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अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३
१.

पृष्ठभूगम
क्तशक्षा पाउनु सबै बालबागलकाको अगिकार हो । नेपालको सं वविानले सामाक्तिक न्याय
स्थावपत िनन समावशी र सहभागितामूलक गसद्धान्तको आिारमा समतामूलक समािको
गनमानण िने सङ्कल्प िरे को छ साथै प्रत्येक नािरीकलाई अगनवायन र गनशुल्क आिारभूत
क्तशक्षा पाउने हकको व्यवस्था िरे को छ । नेपालले बालअगिकार महासक्तन्ि सन् १९८९
तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अगिकारसम्वन्िी महासक्तन्ि सन् २००६ अनुमोदन िरे को
छ । यसै िरी सबैका लागि क्तशक्षाको अन्तराविय अगभयानमा आफ्नो प्रगतवद्धता िनाउँदै
अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई शैक्तक्षक मूल प्रवाहमा समवेश िरी क्तशक्षाको अगिकार
सुगनश्चत िनन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ िारी िररएको
छ ।
समावेशी क्तशक्षा सबै बालबागलकाका लागि ववभेदरवहत वातावरणमा सांस्कृगतक, विीय,
िातीय एवं भौिोलीक ववववितालाइ सम्मान िदै आफ्नै समुदायमा िीवनोपयोिी क्तशक्षा प्राप्त
िने अगिकारलाई सुगनश्चत िने शैक्तक्षक पद्धगतको ववकास प्रविया भएकाले यसले समुदायको
स्वागमत्वलाई महत्व ददँदै ववद्यालयमा बालबागलकाको आवश्यकता अनुकूल उपयुि
वातावरण र सहयोि पाएमा सबैले गसक्न सक्दछन् भन्ने मान्यतामा ववश्वास िदनछ ।
समावेशी क्तशक्षा पद्धगतले कुनै पगन पररक्तस्थगतिन्य कारणले शैक्षीक अवसरवाट वक्तन्ित एवं
ववद्यालयमा रहे र पगन अनुकूल र पहुँियुि वातावरण तथा सहयोिको अभावमा ववद्यालय
छाड्ने िोक्तिममा रहेका बालबागलकाको गसकाइको अवसर गनमानणमा सहयोि िदनछ । यी
अिारमा समावेशी क्तशक्षाले अपाङ्गता भएका बालबागलकाको पवहिान िरी सामाक्तिक,
सास्कृगतक र शैक्तक्षक आवश्यकता पूरा िनन बाल केक्तन्ित क्तशक्षण गसकाइ प्रकृया अवलम्वन
िनन प्रोत्साहन िदनछ ।

२.

ववितका प्रयासहरु
नेपालले अपाङ्गता भएका बालबागलकाको क्तशक्षा प्रविननका लागि ववगभन्न कानूनी तथा
कायनिमित व्यवस्था िरी कायानन्वयनमा अिावि बिाइएको छ । क्तशक्षा ऐन २०२८
(सं सोिनसवहत) मा ववशेष क्तशक्षाको सञ्चालन सािारण क्तशक्षा सरह हुने कुरा उल्ले ि छ भने
क्तशक्षा गनयमावली २०५९ मा क्तशक्षा मन्रीको अध्यक्षतामा ववशेष क्तशक्षा पररषद्को िठन
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िरी ववशेष क्तशक्षा सञ्चालनसम्वन्िी व्यवस्था िररएको छ । ववशेष क्तशक्षा तर्नका नीगतित
र कायनिमित ववषयका क्षेरमा गनयगमत कायन िनन ववशेष क्तशक्षा पररषद् वियाशील छ ।
ववशेष क्तशक्षा नीगत २०५३ ले दृविवववहन, बवहरा, बौवद्धक अपाङ्गता र शारीररक अपाङ्गता
भएका बालबागलकालाई अवास सुवविासवहतको अवसर ददने कुरा उल्ले ि िरे को छ ।
क्तशक्षा गनयमावली, २०५९ को गनयम, ६० मा अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई ववशेष
क्तशक्षा प्रदान िनन सवकने र सोवह गनयमावलीको गनयम ६६ एवं अपाङ्ग सं रक्षण तथा कल्याण
गनयमावली, २०५१ को गनयम १५ मा ववशेष क्तशक्षा ददने सं स्थालाई नेपाल सरकारले
गनिानरण िरे वमोक्तिम सुवविा ददने व्यवस्था उल्ले ि छ । त्यस्तै क्तशक्षा गनयमावली, २०५९
को गनयम १५१ (२) मा सं स्थाित ववद्यालयको कुल ववद्याथी सं ख्याको कक्तम्तमा दश
प्रगतशत मा नघटाई िेहेन्दार, िररब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मवहला, दलित र िनिागत
समुदायका ववद्याथीलाई छारवृक्ति को व्यवस्था िरे को छ । यसै सम्बन्िमा ववशेष क्तशक्षा
सञ्चालनसम्वन्िी गनदे क्तशका, २०६० िारी भई कायानन्वयनमा रहे को छ ।
अपाङ्गता भएका बालबागलकाले छारवृक्तिसवहत ववगभन्न सामुदावयक ववद्यालयहरु, स्रोत
कक्षाहरु एवं ववशेष ववद्यालयहरुमा अध्ययन िने अवसर पाएका छन् ।स्रोत कक्षा तथा
ववशेष ववद्यालयहरुमा ववशेष आवश्यकता भएका बालबागलकाका लागि आवास र स्रोत
क्तशक्षकको व्यवस्था गमलाइएको छ । अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि गन:शुल्क
पाठ्यपुस्तक, क्तशक्षण सामग्री एवं उपकरणहरु ववतरण िने िररएको छ । साथै अपाङ्गता
पवहिान िनन, अपाङ्गता सम्बन्िी आवश्यक सेवा, सहयोि, सर सल्लाह र अन्य कायनिम
तिुम
न ा िनन ६२ क्तिल्लाहरुमा ले िािोिा केन्ि स्थापना भएका छन् ।
ु
सं यि
राि सं घीय मानव अगिकार सम्वन्िी घोषणा पर सन् १९४८ र बालअगिकार
सम्बन्िी महासक्तन्ि

