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अपाङ्गता  भएका  व्यक्ततको अधिकार सम्बन्िी  नियमावली, २०७४ 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार सम्बन्िी  ऐन, २०७४ को दफा ६० ले ददएको अधिकार 
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो ननयमावली बनाएको छ ।  
 

पररच्छेद–१ 

प्रारक्म्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो ननयमावलीको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार 
 सम्बन्िी  ननयमावली, २०७४" रहन ेछ । 
  (२)  यो ननयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क) "अभभभावक" भन्नाले बौविक अपाङ्गता, अदिज्म र पुर्थ अशतत 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततको आमा, वुवा वा एकाघरमा रही त्यस्ता 
व्यक्ततको प्रत्यि पालन पोषर् गने ब्यक्तत सम्झनु पदथछ ।  

(ख)  "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार सम्बन्िी  ऐन, २०७४ 

सम्झनु पछथ  ।  
(ग) "पररचयपत्र" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई ननयम ५ बमोक्िम 

प्रदान गरीने अपाङ्गता पररचयपत्र  सम्झनु पछथ  ।   
(घ)  "ववपन्न" भन्नाले  नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 

तोकेको आय भन्दा कम आय भएका ब्यक्तत र पररवार सम्झनु पछथ  
। 

(ङ)  "सहायक सामग्री " भन्नाले अपाङ्गता भएका ब्यक्ततले दैननक 
िीवन यापन गनथ प्रयोग गने सामाग्री सम्झनु पदथछ ।  

(च)  "सामुदानयक सहायता सेवा" भन्नाले समुदाय स्तरमा पूर्थ अशतत 
तर्ा अनत अशतत अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको दैननक िीवन 
सञ्चालन, सहभाधगता तर्ा गमनभशलतालाई सहि बनाउन उपलब्ि 
गराइने मानवीय तर्ा अन्य सेवाहरू सम्झनुपछथ  । 

  

पररच्छेद–२ 

अपाङ्गताको वगीकरण, पररचयपत्र तथा अभभलेख 

३. अपाङ्गताको वगीकरर् भसफाररस सभमनत : (१) अपाङ्गताको वगीकरर्मा हेरफेर गनुथ पन े

भएमा मन्त्रालयले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्िम देहाय बमोक्िमको एक 

भसफाररस सभमनत गठन गनेछ ।  

    (क) मन्त्रालयको सम्बक्न्ित महाशाखा प्रमुख   - संयोिक 

    (ख) स्वास््य सेवा ववभागका सम्बक्न्ित शाखा प्रमुख  - सदस्य 
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    (ग) मन्त्रालयले तोकेको एक िना ववशषेज्ञ धचककत्सक  - सदस्य  

   (घ) अध्यि, राक्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल    - सदस्य   

   (च) मन्त्रालयको सम्बक्न्ित शाखा प्रमुख   - सदस्य 
सधचव  

 (२) भसफाररश सभमनतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बक्न्ित बबषयको 
ववज्ञलाई आमन्त्रर् गनथ सककनेछ । 

  (३) उपननयम (१) बमोक्िमको भसफाररस सभमनतले नेपालको कानूनी व्यवस्र्ा, 
अन्तराक्रिय मापदण्ड तर्ा अभ्यासको आिारमा अपाङ्गताको वगीकरर्मा हेरफेर गनथको 
लाधग मन्त्रालयमा भसफाररस गनेछ । 

  (४) उपननयम (१) बमोक्िमको भसफाररस सभमनतको कायथववधि सभमनत आफैले 
ननिाथरर् गरे बमोक्िम हुनेछ।  

४. अपाङ्गता पररचयपत्रको लाधग ननवेदन ददने : (१) ऐनको दफा ४ बमोक्िम अपाङ्गता 
पररचयपत्र प्राप्त गनथको लाधग अपाङ्गता भएका व्यक्तत वा ननिको पररवारको कुनै सदस्य 

वा संरिकले अनुसूची-१ बमोक्िमको ढााँचामा कायाथलयमा ननवेदन ददनु पनेछ । 
  (२) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोक्िम सम्बक्न्ित स्र्ानीय तहका वडा 

अध्यिले  ननवेदन दददंा समेत उपननयम (१) बमोक्िम ददनु पनछे ।  
५. पररचयपत्र ददने : ननयम ४ बमोक्िम ननवेदन प्राप्त भएमा कायाथलयले ऐनको दफा ४ 

बमोक्िम  िााँच गरी अनुसूची -२ बमोक्िमको ढााँचामा अपाङ्गता पररचय पत्र प्रदान 
गनेछ ।   

६.  उिुरी ददन सतने : (१)  ऐनको दफा ४ को उपदफा (७) बमोक्िम कायाथलयले गरेको 
 ननर्थय उपर धचत्त नवझुमेा उिुरी दददा अनुसूची-३ बमोक्िमको ढााँचामा उिुरी ददन 
सककन े छ।  

   (२) उवपनयम (१) बमोक्िमको उिुरी कायाथलयमा प्राप्त भएमा कायाथलय 
प्रमुखले  त्यस्तो उिुरी तीनददन भभत्र मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ । 

७. अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अभभलेख : (१) स्र्ानीय तहले ऐनको दफा ६ बमोक्िम 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अभभलेख अनुसूची -४ बमोक्िमको ढााँचामा तयार गरी राख्न ु

पनेछ । 
  (२) मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको स्र्ानीय तह, क्िल्ला, प्रदेश  समेत 

खलु्ने गरी एकीकृत तर्ा राक्रिय अभभलेख राख्नु पनछे । 
  (३) उपननयम (२) बमोक्िमको राक्रिय अभभलेख राख्न सूचना सङ्कलन तर्ा 

ववश्लेषर्को लाधग मन्त्रालयले अनलाइन सचूना सङ्कलन प्रर्ाली लगायत 
ववश्लेषर् तर्ा प्रशोिनको लाधग आवश्यक कम्युिर सफ्िवेयर प्रर्ाभलको ववकास 

गनेछ। 
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  (४) उपननयम (२) बमोक्िमको अभभलेखको वववरर् प्रचभलत संनघय कानूनको 
अधिनमा रही मन्त्रालयले वेवसाइि माफथ त सावथिननक गनथ सककनेछ । 

  (५) उपननयम (२) बमोक्िमको कम्युिर अभभलेखलाइ मन्त्रालयले पररचयपत्र 
उपलब्ि गराउने कायाथलयले अनलाईनबािै अद्यावधिक गनथ सककने व्यवस्र्ा भमलाउनु 
पनेछ । 

  (६) केन्रीय त्याक ववभागले राक्रिय िनगर्ना गदाथ अपाङ्गताको वधगथकरर् 
अनुसारको खक्ण्डकृत त्याकं संकलनकाको ब्यवस्र्ा भमलाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार 
८. सहायक सामग्री उपलब्ि गराउने : (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 

प्रकृनत र अवस्र्ा बमोक्िम आवश्यक पन ेअनुसचूी-५ मा उल्लेख गररएका सहायक 
सामग्री उपयुतत प्राववधिक नापिााँच सदहत उपलब्ि गराउनेछ । 

  (२) अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सहायक सामग्री सहि र सरल तररकाले 
उपलब्ि गराउनको लाधग नेपाल सरकारले स्र्ानीय तहबािै यसको ववतरर्को 
व्यवस्र्ा भमलाउाँनेछ ।  

  (३) सहायक सामग्रीको गुर्स्तर ननयन्त्रर्, ववतरर्  तर्ा अनुगमन सम्बन्िी 
मापदण्ड मन्त्रालयले ननिाथरर् गरे बमोक्िम हुनेछ    

९. सामुदानयक सहायता सेवा : ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोक्िम पूर्थ तर्ा 
अनतअशतत अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाइ उनीहरुको आवश्यकता अनुसार समुदाय 
स्तरमा देहायबमोक्िम सामुदानयक सहायता सेवाहरू नन: शुल्क उपलब्ि गराइनेछ ।  

  (क) ब्यक्ततगत सहयोधग सेवा,  

  (ख) आंभशक सहयोधग सेवा, 
  (ग) अपाङ्गता स्याहार केन्र,  

  (घ) रे्रापी सेवा । 
१०. सामाक्िक सुरिा सम्बक्न्ि ब्यावस्र्ा : (१) अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई देहाय 

बमोक्िमको आधर्थक सहयोग उपलब्ि गराउने छ । 
 (क)  शारीररक अपाङ्गता भई दहाँडडुलमा समस्या भएका अपाङ्गता 

