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नेपाल अरधराज्यको संरर्वधान २०४७ को धारा २३ तिा ८८ (२) बमोरजम पनश आएको प्रथतुत ररट
रनर्वेदनको संरक्षप्त तथ्य एर्वं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः–
नेपाल अपाङ्ग मानर्व अरधकार केन्र संथिा दता ऐन, २०३४ अन्र्तगत रजल्ला प्रशासन
कायालय, काठमाडौंमा दता भएको संगरठत संथिाको म सुदशशन सुर्वेदी शारीररक अपाङ्ग र म
र्वार्वुकृष्ण महजशन दृरष्टरर्वहीन व्यरक्त हौं ।
संरर्वधानको धारा ११ (३) को प्ररतर्वन्धात्मक र्वाक्याँशमा शारीररक रूपले असक्त व्यरक्तको
संरक्षण गनश र्वा रर्वकासको लारग कानूनद्वारा रर्वशेष व्यर्वथिा गनश सरकने व्यर्वथिा रहेको र अपाङ्ग
संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ ले अपाङ्गको हक रहत कल्याण र संरक्षणका लारग रर्वरभन्न
व्यर्वथिाहरू गररएका छन् । रत मध्ये दफा ४ मा अपाङ्गहरूको रहतको संरक्षण सम्बन्धी व्यर्वथिा
दफा ५ मा समानताको हकको व्यर्वथिा र दफा ६ मा रशक्षा तिा तारलम सम्बन्धी व्यर्वथिा गररएको
छ । तर उल्लेरखत कानूनी व्यर्वथिाहरूको रर्वपररत रर्वपक्षी रनकायहरूले म रनर्वेदक सुदशशन सुर्वेदी
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत शारीररक अपाङ्ग रर्वद्यािी हुुँ, म र्वार्वुकृष्ण महजशन रत्न राज्य लक्ष्मी
क्याम्पसमा अध्ययनरत दृरष्टरर्वहीन रर्वद्यािी हुुँ । त्यथतै धुनलाल गैरे र गणेश शमा लगायतका
दृरष्टरर्वहीन तिा अपाङ्ग रर्वद्यािीहरूबाट शुल्क रलने गरररहेको र दृरष्टरर्वहीन रर्वद्यािीहरूका लारग
नभई नहुने ब्रेल पाठ्यपुथतक उपलव्ध नगराउने गरेकोले यो रनर्वेदन गनश आएका छौं । नेपाल
अरधराज्यका रशक्षण संथिाहरूमा अध्ययनरत अपाङ्ग रर्वद्यािीहरूसुँग कुनै परन प्रकारको शुल्क
नरलनु रलन नरदनु भन्ने प्ररतषेधको आदेश एर्वं रतनीहरूसुँग रलइएको शुल्क रफता माग्न आए रफता
रदनु । दृरष्टरर्वहीन रर्वद्यािीहरू सबैका लारग ब्रेल पाठ्यपुथतक उपलव्ध गनुश गराउनु, कुनै रोक नगरी
सबै अपाङ्गहरूलाई मानर्वोरचत सम्मान गरी गराई संपण
ू श कायशहरू गनुश गराउनु भन्ने परमादेश
लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउुँ भन्ने ररट रनर्वेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? रनर्वेदकको माग बमोरजमको आदेश रकन जारी हुनु नपने हो ?