सन् १९८९ ले आिारभूत तह सम्म अगिकारको रुपमा गन:शुल्क

क्तशक्षा सबैले पाउनु पने उल्ले ि िरे को छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समतामूलक
ु राि सं घीय प्रामाक्तणक गनयमहरु सन् १९९३, एगसया
अवसर सुगनश्चत िने सम्बन्िी सं यि
तथा प्रशान्त क्षेरका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको दशक सन् १९९३-२००२, सालामान्का
ु
घोषणा सन् १९९४, सं यि
राि सं घीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अगिकार सम्वन्िी
महासक्तन्ि, सन् २००६ ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति लिायत ववशेष क्तशक्षाको आवश्यकता
भएका सवैलाई क्तशक्षाको राविय कायनिमको मूलिारमा समावेश िनुन पने कुरामा िोड
ददएका छन् । साथै इन्िोन घोषणा, सन् २०१५ ले ववशेष आवश्यकता भएका
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बालबागलकाको क्तशक्षा प्रवद्धनन िननका लागि नीगतित सुिार िनन सरकारलाई प्रेररत िरे को
छ ।
नेपाल िोमवटन घोषणा सन् १९९०, डाकार सम्मेलन २००० र सहश्स्राब्दी ववकास लक्ष्य
सन् २०००, लिायतका ववगभन्न अन्तराविय मञ्चहरुमा सवैका लागि क्तशक्षाको प्रगतवद्धता
िाहेर िरी अपाङ्गता भएका बालबागलकाको क्तशक्षा प्रवद्धननका लागि समेत नीगतित एवं
कानूनी सुिारका प्रयासहरु िदै आएको छ ।वयनै आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि
समावेशी क्तशक्षा नीगतको आवश्यकता भई यो नीगत प्रस्ताव िररएको हो ।
३.

वतनमान क्तस्थगत
नेपालमा २०२१ सालमा दृविववहीन बालबागलकाका लागि एकीकृत ववद्यालय, २०२३
सालमा बवहरा बालबागलकाका लागि गबशेष ववद्यालय, २०२६ सालमा दृविववहीन तथा
शारीररक अपाङ्गता र २०३८ सालमा बौवद्धक अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरुका लागि
ववशेष ववद्यालयको सुरुवात भएको गथयो ।नेपाल सरकारले २०५३ सालमा

अपाङ्गता

भएका बालबागलकाका लागि क्तशक्षामा पहुँि ववस्तार िनन उनीहरुको शारीररक, मानगसक र
कायनित क्षमताको आिारमा क्तशक्षा प्रदान िनन ववशेष क्तशक्षा नीगत तिुम
न ा िरी लािू िरे को
हो ।
अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई आफ्नो पवहिान र अपाङ्गताको प्रकृगतको आिारमा ववशेष
व्यवस्थाको साथ उपलब्ि िराइने क्तशक्षा पद्धगतलाई ववशेष क्तशक्षाको रुपमा स्वीकार िरी
बवहरा, शारररक,दृविववहीन र बौवद्धक अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि ववशेष
ववद्यालयको व्यवस्था िररएको छ । अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरुको सन्दभनमा पहुँियुि
र ववद्यालयसम्म पुग्ने वातावरणको ववकास िनन ववववि कायनिमहरु सञ्चालनमा रहे का छन्
। िस अन्तिनत स्रोत कक्षाहरुको सञ्चालन, ले िािोिा केन्िहरुको स्थापना, ब्रे ल गलवप र
पहुँियुि पाठ्यपुस्तकका साथै साक्केगतक भाषा सवहतको पाठ्यसामाग्रीको व्यवस्था िररएको
छ । ववद्यायका भवनहरुलाई सबै िाले अपाङ्गता मैरी तुल्याउने नीगत अबलम्वन िररएको
छ ।
ु भरर दृविववहीन, बवहरा तथा सुस्तश्रवण र बौवद्धक अपाङ्गता िरी ३८० स्रोत कक्षा,
मुलक
३२ ववशेष ववद्यालयहरु र २२ एकीकृत ववद्यालयहरु सञ्चालनमा रहे का छन् । हाल
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नेपालमा प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादे क्ति माध्यगमक तहसम्म ववगभन्न वकगसमका अपाङ्गता भएका
७४,८२९ िना ववद्याथी अध्ययनरत छन् ।
४.

समस्या र ि ुनौतीहरु
अपाङ्गता भएका बालगबलकाको िुणस्तरीय क्तशक्षा प्रागप्तमा गनम्नगलक्तित समस्या र ि ुनौतीहरु
रहेका छन् :÷
४.१

अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरुलाई शैक्तक्षक अवसर प्रदान िने ववववि प्रयास भए
पगन पररवार,

समुदाय र ववद्यालयले क्तिम्मेवारी बोि िने कायनमा कगमहुँदा अपाङ्गता

भएका बालबागलका
४.२

क्तशक्षाको मूलिारमा पूणरु
न पमा समेवटन नसकेका ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाक्तिक समावेशीकरणको प्रविनन िने ध्यये
राक्तिएको भएता पगन िुणस्तरीय िीवन यापन र आत्मगनभनर िराउने कायनमा अपेक्तक्षत
उपलक्तब्ि हागसल हुन

४.३

नसकेको ।

बाल केक्तन्ित कृयाकलापमा दौंतरी गसकाइ (Peer Learning) तथा सहयोि िने कायन
समावेशी सं स्कृगतअनुरुप प्रभावकारी हुन नसक्दा क्तशक्षाको मूल प्रभाववकरण तथा
सामािीक समावेशीकरण हुन नसक्ने िोक्तिम कायमै रहे को ।

४.४

अपाङ्गता भएका बालबागलकाको िुणस्तरीय क्तशक्षा र तागलमका लागि आवश्यक
मारामा दक्ष िनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन िने कायन अझै अिुरो रहे को ।

४.५

ववववि प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबागलकाको तथयांक तथा सूिना व्यवस्थापन
िने कायन व्यवक्तस्थत हुन नसकेको ।

४.६

अपाङ्गता भएका बालबागलकाको आवश्यकता र गसकाइलाई सहि बनाउने नववनतम
सूिना प्रववगिको अवलम्वन र उपयोि िने कायन व्यवक्तस्थत हुन नसकेको ।

४.७

अपाङ्गताअनुकूल मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली र गसकाइको व्यवस्थापनको लागि पयानप्त
िोि, अनुसन्िान, तथा अभ्यास हुन नसकेको ।

५.

