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अपाङ्ग सं रक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५१।८।१२
सं िोधि
अपाङ्ग सं रक्षण तथा कल्याण (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०६९


२०६९।९।२३

अपाङ्ग सं रक्षण तथा कल्याण ऐि, २०३९ को दफा २४ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी

िेपाल सरकारले दे िायका नियमिरु बिाएको छ ।
१.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरुको िाम “अपाङ्ग सं रक्षण तथा कल्याण
नियमावली २०५१” रिेकोछ ।
(२)

२.

यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ िुिेछ ।

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्ग अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“ऐि ” भन्नाले अपाङ्ग सं रक्षण तथा कल्याण ऐि, २०३९ सम्झिु
पछथ ।

(ख)

“सञ्चालक सनमनत” भन्नाले अपाङ्ग घर सञ्चालि गिथका लानग नियम
११ बमोशजम गठि भएको अपाङ्ग घर सञ्चालि सनमनत सम्झिु
पछथ ।

(ग)

“मन्त्रालय” भन्नाले िेपाल सरकार, शिक्षा सं स्कृनत तथा समाज
कल्याण मन्त्रालय सम्झिु पछथ ।

३.

अपाङ्गपि निधाथरण सनमनतः (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजम अपाङ्गको
पररभाषा र

अपाङ्गपि निधाथरणको लानग कुिै शिहकत्सक ितोहकएकोमा मन्त्रालयले सोिी

उपदफाको प्रयोजिको लानग अपाङ्ग कल्याणसं ग सम्बशन्धत सं घ, सं स्था, शिहकत्सक र
हविेषज्ञिरु समेत समावेि गरी सात जिासम्मको एक अपाङ्गपि निधाथरण सनमनत गठि



प्रस्तुत ऐि खारे ज भई िाल अपाङ्गता भएका व्यशिको अनधकार सम्बन्धी ऐि, २०७४ लागू रिेको ।
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गिथ सक्िेछ । यसरी गठि िुिे सनमनतको अध्यक्ष, सदस्य र सशिवको िाम तथा
निजिरुको पदावनध सोिी सनमनत गठि गदाथको अवस्थामा तोके बमोशजम िुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम गदठि सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायथहवनध सनमनत
आफैले निधाथरण गिेछ ।
४.

लगत राख्ेः



गाउँ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाले आप्mिो क्षेत्रनभत्र रिे का अपाङ्गिरुको

लगत अधावनधक गरी राख्ु पिेछ ।
(२) समाज कल्याण अनधकृतले सम्बशन्धत गाउँ हवकास सनमनत वा िगरपानलका
माफथत स्थािीयस्तरमा कायथरत अपाङ्ग कल्याण सम्बन्धी सं घ, सं स्था समेतको सियोगमा
अपाङ्गिरुको प्रकृनत र प्रकार अिुसारको अनभलेख तयार गरी त्यसको एक प्रनत
अनिवायथरुपले मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ र

मन्त्रालयले पनि सो अनभलेख समेतको

आधारमा िेपाल ............. का अपाङ्गिरुको प्रकृनत र प्रकार अिुसारको राहिय
अनभलेख तयार गरी राख्ेछ ।
(३)

केन्रीय तथ्याक हवभागले राहिय जिगणिामा स्पष्ट दे शखिे गरी अपाङ्गको

लगत खुलाउिु पिेछ ।
५.

पररियपत्र प्रदाि गिथ सक्िेः समाज कल्याण अनधकृतले अपाङ्गलाई ऐि तथा यस
नियमावली बमोशजम सुहवधा ददिे प्रयोजिको लानग मन्त्रालयले तोहकददए बमोशजमको
ढाँिामा पररियपत्र प्रदाि गिथ सक्िेछ ।

६.

