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यो स्रोत सामग्री अमेररकी अन्त्तरााविय विकास धनयोग (यएुसएआइिी) मार्ा त अमेररकी जनताको सहयोगका कारण 
सम्भि भएको हो। यस स्रोत सामग्री धभरका विषयिस्त ु र सामग्री ह्याण्िीक्याप ईन्त्टरनेिनल र विश्व शिक्षाका 
साझा शजम्मिेारी हनु ् र धतनले यएुसएआइिी िा अमेररकी सरकारको विचारको प्रधतविशम्ित गर्ान ् भने्न जरुरी 
रै्न। 



भधूमका 
विद्यालय शिक्षा क्षेरमा विद्यमान शिक्षा नीधत तथा कायाक्रमहरू शिक्षामा समतामूलक पहुँच सधुनशित गने, शिक्षालाई रोजगारी 
उन्त्मखु िनाउने, गणुस्तरमा सिुार एिं व्यिस्थापकीय क्षमतामा अधभिृवि गरी आधथाक, सामाशजक विकासका लक्ष्यहरू हाधसल 
गनेतर्ा  लशक्षत र्न ्। नेपालको संवििानले शिक्षालाई मौधलक अधिकारको रूपमा स्थावपत गरेको र् । नेपालले सिैका 
लाधग गणुस्तरीय आिारभतू शिक्षाको सधुनशितता गना राविय एिं अन्त्तरााविय स्तरमा प्रधतििता जनाएको र्। सन ्२०२२ 
सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मलुकुमा स्तरोन्नधत गने तथा सन ्२०३० सम्म ठिगो विकासका लक्ष्य हाधसल गना 
सघाउ पगु्ने गरी िैशक्षक कायाक्रम तथा नीधतहरू तय भएका र्न ् । यही पषृ्ठभधूममा विद्यालय शिक्षाको समग्र िैशक्षक 
विकासका लाधग सरकारले सन ् २०२२ िेशख २०३० सम्मका लाधग ९ िषे विद्यालय शिक्षा क्षेर योजना कायाान्त्ियनमा 
ल्याएको र् । विद्यालय शिक्षाको विकासका लाधग समता, गणुस्तर, सक्षमता र सान्त्िधभाकता विकासको सधुनशिताको लाधग 
कायाक्रम कायान्त्ियन पशुस्तका २०७७/७८ को धनमााण भई सञ्चालनमा आएको र् ।  
 
यसै क्रममा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रले यएुसएआइिीको 
सहयोग,  ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनेसनल, विश् ि शिक्षा र स्थानीय साझेिार संस्थाहरूको (DPOs) सहकाया तथा समन्त्ियमा राविय 
प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायाक्रम लाग ुभएका शजल्लामध्ये १० ओटा शजल्लामा सिैका लाधग पढाइ पररयोजना लाग ुगरेको 
र्।सिैका लाधग पढाइ कायाक्रमले प्रारशम्भक कक्षामा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको पिन धसपको विकास गने 
लक्ष्य राखेको र्। अपाङ्गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको र्रक र्रक समस्या र आिश्यकता 
हनु्त्र्न।्तसथा अपाङ्गता तथा कायागत सीधमतता भएका िालिाधलकाहरूको िैक्षशणक समस्या सम्िोिन गनाका लाधग शिक्षा तथा 
मानि स्रोत विकास केन्त्रले सिैका लाधग पढाइ पररयोजनासँगको सहकायामा दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको 
िैक्षशणक आिश्यकताअनरुूपका व्यिस्थापन, शिक्षण विधि, प्रवक्रया, वक्रयाकलाप तथा शिक्षण धसकाइ सामग्रीहरूको प्रयोगमा 
समेत मद्दत गनाका लाधग यस ताधलम स्रोत पशुस्तकाको विकास गरेको हो।यस स्रोत पशुस्तकाले दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका 
िालिाधलकाहरूका स्रोत कक्षा तथा वििेष विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता अधभिृवि गना मद्दत गने र्।साथै यस स्रोत 
पशुस्तकाले दृवि अपाङ्गता केशन्त्रत समािेिी शिक्षासम्िन्त्िी ताधलम, अधभमखुीकरण सञ्चालन तथा धनयधमत प्राविधिक सहयोग 
गनामा समेत सहयोग पयुााउने र्। यस सामग्रीमा रहेका विषयहरूलाई सहजीकरण गिाा अभ्यास, नमनुा प्रििान, अन्त्तरवक्रया, 
अनभुि आिानप्रिान, र्लर्ल जस्ता पक्षमा जोि ठिनपुने हनु्त्र्। 
 
यस ताधलम स्रोत प्रशस्तकाको लेखन काया श्री होमनाथ अयाालिाट भएको हो । यस स्रोत पशुस्तकालाई पूणाता प्रिान गना मागा 
धनिेिन प्रिान गनुाहनुे शिक्षा, तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रका महाधनिेिक श्री िैकुण्ि  प्रसाि अयााल, उप महा धनिेिक 
श्री केिि प्रसाि िाहालप्रधत हाठिाक कृतज्ञता  ज्ञापन गिार्ौं । साथै, सामग्री विकासमा अमूल्य सझुाि र सल्लाह ठिनहुनुे 
समावहत शिक्षा िाखाका धनिेिक िा. ठिब्या ििािी, िाखा अधिकृत श्री नारि प्रसाि िमला, पाठ्यक्रम विकास केन्त्रका 
धनिेिक श्री अधनल धमश्र, ताधलम िाखाका  धनिेिक श्री गीरमान थापा र िैशक्षक गणुस्तर पररक्षण केन्त्रका धनिेिक श्री 
उत्तरकुमार पराजधुललाई मरुीमरुी िन्त्यिाि । 
 
यो ताधलम स्रोत पशुस्तका सिैका लाधग पढाइ पररयोजना अन्त्तगात वि.सं. २०७८ सालमा तयार गररएको हो। ताधलम 
सहजीकरण मागाििान तयार गनामा आिश्यक सल्लाह, सझुाि तथा सहयोग परु् याउनहुनुे सम्पूणा महानभुािहरू तथा पररयोजना 
प्राविधिक सधमधत, सहयोगी संस्था नेपाल दृविविहीन कल्याण सङ्घ, विश्व शिक्षा तथा ह्याशन्त्िक्याप इन्त्टरनेिनल र सिैका लाधग 
पढाइ कायाक्रमप्रधत आभार व्यक्त गिै रचनात्मक सझुाि र सल्लाहका लाधग शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र हाठिाक 
िन्त्यिाि ज्ञापन गिार्।  
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सानोठिमी भक्तपरु 



विषयसूची 

एकाइ १. समाििेी शिक्षा, अपाङ्गता तथा िेिनागरी बे्रल धलवप (Inclusive Education, Disability and Devanagari 

Braille) ........................................................................................................................................................... 1 

एकाइ २. िेिनागरी  बे्रल (Devanagari Braille) .......................................................................................... 26 

एकाइ ३. अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा अक्षर, िब्ि र िाक्यहरू (English Letters, Words and  Sentences) ..................... 29 

एकाइ ४. एकीकृत अङ्ग्ग्रजेी बे्रल (Unified English Braille) ........................................................................... 31 

एकाइ ५. िैशक्षक सामग्रीहरू (Educational Materials) ................................................................................ 40 

एकाइ ६. धनमेथ (गशणत) बे्रलकोि प्रथम भाग (Nemeth Braille Code  - first part) .................................... 41 

एकाइ ७. धनमेथ (गशणत) बे्रलकोि ठितीय भाग (Nemeth Braille Code  - second part) ............................. 45 

एकाइ ८. न्त्यूनदृवि (Low Vision) एिम ् दृविविहीन व्यशक्तहरूका लाधग विधभन्न प्रविधिहरू 

(Various technologies for the persons with visual impairments).............................................................. 50 

एकाइ ९. अधभमखुीकरण,  वहँड िलु , िैधनक जीिनका वक्रयाकलाप र अपाङ्गतामैरी तथा िालमैरी िातािरण 

(Orientation & Mobility,   Daily Living Skill  and  Disable and Child Friendly Environment) ..................... 58 

एकाइ १०. अधतररक्त वक्रयाकलाप (Extra Curicular Activities) ................................................................... 66 

दृविविहीन व्यशक्तहरूसँग गनुापने व्यिहार ...................................................................................................... 71 

 



1 

एकाइ १. समािेिी शिक्षा, अपाङ्गता तथा िेिनागरी बे्रल धलवप (Inclusive Education, 

Disability and Devanagari Braille) 

 

१.१. समािेिी शिक्षा 
 

“समािेिी शिक्षा” भन्नाले िेहायको शिक्षा सम्झनपुर्ा: 
(१) दृविविहीन, न्त्यून दृवियकु्त, िवहरा, ससु्त श्रिण, अवटजम, िौविक, िारीररक िा अन्त्य अपाङ्गता भएका िालिाधलकालाई 
धनयधमत िैशक्षक पिधतको अिीनमा रही ठिइन ेशिक्षा  
(२)  “सामाशजक, आधथाक िा भौगोधलक कारणले पर्ाधि पाररएका व्यशक्तलाई विभेिरवहत िातािरणमा ठिइने शिक्षा” 

 

वििेष शिक्षा  
“वििेष शिक्षा” भन्नाले दृविविहीन, िवहरा, अवटजम, िौविक अपाङ्गता , ससु्त श्रिण िा अधत अिक्त िारीररक अपाङ्गता 
भएका िालिाधलकालाई रु्टै्ट समूहमा राखी वििेष प्रकार र धनशित माध्यमिाट ठिइन ेशिक्षा सम्झनपुिार्।  

स्रोत : शिक्षा  ऐन २०२८ निौँ संसोिनसवहत 

 

समािेिी शिक्षाको महत्त्ि  
समािेिी शिक्षा भन्नाले सिै िालिाधलकाहरूका लाधग विभेिरवहत िातािरणमा िहसुांस्कृधतक धभन्नतालाई सम्मान गने, 

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

 

समािेिी शिक्षा पिधतले राविय तथा स्थानीय तहमा कुनै पधन पररशस्थधतजन्त्य कारणले िैशक्षक अिसरिाट िशञ्चत रहेका 
एिम ् विद्यालयमा रहेर पधन आिश्यकता अनकूुल उपयकु्त िातािरण र सहयोगको अभािमा विद्यालय र्ाड्ने खतरामा 
परेका िालिाधलकाको पवहचान गनुाका साथै सम्पूणा िालिाधलकाको सामाशजक, सांस्कृधतक र िैशक्षक आिश्यकतालाई 
पूरा गना िालकेशन्त्रत शिक्षण धसकाइ प्रवक्रया अिलम्िन गना प्रोत्साहन गिार्। नपेाल एउटा िहजुातीय, िहभुावषक, 

िहसुांस्कृधतक र िहिुाधमाक तथा भौगोधलक रूपमा पधन विवििता भएको मलुकु हो। यहाँका िेरै माधनस धनरपेक्ष 
गरीिीको रेखामधुन रहेका र्न।् यहाँ अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको सङ्ग््या पधन िेरै र्। यस्ता विधभन्न पररशस्थधतका 
कारण हाम्रा विद्यालयहरूमा र्रक र्रक आिश्यकता र समस्या भएका िालिाधलकालाई समेट्नपुने हनु्त्र्। समािेिी 
शिक्षा पिधतिाट सिै िालिाधलकाले आफ्नो पायकको विद्यालयिाट शिक्षा पाउने सम्भािना हनु्त्र्। यसले एकै िैशक्षक 
पिधतिाट र्रक र्रक आिश्यकता र समस्या भएका िालिाधलकाका धिचमा अन्त्तरसम्िन्त्ि िढाई स्िस्थ सामाशजक 
संरचना विकास गराउन पधन सघाउ पगु्िर्। 
स्रोत : अपाङ्गता भएका िालिाधलका केशन्त्रत समािेिी शिक्षा प्रशिक्षण पशुस्तका २०७३ 

 

समािेिी शिक्षाका िािक तत्त्िहरू 

अपाङ्गता भएका िालिाधलकाका अधिकारहरू सिै िालिाधलकाहरूले प्राप्त नगरररहेको अिस्था हनु सक्र्। धतनको 
कारणमा केही िािक तत्त्िहरू हनु्त्र्न,् जसले िालिाधलकाहरूलाई शिक्षाको अधिकारिाट पधन िशञ्चत गररराखेको 
हनु्त्र्। अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरू प्राय: िैशक्षक िहीष्करणमा परेको अनभुि गिार्न।् उनीहरू विद्यालयमा हुँिा 
पधन विद्यालयमा भएको महससु गिैनन।् यस्ता िालिाधलकाहरू आरू् सीमान्त्तकृत भएको पधन महससु गिार्न।् 
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उनीहरू विद्यालयमा त हनु्त्र्न ्तर अन्त्य िालिाधलकाहरू सरह पिनपािन गना तथा अन्त्य वक्रयाकलापहरू गना सङ्घषा 
गरररहेका हनु्त्र्न।् 

यसरी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरू शिक्षािाट िहीष्कृत िा सीमान्त्तकृत हनुकुा िािाहरूलाई धनम्न रूपले िगीकृत 
गररएको र्: 

• िारणागत  िािा 
• संस्थागत िािा 
• िातािरणीय  िा भौधतक पूिाािार 

१. िारणागत िािा  

अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूप्रधत हाम्रो घर समाजमा अवहले पधन नकारात्मक िारणा रहेको पाइन्त्र्। घरमा अपाङ्गता 
भएका िच्चा जशन्त्मन ुभनकेो पूिा जन्त्मको पापले गिाा हो भन्ने नकारात्मक िारणा रहेको पाइन्त्र्। अपाङ्गता भएको 
िच्चालाई घर समाजमा समस्या िा िोझको रूपमा धलने गरेको पाइन्त्र्। त्यस्तो वकधसमको िच्चा जशन्त्मएमा लकुाउन े
र घरभन्त्िा िावहर िेखाउने प्रिृशत्त रहेको पाइन्त्र्। यस्ता अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूले घरमा िा समाजमा केही 
पधन गना सक्िैनन ्र यी िच्चाहरूको जीिन िकेार र् भन्न ेिारणा रहेको  र् । यस्ता वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई 
सिैि अरूको भरमा िाँच्नपुर्ा भन्ने िारणा रहेको पाइन्त्र्। यस वकधसमको नकारात्मक िारणाले गिाा अपाङ्गता भएका 
िालिाधलकाहरूलाई अपहेलना र िेिास्ता गने गररन्त्र्। यस वकधसमका िालिाधलकाहरूलाई शिक्षाको अिसर िा 
विद्यालयमा भनाा भई पढने अिसर पधन ठिइँिैन। कधतपय अिस्थामा अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू िारीररक एिम ्यौन 
िोषणमा पधन परेका हनु्त्र्न।् 

 

२. संस्थागत िािा  
विद्यालय एिम ् अन्त्य सरोकारिाला संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको 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, शिक्षण विधिहरू, शिक्षकहरूलाई 
ताधलम आठिको अभाि हनु ु िा संस्थाले व्यिस्थापन गना नसक्न ु संस्थागत िािा हो। साथै प्रभािकारी नीधत िा 
प्राििानहरूको व्यिस्थापन गना नसक्न ुपधन संस्थागत िािा हो। 

 

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

समािेिी शिक्षा सम्िन्त्िी ऐन, काननु, नीधतधनयम तथा सेिासवुििा  
नेपालको संवििान २०७२  

• संवििानका विधभन्न िाराहरूमा अपाङ्गता भएका नागररक भनेर वििषे व्यिस्था गररएको र्। िारा १८ को २ मा 
समानताको हक, िारा २४ मा रु्िारु्त विरुिको हक, िारा ३१ मा शिक्षाको हकअन्त्तगात अधनिाया र धनिलु्क 
तथा अपाङ्गता अनकूुल शिक्षा, िारा ३९ मा िालिाधलकाको हक, िारा ४२ मा सामाशजक न्त्यायको हक, िारा ४३ 
मा सामाशजक सरुक्षाको हक, िारा ५१ मा राज्यको नीधत धनिेिक धसिान्त्तमा यातायात व्यिस्थामा अपाङ्गतामैरी 
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हनुे व्यिस्था तथा िारा ८४, ८६, १७६ र २५८ मा राजनीधतक सहभाधगता र समािेिीताका विषयहरू समािेि 
गररएका र्न।्  

• शिक्षा सम्िन्त्िी हक – संवििानको िारा ३१ :  
(१) प्रत्येक नागररकलाई आिारभतू शिक्षामा पहुँचको हक हनुे र्। 

    (२) प्रत्येक नागररकलाई राज्यिाट आिारभतू तहसम्मको शिक्षा अधनिाया र धनिःिलु्क तथा माध्यधमक तहसम्मको शिक्षा 
धनिःिलु्क पाउने हक हनुे र्। 

(३) अपाङ्गता भएका र आधथाक रूपले विपन्न नागररकलाई काननु िमोशजम धनिःिलु्क उच्च शिक्षा पाउने हक हनु ेर्। 

(४) दृविविहीन नागररकलाई बे्रलधलवप तथा िवहरा र स्िर िा िोलाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका नागररकलाई साङ्केधतक 
भाषाको माध्यमिाट काननुिमोशजम धनिःिलु्क शिक्षा पाउने हक हनुे र्। 

(५) नेपालमा िसोिास गने प्रत्येक नपेाली समिुायलाई काननुिमोशजम आफ्नो मातभृाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका 
लाधग विद्यालय तथा िैशक्षक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गने हक हनुे र्। 

 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार सम्िन्त्िी ऐन २०७४  

• पररच्रे्ि १ मा पररभाषाहरू 

• पररच्रे्ि २ मा अपाङ्गताको िगीकरण, पररचयपर तथा अधभलेख 

• पररच्रे्ि ३ मा अपाङ्गता 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 अपाङ्गता भएका मवहला तथा िालिाधलकाका थप अधिकारहरू जस्तो मवहलाको अधिकारको संरक्षण 
गना तथा उनीहरूको ज्ञान, धसप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगको, वििेष अिस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको 
स्िास््य तथा प्रजनन ्अधिकारको संरक्षणको लाधग आिश्यक व्यिस्था गनुापने र्। िालिाधलकाको हकमा जस्तै 
स्िास््य, स्याहार, शिक्षा, मनोरञ्जन, सहभाधगता, पनुस्थाापना, घरिाट अलग गना नहनुे, धसकाइ आिश्यकतालाई सम्िोिन 
गना पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक र शिक्षण धसकाइलगायतका विषयमा उपयकु्त व्यिस्था तथा वििेष संरक्षणको अधिकार 
व्यिस्था गररएको 

• पररच्रे्ि ५ मा अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई धनिःिलु्क शिक्षा, आिासीय, प्राविधिक शिक्षा, उपयकु्त भाषा र भौधतक 
सवुििा, र्ारिृशत्त तथा गणुस्तररय शिक्षाका लाधग शिक्षक ताधलम र उपयकु्त शिक्षण सामग्रीको व्यिस्था 

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

• पररच्रे्ि ८ मा अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई सहधुलयत र सवुििा जस्तो यारा गिाा यार ुभािामा पचास प्रधतित रु्ट, 

सस्तो ब्याजिरमा ऋण उपलब्िता, सहायक सामग्रीमा कर रु्ट 

• पररच्रे्ि ९ मा धनिेिन सधमधत (अपाङ्गता राविय धनिेिन सधमधत, प्रिेि स्तरीय तथा नगर िा गाउँपाधलका स्तरीय 
समन्त्िय सधमधत) को व्यिस्था 

• पररच्रे्ि १० मा अपाङ्गता भएका व्यशक्तप्रधतको िावयत्ि  

• पररच्रे्ि ११ मा  अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार तथा धनजप्रधतको िावयत्िको संरक्षण र प्रचलन 

• पररच्रे्ि १२ मा कसरु र सजाय 

• पररच्रे्ि १३ मा विविि 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार सम्िन्त्िी ऐन २०७४ को पररच्रे्ि ९ मा अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार, 
सेिासवुििा र संरक्षण सम्िन्त्िी काम कारिाहीमा समन्त्िय, रेखिेख, प्रििान गने तथा सोसम्िन्त्िी काममा धनिेिन ठिन े
काम समेतको लाधग मवहला िालिाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयको अध्यक्षतामा एक अपाङ्गता राविय धनिेिन 
सधमधत रहन ेव्यिस्था गररएको र्। त्यसैगरी प्रिेि स्तरमा सम्िशन्त्ित विषय हेने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रिेि स्तरको 
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सधमधत गिन गना सक्न ेव्यिस्था गररएको र्। अपाङ्गता भएका व्यशक्तको हक वहत संरक्षण सम्िन्त्िी विषयमा समन्त्िय 
गने काम समेतको लाधग प्रत्येक गाउँपाधलका र नगरपाधलकामा स्थानीय समन्त्िय सधमधत रहने र्। 

 
स्थानीय गाउँ िा नगरपाधलका स्तरको समन्त्िय सधमधतको गिन िेहायिमोशजम हनेु र् : 

• गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु – संयोजक  
• गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाको मवहला सिस्यमध्येिाट गाउँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाले 

तोकेको मवहला सिस्य – सिस्य  
• गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका माध्यधमक विद्यालयका प्रिानाध्याक िा स्रोत व्यशक्तमध्येिाट गाउँ 

कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले तोकेको व्यशक्त  – सिस्य  
• गाउँ कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको 

शचवकत्सक – सिस्य  
• स्थानीय प्रहरी कायाालयको प्रमखु – सिस्य  
• अपाङ्गता भएका व्यशक्तको हक, वहत र संरक्षणको क्षेरमा स्थानीय स्तरमा कायारत सङ्घ संस्थाहरूमध्येिाट गाउँ 

कायापाधलकाको अध्यक्ष िा नगर कायापाधलकाको प्रमखुले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रधतधनधि – सिस्य  
• गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूमध्येिाट समन्त्िय सधमधतले मनोनयन गरेको एक 

जना मवहलासवहत तीन जना – सिस्य  
• नेपाल सरकार र प्रिेि सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्िशन्त्ित विषय हेने कायाालयको कायाालय प्रमखु – 

सिस्य  
• 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 : 
• अपाङ्गता 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 धनिेिन 
ठिन े

• अपाङ्गताको िगीकरण स्पि नभएका र अपाङ्गता भए नभएको सम्िन्त्िमा ठिवििा भएका व्यशक्तको धनिेिन उपर 
जाँचिझु गरी पररचयपर प्रिान गना कायाालयलाई धसर्ाररस गने 

• स्थानीय तहधभर अस्पताल, विद्यालयलगायत अन्त्य सरकारी तथा सािाजधनक भौधतक संरचना तथा स्थलमा 
अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गतामैरी संरचना विकास िा धनमााण गने, गराउन े

• स्थानीय तहधभर रहेका अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधभलेख सङ्कलन तथा अद्यािधिक गना लगाउन े

• अपाङ्गता भएका व्यशक्तका सम्िन्त्िमा स्थानीय तहमा सञ्चाधलत कायाक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने, 

गराउन े

• तोवकएिमोशजमका अन्त्य काम गने 
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राविय शिक्षा नीधत २०७६ (समािेिी शिक्षा सम्िन्त्िी पक्षहरू)  

६. िूरदृवि  

“शिशक्षत, सभ्य, स्िस्थ र सक्षम जनिशक्त सामाशजक न्त्याय, रुपान्त्तरण र समवृि”  

 

७. लक्ष्य  

सिै तहको शिक्षालाई प्रधतस्पिी, प्रविधिमैरी, रोजगारमूलक र उत्पािनमखुी िनाई िेिको आिश्यकता अनरुूपको मानि 
संिािन विकास गने 

  

८. उद्दशे्य   

८.२. आिारभतू शिक्षामा सिैको सहज एिं समतामूलक पहुँच र धनरन्त्तरता सधुनशित गिै सिाव्यापी, जीिनोपयोगी, 
प्रधतस्पिी एिं गणुस्तरयकु्त अधनिाया तथा धनिःिलु्क शिक्षाको प्रत्याभधूत गनुा 
८.३. गणुस्तरीय माध्यधमक शिक्षामा सिैको धनिःिलु्क पहुँच सधुनशित गिै धसजानिीलता, रचनात्मकता, अध्ययनिीलता, 
सकारात्मक शचन्त्तन र सिाचार जस्ता गणुसवहतको प्रधतस्पिी, धसपयकु्त एिं उत्पािनिील जनिशक्त तयार गनुा 
८.४. प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र ताधलमका अिसरहरूलाई व्यापक विस्तार गरी सिै इच्रु्क नागररकहरूका 
लाधग समािेिी एिं समतामूलक पहुँच स्थावपत गिै िेि विकासका लाधग योग्य, सक्षम, धसपयकु्त र उद्यमिील जनिशक्त 
तयार पानुा 
८.७. सिै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यशक्तका लाधग गणुस्तरीय शिक्षाको पहुँच सधुनशित गरी जीिनपयान्त्त शिक्षाका 
माध्यमिाट मयााठित जीिनयापन गना सक्षम र प्रधतस्पिी नागररक तयार पानुा 
 

९. रणनीधत 

९.३. अधनिाया तथा धनिःिलु्क आिारभतू शिक्षाको प्रत्याभधूत गना सिै िालिाधलकालाई विद्यालय भनाा गराउने एिं भनाा 
भएका सिैलाई अध्ययनमा धनरन्त्तरता ठिने र गणुस्तर अधभिृविका लाधग उत्प्ररेणामूलक उपायहरू अिलम्िन गने 
(८.२)  

९.४. सान्त्िधभाक एिं गणुस्तरीय आिारभतू र माध्यधमक शिक्षामा सिैको पहचु सधुनशितता गना औपचाररक, अनौपचाररक, 

िैकशल्पक र खलुा शिक्षा प्रणालीको अिलम्िन गने (८.२ र ८.३) 
९.१६. भौधतक पूिाािार, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री, शिक्षण धसकाइ प्रवक्रया र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समािेिी एिम ्
अपाङ्गमैरी िनाउन े(८.७)  

९.१७. अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको आिश्यकता र समािेिीकरणको धसिान्त्तका आिारमा वििषे शिक्षा र 
समािेिी शिक्षाका माध्यमिाट उपयकु्त िैशक्षक अिसरहरू उपलब्ि  गराउन े(८.७)  

 

१०. नीधत तथा कायानीधत 

 

र्. समािेिी र वििेष शिक्षा नीधत   

१०.२८ अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको धसकाइ आिश्यकता पूरा गना समािेिी शिक्षा एिं वििेष शिक्षाका अिसर 
प्रिान गने र जीिनोपयोगी तथा व्यािसावयक धसप विकासका लाधग पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनकूुलन गने 

१०.२८.१. अपाङ्गता भएका, अिक्त र घरिाट विद्यालय आितजाित गना असमथा तर विद्यालयमा अध्ययन गना सक्न े
िालिाधलकाका लाधग पायक पने स्थानमा आिश्यकताको आिारमा र्ारािाससवहतको “वििेष विद्यालय” सञ्चालन गररन े
र्।   

१०.२८.२. अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको अपाङ्गताको अिस्था हेरी सम्भि भएसम्म अन्त्य िालिाधलकाहरूसँग ै
िसेर धसक्न पाउने गरी समािेिी शिक्षाको व्यिस्था गररने र्।  
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१०.२८.३. अपाङ्गता तथा र्रक क्षमता भएका िालिाधलकाहरूलाई आत्मधनभार िनाउनका लाधग व्यािसावयक धसप 
धसक्ने अिसर प्रिान गररने र्।  

१०.२८.४. सािारण अिस्थाका िालिाधलकासँग िसेर अध्ययन गना सक्न ेअपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग 
अपाङ्गताको प्रकृधत र स्तरअनसुार आिश्यक पने सामग्रीहरू (जस्तैिः ठिल चेयर, सेतो र्िी, बे्रल पसु्तक, साङ्केधतक शचर 
आठि) को समशुचत प्रिन्त्ि गररने र्।  

१०.२८.५. सिै प्रकारका अपाङ्गता भएका िालिाधलकहरू (िारीररक अपाङ्गता, सनुाइ अपाङ्गता, दृवि अपाङ्गता, स्िर र 
िोलाइ अपाङ्गता, मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता, िौविक अपाङ्गता, अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी 
अपाङ्गता, अवटजम अपाङ्गता र िह ुअपाङ्गता) को पिनपािनमा सहजता ल्याउन िारीररक तथा िौविक क्षमताअनसुारको 
अपाङ्गमैरी भौधतक पूिाािार तथा धसकाइ िातािरणको प्रिन्त्ि गररने र्।  

१०.२८.६. सिै िालिाधलकालाई सक्षम िनाउन िालिाधलकाहरूको अिस्था र प्रकृधत हेरी वििेष कक्षा तथा 
सिुारात्मक कक्षाको व्यिस्था धमलाइने र्।  

१०.२८.७. अपाङ्गता भएका िालिाधलका तथा व्यशक्तहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सधुनशित गना आिश्यक 
पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक 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. अपाङ्गताको प्रकृधतअनसुार लशचलो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक, िकैशल्पक धसकाइ सामग्री तथा शिक्षण 
विधिमा जोि ठिनकुो साथै विद्याथी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका िालिाधलका अनकूुल िनाइने र्। 

 

नीधत १०.२९ आधथाक, सामाशजक तथा सासं्कृधतक कारणले पधर् परेका व्यशक्तहरूलाई शिक्षाको 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 िझु्ने शिक्षकको व्यिस्था गना प्राथधमकता ठिइने र्। 

१०.२९.२.विद्यालयमा मवहला शिक्षकको सहभाधगता िृवि गना विद्यमान आरक्षण तथा सकारात्मक विभेिका 
कायाक्रमहरूलाई धनरन्त्तरता ठिइने र्।  

१०.२९.३. िधलत, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, आधथाक रूपले विपन्न र सामाशजक रूपले पधर् परेका समिुाय तथा क्षरे, 

वििेष प्रधतभािान व्यशक्त र विशििीकृत विषयमा आिश्यक जनिशक्त उत्पािनका लाधग सङ्घ, प्रिेि िा स्थानीय तहले पूणा 
िा आंशिक लगानी गरी शिक्षाको 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 शिक्षाको 
र्ारिृशत्तको आरक्षण धसटमा प्रधतस्पिाा गना पाउने व्यिस्था गररन ेर्।  

१०.२९.६. शिक्षाका सिै तहमा (प्रारशम्भक िालविकासिेशख उच्च शिक्षा तथा जीिनपयान्त्त शिक्षासम्म) समािेिीकरण 
सम्िन्त्िी मदु्दा पवहचान गरी त्यसको उशचत सम्िोिन गररन ेर्।  

१०.२९.७. सरकारी र्ारिृशत्त तथा वििेिी सरकारले नपेाललाई उपलब्ि गराउने र्ारिृशत्त सािाजधनक अथिा 
सामिुावयक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्याथीलाई प्रिान गना प्राथधमकता ठिइने र्।  

१०.२९.८. आधथाक रूपले विपन्न, िगुाम क्षेर र मानि विकास सूचकाङ्कमा पधर् परेका क्षेर र िगालाई प्राथधमकता ठिँिै 
स्टेसनरी, ठििा खाजा र पोिाक स्थानीय तहले नै क्रमििः धनिःिलु्क उपलब्ि गराउँिै जाने व्यिस्था धमलाइने र्।  

१०.२९.९. िालिाधलकामा रु्िारु्तका कारण हनुे मनोिैज्ञाधनक प्रभाि र भेिभािलाई अन्त्त गना विद्यालयमा रु्िारु्त 
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प्रथा पूणा रूपमा उन्त्मूलन गिै सिैलाई समान व्यिहार र धसकाइमा समान अिसर प्रिान गना विद्यालय तथा 
शिक्षकहरूलाई पूणा शजम्मेिार िनाइने र्।  

 

नेपाल सरकारिारा हाल अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूका लाधग सञ्चाधलत विद्यालयहरू    

• एकीकृत शिक्षा सञ्चाधलत विद्यालय (िवहरा ५, दृविविहीन १६ िारीररक अपाङ्गता २) -२३ ओटा 
• वििेष विद्यालय (िवहरा १८, िौविक १४,  दृविविहीन १) -३३ ओटा 
• स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय - ३८० ओटा 

स्रोत : अपाङ्गता 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 शिक्षक िा घमु्ती शिक्षकले अपाङ्गता 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 िैशक्षक सामग्री व्यिस्थापन, विद्याथीिारा धनधमात सामग्री प्रििानी 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 िावषाक रु. ४,०००।– 

स्रोत : स्थानीय र प्रिेि तहमा सिता अनिुान एिम ्शिक्षा 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 वििषे 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 िीषाकिाट 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 शिक्षक, प्रअ तथा िािेनको सहभाधगतामा विषयगत ताधलका िनाई विद्यालय समयका अधतररक्त समयमा 
अङ्ग्ग्रजेी, गशणत, विज्ञान विषयमा कोशचङ कक्षा सञ्चालन गना प्रधत ठिन प्रधत विषय १ घण्टाका िरले हप्तामा कम्तीमा ४ 
ठिन अध्यापन गने गरी प्रधत मवहना प्रधत शिक्षक रु. २,५००।– का िरले ६ मवहनाको लाधग रु. ४५,०००।– 

