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भधूमका 
 

विद्यालय शशक्षा क्षेरमा विद्यमान शशक्षा नीधत तथा कायाक्रमहरू शशक्षामा समतामूलक पहुँच सधुनशित गने, शशक्षालाई 
रोजगारी उन्त्मखु िनाउने, गणुस्तरमा सिुार एिं व्यिस्थापकीय क्षमतामा अधभिृवि गरी आधथाक, सामाशजक विकासका 
लक्ष्यहरू हाधसल गनेतर्ा  लशक्षत र्न ्। नेपालको संवििानले शशक्षालाई मौधलक अधिकारको रूपमा स्थावपत गरेको र् 
। नेपालले सिैका लाधग गणुस्तरीय आिारभतू शशक्षाको सधुनशितता गना राविय एिं अन्त्तराावियस्तरमा प्रधतििता जनाएको 
र्। सन ्२०२२ सम्ममा नपेाललाई मध्यम आयस्तरको मलुकुमा स्तरोन्नधत गने तथा सन ्२०३० सम्म ठिगो विकासका 
लक्ष्य हाधसल गना सघाउ पगु्न ेगरी शैशक्षक कायाक्रम तथा नीधतहरू तय भएका र्न ्। यही पषृ्ठभधूममा विद्यालय शशक्षाको 
समग्र शैशक्षक विकासका लाधग सरकारले २०१६/१७-२०२२/२३ का लाधग ७ िषे विद्यालय क्षेर विकास योजना 
कायाान्त्ियनमा ल्याएको र्।विद्यालय शशक्षाको विकासका लाधग समता, गणुस्तर, सक्षमता र सान्त्िधभाकता विकासको 
सधुनशिताको लाधग कायाक्रम कायान्त्ियन पशुस्तका २०७७/७८ को धनमााण भई सञ्चालनमा आएको र् । कायाक्रम 
कायान्त्ियन पशुस्तका २०७७/७८ ले स्थानीय तहमा नगर तथा गाउँ पाधलकास्तरीय विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत 
गिन गरी कायागत सीधमतता पवहचान गना, अपाङ्गता भए नभएको यवकन गना, अपाङ्गता भएका िालिाधलकालाई राज्यिाट 
प्रिान गररन ेसेिा सवुििाको सधुनशित गनाका लाधग अनगुमन तथा सहयोग गने व्यिस्था गरेको र् । 

 

यसै क्रममा नपेाल सरकार, शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले यएुसएआइधिको 
सहयोग,  ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनसेनल, विश् ि शशक्षा र स्थानीय साझेिार संस्थाहरूको (DPOs) सहकाया तथा समन्त्ियमा 
राविय प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायाक्रम लागू भएका शजल्लामध्ये १० ओटा शजल्लामा सिैका लाधग पढाइ पररयोजना लागू 
गरेको र्।सिैका लाधग पढाइ कायाक्रमले प्रारशम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको पिन धसपको 
विकास गने लक्ष राखेको र् । सिैका लाधग पढाइ पररयोजनासँगको सहकायामा शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले 
विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतको क्षमता विकासका लाधग ताधलम स्रोत पशुस्तकाको विकास गरेको र्।यस ताधलम 
स्रोत पशुस्तकाले विद्यालयस्तरमा गररने िालिाधलकाहरुको कायागत सीधमतताको प्रारशम्भक पवहचान गना विद्यालयलाई 
प्राविधिक सहयोग गनामा, आिश्यकताअनरुुप िोस्रो तहको शचकत्सकीय परीक्षणका लाधग विद्यालय तथा अधभभािकलाई 
रेर्रल प्रवक्रयामा सहजीकरण गना, शैशक्षक सहधुलयत तथा अन्त्य सवुििाको सधुनशितता गना तथा उक्त सहधुलयतको 
गणुस्तरीयताको सधुनशितता गना र सम्िशन्त्ित स्थानीय तहधभरका स्रोत कक्षा, विशेष विद्यालय र मूलिारका विद्यालयको 
धनरीक्षण तथा अनगुमन गना र विद्यालयहरुलाई आिश्यकताअनसुार सझुािहरु प्रिान गनाका लाधग आिश्यक ज्ञान तथा 
धसपको िृवि गनाका लाधग मद्दत गने अपेक्षा राशखएको र् ।  
 

यो ताधलम सामग्री तयार गनाका लाधग आिश्यक सल्लाह, सझुाि तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणा महानभुािहरू तथा 
पररयोजना प्राविधिक सधमधत, सहयोगी संस्था ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनसेनल, विश्व शशक्षा र सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाप्रधत 
आभार व्यक्त गिै रचनात्मक सझुाि र सल्लाहका लाधग शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र िन्त्यिाि ज्ञापन गिार्।  
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एकाइ १: अपाङ गता (Disability) 

 

१.१ अपाङ ्गताको पठरचय  

शरीरका अङ्गहरू र शारीररक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौधतक, सामाशजक, साँस्कृधतक िातािरणका साथै सञ्चार 
समेतिाट धसजाना भएको अिरोिसमेतले िैधनक वक्रयाकलाप सामान्त्य रूपमा सञ्चालन गना एिम ्सामाशजक जीिनमा पूणा 
रूपले सहभागी हनु कठिनाइ हनुे अिस्थालाई अपाङ गता भधनन्त्र्। 

स्रोत : अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐन, २०७४ 

 

१.२ िारीठरक अङ्ग िा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आिारमा अपाङ ्गताका ककशसमहरू 

१. शारीररक अपाङ गता 
२. दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता (पूणा दृविविहीन, दृविविहीनता र न्त्यून दृवियकु्त) 
३. सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता (िवहरा र ससु्त श्रिण) 
४. श्रिण दृविविहीन अपाङ गता 
५. स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता 
६. मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता 
७. िौविक अपाङ गता 
८. अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ गता 
९. अवटजमसम्िन्त्िी अपाङ गता 
१०. िह ुअपाङ गता 
 

१.३ अिक्तताको गम्भीरताका आिारमा अपाङ ्गताको िगीकरण  

(क) पूणा अशक्त अपाङ गता (Profound): आफ्नो िैधनक वक्रयाकलाप सम्पािन गना धनरन्त्तर रूपमा अरूको सहयोग धलँिा 
पधन कठिनाइ हनुे अिस्थाको व्यशक्त  
(ख) अधत अशक्त अपाङ गता (Severe): िैयशक्तक वक्रयाकलाप सम्पािन गना तथा सामाशजक वक्रयाकलापमा संलग्न हनु 
धनरन्त्तर रूपमा अरूको सहयोग धलनपुने अिस्थाको व्यशक्त  
(ग) मध्यम अपाङ गता (Moderate): भौधतक सवुििा, िातािरणीय अिरोिको अन्त्त्य, शशक्षा िा ताधलम भएमा अरूको 
सहयोग धलई िा नधलई धनयधमत रूपमा आफ्नो ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्थाको व्यशक्त  
(घ) सामान्त्य अपाङ गता (Mild): सामाशजक तथा िातािरणीय अिरोि नभएमा धनयधमत रूपमा आफ्नो ठिनचयाा र सामाशजक 
वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्थाको व्यशक्त 

स्रोत : अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐन, २०७४ 

 

१.४ अपाङ ्गता भएका व्यशक्तका लाशग पठरचयपर एिम  सिेासशुििा  

अपाङ गता भएका व्यशक्तका लाधग अपाङ गता पररचयपर  
(क) पूणा अशक्त अपाङ गता (रातो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा): िैधनक वक्रयाकलाप सम्पािन गना धनरन्त्तर रूपमा 
अरूको सहयोग धलँिा पधन कठिनाई हनुे अिस्था िा अरूको सहयोग धलँिा पधन िैधनक जीिन सम्पािन गना नसक्ने अिस्था  
 
(ख) अधत अशक्त अपाङ गता (धनलो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा): िैयशक्तक वक्रयाकलाप सम्पािन गना तथा सामाशजक 
वक्रयाकलापमा संलग्न हनु धनरन्त्तर अरूको सहयोग धलनपुने अिस्था  
(ग) मध्यम अपाङ गता (पहेँलो रङमा धनलो अक्षरको कािा): भौधतक सवुििा, िातािरणीय अिरोिको अन्त्त्य, शशक्षा र ताधलम 
भएमा अरूको सहयोग धलएर िा नधलई धनरन्त्तर ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्न ेअिस्था  
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(घ) सामान्त्य अपाङ गता (सेतो रङमा कालो अक्षरको कािा): सामाशजक तथा िातािरणीय अिरोि नभएमा आर्ैँ  धनयधमत 
ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्था  

स्रोत : अपाङ गता स्रोत पशुस्तका २०७१ 

अपाङ गता पररचयपर वितरणका मापिण्ि  
अपाङ गता पररचयपर वितरणका मापिण्ि िेहायिमोशजम रहेका र्न ्:  
अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐनको अनसूुचीमा उशल्लशखत गाम्भीयाताका आिारमा गररएको अपाङ गताको 
िगीकरण गरी िेहायका चार समूहका पररचयपर वितरण गररने र्।  
 
(क) पूणा अशक्त अपाङ गता  
तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “क” िगाको पररचयपर उपलब्ि गराइने र्, जनु रातो रङको पषृ्ठभधूममा जारी 
गररने र्।  
● व्यशक्तको शारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी प्रणालीहरूमा भएको क्षधत र यसले ल्याएको कायागत विचलनको 

अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग धलएर पधन िैधनक जीिन सम्पािन गना असाध्यै कठिन हनुे व्यशक्त 

● सामान्त्यभन्त्िा सामान्त्य िैधनक वक्रयाकलापहरू पधन स्ियम ्गना नसक्ने र अन्त्य व्यशक्तको सहयोग आिश्यक पने, तीव्र 
िौविक अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू, तीव्र रूपम अवटजम प्रभावित व्यशक्त, पूणा रूपमा श्रिण दृविविहीन व्यशक्तहरू 

● िईु िा सोभन्त्िा िढी प्रकृधतका शारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी क्षधत भई सिैजसो िैधनक वक्रयाकलापहरू अन्त्य 
व्यशक्तकै सहयोगमा गनुापने अिस्थाका व्यशक्तहरू 

● धनरन्त्तर रूपमा सघन हेरचाह (स्याहार ससुार) को आिश्यक परररहने शारीररक अपाङ गता भएका व्यशक्त िा 
मनोसामाशजक अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू  

 

(ख) अधत अशक्त अपाङ गता  
तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “ख” िगाको पररचयपर उपलब्ि गराइन ेर्, जनु धनलो पषृ्ठभधूममा जारी गररन े
र्।  
● शारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी क्षधत िा विचलन भएता पधन धनरन्त्तर िा अधिकाशं समय सहयोगी, िोभाष ेिा 

मानि पथप्रिशाक आठिको सहयोगमा आफ्नो िैधनक वक्रयाकलापहरूलगायत  वहँििुल र सञ्चार गना कठिनाइ हनुे 
व्यशक्तहरू 

● मशस्तष्क पक्षघात, मेरुिण्िमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोवर्धलया, मांशपेशीसम्िन्त्िी समस्या िा विचलनलगायत अन्त्य 
विधभन्न कारणले शरीरको ढाि, हात, गोिा, कम्मर आठिले काम गना नसकी िैधनक आिागमनको लाधग ठिलशचयर 
प्रयोग गनुापने अिस्थाका व्यशक्तहरू 

● ििैु हात कुमिेशख िा पाखरुािेशख मधुन पूरै नचल्न ेिा गमुाएका िा विधभन्न कारणले ििैु हात र गोिा गमुाएका िा 
नचल्न,े कम्मरभन्त्िा मधुनको माग गमुाएका िा नचल्ने, ििैु गोिा पूणा वक्रयाशील नभई िैसाखीको प्रयोग गने व्यशक्तहरू 

● दृविविहीन र पूणा दृविविहीनको पररभाषाअन्त्तगात पने व्यशक्तहरू  
● सञ्चारका लाधग धनरन्त्तर िोभाष ेआिश्यक पने पूणा रूपमा कान सनु्न नसक्ने (िवहरा), िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू 

स्ियम ्गना नसक्ने, धसकाइमा समस्या भएका िौविक अपाङ गता िा अवटजम भएका व्यशक्तहरू, धनरन्त्तर अरूको 
सहयोग धलइरहनपुने िहअुपाङ गता भएका व्यशक्तहरू 
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(ग) मध्यम अपाङ गता  
तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “ग” िगाको पररचयपर उपलब्ि गराइन ेर्, जनु पहेँलो पषृ्ठभधूममा जारी गररन े
र्।  
● कृधरम अङ्ग, क्याधलपर, विशेष प्रकारका जतु्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगिाट सामान्त्य वहँििुललगायत िैधनक जीिनका 

वक्रयाकलापहरू स्ियम ्गना सक्न े

● विधभन्न कारणले घुिँामधुनको अङ्गमा मार प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पधन सामान्त्य वहँििुल गना 
सक्न े

● कुम िा पाखरुाभन्त्िा मधुन एक हात गमुायका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गना नसक्न े

● ििैु हातको हत्केलाभन्त्िा मधुनका कम्तीमा िढुीऔलँा  र चोरीऔलँा गमुाएका 
● ििैु गोिाको कुकुा च्चाभन्त्िा मधुनको भाग नभएका तर सामान्त्य वहँििुल गना नसक्न े

● मेरुिण्िमा समस्या भई ढाि कुवप्रएको 
● धसकाइमा वढलाइ भएका िैधनक वक्रयाकलाप स्ियम ्गना सक्न ेिौविक अपाङ गता र अवटजम भएका व्यशक्तहरू 

● श्रिणयन्त्रको प्रयोगिाट िा िुलो आिाज मार सनु्न सक्ने ससु्तश्रिण व्यशक्तहरू 

● शल्यवक्रयािाट स्िरयन्त्र शझकी घाँटीको नलीिाट मार िोल्नपुने अिस्था भएका व्यशक्तहरू 

● ओि ताल ुर्ाटेको कारण िोली अस्पि भएका व्यशक्तहरू 

● िोल्िा अि\वकने, शब्ि िा अक्षर िोहोर् याउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यशक्तहरू 

● तीन वर्टभन्त्िा मधुनका होचापडु्का व्यशक्तहरू 

● चस्मा र श्रिणयन्त्र ििैु प्रयोग गने श्रिण दृविविहीन व्यशक्तहरू, लेन्त्स िा म्याशग्नर्ायरको प्रयोगिाट मार पढ्न सक्न े
न्त्यून दृवियकु्त व्यशक्तहरू 

● अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोरे्धलया) सम्िन्त्िी समस्या भई िैधनक वहँििुलमा कठिनाइ हनुे व्यशक्तहरू 

● मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू 

 

(घ) सामान्त्य अपाङ गता  
तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “घ” िगाको पररचयपर उपलब्ि गराइन ेर्, जनु सेतो पषृ्ठभधूममा जारी गररन े
र्। 

● शारीररक, मानधसक िा इशन्त्रयसम्िन्त्िी सामान्त्य विचलन भएका तर िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू स्ियम ्सम्पािन 
गना सक्न े

● हात िा खटु्टा केही र्ोटो भएका, एक हातको हत्केलाभन्त्िा मधुन नचल्न ेिा गमुाएका, एक हातको हत्केलाभन्त्िा मधुनका 
कम्तीमा िढुीऔलँा र चोरीऔलँा गमुाएका िा ििैु हातको हत्केलामधुनका कम्तीमा िढुीऔलँा र चोरीऔलँा भएका 
व्यशक्तहरू 

● िुलो अक्षर पढ्न सक्न ेन्त्यून दृवियकु्त व्यशक्तहरू 

● ििैु गोिाको सिै औलँाका भागहरू नभएका व्यशक्तहरू 

● श्रिणयन्त्र लगाई िुलो आिाज सनु्ने तर िोली स्पि भएका ससु्तश्रिण भएका व्यशक्तहरू  
स्रोत : अपाङ गता भएका व्यशक्तको पररचयपर वितरण कायाविधि, २०७५ 

 

अपाङ गता भएका व्यशक्तका लाधग सामाशजक सरुक्षा भत्ता  
● पूणा अशक्त अपाङ गता (रातो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा) M माधसक रु.३९९०।– 

● अधतअशक्त अपाङ गता (धनलो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा) M माधसक रु. २१२८।–  

स्रोत : िजेट िक्तव्य २०७८।७९ 
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अपाङ गता भएका विद्याथीहरूका लाधग र्ारिधृतसम्िन्त्िी व्यिस्था 
अपाङ गता र्ारिशृत्त वितरणका आिारहरू  
(क) अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको अध्ययन अिसरमा अधभिृवि गना र धसकाइमा गणुस्तर कायम गनाका लाधग 
आिासीय, सहयोगी सहायता सेिा, यातायात सेिा र शैशक्षक सामग्री एिम ्प्रोत्साहन गरी चार प्रकारमा र्ारिृशत्तको व्यिस्था 
गररएको र्। विद्यालयमा रहेको अपाङ गता भएका विद्याथीलाई अपाङ गताको तह र अिस्थाअनसुार र्ारिृशत्तको प्रकार 
धनिाारण गरी विद्यालयगत र्ारिृशत्तको व्यिस्था धमलाई विद्याथीले पाउन ेगरी विद्यालयमा अनिुानको व्यिस्था गने । 

 

(ख) विगतिेशख स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा प्राप्त रकम उपयोग गरी विद्यालयिाटै आिास सञ्चालन भएको 
भए विद्यालयले साविकिमोशजम आिासीय शैशक्षक सवुििा व्यिस्थापन खचामा प्रगोग गने र अधभभािकहरूिाट आिास 
सञ्चालन गरेको भए अधभभािकहरूको रोहिरमा विद्याथीहरूलाई िझुाउने। कुन ैसंस्थासँग सम्झौता भई आिास व्यिस्थापन 
गरेको भए उक्त संस्थालाई विद्यालयमार्ा त तोवकएको रकम ठिन।े  
 

(ग) स्रोत कक्षामा आिासीयरूपमा निस्न ेिा स्रोतकक्षा नभएको अन्त्य विद्यालयहरूमा अध्यन गने अपाङ गता भएका 
विद्याथीहरूलाई र्ारिृशत्त रकम सम्िशन्त्ित अधभभािकको रोहिरमा विद्यालयले वितरण गने।  
 

(घ) अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको सामाशजकीकरणको उदे्दश्य समिुायमा स्थावपत भई सहज जीिनयापनमा मद्दत 
पगु्ने गरी समिुाय÷पररिारमा िस्न ेव्यिस्था गना प्रोत्साहन गने।  
 

(ङ) र्ारिृशत्तको प्रकार विभाजनका आिारहरू र विद्याथीले पाउन े र्ारिृशत्त िेहायिमोशजम रहेका र्न:्  
 

१. आिासीय र्ारिशृत्त : स्थानीय तहले भौगोधलक अिस्था, िरुी र अपाङ गताको अिस्थाको कारणले घरिाट िैधनक रूपमा 
आितजाित गना नसक्ने एिम ्अध्ययनका लाधग िेरा गरी िा विद्यालयले व्यिस्था गरेको आिासमा िस्ने अपाङ गता 
भएका विपन्न िालिाधलकाको तोवकएको कोटा सङ्ख्याको आिारमा प्रधत विद्याथी प्रधत मवहना रु. ४,०००।– का िरले 
१० मवहनाका लाधग रु. ४०,०००।– का िरले विद्यालयलाई अनिुान ठिन।े विद्यालयले यस प्रकारको र्ारिृशत्त रकमिाट 
र्ारािासमा िस्ने र्ारर्ाराहरूको लाधग खाना तथा खाजा, आिास व्यिस्थापनलगायतका कायामा खचा गने। सोमध्ये 
व्यशक्तगत सरसर्ाइको लाधग आिश्यक पने सामग्रीहरू –जस्तै सािनु, काइयो, िन्त्तमञ्जन, िरुुस, नेलकटर, कोल्िवक्रम, 

स्याम्प,ु रुमाल, स्यानटेरी, न्त्याँशककन आठि) खररि गना प्रधत विद्याथी माधसक रु. ५००।– का िरले १० मवहनाको जम्मा 
रु. ५,०००।– सम्िशन्त्ित र्ारर्ारालाई भरपाई गराई नगि नै अधनिाया रूपमा उपलब्ि गराउने र िाकँी रकमिाट 
आिास व्यिस्थापन गने।  
 

२. सहयोगी सहायता सेिा र्ारिशृत्त (गैरआिासीय) : घरिाट आउँिा जाँिा र विद्यालयमा रहँिा धनरन्त्तर रूपमा अरूको 
सहयोग र सािन आिश्यक पने अपाङ गता भएका प्रधत विद्याथी प्रधत मवहना रु. ५००।– का िरले १० मवहनाको लाधग 
रु. ५,०००।–  

 

३. यातायात सेिा र्ारिशृत्त (गैर आिासीय) : घरिाट आउँिा जाँिा यातायातका सािन िा अन्त्य उपकरण प्रयोग गनुापने 
अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई प्रधत विद्याथी प्रधत मवहना रु. ३००।– का िरले १० मवहनाको रु. ३,०००।–  

 

४. शैशक्षक सामग्री र्ारिशृत्त (गैर-आिासीय) : घरिाट विद्यालयसम्म आउनजान सक्न ेअिस्थाको अपाङ गता भएका प्रधत 
विद्याथी प्रधत मवहना रु. १००।– का िरले १० मवहनाको रु. १,०००।–  

पनुि: कुन ैसङ्घ÷संस्था÷तह÷व्यशक्तले सम्झौता गरी अपाङ गता भएका िालिाधलकाको लाधग आिास व्यिस्थापन गना रकम 
उपलब्ि गराएको भएमा सोही प्रयोजनको लाधग िोहोरो नपने गरी आिासीय र्ारिृशत्त उपलब्ि गराउन े 
(च) कुन ैपधन र्ारिृशत्त िोहरो नपने गरी वितारण गनुापने ।र्ारिृशत्त वितरण गिाा अपाङ गता पररचयपरको आिारमा 
गने।  
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(र्) अपाङ गता भएका विद्याथी पवहचान गरी र्ारिृशत्तको धनिाारण गनाका लाधग स्थानीय तहको शशक्षा हेने प्रमखुको 
संयोजकत्िमा अपाङ गता क्षेरमा काम गने सङ्घसंस्थाका प्रधतधनधि, स्थानीय तहको स्िास््य शाखाको प्रधतधनधि, स्रोत शशक्षक 
र सम्िशन्त्ित क्षेरका विज्ञ प्रधतधनधिहरू र शजल्लाको लेखाजोखा केन्त्रको संयोजक समेतको सहभाधगता रहने गरी प्रत्येक 
स्थानीय तहमा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत गिन गने।  
(ज) अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको शैशक्षक सहधुलयत तथा सवुििाहरूको उपलब्िताको सधुनशितता र प्रभािकाररताको 
विषयमा अनगुमन र धनरीक्षण गने र सिुारको लाधग आिश्यक काया गने िावयत्ि र शजम्मेिारी विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक 
सधमधतको हनु ेर्।  

स्रोत : स्थानीय र प्रिेश तहमा सशता अनिुान एिम ्शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइिाट कायाान्त्ियन हनुे 
कायाक्रमसगँ सम्िशन्त्ित – कायाक्रम कायाान्त्ियन पशुस्तका आ.ि. २०७७÷०७८ 

 

१.५ अपाङ गता पवहचान  

१. शारीररक अपाङ गता  
स्नाय,ु मांसपेशी र जोनी तथा हड्डीको िनािट एिम ्सञ्चालनमा समस्या भएको कारणिाट कुनै व्यशक्तको अङ्गको सञ्चालन, 

प्रयोग र वहँििुलमा समस्या जस्तै : िालपक्षघात (पोधलयो), शारीररक अङ्गविहीन, कुष्ठ प्रभाि, मांसपेशी विचलन, जोनी र 
मेरुिण्िसम्िन्त्िी स्थायी समस्या पैतला र्केको, हड्डीसम्िन्त्िी अशक्तताका कारण उत्पन्न अशक्तता तथा सोह्र िषा उमेर 
पगुकेो व्यशक्तमा उमेरिमोशजम हनुपुने औसत उचाइभन्त्िा ज्यािै कम उचाइ भएको व्यशक्त।  
शारीररक अपाङ गताका मु् य कारणहरू : रोग, िघुाटना, चोटपटक, िंशानगुत समस्या, गभाािस्थामा आउने जवटलताहरू, 

किा औषिी सेिन, जम्नको क्रममा हनु ेलापरिाही र अज्ञानताको कारणले मांशपेशी, हाि तथा जोनी नशाहरू आठिमा 
समस्या आई िा कुनै क्षधत हनु गई िीघाकालीन रूपमा हात खटु्टाहरू चलाउन नसवकन,े कठिन हनुे िा कम सवकने, गिान, 

ढाि, कम्मर आठि चलाउन नसवकन ेिा कम सवकन,े हात चलाउन नसवकन ेिा कम सवकने भई शारीररक रूपमा कायागत 
सीधमतता िा अपाङ गताका अिस्था आउन सक्र्।  
 
शारीररक अपाङ गता शचन्न ेआिारहरू  
● विधभन्न कारणले हात िा खटु्टा चलाउन नसक्न ुिा चलाउन ज्यािै कठिनाइ हनु ु 
● हात िा खटु्टा एक अकाामा िरािर नभई लामो िा र्ोटो हनु,ु खटु्टाको प्रयोग गरी वहँििुल गना िािा भएकाले िैशाखी, 

ठिलशचयर, क्याधलपर, लठ्ठी, इल्िो क्रच, िाकर, कृधरम हात िा खटु्टा, विशषे जतु्ताजस्ता सहायक सामग्री प्रयोग गरी 
वहँििुल गनुा  

● ढाि, गिान, कम्मर, घुिँा चलाउन कठिन हनुे िा नसक्ने अिस्था, नशा र मांशपेशीमा समस्या भएको कारणले हात, 

खटु्टा िा शरीरका अङ्गहरू चलाउन नसक्ने िा कठिनाई हनु ेिा ज्यािै न्त्यून मारामा चलाउन सवकन ेअिस्था हनु ु

● मेरुिण्ि पक्षघात िा समस्या भएर अङ्गहरू चnfउन िा हात िा खटु्टाहरू चलाएर वहँििुल िा िैधनक वक्रयाकलापहरू 
गना नसक्न ेिा अिरोि हनु ेअिस्था िा ठिसावपसाि भएको थाहा नपाउन ु

● उमेरअनसुार व्यशक्तमा हनुपुने औसत उचाइ भन्त्िा ज्यािै कम उचाइ भएको अिस्था, शरीरका अङ्गहरू जस्तो हात, 

खटु्टा, औलँाहरू आठि पूरै िा केही भाग नभएको िा गमेुको अिस्था हनु ु 
शारीररक अपाङ गताधभर पने केही अिस्थाहरू : िाल पक्षघात (पोधलयो), शारीररक अङ्ग विहीनता, कुष्ठप्रभाि, मांसपेशी 
विचलन, जोनी र मेरुिण्िसम्िन्त्िी स्थायी समस्या, पाइताला र्केको, ररकेट्स, होचापडु्का (औसत उचाइभन्त्िा कम उचाइ)  
 

२. दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता  
२.१. पूणा दृविविहीन : कुनै िस्तकुो प्रधतधिम्ि, अधँ्यारो िा उज्यालो प्रकाशप्रधत कुनै प्रधतवक्रया नजनाउने िा रु्ट्याउन 
नसक्न ेअिस्था  
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पूणा दृविविहीनता शचन्न ेआिारहरू  
● आखँाले अधँ्यारो, उज्यालो कुन ैपधन भेि थाहा पाउन नसक्न े

● आखँाले प्रकाशको कुन ैपधन गधतविधि थाहा नपाउन े

● िश वर्टभन्त्िा कमको िरुीिाट पधन हातका औलंा रु्ट्याउन नसक्न े

● स्पशा िा आिाजका माध्यमिाट मार िस्तकुा विषयमा थाहा पाउन े

● वहँििुलका लाधग सेतो र्िी िा अको माधनसको सहयोग धलनपुने 

● लेखपढ गना बे्रलधलवपको आिश्यकता पने तथा कम्कयटुरमा काम गना िा मोिाइल चलाउन शस्क्रन सफ्टिेयर 
प्रयोग गनुापने 

 

२.२. दृविविहीनता : औषिी, शल्यशचवकत्सा, चस्मा िा लेन्त्सको प्रयोगिाट पधन ििैु आखँाले हातको औलंा िश वर्टको 
िरुीिाट रु्ट्याउन नसक्ने िा स्नलेेन चाटाको पवहलो लाइनको अक्षर (३÷६०) मा पढ्न नसक्ने व्यशक्त।  
 
दृविविहीनता शचन्न ेआिारहरू  
● चस्मा र लेन्त्सको प्रयोग िाट पधन िस्तकुो आकार, आकृधत, रङ आठि पवहचान गना नसवकने अिस्था भएको 
● स्पशा िा आिाजिाट मार कुनै िस्तकुो िारेमा थाहा पाउन े

● वहँििुल गिाा सेतो र्िीको सहयोग धलन ेिा अरूको सहयोग धलनपुने  
● िश वर्टको िरुीिाट पधन हातको औलंा प्रि रूपमा रु्ट्याउन नसक्न े

● कम्कयटुरमा काम गना िा मोिाइल प्रयोग गना शस्क्रन ररधिङ सफ्टिेयर आिश्यक पने 

● लेखपढ गना बे्रल धलवपको सहयोग धलनपुने 

● अधिकांश दृविविहीन व्यशक्तहरूको आखँाको िावहरी िनािट िन्त्ि आखँा, पूरै सेतो िेशखने िा असामान्त्य िेशखन े

 

२.३. न्त्यून दृवियकु्त : औषिी, शल्यशचवकत्सा, चस्मा िा लेन्त्सको प्रयोगिाट पधन धिस वर्टको िरुीिाट हातको औलंा 
रु्ट्याउन नसक्न ेिा स्नलेेन चाटाको चौथो लाइनको अक्षर (६÷१८) पढ्न नसक्ने  
 
न्त्यून दृवियकु्त व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  
● चस्मा िा लेन्त्स प्रयोग गिाा पधन धिस वर्ट िा सोभन्त्िा टाढाको िस्त ुिा िस्तकुो आकार प्रि रूपमा रु्ट्याउन 

नसक्न े 
● धिस वर्टको िरुीिाट हातको औलंा रु्ट्याउन नसक्न े

● कम िेख्न ेर कुन ैिुलो िस्त ुहेनाको लाधग आखँाको नशजकै लैजानपुने 

● िेरै शशक्तशाली चस्मा िा लेन्त्सको प्रयोग गरेर पधन पढ्नको लाधग अक्षर आखँाको नशजक लगेर पढ्नपुने  
● शशक्तशाली चस्मा लगाएर िुला िुला अक्षरहरू मार पढ्न सक्ने  
● कम्कयटुरमा काम गिाा १८–२० साइज िा सोभन्त्िा माधथको र्न्त्ट मार पढ्न सक्न े

 

३. सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता : सनुाइका अङ्गको िनािट एिं स्िरको पवहचान, स्थान, उतारचढाि तथा स्िरको मारा र 
गणु रु्ट्याउन नसक्न ेअिस्था सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता हो ।  
३.१. िवहरा : ८० िेधसिलभन्त्िा माधथको ध्िधन सनु्न नसक्ने िा सञ्चारका लाधग साङ्केधतक भाषा प्रयोग गनुापने व्यशक्तलाई 
िवहरा भधनन्त्र् । 

 
िवहरा व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  
● ३ वर्टको िरुीमा सामान्त्य स्िरमा गरेको कुराकानी नसनु्न े

● ८० िेधसिलभन्त्िा माधथको आिाज पधन सनु्न नसवकने अिस्था हनु े

● जोिले शचच्याएको िा िुलो आिाज पधन सनु्न नसक्ने र प्रधतवक्रया नजनाउन े
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● सनुरे िा िोलेर कुन ैपधन प्रकारको सञ्चार गना नसक्न े

● सञ्चारका लाधग शचर, सङ्केत िा साङ्केधतक भाषा प्रयोग गनुापने 

● िोली पूरै नआउने, िोल्न नसक्न ेिा आिाज आए पधन निशुझन े

● िोली भाषाको विकास भई सकेपधर् िवहरा व्यशक्तले आिाज पूरै सनु्न नसकेतापधन िोल्न सक्ने पधन हनुे, यस्ता 
व्यशक्तहरू आरू्ले सञ्चार गिाा िोलेर गने र अरूको कुरा सनु्नुपिाा साङ्कधेतक भाषाको सहारा धलने  

 

३.२. ससु्त श्रिण : सनु्नलाई श्रिण यन्त्र राख्नपुने िा ६५ िेशख ८० िेधसमलसम्मको ध्िधन सनु्न सक्न ेव्यशक्त यसअन्त्तगात 
पिार्न ्। 

 
ससु्त श्रिण भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू   
● अस्पि िोली िा िोली तथा भाषाको विकास अन्त्य िालिाधलकाको तलुनामा वढलो हनु ु

● कक्षामा भएका िािवििािमा सहभागी हनु र धनिेशनको पालना गना कठिनाइ हनु ु

● िुलो आिाजमा िोलाउँिा पधन प्रधतवक्रया नठिन ु

● एउटै कुरा अस्पि सनुाइले गिाा पटक पटक सोधिरहन,ु िोल्न र सनु्न पने जस्ता वक्रयाकलापमा सहभागी हनु नचाहन ु

● िारम्िार कान पाकेर तरल पिाथा िधगरहन ुर कान िशुखरहेको अनभुि गरररहन ु

● र्लर्ल िा प्रश्न गिाा अनपुय'क्त र असान्त्िधभाक उत्तर िा प्रसङ्गका कुरा गनुा 
● सनु्नका लाधग टाउको आिाजधतर घमुाउन ु

● सनु्नका लाधग श्रिणयन्त्र लगाउन ु

● कानको श्रिण क्षमता जाँच गिाा ६५ िेशख ८० िेधसिलसम्म सनु्न सक्ने व्यशक्त भनेतापधन २६ िेशख ६४ िेधसिलसम्म 
सनु्न सक्न ेव्यशक्तहरू पधन ससु्तश्रिण िगामा पनुा 

 
सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता पवहचानिारे विश्व स्िास््य सङ्गिनको मापिण्ि   
सामान्त्य श्रिण (० िेशख २५ िेधसिल आिाज सनु्न सक्ने), हल्का ससु्तश्रिण (२६ िेशख ४० िेधसिलको आिाज सनु्न 
सक्ने), मध्यम ससु्तश्रिण (४१ िेशख ६० िेधसिल आिाज सनु्न सक्ने), तीव्र ससु्तश्रिण (६१ िेशख ८० िेधसिलको 
आिाज सनु्न नसक्न)े र पूणा िवहरा (८१ िेधसिलिेशख माधथको आिाज सनु्न नसक्न)े 
 

४. श्रिण दृविविहीन अपाङ गता : सनुाइसम्िन्त्िी र दृविसम्िन्त्िी ििैु अपाङ गता भएका िा यी ििैु इशन्त्रयसम्िन्त्िी संयकु्त 
अन्त्तरवक्रया रहेको व्यशक्त यसअन्त्तगात पिार्न ्। 

 
श्रिण दृविविहीन व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  
● सनुाइ र दृविसम्िन्त्िी ििैु अपाङ गता एउटै व्यशक्तमा हनु ु

● अथापूणा तररकािाट सञ्चार गना अकिेरो हनु ेर सूचना ग्रहण गना समेत अकिेरो हनु ु

● आफ्नो र िरपरको िातािरणका िारेमा स्पि िारणाको विकास नहनु ुतसथा िातािरण प्रधत कुनै प्रधतवक्रया नठिन ु

● व्यशक्तगत सम्िन्त्ि विकास गना कठिन हनु,े अपररशचतसँग प्रधतवक्रयात्मक व्यिहार िेखाउन ुिा असरुशक्षत महससु गनुा 
● िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू स्ियम्ले हेरचाह गना कठिन हनु,ु सामान्त्य वहँििुलमा कठिन भएको महससु गनुा 
● प्राय आरू्लाई मन परेको कुरा िोहोर् याइरहन,ु एकै प्रकारको आिाज धनकाल्न ु 
● स्पशा सङ्केतिाहेक अन्त्य माध्यमिाट कुन ैकुरा निझु्न ु

 

५. स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता : स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अङ्गमा उत्पन्न कायागत सीधमतताका कारण तथा िोल्िा 
स्िरको उतारचढािमा कठिनाइ, िोली स्पि नहनु,े िोल्िा शब्ि िा अक्षर िोहोर् याउन ेव्यशक्त यसअन्त्तगात पिार्न ्। 
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स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू   
● स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता र यो सनु्ने क्षमतासँग सम्िशन्त्ित नहनु ु

● स्िर र िोलाइमा मार आउन ेवक्रयात्मक सीधमतता हनु ु

● स्िर िशुझन ेनहनु,ु िोल्िा िारम्िार लामो समयसम्म अशड्कन,ु िोल्िा शब्िहरू िारम्िार िोहोररन ु

● िोल्िा तीव्र रूपमा भकभकाएर िोल्न ु

● ओि ताल ुर्ाटेको कारणले आिाज अस्पि हनु ुिा आिाज नाकधतर जान ु

● स्िर यन्त्र खरािीका कारण िा शल्यवक्रया गरी स्िर यन्त्र शझकेको कारण िोल्नमा कठिनाइ िा समस्या हनु ु

● कृधरम स्िर यन्त्र लगाएको कारणले िोल्न नसक्न,ु कठिनाइ हनु ुिा कृधरम स्िरको प्रयोग गने अिस्था हनु ु

● िौविक अपाङ गता, अवटजम र मशस्तष्क पक्षघात भएका िालिाधलकाको पधन स्िर र िोलीको विकास र स्पि सञ्चार 
गना कठिनाइ हनु ु

 

६. मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता : मशस्तष्क र मानधसक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अधभमखुीकरण, 

स्रु्ती, स्मरणशशक्त, भाषा, गणना जस्ता िौविक काया सम्पािनका सन्त्िभामा आउन े समस्याको कारणले उमेर र 
पररशस्थधतअनसुार व्यिहार गना समस्या हनु ेअिस्थाका व्यशक्त यसअन्त्तगात पिार्न ्। 

 
मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  
● धनयधमत र िैधनक वक्रयाकलापमा ध्यान िा मन नलगाउन ु

● सामाशजक व्यिहार िा घलुधमल हनु कठिनाइ हनु ु

● एक्लै िस्न रुचाउन,ु उिास रहन,ु झोक्र्याउन,ु सामान्त्य ठिनचयाासँग मेल नखान ुिा रु्टै्ट प्रकारको व्यिहार गनुा 
● कवहले ज्यािै िखुी र कवहले ज्यािै खसुी िेशखन,ु िेरै कुराहरू मनमा सोँशचरहन ुर एकाग्र हनु ु

● अनपेशक्षत र असामान्त्य व्यिहार िेखाउन,ु अचानक रुन,ु कराउन,ुहाँस्न,ु कुनै खास रङ, शचर िा व्यशक्तसँग तसान ुिा 
िराउन ु

● धनराश र नकारात्मक कुरा गनुा र अरूमाधथ शङ्का गनुा, पढाइप्रधत अधभरुशच घट्िै जान ुर स्तर पधन कम हुँिै जान ु

● िर, रासको महससु गनुा, आशत्तन,ु चाँिै ररसाउन,ु आक्रामक स्िभाि िा झको मान्न ु

● टाउको िखु्न,ु ररँगटा लाग्न,ु धनरा नलाग्न ुर मरु्ाा पनुा, ध्यान एकधरत नहनु ुर एक िाउँमा शस्थर भएर िस्न गाह्रो हनु ु

● आर्ैँ लाई हाधन हनु सक्न ेकुरा तथा काम गनुा, लकुीधर्पी िूमपान, मद्यपान तथा लागऔुषिीहरू प्रयोग गनुा 
 

७. िौविक अपाङ गता : उमेरको िवृिसँगै िौविक सचेतनाको विकास हनु नसकी िौविक विकास नभएका कारणले उमेर 
िा िातािरणमा सापेक्ष वक्रयाकलाप गना समस्या िा कठिनाइ हनु े व्यशक्त जसमा िाउन धसन्त्रोम समेत  
पिार् । 

 
िौविक अपाङ गता भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  
● उमेरअनसुार सामान्त्य रूपमा धसक्िै जानपुने कुराहरू धसक्न नसक्न ुिा एकिमै वढलो धसक्न ुर चाँिै धिसान ु

● उमेरअनसुार गनुापने व्यिहारहरू गना नसक्न,ु अन्त्य िालिाधलकाहरूको तलुनामा वहँििुल गना, िोलेर सञ्चार गना, 
सामाशजक व्यिहारहरू वढलो गनुा िा कठिन हनु ु

● िौविक िवुिलशब्ि परीक्षण गिाा न्त्यून प्राप्ताङ्क हनु ु(सािारण तहमा ५० िेशख ७०, मध्यम तहमा ३५ िेशख ५०, तीव्र 
तहमा २० िेशख ३५ र अधत तीव्र तहमा २० भन्त्िा कम) 

● ध्यान तथा एकाग्रता कम हनु ुर चकचके स्िभाि हनु,ु सोच्ने, विचार गने, तका  गने तथा समस्या समािान गने{{ क्षमता 
न्त्यून हनु ु

● धसकाइ वढलो हनु,ु िुलो भइसक्िा पधन शौचालय प्रयोग गना, खाना खान, लगुा लगाउन समेत नसक्न ु

● कधतपयको वहँिाइमा असन्त्तलुन हनु,ु हात खटु्टाहरूले राम्रोसँग काम नगनुा र मखुिाट र् याल चवुहरहन ु 
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● िाउनधसन्त्रोम (जन्त्मिा तौल कम, जोनी र हड्डीहरू खकुुलो हनुे, हात खटु्टाका औलंाहरू र्ोटो हनुे र औलँाहरू र्ावटएका 
हनुे, अनहुार िोलो प्रकारको र मङ्गोधलयन जस्तो िेशखन,ु मखु सानो हनु,ु शजब्रो प्राय िावहर धनकाधलरहन,ु टाउको सानो 
र पर्ाधिको भाग र्रावकलो हनु,ु िाँतहरू धमलेर नआएको, उमेरअनसुारको विकास र वढलो धसकाइ हनु ु

 

८. अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ गता : अनिंुशशय असरका कारण रगतमा हनु ेफ्याक्टरमा विचलन 
आई रगत जम्न ेकायामा समस्या हनुे शारीररक अिस्थालाई अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ गता 
भधनन्त्र् । 

 
अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) शचन्न ेआिारहरू   
● िच्चा जि घस्रन ेिा िामे सना थाल्र्, त्यसिलेामा पेटमा, घाटँी िा गपु्ताङ्गमा धनलो िाम िा सधुनएको जस्तो िेशखन ु 
● हात गोिाको जोनीमा आन्त्तररक रक्तश्रािको कारणले सशुन्नने, िखु्न ेहनुाले एकै िाउँमा िधसरहन ु 
● नाक िाट िारम्िार रगत िधगरहन,े ओि िा शजब्रो तोक्िा िा चोटपटक लाधग लामो समयसम्म रगत िधगरहन,े 

शल्यवक्रया गिाा िढी रक्तश्राि हनुे तथा वपसािमा पधन रगत िेखा पनुा 
● कतै िोवकँिा िा िोवकएको िाउँमा आन्त्तररक रक्तश्राि हनु,ु धनलिाम िेखापनुा, िेरै िखु्न ुतथा सशुन्नन ु

● जोनीमा हनुे िखुाइका कारण वहँििुल गना कठिनाइ हनु,ु जोनीहरू सशुन्नन,ु िखुाइ हनु ुर अत्यधिक पीिा हनु ु

● ठिशामा रगत िेशखन,ु कालो ठिशा हनु,ु शरीरमा रगतको कमी हनु,ु लामो समयसम्म पीिाले थला पनुा 
 

९. अवटजम : जन्त्मजात नशा िा तन्त्तकुो विकास र सोको कायामा आएको समस्यालाई अवटजम भधनन्त्र् । 

 
अवटजम शचन्न ेआिारहरू  
● सामाशजक सम्िन्त्ि धनिााह गना, सञ्चार गना कठिनाई िा एउटै व्यिहार िोहोर् याउने समस्या हनु ु

● समूहमा घलुधमल नहनु,ु एक्लै िस्न,ु साथी िनाउन कठिनाइ हनु,ु आखँामा आखँा नजिुाउन ु

● एउटै वक्रयाकलाप िोहोर् याउन,ु निोल्न ुिा कम िोल्न ुिा िोल्िा जे सोध्यो त्यही िोहोर् याउन ु

● शचर िा धभधियोिाट धसक्न मन पराउन,ु कुन ैिस्तपु्रधत अस्िभाविक लगाि िेखाउन ु

● धसकाइमा कुन ैविषयमा असाध्यै तेज तर कुन ैविषयमा असाध्यै कमजोर हनु ु

● एक िाउँमा निस्न ुर एकिमै चकचके व्यिहार िेखाइरहन,ु व्यिहार पररितान गना कठिनाइ हनु ुतथा नक्कल गरेर 
धसक्न कठिन हनु ु

 

१०. िह ुअपाङ गता : एउटै व्यशक्तमा उशल्लशखत िईु िा िईुभन्त्िा िढी प्रकारका अपाङ गताको समस्या भएका व्यशक्तहरू 
िहअुपाङ गतामा पिार्न ्। 

 

अपाङ गता र कायागत सीधमतताको अिस्था : 
अपाङ गता कायागत सीधमतता 

१. शारीररक अपाङ गता उििस गना, वहँििुल गना, हात चलाउन, हातले काम गना जस्ता हनुे 
कठिनाइ 

२. दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता िेख्न, हेरेर पढ्न, धसक्न, वहँििुल गना जस्ता हनु ेकठिनाइ 
३. सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता  सनुेर, िोलेर सञ्चार गना हनुे कठिनाइ 
४. श्रिण दृविविहीनसम्िन्त्िी अपाङ गता हेरेर, सनुेर, िोलेर सञ्चार गना तथा वहँििुल गना हनुे कठिनाइ 
५. स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता िोलेर सञ्चार गना हनु ेकठिनाइ 
६. मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता मनशस्थधतमा आउने कठिनाइ िा िर, रास, शचन्त्ता, ठिक्िारीपन, धिनाकारण 

रुने, कराउने, हाँस्ने िा असामान्त्य व्यिहार िेखाउन े
७. िौविक अपाङ गता धसक्न, सम्झन, िझु्न हनुे कठिनाइ 



10 

८. अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोरे्धलया) 
सम्िन्त्िी अपाङ गता 

आन्त्तररक िा िाह्य रक्तश्राि रोक्न कठिनाइ हनुे तथा िखु्न े

९. अवटजम अपाङ गता एकोहोरो हनुे, सञ्चार गना, घलुधमल हनु र धसक्नमा हनुे कठिनाइ 
१०. िह ुअपाङ गता माधथ उशल्लशखत िईु िा िईुभन्त्िा िढी अपाङ गताअन्त्तगात हनु ेकठिनाइ 

भएको अिस्था 
 

१.६ शसकाइसम्बन्त्िी कठिनाइहरू  

धसकाइसम्िन्त्िी कठिनाइ विशषेत: एक िा िढी स्नाय ुप्रवक्रयामा आएको अिरोि हो, जनु भाषाको प्रयोग र िझुाइ, िोलाइ 
र लेखाइ, उच्चारण गना, ध्यान एकधरत गना, समन्त्िय गना र गशणत तथा नक्शा र सङ्केतहरू अनसुरण गना कठिनाइ हनु्त्र्। 
यो निेशखने खालको कठिनाइ हो। यो िेरैजसो िालिाधलकाहरूमा विद्यालय भनाा भई पढ्न सरुु गरेपधर् िेशखन थाल्र्। 
धसकाइसम्िन्त्िी िेशखन ेकठिनाइहरू विस्ततृमा तल उल्लेख गररएको र्।  
१. पढ्नमा कठिनाइ हनु ेसमस्या (Dyselexia)  

२. लेख्नमा कठिनाइ हनु ेसमस्या (Disgraphia)  

३. गशणतमा कठिनाइ हनुे समस्या (Dyscalculia) 

४. ध्यान एकधरत नहनु ुिा चकचके हनु ु(Attention deficit hyper active disorder) 

५. दृवि प्रवक्रयामा विचलन (Visual processing disorder) 

६. सनुाइ प्रवक्रयामा विचलन (Auditory Processiong Disorder) 

७. शारीररक सन्त्तलुन र संयोजनमा हनुे कठिनाइ तथा भाषा र िोलीमा कठिनाइ (Dispraxia)   

 

 

धसकाइसम्िन्त्िी कठिनाइमा िेशखन लक्षण 

१. पढ्नमा कठिनाइ हनेु समस्या (Dyselexia)  

लक्षणहरू  

● विद्यालय आउन ुअगाधि न ैवढलो िोल्न धसक्ने, नया ँशब्ि धसक्न गाह्रो हनुे, धगत गाउँन गाह्रो हनु े

● पढ्न असहज हनुे तथा पढ्निाट िच्न खोज्न े

● पढ्िा ले्िा साहै्र गाह्रो मान्ने र ले्िा उल्टो अक्षरहरू लेख्न े 
● वहज्जे िा स्पेधलङमा समस्या हनु े

● समानता र धभन्नता रु्ट्याउन गाह्रो हनु े

● नाम र शब्िको उच्चारणमा समस्या हनु े

● अक्षरहरू चलायमान हनु े

● सम्झन र सारांश गना गाह्रो हनु े

 

२. ले् नमा कठिनाइ हनेु समस्या (Dysgraphia)  
लक्षणहरू  

● कलम िसेरी समाउने र हातका औलँाहरू सधुनन े

● धसिा रेखामा लेख्न गाह्रो हनुे, खाली िाउँ धमलाउन गाह्रो हनु े

● अक्षर र शब्िको आकार िुलो सानो हनु े

● वहज्जे िा स्पेधलङमा समस्या हनुे शब्ि िाक्य पूरा नहनु े

● वढलो लेख्न े

● ले्िा हात नािी र शरीरको आसन अकयारो गरी िस्न े
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३. गशणतमा कठिनाइ हनेु समस्या (Dyscalculia) 

लक्षणहरू  

● अङ्क, पैसा, समय, र ग्रार् चाटा िझु्न कठिनाइ हनु े

● प्रारशम्भक िषाहरूमा गणना गना र अङ्क र िस्तकुो सङ्ख्यासँग जोड्न कठिनाइ हनु े

● सानो र िुलो िस्तकुो अििारणा िझु्न गाह्रो हनु े

● सामान्त्य त्य पधन िझु्न गाह्रो जस्तै ६ + ४ = १० हनु्त्र् भन्न े

● गशणतका शचन्त्हहरू शचन्न र िझु्न गाह्रो हनु े

● ६ + ४ = १० तथा ४ + ६ = १० एउटै हो भन्ने िझुाइ हनु गाह्रो हनु े

● ग्रार्चाटा पढ्न गाह्रो हनु े

 

४. ध्यान एकधरत नहनु ुिा चकचके हनु ु(Attention deficit hperactive disorder) 

लक्षणहरू  

● ध्यान एकधरत गना र एकै िाउँमा िधसरहन गाह्रो हनु े

● सशजलै ध्यान विकषाण हनु े

● कुन ैकाम गिाा धर्टै्ट ठिक्क मान्ने र ठिइएको काम सम्पन्न नगने 

● अरूको कुरा नसनु्न ेर भनकेो नमान्न े

● धनिेशन िझु्ने र सम्झन गाह्रो हनु े

● धर्नधर्नमा अको वक्रयाकलाप गना खोज्न ेर र्ाड्न े

● अरूको लगुा तान्ने िा कापी वकताि धमल्काइठिने िा धिस्टिा गने 

● धनरन्त्तर गल्ती गरररहन े

 

५. दृवि प्रवक्रयामा विचलन (Visual processing disorder) 

लक्षणहरू  

● अक्षरहरू उल्टो िेख्न ेजस्तै, ि लाई म, उ लाई र आठि 

● आखँा धमच्न ेर अक्षर स्पि नभएको धसकायत गने 

● पढ्िा टाउको र्कााउने र वकताि िा कापीलाई अकयारोसँग समाउन े

● पढ्िा एउटा आखँा िन्त्ि गने िा हाई काड्न े

● सािाा िा ले्िा गल्ती गने 

● कलम जोिसँग समाउने िा पेशन्त्सलको टुकपो भाँशचन ेगरी समाउन े

● शब्ि िा शचरको आंशशक भाग हेरेर के हो भनेर रु्ट्याउन गाह्रो हनु े

● पेपर टाँस्न र काट्न समस्या हनुे  
● ले्िा लाइन नाघ्ने, अक्षर एक अकाासँग टाँधसने, खाली िाउँ र्ाड्ने िाउँमा अधनयधमत हनु े

● अक्षर र शब्ि लाइनमा लेख्न नसक्न े

 

६. सनुाइ प्रवक्रयामा विचलन (Auditory Processiong Disorder) 

लक्षणहरू  

● भाषा िझु्न ेर सम्झने प्रवक्रयामा कठिनाइ हनुे तर गीत तथा म्यशुजक सम्झन सशजलो हनु े

● सोच्न,े विचार गने तथा व्या्या गने काम गाह्रो हनु े

● उस्तै खालका शब्िको उच्चारणमा गल्ती हनु े

● िातािरणीय आिाजहरूले कुराकानीमा अिरोि गने 

● कुन ैप्रिचन, भाषण िा प्रस्ततुीकरण ध्यान ठिएर सनु्न गाह्रो हनु े

● मौशखक धनिेशन निझु्न ेर नसशम्झन े
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● कुराकानी गिाा सनुे पधन, के भनकेो भनेर िारम्िार सोधिरहन े

  

७. शारीररक सन्त्तलुन र संयोजनमा हनेु कठिनाइ तथा भाषा र िोलीमा कठिनाइ (Dispraxia)   

लक्षणहरू  

● शारीररक सन्त्तलुन कम हनु ेतथा िारम्िार लधिरहन े

● शरीरका िायािँाया ँभागधिच समन्त्िय गना कठिनाइ हनु े

● हात र आखँाको समन्त्िय कम हनु े

● आरू् र आफ्नो सामान सम्हाल्न कठिनाइ हनु े

● िुलो स्िर िा अचानक हनु ेस्पशामा िढी उते्तशजत हनु े

● खेलौना र्ान्त्िा कुन ैधसप नचावहने सशजलो र्ान्न े

● सूक्ष्म काम जस्तै लाइनधभर रङ भने, पजल धमलाउने, धसिा काट्ने, राम्रोसँग टाँस्न ेजस्ता काममा कठिनाई हनु े

● रर्, टाइट तथा गह्रौँ लगुा मन पराउन े

स्रोत : अपाङ गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका २०७५ 

 

 

१.७ उशचत िा मयााकित िब्िािली  

नेपाली भाषामा मयााठित शब्िािली:  
अपाङ्गता भएका व्यशक्त 

अपाङ्गता नभएका व्यशक्त 
शारीररक अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िवहरा, सनुाइसम्बन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िौविक अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िोलाइसम्बन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
मानधसक स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित समस्या भएका व्यशक्त 

 

अङ्रजेी भाषामा 
Person with disability 

Person without disability 

Person with physical disability 

Person who is blind, Person with a visual impairment 

Person who is a deaf, Person with a hearing impairment 

Person who is unable to speak 

Person of short height 

Person with intellectual disability 

Person diagnosed with a mental health condition  

स्रोत : अपाङ्गता भएका िालिाधलका केशन्त्रत समािेशी शशक्षा प्रशशक्षण पशुस्तका २०७३ 
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एकाइ २: समािेशी शशक्षा (Inclusive Education) 
 

२.१ समाििेी शिक्षाको पठरचय, महत्त्ि र शिमागी पद्धशत 

“समािेशी शशक्षा” भन्नाले िेहायको शशक्षा सम्झनपुर्ा: 
१= दृविविहीन, न्त्यून दृवियकु्त, िवहरा, ससु्तश्रिण, अवटजम, िौविक, शारीररक िा अन्त्य अपाङ गता भएका िालिाधलकालाई 
धनयधमत शैशक्षक पिधतको अिीनमा रही ठिइन ेशशक्षा  
२= “सामाशजक, आधथाक िा भौगोधलक कारणले पर्ाधि पाररएका व्यशक्तलाई विभेिरवहत िातािरणमा ठिइने शशक्षा” 
 
विशेष शशक्षा  
“विशेष शशक्षा” भन्नाले दृविविहीन, िवहरा, अवटजम, िौविक अपाङ गता, ससु्त श्रिण िा अधत अशक्त शारीररक अपाङ गता 
भएका िालिाधलकालाई रु्टै्ट समूहमा राखी विशेष प्रकार र धनशित माध्यमिाट ठिइन ेशशक्षा सम्झनपुिार्।  

स्रोत : शशक्षा ऐन २०२८ निौँ संसोिनसवहत 

 

समािेशी शशक्षाको महत्त्ि  
समािेशी शशक्षा भन्नाले सिै िालिाधलकाहरूका लाधग विभेिरवहत िातािरणमा िहसुांस्कृधतक धभन्नतालाई सम्मान गने, 

आफ्नै समिुायमा जीिनोपयोगी शशक्षा प्राप्त गने अधिकारलाई सधुनशित गने शैशक्षक पिधतको विकास प्रवक्रया िझु्नपुिार्। 
यसले विद्यालयमा समिुायको स्िाधमत्िलाई स्िीकार गिै “िालिाधलकाको आिश्यकता अनकूुल उपयकु्त िातािरण र 
सहयोग पाएमा सिैले धसक्न सक्िर्न”् भन्न ेमान्त्यतामा विश्वास गिार्।  
 

समािेशी शशक्षा पिधतले राविय तथा स्थानीय तहमा कुनै पधन पररशस्थधतजन्त्य कारणले शैशक्षक अिसरिाट िशञ्चत रहेका 
एिं विद्यालयमा रहेर पधन आिश्यकता अनकूुल उपयकु्त िातािरण र सहयोगको अभािमा विद्यालय र्ाड्ने खतरामा परेका 
िालिाधलकाको पवहचान गनुाका साथै सम्पूणा िालिाधलकाको सामाशजक, सांस्कृधतक र शैशक्षक आिश्यकतालाई पूरा गना 
िालकेशन्त्रत शशक्षण धसकाइ प्रवक्रया अिलम्िन गना प्रोत्साहन गिार्। नेपाल एउटा िहजुातीय, िहभुावषक, िहसुांस्कृधतक 
र िहिुाधमाक तथा भौगोधलक रूपमा पधन विवििता भएको मलुकु हो। यहाकँा िेरै माधनस धनरपेक्ष गररिीको रेखामधुन 
रहेका र्न।् यहाँ अपाङ गता भएका िालिाधलकाको सङ्ख्या पधन िेरै र्। यस्ता विधभन्न पररशस्थधतका कारण हाम्रा 
विद्यालयहरूमा र्रक र्रक आिश्यकता र समस्या भएका िालिाधलकालाई समेट्नपुने हनु्त्र्। समािेशी शशक्षा पिधतिाट 
सिै िालिाधलकाले आफ्नो पायकको विद्यालयिाट शशक्षा पाउने सम्भािना हनु्त्र्। यसले एकै शैशक्षक पिधतिाट र्रक 
र्रक आिश्यकता र समस्या भएका िालिाधलकाका धिचमा अन्त्तरसम्िन्त्ि िढाई स्िस्थ सामाशजक संरचना विकास 
गराउन पधन सघाउ पगु्िर्। 

स्रोत : अपाङ गता भएका िालिाधलका केशन्त्रत समािेशी शशक्षा प्रशशक्षण पशुस्तका २०७३ 

 

अपाङ गता समािेशीकरणको ठिमागी पिधत 

शैशक्षक धनकायहरूले अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग समािेशी शशक्षा प्रििान गना िईुओटा पररपूरक पिधत 
अिलम्िन गना सक्िर्न।् पवहलो पिधत िा उपायमा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग (अपाङ गताविशषे) प्रत्यक्ष 
सिुार िा र्ाइिा हनु्त्र्, जस्तै िालिाधलकाहरूको लाधग श िल चेयर, अपाङ गतामैरी िाटो िनाउन ुतथा बे्रल पसु्तकहरू 
तयार गनुा आठि पिार्न ्भने, अको पिधत िा उपायमा सिैको लाधग समग्र रूपमा (holistic) र्ाइिा परु् याउने तररका 
अपनाइन्त्र् जस्तै, शैशक्षक धनकाय िा संस्थाहरू विद्यालयमा पायपसु्तकहरू तथा अन्त्य पाय स्रोत एिम ्लेखन सामग्रीहरू 
रहेको सधुनशित गिाा सिै वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई र्ाइिा पगु्र्।  
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तलका ठिइएका सिुारका उिाहरणहरूले ती अपाङ गता विशेष हनु ्िा समग्र र्ाइिाका कुराहरू हनु ्भनेर िझु्न सहयोग 
गिार्न।्  

● ठिल चेयर चावहने विद्याथीहरूलाई श िल चेयर िाँड्न ु(अपाङ गता विशषे) 
● ससु्त श्रिण भएका िालिाधलकाहरूको लाधग साङ्केधतक भाषामा पढाउन ेव्यिस्था गनुा (अपाङ गता विशेष) 
● विद्यालयमा खाजाको व्यिस्था गनुा (समग्र) 
● सिै विद्यालयमा कक्षाकोिामा आिश्यक र्धनाचरको व्यिस्थापन गनुा (समग्र) 
● सिै विद्यालयका शशक्षकहरूको लाधग पेसागत विकास र क्षमता अधभिृविको व्यिस्था गनुा (समग्र) 

अत: अपाङ गतामैरी समािेशी शशक्षा प्रििान र सधुनशित गना विद्याथीहरूलाई “अपाङ गता विशेष र समग्र” ििैु खाले ठिमागी 
पिधतहरू अिलम्िन गनुापने हनु्त्र्। यस पिधतले समािेशी विद्यालयहरू मार नभई समािेशी समाज पधन प्रििान गना 
मद्दत गिार्। 

 

िवहष्करण र समािेशशता (Exclusion vs Inclusion)         
रेखाशचर १ 
 

 
 
यस पवहलो िायग्रामले िच्चा समस्या होइन, िरु शशक्षा प्रणाली न ैसमस्या हो भनेर शचरण गरी एक िकैशल्पक दृविकोण 
प्रस्ततु गरेको र्। शशक्षा प्रणालीमा न ैसमस्या हनु सक्र् वकनभने शशक्षा प्रणालीधभर विधभन्न प्रकारका िालिाधलकाहरूलाई 
समेट्न,े सामना गने लचकता िा निीनता नहनु सक्र्।  

 

 

 

 

 

  

 

 
िुला कक्षा र 
सीशमत स्रोत 

 
शिक्षामा ज्ञान र 
शसपको अभाि 

 
पाठ्यक्रममा 
लकचता  नहुन ु

 
शिशिष्ठ 

उपकरणको 
अभाि 

 
शिद्यालय पहुुँचमा 

समस्या   
कितलो 

यातायात व्यिस्था 

 
अशभभािकको 

बेिास्ता  

 
समुिायमा 

सचेतताको अभाि 

 साथाक नीशत नहुन ु

शैशक्षक प्रणाली 
समस्या हो 
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रेखाशचर २ 

  

 

 
िोस्रो रेखाशचरले परम्परागत शशक्षा प्रणालीले र्रक खालका िा कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूलाई कसरी हेने गरेको 
र् भन्ने कुरा शचरण गिार्। यस्ता वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई समस्याको रूपमा धलन्त्र्ौँ र हामी समस्याको समािान 
गना कोशशश गना थाल्र्ौँ। सो िच्चालाई पररितान गना िा उपचार गर्ौं र विद्यमान प्रणालीमा सो िच्चालाई ढाल्न प्रयास 
गर्ौं। 

ििैु रेखाशचरहरूले भन्न खोजेको कुराहरूको िझुाइ भएमा धनम्न उपलशब्िहरू िेशखने र्न ्: 
1. अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलगायत अन्त्य विशषे समस्या समूहका िालिाधलकाहरू प्राय: शैशक्षक िवहष्करण 

तथा सीमान्त्तकृत भएको सहभागीहरूले महससु गिार्न।् 

2. िालिाधलकाहरू समस्या होइनन,् िरु शशक्षा प्रणाली आर्ैँ मा समस्या हनु्त्र् भन्ने कुरा महससु गिार्न।् 

3. अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूले भोग्न ुपरेका समस्याहरू पवहचान गना सक्र्न।् 

4. पवहचान भएका समस्या िा िािाहरू विद्यालय, शशक्षक र समिुाय धमलेर समािान िा न्त्यूनीकरण गने उपायहरू 
पत्ता लगाउन सक्र्न।् 

 

२.२ समाििेी शिक्षाका बािक तत्त्िहरू 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको अधिकारहरू सिै िालिाधलकाहरूले प्राप्त नगरररहेको अिस्था हनु सक्र्। धतनको 
कारणमा केही िािक तत्त्िहरू हनु्त्र्न,् जसले िालिाधलकाहरूलाई शशक्षाको अधिकारिाट पधन िशञ्चत गररराखेका हनु्त्र्न।् 
अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरू प्राय: शैशक्षक िवहष्करणमा परेको अनभुि गिार्न।् उनीहरू विद्यालयमा हुँिा पधन 
विद्यालयमा भएको महससु गिैनन।् यस्ता िालिाधलकाहरू आरू् सीमान्त्तकृत भएको पधन महससु गिार्न।् उनीहरू 
विद्यालयमा त हनु्त्र्न ्तर अन्त्य िालिाधलकाहरू सरह पिनपािन गना तथा अन्त्य वक्रयाकलापहरू गना सङ्घषा गरररहेका 
हनु्त्र्न।् 

  

 

 
उसका शििेष िैशक्षक 

आिश्यकता हुन्त्छन  । 

 
प्रशतकक्रया 

दििंिनै, शसक्िैन । 

 
शििेष उपकरण 

चाशहन्त्छ । 

 
शिद्यालय पुग्न 

सक्िैन । 

 
बच्चा अरूभन्त्िा 

िरक हुन्त्छ ।   
पाठ्यक्रम 
पछ्याउन 

सक्िैन । 

 
शििेष 
शिक्षकको 

आिश्कता हुन्त्छ 

। 

 
पढ्न लेख््न 

सक्िैन । 

 
मैल ेके भन्त्छु 

बुझ्िैन । 

िच्चा समस्या 
हो । 



16 

यसरी अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरू शशक्षािाट िवहष्कृत िा सीमान्त्तकृत हनुकुा िािाहरूलाई धनम्न रूपले िगीकृत 
गररएको र्: 

1. िारणागत - नकारात्मक िारणा 
2. िातािरणीय िा भौधतक पूिाािार 

3. संस्थागत िािा 
 
१. िारणागत िािा – नकारात्मक िारणा  

अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूप्रधत हाम्रो घर 
समाजमा अवहले पधन नकारात्मक िारणा 
रहेको पाइन्त्र्। घरमा अपाङ गता भएका 
िच्चा जशन्त्मन ुभनकेो पूिा जन्त्मको पापले 
गिाा हो भन्न े नकारात्मक िारणा रहेको 
पाइन्त्र्। अपाङ गता भएको िच्चालाई घर 
समाजमा समस्या िा िोझको रूपमा धलन े
गरेको पाइन्त्र्। त्यस्तो वकधसमको िच्चा 
जशन्त्मएमा लकुाउने र घरभन्त्िा िावहर 
िेखाउन े प्रिृशत्त रहेको पाइन्त्र्। यस्ता 
अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूले घरमा िा समाजमा केही पधन गना सक्िैनन ्र यी िच्चाहरूको जीिन िकेार र् भन्न े
िारणा रहेको पाइन्त्र्। यस्ता वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई सिैि अरूको भरमा िाँच्नपुर्ा भन्न ेिारणा रहेको पाइन्त्र्। 
यस वकधसमको नकारात्मक िारणाले गिाा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई अपहेलना र िेिास्ता गने गररन्त्र्। यस 
वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई शशक्षाको अिसर िा विद्यालयमा भनाा भई पढ्ने अिसर पधन ठिइँिैन। कधतपय अिस्थामा 
अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू शारीररक एिम ्यौन शोषणमा पधन परेका हनु्त्र्न।् 

 
२. संस्थागत िािा  

विद्यालय एिम ्अन्त्य सरोकारिाला संस्थाहरूले अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग जे जधत गनुापने हो िा प्रभािकारी 
नीधत तथा स्रोत सािनहरूको व्यिस्थापन गनुापने हो सो कुराहरू गना नसक्न ुसंस्थागत िािा हो। विद्यालयहरूमा आिश्यक 
स्रोत सािनहरू जस्तै उपकरण, उपयकु्त गणुस्तरीय सामग्री, शशक्षण विधिहरू, शशक्षकहरूलाई ताधलम आठिको अभाि हनु ु
िा संस्थाले व्यिस्थापन गना नसक्न ुसंस्थागत िािा हो। साथै प्रभािकारी नीधत िा प्राििानहरूको व्यिस्थापन गना नसक्न ु
पधन संस्थागत िािा हो। 

 
३. िातािरणीय िा भौधतक पूिाािार 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग विद्यालयमा उपयकु्त िातािरण नहनु ुिा भौधतक संरचना िा पूिाािार नहनु ु
िातािरणीय िािा हो, जस्तै अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग पहुँचयकु्त भिन नहनु,ु विद्यालय जान र आउनको 
लाधग अकिरो र लामो िाटो यारा गनुापने, उपयकु्त एिम ्पहुँचयकु्त यातायातको व्यिस्था नहनु ुजस्ता कुराहरू नै िािाहरू 
हनु।् यस्ता िािा िा समस्याहरूको सम्िोिन एिम ्समािान हनु सकेमा अपाङ गतालगायत सिै विद्याथीहरूको लाधग 
र्ाइिा पगु्र्। यी िािाहरू हटाउन ुभनकेो एक क्रधमक प्रवक्रया हो। यी िािाहरू एकैचोवट समािान हनुे होइनन ्। 
िरु विस्तारै तथा क्रधमक रूपमा समािान हुँिै जान्त्र्न।्  

 
  

 

 

िारणागत िािा: 
अपाङ्गताप्रधत अपहेललना, 
नकारात्मक िारणा, 

मान्त्यता तथा अभ्यासहरू,  

संस्थागत िािा 
कमजोर समािेशी शशक्षा 
नीधत, शशक्षक ताधलमको 
अभाि, अपाङ्गतामैरी 
विद्यालय, िजटे, 

राजनीधतक इच्र्ाशशक्तको 
अभाि

िातािरणीय/भौधतक 

यातायात, सिक, 

भिन, खेलमैिान, 

शौचालय आठि नहनु ु
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२.३ समाििेी शिक्षासम्बन्त्िी ऐन, काननु, नीशतशनयम तथा सिेासशुििा  

नेपालको संवििान २०७२   
● संवििानका विधभन्न िाराहरूमा अपाङ गता भएका नागररक भनेर विशषे व्यिस्था गररएको र्। िारा १८ को २ मा 

समानताको हक, िारा २४ मा रु्िारु्त विरुिको हक, िारा ३१ मा शशक्षाको हकअन्त्तगात अधनिाया र धनशलु्क तथा 
अपाङ गता अनकूुल शशक्षा, िारा ३९ मा िालिाधलकाको हक, िारा ४२ मा सामाशजक न्त्यायको हक, िारा ४३ मा 
सामाशजक सरुक्षाको हक, िारा ५१ मा राज्यको नीधत धनिेशक धसिान्त्तमा यातायात व्यिस्थामा अपाङ गतामैरी हनु े
व्यिस्था तथा िारा ८४, ८६, १७६ र २५८ मा राजनीधतक सहभाधगता र समािेशीताका विषयहरू समािेश गररएका 
र्न।्  

● शशक्षासम्िन्त्िी हक – संवििानको िारा ३१ :  
(क) प्रत्येक नागररकलाई आिारभतू शशक्षामा पहुँचको हक हनुे र्। 

(ख) प्रत्येक नागररकलाई राज्यिाट आिारभतू तहसम्मको शशक्षा अधनिाया र धनिःशलु्क तथा माध्यधमक तहसम्मको शशक्षा 
धनिःशलु्क पाउने हक हनु ेर्। 

(ग) अपाङ गता भएका र आधथाक रूपले विपन्न नागररकलाई काननुिमोशजम धनिःशलु्क उच्च शशक्षा पाउन ेहक हनु ेर्। 

(घ) दृविविहीन नागररकलाई बे्रलधलवप तथा िवहरा र स्िर िा िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका नागररकलाई साङ्केधतक 
भाषाको माध्यमिाट काननुिमोशजम धनिःशलु्क शशक्षा पाउने हक हनुे र्। 

(ङ) नेपालमा िसोिास गने प्रत्येक नेपाली समिुायलाई काननुिमोशजम आफ्नो मातभृाषामा शशक्षा पाउने र त्यसका लाधग 
विद्यालय तथा शैशक्षक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गने हक हनुे र्। 

 

२.४ अपाङ ्गता भएका व्यशक्तको अशिकारसम्बन्त्िी ऐन २०७४  

● पररच्रे्ि १ मा पररभाषाहरू,  

● पररच्रे्ि २ मा अपाङ गता को िगीकरण, पररचयपर तथा अधभलेख 

● पररच्रे्ि ३ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकार जस्तै भेिभाि विरुि, सामिुावयक जीिन, संरक्षण, राजनीधतक 
सहभाधगता, नीधत धनमााण, संस्था खोल्ने, सांस्कृधतक, सेिासवुििा र न्त्यायमा पहुँच, सामाशजक सरुक्षा, सूचनाको हक र 
आितजाितको अधिकारका कुराहरू उल्लेख र्।  

● पररच्रे्ि ४ मा अपाङ गता भएका मवहला तथा िालिाधलकाका थप अधिकारहरू जस्तो मवहलाको अधिकारको संरक्षण 
गना तथा उनीहरूको ज्ञान, धसप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगको, विशषे अिस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको 
स्िास््य तथा प्रजनन ्अधिकारको संरक्षणको लाधग आिश्यक व्यिस्था गनुापने र्। िालिाधलकाको हकमा जस्तै 
स्िास््य, स्याहार, शशक्षा, मनोरञ्जन, सहभाधगता, पनुस्थाापना, घरिाट अलग गना नहनुे, धसकाइ आिश्यकतालाई सम्िोिन 
गना पायक्रम, पायपसु्तक र शशक्षण धसकाइ लगायतका विषयमा उपयकु्त व्यिस्था तथा विशषे संरक्षणको अधिकार 
व्यिस्था गररएको।  

● पररच्रे्ि ५ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तलाई धनिःशलु्क शशक्षा, आिासीय, प्राविधिक शशक्षा, उपयकु्त भाषा र भौधतक 
सवुििा, र्ारिृशत्त तथा गणुस्तरीय शशक्षाका लाधग शशक्षक ताधलम र उपयकु्त शशक्षण सामग्रीको व्यिस्था 

● पररच्रे्ि ६ मा ताधलम र रोजगारी 
● पररच्रे्ि ७ मा स्िास््य, पनुस्थाापना, सामाशजक सरुक्षा, मनोरञ्जन, शचवकत्सकीय सेिा, जीिनोपयोगी धसप 

● पररच्रे्ि ८ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तलाई सहधुलयत र सवुििा जस्तो यारा गिाा यार ुभािामा पचास प्रधतशत रु्ट, 

सस्तो ब्याजिरमा ऋण उपलब्िता, सहायक सामग्रीमा कर रु्ट 

● पररच्रे्ि ९ मा धनिेशन सधमधत (अपाङ गता राविय धनिेशन सधमधत, प्रिेश स्तरीय तथा नगर िा गाउँपाधलका स्तरीय 
समन्त्िय सधमधतको व्यिस्था 

● पररच्रे्ि १० मा अपाङ गता भएका व्यशक्तप्रधतको िावयत्ि  
● पररच्रे्ि ११ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकार तथा धनजप्रधतको िावयत्िको संरक्षण र प्रचलन 

● पररच्रे्ि १२ मा कसरु र सजाय 
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● पररच्रे्ि १३ मा विविि 

अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकारसम्िन्त्िी ऐन २०७४ को पररच्रे्ि ९ मा अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधिकार, 
सेिासवुििा र संरक्षणसम्िन्त्िी काम कारिाहीमा समन्त्िय, रेखिेख, प्रििान गने तथा सोसम्िन्त्िी काममा धनिेशन ठिने 
कामसमेतको लाधग मवहला िालिाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयको अध्यक्षतामा एक अपाङ गता राविय धनिेशन 
सधमधत रहन ेव्यिस्था गररएको र्।  
त्यसैगरी प्रिेश स्तरमा सम्िशन्त्ित विषय हेने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रिेश स्तरको सधमधत गिन गना सक्न ेव्यिस्था गररएको 
र्।  
स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतसम्िन्त्िी व्यिस्था : अपाङ गता भएका व्यशक्तको हक वहत 
संरक्षणसम्िन्त्िी विषयमा समन्त्िय गने काम समेतको लाधग प्रत्येक गाउँपाधलका र नगरपाधलकामा स्थानीय समन्त्िय सधमधत 
रहने र्। 

 

स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतको गिन िेहायिमोशजम हनु ेर् : 
1. गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु – संयोजक  

2. गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको मवहला सिस्य मध्येिाट गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाले 
तोकेको मवहला सिस्य – सिस्य  

3. गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका माध्यधमक विद्यालयका प्रिानाध्याक िा स्रोत व्यशक्तमध्येिाट गाउँ 
कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले तोकेको व्यशक्त  – सिस्य  

4. गाउँ कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको 
शचवकत्सक – सिस्य  

5. स्थानीय प्रहरी कायाालयको प्रमखु – सिस्य  

6. अपाङ गता भएका व्यशक्तको हक, वहत र संरक्षणको क्षेरमा स्थानीय स्तरमा कायारत सङ्घ संस्थाहरूमध्येिाट गाउँ 
कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रधतधनधि – सिस्य  

7. गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूमध्येिाट समन्त्िय सधमधतले मनोनयन गरेको एक 
जना मवहलासवहत तीन जना – सिस्य  

8. नेपाल सरकार र प्रिेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्िशन्त्ित विषय हेने कायाालयको कायाालय 
प्रमखु – सिस्य  

9. गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुले तोकेको गाउँ कायापाधलका िा नगर 
कायापाधलकाको कमाचारी– सिस्य–सशचि  

 

स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार  

समन्त्िय सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार िेहायिमोशजम हनुे र् : 
1. अपाङ गता भएका व्यशक्तको हक, वहत तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गने विधभन्न धनकाय, सङ्घ 

िा संस्थासँग समन्त्िय गरी विधभन्न कायाक्रम सञ्चालन गने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गना कुनै धनकायलाई 
धनिेशन ठिने  

2. अपाङ गताको िगीकरण स्पि नभएका र अपाङ गता भए नभएको सम्िन्त्िमा ठिवििा भएका व्यशक्तको धनिेिन 
उपर जाँचिझु गरी पररचयपर प्रिान गना कायाालयलाई धसर्ाररस गने  

3. स्थानीय तहधभर अस्पताल, विद्यालयलगायत अन्त्य सरकारी तथा सािाजधनक भौधतक संरचना तथा स्थलमा 
अपाङ गता भएका व्यशक्तको पहुँच सहज गराउन अपाङ गतामैरी संरचना विकास िा धनमााण गने, गराउन े

4. स्थानीय तहधभर रहेका अपाङ गता भएका व्यशक्तको अधभलेख सङ्कलन तथा अद्यािधिक गना लगाउन े

5. अपाङ गता भएका व्यशक्तका सम्िन्त्िमा स्थानीय तहमा सञ्चाधलत कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने 

गराउन े

6. तोवकएिमोशजमका अन्त्य काम गने 
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राविय शशक्षा नीधत २०७६ (सान्त्िधभाक िुिँाहरू साभार गररएको) 

नेपाल सरकार मन्त्रीपररषद िाट धमधत २०७६।०७।१८ मा स्िीकृत 

 

६. िूरदृवि  
“शशशक्षत, सभ्य, स्िस्थ र सक्षम जनशशक्त सामाशजक न्त्याय, रुपान्त्तरण र समवृि”  

 

७. लक्ष्य  
सिै तहको शशक्षालाई प्रधतस्पिी, प्रविधिमैरी, रोजगारमूलक र उत्पािनमखुी िनाई िेशको आिश्यकता अनरुूपको मानि 
संशािन विकास गने 

  
८. उद्दशे्य  
८.२. आिारभतू शशक्षामा सिैको सहज एिं समतामूलक पहुँच र धनरन्त्तरता सधुनशित गिै सिाव्यापी, जीिनोपयोगी, प्रधतस्पिी 
एिं गणुस्तरयकु्त अधनिाया तथा धनिःशलु्क शशक्षाको प्रत्याभधूत गनुा  
८.३. गणुस्तरीय माध्यधमक शशक्षामा सिैको धनिःशलु्क पहुँच सधुनशित गिै धसजानशीलता, रचनात्मकता, अध्ययनशीलता, 
सकारात्मक शचन्त्तन र सिाचार जस्ता गणुसवहतको प्रधतस्पिी, धसपयकु्त एिं उत्पािनशील जनशशक्त तयार गनुा 
८.४. प्राविधिक तथा व्यािसावयक शशक्षा र ताधलमका अिसरहरूलाई व्यापक विस्तार गरी सिै इच्रु्क नागररकहरूका 
लाधग समािेशी एिं समतामूलक पहुँच स्थावपत गिै िेश विकासका लाधग योग्य, सक्षम, धसपयकु्त र उद्यमशील जनशशक्त 
तयार पानुा  
८.७. सिै प्रकारका अपाङ गता भएका व्यशक्तका लाधग गणुस्तरीय शशक्षाको पहुँच सधुनशित गरी जीिनपयान्त्त शशक्षाका 
माध्यमिाट मयााठित जीिनयापन गना सक्षम र प्रधतस्पिी नागररक तयार पानुा  
 

९. रणनीधत 

९.३. अधनिाया तथा धनिःशलु्क आिारभतू शशक्षाको प्रत्याभधूत गना सिै िालिाधलकालाई विद्यालय भनाा गराउन ेएिं भनाा 
भएका सिैलाई अध्ययनमा धनरन्त्तरता ठिन ेर गणुस्तर अधभिृविका लाधग उत्प्ररेणामूलक उपायहरू अिलम्िन गने (८.२)  
९.४. सान्त्िधभाक एिं गणुस्तरीय आिारभतू र माध्यधमक शशक्षामा सिैको पहुँच सधुनशितता गना औपचाररक, अनौपचाररक, 

िैकशल्पक र खलुा शशक्षा प्रणालीको अिलम्िन गने (८.२ र ८.३) 
९.१६. भौधतक पूिाािार, पायक्रम तथा पायसामग्री, शशक्षण धसकाइ प्रवक्रया र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समािेशी एिम ्
अपाङ्गमैरी िनाउन े(८.७)  
९.१७. अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको आिश्यकता र समािेशीकरणको धसिान्त्तका आिारमा विशषे शशक्षा र 
समािेशी शशक्षाका माध्यमिाट उपयकु्त शैशक्षक अिसरहरू उपलब्ि गराउन े(८.७)  
 

 

१०. नीधत तथा कायानीधत 

 

र्. समािेशी र विशेष शशक्षा नीधत  
१०.२८ अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको धसकाइ आिश्यकता पूरा गना समािेशी शशक्षा एिं विशेष शशक्षाका अिसर 
प्रिान गने र जीिनोपयोगी तथा व्यािसावयक धसप विकासका लाधग पायक्रम तथा पायसामग्रीमा अनकूुलन गने  
१०.२८.१. अपाङ गता भएका, अशक्त र घरिाट विद्यालय आितजाित गना असमथा तर विद्यालयमा अध्ययन गना सक्न े
िालिाधलकाका लाधग पायक पने स्थानमा आिश्यकताको आिारमा र्ारािाससवहतको “विशेष विद्यालय” सञ्चालन गररन े
र्।  
१०.२८.२. अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको अपाङ गताको अिस्था हेरी सम्भि भएसम्म अन्त्य िालिाधलकाहरूसँग ै
िसेर धसक्न पाउने गरी समािेशी शशक्षाको व्यिस्था गररने र्।  
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१०.२८.३. अपाङ गता तथा र्रक क्षमता भएका िालिाधलकाहरूलाई आत्मधनभार िनाउनका लाधग व्यािसावयक धसप 
धसक्ने अिसर प्रिान गररने र्।  
१०.२८.४. सािारण अिस्थाका िालिाधलकासँग िसेर अध्ययन गना सक्ने अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग 
अपाङ गताको प्रकृधत र स्तरअनसुार आिश्यक पने सामग्रीहरू (जस्तैिः ठिलचेयर, र्िी, बे्रल पसु्तक, साङ्कधेतक शचर आठि) 
को समशुचत प्रिन्त्ि गररने र्।  
१०.२८.५. सिै प्रकारका अपाङ गता भएका िालिाधलकहरू (शारीररक अपाङ गता, सनुाइ अपाङ गता, दृवि अपाङ गता, स्िर 
र िोलाइ अपाङ गता, मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता, िौविक अपाङ गता, अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी 
अपाङ गता, अवटजम अपाङ गता र िह ुअपाङ गता) को पिनपािनमा सहजता ल्याउन शारीररक तथा िौविक क्षमताअनसुारको 
अपाङ्गमैरी भौधतक पूिाािार तथा धसकाइ िातािरणको प्रिन्त्ि गररने र्।  
१०.२८.६. सिै िालिाधलकालाई सक्षम िनाउन िालिाधलकाहरूको अिस्था र प्रकृधत हेरी विशषे कक्षा तथा सिुारात्मक 
कक्षाको व्यिस्था धमलाइने र्।  
१०.२८.७. अपाङ गता भएका िालिाधलका तथा व्यशक्तहरूको शशक्षा पाउन े अधिकारलाई सधुनशित गना आिश्यक 
पायक्रम, पायपसु्तक तथा श्रव्य दृश्य र सहयोग सामग्रीमा विवििीकरण गररने र्।  
१०.२८.८. ससु्त श्रिण भएका िालिाधलकालाई साङ्केधतक भाषा तथा दृविविहीन र न्त्यून दृवि भएका िालिाधलकालाई 
बे्रल धलवपमा मार सीधमत नगराई अन्त्य उपकरणको प्रयोगिाट धसक्न सक्न ेसम्भाव्य विकल्पको खोजी गरी उपयकु्त 
अिसर प्रिान गररन ेर्।  
१०.२८.९. अपाङ गताको प्रकृधतअनसुार लशचलो पायक्रम तथा पायपसु्तक, िकैशल्पक धसकाइ सामग्री तथा शशक्षण 
विधिमा जोि ठिनकुो साथै विद्याथी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ गता भएका िालिाधलका अनकूुल िनाइने र्। 

 

नीधत १०.२९ आधथाक, सामाशजक तथा सासं्कृधतक कारणले पधर् परेका व्यशक्तहरूलाई शशक्षाको अिसर सधुनशित गना 
आरक्षण, सकारात्मक विभेि, प्राथधमकता, प्रोत्साहनलगायतका उपायहरू अिलम्िन गने 

१०.२९.१. विद्यालयको सेिा क्षेरधभरका िधलत, जनजाधत, सीमान्त्तकृत र लोपोन्त्मखु समिुायहरूको िाहलु्यता भएका 
विद्यालयहरूमा समिुायको भाषा र पषृ्ठभधूम िझु्न ेशशक्षकको व्यिस्था गना प्राथधमकता ठिइने र्। 

१०.२९.२.विद्यालयमा मवहला शशक्षकको सहभाधगता िृवि गना विद्यमान आरक्षण तथा सकारात्मक विभेिका 
कायाक्रमहरूलाई धनरन्त्तरता ठिइने र्।  
१०.२९.३. िधलत, अपाङ गता भएका व्यशक्त, आधथाक रूपले विपन्न र सामाशजक रूपले पधर् परेका समिुाय तथा क्षेर, 

विशेष प्रधतभािान ्व्यशक्त र विशशिीकृत विषयमा आिश्यक जनशशक्त उत्पािनका लाधग सङ्घ, प्रिेश िा स्थानीय तहले पूणा 
िा आंशशक लगानी गरी शशक्षाको प्रििान गने व्यिस्था धमलाइने र्।  
१०.२९.४. विद्यालयको नेततृ्िमा मवहलाको प्रधतधनधित्ि अधभिृवि गना क्षमता विकासमा जोि ठिई प्रिानाध्यापक धनयशुक्तमा 
मवहलालाई प्राथधमकता ठिइने व्यिस्था अिलम्िन गररने र्।  
१०.२९.५. धनशित समूहका सिैलाई ठिने गररएको विद्यमान र्ारिृशत्त व्यिस्थालाई पनुरािलोकन गरी गररि तथा विपन्न 
केशन्त्रत िनाउँिै लधगने र्। धनजी विद्यालयहरूमा र्ारिृशत्तमा अध्ययनरत विद्याथीले पधन उच्च शशक्षाको र्ारिृशत्तको 
आरक्षण धसटमा प्रधतस्पिाा गना पाउने व्यिस्था गररने र्।  
१०.२९.६. शशक्षाका सिै तहमा (प्रारशम्भक िालविकासिेशख उच्च शशक्षा तथा जीिनपयान्त्त शशक्षासम्म) 
समािेशीकरणसम्िन्त्िी मदु्दा पवहचान गरी त्यसको उशचत सम्िोिन गररने र्।  
१०.२९.७. सरकारी र्ारिृशत्त तथा वििेशी सरकारले नेपाललाई उपलब्ि गराउन ेर्ारिृशत्त सािाजधनक अथिा सामिुावयक 
विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्याथीलाई प्रिान गना प्राथधमकता ठिइन ेर्।  
१०.२९.८. आधथाक रूपले विपन्न, िगुाम क्षेर र मानि विकास सूचकाङ्कमा पधर् परेका क्षेर र िगालाई प्राथधमकता ठिँिै 
स्टेसनरी, ठििा खाजा र पोसाक स्थानीय तहले न ैक्रमशिः धनिःशलु्क उपलब्ि गराउँिै जाने व्यिस्था धमलाइने र्।  
१०.२९.९. िालिाधलकामा रु्िारु्तका कारण हनुे मनोिैज्ञाधनक प्रभाि र भेिभािलाई अन्त्त गना विद्यालयमा रु्िारु्त 
प्रथा पूणा रूपमा उन्त्मूलन गिै सिैलाई समान व्यिहार र धसकाइमा समान अिसर प्रिान गना विद्यालय तथा शशक्षकहरूलाई 
पूणा शजम्मेिार िनाइने र्।  
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नेपाल सरकारिारा हाल अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग सञ्चाधलत विद्यालयहरू  
● एकीकृत शशक्षा सञ्चाधलत विद्यालय (िवहरा ५, दृविविहीन १६ शारीररक अपाङ गता २) -२३ ओटा 
● विशेष विद्यालय (िवहरा १८, िौविक १४, दृविविहीन १) -३३ ओटा 
● स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय - ३८० ओटा 

स्रोत : अपाङ गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका २०७५ 

 

स्रोत कक्षा सञ्चालनका लाधग अनिुान  
स्रोत कक्षाहरूको व्यिस्थापनका लाधग सम्िशन्त्ित स्रोत कक्षा रहेको विद्यालयमा अनिुान उपलब्ि गराउन।े स्रोत कक्षा 
सञ्चालन गने विद्यालयले प्राप्त रकम व्यिस्थापन गिाा तपधसलअनसुार खचा गने :  
(क) स्रोत शशक्षक िा घमु्ती शशक्षकले अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग धिहान साँझ समेत अधतररक्त सहयोग 
गरेिापत स्रोत कक्षा व्यिस्थापन सधमधतको धनणायानसुार थप सवुििा माधसक रु ५००।– का िरले िावषाक रु. ६,०००।– 

