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अपाङ्गता  भएका  व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी  धियमावली, २०७7 

िेपाल राजपर प्रकाक्तित धमधत 
    2077।05।01 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी  ऐि, २०७४ को दफा ६० ले ददएको अधिकार प्रयोग 

गरी िेपाल सरकारले देहायका धियमहरू बिाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारक्तम्भक 

१. संक्तिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी धियमहरूको िाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी  

धियमावली, २०७7" रहेको छ । 

(२) यो धियमावली तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ् गले अको अथथ िलागेमा यस धियमावलीमा,- 
(क) "ऐि" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४ सम्झि ु  

पछथ ।  

(ख) "पररचयपर" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ददइि ेधियम ५ बमोक्तजमको अपाङ्गता 
पररचयपर सम्झि ुपछथ ।   

  (ग) "ववपन्न" भन्नाले िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको 
आयभन्दा कम आय भएका व्यक्ति वा पररवार सम्झि ुपछथ ।  

(घ)  "सहायक सामग्री" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दैधिक जीविमा प्रयोग गिे 
सामग्री वा उपकरण वा प्रववधि सम्झि ुपछथ ।  

(ङ) "सामदुावयक सहायता सेवा" भन्नाले समदुाय स्तरमा पूणथ अिि तथा अधत अिि 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैधिक जीवि सञ चालि, सहभाधगता तथा 
गमििीलतालाई सहज बिाउि उपलब्ि गराइिे व्यक्तिगत सहयोगी सेवा, 
साङ् केधतक भाषाका दोभाष,े स्पिथ साङ् केधतक भाषा, िोट टेकर, वफङ्गर बे्रल 
दोभाषे जस्ता मािवीय सहायता, प्रववधि तथा अन्य सेवा सम्झि ुपछथ । 

 

पररच्छेद–२ 

अपाङ्गताको वगीकरण, पररचयपर तथा अधभलेख 
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३. अपाङ्गताको वगीकरण धसफाररस सधमधत : (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्तजम  
अपाङ्गताको वगीकरणमा आवश्यक हेरफेर गिथका लाधग मन्रालयमा धसफाररस गिथ देहाय 

बमोक्तजमको धसफाररस सधमधत रहिेछ :-  

(क) मन्रालयको सक्तचवले तोकेको महािाखा प्रमखु - संयोजक 

(ख) प्रधतधिधि, स्वास््य सेवा ववभाग - सदस्य 

(ग) मन्रालयले तोकेको एक जिा वविेषज्ञ क्तचवकत्सक - सदस्य 

(घ) अध्यि, राविय अपाङ्ग महासङ्घ िेपाल   - सदस्य 

(ङ) अध्यि, राविय बवहरा महासङ्घ िेपाल - सदस्य 

(च) अध्यि, बौविक अपाङ्ग अधभभावक महासङ्घ - सदस्य 

(छ) मन्रालयको अपाङ्गता सम्बन्िी ववषय हेिे िाखाको 
प्रमखु 

 

सदस्य-सक्तचव 

 (२) उपधियम (१) बमोक्तजमको सधमधतले आवश्यकता अिसुार सम्बक्तन्ित ववषय 
ववज्ञलाई बैठकमा आमन्रण गिथ सक्िेछ । 

(३) उपधियम (१) बमोक्तजमको सधमधतले  सम्बि अन्तराथविय मापदण्ड तथा अभ्यास समेतको 
आिारमा अपाङ्गताको वगीकरणमा हेरफेर गिथको लाधग मन्रालयमा  धसफाररस गिेछ । 

(४) उपधियम (१) बमोक्तजमको सधमधतले आफ्िो बैठक सम्बन्िी कायथववधि आफैं  
व्यवक्तस्थत गिेछ ।  

४. धिवेदि ददि ु पिे : (१) ऐिको दफा ४ बमोक्तजम पररचयपर प्राप्त गिथ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा 
धिजको पररवारको कुिै सदस्य वा संरिकले अिसूुची-१ बमोक्तजमको ढााँचामा आफ्िो स्थायी ठेगािा 
रहेको स्थािीय तहमा धिवेदि ददि ुपिेछ । 

(२) उपधियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापधि स्थायी ठेगािा रहेको स्थािीय 
तहमा बसोबास िगिे र िारीररक वा मािधसक अवस्थाको कारणले आफ्िो स्थायी ठेगािा रहेको 
स्थािीय तहमा गई पररचयपर प्राप्त गिथ असमथथ व्यक्तिले अस्थायी रुपमा बसोबास गदै आएको 
स्थािीय तहमा धिवेदि ददि सक्िेछ। 

५. पररचयपर प्रदाि गिे : (१)  धियम ४ को उपधियम (१) बमोक्तजम पिथ आएको धिवेदि उपर 
स्थािीय तहले ऐिको दफा ४ बमोक्तजम जााँचबझु गरी अिसूुची-२ बमोक्तजमको ढााँचामा पररचयपर 
ददि ुपिेछ ।  

 (२) धियम ४ को उपधियम (२) बमोक्तजम पिथ आएको धिवेदि उपर जााँचबझु गदाथ 
धिवेदिमा उक्तललक्तखत कारण परी स्थायी ठेगािा भएको स्थािीय तहमा धिवेदि ददि िसक्ि े
मिाधसब कारण भएको पाइएमा त्यस्तो स्थािीय तहले धिवेदकको स्थायी ठेगािा रहेको स्थािीय 
तहसाँग धिजले पररचयपर धलए वा िधलएको सम्बन्िमा जािकारी माग गिुथ पिेछ । 
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(३) उपधियम (२) बमोक्तजम जािकारी माग गदाथ धिवेदकले स्थायी ठेगािा रहेको 
स्थािीय तहबाट पररचयपर िधलएको व्यहोरा यवकि हिु आएमा धिवेदक अस्थायी रुपमा बसोबास 
गदै आएको स्थािीय तहले धिजको स्थायी ठेगािा खलुाई धिजलाई पररचयपर प्रदाि गरी सोको 
जािकारी धिवेदकको स्थायी ठेगािा भएको स्थािीय तहलाई गराउि ुपिेछ । 

(4) यस धियम बमोक्तजम स्थािीय तहले पररचयपर ददाँदा देहाय बमोक्तजमको अपाङ्गताको 
आिारमा देहाय बमोक्तजमको रङ्गको पररचयपर ददि ुपिेछ :- 

(क)  पूणथ अिि अपाङ्गताको लाधग रातो,   

(ख)  अधत अिि अपाङ्गताको लाधग धिलो,  

(ग)  मध्यम अपाङ्गताको लाधग पहेँलो, 
(घ)  सामान्य अपाङ्गताको लाधग सेतो ।  

६. उजरुी ददि सक्िे : (१)  ऐिको दफा ४ को उपदफा (७) बमोक्तजम सम्बक्तन्ित स्थािीय तहले 
पररचयपर ददि िधमलिे भिी गरेको धिणथय उपर क्तचत्त िबझु्िे व्यक्तिले अिसूुची-३ बमोक्तजमको 
ढााँचामा सोझै वा सम्बक्तन्ित स्थािीय तह माफथ त मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको अधिकारी 
समि उजरुी ददि सक्िेछ।  

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम प्राप्त भएको उजरुी स्थािीय तहले तीि ददिधभर मन्रालय 
वा मन्रालयले तोकेको अधिकारी समि पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपधियम (१) र (२) बमोक्तजम प्राप्त उजरुी उपर मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको 
अधिकारीले आवश्यक छािधबि गरी तीस ददिधभर धिणथय गरी सोको जािकारी सम्बक्तन्ित स्थािीय 
तह र उजूरीकताथलाई ददि ुपिेछ । 

७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधभलेख : (१) ऐिको दफा ६ बमोक्तजम स्थािीय तहले अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिको अधभलेख राख्दा अिसूुची-४ बमोक्तजमको ढााँचामा राख्न ुपिेछ । 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम तयार गरेको अधभलेख सवहतको वववरण स्थािीय तहले 

मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपधियम (२) बमोक्तजम प्राप्त अधभलेख सवहतको वववरणको आिारमा मन्रालयले 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको  सम्पूणथ वववरण खलुि ेगरी  एकीकृत राविय अधभलेख  तयार गिुथ पिेछ । 