यो आदेश प्राप्त भएका रमरतले बाटाका म्याद बाहेक १५ रदन रभर सम्बरन्धत रमरसल साि रलरखत
जर्वाफ आएपरछ र्वा अर्वरध नाघेपरछ रनयम बमोरजम पेश गनुश भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको
इजलासको रमरत २०५७/११/२५ गतेको आदेश ।
रर्वपक्षी रनर्वेदकहरूले आफ्नो रनर्वेदनमा उल्लेख गनुश भएको शुल्क रलने कायश र ब्रेलरलपीमा
रर्वश्र्वरर्वद्यालयका पाठ्यपुथतक उपलव्ध नगराउने कायश यस मन्रालयबाट भएको हो भनी करह कतै
थपष्ट र रकटानी साि खुलाउन नसकेको अर्वथिामा पूर्वाग्रही भार्वनाले रदएको आधाररहन ररट रनर्वेदन
खारेज गरी पाउुँ भन्ने रशक्षा तिा खेलकुद मन्रालयको रलरखत जर्वाफ ।
रनर्वेदकहरूले आफ्नो रनर्वेदनमा उल्लेख गनुश भएको शुल्क रलने कायश र दृरष्टरर्वहीन
अपाङ्गहरूको लारग ब्रेल रलपीमा रर्वश्र्वरर्वद्यालयका पाठ्यपुथतक उपलव्ध नगराउने कायश यस रर्वशेष
रशक्षा पररषदबाट भएको हो भनी करह कतै थपष्ट र रकटानी साि खुलाउन नसकेको अर्वथिामा

पूर्वाग्रही भार्वनाले रदएको ररट रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने रर्वशेष रशक्षा पररषदको रलरखत जर्वाफ
।
संरर्वधानको धारा ११ (३) अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४, ५ र ६ मा
उल्लेरखत कुराहरू मध्ये दफा ४ को व्यर्वथिा गने कुरा श्री ५ को सरकारको हो, दफा ५ मा उल्लेरखत
समानताको हकबाट यस ररभुर्वन रर्वश्र्वरर्वद्यालय र यस मातहत क्याम्पसहरूले कुनै परन अर्वथिामा
रनर्वेदकहरूलाई हकबाट बरञ्चत गररएको छैन । थर्वयं रनर्वेदकहरूले रशक्षण संथिाले उक्त ऐनद्वारा
प्रदत्त कानूनी हकबाट रोका गरेको भन्न समेत सक्नु भएको छैन भन्ने दफा ६ (१) मा उल्लेरखत
व्यर्वथिाको संदभशमा यरद कुनै व्यरक्तलाई दफा ३ द्वारा अपाङ्ग रनधारण गने व्यर्वथिा अनुसार
अपाङ्ग रनरश्चत गररएको छ र सो को प्रमाण सरहत कुनै व्यरक्तले क्याम्पसमा भना हुुँदा जानकारी
गराएमा उक्त ऐनको प्रार्वधान अनुसार ती व्यरक्तहरूलाई शुल्क नरलई भना गररएको छ । यसरी
कुनै व्यरक्तले आफू अन्ध अपाङ्ग भएको भनी क्याम्पसमा रनर्वेदन गरेमा ती व्यरक्तहरूलाई
क्याम्पसबाट रनःशुल्क छारर्वृरत प्रदान गरी आएको छ । क्याम्पसले को अन्ध अपाङ्ग छ भनी खोजी
रहड्ने रबषय परन भएन । क्याम्पसको स्रोत र साधनले भ्याए सम्म रर्वरभन्न रकसीमका सेर्वा उपलब्ध
गराउुँदै आएको छ । अतः मारि उल्लेरखत कारणहरूले गदा ररट रनर्वेदन खारेज भागी छ खारेज
गरी पाउुँ भन्ने ररभुर्वन रर्वश्र्वरर्वद्यालयको रलरखत जर्वाफ ।
श्री ५ को सरकार साधन र स्रोतले भ्याए सम्म अपाङ्गहरूलाई समाजको सक्षम सदथय एर्वं
सरिय रूपमा उल्पादनशील नागररक बनाउन प्रयत्नशील रहेको छ । अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण
ऐन, २०३९ को दफा ६ मा कुनै अपाङ्गले रशक्षा प्राप्त गनशको लारग कुनै रशक्षण संथिामा भना हुने
भएमा रनजलाई त्यथतो रशक्षण संथिामा शुल्क रलने छैन भन्ने थपष्ट व्यर्वथिा गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म
त्यथतो सुरर्वधा पाइएन भन्ने रर्वपक्षीहरूको रजरकर छ सो सम्बन्धमा सम्बरन्धत रनकायहरूबाट प्राप्त
हुने रलरखत जर्वाफबाट थपष्ट हुने हुुँदा प्रथतुत ररट रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने श्री ५ को सरकार
मन्री पररषद सरचर्वालयको रलरखत जर्वाफ ।
रनर्वेदक रर्वद्यािीहरू पोखरा रर्वश्र्वरर्वद्यालय अन्र्तगत कुनै क्याम्पसमा भना नभएका हुुँदा
रर्वपक्षीहरूबाट यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयले कुनै शुल्क नरलएको हुदाँ शुल्क रफता गनुश पने र दृरष्टरर्वहीन
रर्वद्यािीका लारग ब्रेल पाठ्यपुथतक उपलब्ध गराउनु पने गरी परमादेश समेतको कुनै आदेश यस
रर्वश्र्वरर्वद्यालय उपर जारी हुनु पने अर्वथिा छैन । यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयले अपाङ्ग र दृरष्टरर्वहीन
व्यरक्तहरूका लारग असमान र भेदभार्वपूणश व्यर्वहार गररएको छैन । जहाँसम्म दृरष्टरर्वहीनका लारग
ब्रेल पाठ्यपुथतक उपलब्ध गराई पठन पाठनमा समान अर्वसरको दार्वी छ सो को हकमा यस
रर्वश्र्वरर्वद्यालय श्री ५ को सरकारको न्यूनतम अनुदान र जनसहभारगता समेतका स्रोतबाट भखशर मारै
सञ्चालनमा आएको रर्वश्र्वरर्वद्यालय भएको हुदाँ दृरष्टरर्वहीन समेतको लारग रर्वज्ञ जनशरक्तको दरबन्दी
सृजना गरी ब्रेल पाठ्यपुथतक सरहत पठन पाठन गराउन सरकने सामथ्यश यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयको
नभएको र अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ बमोरजम अपाङ्गहरूको पररभाषामा पने
व्यरक्तलाई आर्वश्यकतानुसार राज्यले रर्वशेष व्यर्वथिा गरी अपाङ्ग घर रनमाण गने, अपाङ्गको

रनधारण गनश र उनीहरूको रशक्षा, थर्वाथथ्य, तारलम, रोजगारी समेतको यिोरचत व्यर्वथिा गनश र उक्त
ऐनको दफा १८ बमोरजम श्रम तिा समाज कल्याण मन्रालयले रजल्ला रजल्लामा आर्वश्यकता
अनुसार समाज कल्याण अरधकृत रनयुक्त गनश अनुसन्धान गने गराउने दफा २० मा अपाङ्ग सम्बन्धी
नीरत र कायशिम योजना श्री ५ को सरकारले समाज कल्याण पररषदसुँग समन्र्वय गरी गने र दफा
२३ बमोरजम अपाङ्ग रहत संरक्षण र कल्याण सुँग सम्बरन्धत कुराहरूमा मुलुकको साधन स्रोत,
आर्वश्यकता हेरी श्री ५ को सरकारले आदेश र्वा रनदेशन गरी यिोरचत व्यर्वथिा रमलाउने कानूनी
व्यर्वथिा गररएको हुुँदा यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयको नाममा ररट जारी हुनुपने अर्वथिा नहुुँदा प्रथतुत ररट
रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने पोखरा रर्वश्र्वरर्वद्यालयको रलरखत जर्वाफ ।
