त्मही स्कूरभा ऩढ्नछन ् तय उनी बने कक्षा ४ भा छन ्।

अभन ट्राइिाइकर (तीनऩाङ्रे िाइकर) प्रमोग गछष न ्। उनको ट्राइिाइकर उनकी आभारे िा

िभुदामका अरू फारफासरकारे ठे सरहदन्छन ्। स्कूरको प्रिेिद्वायभा दईु िटा ठाडा सिॉढी छन ्। त्महाॉ
आफ्नो ट्राइिाइकर गुड्ने कयारो फाटो (र्माम्ऩ) नबएकारे त्मिैरे त्मो अभन घघसिएय कक्षा
कोठाभा जान्छन ्।

उनकी आभा रक्ष्भीरे ह्युभन याइटि ् िाचराई फताइन ्,

अभन एउटा िानो कुिॉभा कुनाभा (एक्रै) फस्छ। कहहरेकाहीीँ उिको र्मार चुहहने बएकारे ऩघन
अरू केटाकेटी उिका छे उभा फस्न अप्ठ्मायो भान्छन ्।

अभनरे बफहान १० फजेदेखख िाॉझ ४ फजेिम्भ हदिावऩिाऩ योकेय फस्नुऩछष । उनराई हदउिो चऩॉ
जान ऩर्मो बने कुनै फारफासरका उनका घयभा गएय आभाराई फोराइहदनु ऩछष । सिक्षकहरूरे
उनकी आभाराई अभनको ऩेट गडफड बएका फेरा स्कूर नल्माउनू बनेका छन ्।

कृष्ण ऩाॉच िर्षका हुॉदा डाक्टयरे उनकी आभाराई विकािभा हढराइका कायण उनरे “िभान्म
फारक” का रूऩभा जीिन बफताउन िक्दै नन ् बन्ने कुया फताए। उनका आभाफाफर
ु े उनराई

स्कूरभा बनाष गयाउन खोजे तय उनराई बनाष सरन न त कुनै िाभुदाघमक विद्यारम तमाय बए न त
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कुनै घनजी विद्यारम नै। “उिराई १० फजेदेखख ३ फजेिम्भ स्कूरभा याख्न ऩाए ऩरयिायराई ठूरो
भदत हुनेथथमो,” उनकी आभा फताउॉ घछन ्।

तय कृष्ण हदनबरय नै आफ्नो घयको एउटा कोठाभा थघु नएका हुन्छन ्। उनकी आभारे ह्युभन याइटि ्

िाचराई फताइन ्,

भ उिराई खाना हदन्छु थचमा ऩघन रथगहदन्छु। कोठाभा हदिावऩिाऩ गछष त्मो ऩघन िपा गछुष।
भैरे त सिङ्गै घय हे नऩ
ुष छष उिराई भात्र हे येय फस्न िश्चक्दन। भ उिसित भात्र फस्न थारेँ बने त
अको फच्चाको फि छुट्छ अरू िफै कुया अस्तव्मस्त हुन्छ।

उनी कृष्णराई हदनको एक दईु ऩटक खर
ु ा हािाभा घनकाश्चल्छन ्।

िायीरयक अऩाङ्गता बएकी मुिती फारकुभायीरे ह्युभन याइटि ् िाचराई फताए अनुिाय ११ िर्ष

नऩुगुन्जेर उनी स्कूर गइनन ्। उनका फाफुरे फताए अनुिाय हहॉ ड्न गाह्रो हुने बएकारे उनी उनका
बाइ फहहनी जाने िाभान्म स्कूर जान िककनन ्। फरु उनराई िुस्त भनश्चस्थघत बएका
फारफसरकाको कक्षाभा बनाष गरयमो। उनरे ह्युभन याइटि ् िाचराई फताइन ्,

भराई स्कूर भन ऩये न। फुिारे त्महाॉ रैजाॉदा भ रुने गथेँ। भराई त्महाॉका अरू फारफासरका जस्ती
छु जस्तो राग्दै नथ्मो।

अऩाङ्गताका कायण फारकुभायी जुत्ता रगाउन िश्चक्दनन ् य फाटभा प्राम् पुटे का काॉचका टुक्रा

बइयहने हुनारे नाङ्गै खट्ट
ु ा स्कूर जान ऩघन गाह्रो छ। कुनै हदन उनरे त्मवत्तकै घय पककषनुऩछष ।
फारकुभायीभा आफ्नो िभुदामका अऩाङ्गता बएका फारफासरकाराई भदत गने चाहना छ। उनी
स्कूररे बनाष सरन नभानेका फारफासरकाका घयघय जाश्चन्छन ् य उनीहरूराई स्कूर ऩठाउन
उनीहरूका फाफुआभाराई प्रोत्िाहहत गघछष न ्। उनी बश्चन्छन ्,

भ आपूजस्ता भाघनिहरूको िेिा गनष चाहन्छु। भ स्कूर जान निक्नेहरूराई भदत गनष चाहन्छु।

भराई (अऩाङ्गऩन बएका) फारफासरकाहरू आफ्नो नाभ य ठे गाना रेख्न िक्ने होउन ् बन्ने राग्छ।
उनीहरू हयाए नै बने ऩघन आफ्नो ठे गाना रेख्न िक्छन ् य किैरे उनीहरूराई भदत गनष िक्छ।

खोसिएको बविष्म

अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूको ऩघन अरू फारफासरका ियह स्कूरभा बनाष हुन ऩाउने

अथधकाय छ। तय नेऩारभा अऩाङ्गता बएका दिौँ हजाय फारफासरकाहरू मो अथधकायफाट िश्चचचत
छन ्।
िॊिायभा अऩाङ्गता बएका १८ िर्ष भुघनका फारफासरकाको िङ््मा १२ दे खख १५ कयोड यहे को छ।
मन
ु ेस्कोको अनभ
ु ान अनि
ु ाय िॊिायबयका स्कूर जान नऩाएका ६ कयोड ७० राख फारफासरका

