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यतवुाभाई नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ जो दपा १०२ को उऩदपा २ फभोजजभ यतवुाभाई 
नगयऩालरका नगय कामयऩालरकारे ऩारयत गयेको  अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचम-ऩत्र हवतयण कामयहवलध, २०७५    
(ऩहहरो सॊशोधन २०७७) सहहत सवायशाधयणको जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ । 
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अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचम-ऩत्र हवतयण कामयहवलध, २०७५ (ऩहहरो सॊशोधन २०७७) 
प्रस्तावना 
नेऩारको सॊहवधान, अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वजधध ऐन, २०७४ तथा सॊमिु याष्ट्र सॊघरे ऩारयत गयी नेऩार 

सयकायरे हस्ताऺय सभेत गरयसकेको अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्फधधी भहासजधध –@))^ - Convention on the  

Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उदे्दश्म, भभय य बावना फभोजजभ अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुको ऩरयचम-ऩत्र 

हवतयण कामयहवलध फनाउन फाञ्छलनम बएकोरे स्थानीय सरकार संचाऱन P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गरय 
रतुवामाई नगरपालऱकाऱे यो  कामयहवलध जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयहवलधको नाभ "अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचम-ऩत्र हवतयण कामयहवलध, २०७५" यहेको 
छ । 

  (२) मो कामयहवलध रतुवामाई नगरपालऱका ऺेत्रभर ऱागु हुनेछ।  
 (३) यो काययववधि तरुुधत प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयहवलधभा् 
(क) "ऐन" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूको अलधकाय सम्वधधी ऐन, २०७४ (ऩहहरो सॊशोधन २०७५ सभेत) सम्झन ु

ऩदयछ । 

(ख) "लनमभावरी" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वधधी ऐन २०७४ अनसुाय फन्न ेलनमभावरी सम्झन ुऩदयछ । 

(ग)  "स्थानीम तह" बन्नारे गाउॉऩालरका वा 
 नगयऩालरका सम्झन ुऩदयछ । 

(घ)  "वडा कामायरम" बन्नारे स्थानीम तहको वडा कामायरम सम्झन ुऩदयछ । 

(ड) "सभधवम सलभलत" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वधधी ऐन, २०७४ (ऩहहरो सॊशोधन २०७५) को दपा 
४२ फभोजजभको स्थानीम सभधवम सलभलत सम्झन ुऩदयछ।  

 
ऩरयच्छेद-२ 

उद्देश्म, भाऩदण्ड 

 ३. उदे्दश्म : मस कामयहवलधको उदे्दश्म देहाम फभोजजभ यहेका छन ्: 
(क) हवलबन्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩहहचान गयी उनीहरुराई सेवा सहुवधाभा ऩहुॉच स्थाहऩत गनय, 

त्मस्ता सेवा सहुवधाहरुको रालग मोजना लनभायण गनय य स्थानीम तह देजख नै हवलबन्न प्रकृलतका अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुको 
वगीकृत रगत याख्न सहज तलु्माउन े  

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वधधी ऐन य अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्फधधी अधतयायहष्ट्रम भहासजधध 
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२००६ (CRPD) भा नेऩार सयकायरे जनाएको प्रलतफद्धता फभोजजभ अऩाङ्गता बएका व्मजिराई प्राथलभकताको आधायभा 
सेवा सहुवधाहरु उऩरब्ध गयाउन सहज फनाउने ।      

 (ग) अऩाङ्गताको प्रकृलत, वगीकयण य अवस्थाका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मजिरे ऩाउने सेवा, सहुवधा य अवसयको 
प्राथलभकीकयण गनय सहमोग गने । 

४. ऩरयचम-ऩत्र हवतयणका भाऩदण्ड देहाम फभोजजभ यहेका छन ्:  
अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वधधी ऐनको अनसूुचीभा प्रकृलतका आधायभा अऩाङ्गताराई १० (दश) प्रकायभा 
वगीकयण गरयएको छ । अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वधधी ऐनको अनसूुचीभा उल्रेजखत गाम्बीमयता आधायभा 
गरयएको अऩाङ्गताको वगीकयण गयी देहामका चाय सभूहका ऩरयचम-ऩत्र हवतयण गरयनेछ :  

(क) ऩणुय अशि अऩाङ्गता  ्

तर उल्रेजखत अवस्थाका व्मजिहरुराई 'क' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जनु यातो यॊगको ऩषृ्ठबलूभभा जायी गरयनेछ । 

