
                         

भध्मभ अऩाङ्गता  बएका व्मक्तिको ऩरयचम ऩत्रभा आधारयत साभाक्तजक शयुऺा 
बत्ता वितयण कामयविधध, २०७६ 
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ओभसधतमा गाॉउऩाधरका  गाउकामयऩाधरकाको कामायरम  
हाविपसायविकय रुऩन्देही  



भध्मभ अऩाङ्गता  बएका व्मक्तिको ऩरयचम-ऩत्रभा आधारयत वितयण कामयविधध, 

२०७६ 

 

ऩषृ्ठबधूभ 

 ओभसधतमा गाउॉऩाधरका भा यहेका भध्मभ अऩाॊगता य साभान्म अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिहरुको आफस्मकता आनसुाय ऩूणय अशि बमका य अधत अशि 
अऩाॊगता बमका व्मक्ति हरुका राधग नेऩार सयकाय फाि साभाक्तजक सयुऺा 
बत्ता उऩरब्ध हनेु गयेकोभा भध्मभ अऩाॊगता य साभान्म अऩाङ्गता बएका  

व्मक्तिहरुका राधग  उनीहरुको क्तजफन स्तय उकास्नको य आत्भनीबयय हनुको 
राधग मस गाउऩाधरकाको साथै  भहीरा फारफारीका शाखाको  भहत्िऩणुय 
क्तजम्भेिायी यहने छ।स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन२०७४ ऩरयच्छेद ३ खण्ड 
त २ फभोक्तजन जेष्ठ नागरयक ,अऩाॊगता बएका व्मक्ति तथा असहामको रगत 
अध्मािधधक ऩरयचम ऩत्र वितयण साभाक्तजक सयुऺा तथा सधुफधाको ब्मफस्थाऩन 
तथा वितयण sf] nflu मो कामयविधध तमाय ऩारयएको हो . मसै सन्दबयभा मस 
गाउऩाधरका यहेका सम्ऩणुय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुराइ सभेिने उदे्धoरे मो 
कामय 
lफधी नीभायण गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

 प्रायक्तम्बक  

१. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  
  s_मस कामयविधधको नाभ भध्मभ तथा साभान्म अ ऩाङ्गता बएका व्मक्तिको 
ऩरयचमऩत्रभा आधायीत बत्ता वितयण कामयफीधी २०७६ यहने छ । 

v_ मो कामयविधध ओभसधतमा गाउऩाधरकाको कामयऩाधरका फाि स्िीकृत 
बएऩधछ तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 



२ ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा् 
   s_स्थानीम तह बन्नारे ओभसधतमा गाउॉऩाधरका सम्झन ुऩदयछ । 

v_िडा कामायरम बन्नारे ओभसधतमा गाउॉऩाधरकाको  िडा कामायरम सम्झन ु

ऩदयछ । 

3_धसपारयस सधभधत्  
बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको बत्ता धनधाययण सम्फन्धी स्थाधनम धसपारयस 
सधभधत   सम्झन ुऩदयछ ।  

ऩरयच्छेद-२ 

उद्देश्म, भाऩदण्ड 

 ३. उद्देश्म : मस कामयविधधको उद्देश्म देहाम फभोक्तजभ यहेका छन ्: 
क_ विधबन्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩवहचान गयी 
उनीहरुराई सेिा सवुिधाभा ऩहुॉच स्थावऩत गनय, त्मस्ता सेिा सवुिधाहरुको 
राधग मोजना धनभायण गनय य स्थानीम तह देक्तख नै विधबन्न प्रकृधतका अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिहरुको िगीकृत रगत याख्न सहज तलु्माउने   

ख_ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िन्धी ऐन य अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिको अधधकाय सम्फन्धी अन्तयायविम भहासक्तन्ध २००६ (CRPD) भा 
नेऩार सयकायरे जनाएको प्रधतफद्धता फभोक्तजभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई 

प्राथधभकताको आधायभा सेिा सवुिधाहरु उऩरब्ध गयाउन सहज फनाउने ।      

ग_ अऩाङ्गताको प्रकृधत, िगीकयण य अिस्थाका आधायभा अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिरे ऩाउने सेिा, सवुिधा य अिसयको प्राथधभकीकयण गनय सहमोग गने । 

