अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि
सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झत, २०७३

१.

ऩृष्ठबूङ्झभ

ङ्ञशऺा ऩाउनङ्ट सफै फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय हो।नेऩारको सॊ ङ्जवधानरे साभाङ्ञजक न्माम
स्थाङ्जऩत िनन सभावेशी य सहबाङ्झिताभूरक ङ्झसद्धान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको
ङ्झनभानण िने स ङ्कल्ऩ िये को छ साथै प्रत्मेक नािङ्चयकराई अङ्झनवामन य ङ्झन्शङ्टल्क आधायबूत
ङ्ञशऺा ऩाउने हकको व्मवस्था िये को छ ।नेऩाररे फार अङ्झधकाय भहासङ्ञन्ध सन् १९८९
तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको अङ्झधकायसम्फन्धी भहासङ्ञन्ध

सन् २००६ अनङ्टभोदन

िये को छ।मसै ियी सफैका राङ्झि ङ्ञशऺाको अन्तयानङ्जिम अङ्झबमानभा आफ्नो प्रङ्झत

फद्धता

जनाउॉदै अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई शैङ्ञऺक भूर प्रवाहभा सभावेश ियी ङ्ञशऺाको
अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित िनन अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झत

, २०७३

जायी िङ्चयएको छ।
सभावेशी ङ्ञशऺा सफै फारफाङ्झरकाका राङ्झि ङ्जवबेदयङ्जहत वातावयणभा

साॊस्कृङ्झतक, विॉम,

जातीम एवभ् बौिोङ्झरक ङ्जवङ्जवधताराई सम्भान िदै आफ्नै सभङ्टदामभा जीवनोऩमोिी ङ्ञशऺा
प्राप्त िने अङ्झधकायराई सङ्टङ्झनङ्ञित िने शैङ्ञऺक ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास

प्रङ्जिमा बएकारे मसरे

सभङ्टदामको स्वाङ्झभत्वराई भह त्त्व ङ्छदॉदै ङ्जव द्यारमभा फारफाङ्झरकाको आवश्मकता

अनङ्टकूर

उऩमङ्टि वातावयण य सहमोि ऩाएभा सफैरे ङ्झसक्न सक्दछन् बङ्ङे भान्मताभा ङ्जवश्वास
िदनछ।
सभावेशी ङ्ञशऺा ऩद्धङ्झतरे कङ्टनै ऩङ्झन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतजन्म कायणरे शैङ्ञऺक अवसयफाट वङ्ञित
एवभ् ङ्जवद्यारमभा यहे य ऩङ्झन

अनङ्टकूर य ऩहङ्टॉचमङ्टि वातावयण तथा सहमोिको अबावभा

ङ्जवद्यारम छाड्ने जोङ्ञिभभा यहे का फारफाङ्झरकाको ङ्झसकाइको अवसय ङ्झनभानणभा सहमोि
िदनछ।मी आधायभा सभावेशी ङ्ञशऺारे अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान ियी
साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक य शैङ्ञऺक आवश्मकता

ऩूया िनन फार केङ्ञन्ित ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ

प्रङ्जिमा अवरम्फन िनन प्रोत्साहन िदनछ।

२.

ङ्जवितका प्रमासहरू

नेऩाररे अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺा प्रवद्धननका राङ्झि ङ्जवङ्झबङ्ङ कानूनी तथा
कामनिभित व्मवस्था ियी कामानन्वमनभा अिाङ्झड फढा

इएको छ। ङ्ञशऺा ऐन २०२८

(सॊ शोधनसङ्जहत) भा ङ्जवशेष ङ्ञशऺाको सिारन साधायण ङ्ञशऺा सयह हङ्टने कङ्टया उल्रेि छ
बने ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी २०५९ भा ङ्ञशऺा भन्रीको अध्मऺताभा ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्को
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िठन ियी ङ्जवशेष ङ्ञशऺा सिारनसम्फन्धी व्मवस्था िङ्चयएको छ।ङ्जवशेष ङ्ञशऺातपनका
नीङ्झतित य कामनिभित ङ्जवषमका ऺेरभा ङ्झनमङ्झभत कामन िनन ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्
ङ्जिमाशीर छ।
ङ्जवशेष ङ्ञशऺा नीङ्झत २०५३ रे दृङ्जिङ्जवहीन , फङ्जहया, फौङ्जद्धक अऩाङ्गता य शायीङ्चयक अऩाङ्गता
बएका फारफाङ्झरकाराई आवास सङ्टङ्जवधासङ्जहतको ङ्ञशऺाको अवसय ङ्छदने कङ्टया उल्रे ि
िये को छ ।ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी ,

२०५९ को ङ्झनमभ ६० भा अऩाङ्गता बएका

फारफाङ्झरकाराई ङ्जवशेष ङ्ञशऺा प्रदान िनन सङ्जकने य सोही ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ६६ एवभ्
अऩाङ्ग सॊ यऺण तथा कल्माण ङ्झनमभावरी , २०५१ को ङ्झनमभ १५ भा ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ङ्छदने
सॊ स्थाराई नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण िये फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने

व्मवस्था उल्रेि छ।

त्मस्तै ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ को ङ्झनमभ १५१ (२) भा सॊ स्थाित ङ्जवद्यारमरे कूर
ङ्जवद्याथॉ सङ्ख्माको कङ्ञम्तभा दश प्रङ्झतशत भा नघटाई

जेहेन्दाय, िङ्चयफ, अऩाङ्गता बएका

व्मङ्ञि, भङ्जहरा, दङ्झरत य जनजाङ्झत सभङ्टदामका ङ्जवद्याथॉराई छारवृङ्ञि को व्मवस्था िये को
छ।मसै सम्फन्धभा

ङ्जवशेष ङ्ञशऺा

सिारनसम्फन्धी ङ्झनदे ङ्ञशका , २०६० जायी बई

कामानन्वमनभा यहे को छ ।
अऩाङ्गता बएका

फारफाङ्झरकारे छारवृङ्ञिसङ्जहत ङ्जवङ्झबङ्ङ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरू

, स्रोत

कऺाहरू एवभ् ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमहरूभा अध्ममन िने अवसय ऩाएका छन्।स्रोत कऺा तथा
ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमहरूभा ङ्जवशेष आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाका

राङ्झि आवास य स्रोत

ङ्ञशऺकको व्मवस्था ङ्झभराइएको छ।अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झि ङ्झन्शङ्टल्क ऩाठ्य
ऩङ्टस्तक, ङ्ञशऺण साभग्री एव भ् उऩकयणहरू ङ्जवतयण िने िङ्चय एको छ।साथै अऩाङ्गता
ऩङ्जहचान िनन , अऩाङ्गता सम्फन्धी आवश्मक सेवा , सहमोि , सय सल्राह य अन्म कामनिभ
तजङ्टभ
न ा िनन ६२ ङ्ञजल्राहरूभा रे िाजोिा केन्ि स्थाऩना बएका छन्।
ङ्ट याि
सॊ मि

सङ्घीम भानव अङ्झधकायसम्फन्धी घोषणा ऩर

अङ्झधकायसम्फन्धी भहासङ्ञन्ध

सन्

१९४८ य फार

सन् १९८९ रे आधायबूत तहसम्भ अङ्झधकायको रूऩभा

ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा सफैरे ऩाउनङ्ट ऩने उल्रे ि िये को छ।अऩाङ्गता
ङ्ट याि
सभताभूरक अवसय सङ्टङ्झनङ्ञित िने सम्फन्धी सॊ मि
१९९३, एङ्झसमा तथा प्रशान्त ऺेरका अऩाङ्गता