1. व्मजिको शायीरयक, भानलसक वा इजधिम सम्फधधी प्रणारीहरुभा बएको ऺलत य मसरे ल्माएको कामयगत हवचरनको 
अवस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको सहमोग लरएय ऩलन दैलनक जीवन सम्ऩादन गनय असाध्मै कदठन हनु ेव्मजि,  

2. साभाधम बधदा साभाधम दैलनक हिमाकराऩहरु ऩलन स्वमॊ गनय नसक्न ेय अधम व्मजिको सहमोग आवश्मक ऩने, तीव्र 

फौहद्धक अऩाङ्गता बएका व्मजिहरु, तीव्र रुऩभा अहटज्भ प्रबाहवत व्मजि, ऩूणय रुऩभा श्रवणदृहिहवहहन व्मजिहरु,  

3. दईु वा सोबधदा फढी प्रकृलतका शायीरयक, भानलसक वा इजधिम सम्फधधी ऺलत बई सफैजसो दैलनक हिमाकराऩहरु अधम 

व्मजिकै सहमोगभा गनुयऩने अवस्थाका व्मजिहरु,  

4. लनयधतय रुऩभा सघन हेयचाह (स्माहाय ससुाय) को आवश्मक ऩरययहन े शायीरयक अऩाङ्गता बएका व्मजि वा 
भनोसाभाजजक अऩाङ्गता बएका व्मजिहरू । 

(ख) अलत अशि अऩाङ्गता  ् 

तर उल्रेजखत अवस्थाका व्मजिहरुराइ 'ख' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जनु लनरो ऩषृ्ठबलूभभा जायी गरयनेछ ।  

1. शायीरयक, भानलसक वा इजधिम सम्फधधी ऺलत वा हवचरन बएताऩलन लनयधतय वा अलधकाॊश सभम सहमोगी, दोबाषे वा 
भानव ऩथप्रदशयक आददको सहमोगभा आफ्नो दैलनक हिमाकराऩहरु रगामत हहडडुर य सॊचाय गनय कदठनाइ हनुे 
ब्मजिहरु,  

2. भजततस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोटऩटक वा ऩऺघात, हेभोहपलरमा, भाॊशऩेशी सम्फधधी सभस्मा वा हवचरन रगामत 

अधम हवलबन्न कायणरे शयीयको ढाड, हात, गोडा, कम्भय आददरे काभ गनय नसकी  दैलनक आवागभनको रालग 

रृहवरजचमय प्रमोग गनुयऩने अवस्थाका व्मजिहरू,  

3. दवैु हात कुभदेजख वा ऩाखयुादेजख भनुी ऩयैु नचल्न ेवा गभुाएका, हवलबन्न कायणरे दवैु हात य गोडा गभुाएका वा नचल्ने, 
कम्भयबधदा भलुनको भाग गभुाएका वा नचल्न,े दवैु गोडा ऩूणय हिमाशीर नबई फैसाखीको प्रमोग गने व्मजिहरू,  

4. दृहिहवहहन य ऩूणय दृहिहवहीनको ऩरयबाषा अधतयगयत ऩने व्मजिहरू,  

5. सॊचायको रालग लनयधतय दोबाषे आवश्मक ऩने ऩूणय रुऩभा कान सनु्न नसक्न े (फहहया), दैलनक जीवनका हिमाकराऩहरु 

स्वमॊ गनय नसक्ने, लसकाइभा सभस्मा बएका फौहद्धक अऩाङ्गता वा अहटज्भ बएका व्मजिहरु, लनयधतय अरूको सहमोग 
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लरइयहनऩुने फहअुऩाङ्गता बएका व्मजिहरू। 

(ग) भध्मभ अऩाङ्गता  ्

तर उल्रेजखत अवस्थाका व्मजिहरुराई 'ग' वगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ ऩहेँरो ऩषृ्ठबलूभभा जायी गरयनेछ । 

1. कृलत्रभ अङ्ग, क्मारीऩय, हवशेष प्रकायका जतु्ता जस्ता सहामक साभग्रीको प्रमोगफाट साभाधम हहडडुर रगामत दैलनक 

जीवनका हिमाकराऩहरु स्वमॊ गनय सक्ने,  
2. हवलबन्न कायणरे घुॉडाभलुनको अङ्गभा भात्र प्रबाव ऩयेको तय सहामक साभग्रीको प्रमोग नगयी ऩलन साभाधम हहॉडडुर 