(ख) स्रोत कक्षाका लाधग शैशक्षक सामग्री व्यिस्थापन, विद्याथीिारा धनधमात सामग्री प्रिशानी आठिका लाधग प्रधत स्रोत 
कक्षा िावषाक रु. १०,०००।–  

(ग) आयाको (हेरचाहकताा) पाररश्रधमकका लाधग माधसक रु. १३,४५०।– का िरले िावषाक १३ मवहनाका लाधग रु. 
१,७४,८५०।– प्रिान गने।  
(घ) स्रोत कक्षाका लाधग व्यिस्थापन सामग्री अनिुान (लगुार्ाटा, भाँिाकुिा, औषिी आठि) का लाधग रु.१०,०००।– 

(ङ) अधतररक्त वक्रयाकलापका लाधग सामग्री खररि र परुस्कार वितरण गना िावषा रु. ४,०००।– 

स्रोत : स्थानीय र प्रिेश तहमा सशता अनिुान एिम ्शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइिाट कायाान्त्ियन हनुे 
कायाक्रमसगँ सम्िशन्त्ित – कायाक्रम कायाान्त्ियन पशुस्तका आ.ि. २०७७÷०७८ 

 

आिासीय र्ारिशृत्त प्राप्त िालिाधलकाहरूलाई आिास सञ्चालन अनिुान   
र्ारािास सञ्चालन खचा न्त्यूनतम २० जना आिासीय विद्याथी भएका माधथ उशल्लशखत प्रकृधतका र्ारािास सञ्चालन 
व्यिस्थापनका लाधग स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका विशेष प्रकृधतका विद्यालयिाहेक आिासीय र्ारािास सञ्चालनमा रहेका 
विद्यालयले २५ जना िरािरको १ समूह मानी प्रधत समूह रु २,५०,०००।– रकम वहसाि गरी विद्यालयलाई एकमषु्ठ 
अनिुान उपलब्ि गराउन।े र्ारािास व्यिस्थापन सञ्चालनका लाधग विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सञ्चालन अनिुान 
शशषाकिाट एकमषु्ठ अनिुान ठिन।े उक्त रकम िेहायअनसुार विद्यालयले खचा गने। 

(क) प्रत्येक र्ारािासका लाधग प्रधत समूह प्रधत मवहना िािेनका लाधग रु. ३,०००।–, भान्त्सेका लाधग रु. ६,०००।– र 
पालेका लाधग रु. ३,००० का िरले १२ मवहनाको रकम उपलब्ि गराउन।े  
(ख) विषय शशक्षक, प्रअ तथा िािेनको सहभाधगतामा विषयगत ताधलका िनाई विद्यालय समयका अधतररक्त समयमा 
अङ्खग्रजेी, गशणत, विज्ञान विषयमा कोशचङ कक्षा सञ्चालन गना प्रधत ठिन प्रधत विषय १ घण्टाका िरले हप्तामा कम्तीमा ४ 
ठिन अध्यापन गने गरी प्रधत मवहना प्रधत शशक्षक रु. २,५००।– का िरले ६ मवहनाको लाधग रु. ४५,०००।– 

(ग) विव्यसको धनणायानसुार सञ्चालन हनु ेअधतररक्त वक्रयाकलापका लाधग एकमषु्ठ रूपमा रु. ५,०००।– 

(घ) िारा पानी, धिजलुीित्ती, ममातसम्भार र प्राथधमक उपचारलगायतका खचाका लाधग एकमषु्ठ रूपमा रु.१६,०००।–  

(ङ) सम्िशन्त्ित विद्यालयका विव्यसको धनणायअनसुार धसकाइ सिुारमा टेिा परु् याउने सन्त्िभा सामग्रीहरू, श्रव्यदृष्य सामग्री, 
पायक्रम, पायपसु्तक, शशक्षक धनिेशशकालगायतका सामग्रीसवहतको पसु्तकालय सिुढीकरणका लाधग रु. १५,०००।  
(च) र्ाराहरूका लाधग धसप ताधलम सञ्चालन एिम ्सामग्री खररि गना एकमषु्ठ रु. २०,०००।– 

(र्) र्ारािास व्यिस्थापन सधमधतको िैिक खचा (िढीमा िावषाक ६ ओटा) रु. ५०००।– 

(ज) नया ँर्नोट भई आएका विद्याथीहरूका लाधग पलङ, धसरक, िस्नालगायतका िसाइ व्यिस्थापन गना एकपटकका 
लाधग प्रधत विद्याथी एकमषु्ठ रू. ६,०००।– विद्यालयलाई उपलब्ि गराउन े।  
विशेष आिश्यकता भएका विद्याथी अध्ययनरत विद्यालयलाई अनिुान (दृविविहीन विद्यालय,, िवहरा कक्षा सञ्चाधलत 
विद्यालय): यस शीषाकिाट प्राप्त अनिुान िाँिर्ाँि गिाा यस प्रकृधतको यस केन्त्रिाट स्िीकृत भई सञ्चालन भएको यवकन 
गने। विद्यालयिाट अनिुान माग गना लगाई माधथ उशल्लशखत धनयमका आिारमा िजेट वहसाि गरी विद्यालयलाई अनिुान 
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उपलब्ि गराउन।े सोअनसुार विद्यालयलाई प्राप्त हनुे अनिुानिाट स्िीकृत तलिमानको पररधिधभर रहेर शशक्षक तलि तथा 
अन्त्य क्षेर विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको धनणायिाट तोवकएको धनयमअनसुार िोहरो नपने गरी र्ारिृशत्त खचा गना सवकन े
र्।  

स्रोत : स्थानीय र प्रिेश तहमा सशता अनिुान एिम ्शशक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइिाट कायाान्त्ियन हनुे 
कायाक्रमसगँ सम्िशन्त्ित – कायाक्रम कायाान्त्ियन पशुस्तका आ.ि. २०७७÷०७८ 

 

 

विद्यमान समािेशी शशक्षाका अभ्यास तथा व्यिस्थाहरू  
● विद्यालय स्तरमा र्ारिृशत्त  
● विशेष शशक्षा पररषद िाट उच्च शशक्षामा अध्ययन गने अपाङ गता भएका विद्याथीहरूलाई क्षेरीय शशक्षा धनिेशनालयमार्ा त 

र्ारिृशत्त वितरण गने गररएको  
● अपाङ गता पवहचान, अधभलेख, अद्यािधिक, विद्यालय भनाा, र्ारिृशत्त वितरण गना हाल ६९ शजल्लामा लेखाजोखा केन्त्र 

सञ्चालन  
● धनिःशलु्क बे्रल पायपसु्तकको व्यिस्था 
● अपाङ गता अनकूुल मूल्याङ्कनको व्यिस्था र परीक्षामा थप समयको व्यिस्था 
● अधतररक्त वक्रयाकलाप विशषे खेलकुि कायाक्रमका लाधग विद्यालय स्तरीय तथा राविय स्तरमा िजेट व्यिस्था  
● विद्याथी तथा शशक्षकहरूका लाधग साङ्केधतक भाषामा ताधलम 

● अधनिाया रूपमा कक्षाकोिा तथा शौचालय पहुँचयोग्य िनाउँन र् याम्प र र्रावकलो ढोका िनाउनपुने  
● धरभिुन विश्वविद्यालयिः विशषे आिश्यकता शशक्षामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन कायाक्रम विकास र सञ्चालन  
● पाठ्क्क्रम विकास केन्त्र : पाठ्क्क्रम पायपसु्तक सम्िन्त्िी व्यिस्था  
● शैशक्षक जनशशक्त विकास केन्त्रिः विशेष शशक्षक ताधलम कायाक्रम विकास र सञ् चालन  
● आिास व्यिस्थापनिः विशषे विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोतकक्षामा 
● विधभन्न सङ्घसंस्थािाट जनचेतना, आयमूलक कायाक्रम, शैशक्षक एिं पनुस्थाापनासम्िन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन 

 

अपाङ गता भएका व्यशक्तले पाउन सक्ने अन्त्य सेिासवुििाहरू  
● सािाजधनक यातायात भािामा ४५% भािा रु्ट तथा धसटहरूको आरक्षण गररएको  
● सरकारी अस्पताल र स्िास््य केन्त्रहरूमा धनिःशलु्क स्िास््य जाँच, धनिःशलु्क औषिी उपचार धनिःशलु्क शैयाको व्यिस्था 
● कमाचारी तथा शशक्षक भनाा तथा िढुिामा ५ प्रधतशत आरक्षणको व्यिस्था 
● आयकरमा ५० प्रधतशत रु्ट 

● घरजग्गा रशजस्रेसनमा २५ प्रधतशत कर रु्ट 

● शरीररक अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूलाई चारपाग्र ेस्कुटर शझकाउन २०६५÷६६ िेशख पूणा रूपमा भन्त्सार रु्ट 

● अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूले प्रयोग गने सहायक सामग्रीहरूमा भन्त्सार रु्टको व्यिस्था  
 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र व्यिस्थापनमा अपेशक्षत भधूमका  
● समग्र अधभलेख र त्याङ कको व्यिस्था  
● पहुँचको अधभिृवि गना राविय भिन संवहता तथा मापिण्िहरूको आिारमा भिन धनमााण 

● आिारभतू तथा माध्यधमक शशक्षा व्यिस्थापन र विशषे शशक्षाको व्यिस्थापन 

● धनशलु्क शशक्षा, र्ारिृशत्त, शशक्षक ताधलम र शशक्षण धसकाइ, अधतररक्त वक्रयाकलापको व्यिस्था 
● आिारभतू स्िास््य सेिा प्रिान, प्रििानात्मक, प्रधतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुास्थापनात्मक सेिाहरू प्रिान  
● सिक र यातायात व्यिस्था अपाङ गतामैरी व्यिस्थापन  
● जेष्ठ नागररक तथा अपाङ गता व्यिस्थापन, लागत राख्न,े पररचयपर वितरण, सामाशजक सरुक्षा भत्ता वितरण पनुस्थाापना 

केन्त्र स्थापना 
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● लशक्षत समूहसम्िन्त्िी स्थानीय योजना, कायाक्रम र स्रोत पररचालन  
● गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्त्िय र पररचालन  
● योजना तजुामामा अपाङ गता भएका व्यशक्तहरू र विज्ञहरूको सहभाधगताको व्यिस्था  

स्रोत : अपाङ गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका २०७५ 
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एकाइ ३: प्रारशम्भक पवहचान (Early Screening) 

 

३.१ पठरचय र महत्त्ि 

सिैका लाधग पढाइ पररयोजनामा प्रारशम्भक पवहचानको (Early Screening) अििारणा प्रारशम्भक कक्षामा (िालविकासिेशख 
कक्षा ३ सम्म) भनाा भएका िा अध्ययनरत िालिाधलकाहरूको अपाङ गता िा कायागत सीधमतताको सरुुमै पवहचान गने 
कुरासँग सम्िशन्त्ित र्। विद्यालयमा भनाा भएका िालिाधलकाहरूमा सरुुमै विद्यालय स्तरीय परीक्षण टोली गिन गरी 
प्रवक्रयागत ढङ्गिाट शारीररक कायागत सीधमतता, िौविक, दृवि, सनुाइ तथा अन्त्य प्रकारका कठिनाई िा सीधमतताहरू पत्ता 
लगाउनलुाई न ैप्रारशम्भक पवहचान भधनन्त्र्। विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक परीक्षण टोलीले पवहचान गना नसकेको कायागत 
सीधमतता िा अपाङ गताको हकमा थप स्िास््य परीक्षण एिं अन्त्य सेिासवुििाको लाधग प्रवक्रयागत रूपमा रेर्र गने 
गररन्त्र्। 

 

प्रारशम्भक पवहचानको महत्त्ि 

नेपालको जनगणना (वि सं २०११) ले नेपालमा १.९४% नपेालीहरूमा अपाङ गता रहेको त्याङ क िेखाएको र् र यो 
त्याङ क अन्त्तरााविय त्याङ क भन्त्िा धनकै कम िेशखन्त्र्। विश्व स्िास््य सङ्गिनको सोही िषा गररएको त्याङ क ले सिै 
रािहरूमा कुल जनसङ्ख्यामध्ये औसत १५% जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै वकधसमको अपाङ गता रहेको कुरा जनाएको र्। 

नेपाल सरकारले सन ्२००९ को विश्व स्िास््य सङ्गिनको महासशन्त्िअनसुार अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको अधिकारलाई 
सधुनशित गने प्रधतििता जाहेर पधन गरेको र् । शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्त्तगातको विद्यालय क्षेर विकास 
योजना (वि सं २०१६-२०२०) ले पधन सोही प्रधतििता जाहेर गरेको र्। यी प्रधतििताहरू जाहेर भएता पधन नेपालमा 
विद्याथीहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गता पवहचान गना र ती िालिाधलकाहरूले आिश्यक सहयोग प्राप्त गने कुनै 
पधन प्राििान र सेिा लाग ुगररएका रै्नन।् नेपालमा िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गताको प्रारशम्भक 
पवहचान गना अझ केही समस्या िा िािाहरू र्न,् जसले गिाा यस वकधसमका िालिाधलकाहरूको सङ्ख्या त्याङ क कम 
िेशखने गरेको र्। यसका कारणहरूमा धनम्न र्न:् १. शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा परीक्षण 
िा पवहचान केन्त्रहरू स्थापना गरी शजम्मेिारी ठिएता पधन आिश्यक स्रोत सािन अपयााप्तताको कारणले सो काया हनु 
नसक्न,ु २. िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गताको प्रारशम्भक पवहचानको लाधग शशक्षकहरूमा आिश्यक 
ताधलम र समय नहनु ुर ३. हाल स्िास््य सवुििा केन्त्रहरूमा िालिाधलकाहरूको िंशाणगुत िा जन्त्मजात हनुे समस्या िा 
खरािीहरू पवहचान गने रणनीधत तयार नहनु ुर त्यस्तो रणनीधत लाग ुगनुाभन्त्िा अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको पनुस्थाापना 
गने काया स्िस््य मन्त्रालयको प्राथधमकतामा पनुा । 

पूणा र अधत अशक्त अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरू सशजलै पवहचान हनु सक्र्न ्भने कायागत सीधमतता भएका र 
विस्तारै अपाङ गतातर्ा  जाँिै गरेका तथा तरुुन्त्तै उपचारात्मक हस्तक्षेप गनुापने िालिाधलकाहरूको शचनारी िा पवहचान गना 
कठिन हनु्त्र्। विद्यालयमा िालिाधलकाहरूको त्याङ क नभएका कारणले िालिाधलकाहरूमा कुन हिसम्मको कायागत 
सीधमतता िा अपाङ गता र् भन्ने कुरा यवकन गना र सोहीअनसुार आिश्यक शैशक्षक सहयोग एिं अन्त्य सहायताहरू धनिाारण 
एिम ् व्यिस्थापन गना पधन कठिन परेको र्। िालिाधलकाहरूमा हनुे कायागत सीधमतताहरूको प्रभािकारी प्रारशम्भक 
पवहचान गनुा न ैउनीहरूमा हनु सक्ने कायागत सीधमतता पत्ता लगाउन ुहो र सोहीअनसुार आिश्यक शैशक्षक एिम ्शैक्षशणक 
सहायता प्रिान गरी उनीहरूको पिन धसपको विकास गनुा हो। 

िालिाधलकाहरूमा कायागत सीधमतताहरू िेरै प्रकार र िगीकरणमा (spectrum) िेशखन्त्र्न।् यठि सामान्त्य कायागत 
सीधमतताहरू पवहचान र समयमा न ैउपचारात्मक हस्तक्षपे गररएन भने िालिाधलकाको धसकाइको पररणाममा न ैअसर 
पगु्न जान्त्र्। त्यसैले प्रारशम्भक पवहचान गररयो भन ेिालिाधलकामा पधर् गएर हनु सक्ने गम्भीर समस्यालाई रोकथाम 
गना िा अपाङ गता हनुिाट समेत िचाउन सवकन्त्र्।  
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३.२ िाशसङ्गटन रपु प्रश््नािली (The Washington Group of Questionnaire)  

अपाङ गता िा कायागत सीधमतता भएकाहरूको त्याङ क राख्नको लाधग Unicef र The Washington Group (WG) ले Child 

Functioning Module लाई जनगणना तथा सिेक्षणको लाधग तयार गरेको र्। उक्त मोड्युल संयकु्त रािको अपाङ्ग 
व्यशक्तको अधिकार सम्िन्त्िी महासन्त्िी (CRPD) तथा International Classification of Functioning सँग मेल खाने गरी 
तयार गरी कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको सङ्ख्या तथा तलुनात्मक अनपुात उपलब्ि गराउन ेगिार्। यस्ता 
कायागत सीधमतताहरूले िालिाधलकाहरूलाई केही िातािरणमा सीधमत सहभाधगताको अनभुि गनुापने हनु सक्र्। उक्त 
मोड्युलले २ िेशख १७ िषा सम्मका िालिाधलका तथा ियस्कलाई समेटी उनीहरूको कायागत सीधमततालाई दृवि, सनुाइ, 
गधतशशलता, स्ियंस्याहार (स्िािलम्िन), सञ्चार, िझुाई, शारीररक समन्त्ियता, धसकाइ, स्मरणशशक्त, खेलकुि, व्यिहार धनयन्त्रण, 
ध्यान तथा एकाग्रता साथै सम्िन्त्िहरू तथा पररितान सामना गना सक्ने क्षमताका आिारमा मूल्याङ्कन गरेको र्। यो 
जीिमनोविज्ञान सामाशजक अपाङ गताको नमनुासँग मेल खाने गरी तयार पाररएको र्, जसले शरीरको ढाचँा िा अिस्था 
(कठिनाइको कारणहरू) भन्त्िा पधन कायागत सीधमततामा केशन्त्रत भएर अपाङ गताको अध्ययन गिार्। उिाहरणको लाधग 
वहँििुल गना नसक्नकुो कारण सेरेब्रल पाल्सी (मशस्तष्क पक्षाघात), हात खटु्टा नहनु,ु पक्षघात, मांसपेशीको क्षय िा मेरुिण्िLय 
चेटपटकहरू हनु सक्र्न।् व्यिहार गना नसक्ने कारणहरू अवटजम (जसको कारण केटाकेटीहरू अरूसँग संसगा राख्न े
क्षमता गमुाउँर्न)्, केटाकेटीहरूले उशचत ध्यान नपाउन,ु अधत सवक्रय, अव्यिशस्थत िा मानधसक स्िास््य अिस्थाहरू हनु 
सक्र्न।् यसिाहेक एउटै कारणले िालिाधलकामा उत्पन्न हनुे कठिनाइहरूको मारा विधभन्न िच्चाहरूमा र्रक र्रक 
हनु सक्र्। 

कायागत सीधमतताको असर अधत कमिेशख अधत गम्भीरसम्म भएको पाइन्त्र्। उिाहरणको लाधग एउटा मशष्तष्क पक्षाघात 
(सेरेब्रल पाल्सी) भएको िच्चामा नगन्त्य िाक शशक्तमा क्षय भएको हनु सक्र् र उसलाई सशजलै िझु्न सवकन्त्र् भने अको 
उही अिस्थाको िच्चामा कशत्त पधन िोल्न नसक्न ेिा सञ्चार गनुा नै िुलो समस्या भइठिन्त्र्। यस्ता केही कठिनाइहरूलाई 
परम्परागत रूपमा असक्षमता भनेर हेररन्त्र्। तर सिै कठिनाइहरू असक्षमता होइनन।् असक्षमता भनकेो एउटा जवटल 
अििारणा हो, जसले शारीररक काया तथा संरचनात्मक (क्षयहरू) शारीररक साम्या (कसैसँग कुनै प्रकारको सहयोग 
नधलई आिारभतू कायाहरू गना सक्ने क्षमतामा मापन गररएको) र काया सम्पािन (उपलब्ि प्राविधिक तथा अन्त्य सहयोगको 
प्रयोग गरी आिारभतू कायाहरू गना सक्न ेएउटा व्यशक्तको क्षमतालाई मापन गररएको) जस्ता पक्षहरूलाई समािेश गिार्। 
साथै असक्षमता एउटा व्यशक्तको िातािरणसँग हनुे अन्त्तरसम्िन्त्ििाट पधन उत्पन्न हनु्त्र्। कायागत सीधमतता भोग्न े
व्यशक्तहरूको लाधग असक्षमता त्यती िलेा प्ररु्िन िा उत्पािन हनु्त्र् । जि उनीहरू कायागत सीधमतता नभएका व्यशक्तहरू 
तथा समाजमा सहभागी हनु रोक्न ेिातािरण अथिा िािाहरूसँग जम्का भेट गना पगु्र्न।् उिाहरणको लाधग सनु्न कठिनाइ 
हनुे िालिाधलकाहरू त्यधतिलेा असक्षम हनु्त्र्न,् जि उनीहरूलाई असहज हनुे िातािरणमा ल्याइन्त्र् ।जस्तो वक सनु्न 
सहायक यन्त्रको अभाि, साङ्केधतक भाषा व्या्याको अभाि िा त्यस्ता प्रिृशत्तहरू जसले गिाा सनु्न नसक्ने िालिाधलकाहरू 
विद्यालयमा सर्ल हनु सक्िैनन।् त्यसैगरी यठि यस्ता िालिाधलकाहरूलाई उशचत हनुे अनकुुल सहयोगहरू जस्तो साङ्केधतक 
भाषािारा व्या्या र उनीहरूलाई धमल्न े धसकाइ सामग्री व्यिस्था गने हो भन ेसनु्न नसक्न ेिालिाधलकाहरूले पधन अरू 
िालिाधलकाहरूले जस्तै राम्ररी वक्रयाकलापहरू सम्पन्न गना सक्षम हनुे र्न।् यो कायागत सक्षमताको िायरामा धभन्न धभन्न 
क्षेरहरू समाविि गरी यो मोड्यलु तयार भएको र्। यसलाई रोग धनिान गने औजार रूपमा प्रयोग गना धमल्िैन । अथिा 
यसको लक्ष्य रोग धनिान गने होइन। 

 
माधमला अध्ययन (Case Study)  
१. हेना सक्ने क्षमता 
(क) (.........नाम) कक्षागत पसु्तकको शब्िहरू पढ्न सक्र् र सशजलै चामलका गिेाहरू तथा अन्त्य ससाना िस्तहुरू 
िेख्न सक्र्। उसले परैिाट शचनकेा माधनसहरूको अनहुारहरू िे्र् र चराहरू तथा ससाना जनािरहरू टाढैिाट शचन्न 
सक्र्। 
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१. कठिनाइ रै्न    २. केही कठिनाइ हनु्त्र्     ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. िेख्न ैसक्िैन 

 

(ख) (.........नाम) वकताि पढ्न सक्र् तर लामो समय लगाउँर् वकनभन ेअक्षरहरू िधमला िेशखन्त्र्न।् उसलाई ससाना 
िस्तहुरू र चामलका गेिाहरू हेना कठिनाइ हनु्त्र् । त्यसैले उसलाई ससाना िस्तहुरूसँगको वक्रयाकलाप गना िेरै लामो 
समय लाग्र्। उसलाई िेरै टाढा भए मान्त्रे् तथा अरू िस्तहुरू जस्तै वक कुकुर शचन्न समय लाग्र्। उसलाई राधत 
अथिा पूणा प्रकाश नभएको अिस्थामा पधन िेख्न कठिनाइ हनुे गर्ा। 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्     ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र् ४. िेख्न ैसक्िैन 

 

(ग) (.........नाम) िुलो अक्षरमा मार पढ्न सक्र् नर ऊ केही पधन पढ्न सक्िैन। उसलाई धसउन, िनु्न र ससाना 
प्रकृधतका वक्रयाकलापहरू गना गाह्रो हनु्त्र्। उसलाई माधनसहरूसँगै हुँिा पधन उनीहरूलाई शचन्न समस्या हनुे गिार्। ऊ 

घरेल ुकाया जस्तो सरसर्ाइ र खाना पकाउने गना सक्र् तर यी कायाहरू पूरा गना उसलाई लामो समय लाग्र्। 

 १. कठिनाइ रै्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्    ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही पधन गना सक्िैन 

 

(घ) (.........नाम) अक्षरहरू तथा साना गेिागिुी िा चामलको िाना िे् न सशक्िनन।् उनी धसउन, कुरा गना िा अन्त्य 
मधसना वक्रयाकलापहरू गना सशक्िनन ्र उनलाई खाना खान पधन समस्या हनु ेगिार्। तर उनी अन्त्य घरायसी कायाहरू 
सरसर्ाइ तथा खाना िनाउन सशक्र्न ् वकनभन ेउनी केरा र सािनु जस्ता िस्तहुरू नशजक हुँिा िे् न सशक्र्न।् उनी 
नशजक भएका माधनसहरूलाई पधन शचन्त् न सशक्र्न।् उनी िावहर वहँड्bf विस्तारै वहँड् धर्न ्वकनभने ढुङगामा खटु्टा निोठक्कयोस।् 

१. कुन ैकठिनाइ रै्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्    ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन गना सशक्तनन ्

 

२. सनु्न सक्ने क्षमता 
(क) (.........नाम) ले धभि भएको कोिामा अरू कुनै व्यशक्तसँग भएको कुराकानीमा भधनएको कुरा सनु्न सशक्र्न।् 
उनलाई विद्यालयमा सनु्न कुन ैकठिनाइ हुँिैन। उनी सङ्गीत सनु्न मन पराउँधर्न ्र िेरै टाढाको आिाज सनु्न सशक्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन सनु्न सशक्तनन ्

 

(ख) (.........नाम) ले जि कसैले उनीसँग सानो स्िरमा िा टाढािाट िोल्यो भने राम्ररी सनु्न सशक्िनन।् उनलाई 
कवहलेकाही ँ शशक्षकहरूले िोलेको सनु्न समस्या हनुे गर्ा। यठि आिाजको मारा सामान्त्य भन्त्िा केही चको हनु्त्र् भन े
उनलाई व्यशक्तहरूसँग नशजक भएर सामान्त्य कुराकानी गिाा कुनै समस्या हुँिैन। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. केही कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्   ४. पटकै्क सनु्न सशक्िनन ्

 

(ग) (.........नाम) ले िावहने कानिाट मार सनु्न सशक्र्न।् िेबे्र कानिाट केही पधन सनु्न सशक्िनन।् उनी िावहने तर्ा िाट 
िोलेको र त्यहा ँअरू कुन ैआिाज नभएमा मार सनु्न सशक्र्न।् उनी विद्यालय जान सनु्त् न कठिनाइ भएकै कारणले मन 
पराउँठिनन।् उनलाई केटाकटीहरूसँग खेल्न मन लाग्र् तर कवहलेकाही ँउनीहरूले िोलेको सनु्न नसकेकोले िशुखत 
हशुन्त्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्   ४. केही पधन गना सशक्तनन ्

 

३. गधत क्षमता (वहँििलु)  
(क) (.........नाम) लामो िरुी यारा गरेर िा िान खेत जस्तो अकियारो िाटो हुँिै प्रत्येक ठिन विद्यालय पगु्न ेगर्ा। ऊ 
रु्टिल िास्केटिल जस्ता खेलहरू हरेक ठिन कुनै समस्या धिना खेल्ने गिार्। 

१. धिना कठिनाइ  २. केही कठिनाइ हनु्त्र्    ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैन 

 

(ख) (.........नाम) हरेक ठिन आिा घण्टा िईु वकलोधमटर जधत वहँिेर विद्यालय पगु्न ेगर्ा। ऊ रु्टिल िा त्यस्तै गाह्रो 
खालको खेल खेल्ने धथयो तर ऊ प्राय यस्तो खेल खेल्िैन वकनभन ेउसलाई चाँिो वहँड्िा िा िौिँिा सास रोवकएको महससु 
गर्ा। 
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१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैन 

 

(ग) (.........नाम) व्यायाम गिैन। ऊ उकालो िाटो िा खेलकुिमा सहभागी हुँिा शारीररक िलको कमीले चाँिो थाक्न े
गिार्। उसलाई कवहलेकाही ँघरको भर् याङ चढ्िा पधन सहयोग चावहन्त्र्। ऊ केही िाउराहरू िोक्न सक्षम र् र केही 
हल्का घरायसी काया गना सक्र्, जस्तो सरसर्ाइ गनुा। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन गना सक्िैन 

 

(घ) (.........नाम) को ढाि तथा खटु्टा िखु्न ेगिार्। उनी विस्तारै वहँड्ने गधर्ान ्वकनभने अचानक चलमल गिाा पीिा हनु े
गर्ा। उनी विद्यालयसम्म वहँड्न सशक्र्न ्तर कवहलेकाही ँ वहँड्िा हनुे िखुाइले गिाा विद्यालय जाँठिनन।् घरमा भर् याङ 
चढ्िा सँिै सहयोग चावहन्त्र्। उनी खाना पकाउन र सरसर्ाइ गना सहयोग गना सशक्र्न।् तर कवहलेकाही ँिेरै िखुाइले 
सहयोग गना सशक्िनन।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन गना सशक्िनन ्

 

(ङ) (.........नाम) आफ्नो हात खटु्टा चलाउन सक्र्न ्तर कुसीिाट उठ्क्न िा वहँड्न मद्दत चावहन्त्र्। शजउ झकुाउन ु
पीिािायी हनु्त्र् भने केही कुरा भइँुिाट उिाउन असम्भि हनु्त्र्। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन गना सक्िैन 

 

(च) (.........नाम) घाटँीभन्त्िा मधुन केही चलाउन सक्िैन। उ हातखटु्टा चलाउन िा आरू् िसेको स्थान पररितान गना 
असक्षम र्। ऊ धिछ्यौनामा मार हनु्त्र्। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. केही कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन गना सक्िैन 

 

४. हातको गधत 

(क) (.........नाम) सशजलै साना िस्तहुरू उिाउन सशक्र्न ्र आर्ैँ  खान सशक्र्न।् उनी लगुा धसउन मन पराउँधर्न ्
वकनभन ेउनी राम्रो लगुा धसउन जान्त्िधर्न।् उनी गाह्रो िस्तहुरू पधन उचाल्न सशक्र्न ्जस्तो १० धलटर पानी िोक्न 
सशक्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २.अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३.िेरै कठिनाइ हनु्त्र् ४. केही पधन गना सशक्िनन ्

 

(ख) (.........नाम) को हात हशल्लने गर्ा जि उनी सानो िस्तहुरू उचाल्न खोज्र्न।् जस्तै धसक्का िा आर्ैँ  खान खोज्िा, 
उनी आर्ैँ  खान सक्र्न ्तर उनलाई लामो समय लाग्र् र प्राय उनी खानकुेरा पो् न ेगर्ान।् उनले भारी िस्त ुउचाल्न 
सक्र्न ्। जस्तो १० धलटर पानी। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

(ग) (.........नाम) को सम्पूणा हात सँिै िु्  न ेगर्ा र यसले गिाा उनले आफ्नो हात चलाउन सशक्िनन।् कवहलेकाही ँ
उनी हल्का िस्तहुरू जस्तो लगुा उिाउन सशक्र्न ्तर प्राय जसो िखुाइको कारण केही पधन गना सशक्िनन।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सशक्िनन ्

 

५. सनेुको िझु्न ु 
(क) (.........नाम) ले आमाले भनकेो राम्ररी सनु्त्िधर्न।् उनको आमाले खाना िनाउँिा धसकाएको सिै स्मरण गधर्ान।् 
उनी आफ्नो ििुाले भनेको कथाहरू सशुन्त्र्न ्र प्राय सिैजसो कुरा स्मरण गधर्ान।् उनी विद्यालयमा पधन राम्रो गधर्ान।् 

१. कुन ैसमस्या रै्न २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्  ३. िेरै समस्या हनु्त्र् ४. केही पधन िझु्न सशक्िनन ्  
 

(ख) (.........नाम) लाई िािाआमासँग कुरा गना कुनै समस्या रै्न। ऊ िािो र्। साथीहरूसँग कुरा गना मन पराउँर्। 
तर प्रायजसो उसको आमाले सामान्त्य कायाहरू गना पधन िेरैपटक िताउनपुने हनु्त्र् । जस्तो िाउरा िा पानी जम्मा गना। 
उसको आमालाई अन्त्य र्ोराहरूसँग यस्तो समस्या रै्न। ऊ राम्ररी सनु्त्र् तर प्राय ध्यान ठिँिैन। 

१. समस्या रै्न  २.अधल अधल समस्या र्   ३. िेरै समस्या र्   ४. केही पधन गना सक्िैन 
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(ग) (.........नाम) वहँड्न नसक्ने हनुाले विद्यालय जाँठिनन।् उनी राम्ररी िोल्न र सनु्न सशक्र्न ्तर पढ्न र ले् न 
सशक्िनन।् उनलाई िािाआमासँग कुरा गना कुन ैसमस्या रै्न तर उनी अरूहरूसँग िोल्िा प्राय अल्मधलशन्त्र्न।् उनका 
िािाआमा उनी अशशशक्षत भएकाले अल्मधलएको हो भन्ने िान्त्िर्न।् 

  १. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या र्   ३. िेरै समस्या र्   ४. केही गना सशक्िनन ्

 

(घ) (.........नाम) राम्ररी सशुन्त्र्न ्तर अरूको कुरा गरेको सनु्त्िा अल्मधलशन्त्र्न।् उनको आमाले खाना पकाउन ेतररका 
धसकाउँिा उनी िेरै कुरा धिधसाशन्त्र्न।् सरल धनिेशनहरू िशुझ्र्न ्तर अरूले लामो कुरा गरेको िेला अल्मधलशन्त्र्न।् 
उनको िािाआमा उनीसँग कुराकानी गिाा सरल र सशजलो िाक्यहरू प्रयोग गर्ान।्         
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाई हनु्त्र्  ४. केही गना सशक्तनन ्

 

ङ) (.........नाम)  मान्त्रे्ले िोलेको िशुझ्िनन।् उनी ठिनभरर िसेर िावहर हेरररहेकी हशुन्त्र्न।् आिाज सनुेर प्रधतवक्रया 
गधर्ान ्र िशुखत हुँिा कराउन ेगधर्ान ्िा िािाआमा िा पररशचत व्यशक्त िे्िा पधन त्यसो गधर्ान।् 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २.अधल अधल समस्या र्   ३.िेरै समस्या र्   ४. केही पधन गना सशक्िनन ्

 

६. संिाि गनुा÷िोल्न ु 
(क) (.........नाम) एकिम स्पि िोल्र्। कुराकानी गिाा उसको कुरा सशजलै िशुझन्त्र्। विद्यालयमा १० िेशख १५ 
धमनटेसम्म सशजलै भाषण गना सक्र्। कसैलाई पधन उसले िोलेको सनुेर कुनै समस्या हुँिैन र ऊ िेरै उत्कृि भाषण 
ठिन्त्र्। 

१. कुन ैकठिनाइ रै्न  २. अधल अधल कठिनाइ र्  ३. िेरै कठिनाइ र्  ४. केही पधन गना सक्िैन 

 

(ख) (.........नाम) प्रायजसो स्पि िोशल्र्न।् कवहलेकाही ँभािकु हुँिा िा उते्तशजत हुँिा उनी केही शब्िहरू भक्भकाउन 
थाशल्र्न।् प्रायजसो उनको भक्भकाइ ठिकै हनु्त्र् तर कवहलेकाही ँयो साहै्र नराम्रो हनु पगु्र्। उिाहरणको लाधग जि 
अरू िालिाधलकाहरू उनी भकभकाएको सनुेर हाँस्र्न ्र उनलाई ररस उठ्क्र् । त्यसपधर् उनी झन ्िढी भकभकाउन 
थाशल्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ रै्न  २. अधल अधल कठिनाइ र्  ३. िेरै कठिनाइ र्  ४. केही गना सशक्िनन ्

 

(ग) (.........नाम) विस्तारै िोल्र्न ्र िेरै शब्िहरू ििाराउँर्न।् त्यसैले उनका िािाआमाले प्राय िोहोर् याएर सोध्र्न।् 
उनको िोली सनु्त् न गाह्रो हनु्त्र्। उनी लजाल ुर्न ्र िोल्न तथा भाषण गना मन पराउँिैनन।् तर उनी िेरै िािा र्न ्र 
विद्यालयमा राम्रो शे्रणी पाउने गिार्न।् 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या र्   ३. िेरै समस्या र्   ४. केही गना सक्िैनन ्

 

(घ) (.........नाम) राम्ररी िोल्िैनन।् प्राय कसैले उनको कुरा िझु्िैनन।् उसका िािाआमाले उनलाई त्यधतिलेा मार 
िझु्र्न ्जि उनी विस्तारै र्ोटो शब्ि प्रयोग गरी िोल्र्न।् उनीसँग सीधमत शब्िभण्िार र् र केही विचार मार व्यक्त 
गना सक्र्न,् जस्तै उनलाई भोक लाग्िा िोल्ने गर्ान।् 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २.अधल अधल समस्या र्   ३.िेरै समस्या र्   ४.केही गना सक्िैनन ्

 

७. धसकाइ 

(क) (.........नाम) ले घटेका घटनाहरू विस्ततृ रूपमा स्मरण गना सक्र्न ्अथिा आरू्ले िेरै अशघ भेटेको माधनसहरूको 
नाम पधन उनलाई याि हनु्त्र्। उनी सामान्त्य वहसािवकताि ठिमागिाटै गना सक्र्न।् कवहलेकाही ँकुन ैनया ँकाम चािँो 
विद्यालय िा घरमा धसक्नपुिाा अल्मधलन्त्र्न ्र ररसाउँर्न ्अधन स्पि गरी सोच्न सक्िैनन।्  
 
१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्   ३. िेरै समस्या हनु्त्र्   ४. केही गना सक्िैनन ्
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(ख) (.........नाम) ३० धमनटेभन्त्िा िढी एकाग्र भई वकताि पढ्न िा विद्यालयमा शशक्षकलाई सनु्नु कठिन भएको महससु 
गर्ान।् उनी धिसाने गर्ान ्र हप्तामा एकपल्ट उनी महत्त्िपूणा कुराहरू धिधसान्त्र्न ्जस्तो वक रुवपया,ँ राखेको धिसान्त्र्न,् तर 
उनी अन्त्तमा ती कुरा रे्ला पार्ान।् उनी रुवपया ँठिक गरी गन्न सक्र्न।् मालसामान खररि गिाा उनलाई िेरै शचजहरूको 
मूल्य ठिमागले वहसाि गनुा कठिन हनु ेगर्ा। 

१. कुन ैकठिनाइ रै्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन गना सक्िैनन ्

 

(ग) (.........नाम) गाउँमा आफ्नो िाटो पत्ता लगाएर वहँड्न सशक्र्न ्तर उनी एक िा िईुचोवट मार पगुकेो स्थानमा 
कसरी पगु्न ेभनी स्मरण गना सशक्िनन।् उनलाई आफ्नो पररिार र नशजकका साथीहरूको नाम याि र् तर प्राय कुराकानी 
नहनुे माधनसहरूको नाम धिधसाशन्त्र्न।् उनी नया ँखानकुेरा पकाउने तररका धसक्न रुचाउँधर्न ्तर प्राय गल्ती गधर्ान ्र 
िेरैपटक अभ्यास गरेपधर् मार राम्ररी िनाउन सशक्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ रै्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सशक्तनन ्

 

(घ) (.........नाम) नशजकको नातेिारहरू पधन शचन्न सक्िैनन ्र एक्लै घरिाट वहँड्यो भने िाटो धिराउने गर्ान।्  कोशशश 
गिाा पधन कुन ैघटनाहरूको स्मरण गना सक्िैनन।् आफ्नै नातेिारहरू पधन शचन्न सक्िैनन।् उसको लाधग कुनै नया ँज्ञान 
प्राप्त गना पधन असम्भि र् र उसलाई सामान्त्य धनिेशनहरूले पधन अल्मलाउने गर्ा। 

१. कुन ैकठिनाइ रै्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

८. साथी िनाउन ु

(क) (.........नाम) अरू िालिाधलकासँग विद्यालयमा िा गाउँमा घलुधमल गना िराउँर्। िेरै माधनस भएको स्थान िा 
िसमा यारा गना पधन मन पराउँिैन। उसलाई आफ्नो नातेिारहरू र पररिारसँग हुँिा मार सहज लाग्र्। ऊ कसैसँग 
र्लर्ल गनुा परेमा पशन्त्र्ने गर्ा वकनभन ेऊ िराउँर् र रुन थाल्र्। 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्   ३. िेरै समस्या हनु्त्र्   ४. केही गना सक्िैन 

 

(ख) (.........नाम) को आफ्नो आमा र िवहनीसँग मार नशजकको सम्िन्त्ि र्। उनको अरू कसैसँग सम्िन्त्ि रै्न। 
आफ्नै पररिारका अरू नातेिारसँग पधन सकेसम्म पशन्त्र्ने कोशशश गधर्ान।् 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्   ३. िेरै समस्या र्   ४. केही गना सशक्िनन ्

 

९. व्यिहार धनयन्त्रण  
(क) (.........नाम) अरू िालिाधलकाहरूसँग खेल्न मन पराउँर् र उसको िेरै साथीहरू र्न।् कवहलेकाही ँशचत्त निझु्िा 
अरू िालिाधलकाहरूलाई वपट्न ेगिार्। वहजो उसले खेधलरहेको पतुली भाइले झम्टेर खोस्न खाज्िा ऊ शचच्यायो र 
भाइलाइ वपट्यो। केही मवहनाअशघ उसले एउटा केटा जसले उससँग नराम्रो िोल्यो त्यसलाई पधन वपट्यो। 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्   ३. िेरै समस्या हनु्त्र्   ४. केही गना सक्िैन 

 

(ख) (.........नाम) राम्रो केटा हो। ऊ प्राय अरूसँग खेल्न र्ोिेर आफ्नो िुलो िाजसँुग मार खेल्न रुचाउँर्। जि 
उसलाई शचत्त िझु्िैन िेरै जोिले शचच्याउँर् र अरू िालिाधलकालाई लात्तीले वहकााउँर् र वपट्र्। कम्तीमा मवहनाको 
एकपटक उसको िाजलेु उसलाई अरू िच्चालाई कराउन र वपट्निाट रोक्नपुने हनु्त्र्। 

१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्   ३. िेरै समस्या हनु्त्र्   ४. केही गना सक्िैन 

 

(ग) (.........नाम) जवहले पधन ििुःखी हनु्त्र्। ऊ कवहले पधन राम्रो मनशस्थधतमा हुँिैन। अरू िालिाधलकाहरू ऊसँग खेल्न 
मन पराउँिैनन।् जि ऊ अरू िालिाधलकासँग हनु्त्र् ।ऊ प्राय ररसाउँर् र धतनलाई वपट्ने, लात्तीले वहकााउन ेर टोक्न े
गर्ा। ऊ िेरै चको गरी शचच्चाउँर् र सिैँ ििुःखी हनु्त्र् । पररिारका सिस्यलाई िेखेर शचच्याउँर्, जसले गिाा सिै ऊिाट 
पशन्त्र्न्त्र्न।् 

 
१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या हनु्त्र्   ३. िेरै समस्या हनु्त्र्   ४. केही गना सक्िैन  
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िाधसङ्गटन ग्रपु प्रश् नािली Washington Group Questionnaire on 

Child Functioning Module 
 

-s_ n]vfhf]vf ug]{ / pQ/bftf JolQmsf] ljj/0f  
 

l; 

g+= 

n]vfhf]vf ug]{ JolQmsf] ljj/0f  ;"rgf lbg] JolQmsf] ljj/0f 

!= n]vfhf]vf ug]{ JolQmsf] gfd M            #=GffdM 

@ n]vfhf]vf ldlt M $=kbM -s_k|wfgfWofks -v_ lzIfs -u_ cleefjs -3_ ;+/Ifs 

-ª_ l5d]sL -r_ gft]bf/  

  %=;Dks{ kmf]gM 

 

-v_ afnaflnsf / kl/jf/sf] ljj/0fM  

 

l;=g+ ljifo jf k|Zg ljj/0f / hjfkm 

! afnaflnsfsf] gfd / y/  

@ ljBfyL{sf] sf]8 gDa/÷ kl/ro g+  

# lnË  k'?if   dlxnf  cGo 

$ pd]/ -jif{df_   @, #, $, %, ^, &, *, (, !), !!, !@, !#, !$, !%, !^, !& 

%= Hffthflt afx'g  If]qL hghflt blnt 

dw]zL   

lk58f ju{ -yf?, cflbjf;L, d'l:nd_  

cGo============================================================= 

^= cWoog/t ljBfnosf] gfd  gfdM           

&= xfn cWoog ul//x]sf] sIff s'g xf] <  lzz'sIff    sIff !     sIff @     

 sIff #  

 ;|f]t sIff ======== 

 sIff # eGbf dfly     

* afnaflnsfn] cWoog ub}{ u/]sf] 

ljBfno s'g k|sf/sf] xf] < 

 ;fd'bflos÷;+:yfut ljBfno   ljz]if ljBfno  

 ;|f]t sIff ePsf] ljBfno       cGo 

========================= 

( cleefjssf] gfd afa'M     cfdfM      ;+/IfsM 

!) cleefjssf] 7]ufgf k|b]zM                           lhNnf M        

gu/kflnsf÷ufpFkflnsf M     

j8f g+= M         6f]n M 

kmf]gM 
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िाधस·टन समूहको २ िेशख ४ िषाका िालिाधलकाहरूको कायाात्मक नमनुा 
Washington Group Module on Child Functioning Module 2-4 years 

 

धस. न. विषय िा प्रश्न वििरण र जिार् कैवर्यत 

CFD1. ..............ले हेर्नका लागि चस्मा, प्रयोि 
िर्नछर् ्? 

१. गर्ान ्

२. गिैनन 

2⇨CFD3 

CFD2. .................लाई चस्मा, लिाउर्ा पनर् 
रे्ख्नमा कठिर्ाइ छ ? 

