१. नेपालको संविधान २०७२
नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि मौलिक हकमा ६ वटा धारा १८, २४, ३१, ३९, ४२, ४३ छन भने राजनैतिक प्रतिनिधित्वका लागि ३ वटा धाराहरु ८४, ८६, १७६ र समावेशी आयोगमा प्रतिनिधित्वका लागि २ वटा धाराहरु  २५८ र २५९ गरि ११ वटा धाराहरुले अपाङ्गताको सवाललाई बिभिन्न १६ वटा ठाउँमा समेटेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सवाल यति फराकिलो ढंगले सम्बोधन भएको यो पहिलो संविधान हो ।  
धारा १८ : समानताको हक- ……अपाङ्गताको आधारमा विभेद गर्न नहुने । 
धारा २४ : छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, 
धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक उपधारा ३: नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, उपधारा ४: व्रेल लिपी साङ्केतिक नि:शुल्क शिक्षा । 
धारा ३९: बालबालिकाको हक, उपधारा ९: अपाङ्गता भएका, बालबालिकालाई राज्यबाट संरक्षण र सुविधा पाउने हक, 
धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक, समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक, धारा ४३: सामाजिक सुरक्षाको हक, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक, उपधारा ३: सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक, 
धारा ८४: प्रतिनिधिसभाको गठन, (३)२ दलले उम्मेद्वारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था, 
धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन, उपधारा २: (क) एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित, धारा १७६ प्रदेश सभाको गठन, उपधारा ७ : उपधारा ६ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग, उपधारा ६ : देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।, क) कम्तिमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एमव सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडीएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विसका वा मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको ।
धारा २५९ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
...........अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ............समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान
खण्ड (क) ...............समावेशीता प्रतिनिधित्व सशक्तिकरण र विकासको लागि लागि सरकारलाई सुझाव दिने

२. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ 
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अधिकारमुखी अवधारणाबाट निर्देशित, CRPD  र नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्म अनुरुप, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा संशोधन, अपाङ्गताको आधारमा विभेद गरे दण्ड सजायको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा उपयुक्त अनुकुलता, भौतिक संरचना, सूचना तथा सञ्चार आदिमा समान पहुँचको व्यवस्था, संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको छ ।अपाङ्गता परिचय पत्र स्थानीय तहबाट दिने, ब्यवस्था संघीय तहमा राष्ट्रिय निर्देशन समिति, प्रदेशमा प्रदेश समिति, स्थानीय तहमा अपाङ्गता समन्वय समितिको ब्यवस्था, झुटा बिवरण दिएर अपाङ्गता परिचय  पत्र लिने र दिने दुवैलाई दण्ड सजायको ब्यवस्था तथा यो ऐनले दिएका अधिकारको प्रचलन गराउन कसैले इन्कार गरेका दण्ड सजायको ब्यवस्था यस ऐनका महत्वपुर्ण बिषेशता हुन ।
	अधिकारमुखी अवधारणाको अवलम्बन  
	अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको सम्मान
	अपाङ्गताको परिभाषा फराकिलो 
	अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्वामित्व 
	अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेदलाई नेपालमा पहिलो पटक परिभाषित गरिएको ।
	अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेदलाई नेपालमा पहिलोपटक दण्डनीय बनाइएको ।   

दफा २१ : शिक्षाको अधिकार
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विद्यालयमा अस्वीकार गर्न नपाइने, निःशुल्क व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा दिनु पर्ने, विद्यालयमा भेदभाव रहित व्यवहार र वातावरण, निर्माण गर्ने, उपयुक्त र मैत्रीपूर्ण भाषा, लिपी, प्रविधि, पद्दतिको प्रयोग गर्नु पर्ने, पहुँचयुक्त शैक्षिक सामग्री, लचिलो शिक्षण सिकाइ पद्घति, पहुँचयुक्त शैक्षिक स्थल तथा सुविधाहरू दिनुपर्ने, लचिलो तथा पहुँचयुक्त परीक्षा प्रणाली, निजी विद्यालयले तोकिएको संख्यामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाइ निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने । 
दफा २८:  निशुल्क तथा पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा  
तोकिएको रोगको उपचार लगायत थेरापी सेवा, अपाङ्गताको कारणले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी, सामान्य जाँच परीक्षण, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, २५ भन्दा माथि शैया भएको अस्पतालमा २ शैया आरक्षण



३ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ 

पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि बिशिष्ठकृत ब्यवस्था 
	अपाङ्गताको बर्गिकरण हेरफेर सिफारिश गर्ने संयन्त्र  
	सामुदायिक सेवा, ब्यक्तिगत सहयोगी, हेरचाह, क्लिनिकल र दौतरी परामर्श सेवाको ब्यवस्था 
	आफु अस्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहबाट परिचय पत्र लिन सकिने 
	स्थानीय तहले परिचय पत्र दिन नमिल्ने भने उजुरी गर्न सकिने 
	स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको तथ्यांक राख्नु पर्ने 
	नि:शुल्क सहायक सामग्री र उपलब्धताका आधारमा सामुदायिक सहायता सेवा 
	पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन ब्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी ब्यवस्था 
	सहयोगी भत्ता र बेरोजगार भत्ता 

