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सम्वत २०७४ सालको ऐन न ं२५ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्तिकार सम्बन्िी काननूलाई सशंोिन र एकीकरण गनन बनकेो क्तवियेक 

 

प्रस्तावनााःअपाङ्गता भएका व्यक्ति क्तवरुद्ध हुने भेदभाव अन््य गरी उनीहरुको नागररक, 

राजनीक्ततक,आर्थनक,सामाक्तजक तथा सााँस्कृक्ततक अक्तिकारको सम्मान गनन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 

सशिीकरण गरी नीक्तत क्तनमानणमा र क्तवकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वाबलक्तम्ब र सम्मानजनक जीवनयापनको 

वातावरण सुक्तनक्तततत गन े सम्बन्िमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार सम्बन्िी कानूनलाई संशोिन र 

एकीकरण गनन बाञ्छनीय भएकाले,  

नेपालको संक्तविानको िारा, २९६ को उपिारा १ बमोक्तजम व्यवस्थाक्तपका-संसदलेयो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद – १ 

प्रारक्तम्भक 

१. सकं्तिप्त नाम र प्रारम्भाः(१) यस ऐनको नाम " अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार सम्बन्िी ऐन,२०७४ 

रहकेो छ ।  

(२) यो ऐनको प्रमाणीकरण भएको क्तमक्ततले एकानब्वे औं क्रदनबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

  २. पररभाषााः क्तवषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-  

क) " अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्ति " भन्नाले आफ्नो सम्पक्ति  नभएका, स्याहार सुसार गन े

पररवारका सदस्य वा संरिक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गनन नसके्न 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्झनु पछन ।  

ख)" अपाङ्गता भएका व्यक्ति " भन्नाले शारीररक, मानक्तसक, बौक्तद्धक वा ईन्रीयसम्बन्िी दीिनकालीन 

अशिता, कायनगत सीक्तमतता (फङ्सनल इम्पेररमेन्ट) वा क्तवद्यमान अवरोिको कारण अन्य 

व्यक्ति सरह समान आिारमा पूणन र प्रभावकारी ढङ्गले समाक्तजक जीवनमा सहभागी हुन बािा 

भएका व्यक्ति सम्झनु पछन ।  

ग)  " कायानलय" भन्नाले मक्तहला तथा बालबाक्तलका कायानलय सम्झन ुपछन ।  

घ)  "तोक्रकएको " वा " तोक्रकए बमोक्तजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको क्तनयममा तोक्रकएको वा 

तोक्रकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।  

ङ)  "क्तनदशेन सक्तमक्तत" भन्नाले दफा ३८ बमोक्तजमको अपाङ्गता राक्तिय क्तनदशेन सक्तमक्तत सम्झनु पछन ।  

च)  "पररवार" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बाज,े बजै, बाब,ु आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाई, 

क्रदक्रद, बक्तहनी वा पक्तत पत्नी सम्झनु पछन र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने क्तनजका अन्य 

नातेदारलाई समेत जनाउाँछ । 

छ)"पहुाँचयुि" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वक्तनभनतानपूवनक जीवन यापन गनन तथा जीवनका 

हरेक पिमा पूणनरुपले सहभागी हुन सके्न गरी सिम बनाउन मानव क्तनर्मनत भौक्ततक संरचना, 

यातायातका सािन, सूचना र सञ्चारका उपकरण तथा प्रक्तवक्ति सवनसािरणलाई खुल्ला गररएका 

सेवा तथा सुक्तविा क्तवना अवरोि समान रुपमा उपयोग गनन सके्न अवस्था सम्झन ुपछन ।  
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ज) " पनुस्थानपना केन्र " भन्नाले दफा २९ बमोक्तजमको पुनस्थानपना केन्र सम्झनु पछन ।  

झ)" भाषा "भन्नाले बोली वा साङ्केक्ततक भाषा तथा अन्य प्रकारका ध्वनी रक्तहत भाषा सम्झनु पछन ।  

ञ)"मन्रालय" भन्नाले मक्तहला, बालबाक्तलका तथा समाजकल्यण मन्रालय सम्झनु पछन । 

ट)सञं्चार " भन्नाले भाषा, पाठको प्रस्तुक्तत, ब्रेल, स्पशन सञ्चार, ठूलो छापा, पहुाँचयुि बहुमाध्यम, 

पहुाँचयुि सूचना र सञ्चार प्रक्तवक्ति लगायत लेख्य, श्रव्य, सामान्य भाषा, मानव वाचन तथा 

सञ्चारका प्रबद्धनना्मक र वैकक्तल्पक तररका, सािन र ढााँचा सम्झन ुपछन ।   

ठ)""समन्यव सक्तमक्तत"भन्नाले दफा ४२ बमोक्तजम स्थानीय समन्वय सक्तमक्तत सम्झनु पछन। 

ड)" स्थानीय तह" भन्नाले गाउाँपाक्तलका वा नगरपाक्तलका सम्झनु पछन ।  

ढ) "सरंिक" भन्नाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हक, क्तहतको सरंिण गनन प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम 

क्तनयुि गररएको व्यक्ति सम्झनु पछन । 

ण) " सरंिण अक्तिकृत " भन्नाले दफा ५७ बमोक्तजमको अक्तिकृत सम्झनु पछन ।  

 

पररच्छेद – २ 

अपाङ्गताको बर्गनकरण, पररचयपर तथा अक्तभलखे 

 

३. अपाङ्गताको बर्गनकरणाः(१) अपाङ्गताको वगीकरण अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोक्तजम हुनेछ । 

(२) मन्रालयले तोक्रकए बमोक्तजमको सक्तमक्ततको क्तसफाररसमा उपदफा (१) बमोक्तजमको अपाङ्गताको 

वगीकरणमा हरेफेर गनन सके्नछ ।  

 

४. अपाङ्गताको पररचयपर सम्बन्िी व्यवस्थााः  

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गनन क्तनज आफैल ेवा क्तनजको पररवारको कुन ै

सदस्य वा संरिकले स्थानीय तहको क्तसफाररस सक्तहत कायानलय समि क्तनवेदन क्रदनु पनेछ । 

(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापक्तन अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्ति आफैले क्तनवेदन क्रदन 

नसके्न भएमा वा क्तनजको पररवारको कुन ै सदस्य वा सरंिक पक्तन नभएमा स्थानीय तहका सम्बक्तन्ित 

वडाका अध्यिले अपाङ्गता पररचयपरको लाक्तग क्तनजको तफन बाट उपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन क्रदन 

सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजक क्तनवेदन प्राप्त भएपक्तछ कायानलयले सो क्तनवेदन उपर आवतयक जााँचबुझ 

गनेछ र ्यसरी जााँचबुझ गदान प्रष्ट रुपमा अपाङ्गता दके्तखने व्यक्तिको हकमा अपाङ्गताको बगीकरण समेत 

उल्लेख गरी तोक्रकए बमोक्तजमको ढााँचामा अपाङ्गताको पररचयपर क्रदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम क्तनवेदन जााँचबुझ गदान अपाङ्गताको कुन वगीकरणमा पन ेहो सो प्रष्ट नभएका वा 

अपाङ्गता भए वा नभएको सम्बन्िमा क्तद्धक्तविा भएका व्यक्तिको हकमा कायानलयले क्तजल्ला समन्वय 

सक्तमक्तत समि पेश गरी सो सक्तमक्ततको क्तसफाररसको आिारमा उपदफा (३) बमोक्तजम अपाङ्गताको 

पररचयपर क्रदनु पनेछ । 



3 
 

(५)क्तजल्ला समन्वय सक्तमक्ततले उपदफा (४) बमोक्तजम क्तसफाररस गनुन अक्तघ अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गन े

व्यक्तिको शारीररक परीिण गनन आवतयक दखेेमा कायानलयको खचनमा नक्तजकको सरकारी अस्पतालमा 

क्तनजको स्वास््य परीिण गराउनु पने छ । 

(६) यस दफा बमोक्तजम जााँचबुझ वा शारीररक पररिण गदान कुनै व्यक्तिलाई अपाङ्गताको पररचयपर क्रदन 

क्तमल्ने नदके्तखएमा कायानलयल ेसोको कारण सक्तहतको जानकारी क्तनवेदकलाई क्रदनु पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्तजम अपाङ्गताको पररचयपर क्रदन नक्तमल्ने गरी कायानलयबाट भएको क्तनणनय उपर क्तचि  

नबुझ्ने व्यक्तिल ेपैंक्ततस क्रदनक्तभर मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको अक्तिकारी समि उजुरी क्रदन सके्नछ र 

्यस्तो उजुरी सम्बन्िमा मन्रालयले गरेको क्तनणनय अक्तन्तम हुनेछ । 

(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पररचयपर क्रदने सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोक्तजम हुनेछ ।  

 

५. झटुा क्तववरण क्रदई पररचयपर प्राप्त गनन नहुनाेः 

(१) कसैले पक्तन झुट्टा क्तववरण क्रदई अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गनन वा एक प्रकारको अपाङ्गताको 

बर्गनकरणमा पनेमा झुट्टा क्तववरण क्रदई अको प्रकारको बर्गनकरणको अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गनन 

हुाँदनै । 

(२) कसैले उपदफा (१) क्तवपररत अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गरेमा ्यस्तो व्यक्तिको पररचयपर र्द  गरी 

क्तनजलाई यस ऐन बमोक्तजम कारबाही गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेक्तखएको भएतापक्तन यथाथन क्तववरण दददंा कुन ै अक्तिकारील े अपाङ्गता 

भएको व्यक्तिलाई बेग्लै वगनको पररचयपर प्रदान गरेको दके्तखएमा सो पररचयपर क्रदने अक्तिकारीलाई 

क्तवभागीय कारवाही गररनेछ । 

(४) कसैले झुट्टा क्तववरण क्रदई प्राप्त गरेको अपाङ्गताको पररचयपरको आिारमा प्रचक्तलत काननू बमोक्तजम 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाक्तग आरक्तित गररएको पदमा कुनै व्यक्ति क्तनयुि भएको पाईएमा प्रचक्तलत 

कानूनमा जनुसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापक्तन ्यस्तो क्तनयकु्ति जुनसुकै बखत बदर गरी क्तनजले पाएको तलब 

तथा अन्य सुक्तविा समेत सरकारी बााँकी सरह असुल उपर गरी पद प्राप्तीका लाक्तग योग्यता ढााँटेको कसरू 

गरेको मानी प्रचलीत कानून बमोक्तजम सजाय गररनेछ । 

 

६. अगाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तभलखे राख्न ुपनाेः 

(१) स्थानीय तहले आफ्नो िेरक्तभर स्थायी रुपमा बसोबास गने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोक्रकए 

बमोक्तजमको क्तवक्तवरण सक्तहतको अक्तभलेख तयार गरी प्र्येक बषन अद्यावक्तिक गरी राख्नु पने छ र सोको एकप्रक्तत 

कायानलयमा पठाउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थानीय तहबाट प्राप्त क्तववरण तथा कायानलयद्धारा प्रदान गररएका अपाङ्गताको 

 पररचयपरको आिारमा कायानलयले क्तजल्लाभरमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोक्रकए बमोक्तजमको 

अक्तभलेख तयार गरर प्र्येक बषन अद्यावक्तिक गराई राख्न ुपने छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजमको अक्तभलेखमा समावेश नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल 

सरकारले यस ऐन बमोक्तजम उपलव्ि गराउने सेवा, सुक्तविा प्रदान गनन बाध्य हुने छैन । 
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पररच्छेद- ३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार 

७. प्रचक्तलत काननू बमोक्तजमका अक्तिकार उपभोग गनन पाउनाेः 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनद्धारा प्रदि  अक्तिकारका अक्ततररि अन्य ब्यक्ति सरह समान 

आिारमा प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम प्रदि  अक्तिकारको उपभोग गनन पाउने अक्तिकार हुनेछ ।  

 

८.  भेदभाव क्तवरुद्धको अक्तिकाराः 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आिारमा भेदभाव वा क्तनजलाई वैयक्ति स्वतन्रताबाट बक्तञ्चत 

गररने छैन ।  

स्पष्टीकरणाः यसदफाको प्रयोजनका लाक्तग " अपाङ्गताको आिारमा भेदभाव" भन्नाले अन्य व्यक्तिसरह समान 

आिारमा राजनीक्ततक, आर्थनक, सामाक्तजक वा सााँस्कृक्ततक िेरमा मानव अक्तिकार तथा आिारभतू 

स्वतन्रताको उपभोग वा प्रयोगमा बािा अवरोि सृजना गने वा अपाङ्गताका आिारमा क्तभन्न गराउने, 

बक्तहष्करण गने वा रोक लगाउने कायन सम्झन ु पछन र सो शब्दले उपयुि अनुकुलताको अस्वीकारको 

क्तवभेदलाई समेत जनाउाँछ ।  

(२) कसैले पक्तन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्तिक ससं्थामा भनान गदान, बैंक तथा क्तवि ीय संस्थाबाट क्तितो 

राखी वा नराखी ऋण ललंदा वा अन्य क्तवि ीय कारोबार गदान, कुन ैरोजगारीका लाक्तग छनौट गदान वा शुल्क 

क्तलई वा नक्तलई सावनजक्तनक रुपमा उपलव्ि गराइएका कुनै पक्तन सेवा, सुक्तविा प्रदान गदान अपाङ्गताका 

आिारमा कुनै पक्तन प्रकारको भेदभाव गनन पाईने छैन । 

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तनजको पररवारका कुनै सदस्य वा सरंिकल ेअपाङ्गता भएकै आिारमा 

पालन पोषण, खानपान, हरेचाह, सम्पक्ति  बााँडफााँड वा अन्य कायनमा कुनै प्रकारको भेदभाव गनन पाईने 

छैन। 

(४) कुनै दस्तरु बुझाई वा नबुझाई सवनसािारण व्यक्तिल ेप्रयोग वा प्रवेश गनन पाउने गरी खुला गररएको कुन ै

भवन वा स्थानको प्रयोग वा प्रवेशमा अपाङ्गता भएको आिारमा कुन ैव्यक्तिलाई क्तनषेि गनन वा थप शतन 

वा दाक्तय्व राख्न पाईने छैन । 

 

९. सामदुाक्तयक जीवनको अक्तिकाराः 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान रुपमा आफ्नो पररवार वा संरिक साँग वा आफूल े

छनौट गरेको बासस्थानमा बस्ने अक्तिकार हुनेछ र क्तनजलाई कुनै खास स्थानमा बस्नका लाक्तग बाध्य पाररन े

छैन । 

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूवनपक जीवनयापन गनन तोक्रकए बमोक्तजम सहायक समाग्री तथा 

सामुदाक्तयक सहायता सेवापाउने अक्तिकार हुनेछ ।  

 

१०. सरंिकको अक्तिकाराः  

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पररवार, सरंिक वा अन्य व्यक्तिबाट हुने हरेक क्रकक्तसमका अमानवीय  वा 

अपमानजनक व्यवहार, शारीररक वा मानक्तसक लहसंा, लैक्तङ्गक लहसंा, घरेलु लहसंा, यौनजन्य दवु्यनवहार र 

शोषण क्तवरुद्ध संरिण प्राप्त गने अक्तिकार हुनेछ । 
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(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशस्त्र संघषन, संकटकाल वा क्तवपद ्परेको अवस्थामा प्राथक्तमकताका साथसुरिा, 

उद्धार तथा संरिण पाउने अक्तिकार हुनेछ ।  

(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लैक्तङ्गक लहसंा लगायत सबै प्रकारका शोषण, लहसंा र 

दवु्यनवहार सरंिण गननको लाक्तग दहेाय बमोक्तजमको व्यवस्था गनेछाः-  

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्तबरुद्ध भएका शोषण, लहसंा र दवु्यनवहार जन्य,लैक्तङ्गक तथा यौन जन्य लहसंाका 

घटनाको जानकारी क्तलने तथा अक्तभलेख राख्ने, 

(ख) खण्ड (क) बमोक्तजमको शोषण, लहसंा तथा घटनाका क्तवरुद्धमा यस ऐन तथा प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम 

प्रभावकारी काननूी कावानही गने, 

(ग) ्यस्ता घटनाबाट पीक्तडतको त्काल र प्रभावकारी रुपमा सुरिा, उद्धार, संरिण ताथ पुनस्थानपना गने, 

(घ) ्यस्ता घटना हुन नक्रदनका लाक्तग उपयुि व्यवस्था गने, 

(ङ) ्यस्ता घटनाका क्तवरुद्धमा सामुदाक्तयक स्तरमा सचेतना तथा परामशन कायनिम सञचालन गने । 

 

११.राजनीक्ततक सहभाक्तगताको अक्तिकाराः 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आिारमा भयमुि वातावरणमा क्तनवानचनमा 

उम्मेदवार हुने र स्वेक्तच्छक रुपमा कसैको सहयोग क्तलई वा नक्तलई मतदान गन ेअक्तिकार हुनेछ । 

(२) नेपाल सरकारल ेअपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानकको प्रकृया, सुक्तविा र सामग्रीलाई पहुाँयुि तथा बुझ्न 

र प्रयोग गनन सके्न गरी उपयुि व्यवस्था क्तमलाउने छ ।  

 

१२. नीक्तत क्तनमानणमा सहभाक्तगताको अक्तिकाराः  

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पाने प्रकृक्ततका मह्वपूणन नीक्तत क्तनमानण प्रकृयामा अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति स्वयं वा क्तनजसाँग सम्बक्तन्ित संघ संस्था माफन त सहभागी हुने अक्तिकार हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नीक्तत क्तनमानण प्रक्रियामा सहभागी हुाँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यि गरेको 

क्तबचारलाई सान्दर्भनकताको आिारमा उक्तचत स्थान क्रदईने छ ।  

 

१३. ससं्था खोल्न ेअक्तिकाराः 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचक्तलत काननू बमोक्तजम संघ वा संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गनन 

पाउने अक्तिकार हुनेछ ।  

 

१४. सासं्कृक्ततक जीवनमा सहभागी हुन ेअक्तिकाराः  

(१)अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आिारमा टेक्तलक्तभजन कायनिम, चलक्तचर, नाटक, 

नाट्यशाला, क्तसनेमाहल, पुस्तकालय, पयनटकीय सेवा, कला, साक्तह्य, संगीत लगायतका सााँस्कृक्ततक कायनिम वा 

सेवा र मनोरञ्जनमा पहुाँचयिु ढााँचा र क्तवक्तिमा सहभागी हुने अक्तिकार हुनेछ । 

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तसजननशील, कला्मक, बौक्तद्धक, व्यवसाक्तयक, पेशागत तथा आन्तररक 

िमताको क्तवकास र उपयोग गने अक्तिकार हुनेछ ।  
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(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आिारमा साङ्केक्ततक भाषा, बक्तहरा संस्कृक्तत लगायत 

क्तवषेश सााँस्कृक्ततक तथा भाक्तषक पक्तहचानको मान्यता र सहायता पाउने अक्तिकार हुनेछ । 

 

१५. सवेा, सकु्तविा तथा न्यायमा पहुाँचको अक्तिकाराः  

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्तिक संस्था, आवास, कायनस्थल, भवन, सडक, यातायात, क्तवद्दतुीय सञ्चार 

सेवा लगायत सवनसािरणलाई खुल्ला भएका वा प्रदान गररएका अन्य सेवा तथा सुक्तविाहरुमा सहज पहुाँचको 

अक्तिकार हुनेछ । 

(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुाँच सुक्तनक्तित गनन क्तनाःशुल्क काननूी सहायताको अक्तिकार हुनेछ । 

 

१६. सामाक्तजक सरुिाको अक्तिकाराः 

(१) तोक्रकएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट तोक्रकएमोक्तजमको आर्थनक सहयोग वा सामाक्तजक 

सुरिा प्राप्त गन ेअक्तिकार हुनछे । 

(२)अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पक्तन अवसरको प्राक्तप्त र उपयोग गदान क्तनजले प्रयोग गने सहायता सेवामा भएको 

अक्ततररि व्ययभारको सोिभनान पाउाँने अक्तिकार हुनेछ ।  

 

१७. सचूना तथा जानकारीको अक्तिकाराः 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सावनजक्तनक सञ्चारका माध्यमबाट अपाङ्गमैरी तथा पहुाँचयुिताको आिारमा 

सूचना ताथ जानकारी पाउन ेअक्तिकार हुनेछ । 

(२) सावनजक्तनक सञ्चारका क्तवद्युक्ततय प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमको संख्यामा साङ्केक्ततक 

भाषामा समाचार तथा अन्य कायनिम सञ्चालन गनुन पनेछ । 

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवनसािारणको लाक्तग लक्तित गररएका सूचना थप शुल्क वा दस्तुरक्तबना 

पहुाँचयुि ढााँचा र प्रक्तवक्तिमा प्राप्त गने अक्तिकार हुनेछ ।  

(४) टेक्तलफोन ताथ इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गने सेवा नेपाल सरकारलेतोक्रकक्रदएको 

अवक्तिक्तभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुाँचयुि ढााँचा र प्रयोग गनन क्तमल्नेगरी उपलव्ि गराउनुपनेछ । 

 

   १८. आवात जावतको अक्तिकाराः 

      अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह आफ्नो सहायक सामाग्री र आफूले रोजकेो सहयोगीका साथ 

आवतजावत गने अक्तिकार हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ४ 

अपाङ्गता भएका मक्तहला तथा बालबाक्तलका थप अक्तिकार 

१९. अपाङ्गता भएका मक्तहलाको अक्तिकाराः(१)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका मक्तहलाको अक्तिकारको संरिण 

गनन तथाउनीहरुको ज्ञान, सीप तथािमताको उच्चतम उपयोगका लाक्तग उपयुि वातावरण क्तनमानण गनन 

तोक्रकए बमोक्तजम आवतयक व्यवस्था गनुन पनेछ । 

(२) नेपाल सरकाल े अपाङ्गता भएका मक्तहलाको क्तबषशे अवस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरुको स्वास््य 

तथा प्रजनन् अक्तिकारको सरंिणको लाक्तग आवतयक व्यवस्था गनुन पनेछ ।  
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२०. अपाङ्गता भएका बालबाक्तलकाको अक्तिकाराः 

(१)अपाङ्गताभएकाबालबाक्तलकालाईआफ्नोमान,प्रक्ततष्ठासुक्तनक्तितगन,ेआ्मक्तनभनरताप्रवद्धननगने,समाजमास

क्रियरुपलेसहभागीहुनतेथासम्मानजनकतवरलेजीवनव्यक्तततगनेअक्तिकारहुनेछ। 

(२)अपाङ्गताभएकाबालबाक्तलकालाईसमाजमाघुलक्तमलहुनतथाआफ्नोव्यक्तिगतक्तवकासकोलाक्तगक्तशिा,ताक्तल

म,स्वास््यस्याहारसेवा,पुनस्थानपनासेवा,रोजगारीकोतयारीतथामनोरञ्जनकाअवसरप्राप्तगनेअक्तिकारहु

नेछ। 

(३)अपाङ्गताभएकाबालबाक्तलकालाईअन्यबालबाक्तलकासरहसमानआिारमाक्तनजलाईप्रभावपनेक्तवषयमाआफ्नो

िारणाव्यिगनेअक्तिकारहुनछेरउनीहरुकािारणालाईउमेररपररपक्वताआिारमाउक्तचतसम्मानक्रदइनेछ । 

(४)अपाङ्गताभएकाबालबाक्तलकालाईक्तनजकोसवोि मक्तहतकालाक्तगअदालतबाटआदशेभएकोअवस्थामाबाहके

अपाङ्गताभएकाकारणबाटक्तनजकोघरपररवारबाटअलगगररनेछैन। 

(५)नेपालसरकारलेबौक्तद्धकअपाङ्गता,मानक्तसकअपाङ्गता,अरटज्म,मक्तस्तष्कपिघातवाश्रवणदकृ्तष्टक्तवहीनअ

पाङ्गताभएकाबालबाक्तलकाकालाक्तगक्तसकाइआवतयकतालाईसम्बोिनगननपायक्िम,पायक्पुस्तकरक्तशि

णक्तसकाइलगायतकाक्तवषयमाउपयुिव्यवस्थागनेछ। 

(६)अपाङ्गताभएकाबालबाक्तलकालाईतोक्रकएबमोक्तजमकोक्तवशेषसंरिणकोअक्तिकारहुनछे। 

 

 

पररच्छेद – ५ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तशिााः 

२१. क्तनाःशलु्क क्तशिा उपलव्ि गराउनाेः 

(१)अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईनेपालसरकारवास्थानीयतहबाटसञ्चाक्तलतवानेपालसरकारबाटअनुदानप्राप्तशै

क्तिकसंस्थाद्धारा क्तन:शुल्करुपमाउच्च क्तशिाउपलब्िगराइनेछ। 

(२)अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईनेपालसरकारलतेोक्रकक्रदएबमोक्तजमकाशैक्तिकसंस्थाद्धारा 

क्तन:शुल्करूपमाउच्चक्तशिाउपलब्िगराउनेछ। 

(३)अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईशैक्तिकसंस्थामाभनानहुाँदाकुनैप्रकारकोशुल्कक्तलनपाइनेछैन। 

(४)अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईतोक्रकएबमोक्तजमकाव्यावसाक्तयकतथाप्राक्तवक्तिकक्तशिाक्तन:शुल्करुपमाउपलब्िग

राइनेछ। 

(५)क्तशिणसंस्थालेआफ्नो 

संस्थाकोअक्ततररिक्रियाकलाप,शैक्तिकसामग्रीकोक्तवतरणरपहुाँचमाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईभेदभावगनुनहुाँदै

न। 
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(६)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईक्तशिाहाक्तसलगननसहजबनाउनउनीहरुकोआवतयकताबमोक्तजम

ब्रेलवावैकक्तल्पकक्तलक्तप,साङ्केक्ततकभाषा,सूचनाप्रक्तवक्तिकोसािनरदौ ाँतरीबाटक्तसके्नजस्ताएकभन्दाबढीमाध्यमबा

टक्तशिाक्रदनेव्यवस्थाक्तमलाउनपुनेछ। 

(७) नेपाल सरकारले दकृ्तष्टक्तवक्तहन, बक्तहरा, सुस्तश्रवण, श्रवणदकृ्तष्टक्तवक्तहन, भएका अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिलाई उपयुि भाषा तररका, क्तलक्तप, पायक्िम, पायक्पुस्तक लगायतका पहुाँचयुि सूचना प्रक्तवक्तिको 

माध्यमबाट तोक्रकए बमोक्तजम क्तशिा प्रदान गने व्यवस्था क्तमलाउन सके्नछ । 

(८)नेपालसरकारलेक्तवपन्नता,भौगोक्तलकक्तवकटतावाअपाङ्गताकोगम्भीरतासमेतकाआिारमातोक्रकएबमोक्तजम

काअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईआवाससुक्तविासक्तहतकोक्तशिाप्रदानगनेव्यवस्थाक्तमलाउनसके्नछ । 

(९)अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईउपयुिअनकूलताप्रदानगरीव्यावसाक्तयकतथाप्राक्तवक्तिकक्तशिा,पौढ क्तशिा, 

व्यवहाररक क्तशिा रआजीवनक्तसकाइमापहुाँचप्राप्तगननसिमबनाइनेछ। 

(१०)नेपालसरकारलेअपाङ्गताकोवगीकरणकाआिारमा आवतयकता अनुसार 

अपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीकोपरीिातथामूल्यांकनप्रणालीसम्बन्िमाछुटै्टव्यवस्थागनेछ। 

(११)क्तशिणसंस्थालेअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोआवतयकतालाईदकृ्तष्टगतगरीअपाङ्गतामैरीशैक्तिकसामग्रीको

व्यवस्थागनुन पनेछ। 

(१२)क्तशिणसंस्थालेअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपहुाँचसुक्तनक्तितहुनेगरीमन्रालयलेक्तनिानरणगरेकोमापदण्डबमो

क्तजमक्तवद्यालयभवनतथाअन्यभौक्ततकसरंचनाकोक्तनमानणगनुन पनेछ। 

(१३)क्तनजीिेरबाटसञ्चाक्तलतशैक्तिकसंस्थालेनेपालसरकारलेक्तनिानरणगररक्रदएबमोक्तजमकोसंख्यामाअपाङ्गता

भएकाक्तवद्याथीलाईक्तन:शुल्कअध्ययनकोसुक्तविाउपलब्िगराउनुपनेछ। 

 

२२. छारवकृ्ति तथाआर्थनकसहयोगउपलब्िगराउन:े 

(१)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीलाईक्तन:शुल्कनगररएकोक्तशिाकोलाक्तगतोक्रकएबमोक्तजमशैक्तिकछार

वृक्ति उपलब्िगराउनेछ। 

(२)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीकालाक्तगक्तवशेषक्तशिाकायनिमसञ्चालनगरेकाक्तवद्यालयकोभौक्ततकपू

वानिारतथाअन्यसेवासुक्तविाकोक्तवकासकोलाक्तगतोक्रकएबमोक्तजमआर्थनकसहयोगउपलब्िगराउनेछ। 

२३. अपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीकोगणुस्तरीयक्तशिामापहुाँचअक्तभवकृ्तद्धगन:े 

(१)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीकोअध्ययनलाईक्तनरन्तरताक्रदनतथाप्रवद्धननगननकालाक्तगतोक्रकएबमो

क्तजमआवतयकव्यवस्थागनेछ। 

(२)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीलाईअध्यापनगराउनेक्तशिकतथाअपाङ्गताभएकाक्तशिककालाक्तग

क्तवशेषताक्तलमकोव्यवस्थागनछे। 

(३)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाक्तवद्याथीकोक्तवद्यालयतथाक्तसकाइमापहुाँचसुक्तनक्तितगननकोलाक्तगक्तवद्यालय

लाईतोक्रकएबमोक्तजमकाशैक्तिकसामग्रीक्तन:शुल्कउपलब्िगराउनेछ। 
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पररच्छेद–६ 

सीप क्तवकास तथा रोजगारी 

२४.  व्यवसाक्तयक ताक्तलम तथा स्वरोजगाराः 

(१)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप अक्तभवृक्तद्ध गरी व्यवसाक्तयकता क्तवकास तथा 

स्वरोजगारीको अवस्था सजृना गनन व्यवसाक्तयक ताक्तलम उपलव्ि गराउनेछ । 

(२)नेपाल सरकाल ेक्तवक्तभन्न पेशा वा व्यवसाय गनन चाहाने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तनजमा रहकेो सीप, 

िमता तथा पेशा, व्यवसायका लाक्तग क्तनजले तयार गरेको प्रस्तावनाका आिारमा तोक्रकए बमोक्तजम 

सहुक्तलयत दरमा ऋण उपलव्ि गराउने व्यवस्था गनेछ । 

(३) कुनै प्रक्ततष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्तवरुद्ध रोजगारी तथा सोसाँग सम्बक्तन्ित कुनै क्तवषयमा भेदभाव 

गनन पाईने छैन।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापक्तन नेपाल सरकाल ेकुन ैरोजगारीका हकमा सो उपदफा 

बमोक्तजमको व्यवस्था लागु नहुने गरी छुट क्रदन सके्नछ ।  

(५) प्रक्ततष्ठानले अपाङ्गता भएका कामदार वा कमनचारीका लाक्तग सहज ढंगले काम गनन सके्न व्यवस्था क्तमलाउन ु

पनेछ ।  

(६) कसैले पक्तन अपाङ्गता भएका कारणले मार कुनै व्यक्तिलाई बढुवाको अवसरबाट बक्तञ्चत गनन वा बढुवा गनन 

ईन्कार गनन पाउनेछैन ।  

(७) प्रचक्तलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भएतापक्तन रोजगारी क्रदन े क्तनकाय तथा संस्थाले रोजारीका 

क्तसलक्तसलामा अपाङ्गता भएको कामदार तथा कमनचारीलाई रोजगाराबाट हटाउने वा पदबाट घटुवा गनन 

पाईनेछैन । 

(८) उपदफा (७) बमोक्तजमको अपाङ्गता भएको कमनचारीको सन्दभनमा दहेाय बमोक्तजम गनुनपनेछ :- 

क) ्यस्तो कामदार वा कमनचारी आफूले गरी आएको पदको काम सम्पादन गनन नसके्न गरी अपाङ्गता भएको 

अवस्थामा क्तनजलाई समान तलब, सुक्तविा भएको अको पदमा काम गने गरी तोके्न, 

(ख) ्यस्तो कामदार वा कमनचारीलाई अको पदमा काम गने गरी तोक्न सम्भव नभएमा क्तनजलाई क्तमल्न ेअको 

पदसृजना गनन वा क्तनज अवकाश नभए सम्मका लाक्तग अक्ततररि पद कायम गरी राख्ने । 

 

२५.अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तनयिु गनुन पनेाः 

(१) नेपाल सरकारले कुनै प्रक्ततष्ठानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीररक िमता, ताक्तलम, योग्यता र 

अनुभवका आिारमा उपयुि हुन ेकाम उपलव्ि भएसम्म कुनै खास संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 

क्तनयुि गनुन पने गरी तोक्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तोक्रकएका प्रक्ततष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोक्रकएको प्रथक्तमकताको 

आिारमा क्तनयुि गनुन पनेछ ।  
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२६.अक्तभलखे राख्नाेः  

(१)प्रक्ततष्ठानलेआफ्नोप्रक्ततष्ठानमाकायनरतअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोसंख्या, 

क्तनजलाईउपलब्िगराइएकोसकु्तविातथातोक्रकएबमोक्तजमअन्यक्तववरणसमेतकोअक्तभलेखअद्यावक्तद्यकगरीराख्नुपने

छ। 

(२)उपदफा (१) 

बमोक्तजमराक्तखएकोअक्तभलेखप्रक्ततष्ठानलेकायानलयसमयक्तभरक्तनरीिणगननचाहनेकालाक्तगक्तनरीिणगननखुलाराख्नुपने

छ। 

 

२७.व्यवस्थापक समि उजरुी क्रदन सके्नाः 

(१)कुनैप्रक्ततष्ठानलेदफा२४कोउपदफा(३),(४),(५)वा(६)कोव्यवस्थापालननगरेकोकारणबाटकुनैव्यक्तिलाईमकान

पननगएमा्यस्तोव्यक्तिलेव्यवस्थापकसमिउजूरीक्रदनसके्नछ। 

स्पष्टीकरण:यसपररच्छेदकोप्रयोजनकालाक्तग“व्यवस्थापक”भन्नालेप्रक्ततष्ठानकोकामकारबाहीमाअक्तन्तमक्तनणनयगनन

पाउनेअक्तिकारीसम्झनुपछन। 

(२)उपदफा(१)बमोक्तजमउजूरीपरेमाव्यवस्थापकलेपन्रक्रदनक्तभर्यस्तोउजूरीउपरआवतयकजााँचबुझगनुनपनेछर

्यसरीजााँचबुझगदानउजूरीकोव्यहोरामनाक्तसबदके्तखएमाआवतयकसुिारगननवारुटीसच्याउनुपनेछ। 

 

पररच्छेद -७ 

स्वास््य,पनुनस्थापना,सामाक्तजक सरुिा तथा मनोरञ्जन 

२८. क्तनाःशलु्क स्वास््य सवेा उपलव्ि गराउनाेः 

(१)नेपालसरकारलतेोक्रकएबमोक्तजमकोआयभन्दाकमवार्षनकआयभएकावातोक्रकएकोरोगकोउपचारकोलाक्तगसर

कारीअस्पतालमाभनानभएकाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईक्तन:शुल्कस्वास््यसेवातथास्पीच थेरापी, 

अकोपेशनल थेरापी लगायतका आवतयक थेरापीसेवाउपलब्िगराउनेव्यवस्थाक्तमलाउनेछ। 

स्पष्टीकरणाः यसदफाकोप्रयोजनकालाक्तग“अस्पताल”भन्नालेस्वास््यकेन्रलाईसमेतजनााँउछ। 

(२)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाकारणलेखानुपनेऔषक्तितथाअनुवंशीयरिश्राव(हमेोक्रफक्तलया)सम्बन्िीअपा

ङ्गताभएकाव्यक्तिलाईआवतयकपनेफ्याक्टर तोक्रकएकाआिारमाक्तन:शुल्कउपलब्िगराउनेछ। 

(३)नेपालसरकारलेअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोस्वास््यउपचारकोलाक्तगअस्पतालसम्मपहुाँचकालाक्तगरहकेाअवरोि

हरुहटाउनआवतयकव्यवस्थागनेछ। 

(४)अस्पतालकास्वास््यकमीलेअस्पतालमाउपलब्िभएसम्मकोगुणस्तरीयस्वास््यउपचारसेवाप्राथक्तमकताकासा

थअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईउपलब्िगराउनुपनेछ। 



11 
 

(५)सरकारीतथाक्तनजीिेरबाटसञ्चाक्तलतपच्चीसशैयाभन्दाबढीशैयाभएकाअस्पतालमाकम्तीमादईुशैयाअपाङ्गता

भएकाव्यक्तिलाईसुरक्तितराख्नपुनेछ। 

(६)नेपालसरकारलेक्तनरोिवाक्तनवारणहुनसके्नअपाङ्गपनकोक्तनरोितथाक्तनवारणगननरअपाङ्गपनतुल्याउनेकारक

त्वहरूपि ालगाइ्यसकोक्तनरोि,क्तनवारण,क्तनयन्रण,उन्मूलनरउपचारगनसेम्बन्िमाआवतयकव्यवस्थागनेछ

। 

(७)नेपालसरकारलेअपाङ्गताबाटसृजनाहुनेअङ्गरआक्तङ्गककायनकोक्तवचलनन्यूनीकरणकालाक्तगनक्तजककोअस्पता

लबाटउपचारप्रदानगननआवतयकव्यवस्थागनेछ। 

 

२९.पनुस्थानपना सम्बन्िी व्यवस्थााः 

(१)नेपालसरकारलेपूणनअशि,अक्ततअशि,सहाराक्तवहीनवाबौक्तद्धकअपाङ्गताभएकारमानक्तसकवामनोसामाक्तजक

अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईपुनस्थानपनागनेछ। 

स्पष्टीकरणाःयसदफाकोप्रयोजनकालाक्तग“पुनस्थानपना”भन्नालेअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईसमाजमासक्रियजीवन

क्तनवानहगननसिमहुनेगरीप्रदानगररनेक्तचक्रक्सकीयसेवा,जीवनोपयोगीसीपमुलक तथा व्यावसाक्तयक 

ताक्तलमसहायकसामग्री,औषक्तिउपचार,क्तनयक्तमतपरामशनसवेा,शैक्तिकतथाआर्थनककायनिमसम्झनुपछनरसोशब्द

लेअपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईबसोबासकालाक्तगसञ्चालनगररनेआवासकायनिमलाईसमेतजनााँउछ। 

(२)अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलाईउपयुिआवासकोव्यवस्थागननतथासशिीकरणगरीसमाजमा 

पुनस्थानपनागनेप्रयोजनकोलाक्तगनेपालसरकारलेआवतयकता अनुसारपुनस्थानपनाकेन्रस्थापनागननसके्नछ। 

(३)कुनसैंस्थालेतोक्रकएबमोक्तजमस्वीकृक्ततक्तलईउपदफा(१)कोउ्द तेयकालाक्तगपुनस्थानपनाकेन्रस्थापनारसञ्चालनगनन

सके्नछ। 

(४)पुनस्थानपनाकेन्रलाईनेपालसरकारलेतोक्रकएबमोक्तजमआर्थनकतथाअन्यसहयोगप्रदानगननसके्नछ। 

(५)पुनस्थानपनाकेन्रमाहुनुपनभेौक्ततकतथाअन्यपूवानिार,व्यवस्थापनरसञ्चालनसम्बन्िीमापदण्डतथाअनुगमनस

म्बन्िीव्यवस्थातोक्रकएबमोक्तजमहुनेछ। 

 

३०. पनुस्थानपना केन्राः  

(१)दफा२९कोउपदफा(२)बमोक्तजमस्थापनाभएकापुनस्थानपनाकेन्रसञ्चालनगननकालाक्तगनेपालसरकारलेएकपुन

स्थानपनाकोषकोस्थापनागनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहनेछन ्:–  

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम,  

(ग) क्तवदशेीव्यक्ति, संघ वा ससं्थाबाट प्राप्त रकम,  
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(घ) स्थानीय क्तनकायबाट प्राप्त रकम,  

(ङ) दफा ५४ बमोक्तजम भएको जररवाना वापत प्राप्त हुन ेरकम, (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(३) पुनस्थानपना कोषको सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था तोक्रकए बमोक्तजम हुनेछ ।   

३१. अनसुन्िान गन,े गराउन े : नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण र सेवा 

सुक्तविामापहुाँच अक्तभवृक्तद्ध गनन तथा अपाङ्गमैरी सेवा, सुक्तविा र प्रक्तवक्तिको क्तवकासको लाक्तग आवतयक 

अनुसन्िान गनुन गराउनु पनछे ।   

 

३२. सामाक्तजक सरुिााः(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्र र 

स्वावलम्बनपूवनक जीवनयापन गनन सके्न गरी सिम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदान रहन े

गरी वा तोक्रकएको अवस्थामा क्तन:शुल्क रुपमा दहेाय बमोक्तजमका सामाक्तजक सुरिा कायनिम 

कायानन्वयनमा ल्याउनेछ । 

(क) सुरिा तथा स्वास््य सेवासक्तहतको सामुदाक्तयक आवास सुक्तविा क्तवकास गनन,  

(ख) असहाय बालबाक्तलका तथा पररवारबाट ्याक्तगएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाक्तग आवासको 

व्यवस्था गनन,  

(ग)जीवन क्तबमा, स्वास््य क्तबमा र दघुनटना क्तबमा गराउन,   

(घ)  औषक्ति तथा आवतयक सहायक सामग्री उपलब्ि गराउन,  

(ङ)  तोक्रकएको आिारमा बरेोजगारी भि ा, जीवनयापन भि ा तथा वृद्ध भि ा उपलब्ि गराउन,  

(च)  तोक्रकएको अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सहयोगीको लाक्तग भि ा उपलब्ि गराउन,  

(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तवकासका लाक्तग सवनमान्य ढााँचाको क्तवकास तथा प्रयोगमा सहयोग गनन,   

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लाक्तग “सवनमान्य ढााँचा (युक्तनभसनल क्तडजायन)” भन्नाले सबैले अक्तिकतम 

हदसम्म प्रयोग गनन सके्न उ्पादन, भौक्ततक सरंचना, कायनिम र सेवाको ढााँचा सम्झनु पछन र सो शब्दल े

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका क्तनक्तित वगनका लाक्तग प्रयोग गररने सहायक उपकरणलाई समेत जनाउाँछ ।   

(ज) तोक्रकएबमोक्तजमका अन्य सेवा सुक्तविा उपलब्ि गराउन ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कायनिम कायानन्वयन गदान अपाङ्गताको क्तवक्तविता, क्तलङ्ग, उमेर,आर्थनक तथा 

सामाक्तजक अवस्था जस्ता क्तवषयलाई आिार बनाइनेछ । 

 

३३.सांस्कृक्ततक अक्तिकार तथा मनोरञ्जन: नेपाल सरकार तथा स्थानीय क्तनकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 

सांस्कृक्ततक अक्तिकारको सम्मान गनन तथा क्तनजलाई मनोरञ्जन सम्बन्िी क्रियाकलापमा अन्य व्यक्ति सरह 

सहभागी हुने अवसरको क्तसजननाका लाक्तग दहेायको व्यवस्था गनेछ:–  

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रहकेो सीप, कला, प्रक्ततभा तथा साक्तह्यप्रक्ततको रुचीको सम्मान र 

क्तवकासका लाक्तग आवतयक छारवृक्ति , सुक्तविा तथा सहयोग उपलब्ि गराउने,  
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(ख) सेवा सुक्तविा तथा पूवानिारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाक्तग पहुाँचयुि बनाउन आवतयक 

प्रक्तवक्ति तथा कलाको क्तवकास गने,  

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ि गराउने मनोरञ्जन केन्र तथा संघसंस्थालाई 

सहयोग गन,े  

(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अक्ततररि क्रियाकलापमा भाग क्तलन प्रो्साहन गने, 

(ङ) तोक्रकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने, गराउने ।  

 

३४.खलेकुदमा सहभागी गराउने: 

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आिारमा खेलकुद सम्बन्िी 

क्रियाकलापमा सहभागी गराउनका लाक्तग आवतयक व्यवस्था गनेछ ।   

(२) खेलकुदको क्तवकास तथा प्रक्ततयोक्तगता आयोजना गन ेसंस्था वा क्तनकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 

खेलकुद सम्बन्िी प्रक्ततयोक्तगतामा संल्न  गराई खेलकुदको क्तवकास तथा प्रवद्धनन गनुन पनछे । 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनकोलाक्तग खेलकुदको क्तवकास गनन अक्तिकार पाएका संस्था वा क्तनकायल े

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुदमा सहभागी गराउन दहेायका कायनिम सञ्चालन गनन सके्नछन्:– 

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुाँच र समावेशी सहभाक्तगता रहने गरी खेलकुदका पायक्िम तथा 

कायनिमको पुनरावलोकन गने,  

(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुाँच र सुक्तविा हुनेगरी खेलकुद मैदान तथा भौक्ततक पूवानिारको 

पुन: क्तडजाइन गन,े   

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खेलकुदप्रक्ततको प्रक्ततभा तथा िमतालाई उजागार गनन आवतयक 

प्रक्तवक्तिको क्तवकास तथा प्रयोग गने,  

 (घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी खेलकुद प्रक्ततयोक्तगता आयोजना गने,  

(ङ) खेलकुदसाँग सम्बक्तन्ित अन्तरानक्तिय, राक्तिय, िेरीय तथा स्थानीयस्तरका संयन्रमा अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रक्ततक्तनक्ति्व गराउने,  

(च)  क्तवद्यालयस्तरमा सञ्चालन गररने खेलकुद तथा अक्ततररि क्रियाकलापमा अन्य 

बालबाक्तलकासरह अपाङ्गता भएका बालबाक्तलकालाई सहभागी गराउने तथा उनीहरुलाई 

अपाङ्गताको प्रकृक्ततका आिारमा क्तवकास गररएको खेलकुदमा सहभागी गराउन उपयुि 

प्रक्तशिण, ताक्तलम, प्रक्ततयोक्तगता र सोका लाक्तग स्रोतको व्यवस्था गने, 

 (छ)  तोक्रकए बमोक्तजमका अन्य काम गने, गराउने । 

 

 ३५. मानक्तसक वा मनोसामाक्तजक (साइको–सोक्तसयल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाक्तग थप 

सवेा,सकु्तविा:  (१) नेपाल सरकारले मानक्तसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 
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क्तनज,क्तनजको पररवारको कुन ैसदस्य वा संरिकले छनौट गरेको सामुदाक्तयक अस्पताल वा स्वास््य केन्रमा 

राखी उपचार गराउने व्यवस्था क्तमलाउनेछ ।  

(२) नेपाल सरकारल ेमानक्तसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवतयक पने औषक्ति र 

परामशन सेवा क्तन:शुल्क उपलब्ि गराउनेछ ।   

(३) नेपाल सरकारले घर पररवारबाट उपेक्तित भएका मानक्तसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिलाई उपचार गरी पुननस्थापना गने वा पाररवाररक पुनर्मनलन गराउने व्यवस्था क्तमलाउनेछ । 

 

३६. कारागारमा राख्न नहुन:े(१) प्रचक्तलत कानूनमा जनुसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापक्तन मानक्तसक वा 

मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार वा संरिणको नाममा कारागारमा राक्तखने छैन 

।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापक्तनफौजदारी कसरूमावा सजाय पाएका अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिलाई प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम कारागारमा राख्न बािा पने छैन । 

 

पररच्छेद-८ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुक्तलयतरसकु्तविा 

 ३७. सहुक्तलयत र सकु्तविा: 

(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृक्तष र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका 

लाक्तग अनुदान वा सहुक्तलयत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ि गराउने व्यवस्था गनेछ ।  

(२) सवारी सािनको िनी वा सञ्चालकल े तोक्रकए बमोक्तजमकाअपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, 

हवाईजहाज जस्ता सावनजक्तनक सवारी सािनबाट यारा गदानयारुभाडामा पचास प्रक्ततशत छुट उपलब्ि 

गराउनु पनेछ । 

(३)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गने सहायक सािन, उपकरण वा औजार,अपाङ्गमैरी 

सवारी सािन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तशिा, ताक्तलम वा स्वरोजगारका लाक्तग प्रयोग हुन े

मालसामान, यन्र, पाटपूजान तथा कच्चा पदाथनमा प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम भन्सार, अन्त:शुल्क, स्थानीय 

कर वा अन्य दस्तुर सम्पूणन वा आंक्तशकरूपमा छुट क्रदन सके्नछ । 

(४)नेपाल सरकारल े अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी क्रदने उ्द तेय राखी स्थापना भएकाप्रक्ततष्ठानमा 

जक्तडत यन्रलाई अपाङ्गमैरी बनाउन क्तवशेष रुपमाफेरबदल वा पाटनपूजान जडान गदान भएको खचनमा 

तोक्रकए बमोक्तजम कर छुट क्रदन सके्नछ । 
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(५)नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तन:शुल्क क्तशिा क्रदने संस्थागत क्तवद्यालयलाई सो वापतको 

रकम करमा छुट क्रदन सके्नछ ।  

(६)नेपाल सरकारले तोक्रकए बमोक्तजमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा छोरीलाई तोक्रकए बमोक्तजम 

क्तनाःशुल्क क्तशिाको व्यवस्था गनेछ ।    

(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मार ताक्तलम वा रोजगारी क्रदने वा रोजगारीको व्यवस्था 

गररक्रदने सामाक्तजक संस्था, व्यापाररक वा औद्योक्तगक प्रक्ततष्ठानलाई बैंक तथा क्तवि ीय संस्थाबाट सहुक्तलयत 

ब्याज दरमा ऋण क्रदलाउनवे्यवस्था गनन सके्नछ । 

(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा ताक्तलम क्रदने उ्द तेयले स्थापना भएका वा तोक्रकएको भन्दा बढी 

संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी क्रदन े प्रक्ततष्ठानलाई नेपाल सरकारले क्तवशेष सहुक्तलयत 

दरमा ऋण उपलब्ि गराउन, प्रचक्तलत काननू बमोक्तजम कर छुट क्रदन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 

कायनस्थलमा सुरिाका लाक्तग आवतयक पने उपकरण आयात गदान, कच्चा पदाथन उपलब्ि गराउाँदा वा बजार 

व्यवस्थापन कायनका लाक्तग छुट तथा सहुक्तलयत प्रदान गनन सके्नछ । 

 

पररच्छेद– ९ 

क्तनदशेन सक्तमक्तत तथा समन्वय सक्तमक्तत 

३८. क्तनदशेन सक्तमक्तत:  

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार, सेवा सुक्तविा रसंरिण सम्बन्िी काम कारबाहीमासमन्वय, रेखदखे, 

प्रबद्धनन गने तथा सो सम्बन्िी काममा क्तनदशेन क्रदने काम समेतको लाक्तग एक अपाङ्गता राक्तिय क्तनदशेन 

सक्तमक्तत रहनेछ ।  

(२) क्तनदशेन सक्तमक्ततको गठन दहेाय बमोक्तजम हुनेछ:–  

(क) मक्तहला, बालबाक्तलका तथा समाजकल्याण मन्री - अध्यि  

(ख) सदस्य, राक्तिय योजना आयोग (सामाक्तजक सेवा हनेे)  - सदस्य  

(ग) नेपाल सरकारका मुख्य सक्तचव -   सदस्य  

(घ) सक्तचव, मक्तहला, बालबाक्तलका तथा समाजकल्याण मन्रालय  - सदस्य  

(ङ) सक्तचव, अथन मन्रालय - सदस्य  

(च) सक्तचव, कानून, न्याय तथा संसदीय माक्तमला मन्रालय - सदस्य 

(छ) सक्तचव, गृह मन्रालय -सदस्य 

(ज) सक्तचव, संघीय माक्तमला तथा स्थानीय क्तवकास मन्रालय - सदस्य 

(झ) सक्तचव, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय - सदस्य 

(ञ) सक्तचव, श्रम मन्रालय - सदस्य 

(ट) सक्तचव, क्तशिा मन्रालय - सदस्य 

(ठ) सक्तचव, भौक्ततक पूवानिार तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय -सदस्य 

(ड) सदस्य–सक्तचव, समाजकल्याण पररषद-् सदस्य 
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(ढ) अध्यि, नेपाल उद्योग वाक्तणज्य महासंघ अध्यि, - सदस्य 

(ण) अध्यि राक्तिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल - सदस्य 

(त) राक्तिय संयोजक, समुदायमा आिाररत पुननस्थापना सञ्जाल  - सदस्य 

(थ)अपाङ्गता सम्बन्िी क्तवषयका क्तवज्ञहरूमध्येबाट एक जना मक्तहला सक्तहत दईुजना- सदस्य 

(द)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राक्तियस्तरका महासंघ तथा अपाङ्गता र मानव 

अक्तिकारको िेरमा कायनरत संस्थाहरुमध्ये फरकफरक अपाङ्गताका वगनबाट प्रक्ततक्तनक्ति्व 

हुने गरी समावेशी क्तसद्धान्तको आिारमा कम्तीमा पााँचजना मक्तहला सक्तहतदशजना – सदस्य 

(ि) अपाङ्गतासाँग सम्बक्तन्ित सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्येबाटएक जना मक्तहला सक्तहत 

दईुजना – सदस्य  

(न) मन्रालयको सम्बक्तन्ित महाशाखा प्रमुख - सदस्य–सक्तचव   

(३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द) र (ि) बमोक्तजमका सदस्यहरुको मनोनयन मन्रालयले गनेछ र ्यस्ता 

सदस्यहरूको पदावक्ति दइु वषनको हुनेछ ।   

   (४) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीत कुन ैसदस्यलेआफ्नो पदीय क्तजम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्रालयले ्यस्ता 

सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सके्नछ ।   

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउाँदा क्तनजलाई सफाई पेश गने मनाक्तसव  

मौका क्रदनु पनेछ ।   

   (६) क्तनदशेन सक्तमक्ततको सक्तचवालय मन्रालयमा रहनेछ ।   

 

३९. क्तनदशेन सक्तमक्ततको काम, कतनव्य र अक्तिकार : क्तनदशेन सक्तमक्ततको काम, कतनव्य र अक्तिकार दहेाय बमोक्तजम 

हुनेछ:–  

(क) अपाङ्गता सम्बन्िी दीघनकालीन नीक्तत तजुनमा गनन नपेाल सरकारलाई क्तसफाररस गने,   

(ख)  नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीक्ततको अिीनमा रही अपाङ्गता सम्बन्िी योजना तथा 

कायनिम बनाई लागू गन,े  

(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार, सेवा सुक्तविा र अवसरको उपभोग, संरिण र 

प्रवद्धनन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तबना भेदभाव मानव अक्तिकार तथा आिारभतू 

स्वतन्रताहरूको पूणन उपयोग गनन उपयुि उपाय अवलम्बन गन,े गराउन,े 

(घ) अपाङ्गता सम्बन्िी काम कारबाहीमा क्तवक्तभन्न सरकारी क्तनकाय वा गैरसरकारी संस्थाहरू 

बीच समन्वय गने,  

(ङ) अपाङ्गता सम्बन्िी प्रचक्तलत कानूनमा आवतयक सुिार गनुन पने भएमा नेपाल सरकारलाई 

सुझाब क्रदने,  

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुक्तविाको लाक्तग प्रयोग हुने उपकरण वा 

वस्तुकोनक्तवनतम प्रक्तविीको अनुसन्िान गराईथप सुिार तथा क्तवकास गनन तथा यस 

िेरमा्यस्ता उपकरणको उपलब्िता र प्रयोगलाई प्रबद्धनन गने, गराउने, 
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(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारका क्तवषयमा क्तवक्तभन्न क्तनकायको भूक्तमकाका बारेमा  

सम्बक्तन्ित व्यक्ति तथा कमनचारीलाई प्रक्तशिण प्रदान गने, गराउन,े 

(ज)अपाङ्गता हुन सके्न अवस्था, ्यसको रोकथामका लाक्तग अपनाउनु पने सजगता 

तथाअपाङ्गता भएका व्यक्तिका अक्तिकारको सम्मानका लाक्तग गनुन पने व्यवहार र 

सहयोगको बारेमा जनचतेना अक्तभवृक्तद्ध गने, गराउने, 

(झ) बक्तहरा तथा श्रवण दकृ्तष्टक्तवहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाक्तग दोभाषेको सेवा उपलब्ि 

गराउन,े नेपाली साङ्केक्ततक भाषाको अनुसन्िान,क्तवकास र प्रबर्द्नन गने तथा ्यसका लाक्तग 

आवतयक शब्दकोष र स्पशन सञ्चारको क्तवकास गन,े गराउने, 

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लाक्तग “दोभाषे” भन्नाले बक्तहरा वा सुस्तश्रवण व्यक्तिको 

सञ्चारमा सहजीकरण गन े साङ्केक्ततक भाषा अनुवादक सुस्तश्रवण भएका व्यक्तिका लाक्तग 

क्याप्सरनर वा श्रवण दकृ्तष्टक्तवहीन व्यक्तिका लाक्तग सञ्चारमा सहजीकरण गने स्पशन सञ्चार 

अनुवादक सम्झन ुपछन । 

(ञ) भौक्ततक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुाँचयुि तुल्याउन आवतयक 

नीक्ततस्वीकृक्तत गनन,   

(ट)अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सावनजक्तनक तथा सरकारी कायानलय, सावनजक्तनक यातायातका 

सािन, सडक, शौचालय, बसपाकन , पाकन  लगायतका सावनजक्तनक स्थलमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिको पहुाँचलाई सहज तुल्याउन समयावक्ति क्तनिानरण गरी आवतयक कायनिम बनाइ 

लागू गने, 

(ठ)अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकक्तहत, प्रवद्धनन तथा अक्तिकारको संरिण र सेवा 

सुक्तविाका लाक्तग काम गने संस्थाको कायनमा सहयोग गने तथा ्यस्ता संस्थासाँग सहकायन 

गने, 

(ड)अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाक्तग सञ्चाक्तलत क्तवक्तभन्न कायनिमको अनुगमन, सुपरीवेिण  

र मूल्याङ्कन गन,े 

(ढ)अपाङ्गता सम्बन्िमा अध्ययन, अनुसन्िान, सूचना सङ्कलन, प्रशोिन र प्रकाशन गने, 

गराउन,े 

(ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार सम्बन्िी संयिु राि सङ्घीय महासक्तन्िका प्राविानहरू 

कायानन्वयन गनन सम्बक्तन्ित क्तनकायका कायनिममा उपयुि व्यवस्था समावेश गनन लगाउने, 

(त)अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहत वा अक्तिकार क्तवपरीत कुनै काम कारवाही कसैद्वारा भए 

गरेको पाइएमा आवतयक कारबाहीका लाक्तग सम्बक्तन्ित क्तनकायमा लेखी पठाउने, 

(थ)अपाङ्गताका सम्बन्िमा नेपाल सरकारले अन्तरानक्तिय स्तरमा व्यि गरेको 

प्रक्ततबद्धताकायानन्वयन गनन उपयुि नीक्तत, योजना तथा कायनिम तजुनमा गन,े गराउने,  

(द) तोक्रकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने गराउने । 
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४०. बठैक सम्बन्िी कायनक्तवक्ति :  

(१) क्तनदशेन सक्तमक्ततको बैठक तीन मक्तहनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ ।   

(२) क्तनदशेन सक्तमक्ततका बैठक अध्यिले तोकेको क्तमक्तत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) क्तनदशेन सक्तमक्ततको बैठक बस्ने सूचना सो सक्तमक्ततको सदस्य–सक्तचवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा 

अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई क्रदनु पनेछ ।   

(४) क्तनदशेन सक्तमक्ततका कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रक्ततशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपक्तस्थत भएमा 

सो सक्तमक्ततका बैठकका लाक्तग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माक्तननेछ ।  

 (५) क्तनदशेन सक्तमक्ततका बैठकको अध्यिता सो सक्तमक्ततको अध्यिले गनेछ ।   

(६) क्तनदशेन सक्तमक्ततका बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बठैकमा अध्यिता 

गने व्यक्तिले क्तनणानयक मत क्रदनेछ ।  

(७) क्तनदशेन सक्तमक्ततल ेसम्बक्तन्ित िेरका कुनै पदाक्तिकारी वा क्तवशेषज्ञलाई सो सक्तमक्ततको बैठकमा 

आमन्रण गनन सके्नछ ।  

(८) क्तनदशेन सक्तमक्ततका क्तनणनय सो सक्तमक्ततको सदस्य–सक्तचवले प्रमाक्तणत गनेछ ।    

(९) क्तनदशेन सक्तमक्ततका बैठक सम्बन्िी अन्य कायनक्तवक्ति सो सक्तमक्तत आफैले क्तनिानरण गरे बमोक्तजम 

हुनेछ ।  

४१ प्रदशे स्तरमा सक्तमक्तत गठन गनन सके्नाः  

(१) प्रदशे सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको क्तनयमावली बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 

अक्तिकारको प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन गनन गराउन तथा प्रदशे सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 

अक्तिकार सम्बन्िमा आवतयक कायनिम तयार गरी कायानन्वयन गनन समेतको लाक्तग सम्बक्तन्ित क्तवषय हने े

मन्रीको अध्यितामा प्रदशे स्तरको सक्तमक्तत गठन गनन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गरठत सक्तमक्ततको काम कतनव्य र अक्तिकारको यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको 

क्तनयमावलीको अक्तिनमा रही प्रदशे सरकाले क्तनिानरण गरे बमोक्तजम हुनेछ ।  

 

४२. समन्वय सक्तमक्तत सम्बन्िी व्यवस्थााः 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक क्तहत संरिण सम्बन्िी क्तवषयमा समन्वय गने काम समेतको लाक्तग 

प्र्येक गाउाँपाक्तलका र नगरपाक्तलकामा स्थानीय समन्वय सक्तमक्तत रहने छ ।  

(२) समन्वय सक्तमक्ततको गठन दहेाय बमोक्तजम हुनेछ ।  

क) गाउाँ  कायनपाक्तलका वा नगर कायनपाक्तलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुख – संयोजक  

ख) गाउाँ  कायनपाक्तलका वा नगर कायनपाक्तलकाको मक्तहला सदस्य मध्येबाट गाउाँ  कायनपाक्तलका वा नगर 

कायनपाक्तलकाले तोकेको मक्तहला सदस्य – सदस्य  

ग) गाउाँपाक्तलका र नगरपाक्तलकाक्तभरका माध्यक्तमक क्तवद्यालयका प्रिानाध्यापक वा स्रोत व्यक्ति मध्येबाट 

गाउाँपाक्तलकाको अध्यि वा नगरपाक्तलकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्ति – सदस्य  

घ) गाउाँकायनपाक्तलकाको अध्यि वा नगर कायनपाक्तलकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्वास््यचौकी वा 

अस्पतालको क्तचक्रक्सक –सदस्य  
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ङ) स्थानीय प्रहरी कायानलयको प्रमुख – सदस्य  

च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहतर सरंिणको िेरमा स्थानीय स्तरमा कायनरत संघ संस्थाहरु 

मध्येबाट गाउाँ  कायनपाक्तलकाको अध्यि वा नगर कायनपाक्तलकाको प्रमुखले मनोनय गरेको संस्थाको 

प्रक्ततक्तनक्ति- सदस्य  

छ) गाउाँपाक्तलका र नगरपाक्तलका क्तभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट समन्वय सक्तमक्ततले मनोनय 

गरेको एक जना मक्तहला सक्तहत क्ततन जना –सदस्य  

ज) नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीय स्तरमा रहकेा सम्बक्तन्ित क्तबषय हनेे कायानलयको कायानलय 

प्रमुख- सदस्य  

झ) गाउाँ  कायनपाक्तलका वा नगर कायनपाक्तलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुखले तोकेको गाउाँपाक्तलका वा नगर 

कायानपाक्तलकाको कमनचारी –सदस्य सक्तचव  । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोक्तनत सदस्यको पदावक्ति दईु वषनको हुनेछ ।  

(४) उपादफा (२) बमोक्तजम मनोक्तनत कुनै सदस्यले आफ्नो पक्रदय क्तजम्मेवारी पुरा नगरेमा समन्वय 

सक्तमक्ततले ्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै वखत हटाउन सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउन क्तनजलाई सफाइ पेश गने मनाक्तसव मौका क्रदन ु

पनेछ ।  

 

४३. समन्वय सक्तमक्ततको काम कतनब्य र अक्तिकार: समन्वय सक्तमक्ततको काम कतनब्य र अक्तिकार दहेाय 

बमोक्तजम हुनेछ ।  

(क) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हक क्तहत तथा संरिणको क्तवषयमा स्थानीय स्तरमा काम गने क्तवक्तभन्न क्तनकाय 

संघ संस्थासाँग समन्वय गरी क्तवक्तभन्न कायनिम सञ्चालन गन े तथा ्यस्तो काम सञ्चालन गनन कुन ै

क्तनकायलाई क्तनदशेन क्रदने ।  

(ख) अपाङ्गताका वर्गनकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएका सम्बन्िमा दकु्तविा भएका ब्यक्तिको 

क्तनवेदन उपर जाचवुझ गरी पररचयपर प्रदान गने कायानलयलाई क्तसफाररस गने ।  

(ग) स्थानीय तहक्तभर अस्पलात क्तवध्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सावनजक्तनक भौक्ततक सरंचना तथा 

स्थलमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको पहुाँच सहज गराउन अपाङ्गता मैरी संरचना क्तवकास वा क्तनमानण गने, 

गराउने । 

(घ) स्थानीय तहक्तभर रहकेा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अक्तभलेख संकलन अध्यावक्तिक गनन लगाउने ।  

(ङ) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका सम्बन्िमा स्थानीय तहमा संचाक्तलत कायनिमको अनुगमन तथा मुल्याकंन 

गने, गराउन,े 

(च) तोक्रकए बमोक्तजमका अन्य काम गने । 

 

४४. समन्वय सक्तमक्ततको बठैक सम्बन्िी कायनक्तवक्ति:  

(१) समन्वय सक्तमक्ततको बैठक आवतयकता अनुसार बस्नेछ ।    

(२) समन्वय सक्तमक्ततको बैठक सो सक्तमक्ततको संयोजकले तोकेको क्तमक्तत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  
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(३) समन्वय सक्तमक्ततको बैठक बस्ने सूचना सो सक्तमक्ततको सदस्य–सक्तचवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस 

घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई क्रदनु पनेछ ।   

(४) समन्वय सक्तमक्ततको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रक्ततशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपक्तस्थत भएमा 

बैठकका लाक्तग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माक्तननेछ ।  

(५) समन्वय सक्तमक्ततको बैठकको अध्यिता सो सक्तमक्ततका संयोजकले र क्तनजको अनुपक्तस्थक्ततमा सक्तमक्ततका 

सदस्यले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।    

६) समन्वय सक्तमक्ततको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनछे र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यिता गन े

व्यक्तिले क्तनणानयक मत क्रदनेछ ।  

  (७) समन्वय सक्तमक्ततल े सम्बक्तन्ित िेरका कुनै पदाक्तिकारी वा क्तवशेषज्ञलाई सो सक्तमक्ततको बैठकमा 

आमन्रण गनन सके्नछ ।  

(८) समन्वय सक्तमक्ततका क्तनणनय सो सक्तमक्ततको सदस्य–सक्तचवले प्रमाक्तणत गनेछ ।    

(९) समन्वय सक्तमक्ततको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनक्तवक्ति सो सक्तमक्तत आफैले क्तनिानरण गरे बमोक्तजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद–१० 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रक्ततका दाक्तय्व 

४५.नपेाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहको दाक्तय्व:  

(१)अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन गने,गराउन े

दाक्तय्व नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तहको  हुनेछ । 

(२)राज्यका तफन बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ि गराइने सहयोग सहज रुपमा 

उपलब्ि गराउने दाक्तय्वनेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ ।   

(३)आफ्नो िेरमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तवरबाट उपलब्ि 

हुनसके्नसम्मका सेवा, सुक्तविा तथा अवसर उपलब्ि गराउने दाक्तय्व सम्बक्तन्ित स्थानीय 

तहको हुनेछ ।   

(४)अपाङ्गता भएका व्यक्तिले क्तवना भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह समानरुपमा मयानक्रदत र 

प्रक्ततष्ठापूवनक जीवनयापन गनन पाउने वातावरणको सुक्तनक्तितताका लाक्तग नेपाल सरकारल े

तोक्रकए बमोक्तजमका उपायहरुको अवलम्बन गनेछ । 

 

४६क्तशिण ससं्थाको दाक्तय्व: 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनमा उल्लेख गररएका क्तशिा सम्बन्िी व्यवस्थाको 

प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन गने दाक्तय्व सम्बक्तन्ित क्तशिण संस्थाको हुनेछ ।   

 

४७. पररवारका सदस्य तथा सरंिकको दाक्तय्व: 

(१) पररवारका सदस्य वा संरिकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको अवस्थाबमोक्तजम 

क्तवशेष ध्यान क्रदई हरेक्तवचार तथा पालन पोषण गन े र क्तशिाको अवसर उपलब्ि गराउन ु

पनेछ । 
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(२) अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगराएमा थप जोक्तखममा पने भएमा पररवारका 

सदस्य वा संरिकल े क्तनजलाई त्काल उपचारको लाक्तग नक्तजकको अस्पताल वा नेपाल 

सरकारले तोक्रकक्रदएको स्वास््य संस्थामा पुयानउनु पनेछ । 

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर पररवारबाट क्तनकाला गनन वा अवहलेना गनन पाइने छैन । 

(४) नेपाल सरकार,प्रदशे सरकार र स्थानीय तहल े अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पररवारलाई 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व क्तनवानह गनन सहयोग पु्न े गरी स्वयं हरेचाह र 

स्याहार ससुार सम्बन्िी ताक्तलम तथा अन्य आवतयक सेवा सहायता उपलव्ि गराउन सके्नछ ।  

 

 

४८ क्तचक्रक्सकको दाक्तय्व: 

(१)क्तचक्रक्सकले आफू समि उपचारका लाक्तग आएको कुन ैव्यक्तिमाअपाङ्गता हुने जोक्तखम छ भने्न 

लागेमा ्यसको जानकारी सम्बक्तन्ित व्यक्तिलाई गराई सोतफन  समेत उक्तचत ध्यान क्रदइ उपचार 

गनुनपनेछ । 

(२) क्तचक्रक्सकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथक्तमकता क्रदई अपाङ्गतामैरी वातावरमा उपचार गनुनपनेछ र 

कुनै कारणवश आफूले उपचार गराउन नसके्न भएमा उपचार हुनसके्न ठाउाँमा क्तसफाररस गनुनपनेछ । 

 

४९अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाक्तजक दाक्तय्वाः 

(१) प्रक्ततष्ठान तथा शैक्तिक संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास््य, क्तशिा, रोजगारीका अवसरहरूको 

सम्बद्धनन र प्रबद्धननका लाक्तग आफ्नो आयबाट तोक्रकए बमोक्तजमको रकम सामाक्तजक उि रदाक्तय्व अन्तगनत 

छुट्याउनु पनेछ ।   

(२) नेपालमा कायनरत क्तवकासका साझेदार (डभेलपमेण्ट पाटननर) ले नेपालको क्तवकास कायनिममा खचन गने कुल 

रकममध्येबाट अथन मन्रालयले क्तनिानरण गररक्रदए बमोक्तजमको रकम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 

सशक्तिकरण तथा यस ऐन बमोक्तजमको पुननस्थापना सम्बन्िी कायनका लाक्तग खचन गनुन पनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोक्तजमको रकम तोक्रकए बमोक्तजम उपयोग गररनेछ ।   

(४) सवारी सािनका िनी वा सञ्चालकल बस, रेल, हवाईजहाज समेतका सावनजक्तनक यातायातका सािनमा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाक्तग तोक्रकए बमोक्तजमको सखं्यामा क्तसट सुरक्तित राख्नु पनेछ ।   

 

५०.वगीकरणका आिारमा सवेा, सकु्तविामा प्राथक्तमकता क्रदन सक्रकन:े 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको तफन बाट कुनै सेवा, सुक्तविा तथा सहुक्तलयत उपलब्ि गराउाँदा 

अपाङ्गताको मारा, गाम्भीयनता तथा क्तनजको आर्थनक अवस्थाका आिारमा प्राथक्तमकता क्रदईने छ।    

 

पररच्छेद–११ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार तथा क्तनज प्रक्ततको दाक्तय्वको सरंिण र प्रचलन 

५१. अक्तिकारको प्रचलन गराउन क्तनवदेन क्रदन सके्न : 

 (१) कसैले यस ऐनमा उल्लेख भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको उल्लङ्घन गरेमा वा 

अपाङ्गताभएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा नगरेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयंले वा क्तनजको 
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पररवारका कुन ैसदस्य वा संरिकलसेो अक्तिकारको प्रचलन वा दाक्तय्व पूरा गराउनको लाक्तगसम्बक्तन्ित 

क्तजल्लाको प्रमुख क्तजल्ला अक्तिकारी समि क्तनवेदन क्रदन सके्नछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन प्राप्त भएमा प्रमुख क्तजल्ला अक्तिकारील े सात क्रदन क्तभर सम्बक्तन्ित 

व्यक्ति वा क्तनकाय बुझी सो सम्बन्िमा आवतयक जााँचबुझ गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम जााँचबुझ गदान कुनै व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार उल्लङ्घन गरेको 

पाइएमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा गरेको नदके्तखएमा प्रमुख क्तजल्ला अक्तिकारील े

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार प्रचलन गराउन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा 

गनन सम्बक्तन्ित व्यक्तिलाई आदशे क्रदनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्तजम जााँचबुझ गदान कुनै क्तनकाय वा संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको 

प्रचलन वा अपाङ्गताभएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा नगराएको दके्तखएमा प्रमुख क्तजल्ला अक्तिकारील े

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा 

गराउनका लाक्तग सम्बक्तन्ित क्तनकाय वा संस्थामा लेखी पठाउनु पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम लेखी आएमा सम्बक्तन्ित क्तनकाय वा संस्थाल े अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 

अक्तिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा गराउने व्यवस्था क्तमलाउनु पनेछ । 

(६) यस दफा बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको 

दाक्तय्व पूरा गराउाँदा प्रमुख क्तजल्ला अक्तिकारीलेअपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररवारका सदस्य वा 

संरिकलाई आवतयक सुझाब क्रदन, सचेत गराउन वा आदशे क्रदन सके्नछ । 

(७) उपदफा (३)वा (६) बमोक्तजम प्रमुख क्तजल्ला अक्तिकारीले क्रदएको आदशे उपर क्तचि  नबुझ्नेलेपैंतीस 

क्रदनक्तभरसम्बक्तन्ित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गनन सके्नछ ।  

 

५२. अक्तिकार प्रचलन गराउन क्तजल्ला अदालतमा क्तनवदेन क्रदन सके्न:  

(१) दफा५१मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भएतापक्तन अपाङ्गता भएका व्यक्ति, क्तनजका पररवारका सदस्य वा 

संरिकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार प्रचलन वा क्तनज प्रक्ततका दाक्तय्व पूरा  गराउनअपाङ्गता 

भएका व्यक्ति रह ेबसेको क्तजल्लाको क्तजल्ला अदालत समिसोझै क्तनवेदन क्रदन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन पनन आएमा क्तजल्ला अदालतले सो सम्बन्िमा आवतयक जााँचबुझ गरी 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको प्रचलन गने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा 

गराउने सम्बन्िमा सम्बक्तन्ित व्यक्ति वा क्तनकायका नाउाँमा उपयुि आदशे जारी गनन सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम प्राप्त भएको क्तनवेदन जााँचबझु गदान पररवारको कुनै सदस्य वा संरिकले अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिको अक्तिकारको उल्लङ्घन गरेको वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा गरेको 

नदके्तखएमा अदालतले ्यस्तो पररवारको सदस्य वा संरिकलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार र 

क्तनज प्रक्ततको दाक्तय्वको क्तवषयमा आवतयक जानकारी गराईअपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको 

उल्लङ्घन नगनन वा क्तनज प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा गन ेप्रक्ततवद्धता प्रकट गनन लगाउनु पनछे । 

(४) उपदफा (२) बमोक्तजम आदशे जारी गदान क्तजल्ला अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार 

उल्लङ्घन गने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा नगने व्यक्ति, संस्था वा क्तनकायका 

प्रमुखलाई सचेत गराउन वा दफा५५बमोक्तजम सजाय गनन र क्तनजबाट मनाक्तसव िक्ततपूर्तन भराउने आदशे 

गनन सके्नछ । 
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पररच्छेद–१२ 

कसरूसजाय 

  ५३.घृणा, हलेा वा क्ततरस्कार गनन नहुन:े 

कसैले पक्तन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा, हलेा, उपहास वा क्ततरस्कार गनन, जानी जानी क्तनजको 

आ्मसम्मानमा चोट पुयानउन ेकुन ैकायन गनन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गन ेसहायक सामग्रीको 

प्रयोगमा अवरोि वा हस्तिपे गनन वा ्यस्तो सामग्री खोस्न वा क्तबगानन हुाँदनै । 

 

  ५४.क्तभिा मा्न  लगाउन नहुन:ेकसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तभिा मा्न  लगाउन हुाँदनै ।   

 

५५. सजायाः(१) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) क्तवपरीत कुनै काम गरेमा ्यस्तो व्यक्तिलाईएक मक्तहना दके्तख तीन 

मक्तहनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयााँदके्तख दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवुै सजाय हुनेछ ।  

(२) कसैले दफा५३क्तवपरीत कुनै काम गरेमा ्यस्तो व्यक्तिलाई तीनमक्तहना दके्तख नौ मक्तहनासम्म कैद वा तीस 

हजार रुपैयााँदखेी नब्बे हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा दवुै सजायहुनेछ । 

(३) कसैले दफा ५४ क्तवपररत कुनै काम गरेमा क्तभिा मा्न  वा मा्न  लगाउनेलाई प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम हुन े

सजायमा पचास प्रक्ततशत थप सजाय हुनेछ ।  

(४) उपदफा२ बमोक्तजमको कसूर गनन दरुु्साहन गने, उद्योग गने वा मक्ततयार भई सहयोग गनेलाई मुख्य 

कसूरदारलाई हुने सजायको आिा सजाय हुनेछ ।   

(५) उपदफा२र ४बमोक्तजमको सजाय पाएको व्यक्तिले पुन: ्यस्तो कायन गरेमा सो उपदफा बमोक्तजम हुन े

सजायमा पच्चीस प्रक्ततशत थप सजाय समेत हुनेछ ।  

(६) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोक्तजम प्रदि  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकार उल्लङ्घन गरेमा वा क्तनज 

प्रक्ततको दाक्तय्व पूरा नगरेमा ्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैंयााँसम्म जररवाना हुनेछ । 

(७) माक्तथ उपदफाहरुमा लेक्तखए दके्तख बाहके यस ऐन क्तवपरीत काम गने व्यक्ति वा कुनै संस्था वा क्तनकायका 

प्रमुखलाई पचासहजाररुपैंयााँसम्म जररवाना हुनेछ ।   

 

५६. हदम्याद:  

दफा ५४बमोक्तजम सजाय हुने क्तवषयमा सो काम भए गरेको क्तमक्ततले तीन मक्तहनाक्तभर मु्द ा दायर गरी सकु्न 

पनेछ । 

 

५७. नपेाल सरकार वादी हुन:े  दफा५५को उपदफा (१), (२), (३) र (४) अन्तगनतको सजाय हुने मु्द ा नेपाल 