(४) उपधियम (३) बमोक्तजम तयार गरेको राविय अधभलेखको सङ् कलि, संरिण, ववश्लषेण 
तथा प्रिोििको लाधग मन्रालयले पहुाँचयिु ववद्यतुीय प्रणालीको ववकास गिथ सक्िेछ। 

(५)  उपधियम (४) बमोक्तजमको प्रणालीको ववकास गदाथ सम्बक्तन्ित मन्रालयले र 
स्थािीय तहले समेत अिलाईिको माध्यमबाट अपाङ्गता सम्बन्िी वववरण अद्यावधिक गिथ सक्ि े
गरी आवश्यक व्यवस्था गिुथ पिेछ । 
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(६) उपधियम (3) बमोक्तजम तयार गरेको एकीकृत राविय अधभलेखको वववरण 
मन्रालयले आफ्िो वेबसाइटमा राख् िकुा साथै अन्य ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत सावथजधिक गिुथ 
पिेछ।  

तर प्रचधलत कािूि बमोक्तजम गोप्य राख् ि ुपिे व्यक्तिको गोपिीयतासाँग सम्बक्तन्ित वववरण 
सावथजधिक गिथ मन्रालय बाध्य हिुे छैि । 

(७) िेपाल सरकारको केन्रीय धिकायले राविय जिगणिा गदाथ यस धियमावली बमोक्तजम 
राक्तखएको एकीकृत राविय अधभलेख समेतलाई आिार धलि सक्िेछ ।  

 

 

पररच्छेद-३ 

सेवा तथा सवुविा सम्बन्िी  

८. सहायक सामग्री उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले अपाङ्गताको प्रकृधत र अवस्था बमोक्तजम 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पिे अिसूुची-५ बमोक्तजमका सहायक सामग्री उपयिु 
प्राववधिक िापजााँच गरी धि:िलुक रुपमा उपलब्ि गराउिछे। 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमका सामग्री  अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थािीय तहबाट 
सहज र सरल तररकाले उपलब्ि गराउि िेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था धमलाउिेछ। 

९. सामदुावयक सहायता सेवा : (१) पूणथ अिि र अधत अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त्यस्ता 
व्यक्तिको आवश्यकता अिसुार देहाय बमोक्तजमका सामदुावयक सहायता सेवा उपलब्िताको 
आिारमा धि: िलुक रुपमा उपलब्ि गराइिेछ :- 

(क) व्यक्तिगत सहयोगी सेवा : पूणथ अिि तथा अधत अिि अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिका लाधग आिारभतू  आवश्यकता अिसुारका सहयोगी सेवा,  

(ख)  दैधिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा : पूणथ अिि अपाङ्गता, श्रवण दृविववहीि 
अपाङ्गता, बौविक अपाङ्गता, अटीजम वा मिोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका 
दैधिक रूपमा धिरन्तर हेरचाह तथा सहयोग आवश्यक पिे अवस्थाका 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग पररवारको कुिै सदस्य वा संरिक 
िभएको अवस्थामा सम्बक्तन्ित स्थािीय तह माफथ त उपलब्ि हिुे हेरचाह 
तथा स्याहारको सेवा र स्थािीय तहमा पिुस्थाथपिा कायथक्रम माफथ त 
उपलब्ि हिुे आवश्यक आिारभतू थेरापी, पिुस्थाथपिा, दैधिक जीवियापि 
सीप, सामाक्तजकीकरण सीप लगायतका सेवा, 

(ग)  क्तक्लधिकल परामिथ तथा रेफरल सेवा  : स्थािीय स्वास््य संस्था माफथ त 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाधग उपलब्ि हिुे आवश्यक क्तक्लधिकल 
परामिथ सेवा तथा स्वास््य उपचारसाँग सम्बक्तन्ित रेफरल सेवा, 
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(घ)  सामान्य परामिथ तथा दौतरी परामिथ सेवा :  िेपाल सरकार वा स्थािीय 
तह माफथ त स्थािीयस्तरमा  सञ्चाधलत  पिुस्थाथपिा केन्र वा ववधभन्न व्यक्ति 
वा अपाङ्गता सम्बन्िी गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चाधलत पिुस्थाथपिा 
केन्रहरू माफथ त उपलब्ि गराइिे सामान्य परामिथ सेवा, दौतरी परामिथ 
सेवा, अधभभावक परामिथ सेवा जस्ता सेवा । 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमको सेवा प्रदाि गिथका लाधग आवश्यक बजेट िेपाल 
सरकारले सम्बक्तन्ित स्थािीय तहलाई उपलब्ि गराउिेछ । 

१०. व्यक्तिगत सहयोगी सेवा धसफाररस सधमधत : धियम ९ को उपधियम (१) को खण्ड (क)  बमोक्तजम 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाधग व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ि गराउि स्थािीय तहको प्रत्येक 
वडामा देहाय बमोक्तजमको व्यक्तिगत सहयोगी सेवा धसफाररस सधमधत रहिेछ:-  

(क)  स्थािीय तहको सम्बक्तन्ित वडाको वडाध्यि          -संयोजक  

(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चाधलत संस्थाका प्रधतधिधि  

वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा धिजका पररवारका सदस्य वा  

संरिकमध्येबाट संयोजकले तोकेको एक जिा              -सदस्य  

(ग)  संयोजकले तोकेको स्थािीय स्वास््य संस्थाको एक जिा  

प्रधतधिधि              -सदस्य 

(घ)  सम्बक्तन्ित वडाको वडा सक्तचव              -सदस्य-सक्तचव  

११. आधथथक सहयोग तथा तालीम सम्बन्िी: (१) िेपाल सरकारले ऐिको दफा १६ को उपदफा (१) 
बमोक्तजम पूणथ अिि र अधत अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाधग प्रचधलत कािूिमा उक्तललक्तखत 
सामाक्तजक सरुिाको अधतररि िेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोक्तजमको रकम आधथथक 
सहयोग वा सामाक्तजक सरुिा वापत उपलब्ि गराउिछे । 

 (२) सङ्घ, प्रदेि र स्थािीय तहबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैधिक हेरचाहमा संलग्ि             
पररवारका सदस्य वा संरिकलाई हेरचाह सम्बन्िी तालीम र बवहरा व्यक्तिका पररवारका 
सदस्यलाई साङ् केधतक भाषा तालीम धििःिलुक रुपमा उपलब्ि गराइिेछ । 

(३) उपधियम (१) र (२) बमोक्तजमको आधथथक सहयोग वा सामाक्तजक सरुिा तथा 
तालीम सम्बक्तन्ित स्थािीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज रुपमा उपलब्ि गराउिे व्यवस्था 
धमलाउि ुपिेछ ।  

१२.  सहधुलयत र सवुविा: (१) सावथजधिक यातायातले पूणथ अिि, अधत अिि र मध्यम अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिलाई पररचयपरका आिारमा बस, रेल, हवाइजहाज जस्ता सावथजधिक सवारी साििबाट 
यारा गदाथ लाग्ि ेभाडामा पचास प्रधतित छुट उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 

 (२) देहाय बमोक्तजमका सीट िमता भएका सावथजधिक सवारी साििले देहाय 
बमोक्तजमका सीट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग सरुक्तित राख् ि ुपिेछ:- 
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(क)  दि वा सोभन्दा कम सीट िमता भएका सवारी साििले एक सीट, 

(ख)  एघार देक्तख पन्र सीट िमता भएका सवारी साििले दईु सीट, 

(ग)  सोह्र देक्तख तीस सीट िमता भएका सवारी साििले तीि सीट, 

(घ)  तीस भन्दा बढी सीट िमता भएका सवारी साििले चार सीट, 

(ङ) रेल लगायतका ठूला सवारी साििले कूल सीट सङ्ख्याको कम्तीमा पााँच 
प्रधतित सीट । 

१३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीका लाधग छारवकृ्तत्तको व्यवस्था : (१) िेपाल सरकारले पूणथ 
अिि र अधत अिि अपाङ्गता भएका असहाय ववपन्न वगथका िागररकका छोराछोरीलाई स्वदेिमा 
स्िातक तहसम्मको क्तििा हाधसल गिथ छारवृक्तत्त उपलब्ि गराउिेछ ।  

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमको छारवृक्तत्त प्राप्त गिथ चाहिे पूणथ अिि र अधत अिि 
अपाङ्गता भएका असहाय ववपन्न वगथका िागररकका छोराछोरीले सम्बक्तन्ित िैक्तिक संस्थामा भिाथ 
गरेको प्रमाण, सम्बक्तन्ित स्थािीय तहको धसफाररस, पररचयपरको प्रधतधलवप तथा िाता प्रमाक्तणत र 

