अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी धियमावली, २०७४
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४ को दफा ६० ले ददएको अधिकार
प्रयोग गरी िेपाल सरकारले यो धियमावली बिाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारक्तम्भक
१.

सं क्तिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यो धियमावलीको िाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
सम्बन्िी धियमावली, २०७४" रहिे छ ।
(२)

२.

यो धियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस धियमावलीमा,–
(क)

"अधभभावक" भन्नाले बौविक अपाङ्गता, अविज्म र पुर् थ अशि अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको आमा, वुवा वा एकाघरमा रही त्यस्ता व्यक्तिको प्रत्यि
पालि पोषर् गिे ब्यक्ति सम्झिु पदथछ ।
"ऐि" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी

(ख)

ऐि, २०७४

सम्झिु पछथ ।
(ग)

"पररचयपत्र" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धियम ५ बमोक्तिम प्रदाि
गरीिे अपाङ्गता पररचयपत्र सम्झिु पछथ ।

(घ)

"ववपन्न" भन्नाले

िेपाल सरकारले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी

तोकेको आय भन्दा कम आय भएका ब्यक्ति र पररवार सम्झिु पछथ ।
(ङ)

"सहायक सामग्री " भन्नाले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले दै धिक िीवि यापि
गिथ प्रयोग गिे सामाग्री सम्झिु पदथछ ।

(च)

"सामुदावयक सहायता सेवा" भन्नाले समुदाय स्तरमा पूर् थ अशि तर्ा अधत
अशि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दै धिक िीवि सञ्चालि, सहभाधगता
तर्ा गमिक्तशलतालाई सहि बिाउि उपलब्ि गराइिे मािवीय तर्ा अन्य
सेवाहरू सम्झिुपछथ

।
पररच्छे द–२

अपाङ्गताको वगीकरर्, पररचयपत्र तर्ा अधभलेख
३.

अपाङ्गताको वगीकरर् धसफाररस सधमधत : (१) अपाङ्गताको वगीकरर्मा हे रफेर गिुथ पिे भएमा
मन्त्रालयले ऐिको दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्तिम दे हाय बमोक्तिमको एक धसफाररस सधमधत
गठि गिेछ ।
(क)

मन्त्रालयको सम्बक्तन्ित महाशाखा प्रमुख

- सं योिक

(ख)

स्वास््य सेवा ववभागका सम्बक्तन्ित शाखा प्रमुख

- सदस्य

(ग)

मन्त्रालयले तोकेको एक ििा ववशेषज्ञ क्तचवकत्सक

- सदस्य
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(घ)

अध्यि, राविय अपाङ्ग महासं घ िेपाल

(च)

मन्त्रालयको सम्बक्तन्ित शाखा प्रमुख

- सदस्य
- सदस्य सक्तचव

(२) धसफाररश सधमधतको बैठकमा आवश्यकता अिुसार सम्बक्तन्ित धबषयको
ववज्ञलाई आमन्त्रर् गिथ सवकिेछ ।
(३) उपधियम (१) बमोक्तिमको धसफाररस सधमधतले िेपालको कािूिी व्यवस्र्ा,
अन्तराविय मापदण्ड तर्ा अभ्यासको आिारमा अपाङ्गताको वगीकरर्मा हेरफेर गिथको लाधग
मन्त्रालयमा धसफाररस गिेछ ।

(४) उपधियम (१) बमोक्तिमको धसफाररस सधमधतको कायथववधि सधमधत आफैले धििाथरर्

४.

गरे बमोक्तिम हुिेछ।

अपाङ्गता पररचयपत्रको लाधग धिवेदि ददिे : (१) ऐिको दफा ४ बमोक्तिम अपाङ्गता पररचयपत्र
प्राप्त गिथको लाधग अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा धििको पररवारको कुिै सदस्य वा सं रिकले
अिुसूची-१ बमोक्तिमको ढााँचामा कायाथलयमा धिवेदि ददिु पिेछ ।

(२) ऐिको दफा ४ को उपदफा (२) बमोक्तिम सम्बक्तन्ित स्र्ािीय तहका वडा
अध्यिले धिवेदि ददं दा समेत उपधियम (१) बमोक्तिम ददिु पिेछ ।
५.

पररचयपत्र ददिे : धियम ४ बमोक्तिम धिवेदि प्राप्त भएमा कायाथलयले ऐिको दफा ४ बमोक्तिम

६.

उिुरी ददि सक्िे : (१) ऐिको दफा ४ को उपदफा (७) बमोक्तिम कायाथलयले गरे को

िााँच गरी अिुसूची -२ बमोक्तिमको ढााँचामा अपाङ्गता पररचय पत्र प्रदाि गिेछ ।

धिर्थय उपर क्तचत्त िवुझेमा उिुरी दददा अिुसूची-३ बमोक्तिमको ढााँचामा उिुरी ददि सवकिे
छ।

(२) उवपियम (१) बमोक्तिमको उिुरी कायाथलयमा प्राप्त भएमा कायाथलय प्रमुखले
त्यस्तो उिुरी तीिददि धभत्र मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।
७.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधभले ख : (१) स्र्ािीय तहले ऐिको दफा ६ बमोक्तिम अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको अधभले ख अिुसूची -४ बमोक्तिमको ढााँचामा तयार गरी राख्नु पिेछ ।

(२) मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्र्ािीय तह, क्तिल्ला, प्रदे श समेत खुल्िे

गरी एकीकृत तर्ा राविय अधभलेख राख्नु पिेछ ।

(३) उपधियम (२) बमोक्तिमको राविय अधभलेख राख्न सूचिा सङ्कलि तर्ा ववश्लेषर्को
लाधग मन्त्रालयले अिलाइि सूचिा सङ्कलि प्रर्ाली लगायत ववश्लेषर् तर्ा प्रशोििको
लाधग आवश्यक कम्युिर सफ्िवेयर प्रर्ाधलको ववकास गिेछ।
(४) उपधियम (२) बमोक्तिमको अधभले खको वववरर् प्रचधलत सं क्तघय कािूिको
अधििमा रही मन्त्रालयले वेवसाइि माफथत सावथिधिक गिथ सवकिेछ ।
(५) उपधियम (२) बमोक्तिमको कम्युिर अधभलेखलाइ मन्त्रालयले पररचयपत्र
उपलब्ि गराउिे कायाथलयले अिलाईिबािै अद्यावधिक गिथ सवकिे व्यवस्र्ा धमलाउिु
पिेछ ।
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(६) केन्रीय त्याक ववभागले राविय ििगर्िा गदाथ

अपाङ्गताको

अिुसारको खक्तण्डकृत त्याकं सं कलिकाको ब्यवस्र्ा धमलाउिु पिेछ ।

वधगथकरर्

पररच्छे द–३
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार

८.

सहायक सामग्री उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रकृधत
र अवस्र्ा बमोक्तिम आवश्यक पिे अिुसूची-५ मा उल्लेख गररएका सहायक सामग्री
उपयुि प्राववधिक िापिााँच सवहत उपलब्ि गराउिेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री सहि र सरल तररकाले उपलब्ि
गराउिको

लाधग

धमलाउाँिेछ ।

िेपाल

सरकारले

स्र्ािीय

तहबािै

यसको

(३) सहायक सामग्रीको गुर्स्तर धियन्त्रर्, ववतरर्

९.

ववतरर्को

व्यवस्र्ा

तर्ा अिुगमि सम्बन्िी

मापदण्ड मन्त्रालयले धििाथरर् गरे बमोक्तिम हुिेछ

सामुदावयक सहायता सेवा : ऐिको दफा ९ को उपदफा (२) बमोक्तिम पूर् थ तर्ा
अधतअशि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ उिीहरुको आवश्यकता अिुसार समुदाय स्तरमा
दे हायबमोक्तिम सामुदावयक सहायता सेवाहरू धि: शुल्क उपलब्ि गराइिेछ ।
(क) ब्यक्तिगत सहयोधग सेवा,
(ख) आंक्तशक सहयोधग सेवा,
(ग) अपाङ्गता स्याहार केन्र,
(घ) र्ेरापी सेवा ।

१०.