नयाँ नीगतको आवश्यकता
ववशेष क्तशक्षा नीगत, २०५३ िारी भई लािू भएको, सन् १९९४ मा सालमान्का घोषणाले
सबै बालबागलकाले क्तशक्षाको अवसर प्राप्त िने कुरालाई आफ्नो ववषय बनाए अनुरुप सबैका
लागि क्तशक्षाको अगभयानलाई पुरा िने सन्दभनमा समावेशी क्तशक्षाको अविारणालाई अङ्गीकार
ु रािसं घीय महासन्िी र यसको
िरे को, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको अगिकारसम्वन्िी सं यि
इच्छािीन आलेि, २००६ को िारा २४ ले अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि सबै
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तहम समावेशी क्तशक्षा पद्धगत लािू िने कुरा उल्ले ि िरे को छ। उक्तल्लक्तित अन्तराविय
प्रगतबद्धतासवहत एगसया प्रशान्त क्षेरमा सन् २०१३ दे िी २०२२ सम्मको दशकमा अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरुको अगिकारलाई वास्तववक िीवनमा रुपान्तरण िनन पाररत िररएको १०
वषे इन्िोन रणनीगत तथा कायनयोिनालाई नेपालले आत्मसात् िरे को छ । नेपालको
सं वविानको िारा ३१ को उपिारा (३) र (४) को क्तशक्षा सम्बन्िी प्राविानले अपाङ्गता
भएका बालबागलकालाई ववद्यालय तहमा अगनवायन रुपले समावेशी क्तशक्षा पद्धगत अवलम्वन
िनन गनदे क्तशत िरे को छ । नेपालमा भएको रािनीगतक पररवतननबाट समावेशी िरररको
लोकताक्तन्रक अभ्यास शुरु भएको छ ।यसमा अपाङ्गता भएका बालबागलकाको समेत
समािीक समावेशीकरण हुनपु ने र यसका लागि समावेशी क्तशक्षा उपयुि माध्यम हुने हुँदा
यो नीगत तिुम
न ा िनन वाञ्छनीय भएको छ ।
६.

दूरदृवि
प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अगिकारमा आिाररत िुणस्तरीय क्तशक्षाको माध्यमबाट
सशि, स्वतन्र र मयानददत िीवन यापन िनन सक्षम भएको हुने ।

७.

उद्देश्यहरु
अपाङ्गता भएका सबै प्रकारका व्यक्तिका लागि अगिकारमूिी अविारणाका आिारमा
िुणस्तरीय क्तशक्षा सुगनक्तश्चत िरी िीवन पयनन्त क्तशक्षाका माध्यमबाट सक्षम (नेतत्ृ व प्रदान
िनन योग्य) र प्रगतस्पिी नािररक तयार िनुन अपाङ्गता भएका नािरीकका लागि समावेशी
क्तशक्षा नीगतको मूल उद्देश्य रहे को छ । यो मूल उद्देश्य हागसल िनन गनम्नगलक्तित उद्देश्यहरु
तय िररएका छन् :
७.१

अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि िुणस्तरीय क्तशक्षाका अवसरहरुमा समतामूलक
पहुँि सुगनश्चत िने ।

७.२

अपाङ्गता भएका नािरीकका लागि आवश्यकता अनुकुल िुणस्तरीय, िीवनोपयोिी,
सीपमूलक र रोििारमुिी क्तशक्षाको अवसर प्रदान िने ।

७.३
८.

अपाङ्गता भएका नािरीकका लागि िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षाको व्यवस्था िने ।

नीगतहरु
८.१

अपाङ्गता भएका हरे क बालबागलकाका लागि सबै तहमा क्षमता र योग्यताको
आिारमा गन:शुल्क क्तशक्षाका अवसरहरु िुला िरीने छ । (७.१)
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८.२

ववद्यालय, ववश्वववद्यालय तथा क्तशक्षालयहरुमा अपाङ्गता भएका ववद्याथीहरु भनान िदान
वैज्ञागनक प्रणागलमा आिारीत वस्तुित परीक्षण ( Functional Assessment) िने
व्यवस्था िररने छ । (७.१)

८.३

प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादे िी

उच्ि क्तशक्षासम्म पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक, गसकाइ

सामग्री, सन्दभन सामग्रीहरु र परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली अपाङ्गता अनुकुल हुने
िरी सुगनक्तश्चत िररने छ ।(७.१)
८.४

अपाङ्गता भएका ववद्याथीको सवानङ्गीण ववकासका लागि सबै प्रकारका ववद्यालय,
ववक्तश्ववद्यालय तथा क्तशक्षालयलाई अपाङ्गता मैरी, छारा मैरी, बाल मैरी र वहं सारवहत
गसकाइ केन्िका रुपमा ववकास िररने छ ।(७.१)

८.५

राविय तथा अन्तराविय पररवेश अनुरुप दक्ष एवं प्रगतस्पिी नािरीक तयार िनन
अपाङ्गता मैरी प्रववगिअनुकूल पाठ्यिम, पाठ्यसामाग्री तथा शैक्तक्षक सामाग्रीहरु
ववकास िरी समावेशी र समतामूलक िुणस्तरीय क्तशक्षा सुगनक्तश्चत िररनेछ ।(७.२)

८.६

अपाङ्गता भएका नािरीकहरुलाई प्राववगिक क्तशक्षामा समान, सहि र सुिम पहुँि
सुगनश्चत िरी

८.७

श्रम विारका लागि सक्षम िनशक्ति गनमानण िररने छ ।(७.२)

ददिो ववकासमा लागि अपाङ्गताका प्रकारअनुकूल हररत सीप (Green skills) मा
आिारीत िीवनोपयोिी र सीपमूलक िुणस्तरीय क्तशक्षा उपलब्ि िराइने छ ।
(७.२)

८.८

पहुँियुि नवीनतम सूिना प्रववगिमा आिारीत अपाङ्गमैरी क्तशक्षण गसकाइ कायनलाइ
व्यवक्तस्थत िररने छ ।(७.२)

८.९

ववपद व्यवस्थापनका सबै िरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागि
आवश्यक व्यवस्था िररने छ ।(७.२)

८.१० अपाङ्गता भएका नािरीकहरुको अगिकारलाई वास्तववक िीवनमा रुपान्तरण ( Make
the Right Real and Functional ) िनन अपाङ्गता अनुकूलको क्तशक्षा सुगनश्चत िररने
छ ।(७.३)
८.११ समावेशी क्तशक्षाका सन्दभनमा समय सापेक्ष िोि, अध्ययन, अनुसन्िान तथा योिना
तिुम
न ाका लागि तथयांवकय सूिनाको आिार (database) तयार िरी अपाङ्गता
(बहुअपाङ्गता, डाउनगसन्रम,

मक्तस्तष्क

पक्षघात,

अवटज्म,

बौवद्धक

अपाङ्गता,

हे मोवर्गलया, बवहरा तथा सुस्तश्रवण, दृविववहीन, श्रवणदृविववहीन, शारीररक
अपाङ्गता, स्वर बोलाई अपाङ्गता, गसकाइसम्बन्िी अपाङ्गता) भएका नािररकका लागि
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आवश्यकतामा

आिाररत

िुणस्तरीय

िीवन

पयनन्त

क्तशक्षा

सुगनश्चत

िररने

छ ।(७.३)
८.१२ अपाङ्गता भएका नािररक तथा व्यक्तिका क्तशक्षा हागसल िनन पाउने अगिकार सुगनश्चत
िनन तथा समावेशी क्तशक्षालाई समय सापेक्ष सुिार िनन एक समावेशी क्तशक्षा पररषद्
रहने छ ।(७.३)
८.१३ अपाङ्गता भएका बालबागलका, नािररक तथा व्यक्तिका लागि क्तशक्षाको अवसर
सुगनश्चत िनन आवश्यक मानव सं सािन, सं रिना एवं सं यन्रको ववकास तथा व्यवस्था
िररने छ । (७.१,
९.