बएका व्मङ्ञिका राङ्झि

सङ्घीम प्राभाङ्ञणक ङ्झनमभहरू

सन्

बएका व्मङ्ञिहरूको दशक सन् १९९३-

ङ्ट याि सङ्घीम अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको
२००२, साराभान्का घोषणा सन् १९९४ , सॊ मि
अङ्झधकायसम्फन्धी भहासङ्ञन्ध , सन् २००६ रे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि रिामत ङ्जवशेष
ङ्ञशऺाको आवश्मकता बएका

सफैराई ङ्ञशऺाको याङ्जिम कामनिभको भूरधायभा

सभावेश

िनङ्टऩ
न ने कङ्टयाभा जोड ङ्छदएका छन्।साथै इन्चोन घोषणा, सन् २०१५ रे ङ्जवशेष आवश्मकता
2

बएका फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺा प्रवद्धनन िननका राङ्झि नीङ्झतित सङ्टधाय िनन सयकायराई प्रेङ्चयत
िये को छ।
नेऩाररे जोभङ्जटन घोषणा सन् १९९०, डाकाय सम्भेरन सन् २००० य सहस्राब्दी ङ्जवकास
रक्ष्म सन् २००० रिामतका

ङ्जवङ्झबङ्ङ अन्तयानङ्जिम भिहरूभा सफैका

राङ्झि

प्रङ्झतफद्धता जाहे य ियी अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺा प्रवद्धननका राङ्झि

ङ्ञशऺाको
सभेत

नीङ्झतित एवभ् कानूनी सङ्टधायका प्रमासहरू िदै आएको छ।ङ्जमनै आधायभा अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञिका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झतको अवश्मकता बई मो नीङ्झत प्रस्ताव िङ्चयएको हो।

३.

वतनभान ङ्ञस्थङ्झत

नेऩारभा २०२१ सारभा दृङ्जिङ्जवहीन फारफाङ्झरकाका राङ्झि एकीकृत ङ्जवद्यारम
सारभा फङ्जहया फारफाङ्झरकाका राङ्झि ङ्झफशेष ङ्जवद्यारम,

, २०२३

२०२६ सारभा दृङ्जिङ्जवहीन तथा

शायीङ्चयक अऩाङ्गता य २०३८ सारभा फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि
ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमको

सङ्टरुवात बएको

ङ्झथमो।नेऩार सयकायरे २०५३ सारभा अऩाङ्गता

बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झि ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय िनन उनीहरूको शायीङ्चयक, भानङ्झसक य
कामनित ऺभताको आधायभा ङ्ञशऺा प्रदान िनन ङ्जवशेष ङ्ञशऺा नीङ्झत तजङ्टभ
न ा ियी रािू िये को
हो ।
अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका राई आफ्नो ऩङ्जहचान य अऩाङ्गताको प्रकृङ्झतको आधायभा
ङ्जवशेष व्मवस्थाका साथ उऩरब्ध ियाइने

ङ्ञशऺा ऩद्धङ्झतराई ङ्जवशेष ङ्ञशऺाको रूऩभा

स्वीकाय ियी फङ्जहया , शायीङ्चयक, दृङ्जिङ्जवहीन य फौङ्जद्धक अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका
राङ्झि ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमको व्मवस्था िङ्चयएको छ।अऩाङ्गता

बएका फारफाङ्झरकाको सन्दबनभा

ऩहङ्टॉचमङ्टि य ङ्जवद्यारमसम्भ ऩङ्टग्ने वातावयणको ङ्जवकास िनन ङ्जवङ्जवध कामनिभहरू सिारनभा
यहेका छन्।जसअन्तिनत स्रोत कऺाहरूको सिारन , रे िाजोिा केन्िहरूको स्थाऩना , ब्रे र
ङ्झरङ्जऩ य ऩहङ्टॉचमङ्टि ऩाठ्यऩङ्टस्तकका साथै साङ्केङ्झतक बाषा सङ्जहतका ऩाठ्य साभग्रीको व्मवस्था
िङ्चयएको छ।ङ्जवद्यारमका बवनहरूराई सफै िारे अऩाङ्गता भैरी तङ्टल्माउने नीङ्झत अवरम्फन
िङ्चयएको छ ।
ङ्ट बङ्चय दृङ्जिङ्जवहीन, फङ्जहया तथा सङ्टस्तश्रवण य फौङ्जद्धक अऩाङ्गता ियी ३८० स्रोत कऺा,
भङ्टरक
३२ ङ्जवशेष ङ्जवद्यारमहरू य २ २ एकीकृत ङ्जवद्यारमहरू सिारनभा यहे का छन्।हार
नेऩारभा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺादे ङ्ञि भाध्मङ्झभक तहसम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका अऩाङ्गता बएका
७४,८२९ जना ङ्जवद्याथॉ अध्ममनयत छन्।
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४.

सभस्मा य च ङ्टनौतीहरू

अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको

िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा प्राङ्झप्तभा ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित

सभस्मा य

च ङ्टनौतीहरू यहे का छन् :
४.१ अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई शैङ्ञऺक अवसय प्रदान िने ङ्जवङ्जवध प्रमास बए ऩङ्झन
ऩङ्चयवाय, सभङ्टदाम य ङ्जवद्यारमरे ङ्ञजम्भेवायी फोध िने कामनभा कभी हङ्टॉदा अऩाङ्गता
बएका फारफाङ्झरका ङ्ञशऺाको भूर धायभा ऩूणरू
न ऩभा सभेङ्जटन नसकेका ।
४.२ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको प्रवधनन िने ध्मेम
याङ्ञिएको बए ताऩङ्झन िङ्टणस्तयीम जीवन माऩन य आत्भङ्झनबनय ियाउने कामनभा
अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टन नसकेको ।
४.३ फार केङ्ञन्ित ङ्जिमाकराऩभा दौँतयी ङ्झसकाइ (Peer Learning) तथा सहमोि िने कामन
सभावेशी सॊ स्कृङ्झतअनङ्टरूऩ प्रबावकायी हङ्टन नसक्दा ङ्ञशऺाको भूर

प्रवाहीकयण तथा

साभाङ्ञजक सभावेशीकयण हङ्टन नसक्ने जोङ्ञिभ कामभै यहे को।
४.४ अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा य ताङ्झरभका राङ्झि आवश्मक
भाराभा दऺ जनशङ्ञि

उत्ऩादन य व्मवस्थाऩन िने कामन अझै अधङ्टयो यहे को।

४.५ ङ्जवङ्जवध प्रकायका अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको तथ्माङ्क तथा सूचना व्मवस्थाऩन
िने कामन व्मवङ्ञस्थत हङ्टन नसकेको।
४.६ अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको आवश्मकता य ङ्झसकाइराई सहज फनाउने
नवीनिभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको अवरम्फन य उऩमोि िने कामन व्मवङ्ञस्थत हङ्टन
नसकेको।
४.७ अऩाङ्गताअनङ्टकूर भूल्माङ्कन, ऩयीऺा प्रणारी य ङ्झसकाइको व्मवस्थाऩनका राङ्झि ऩमानप्त
िोज¸ अनङ्टसन्धान तथा अभ्मास हङ्टन नसकेको।

५.

