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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचम-ऩत्र वितयण कामयविधध, २०७५
प्रस्तािना
ु याष्ट्र सॊ घरे
नेऩारको सॊ विधान, अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िक्तधध ऐन, २०७४ तथा सॊ मि
ऩारयत गयी नेऩार सयकायरे हस्ताऺय सभेत गरयसकेको अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्फधधी
भहासक्तधध –@))^ - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्म, भभय
य बािना फभोक्तजभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको ऩरयचम-ऩत्र वितयण कामयविधध फनाउन फाञ्छधनम
बएकोरे स्थानीय सरकार संचाऱन P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गरय रतुवामाई

नगरपालऱकाऱे यो कामयविधध जायी गये को छ ।

ऩरयच्छे द १
प्रायक्तम्बक
१. सॊ क्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयविधधको नाभ "अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचम-ऩत्र वितयण

कामयविधध, २०७५" यहेको छ ।
(२) मो कामयविधध रतुवामाई नगरपालऱका ऺेत्रभर ऱागु हुनेछ।

(३) यो काययववधि तुरुधत प्रायम्ब हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा्
(क) "ऐन" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अधधकाय सम्िधधी ऐन, २०७४ (ऩवहरो सॊ शोधन
२०७५ सभेत) सम्झनु ऩदयछ ।
(ख) "धनमभािरी" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी ऐन २०७४ अनुसाय फन्ने
धनमभािरी सम्झनु ऩदयछ ।
(ग) "स्थानीम तह" बन्नारे रतुवामाई नगयऩाधरका सम्झनु ऩदयछ ।
(घ) "िडा कामायरम" बन्नारे रतुवामाई नगरपालऱकाको िडा कामायरम सम्झनु ऩदयछ ।
(ड) "सभधिम सधभधत" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको पररचय पत्र ववतरण काययववधि, २०७५ को
दपा ६ फभोक्तजभको स्थानीम सभधिम सधभधत सम्झनु ऩदयछ।
ऩरयच्छे द-२
उद्देश्म, भाऩदण्ड
३. उद्देश्म : मस कामयविधधको उद्देश्म दे हाम फभोक्तजभ यहे का छन् :
(क) विधबन्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩवहचान गयी उनीहरुराई सेिा
सुविधाभा ऩहुॉच स्थावऩत गनय, त्मस्ता सेिा सुविधाहरुको राधग मोजना धनभायण गनय य स्थानीम
तह दे क्तख नै विधबन्न प्रकृधतका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको िगीकृत रगत याख्न सहज
तुल्माउने
(ख) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी ऐन य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय
सम्फधधी अधतयायवष्ट्रम भहासक्तधध २००६ (CRPD) भा नेऩार सयकायरे जनाएको प्रधतफद्धता
फभोक्तजभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई प्राथधभकताको आधायभा सेिा सुविधाहरु उऩरब्ध गयाउन
सहज फनाउने ।
(ग) अऩाङ्गताको प्रकृधत, िगीकयण य अिस्थाका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिरे ऩाउने सेिा,
सुविधा य अिसयको प्राथधभकीकयण गनय सहमोग गने ।
४. ऩरयचम-ऩत्र वितयणका भाऩदण्ड दे हाम फभोक्तजभ यहे का छन् :
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी ऐनको अनुसूचीभा प्रकृधतका आधायभा अऩाङ्गताराई
१० (दश) प्रकायभा िगीकयण गरयएको छ । अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी ऐनको
अनुसूचीभा उल्रे क्तखत गाम्बीमयता आधायभा गरयएको अऩाङ्गताको िगीकयण गयी दे हामका चाय
सभूहका ऩरयचम-ऩत्र वितयण गरयनेछ :