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

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

ङ) सम्िशन्त्ित विद्यालयका विव्यसको धनणायअनसुार धसकाइ सिुारमा टेिा पयुााउने सन्त्िभा सामग्रीहरू, श्रव्यदृष्य सामग्री, 
पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक, शिक्षक धनिेशिकालगायतका सामग्रीसवहतको पसु्तकालय सिुढीकरणका लाधग रु. १५,०००।  

च) र्ाराहरूका लाधग धसप ताधलम सञ्चालन एिम ्सामग्री खररि गना एकमषु्ठ रु. २०,०००।– 
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र्) र्ारािास व्यिस्थापन सधमधतको िैिक खचा ( िढीमा िावषाक ६ ओटा) रु. ५०००।– 

ज) नया ँर्नोट भई अएका विद्याथीहरूका लाधग पलङ, धसरक, िसनालगायतका िसाइ व्यिस्थापन गना एकपटकका 
लाधग प्रधत विद्याथी एकमषु्ठ रू. ६,०००।– विद्यालयलाइ उपलब्ि गराउने    

वििेष आिश्यकता भएका विद्याथी अध्ययनरत विद्यालयलाई अनिुान (दृविविहीन विद्यालय,, िवहरा कक्षा सञ्चाधलत 
विद्यालय): यस िीषाकिाट 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 उपलब्ि गराउन।े सोअनसुार विद्यालयलाई प्राप्त हनुे अनिुानिाट स्िीकृत तलिमानको पररधिधभर रहेर शिक्षक 
तलि तथा अन्त्य क्षरे विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको धनणायिाट तोवकएको धनयमअनसुार िोहोरो नपने गरी र्ारिृशत्त 
खचा गना सवकन ेर्।  

स्रोत : स्थानीय र प्रिेि तहमा सिता अनिुान एिम ्शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइिाट कायाान्त्ियन हनुे 
कायाक्रमसगँ सम्िशन्त्ित – कायाक्रम कायाान्त्ियन पशुस्तका आ.ि. २०७७÷०७८ 

 

विद्यमान समािेिी शिक्षाका अभ्यास तथा व्यिस्थाहरू  

• विद्यालय स्तरमा र्ारिृशत्त  

• वििेष शिक्षा पररषद िाट उच्च शिक्षामा अध्ययन गने अपाङ्गता भएका विद्याथीहरूलाई क्षेरीय शिक्षा   
धनिेिनालयमार्ा त र्ारिृशत्त वितरण गने गररएको  

• अपाङ्गता पवहचान, अधभलेख, अद्यािधिक,  विद्यालय भनाा,  र्ारिृशत्त वितरण गना हाल ६९ शजल्लामा लेखाजोखा 
केन्त्र सञ्चालन  

• धनिःिलु्क बे्रल पाठ्यपसु्तकको व्यिस्था 
• अपाङ्गता अनकुुल मूल्याङ्कनको व्यिस्था र परीक्षामा थप समयको व्यिस्था 
• अधतररक्त वक्रयाकलाप वििषे खेलकुि कायाक्रमका लाधग विद्यालस्तरीय तथा राविय स्तरमा िजेट व्यिस्था  
• विद्याथी तथा शिक्षकहरूका लाधग साङ्केधतक भाषामा ताधलम 

• अधनिाया रूपमा कक्षाकोिा तथा िौचालय पहुँचयोग्य िनाउँन र् याम्प र र्रावकलो ढोका िनाउनपुने  

• धरभिुन विश्वविद्यालयिः वििेष आिश्यकता शिक्षामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन कायाक्रम विकास र    
सञ्चालन  

• पाठ्क्क्रम विकास केन्त्र :  पाठ्क्क्रम पाठ्यपसु्तकसम्िन्त्िी व्यिस्था  
• िैशक्षक जनिशक्त विकास केन्त्रिः वििेष शिक्षक ताधलम कायाक्रम विकास र सञ् चालन  

• आिास व्यिस्थापनिः वििषे विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षामा 
• विधभन्न सङ्घसंस्थािाट जनचेतना, आयमूलक कायाक्रम, िैशक्षक एिं पनुस्थाापना सम्िन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन 

 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तले पाउन सक्ने अन्त्य सेिासवुििाहरू  

• सािाजधनक यातायात भािामा ४५% भािा रु्ट तथा धसटहरूको आरक्षण गररएको  
• सरकारी अस्पताल र स्िास््य केन्त्रहरूमा धनिःिलु्क स्िास््य जाँच, धनिःिलु्क औषिी उपचार धनिःिलु्क िैयाको 

व्यिस्था 
• कमाचारी तथा शिक्षक भनाा तथा िढुिामा ५ प्रधतित आरक्षणको व्यिस्था 
• आयकरमा ५० प्रधतित रु्ट 

• घरजग्गा रशजिेसनमा २५ प्रधतित कर रु्ट 

• िरीररक अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूलाई चारपाङ्ग्ग्र े स्कुटर शझकाउन २०६५÷६६ िेशख पूणा रूपमा भन्त्सार    
रु्ट 

• अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूले प्रयोग गने सहायक सामग्रीहरूमा भन्त्सार रु्टको व्यिस्था  
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र व्यिस्थापनमा अपेशक्षत भधूमका  
• समग्र अधभलेख र त्याङ्कको व्यिस्था  
• पहुँचको अधभिृवि गना राविय भिन संवहता तथा मापिण्िहरूको आिारमा भिन धनमााण 

• आिारभतू तथा माध्यधमक शिक्षा व्यिस्थापन र वििषे शिक्षाको व्यिस्थापन 

• धनिलु्क शिक्षा, र्ारिृशत्त, शिक्षक ताधलम र शिक्षण धसकाइ, अधतररक्त वक्रयाकलापको व्यिस्था 
• आिारभतू स्िास््य सेिा प्रिान, प्रििानात्मक, प्रधतकारात्मक, उपचारात्मक,पनुास्थापनात्मक सेिाहरू प्रिान  
• सिक र यातायात व्यिस्था अपाङ्गतामैरी व्यिस्थापन  
• जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता व्यिस्थापन, लागत राख्न,े पररचयपर वितरण, सामाशजक सरुक्षा भत्ता वितरण 

पनुस्थापना केन्त्र स्थापना 
• लशक्षत समूह सम्िन्त्िी स्थानीय योजना, कायाक्रम र स्रोत पररचालन गने गराउन े

• गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्त्िय र पररचालन गने 

• योजना तजुामामा अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू र विज्ञहरूको सहभाधगताको व्यिस्था 
स्रोत : अपाङ्गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका २०७५ 

 

१.२. अपाङ्गता (Disability) 

अपाङ्गताको पररचय  

िरीरका अङ्गहरू र िारीररक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौधतक, सामाशजक, सांस्कृधतक िातािरणका साथै  
सञ्चार समेतिाट धसजाना भएको अिरोिसमेतले िैधनक वक्रयाकलाप सामान्त्य रूपमा सञ्चालन गना एिम ् सामाशजक 
जीिनमा पूणा रूपले सहभागी हनु कठिनाइ हनु ेअिस्थालाई अपाङ्गता भधनन्त्र्। 

स्रोत : अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार सम्िन्त्िी ऐन, २०७४ 

 

िारीररक अङ्ग िा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आिारमा अपाङ्गताका वकधसमहरू 

१. िारीररक अपाङ्गता 
२. दृवि सम्िन्त्िी अपाङ्गता (पूणा दृविविहीन, दृविविहीनता र न्त्यून दृवियकु्त) 
३. सनुाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता (िवहरा र ससु्त श्रिण) 
४. श्रिण दृविविहीन अपाङ्गता 
५. स्िर र िोलाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता 
६. मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता 
७. िौविक अपाङ्गता 
८. अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ्गता 
९. अवटजम सम्िन्त्िी अपाङ्गता 
१०. िह ुअपाङ्गता 
 

अिक्तताको गम्भीरताका आिारमा अपाङ्गताको िगीकरण  

क) पूणा अिक्त अपाङ्गता (Profound) : आफ्नो िैधनक वक्रयाकलाप सम्पािन गना धनरन्त्तर रूपमा अरूको 
सहयोग धलँिा पधन कठिनाइ हनुे अिस्थाको व्यशक्त  
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ख) अधत अिक्त अपाङ्गता (Severe) : िैयशक्तक वक्रयाकलाप सम्पािन गना तथा सामाशजक वक्रयाकलापमा 
संलग्न हनु धनरन्त्तर रूपमा अरूको सहयोग धलनपुने अिस्थाको व्यशक्त 

ग) मध्यम अपाङ्गता (Moderate): भौधतक सवुििा, िातािरणीय अिरोिको अन्त्त्य, शिक्षा िा ताधलम भएमा 
अरूको सहयोग धलई िा नधलई धनयधमत रूपमा आफ्नो ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी 
हनु सक्ने अिस्थाको व्यशक्त  

घ) सामान्त्य अपाङ्गता (Mild) : सामाशजक तथा िातािरणीय अिरोि नभएमा धनयधमत रूपमा आफ्नो 
ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्थाको व्यशक्त 

स्रोत : अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार सम्िन्त्िी ऐन, २०७४ 

 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तका लाधग पररचयपर एिम ्सेिासवुििा  

अपाङ्गता भएका व्यशक्तका लाधग अपाङ्गता पररचयपर   

क) पूणा अिक्त अपाङ्गता (रातो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा) : िैधनक वक्रयाकलाप सम्पािन गना धनरन्त्तर रूपमा 
अरूको सहयोग धलँिा पधन कठिनाई हनु ेअिस्था िा अरूको सहयोग धलँिा पधन िैधनक जीिन सम्पािन गना नसक्न े
अिस्था  
ख) अधतअिक्त अपाङ्गता (धनलो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा) : िैयशक्तक वक्रयाकलाप सम्पािन गना तथा सामाशजक 
वक्रयाकलापमा संलग्न हनु धनरन्त्तर अरूको सहयोग धलनपुने अिस्था  
ग) मध्यम अपाङ्गता (पहेँलो रङमा धनलो अक्षरको कािा) : भौधतक सवुििा, िातािरणीय अिरोिको अन्त्त्य, शिक्षा र 
ताधलम  भएमा अरूको सहयोग धलएर िा नधलईकन धनरन्त्तर ठिनचयाा र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्न े
अिस्था  
घ) सामान्त्य अपाङ्गता (सेतो रङमा कालो अक्षरको कािा) : सामाशजक तथा िातािरणीय अिरोि नभएमा आर्ैँ  धनयधमत 
ठिनचयाा  र सामाशजक वक्रयाकलापमा सहभागी हनु सक्ने अिस्था  

स्रोत : अपाङ्गता स्रोत पशुस्तका २०७१ 

अपाङ्गता पररचयपर वितरणका मापिण्ि  

अपाङ्गता पररचयपर वितरणका मापिण्ि िेहायिमोशजम रहेका र्न ्
:  
अपाङ्गता भएका व्यशक्तको अधिकार सम्िन्त्िी ऐनको अुनसूुचीमा 
उशल्लशखत गाम्भीयाताका आिारमा गररएको अपाङ्गताको िगीकरण 
गरी िेहायका चार समूहका पररचयपर वितरण गररन ेर्।  

 

क) पूणा अिक्त अपाङ्गता (Profound)  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “क” िगाको पररचयपर 
उपलब्ि गराइने र्, जनु रातो रङको पषृ्ठभधूममा जारी गररन ेर्।  

• व्यशक्तको िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रय सम्िन्त्िी 
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 अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू, तीव्र रूपमा अवटजम प्रभावित व्यशक्त, पूणा रूपमा श्रिण दृविविहीन 
व्यशक्तहरू 
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• िईु िा सोभन्त्िा िढी प्रकृधतका िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रय सम्िन्त्िी क्षधत भई सिैजसो िैधनक 
वक्रयाकलापहरू अन्त्य व्यशक्तकै सहयोगमा गनुापने अिस्थाका व्यशक्तहरू 

• धनरन्त्तर रूपमा सघन हेरचाह (स्याहारससुार) को आिश्यक परररहने िारीररक अपाङ्गता भएका व्यशक्त िा 
मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू  

 

ख) अधत अिक्त अपाङ्गता (Severe)  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “ख” िगाको 
पररचयपर उपलब्ि गराइन े र्, जनु धनलो पषृ्ठभधूममा 
जारी गररने र्।  

• िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रय सम्िन्त्िी क्षधत िा 
विचलन भएता पधन धनरन्त्तर िा अधिकािं समय 
सहयोगी, िोभाषे िा मानि पथप्रििाक आठिको 
सहयोगमा आफ्ना िैधनक 
वक्रयाकलापहरूलगायत वहँड िुल र सञ्चार गना 
कठिनाइ हनु ेव्यशक्तहरू 

• मशस्तष्क पक्षघात, मेरुिण्िमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोवर्धलया, मांिपेिी सम्िन्त्िी समस्या िा विचलनलगायत 
अन्त्य विधभन्न कारणले िरीरको ढाि, हात, गोिा, कम्मर आठिले काम गना नसवक िैधनक आिागमनको लाधग 
ठिलशचयर प्रयोग गनुापने अिस्थाका व्यशक्तहरू 

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

• दृविविहीन र पूणा दृविविहीनको पररभाषाअन्त्तगात पने व्यशक्तहरू  

• सञ्चारका लाधग धनरन्त्तर िोभाषे आिश्यक पने पूणा रूपमा कान सनु्न नसक्ने (िवहरा), िैधनक जीिनका 
वक्रयाकलापहरू स्ियम ्गना नसक्ने, धसकाइमा समस्या भएका िौविक अपाङ्गता िा अवटजम भएका व्यशक्तहरू, 

धनरन्त्तर अरूको सहयोग धलइरहनपुने िहअुपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू 

 

ग) मध्यम अपाङ्गता (Moderate) 
तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “ग” िगाको 
पररचयपर उपलब्ि गराइन ेर्, जनु पहेँलो पषृ्ठभधूममा जारी 
गररने र्।  

• कृधरम अङ्ग, क्याधलपर, वििेष प्रकारका जतु्ता 
सहायक सामग्रीको प्रयोगिाट सामान्त्य 
वहँड िुललगायत िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू 
स्ियम ्गना सक्न,े 

• विधभन्न कारणले घुिँामधुनको अङ्गमा मार प्रभाि 
परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरे पधन सामान्त्य वहँड िुल गना सक्न े 

• कुम िा पाखरुाभन्त्िा मधुन एक हात गमुाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गना नसक्न े

• ििैु हातको हत्केलाभन्त्िा मधुनका कशम्तमा िढुी औलँा र चोरी औलँा गमुाएका 
• ििैु गोिाको कुकुा च्चाभन्त्िा मधुनको भाग नभएका तर सामान्त्य वहँड िुल गना नसक्न े

• मेरुिण्िमा समस्या भई ढाि कुवप्रएको 
• धसकाइमा वढलाइ भएका िैधनक वक्रयाकलाप स्ियम ्गना सक्न ेिौविक अपाङ्गता र अवटजम भएका व्यशक्तहरू, 
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• श्रिणयन्त्रको प्रयोगिाट िा िुलो आिाज मार सनु्न सक्ने ससु्तश्रिण व्यशक्तहरू 

• िल्यवक्रयािाट स्िरयन्त्र शझकी घाँटीको नलीिाट मार िोल्नपुने अिस्था भएका व्यशक्तहरू 

• ओि ताल ुर्ाटेको कारण िोली अस्पि भएका व्यशक्तहरू 

• िोल्िा अि\वकने, िब्ि िा अक्षर िोहोयााउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यशक्तहरू 

• तीन वर्टभन्त्िा मधुनका होचापडु्का व्यशक्तहरू 

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

• अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोरे्धलया) सम्िन्त्िी समस्या भई िैधनक वहँड िुलमा कठिनाइ हनुे व्यशक्तहरू 

• मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू 

 

घ) सामान्त्य अपाङ्गता (Mild)  

तल उशल्लशखत अिस्थाका व्यशक्तहरूलाई “घ” िगाको 
पररचयपर उपलब्ि गराइने र्, जनु सेतो पषृ्ठभधूममा जारी 
गररने र्। 

• िारीररक, मानधसक िा इशन्त्रय सम्िन्त्िी सामान्त्य 
विचलन भएका तर िैधनक जीिनका 
वक्रयाकलापहरू स्ियम ्सम्पािन गना सक्न े

• हात िा खटु्टा केही र्ोटो भएका, एक हातको 
हत्केलाभन्त्िा मधुन नचल्ने िा गमुाएका, एक हातको 
हत्केलाभन्त्िा मधुनका कशम्तमा िढुी औलँा र चोरी औलँा 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 : अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचयपर वितरण कायाविधि, २०७५ 

 

अपाङ्गता भएका व्यशक्तका लाधग सामाशजक सरुक्षा भत्ता  

• पूणा अिक्त अपाङ्गता (रातो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा) : माधसक रु.३०००।– 

• अधतअिक्त अपाङ्गता (धनलो रङमा सनुौलो अक्षरको कािा) : माधसक रु. १६००।–  

स्रोत : सामाशजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायाविधि २०७६÷७७ 
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अपाङ्गता भएका विद्याथीहरूका लाधग र्ारिशृत्त सम्िन्त्िी व्यिस्था  
अपाङ्गता र्ारिशृत्त वितरणका आिारहरू  

क) अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको अध्ययन अिसरमा अधभिृवि गना र धसकाइमा गणुस्तर कायम गनाका लाधग 
अिासीय, सहयोगी सहायता सेिा, यातायात सेिा र िैशक्षक सामग्री एिम ् प्रोत्साहन गरी चार प्रकारमा र्ारिृशत्तको 
व्यिस्था गररएको र्। विद्यालयमा रहेको अपाङ्गता भएका विद्याथीलाई अपाङ्गताको तह र अिस्थाअनसुार र्ारिृशत्तको 
प्रकार धनिाारण गरी विद्यालयगत र्ारिृशत्तको व्यिस्था धमलाई विद्याथीले पाउने गरी विद्यालयमा अनिुानको व्यिस्था गने 

 

ख) विगतिेशख स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा प्राप्त रकम उपयोग गरी विद्यालयिाटै आिास सञ्चालन भएको 
भए विद्यालयले साविकिमोशजम आिासीय िैशक्षक सवुििा व्यिस्थापन खचामा प्रयोग गने र अधभभािकहरूिाट आिास 
सञ्चालन गरेको भए अधभभािकहरूको रोहिरमा विद्याथीहरूलाई िझुाउन।े कुनै संस्थासँग सम्झौता भई आिास 
व्यिस्थापन गरेको भए उक्त संस्थालाई विद्यालय मार्ा त तोवकएको रकम ठिने  
 

ग) स्रोत कक्षामा आिासीय रूपमा निस्ने िा स्रोत कक्षा नभएको अन्त्य विद्यालयहरूमा अध्ययन गने अपाङ्गता भएका 
विद्याथीहरूलाई र्ारिृशत्त रकम सम्िशन्त्ित अधभभािकको रोहिरमा विद्यालयले वितरण गने  

 

घ) अपाङ्गता 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 अपाङ्गताको अिस्थाको कारणले घरिाट िैधनक 
रूपमा आितजाित गना नसक्ने एिम ् अध्ययनका लाधग िेरा गरी िा विद्यालयले व्यिस्था गरेको आिासमा िस्न े
अपाङ्गता भएका विपन्न िालिाधलकाको तोवकएको कोटा सङ्ग््याको 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, 

नलेकटर, कोल्िवक्रम, स्याम्प,ु रुमाल, स्यानटेरी, न्त्याशप्ठ्कन 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 गराउन े
र िाँकी रकमिाट आिास व्यिस्थापन गने 
 

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

 

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

 

४. िैशक्षक सामग्री र्ारिशृत्त (गैर आिासीय) : घरिाट विद्यालयसम्म आउनजान सक्ने अिस्थाको अपाङ्गता भएका प्रधत 
विद्याथी प्रधत मवहना रु. १००।– का िरले १० मवहनाको रु. १,०००।–  

पनुि: कुनै सङ्घ÷संस्था÷तह÷व्यशक्तले सम्झौता गरी अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको लाधग आिास व्यिस्थापन गना रकम 
उपलब्ि गराएको भएमा सोही प्रयोजनको लाधग िोहोरो नपने गरी आिासीय र्ारिृशत्त उपलब्ि गराउने   
च) कुनैपधन र्ारिृशत्त िोहरो नपने गरी वितरण गनुापने। र्ारिृशत्त वितरण गिाा अपाङ्गता पररचयपरको आिारमा गने  
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र्) अपाङ्गता भएका विद्याथी पवहचान गरी र्ारिृशत्तको धनिाारण गनाका लाधग स्थानीय तहको शिक्षा हेने प्रमखुको 
संयोजकत्िमा अपाङ्गता क्षेरमा काम गने सङ्घसंस्थाका प्रधतधनधि, स्थानीय तहको स्िास््य िाखाको प्रधतधनधि, स्रोत शिक्षक 
र सम्िशन्त्ित क्षेरका विज्ञ प्रधतधनधिहरू र शजल्लाको लेखाजोखा केन्त्रको संयोजक समेतको सहभाधगता रहने गरी प्रत्येक 
स्थानीय तहमा विद्याथी लेखाजोखा प्राविधिक सधमधत गिन गने  

ज) अपाङ्गता भएका िालिाधलकाहरूको िैशक्षक 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 हनुे र्।  

स्रोत : स्थानीय र प्रिेि तहमा सिता अनिुान एिम ्शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइिाट कायाान्त्ियन हनुे 
कायाक्रमसगँ सम्िशन्त्ित कायाक्रम कायाान्त्ियन पशुस्तका आ.ि. २०७७÷०७८ 

अपाङ्गता पवहचान   

१. िारीररक अपाङ्गता  
स्नाय,ु मांसपेिी र जोनी तथा हड्डीको िनािट एिम ् सञ्चालनमा समस्या भएको कारणिाट कुनै व्यशक्तको अङ्गको 
सञ्चालन, प्रयोग र वहँड िुलमा समस्या जस्तै : िालपक्षघात (पोधलयो), िारीररक अङ्गविहीन, कुष्ठ प्रभाि, मांसपेिी विचलन, 

जोनी  र मेरुिण्ि सम्िन्त्िी स्थायी समस्या पैतला र्केको, हड्डी सम्िन्त्िी अिक्तताका कारण उत्पन्न अिक्तता तथा सोह्र 
िषा उमेर पगुकेो व्यशक्तमा उमेरिमोशजम हनुपुने औसत उचाइभन्त्िा ज्यािै कम उचाइ भएको व्यशक्तलाई िारीररक 
अपाङ्गता भधनन्त्र्।  

िारीररक अपाङ्गताका मु् य कारणहरू : रोग, िघुाटना, चोटपटक, िंिानगुत समस्या, गभाािस्थामा आउन ेजवटलताहरू, 

किा औषिी सेिन, जम्नको क्रममा हनुे लापरिाही र अज्ञानताको कारणले मांिपेिी, हाि तथा जोनी निाहरू आठिमा 
समस्या आई िा कुनै क्षधत हनु गई िीघाकालीन रूपमा हात खटु्टाहरू चलाउन नसवकने, कठिन हनुे िा कम सवकने, 
गिान, ढाि, कम्मर आठि चलाउन नसवकने िा कम सवकन,े हात चलाउन नसवकने िा कम सवकने भई िारीररक रूपमा 
कायागत सीधमतता िा अपाङ्गताका अिस्था आउन सक्र्।  

िारीररक अपाङ्गता शचन्न ेआिारहरू   

• विधभन्न कारणले हात िा खटु्टा चलाउन नसक्न ुिा चलाउन ज्यािै कठिनाइ हनु ु 

• हात िा खटु्टा एक अकाामा िरािर नभई लामो िा र्ोटो हनु,ु खटु्टाको प्रयोग गरी वहँड िुल गना िािा भएकोले      
िैिाखी, ठिलशचयर, क्याधलपर, लठ्ठी, इल्िो क्रच, िाकर, कृधरम हात िा खटु्टा, वििेष जतु्ताजस्ता सहायक सामग्री  
प्रयोग गरी वहँड िुल गनुा  

• ढाि, गिान, कम्मर, घुिँा चलाउन कठिन हनु ेिा नसक्ने अिस्था,  निा र मांिपेिीमा समस्या भएको कारणले 
हात, खटु्टा िा िरीरका अङ्गहरू चलाउन नसक्ने िा कठिनाई हनुे िा ज्यािै न्त्यून मारामा चलाउन सवकन े 
अिस्था हनु ु

• मेरुिण्ि पक्षघात िा समस्या भएर अङ्गहरू चलाउन िा हात िा खटु्टाहरू चलाएर वहँड िुल िा िैधनक  
वक्रयाकलापहरू गना नसक्ने िा अिरोि हनुे अिस्था िा ठिसावपसाि भएको थाहा नपाउन ु

• उमेरअनसुार व्यशक्तमा हनुपुने औसत उचाइभन्त्िा ज्यािै कम उचाइ भएको अिस्था, िरीरका अङ्गहरू जस्तो  
हात, खटु्टा, औलँाहरू आठि पूरै िा केही भाग नभएको िा गमेुको अिस्था हनु ु

• िारीररक अपाङ्गताधभर पने केही अिस्थाहरू : िाल पक्षघात (पोधलयो), िारीररक अङ्ग विहीनता, कुष्ठप्रभाि, 

मांसपेिी विचलन, जोनी र मेरुिण्ि सम्िन्त्िी स्थायी समस्या, पाइताला र्केको, ररकेट्स, होचापडु्का (औसत 
उचाइभन्त्िा कम उचाइ)  
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२. दृवि सम्िन्त्िी अपाङ्गता   
२.१. पूणा दृविविहीन : कुनै िस्तकुो प्रधतधिम्ि, अधँ्यारो िा उज्यालो प्रकािप्रधत कुनै प्रधतवक्रया नजनाउने िा रु्ट्याउन 
नसक्न ेअिस्था पूणा दृविविहीन अिस्था हो । 

पूणा दृविविहीनता शचन्न ेआिारहरू   

• आखँाले अधँ्यारो, उज्यालो कुन ैपधन भेि थाहा पाउन नसक्न े

• आखँाले प्रकािको कुन ैपधन गधतविधि थाहा नपाउन े

• िि वर्टभन्त्िा कमको िरुीिाट पधन हातका औलँा रु्ट्याउन नसक्न े

• स्पिा िा आिाजका माध्यमिाट मार िस्तकुा विषयमा थाहा पाउन े

• वहँड िुलका लाधग सेतो र्िी िा अको माधनसको सहयोग धलनपुने 

• लेखपढ गना बे्रलधलवपको आिश्यकता पने तथा कम्प्ठ्यटुरमा काम गना  िा मोिाइल चलाउन शस्क्रन सफ्टिेयर 
प्रयोग गनुापने 

 

२.२. दृविविहीनता : औषिी, िल्यशचवकत्सा, चस्मा िा लेन्त्सको प्रयोगिाट पधन ििैु आखँाले हातको औलँा िि वर्टको 
िरुीिाट रु्ट्याउन नसक्ने िा स्नलेेन चाटाको पवहलो लाइनको अक्षर (३÷६०) मा पढ्न नसक्ने अिस्था दृविविहीनता 
अिस्था हो । 

  

दृविविहीनता शचन्न ेआिारहरू   

• चस्मा र लेन्त्सको प्रयोगिाट पधन िस्तकुो आकार, आकृधत, रङ आठि पवहचान गना नसवकन े 
• स्पिा िा आिाजिाट मार कुनै िस्तकुो िारेमा थाहा पाउन े

• वहँड िुल गिाा सेतो र्िीको सहयोग धलने िा अरूको सहयोग धलनपुने  

• िि वर्टको िरुीिाट पधन हातको औलँा प्रि रूपमा रु्ट्याउन नसक्न े

• कम्प्ठ्यटुरमा काम गना िा मोिाइल प्रयोग गना शस्क्रन ररधिङ सफ्टिेयर आिश्यक पने 

• लेखपढ गना बे्रल धलवपको सहयोग धलनपुने 

• अधिकांि दृविविहीन व्यशक्तहरूको आखँाको िावहरी िनािट िन्त्ि आखँा, पूरै सेतो िेशखने िा असामान्त्य िेशखन े

 

२.३. न्त्यून दृवियकु्त : औषिी, िल्यशचवकत्सा, चस्मा िा लेन्त्सको प्रयोगिाट पधन धिस वर्टको िरुीिाट हातको औलँा 
रु्ट्याउन नसक्ने िा स्नलेेन चाटाको चौथो लाइनको अक्षर (६÷१८) पढ्न नसक्ने अिस्था न्त्यून दृवियकु्त अिस्था हो । 

 

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  औलँा रु्ट्याउन नसक्न े

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

• िेरै िशक्तिाली चस्मा िा लेन्त्सको प्रयोग गरेर पधन पढ्नको लाधग अक्षर आखँाको नशजक लगेर पढ्नपुने  

• िशक्तिाली चस्मा लगाएर िुला िुला अक्षरहरू मार पढ्न सक्ने  
• कम्प्ठ्यटुरमा काम गिाा १८–२० साइज िा सोभन्त्िा माधथको र्न्त्ट मार पढ्न सक्न े

 

३. सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता  : सनुाइका अङ्गको िनािट एिं स्िरको पवहचान, स्थान, उतारचढाि तथा स्िरको मारा र 
गणु रु्ट्याउन नसक्न ेअिस्था  सनुाइसम्िन्त्िी अिस्था हो । 

३.१. िवहरा : ८० िेसधिलभन्त्िा माधथको ध्िधन सनु्न नसक्न े िा सञ्चारका लाधग साङ्केधतक भाषा प्रयोग गनुापने 
व्यशक्तलाई िवहरा भधनन्त्र् । 
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िवहरा व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू   

• ३ वर्टको िरुीमा सामान्त्य स्िरमा गरेको कुराकानी नसनु्न े

• ८० िेधसिलभन्त्िा माधथको आिाज पधन सनु्न नसवकने  
• जोिले शचच्याएको िा िुलो आिाज पधन सन्न नसक्ने र प्रधतवक्रया नजनाउन े

• 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 हनु े

• यस्ता व्यशक्तले सञ्चार गिाा िोलेर गने र अरूको कुरा सनु्नु पिाा साङ्केधतक भाषाको सहारा धलने  
 

३.२. ससु्त श्रिण : सनु्नलाई श्रिण यन्त्र राख्नपुने िा ६५ िेशख ८० िेधसिलसम्मको ध्िधन सनु्न सक्ने व्यशक्तलाई ससु्त 
श्रिण भधनन्त्र् ।  

 
ससु्त श्रिण भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  

• अस्पि िोली िा िोली तथा भाषाको विकास अन्त्य िालिाधलकाको तलुनामा वढलो हनु े

• कक्षामा भएका िािवििािमा सहभागी हनु र धनिेिनको 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 िधगरहने र कान िशुखरहेको महससु गरररहन े

• र्लर्ल िा प्रश्न गिाा अनपुयकु्त र असान्त्िधभाक उत्तर िा प्रसङ्गका कुरा गने 

• सनु्नका लाधग टाउको आिाजधतर घमुाउन े

• सनु्नका लाधग श्रिणयन्त्र लगाउनपुने 

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

 
सनुाइसम्िन्त्िी अपाङ्गता पवहचानिारे विश्व स्िास््य सङ्गिनको मापिण्ि  

सामान्त्य श्रिण  (० िेशख २५ िेधसिल आिाज सनु्न सक्न)े, हल्का ससु्तश्रिण (२६ िेशख ४० िेधसिलको आिाज सनु्न 
सक्ने), मध्यम ससु्तश्रिण (४१ िेशख ६० िेधसिल आिाज सनु्न सक्ने), तीव्र ससु्त श्रिण (६१ िेशख ८० िेधसिलको 
आिाज सनु्न नसक्न)े र पूणा िवहरा (८१ िेधसिलिेशख माधथको आिाज सनु्न नसक्न)े 
 

४. श्रिण दृविविहीन अपाङ्गता  : सनुाइसम्िन्त्िी र दृवि सम्िन्त्िी ििैु अपाङ्गता भएका िा यी ििैु इशन्त्रय सम्िन्त्िी संयकु्त 
अन्त्तरवक्रया रहेको व्यशक्तलाई श्रिण दृविविहीन अपाङ्गता भधनन्त्र् । 
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श्रिण दृविविहीन व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू   

• सनुाइ र दृविसम्िन्त्िी ििैु अपाङ्गता एउटै व्यशक्तमा भएको अिस्था हनु े

• अथापूणा तररकािाट सञ्चार गना अप्ठ्िेरो हनुे र सूचना ग्रहण गना समेत अप्ठ्िेरो हनु े

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

• व्यशक्तगत सम्िन्त्ि विकास गना कठिन हनु,े अपररशचतसँग प्रधतक्रयात्मक व्यिहार िेखाउन ेिा असरुशक्षत महससु गने 

• िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू स्ियमले हेरचाह गना कठिन हनुे, सामान्त्य वहँड िुलमा कठिन भएको महससु गने 

• प्राय आरू्लाई मन परेको कुरा प्राय िोहोयााइरहने, एकै प्रकारको आिाज धनकाल्ने  
• स्पिा सङ्केत िाहेक अन्त्य माध्यमिाट कुनै कुरा निझु्न े

 