यस क्याम्पसले छुट्टै त्यथतो कुनै रर्वद्यािीका सम्बन्धमा आफै रनणशय गनश सक्ने अर्वथिा छैन्
। ररभुर्वन रर्वश्र्वरर्वद्यालय अन्र्तगतको एक क्याम्पस भएको र ररभुर्वन रर्वश्र्वरर्वद्यालयले बनाई रदएको
नीरत रनदेशन पालना गरी कायश गनुश पने भएको हुद
ुँ ा रर्वपक्षीहरूलाई पनश गएको मका परन ररभुर्वन
रर्वश्र्वरर्वद्यालयबाट नै आफ्नो नीरतमा व्यर्वथिा गरेमा थर्वत यस क्याम्पसले रर्वपक्षीहरूलाई रनर्वेदनमा
उल्लेरखत सेर्वा सहुरलयत उपलव्ध गराउन सक्ने हुद
ुँ ा ररभुर्वन रर्वश्र्वरर्वद्यालयलाई रर्वपक्षी बनाई सके
परछ यस क्याम्पसलाई रर्वपक्षी नबनाएको भए परन हुने रियो, तसिश रनर्वेदकहरूका सम्बन्धमा ररभुर्वन
रर्वश्र्वरर्वद्यालयले व्यर्वथिा गरी यस क्याम्पसलाई रनदेशन रदएमा रनर्वेदकहरूलाई उक्त रनर्वेदन
व्यहोराको सुरर्वधा रदन सक्ने हुुँदा प्रथतुत ररट रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने पृथ्र्वी नारायण क्याम्पस,
पोखराको रलरखत जर्वाफ ।
रनयम बमोरजम दैरनक पेशी सूचीमा बढी पेश हुन आएको प्रथतुत ररट रनर्वेदन सरहतको
रमरसल फाइल अध्ययन गरी रनर्वेदकहरूका तफशबाट रहनु भएका रर्विान अरधर्वक्ताहरू श्री लक्ष्मण
प्रसाद ज्ञर्वाली, राजु प्रसाद चापागाँई, टेक चन्र ताम्राकार र चन्र प्रसाद ज्ञर्वालीले अन्धा अपाङ्गले
आज सम्म परन अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ ले व्यर्वथिा गरे बमोरजमको सुरर्वधा उपभोग
गनश पाएको छैन । अरहले परन अन्धा अपाङ्गले प्रत्येक शैरक्षक संथिाहरूमा शुल्क रतरेर अध्ययन
गनुश परररहेको छ । जर्वरक अन्धा अपाङ्गलाई खोजेर नै के कथतो सुरर्वधा रदन सरकन्छ श्री ५ को
सरकारले आफैले नीरत रनदेशन जारी गरेर अन्धा अपाङ्गलाई सर्वल नागररक सरह सक्षम एर्वं योग्य
बनाउनु पने पहल गनश सक्नु पथ्र्यो । तर त्यथतो केही नगरी अन्य सबलाङ्ग सरह नै शुल्क रलई
रहेको हुुँदा अन्धा अपाङ्गहरू साहै मकामा परररहेका छन् । त्यसैले अन्धा अपाङ्ग भए परछ रनःशुल्क
रुपमा शैरक्षक एर्वं तारलम केन्रहरूमा प्रर्वेश गरी गराई र त्यथता अन्धा अपाङ्गसुँग परहले रलईसकेको
सेर्वा शुल्क रफता गरर रदनु भन्ने आदेश गरी पाउुँ भन्ने गनुश भएको र्वहस र श्री ५ को सरकार मन्री
पररषद सरचर्वालय समेतको तफशबाट रहनु भएको रर्विान सह न्यायारधर्वक्ता श्री रटका बहादुर
हमालले अन्धा अपाङ्गले आफ्नो पररचय सरहतको रसफाररस सम्बरन्धत शैरक्षक संथिा एर्वं अन्धा
अपाङ्गहरूको तारलम केन्रमा पेश गरेको अर्वथिामा त्यथता अन्धा अपाङ्गलाई रनःशुल्क रुपमा
रशक्षा तिा तारलम रदई रहेको छ र रनर्वेदकले माग गरे अनुसार रसरमत रुपमा भए परन अन्धालाई
ब्रेल रलपीमा र बरहरा तिा अपाङ्गलाई त्यथतै खाले शैरक्षक तारलम केन्रमा प्रर्वेश गराई रशक्षा तिा

