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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचम-ऩत्र  वितयण  sfo{ljlw, २०७७ 

                                            

                                             

प्रस्तािना 
नेऩारको सॊविधान, अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िक्तधध ऐन, २०७% तथा सॊमिु याष्ट्र सॊघरे 

ऩारयत गयी नेऩार सयकायरे हस्ताऺय सभेत गरयसकेको अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्फधधी 
भहासक्तधध –@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उदे्दश्म, 

भभम य बािना फभोक्तजभ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको ऩरयचम-ऩत्र वितयण ;DjlGw sfo{ Jojl:yt 

फनाउन फाञ्छधनम बएकोरे g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f 126 adf]lhd tfbL ufpFkflnsfsf] 

sfo{kflnsfsf] a}&sn] of] sfo{ljlwnfO{ nfu' u/]sf] % .  
 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायक्तम्बक 
 

१. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस sfo{ljlwsf]  नाभ "अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचम-ऩत्र वितयण 

sfo{ljlw,२०७५Æ यहेको छ । 

  (२) मो sfo{ljlw sfo{kflnsfaf^ kf/Lt ePkl% तरुुधत प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथम नरागेभा मस sfo{ljlwdf : 
(क) "ऐन" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अधधकाय सम्िधधी ऐन, २०७5 सम्झन ुऩदमछ । 
(ख) "धनमभािरी" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी ऐन २०७5 अनसुाय फन्न े

धनमभािरी सम्झन ुऩदमछ । 

(ग)  "स्थानीम तह" बन्नारे tfbL ufpFkflnsf सम्झन ुऩदमछ । 

(घ)  "कामामरम" बन्नारे tfbL ufpFkflnsfको  कामामरम सम्झन ु ऩदमछ ।;f] zJbn] j*f 
;ldltsf] sfof{no ;d]t ;Demg'k%{ . 

  -8=_ æk|d'vÆ eGgfn] tfbL ufpFkflnsfsf] cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ .   

  -r_ æpk|d'vÆ eGgfn] tfbL ufpFkflnsfsf] pkfWoIfnfO{ ;Demg' k5{ . 

 -5_ æk|d'v k|zf;lso clws[tÆ eGgfn] tfbL ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ 

;Demg' k5{ . 

 (h) "सभधिम सधभधत" बन्नारे o; sfo{ljlw adf]lhd ul&t kl/ro kq ljt/)f ;DjlGw 

;dGjo ;ldlt ;Demg' kb{% .  
 
 
 
 
 



 

 

ऩरयच्छेद-२ 

उद्दशे्म, भाऩदण्ड 

 ३. उदे्दश्म : मस P]gको उदे्दश्म देहाम फभोक्तजभ यहेका छन ्: 
(क) विधबन्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩवहचान गयी उनीहरुराई सेिा 

सवुिधाभा ऩहुॉच स्थावऩत गनम, त्मस्ता सेिा सवुिधाहरुको राधग मोजना धनभामण गनम य स्थानीम तह 

देक्तख नै विधबन्न प्रकृधतका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको िगीकृत रगत याख्न सहज तलु्माउन े . 

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी ऐन य अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्फधधी 
अधतयामवष्ट्रम भहासक्तधध २००६ (CRPD) भा नेऩार सयकायरे जनाएको प्रधतफद्धता फभोक्तजभ tfbL 

ufpFkflnsfleqsf If]qdf अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई प्राथधभकताको आधायभा सेिा 
सवुिधाहरु उऩरब्ध गयाउन सहज फनाउने ।      

 (ग) अऩाङ्गताको प्रकृधत, िगीकयण य अिस्थाका आधायभा tfbL ufpFkflnsfsf If]qdf अऩाङ्गता 
बएका व्मक्तिरे ऩाउने सेिा, सवुिधा य अिसयको प्राथधभकीकयण गनम सहमोग गने । 

४. ऩरयचम-ऩत्र वितयणका भाऩदण्ड ;DjlGw Joj:yf :  
o; P]नको अनसूुचीभा प्रकृधतका आधायभा अऩाङ्गताराई १० (दश) प्रकायभा िगीकयण गरयएको 
छ।अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको अधधकाय सम्िधधी  ऐनको अनसूुचीभा उल्रेक्तखत गाम्बीममता आधायभा 
गरयएको अऩाङ्गताको िगीकयण गयी देहामका चाय सभूहका ऩरयचम-ऩत्र वितयण गरयनेछ :  

(क) ऩणुम अशि अऩाङ्गता् 
b]xfo adf]lhd उल्रेक्तखत अिस्थाका व्मक्तिहरुराई 'क' फगमको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जनु 