५. स्िर र िोलाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता : स्िर र िोलाइसम्िन्त्िी अङ्गमा उत्पन्न कायागत सीधमतताका कारण तथा िोल्िा 
स्िरको उतारचढािमा कठिनाइ, िोली स्पि नहनु,े िोल्िा िब्ि िा अक्षर िोहोयााउने व्यशक्तलाई स्िर र िोलाइ सम्िन्त्िी 
अपाङ्गता भधनन्त्र् । 

 
स्िर र िोलाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू   

• स्िर र िोलाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता हनुे (यो सनु्न ेक्षमतासँग सम्िशन्त्ित हुँिैन।) 
• स्िर र िोलाइमा मार आउन ेवक्रयात्मक सीधमतता हनु े

• स्िर िशुझने नहनु,ु िोल्िा िारम्िार लामो समयसम्म अशड्कन,ु िोल्िा िब्िहरू िारम्िार िोहोररने 
• िोल्िा तीव्र रूपमा भकभकाएर िोल्न े

• ओि ताल ुर्ाटेको कारणले आिाज अस्पि हनु ेिा आिाज नाकधतर जान े

• स्िर यन्त्र खरािीका कारण िा िल्यवक्रया गरी स्िर यन्त्र शझकेको कारण िोल्नमा कठिनाइ िा समस्या हनु े

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

• िौविक अपाङ्गता, अवटजम र मशस्तष्क पक्षघात भएका िालिाधलकाको पधन स्िर र िोलीको  विकास र स्पि सञ्चार 
गना कठिनाइ हनु े

 

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

स्रु्ती, स्मरणिशक्त, भाषा, गणना जस्ता िौविक काया सम्पािनका सन्त्िभामा आउन े समस्याको कारणले उमेर र 
पररशस्थधतअनसुार व्यिहार गना समस्या हनुे अिस्थाका व्यशक्तलाई मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता भधनन्त्र् । 

 
मानधसक िा मनोसामाशजक अपाङ्गता भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू  

• धनयधमत र िैधनक वक्रयाकलापमा ध्यान िा मन नलगाउन े

• सामाशजक व्यिहार िा घलुधमल हनु कठिनाइ हनु े

• एक्लै िस्न रुचाउन,े उिास रहने, झोक्रयाउन,े सामान्त्य ठिनचयाासँग मेल नखान ेिा रु्टै्ट प्रकारको व्यिहार गने 

• कवहले ज्यािै िखुी र कवहले ज्यािै खिुी िेशखन,े िेरै कुराहरू मनमा सोशचरहने र एकाग्र हनु े

• अनपेशक्षत र असामान्त्य व्यिहार िेखाउन,े अचानक रुन,े कराउने ,हाँस्ने, कुनै खास रङ, शचर, िा व्यशक्तसँग तसाने िा 
िराउन े

• धनराि र नकारात्मक कुरा गने र अरूमाधथ िङ्का गने, पढाइप्रधत अधभरुशच घट्िै जाने र स्तर पधन कम हुँिै जान े

• िर, रासको महससु गने, आशत्तने, चाँिै ररसाउन,े आक्रामक स्िभाि िा झको  मान्न े

• टाउको िखु्न,े ररँगटा लाग्ने, धनन्त्रा नलाग्ने र मरु्ाा पने, ध्यान एकधरत नहनुे र एक िाउँमा शस्थर भएर िस्न गाह्रो 
हनुे  

• आर्ैँ लाई हाधन हनु सक्न ेकुरा तथा काम गने, लवुकधर्पी िूमपान, मद्यपान तथा लागऔुषिीहरू प्रयोग गने  
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७. िौविक अपाङ्गता : उमेरको िृविसँगै िौविक सचेतनाको विकास हनु नसकी िौविक विकास नभएका कारणले उमेर 
िा िातािरणमा सापेक्ष वक्रयाकलाप गना समस्या िा कठिनाइ हनुे व्यशक्त जसमा िाउन धसन्त्रोम समेत हनुे अिस्थालाई 
िौविक अपाङ्गता भधनन्त्र् । 

 

िौविक अपाङ्गता भएका व्यशक्त शचन्न ेआिारहरू   

• उमेरअनसुार सामान्त्य रूपमा धसक्िै जानपुने कुराहरू धसक्न नसक्न ेिा एकिमै वढलो धसक्ने चाँिै धिसान े

• उमेरअनसुार गनुापने व्यिहारहरू गना नसक्न,े अन्त्य िालिाधलकाहरूको तलुनामा वहँड िुल गना, िोलेर सञ्चार गना, 
सामाशजक व्यिहारहरू वढलो गने िा कठिन हनु े

• िौविक िवुिलशब्ि परीक्षण गिाा न्त्यून प्राप्ताङ्क हनुे (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 िौचालय प्रयोग गना, खाना खान, लगुा लगाउन समेत नसक्न े

• कधतपयको वहँिाइमा असन्त्तलुन हनुे, हात खटु्टाहरूले राम्रोसँग काम नगने र मखुिाट र् याल चवुहरहन े 

• िाउन धसन्त्रोम (जन्त्मिा तौल कम, जोनी र हड्डीहरू खकुुलो हनु,े हात खटु्टाका औलँाहरू र्ोटो हनुे र औलँाहरू 
र्ावटएका हनु,े अनहुार िोलो प्रकारको र मङ्गोधलयन जस्तो िेशखने, मखु सानो हनुे, शजब्रो प्राय िावहर धनकाधलरहन,े 

टाउको सानो र पर्ाधिको भाग र्रावकलो हनु,े िाँतहरू धमलेर नआएको, उमेरअनसुारको विकास र वढलो धसकाइ 
हनु े

 

८. अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ्गता : अनिंुिीय असरका कारण रगतमा हनुे फ्याक्टरमा विचलन 
आई रगत जम्ने कायामा समस्या हनुे िारीररक अिस्थाको व्यशक्तलाई अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) सम्िन्त्िी 
अपाङ्गता भधनन्त्र् । 

 
अनिंुिीय रक्तश्राि (हेमोवर्धलया) शचन्न ेआिारहरू  

• िच्चा जि घस्रने िा िामे सना थाल्र्, त्यसिेलामा पेटमा, घाँटी िा गपु्ताङ्गमा धनलो िाम िा सधुनएको जस्तो िेशखने  
• हात गोिाको जोनीमा आन्त्तररक रक्तश्रािको कारणले सशुन्नने, िखु्न ेहनुाले एकै िाउँमा िधसरहन सक्ने  
• नाकिाट िारम्िार रगत िधगरहने, ओि िा शजब्रो तोक्िा िा चोटपटक लागी लामो समयसम्म रगत िधगरहन,े 

िल्यवक्रया गिाा िढी रक्तश्राि हनुे तथा वपसािमा पधन रगत िेखापने 

• कतै िोवकँिा िा िोवकएको िाउँमा आन्त्तररक रक्तश्राि हनु ेर धनलिाम िेखा पने र िेरै िखु्न ेतथा सशुन्नन े

• जोनीमा हनुे िखुाइका कारण वहँड िुल गना कठिनाइ हनुे, जोनीहरू सशुन्नन,े िखुाइ हनु ेर अत्यधिक पीिा हनु े

• ठिसामा रगत िेशखन,े कालो ठिसा हनु,े िरीरमा रगतको कमी हनु,े लामो समयसम्म पीिाले थला पने 

 

९. अवटजम : जन्त्मजात निा िा तन्त्तकुो विकास र सोको कायामा आएको समस्या भएको व्यशक्तलाई अवटजम भएको 
व्यशक्त भधनन्त्र् । 

 
अवटजम शचन्न ेआिारहरू  

• सामाशजक सम्िन्त्ि धनिााह गना, सञ्चार गना कठिनाई िा एउटै व्यिहार िोहोयााउन ेसमस्या हनु े

• समूहमा घलुधमल नहनु,े एक्लै िस्न,े साथी िनाउन कठिनाइ हनुे, आखँामा आखँा नजिुाउन े

• एउटै वक्रयाकलाप िोहोयााउन,े निोल्ने िा कम िोल्न ेिा िोल्िा जे सोध्यो त्यही िोहोयााउन े

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

• धसकाइमा कुन ैविषयमा असाध्यै तेज तर कुनै विषयमा असाध्यै कमजोर हनु े
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• एक िाउँमा निस्न ेर एकिमै चकचके व्यिहार िेखाइरहन,े व्यिहार पररितान गना कठिनाइ हनु ेतथा नक्कल गरेर 
धसक्न कठिन हनु े

 

१०. िह ुअपाङ्गता : एउटै व्यशक्तमा उशल्लशखत िईु िा िईुभन्त्िा िढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्या भएका व्यशक्तलाई 
िहअुपाङ्गता भधनन्त्र् । 

 
अपाङ्गता र कायागत सीधमतताको अिस्था  

अपाङ्गता कायागत सीधमतता 
१. िारीररक अपाङ्गता उििस गना, वहँड िुल गना, हात चलाउन, हातले काम गना जस्ता हनुे कठिनाइ 

२. दृवि सम्िन्त्िी अपाङ्गता िेख्न, हेरेर पढ्न, धसक्न, वहँड िुल गना जस्ता हनु ेकठिनाइ 

३. सनुाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता  सनुेर, िोलेर सञ्चार गना हनुे कठिनाइ 

४. श्रिण दृविविहीन सम्िन्त्िी 
अपाङ्गता 

हेरेर, सनुेर, िोलेर सञ्चार गना तथा वहँड िुल गना हनुे कठिनाइ 

५. स्िर र िोलाइ सम्िन्त्िी अपाङ्गता िोलेर सञ्चार गना हनु ेकठिनाइ 

६. मानधसक िा मनोसामाशजक 
अपाङ्गता 

मनशस्थधतमा आउने कठिनाइ िा िर, रास, शचन्त्ता, ठिक्िारीपन, विनाकारण रुने, 
कराउने, हाँस्ने िा असामान्त्य व्यिहार िेखाउन े

७. िौविक अपाङ्गता धसक्न, सम्झन, िझु्न हनुे कठिनाइ 

८. अनिंुिीय रक्तश्राि 
(हेमोरे्धलया) सम्िन्त्िी अपाङ्गता 

आन्त्तररक िा िाह्य रक्तश्राि रोक्न कठिनाइ हनुे तथा िखु्न े

९. अवटजम अपाङ्गता एकोहोरो हनुे, सञ्चार गना, घलुधमल हनु र धसक्नमा हनुे कठिनाइ 

१०. िह ुअपाङ्गता माधथ उशल्लशखत िईु िा िईुभन्त्िा िढी अपाङ्गताअन्त्तगात हनुे कठिनाइ भएको 
अिस्था 

 

धसकाइ सम्िन्त्िी कठिनाइहरू 

धसकाइ सम्िन्त्िी कठिनाइ वििेषत: 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 नक्सा र सङ्केतहरू अनसुरण गना 
कठिनाइ हनु्त्र्। यो निेशखन े खालको कठिनाइ हो। यो िेरैजसो िालिाधलकाहरूमा विद्यालय भनाा भई पढ्न सरुु 
गरेपधर् िेशखन थाल्र्। धसकाइ सम्िन्त्िी िेशखन ेकठिनाइहरू विस्ततृमा तल उल्लेख गररएको र्।  

१. पढ्नमा कठिनाइ हनुे समस्या (Dyselexia)  

२. लेख्नमा कठिनाइ हनुे 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. िारीररक सन्त्तलुन र संयोजनमा हनुे कठिनाइ तथा भाषा र िोलीमा कठिनाइ (Dispraxia)   
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धसकाइसम्िन्त्िी कठिनाइमा िेशखन लक्षण 

१. पढ्नमा कठिनाइ हनेु समस्या (Dyselexia)  

लक्षणहरू  

• विद्यालय आउनअुगाधि नै वढलो िोल्न धसक्ने, नया ँिब्ि धसक्न गाह्रो हनुे, गीत गाउन गाह्रो हनु े

• पढ्न असहज हनुे तथा पढ्निाट िच्न खोज्न े

• पढ्िा ले्िा साहै्र गाह्रो मान्न े

• ले्िा उल्टो अक्षरहरू लेख्न े 

• वहज्जे िा स्पेधलङमा समस्या हनु े

• समानता र धभन्नता रु्ट्याउन गाह्रो हनु े

• नाम र िब्िको उच्चारणमा समस्या हनु े

• अक्षरहरू चलायमान हनु े

• सम्झन र सारांि 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 िब्िको आकार िुलो सानो हनु े

• वहज्जे िा स्पेधलङमा समस्या हनुे िब्ि िाक्य पूरा नहनु े

• वढलो लेख्न े

• ले्िा हात नािी र िरीरको आसन अप्ठ्ठ्यारो गरी िस्न े

 

३. गशणतमा कठिनाइ हनेु समस्या (Dyscalculia) 

लक्षणहरू  

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

• प्रारशम्भक िषाहरूमा गणना गना र अङ्क तथा िस्तकुो सङ्ग््यासँग जोड्न कठिनाइ हनु े

• सानो र िुलो िस्तकुो अििारणा िझु्न गाह्रो हनु े

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

• गशणतका शचह्नहरू 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 े

• कुनै काम गिाा धर्टै्ट ठिक्क मान्ने र ठिइएको काम सम्पन्न नगने 

• अरूको कुरा नसनु्न ेर भनकेो नमान्न े

• धनिेिन िझु्न र सम्झन गाह्रो हनु े

• धर्नधर्नमा अको वक्रयाकलाप गना खोज्न ेर र्ाड्न े

• अरूको लगुा तान्ने िा कापी वकताि धमल्काइठिने िा धिस्टिा गने 
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• 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 महससु गने 

• पढ्िा टाउको र्कााउने र वकताि िा कापीलाई अप्ठ्ठ्यारोसँग समाउन े

• पढ्िा एउटा आखँा िन्त्ि गने िा हाई काड्न े

• सािाा िा ले्िा गल्ती गने 

• कलम जोिसँग समाउने िा पेशन्त्सलको टुप्ठ्पो भाशचँन ेगरी समाउन े

• िब्ि िा शचरको आंशिक 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 िब्ि 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 िब्िको उच्चारणमा गल्ती हनु े

• िातािरणीय आिाजहरूले कुराकानीमा अिरोि गने 

• कुनै प्रिचन, भाषण िा प्रस्ततुीकरण ध्यान ठिएर सनु्न गाह्रो हनु े

• मौशखक धनिेिन निझु्न ेर नसशम्झन े

• कुराकानी गिाा सनुेपधन, के भनकेो भनेर िारम्िार सोधिरहन े  

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

लक्षणहरू  

• िारीररक सन्त्तलुन कम हनु ेतथा िारम्िार लधिरहन े

• िरीरका िायाँिायाँका भागधिच समन्त्िय गना कठिनाइ हनु े

• हात र आखँाको समन्त्िय कम हनु े

• आरू् र आफ्नो सामान सम्हाल्न कठिनाइ हनु े

• िुलो स्िर िा अचानक हनु ेस्पिामा िढी उते्तशजत हनु े

• खेलौना र्ान्त्िा कुनै धसप नचावहने सशजलो र्ान्न े

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

• रर्, टाइट तथा गह्रौँ लगुा मन पराउन े

 

स्रोत : अपाङ्गता पवहचान तथा सहजीकरण सहयोगी पशुस्तका २०७५ 
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उशचत िा मयााठित िब्िािली  

नेपाली भाषामा मयााठित िब्िािली:  
अपाङ्गता भएका व्यशक्त 

अपाङ्गता नभएका व्यशक्त 
िारीररक अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
दृविसम्िन्त्िी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िवहरा, सनुाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िौविक अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
िोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यशक्त 
मानधसक स्िास््यसँग सम्िशन्त्ित समस्या भएका व्यशक्त 

 

अङ्ग्ग्रजेी 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 समािेिी शिक्षा प्रशिक्षण पशुस्तका २०७३ 
 

१.३. नेपालमा दृविविहीनहरूको वििेष शिक्षाको विकास 

नेपालमा दृविविहीनहरूको वििेष शिक्षाको विकासको क्रमलाई अिलोकन गिाा तत्कालीन शिक्षा विभाग र शिक्षा कलेज 
(College of Eduction) ले सन ्१९५९।६० मा धलएको अगिुाईको कायासम्मलाई धनयाल्न ुसान्त्िधभाक हनु्त्र् । त्यस 
समयमा सञ्चाधलत प्रििानी स्कुल (हालको लेिोरेटरी माध्यधमक विद्यालय) चेत भिनमा धथयो । त्यो तत्कालीन College 

of Eduction  अन्त्तगात सञ्चालनमा रहेको धथयो । (College of Eduction) मा अध्ययन गरेका विद्याथीहरू यही 
Demonstration School मा शिक्षण अभ्यासको लाधग जाने गथे । लेिोरेटरी स्कुलमा िा. राजेन्त्र रङ्गोङ्ग प्राचाायको रूपमा 
कायारत धथए । त्यही िलेा इलाम शजल्ला घर भई काधलङपोङ ब्लाइन्त्ि स्कुलमा अध्यापन गरररहेका ज्ञानेन्त्र कुमार 
रङ्गोङ्ग (दृविविहीन) लाई कन्त्सल्टेन्त्टको रूपमा नपेालमा आमन्त्रण गरी दृविविहीन व्यशक्तहरूलाई पढाउने विषयिस्त ु
िैशक्षक सामग्री तयार पाना लगाइयो । वयनै ज्ञानेन्त्रकुमार रङ्गोङ्गले अङ्ग्ग्रजेी र भारती बे्रललाई नेपालमा सरुुिात गरे । 
भारतमा सञ्चालनमा रहेको िेिनागरी धलवप र नेपालमा चलनचल्तीमा रहेको िेिनागरी धलवपका अक्षर समान रहेकाले 
भारतीय िेिनागरी धलवपमा तयार पाररएको बे्रल कोिलाई नपेालमा प्रचलनमा ल्याइयो । 

 

िेिनागरी बे्रल धलवप नपेालमा धभराउन ेसम्िन्त्िमा अको तका  पधन र् । अको तका अनसुार िझाङ घर भएका जङ्गिहािरु 
िोगटी (दृविविहीन) भारतको िेहरािनु शस्थत नेसनल इशन्त्स्टच्यटु र्र ि ब्लाइन्त्िमा अध्ययनको धसलधसलामा पगुी त्यहाँ 
भारती बे्रल अध्ययन गरी नपेाल र्केर नेपालमा भारती बे्रल सरुु गरेका हनु ्। यही िलेाधतर नपेालमा दृविविहीन 
व्यशक्तहरूको लाधग शिक्षाको कायाक्रम सञ्चालनको लाधग रोटरी क्लिले सन ्१९६१ मा कुमार प्रिान नामक एक जना 



23 

व्यशक्तलाई पवका न्त्स स्कुल र्र ि ब्लाइन्त्ि अमेररकामा ताधलमको लाधग पिाइयो । ताधलम सकेर नेपाल र्केपधर् 
जािलाखेल लधलतपरुमा ५ जना दृविविहीन िच्चाहरूलाई भनाा गरी पिनपािनको कायाक्रम सरुुिात गररयो । केही 
मवहनासम्म यो पढाइको कायाक्रम सञ्चालनमा आयो । तर यो दृविविहीन िच्चाहरूको पढाइएको कायाक्रम लामो 
समयसम्म रहन सकेन । अन्त्ततिः यो कायाक्रम िन्त्ि भयो । 

सन ् १९६४ को कुरा हो, एकजना अमेरीकी दृविविहीन मवहला Dr Isabel Grant धििा मनाउन नेपाल आइन ् । 
नेपालको विधभन्न िाउँहरूमा घमु्ने क्रममा नेपालमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूको पढाइको कायाक्रमलाई अगाधि िढाउन 
अत्यन्त्त आिश्यक िाधनन ् । उनले त्यसिलेाका नेपालका वििानहरूलाई भेवटन ् र दृविविहीन िालिाधलकाहरूको 
शिक्षाको कायाक्रम सम्िन्त्िमा र्लर्ल गररन ् । र्लर्लको क्रममा िा. इसािलेले नेपालमा दृविविहीन 
िालिाधलकाहरूको पिनपािनको कायाक्रमलाई सहयोग पयुााउन इच्रु्क भएको कुरा िताउँिै अमेररका र्वका इन ् । 
अमेररका र्वका सकेपधर् उनले एकजना दृविविहीन व्यशक्त Mr Lloyd A Stevens लाई वपसकोर स्ियंसेिकको रूपमा 
नेपाल पिाइन ्। यसैिलेामा धरपरेुश्वर शस्थत घरेल ुउद्योगमा व्यिसावयक प्रशिक्षकको रूपमा काम गरररहेका जङ्गिहािरु 
िोगटीलाई लेिोरेटरी माध्यधमक विद्यालय कीधतापरुमा काज सरुिा गरी पिाइयो । 

 

Mr Lloyd A Stevens ले लेिोरेटरी मा.वि कीधतापरुमा पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई र College of Education का 
विद्याथीहरूलाई सन ्१९६५ को वहउँिे धििाको मौका पारी नेपाली र अङ्ग्ग्रजेी धसकाएका धथए । 

सन ्१९६४ िेशख लेिोरेटरी माध्यधमक विद्यालय कीधतापरुमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूको एकीकृत शिक्षाको कायाक्रम 
सरुु भयो । यस्तै सन ्१९७८ मा पूिााञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालय िरानमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूको लाधग विद्यालय 
सञ्चालन भयो । अन्त्तराविय अपाङ्ग िषा १९८१ को अिसरमा अमरधसंह माध्यधमक विद्यालय पोखरा र पञ्चोिय 
माध्यधमक विद्यालय िनगढीमा एकीकृत शिक्षाको कायाक्रम सञ्चालन भए । यी विद्यालयहरूमा गशणतका बे्रल कोि 
माधथल्लो सेलमा लेख्न ेगथे । गशणत र िेिनागरी भाषा ििैुमा माधथल्लो सेलमा बे्रलकोिमा ले्िा गशणत र भाषा कुन 
हो भनी रु्ट्याउन सिैि गाह्रो हनु ेगिा्यो । नेपाल अन्त्िा कल्याण सङ्घको स्थापनापिात ्यो समस्यालाई हृियङ्गम गिै 
सङ्घले धनमेथ बे्रलकोि प्रयोग सम्िन्त्िमा एउटा राविय स्तरको कायािाला गोष्ठीको आयोजना सन ्१९८९ मा CBM 

Germany को सहयोगमा सम्पन्न गरी नेपाल भरी धनमेथ बे्रलकोि सञ्चालन गने धनणाय गयो । धनमेथ बे्रलकोि तल्लो 
सेलमा लेखी वहसाि गररन ेभएकाले भाषा र गशणतका कोि र्रक र्रक हनु गई गशणत धसक्ने धसकाउनलेाई अत्यन्त्तै 
सहज हनु गयो । 

 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूको पढाइलाई सहजीकरणको लाधग नेपाल अन्त्िा कल्याण सङ्घको अनरुोिमा वपसकोर नेपालले 
सन ् १९८९मा स्टेरे्नी कक्सलाई स्ियंसेिकको रूपमा खटायो । उनले सन ् १९९१ मा कक्षा १ िेशख ५ 
कक्षासम्मको गशणतमा प्रयोग हनु े बे्रलकोि गाइि िकु प्रकािन गररन ् । यस्तै Tokyo Helen Keller Association 

(THKA) Japan को सहयोगमा नेपाल अन्त्िा कल्याण सङ्घले सन ्१९९६ मा धनमेथ बे्रल गाइि िकु प्रकािन  गयो । 
यसै क्रममा नेपाल अन्त्िा कल्याण सङ्घका तत्कालीन िररष्ठ कायाक्रम अधिकृत होमनाथ अयाालिाट २०५१ सालमा  
English Braille Contraction Guide Book लेशखयो । तत ्पिात NAWB ले Braille Handbook र UEB Handbook 
प्रकािन गयो । तत्कालीन िैशक्षक जनिशक्त विकास केन्त्र, सानोठिमीका उपधनिेिक जयप्रसाि लम्साल र होमनाथ 
अयाालको संयकु्त लेखनमा वि. सं २०७२ मा दृवि अपाङ्गता भएका िालिाधलकाका लाधग शिक्षा शिक्षक स्िाध्ययन 
सामग्री लेख्न ेकाम भयो । 

नेपाल अन्त्िा कल्याण सङ्घले वि.सं २०४३ िाट नेपालका विधभन्न शजल्लामा दृविविहीन िालिाधलकाहरूको लाधग 
एकीकृत शिक्षाको कायाक्रम सञ्चालन गिै आयो । शिक्षा विभाग समािेिी िाखािाट ६२ शजल्लाका ८१ विद्यालयमा 
एकीकृत शिक्षाको कायाक्रम सञ्चाधलत  र्न ्। परुाना र नया ँ विद्यालयहरूमा प्रयोग हनुे िेिनागरी बे्रलकोि र्रक 
र्रक वकधसमले प्रयोग हनुे गरेकाले िेिनागरी बे्रललाई एकरूपता गरी नपेाल भरी एकै वकधसमको िेिनागररक बे्रलको 
प्रयोग गनुा आिश्यक धथयो । यस समस्यालाई धनराकरण गनाको लागी आइधसइधभआई नेपालको पहल किमीमा कुमार 
थापाको संयोजकत्िमा एउटा बे्रल राफ्ट कधमटी गिन गररयो । त्यो कधमटीले क्षेरीय र राविय स्तरका कायािाला 
गोष्ठी सञ्चालन गरी प्राप्त सझुािहरूलाई समािेि गिै िेिनागरी बे्रल कोि एकरूपता िनायो । सो िेिनागरी बे्रल कोि 
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स्िीकृधतको लाधग शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ततु गररयो । उक्त प्रस्ततु िेिनागरी बे्रलकोिलाई शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ 
पौष १६ मा स्िीकृत प्रिान गयो र त्यसपधर् सोही िेिनागरी बे्रलधलवप अवहले एक रूपताका साथ नपेालभरर सञ्चालनमा 
रहेको र् । 

 

१.४. बे्रल धलवप 

दृविविहीन व्यशक्तले पढ्न ेलेख्न े धलवपलाई बे्रल धलवप भधनन्त्र् । यस धलवपमा ६ ओटा िट (थोप्ठ्ला)  हनु्त्र्न ्। बे्रल 
धलवपका िट (थोप्ठ्ला) हातका औलँाले र्ामेर थाहा पाई पवढने धलवप हो । यसको स्िरूप = हनु्त्र् । िायाँतर्ा  
माधथिाट तल १,२,३ हनु्त्र् भने िाँयातर्ा  माधथिाट तल ४,५,६ माधनन्त्र् । र् ओटै िटको एक समूहलाई एक सेल 
भधनन्त्र् । दृविविहीन िालिाधलकाहरूले बे्रल धलवपलाई र्ामेर पढ्नको लाधग उनीहरूले बे्रलधलवपमा लेख्नपुिार् । यस 
धलवपमा लेख्नको लाधग स्लेट÷स्टाइलस र बे्रल कागज चावहन्त्र्न ्। २ ओटा पाता जोधिएको एउटा र्ाइल जस्तै स्लेट 
हनु्त्र् । यी िईु पातालाई सानो कब्जाले जोधिएको हनु्त्र् । यी पाता वििषे प्रकारको वटन िा प्ठ्लाशस्टकिाट िनाइएको 
हनु्त्र् । स्लेटको माधथल्लो पातामा ६ ओटा प्ठ्िालका लहर हनु्त्र्न ्। तल्लो पातोमा पधन ६ ओटा खोवपल्िाका लहर 
हनु्त्र्न ्। स्लेटमा लेख्न ेबे्रल कागज रा्िा प्ठ्िालको लहर भएको पातो उिाएर बे्रल पाना िायाँ रे्उसम्म ल्याएर ििैु 
पाताले च्याप्ठ्नपुर्ा । स्लेटको चारै कुनामा लक पधन हनु्त्र् । र यस लकले कागजको पाना नसने गरी च्याप्ठ्िर् । 
यसरी िले कागत राखेपधर् स्टाइलस ( लामो सइुरो ) ले अक्षरअनसुारको विधभन्न अक्षर समूह धनकाल्न घोच्नपुिार् । 
स्लेटको धिचमा रहेको कागजमा स्टाइलसले घोच्िा कागतको पर्ाधिपठट्ट िट उठ्क्र्न ्। यसरी कागतको पर्ाधिपठट्ट 
िट उठ्क्ने भएकाले बे्रल िटहरू सलु्टो िनाउन बे्रल ले्िा िायाँिाट िायाँधतर ले्िै ल्याउनपुर्ा । लेखेर सकेपधर् 
स्लेटको खलु्लापठट्टको माधथल्लो पाता उचालेर बे्रल पाना धनकाल्नपुिार् । बे्रल पानालाई सलु्टाएर िायाँिाट िायाँ पढ्िै 
लधगन्त्र् । 

 

पूिा बे्रल वक्रयाकलाप (Pre Braille activities) 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई बे्रल धसकाउनपूुिा उनीहरूलाई पूिा बे्रल क्षमता अधभिृवि गराउन आिश्यक हनु्त्र् । 
दृविविहीन िालिाधलकाहरूले अन्त्य ज्ञानेशन्त्रयको साथै स्पिािाट विधभन्न कुरा थाहा पाउन सक्िर्न ्। यसका साथसाथै 
हातका औलँाको स्पिा अधभिृवि गराउन पधन उशत्तकै आिश्यक हनु्त्र् । यसका लाधग विधभन्न आकारका औलँाले र्ाम्न 
धमल्ने साना साना िस्तहुरू र्ाम्न, रु्ट्याउन र धतनीहरूका नाम भन्न लगाउनपुर्ा । यो अभ्यासको धनधमत्त िेरै सामग्री 
सशजलै पाउन सवकन्त्र् । जस्तैिः तोरीका िाना, सस्युाका िाना, िलहनका विधभन्न गेिाहरू, मकैका गेिाहरू चना, भटमास, 

मटर र चामलका िानाहरू आठिलाई औलँाले रु्टट्याउँिै िाना गन्न लगाउनपुर्ा । यसै प्रकारले विधभन्न बे्रलका 
िटहरूलाई औलँाले र्ाम्न लगाई बे्रल िटहरू कुन कुन िाउँमा र्न ्भनी रु्ट्यायाउन लगाउनपुर्ा । बे्रल िटहरूको 
नमनुाहरू तल ठिइएको र् । 

 

    A A A A A A A A A A A A A A A A A 
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
    ; ; ; ; ; ; ; I I e e e e e e e e e 

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C C C C C C C 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 c c c c c 3  

यसका साथै िालिाधलकाहरूलाई विधभन्न गणुस्तरका कपिाका टुक्राहरूका साथै खाद्य िस्तहुरू सङ्कलन गरी  
धतनीहरूलाई औलँाले टुप्ठ्पाले र्ाम्िै रु्ट्टाउन लगाउनपुर्ा । यी वक्रयाकलापहरूले िालिाधलकाहरूको औलँाका र्ोएर 
थाहा पाउने क्षमता िृवि भई बे्रल पढ्न सक्ने हनु्त्र्न ्। स्पिा भनेको रु्न ुिा र्ाम्न ुहो । र्ामेर िस्तकुो रङरोगन 
िाहेक िस्तकुा सिैजसो कुरा जस्तो किा, नरम, सानो, िुलो, लामो, र्ोटो, गोलो, िल्लो, चेप्ठ्टो, चारकुने, तीनकुन,े धतखो, 
तातो, शचसो, िोस, तरल आठि थाहा पाउन सवकन्त्र् । यसिाट िस्तकुा िारेमा िारणा िन्त्िर् । स्पिािाट यस्ता कुरा 
जानकारी भएपधर् सम्िशन्त्ित िस्तकुो नाम सनुाउनासाथ दृविविहीन िालिाधलकाहरूले िस्तकुो नामिाट आफ्नो 
मशस्तष्कमा त्यस िस्तकुो शचर िनाउँर् । यसिाट उसले िस्तकुो नाम सनुेर िा िस्त ुर्ोएर त्यो िस्त ुपवहचान गना 
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सक्िर् । िस्तकुो नाम सनुरे उसमा िब्िभण्िार पधन विकास हुँिै जान्त्र् । यसरी स्पिा प्रवक्रयािाट िालिाधलकालाई 
विधभन्न कुराको िारणा ठिन र िब्िभण्िार िढाउन  सवकन्त्र् । 

 

१.५. िेिनागरी बे्रल धलवप M स्िर र व्यञ्जन (Devnagari Braille Script: Consonant and Vowel) 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूको पिनपािनको लाधग िेिनागरीमा बे्रलको अक्षरको विकास भएको र् । वयन ै िेिनागरी 
बे्रल िटहरूिाट अक्षर, िब्ि र िाक्यहरू लेख्न र पढ्न सवकन्त्र् । शिक्षा मन्त्रालयिाट धमधत २०६३ पौष १६ मा 
स्िीकृत िेिनागररक बे्रल धनम्नानसुार रहेका र्न ्: 

 

िेिनागरी अक्षरका बे्रल िटहरू    

स्िरहरू 

अ 

A 

१ 

आ 

> 

३,४,५ 

इ 

i 

२,४ 

ई 

9 

३,५ 

उ 

U 

१,३,६ 

ऊ 

\ 

१,२,५,६ 

ए 

e 

१,५ 

ऐ 

/ 

३,४ 

ओ 

o 

१,३,५ 

औ 

{ 

२,४,६ 

अं 

; 

५,६ 

अिः 
, 

६ 

 

व्यञ्जनहरू 

क 
K 

!,# 

ख 

. 