७.२, र ७.३)

रणनीगतहरु
अपाङ्गता भएका हरे क नािररकलाई िुणस्तरीय क्तशक्षाको माध्यमबाट सक्षम र प्रगतस्पिी
नािररकका रुपमा तयार िननका लागि तय िररएका समावेशी क्तशक्षा नीगतको प्रभावकारी
कायानन्वयन िनन गनम्नगलक्तित रणनीगतहरु अवलम्बन िररने छन् :
९.१

अपाङ्गता भएका हरे क बालबागलकाको प्रगतस्प्रिानत्मक क्षमता ववकास हुने िरी
औपिारीक, अनौपिारीक, िुला तथा दू र क्तशक्षा र गनरन्तर गसकाइको व्यवस्था
िने ।(८.१)

९.२

अपाङ्गता

भएका

बालबागलकाहरुका

लागि

ववगभन्न

गनकायहरुवाट

प्राप्त

हुने

छारवृक्तिलाई एकद्धार प्रणागलबाट ववतरण िने ।(८.१)
९.३

अपाङ्गता भएका ववद्याथीहरुलाई ववद्यालय, ववश्व ववद्यालय, तथा क्तशक्षालयहरुका
ववगभन्न तहमा

भनान िदान उनीहरुको शारीररक, मानक्तशक,इक्तन्ियिन्य र बौवद्धक

क्षमताको लेिािोिा (Functional Assessment) िने ।(८.२)
९.४

प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादे क्ति उच्ि तहको क्तशक्षासम्म अपाङ्गताको आवश्यकता अनुसार
पहुँियुि िाँिा (Accessible format) मा बहुपाठ्य सामग्रीको व्यवस्था सवहत ववषय
छनौटको अवसर सुगनश्चत िने ।(८.३)

९.५

प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादे िी उच्ि क्तशक्षा सम्म अपाङ्गताको आवश्यकतामा आिाररत
पहुँियुि िाँिा (Accessible format) मा परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली समायोिन
िने ।(८.३)

९.६

सबै सावनिगनक, सामुदावयक तथा सं स्थाित रुपमा सञ्चागलत शैक्तक्षक सं स्थाहरुलाई
वहं सारवहत र समावेशी सं स्कृगत (Inclusive Culture) को मूल्य मान्यताअनुकूल
बनाउने ।(८.४)
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९.७

अपाङ्गता र वातावरणबीि हुने अन्तरकृया स्वरुप व्यक्तिको सहभागितामा हुन िएको
अवरोि न्युनीकरण िनन तथा पहुँियुि वातावरण गनमानण र उपयुि सहायता सेवा
प्रदान िरी शैक्तक्षक अवसरहरु सुगनश्चत िने ।(८.४)

९.८

श्रम बिारको माि र अपाङ्गताका ववक्तशिता अनुसार ववद्यालय तथा ववश्व ववद्यालयका
प्राववगिक क्तशक्षामा भनान प्रकृयालाई सहि बनाउने ।(८.५)

९.९

पाठ्यिम र शैक्तक्षक सामग्रीहरु नवीनतम प्रववगिमा आिाररत िुणस्तरीय क्तशक्षा
सुगनश्चत िने।(८.६)

९.१० अपाङ्गता भएका नािररकहरुलाई आत्म गनभनर िराउन ददिो ववकासका लागि हररत
सीप (Green Skills) मा आिारीत िीवनोपयोिी सीपमूलक शीक्षा र तागलमको अवसर
सुगनश्चत िनन पाठ्यिम, शीक्षक तयारी र सं स्थाित सं रिनाको पुनरावलोकन
िने ।(८.७)
९.११ अपाङ्गमैरी क्तशक्षण गसकाइ कृयाकलाप िनन नवीनतम सूिना प्रववगिमा आिारीत दक्ष
मानवस्रोत ववकास िने ।(८.८)
९.१२ अपाङ्ग

भएका

व्यक्तिहरुलाई

ववपद

व्यवस्थापनको

पुव न

तयारी,

उद्धार,राहत,पुनस्थानपना र पुनगनमानणमा प्राथगमकता ददने ।(८.९)
९.१३ राविय स्वयं सेवा पररिालन कायनिममा सहभागिता तथा िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा
सुगनश्चत िनन नमुना साझेदारी प्रणाली ववकास िने ।(८.१०)
९.१४ समावेशी क्तशक्षा सम्वन्िी िोि, अध्ययन, अनुसन्िान तथा योिना तिुम
न ाका लागि
एकीकृत तथयांकीय सूिना व्यवस्थापन प्रणालीको ववकास िने ।(८.११)
९.१५ ववशेष क्तशक्षा पररषद्को अनुदानमा सञ्चालीत ववद्यालयहरुलाई सामुदावयक ववद्यालय
सरह व्यवक्तस्थत िननका लागि एकै पद्धगत र प्रकृया अवलम्वन िने ।(८.११)
९.१६ अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबागलकाका क्तशक्षाका लागि नीगत तथा कायनिमहरु
गनमानण िरी सम्वद्ध गनकायमा गसर्ारीस िनन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि एक
समावेशी क्तशक्षा पररषद िठन िने ।(८.१२)
९.१७ ववगभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी गनकायद्धारा अपाङ्गताको क्षेरमा सञ्चालन हुने
कायनिमहरुमा समन्वय र सहिीकरण िनन सं घीय सं रिना अनुरुप केन्िमा एक
नीगत समन्वय सगमगत र प्रदे श तथा स्थानीय तहमा उपयुि सं रिनाको व्यवस्था
िने ।(८.१३)
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१०.