गनयसक्न,े  

3. कुभ वा ऩाखयुा बधदा भनुी एक हात गभुाएका वा हात नचल्ने वा हातरे गने काभ गनय नसक्न,े  

4. दवैु हातको हत्केराबधदा भलुनका कम्तीभा फूढी औॊरा य चोयी औॊरा गभुाएका,  
5. दवैु गोडाको कुकुय च्चाबधदा भलुनको बाग नबएका तय साभाधम हहडडुर गनय सक्न,े 

6. भेरुदण्डभा सभस्मा बई ढाड कुहप्रएको, 
7. लसकाइभा हढराइ बएका दैलनक हिमाकराऩ स्वमॊ गनय सक्न ेफौहद्धक अऩाङ्गता य अहटजभ बएका व्मजिहरु , 

8. श्रवणमधत्रको प्रमोगफाट वा ठूरो आवाज भात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रवण व्मजिहरू  

9. शल्महिमाफाट स्वयमधत्र जझकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नऩुने अवस्था बएका ब्मजिहरु 

10. ओठ तार ुपाटेको कायण फोरी अस्ऩि बएका ब्मजिहरु,  

11. फोल्दा अजककन,े शब्द वा अऺय दोहोमायउने सभस्मा तीव्र बएका बकबके व्मजिहरू,  

12. तीन हपट बधदा भलुनका होचाऩकुका व्मजिहरू,  

13. चस्भा य श्रवणमधत्र दवैु प्रमोग गने श्रवणदृहिहवहहन व्मजिहरु, रेधस वा म्माग्नीपामयको प्रमोगफाट भात्र ऩढ्न सक्ने 
धमून दृहिमिु व्मजिहरु,    

14. अनवुशीम यिश्राव (हेभोपेलरमा) सम्फधधी सभस्मा बई दैलनक हहॉडडुरभा कदठनाइ हनुे व्मजिहरु, 

15. भानलसक वा भनोसाभाजजक अऩाङ्गता बएका व्मजिहरु । 

(घ) साभाधम अऩाङ्गता  ्

तर उल्रेजखत अवस्थाका व्मजिहरुराइ 'घ' फगयको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जनु सेतो ऩषृ्ठबलूभभा जायी गरयनेछ । 

1. शायीरयक, भानलसक वा इजधिम सम्फधधी साभाधम हवचरन बएका तय दैलनक जीवनका हिमाकराऩहरु स्वमभ सम्ऩादन 

गनय सक्न े 

2. हात वा खटु्टा केही छोटो बएका, एक हातको हत्केरा बधदा भनुी नचल्न ेवा गभुाएका, एक हातको हत्केराबधदा भलुनका 
कम्तीभा फूढी औॊरा य चोयी औॊरा गभुाएका वा दवैु हातको  हत्केराभलुनका कम्तीभा फूढीऔ ॊरा य चोयीऔ ॊरा बएका 
ब्मजिहरु,  

3. ठूरो अऺय ऩढ्नसक्ने धमून दृहिमिु व्मजिहरू,  

4. दवैु गोडाको सफै औराका बागहरु नबएका,  
5. श्रवणमधत्र रगाई ठूरो आवाज सनेु्न तय फोरी स्ऩि बएका ससु्त श्रवण व्मजिहरू,  
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ऩरयच्छेद ३ 

ऩरयचम ऩत्र ढाॉचा य सभधवम सलभलत 

५. अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूको ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा देहाम फभोजजभ हनुेछ ।  

ऩरयचम-ऩत्र वाहक व्मजिको व्मजिगत हववयण स्ऩि हनु े गयी नागरयकताको प्रभाण -ऩत्रको ढाॉचाभा मस कामयहवलधको 
अनसूुची २ फभोजजभ एकाऩट्टी नेऩारी बाषाभा य अकायऩट्टी अॊगेजी बाषाभा रेजखएको भालथ दपा ४ भा उल्रेजखत भाऩदण्ड 

अनसुाय एक ऩषृ्ठको ऩरयचम-ऩत्र गाम्बीमयता आधायभा गरयएका चाय वगयका अऩाङ्गता बएका व्मजिराई चाय पयक यङ्गभा 
उऩरब्ध गयाइनेछ । 

६. सभधवम सलभलत सम्वजधध व्मवस्था देहाम फभोजजभ हनुेछ । 

(१) अऩाङ्गता बएका व्मजिको अलधकाय सम्वजधध ऐन, २०७४ को दपा ४२ अनसुाय अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र हवतयण गने सभेत 

