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कोहलपुर राजपत्र 
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को  (१) बमोजिम कोहलपरु नगरपाजलकाको नगर 

काययपाजलकाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको काययजिजि सियसािारणको िानकारीका लाजग प्रकाशन गररएको छ । 

 

भाग-०२ 

कोहलपुर नगरपाललका 

 अपाङ्गता भएका लिद्यार्थीहरुको लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन तर्था व्यिस्र्थापन काययलिलि, २०७७ 

प्रस्तािनााः सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका जिद्याथीहरुको लेिािोिा गनय, उनीहरुलाई सम्मानपणूय, स्ितन्त्र, अिरोिमकु्त 

िातािरणमा समािेशी जशक्षा प्रदान गनय, जशक्षालाई समािेशी बनाउन र जिद्यालय जशक्षामा अपाङ्गता भएका जिद्याथीहरुको पह ुँच र 

गणुस्तर सजुनजित गनय  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  दफा १०२ को उप दफा २ बमोजिम यो काययजिजि िारी गररएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम, लिस्तार र प्रारम्भ  

(क) यस काययजिजिको नाम “अपाङ्ग जिद्याथी लेिािोिा केन्त्र सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययजिजि, २०७७” रहकेो छ ।  

(ि) यो काययजिजि कोहलपरु नगरपाजलका क्षेरभर लाग ूह नछे । 

(ग) यो काययजिजि कोहलपरु रािपरमा प्रकाशन भएपजछ लाग ूह नछे ।  

२. पररभाषााः जिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागमेा यस काययजिजिमा  

(क) “अपाङ्ग जिद्याथी” भन्त्नाले शारीररक, मानजसक, बौजिक, िा इन्त्रीय सम्बन्त्िी दीर्यकालीन अशक्तता, काययगत सीजमतता 

(फङ्सनल इम्पेररमेन्त्ट) िा जिद्यमान अिरोिका कारण अन्त्य व्यजक्तसरह समान आिारमा पणूय र प्रभािकारी ढङ्गले 

सामाजिक िीिनमा सहभागी ह न बािा भएका जिद्यालय उमेरका बालबाजलकाहरु सम्झनपुछय ।  

(ि) "लेिािोिा" भन्त्नाले अपाङ्गता भएका जिद्याथीहरुको कायायत्मक र संज्ञानात्मक परीक्षण गन ेगराउने र सोको अजभलेि 

राख्न ेकायय सम्झनपुदयछ । 

(ग) "लेिािोिा केन्त्र" भन्त्नाले जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािामा रही अपाङ्गता भएका जिद्याथीहरुको कायायत्मक र 

संज्ञानात्मक परीक्षण गन ेगराउन ेर सोको अजभलेि राख्ने कायय गनय तोजकएको फाुँट (डेस्क) सम्झनपुदयछ ।  

(र्)  “पह ुँचयकु्त” भन्त्नाले अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई स्िजनभयरतापिूयक िीिनयापन गनय तथा िीिनका हरेक पक्षमा पणूयरूपले 

सहभागी ह न सक्ने गरी सक्षम बनाउन मानि जनजमयत भौजतक संरचना, यातायातका सािन, सचूना र सञ्चारका उपकरण तथा 

प्रजिजि िा सियसािारणलाई िलुा गररएका सेिा तथा सजुििा जिना अिरोि समान रूपमा उपयोग गनय सक्ने अिस्था सम्झन ु

पछय ।  

(ङ) "तोजकएको" िा "तोजकए बमोजिम" भन्त्नाले यस काययजिजि अनसुार बनेका जनयम िा यस काययजिजिमा उल्लेि भएको 

सजमजतबाट गररएका जनणययबमोजिम सम्झनपुदयछ । 

(झ) "फाुँट" भन्त्नाले लेिािोिा केन्त्रको कायय सञ्चालन गनय नगरपाजलकाको जशक्षा यिुा तथा िलेकुद शािामा तोजकएको फाुँट 

भन्त्ने सम्झनपुछय । 
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(झ) "शािा" भन्त्नाले नगरपाजलकाको जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािा भन्त्ने सम्झनपुछय । 

(ञ) "सम्पकय  कमयचारी" भन्त्नाले अपाङ्गता भएका बालबाजलकाहरुको लेिािोिा राख्न ेकामका लाजग नगर जशक्षा सजमजतले 

तोकेको जशक्षा शािाका कमयचारी भन्त्ने सम्झनपुछय । 

(ठ) "सजमजत" भन्त्नाले अपाङ्ग जिद्याथी लेिािोिा सजमजत भन्त्न ेसम्झनपुछय । 

(ड) “सदस्य सजचि” भन्त्नाले अपाङ्गता लेिािोिा केन्त्रलाई सञ्चालन र व्यिस्थापन गनयका लाजग गजठत अपाङ्गता 