नमाॉ नीङ्झतको आवश्मकता

ङ्जवशेष ङ्ञशऺा नीङ्झत , २०५३ जायी बई रािू बएको, सन् १९९४ भा साराभान्का घोषणारे
सफै फारफाङ्झरकारे ङ्ञशऺाको अवसय प्राप्त िने कङ्टयाराई आफ्नो ङ्जवषम फनाएअनङ्टरूऩ
सफैका राङ्झि ङ्ञशऺाको अङ्झबमानराई ऩङ्टया िने सन्दबनभा सभावेशी ङ्ञशऺाको अवधायणाराई
ङ्ट यािसङ्घीम
अङ्गीकाय िये को , अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको अङ्झधकायसम्फन्धी सॊ मि
भहासङ्ञन्ध य मसको

इच्छाधीन आरे ि , २००६ को धाया २४ रे अऩाङ्गता बएका

फारफाङ्झरकाका राङ्झि सफै तहभा सभावेशी ङ्ञशऺा ऩद्धङ्झत रािू िने कङ्टया उल्रे ि िये को
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छ।उङ्ञल्रङ्ञित अन्तयानङ्जिम प्रङ्झतफद्धतासङ्जहत

एङ्झसमा प्रशान्त ऺेरभा सन् २०१३ दे ङ्ञि

२०२२ सम्भको दशकभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको अङ्झधकायराई वास्तङ्जवक जीवनभा
रूऩान्तयण िनन ऩाङ्चयत िङ्चयएको १० वषे इन्चोन यणनीङ्झत तथा कामन मोजनाराई नेऩाररे
आत्भसात् िये को छ।नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया ३१ को उऩधाया (३) य (४) को ङ्ञशऺासम्फन्धी
प्रावधानरे अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारम तहभा अङ्झनवामन रूऩभा सभावेशी
ङ्ञशऺा ऩद्धङ्झत अवरम्फन िनन ङ्झनदे ङ्ञशत िये को छ।नेऩारभा बएको याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतननफाट
सभावेशी चङ्चयरको रोकताङ्ञन्रक अभ्मास सङ्टरु बएको छ।मसभा अऩाङ्गता बएका
फारफाङ्झरकाको सभेत साभाङ्ञजक सभावेशीकयण हङ्टनऩङ्ट ने य मसका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा
उऩमङ्टि भाध्मभ हङ्टने हङ्टॉदा मो नीङ्झत तजङ्टभ
न ा िनन वाञ्छनीम बएको छ ।

६.

दू यदृङ्जि

प्रत्मेक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू अङ्झधकायभा आधाङ्चयत िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको भाध्मभफाट
सशि, स्वतन्र य भमानङ्छदत जीवन माऩन िनन सऺभ बएका हङ्टन।
े

७.

उद्देश्महरू

अऩाङ्गता बएका सफै प्रकायका व्मङ्ञिका राङ्झि अङ्झधकायभङ्टिी अवधायणाका आधायभा िङ्टणस्तयीम
ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित ियी जीवन ऩमनन्त ङ्ञशऺाका भाध्मभफाट सऺभ (नेतत्ृ व प्रदान िनन मोग्म) य
प्रङ्झतस्ऩधॉ नािङ्चयक तमाय िनङ्टन अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झतको भूर
उद्देश्म यहेको छ । मो भूर उद्देश्म हाङ्झसर िनन ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित उद्देश्महरू तम िङ्चयएका छन्:
७.१ अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झि िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाका अवसयहरूभा सभताभूरक ऩहङ्टॉच
सङ्टङ्झनङ्ञित िने।
७.२ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि आवश्मकताअनङ्टकूर िङ्टणस्तयीम, जीवनोऩमोिी,
सीऩभूरक य योजिायभङ्टिी ङ्ञशऺाको अवसय प्रदान िने।
७.३ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि जीवन ऩमनन्त ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺाको व्मवस्था िने।

८.

नीङ्झतहरू

८.१ अऩाङ्गता बएका हये क फारफाङ्झरकाका राङ्झि सफै तहभा ऺभता य मोग्मताका आधायभा
ङ्झन:शङ्टल्क ङ्ञशऺाका अवसयहरू िङ्टरा िङ्चयने छ। (७.१)
८.२ ङ्जवद्यारम, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम तथा ङ्ञशऺारमहरूभा अऩाङ्गता बएका ङ्जवद्याथॉहरू बनान िदान
वैऻाङ्झनक प्रणारीभा आधाङ्चयत वस्तङ्टित ऩयीऺण (Functional Assessment) िने व्मवस्था िङ्चयने
छ। (७.१)
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८.३ प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺादे ङ्ञि उच्च ङ्ञशऺासम्भ ऩाठ्यिभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक, ङ्झसकाइ साभग्री,
सन्दबन साभग्रीहरू य ऩयीऺा तथा भूल्माङ्कन प्रणारी अऩाङ्गताअनङ्टकूर हङ्टने ियी सङ्टङ्झनङ्ञित
िङ्चयने छ। (७.१)
८.४ अऩाङ्गता बएका ङ्जवद्याथॉको सवानङ्गीण ङ्जवकासका राङ्झि सफै प्रकायका ङ्जवद्यारम,
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम तथा ङ्ञशऺारमराई अऩाङ्गता भैरी, छारा भैरी, फार भैरी य ङ्जहॊसायङ्जहत
ङ्झसकाइ केन्िका रूऩभा ङ्जवकास िङ्चयने छ। (७.१)
८.५ याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम ऩङ्चयवेशअनङ्टरूऩ दऺ एवभ् प्रङ्झतष्ऩधॉ नािङ्चयक तमाय िनन अऩाङ्गता
भैरी प्रङ्जवङ्झधअनङ्टकूर ऩाठ्यिभ, ऩाठ्य साभग्री तथा शैङ्ञऺक साभग्रीहरू ङ्जवकास ियी
सभावेशी य सभताभूरक िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित िङ्चयने छ। (७.२)
८.६ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूराई प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा सभान, सहज य सङ्टिभ ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित
ियी श्रभ फजायका राङ्झि सऺभ जनशङ्ञि ङ्झनभानण िङ्चयने छ। (७.२)
८.७ ङ्छदिो ङ्जवकासका राङ्झि अऩाङ्गताका प्रकायअनङ्टकूर हङ्चयत सीऩ (Green Skills) भा आधाङ्चयत
जीवनोऩमोिी य सीऩभूरक िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा उऩरव्ध ियाइनेछ। (७.२)
८.८ ऩहङ्टॉचमङ्टि न वीनतभ् सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत अऩाङ्ग भैरी ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ कामनराई
व्मवङ्ञस्थत िङ्चयने छ। (७.२)
८.९ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सफै चयणभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको सङ्टयऺाका राङ्झि
आवश्मक व्मवस्था िङ्चयने छ। (७.२)
८.१० अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूको अङ्झधकायराई वास्तङ्जवक जीवनभा रूऩान्तयण (Make the
Right Real and Functional) िनन अऩाङ्गताअनङ्टकूरको ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित िङ्चयने छ। (७.३)
८.११ सभावेशी ङ्ञशऺाका सन्दबनभा सभम साऩेऺ िोज, अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा मोजना
तजङ्टभ
न ाका राङ्झि तथ्माङ्कीम सूचनाको आधाय (Database) तमाय ियी अऩाङ्गता (फहङ्टअऩाङ्गता,
डाउनङ्झसन्रभ, भङ्ञस्तष्क ऩऺघात, अङ्जटज्भ, फौङ्जद्धक अऩाङ्गता, हेभोङ्जपङ्झरमा, फङ्जहया तथा
सङ्टस्तश्रवण, दृङ्जिङ्जवहीन, श्रवणदृङ्जिङ्जवहीन,

शायीङ्चयक अऩाङ्गता, स्वय फोराइ अऩाङ्गता,

ङ्झसकाइसम्फन्धी अऩाङ्गता) बएका नािङ्चयकका राङ्झि आवश्मकताभा आधाङ्चयत िङ्टणस्तयीम
जीवन ऩमनन्त ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित िङ्चयने छ। (७.३)
८.१२ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयक तथा व्मङ्ञि का ङ्ञशऺा हाङ्झसर िनन ऩाउने अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित
िनन तथा सभावेशी ङ्ञशऺाराई सभम साऩेऺ सङ्टधाय िनन एक सभावेशी ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्
यहनेछ। (७.३)
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८.१३ अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका , नािङ्चयक तथा व्मङ्ञिका राङ्झि ङ्ञशऺाको अवसय
सङ्टङ्झनङ्ञित िनन आवश्मक भानव सॊ साधन, सॊ यचना एवभ् सॊ मन्रको ङ्जवकास तथा व्मवस्था
िङ्चयने छ। (७.१, ७.२ य ७.३)

९.