यातो यॊगको ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ । 

1. व्मक्तिको शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी प्रणारीहरुभा बएको ऺधत य मसरे ल्माएको 
काममगत विचरनको अिस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको सहमोग धरएय ऩधन दैधनक जीिन 

सम्ऩादन गनम असाध्मै कठठन हनु ेव्मक्ति,  

2. साभाधम बधदा साभाधम दैधनक विमाकराऩहरु ऩधन स्िमॊ गनम नसक्न ेय अधम व्मक्तिको सहमोग 

आिश्मक ऩने, तीव्र फौवद्धक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु, तीव्र रुऩभा अवटज्भ प्रबावित व्मक्ति, 

ऩूणम रुऩभा श्रिणदृविविवहन व्मक्तिहरु,  

3. दईु िा सोबधदा फढी प्रकृधतका शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधत बई सफैजसो दैधनक 

विमाकराऩहरु अधम व्मक्तिकै सहमोगभा गनुमऩने अिस्थाका व्मक्तिहरु,  

4. धनयधतय रुऩभा सघन हेयचाह (स्माहाय ससुाय) को आिश्मक ऩरययहन ेशायीरयक अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ति िा भनोसाभाक्तजक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू । 

 

 

 

 



 

 

(ख) अधत अशि अऩाङ्गता्  
b]xfo adf]lhd अिस्थाका व्मक्तिहरुराइ 'ख' फगमको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जनु धनरो 
ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ ।  

1. शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधत िा विचरन बएताऩधन धनयधतय िा अधधकाॊश सभम 

सहमोगी, दोबाषे िा भानि ऩथप्रदशमक आठदको सहमोगभा आफ्नो दैधनक विमाकराऩहरु 

रगामत वहडडुर य सॊचाय गनम कठठनाइ हनु ेब्मक्तिहरु,  

2. भक्तततस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोटऩटक िा ऩऺघात, हेभोवपधरमा, भाॊशऩेशी सम्फधधी सभस्मा 
िा विचरन रगामत अधम विधबन्न कायणरे शयीयको ढाड, हात, गोडा, कम्भय आठदरे काभ गनम 
नसकी  दैधनक आिागभनको राधग रृविरक्तचमय प्रमोग गनुमऩने अिस्थाका व्मक्तिहरू,  

3. दिैु हात कुभदेक्तख िा ऩाखयुादेक्तख भनुी ऩयैु नचल्ने िा गभुाएका, विधबन्न कायणरे दिैु हात य गोडा 
गभुाएका िा नचल्न,े कम्भयबधदा भधुनको भाग गभुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा ऩूणम विमाशीर 

नबई फैसाखीको प्रमोग गने व्मक्तिहरू,  

4. दृविविवहन य ऩूणम दृविविहीनको ऩरयबाषा अधतमगमत ऩने व्मक्तिहरू,  

5. सॊचायको राधग धनयधतय दोबाष ेआिश्मक ऩने ऩूणम रुऩभा कान सनु्न नसक्ने (फवहया), दैधनक 

जीिनका विमाकराऩहरु स्िमॊ गनम नसक्ने, धसकाइभा सभस्मा बएका फौवद्धक अऩाङ्गता िा 
अवटज्भ बएका व्मक्तिहरु, धनयधतय अरूको सहमोग धरइयहनऩुने फहअुऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरू। 

6. कुभ िा ऩाखयुा बधदा भनुी एक हात गभुाएका िा हात नचल्न ेिा हातरे गने काभ गनम नसक्न,े  

7. तीन वपट बधदा भधुनका ^fpsf]sf ;fOh / xftv'^^fsf ;fO{h c;fdGo ePsf  
sfd ug{ c;xh होचाऩडु्का व्मक्तिहरू,  

8. अनिुशीम यिश्राि (हेभोपेधरमा) सम्फधधी सभस्मा बई दैधनक वहॉडडुरभा कठठनाइ हनु े

व्मक्तिहरु, 

9. भानधसक िा भनोसाभाक्तजक अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु । 

 

(ग) भध्मभ अऩाङ्गता् 
b]xfo adf]lhd अिस्थाका व्मक्तिहरुराई 'ग' िगमको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ ऩहेँरो ऩषृ्ठबधूभभा 
जायी गरयनेछ । 

1. कृधत्रभ अङ्ग, क्मारीऩय, विशेष प्रकायका जतु्ता जस्ता सहामक साभग्रीको प्रमोगफाट साभाधम 

वहडडुर रगामत दैधनक जीिनका विमाकराऩहरु स्िमॊ गनम सक्न,े  

2. विधबन्न कायणरे घुॉडाभधुनको अङ्गभा भात्र प्रबाि ऩयेको तय सहामक साभग्रीको प्रमोग नगयी ऩधन 