(क) ऩुणय अशि अऩाङ्गता्
तर उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराई 'क' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन यातो यॊ गको
ऩृष्ठबूधभभा जायी गरयनेछ ।
1. व्मक्तिको शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी प्रणारीहरुभा बएको ऺधत य मसरे
ल्माएको कामयगत विचरनको अिस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको सहमोग धरएय ऩधन दै धनक
जीिन सम्ऩादन गनय असाध्मै कदठन हुने व्मक्ति,
2. साभाधम बधदा साभाधम दै धनक विमाकराऩहरु ऩधन स्िमॊ गनय नसक्ने य अधम व्मक्तिको
सहमोग आिश्मक ऩने, तीव्र फौवद्धक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु, तीव्र रुऩभा अवटज्भ प्रबावित
व्मक्ति, ऩूणय रुऩभा श्रिणदृविविवहन व्मक्तिहरु,
3. दुई िा सोबधदा फढी प्रकृधतका शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधत बई सफैजसो
दै धनक विमाकराऩहरु अधम व्मक्तिकै सहमोगभा गनुऩ
य ने अिस्थाका व्मक्तिहरु,
4. धनयधतय रुऩभा सघन हे यचाह (स्माहाय सुसाय) को आिश्मक ऩरययहने शायीरयक अऩाङ्गता
बएका व्मक्ति िा भनोसाभाक्तजक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू ।
(ख) अधत अशि अऩाङ्गता्
तर उल्रे क्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराइ 'ख' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन धनरो
ऩृष्ठबूधभभा जायी गरयनेछ ।
1. शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधत िा विचरन बएताऩधन धनयधतय िा अधधकाॊश
सभम

सहमोगी,

दोबाषे

िा

भानि

ऩथप्रदशयक

आददको

सहमोगभा

आफ्नो

दै धनक

विमाकराऩहरु रगामत वहडडुर य सॊ चाय गनय कदठनाइ हुने ब्मक्तिहरु,
2. भक्तततस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोटऩटक िा ऩऺघात, हेभोवपधरमा, भाॊशऩेशी सम्फधधी सभस्मा
िा विचरन रगामत अधम विधबन्न कायणरे शयीयको ढाड, हात, गोडा, कम्भय आददरे काभ
गनय नसकी दै धनक आिागभनको राधग रृविरक्तचमय प्रमोग गनुऩ
य ने अिस्थाका व्मक्तिहरू,
3. दुिै हात कुभदे क्तख िा ऩाखुयादे क्तख भुनी ऩुयै नचल्ने िा गुभाएका, विधबन्न कायणरे दुिै हात य
गोडा गुभाएका िा नचल्ने, कम्भयबधदा भुधनको भाग गुभाएका िा नचल्ने, दुिै गोडा ऩूण य
विमाशीर नबई फैसाखीको प्रमोग गने व्मक्तिहरू,
4. दृविविवहन य ऩूणय दृविविहीनको ऩरयबाषा अधतयगत
य ऩने व्मक्तिहरू,
5. सॊ चायको राधग धनयधतय दोबाषे आिश्मक ऩने ऩूण य रुऩभा कान सुन्न नसक्ने (फवहया), दै धनक
जीिनका विमाकराऩहरु स्िमॊ गनय नसक्ने, धसकाइभा सभस्मा बएका फौवद्धक अऩाङ्गता िा
अवटज्भ

बएका

व्मक्तिहरू।
(ग) भध्मभ अऩाङ्गता्

व्मक्तिहरु, धनयधतय

अरूको

सहमोग

धरइयहनुऩने

फहुअऩाङ्गता

बएका

तर उल्रे क्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराई 'ग' िगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ ऩहेँ रो ऩृष्ठबूधभभा
जायी गरयनेछ ।
1. कृधत्रभ अङ्ग, क्मारीऩय, विशेष प्रकायका जुत्ता जस्ता सहामक साभग्रीको प्रमोगफाट साभाधम
वहडडुर रगामत दै धनक जीिनका विमाकराऩहरु स्िमॊ गनय सक्ने,

ॉ ाभुधनको अङ्गभा भात्र प्रबाि ऩये को तय सहामक साभग्रीको प्रमोग नगयी
2. विधबन्न कायणरे घुड
ऩधन साभाधम वहॉडडुर गनयसक्ने,