ववपन्नताको धसफाररस लगायतका कागजात पेि गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

अपाङ्गता भएका मवहला तथा बालबाधलकाको वविेष संरिण 

१४. अपाङ्गता भएका मवहलाको लाधग वविेष कायथक्रम सञ चालि गिे : (१) िेपाल सरकार, प्रदेि 
सरकार तथा स्थािीय तहले अपाङ्गता भएका मवहलाको अधिकारको संरिण गिथ तथा त्यस्ता 
मवहलाको ज्ञाि, सीप तथा िमताको उच्चतम उपयोग गिे उपयिु वातावरण धिमाथण गिथ देहाय 

बमोक्तजमको व्यवस्था गिुथ पिेछ:- 
(क)  अपाङ्गता भएका मवहलामा रहेको ज्ञाि, सीप र िमताको पवहचािको लाधग 

अध्ययि, अिसुन्िाि गिे, गराउिे, 
(ख)  खण्ड (क) बमोक्तजम भएको अध्ययि अिसुन्िािको आिारमा अपाङ्गता 

भएका मवहलाको ज्ञाि, सीप र िमताका आिारमा उपयिु पेिा वा 
व्यवसायको लाधग रोजगारमूलक तालीम तथा अधभमखुीकरण कायथक्रम 

सञ चालि गिे, गराउिे, 
(ग)  अपाङ्गता भएका मवहलाले धिमाथण वा उत्पादि गरेका सामाि तथा वस्तकुो 

धबक्री तथा बजारीकरणको लाधग आवश्यक व्यवस्था धमलाउि,े  
(घ)  अपाङ्गता भएका मवहलाको लाधग उपयिु ठाधिएका आय आजथिका अन्य 

कायथक्रम सञ चालि गिे, गराउिे। 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमको व्यवस्था गिथको लाधग िपेाल सरकारले प्रदेि सरकार तथा 
स्थािीय तहलाई आवश्यक आधथथक तथा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउिेछ ।  
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१५. अपाङ्गता  भएका  बालबाधलकाको  वविेष संरिण : ऐिको दफा २० बमोक्तजम पूणथ अिि र अधत 
अिि अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको लाधग िेपाल सरकारले प्रदेि सरकार तथा स्थािीय तहसाँग 
समन्वय गरी देहाय बमोक्तजमका वविेष संरिणको व्यवस्था गिुथ पिेछ:-  

(क) धिजहरुको हेरचाह तथा स्याहारको लाधग पररवारका सदस्य वा 
संरिकलाई आवश्यक तालीम  तथा आय आजथि सम्बन्िी व्यवसाय गिथ 
सहयोग गिे, 

(ख) धिजहरुको रोगको िीघ्र पवहचाि, उपचार, औषिी र परामिथ सेवा 
स्थािीय स्वास््य केन्रबाट उपलब्ि हिुे गरी आवश्यक व्यवस्था 
धमलाउिे,  

(ग) स्थािीय तहमा अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको खेलकुद र मिोरञ्जिको  

लाधग  वविषे व्यवस्था गिे गरी आवश्यक व्यवस्था धमलाउि,े 
(घ) स्थािीय स्वास््य केन्र र अस्पतालमा प्रारक्तम्भक अपाङ्गता पवहचाि, 

परामिथ तथा आिारभतू स्वास््य सम्बन्िी पिुस्थाथपिाको लाधग आवश्यक 
िमता ववकास र मािव स्रोतको व्यवस्थापि गिे,  

(ङ) अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको आाँखा, िाक, काि, घााँटी, अधडयोग्राम 
जााँच लगायतको सेवा स्थािीय स्वास््य संस्थाबाट प्रदाि गिे,  

(च)  बालबाधलकाको उमेर अिसुार बौविक र िारीररक ववकास िभएमा वा  
उमेर अिसुारका लिणहरू िदेक्तखएमा पररवारका सदस्य वा सामाक्तजक 
कायथकताथले यस्तो सूचिा वडा कायाथलयमा ददि सक्ि े गरी आवश्यक 
व्यवस्था गिे,  

(छ)  स्थािीय तह माफथ त अपाङ्गता पवहचाि भएका बालबाधलकाको लाधग 
आवधिक रूपमा अपाङ्गताको अवस्थाको मूलयाङ् कि, सेवा सवुविा 
पिुरावलोकि तथा आवश्यक थेरापी लगायत अन्य सेवाहरूको व्यवस्था 
गिे। 

 

पररच्छेद-५ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ि गराइिे क्तििा 
१६. धििःिलुक क्तििा उपलब्ि गराउिे : पूणथ अिि र अधत अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देहाय 

बमोक्तजमका व्यावसावयक तथा प्राववधिक क्तििा धििःिलुक रुपमा उपलब्ि गराइिेछ:-   

(क) प्राववधिक क्तििा तथा व्यावसावयक तालीम  पररषद बाट प्रदाि गररिे क्तििा, 
(ख) िेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य व्यावसावयक तथा 

प्राववधिक क्तििा । 
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17.  आवासीय सवुविा सवहतको क्तििा उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले पूणथ अिि तथा अधत 
अिि अपाङ्गताको कारणले आफैं  ववद्यालय जाि आउि कदठि हिुे र ववपन्न तथा असहाय अपाङ्गता 
भएका बालबाधलकाको लाधग पहुाँचयिु आवास सवुविा सवहतको  क्तििाको व्यवस्था गिेछ । 

 

 

 

(२) िेपाल सरकारले बवहरा, दृविववहीि र बौविक अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको लाधग 
पहुाँचयिु आवास सवहतको समावेिी क्तििा र वविेष किाको व्यवस्था गिेछ ।  

१८. क्तििामा सूचिा प्रववधिको प्रयोग : (१) िेपाल सरकारले सूचिा प्रववधिका माध्यम, प्रणाली वा तररकाको 
अवलम्बि गरी दृविववहीि, बवहरा, ससु्त श्रवण, श्रवण दृविववहीि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तििा 
प्रदाि गिे व्यवस्था धमलाउिछे । 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तििामा पहुाँच सहज बिाउि 
िेपाल सरकारले प्रदेि सरकार र स्थािीय तहसाँग समन्वय गरी आवश्यक वविषे सफ्टवेयर 
सवहतको कम्प्यटुर वा उपकरण उपलब्ि गराउिे वा अधडयो, बे्रल, सरल भाषा तथा क्तचरात्मक, 
ठूलो छापा, धभधडयो, साङ् केधतक भाषा लगायतका ढााँचामा िैक्तिक सामग्री उपलब्ि गराउिेछ । 

१९. छारवृक्तत्त तथा आधथथक सहयोग उपलब्ि गराउिे : धििःिलुक िगररएको क्तििामा भिाथ भई अध्ययि गिे 
अपाङ्गता भएका ववद्याथीको लाधग िेपाल सरकारले प्रत्येक वषथ धििाथरण गरे बमोक्तजमको सङ्ख्याका 
ववद्याथीलाई िैक्तिक िलुक, आवास, स्टेििरी तथा अन्य खचथ वापत िेपाल सरकारले धििाथरण गरे 
बमोक्तजमको रकम िैक्तिक छारवृक्तत्तको रुपमा उपलब्ि गराउिेछ । 

२०. ववद्यालयलाई सहयोग उपलब्ि गराउि े: (१) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका ववद्याथीका लाधग वविेष 
क्तििा कायथक्रम सञ चालि गरेका सामदुावयक ववद्यालयको पूवाथिारलाई त्यस्ता ववद्याथीको लाधग 
पहुाँचयिु बिाउि त्यस्तो ववद्यालयको आवश्यकता तथा सम्बक्तन्ित स्थािीय तहको धसफाररसको 
आिारमा पहुाँचयिु छारावासको सवुविा सवहतको आधथथक, प्राववधिक सहयोग तथा आवश्यक सामग्री 
उपलब्ि गराउिेछ । 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमको ववद्यालयको भौधतक पूवाथिार तथा अन्य सेवा सवुविाको 
ववकासको लाधग सम्बक्तन्ित स्थािीय तहले तीस प्रधतित लगािी गिे प्रधतबिता गरेमा बााँकी लगािीको 
लाधग कायथक्रमको आिारमा सम्बक्तन्ित ववद्यालयलाई िपेाल सरकारले आधथथक सहयोग उपलब्ि 