यणनीङ्झतहरू

अऩाङ्गता बएका हये क नािङ्चयकराई िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको भाध्मभफाट सऺभ य प्रङ्झतस्ऩधॉ
नािङ्चयकका रूऩभा तमाय िननका राङ्झि तम िङ्चयएका सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झतको प्रबावकायी
कामानन्वमन िनन ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित यणनीङ्झतहरू अफरम्फन िङ्चयने छन्:
९.१ अऩाङ्गता बएका हये क फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतस्ऩधानत्भक ऺभता ङ्जवकास हङ्टने ियी औऩचाङ्चयक,
अनौऩचाङ्चयक, िङ्टरा तथा दू य ङ्ञशऺा य ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइको व्मवस्था िने। (८.१)
९.२ अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूफाट प्राप्त हङ्टने छारवृङ्ञिराई
एकद्वाय प्रणारीफाट ङ्जवतयण िने । (८.१)
९.३ अऩाङ्गता बएका ङ्जवद्याथॉहरूराई ङ्जवद्यारम, ङ्जवश्व ङ्जवद्यारम तथा ङ्ञशऺारमहरूका ङ्जवङ्झबङ्ङ
तहभा बनान िदान उनीहरूको शायीङ्चयक, भानङ्झसक, इङ्ञन्िमजन्म य फौङ्जद्धक ऺभताको
रे िाजोिा (Functional Assessment) िने। (८.२)
९.४ प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺादे ङ्ञि उच्च तहको ङ्ञशऺासम्भ अऩाङ्गताको आवश्मकताअनङ्टसाय
ऩहङ्टॉचमङ्टि ढाॉचा (Accessible Format) भा फहङ्टऩाठ्य साभग्रीको व्मवस्थासङ्जहत ङ्जवषम छनोटको
अवसय सङ्टङ्झनङ्ञित िने। (८.३)
९.५ प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺादे ङ्ञि उच्च ङ्ञशऺासम्भ अऩाङ्गताको आवश्मकताभा आधाङ्चयत
ऩहङ्टॉचमङ्टि ढाॉचा (Accessible Format) भा ऩयीऺा तथा भूल्माङ्खन प्रणारी सभामोजन िने।
(८.३)
९.६ सफै सावनजङ्झनक, साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊ स्थाित रूऩभा सिाङ्झरत शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरूराई
ङ्जहॊसायङ्जहत य सभावेशी सॊ स्कृङ्झत (Inclusive Culture) को भूल्म भान्मताअनङ्टकूर फनाउने।
(८.४)
९.७ अऩाङ्गता य वातावयणफीच हङ्टने अन्तयकृमा स्वरूऩ व्मङ्ञिको सहबाङ्झिताभा हङ्टन िएको
अवयोध न्मूनीकयण िनन तथा ऩहङ्टॉचमङ्टि वातावयण ङ्झनभानण य उऩमङ्टि सहामता सेवा
प्रदान ियी शैङ्ञऺक अवसयहरू सङ्टङ्झनङ्ञित िने। (८.४)
९.८ श्रभ फजायको भाि य अऩाङ्गताका ङ्जवङ्ञशिताअनङ्टसाय ङ्जवद्यारम तथा ङ्जवश्व ङ्जवद्यारमका
प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा बनान प्रङ्जिमाराई सहज फनाउने। (८.५)
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९.९ ऩाठ्यिभ य शैङ्ञऺक साभग्रीहरू नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाई िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा
सङ्टङ्झनङ्ञित िने। (८.६)
९.१० अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूराई आत्भङ्झनबनय फनाउन

ङ्छदिो ङ्जवकासका राङ्झि हङ्चयत

सीऩ (Green Skills) भा आधाङ्चयत जीवनोऩमोिी सीऩभूरक ङ्ञशऺा य ताङ्झरभको अवसय
सङ्टङ्झनङ्ञित िनन ऩाठ्यिभ, ङ्ञशऺक तमायी य सॊ स्थाित सॊ यचनाको ऩङ्टनयवरोकन िने। (८.७)
९.११ अऩाङ्गताभैरी ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ ङ्जिमाकराऩ िनन नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत दऺ
भानवस्रोत ङ्जवकास िने। (८.८)
९.१२

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको ऩूव न तमायी, उद्धाय, याहत,
ऩङ्टनस्थानऩना य ऩङ्टनङ्झनभानणभा प्राथङ्झभकता ङ्छदने। (८.९)

९.१३ याङ्जिम स्वमॊ सेवा ऩङ्चयचारन कामनिभभा सहबाङ्झिता तथा जीवन ऩमनन्त ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺा
सङ्टङ्झनङ्ञित िनन नभङ्टना साझेदायी प्रणारी ङ्जवकास िने। (८.१०)
९.१४ सभावेशी ङ्ञशऺासम्फन्धी िोज, अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा मोजना तजङ्टभ
न ाका राङ्झि एकीकृत
तथ्माङ्कीम सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीको ङ्जवकास िने। (८.११)
९.१५ ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्को अनङ्टदानभा सिाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरूराई साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम सयह
व्मवङ्ञस्थत िननका राङ्झि एकै ऩद्धङ्झत य प्रङ्जिमा अवरम्फन िने। (८.११)
९.१६ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा फारफाङ्झरकाका ङ्ञशऺाका राङ्झि नीङ्झत तथा कामनिभहरू
ङ्झनभानण ियी सम्फद्ध ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस िनन अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि एक
सभावेशी ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् िठन िने। (८.१२)
९.१७ ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा िैयसयकायी ङ्झनकामद्वाया अऩाङ्गताको ऺेरभा सिारन हङ्टने
कामनिभहरूभा सभन्वम य सहजीकयण िनन सङ्घीम सॊ यचनाअनङ्टरूऩ केन्िभा एक
नीङ्झत सभन्वम सङ्झभङ्झत य प्रदे श तथा स्थानीम तहभा

उऩमङ्टि सॊ यचनाको व्मवस्था

िने। (८.१३)

१०.
१०.१

कामननीङ्झतहरू
औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, िङ्टरा तथा दूय ङ्ञशऺा य जीवन ऩमनन्त ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺा प्रदान िनन भौजङ्टदा
सॊ यचनाभा सभावेशी ङ्झसद्धान्तका आधायभा सभाङ्जहत िङ्चयने छ। (९.१)