कायननीगतहरु
१०.१

औपिारीक क्तशक्षा, िुला तथा दुर क्तशक्षा र िीवन प्रयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा प्रदान
िनन मौिुदा सं रिनामा समावेशी गसद्धान्तका आिारमा समावहत िररने छ ।(९.१)

१०.२

मौिुदा सं रिनाका अगतररि आवश्यकता अनुसार वैकक्तल्पक िाँिा (Alternative
Mode) सवहतको नयाँ सं रिना गनमानण िररने छ ।(९.१)

१०.३

बौवद्धक

अपाङ्गता,

अवटज्म,

डाउन

गसन्रोम,

श्रवणदृविववहीन

लिायतका

ववकासात्मक अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि अध्ययन वषन
र गसकाइका आिारमा िुला तहमा आिाररत ववद्यालयहरु सञ्चालनको व्यवस्था
िररने छ । (९.१)
१०.४

अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरुका लागि अपाङ्गताको अवस्था, भौिोगलक
अवस्था तथा दूरी, िररवीको अवस्था र प्रगतभाको आिारमा छारावृक्ति ववतरण
िररने छ ।(९.२)

१०.५

अपाङ्गता सवहतका सुवविा वववहन अनाथ, िररव, वपछगडएका तथा बवहष्करणमा
परी

दोहोरो

मार

(Double Disadvantaged) को

अवस्थामा

रहे का

बालबागलकाहरुका लागि प्राथगमकतामा रािी छारवृक्ति एव शैक्तक्षक सहुगलयतका
कायनिमहरु सञ्चालन िररने छ ।(९.२)
१०.६

अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरुलाई स्थानीय गनकाय मार्नत छारवृक्ति ववतरण
िररने छ र सोका लागि स्थानीय गनकायहरुमा गनश्चत अनुपातमा बिेट ववगनयोिन
िने व्यवस्था िररने छ ।(९.२)

१०.७

अपाङ्गता भएका नािररकहरुको शारीररक, मानगसक, इक्तन्ियिन्य र बौवद्धक
क्षमतको लेिािोिा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररियपर ववतरण सम्वन्िी
गनदे क्तशका २०६५ बमोक्तिम िदठत पररियपर गसर्ाररस सगमगतको गसर्ाररसमा
क्तिल्लाक्तस्थत मवहला तथा बालबागलका कायानलयले प्रदान िरे को पररियपरको
आिारमा िररने छ । (९.३)

१०.८

अपाङ्गता भएका नािररकहरुको कायनित तथा वौवद्धक क्षमता ले िािोिा (
Cognitive Assessment) िने कायन समेतका लागि सम्बक्तन्ित क्तिल्लामा रहे का
ले िािोिा केन्िहरुको सुदृिीकरण एवं पुन: सं रिना िररने छ ।(९.३)

१०.९

अपाङ्गता भएका नािररकहरुका लागि अपाङ्गताले पाने प्रभावको आिारमा ववषय
र भाषा छनोटको अवसर प्रदान िररने छ । (९.४)
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१०.१०

श्रवणदृविववहीनका लागि स्पशन सञ्चार माध्यमका पाठ्यसामग्री , बवहराका लागि
सांकेगतक भाषा, बौवद्धक अपाङ्गता, डाउन गसन्रोम र अवटज्म भएका व्यक्तिका
लागि क्तिरात्मक ( Visual Support) र सरल पाठ्यसामग्री, दृविववहीनका लागि
ब्रे लगलवप तथा श्रव्य पुस्तकहरु, सुस्त श्रवणका लागि नोट टे कर र न्यू न
दृवियुकिका लागि ठू लो छापासवहत गडक्तिटल सामग्रीको ववकास िररने
छ ।(९.४)

१०.११

अपाङ्गता ववक्तशि आवश्यकताका आिारमा वैयक्तिक गसकाइ योिना तथा क्तशक्षण
ववगिहरु अपनाइने छ। (९.४)

१०.१२

अपाङ्गता अनुकूल हुने िरी वैकक्तल्पक मूल्यांकनका ववववि ववगिहरु अपनाइने
छ । (९.५)

१०.१३

परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धगतमा अगिकतम रुपमा सूिना प्रववगिको उपयोि
िररने छ ।(९.५)

१०.१४

शैक्तक्षक सं स्थाहरुलाई वहं सारवहत वातावरण र समावेशी सं स्कृगत (Inclusive
Culture) को मूल्य र मान्यताबारे अगभमुिीकरण िररने छ ।(९.६)

१०.१५ समावेशी क्तशक्षासं ि सम्बक्तन्ित आिारभूत मानकहरु (Inclusive Education
Minimum Enabling Conditions) गनिानरण िररनेछ ।(९.६)
१०.१६

समावेशी क्तशक्षाको लागि ववद्याथी तयारी, पररवार तयारी, क्तशक्षक तयारी, ववद्यालय
तयारी एवं समग्र

क्तशक्षा

प्रशासनको

प्रवोगिकरण र आवश्यक गनदे क्तशकाहरु
१०.१७

तयारीका

लागि

अगभमूिीकरण

,

गनमानण िररने छ ।(९.६)

अपाङ्गता भएका नािररकका लागि शैक्तक्षक सं स्थागभर रहने भौगतक सं रिनाहरु
(भवन,

कक्षाकोठा, पुस्तकालय, िािा घर, शौिालय, प्रयोिशाला, िेल

मैदान) अपाङ्गता मैरी एवं अवरोि मुि बनाइने छ ।(९.७)
१०.१८

क्तशक्षण सं स्थाहरुमा सञ्चालन िररने िेलकुद तथा मनोरञ्जनका वियाकलापहरुमा
अपाङ्गताका प्रकृगत अनुसारको पहुँि सुगनश्चत िररने छ । (९.७)

१०.१९

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई शैक्तक्षक वियकलापहरुमा सहभािी हुन आवश्यक
पने पथ प्रदशनक, वािक, सांकेगतक भाषा दोभाषे, नोट टे कर, क्याप्सनर(गलवप
सं केतक) लिायतका वैयक्तिक सहयोि, सहायक प्रक्तशक्षक, सहायक सामागग्र र
उपकरण गन:शुल्क उपलब्ि िराइने छ ।(९.७)

१०.२०

अपाङ्गता भएका नािरीकहरुका लागि प्राववगिक क्तशक्षामा सहि पहुँि सुगनश्चत
िनन प्राववगिक ववषयका ववद्यालयहरु, ववक्तश्ववद्यालयहरु र क्तशक्षालयहरुको क्षमता
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www.lawcommission.gov.np

