सॊ वत् २०७५ सारको ऐन नॊ..........
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ राई सॊ शोधन
गनन फनेको ववधेमक
प्रस्तावनााः अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४
राई सॊ शोधन गनन वाञ्छनीम बएकोरे ,
सॊ घीम सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ ।
१.

सॊ क्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "अऩाङ्गता बएका
व्मक्तिको अधधकाय सम्फन्धी (ऩवहरो सॊ शोधन) ऐन, २०७५"
यहेको छ ।
(२)

२.

मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ को
दपा २ भा सॊ शोधन : अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय
सम्फन्धी ऐन, २०७४ (मसऩधछ "भूर ऐन" बधनएको) को दपा
२ को,–
(१)

खण्ड (ग) क्तझवकएको छ ।

(२)

खण्ड (ज) ऩधछ दे हामको खण्ड (ज१) थवऩएको छाः"(ज१)

"प्रधतष्ठान" बन्नारे भुनापा आजनन गने वा
नगने गयी उद्योग, व्मवसाम वा सेवा गने
उद्देश्मरे प्रचधरत कानून फभोक्तजभ स्थाऩना,
सॊ स्थाऩना, दतान, गठन वा सञ्चारनभा यहेको
कुनै

करकायखाना, सॊ घ, सॊ गठन, सॊ स्था,
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कम्ऩनी, पभन, वा

अन्म

सॊ स्था

सम्झनु

ऩछन ।
(३)

खण्ड (ञ) को सट्टा दे हामको खण्ड (ञ) याक्तखएकोछाः"(ञ) "भन्रारम"बन्नारे

नेऩार

सयकाय,

भवहरा,

फारफाधरका तथा जेष्ठ नागरयक भन्रारम सम्झनु
ऩछन।"
३.

भूर ऐनको दपा ४ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ४ को
उऩदपा (१) भा यहे का "स्थानीम तहको" बन्ने शब्दहरुको
सट्टा "सम्फक्तन्धत वडा कामानरमको" बन्ने शब्दहरु याखी सोही
उऩदपाभा यहे का "कामानरम सभऺ" बन्ने शब्दहरुको सट्टा
"स्थानीम तहभा" बन्ने शब्दहरु याक्तखएका छन् ।

४.

भूर ऐनको दपा ५ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ५ को
उऩदपा (३)को सट्टा दे हामको उऩदपा (३) याक्तखएको छ :"(३)उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेक्तखएको बए
ताऩधन मथाथन वववयण ददॊ दाददॊ दै कुनै अधधकायीरे अऩाङ्गता
बएको व्मक्तिराई फेग्रै वगनको ऩरयचमऩर प्रदान गरयएको
दे क्तखएभा सो ऩरयचमऩर ददने अधधकायीराई प्रचधरत कानून
फभोक्तजभ कायवाहीको राधग धसपारयस गरयनेछ ।"

५.

भूर ऐनको दपा ६ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ६ को
सट्टा दे हामको दपा ६ याक्तखएको छाः"६.

अधबरेख याख्नु ऩनेाः

(१)

स्थानीम

तहरे

आफ्नो

ऺेरधबर स्थामी रुऩभा फसोफास गने अऩाङ्गता बएका
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व्मक्तिको

तोवकए

अधबरेख

तमाय

फभोक्तजभको

गयी

प्रत्मेक

वववयण

सवहतको

वषन अद्यावधधक

गनुन

ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ अद्यावधधक
गये को अधबरेख स्थानीम तहरे नेऩार सयकायको सॊ घीम
भाधभरा सम्फन्धी ववषम हेने भन्रारम, भन्रारम य
प्रदे शको

साभाक्तजक

ऺेर

हे ने

(३)

उऩदपा

भन्रारमभा

ऩठाउनु

ऩनेछ ।

अधबरेखको

आधायभा

(२)

भन्रारमरे

फभोक्तजभ
अऩाङ्गता

प्राप्त
बएका

व्मक्तिको एकीकृत वववयण तमाय गनुन ऩनेछ ।
(४)

मस

दपा

फभोक्तजभ

अधबरेखभा

सभावेश नबएका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई मस
ऐन फभोक्तजभ उऩरब्ध गयाउने सेवा, सुववधा प्रदान
गनन फाध्म हुने छै न ।"

६.

भूर ऐनको दपा ३० भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ३० को
उऩदपा (२) को, –
(१)

खण्ड (क) ऩधछ दे हामको खण्ड (क१) थवऩएको
छाः
"(क१) प्रदे श सयकायफाट प्राप्त यकभ,"
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(२)

खण्ड (ङ) भा यहेका "दपा ५४"बन्ने शब्दहरुको
सट्टा"दपा ५५"बन्ने शब्दहरु याक्तखएका छन्।

७.