3_ भध्मभ अऩाङ्गता य साभान्म अऩाङ्गता बएका ब्मािीहरुको राधग 
प्राथधभवककयणभा आधारयत शयुऺा बत्ता वितयण सधभधत सम्बनऩुछय । 

 



अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िन्धी ऐनको अनसूुचीभा प्रकृधतका 
आधायभा अऩाङ्गताराई दस प्रकायभा िगीकयण गरयएको छ । अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिको अधधकाय सम्िन्धी ऐनको अनसूुचीभा उल्रेक्तखत गाम्बीमयता आधायभा 
गरयएको अऩाङ्गताको िगीकयण गयी देहामका चाय सभूहका ऩरयचम-ऩत्र वितयण 

गरयनेछ :  
s_ ऩणुय अशि अऩाङ्गता  ्
तर उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराई फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ 

जनु यातो यॊगको ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ । 

१व्मक्तिको शायीरयक, भानधसक िा इक्तन्िम सम्फन्धी प्रणारीहरुभा बएको ऺधत य 
मसरे ल्माएको कामयगत विचरनको अिस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको सहमोग 

धरएय ऩधन दैधनक जीिन सम्ऩादन गनय असाध्मै कठिन हनेु व्मक्ति,  

२साभान्म बन्दा साभान्म दैधनक विमाकराऩहरु ऩधन स्िमॊ गनय नसक्ने य अन्म 

व्मक्तिको सहमोग आिश्मक ऩने, तीव्र फौवद्धक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु, तीव्र 

रुऩभा अविज्भ प्रबावित व्मक्ति, ऩूणय रुऩभा श्रिणदृविविवहन व्मक्तिहरु,  

३दईु िा सोबन्दा फढी प्रकृधतका शायीरयक, भानधसक िा इक्तन्िम सम्फन्धी ऺधत 

बई सफैजसो दैधनक विमाकराऩहरु अन्म व्मक्तिकै सहमोगभा गनुयऩने 

अिस्थाका व्मक्तिहरु,  

४धनयन्तय रुऩभा सघन हेयचाह (स्माहाय ससुाय) को आिश्मक ऩरययहने 

शायीरयक अऩाङ्गता बएका व्मक्ति िा भनोसाभाक्तजक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू 

। 

v_अधत अशि अऩाङ्गता  ् 
तर उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरु राई ख फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध 

गयाइनेछ जनु धनरो ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ ।  



१शायीरयक, भानधसक िा इक्तन्िम सम्फन्धी ऺधत िा विचरन बएताऩधन धनयन्तय 
िा अधधकाॊश सभम सहमोगी, दोबाषे िा भानि ऩथप्रदशयक आठदको सहमोगभा 
आफ्नो दैधनक विमाकराऩहरु रगामत वहडडुर य सॊचाय गनय कठिनाइ हनेु 

ब्मक्तिहरु,  

२.भक्तततस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोिऩिक िा ऩऺघात, हेभोवपधरमा, 
भाॊशऩेशी सम्फन्धी सभस्मा िा विचरन रगामत अन्म विधबन्न कायणरे 

शयीयको ढाड, हात, गोडा, कम्भय आठदरे काभ गनय नसकी  दैधनक 

आिागभनको राधग रृविरक्तचमय प्रमोग गनुयऩने अिस्थाका व्मक्तिहरू,  

३.दिैु हात कुभदेक्तख िा ऩाखयुादेक्तख भनुी ऩयैु नचल्ने िा गभुाएका, विधबन्न 

कायणरे दिैु हात य गोडा गभुाएका िा नचल्ने, कम्भयबन्दा भधुनको भाग 

गभुाएका िा नचल्ने, दिैु गोडा ऩूणय विमाशीर नबई फैसाखीको प्रमोग  

व्मक्तिहरू,  

४.दृविविवहन य ऩूणय दृविविहीनको ऩरयबाषा अन्तयगयत ऩने व्मक्तिहरू,  

५सॊचायको राधग धनयन्तय दोबाषे आिश्मक ऩने ऩूणय रुऩभा कान सनु्न 

नसक्ने (फवहया), दैधनक जीिनका विमाकराऩहरु स्िमॊ गनय नसक्ने, 

धसकाइभा सभस्मा बएका फौवद्धक अऩाङ्गता िा अविज्भ बएका  व्मक्तिहरु, 

धनयन्तय अरूको सहमोग धरइयहनऩुने फहअुऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू । 

u_ भध्मभ अऩाङ्गता  ्
तर उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराई 'ग' िगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ 