गराउिेछ ।  

२१. ववद्याथीको गणुस्तरीय क्तििामा पहुाँच अधभवृवि गिे : (१) िपेाल सरकारले अपाङ्गता भएका ववद्याथीको 
अध्ययिलाई धिरन्तरता ददि तथा अध्ययि प्रविथिको लाधग आवश्यकता र उपलब्िता अिसुार 
स्टेििरी, पाठ्यपसु्तक, ददवा खाजा, पोिाक, सहयोगी क्तििक र सम्बक्तन्ित अपाङ्गता ववज्ञ क्तििक 

उपलब्ि गराउिेछ  । 
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(२) अपाङ्गता भएका ववद्याथीलाई अध्यापि गराउिे क्तििकका लाधग िेपाल सरकारले 
सम्बक्तन्ित स्थािीय तहसाँग समन्वय गरी अपाङ्गताको पवहचाि, धसफाररस, सामान्य थेरापी, 
व्यक्तिगत पाठ्ययोजिा, व्यक्तिगत हेरचाह, िमता ववकास, साङ् केधतक भाषा लगायतका तालीम  

कायथक्रम सञ चालि गिेछ । 

(३) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका ववद्याथीको ववद्यालय तथा धसकाईमा पहुाँच सधुिक्तित गिथ 
त्यस्तो क्तििा प्रदाि गिे ववद्यालयलाई देहाय बमोक्तजमका िैक्तिक सामग्री धििःिलुक उपलब्ि   
गराउिेछ :- 

(क) अपाङ्गता भएका ववद्याथीलाई अध्ययिमा सहजता हिुे आवश्यकतामा 
आिाररत पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री, 

(ख) सूचिा प्रववधिको माध्यमबाट अध्ययि अध्यापिको लाधग  आवश्यक पिे 

डेक्तज, बे्रल धडस्प्लेअर, बे्रल वप्रन्टर, कम्यटुर सफ्टवेयर, मोबाईल 
एक्तप्लकेिि, सरल भाषामा बझुाउिे िैक्तिक सामग्री, क्तचरात्मक सामग्री, 
श्रव्य दृश्य  सामग्री लगायतका सूचिा प्रववधि,  

(ग) पहुाँचयिु फधिथचर तथा अन्य भौधतक सामग्री, 
(घ) अपाङ्गता भएका ववद्याथीको लाधग आवश्यक पिे खेलकुदका सामग्री ।  

 

 

पररच्छेद-६ 

सीप ववकास तथा रोजगारी 
२२.  ऋण उपलब्ि गराउिे :िेपाल सरकारले पेिा वा व्यवसाय गिथ चाहिे पूणथ अिि र अधत अिि 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहेको सीप, िमता तथा पेिा व्यवसायका लाधग धिज वा धिजको 
पररवारको सदस्य वा संरिकले तयार गरेको प्रस्तावको आिारमा बैङ् क तथा ववत्तीय संस्थाबाट 
िेपाल सरकारको जमाितमा वा धबिा धितो सहधुलयत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ि गराउिे व्यवस्था 
गिेछ। 

२३.  अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धियिु गिुथ पिे: कुिै प्रधतष्ठािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िमता, 
तालीम, योग्यता र अिभुवका आिारमा उपयिु हिु े कामको लाधग उपलब्ि भएसम्म देहाय 
बमोक्तजमका प्राथधमकताका आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धियिु गिुथ पिेछ :- 

(क)  अपाङ्गता र कामको प्रकृधतको आिारमा बढी उपयिु देक्तखएको,  
(ख) अपाङ्गता भएको व्यक्ति ववपन्न पररवारको भएको, 
(ग) प्रचधलत कािूि बमोक्तजम वपछधडएको िेरमा स्थायी बसोबास गरेको, 
(घ) अपाङ्गताको गाम्भीयथताको आिारमा िेपाल सरकारले तोकेको । 
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२४.  अधभलेख राख्न ुपिे : प्रधतष्ठािले आफ्िो प्रधतष्ठािमा कायथरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऐिको दफा २६ 
को उपदफा (१) मा उक्तललक्तखत वववरणका अधतररि देहाय बमोक्तजमको वववरण समेत खलुाई 
अधभलेख राख्न ुपिेछ :- 

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िाम, थर, ठेगािा र पद,  

(ख)  सेवाको प्रकार (स्थायी/अस्थायी/करार/ज्यालादारी), 
 (ग) अपाङ्गताको वगीकरणको आिारमा प्रदाि गररएको पररचयपरको वकधसम 

(पूणथ अिि अपाङ्गता/अधत अिि अपाङ्गता/मध्यम अपाङ्गता/सामान्य 
अपाङ्गता),  

(घ) प्रधतष्ठािमा भिाथ भएको धमधत, 
(ङ) प्रधतष्ठािमा  ददएको क्तजम्मेवारी, 
(च) प्रधतष्ठािबाट धिजलाई उपलब्ि गराइएको सेवा, सवुविा, 
(छ) प्रधतष्ठािले आवश्यक देखेको अन्य वववरण । 

 

 

पररच्छेद-७ 

स्वास््य, पिुस्थाथपिा, सामाक्तजक सरुिा तथा मिोरञ्जि 

२५.   धििःिलुक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउिे: (१) िेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको भन्दा कम 
वावषथक आय भएका र देहाय बमोक्तजमका गम्भीर प्रकृधतका रोगको उपचारको लाधग अस्पतालमा 
भिाथ भएका पूणथ अिि र अधत अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार 
गराउाँदा लाग्ि ेसम्पूणथ खचथ िेपाल सरकारले ब्यहोिेछिः- 

         (क) मटुु रोग, 

                   (ख)  मगृौला रोग, 

                   (ग)  क्यान्सर, 

      (घ)  िेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोक्तजमका अन्य रोग।  

 (२) िेपाल सरकारले स्वीकृधत प्राप्त क्तचवकत्सकको धसफाररसमा अिवंुिीय रिश्राव 

(हेमोवफधलया) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पिे फ्याक्टर लगायतका औषिी धि:िलुक रूपमा 
सम्बक्तन्ित स्थािीय तह माफथ त उपलब्ि गराउिेछ ।  

(३) िेपाल सरकारले मिोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग सबै सरकारी 
अस्पतालमा धि:िलुक मिोसामाक्तजक परामिथ सेवा उपलब्ि गराउिे व्यवस्था धमलाउिछे । 

(४)  उपधियम (१) र (२) बमोक्तजमका रोगको उपचार सेवा तथा औषिी उपलब्ि 
गराउि िेपाल सरकारले प्रदेि सरकार र स्थािीय तहसाँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेिस्तरका 
सरकारी अस्पताल तथा स्थािीय स्वास््य संस्थाहरूको िमता ववस्तार गिेछ ।  
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२६. पिुस्थाथपिा केन्रको स्थापिा तथा सञ चालि : (१) ऐिको दफा २9 को उपदफा (३) बमोक्तजम 

पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालि गिथ चाहि े संस्थाले स्वीकृधतको लाधग देहायका वववरण 

खलुाई सम्बक्तन्ित वडा कायाथलयको धसफाररस सवहत अिसूुची-६ बमोक्तजमको ढााँचामा सम्बक्तन्ित 
स्थािीय तहमा धिवेदि ददि ुपिेछ :- 

(क)  संस्थाको वविाि र दताथ प्रमाणपरको प्रधतधलवप, 

(ख)  पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा हिुे स्थाि र त्यस्तो केन्रको िमता लगायतका 
भौधतक पूवाथिारको वववरण, 

(ग) पिुस्थाथपिा केन्रले उपलब्ि गराउिे सेवा, सवुविा र प्राववधिक िमताको 
वववरण,  

(घ)  पिुस्थाथपिा केन्रको लाधग आवश्यक जििक्तिको वववरण,  
(ङ)  पिुस्थाथपिा केन्र सञ चालिको लाधग आवश्यक आधथथक स्रोतको वववरण । 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम प्राप्त धिवेदि उपर जााँचबझु गदाथ धियम २७  बमोक्तजमको मापदण्ड 
पूरा भएको देक्तखएमा स्थािीय तहले त्यस्तो संस्थालाई पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालि गिथ 
अिसूुची-७ बमोक्तजमको ढााँचामा स्वीकृधत ददिछे ।  