१.कठिनाई रै्न    २. केही मारामा र्  
३.िेरै मारामा र्    ४. पटकै्क िे्िैनन 

1-4 ➔CFD4 
 

CFD3. .......................लाई रे्ख्न कठिर्ाइ छ 
? 

१. कठिनाइ रै्न    २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारमा र्    ४. पटकै्क सक्िैन 

 

CFD4. =...................ले श्रवणयन्त्र ( हेरिङ 
एड÷सुन्त्रे् मेससर्) प्रयोि िर्नछर् ? 

१. गर्ान     २. गिैनन 
2⇨CFD6 

CFD5. ..................लाई श्रवणयन्त्र (सुन्त्रे् 
मेससर्) लिाउँर्ा पनर् व्यक्तिको स्वि 
वा िीिको स्वि सुन्त्र् कठिर्ाइ छ ? 

१. कठिनाइ रै्न    २.केही मारामा र्  
३. िेरै मारमा र्    ४. पटकै्क सनु्त्िैनन ्

1- 4➔CFD7 
 

CFD6. =.............................लाईन सुन्त्र् 
कठिर्ाइ छ ? जस्िै व्यक्तिको बोली, 
सङ्िीिको स्वि   

१. कठिनाइ रै्न    २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारमा र्    ४. पटकै्क सक्िैन 

 

CFD7. ...................ले ठहँड्र्का लागि कुरै् 
प्रकािको सहायक सामग्री प्रयोि िरै् 
छर् ्वा कसैको सहयोि सलएका छर् ्?  

१. गर्ान ्िा पाएका र्न ् 
२. गिैनन ्र पाएका रै्नन ् 

2⇨CFD10 

CFD8.  

कुरै् सहायक सामग्री िथा व्यक्तििि 
सहयोि ववर्ा .................लाई ठहँड्र् 
कठिर्ाइ छ ? 

१ .वहँड्नमा कठिनाइ रै्न  २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र्   ४. पटकै्क सक्िैन 

 

CFD9. कुरै् सहायक सामग्री िथा कसैको 
सहयोिमा ...............लाई ठहँड्र् 
कठिर्ाइ छ ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र्   ४. पटकै्क सक्िैन 

1- 4➔CFD11 
 

CFD10. एउटै उमेिका अन्त्य समकक्षी 
बालबासलकाको िुलर्ामा ............लाई 
ठहँड्र् कठिर्ाइ छ ? 

१. कठिनाइ रै्न २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारमा र् ४. पटकै्क सक्िैन 

 

CFD11. एउटै उमेिका अन्त्य समकक्षी 
बालबासलकाको िुलर्ामा ............लाई 
ससार्ा गचजहरू हािले उिाउर् 
कठिर्ाइ छ ?  

कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र्   ४. पटकै्क सक्िैन 

 

CFD12. ................सँि कुिा िर्ान उर्लाई 
िपाईँले बोलेको कुिा बुझर् कठिर्ाइ 
छ ?  

१ .कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र्   ४. पटकै्क िभुm्िैन  

 

CFD13. जब .........बोल्छर् ्के िपाईँलाई उर्ले 
बोलेको कुिा बुझर् कठिर्ाइ छ ? 

१ .कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र्   ४. पटकै्क िशुझँिैन 

 

CFD14. एउटै उमेिका अन्त्य समकक्षी 
बालबासलकालको िुलर्ामा 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र्   ४. पटकै्क सक्िैन  
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.................लाई ससतर्मा कठिर्ाइ छ 
? 

CFD15. एउटै उमेिका अन्त्य समकक्षी 
बालबासलकाको िुलर्ामा 
...............लाई खेल्र्मा कठिर्ाइ छ ? 

१. कठिनाइ रै्न २. केही मारामा र्  
३. िेरै मारामा र् ४. पटकै्क सक्िैन 

 

CFD16. एउटै उमेिका अन्त्य समकक्षी 
बालबासलकाको िुलर्ामा 
....................ले अन्त्य बालबासलका वा 
व्यक्तिलाई कविको वपटरे्, टोतर्,े 

गचमोट्रे् िर्नछर् ्? 

१.कवहले पधन गिैनन ्२.अरूहरूले जस्तै गर्ान ्
।  
३.िेरै गर्ान ्४. एकिम िेरै मारामा गर्ान ्
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िाधस·टन समूहको ५ िेशख १७ िषाका िालिाधलकाहरूको कायाात्मक नमनुा  
Washington Group Questionnaire on Child Functioning Module 5-17 years 

 

S.N. Subject/Questions Descriptions/ Answer  Remarks 

CFD1. .......................ले हेनाका लाधग चस्मा, 
कन्त्ट्याक्ट लेन्त्स प्रयोग गिार्न ्? 

१. गर्ान ्

२. गिैनन ्

2⇨CFD3 

CFD2. .................................लाई एउटै उमेरका अन्त्य 
समकक्षी िालिाधलकाको तलुनामा धसकेका 
कुराहरू सशम्झन कठिनाइ र् ? 

१.कठिनाइ रै्न    २. केही मारामा र्  

३.िेरै मारामा र्    ४. केही पधन िेख्न 
सक्िैन  

1-4 ➔CFD4 
 

CFD3. ............................लाई मन लगाएर काम गना 
िा ध्यान केशन्त्रत गना कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न    २. केही मारामा 
र्  

३. िेरै मारमा र्    ४. केही पधन िेख्न 
सक्िैन 

 

CFD4. ......................ले आफ्नो िैधनक ठिनचयाामा हनुे 
पररितानलाई स्िीकार गना कठिनाइ र् ? 

१. गर्ान ्     २. गिैनन ् 2⇨CFD6 

CFD5. ...................ले श्रिणयन्त्र ( हेररङ एि÷सनु्ने 
मेधसन) लगाउँिा पधन व्यशक्तको स्िर िा 
गीतको स्िर सनु्न कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न    २.केही मारामा र्  

३. िेरै मारमा र्    ४.केही पधन सनु्न 
सक्िैन 

1- 4➔CFD7 
 

CFD6. ...................लाई एउटै उमेरका अन्त्य समकक्षी 
िालिाधलकाको तलुनामा व्यिहार धनयन्त्रण 
गना कठिनाई र् ? 

१. कठिनाइ रै्न    २. केही मारामा 
र्  

३. िेरै मारमा र्    ४. केही पधन सनु्न 
सक्िैन 

 

CFD7. .........................लाई साथी िनाउन कठिनाइ 
र् ? 

१. गर्ान ्िा पाएका र्न ् 

२. गिैनन ्र पाएका रै्नन ् 

2⇨CFD12 

CFD8. ................................. कशत्तको नभास हनुे, 
शचशन्त्तत हनुे िा आशवङ्कत हनुे गिार् ?  

१ .वहँिनमा कठिनाइ रै्न २. केही 
मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४.कशत्त पधन वहँिन 
सक्िैनन ्

3➔CFD10 
4⇨CFD10 

CFD9. ......................लाई कुनै प्रकारको उपकरण िा 
सहयोग धिना ५०० धमटर समतल िाउँमा 
वहँड्न कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४. कधत पधन 
वहँड्न सक्िैनन ्

 

CFD10
. 

............................... कशत्तको िेरै िखुी र 
धनराशा िेशखन्त्र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारमा र्   ४. कधत पधन 
वहँड्न सक्िैन 

3➔CFD14 
Or 4⇨CFD14 

CFD11
. 

...............................लाई सहायक सामग्री तथा 
सहयोग सवहत ५०० धमटर समतल िाउँमा 
वहँड्न कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४. कधत पधन 
वहँड्न सक्िैन 

1-4➔CFD14 
 

CFD12
. 

......................लाई उमेर धमल्ने अन्त्य समकक्षी 
िालिाधलकाको तलुनामा १०० धमटर समतल 
िाउँमा वहँड्न कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारमा कठिनाइ र् ४. वहँड्न ै
सक्िैन 

3⇨CFD14 
4➔CFD14 
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CFD13
. 

......................लाई उमेर धमल्ने अन्त्य समकक्षी 
िालिाधलकाको तलुनामा ५०० धमटर समतल 
िाउँमा वहँड्न कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारमा कठिनाइ र् ४. वहँड्न ै
सक्िैन 

 

CFD14
. 

.........................लाई आफ्नोेे हेरचाह आरँ्ेै 

(जस्तैिः आर्ैँ  खाना खान र आरँ्ेै लगुा 
लगाउन आठि) गना कठिनाइ र् ? 

! =s'g} sl7gfO 5}g  @= s]xL dfqfdf 5  

#= w]/} dfqfdf 5   $=s]xL klg ug{ 

;Sb}g 

 

CFD15
. 

......................ले िोलेको कुरा घर पररिारका 
अन्त्य सिस्यहरूलाई िभुm्न कठिनाइ र् ? 

१ .कुनै कठिनाइ रै्न  २. केही मारामा 
र्  

३. िेरै मारामा र्   ४.केही पधन गना 
सक्िैन 

 

 

CFD16
. 

==========================================n] af]n]sf] 

s'/f 3/ aflx/sf dflg;x¿nfO{ a'e\mg 

sl7gfO 5 < 

१ .कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४.केही पधन 
िभुm्न सक्िैनन ्

 

CFD17
. 

..........................................ले िोलेको कुरा 
घर िावहरका माधनसहरूलाई िभुm्न कठिनाइ 
र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४.केही पधन 
िभुm्न सक्िैनन ्

 

CFD18
. 

=================================nfO{ Pp6} pd]/sf 

cGo ;dsIfL afnaflnsfsf] t'ngfdf l;s]sf 

s'/fx¿ ;lDemg sl7gfO 5 < 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४.केही पधन धसक्न 
सक्िैन 

 

CFD19
. 

...................................लाई एउटै उमेर 
समूहका अन्त्य समकक्षी िालिाधलकालको 
तलुनामा नंयाँ कुरा धसक्नमा कठिनाइ र् ? 

१. कठिनाइ रै्न   २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्   ४.केही पधन 
सम्झन सक्िैनन ्

 

CFD20
. 

======================n] cfkm\gf] b}lgs lbgrof{df 

x'g] kl/jt{gnfO{ :jLsf/ ug{ sl7gfO 5 < 

१. कठिनाइ रै्न २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारमा र् ४. पटकै्क हँेुिैन । 

 

CFD21
. 

===================nfO{ Pp6} pd]/sf cGo 

;dsIfL afnaflnsfsf] t'ngfdf Jojxf/ 

lgoGq0f ug{ sl7gfO{ 5 < 

१. कठिनाइ रै्न  २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्  ४. स्िीकार गनै 
सक्िैन 

 

CFD22
. 

=========================nfO{ ;fyL agfpg sl7gfO 

5 < 

१. कठिनाइ रै्न  २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र्  ४. धनयन्त्रण गनै 
सक्िैन 

 

 

CFD23
. 

================================= slQsf] ge{; x'g], 

lrlGtt x'g] jf cfzª\lst x'g] ub{5 <  
१. कठिनाइ रै्न २. केही मारामा र्  

३. िेरै मारामा र् ४. पटकै्क सक्िैन 

 

 
 

CFD24
. 

=============================== slQsf] w]/} b'vL / 

lg/fzf b]lvG5 < 

१. िैधनक २ हप्तामा  ३. माधसक ४. 
िषामा केही समय ५. कवहल्यै पधन नहनुे] 

 

 

gf]6===================================== n] h;sf] n]vfhf]vf ul/Fb} 5, p;nfO{ a'em\g'kb{5 . 
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३.३ डाटा सङ्कलनमा ट्याब्लटेको प्रयोग (Use of Tablet) 

ट्याब्लेट र सभे धसवटओ एकसको पररचय र िाटा सङ्कलन गने तररका  
सभेधसवटओ एउटा ट्याब्लेट एकस हो, जसमा कागजको सट्टा ट्याब्लेटिाट िाटा सङ्कलन गररन्त्र्। यो एकसिाट िाटा 
सङ्कलन गिाा सङ्कलन गररएको िाटा धसिै इन्त्री हनुे हुँिा िाटाको गणुस्तर िढ्ने र गल्ती िा रवुट हनुे सम्भािना कम 
हनु्त्र्। समयको िचत हनु ेसाथै थोरै व्यशक्तले धर्टो िाटा सङ्कलन गना सवकन्त्र्। िाटा सङ्कलन इन्त्टरनटे धिना गना 
सवकन्त्र्। सङ्कलन गररएको िाटा पिाउन मार इन्त्टरनेटको आिश्यकता पर्ा। 
 
ट्याब्लेटको प्रयोगका उपयोधगताहरू 
ट्याब्लेट प्रविधि 

● िाटा सङ्कलनका लाधग स्माटार्ोन र ट्यािलेटको प्रयोग हनु े

● सङ्कलन गररएको िाटा धसिा केन्त्रीय त्याङ कमा सङ्कलन हनुे र चाँिै धनणाय धलन सवकन े

● िाटा इन्त्री गिाा गल्ती हनुे सम्भािना कम हनु े

 
पेपर आिाररत 

● िाटा सङ्कलनका लाधग पेपरको प्रयोग हनु े

● िाटा सङ्कलन इन्त्री गना िढी समय लाग्ने र चाँिै धनणाय धलन नसवकन े

● िाटा इन्त्री गिाा गशल्त हनुे सम्भािना िढी हनु े

 
ट्याब्लेटको प्रयोग गने सामान्त्य धनिेशन 

● ट्याब्लेट कसरी सरुु गने  

● र्ोन पयााप्त मारामा चाजा गने 

● िाटा सङ्खग्रह उपकरण सभेधसवटओ एकस खोल्न े

 
 

 

● खाली र्ाराम नया ँिाटा इन्त्रीको लाधग 

 

● इन्त्री गररएको िाटा सम्पािन गना 
 

● सभारमा र्ाराम अपलोि गना 
 

● नया ँर्ाराम िाउनलोि गना 
 

● नया ँर्ाराम र िाटा मेटाउन 
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खाली र्ाराम नया ँिाटा इन्त्रीको लाधग 
 यहाँ शक्लक गनुा 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
िाटा सङ्कलन गिाा save गनुाहोस।् 

 

सिै प्रश्नहरू एकैचोवट हेनाका लाधग 

 

एक प्रश्निाट अको प्रश्नमा प्राप्त गना 
 िायाँिाट िाया ँस्िाइप गनुाहोस।् 

अशघल्लो प्रश्न प्राप्त गना िायाँिाट िाया ँस्िाइप गनुाहोस।् 
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05 September 2019 
धमधत आर्ैँ  सेट भइराखेको हनु्त्र्। आजको धमधत ठिक र्  

वक रै्न हेरी िायािँाट िायाँ स्िाइप गनुाहोस।् 
 
 
 
 
 
 

प्रश्नका प्रकारहरू  

● गोलो– एक मार उत्तर र्ान्न पाउने  
● िगा– एकभन्त्िा िढी उत्तर र्ान्न पाउन े

● शब्िहरू लेख्न े 

● सङ्ख्या लेख्न े 

● धमधत र्ान्न े

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GPS िाटा सङ्कलन  
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GPS िाटा सङ्कलन गना खलु्ला िाउमा आउनहुोस,् अधन २५ 

धमटर िा सोभन्त्िा कमसम्मको स्थानिाट िाटा सञ्चय गनुाहोस।् 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

अशन्त्तम  शस्क्रन 
सम्पूणा प्रश्नहरू भरेको हनुपुर्ा र अशन्त्तम रूपमा शचह्न लगाउनहुोस।् 

र्ारामपधर् रे्रर सच्च्याउनका लाधग नाम पररितान गनुाहोस।् 
 
 
 
 
 

 
 
र्ारामको नाम पररितान गना 
तपाईंले सिै जानकारी सङ्कलन गरेपधर्, तपाईँ अशन्त्तम पषृ्ठमा पगु्न ुहनुे र्, 
 जसले भन्त्र् वक तपाईं अन्त्तमा हनुहुनु्त्र्। 

र्ारामलाई सरुशक्षत गनुास।्  

यठि तपाईँ अझै तपाईंको प्रधतवक्रयाको साथ धनशित हनुहुनु्न भने र्ारामलाई 

पररमाजान नगररएको रूपमा जाचँ गनुाहोस।् 
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इन्त्री गररएको िाटा सम्पािन गना  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
सिै प्रश्नहरू एकैचोवट हेरी भरेको िाटा सम्पािन गना सवकन्त्र् : 

 
अशन्त्तम प्रश्नमा जान  

 

सरुुको प्रश्नमा जान 
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सभारमा र्ाराम अपलोि गना 
 
इन्त्टरनेट “On” भए पधर् यसमा 
शक्लक गरेर िाटा पिाउन सवकन्त्र् । 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
सामान्त्य धनिेशन 
● ट्याब्लेटमा Survey CTO मा यस प्रस्तधुतमा िेखाइएको 

िाहेक कुनै अन्त्य apps प्रयोग नगनुाहोस।्  
● वर्ल्िमा जान ुअगाधि ट्यािलेटलाई पयााप्त मारामा चाजा गनुाहोस।् 
● प्रमाशणकरणको लाधग तपाईंको ट्याब्लेटमा रेकिा गररएको सहभागीहरूको अलग रेकिा िनाउनहुोस।् 

● ट्याब्लेट र चाजार जतनका साथ राख्नहुोला, वर्ताा ठिँिा कुन ैपधन सामान पररितान नगरी ठिनहुोला। 
● इन्त्टरनेट धिना पधन िाटा सङ्कलन गना सवकन ेर्। 
● िाटा पिाउन wifi प्रयोग गनुाहोला। 
● केही समस्या भएमा आफ्नो सम्पका  व्यशक्तलाई सम्पका  गनुाहोला। 
● िाटा सङ्कलन सवकएपधर् ट्याब्लेट वर्ताा गनुाहोला। 

  

ट्याब्लेटमा सभेधसवटओ एकसको अभ्यास 

चार प्रकारका माधमला अध्ययनका नमनुाहरूको वप्रन्त्ट तयार राख्न ेर एक जनालाई िईु ओटा कपी ठिन े
ट्याब्लेटमा प्रयोग गरेर माधमलाको आिारमा एकले अकााको अन्त्तिााताा धलिैँ िाटा सङ्कलनको अभ्यास गना मागाधनिेशन 
ठिने  

● पाँच िषामधुनका िालिाधलकाहरूको िाटा सङ्कलन गने अभ्यास (मामला अध्ययन िईु) 
● पाँच िषामाधथका िालिाधलकाहरूको िाटा सङ्कलन गने अभ्यास (मामला अध्ययन िईु) 

 
वर्ल्ि अभ्यास तयारी 
वर्ल्ि अभ्यासिः नमनुा विद्यालयका िास्तविक िालिाधलकहरूसग ँिाटा सङ्कलन गनाको लाधग योजना िनाई, अभ्यासमा लाग्न ेसमय 

धनिाारण गरी सोहीअनसुार अभ्यासको लाधग पिाउनहुोस।् 

 

३.४ डाटा सङ्कलन गिाा ध्यान किन ुपन ेकुराहरू 

१. ताधलम केन्त्रिेशख विद्यालयसम्म पगु्ने समय ध्यान ठिनपुर्ा ।(ताधलम केन्त्र विद्यालयमै भएको खण्िमा यो समय िचत हनु 
सक्र्।) 

२. प्रत्येक सहभागीले कम्तीमा ५ जना िालिाधलकाहरूसग ँिाटा सङ्खग्रहको अभ्यास गनुापर्ा। 

३. २ िेशख ४ िषाका िईु जना र ५ भन्त्िा माधथका ३ जना िालिाधलकालाई अभ्यासमा संलग्न गराउनपुर्ा । 

४. ताधलम प्रशशक्षकले सहभागीले कसरी िाटा सङ्कलन गर्ा, अनगुमन गने र केही प्रधतवक्रया र् भने, वटपोट गनुापर्ा । 
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(विद्यालयमा पूिा जानकारी ठिई, एउटा समूहलाई २ िेशख ४ िषाका िईु िालिाधलका, ५ िेशख माधथका तीन िालिाधलकाहरू, 

त्यसमध्ये सम्भि भए १—२ जना अपाङ गता भएका िालिाधलका पने गरी विभाजन गने र एक एक जना गरी प्रारशम्भक पवहचान गना 
लगाउन)े 

 
वर्ल्िमा िाटा सङ्कलन गने अभ्यास सवकएपधर्को समीक्षा 
िालिाधलकाहरूसग ँिाटा सङ्कलन अभ्यासको अनभुि िाँड्ने, समीक्षा गने र चनुौतीहरूका िारेमा र्लर्ल गने र र्लर्ल गिाा 
धनम्न कुराहरू समेट्न।े  

● वर्ल्िमा गरेका कामहरूको समीक्षा गने (राम्रो पक्ष र सिुार गनुापने) 

● धसकेका कुराहरूमा र्लर्ल गने 

● चनुौतीहरू र त्यसका समािानका िारेमा र्लर्ल गने  

● आएका प्रश्नहरूमा र्लर्ल गरी प्रि हनु ेर  
● भविष्यमा यस औजारको प्रयोगिारे र्लर्ल गने  

 

माधमला अध्ययनहरू (Case studies) 

१. िे् न सक्ने अिस्था  
१. (नाम.....) ले वकतािमा लेखेका अक्षरहरू पढ्न सक्िैनन ्वकनभने उनले ती अक्षरहरू िे्िैनन।् उनी ससाना 
िस्तहुरू जस्तो अन्नका गिेाहरू तथा चामल पधन िे् न सक्िैनन।् िेरै टाढा भए माधनसहरूको अनहुार शचन्न सकै्तनन,् 

तर आरू् नशजक भएका व्यशक्तहरू शचन्न सक्र्न।् िावहर वहँड्िा खटु्टा िोवकएर नलधियोस ्भनेर विस्तारै वहँड्न े
गर्ान।् उनी जङ्गलिाट िाउरा िटुल्न सकै्तनन ्वकनभने उनलाई िे् न साहै्र अकयारो हनु्त्र्। उनी राती िावहर जान 
पधन सकै्तनन।्  
१. कुन ैसमस्या रै्न  २. अधल अधल समस्या र्   ३. िेरै समस्या र्   ४. केही गना सक्िैनन ्

 

२. (नाम) लाई वहँड्न र घरमा भएका िस्तहुरू पत्ता लगाउन सहयोग चावहने गर्ा। उनी सरसर्ाइ िा खाना िनाउन े
जस्ता कायाहरूमा मार सहयोग गना सशक्र्न ्वकनभन ेउनी राम्ररी िेश्तनन।् उनी आर्ैँ ले घरेल ुकाया गना सशक्तनन ्
केिल अरूलाई सहयोग गधर्ान।् उनी मान्त्रे्का अनहुारहरू िम्याउन पधन सशक्िनन,् केिल आकृधतहरू िेश्र्न ्। 
उनी प्रकाशको उपशस्थधत भएको पत्ता लगाउँधर्न।्  
१. राम्ररी िेश्र्न ् २. िेख्न केही समस्या हनु्त्र्  ३. िेख्न िेरै समस्या हनु्त्र्  ४. कशत्त पधन िेख्न सशक्िनन ्

 

३. (नाम.....) ले अरूको सहयोग धिना केही गना सक्िैनन ् वकनभने उनी िस्तहुरू िे् न सक्िैनन।् उनी केिल 
प्रकाशको उपशस्थधत पत्ता लाउन सक्र्न।् 

१. राम्ररी िेश्र्न।् २. िेख्न केही समस्या हनु्त्र्। ३. िेख्न िेरै समस्या हनु्त्र्। ४. कशत्त पधन िेख्न सक्िैनन ्

 

२. सनु्न सक्ने अिस्था 
४.  (नाम.....) को एउटा कानको सनु्न सक्ने क्षमता विस्तारै ह्रास हुँिै गइरहेको र्। उनी सामान्त्य िाताालाप सनु्न 
सक्िैनन ्। कसैले उनको कान नशजक आएर िसे्सरी िोलेको पधन मशुस्कलले सनु्न सक्र्न।् उनी िेरैजसो ओि 
चलाईमा भर पने गर्ान।् उनी रेधियो पधन िेरै जोिले िजेको रै्न भन ेसनु्न सक्िैनन।् घर िावहर हुँिा उनको ध्यान 
आकषाण गना माधनसहरूले िेरै चको स्िरमा िोल्नपुर्ा। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन सनु्न सक्िैनन ्
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५.  (नाम.....) ले कुन ैध्िधन सनु्न सक्िैनन।् कुन ैवक्रयाकलाप गनुा अगाि ैजस्तो धभिमा िाटो काट्िा िा कसैले 
उनीसँग कुरा गना खोशजरहेको र् वक भनी उनलाई आफ्नो चारैधतर के भइरहेको र् साहै्र सचेत भएर हेनुापने हनु्त्र्।  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. केही कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही पधन सनु्न सक्िैनन ्

 

३. वहँड्िा िस्िाको अिस्था 
६.  (नाम.....) को घाँटी, पाखरुा तथा ढाि िु्  ने गर्ा। हप्ताको एक िईु ठिन िखुाई यधत िेरै हनु्त्र् वक उनी 
ओर्यानमा पल्टनिाहेक केही गना सक्िैनन।् प्राय अरू ठिनहरूमा पधन िखुाई कम नहनु्त्जेल उनलाई ओर्यानमै 
पशल्टरहनपुर्ा। कवहलेकाही ँ िखुाइले गिाा रातभर जाग्राम रहनपुर्ा ।उनी िखुाइको कारणले गिाा स्कुल जान 
रुचाउँिैनन।् उनी कवहलेकाही ँघर काममा सघाउँर्न।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैनन ्

 

७.  (नाम.....) लाई घाँटीमशुन्त्तर पक्षघात भएको र्। उनी आफ्नो हातगोिा चलाउन िा शरीर धसिा पाना सक्िैनन।् 
उनले सिैँ ओर्यानामा पशल्टरहनपुर्ा। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैनन ्

 

४.  सहाराले वहँड्न ु

८.  (नाम.....) ले कररि २०० धमटर सम्मको िरुी कुन ैसमस्या धिना विस्तारै वहँड्न सक्षम र्न।् तर उनी र्िी 
धलएर वहँड्िा अत्यधिक सहज अनभुधूत गर्ान ्वकनभने त्यसो गिाा अधल टाढासम्म अधल सहज भएर पगु्न सक्र्न।् 
उनी स्कुल जान तथा घर िा घरपररिारलाई सिै खाले वक्रयाकलापहरूमा सहयोग गना सक्र्न।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्   ४. केही गना सक्िैनन ्

 

९.  (नाम.....) ले िैसाखीको प्रयोग नगरी वहँड्न सक्िैनन।् िैसाखीको सहाराले उनी सँिै आिा घण्टा कररि एक 
वकलोधमटर वहँिेर स्कुल जान ेगर्ान।् उनी खेलकुिमा भाग धलन तथा भारी िोक्न सक्िैनन ्तर प्राय सिै खाले 
घरायसी काममा सहयोग गना सक्र्न ्। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

१०.  (नाम.....) ले हात खटु्टा चलाउन सक्षम र्न।् र्िी िा िैसाखी प्रयोग गरे पधन उनी िश किमभन्त्िा  िढी 
वहँड्न सक्िैनन।् उनलाई प्राय शव्हलचेयरको आिश्यकता पिार् र कुसीिाट उठ्क्न अरूको सहयोग आिश्यकता पने 
गर्ा। उनी उपयकु्त िाटाको नशजकै िस्र्न ्। त्यसैले उनको पररिार र साथीहरूले पाङ्खग्र ेकुसी पर्ाधििाट िकेलेर 
स्कुल परु् याउँर्न ्।  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

११. (राम) ले खटु्टा चलाउन अथिा आफ्नो शरीरको अिस्था पररितान गना सक्िैनन।् उनलाई उनको पररिारले 
िोकेर िा शव्हलचेयर िकेलेर एक स्थानिाट अको स्थान परु् याउनपुने हनु्त्र्। राम उपयकु्त सिकभन्त्िा िेरै टाढा 
िस्र्न ्, जसले गिाा उनको पररिारले उपयकु्त सिकमा मार शव्हलचेयर प्रयोग गना सक्र्न।् उनी स्कुल िेरै टाढा 
भएकाले जाँिैनन।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैनन ्
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५.  हातको वक्रयाशीलताको शस्थधत 

१२. रामले िेरै ससाना िस्तहुरू उचाल्न सक्र्न।् उनी आर्ैँ  खान सक्षम र्न।् तर उनको हात र पाखरुा साहै्र 
कमजोर र्न।् उनी िाउरा िोक्न िा एक धलटर पानी पधन िोक्न सक्िैनन।् आफ्नो हातले िोतलको धिको उघाना 
सक्िैनन।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैनन ्

 

१३. रामको हात र नािी िखु्न ेगर्ा। उनको िखुाई ठिउसोभन्त्िा धिहान िढी हनु ेगर्ा। जि उनको हात िेस्सरी 
िु् र् । उनी खाना खान िा लेख्न सक्िैनन।् िखुाई नभएको िलेा उनलाई खान िा लेख्न कुनै कठिनाइ हुँिैन। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न   २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्   ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्    ४. केही गना सक्िैनन ्

 

६.  सनेुर िझु्न सक्ने शस्थधत 

(१४.  (नाम.....) ले राम्ररी सनु्न सक्िैनन ्र िाक्यहरू िझु्न सक्िैन।् उनी सािारण शब्िहरू मार िझु्र्न।् उनको 
पररिार उनी नशजक भएर मार उनीसँग िोल्नपुर्ा र सािारण शब्िहरू जस्तो “खाना” िा “पानी” प्रयोग गर्ान।् 
(नाम.....) ले सीधमत शब्िहरूमा मार आफ्नो िा आमालाई प्रधतवक्रया ठिन सक्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल   कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

७.  सञ्चार तथा िाताालाप 

१५.  (नाम.....) ले स्पि िोल्र्न ्। उनलाई सशजलै िशुझन्त्र्। उनी सािारण प्रश्नहरूको सशजलै प्रधतवक्रया ठिन्त्र्न।् 
तर यठि उनले केही िाक्यहरू भन्त्िा िढी िोल्न थालेपधर् अलमधलन्त्र्न ्र विषयान्त्तर हनु जान्त्र्। उनका िाक्यहरूले 
अथा ठिन र्ाड्र्न।् उनी नअन्त्मधलउन भनेर उनका िा आमाले सशजलो प्रश्नहरू सोध्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

८.  धसकाइको शस्थधत 

१६.  (नाम.....) ले घर तथा स्कुलमा नया ँ धसपहरू चािँो धसक्ने गर्ान।् उनी स्कुल का कायाहरू अथिा अरू 
कायाहरू लामो समयसम्म धनरन्त्तर ध्यान ठिन सक्र्न।् उनी माधनसहरूको नाम, स्कुलको पाि, तथा िेरै िषा अशघ 
घटेका घटनाहरू स्मरण गना सक्र्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

१७.  (नाम.....) ले घटेका घटनाहरूको विस्ततृ वििरण तथा िेरै िषा अशघ भेटेका माधनसहरूको नाम स्मरण गना 
सक्र्न।् उनी िैधनक जसो हनुे वहसािवकतािहरू ठिमागिाटै गना सक्र्न।् कवहलेकाही ँस्कुल िा घरमा कुनै नया ँ
कुरा चािैँ धसक्न खोज्िा अल्मधलन्त्र्न ्र ररसाउँर्न,् त्यसपधर् िेरै स्पि विचार गना सक्िैनन।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

१८.  (नाम.....) ले िेरै धिसाने गर्ान।् उनी िेरै पररशचत नभएका िाउँहरूमा हराउने गर्ान।् उनलाई आफ्नो 
नशजकका नातेिारहरूको नामहरू सम्झाई रा् नपुर्ा। उनी प्राय िस्तहुरू हराउन ेगर्ान।् उनलाई िाउरा सङ्कलन 
गनुापने जस्ता िैधनकी कायाहरू पधन सम्झाई रा् नपुने हनु्त्र्। उनी रुवपयाँपैसा िम्याउन सक्िैनन ्र धसक्काहरू गन्न 
सक्िैनन।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल  कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्
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१९.  (नाम.....) ले आफ्नो नशजकका नातेिारहरू पधन शचन्न सक्िैनन ्र एक्लै घरिावहर वहँड्िा िाटो धिराउने 
गर्ान।् उनलाई सम्झाउँिा पधन घटनाहरू िा नातेिारहरू स्मरण गना सकेको पाइिैन। उनलाई सामान्त्य धनिेशनहरूले 
पधन अल्मल्याउन ेहुँिा नया ँज्ञान प्राप्त गना असम्भि र्। 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३.िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४.केही गना सक्िैनन ्

 

 ९.  धमर  िा साथी िनाउन ु  

२०) (नाम.....) ले कुनै अिरोि विना जवहले मन लाग्यो, त्यधतिेला स्कुलमा होस ्वक गाउँमा अरू िालिाधलकाहरूसँग 
कुन ैपधन वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्र्न।् उनी सिैसँग राम्रो व्यिहार गर्ान ्र नया ँमाधनसहरूसँग भेटघाट गना 
रुचाउँर्न।् 

१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

२१. (नाम.....) ले हप्ताको िेरै पटक स्कुल सवकएपधर् रु्टिल खेल्र्न।् योभन्त्िा िाहेक उनलाई नया ँसाथीहरू 
िनाउन गाह्रो हनु्त्र् र प्रायजसो घर पररिारसँगै िस्र्न।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

२२. (नाम.....) वहँड्न सक्िैनन।् उनी िेरै कुरा गना तथा धर्टो साथी िनाउन सक्ने भएता पधन स्ितन्त्र रूपमा 
अरू िालिाधलकाहरूसँग वहँििुल गना र सहयोगधिना घर र्ोड्न सक्िैनन।् जि उनलाई भेट्ने साथीहरू र गाउँिाट 
नातेिारहरू आउँर्न,् त्यधत िेला उनीहरू खिु हाँस्र्न ्र रमाइलो गर्ान।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्

 

२३. (नाम.....) एकचोवट साहै्र धिरामी पररन ्। त्यसपधर् अवहले उनी वहँड्न र कुरा गना अशक्त भएकी र्न।् उनी 
धिरामी भएर िोल्न पधन नसकेको कारण उनका साथीहरू उनलाई भेट्न आउन र्ािेका र्न।् उनी सँिै ररसाउँधर्न ्
र पररिारका सिस्यहरूलाई कराउने हनुाले पररिारका सिस्यहरू उनीिाट पशन्त्र्न ेगर्ान।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३.िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४.केही गना सशक्िनन ्
 

१०.  व्यिहार धनयन्त्रण 

२४.  रमेशले कवहल्यै अरूसँग झगिा गिैनन।् उनी अरूसँग राम्रो व्यिहार गर्ान ्  र सिैसँग खेल्र्न।् उनी 
ररसाँउिा पधन अरू िालिाधलकाहरूलाई वपट्न ेकुट्ने गिैनन।्  
१. कुन ैकठिनाइ हनु्न  २. अधल अधल कठिनाइ हनु्त्र्  ३. िेरै कठिनाइ हनु्त्र्  ४. केही गना सक्िैनन ्
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एकाइ ४: विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत 
(Student Assessment Technical Committee-SATC) 

 

४.१ पठरचय  

विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले िाँके र सखेुत शजल्लाका ४ ओटै पाधलकाधभरका २५७ विद्यालयहरूका इधसिीिेशख 
कक्षा ३ सम्मका िालिाधलकाहरूको विद्यालय (स्तरमा प्रारशम्भक पवहचान गना र कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता 
पवहचान गना सहयोग परु् याउने र्न ्। त्यसको अलािा यी सधमधतहरूले जवटल िा गम्भीर कायागत सीधमतता भएका 
िालिाधलकाहरूलाई व्यशक्तगत रूपमा शैशक्षक सहयोग प्रिान गना र आिश्यकता अनरुूपको थप परीक्षण तथा सेिातर्ा  
रेर्र गनुाअशघ गहन परीक्षण र पवहचान गना सहयोग प'यााउनरे्न ्। यो सधमधत शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको 
मातहतमा प्रत्येक स्थानीय तहमा गिन गररन ेसधमधत हो, जसले अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको शैशक्षक सहधुलयत 
तथा सवुििाहरूको उपलब्िता सधुनशितता र प्रभािकाररताको विषयमा अनगुमन र धनरीक्षण गने र सिुारका लाधग आिश्यक 
काया गने िावयत्ि र शजम्मेिारी रहेको र् । यस सधमधतले विद्यालय स्तरमा प्रारशम्भक पवहचानको सधुनशितता र प्रारशम्भक 
पवहचान र कायागत सीधमतता पवहचान प्रवक्रयामा सहयोग गनुाको साथै िालिाधलकाको समस्या समािानका लाधग आिश्यक 
सहयोग र समन्त्िय गरी सिैका लाधग पढाइ पररयोजनालाई सहयोग गने र् । यी सधमधतहरूलाई विद्यालय स्तरमा गररने 
प्रारशम्भक पवहचान पूिा र पिात ्गररने िैिकहरू संलग्न गराइने र्न ्। यसअन्त्तगात गररने सरुुआती िैिकहरू विद्यालय 
स्तरमा गररन ेप्रारशम्भक पवहचान सम्िन्त्िी कुराहरूमा लशक्षत हनुे र्न ्भने र्लोअप सहयोग, रेर्रल सेिाहरू जस्ता 
कुराहरू पोस्टधमवटङमा (पधर् गररने िैिकहरू) र्लर्ल गररने र्न ्।  

प्रारशम्भक पवहचानको िौरान जवटल समस्याहरू िेशखएमा सधमधतधभरका स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित व्यशक्तले गहन परीक्षण गरी 
समस्याको धनिान गने र्न ्र त्यसपिात ्को सहयोगको लाधग धसर्ाररस पधन गने र्न ्। चारओटै लशक्षत पाधलकाहरूमा 
िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचान प्रवक्रयामा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतको विशेष सहयोगको अपेक्षा रहन्त्र् 
र साथै स्थानीय रूपमा उपलब्ि सेिा प्रिायकहरूलाई पधन रेर्रलको लाधग सम्पका मा राख्नपुने हनु्त्र् । त्यसैले विद्याथी 
लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले स्थानीय धनकाय तथा गैर सरकारी सरोकारिालाहरूको धनकट समन्त्ियमा र्रक र्रक 
अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको सेिाको लाधग पवहचान भएका सेिा प्रिायकहरूसँग सम्पका  स्थावपत गनुापने हनु्त्र् । यस 
सधमधतले पररयोजना कायाान्त्ियन गने साझेिार संस्था, स्िास््य कायाकताा र पवहचान भएका सेिा प्रिायकहरूको समन्त्ियमा 
पाधलका स्तरमा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको सेिा सधुनशित गना र स्रोत पररचालन जस्ता मदु्दाहरूमा िहस तथा 
पैरिी गने र् ।  

४.२ उद्देश्य  

● अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको शैशक्षक सहधुलयत तथा सवुििाहरूको उपलब्िताको सधुनशितता र अनगुमन र 
धनरीक्षण गने र सिुारका लाधग आिश्यक काया गने िावयत्ि शजम्मेिार रहने र आिश्यक काया गना शजम्मेिार 
प्रणालीको स्थापना गने   

● पाधलका स्तरमा अपाङ गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको पवहचान र रेर्रल सेिाको लाधग काया 
गने 

● गहन परीक्षणअन्त्तगात िालिाधलकाहरूको पढाइ उपलशब्ि सधुनशित गनाको लाधग आिश्यक शैशक्षक सहयोग धनिाारण 
गना िईु तहको पवहचान प्रवक्रया अिलम्िन गने  

● पवहचानको क्रममा तह १ मा परेका कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको परीक्षण मेधिकल विशषेज्ञिारा 
गररने र यसका लाधग विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले सम्िशन्त्ित मेधिकल विशेषज्ञ र आिश्यक रेर्रल सेिा 
विशेषज्ञ िा सेिा प्रिायकसँग समन्त्िय गने 

● अपाङ गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालािाधलकाहरूको त्याङ क राख्न पाधलकाहरूलाई सहयोग गने 
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४.३  विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत गिन प्रवक्रया 
चरण १= लशक्षत गाउँ तथा नगरपाधलकाहरूको शशक्षा प्रमखुसँग प्रारशम्भक िैिक (अनौपचाररक) 
चरण २= पररयोजनाको उदे्दश्य र पररयोजनािारे जानकारी 
चरण ३= विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत गिन र अधभमखुीकरण 

चरण ४= सधमधतका सिस्यहरूसँग सम्झौतापरमा (MOU) हस्ताक्षर र आिानप्रिान 

 
४. ४ विद्याथी लेखाजोखा सधमधतको संरचना 
सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाले अपाङ गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको शैशक्षक आिश्यकतालाई 
सम्िोिन गना िहपुक्षीय सरोकारिालाहरूको संलग्नताको पररकल्पना गरेको र्। यस सधमधत गिन संरचनामा धनम्नानसुारका 
पिाधिकारीहरू रहन ेप्राििान रहेको र् ।   
स्थानीय तहको शशक्षा प्रमखु संयोजक 

स्रोत शशक्षकहरूमध्येिाट िईु जना २ सिस्यहरू 

स्थानीय तहको स्िास््य शाखा प्रमखु िा प्रधतधनधि सिस्य 

स्थाधनया तहको मवहला तथा िालिाधलका शाखा प्रमखु सिस्य 

लेखाजोखा केन्त्रको संयोजक सिस्य 

पाधलका स्तरीय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्ष िा प्रधतधनधि सिस्य 

पाधलका स्तरीय अपाङ्गताको कायाक्रम हेने अधिकृत िा धनरीक्षक सिस्य 

र्ारिशृत्त कायाक्रम हेने अधिकृत  सिस्य सशचि 

 

यस सधमधतमा आिश्यकता तथा उपलब्िताअनसुार अपाङ्गता क्षेरमा विज्ञता हाधसल गरेका, अपाङ्गता क्षेर विशषे स्रोत 
कक्षाका स्रोत शशक्षकहरू र लेखाजोखा केन्त्रलाई आमन्त्रण गना सवकने र् । 

 

४.५   सशमशतको काम, कताव्य र अशिकार 

● प्रारशम्भक पवहचानको योजना तयार गना सम्िशन्त्ित सिै विद्यालयहरूसँग समन्त्िय गने  

● विद्यालयहरूमा प्रारशम्भक पवहचान सञ्चालन गना प्रिानाध्यापक र शशक्षकलाई सहयोग गने  

● गहन लेखाजोखा िा परीक्षण गनुापने अिस्थामा रेर्रल सेिाका लाधग स्िास््य सेिा विभागलगायत सम्िशन्त्ित 
सरोकारिालासँग आिश्यक समन्त्िय गने 

● िालिाधलकाहरूमा भएको अपाङ गताको पवहचान गरी पिनपािनको लाधग विद्यालयमा धसर्ाररस गने  

● घर पायक हनुे गरी स्थानीय समिुायमा शशक्षा पाउने गरी िालिाधलकाको शैशक्षक अधिकारको सधुनशितता हनु ेगरी 
आिस्यक व्यिस्था धमलाउने  

● स्थानीय समिुायमा अनकूुल शैशक्षक अिसरको अभािमा विद्यालय शशक्षािाट िशञ्चत हनुपुने अिस्थालाई घरभन्त्िा टाढा 
रहेर अध्ययन गनुापने अिस्थामा रहेका िालिाधलकाहरूका लाधग आिासीय सवुििाको लाधग धसर्ाररस गने 

● गैर आिासीय र्ारिृशत्त प्रयोजनको लाधग िालिाधलकाको लेखाजोखा गरी कायाक्रम कायान्त्ियन पशुस्तकामा 
तोवकएिमोशजमको अिस्थाअनसुार िालिाधलकाको पहुँचको आिारमा र्ारिृशत्तको धसर्ाररस गने 

● अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको आिास व्यिस्थापन, शैशक्षक सामग्री, शशक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप, भान्त्र्ा 
व्यिस्थापन, खानाको गणुस्तर, अनकूुल र पहुँचयोग्य भौधतक संरचना, सरुक्षा र स्िास््यलगायतको सवुििा उपलब्ि 
गराए नगराएको र उपलब्ि स्रोत र सािनको समशुचत प्रयोग भए नभएको विषयमा धनयधमत धनरीक्षण गरी सिुार 
गनुापने विषयमा तत्काल धनिेशन ठिन ेर सोको प्रधतिेिन सम्िशन्त्ित नगरपाधलका िा गाउँपाधलकामा ठिन े 
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४.६ प्रारशम्भक पशहचान पिूा 

विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतलाई समािेशी शशक्षा, विद्यालयमा गररने प्रारशम्भक पवहचान , गहन परीक्षण िा लेखाजोखा 
र परीक्षणपिात ्को रेर्रल संयन्त्रको िारेमा ३ ठिन ेआिारभतू ताधलम प्रिान गररन ेर्। तीन ठिन ेआिारभतू ताधलमपिात ् 
विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले शशक्षकहरूलाई (मूलिार र स्रोत कक्षाहरू) र प्रिानाध्यापकहरूलाई 
िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गता पवहचान गना र कायागत सीधमतता भएका शङ्कास्पि िालिाधलकाहरूलाई 
रेर्र गने जस्ता महत्त्िपूणा काया क्षेरहरूमा थप सहयोग पधन गने र्। प्रारशम्भक पवहचान पूिा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक 
सधमधतले विद्यालय स्तर पवहचान सधमधत गिन गना सहयोग गने र विद्यालयहरूलाई स्थलगत सहायता प्रिान गररने र् । 

 
विद्यालय स्तर पवहचान सधमधत गिन गना सहयोग गने 

विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले चार लशक्षत गाउँ र नगरपाधलकाहरूका (िाँके र सखेुत) २५७ विद्यालयहरूमा 
विद्यालय स्तरको पवहचान टोली गिन गना पधन सहयोग परु् याउन ेर् । विद्यालयमा आिाररत पवहचान टोलीमा प्रिानाध्यापक 
(मु् य नेततृ्ि) १ जना, आिारभतू तहको शशक्षक (इधसिीिेशख ३ कक्षासम्म) – १ जना (िा आिश्यकताअनसुार थप गने) 
विद्यालय व्यस्थापन सधमधतका प्रधतधनधि – १ जना, अपाङ गता भएका विद्याथीको अधभभािक – १ जना,स्थानीय स्िास््य 
प्रधतधनधि– १ जना, धिवपओ प्रधतधनधि– १ जना, विद्यालयका िाटा अपरेटर –१ जना रहनरे्न ्। 