तारलम रदईरहेको छ । रनर्वेदकहरूले रजरकर रलए अनुसारको संथिामा अध्ययन गरी रहुँदा के कथतो
शुल्क रलईरहेको छ, सो कुराको पुरष्ट हुने गरी कुनै रकरसमको प्रमाण एर्वं पुष्ट्याई गनश नसकेकोले
हकदैया रर्वहीन प्रथतुत ररट रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने र्वहस गनुश भयो । पोखरा रर्वश्र्वरर्वद्यालयको
तफशबाट रहनु भएको रर्विान अरधर्वक्ता श्री मुकुन्द शमा पौडेलले पोखरा रर्वश्र्वरर्वद्यालय एउटा
थर्वशारसत संथिा हो । यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयमा हाल सम्म परन अन्धा अपाङ्गले रशक्षा प्रर्वेशको लारग
संपकश गरेका छैन । श्री ५ को सरकारले नीरत रनयम बनाई लागु गरेमा यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयले पररपालन
नै गने छ । तर यी रनर्वेदकहरूको के कथतो हक रहतमा असर पने गरी यस रर्वश्र्वरर्वद्यालयले काम
कारर्वाही गरेको हो सो कुरा प्रष्ट नभएकोले प्रथतुत ररट रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने र्वहस गनुशभयो
।
आज रनणशय सुनाउने पेशी तोरकए अनुसार पेश हुन आएको रमरसल फाइल अध्ययन गरी
रर्विान कानून व्यर्वसायीहरूको बहसलाई मध्यनजर राखी ररट रनर्वेदन रजरकर अनु सार ररट जारी
हुने नहुने के हो ? सोही सम्बन्धमा रनणशय रदनुपने देरखयो ।
यसमा हामी रनर्वेदकहरू नेपाल अपाङ्ग मानर्व अरधकार केन्रका पदारधकारी एर्वं नेपाल ल
क्याम्पस र रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसका अध्ययनरत रर्वद्यािीहरू हौं । अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण
ऐन, २०३९ अनुसारको रनःशुल्क रशक्षा रदनुपनेमा सशुल्क रलई अध्ययन गरररहेका छौं । देश रभरका
सम्पूणश अन्धा अपाङ्ग व्यरक्तहरूले रनःशुल्क रशक्षा तिा तारलम पाउनु पनेमा त्यथतो केरह सुरर्वधा
श्री ५ को सरकारले रदन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४, ५ र
६ ले व्यर्वथिा गरे अनुसार हामी अपाङ्गहरूले कुनै सुरर्वधा प्राप्त गरेको नहुुँदा त्यथता सुरर्वधा रदनु
रदलाउनु भनी आदेश जारी गरी पाँउ भन्ने मुख्य रनर्वेदन रजरकर र श्री ५ को सरकारले अन्धा
अपाङ्गको लारग रर्वरभन्न नीरत योजना बनाई सके सम्म लागु गदै आएको छ । करतपयलाई रर्वरभन्न
सुरर्वधा परन रददैं आएको छ । रनर्वेदकहरूले आफ्नो अपाङ्गताको रसफाररस सरहत सम्बरन्धत शैरक्षक
संथिामा रनर्वेदन रदएको अर्वथिामा रनःशुल्क अध्ययन गनश सक्ने नै छ तर ररट रनर्वेदनबाट
रनर्वेदकहरूले कुनै परन कारर्वाही गरेको नदेरखएको प्रथतुत ररट रनर्वेदन खारेज गरी पाउुँ भन्ने श्री
५ को सरकार रशक्षा तिा खेलकुद मन्रालय समेतको रलरखत जर्वाफ रहेको पाइन्छ ।
नेपाल अरधराज्यको संरर्वधान २०४७ को धारा ११ (१) मा सबै नागररक कानूनको दृरष्टमा