भूर ऐनको दपा ३८भा सॊ शोधन : भूर ऐनको दपा

३८

को,(१)

उऩदपा (२) को,(क) खण्ड

(क)

को

सट्टा

दे हामको

खण्ड

(क)याक्तखएको छ :"(क)

भन्री, भवहरा, फारफाधरका
तथा ज्मेष्ठ नागरयक
भन्रारम– अध्मऺ"

(ख) खण्ड

(क)

ऩधछ

दे हामको

खण्ड

(क१)

थवऩएको छ :"(क१)

खण्ड (द) फभोक्तजभका
सदस्महरुभध्मेफाट धनदे शन
सधभधतरे भनोनमन गये को
सदस्म

- उऩाध्मऺ"

(ग) खण्ड (घ), (ज), (ञ) य (ट) को सट्टा
दे हामको

खण्ड

याक्तखएका छन् :-
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(घ),

(ज),

(ञ)

य

(ट)

"(घ)

सक्तचव,भवहरा, फारफाधरका
तथा ज्मेष्ठ नागरयक
भन्रारम

(ज)

– सदस्म

सक्तचव, सॊ घीम भाधभरा
तथा साभान्म प्रशासन
भन्रारम –सदस्म

(ञ)

सक्तचव, श्रभ, योजगाय

तथा साभाक्तजक सुयऺा
भन्रारम – सदस्म

(ट)

सक्तचव, क्तशऺा, ववऻान
तथा प्रववधधभन्रारम– सदस्म"

(घ) खण्ड (द) को सट्टा दे हामको खण्ड (द)
याक्तखएको छ :"(द)

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको
याविमस्तयका सॊ घ, सॊ गठन,
भहासॊ घ तथा भानवअधधकायको
ऺेरभा कामनयत सॊ स्थाहरुभध्मे
पयक-पयकअऩाङ्गताका
वगनफाट प्रधतधनधधत्व हुने गयी

सभावेशी धसद्धान्तको आधायभा
कम्तीभा ऩाॉचजना भवहरा
सवहत दशजना
(ङ) खण्ड

(द)

थवऩएको छ :5

ऩधछ

दे हामको

-सदस्म"
खण्ड

(द१)

"(द१)

याविमस्तयभा भहत्वऩूणन
मोगदान ऩुर्माएका अऩाङ्गता
बएका व्मक्तिहरुभध्मेफाट
दुईजना

(२)

-सदस्म"

उऩदपा (३) को सट्टा दे हामको उऩदपा (३)
याक्तखएको छ :"(३) उऩदपा (२) को खण्ड (थ), (द),

(द१) य (ध) फभोक्तजभका सदस्महरुको भनोनमन

भन्रारमरे गनेछ य त्मस्ता सदस्महरु तथा खण्ड
(क१) फभोक्तजभ भनोधनत उऩाध्मऺको ऩदावधध दुई
वषनको हुनेछ ।"
८.

भूर ऐनको दपा ४० भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ४०
को,–
(१)

उऩदपा (२) भा यहे को "अध्मऺरे" बन्ने शब्दऩधछ
"य धनजको अनुऩक्तस्थधतभा उऩाध्मऺरे" बन्ने शब्दहरु
याक्तखएका छन् ।

(२)

उऩदपा (५) भा यहे को "अध्मऺरे" बन्ने शब्दऩधछ
"य धनजको अनुऩक्तस्थधतभा उऩाध्मऺरे" बन्ने शब्दहरु
याक्तखएका छन् ।

९.

भूर ऐनको दपा ५८भा सॊ शोधनM भूर ऐनको दपा ५८ को
सट्टा दे हामको दपा ५८ याक्तखएकोछाः"५८. सॊ यऺण अधधकृतM स्थानीम तहरे अऩाङ्गता बएका
व्मक्तिको अधधकायको सॊ यऺण गने काभ सभेतका
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राधग एकजना कभनचायीराई सॊ यऺण अधधकृत तोक्न
सक्नेछ।"
१०.

भूर ऐनको दपा ५९ भा सॊ शोधन M भूर ऐनको दपा ५९ भा
यहेका "तथा ऩरयचमऩर" बन्ने शब्दहरु क्तझवकएका छन् ।
रुऩान्तयM भूर ऐनको ठाउॉ-ठाउॉभा यहेका "कामानरम" बन्ने

११.

शब्दको सट्टा "स्थानीम तह" बन्ने शब्दहरु याक्तखएका छन् ।
बाद्र २६, २०७५ भा फसेको याविम सबाको फैठकरे सॊ शोधन
सवहत ऩारयत गये को य बाद्र ३०, २०७५ भा फसे को प्रधतधनधध
सबाको फैठकरे मो ववधेमकराई सॊ शोधन ववना ऩारयत गये को
व्महोया नेऩारको सॊ ववधानको धाया ११३ को उऩधाया

(१)

फभोक्तजभ प्रभाक्तणत गदनछु ।
…………………………………..
गणेश प्रसाद धतधभक्तससना
अध्मऺ
याविम सबा
याविम सबा अध्मऺफाट प्रभाणीत मो ववधेमक नेऩारको सॊ ववधानको धाया

१.

११३ को उऩधाया (२) फभोक्तजभ प्रभाणीकयण गदनछु ।

....………………………
(ववद्यादे वी बण्डायी)
धभधत : २०७५/...../.....

यािऩधत
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