 
विद्यालयहरूलाई स्थलगत सहायता 
विद्यालय स्तरमा गिन गनुापने पवहचान टोली गिन गना सहयोग परु् याउनकुा अलािा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले 
प्रारशम्भक पवहचान पूिा, िौरान र पिात ्गनुापने कायाहरू भएनभएको अिलोकन गने र् र यस काममा पररयोजनाले तयार 
गरेको चेकधलस्ट (अनसूुची) अनसुरण गने र् र अन्त्य आिश्यक प्राविधिक सहयोग पधन प्रिान गने र्। 

 

४.७ प्रारशम्भक पशहचान पिूा ध्यान किनपुन ेकुराहरू 

● विद्यालय स्तरमा प्रारशम्भक पवहचान गिन भएको सधुनशितता 
● प्रारशम्भक पवहचान धमधत तय भएको सधुनशितता  

● प्रारशम्भक पवहचान धमधत तय भएपधर् सधमधतका सिस्यहरूले आफ्नो भधूमका र शजम्मेिारी िाँिर्ाँि गने 

● प्रत्येक विद्याथीको अपाङ गता पवहचान गिाा लाग्न ेसमय, आिश्यक औजार, सामग्रीहरू, स्थान एिं अधतररक्त मानि स्रोत 
समेतको धनक्यौल गरी तयारी गने 

● प्रारशम्भक पवहचान सम्भि भएसम्म कम हल्ला नहनु ेिाउँ अथिा विद्यालयमा नै गने हो भने कम हल्ला अथिा हल्ला 
नहनुे कक्षाकोिाको र्नोट गने 

● विद्याथीको आिातजाित, िस्ने व्यिस्था एिं सहजतामा विशषे ध्यान ठिन े

 

४.८ िशैक्षक सहयोग प्रणालीको पठरचय, औशचत्य र कक्रयाकलाप 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको समयमै पवहचान गिै आिश्यकता अनरुूपका शैशक्षक, स्िास््य तथा अन्त्य सहयोग 
सधुनशित गनाका लाधग विद्यालय स्तरमा शैशक्षक सहयोग प्रणाली स्थापना गना जरुरी हनु्त्र्। यस प्रणालीअन्त्तगात सिाप्रथम 
िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक परीक्षण र पवहचान (Early Screening), िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता अनरुूप तह 
विभाजन (Flagging) र आिश्यक सहयोग एिं रेर्रलको लाधग धसर्ाररस जस्ता कायाहरू पिार्न।् साथै िालिाधलकाहरूको 
अपाङ गताको प्रकृधत हेरेर उनीहरूको सक्षमता, रुशच र कठिनाई अनरुूप आिश्यक शैशक्षक सहयोगको लाधग िैयशक्तक 
शैक्षशणक योजना धनमााण गररन्त्र् । घरमा तथा विद्यालयमा सोही अनरुूप शैशक्षक सहयोग गिै र पिन धसप एिम ्धसकाइ 
अधभिृवि गने गररन्त्र्।  
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औशचत्य  
● ECD िेशख कक्षा ३ सम्म अध्ययनरत विद्याथीहरूको प्रारशम्भक परीक्षण र पवहचान (Early Screening) गने 

● अपाङ गता िा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको पवहचान गरी उनीहरूको तह रु्ट्ट्याउन ेिा फ्ल्याधगङ 
गने तथा त्याङ क व्यिस्थापन गने 

● कायागत सीधमतताको प्रकृधत हेरेर स्िास््य जाँच गना रेर्र गने 

● विद्याथीको आिश्यकता अनरुूप िैयशक्तक शैक्षशणक योजना धनमााण तथा कायाान्त्ियन गना मागाधनिेश गने 

 

मु् य वक्रयाकलापहरू  
● विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान टोली गिन गने 

● विद्यालय स्तरीय पवहचान टोलीलाई शैशक्षक सहयोग प्रणालीिारे अधभमखुीकरण ठिन ेर विद्यालय स्तरमा हनु ेप्रारशम्भक 
पवहचानिारे जानकारी प्रिान गने 

● विद्यालयमा अध्ययनरत िालविकासिेशख कक्षा ३ 
सम्मका सिै विद्याथीहरूको कायागत सीधमतता िा 
अपाङ गताको प्रारशम्भक पवहचान गने 

● कायागत सीधमतताको आिारमा विद्याथीहरूको तह 
विभाजन गने र आिश्यकताअनसुार व्यिस्थापकीय 
एिम ्स्िास््य सहयोगको लाधग रेर्र गने 

● कायागत सीधमतता िा अपाङ गता पवहचान भएका 
विद्याथीहरूको अपाङ गताको प्रकारअनसुार त्याङ क 
रा् न े

● विद्याथीहरूको आिश्यकता हेरेर अधभभािकहरूको 
संलग्नतनामा िैयशक्तक शैक्षशणक योजना धनमााण तथा 
कायाान्त्ियन गने 

 

४.९  िशैक्षक सहयोग प्रणालीअन्त्तगात तह शिभाजन (फ्ल्याशगङ) प्रकक्रया  

शैशक्षक सहयोग प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याई विद्याथीहरूमा अपाङ गताको परीक्षण एिं पवहचान गना माधथ ठिएको फ्लोचाटाका 
खशुड्कलाहरूको अनसुरण गनुापर्ा। यस चाटामा ठिएका खशुड्कलाहरूको प्रयोग धनिेशशकाको संशक्षक त व्या्या तल ठिइएको 
र्।   
  

ताधलका १ 

विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान टोली 
विद्यालयका प्रिानाध्यापक – १ जना 

आिारभतू तहको शशक्षक (इधसिीिेशख ३ कक्षा सम्म) – 

१ जना (िा आिश्यकताअनसुार थप गने) 

विद्यालय ििस्थापन सधमधतका प्रधतधनधि – १ जना 

अपाङ्गता भएका विद्याथीको अधभभािक – १ जना 

स्थानीय स्िास््य प्रधतधनधि- १ जना 

धिवपओ प्रधतधनधि– १ जना 

विद्यालयका िाटा अपरेटर – १ जना  
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1. विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान टोली गिन गने 

शैशक्षक सहयोग प्रणाली स्थावपत गना सिाप्रथम विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान टोली गिन गनुापर्ा। विद्यालयका 
प्रिानाध्यापकको अगिुाईमा शशक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र अधभभािकलगायत ठिइएको ताधलका नं १ मा उल्लेख 
भएिमोशजम परीक्षण टोली गिन गनुापने र्। 
 

2. पवहचान टोलीलाई अधभमखुीकरण प्रिान गने 

पवहचान टोली गिन भइसकेपधर् यस टोलीलाई 
शैशक्षक सहयोग प्रणाली, यसको आिश्यकता, 
शैशक्षक सहयोग प्रणालीको फ्लोचाटा, पवहचानको 
सािन (टुल), सािन प्रयोग गने तररका र 
पवहचान प्रवक्रयािारे जानकारी ठिनकुो साथै 
यसको खशुड्कलाहरू एिं कायाविधि धनिेशशकाको 
िारेमा अधभमखुीकरण ठिनपुर्ा। यस 
अधभमखुीकरणमा यस टोलीका सिस्यहरूलाई 
उनीहरूले गनुापने कायाहरूिारे जानकारी प्रिान 
गनुापने र्। 
 

3. प्रारशम्भक पवहचान धमधत एिं योजना तयार गने 

पवहचान टोलीले आपसी सरसल्लाह गरी विद्याथीहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गता पवहचान गना धमधत तय गने र्। 
यसरी धमधत तय गिाा शैशक्षक सरको शरुुमा िा उपयकु्त समय हेरी तय गने र्। यसैिलेा न ैप्रत्येक विद्याथीको अपाङ गता 
पवहचान गिाा लाग्ने समय, आिश्यक औजार, सामग्रीहरू, स्थान एिं अधतररक्त मानि स्रोत समेतको धनक्यौल गरी तयारी 
गनुापर्ा। योजना अनरुूप सम्िशन्त्ित िालिाधलकाका अधभभािकहरूलाई उपशस्थधतको लाधग अधग्रम सूचना ठिनपुिार्। 
 

4. प्रारशम्भक पवहचान काया सञ्चालन गने 

पवहचान धमधत तय भैसकेपधर् टोलीले आआफ्नो शजम्मेिारीअनसुार पवहचान िा परीक्षणका कायाविधि एिं धनिेशशका अनसुरण 
गिै प्रारशम्भक पवहचान सरुु गनुापिार्।  

पवहचान गिााको िौरान ताधलका नं २ मा ठिएको आचारसंवहता (Code of Conduct) पधन पालना गनुापने र्। 
 

5. कायागत सीधमतताको आिारमा तह विभाजन गने र तह विभाजन गरी रेकिा रा् ने  

पवहचान टोलीले आआफ्नो शजम्मेिारीअनसुार पवहचान काया गने। पवहचान गिाा कुनै िालिाधलकामा तल ठिएको तह 
विभाजन धनिेशनअनसुार ६ ओटा मु् य क्षेर िा िोमेनहरू (१ दृवि, २. सनुाइ, ३. वहँििुल, ४. सञ्चार/िोि, ५. धसकाइ र 
६. व्यिहार धनयन्त्रण) मध्ये कुनै पधन क्षरेमा (िोमेनमा) “पटकै्क नसक्ने” िा “धनकै कठिनाइ” र दृवि, सनुाइ र वहँििुल 
जस्ता िोमेनमा “केही कठिनाइ (some difficulty)” भएको भेवटएमा त्यस्ता विद्याथीहरूलाई तह-१ को िगामा रेकिा गने 
तर ती विद्याथीहरूलाई थप मेधिकल जाचँ र कठिनाइको गम्भीरता यवकन गनाको लाधग रेर्र गने। यसरी यवकन 
भैसकेपधर् अपाङ गता िा कायागत सीधमतता धनक्यौल भएका विद्याथीहरूको त्याङ क IEMIS िाटािेसमा रा् न िा अद्यािधिक 
गना िाटा अपरेटरहरूलाई सहयोग गने। 

कायागत सीधमतताको तह र्रक पने हनुाले यसलाई र्रक वकधसमले िझु्न जरुरी हनु्त्र्। तहअनसुारको जानकारी एिम ्
आिश्यक सहयोगको व्या्या तल ठिइएको र्। 

 

  

ताधलका २ 

आचारसंवहता (Code of Conduct) 
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कायागत सीधमतताको आिारमा िालिाधलकाहरूलाई तीन तहमा विभाजन गररन्त्र् :  
 

तह १   

यस तहअन्त्तगात जवटल िा गम्भीर वकधसमका कायागत सीधमतता िा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरू पिार्न।् परीक्षण 
िा पवहचानको क्रममा यठि कुनै विद्याथी अपाङ गताको कुनै पधन Domain मा “पटकै्क नसक्ने (can not do at all) ” र “धनकै 
कठिनाई भएका” (lot of difficulty) मा पिार् भन े र साथै दृवि, श्रिण र वहँििुलमा “केही कठिनाइ भएको” (some 

difficulty) िेशखयो भन ेयस वकधसमको विद्याथीहरू तह १ मा पिार्न।् यस तहमा परेका िालिाधलकाहरूको कायागत 
सीधमतता िा अपाङ गता पवहचान गना थप मेधिकल सहयोगको लाधग रेर्र गनुापने हनु्त्र्। यस तहमा परेका प्रायिः सिै 
िालिाधलकाहरूलाई िैयशक्तक शैक्षशणक योजना र विशषे वकधसमको शशक्षण िा सहजीकरण रणनीधत, वक्रयाकलापको साथै 
विशेष सामग्री सहयोगको पधन आिश्यकता पिार्। 

 

● “िेरै कठिनाई भएका” र “पटकै्क नसक्ने” (Lots of difficulty and Cannot do at all) िालिाधलकालाई आिश्यक स्िास््य 
परीक्षणको लाधग सम्िशन्त्ित स्िास््य संस्थामा रेर्र गने 

● अन्त्य िहपुक्षीय सेिाहरूको (जस्तै अपाङ गता कािा, र्ारिृशत्त, सवुििा आठिको) लाधग अन्त्य स्थान जस्तै नगरपाधलका 
िा गाउँपाधलकामा रेर्र गने र पवहले न ैअपाङ गता पररचयपर िा सवुििा प्राप्त गरेका िालिाधलकाहरूको लाधग रेर्र 
गनुानपने 

● अधभभािकसँग परामशा गरी पढाइ धसप विकासका लाधग घरमा र विद्यालयमा ठिन सवकन ेसहयोग पवहचान गने तथा 
सोहीअनसुार ििैु पक्ष धमलेर िैयशक्तक शैक्षशणक योजना (Individualized Education Plan-IEP) िनाउन ेर लाग ुगने  

 

तह २  

दृवि, श्रिण र वहँििुल िाहेक अन्त्य अपाङ गताको िईु िा िईु भन्त्िािढी क्षरे (domain) मा केही मारामा कठिनाई (Some 

difficulty) भएका (depression र anxiety िाहेक) िालिाधलकाहरू यस तहमा पिार्न।् यस वकधसमको कायागत सीधमतता 
भएका िालिाधलकाहरूको पढाइ धसप सिुार र समग्र धसकाइमा सिुार ल्याउनको लाधग घरमा र विद्यालयमा केही थप 
शैशक्षक सहयोगको आिश्यकता पिार्।  

 

● तह २ मा परेका विद्याथीहरूको लाधग अधभभािकसँग परामशा गिै विद्यालय र घरिाट गनुापने धसकाइ आिश्यकता 
पवहचान गने 

● विद्याथीको पढाइ धसप विकासको लाधग िैयशक्तक शैक्षशणक योजना (IEP) शशक्षक र अधभभािक ििैु धमलेर तयार गने 
र लाग ुगने 

 

तह ३  

अपाङ गताको क्षरे मध्ये कुन ैएक क्षेरमा मार (One domain only) “केही कठिनाई” (Some difficulty) भएका र अन्त्य 
क्षेरमा कुन ैपधन समस्या नभएका (depression र anxiety िाहेक) िालिाधलकाहरू यस तहमा पिार्न।् यस तहमा पने 
प्रायिः िालिाधलकाहरूमा कुन ैसामान्त्य कायागत सीधमतता हनु सक्र् तर कुनै खास िुलो समस्या नभएको कारणले 
सहयोगको आिश्यकता पिैन।  

 

● तह ३ मा परेका विद्याथीहरूको लाधग अधभभािक र शशक्षकधिच अि के गने भन्निेारे र्लर्ल गरी प्रि हनु े

● आिश्यकताअनसुार धनयधमत घर र विद्यालयमा सहयोग गने तर िैयशक्तक शैक्षशणक योजनाको आिश्यकता नपने 

● सामान्त्य कायागत सीधमतता भएको हनुाले अन्त्य विशेष सहयोगको पधन खासै आिश्यकता नपने 
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िशैक्षक सहयोग प्रणाली फ्ललोचाटा (Education Response System Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रारशम्भक पवहचान टोलीलाई अधभमखुीकरण प्रिान गनुाहोस ्। 

विद्यालयमा प्रारशम्भक पवहचान गने ठिन र धमधत तय गनुाहोस ्। 

विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान टोलीले प्रारशम्भक पवहचान गनुाहोस ्। 

 

विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान टोली गिन गनुाहोस ् । 

प्रत्येक विद्याथीको प्रारशम्भक पवहचान गरी उक्त वििरणलाई IEMIS sub system मा अपलोि गनुाहोस ्। 

तह १ को पररभाषा  

कुनै पधन क्षेरमा पटकै्क नसक्न,े धनकै कठिनाइ भएका र  केवह कठिनाइ (दृष्य, सनुाइ र वहँििुल) भएका िालिाधलकाहरू यस तहमा 
पिार्न।् साथै संज्ञानात्मक क्षेरमा पटकै्क नसक्न ेर धनकै कठिनाइ भएका पधन यस तहमा पिार्न ्। 

रेर्र गने 

दृष्य, सनुाइ र वहििुल क्षेरमा पटकै्क नसक्ने, धनकै कठिनाइ भएका र केही कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरुको लाधग थप परीक्षणको 
लाधग स्िास््य जाँचको लाधग रेर्र गने । संज्ञानात्मक क्षेरमा पटकै्क नसक्ने र धनकै कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरुको लाधग 

गम्भीरताको आिारमा थप परीक्षणको लाधग स्िास््य जाँचको लाधग रेर्र गनुाहोस ्। 

सम्िशन्त्ित शशक्षकहरू र अधभभािसंगको परामशामा िैयशक्तक शैक्षशणक 
योजना धनमााण गनुाहोस ्। 

स्िास््य जाचँ र अपाङ्गता पशुस्ट पिात विद्यालयले भनुा पने वििरण 

र्ारिृधत िैयशक्तक शैक्षशणक योजना 
घरमा गनुा पने सहायताको लाधग अधभभािकसंगको सहकाया 
सहायक सामग्री (चस्मा, श्रिन यन्त्र), आिास, कक्षाकोिा 

व्यिस्थापन अन्त्य आिश्यक वििरण IEMIS sub system को 

यसरी भररएको वििरण विद्यालयले IEMIS Sub-System को मेनमुा 
रहेको Excel अन्त्तगात (download ERS excel) download गरी 

विद्यालयले कायायोजना िनाउन ुपिार् 

अपाङ्ग
ता 
पवहचान  

 

रै्न 

 

 
 

र् 

 

शचवकत्सकले वििरण भने िा पाधलकाले भने 

स्िास््य चेकजांच पिात शचवकत्सकले उपलब्ि गराइएको ढांचामा वििरण भनुा पने हनु्त्र् तर नभरेको खण्िमा िालिाधलका र्केपधर् 
वप्रशस्क्रकसनको आिारमा विद्यालयको समन्त्ियमा पाधलकाले वििरण Verify गने र सि-धसस्टममा अपिेट गने । 

 

प्रारशम्भक पवहचानको वििरणको आिारमा  IEMIS sub system को माध्यमिाट तह १ अन्त्तगातका सम्भावित कायागत 
धसधमतता भएका िालिाधलकाहरु flagging गने । 
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४.१० प्रारशम्भक पशहचानको िौरान 

प्रारशम्भक पवहचानको िौरान जवटल समस्याहरू िेशखएमा सधमधतधभरका स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित व्यशक्तले गहन परीक्षण गरी 
समस्याको धनिान गने र्न ्र त्यसपिात ्को सहयोगको लाधग धसर्ाररस पधन गने र्न\। चारओटै लशक्षत पाधलकाहरूमा 
िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचान प्रवक्रयामा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतको विशेष सहयोगको अपेक्षा रहन्त्र् 
र साथै स्थानीय रूपमा उपलब्ि सेिा प्रिायकहरूलाई पधन रेर्रलको लाधग सम्पका मा राख्नपुने हनु्त्र्। त्यसैले विद्याथी 
लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले स्थानीय धनकाय तथा गैरसरकारी सरोकारिालाहरूको धनकट समन्त्ियमा र्रकर्रक 
अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको सेिाको लाधग पवहचान भएका सेिा प्रिायकहरूसँग सम्पका  स्थावपत गनुापने हनु्त्र्। यस 
सधमधतले पररयोजना कायाान्त्ियन गने साझेिार संस्था, स्िास््य कायाकताा र पवहचान भएका सेिा प्रिायकहरूको समन्त्ियमा 
पाधलका स्तरमा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको सेिा सधुनशित गना र स्रोत पररचालन जस्ता मदु्दाहरूमा िहस तथा 
पैरिी गने र् ।  
विद्यालय स्तरमा गिन गनुापने पवहचान टोली गिन गना सहयोग परु् याउनकुा अलािा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले 
प्रारशम्भक पवहचान पूिा, िौरान र पिात ् गनुापने कायाहरू भएनभएको अिलोकन गने र् र यस काममा पररयोजनाले तयार 
गरेको चेकधलस्ट (अनसूुची) अनसुरण गने र् र अन्त्य आिश्यक प्राविधिक सहयोग पधन प्रिान गने र्।  
 

प्रारशम्भक पवहचानको िौरानमा ध्यान ठिनपुने शिषयहरू 

● सम्मानजनक िा अपाङ गतामैरी भाषा एिम ्शब्िहरूको प्रयोग गने  
● विद्याथी र अधभभािकको अनमुधत धलन,े सहभाधगतालाई िाध्य नगने 

● पवहचानको िौरान िझु्ने भाषाको प्रयोग गने र सरल रूपमा प्रयोग गने 

● अपाङ गतामा प्रयोग नहनुे िा धनषेधित शब्िहरू प्रयोग नगने 

● WGCFM का प्रश्नहरू धसिै िालिाधलकालाई नसोध्न े

● परीक्षणको िौरान विद्याथीको आिातजाित, िस्ने व्यिस्था एिं सहजतामा विशषे ध्यान ठिन े

● भन्त् न नचाहेको संिेिनशील िा व्यशक्तगत सूचना िताउन िाध्य नगने 
 

४.११ िोस्रो तहको लखेाजोखा - गहन लखेाजोखा 

पररचय  
िोस्रो तहको लेखाजोखा (गहन लेखाजोखा) भनकेो प्रारशम्भक पवहचानिाट पवहलो तहको कायागत सीधमतता पवहचान भएका 
िालिाधलकाहरूका लाधग शचवकत्सक हस्तक्षेप हो । प्रारशम्भक पवहचानिाट कायागत सीधमतता पवहचान भएका 
िालिाधलकाहरूको शचवकत्सकीय परीक्षण तथा धनिान, रेर्रल सहयोग सधुनशितता, र व्यशक्तगत शैशक्षक आिश्यकता 
धनिाारण गरी पिन पररमाणहरू सधुनशित गना िोस्रो तहको लेखाजोखा महत्त्िपूणा हनु्त्र् । कायागत सीधमतता पवहचानको 
आिारमा िालिाधलकाहरूलाई आिश्यक सहायताहरू जस्तै सहयोगी उपकरण तथा सामग्रीहरू, सरल शचवकत्सा उपचार र 
शैशक्षक सहयोग जस्तै िैयशक्तक शैक्षशणक योजना (आइइपी) को विकास गरेर, शशक्षणधसकाइ सामग्रीको प्राििान, मोिाइल 
शशक्षकिाट सहयोग र रेर्रल संयन्त्रसँग जोिेर सहयोग प्रिान हनुे र् । सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाअन्त्तगात नगरपाधलका 
तहको विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले कायागत सीधमतताको प्रकृधतअनसुार शचवकत्सा विशषेज्ञ र अन्त्य सेिा 
प्रिायकहरूसँगको समन्त्ियमा सहयोग गने र्। 
शचवकत्सा र शैशक्षक सहयोगका लाधग सधमधतले मध्यमिेशख गम्भीर कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको 
व्यशक्तगत आिश्यकताको गहन लेखाजोखा गना सहयोग गने र् । यस चरणमा सधमधतले िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत 
आिश्यकता जस्तै शचवकत्सकीय परीक्षण (मेधिकल टेस्ट)को लाधग सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायकहरूसँग रेर्रल गने र 
अपाङ गता पररचयपर र सामाशजक सरुक्षा भत्ताको लाधग पैरिी गने र् । गहन लेखाजोखा विशेषज्ञ शचवकत्सक 
(मेधिकल विशेषज्ञ)हरूको सहयोगमा सञ्चालन गररने र्, जसले धनिान पवुि गना र सिैभन्त्िा जवटल केसहरू रेर्रल 
गरर सहयोग गने र्। 
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उद्देश्य  

● सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान सधुनशितता गना 
● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता अनरुूप त्याङ क व्यिस्थापन गना 
● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता अनरुूप उपलब्ि सेिा प्रिायकहरूसँग रेर्रल गना 
● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई व्यिस्थापकीय, स्िास््य, शैक्षशणक तथा अन्त्य 

सेिासवुििाहरूको व्यिस्थापन तथा सधुनितता गना  
 

महत्त्ि 

प्रारशम्भक पवहचानपिात ्सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता सधुनशितताका लाधग िालिाधलकाहरूको िोस्रो तहको 
पवहचान गना सकेमा सम्भावित जोशखमिाट पधन िच्न सक्िर्न ्।सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता सधुनशितताका 
लाधग िालिाधलकाहरूको िोस्रो तहको पवहचान गना सकेमा कधतपय सम्भावित कुराहरू यवकन हनु र थप सहयोग प्राप्त 
गना गराउन पधन िोस्रो तहको अधत न ैमहत्त्िपूणा हनु्त्र् । िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता सधुनशित 
गराउन तथा थप स्िास््य परीक्षण र थप सहयोग धनिाारणका लाधग पधन मद्दत गिार् । साथै विद्यालयमा िालिाधलकाहरूको 
त्याङ क सिुार गनाका साथै सोही त्याङ क का आिारमा विद्यालयको योजनामा समेत समािेश गरेर िालिाधलकाहरूको 
समस्या सम्िोिन गना रेर्रल कायामा सहयोग परु् याउन गहन लेखाजोखाको आिश्यक हनु्त्र् । िोस्रो तहको पवहचानपिात ्
कायागत सीधमतता तथा अपाङ गताको अिस्था र आिश्यकता अनरुूप िालिाधलकाहरूलाई व्यिस्थापकीय, स्िास््य, 
शैक्षशणक तथा अन्त्य सेिासवुििाहरूको व्यिस्थापन तथा सधुनिततामा समेत रेर्रलसेिाले सधुनशित गिार् ।  
 

४.१२ सशमशत सिस्यको भशूमका र शजम्मिेारी 

प्रारशम्भक पवहचानिाट तह-१ मा पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको िोस्रो तहको लेखाजोखाका लाधग धनम्न 

शजम्मेिारीहरू हनु्त्र्न ्। 

● प्रारशम्भक पवहचानिाट तह-१ मा पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको गहन लेखाजोखा िा परीक्षण गनुापने अिस्थामा 
सम्िशन्त्ित ;]jfk|bfos;Fu ;dGjo ug]{  

● सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूको अधभभािकलाई गहन लेखाजोखा गनुाको कारण, अिस्था तथा हनु सक्ने जोशखम, 
न्त्यूनीकरण तथा सम्भावित सेिासवुििािारे जानकारी गने 

● तह १ मा परेका िालिाधलकाहरूलाई स्िास््य सेिा केन्त्रतर्ा  रेर्र गना समन्त्िय गने काममा विद्यालय, पाधलका 
र धिवपओलाई सहयोग गने 

● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको लाधग विशषेज्ञ सेिाको लाधग सेिा प्रिायकसँग 
सम्पका  स्थापना गने तथा सञ्चार गने 

● अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको त्याङ कको िाटािेसधभर अधभलेख राख्न र अपिेट गना त्याङ क 
व्यिस्थापक र विद्यालयलाई सहयोग गने 

● िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गता पवहचान गना र कायागत सीधमतता भएका सम्भावित कायागत 
सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूलाई रेर्र गने जस्ता महत्त्िपूणा काया क्षेरहरूमा स्थानीय तहको शशक्षा प्रमखुसँग 
समन्त्िय गने 

● विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत र पररिारका सिस्यहरूसँग आिश्यक परामशा सहयोगका लाधग समन्त्िय 
गने  

● िालिाधलकाहरूले रेर्रल अनरुूप सेिासवुििाहरू प्राप्त गरररहेको िा अिस्था िारेमा समेत समय समयमा र्लोअप 
गने 

● िालिाधलकाहरूको अधिकार तथा सेिाहरू सधुनशित गरी थप पैरिी गिै िालिाधलकाहरूको अधिकार सधुनिततासँग ै
िालिाधलकाहरूको समग्र धसकाइ सिुारमा समेत र्लोअप गने  
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४.१३ िोस्रो तह लखेाजोखा कायाान्त्ियन प्रकक्रया 

प्रारशम्भक पवहचानिाट त्याङ क सङ्कलन  
सिैका लाधग पढाइ पररयोजनको वटम िा विद्यालयमा आिाररत एकीकृत शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीिाट स्थानीय 
विद्याथी लेखाजोखा प्रविधिक सधमधतले प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क सङ्कलन गने र् । विद्यालयमा आिाररत एकीकृत 
शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीिाट प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क धनकाल्य उत्तरिावयत्ि अपाङ गता भएका व्यशक्तहरूको 
संस्थाको सिस्य जनु स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्रविधिक सधमधतको सिस्यको हनुे र् ।  
 
प्रारशम्भक पवहचान त्याङ क विश्लषेण  
प्रारशम्भक पवहचानिाट पवहचान भएका कायागत सीधमतता भएको िालिाधलकाहरूको त्याङ क सङ्कलन गना पररयोजनको 
वटमले सहयोग गने र् । एकपटक सङ्कलन गररएका त्याङ क सम्िशन्त्ित वििालयमा वितरण गररनरे् । 

 
िोस्रो तह लेखाजोखाको तयारी  
पाधलकासँगको समन्त्ियमा स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्रविधिक सधमधत संयकु्त रूपमा गहन लेखाजोखाको लाधग र्लर्ल 
गने र गहन लेखाजोखा गने धमधत तय गने । धमधत र समय तय गिाा गहन लेखाजोखाको लाधग हल्लारवहत िा कम 
हल्ला हनुे िाउँको र्नोट गनुापने र् । उक्त सधमधतले गहन लेखाजोखाको लाधग स्िास््य संस्थाहरूमा र स्िास््य 
विशेषज्ञसँग समन्त्िय गने र आिश्यक सरसामग्रीको व्यिस्था गनुापने र् । गहन लेखाजोखाको अधभभािक तथा 
िालिाधलकाको प्रत्यक्ष उपशस्थधतमा सञ्चालन हनु ेर् । त्यसको लाधग अधभभािकको उपशस्थधत सधुनशित गनुापने र् । 

 
िोस्रो तहको लेखाजोखा 
गहन लेखाजोखाको लाधग िाउँ, धमधत र समय सधुनिततापिात ्आआफ्नो काम, कताव्य र शजम्मेिारीअनसुार व्यिस्थापन 
तथा तयारीको लाधग र्लर्ल र तयारी गने र्न ्। लेखाजोखाको लाधग िाउँ, आिश्यक औजार, उपकरण, सामाग्री र थप 
मानिस्रोतको तयारी गररने र् । गहन लेखाजोखाको लाधग कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको आिारमा 
सम्िशन्त्ित स्िास््य विशेषज्ञहरू पवहचान गररने र् । यठि स्िास््य विशेषज्ञहरू सम्िशन्त्ित पाधलकामा उपलब्ि हनु नसकेको 
अिस्थामा नशजकैको स्िास््य संस्थाहरूसँग समन्त्िय गनुापिार् । गहन लेखाजोखा अधभभािक तथा िालिाधलकाको प्रत्यक्ष 
उपशस्थधतमा सञ्चालन हनुे भएकाले अधभभािकको उपशस्थधत सधुनशित गनुापने र् । गहन लेखाजोखाको लाधग सम्िशन्त्ित 
सेिा प्रिायक, पाधलका, अधभभािक र विद्यालयसँग समन्त्िय र सञ्चारसमेत गरेर गहन लेखाजोखा कायामा सहजता र समयमा 
नै सेिा प्राप्त गनाका लाधग सहयोग परु् याउनपुिार् ।  
 
िालिाधलकाको िैयशक्तक र्ाइल धनमााण 

स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्रविधिक सधमधतले प्रत्येक िालिाधलकाको िैयशक्तक र्ाइल धनमााण गने र् । प्रत्येक 
िालिाधलकाको र्ाइल प्राररम्भक पवहचानिाट क्षरेगत पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको हनुपुने र्  । िालिाधलकाको 
िैयशक्तक र्ाइल धनमााण गिाा धनम्न वििरण राख्नपुिार् । 

● िालिाधलकाको अिस्था अनरुुपको व्यशक्तगत वििरण जस्तै IEMIS नम्िर, अपाङ गता पररचयपर, विद्यालय र 
अधभभािकको नाम, िेगाना 

● कायागत सीधमतता तथा कठिनाइको वििरण 

● रेर्रल गनेको वििरण तथा प्रमाणीकरण 

● रेर्रलका लाधग सेिा ठिने सेिा प्रिायकको वििरण 
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स्िास््य शशविर 
िालिाधलकाहरूको तह विभाजन भएको सङ्ख्याको आिारमा स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले स्िास््य 
शशविर सञ्चालन गने र् । उक्त शशविरमा िालिाधलका र अधभभािकहरूलाई संलग्न गरी कायागत सीधमतता र अपाङ्गतको 
पवहचान गररन ेर् । स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्रविधिक सधमधतले सम्िशन्त्ित स्िास््य विशषेज्ञसँग समन्त्िय गने र् र 
कायायोजनाहरूको सूची िनाउने र् । यठि कुन ैअस्पताल, विद्यालयले स्िास््य शशविर सञ्चालन गिै र् भन े विद्याथी 
लेखाजोखा प्रविधिक सधमधतले समन्त्िय गरेर एकैपटक स्िास््य शशविर सञ्चालन गना सवकन्त्र् । जस्तै यठि कुनै आखँा 
अस्पतालले धनकट समयमा न ैस्िास््य शशविर सञ्चालन गिै र् भने सम्िशन्त्ित धनकायसँग समन्त्िय गरेर एकैपटक स्िास््य 
शशविर सञ्चालन गना सवकन्त्र् । स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले स्िास््य शशविर तलको धनिेशनको 
आिारमा आयोजना गने र् । 

 
क्याम्प सञ्चालन गने 

तल उशल्लशखत आिारमा सकेसम्म सिैलाई पायक पने स्थानमा गहन लेखाजोखाका लाधग क्याम्प सञ्चालनको व्यिस्था 
धमलाउनको लाधग सहजीकरण गने । 

● प्रारशम्भक पवहचानका लाधग भएको त्याङ क अध्ययन गने 

● प्राप्त त्याङ क िमोशजम केही गना नसक्न,े िेरै मारामा समस्या, केही मारामा समस्या (Cannot do at all, A lot 

of difficulties, Some difficulties) गरी तीन समूहमा पने ३ सिैलाई क्याम्पमा िोलाउने गरी तयारी गने  
● आफ्नो तयारी र अपाङ गता पररचयपर वितरणका लाधग समेत आिश्यक सूचना सङ्कलन हनुे भएकाले पररचयपर 

वितरण सधमधतका अध्यक्ष (पाधलकाको उपाध्यक्ष उपप्रमखु) सँग समेत रायसल्लाह धलने एिं आरू्ले गना लागेको 
कायाक्रमको जानकारी गराउन े 

● प्रारशम्भक पवहचानका लाधग भएको त्याङ क सङ्कलनका आिारमा सकेसम्म िेरैलाई पायक पने स्थानमा क्याम्प 
राख्न ेव्यिस्था धमलाउने   

● पाधलका, सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायक, विद्यालय र अधभभािकसँग समन्त्िय गरी क्याम्प सञ्चालनको समय धमधत धनिाारण 
गने  

● धमधत धनशित हनुासाथ यस अगाधिको प्राप्त त्याङ क का आिारमा केही गना नसक्न,े िेरै मारामा समस्या, केही 
मारामा समस्या (Cannot do at all, A lot of difficulties , Some difficulties_)िेशखएका सिैलाई अधनिाया रूपमा 
उपशस्थधतका लाधग सूचना सम्प्रषेण गने ।सिै लशक्षत समूहलाई तोवकएको िाउँ र समयमा आउन ेसधुनितता गने  

● िुिँा न ६ अनसुार सूचना सम्प्रषेण गिाा आउन नसक्ने िा सहयोगी आिश्यक पने िा यातायातको सािन प्रयोग 
गनुापने तर आधथाक अभािका कारणले नसक्ने अिस्थाका भएमा आिश्यक िजेटको लागत अनमुान गने  

● क्याम्पलाई सिै वकधसमिाट िालअधिकार अपाङ गता अधिकारको प्रत्याभतू हनुे गरी व्यिस्थापन गने 

 
रेफ्ररल ÷ प्रषेण  
िालिाधलकाहरूको तहगत अिस्था तथा समस्या विश्लषेणपिात ्को रेर्रल िा तथा अन्त्य सेिा सवुििाहरू धनिाारण 
गनुापिार् । रेर्रल सेिाहरूअन्त्तगात थप स्िास््य परीक्षणका लाधग गररने रेर्रल सेिाहरूलगायत अन्त्य व्यिस्थापकीय 
तथा शैक्षशणक सेिाहरूका िारेमा सेिासवुििाहरूको धनिाारण गना जरूरी हनु्त्र् । स्थानीय विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक 
सधमधतले रेर्रल तथा अन्त्य सेिासवुििाहरूको लाधग सम्िशन्त्ित धनकायसँग समन्त्िय गनुापिार्। िालिाधलकाहरूको अिस्था 
तथा आिश्यकता अनरुूप के कस्ता सेिा तथा सवुििाहरू सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूलाई आिश्यकता रहेको र् भन्न े
धनिाारण गरर उपयकु्त सेिा तथा सवुििाहरूको लाधग सम्िशन्त्ित धनकायसँग समन्त्िय गनुापिार्। 
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र्लोअप 

समूहले धनयधमत रूपमा प्रारशम्भक पवहचानमार्ता रेर्र गररएका िालिाधलकाहरूको आिश्यकता अनरुूप सेिा सवुििाहरू 
प्राप्त गरेनगरेको र्लोअप गनुापिार्। िालिाधलकाहरूले सेिापिात ्के कस्तो सिुार तथा अिस्था कस्तो रहेको, के कस्ता 
चनुौतीहरू, अि कस्तो सहयोगकको आिश्यकता पर्ा भनेर अधभभािक, शशक्षकहरूसँग समन्त्िय गनुापिार्। स्थानीय विद्याथी 
लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले रेर्रल सेिा सवुििा सधुनशितताका लाधग थप पैरिी गिै िालिाधलकाहरूको अधिकार 
सधुनिततासँगै िालिाधलकाहरूको समग्र धसकाइ सिुारमा समेत थप सिुार गना धनयधमत रूपमा सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायक, 

अधभभािक, शशक्षक र सम्िशन्त्ित धनकायसँग समन्त्िय गनुापिार्। 

 

४.१४ गहन लखेाजोखा गनुापिूा, गहन लखेाजोखाको क्रममा तथा गहन लखेाजोखापश्चात ्\ ध्यान किनपुन ेशिषयहरू 

● िाल अधिकार तथा िालिाधलकाहरूको सरुक्षा 
● त्यगत वििरण तथा रेकिा व्यिस्थापन 

● गोपनीयताको सधुनशितता 
● िालिाधलकाहरूको उच्चतम वहत 

● सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायक सधुनशितता तथा समन्त्िय 

● गहन लेखाजोखा गनुापूिा उपयकु्त समय, धमधत अधन स्थानको तय 

● गहन लेखाजोखाको क्रममा अधभभािक र पररिारका सिस्य सधुनशितता 
● सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूको अधभभािकलाई गहन लेखाजोखा गनुाको कारण, अिस्था तथा हनु सक्ने जोशखम, 

न्त्यूनीकरण तथा सम्भावित सेिासवुििािारे जानकारी 
● गहन लेखाजोखापिात ्कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान भए अनरुूप थप आिश्यकीय व्यिस्थापकीय 

स्िास््य तथा शैक्षशणक सेिासवुििाका लाधग पहल र सधुनशितता 
 

 ४.१५ िोस्रो तह लखेाजोखाको लाशग नम'ना िाराम 

गहन लेखाजोखाका लाधग पिाइएका िालिाधलकाहरूको वििरणको प्रि रेकिा राख्नपुने हनु्त्र् । िोस्रो तह लेखाजोखाको 
लाधग र्ाराम भिाा हरेक िालिाधलका लाधग २।२ प्रधत भरेर एक प्रधत िालिाधलकाको साथमा पिाउनपुने हनु्त्र् भन ेएक 
प्रधत रेर्रलकतााकहाँ सरुशक्षत रूपमा र्ाइल िनाएर रेकिा राख्नपुने हनु्त्र् । गहन लेखाजोखाको लाधग िालिाधलकाहरूको 
वििरण राख्नका लाधग सम्िशन्त्ित विद्यालयले सम्िशन्त्ित िालिाधलकाको अधभभािकको उपशस्थधतमा वििरण भनुापिार् । 
विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले कायागत सीधमतताको प्रकृधतअनसुार शचवकत्सा विशेषज्ञ र अन्त्य सेिा प्रिायकहरूसँगको 
समन्त्ियमा गहन लेखाजोखा गनुापिार्। िालिाधलकाहरूको गहन लेखाजोखाकाको लाधग नमनुा र्ाराम तल प्रस्ततु गररएको 
र् । 
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एकाइ ५: रेर्रल सेिा - Referral Service) 

 

५.१ पररचय  

सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाअन्त्तगात प्रारशम्भक कक्षाका िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचानको िौरानमा सभ्मावित 
कायागत सीधमतता पवहचान भएको खण्िमा उक्त िालिाधलकारूको क्षरेगत कायागत सीधमतताको अिस्था जा जवटलता 
विश्लषेण गिै तथा तहगत अिस्था अनरुूप उक्त िालिाधलकाहरूको िोस्रो तहको प्रारशम्भक पवहचानको काया सञ्चालन गररन े
अपेक्षा गररएको र् । उक्त िोस्रो तहको पवहचानका साथै थप आिश्यकीय पवहचान िा सधुनशितताका लाधग र अन्त्य 
सेिासवुििा सधुनितताका लाधग पररयोजना सञ्चाधलत िाँके र सखेुत शजल्लाका चार ओटा पाधलकामा पाधलका स्तरीय विद्याथी 
लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत रहने र् । उक्त सधमधतिारा गररने िोस्रो तहको पवहचानपिात ्पधन िालिाधलकाहरूको 
कायागत सीधमतता िा अपाङ गताको पवहचान र सधुनितताका लाधग सम्िशन्त्ित स्िास््य संस्था िा सेिा प्रिायकको मा थप 
रेर्ल गने प्राििानसमेत तय गररएको र् । यसरी सम्भावित िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता िा अपाङ गता 
सधुनशिततासँगै िोस्रो तहको प्रारशम्भक पवहचानका क्रममा थप स्िास््य सेिािाहेक िालिाधलकाहरूको अिस्था तथा 
आिश्यकता अनरुूप व्यिस्थापकीय, पररचयपर तथा शैक्षशणक सेिासवुििाका लाधग समेत सम्िशन्त्ित धनकाय तथा 
सरोकारिालाकोमा रेर्रल गनुापने व्यिस्था धनिाारण गररएको र् । सम्िशन्त्ित पाधलका स्तरीय सधमधतले स्थानीय रूपमा 
उपलब्ि सेिा प्रिायकहरूलाई पधन रेर्रलको लाधग सम्पका मा राख्नपुने हनु्त्र् । त्यसैले विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक 
सधमधतले स्थानीय धनकाय तथा गैरसरकारी सरोकारिालाहरूको धनकट समन्त्ियमा र्रक र्रक अपाङ गता भएका 
व्यशक्तहरूको सेिाको लाधग पवहचान भएका सेिा प्रिायकहरूसँग सम्पका  स्थावपत गनुापने हनु्त्र् । यस सधमधतले पररयोजना 
कायाान्त्ियन गने साझेिार संस्था, स्िास््य कायाकताा र पवहचान भएका सेिा प्रिायकहरूको समन्त्ियमा पाधलका स्तरमा 
अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको सेिा सधुनशित गना र स्रोत पररचालन जस्ता मदु्दाहरूमा िहस तथा पैरिी गने र् । 

विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले िाँके र सखेुत शजल्लाका ४ ओटै पाधलकाधभरका २५७ विद्यालयहरूका ECD िेशख 
कक्षा ३ सम्मका िालिाधलकाहरूको विद्यालय स्तरमा प्रारशम्भक पवहचान गना र कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान 
गना सहयोग परु् याउने र् । त्यसको अलािा यस सधमधतले गम्भीर प्रकृधतका कायागत सीधमतता शङ्का गररएका 
िालिाधलकाहरूलाई रेर्रका लाधग सहयोग गने र् । साथै पवहचानपिात ् आिश्यकता र अिस्था अनरुूप 
िालिाधलकाहरूलाई चावहने व्यिस्थापकीय, स्िास््य, शैक्षशणक तथा अन्त्य सेिासवुििाहरूको व्यिस्थापन तथा सधुनितता 
गना मद्दत गने र् । यो सधमधत नेपाल सरकारको मातहतमा प्रत्येक स्थानीय तहमा गिन गररने सधमधत हो, जसले 
अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको शैशक्षक सहधुलयत तथा सवुििाहरूको उपलब्िता सधुनशितता र प्रभािकाररताको 
विषयमा अनगुमन र धनरीक्षण गने र सिुारका लाधग आिश्यक काया गने िावयत्ि र शजम्मेिारी रहेको र् । यस विद्याथी 
लेखाजोखा प्रारशम्भक सधमधतले प्रारशम्भक पवहचान र कायागत सीधमतता भएका तथा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको 
पवहचान तथा थप सहयोगका लाधग पररयोजना तथा सरोकारिालाहरूसँगको समन्त्िय तथा सहकायामा धनयधमत रूपमा 
सहयोग गने अपेक्षा गररएको र् ।  

५.२ रेिरल सिेाको उदे्दश्य   

● सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान सधुनशितता गना 
● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता अनरुूप त्याङ क व्यिस्थापन गना 
● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई व्यिस्थापकीय, स्िास््य, शैक्षशणक तथा अन्त्य 

सेिासवुििाहरूको व्यिस्थापन तथा सधुनितता गना  
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५.३ रेिरल सिेाको महत्त्ि  