समान हुनेछन । कसैलाई परन कानूनको समान संरक्षणबाट र्वरञ्चत गररने छैन । तर मरहला, र्वालक,
र्वृि र्वा शारीररक र्वा मानरसक रुपले अशक्त व्यरक्त र्वा आरिशक सामारजक र्वा शैरक्षक दृरष्टले
रपछरडएको र्वगशको संरक्षण र्वा रर्वकासको लारग कानूनद्वारा रर्वशेष व्यर्वथिा गनश सरकने छ भन्ने उल्लेख
भएको छ । त्यथतै धारा २६ (९) ले राज्यले अनाि र्वालर्वारलका, असहाय, मरहला, र्वृि, अपाङ्ग र
असक्तहरूको संरक्षण र उन्नरतका लारग रशक्षा, थर्वाथथ्य र सामारजक सुरक्षाको रर्वशेष व्यर्वथिा गने
नीरत अर्वलम्बन गने छ भन्ने पाइन्छ ।

अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ को प्रथतार्वनामा अपाङ्गहरूको रहतको संरक्षण
तिा संर्वद्र्धन गनश अपाङ्ग हुने परररथिरतका रोकिाम गरी रनराकरण गनश अपाङ्गहरूको थर्वाथथ्य,
रशक्षा, थयाहार, तारलम र उनीहरूको समानताको हक तिा रोजगारी समेतको कल्याणकारी
आर्वश्यकता व्यर्वथिाहरू गरी अपाङ्गहरूलाई समाजकै सक्षम सदथय एर्वं सकृय रुपमा उत्पादनशील
नागररक बनाउन र्वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजरधराज र्वीरेन्र र्वीर रबिम शाहदेर्वबाट रारष्िय
पञ्चायतको सल्लाह र सम्मरतले यो ऐन बनाई बक्सेको छ भनी रमरत २०३९/८/६ मा लाल मोहर
तिा प्रकाशन लागु भई अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १ (१) मा तारलम सम्बन्धी
आर्वश्यक व्यर्वथिा गनश सक्ने छ र उपदफा (३) मा अन्धा, बरहरा र सुथतमनःरथिरत भएकालाई रशक्षा
रदने रर्वशेष प्रकारको व्यर्वथिा गनश सरकने छ भन्ने उल्लेख भएको देरखन्छ ।
यसमा यी रनर्वेदकहरूले नेपाल ल क्याम्पस र रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, काठमाडौंमा
अध्ययनरत रर्वद्यािीहरू समेत रहेको र रतनीहरू अध्ययनरत रहेका क्याम्पसहरूले आर्वश्यक शुल्क
रलई प्रर्वेश रदई अध्ययन गराईरहेको पाइन्छ । अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ६
अनुसार अपाङ्ग, अन्धा, बरहरा जथताले नेपाल अरधराज्य रभर रहेको सार्वशजरनक शैरक्षक संथिा
रर्वद्यालय तिा रर्वश्र्वरर्वद्यालय एर्वं तारलम केन्रमा रनःशुल्क भना भै अध्ययन गनश पाउने र्वा तारलम
रलन सक्ने भन्ने व्यर्वथिा गनश सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर श्री ५ को सरकार, मन्री
पररषद सरचर्वालय एर्वं रशक्षा तिा खेलकुदको मन्रालय समेतको रलरखत जर्वाफबाट अन्धा, अपाङ्ग,
बरहरा जथतालाई रनःशुल्क रुपमा अध्ययन तिा तारलम रदने व्यर्वथिा व्यरक्त रर्वशेषको लारग गनश
सकेको छैन भन्ने रलरखत जर्वाफबाट देरखन्छ ।
रमरत २०३९/८/६ मा लागु भएको अपाङ्ग संरक्षण तिा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ६ मा
रशक्षा तिा तारलमको व्यर्वथिा भन्ने रशषशक रदई उपदफा (१) मा कुनै अपाङ्गले रशक्षा प्राप्त गनशका