लेिािोिा केन्त्र व्यिस्थापन सजमजतका सदस्य सजचि सम्झन ुपदयछ । 

(३) लेखाजोखा केन्द्रको सञ्चालन: लेिािोिा केन्त्रको कायय सञ्चालन नगरपाजलकाको जशक्षा यिुा तथा िलेकुद शािामा 

तोजकएको फाुँटबाट बाट ह नेछ ।  

(४) सम्पकय  कमयचारी : अपाङ्गता भएका जिद्याथीहरुको लेिािोिा राख्ने कामका लाजग नगर जशक्षा सजमजतले जशक्षा हनेे एकिना 

कमयचारीलाई लेिािोिा सम्पकय  कमयचारी तोक्न सक्नेछ ।  

 (५) अपाङ्ग लिद्यार्थी लेखाजोखा सलमलतको गठन : (१) अपाङ्ग जिद्याथी लेिािोिा सजमजतको गठन दहेाय बमोजिम ह नेछः 

(क) जशक्षा प्रमिु- संयोिक 

(ि) अपाङ्गता क्षरेमा काम गन ेसंर्/संस्थाका प्रजतजनजिहरु मध्येबाट नगरप्रमिुले तोकेको एक िना-सदस्य 

(ग) नगर काययपाजलका स्िास््य शािाका प्रजतजनजि-सदस्य 

(र्) स्रोत कक्षा सञ्चाजलत जिद्यालयले छानी पठाएको एक िना स्रोतजशक्षक-सदस्य 

(ङ) सम्बजन्त्ित क्षेरका जिज्ञ प्रजतजनजिहरु-सदस्य 

(च) नगर जशक्षा सजमजतले तोकेको अपाङ्गता भएका जशक्षकहरुमध्यबेाट एक िना-सदस्य 

(छ) लेिािोिा सम्पकय  कमयचारी -सदस्य सजचि 

(६) अपाङ्ग लिद्यार्थी लेखाजोखा सलमलतको बैठक सम्बन्द्िी काययलिलिाः (क) समन्त्िय सजमजतको बैठक आिश्यकता अनसुार 

बस्नेछ । 

(ि) सजमजतको बैठक सो सजमजतको संयोिकले तोकेको जमजत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(ग) सजमजतको बैठक बस्ने र प्रस्ताि बैठक बस्न अगािै सो सजमजतको सदस्य–सजचिले सदस्यहरूलाई सचूना जदन ुपनछे । 

(र्) सजमजतको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रजतशतभन्त्दा बढी सदस्यहरू उपजस्थत भएमा बैठकका लाजग गणपरूक सङ्ख्या 

पगुेको माजननेछ । 

(ङ) सजमजतको बैठकको अध्यक्षता सो सजमजतका संयोिकले र जनिको अनपुजस्थजतमा सजमजतका उपाध्यक्षले गनछे । 

(च) सजमजतको बैठकमा बह मतको राय मान्त्य ह नछे र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गन ेव्यजक्तले जनणाययक मत जदनछे । 

(छ) सजमजतले सम्बजन्त्ित क्षेरका कुनै पदाजिकारी िा जिशेषज्ञलाई सो सजमजतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(ि) सजमजतको जनणयय सो सजमजतको सदस्य–सजचिले प्रमाजणत गनेछ । 

(झ) सजमजतको बैठक सम्बन्त्िी अन्त्य काययजिजि सो सजमजत आफैले जनिायरण गरे बमोजिम ह नछे । 

(७) अपाङ्ग लिद्यार्थी लेखाजोखा सलमलतको काम, कतयव्य र दालयत्ि:  (१) अपाङ्ग जिद्याथी लेिािोिा केन्त्रका काम, 

कतयव्य र जिम्मेिारी दहेाय बमोजिम ह नछे :  

(क) जिद्यालय िान े उमरेका अपाङ्ग बालबाजलकाको जशक्षासम्बन्त्िी अजिकार, शजैक्षक सह जलयत तथा सजुििाहरुको 

उपलब्िताको सजुनितता र प्रभािकाररताको जिषयमा अनगुमन र जनरीक्षण गने र सिुारका लाजग आिश्यक कायय गन े। 

(ि) जिद्यालय िान ेउमरेका जिद्यालयमा भनाय भएका िा जिद्यालयमा भनाय ह न नसकेका सबै बालबाजलकाहरुको अजभलेि 

राख्न े।  

(ग) नपेाल सरकारको नीजत अनसुार अपाङ्गताको अिस्था सम्बन्त्िी त्याड्क राख्ने र अद्यािजिक गने । 
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(र्) अपाङ्गता भएका बालबाजलका तथा जिद्याथीहरुलाई प्रदान गनुयपन ेशजैक्षक सेिा, सजुििा तथा जसप जिकासका ताजलम 

सम्बन्त्िमा सझुाि जदने । 

(ङ) स्थानीय स्तरका जिजभन्त्न सहयोगी संस्थाहरुबाट प्रदान गररने छारिजृि तथा अनदुानलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यिजस्थत गनय 