3. कुभ िा ऩाखुया बधदा भुनी एक हात गुभाएका िा हात नचल्ने िा हातरे गने काभ गनय
नसक्ने,
4. दुिै हातको हत्केराबधदा भुधनका कम्तीभा फूढी औ ॊरा य चोयी औ ॊरा गुभाएका,
5. दुिै गोडाको कुकयु च्चाबधदा भुधनको बाग नबएका तय साभाधम वहडडुर गनय सक्ने,
6. भेरुदण्डभा सभस्मा बई ढाड कुवप्रएको,
7. धसकाइभा वढराइ बएका दै धनक विमाकराऩ स्िमॊ गनय सक्ने फौवद्धक अऩाङ्गता य अवटजभ
बएका व्मक्तिहरु ,
8. श्रिणमधत्रको प्रमोगफाट िा ठू रो आिाज भात्र सुन्नसक्ने सुस्तश्रिण व्मक्तिहरू
9. शल्मविमाफाट स्ियमधत्र क्तझकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नुऩने अिस्था बएका ब्मक्तिहरु
10. ओठ तारु पाटे को कायण फोरी अस्ऩि बएका ब्मक्तिहरु,
11. फोल्दा अक्तककने, शब्द िा अऺय दोहोमायउने सभस्मा तीव्र बएका बकबके व्मक्तिहरू,
12. तीन वपट बधदा भुधनका होचाऩुकका व्मक्तिहरू,
13. चस्भा य श्रिणमधत्र दुिै प्रमोग गने श्रिणदृविविवहन व्मक्तिहरु, रे धस िा म्माग्नीपामयको
प्रमोगफाट भात्र ऩढ्न सक्ने धमून दृविमुि व्मक्तिहरु,
14. अनुिशीम यिश्राि (हे भोपेधरमा) सम्फधधी सभस्मा बई दै धनक वहॉडडुरभा कदठनाइ हुने
व्मक्तिहरु,
15.भानधसक िा भनोसाभाक्तजक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु ।
(घ) साभाधम अऩाङ्गता्
तर उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराइ 'घ' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन सेतो
ऩृष्ठबूधभभा जायी गरयनेछ ।
1. शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी साभाधम विचरन बएका तय दै धनक जीिनका
विमाकराऩहरु स्िमभ सम्ऩादन गनय सक्ने
2. हात िा खुट्टा केही छोटो बएका, एक हातको हत्केरा बधदा भुनी नचल्ने िा गुभाएका, एक
हातको हत्केराबधदा भुधनका कम्तीभा फूढी औ ॊरा य चोयी औ ॊरा गुभाएका िा दुिै हातको
हत्केराभुधनका कम्तीभा फूढीऔ ॊरा य चोयीऔ ॊरा बएका ब्मक्तिहरु,

3. ठू रो अऺय ऩढ्नसक्ने धमून दृविमुि व्मक्तिहरू,
4. दुिै गोडाको सफै औराका बागहरु नबएका,
5. श्रिणमधत्र रगाई ठू रो आिाज सुन्ने तय फोरी स्ऩि बएका सुस्त श्रिण व्मक्तिहरू,
ऩरयच्छे द ३
ऩरयचम ऩत्र ढाॉचा य सभधिम सधभधत
५. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ ।
ऩरयचम-ऩत्र िाहक व्मक्तिको व्मक्तिगत विियण स्ऩि हुने गयी नागरयकताको प्रभाण -ऩत्रको
ढाॉचाभा मस कामयविधधको अनुसूची २ फभोक्तजभ एकाऩट्टी नेऩारी बाषाभा य अकायऩट्टी अॊ गेजी

बाषाभा रे क्तखएको भाधथ दपा ४ भा उल्रेक्तखत भाऩदण्ड अनुसाय एक ऩृष्ठको ऩरयचम-ऩत्र
गाम्बीमयता आधायभा गरयएका चाय िगयका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई चाय पयक यङ्गभा उऩरब्ध
गयाइनेछ ।
६. सभधिम सधभधत सम्िक्तधध व्मिस्था दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ ।
(१) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िक्तधध ऐन, २०७४ को दपा ४२ अनुसाय अऩाङ्गता
ऩरयचम ऩत्र वितयण गने सभेत कामयका राधग यस रतुवामाई नगयऩाधरकाभा दे हाम फभोक्तजभको
स्थानीम सभधिम सधभधत यहनेछ :(क) नगयऩाधरकाको उऩप्रभुख

सॊ मोजक

(ख) नगयऩाधरकाको भवहरा सदस्म भध्मेफाट
नगय ऩाधरकारे तोकेको भवहरा सदस्म

सदस्म

(ग) नगयऩाधरका धबत्रका भाध्मधभक विद्यारमका
प्रधानाध्माऩक िा श्रोत व्मक्ति भध्मेफाट
नगय ऩाधरकाको प्रभुखरे तोकेको व्मक्ति

सदस्म

(घ) नगय कामयऩाधरकाको प्रभुखरे
तोकेको स्थानीम स्िास््म चौकी िा अस्ऩतारको क्तचवकत्सक
(ड.) स्थानीम प्रहयी कामायरमको प्रभुख

सदस्म
सदस्म

(च) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको हक, वहत य सॊ यऺणको ऺेत्रभा स्थानीम
स्तयभा कामययत सॊ घ सॊ स्थाहरु भध्मेफाट
नगय ऩाधरकाको प्रभुखरे भनोधनत गये को सॊ स्थाको प्रधतधनधध