कामयका रालग गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाभा देहाम फभोजजभको स्थानीम सभधवम सलभलत यहनेछ :- 
 (क) गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखु                                सॊमोजक 

 (ख) गाउॉऩालरका/नगयऩालरकाको भहहरा सदस्म भध्मेफाट 

       गाउॉऩालरका वा नगय ऩालरकारे तोकेको भहहरा सदस्म                              सदस्म 

 # (ग)   

(घ) गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺ वा नगय कामयऩालरकाको प्रभखुरे  

     तोकेको स्थानीम स्वास््म चौकी वा अस्ऩतारको जचहकत्सक                          सदस्म 

(ड.) स्थानीम प्रहयी कामायरमको प्रभखु                                                         सदस्म 

*(च) अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको रतुवामाई नगरसक्तमक्तत बाट १ जना:सदस्य   

# (छ)  

(ज) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका स्थानीम स्तयभा यहेका 
    सम्वजधधत हवषम हेने कामायरमको कामायरम प्रभखु                                        सदस्म 

(झ) गाउॉ ऩालरका वा नगयऩालरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखुरे 

    तोकेको गाउॉ ऩालरका वा नगयऩालरकाको कभयचायी                                      सदस्म 

(२) स्थानीम सभधवम सलभलतरे अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र हवतयणका रालग लसपारयस गने काभका साथै ऐनको दपा ४३ को (च) 

फभोजजभ ऩरयचम-ऩत्र सम्वधधी काननुी, सॊयचनागत तथा अधम सधुाय गनुयऩने हवषमभा प्रदेशको साभाजजक हवकास भधत्रारम; 

भहहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भधत्रारम रगामत सम्वजधधत लनकामभा रेजख ऩठाउॉन ुऩदयछ । 

 *-३ _ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र  हवतयण सभधवम सलभलतको फैठक आवश्मकता अनशुाय फस्न सक्नेछ ।                          
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ऩरयच्छेद-४ 

ऩरयचम ऩत्र हवतयण 

७. ऩरयचम-ऩत्र हवतयण प्रहिमा देहाम फभोजजभ हनुेछ :  
(क) अऩाङ्गता बएका व्मजिको स्थामी ठेगाना बएको स्थानीम तहको वडा कामायरमभा अऩाङ्गता बएका व्मजि स्वमॊ लनजका 

अलबबावक वा सॊयऺकरे अनसूुची १ फभोजजभको ढाॉचाभा ऩरयचम-ऩत्र प्रालप्तका रालग सफै ऩतुयाई गने कागजातहरु २ प्रलत 

सभावेश गयी लनवेदन ददनऩुनेछ । 

(ख) दयखास्तभा आफ्नो नाभ, स्थामी ठेगाना, उभेय, अऩाङ्गता खरेुको लरजखत प्रभाजणत प्रलतलरऩी, ऩासऩोटय साइजको (सम्बव 

बएसम्भ अऩाङ्गता देजखने गयी जखजचएको) पोटो, असिताको गाम्बीमयता अवस्था य शयीयका अॊगहरुरे गने काभभा आएको 
सभस्मा वा दैलनक हिमाकराऩभा हनु ेलसलभतताहरुको हववयण सॊरग्न हनुऩुनेछ । मस प्रमोजनको रालग जधभदताय प्रभाण-ऩत्र 

वा नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र वा जग्गा धनी प्रभाण ऩजुाय वा शैजऺक मोग्मताको  प्रभाण-ऩत्र वा भतदाता ऩरयचम ऩत्र वा 
अऩाङ्गताको आधायभा कुनै जालगय गरययहेको बए लनमजुि ऩत्र वा त्मो सॊस्थारे ददएको प्रभाण वा जज.प्र.का.भा दताय बएका 
अऩाङ्गता सम्फधधी कामय गने सॊघसॊस्थारे गयेको लसपारयस भध्मे कुनै एक वा मस्तै लफश्वस्त हनु सक्ने आधाय ददन ेअधम 

प्रभाजणत लरजखतराई आधाय भालननेछ । 

(ग) रयत ऩगुी आएको लनवेदनभा वडा कामायरमरे लनवेदन प्राप्त बएको लभलतरे फढीभा ३ ददनलबत्र लनवेदकरे ऩेश गयेका 
कागजातहरुको एक प्रलत कामायरमभा याजख वडा कामायरमको लसपारयस सहहत एक प्रलत गाॉउऩालरका वा नगयऩालरकाभा 
ऩठाउन ुऩदयछ । 