ऩहेँरो ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ । 

१.कृधत्रभ अङ्ग, क्मारीऩय, विशेष प्रकायका जतु्ता जस्ता सहामक साभग्रीको 
प्रमोगफाि साभान्म वहडडुर रगामत दैधनक जीिनका विमाकराऩहरु स्िमॊ गनय 
सक्ने,  



२.विधबन्न कायणरे घुॉडाभधुनको अङ्गभा भात्र प्रबाि ऩयेको तय सहामक 

साभग्रीको प्रमोग नगयी ऩधन साभान्म वहॉडडुर गनयसक्ने,  

३.कुभ िा ऩाखयुा बन्दा भनुी एक हात गभुाएका िा हात नचल्ने िा हातरे गने 

काभ गनय नसक्ने,  

४.दिैु हातको हत्केराबन्दा भधुनका कम्तीभा फूढी औॊरा य चोयी औॊरा 
गभुाएका,  
५दिैु गोडाको कुकुय च्चाबन्दा भधुनको बाग नबएका तय साभान्म वहडडुर गनय 
सक्ने, 

६.भेरुदण्डभा सभस्मा बई ढाड कुवप्रएको, 
७.धसकाइभा वढराइ बएका दैधनक विमाकराऩ स्िमॊ गनय सक्ने फौवद्धक 
अऩाङ्गता य अविजभ बएका व्मक्तिहरु , 

८.श्रिणमन्त्रको प्रमोगफाि िा िूरो आिाज भात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रिण 

व्मक्तिहरू  

९.शल्मविमाफाि स्ियमन्त्र क्तझकी घाॉिीको नरीफाि भात्र फोल्नऩुने अिस्था 
बएका ब्मक्तिहरु 

१०.ओि तार ुपािेको कायण फोरी अस्ऩि बएका ब्मक्तिहरु,  

११.फोल्दा अक्तककने, शब्द िा अऺय दोहोमायउने सभस्मा तीव्र बएका बकबके 

व्मक्तिहरू,  

१२.तीन वपि बन्दा भधुनका होचाऩकुका व्मक्तिहरू,  

१३.चस्भा य श्रिणमन्त्र दिैु प्रमोग गने श्रिणदृविविवहन व्मक्तिहरु, रेन्स िा 
म्माग्नीपामयको प्रमोगफाि भात्र ऩढ्न सक्ने न्मून दृविमिु व्मक्तिहरु,    

१४.अनिुशीम यिश्राि (हेभोपेधरमा) सम्फन्धी सभस्मा बई दैधनक वहॉडडुरभा 
कठिनाइ हनेु व्मक्तिहरु, 

१५.भानधसक िा भनोसाभाक्तजक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु । 



3_ साभान्म अऩाङ्गता  ्
तर उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराइ 'घ' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ 

जनु सेतो ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ । 

१.शायीरयक, भानधसक िा इक्तन्िम सम्फन्धी साभान्म विचरन बएका तय दैधनक 

जीिनका विमाकराऩहरु स्िमभ सम्ऩादन गनय सक्ने  

२.हात िा खटु्टा केही छोिो बएका, एक हातको हत्केरा बन्दा भनुी नचल्ने िा 
गभुाएका, एक हातको हत्केराबन्दा भधुनका कम्तीभा फूढी औॊरा य चोयी औॊरा 
गभुाएका िा दिैु हातको  हत्केराभधुनका कम्तीभा फूढीऔ ॊरा य चोयीऔ ॊरा 
बएका ब्मक्तिहरु,  

३.िूरो अऺय ऩढ्नसक्ने न्मून दृविमिु व्मक्तिहरू,  

४.दिैु गोडाको सफै औराका बागहरु नबएका,  
५.श्रिणमन्त्र रगाई िूरो आिाज सनु्न ेतय फोरी स्ऩि बएका ससु्त श्रिण 

व्मक्तिहरू,  

ऩरयच्छेद ३ 

 

ऩरयचम ऩत्र ढाॉचा य सभन्िम सधभधत 

    अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩरयचमऩत्रको ढाॉचा देहाम फभोक्तजभ हनेुछ ।  