सदस्म

(छ) नगयऩाधरका धबत्रका अऩाङ्गता बएका
व्मक्तिहरु भध्मेफाट सभधिम सधभधतरे भनोनमन गये को एक जना भवहरा
सदस्म सवहत तीन जना

सदस्म

(ज) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायका स्थानीम स्तयभा यहे का
सम्िक्तधधत विषम हे ने कामायरमको कामायरम प्रभुख
(झ) नगयऩाधरकाको प्रभुख प्रशासककय अधिकृत

सदस्म
सदस्म

(~f) नगरपालऱकाको उपप्रमुखऱे तोकेको नगरपालऱकाको कमयचारी
ववकास शाखा हे ने कमयचारी

÷ नगयऩाधरकाको सामाजजक
सदस्म-सधचव

(२) स्थानीम सभधिम सधभधतरे अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र वितयणका राधग धसपारयस गने काभका साथै
ऐनको दपा ४३ को (च) फभोक्तजभ ऩरयचम-ऩत्र सम्िधधी कानुनी, सॊ यचनागत तथा अधम सुधाय
गनुऩ
य ने विषमभा प्रदे शको साभाक्तजक विकास भधत्रारम; भवहरा, फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक
भधत्रारम रगामत सम्िक्तधधत धनकामभा रे क्तख ऩठाउॉन ु ऩदयछ ।
ऩरयच्छे द-४
ऩरयचम ऩत्र वितयण
७. ऩरयचम-ऩत्र वितयण प्रविमा दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ :
(क) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको स्थामी ठे गाना बएको स्थानीम तहको िडा कामायरमभा अऩाङ्गता
बएका व्मक्ति स्िमॊ धनजका अधबबािक िा सॊ यऺकरे अनुसूची १ फभोक्तजभको ढाॉचाभा ऩरयचम-ऩत्र
प्राधप्तका राधग सफै ऩुतयाई गने कागजातहरु २ प्रधत सभािेश गयी धनिेदन ददनुऩनेछ ।
(ख) दयखास्तभा आफ्नो नाभ, स्थामी ठे गाना, उभेय, अऩाङ्गता खुरेको धरक्तखत प्रभाक्तणत प्रधतधरऩी,
ऩासऩोटय साइजको (सम्बि बएसम्भ अऩाङ्गता दे क्तखने गयी क्तखक्तचएको) पोटो, असिताको गाम्बीमयता
अिस्था य शयीयका अॊगहरुरे गने काभभा आएको सभस्मा िा दै धनक विमाकराऩभा हुने
धसधभतताहरुको विियण सॊ रग्न हुनऩु नेछ । मस प्रमोजनको राधग जधभदताय प्रभाण-ऩत्र िा
नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र िा जग्गा धनी प्रभाण ऩुजाय िा शैक्तऺक मोग्मताको

प्रभाण-ऩत्र िा

भतदाता ऩरयचम ऩत्र िा अऩाङ्गताको आधायभा कुनै जाधगय गरययहे को बए धनमुक्ति ऩत्र िा त्मो
सॊ स्थारे ददएको प्रभाण िा क्तज.प्र.का.भा दताय बएका अऩाङ्गता सम्फधधी कामय गने सॊ घसॊ स्थारे
गये को धसपारयस भध्मे कुनै एक िा मस्तै धफश्वस्त हुन सक्ने आधाय ददने अधम प्रभाक्तणत
धरक्तखतराई आधाय भाधननेछ ।
(ग) रयत ऩुगी आएको धनिेदनभा िडा कामायरमरे धनिेदन प्राप्त बएको धभधतरे फढीभा ३ ददनधबत्र
धनिेदकरे ऩेश गये का कागजातहरुको एक प्रधत कामायरमभा याक्तख िडा कामायरमको धसपारयस
सवहत सक्कऱ प्रधत नगयऩाधरकाभा ऩठाउनु ऩदयछ ।

(घ) सम्फक्तधधत व्मक्तिरे ऩेश गयको धनिेदन उऩय कुनै कागजात िा प्रभाण नऩुगी ऩरयचमऩत्रका
राधग धसपारयस गनय उऩमुि नदे क्तखएभा सो व्महोया धनिेदकराई ३ ददन धबत्रभा जानकायी ददनु
ऩदयछ ।