१०.२

भौजङ्टदा सॊ यचनाका अङ्झतङ्चयि आवश्मकताअनङ्टसाय वैकङ्ञल्ऩक ढाॉचा (Alternative Mode)
सङ्जहतको नमाॉ सॊ यचना ङ्झनभानण िङ्चयने छ। (९.१)
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१०.३

फौङ्जद्धक अऩाङ्गता, अङ्जटज्भ, डाउन ङ्झसन्रोभ, श्रवणदृङ्जिङ्जवहीन रिामतका ङ्जवकासात्भक
अऩाङ्गता य फहङ्ट अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाका राङ्झि अध्ममन वषन य ङ्झसकाइका
आधायभा िङ्टरा तहभा आधाङ्चयत ङ्जवद्यारमहरू सिारनको व्मवस्था िङ्चयने छ। (९.१)

१०.४

अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि अऩाङ्गताको अवस्था, बौिोङ्झरक अवस्था तथा
दू यी, िङ्चयफीको अवस्था य प्रङ्झतबाका आधायभा छारवृङ्ञि ङ्जवतयण िङ्चयने छ। (९.२)

१०.५

अऩाङ्गतासङ्जहतका सङ्टङ्जवधाङ्जवहीन अनाथ , िङ्चयफ, ङ्जऩछङ्झडएका तथा फङ्जहष्कयणभा ऩयी
दोहोयो भाय (Double Disadvantaged) को अवस्थाभा यहे का फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि
प्राथङ्झभकताभा यािी छारवृङ्ञि एवभ् शैङ्ञऺक सहङ्टङ्झरमतका कामनिभहरू सिारन
िङ्चयने छ। (९.२)

१०.६

अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूराई स्थानीम ङ्झनकामभापनत छारवृङ्ञि ङ्जवतयण िङ्चयने छ
य सोका राङ्झि स्थानीम ङ्झनकामहरूभा ङ्झनङ्ञित अनङ्टऩातभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन िने
व्मवस्था िङ्चयने छ। (९.२)

१०.७

अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूको शायीङ्चयक, भानङ्झसक, इङ्ञन्िमजन्म य फौङ्जद्धक ऺभताको
रे िाजोिा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयणसम्फन्धी ङ्झनदे ङ्ञशका

,

२०६५ फभोङ्ञजभ िङ्छठत ऩङ्चयचमऩर ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका कामानरमरे प्रदान िये को ऩङ्चयचमऩरको आधायभा िङ्चयने
छ। (९.३)
१०.८

अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूको कामनित तथा फौङ्जद्धक ऺभता रे िाजोिा (Cognitive
Assessment) िने कामन सभेतका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राभा यहे का रे िाजोिा केन्िहरूको
सङ्टदृढीकयण एवभ् ऩङ्टन्सॊ यचना िङ्चयने छ। (९.३)

१०.९

अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूका राङ्झि अऩाङ्गतारे ऩाने प्रबावका आधायभा ङ्जवषम य बाषा
छनोटको अवसय प्रदान िङ्चयने छ। (९.४)

१०.१० श्रवणदृङ्जिङ्जवहीनका राङ्झि स्ऩशन सिाय भाध्मभका ऩाठ्यसाभग्री, फङ्जहयाका राङ्झि साङ्केङ्झतक
बाषा, फौङ्जद्धक अऩाङ्गता, डाउन ङ्झसन्रोभ य अङ्जटज्भ बएका व्मङ्ञिका राङ्झि ङ्ञचरात्भक
(Visual Support)