साभाधम वहॉडडुर गनमसक्ने,  
3. दिैु हातको हत्केराबधदा भधुनका कम्तीभा फूढी औॊरा य चोयी औॊरा गभुाएका,  
4. दिैु गोडाको कुकुम च्चाबधदा भधुनको बाग नबएका तय साभाधम वहडडरु गनम सक्न,े 



 

 

5. भेरुदण्डभा सभस्मा बई ढाड कुवप्रएको, 
6. धसकाइभा वढराइ बएका दैधनक विमाकराऩ स्िमॊ गनम सक्न ेफौवद्धक अऩाङ्गता य अवटजभ 

बएका व्मक्तिहरु , 

7. श्रिणमधत्रको प्रमोगफाट िा ठूरो आिाज भात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रिण व्मक्तिहरू  

8. शल्मविमाफाट स्ियमधत्र क्तझकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नऩुने अिस्था बएका ब्मक्तिहरु 

9. ओठ तार ुपाटेको कायण फोरी अस्ऩि बएका ब्मक्तिहरु,  

10. फोल्दा अक्तड्कन,े शब्द िा अऺय दोहोमामउने सभस्मा तीव्र बएका बकबके व्मक्तिहरू,  

11. r:df / >j)f oGq b'j} k|of]u ug]{ >j)fljxg JolQmx?, n]G; jf 

DofUgLkmfo/sf] k|of]uaf^ dfq k(g ;sg] Go"g b[li^o'Qm JolQmx? 

12.  

(घ) साभाधम अऩाङ्गता् 
b]xfo adf]lhd pNn]lvt व्मक्तिहरुराइ 'घ' फगमको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जनु सेतो 
ऩषृ्ठबधूभभा जायी गरयनेछ । 

1. शायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी साभाधम विचरन बएका तय दैधनक जीिनका 
विमाकराऩहरु स्िमभ सम्ऩादन गनम सक्ने  

2. हात िा खटु्टा केही छोटो बएका, एक हातको हत्केरा बधदा भनुी नचल्न ेिा गभुाएका, एक 

हातको हत्केराबधदा भधुनका कम्तीभा फूढी औॊरा य चोयी औॊरा गभुाएका िा दिैु हातको  
हत्केराभधुनका कम्तीभा फूढीऔ ॊरा य चोयीऔ ॊरा बएका ब्मक्तिहरु,  

3. ठूरो अऺय ऩढ्नसक्ने धमून दृविमिु व्मक्तिहरू,  

4. दिैु गोडाको सफै औराका बागहरु नबएका,  
5. श्रिणमधत्र रगाई ठूरो आिाज सनेु्न तय फोरी स्ऩि बएका ससु्त श्रिण व्मक्तिहरू,  

 

ऩरयच्छेद ३ 

ऩरयचम ऩत्र ढाॉचा य सभधिम सधभधत 

५. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा ;DjlGw Joj:yf हनुेछ ।  

ऩरयचम-ऩत्र िाहक व्मक्तिको व्मक्तिगत विियण स्ऩि हनुे गयी नागरयकताको प्रभाण -ऩत्रको ढाॉचाभा 
मस काममविधधको अनसूुची २ फभोक्तजभ एकाऩट्टी नेऩारी बाषाभा य अकामऩट्टी अॊगेजी बाषाभा रेक्तखएको 
o; P]gsf] दपा ४ भा उल्रेक्तखत भाऩदण्ड अनसुाय एक ऩषृ्ठको ऩरयचम-ऩत्र गाम्बीममताsf 
आधायभा गरयएका चाय िगमका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिराई चाय पयक यङ्गभा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

६. सभधिम सधभधत सम्िक्तधध व्मिस्था देहाम फभोक्तजभ हनुेछ । 

(१) अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र वितयण गने nufot cGo sfममका राधग tfbL ufpFkflnsfभा देहाम 

फभोक्तजभको kl/ro kq ;DjGwL Ps सधभधत यहनेछ :- 
 (क) tfbL ufpFkflnsfsf pkfWoIf                                                   -   सॊमोजक 

 (ख)  tfbL ufpFkflnsfको भवहरा सदस्म भध्मेफाट 



 

 

       ufpFkflnsfsfरे तोकेको भवहरा सदस्म                                         -  सदस्म 

 (ग)  ufpFkflnsfsf धबत्रका भाध्मधभक विद्यारमका  
     प्रधानाध्माऩक िा श्रोत व्मक्ति भध्मेफाट  

ufpFkflnsfको cWoIfn]] तोकेको व्मक्ति                                                  -सदस्म 

