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अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचम-ऩत्र वितयण कामयविधध, २०७५ 
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अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचय-पत्रवितरणकाययविधि, २०७५ 

` प्रस्तािना 
नेऩारको सॊविधान, अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्िक्धध ऐन, २०७४ तथा सॊमुतत 
याष्ट्र सॊघरे ऩारयत गयी नेऩार सयकायरे हस्ताऺय सभेत गरय सकेको अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ततको अधधकाय सम्फधधी भहासक्धध–@))^ - Convention on the  Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD)को उद्देश्म, भभयय बािना फभोक्जभ अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको 
ऩरयचम-ऩत्र वितयण कामयविधध फनाउन फाञ्छननम बएकोरे, अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको 
अधधकाय सम्िक्धध ऐन, २०७४को दपा६१ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गरय नेऩार सयकायरे 
देहामको नभूना कामयविधध जायी गयेको छ। 

पररच्छेद१ 

प्रारक्भभक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयविधधको नाभ "अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचम-ऩत्र 
वितयण कामयविधध, २०७५" यहेको छ। 

  (२) मो कामयविधध तुरुधत प्रायम्ब हुनेछ। 
२. ऩरयबाषा्विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा् 

(क) "ऐन" बधनारे अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूको अधधकाय सम्िधधी ऐन, २०७४ (ऩदहरो 
सॊशोधन २०७५ सभेत) सम्झन ुऩदयछ। 

(ख) "ननमभािरी" बधनारे अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्िधधी ऐन २०७४ 
अनुसाय फधने ननमभािरी सम्झनु ऩदयछ। 

(ग)  "स्थानीम तह" बधनारे ब्रह्भऩुयी गाउॉऩालरका सम्झनुऩदयछ। 
(घ)  "िडाकामायरम" बधनारे ब्रह्भऩुयी गाउॉऩालरका िडा कामायरम सम्झनु ऩदयछ। 
(ड) "सभधिम सलभनत" बधनारे अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्िधधी ऐन, २०७४ 

(ऩदहरो सॊशोधन २०७५) को दपा ४२ फभोक्जभको स्थानीम सभधिम सलभनत सम्झनु 
ऩदयछ। 

 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य, मापदण्ड 

३. उद्देश्म: मस कामयविधधको उद्देश्म देहाम फभोक्जभ यहेका छन:् 

(क) विलबधन प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩदहचान गयी उनीहरुराई 
सेिा सुविधाभा ऩहुॉच स्थावऩत गनय, त्मस्ता सेिा सुविधाहरुको राधग मोजना ननभायण गनय 
य स्थानीम तह देखखनै विलबधन प्रकृनतका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको िगीकृत रगत 
याख्न सहज तुल्माउने 

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्िधधी ऐन य अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको 
अधधकाय सम्फधधी अधत यायक्ष्ट्रम भहासक्धध २००६(CRPD)भा नेऩार सयकायरे जनाएको 
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प्रनत फद्धता फभोक्जभ अऩाङ्गता बएका व्मक्ततराई प्राथलभकताको आधायभा सेिा 
सुविधाहरु उऩरब्ध गयाउन सहज फनाउने। 

 (ग) अऩाङ्गताको प्रकृनत, िगीकयण य अिस्थाका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततरे 
ऩाउने सेिा, सुविधा य अिसयको प्राथलभकीकयण गनय सहमोग गन।े 

४. ऩरयचम-ऩत्र वितयणका भाऩदण्ड देहाम फभोक्जभ यहेका छन:् 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्िधधी ऐनको अनुसूचीभा प्रकृनतका आधायभा 
अऩाङ्गताराई १० (दश) प्रकायभा िगीकयण गरयएको छ।अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको 
अधधकाय सम्िधधी ऐनको अनुसूचीभा उल्रेखखत गाम्बीमयता आधायभा गरयएको 
अऩाङ्गताको िगीकयण गयी देहामका चाय सभूहका ऩरयचम-ऩत्र वितयण गरयनेछ: 