य सयर ऩाठ्य साभग्री, दृङ्जिङ्जवहीनका राङ्झि ब्रे रङ्झरङ्जऩ तथा श्रव्म

ऩङ्टस्तकहरू, सङ्टस्त श्रवणका राङ्झि नोट टे कय य न्मू न दृङ्जिमङ्टिका राङ्झि ठू रो छाऩासङ्जहत
ङ्झडङ्ञजटर साभग्रीको ङ्जवकास िङ्चयने छ। (९.४)
१०.११ अऩाङ्गताको ङ्जवङ्ञशि आवश्मकताका आधायभा वैमङ्ञि्क ङ्झसकाइ मोजना तथा ङ्ञशऺण
ङ्जवङ्झधहरू अऩनाइने छ। (९.४)
१०.१२ अऩाङ्गताअनङ्टकूर हङ्टने ियी वैकङ्ञल्ऩक भूल्माङ्कनका ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्झधहरू अऩनाइने छ। (९.५)
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१०.१३ ऩयीऺा तथा भूल्माङ्कन ऩद्धङ्झतभा अङ्झधकतभ रूऩभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोि िङ्चयने छ।
(९.५)
१०.१४ शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरूराई ङ्जहॊसायङ्जहत वातावयण य सभावेशी सॊ स्कृङ्झत (Inclusive Culture) को
भूल्म य भान्मताफाये अङ्झबभङ्टिीकयण िङ्चयने छ। (९.६)
१०.१५ सभावेशी ङ्ञशऺासॉि सम्फङ्ञन्धत आधायबूत भानकहरू (Inclusive Education Minimum Enabling
Conditions) ङ्झनधानयण िङ्चयने छ। (९.६)
१०.१६ सभावेशी ङ्ञशऺाका राङ्झि ङ्जवद्याथॉ तमायी, ऩङ्चयवाय तमायी, ङ्ञशऺक तमायी, ङ्जवद्यारम तमायी
एवभ् सभग्र ङ्ञशऺा प्रशासनको तमायीका राङ्झि अङ्झबभङ्टिीकयण, प्रवोधीकयण य आवश्मक
ङ्झनदे ङ्ञशकाहरू ङ्झनभानण िङ्चयने छ। (९.६)
१०.१७ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि शैङ्ञऺक सॊ स्थाङ्झबर यहने बौङ्झतक सॊ यचनाहरू (बवन,
कऺा कोठा, ऩङ्टस्तकारम, िाजा घय, शौचारम, प्रमोिशारा, िेर भैदान) अऩाङ्गता भैरी
एवभ् अवयोध भङ्टि फनाइने छ। (९.७)
१०.१८ ङ्ञशऺण सॊ स्थाहरूभा सिारन िङ्चयने िेरकङ्टद तथा भनोयञ्जनका ङ्जिमाकराऩहरूभा
अऩाङ्गताका प्रकृङ्झतअनङ्टसायको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित िङ्चयने छ। (९.७)
१०.१९ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई शैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩहरूभा सहबािी हङ्टन आवश्मक ऩने
ऩथ प्रदशनक, वाचक, साङ्केङ्झतक बाषा दोबाषे, नोट टे कय, क्माप्सनय (ङ्झरङ्जऩ सङ्केतक)
रिामतका वैमङ्ञिक सहमोि, सहामक प्रङ्ञशऺक, सहामक साभग्री य उऩकयण ङ्झन:शङ्टल्क
उऩरब्ध ियाइने छ। (९.७)
१०.२० अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूका राङ्झि प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित िनन
प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमका ङ्जवद्यारमहरू, ङ्जवश्व ङ्जवद्यारमहरू य ङ्ञशऺारमहरूको ऺभता अङ्झबफृङ्जद्ध य
श्रभ फजायभङ्टिी सीऩ ङ्जवकाससम्फन्धी कामनिभहरू ङ्झनभानण िङ्चयने छ। (९.८)
१०.२१ भाऩदण्डभा आधाङ्चयत िङ्टणस्तय सङ्टधाय य न्मू नतभ ङ्झसकाइको वातावयण ङ्झनभानण ियी ङ्झसकाइ
साभग्रीहरूको चमन नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाइने छ। (९.९)
१०.२२ हङ्चयत सीऩ (Green Skills) य कङ्टशर सीऩ (Soft Skills) भा आधाङ्चयत िङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित
िनन शैङ्ञऺक अवसयहरूको ङ्जवङ्जवधीकयण िङ्चयने छ। (९.१०)
१०.२३ सूचना तथा सिाय प्रङ्जवङ्झधराई सभावेशी ङ्ञशऺाको अङ्झबङ्ङ अङ्ग फनाई अऩाङ्गताअनङ्टकूर
प्रबावकायी ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ ङ्जिमाकराऩ सिारन िङ्चयने छ । (९.११)
१०.२४ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि ङ्ञशऺण िने सफै प्रकायका ङ्ञशऺक तथा प्रङ्ञशऺकराई
सभावेशी ङ्ञशऺासम्फन्धी स्तयमङ्टि ताङ्झरभ ङ्झनयन्तय प्रदान िने य सहमोिी कभनचायी तथा
आमाका राङ्झि अङ्झबभङ्टिीकयण िङ्चयने छ। (९.११)
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१०.२५ अऩाङ्गताको प्रकृङ्झतअनङ्टरूऩ ङ्झसकाइ दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध िनन आवश्मक भानव सॊ साधन
ङ्जवकासका कामनिभहरू सिारन िङ्चयने छ। (९.११)
१०.२६ साङ्केङ्झतक बाषा, स्ऩशन सिाय य अन्म अऩाङ्गताअनङ्टकूर सिायका वैकङ्ञल्ऩक सिायका
भाध्मभहरूको ङ्जवकास य स्तयीकयण िङ्चयने छ। (९.११)
१०.२७ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूअनङ्टकूर जीवन ऩमनन्त ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित िनन भौजङ्टदा
शैङ्ञऺक ढाॉचाको ऩङ्टनयावरोकन तथा नमाॉ सॊ यचनाको ङ्जवकाससङ्जहत घङ्टम्ती ङ्ञशऺा
प्रणारीको व्मवस्था िङ्चयने छ। (९.११)
१०.२८ ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्को अनङ्टदानभा सिाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरूराई साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम
सयह व्मवङ्ञस्थत ियी सोभा कामनयत ङ्ञशऺक तथा कभनचायीहरूको सेवा सङ्टङ्जवधा य शतनभा
सभसाभङ्जमक सङ्टधाय िङ्चयने छ। (९.११)
१०.२९ शैङ्ञऺक सॊ स्था एवभ् छारावासहरूराई बूकम्ऩ प्रङ्झतयोधी फनाई अन्म प्रकोऩ सभेतको
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण िनन अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई
सङ्टयऺा तमायीका सीऩ प्रदान िङ्चयने छ। (९.१२)
१०.३० सम्बाङ्जवत प्रकोऩको ऺङ्झत न्मू नीकयणका राङ्झि आवश्मक उऩाम अवरम्फन िनन तथा
प्रकोऩको सभमभा सङ्टयङ्ञऺत उद्दाय य याहत उऩरब्ध ियाउन सम्फङ्ञन्धत अङ्झबबावक य
स्वमॊ सेवकहरूराई प्राथङ्झभकतासङ्जहत ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ियाइने छ । (९.१२)
१०.३१ ङ्जवऩद् ऩिात् अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई साभान्म जीवनभा ऩङ्टनस्थाङ्जऩत िनन ऩयाभशन
सेवा, भनोसाभाङ्ञजक सल्राह रिामतका उऩामहरू अवरम्फन िङ्चयने छ। (९.१२)
१०.३२ ङ्जवऩद् ऩिात िङ्चयने ऩङ्टनस्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनभानणको चयणभा फङ्ङे अस्थामी य स्थामी बौङ्झतक
सॊ यचनाहरू अऩाङ्गता भैरी फनाइने छ। (९.१२)
१०.३३ सावनजङ्झनक ऺेर, ङ्झनजी ऺेर, योजिाय प्रदामक सॊ स्था, िैयसयकायी ऺेर, स्थानीम ङ्झनकाम य
ङ्जवकास साझेदायहरूसॉिको सहकामनफाट प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा सीऩका अवसयहरू
ङ्जवस्ताय िङ्चयने छ। (९.१३)
१०.३४ नभङ्टना साझेदायीको अवधायणा ङ्जवकास िनन सॊ स्थाित साभाङ्ञजक उियदाङ्जमत्व (Corporate
Social Responsibility) राई सॊ स्थाित िङ्चयने छ। (९.१३)
१०.३५ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूराई उनीहरूको सीऩभा आधाङ्चयत याङ्जिम स्वमॊसेवा
ऩङ्चयचारन कामनिभभा सहबाङ्झिताका अवसयहरू ङ्जवस्ताय िङ्चयने छ। (९.१३)
१०.३६ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकहरूको अङ्झधकायराई वास्तङ्जवक जीवनभा रूऩान्तयण िनन (Make
the Right Real and Functional) अऩाङ्गताअनङ्टकूर जीवन ऩमनन्त ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺा सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने
ियी तदनङ्टकूरको ङ्झसकाइ तथा शैङ्ञऺक ढाॉचा य सॊ यचनाको ङ्जवकास िङ्चयने छ। (९.१३)
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१०.३७ सभावेशी ङ्ञशऺाका सन्दबनभा सभम साऩेऺ िोज अनङ्टसन्धान िननका राङ्झि ङ्ञशऺा
भन्रारम य अन्तिनतका केन्िीम ङ्झनकामहरू य ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामानरमहरूभा सभावेशी
अनङ्टसन्धान एकाइ स्थाऩना ियी ती एकाइहरूराई तथ्माङ्क तथा सूचनाको उऩमोि ियी
अनङ्टसन्धानात्भक, जनचेतना भूरक एवभ् प्रवद्धननात्भक कामन िनन ङ्ञजम्भेवाय फनाइने छ।
(९.१४)
१०.३८ ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्को अनङ्टदानफाट सिाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरूभा कामनयत ङ्ञशऺक तथा
कभनचायीहरूराई साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्झनमङ्झभत दयफन्दीभा रूऩान्तयण िङ्चयने छ।
(९.१५)
१०.३९ अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि ङ्ञशऺण िने ङ्ञशऺकहरू य हेयचाह िने आमा तथा
सहमोिीहरूका राङ्झि साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक तथा कभनचायी सयहको
ऩाङ्चयश्रङ्झभक रिामतका सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध ियाइने छ। (९.१५)
१०.४० ङ्जवशेष ङ्ञशऺा नीङ्झत, २०५३ फभोङ्ञजभ िङ्छठत ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्राई ऩङ्टन:सॊ यचना ियी
ङ्ञशऺा भन्रीको अध्मऺताभा ङ्जवषमित भन्रारमहरू तथा अन्म सम्फद्ध
ङ्झनकामहरूको सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने ियी सभावेशी ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् िठन िङ्चयने
छ। (९.१६)
१०.४१ सभावेशी ङ्ञशऺा ऩङ्चयषदरे अऩाङ्गता बएका नािङ्चयकका राङ्झि ङ्जवङ्झबङ्ङ
ङ्झनकामहरुफाट सिाङ्झरत कामनिभहरुराई सभन्वमात्भक एवभ् एकद्वाय
प्रणारीअन्तिनत सिारन िने व्मवस्था ङ्झभराइने छ। (९.१७)
१०.४२ मो नीङ्झत, यणनीङ्झत य कामननीङ्झतको सभन्वम, ङ्झनमभन, कामानन्वमन, अनङ्टिभन तथा
भूल्माङ्कनका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत सयकायी ङ्झनकाम य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य ङ्झनजका
अङ्झबबावकद्वाया सिाङ्झरत सॊ स्थाहरू, िैय सयकायी सॊ स्थाहरूका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, अऩाङ्गताको
ङ्ञशऺा एवभ् ताङ्झरभसॉि सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि, ङ्जवऻ य ङ्झनकामहरू सभेत यहने ियी केन्िीम
तहभा नीङ्झत सभन्वम सङ्झभङ्झत तथा

कामनिभ सभन्वम सङ्झभङ्झत य सोको सभग्र

कामानन्वमनका राङ्झि स्थानीम तथा ङ्ञजल्रा तहभा कामनिभ कामानन्वमन सङ्झभङ्झत िठन
िङ्चयने छ । (९.१७)
११.