(घ)  ufpFkflnsfको प्रभखुरे  

     तोकेको स्थानीम स्िास््म चौकी िा अस्ऩतारको क्तचवकत्सक                          -सदस्म 

(ड.) स्थानीम प्रहयी कामामरमको प्रभखु                                                          - सदस्म 

(च) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको हक, वहत य सॊयऺणको ऺेत्रभा स्थानीम 

     स्तयभा काममयत सॊघ सॊस्थाहरु भध्मेफाट िा 
     ufpFkflnsfsf] प्रभखुरे भनोधनत गयेको सॊस्थाको प्रधतधनधध                    - सदस्म 

(छ) ufpFkflnsfsf धबत्रका अऩाङ्गता बएका  
     व्मक्तिहरु भध्मेफाट सभधिम सधभधतरे भनोनमन गयेको एक जना भवहरा  
     सदस्म सवहत तीन जना                                                                         -सदस्म 

(ज) नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय य स्थानीम स्तयभा यहेका 
    सम्िक्तधधत विषम हेने कामामरमको  zfvf प्रभखु                                       - सदस्म 

(झ) ufpFkflnsfको उऩfWoIfn]  

   तोकेको  ufpFkflnsfको कभमचायी                                                       -  सदस्म 

(२) स्थानीम सभधिम सधभधतरे अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र वितयणका राधग धसपारयस गने काभका साथै 

ऐनको दपा ४३ को (च) फभोक्तजभ ऩरयचम-ऩत्र सम्िधधी काननुी, सॊयचनागत तथा अधम सधुाय गनुमऩने 

विषमभा प्रदेशको साभाक्तजक विकास भधत्रारम; भवहरा, फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भधत्रारम 

रगामत सम्िक्तधधत धनकामभा रेक्तख ऩठाउॉन ुऩदमछ । 
 

ऩरयच्छेद-४ 

ऩरयचम ऩत्र वितयण 

७. ऩरयचम-ऩत्र वितयण प्रविमा  ;DjlGw Joj:yf k/Lrokq ljt/)f k|s[of b]xfo adf]lhd 
x'g]%  :  
(क) अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको स्थामी ठेगाना बएको िडा कामामरमभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति स्िमॊ 

धनजका अधबबािक िा सॊयऺकरे अनसूुची १ फभोक्तजभको ढाॉचाभा ऩरयचम-ऩत्र प्राधप्तका राधग सफै 

ऩतुयाई गने कागजातहरु २ प्रधत सभािेश गयी धनिेदन ठदनऩुनेछ । 

(ख) दयखास्तभा आफ्नो नाभ, स्थामी ठेगाना, उभेय, अऩाङ्गता खरेुको धरक्तखत प्रभाक्तणत प्रधतधरऩी, 
ऩासऩोटम साइजको (सम्बि बएसम्भ अऩाङ्गता देक्तखन ेगयी क्तखक्तचएको) पोटो, असिताको गाम्बीममता 
अिस्था य शयीयका अॊगहरुरे गने काभभा आएको सभस्मा िा दैधनक विमाकराऩभा हनु े

धसधभतताहरुको विियण सॊरग्न हनुऩुनेछ । मस प्रमोजनको राधग जधभदताम प्रभाण-ऩत्र िा 



 

 

नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र िा जग्गा धनी प्रभाण ऩजुाम िा शैक्तऺक मोग्मताको  प्रभाण-ऩत्र िा भतदाता 
ऩरयचम ऩत्र िा अऩाङ्गताको आधायभा कुनै जाधगय गरययहेको बए धनमकु्ति ऩत्र िा त्मो सॊस्थारे ठदएको 
प्रभाण िा क्तज.प्र.का.भा दताम बएका अऩाङ्गता सम्फधधी कामम गने सॊघसॊस्थारे गयेको धसपारयस भध्मे 

कुनै एक िा मस्तै धफश्वस्त हनु सक्ने आधाय ठदन ेअधम प्रभाक्तणत धरक्तखतराई आधाय भाधननेछ । 

(ग) रयत ऩगुी आएको धनिेदनभा िडा कामामरमरे धनिेदन प्राप्त बएको धभधतरे फढीभा ३ ठदनधबत्र 

धनिेदकरे ऩेश गयेका कागजातहरुको एक प्रधत कामामरमभा याक्तख िडा कामामरमको धसपारयस सवहत 

एक प्रधत ufpFkflnsfsfभा ऩठाउन ुऩदमछ । 

(घ) सम्फक्तधधत व्मक्तिरे ऩेश गयको धनिेदन उऩय कुनै कागजात िा प्रभाण नऩगुी ऩरयचमऩत्रका राधग 