भध्मे एक घतहाई अऩाङ्गता बएका छन ्। कघतऩम दे िहरूभा अऩाङ्गता बएका फारफासरकाको
स्कूर नजाने िम्बािना अऩाङ्गता नबएका फारफासरकाका तर
ु नाभा दईु दे खख तीन गण
ु ा फढी
हुन्छ।

नेऩारभा अऩाङ्गता बएका फारफासरका कघत छन ् य ती भध्मे कघत स्कूर फाहहय छन ् बन्ने
कुयाको स्ऩष्ट तथ्माङ्क छै न। २००१ को विश्लेर्णभा आधारयत ियकायको अनुदाय तथ्माङ्क
अनुिाय नेऩारभा न्मूनतभ २०७ ००० जना फारफासरकाभा अऩाङ्गता छ।

नेऩाररे िहिाब्दी विकाि रक्ष्म हासिर गने मिको प्रघतफद्धता अनुरूऩ प्राथसभक सिक्षाभा

अन्तयाषवष्डम स्तय हासिर गने हदिाभा भहत्िऩूणष उऩरब्धी हासिर गये ताऩघन अऩाङ्गता बएका

फारफासरका रगामतका िीभान्तीकृत िभुदामका कयीफ २१८ ००० फारफासरका स्कूर फाहहयै छन ्
बन्ने कुया नेऩार ियकाय य िॊमुक्त याष्डिॊघ दि
ु ैरे स्िीकाय गये का छन ्।
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नेऩाररे अऩाङ्गता बएका फारफासरकारे िभाहहत सिक्षा रगामतका अन्म फारफासरकारे जस्तै
िफै अथधकाय ऩाउनुऩछष बन्ने कुया रेखखएको अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको अथधकाय िम्फन्धी
याष्डिॊघीम भहािन्धी

रगामत कैमन ् अन्तयाषवष्डम भानि अथधकाय भहािन्धीहरूभा

हस्ताक्षय गये को छ। मिको अथष हो अऩाङ्गता बएका िा नबएका दि
ु ैथयी फारफासरकारे कुनै

ऩघन बेदबाि बफना आफ्नो िभुदामको स्कूरभा ऩढ्न िक्नु ऩछष । मस्तो ऩरयऩाटीको उद्देश्म िफै
विद्याथॉको आिश्मकता ऩूया गने ककसिभरे त्महाॉको ऩरयिेि य सिक्षण विथधको सिको गनुष हो।

सिद्धान्तत् ियकायरे िभाहहत सिक्षा नीघतराई फढािा हदए ऩघन व्मिहायभा बने मिरे अऩाङ्गता
बएका फारफासरकाराई भूरधायका स्कूरहरूभा ऩढाउन क्तडजाइन गरयएको ऩथ
ृ क्कृत िोत कक्षा य
िायीरयक य फौवद्धक अऩाङ्गता बएका फहहया य अन्धा फारफासरकाका छुट्टै स्कूरहरूराई िहमोग
ऩरु माउॉ
् छ। मिरे िोत कक्षा य वििेर् स्कूरहरूफाट ऩण
ू ष िभाहहत सिक्षाभा रूऩान्तयण हुन िभम

राग्छ। तय अऩाङ्गता बएका, अझ खािगयी फौवद्धक अऩाङ्गता बएका फारफासरकारे स्कूर जान
ऩाउन ् य उनीहरूका राथग सिक्षा प्रणारी िुरब उऩमुक्त य स्तयीम होि ् बन्ने हदिाभा ियकायरे

केही गये को छै न। मिका िाथै ियकायको िभाहहत सिक्षाको नीघतभा गम्बीयताको अबाि दे खखन्छ
ककनबने त्मिभा भूरधायका स्कूरहरूभा अऩाङ्गता बएका खािगयी फौवद्धक य विकाि िम्फन्धी
िभस्मा बएका फारफासरकाराई िभेट्ने स्ऩष्ट मोजना छै न।

मो रयऩोटष २०११ को पेब्रुअयीदे खख जुराईिम्भभा अऩाङ्गता ऩक्षधयहरू सिक्षक ियकायी अथधकृत
फारफासरका िा अऩाङ्गता बएका मुिाहरू य घतनका ऩरयिायजन गयी कयीफ १०० जनासित

गरयएको अन्तिाषताषको ऩरयणाभ हो। मिरे अऩाङ्गता बएका फारफासरकारे िभाहहत य स्तयीम
सिक्षा ऩाउनभा बोग्नु ऩरययहे का व्मिधानहरूका फाये भा भूल्माङ्कन गये को थथमो।

ह्युभन याइटि ् िाचरे अन्तिाषताष गये का २९ जना अऩाङ्गता बएका फारफासरका य मुिाहरू िा
घतनका ऩरयिायका िदस्महरूभध्मे आधाबन्दा धेयैरे ती फारफासरकाहरू औऩचारयक स्कूर

जाॉदैनन ् बन्ने कुया फताए। ती िफैराई िाभुदाघमक हुन ् िा घनजी स्कूररे बनाष सरन अस्िीकाय

गये का थथए। ती फारफासरकाका आभाफाफुराई आफ्नो फारफासरकाको स्कूर जान ऩाउने अथधकाय
छ बन्ने ऩघन थाहा थथएन।

सिक्षा भन्त्रारमका अथधकृतहरूरे ह्युभन याइटि ् िाचराई फताए अनि
ु ाय अरू फारफासरकाका

तर
ु नाभा अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूको बनाषदय कभ छ य स्कूर छाड्ने दय फढी छ। हाम्रो

अनि
ु न्धानका आधायभा बन्ने हो बने मिका विसबन्न कायणहरूभा सिक्षाको अथधकायका फाये भा
चेतना नै नबएका फाफआ
ु भा ऩमाषप्त तासरभ नऩाएका सिक्षकहरू उऩमक्त
ु िैक्षक्षक िाभरीहरूको
खोसिएको बविष्म