प्रारशम्भक पवहचानपिात ्सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान भएका िालिालवकहरूको तह तथा अिस्था 
विश्लषेण भएको खणिमा उपयकु्त र आिश्यकता अनरुूपको थप स्िास््य परीक्षण तथा अन्त्य सहयोगमा प्राप्त गना सक्िर्न ्
र सम्भावित जोशखमिाट पधन िच्न सक्िर्न ्। सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता सधुनशितताका लाधग 
िालिाधलकाहरूको िोस्रो तहको पवहचान गना सकेमा कधतपय सम्भावित कुराहरू यवकन हनु र थप सहयोग प्राप्त गना 
गराउन पधन रेर्रल अधत न ैमहत्त्िपूणा हनु्त्र् । िालिाधलकाहरूको कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता सधुनशित गराउन 
तथा थप स्िास््य परीक्षण र थप सहयोग धनिाारणका लाधग पधन मद्दत गिार् । साथै विद्यालयमा िालिाधलकाहरूको 
त्याङ क सिुार गनाका साथै सोही त्याङ क का आिारमा विद्यालयको योजनामा समेत समािेश गरेर िालिाधलकाहरूको 
समस्या सम्िोिन गना रेर्रल कायाले सहयोग परु् याउँिर् । रेर्रलपिात ्कायागत सीधमतता तथा अपाङ गताको अिस्था 
र आिश्यकता अनरुूप िालिाधलकाहरूलाई व्यिस्थापकीय, स्िास््य, शैक्षशणक तथा अन्त्य सेिासवुििाहरूको व्यिस्थापन 
तथा सधुनिततामा समेत रेर्रल सेिाले सधुनशित गिार् ।  

 

५.४  रेिरल सिेा आिश्यक पन ेसम्भाशित बालबाशलकाहरू 

● विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचानका क्रममा सम्भावित कायागत सीधमतता िा अपाङ गताका भएका 
िालिाधलकाहरू 

● विद्यालय स्तरमा प्रारशम्भक पवहचान गिाा तह १ मा परेका िालिाधलकाहरू 

● िोस्रो तहको पवहचान प्रवक्रयामा समािेश भई थप स्िास््य परीक्षण आिश्यकता भनी पवहचान गररएका 
िालिाधलकाहरू  

● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता सधुनशिततापिात ्थप व्यिस्थापकीय, स्िास््य तथा शैक्षशणक सहयोग िा 
सेिासवुििा आिश्यकता भएका िालिाधलकाहरू  

 

५.५ रेिरल सिेा प्रककया  

सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाअन्त्तगात पहल गररएको यस रेर्रल पिधत अनरुूप विद्यालयमा िालिाधलकाहरूको पवहलो 
चरणको प्रारशम्भक पवहचानपिात ्िालिाधलकाहरूको सम्भावित कायागत सीधमतता तथा कठिनाइका तहगत अिस्था अनरुूप 
उक्त िालिाधलकाहरूको िोस्रो चरणको पवहचान काया गने भनी तय गररएको र् । रेर्रल सेिा आर्ैँ मा एउटा प्रवक्रयाका 
रूपमा कायाको अपेक्षा गिार् । यसमा िालिाधलकाहरूको अिस्था पवहचान, सम्भावित कठिनाइ पवहचानिेशख स्िास््य 
परीक्षणलगायत उपलब्ि प्राििानहरूको सधुनशिततासम्म जोधिएको हनु्त्र् । तसथा िोस्रो तहको पवहचानपिात ्
िालिाधलकाहरूको तहगत अिस्था धनिाारण, अिस्था विश्लषेण, िालिाधलकाहरूको अिस्था आिश्यकता अनरुूप प्रिान 
गररन े सेिाहरू, सेिा प्रिायकहरूका िारेमा समेत यवकन गरी सहयोग तथा प्राप्त गने सेिाहरूका िारेमा यवकन 
हनुपुिार् । त्यसैगरी सेिा रेर्रल सेिाका लाधग आिश्यक तयारीका कुरा तथा आिश्यक कागजातहरूको रेकिा 
व्यिस्थापनसमेत गनुापने हनु्त्र् । सिै तयारीपिात ्िालिाधलकाहरूको स्िास््य तथा सरुक्षा र गोपधनयताका कुरासमेत 
उशचत रूपमा व्यिस्थापन गिै सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायककहा ँरेर्रल गनुापने हनु्न्र् । त्यसैगरी िालिाधलकाहरूले रेर्रल 
अनरुूप सेिासवुििाहरू प्राप्त गरररहेको िा अिस्था िारेमा समेत समय समयमा र्लोअप गरररहनपुने हनु्त्र् । यठि 
िालिाधलकाहरूले सेिासवुििा प्राप्त गना तथा कुनै वकधसमको कठिनाइ भएको अिस्थामा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक 
सधमधतले धनयधमत रूपमा पैरिी समेत गिै िालिाधलकाहरूको अधिकार तथा सेिाहरू सधुनशित गनुापने हनु्त्र् ।  
रेर्रल कवहले गने, कहा ँगने, कसरी गने ? भन्ने विषयमा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले रेर्रलको प्रवक्रयालाई 
विद्याथीको प्रारशम्भक पवहचानपिात ्तह १ मा परेका िालिाधलकाहरूलाई थप स्िास््य जाचँ तथा अन्त्य सेिाहरूका लाधग 
यथासक्य धर्टो उपयकु्त सेिाप्रिायकोमा रेर्र गनुापिार् । रेर्रल प्रवक्रयाका लाधग सम्पूणा शजम्मेिारी विद्याथी लेखाजोखा 
प्राविधिक सधमधतको हनु्त्र्, जसमा सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूको अधभभािक, विद्यालयहरूलाई उपयकु्त सेिा प्रिायकहरू 
समक्ष धसर्ाररसको लाधग सहजीकरण गने, िालिाधलकाहरूको समस्या तथा अिाश्यकताअनसुार सेिा प्रिायकसँग समन्त्िय 
तथा सञ्चार गने, उपयकु्त सेिा प्राप्त गरे नगरेको अनगुमन तथा र्लोअप गने र अधभलेखीकरणको सधुनशितता जस्ता 
कायाहरू पिार्न ्। रेर्रल सेिा प्रवक्रया तलको चाटामा उल्लेख गररएको र् । 
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५.६ रेिरल सिेा प्रकक्रया 

 

 

५.७ रेिरल प्रकक्रयाको शिस्ततृीकरण 

1. विद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक पवहचान : हरेक विद्यालयमा गिन भएको प्रारशम्भक पवहचान टोलीमार्ा त सिाप्रथम 
विद्यालयमा िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचान काया गररने र् । उक्त कायामा विद्याल स्तरको पवहचान 
टोलीको मु् य शजम्मेिारी रहन ेर् भन ेउक्त कायामा िालिाधलकाहरूको अधभभािकको समेत सहभाधगता हनु्त्र् । 
िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचानको काया सचुारु भएपिात ्नै रेर्रल प्रवक्रया पधन यहीिाट सचुारु हनु्त्र् । 

2. िोस्रो तहको पवहचान : विद्यालय स्तरको प्रारशम्भक पवहचानपिात ्सम्भावित िालिाधलकाहरूको थप पवहचानका 
लाधग िोस्रो तहको पवहचानको काया विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतको हनु्त्र् । यस सधमधतले प्राविधिक 
िक्षताका साथ िोस्रो तहको पवहचानको काया गनुापिार् । जसअन्त्तगात पवहलो चरणको पवहचानमा सम्भावित 
कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको मार िोस्रो तहको पवहचानमा समािेश गररन्त्र् । िोस्रो तहको 
पवहचानपिात ्कधतपय िालिाधलकाहरूको पवहचान सधुनशित हनु सक्ने सम्भािना पधन रहने भएकाले थप 
सेिासवुििाका लाधग रेर्रलको आिश्यकता नहनु पधन सक्ने भएकाले िोस्रो तहको पवहचान प्रवक्रया महत्त्िपूणा 
र् ।  

3. तहगत अिस्था विश्लषेण : पवहलो र िोस्रो तहको िालिाधलकाहरूको सम्भावित कायागत सीधमततापिात ्
िालिाधलकाहरूको वििरण तथा त्याङ क सि धसस्टममा इन्त्री गनुापिार् । उक्त सि धसस्टममा वििरण 
इन्त्रीपिात ्िालिाधलकहरूको तहगत अिस्था पत्ता लगाउन सवकन्त्र् । साथै उक्त तहगत अिस्था अनरुूप 
सम्भावित कायागत सीधमतता िेशखएका िालिाधलकाहरूको तहगत तथा अन्त्य समस्या र अिस्था िश्लषेण 
गनुापिार् । अिस्था विश्लषेण उपयकु्त रूपमा भएको खण्िमा िालिाधलकाहरूको थप आिश्यकताहरू धनिाारण 
गना तथा उपयकु्त सेिासवुििाका लाधग रेर्रल कायामा मद्दत पगु्ने भएकाले तहगत अिस्था विश्लषेण गनुापिार् ।  

4. रेर्रल सेिा तथा अन्त्य सेिासवुििा धनिाारण : िालिाधलकाहरूको तहगत अिस्था तथा समस्या विश्लषेणपिात ्को 
काया भनेको रेर्रल िा तथा अन्त्य सेिासवुििाहरू धनिाारणको काया गनुापिार् । रेर्रल सेिाहरूअन्त्तगात थप 

 

 
१. शिद्यालय स्तरीय प्रारशम्भक 

पशहचान 

 

 २. िोस्रो तहको पशहचान 

 
 ३. तहगत अिस्था शिशे्लषण  

 
४. रेिरल सेिा तथा अन्त्य 
सेिासुशििा शनिाारण 

 
५. सेिा प्रिायक शनिाारण तथा 

समन्त्िय र सञ्चार  

 
६. रेिलका लाशग शििरण तथा 

कागजात तयारी 

 
 ७. रेिरल   

 
८. िलोअप तथा सिेासुशििा 
सुशनशश्चताका लाशग परैिी  
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स्िास््य परीक्षणका लाधग गररने रेर्रल सेिाहरूलगायत अन्त्य व्यिस्थापकीय तथा शैक्षशणक सेिाहरूका िारेमा 
सेिासवुििाहरूको धनिाारण गना जरूरी हनु्त्र् । िालिाधलकाहरूको अिस्था तथा आिश्यकता अनरुूप थप के 
कस्ता सेिा तथा सवुििाहरू सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूलाई आिश्यकता रहेको र् भन्ने धनिाारण गना सके मार 
उपयकु्त सेिा तथा सवुििाहरू िालिाधलकाले प्राप्त गना सहज हनु्त्र् ।  

5. सेिा प्रिायक धनिाारण तथा समन्त्िय र सञ्चार : िालिाधलकाहरूको सम्भावित कायागत सीधमतता तथा आिश्यकता 
अनरुूपमा रेर्रल सेिासवुििाहरूको धनिाारणपिात ्उपलब्ि तथा सेिा ठिने सेिा प्रिायकहरू जस्तो अस्पताल, 
मनोविमशा केन्त्र, थेरापी सेन्त्टर, पनुिःस्थापना केन्त्र, पाधलका, स्रोत कक्षा, विशेष विद्यालय, मूलिारका विद्यालय 
िा सम्िशन्त्ित विद्यालय जस्ता सेिा प्रिायकहरू धनिाारण गनुापिार् । साथै सेिा प्रिायकहरूको धनिाारणसँगै सम्भि 
भएसम्म सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायकसँग समन्त्िय र सञ्चारसमेत गरेर रेर्रल कायामा सहजता र समयमा न ैसेिा 
प्राप्त गनाका लाधग सहयोग परु् याउनपुिार् । िालिाधलकाहरूको समस्या तथा आिश्यकता अनरुूपका सेिा तथा 
सवुििाहरू प्रिान गने उपयकु्त सेिा प्रिायकको यवकन होस ्र उपयकु्त सेिा तथा सवुििाका प्राप्त गरोस ्भन्न े
उदे्दश्यले सेिा प्रिायक धनिाारण अधत महत्त्िपूणा काया हो ।  

6. रेर्लका लाधग वििरण तथा कागजात तयारी : विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले िालिाधलकाहरूको थप 
सेिा तथा सवुििाका लाधग रेर्रल गनुापूिा गनुापने महत्त्िपूणा काया भनकेो िालिाधलकाको िारेमा तयार गररने िा 
आिश्यक कागजातको तयारी गने हो । िालिाधलकाको अिस्था अनरुुपको व्यशक्तगत वििरण, कायागत सीधमतता 
तथा कठिनाइको अिस्था, रेर्रल गनेको वििरण तथा प्रमाणीकरण, रेर्रलका लाधग सेिा ठिन ेसेिा प्रिायकको 
वििरण जस्ता कागजातहरूको वििरण प्रिताका साथै व्यिशस्थत रूपमा तयारी भएको हनुपुिार् । उक्त 
कागजातहरू एक प्रधत िालिाधलकाको र्ाइलसँगै िा रेर्रलकताासँग सरुशक्षत राख्नपुने हनु्त्र् भने एक प्रधत 
सम्िशन्त्ित िालिाधलकाको साथमा रेर्रल सेिाका लाधग पिाउनपुने हनु्त्र् । िालिाधलकाहरू वििरण कधतपय 
सि धसस्टमिाट धलनपुने हनु्त्र् भन ेकधतपय वििरणहरू उशल्लशखत र्ारामहरूमा भरेर समेत रेर्रलका लाधग 
आिश्यक कागजातको व्यिस्थापन तथा रेकिा गनुापिार् । साथै िालिाधलकाहरूलाई रेर्रल गिाा 
आिश्यकतानसुार कागजात पूरा गरेर मार रेर्र गनुापिार् ।  

7. रेर्रल : िालिाधलकाको अिस्था, समस्या तथा आिश्यक कागजात तथा सेिा प्रिायकहरूसँगको समन्त्िय तथा 
सञ्चारपिात ्सेिाका लाधग िालिाधलकाहरूलाई सेिा प्रिायककहा ँपिाउनपुने हनु्त्र्। सेिा प्रिायकमा पिाउँिा 
िालिाधलकाहरूको स्िास््य, सरुक्षा, गोपनीयता, िालिाधलकाहरूको उच्चतम वहत, अधभभािकको सहभाधगता, 
सम्भावित लागत, सेिा प्रिायको स्थान तथा ठिने सेिाहरू जस्ता विषयहरूमा समेत रेर्रल गिाा ध्यान ठिँिै रेर्र 
गनुापिार् ।  

8. र्लोअप तथा सेिासवुििा सधुनिताका लाधग पैरिी : रेर्रपिात ्सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूले रेर्र गररएको 
सेिासवुििाहरू प्राप्त गरे नगरेको यवकन गना जरूरी हनु्त्र् । सेिा प्राप्त गरे नगरेको, सेिा प्रिायककोमा पगु े
नपगुेको, सेिापिात ्के कस्तो सिुार तथा अिस्था कस्तो रहेको जस्ता कुराहरू धनयधमत रूपमा जानकारी धलन 
सकेमार िालिाधलकाहरूलाई गरेको रेर्रल सेिा यवकन गना सवकन्त्र् । तसथा रेर्रल प्रवक्रयाअन्त्तगात र्लोअप 
महत्त्िपूणा काया हो । रेर्रल सेिासवुििा सधुनशितताका लाधग थप पैरिी गिै िालिाधलकाहरूको अधिकार 
सधुनिततासँग ैिालिाधलकाहरूको समग्र धसकाइ सिुारमा समेत थप सिुार गना र्लोअप कायाले मद्दत गिार् ।  
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५.८ रेिरल गनुापिूा, रेिरलको क्रममा तथा रेिरलपश्चात ् ध्यान किनपुन ेकुराहरू  

● िाल अधिकार तथा िालिाधलकाहरूको सरुक्षा 
● त्यगत वििरण तथा रेकिा व्यिस्थापन 

● गोपधनयताको सधुनशितता 
● िालिाधलकाहरूको उच्चतम वहत 

● सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायक सधुनशितता तथा समन्त्िय 

● सम्िशन्त्ित िालिाधलकाहरूको अधभभािकलाई रेर्ल गनुाको कारण, अिस्था तथा हनु सक्ने जोशखम, न्त्यूनीकरण 
तथा सम्भावित सेिासवुििािारे जानकारी 

● सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गतािारे अधभभािकलाई सामान्त्य जानकारी 
● रेर्लरमा अधभभािकको सहभाधगता  

● सेिा प्रिायकका िारेमा अधभभािकलाई प्रि जानकारी 
● सेिा प्रिायककहा ँगनुापने सामान्त्य कायािारे अधभभािकलाई जानकारी 
● अधभभािकको िा रेर्रलका लाधग धलएर जाने व्यशक्तको सम्पका  वििरण वटपोट 

● रेर्रल कािा िा िालिाधलकाको वििरण खलु्न अन्त्य आिश्यक कागजातहरू 

● सम्भावित लागत 

● रेर्रलका लाधग सेिा प्रिायकको गए नगएको र्लोअप र नगएको भए सेिा प्रिायकमा जान गनुापने अनरुोि  

● रेर्र गररएको सेिासवुििा के कसरी, कहा ँकहा ँ? प्राप्त गरररहेको सोिारेमा धलनपुने जानकारी  

● रेर्रलपिात ्कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान भए अनरुूप थप आिश्यकीय व्यिस्थापकीय स्िास््य 
तथा शैक्षशणक सेिासवुििाका लाधग पहल र सधनशितता 

● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गताको अिस्था अनरुूप पाउनपुने सेिासवुििाहरू प्रिान गने सेिा प्रिायकिारे 
अधभभािकलाई जानकारी   

● िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत र्ाइलमा राख्नपुने स्िास््य जाचँको ररपोटा  

● रेर्रल तथा अन्त्य सेिासवुििाका लाधग अपनाउनपुने सि धसस्टमको आिार 

● कायागत सीधमतता तथा अपाङ गताको अिस्था अनरुूप पाउनपुने सेिासवुििाहरूको सधुनशितता  

 

५.९ बालबाशलकाहरूका लाशग आिश्यक पने सम्भाशित रेिरल सिेाहरू 

● स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित िा थप स्िास््य परीक्षण तथा थेरापीका सेिाहरू 

● व्यिस्थापकीय सेिाहरू (आिश्यकता अनरुूपका सािन तथा सामग्रीहरू जस्तो, कन्त्ट्याक लेन्त्स, चस्मा, हेएररङ 
एिहरू, ठिलशचयर, िैशाखी, पहुँचयोग्य कक्षाकोिा िा अपाङ गतामैरी पूिाािारहरू आठि)  

● शैक्षशणक सहयोग तथा सेिाहरू (मैरीपूणा तथा आिश्यकता अनरुूपका शैक्षशणक सामग्रीहरू, िैयशक्तक शैक्षशणक 
योजना, थप समय, िक्ष जनशशक्त, आिश्यकता अनरुूपका वक्रयाकलाप तथा विधि प्रवक्रयाहरू, आिश्यकता 
अनरुूपमका मूल्याङ्कन पिधत तथा सहयोग आठि) 

● अन्त्य प्राििान अनरुुपका सेिासवुििाहरू (अपाङ गता पररचयपर, र्ारिृशत्त, आिास, धनयधमत औषिी, यातायात 
तथा रु्ट सवुििाहरू, आरक्षण सेिा तथा सवुििाहरूलगायत अन्त्य सेिासवुििाहरू)  

 

५.१० रेिरलका लाशग नमनुा िाराम  

िालिाधलकाहरूको रेर्रलका लाधग िालिाधलकाहरूको आिश्यकता तथा अिस्था अनरुूप रेर्रल गने तररका तथा 
र्मेटहरू र्रक र्रक हनु सक्िर्न ्। हाल नपेालमा पधन विधभन्न स्थानीय तहहरूमा तथा विधभन्न सङ्घसंस्थाहरूले र्रक 
र्रक र्मेटहरूको प्रयोग गिै आइरहेको अभ्यासहरू रहेका र्न ्। तसथा सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाअन्त्तगात सभ्भावित 
कायागत सीधमतता तथा अपाङ गताको थप परीक्षण तथा पवहचानका लाधग र परीक्षण तथा पवहचानपिात ्थप सेिासवुििाहरू 
रेर्रका लाधग नमनुा र्ारामहरू प्रस्ताि गररएको र् । साथै अन्त्य व्यिस्थापकीय, स्िास््य तथा शैक्षशणक सहयोगका 
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लाधग सि धसस्टम अनरुूप पधन सेिासवुििाको सधुनितता गनुापिार् । रेर्रल सेिाका लाधग पिाइएका िालिाधलकाहरूको 
वििरणको प्रि रेकिा पधन राख्नपुने हनु्त्र् । रेर्रल कािा भिाा हरेक िालिाधलकाका लाधग २।२ प्रधत भरेर एक प्रधत 
िालिाधलकाको साथमा पिाउनपुने हनु्त्र् भन ेएक प्रधत रेर्रलकतााकहाँ सरुशक्षत रूपमा र्ाइल िनाएर रेकिा राख्नपुने 
हनु्त्र् । यहाँ प्रस्ततु गररएको नमनुा र्ाराम २ प्रकारको रहेको र्, जसमा पवहलो रेर्रल कािा भनकेो थप स्िास््य 
परीक्षण केशन्त्रत रहेको र् भने अको थप व्यिस्थापकीय तथा शैक्षशणक सेिासवुििा केशन्त्रत रहेको र् । िालिाधलकाहरूलाई 
रेर्र गिाा स्िास््य परीक्षणका लाधग भए सम्िशन्त्ित स्िास््य परीक्षणको कािा मार भरेर पिाउनपुने हनु्त्र् भने अन्त्य 
व्यिस्थापकीय र शैक्षशणक सेिा तथा सवुििाका लाधग तयार गररएको कािा उक्त सम्िशन्त्ित सेिा तथा सवुििाका लाधग 
मार प्रयोग गनुापिार् । यो रेर्रल कािामा िालिाधलकाहरूको वििरण राख्नका लाधग सम्िशन्त्ित विद्यालयले 
िालिाधलकाहरूको अिस्था तथा वििरण भनुापिार् भने थप सेिा तथा सवुििा रेर्रलका लाधग सम्िशन्त्ित पाधलका स्तरको 
विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले भरेर प्रमाशणत गरी सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायक कहा ँ पिाउनपुने हनु्त्र् । 
िालिाधलकाहरूलाई थप स्िास््य परीक्षण तथा थप व्यिस्थापकीय र शैक्षशणक सेिा तथा सवुििाका लाधग नमनुा र्ाराम 
तल प्रस्ततु गररएको र् । 
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विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत 

..................................... पाधलका ................................... 
प्रषेण/स्थानान्त्तरण कािा (Referral Card) – थप स्िास््य परीक्षण सेिाका लाधग 

1. सम्िशन्त्ित विद्यालय भनुापने  

विद्याथीको नाम : 
धलङ्ग :       केटी        
केटा        अन्त्य 

विद्याथीको िेगाना : 
...........................................प्रिेश 

..........................................शजल्ला 

.........................................पाधलका 
..................िािा नं. 

............................................गाउँ 

जन्त्म धमधत : 
कक्षा:     ECD    कक्षा १   
कक्षा २      कक्षा ३ 

विद्याथीको IEMIS कोि नं. :  विद्यालयको IEMIS कोि नं. : 

विद्यालयको नाम :  विद्यालयको िेगाना :  

अधभभािकको नाम :  प्रारशम्भक पवहचान गररएको धमधत रेर्र गरेको धमधत 

अधभभािकको सम्पका  नं. :    
 

सम्भावित कायागत सीधमतता िा कठिनाइ वििरण कठिनाइको मारा  

         केवह           िेरै            एकिमै िेरै  

         केवह           िेरै            एकिमै िेरै  

         केवह          िेरै           एकिमै िेरै  

अन्त्य थप वििरण :  
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2. सम्िशन्त्ित विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले भनुापने  

प्रषेण/स्थानान्त्तरण िा धसर्ाररस गररएको सेिा प्रिायकको वििरण  प्रषेण/स्थानान्त्तरण िा धसर्ाररस गनेको वििरण 

सेिा प्रिायकको नाम : 
  विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत 

............................पाधलका ...............शजल्ला...................प्रिेश 

 

सधमधत संयोजकको नाम : 
 

सधमधत संयोजकको सम्पका  र्ोन नं. :  

.................  ..................   .................. 
 हस्ताक्षर    धमधत    संस्थाको र्ाप 

िेगाना :    

र्ोन नं. :    

सम्पका  व्यशक्तको नाम :   

सम्पका  व्यशक्तको र्ोन नं. :  
  

अन्त्य वििरण :    
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विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत 

.............................. पाधलका .......................... 
प्रषेण/स्थानान्त्तरण कािा (Referral Card) – व्यिस्थापकीय तथा शैक्षशणक सेिासवुििाका लाधग 

1. सम्िशन्त्ित विद्यालय भनुापने  

विद्याथीको नाम : धलङ्ग :     केटी     केटा     अन्त्य विद्याथीको िेगाना : 
 ......................................................................................प्रिेश 
....................................................................................शजल्ला 
...........................................धलका .................................िािा नं. 
.......................................................................................गाउँ 

जन्त्म धमधत : कक्षा:    ECD   कक्षा १    कक्षा २    कक्षा ३ 

विद्याथीको IEMIS कोि नं. :  विद्यालयको IEMIS कोि नं. : 

विद्यालयको नाम :  विद्यालयको िेगाना :  

अधभभािकको नाम :  प्रारशम्भक पवहचान 
गररएको धमधत 

अपाङ गता िा कठिनाइ 
सधुनशित धमधत 

थप सेिासवुििा रेर्र धमधत 

अधभभािकको सम्पका  नं. :     
 
 

पवहचान भएको िा सधुनशित भएको अपाङ गता⁄कायागत सीधमतता⁄कठिनाइ वििरण 

 १. शारीररक अपाङ गता 
 २. दृवि सम्िन्त्िी अपाङ गता   (पूणा दृविविहीन       दृविविहीनता      न्त्यून दृवियकु्त)  
 ३. सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता   (िवहरा ससु्त श्रिण) 
 ४. श्रिण दृविविहीन अपाङ गता   ५. स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अपाङ गता   ६. मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ गता   ७. िौविक अपाङ गता 
 ८. अनिंुशीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया)सम्िन्त्िी अपाङ गता    ९. अवटजमसम्िन्त्िी अपाङ गता    १०. िह ुअपाङ गता    ११. धसकाइसम्िन्त्िी कठिना 
 (..............................) 
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2. सम्िशन्त्ित विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधतले भनुापने  

प्रषेण/स्थानान्त्तरण िा धसर्ाररस गररएको सेिासवुििाहरू प्रषेण/स्थानान्त्तरण िा धसर्ाररस गनेको वििरण 

व्यिस्थापकीय सेिा तथा सहयोग 
आिश्यकता शैक्षशणक सेिा तथा सहयोग आिश्यकता 

 

विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत 

............................पाधलका ...............शजल्ला...................प्रिेश 

 

सधमधत संयोजकको नाम : 
 

सधमधत संयोजकको सम्पका  र्ोन नं. :  

 

 
 
.................    ................... 
 हस्ताक्षर           धमधत     
 
 

................... 
संस्थाको र्ाप 

अपाङ गता पररचयपर आिश्यक:           

र्         रै्न  

पररचयपरको िगा :      क       ख        

ग         घ  

िैयशक्तक शैक्षशणक योजना आिश्यक:        
र्             रै्न 

आिश्यकता अनरुूप थप समय आिश्यक:      
र्                 रै्न 

र्ारिशृत्त आिश्यक:              
र्            रै्न   

र्ारिशृत्तको प्रकार :   
क          ख          ग         घ  

आिश्यकता अनरुूप थप शैक्षशणक सामग्री 
आिश्यक:     र्                रै्न  

सहायता सामग्री आिश्यक:            र्            
रै्न   

सामग्रीको नाम: 
........................................... 

आिश्यकता अनरुूप कक्षाकोिा व्यिस्थापन 
आिश्यक: 
                               र्               रै्न  

       स्रोत कक्षामा समािेश गनुापने 

      विशेष विद्यालयमा समािेश गनुापने 

      मूलिारका विद्यालयमा समािेश 
गनुापने  

आिश्यकता अनरुूप िैकशल्प मूल्याङ्कन आिश्यक: 
      र्                रै्न  

अन्त्य सेिासवुििा :...................... 
........................................... 

अन्त्य सेिासवुििा ............................... 
.................................................... 
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एकाइ ६:  एकीकृि शैक्षक्षक व्यवस्थापार् सूचर्ा प्रणाली िथा उप–प्रणाली 
(IEMIS And Sub-system) 

६.१ पषृ्ठभशूम, शिकासक्रम, मखु्य स्िरूपहरू र मागाशचर 

नेपालमा सामिुावयक विद्यालय शशक्षाको क्षेरमा विगत ७० िषािेशख िेरै पररितानहरू आएका र्न।् विद्यालयमा 
विद्याथीहरूको पहुँचलाई उनीहरूको धसकाइको उपलशब्िमा रुपान्त्तररत गनुा शशक्षाको मु् य लक्ष्य रहेको र्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूचक १९५१ १९७० १९९० २००० २०१८ २०२३ २०३० 

जममा भनाा िर - - - ७३.० ९६.३ ९६ १०० 

जम्मा वटकाउ िर (कक्षा ५ सम्म-  - - ३८ ६३.१ ८७.० ९६ १०० 

माध्याधमक तहमा जम्मा भनाा िर 
(९-१२ सम्म) 

    ६४.४ ६० 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

   १९५१        १९७०         २०००       २००९         २०१५      २०१६     २०१८    २०२२    २०३०                       

नेपालमा औपचाररक 
शशक्षा पिधतको 

सरुुआत विक्षेवियो 

अल्प विकधसत 
राििाट 
विकधसत 

रािमा पगु्ने 
लक्ष्य  

  

नेपालमा पवहलो 
राविय शशक्षा 

योजनाको धनमााण 

  

मध्यम आय 
भएको िेशको 
सूचीमा पगु्न े

लक्ष्य 

नेपालमा महा 
भकूम्प 

सहश्राब्िी 
विकासको 

लक्ष्यसँग EFA-

NPA लाई 
एकैसाथ 
राशखएको 

विक्षेसयुो 

 

३२१ 
विद्यालय 

(१०१८५ 
विद्याथी 
हरूको 
लाधग) 

४००१ 
विद्यालय 

(५५१८४
५ विद्याथी 
हरूको 
लाधग) 

 

२६०३६ 
विद्यालय 

(४.६ 
धमधलयन. 
विद्याथी 
हरूको 
लाधग) 

३५२२२ 
विद्यालय 

(७.४४ 
धमधलयन 
विद्याथीहरू
को लाधग) 

 

३३२१३
० 

विद्यालय 

(७.५७ 
विद्याथी 
हरूको 
लाधग) 

सङ्घीय 
संरचना  

कायाान्त्ियन 
सरुुआत 

लगभत 
९००० 

विद्यालयका 
३५००० 
कक्षाकोिा 
हरु ध्िस्त 
भएको  

७५३ 
स्थानीय 
तहका 

सरकारहरू 
विद्यालय 
शशक्षामा 
शजम्मेिार 
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नेपालमा एकीकृत शैशक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको (IEMIS) विकासक्रम 

 

 
यसै विकासक्रमसँग ैनेपालमा शशक्षा क्षरेमा इधमस प्रणाली एक सशक्त प्रणालीको रूपमा विकधसत हुँिै आएको िेशखन्त्र् 
र यसले शशक्षासम्िन्त्िी सूचनाको पहुँचलाई रतू गधतमा विस्तार पधन गरेको र्। इधमस प्रणाली रतू एिं सशक्त भएकै 
कारण नपेालमा शशक्षा क्षरेमा योजना धनमााण गना तथा शैशक्षक कायाक्रमहरूको अनगुमन गना पधन यो प्रणाली धनकै 
महत्त्िपूणा साधित भएको र्। 
 

६.२ हालको इशमस प्रणालीका मखु्य मखु्य स्िरूपहरू 

● विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालय एिम ्विद्याथीहरूको त्याङ क अनलाइन र अर्लाइन ििैु तररकािाट यस 
इधमस प्रणालीधभर रा् न सक्र्न;् 

● हरेक विद्यालयको रु्टै्ट वकधसमको (यधुनक) इधमस कोि (सङ्केत) हनु ेर हरेक विद्याथीको सूचना एिम ्त्याङ क 
व्यशक्तगत रूपमा रा् न र धलन सवकन े

● प्रधतिेिन तयार गिाा जनु जनु सूचना चावहन्त्र्, सो मार र्ानेर धनकाल्न सवकन े

● इधमस प्रणाली तयार भएकै िषामा ३५००० भन्त्िा िढी विद्यालयहरूमध्ये ९७% विद्यालयको त्याङ क यस 
प्रणालीमा सङ्कलन गरी राशखएको 

● इशक्िटी इन्त्िेक्स स्कोर (समता सूचकमा आिाररत अङ्क) लाई पधन यस प्रणालीमा सम्िोिन गररएको 
● पाधलका र विद्यालय स्तरमा विद्यालय र विद्याथीहरूको त्याङ क िा जानकारी धनकाल्न परेमा तरुुन्त्त धनकाल्न 

सवकन े 

 

६.३ पणूा रूपल ेशिकशसत एकीकृत िैशक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रणाली (इशमस) को मागाशचर (रोडम्याप)   

१. एकीकृत शैशक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको (इधमस) विकास र यसमा संलग्न धनम्न कुराहरू 

● शैशक्षक भौधतक संरचनाहरू (पनुसंरचनाको त्याङ कहरूलगायत)  
● शैशक्षक तथा आधथाक (वित्तीय) त्याङ कहरू (अनिुानको व्यिस्थापनलगायत) 
● स्थानीय सरकारको तहमा प्रमाणीकरण गने कायाको थालनी 
● विद्यालयको अन्त्य व्यिस्थापनसँग सम्िशन्त्ित सूचनालाई पधन जोड्न े(जस्तै राविय परीक्षा िोिा, प्राविधिक 

शशक्षा तथा उच्च शशक्षा आठि) 
● अनौपचाररक शशक्षाअन्त्तगातका विविि सूचनालाई पधन एकीकृत गररएको (यसले विद्यालय िावहरका विद्याथीहरू 

कधतको सङ्ख्यामा विद्यालयमा भनाा हनु आएका र्न ्भन्न ेजानकारी पधन ठिन्त्र् ।) 
२. त्याङ कको पारिशशातालाई सशक्त िनाउने र पहुँचको लाधग प्रोटोकल तयार गने र ड्यासिोिालाई सिुार गिै 
इधमसलाई सिासािरणको पहुँचमा ल्याउन े

३. सरकारको तीन ओटै तहका धनकायहरूको क्षमता अधभिृवि गने तावक उनीहरूले आआफ्नो स्तरमा योजना िनाउँिा 
र िजेट विधनयोजन गिाा इधमस प्रणालीको प्रयोग गना सकून ्।  
 
  

 
 

 

१९६२:  

सिाप्रथम EMIS सशहतको 

पशहलो प्रशतिेिन तयार 

गठरएको 
  

 
 

२०१४: 

इशमसको 

शिद्यालय स्तरीय 

शिद्युतीय  

तथ्याङ्क राख्ने 

प्रणालीको 

सुरुआत भएको 

२०१८:  

इशमसलाई िेब 

िेस्ड प्रणालीमा 

अद्यािशिक 

गठरएको 

२००४: 

 फ्ललयास  ठरपोटा 

प्रणालीको सुरुआत 

भएको र यसको 

सफ्लटिेयर पशन 

तयार भएको 

१९९९:  

शिक्षा शिभागमा 

शिद्यालय स्तरीय  

EMIS को सुरुआत 

गठरएको 
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६.४ इशमसमा पाशलका र शिद्यालयहरूबारे जानकारी 

• प्रमाणमा आिाररत योजना धनमााणको लाधग स्थानीय तहका सरकारले िनाउन ेयोजनालाई प्रमाणमा आिाररत 
योजना धनमााणको लाधग इधमस त्याङ कमा उनीहरूको पहुँच सधुनशित गने 

 

खाका

 
 
नेपालमा हालै स्थावपत सङ्घीय संरचनामा सिै स्थानीय तहका सरकारले इधमस त्याङ कको िारेमा िझु्नपुने, यसको पहुँचको 
िारेमा जान्नुपने र यसलाई प्रमाणमा आिाररत र आिश्यकतामा आिाररत योजना धनमााण गिाा कसरी प्रयोग गना सवकन्त्र् 
भनेर जानकारी हनु ु धनकै जरुरी हनु्त्र्। हालको िेि िेस्ि इधमस पोटालले पाधलका स्तरीय सूचनालाई तरुुन्त्तै िेखाउन 
सक्र्, जसले गिाा हरेक पाधलकाले आआफ्नो त्याङ क सशजलै हेना र सम्िशन्त्ित सरोकारिालाहरूलाई जानकारी ठिन पधन 
सक्र्न।्  
 
  

समिुायलाई ससूुशचत गना र विद्यालय स्तरीय योजनालाई सिुार गना इधमस त्याङ्कको ढोका खोल्न े

 ज्ञान िृवि हनु े

स्थानीय सरकारले 
राम्रो धनणाय गना 

सक्न े

सहयोग खाचँो 
भएका 

विद्यालयले 
सहयोग प्राप्त 

गने  

स्थानीय समिुाय सशक्त हनु ेत्याङ्कको ढोका खोलेपधर् 
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    इधमसमा विद्यालयहरूिारे जानकारी  

 
 

इधमसमा विद्यालयहरूिारे जानकारी रा् नकुो उद्दशे्य 

● स्थानीय स्तरको योजना धनमााण र िजेट विधनयोजनमा सहयोग परु् याउनको लाधग सूचना प्रिान गने 

● विद्यालय सिुार योजना (SIP) धनमााण गिाा आिश्यक सूचना प्रिान गने 

● अधभभािक एिम ्विद्यालयसँग सम्िशन्त्ित समिुायका सिै सरोकारिालाहरूलाई उनीहरूको उत्तरिावयत्ि िोि 
गराउन े

● इधमसको त्याङ क लाई िढीभन्त्िा िढी प्रयोग गिै यसको विश् िसनीयता िढाउन े

इधमस त्याङ कको उपलब्िताले गिाा सिै विद्यालयहरूले आआफ्नो प्रगधत िा कायासम्पािनको शस्थधत हेना र मूल्याङ्कन 
पधन गना सक्र्न ्र विद्यालयका सरोकारिालाहरूसँग आफ्नो प्रगधतको िारेमा जानकारी पधन गराउन सक्र्न।्  
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६.५ इशमस उपप्रणालीको शडजाइन एििं शनमााण 

यस उपप्रणाली धनमााणको उद्दशे्य 

● इधमसको त्याङ क अधिकतम रूपमा प्रयोग गना 
● त्याङ कको गणुस्तरमा सिुार गना 
● कम समयमै काम गना िा कम समयमा त्याङ क उपलब्ि गना 
● िोहोरो काम र िोहोरो खचा हटाउन 

● त्याङ कमा एकरूपता गना  
● उत्तरिावयत्िको भाि विकास गना 
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कक्षा ८ को परीक्षा नधतजाको नमनुा 
 

प्रोक्सी औसत मापन 
 

 
६.६ अपाङ ्गता केशन्त्रत एकीकृत िैशक्षक व्यिस्थापन सचूना उपप्रणाली (Disability Focused IEMIS Sub-System) 

 

पररचय  
यो उपप्रणाली सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाको सहयोगमा शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रसँगको समन्त्िय र 
सहकायामा धनमाणा गररएको हो । एकीकृत इधमस उपप्रणाली सफ्टिेयरको मु् य उदे्दश्य, विद्यालय स्तरमा गररन े
िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क भना र व्यिस्थापन गना विद्यालयलाई सहयोग गनुा हो। यस सफ्टिेयरले 
विद्यालयका प्रारशम्भक तहमा अध्यनरत तथा भनाा भएका सम्पूणा विद्याथीहरूको विद्यालय स्तरमा हनुे प्रारशम्भक 
पवहचानमार्ा त सम्भावित कायातगत सीधमतताको पवहचान गने, शचवकत्सकीय जाँचिारा पवहचान गररएका अपाङ गता वििरण 
र आिश्यक शैशक्षक सेिा तथा अन्त्य सहयोग उपलब्ि सम्िशन्त्ित त्याङ कको उशचत व्यिस्थापन गनामा सहयोग गने 
र्।  
हरेक शैशक्षक सरको सरुूिातमा विद्यालयले IEMIS मु् य प्रणालीिारा भरेर पिाउने िालिाधलकाको जानकारीसवहतको 
त्याङ क न ैयस उपप्रणालीमा उपयोग हनु ेस्रोत हो।यस कारण प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क भनाको लागी विद्याथी 
सम्िन्त्िी जानकारी रे्री भना नपने भएकाले यो प्रवक्रया धर्टो, सहज र गल्तीहरू कम हनुे हनु्त्र्। यस उपप्रणालीअन्त्तगात 
Microsoft Excel मा तयार गररएको सफ्टिेयरमा विद्यालय स्तरमा हनु ेप्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क अर्लाइन इन्त्री 
गरेर भरी अनलाइन WEB Based System मार्ा त अपलोि गरेर सम्िशन्त्ित धनकायमा पिाउने काया गररन्त्र्।  

अन्त्तत यस उपप्रणालीले अपाङ गता भएका िालिाधलकाको त्याङ क सिुारको लाधग एकीकृत शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन 
प्रणालीको सदुृढीकरण गनामा योगिान गने र्। 
 
मु् य उद्दशे्यहरू 

1. विद्यालय स्तरमा हनुे प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ कको विश्लषेण गरी सम्भावित कायातगत सीधमतता भएका 
िालिाधलकाको पवहचान गनुा  

2. सम्भावित केसहरूको शचवकत्सकिारा गररने जाँचमार्ा त कायागत सीधमतता तथा अपाङ गता पवहचान भएका 
िालिाधलकाको पूणा त्याङ कको व्यिस्थापन गनुा 

3. विद्यालय, स्थानीय तह तथा सङ्घीय तहमा यस्ता िालिाधलकाको लाधग सेिामखुी योजना (शैशक्षक तथा अन्त्य 
सेिासवुििा) तजुामाको लाधग आिश्यक खण्िीकृत त्याङ कको उपलब्िता गनुा  
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औशचत्य 

हाल नेपाल सरकार, शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आधिकाररक शैशक्षक त्याङ क र सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको 
रूपमा रहेको एकीकृत शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीमा अपाङ गता भएका िालिाधलका सम्िन्त्िी त्याङ क भएको तर 
त्याङ कमा िालिाधलकाको अपाङ गताको सम्िन्त्िमा आिश्यक सूचना खण्िीकृत रूपमा प्राप्त हनु नसकेको अिस्था रहेको 
र्। सिै िालिाधलकालाई समेट्न ेगरी योजना र कायाक्रम धनमाणाका लाधग आिश्यक सूचना ⁄ त्याङ क धनकै जरूरी 
हनुे गिार् । तत्काल प्राप्त अपाङ गता सम्िन्त्िी त्याङ कमा सिै प्रकारका अपाङ गता, अपाङ गताको िगीकरण र 
गम्भीरतालगायतका खण्िीकृत सूचना प्राप्त नहनुे हुँिा अपाङ गता भएका िालिाधलकाको त्याङ क सिुारको लाधग एकीकृत 
शैशक्षक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको सदुृढीकरण गने उदे्दश्यका साथ यस उपप्रणाली धनमााण गररएको हो।  
 

उपप्रणालीको स्िरूप र विशेषता  
यस उपप्रणालीमा प्राप्त हनुे प्राथधमक त्याङ क हरेक शैशक्षक सरको सरुुिातमा विद्यालयले भरेर पिाउन ेIEMIS त्याङ क 
हो । यही त्याङ कको आिारमा उपप्रणालीमा अन्त्य गधतविधिहरू धनवहत रहेका हनु्त्र्न ्। यस उपप्रणालीको स्िरूप तथा 
विशेषताअन्त्तगात विधभन्न तहमा प्रयोगकताा व्यिस्थापन तथा पहुँच, प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क व्यिस्थापन, 
शचवकत्सकिारा गररने अपाङ गता पवहचान सम्िन्त्िी सूचनाको व्यिस्थापन, अपाङ गताको प्रकार, िगीकरण तथा गम्भीरताको 
आिारमा शैशक्षक सहयोग प्रणाली तथा विधभन्न तहमा सेिामखुी योजना धनमााणको लाधग खण्िीकृत त्याङ कको उपलब्िता 
आठि रहेका र्न।् यस प्रणालीको स्िरूप र काया ढाँचा तलको शचरिारा प्रस्ततु गरी िणान गररएको र्िः 

 

यस प्रणालीअन्त्तगात हरेक शैशक्षक सरमा विद्यालय एकीकृत इधमसमार्ा त प्राप्त हनुे िालिाधलकाको वििरणको अिारमा 
िाधसङ्गटन समूहको प्रश्नािलीसवहतको Microsoft Excel मा धनमााण गररएको उपप्रणालीको विद्यालयगत र्ाइल तयार गररन े
र्। उक्त Excel र्ाइल सम्िशन्त्ित विद्यालयलाई प्रिान गररन ेर् िा प्राप्त यजुर आइिी र पासििाको प्रयोगमार्ा त विद्यालय 
स्ियंले पधन उपप्रणालीको िेिसाइिमार्ता यो र्ाइल िाउनलोि गरेर प्रारशम्भक पवहचानको त्याङ क भने र्न।् प्रारशम्भक 
पवहचानपिात ् विद्यालयले अपलोि गरेको प्रारशम्भक पवहचानको प्रश्नािलीमा प्राप्त प्रधतवक्रयाको आिारमा त्याङ कको 
विश्लषेण गरी यस प्रणालीले सम्भावित कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाको वििरण तयार गिार्। प्रणालीमार्ा त प्राप्त 
भएको सम्भावित कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाको आिश्यक शचवकत्सकको जाँचपिात ्अपाङ गताको प्रकार तथा 
अपाङ गताको गम्भीरता पवहचानको त्याङ क यस उपप्रणालीमा प्रविि गररन्त्र्। शचवकत्सकको जाँचपिात ्धनशित गररएको 
अपाङ गताको गम्भीरता तथा धसकाइ समस्याको आिारमा विद्यालयले उक्त िालिाधलकाको लाधग शैशक्षक योजना तयार 
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गने र्। शैशक्षक सहयोग प्रणालीअन्त्तगात विद्यालयले िालिाधलकाको लाधग शैशक्षक सहयोग, कक्षाकोिा व्यिस्थापन साथै 
विधभन्न सेिा तथा सहयोग जस्तैिः अपाङ गता पररचयपरको लाधग धसर्ाररस, सहायक सामग्री सहयोग, रेर्रल आठिका लाधग 
योजना धनमााण गने र्न।् यसका साथै उपप्रणाली मार्ा त प्राप्त हनु ेखण्िीकृत त्याङ क स्थानीय धनकाय, सङ्घीय स्तर र 
अन्त्य सङ्घ संस्थाहरूले सेिामखुी योजना धनमााणको लाधग प्रयोग गने र्न ्।  