(३) यो धियमावली प्रारम्भ हुाँदाका बखत प्रचधलत कािूि बमोक्तजम स्थापिा भई सञ चालिमा 
रहेका पिुस्थाथपिा केन्रले यो धियमावली प्रारम्भ भएको धमधतले एक वषथधभर यस धियम बमोक्तजम 

स्वीकृधत धलि ुपिेछ । 

२७. पिुस्थाथपिा केन्रको स्थापिा, व्यवस्थापि तथा सञ चालि सम्बन्िी मापदण्ड : ऐि तथा यस 

धियमावली बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालि गिथ देहाय बमोक्तजमको मापदण्ड पूरा 
गरेको हिु ुपिेछ :- 

(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पिुस्थाथपिाको लाधग न्यूितम आिारभतू सवुविा 
सवहतको भौधतक संरचिा भएको, 

(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक आिारभतू स्वास््य सेवा तथा औषिी 
उपचारको सेवा उपलब्ि गराउि सक्िे िमता भएको, 

(ग)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेल तथा मिोरञ्जिको लाधग आवश्यक खलुा 
स्थाि भएको, 

(घ)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकता अिसुार क्तििा तथा सीपमूलक 

तालीम  प्रदाि गिथ वा सोको  प्रबन्ि गिथ सक्िे िमता भएको,  
(ङ)  न्यूितम दि जिा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बराबर तीि जिा तालीम  

प्राप्त सहयोगीको प्रबन्ि भएको,  

(च)  मन्रालयले समय समयमा तोकेका पूवाथिार तथा अन्य सवुविा सम्बन्िी 
मापदण्ड पूरा भएको  । 
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२८. पिुस्थाथपिा केन्रको व्यवस्थापि : (१) धियम २६ बमोक्तजम स्वीकृधत धलई स्थापिा तथा सञ चालि 
हिुे प्रत्येक पिुस्थाथपिा केन्रको व्यवस्थापिको लाधग देहाय बमोक्तजमको व्यवस्थापि सधमधत 
रहिेछ :- 

(क) सम्बक्तन्ित गाउाँ कायथपाधलकाको अध्यि वा िगर 
कायथपाधलकाको अध्यि 

-अध्यि   

(ख) सम्बक्तन्ित स्थािीय तहको सामाक्तजक ववकास हेिे 
कमथचारी   

 

-सदस्य 

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पररवारका सदस्य वा 
संरिकहरू मध्येबाट अध्यिले तोकेको एक जिा  

 

-सदस्य 

(घ) अपाङ्गता भएका स्थािीय समाजसेवी मध्येबाट 
अध्यिले तोकेको एक जिा मवहला सवहत दईु जिा 

 

-सदस्य 

(ङ) पिुस्थाथपिा केन्रको प्रमखु –सदस्य-सक्तचव    

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमको सधमधतले ऐि, यस धियमावली तथा प्रचधलत कािूिको 
अिीिमा रही पिुस्थाथपिा केन्रको सञ चालि सम्बन्िी कायथववधि तयार गरी सोको आिारमा 
पिुस्थाथपिा केन्र सञ चालि गिुथ पिेछ। 

(३) उपधियम (१) बमोक्तजमको सधमधतले पिुस्थाथपिा केन्रमा रहेका प्रत्येक अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिको छुट्टा छुटै्ट व्यक्तिगत वववरणको अधभलेख राख्न ुपिेछ । 

२९. पिुस्थाथपिा केन्रको धिरीिण तथा अिगुमि : (१) समन्वय सधमधतले ऐि तथा यस धियमावली 
बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र सञ चालि भए िभएको सम्बन्िमा समय समयमा धिरीिण तथा अिगुमि 
गिेछ। 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम धिरीिण तथा अिगुमि गिथ खवटएका पदाधिकारी वा कमथचारीले 

धिरीिण तथा अिगुमि गरी समन्वय सधमधतमा सात ददिधभर प्रधतवेदि पेि गिुथ पिेछ। 

(३) उपधियम (२) बमोक्तजम पेि भएको प्रधतवेदि समन्वय सधमधतले आफू समि पेि 
भएको धमधतले सात ददिधभर मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ।  

(४) उपधियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापधि मन्रालय वा प्रदेि सरकारले  
आवश्यकता अिसुार यस धियमावली बमोक्तजम सञ चालिमा रहेका पिुस्थाथपिा केन्रको धिरीिण 
तथा अिगुमि गिथ सक्िछेि ्| 

(५) उपधियम (१) वा (४) बमोक्तजम धिरीिण तथा अिगुमि गदाथ त्यस्ता पिुस्थाथपिा 
केन्रले ऐि तथा यस धियमावली बमोक्तजम तोवकएको मापदण्ड पूरा िगरेको वा मन्रालयबाट 
जारी भएको धिदेक्तिका ववपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा धिक्तित समयावधिधभर तोवकएको 
मापदण्ड पूरा गिथ वा स्वीकृत धिदेक्तिका बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र सञ चालि गिथ आवश्यक 
धिदेिि ददि सवकिछे।  
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(६) उपधियम (५) बमोक्तजम प्राप्त धिदेिि बमोक्तजमको समयावधिधभर पिुस्थाथपिा केन्रले 
कायथ सम्पन्न गरी सोको जािकारी त्यसरी धिदेिि ददि ेधिकायलाई ददि ुपिेछ । 

(७) यस धियम बमोक्तजम धिरीिण वा अिगुमि गदाथ पिुस्थाथपिा केन्र ऐि तथा यस 
धियमावली ववपरीत स्थापिा र सञ चालि भएको वा धियम २७ बमोक्तजमको मापदण्ड पूरा िगरेको वा 
उपधियम (५) बमोक्तजम ददएको धिदेििको पालिा िगरेको देक्तखएमा स्थािीय तहले त्यस्तो 
पिुस्थाथपिा केन्रको सञ चालिमा रोक लगाउि वा त्यस्तो केन्रको स्वीकृधत धिक्तित अवधिका लाधग 

धिलम्बि वा  रद्द गिथ सक्िेछ ।  

(८) उपधियम (७) बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्रको स्वीकृधत धिलम्बि वा  रद्द गिुथ अक्तघ त्यस्तो 
पिुस्थाथपिा केन्रलाई सफाई पेि गिे मिाधसब मौका ददि ुपिेछ । 

३०. अिदुाि उपलब्ि गराउि सक्िे : (१) पिुस्थाथपिा केन्रको भौधतक पूवाथिार, सेवा सवुविा र पिुस्थाथपिा 
भएका व्यक्तिको सङ्ख्याको आिारमा ऐि तथा यस धियमावली बमोक्तजम स्वीकृधत प्राप्त पिुस्थाथपिा 
केन्रलाई िेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोक्तजमको रकम अिदुाि बापत उपलब्ि गराउि 
सक्िेछ। 

(२) सम्बक्तन्ित प्रदेि सरकार वा स्थािीय तहबाट स्वीकृधत प्राप्त पिुस्थाथपिा केन्रलाई 
सम्बक्तन्ित प्रदेि सरकार वा स्थािीय तहले समय समयमा तोके बमोक्तजमको रकम अिदुाि वापत 
उपलब्ि गराउि सक्िेछ। 

३१.  पिुस्थाथपिा केन्र बन्द गिथ सक्िे: (१) ऐि तथा यस धियमावली बमोक्तजम स्वीकृधत धलई 
सञ चालिमा रहेको पिुस्थाथपिा केन्र सञ चालि गिथ सम्भव िभएमा त्यस्तो केन्रको प्रमखुले बन्द 

गिुथ पिे कारण सवहत पिुस्थाथपिा केन्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वववरण समेत संलग्ि गरी 
सम्बक्तन्ित स्थािीय तह समि धिवेदि ददि ुपिेछ ।  

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम प्राप्त हिु आएको धिवेदि उपर जााँचबझु गदाथ त्यस्तो 
पिुस्थाथपिा केन्र बन्द गिुथ पिे मिाधसब आिार र कारण रही बन्द गिथ उपयिु देखेमा 
सम्बक्तन्ित स्थािीय तहले त्यस्तो पिुस्थाथपिा केन्रमा रहेका व्यक्तिको लाधग अन्य वैकक्तलपक 
व्यवस्था गरी बन्द गिथ स्वीकृधत ददि सक्िेछ । 