धसपारयस गनम उऩमिु नदेक्तखएभा सो व्महोया धनिेदकराई ३ ठदन धबत्रभा जानकायी ठदन ुऩदमछ । 

(ड.) िडा कामामरमरे धसपारयस गनम नसवकन ेबनी ठदएको जानकायी धनिेदकराई क्तचत्त नफझेु सूचना 
ऩाएको १५ ठदन धबत्रभा सम्िक्तधधत स्थानीम तह सभऺ धनिेदन ठदन सक्नेछ । 

(च) मसयी प्राप्त बएको धनिेदन सभेत सभािेश याक्तख स्थानीम सभधिम सधभधतको फैठकभा ऩेश गनुम ऩदमछ 

। धनिेदकरे ऩेश गयेका कागजात य अधम सम्बाव्म त्म प्रभाणका आधायभा धनजरे ऩरयचम ऩत्र 

ऩाउन ेदेक्तखमो बधन स्थानीम सभधिम  सधभधतरे क्तशपारयस गयेभा धनजराई ऩरयचम ऩत्र वितयण गयी 
त्मसको जानकायी धनिेदक तथा िडा कामामरमराई सभेत ठदन ुऩदमछ । 

(छ) ऩरयचमऩत्रका राधग धसपारयस गनम कुनै कठठनाई ऩयेभा िडा कामामरमरे क्तचवकत्सक/विशेषऻ िा 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिका सॊस्थाका प्रधतधनधधसॉग याम ऩयाभशम धरन सक्नेछ ।   

(ज) साभाधमतमा अऩाङ्गता बएका व्मक्ति स्िमॊरे आफ्नो ऩरयचमऩत्र फकु्तझधरन ुऩदमछ । अधत अशि िा 
ऩूणम अशि अऩाङ्गता बएको कायणरे ऩरयचम ऩत्र िकु्तझधरन आउन नसक्न ेबएभा िडा कामामरमको 
धसपारयसभा ऩरयिायको सदस्म, सॊयऺक िा धनजको फसोफास गने  ufpkflnsfsf  ऩदाधधकायीरे 

धनजराई फझुाउने गयी फकु्तझधरन सक्नेछन ्। 

(झ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त व्मक्तिहरूको िगीकृत रगत sfo{non] कम््मटुयाइज गयी आफ्नो कामामरमभा 
याखी चौभाधसक रूऩभा प्रदेश य सॊघको सम्फक्तधधत भधत्रारमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

(ञ) सभधिम सधभधतरे ऩरयचमऩत्र ठदन बनी ठहय गयेका व्मक्तिराई कामामरमरे अनसूुची २ 

फभोक्तजभको ऩरयचम-ऩत्र (अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई) धन्शलु्क उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(ट) ऩरयचमऩत्रभा :yfgLo txको प्रभखु प्रशासवकम अधधकृतको हस्ताऺय हनुेछ । प्रचधरत कानूनको 
अधधनभा  यही k|d"v k|zf;lso clws[tn] अधम अधधकृत कभमचायीराई सभेत अधधकाय 
प्रत्मामोजन गनम सक्नेछ । 

(ठ) प्रत्मऺ रुऩभा देक्तखन ेिा अिरोकन गनम सवकन ेशायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधतको 
हकभा ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अधधकायीरे अिरोकन गयी तत्कार उऩमिु ऩरयचम-ऩत्र उऩरब्ध 

गयाउन ुऩनेछ ।   

(ड) प्रत्मऺ रुऩभा नदेक्तखन ेिा अिरोकन गनम नसवकन ेशायीरयक, भानधसक िा इक्तधिम सम्फधधी ऺधत 

बएका िा प्रि रुऩभा छुयाउन सभस्मा बएका अऩाङ्गता बएका ब्मक्तिका हकभा सभधिम सधभधतभा 
ऩेश गयी सधभधतको धसपारयसका आधायभा ऩरयचम ऩत्र वितयण गनुम ऩनेछ । 



 

 

 

८. अधम स्थानीम तहफाट ऩरयचमऩत्र वितयण गने् 
स्थानीम ठेगानाभा फसोफास नबएका य विधबन्न अियोध तथा शायीरयक िा भानधसक अिस्थाको 
गम्बीममताको कायण आफ्नो स्थाई िसोिास बएको क्तजल्राभा गई अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गनम 
असभथम व्मक्तिहरुका राधग धनजको स्थामी फसोफास बएको स्थानको सम्फक्तधधत स्थानीम तहफाट 

ऩरयचम ऩत्र नधरएको सधुनश्चत बएभा दपा ५ को प्रविमा ऩयुा गयी ऩरयचम ऩत्र प्रदान गयेय सम्फक्तधधत 