अबाि टाढा िा अबेकभा बएका स्कूरहरू ऩरयिहनका राथग खचषको अबाि तथा आफ्ना

फारफासरकाको सिक्ने क्षभताका फाये भा नकायात्भक िोचाइ याख्ने फाफुआभा आहद हुन ्। ह्युभन

याइटि ् िाचरे भ्रभण गये का प्रत्मेक रयिोिष केन्रभा बनाष बएका कुर १५ २० जनाभा आधाबन्दा
कभ भात्र उऩश्चस्थत थथए।

िभािेिी य “फारफासरका िह
ु ाउॉ दा” स्कूरहरू तमाय गने ियकायी नीघत हुॉदा हुॉदै ऩघन अऩाङ्गता
बएका फारफासरकाका राथग स्कूरहरूराई िहज फनाउन िपर बएको छै न। परत् कघतऩम
अिस्थाभा फारफासरकाहरूको सिक्षाको अथधकाय कुश्चठठत हुन ऩग
ु ेको छ। अऩाङ्गता बएका

फारफासरका य मि
ु ाहरू िा घतनका ऩरयिायका िदस्महरूरे ह्युभन याइटि ् िाचराई बौघतक िवु िधा
र्माम्ऩ अऩाङ्गता अनक
ु ू र चऩॉ िचचायभा बएका व्मिधान (िङ्केत बार्ाको तासरभ िा ब्रेर
सरवऩ सिकाउने िाधनहरू) य पयक सिकाइ आिश्मकता बएका फारफासरकाका राथग सभल्दो
ऩा्मक्रभ आहदका दृवष्टफाट स्कूरभा ऩहुॉचको िभस्माका फाये भा फताए। अऩाङ्गता बएका
व्मक्तक्तहरूको अथधकाय िम्फन्धी याष्डिॊघीम भहािन्धी

अन्तगषत नेऩाररे फारफासरका

वििेर्को आिश्मकता अनुिाय स्कूरको िाताियणभा िुधाय गनुष ऩछष जिरे गदाष अऩाङ्गता
बएका फारफासरकारे ऩघन अरू ियह स्कूरभा ऩढ्न िकून ्।

मिका अघतरयक्त स्कूरहरूभा प्राम् ऩमाषप्त सिक्षकहरू हुॉदैनन ् रथचरो ऩा्मक्रभ हुॉदैन य सिक्षण
िाभरीको ऩघन कभी नै हुन्छ। परत् अरूका तुरनाभा अऩाङ्गता बएका फारफासरकारे कभ

स्तयीम सिक्षा ऩाउॉ छन ्। ियकायरे उऩरब्ध गयाउने न्मूनतभ वििेर् सिक्षा तासरभ ऩघन वििेर्

स्कूर िा िोत कक्षाका सिक्षकहरूभा िीसभत छ। भूरधायका स्कूरका सिक्षकहरूरे अऩाङ्गता

बएका फारफासरकाराई कक्षाभा कियी एकाकाय गयाउने बन्ने फाये भा ऩमाषप्त तासरभ नऩाएका
हुनारे िभाहहत सिक्षाका सिद्धान्तहरू ऩघन कभजोय हुन ऩुग्छन ्। फौवद्धक अऩाङ्गता िा
विकािसित िम्फश्चन्धत िभस्मा बएका फारफासरकाका राथग गैयियकायी िॊस्था िा असबबािक
िभूहहरूरे चराएका हदिा स्माहाय केन्रका कभषचायीहरूका राथग ियकायरे कुनै ऩघन तासरभको
व्मिस्था गरयहदएको छै न।
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मिका अघतरयक्त उनीहरूको क्षभता य आिश्मकताराई िास्ता नगयी अझिम्भ ऩघन िफै
फारफासरकारे एउटै ऩाठ ऩढून ् बन्ने अऩेक्षा गरयन्छ। परत् भूरधायका स्कूरभा ऩढ्ने अऩाङ्गता
बएका फारफासरका ऩटक ऩटक अनुत्तीणष हुन्छन ् य उनीहरूरे कक्षा दोहोर्माउनु ऩछष । कोहीफेरा त
फारफासरकारे एउटै कक्षा कैमन ् ऩटक दोहोर्माएका छन ्। “िुस्त भनश्चस्थघत बएका”

फारफासरकाका राथग क्तडजाइन गरयएका िोत कक्षाभा त फिौिम्भ ऩघन विद्याथॉहरू एउटै कक्षाभा
यहे का दे खखन्छन ्।
िोत कक्षाभा यहे का धेयैजिो अन्धा फहहया य फौवद्धक अऩाङ्गता बएका फारफासरका स्कूरभा

यहे को आिािीम िवु िधाको उऩमोग गछष न ्। १० िा त्मिबन्दा ऩघन फढी फारफासरकािॉगै फिेय

उनीहरू (जिभध्मे कोही कडा ककसिभको अऩाङ्गता बएका हुन्छन ्) को हे यचाह गनष ियकायीफाट

तरफ ऩाउने एकजना कभषचायी हुन्छन ्। सिक्षा विबागका नामफ घनदे िकरे फताए अनि
ु ाय हदनयात
ती फारफासरकासित बफताउने मी कभषचायीरे कुनै ऩघन प्रकायको तासरभ बने ऩाएका हुॉदैनन ्।

नेऩारभा अऩाङ्गऩन बएका िफै फारफासरकारे िाभाश्चजक िुयक्षा िुविधा तथा अऩाङ्गता ऩरयचम
ऩत्र य अऩाङ्गताको गम्बीयता अनुिायको बत्ता ऩाउनु ऩदष छ। तय अऩाङ्गता बएका