भएका ब्यक्ततले प्रयोग गनथ ववशषे प्रकारले ननमाथर् गररएको  

ररतसा र चार पाङ्गे्र स्कुिरको लाधग प्रचभलत कानून बमोक्िम लाग्न े
सबै प्रकारका भन्सार छुि हुनेछन।् 
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(ख)  पुर्थ र अनत अशतत अपाङ्गता भएका ब्यक्ततहरुलाई सवारी 
सािन खररदको लाधग लाग्ने रकम मध्ये नेपाल सरकारले ननर्थय गरे 
बमोक्िमको रकमको आधर्थक सहयोग उपलब्ि गराउन सतनेछ । 

(ग)  अपाङ्गता भएका व्यक्ततले अपाङ्गताको ननवारर्को लाधग प्रयोग गनुथ 
पने औषधि खररदको लाधग लाग्ने रकममा नेपाल सरकारले ननर्थय गरे 
बमोक्िमको रकमको आधर्थक सहयोग उपलब्ि हुनेछ ।  

(घ)  पुर्थ अशतत र अनत अशतत अपाङ्गता भएका ब्यक्ततले प्रयोग 
गने ४ पाङ्गे्र गाडड, ददवा सेवा केन्र, पुनथस्र्ापना केन्र र 
अपाङ्गता भएका ब्यक्ततहरुलाई अध्यापन गराउने ववद्यालयका 
लाधग स्कुल वसमा पुर्थ रुपमा भन्सार छुि हुनेछ ।  

 (२) अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सामाक्िक सुरिा वापत सरकारले तोके  

बमोक्िमको रकम सम्बक्न्ित स्र्ानीय तहको वडा कायाथलयले सम्बक्न्ित व्यक्ततको बैक 

खातामाफथ त उपलब्ि गराउनेछ ।  

 (३) पुर्थ अशतत अपाङ्गता भएका ब्यक्ततहरुलाई ननिको दैननयक िीवन 
यापन र आवागमनमा सहयोग पुयाथउन २४ घण्िाका लाधग ननिको इच्छा अनुसार 
ब्यक्ततगत सहयोगी सेवा उपलब्ि हुनेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबाभलकाको अधिकार सम्बक्न्ि ब्यावस्था 
११. अपाङ्गता भएका मदहलाको ज्ञान, सीप तर्ा िमताको उपयोगको लाधग कायथक्रम सञ्चालन 

गने : (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका मदहलाको अधिकारको संरिर् गनथ तर्ा 
उनीहरुको ज्ञान, सीप तर्ा िमताको उच्चतम उपयोगका लाधग उपयुतत वातावरर् ननमाथर् 

गनथ देहाय बमोक्िमको व्यावस्र्ा भमलाउाँनेछ ।  
(क)  अपाङ्गता भएका मदहलाको रुची तर्ा ननिहरुमा रहेको ज्ञान, सीप तर्ा 

िमताको पदहचानको लाधग आवश्यक अध्ययन तर्ा अनुसन्िान गने, 
(ख)  अध्ययन तर्ा अनुसन्िानको आिारमा अपाङ्गता भएका मदहलाको 

रुची र ज्ञान, सीप तर्ा िमताका आिारमा उपयुतत पेशा वा व्यवसाय 

ववकासको लाधग ताभलम तर्ा तर्ा अभभमुखीकरर् सञ्चालन गन,े 

गराउने,  
(ग) व्यवसाय ववकासको लाधग ववउ पूाँिीको रुपमा अनुदान ददने, 
(घ)  आफ्नो व्यवसाय गनथ चाहनेलाई ववशषे सहुभलयत दरमा ऋर् उपलब्ि 

गराउने व्यवस्र्ा भमलाउने, 
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(ङ)  अपाङ्गता भएका मदहलाहरुले ननमाथर् वा उत्पादन गरेका सामान तर्ा 
वस्तुहरुको बबकक्र तर्ा बिाररकरर्को लाधग आवश्यक कायथक्रम 

सञ्चालन गन ेगराउने, 
(च)  सावथिननक सेवामा प्रवेश गनथ चाहने अपाङ्गता भएका मदहलाको लाधग 

आवश्यक तालीम तर्ा अभभमुखीकरर् कायथक्रम सञ्चालन गने, 
(छ)  अपाङ्गता भएका मदहलाको आय आिथनका लाधग नेपाल सरकारले 

उपयुतत ठानेका अन्य आय आिथनका कायथक्रम सञ्चालन गन,े गराउन े

। 
(२) उपननयम (१) बमोक्िमको व्यवस्र्ा भमलाउनको लाधग नेपाल सरकारले प्रदेश 

सरकार तर्ा स्र्ानीय तहलाई आवश्यक आधर्थक तर्ा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउन    

सतनेछ । 
१२. अपाङ्गता  भएका  बालबाभलकाको  ववशषे संरिर्:  ऐनको दफा २० बमोक्िम अपाङ्गता 

भएका बालबाभलकाको अधिकारलाई कायाथन्वयनको लाधग सावथिननक सेवामा देहाय 

बमोक्िम ववशषे संरिर्को व्यवस्र्ा भमलाउनेछन ्। 
(क) अपाङ्गता भएका बालबाभलकाको हेरचाह तर्ा स्याहरको लाधग 

पररवारका सदस्यलाई आवश्यक ताभलम तर्ा सहयोग ददइनेछ 

(ख) अपाङ्गता भएका बालबाभलकाहरूका लाधग प्रारक्म्भक पदहचान र 
हस्तिेपको लाधग स्र्ानीय तहमा न ैव्यवस्र्ा गररनेछ । 

(ग) अपाङ्गता भएका बालबाभलकाको खेलकुद र मनोरञ्िनको लाधग 
स्र्ानीय तहमा ववशषे व्यवस्र्ा गररनेछ ।    

(घ) सरकारी अताल तर्ा स्वास््य केन्रहरुमा ननिःशुल्क उपचार गने व्यवस्र्ा 
गररनेछ । 

(ङ) स्र्ानीय स्वास््य केन्र र अस्पतालहरूमा प्रारक्म्भक अपाङ्गता 
पदहचान, परामशथ तर्ा आिारभूत स्वास््य सम्बन्िी 
पुनस्र्ाथपनाको लाधग आवश्यक िमता ववकास र मानव स्रोतको 
व्यवस्र्ापन गररनेछ ।   

 

पररच्छेद ५ 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको भिक्षा सम्बक्न्ि ब्यावस्था 
१३. ननिःशुल्क भशिा उपलब्ि गराउनेिः (१) प्राववधिक भशिा तर्ा व्यावसानयक तालीम पररषद् वा 

यस्तै अन्य ननकायले प्रदान गने ताभलम तर्ा भशिामा अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग 
कक्म्तमा पााँच प्रनतशत सीि संख्या छुट्याउनु पनेछ । 
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(२) उपननयम (१)  बमोक्िम सुरक्षित गररएको भसिमा योग्यता पुगेका अपाङ्गता 
भएका ववद्यार्ीहरु मध्येबाि प्रनतरपिाथ गराई योग्यताक्रमको आिारमा भनाथ भलनु पनेछ ।   

(३) अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई अध्ययनको लाधग आवश्यक पाठ्यपुस्तक, 

स्िेशनरी, पोशाक, पोषर् तर्ा आवश्यकता अनुसार आवासको लाधग माभसक रुपमा नेपाल 

सरकाले ननर्थय गरे बमोक्िमको रकम छात्रवकृ्त्त सदहत ननिःशुल्क भशिाको व्यवस्र्ा गनेछ 

। 
(४) ववद्यालयको भौनतक वातावरर् तर्ा अन्य भौनतक सेवा सुवविाहरुमा 

अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीहरूको पहुाँच अभभववृि गनथ त्यस्ता भौनतक संरचनालाई 
पहुाँचयुतत बनाई छात्रवकृ्त्तको व्यवस्र्ा गररनेछ । 

(५) नेपाल सरकारले बौविक अपाङ्गता, मनोसामाक्िक अपाङ्गता, अदिज्म, 

मक्स्तरक पिघात वा श्रवर् दृक्रिववहीन अपाङ्गता भएका बालबाभलकाका लाधग 
भसकाइ आवश्यकतालाई सम्बोिन गनथ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र भशिर् भसकाइ 
लगायतका ववषयमा उपयुतत व्यवस्र्ा गनेछ। 

(६) पुर्थ अशतत र अनत अशतत अपाङ्गता भएका ब्यक्ततलाई उनीहरुको 
इच्छा अनुसार आवाभसय सेवा सदहतको भशिा उपलब्ि गराउनेछ । 