स्थानीम तहराई जानकायी गयाउन सवकनेछ ।  

९. प्रधतधरवऩ सम्फधधी व्मिस्था् 
(१) ऩरयचम-ऩत्र हयाइ, नाधसइ िा धफधग्रई ऩरयचम-ऩत्रको प्रधतधरवऩ धरन ुऩने बएभा आफ्नो स्थामी ठेगाना 

बएको tfbL ufpFkflnsf] िडा कामामरमभा मथाथम विियण य कायण खरुाई धसपारयसका राधग 

धनिेदन ठदन ुऩदमछ । 

(२) िडा कामामरमरे सफै व्महोया फकु्तझ धनिेदकको भाग भनाधसफ देक्तखएभा ऩरयचम-ऩत्रको प्रधतधरऩी 
उऩरब्ध गयाउन प्राप्त धनिेदन तथा अधम कागजातको प्रधतधरवऩ िडा कामामरमभा याखी धनिेदकरे 

ऩेश गयेको सक्कर कागजात सवहत धसपारयस गयी ufpFkflnsfsf] sfof{nodfभा ऩठाउॉन ुऩदमछ ।  

(३) ufpFkflnsfsf] sfof{non] धसपारयस सवहत प्राप्त बएको धनिेदन अऩाङ्गताको प्रकृती अनसुाय  

स्थानीम सभधिम सधभधतभा ऩेश गयी सधभधतको धनणमम अनसुाय  अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्रको प्रधतधरऩी 
धन्शलु्क उऩरब्ध गयाउॉन ुऩनेछ । 

(४) प्रधतधरवऩका राधग प्राप्त बएको धनिेदनका धफषमभा सो ऩरयचम ऩत्र फाहक व्मक्तिरे ऩवहरे प्राप्त 

गयेको ऩरयचम ऩत्रभा हेयपेय गनुमऩने देक्तखएभा स्थानीम धसपारयस सधभधतभा ऩेश गयी सो सधभधतफाट 

प्राप्त धनदेशन अनसुाय गनुम ऩदमछ ।   

१० मस P]gको  प्रधतकुर कामम बएभा  of] P]g jf प्रचधरत कानूनभा ब्मिस्था बए फभोक्तजभ सजाम 

हनुेछ ।   

११. अधबरेख सम्िक्तधध व्मिस्था्  
(१) सम्िक्तधधत िडा कामामरमरे आपनो ऺेत्रभा बएका कुर अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु तथा अऩाङ्गता 

बएका व्मक्तिहरु भध्मे ऩरयचमऩत्र ऩाएका व्मक्तिहरुको अऩाङ्गताको प्रकृधत य गाम्बीममता रगामत 

अधम आिश्मक विियण खलु्नेगयी  धनमधभत रुऩभा अध्मािधधक गयी त्मसको चौभाधसक विियण 

तमाय गयी धनमधभत रुऩभा ufpFkflnsfsf] ] sfof{no तथा क्तजल्रा सभधिम सधभधतराई सभेत 

ऩठाउॉन ुऩदमछ । 

(२) ufpFkflnsfsf] sfof{non] ऩरयचम ऩत्र वितयण गये ऩधछ मसको जानकायी ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गने 

ब्मक्तिको स्थामी ठेगाना बएको िडा कामामरमराई ठदन ुऩदमछ ।   

(३) /ufpFkflnsfsf] sfof{noरे आफ्नो ऺेत्रधबत्र यहेका कुर अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु तथा 
अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र ऩाएका व्मक्तिहरुको अधबरेख याखी त्मसको चौभाधसक प्रधतिेदन प्रदेशको 
साभाक्तजक विकास भधत्रारम, भवहरा, फारफाधरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भधत्रारम य सॊघीम भाधभरा 
तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमभा ऩठाउॉन ुऩनेछ ।  



 

 

 

ऩरयच्छेद-५ 

धफधफध 

१२. विविध : 
(१) ufpFkflnsfsf]] sfof{non] आ-आफ्नो ऺेत्राधधकाय धबत्र यहेका धफकट तथा दगु{भ jf8{हरुभा 

यहेका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका राधग अऩाङ्गता ऩरयचमـऩत्र रगामतका सेिा सयर t/Lsfn] 

pknAw u/fpg slDtdf jif{sf] Ps k6s tL 7fpFx?df kl/ro kq ljt/0f ;DalGw 3'lDt 

lzlj/ ;+rfng ug{] 5 . 

