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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण धमधत
२०७४।६।२९

संशोिन

प्रमाक्तणकरण धमधत

१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी (पहिलो सं शोिन) ऐन, २०७५

२०७५।६।२

ु ी सं हिता सम्बन्िी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोिन गने ऐन, २०७५
२. मुलक

२०७६।१।२

सम्वत् २०७४ सालको ऐन नं. २५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी कानूनलाई सं शोिन र एकीकरण गनन बनेको ऐन
प्रस्तावना: अपाङ्गता भएका व्यक्ति हवरुद्ध िुने भेदभाव अन््य गरी उनीिरुको नागररक, राजनीधतक,
आधथनक, सामाक्तजक तथा सांस्कृधतक अधिकारको सम्मान गनन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
सशिीकरण गरी नीधत धनमानण र हवकास प्रहियामा सिभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक
जीवनयापनको वातावरण सुधनक्तित गने सम्बन्िमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी
कानूनलाई सं शोिन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं हविानको िारा २९६ को उपिारा (१) बमोक्तजम व्यवस्थाहपका–सं सदले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारक्तम्भक
१.

संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी
ऐन, २०७४” रिेको छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको धमधतले एकानब्बेऔ ँ ददनबाट प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
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(क)

“अपाङ्गता भएका असिाय व्यक्ति” भन्नाले आफ्नो सम्पक्ति नभएका, स्यािार
सुसार गने पररवारका सदस्य वा सं रिक नभएका वा आफै रोजगार गरी
जीवनयापन गनन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्झनु पछन ।

(ख)

“अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्नाले शारीररक, मानधसक, बौहद्धक वा इन्रीय
सम्बन्िी दीर्नकालीन अशिता, कायनगत सीधमतता (फङ्सनल इम्पेररमेन्ट) वा
हवद्यमान अवरोिको कारण अन्य व्यक्तिसरि समान आिारमा पूण न र
प्रभावकारी ढङ्गले सामाक्तजक जीवनमा सिभागी िुन बािा भएका व्यक्ति
सम्झनु पछन ।

(ग)

..................

(र्)

“तोहकएको” वा “तोहकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा
तोहकएको वा तोहकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।

(ङ)

“धनदे शन सधमधत” भन्नाले दफा ३८ बमोक्तजमको अपाङ्गता राहिय धनदे शन
सधमधत सम्झनु पछन ।

(च)

“पररवार” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बाजे, बज्यै, बाबु, आमा, छोरा, छोरी,
दाजु, भाइ, दददी, बहिनी वा पधत पत्नी सम्झनु पछन

र सो शब्दले एकासगोलमा

बस्ने धनजका अन्य नाते दारलाई समेत जनाउँछ ।
(छ)

“पिुँचयुि” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वधनभनरतापूवक
न
जीवनयापन
गनन तथा जीवनका िरे क पिमा पूणरू
न पले सिभागी िुन सक्ने गरी सिम
बनाउन मानव धनधमनत भौधतक सं रचना, यातायातका सािन, सूचना र सञ्चारका
उपकरण तथा प्रहवधि वा सवनसािारणलाई खुला गररएका सेवा तथा सुहविा
हवना अवरोि समान रूपमा उपयोग गनन सक्ने अवस्था सम्झनु पछन ।

(ज)

“पुनस्र्थापना केन्र” भन्नाले दफा २९ बमोक्तजमको पुनस्र्थापना केन्र सम्झनु
पछन ।



पहिलो सं शोिनद्वारा क्तझहकएको।
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(ज१)“प्रधतष्ठान“ भन्नाले मुनाफा आजनन गने वा नगने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा
गने उद्देश्यले प्रचधलत कानून बमोक्तजम स्थापना, सं स्थापना, दतान, गठन वा
सञ्चालनमा रिेको कुनै कलकारखाना, सं र्, सं गठन, सं स्था, कम्पनी, फमन, वा
अन्य सं स्था सम्झनु पछन ।

(झ)

“भाषा” भन्नाले बोली वा साङ्केधतक भाषा तथा अन्य प्रकारका ध्वनी रहित भाषा
सम्झनु पछन ।



(ञ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, महिला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक
मन्रालय सम्झनु पछन ।

(ट)

“सञ्चार” भन्नाले भाषा, पाठको प्रस्तुधत, ब्रे ल, स्पशन सञ्चार, ठू लो छापा, पिुँचयुि
बिुमाध्यम, पिुँचयुि सूचना र सञ्चार प्रहवधि लगायत ले ख्य, श्रव्य, सामान्य
भाषा, मानव वाचक तथा सञ्चारका प्रबद्र्िना्मक र वैकक्तपपक तररका, सािन
र ढाँचा सम्झनु पछन ।

(ठ)

“समन्वय सधमधत” भन्नाले दफा ४२ बमोक्तजमको स्थानीय समन्वय सधमधत
सम्झनु पछन ।

(ड)

“स्थानीय ति” भन्नाले गाउँपाधलका वा नगरपाधलका सम्झनु पछन ।

(ढ)

“सं रिक” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, हितको सं रिण गनन प्रचधलत
कानून बमोक्तजम धनयुि गररएको व्यक्ति सम्झनु पछन ।

(ण)

“सं रिण अधिकृत” भन्नाले दफा ५८ बमोक्तजमको अधिकृत सम्झनु पछन ।

पररच्छे द–२
अपाङ्गताको वगीकरण, पररचयपर तथा अधभलेख



पहिलो सं शोिनद्वारा थप ।
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३.

अपाङ्गताको वगीकरण: (१) अपाङ्गताको वगीकरण अनुसूचीमा उपले ख भए बमोक्तजम िुनेछ ।
(२) मन्रालयले तोहकए बमोक्तजमको सधमधतको धसफाररसमा उपदफा (१) बमोक्तजमको
अपाङ्गताको वगीकरणमा िे रफेर गनन सक्नेछ ।

४.

अपाङ्गताको पररचयपर सम्बन्िी व्यवस्था: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले

अपाङ्गताको

पररचयपर प्राप्त गनन धनज आफैले वा धनजको पररवारको कुनै सदस्य वा सं रिकले
सम्बक्तन्ित

वडा कायानलयको धसफाररस सहित स्थानीय तिमा धनवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन अपाङ्गता भएका कुनै
व्यक्ति आफैले धनवेदन ददन नसक्ने भएमा वा धनजको पररवारको कुनै सदस्य वा सं रिक
पधन नभएमा स्थानीय तिका सम्बक्तन्ित वडाका वडा अध्यिले अपाङ्गता पररचयपरको लाधग
धनजको तफनबाट उपदफा (१) बमोक्तजम धनवेदन ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजम धनवेदन प्राप्त भएपधछ स्थानीय तिले सो धनवेदन
उपर आवश्यक जाँचबुझ गनेछ र ्यसरी जाँचबुझ गदान प्रष्ट रुपमा अपाङ्गता दे क्तखने व्यक्तिको
िकमा अपाङ्गताको वगीकरण समेत उपले ख गरी तोहकए बमोक्तजमको ढाँचामा अपाङ्गताको
पररचयपर ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम धनवेदन जाँचबुझ गदान अपाङ्गताको कुन वगीकरणमा पने
िो सो प्रष्ट नभएका वा अपाङ्गता भए वा नभएको सम्बन्िमा दद्वहविा भएका व्यक्तिको िकमा
स्थानीय तिले समन्वय सधमधत समि पेश गरी सो सधमधतको धसफाररसको आिारमा उपदफा
(३) बमोक्तजम अपाङ्गताको पररचयपर ददनु पनेछ ।
(५) समन्वय सधमधतले उपदफा (४) बमोक्तजम धसफाररस गनुअ
न क्तर् अपाङ्गताको
पररचयपर प्राप्त गने व्यक्तिको शारीररक परीिण गनन आवश्यक दे खेमा स्थानीय तिको
खचनमा नक्तजकको सरकारी अस्पतालमा धनजको स्वास््य परीिण गराउनु पनेछ ।
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(६) यस दफा बमोक्तजम जाँचबुझ वा शारीररक परीिण गदान कुनै व्यक्तिलाई
अपाङ्गताको पररचयपर ददन धमपने नदे क्तखएमा स्थानीय तिले सोको कारण सहितको जानकारी
धनवेदकलाई ददनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोक्तजम अपाङ्गताको पररचयपर ददन नधमपने गरी स्थानीय तिबाट
भएको धनणनय उपर क्तचि नबुझ्ने व्यक्तिले पती तीस ददनधभर मन्रालय वा मन्रालयले तोकेको
अधिकारी समि उजूरी ददन सक्नेछ र ्यस्तो उजूरी सम्बन्िमा मन्रालयले गरे को धनणनय
अक्तन्तम िुनेछ ।
(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पररचयपर ददने सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोहकए
बमोक्तजम िुनेछ ।
५.

झुट्टा हववरण ददई पररचयपर प्राप्त गनन निुन:े (१) कसै ले पधन झुट्टा हववरण ददई अपाङ्गताको
पररचयपर प्राप्त गनन वा एक प्रकारको अपाङ्गताको वगीकरणमा पनेमा झुट्टा हववरण ददई
अको प्रकारको वगीकरणको अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गनन िुँदैन ।
(२) कसै ले उपदफा (१) हवपरीत अपाङ्गताको पररचयपर प्राप्त गरे मा ्यस्तो
व्यक्तिको पररचयपर रद्द गरी धनजलाई यस ऐन बमोक्तजम कारबािी गररनेछ ।


(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन यथाथन हववरण ददं दाददं दै

कुनै अधिकारीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बेग्लै वगनको पररचयपर प्रदान गररएको दे क्तखएमा
सो पररचयपर ददने अधिकारीलाई प्रचधलत कानून बमोक्तजम कारबािीको लाधग धसफाररस
गररनेछ ।
(४) कसै ले झुट्टा हववरण ददई प्राप्त गरे को अपाङ्गताको पररचयपरको आिारमा
प्रचधलत कानून बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लाधग आरक्तित गररएको पदमा कुनै
व्यक्ति धनयुक्ति भएको पाइएमा प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन ्यस्तो
धनयुक्ति जुनसुकै बखत बदर गरी धनजले पाएको तलब तथा अन्य सुहविा समेत सरकारी
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बाँकी सरि असूल उपर गरी पद प्राधप्तका लाधग योग्यता ढाँटेको कसूर गरे को मानी प्रचधलत
कानून बमोक्तजम सजाय गररनेछ ।
६.