अगभवृवद्ध र श्रम बिारमूक्ति सीप ववकास सम्वन्िी कायनिमहरु गनमानण िररने
छ ।(९.८)
१०.२१

मापदण्डमा आिारीत िुणस्तरीय सुिार र न्युनतम गसकाइको वातावरण गनमानण
िरी गसकाइ सामग्रीहरुको ियन नववनतम प्रववगिमा आिारीत वनाइने छ।(९.९)

१०.२२

हररत सीप (Green skills) र कुशल सीप (Soft skills) मा आिारीत िुणस्तरीय
क्तशक्षा सुगनक्तश्चत िनन शैक्तक्षक अवसरहरुको वववविीकरण िररने छ ।(९.१०)

१०.२३

सूिना तथा सञ्चार प्रववगिलाई समावेशी क्तशक्षाको अगभन्न अं ि वनाई अपाङ्गता
अनुकुल प्रभावकारी क्तशक्षण गसकाइ वियाकलाप सञ्चालन िररने छ ।(९.११)

१०.२४

अपाङ्गता भएका नािररकका लागि क्तशक्षण िने सवै प्रकारका क्तशक्षक तथा
प्रक्तशक्षकलाई समावेशी क्तशक्षा सम्वन्िी स्तरयुि तागलम गनरन्तर प्रदान िने र
सहयोिी कमनिारी तथा आयाका

१०.२५

लागि अगभमुिीकरण िररने छ । (९.११)

अपाङ्गताको प्रकृगतअनुरुप गसकाइ दक्षता अगभवृवद्ध िनन आवश्यक मानव सं सािन
ववकासका कायनिमहरु सञ्चालन िररने छ।(९.११)

१०.२६

साड्ढेगतक भाषा, स्पशन सञ्चार र अन्य अपाङ्गता अनुकुल सञ्चारका वैकक्तल्पक
माध्यमहरुको ववकास र स्तरीकरण िररने छ ।(९.११)

१०.२७

अपाङ्गता भएका नािररकहरु अनुकुल िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा सुगनश्चत िनन
मौिुदा शैक्तक्षक िाँिाको पुनरावलोकन तथा नयाँ सं रिनाको ववकास सवहत घुम्ती
क्तशक्षा प्रणालीको व्यवस्था िररने छ ।(९.११)

१०.२८

ववशेष क्तशक्षा पररषद्को अनुदानमा सञ्चागलत ववद्यालयहरुलाई सामुदावयक
ववद्यालय सरह व्यवक्तस्थत िरी सोमा कायनरत क्तशक्षक तथा कमनिारीहरुको सेवा
सुवविा र सतनमा समसामवयक सुिार िररने छ ।(९.११)

१०.२९

शैक्तक्षक सस्था एवं छारावासहरुलाई भूकम्प प्रगतरोिी बनाई अन्य प्रकोप
समेतको िोक्तिम

न्यू गनकरण िनन अपाङ्गता भएका बालबागलका र सम्बक्तन्ित

शैक्तक्षक सस्थालाई सुरक्षा तयारीको सीप प्रदान िरीने छ ।(९.१२)
१०.३०

सम्भाववत प्रकोपको क्षती न्यू गनकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्वन िनन
तथा प्रकोपको समयमा सुरक्तक्षत उद्दार र राहत उपलब्ि िराउन सम्बक्तन्ित
अगभभावक र स्वयंसेवकहरुलाई प्राथगमकता सवहत क्षमता अगभवृवद्ध िराइने
छ ।(९.१२)
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१०.३१

ववपद् पश्चात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामान्य िीवनमा पुनस्थानवपत िनन
परामशन सेवा, मनोसामािीक सल्लाहा लिायतका उपायहरु अवलम्वन िराइने
छ ।(९.१२)

१०.३२

ववपद् पश्चात िररने पुनस्थापना र पुनगनमानणको िरणमा बन्ने अस्थायी र स्थायी
भौगतक सं रिनाहरु अपाङ्गता मैरी बनाइने छ ।(९.१२)

१०.३३

सावनिगनक क्षेर, गनिी क्षेर, रोििार प्रदायक सं स्था, िैरसरकारी क्षेर, स्थानीय
गनकाय र ववकास साझेदारहरुसँिको सहकायनबाट प्राववगिक क्तशक्षा
सीपका अवसरहरु ववस्तार िररने

१०.३४

तथा

छ ।(९.१३)

नमुना साझेदारीको अविारणा ववकास िनन सं स्थाित सामाक्तिक उिरदावयत्व
(Corporate social responsibility) लाई सं स्थाित िररने छ ।(९.१३)

१०.३५

अपाङ्गिता भएका नािररकहरुलाई उनीहरुको सीपमा आिाररत राविय स्वयं सेवा
पररिालन कायनिममा सहभागिताका अवसरहरु ववस्थतार िररनेछ ।(९.१३)

१०.३६

अपाङ्गता भइका नािररकहरुको अगिकारलाई वास्तववक िीवनमा रुपान्तरण िनन
( Make the Right Real and Functional) अपाङ्गता अनुकुल िीवन पयनन्त गनरन्तर
क्तशक्षा सुगनश्चत हुने िरी तदअनुकुलको गसकाइ तथा शैक्तक्षक िाँिा र सं रिनाको
ववकास िररने छ ।(९.१३)

१०.३७

समावेशी क्तशक्षाका सन्दभनमा समय सापेक्ष िोि अनुसन्िान िननका लागि क्तशक्षा
मन्रालय र अन्तिनतका केन्िीय गनकायहरु र क्तिल्ला क्तशक्षा कायानलयहरुमा
समावेशी अनुसन्िान एकाइ स्थापना िरी ती एकाइहरुलाई तथयांक तथा
सूिनाको उपयोि िरी अनुसन्िनात्मक, िनिेतना मूलक एवम प्रविननात्मक
कायन िनन क्तिम्मेवार वनाइने छ ।(९.१४)

१०.३८

ववशेष क्तशक्षा पररषद्को अनुदान बाट सञ्चागलत ववद्यालयहरुमा कायनरत क्तशक्षक
तथा कमनिारीहरुलाई सामुदायीक ववद्यालयको गनयगमत दरवन्दीमा रुपान्तरण
िररने छ ।(९.१५)

१०.३९

अपाङ्गता भएका नािररकका लागि क्तशक्षण िने क्तशक्षकहरु र हे रिाह िने आया
तथा सहयोिीहरुका लागि सामुदायीक ववद्यालयका क्तशक्षक तथा कमनिारी
सरहको पाररश्रगमक लिायतका सेवा सुवविा उपलव्ि िराइने छ । (९.१५)