सामाक्तिक सुरिा सम्बक्तन्ि ब्यावस्र्ा : (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दे हाय बमोक्तिमको
आधर्थक सहयोग उपलब्ि गराउिे छ ।

(क) शारीररक अपाङ्गता भई वहाँडडुलमा समस्या भएका अपाङ्गता भएका
ब्यक्तिले प्रयोग गिथ ववशेष प्रकारले धिमाथर् गररएको

ररक्सा र चार

पाङ्ग्ग्रे स्कुिरको लाधग प्रचधलत कािूि बमोक्तिम लाग्िे सबै प्रकारका
भन्सार छु ि हुिेछि्।
(ख)

पुर् थ र अधत अशि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई सवारी सािि
खररदको लाधग लाग्िे रकम मध्ये िेपाल सरकारले धिर्थय गरे बमोक्तिमको
रकमको आधर्थक सहयोग उपलब्ि गराउि सक्िेछ ।

(ग)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको धिवारर्को लाधग प्रयोग गिुथ पिे
औषधि खररदको लाधग लाग्िे रकममा िेपाल सरकारले धिर्थय गरे
बमोक्तिमको रकमको आधर्थक सहयोग उपलब्ि हुिेछ ।

(घ)

पुर् थ अशि र अधत अशि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले प्रयोग गिे ४
पाङ्ग्ग्रे गाधड, ददवा सेवा केन्र, पुिस्थ र्ापिा केन्र र अपाङ्गता भएका
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ब्यक्तिहरुलाई अध्यापि गराउिे ववद्यालयका लाधग स्कुल वसमा पुर्थ
रुपमा भन्सार छु ि हुिेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाक्तिक सुरिा वापत सरकारले तोके बमोक्तिमको

रकम सम्बक्तन्ित स्र्ािीय तहको वडा कायाथलयले सम्बक्तन्ित व्यक्तिको बैक खातामाफथत
उपलब्ि गराउिेछ ।
(३) पुर् थ अशि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई धििको दै धियक िीवि यापि र
आवागमिमा सहयोग पुयाथउि २४ घण्िाका लाधग धििको इच्छा अिुसार ब्यक्तिगत
सहयोगी सेवा उपलब्ि हुिेछ ।
पररच्छे द–४
अपाङ्गता भएका मवहला तर्ा बालबाधलकाको अधिकार सम्बक्तन्ि ब्यावस्र्ा
११.

अपाङ्गता भएका मवहलाको ज्ञाि, सीप तर्ा िमताको उपयोगको लाधग कायथक्रम सञ्चालि गिे :
(१) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका मवहलाको अधिकारको सं रिर् गिथ तर्ा उिीहरुको
ज्ञाि, सीप तर्ा िमताको उच्चतम उपयोगका लाधग उपयुि वातावरर् धिमाथर् गिथ दे हाय
बमोक्तिमको व्यावस्र्ा धमलाउाँिेछ ।
(क)

अपाङ्गता भएका मवहलाको रुची तर्ा धििहरुमा रहे को ज्ञाि, सीप तर्ा
िमताको पवहचािको लाधग आवश्यक अध्ययि तर्ा अिुसन्िाि गिे,

(ख)

अध्ययि तर्ा अिुसन्िािको आिारमा अपाङ्गता भएका मवहलाको रुची र
ज्ञाि, सीप तर्ा िमताका आिारमा उपयुि पेशा वा व्यवसाय ववकासको
लाधग ताधलम तर्ा तर्ा अधभमुखीकरर् सञ्चालि गिे, गराउिे,

(ग)

ाँ ीको रुपमा अिुदाि ददिे,
व्यवसाय ववकासको लाधग ववउ पूि

(घ)

आफ्िो व्यवसाय गिथ चाहिेलाई ववशेष सहुधलयत दरमा ऋर् उपलब्ि
गराउिे व्यवस्र्ा धमलाउिे,

(ङ)

अपाङ्गता भएका मवहलाहरुले धिमाथर् वा उत्पादि गरे का सामाि तर्ा
वस्तुहरुको धबवक्र तर्ा बिाररकरर्को लाधग आवश्यक कायथक्रम सञ्चालि
गिे गराउिे,

(च)

सावथिधिक सेवामा प्रवेश गिथ चाहिे अपाङ्गता भएका मवहलाको लाधग
आवश्यक तालीम तर्ा अधभमुखीकरर् कायथक्रम सञ्चालि गिे,

(छ)

अपाङ्गता भएका मवहलाको आय आिथिका लाधग िेपाल सरकारले उपयुि
ठािेका अन्य आय आिथिका कायथक्रम सञ्चालि गिे, गराउिे ।

(२) उपधियम (१) बमोक्तिमको व्यवस्र्ा धमलाउिको लाधग िेपाल सरकारले प्रदे श
सरकार तर्ा स्र्ािीय तहलाई आवश्यक आधर्थक तर्ा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउि
सक्िेछ ।
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१२.

अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको ववशेष सं रिर्: ऐिको दफा २० बमोक्तिम अपाङ्गता भएका
बालबाधलकाको अधिकारलाई कायाथन्वयिको लाधग सावथिधिक सेवामा दे हाय बमोक्तिम ववशेष
सं रिर्को व्यवस्र्ा धमलाउिेछि् ।
(क)

अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको हेरचाह तर्ा स्याहरको लाधग पररवारका
सदस्यलाई आवश्यक ताधलम तर्ा सहयोग ददइिेछ

(ख)

अपाङ्गता

भएका

बालबाधलकाहरूका

लाधग

प्रारक्तम्भक

पवहचाि

र

हस्तिेपको लाधग स्र्ािीय तहमा िै व्यवस्र्ा गररिेछ ।
(ग)

अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको खेलकुद र मिोरञ्जिको लाधग स्र्ािीय
तहमा ववशेष व्यवस्र्ा गररिेछ ।

(घ)

सरकारी अताल तर्ा स्वास््य केन्रहरुमा धििःशुल्क उपचार गिे व्यवस्र्ा
गररिेछ ।

(ङ)

स्र्ािीय स्वास््य केन्र र अस्पतालहरूमा प्रारक्तम्भक अपाङ्गता पवहचाि,
परामशथ

तर्ा

आिारभूत

स्वास््य

सम्बन्िी

पुिस्र्ाथपिाको

लाधग

आवश्यक िमता ववकास र मािव स्रोतको व्यवस्र्ापि गररिेछ ।
पररच्छे द ५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तशिा सम्बक्तन्ि ब्यावस्र्ा
१३.

धििःशुल्क क्तशिा उपलब्ि गराउिेिः (१) प्राववधिक क्तशिा तर्ा व्यावसावयक तालीम पररषद् वा
यस्तै अन्य धिकायले प्रदाि गिे ताधलम तर्ा क्तशिामा अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग
कक्तम्तमा पााँच प्रधतशत सीि सं ख्या छु ट्याउिु पिेछ ।
(२) उपधियम (१) बमोक्तिम सुरक्तित गररएको धसिमा योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका

ववद्यार्ीहरु मध्येबाि प्रधतष्पिाथ गराई योग्यताक्रमको आिारमा भिाथ धलिु पिेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई अध्ययिको लाधग आवश्यक पाठ्यपुस्तक, स्िे शिरी,
पोशाक, पोषर् तर्ा आवश्यकता अिुसार आवासको लाधग माधसक रुपमा िेपाल सरकाले
धिर्थय गरे बमोक्तिमको रकम छात्रवृक्तत्त सवहत धििःशुल्क क्तशिाको व्यवस्र्ा गिेछ ।
(४) ववद्यालयको भौधतक वातावरर् तर्ा अन्य भौधतक सेवा सुवविाहरुमा अपाङ्गता

भएका ववद्यार्ीहरूको पहुाँच अधभवृवि गिथ त्यस्ता भौधतक सं रचिालाई पहुाँचयुि बिाई
छात्रवृक्तत्तको व्यवस्र्ा गररिेछ ।
(५) िेपाल सरकारले बौविक अपाङ्गता, मिोसामाक्तिक अपाङ्गता, अविज्म, मक्तस्तष्क
पिघात

वा

श्रवर्

दृविववहीि

अपाङ्गता

भएका

बालबाधलकाका

लाधग

धसकाइ

आवश्यकतालाई सम्बोिि गिथ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र क्तशिर् धसकाइ लगायतका
ववषयमा उपयुि व्यवस्र्ा गिेछ।
(६) पुर् थ अशि र अधत अशि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई उिीहरुको इच्छा
अिुसार आवाधसय सेवा सवहतको क्तशिा उपलब्ि गराउिेछ ।
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१४.