(घ) सम्फजधधत व्मजिरे ऩेश गयको लनवेदन उऩय कुनै कागजात वा प्रभाण नऩगुी ऩरयचमऩत्रका रालग लसपारयस गनय उऩमिु 

नदेजखएभा सो व्महोया लनवेदकराई ३ ददन लबत्रभा जानकायी ददन ुऩदयछ । 

(ड.) वडा कामायरमरे लसपारयस गनय नसहकन ेबनी ददएको जानकायी लनवेदकराई जचत्त नफझेु सूचना ऩाएको १५ ददन लबत्रभा 
सम्वजधधत स्थानीम तह सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(च) मसयी प्राप्त बएको लनवेदन सभेत सभावेश याजख स्थानीम सभधवम सलभलतको फैठकभा ऩेश गनुय ऩदयछ । लनवेदकरे ऩेश 

गयेका कागजात य अधम सम्बाव्म त्म प्रभाणका आधायभा लनजरे ऩरयचम ऩत्र ऩाउने देजखमो बलन स्थानीम सभधवम  

सलभलतरे जशपारयस गयेभा लनजराई ऩरयचम ऩत्र हवतयण गयी त्मसको जानकायी लनवेदक तथा वडा कामायरमराई सभेत ददन ु

ऩदयछ । 

(छ) ऩरयचमऩत्रका रालग लसपारयस गनय कुनै कदठनाई ऩयेभा वडा कामायरमरे जचहकत्सक/हवशेषऻ वा अऩाङ्गता बएका व्मजिका 
सॊस्थाका प्रलतलनलधसॉग याम ऩयाभशय लरन सक्नेछ ।   

(ज) साभाधमतमा अऩाङ्गता बएका व्मजि स्वमॊरे आफ्नो ऩरयचमऩत्र फजुझलरन ुऩदयछ । अलत अशि वा ऩूणय अशि अऩाङ्गता 
बएको कायणरे ऩरयचम ऩत्र वजुझलरन आउन नसक्न ेबएभा वडा कामायरमको लसपारयसभा ऩरयवायको सदस्म, सॊयऺक वा 
लनजको फसोफास गने स्थानीम लनकामका ऩदालधकायीरे लनजराई फझुाउने गयी फजुझलरन सक्नेछन ्। 

(झ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त व्मजिहरूको वगीकृत रगत स्थानीम तहरे कम््मटुयाइज गयी आफ्नो कामायरमभा याखी चौभालसक 

रूऩभा प्रदेश य सॊघको सम्फजधधत भधत्रारमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 
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(ञ) सभधवम सलभलतरे ऩरयचमऩत्र ददन बनी ठहय गयेका व्मजिराई स्थानीम तहको कामायरमरे अनसूुची २ फभोजजभको 
ऩरयचम-ऩत्र (अऩाङ्गता बएका व्मजिहरूराई) लन्शलु्क उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(ट) ऩरयचमऩत्रभा गाॉउऩालरका/नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासहकम अलधकृतको हस्ताऺय हनुेछ । प्रचलरत कानूनको अलधनभा 
यही अधम अलधकृत कभयचायीराई सभेत अलधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

(ठ) प्रत्मऺ रुऩभा देजखन ेवा अवरोकन गनय सहकन ेशायीरयक, भानलसक वा इजधिम सम्फधधी ऺलतको हकभा ऩरयचम-ऩत्र प्रदान 

गने अलधकायीरे अवरोकन गयी तत्कार उऩमिु ऩरयचम-ऩत्र उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।   

(ड) प्रत्मऺ रुऩभा नदेजखन ेवा अवरोकन गनय नसहकन ेशायीरयक, भानलसक वा इजधिम सम्फधधी ऺलत बएका वा प्रि रुऩभा 
छुयाउन सभस्मा बएका अऩाङ्गता बएका ब्मजिका हकभा सभधवम सलभलतभा ऩेश गयी सलभलतको लसपारयसका आधायभा 
ऩरयचम ऩत्र हवतयण गनुय ऩनेछ । 

 

८. अधम स्थानीम तहफाट ऩरयचमऩत्र हवतयण गने् 
स्थानीम ठेगानाभा फसोफास नबएका य हवलबन्न अवयोध तथा शायीरयक वा भानलसक अवस्थाको गम्बीमयताको कायण आफ्नो 
स्थाई वसोवास बएको जजल्राभा गई अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गनय असभथय व्मजिहरुका रालग लनजको स्थामी फसोफास 