फारफासरकहरूरे िदयभुकाभ (जहाॉ काडष वितयण गरयन्छ) ऩुग्ने राभो दयु ी चको बाडाका कायण
प्राम् मी िुविधाहरू ऩाएका छै नन ् बन्ने कुया ह्युभन याइट्ि िाचको जानकायीभा आएको छ।

मिको एउटा थऩ कायणका रूऩभा मस्ता काडष सरनारे फारफासरकाराई थऩ बेदबाि हुनिक्छ य
उनीहरू अझ ऩघछ ऩछष न ् बन्ने फाफुआभाको गरत धायणा ऩघन ऩाइएको छ। अऩाङ्गता बएका

कघतऩम फारफासरकाको अऩाङ्गताको कहहल्मै ऩघन घनदान बएको हुॉदैन य कघतको गरत घनदान
बएको हुन्छ। मिरे गदाष ऩघन उनीहरूको सिक्षाभा ऩहुॉचभा नकायात्भक अिय ऩरययहे को हुन्छ।

अन्तयाषवष्डम य यावष्डम कानून अनुिाय घन्िुल्करूऩभा आधायबूत सिक्षा ऩाउनु अऩाङ्गता बएका
फारफासरकाको अथधकाय हो। तय कघतऩम अिस्थाभा ियकायी विद्यारमभा ऩघन बनाष िुल्क

ऩयीक्षा िुल्क िा ऩोिाकका राथग बनेय ऩरयिायहरूराई ऩैिा घतनष रगाइन्छ य त्मही कायणरे गदाष

केही असबबािकहरू आफ्ना फारफासरकाराई स्कूरभा बनाष नै गदै नन ् बन्ने ह्युभन याइट्ि िाचको
जानकायीभा आएको छ।

खोसिएको बविष्म

अऩाङ्गता बएको आफ्नो छोयाछोयीरे स्कूरभा बनाष नऩाउनु धेयै आभाफाफुका राथग गम्बीय

थचन्ताको विर्म फन्न ऩुग्छ। कघतजनासित त अरू काभ (घयका अरू काभ गनुष िा अरू केटाकेटी
स्माहानुष आहद) गनऩ
ुष ने बएकारे अऩाङ्गता बएको आफ्नो छोयाछोयीराई कोठाभा थन्
ु नु िा

खाॉफाभा फाॉध्नु फाहे क अको उऩाम हुॉदैन। प्राम् फौवद्धक भनोिैज्ञाघनक य फहुअऩाङ्गता बएका

फारफासरकारे मस्तो व्मिहाय ऩाउॉ छन ् बन्ने ह्युभन याइट्ि िाचको अनुिन्धानरे िङ्केत गये को
छ।

िायीरयक दव्ु मषिहायका अघतरयक्त िफै ककसिभका अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूरे स्कूर य
िभद
ु ामभा हे राहोचो य नयाम्रो फोरीफचन ऩघन फेहोनऩ
ुष छष ।

सिक्षा भन्त्रारमरे िभाहहत सिक्षाका फाये भा श्चजल्रा सिक्षा अथधकायीहरूका राथग
“असबभुखीकयण” तासरभ आमोजना गर्मो, जिरे प्रत्मेक श्चजल्राभा विद्यारम प्रिािक य
सिक्षकहरूका राथग तासरभ गनऩ
ुष छष । िभाहहत सिक्षा िाखाका प्रभुख िभेत यहे का सिक्षा

विबागका नामफ घनदे िकरे फताए अनुिाय “हाभीरे अिधायणाका फाये भा जानकायी गयाएका छौँ
तय मिको कामाषन्िमन विद्यारम व्मिस्थाऩन िसभघत य सिक्षकहरूभा बय ऩछष ।” एउटा छोटो

असबभुखीकयण तासरभरे स्थानीम घनकामका कभषचायीहरूराई सिक्षण विथध आत्भिात गने य

ऩा्मक्रभ य विद्यारमको ऩरयिेिराई विविध सिकाइ आिश्मकताका विद्याथॉहरूका राथग िुहाउॉ दो

फनाउनका राथग सिक्षक य विद्यारम कभषचायीहरूको तासरभ गनषका राथग आिश्मक िीऩहरू प्रदान
गनष िक्दै न बन्ने कुया स्ऩष्ट छ। ऩरयणाभत् ियकाय आफ्नै िभाहहत सिक्षा नीघत तथा

अन्तयाषवष्डम कानून अनुिाय अऩाङ्गता बएका फारफासरकाका राथग िभाहहत सिक्षा हदने स्कूर
तमाय गने आफ्नै प्रघतफद्धता ऩूया गनष निक्ने अिस्थाभा छ।

अन्तयाषवष्डम दाता य याष्डिॊघीम घनकामहरूराई अऩाङ्गता बएका फारफासरकाराई स्कूरभा ऩढ्ने
िाताियण सभराउनका राथग ऩमाषप्त िाथषक प्रमाि नबएको कुया अिगत बए ताऩघन सिक्षाका

राथग उऩरब्ध िोत अऩाङ्गता बएका फारफासरकारे पाइदा ऩाउनेगयी, न्मामिङ्गत ढङ्गरे य
बफना बेदबाि वितयण होि ् बन्नेतपष उनीहरूरे ऩमाषप्त काभ गये का छै नन ्।
अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरू, खािगयी फारफासरकाप्रघत नेऩारको प्रघतफद्धताका हुॉदाहुॉदै ऩघन
व्मािहारयक रूऩभा िफबन्दा आिश्मक बएका ठाउॉ भा त्मिको कामाषन्िमन गनषभा ियकाय
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अिपर बइयहे को छ। मिराई िम्फोधन गनषका राथग अन्तयाषवष्डम दाताहरूका िहमोगभा नेऩार
ियकायरे अऩाङ्गता बएका फारफासरकाका राथग स्कूरहरू उऩरब्ध होऊन ् य त्महाॉ उनीहरूरे