१०.४० ववशेष क्तशक्षा नीगत, २०५३ बमोक्तिम िदठत ववशेष क्तशक्षा पररषद्लाई पुनसं रिना
िरी क्तशक्षा मन्रीको अध्यक्षतामा ववषयित मन्रालयहरु तथा अन्य सम्वद्ध
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गनकायहरुको समेतको प्रगतगनगित्व हुने िरी समावेशी क्तशक्षा पररषद् िठन िररने
छ । (९.१६)
१०.४१

समावेशी

क्तशक्षा

पररषद्ले

गनकायहरुबाट सञ्चागलत

अपाङ्गता

भएका

कायनिमहरुलाई

नािरीकका

समन्वयात्मक

लागि
एवं

ववगभन्न
एकद्धार

प्रणालीअन्तिनत सञ्चालन िने व्यवस्था गमलाइने छ ।(९.१७)
१०.४२

यो नीगत, रणनीगत र कायननीगतको समन्वय, गनयमन, कायानन्वयन, अनुिमन तथा
मूल्यांकनका लागि सम्वक्तन्ित

सरकारी गनकाय र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र

गनिका अगभभावकद्धारा सञ्चागलत सं स्थाहरु, िैरसरकारी सं स्थाहरुका प्रगतगनगि,
अपाङ्गताको क्तशक्षा एवं तागलमसं ि समबक्तन्ित व्यक्ति, ववज्ञ र गनकायहरु समेत
रहने िरी केक्तन्िय तहमा नीगत समन्वय सगमगत तथा कायनिम समन्वय सगमगत
र सोको समग्र कायानन्वयनका लागि स्थानीय तथा क्तिल्ला तहमा कायनिम
कायानन्वयन सगमगत िठन िररने छ । (९.१७)
११.

संस्थाित सं रिना
हाल कायम रहेको ववशेष क्तशक्षा पररषद्लाई पुन:सं रिना िरी क्तशक्षा मन्रीको अध्यक्षतमा
ववषयित मन्रालयहरु तथा अन्य सम्वद्ध गनकायहरुको समेतको प्रगतगनगित्व हुने िरी
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा पररषद् िठन िररने छ ।
यी नीगत, रणनीगत र कायननीगतको कायानन्वयनका लागि समन्वय तथा अनुिमन र मूल्यांकन
िननका लागि क्तशक्षा मन्रालय, योिना महाशािाको प्रमुिको सं योिकत्वमा एक नीगत
समन्वय सगमगत, क्तशक्षा ववभािका महागनदे शकको सं योिकत्वमा एक कायनिम समन्वय
सगमगत

र सोको समग्र कायानन्वयनका लागि प्रादे क्तशक एवं स्थागनय तहमा कायनिम

कायानन्वयन सगमगत िठन हुने िरी सं स्थाित सं रिना गनमानण िररने छ ।उक्तल्लक्तित सगमगतमा
सम्बक्तन्ित सरकारी गनकाय, अपाङ्गता भएका बालबागलकाको क्तशक्षाका लागि काम िने
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्थापना िरे को िैर सरकारी सं स्थाहरु एवं सम्वक्तन्ित ववज्ञ तथा
ववशेषज्ञहरु रहनेछन् । क्तशक्षा मन्रालय र अन्तरित रहे का ववभािस्तरीय गनकायहरु,
स्थानीय तहका गनकाय र स्वयि गनकायहरुमा अपाङ्गता र समावेशी क्तशक्षा हे नक
न ा लागि
एकाइको व्यवस्था वा सम्पकन ववन्दु (focal point) तोक्ने व्यवस्था िररने छ । अपाङ्गता
भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ बमोक्तिमको सं रिनाित व्यवस्था
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सम्बद्ध कानूनमा सम्सोिन िरी व्यवक्तस्थत िररने छ। यो नीगत कायानन्वयन तागलका अनुसूिी
–१ मा राक्तिएको छ ।
१२.

आगथनक पक्ष
सरकारी स्रोत, स्थानीय गनकायको स्रोत, वैदेक्तशक सहयोि तथा ऋण एवं राविय तथा
अन्तराविय िैर सरकारी सं स्थाहरु तथा नीक्ति क्षेर समेतको लिानी र सहयोि समग्रमा यस
नीगत कायानन्वयनका आगथनक स्रोत हुनेछन् । हाल सञ्चागलत कायनिमहरुलाई प्रभावकारी
रुपमा कायानन्वयन िननका लागि थप व्ययभार नपने तर यस नीगतको आिारमा बन्ने योिना
कायानन्वयनका लागि स्थानीय तह र ववकास साझेदारहरु सं ि समन्वय र सहकायनमा लिानी
वृवद्ध िनन िोड ददइने छ ।

१३.

कानूनीव्यवस्था
यस नीगतको कायानन्वयनका लागि लागि सम्बक्तन्ित ऐन र गनयमहरु पुनरावलोकन िरी
समसामवयक सुिार र पररमािनन िररने छ ।नेपालको सं वविान अनुसार अपाङ्गता भएका
व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत कायानन्वयन िनन आवश्यक गनदे क्तशका र कायनववगिहरु
िारी िररने छ ।

१४.

अनुिमन र मूल्यांकन
१४.१ यस नीगतअनुरुप सञ्चालन िररने कायनिमहरुको प्रत्येक तहमा गनयगमत रुपले
अनुिमन र मूल्यांकनका लागि सरोकारवाला सं घ /सं स्थाहरुको समेत सहभागिता
रहने िरी ि ुस्त र प्रभावकारी सं यन्र वनाई नगतिामा आिाररत अनुिमन तथा
मूल्यांकन िाँिा कायानन्वयनमा ल्याइने छ ।
१४.२ शैक्तक्षक व्यवस्थापन सूिना प्रणालीलाई अनुिमन र मूल्यांकन कायनसँि आबद्ध िररने
छ ।

१५.

सम्भाववत िोक्तिम र समािानका उपाय
अपाङ्गता भएका बाबागलकाहरुका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ कायानन्वयनका
िममा आउन सक्ने सम्भाववत िोक्तिमहरु न्यू नीकरणका लागि दे हायका कायनहरु िररने
छन्:
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ि.सं.
१

िोक्तिम

प्रदे श र स्थानीय सरकारबाट बिेटको
लिानीको

प्रगतबद्धता

क्तिम्मेवारी बोि
२

सम्बोिन िने उपाय

अपाङ्गताको

प्रकार

प्राथगमकीकरण सं घीय र प्रदे श स्तरका

र िरी केन्िीय सरकारबाट ववषयित मन्रालय तथा
समन्वय िने

गनकायहरु

अनुसार शैक्तक्षक व्यवस्थापन सूिना केन्िीय तथयाङ्क ववभाि,

बालबागलकाको क्तशक्षा सम्बन्िी प्रणालीको
ववस्तृत रुपमा पृथक तथयाङ्कको मार्नत
उपलब्िता

क्तिम्मेवार गनकाय

सुदृिीकरण ववश्व ववद्यालय अनुदान
एकीकृत

प्रणाली गनमानण िरे र

सूिना आयोि वा उच्ि क्तशक्षा
आयोि, क्तशक्षा मन्रालय
र

क्तशक्षा

ववभाि

र

स्थानीय तहका ववषयित
गनकायहरु

१६.