बएको स्थानको सम्फजधधत स्थानीम तहफाट ऩरयचम ऩत्र नलरएको सलुनश्चत बएभा दपा ५ को प्रहिमा ऩयुा गयी ऩरयचम ऩत्र 

प्रदान गयेय सम्फजधधत स्थानीम तहराई जानकायी गयाउन सहकनेछ ।  

 

९. प्रलतलरहऩ सम्फधधी व्मवस्था् 
(१) ऩरयचम-ऩत्र हयाइ, नालसइ वा लफलग्रई ऩरयचम-ऩत्रको प्रलतलरहऩ लरन ुऩने बएभा आफ्नो स्थामी ठेगाना बएको स्थानीम तहको 

वडा कामायरमभा मथाथय हववयण य कायण खरुाई लसपारयसका रालग लनवेदन ददन ुऩदयछ । 

(२) वडा कामायरमरे सफै व्महोया फजुझ लनवेदकको भाग भनालसफ देजखएभा ऩरयचम-ऩत्रको प्रलतलरऩी उऩरब्ध गयाउन प्राप्त 

लनवेदन तथा अधम कागजातको प्रलतलरहऩ वडा कामायरमभा याखी लनवेदकरे ऩेश गयेको सक्कर कागजात सहहत लसपारयस गयी 
गाउऩालरका नगयऩालरका स्थानीम तहभा ऩठाउॉन ुऩदयछ ।  

(३) स्थानीम तहरे लसपारयस सहहत प्राप्त बएको लनवेदन अऩाङ्गताको प्रकृती अनसुाय सोझै वा स्थानीम सभधवम सलभलतभा ऩेश 

गयी सलभलतको लनणयम अनसुाय  अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्रको प्रलतलरऩी लन्शलु्क उऩरब्ध गयाउॉन ुऩनेछ । 

(४) प्रलतलरहऩका रालग प्राप्त बएको लनवेदनका लफषमभा सो ऩरयचम ऩत्र फाहक व्मजिरे ऩहहरे प्राप्त गयेको ऩरयचम ऩत्रभा हेयपेय 
गनुयऩने देजखएभा स्थानीम लसपारयस सलभलतभा ऩेश गयी सो सलभलतफाट प्राप्त लनदेशन अनसुाय गनुय ऩदयछ ।   

 

१० मस कामयहवलधको प्रलतकुर कामय बएभा प्रचलरत कानूनभा ब्मवस्था बए फभोजजभ सजाम हनुेछ ।   

 

११. अलबरेख सम्वजधध व्मवस्था्  
(१) सम्वजधधत वडा कामायरमरे आपनो ऺेत्रभा बएका कुर अऩाङ्गता बएका व्मजिहरु तथा अऩाङ्गता बएका व्मजिहरु भध्मे 
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ऩरयचमऩत्र ऩाएका व्मजिहरुको अऩाङ्गताको प्रकृलत य गाम्बीमयता रगामत अधम आवश्मक हववयण खलु्नेगयी  लनमलभत रुऩभा 
अध्मावलधक गयी त्मसको चौभालसक हववयण तमाय गयी लनमलभत रुऩभा आफ्नो गाॉउऩालरका/नगयऩालरका तथा जजल्रा 
सभधवम सलभलतराई सभेत ऩठाउॉन ुऩदयछ । 

(२) स्थानीम तहरे ऩरयचम ऩत्र हवतयण गये ऩलछ मसको जानकायी ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गने ब्मजिको स्थामी ठेगाना बएको वडा 
कामायरमराई ददन ुऩदयछ ।   

(३) गाॉउऩालरका तथा नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र यहेका कुर अऩाङ्गता बएका व्मजिहरु तथा अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र ऩाएका 
व्मजिहरुको अलबरेख याखी त्मसको चौभालसक प्रलतवेदन प्रदेशको साभाजजक हवकास भधत्रारम, भहहरा, फारफालरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयक भधत्रारम य सॊघीम भालभरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमभा ऩठाउॉन ुऩनेछ ।  

 

 
 

ऩरयच्छेद-५ 

लफलफध 

१२. हवहवध : 
(१) सफै स्थानीम तहरे आـआफ्नो ऺेत्रालधकाय लबत्र यहेका लफकट तथा दयुगभ गाउॉहरुभा यहेका अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुका 