ऩहुॉच ऩघन ऩाऊन ् बन्ने कुयाका िाथै सिक्षकहरूभा िफै फारफासरकाराई िभाहहत य स्तयीम सिक्षा
हदने िीऩ ऩघन होओि ् बन्ने कुया िुघनश्चित गनुऩ
ष छष । मो अथधकाय योजगायी स्िास्थ्म याजनीघतक
िहबाथगता जस्ता अन्म अथधकायहरूसित अविबाज्म छ। अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूराई
गुणस्तयीम सिक्षा उऩरब्ध गयाउनभा अिपर हुनु बनेको स्िास्थ्म य िाभाश्चजक िुयक्षा जस्ता
क्षेत्रको िाभाश्चजक य आथथषक फोझ फढ्नु ऩघन हो। मन
ु ेस्कोका अनि
ु ाय “िकक्रम य उत्ऩादनिीर

व्मक्तक्तहरू तमाय गनषका राथग (अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको) सिक्षाभा रगानी नगनुष खथचषरो य
आथथषक दृवष्टफाट एकदभै अवििेकऩण
ू ष िाबफत हुनिक्ने काभ हो। ”

खोसिएको बविष्म

िझ
ु ािहरू
प्रधानभन्त्रीको कामाषरम


नीघतगत िुझाि य कामषक्रभ विकािका िाथै अथधकाय हनन बएका अिस्थाभा उऩचायका
राथग ियकाय अन्तगषत अऩाङ्गता आमोग स्थाऩना गने।



िॊमोजन य िूचना आदानप्रदानका तथा अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको अथधकाय िम्फन्धी
याष्डिॊघीम भहािन्धी

िम्फन्धी कामषमोजनाहरूको विकाि य कामाषन्िमनका राथग

प्रत्मेक ियोकायिारा भन्त्रारमभा िम्ऩकष व्मक्तक्त घनमुक्त गने।


अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूका राथग कामाषन्िमन नबएका िा रागु नबएका कानूनी

व्मिस्थाहरूका फाये भा उजुयी दताष गनषका राथग व्मिस्था गने िा विद्यभान व्मिस्थाराई
िुदृढ गयाउने।


यावष्डम मोजना आमोगको आगाभी तीन िर्ॉम अन्तरयभ मोजना

भा िभाहहत सिक्षा

अभ्माि रागू गनष य त्मिराई टे िा हदनका राथग फजेटको व्मिस्था गने।
सिक्षा भन्त्रारम


घनम्न प्रमोजनका राथग यावष्डम सिक्षा विकाि केन्रसित काभ गने्
o

िभाहहत सिक्षाका ऩद्धघतहरू प्रघतविश्चम्फत गनष य अऩाङ्गता बएका
फारफासरकाहरूका फाये भा मथेष्ट जानकायी हदन सिक्षक तासरभ िाभरीहरूभा
ऩरयभाजषन गने।

o

िम्ऩण
ू ष सिक्षक विद्यारम प्रिािक हे यचाहभा िॊरग्न व्मक्तक्तहरू तथा िाभद
ु ाघमक
विकाि कामषकताषहरूका राथग आधायबत
ू िङ्केतबार्ा अऩाङ्गता बएका

फारफासरकाहरूराई हे प्ठने श्चजक्माउने य बेदबाि गने य होच्माउने व्मिहाय नगनष य
हुन नहदन के गने जस्ता तासरभ गनऩ
ुष छष । प्रत्मेक श्चजल्राभा सिक्षक य
िाभुदाघमक विकाि कामषकताषहरूराई विविध ककसिभका अऩाङ्गऩन बएका
फारफासरका य घतनका ऩरयिायराई िहमोग गनष िक्ने गयी ऩयाभिष

(काउन्िेसरङ) तासरभ उऩरब्ध गयाउने। कक्षा कोठा य सिङ्गै स्कूरभा अरू

फारफासरकाफाट हुने हे प्ठने श्चजक्माउने जस्ता घटनाराई कियी िम्फोधन गने
बन्ने फाये भा ऩघन तासरभ उऩरब्ध गयाउने।


घनमसभत असबबािक फैठक िभेतका भाध्मभफाट अऩाङ्गऩन बएका फारफासरका य
घतनका आभाफाफुराई िूचनाको आदानप्रदान य दौँतयी -िहमोगका फाये भा तासरभ य
िहमोग उऩरब्ध गयाउने।

|
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खािगयी फौवद्धक य विकािसित िम्फश्चन्धत अऩाङ्गता बएका फारफासरकाराई
भूरधायभा स्कूरहरूभा एकीकयण गनष अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको अथधकाय

भा आधारयत िभाहहत सिक्षाको अिधायणाराई स्ऩष्ट ऩाने दीघषकारीन िभाहहत सिक्षा
मोजनाको विकाि तथा कामाषन्िन गने।


अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूराई सििु विकाि कामषक्रभभा प्रिेि गनषिक्ने

फनाउनका राथग िभाहहत सिक्षा प्रकक्रमासित सभल्दोजुल्दो ककसिभको िभमभै ऩहहचान य
घनदान कामषक्रभ

को विकाि गने य

त्मिराई प्रबािकायी फनाउने।


सिक्षक य विद्यारम प्रिािकहरूका राथग िभाहहत कक्षा कोठाको भाऩदठड य घनदे सिका
तमाय गने य तोककएको स्तय हासिर हुन िकोि ् बन्ने उद्देश्मरे कामषविथध तमाय गने।



घनम्न उद्देश्मका राथग ऩा्मक्रभ विकाि केन्रसित िहकामष गने्
o

फौवद्धक अऩाङ्गता बएका फारफासरकाका राथग उऩमक्त
ु ऩा्मक्रभ तथा
भूल्माङ्कन प्रणारीको विकाि गने।

o

िाङ्केघतक बार्ा तथा ब्रेरका भाध्मभफाट सिक्ने फारफासरकाका राथग
ऩा्मक्रभको विकाि गने।