१४. ननिी ववद्यालयले छात्रवकृ्त्तको लाधग सीि उपलब्ि गराउन ु पन े : (१) ननिी िेत्रका 
ववद्यालयले नेपाल सरकारलाई छात्रवकृ्त्तको रुपमा उपलब्ि गराउने नन:शुल्क भसि 

संख्यालाई सय प्रनतशत मानी त्यसको १५ प्रनतशत भसि संख्यामा ववपन्न पररवारका 
अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई ननिःशुल्क अध्ययनको सुवविा ददनु पनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोक्िम भनाथ भलदंा अपाङ्गताको गम्भीरताका आिारमा 
प्रार्भमकता ददनु पनेछ ।  

१५. आवासीय भशिा उपलब्ि गराउने : (१) नेपाल सरकारले पूर्थ अशतत, अनत अशतत, 

ववद्यालय आफै िान आउन नसतन े गरी अपाङ्गता भएका र ववपन्न तर्ा असाहाय  
अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग पहुाँचयुतत आवास सुवविा सदहतको भशिा उपलब्ि 

गराउने व्यवस्र्ा गनेछ । 
  (२) नेपाल सरकारले उप ननयम (१) बमोक्िमको सुवविा उपलब्ि गराउनको लाधग 

ननयम १४ बमोक्िम आवाभसय सुवविा भएका ननिी िेत्रका ववद्यालयले उपलब्ि 

गराएको छात्रवकृ्त्तको सीिमा समेत व्यवस्र्ा गनुथ पनछे । 
१६.  भशिामा सूचना प्रववधिको प्रयोग : (१) नेपाल सरकारले सूचना प्रववधिका माध्यम, प्रर्ाली 

वा तररकाको अवलम्बन गरी बौविक अपाङ्गता, दृक्रिववदहन, बदहरा, सुस्त श्रवर्, 

श्रवर्दृक्रिववदहन लगायतका अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई भशिा प्रदान गररनेछ । 
  (२) अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई भशिामा पहुाँच सहि बनाउन कम्प्युिर 

लगायत सो माफथ त अध्ययन गनथ आवश्यक पन े ववशषे सफ्िवेयर वा उपकरर् 
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उपलब्ि गराइनेछ र शकै्षिक सामग्रीहरू अडीयो, ब्रेल, धचत्र, भभडीयो, साङ्केनतक 
भाषा लगायतका ढााँचामा उत्पादन गरी उपलब्ि गराइनेछ । 

  (३) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको भशिाको लाधग ववशषे प्रकारका शैक्षिक 
सामग्री तर्ा सो साँग सम्बक्न्ित अन्य वस्तु तर्ा सेवाको पैठारी तर्ा ननमाथर्मा 
प्रचभलत कानून बमोक्िम कर छुि तर्ा सहुभलयत दरमा ऋर् उपलब्ि गराइनेछ  ।  

१७. छात्रवकृ्त्त तर्ा आधर्थक सहयोग उपलब्ि गराउने : (१) नेपाल सरकारले ननिाथरर् गरेको 
संख्यामा प्रत्येक वषथ अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई ननिःशुल्क नगररएको भशिामा भनाथ 
भई अध्ययन गने अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग शैक्षिक शुल्क, आवास, स्िेशनरी 
तर्ा अन्य खचथको लाधग नेपाल सरकारले ननिाथरर् गरे बमोक्िमको रकम शैक्षिक 

छात्रवकृ्त्तको रुपमा उपलब्ि गराउनेछ । 
(२) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततको लाधग नन:शुल्क नगरीएको भशिाको लाधग 

नेपाल सरकारले ननर्थय गरेबमोक्िम शैक्षिक छात्रवनृत उपलब्ि गराउने छ। 
(३) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततले बबदेशमा गई उच्च भशिा भलन चाहेमा 

नेपाल सरकारले ननर्थय गरे बमोक्िमको छात्रवकृ्त्त उपलब्ि हुनेछ । 
१८.  ववद्यालयलाई सहयोग उपलब्ि गराउन े: (१) नेपाल सरकारले ववद्यालयको पुवाथिारलाई  

पहुाँचयुतत बनाउनको लाधग आवश्यक आधर्थक तर्ा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउनेछ 

।  
(२) नेपाल सरकारले पहुाँचयुतत छात्रवासको सुवविा उपलब्ि गराई अपाङ्गता 

भएका ववद्यार्ीका लाधग ववशषे/समावेशी भशिा कायथक्रम सञ्चालन गरेका सामुदानयक 

ववद्यालयलाई त्यस्तो ववद्यालयको प्रस्ताव तर्ा सम्बक्न्ित स्र्ानीय तहको भसफाररसको 
आिारमा आधर्थक, प्राववधिक सहयोग तर्ा आवश्यक सामग्री उपलब्ि गराउनेछ ।  

 (३) उपननयम (२) बमोक्िमको ववद्यालयको भौनतक पुवाथिार तर्ा अन्य सेवा 
सुवविाको ववकासको लाधग सम्बक्न्ित स्र्ानीय तहले तीस प्रनतशत लगानी गने भएमा बााँकी 
लगानीको लाधग नेपाल सरकारले सम्बक्न्ित ववद्यालयलाई कायथक्रमको आिारमा आधर्थक 

सहयोग उपलब्ि गराउनेछ । 
१९. अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको गुर्स्तरीय भशिामा पहुाँच अभभववृि गने : (१) नेपाल 

सरकारले अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको अध्ययनलाई ननरन्तरता ददन तर्ा प्रविथनको 
लाधग त्यस्ता ववद्यार्ीलाई आवश्यकता अनुसार स्िेशनरी, पाठ्यपुस्तक, ववद्यालय िान 

तर्ा आउनको लाधग सहिताको लाधग ब्यक्ततगत सहयोगी सेवा, ददवा खािा, पोशाक 
सामग्री उपलब्ि   गराउनछे  

  (२) अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई अध्यापन गराउने भशिक आया र अपाङ्गता 
भएका भशिकका लाधग नेपाल सरकारले अपाङ्गता पदहचान, भसफाररश, सामान्य 
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रे्रापी, ब्यक्ततगत पाठ्ययोिना, ब्यक्ततगत हेरचार, िमता ववकास आदी िस्ता 
कायथक्रम सञ्चालन गनथ   गनेछ  

  (३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको ववद्यालय तर्ा भसकाइमा पहुाँच 

सुननक्श्चत गनथको लाधग ववद्यालयलाई देहाय बमोक्िमका शैक्षिक सामग्री ननिःशुल्क 

उपलब्ि गराउनेछ : 

   (क) अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई अध्यापनमा सहिता हुन े

आवश्यकतामा    आिाररत पाठ्यपुस्तक तर्ा सामग्री, 
   (ख) सूचना प्रववधिको माध्यमबाि अध्ययन अध्ययापनमा आवश्यक 

पने    डके्ि युवपआर िस्ता कम्युिर, श्रव्य दृरय सामग्री वा सूचना 
प्रववधिका    सामग्रीहरु  

   (ग) पहुाँचयुतत फननथचर तर्ा अन्य भौनतक सामग्रीहरु, 

   (घ) अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग आवश्यक पन ेखेलकूदका  
   सामग्रीहरु, 

   (ङ) भशिामा सहिता प्रदान गने सुचना तर्ा प्रवधृि र 
   (च) भसकाइमा पहुाँच बढाउने खालका सफ्िवयरको ववकास तर्ा 

    ववतरर्  
  

पररच्छेद–६ 

सीप ववकास तथा रोजगारी 
२०. सहुभलयत दरमा ऋर् उपलब्ि गराउने : (१) पेशा वा व्यवसाय गनथ चाहने अपाङ्गता भएका 

व्यक्तत वा पररवारलाई बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ाबाि नेपाल सरकारको िमानतमा 
न्युनतम व्यािदरमा ऋर् उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा गनेछ ।  

  (२) अपाङ्गता भएका व्यक्ततमा रहेको सीप, िमताका आिारमा ननिले प्रस्ताव 

गरेको पेशा वा व्यवसायका लाधग आवश्यक संभाव्यताको मुल्याङ्कन गरी ननक्श्चत 
मापदण्ड शतथ ननिाथरर् गरी आवश्यक ववउपूाँिी उपलब्ि गराउनेछ ।   

२१. अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई ननयुतत गनुथ पनेिः नेपाल सरकारले कुन ै प्रनतरठानमा 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततको िमता, ताभलम, योग्यता र अनुभवका आिारमा 
उपयुतत हुने काम उपलब्ि भएसम्म  देहाय बमोक्िमका प्रार्भमकताका आिारमा 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई कक्म्तमा पााँच प्रनतशत स्र्ानमा ननयुक्तत गनुथ पनेछ : 