सॊ स्थाित सॊ यचना

हार कामभ यहेको ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद्राई ऩङ्टन :सॊ यचना ियी ङ्ञशऺा भन्रीको अध्मऺताभा
ङ्जवषमित भन्रारमहरू तथा अन्म सम्फद्ध ङ्झनकामहरूको सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने ियी
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा ऩङ्चयषद् िठन िङ्चयने छ।
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मी नीङ्झत, यणनीङ्झत य कामननीङ्झतको कामानन्वमनका राङ्झि सभन्वम तथा अनङ्टिभन य भूल्माङ्कन
िननका राङ्झि ङ्ञशऺा भन्रारम, मोजना भहाशािाका प्रभङ्टिको सॊ मोजकत्वभा एक नीङ्झत सभन्वम
सङ्झभङ्झत, ङ्ञशऺा ङ्जवबािका भहाङ्झनदे शकको सॊ मोजकत्वभा एक कामनिभ सभन्वम सङ्झभङ्झत य सोको
सभग्र कामानन्वमनका राङ्झि प्रादे ङ्ञशक एवभ् स्थानीम तहभा कामनिभ कामानन्वमन सङ्झभङ्झत िठन
हङ्टने ियी सॊ स्थाित सॊ यचना ङ्झनभानण िङ्चयने छ। उङ्ञल्रङ्ञित सङ्झभङ्झतभा सम्फङ्ञन्धत सयकायी ङ्झनकाम,
अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाका राङ्झि काभ िने अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे स्थाऩना
िये का िैय सयकायी सॊ स्थाहरू एवभ् सम्फङ्ञन्धत ङ्जवऻ तथा ङ्जवशेषऻहरू यहनेछन् । ङ्ञशऺा भन्रारम य
अन्तिनत यहे का ङ्जवबािस्तयीम ङ्झनकामहरू, स्थानीम तहका ङ्झनकाम य स्वामि ङ्झनकामहरूभा
अऩाङ्गता य सभावेशी ङ्ञशऺा हे नक
न ा राङ्झि एकाइको व्मवस्था वा सम्ऩकन ङ्जवन्दङ्ट (Focal Point) तोक्ने
व्मवस्था िङ्चयने छ । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झत

, २०७ ३

फभोङ्ञजभको सॊ यचनाित व्मवस्था सम्फद्ध कानूनभा सॊ सोधन ियी व्मवङ्ञस्थत िङ्चयने छ। मो
नीङ्झत कामानन्वमन ताङ्झरका अनङ्टसूची १ भा याङ्ञिएको छ।
१२.

आङ्झथक
न ऩऺ

सयकायी स्रोत, स्थानीम ङ्झनकामको स्रोत, वैदेङ्ञशक सहमोि तथा ऋण एवभ् याङ्जिम तथा अन्तयानङ्जिम
िैय सयकायी सॊ स्थाहरू तथा ङ्झनजी ऺेर सभेतको रिानी य सहमोि सभग्रभा मस नीङ्झत
कामानन्वमनका आङ्झथक
न स्रोत हङ्टने छन्।हार सिाङ्झरत कामनिभहरूराई प्रबावकायी रूऩभा
कामानन्वमन िननका राङ्झि थऩ व्ममबाय नऩने तय मस नीङ्झतका आधायभा फङ्ङे मोजना कामानन्वमनका
राङ्झि स्थानीम तह य ङ्जवकास साझेदायहरूसॉि सभन्वम य सहकामनभा रिानी वृङ्जद्ध िनन जोड ङ्छदइने
छ।
१३.

कानूनी व्मवस्था

मस नीङ्झतको कामानन्वमनका राङ्झि सम्फङ्ञन्धत ऐन य ङ्झनमभहरू ऩङ्टनयावरोकन ियी सभसाभङ्जमक
सङ्टधाय य ऩङ्चयभाजनन िङ्चयने छ।नेऩारको सॊ ङ्जवधानअनङ्टसाय अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिका राङ्झि
सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झते कामानन्वमन िनन आवश्मक ङ्झनदे ङ्ञशका य कामनङ्जवङ्झधहरू जायी िङ्चयने छ।
१४.

अनङ्टिभन य भूल्माङ्कन

१४.१ मस नीङ्झतअनङ्टरूऩ सिारन िङ्चयने कामनिभहरूको प्रत्मेक तहभा ङ्झनमङ्झभत रूऩरे अनङ्टिभन य
भूल्माङ्कनका राङ्झि सयोकायवारा सङ्घ/सॊ स्थाहरूको सभेत सहबाङ्झिता यहने ियी च ङ्टस्त य
प्रबावकाङ्चय सॊ मन्र फनाई नङ्झतजाभा आधाङ्चयत अनङ्टिभन तथा भूल्माङ्कन ढाॉचा कामानन्वमनभा
ल्माईने छ।
१४.२ शैङ्ञऺक व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराई अनङ्टिभन य भूल्माङ्कन कामनसॉि आफद्ध िङ्चयने छ।

13

१५.

सम्बाङ्जवत जोङ्ञिभ य सभाधानका उऩाम

अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि सभावेशी ङ्ञशऺा नीङ्झत, २०७३ कामानन्वमनका िभभा
आउन सक्ने सम्बाङ्जवत जोङ्ञिभहरू न्मू नीकयणका राङ्झि दे हामका कामनहरू िङ्चयने छन्:
ि.सॊ .

जोङ्ञिभ

१

प्रदे श

सम्फोधन िने उऩाम
य

सयकायफाट

२

ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम

स्थानीम फजेटको

सङ्घीम य प्रदे श स्तयका

रिानीको प्राथङ्झभकीकयण

ियी ङ्जवषमित

भन्रारम तथा

प्रङ्झतफद्धता य ङ्ञजम्भेवायी केन्िीम

सयकायफाट ङ्झनकामहरू

फोध

सभन्वम िने

अऩाङ्गताको

शैङ्ञऺक

प्रकायअनङ्टसाय

सूचना

व्मवस्थाऩन केन्िीम तथ्माङ्क ङ्जवबाि, ङ्जवश्व

फारफाङ्झरकाको

सङ्टदृढीकयण भापनत

ङ्ञशऺासम्फन्धी

प्रणारीको ङ्जवद्यारम अनङ्टदान आमोि वा

ङ्जवस्तृत एकीकृत सूचना

उच्च ङ्ञशऺा आमोि, ङ्ञशऺा
भन्रारम य ङ्ञशऺा ङ्जवबाि य

रूऩभा ऩृथक तथ्माङ्कको प्रणारी ङ्झनभानण िये य

स्थानीम तहका

उऩरब्धता

ङ्झनकामहरू

१६. िाये जी
ङ्जवशेष ङ्ञशऺा नीङ्झत, २०५३ िाये ज िङ्चयएको छ ।
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ङ्जवषमित

अनङ्टसूङ्ञच १
नीङ्झत कामानन्वमन ताङ्झरका
ि.सॊ .