(२) मो sfo{ljlw रागू हनु ुअगाधड प्राप्त गयेको अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र सम्फक्तधधत ufpFkflnsfsf]  फझुाई 

मो काममविधध जायी बएको धभधतरे १ फषम धबत्रभा मस P]g फभोक्तजभको ऩरयचमऩत्र  धरनऩुनेछ । मस 

अक्तघ जायी बएका ऩरयचम ऩत्र एक िषमऩधछ स्ित् भाधम हनैु छैन ।   

(३) मस  sfo{ljlwdf बएको प्रािधान cg';f/ अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अधधकाय सम्िक्तधध ऐन 

य अधम प्रचधरत कानूनसॉग फाक्तझएभा फाक्तझएको हदसम्भ स्ित् अभाधम हनुेछ । 

(४) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण सम्िधधभा मस sfoljlwdf उल्रेख नबएको विषमभा अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरुको अधधकाय सम्िधधी ऐन य  अधम प्रचधरत कानून फभोक्तजभ हनुेछ ।  

(५)  lgod jgfpg ;Sg]M of] sfo{ljlwsf] kl/wL leq /xL sfo{kflnsfn] cfjZos 

lgodfjnL / lgodfjnL jdf]lhd sfo{ljwL, lgb]{lzsf jgfpg ;Sg]% . 

 

 

 

  



 

 

अनसूुची १ 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऩत्र ऩाउनको राधग ठदन ेधनिेदनको ढाॉचा 
 

      

श्री कामामरम प्रभखुज्मू 

भापम त............................ 

………………………………………. ufpFkflnsf 

  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 गयेको छु । भैरे ऩेस गयेको विियण ठीक साॉचो छ, झटु्टा ठहयेभा 
प्रचधरत काननुफभोक्तजभको सजाम बोग्न भञ्जुय छु ।   

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

२. प्रदेश :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थामी ठेगाना :  ...................ऩाधरका,  िडा नॊ............... टोर ..............  

 (ख) अस्थामी ठेगाना : .................ऩाधरका, िडा नॊ...................टोर .............. 

 (ग) सम्ऩमकम  टेधरपोन िा भोफाइर नॊ. ............... .................. .................  
३. सॊयऺक/अधबबािकको नाभ थय .................... .............. धनिेदकको नाता ...............  
४. सॊयऺक/अधबबािकको टेधरपोन िा भोफाइर नॊ. .............. ................... .............  
५. नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य िगीकयण अनसुाय अऩाङ्गताको प्रकाय ......................  

६.  नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य िगीकयण अनसुाय अशिताको आधायभा                   
 अऩाङ्गताको प्रकाय ............................  

७.  शयीयको अॊग, सॊयचना, प्रणारीभा आएको ऺधतको विियण 

..................................... ……………………….. ……………………………. 

……………………………………………… …………………………………. 

८.  ऺधत बएऩछी दैधनक विमाकराऩभा आएको अियोध िा धसधभतताको विियण  

.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अऩाङ्गताको कायण उऩमिु स्थानभा क्तचनो रगाउनहुोस ्।   

 क) योगको दीघम असय    ख) दघुमटना     ग) जधभजात    

फोटो 



 

 

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) िॊशानगुत कायण   च) अधम ..............  

१० सहामक साभग्री प्रमोग गनुम ऩने आिश्मकता बएको िा नबएको : उऩमिु स्थानभा  क्तचनो 
 रगाउनहुोस ्।    क) बएको     ख) नबएको   
११. आिश्मकता बएको बए कस्तो प्रकायको सहामक साभग्रीको प्रमोग गनुमऩने हधुछ 

………………………………………………………………………….................. 

१२. सहामक साभग्री प्रमोग गने गयेको/नगयेको (उऩमिु स्थानभा क्तचनो रगाउनहुोस 

 क) गने गयेको      ख) गने नगयेको   
१३.  सहामक साभग्री प्रमोग गने गयेको बए साभग्रीको नाभ : ......................... ...........  
१४. अधम व्मक्तिको सहमोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैधनक कामम गनम सक्नहुधुछ    

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

 घ) ..........................  ङ) ........................     च) ...........................  

१५.  अधम व्मक्तिको सहमोग धरनहुधुछ बने कुन कुन काभको राधग धरन ुहधुछ (    

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

 घ)......................... ङ).............................  च) ...........................  

१६. ऩधछल्रो शैक्तऺक मोग्मता  प्राथधभक तह   घ) धनम्न भाध्मधभक तह  

 ङ) भाध्मधभक तह   च) उच्च भाध्मधभक तह    छ) स्नातक तह    

 ज) स्नातकोत्तय तह    झ) विद्यािारयधी तह   

१७. कुनै ताधरभ प्राप्त गनुमबएको बए भखु्म ताधरभहरूको नाभ रेख्नहुोस  

………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

१८.  हारको ऩेशा :   
 क) अध्ममन   ख) कृवष व्मिसाम   ग) स्ियोजगाय   घ) अध्ममन    

ङ) सयकायी सेिा च) धनजी ऺेत्रभा सेिा    ज) केही नगयेको   झ) अधम ... 