 (क) अपाङ्गता र कामको प्रकृनतको आिारमा बढी उपयुतत देखखएको 
व्यक्तत,  

 (ख) ववपन्न पररवारको अपाङ्गता भएको व्यक्तत, 



9 
 

 (ग) प्रचभलत कानून बमोक्िम वपछडडएको िेत्रको अपाङ्गता भएको 
व्यक्तत, 

 (घ) गम्भीरताको आिारमा पुर्थ अशतत अपाङ्गता भएको ब्यक्तत। 
२२. अभभलेख राख्न ुपनेिः सावथिननक एवम ननिी प्रनतरठानले आफ्नो प्रनतरठानमा कायथरत 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको देहाय बमोक्िमको वववरर् खलु्ने गरी अभभलेख राख्न ुपनेछ : 

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको नाम, र्र र ठेगाना,  ननि कायथरत 

रहेको पद  

(ख)  सेवाको प्रकार : स्र्ायी, अस्र्ायी, करार, ज्यालादारी, 

(ग) अपाङ्गताको पररचयपत्रको ककभसम,  

(घ) प्रनतरठानमा भनाथ भएको भमनत, 

(ङ) प्रनतरठानमा लगाइएको काम, 

(च) उपलब्ि गराइएको सेवा सुवविाको वववरर् (तलव, भत्ता, ववमा, 
सहयोगी सेवा, कोषकट्टी लगायतका सेवा सुवविाहरू), 

(छ) प्रनतरठानले आवश्यक ठानेको अन्य वववरर् । 
 

पररच्छेद–७ 

स्वास््य, पुिनस्थापिा, सामाक्जक सुरक्षा तथा मिोरञ्जि 

२३.  ननिःशुल्क स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउनेिः (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततलाई सरकारी  अस्पतालमा उपचार गराउाँदा ननिःशुल्क उपचारको व्यवस्र्ा 
भमलाउनेछ ।  

(२) नेपाल सरकाले गम्भीर प्रकृनतका रोग भनेर पररभावषत गरेका रोगको 
उपचारको लाधग सरकारी अस्पतालमा भनाथ भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई त्यस्तो 
अस्पतालमा उपचार गराउाँदा लाग्ने सम्पुर्थ खचथ नेपाल सरकारले व्यहोनेछ ।  

(३) नेपाल सरकारले वावषथक रुपमा …………….. रूपैयााँ भन्दा कम आय 
भएका पररवारका अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई ऐनको दफा २८ को उपदफा १ 
बमोक्िमको आय भन्दा कम आय भएका पररवारका अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई पुर्थ  

रुपमा ननिःशुल्क र अन्यको हकमा स्वीकृनत प्राप्त धचककत्सकको भसफाररसमा त्यस्ता 
व्यक्ततले सेवन वा प्रयोग गनुथपन े औषधि तर्ा अनुवंशीय रततश्राव (हेमोकफभलया) 
सम्बन्िी अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई आवश्यक पन े फ्यातिरको खररदका लाधग 

नन:शुल्क रुपमा त्यस्तो रकम स्र्ानीय तह माफथ त उपलब्ि गराउनेछ ।  
२४.  पुनथस्र्ापना केन्रको स्र्ापना र सञ्चालन : (१) ऐनको दफा २९ उपदफा (३) बमोक्िम 

पुनथस्र्ापना केन्र स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनथ चाहने संस्र्ाले देहायका वववरर् खोली 
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सम्बक्न्ित स्र्ानीय तहको भसफाररस सदहत स्वीकृनतको लाधग अनुसूची-६ बमोक्िमको 
ढााँचमा कायाथलयमा ननवेदन ददनु पनेछ ।  

(क)   संस्र्ाको वविान र दताथ प्रमार्पत्रको प्रनतभलवप, 

(ख)  पुनथस्र्ापना केन्र स्र्ापना हुने स्र्ान र त्यस्तो केन्रको िमता 
लगायतका भौनतक पुवाथिारको वववरर्, 

(ग)  पुनस्र्ाथपना केन्रले उपलब्ि गराउने सेवा, सुवविा र प्राववधिक 
िमताको वववरर्  

(घ)  पुनथस्र्ापना केन्रको लाधग आवश्यक िनशक्ततको वववरर्  

(ङ)  आधर्थक श्रोतको वववरर् । 
 (२) उपननयम (१) बमोक्िम प्राप्त ननवेदन उपर िााँचबुझ गदाथ ननयम ३० बमोक्िमको 
पुवाथिार तर्ा सुवविा भएको वा हुन सतन े देखखएमा कायाथलयले त्यस्तो संस्र्ालाई 

पुनथस्र्ापना  केन्रको स्र्ापना र सञ्चालन गनथ अनुसूची-७ बमोक्िमको ढााँचामा स्वीकृनत 

ददनेछ । त्यसरी स्वककृनत ददइएकोमा पुनथस्र्ापना  केन्र रहने स्र्ानीय तहलाई समेत 

िानकारी ददनु पनेछ । 
 

 (३) यो ननयमावली प्रारम्भ हुाँदाका बखत प्रचभलत कानून बमोक्िम सञ्चालन भई 

रहेका पुनस्र्ाथपना केन्रका सञ्चालकले एक वषथभत्र यस ननयम बमोक्िम स्वीकृनत भलन ु

पनेछ । 
 (४) कायाथलयले यस ननयमावली ववपरीत पुनथस्र्ापना केन्र स्र्ापना र सञ्चालन गन े

वा ननयम २५  बमोक्िमको मापदण्ड पूरा नगन ेवा मन्त्रालय वा कायाथलयले ददएको ननदेशन 

पालना नगन े पुनथस्र्ापना  केन्रको सञ्चालनमा रोक लगाउन, ननक्श्चत अवधिका लाधग 

ननलम्बन गनथ वा स्वीकृनत रद्द गनथ सतनेछ ।  
 (५) उपननयम (४) बमोक्िम केन्रको स्वीकृनत रद्द गनुथ अनघ त्यस्तो केन्रलाई 

सुनुवाइको मौका ददनु पनेछ । 
२५. पुनथस्र्ापना केन्रको स्र्ापना सञ्चालन मापदण्ड : (१) ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोक्िम 

पुनस्र्ाथपना केन्र स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनथ देहाय बोक्िमको मापदण्ड पूरा गरेको 
हुनु पनेछिः– 

(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई पुनथस्र्ापनाको लाधग न्यूनतम आिारभूत 

सुवविा सदहतको भौनतक संरचना भएको, 
(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई आवश्यक स्वास््य सेवा तर्ा 

औषिोपचारको सेवा समेतको उपलब्ि गराउन सतन,े 

(ग)  अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई खेल तर्ा मनोरन्िको लाधग आवश्यक खलुा 
स्र्ान भएको, 
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(घ)  अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई आवश्यकता अनुसार भशिा तर्ा सीपमुलक 

तालीम प्रदान गनथ वा सोको प्रवन्ि गनथ सतने, र  
(ङ)  पााँचिना अपाङ्गता भएका ब्यक्तत बरावर एक िना पुनथस्र्ापना 

केन्रको हेरचाह सम्बक्न्ि ताभलम प्राप्त आयाको प्रवन्ि भएको । 
(च)  मन्त्रालयले तोकेका अन्य मापदण्ड । 

 (२) पुनथस्र्ापना  केन्रको सञ्चालन सम्बन्िमा मन्त्रालयले आवश्यक ननदेशका 
िारी गनथ सतनेछ र त्यस्तो ननदेभशकाको पालना गनुथ पुनस्र्ाथपना केन्रको कतथव्य हुनेछ । 
 (३) पुनथस्र्ापना  केन्रले अपाङ्गता भएको व्यक्ततको हेर ववचार गन ेसम्बन्िमा 
तालीम प्राप्त वा तत ्सम्बक्न्ित ववषयमा दिता र अनुभव भएका व्यक्ततहरुबाि अपाङ्गता 
भएको व्यक्ततको हेर ववचार तर्ा पुनथस्र्ापना को व्यवस्र्ा भमलाउनु पनेछ । 

२६.  पुनथस्र्ापना केन्रको व्यवस्र्ापन : (१) पुनथस्र्ापना केन्र सञ्चालन गने संस्र्ाले 

पुनथस्र्ापना केन्रको व्यवस्र्ापनका लाधग एक व्यवस्र्ापन सभमनत रहनछे । िस्मा 
देहाय बमोक्िमका पदाधिकारीहरु रहनेछन ्।  