िैक्षक्षक व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारीभा अऩाङ्गता बएका फारफासरकाको बनाष स्कूर

छोडाइ य उत्तीणषताको तथ्माङ्क िङ्करन गने य त्मि तथ्माङ्कराई अऩाङ्गताको प्रकाय
अनुिाय छुट्माउने।


िभाहहत सिक्षा विथध रागु बएको कुया िुघनश्चित गनषका राथग श्चजल्रा सिक्षा अथधकृतहरू
तथा भूल्माङ्कन केन्रका िॊमोजकहरूद्वाया वििेर् स्कूर य िोत कक्षाहरू रगामत
स्कूरहरूको िुऩयीिेक्षणराई प्रबािकायी य घनमसभत फनाउने।



अऩाङ्गता बएका फारफासरका तथा उनीहरूका आभाफुिा तथा ऩरयिायका िदस्महरूराई

ऩयाभिष नीघत घनभाषण तथा अनुगभन प्रकक्रमाभा िहबागी गयाउने। विद्यारम व्मिस्थाऩन
िसभघत य श्चजल्रा भूल्माङ्कन केन्रहरूभा िभुदाम य ऩरयिायको िहबाथगता फढाउनका
राथग यणनीघतहरू विकाि गने।


अऩाङ्गता बएका फारफासरकाका राथग रक्षक्षत िोत रगामत िभाहहत सिक्षाका राथग
ऩमाषप्त फजेट विघनमोजन गने य विकाि िहमोगका राथग अनुयोध गने।



िूचना तथा िचचाय प्रविथधको िभेत प्रमोग गये य ब्रेरसरवऩ तथा ठूरो अक्षयका
ककताफहरूको उताय उत्ऩादन य वितयणभा िुधाय गने।



ऩहाडी य हहभारी क्षेत्रका अऩाङ्गता बएका फारफासरकाराई स्कूर जानभा भदत गनषका
राथग आिािीम िुविधा उऩरब्ध गयाउने।

खोसिएको बविष्म



अऩाङ्ग य अन्म मोग्म व्मक्तक्तहरूराई सिक्षा क्षेत्रका रयक्त ऩदहरूभा आिेदन हदन प्रेरयत गने
य उनीहरूराई आिश्मक य उऩमुक्त स्थान हदने।



अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूफाट कुनै ऩघन प्रकायका िुल्कहरू नसरइमोि ् बन्ने कुया
िुघनश्चित गयाउने।

भहहरा फारफासरका तथा िभाज कल्माण भन्त्रारम


भर
ष िभीक्षा गये य घतनराई
ु क
ु का िम्ऩण
ू ष कानन
ू हरूराई विस्तायऩि
ू क

िॉग

िम्ऩण
ष ऩरे सभल्दोजुल्दो फनाउने तथा रागग
ू रू
ू ने।


अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूका िङ्गठनहरू तथा अन्म ियोकायिाराहरूका िाथभा
अऩाङ्गता िम्फन्धी यावष्डम नीघत तथा कामषमोजनाराई

का िाऩेक्षताभा िभीक्षा

गने। अन्म िान्दसबषक भन्त्रारमहरू िभेतको िहकामषभा

का िाऩेक्षताभा एउटा

उऩमुक्त िभामोजन नीघत अङ्गीकाय गने।


अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूसित िम्फश्चन्धत तथ्माङ्कहरूभा ऩरयभाजषन गने य
अऩाङ्गताको प्रकाय अनुिाय छुट्माउने।



अन्म कुयाका अघतरयक्त अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरू कहाॉ छन ् उनीहरू कियी स्कूर
जान्छन ् य कियी सिक्छन ् बन्ने कुयाको नक्िाङ्कन गनष श्चस्थघत विश्लेर्ण गने।



सिक्षा भन्त्रारमसितको िहकामषभा आभ नागरयक िभूह सिक्षक विद्यारम प्रिािक य
असबबािकहरूराई रक्ष्म गये य अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको सिक्षाको अथधकाय
बेदबािको अन्त्म य अन्म अथधकायहरू िम्फन्धी जनचेतना असबिवृ द्ध कामषक्रभ
िचचारन गने।




ऩहुॉच िम्फन्धी यावष्डम भाऩदठड घनधाषयण गये य त्मिराई स्कूरहरूभा रागु गयाउने।

अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूका राथग श्चजल्रा प्रिािन कामाषरमफाट अऩाङ्गता
ऩरयचमऩत्र तमाय गयाउने। श्चजल्रा प्रिािन कामाषरमभा अऩाङ्गताको भूल्माङ्कन गनष
आिश्मक डाक्टयको िेिा उऩरब्ध गयाउन स्िास्थ्म भन्त्रारमसित िहकामष गने।



अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूराई भासिकरूऩभा हदइॉदै आएको बत्ताभा ऩुनयािरोकन
गयी फढाउने।

स्िास्थ्म भन्त्रारम


अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूका राथग उनीहरूको िभद
ु ामो नश्चजकै

सित

सभल्दोजुल्दो स्िास्थ्म िेिा उऩरब्ध गयाउने।

|
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सिक्षा भन्त्रारमसितको िहकामषभा प्रायश्चम्बक िहमोग िेिा (
) ऩूिप्र
ष ाथसभक स्कूर य िङ्क्रभणराई िहजीकयण गने स्कूरहरूसितको

िम्फन्ध स्थाऩना गने।


स्िास्थ्म कामषकताष य अन्म स्िास्थ्म ऩेिाकभॉहरूको विद्यभान तारीभभा फारफासरका
रगामत अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको अथधकाय य प्रघतष्ठाको िम्भान कियी गने बन्ने
जानकायी िभेत िभािेि गने।



अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरू, खािगयी अऩाङ्गता बएका फारफासरकाको दृवष्टकोण
स्िास्थ्म कामषक्रभको िफै ऩक्षभा प्रघतविश्चम्फत होि ् बन्ने उद्देश्मरे मोजना फैठकहरूभा
अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूका िॊस्थाहरूसित िहकामष गने।



स्िास्थ्म िेिाको व्मिधान िा स्िास्थ्म िेिाका कभषचायीहरूको दव्ु मषिहायका फाये भा उजयु ी
गने प्रणारीराई िहज य कक्रमािीर फनाउने।

िॊविधान िबा


िॊविधानको बेदबाि उन्भुक्तक्त िम्फन्धी व्मिस्थाभा य बेदबाि वियोधी ििेर् ऐन तथा

कानूनी व्मिस्थाहरूभा अऩाङ्गताराई कुनै ऩघन िािषजघनक िा घनजी क्षेत्रफाट बेदबाि
गनष घनर्ेथधत क्षेत्रका रूऩभा स्ऩष्टरूऩरे उल्रेख गने।
िॊिद िदस्महरू


अऩाङ्ग हहत तथा िॊयक्षण ऐन २०३९ (१९८२) रगामत भुरुकभा विद्यभान िफै ऐन
कानूनहरूको विस्तत
ृ िभीक्षा गयी



सित अनुकूर हुनेगयी घतनभा िॊिोधन गने।

अऩाङ्गता बएका फारफासरकाको अथधकायको हननको प्रबािकायी उऩचाय उऩरब्ध

गयाउने य ती उऩचायका व्मिस्थाहरू अऩाङ्गता बएका फारफासरका घतनका आभाफाफु
य िा हे यचाह गने व्मक्तक्तहरूरे िहजताका िाथ हासिर गनषिक्ने व्मिस्था सभराउने।


ऐनकानून य नीघत घनभाषणका आधायहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूका राथग प्रमोग
बएका हे मिोधक बार्ा हटाउने।



आथथषक िाभाश्चजक य िाॊस्कृघतक अथधकायको अन्तयाषवष्डम घोर्णाऩत्रको िैकश्चल्ऩक
असबिन्धी अनुभोदन गने।



अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूसित ऩयाभिष गयी उनीहरूको दृवष्टकोणराई प्रघतघनथधत्ि गने।



अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरू तथा अन्म िीभान्तीकृत िभद
ु ामहरूसित िम्फश्चन्धत
विर्महरूको िऩ
ु रयिेक्षणका राथग िॊिदीम िसभघत स्थाऩना गने।

खोसिएको बविष्म

यावष्डम भानि अथधकाय आमोग



आमोगभा अऩाङ्गता डेस्क स्थाऩना गने िा िम्ऩकष व्मक्तक्त घनमुक्त गने।

उजुय दताष गनष िा अन्म कुनै िहमोग भाग्नका राथग आमोगभा आउने अऩाङ्गता बएका
फारफासरका िा घतनका आभाफुिारे आमोगको हाताभा आउनभा कुनै व्मिधान नहोि ्।



अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूको अथधकाय हननका घटनाको िकक्रमताऩूिक
ष छानबफन
गने य प्राप्त सिपारयिहरूको कामाषन्िमनको अनुगभन गने।



अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूराई केन्रभा याखेय अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूको
अथधकायको हननका फाये भा जनचेतना असबिवृ द्ध गयाउने।

फहुऩक्षीम य हद्वऩक्षीम दाताहरू य याष्डिॊघीम घनकामहरू
 प्रबािकायी मोजना कामाषन्िमन य अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्कन एिभ ् िान्दसबषक

भन्त्रारमहरूफीचको िहकामष फढाएय िहकामष गरययहे का ियकायहरूको िभाहहत सिक्षा
रागू गने क्षभता फढाउने।



ियकायराई अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूको बनाष दय कक्षा दोहोर्माउने दय य उत्तीणष
दय आहदको तथ्माङ्क सरन य अरग अरग अऩाङ्गताको तथ्माङ्कका रूऩभा विश्लेर्ण
गनष प्रेरयत गये य िभाहहत सिक्षाको कामाषन्िमनको अनुगभन गने।



िभाहहत सिक्षाका राथग ऩमाषप्त आथथषक िोत िुघनश्चित गने। अऩाङ्गता बएका

फारफासरकाहरू य सिक्षाको अथधकाय रगामतका उनीहरूका अथधकायहरूका फाये भा
फुझ्नका राथग ियकाय अऩाङ्गता बएकाहरूद्वाया िचचासरत िङ्गठनहरू य गैयियकायी
िॊस्थाहरूराई आथथषक िोत उऩरब्ध गयाउन विचाय गने।


जन्भ दताष रगामत अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूको तथ्माङ्क िङ्करनराई फसरमो
फनाउने।



अऩाङ्गता बएका फारफासरकाहरूराई विद्यभान य बविष्मका कामषक्रभ य नीघतहरूभा
एकीकयण गने।



उऩमुक्त य िश्चजरा िभाहहत सिक्षा िाभरीहरूको विकाि वितयण य घतनका फाये भा

जानकायी असबिवृ द्ध य ििषिाधायणको छरपरफाट िभाहहत सिक्षाको अिधायणाका
फाये भा स्ऩष्टताको विकाि गनष सिक्षा भन्त्रारमराई िहमोग गने।


दात ृ घनकामका कभषचायीभा िफैका राथग सिक्षाको रक्ष्म हासिर गनष सिक्षा भन्त्रारमराई
िहमोग गने क्षभता छ छै न बन्ने कुया िुघनश्चित गने।
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ऩारयबावर्क िब्दहरू
अहटजभ् फारफासरकाभा िानैदेखख यहने अहटजभ व्मक्तक्तत्ि विकािको एउटा खाि अिस्था हो
जिभा उनीहरूराई िचचाय गनष भाघनिहरूसित िम्फन्ध स्थाऩना गनष तथा बार्ा य अभूतष
अिधायणाहरूको प्रमोग गनषभा ठूरो कहठनाइ हुन्छ। अहटजभको कायण अज्ञात नै छ तय