िारे िी
ववशेष क्तशक्षा नीगत, २०५३ िारे ि िररएको छ ।
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अनुसूक्ति १
नीगत कायानन्वयन तागलका
ि.सं.

कायनहरु

क्तिम्मेवार

सहयोिी गनकाय

सूिक

गनकाय
१

अपाङ्गता

भएका

बालबागलकाका

हरे क क्तशक्षा मन्रालय

लागि

स्थानीय

तहका गन:शुल्क

सबै

गनकायहरु,ववषयित पाउने

तहमा क्षमता र योग्यताका

मन्रालयहरु,क्तशक्षण सं ख्या

आिारमा गन:शुल्क क्तशक्षाको

सं स्थहरु

क्तशषा
ववद्याथी

व्यवस्था िने
२

ववद्याथीहरु भनानमा वैज्ञागनक प्रादे क्तशक

र क्तशक्षा मन्रालय र परीक्षण िररएका

प्रणालीमा आिारीत वस्तुित स्थानीय तहका स्वस्थय मन्रालय
परीक्षण

ववद्याथी सं ख्या

(Functional गनकायहरु

Assessment ) को व्यवस्था
िने
३

पाठ्यिम,पाठ्यपुस्तक,
गसकाइ
सामग्रीहरु

सामाग्रीऽ

राविय

परीक्षा प्रदे श तथा स्थानीय समायोक्तित

सन्दभन वोडन

र तहका

र परीक्षा तथा पाठ्यिम

मूल्यांकन प्रणालीमा अपाङ्गता ववकास केन्ि

पाठ्यिम पाठ्यिम

र

मूल्यांकनसँि मूल्यांकन ववगि

तथा

सम्बद्ध सगमगतहरु

अनुकुल समायोिन िने
४

५

क्तशक्षण

सं स्थाको

भौगतक क्तशक्षा ववभाि र प्रदे श तथा स्थानीय शैक्तक्षक

पुवानिार एवं वातावरण अपाङ्ग कन्िीय

तहका

मैरी , छारा मैरी, बाल मैरी कायनिम

गनकायहरु

र वहं सा रवहत बनाउने

कायानन्वयन

कायनिम

इकाइ(CLPIU)

कायानन्वयन इकाइ

राविय

तथा

पररवेश

अनुरुप

अन्तराविय पाठ्यिम
दक्ष

एवं ववकास केन्ि

प्रगतस्प्रिी नािररक तयार िनन
अपाङ्गता

मैरी

ववषयित सं स्थाहरुको

राविय परीक्षा वोडन पाठ्यिम
र

प्रदे श

स्थानीय तहहरु

अनुकुल
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पाठ्यिम,

पाठ्य

सामग्री

ववकास िने
६

अपाङ्गता

भएका क्तशक्षा मन्रालय

नािररकहरुलाई

प्राववगिक

प्राववगिक
तथा

क्तशक्षामा पहुँि सुगनश्चत िने

क्तशक्षा प्राववगिक क्तशक्षा

व्यावसावयक तथा

तागलम
तागलम

पररषद्

र व्यावसावयक

प्रदायक तागलम

प्राप्त

सं स्थाहरु तथा गनिी सं ख्या
क्षेरहरु
७

अपाङ्गता अनुकुल हररत सीप क्तशक्षा मन्रालय

अनौपिारीक क्तशक्षा लाभाक्तन्वत सं ख्या

(Green Skills) मा आिाररत

केन्ि,

प्राववगिक

िीवनोपयोिी, िीवन पयनन्त

क्तशक्षा

तथा

तथा

व्यावसावयक

गसप

मुलक

क्तशक्षा

उपलब्ि िराउने

तागलम
तागलम

पररषद्

र

प्रदायक

सं स्थाहरु तथा गनिी
क्षेरहरु
८

सूिना

प्रववगिमा

आिाररत

क्तशक्षा ववभाि

प्रदे श तथा स्थानीय ववद्यालय सं ख्या

अपाङ्ग मैरी क्तशक्षण गसकाइको

तहहरु,

शैक्तक्षक

व्यवस्था िने

सं स्थाहरु र सम्वद्ध
सं स्थाहरु

९

ववपद िोक्तिमबाट अपाङ्गता प्रदे श

तथा िृह मन्रालय,क्तशक्षा सुरक्तक्षत शैक्तक्षक

भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षाको स्थानीय तहहरु

मन्रालय

लागि आवश्यक व्यवस्था िने

ववषयित

र सं स्था

मन्रालयहरु,
शैक्षीक

सं स्थाहरु,

अन्य सं घसं स्थाहरु
१०

अपाङ्गता
नािररकहरुलाई

भएका क्तशक्षा मन्रालय
वास्तववक

Right

Real

लाभाक्तन्वत सं ख्या

मन्रालयहरु, प्रदे श

िीवनमा रुपान्तरण (Make
the

ववषयित
तथा

and
17
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Functional)

िनन

अपाङ्गता

तहहरु,

अनुकुलको

क्तशक्षा

सुगनश्चत

सं स्थाहरु र सम्वद्ध

िने
११

अपाङ्ग

शैक्तक्षक

सं स्थाहरु
सम्बन्िी

तथयाङ्कीय क्तशक्षा ववभाि

ववषयित

तथयाङ्कीय

सूिनाको आिार(Data base)

मन्रालयहरु, प्रदे श सूिनाको

तयार िने

तथा

स्थानीय आिार(Data

तहहरु,

शैक्तक्षक base) स्थापना

सं स्थाहरु र सम्वद्ध
सं स्थाहरु
१२

अपाङ्गता सम्बन्िी कायनिम क्तशक्षा मन्रालय

ववषयित

कायानन्वयनका लागि समन्वय

मन्रालयहरु, क्तशक्षा तथा सगमगतहरु

तथा

ववभाि र प्रदे श तथा

सहिीकरण

िनन

सं रिनाित व्यवस्था िने

स्थानीय तहहरु
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