अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ लाई सं शोिन गनन बनेको वििेयक
प्रस्तािनााः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ लाई सं शोिन गनन िाञ्छनीय
भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्तिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम ‘‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
सम्बन्िी (पविलो सं शोिन) ऐन, २०७५” रिेको छ ।
(२)

२.

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ को दफा २ मा सं शोिन:
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४(यसपधछ “मूल ऐन” भधनएको)
कोदफा २ को,–
(१) खण्ड (ग) क्तिवकएको छ ।
(२) खण्ड (ज) पधछ दे िायको खण्ड (ज१) थवपएको छाः–
“(ज१) “प्रधतष्ठान” भन्नाले मुनाफा आजनन गने िा नगने गरी उद्योग, व्यिसाय िा सेिा गने
उद्देश्यले प्रचधलत कानून बमोक्तजम स्थापना ,सं स्थापना, दतान, गठन िा सञ्चालमा रिे को कुनै
कलकारखाना, सं घ, सं गठन, सं स्था, कम्पनी, फमन, िा अन्य सं स्था सम्िनु पछन ।
(३) खण्ड (ञ) को सट्टा दे िायको खण्ड (ञ) राक्तखएको छाः–
“(ञ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, मविला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्रालय
सम्िनु पछन।”

३.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा रिेका
“स्थानीय तिको” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “सम्बक्तन्ित िडा कायानलयको” भन्ने शब्दिरु राखी
सोिी उपदफामा रिेका “कायानलय समि” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “स्थानीय तिमा” भन्ने
शब्दिरु राक्तखएका छन् ।

४.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) को सट्टा दे िायको
उपदफा (३) राक्तखएको छ :उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भएता पधन यथाथन वििरण ददं दा दददै कुनै
अधिकारीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बेग्लै िगनको पररचयपर प्रदान गररएको दे क्तखएमा
सो पररचयपर ददने अधिकारीलाई प्रचधलत कानून बमोक्तजम कारिािीको लाधग धसफाररस
गररने छ ।
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५.

मूल ऐनको दफा ६ मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा दे िायको दफा ६
राक्तखएको छाः–
“६. अधभलेख राख्नु पनेाः (१) स्थानीय तिले आफ्नो िेरधभर स्थायी रुपमा बसोबास गने
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोवकए बमोक्तजमको वििरण सवितको अधभलेख तयार
गरी प्रत्येक िर्न अद्यािधिक गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम अद्यािधिक गरे को अधभलेख
स्थानीय तिले नेपाल सरकारको सं घीय माधमला सम्बन्िी विर्य िेने मन्रालय,
मन्रालय र प्रदे शको सामाक्तजक िेर िेने मन्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्राप्त अधभलेखको आिारमा
मन्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एवककृत वििरण तयार गनुन पनेछ ।
(४) यस दफा बमोक्तजम अधभलेखमा समािेश नभएका अपाङ्गता
भएका व्यक्तिलाई यस ऐन बमोक्तजम उपलब्ि गराउने सेिा, सुवििा प्रदान गनन
बाध्य िुने छै न ।”

६.

मूल ऐनको दफा ३० मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) को, –
(१) खण्ड (क) पधछ दे िायको खण्ड (क१) थवपएको छाः–
“(क१) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,”
(२) खण्ड (ङ) मा रिेका “दफा ५४” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ५५” भन्ने शब्दिरु
राक्तखएका छन्।

७.

मूल ऐनको दफा ३८मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ३८ को उपदफा (२) को खण्ड
(क), (घ), (ज), (ञ) र (ट) को सट्टा दे िायका खण्ड (क), (घ), (ज), (ञ) र (ट) राक्तखएका
छन्ाः–
“(क) मन्री, मविला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय

–अध्यि

(घ) सक्तचि, मविला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय

–सदस्य

(ज) सक्तचि, सं घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय

–सदस्य

(ञ) सक्तचि, श्रम, रोजगार तथा सामाक्तजक सुरिा मन्रालय

–सदस्य

(ट) सक्तचि, क्तशिा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालय
८.

–सदस्य”

मूल ऐनको दफा ५८मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ५८ को सट्टा दे िायको दफा ५८
राक्तखएकोछाः–
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“५८. सं रिण अधिकृताः स्थानीय तिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सं रिण
गने काम समेतका लाधग एक जना कमनचारीलाई सं रिण अधिकृत तोक्न
सक्नेछ।”
९.

मूल ऐनको दफा ५९ मा सं शोिन: मूल ऐनको दफा ५९ मा रिेका “तथा पररचयपर”
भन्ने शब्दिरु क्तिवकएका छन् ।

१०.

रुपान्तरण: मूल ऐनको ठााँउ ठााँउमा रिे का “कायानलय” भन्ने शब्दको सट्टा “स्थानीय ति”
भन्ने शब्दिरु राक्तखएका छन् ।
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