
नेऩार सयकारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको रागग क्तिद्यभान नीगत य कानून 
अनुसाय हारसम्भ प्रदान गदै आएका क्तिगबन्न सेिा, सुक्तिधा, अिसय य सहुगरमतहरु 
(सॊऺेऩभा)  

१. गॊगबयताको आधायभा गरयएको अऩाङ्गताको िगॉकयण अनुसाय चाय प्रकायका ऩरयचमऩत्र (यातो, 
नीरो, ऩहँरो य सेतो) प्रदान गन ेव्मिस्था छ । उि ऩरयचमऩत्र हयेक जजल्राको भहहरा तथा 
िारिागरका कामाारमिाट प्राप्त गना सहकन्छ   

२. सयकायी क्तिद्यारम तथा क्माम्ऩसहरुभा गन:शुल्क गशऺाको व्मिस्था छ । (अऩाॊग सॊयऺण तथा 
कल्माण ऐन २०३९)   

३. शैजऺक छात्रितृ्तीको व्मिस्था । २०६८/६९ को  िजेट बाषण अनुसाय सिै अऩाङ्गता बएका 
िारिागरकाराई छात्रितृ्ती प्रदान गन ेबगनएको छ । ( गशऺा गनमभािरी २०५९)   

४. क्तिषेश गशऺाको व्मिस्था । हार काठभाडौ, बिऩुय, रगरतऩुय, अघााखाॉची, झाऩा, भोयङ्ग, 
धनुषा, सनुसयी, सप्तयी, काश्की, रूऩन्देही, सखुते, कैरारी, काभे्र, फाॉके, फाग्रङु्ग, गचतिन, 
गसयाहा, भहोत्तयी गरय १९ जजल्राभा ३४ िटा मस्ता क्तिषेश कऺाहरु सॊचागरत छन । (क्तिशेष 
गशऺा नीगत २०५३)  

५. प्राक्तिगधक गशऺा तथा तागरभभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई केहह यकभ छात्रितृ्ती स्िरूऩ 
प्रदान गन ेव्मिस्था ।  

६. शयीरयक कठीनाइको कायणरे ऩयीऺाभा गनधाारयत  सभमभा रेख्न नसक्ने ठहय गरयएका 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको रागग िढीभा १ घण्टा ३० गभनेट सम्भ सभम थऩ हदन सहकने 
व्मिस्था । (गशऺा गनमभािरी २०५९) 

७. दृक्तिक्तिहहन क्तिद्याथॉराई ऩयीऺाभा रेख्न सहमोगी प्रदान गन ेव्मिस्था । (क्तिशेष गशऺा सॊचारन 
गनदेगशका २०६०) 

८. नेऩार टेरीगबजनभा कामायत अऩाङ्गता बएका व्मक्ति तथा उगनहरुका छोयाछोयीराइ 
छात्रितृ्तीको व्मिस्था । ( िाषॉक िजेट िाट व्मिस्था गरयएको)  

९. उच्च गशऺा अध्ममनका रागग अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराई छात्रितृ्ती आयऺणभा २ प्रगतशत 
आयऺणको व्मिस्था । (छात्रितृ्ती सम्िन्धी गनमभािरी २०६०, चौथो सॊशोधन २०६७) 

१०. गनशुल्क स्िास््म ऩयीऺण तथा उऩचायको व्मिस्था, अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरूको रागग शैमा 
आयजऺत गनुाऩन ेय ४१ प्रकायका औषधीहरु गनशुल्क प्रदान गन ेव्मिस्था । (अऩाॊग सॊयऺण 
तथा कल्माण ऐन २०३९ य गनमभािरी २०३९) 

११. गनजाभगत सेिाभा ५ प्रगतशत आयऺणको व्मिस्था ( गनजाभगत सेिा ऐन २०४९ )  



१२. गनजी ऺेत्रभा सॊचागरत करकायखानाहरुभा २५ जना बन्दा िढी भजदयु गनमुक्ति गदाा ५ 
प्रगतशतभा नघटाई अऩाॊगता बएका व्मक्तिराई कोटा छुट्माउनु ऩन े। (अऩाॊग सॊयऺण तथा 
कल्माण ऐन २०३९ य गनमभािरी २०५१) 

१३. गशऺा सेिाभा अऩाॊगता बएका व्मक्तिराई आयऺणको व्मिस्था ।  (गशऺा ऐन २०२८ को 
नक्तिनतभ सॊशोधन २०६५ )  

१४. दृक्तिक्तिहहनहरुका रागग उद्योग भन्त्रारम भापा त स्ियोजगाय कामाक्रभ । २०६७ य ०६८ को 
स्िीकृत कामाक्रभ ।  

१५. गनजाभगत सेिाभा यहेको अिस्थाभा कुनै कायणरे काभ गना नसक्ने बएभा क्तिशेष व्मिस्था 
तथा अशि ितृ्तीको व्मिस्था ।   

१६. जजल्राभा यहेका सयकायी तागरभ केन्रहरु भापा त अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरुको रागग गन:शुल्क 
व्मािसागमक तागरभको व्मिस्था । (अऩाॊग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९)   