धििी ववद्यालयले छात्रवृक्तत्तको लाधग सीि उपलब्ि गराउिु पिे : (१) धििी िेत्रका ववद्यालयले
िेपाल सरकारलाई छात्रवृक्तत्तको रुपमा उपलब्ि गराउिे धि:शुल्क धसि सं ख्यालाई सय प्रधतशत
मािी त्यसको १५ प्रधतशत धसि सं ख्यामा ववपन्न पररवारका अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई
धििःशुल्क अध्ययिको सुवविा ददिु पिेछ ।
(२) उपधियम (१) बमोक्तिम भिाथ धलं दा अपाङ्गताको गम्भीरताका आिारमा प्रार्धमकता
ददिु पिेछ ।

१५.

आवासीय क्तशिा उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले पूर् थ अशि, अधत अशि, ववद्यालय
आफै िाि आउि िसक्िे गरी अपाङ्गता भएका र ववपन्न तर्ा असाहाय

अपाङ्गता भएका

ववद्यार्ीको लाधग पहुाँचयुि आवास सुवविा सवहतको क्तशिा उपलब्ि गराउिे व्यवस्र्ा गिेछ ।

(२) िेपाल सरकारले उप धियम (१) बमोक्तिमको सुवविा उपलब्ि गराउिको लाधग
धियम १४ बमोक्तिम आवाधसय सुवविा भएका धििी िेत्रका ववद्यालयले उपलब्ि गराएको
छात्रवृक्तत्तको सीिमा समेत व्यवस्र्ा गिुथ पिेछ ।
१६.

क्तशिामा सूचिा प्रववधिको प्रयोग : (१) िेपाल सरकारले सूचिा प्रववधिका माध्यम, प्रर्ाली वा
तररकाको अवलम्बि गरी बौविक अपाङ्गता, दृविवववहि, बवहरा, सुस्त श्रवर्, श्रवर्दृविवववहि
लगायतका अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई क्तशिा प्रदाि गररिेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्तशिामा पहुाँच सहि बिाउि कम््युिर

लगायत सो माफथत अध्ययि गिथ आवश्यक पिे ववशेष सफ्िवेयर वा उपकरर् उपलब्ि

गराइिेछ र शैक्तिक सामग्रीहरू अडीयो, ब्रे ल, क्तचत्र, धभडीयो, साङ्केधतक भाषा लगायतका
ढााँचामा उत्पादि गरी उपलब्ि गराइिेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तशिाको लाधग ववशेष प्रकारका शैक्तिक सामग्री

तर्ा सो साँग सम्बक्तन्ित अन्य वस्तु तर्ा सेवाको पैठारी तर्ा धिमाथर्मा प्रचधलत कािूि
बमोक्तिम कर छु ि तर्ा सहुधलयत दरमा ऋर् उपलब्ि गराइिेछ ।
१७.

छात्रवृक्तत्त तर्ा आधर्थक सहयोग उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले धििाथरर् गरे को
सं ख्यामा प्रत्येक वषथ अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई धििःशुल्क िगररएको क्तशिामा भिाथ भई
अध्ययि गिे अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग शैक्तिक शुल्क, आवास, स्िे शिरी तर्ा अन्य
खचथको लाधग िेपाल सरकारले धििाथरर् गरे बमोक्तिमको रकम शैक्तिक छात्रवृक्तत्तको रुपमा
उपलब्ि गराउिेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लाधग धि:शुल्क िगरीएको क्तशिाको लाधग िेपाल
सरकारले धिर्थय गरे बमोक्तिम शैक्तिक छात्रवृधत उपलब्ि गराउिे छ।
(३) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले धबदे शमा गई उच्च क्तशिा धलि चाहे मा िेपाल

१८.

सरकारले धिर्थय गरे बमोक्तिमको छात्रवृक्तत्त उपलब्ि हुिेछ ।

ववद्यालयलाई सहयोग उपलब्ि गराउिे : (१) िेपाल सरकारले ववद्यालयको पुवाथिारलाई
पहुाँचयुि बिाउिको लाधग आवश्यक आधर्थक तर्ा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउिेछ ।
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(२) िेपाल सरकारले पहुाँचयुि छात्रवासको सुवविा उपलब्ि गराई अपाङ्गता भएका
ववद्यार्ीका लाधग ववशेष/समावेशी क्तशिा कायथक्रम सञ्चालि गरे का सामुदावयक ववद्यालयलाई
त्यस्तो ववद्यालयको प्रस्ताव तर्ा सम्बक्तन्ित स्र्ािीय तहको धसफाररसको आिारमा आधर्थक,
प्राववधिक सहयोग तर्ा आवश्यक सामग्री उपलब्ि गराउिेछ ।
(३) उपधियम (२) बमोक्तिमको ववद्यालयको भौधतक पुवाथिार तर्ा अन्य सेवा
सुवविाको ववकासको लाधग सम्बक्तन्ित स्र्ािीय तहले तीस प्रधतशत लगािी गिे भएमा बााँकी
लगािीको लाधग िेपाल सरकारले सम्बक्तन्ित ववद्यालयलाई कायथक्रमको आिारमा आधर्थक
सहयोग उपलब्ि गराउिेछ ।
१९.

अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको गुर्स्तरीय क्तशिामा पहुाँच अधभवृवि गिे : (१) िेपाल सरकारले
अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको अध्ययिलाई धिरन्तरता ददि तर्ा प्रविथिको लाधग त्यस्ता
ववद्यार्ीलाई आवश्यकता अिुसार स्िे शिरी, पाठ्यपुस्तक, ववद्यालय िाि तर्ा आउिको लाधग
सहिताको लाधग ब्यक्तिगत सहयोगी

सेवा, ददवा

खािा,

पोशाक

सामग्री उपलब्ि

गराउिेछ
(२) अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई अध्यापि गराउिे क्तशिक आया र अपाङ्गता भएका
क्तशिकका लाधग िेपाल सरकारले अपाङ्गता पवहचाि, धसफाररश, सामान्य र्ेरापी, ब्यक्तिगत
पाठ्ययोििा, ब्यक्तिगत हे रचार, िमता ववकास आदी िस्ता कायथक्रम सञ्चालि गिथ
गिेछ

(३) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको ववद्यालय तर्ा धसकाइमा पहुाँच

सुधिक्तित गिथको लाधग ववद्यालयलाई दे हाय बमोक्तिमका शैक्तिक सामग्री धििःशुल्क उपलब्ि
गराउिेछ :
(क)

अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीलाई अध्यापिमा सहिता हुिे आवश्यकतामा
आिाररत पाठ्यपुस्तक तर्ा सामग्री,

(ख)

सूचिा प्रववधिको माध्यमबाि अध्ययि अध्ययापिमा आवश्यक पिे
डे क्ति युवपआर िस्ता कम्युिर, श्रव्य दृष्य सामग्री वा सूचिा प्रववधिका
सामग्रीहरु

(ग)
(घ)

पहुाँचयुि फधिथचर तर्ा अन्य भौधतक सामग्रीहरु,

अपाङ्गता भएका ववद्यार्ीको लाधग आवश्यक पिे खेलकूदका
सामग्रीहरु,

(ङ)
(च)

क्तशिामा सहिता प्रदाि गिे सुचिा तर्ा प्रवृधि र

धसकाइमा पहुाँच बढाउिे खालका सफ्िवयरको ववकास तर्ा
ववतरर्
पररच्छे द–६
सीप ववकास तर्ा रोिगारी
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२०.

सहुधलयत दरमा ऋर् उपलब्ि गराउिे : (१) पेशा वा व्यवसाय गिथ चाहिे अपाङ्गता भएका
व्यक्ति वा पररवारलाई बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाबाि िेपाल सरकारको िमाितमा न्युितम
व्यािदरमा ऋर् उपलब्ि गराउिे व्यवस्र्ा गिेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहे को सीप, िमताका आिारमा धििले प्रस्ताव गरे को
पेशा वा व्यवसायका लाधग आवश्यक सं भाव्यताको मुल्याङ्कि गरी धिक्तित मापदण्ड शतथ
ाँ ी उपलब्ि गराउिेछ ।
धििाथरर् गरी आवश्यक ववउपूि

२१.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धियुि गिुथ पिेिः िेपाल सरकारले कुिै प्रधतष्ठािमा अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको िमता, ताधलम, योग्यता र अिुभवका आिारमा उपयुि हुिे काम
उपलब्ि भएसम्म

दे हाय बमोक्तिमका प्रार्धमकताका आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई

कक्तम्तमा पााँच प्रधतशत स्र्ािमा धियुक्ति गिुथ पिेछ :

२२.