(क)  पुनथस्र्ापना केन्रको प्रमुख      -संयोिक  

(ख)  सम्बक्न्ि स्र्ानीय तहको अधिकृत प्रनतननधि    -सदस्य  

(ग)  अपाङ्गत भएका ब्यक्ततहरुमध्येबाि एक िना प्रनतननधि  -

सदस्य 

(घ)  स्र्ानीय समािसेवी एक िना मदहला सदहत दइुिना प्रनतननधि -

सदस्य 

 

 (३) ब्यावस्र्पन सभमनतले प्रचभलत ऐन कानूनको पररधिभभत्र रही पुनथस्र्ापन 
केन्रको सञ्चालन कायथववधि तय गनथ सतनेछ ।   

  (४) पुनथस्र्ापना  केन्रमा रहेका प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्ततको छुट्टा छुटै्ट 

व्यक्ततगत वववरर्को अभभलेख राख्नु पनेछ । 
२७.  पुनथस्र्ापना  केन्रको अनुगमन : (१) ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोक्िम पुनथस्र्ापना 

केन्र सञ्चालन भए नभएको सम्बन्िमा स्र्ानीय समन्वय सभमनतले समय समयमा 
ननररिर् तर्ा अनुगमन गनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोक्िम ननरीिर् र अनुगमन गनथ खदिएका पदाधिकारी वा 
कमथचारीले ननरीिर्  तर्ा अनुगमन गरी समन्वय सभमनत र कायाथलयमा प्रनतवेदन पेश 

गनुथ पनेछ । कायाथलयले आफू समि प्राप्त अनुगमन प्रनतवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।  

२८.  अनुदान उपलब्ि गराउन सतन े : पुनस्र्ाथपना केन्रको भौनतक पुवाथिार, सेवा सुवविा र 
पुनस्र्ाथवपत व्यक्ततको संख्याको आिारमा ऐनको दफा २९ को उपदफा ३ बमोक्िम 
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स्वीकृनत प्राप्त पुनथस्र्पना केन्रलाई  नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ि गराउन 
सतनेछ । 

२९. पुनथस्र्ापना केन्र बन्द गने सम्बन्िी व्यवस्र्ा : (१) सञ्चालनमा रहेको पुनथस्र्ापना केन्र 

बन्द गनुथ परेमा कारर् सदहतको व्यहोरा खलुाई पुनथस्र्ापना केन्रले कक्म्तमा ६ मदहना 
अगाडी स्र्ानीय तहको भसफाररस सदहत कायाथलय समि ननवेदन ददनु पनछे । यसरी 
ननवेदन दददा उतत पुनस्र्ाथपना केन्रमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ततगत वववरर् 

समेत संलग्न गनुथ पनेछ । 
  (२) उपननयम (१) बमोक्िम ननवेदन परेमा कायाथलयले आवश्यक िााँचबुझ गरी 

आफ्नो अभभलेखबाि त्यस्तो केन्रको नाम कट्टा गरी त्यसको िानकारी सम्बक्न्ित स्र्ानीय 

तहलाई गराउनेछ । यसरी बन्द भएका पुनथस्र्ापना केन्रको सम्पुर्थ सम्पक्त्त नेपाल 
सरकारको हुनेछ । 

  (३) बन्द गनथ माग गररएको पुनस्र्ापना केन्र सञ्चालन गनथ आवश्यक भएमा 
कायाथलयले स्र्ानीय तहको समेत संलग्नता र लगानीमा त्यस्तो केन्र सञ्चालन गने वा 
कुनै प्रनतरठानलाई हस्तान्तरर् गन ेव्यवस्र्ा भमलाउन सतनेछ । 

  (४) पुनथस्र्ापना केन्र बन्द हुाँदा पुनथस्र्ावपत अपाङ्गता भएका ब्यक्ततलाई 
कायाथलय र स्र्ानीय तहले अन्य ठाउाँमा पुनथस्र्ावपत गराउनु पनेछ ।   

३०.  आचारसंदहता पालना गनुथ पनेिः  पुनथस्र्ापना  केन्रले स्र्ानीय समन्वय सभमनतबाि 

स्वीकृत गराई  पुनथस्र्ापना  केन्रका पदाधिकारी तर्ा कमथचारीहरुले पालना गनुथ पने 
आचार संदहता बनाई लागू गनेछ ।  

३१.  पुनस्र्ाथपना कोषको व्यवस्र्ापन र सञ्चालनिः (१) कोषको रकम मन्त्रालयले तोकेको 
नेपालको कुनै वाखर्ज्य बैकमा खाता खोली िम्मा गररनेछ । 

  (२) ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) बमोक्िमको पुनस्र्ाथपना कोषको खाता 
मन्त्रालयको सधचवले तोकेको अधिकृत र मन्त्रालयको आधर्थक प्रशासन शाखा प्रमुखको 
संयुतत दस्तखतबाि सञ्चालन हुनेछ । 

  (३) पुनस्र्ाथपना कोषको रकम पुनस्र्ाथपना केन्रको सञ्चालनको लाधग उपलब्ि 

गराउन सककनेछ। 
  (४) कोषको रकम एनको दफा ३० को उपदफा (१) मा लेखखए बाहेकको अन्य 

काममा उपयोग गनथ सककने छैन ।   
३२.  सामाक्िक सुरिािः (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई समािमा स्वतन्त्र र 

स्वावलम्बन पुवथक िीवनयापन गनथ सतने गरी सिम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 
योगदान रहन ेगरी स्वास््य बीमा तर्ा सामाक्िक सुरिा कायथक्रम सञ्चालन गनेछ । 

  (२) अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई नेपाल सरकारले ननर्थय गरे बमोक्िमको माभसक 

रुपमा िीवनयापन भत्ता उपलब्ि गराउनेछ । 
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  (३) उपननयम (२) मा िेसुकै लेखखएको भएतापनन ववपन्न पररवारका अपाङ्गता 
भएका बेरोिगार व्यक्ततलाई नेपाल सरकारले  बेरोिगार भत्ता समेत उपलब्ि गराउन 
सतनेछ ।  

  (४) अपाङ्गता भएका ज्येरठ नागररकलाई प्रचभलत कानून बमोक्िम उपलब्ि गराईन े
सामाक्िक सुरिा भतताको अनतररतत नेपाल सरकारले ननर्थय गरे बमोक्िमको अपाङ्गता 
ज्येरठ नागररक भतता माभसक रुपमा उपलब्ि गराउनेछ । 

  (५) पुर्थ अशतत अपाङ्गता भएका व्यक्ततको एकिना सहयोधगलाई त्यस्तो 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततले उपननयम (२) बमोक्िम पाउने भतता बराबरको रकम माभसक 

रुपमा सहयोगी भतताको रुपमा उपलब्ि गराथईनेछ । 
  (६) सहयोधग सेवाका सम्बन्िमा छुटै्ट ननदेभशका बनाइ लागू गररनेछ ।  

३३.  सांस्कृनतक अधिकार तर्ा मनोरञ्िन  : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको सांस्कृनतक 

अधिकारको सम्मान गनथ ऐनको दफा ३३ बमोक्िमको व्यवस्र्ाको अनतररतत नेपाल 

सरकारले देहायको व्यवस्र्ा गनेछिः–  
  (क) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको सहभाधगतामा सांस्कृनतक प्रनतयोधगता 

आयोिना   गने, 

  (ख) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको मनोरन्िनको लाधग स्र्ाननय स्तरमा 
आवश्यक   कायथक्रम सञ्चालन गने । 

३४. खेलकुदमा सहभागी गराउनेिः (१) खेलकुदको ववकास गनथ अधिकार पाएका संस्र्ा वा 
ननकायले अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई खेलकुदमा सहभागी गराउन ऐनको दफा ३४ को 
कायथको अनतररतत देहायका कायथक्रम सञ्चालन गनथ सतनेछन ्।  

(क) खेलकुदका लाधग चादहने भौनतक पुवाथिारका ववकास कायथक्रम  

(ख) खेलकुदका लाधग िमता ववकासका कायथक्रम  

(ग) खेलकुदका प्रनतयोधगता सञ्चालन गने ।  

  (२) अपाङ्गता सम्बक्न्ि खेलकुद संचालन गदाथ दोभाषे, ब्यक्ततगत सहयोगी 
सेवा र स्वास््य उपचार िस्ता अपाङ्गताका वववविताका आिारमा अन्य सेवाहरु 
उपलब्ि गराइनेछ ।  

  (३) खेलकुद सम्बक्न्ि सचतेनामुलक सामग्री सूचना तर्ा िानकारी साकेनतक 
भाषा, व्रेल, तयाप्सननङ्ग, स्पशथ साकेनतक भाषा र ठुला भलपीमा प्रकाशन तर्ा 
प्रशारर् गररनेछ ।  