१७. हिाई मातामातभा (घयेर ुउडानभा भात्र) अऩाॊगता बएका व्मक्तिराई ५० प्रगतशत बाडाभा 
छुटको व्मिस्था । (अऩाॊग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९) 

१८. १५ जना बन्दा िढी मात्रु ऺभता बएका सािाजगनक सिायीका साधनभा अऩाॊगता बएका 
व्मक्तिहरूका रागग सीट आयऺणको व्मिस्था । (अऩाॊग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९) 

१९. अऩाॊगता बएका व्मक्तिरे प्रमोग गन ेचाय ऩाङ्रे क्तिशेष प्रकायको स्कुटयभा बन्साय छुटको 
व्मिस्था । (िजेट ििव्म २०६५/०६६ देखी गनयन्तय) 

२०. सािाजगनक सॊयचनाहरू बौगतक रुऩभा अऩाॊगता भतै्री िनाउनु ऩन ेव्मिस्था । (बिन गनभााण 
आचाय सॊहहता २०६०) 

२१. अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरूरे प्रमोग गन ेसहामक साभरीहरूभा बन्साय छुटको व्मिस्था । 
(अऩाॊग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९) 

२२. अऩाॊगता सम्िन्धी याक्तिम नीगत तथा कामामोजना २०६३ भा अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरूराई 
सहामक साभरीहरु प्रदान गनुाऩन ेव्मिस्था ।  

२३. स्थानीम क्तिकास भन्त्रारमरे जजल्रा, गा.क्ति.स. नगयाऩागरकाहरुको रागग जायी गयेका ऩुॉजीगत 
अनुदान सॊचारन कामाक्तिगधभा अऩाॊगता ऺेत्रभा िजेट छुट्टमाउनुऩन ेव्मिस्था ।  

२४. अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरूको रागग साभाजजक सयुऺा बत्ता हदने व्मिस्था । ऩूणा अशि 
अऩाॊगता बएका सिैराई रु. १००० भागसक य अन्मराई तोहकएको कोटाको आधायभा रु.३०० 
भागसक । ( स्थानीम क्तिकास भन्त्रारम, साभाजजक सयुऺा कामाक्रभ सॊचारन कामाक्तिगध २०६५)  

२५. घयजग्गा तथा आिास नबएका अऩाॊगता बएका व्मक्तिराई सयकायरे व्मिस्था गरयहदने 
प्रािधान ।(अऩाॊग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९)  

२६. आिश्मकता अनुसाय अनाथारम तथा ससु्त भनजस्थगत केन्रहरुको सॊचारन । (िारिागरका 
सम्िन्धी ऐन २०४८)   



२७. नेऩारी सेनाभा कामायत व्मक्ति कुनै कायणरे शारययीक सभस्मा आइ सेिा गनयन्तय गना 
नसक्ने बएभा अशि ितृ्ती िा गनितृ्ती बयणको व्मिस्था । ढ ण  

२८. अऩाॊगता बएका व्मक्ति प्रकाशक बई कुनै ऩत्रीका सॊचारन गन ेबएभा क्तिशेष प्राथगभकता य 
छुटको व्मिस्था ।  

२९. शाजन्त तथा ऩुनस्थााऩना भन्त्रारम द्वाया शसस्त्र द्वन्द्वभा अऩाॊगता बएका व्मक्तिराई क्तिशेष 
सहमोग तथा सकु्तिधा ।  

३०. अऩाॊगता बएका व्मक्तिराई जग्गा यजजिेशन दस्तुयभा २५ प्रगतशत छुट ।  

३१. मुिा तथा खेरकुद भन्त्रारमरे २०६६य ६७ देखी अऩाॊगता बएका मुिाहरुको सभस्मा ऩहहचान 
तथा अध्ममन कामाक्रभ याख्न सरुु गयेको ।  

३२. खेरकुद क्तिकास ऐन २०४८ य खेरकुद क्तिकास गनमभािरी २०४९ अनुसाय अऩाॊगता बएका 
व्मक्तिकोरागग क्तिशेष खेरकुदको आमोजना गन ेय मस क्तिषमभा अध्ममन अनुसॊधान गन े।   

३३. अऩाॊग सॊयऺण तथा कल्माण गनमभािरी २०५१ अनुसाय आिश्मकता ऩयेभा अऩाॊगता बएका 
व्मक्तिराई सयकायरे गनशुल्क कानूनी सेिा उऩरब्ध गयाउने प्रािधान यहेको छ । 

३४. अऩाॊगता बएका व्मक्तिहरुराई कयभिु आमको दामया साभान्म व्मक्तिको बन्दा ५० रे िकृ्ति 
गरयएको । ( आमकय ऐन २०५८, नमाॉ सॊशोधन २०६५)  

३५. नेऩार सयकाय भहहरा िारिागरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमरे ७५ िटै जजल्राभा 
सभदुामभा आधारयत ऩुनस्थााऩना कामाक्रभ सॊचारन गयेको छ य मो कामाक्रभ जजल्राभा 
कामायत अऩाॊगता अगधकायको रागग काभ गन ेसॊस्था भापा त नै सॊचारन गरयएको छ । 

      
      