(क)

अपाङ्गता र कामको प्रकृधतको आिारमा बढी उपयुि दे क्तखएको व्यक्ति,

(ख)

ववपन्न पररवारको अपाङ्गता भएको व्यक्ति,

(ग)

प्रचधलत कािूि बमोक्तिम वपछधडएको िेत्रको अपाङ्गता भएको व्यक्ति,

(घ)

गम्भीरताको आिारमा पुर् थ अशि अपाङ्गता भएको ब्यक्ति।

अधभलेख राख्नु पिेिः सावथिधिक एवम धििी प्रधतष्ठािले आफ्िो प्रधतष्ठािमा कायथरत अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको दे हाय बमोक्तिमको वववरर् खुल्िे गरी अधभलेख राख्नु पिेछ :
(क)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िाम, र्र र ठे गािा, धिि कायथरत रहे को पद

(ख)

सेवाको प्रकार : स्र्ायी, अस्र्ायी, करार, ज्यालादारी,

(ग)

अपाङ्गताको पररचयपत्रको वकधसम,

(घ)

प्रधतष्ठािमा भिाथ भएको धमधत,

(ङ)

प्रधतष्ठािमा लगाइएको काम,

(च)

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

(छ)

प्रधतष्ठािले आवश्यक ठािेको अन्य वववरर् ।
पररच्छे द–७

स्वास््य, पुिस्थ र्ापिा, सामाक्तिक सुरिा तर्ा मिोरञ्जि
२३.

धििःशुल्क स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउिेिः (१) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउाँदा धििःशुल्क उपचारको व्यवस्र्ा धमलाउिेछ ।

(२) िेपाल सरकाले गम्भीर प्रकृधतका रोग भिेर पररभावषत गरे का रोगको

उपचारको लाधग सरकारी अस्पतालमा भिाथ भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त्यस्तो
अस्पतालमा उपचार गराउाँदा लाग्िे सम्पुर् थ खचथ िेपाल सरकारले व्यहोिेछ ।
(३) िेपाल सरकारले वावषथक रुपमा

…………….. रूपैयााँ भन्दा कम आय

भएका पररवारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ऐिको दफा २८ को उपदफा १
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बमोक्तिमको आय भन्दा कम आय भएका पररवारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुर् थ रुपमा
धििःशुल्क र अन्यको हकमा स्वीकृधत प्राप्त क्तचवकत्सकको धसफाररसमा त्यस्ता व्यक्तिले सेवि

वा प्रयोग गिुप
थ िे औषधि तर्ा अिुवंशीय रिश्राव (हेमोवफधलया) सम्बन्िी अपाङ्गता भएका

व्यक्तिलाई आवश्यक पिे फ्याक्िरको खररदका लाधग धि:शुल्क रुपमा त्यस्तो रकम
स्र्ािीय तह माफथत उपलब्ि गराउिेछ ।
२४.

पुिस्थ र्ापिा केन्रको स्र्ापिा र सञ्चालि : (१) ऐिको दफा २९ उपदफा (३) बमोक्तिम

पुिस्थ र्ापिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि गिथ चाहिे सं स्र्ाले दे हायका वववरर् खोली सम्बक्तन्ित

स्र्ािीय तहको धसफाररस सवहत स्वीकृधतको लाधग अिुसूची-६ बमोक्तिमको ढााँचमा कायाथलयमा
धिवेदि ददिु पिेछ ।
(क)

सं स्र्ाको वविाि र दताथ प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप,

(ख)

पुिस्थ र्ापिा

केन्र स्र्ापिा हुिे स्र्ाि र त्यस्तो केन्रको िमता

लगायतका भौधतक पुवाथिारको वववरर्,
(ग)

पुिस्र्ाथपिा केन्रले उपलब्ि गराउिे सेवा, सुवविा र प्राववधिक
िमताको वववरर्

(घ)
(ङ)

पुिस्थ र्ापिा केन्रको लाधग आवश्यक ििशक्तिको वववरर्
आधर्थक श्रोतको वववरर् ।

(२) उपधियम (१) बमोक्तिम प्राप्त धिवेदि उपर िााँचबुझ गदाथ धियम ३० बमोक्तिमको
पुवाथिार तर्ा सुवविा भएको वा हुि सक्िे दे क्तखएमा कायाथलयले त्यस्तो सं स्र्ालाई पुिस्थ र्ापिा
केन्रको स्र्ापिा र सञ्चालि गिथ अिुसूची-७ बमोक्तिमको ढााँचामा स्वीकृधत ददिेछ । त्यसरी
स्ववकृधत ददइएकोमा पुिस्थ र्ापिा केन्र रहिे स्र्ािीय तहलाई समेत िािकारी ददिु पिेछ ।

(३) यो धियमावली प्रारम्भ हुाँदाका बखत प्रचधलत कािूि बमोक्तिम सञ्चालि भई रहे का

पुिस्र्ाथपिा केन्रका सञ्चालकले एक वषथभत्र यस धियम बमोक्तिम स्वीकृधत धलिु पिेछ ।

(४) कायाथलयले यस धियमावली ववपरीत पुिस्थ र्ापिा केन्र स्र्ापिा र सञ्चालि गिे वा

धियम २५ बमोक्तिमको मापदण्ड पूरा िगिे वा मन्त्रालय वा कायाथलयले ददएको धिदे शि पालिा
िगिे पुिस्थ र्ापिा केन्रको सञ्चालिमा रोक लगाउि, धिक्तित अवधिका लाधग धिलम्बि गिथ वा
स्वीकृधत रद्द गिथ सक्िेछ ।

ु ाइको
(५) उपधियम (४) बमोक्तिम केन्रको स्वीकृधत रद्द गिुथ अक्तघ त्यस्तो केन्रलाई सुिव

मौका ददिु पिेछ ।
२५.

पुिस्थ र्ापिा केन्रको स्र्ापिा सञ्चालि मापदण्ड : (१) ऐि तर्ा यस धियमावली बमोक्तिम

पुिस्र्ाथपिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि गिथ दे हाय बोक्तिमको मापदण्ड पूरा गरे को हुि ु
पिेछिः–

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुिस्थ र्ापिाको लाधग न्यू ितम आिारभूत सुवविा
सवहतको भौधतक सं रचिा भएको,
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(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास््य सेवा तर्ा औषिोपचारको
सेवा समेतको उपलब्ि गराउि सक्िे,
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेल तर्ा मिोरन्िको लाधग आवश्यक खुला
स्र्ाि भएको,
(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकता अिुसार क्तशिा तर्ा सीपमुलक
तालीम प्रदाि गिथ वा सोको प्रवन्ि गिथ सक्िे, र
(ङ) पााँचििा अपाङ्गता भएका ब्यक्ति बरावर एक ििा पुिस्थ र्ापिा केन्रको
हे रचाह सम्बक्तन्ि ताधलम प्राप्त आयाको प्रवन्ि भएको ।

(च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य मापदण्ड ।

(२) पुिस्थ र्ापिा

केन्रको सञ्चालि सम्बन्िमा मन्त्रालयले आवश्यक धिदे शका िारी

गिथ सक्िेछ र त्यस्तो धिदे क्तशकाको पालिा गिुथ पुिस्र्ाथपिा केन्रको कतथव्य हुिेछ ।

(३) पुिस्थ र्ापिा केन्रले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हेर ववचार गिे सम्बन्िमा तालीम

प्राप्त वा तत् सम्बक्तन्ित ववषयमा दिता र अिुभव भएका व्यक्तिहरुबाि अपाङ्गता भएको
व्यक्तिको हे र ववचार तर्ा पुिस्थ र्ापिा को व्यवस्र्ा धमलाउिु पिेछ ।
२६.