$,^ 

ग 

G 

!,@,$,% 

घ 

< 

!,@,^ 

ङ 

+ 

#,$,^ 

च 

C 

!,$ 

र् 

* 

!,^ 

ज 

j 

@,$,% 

झ 

0 

#,%,^ 

ञ3 

@,% 

ट 

) 

@,#,$,%,^ 

ि 

W 

@,$,%,^ 

ि 

$ 

!,@,$,^ 

 

ढ 

= 
१,२,३,४,५,६ 

ण 

# 
३,४,

५,६ 

त 

T 
२,३,४,५ 

थ 

? 
१,४,

५,६ 

ि 

D 
१,४,५ 

ि 

! 
२,३,४,

६ 

न 

n 
१,३,४,

५ 

प 

P 
१,२,३,

४ 

र् 

6 
२,३,५ 

ि 

B 
१,२ 

भ 

^ 
४,५ 

म 

m 
१,३,

४ 

य 

Y 
१,३,४,

५,६ 

र 

R 
१,२,

३,५ 

ल 

L 
१,२,

३ 

ि 

V 
१,२,

३,६ 

ि 

% 
१,४,६ 

ष 

& 
१,२,३,४
,६ 

स 

S 
२,३,४ 

ह 

h 
१,२,५ 

क्ष 

q 
१,२,३,४
,५ 

र 

"] 
५÷१,२,४,

५,६ 

ज्ञ 

: 
१,५,

६ 

 

१.६. िेिनागरी  बे्रलमा आिा अक्षर (Use of Half  Word) 

आिा अक्षरहरू 

बे्रलमा आिा अक्षर ले्िा लेशखन ेआिा अक्षर सूचक बे्रल िट @ (४) हो ।  आिा अक्षर लेख्न ुपवहले  िट @  
लेखेर जनु अक्षर लेशखन्त्र्, त्यो अक्षर आिा अक्षर हनु्त्र् । उिाहरणको लाधग टन्न लेख्नपुिाा ट + आिा न + न अथाात  
ट + न ्+ न लेख्नपुर्ा । यसलाई  बे्रलमा ले्िा )@nn भयो ।  त्यस्तै चल्ला िब्िको िनोटको प्रसङ्ग धलिँा 
चल्लािाट चल्ला भएको र् । यसलाई बे्रलमा ले्िा c@ll> लेशखन्त्र् । यसै प्रकारले अको उिाहरण 
ड्याङलाई धलउँ । यो ड्याङको िनोट ड + य ् + आ + ङ धमलेर िनेको र् । यस िब्िलाई बे्रलमा ले्िा 
@$y>@+g लेशखन्त्र् । 
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एकाइ २. िेिनागरी  बे्रल (Devanagari Braille) 

 

२.१ िेिनागरी बे्रल पढाइ तथा लेखाइ (Devanagari Braille Rading and Writing) 

िेिनागरी बे्रल धलवपमा लेख्न र पढ्न सवकन्त्र् । िेिनागरी बे्रल धलवपलाई प्रयोग गरेर दृविविहीन िालिाधलकाहरूले 
लेखपढ गरी आफ्नो िैशक्षक उन्नयन गना सर्ल हनु्त्र्न ् । स्लेट स्टाइलस, टाइपराइटर र बे्रल मेमो प्रयोग गरी 
िेिनागरी बे्रलमा लेख्न सवकन्त्र् ।  िेिनागरी बे्रलमा लेशखएका िब्िहरूका केही नमनुा तल ठिइएको र् । 

 

 कलम     klm           घर       <r 

 र्त       *t        रहर    rhr 

        िमकल   dmkl           पलपल   plpl  

  

बे्रल िाक्यहरूका केही उिाहरणहरू तल ठिइएका र्न ्: 

  
 म घर जान्त्रु् । यसलाई बे्रलमा उल्था गिाा m <r j>@N*u4 भयो । 

 

 तपाईँको नाम के हो ? tp>9'ko n>m ke ho8 
 

२.२   विराम शचह्नहरू, विभशक्त र संयोजक (Punctuation in Devanagari  Including Bibhakti and Conjunction)  

िेिनागरी बे्रल ले्िा पढ्िा अन्त्य धलवपमा जस्तै विरामका साथै अन्त्य शचह्नहरू प्रयोग गरेर ले्य भाषालाई सशजलै िझु्न 
सवकने र भाषालाई स्तरीय िनाइएको र् । ती शचह्नहरू धनम्नानसुार र्न ्M  

(१) पूणाविराम ( . ) = 4                  (२) प्रश्निाचक शचह्न ( < ) = 8 

 (३) आियािाचक शचह्न ( ! ) = 6                  (४) विराम ( , ) = 1 

 (५) अिा विराम ( ; ) =  2                     (६) कोलन (:) = 3 

 (७) विसगा (:) = ,                        (८) र्ोटो ड्यास (–) = -- 

 (९) लामो ड्यास ( – – ) = ---- 

 (१०) योजक ( – ) = -                  (११) चन्त्रविन्त्ि ु( “ ) = ' 

 (१२) ििल कोटेसन माका  सरुुमा ( “ ) = 8   (१३) ििल कोटेसन माका  अन्त्त्यमा (” ) = 0 

 (१४) धसङ्गल कोटेसन माका  सरुुमा ( ‘ ) = ,8 

 (१५) धसङ्गल कोटेसन माका  अन्त्त्यमा (’ ) = 0'  (१६) शिरविन्त्ि ु( + ) = ; 

 (१७) िरािर (= ) .K 

 (१८) खाली िाउँ (========) '''             (१९) खाली िाउँ (______) --- 

 (२०) एशस्िक ( * ) 99   

 (२१) सानो कोष्ठ सरुुमा ( ( ) = 7        (२३) िुलो कोष्ठ सरुुमा  ( [ ) = ,7 

 (२२) सानो कोष्ठ अन्त्त्यमा ( ) ) = 7                 (२४) िुलो कोष्ठ अन्त्त्यमा ( ] ) = 7' 
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बे्रलमा विभशक्त र संयोजक िेिनागरीमा जसरी लेशखन्त्र्, त्यही वकधसमले नै लेख्नपुर्ा । यसको उिाहरण तल 
ठिइएको र् । राम र गीतालाई घर िोलाऊ । ram r geetal> 9 Bol>u4 

 

२.३ बे्रल धलवपमा लेखाइ र पढाइ धसप M (Braille Reading and Writing Skills) 

यो संसारमा िाँच्नको लाधग अथक प्रयास गनुापर्ा । जसले िेरै प्रयत्न गर्ा, उ पकै्क पधन कुिलताका साथ जीिनयापन 
गना सक्षम हनु्त्र् । साङ्ग व्यशक्तहरू सरह दृविविहीन व्यशक्तहरू पधन कुिल वकधसमले िाँच्नको लाधग सिै क्षरेमा  
प्रधतस्पिी हनु आिश्यक र् । यो प्रधतस्पिाा  बे्रल पढाइ र लेखाइको क्षेरमा पधन आिश्यक हनु्त्र् । िेिनागरीमा जस्तै 
बे्रल धलवपमा लेशखएका अक्षर, िब्ि र िाक्यहरू  धर्टो र र्ररतो वकधसमले पढ्नको लाधग केही तौरतररका िारे तल 
उल्लेख गशएको र् । बे्रल लेखोट पढ्िा ििैु हातका धिचका ३/३ गरी ६ ओटै औलँाले  िायाँिाट िावहनेधतर पढिै 
जानपुर्ा ।  पढिै िाक्यको धिचमा पगुेपधर् िायाँ हातका औलँालाई त्यस िाक्यको सरुुमा लगी त्यस िाक्यको तल्लो 
िाक्यमा औलँा झानुापर्ा । अकोतर्ा  िावहने हातका औलँाहरूलाई त्यो पशङ्ग्क्तको अन्त्तसम्म पढ्िै गई अन्त्तमा पगुेपधर् 
तल्लो पशङ्ग्क्तको अन्त्तमा झारी िायाँतर्ा  ल्याई िाया ँऔलँालाई रु्नपुर्ा । यसपधर् पनुिः िायाँिाट िावहनेधतर पढ्िै जान े
र माधथ उल्लेख गरेअनसुार पनुरािृशत्त गिै पढ्िै जानपुर्ा ।यस्तै धर्टो र र्ररतो लेख्नको लाधग अविरल प्रयास 

गनुापर्ा । िेरै प्रयास गने व्यशक्तले पकै्क पधन धर्टो र र्ररतो लेख्न सक्ने हनु सवकन्त्र् । 

 

तलका िब्ि र िाक्यहरूलाई बे्रलमा लेख्न तथा पढ्न अभ्यास गना सवकन्त्र् ।  

िब्िहरू : कलम   कल   मल    कमल   मकल   मग   कमल   जग  भगत   जग   मग   मल   मल  कल   मग जग  टप  

ढक   भगत   जग  चक  नङ  चक  ढक  टप   भगत  िर् नङ  चक  ढक  टप   भगत ििम िर् नङ  
चक  ढक  मग  टप, ियर ििम  िर् नङ  चक  ढक  ियर ििम िर् नङ  चक  ढक  मग  टप, घर िस ियर 
ििम  िर् नङ  चक खल र्त घर िस ियर ििम  िर्  नङ  चक   घर िस ियर ििम    खल र्त घर िस 
नल पसल िर्  ििम  ियर   खल   र्त  कटहर   सहर   सिक   मखमल िग  िन   सर   करण   सक्षम  
मथ   िन  यज्ञ चकचक नगर   ििम नर्र   हरहर गर पसल   सहर  महल   सलह   िग   सिक  िन  
ियर ििम असल   अमर आरन िम   आरन   अलिम   असल आरन अलिम  मइन आरन   अलिम असल 
मइन आरन अलिम  अिल  चउर मइन आरन अलिम  चउर मइन आरन   अलिम ऋवष उन चउर मइन आरन 
अलिम   ऐना एकतारे ऋवष उन चउर मइन   औषिी ओखर ऐना एकतारे ऋवष उन चउर । 

 

िाक्यहरू  

(क) म कलमले ले्रु् । मेरो पेशन्त्सल हरायो ।  
(ख) उनी  विद्यालय जाशन्त्र्न ्। उसको एकजना साथी र् ।  
(ग) तपाइँले धमहेनत गरेर पढनहुोस \ । घरिेशख पिेँरो टाढा र् ।  
(घ) मलाई एउटा कथा भधनठिनहुोस \ । रीतालाइ कथा मन पर्ा । 

(ङ) मेरो िेिको नाम नपेाल हो । यो िेि सनु्त्िर र् । 

(च) राम्रोसँग पढ्नपुर्ा । वकताि धलएर आउनहुोस ्। 

(र्) िेरै पानी वपउनपुर्ा । आज हािा चलेको र् । 

(ज) राम्रोसँग हात िोएर खाना खानपुर्ा । विस्तारै खानपुर्ा ।  
(झ) मोिाइल िेरै चलाउन ुहुँिैन । वकताि पढनपुर्ा । 

(ञ) हाम्रो विद्यालय सनु्त्िर र् । गरुु गरुुमा असल हनुहुनु्त्र् । 

(ट) साथी साथीमा झगिा गना हुँिैन । धमलेर पढ्नपुर्ा । 

(ि)    मेरो नाम राम हो ।            
(ि)     मेरो घर पोखरा हो  
(ढ)    पोखरा रमणीय लाग्र् ।         
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(ण)    त्यहाँ पानी परररहन्त्र्।  
(त)    रे्िा ताल हेना लायक र् ।     
(थ)  पोखराको िातािरण पधन सर्ासगु्घर र् । 

(ि)  नेपालको सिैभन्त्िा िढी पयाटक आउन ेिाउँ पधन पोखरा न ैहो । 
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एकाइ ३. अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा अक्षर, िब्ि र िाक्यहरू  

(English Letters, Words and  Sentences) 
 

३.१ बे्रलमा अङ्ग्ग्रजेी अक्षरहरू : स्िर र व्यञ्जन (English English Braille letters Vowels and Consonents ) : 

विधभन्न धलवपमा बे्रलमा अक्षरहरू लेखे जस्तै अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा पधन अक्षरहरू लेख्न र पढ्न सवकन्त्र् ।  अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा 
स्िर, व्यञ्जन, िुला अक्षर (Capital letters) र साना अक्षरहरू  (Small letters) के कसरी लेशखन्त्र् भन्ने सम्िन्त्िमा तल 
उल्लेख गररन्त्र् । 

 

अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा साना अक्षरहरू (Small letters)   

English Alphabet -Small Letters_ 

 

        a   b c d e f g h i  j k 
    A  b c d e f g h i j k 

      l       m      n o p q r s t u v 
    l    m    n o p q r s t u v 

      w      x       y z 
    w    x    y z  
 

यी अङ्ग्ग्रजेी अक्षरहरूलाई Capital Letter मा पधन लेख्न सवकन्त्र् । Capital Letter लेख्नपुिाा प्रत्येक अक्षरको 
अगाधि , ले्िै जानपुिार् । Capital Letter Indicator  भनकेो िट ६ हो । 

 

       
  A    B        C        D     E      F        G       H     I           

,A  ,b   ,c  ,d  ,e  ,f  ,g  ,h     ,I  
   
 J        K        L        M        N            O     P         Q        R 

,j  ,k  ,l  ,m  ,n   ,o ,p  ,q  ,r 
    
 S         T        U          V   W         X           Y    Z 

,s  ,t   ,u ,v  ,w   ,x   ,y  ,z 
  

 A   E   I     O    U    भिेल हनु भने]    B   C   D   F       G  H    J    K   L   M   N    P    Q    R   S   T   

V W     X   Y   Z   कन्त्सोनने्त्ट हनु ्। 

 

३.२ अङ्ग्ग्रजेी बे्रल धलवपमा िब्ि र िाक्य पढाइ तथा लेखाइ (Writing  and Reading Braille  Word and Sentences) 

PEN, CAT, BAG, BOX, BOAT, BIG, CAN, DESK, HAND, NECK, 

TREE, BOY, TOY, BIG, SNAKE, DOG, DOOR, PEN, TREE, 

TOMATO,APPLE, BANANA, ADD, BAD, CAB, FACE, DEAF, DAD, 

ENGLISH, CASH, ENOUGH, TOYOTA, HUNDAI, CABLE, FAN, FINE, 

GUN, GIRL, GASS, GLASS, HOT, HALL,  HAND, INK. JAM, 

JACKLE, KITE King, Kind, Kist, Know, Knife, Kangaroo, 

Keen, Keep, Key, Kick, Kidnap, Kill, Kidney, Kind, Land, 

Language, Lap, Large, Last, Late, Letter, Laugh, Lay, 

Lazy, Lay, Left, Lemon, Letter, Lesson, Loprosy, Leopard, 

Library, Leaf, Light, Lily, Lime, Limity 
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line, linen, linger, lion, lip, listen, literal,little, 

live, liver,local,locket, long, look, loom, lord,lose, 

lotus, low, lamp,lung,mango,magic, man, mankind, many, 

march, market, marriage, mart, mass, mask, master, name, 

noise, north, oil, once, oral, pot, park, queen, quick, 

rat, radish, roof, small, soon, soap, soon, time, tree, 

ugly, urgent, van, watch, yellow, zebra 

 

तल ठिइएका िब्िहरूलाई अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा उल्था गरौँ ।   

pen,  book, pencil, hand, board. chalk, watch, candle, computer, desk, mobile, pin, nose Rita, Ram, 
Pillow, Rate, Can, Car, Stepler, Key board, This is radio Nepal. The cow gives milk. I have a pen. 
There are hens. Please close the door. I drink water. Desk is low. Come to the school.  
 

३.३ अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा विराम र अन्त्य शचह्नहरू  (Punctuations and other signs in English Braille) 

िेिनागरी बे्रल धलवपमा जस्तै अङ्ग्ग्रजेी भाषामा बे्रल िब्ि र िाक्यहरू ले्िा विधभन्न विराम र अन्त्य शचह्नहरू प्रयोग 
गनुापर्ा । लेखपढ गिाा ििु र सशजलो होस ्भन्नाको लाधग विराम शचह्न र अन्त्य शचह्नहरू प्रयोग गररन्त्र् । 

 

अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा प्रयोग हनुे विराम (Punctuation) शचह्नहरू तल ठिइएका र्न ्: 

comma 1   ,                        semicolon 2  ;    

colon 3    :                     full stop  4  .    

ellipsis 444 ...                    exclamation mark 6  !     

question mark 8  ?          Opening one-cell quotation mark  

8 Closing one-cell      quotation mark 0 
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एकाइ ४. एकीकृत अङ्ग्ग्रजेी बे्रल (Unified English Braille) 

४.१ पररचय, महत्त्ि र प्रकार (Introduction,  Importance and Kinds)  

अङ्ग्ग्रजेी भाषा पवढने लेशखन े िेिहरूमा दृविविहीन व्यशक्तहरूले आफ्नो िेिको अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा लेखपढ गिार्न ् । 
अङ्ग्ग्रजेी भाषा िोधलने प्रत्येक िेिहरूमा अङ्ग्ग्रजेी बे्रलका िटहरू र्रक र्रक रहेको हुँिा एक अको िेिका बे्रल 
सावहत्य र अन्त्य पाठ्यसामग्री पढ्न कठिनाई हुँिै आइरहेको पररप्रके्ष्यमा एकीकृत अङ्ग्ग्रजेी बे्रल कोि प्रयोग गरी 
लेशखएका अङ्ग्ग्रजेी बे्रल अङ्ग्ग्रजेी भाषा िोधलने सिै िेिका दृविविहीन व्यशक्तहरूले पढ्ने लेख्न ेकाम सशजलैसँग गना सकून 
भन्ने अधभप्रायले एकीकृत अङ्ग्ग्रजेी बे्रलको विकास गररएको हो ।अङ्ग्ग्रजेी एकीकृत बे्रलकोिलाई सन २०१७ िाट 
नेपालले पधन नेपाली पररिेिअनसुार लाग ु गयो । यसिाट नेपाली दृविविहीन व्यशक्तहरूले संसारभरका अङ्ग्ग्रजेी बे्रल 
सावहत्य पढी ज्ञान आजान गना सक्षम हनुे भएका र्न ्। लामा लामा िब्िहरूलाई र्ोटो िनाई लेख्नको लाधग एकीकृत 
अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा सङ कुचन Contraction को विकास भएको र् । सङ कुचनका प्रकार (Kinds of Contraction) 

तपधसलअनसुार रहेका र्न ्। 

 

UEB मा सङ कुचन ८ प्रकारका रहेका र्न ्M  

(1) Single letter contraction 

(2) Whole word contraction 

(3)  Part word contraction 
(4) Whole word lower sign contraction 
(5) Part world lower sign   contraction 

(6)  Initial letter contraction 

(7)  Final letter contraction 

(8)Shortformwords 

 
 

४.२ एकल अक्षरको सङ कुचन (Single letter contraction), पूणा िब्िको सङ कुचन (Whole word contraction) अिा 
िब्िको सङ कुचन (Part word contraction) 
४.२.१  एकल अक्षरको सङ कुचन (Single letter contraction) 
 

एउटा अक्षरिाट िब्ि तयार पाना सवकने वकधसमको सङ कुचनलाई एकल अक्षरको सङ कुचन (Single Letter 

Contraction) भधनन्त्र् । यस वकधसमका सङ कुचनहरू धनम्न धलशखत र्न ् M 
 

but        b               b     but  

can       c              c     can  

do    d       d     do  

every   e       e     every  

from      f       f     from  

go    g       g     go  

have  h       h     have  

just   j        j     just  

Knowledge  k    k     knowledge  

like             l     l     like  

more          m    m     more  

not             n    n     not  
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people       p    p     people  

quite          q    q     quite  

rather         r       r    rather  

so              s    s     so  

that            t    t     that  

us              u    u     us  

very           v    v     very  

it                x    x     it  

you            y    y     you  

as              z    z     as  

will            w    w     will  
 

माधथ उल्लेख गररएका Single Letter Contraction (सङ कुचन ) मध्ये it र as िाहेक अरू सिै Single Letter 

Contraction हरू सरुुका अक्षरिाट िनकेा र्न ्। यी माधथका सङ कुचनहरू whole word को रूपमा मार प्रयोग गना 
सवकन्त्र् । यस्तै यहाँ  a, i, o का सङ कुचन प्रयोग गररएका रै्नन ् । वयनीहरू स्ियम ् नै िब्ि पधन भएकाले  
सङ कुचनको रूपमा  प्रयोग नगररएको हो । यस िगाका सङ कुचन प्रयोग सम्िन्त्िी केही उिाहरणहरू तल ठिइएका 
र्न ्। 

Do    you     lik   it .       It      would       be           nice. 
,D  Y   L x4  ,x Wd    be   nice4  

When will  Mr Will meet us? ,:5 w ,mr ,w meet u8 

 

Knowledge is power ,k is p[]4.' 

माधथ ठिइएअनसुारका सङ कुचनलाई सारांिमा उल्लेख गनुापिाा धनम्निमोशजम Apostrophe सँगै आएको खण्िमा सँगै 
सङ कुचनलाई प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

 

c's for can's 

c't for can't 
p's for people's 

s's for so's 

t'd for that'd 

t'll for that'll 
t's for that's 

w's for will's 

x'd for it'd 

x'll for it'll                              
x's  for it's 

y'd  for you'd 

y'll  for you'll 
y're  for you're 

y've for you've 
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४.२.२ पूणा िब्िको सङ कुचन  (Whole word contraction)  

एउटा िब्ििाट िनाउन सवकने सङ कुचनलाई पूणा िब्िको सङ कुचन  (Whole word contraction) भधनन्त्र् । ती 
सङ कुचनहरू तल ठिइएको र् । 

 

and  & for  = of  ( the  ! with ) 

 

The mayor will labor for and with the people of the village.  
,! mayor w labor = & ) ! p ( ! village4  

 

We will go for a hike with the girls. ,we w g = a hike ) ! girls4 
 

४.२.२.२  तल लेशखएका ६ ओटा सङ कुचनहरू पधन Whole Word Contraction हनु।् यहाँ Whole Word 

Contraction को रूपमा प्रयोग भएका भएता पधन अन्त्य अिस्थामा र्रक वकधसमले पधन प्रयोग हनु सक्ने भएकाले यस 
िगालाई यहाँ रु्टै्ट राशखएको र् । धतनीहरू यसप्रकार र्न ्M                  
                        child     shall    this   which     out    still 
 

 

*    child child  

%    shall shall  

?    this  this  

:    which which  

|    out   out  

/ still still  
 

माधथका िब्ि प्रयोग गरी यहाँ केही उिाहरणहरू ठिइएका र्न ्M 
The child is playing with the cat. 
,! * IS PLAY+ )! CAt4 

I shall still find out which child did this!  
,i % / f9d \ :  * did ?6 

 Which child shall still come out to play this week?  
,: * % / come \ to play ? week8 

 

४.२.३  अिा िब्िको सङ कुचन (Part Word Contraction) 

िब्ि र अक्षरहरू धमलाई िब्ि िनाई  सङ कुचनको रूपमा प्रयोग गना सवकन्त्र् भने  त्यस्ता िब्िांि िा िब्िहरूलाई 
अिा िब्िको सङ कुचन (Part Word Contraction ) भधनन्त्र् । यसरी तल ठिइएका िब्ि र अक्षरहरूमध्ये िईु िा 
िईुभन्त्िा िढी िब्िांि िा िब्िको धमलनिाट उपयकु्त िब्ििाट Part Word Contraction िनाइन्त्र् । 

 

       i.      and, for of, the, with 

      ii.      ch  *    wh  :   sh  %  ou  \  th  ?  st  / 

      iii.      ar  >   ow  [  ed  $    

               er  ]   ing  + gh  <  
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यी Part Word Contraction हरूका प्रयोगका केही उिाहरणहरू तल ठिइएका र्न ्M                
  These hands are  sandy. ,;! h&s >e s&y4  

  I have to get forged a spade.  
 ,I h to get a spade4 

 You must creat a forum for raising fund.  
 ,y m/ cr1t a =um = rais+ fund4 

 He is off  from here.  
 ,he is (f  f "h4  

 Ramita is on the roof of the office.   
 ,ramita is on ! ro( ( ! (fice4 

 Touch my hand. Shine it. 
 ,T\* mY h&4  ,%INE X4 

माधथ  i मा  व्या्या गररएका सङ कुचनहरू प्रयोग गिाा compound word का अक्षर टुक्रने गरी  प्रयोग गना हुँिैन । 
उिाहरणको लाधग  photoflood  र twofold  िब्िलाई धलन सवकन्त्र् । यी िब्िहरूमा of को सङ कुचन प्रयोग गना 
हुँिैन । यसै प्रकार माधथ ii मा ठिइएका सङ कुचन प्रयोग गिाा िब्िका Prefix तथा Syllable धिग्रने वकधसमले प्रयोग 
गना हुँिैन । जस्तैिः mistake, mishandle, professor, profile, etc.   

 

माधथ  iii  मा िेखाइएका सङ कुचनको लाधग केही उिाहरण तल ठिइएका र्न ्: 

 

Moved, running, car, her, bow, rough, touch.  Put it on the table. 
 

,mov$1 runn+1 c>1 h]1 b[1 r\<1 t\*1 ,put x on ! 

table4 

 

She is running her car in speed. 
,%e is runn+ h] c> in spe$4 

 

४.२.४  पूणा िब्िका तल्लो खण्िका सङ कुचन (Whole Word Lower Sign)  

बे्रल धसकाइको क्रममा १,२,४,५ लाई Upper Cell र २,३,५,६ लाई  Lower Cell भधनन्त्र् । यसै अनरुूप तल्लो 
सेलमा मार रहेका िब्िको सङ कुचनलाई पूणा िब्िका तल्लो खण्िका सङ कुचन (Whole lower sign) भधनन्त्र् । यस 
िगाका सङ कुचनहरू तल प्रस्ततु गररएका र्न ्: 

i. 
his 8 be 2 was 0 in 9  were 7 enough  5 

 

Was the food in his backpack enough for the hike? It may be that more 
sandwiches were needed.  
,0 ! food 9 8 backpack 5 = ! hike8 ,x may 2 t m 

s&wi*es 7 ne$$4 

 

We have more than enough pictures.  
,we h m ?an 5 pictures4 

 

Whole word lower sign contraction अन्त्तगातका be, his, was, were र enough का सङ कुचनलाई slash शचह्न लगतै्त 
अशघ िा पधर्  प्रयोग गनुापने अिस्थामा सङ कुचनको रूपमा प्रयोग नगरी पूरै िब्ि लेख्नपुर्ा । यसका केही 
उिाहरणहरू तल ठिइएका र्न ्। 
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his/hers his_/h]s plenty/enough pl5ty_/5\ 

यसै प्रकार तल्लो सेलमा लेशखने  be, his, was र were का बे्रल िटहरू र केही  शचह्न एिम ्विराम सूचकका िटहरू 
एउटै आकृधतका हनुे हुँिा तल्लो सेलमा लेशखने  विराम शचह्न एिम ्विराम सूचकका िाटाहरूको अशघपधर्   be, his, 

was र were का बे्रल िटहरू सङ कुचनमा लेख्न हुँिैन ।    
 

“His history book was—or rather is—the same color as my books   
were.”  
8,his hi/ory book was,-or r is,-! same color z my 

books w]e40  
 

यहाँ history िब्िको his  लाई सङ कुचनमा लेशखएको रै्न वकनवक his चावहँ whole word lower sign contraction 

हो । 

 

We have more than enough pictures.  
,we h m ?an 5 pictures4  

Far-enough ,f>-5 
 

४.२.५ आिा िब्िको तल्लो खण्िका सङ कुचन (Part Word Lower Sign) 

िब्िको एउटा खण्िको रूपमा मार प्रयोग हनुे सङ कुचनलाई आिा िब्ि (part word) को तल्लो खण्िका सङ कुचन 
(Part Word Lower Sign) भधनन्त्र् । यस िगाका सङ कुचनहरू तल ठिइएका र्न ्: 

i.     in 9 be 2 dis 4 en 5 con 3 com - 

 

माधथका  सङ कुचनहरू िब्िको सरुुमा मार प्रयोग गनुापर्ा ।  ii.    bb 2 gg 7 cc 3 

ff 6 ea 1 
 

यस िगाका सङ कुचनहरू प्रयोग गने िेलामा िब्िको धिचमा मार प्रयोग गनुापर्ा । तर कुनै पधन विराम शचह्न र सूचक 
(Indicator) को अशघपधर् प्रयोग गना हुँिैन । 

 

यस िगाका सङ कुचन प्रयोग गररएका केही उिाहरणहरू तल ठिइएका र्न ्। 

rubble           occupy         puffy                 eggs         really    
ru2le o3upy pu6y   e7s  r1lly 

 

Mileage  mil1ge  accept a3ept  

 

account a3.t affirm a6irm aggressive a7ressive  

 

agreeable agre1ble areas >1s easy easy   

  

यी तलका िब्िमा ea को प्रयोग गिाा ea प्रयोग गिाा  २ ओटा Syllable मा विभक्त हनु ेभएमा ea को सङ कुचन 
प्रयोग गररँिैन । यसको एउटा उिाहरण तल ठिइएको र् ।  

 

readjust readju/ 
 

४.२.६  सरुु अक्षरका सङ कुचन -Initial Letter Contraction_ 
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िब्िको सरुुको अक्षरिाट तयार पाररएको सङ कुचनलाई सरुु अक्षरका सङ कुचन (Initial Letter Contraction) 
भधनन्त्र् । यस िगाका सङ कुचन तपधसलअनसुार र्न ्:  

  
I.  
 

 day "d  one "O 

 

work "w  ever "e 

 

part "P  young "Y 

 

father   "F  

 

question "Q 

 

character "*       here "h 

 

right "r  through "? 

 

know "K  some "s 

 

where":        lord "L 

 

time "t  ought "| 

 

mother"M  under "U 

 

there "!       name "n 

 

 

II.  
 

Upon ~U whose~: word ~w these~!   those~? 

 

III. 
 

can not _C spirit _s had _h  world _w 

 

many _M  their _! 
 

४.२.७ अन्त्त्य अक्षरका सङ कुचन (Final letter Contraction)   

अशन्त्तम अक्षरिाट िनाइएको सङ कुचनलाई अन्त्त्य अक्षरका सङ कुचन (Final letter Contraction) भधनन्त्र् । यस 
िगामा पने सङ कुचनहरू तल उल्लेख गररएका र्न ्: 
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I.  

ound .d  ance .e   sion .n  less .s 

 

ount .t   

 

II.  

ence ;e  ong ;G   ful ; l  tion ;n 

 

ness ;s  ment ;t   ity ; Y 

 

अन्त्त्य अक्षरका सङ कुचन (Final Letter Contraction) हरूको प्रयोग िब्िािंको रूपमा गनुापर्ा । यसैले माधथ िुिँा 
नम्िर II मा उशल्लशखत सङ कुचनहरू पूणाता प्राप्त गनाको लाधग ती सङ कुचनपूिा कुन ैअक्षर िा अक्षरहरू िा अन्त्य कुनै 
उपयकु्त सङ कुचन आउनपुने हनु्त्र् । यसलाई अझ प्रि पानुापिाा यी सङ कुचनहरू िब्िको धिचमा िा अन्त्त्यमा मार 
प्रयोग गनुापर्ा । साथै  Final letter Contraction पधर् hyphen, apostrophe िा capital indicator आएको र् भने 
सङ कुचन प्रयोग गररँिैन । यससम्िन्त्िी केही उिाहरणहरू तल िेखाइएका र्न ्: 

 
around            boundary                     assistance           chancellor   
>.d   b.d>y    assi/.e *.ellor  

 amount       am.t   

 

४.२.८ िब्िको र्ोटो रूप सङ कुचन ( Short Form Word _ 

िब्िको र्ोटो रूपिाट सङ कुचन िनाउने प्रवक्रयालाई िब्िको र्ोटो रूप सङ कुचन (Short Form Word) भधनन्त्र् । 
तल केही Short Form Words ठिइएका र्न ्: 

 

Short Form Words: 
 

Short form  Word Meaning 

ab   about 
abv              above 

ac   accordingacr   across 

af   after 
afn                  afternoon 

            afw   afterward 

            ag   again 

             ag(st)   against 
alm   almost 
alr   already 

al   also 

al(th)   although 

alt   altogether 
alw   always 

(be)c   because 

(be)f   before 

(be)h   behind 

(be)l   below 

(be)n   beneath 

(be)s   beside 

be)y   beyond 

afn   afternoon     



38 

(be)t   between 

 

bl   blind 

brl   Braille 

(ch)n   children 

f(st)   first 
fr                                friend 

 

Short form   Word Meaning 

 gd   good 

grt   great 
imm   immediate 

lr   letter 
ll   little 

m(st)   must 
nec   necessary 

pd   paid 

P(er)h   perhaps 

qk   quick 

   sd   said 

  tgr   together 
  cd   could            

(sh)d                should 

 wd   would 

 ei   either 
 nei   neither 
 m(ch)   much 

 s(ch)   such 

 td   today 

 tn                tonight 
 tm                tomorrow 

 hm   him 

 hmf   himself 
 xs   its 

 xf   itself 
 yr   your 
 yrf   yourself 
 yrvs   yourselves 

 h(er)f   herself 
 myf   myself 
 (one)f   oneself 
 (ou)rvs   ourselves 

 (the)mvs  themselves 

 (th)yf   thyself 
 dcl   declare 

 dclg   declaring 

 rjc   rejoice 

 rjcg   rejoicing 

 (con)cv   conceive 

 (con)cvg  conceiving 
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 dcv   deceive 

 dcvg   deceiving 

 P (er) cv  perceive 

 p(er)cvg  perceiving 

 rcv   receive 

 rcvg   receiving 
 

Short Forms सङ कुचन अधिकांि िाउँमा िब्िको रूपमा एक्लै प्रयोग गररन्त्र् । यसरी एक्लै आएका िब्िहरू र 
धतनका प्रयोग सम्िन्त्िमा तल केही उिाहरणहरू ठिइएका र्न ्: 

 
The letter said that good little boys and girls get paid.  
,! lr sd t gd ll boys & girls get4 

You should receive your letter tomorrow afternoon.  
,y %d rcv yr lr tm afn4  

Good-bye, Miss Little-Anushree!"  