  
विविि क्षरेहरूको भधूमका र िावयत्ि 

यस उपप्रणालीले तोवकएको उदे्दश्य अनरुूप काया गना र प्रभािकाररता हाधसल गनाको लाधग विधभन्न क्षेर तथा धनकायहरूको 
भधूमका महत्त्िपूणा रहने गर्ा। विद्यालय, स्थानीय तह, स्िास््य संस्था तथा शचवकत्सक, अधभभािक, विधभन्न सङ्घ संस्था र 
सङ्घीय तहको भधूमका तथा िावयत्ि धनम्नानसुार उल्लेख गररएको र्िः 
 

● स्थानीय पाधलकाधभरका विद्यालयमा भनाा अधभयानसँग ै िाधसङ्गटन ग्रपुको प्रश्नािलीको प्रयोगिारा प्रारशम्भक 
पवहचानको काया गनुापिार् । 

● सम्भावित कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाको अपाङ गता पवहचानको लाधग शचवकत्सकिारा गररने चेक 
जाँचका लाधग विद्यालय तथा अधभभािकिारा शजम्मेिारी िहन तथा सहकाया गनुापिार् । 

● विद्यालयहरूले अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको त्याङ क लाई धनरन्त्तर रूपले सङ्कलन गनुापर्ा र सूचना 
ठिक िरुुस्त हनुपुर्ा। 

● विद्यालयमा अपाङ गता सम्िन्त्िी सूचना सङ्कलन गिाा विद्यालयले अपाङ गताको मदु्दाहरूलाई संिोिन गने योजना र 
कायाक्रमलाई सहयोग पगु्न ेगरी सूचना सङ्कलन गनुापिार्। 

● स्थानीय सरकारहरूले अपाङ गताको क्षरेमा काम गिाा आफ्नो कायाहरूलाई प्राथधमकीकरण गनुापर्ा र अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरूको मदु्दालाई विशषे योजना र कायाक्रममा रा् नपुर्ा। 

● अपाङ गता, यसको गम्भीरता र कायागत सीधमतताको आिारमा अधभलेखीकरण गने र अनकूुल धसकाइ िातािरण 
धनमााणका लाधग योजना िनाइ धसकाइ सहजीकरण गना विद्यालयहरूलाई धनिेशन ठिनपुिार्। 

● उपप्रणालीमा त्याङ क प्रविि गना र प्रणाली व्यिस्थापन गनाको लाधग विद्यालय तथा स्थानीय स्तरमा रहेका 
शजम्मेिार व्यशक्तहरूको क्षमता विकास गनुापिार्। 

 

उपप्रणाली प्रयोग विधि 

विधभन्न तहका प्रयोगकतााहरूको लाधग उपप्रणाली प्रयोग गने तररकाको िारेमा विस्ततृ जानकारीसवहतको रु्टै्ट प्रयोगकताा 
धनिेशशका र श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गररएको र्। धनमााण गररएको प्रयोग धनिेशशका र श्रव्यदृश्य सामग्रीको उपयोगिारा 
यस उपप्रणालीको प्रयोग सशजलै गना सवकन्त्र् ।  

 

श्रव्यदृष्य सामग्रीमा ठिइएको मौशखक धनिेशन 

इधमस उपप्रणाली सिैका लाधग पढाइ पररयोजनाको सहयोगमा शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रको समन्त्िय र 
सहयोगमा तयार गररएको हो । प्रारशम्भक कक्षामा अध्ययनरत कक्षा १ िेशख ३ सम्मका िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक 
पवहचानको लाधग विद्यालयको नाम भएको MS Excel मा तयार पाररएको र्ाइल उपलब्ि गराइन ेर् । यसरी उपलब्ि 
गराइएको र्ाइल आफ्नो विद्यालयको हो होइन भनी यवकन गनुापर्ा । र्ाइल यवकन गररसकेपधर् उक्त र्ाइललाई ििल 
शक्लक गरी खोल्नपुर्ा। र्ाइल खोधलसकेपधर् कम्कयटुरमा िेशखन ेEnable Macros मा शक्लक गरेपधर् काम गना योग्य 
हनु्त्र् र यस उपप्रणालीको पररचय र्ाराम भनाको लाधग धनिेशनसवहतको जानकारी प्राप्त हनु्त्र्। िालिाधलकाहरूको 
प्रारशम्भक पवहचान त्याङ क राख्नको लाधग student detail िटनमा शक्लक गरी कुनै एउटा कक्षा र्नोट गनुापर्ा । कक्षा 
र्नोट गरी सकेपधर् सो कक्षामा अध्ययनरत सिै िालिाधलकाहरूको IMIS ID सवहतको वििरण िेशखन्त्र्।  

यस र्ाइलको माधथल्लो भागमा Screening Status भन्न ेिेख्नहुनुे र् र त्यसको तल हरेक िालिाधलकाको प्रारशम्भक पवहचान 
भएको िा नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त हनुे र्। इधमस आइिीअनसुार कुनै िालिाधलकाको प्रारशम्भक पवहचानको 
त्याङ क रा् नको लाधग िाया ँरे्उमा रहेको Screen िटनमा शक्लक गनुापर्ा। यसो गिाा सोही िालिाधलकाको धनशित 
उमेरको आिारमा २ िेशख ४ िषा िा ५ िेशख १७ िषा उमेर समूहको लाधग तयार गररएको कुनै एउटा िाधसङ्गटन 
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प्रश्नािली र्ाराम खलु्र्। अि प्रारशम्भक पवहचानको क्रममा प्राप्त भएका प्रधतवक्रयाको आिारमा हरेक क्षेरमा समािेश 
गररएको प्रश्नािलीअन्त्तगातको धनशित प्रधतवक्रयामा शक्लक गरी र्ान्नपुर्ा। िालिाधलकाहरूको प्रश्न प्रधतवक्रयाको आिारमा 
कुन प्रश्नमा जाने भन्ने कुरा यस प्रणालीले आर्ैँ  तय गिार् र भनुा नपने प्रश्नहरू िधमलो रङमा आउन ेर्न।् यसरी कुनै 
पधन प्रश्नहरू नरु्टाई िालिाधलकाहरूको प्रधतवक्रयाहरू भिै जानपुर्ा ।यस प्रश्नािलीधभरका सिै प्रश्नहरूको प्रधतवक्रया 
भररसकेपधर् अन्त्तमा रहेको सेभ िटनमा शक्लक गनुापर्ा। 

यठि कुनै अधनिाया भनुापने प्रश्नको प्रधतवक्रया भना रु्टेमा यस प्रणालीले आर्ैँ  रु्टेको प्रश्नको प्रधतवक्रया भना धनिेशन ठिन्त्र् 
। यठि प्रधतवक्रया भिााभिै यस प्रणालीले रा् न नचाहेको खण्िमा माधथ िायाँपठट्ट रहेको Cancel िटनलाई शक्लक गरी 
Yes भनेमा उक्त त्याङ क Save हुँिैन। कुन ैिालिाधलकाको प्रारशम्भक पवहचान भररसकेको  त्याङ कमा केही हेररे्र 
गना परेमा यो Screen again िटनमा शक्लक गिाा रे्री Screening गने हो भनेर सोध्र्, यठि होइन भने No मा शक्लक 
गनुापर्ा र रे्री Screening गने हो भने Yes मा शक्लक गरेर आिश्यक पररिरातनपिात ्Save िटन शक्लक गनुापर्ा। 
यसरी न ैिाकँी अन्त्य िालिाधलकाहरूको त्याङ क भना सवकन्त्र्। यो माधथको Refresh िटनमा शक्लक गरेमा कुन कुन 
िालिाधलकाको प्रारशम्भक पवहचान भइसकेको हो भन्ने कुरा यसरी Screened र Not Screened भनेर िेखाउँर्। 

अन्त्य कक्षाको िालिाधलकाहरूको पधन त्याङ क रा् न सरुूमा जस्तै Student Detail िटन शक्लक गरेर अको कक्षा 
र्ान्नुपर्ा र उही प्रवक्रया िोहोर् याउँिै अन्त्य िालिाधलकाहरूको त्याङ क पधन यस उपप्रणालीमा व्यिशस्थत गिै जानपुर्ा र 
अन्त्त्यमा यो र्ाइल Save गरी सम्िशन्त्ित धनकायमा पिाउनपुर्ा। 
 

पेपर र्ारामको प्रयोग (Excel-based) 

इधमस उपप्रणालीअन्त्तगात प्रारशम्भक पवहचान गने क्रममा विद्यालयमा सूचना सङ्कलन र इन्त्री कम्कयटुरको माध्यमिाट 
गनुापने हनु्त्र्, तर सिै विद्यालयमा कम्कयटुरको सवुििा नहनु सक्र्। कम्कयटुरको सवुििा नभएका िा केही समयको लाधग 
नभएका तर पधर् उपलब्ि हनु सक्न े विद्यालयहरूले िालिाधलकाहरूको सूचना तथा त्याङ क िाशशङ्गटन ग्रपु 
प्रश्नािलीअनसुार तयार पाररएको Excel Sheet र्ाराममा आिाररत िालिाधलकाहरूको प्रारशम्भक पवहचान त्याङ क सङ्कलन 
गनुापर्ा। यो र्ाराम कम्कयटुर उपलब्ि नभएसम्म सूचना िा त्याङ क सङ्कलन गनाको लाधग प्रयोग गनुापने हनु्त्र्।  

 

पेपर र्ाराम भने तररका 
यस Excel Sheet र्ारामको माधथल्लो भागमा विद्यालयको नाम, कक्षा, प्रारशम्भक पवहचान धमधत र पवहचान अन्त्त धमधत 
भनुापर्ा । यसरी त्याङ क सङ्कलन गिाा जनु शशक्षकले िालिाधलकासँग प्रश्नािलीमा र्लर्ल गनुाहनु्त्र्, सो शशक्षकसँग 
िाधसङ्गटन ग्रपु प्रश्नािलीसँगै हनुपुर्ा। िालिाधलकाको धनशित उमेरको आिारमा २ िेशख ४ िषा िा ५ िेशख १७ िषा 
उमेर समूहको लाधग तयार गररएको प्रश्नािली र्नोट गनुापर्ा र सोहीअनसुार प्रश्नहरू पालैपालो सोध्िै जान ेर सूचना 
भनुापर्ा । यस प्रश्नािली र्ाराममा २ िेशख ४ िषा सम्मका िालिाधलकाहरूको लाधग १६ ओटा र ५ िेशख १७ िषा 
उमेर समूहका िालिाधलकाहरूको लाधग २४ ओटा प्रश्न भएको प्रश्नािली र्ारामका प्रश्न सोध्िै िालिाधलकािाट आएको 
प्रधतवक्रया िा जिार्लाई Excel Sheet मा प्रश् नअनसुार कोि गिै जानपुर्ा। उिाहरणको लाधग रामले हेनाका लाधग चस्मा 
प्रयोग गिार्न ्? भन्न ेप्रश्नको जिार्मा १ मा गर्ान ्र २ मा गिैनन ्भन्ने र्। यठि “प्रयोग गर्ान”् भन्न ेजिार् आएमा 
उपलब्ि Excel Sheet मा १ कोि गनुापर्ा र प्रश्न २ सोध्नपुर्ा यठि गिैनन ्भन्ने जिार् आएमा २ कोि गनुापर्ा र प्रश् न 
२ सोध्न ुपिैन र प्रश्न ३ मा जानपुर्ा। यसलाई शस्कप कयाटना भधनन्त्र्। यसको लाधग यस र्ाराममा Question skip 

logic मा ठिएको धनिेशनलाई ध्यान ठिँिै सूचना तथा त्याङ क सङ्कलन गनुापर्ा। कम्कयटुरमा भने कमामा शस्कप लशजक 
कयाटना अटोमेवटक आउने र सोध्न नपने प्रश् न आर्ैँ  िधमलो भइठिने गर्ा भने पेपरर्ाराममा पधन गािा रङले सङ्केत 
गररएको र्।  
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एकाइ ७:  िैयशक्तक शैक्षशणक योजना (Individualized Education Plan-IEP) 
 

७.१ पठरचय र महत्त्ि 

िालिाधलकाहरूको शारीररक, मानधसक, िौविक तथा संिेगात्मक अिस्थाको आिारमा धसकाइ सक्षमता र आिश्यकता 
र्रक र्रक हनु सक्र्न।् तसथा कायागत सीधमतता िा अपाङ गताका कारणले धसकाइमा समस्या भएका िालिाधलकाहरूको 
व्यशक्तगत शैशक्षक आिश्यकता सम्िोिन गना तयार गररन ेयोजना न ैिैयशक्तक शैक्षशणक योजना हो। िालिाधलकाको 
सक्षमता, कठिनाइ, रुशच तथा धसकाइ अिस्थाको आिारमा पायक्रमले धनठिाि गरेको धसकाइ उपलशब्िहरू हाधसल गना 
िैयशक्तक शैक्षशणक योजना आिश्यक पिार्। अधभभािक र शशक्षकको सहभाधगतामा िालिाधलकाको आिश्यकता अनरुूपका 
शैक्षशणक वक्रयाकलापहरूको रैमाधसक योजना तयार गररन्त्र्। साथै धसकाइ उपलशब्िको रैमाधसक समीक्षा गिै सो 
योजनालाई अद्यािधिक गररन्त्र्। िैयशक्तक शैक्षशणक योजना तयार गिाा अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित गनुापिार्। 
विद्यालयको र्ारािासमा िसेर अध्ययन गरररहेका िालिाधलकाहरूको अधभभािकको सहभाधगता हनु नसकेमा सम्िशन्त्ित 
कक्षा शशक्षकले न ैयोजना तयार गनुापने हनु्त्र्। 

 

िैयशक्तक शैक्षशणक योजनाको महत्त्ि  
पायक्रमले कक्षागत रूपमा हाधसल गनपुने धसकाइ उपलशब्िहरू धनठिाि गरेको हनु्त्र्। ती धसकाइ उपलशब्िहरू हाधसल 
गना पायपसु्तकलगायतका विधभन्न शैशक्षक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी िालमैरी शशक्षण विधिको प्रयोगिारा पिनपािन 
गराउनपुने हनु्त्र्। िैयशक्तक धभन्नताका कारण एउटै विषयमा पधन िालिाधलकाको धसकाइ र्रक हनु सक्र्। अपाङ गता 
नभएका िालिाधलकाहरूभन्त्िा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई धसक्नमा समस्या हनु सक्र्। त्यसकारण तहगत 
रूपमा धनिाारण गररएको धसकाइ सक्षमताअनसुार िालिाधलकाहरूलाई सहयोग गना िैयशक्तक शैक्षशणक योजनामा आिश्यक 
पिार्। 

 
िैयशक्तक शैक्षशणक योजना धनमााण गनुाका उद्दशे्यहरू  
● िालिाधलकाहरूको धसकाइ आिश्यकता पवहचान गना 
● िालिाधलकाको सक्षमता, अिरोि, रुशच थाहा पाउन 

● िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत धसकाइ आिश्यकता अनरुूप योजना िनाउन 

● योजना अनरुूप वक्रयाकलाप सञ्चालन गना 
● उपयकु्त शैक्षशणक विधि, सामग्री र्नोट र प्रयोग गना 
● कायाअनसुार समय व्यिस्थापन गना (Time on task) 

● अधभभािक र शशक्षकलाई मागािशान प्रिान गना र शजम्मेिार िनाउन 

● धनयधमत सिुारात्मक मूल्याङ्कन गना 
● िालिाधलकाको पढाइ धसपलगायत समग्र धसकाइ उपलशब्ि सिुार गना 
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७.२ ियैशक्तक िकै्षशणक योजना शनमााण प्रकक्रया  

 

 

७.३ ियैशक्तक िकै्षशणक योजना शनमााणमा अशभभािकको भशूमका  

● िैयशक्तक शैक्षशणक योजना धनमााण तथा रैमाधसक समीक्षात्मक अद्यािधिक गिाा विद्यालयमा उपशस्थत हनुे  
● आफ्नो िालिाधलकाको धसकाइ अिस्था, रुशच, सक्षमता, अिरोि आठििारे शशक्षकसँग र्लर्ल गने 

● िालिाधलकाको धसकाइ आिश्यकता अनरुूप सहभाधगतात्मक रूपमा िैयशक्तक शैक्षशणक योजना तयार गना मद्दत गने  
● िैयशक्तक शैक्षशणक योजनामा तोवकएको आफ्नो शजम्मेिारी अनरुूप िालिाधलकालाई घरमा सहयोग गने 

● िालिाधलकाको आिश्यकता अनरुूपका सामग्रीहरूको समयमा नै व्यिस्थापन गररठिने  
● आफ्ना िालिाधलकाको धसकाइको अिस्थािारे जानकारीका लाधग समय समयमा विद्यालयमा जाने  
 

७.४ ियैशक्तक िकै्षशणक योजनाको नमनुा पठरचय, प्रयोग र मागाशनिेिन  

प्रारशम्भक तह (कक्षा १ िेशख ३) मा अपाङ गता भएका तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको पढाइ धसप 
सिुार गना सहयोग पयुााउन ेउदे्दश्यले यो िैयशक्तक शैक्षशणक योजना तयार गररएको र्। यस पशुस्तकामा िालिाधलकाहरूको 
व्यशक्तगत वििरण, सक्षमता, अिरोि, रुशच तथा पढाइ धसप, गशणत, स्िािलम्िन, िानी व्यिहार, शारीररक गधतशीलता, 
भाषा÷सञ्चार तथा सामाशजक धसप जस्ता क्षेरहरू समािेश गररएको र्।  
िैयशक्तक शैक्षशणक योजना तयार गनुापूिा धसकाइ अिस्था पवहचान गनाका लाधग अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित 
गनुापिार्। धसकाइ अिस्था पवहचान गररसकेपधर् सोहीिमोशजम विद्यालय तथा घरमा गनुापने वक्रयाकलापसवहतको योजना 
िनाउनपुिार्। जसमा अधभभािकले घरमा गनुापने सहयोग, विद्यालय व्यिस्थापनले गने सहयोग र शशक्षकले कक्षाकोिामा 
गने शैक्षशणक वक्रयाकलापहरू स्पि रूपमा उल्लेख गररएको हनुपुिार्। स्रोत कक्षा तथा विशषे विद्यालयको हकमा यठि 
िालिाधलकाहरूको अधभभािकको सहभाधगता हनु नसकेमा सम्िशन्त्ित कक्षा शशक्षकले न ैयोजना तयार गनुापने हनु्त्र्।  
प्रत्येक रैमाधसकमा िालिाधलकाको उपलशब्ि समीक्षा गरी आगामी रैमाधसकको लाधग योजना िनाई कायाान्त्ियन गिै 
जानपुिार्। यस िैयशक्तक शैक्षशणक योजना अनरुूप सिै प्रकारका अपाङ गता भएका तथा कायागत सीधमतता भएका 
िालिाधलकाहरूलाई पढाइ धसपका सि ैक्षेरहरू उपयकु्त नहनु सक्िर्, उिाहरणका लाधग िवहरा िालिाधलकाहरूका लाधग 
ध्िधन सचेतीकरण अनपुयकु्त हनु सक्िर्। त्यसैगरी दृविविहीन िालिाधलकाहरूका लाधग रङ, सङ्केत िा शचर पवहचान 
अनपुयकु्त हनु सक्िर्। तसथा शशक्षक तथा अधभभािकले िालिाधलकाको अपाङ गताको अिस्थाअनसुार अनपुयकु्त हनु े
क्षेरहरूलाई र्ािेर उपयकु्त क्षेरहरूमा मार योजना िनाउनपुिार्। पररयोजनाअन्त्तगात िनाइएको िैयशक्तक शैक्षशणक 
योजनाको नमनुामा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत वििरण, सक्षमता, कठिनाइ, रुशच तथा धसकाइ अिस्थाहरू उल्लेख गररएको 
र्। त्यसैगरी धसकाइ अिस्था विश्लषेण गरी सोहीअनरुूप रैमाधसक योजना धनमााण गने कुरा समािेश गररएको र्। योजना 

 

 शमशत र समय तय{ 

 

 
अशभभािकलाई 

आमन्त्रण 

 

 
अशभभािकसुँग छलिल, 

कक्रयाकलाप तय र शजम्मिेारी 

बाुँडिाुँड 

 

 योजना कायाान्त्ियन 

 

 
शसकाइ मू् याङ्कन 

तथा योजना 

अद्यािशिक 
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धनमााण गिाा धसकाइ क्षेर,, उदे्दश्य, वक्रयाकलापहरू, सामग्री, समयािधि, शजम्मेिारी, उपलशब्ि समीक्षा र योजना अद्यािधिक 
गने जस्ता विषयहरू राशखएको र्।  
 

७.५ ियैशक्तक िकै्षशणक योजनाको प्रयोग तथा शनिेिन   

● िैयशक्तक शैक्षशणक योजनाको पशुस्तकामा ठिइएको विद्याथीको व्यशक्तगत वििरण, सक्षमता (सिल पक्ष), अिरोि 
(कठिनाइ) र रुशच अधनिाया रूपमा भनुापिार्।  

● िालिाधलकाहरूको धसकाइ अिस्था पवहचान गरी आएको सूचनाहरू ठिइएको पढाइ धसप, गशणत, स्िािलम्िन धसप 
(विद्याथीले आर्ैँ ले गना सक्न ेकुराहरू जस्तो लगुाको टाँक लगाउने, हात िनुे, नङ काट्ने, कपाल कोने, जतु्ता÷चकपल 
लगाउन,े तनुा िाँध्ने आठि), िानी व्यिहार (विद्याथीहरूको िानी व्यिहार जस्तो िोधलरहने, िरिराउन,े शचमोट्ने, टोक्ने, 
थकु्ने, िकल्न,े अरूलाई वपट्न ेआठि), शारीररक गधतशीलता (हात खटु्टा तथा औलंाहरू चलाउने, सामान्त्य सामानहरू 
उिाउन,े अन्त्य शरीरका भागहरू चलाउन ेआठि), भाषा र सञ्चार (विद्याथीले धनिेशन िा सङ्केत सनु्ने, िझु्न ेर सोही 
अनरुूप प्रधतवक्रया गने, साथीहरूसँग अन्त्तरवक्रया गने आठि) तथा सामाशजकीकरण (साथीहरूसँग घलुधमल हनु,े नम्र 
भएर िोल्न,े आिर तथा माया गने आठि) क्षेरहरूमा अधनिाया उल्लेख गनुापिार्।  

● पढाइ धसप, स्िािलम्िन, िानी व्यिहार, शारीररक गधतशीलता, भाषा र सञ्चार तथा सामाशजक धसपअन्त्तगातका क्षेरहरूमा 
रही रैमाधसक योजना िनाई कायाान्त्ियन गनुापिार्।  

● योजना गररएका वक्रयाकलापका आिारमा रैमाधसक रूपमा उपलशब्िको समीक्षा गरी अको रैमाधसकका लाधग योजना 
तयार गनुापिार्। 

● उपलशब्िको समीक्षा गिाा सिुार भइसकेको भए तीन ओटा स्टार (***), सिुारोन्त्मखु भए िईु ओटा स्टार (**) र 
सिुार नभएको अिस्था भए एक ओटा स्टार (*) ठिनपुिार्। 
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एकाइ ८: िैयशक्तक पररिार सेिा योजना 

(Individualized Family Service Plan-IFSP) 
 

८.१ पररचय  

प्रारशम्भक िालविकास उमेर समूहका िालिाधलकाको विकासात्मक अिस्था पवहचान गरी उनीहरूलाई प्रिान गनुापने 
सहयोग तथा सेिाहरूको विषयमा गररने योजना हो। यो योजनाले विकासात्मक समस्या र समािानका उपायहरू पवहचान 
गिार्। यसिाट विकासमा कठिनाइ भएका िालिाधलकाका अिस्था अझ धिग्रनिाट रोकी सिााङ्गीण विकासका लागी 
विधभन्न सहयोगहरू गिार्। अधभभािक र शशक्षकको सहभाधगतामा िालिाधलकाको आिश्यकता अनरुूपका िैधनक 
वक्रयाकलापहरूको योजना तयार गररन्त्र्। साथै िैधनक वक्रयाकलापहरूको उपलशब्िको समीक्षा गिै सो योजनालाई 
अद्यािधिक गररन्त्र्। िैयशक्तक पररिार सेिा योजना तयार गिाा अधभभािकका साथै पररिारका अन्त्य सिस्यको सहभाधगता 
सधुनशित गनुापिार्। िैयशक्तक पररिार सेिा योजनाको अििारणा नेपाल सरकार, शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्त्तगात 
शशक्षा क्षेरको योजना २०२१–२०३० मा पधन समािेश गररएको र् । 

● यो योजना पररिार लशक्षत हनु्त्र् र पररिारका लाधग पररणामहरू िनाएका हनु्त्र्न\ । 

● यो योजना घरपररिारसँग िसेर िनाउन ेभएकाले िालिाधलकाहरूको िैधनक ठिनचयाा र गधतविधिमा प्रारशम्भक 
हस्तक्षेप गररन्त्र् । 

● यसले सिै सेिाहरूलाई एक योजनामा समावहत गना गधतविधिहरू समािेश गिार् । 

 

८.२ ियैशक्तक पठरिार सिेा योजनाको महत्त्ि 

िैयशक्तक पररिार सेिा योजनाको प्रारशम्भक हस्तक्षेपको मटुु हो। एक धलशखत योजना हो, जसलाई टोलीिारा विकधसत 
गररन्त्र्। यो टोलीले पररिार र िालिाधलकाको नधतजा रेकिा गिार्। यो योजनाले प्रारशम्भक हस्तक्षेप सेिाहरूको सूशच 
गिार्, जनु ती पररणामहरूमा पगु्न मद्दत गिार् र कवहले, कहा ँर ती सेिाहरू कसरी िेधलभर हनुे र्न ्भनेर िणान गिार्। 
टोलीले पररिारलाई सहयोग परु् याउन सम्िशन्त्ित सरोकारिालाहरू जस्तै स्िस्थकमी, थेरावपस्टसँग धमलेर काम गिार्। 
िैयशक्तक धभन्नताका कारण एकै उमेरका िालिाधलकाको सिााङ्गीण विकासमा र्रक हनु सक्र्। अपाङ गता नभएका 
िालिाधलकाहरूभन्त्िा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई धसक्नमा समस्या हनु सक्र्। त्यसकारण प्रारशम्भक 
िालविकास उमेर समूहका िालिाधलकाहरूको आिश्यकताअनसुार सिााङ्गीण विकासमा सहयोग गना िैयशक्तक पररिार सेिा 
योजना आिश्यक पिार्। 

 

८.३  ियैशक्तक पठरिार सिेा योजना शनमााण गनुाका उदे्दश्यहरू 

● िालिाधलकाहरूको विकासात्मक अिस्था पवहचान गना 
● िालिाधलकाहरूको सक्षमता, अिरोि, रुशच थाहा पाउन 

● िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत विकासात्मक अिस्थाअनरुुप योजना िनाउन 

● योजनाअनरुूप वक्रयाकलाप सञ्चालन गना 
● उपयकु्त सहयोग तथा सेिाहरूको र्नोट र प्रयोग गना  
● अधभभािक र शशक्षकलाई मागािशान प्रिान गना र शजम्मेिार िनाउन  
● धनयधमत सिुारात्मक मूल्याङ्कन गना 
● िालिाधलकाको िैधनक वक्रयाकलापहरूको उपलशब्ि सिुार गना 
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८.४  ियैशक्तक पठरिार सिेा योजना शनमााणमा अशभभािक र पठरिारको भशूमका  

● आफ्नो िालिाधलकाको धसकाइ अिस्था, रुशच, सक्षमता, अिरोि आठििारे शशक्षकसँग र्लर्ल गने 

● िालिाधलकाको आिश्यकताअनरुुप सहभाधगतात्मक रूपमा िैयशक्तक िैयशक्तक पररिार सेिा योजना धनमााणमा 
गना मद्दत गने  

● िैयशक्तक पररिार सेिा योजनामा तोवकएको आफ्नो शजम्मेिारी अनरुूप िालिाधलकालाई घरमा सहयोग गने 

● िालिाधलकाको आिश्यकता अनरुूपका सामग्रीहरूको समयमा नै व्यिस्थापन गररठिन े

● आफ्ना िालिाधलकाको धसकाइको अिस्थािारे जानकारीका लाधग समय समयमा र्लर्ल गने  
 

८.५ योजना शनमााण टोली  

● अधभभािक 

● पररिारका सिस्य  
● प्रारशम्भक िालविकासका शशक्षक 

● स्रोत शशक्षकहरू 

● स्िास््यकमी 
● अपाङ गता क्षरेको विज्ञ  
● थेरावपस्ट 

● परामशािाता 
 

८.६ योजना शनमााण प्रकक्रया 

● अधभभािक, पररिारका सिस्य , प्रारशम्भक िालविकासका शशक्षक, स्िास््यकमी, थेरावपस्टहरूको संलग्नतामा 
योजना धनमााण गने 

● योजनामा सिााङ्गीण विकासका (शारीररक, मानधसक, सामाशजक, संिेगात्मक ) अिस्था तथा समस्या र समस्या 
समािान गना आिश्यक पने सेिाहरू जस्तै स्िास््य सेिा, पोषण सेिा, अधभभािकलाई आधथाकलगायतका सहयोग, 

स्िास््य सहयोग सल्लाह सेिालगायतका सेिाहरू समािेश हनु्त्र्न।् यस सेिामा रेरे्राल सेिा पधन समािेश 
हनु्त्र्। 
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८.७ ियैशक्तक पठरिार सिेा योजनाको चरण 

१= पवहलो चरण M पवहलो भेट सम्िन्त्ि विस्तार  
यो योजनाको पवहलो चरणमा िालिाधलकाको पररिार र अन्त्य सिस्यसँग सम्िन्त्ि विस्तार गनुापर्ा। यो चरणमा टोलीले 
अधभभािक पररिारका सिस्यसँग कुरा गरेर िालिाधलकाको विकासात्मक विकासमा आएका कठिनाइको िारेमा र्लर्ल 
गनाको लाधग उपयकु्त समय, धमधत अधन स्थान तोक्नपुर्ा। 

 
२= िोस्रो चरण M अिस्था विश्लषेण 

यस चरणमा अधभभािक, पररिारका सिस्य, प्रारशम्भक िालविकासका शशक्षक, स्िास््यकमी, थेरावपस्टहरूको संलग्नतामा 
िालिाधलकाहरूको िैधनक ठिनचयाा र गधतविधिमा र्लर्ल गररन्त्र् । राम्रो िैयशक्तक पररिार सेिा योजना विकास गना 
पररिार, अधभभािक र अन्त्य सिस्यहरूले िालिाधलकाको विकासात्मक समस्याका िारेमा खलुस्त रूपमा जानकारी गराउनपुने 
हनु्त्र्। विशेष गरेर अधभभािकहरूले आफ्नो िालिाधलकाको िारेमा धनम्नानसुारका कुराहरू सोच्न आिश्यक र् M 

  

● आफ्नो िालिाधलकाको धसकाइ अिस्था, रुशच, सक्षमता, अिरोि पवहचान गने 

● आफ्नो िालिाधलकालाई कुन सहयोग चावहएको र्, विकासमा कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूको सूचना सङ्कलन 
गनुापने  

● िालिाधलकाहरूको समस्या पवहचान गनुापने 

● पाररिाररक अिस्था विश्लषेण गनुापने 

● आिश्यकता र मागलाई ध्यानपूिाक सनु्ने र नोट गने  
 

३= तेस्रो चरण M िैयशक्तक योजना सम्िन्त्िमा र्लर्ल तथा धनणाय 

यस चरणमा पररिार, अधभभािक र अन्त्य सिस्यहरूले िालिाधलकाको विकासात्मक अिस्था, समािानका उपायहरू र 
आिश्यक सहयोगका िारेमा र्लर्ल गररन्त्र् । योजना तयार पूिा विकासात्मक अिस्था पवहचान गनाका लाधग 
अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित गनुुापिार्। विकासात्मक अिस्था पवहचान गररसकेपधर् समािानका उपायहरू पवहचान 
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पधन गनुापिार्। समािानका उपायहरू पवहचान गरी सोहीिमोशजम विद्यालय तथा घरमा गनुापने वक्रयाकलाप, विद्यालय 
व्यिस्थापनले गने सहयोग र शशक्षकले कक्षाकोिामा गने शैक्षशणक वक्रयाकलापहरू र्लर्ल तथा धनणाय गरेर ताधलका 
िनाउनपुिार् M 
● िैयशक्तक पररिार सेिा योजना भनकेो के हो भन्ने िारेमा जानकारी ठिन े

● यसको धनशित उदे्दश्य सरुुिात तथा गन्त्तव्य िारेमा जानकारी ठिन े

● धनशित आिश्यकता, इच्र्ा , क्षमता र आकङ्खक्षामा आिाररत हनु्त्र् जानकारी ठिन े

● विकासात्मक समस्या भएका िालिाधलकाकाहरूका आिश्यकतालाई सम्भावित सन्त्िभाको आिारमा पनुरािलोकन गने 

● आिश्यकता पूरा गनाको लाधग स्रोतको आिारमा र्लर्ल गने र स्रोतको सधुनशित गने 

● सरोकारिालहरूको कायासवहतको पवहचान गने 

● कायाान्त्ियन अिधिमा अनगुमन, सिुारलगायत सर्लता र असर्लता ििैु हनु सक्र् तर यस्तो हनुको कारण चावँह 
महत्त्िपूणा माधनन े 

 
४= चौथो चरण M कायायोजना धनिाारण 

यस चरणमा समािानका उपायहरू र आिश्यक सहयोग धनिाारण गररसकेपधर् िैयशक्तक योजना तयार गनुापर्ा । अधभभािक 
पररिार र अन्त्य सिस्यहरूले व्यक्त गरेको आिश्यककताअनसुार कायायोजना धनिाारण गनुापने हनु्त्र् । यो योजना पररिार 
लशक्षत भएको हनुाले अधभभािकको सहभाधगता सधुनशित गनुापिार्। समािानका उपायहरू पवहचानपिात ्अधभभािक पररिार 
र अन्त्य सिस्यहरूले घरमा गनुापने वक्रयाकलापहरू स्पि रूपमा उल्लेख गररएको हनुपुिार् । साथै अन्त्य सहयोग पधन 
पवहचान गररएका र्न ्भने ती सहयोग सवुििा प्रिान गने सेिा प्रिायकको पधन स्पि रूपमा योजनामा उल्लेख गररएको 
हनुपुिार्। उदे्दश्यअनसुारको वक्रयाकलाप पवहचान गरी अिधि पधन धनिाारण गनुापने हनु्त्र् । कायायोजना धनम्नानसुारको 
हनु सक्र्। 

● समािानका उपायहरू पवहचान गररसकेपधर् अधभभािकको साथमा व्यापक र्लर्ल चलाउने र उक्त काया सम्पािन 
गनाका लाधग प्रधतििता जाहेर गना लगाउन े। कायासम्पािनको िलेामा आउन सक्न ेसंभावित जोशखमको िारेमा पधन 
र्लर्ल गने  

 

५= पाचँौ चरण M कायायोजना कायाान्त्ियन तथा अनगुमन 

यो चरणमा कायायोजना कसरी प्रभािकारी रूपमा कायाान्त्ियन गना सवकन्त्र् भनेर सिै आआफ्नो तर्ा िाट लाग्नपुने 
हनु्त्र् । यसमा विकासात्मक समस्या भएका िालिाधलकाकाहरूलाई नशजकिाट सहयोग गने आमा, ििुा, ठििी, िाइ र 
पररिारका अन्त्य सिस्यको महत्त्िपूणा भधूमका रहन्त्र्, जनु धनम्नानसुार र् । 

● कायायोजना कायान्त्ियन गना पररिारका अन्त्य सिस्यको सहयोग धलन े

● सरोकारिाला तथा साझेिारहरूसँग र्लर्ल गने र सञ्जालीकरणलाई जीिन्त्त राख्न े 
● सल्लाह तथा प्रधतवक्रयाहरूको सङ्कलन गने 

● संलग्न सरोकारिालाहरूसँग सम्पका  गने 

● विधभन्न िैिकहरूको आयोजना गने  
● विद्यालयका शशक्षकसँग िैिक तथा र्लर्ल गने  

 

६= रै्िौ चरण M समीक्षा र अद्यािधिक 

यो चरणमा कायायोजनाअनसुार उपलशब्ि भए नभएको सधुनशित गने हो । पररितान मापन गनुा जस्तो कधत प्रगधत भए 
नभएको, क्षमता अधभिृवि भए नभएको, अपेशक्षत धसपहरूको विकास भए नभएको जनु धनम्नानसुार गना सवकन्त्र् । 

● चेकधलस्ट िनाएर कायायोजना कायाान्त्ियनको प्रगधत मापन गने  
● एक िा सोभन्त्िा िढी अन्त्तिाातााहरू गरेर सही मागामा कायाान्त्ियन भए नभएको िारेमा र्लर्ल गने  
● कायायोजना प्रभािकारी नभएको खण्िमा पररमाजान आिश्यक भए पनुिः अधभभािक पररिार र अन्त्य सिस्यहरू िसी 

र्लर्ल गने 
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● िैयशक्तक पररिार सेिा योजनाको काया कायाान्त्ियनको क्रममा व्यािहाररक भए नभएको मापन गने  
 

यो चरणमा विकासात्मक समस्या भएका िालिाधलकाकाहरूमा ियैशक्तक पररिार सेिामार्ा त के कस्तो पररितान आयो 
भनेर मापन गरी उनीहरूको सिााङ्गीण विकास गराउने हो । कवहलेकाँही कुनै कुनै उदे्दश्य अनरुूप प्रगधत नभएको पधन 
हनु सक्र् । त्यस्तो िेलामा प्रगधत हनु नसक्नकुो रे्री िोस्रो िा तेस्रो चरणअनसुारको र्लर्ल गरी पनुिः कायायोजना 
िनाएर सहयोग गने अिस्था आउन सक्र् । विकासात्मक समस्या भएका िालिाधलकाकाहरूमा धनम्नानसुारको पररितान 
आएको हनुपुिार् ।  
● िालिाधलकाहरूमा सिााङ्गीण विकास (शारीररक, मानधसक, सामाशजक, संिेगात्मक) भएको  
● िालिाधलकाको िैधनक वक्रयाकलापहरू उपलशब्ि भएको 
● अध्ययनलाई धनरन्त्तर तथा रुशच ठिएको 

 

८.८ योजना बनाउुँिा ध्यान किनपुन ेशिषयहरू 

● िाल अधिकार तथा िालिाधलकाहरूको सरुक्षा 
● त्यगत वििरण तथा रेकिा व्यिस्थापन 

● गोपनीयताको सधुनशितता 
● िालिाधलकाहरूको उच्चतम वहत 

● उपयकु्त समय, धमधत र स्थानको तय गने 

● अधभभािक र पररिारका सिस्यको सधुनशितता 
● सम्िशन्त्ित सेिा प्रिायक सधुनशितता तथा समन्त्िय 

● सेिा प्रिायकका िारेमा अधभभािकलाई प्रि जानकारी 
● िालिाधलकाको धनशित आिश्यकता पूरा गनाको लाधग स्रोतको आिारमा र्लर्ल गने र स्रोतको सधुनशित गने 

● विकासमा कठिनाइ भएका िालिाधलकाहरूको सूचना सङ्कलन गने 

● सेिा प्रिायककहा ँगनुापने सामान्त्य कायािारे अधभभािकलाई जानकारी 
● के, कसरी, कहा ँकहा ँसेिासवुििा प्राप्त गरररहेको सोिारेमा जानकारी धलन े

● सम्भावित कायागत सीधमतता तथा अपाङ गतािारे अधभभािकलाई सामान्त्य जानकारी 
● सेिा प्रिायककोमा गए नगएको र्लोअप र नगएको भए सेिा प्रिायकमा जान अनरुोि गने 

● कायासम्पािनको िेलामा आउन सक्ने सम्भावित जोशखमको िारेमा पधन र्लर्ल गने  
● विद्यालयका शशक्षकसँग िैिक तथा र्लर्ल गने  
● िालिाधलकाको िैधनक वक्रयाकलापहरू उपलशब्ि भए नभएको िारेमा जानकारी धलन े
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एकाइ ९:  स्रोत कक्षाहरूको मापिण्ि तथा सञ्चालन 
(Resource Classes Minimum Standard) 

 

९.१ पठरचय 

िेश विकासको धनशम्त शशक्षा पूिाािारको पधन पूिाािार माधनन्त्र् । शशक्षाले व्यशक्तको सिााङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, 

सक्षम, प्रधतस्पिी र उल्पािनमूलक जनशशक्त तयार गिार् । नेपालको संवििान २०७२ को िारा ३१ शशक्षा सम्िन्त्िी 
हकको व्यिस्था गररएको र् । नेपालको जनगणना (वि सं २०११) अनसुार नेपालमा १.९४ प्रधतशत माधनसहरूमा कुनै 
न कुन ैप्रकारको अपाङ गता रहेको त्याङ क ले िेखाएको र् । यसैगरी विश्व स्िास्थ सङ्गिनले सोही िषा गरेको त्याङ क 
ले सिै रािहरूमा कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रधतशत जनसङ्ख्यामा कुनै न कुन ैवकधसमको अपाङ गता रहेको कुरा जनाइको 
र् ।  
सिै वकधसमका िालिाधलकाहरूले पढ्न पाउन ेउनीहरूको नैसधगाक अधिकार हो । हाम्रो िेशमा रहेका ३०००० भन्त्िा 
िढी सामिुावयक विद्यालय र्न ्। सामिुावयक विद्यालयअन्त्तगात न ैिालविकास केन्त्रहरू पधन सञ्चालन भएका र्न ्। 
मूलिारका विद्यालयअन्त्तगात ३८० ओटा स्रोत कक्षा, ३३ ओटा विशषे विद्यालय (िवहरा १८, िौविक १४ र दृविविहीन 
१), र २३ ओटा एकीकृत विद्यालय (िवहरा ५, दृविविहीन १६ शारीररक अपाङ गता २) रहेका र्न ्। अपाङ गता भएका 
िालिाधलकाहरूको शैशक्षक अधिकारलाई सधुनशित गनाको लाधग राज्यले सोत कक्षा, विशषे विद्यालय र एकीकृत विद्यालयको 
व्यिस्था गरेको र् । स्रोत कक्षा तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनको लाधग नेपाल सरकार, शशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 
मन्त्रालयिाट अनिुान जान ेगरी सञ्चालन भएको र् । स्रोत कक्षा तथा विशषे विद्यालयमा भौधतक,शैशक्षक, मानिीय, आधथाक 
तथा आिास व्यिस्थापन आठि जस्ता विधभन्न पक्षमा न्त्यूनतम मापिण्िहरू कायम गरी सञ्चालन भएको हनुपुर्ा ।  
 

९.२ औशचत्य 

अपाङ गता भएका िालिाधलकाको शैशक्षक विकासको लाधग स्रोत कक्षा, विशेष विद्यfलय र एकीकृत विद्यालयमा 
आिश्यकताअनसुारका भौधतक, शैशक्षक सामग्रीको साथै मानिीय स्रोतको व्यिस्था गरी अपाङ गता तथा कायागत सीधमतता 
भएका िालिाधलकाहरूको पिन धसप विकासमा सहयोग परु् याउने अपेक्षा गररएको र् ।  
 

९.३ उदे्दश्य 

● मूलिारका विद्यालय, स्रोतकक्षा र विशषे विद्यालयको पररचय िताउन े

● स्रोत कक्षा सञ्चालन न्त्य"नतम मापिण्ििारे जानकारी ठिन े

● विद्याथी लेखाजोखा सधमधतको संरचना र भधूमकािारे व्या्य गने 

● अनगुमन तथा चेक धलस्टिारे जानकारी ठिन े

 

९.४ मलूिारका शिद्यालय 

नेपाल सरकारिाट धनयधमत रूपमा अनिुान पाउन ेगरी अनमुधत िा स्िीकृधत प्राप्त विद्यालयला@ सामिुावयक विद्यालय 
भधनन्त्र् । हाम्रो िेशमा ३०००० भन्त्िा िढी सामिुावयक विद्यालयहरू सञ्चाधलत र्न ्। ती विद्यालयहरूिाट सिै 
िालिाधलकाहरूको लाधग शैशक्षक सधुनितता र गणुस्तरीय शशक्षा प्रिान गनाको लाधग नपेाल सरकारिाट धनयधमत रूपमा 
शैशक्षक अनिुान प्रिान गरी सञ्चालन भइरहेको र् । सामिुवयक विद्यालयहरूमा आिारभतू तहमा शशश ुकक्षािेशख कक्षा 
८ सम्म र माध्यधमक तह भनेर कक्षा ९ िेशख १२ सम्मलाइ मानेर सञ्चालन भइरहेको अिस्था र् । यही मूलिारको 
विद्यालय तथा समिुायले प्रारशम्भक िालविकास केन्त्र सञ्चालन भइरहेको पधन र् । प्रारशम्भक िालविकासमा २ िषािेशख 
४ िषासम्मका िालधिलकाहरूको (सिााङ्गीण विकास) शारीररक, मानधसक,भावषक, सामाशजक, नैधतक तथा चाररधरक विकासमा 
सहयोग परु् याइ अिारभतु शशक्षाको लाधग कक्षा १ मा प्रिेश गराउन अिश्यक न्त्यूनतम मापिण्ि परुा गरी संचालन गने 
गररएको र्। 
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९.५ स्रोत कक्षा/ शििषे शिद्यालय  