(३) उपधियम (२) बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र बन्द गिथ स्वीकृधत प्राप्त भएमा त्यस्तो 
पिुस्थाथपिा केन्रले सो केन्रमा रहेका व्यक्तिहरुको वैकक्तलपक व्यवस्था गररसकेपधछ मार बन्द 
गिे अन्य प्रवक्रया पूरा गिुथ पिेछ । 

(४) उपधियम (३) बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र बन्द गरेको जािकारी त्यस्तो पिुस्थाथपिा 
केन्रले तीि ददिधभर सम्बक्तन्ित स्थािीय तहलाई ददि ुपिेछ। 

(५) उपधियम (४) बमोक्तजम प्राप्त हिु आएको जािकारी सम्बक्तन्ित स्थािीय तहले सात 
ददिधभर सम्बक्तन्ित प्रदेि सरकार र मन्रालयमा ददि ुपिेछ। 



 

14 
 

(६) उपधियम (१) बमोक्तजम प्राप्त हिु आएको धिवेदि उपर सम्बक्तन्ित स्थािीय तहले 
जााँचबझु गदाथ बन्द गिथ माग गरेको पिुस्थाथपिा केन्र आफैं ले वा आफ्िो समेत संलग्िता र लगािीमा 
सञ चालि गिथ आवश्यक देखेमा स्थािीय तह आफैले वा आफू समेतको संलग्िता र लगािीमा त्यस्तो 
केन्र सञ चालि गिे वा कुिै प्रधतष्ठाि वा अपाङ्गता िेरमा वक्रयािील अन्य सङ्घ, संस्थालाई 
सञ चालि गिथ हस्तान्तरण गिे व्यवस्था धमलाउि सक्िेछ । 

३२. आचार संवहता: पिुस्थाथपिा केन्रले केन्रका पदाधिकारी तथा कमथचारीले पालिा गिुथ पिे आचार संवहता 
केन्रको व्यवस्थापि सधमधतबाट स्वीकृत गराई लागू गिुथ पिेछ ।  

३३. पिुस्थाथपिा कोषको सञ चालि : (१)  ऐिको दफा ३० बमोक्तजमको पिुस्थाथपिा कोषको रकम 

मन्रालयले तोकेको बैंङ् क तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्िी प्रचधलत कािूि बमोक्तजम स्थावपत ×क" 
वगथको कुिै वाक्तणज्य बैंङ् कमा खाता खोली जम्मा गिुथ पिेछ। 

(२) पिुस्थाथपिा कोषको खाता मन्रालयको सक्तचव वा धिजले तोकेको अधिकृत र 
मन्रालयको आधथथक प्रिासि िाखाको प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट सञ चालि हिुेछ । 

(३) पिुस्थाथपिा कोषको रकम ऐि तथा यस धियमावली बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्रको 
सञ चालिको लाधग मार खचथ गिुथ पिेछ । 

३४. सामाक्तजक सरुिा: (१) िपेाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्र र 

स्वावलम्बिपूवथक जीवियापि गिथ सक्ि ेगरी सिम बिाउि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदाि रहिे 
गरी स्वास््य बीमा तथा सामाक्तजक सरुिा कायथक्रम सञ चालि गिथ सक्िेछ । 

(२) उपधियम (१) बमोक्तजमको सामाक्तजक सरुिा कायथक्रम अन्तगथत अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिलाई िेपाल सरकारले तोके बमोक्तजम माधसक जीवियापि भत्ता रकम उपलब्ि गराइिेछ । 

(३) उपधियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापधि ववपन्न पररवारका पूणथ अिि र 
अधत अिि अपाङ्गता भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई िेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमको बेरोजगार भत्ता 
उपलब्ि गराइिेछ ।  

(४) िेपाल सरकारले पूणथ अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एक जिा सहयोगीलाई त्यस्तो 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उपधियम (२) बमोक्तजम पाउिे भत्ता रकमको आिा रकम बराबरको रकम 
माधसक रूपमा सहयोगी भत्ता बापत उपलब्ि गराउिेछ । 

(५) उपधियम (२) र (३) बमोक्तजमको भत्ता रकम तोक्दा अन्य प्रचधलत कािूि 
बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सोही प्रयोजिका लाधग उपलब्ि हिुे भत्ता वा सवुविामा 
दोहोरो िपिे गरी तोक्ि सवकिेछ । 

(६) पूणथ अिि र अधत अिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्िो धिजी िौचालय 
अपाङ्गतामैरी बिाउि चाहेमा िेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमको रकम अिदुाि वापत उपलब्ि 
गराउि सवकिेछ । 
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३५. सांस्कृधतक अधिकार तथा मिोरञ्जि : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सांस्कृधतक अधिकारको सम्माि गिथ 
ऐिको दफा ३३ बमोक्तजमको व्यवस्थाको अधतररि िेपाल सरकार, प्रदेि सरकार तथा सम्बक्तन्ित 
स्थािीय तहले देहायको व्यवस्था गिेछ :- 

(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभाधगतामा सांस्कृधतक प्रधतयोधगता आयोजिा गिे, 
(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मिोरञ्जिको लाधग स्थािीय स्तरमा आवश्यक कायथक्रम 

सञ चालि गिे, 
(ग)  सामदुावयक भवि, पाकथ , मठ मक्तन्दर, बगैँचा लगायतका सांस्कृधतक र मिोरञ्जिका 

िेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाधग पहुाँचयिु बिाउिे । 

३६. खेलकुदमा सहभागी गराउिे : (१)  ऐिको दफा ३४ मा उक्तललक्तखत कायथक्रमको अधतररि अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिको लाधग खेलकुदको ववकास गिथ अधिकार पाएका संस्था वा धिकायले वविेष तथा 
पारा खेलकुदका िेरमा िपेाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थािीय तह तथा सङ्घ, संस्थाको 
सहभाधगतामा देहाय बमोक्तजमका कायथक्रम सञ चालि गिथ सक्िेछि ्:-  

(क)  खेलकुदका लाधग आवश्यक भौधतक पूवाथिार ववकास कायथक्रम,  

(ख)  खेलकुदका लाधग िमता ववकासका कायथक्रम,  

(ग)  खेलकुद प्रधतयोधगता सञ चालि ।   

(२) उपधियम (१) बमोक्तजम खेलकुद कायथक्रम सञ चालि गदाथ दोभाष ेर स्वास््य उपचार 
जस्ता अपाङ्गताको प्रकृधत अिसुार आवश्यक पिे अन्य सेवा समेत उपलब्ि गराउि ुपिेछ  ।  

 

 

पररच्छेद-८ 
ववववि 

३७. उपायको अवलम्बि गिे : िेपाल सरकारले ऐिको दफा ४५ को उपदफा (४)  बमोक्तजम अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिले धबिा भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह समाि रूपमा मयाथददत र प्रधतष्ठापूवथक जीवियापि गिथ 
पाउि ेवातावरणको सधुिक्तितताका लाधग देहायका उपायको अवलम्बि गिेछ :- 

(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार र सेवा सवुविा सम्बन्िी कािूिी 
व्यवस्थाको ववषयमा जिचेतिा तथा कािूिी क्तििा कायथक्रम सञ चालि 
गिे, गराउिे, 

(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह, सििीकरण तथा िमता ववकासको लाधग 

आवश्यक तालीम सञ चालि गिे, गराउिे, 
(ग)  सरकारी वा सावथजधिक सेवा प्रदाि गिे धिकाय तथा संस्थाको भौधतक 

संरचिाको धिमाथणलाई अपाङ्गतामैरी र पहुाँचयिु बिाउि त्यस्ता धिकाय 

तथा संस्थालाई धिदेिि ददिे र सोको कायाथन्वयिको अिगुमि गिे, 
गराउिे, 
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(घ) स्थािीय तहमा हिुे ववपद व्यवस्थापि सम्बन्िी गधतववधिमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउिे र यसका लाधग पूवथतयारी, खोज तथा 
उिार, राहत र ववपद पिातका अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 
सहज पहुाँच सधुिक्तित गिथ आवश्यक तालीम र अधभमखुीकरण कायथक्रम 
सञ चालि गिे, गराउि,े 

(ङ)   ववपद पूवथ तयारीका चरणमा गररिे सामग्रीको भण्डारणमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिका आवश्यकतालाई समेत मध्यिजर राखी त्यस्ता सामग्रीको छुटै्ट 
सूची बिाई भण्डारण गिे व्यवस्था धमलाउिे। 