स्थानीय तहलाई सहयोग गन े।  

(च) अपाङ्गता भएका बालबाजलकाहरुका लाजग जिशेष िलेकुद तथा अजतररक्त जियाकलापका काययिमहरुको तिुयमा गन े।  

(छ) समािेशी जशक्षाको अििारणा र मापदण्ड अनसुार सबै जशक्षकहरुलाई समािेशी जशक्षा जशक्षण जसप ताजलम जदएर 

दृजिजिहीन, बजहरा  तथा सबैिाले अपाङ्ता भएका व्यजक्तहरुलाई समेट्न सक्न ेजशक्षकहरु तयार गनयका लाजग प्रस्तािहरु 

तयार गने र काययिम सञ्चालन गन े। 

(ि) समािेशी जशक्षा तथा समािेशी शैजक्षक िातािरण जनमायण सम्बन्त्िी छोटा अिजिका ताजलमहरु सञ्चालन गने ।  

(झ) अपाङ्गता भएका बालबाजलकाहरुको सरुक्षा र संरक्षणका लाजग नीजत जनमायण गनय स्थानीय तहलाई सर्ाउने । 

(ञ) अपाङ्गता भएका बाबाजलका तथा उनका अजभभािकहरुलाई उपयकु्त जिद्यालय, उपयकु्त ह न े जशक्षाको स्िरुप तथा 

ऐजछछक  जिषय छनौट गनयका लाजग परामशय सेिा प्रदान गने । 

(ट) जिद्यालय िाने उमरेका जिद्यालय बाजहर रहकेा, सामदुाजयक तथा संस्थागत दिैु प्रकारका जिद्यालयहरुमा रहकेा अपाङ्गता 

भएका  बालबाजलकाहरुको अजभलेि राख्न े। 

(ठ) संर्ीय सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय तह तथा जिजभन्त्न शैजक्षक संस्था तथा गरैसरकारी संस्थाहरुले प्रदान गने अपाङ्ग 

छारिजृिहरुका बारेमा लजक्षत िगय तथा सरोकारिालाहरुलाई सचुना जदन र आिेदन गनय सहयोग गने । 

(८) अलभलेख राख्नु पननाः (१) लेिािोिा केन्त्रले नगरपाजलका जभर स्थायी रुपमा बसोबास गने जिद्यालय िान ेउमरेका जिद्यालयमा 

भनाय भएका, जिद्यालय जशक्षा परूा नगरी बीचमा पढाइ छाडेका र जिद्यालय बाजहर रहकेा अपाङ्ग बालबाजलकाहरुको तोजकए 

बमोजिमको अजभलेि तयार गरी प्रत्येक िषय अद्यािजिक गनुय पनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अजभलेिको आिारमा लेिािोिा केन्त्रले अपाङ्गता भएका बालबाजलकाहरुको एकीकृत 

कम््यटुर हाडय कपी तथा सफ्टकपी जििरण तयार गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम अद्यािजिक गरेको अजभलेि लेिािोिा केन्त्रले नगर काययपाजलकालाई आिश्यक परेको समयमा 

उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(९) बाध्य नहुने : यस काययजिजि बमोजिम अजभलेिमा समािेश नभएका अपाङ्गता भएका बालबाजलकाहरुलाई नगरपाजलका र 

अन्त्तरगतका शैजक्षक जनकायहरुबाट जनयम बमोजिम उपलब्ि गराइने सेिा, सजुििा प्रदान गनय बाध्य ह ने छैन । 

(१०) अनुसन्द्िान गनन गराउनेाः (१) लेिािोिा केन्त्रले अपाङ्गता भएका बालबाजलकाहरुको जिद्यालय जशक्षामा पह ुँच अजभबजृि 

गनय तथा जिद्यालयहरुमा अपाङ्गमैरी सेिा, सजुििा र प्रजिजिसम्बन्त्िी जिकासको लाजग आिश्यक अनसुन्त्िान गनय र गराउन 

सक्नेछ । 

(२) जिद्यालय जशक्षा परूा गरेका िा जिद्यालय जशक्षा परूा नगरी बीचमै पढाइ छाडेका बालबाजलकाहरुको जस्थजत प्रजतिेन तयार 

गनुय, गराउन ुपनेछ ।  

(११) लनदनशन लदन सकनेाः नगरकाययपाजलकाले लेिािोिा सजमजतलाई आिश्यक जनदशेन जदन सक्नेछ । त्यसको पालना गनुय 

सजमजतको कतयब्य ह नछे । 

(१२) र्थपघट र हेरफेराः नगरकाययपाजलकाले यस काययजिजिमा आिश्यक थपर्ट तथा हरेफेर गनय सक्नछे । 

(१३) अमान्द्य हुनेाः यस काययजिजिमा लेजिएको कुन ैकुरा प्रचजलत काननुसुँग बाजझएमा हदसम्म काययजिजिको व्यिस्था अमान्त्य ह नछे । 
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