समाज कल्याण अनधकृतको काम, कतथव्य र अनधकारः समाज कल्याण अनधकृतको काम,
कतथव्य र अनधकार दे खाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

अपाङ्गिरुको हित सं रक्षण तथा अपाङ्ग कल्याण सम्बन्धी शजल्ला स्तरीय
योजिा र कायथक्रम तजुम
थ ा गरी स्वीकृनतको निनमत्त मन्त्रालयमा पेि
गिे ।

(ख)

मन्त्रालयको निदे िििरु कायाथन्वयि गिे, गराउिे ।



िाल गाउँपानलका कायम रिेको ।



पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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(ग)

स्वीकृत कायथक्रमको कायाथन्वयि शस्थनतको मूल्याकि गिे र प्रगनत
हववरणिरु मन्त्रालयमा पठाउिे ।

(घ)

शजल्लाका अपाङ्गिरुको हित सं रक्षण र कल्याणको लानग आवश्यक
स्रोतको खोजी गिे र

(ङ)
७.

मन्त्रालयबाट तोहकददए बमोशजमका अन्य कायथ गिे, गराउिे ।

समाज कल्याण अनधकृतको सेवाको ितथ र सुहवधाः समाज कल्याण अनधकृतको पाररश्रनमक
सेवाको ितथ तथा सुहवधा मन्त्रालयले तोहकददए बमोशजम िुिेछ ।

८.

अपाङ्ग घरको स्थापिा तथा सञ्चालिः (१) िेपाल सरकारले आवश्यकतािुसार िेपाल
........... को हवनभन्न क्षेत्रिरुमा अपाङ्ग घरिरु स्थापिा गिथ सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम अपाङ्ग घरको स्थापिा िभएसम्म अरु कुिै व्यशि
वा सं स्थाद्वारा सञ्चानलत अपाङ्ग घरलाई पनि िेपाल सरकारले उपयोग गिथ सक्िेछ ।
तर यस उपनियममा लेशखएको कुिै कुराले त्यस्तो अपाङ्ग घरको सञ्चालिमा
िस्तक्षेप गिे अनधकार िेपाल सरकारलाई भएको मानििे छै ि ।
(३)

समाज कल्याण अनधकृत वा प्रिरी कमथिारी आफैले कुिै वृद्व अपाङ्ग वा

असिाय अपाङ्ग फेला पारे मा वा अरु कुिै व्यशिले बुझाउि ल्याएमा त्यस्तो अपाङ्गको
सम्बन्धमा यथासम्भव तीि पुस्ते, िाम, थर ठे गािा, फोटो तथा िरररमा रिे को कुिै हविेष
शिन्ि सहितको हववरण र औ ंठाको छाप समेत नलई त्यस्तो अपाङ्गलाई िशजकको अपाङ्ग
घरमा बुझाउिु पछथ र सम्बशन्धत अपाङ्ग घर प्रमुखले पनि बुशझ नलिु पछथ ।
(४) अपाङ्ग घर प्रमुखले वृद्ध अपाङ्ग वा असिाय अपाङ्गिरुलाई नलङ्गको आधारमा
छु ट्टाछु ट्टै राख्ु पिेछ ।
(५) वेवारीस असिाय अपाङ्गको बाबु, आमा, िातेदार वा सं रक्षक पत्ता लगाउिे
प्रयोजिको निनमत्त समाज कल्याण अनधकृत, अपाङ्ग घर प्रमुख वा प्रिरी कायाथलयले त्यस्तो
अपाङ्गको िुनलया तथा फोटो सहितको सूििा कुिै पत्रपनत्रकामा प्रकाशित गराउि वा
सञ्चारको अन्य माध्यमबाट प्रसारण गराउि सक्िेछ ।



पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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९.

अपाङ्ग घर प्रमुखः (१) िेपाल सरकारले यस नियमावली बमोशजम स्थाहपत अपाङ्ग घरको
प्रमुख भई काम गिथ कुिै व्यशिलाईथ अपाङ्ग घर प्रमुखको रुपमा नियुशि गिथ वा तोक्ि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नियुशि वा तोहकएको अपाङ्ग घर प्रमुखको
पाररश्रनमक, सेवाको ितथ तथा सुहवधा मन्त्रालयले तोहकददए बमोशजम िुिेछ ।

१०.

अपाङ्ग घर प्रमुखको काम, कतथव्य र अनधकारः अपाङ्ग घर प्रमुखको काम, कतथव्य र
अनधकार दे िाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

अपाङ्ग घरको दीघथकालीि िीनत र योजिा तजुम
थ ा गिथ सञ्चालक सनमनतलाई
सियोग गिे ।

(ख)

स्वीकृत िीनत र योजिा अिुरुप अपाङ्ग घरको वाहषथक कायथक्रम र वजेट
तयार गरी स्वीकृनतका लानग सञ्चालक सनमनतमा पेि गिे ।

(ग)

सञ्चालक सनमनतको निणथय एवं निदे िििरु कायाथन्वयि गिे गराउिे ।

(घ)

अपाङ्ग घरको दै निक कायथ सञ्चालि गिे गराउिे र त्यसको सुपरीवेक्षण
गिे ।

(ङ)

अपाङ्ग घरको कायथक्रमको अिुगमि तथा मूल्यांकि गिे गराउिे र प्रगनत
हववरणिरु सञ्चालक सनमनतको बैठकमा पेि गिे ।

११.

(ि)

अपाङ्ग घरको आनथथक कारोवार गिे र सोको ले खा ठीकसं ग राख्े ।

(छ)

सञ्चालक सनमनतबाट प्रत्यायोशजत एवं निदे शित अन्य कायथ गिे, गराउिे ।

सञ्चालक सनमनतको गठिः (१) मन्त्रालयले अपाङ्ग घर सञ्चालि गिथको निनमत्त स्थािीय
सामाशजक कायथकताथ, महिला सामाशजक कायथकताथ, शिहकत्सक र शिक्षकिरु मध्येबाट
समेत सदस्य रििे गरी बढीमा सात जिा सदस्यिरु भएको एक अपाङ्ग घर सञ्चालक
सनमनत गठि गिेछ ।
(२) सञ्चालक सनमनतमा रिे ि अध्यक्ष, सदस्य तथा सशिवको काम, कतथव्य तथा
निजिरुको पदावनध मन्त्रालयले उि सनमनत गठि गदाथको अवस्थामा तोके बमोशजम
िुिेछ ।
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१२.

सञ्चालक सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकारः सञ्चालक सनमनतको काम, कतथव्य र
अनधकार दे िाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

अपाङ्ग घरको दीघथकालीि िीनत र योजिा तजुम
थ ा गरी स्वीकृनतको निनमत्त
समाज कल्याण अनधकृत माफथत मन्त्रालयमा पेि गिे ।

(ख)

स्वीकृत िीनत र योजिा अिुरुप वाहषथक कायथक्रम बिाई स्वीकृत गिे र
सोको सञ्चालिाथथ आवश्यक स्रोतको खोजी गिे र प्राप्त स्रोतको पररिालि
गिे ।

(ग)

अपाङ्ग घरमा रिे का बृद्वा अपाङ्ग र असिाय अपाङ्गिरुलाई वस्िे, सुत्न,े खािे
लगाउिे लगायतका अन्य सुहवधा सम्बन्धमा उपयुि व्यवस्था गिे
गराउिे ।

(घ)

बृद्व अपाङ्ग वा असिाय अपाङ्गिरुको िारीररक एवं वौदद्वक हवकासको
निनमत्त मिोरञ्जि तथा सा“स्कृनतक कायथक्रम लगायत अन्य अनतररि
हक्रयाकलापको व्यवस्था गिे

गराउिे ।

(ङ)

अपाङ्ग घरको कायथ प्रगनतको समीक्षा एवं मूल्यांकि गिे, गराउिे ।

(ि)

बृद्व अपाङ्ग वा असिाय अपाङ्गिरुलाई नियनमत स्वास्थ्य परीक्षण र
आवश्यकतािुसार औषधोपिारको व्यवस्था नमलाउिे ।

(छ)

अपाङ्ग घरका सञ्चालि सम्बन्धमा मन्त्रालय वा समाज कल्याण अनधकृतले
ददएका सुझाव तथा निदे ििको पालिा गिे, गराउिे ।

१३

बैठक सम्बन्धी कायथहवनधः सञ्चालक सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायथहवनध सञ्चालक सनमनत
आफैले

१४.

निधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।

िेपाल सरकारले सियोग उपलब्ध गराउिेः िेपाल सरकारले अपाङ्ग कल्याण कायथमा
सं लग्ि गैर सरकारी एवं निजीस्तरमा सञ्चानलि सं घ सं स्था वा अपाङ्ग घरिरुलाई
आवश्यक सियोग उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।
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१५

शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्थाः (१) कुिै गैर सरकारी वा निजीस्तरमा सञ्चानलत सं स्थाले
अपाङ्गलाई शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गिे भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सं स्थालाई
आवश्यक सियोग उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।
(२)

मन्त्रालयले अपाङ्गका बढीमा दुई जिा सन्तनतलाई कुिै निशित स्तर

सम्मको निःिुल्क शिक्षाको व्यवस्था गिेछ ।
(३)

मन्त्रालयले अपाङ्गताको प्रकृनत र प्रकार अिुसार त्यस्ता अपाङ्गिरुलाई

शिक्षा ददिको लानग िेपाल .............. नभत्र आवश्यक सं ख्यामा हविेष शिक्षा ददिे
हवद्यालयको स्थापिा र सञ्चालि गिथ सक्िेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम स्थापिा भएका हवद्यालयको सञ्चालि र त्यस्तो
हवद्यालयमा कायथरत शिक्षक तथा कमथिारीिरुको पाररश्रनमक, सेवाको ितथ तथा सुहवधा
सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०४९ मा उल्लेख भए बमोशजम िुिेछ ।
(५) िेपाल सरकार र िेपाल सरकारको पूण थ वा अनधकांि स्वानमत्वमा रिे को
कुिै सं गदठत सं स्थाले प्रदाि गिे प्राहवनधक तथा व्यावसाहयक तालीम अपाङ्गिरुको निनमत्त
उपयोगी िुिे भएमा त्यस्तो तालीममा उिीिरुको लानग पा“ि प्रनतित स्थाि सुरशक्षत
गररिेछ र यस हकनसमको तालीममा अपाङ्गिरुसं ग कुिै हकनसमको िुल्क नलइिे छै ि ।
१६.

स्वास्थ्यपिार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) िेपाल ............. नभत्रका अस्पतालिरुमा
अपाङ्गिरुको निःिुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गररिेछ ।
(२)

िेपाल .......... नभत्रका पिास भन्दा बढी िैया भएका सरकारी

अस्पतालिरुमा अपाङ्गिरुको उपिारको निनमत्त घटीमा दुईवटा निःिुल्क िैयाको व्यवस्था
गररिेछ ।
(३) ६५ वषथ िाघेका बृद्व अपाङ्ग तथा असिाय अपाङ्गिरुको िेपाल ............
नभत्रका सरकारी अस्पतालिरुमा निःिुल्क औषधोपिारको व्यवस्था गिथ सहकिेछ ।
(४)

िेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृनत नलई कुिै गैर सरकारी अस्पतालले

अपाङ्गिरुको लानग निःिुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःिुल्क िैया वा औषनध उपिारको





पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
िाल शिक्षा नियमावली, २०५९ लागू रिेको ।
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व्यवस्था गरे मा त्यस्तो अस्पताललाई मन्त्रालयले आवश्यक सियोग उपलब्ध गराउि
सक्िेछ ।
१७.

अपाङ्गलाई काममा प्राथनमकता ददिु पिेः (१) िेपाल सरकार र िेपाल सरकारको पूण थ वा
अनधकांि स्वानमत्वमा रिे का सं गदठत सं स्थािरुले अपाङ्गिरुको शिक्षा, तालीम र िारीररक
शस्थनत अिुकूलको काममा नतिीिरुलाई प्राथनमकता ददिु पिेछ ।
(२)

ऐिको अधीिमा रिी िेपाल सरकार र िेपाल सरकारको पूण थ वा

अनधकांि स्वानमत्वमा रिे का सं गदठत सं स्थामा काम गिे अपाङ्ग कमथिारी र अन्य
कमथिारी बीि पाररश्रनमक, सुहवधा र से वाका अन्य ितथिरुको सम्बन्धमा कुिै हकनसमको
भेदभाव गररिे छै ि ।
१८.

आयकर छु ट ददइिेः (१) अपाङ्गलाई रोजगारी ददिे कारखािालाई सो कारखािाले
अपाङ्गलाई प्रदाि गरे को तलव, भत्ता वा अन्य किै सुहवधा वा सिुनलयतको अंकमा
प्रिनलत कािूिको प्रहक्रया पुयाथई पूणरु
थ पले आयकर छु ट ददइिेछ ।
(२)

कुिै कारखािाले अपाङ्गलाई नियुि गिथ आप्mिो कारखािाको यन्त्रमा

गररएको हविेष अदल बदल वा जडाि गररएका पाटथपूजाथिरुको वापत भएको खिथको
अंकमा प्रिनलत कािूिको प्रहक्रया पुयाथई पूण थ रुपले आयकर छु ट ददइिेछ ।
१९.

अपाङ्ग सेवा कोषको व्यवस्थाः (१) अपाङ्गिरुको शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्योपिार र
पुिस्थ थापिा कायथको लानग िेपाल सरकारले एउटा अपाङ्ग सेवा कोषको स्थापिा गिथ
सक्िेछ र उि कोषमा दे िाय बमोशजमको रकमिरु रििेछिः–
(क)

िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।

(ख)

कुिै व्यशि सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त दाि, उपिार, िन्दा, सियोग
आददको रकम ।

(ग)

अन्य कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) अपाङ्ग सेवा कोषको िाउँमा जम्मा रिे को रकम िेपाल ............. को
कुिै बैंकमा खाता खोली राशखिेछ ।



पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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(३)

अपाङ्ग सेवा कोषको खाताको सञ्चालि र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

मन्त्रालयले तोके बमोशजम िुिेछ ।
२०.

कािूिी सुहवधाः कुिै अपाङ्गले मुद्दा मानमलाको सुिवाईको क्रममा कुिै हकनसमको कािूिी
सुहवधा नलि िािेमा निजलाई िेपाल सरकारबाट नियुि वैतनिक वकील माफथत
आवश्यक कािूिी सुहवधा उपलब्ध गराउिेछ ।

२१

जग्गा आवादीको लानग ितथ वन्दे जः ऐिको दफा १० को उपदफा (१) बमोशजम घरवास
वा कृहष प्रयोजिको लानग अपाङ्गलाई उपलब्ध गराउिे जग्गा वेिहवखि गिथ िपाइिे
ितथमा उपलब्ध गराउि सहकिेछ ।

२२.

अनधकार प्रत्यायोजिः मन्त्रालयले यस नियमावली बमोशजम आपूmलाई प्राप्त अनधकार मध्ये
सवै वा केिी अनधकार प्रिनलत कािूि बमोशजम स्थाहपत कुिै सं घ, सं स्था वा मातितका
निकाय वा पदानधकारीलाई प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।

रष्टव्यः– केिी िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका िब्दिरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

8