कामनहरू

ङ्ञजम्भेवाय

सहमोिी ङ्झनकाम

सूचक

स्थानीम तहका

ङ्झन्शङ्टल्क

फारफाङ्झरकाका राङ्झि सफै

ङ्झनकामहरू,

ङ्ञशऺा ऩाउने

तहभा ऺभता य मोग्मताका

ङ्जवषमित

ङ्जवद्याथॉ

आधायभा

भन्रारमहरू,

सॊ ्मा

ङ्झनकाम
१

अऩाङ्गता

बएका

हये क ङ्ञशऺा भन्रारम

ङ्झन:शङ्टल्क

ङ्ञशऺाको व्मवस्था िने
२

ङ्जवद्याथॉहरू
वैऻाङ्झनक

ङ्ञशऺण सॊ स्थाहरू

बनानभा प्रादे ङ्ञशक य

ङ्ञशऺा भन्रारम य ऩयीऺण

प्रणारीभा स्थानीम तहका

स्वास्थ्म भन्रारम िङ्चयएका

आधाङ्चयत वस्तङ्टित ऩयीऺण ङ्झनकामहरू

ङ्जवद्याथॉ

(Functional Assessment) को

सॊ ्मा

व्मवस्था िने
३

ऩाठ्यिभ,

प्रदे श तथा

सभामोङ्ञजत

स्थानीम तहका

ऩाठ्यिभ य

साभग्रीहरू य ऩयीऺा तथा ऩाठ्यिभ

ऩाठ्यिभ तथा

भूल्माङ्कन

भूल्माङ्कन

भूल्माङ्कनसॊ ि

ङ्जवङ्झध

ङ्झसकाइ

ऩाठ्यऩङ्टस्तक, याङ्जिम ऩयीऺा

साभग्री,

सन्दबन फोडन य

प्रणारीभा ङ्जवकास केन्ि
अनङ्टकूर

अऩाङ्गता

सम्फद्ध सङ्झभङ्झतहरू

सभामोजन िने
४

ङ्ञशऺण सॊ स्थाको बौङ्झतक

ङ्ञशऺा ङ्जवबाि य

प्रदे श य स्थानीम

शैङ्ञऺक

ऩूवानधाय एवभ् वातावयण

केन्िीम

तहका ङ्जवषमित

सॊ स्थाहरूको

अऩाङ्गता भैरी, छारा भैरी, कामनिभ

ङ्झनकामहरू य

सॊ ्मा

फार भैरी य ङ्जहॊसा यङ्जहत कामानन्वमन

कामनिभ

फनाउने

इकाइ (CLPIU)

कामानन्वमन
इकाइहरू

५

याङ्जिम

तथा

अन्तयानङ्जिम ऩाठ्यिभ

याङ्जिम ऩयीऺा

ऩाठ्यिभ

ऩङ्चयवेश अनङ्टरूऩ दऺ एवभ् ङ्जवकास केन्ि

फोडन य प्रदे श

तथा

िनन अऩाङ्गता भैरी अनङ्टकङ्टर

तथा स्थानीम
तहहरू

ऩाठ्यसाभग्री

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा

प्राङ्जवङ्झधक

तथा व्मावसाङ्जमक

ङ्ञशऺा तथा

प्रङ्झतष्ऩधॉ नािङ्चयक तमाय
ऩाठ्यिभ, ऩाठ्य साभग्री
ङ्जवकास िने
६

अऩाङ्गता

बएका ङ्ञशऺा भन्रारम

नािङ्चयकहरूराई प्राङ्जवङ्झधक
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ि.सॊ .

कामनहरू

ङ्ञजम्भेवाय

ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित िने

सहमोिी ङ्झनकाम

सूचक

ताङ्झरभ ऩङ्चयषद् य

व्मावसाङ्जमक

ताङ्झरभ प्रदामक

ताङ्झरभ प्राप्त

ङ्झनकाम

सॊ स्थाहरू

तथा सॊ ्मा

ङ्झनजी ऺेरहरू
७

अऩाङ्गता अनङ्टकङ्टर हङ्चयत ङ्ञशऺा भन्रारम

अनौऩचाङ्चयक

सीऩ

ङ्ञशऺा केन्ि

(Green

आधाङ्चयत

Skills)

भा

जीवनोऩमोिी,

जीवन ऩमनन्त

राबाङ्ञन्वत
, सॊ ्मा

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा

तथा

तथा व्मावसाङ्जमक

ङ्झसऩभूरक ङ्ञशऺा उऩरव्ध

ताङ्झरभ ऩङ्चयषद् य

ियाउने

ताङ्झरभ प्रदामक
सॊ स्थाहरू तथा
ङ्झनजी ऺेरहरू

८

सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्ञशऺा ङ्जवबाि

प्रदे श तथा

अऩाङ्ग

स्थानीम तहहरू , सॊ ्मा

भैरी

ङ्ञशऺण

ङ्झसकाइको व्मवस्था िने

ङ्जवद्यारम

शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरू
य सम्फद्ध
सॊ स्थाहरू

९

ङ्जवऩद जोङ्ञिभफाट
अऩाङ्गता
व्मङ्ञिहरुको

प्रदे श तथा
बएका स्थानीम तहहरू

सङ्टयऺाको

िृह

भन्रारम, सङ्टयङ्ञऺत

ङ्ञशऺा भन्रारम

शैङ्ञऺक

य ङ्जवषमित

सॊ स्था

राङ्झि आवश्मक व्मवस्था

भन्रारमहरू,

िने

शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरू,
अन्म
सॊ घसॊ स्थाहरू

१०

अऩाङ्गता

बएका ङ्ञशऺा भन्रारम

नािङ्चयकहरूराई
वास्तङ्जवक

जीवनभा

राबाङ्ञन्वत

भन्रारमहरू,

सॊ ्मा

प्रदे श तथा

रुऩान्तयण (Make the Right

स्थानीम तहहरू ,

Real and Functional) िनन

शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरू

अऩाङ्गता अनङ्टकङ्टरको ङ्ञशऺा
११

ङ्जवषमित

य सम्फद्ध

सङ्टङ्झनङ्ञित िने

सॊ स्थाहरू

अऩाङ्ग सम्फन्धी तथ्माङ्कीम ङ्ञशऺा ङ्जवबाि

ङ्जवषमित
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तथ्माङ्कीम

ि.सॊ .

कामनहरू

ङ्ञजम्भेवाय

सहमोिी ङ्झनकाम

सूचक

सूचनाको आधाय (Database)

भन्रारमहरू,

सूचनाको

तमाय िने

प्रदे श तथा

ङ्झनकाम
आधाय
स्थानीम तहहरू , (Database)
स्थाऩना
शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरू
य सम्फद्ध
सॊ स्थाहरू
१२

अऩाङ्गता सम्फन्धी

ङ्ञशऺा भन्रारम

ङ्जवषमित

िङ्छठत ऩङ्चयषद्

कामनिभ कामानन्वमनका

भन्रारमहरू,

तथा

राङ्झि सभन्वम तथा

ङ्ञशऺा ङ्जवबाि

सहजीकयण िनन

प्रदे श तथा

सॊ यचनाित व्मवस्था िने

स्थानीम तहहरू
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य सङ्झभङ्झतहरू