  (४) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततका खेलकुद सामग्री, खेलमैदानलाई पहुाँचयुतत 
बनाउन प्रयोग गरीने अन्य सामग्रीहरु आयात गदाथ भन्सार छुि गररनेछ ।  

  (५) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततका खेलकुदको ववकास प्रविथन  प्रनतयोधगता 
सञ्चालन, ताभलम  आवश्यक अनुदान र खेलका प्रकृनत र अपाङ्गताको ववभशक्रठकृत 
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आवश्यकता अनुसार ताभलम प्राप्त प्रभशिक वा अन्य िनशक्तत उपलब्ि गराउनेछ 
। 

  (६) अपाङ्गता खेलकुद पाठयक्रम ननमाथर् गरी सोको कायाथन्वयका लाधग 
आवश्यक कायथ र खेलकुद सम्बन्िी अध्ययन अनुसन्िान गरीनेछ ।  

  (७) खेल मैदानसम्म पुग्ने बािो, खेल मैदान, शौचालय, कायाथलय, अभ्यास 
केन्र लगायतका सम्पुर्थ भौनतक संरचनाहरुको पुन : डडिाइन गरी पहुाँचयुतत 
ढााँचामा   बनाइनेछ ।  

  (८) राक्रिय तर्ा अन्तराक्रिय पदक वविेता खेलाडडहरुलाई आवश्यक पुरस्कार 
र वनृत ववकासको ब्यावस्र्ा गररनेछ । 

  (९)  शैक्षिक संस्र्ाका खेल भशिकहरुलाई खेलकुद सम्बक्न्ि ददइने ताभलम 
म्यानुअलमा संशोिन गरी अपाङ्गता भएका ब्यक्ततको खेलकुदसाँग सम्बक्न्ित 
ववषय वस्तु र्प गरी ताभलम प्रदान गररनेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई सिुभलयत र सुवविा 
३५.  सवारी सािनबाि यात्रा गदाथ सहुभलयत र छुि : सवारी सािनको िनी वा सञ्चालकले 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई बस, रेल, हवाईिहाि िस्ता सावथिननक सवारी सािनबाि 

यात्रा गदाथ यात्रभुाडामा पचास प्रनतशत छुि उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।   

३६. कर छुि ददने : (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई रोिगारी ददने उदे्दश्य 

राखी स्र्ापना भएका प्रनतरठानमा िडडत यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन ववशषे रुपमा 
फेरबदल वा पािथपुिाथ िडान गदाथ भएको प्रचलनत कानून बमोक्िम पुर्थ वा आभंशक रुपमा 
आयकर छुि ददइनेछ । 

  (२) अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई रोिगारी ददने प्रनतरठानले अपाङगता भएका 
व्यक्ततलाई पहुाँचयुतत यातायातका सािान वविनुतय उपकरर् िस्ता सुवविा वा 
सहुभलयत प्रदान गनथ खरीद गरेकोमा सोमा लाग्ने करमा छुि ददइनेछ । 

  (३) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततलाई पररचय पत्रका आिारमा हवाईिहाि, रेल, 

वस तर्ा  अन्य सावथिननक यातायातमा लाग्ने भाडामा पचास प्रनतशत छुि 
ददइनेछ । 

  (४) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततले सञ्चालन गरेका ब्यावसायमा लाग्ने करमा 
५० प्रनतशत छुि ददइनेछ । 

  (५) अपाङ्गता भएका ब्यक्ततको लाग्ने आयकर छुिको भसमा दोब्बर हुनेछ ।  

 

३७.  अपाङ्गता भएका व्यक्ततका सन्ततीको लाधग भशिाको व्यवस्र्ा : (१) नेपाल सरकारले 
पुर्थ अशतत, अनत अशतत असाहाय तर्ा अपाङ्गता भएका ववपन्न ब्यक्ततका 
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छोराछोरीलाई स्वदेशमा स्नातक तहसम्मको  भशिा हाभसल गनथ छात्रवकृ्त्त उपलब्ि 

गराउाँनेछ ।  
 (२) उपननयम (१) बमोक्िमको छात्रवकृ्त्त प्राप्त गनथको लाधग सम्बक्न्ित शैक्षिक 

संस्र्ामा भनाथको ननस्सा, स्र्ानीय समन्वय सभमनतको भसफाररस, अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततको पररचयपत्रको प्रनतभलवप तर्ा नाता प्रमाखर्त प्रमार्पत्र र ववपन्नताको 
भसफाररस/प्रमार् पेश गनुथ पनेछ ।  
 (३) कुनै प्रनतरठानमा कायथरत कुल कमथचारीको कक्म्तमा २० प्रनतशत 
अपाङ्गता भएका ब्यक्ततहरु कायथरत भएमा नेपाल सरकारले सहुभलयत दरमा ऋर् 

उपलब्ि गराउन, प्रचभलत कानून बमोक्िम कर छुि ददन वा कायथस्र्लमा सुरिाका 
लाधग आवश्यकता पने उपकरर् आयात गदाथ, कच्चा पदार्थ उपलब्ि गराउाँदा वा 
बिार ब्यावस्र्ापन कायथका लाधग छुि तर्ा सहुभलयत प्रदान गनथ सतनेछ ।  

   

पररच्छेद–९ 
अपाङ्गता भएका व्यक्तत प्रनतको दानयत्व 

३८.  नेपाल सरकारको दानयत्विः अपाङ्गता भएका व्यक्ततले ववना भेदभाव अन्य व्यक्तत सरह 

समानरुपमा मयाथददत र प्रनतरठापुर्थ िीवनयापन गनथ पाउने वातावरर्को सुननक्श्चतताका 
लाधग नेपाल सरकारले देहायका उपायहरुको अवलम्बन गनेछ : 

(क) अपाङ्गता ननवारर् तर्ा रोकर्ामको लाधग आवश्यक सचतेना कायथक्रम 

  सञ्चालन गन ेगराउने, 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको हेरचाह तर्ा उनीहरुको िमता ववकासको 
लाधग  आवश्यक ताभलम सञ्चालन गन ेगराउने, 
(ग)  सरकारी वा सावथिननक सेवा प्रदान गने भौनतक संरचनाको 
ननमाथर्लाई  अपाङ्गतामैत्री बनाउन ववभभन्न ननकाय तर्ा संस्र्ालाई 

ननदेशन ददने, 
(घ) सबै स्र्ानीय तहमा ववपद ब्यावस्र्ापन सम्बन्िी खोि तर्ा उिार 
 सभमनतमा अपाङ्गता भएका ब्यक्ततका लाधग आिारभूत आवश्यक 
सामग्री  भण्डारर्को ब्यावस्र्ा गनुथ पनेछ ।  

(ङ) सडकमा रहेका असहाय अपाङ्गता भएका ब्यक्ततलाई आिारभतु 
भशिा र  स्वास््य सदहतको संरिर्को ब्यावस्र्ा स्र्ानीय तहले गनेछ 
। 
(च) अपाङ्गता भएका ब्यक्तत स्वास््य संस्र्ामा सेवा भलन आएमा 

उपचारबापत लाग्ने कुनै पनन ककभसमको िरौदि नभलइ उपचार 
गराउनु पनेछ।यसरी उपचार गराउाँदा लागेको रकम संरिक वा 
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अभभभावकबाि र असहाय अपाङ्गता भएका ब्यक्ततको हकमा 
नेपाल सरकारबाि सोिभनाथ भलने ब्यवस्र्ा गररनेछ।   

३९ अपाङ्गता भएका ब्यक्ततप्रनत सामाक्िक उत्तरदानयत्व : (१)प्रनतरठान तर्ा शैक्षिक 
संस्र्ाले अपाङ्गता भएका ब्यक्ततको स्वास््य, भशिा, रोिगारीका अवसरहरुको 
सम्बिथन र प्रविथनका लाधग कुल आयको न्युनतम ०.५ प्रनतशत रकम सामाक्िक 
उत्तरदानयत्व अन्तगथत छुट्याउनु पनेछ । 

  (२) उपननयम (१) बमोक्िम प्राप्त रकम अपाङ्गता भएका ब्यक्ततको 
स्वास््य, भशिा, रोिगारीका अवसरहरुको श्रिृना, अभभबवृि, िनचतेना, िमता 
ववकास लगायतका कायथहरुका लाधग खचथ गररनेछ । 