8,gd-bye1 ,miss ,ll-,anu%ree60  

 

कस्तो सङ कुचनलाई ग्राह्यता ठिने  

 

सङ कुचन प्रयोग गिाा धनम्नानसुार ग्राह्यता ठिई प्रयोग गनुापर्ा M 
(क)  जवहले पधन िढी अक्षरलाई समेट्ने वकधसमले सङ कुचन प्रयोग गनुापर्ा । जस्तै : effort 

 

(ख)  धमलेसम्म ‘and’, ‘of’, ‘for’, ‘the’ र ‘with’ को सङ कुचनलाई प्राथधमक ठिनपुर्ा । जस्तैिः ‘other’, ‘effort’ 

(ग) बे्रल सङ कुचन ले्िा समान स्थान िच्ने भए पधन िट रु्ट्याई पढ्न सशजलो होस ् भन्नको लाधग 
िेहायअनसुार गनुापर्ा : 

 

(i)  ‘ea’ लाई भन्त्िा ‘ar’ लाई प्राथधमकता ठिनपुर्ा ।  

 

 (ii) ‘cc’ लाई भन्त्िा ‘ch’ लाई प्राथधमकता ठिनपुर्ा । 

 

(iii)  ‘dd’ लाई भन्त्िा ‘ed’ लाई प्राथधमकता ठिनपुर्ा । 

नोट : तल उशल्लशखत ९ ओटा सङ कुचन लाई बे्रलमा पढ्िा ठिवििा ल्याउने भएकाले धतनीहरूलाई एकीकृत 
सङ कुचनिाट  हटाइएको र् ।   

  Note:  The following nine contractions used previously have been eliminated.  
            by       into      to 

            ble      com     dd  
            ation   ally     o'clock  
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एकाइ ५. िैशक्षक सामग्रीहरू (Educational Materials) 

दृविविहीन विद्याथीको शिक्षण धसकाइका लाधग िैशक्षक सामग्री अधत आिश्यक हनु्त्र्न ्। दृविको कारणले आजान गना 
कठिनाई भएका विषयिस्तलुाई िैशक्षक सामग्रीको माध्यमले स्पिा गरेर, सुँघेर, सनुेर र शजभ्रोको स्िाि धलएर सहज 
वकधसमले िारणा िनाउन सवकन्त्र् । िैशक्षक सामग्रीको सहयोगले प्राप्त गरेको ज्ञान स्थायी पधन हनु्त्र् । हामीले दृविले 
हेरेर िेरै वकधसमका सामग्रीहरू र िस्तहुरूिारे सशजलै िारणा िनाएका हनु्त्र्ौँ । दृविधिहीन विद्याथीको लाधग घर, स्कुल, 

िाटो जहाँसकैु जे जे सामग्रीहरू प्राप्ठ्य हनु्त्र्न,्  ती सिै िैशक्षक सामग्री हनु आउँर्न ्। 

 

५.१ इमिोस्ि शचर र नक्सा धनमााण 

इम्िोस्ि शचर र इम्िोस्ि नक्सा र्ामेर पढ्ने नक्सा हो । नक्सा स्थानीय तहमै शिक्षक आर्ैँ ले धनमााण गनपुने 

हनु्त्र् । यस्तो नक्सा विधभन्न तररकाले धनमााण गना सवकन्त्र् । मानौँ वक शिक्षकले कक्षा ३ मा हाम्रो स्कुलिारे पढाउन 
थाल्नभुयो । विद्यालयको  भौधतक िनािट सम्िन्त्िमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई पढाउन ुपिाा त्यहाँ मौशखक रूपले 
व्या्या गरेर मार दृविविहीन िालिाधलकाहरूले िझु्न सक्िैनन ् । अत: यसको लाधग इम्िोस्ि नक्सा आिश्यक 

हनु्त्र् । इम्िोस्ि नक्सा िनाउन एउटा कािोि पेपरमा पेशन्त्सलले नक्सा तयार पानुापर्ा । अि तयार पाररएको नक्सा 
माधथ रे्धिकोल (गम) को सहयोगले शचरको रेखामाधथ नक्साअनसुार िागो टाँस्िै जानपुर्ा । यही इम्िोस्ि नक्सा 
र्ाम्न ठिएर विद्यालयको भौधतक शस्थधत िारेमा जानकारी गराउन सवकन्त्र् । अि नपेालको नक्सािारे पढाउन लाग्न ु
भएको र् भने सिाप्रथम नपेालको इम्िोस्ि नक्सा िनाउनपुर्ा । इम्िोस्ि नक्सा िनाउन ेक्रममा  सीमा रेखामा िागो 
टाँसेर पधन तयार गना सवकन्त्र् । यसमा िागोिाटै प्रिेि, शजल्ला पधन रु्ट्याइन्त्र् । यस नक्सामा निी, सिक आठि 
पधन िागोले न ैरु्ट्याइन्त्र् । िोिामा अधलक मोटा िागो िेि रु्ट्याउन, मध्यम मोटो िागो र शजल्ला र्ु्ट्याउन पातलो 
िागो टाँसेर इम्िोस्ि नक्सा िनाइएको खण्िमा दृविविहीन िालिाधलकाहरूले सशजलैसँग नेपालको नक्सािारे ज्ञान प्राप्त 
गना सक्र्न ्। यी प्रिेि, शजल्ला, निी, सिकको नाम बे्रलमा लेखेर टाँधसठिनपुिार् । हाल आएर बे्रल मेधसनिाट पधन 
नक्सा िनाउने काम भइरहेको र् । 

 

प्राथधमक तहका दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई पढाउँिा आिश्यक हनु े इम्िोस्ि शचर र इम्िोस्ि नक्साहरू तल 
उल्लेख गररएका र्न ्। हात्ती, गाई, भैँसी, मगृ, चरा, िाँिर, धिराला, रुखका लहरा, टेिल र धभते्त घिी, िाख्रा, िस, कार, 

हिाईजहाज, साइकल, मोटरसाइकल, विधभन्न वकधसमका घरहरू, सरल रेखा, िक्र रेखा, िगा, आयातकार, धरभजु । 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई विविि वकधसमले ज्ञान प्रिान गनाको लाधग तपधसलमा उल्लेख गररएका िेरै वकधसमका 
सामग्रीहरू विद्यालयको स्रोत कक्षमा सङ्कलन गरी राख्न ुराम्रो  हनु्त्र् । जस्तैिः 

• चाखेर शचन्न ेिस्त : ननु, शचनी, चकलेट, आपँ, सनु्त्तला, अमला, हरो, धनम, धततेपाती, खसुाानी, मररच, ल्िाँङ 

• सुँघेर शचन्न ेिस्त ु: लसनु, प्ठ्याज, वटमरु, शजरा, िधनया,ँ धसन्त्कौली, तलुसी, कुठिन,ु िनमारा आठि 

• र्ामेर शचन्न ेिस्त ु: धभधभन्न अन्न, गेिागिुी, तेलहन, र्लरू्ल, तरकारी, साना िोटधिरुिा, लहरा, मकैका िोट, 

िानका िोट, गहुँको िोट, उख,ु तोरी, रुवपया,ँ पैसा आठि । 

 



41 

एकाइ ६. धनमेथ (गशणत) बे्रलकोि प्रथम भाग (Nemeth Braille Code  - first part) 

दृविविहीन िालिाधलकाहरूले  बे्रल धलवपमा वहसािवकताि गनाको लाधग  धनमेथ बे्रल कोिको धसकाइको आिश्यकता 
पर्ा । गशणतमा बे्रलिटहरूको व्यिस्थापन अमेररका धनिासी अब्राहम धनमेथ भन्न े व्यशक्तले गरेका हनुाले गशणतका 
बे्रलिटहरूलाई धनमेथ बे्रलकोि भनेर भधनन्त्र् । बे्रल िटका ६ ओटा थोप्ठ्लाको एउटा समूहलाई एक सेल भधनन्त्र् । 
गशणतीय सम्पूणा वहसािहरू वयनै ६ स्थानका िटहरू प्रयोग गरेर हल गररन्त्र् ।  

६.१ बे्रल अङ्क, अङ्क सूचक र विराम शचह्नहरू (Braille Numerical, English Letter Indicator in Math, Punctuation 

Indicator)  
 

अङ्कका बे्रलिटहरू तपधसलअनसुार लेशखन्त्र्न ्। 

 १ #A     २ #B    ३ #C    ४ #D  

 ५ #E ६ #F   ७ #G   ८ #H   ९ #I० #j  

 

माधथ प्रत्येक अङ्क ले्िा िईु सेलमा व्यक्त गररएको र् । िट नम्िर ३,४,५,६ को सेलले अङ्क सूचक अथाात ्यी िट 
भएको सेलपधर् अङ्क लेशखएको भन्ने िझुाउँर् र पधर्ल्लो सेलले अङ्क जनाउँर् । यी माधथ उशल्लशखत अङ्कका बे्रलहरू 
कुनै वकतािको पेज नम्िर, पाि सङ्ग््या आठि ले्िा माधथ िेखाइएअनसुार माधथल्लो सेल (Upper Cell) G मा 
लेख्नपुिार् । वहसाि गने क्रममा भने अङ्क सूचक शचह्नपिात ्तल्लो सेल (Lower Cell) 7 मा लेख्नपुर्ा । माधथल्लो सेल 
(Upper Cell) भनकेो १,२,४,५ हो भने तल्लो सेल (Lower Cell) भनकेो २,३,५,६ हो । 

माधथल्लो सेल (Upper Cell) 

   1     ●   ●       4 

   2       ●   ●      
           5 

3     ●  ●      6 

     

तल्लो सेल (Lower Cell) वहसाि गिाा प्रयोग हनुे अङ्कका बे्रल िटहरू 

१ #1     २ #2        ३ #3   ४ #4       ५ #5   ६ #6   

७ #7     ८ #8          ९ #9 ० #0 

 

विराम शचह्न र कमाको प्रयोग  

विराम शचह्न : प्रश्न नम्िर ले्िा अङ्क सूचक शचह्न लेखेपधर् अङ्क लेख्नपुर्ा । अङ्कपिात ् विराम सूचक बे्रल िट 

लेख्नपुर्ा । विराम सूचक शचह्न _ (४,५,६) हो । विराम सूचकपधर् मार विराम शचह्न लेख्नपुर्ा । 

 

विराम शचह्न प्रयोगका उिाहरणहरू तल ठिइएका र्न ्: 
उिाहरणहरू  

१= #1_4 

२= #2_4 
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पूणाविराम शचह्नको िट 4 (२,५,६) हो । २,५ ६ िट गशणतमा ४ हनु्त्र् । यसरी पूणाविराम शचह्न हो भन्ने कुरामा 
अन्त्यौलता आउँर् । यस्ता अन्त्यौलता अरू अङ्क िा विराम सूचकधिच पधन आइरहन्त्र् । जस्तै विस्मयाठििोिक शचह्न 
(!), इन्त्भटेि कमा खलुा (“), प्रश्निाचक शचह्न (?), कोलन शचह्न (;), इन्त्भटेि कमा िन्त्ि (”) । 

 

कमा (अिाविराम)  

 

गशणतीय कमाको िट ६ हो । एउटा िुलो सङ्ग््या धभर कमा राख्नपुिाा धनम्नानसुार राशखन्त्र् । 

३८,९४४ #38,944 

६,४२,३६४ #6,42,364 

 

पि रु्ट्याउन कमा प्रयोग गिाा र्ापामा जस्तै प्रत्येक पिपधर् कमा ठिइन्त्र् र प्रत्येक पिको अगाधि अङ्क सूचक ठिँिै 
जानपुर्ा । अिाविराम (कमा) प्रयोग सम्िन्त्िी उिाहरण तल उल्लेख गररएका र्न ्M 

  ९३,        ७६५,      ८,०१७,     ६,६२९ 

#93,  #765, #8,017,  #6,629 

 

विधभन्न खालका गशणतीय शचह्नहरू Various   mathematical symbols  

 

 Signs of Operation:          

 Plus (+) +  Minus (-) -  

 

 Multiplication: 
 Cross (x) @*  Dot () *  

  

 Division (÷) ./  

 

 Punctuation Marks: 
 Punctuation Indicator _Apostrophe ( ' ) ' 

    

 Colon (:) 3 Exclamation point (!) 6 

 

 Period () 4 Question Mark (?) 8  

 

            Quotation Marks: 
 

 Outer : Opening (“) 8      Closing (”) 0 

  

 Inner : Opening ( ` ) ,8    Closing ( ' ) 0' 

 

 Semi Colon (;) 2   Hyphen (-) - 

  

 Short Dash (–) -- Long Dash (––) --- 

 

 Comma  (,)   Literary 1   Mathematical , 
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६.२      क्रम सूचक सङ्ग््या,  रोमन अङ्कहरू  (Ordinals, Roman letters) 

 

६.२ .१ क्रम सूचक सङ्ग््या (Ordinals) 

क्रम सूचक (Ordinals) हरूलाई अङ्ग्ग्रजेी बे्रलमा  धनम्नानसुार लेशखन्त्र् । 

1st   2nd   3rd   4th  
#1ST  #2ND  #3RD  #4TH 

 

5th    6th    7th   8th  
#5TH  #6TH  #7TH  #8TH 

 

9th    10th  
#9TH  #10TH 

 

यहाँ अङ्क र अक्षरसँगै लेशखएको र् । अङ्क र अक्षरसँगै ले्िा अक्षरको अगाधि ELI प्रयोग गनुापिैन । अङ्ग्ग्रजेीमा क्रम 
सूचक सङ्ग््या ले्िा आउने अङ्ग्ग्रजेी अक्षरलाई सङ कुचनमा लेख्न ुहुँिैन । 

 

६.२ .२ रोमन अङ्क  

रोमन अङ्क Capital अङ्कका बे्रल िटहरू तपधसलअनसुार लेशखन्त्र् । 

I ;,I       II ,,II 

III ,,iii    IV ,,iv 

V ;,v               VI  ,,vI  

VII  ,,vii                       VIII  ,,viii  

IX  ,,ix                      X  ;,x  

XI  ,,xI                         XII  ,,xII  

XIII  ,,xiii                    XIV  ,,xiv  

XV  ,,xv                         XVI  ,,xvi  

XVII ,,xvii                        XVIII ,,xviii 

XIX  ,,xix           XX  ,,xx 

 

रोमन अङ्क (Small letter) का बे्रल िटहरू 

i ;I          ii ;ii    

iii ;iii         iv ;iv    

v ;v     vi ;vi 

vii ;vii          viii  ;viii 

ix ;ix           x ;x 

 

६.३ िािो र तेसो जोि  (Horizontal and Vertical Addition)  

जोि (Addition)  

धनमेथ बे्रलमा जोि शचह्नको िट + (३,४,६) हनु्त्र् । वहसािहरू समािान गिाा सािारणतया र्ापासँग धमल्ने आकारमा 
धमलाइएको हनु्त्र् । 
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जोि वहसािको उिाहरण तल ठिइएको र् । 

 

िािो जोि 
 

९ ३ ६ 

 

+ ४ ४ २ 

 

१ ३ ७ ८ 

 

          

 

तेसो जोि  

४५१+३७८= ८२९ 

 

 

९३३९+४३३+७४६ = १०५१८ 

    

िािो जोि गिाा अङ्क सूचक लेख्न ुहुँिैन तर तेसो जोि गिाा सरुुको अङ्कको लाधग पवहले अङ्क सूचक िट ३,४,५,६ 
लेख्नपुर्ा । जोि, घटाउ, गणुन र भाग शचह्नको अगाधि पर्ाधि र्ापामा िाउँ नर्ोधिन े हनुाले बे्रलमा पधन िाउँ 

र्ोधिँिैन । िरािर (=), भन्त्िा िुला (>), भन्त्िा सानो (<), शचह्न तलुनात्मक शचह्न हनु ्। यस्ता तलुनात्मक शचह्नको 
अगाधि पर्ाधि १/१ स्थान िाउँ र्ोधिन्त्र् । यसैकारण माधथको तेसो जोिमा िरािर शचह्नपधर् अङ्क सूचक शचह्न ठिई 
पनु: अङ्क लेशखएको हो । िािो जोि, गणुन र भागको समस्या समािान गिाा प्रयोग गररने Separation Line लाई बे्रलमा 
आिश्यकताअनसुार २–५, २–५ िट प्रयोग गररन्त्र् । यो विभाजन रेखा अङ्कभन्त्िा १ सेल अगाधि र १ सेलपर्ाधि 
सम्म लेशखन्त्र् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
9 3 6 

 

 
+ 4 4 2 

 

3

 

3 

3 3 3 3 3 

 
1 3 7 8 

 

#451+378 .k #829 

#9339+433+746 .k #10518 



45 

एकाइ ७. धनमेथ (गशणत) बे्रलकोि ठितीय भाग 

(Nemeth Braille Code  - second part) 

 

७.१. घटाउ िािा] (Substraction vertical ) 

घटाउ शचह्नको िट एउटा सेलको - ३, ६ हो । बे्रलमा घटाउका समस्या ले्िा र्ापाको स्िरूपमा लेशखन्त्र् ।जोि 
जस्तै घटाउ पधन िािो र तेसो िईु वकधसमले गना सवकन्त्र् ।  

िािो घटाउ (Vertical Substraction): के कसरी बे्रलमा समािान गना सवकन्त्र् भन्निेारे तल उिाहरणहरू ठिइएका 
र्न ्। यसमा िायाँपठट्ट िेिनागरी अङ्कमा लेशखएको र् भने िावहन ेभागमा त्यसैलाई धनमेथ बे्रलधलवपमा समािान गररएको 
र् ।   

  

  38 
 -19 
33333 

    19 

                                

 

  385 

 -19 2 
3333333 

                                

 

9756 
-4363 

3333333   5393  

 

                                    

 

३८ 

–१९ 

१९ 

३८५ 

–१९२ 

   ९७५६ 

– ४३६३   
  ५३९३                      
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७.२.   घटाउ तेसो (Substraction Horizontal) 

यहाँ तेसो घटाउ के कसरी बे्रलमा लेख्न सवकन्त्र् भन्नेिारे केही उिाहरणहरू ठिइएका र्न ्। यसमा िायापँठट्ट िेिनागरी 
अङ्कमा लेशखएको र् भने िावहने भागमा त्यसैलाई धनमेथ बे्रलधलवपमा समािान गररएको  र् ।    
 

#55-28 .k #27 

                                

 

#146-36 .k #110 

                     

 

#1836-944 .k #892 

                              

नेधमथ बे्रलकोिमा प्रश्निाचक शचह्न आउँिा १ सेलमा १,२,३,४,५,६ लेशखन्त्र्, जस्तै 

 

१८ + १३ = ?            

  

७.२ गणुन (Multiplication)  

  

धनमेथ बे्रलअनसुार गणुनको सङ्केत शचह्न िईु सेलमा रहेको र् । पवहलो सेलको िट ४ र अको सेलको िट १,६ @* 
हनु्त्र् । बे्रलमा गणुन गिाा िािो गणुन र  तेसो गणुन ििैु वकधसमले गररन्त्र् । 

 

७.२ १ िािो गणुन (Vertical Multiplication)  

गणुन गिाा र्ापाकै जस्तै िनािटमा गररन्त्र् । यहाँ िािो गणुन गने तररकािारे केही उिाहरण ठिइएको र् । 

 

१. १५ 

   X४ 

   --------  
  

 

 

#3_4 9710 
    @*430 
   3333333  

    

 
 

७.२ २ तेसो गणुन (Horizontal)  

र्ापामा जस्तै बे्रलमा पधन तेसो गणुन गना धमल्र् । गणुनको बे्रल घटाउ िािो र तेसोमा एउटै हनु्त्र् । तेसो गणुनका 
केही उिाहरण तल ठिइएका र्न ्। 

 

१.  १५ x ६ = ९० 

  ५५ – २८ = २७ 

१४६ – ३६ = ११०  

१८३६ – ९४४ = ८९२  

#18+13 .k =  

#1_4 15 
    @*4 
   33333  

२. १४४    
   X २३ 

    --------  
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 २. ३५२ x २४ = ?   
 

#= ^#$& x !$^ Ö < 
 

 

 

७.३   भाग (Division)  

भाग शचह्नलाई बे्रलकोिमा २ सेलमा व्यक्त गररन्त्र् । ती हनु ्./ अथाात ्पवहलो सेलमा िट ४,६ र िोस्रो सेलमा िट 
३,४ । जोि, घटाउ र गणुन जस्तै भाग पधन िािो र तेसो िईु वकधसमले गना सवकन्त्र् । 

 

&=#=! 7f8f] efu (Horizontal Division) 

िािो भागमा िायाँ र िावहनेधतर घमेुको घमुाउरो रेखा (Curve) प्रयोग गरेर गररन्त्र् । घमुाउरो रेखा खलुा गिाा १,३,५ 
िट हनु्त्र् भन ेघमुाउरो रेखा िन्त्ि गिाा __ िट २,४,६ ले गररन्त्र् । यस सम्िन्त्िी बे्रल िटसवहत समस्या समािान 
गरएका उिाहरण तल ठिइएका  र्न ्: 

िािो भागमा  

 

) o एउटा सेलको िट १,३,५ 

 

३१)२३३(७ 

   २१७ 

    १६ 

31o233[7 
   217 
  33333 
    16 

   

([ एउटा सेलको िट २,४,६ 

 

९)२७(३ 

  २७ 

  ०० 
 

    
 

#1_4 #15@*6 .k #90 

#2_4 #352@*24 .k = 

#3_4 #6347@*146 .k = 

२३३ / ३१ 

#233./31 

9o27[3  
  27 
 3333 

  00 
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७.३.२   तेसो भाग (Horizontal Division)    

तेसो  भाग गिाा लेशखने भाग शचह्न पूिाित ४,६ र ३,५ गरी िईु सेलमा लेशखन्त्र् भन ेिरािर शचह्नको हकमा ४,६ र 
१,३ िईु सेलमा लेशखन्त्र् । यसैप्रकार गशणतमा १,२,३,४,५ र ६ को एउटा सेलले प्रश्निाचक शचह्न जनाउँर् ।तेसो 
भाग समस्या समािानका तीनओटा उिाहरण तल ठिइएका र्न ्। 

३६ ÷ ४ = ९  #36./4 .k #9 

 

१४५ ÷ ५ = २९ #145./5 .k #29 

 

१५२२१७ ÷ ३ = ? #152217./3 .k = 

 

 

७.४   सािारण धभन्न  (Simple fraction) 

सािारण धभन्न (Simple Fraction) लाई बे्रलमा केकसरी रुपान्त्तर गने भन्नेिारे तल व्या्या गररएको र् । सािारण धभन्न 
(Simpe Fraction) का बे्रल िाटाहरू तल ठिइएका र्न।् 

 

सािारण धभन्न खलु्ला सूचक ? 

 

 

सािारण धभन्न तेसो रेखा सूचक - – _ / 

 

 

सािारण धभन्नका समस्या समािान गररएका उिाहरण धनम्नानसुार ठिइएको र् । 

१ ?1/2# 

२ 

 

 

 

सािारण धभन्न िन्त्ि सूचक #  

सािारण धभन्न र्ड्के रेखा सूचक - ÷ _ _/ 

४८ ?48/88# 

८८ 
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         ५     ४ 

         -–– ± ––-             

          ७       ६      

 

       १०      १२  

      ––– ±  ––––  

     १६     १८ 

    

      ९ x १० ± ८ x १२ 

  Ö      ––––––––––––––  

      १४४  

   

           ९० ± ९६ 

     Ö   ––––––––––– 

     १४४  

   

               १८६ 

         Ö    –––––– 

               १४४  

 

  

 

 

?5/7#+?4/6# 
?10/16#+?12/18# 
 .K?9@*10+8@*12/144#    
 .K ?90+96/144# 
 .K ?186/144# 
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एकाइ ८. न्त्यूनदृवि (Low Vision) एिम ् दृविविहीन व्यशक्तहरूका लाधग विधभन्न 
प्रविधिहरू (Various technologies for the persons with visual impairments) 

हाम्रो मलुकुको काननुअनसुार कुन ैव्यशक्त औषिी, िल्यशचवकत्सा तथा चस्मा प्रयोग जस्ता उपचारिाट पधन २० वर्टको 
िरुीिाट हातका औँँला रु्ट्याउन सकै्तन िा स्नलेेन (Snellen) चाटाको चौथो लाइनको अक्षर (६/१८) पढ्न सकै्तन भन े
त्यस्तो व्यशक्तलाई न्त्यून दृवियकु्त माधनएको र् । न्त्यूनदृविका माधनसको सङ्ग््या दृविविहीनको तलुनामा तँीन गणुा 
िढी हनुे अनमुान गररएको र् । 

८.१. न्त्यून दृवियकु्त िालिाधलकालाई कक्षाकोिा व्यिस्थापन (Class Room Management for Low   Vision ) 

दृविलाई िरुी (Distance), आकार (Size), प्रकाि (Light), रङको आपसी धभन्नता (Contract), ग्लेयर (Glare) आठि कुराले 
असर गिार्न ्। त्यसैले न्त्यून दृवि िा दृवि समस्या भएका विद्याथी अध्ययन गने कक्षालाई धनम्नानसुार व्यिस्थापन 
गनुापर्ा । 

• कक्षा व्यिस्थापनका लाधग विद्याथीको आखँा जाँचको ररपोटा सहयोगी हनु्त्र् । त्यसमा विद्याथी कक्षाकोिामा कुन 
िाउँमा राख्न ेसल्लाह ठिएको हनु सक्तर् ।  

• शिक्षकले पधन दृवि समस्या भएका विद्याथीले कसरी सहज रूपमा िेख्न सक्तर्न ्भनेर सोिखोज गनुापिार् । कोही 
विद्याथीलाई पढ्न लेख्न िेरै प्रकाि चावहन्त्र् । यस्ता विद्याथीलाई झ्यालको रे्उमा राख्नपुर्ा । कोही विद्याथी िेरै 
प्रकाि भएमा हेना नसक्ने र कोही झ्यालपठट्टिाट कक्षाको ठिक अगाधि रहेको कालोपाटीमा लेखेको निेख्न े हनु 
सक्िर्न ्। यस्ता विद्याथीलाई धिच भागमा िा कम प्रकाि भएको िाउँमा राख्नपुर्ा । कुनै िाउँिाट कालोपाटी 
(िोिा) टल्केको िेशखन्त्र् । यसलाइ ग्लेयर भधनन्त्र् । दृवि समस्या भएका विद्याथीलाई कालोपाटीमा ग्लेयर िेशखन े
िाउँमा राख्न ुहुँिैन । 

• दृवि समस्या भएका प्रायिःजसो विद्याथी टाढाको र सानो िस्त ुनिेख्न ेभएकाले उनीहरूलाई कक्षाको अगाधि राख्न ेर 
कालोपाटीमा लेखेको िेशखएको र् रै्न, सोध्नपुिार् । दृवि समस्या भएका विद्याथी रहेका कक्षामा शिक्षकले कालो 
िा सेतोपाटीमा िुला अक्षर लेख्न ेगनुापिार् । 

• रङको आपसी धभन्नतालाई कन्त्िास्ट भधनन्त्र् । रङको स्पि धभन्नता भएका िस्तलुाई सशजलै िेशखन्त्र् । उस्तै उस्तै 
रङ भएका िस्त ुरु्ट्याउन गाह्रो हनु्त्र् । दृवि समस्या भएका विद्याथीका कक्षामा लेख्न ेिोिा र लेख्न ेसािन (चक, 

माका र आठि) को रङमा प्रस्ट धभन्नता हनुपुिार् । उिाहरणका लाधग कक्षामा कालोपाटी भएमा सेतो चक र 
सेतोपाटी भएमा कालो माका रले लेख्न े गरेमा िोिा र अक्षरको रङमा स्पि धभन्नता हनुे भएकाले अक्षर िेख्न 

सवकन्त्र् । दृवि समस्या भएका विद्याथीले प्रयोग गने िैशक्षक सामग्री पधन चहवकलो रङको हनुपुिार् । यसका 
लाधग विधभन्न रङका कािािोिा र के्रयन प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

 

न्त्यूनदृवियकु्त िालिाधलकाको लाधग उपकरणहरूको प्रयोग (Use of low vision devices for low vision) 

न्त्यूनदृविको तह र्रक र्रक हनु्त्र् । न्त्यूनदृवि भएका कोही सामान्त्य व्यशक्त सरह सहज रूपमा िैधनक जीिन सञ्चालन 
गना सक्ने हनु्त्र्न ् भन े कोही लगभग दृविविहीन सरह हनु्त्र्न ् । हाम्रो जस्तो मलुकुमा कधतपय व्यशक्तमा सामान्त्य 
खालको न्त्यूनदृविको पवहचानसमेत भएको हुँिैन । विद्यालयमा यस्ता विद्याथी हनु सक्िर्न ्।  

सािारणत: न्त्यूनदृवि तल लेशखएअनसुार तीन प्रकारका हनु्त्र्न ्: 

✓ िधमलो दृवि Overall blur or blur vision 

✓ िररपरर दृवि क्षमतामा ह्रास Peripheral visual fields loss  

✓ केन्त्रीय दृवि क्षमतामा ह्रास Central visual field loss 

िधमलो दृवि 
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िधमलो दृवि भनकेो िस्त ुप्रि निेशखन ुहो । यसमा अधँ्यारोमा िस्त ुप्रि नभएको जस्तै हनु्त्र् । िधमलँो दृवि भएकाले 
नशजकैको माधनस िे्िर् तर को हो शचन्न सकै्तन । केही पर कोही वहँँिेको िे्िर् तर आरू्धतर आइरहेको हो वक 
गइरहेको हो रु्ट्याउन सकै्तन । िधमलो िेख्नमेध्ये कसैले मधसना कुरा मार निेख्न ेहनु्त्र्न ्भने कसैले िुला िस्त ुपधन 
अँँध्यारोमा िेखे जस्तो मार िे्िर्न ्। िधमलो दृविका असर धनम्नानसुार हनुँ्र्नि्ः  

• सानाधतना कुरा निेशखने  
• िधमलो िेशखने िा िस्त ुप्रस्ट नहनुे  
• टाढा नशजक िम्याउन नसवकन े

• न्त्यून कन्त्िास्टका िस्त ुरु्ट्याउन नसवकने  
• टशल्कएको कुरा हेना नसवकन े

• गाढा रङका िस्त ुमार िेख्न सवकन े

 

िररपररको  दृवि क्षमतामा ह्रास 

िररपररको दृवि क्षमतामा ह्रास भएका व्यशक्तले धसिा अगाधिको मार िे्र्न ्। िायाँ िायाँको िे्िैनन ्। िररपररको  
दृवि क्षमतामा ह्रासका असर धनम्नानसुार हनु्त्र्नि्ः 

• िुलो िस्तकुो पूरै भाग िेख्न नसवकने, यसको केन्त्र भाग मार िेशखन े

• एकै िाउँ रहेका िेरै िस्तमुध्ये धिचका केही मार िेशखन े

• वहँड्िा िोठक्कने सम्भािना हनु े

• पढ्न सवकने तर वढलो हनु े

• टाउको घमुाइ रहनपुने 

• अधँ्यारोमा हेना कठिनाइ हनु े

• टशल्कएको कुरा हेना कठिनाइ हनु े

• िेरै उज्यालो िा िेरै अधँ्यारो भएमा हेना िेरै िेर लाग्न े

 

केन्त्रीय दृवि क्षमतामा ह्रास 

केन्त्रीय दृवि क्षमतामा ह्रास भएका व्यशक्तले िायाँ िायाँ मार िे्िर् । धसिा अगाधि िे्िैनन ् । केन्त्रीय दृवि 
क्षमतामा ह्रासका असर धनम्नानसुार हनु्त्र्नि्ः 

• िुलो िस्तकुो धिच भाग िेख्न नसवकने, यसको रे्उर्ाउ मार िेशखन े

• एकै िाउँ रहेका िेरै िस्तमुध्ये रे्उका केही मार िेशखन े

• िधमलो िेशखने िा िस्त ुप्रस्ट नहनु े

• रङ रु्ट्याउन गाह्रो हनु े

• आखँा जिुाएर हेना नधमल्न े

• टाउको र्ड्के गरेर हेनुापने 

• वहँड्न कठिनाइ हनु े

• पढ्न लेख्न गाह्रो हनु े 

 