पुिस्थ र्ापिा केन्रको व्यवस्र्ापि : (१) पुिस्थ र्ापिा केन्र सञ्चालि गिे सं स्र्ाले पुिस्थ र्ापिा
केन्रको व्यवस्र्ापिका लाधग एक व्यवस्र्ापि सधमधत रहिेछ । िस्मा दे हाय बमोक्तिमका
पदाधिकारीहरु रहिेछि् ।

(क) पुिस्थ र्ापिा केन्रको प्रमुख

(ख) सम्बक्तन्ि स्र्ािीय तहको अधिकृत प्रधतधिधि
(ग) अपाङ्गत भएका ब्यक्तिहरुमध्येबाि एक ििा प्रधतधिधि

-सं योिक
-सदस्य
-सदस्य

(घ) स्र्ािीय समािसे वी एक ििा मवहला सवहत दुइििा प्रधतधिधि -सदस्य
(३) ब्यावस्र्पि सधमधतले प्रचधलत ऐि कािूिको पररधिधभत्र रही पुिस्थ र्ापि
केन्रको सञ्चालि कायथववधि तय गिथ सक्िेछ ।

(४) पुिस्थ र्ापिा केन्रमा रहे का प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छु ट्टा छु ट्टै व्यक्तिगत

वववरर्को अधभले ख राख्नु पिेछ ।
२७.

पुिस्थ र्ापिा

केन्रको अिुगमि : (१) ऐि तर्ा यस धियमावली बमोक्तिम पुिस्थ र्ापिा केन्र

सञ्चालि भए िभएको सम्बन्िमा स्र्ािीय समन्वय सधमधतले समय समयमा धिररिर् तर्ा
अिुगमि गिेछ ।
(२) उपधियम (१) बमोक्तिम धिरीिर् र अिुगमि गिथ खविएका पदाधिकारी वा

कमथचारीले धिरीिर् तर्ा अिुगमि गरी समन्वय सधमधत र कायाथलयमा प्रधतवेदि पेश गिुथ
पिेछ । कायाथलयले आफू समि प्राप्त अिुगमि प्रधतवेदि मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।
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२८.

अिुदाि उपलब्ि गराउि सक्िे : पुिस्र्ाथपिा केन्रको भौधतक पुवाथिार, सेवा सुवविा र
पुिस्र्ाथवपत व्यक्तिको सं ख्याको आिारमा ऐिको दफा २९ को उपदफा ३ बमोक्तिम

२९.

स्वीकृधत प्राप्त पुिस्थ र्पिा केन्रलाई िेपाल सरकारले अिुदाि उपलब्ि गराउि सक्िेछ ।

पुिस्थ र्ापिा केन्र बन्द गिे सम्बन्िी व्यवस्र्ा : (१) सञ्चालिमा रहे को पुिस्थ र्ापिा केन्र बन्द
गिुथ परे मा कारर् सवहतको व्यहोरा खुलाई पुिस्थ र्ापिा केन्रले कक्तम्तमा ६ मवहिा अगाडी

स्र्ािीय तहको धसफाररस सवहत कायाथलय समि धिवेदि ददिु पिेछ । यसरी धिवेदि दददा
उि पुिस्र्ाथपिा केन्रमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिगत वववरर् समेत सं लग्ि गिुथ पिेछ ।

(२) उपधियम (१) बमोक्तिम धिवेदि परे मा कायाथलयले आवश्यक िााँचबुझ गरी आफ्िो

अधभलेखबाि त्यस्तो केन्रको िाम कट्टा गरी त्यसको िािकारी सम्बक्तन्ित स्र्ािीय तहलाई

गराउिेछ । यसरी बन्द भएका पुिस्थ र्ापिा केन्रको सम्पुर् थ सम्पक्तत्त िेपाल सरकारको
हुिेछ ।

(३) बन्द गिथ माग गररएको पुिस्र्ापिा केन्र सञ्चालि गिथ आवश्यक भएमा

कायाथलयले स्र्ािीय तहको समेत सं लग्िता र लगािीमा त्यस्तो केन्र सञ्चालि गिे वा कुिै
प्रधतष्ठािलाई हस्तान्तरर् गिे व्यवस्र्ा धमलाउि सक्िेछ ।

(४) पुिस्थ र्ापिा केन्र बन्द हुाँदा पुिस्थ र्ावपत अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कायाथलय

३०.

र स्र्ािीय तहले अन्य ठाउाँमा पुिस्थ र्ावपत गराउिु पिेछ ।
आचारसं वहता पालिा गिुथ पिेिः

पुिस्थ र्ापिा

केन्रले स्र्ािीय समन्वय सधमधतबाि स्वीकृत

गराई पुिस्थ र्ापिा केन्रका पदाधिकारी तर्ा कमथचारीहरुले पालिा गिुथ पिे आचार सं वहता
बिाई लागू गिेछ ।
३१.

पुिस्र्ाथपिा कोषको व्यवस्र्ापि र सञ्चालििः (१) कोषको रकम मन्त्रालयले तोकेको िेपालको
कुिै वाक्तर्ज्य बैकमा खाता खोली िम्मा गररिेछ ।

(२) ऐिको दफा ३० को उपदफा (३) बमोक्तिमको पुिस्र्ाथपिा कोषको खाता

मन्त्रालयको सक्तचवले तोकेको अधिकृत र मन्त्रालयको आधर्थक प्रशासि शाखा प्रमुखको
ु दस्तखतबाि सञ्चालि हुिेछ ।
सं यि

(३) पुिस्र्ाथपिा कोषको रकम पुिस्र्ाथपिा केन्रको सञ्चालिको लाधग उपलब्ि गराउि

सवकिेछ।

(४) कोषको रकम एिको दफा ३० को उपदफा (१) मा ले क्तखए बाहे कको अन्य
काममा उपयोग गिथ सवकिे छै ि ।
३२.

सामाक्तिक सुरिािः (१) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समािमा स्वतन्त्र र
स्वावलम्बि पुवक
थ िीवियापि गिथ सक्िे गरी सिम बिाउि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
योगदाि रहिे गरी स्वास््य बीमा तर्ा सामाक्तिक सुरिा कायथक्रम सञ्चालि गिेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई िेपाल सरकारले धिर्थय गरे बमोक्तिमको माधसक
रुपमा िीवियापि भत्ता उपलब्ि गराउिेछ ।
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ु ै ले क्तखएको भएतापधि ववपन्न पररवारका अपाङ्गता भएका
(३) उपधियम (२) मा िेसक

बेरोिगार व्यक्तिलाई िेपाल सरकारले बेरोिगार भत्ता समेत उपलब्ि गराउि सक्िेछ ।

(४) अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ िागररकलाई प्रचधलत कािूि बमोक्तिम उपलब्ि गराईिे
सामाक्तिक सुरिा भिाको अधतररि िेपाल सरकारले धिर्थय गरे बमोक्तिमको अपाङ्गता ज्येष्ठ
िागररक भिा माधसक रुपमा उपलब्ि गराउिेछ ।
(५) पुर् थ अशि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकििा सहयोधगलाई त्यस्तो अपाङ्गता
भएका व्यक्तिले उपधियम (२) बमोक्तिम पाउिे भिा बराबरको रकम माधसक रुपमा सहयोगी
भिाको रुपमा उपलब्ि गराथईिेछ ।
(६) सहयोधग सेवाका सम्बन्िमा छु ट्टै धिदे क्तशका बिाइ लागू गररिेछ ।

३३.