  (३) वस, रेल, हवाइिहाि तर्ा अन्य सावथिननक यातायातका सािनहरुमा 
अपाङ्गता भएका ब्यक्ततका लाधग कक्म्तमा पााँच प्रनतशत भसि सुरक्षित गररनेछ  
।  

 

पररच्छेद–१० 

ववववि 

४०. घुम्ती सेवा सञ्चालन : ऐनको दफा ५९ बमोक्िम प्रत्येक स्र्ानीय तहले अपाङ्गता भएका 
ब्यक्ततले पाउने सेवा सुवविा घरदैलोमै उपलब्ि गराउाँन आवश्यकता अनसुार घुम्ती 
सेवा सञ्चालन  गनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोक्िम घुम्ती सेवा सञ्चालन हुन ेअवधि तर्ा उपलब्ि हुन े
सेवाका सम्बन्िमा कम्तीमा पन्र ददन अगावै सञ्चार माध्यमबाि सूचना प्रवाह गरी र 
सम्बक्न्ित वडाहरुमा समेत सावथिननक सूचना ददनु पनेछ ।  

(३) घुम्ती सेवा सञ्चालन गदाथ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततको लाधग स्वास््य िााँच, हेरचाह सम्बन्िी प्रभशिर्, अपाङ्गतापन रोकर्ाम तर्ा 
ननवारर्का उपायको ववषयमा िानकारी तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई ऐन तर्ा यस 

ननयमावली बमोक्िम उपलब्ि गराउने सेवा तर्ा सुवविा समेत उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा 
गनुथ पनेछ ।  

४१. अनुसूचीमा हेरफेर तर्ा र्पघििः मन्त्रालयले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा 
 आवश्यक हेरफेर वा र्पघि गनथ सतनेछ । 

४२.  खारेिी र बचाउिः  (१) अपाङ्ग संरिर् तर्ा कल्यार् ननयमावली, २०५१ खारेि गररएको छ । 
  (२) अपाङ्ग संरिर् तर्ा कल्यार् ननयमावली, २०५१ बमोक्िम भए गरेका काम 

 कारवाही यसै ननयमावली बमोक्िम भए गरेको मानननेछ ।  
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अिुसूची १ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) साँग सम्बक्न्ित) 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयपत्र पाउनको लाधग ददने ननवेदनको ढााँचा 
  

      

श्री कायाथलय प्रमुख 

माफथ त.........गाउाँ /नगरपाभलका   
  भमनत :.................. ........  

 

ववषय : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयपत्र पाउँ । 
महोदय,   

 म ननम्नभलखखत कारर्ले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोले सो 
आिारमा उतत पररचयपत्र पाउन अनुरोि गदथछु ।मैले पेस गरेको वववरर् ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरेमा 
मरेो पररचयपत्र रद्द गरेमा वा भववरयमा समेत पररचयपत्र नपाउने गरी अयोग्य ठहरय्ाएमा वा 
प्रचभलत कानुनबमोक्िम अन्य सिाय भोग्नुपरेमा भोग्न मञ्िुर छु ।   
  

१. नाम र्र ..................... ................... उमेर .................. ......... भलङ्ग ............ .........  

२. ठेगाना :         प्रदेश नं : 

 (क) स्र्ायी ठेगाना :  ...................पाभलका,  वडा न.ं.............. िोल ..............  

 (ख) अस्र्ायी ठेगाना : .................पाभलका, वडा नं...................िोल .............. 

 (ग) सम्पथकथ  िेभलफोन वा मोबाइल नं. ............... .................. .................  
३. संरिक/अभभभावकको नाम र्र .................... .............. ननवेदकको नाता ...............  
४. संरिक/अभभभावकको िेभलफोन वा मोबाइल नं. .............. ................... .............  
५. नेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरर्अनुसार अपाङ्गताको प्रकार ......................  
६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरर् अनुसार अशततताको आिारमा                   
 अपाङ्गताको प्रकार ............... शरीरको अङ्ग वा भागको नाम .............................. 

८.  अपाङ्गपन भएपनछ सो भाग वा अङ्गको अवस्र्ा .......... .......... ............................  
९. अपाङ्गताको कारर् उपयुतत स्र्ानमा धचनो लगाउनुहोस ्)   

 क) रोगको ददघथ असर    ख) दघुथिना     ग) िन्मिात    

 घ) सशस्त्र द्वन्द्व     ङ) वंशानुगत     च) अन्य ..............  

१०. अपाङ्गता भएपनछ शारीररक रूपमा देखापरेको समस्या वा अप्ठेरो  ............... 

................... 

फोटो 
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११ सहायक सामग्री प्रयोग गनुथपन ेआवश्यकता भएको वा नभएको (उपयुतत स्र्ानमा  धचनो 
 लगाउनुहोस ्)  

  क) भएको     ख) नभएको   
१२. आवश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुथपन े हुन्छ -. 

................. 

१३. सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको/नगरेको (उपयुतत स्र्ानमा धचनो लगाउनुहोस )  

  क) गने गरेको    ख) गने नगरेको   
१४.  सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  

१५. अन्य व्यक्ततको सहाराबबना आफ्ना कस्ता कस्ता दैननक कायथ गनथ सतनुहुन्छ -   

 क) ........................   ख)............................ ग) ..........................  

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

१६.  अन्य व्यक्ततको सहारा भलनुहुन्छ भने कुन कुन कामको लाधग भलनु हुन्छ -    

 क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................  

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

१७. पनछल्लो शैक्षिक योग्यता -उपयुतत स्र्ानमा धचनो लगाउनुहोस)  

 क) ननरिर    ख) सािर   ग) प्रार्भमक तह   घ) ननम्न माध्यभमक तह  

 ङ) माध्यभमक तह   च) उच्च माध्यभमक तह    छ) स्नातक तह    

 ि) स्नातकोत्तर तह    झ) ववद्यावाररिी तह   

१८. कुनै ताभलम प्राप्त गनुथभएको भए :   

 क) ........................ ख)............................ ग) .......................... घ) .........................  

१९.  हालको पेसा :   

 क) अध्ययन   ख) खेती ककसानी   ग) स्वरोिगार   घ) सीप भसिनार ङ) अध्ययन  

 च) सरकारी नोकरी   छ) ननिी िेत्रमा नोकरी   ि) केही नगरेको   झ)अन्य 

.....  

         

          ननवेदक   

        नाम ......... .............. ..............  

        ............... ................ ...........  
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अिुसूची २ 

(ननयम ४ को उपननयम (२) साँग सम्बक्न्ित) 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयत्रको ढाँचा 
 

नेपाल सरकार 
ननशाना छाप    महिला, बालबाभलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय 

.................................................. 

 पररचयपत्र नम्बरिः -                                   

  

    

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, र्रिः-  
२) ठेगानािः      क) प्रदेशको नाम:     ख) स्र्ायीिः-      

   ग) अस्र्ायीिः-  
३) िन्मभमनतिः-         

४) नागररकता नम्बरिः-                             ५) भलङ्गिः- पुरुष/मदहला/अन्य  

६) वववादहत/अवववादहतिः-                   ७) शैक्षिक योग्यतािः-  
८) पेशािः-  
९) अपाङ्गताको ककभसमिः-  
१०) बाब/ुआमा वा संरिकको नाम, र्रिः-  
११) ठेगानािः-  
१२) अपाङ्गता भएको व्यक्ततसाँगको नातािः-  
१३) अपाङ्गता भएका (सम्बक्न्ित) व्यक्ततको दस्तखतिः-  

दायााँ  बायााँ  
  

  

  

  

  

१४) पररचय प्रदान गन ेअधिकारीकोिः    

         दस्तखतिः-    

         नाम, र्रिः-    

         पदिः कायाथलय प्रमुख    

         कायाथलयिः-    

         क्िल्लािः-    

 

 

फोिो 
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         भमनतिः-  
१५) पररचयपत्र वाहकले प्राप्त गरेको सेवा सुवविािः-  
 १६) प्राप्त सेवा, सुवविाको वववरर्िः-  
१७) सेवा, सुवविा प्रदान गने ननकायिः-  
१८) सेवा, सुवविा प्राप्त भमनतिः-  
१९) सेवा प्रदायकको हस्तािरिः-  
 ररिव्यिः-  
१. यो पररचय-पत्र सुरक्षित राख्नुपनेछ ।  
२. यो पररचय-पत्र कसैले पाएमा कुन ैपनन मदहला ववकास कायाथलय वा क्िल्ला प्रशासन कायाथलय वा 
क्िल्ला प्रहरी कायाथलयमा बुझाइ ददनुहोला ।   
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अिुसूची ३ 

(ननयम ६ साँग सम्बक्न्ित) 