52 

न्त्यूनदृविका विद्याथीका लाधग सहयोग 

न्त्यून दृविका विद्याथीहरूलाई दृवि क्षमता िढाउन र उनीहरूको धसकाइ सहज िनाउन गररने सहयोगहरू अशप्ठ्टकल 
इन्त्टरभेन्त्सन (Optical intervention), ननअशप्ठ्टकल इन्त्टरभेन्त्सन (Non-optical intervention) र उपयकु्त कक्षा व्यिस्थापन 
(Classroom management) हनु ्। 

अशप्ठ्टकल इन्त्टरभेन्त्सन भनकेो िस्त ु िुलो िेखाउने पारििाक सािनको प्रयोग हो । यस्ता सािनलाई म्याशग्नर्ायर  
(Magnifier)  तथा लेन्त्स भधनन्त्र् । म्याशग्नर्ायर िा लेन्त्सको पािरलाई िायोप्ठ्टर भधनन्त्र् । यसको िायोप्ठ्टर जधत िढी 
हनु्त्र् अक्षर त्यसैअनसुार िुलो िेशखन्त्र् । नन अशप्ठ्टकल इन्त्टरभेन्त्सन भनकेो पढाइ लेखाइलाई सहज िनाउने सािनको 
प्रयोग हो । उिाहरणका लाधग ननअशप्ठ्टकल इन्त्टरभेन्त्सनमा िुला िकाा भएका कापी र माका रको प्रयोग धलन 

सवकन्त्र् । न्त्यूनदृवि भएकालाई िुला िकाा भएका कापीमा माका रले लेख्न सशजलो हनु्त्र् । उपयकु्त कक्षा व्यिस्थापनमा 
न्त्यूनदृवि भएका विद्याथीलाई कालोपाटी र वकताि पढ्न अनकूुल हनुे गरी कक्षाको िसाइ र अरू व्यिस्थापन 

गररन्त्र् । 

८.२ न्त्यून दृवियकु्त िालिाधलकाहरूको लाधग सामग्री, यन्त्रहरू र प्रयोग विधि  (Low vision devices   and their uses for 

low vision children)   

न्त्यून दृवियकु्त िालिाधलकाहरूलाई उपयकु्त हनुे यन्त्र प्रयोग गरी गराई उनीहरूलाई पिनपािनमा सररक िनाउनपुर्ा । 
त्यस्ता यन्त्रहरू तपधसलअनसुार र्न ्। 

अक्षर िुलो पाने चस्मा (Magnifying Class) 

स्िास््यकमीले न्त्यून दृवि भएकालाई अक्षर िुलो पाने चस्मामा 
अक्षर िेख्न सवकने पािरको ग्लास धसर्ाररस गरेका हनु्त्र्न ्। 
न्त्यून दृविको मारा जधत िढी हनु्त्र्, ग्लासको पािर त्यधत न ै
िढी हनु्त्र् । िेरै पािरको चस्मा लगाएर वहँँड्न भन े

हुँ ँिैन । यस्तो चसँ्मा पढ्न मार प्रयोग गनुापने हनु्त्र् । 

िेरै िढी पािरको चस्मा प्रयोग गनुाभन्त्िा हाते लेन्त्स िा स्टेन्त्ि 
लेन्त्स प्रयोग गनुा राम्रो हनु्त्र् ।  

 

अक्षरहरू िुलो पाने चस्मा प्रयोग गने तररका  

• पढ्ने िाउँमा िसेर राम्ररी चस्मा लगाउने । पवहला चस्मा लगाएर िस्ने िाउँ खोज्िा चक्कर आएर लड्न े
सम्भािना हनु े

• धसिा गरी िस्न े

• ििैु हातले वकताि समाएर आखँा सामनु्न ेतर एक हातको िरुीमा लैजाने  

• वकतािका अक्षरहरू सर्ा निेशखएसम्म वकताि विस्तारै आखँा नशजक ल्याउन े। वकताि ठिक िरुीमा राख्न 
अधत जरुरी हनु े

• चस्मा लगाएर पढ्िा टाउको िा आखँा सारेर भन्त्िा वकतािलाई न ैसारेर पढ्न ेिानी गने  

• वकतािलाई पेजको सरुुिेशख विस्तारै िायाँिाट िायाधँतर सािै पढ्न सरुु गने । लगातार पढ्िा आखँा र 
वकतािका पानाधिचको िरुी सँिै समान राख्न े। िरुी समान राख्न हातको कुइनालाई टेिल िा कुचीको हात 
राख्न ेिाउँमा आि ठिन सवकन े

• लाइन सवकएपधर् वकतािलाई पनुिः उही लाइनमा िायाँिाट िायाधँतर साने र लाइनको सरुुका अक्षरमा आखँा 
पयुााउन े

• वकतािलाई माधथ सारेर िोस्रो लाइनको सरुुिेशख माधथ िताए जस्तै गरी पढ्ने  

• यसै गरी अन्त्य लाइनहरू पधन पढ्िै जाने  
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अक्षर िुलो पाने हाते लेन्त्स (Hand Magnifier) 

 

हाते लेन्त्स  पधन ग्लास नै हो । यसमा समाउने िण्िी राशखएको 
हनु्त्र् र यसलाई हातले आखँा अगाधि लगेर  वकताि पढ्न प्रयोग 
गररन्त्र्  । चस्मा जस्तै हाते लेन्त्स पधन थोरै पािर र िेरै पािर 
भएका हनु्त्र्न ्। न्त्यून दृवि भएकाले वकताि पढ्न स्िास््यकमीको 
सल्लाहअनसुारको हाते लेन्त्स प्रयोग गनुापिार् । 

 

 

अक्षर िुलो पाने हाते लेन्त्स प्रयोग गने तररका  

• लेन्त्सलाई वकतािको पेजको सिैभन्त्िा सरुुको िब्िमा टाँसेर राख्न े 

• लेन्त्सलाई अक्षरहरू सर्ा निेशखएसम्म आरू्धतर माधथ उिाउँिै लैजाने  

• टाउकोलाई लेन्त्सभन्त्िा माधथ सवुििाजनक शस्थधतमा राख्न े 

• लेन्त्सलाई पेजको िायाँिाट िायाँधतर विस्तारै धसिा सािै पढ्िै जान े  

• यसरी सािाा लेन्त्स र पेजको िरुी हरिखत समान हनुपुने 

• लाइनको अशन्त्तम पगुेपधर् लाइन नर्ोधिकन पनुिः त्यही लाइनको सरुुमा लेन्त्सलाई सारेर ल्याउने  

• िोस्रो लाइनको सरुुमा लेन्त्सलाई राखेर पनुिः पवहला जस्तै पढ्न े 

• यसै तररकाले पढ्िै जाने  

• नया ँलाइन धर्टै शचन्न औलँा िा रुलरको प्रयोग गना सवकन े

 

 

अक्षर िुलो पाने स्ट्यान्त्ि लेन्त्स (Stand Magnifier)  

स्ट्यान्त्ि लेन्त्स वकतािमाधथ राखेर वकताि पढ्न ेगररन्त्र् । यसमा पधन पािर 
थोरै र िेरै हनु्त्र् । पढ्ने क्रममा यसलाई क्रमि: सारेर पढ्न ु पिार् । 
न्त्यून दृविको मारा िढी भएकालाई स्ट्यान्त्ि म्याग्नशँर्ाएर प्रयोग गिाा 
लाइन अलमल हनुे स्म्भािना कम हनु्त्र् ।  

अक्षर िुलो पाने स्ट्यान्त्ि लेन्त्स (िोम) प्रयोग गने तररका  

• लेन्त्सलाई पेजको सिैभन्त्िा सरुुको िब्िको माधथ टाँसेर राख्न े 

• अक्षरहरू स्पि निेशखएसम्म टाउकोलाई आिश्यकताअनसुार लेन्त्सको नशजकमा पयुााउने  

• लेन्त्सलाई पेजको िायाँिाट िायाधँतर विस्तारै सािै पढ्ने  

• लाइनको अशन्त्तममा पगुेपधर् लाइन नर्ािी पनुिःत्यही 
लाइनको सरुुमा लेन्त्सलाई पयुााउने  

• िोस्रो लाइनको सरुुमा लेन्त्सलाई सारेर पनुिः पवहला जस्तै 
पढ्ने  

• यसै तररकाले पढ्िै जाने  

 

सी.सी.टी.भी. 
सी.सी.टी.भी. भनकेो माउसमा क्यामेरा जिान भएको कम्यटुर हो । 
यस्तो माउसलाई वकतािको पानामाधथ राखेपधर् कम्यटुर शस्क्रनमा 
अक्षर िेशखन्त्र्न ् । यी अक्षरलाई आफ्नो आिश्यकताअनसुार साना िुला िनाउन सवकन्त्र् र अक्षरको रङ पधन 
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आरू्लाई धमल्न ेगरी पररितान गना सवकन्त्र् । यसका लाधग कम्यटुरको सम्िशन्त्ित आइकनमा शक्लक गिाा हनु्त्र् । 
लेन्त्सको प्रयोगभन्त्िा सी.सी.टी.भी. केही खशचालो प्रविधि हो तर न्त्यून दृवि भएका व्यशक्तको पढाइलाई यो प्रविधिले िेरै 
सशजलो िनाउँर् । सी.सी.टी.भी.मा पढ्न े सामग्रीको   धिसी राखेर पधन पढ्न सवकन्त्र् ।                       
  

ननअशप्ठ्टकल इन्त्टरभेन्त्सन (Non-optical intervention) 

ननअशप्ठ्टकल इन्त्टरभेन्त्सनमा अक्षर िुलो िेखाउन ेम्याशग्नर्ायर (Magnifier) िाहेकका सािन  पिार्न ्। 

केही मु् य सािन धनम्नानसुार र्नि्ः 
 

• टाइपोस्कोप (Typoscope)  

• स्ट्यान्त्ि (Stand) 

• िुलो अक्षरमा र्ावपएका पढ्न ेसामग्री (Large print reading materials) 

• िुलो लाइनका कापी र मोटो लेख्न े कलम (Blod line 

exercise book and marker) 

• ह्याट र कालो चस्मा (Hat and sun glasses) 

 

टाइपोस्कोप (Typoscope)  

टाइपोस्कोप भनकेो एकलाइन अक्षर िेशखन े प्ठ्िाल भएको मोटो 
कागज हो । यसलाई पढ्ने वकतािको पेजमा रा्िा एकलाइन 
अक्षर िेशखन्त्र्न ् र िाँकी लाइन र्ोवपन्त्र्न ् । न्त्यूनदृवि भएका 
कारण पढ्िा लाइन अलमल हनुेले यसको प्रयोग गिार्न ् । 
टाइपोस्कोप प्रयोग गनेले एकलाइन पढेपधर् तल्लो लाइन िेशखन े
गरी टाइपोस्कोप तल सािै जानपुिार् । 

 

स्ट्यान्त्ि 

पढ्िै गरेको वकताि ठिक िरुीमा राख्न ेसािनलाई स्ट्यान्त्ि भधनन्त्र् । न्त्यून 
दृवि भएकाले अक्षर पढ्न सक्ने िरुीमा वकताि राख्न स्ट्यान्त्ि प्रयोग 

गनुापिार् । 

 

िुलो अक्षरमा र्ावपएका पढ्ने सामग्री 
 

न्त्यून दृवि भएका िेरैले सामान्त्य (Normal) साइजका अक्षर पढन सक्िैनन ्। 
उनीहरूले िेख्न सक्न े िुला साइजका अक्षर भएका वकताि िा पढ्न ेसामग्री 
पधन चावहन्त्र् । त्यस्ता सामग्रीलाई Large Print 

Material भधनन्त्र् । न्त्यून दृवि भएका र्रक र्रक 
व्यशक्तले र्रक र्रक साइजका अक्षर पढ्न सक्न े
भएकाले एउटा साइजका अक्षरको Large print 

material सिै न्त्यूनदृविका व्यशक्तलाई उपयोगी नहनु े
हुँिा Large print व्यािहाररक मान्न सवकँँिैन । 
Large print को सट्टा सामान्त्य साइजका अक्षरका 
वकतािमा सी.सी.टी.भी िा उपयकु्त म्याशग्नर्ायर प्रयोग गनुा व्यािहाररक हनु्त्र् । 
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कालो चस्मा र ह्याट  

 

न्त्यून दृवि भएका केही माधनस खास गरी एशल्िधनज्म ( िरीरको र्ाला सेतो हनु े
िारीररक समस्या) भएकाहरू िेरै प्रकाि भएका िाउँमा पढ्न सक्िैनन ् । 
उनीहरूका लाधग कालो चस्मा र ह्याट आिश्यक हनु्त्र्न ्। 

  

िुलो िकाा भएका कापी र माका र  

 

न्त्यून दृवि भएकाहरू सानो अक्षर निेख्न ेभएकाले िुलो अक्षर 
लेख्न ेहनु्त्र्न ्। त्यसैले उनीहरूलाई िेरै स्पेस र िुला िकाा 
भएको कापी र िुला िकाा लेख्न ेमाका र आिश्यक हनु्त्र्न ्। 
यस्ता सामग्री उनीहरूका लाधग ननअशप्ठ्टकल सािन हनु ्। 

 

८.३  दृविविहीन व्यशक्तहरूको  शिक्षाको लाधग विधभन्न 
प्रविधिहरू -Various technologies for the education of the 

persons with visual impairments )  

 

कम्प्ठ्यटुर   

दृविविहीन व्यशक्तहरूले प्रयोग गने कम्प्ठ्यटुर र अन्त्य कम्प्ठ्यटुर एउटै हो । सािारण कम्प्ठ्यटुरमा तल िणान गररएका 
सफ्टिेयर राख्न (Install) गरेमा कम्प्ठ्यटुर चलाउँिा आिाज प्रकट गने भएकँाले दृविविहीन व्यशक्तहरूले सशजलै चलाउन 
सक्नहुनु्त्र्। 

 

विन्त्िोज आइज (Windows Eyes)  

विन्त्िोज आइज एउटा यस्तो शस्क्रन ररिर सफ्टिेयर हो, जसलाई कम्प्ठ्यटुरमा Install  गरेपधर् key board का जनु जनु 
अक्षर धथशचन्त्र्, तशँन ै िब्िहरू उच्चारण गिार् । लेशखएका प्ठ्यासेजलाई सेलेक्ट गररसकेपधर् आिाज धनकालेर 
पवढठिन्त्र्।त्यो पढेको प्ठ्यासेज सनुेर दृविविहीन िालिाधलकाहरूले ज्ञान हाधसल गना सक्िर्न।् 

 

Job Access with Speech (JAWS)  

दृविविहीन व्यशक्तहरूका िनाइएको जज शस्क्रन ररिर सफ्टिेयर महँँगो भएकँाले िनी िेिका दृविविहीन व्यशक्तहरूले 
सशजलै खररि गरी प्रयोग गना सक्न ेअिस्था रहँेको र् ।नेपाल जस्तो विकासिील िेिका दृविविहीन व्यशक्तहरूको 
लाधग यो शस्क्रन ररिर सफ्टिेयर िेरै महँगो रहेको र् ।तर नेपालमा भने यो शस्क्रन ररिर सफ्टिेयरलाई के्रक गरी 
चलाउन ेगरेको पधन पाइन्त्र् । 

 

 

Non- Viual Desktop Access (NVDA )  

यस शस्क्रन ररिर सफ्टिेयरलाई धनिःिलु्क  िाउनलोि गरी इन्त्स्टाल गना सवकन्त्र्  । यसलाई हाल १५० भन्त्िा िढी 
िेिमा ४३ भाषामा काम गना सवकन्त्र् । अन्त्य शस्क्रन ररिर सफ्टिेयरको सहयोगले जस्तै यसको सहयोगले पधन 
इन्त्टरनेट प्रयोग गरी िेरै विषयिस्त ुअध्ययन गना सवकन्त्र् । वकिोिाको सहयोग धलई सशजलै टाइप गना सवकन्त्र् ।  
टाइप गिाा र  विषयिस्त ुअध्ययन गनुापिाा आिाज आउन ेहुँिा दृविविहीन व्यशक्तको लाधग यो शस्क्रन ररिर सफ्टिेयर 
िरिान धसद्घ हनु पगुकेो र् । 
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बे्रल नोट टेकर 
बे्रल नोट टेकर दृविविहीन विद्याथीहरूको पढाइ लेखाइमा अत्यन्त्त उपयोगी सािन हो । बे्रल नोट टेकर बे्रल टाइप 
राइटरको विकधसत रूप हो । यसमा बे्रल टाइप राइटरमा भए जस्तै आि ओटा कशँ हनु्त्र्न ्। र् ओटा कशँ र्रक 
र्रक नम्िरका र् ओटा िट धनकाल्न प्रयोग हनु्त्र्न ्। एउटा वक लाइन साना र अको वक पर्ाधि र्का न प्रयोग 
हनु्त्र्न ्। यसिाट अक्षरका लाधग आिश्यक िट नम्िरका कशँ धथचेर एकपटकमा एउटा अक्षर टाइप गना सवकन्त्र् । 
आरू्ले नोट गरेको अक्षर िब्ि आठि गलत भएमा पर्ाधि र्केर मेट्न सवकन्त्र् । बे्रल नोट टेकर िोकेर वहँँड्न 
सशजलो र् । यसिाट कक्षा, िैिक, सेधमनार, भेला आठिमा शिक्षक र सहभागीले िोलेका कुरा सहजै नोट गना 
सवकन्त्र् । आिधुनक बे्रल नोट टेकरमा विधभन्न सवुििा राशखएका हनु्त्र्न ्। यसमा जज तथा एन. भी. िी. ए. प्रविधि 
जोधिएको हनु्त्र् । यस प्रविधििाट नोट टेकरले नोट गना लाधगएका सिै अक्षर पढेर सनुाउँँर् । यसमा नोट गरेर 
रेकिा गररएको सामग्री आरू्लाई रु्साि भएको समयमा सनुेर पढ्न सवकन्त्र् । आिधुनक बे्रल नोट टेकरमा राशखएका 
सामग्री यसैमा बे्रलमा र्ामेर पढ्न सवकन्त्र् । यसमा अक्षर हेरेर पढ्न पधन सवकन्त्र् ।  

 

आिधुनक बे्रल नोट टेकरमा कम्यटुरमा हनु ेसिै सवुििा हनु्त्र्न ्। पेन राइभिाट यसमा भएका सामग्री अरू कम्यटुरमा 
लैजान र अरू कम्प्ठ्यटुरमा भएका सामग्री यसमा सारेर ल्याउन पधन सवकन्त्र् । दृविविहीन अध्ययनकतााले अन्त्यर 
भएका सामग्री बे्रल नोट टेकरमा ल्याएर र्ामेर र सनुेर पढ्न सक्िर्न ्। यसमा भएका सामग्री बे्रल वप्रन्त्टरिाट बे्रलमा 
र सामान्त्य वप्रन्त्टरिाट  वप्रन्त्टेि अक्षरमा वप्रन्त्ट गना पधन सवकन्त्र् । 

 

नेरेटर  

यो पधन एउटा Software हो, यो कम्प्ठ्यटुरमा Install गरेपधर् जे जधत Type गररन्त्र्, त्यहाँ आिाज प्रकट भई िशुझन्त्र् । 
साथै आिश्यक िाउनलोि  विषयिस्तहुरू नेरेटरको सहयोगले  पढ्र् । 

 

दृवििाचक  

यो िेिनागरी धलवप पढ्न लेख्न सहयोग गने Software हो । दृवििाचकले NVDA को सहयोगमा पढ्न र लेख्न 

सघाउँिर् । वहन्त्िी भाषामा यसले JAWS को सहयोगमा पढ्न र लेख्न सघाउँर् । 

 

शजवपएस जधित सेतो र्िी  

शजवपएस जधित सेतो र्िी कररि एक िषाको हाराहारीमा ल्याइएको प्रविधि  हो । खास गरेर यो यरुोपमा दृविविहीन 
व्यशक्तहरूले वहँँिँ्िुल गिाा शजवपएस जधित सेतो र्िी प्रयोग गररराखेका र्न ्। यो शजवपएस जधित सेतो र्िीको 
सहयोगले िाटो वहँँिँ्िा अगािशँको िाटोको िारेमा जानकारी ठिँँिै लशक्षत स्थान कुन िाटोिाट र कधत समयमा 
पगु्न सवकन्त्र् भन्निेारे जानकारी ठिन्त्र् । 

 

िेइजी (Digital Assestive Information System)  

िेइजी िोल्ने वकताि तयार गने एउटा प्रविधि हो । यस प्रविधििाट तयार गररएका िोल्ने वकताि सनु्न अत्यन्त्त सशजलो 
हनु्त्र् । यस्ता वकताि आरू्ले चाहेअनसुारका विषय िीषाक, पाना, अनचु्रे्िसमेत सशजलै खोज्न र एक पेजिाट िेरै तल 
िा िेरै माधथको पेजमा सशजलै र्ड्कन सवकन्त्र् । यस्तो सवुििा सािारण िोल्ने वकतािमा हुँ ँिैन । सािा वकतािमा 
आरू्लाई चावहएको कुरा खोजेर पाउन िेरै गाह्रो हनु्त्र् । यस्तो प्रविधििाट तयार गररएका वकताि यसको सफ्टिेर 
राशखएका कम्यटुर तथा रेकिा प्ठ्लेयरमा सनु्न सवकन्त्र् । यस्तो वकतािलाई वप्रन्त्टेि अक्षरमा हेने िनाउन र बे्रल धलवपमा 
वप्रन्त्ट गरेर पढ्न पधन सवकन्त्र् । 
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मोिाइल एप  

प्रत्येक Smart Phne धभर पूिाजधित िोल्ने Software को व्यिस्था गररएको हनु्त्र् । त्यसको सहयोगले मोिाइलको 
सम्पूणा कामहरू स्ितन्त्र रूपमा चलाउन सवकन्त्र् । KNFB, Envision AI जस्ता Software हरू एन्त्रोइि मोिाइलमा 
Install गरी कुनै पधन वकतािको र्ोटो शखची त्यसमा भएका सामग्रीहरूलाई पढँ्न सवकन्त्र् । 

 

बे्रल टाइप राइटर  

बे्रल धलवप टाइप गना बे्रल टाइप राइटर प्रयोग गररन्त्र् । स्लेट र स्टाइलसमा बे्रल धलवप तयार गनाभन्त्िा बे्रल टाइप 
राइटरिाट बे्रल टाइप गना िेरै सशजलो हनु्त्र् । यसमा केिल आि ओटा कशँ हनु्त्र्न ्। र् ओटा कशँ र्रक र्रक 
नम्िरका र् ओटा िट धनकाल्न प्रयोग हनु्त्र्न ्। एउटा वक लाइन साना र अको वक पर्ाधि र्का न प्रयोग हनु्त्र्न ्। 
पन्त्र धिस धमनटे जधतको अधभमखुीकरणिाट जो कोहीले यसको सामान्त्य प्रयोग गना सवकन्त्र् । 

 

८.४. घिीको िारणा (Clock Concept) को ज्ञान  

दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई खाना पस्केपधर् कुन कुन खानकुेराहरू कुन कुन स्थानमा र्न,् सो कुरा जानकारी हनु 
आिश्यक हनु्त्र् । यसको लाधग घिीको िारणा (Clock Concept) को ज्ञान ठिनपुर्ा । यसको जानकारीको लाधग 
सिाप्रथम एउटा धभते्त घिीलाई आरू्धतर ६ पने गरी सलु्टोपट्टशँिाट सतुाई राख्नपुर्ा । यसै घिीलाई आिार मानी 
पशस्कसकेको खाना कधत िजेको िाउँ के राशखएको र् भन्ने जानकारी ठिनपुर्ा । उिाहरणको लाधग घिीको १२ को 
िाउँमा के र् ? ६ को स्थानमा के राशखएको र् । यसैप्रकार ३ र ९ को िाउँमा के के राशखएको र् सोिारे 
दृविविहीन िालिाधलकालाई जानकारी गराई खाना खान लगाउनपुर्ा । यस प्रशिक्षणिाट दृविविहीन िालिाधलकाहरूले 
आरू्लाई ईच्र्ा लागकेो खाना क्रमि खान सक्र्न ्। कुन खानकुेरा कुन कुन िाउँमा र् भन्ने कुरा खाना पस्कन े
व्यशक्तले जानकारी गराइठिनपुर्ा । यसको साथसाथै घिीको िारणाको सहयोगिाट अवहले कोधभिको महामारीको 
समयमा व्यशक्तलाई नर्ोईकन ६ वर्टको िरुी कायम गरी ३ िजेधतर जानहुोस, ९ िजेधतर भनी िाटोको ठििाको 
जानकारी पधन गराउन सवकन्त्र् । 
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एकाइ ९. अधभमखुीकरण,  वहँड िलु , िैधनक जीिनका वक्रयाकलाप र अपाङ्गतामैरी तथा 
िालमैरी िातािरण (Orientation & Mobility,   Daily Living Skill  and  Disable and 

Child Friendly Environment) 

दृविविहीन माधनस र िालिाधलकाहरूले आफ्नो जीिन सञ्चालनको लाधग एक िाउँँिाट अको िाउँमा वहँिँ्िुल गनुालाई 
गमनिीलता भधनन्त्र् । दृविविहीन व्यशक्तले वहँिँ्िुल गना सकेनन ् भने उनीहरू परधनभार हनु ु न ै पर्ा । अकााको 
सहयोगमा िाँँच्ने हनु्त्र्न ्। समाजमा सहभागी हनु नसक्ने हनु्त्र्न ्। आमँ्िानी र आयआजानका काम गना नसक्न े
हनु्त्र्न ् । ताधलमपिातँ् दृविविहीन माधनस र िालिाधलकाहरू आरू्ले चाहेको िाउँमा वहँिेर पगु्न सक्न े हनुाले  
उनीहरू आखँा िेख्न े जस्तै लामो िाटो पधन वहँँड्न सक्िर्न ् । यसका लाधग उनीहरूलाई उपयकु्त ताधलम भने 
आिश्यक हनु्त्र् । यसका लाधग उनीहरूलाई अधभमखुीकरण गररनपुिार् र वहँड िुलको ताधलम ठिइनपुिार् । यसै 
प्रकारले दृविविहीन माधनस र िालिाधलकाहरूले आफ्नो िैधनक जीिनका वक्रयाकलापहरू गना सक्र्न ्। अपाङगता 
भएका िालिाधलकाहरूको िैशक्षक उन्नयनको लाधग विद्यालयमा अपाङ्गता एिम ् िालमैरी िातािरण हनु आिश्यक 

हनु्त्र् । 

 

९.१. अधभमखुीकरण (Orientation) 
दृविविहीन व्यशक्तले आरू् कहा ँरु् भन्ने िारेमा जानकारी पाउन ुिा उसलाई उसको भौधतक िातािरणको िोि गराइन ु
अधभमखुीकरण हो । िाउँँका िारेमा िताइठिएर, घमुाएर, रु्न ठिएर आठि प्रवक्रयािाट दृविविहीन व्यशक्तलाई 
अधभमखुीकरण गराइन्त्र् । दृविविहीन व्यशक्तलाई कही ँजान ुर् भने उसलाई जाने िाउँ, त्यहाकँो िरुी, िाटो, िाटोमा 
भएका अिरोि, सङ्केतका िारेमा विस्ततृ अधभमखुीकरण हनु ुआिश्यक र् । यसिाट दृविविहीन व्यशक्तले आरू् रहेको र 
जाने िाउँँको िस्तशुस्थतशँ लोकेसन िझु्िर् । यसिाट उसले जाने िाउँको िरुी, वहँड्ने िाटो, िाटामा भएका अिरोि, 

िाटाका घमु्तँी आठिका िारेमा आफ्नो मागा शचर िनाउँर् जसले उसलाई जाने िाउँमा पगु्न सहज र सरुशक्षत हनु्त्र् ।  

  

दृविविहीन व्यशक्त कही ँनया ँिाउँमा पगुकेो र् भने उसलाई त्यस िाउँका िारेमा अधभमखुीकरण गररनपुिार् । यसो 
गररएन भन े उसमा सरुक्षाको अनभुधुत नहनु सक्िर् र िघुाटनाको सम्भािना पधन हनु्त्र् । दृविविहीन िालिाधलका 
विद्यालय भनाा हनु आएको र्न ्भन ेउनीहरूलाई विद्यालयका कक्षाकोिा, होस्टल, भान्त्सा, खेल्ने चउर, ट्िाइलेट आठि 
िाउँ घमुाएर अधभमखुीकरण गररनपुिार् । कोही दृविविहीन व्यशक्त कही ँ िास िसेको र् भने सतु्न ेकोिा कहाँ र्, 

कोिामा पलङ, र्धनाचर, झ्याल ढोका कहाँ र्न,् िौचालय कहा ँर् आठि कुरामा अधभमखुीकरण ठिइनपुिार् ।   

 

९.२. वहँड िलु (Mobility)  

एक िाउँिाट अको िाउँँमा जाने, आउन ेिा घमु्न ेकाम वहँड िुल हो । दृविविहीन व्यशक्तका लाधग पधन वहँिँ्िुलको 
अथा यही हो । उनीहरू पधन एक िाउँँिाट सरुशक्षत रूपमा अको िाउँमा जान्त्र्न ्भन ेत्यो वहँड िुल हो । वहँड िुल 
वक्रयाकलापले िरीरको ससुङ्गिन हनुकुा साथै, सामाशजक सहभाधगता, स्ितन्त्राको अनभुधूत र आत्म िल, ज्ञान र सूचना 
प्राधप्त गना सहयोग पयुााउँर् । 

 

वहँड िलुका तररका 
 

िेख्न ेव्यशक्तिाट पथ प्रििान 

दृविविहीनलाई अधभमखुीकरण र वहँड िुलको ताधलम ठिनकुो उदे्दश्य उनीहरूलाई स्ितन्त्र िा एक्लै आरू् खसुी वहँड्न 
सक्षम गराउन ेहो िा प्रोत्सँाहन गने हो । अरूको मद्दत धलइरहने अिस्थािाट मकु्त गराउने प्रयास हो । तर कधतपय 
अिस्थामा उनीहरूलाई िेख्न ेव्यशक्तिाट पथ प्रििान गररन ुपधन आिश्यक र् । धिल, आली, कान्त्ला, धभर, पाखा, पहरा 
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आठि भएको खतरायकु्त िाटो, खोला तरररहन पने खोला वकनारको अफ्ठ्यारो र खतरायकु्त िाटो, अपररचत िाउँको िेरै 
अलमल हनु ेिाटो, धभि हनुे र सिक पार गरररहन पने िाटो वहँड्नपुिाा उनीहरूलाई िेख्न ेव्यशक्तिाट पथ प्रििान हनु 
आिश्यक र् । िेख्न े सहयोगी उपलब्ि भइरहने अिस्था र् भने पधन धर्टोर्ररतँोका लाधग िेख्न े व्यशक्तिाट पथ 
प्रििान हनु ुराम्रो हो । 

 

िेख्न ेव्यशक्तिाट पथ प्रििान गने तररका 
िेख्न ेव्यशक्तिाट पथ प्रििान गररँिा वहँड्नपूुिा िेख्न ेव्यशक्त र दृविविहीन व्यशक्त अगाधि पर्ाधि नरहेर ििैु जनाको हातको 
विपरीत भाग रु्ने गरी एउटै लाइनमा उभ्याउनपुर्ा । दृविविहीन व्यशक्तले पथ प्रििान गने व्यशक्तको आरू्पठट्टको 
हातको कुवहनाभन्त्िा केही माधथ पाखरुामा हल्का पक्रने गनुापर्ा । यसो गिाा दृविविहीनको हात र पाखरुामा ९०० को 
कोण िनकेो हनु्त्र् । पथ प्रििान गने व्यशक्त होचो भएको खण्िमा भने दृविविहीन व्यशक्तले पथ प्रििान गने व्यशक्तको 
कुम पक्रनपुने हनु्त्र् । त्यसैगरी पथ प्रििान गने व्यशक्त अग्लो भएको अिस्थामा दृविविहीन व्यशक्तले उसको नारीको 
आसपासमा पक्रनपुने हनु्त्र् । दृविविहीन साना िालिाधलका भए पथ प्रििाकले उसको हात समातेर िोहोयााउनपुिार् । 

 

वहँड्न सरुु भएपधर् पथ प्रििान गने व्यशक्त दृविविहीन भन्त्िा एक किम अगाधि हनुपुिार् । साँघरुो िाटोमा वहँड्नपुिाा 
पथ प्रििाकले समाती राखेका हातलाई आफ्नो पर्ाधिधतर सानुापिार् । यसिाट दृविविहीन व्यशक्तले िाटो साँघरुो रहेर् 
भन्ने िझेुर पथ प्रििाकको पर्ाधि लागेर वहँड्नपुिार् । पथ प्रििाकले समय समयमा दृविविहीन व्यशक्तको सवुििािारे 
सोध्न ेर िाटामा आइपरेको विधभन्न अिस्थािारे िोि गराउनपुिार् । यसले दृविविहीन व्यशक्तमा पथ प्रििाकप्रधत विश्वास 
िढ्र् । 

 