मूलिारका विद्यालयअन्त्तगात न ैस्रोत कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका र्न ्। मूलिारका विद्यालयमा समान प्रकारका अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरूलाई एउटा धनशित स्थानमा राखी शैशक्षक सेिा प्रिान गररन्त्र् । अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको 
शैशक्षक अधिकारलाई सधुनशित गनाको लाधग नेपाल सरकारले सोत कक्षा सञ्चालनको लाधग अनिुान सहयोग गने गरेको 
र् । यसरी अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको शैशक्षक, मानिीय, सामाशजक, नैधतक र चाररधरक विकासमा सहयोग 
परु् याइरहेको र् । यसैगरी समान प्रकारका विशेष अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूलाई रु्टै्ट समूहमा राखेर उनीहरूको 
समग्र विकासको (शैशक्षक, मानिीय, सामाशजक, शारीररक,नैधतक र चाररधरक) लाधग विशषे प्रवक्रया र माध्यमिाट उनीहरूलाई 
शशक्षाको अिसर प्रिान गररन्त्र् । यसको लाधग पधन नेपाल सरकारिाट अनिुान सहयोग उपलब्ि गररएको हनु्त्र् । 

 

९.६ स्रोत कक्षा सञ्चालनको लाशग न्त्यनूतम मापिण्ड 

१. दृविविहीन विद्याथीहरूका लाधग सञ्चाधलत स्रोतकक्षाको न्त्य "नतम सक्षमताको अिस्था 
 
१. १.विद्याथी भनाा व्यिस्थापन 

(क) भनाा भएका सिै दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका िालिाधलकाले अपाङ गता पररचयपर प्राप्त गरेका  
(ख) विद्यालयको मूल भनाा रशजस्टररमा भनाा अधभलेख रहेको  
(ग) भनााका समयमा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत, पाररिाररक, शारीररक मानधसक अिस्थालगायतको सूचना धलई व्यशक्तगत 
अधभलेख व्यिशस्थत रूपमा राखेको   
(घ) प्रारशम्भक िालविकासका लाधग ४ िषाको र अन्त्य कक्षाका लाधग ५ िेशख १६ िषा उमेर समूहका विद्याथी भनाा 
गरेको  
 
१.२. मानिीय जनशशक्त 

(क) सिै वकधसमका अपाङ गताको सामान्त्य आिारभतू जानकारी पाएको, दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता शचन्न सक्न,े बे्रलधलवप, पढ्न 
लेख्न सक्न ेर गमनशीलताको आिारभतू जानकारी प्राप्त आिारभतू तहका लाधग १ जना र माध्यधमक तहका लाधग १ 
जना शशक्षक कायारत रहेको 
(ख) दृविसम्िन्त्िी अपाङ गताका भएकाहरूका सामान्त्य समस्या िझेुका र िालिाधलकाप्रधत सकारात्मक दृविकोण भएका 
विद्यालयका प्रिानाध्यापक, शशक्षक स्टार् र विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतका पिाधिकारीहरू रहेका ।  
(ग) दृविसम्िन्त्िी िालिाधलकाका िैयशक्तक आिश्यकताप्रधत सचेत सहयोगी आयाको व्यिस्था भएको 
 
१.३. भौधतक अिस्था  
(क) प्रयाप्त मारामा हािा प्रकाशको व्यिस्था भएको, धलपपोत गररएको, पूणा रूपमा सरसर्ाईयकु्त िईु ओटा कक्षाकोिाको 
व्यिस्था भएको  
(ख) दृविविहीन िालिाधलकामैरी स्रोतकक्षाका झ्याल ढोका एिं र्धनाचर सशजलोसँग िस्न धमल्ने कुसी, िेन्त्च िा शचसो 
नआउने गरी व्यिस्थापन गररएको चकटी, कम्तीमा बे्रल स्लेटको प्रयोग गरी लेख्न धमल्ले टेिलु, िेक्स िा अन्त्य व्यिस्था 
भएको  
(ग) विद्यालयको शौचालय, खेलमैिान, पसु्तकालय, प्रयोगशालामा जान एिं प्रयोग गना सक्न ेगरी व्यिस्थापन गररएको   
(घ) स्रोतकक्षामा बे्रल पायपसु्तकलाई नखशकटन े(िािो गरी राख्न)े एिं बे्रल िट नधिधग्रने गरी राख्न ेव्यिस्थाका लाधग 
िकु र् याकको व्यिस्था भएको र विद्याथीले प्रयोग गने व्यिस्था धमलाएको  
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१.४. शशक्षण धसकाइ व्यिस्थापन 

(क) भनाा भएका प्रत्येक विद्याथीको धसकाइको अिस्था हेरी िैयशक्तक शैशक्षक योजना तयार भएको  
(ख) अपाङ गता तथा कायागत सीधमतताका कारणले पढाइमा समस्या भोधगरहेका िालिाधलकाको िैयशक्तक शैक्षशणक 
योजना तयार गरी सो योजनाको आिारमा शशक्षण धसकाइमा थप सहयोग गरी कक्षागत रूपमा विद्याथी कक्षोन्नधत भएको  
(ग) प्रारशभ्मक परीक्षणिाट सम्भावित अपाङ गता पवहचान हनु नसकेका िालिाधलकाहरूको अपाङ गता पवहचानको लाधग 
सम्िशन्त्ित स्िास््य संस्थामा रेर्र गनुापर्ा । 

(घ) प्रत्येक िषा अपाङ गता पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको सूचना तथा त्याङ क इधमस उपप्रणालीमा अद्यािधिक गरी 
सम्िशन्त्ित पाधलकामा उपलब्ि गराउनपुर्ा । 

 
१.५ सहायक र धसकाइ सामग्रीको व्यिस्था 
(क) वप्र बे्रल अिस्थाका िालिाधलकाहरूका लाधग सेन्त्सरी ज्ञानेशन्त्रय विकास गना अनकूुल हनुे सामग्री  
(गोलाकारका साना ढुङ्गा, विधभन्न आकारका पोते, मकै, िाल, धसमी, िोिी कोिो, तोरी आठि) व्यिस्थापन र प्रयोग र बे्रल 
धसवकसकेका िालिाधलकाहरूका लाधग विषयसँग सम्िशन्त्ित सामग्रीको सङ्कलन, व्यिस्थापन एिं प्रयोगको व्यिस्था 
(ख) स्पशीय शचर, नक्सा, बे्रल टाइपराइटर िा कम्कयटुर 
(ग) नेपाल सरकार, पायक्रम विकास केन्त्रिाट स्िीकृत पायपसु्तकअनसुार बे्रलधलवपमा तयार पाररएका पायपसु्तक 
प्रत्येक विद्याथीले प्राप्त  
(घ) प्रत्येक विद्याथीका लाधग कम्तीमा १ ओटा स्लेट स्टाइलसको व्यिस्था  
(ङ) प्रत्येक विद्याथीलाई सेतो र्िी  
 
१.६ एकीकृत एिं समािेशी पिधत 

(क) विद्यालयको सिस्य विद्याथीको भनाा एिं अधभलेख व्यिस्थापन भएको  
(ख) विद्यालयको िैधनक हनु ेप्राथना, विधभन्न सामाशजक ठििस, सरस्िती पूजा िा अन्त्य सिै विद्याथी उपशस्थत हनुे कायाक्रममा 
दृविविहीन अपाङ गता भएका विद्याथी समान रूपमा सहभागी भएको  
(ग) वप्र िले एिं बे्रल धसक्न े वक्रयाकलाप, विशेष सहयोग धलने अिस्थािाहेकका धसकाइ वक्रयाकलापका लाधग अन्त्य 
समकक्षी साथीहरूसँग िस्ने गरेको  
(घ) धनयधमत पायक्रमअनसुार न ैमूल्याङ्कन गरेको तर मूल्याङ्कनमा दृविविहीनमैरी सािन प्रयोग भएको जस्तै बे्रलधलवप, 

धलशखतको सट्टा मौशखक, सहायक राखेर लेख्न े 
(ङ) कम्तीमा िषाको एकपटक विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतमा स्रोतकक्षा सञ्चालन एिं प्रगधत सम्िन्त्िमा र्लर्ल भई 
धनणाय हनुे गरेको  
 
१.७ पारिशीता एिं शशुासन 

(क) स्रोतकक्षामा प्राप्त भएको सहयोगको रेकिा अद्यािधिक भएको  
(ख) आिासीय सवुििा धलएर अध्ययन गररररहेका िालिाधलकाहरूको नामािली धभत्तामा टाँधसएको   
 
१.८ आिास व्यिस्थापन  (आिास रहेको अिस्थामा मार)  
(क) र्ारा र र्ारका लाधग िेग्लािेग्लै सतु्ने कोिाको व्यिस्था, पोसाक, िैयशक्तक सामग्री राख्न ेव्यिस्था धमलाइएको  
(ख) सरसर्ाइयकु्त भान्त्साकोिा, धिहान, ठिउसो साझँ कम्तीमा ४ पटक खाजा खानाको व्यिस्थाका लाधग साप्तावहक 
रुवटङको व्यिस्था गरी कायाान्त्ियन गररएको  
(ग) आिास व्यिस्थापन सम्िन्त्िमा कम्तीमा िषाको एकपटक सम्िशन्त्ित अधभभािकहरूसँग र्लर्ल एिं िैिक िसेको  
(घ) शौचालय एिं स्िच्र् खानेपानीको व्यिस्था  
१=९ विद्यालय िातािरण एिं गमनशीलता 
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(क) सिै दृविविहीन िालिाधलकासँग सेतो र्िी उपलब्ि भएको  
(ख) सिै दृविविहीन विद्याथीहरूले विद्यालयको समग्र िातािरण (कक्षाकोिा, प्रिानाध्यापकको कोिा, शशक्षक स्टार् कोिा, 
पसु्तकालय,प्रयोगशाला, खेलमैिान, शौचालय, खानेपानी, मञ्चको जानकारी पाएको  
(ग) विद्याथीहरूका लाधग िैधनक समयताधलका एिं स्िािलम्िन धसप (धिहान सिेरै उठ्क्न,े िाँत ब्रस गने, हातमखु िनुे, 
नहुाउन,े सर्ा कपिा जतु्तामोजा लगाउने आठि) विकासको कायाक्रमसवहतको योजना र कायाान्त्ियन गने 

 
१.१० अधतररक्त वक्रयाकलाप 

(क) िावषाक रूपमा विद्यालयमा सञ्चालन हनुे खेलकुिहरूमा कम्तीमा एक खेल दृविविहीनमैरी र दृविसम्िन्त्िी अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरूको सहभाधगता हनुे गरेको   
(ख) इन्त्िोर गेम, मनोरञ्जनका सामग्री १ क्यासेट कलेयर, मािलको व्यिस्था भएको र विद्याथीहरूको आन्त्तररक क्षमता 
प्रस्रु्टन एिं विकासका लाधग विद्यालयमा हनुे अधतररक्त वक्रयाकलापमा सहभाधगता भएको 
 
१.११ विपद व्यिस्थापन 

(क) भकूम्प, आगलागी, िाढी, पवहरो जस्ता विपद आइपरेमा सरुक्षा एिं प्रधतकाया योजना िनकेो 
(ख) शशक्षक स्टार्, विद्याथी र आयालाई सोसम्िन्त्िी जानकारी गराइएको   
 
१.१२ अनगुमन धनरीक्षण 

(क) स्रोतकक्षा धनरीक्षण एिं अनगुमन एिं आगन्त्तकु पशुस्तका व्यिस्था भएको 
(ख) विद्यालय धनरीक्षण एिं अनगुमन गना खवटएको पिाधिकारीहरूले अनगुमन गरेको  
(ग) प्रिानाध्यापक विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतिाट कम्तीमा ३ मवहनामा एकपटक अनगुमन गरेको 
 

 

२ िौविक अपाङ गता भएका विद्याथीहरूका लाधग सञ्चाधलत स्रोतकक्षाको न्त्यूनतम सक्षमताको अिस्था 
 
२.१.विद्याथी भनाा व्यिस्थापन 

(क) भनाा भएका सिै िौविक अपाङ गता भएका िालिाधलकाले अपाङ गता पररचयपर प्राप्त गरेका  
(ख) विद्यालयको मूल भनाा रशजस्टरमा भनाा अधभलेख रहेको 
(ग) भनााका समयमा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत, पाररिाररक, शारीररक मानधसक अिस्थालगायतको सूचना धलई व्यशक्तगत 
अधभलेख व्यिशस्थत रूपमा राखेको  
(घ) प्रारशम्भक िालविकासका लाधग ४ िषाको र अन्त्य कक्षाका लाधग ५ िेशख १८ िषा उमेर समूहका विद्याथी भनाा 
गरेको 
 
२ .२. मानिीय जनशशक्त 

(क) सिै वकधसमको अपाङ गताको सामान्त्य आिारभतू जानकारीका साथै िौविक अपाङ गता शचन्न सक्ने, िालिाधलकाको 
प्रगधत र आिश्यकताको वहसािले िालिाधलकाको िगीकरण गना सक्न,े स्िािलम्िन, व्यािहाररक धसप एिं िौविक 
अपाङ गतासम्िन्त्िी आिारभतू धसप एिं जानकारी, प्राप्त १ जना शशक्षक कायारत रहेको 
(ख) िौविक अपाङ गता भएकाहरूका सामान्त्य समस्या िझेुका र िालिाधलकाप्रधत सकारात्मक दृविकोण भएका विद्यालयका 
प्रिानाध्यापक, शशक्षक स्टार् र विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतका पिाधिकारीहरू रहेका   
(ग) िालिाधलकाका ियैशक्तक आिश्यकताप्रधत सचेत सहयोगी आयाको व्यिस्था भएको 
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२ .३. भौधतक अिस्था  
(क) पयााप्त मारामा हािा प्रकाशको व्यिस्था भएको, धलपपोत गररएको, पूणा रूपमा सरसर्ाइयकु्त एक स्रोतकक्षा भएको 
(ख) शचसो नआउने गरी व्यिस्थापन गररएको पाकेवटङ, कापेवटङ, िा स्थानीय तहिाट व्यिस्थापन गररएका गनु्त्री सकुुल 
चकटीको व्यिस्था धमलाइएको   
(ग) कक्षाकोिाको झ्याल ढोकाका चकुुलहरूधभर िावहर ििैुधतरिाट लगाउन एिं खोल्न धमल्ने गरी व्यिस्था धमलाइएको  
(घ) विद्याथीको उचाइसँग धमल्न ेकालोपाटी सेतोपाटीको व्यिस्था, शैशक्षक सामग्री राख्न े विशषे कनार एिं प्रिशान गने 
िोिाको व्यिस्था भएको 
(ङ) िस्टधिनको व्यिस्थापन गररएको   
(च) प्राथधमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था भएको 
 
२ .४. शशक्षण धसकाइ व्यिस्थापन 

(क) िौविक अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग विकास गररएको परुक पायक्रम प्रयोग भएको  
(ख) भनाा भएका प्रत्येक विद्याथीको रु्ट्टारु्टै्ट लेखाजोखािाट प्राप्त ररपोट एिं आिारभतू व्यशक्तगत सूचना सङ्कधलत र्ाइल 
तयार भएको  
(ग) धसकाइमापन चेकधलस्टको प्रयोग भएको  
(घ) विद्याथीको अिस्थाका आिारमा धसकाउनपुने विषयको प्राथधमकता धनिाारण गरी लक्ष्य धनिाारण एिं सम्भावित धसकाइ 
वक्रयाकलाप समािेश भएको िैयशक्तक शैशक्षक योजना तयार भएको  
(ङ) अपाङ गता तथा कायागत सीधमतताका कारणले पढाइमा समस्या भोधगरहेका िालिाधलकाको िैयशक्तक शैक्षशणक योजना 
तयार गरी सो योजनाको आिारमा शशक्षणधसकाइमा थप सहयोग गरी िालिाधलकाले प्राप्त गरेको उपलशब्िको अधभलेख 
तयार गरी रैमाधसक रूपमा अद्यािधिक गरी कक्षागत रूपमा विद्याथी कक्षोन्नधत भएको  
(र्) प्रारशभ्मक परीक्षणिाट सम्भावित अपाङ गता पवहचान हनु नसकेका िालिाधलकाहरूको अपाङ गता पवहचानको लाधग 
सम्िशन्त्ित स्िास््य संस्थामा रेर्र गनुापने 

(ज) प्रत्येक िषा अपाङ गता पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको सूचना तथा त्याङ क इधमस उपप्रणालीमा अद्यािधिक गरी 
सम्िशन्त्ित पाधलकामा उपलब्ि गराउनपुने 

 
२ .५ धसकाइ सामग्रीको व्यिस्था 
(क) स्थानीय तहमा पाइन ेसामग्रीहरूको सङ्कलन, खररि एिं विकास गरी सरुशक्षत भण्िारण गने व्यिस्था धमलाइएको, 
विकास गररएका सामग्रीहरूको स्रोतकक्षामा उपलब्िता भएको  
(ख) पायक्रम विकास केन्त्रिाट स्िीकृत सािारण पायपसु्तक, सन्त्िभा सामग्रीको उपलब्िता 
(ग) िैयशक्तक आिश्यकतामा आिाररत सामग्री विकास, सङ्कलन एिं प्रयोगको व्यिस्था धमलाइएको 
(घ) अनािश्यक सामग्री विसाजनको व्यिस्था धमलाइएको 
 
२ .६ एकीकृत एिं समािेशी पिधत 

(क) विद्यालयको सिस्य विद्याथीको रूपमा भनाा एिं अधभलेख व्यिस्थापन भएको  
(ख) विद्यालयको िैधनक हनु ेप्राथाना, विधभन्न सामाशजक ठििस, सरस्िती पूजा िा अन्त्य सिै विद्याथी उपशस्थत हनुे कायाक्रममा 
िौविक अपाङ गता भएका विद्याथी समान रूपमा सहभागी भएको  
(ग) विद्याथीको िैयशक्तक अिस्थाका आिारमा भाषा विकास, सामाशजक गधतविधि, व्यािहाररक कक्षाहरूमा सम्भि भएसम्म 
अन्त्य समकक्षी साथीहरूसँग सम्िशन्त्ित कक्षामा िस्न ेगरेको  
(घ) िौविक अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूका समस्या र उनीहरूलाई परु् याउनपुने सहयोगका सम्िन्त्िमा विद्यालयका 
सिै कक्षामा कम्तीमा एकपटक स्रोतशशक्षकिाट जानकारी गराइएको   
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(ङ) कम्तीमा िषाको एकपटक विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतमा स्रोतकक्षा सञ्चालन एिं प्रगधत सम्िन्त्िमा र्लर्ल भई 
धनणाय हनुे गरेको  
(च) सरलीकृत परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन तथा धसकाइ मापन सूचकको व्यिस्था गररएको  
 
२ .७ पारिशीता एिं सशुासन 

(क) स्रोतकक्षामा प्राप्त भएको सहयोगको रेकिा अद्यािधिक भएको  
(ख) आिासीय सवुििा धलएर अध्ययन गररररहेका िालिाधलकाहरूको नामािली धभत्तामा टाँधसएको   
 
२.८ अनगुमन धनरीक्षण 

(क) स्रोतकक्षा धनरीक्षण एिं अनगुमन एिं आगन्त्तकु पशुस्तका व्यिस्था भएको 
(ख) विद्यालय धनरीक्षण एिं अनगुमन गना खवटएको पिाधिकारीहरूले अनगुमन गरेको  
(ग ) विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतिाट कम्तीमा ३ मवहनामा एकपटक अनगुमन गरेको  
(घ) अधभभािक तथा िौविक अपाङ गता क्षरेमा कायारत सङ्घसंस्थालाई कक्षा अिलोकन गना प्रोत्साहन गररएको  
 
२.९आिास व्यिस्थापन (आिास रहेको अिस्थामा मार)  
(क) र्ारा र र्ारका लाधग िेग्लािेग्लै सतु्ने कोिाको व्यिस्था, पोसाक, िैयशक्तक सामग्री राख्न ेव्यिस्था धमलाइएको  
(ख) सरसर्ाइयकु्त भान्त्साकोिा, धिहान, ठिउसो साझँ कम्तीमा ४ पटक प्रयाप्त क्यालोरीयकु्त खाजा खानाको व्यिस्थाका 
लाधग साप्तावहक रुवटङको व्यिस्था गरी कायाान्त्ियन गररएको  
(ग) आिास व्यिस्थापन सम्िन्त्िमा कम्तीमा िषाको एकपटक सम्िशन्त्ित अधभभािकहरूसँग र्लर्ल एिं िैिक िसेको  
(घ) िालिाधलकाहरूको कम्तीमा ६ मवहनामा स्िास््यजाँचको व्यिस्था धमलाएको  
 
२.१० अधभभािकसँगको समन्त्िय  
(क) भनााका समयमा अधभभािकसँग िालिाधलकासँग सम्िशन्त्ित सिै सूचना प्राप्त गरेको  
(ख) आिासमा िस्नकेो हकमा लामो वििामा जाँिा विद्याथीका लाधग िैधनक एिं स्िािलम्िन धसप (धिहान सिेरै उठ्क्ने, 
िाँत ब्रस गने, हातमखु िनु,े नहुाउन,े सर्ा कपिा जतु्तामोजा लगाउन ेआठि) एिं अन्त्य गधतविधिको अधभभािकले अिलोकन 
गने गरेको   
 (ग) िालिाधलकाहरूको विद्यमान अिस्थाको विषयमा िावषाक रूपमा धलशखत रूपमा जानकारी गराएको  
 
२.११ अधतररक्त वक्रयाकलाप 

(क) िावषाक रूपमा विद्यालयमा सञ्चालन हनु ेअधतररक्त वक्रयाकलापमध्ये कम्तीमा एक कायाक्रममा िौविक अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरूको सहभाधगता हनुे गरेको   
(ख) कम्तीमा एक म्यशुजक कलेयर, मािलको व्यिस्था र प्रयोग भएको  
(ग) िालिाधलका अनकूुल हनु ेगरी विधभन्न खेलकुिमा सहभाधगता र प्रोत्साहन गने गररएको  
 
२.१२ विपद व्यिस्थापन 

(क) भकूम्प, आगलागी, िाढी, पवहरो जस्ता विपद आ परेमा सरुक्षा एिं प्रधतकाया योजना िनकेो 
(ख) शशक्षक स्टार्, विद्याथी र आयालाई सोसम्िन्त्िी जानकारी गराइएको   
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२.१३ पारिशीता एिं सशुासन 

(क) स्रोतकक्षामा प्राप्त भएको सहयोगको रेकिा अद्यािधिक भएको  
(ख) आिासीय सवुििा धलएर अध्ययन गररररहेका िालिाधलकाहरूको नामािली धभत्तामा टाँधसएको   
 
३ िवहरा अपाङ गता भएका विद्याथीहरूका लाधग सञ्चाधलत स्रोतकक्षाको न्त्यूनतम सक्षमताको अिस्था 
 
३.१.विद्याथी भनाा व्यिस्थापन 

(क) भनाा भएका सिै सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता भएका िालिाधलकाले अपाङ गता पररचयपर प्राप्त गरेका 
(ख) विद्यालयको मूल भनाा रशजस्टरमा भनाा अधभलेख रहेको  
(ग) भनााका समयमा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत, पाररिाररक, शारीररक मानधसक अिस्थालगायतको सूचना धलई व्यशक्तगत 
अधभलेख व्यिशस्थत रूपमा राखेको   
(घ) प्रारशम्भक िालविकासका लाधग ४ िषाको र अन्त्य कक्षाका लाधग ५ िेशख १८ िषा उमेर समूहका विद्याथी भनाा 
गरेको  
 
३.२. मानिीय जनशशक्त 

(क) सिै वकधसमको अपाङ गताको सामान्त्य आिारभतू जानकारीका साथै सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गता शचन्न सक्न,े साङ्केधतक 
भाषा िझु्ने, प्रयोग गने र साङ्केधतक भाषासवहतको पूणा सञ्चार पिधतिाट िवहरा िालिाधलकालाई शशक्षण धसकाइ सहजीकरण 
गना सक्न ेप्राप्त १ जना शशक्षक कायारत रहेको 
(ख) िवहरा अपाङ गताका भएकाहरूमा हनु ेसञ्चार सम्िन्त्िी सामान्त्य समस्या िझेुका र िालिाधलकाप्रधत सकारात्मक 
दृविकोण भएका विद्यालयका प्रिानाध्यापक, शशक्षक स्टार् र विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतका पिाधिकारीहरू रहेका   
(ग) िवहरा िालिाधलकाकाप्रधत प्राकृधतक एिं साङ्केधतक भाषामा सञ्चार गना सक्ने सहयोगी आयाको व्यिस्था भएको 
 
३.३. भौधतक अिस्था  
(क) पयााप्त मारामा हािा प्रकाशको व्यिस्था भएको, धलपपोत गररएको, पूणा रूपमा सरसर्ाइयकु्त एक स्रोतकक्षा भएको 
(ख) शशक्षकले एिं अन्त्य समकक्षी साथीहरूले प्रयोग गरेको साङ्केधतक भाषा हाउभाउ स्पिसँग िेशखने र विद्याथी िस्न, 

उिन, साङ्केधतक भाषा प्रयोग गना र अरूले प्रयोग गरेको सङ्कते सहज रूपमा िेख्न सक्ने गरी िसाइको व्यिस्था धमलाइएको 
(ग) विद्याथीको उचाइसँग धमल्न ेकालोपाटी सेतोपाटीको व्यिस्था, शैशक्षक सामग्री राख्न े विशषे कनार एिं प्रिशान गने 
िोिाको व्यिस्था भएको 
(ङ) िस्टधिनको व्यिस्थापन गररएको  
(च) प्राथधमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था भएको  
 
३.४. शशक्षण धसकाइ व्यिस्थापन 

(क) प्रत्येक विद्याथीको लेखाजोखािाट प्राप्त ररपोट एिं आिारभतू व्यशक्तगत सूचना सङ्कधलत र्ाइल तयार भएको  
(ख) विद्याथीमा रहेको सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ गताको अिस्थाका आिारमा साङ्केधतक भाषा धसकाइ र अन्त्य स्िीकृत 
पायक्रमअनसुारको विषयिस्त ुधसकाइका लाधग िैयशक्तक शैशक्षक योजना तयार भएको  
(ग) भनाा भएका सिै िवहरा विद्याथीहरूलाइ एक िषाको विद्यालय तयारी कक्षा साङ्कधेतक भाषा एिं अिलोकनजन्त्य 
विषयिस्त ुधसकाउन ेर त्यसपधर्का िषाहरूमा धनरन्त्तर विद्याथी मूल्याङ्कनका आिारमा अन्त्य समकक्षी विद्याथीहरू सरह न ै
कक्षागत रूपमा कक्षा १ िाट २, कक्षा २ िाट ३, कक्षा ३ िाट ४ गिै क्रमश कक्षोन्नधतको व्यिस्था भएको 
(घ) साङ्केधतक भाषामा शशक्षण धसकाइ एिं मूल्याङ्कनको व्यिस्था धमलाइएको  
(ङ) प्रत्येक िालिाधलकाहरूसँग साङ्केधतक भाषाको माध्यमिाट सञ्चार सम्िन्त्ि कायम भएको   
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(च) अपाङ गता तथा कायागत सीधमतताका कारणले पढाइमा समस्या भोधगरहेका िालिाधलकाको िैयशक्तक शैक्षशणक योजना 
तयार गरी सो योजनाको आिारमा शशक्षण धसकाइमा थप सहयोग गरी कक्षागत रूपमा विद्याथी कक्षोन्नधत भएको  
(र्) प्रारशभ्मक परीक्षणिाट सम्भावित अपाङ गता पवहचान हनु नसकेका िालिाधलकाहरूको अपाङ गता पवहचानको लाधग 
सम्िशन्त्ित स्िास््य संस्थामा रेर्र गनुापने 

(ज) प्रत्येक िषा अपाङ गता पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको सूचना तथा त्याङ क इधमस उपप्रणालीमा अद्यािधिक गरी 
सम्िशन्त्ित पाधलकामा उपलब्ि गराउनपुने 

 
३.५ धसकाइ सामग्रीको व्यिस्था 
(क) विद्यालयमा भनाा भएका िवहरा िालिाधलकाहरूलाई साङ्केधतक भाषा धसकाउनका लाधग आिश्यक सामग्रीको सङ्कलन, 

व्यिस्थापन एिं प्रयोगको व्यिस्था (िैधनक समाचार एिं िैधनक गधतविधि समािेश भएको)  
(ख) साङ्केधतक भाषामा तयार पाररएका क्यालेण्िर, स्िर व्यजन िणाका शब्ि सङ्केतहरूको शचर, साङ्केधतक भाषा शब्िकोष 
उपलब्ि भएको  
 (ग) पायक्रम विकास केन्त्रिाट स्िीकृत सािारण पायपसु्तक, सन्त्िभा सामग्रीको उपलब्िता भएको 
 
३.६ एकीकृत एिं समािेशी पिधत 

(क) विद्यालयको सिस्य विद्याथीको रूपमा भनाा एिं अधभलेख व्यिस्थापन भएको  
(ख) विद्यालयको िैधनक हनु ेप्राथना, विधभन्न सामाशजक ठििस, सरस्िती पूजा िा अन्त्य सिै विद्याथी उपशस्थत हनुे कायाक्रममा 
िवहरा अपाङ गता भएका विद्याथी समान रूपमा सहभागी भएको  
(ग) विद्याथीको िैयशक्तक अिस्थाका आिारमा गशणत, विज्ञान, शारीररक शशक्षा, प्रयोगात्मक कक्षा, सामाशजक गधतविधि एिं 
व्यािहाररक कक्षाहरूमा सम्भि भएसम्म अन्त्य समकक्षी साथीहरूसँग सम्िशन्त्ित कक्षामा िस्न ेगरेको  
(घ) िवहरा अपाङ गता भएका िालिाधलकाहरूको सञ्चार समस्या र उनीहरूलाई परु् याउनपुने सहयोगका सम्िन्त्िमा 
विद्यालयका सिै कक्षामा कम्तीमा एकपटक स्रोतशशक्षकिाट जानकारी गराइएको  
(ङ) कम्तीमा िषाको एकपटक विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतमा स्रोतकक्षा सञ्चालन एिं प्रगधत सम्िन्त्िमा र्लर्ल भई 
धनणाय हनुे गरेको  
 
३. ७ पारिशीता एिं शसुासन 

क) स्रोतकक्षामा प्राप्त भएको सहयोगको रेकिा अद्यािधिक भएको  
ख) आिाशीय सवुििा धलएर अध्ययन गररररहेका िालिाधलकाहरूको नामािली धभत्तामा टाँधसएको  
 
३.८ आिास व्यिस्थापन (आिास रहेको अिस्थामा मार)  
(क) र्ारा र र्ारका लाधग िेग्लािेग्लै सतु्ने कोिाको व्यिस्था, पोसाक, िैयशक्तक सामग्री राख्न ेव्यिस्था धमलाइएको  
(ख) सरसर्ाइयकु्त भान्त्साकोिा, धिहान, ठिउसो साझँ कम्तीमा ४ पटक खाजा खानाको व्यिस्थाका लाधग साप्तावहक 
रुवटङको व्यिस्था गरी कायाान्त्ियन गररएको  
(ग) आिास व्यिस्थापन सम्िन्त्िमा कम्तीमा िषाको एकपटक सम्िशन्त्ित अधभभािकहरूसँग र्लर्ल एिं िैिक िसेको  
 
३.९ अधभभािक एिं िवहरा सङ्घसंस्थासँगको समन्त्िय 

(क) भनााका समयमा अधभभािकसँग िालिाधलकासँग सम्िशन्त्ित सिै सूचना प्राप्त गरेको  
(ख) स्थानीय िवहरा सङ्घसंस्थासँग समन्त्िय गरेको र साङ्केधतक भाषा विकास एिं प्रिोिीकरणमा साझेिारी गरेको अिस्था 
भएको 
(ग) विद्याथीहरूसँग गना सवकने सामान्त्य सञ्चारका विषयमा अधभभािकहरूलाइ जानकारी गराइएको  
३.१० अधतररक्त वक्रयाकलाप 
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(क) िावषाक रूपमा विद्यालयमा सञ्चालन हनु ेअधतररक्त वक्रयाकलापमध्ये कम्तीमा एक कायाक्रममा िवहरा अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरूको सहभाधगता हनुे गरेको   
(ख) िालिाधलकाअनकूुल हनु ेगरी विधभन्न खेलकुिमा सहभाधगता र प्रोत्साहन गने गररएको  
 
३.११ विपद व्यिस्थापन 

(क) भकूम्प, आगलागी, िाढी, पवहरो जस्ता विपद आइपरेमा सरुक्षा एिं प्रधतकाया योजना िनकेो 
(ख) शशक्षक स्टार्, विद्याथी र आयालाई सोसम्िन्त्िी जानकारी गराइएको   
 
३.१२ अनगुमन धनरीक्षण 

(क) स्रोतकक्षा धनरीक्षण एिं अनगुमन र आगन्त्तकु पशुस्तका व्यिस्था भएको 
(ख) विद्यालय धनरीक्षण एिं अनगुमन गना खवटएको पिाधिकारीहरूले अनगुमन गरेको  
(ग) विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र प्रिानाध्यापकिाट कम्तीमा ३ मवहनामा एकपटक अनगुमन गरेको  
 
४= शारीररक अपाङ गता भएका विद्याथीहरूका लाधग सञ्चाधलत स्रोतकक्षाको न्त्यूनतम सक्षमताको अिस्था 
४.१.विद्याथी भनाा व्यिस्थापन 

(क) भनाा भएका सिै शारीररक अपाङ गता भएका िालिाधलकाले अपाङ गता पररचयपर प्राप्त गरेको  
(ख) भनाामा विद्यालयको मूल भनाा रशजस्टरमा भनाा अधभलेख रहेको  
(ग) भनााका समयमा िालिाधलकाहरूको व्यशक्तगत, पाररिाररक, शारीररक मानधसक अिस्थालगायतको सूचना धलई व्यशक्तगत 
अधभलेख व्यिशस्थत रूपमा राखेको   
 
४.२. मानिीय जनशशक्त 

(क) सिै वकधसमको अपाङ गताको सामान्त्य आिारभतू जानकारीका साथै शारीररक अपाङ गता शचन्न सक्ने, अपाङ गताका 
आिारमा विद्याथीहरूलाई परेको समस्या पवहचान गने अपाङ गताअनकूुल सहयोग उपलब्ि गराउने सकारामक प्रिृशत्त र 
धसपयकु्त शशक्षकहरू कायारत रहेको  
(ख) शारीररक अपाङ गताका भएकाहरूमा हनु सक्न ेकायागत सीधमतता (वहँििुल गनामा समस्या, सञ्चार गनामा समस्या, 
आफ्नै हेरचाह लगुा लगाउन, शौचालय प्रयोग गना, सरसर्ाइ, गना, कुनै विषयिस्त.ु धसकाइ गना तथा उमेरअनसुारको काम 
र शजम्मेिारी िहन गना समस्या) िझु्न सक्न ेविद्यालयका प्रिानाध्यापक, शशक्षक स्टार् र विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतका 
पिाधिकारीहरू रहेका   
 
४.३. भौधतक अिस्था  
(क) सिै शारीररक अपाङ गताका भएकाहरूको पहुँच सधुनशित हनुे (सहजै ठिलशचयर जान सक्ने, घमु्न सक्न)े कक्षाकोिाको 
व्यिस्था भएको 
(ख) ढोका, ट्िाइलेट, झ्यालका चकुुल सिैजनाले खोल्न सक्ने विश्व्यापी ढाचँामा िनाइएको  
(ग) लाइबे्ररी, प्रिानध्यापकको कायाकक्ष, पानी खाने िारा, खेलकुि मैिान, विज्ञान प्रयोगशाला, अपाङ गतामैरी भएको र 
नशचकलने भइँु भएका 
(घ) िसेर पढन नसक्न ेिालिाधलकाहरूको लाधग सतेुर पधन सहभाधगता जनाउन ेखालको िकैशल्पक व्यिस्थापन (िेि) 
गररएको 
(ङ) विृलशचयर प्रयोगकताा, होचापिु\कालगायतका िालिाधलकालाई अनकु"ल हनुे गरी कालोपाटी सेतोपाटी, िकु यााक, शैशक्षक 
सामग्री कक्ष व्यिस्थापन गररएको 
(च) िालिाधलका अनकूुल हनु ेगरी विशेष शचयर उपलब्ि गराइएको  
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(र्) ििैु हात नभएका िा हात भएर पधन चल्न नसक्न ेअिस्थाका िालिाधलकाहरूका लाधग अधियो पायपसु्तकको 
व्यिस्था गररएको 
(ज) प्राथधमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था भएको  
 
४.४. शशक्षण धसकाइ व्यिस्थापन 

(क) शारीररक अपाङ गताले पारेको प्रभािका आिारमा शशक्षणधसकाइमा थप सहयोग उपलब्ि गराउनपुने विषयलाइ 
समेवटएको िैयशक्तक शैशक्षक योजना तयार भएको  
(ख) शारीररक अपाङ गतामैरी शशक्षण धसकाइ वकयाकलाप, मूल्याङ्कन प्रयोग गररएको  
(ग) मधतष्क पक्षघातका साथै िोल्न र लेख्न ििैु नसक्न ेभएका िालिाधलकाको हकमा शचरात्मक विधििाट शशक्षण 
वक्रयाकलाप सञ्चालन भएको  
(घ) हात नभएका िा हातले काम गना नसक्न ेगम्भीर प्रकृधतका शारीररक अपाङ गता भएकाहरूका लाधग लेखाइ धसपको 
सट्टा सनुाइका माध्यमिाट, भावषक सञ्चारमा कठिनाइ िेशखएको अिस्थामा लेखाइ एिं अन्त्य माध्यमिाट, िोल्न लेख्न हात 
चलाउन नसक्नेहरूका लाधग शचर एिं िईु विकल्पमा र्नोटको अिसरलगायतका विधि प्रयोगिाट शशक्षण धसकाइ गने  
(ङ) अपाङ गता तथा कायागत सीधमतताका कारणले पढाइमा समस्या भोगीरहेका िालिाधलकाको िैयशक्तक शैक्षशणक योजना 
तयार गरी सो योजनाको आिारमा शशक्षण धसकाइमा थप सहयोग गरी िालिाधलकाले प्राप्त गरेको उपलशब्िको अधभलेख 
तयार गरी रैमाधसक रूपमा अद्यािधिक गरी कक्षागत रूपमा विद्याथी कक्षोन्नधत भएको  
(च) प्रारशभ्मक परीक्षणिाट सम्भावित अपाङ गता पवहचान हनु नसकेका िालिाधलकाहरूको अपाङ गता पवहचानको लाधग 
सम्िशन्त्ित स्िास््य संस्थामा रेर्र गररएको 
(र्) प्रत्येक िषा अपाङ गता पवहचान भएका िालिाधलकाहरूको सूचना तथा त्याङ क इधमस उपप्रणालीमा अद्यािधिक गरी 
सम्िशन्त्ित पाधलकामा उपलब्ि गराइएको 
 

४.५ सहायक सामग्री र धसकाइ सामग्रीको व्यिस्था 
(क) िालिाधलकाको अिस्था अनकूुलका सामग्रीहरू  
(ख) शारीररक ििैु हात नभएका िा हात भएर पधन चल्न नसक्ने अिस्थाका िालिाधलकाहरूका लाधग अधियो पायपसु्तकको 
व्यिस्था 
(ग) शचरात्मक सामग्री  
(घ) िालिाधलकाको अिस्थाका आिारमा िैशाखी, क्रचेज, विृल शचयर आठि 

 
४.६ एकीकृत एिं समािेशी पिधत 

(क) विद्यालयको सिस्य विद्याथीको रूपमा भनाा एिं अधभलेख व्यिस्थापन भएको  
(ख) अन्त्य विद्याथी सरह िालिाधलकाहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली भएको र त्यसलाई शैशक्षक उपलशब्िमा समािेश गररएको  
(ग)लेखन सहयोगीको व्यिस्था विद्यालयमार्ा त भएको  
(घ) विद्यालयका योजनामा शारीररक अपाङ गता भएका िालिाधलकाको मदु्दा समािेश भएका  
 
४.७ पारिशीता एिं सशुासन 

(क) स्रोतकक्षामा प्राप्त भएको सहयोगको रेकिा अद्यािधिक भएको  
(ख) आिासीय सवुििा धलएर अध्ययन गररररहेका िालिाधलकाहरूको नामािली धभत्तामा टाँधसएको  
  



 

107 

४.८ आिास व्यिस्थापन (आिास रहेको अिस्थामा मार)  
(क) र्ारा र र्ारका लाधग िेग्लािेग्लै सतु्ने कोिाको व्यिस्था, पोसाक, िैयशक्तक सामग्री राख्न ेव्यिस्था धमलाइएको  
(ख) सरसर्ाइयकु्त भान्त्साकोिा, धिहान, ठिउसो साझँ कम्तीमा ४ पटक खाजा खानाको व्यिस्थाका लाधग साप्तावहक 
रुवटङको व्यिस्था गरी कायाान्त्ियन गररएको  
(ग) आिास व्यिस्थापन सम्िन्त्िमा कम्तीमा िषाको एकपटक सम्िशन्त्ित अधभभािकहरूसँग र्लर्ल एिं िैिक िसेको  
 

४.९ अधतररक्त वक्रयाकलाप 

(क) िावषाक रूपमा विद्यालयमा सञ्चालन हनुे अधतररक्त वक्रयाकलापमध्ये कम्तीमा एक कायाक्रममा शारीररक अपाङ गता 
भएका िालिाधलकाहरूको सहभाधगता हनुे गरेको   
(ख) विद्याथीका लाधग अनकूुल हनु ेखेल सामग्री सफ्ट िल, पजल गेमहरूको व्यिस्था भएको 
(ग) िालिाधलका अनकूुल हनु ेगरी विधभन्न साँस्कृधतक एिं खेलकुिमा सहभाधगता र प्रोत्साहन गने गररएको  
 
४.१० अनगुमन धनरीक्षण 

(क) स्रोतकक्षा धनरीक्षण एिं अनगुमन एिं आगन्त्तकु पशुस्तका व्यिस्था भएको 
(ख) विद्यालय धनरीक्षण एिं अनगुमन गना खवटएको पिाधिकारीहरूले अनगुमन गरेको  
(ग) विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत, र प्रिानाध्यापकिाट कम्तीमा मवहनामा एकपटक अनगुमन गरेको  
स्रोत उल्लेख गने 

 

विद्याथी लेखाजोखा सधमधतको भधूमका 
● पररयोजनािारा धनमााण गररएका ताधलम सामग्री र धनिेशशकाहरू विद्याथी लेखाजोखा सधमधतलाई प्रिान गने 

● समािेशी शशक्षा अधिकृतहरू र धिवपओमार्ा त प्रारशम्भक पवहचान गनुापूिा र पिात ् ठिनपुने स्थलगत प्राविधिक 
सहयोग प्रिान गनामा सहयोग गने 

● समािेशी शशक्षा अधिकृतमार्ा त विद्याथी लेखाजोखा सधमधतिारा रेकिा गररएका सूचनाको अधभलेख राख्न ेर प्रगधत 
प्रधतिेिन तयार गने 

● अपाङ गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको स्रोत कक्षा र विशषे विद्यालयमा आिासीय रूपमा 
िस्न ेिालिाधलकाहरूको िसाइ अिस्थािारे जानकारी धलने र समयमा न ैआिश्यक सझुाि र सल्लाह सम्िशन्त्ित 
धनकायलाई ठिन े 

● अपाङ गता तथा कायागत सीधमतताका कारणले पढाइमा समस्या भोधगरहेका िालिाधलकाहरूको िैयशक्तक शैक्षणीक 
योजना िनाई उनीहरूको प्रगधत उपलशब्िको अद्यािधिक गरे नगरेको जानकारी धलने र आिश्यक सझुाि समयमा 
न ैठिन े 

● िालिाधलकाहरूको धसकाइको अिस्थािारे जानकारी राख्न ेर उनीहरूको सूचना तथा त्याङ क इधमस उपप्रणालीमा 
अद्यािधिक भए नभएको जानकारी धलने र स्थानीय स्तरमार्ा त समयमा नै सझुि ठिने  

● स्रोत कक्षा र विशषे विद्यालयमा अध्यनरत िालिाधलकाहरूले गणुस्तरीय सेिा सवुििा प्राप्त गरेका र्न ्या रै्नन ्
सो िारेमा जानकारी धलने  

● िालिाधलकाहरूको मूल्याङ्कन कसरी भएको र्, सो िारेमा जानकारी धलन ेर उपलब्ि गराइएको चेक धलस्टको 
आिारमा यस सधमधतले अनगुमन गने  
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अनगुमन कवहले गने 

● स्रोत कक्षा तथा विशषे विद्यालयहरूमा विद्याथी लेखाजोखा सधमधतले आिश्यक रूपमा अनगुमन तथा धनरीक्षण 
गनुापने 

● अनगुमन तथा धनरीक्षणपिात ्िेशखएका प्रगधत तथा उपलशब्िहरूको िारेमा विव्यसको िैिकमा र्लर्ल गने 

● अनगुमन गरेपिात ्िेशखएका समस्याहरूिारे विव्यसको िैिकमा र्लर्ल गने 

 
कसरी गने 

● विद्याथी लेखाजोखा सधमधतले ताधलममा प्राप्त भएको चेकधलस्टको आिारमा गने 

● अनगुमनपिात ् िेशखएका कुराहरूमा र्लर्ल गरी सिुारका उपायहरूको खोजी गरी सोको वििरण विद्यालया 
प्रअले अधभलेख गरी राख्न े 

● अशघल्लोपटकको अनगुमनमा िेशखएका कुराहरूमा प्रगधत भए नभएको र्लर्ल गने र नभएमा वकन भएन सोको 
कारण खोज गरी सिुारका उपायहरूको खोज गने  
 