         

                                                धनिेदक   

        नाभ, थय ..............................  

        हस्ताऺय .............................. 
        धभधत .............................. 

 

 

 



 

 

 

अनसूुची २ 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमत्रको ढाॉचा  
 

धनशाना छाऩ                                      tfbL ufpFkflnsf 

ufpFsfo {kflnsfsf] sfof{no 

v/fgL^f/, g'jfsf]^ . 

jfUdtL k|b]z,g]kfn 

 

 ऩरयचमऩत्र नम्फय्                  

 ऩरयचमऩत्रको प्रकाय:                  

अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्र 

१) नाभ, थय्  
२) ठेगाना् प्रदेश ……………..क्तजल्रा………… स्थानीम तह ………………………  

३) जधभधभधत्    ४) नागयीकता नम्फय: ……………………..                       
       

५) धरङ्ग् …………  ………….  ६) यि सभहु…………..   

७) अऩाङ्गताको वकधसभ् प्रकृधतको आधायभा ……………………..गम्बीयता …….. 

८) फाफ/ुआभा िा सॊयऺकको नाभ, थय …………………………………………  

९) ऩरयचमऩत्र िाहकको दस्तखत् 
१०) ऩरयचम ऩत्र प्रभाक्तणत गने  ………….  

नाभ, थय ..............................  

        हस्ताऺय .............................. 
ऩद ................................... 

        धभधत .............................. 

 
 

"मो ऩरयचoऩत्र कसैरे ऩाएभा नक्तजकको प्रहयी कामामरम िा स्थानीम धनकामभा िझुाइठदनहुोरा "   
  

 

 

फोटो 

 



 

 

Annex 2 

Disability Identity Card Format  
pmats 

Tadi Rural Municiplity 

office of the Rural Municipal Executive 

Kharanitar, Nuwakot 

Bagmati Province , Nepal   

 

 ID Card Number:                    

 ID Card Type :    

Disability Identity Card 

1) Full Name of Person  

2) ADdress:  Province ……………..District……… Local Level………………  

3) Date of Birth    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  .............................. 

        Designatio............................. 

Date……………………………. 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or 
ruralmunicipality office"   
 

 

 

 

 
 

 

 

Photographs 

 



 

 

अनसूुची ३ 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको कामामरमभा याक्तखन ेअधबरेखको ढाॉचा 
िभ सॊख्मा् 
 अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र नम्फय्   ऩरयचमऩत्रको प्रकाय …………….  

१) नाभ, थय्  
२) ठेगाना (स्थामी)  प्रदेश:   क्तजल्रा :           स्थानीम तह:              िडा:  
३) ठेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      क्तजल्रा :           स्थानीम तह:               िडा:   
४) जधभ धभधत्            ४) नागयीकता नम्फय्                              ५) धरङ्ग्   

६) यि सभहु           ७) वििावहत/अवििावहत् 
८) फाफ/ुआभा िा सॊयऺकको नाभ, थय् 
९) ठेगाना्  प्रदेश         क्तजल्रा         स्थानीम तह           िडा 
१०) अऩाङ्गता बएको व्मक्तिसॉगको नाता् 
११) ऩधछल्रो शैक्तऺक मोग्मता्  
१२) अध्ममनयत विद्यारम िा करेज  :      अध्ममन नगयेको        ऩढाइ सकेको  

१३) ऩेशा्  
१४) अऩाङ्गताको वकधसभ् 

क) अऩाङ्गताको प्रकृधतको आधायभा ………….ख) अऩाङ्गताको गम्बीयताको आध/df========= 

१५) कस्ता दैधनक विमाकराऩहरू  गनम सवकधछ ?  
……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैधनक विमाकराऩहरू गनम सवकॉ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहामक साभग्री आिश्मक    ऩने    नऩने  

आिश्मक ऩने बए के …………………………….  

१८) हार सहामक साभग्री   ऩाएको    नऩाएको  
१९)  ऩरयचम-ऩत्र िाहकरे प्राप्त गयेका अधम सेिा, सवुिधा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 

२०) ऩरयचमऩत्र फाहकराई आिश्मक ऩयेका अधम सेिा सवुिधाहरू 
………………………………………………….. ………………………………….. 

२१) सेिा, सवुिधा प्रदान गने धनकाम् …………………… …………… 

प्रभाक्तणत गने अधधकायीको्  
दस्तखत्  
नाभ, थय,   

   ऩद्  



 

 

 

cf1fn], 

 

 

-bLks bfxfn_ 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