अधभलेख राख्नु पनेेः (१) स्थानीय तिले आफ्नो िेरधभर स्थायी रुपमा बसोबास गने अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको तोहकए बमोक्तजमको हववरण सहितको अधभले ख तयार गरी प्र्येक वषन
अद्यावधिक गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम अद्यावधिक गरे को अधभले ख स्थानीय तिले नेपाल
सरकारको सं र्ीय माधमला सम्बन्िी हवषय िे ने मन्रालय, मन्रालय र प्रदे शको सामाक्तजक िेर
िेने मन्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्राप्त अधभले खको आिारमा मन्रालयले अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको एकीकृत हववरण तयार गनुन पनेछ ।
(४) यस दफा बमोक्तजम अधभलेखमा समावेश नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस
ऐन बमोक्तजम उपलब्ि गराउने सेवा, सुहविा प्रदान गनन बाध्य िुने छै न ।

पररच्छे द–३
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
७.

प्रचधलत कानून बमोक्तजमका अधिकार उपभोग गनन पाउने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस
ऐनद्वारा प्रदि अधिकारका अधतररि अन्य व्यक्ति सरि समान आिारमा प्रचधलत कानून
बमोक्तजम प्रदि अधिकारको उपभोग गनन पाउने अधिकार िुनेछ ।

८.

भेदभाव हवरुद्धको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आिारमा भेदभाव
वा धनजलाई वैयक्तिक स्वतन्रताबाट बक्तञ्चत गररने छै न ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लाधग “अपाङ्गताको आिारमा भेदभाव” भन्नाले अन्य
व्यक्ति सरि समान आिारमा राजनीधतक, आधथनक, सामाक्तजक वा सांस्कृधतक िेरमा मानव
अधिकार तथा आिारभूत स्वतन्रताको उपभोग वा प्रयोगमा बािा अवरोि सृजना गने वा



पहिलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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अपाङ्गताका आिारमा धभन्न गराउने, बहिष्करण गने वा रोक लगाउने कायन सम्झनु पछन र सो
शब्दले उपयुि अनुकूलताको अस्वीकारको हवभेदलाई समेत जनाउँछ ।
(२) कसै ले पधन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्तिक सं स्थामा भनान गदान, बैङ्क तथा
हविीय सं स्थाबाट धितो राखी वा नराखी ऋण धलँदा वा अन्य हविीय कारोबार गदान, कुनै
रोजगारीका लाधग छनौट गदान वा शुपक धलई वा नधलई सावनजधनक रुपमा उपलब्ि
गराइएका कुनै पधन सेवा, सुहविा प्रदान गदान अपाङ्गताका आिारमा कुनै पधन प्रकारको
भेदभाव गनन पाइने छै न ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनजको पररवारका कुनै सदस्य वा सं रिकले
अपाङ्गता भएकै आिारमा पालन पोषण, खानपान, िेरचाि, सम्पक्ति बाँडफाँड वा अन्य कायनमा
कुनै प्रकारको भेदभाव गनन पाइने छै न ।
(४) कुनै दस्तुर बुझाई वा नबुझाई सवनसािारण व्यक्तिले प्रयोग वा प्रवेश गनन पाउने
गरी खुला गररएको कुनै भवन वा स्थानको प्रयोग वा प्रवेशमा अपाङ्गता भएको आिारमा कुनै
व्यक्तिलाई धनषेि गनन वा थप शतन वा दाहय्व राख्न पाइने छै न ।
९.

सामुदाहयक जीवनको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरि समान
रुपमा आफ्नो पररवार वा सं रिकसँग वा आफूले छनौट गरे को बासस्थानमा बस्ने अधिकार
िुनेछ र धनजलाई कुनै खास स्थानमा बस्नका लाधग बाध्य पाररने छै न ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूवक
न
जीवनयापन गनन तोहकए बमोक्तजम
सिायक सामग्री तथा सामुदाहयक सिायता सेवा पाउने अधिकार िुनेछ ।

१०.

संरिणको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पररवार, सं रिक वा अन्य व्यक्तिबाट
िुने िरे क हकधसमका अमानवीय वा अपमानजनक व्यविार, शारीररक वा मानधसक हिं सा,
लै हङ्गक हिं सा, र्रे ल ु हिं सा, यौनजन्य

दुव्र्यविार र शोषण हवरुद्ध सं रिण प्राप्त गने अधिकार

िुनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशस्त्र सं र्षन, सङ्कटकाल वा हवपद् परे को अवस्थामा
प्राथधमकताका साथ सुरिा, उद्धार तथा सं रिण पाउने अधिकार िुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लै हङ्गक हिं सा लगायत सबै प्रकारका
शोषण, हिं सा र दुव्र्यविारबाट सं रिण गननको लाधग दे िाय बमोक्तजमको व्यवस्था गनेछ:-
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(क)

अपाङ्गता भएका व्यक्ति हवरुद्ध भएका शोषण, हिं सा र दुव्र्यविारजन्य,
लै हङ्गक तथा यौनजन्य हिं साका र्टनाको जानकारी धलने तथा अधभले ख
राख्ने,

(ख)

खण्ड (क) बमोक्तजमको शोषण, हिं सा तथा र्टनाका हवरुद्धमा यस ऐन
तथा प्रचधलत कानून बमोक्तजम प्रभावकारी कानूनी कारबािी गने,

(ग)

्यस्ता र्टनाबाट पीधडतको त्काल र प्रभावकारी रुपमा सुरिा,
उद्धार, सं रिण तथा पुनस्र्थापना गने,

(र्)

्यस्ता र्टना िुन नददनका लाधग उपयुि व्यवस्था गने,

(ङ)

्यस्ता र्टनाका हवरुद्धमा सामुदाहयक स्तरमा सचेतना तथा परामशन
कायनिम सञ्चालन गने ।

११.

राजनीधतक सिभाधगताको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईन अन्य व्यक्ति सरि समान
आिारमा भयमुि वातावरणमा धनवानचनमा उम्मेदवार िुने र स्वेक्तच्छक रूपमा कसै को सियोग
धलई वा नधलई मतदान गने अधिकार िुनछ
े ।
(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रहिया, सुहविा र
सामग्रीलाई पिुँचयुि तथा बुझ्न र प्रयोग गनन सक्ने गरी उपयुि व्यवस्था धमलाउनेछ ।

१२.

नीधत धनमानणमा सिभाधगताको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पाने प्रकृधतका
मि्वपूणन नीधत धनमानण प्रहियामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं वा धनजसँग सम्बक्तन्ित सं र्,
सं स्था माफनत सिभागी िुने अधिकार िुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नीधत धनमानण प्रहियामा सिभागी िुँदा अपाङ्गता भएका
व्यक्तिले व्यि गरे को हवचारलाई सान्दधभनकताको आिारमा उक्तचत स्थान ददइनेछ ।

१३.

संस्था खोपने अधिकार: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचधलत कानून बमोक्तजम सं र् वा सं स्थाको
स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गनन पाउने अधिकार िुनेछ ।

१४.

सांस्कृधतक जीवनमा सिभागी िुने अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति
सरि समान आिारमा टे धलधभजन कायनिम, चलक्तचर, नाटक, नाट्यशाला, धसनेमा िल,
पुस्तकालय, पयनटकीय सेवा, कला, साहि्य, सङ्गीत लगायतका सांस्कृधतक कायनिम वा सेवा र
मनोरञ्जनमा पिुँचयुि ढाँचा र हवधिमा सिभागी िुने अधिकार िुनेछ ।
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(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धसजननशील, कला्मक, बौहद्धक, व्यावसाहयक, पेशागत
तथा आन्तररक िमताको हवकास र उपयोग गने अधिकार िुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरि समान आिारमा साङ्केधतक भाषा,
बहिरा सं स्कृधत लगायत हवशेष सांस्कृधतक तथा भाहषक पहिचानको मान्यता र सिायता पाउने
अधिकार िुनेछ ।
१५.

सेवा, सुहविा तथा न्यायमा पिुँचको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्तिक सं स्था,
आवास, कायनस्थल, भवन, सडक, यातायात, हवद्युतीय सञ्चार सेवा लगायत सवनसािारणलाई खुला
भएका वा प्रदान गररएका अन्य सेवा तथा सुहविािरूमा सिज पिुँचको अधिकार िुनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पिुँच सुधनक्तित गनन धनेःशुपक कानूनी
सिायताको अधिकार िुनेछ ।

१६.

सामाक्तजक सुरिाको अधिकार: (१) तोहकएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट
तोहकए बमोक्तजमको आधथनक सियोग वा सामाक्तजक सुरिा प्राप्त गने अधिकार िुनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पधन अवसरको प्राधप्त र उपभोग गदान धनजले प्रयोग
गने सिायता सेवामा भएको अधतररि व्ययभारको सोिभनान पाउने अधिकार िुनेछ ।

१७.

सूचना तथा जानकारीको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सावनजधनक सञ्चारका
माध्यमबाट अपाङ्गमैरी तथा पिुँचयुिताको आिारमा सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार
िुनेछ ।
सरकारले

तोके

बमोक्तजमको सङ्ख्यामा साङ्केधतक भाषामा समाचार तथा अन्य कायनिम सञ्चालन गनुन

पनेछ

(२)

सावनजधनक

सञ्चारका

हवद्युतीय

प्रसारण

सं स्थाले

नेपाल

।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवनसािारणको लाधग लक्तित गररएका सूचना थप
शुपक वा दस्तुर धबना पिुँचयुि ढाँचा र प्रहवधिमा प्राप्त गने अधिकार िुनेछ ।
(४) टे धलफोन तथा इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गने
सेवा नेपाल सरकारले तोहकददएको अवधिधभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पिुँचयुि ढाँचा र
प्रयोग गनन धमपने गरी उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
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१८.

आवतजावतको अधिकार: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरि आफ्नो सिायक
सामग्री र आफूले रोजेको सियोगीका साथ आवतजावत गने अधिकार िुनेछ ।
पररच्छे द–४
अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबाधलकाका थप अधिकार

१९.

अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको
अधिकारको सं रिण गनन तथा उनीिरुको ज्ञान, सीप तथा िमताको उच्चतम उपयोगका लाधग
उपयुि वातावरण धनमानण गनन तोहकए बमोक्तजम आवश्यक व्यवस्था गनुन पनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाको हवशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी
उनीिरुको स्वास््य तथा प्रजनन् अधिकारको सं रिणको लाधग आवश्यक व्यवस्था गनुन
पनेछ ।

२०.

अपाङ्गता भएका बालबाधलकाको अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबाधलकालाई आफ्नो मान,
प्रधतष्ठा सुधनक्तित गने, आ्मधनभनरता प्रबद्र्िन गने, समाजमा सहिय रुपले सिभागी िुने तथा
सम्मानजनक तवरले जीवन व्यतीत गने अधिकार िुनछ
े ।
(२) अपाङ्गता भएका बालबाधलकालाई समाजमा र्ुलधमल िुन तथा आफ्नो व्यक्तिगत
हवकासको लाधग क्तशिा, ताधलम, स्वास््य, स्यािार सेवा, पुनस्र्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा
मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गने अधिकार िुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका बालबाधलकालाई अन्य बालबाधलका सरि समान आिारमा
धनजलाई प्रभाव पने हवषयमा आफ्नो िारणा व्यि गने अधिकार िुनेछ र उनीिरुका
िारणालाई उमेर र पररपक्वताको आिारमा उक्तचत सम्मान ददइनेछ ।
(४) अपाङ्गता भएका बालबाधलकालाई धनजको सवानेेिम हितका लाधग अदालतबाट
आदे श भएको अवस्थामा बािे क अपाङ्गता भएका कारणबाट धनजको र्र पररवारबाट अलग
गररने छै न ।
(५) नेपाल सरकारले बौहद्धक अपाङ्गता, मानधसक अपाङ्गता, अहटज्म, मक्तस्तष्क पिर्ात
वा श्रवण दृहष्टहविीन अपाङ्गता भएका बालबाधलकाका लाधग धसकाइ आवश्यकतालाई सम्बोिन
गनन पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक र क्तशिण धसकाइ लगायतका हवषयमा उपयुि व्यवस्था गनेछ ।
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(६) अपाङ्गता भएका बालबाधलकालाई तोहकए बमोक्तजमको हवशेष सं रिणको अधिकार
िुनेछ ।

पररच्छे द–५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तशिा
२१.

धनेःशुपक क्तशिा उपलब्ि गराउने: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय
तिबाट सञ्चाधलत वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्तिक सं स्थाद्वारा धनेःशुपक रुपमा
उच्च क्तशिा उपलब्ि गराइनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोहकददए बमोक्तजमका शैक्तिक
सं स्थाद्वारा धनेःशुपक रूपमा उच्च क्तशिा उपलब्ि गराउनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्तिक सं स्थामा भनान िुँदा कुनै प्रकारको शुपक धलन
पाइने छै न ।
(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तोहकए बमोक्तजमका व्यावसाहयक तथा प्राहवधिक
क्तशिा धनेःशुपक रुपमा उपलब्ि गराइनेछ ।
(५) क्तशिण सं स्थाले आफ्नो सं स्थाको अधतररि हियाकलाप, शैक्तिक सामग्रीको
हवतरण र पिुँचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भेदभाव गनुन िुँदैन ।
(६) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई क्तशिा िाधसल गनन सिज बनाउन
उनीिरुको आवश्यकता बमोक्तजम ब्रे ल वा वैकक्तपपक धलहप, साङ्केधतक भाषा, सूचना प्रहवधिको
सािन र दौँतरीबाट धसक्ने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट क्तशिा ददने व्यवस्था धमलाउनु
पनेछ ।
(७) नेपाल सरकारले दृहष्टहविीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, श्रवण दृहष्टहविीन भएका अपाङ्गता
भएका व्यक्तिलाई उपयुि भाषा तररका, धलहप, पाठ्यिम, पाठ्यपुस्तक, लगायतका पिुँचयुि
सूचना प्रहवधिको माध्यमबाट तोहकए बमोक्तजम क्तशिा प्रदान गने व्यवस्था धमलाउन सक्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले हवपन्नता, भौगोधलक हवकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरता समेतका
आिारमा तोहकए बमोक्तजमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुहविा सहितको क्तशिा
प्रदान गने व्यवस्था धमलाउन सक्नेछ ।
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(९) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुि अनुेक
ु ू लता प्रदान गरी व्यावसाहयक तथा
प्राहवधिक क्तशिा, प्रौढ क्तशिा, व्यविाररक क्तशिा र आजीवन धसकाइमा पिुँच प्राप्त गनन सिम
बनाइनेछ ।
(१०) नेपाल सरकारले अपाङ्गताको वगीकरणका आिारमा आवश्यकता अनुसार
अपाङ्गता भएका हवद्याथीको परीिा तथा मूपयाङ्कन प्रणाली सम्बन्िमा छु ट्टै व्यवस्था गनेछ ।
(११) क्तशिण सं स्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई दृहष्टगत गरी
अपाङ्गतामैरी शैक्तिक सामग्रीको व्यवस्था गनुन पनेछ ।
(१२) क्तशिण सं स्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पिुँच सुधनक्तित िुने गरी मन्रालयले
धनिानरण गरे को मापदण्ड बमोक्तजम हवद्यालय भवन तथा अन्य भौधतक सं रचनाको धनमानण गनुन
पनेछ ।
(१३) धनजी िेरबाट सञ्चाधलत शैक्तिक सं स्थाले नेपाल सरकारले धनिानरण गररददए
बमोक्तजमको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका हवद्याथीलाई धनेःशुपक अध्ययनको सुहविा उपलब्ि
गराउनु पनेछ ।
२२.

छारवृक्ति तथा आधथनक सियोग उपलब्ि गराउने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका
हवद्याथीलाई धनेःशुपक नगररएको क्तशिाको लाधग तोहकए बमोक्तजम शैक्तिक छारवृक्ति उपलब्ि
गराउनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका हवद्याथीका लाधग हवशेष क्तशिा कायनिम
सञ्चालन गरे का हवद्यालयको भौधतक पूवानिार तथा अन्य सेवा सुहविाको हवकासको लाधग
तोहकए बमोक्तजम आधथनक सियोग उपलब्ि गराउनेछ ।

२३.

ँ अधभबृहद्ध गने: (१) नेपाल सरकारले
अपाङ्गता भएका हवद्याथीको गुणस्तरीय क्तशिामा पिुच
अपाङ्गता भएका हवद्याथीको अध्ययनलाई धनरन्तरता ददन तथा प्रबद्धनन गननका लाधग तोहकए
बमोक्तजम आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका हवद्याथीलाई अध्यापन गराउने क्तशिक तथा
अपाङ्गता भएका क्तशिकका लाधग हवशेष ताधलमको व्यवस्था गनेछ ।
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(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका हवद्याथीको हवद्यालय तथा धसकाइमा पिुँच
सुधनक्तित गननको लाधग हवद्यालयलाई तोहकए बमोक्तजमका शैक्तिक सामग्री धनेःशुपक उपलब्ि
गराउनेछ ।
पररच्छे द–६
सीप हवकास तथा रोजगारी
२४.

व्यावसाहयक ताधलम तथा स्वरोजगार: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप
अधभबृहद्ध गरी व्यावसाहयकता हवकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गनन व्यावसाहयक
ताधलम उपलब्ि गराउनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले हवधभन्न पेशा वा व्यवसाय गनन चािने अपाङ्गता भएका
व्यक्तिलाई धनजमा रिेको सीप, िमता तथा पेशा, व्यवसायका लाधग धनजले तयार गरे को
प्रस्तावका आिारमा तोहकए बमोक्तजम सिुधलयत दरमा ऋण उपलब्ि गराउने व्यवस्था
गनेछ ।
(३) कुनै प्रधतष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्ति हवरुद्ध रोजगारी तथा सोसँग सम्बक्तन्ित
कुनै हवषयमा भेदभाव गनन पाइने छै न ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन नेपाल सरकारले कुनै
रोजगारीका िकमा सो उपदफा बमोक्तजमको व्यवस्था लागू निुने गरी छु ट ददन सक्नेछ ।
(५) प्रधतष्ठानले अपाङ्गता भएका कामदार वा कमनचारीका लाधग सिज ढङ्गले काम गनन
सक्ने व्यवस्था धमलाउनु पनेछ ।
(६) कसै ले पधन अपाङ्गता भएका कारणले मार कुनै व्यक्तिलाई बढु वाको अवसरबाट
बक्तञ्चत गनन वा बढु वा गनन इन्कार गनन पाउने छै न ।
(७) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन रोजगारी ददने धनकाय तथा
सं स्थाले रोजगारीका धसलधसलामा अपाङ्गता भएको कामदार तथा कमनचारीलाई रोजगारीबाट
िटाउने वा पदबाट र्टु वा गनन पाइने छै न ।
(८) उपदफा (७) बमोक्तजमको अपाङ्गता भएको कमनचारीको सन्दभनमा दे िाय बमोक्तजम
गनुन पनेछ :-
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(क) ्यस्तो कामदार वा कमनचारी आफूले गरी आएको पदको काम सम्पादन गनन
नसक्ने गरी अपाङ्गता भएको अवस्थामा धनजलाई समान तलब, सुहविा भएको
अको पदमा काम गने गरी तोक्ने,
(ख) ्यस्तो कामदार वा कमनचारीलाई अको पदमा काम गने गरी तोक्न सम्भव
नभएमा धनजलाई धमपने अको पद सृजना गनन वा धनज अवकाश नभए सम्मका
लाधग अधतररि पद कायम गरी राख्ने ।
२५.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनयुि गनुन पने: (१) नेपाल सरकारले कुनै प्रधतष्ठानमा अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको शारीररक िमता, ताधलम, योग्यता र अनुभवका आिारमा उपयुि िुने काम
उपलब्ि भएसम्म कुनै खास सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनयुि गनुन पने गरी
तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तोहकएका प्रधतष्ठानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
तोहकएको प्राथधमकताको आिारमा धनयुक्ति गनुन पनेछ ।

२६.

अधभलेख राख्नु पने: (१) प्रधतष्ठानले आफ्नो प्रधतष्ठानमा कायनरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
सङ्ख्या, धनजलाई उपलब्ि गराइएको सुहविा तथा तोहकए बमोक्तजम अन्य हववरण समेतको
अधभलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम राक्तखएको अधभले ख प्रधतष्ठानले स्थानीय ति समयधभर
धनरीिण गनन चािनेका लाधग धनरीिण गनन खुला राख्नु पनेछ ।

२७.

व्यवस्थापक समि उजूरी ददन सक्ने: (१) कुनै प्रधतष्ठानले दफा २४ को उपदफा (३), (४),
(५) वा (६) को व्यवस्था पालन नगरे को कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई मकान पनन गएमा
्यस्तो व्यक्तिले व्यवस्थापक समि उजूरी ददन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण: यस पररच्छे दको प्रयोजनका लाधग “व्यवस्थापक” भन्नाले प्रधतष्ठानको काम
कारबािीमा अक्तन्तम धनणनय गनन पाउने अधिकारी सम्झनु पछन ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम उजूरी परे मा व्यवस्थापकले पन्र ददनधभर ्यस्तो उजूरी
उपर आवश्यक जाँचबुझ गनुन पनेछ र ्यसरी जाँचबुझ गदान उजूरीको व्यिोरा मनाधसब
दे क्तखएमा आवश्यक सुिार गनन वा रुटी सच्याउनु पनेछ ।
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पररच्छे द–७
स्वास््य, पुनस्थानपना, सामाक्तजक सुरिा तथा मनोरञ्जन
२८.

धनेःशुपक स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउने: (१) नेपाल सरकारले तोहकए बमोक्तजमको आयभन्दा
कम वाहषनक आय भएका वा तोहकएको रोगको उपचारको लाधग सरकारी अस्पतालमा भनान
भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनेःशुपक स्वास््य सेवा तथा स्पीच थेरापी, अकोपेशनल
थेरापी लगायतका आवश्यक थेरापी सेवा उपलब्ि गराउने व्यवस्था धमलाउनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लाधग “अस्पताल” भन्नाले स्वास््य केन्रलाई समेत
जनाउँछ ।
(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका कारणले खानुपने औषधि तथा अनुवंशीय
रिश्राव (िे मोहफधलया) सम्बन्िी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पने फ्याक्टर
तोहकएका आिारमा धनेःशुपक उपलब्ि गराउनेछ ।
(३)

नेपाल

सरकारले

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिको

स्वास््योपचारको

लाधग

अस्पतालसम्म पिुँचका लाधग रिे का अवरोििरु िटाउन आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
(४) अस्पतालका स्वास््यकमीले अस्पतालमा उपलब्ि भएसम्मको गुणस्तरीय स्वास््य
उपचार सेवा प्राथधमकताका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(५) सरकारी तथा धनजी िेरबाट सञ्चाधलत पच्चीस शैयाभन्दा बढी शैया भएका
अस्पतालमा कम्तीमा दुई शैया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्तित राख्नु पनेछ ।
(६) नेपाल सरकारले धनरोि वा धनवारण िुन सक्ने अपाङ्गपनको धनरोि तथा धनवारण
गनन र अपाङ्गपन तुपयाउने कारक त्विरू पिा लगाई ्यसको धनरोि, धनवारण, धनयन्रण,
उन्मूलन र उपचार गने सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गताबाट सृजना िुने अङ्ग र आहङ्गक कायनको हवचलन
न्यूनीकरणका लाधग नक्तजकको अस्पतालबाट उपचार प्रदान गनन आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
२९.

पुनस्थानपना सम्बन्िी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले पूण न अशि, अधत अशि, सिाराहविीन वा
बौहद्धक अपाङ्गता भएका र मानधसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनस्थानपना
गनेछ ।
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स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लाधग “पुनस्थानपना” भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
समाजमा सहिय जीवन धनवानि गनन सिम िुने गरी प्रदान गररने क्तचहक्सकीय सेवा,
जीवनोपयोगी सीपमूलक तथा व्यावसाहयक ताधलम, सिायक सामग्री, औषधि उपचार, धनयधमत
परामशन सेवा, शैक्तिक तथा आधथनक कायनिम सम्झनु पछन र सो शब्दले अपाङ्गता भएका
व्यक्तिलाई बसोबासका लाधग सञ्चालन गररने आवास कायनिमलाई समेत जनाउँछ ।
(२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपयुि आवासको व्यवस्था गनन तथा सशिीकरण
गरी समाजमा पुनस्र्थापना गने प्रयोजनको लाधग नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार
पुनस्थानपना केन्र स्थापना गनन सक्नेछ ।
(३) कुनै सं स्थाले तोहकए बमोक्तजम स्वीकृधत धलई उपदफा (१) को उद्देश्यका लाधग
पुनस्थानपना केन्र स्थापना र सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(४) पुनस्थानपना केन्रलाई नेपाल सरकारले तोहकए बमोक्तजम आधथनक तथा अन्य
सियोग प्रदान गनन सक्नेछ ।
(५) पुनस्थानपना केन्रमा िुन ु पने भौधतक तथा अन्य पूवानिार, व्यवस्थापन र सञ्चालन
सम्बन्िी मापदण्ड तथा अनुगमन सम्बन्िी व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम िुनेछ ।
३०.

पुन:स्थापना कोष: (१) दफा २९ को उपदफा (२) बमोक्तजम स्थापना भएका पुन:स्थापना
केन्र सञ्चालन गननका लाधग नेपाल सरकारले एक पुनस्थानपना कोषको स्थापना गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दे िायका रकमिरु रिनेछन् :(क)




नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(क१) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

कुनै व्यक्ति वा सं स्थाबाट सियोग स्वरूप प्राप्त रकम,

(ग)

हवदे शी व्यक्ति, सं र् वा सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(र्)

स्थानीय तिबाट प्राप्त रकम,

(ङ)

दफा

५५ बमोक्तजम भएको जररबाना बापत प्राप्त िुने रकम,

पहिलो सं शोिनद्वारा थप ।
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(च)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) पुन:स्थापना कोषको सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम िुनेछ ।
३१.

अनुसन्िान गने गराउने: नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशिीकरण र सेवा
सुहविामा पिुँच अधभबृहद्ध गनन तथा अपाङ्गमैरी से वा, सुहविा र प्रहवधिको हवकासको लाधग
आवश्यक अनुसन्िान गनु,न गराउनु पनेछ ।

३२.

सामाक्तजक सुरिा: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्र र
स्वावलम्बनपूवक
न
जीवनयापन गनन सक्ने गरी सिम बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
योगदान रिने गरी वा तोहकएको अवस्थामा धनेःशुपक रुपमा दे िाय बमोक्तजमका सामाक्तजक
सुरिा कायनिम कायानन्वयनमा पयाउनेछ:(क)

सुरिा तथा स्वास््य सेवासहितको सामुदाहयक आवास सुहविा हवकास
गनन,

(ख)

असिाय बालबाधलका तथा पररवारबाट ्याधगएका अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको लाधग आवासको व्यवस्था गनन,

(ग)

जीवन बीमा, स्वास््य बीमा र दुर्ट
न ना बीमा गराउन,

(र्)

औषधि तथा आवश्यक सिायक सामग्री उपलब्ि गराउन,

(ङ)

तोहकएको आिारमा बेरोजगारी भिा, जीवनयापन भिा तथा बृद्ध भिा
उपलब्ि गराउन,

(च)

तोहकएको अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सियोगीको लाधग
भिा उपलब्ि गराउन,

(छ)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हवकासका लाधग सवनमान्य ढाँचाको हवकास
तथा प्रयोगमा सियोग गनन,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लाधग “सवनमान्य ढाँचा (युधनभसनल
धडजायन)” भन्नाले

सबैले अधिकतम िदसम्म प्रयोग गनन सक्ने

उ्पादन, भौधतक सं रचना, कायनिम र सेवाको ढाँचा सम्झनु पछन र सो


पहिलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका धनक्तित वगनका लाधग प्रयोग गररने
सिायक उपकरणलाई समेत जनाउँछ ।
(ज)

तोहकए बमोक्तजमका अन्य सेवा सुहविा उपलब्ि गराउन ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कायनिम कायानन्वयन गदान अपाङ्गताको हवहविता, धलङ्ग,
उमेर, आधथनक तथा सामाक्तजक अवस्था जस्ता हवषयलाई आिार बनाइनेछ ।
३३.

सांस्कृधतक अधिकार तथा मनोरञ्जन: नेपाल सरकार तथा स्थानीय तिले अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको

सांस्कृधतक

अधिकारको

सम्मान

गनन

तथा

धनजलाई

मनोरञ्जन

सम्बन्िी

हियाकलापमा अन्य व्यक्ति सरि सिभागी िुने अवसरको धसजननाका लाधग दे िायको व्यवस्था
गनेछ:(क)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा रिे को सीप, कला, प्रधतभा तथा साहि्यप्रधतको
रुचीको सम्मान र हवकासका लाधग आवश्यक छारवृक्ति, सुहविा तथा
सियोग उपलब्ि गराउने,

(ख)

सेवा सुहविा तथा पूवानिारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग
पिुँचयुि बनाउन आवश्यक प्रहवधि तथा कलाको हवकास गने ,

(ग)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ि गराउने मनोरञ्जन केन्र
तथा सं र्सं स्थालाई सियोग गने ,

(र्)

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिलाई

अधतररि

हियाकलापमा

भाग

धलन

प्रो्सािन गने,
(ङ)
३४.

तोहकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने, गराउने ।

खेलकुदमा सिभागी गराउने: (१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति
सरि आवश्यकता अनुसार हवशेष व्यवस्था गरी खेलकुद सम्बन्िी हियाकलापमा सिभागी
गराउनका लाधग आवश्यक व्यवस्था गनेछ ।
(२) खेलकुदको हवकास तथा प्रधतयोधगता आयोजना गने सं स्था वा धनकायले अपाङ्गता
भएका व्यक्तिलाई खेलकुद सम्बन्िी प्रधतयोधगतामा सं लग्न गराई खेलकुदको हवकास तथा
प्रबद्र्िन गनुन पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लाधग खेलकुदको हवकास गनन अधिकार
पाएका सं स्था वा धनकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खेलकुदमा सिभागी गराउन दे िायका
कायनिम सञ्चालन गनन सक्नेछन् :(क)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पिुँच र समावेशी सिभाधगता रिने गरी
खेलकुदका पाठ्यिम तथा कायनिमको पुनरावलोकन गने,

(ख)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पिुँच र सुहविा िुने गरी खेलकुद मैदान
तथा भौधतक पूवानिारको पुनेः धडजाइन गने,

(ग)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खेलकुदप्रधतको प्रधतभा तथा िमतालाई
उजागार गनन आवश्यक प्रहवधिको हवकास तथा प्रयोग गने ,

(र्)

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिलाई

समावेश

गरी

खे लकुद

प्रधतयोधगता

आयोजना गने,
(ङ)

खेलकुदसँग सम्बक्तन्ित अन्तरानहिय, राहिय, प्रदे श

तथा स्थानीयस्तरका

सं यन्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रधतधनधि्व
गराउने,
(च)

हवद्यालयस्तरमा सञ्चालन गररने खेलकुद तथा अधतररि हियाकलापमा
अन्य बालबाधलका सरि अपाङ्गता भएका बालबाधलकालाई सिभागी
गराउने तथा उनीिरुलाई अपाङ्गताको प्रकृधतका आिारमा हवकास
गररएको खेलकुदमा सिभागी गराउन उपयुि प्रक्तशिण, ताधलम,
प्रधतयोधगता र सोका लाधग स्रोतको व्यवस्था गने ,

(छ)
३५.

तोहकए बमोक्तजमका अन्य काम गने, गराउने ।

मानधसक वा मनोसामाक्तजक (साइको–सोधसयल) अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग थप सेवा,
सुहविा: (१) नेपाल सरकारले मानधसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनज,
धनजको पररवारको कुनै सदस्य वा सं रिकले छनौट गरे को सामुदाहयक अस्पताल वा स्वास््य
केन्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था धमलाउनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मानधसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
आवश्यक पने औषधि र परामशन सेवा धनेःशुपक उपलब्ि गराउनेछ ।
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(३) नेपाल सरकारले र्र पररवारबाट उपेक्तित भएका मानधसक वा मनोसामाक्तजक
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गरी पुनस्न थापना गने वा पाररवाररक पुनधमनलन गराउने
व्यवस्था धमलाउनेछ ।
३६.

कारागारमा राख्न निुन:े (१) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापधन मानधसक
वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार वा सं रिणको नाममा कारागारमा
राक्तखने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन फौजदारी कसूरमा
कारबािी चधलरिे का वा सजाय पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रचधलत कानून बमोक्तजम
कारागारमा राख्न बािा पने छै न ।
पररच्छे द–८
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिुधलयत र सुहविा

३७.

सिुधलयत

र

सुहविा:

(१)

नेपाल

सरकारले

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिलाई

कृहष

र

स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लाधग अनुदान वा सिुधलयत ब्याजदरमा ऋण
उपलब्ि गराउने व्यवस्था गनेछ ।
(२) सवारी सािनको िनी वा सञ्चालकले तोहकए बमोक्तजमका अपाङ्गता भएका
व्यक्तिलाई बस, रे ल, िवाईजिाज जस्ता सावनजधनक सवारी सािनबाट यारा गदान यारु भाडामा
पचास प्रधतशत छु ट उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गने सिायक सािन, उपकरण
वा औजार, अपाङ्गमैरी सवारी सािन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्तशिा, ताधलम वा
स्वरोजगारका लाधग प्रयोग िुने मालसामान, यन्र, पाटपूजान तथा कच्चा पदाथनमा प्रचधलत
कानून बमोक्तजम भन्सार, अन्तेःशुपक, स्थानीय कर वा अन्य दस्तुर सम्पूण न वा आंक्तशक रूपमा
छु ट ददन सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी ददने उद्देश्य राखी स्थापना
भएका प्रधतष्ठानमा जधडत यन्रलाई अपाङ्गमैरी बनाउन हवशेष रुपमा फेरबदल वा पाटनपूजान
जडान गदान भएको खचनमा तोहकए बमोक्तजम कर छु ट ददन सक्नेछ ।
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(५) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धनेःशुपक क्तशिा ददने सं स्थागत
हवद्यालयलाई सो वापतको रकम करमा छु ट ददन सक्नेछ ।
(६)

नेपाल

सरकारले

तोहकए

बमोक्तजमका

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिका

छोरा

छोरीिरुलाई तोहकए बमोक्तजम धनेःशुपक क्तशिाको व्यवस्था गनेछ ।
(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मार ताधलम वा रोजगारी ददने वा
रोजगारीको व्यवस्था गररददने सामाक्तजक सं स्था, व्यापाररक वा औद्योधगक प्रधतष्ठानलाई बैङ्क
तथा हविीय सं स्थाबाट सिुधलयत ब्याजदरमा ऋण ददलाउने व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा ताधलम ददने उद्देश्यले स्थापना भएका
वा तोहकएको भन्दा बढी सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी ददने प्रधतष्ठानलाई
नेपाल सरकारले हवशेष सिुधलयत दरमा ऋण उपलब्ि गराउन, प्रचधलत कानून बमोक्तजम कर
छु ट ददन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कायनस्थलमा सुरिाका लाधग आवश्यक पने
उपकरण आयात गदान, कच्चा पदाथन उपलब्ि गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कायनका लाधग
छु ट तथा सिुधलयत प्रदान गनन सक्नेछ ।

पररच्छे द–९
धनदे शन सधमधत तथा समन्वय सधमधत
३८.

धनदे शन सधमधत: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुहविा र सं रिण सम्बन्िी
काम कारबािीमा समन्वय, रे खदे ख, प्रबद्र्िन गने तथा सो सम्बन्िी काममा धनदे शन ददने काम
समेतको लाधग एक अपाङ्गता राहिय धनदे शन सधमधत रिनेछ ।
(२) धनदे शन सधमधतको गठन दे िाय बमोक्तजम िुनेछेः–


(क) मन्री, महिला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय



(क१) खण्ड (द) बमोक्तजमका सदस्यिरु मध्येबाट धनदे शन
सधमधतले मनोनयन गरे को सदस्य
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(ख)

सदस्य, राहिय योजना आयोग (सामाक्तजक सेवा िेने)

– सदस्य

(ग)

नेपाल सरकारका मुख्य सक्तचव

– सदस्य



(र्) सक्तचव, महिला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय

– सदस्य

(ङ)

सक्तचव, अथन मन्रालय

–सदस्य

(च)

सक्तचव, कानून, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्रालय

– सदस्य

(छ)

सक्तचव, गृि मन्रालय

–सदस्य



सक्तचव, सं र्ीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय

– सदस्य

(झ)

सक्तचव, स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्रालय

–सदस्य



(ञ)

सक्तचव, श्रम, रोजगार तथा सामाक्तजक सुरिा मन्रालय

–सदस्य



(ट)

सक्तचव, क्तशिा, हवज्ञान तथा प्रहवधि मन्रालय

–सदस्य

(ठ)

सक्तचव, भौधतक पूवानिार तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय

–सदस्य

(ड)

सदस्य–सक्तचव, समाज कपयाण पररषद्

–सदस्य

(ढ)

अध्यि, नेपाल उद्योग वाक्तणज्य मिासं र्

–सदस्य

(ण)

अध्यि, राहिय अपाङ्ग मिासं र् नेपाल

–सदस्य

(त)

राहिय सं योजक, समुदायमा आिाररत पुनस्न थापना सञ्जाल

– सदस्य

(थ)

अपाङ्गता सम्बन्िी हवषयका हवज्ञिरूमध्येबाट एक जना

(ज)

महिला सहित दुई जना


(द)

राहियस्तरमा मि्वपूण न योगदान पुयानएका अपाङ्गता भएका
व्यक्तििरुमध्येबाट दुईजना



– सदस्य

(द१) अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको राहियस्तरका सं र्,
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सं गठन, मिासं र् तथा मानवअधिकारको िेरमा कायनरत
सं स्थािरुमध्ये फरक-फरक अपाङ्गताका वगनबाट प्रधतधनधि्व
िुने गरी समावेशी धसद्धान्तको आिारमा कम्तीमा पाँचजना
महिला सहित दशजना
(ि)

अपाङ्गतासँग सम्बक्तन्ित सेवाप्रदायक सं स्थािरूमध्येबाट
एक जना महिला सहित दुई जना

(न)


–सदस्य

मन्रालयको सम्बक्तन्ित मिाशाखा प्रमुख

– सदस्य
–सदस्य–सक्तचव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द), (द१) र (ि) बमोक्तजमका सदस्यिरुको

मनोनयन मन्रालयले गनेछ र ्यस्ता सदस्यिरु तथा खण्ड (क१) बमोक्तजम मनोधनत
उपाध्यिको पदावधि दुई वषनको िुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय क्तजम्मेवारी पूरा
नगरे मा मन्रालयले ्यस्ता सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट िटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम कुनै सदस्यलाई पदबाट िटाउँदा धनजलाई सफाई पेश
गने मनाधसब मौका ददनु पनेछ ।
(६) धनदे शन सधमधतको सक्तचवालय मन्रालयमा रिनेछ ।
३९. धनदे शन सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार: धनदे शन सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार दे िाय
बमोक्तजम िुनेछ:(क)

अपाङ्गता सम्बन्िी दीर्नकालीन नीधत तजुम
न ा गनन नेपाल सरकारलाई धसफाररस
गने,

(ख)

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीधतको अिीनमा रिी अपाङ्गता सम्बन्िी योजना
तथा कायनिम बनाई लागू गने,

(ग)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुहविा र अवसरको उपभोग, सं रिण
र



प्रबद्र्िन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धबना भेदभाव मानव अधिकार
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तथा आिारभूत स्वतन्रतािरूको पूण न उपयोग गनन उपयुि उपाय अवलम्बन
गने, गराउने,
(र्)

अपाङ्गता सम्बन्िी काम कारबािीमा हवधभन्न सरकारी धनकाय वा गैरसरकारी
सं स्थािरूबीच समन्वय गने ,

(ङ)

अपाङ्गता सम्बन्िी प्रचधलत कानूनमा आवश्यक सुिार गनुन पने भएमा नेपाल
सरकारलाई सुझाव ददने,

(च)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवा सुहविाको लाधग प्रयोग िुने उपकरण वा
वस्तुको नहवनतम प्रहवधिको अनुसन्िान गराई थप सुिार तथा हवकास गनन
तथा यस िेरमा ्यस्ता उपकरणको उपलब्िता र प्रयोगलाई प्रबद्र्िन गने ,
गराउने,

(छ)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका हवषयमा हवधभन्न धनकायको भूधमकाका
बारे मा सम्बक्तन्ित व्यक्ति तथा कमनचारीलाई प्रक्तशिण प्रदान गने, गराउने,

(ज)

अपाङ्गता िुन सक्ने अवस्था, ्यसको रोकथामका लाधग अपनाउनु पने सजगता
तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मानका लाधग गनुन पने
व्यविार र सियोगको बारे मा जनचेतना अधभबृहद्ध गने, गराउने,

(झ)

बहिरा तथा श्रवण दृहष्टहविीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग दोभाषेको से वा
उपलब्ि गराउने, नेपाली साङ्केधतक भाषाको अनुसन्िान, हवकास र प्रबद्र्र्न गने
तथा ्यसका लाधग आवश्यक शब्दकोश र स्पशन सञ्चारको हवकास गने ,
गराउने,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लाधग “दोभाषे” भन्नाले बहिरा वा
सुस्तश्रवण व्यक्तिको सञ्चारमा सिजीकरण गने साङ्केधतक भाषा अनुवादक, सुस्त
श्रवण भएका व्यक्तिका लाधग क्याप्सनर वा श्रवण दृहष्टहविीन व्यक्तिका लाधग
सञ्चारमा सिजीकरण गने स्पशन सञ्चार अनुवादक सम्झनु पछन ।

(ञ)

भौधतक सं रचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पिुँचयुि तुपयाउन आवश्यक
नीधत स्वीकृधत गने,
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(ट)

अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सावनजधनक तथा सरकारी स्थानीय ति, सावनजधनक
यातायातका सािन, सडक, शौचालय, बसपाकन, पाकन लगायतका सावनजधनक
स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पिुँचलाई सिज तुपयाउन समयावधि
धनिानरण गरी आवश्यक कायनिम बनाई लागू गने,

(ठ)

अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको िकहित, प्रबद्र्िन तथा अधिकारको सं रिण र
सेवा सुहविाका लाधग काम गने सं स्थाको कायनमा सियोग गने तथा ्यस्ता
सं स्थासँग सिकायन गने ,

(ड)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग सञ्चाधलत हवधभन्न कायनिमको अनुगमन,
सुपरीवेिण र मूपयाङ्कन गने,

(ढ)

अपाङ्गता सम्बन्िमा अध्ययन, अनुसन्िान, सूचना सङ्कलन, प्रशोिन र प्रकाशन
गने, गराउने,

(ण)

ु
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी सं यि
राि सङ्घीय मिासक्तन्िका
प्राविानिरू कायानन्वयन गनन सम्बक्तन्ित धनकायका कायनिममा उपयुि
व्यवस्था समावेश गनन लगाउने,

(त)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, हित वा अधिकार हवपरीत कुनै काम कारबािी
कसै द्वारा

भए

गरे को

पाइएमा

आवश्यक

कारबािीका

लाधग

सम्बक्तन्ित

धनकायमा ले खी पठाउने,
(थ)

अपाङ्गताका सम्बन्िमा नेपाल सरकारले अन्तरानहिय स्तरमा व्यि गरे को
प्रधतबद्धता कायानन्वयन गनन उपयुि नीधत, योजना तथा कायनिम तजुम
न ा गने ,
गराउने,

(द)
४०.

तोहकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने, गराउने

।

बैठक सम्बन्िी कायनहवधि: (१) धनदे शन सधमधतको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक
बस्नेछ ।
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(२) धनदे शन सधमधतको बैठक अध्यिले

र

धनजको अनुपक्तस्थधतमा उपाध्यिले

तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) धनदे शन सधमधतको बैठक बस्ने सूचना सो सधमधतको सदस्य–सक्तचवले बैठक
बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस र्ण्टा अगावै सदस्यिरूलाई ददनु पनेछ ।
(४) धनदे शन सधमधतको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यिरू
उपक्तस्थत भएमा सो सधमधतको बैठकका लाधग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माधननेछ ।
(५) धनदे शन सधमधतको बैठकको अध्यिता सो सधमधतको अध्यिले
अनुपक्तस्थधतमा उपाध्यिले



र धनजको

गनेछ ।

(६) धनदे शन सधमधतको बैठकमा बिुमतको राय मान्य िुनेछ र मत बराबर भएमा
बैठकमा अध्यिता गने व्यक्तिले धनणानयक मत ददनेछ ।
(७) धनदे शन सधमधतले सम्बक्तन्ित िेरका कुनै पदाधिकारी वा हवशेषज्ञलाई सो
सधमधतको बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ ।
(८) धनदे शन सधमधतको धनणनय सो सधमधतको सदस्य–सक्तचवले प्रमाक्तणत गनेछ ।
(९) धनदे शन सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनहवधि सो सधमधत आफैले धनिानरण
गरे बमोक्तजम िुनेछ ।
४१.

प्रदे श स्तरमा सधमधत गठन गनन सक्ने: (१) प्रदे श सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयमावली बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा
कायानन्वयन गनन गराउन तथा प्रदे श सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
सम्बन्िमा आवश्यक कायनिम तयार गरी कायानन्वयन गनन समेतको लाधग सम्बक्तन्ित हवषय
िेने मन्रीको अध्यितामा प्रदे श स्तरको सधमधत गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गदठत सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार यो ऐन तथा
यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमावलीको अधिनमा रिी प्रदे श सरकारले धनिानरण गरे बमोक्तजम
िुनेछ ।



पहिलो सं शोिनद्वारा थप ।
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४२.

समन्वय सधमधत सम्बन्िी व्यवस्था: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक हित सं रिण सम्बन्िी
हवषयमा समन्वय गने काम समेतको लाधग प्र्येक गाउँपाधलका र नगरपाधलकामा स्थानीय
समन्वय सधमधत रिनेछ ।
(२) समन्वय सधमधतको गठन दे िाय बमोक्तजम िुनछ
े :(क)

गाउँ कायनपाधलका वा नगर कायनपाधलकाको उपाध्यि
वा उपप्रमुख

(ख)

–सं योजक

गाउँ कायनपाधलका वा नगर कायनपाधलकाको महिला
सदस्य मध्येबाट गाउँ कायनपाधलका वा नगर कायनपाधलकाले
तोकेको महिला सदस्य

(ग)

–सदस्य

गाउँपाधलका र नगरपाधलकाधभरका माध्यधमक हवद्यालयका
प्रिानाध्याक वा स्रोत व्यक्तिमध्येबाट गाउँ कायनपाधलकाको
अध्यि वा नगर कायनपाधलकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्ति

(र्)

–सदस्य

गाउँ कायनपाधलकाको अध्यि वा नगर कायनपाधलकाको प्रमुखले
तोकेको स्थानीय स्वास््य चौकी वा अस्पतालको क्तचहक्सक

–सदस्य

(ङ)

स्थानीय प्रिरी स्थानीय तिको प्रमुख

–सदस्य

(च)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, हित र सं रिणको िेरमा
स्थानीय स्तरमा कायनरत सं र् सं स्थािरुमध्येबाट गाउँ
कायनपाधलकाको अध्यि वा नगर कायनपाधलकाको प्रमुखले
मनोनयन गरे को सं स्थाको प्रधतधनधि

(छ)

–सदस्य

गाउँपाधलका र नगरपाधलका धभरका अपाङ्गता भएका
व्यक्तििरुमध्येबाट समन्वय सधमधतले मनोनयन गरे को
एक जना महिला सहित तीन जना

(ज)

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारका स्थानीय स्तरमा रिे का
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सम्बक्तन्ित हवषय िेने स्थानीय तिको स्थानीय ति प्रमुख
(झ)

–सदस्य

गाउँ कायनपाधलका वा नगर कायनपाधलकाको उपाध्यि वा
उपप्रमुखले तोकेको गाउँ कायनपाधलका वा नगर कायनपाधलकाको
कमनचारी

–सदस्य–सक्तचव

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वषनको िुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय क्तजम्मेवारी पूरा
नगरे मा समन्वय सधमधतले ्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत िटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम कुनै सदस्यलाई पदबाट िटाउँदा धनजलाई सफाई पेश
गने मनाधसब मौका ददनु पनेछ ।
४३.

समन्वय सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार: समन्वय सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार
दे िाय बमोक्तजम िुनेछ:(क)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, हित तथा सं रिणको हवषयमा स्थानीय
स्तरमा काम गने हवधभन्न धनकाय, सं र् वा सं स्थासँग समन्वय गरी
हवधभन्न कायनिम सञ्चालन गने तथा ्यस्तो काम सञ्चालन गनन कुनै
धनकायलाई धनदे शन ददने,

(ख)

अपाङ्गताको

वगीकरण

स्पष्ट

नभएका

र

अपाङ्गता

भए

नभएको

सम्बन्िमा दद्वहविा भएका व्यक्तिको धनवेदन उपर जाँचबुझ गरी
पररचयपर प्रदान गनन स्थानीय तिलाई धसफाररस गने ,
(ग)

स्थानीय तिधभर अस्पताल, हवद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा
सावनजधनक भौधतक सं रचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
पिुँच सिज गराउन अपाङ्गता मैरी सं रचना हवकास वा धनमानण गने,
गराउने,

(र्)

स्थानीय तिधभर रिे का अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधभले ख सङ्कलन
तथा अद्यावधिक गनन लगाउने,
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(ङ)

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिका

सम्बन्िमा

स्थानीय

तिमा

सञ्चाधलत

कायनिमको अनुगमन तथा मूपयाङ्कन गने, गराउने,
(च)
४४.

तोहकए बमोक्तजमका अन्य काम गने ।

समन्वय सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायनहवधि: (१) समन्वय सधमधतको बैठक आवश्यकता
अनुसार बस्नेछ ।
(२) समन्वय सधमधतको बैठक सो सधमधतको सं योजकले तोकेको धमधत, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समन्वय सधमधतको बैठक बस्ने सूचना सो सधमधतको सदस्य–सक्तचवले बैठक
बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस र्ण्टा अगावै सदस्यिरूलाई ददनु पनेछ ।
(४) समन्वय सधमधतको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यिरू
उपक्तस्थत भएमा बैठकका लाधग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माधननेछ ।
(५) समन्वय सधमधतको बैठकको अध्यिता सो सधमधतका सं योजकले र धनजको
अनुपक्तस्थधतमा सधमधतका सदस्यले आफूिरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।
(६) समन्वय सधमधतको बैठकमा बिुमतको राय मान्य िुनेछ र मत बराबर भएमा
बैठकमा अध्यिता गने व्यक्तिले धनणानयक मत ददनेछ ।
(७) समन्वय सधमधतले सम्बक्तन्ित िेरका कुनै पदाधिकारी वा हवशेषज्ञलाई सो
सधमधतको बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ ।
(८) समन्वय सधमधतकोेे धनणनय सो सधमधतको सदस्य–सक्तचवले प्रमाक्तणत गनेछ ।
(९) समन्वय सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनहवधि सो सधमधत आफैले धनिानरण
गरे बमोक्तजम िुनेछ ।

पररच्छे द–१०
अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रधतको दाहय्व
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४५.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तिको दाहय्व: (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन गने , गराउने दाहय्व नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार
र स्थानीय तिको िुनेछ ।
(२) राज्यका तफनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ि गराइने सियोग सिज
रुपमा उपलब्ि गराउने दाहय्व नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तिको िुनेछ ।
(३) आफ्नो िेरमा रिे का अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तवरबाट उपलब्ि
िुन सक्ने सम्मका सेवा, सुहविा तथा अवसर उपलब्ि गराउने दाहय्व सम्बक्तन्ित स्थानीय
तिको िुनेछ ।
(४) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हवना भेदभाव अन्य व्यक्ति सरि समानरुपमा मयानददत
र प्रधतष्ठापूवक
न
जीवनयापन गनन पाउने वातावरणको सुधनक्तितताका लाधग नेपाल सरकारले
तोहकए बमोक्तजमका उपायिरुको अवलम्बन गनेछ ।

४६.

क्तशिण सं स्थाको दाहय्व: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐनमा उपले ख गररएका क्तशिा
सम्बन्िी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन गने दाहय्व सम्बक्तन्ित क्तशिण सं स्थाको
िुनेछ ।

४७.

पररवारका सदस्य तथा संरिकको दाहय्व: (१) पररवारका सदस्य वा सं रिकले अपाङ्गता
भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको अवस्था बमोक्तजम हवशेष ध्यान ददई िे रहवचार तथा पालन
पोषण गने र क्तशिाको अवसर उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्तिलाई उपचार नगराएमा थप जोक्तखममा पने भएमा
पररवारका सदस्य वा सं रिकले धनजलाई त्काल उपचारको लाधग नक्तजकको अस्पताल वा
नेपाल सरकारले तोहकददएको स्वास््य सं स्थामा पुयानउनु पनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र्र पररवारबाट धनकाला गनन वा अविे लना गनन
पाइने छै न ।
(४) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका
पररवारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रधतको दाहय्व धनवानि गनन सियोग पुग्ने गरी स्वयं िे रचाि
र स्यािार सुसार सम्बन्िी ताधलम तथा अन्य आवश्यक सेवा सिायता उपलब्ि गराउन
सक्नेछ ।
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४८.

क्तचहक्सकको दाहय्व: (१) क्तचहक्सकले आफू समि उपचारका लाधग आएको कुनै व्यक्तिमा
अपाङ्गता िुने जोक्तखम छ भन्ने लागेमा ्यसको जानकारी सम्बक्तन्ित व्यक्तिलाई गराई सो तफन
समेत उक्तचत ध्यान ददई उपचार गनुन पनेछ ।
(२)

क्तचहक्सकले

अपाङ्गता

भएका

व्यक्तिलाई

प्राथधमकता

ददई

अपाङ्गतामैरी

वातावरणमा उपचार गनुन पनेछ र कुनै कारणवश आफूले उपचार गराउन नसक्ने भएमा
उपचार िुनसक्ने ठाउँमा धसफाररस गनुन पनेछ ।
४९.

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रधतको सामाक्तजक उिरदाहय्व: (१) प्रधतष्ठान तथा शैक्तिक सं स्थाले
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास््य, क्तशिा, रोजगारीका अवसरिरूको सम्बद्र्िन र प्रबद्र्िनका
लाधग आफ्नो आयबाट तोहकए बमोक्तजमको रकम सामाक्तजक उिरदाहय्व अन्तगनत छु ट्याउनु
पनेछ ।
(२) नेपालमा कायनरत हवकासका साझेदार (डे भलपमेण्ट पाटननर) ले नेपालको हवकास
कायनिममा खचन गने कूल रकममध्येबाट अथन मन्रालयले धनिानरण गररददए बमोक्तजमको
रकम अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको सशिीकरण तथा यस ऐन बमोक्तजमको पुनस्न थापना
सम्बन्िी कायनका लाधग खचन गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको रकम तोहकए बमोक्तजम उपयोग गररनेछ ।
(४) सवारी सािनका िनी वा सञ्चालकले बस, रे ल, िवाईजिाज समेतका सावनजधनक
यातायातका सािनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लाधग तोहकए बमोक्तजमको सङ्ख्यामा धसट
सुरक्तित राख्नु पनेछ ।

५०.

वगीकरणका आिारमा सेवा, सुहविामा प्राथधमकता ददन सहकने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
राज्यको तफनबाट कुनै सेवा, सुहविा तथा सिुधलयत उपलब्ि गराउँदा अपाङ्गताको मारा,
गाम्भीयनता तथा धनजको आधथनक अवस्थाका आिारमा प्राथधमकता ददइनेछ ।

पररच्छे द–११
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा धनज प्रधतको दाहय्वको संरिण र प्रचलन
५१.

अधिकारको प्रचलन गराउन धनवेदन ददन सक्ने: (१) कसै ले यस ऐनमा उपलेख भएका
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उपलङ्घन गरे मा वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको
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दाहय्व पूरा नगरे मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयंले वा धनजको पररवारका कुनै सदस्य वा
सं रिकले सो अधिकारको प्रचलन वा दाहय्व पूरा गराउनको लाधग सम्बक्तन्ित क्तजपलाको
प्रमुख क्तजपला अधिकारी समि धनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम धनवेदन प्राप्त भएमा प्रमुख क्तजपला अधिकारीले सात
ददनधभर सम्बक्तन्ित व्यक्ति वा धनकाय बुझी सो सम्बन्िमा आवश्यक जाँचबुझ गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम जाँचबुझ गदान कुनै व्यक्तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
अधिकार उपलङ्घन गरे को पाइएमा वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गरे को
नदे क्तखएमा प्रमुख क्तजपला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन गराउन वा
अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गनन सम्बक्तन्ित व्यक्तिलाई आदे श ददनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम जाँचबुझ गदान कुनै धनकाय वा सं स्थाले अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा नगराएको
दे क्तखएमा प्रमुख क्तजपला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा
अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गराउनका लाधग सम्बक्तन्ित धनकाय वा सं स्थामा
लेखी पठाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम ले खी आएमा सम्बक्तन्ित धनकाय वा सं स्थाले अपाङ्गता
भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गराउने
व्यवस्था धमलाउनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोक्तजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन वा अपाङ्गता
भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गराउँदा प्रमुख क्तजपला अधिकारीले अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको पररवारका सदस्य वा सं रिकलाई आवश्यक सुझाव ददन, सचेत गराउन वा आदे श
ददन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (३) वा (६) बमोक्तजम प्रमुख क्तजपला अधिकारीले ददएको आदे श उपर
क्तचि नबुझ्नेले पती तीस ददनधभर सम्बक्तन्ित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।
५२.

अधिकार प्रचलन गराउन क्तजपला अदालतमा धनवेदन ददन सक्ने: (१) दफा ५१ मा जुनसुकै
कुरा लेक्तखएको भए तापधन अपाङ्गता भएका व्यक्ति, धनजका पररवारका सदस्य वा सं रिकले
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रचलन वा धनज प्रधतको दाहय्व पूरा गराउन अपाङ्गता
भएका व्यक्ति रिे बसेको क्तजपलाको क्तजपला अदालत समि सोझै धनवेदन ददन सक्नेछ ।
32

www.lawcommission.gov.np

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम धनवेदन पनन आएमा क्तजपला अदालतले सो सम्बन्िमा
आवश्यक जाँचबुझ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रचलन गने वा अपाङ्गता
भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गराउने सम्बन्िमा सम्बक्तन्ित व्यक्ति वा धनकायका नाउँमा
उपयुि आदे श जारी गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम प्राप्त भएको धनवेदन जाँचबुझ गदान पररवारको कुनै सदस्य
वा सं रिकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उपलङ्घन गरे को वा अपाङ्गता भएका
व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा गरे को नदे क्तखएमा अदालतले ्यस्तो पररवारको सदस्य वा
सं रिकलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र धनज प्रधतको दाहय्वको हवषयमा
आवश्यक जानकारी गराई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उपलङ्घन नगनन वा धनज
प्रधतको दाहय्व पूरा गने प्रधतवद्धता प्रकट गनन लगाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजम आदे श जारी गदान क्तजपला अदालतले अपाङ्गता भएका
व्यक्तिको अधिकार उपलङ्घन गने वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रधतको दाहय्व पूरा नगने
व्यक्ति, सं स्था वा धनकायका प्रमुखलाई सचेत गराउन वा दफा ५५ बमोक्तजम सजाय गनन र
धनजबाट मनाधसब िधतपूधतन भराउने आदे श गनन सक्नेछ ।

पररच्छे द–१२
कसूर र सजाय
५३.

र्ृणा, िेला वा धतरस्कार गनन निुन:े कसै ले पधन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र्ृणा, िेला, उपिास
वा धतरस्कार गनन, जानीजानी धनजको आ्मसम्मानमा चोट पुयानउने कुनै कायन गनन वा अपाङ्गता
भएका व्यक्तिले प्रयोग गने सिायक सामग्रीको प्रयोगमा अवरोि वा िस्तिेप गनन वा ्यस्तो
सामग्री खोस्न वा धबगानन िुँदैन ।

५४.

धभिा माग्न लगाउन निुन:े कसै ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धभिा माग्न लगाउन िुँदैन ।

५५.

सजाय: (१) कसै ले दफा ५ को उपदफा (१) हवपरीत कुनै काम गरे मा ्यस्तो व्यक्तिलाई
एक महिनादे क्तख तीन महिनासम्म कैद वा तीन िजार रुपैयाँदेक्तख दश िजार रुपैयाँसम्म
जररवाना वा दुवै सजाय िुनेछ ।
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(२) कसै ले दफा ५३ हवपरीत कुनै काम गरे मा ्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादे क्तख
नौ महिनासम्म कैद वा तीस िजार रुपैयाँदेक्तख नब्बे िजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा दुवै
सजाय िुनेछ ।
(३) कसै ले दफा ५४ हवपरीत कुनै काम गरे मा धभिा माग्न वा माग्न लगाउनेलाई
प्रचधलत कानून बमोक्तजम िुने सजायमा पचास प्रधतशत थप सजाय िुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको कसूर गनन दुरु्सािन गने, उद्योग गने वा मधतयार भई
सियोग गनेलाई मुख्य कसूरदारलाई िुने सजायको आिा सजाय िुनेछ ।
(५) उपदफा (२) र (४) बमोक्तजमको सजाय पाएको व्यक्तिले पुनेः ्यस्तो कायन
गरे मा सो उपदफा बमोक्तजम िुने सजायमा पच्चीस प्रधतशत थप सजायसमेत िुनेछ ।
(६) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोक्तजम प्रदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
उपलङ्घन गरे मा वा धनज प्रधतको दाहय्व पूरा नगरे मा ्यस्तो व्यक्तिलाई पचास िजार
रुपैयाँसम्म जररबाना िुनेछ ।
(७) माधथ उपदफािरुमा ले क्तखएदे क्तख बािे क यस ऐन हवपरीत काम गने व्यक्ति वा
कुनै सं स्था वा धनकायका प्रमुखलाई पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िुनेछ ।
५६.

िदम्याद: दफा ५५ बमोक्तजम सजाय िुने हवषयमा सो काम भए गरे को धमधतले तीन
महिनाधभर मुद्दा दायर गररसक्नु पनेछ ।

५७.

नेपाल सरकार वादी िुन:े दफा ५५ को उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अन्तगनतको
ु ी फौजदारी कायनहवधि सं हिता,
सजाय िुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी िुनेछ र सो मुद्दा मुलक
२०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको माधननेछ ।

पररच्छे द–१३
हवहवि



ु ी
केिी नेपाल कानूनलाई सं शोिन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलक
सं हिता सम्बन्िी केिी नेपाल ऐनलाई सं शोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोधित ।
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५८. संरिण अधिकृत: स्थानीय तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सं रिण गने काम
समेतका लाधग एकजना कमनचारीलाई सं रिण अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।

५९.

र्ुम्ती सेवा सञ्चालन गनन सक्ने: अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयम बमोक्तजमको सेवा सुहविा ............ सिज रुपमा उपलब्ि गराउनका लाधग
मन्रालयले तोहकए बमोक्तजम र्ुम्ती सेवा सञ्चालन गनु,न गराउनु पनेछ ।

६०.

धनयम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कायानन्वयनको लाधग नेपाल सरकारले आवश्यक धनयम
बनाउन सक्नेछ ।

६१.

कायनहवधि तथा धनदे क्तशका बनाउने अधिकार: यस ऐनको कायानन्वयन गनन मन्रालयले यो ऐन र
यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमको प्रधतकूल निुने गरी आवश्यक कायनहवधि वा धनदे क्तशका
बनाई लागू गनन सक्नेछ ।

६२.

अनुसूचीमा िेरफेर गनन सक्ने: मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा
आवश्यकता अनुसार िे रफेर गनन सक्नेछ ।

६३.

खारे जी र बचाउ:

(१) अपाङ्ग सं रिण तथा कपयाण ऐन, २०३९ खारे ज गररएको छ ।

(२) अपाङ्ग सं रिण तथा कपयाण ऐन, २०३९ बमोक्तजम भए गरे का काम कारबािी
यसै ऐन बमोक्तजम भए गरे को माधननेछ ।



पहिलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।



पहिलो सं शोिनद्वारा क्तझहकएको।



रष्टव्य: (१)

केिी नेपाल कानूनलाई सं शोिन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका
शब्दिरु:-

ु ी फौजदारी कायनहवधि (सं हिता) ऐन,
“सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९” को सट्टा “मुलक
२०७४” ।

(२)

पहिलो सं शोिनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दिरु:“कायानलय“ भन्ने शब्दको सट्टा “स्थानीय ति“ ।
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अनुसूची
ँ सम्बक्तन्ित)
(दफा ३ को उपदफा (१) सग
अपाङ्गताको वगीकरण
(क)

शारीररक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कदठनाइको आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति
:१.

शारीररक अपाङ्गता: स्नायु, मासं पेशी र जोनी तथा िड्डीको बनावट एवं सञ्चालनमा
समस्या भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गको सञ्चालन, प्रयोग र हिँडडुलमा समस्या
(जस्तै ेः बाल पिर्ात (पोधलयो), शारीररक अङ्गहविीन, कुष्ठ प्रभाव, मांसपेशी हवचलन
(मस्कुलर धडस्रोफी), जोनी र मेरूदण्ड सम्बन्िी स्थायी समस्या, क्लवफीट पती ताला
फकेको, ररकेट्स िड्डी सम्बन्िी समस्याका कारण उ्पन्न अशिता) तथा सोह्र वषन
उमेर पुगेको व्यक्तिमा उमेर बमोक्तजम िुनपु ने औसत उचाइभन्दा ज्यादै कम उचाइ
भएको व्यक्ति ।

२.

दृहष्ट सम्बन्िी अपाङ्गता: दृहष्ट सम्बन्िी दे िायको समस्याबाट कुनै व्यक्तिमा कुनै पधन
वस्तुको आकृधत, आकार, रूप र रङ्गको ज्ञान निुने,
(क)

दृहष्ट हविीनता: औषधि, शपयक्तचहक्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पधन
ँ दश हफटको दू रीबाट छु ट्याउन नसक्ने वा
ँ ाले िातको औला
दुबै आख
स्नेलेन चाटनको पहिलो लाइनको अिर (३/६०) मा पढ्न नसक्ने
व्यक्ति ।

(ख)

न्यून दृहष्टयुि: औषधि, शपयक्तचहक्सा, चस्मा वा ले न्सको प्रयोगबाट
पधन बीस हफटको दूरीबाट िातको औ ंला छु ट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन
चाटनको चौथो लाइनको अिर (६/१८) मा पढ्न नसक्ने ।

(ग)

पूण न दृहष्टहविीन: पूण न रुपमा उज्यालो वा अध्ँ यारो छु ट्याउन नसक्ने
व्यक्ति ।

३.

सुनाइ सम्बन्िी अपाङ्गता: सुनाइका अङ्गको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान,
उतारचढाव तथा स्वरको मारा र गुण छु ट्याउन नसक्ने,
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(क)

बहिरा: असी डे धसबलभन्दा माधथको ध्वधन सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका
लाधग साङ्केधतक भाषा प्रयोग गनुप
न ने व्यक्ति ।

(ख)

सुस्तश्रवण:

सुन्नलाई

श्रवण

यन्र

राख्नुपने

वा

पती सठीदे क्तख

असी

डे धसबलसम्मको ध्वधन सुन्न सक्ने व्यक्ति ।
४.

श्रवण दृहष्टहविीन अपाङ्गताेः सुनाइ सम्बन्िी र दृहष्टसम्बन्िी दुवै अपाङ्गता भएको वा
ु अन्तरहिया रिे को व्यक्ति ।
दुईवटा इक्तन्रय सम्बन्िी अपाङ्गताको सं यि

५.

स्वर र बोलाइ सम्बन्िी अपाङ्गता: स्वर र बोलाइ सम्बन्िी अङ्गमा उ्पन्न कायनगत
सीधमतताका कारण तथा बोपदा स्वरको उतार चढावमा कदठनाइ, बोली स्पष्ट निुने,
बोपदा शब्द वा अिर दोिो¥याउने व्यक्ति ।

६.

मानधसक वा मनोसामाक्तजक अपाङ्गता: मक्तस्तष्क र मानधसक अङ्गमा आएको समस्या
तथा सचेतना, अधभमुखीकरण, स्फूधतन, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौहद्धक कायन
सम्पादनका सन्दभनमा आउने समस्याको कारणले उमेर र पररक्तस्थधत अनुसार व्यविार
गनन समस्या िुने अवस्थाको व्यक्ति ।

७.

बौहद्धक अपाङ्गता: उमेरको बृहद्धसँगै बौहद्धक सचेतनाको हवकास िुन नसकी बौहद्धक
हवकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेि हियाकलाप गनन समस्या िुने
अवस्थाको व्यक्ति । (जस्तो: डाउन्स धसन्रोम समेत)

८.

अनुवंशीय रिश्राव (िेमोहफधलया) सम्बन्िी अपाङ्गता: अनुवंशीय असरका कारण
रगतमा िुने फ्याक्टरमा हवचलन आई रगत जम्ने कायनमा समस्या उ्पन्न िुने
शारीररक अवस्थाको व्यक्ति ।

९.

अहटज्म सम्बन्िी अपाङ्गता: जन्मजात नशा वा तन्तुको हवकास र सोको कायनमा
आएको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तो: सञ्चार गनन, सामान्य सामाक्तजक धनयम बुझ्न
र प्रयोग गनन कदठनाई िुने तथा उमेरको हवकाससँगै सामान्य व्यविार नदे खाउनु,
अस्वभाहवक प्रधतहिया दे खाउनु, एउटै हिया लगातार दोिोयानइरिनु, अरूसँग र्ुलधमल
निुन ु वा तीव्र प्रधतहिया गने व्यक्ति)

१०. बिुअपाङ्गता : एउटै व्यक्तिमा माधथ उक्तपलक्तखत दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका
अपाङ्गताको समस्या भएको व्यक्ति । (जस्तै ेः मक्तस्तष्क पिर्ात आदद)
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(ख)

अशिताको गम्भीरताका आिारमा अपाङ्गताको वगीकरण :
(१)

पूणन अशि अपाङ्गता: आफ्नो दै धनक हियाकलाप सम्पादन गनन धनरन्तर रुपमा अरुको
सियोग धलँदा पधन कदठनाइ िुने अवस्थाको व्यक्ति ।

(२)

अधत

अशि

अपाङ्गता: वैयक्तिक

हियाकलाप

सम्पादन

गनन

तथा

सामाक्तजक

हियाकलापमा सं लग्न िुन धनरन्तर रुपमा अरुको सियोग धलनुपने अवस्थाको व्यक्ति
।
(३)

मध्यम अपाङ्गता: भौधतक सुहविा, वातावरणीय अवरोिको अन््य, क्तशिा वा ताधलम
भएमा अरुको सियोग धलई वा नधलई धनयधमत रुपमा आफ्नो ददनचयान र सामाक्तजक
हियाकलापमा सिभागी िुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति ।

(४)

सामान्य अपाङ्गता: सामाक्तजक तथा वातावरणीय अवरोि नभएमा धनयधमत रुपमा आफ्नो
ददनचयान र सामाक्तजक हियाकलापमा सिभागी िुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति ।
स्पष्टीकरण:
१.

“शारीररक अङ्गिरूको बनौट र कायन” भन्नाले शरीर सञ्चालन सम्बन्िी, दृहष्ट
सम्बन्िी, स्वर र सुनाइ सम्बन्िी, मानधसक, मांसपेशी र स्नायु सम्बन्िी र अन्य
प्रणालीका अङ्ग र कायनलाई जनाउँछ ।

२.

“धनयधमत ददनचयानका कायनिरु र सामाक्तजक जीवन िेरमा सिभाधगता” भन्नाले
व्यक्तिको धसकाइ, दै धनक काम, सञ्चार, चलहफर, स्वयं िे रचाि, र्रे ल ु जीवन
अन्तरहिया, समाहित क्तशिा, रोजगारी, सामुदाहयक एवं नागररक जीवनका
िेरका कायनिरू र सिभाधगतालाई जनाउँछ ।

३.

“हवद्यमान सामाक्तजक एवं भौधतक वातावरणबाट धसक्तजत
न अवरोि” भन्नाले
मनोसामाक्तजक, प्रहवधि, प्राकृधतक तथा मानव धनधमनत वातावरण, िारणागत,
सेवाप्रणाली र नीधतिरूबाट धसजनना भएको अवरोिलाई जनाउँछ ।

४.

सिभाधगता, सुहविा तथा प्रधतधनधि्व समेतका लाधग बौहद्धक अपाङ्गता र
पूणअ
न शिता भएका अपाङ्ग ब्यक्तििरूका िकमा आमा, बाबु वा प्र्यिरूपमा
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पालनपोषणमा सं लग्न व्यक्तिलाई पररवारका सदस्य वा सरोकारवाला माधननेछ
।
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