३८. सामाक्तजक उत्तरदावयत्विः (१) ऐिको दफा ४९ को उपदफा (१) को प्रयोजिको लाधग प्रधतष्ठाि 
तथा िैक्तिक संस्थाले आफ्िो आयबाट िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी 
तोके बमोक्तजमको रकम अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रधतको सामाक्तजक उत्तरदावयत्व अन्तगथत छुट् याउि ु
पिेछ।  

  (२) उपधियम (१) बमोक्तजमको रकमको उपयोग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास््य, 
क्तििा, रोजगारीका अवसरहरुको सम्बिथि, प्रविथि, पिुस्थाथपिा र सििीकरणको काम समेतको 
लाधग  गररिेछ।  

३९.   घमु्ती सेवा सञ चालि : (१) मन्रालयले प्रदेि सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालय र स्थािीय तहसाँग 
समन्वय गरी  ऐिको दफा ५९ बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउिे सेवा सवुविा सहज रुपमा 
उपलब्ि गराउि आवश्यकता अिसुार घमु्ती सेवा सञ चालि गिथ सक्िेछ । 

 (२) उपधियम (१) बमोक्तजम सञ चालि हिु े घमु्ती सेवाको अवधि तथा उपलब्ि हिुे 
सेवाका सम्बन्िमा प्रदेि सरकारको सम्बक्तन्ित मन्रालय र स्थािीय तहले त्यस्तो सेवा सञ चालि 
हिुे कम्तीमा पन्र ददि अक्तघ ववधभन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचिा प्रवाह गिुथ पिेछ। 

४०. अिसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गिथ सक्िे: मन्रालयले िपेाल राजपरमा सूचिा प्रकािि गरी यस 
धियमावलीको अिसूुचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गिथ सक्िेछ । 

४१. खारेजी र बचाउ :  (१) अपाङ्ग संरिण तथा कलयाण धियमावली, २०५१ खारेज गररएको छ । 

(२) अपाङ्ग संरिण तथा कलयाण धियमावली, २०५१ बमोक्तजम भए गरेका काम कारबाही यसै 

धियमावली बमोक्तजम भए गरेको माधििछे ।  
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                                  अिसूुची-१ 

(धियम ४ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित) 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपर पाउिको लाधग ददिे धिवेदिको ढााँचा 

 

  

      

श्री प्रमखु/अध्यि ज्यू,  

 ......... िगरपाधलका/ गाउाँपाधलका ।   

                                                                                 धमधत :..................  
 

ववषय : अपाङ्गताको पररचयपर पाउाँ। 

महोदय,   

धिम्ि धलक्तखत वववरण सवहत अपाङ्गताको पररचयपर पाउि यो धिवेदि पेि गरेको छु। मैले पेि गरेको 
वववरण ठीक सााँचो छ, झटु्टा ठहरे प्रचधलत  कािूिबमोक्तजम सजाय भोग्ि मञ जरु छु ।   

 

१.  िाम थर : .....................  

२         उमेर : ...... वषथिः 
३   धलङ्ग : परुुष/मवहला/अन्य               

४ जन्म धमधत:  .......साल....... मवहिा....... गते     

५. ठेगािा :  
(क) स्थायी ठेगािा :  प्रदेि....... क्तजलला..........गाउाँपाधलका/िगरपाधलका वडा िं. .....टोल ........। 

(ख) अस्थायी ठेगािा : प्रदेि....... क्तजलला........गाउाँपाधलका/िगरपाधलका वडा िं. .......टोल...... । 

 (ग) सम्पकथ  िं. ............... .................. .................  

६. पररवारको सदस्य वा संरिकको िाम, थरिः .................... .............. धिवेदकको िातािः...............  
७. पररवारको सदस्य वा संरिकको टेधलफोि वा मोबाइल िं.: .............. ................... .............  
८. अपाङ्गताको प्रकारिः......................  
9.  िरीरको अङ् ग, संरचिा, प्रणालीमा आएको िधतको वववरणिः 

..................................... ……………………….. ……………………………. 

……………………………………………… …………………………………. 

………………………………………….. ……………………………………… 

१0.  िधत भएपधछ दैधिक वक्रयाकलापमा आएको अवरोि वा सीधमतताको वववरण  

.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

फोटो 
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……………………………………………………………………. ……………. 

……………………………………………………. ……………………………. 

…………………………………………………………. ………………………. 

१1. अपाङ्गताको कारण :  रोगको दीघथ असर/दघुथटिा/ जन्मजात/सिस्त्र द्वन्द्व/वंिािगुत कारण/अन्य   

१2. सहायक सामग्री प्रयोग गिुथ पिे आवश्यकता भए वा िभएको :   

१3. आवश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गिुथपिे हो सोको वववरणिः   
………………………………………………………………………….................. 

१4. सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरेको वा िगरेको:   

१5.  सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरेको भए सामग्रीको िाम : ......................... ...........  
१6. अन्य व्यक्तिको सहयोग धबिा गिथ सक्िे  दैधिक कायथिः   
 (क) ........................   (ख)............................  (ग) ..........................  

 (घ) ..........................         (ङ) ........................   (च) ...........................  

१7.  अन्य व्यक्तिको सहयोग धलि ुपिे भए त्यस्तो सहयोग धलि ुपिे कामिः   
 (क) ........................   (ख)............................ ..... ( ग) ..........................  

 (घ)......................... (ङ).............................    (च) ...........................  

१8.  पधछललो िैक्तिक योग्यता :  धिरिर/सािर/प्राथधमक तह/ धिम्ि माध्यधमक तह/ माध्यधमक तह/उच्च 

माध्यधमक तह/स्िातक तह/स्िातकोत्तर तह/ववद्यावाररिी  तह   

19. कुिै तालीम  प्राप्त गरेको भए मखु्य तालीमको िामिः  

…………………………. ……………………………………………………………………………………………….. 

२0.  हालको पेिा: अध्ययि/कृवष व्यवसाय/स्वरोजगार/सरकारी सेवा/धिजी िेरमा सेवा/केही 
िगरेको/अन्य  

       

       धिवेदक / पररवारको सदस्य वा संरिकको,-  

        िाम,थरिः  ......... .............. .......  

 दस्तखतिः......... 
 धमधतिः............. 
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अिसूुची-२ 

(धियम ५ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित) 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपरको ढााँचा 

        .................. गाउाँपाधलका/िगरपाधलका 
पररचयपर िम्बरिः -                                   

  

अपाङ्गताको पररचयपर 

िाम, थरिः ............................. 
स्थायी ठेगािािः प्रदेि ……………..क्तजलला………िगरपाधलका/गाउाँपाधलका  ………      वडा िं. … 

जन्म धमधतिः ........................िागररकता िम्बर/क्तजलला  ……………………..                              

धलङ्गिः …………  ………….  रि समूहिः…………..   

अपाङ्गताको वकधसमिः प्रकृधतको आिारमा ……………………..गम्भीरताको आिारमािः  …….. 

बाब/ुआमा वा संरिकको िाम, थरिः …………………………………………  

पररचयपर वाहकको दस्तखतिः-  
पररचयपर प्रमाक्तणत गिेको,- 
दस्तखतिः .......... 
िाम, थरिः 
पदिः 
धमधतिः   

"यो पररचपर कसैले पाएमा िक्तजकको प्रहरी कायाथलय वा गाउाँपाधलका/िगरपाधलकामा बझुाई ददि ुहोला"।  

.....Rural Municipality/Municipality 

    

ID Card Number: -                                   

  

Disability Identity Card 

Name, Surname-  

Permanent Address:  Province ……………..District……… Rural Municipality/Municipality ………Ward No. ….…  

Date of Birth:………………………………Citizenship Number/ District:  ……………………..                              

Sex: …………  ………….   Blood Group: …………..   

Type of Disability: On the basis of nature: ………….. On the basis of severity: ……. …….. 

Name of Father/Mother or Protector :…………………………………………  

Signature of ID Card Holder::………………. 

ID Card Certifying Official's:    

Signature: ............... 

Name,Surname : ………….  

Designation: ……….. 

Date: ………… 

"If somebody finds this ID Card, please hand it over to the nearby Police Office or Rural Municipality/Municipality ". 
 

 

 

 

फोटो 

 

 

 

Photograph 
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अिसूुची-३ 

(धियम ६ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित) 
उजूरीको ढााँचा      

      धमधत : 

श्री …………….. …………………………………….. 