सांस्कृधतक अधिकार तर्ा मिोरञ्जि

: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सांस्कृधतक अधिकारको

सम्माि गिथ ऐिको दफा ३३ बमोक्तिमको व्यवस्र्ाको अधतररि िेपाल सरकारले दे हायको
व्यवस्र्ा गिेछिः–
(क)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभाधगतामा सांस्कृधतक प्रधतयोधगता आयोििा
गिे,

(ख)
३४.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मिोरन्ििको लाधग स्र्ाधिय स्तरमा आवश्यक
कायथक्रम सञ्चालि गिे ।

खेलकुदमा सहभागी गराउिेिः (१) खेलकुदको ववकास गिथ अधिकार पाएका सं स्र्ा वा

धिकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुदमा सहभागी गराउि ऐिको दफा ३४ को
कायथको अधतररि दे हायका कायथक्रम सञ्चालि गिथ सक्िेछि् ।

(क) खेलकुदका लाधग चावहिे भौधतक पुवाथिारका ववकास कायथक्रम
(ख) खेलकुदका लाधग िमता ववकासका कायथक्रम
(ग) खेलकुदका प्रधतयोधगता सञ्चालि गिे ।

(२) अपाङ्गता सम्बक्तन्ि खे लकुद सं चालि गदाथ दोभाषे, ब्यक्तिगत सहयोगी से वा र
स्वास््य उपचार िस्ता अपाङ्गताका वववविताका आिारमा अन्य सेवाहरु उपलब्ि
गराइिेछ ।

(३) खेलकुद सम्बक्तन्ि सचेतिामुलक सामग्री सूचिा तर्ा िािकारी साकेधतक

भाषा, व्रे ल, क्या्सधिङ्ग, स्पशथ साकेधतक भाषा र ठु ला धलपीमा प्रकाशि तर्ा प्रशारर्
गररिेछ ।

(४) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका खेलकुद सामग्री, खेलमैदािलाई पहुाँचयुि बिाउि

प्रयोग गरीिे अन्य सामग्रीहरु आयात गदाथ भन्सार छु ि गररिेछ ।

(५) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका खेलकुदको ववकास प्रविथि

ताधलम

प्रधतयोधगता सञ्चालि,

आवश्यक अिुदाि र खेलका प्रकृधत र अपाङ्गताको ववक्तशवष्ठकृत आवश्यकता

अिुसार ताधलम प्राप्त प्रक्तशिक वा अन्य ििशक्ति उपलब्ि गराउिेछ ।

12

(६) अपाङ्गता खेलकुद पाठयक्रम धिमाथर् गरी सोको कायाथन्वयका लाधग आवश्यक

कायथ र खेलकुद सम्बन्िी अध्ययि अिुसन्िाि गरीिेछ ।

(७) खेल मैदािसम्म पुग्िे बािो, खेल मैदाि, शौचालय, कायाथलय, अभ्यास केन्र

लगायतका सम्पुर् थ भौधतक सं रचिाहरुको पुि : धडिाइि गरी पहुाँचयुि ढााँचामा
बिाइिेछ ।

(८) राविय तर्ा अन्तराविय पदक वविेता खेलाधडहरुलाई आवश्यक पुरस्कार र
वृधत ववकासको ब्यावस्र्ा गररिेछ ।
(९)

शैक्तिक सं स्र्ाका खेल क्तशिकहरुलाई खेलकुद सम्बक्तन्ि ददइिे ताधलम

म्यािुअलमा सं शोिि गरी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको खेलकुदसाँग सम्बक्तन्ित ववषय वस्तु
र्प गरी ताधलम प्रदाि गररिेछ ।
पररच्छे द–८
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुधलयत र सुवविा
३५.

सवारी साििबाि यात्रा गदाथ सहुधलयत र छु ि : सवारी साििको ििी वा सञ्चालकले अपाङ्गता
भएका व्यक्तिलाई बस, रे ल, हवाईिहाि िस्ता सावथिधिक सवारी साििबाि यात्रा गदाथ
यात्रुभाडामा पचास प्रधतशत छु ि उपलब्ि गराउिु पिेछ ।

३६.

कर छु ि ददिे : (१) िेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोिगारी ददिे उद्देश्य राखी
स्र्ापिा भएका प्रधतष्ठािमा िधडत यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बिाउि ववशेष रुपमा फेरबदल वा

ु ाथ िडाि गदाथ भएको प्रचलधत कािूि बमोक्तिम पुर् थ वा आंक्तशक रुपमा आयकर छु ि
पािथपि
ददइिेछ ।

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोिगारी ददिे प्रधतष्ठािले अपाङगता भएका व्यक्तिलाई

पहुाँचयुि यातायातका सािाि वविुधतय उपकरर् िस्ता सुवविा वा सहुधलयत प्रदाि गिथ
खरीद गरे कोमा सोमा लाग्िे करमा छु ि ददइिेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई पररचय पत्रका आिारमा हवाईिहाि, रे ल, वस
तर्ा

अन्य सावथिधिक यातायातमा लाग्िे भाडामा पचास प्रधतशत छु ि ददइिेछ ।
(४) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले सञ्चालि गरे का ब्यावसायमा लाग्िे करमा ५०

प्रधतशत छु ि ददइिेछ ।
(५) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको लाग्िे आयकर छु िको धसमा दोब्बर हुिछ
े ।
३७.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्ततीको लाधग क्तशिाको व्यवस्र्ा : (१) िेपाल सरकारले पुर्थ
अशि, अधत अशि असाहाय तर्ा अपाङ्गता भएका ववपन्न ब्यक्तिका छोराछोरीलाई
स्वदे शमा स्िातक तहसम्मको क्तशिा हाधसल गिथ छात्रवृक्तत्त उपलब्ि गराउाँिछ
े ।

(२) उपधियम (१) बमोक्तिमको छात्रवृक्तत्त प्राप्त गिथको लाधग सम्बक्तन्ित शैक्तिक सं स्र्ामा

भिाथको

धिस्सा, स्र्ािीय समन्वय सधमधतको धसफाररस, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
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पररचयपत्रको प्रधतधलवप तर्ा िाता प्रमाक्तर्त प्रमार्पत्र र ववपन्नताको धसफाररस/प्रमार् पेश गिुथ
पिेछ ।

(३) कुिै प्रधतष्ठािमा कायथरत कुल कमथचारीको कक्तम्तमा २० प्रधतशत अपाङ्गता

भएका ब्यक्तिहरु कायथरत भएमा िेपाल सरकारले सहुधलयत दरमा ऋर् उपलब्ि
गराउि, प्रचधलत कािूि बमोक्तिम कर छु ि ददि वा कायथस्र्लमा सुरिाका लाधग
आवश्यकता पिे उपकरर् आयात गदाथ, कच्चा पदार्थ उपलब्ि गराउाँदा वा बिार
ब्यावस्र्ापि कायथका लाधग छु ि तर्ा सहुधलयत प्रदाि गिथ सक्िेछ ।
पररच्छे द–९
अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दावयत्व
३८.

िेपाल सरकारको दावयत्विः अपाङ्गता भएका व्यक्तिले वविा भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह
समािरुपमा मयाथददत र प्रधतष्ठापुर् थ िीवियापि गिथ पाउिे वातावरर्को सुधिक्तितताका लाधग
िेपाल सरकारले दे हायका उपायहरुको अवलम्बि गिेछ :
(क)

अपाङ्गता धिवारर् तर्ा रोकर्ामको लाधग आवश्यक सचेतिा कायथक्रम
सञ्चालि गिे गराउिे,

(ख)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह तर्ा उिीहरुको िमता ववकासको लाधग
आवश्यक ताधलम सञ्चालि गिे गराउिे,

(ग)

सरकारी वा सावथिधिक सेवा प्रदाि गिे भौधतक सं रचिाको धिमाथर्लाई
अपाङ्गतामैत्री बिाउि ववधभन्न धिकाय तर्ा सं स्र्ालाई धिदे शि ददिे,

(घ)

सबै स्र्ािीय तहमा ववपद ब्यावस्र्ापि सम्बन्िी खोि तर्ा उिार
सधमधतमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लाधग आिारभूत आवश्यक सामग्री
भण्डारर्को ब्यावस्र्ा गिुथ पिेछ ।

(ङ)

ु क्तशिा र
सडकमा रहेका असहाय अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आिारभत
स्वास््य सवहतको सं रिर्को ब्यावस्र्ा स्र्ािीय तहले गिेछ ।

(च)

अपाङ्गता

भएका

ब्यक्ति

स्वास््य

सं स्र्ामा

से वा

धलि

आएमा

उपचारबापत लाग्िे कुिै पधि वकधसमको िरौवि िधलइ उपचार गराउिु
पिेछ।यसरी

उपचार

गराउाँदा

लागेको

रकम

सं रिक

वा

अधभभावकबाि र असहाय अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हकमा िेपाल
सरकारबाि सोिभिाथ धलिे ब्यवस्र्ा गररिेछ।
३९

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिप्रधत सामाक्तिक उत्तरदावयत्व : (१)प्रधतष्ठाि तर्ा शैक्तिक सं स्र्ाले
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको स्वास््य, क्तशिा, रोिगारीका अवसरहरुको सम्बिथि र
प्रविथिका लाधग कुल आयको न्युितम ०.५ प्रधतशत रकम सामाक्तिक उत्तरदावयत्व
अन्तगथत छु ट्याउिु पिेछ ।
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(२) उपधियम (१) बमोक्तिम प्राप्त रकम अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको स्वास््य,
क्तशिा, रोिगारीका अवसरहरुको श्रृििा, अधभबृवि, ििचेतिा, िमता ववकास लगायतका
कायथहरुका लाधग खचथ गररिेछ ।

(३) वस, रे ल, हवाइिहाि तर्ा अन्य सावथिधिक यातायातका साििहरुमा
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लाधग कक्तम्तमा पााँच प्रधतशत धसि सुरक्तित गररिेछ ।
पररच्छे द–१०
ववववि
४०.