रालग अऩाङ्गता ऩरयचमـऩत्र रगामतका सेवा सयर तरयकारे उऩरब्ध गयाउॉन कजम्तभा फषो एक ऩटक ती ठाउॉहरुभा ऩरयचम 

ऩत्र हवतयण सम्वजधध घजुम्त जशहवय सञ्चारन गनुय ऩदयछ ।  

(२) मो कामयहवलध रागू हनु ुअगालड प्राप्त गयेको अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र सम्फजधधत गाउऩालरका य नगयऩालरका फझुाई मो कामयहवलध 

जायी बएको लभलतरे १ फषयलबत्रभा मस कामयहवलध फभोजजभको ऩरयचमऩत्र लरनऩुनेछ । मस अजघ जायी बएका ऩरयचम ऩत्र एक 

वषयऩलछ स्वत् भाधम हनैु छैन ।   

(३) मस कामयहवलध बएको प्रावधान अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुको अलधकाय सम्वजधध ऐन य अधम प्रचलरत कानूनसॉग फाजझएभा 
फाजझएको हदसम्भ स्वत् अभाधम हनुेछ । 

(४) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र हवतयण सम्वधधभा मस कामयहवलधभा उल्रेख नबएको हवषमभा अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुको अलधकाय 
सम्वधधी ऐन य  अधम प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ ।  

(५) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र हवतयण लनदेजशका, २०६५ फभोजजभ बए गयेका काभ कायवाही मसै कामयहवलध फभोजजभ बए गयेको 
भालननेछ ।  

(६) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र हवतयण लनदेजशका, २०६५ खायेज गरयएको छ । 
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अनसूुची १ 

अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचमऩत्र ऩाउनको रालग ददन ेलनवेदनको ढाॉचा 
 

      

श्री कामायरम प्रभखुज्मू 

भापय त............................ 

………………………………………. गाउॉ/नगयऩालरका   
  लभलत :.................. ........  

 हवषम : अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचमऩत्र ऩाउॉ । 

भहोदम,   

 भ अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचमऩत्र ऩाउन मोग्म बएकोरे लनम्न लरजखत हववयण याजख ऩरयचमऩत्र ऩाउन मो 
लनवेदन ऩेश गयेको छु । भैरे ऩेस गयेको हववयण ठीक साॉचो छ, झटु्टा ठहयेभा प्रचलरत काननुफभोजजभको सजाम बोग्न भञ्जुय 
छु ।   

१. नाभ थय ..................... ................... उभेय .................. ......... लरङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. ठेगाना:   

 (क) स्थामी ठेगाना :  ...................ऩालरका,  वडा नॊ............... टोर ..............  

 (ख) अस्थामी ठेगाना : .................ऩालरका, वडा नॊ...................टोर .............. 

 (ग) सम्ऩयकय  टेलरपोन वा भोफाइर नॊ. ............... .................. .................  
३. सॊयऺक/अलबबावकको नाभ थय .................... .............. लनवेदकको नाता ...............  
४. सॊयऺक/अलबबावकको टेलरपोन वा भोफाइर नॊ. .............. ................... .............  
५. नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य वगीकयण अनसुाय अऩाङ्गताको प्रकाय ......................  

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

............................  

७.  शयीयको अॊग, सॊयचना, प्रणारीभा आएको ऺलतको हववयण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  ऺलत बएऩछी दैलनक हिमाकराऩभा आएको अवयोध वा लसलभतताको हववयण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

फोटो 
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९. अऩाङ्गताको कायण उऩमिु स्थानभा जचनो रगाउनहुोस ्।   

 क) योगको दीघय असय    ख) दघुयटना     ग) जधभजात    

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

१० सहामक साभग्री प्रमोग गनुय ऩने आवश्मकता बएको वा नबएको : उऩमिु स्थानभा  जचनो  रगाउनहुोस ्।     क) 

बएको     ख) नबएको   
११. आवश्मकता बएको बए कस्तो प्रकायको सहामक साभग्रीको प्रमोग गनुयऩने हधुछ 

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

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

 क) गने गयेको      ख) गने नगयेको   
१३.  सहामक साभग्री प्रमोग गने गयेको बए साभग्रीको नाभ : ......................... ...........  
१४. अधम व्मजिको सहमोग हवना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कामय गनय सक्नहुधुछ    