…………….. ……………………………………..।  

 माफथ त,   

श्री ……………………………………................. ।  

 

ववषय : उजरुी सम्बन्िमा । 

महोदय,   

 उपयुथि सम्बन्िमा म/श्री.............................. को तफथ बाट म ........................... ले अपाङ्गताको 
पररचय पर पाउिको लाधग धमधत ............................ मा................. कायाथलयमा धिवेदि ददएकोमा ...........सो 
कायाथलयले धमधत ................. मा मलाई/................ लाई अपाङ्गताको पररचयपर ददि िधमलि े भिी धिणथय 

गरेको जािकारी  प्राप्त हिु आएको हुाँदा उि धिणथय देहायका आिार तथा प्रमाणबाट रवुटपूणथ भएको कारण 

मेरो क्तचत्त िबझेुकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (७)  
तथा  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी धियमावली, २०७7 को  धियम ६ बमोक्तजम  देहायका 
कागजात संलग्ि गरी यो उजरुी पेि गरेको छु । मैले पेि गरेको संलग्ि आिार तथा प्रमाणको आिारमा 
अपाङ्गताको पररचयपर पाउि ेगरी  धिणथय गरी पाउाँ ।  

 

(१) धिणथय रवुटपूणथ भएको आिार, कारण र प्रमाणिः 
(क) .................................. 

(ख) ....................................  

(ग) ........................................  

(२) संलग्ि कागजातिः  

(क) पररचयपर ददि िधमलि ेभिी गरेको धिणथयको प्रधतधलवप, 

(ख) िागररकता वा जन्मदताथ प्रमाणपरको प्रधतधलवप,  

(ग) अपाङ्गता भएको व्यहोरा खलुि ेगरी क्तचवकत्सकले गरेको धसफाररिको प्रधतधलवप 

(घ) अन्य   

      उजूरीकताथको,-  

      दस्तखत : 

      िाम थर : 

      ठेगािा:  

      पररवारको सदस्य वा संरिकको िाम :   

                                       सम्पकथ  िम्बर :  
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अिसूुची-४ 

(धियम ७ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित) 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधभलेखको ढााँचा 
 

क्रम सङ्ख्या : 
 अपाङ्गताको पररचयपर  िम्बरिः-         पररचयपरको प्रकारिः …………….  

१. िाम, थरिः-  
२. स्थायी ठेगािािः      प्रदेि :       क्तजलला :      गाउाँपाधलका/िगरपाधलका:   

वडा िं.:  
३  अस्थायी ठेगािा  प्रदेि :       क्तजलला :      गाउाँपाधलका/िगरपाधलका:   
   वडा िं. :   

४.  जन्म धमधतिः-      ५. िागररकता िम्बरिः  
६.  धलङ्गिः    ७. रि समूहिः   ८. वववावहत/अवववावहतिः 
९.   बाब/ुआमा, पररवारको सदस्य वा संरिकको िाम, थरिः 
१०.  ठेगािािः-   प्रदेि  क्तजलला    स्थािीय तह   वडा िं. 
११.  अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको िातािः-  
१२.  पधछललो िैक्तिक योग्यतािः-  
१३.  हाल अध्ययिरत िैक्तिक संस्था:  अवहलेसम्म िगएको/अध्ययिरत/पढाइ सकेको     

१४.  पेिािः-  
१५.  अपाङ्गताको वकधसमिः-  

(क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिारमा ……………….. 

(ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आिारमा …………………….. 

१६.  के कस्ता दैधिक वक्रयाकलाप गिथ सवकन्छ ?  

……………………………… …………………………… 

……………………………. ……………………………….  

१७.  के कस्ता दैधिक वक्रयाकलाप गिथ सवकाँ दैि ? 

………………………………………….........................  
……………………………………………………………… 

१८. सहायक सामग्री आवश्यक पिे वा िपिे :  

    आवश्यक पिे भएमा आवश्यक पिे सामग्रीको वववरणिः …………………… 

१९. हाल सहायक सामग्री पाए/िपाएकोिः  
२०. पररचयपर वाहकले प्राप्त गरेका अन्य सेवा, सवुविािः 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………  

२1. पररचयपर बाहकलाई आवश्यक परेका अन्य सेवा सवुविािः 
……………………………………………… 

…………………………………………........ 
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२2. सेवा, सवुविा प्रदाि गिे धिकायिः ……………………  

 

२3. अन्यिः ………………… 

 

प्रमाक्तणत गिे अधिकारीको,- 
दस्तखत : 
िाम, थर :   

पद :  
कायाथलय :    

धमधत : 
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अिसूुची-५ 

(धियम ८ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित) 
सहायक सामग्री 

१. स्टाइलस, स्लेट, बे्रल पेपर,  

२. बे्रल मेमो, 
३. बे्रल  धडस्प्लेयर,   

४. डेजी प्लेयर, सफ्टवेयर, क्तस्क्रि ररडीङ सफ्टवेयर,    

५. सेतो छडी,  
६. बाटर इक्तन्डकेटर, 
७. लाइट इक्तन्डकेटर, 
८. अव्जेक्ट इक्तन्डकेटर, 
९. ववधभन्न प्रकारका ह्वीलक्तचयर,  

१०. वैिाखी, लठ्ठी, इलवो क्रचेस, एग्जलरी क्रचेस,  

११. वाकर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस्ि बिाइि ेवविेष प्रकारको कुसी, 
१२. क्याधलपर,  

१३. वविेष प्रकारको जतु्ता, 
१४. कृधरम हात खटु्टा र स्पाइिल बे्रस,  

१५. मेरूदण्ड पिघात भएका व्यक्तिको लाधग क्याथेटर र डाइपर एयर कुिि, 
१६. वविेष प्रकारको कमोड, कमोड चेयर,       

१७. श्रवण यन्र: Audio induction loop system,  Infrared system, Frequency   modulation system, 

Communication access real time translation, Automatic speech recognition,   
१८. म्याग्िीफाइङ ग्लास, उच्च िमताको चस्मा, 
१९. स्वर यन्र, 
२०. मेरूदण्ड पिघात भएकाका लाधग एयर म्याटे्रस (Air mattress), जेधल कुिि (Jelly cushion)  । 
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अिसूुची-६ 

(धियम २६ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित) 
पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालिको स्वीकृधतका लाधग  ददिे धिवेदिको ढााँचा 

 

                                                      धमधतिः 
श्री ……………………,  
 

 

ववषय : पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालि गिथ स्वीकृधत पाउाँ । 

 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी  ऐि, २०७४ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार 
सम्बन्िी धियमावली, २०७7 बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालि गिथ हाम्रो संस्था इच्छुक 
भएकोले देहायको वववरण सवहत स्वीकृधतको लाधग यो धिवेदि पेि गरेको छु । 

१. संस्थाको िामिः 
२. संस्थाको ठेगािािः 
३. संस्थाका पदाधिकारीको िाम, थर र ठेगािािः 
४. सम्पकथ  गिुथ पिे व्यक्तििः 
५. संस्थाको वविािको प्रधतधलवप:  

६. संस्थाको धिणथयको प्रधतधलवप:  

७. दताथ तथा िवीकरणको प्रमाणपरको प्रधतधलवप:  

८. गत आ.व. को प्रगधत तथा लेखापरीिण प्रधतवेदि:  

९. कर चिुा प्रमाणपरको प्रधतधलवप:  
१०. कर छुटको प्रमाणपर भए सोको प्रधतधलवप:   

संस्थाको अधिकारप्राप्त व्यक्तिको,-  
दस्तखत : 
िाम, थर : 
सम्पकथ  ठेगािा : 
धमधत :                                                                                                                
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अिसूुची-७ 

(धियम २६ को उपधियम (२) साँग सम्बक्तन्ित) 
पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा सञ चालिको स्वीकृधत 

 

............................................... (संस्था) लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी  ऐि, २०७४ 

तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी  धियमावली, २०७६ बमोक्तजम पिुस्थाथपिा केन्र स्थापिा तथा 
सञ चालि गिथ धमधत ………..……..को धिणथय अिसुार यो स्वीकृधत प्रदाि गररएको छ । 

 

                             स्वीकृधत ददि ेव्यक्तिको,- 
दस्तखत : 
िाम, थर :   

पद :  
कायाथलय :   
धमधत : 
 

             