(ड.) िडा कामायरमरे धसपारयस गनय नसवकने बनी ददएको जानकायी धनिेदकराई क्तचत्त नफुझे सूचना
ऩाएको १५ ददन धबत्रभा सम्िक्तधधत स्थानीम तह सभऺ धनिेदन ददन सक्नेछ ।
(च) मसयी प्राप्त बएको धनिेदन सभेत सभािेश याक्तख स्थानीम सभधिम सधभधतको फैठकभा ऩेश गनुय
ऩदयछ । धनिेदकरे ऩेश गये का कागजात य अधम सम्बाव्म त्म प्रभाणका आधायभा धनजरे
ऩरयचम ऩत्र ऩाउने दे क्तखमो बधन स्थानीम सभधिम सधभधतरे क्तशपारयस गये भा धनजराई ऩरयचम ऩत्र
वितयण गयी त्मसको जानकायी धनिेदक तथा िडा कामायरमराई सभेत ददनु ऩदयछ ।
(छ) ऩरयचमऩत्रका राधग धसपारयस गनय कुनै कदठनाई ऩये भा िडा कामायरमरे क्तचवकत्सक/विशेषऻ िा
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका सॊ स्थाका प्रधतधनधधसॉग याम ऩयाभशय धरन सक्नेछ ।

(ज) साभाधमतमा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति स्िमॊरे आफ्नो ऩरयचमऩत्र फुक्तझधरनु ऩदयछ । अधत अशि
िा ऩूणय अशि अऩाङ्गता बएको कायणरे ऩरयचम ऩत्र िुक्तझधरन आउन नसक्ने बएभा िडा
कामायरमको धसपारयसभा ऩरयिायको सदस्म, सॊ यऺक िा धनजको फसोफास गने स्थानीम धनकामका
ऩदाधधकायीरे धनजराई फुझाउने गयी फुक्तझधरन सक्नेछन् ।
(झ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त व्मक्तिहरूको िगीकृत रगत स्थानीम तहरे कम््मुटयाइज गयी आफ्नो
कामायरमभा याखी चौभाधसक रूऩभा प्रदे श य सॊ घको सम्फक्तधधत भधत्रारमभा जानकायी गयाउनु
ऩनेछ।
(ञ) सभधिम सधभधतरे ऩरयचमऩत्र ददन बनी ठहय गये का व्मक्तिराई स्थानीम तहको कामायरमरे
अनुसूची २ फभोक्तजभको ऩरयचम-ऩत्र (अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई) धन्शुल्क उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ ।
(ट) ऩरयचमऩत्रभा नगयऩाधरकाको प्रभुख प्रशासवकम अधधकृतको हस्ताऺय हुनेछ । प्रचधरत
कानूनको अधधनभा यही अधम अधधकृत कभयचायीराई सभेत अधधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।

(ठ) प्रत्मऺ रुऩभा दे क्तखने िा अिरोकन गनय सवकने शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधतको
हकभा ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अधधकायीरे अिरोकन गयी तत्कार उऩमुि ऩरयचम-ऩत्र उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।
(ड) प्रत्मऺ रुऩभा नदे क्तखने िा अिरोकन गनय नसवकने शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधत
बएका िा प्रि रुऩभा छु याउन सभस्मा बएका अऩाङ्गता बएका ब्मक्तिका हकभा सभधिम
सधभधतभा ऩेश गयी सधभधतको धसपारयसका आधायभा ऩरयचम ऩत्र वितयण गनुय ऩनेछ ।
८. अधम स्थानीम तहफाट ऩरयचमऩत्र वितयण गने्
स्थानीम ठे गानाभा फसोफास नबएका य विधबन्न अियोध तथा शायीरयक िा भानधसक अिस्थाको
गम्बीमयताको कायण आफ्नो स्थाई िसोिास बएको क्तजल्राभा गई अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गनय
असभथय व्मक्तिहरुका राधग धनजको स्थामी फसोफास बएको स्थानको सम्फक्तधधत स्थानीम तहफाट

ऩरयचम ऩत्र नधरएको सुधनश्चत बएभा दपा ५ को प्रविमा ऩुया गयी ऩरयचम ऩत्र प्रदान गये य
सम्फक्तधधत स्थानीम तहराई जानकायी गयाउन सवकनेछ ।
९. प्रधतधरवऩ सम्फधधी व्मिस्था्
(१) ऩरयचम-ऩत्र हयाइ, नाधसइ िा धफधग्रई ऩरयचम-ऩत्रको प्रधतधरवऩ धरनु ऩने बएभा आफ्नो स्थामी
ठे गाना बएको स्थानीम तहको िडा कामायरमभा मथाथय विियण य कायण खुराई धसपारयसका
राधग धनिेदन ददनु ऩदयछ ।
(२) िडा कामायरमरे सफै व्महोया फुक्तझ धनिेदकको भाग भनाधसफ दे क्तखएभा ऩरयचम-ऩत्रको प्रधतधरऩी
उऩरब्ध गयाउन प्राप्त धनिेदन तथा अधम कागजातको प्रधतधरवऩ िडा कामायरमभा याखी धनिेदकरे
ऩेश गये को सक्कर कागजात सवहत धसपारयस गयी गाउऩाधरका नगयऩाधरका स्थानीम तहभा
ऩठाउॉन ु ऩदयछ ।

(३) स्थानीम तहरे धसपारयस सवहत प्राप्त बएको धनिेदन अऩाङ्गताको प्रकृती अनुसाय सोझै िा
स्थानीम सभधिम सधभधतभा ऩेश गयी सधभधतको धनणयम अनुसाय अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्रको प्रधतधरऩी
धन्शुल्क उऩरब्ध गयाउॉन ु ऩनेछ ।

(४) प्रधतधरवऩका राधग प्राप्त बएको धनिेदनका धफषमभा सो ऩरयचम ऩत्र फाहक व्मक्तिरे ऩवहरे प्राप्त
गये को ऩरयचम ऩत्रभा हे यपेय गनुऩ
य ने दे क्तखएभा स्थानीम धसपारयस सधभधतभा ऩेश गयी सो
सधभधतफाट प्राप्त धनदे शन अनुसाय गनुय ऩदयछ ।

१० मस कामयविधधको प्रधतकुर कामय बएभा प्रचधरत कानूनभा ब्मिस्था बए फभोक्तजभ सजाम हुनेछ ।
११. अधबरेख सम्िक्तधध व्मिस्था्
(१) सम्िक्तधधत िडा कामायरमरे आपनो ऺेत्रभा बएका कुर अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु तथा
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु भध्मे ऩरयचमऩत्र ऩाएका व्मक्तिहरुको अऩाङ्गताको प्रकृधत य गाम्बीमयता
रगामत अधम आिश्मक विियण खुल्नेगयी

धनमधभत रुऩभा अध्मािधधक गयी त्मसको चौभाधसक

विियण तमाय गयी धनमधभत रुऩभा नगयऩाधरका तथा क्तजल्रा सभधिम सधभधतराई सभेत ऩठाउॉन ु
ऩदयछ ।
(२) स्थानीम तहरे ऩरयचम ऩत्र वितयण गये ऩधछ मसको जानकायी ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गने ब्मक्तिको
स्थामी ठे गाना बएको िडा कामायरमराई ददनु ऩदयछ ।
(३)

नगयऩाधरकारे आफ्नो ऺेत्रधबत्र यहे का कुर अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु तथा अऩाङ्गता ऩरयचम

ऩत्र ऩाएका व्मक्तिहरुको अधबरे ख याखी त्मसको चौभाधसक प्रधतिेदन प्रदे शको साभाक्तजक विकास
भधत्रारम, भवहरा, फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भधत्रारम य सॊ घीम भाधभरा तथा साभाधम

प्रशासन भधत्रारमभा ऩठाउॉन ु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-५
धफधफध
१२. विविध :
(१) सफै स्थानीम तहरे आـआफ्नो ऺेत्राधधकाय धबत्र यहे का धफकट तथा दुयगभ गाउॉहरुभा यहे का
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका राधग अऩाङ्गता ऩरयचमـऩत्र रगामतका सेिा सयर तरयकारे

उऩरब्ध गयाउॉन कक्तम्तभा फषो एक ऩटक ती ठाउॉहरुभा ऩरयचम ऩत्र वितयण सम्िक्तधध घुक्तम्त
क्तशविय सञ्चारन गनुय ऩदयछ ।
(२) मो कामयविधध रागू हुन ु अगाधड प्राप्त गये को अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र सम्फक्तधधत नगयऩाधरका फुझाई
मो कामयविधध जायी बएको धभधतरे १ फषयधबत्रभा मस कामयविधध फभोक्तजभको ऩरयचमऩत्र धरनुऩनेछ
। मस अक्तघ जायी बएका ऩरयचम ऩत्र एक िषयऩधछ स्ित् भाधम हुनै छै न ।
(३) मस कामयविधध बएको प्रािधान अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अधधकाय सम्िक्तधध ऐन य अधम
प्रचधरत कानूनसॉग फाक्तझएभा फाक्तझएको हदसम्भ स्ित् अभाधम हुनेछ ।

(४) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण सम्िधधभा मस कामयविधधभा उल्रेख नबएको विषमभा अऩाङ्गता
बएका व्मक्तिहरुको अधधकाय सम्िधधी ऐन य अधम प्रचधरत कानून फभोक्तजभ हुनेछ ।
(५) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण धनदे क्तशका, २०६५ फभोक्तजभ बए गये का काभ कायिाही मसै
कामयविधध फभोक्तजभ बए गये को भाधननेछ ।
(६) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण धनदे क्तशका, २०६५ खाये ज गरयएको छ ।

अनुसूची १
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऩत्र ऩाउनको राधग ददने धनिेदनको ढाॉचा
फोटो

श्री कामायरम प्रभुखज्मू
भापयत............................
………………………………………. नगयऩाधरका
धभधत :.................. ........

विषम : अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऩत्र ऩाउॉ ।
भहोदम,
भ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऩत्र ऩाउन मोग्म बएकोरे धनम्न धरक्तखत विियण याक्तख
ऩरयचमऩत्र ऩाउन मो धनिेदन ऩेश गये को छु । भैरे ऩेस गये को विियण ठीक साॉचो छ, झुट्टा ठहये भा
प्रचधरत कानुनफभोक्तजभको सजाम बोग्न भञ्जुय छु ।
१.

नाभ थय ..................... ................... उभेय .................. ......... धरङ्ग ....................

२.

प्रदे श :

३.

ठे गाना:
(क) स्थामी ठे गाना : ...................ऩाधरका, िडा नॊ............... टोर ..............
(ख) अस्थामी ठे गाना : .................ऩाधरका, िडा नॊ...................टोर ..............
(ग) सम्ऩयकय टे धरपोन िा भोफाइर नॊ . ............... .................. .................

३.

सॊ यऺक/अधबबािकको नाभ थय .................... .............. धनिेदकको नाता ...............

४.

सॊ यऺक/अधबबािकको टे धरपोन िा भोफाइर नॊ. .............. ................... .............

५.

नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य िगीकयण अनुसाय अऩाङ्गताको प्रकाय ......................

६.

नेऩार

सयकायको

ऩरयबाषा

य

िगीकयण

अनुसाय

अशिताको

आधायभा

अऩाङ्गताको प्रकाय ............................
७.

शयीयको अॊग, सॊ यचना, प्रणारीभा आएको ऺधतको विियण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….

८.

ऺधत बएऩछी दै धनक विमाकराऩभा आएको अियोध िा धसधभतताको विियण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
……………………………………………………………………. …………….

९.

१०

अऩाङ्गताको कायण उऩमुि स्थानभा क्तचनो रगाउनुहोस् ।
क) योगको दीघय असय

ख) दुघट
य ना

ग) जधभजात

घ) सशस्त्र द्वधद्व

ङ) िॊशानुगत कायण

च) अधम ..............

सहामक साभग्री प्रमोग गनुय ऩने आिश्मकता बएको िा नबएको : उऩमुि स्थानभा
रगाउनुहोस् ।

११.

क) बएको

ख) नबएको

आिश्मकता बएको बए कस्तो प्रकायको सहामक साभग्रीको प्रमोग गनुऩ
य ने हुधछ ……………
……………………………………………………………..................

१२.

क्तचनो

सहामक साभग्री प्रमोग गने गये को/नगये को (उऩमुि स्थानभा क्तचनो रगाउनुहोस
क) गने गये को

ख) गने नगये को

१३.

सहामक साभग्री प्रमोग गने गये को बए साभग्रीको नाभ : ......................... ...........

१४.

अधम व्मक्तिको सहमोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दै धनक कामय गनय सक्नुहधु छ
क) ........................

ख)............................ ग) ..........................

घ) .......................... ङ) ........................
१५.

च) ...........................

अधम व्मक्तिको सहमोग धरनुहधु छ बने कुन कुन काभको राधग धरनु हुधछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................

१६.

ङ).............................

ऩधछल्रो शैक्तऺक मोग्मता प्राथधभक तह

च) ...........................

घ) धनम्न भाध्मधभक तह

ङ) भाध्मधभक तह

च) उच्च भाध्मधभक तह

ज) स्नातकोत्तय तह

झ) विद्यािारयधी तह

छ) स्नातक तह

१७.

ु ोस
कुनै ताधरभ प्राप्त गनुब
य एको बए भुख्म ताधरभहरूको नाभ रे ख्नह
………………………….………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

१८.