ऩरयचम-ऩत्र िाहक व्मक्तिको व्मक्तिगत विियण स्ऩि हनेु गयी नागरयकताको 
प्रभाण -ऩत्रको ढाॉचाभा मस कामयविधधको अनसूुची २ फभोक्तजभ एकाऩट्टी नेऩारी 
बाषाभा य अकायऩट्टी अॊगेजी बाषाभा        रेक्तखएको भाधथ दपा ४ भा उल्रेक्तखत 

भाऩदण्ड अनसुाय एक ऩषृ्ठको ऩरयचम-ऩत्र गाम्बीमयता आधायभा गरयएका चाय 
िगयका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई चाय पयक यङ्गभा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

 

 

 



 

धसपारयस सधभधत 

ओभसधतमा गाउॉऩाधरका भा यहेका भध्मभ अऩाॊगता य साभान्म अऩाङ्गता  

बएका व्मक्तिहरुको आफस्मकता  य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकायराइ 
भध्मनजय गरय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको बत्ता वितयण गनयको राधग   

गाउॉऩाधरका देहाम फभोक्तजभको स्थानीम सभन्िम सधभधत यहनेछ:- 
 
!_ओभसधतमा गाउॉऩाधरकाको  अध्मऺ                            सॊमोजक                                                                                         
@_ ओभसधतमा गाउऩाधरकाका प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत            सदस्म  
३ओभसधतमा गाउऩाधरकाका प्रत्मेक िडा का िडाध्मऺहरु         सदस्म 

$_गाउकामयऩाधरकाकोप्रभखुरे तोकेको एक जना भवहरा सदस्म                              
%_ओभसधतमा गाउऩाधरकाको आधथयक प्रशासन शाखा              सदस्म  
६)ओभसधतमा गाउऩाधरकाको भवहरा तथा 
 फारफाधरका शाखाको कभयचायी        सदस्म सक्तचि                                                                                            
                                                   
  स्थानीमस धसपारयस सधभधतरे ओभसधतमा गाउऩाधरकाभा यहेका भध्मभ िगय 
य साभान्म िगयका अऩाङ्गता बएका व्मक्ति हरुका राधग तहगत आधायभा 
सहधुरमत बत्ता धनधाययण गनेछ।   

ऩरयच्छेद ४ 

अऩाङ्गता बएका ब्मािीको बत्ता  वितयण 

!_ऩणुय अशि अऩाङ्गता य अधत अशि अऩाॊगता बएका ब्माक्तिहरुका रागी 
नेऩार सयकायफाि आ.फ.०७६/०७७ फाि राग ुहनेु गरय  भाधसक रु 
३०००य १६०० रुऩैमा उऩरब्ध हनेु ब्मफस्था यहेको छ ।  



@_ भध्मभ अऩाङ्गता बएका ब्मािीहरुराइ आ.फ.०७७/०७८ फाि 
राग ुहनुे गरय  ग फगयको  ऩहेरो यॊगको ऩरयचम ऩत्र जनु ऩहेरो 
यॊगको ऩषृ्ठबधूभ यहेको हनु्छ ,मस्ता ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गयेका 
ब्मािीराइ रु #००। दयरे साभाक्तजक  z'/Iff बत्ता ओभसधतमा गाउॉ 
कामयऩाधरका को सबा धनणयम अनसुाय  वितयण गरयने छ ।तय घ 
फगयको ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गयेका व्मक्ति हरुरे बने नेऩार सयकायरे 
तोकेफभोक्तजभ को सेिा सधुफधा भात्र ऩाउने छन ् 
a}7s eQf M ;~rfns ;ldltsf cWoIf jf ;b:on] ;f] ;ldltsf] a}7sdf efu lnPjfkt 

ufpsfo{kflnsfn] tf]s]adf]lhdsf]  /sd a}7s eQf kfp5g\ . 

ऩरयच्छेद ५  
कामयविधध सॊसोधन य खायेजी  

१ ओभसधतमा गाउ कामयऩाधरकाभा यहेको मस अऩाङ्गता बत्ता 
धसपारयस सधभधतरे मो कामयविधधको शॊसोधन गनय सक्नेछ । 

  
२ मस कामयधफधधराइ आफश्मकता अनसुाय प्रचधरत काननु फभोक्तजभ  
ओभसधतमा गाउऩाधरकारे ऩरयभाजयन तथा शॊसोधन गनय सक्नेछ। 

३ भाधथ जे सकैु रेक्तखएको बएता ऩधन तोवकएकोभा सोही अनसुाय 
नतोवकएको भा गाउऩाधरकाको धनणयम अनसुाय हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



 