घुम्ती सेवा सञ्चालि : ऐिको दफा ५९ बमोक्तिम प्रत्येक स्र्ािीय तहले अपाङ्गता भएका

ब्यक्तिले पाउिे सेवा सुवविा घरदै लोमै उपलब्ि गराउाँि आवश्यकता अिुसार घुम्ती सेवा
सञ्चालि गिेछ ।
(२) उपधियम (१) बमोक्तिम घुम्ती सेवा सञ्चालि हुिे अवधि तर्ा उपलब्ि हुिे से वाका

सम्बन्िमा कम्तीमा पन्र ददि अगावै सञ्चार माध्यमबाि सूचिा प्रवाह गरी र सम्बक्तन्ित
वडाहरुमा समेत सावथिधिक सूचिा ददिु पिेछ ।

(३) घुम्ती सेवा सञ्चालि गदाथ मन्त्रालयले आवश्यकता अिुसार अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको लाधग स्वास््य िााँच, हेरचाह सम्बन्िी प्रक्तशिर्, अपाङ्गतापि रोकर्ाम तर्ा

धिवारर्का उपायको ववषयमा िािकारी तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ऐि तर्ा यस
धियमावली बमोक्तिम उपलब्ि गराउिे सेवा तर्ा सुवविा समेत उपलब्ि गराउिे व्यवस्र्ा गिुथ
पिेछ ।

४१.
४२.

अिुसूचीमा हे रफेर तर्ा र्पघििः मन्त्रालयले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी अिुसूचीमा
आवश्यक हे रफेर वा र्पघि गिथ सक्िेछ ।

खारे िी र बचाउिः (१) अपाङ्ग सं रिर् तर्ा कल्यार् धियमावली, २०५१ खारे ि गररएको छ ।
(२) अपाङ्ग सं रिर् तर्ा कल्यार् धियमावली, २०५१ बमोक्तिम भए गरे का काम
कारवाही यसै धियमावली बमोक्तिम भए गरे को माधििेछ ।
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अिुसूची १

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

श्री कायाथलय प्रमुख

माफथत.........गाउाँ/िगरपाधलका
धमधत :.................. ........
ववषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउाँ ।
महोदय,
म धिम्िधलक्तखत कारर्ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउि योग्य भएकोले सो

आिारमा उि पररचयपत्र पाउि अिुरोि गदथछु ।मैले पेस गरे को वववरर् ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे मा

मेरो पररचयपत्र रद्द गरे मा वा भववष्यमा समेत पररचयपत्र िपाउिे गरी अयोग्य ठहर्याएमा वा प्रचधलत
कािुिबमोक्तिम अन्य सिाय भोग्िुपरे मा भोग्ि मञ्जुर छु ।
१.

िाम र्र ..................... ................... उमेर .................. ......... धलङ्ग ............ .........

२.

ठे गािा :

प्रदे श िं :

(क) स्र्ायी ठे गािा : ...................पाधलका, वडा िं............... िोल ..............
(ख) अस्र्ायी ठे गािा : .................पाधलका, वडा िं...................िोल ..............
३.

(ग) सम्पथकथ िे धलफोि वा मोबाइल िं. ............... .................. .................

सं रिक/अधभभावकको िाम र्र .................... .............. धिवेदकको िाता ...............

४.

सं रिक/अधभभावकको िे धलफोि वा मोबाइल िं. .............. ................... .............

५.

िेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरर्अिुसार अपाङ्गताको प्रकार ......................

६.

िेपाल

सरकारको

पररभाषा

र

वगीकरर्

अिुसार

अशिताको

आिारमा

अपाङ्गताको प्रकार ............... शरीरको अङ्ग वा भागको िाम ..............................
८.

अपाङ्गपि भएपधछ सो भाग वा अङ्गको अवस्र्ा .......... .......... ............................

९.

अपाङ्गताको कारर् उपयुि स्र्ािमा क्तचिो लगाउिुहोस् )
क) रोगको ददघथ असर

ख) दुघि
थ िा

ग) िन्मिात

घ) सशस्त्र द्वन्द्व

ङ) वंशािुगत

च) अन्य ..............

१०.

अपाङ्गता भएपधछ शारीररक रूपमा दे खापरे को समस्या वा अ्ठे रो ............... ...................

११

सहायक सामग्री प्रयोग गिुप
थ िे आवश्यकता भएको वा िभएको (उपयुि स्र्ािमा

क्तचिो

लगाउिुहोस् )
क) भएको
१२.

ख) िभएको

आवश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गिुप
थ िे हुन्छ -. .................
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१३.

सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरे को/िगरे को (उपयुि स्र्ािमा क्तचिो लगाउिुहोस )
क) गिे गरे को

ख) गिे िगरे को

१४.

सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरे को भए सामग्रीको िाम : ......................... ...........

१५.

अन्य व्यक्तिको सहाराधबिा आफ्िा कस्ता कस्ता दै धिक कायथ गिथ सक्िुहन्ु छ -

१६.

क) ........................

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

घ) ..........................

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

अन्य व्यक्तिको सहारा धलिुहन्ु छ भिे कुि कुि कामको लाधग धलिु हुन्छ -

क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................
१७.

१८.

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

पधछल्लो शैक्तिक योग्यता -उपयुि स्र्ािमा क्तचिो लगाउिुहोस)
क) धिरिर

ख) सािर

ग) प्रार्धमक तह

ङ) माध्यधमक तह

च) उच्च माध्यधमक तह

ि) स्िातकोत्तर तह

झ) ववद्यावाररिी तह

घ) धिम्ि माध्यधमक तह
छ) स्िातक तह

कुिै ताधलम प्राप्त गिुभ
थ एको भए :

क) ........................ ख)............................ ग) .......................... घ) .........................
१९.

हालको पेसा :
क) अध्ययि

ख) खेती वकसािी

च) सरकारी िोकरी

ग) स्वरोिगार

छ) धििी िेत्रमा िोकरी

घ) सीप धसििार

ङ) अध्ययि

ि) केही िगरे को

झ)अन्य .....

धिवेदक
िाम ......... .............. ..............
............... ................ ...........
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अिुसूची २

(धियम ४ को उपधियम (२) साँग सम्बक्तन्ित)
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयत्रको ढााँचा
िेपाल सरकार
मवहला, बालबाधलका तर्ा समािकल्यार् मन्त्रालय
..................................................

धिशािा छाप

पररचयपत्र िम्बरिः फोटो

अपाङ्गता पररचय-पत्र

१) िाम, र्रिः२) ठे गािािः

क) प्रदे शको िाम:

ख) स्र्ायीिः-

ग) अस्र्ायीिः३) िन्मधमधतिः४) िागररकता िम्बरिः-

५) धलङ्गिः- पुरुष/मवहला/अन्य

६) वववावहत/अवववावहतिः-

७) शैक्तिक योग्यतािः-

८) पेशािः९) अपाङ्गताको वकधसमिः१०) बाबु/आमा वा सं रिकको िाम, र्रिः११) ठे गािािः-

१२) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको िातािः१३) अपाङ्गता भएका (सम्बक्तन्ित) व्यक्तिको दस्तखतिःदायााँ

बायााँ

१४) पररचय प्रदाि गिे अधिकारीकोिः
दस्तखतिःिाम, र्रिः-

पदिः कायाथलय प्रमुख
कायाथलयिःक्तिल्लािःधमधतिः18

१५) पररचयपत्र वाहकले प्राप्त गरे को सेवा सुवविािः१६) प्राप्त सेवा, सुवविाको वववरर्िः१७) सेवा, सुवविा प्रदाि गिे धिकायिः१८) सेवा, सुवविा प्राप्त धमधतिः१९) सेवा प्रदायकको हस्तािरिःरिव्यिः१. यो पररचय-पत्र सुरक्तित राख्नुपिेछ ।

२. यो पररचय-पत्र कसै ले पाएमा कुिै पधि मवहला ववकास कायाथलय वा क्तिल्ला प्रशासि कायाथलय वा
क्तिल्ला प्रहरी कायाथलयमा बुझाइ ददिुहोला ।
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अिुसूची ३

(धियम ६ साँग सम्बक्तन्ित)
उिुरीको ढााँचा
धमधत :
श्री मवहला बालबाधलका तर्ा समाि कल्यार् मन्त्रालय
धसहदरवार काठमाण्डौ ।
माफथत,

श्री कायाथलय प्रमुख ............... कायाथलय ।
धबषय : उिुरी सम्बन्िमा ।

महोदय,
उपयुि
थ

सम्बन्िमा

म

श्री

.....................ले/श्री..............................