अनुिान्धाताहरू मो फाफुआभाको व्मिहाय िा अन्म ऩरयिेिजन्म कायणफाट नबई िाभान्मतमा
केश्चन्रम स्नामु प्रणारीको िभस्माफाट उत्ऩन्न हुन्छ बन्ने कुयाभा विश्वाि गछष न ्।

भश्चस्तष्कघात (िेयेब्रर ऩाल्िी): भश्चस्तष्कघात बनेको जन्भनािाथ भश्चस्तष्कभा बएको
अश्चक्िजनको कभी जन्भका क्रभभा बएको भश्चस्तष्कको चोटऩटक िा बइयर िङ्क्रभणका कायण
हुने भाॊिऩेिीहरूको प्रबािकारयताभा कभी य अङ्गहरूको दफ
ष ताको श्चस्थघत हो। मिभा प्राम्
ु र
अङ्गिचचारनको प्रबािकारयताभा कभी हुन्छ य कहहरेकाहीीँ फोल्नभा िा सिक्नभा हुने
कहठनाइहरू ऩघन दे खखन्छन ्।

विकाि िम्फन्धी अऩाङ्गता् विकाि िम्फन्धी अऩाङ्गतारे २२ िर्षको उभेयबन्दा अघघ िुरु हुने य
त्मिऩघछ जीिनऩमषन्त घनयन्तय यहने कुनै ऩघन ककसिभका अऩाङ्गताहरूराई िभेट्छ। मिरे

आफ्नो हे यचाह गने क्षभता बार्ा सिकाइ अघतविथध आत्भघनदे िन स्िािरम्फी जीिनचमाष िा
आथथषक आत्भघनबषयता जस्ता एक िा एकबन्दा फढी ककसिभका प्रभख
ु गघतविथधहरूराई

कभजोय िीसभत फनाउॉ छ। मिभा डाउन सिन्रोभ जस्तो फौवद्धक अऩाङ्गता ऩघन िभाविष्ट हुन्छ
बने िॊज्ञानात्भक दफ
ष ता नहुन ऩघन िक्ने िेयेब्रर ऩाल्िी अहटजभ छाये योग य अन्म प्रकायका
ु र
आघातात्भक िभस्माहरूराई ऩघन मिरे िभेट्छ। विकािका केही ककसिभका अियोध िॊिेद-

दि
ष ता िा िॊज्ञानात्भक अऩाङ्गता जस्ता िायीरयक भात्र हुन्छन ्। मो फहुअऩाङ्गताको ऩरयणाभ
ु र

ऩघन हुनिक्छ। अहटजभ चाहहॉ प्राम् सिकाइका िभस्मासित िम्फश्चन्धत बए ऩघन िास्तिभा मो
विकािको िभस्मा नै हो।

खोसिएको बविष्म

अऩाङ्गता बएकाहरूद्वाया िचचासरत िङ्गठनहरू् अऩाङ्गता बएकाहरूका िङ्गठनहरू बनेका
अऩाङ्गता बएका य प्रघतघनथधभूरकता िहबाथगता िभानता य अऩाङ्गता बएका व्मक्तक्तहरूराई
एकताफद्ध गयाउने काभभा रागेका व्मक्तक्तहरूका औऩचारयक िभूह हुन ्।

फौवद्धक अऩाङ्गता् “फौवद्धक अऩाङ्गता” (जस्तै डाउन सिन्रोभ) बनेको फौवद्धक गघतविथध (तकष
सिकाइ िभस्मा िभाधान) य दै घनक जीिनभा ऩरयआउने िाभाश्चजक य व्मािहारयक िीऩ जस्ता
अनक
ु ू रनीम व्मिहायहरूभा बएको स्ऩष्ट िीसभतता हो। “फौवद्धक अऩाङ्गता” विकािभा अियोधको
एउटा उऩिगष हो ताऩघन मी दईु का फीचको िीभा ये खा स्ऩष्ट नबएकारे विविध कायणिि धेयै
व्मक्तक्तहरू विसबन्न स्तयभा मी दि
ु ै िगषभा ऩनष जान्छन ्।

सिकाइ िम्फन्धी अऩाङ्गता् सिकाइ िम्फन्धी अऩाङ्गता बन्नारे प्राम् ककताफ ऩढ्ने बार्ा िा
गखणत जस्ता वििेर् िीऩ सिक्नभा हुने कहठनाइ फुखझन्छ। त्मिरे भाघनिरे दे खेको िा िुनेको
कुयाराई अथ्माषउन िा िूचनाराई िान्दसबषक गनषभा व्मिधान ऩुर्माउॉ छ। सिकाइभा िभस्मा

बएका फारफासरकाहरूभा ध्मान केश्चन्रत गनष निक्ने िा िाथीहरूसित सभल्न निक्ने िभस्मा
ऩघन हुन िक्छ। सिकाइका िभस्मा फौवद्धकता िा िैक्षक्षक अिियसित िम्फश्चन्धत कुया होइन।
भानसिक तथा भनोिाभाश्चजक अऩाङ्गता् “भनोिाभाश्चजक िभस्मा” बन्नारे अििाद
(क्तडप्रेिन), हद्वध्रि
ु ीम विकृघत फाइऩोराय क्तडि ्अडषय य विभ्रभ (श्चस्कजोफ्रेघनमा) जस्ता भानसिक

स्िास्थ्म िभस्मा फुखझन्छ। “भानसिक तथा भनोिाभाश्चजक अऩाङ्गता” भनोिैज्ञाघनक अन्तयहरू

य िाभाश्चजक िाॊस्कृघतक व्मिहायको िीभा तथा िभाजरे भानसिक दफ
ष ता बएका व्मक्तक्तहरूप्रघत
ु र
आयोवऩत गये का राचछना ऩघन हो।
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