अऩाॊगताको ऩरयबाषा य वर्गिकयण
ऩरयबाषा
शायीरयक, भानसीक, फौद्र्धक वा ईन्द्रीम सम्फन्द्धी दीधिकारीन अशक्तता, कामिगत सीमभतता (पङ्सनर
इम्ऩेरयभेन्द्ट) वा ववद्मभान अवयोधको कायण अन्द्म व्मक्क्त सयह सभान आधायभा ऩण
ू ि य प्रबावकायी
ढङ्गरे सभाक्जक जीवनभा सहबागी हुन फाधा बएका व्मक्क्त
jlu{s/0f

१. शायीरयक अऩाङ्गता: स्नाम,ु भासॊऩेशी य जोनी तथा हड्डीको फनावट एवॊ सञ्चारनभा सभस्मा बएको

कायणफाट कुनै व्मक्क्तकोअङ्गको सञ्चारन, प्रमोग य हहॉडडुरभा सभस्मा (जस्तै: फार ऩऺघात
(ऩोमरमो),

शायीरयक

अङ्गववहीन,

कुष्ठप्रबाव,

भाॊसऩेशीववचरन

भस्कुरय

डडस्रोफप),

जोनी

य

भेरूदण्डसम्फन्द्धी स्थामी सभस्मा, क्रवफपट ऩैतारा पकेको, रयकेट्स हड्डीसम्फन्द्धी सभस्माका कायण

उत्ऩन्द्न अशक्तता) तथा सोह्र वषि उभेय ऩग
ु ेको व्मक्क्तभा उभेयफभोक्जभ हुनऩ
ु ने औसत उचाईबन्द्दा
ज्मादै कभउचाई बएको व्मक्क्त ।
@= दृष्टिसम्फन्धीअऩाङ्गता: दृक्ष्टसम्फन्द्धी दे हामको सभस्माफाट कुनै व्मक्क्तभा कुनै ऩनन

वस्तक
ु ो आकृनत, आकाय, रूऩ य यङ्गको ऻान नहुने,
(क) दृक्ष्टववहीनता: औषर्ध, शल्मर्चफकत्सा, चस्भा वा रेन्द्सको प्रमोगफाट ऩनन दफ
ु ै आॉखारे हातको औॊरा
दश फपटको दयू ीफाट छुट्माउन नसक्ने वा स्नेरेन चाटि को ऩहहरोराइनको अऺय(३/६०) भा ऩढ्न नसक्ने
व्मक्क्त ।

(ख) न्द्मन
ू दृक्ष्टमक्
ु त: औषर्ध, शल्मर्चफकत्सा, चस्भा वा रेन्द्सको प्रमोगफाट ऩनन फीस फपटको दयू ीफाट
हातको औॊरा छुटमाउन नसक्ने वा स्नेरेन चाटि को चौथो राइनको अऺय (६/१८) भा ऩढ्न नसक्ने ।
(ग)

ऩण
ू ि दृक्ष्टववहीन: ऩण
ू ि ुपऩभा उज्मारो वा अॉ्मायो छुटृमाउन नसक्ने व्मक्क्त ।

३. सन
ु ाइसम्फन्धी अऩाङ्गता: सन
ु ाइका अङ्गको फनावट एवॊ स्वयको ऩहहचान, स्थान,

उतायचढाव तथा स्वयको भात्रा य गण
ु छुटमाउन नसक्ने,

(क) फहहया: असी डेमसफरबन्द्दा भार्थको ्वनन सन्द्
ु न नसक्ने वा सञ्चायका रार्ग
साॊकेनतक बाषा प्रमोग गनऩ
ुि ने व्मक्क्त ।

(ख) सस्
ु तश्रवण: सन्द्
ु नराई श्रवण मन्द्त्र याख्नऩ
ु ने वा ऩैंसठी दे खख असी डेमसफरसम्भको ्वनन
सन्द्
ु न सक्ने

व्मक्क्त।

४. श्रवण दृष्टिववहीन अऩाङ्गता: सन
ु ाइसम्फन्द्धी य दृक्ष्टसम्फन्द्धी दव
ु ै अऩाङ्गता बएको वा दईु वटा
इक्न्द्रमसम्फन्द्धी अऩाङ्गताको सॊमक्
ु त अन्द्तयफिमा यहे को व्मक्क्त ।

५. स्वय य फोराइ सम्फन्धी अऩाङ्गता: स्वय य फोराइ सम्फन्द्धी अङ्गभा उत्ऩन्द्न कामिगत सीमभतताका

कायण तथा फोल्दा स्वयको उताय चढावभा कहठनाइ, फोरी स्ऩष्ट नहुने, फोल्दा शब्द वा अऺय
दोहोमािउनेव्मक्क्त ।
६. भानससक वा भनोसाभाष्िक अऩाङ्गता: भक्स्तष्क य भानमसक अङ्गभा आएको सभस्मा तथा

सचेतना, अमबभख
ु ीकयण, स्पुती स्भयणशक्क्त, बाषा, गणनाजस्ता फौद्र्धक कामि सम्ऩादनका सन्द्दबिभा
आउने सभस्माको कायणरे उभेय य ऩरयक्स्थनत अनस
ु ाय व्मवहाय गनि सभस्मा हुने अवस्थाको व्मक्क्त ।

७. फौद्धधक अऩाङ्गता: उभेयको वद्
ृ र्धसॉगै फौद्र्धक सचेतनाको ववकास हुन नसकी फौद्र्धक ववकास
नबएका कायणरे उभेय वा वातावयणभा साऩेऺ फिमाकराऩ गनि सभस्मा हुने अवस्थाको व्मक्क्त ।
(जस्तो: डाउन्द्स मसन्द्रोभ सभेत)

८.अनव
ं ीम यक्तश्राव (हे भोफपसरमा) सम्फन्धी अऩाङ्गता: अनव
ॊ ीम असयका कायण यगतभा हुने
ु श
ु श
फ्माक्टयभा ववचरन आई यगत जम्ने कामिभा सभस्मा उत्ऩन्द्न हुने शायीरयक अवस्थाको व्मक्क्त ।

९. अटिज्भ सम्फन्धी अऩाङ्गता: जन्द्भजात नशा वा तन्द्तक
ु ो ववकास य सोको कामिभा आएको सभस्मा

बएको व्मक्क्त । (जस्तो: सञ्चाय गनि, साभान्द्म साभाक्जक ननमभ फझ्
ु न य प्रमोग गनि कहठनाई हुने तथा
उभेयको ववकाससॉगै साभान्द्म व्मवहाय नदे खाउन,ु अस्वबाववक प्रनतफिमा दे खाउन,ु एउटै फिमा रगाताय
दोहोमािइ यहन,ु अरूसॉग घर
ु मभर नहुनु वा तीव्र प्रनतफिमा गने व्मक्क्त ।

१०. फहुअऩाङ्गता: एउटै व्मक्क्तभा भार्थ उक्ल्रखखत दईु वा दईु बन्द्दा फढी प्रकायका अऩाङ्गताको सभस्मा
बएको व्मक्क्त । (जस्तै: भक्स्तष्क ऩऺघात आहद)