दफा ४५ स्थानीय तहको दायित्व 
स्थानीय तवरवाट उपलव्ध हुनसक्ने सम्मका सेवा, सुविधा तथा अवसर उपलव्ध गराउने 



४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय स्तरमा योजना निर्माण कार्यान्वयन अनुगमन मुल्याकंन गर्ने ब्यवस्था उल्लेख रहेको छ । 
	स्थानीय सरकार संचान ऐनको दफा ११(२) त (क) देखी (ङ) सम्म अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र बितरण र पुनर्स्थापनाको बारेमा उल्लेख छ । 
	स्थानीय तहको काम कारवाहीलाई नियमित, व्यवस्थित, छिटो, छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाई जनताको हित अभिवृद्धि गर्न कानूनी प्रवन्धहरु गरिएका छन् । 
	दफा ११ ले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत विकास सम्बन्धी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारले स्थानीय तहमा अधिकार सहितको विकासका अवसरहरू श्रृजना गरेको
	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र अभिलेख सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशसँग समन्वय अपाङ्गता र लैंगिकमैत्री यातायात प्रणालिको ब्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आर्थिक सामाजिक र सशक्तिकरणको लगायत लक्षित समुहहरुको योजना बनाउने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।



५ पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एव सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गरेका सेवा, सुविधा, अवसर, सहुलियत, सुरक्षा, स्वतन्त्रताको उपयोग वा उपभोगमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अधिकारमूखी राज्यको सामान्य सिद्धान्त हो । यसका साथै श्रम बजारमा सबैलाई समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो ।
	अवरोधमुक्त वातावरण वा पहुँच भन्ने शब्दलाई अपाङ्गतासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको, यसको महत्व र आवश्यकतालाई अवमुल्यन गर्ने गरेको पाइन्छ । अवरोधबाट मुक्त वातावरण सबै मानिसको सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००६, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लगायतका अन्य घरेलु नीति तथा कानुनहरुमा समेत पहुँचयुक्त र अवरोधमुक्त वातावरण सम्बन्धमा उल्लेख छ 
	संरचना जन्य र डिजिटल अवरोधलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि मद्धत गर्दछ । 
	कुनै पनि भौतिक संरचना, सञ्चार तथा सूचना सम्बन्धी प्रणाली पद्धति वा सुविधाहरूका लागि स्वीकृत मापदण्ड एवम् सर्तहरू । 


















६ अपाङ्गता मैत्री संचारसेवा निर्देशिका २०७३ 
अपाङ्ता मैत्री संचार सेवा निर्देशिका २०७३ पत्रकार आचार संहिता २०७३ को दफा १२ अनुसार तयार पारिएको हो । प्रेस काउन्सिलले मिति २०७३ माघ २६ गते लागू गरेको ।
अभिन्न अंग मानिने: यो आचारसंहिता लागू भएपछि काउन्सिलद्वारा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका निमित्त जारी गरिने आचारसंहिता सम्बन्धी विशिष्टीकृत निर्देशिकाहरू यस आचारसंहिताको अभिन्न अङ्ग मानिनेछन् ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले देहाय अनुसार कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ :
सामाजिक दायित्व : पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भाषाभाषी र अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको उत्थान र विकासमा विशेष सहयोग पु¥याउने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।
निर्देशिकाको उदेश्य
	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र गरिमाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न ।
आम सञ्चार प्रक्रियाका क्रममा अक्षर, बचन वा दृश्यद्धारा अपागंता भएका व्यक्तिको अधिकार र गरिमामा आँच आउने शब्द, शब्दावली, तस्विर वा भाषा प्रयोग नहोस वा त्यस्तो आशय प्रकट नगर्न ।

अपाङ्गताको विषयलाई सहि र उपयुक्त तरिकाले प्रस्तुत गर्न । 
विद्यमान सामाजिक चिन्तनलाई चिर्न, भ्रमहरु हटाउन ।
सामाजिक परिवर्तनको बाहक बनि समाजको सोच बदल्न ।
विनाकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मान सम्मानमा लाग्ने चोटहरु हटाउन ।
समाजमा सदियौं देखि विद्यमान रहेका नकारात्मक सोचहरु उक्त सोचका अवयवहरु र उक्त सोचको कारणले निर्देशीत बोली र व्यहारहरुलाई क्रमश निबारण गरि प्रकारान्तरमा अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यक्ति, समुदाय र समाजमा सहि तरिकाले प्रस्तुत गर्न ।