लारग कुनै रशक्षण संथिामा भना हुने भएमा रनजलाई त्यथतो रशक्षण संथिामा शुल्क रलने छैन भन्ने
उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यथतै उपदफा (२) मा अपाङ्गलाई रशक्षा रदने रशक्षकहरूलाई उपयुक्त
तारलम सम्बन्धी आर्वश्यक व्यर्वथिा गनश सरकने छ र उपदफा (३) मा अन्धा, बरहरा र सुथतमनःरथिरत
भएकालाई रशक्षा रदने रर्वशेष प्रकारको व्यर्वथिा गनश सरकने छ भन्ने कानूनी प्रार्वधान रहेको देरखन्छ
।
उपरोक्त कानूनी व्यर्वथिालाई हेदा कुनै परन अपाङ्गले आफू रशक्षा प्राप्त गनशको लारग कुनै
रशक्षण संथिामा रनर्वेदन रदई भना हुन चाहेमा र्वा भना भईसकेका अपाङ्गहरूले रनःशु ल्क रुपमा
रशक्षा प्राप्त गनश सक्ने कानूनी व्यर्वथिा रहेको पाइन्छ । तर परन मन्री पररषद सरचर्वालय तिा रशक्षा
तिा खेलकुद मन्रालयको रलरखत जर्वाफमा अरनर्वायश रुपमा कुनै परन अन्धा, अपाङ्ग र
सुथतमनःरथिती भएका व्यरक्तलाई रशक्षा तिा तारलम रदने व्यर्वथिा गररएको छैन भन्ने उल्लेख भएको
पाइन्छ । कुनै परन कल्याणकारी सरकारले आफ्नो नागररकलाई सक्षम बनाउन आफ्नो क्षमताले भ्याए
सम्म हरेक रकरसमका सुरर्वधा रदई सक्षम एर्वं योग्य बनाउन चाहेको हुन्छ । श्री ५ को सरकारले परन
देश रभर छररएर रहेका अपाङ्ग, अन्धा र सुथतमनःरथिरत भएका व्यरक्तको लारग रर्वशेष प्रकारको

संरक्षण गरी रर्वशेष प्रकारको रशक्षा तिा तारलम रदने भनी आफैले रमरत २०३९/८/६ मा नै ऐन बनाई
सो ऐनमा व्यर्वथिा भएको कानूनी प्रार्वधान लागु गनश श्री ५ को सरकारको कतशव्य हुन जान्छ । तर
ररट रनर्वेदन तिा रर्वपक्षी मन्री पररषद सरचर्वालय समेतको रलरखत जर्वाफबाट उक्त ऐनमा भएको
कानूनी व्यर्वथिा भए गरेको पाइएन । तसिश अन्धा, अपाङ्ग, बरहरा तिा सुथतमनःरथिरत भएका
व्यरक्तहरूलाई नेपाल अरधराज्य भररका सम्पूणश सार्वशजरनक रर्वद्यालय, रर्वश्र्वरर्वद्यालय तिा तारलम
केन्रहरूमा रनःशुल्क भना गरी गराई रनजहरूबाट भना भए परछ कुनै परन रकरसमको सेर्वा शुल्क
नरलनु, रलन नलगाउनु भरन रर्वपक्षीहरूका नाउुँमा रनदेशात्मक आदेश जारी हुने ठहछश । प्रथतुत ररटको
आदेशको प्ररतरलपी महान्यायारधर्वक्ताको कायालय माफशत रर्वपक्षी श्री ५ को सरकार मन्री पररषद
सरचर्वालय समेतलाई पठाई रदनु । फाइल रनयम बमोरजम बुझाई रदनु ।

न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छ ।

न्यायाधीश
इरत सम्र्वत २०६० साल कारतशक २८ गते रोज ६ शुभम् ....................

अपाङ्गहरूको रनःशुल्क रशक्षाको सर्वालमा
सम्मारनत सर्वोच्च अदालतले
इरत सम्र्वत् २०६० साल कारतशक २८ गते रोज ६ मा
भएको फैसला

प्रकाशक

नेपाल अपाङ्ग मानर्व अरधकार केन्र
पो.ब.नं. १९४०८, काठमाडौं
फोन: ०१ ५१५५१३४ फ्याक्स: ५१५५१३४ इमेलः

dhrc@wlink.com.np