(क) पुणय अशतत अपाङ्गतााः 
तर उल्रेखखत अिस्थाका व्मक्ततहरुराई 'क' फगयको ऩरयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन 
यातोयॊगको ऩषृ्ट्ठबूलभभा जायी गरयने छ। 

1. व्मक्ततको शायीरयक, भानलसक िा इक्धिम सम्फधधी प्रणारीहरु भा बएको ऺनत य मसरे 
ल्माएको कामयगत विचरनको अिस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको सहमोग लरएय ऩनन 
दैननक जीिन सम्ऩादन गनय असाध्मै कदठन हुन ेव्मक्तत,  

2. साभाधम बधदा साभाधम दैननक क्रिमाकराऩहरु ऩनन स्िमॊ गनय नसतने य अधम 
व्मक्ततको सहमोग आिश्मक ऩन,े तीव्र फौद्धधक अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु, तीव्र 
रुऩभा अदटज्भ प्रबावित व्मक्तत, ऩूणय रुऩभा श्रिण दृक्ष्ट्टविदहन व्मक्ततहरु,  

3. दईुिा सो बधदा फढी प्रकृनतका शायीरयक, भानलसक िा इक्धिम सम्फधधी ऺनत बई सफ ै
जसो दैननक क्रिमाकराऩहरु अधम व्मक्तत कै सहमोगभा गनुयऩने अिस्था का 
व्मक्ततहरु,  

4. ननयधतय रुऩभा सघ नहेयचाह (स्माहायसुसाय) को आिश्मक ऩरय यहने शायीरयक 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तत िा भनोसाभाक्जक अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरू। 

(ख) अतत अशतत अपाङ्गतााः 
तर उल्रेखखत अिस्थाका व्मक्ततहरुराइ 'ख' फगयको ऩरयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन ननरो 
ऩषृ्ट्ठ बूलभभा जायी गरयनेछ। 

1. शायीरयक, भानलसक िा इक्धिम सम्फधधी ऺनत िा विचर नबएता ऩनन ननयधतय िा 
अधधकाॊश सभम सहमोगी, दो बाष े िा भानि ऩथप्रदशयक आददको सहमोगभा आफ्नो 
दैननक क्रिमाकराऩहरु रगामत दहडडुर य सॊचाय गनय कदठनाइ हुने ब्मक्ततहरु,  

2. भक्ष्ट्तस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोटऩटक िा ऩऺघात, हेभो क्रपलरमा, भाॊशऩेशी सम्फधधी 
सभस्मा िा विचरन रगामत अधम विलबधन कायणरे शयीयको ढाड, हात, गोडा, कम्भय 
आददरे काभ गनय नसकी दैननक आिागभनको राधग रृविरधचमय प्रमोग गनुयऩन े
अिस्थाका व्मक्ततहरू,  
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3. दिुै हात कुभ देखखिा ऩाखयुा देखख भुनी ऩुयैन चल्ने िा गुभाएका, विलबधन कायणरे दिु ै
हात य गोडा गुभाएका िा नचल्ने, कम्भय बधदा भुननको भाग गुभाएका िा नचल्ने, दिु ै
गोडा ऩूणय क्रिमाशीर नबई फैसाखीको प्रमोग गने व्मक्ततहरू,  

4. दृक्ष्ट्टविदहन य ऩूणय दृक्ष्ट्टविहीनको ऩरयबाषा अधतयगयत ऩन ेव्मक्ततहरू,  

5. सॊचायको राधग ननयधतय दोबाष ेआिश्मक ऩन ेऩूणय रुऩभा कान सुधन नसतन े(फदहया), 
दैननक जीिनका क्रिमाकराऩहरु स्िमॊ गनयन सतने, लसकाइभा सभस्मा बएका फौद्धधक 
अऩाङ्गता िा अदटज्भ बएका व्मक्ततहरु, ननयधतय अरूको सहमोग लरइय हनुऩन ेफहु 
अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरू। 

 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
तर उल्रेखखत अिस्थाका व्मक्ततहरुराई 'ग' िगयको ऩरयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ ऩहेँरो ