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पषृ्ठभूधि

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आत्मक्िभ्भर भई, सम्माक्ित र ्म्या्भक्ित रुप्मा पररवार तथा स्माज्मा 
्योगिाि गि्भ सकिे वातावरण श्रृजिा गि्भ िेपाल सरकारले क्वक्भनि िीक्त, ऐि, क्ि्य्मावली र 
क्ििदेक्िका्मा भएका ब्यवसथाहरुलाई बाक्््भक िीक्त तथा का्य्भक्र्म बिाइ का्या्भनव्यि्मा स्मते 
ल्याएको छ । िेपाल सरकारको िीक्त, क्ि्य्म र काििुप्रित्त अक्िकारको प्रत्याभतुी गराउिका 
लाक्ग हरेक तहको सरकार र सरोकारवाला क्िका्यहरुले अपाङ्गता्मतै्ी तथा सबैका लाक्ग 
पहुचँ्यतुि वातावरण त्यार गिु्भपछ्भ ।

्ो पुधसतकया धकन त्यार पयाररएको हो ? 

्यो पकु्सतका अपाङ्गता समबनिी काििु्मा रहकेा व्यवसथाहरुको आिार्मा सथािी्य तह्मा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उपलबि हुिे सेवा सकु्विाहरुका बारे्मा सचूिा क्ििे उद्शे्यले 
त्यार गररएको हो । 

्ो पुधसतकया कसकया लयाधि हो र कसरी प्र्ोि िनने ?

अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरुः ्यो पकु्सतकाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यद्ारा 
उपलबि गराइिे सेवा सकु्विाहरू कहाँ र कसरी प्राप्त गि्भ सक्कनछ भनिे कुराको जािकारी क्लि 
सकिेछि ्।

सेवा सकु्विाहरुको ्माग गि्भ, सिपु्योग गि्भका लाक्ग ्यसबारे सव्य्म ्अपाङ्गता भएका व्यक्ति 
र उिीहरुका ्यस पकु्सतकाद्ारा आवस्यक जािकारी क्लि सकिेछि ् । अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुका स्महू, संजाल र ्मावि अक्िकार्मा का्म गिदे संघसंसथाहरुले पक्ि ्यो पकु्सतकाबाट 
सचुिा क्लई काििु प्रित्त सेवा सकु्विाको प्रत्याभतुी गि्भ, गराउि पहल गि्भसकिेछि ् । ्यो 
पकु्सतकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राज्यद्ारा उपलबि गराइिे सेवा सकु्विा्मा पहुचँ 
अक्भबरृक्धि हुिे क्वश्ास गररएको छ । 

सेवयाप्रदया्कुः ्यो पकु्सतकाबाट राज्यका क्वक्भनि क्िका्यका सेवाप्रिा्यक क्म्भचारी र 
जिप्रक्तक्िहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाक्ग के कसता सेवा सकु्विा कसरी उपलबि 
गराउि ुपिदे हुनछ भनिे कुराको जािकारी क्लि सहज हुिेछ ।

सरकारी एवं गैरसरकारी संसथाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लाक्ग सेवा सकु्विा प्रवाह 
गिा्भ कसरी उपलबि गराउिे भनिे जािकारी ्यस पकु्सतकाबाट क्लि सक्किेछ । सथािी्य तह्मा 
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गररिे सेवा प्रवाह, का्य्भक्र्महरू, िीक्त तथा संरचिाहरू्मा सबैका लाक्ग पहुचँ्यतुि बिाउि ्यस 
पकु्सतकाले सह्योग प्ुया्भउिेछ ।

सरोकयारवयालया/सहजकतयाताहरुः   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अक्िकारका लाक्ग का्य्भरत 
संसथाहरूले ्यस पकु्सतकाबाट उपलबि हुिे सेवा सकु्विाको जािकारी क्लई सो का लाक्ग पैरवी 
गि्भ सकिेछि ्। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लाक्ग संचालि गररिे क्वक्भनि ताक्ल्म, गोष्ी तथा 
का्य्भक्र्महरू्मा सहजीकरणका लाक्ग ्यस पकु्सतकाको अध्य्यिबाट सह्योग पगुिेछ । साथै ्यस 
पकु्सतकाको अध्य्यिबाट  सबैलाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लाक्ग उपलबि हुिे क्विे्  
सेवा सकु्विाको जािकारी क्लि सहज हुिेछ ।

अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरकया लयाधि उपलबि हुने केही धवशेष सेवया तथया सधुवियाहर

अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनिाले िारीररक, ्मािक्सक, बौक्धिक वा इक्नरि्य समबनिी िीघ्भकालीि 
अितिताद्ारा सरृक्जत क्वक्भनि अवरोिहरुका कारणले स्माज्मा अन्य व्यक्तिहरु सरह पणू्भ र 
प्रभावकारी  सहभागी हुि बािा भएको व्यक्तिलाई जिाउँिछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 
अक्िकार समबनिी ऐि २०७४ अिसुार अपाङ्गता १० प्रकारका छि ् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लाक्ग उपलबि हुिे केही क्विे्  सेवा तथा सकु्विाहरु क्िमिािसुार 
रहकेा छि ् । ्यी सेवा तथा सकु्विाहरु उपलबि गराउि सरकार र सरोकारवाला क्िका्यहरु 
जवाफिहेी हुिपुि्भछ । 

१.  अपयाङ्ितया पररच्पत्र

अपाङ्गता पररच्यपत् क्वतरण का्य्भक्वक्ि २०७५ को क्िक्ि्भष्ट ढाँचा्मा क्िवेिि क्िएपक्छ गाउँ 
वा िगर पाक्लका्मा बिेको अपाङ्गता स्मनव्य सक््मक्तले पररच्यपत् क्िि उक्चत ठहराए्मा 
समबक्नित पाक्लकाबाट अपाङ्गता पररच्यपत् प्राप्त गि्भ सक्कनछ ।

अपाङ्गता पक्च्यपत् प्राप्तीका लाक्ग अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सथा्यी बसोबास रहकेो वडा 
का्या्भला्य्मा क्िवेिि क्िि ुपिदेछ । तर आफु सथा्यी ठेगािा्मा िभएका कारण क्िवेिि क्िि िसकिे 
भए्मा असथा्यी बसोबास भएको सथािी्य तह्मा क्िवेिि क्िि सक्किेछ । असथा्यी बसोबास 
भएको सथािी्य तह्मा अपाङ्गता पररच्य पत्का लाक्ग क्िवेिि क्िएको अवसथा्मा असथा्यी 
बसोबास रहकेो सथािी्य तहले िै सथा्यी बसोबास रहकेो सथािी्य तहसँग पक्हले िै पररच्यपत् 
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क्लए िक्लएको ्यक्कि गरी असथा्यी बसोबास रहकेो सथािी्य तहले िै सथा्यी ठेगािा खलुाइ 
अपाङ्गता पररच्यपत् प्रिाि गिदेछ र सो को जािकारी सथा्यी बसोबास रहकेो सथािी्य तहलाई 
गराउिेछ ।

अपाङ्गताको गमभीरताका आिार्मा िहेा्य ब्मोक्ज्मको पररच्यपत् क्ििे व्यवसथा रहकेो छः 

क) पूरता अशति अपयाङ्ितया (रातो रंगको पररचयपत्र)
ख) अधत अशति अपयाङ्ितया (निलो रंगको पररचयपत्र)
ि) िध्ि अपयाङ्ितया (पहेंलो रंगको पररचयपत्र)
घ) सयाियान् अपयाङ्ितया (सेतो रंगको पररचयपत्र)

पररचयपत्र िपाएमा उजुरी गि्न सनकिे :

सथािी्य तहले अपाङ्गता पररच्यपत् क्िि िक््मलिे भिी क्िण्भ्य गरे्मा र सो क्िण्भ्य्मा क्चत्त िबझु्ेमा 
सोझ ैवा समबक्नित सथािी्य तह ्माफ्भ त ्मक्हला बालबाक्लका तथा जेष् िागररक ्मनत्ाल्य वा 
्मनत्ाल्यले तोकेको अक्िकारी स्मक्ष उजरूी क्िि सक्किेछ ।  

२. सयाियाधजक सरुक्या भत्याको ब्वसथया: 

पूरता अशति अधत अशति र अपयाङ्ितया भएकया ब्धतिहरले धनमन अनुसयारको सयाियाधजक 
सरुक्या भत्या सथयानी् पयाधलकयाियारता त पयाउने ब्वसथया छ । 

क्र स अपयाङ्ितयाको विगीकरर 
सयाियाधजक सरुक्या 
भत्या ियाधसक र.

कैधर्त 

१ पूरता अशति अपयाङ्ितया ३,०००। रातो रंगको पररच्यपत्
२ अधत अशति अपयाङ्ितया १६००। क्िलो रंगको पररच्यपत्

्याे सकु्विा क्लिकाे लाक्ग राताे र क्िलाे रङ्गका पररच्यप्राप्त व्यक्तिले समबक्ित पाक्लकाकाे 
वडा का्या्भल्य्मा अपाङ्गता पररच्य पत्काे प्रक्तक्लक्प सक्हत सा्माक्जक सरुक्षा भत्ता प्राक्प्तकाे 
लाक्ग क्िवेिि क्िि ुपि्भछ । पणू्भ अिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकजिा सह्योगीलाई स्मते 
त्यसतो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउिे भत्ताको आिा रक्म ्माक्सक रुप्मा सह्योगी भत्ता 
बापत उपलबि गराउिे व्यवसथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अक्िकार समबनिी क्ि्य्मावली 
२०७७ ्मा रहकेो छ ।
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३.  अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरलयाई सहया्क सयािग्ीको व्वसथया

सथािी्य सरकार्माफ्भ त अपाङ्गताको प्रकरृ क्त र अवसथा ब्मोक्ज्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 
आवश्यक पिदे सहा्यक सा्मग्ीहरुको उप्यतुि प्राक्वक्िक िापजाँच गरी क्ि:िलुक उपलबि हुिे 
व्यवसथा रहकेो छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्र्योग गिदे सहा्यक सा्मग्ीहरुको सकू्चः

स्याइलस, सले्, वे्ल पेपर, बे्ल िेिो, बे्ल धिसपले्र, िेजी पले्र, सफ्वे्र, 
सकृन ररिीङ सफ्वे्र, सेतो छिी, वया्र इधनिके्र, लयाइ् इधनिके्र, अवजेक् 
इधनिके्र, धवधभनन प्रकयारकया ह्ीलधच्र, वैसयाखी, लठ्ी, इलवो क्रचेस, एगजलरी 
क्रचेस, वयाकर, अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरलयाइ वसन बनयाइने धवशेष प्रकयारको 
कुसगी, क्याधलपर, धवशेष प्रकयारको जुत्या, कृधति हयात खुट्या र सपयाइनल बे्स, 
िेरदणि पक्घयात भएकया व्धतिहरको लयाधि क्याथे्र र ियाइपर ए्र कुशन, 
धवशेष प्रकयारको किोि, किोि चे्र, श्रवर ्नत्र, म्यागनीरयाइङ गलयास, उचच 
क्ितयाको चसिया, सवर ्नत्र र िेरदणि पक्घयात भएकयाहरकया लयाधि ए्र म्याटे्स, 
जेधल कुशन आधद ।

४.  व्धतिित सह्ोिी सेवयाको व्वसथया  

 पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका िकै्िक रुप्मा क्िरनतर हरेचाह तथा सह्योग 
आवश्यक पिदे अवसथाका व्यक्तिको पररवारका कुिै सिस्य वा संरक्षक िभएको अवसथा्मा 
समबक्नित सथािी्य तह ्माफ्भ त सा्माक्जक सरुक्षाको अक्तररति व्यक्तिगत सह्योगी सेवा उपलबि 
हुिे व्यवसथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्िकार समबक्नि क्ि्य्मावली २०७७ ्मा  रहकेो छ । 

५.  अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरकया लयाधि उपलबि हुने आधथताक सह्ोि

 पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लाक्ग सा्माक्जक सरुक्षाको अक्तररति 
िेपाल सरकारले स्म्य स्म्य्मा तोके ब्मोक्ज्मको रक्म र अपाङ्गता सिक्तिकरणका लक्ग 
क्विे्  का्य्भक्र्म संचालि गिदे व्यवसथा रहकेो छ । 

 संघ, प्रििे र सथािी्य तहबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िकै्िक हरेचाह्मा संलगि पररवारका 
सिस्य वा संरक्षकलाई हरेचाह समबनिी ताक्ल्म र बक्हरा व्यक्तिका पररवारका सिस्यलाई 
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सांकेक्तक भा्ा ताक्ल्म क्ि:िलुक उपलबि गराउिपुिदे व्यवसथा क्ि्य्मावली्मा रहकेो छ ।

६.  सयावताजधनक ्यातया्यातिया छु्ुः

 बस, रेल, हवाइजहाज जसता साव्भजक्िक साििबाट ्यात्ा गिा्भ पणू्भ अिति, अक्त अिति र 
्मध्य्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पररच्यपत्का आिार्मा लागिे  भाडा्मा पचयास प्रधतशत 
छु् र क्िमिािसुार सीट आरक्षणको ब्यवसथा छ । 

दश वया सोभनदया कि सी् क्ितया भएकया सवयारी सयािनले एक सीट
एघयार देधख पनध्र सी् क्ितया भएकया सवयारी सयािनले िईु सीट 
सोह्र देधख तीस सी् क्ितया भएकया सवयारी सयािनले तीि सीट
तीस भनदया बढी सी् क्ितया भएकया सवयारी सयािनले चार सीट
रेल लिया्तकया ठूलया सवयारी सयािनले कूल सी् सखं्याको कमतीिया पाँच प्रक्तित सीट

अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरलयाई प्रयाप्त हुने छु्हरुः

क्र
स

सेवया सधुवििया छु्
पूरता अशति 
अपयाङ्ितया

अधत अशति 
अपयाङ्ितया

िध्ि 
अपयाङ्ितया

सयाियान् 
अपयाङ्ितया

१ सयावताजधनक ्यातया्यातिया 
भयािया छु्

५०% ५०% ५०%

२ अपयाङ्ितया भएकया 
व्धतिहरले प्र्ोि िनने  
धवशेष प्रकयारको सवयारी 
सयािन (चयारपयंागे् सकु्र_ 
िया  भनसयार र अन् कर 
छु्

पुरै छु् पुरै छु् पुरै छु् पुरै छु्

३ आ्करिया छु् ५०% ५०% ५०% ५०%
४ घरजगिया खरीद 

िदयाता लयागने रयाजसव  
रधजष्टे्शन दसतुरिया छु्

२५% २५% २५% २५%

५ िोबयाइल रोनिया कुरया 
िदयाता बधहरया अपयाङ्ितयाको 
लयाधि एसएिएस र 
धभधि्ोिया छु् -नेपयाल 
्ेधलकििया _

प्रधत एस.एि.एस. 
२५ पैसया,
धभधि्ो कल ६५ 
पैसया प्रधत धिने्
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७. अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरलयाई सहज रपिया सेवया सधुविया उपलबि िरयाउन 
घुमती सेवया सञचयालन िनने : 

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ सहा्यक सा्मग्ी तथा सेवा सकु्विा सहज रुप्मा उपलबि 
घमुती सेवा सञचालि गि्भ सक्किे व्यवसथा रहकेो छ । ्यसतो घमुती सेवाको सचूिा कक्मत्मा  १५ 
क्िि अक्घ संचार ्माध्य्मबाट क्िि ु पिदेछ । 

८. अपयाङ्ितया भएकया िधहलयाको लयाधि धवशेष कया त्ाक्रि :

 संघ, प्रििे र सथािी्य सरकारले अपाङ्गता भएका ्मक्हलाको अक्िकार संरक्षण गि्भ र उिीहरुको 
ज्ाि, सीप तथा क्ष्मताको उचच उप्योग गि्भ र उप्यतुि वातावरण क्ि्मा्भण गि्भ क्िमिािसुार क्वक्वि 
का्य्भक्र्मको व्यवसथा गिु्भ पिदेछ ।  

•	 अपयाङ्ितया भएकया िधहलयािया रहेको ज्यान, सीप र क्ितयाको पधहचयानको लयाधि 
अध््न, अनुसनियान िनने र सोही आियारिया उप्ुति पेशया वया व्वसया्को लयाधि 
रोजियारिूलक तयाधलि तथया अधभिुखीकरर कया त्ाक्रि सचंयालन िनने ।

•	 अपयाङ्ितया भएकया िधहलयाले धनियातार वया उतपयादन िरेकया सयाियान तथया वसतुको 
धबधक्र तथया बजयाररकररको लयाधि आवश्क व्वसथया धिलयाउने । 

•	 अपयाङ्ितया भएकया िधहलयाको लयाधि उप्ुति ठयाधनएकया आ् आजतानकया अन् 
कया त्ाक्रि सचंयालन िनने ।    

९. अपयाङ्ितया भएकया बयालबयाधलकयाको धवशेष हेरचयाह र  सरंक्र िनुतापनने:

 पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका बालबाक्लकाको हरेचाह तथा स्याहारको लाक्ग 
पररवारका सिस्य वा संरक्षकलाई आवश्यक ताक्ल्म तथा आ्य आज्भि समबनिी व्यवसा्य गि्भ 
सह्योग प्ुया्भउिे व्यवसथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्िकार समबक्नि क्ि्य्मावली २०७७ 
्मा रहकेो छ । 

 साथै बालबाक्लकाको सहज सवास्थ्यसेवा्मा पहुचँका लाक्ग रोगको क्िघ्र पक्हचाि, उपचार, 
औ्िी र परा्मि्भ सेवा सथािी्य सवास्थ्य केनरिबाट उपलबि हुिपुिदे व्यवसथा रहकेो छ ।

बालबानलकाको कसतो अवस्ा भएमा पररवारका सदसय वा सामानजक काय्नकता्नहरुले 
वडा काया्नलयमा सचूिा नदिु पिनेछ ?
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	� बालबाक्लकाको उ्मरे अिसुार बौक्धिक र िारीररक क्वकास िभए्मा

	� उ्मरे अिसुार गिु्भपिदे क्क्र्याकलाप िगरे्मा र उ्मरे अिसुार सा्मान्य लक्षणहरु ििके्खए्मा

विया कया्याताल्ले के िनुतापननेछ ?

	� ्सतो बयालबयाधलकयाको बयारेिया सचूनया धलने व्वसथया धिलयाउनुपननेछ,

	� अपयाङ्ितया भएकया बयालबयाधलकयाको आवधिक रपिया अपयाङ्ितयाको अवसथयाको 
िूल्याङ्कन िनुतापननेछ, 

	� सेवया सधुविया पुनरयावलोकन तथया आवश्क थेरयापी लिया्त अन् सेवयाहरको 
व्वसथया िनुतापननेछ । 

१०.  अपयाङ्ितया  भएकया  बयालबयाधलकयालयाई धन:शुलक धशक्या उपलबि िरयाउने:

 पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका बालबाक्लका वा व्यक्तिलाई प्राक्वक्िक क्िक्षा 
तथा व्यवसाक््यक ताली्म परर्िबाट प्रिाि गररिे क्िक्षाका साथै िेपाल सरकारले तोकेका अन्य 
व्यवसाक््यक तथा प्राक्वक्िक क्िक्षा क्ि:िलुक उपलबि गराउिे व्यवसथा रहकेो छ ।

	� धवद्याल् जयान आउन कधठन हुने र धवपनन तथया असहया् अपयाङ्ितया भएकया 
बयालबयाधलकयाको लयाधि पहुचँ्ुति आवयास सधुविया सधहतको धशक्याको व्वसथया 
िनुतापननेछ । 

	� नेपयाल सरकयारले बधहरया, दृधटिधवधहन, बौधधिक अपयाङ्ितया भएकया बयालबयाधलकयाको 
लयाधि पहुचँ्ुति आवयास सधहतको सियावेशी धशक्या र धवशेष कक्याको सिेत 
व्वसथया िररएको छ  ।

	� देशभर ३३ धबषेश धबद्याल् र ३८० श्रोत कक्या रहेकया छन ्।1  

	� अपयाङ्ितया भएकया धवद्याथगीकया लयाधि धवशेष धशक्या कया त्ाक्रि सञचयालन िरेकया 
सयािुदयाध्क धवद्याल्को पुवयाताियारलयाई पहुचँ्ुति बनयाउनकया लयाधि सथयानी् तहले 
तीस प्रधतशत लियानी िनने प्रधतबद्वतया िरेिया बयँाकी लियानी कया त्ाक्रि र बजे्कया 
अियारिया सघंी् सरकयारले िनने व्वसथया िररएको  छ । 

1 @)&& df3sf] tYofª\s cg';f/
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११.  अपयाङ्ितया भएकया धवद्याथगीको िुरसतरी् धशक्यािया पहुचँ अधभवधृधि िनने:

	� अपयाङ्ितया भएकया धवद्याथगीको अध््नलयाई धनरनतरतया धदनकया लयाधि स्ेशनरी, 
पयाठ््पुसतक, धदवया खयाजया, पोशयाक, सह्ोिी धशक्क र समबधनित अपयाङ्ितया 
धवज् धशक्क उपलबि  िरयाउनुपनने व्वसथया रहेको छ ।

	� अपयाङ्ितया भएकया धवद्याथगीलयाई अध्यापन िरयाउने धशक्ककया लयाधि अपयाङ्ितयाको 
पधहचयान, धसरयाररस, सयाियान् थेरयापी, व्धतिित पयाठ्््ोजनया, व्धतिित हेरचयाह, 
क्ितया धवकयास, सयंाकेधतक भयाषया लिया्तकया तयाधलि कया त्ाक्रि सिेत सचंयालन िनने 
व्वसथया रहेको छ ।

	� अपयाङ्ितया भएकया धवद्याथगीको धवद्याल्लयाई पहुचँ्ुति रधनताचर तथया अन् 
भौधतक सयािग्ी्ुति बनयाउने र अपयाङ्ितया भएकया धवद्याथगीको लयाधि आवश्क 
पनने खेलकूदकया सयािग्ी शैधक्क सयािग्ी धन:शुलक उपलबि िरयाउने व्वसथया 
रहेको छ । 

	� धन: शुलक निररएको धशक्यािया भनयाता भइ अध््न िनने अपयाङ्ितया भएकया 
धवद्याथगीको लयाधि शैधक्क शुलक, आवयास, स्ेशनरी तथया अन् खचताको लयाधि 
शैधक्क छयात्रवधृत् बयापत उपलबि िरयाउने व्वसथया रहेको छ । 

१२. धशक्यािया सचूनया प्रधवधिको प्र्ोि:  

सचूिा प्रक्वक्िको प्र्योग गरी दृक्ष्टक्वक्हि, बक्हरा, बौक्धिक अपाङ्गता, ससुतश्वण, श्वण 
दृक्ष्टक्वक्हि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्िक्षा प्रिाि गिदे व्यवसथा क््मलाउिपुिदेछ ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्िक्षा्मा पहुचँ सहज बिाउि  पहुचँ्यतुि सफटवे्यर सक्हतको 
कम्प्यटुर, उपकरण, अक्ड्यो, ब्ले, सरल भा्ा तथा क्चत्ात्मक, ठूलो छापा, क्भक्ड्यो, सांकेक्तक 
भा्ा लगा्यतका ढाँचा्मा िकै्क्षक सा्मग्ीहरु उपलबि गराउिे व्यवसथा रहकेो छ ।

१३. सरकयारी सेवयािया आरक्रको व्वसथया :

 िेपाल सरकारको क्िजा्मक्त सेवा्मा कुल आरक्र धस् िध्े ५ प्रधतशत अपयाङ्ितया भएकया 
व्धतिहरकया लाक्ग आरक्क्षत गररएको छ । समबक्नित पिका लाक्ग क्ििा्भररत ्योग्यता पगुेका 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पररक्षा्मा सा्मले हुि सकिछि।्
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कुनै पधन कया्याताल्िया व्धतिको क्ितया, तयाधलि, ्ोग्तया र अनुभवकया आियारिया 
अपयाङ्ितया भएकया व्धतिलयाई ियामभी त्ातयाको आियारिया प्रयाथधिकीकरर िरी  धन्ुधति 
िनुता पनने धन्ियावलीिया व्वसथया  रहेको छ ।

१४. सीप धवकयास तथया रोजियारीकया लयाधि धबनया धितो ऋरको व्वसथयाुः

 पेिा वा व्यवसा्य गि्भ चाहिे पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पररवारको 
सिस्य वा पालिपो्ण गिदे संरक्षकलाई बैक तथा क्वक्त्त्य संसथाबाट िेपाल सरकारको ज्माित्मा 
वा क्बिा क्ितो सहुक्ल्यत ब्याजिर्मा ऋण उपलबि गराउिे व्यवसथा रहकेो छ ।

१५.  पूरता अशति र अधत अशति अपयाङ्ितया भएकया व्धतिलयाइ धन:शुलक सवयास्थ् सेवया:

	� सरकयारले वयाधषताक बजे्िया तोके अनुसयार कि आ् भएकया िु्ु रोि, िृिौलया रोि 
र  क्यानसर रोिको उपचयारको लयाधि असपतयालिया भनयाता भएकया पूरता अशति र अधत 
अशति अपयाङ्ितया भएकया व्धतिलयाई सरकयारी असपतयालिया उपचयार िरयाउदया लयागने 
समपूरता खचता नेपयाल सरकयारले व्होननेछ । 

	� धचधकतसकको धसरयाररसिया अनुवंशी् रतिश्रयाव (हेिोधरधल्या) अपयाङ्ितया 
भएकया व्धतिलयाई आवश्क पनने फ्याक्र लिया्तकया औषधि धन:शुलक रपिया 
समबधनित सथयानी् तह ियारता त उपलबि िरयाइनेछ । 

	� िनोसयाियाधजक अपयाङ्ितया भएकया व्धतिकया लयाधि सबै सरकयारी असपतयालिया 
धन:शुलक िनोसयाियाधजक परयािताश सेवया उपलबि िरयाउने व्वसथया धिलयाउनुपननेछ ।

१६. सथयानी् तहिया पुनतासथयापनया केनद्रको व्वसथया

सथािी्य तहले स्मिुा्य्मा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्क्षत गरी सथािी्य तह्मा 
पिुसथा्भपिा केनरिको सञचालि तथा व्यवसथापि गिु्भपछ्भ । हरेक िगर तथा गाउँपाक्लकाले 
िगरप्र्मखु वा गाउँपाक्लका अध्यक्षको अध्यक्षता्मा पिु्भसथापिा केनरि व्यवसथापि सक््मक्त गठि 
गिु्भपिदे व्यवसथा रहकेो छ ।  

१७. पहुचँ्ुति शौचयाल् बनयाउन अनुदयानको व्वसथया

पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफिो क्िजी िौचाल्य अपाङ्गता्मतै्ी 
बिाउि चाह्ेमा अििुाि रक्म उपलबि गराउिे व्यवसथा स्मते क्ि्य्मावली्मा रहकेो छ ।
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१८. अपयाङ्ितया भएकया व्धतिको सयंासकृधतक अधिकयार तथया िनोरञजन समबधनि अधिकयार:

	� अपयाङ्ितया भएकया व्धतिको सहभयाधितयािया सयंासकृधतक प्रधत्ोधितया र 
िनोरनजनको कया त्ाक्रि सथयानी् तहिया आ्ोजनया िनुतापनने,

	� सयािुदयाध्क भवन, पयाकता , िठ िधनदर, बिैचँया लिया्तकया सरंचनया पहुचँ्ुति 
बनयाउने, खेलकुदको धवकयासकया  लयाधि आवश्क भौधतक पूवयाताियार धवकयास 
कया त्ाक्रि, क्ितया धवकयास कया त्ाक्रि तथया खेलकूद प्रधत्ोधितया सञचयालन िनुतापनने, 

खलेकुि का्य्भक्र्म सञचालि गिा्भ िोभा् ेर सवास्थ्य उपचार जसता अपाङ्गताको प्रकरृ क्त अिसुार 
आवश्यक पिदे अन्य सेवा स्मते उपलबि गराउि ुपिदेछ ।

१९. अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरप्रधतको भेदभयाव अनत्कया लयाधि धवधवि 
उपया्को अवलमबन िनने:

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले क्बिा भिेभाव अन्य व्यक्ति सरह स्माि रुप्मा ्म्या्भक्ित र प्रक्तष्ापवू्भक 
जीवि्यापि गि्भ पाउिे वातावरणको सकु्िक्चितताका लाक्ग  क्िमि ब्मोक्ज्म क्वक्भनि का्य्भक्र्म 
संचालि गिदे व्यवसथा रहकेो छ । 

क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अक्िकार र सेवा सकु्विा समबनिी काििुी व्यवसथाको 
क्व््य्मा जिचतेिा तथा काििुी क्िक्षा का्य्भक्र्म सञचालि गिदे,

ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हरेचाह, सिक्तिकरण तथा क्ष्मता क्वकासको लाक्ग 
आवश्यक ताक्ल्म सञचालि गिदे,

ग) सरकारी वा साव्भजक्िक सेवा प्रिाि गिदे क्िका्य तथा संसथाको भौक्तक संचरिाको 
क्ि्मा्भणलाई अपाङ्गता्मतै्ी र पहुचँ्यतुि बिाउि त्यसता क्िका्य तथा संसथालाई क्ििदेक्िि 
क्ििे र सोको का्या्भनव्यिको अिगु्मि गिदे,

घ) सथािी्य तह्मा हुिे क्वपक्त्त व्यवसथापि समबनिी गक्तक्वक्ि्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 
सहभागी गराउिे र ्यसका लाक्ग पवु्भ त्यारी, खोज तथा उद्ार, राहत र क्वपि पचिातका 
अवसथा्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुचँ सकु्िक्चित गि्भ आवश्यक ताक्ल्म र 
अक्भ्मखुीकरण का्य्भक्र्म सञचालि गिदे,

ङ) क्वपि पवू्भ त्यारीका चरण्मा गररिे सा्मग्ीको भणडारण्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका 
आवश्यकतालाई स्मते ध्याि क्िइ त्यसता सा्मग्ीहरुको छुटै् सचूी बिाई भणडारण गिदे 
व्यवसथा क््मलाउिे ।
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२०. सयाियाधजक उत्रदयाध्तव अनतितात अपयाङ्ितया भएकया व्धतिहरकया लयाधि 
रकि छु्््याउनुपनने: 

	� प्रधतष्ठयान तथया शैधक्क ससंथयाले आफनो आ्बया् नेपयाल सरकयारले तोके 
बिोधजिको रकि अपयाङ्ितया भएकया व्धतिप्रधतको सयाियाधजक उत्रदयाध्तव 
अनतितात छु्््याउनु पनने व्वसथया रहेको छ ।

	� ्सतो रकिको उप्ोि अपयाङ्ितया भएकया व्धतिको सवयास्थ्, धशक्या, रोजियारीकया 
अवसरहरको समबितान, प्रवितान, पुनसथयातापनया र सशधतिकररको कयािकया लयाधि 
िररने व्वसथया रहेको छ ।

२१. अपयाङ्ितया भएकया व्धतिकया छोरयाछोरीकया लयाधि छयात्रवधृत्को व्वसथया:

पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका असहा्य क्वपनि वग्भका िागररकका छोराछोरीलाई 
सवििे्मा सिातक तहसम्मको क्िक्षा हाक्सल गि्भ छात्वरृक्त्त उपलबि गराउिे व्यवसथा रहकेो छ । 
्यसतो छात्वरृक्त्त प्राप्त गि्भ चाहिे पणू्भ अिति र अक्त अिति अपाङ्गता भएका असहा्य क्वपनि 
वग्भका िागररकका छोराछोरीले समबक्नित िकै्क्षक संसथा्मा भिा्भ गरेको प्र्माण, समबक्नित 
सथािी्य तहको क्सफाररस, पररच्यपत्को प्रक्तक्लक्प तथा िाता प्र्माक्णत र क्वपनिताको क्सफाररस 
लगा्यतको कागजात पेि गिु्भ पिदेछ ।
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सदूुरपधचिि प्रदेशिया रहेकया धबषेश धबद्याल् र श्रोत कक्या केनद्रहर

क्र.सं धजललया ियाउँ/निरपयाधलकया  धवद्याल्

१ बाजरुा वढुीगंगा िगरपाक्लका y'df df=lj y'df -alx/f_

२ बाजरुा वढुीिनिा िगरपाक्लका hok|sfz df=lj= sf]N6L -alx/f_

३ बझाङ छक्वस पाक्थभरेा गाँउपाक्लका

af7kfn df=lj= ynL j8f g+=^ 
-b[li6ljlxg_ 
aflGgrf}/ df=lj= aflGgrf}/ j8f g++ # 
-af}l4s_

४ बझाङ ्मष्टा गाउपाक्लका

s'ndi6hg df=lj= eft]vf]nf j8f g+=$ 
-af]l4s_ 
;'df{b]jL cf=lj= aemfª j8f g+  
!-alx/f_

५ अछा्म क्मलबजार िगरपाक्लका iff]8;fb]jL df=lj= c5fd -b[li6ljlxg_

६ अछा्म पंचिवेल क्विा्यक िगरपाक्लका ljBfdlGb/ df=lj= ljgfos -af}l4s_

७ अछा्म साँफेबगर िगरपाक्लका dx]Gb| df=lj= aonkf6f -alx/f_

८ डोटी क्िपा्यल क्सलगढ़ी िगरपाक्लका kb\d klAns df=lj= -af}l4s_

९ डोटी आिि्भ गाउँपाक्लका zf/bf df=lj= df}jf -af}l4s_

१० डोटी जोरा्यल गाउँपाक्लका /fdk'/ df=lj= a'8x/ -Plss[t_ 
-alx/f_

११ डोटी पवूवीचौकी गाउँपाक्लका ;fh]Gb|]Zj/ df=lj= km'nf]6 -b[li6ljlxg_

१२ डोटी बडीकेिार गाउँपाक्लका a/5}g df=lj= a/5}g -af}l4s_

१३ कैलाली ििगढी उप्माहािगरपाक्लका

blIf0fsfnL cf=lj= a]nxf 
-b[li6ljlxg_ 
k~rf]bo df=lj= x;gk'/ -Plss[t_ 
-b[li6ljlxg_

१४ कैलाली गोिावरर िगरपाक्लका z}n]Zj/L df=lj= aN5]8f -alx/f_
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क्र.सं धजललया ियाउँ/निरपयाधलकया  धवद्याल्

१५ कैलाली घोडाघोक्ड िगरपाक्लका /f=df=lj= ;'v8f -af}l4s_

१६ कैलाली क्टकापरु िगरपाक्लका s0ff{nL df=lj= ;TtL -b[li6ljlxg_

१७ कैलाली जोिीपरु गाउपाक्लका /3'gfy cfb{z cf=lj= -b[li6ljlxg_ 
hgk|sfz df=lj= d'b\bL -alx/f_

१८ कञचिपरु पिुवा्भस िगरपाक्लका k'gjf{; hgtf df=lj= -alx/f_

१९ कञचिपरु बेिकोट िगरपाक्लका e'jg]Zj/L df=lj= -b[li6ljlxg_

२० कञचिपरु बेलौरी िगरपाक्लका dxfsfnL df=lj= a}nf}/L -af}l4s_

२१ कञचिपरु भी्मित्त िगरपाक्लका dx]Gb|gu/ df=lj= s6fg -af}l4s_ 
cd/;lxb cf=lj= -alx/f_

२२ कञचिपरु िकुलाफाँटा िगरपाक्लका lzjz+s/ df=lj= uhd}gL af}l4s 
ckf+utf

२३ डडेलिरुा अ्मरगढी िगरपाक्लका k"0f{lu/L cf=lj= lhnf}8f -af}l4s_

२४ डडेलिरुा गन्यापिरुा गाँउपाक्लका e'jg]Zj/L df=lj= h};]/f -af}l4s_

२५ डडेलिरुा िविगुा्भ गाँउपाक्लका uf}8]Zj/ df=lj= a]nk'/ -af}l4s_

२६ डडेलिरुा भागेश्र गाँउपाक्लका ;/:jtL df=lj= af]u6f -alx/f_

२७ बैतडी सनुता्या ियाउपयाधलकया l;df; cf=lj= bf]/f -af}l4s_ 
z+s/ ;+:s[t df=lj= -alx/f_

२८ िाचु्भला ्महाकाली िगरपाक्लका dflnsfh{g cf=lj= wfk j8f g++ ! 
-alx/f_

२९ िाचु्भला िहुु ँगाउपाक्लका uf}/Lndf08f} df=lj= lxlsnf j8f g+= ! 
-af}l4s_
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ckfª\utf ePsf JolQmsf nflu 
;]jf ;'ljwf ;DaGwL hfgsf/Ld"ns k'l:tsf

k|sfzsM k|sfzg ;xof]uLM