सरकार वादी हुनेछ र सो मु्द ा सरकारी मु्द ा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको 

माक्तननेछ ।  

 

पररच्छेद- १३ 

क्तवक्तवि 

५८. सरंिण अक्तिकृत:  
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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकारको संरिण गने काम समेतका लाक्तग नेपाल सरकारले प्र्येक क्तजल्लामा 

अपाङ्गता संरिण अक्तिकृत क्तनयुि गनन वा सो प्रयोजनका लाक्तग कुनै अक्तिकृतलाई तोक्न सके्नछ । 

 

५९. घमु्ती सवेा सञ्चालन गनन सके्न: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तनगत बनेको क्तनयम 

बमोक्तजमको सेवा सुक्तविा तथा पररचयपर सहज रुपमा उपलब्ि गराउनका लाक्तग मन्रालयले तोक्रकए 

बमोक्तजम घुम्ती सेवा सञ्चालन गनुन, गराउनु पनेछ ।   

 

६०. क्तनयम बनाउन े अक्तिकार: यस ऐनको कायानन्वयनको लाक्तग नेपाल सरकारले आवतयक क्तनयम 

बनाउनसके्नछ।  

 

६१. कायनक्तवक्ति तथा क्तनदके्तशका बनाउन ेअक्तिकार: यस ऐनको कायानन्वयन गनन मन्रालयले यो ऐन र यस ऐन 

अन्तगनत बनेको क्तनयमको प्रक्ततकूल नहुन ेगरी आवतयक कायनक्तवक्ति वा क्तनदके्तशका बनाई लागू गनन सके्नछ ।  

 

६२. अनसुचूीमा हरेफेर गनन सके्न: मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवतयकता 

अनुसार हरेफेर गनन सके्नछ । 

 

६३ खारेजी र बचाउ:  

अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ खारेज गररएको छ ।  

अपाङ्ग संरिण तथा कल्याण ऐन, २०३९ बमोक्तजम भए गरेका काम कारवाही यस ैऐन बमोक्तजम भए गरेको 

माक्तननेछ ।   

 

 

 

अनसुचूी 

(दफा३ को उपदफा (१) साँग सम्बक्तन्ित) 

अपाङ्गताको वगीकरण 

(क)शारीररक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्यातथा करठनाइको आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति:–  

१. शारीररक अपाङ्गता: स्नायु, मासंपेशी र जोनी तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा समस्या भएको  

कारणबाट कुन ै व्यक्तिकोअङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हहाँडडुलमा समस्या (जस्तै: बाल पिघात (पोक्तलयो), 

शारीररक अङ्गक्तवहीन, कुष्ठप्रभाव, मांसपेशीक्तवचलन मस्कुलर क्तडस्रोक्रफ), जोनी र मेरूदण्डसम्बन्िी 

स्थायी समस्या, क्लवक्रफट पैताला फकेको, ररकेट्स हड्डीसम्बन्िी समस्याका कारण उ्पन्न अशिता) तथा 

सोह्र वषन उमेर पुगेको व्यक्तिमा उमेरबमोक्तजम हुनुपने औसत उचाईभन्दा ज्याद ैकमउचाई भएको व्यक्ति ।   

दकृ्तष्टसम्बन्िी अपाङ्गता: दकृ्तष्टसम्बन्िी दहेायको समस्याबाट कुन ैव्यक्तिमा कुनै पक्तन वस्तुको आकृक्तत, आकार, 

रूप र रङ्गको ज्ञान नहुन,े 
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(क) दकृ्तष्टक्तवहीनता: औषक्ति, शल्यक्तचक्रक्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पक्तन दबुै आाँखाले हातको औंला 

दश क्रफटको दरूीबाट छुट्याउन नसके्न वा स्नेलेन चाटनको पक्तहलोलाइनको अिर(३/६०) मा पढ्न नसके्न 

व्यक्ति । 

(ख) न्यूनदकृ्तष्टयुि: औषक्ति, शल्यक्तचक्रक्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पक्तन बीस क्रफटको दरूीबाट 

हातको औंला छुटयाउन नसके्न वा स्नेलेन चाटनको चौथो लाइनको अिर (६/१८) मा पढ्न नसके्न । 

(ग)  पूणन दकृ्तष्टक्तवहीन: पूणन रुपमा उज्यालो वा अाँध्यारो छुटृयाउन नसके्न व्यक्ति । 

३. सनुाइसम्बन्िी अपाङ्गता: सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पक्तहचान, स्थान, उतारचढाव तथा 

स्वरको मारा र गुण छुटयाउन नसके्न,   

(क) बक्तहरा: असी डके्तसबलभन्दा माक्तथको ध्वक्तन सुन्न नसके्न वा सञ्चारका लाक्तग सांकेक्ततक भाषा प्रयोग गनुनपन े

व्यक्ति।  

(ख) सुस्तश्रवण: सुन्नलाई श्रवण यन्र राख्नुपने वा पैंसठी दके्तख असीडके्तसबलसम्मको ध्वक्तन सुन्न सके्न व्यक्ति।   

४.श्रवण दकृ्तष्टक्तवहीन अपाङ्गता: सुनाइसम्बन्िी र दकृ्तष्टसम्बन्िी दवुै अपाङ्गता भएको वा दईुवटा 

इक्तन्रयसम्बन्िी अपाङ्गताको संयुि अन्तरक्रिया रहकेो व्यक्ति ।  

 

५.स्वर र बोलाइ सम्बन्िी अपाङ्गता: स्वर र बोलाइ सम्बन्िी अङ्गमा उ्पन्न कायनगत सीक्तमतताका कारण 

तथा बोल्दा स्वरको उतार चढावमा करठनाइ, बोली स्पष्ट नहुन,े बोल्दा शब्द वा अिर दोहोयानउनेव्यक्ति ।   

६. मानक्तसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता: मक्तस्तष्क र मानक्तसक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, 

अक्तभमुखीकरण, स् फुतीस्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौक्तद्धक कायन सम्पादनका सन्दभनमा आउन े

समस्याको कारणले उमेर र पररक्तस्थक्तत अनुसार व्यवहार गनन समस्या हुन ेअवस्थाको व्यक्ति ।   

७. बौक्तद्धक अपाङ्गता: उमेरको वृक्तद्धसाँगै बौक्तद्धक सचतेनाको क्तवकास हुन नसकी बौक्तद्धक क्तवकास नभएका 

कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेि क्रियाकलाप गनन समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति । (जस्तो: डाउन्स 

क्तसन्रोम समेत)   

 

८.अनवुशंीय रिश्राव (हमेोक्रफक्तलया) सम्बन्िी अपाङ्गता: अनुवंशीय असरका कारण रगतमा हुने 

फ्याक्टरमा क्तवचलन आई रगत जमे्न कायनमा समस्या उ्पन्न हुने शारीररक अवस्थाको व्यक्ति । 

 

९. अरटज्म सम्बन्िी अपाङ्गता: जन्मजात नशा वा तन्तकुो क्तवकास र सोको कायनमा आएको समस्या भएको 

व्यक्ति । (जस्तो: सञ्चार गनन, सामान्य सामाक्तजक क्तनयम बुझ्न र प्रयोग गनन करठनाई हुने तथा उमेरको 

क्तवकाससाँगै सामान्य व्यवहार नदखेाउनु, अस्वभाक्तवक प्रक्ततक्रिया दखेाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहोयानइ 

रहन,ु अरूसाँग घुलक्तमल नहुन ुवा तीव्र प्रक्ततक्रिया गने व्यक्ति ।   

 

१०.बहुअपाङ्गता: एउटै व्यक्तिमा माक्तथ उक्तल्लक्तखत दईु वा दईुभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्या 

भएको व्यक्ति । (जस्तै: मक्तस्तष्क पिघात आक्रद)  

 

(ख)अशिताको गम्भीरताका आिारमा अपाङ्गताकोवगीकरण : 
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(१) पणून अशि अपाङ्गता: 

आफ्नो दकै्तनक क्रियाकलाप सम्पादन गनन क्तनरन्तर रुपमा अरुको सहयोग हलाँदा पक्तन करठनाइ हुने अवस्थाको 

व्यक्ति ।  

(२) अक्तत अशि अपाङ्गता: वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गनन तथा सामाक्तजक क्रियाकलापमा संल्न  हुन 

क्तनरन्तर रुपमा अरुको सहयोग क्तलनुपने अवस्थाको व्यक्ति ।  

(३) मध्यम अपाङ्गता: भौक्ततक सुक्तविा, वातावरणीय अवरोिको अन््य, क्तशिा वा ताक्तलम भएमा अरुको 

सहयोग क्तलई वा नक्तलई क्तनयक्तमत रुपमा आफ्नो क्रदनचयान र सामाक्तजक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सके्न 

अवस्थाको व्यक्ति । 

(४)सामान्य अपाङ्गता: सामाक्तजक तथा वातावरणीय अवरोि नभएमा क्तनयक्तमत रुपमा आफ्नो क्रदनचयान 

रसामाक्तजक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सके्न अवस्थाको व्यक्ति ।  

स्पष्टीकरण :   

१. “शारीररक अङ्गहरूको बनौट र कायन” भन्नाले शरीर सञ्चालनसम्बन्िी, दकृ्तष्टसम्बन्िी, स्वर र 

सुनाइसम्बन्िी, मानक्तसक, मांसपेशी र स्नायुसम्बन्िी र अन्य प्रणालीका अङ्ग र कायनलाई जनाउाँछ ।  

२. “क्तनयक्तमत क्रदनचयानका कायनहरु र सामाक्तजक जीवनिरेमा सहभाक्तगता” भन्नाले व्यक्तिको क्तसकाइ, दकै्तनक 

काम, सञ्चार, चलक्रफर, स्वयं हरेचाह, घरेलु जीवन अन्तरक्रिया, समाक्तहत क्तशिा, रोजगारी, 

सामुदाक्तयक एवं नागररक जीवनका िेरका कायनहरू र सहभाक्तगतालाई जनाउाँछ ।  

३.  “क्तवद्यमान सामाक्तजक एवम् भौक्ततक वातावरणबाट क्तसर्जनत अवरोि” भन्नाले मनोसामाक्तजक, प्रक्तवक्ति, 

प्राकृक्ततक तथा मानव क्तनर्मनत वातावरण, िारणागत, सेवाप्रणाली र नीक्ततहरूबाट क्तसजनना भएको 

अवरोिलाई जनाउाँछ ।  

४.सहभाक्तगता, सुक्तविा तथा प्रक्ततक्तनक्ति्वसमेतका लाक्तग बौक्तद्धक अपाङ्गता र पूणनअशिता भएका 

अपाङ्गब्यक्तिहरूका हकमा आमा, बाबु वा प्र्यिरूपमा पालनपोषणमा संल्न  व्यक्तिलाई पररवारका 

सदस्य वा सरोकारवाला माक्तननेछ ।  

व्यवस्थाक्तपका–संसदको सम्वत् २०७४ साल साउन २२ गते बसेको बैठकले नेपालको संक्तविानको िारा 

१११ बमोक्तजम यो क्तविेयक पाररत गरेको व्यहोरा संक्तविानको िारा ११३ बमोक्तजम प्रमाक्तणत गदनछु । 

………………. 

ओनसरी घती 

सभामुख 

व्यवस्थाक्तपका–संसद 

 

व्यवस्थाक्तपका–संसदका सभामुखबाट प्रमाक्तणत यो क्तविेयक नेपालको संक्तविानको िारा ११३ को उपिारा 

(२) बमोक्तजम प्रमाणीकरण गदनछु । 

 

(क्तवद्यादवेी भण्डारी) 

क्तमक्तताः २०७४/०६/२९ रािपक्तत 
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