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

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

१५.  अधम व्मजिको सहमोग लरनहुधुछ बने कुन कुन काभको रालग लरन ुहधुछ (    

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

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

१६. ऩलछल्रो शैजऺक मोग्मता  प्राथलभक तह   घ) लनम्न भाध्मलभक तह  

 ङ) भाध्मलभक तह   च) उच्च भाध्मलभक तह    छ) स्नातक तह    

 ज) स्नातकोत्तय तह    झ) हवद्यावारयधी तह   

१७. कुनै तालरभ प्राप्त गनुयबएको बए भखु्म तालरभहरूको नाभ रेख्नहुोस  

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

१८.  हारको ऩेशा :   
 क) अध्ममन   ख) कृहष व्मवसाम   ग) स्वयोजगाय   घ) अध्ममन    

ङ) सयकायी सेवा च) लनजी ऺेत्रभा सेवा    ज) केही नगयेको   झ) अधम ... 

         

                                             लनवेदक   

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

        हस्ताऺय .............................. 
        लभलत .............................. 
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अनसूुची २ 

 

अऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचमत्रको ढाॉचा  

 

नेऩार सयकाय 

लनशाना छाऩ     

.................................................. 

 ऩरयचमऩत्र नम्फय्                  

 ऩरयचमऩत्रको प्रकाय:                  

अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्र 

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

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

५) लरङ्ग् …………  ………….  ६) यि सभहु…………..   

७) अऩाङ्गताको हकलसभ् प्रकृलतको आधायभा ……………………..गम्बीयता …….. 

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

९) ऩरयचमऩत्र वाहकको दस्तखत् 
१०) ऩरयचम ऩत्र प्रभाजणत गने  ………….  

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

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

        लभलत .............................. 

 
 

"मो ऩरयचऩत्र कसैरे ऩाएभा नजजकको प्रहयी कामायरम वा स्थानीम लनकामभा वझुाइददनहुोरा"   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format  

 

The Government of Nepal 
Stamp      

 ................................................ 

 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  .............................. 

        Designation ............................. 

Date ……………………………. 

 

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

 
 
 
 
 

 

 

Photographs 
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अनसूुची ३ 

 

अऩाङ्गता बएका व्मजिको कामायरमभा याजखन ेअलबरेखको ढाॉचा 
 

िभ सॊख्मा् 
 अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र नम्फय्   ऩरयचमऩत्रको प्रकाय …………….  

 

१) नाभ, थय्  
२) ठेगाना (स्थामी)  प्रदेश:   जजल्रा :           स्थानीम तह:              वडा:  
३) ठेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      जजल्रा :           स्थानीम तह:               वडा:   
४) जधभ लभलत्            ४) नागयीकता नम्फय्                              ५) लरङ्ग्   

६) यि सभहु           ७) हववाहहत/अहववाहहत् 
८) फाफ/ुआभा वा सॊयऺकको नाभ, थय् 
९) ठेगाना्  प्रदेश         जजल्रा         स्थानीम तह           वडा 
१०) अऩाङ्गता बएको व्मजिसॉगको नाता् 
११) ऩलछल्रो शैजऺक मोग्मता्  
१२) अध्ममनयत हवद्यारम वा करेज  :      अध्ममन नगयेको        ऩढाइ सकेको  

१३) ऩेशा्  
१४) अऩाङ्गताको हकलसभ् 

क) अऩाङ्गताको प्रकृलतको आधायभा ……………….. 

ख) अऩाङ्गताको गम्बीयताको आधायभा …………………….. 

१५) कस्ता दैलनक हिमाकराऩहरू  गनय सहकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैलनक हिमाकराऩहरू गनय सहकॉ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहामक साभग्री आवश्मक    ऩने    नऩने  

आवश्मक ऩने बए के …………………………….  

१८) हार सहामक साभग्री   ऩाएको    नऩाएको  
१९)  ऩरयचम-ऩत्र वाहकरे प्राप्त गयेका अधम सेवा, सहुवधा 
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………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 

२०) ऩरयचमऩत्र फाहकराई आवश्मक ऩयेका अधम सेवा सहुवधाहरू  

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

२१) सेवा, सहुवधा प्रदान गने लनकाम् …………………… …………… 

२२) अधम ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रभाजणत गने अलधकायीको्  
दस्तखत्    

नाभ, थय्   

   ऩद्  
  कामायरम्   

                                                        लभलत : 
 

 

cf1fn], 

 खेभयाज ओझा   

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

 