को

तफाथि

म

श्री

........................... ले अपांगता पररचयपत्र पाउिको लाधग धमधत ............................ मा श्री .................
कायाथलयमा धिवेदि ददएकोमा ................. ले धमधत ................. मा मलाई/................ व्यक्तिलाई अपांगता
पररचयपत्र ददि िधमल्िे भधि धिर्थय गिुथ भएको िािकारी प्राप्त हुि आएकोछ । उि धिर्थर् दे हायका आिार तर्ा
प्रमार्बाि त्रुविपूर्थ भएको कारर् मेरो क्तचत्त िबुझेकोले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४
को दफा (४) को उपदफा (७)

तर्ा

अपाङ्ग्ता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बक्तन्ि धियमावली २०७४ को

धियम ६ बमोक्तिम यो उिुरी गरे को छु । अतिः मेरो सं लग्ि आिार तर्ा प्रमार्को आिारमा अपांगता पररचयपत्र
पाउिे गरी धिर्थय गरी पाऊाँ
क

।

मैले/धिवेदकले अपांगता पररचयपत्र पाउिे आिारहरु दे हाय बमोक्तिम रहेका छि् :–
१ ...............

२ ....................
३ ....................
४ ....................
ख

यस ववषयमा दे हायका प्रमार् संलग्ि गरे को छु
१ ...............
२ ....................
३ ....................

ग

सं लग्ि कागिातहरु
१ पररचय पत्र ददि िधमल्िे भधि गरे को धिर्थयको िािकारी,
२ िागरीकता वा िन्मदताथ प्रमार् पत्रको प्रधतधलवप
३ अपाङ्गता भएको ब्यहोरा खुल्िे गरी क्तचवकत्सकले गरे को धसफारीशको प्रधतधलवप
धिवेदिको
दस्तखत :
िाम र्र :
ठे गािा
अधभभावक वा सं रिकको िाम :
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अिुसूची ४

(धियम ६ को उपधियम (१) र (२) साँग सम्बक्तन्ित)
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधभले खको ढााँचा

कायाथलयमा राक्तखिे अधभलेख धियम ६ को उपधियम १ र २ साँग सम्बक्तन्ित
क्रम सं ख्यािःपररचयपत्र िम्बरिः१) िाम, र्रिः२) ठे गािािः

क) प्रदे श िं

ख) स्र्ायीिः-

ग) अस्र्ायीिः-

३) िन्मधमधतिः-

४) िागररकता िम्बरिः-

५) धलङ्गिः- पुरुष/मवहला/अन्य

६) वववावहत/अवववावहतिः-

७) शैक्तिक योग्यतािः-

८) पेशािः-

९) अपाङ्गताको वकधसमिः१०) बाबु/आमा वा सं रिकको िाम, र्रिः११) ठे गािािः-

१२) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको िातािः-

१३) अपाङ्गता भएका (सम्बक्तन्ित) व्यक्तिको दस्तखतिःदायााँ

बायााँ

१४) पररचय प्रदाि गिे अधिकारीकोिः
दस्तखतिःिाम, र्रिःपदिः
कायाथलयिःक्तिल्लािःधमधतिः१५. पररचय-पत्र वाहकले प्राप्त गरे का सेवा, सुवविािः१६. प्राप्त सेवा सुवविाको वववरर्िः१७. सेवा, सुवविा प्रदाि गिे धिकायिः१८. सेवा, सुवविा प्राप्त धमधतिःअिुसूची ५

(धियम ९ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित)
1.

व्यक्तिगत सहयोगी
21

2.

साङ्केधतक भाषा दोभाषे

3.

स्लेि, स्िाइलस

4.

ब्रे ल मेमो

5.

ब्रे ल धडस्पले

6.

ब्रे ल िोि िे कर

7.

ब्रे ल इम्बोसथरथस

8.

डे िी ्लयसथ

9.

स्मािथ सेतो छधड

10.

बािर इक्तन्डकेिर

11.

लाइि इक्तन्डकेिर

12.

पेि फरे न्ड

13.

िथवकथक वाचथ (बोल्िे घधड)

14.
15.

िथवकथक क्यालकुले िर

दृविववहीिहरुका लाधग खेलकुदका सामािहरु (आवाियुि बल, िे धिस बल, वक्रकेि
बल)

16.
17.

आवाियुि भान्साका सामािहरु

दृविववहीिहरुका लाधग अध्ययिमा सघाउ हुिे उपकरर् तर्ा शैक्तिक सामागी्रहरु

18.

ब्रे ल पेपर

19.

ब्रे ल पाठ्य पुस्तक तर्ा अध्ययि सामाग्री

20.

ह्वीलक्तचयर

21.

वैसाखी

22.

वहाँड्िे लठ्ठी

23.

वाकर

24.

इल्वो क्रचेस

25.

क्याधलपर

26.

ववशेष प्रकारको िुत्ता

27.

कृत्रीम हात र खुट्टा

28.

मेरूदण्ड पिघात भएका व्यक्तिहरूको लाधग क्यार्ेिर र डाइपर

29.

ववशेष प्रकारको कमोड

30.

श्रवर् यन्त्र

31.

सेतो छडी

32.

व्रे ल सामग्री : पेपर, पुस्तक, स्िाइलस, ले ख्ने

33.

व्रे ल मेमो

34.

म्याग्िीफाइङ ग्लास
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35.

उच्च िमताको चस्मा

36.

स्वर यन्त्र
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अिुसूची-६

(धियम २६ को उपधियम (१) साँग सम्बक्तन्ित)

पुिस्र्ाथपिा केन्र सञ्चालिको स्वीकृधतको धिवेदि

ववषय : पुिस्र्ाथपिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालिको स्वीकृधत ।

धमधतिः

श्री मवहला तर्ा बालबाधलका कायाथलय
................ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४ तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
सम्बन्िी धियमावली, २०७४ बमोक्तिम पुिस्र्ाथपिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि गिथ दे हायको वववरर्
भएको हाम्रो सं स्र्ा इच्छु क भएकाले स्वीकृधतका लाधग धिवेदि गदथछौ ।
(क)

सं स्र्ाको िामिः

(ख)

सं स्र्ाको ठे गािािः

(ग)

सं स्र्ाका पदाधिकारीको िाम, र्र र ठे गािािः

(घ)

सम्पकथ गिुथ पिे व्यक्तििः

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐि, २०७४ तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
सम्बन्िी धियमावली, २०७४ तर्ा सो अन्तथगत
थ बिेको धिदे क्तशका, स्र्ािीय तह तर्ा स्र्ािीय समन्वय
सधमधत र कायाथलयले ददएको धिदे शि बमोक्तिम पुिस्र्ाथपिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि गिथ मञ्जुर
गदथछु ।

सं स्र्ाको आधिकार प्राप्त व्यक्तिको,
दस्तखतिः
िाम, र्रिः
सम्पकथ ठे गािािः

अिुसूची -७

(धियम २६ को उपधियम (२) साँग सम्बक्तन्ित)

पुिस्र्ाथपिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालिको स्वीकृधत
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............................................... (सं स्र्ाको िाम) लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी
ऐि, २०७४ तर्ा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी धियमावली, २०७४ बमोक्तिम
पुिस्र्ाथपिा केन्र स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि गिथ स्वीकृधत प्रदाि गररएको छ ।
धमधतिः

स्वीकृधत ददिे अधिकारी
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