वहँड्ने क्रममा धसँढी आयो भने पथ प्रििाकले दृविविहीन व्यशक्तलाई यसको जानकारी ठिएर धसँढीको ठिक अगाधि 
रोवकनपुिार् । धसँढीमा रेधलङ र् भन ेदृविविहीन व्यशक्तलाई रेधलङपठट्ट पारेर धसँढी चढ्न ुिा ओलानपुिार् । धसँढी चढ्िा 
ििैु जनाले आफ्नो िरीरको भार अगािशँ झकुाएर र धसँढी झिाा पर्ाधि पारेर झनुापिार् । घरको ढोका आएको 
अिस्थामा पथ प्रििाकले दृविविहीनलाई यसको जानकारी ठिन े र ढोका खोशल्िनपुर्ा । ढोका िन्त्ि गनुापने भए 
दृविविहीन साथी ढोकािाट धभर पगुपेधर् मार ढोका िन्त्ि गनुापर्ा। ढोकाधभर पगुेपधर् िस्न ेकुसी र्न ्भन ेदृविविहीन 
व्यशक्तलाई कुसीको माधथको भाग रु्न ठिएर कुसी कता र्केको र् त्यो पधन जानकारी गराइठिनपुिार् । 

 

एक्लै गररने वहँड िलु 

वहँड िुल गिाा अरूको मद्दत धलइँिैन र सािन पधन प्रयोग गररँँिैन भन े त्यस्तो वहँड िुल एक्लै गररने वहँड िुल हो । 
घरधभरको िातािरणमा, घर कम्पाउन्त्िधभर र र्र धर्मेकमा तथा पररशचत िातािरणमा एक्ले वहँड िुल गना सवकन्त्र् । 
लामो िरुीको यारा र अपररशचत िातािरणमा भन ेएक्लै वहँड िुल गनुा हुँिैन । एक्लै वहँड िुल गने तररका धनम्नानसुार 
र्नि्ः 
 

पछ्याउने (Trailling) 

पछ्याउन ेभनकेो पखााल, धभत्ता, िार आठिको आिारमा वहँड्न ुहो । यसमा पखााल िा अन्त्य आिार भएधतरको हातलाई 
थोरै उिाएर र केही अगाधि िढाएर हातको पर्ाधिको भागिाट सावहँँली र कान्त्र्ी औलँाले विस्तारै पखााल िा अन्त्य 
आिार अगाधि िढ्नपुिार् । पानीको पाइप, कुलो आठि पधन दृविविहीन व्यशक्तका लाधग वहँड िुल गना सहयोगी आिार 
हनु सक्िर्न ्। भयााङ चढ्न ेर उरन ेिलेामा भयााङमा भएको रेधलङ समातेर वहँड्नपुिार् । रेधलङ नभए धभत्तो रु्िै 
भयााङ चढ्ने र उरन ेगनुापिार् ।  कोिाधभर कही ँजानँुपिाा पवहले धभत्तो, ढोका िा अरू केही सङ्केतलाई आिार धलएर 
त्यसिाट आरू् जाने िाउँ कता र् िझेुर वहँड्ने गनुापिार् । यसो नगरेमा ठिसा भ्रम र अलमल हनु जान्त्र् । 
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िचािट विधि 

एक्लै वहँड िुल गररिा िोवकएर िघुाटना हनु सक्िर् । त्यसैले दृविविहीन व्यशक्तलाई आफ्नो िचािट कसरी गने भन्ने 
िारेमा जानकारी गराइनपुिार् । िरीरको माधथल्लो भागको िचािट गरी वहँड्न एउटा हात उिाएर हातको पन्त्जा 
शचउिोको अगाधि पारेर वहँड्नपुिार् ।तल्लो भागको िचािट गरी वहँड्न अको हातलाई थोरै अगाधि ल्याएर हत्केला 
तल्लो पेटको थोरै अगाधि राखेर वहँड्न वहँड्नपुिार् । यसो गनााले िरीर एक्कासशँ कुनै कुरामा िोठक्कएर िघुाटना हनुिाट 
िच्न सवकन्त्र् । 

 

सामानको खोज  

दृविविहीन व्यशक्तका कधतपय कुरा भईुँमा झिार्न ्। आरू् आखँा निेख्न ेभएकाले सामान हेरेर वटप्ठ्न सक्िैन । यसका 
लाधग उसलाई झरेको सामान कसरी खोज्ने भन्ने िारेमा पधत ताधलम ठिइनपुिार् । कुनै िस्त ुआफ्नो हात िा टेिलु िा 
कहीिाट झयो भने झरेको आिाज सनुेर िस्त ुकतापठट्ट गयो, त्यसलाई ्याल गनुापिार् । त्यसपधर् िस्त ुआिाज 
कहाँिाट आउँिै धथयो, त्यस िाउँमा र्ाम्नपुिार् । र्ाम्ने िईु तररका हनु्त्र्न ्। एउटा गोलाकार र अका ँो लम्िीय । 
गोलाकार तररकामा िस्तकुो आिाज अन्त्तमा कहाँिाट आएको धथयो, िचािट विधिसाथ त्यस िाउँमा गएर धिस्तारै 
िस्नँपुर्ा। पवहले हातले भँुईँको एक िाउँमा र्ाम्ने र त्यसपधर् त्यसको िररपरर हात घमुाएर र्ाम्ने गनुापर्ा। सामान 
नपाउँिासम्म घेरा िढाउँिै जान ेर त्यहा ँसामान नभेटे अको िाउँमा सरेर त्यसैगरी र्ाम्न ेगनुापर्ा । 

 

लम्िीय तररकामा कँापीका पानामा भएका िकाा जस्तै गरेर हातले एक रे्उिाट अको रे्उसम्म र्ामेर लैजान े
गनुापर्ा। यसिाट एक लाइन िन्त्िर् । त्यसपधर् हातलाई थोरै अगाधि िा थोरै आरू्धतर साने  र पवहलो लाइनसँग 
समानान्त्तर हनुे िोस्रो लाइनमा र्ाम्ने गनुापर्ा। त्यसपधर् तेस्रो चौथो लाइन र्ाम्िै अगाधि िढ्नँुपर्ा। यसरी एक 
िाउँमा मार र्ामेर सामान भेवटएन भन े उिेर हात नपगुेको िाउँमा सने र त्यहा ँ पधन त्यसैगरी र्ाम्न े गनुापर्ा। 
दृविविहीन िालिाधलकालाई सामान खोज्न े ताधलम पधन आिश्यक हनु्त्र् । यस्तो ताधलम ठिँइिा पवहले टेिलुमा 
त्यसपधर् खाधल भईुँमा, त्यसपधर् सामान भएको भईुँमा र अन्त्तमा सािाजधनक स्थलमा ठिइनपुिार् ।  

 

सेतो र्िीको प्रयोगिाट वहँड िलु 

सेतो र्िी भन्नाले दृविविहीन व्यशक्तले वहँड िुल गिाा िाटोिारे थाहा पाउन प्रयोग गररने र्िी हो । दृविविहीन व्यशक्तले 
वहँड िुलका लाधग अत्यधिक प्रयोग हनु ेसािन पधन सेतो र्िी न ैहो । यसले दृविविहीन व्यशक्तलाई िाटो सरुशक्षत र् 
रै्न, िाटो कुन अिस्थाको र्,  िाटोमा वहलो िा पानी जमेको र् वक, िाटामा खाल्िा र्न ्वक, ढुङ्गा जस्ता िघुाटना हनु े
िस्त ुर्न ्वक, िाटो साँघरुो  र तल खधसने अिस्थाको र् वक आठि कुराको अनभुि  गराउँँर् । दृविविहीन व्यशक्त 
अपररशचत िाउँमा समेत सेतो र्िीको मद्दतले वहँड िुल गना सक्िर्न ्। िाटोमा घमु्तँी र अन्त्य केही कुराले सामान्त्य 
अलमल गराए पधन अरू माधनससँँग सोिेर उनीहरू आरू् पगु्नपुने िाउँँमा पगु्ने र भेट्ने माधनसलाई भेट्न सक्िर्न ्। 
दृविविहीन व्यशक्त एक िईुपटक वहँँधिसकेको िाटोमा सँेतो र्िीको मद्दतले सरासर वहँँड्न सक्िर्न ्। सँेतो र्िी 
दृविविहीन व्यशक्तको आँँखा जस्तै भएको र् । सेतो र्िीले दृविविहीन व्यशक्तलाई िेरै हिसम्म आत्मधनभार िनाएको 
र् । दृविविहीन व्यशक्तको िैधनक जीिन, आधथाक जीिन, सामाशजक जीिनलाई सगुम िनाउन मद्दत पयुााएको र् ।  

 

वहँड्ने अभ्यास भइसकेपधर् दृवि अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई सेतो र्िीको प्रयोगिाट सरुशक्षत वहँड्न सवकन्त्र् भन्ने कुरामा 
विश्वस्त गराउन सेतो र्िी प्रयोगको र्ोटो अभ्यास गराउँिा हनु्त्र् । उनीहरूलाई भौधतक अिशस्थधतका िारेमा 
अधभमखुीकरण गरेर पवहले सशजलो िाउँमा र क्रमि अप्ठ्िँ्यारो िाउँमा अभ्यास गराउन आिश्यक हनु्त्र् । जन्त्मैिेशख 
दृविविहीन भएका व्यशक्तलाई भने सेतो र्िी प्रयोगको पूिा अभ्यास प्रिस्त गराइनपुिार् । पवहले त उनीहरूलाई 
वहँिाइकै अभ्यास गराइनपुिार् । जन्त्मैिेशख दृविविहीन भएका िालिाधलका वहँड्ने उमेर भएपधर् वहँड्नमा उत्सावहत 
हुँिैनन ्। उनीहरू एकै िाउँमा िधसरहने गिार्न ्। यसले गिाा उनीहरूको वहँिाइको विकास हिैुन । उनीहरूलाई 
वहँिाइका लाधग अभ्यास र सेतो र्िी प्रयोगको पूिा अभ्यास सँगसँगै गराउन सवकन्त्र् । 
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९.३. िैधनक जीिनका वक्रयाकलाप (Daily Living Skill) 
माधनसले एउटा व्यशक्तका रूपमा िाँच्नका लाधग आरू् स्ियमले् िैधनक विधभन्न काम गनुापिार् । माधनसले िैधनक गने 
काम उमेर, स्थान, आधथाक अिस्था र पेसाअनसुार र्रक र्रक हनु सक्िर्न ्। तर ठिनानठुिन गररने आिारभतू काम 
वक्रयाकलाप भन ेसमान हनु्त्र्न ्। यस्ता वक्रयाकलापहरूिः िौच र व्यशक्तगत सरसर्ाई गनुा, खाना खान,ु लगुा कपिा 
लगाउन,ु आरू्ले प्रयोग गने सामान व्यिशस्थत गरेर राख्न,ु खानकुेरा तताएर िा िनाएर खान ुआठि हनु ्। आखँा िेख्न े
िालिाधलकाले यस्ता काम सहजै गरेको िेखेर दृविविहीन िालिाधलकाले पधन सहजै गलाानँ् भन्ने िाधनन्त्र् । तर 
दृविविहीन िालिाधलकाका लाधग यी काम गना िेरै मेहेनत गनुापरेको हनु्त्र् । आखँा िेख्न ेिालिाधलकाले अरूले गरेको  
हेरेर र नक्कल गरेर पधन आरू्मा िैधनक जीिनका वक्रयाकलाप गने धसप विकास गिार्न ्। दृविविहीन िालिाधलकाले 
अरूले गरेका काम निेख्न ेभएकाले उनीहरूलाई यी धसप विकासका लाधग अरूले सहयोग गनुापने  हनु्त्र् । दृविविहीन 
िालिाधलकालाई कुनै पधन काम धसकाउँँिा त्यो कामलाई सानो सानो भागमा रु्ट्याउनपुिार् र साना साना कामको 
क्रमिि सूची धनमााण गनुापिार् । सूचीका काम क्रमैले यसरी गर भनेर धनिेिन ठिनपुिार् र उसले गना अप्ठ्ठ्यारा 
अिस्थामा आरै्ँँले उसको हात समाएर गना लगाउनपुिार् । दृविविहीन िालिाधलकाले िैधनक गनुापने विधभन्न 
वक्रयायाकलाप मध्ये िौचलगायतका केही कामको ताधलम कसरी ठिन सवकन्त्र् भन्ने िारेमा तल चचाा गररएको र् । 

 

िौच  

माधनसले िैधनक गनपुने पवहलो काम िौच हो । यसमा चपी गएर ठिक िाउँमा ठिसावपसाि गने,  ठिसा गरेपधर् ठिक 
तररकाले ठिसा र हात िनुे काम पिार्न ्। वहँँिेर चपी जान सक्ने भएको दृविविहीन िालिाधलकालाई धनम्न तररकाले 
िौच गने र हात िनुे काम गराउन सवकन्त्र् । 

• दृविविहीन िालिाधलकालाई उठ्क्ने धिशत्तकै िोहोयााएर चपीमा लैजाने । यसरी लैजाँिा िालिाधलकालाई हातले 
धभत्तो र खटु्टाले भईुँ र्ामेर वहँड्न धनिेिन ठिन े 

• िालिाधलकालाई चपीमा पयुााएपधर् चपीमा यसरी िस भनेर ठिक तररकाले चपीमा िसाइ ठिने  

• िालिाधलकाले ठिसा िा वपसाि गरेन भन ेर्कााएर ल्याउनपुने । िालिधलकाले ठिसा गररसकेपधर् आरू्ले एक 
हातले पानी हाधलठिन ेर आफ्नो अको हातले उसको हात समाएर ठिसा िनुे अभ्यास गराउने    

• ठिसा िोएपधर् सािनु र पानीको प्रयोग गना प्ररेरत गने  

• हात िनुका लाधग सािनु भए सािनु र सािनु नभए खरानी िा धलस्याइलो माटो हातमा िल्न ठिएर हात धमच्न 
लगाउन े  

• हात धमचेपधर् आरू्ले उसको हात समाएर िारा खोल्न र पानीमा हात थापेर धमच्न लगाउन े। यसपधर् सर्ा 
तौधलयाले हात पछु्न ेिानी िसाधलठिनपुने  

• सरुु समयमा आर्ैँ ले िालिाधलकाको हात समाएर ठिसा िनुे, हात िनुे र हात पछु्ने अभ्यास गरा गराइएमा 
केही समयको अभ्यासपधर् दृविधिहीन िालिाधलहरूका स्ियम ्ले यी काम गना सक्न े

• दृविविहीन िाधलकाहरूले आर्ैँ  िौचको काम गना सक्ने भएपधर् ठिसावपसाि गिाा लाजिाट िच्न चपीको ढोका 
िन्त्ि गरेर गनुापर्ा भनी धसकाउनपुने 

 

िातँ माझ्ने 

• धिहान र साँझको खाना सकेपधर् ठिनको २ पटक िाँत माझ्नपुर्ा भनी दृविविहीन िाधलकाहरूलाई 

धसकाउनपुर्ा । ब्रसमा पेस्ट राख्न पधन धसकाउनपुर्ा । पेस्ट ब्रसमा रा्िा अको हातको औलँाले र्ामेर 
आरू्लाई चावहने जधत अनमुान गरेर राख्न सवकन्त्र् ।  

• ब्रसले तलमाधथ गरी िाँत माशझसकेपधर् दृविधिहीन िालिाधलकाहरूलाई मखुमा पानी राखेर पटक पटक कुल्ला 
गने अभ्यास गराउनपुर्ा । उनीहरूलाई प्रत्येक खानापधर् कुल्ला गनुा अधनिाया र् भनेर जानकारी 
गराउनपुर्ा । यसको साथै यसपधर् मन्त्जनको टु्यि र्ाम्न लगाएर त्यसको धिको खोल्ने र िन्त्ि गने तररका 
िताइठिनपुर्ा र पधर् यसिाट िालिाधलकाहरू ब्रस र मन्त्जन खोल्न तथा ठिक िाउँमा राख्न े काम गना 
सक्र्न ्। 
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• ब्रस, मन्त्जन, पानी कहा ँराख्न ेर धलने भनेर िालिाधलकाहरूलाई र्ामेर अनभुि गना ठिनपुर्ा ।  

• दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई एक िईुपटक अभ्यास गराई ठिएको खण्िमा उनीहरू आर्ैँ  आर्नो काम गना 
सक्षम हनु्त्र्न ्। 

 

मखु िनेु 

• मखु िनुे िानी धसकाउनको लाधग पवहले आरू्ले िालिाधलकाको मखु िोइठिने र मखु यसरी िनुपुिार् भनेर 
भन्नुपर्ा ।  

• दृविविहीन िालिाधलकालाई र्ामेर िारो खोल्न धसकाउनपुर्ा । िारो नभएको िाउमा पानीको भािोिाट र्ामेर 
मगमा पानी धलन र एक हातले मगको पानी अको हातको पसरमा खन्त्याउन ुभन्नुपर्ा । 

• पसरमा रहेको पानीले मखु िनु भन्नु र मखु राम्ररी िनु पाँच पटक जधत मगको पानी पसरमा खन्त्याउन र 
त्यसले मखु िनु धनिेि ठिनपुर्ा । 

• मखु िोएपधर् तौधलया िा गम्र्ा िा कपिाले हात मखु पछु्न र पधुर्सकेपधर् ती सामानहरू ठिक िाउँमा राख्न 
धसकाउनपुर्ा । यसरी राशखएका तौधलया िा कपिाका टुक्राहरूलाई यथास्थानमा नै रहन ु ठिनपुर्ा । यसले 
गिाा दृविविहीन िालिाधलकाहरूले खोजेको िलेा सहजै पाउन सक्र्न ्।  

 

खाना खाने 

दृविविहीन िालिाधलकालाई खाने वपउन ेतररकाका िारेमा पधन िोि गराउन आिश्यक  हनु्त्र् । कसैले हातले खान्त्र्न ्
भने कसैले काँटा चम्चा, शस्टकले खान्त्र्न ्। दृविविहीनहरूले हातले खाँिा खानकुेराहरू कसरी मचु्छ्ने, वटप्ठ्ने, मखुमा 
हाल्ने, टोक्न,े चपाउने आठि धसप  धसकाउनपुिार् । टेिल अथिा भइुमा िसेर खाँँिा िसाइको ज्ञान र खाना राखेको 
थाल, कचौरा, पानीको धगलास रहने स्थानका िारेमा िारणा ठिन आिश्यक हनु्त्र् । दृविविहीन िालिाधलकालाई 
धनम्नानसुार खाना खाने धसप विकास गराउन सवकन्त्र्िः 

• खाने वपउन े धसप विकास गराउन पवहले थाललाई घिीसँग तलुना गरेर कुन खान े कुरा कहा ँ रहन्त्र् भन्न े
कुराको जानकारी ठिनपुिार् । घिीमा ३, ६, ९ र १२ िज्ने अङ्क िा सङ्केत हनु्त्र्न ्। थाल पधन घिी जस्तै 
गोलो हनु्त्र् र यसका चार साइिलाई घिीका ३, ६, ९ र १२ िज्न ेअङ्क मान्न सवकन्त्र् । यस आिारमा 
घिीमा ३ अङ्क हनुे िाउधतर िालको कचौरा राख्न ेगररन्त्र् भने घिीको ९ अङ्क हनुे िाउँधतर पानीको धगलास 
राशखएको हनु्त्र् । भात घिीको १२ अङ्क हनुे िाउँधतर हनु्त्र् भने घिीको ६ अङ्क हनु ेिाउधतर  मरेु्र खान े
िाउँ हनु्त्र् ।  

 

लगुा लगाउने  

दृविविहीन िालिाधलकालाई लाज र जािोिाट िच्न लगुा लगाउने धसप पधन विकास गराउन आिश्यक र् । लगुा 
लगाउन ेकाम अन्त्य काम जस्तो गाह्रो रै्न । लगुा लगाउने कामको ताधलम धनम्नानसुार ठिन सवकन्त्र्िः 

• सरुुमा लगुा र्ाम्न ठिएर यो के हो ? यो के गने ? धतमी आर्ैँ  यो लगुा लगाउन सक्िर्ौ ?  भन्ने जस्ता प्रश्न 
सोिेर लगुाको नामसवहत लाज तथा जािोिाट िच्न लगुा लगाउनपुिार् भनेर िताइठिनपुर्ा । 

• िालिाधलका आर्ैँ लाई लगुा लगाउन धनिेि गने र उनीहरूले लगाउन नसक्िा आरू्ले लगाइठिनपुर्ा । 

• लगुा लगाएपधर् टाकँलाई यसरी लगाउनपुिार् भनेर सनुाएर टाक लगाइठिन ेगनुापर्ा। इजार िा तनुा िाध्नपुने 
भए यो इजार िा तनुा हो भन्त्िै इजार िा तनुा पधन िाँधिठिनपुर्ा । 

• लगुा लगाएपधर्  लगुा खोधलठिने र आर्ैँ ले लगाउ भनरे धनिेि ठिँिै उसले ठिक तररकाले लगाउन नसके 
कपिा लगाउन धसकाउनपुर्ा । 

• सरुुमा िालिाधलकाले टाँक लगाउन र इजार तथा तनुा िाधँ्न नसक्न ेहुँिा लगुा लगाएपधर् लगाएका टाँक, 

इजार तथा तनुा खोल्न लगाएर िेरैपटक टाकँ लगाउने र इजार तथा तनुा िाधँ्ने अभ्यास गराउँिा त्यसपधर्का 
समयमा आरैँ् लगाउन सक्षम हनु्त्र्न ्। 
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खाना िनाउने 

दृविविहीन व्यशक्तका लाधग खाना िनाउने काम धनकै गारो, चनुौतँीपूणा र जोशखमयकु्त काम हो । उनीहरूलाई यो काम 
गना सक्ने गराउन राम्रो ताधलम आिश्यक हनु्त्र् । यसका लाधग उनीहरूलाई सरुशक्षत तररकाले आगो िाल्ने, पानी  र 
पकाउने िस्त ुधलने र आिश्यक पानी  तथा पकाउने िस्त ुअिँ्कल गने, खाना चलाउने, खाना पाकेपधर् पाकेको खाना 
प्ठ्लेट िा धगलासमा राखेर अरूलाई ठिन ेआठि काम गनुापिार् । यी प्रत्येक काम विधभन्न स्टेपिाट गररन्त्र् । दृविविहीन 
िालिाधलकालाई खाना िनाउने ताधलम ठिन यी प्रत्येक कामका स्टेपहरूको सूची िनाएर ताधलमको योजना न ै
िनाउनपुिार् ।  

 

आगो िाल्ने 

अवहले प्राय ग्याँस चलुो प्रयोग गरेर आगो िाल्ने चलन भएको हुँिा दृविविहीन व्यशक्तहरूलाई ग्याँस चलुो िारे 
अधभमखुीकरण गराई ठिनपुर्ा । ग्याँस चलुो प्रयोग गनुापूिा कुनै कारणिि ग्याँस चलुो खलुँा र् वक रै्न भनँी यवकन 
गनुापर्ा । ग्याँसको गन्त्ि िावहर आएको भए झ्याल, ढोका खोलेर केहँी समय राख्न ठिनपुर्ा । सिैभरर पकाउने काम 
सवकएपधर् ग्याँस चलुो िन्त्ि गना भलु्न ुहुँिैन ्। खाना पकाउनपूुिा सतुी कपिा (मजेरो) ले कपाललाई ढाक्नपुर्ा । 
यस्तै िरँीरमा सतुँी कपिािाट िनकेो एप्रोन लगाएकै हनुपुर्ा । 

 

९.४. िालमैरी र अपाङ्गमैरी िातािरण (Child and Disable Friendly Environment) 
 

९.४.१. िालमैरी िातािरण   

विद्यालय िालिाधलकाको अन्त्तरधनवहत प्रधतभाको आविष्कार गरी चौतर्ी विकास गने ऊजाािील िालमैरी संस्था 
िन्नुपिार् । िालमैरी विद्यालय हनुका लाधग के के कुराको आिश्यकता पवहचान गिै विद्यालय िालमैरी िनाउन 
ककसले के के भधूमका धनिााह गनुापने हो ?  भनेर गहन र्लर्ल  गरी जिार्िेही हनु आिियक र् । तसथा 
विद्यालयलाई जीिनोपयोगी गणुस्तरीय शिक्षा आजान गने उत्कृि थलोको रूपमा स्थावपत गराएर सिै वकधसमका 
अपाङगता भएका िालिाधलकाहरू उपयकु्त वकधसमले शिक्षा प्रिान गना आिश्यक मागाशचर कोना सरोकार पक्ष सिैले 
ध्यान ठिनपुिार् । गणुस्तरीय शिक्षा प्रििानका लाधग िालिाधलकाको रुचशँ, क्षमता र आिश्यकताअनसुार शिक्षा आजान 
गने िालमैरी िातािरण धसजाना गनुा पवहलो िता हो । 

विद्याथीको धसकाइ उपलब्िशँलाई उच्च िनाउन घरपररिार, समिुाय तथा विद्यालयको िातािरण िालमैरी हनु ुआिश्यक 
र् । विद्यालयमा सांस्कृधतक, सामाशजक, िाधमाक, आधथाक तथा जातजाधत आठि विविि पषृ्ठभधूम भएका िालिाधलकाको 
प्रधतधनधित्ि हनु्त्र् । यसप्रकारको विविितामा िालमैरी विद्यालयको व्यिस्थापन गनुापर्ा । 

िालमैरी विद्यालय िनाउन धनम्न पक्षहरूलाई समेट्न उपयकु्त िेशखन्त्र्िः  

 

भौधतक पूिाािार  

विद्यालयको भौधतक पूिाािार िालमैरी विद्यालयका लाधग आिार स्तम्भ हो । विद्यालय भौधतक रूपमा स्िच्र् स्िस्थ र 
सािनस्रोत सम्पन्न शचत्ताकषाक भएमा स्ितिः गणुस्तरीय शिक्षालाई प्रििान गिार् । विद्यालय भिन, कक्षा कोिा, 
पसु्तकालय, र्धनाचर, खेल्न ेचौर, खानेपानी, िौचालय, प्रयोगिाला, र्ारािास, चमेना गहृलगायतका सामग्रीहरू विद्याथीको 
उमेर क्षमताअनसुार आकषाक एिं लैङधगक र अपाङगमैरी हनुपुिार् । निीनतम िैशक्षक सामग्रीको पयााप्तताका साथै 
रोचक र आकषाक ढङगिाट कुिलतापूिाक शिक्षणधसकाइमा प्रयोग गने उत्साही र िक्ष शिक्षकको उशत्तकै महत्त्ि 
रहन्त्र् । 

 

शिक्षक व्यिस्थापन   

कुनै पधन विद्यालय शिक्षकभन्त्िा राम्रो हनु सक्िैन । अथाात ् शिक्षक राम्रो भए मार विद्यालय राम्रो हनु्त्र् । ताधलम 
प्राप्त, पेसाप्रधत समवपात र उत्साही विषय शिक्षकले मारै िालमैरी शिक्षणमा योगिान पयुााउन सक्र्न ्। शिक्षक ज्ञान, 

िवुि वििेक र निीनतम ज्ञान धसक्ने धसकाउनेतर्ा  तल्लीन सकारात्मक प्रिृशत्त भएको जाँगररलो शिक्षकले मार िास्तिमा 
िालमैरी शिक्षण धसकाइ सञ्चालन गना सक्र्न ्। 
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शिक्षण विषय र विधि तथा मूल्याङ्कन 

पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक विद्याथीको मानधसक तथा िारीररक उमेर एिं उनीहरूको चाहना र िैधनक ठिनचयाासँग सरोकार 
राख्न ेआिारमा चयन गररनपुिार् । शिक्षण विधि िालिाधलकाको पाररिाररक मातभृाषाको पषृ्ठभमूशँ समेतलाई अध्ययन 
गरेर एवकन गररनपुर्ा । अतिः शिक्षकले पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तकका साथै विद्याथीको पषृ्ठभधूमलाई पधन पढ्नपुिार् । 
जसले विद्याथीको िैयशक्तक विधभन्नताअनसुार शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापको तजुामा गना सहज  िनाउँर् । िैशक्षक 
सामग्रीको यथोशचत प्रयोगले शिक्षण धसकाइमा जीिन्त्तता ल्याउँर् । शिक्षकले आरू्ले पढाउने विषयको विषयगत लक्ष्य 
धनिाारण गरी पिनपािन सञ्चालन गिाा उपलब्िशँ स्तर अधभिृवि गना सवकन्त्र् । कधतपय अिस्थामा विद्याथी समेतलाई 
िैशक्षक सामग्री सङकलन र संरक्षणमा प्रयोग गनााले उनीहरूमा अपनत्ि र आत्मविश्वासको विकास हनु्त्र् । 
िालिाधलकाले केही जान्त्िैनन ्भन्ने पँुरातनिािी िोचलाई धनरुत्सावहत गिै उनीहरूिाट पधन िेरै कुरा धसक्न सवकन्त्र् 
भन्ने सकारात्मक िोच राखेर उनीहरूको अनभुिलाई समेत समेटर शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप तजुामा गनुापिार् । 
शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलापमा विधि र विषयलाई धनरन्त्तर पररमाजान र परशँष्कृत गिाा थप रोचकता प्रिान गिार् । 
विद्याथीको योग्यता क्षमता र उपलब्िशँ स्तरको प्रगधत एवकन गरी सोहीअनसुार भािी योजना िनाउन परीक्षा र 
मूल्याङकनको अहम ् भधूमका हनु्त्र् । परीक्षालाई िस्तधुनष्ठ पारििी र धनष्पक्ष िनाउन पिार् ।प्रत्येक विद्याथीको 
उपलब्िशँ स्तरको विश्लषेण गरी आिश्यक सल्लाह सझुाि स्ियं विद्याथी र अधभभािकलाई ठिनपुिार्। त्यस्तै िशँद्याथी 
उपलब्िशँलाई प्रमखुता ठिएर शिक्षक, प्रिानाध्यापक, व्यिस्थापन लगायतका सरोकार पक्षको कायािक्षताको मूल्याङकन 
गररनाले िालमैरी विद्यालय िनाउन अझ सचेत गराउँर् । वकनकशँ विद्याथीको उपलब्िशँ स्तर र िालमैरी विद्यालय 
एकअकााका पररपूरक हनु ्। 

 

िालिाधलका, अधभभािक र समिुायको सहभाधगता  

विद्यालयलाई िालमैरी िनाउन िालिाधलकाको सवक्रय सहभाधगता पवहलो प्राथधमकतामा पनुापिार् । विद्याथी ितामानका 
साझेिार र भविष्यका कणािार हनु ् भन्ने यथाथातालाई धिधसान ु हुँिैन । विद्यालयलाई सािनस्रोत सम्पन्न िनाउन 
अधभभािक र समिुाय तथा सरकारी गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सद्भाि, सहयोग, सहकायाको विकल्प रै्न । अतिः विद्यालय 
िालमैरी िनाउनका लाधग शिक्षक, अधभभािक, समिुायसमेतको समुिरु र सौहार ठिगोमैरी सम्िन्त्ि हनु ु पूिािता हो । 
िालिाधलका ६ घण्टा मार विद्यालयमा िस्र्न ्िाँकी १८ घण्टा घरपररिार र समिुायमा धिताउँर्न ्। तसथा त्यहाँको 
िातािरण पधन िालमैरी हनु ु धनतान्त्त आिश्यक पिार् । पारिशिाता, सहभाधगतामूलक धनणाय प्रवक्रया, विकेशन्त्रत 
शजम्मेिारी आिशँले विद्यालयप्रधत अपनत्ि भािनाको विकास भई मैरीपूणा िातािरण धसजाना गना टेिा पगु्र् । 

 

स्िस्थ र अनिुाधसत िातािरण  

स्िस्थ, स्िच्र् िातािरणमा मार िालिाधलकाको िारीररक तथा मानधसक विकास सन्त्तधुलत रूपमा  हनु्त्र् । कक्षाकोिा, 
िारा, िौचालय, खेल्न े चौर, िाटो धनयधमत सरसर्ाइ तथा र्ोहोरमैलाको उशचत व्यिस्थापन गररनपुिार् । शिक्षक 
स्टार्को स्िस्थकर िानीिेहोराले िालिाधलकाको िानीिेहोरामा पधन सकारात्मक प्रभाि पािार् । सामाशजक, िाधमाक 
संस्कार संस्कृधत, मानिीय सद्भाि र सहयोग तथा भ्राततृ्िको भािनालाई उच्च प्राथधमकता ठिएर निीनतम ज्ञान र 
धसपिाट ससुशज्जत भई सर्ल जीिनयापन गना सक्षम नागररक उत्पािनका लाधग अनिुाधसत िैशक्षक िातािरण अपररहाया 
हनु्त्र् । विद्यालयमा अनिुाधसत िातािरण कायम राख्न व्यािहाररक आचरसंवहता तथा त्यसको सहज रूपमा पररपालन 
गने धनष्पक्ष परीपाटी अिलम्िन गररनपुिार् ।अनिुासनको नाममा गररने मानधसक तथा िारीररक यातनालाई पूणा रूपमा 
िशजात गिै लोकताशन्त्रक मूल्यमान्त्यता अनरुूप कक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन गने संस्कारको विकास गररनपुिार् । शिि, 