हारको ऩेशा :
क) अध्ममन
ङ) सयकायी सेिा

ख) कृवष व्मिसाम

ग) स्ियोजगाय

च) धनजी ऺेत्रभा सेिा

घ) अध्ममन
ज) केही नगये को

झ) अधम ...

धनिेदक
नाभ, थय ..............................
हस्ताऺय ..............................
धभधत ..............................

अनुसूची २
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमत्रको ढाॉचा
रतुवामाई नगरपालऱका

धनशाना छाऩ

..................................................
ऩरयचमऩत्र नम्फय्

फोटो

ऩरयचमऩत्रको प्रकाय:
अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्र
१) नाभ, थय्
२) ठे गाना् प्रदे श ……………..क्तजल्रा…………
३) जधभधभधत्

स्थानीम तह ………………………

४) नागयीकता नम्फय: ……………………..

५) धरङ्ग् ………… …………. ६) यि सभुह…………..
७) अऩाङ्गताको वकधसभ् प्रकृधतको आधायभा ……………………..गम्बीयता ……..
८) फाफु/आभा िा सॊ यऺकको नाभ, थय …………………………………………
९) ऩरयचमऩत्र िाहकको दस्तखत्
१०) ऩरयचम ऩत्र प्रभाक्तणत गने ………….
नाभ, थय ..............................
हस्ताऺय ..............................
ऩद ...................................
धभधत ..............................
"मो ऩरयचऩत्र कसै रे ऩाएभा नक्तजकको प्रहयी कामायरम िा स्थानीम धनकामभा िुझाइददनुहोरा"

Annex 2
Disability Identity Card Format
Ratuwamai Municipality
Stamp
................................................
ID Card Number :
ID Card Type :

Photographs

Disability Identity Card
1) Full Name of Person
2) ADdress: Province ……………..District………
3) Date of Birth

Local Level………………

4) Citizenship Number: ……………………..

5) Sex: ………… …………. 6) Blood Group…………..
7) Types of Disability : On the basis of nature ……………………..On the basis of
Severity……. ……..
8) Father Name/Mother Name or Guardain …………………………………………
9) Signature of ID card Holders……………….
10) Approved by ………….
Name ..............................
Signature ..............................
Designation .............................
Date …………………………….
"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality
office"

अनुसूची ३
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको कामायरमभा याक्तखने अधबरेखको ढाॉचा
िभ सॊ ख्मा्
अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र नम्फय्

ऩरयचमऩत्रको प्रकाय …………….

१) नाभ, थय्
२) ठे गाना (स्थामी) प्रदे श:

क्तजल्रा :

३) ठे गाना (अस्थाई) प्रदे श:

क्तजल्रा :

४) जधभ धभधत्

४) नागयीकता नम्फय्

६) यि सभुह

७) वििावहत/अवििावहत्

स्थानीम तह:

िडा:

स्थानीम तह:

िडा:
५) धरङ्ग्

८) फाफु/आभा िा सॊ यऺकको नाभ, थय्
९) ठे गाना् प्रदे श

क्तजल्रा

स्थानीम तह

िडा

१०) अऩाङ्गता बएको व्मक्तिसॉगको नाता्
११) ऩधछल्रो शैक्तऺक मोग्मता्
१२) अध्ममनयत विद्यारम िा करेज :

अध्ममन नगये को

ऩढाइ सकेको

१३) ऩेशा्
१४) अऩाङ्गताको वकधसभ्
क) अऩाङ्गताको प्रकृधतको आधायभा ………………..
ख) अऩाङ्गताको गम्बीयताको आधायभा ……………………..
१५) कस्ता दै धनक विमाकराऩहरू गनय सवकधछ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दै धनक विमाकराऩहरू गनय सवकॉदै न ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहामक साभग्री आिश्मक

ऩने

नऩने

आिश्मक ऩने बए के …………………………….
१८) हार सहामक साभग्री

ऩाएको

नऩाएको

१९) ऩरयचम-ऩत्र िाहकरे प्राप्त गये का अधम सेिा, सुविधा
………………………………………………………………………………………………… ……………………………..
२०) ऩरयचमऩत्र फाहकराई आिश्मक ऩये का अधम सेिा सुविधाहरू

…………………………………………………….. …………………………………..
२१) सेिा, सुविधा प्रदान गने धनकाम् …………………… ……………
२२) अधम ……………………………………………… …………………………
प्रभाक्तणत गने अधधकायीको्
दस्तखत्
नाभ, थय्
ऩद्
कामायरम्
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