     उजुरीको ढाँचा      
         भमनत : 

श्री मदहला बालबाभलका तर्ा समाि कल्यार् मन्त्रालय  

भसहदरवार काठमाण्डौ ।  

माफथ त,  श्री कायाथलय प्रमुख ............... कायाथलय ।  

 

बबषय : उजुरी  सम्बन्िमा । 
महोदय,   

 

 उपयुथतत सम्बन्िमा म श्री 
.....................ले/श्री.............................. को तफाथि म श्री 
........................... ले अपांगता पररचयपत्र पाउनको लाधग भमनत 
............................ मा श्री ................. कायाथलयमा ननवेदन ददएकोमा 
................. ले भमनत ................. मा मलाई/................ व्यक्ततलाई 
अपांगता पररचयपत्र ददन नभमल्ने भनन ननर्थय गनुथ भएको िानकारी प्राप्त हुन आएकोछ । उतत ननर्थर् 
देहायका आिार तर्ा प्रमार्बाि त्रुदिपूर्थ भएको कारर् मेरो धचत्त नबुझकेोले अपांगता भएका व्यक्ततको 
अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ को दफा (४) को उपदफा (७)  तर्ा  अपाङ्ता भएका ब्यक्ततको अधिकार 
सम्बक्न्ि ननयमावली २०७४ को  ननयम ६ बमोक्िम यो उिुरी गरेको छु । अतिः मेरो संलग्न आिार तर्ा 
प्रमार्को आिारमा अपांगता पररचयपत्र पाउने गरी ननर्थय  गरी पाऊाँ   ।  
 

क मैले/निवेदकले अपाांगता पररचयपत्र पाउिे आिारिरु देिाय बमोक्जम रिेका छि ्:– 

 १ ............... 

 २ ....................  

 ३ ....................  

 ४ ....................  

ख  यस ववषयमा देिायका प्रमाण सांलग्ि गरेको छु  
 १ ............... 

 २ ....................  

 ३ .................... 

ग सांलग्ि कागजातिरु  

 १ पररचय पत्र ददन नभमल्ने भनन गरेको ननर्थयको िानकारी, 

 २ नागरीकता वा िन्मदताथ प्रमार् पत्रको प्रनतभलवप  

 ३ अपाङ्गता भएको ब्यहोरा खुल्ने गरी धचककत्सकले गरेको भसफारीशको प्रनतभलवप  

 

      निवेदिको  

      दस्तखत : 

      नाम र्र : 

      ठेगाना  

      अभभभावक वा संरिकको नाम :   
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अिुसूची ४ 

(ननयम ६ को उपननयम (१) र (२) साँग सम्बक्न्ित) 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अभभलेखको ढााँचा 
कायाथलयमा राखखने अभभलेख ननयम ६ को उपननयम १ र २ साँग सम्बक्न्ित 

 क्रम संख्यािः- 
 पररचयपत्र नम्बरिः-  
१) नाम, र्रिः-  
२) ठेगानािः   क) प्रदेश नं      ख) स्र्ायीिः-      ग) अस्र्ायीिः-  
३) िन्मभमनतिः-        ४) नागररकता नम्बरिः-  
५) भलङ्गिः- पुरुष/मदहला/अन्य      ६) वववादहत/अवववादहतिः- 
 ७) शैक्षिक योग्यतािः-        ८) पेशािः-  
९) अपाङ्गताको ककभसमिः-  
१०) बाब/ुआमा वा संरिकको नाम, र्रिः-  
११) ठेगानािः-  
१२) अपाङ्गता भएको व्यक्ततसाँगको नातािः-  
१३) अपाङ्गता भएका (सम्बक्न्ित) व्यक्ततको दस्तखतिः-  

दायााँ  बायााँ   

     

१४) पररचय प्रदान गन ेअधिकारीकोिः  
  दस्तखतिः-    

नाम, र्रिः-    

पदिः  
कायाथलयिः-    

क्िल्लािः-    

भमनतिः-  
१५. पररचय-पत्र वाहकले प्राप्त गरेका सेवा, सुवविािः-  
१६. प्राप्त सेवा सुवविाको वववरर्िः-  
१७. सेवा, सुवविा प्रदान गने ननकायिः-  
१८. सेवा, सुवविा प्राप्त भमनतिः-    

    

 

अिुसूची ५ 
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(ननयम ९ को उपननयम (१) साँग सम्बक्न्ित) 

1. व्यक्ततगत सहयोगी 
2. साङ्केनतक भाषा दोभाषे  

3. स्लेि, स्िाइलस 

4. ब्रेल मेमो 
5. ब्रेल डडस्पले  

6. ब्रेल नोि िेकर  
7. ब्रेल इम्बोसथरथस  

8. डिेी प्लयसथ  
9. स्मािथ सेतो छडड  

10. बािर इक्न्डकेिर 
11. लाइि इक्न्डकेिर  
12. पेन फरेन्ड  

13. िथककथ क वाचथ (बोल्ने घडड) 

14. िथककथ क तयालकुलेिर  
15. दृक्रिववहीनहरुका लाधग खेलकुदका सामानहरु (आवाियुतत बल, िेननस बल, कक्रकेि 
   बल) 

16. आवाियुतत भान्साका सामानहरु  

17. दृक्रिववहीनहरुका लाधग अध्ययनमा सघाउ हुन ेउपकरर् तर्ा शैक्षिक सामागी्रहरु  

18. ब्रेल पेपर  
19. ब्रेल पाठ्य पुस्तक तर्ा अध्ययन सामाग्री  
20. ह्वीलधचयर  

21. वैसाखी  

22. दहाँड्न ेलठ्ठी  

23. वाकर  

24. इल्वो क्रचसे  

25. तयाभलपर  

26. ववशषे प्रकारको िुत्ता 
27. कृत्रीम हात र खटु्टा 
28. मेरूदण्ड पिघात भएका व्यक्ततहरूको लाधग तयारे्िर र डाइपर 
29. ववशषे प्रकारको कमोड      

30. श्रवर् यन्त्र  

31. सेतो छडी  

32. व्रेल सामग्री : पेपर, पुस्तक, स्िाइलस, लेख्ने  
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33. व्रेल मेमो 
34. म्याग्नीफाइङ ग्लास 

35. उच्च िमताको चस्मा 
36. स्वर यन्त्र 
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अिुसूची-६ 

(ननयम २६ को उपननयम (१) साँग सम्बक्न्ित) 

पुनस्र्ाथपना केन्र सञ्चालनको स्वीकृनतको ननवेदन 

 

                                                       भमनतिः 
ववषय : पुिस्थानपिा केन्र स्थापिा तथा सञ्चालिको स्वीकृनत । 

 

श्री मदहला तर्ा बालबाभलका कायाथलय  

................ ।  
 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार सम्बन्िी  ऐन, २०७४ तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 
अधिकार सम्बन्िी  ननयमावली, २०७४ बमोक्िम पुनस्र्ाथपना केन्र स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनथ 
देहायको वववरर् भएको हाम्रो संस्र्ा इच्छुक भएकाले स्वीकृनतका लाधग ननवेदन गदथछौ । 

(क) संस्र्ाको नामिः 
(ख) संस्र्ाको ठेगानािः 
(ग) संस्र्ाका पदाधिकारीको नाम, र्र र ठेगानािः 
(घ) सम्पकथ  गनुथ पन ेव्यक्ततिः 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार सम्बन्िी  ऐन, २०७४ तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको 
अधिकार सम्बन्िी  ननयमावली, २०७४ तर्ा सो अन्तथगथत बनेको ननदेभशका, स्र्ानीय तह तर्ा 
स्र्ानीय समन्वय सभमनत र कायाथलयले ददएको ननदेशन बमोक्िम पुनस्र्ाथपना केन्र स्र्ापना तर्ा 
सञ्चालन गनथ मञ्िुर   गदथछु । 
 

 संस्र्ाको आधिकार प्राप्त व्यक्ततको,  
 दस्तखतिः 
 नाम, र्रिः 

 सम्पकथ  ठेगानािः 
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अिुसूची -७ 

(ननयम २६ को उपननयम (२)  साँग सम्बक्न्ित) 

पुनस्र्ाथपना केन्र स्र्ापना तर्ा सञ्चालनको स्वीकृनत 

 

............................................... (संस्र्ाको नाम) लाई अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार 
सम्बन्िी  ऐन, २०७४ तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधिकार सम्बन्िी  ननयमावली, २०७४ 

बमोक्िम पुनस्र्ाथपना केन्र स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनथ स्वीकृनत प्रदान गररएको छ । 
 

भमनतिः  
                             स्वीकृनत ददने अधिकारी 