सिाचार, सौहािा एिम ्नम्र िानीिेहोरालाई प्रोत्सावहत गने मानिीय िातािरण हनुपुिार् । िन्त्चरोले भन्त्िा िचनले शचरेको 
घाउ गवहरो हनु्त्र् भन्न े यथाथातालाई धिसान ु हुँिैन । विद्याथीको आत्मसम्मानमा िेस पगु्न े व्यिहार गररनहुनु्न । 
विद्यालयले अश्तयार गरेका नीधत र रणनीधत कधतको प्रभािकारी भए, भविष्यमा कस्तो सिुार ल्याउनपुलाा भन्ने उपायहरू 
खटु्याउन धनरन्त्तर अनगुमन धनरीक्षण गररनपुिार् । जसले अनिुासनमा िेशखएका कमीकमजोरीलाई सिुाने मौका प्रिान 
गिार् । शिक्षाका नीधतधनयम र योजना विद्याथीलाई सिोपरशँ मानी उनीहरूको वहतलाई केन्त्रविन्त्िमुा राखेर 
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िनाउनपुिार् । परम्परागत प्रविधि र प्रिृशत्तमा पररमाजान पररष्कृत गिै िासी शिक्षाको सट्टा समयको माग तथा 
विद्याथीको रुचशँ, क्षमता र आिश्यकता एिं चाहनाअनसुार निीनतम ताजा शिक्षण धसकाइ वक्रयाकलाप तजुामा र प्रयोग 
सौहािा िातािरण भएमा िालिाधलका विद्यालयिाट भागेर घरमा होइन घरिाट भागेर विद्यालयमा जान्त्र्न ्। जसलाई 
िालमैरी विद्यालयको महत्त्िपूणा सूचकको रूपमा धलन सवकन्त्र् । सचेत अधभभािक, समवपात शिक्षक, कुिल 
व्यिस्थापक तथा अनिुाधसत विद्याथी एिं शिरमा समझिारी, काँिमा शजम्मेिारी र हृियमा इमानिारी िोकेका समिुाय र 
सरोकारिालािाट िालमैरी विद्यालय र्स्टाउन सक्र् । 

 

९.४.२. अपाङगतामैरी िातािरण  

िालमैरी िातािरण अपाङ्गता भएका िालिाधलकाको लाधग उशत्तकै आिश्यक क्षेर हो । यसको साथसाथै  दृविविहीन 
व्यशक्तहरूले निेख्न े भएकाले धतनीहरूलाई वहँँििँुल र अन्त्य अिसरमा पधन  दृविविहीनमैरी िातािरणको व्यिस्था 
धमलाइठिनँुपर्ा । त्यसकँा लाधग दृविविहीन व्यशक्तहरूको धनधमत्त के कस्ता व्यिस्था धमलाउनपुर्ा भन्नेिारे तल 
र्लर्ल गररएको र् ।  

 

• सकारात्मक व्यिहारिः दृविविहीन व्यशक्तहरूले पधन अिसर प्राप्त गरेमा दृवियकु्त व्यशक्तहरू सरह प्रगधत गना सक्र्न ्
। अतिः दृविविहीन व्यशक्तहरूप्रधत विद्यालयका शिक्षक, व्यिस्थापन सधमधतका पिाधिकारी एिं अधभभािक िगािाट 
सकारात्मक व्यिहार र अिसरको व्यिस्था धमलाउनपुर्ा । 

• भौधतक व्यिस्थापनिः अपाङ्गमैरी िातािरणको लाधग उपयकु्त भौधतक व्यिस्थाको आिश्यकता पिार् । उपयकु्त 
भौधतक ब्यिस्थामा दृविविहीन िालिाधलका अन्त्तस्करणिाटै खिुी हुँिै पिनपािनको कायाक्रमलाई अगाधि िढाउन 
इच्रु्क हनु्त्र्न,् बे्रल िेकस ् दृविविहीन व्यशक्तहरूलाई वहँड िुल गनाको लाधग बे्रलटेकको व्यिस्था गररठिनहुोस ्। 

• स्कुल र घरका िािाली र भयााङमा रेधलङ स्कुल र घरका िािालीमा र भयााङमा रेधलङको व्यिस्था अधनिाया 
गररठिनपुर्ा । कुिा र पोखरीको िररपरर िाररठिनपुर्ा । 

• गमनिीलता ताधलमिः विद्यालयका विद्याथी र शिक्षकलाई गमनिीलता ताधलम उपलब्ि गराउनपुर्ा । यसले गिाा 
कुनै दृविविहीन विद्याथीहरूलाई एक्लै वहँड िुल गनाको लाधग अप्ठ्ियारो परेको िलेामा ताधलम प्राप्त विद्याथी र 
शिक्षकिाट सहयोग हनु सक्र् । अनािश्यक खाल्िाखलु्िी परेुको हनुपुर्ा । घोच्न ेकाट्न ेवकधसमका औजारहरू 
सरुशक्षत वकधसमले राख्नपुर्ा । दृविविहीन व्यशक्तहरूले सिै सूचना प्राधप्तको लाधग बे्रलमा र िुला अक्षरमा सूचनाहरू 
प्रकािन गनुापर्ा । 
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एकाइ १०. अधतररक्त वक्रयाकलाप (Extra Curicular Activities) 

दृविविहीन िालिाधलकाको चौतर्ी विकासका लाधग अधतररक्त वक्रयाकलापले अत्यन्त्तै महत्त्िपूणा भधूमका खेलेको हनु्त्र् । 
साङ्ग िालिाधलका जस्तै दृिशँविवहन िालिाधलकाको िाररररक र मानधसक विकासको लाधग अधतररक्त वक्रयाकलाप 
अपररहाया क्षेर हो । अतिः विद्यालयले सम्पन्न गने सिै वकधसमका अधतररक्त वक्रयाकलापमा साङ्ग  िालिाधलकाहरूका 
संग ै दृविविहीन िालिाधलकाकाहरूलाई पधन समान अिसर प्रिान गरी सहभागँी गराउनपुिार् । गँीत गाउन,े 

िाद्यिािन जस्ता क्षेर त उनीहरूको लाधग अत्यन्त्तै रुशचकर क्षेर हो ।  

 

१०.१  मनोरञ्जनात्मक र िारररीक वक्रयाकलापहरू   

 

शस्कवपङ (Skipping)  

न्त्यून दृवि एिं दृविविहीन िालिाधलकाहरूको िारीररक विकासको लाधग Skipping अत्यन्त्तै उपयोगँी खेल हो । एउटा 
सािारण िोरी मार पधन सानो स्थलमा खेल्न सवकन े भएको हुँिा कोिाधभर िा िावहर जहाँ पधन खेल्न सवकन्त्र् । 
स्केवपङ एउटा यस्तो खेल हो, जसमा आखँा िेख्न ेसाथीहरूसँग न्त्यून दृवि एिं दृविविहीन िालिाधलकाहरू प्रधतष्पिाा गना 
सक्र्न ्। 

 

हािँीर्ोर  

हाँँिीर्ोर दृविविहीन िालिाधलकाका लाधग अत्यन्त्त उपयोगी खेल हो । यो खेल दृविविहीन र दृवि भएका 
िालिाधलकाकालाई सँँग ै खेलाउन सवकन्त्र् । खेल खेल्िा दृवि भएका िालिाधलकाका आँँखामा पट्टँी (ल्िाइन्त्ि 
र्ोल्ि) िाँँधिठिनपुिार् । यस खेलमा सहभागी हनु ेिालिाधलका यधत न ैहनुपुिार् भन्ने रै्न । यो खेल खेलाउनका 
लाधग कशम्तमा पधन ५० वर्ट जधतको चउर आिश्यक हनु्त्र् । चउर जधत िुलो भयो खेल त्यधत नै रमाइलो हनु्त्र् । 
यो खेल खेलाउन एउटा हाँिी र एउटा लट्ठी आिश्यक हनु्त्र् । हाँँिीर्ोर खेलमा भाग धलन ेिालिाधलकालाई खास 
िरुीमा हाँँिीको सामनु्न ेहनु ेगरी उभ्याइन्त्र् । उसका हातमा एउटा लट्ठी ठिइन्त्र् । उसले हाँँिी भएका िाउँमा 
गएर लट्ठीले हाँिीमा हान्नुपिार् । यस खेलमा हाँँिीलाई लट्ठीले हान्न सक्नकेो शजत हनु्त्र् । हाँँिी भएका ठििातर्ा  
जाने क्रममा सहभागीले खटु्टाले िा लट्ठीले भँुईँ र्ामेर वहँड्न भने पाइँँिैन । 

 

मसुा धिरालो  

मसुा धिरालो खेल दृविविहीन िालिाधलकाका लाधग उपयोगी खेल हो । यो खेल दृविविहीन र दृवि भएका 
िालिाधलकाकालाई सँगै खेलाउन पधन सवकन्त्र् । खेल खेल्िा दृवि भएका िालिाधलकाकाको आखँामा पट्टी 
िाँधिठिनपुिार् । यसमा एक जना धिरालो हनु्त्र् । अरू िालिाधलका मसुा भएर शच.ँ., शचँ.. गिै धिरालोिेशख टाढा टाढा 
भाग्िै वहँड्नपुिार् । जसलाई धिरालोले भेट्र्, त्यो िालिाधलका खेलिाट आउट हनु्त्र् । जो अन्त्तसम्म िाँँकी हनु्त्र्, 

उसको शजत हनु्त्र् ।  

 

िोरी तान्न ेखेल (Tag of War)  

दृविविहीन िालिाधलकाका िोरी तान्ने खेल पधन खेलाउन सवकन्त्र् । यो खेल िईु जनाका धिचमा िा िरािर िईु 
समूहका धिचमा खेलाउन सवकन्त्र् । िईु व्यशक्तको खेल हुँिा ििैु जना लगभग िरािर िारीररक िल भएका हनुपुिार्, 
िईु समूह िनाउँँिा समूहको िल पधन लगभग िरािर हनुे गरी िनाउनपुिार् । यसमा दृविविहीन र दृवि भएका 
िालिाधलकाका धमलेर सँगसँग ैखेल्न सक्िर्न ्। खेलका लाधग जटु िा पाटको एउटा िधलयो िोरी आिश्यक हनु्त्र् । 
िोरीको धिचमा र जमशँनमा शचनो लगाउनपुिार् । खेलमा सहभागी हनु ेिईु समूह जमशँनको शचनोलाई धिच पारेर 
आमन्नसेामन्न ेभएर िस्िर्न ्। सहभागीहरू अगाधि पर्ाधि भएर लाइनमा िस्िर्न ्। िोरीको िईुपट्टशँ िईु समूहलाई 
समाउन ठिइन्त्र् । ििैुधतरका सहभागीले िोरी समाएर िल गरेर आर्ँूधतर तान्त्िर्न ्। जनु समूहले िोरीको धिचको 
शचनो जमशँनको शचनो नगाएर आरू्धतर ल्याउन सक्िर्, त्यो समूह िलिान माधनन्त्र्, त्यही समूहको शजत हनु्त्र् । 
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तातो तातो आल ु

तातो तातो आल ु समूहमा खेधलने खेल हो । यो खेल दृविविहीन र दृवि भएका िालिाधलकाका सँगसँगै खेल्न 

सक्िर्न ्। यो खेल खेल्न िालिाधलका गोल घेरामा आमन्नेसामन्न ेभएर िस्िर्न ्। खेल खेल्न एउटा सानो िल िा 
आलकुो िान ुिा अन्त्य कुनै यस्तै िस्त ुभए हनु्त्र् । यो िस्त ुकुनै िालिाधलकाका हातमा ठिइन्त्र् । उसले त्यो िस्त ु
उसको िाया ँिा िायापँट्टशँको साथीको हातमा पास गनुापिार् । िस्त ुअत्यन्त्त धर्टो पास गनुापिार् । िस्त ुपास भएर 
हात हातमा जािै गिाा खेल खेलाउने व्यशक्तले रोक भनेर आिेि ठिन्त्र् । रोक भनेपधर् जसको हातमा िल रहन्त्र्, उ  
खेलिाट आउट हनु्त्र् । आिेिपधर् हातमा िस्त ुहनुलेे नशजकको साथीलाई िस्त ुठिँिा साथीले िस्त ुधलँँिैन, धलयो भन े
धलने साथी खेलिाट आउट हनु्त्र् । खेलमा अन्त्तसम्म जो िच्िर्, उसको शजत हनु्त्र् । खेल खेलाउँिा एकपटक 
िायाँधतर र अकोपटक िायाधँतर िस्त ुपास गने गरी खेल खेलाउन सवकन्त्र् । यसमा म्यशुजकल चेयरमा जस्तै म्यशुजक 
ठिन पधन सवकन्त्र् । म्यशुजक रोवकएपधर् िस्त ुपास गना पधन रोवकन्त्र् । 

 

जोर वक धिजोर  

जोर वक विजोर दृवि भएकाले खेल्ने गरेको खेल हो । यो खेल दृविविहीनले पधन खेल्न सक्िर्न ् । यो खेल 
सािारणतिः िईु जनाका धिचमा खेधलन्त्र् । यस खेलमा गिेागिुी प्रयोग हनु्त्र् । यो खेल्िा एक जनाले एउटा हातमा 
गेिागिुी रा्तर्  र मिुी पारेर साथीलाई जोर वक धिजोर भनेर सोध्िर् । साथीले जोर िा विजोर भन्त्िर् । उसले 
भनकेो धमल्यो भने सोध्ने साथीले हातमा भएका गेिागिुी धमलाउन ेसाथीलाई ठिनपुिार् । साथीले नधमलाएको खण्िमा 
हातमा जधत गिेागिुी र्न,् साथीले त्यधत नै गेिागिुी धतिार् । उिाहरणका लाधग सोध्ने साथीले हातमा पाँच ओटा 
गेिागिुी राखेर जोर वक धिजोर भनेर सोिेको धथयो । उत्तर ठिने साथीले विजोर भन्त्यो भने सोध्ने साथीले हातका पाचै 
ओटा गेिागिुी साथीलाई ठिन्त्र् । उत्तर ठिनेले जोर भनकेो अिस्थामा उसले सोध्ने साथीलाई पाचँ ओटा गेिागिुी 
धतनुापिार् । यसपधर् उत्तर ठिनकेो सोध्ने पालो आउँर् । यसरी आलोपालो जोर वक धिजोर सोध्ने क्रम चधलरहन्त्र् । 
दृविविहीनहरूधिचमा यो खेल हिुा सोध्न ेसाथीको हात उत्तर ठिने साथीको हत्केलामा राखेर सोध्नपुने हनु्त्र्, नरभन ेझेल 
हनुे सम्भािना हनु्त्र् । यस खेलिाट खेलमा भाग धलने दृविविहीन िालिाधलकामा गणना गने र जोर र धिजोरको िारणा 
विकास हनुहेनु्त्र् । 

 

ताली पड्काई  

यो खेल िसेर िईु जना साथँीिशँच खेल्न सवकन्त्र् । खेल सरुु गिाा ििैु साथीले आफ्नो र्ाती अगाधि हात लगी 
ताधल वपट्ने गनुापर्ा। त्यसपधर् ििैुजनाको िावहन े पञ्जाले एक अकााको पञ्जामा हानी ताधल वपट्नपुर्ा । पनुिः माधथ 
िताएअनसुार आफ्ना ििैु हातले ताधल वपट्न ेर ििैु साथीको िायाँिायाँ िोक्काई ताधल वपट्ने गनापर्ा । यो खेल कुन ै
एक जनाले गशल्त नगिाासम्म खेधलरहन सवकन्त्र् । दृविविहीन िालिाधलकाहरूका शिक्षक, साथी एिं आमाििुाले यस 
खेललाई अझ प्रि पारी धसकाउन ुहनुे र् । 

 

नाटक खेल्ने (Drama Playing)  

दृविविहीन विद्याथीहरू पधन नाटक खेल्न सक्र्न ् । सँानँाधतना नाटक विद्याथीहरूलाई सनु्न ठिनपुर्ा । त्यस 
नाटकिाट के के कुरा िझु्न सके त्यसिारे र्लर्ल गराउन सकेमा िालिधलकामा नाटकप्रधत झन रुशच िेखाउन े

र्न ्। यसपधर् दृविविहीन विद्याथीहरूलाई साना साना नाटक लेख्न अधभप्ररेरत गिै जानपुिार् । 

 

नतृ्य (Dancing)  

दृविविहीन विद्याथीका लाधग नतृ्यको धसकाइ महत्त्िपूणा क्षरे हो । दृविविहीन िालिाधलकाले निेख्न ेभएकाले रङ्गीचङ्गी 
संसारप्रधत िास्ता गिैनन ्। तर उनीहरू सनु्न र धसकेर अधभनय गना भने सक्ने भएकाले नतृ्य र सङ्गीत उनीहरूको सौख, 

रुशचको िस्त,ु मनोरञ्जनको आिार जे पधन हनु सक्िर् । त्यसैले उनीहरूलाई सङ्गीत सनु्ने र नतृ्य धसक्ने अिसर 
आिश्यक र् । उनीहरू सङ्गीत सनुेर नतृ्य गिै रमाउन चाहन ेभएकाले रेकिा प्ठ्लेयरका माध्यमले सङ्गीत सनु्न ेव्यिस्था 
र आरू् नँाँचेँको र्ाम्न ठिई नतृ्य पधन धसकाउँँिैं जानपुिार् । नतृ्यले िारीररक स्रू्धता प्रिान गिार् । रमणीय 



68 

िातािरण िनाई थप ज्ञान हाधसल गना पधन उत्प्ररेरत गिार् । यसको साथै अन्त्तरधनहीत प्रधतभालाई विकास गना सहयोग 
पयुााउँिर् । 

 

सङ्गीत (Music)  

दृविविहीन िालिाधलकाहका लाधग  सङ्गीत महत्त्िपूणा क्षरे हो । त्यसैकारणले  उनीहरूलाई सङ्गीत सनु्ने र धसक्न े
अिसर आिश्यक र् । सङ्गीतलाई रेकिा ल्पेयरका माध्यमले सनु्ने व्यिस्था धमलाई ठिनपुिार् । गाउन र िजाउका 
लाधग िाँँसरुी, मािल, माउथ हामोधनयम, खैजिी आठि उपलब्ि गराईठिनपुिार् । आिारभतू तहको पाठ्यक्रमअन्त्तगात 
धसजानात्मक कला विषयक्षेरमा सङ्गीत एउटा प्रमखु भागको रूपमा रहेको र् । सिै कक्षामा कक्षागत गीत पधन 
राशखएका र्न ्। भाषा विषयमा िाल गीत, कविता आठि पधन राशखएका र्न ्। 

 

नक्कल गरी िोल्न ु(Caricature)  

नक्कल गरी िोल्ने वक्रयाकलाप अधतररक्त वक्रयाकलापको एउटा अङग  हो । यसिाट एउटा राम्रो मनोरञ्जन पधन  प्राप्त 
हनु्त्र् भन ेसामाशजक विसङगतशँको विरुि सिुारको लाधग  एउटा  प्रयासको रूपमा पधन धलन सवकन्त्र् । तर यस्तो 
नक्कल गरी िोल्िा कसैको आत्मसम्मानमा प्रहार हनुे वकधसमले प्रस्ततु गना हुँिैन । 

 

हाइजम्प (High Jump)    

दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई हाइजम्प रोचक खेल हो । यो खेल न्त्यून दृवि एिं दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई 
खेलाउँिा Standing Jump गराउनपुर्ा । यसको लाधग िोरीमा नशजक खिा हनुे र िोरीको उचाइ कधत जधत र् भनी 
अनमुान गिै खिा भएको िाउँिाट िरुुक्क उफे्रर नाघ्न ेगनुापर्ा। विस्तारै विस्तारै िोरीको उचाइ िढाउँिै माधथ माधथिाट 
नाघ्ने प्रयास गिै रहनपुर्ा । 

 

लङजम्प (Long Jump)  

दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई लङजम्प खेल पधन रोचक खेल हो । यसको लाधग िौिेर जनु िाउँिाट जम्प गनुापने 
हो, सो िाउँको रे्उिाट रेफ्रीले धसिी िजाई ठिने र विद्याथीले िौिेर आई सोही िाउँिाट उफ्रनपुर्ा । अधलक ठिन 
अभ्यास गरेपधर् धनशित उफ्रन सकँ्ने हनु्त्र्न ्।  

 

हाशजरीजिार् (Quize Contest)    

हाशजरीजिार्लाई खेलको रूपमा खेलाउन सवकन्त्र् । हाशजरीजिार्मा दृविविहीन र दृवि भएका विद्याथीले समान रूपमा 
भाग धलन सक्िर्न ्। विद्यालयमा हाशजरीजिार् खास अिसरमा मार विधभन्न समूहका धिचमा खेलाउने गररन्त्र् । 
यसलाई कक्षामा र रु्सािको िेलामा पधन खेलाउन  सवकन्त्र् । हाशजरीजिार् शिक्षकको अनपुशस्थधतमा विद्याथी 
आरू्हरूले नै समूह िनाएर िा िईु जनाका धिचमा पधन खेल्न सवकन्त्र् । शिक्षक भए शिक्षकले समूहलाई प्रश्न सोिेर 
र शिक्षक नभए एउटा समूहले अको समूहलाई आलो पालो प्रश्न सोिेर  हाशजरीजिार् गराउन सवकन्त्र् । शिक्षकले 
प्रश्न सोिेको अिस्थामा एउटा समूहलाई प्रश्न सोधिँँिा समूहले ठिक उत्तर ठियो भन ेअङ्क पाउँँर् । उत्तर गलत 
ठिएमा त्यो प्रश्न अको समूहलाई जान्त्र् । शिक्षक नभएको अिस्थामा एउटा समूहले प्रश्न सोध्र् । अको समूहले उत्तर 
ठिनपुिार् । उत्तर धमलेमा समूहले अङ्क पाउर् । नधमलेमा अङ्क पाउँँिैन र प्रश्नको सही उत्तर प्रश्न सोध्न ेसमूहले न ै
ठिनपुिार् । त्यसपधर् प्रश्न सोध्ने समूहलाई अको समूहले प्रश्न सोध्र् । यसरी आलोपालो प्रश्न सोध्ने क्रम चधलरहन्त्र् 
। िढी अङ्क पाउने समूह िा विद्याथीको शजत हनु्त्र् । यसले विद्याथीको िौविक स्तर िढाउन सघाउँँर् । 
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िौि   

विद्यालयका खेलकुिका वक्रयाकलापहरूमा िौि खेल समािेि गररएका हुँन्त्र्न ्। आखँा िेख्न ेिालिाधलकाहरूको िौिको 
कायाक्रम हुँिा दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई पधन िौिने मौका प्रिान गनुापर्ा । तर िौि चावहँँ दृविविहीन 
िालिाधलकाहरूका िशँचमै प्रधतष्पिाा गराउनपुर्ा । ५० धम. िा १०० धम. जधतको िौि गराउन परे पधन त्यो िरुी 
भन्त्िा केहँी लामो प्ठ्लाशस्टकको िोरीलाई िईुधतरिाट  समात्न े गनुापर्ा। कररि १ रु्ट लामो प्ठ्लासव्टक पाइपधभर 
िोरी धर्राउने गनुापर्ा। एकपटकमा जधत जना िौिने कायाक्रम र्, त्यधत ओटा नै िोरी र पाइप आिश्यक हनु्त्र् । 
िौि सरुु गने स्थानमा िौिमा भाग धलने दृविविहीन िालिाधलकाहरूलाई खिा गराउने गनुापर्ा। तन्त्कँाएको िोरी 
िावहरको प्ठ्लाशस्टक पाइपलाई समात्न े गनुापर्ा। रेवफ्रको धसिँी िज्नासाथ पाइपलाई शघसािै अगाधि िौिने गनुापर्ा। 
िोरीले धसिा िौिन सहयाग पँुयााउँर् भने पाइप सशजलैसँग लधरन े भएको हुँिा हातमा घाउ लाग्निाट िचाउन 

सवकन्त्र् । 

 

िलका विधभन्न खेल  

दृविविहीनले िलका विधभन्न खेल खेल्िर्नँ् तर उनीहरूले खेल्न ेिल िज्ने हनुपुिार् । उनीहरूले िज्ने िल गिेुको 
थाहा पाउँँर्न ्र िल भएको िाउँधतर धनसाना लगाउन सक्िर्न ्। उनीहरूलाई विधभन्न िाउमा राखेर एक अकाामा 
गिुाएर िल पास गने खेल खेलाउन सवकन्त्र् । िल र््याँँक्ने र भेट्ने खेल पधन खेलाउन सवकन्त्र् । यसमा एउटाले 
िल र््याँँक्न ेर अरूले िल भेट्न ेगररन्त्र् । र््याँँक्ने र भेट्ने क्रम भइरहन्त्र् । खास िरुीिाट कुनै खास िस्तलुाई 
धनसाना लगाउने खेल पधन खेलाउन सवकन्त्र् । यसमा धनसाना लागउने िस्त ुपधन िज्ने हनुपुिार् । यसमा काटुान, 

िब्िा, िािो पारेर राख्न सवकन ेप्ठ्लाइउि िा वटनको पातो उपयोग गना सवकन्त्र् । 

 

१०.२ सँकू्ष्म शिक्षण (Micro Teaching)  

शिक्षक विद्याथीलाई िास्तविक कक्षाको लाधग तयार पाने प्रवक्रयालाई  सँूक्ष्म शिक्षण भधनन्त्र् । साथै कक्षामा पढाउन ु
पूिाको तयारी कक्षाको रूपमा सँूक्ष्म शिक्षणलाई व्या्या गररएको र् । यसमा विद्याथीको सङ्ग््या सानो  हनुकुो साथै 
एउटा धसप र लघ ुशिक्षण केशन्त्रत हनु्त्र् । 

   

सूक्ष्म शिक्षणको उद्दशे्य  

(क)   आत्म विश्वासको भािनामा िृवि गराउन ु 

(ख)  एउटा एउटा गरेर विधभन्न कौिल शिक्षणमा धनपूणाता प्राप्त गराउन ु 

(ग)  शिक्षणमा जनु गल्तँी गररन्त्र्, त्यसलाई धनराकरण गना पूरा अिसर धमल्न ु  

(घ) शिक्षणमा भएका कमजोरीलाई तरुुन्त्तै पषृ्ठपोषण प्राप्त हनु ु 

 

सूक्ष्म शिक्षणको धसिान्त्त 

सूक्ष्म शिक्षणको धसिान्त्तहरू तपधसलअनसुार र्नि्ः 
(क) अभ्यासको धसिान्त्त 

(ख) धनरन्त्तरताको धसिान्त्त 

(ग) मूल्याङकनको  धसिान्त्त 
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सूक्ष्म शिक्षणको चक्र  

सूक्ष्म शिक्षणको चक्र धनम्नानसुार ठिइएको र्िः  

 

 

सूक्ष्म शिक्षण शिक्षणको एउटा सानो रूप हो । यसमा निझेुको कुरालाई प्रि हनुका लाधग समेत मद्दत गिार् । 

 

 

--------------------------------------x-------------------------------------- 
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दृविविहीन व्यशक्तहरूसगँ गनुापने व्यिहार 
 

१. नमस्कार गिै आफ्नो पररचय ठिनहुोस ्। 

२. दृविविहीन व्यशक्तले केही सहयोग माग्ने अधभलाषा राख्नएुको र् भन्न ेतपाईँँलाई लागेमा म तपाईँँलाई केही सहयोग 
गना सक्रु् ?  भनी सोध्नहुोस ्। अव्यिशस्थत िाटो र लापरिाही गरी गािी चलाउने तौरतररकाले गिाा िाटो काट्न 
दृविविहीन व्यशक्तलाई साहै्र गाह्रो परररहेको हनु सक्र् । अतिः तपाईँँले िाटो काट्न सहयोग पयुााइठिन ु भयो भने 
दृविविहीन व्यशक्तहरू आफ्नो गन्त्तव्य स्थानमा समयमै पगु्न सक्र्नँ् । तपाईँँको यो सहयोगको लाधग दृविविहीन 
व्यशक्तले पकै्क कृतज्ञता ज्ञापन गने र्न ्। दृविविहीन व्यशक्तले तपाईँँको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो भनी तपाईँँले 
थाहा पाउनभुयो भन े तपाईँँको हातको पञ्जाको उल्टोपट्टशँिाट दृविविहीन व्यशक्तको हातको पञ्जामा रु्नहुोस ् । 
दृविविहीन व्यशक्तले तपाईँँको पाखरुामा समाउने र्न ्। त्यसपधर् विस्तारै गन्त्तव्यधतर पँयुााइठिनहुोस ्। यस अिस्थामा 
तपाईँँ अशघ अशघ र दृविविहीन व्यशक्त तपाईँँकै रे्उ (आिा िरीरकै पधर्) िाट वहँँड्ने र्न ्। भयााङ चढ्न लागकेो 
िताउनहुोस ्। कोिामा पस्िा सोिारे अिगत गराउनहुोस ्। दृविविहीन व्यशक्तसँँग वहँँड्िा विस्तारै वहँँड्न ुहोला ।  

३. दृविविहीन व्यशक्तसँँग रु्ठट्टन ेिलेामा म जािैँ रु् भनी जानहुोस ्।  

४. दृविविहीन व्यशक्तसँँग कुरा गनुाहोस ्। दृविविहीन व्यशक्तको नशजक रहेका अन्त्य व्यशक्तसँँग त दृविविहीन व्यशक्तको 
िारेमा नसोध्नहुोस ्। वकनकशँ दृविविहीन व्यशक्त िोल्न, सनु्न र िझु्न सक्र्न ्। 

५. यता हेनुाहोस,् उता हेनुाहोस ्भनी नभन्नसु ्आखँा िेख्न ेव्यशक्तहरूमा यो अत्यधिक मारामा प्रयोगमा ल्याइन्त्र् । तर 
दृविविहीन व्यशक्तले िेख्न नसक्ने भएकँाले यता हेनुाहोस,् उता हेनुाहोस ्भनेर भन्नकुो कुनै अथा रहन्न । अतिः िावहनेधतर, 

िायाँँधतर या तपाईँँको अगािशँ भन्नुहोस ्।  

६. दृविविहीन व्यशक्तले आरू् दृविविहीन हनुको कारण भन्न अधनच्रु्क पधन हनु सक्र्न ्। दृविविहीन व्यशक्तसँँगको 
सानो भेटमा उनी दृविविहीन हनुको कारण सोध्न त्यशत्त राम्रो नहनु सक्र् ।  

७. यठि तपाईँँ दृविविहीन व्यशक्तसँँग केही ठिनसँँगै िस्ने पररशस्थधत आयो भने िस्ने कोिाको अिस्थािारे दृविविहीन 
व्यशक्तलाई जानकारी गराउनहुोस ्। कोिाधभरका र्धनाचर, िौचालय के कस्तो िाउँमा र्, सिै जानकारी गराउनहुोस ्। 
यठि कोिामा रहेका र्धनाचरहरू यता उता साना पयो भन ेसो जानकारी दृविविहीन व्यशक्तलाई अिगत गराउनहुोस ्। 
चक्कु, हँधसया जस्ता औजारहरू सरुशक्षत िाउँमा राख्नहुोस ्।  

८. दृविविहीन व्यशक्तसँँग कहँीँ ँवहँँड्न ेमौका धमलेको खण्िमा िाटोमा भएका कलकारखाना, उद्योगिन्त्िा, विद्यालय, 

कलेज जे जे िेशखन्त्र्न,् धतनीहरूिारे जानकारी ठिनहुोस ्। दृविविहीन व्यशक्त पधन िरपर के के र्न ्भनी जान्न इच्रु्क 
हनु्त्र्न ्। 

९. कुसाँ ीमा िा सोर्ामा िस्नपुिाा दृविविहीन व्यशक्तको हात समाती कुसी िा सोर्ालाई रु्िाउनहुोस ्। त्यसपधर् ती 
दृविविहीन व्यशक्त कुसी िा सोर्ा र्ामेर आर्ैँ  िस्र्न ्।  

१०. गािी, टेक्सी, टेम्पोमा चढ्नको लाधग दृविविहीन व्यशक्तलाई तपाईँँको सहयोगको आिश्यकता पना सक्र् । यस्तो 
िेलामा ढोकामा रहेका Handle समाउन सहयोग पँयुााउनहुोस ्। 

११. तपाईँँले खाना खान ठिन थाल्नभुएको र् भने दृविविहीन व्यशक्तलाई घिीको िारणा (Clocl Concept) अनसुार 
िताइठिनहुोस ्। जस्तै १२ िजेको स्थानमा भात र्, ३ स्थानमा िाल, ५ को स्थानमा चटनी, ९ को स्थानमा तरकारी, 
१० को स्थानमा मास ुर् भनी िताइठिनहुोस ्। 

१२. दृविविहीन व्यशक्तलाई कहँीँँ एकधर्न र्ोड्न पने भएमा कुनै खम्िा, कुची, टेिलु, रुख, घरको रे्उ आठि रु्िाएर 
त्यसको नशजक िस्न भन्नुहोस ्। 

१३. तपाईँँको गाउँघरमा दृविविहीन व्यशक्तलाई रे्ला पानुा भयो भन ेर धतनीहरूलाई शिक्षा र ताधलमको खाचँो र् भन्ने 
महससु भयो भन ेदृविविहीन िालिाधलकाहरूको लाधग सञ्चाधलत एकीकृत शिक्षाको कायाक्रममा कायारत स्रँोत शिक्षक 
िा नेपाल दृविविहीन कल्याण सङ्घ िा शजल्ला मवहला तथा िालिाधलका कायाालयमा सम्पका  गराइठिनभुयो भन े ती 
दृविविहीन िालिाधलकाले शिक्षा र ताधलमको अिसर प्राप्त गरी आफ्नो खटु्टामा उधभन सक्न ेहनु्त्र्न ्। 


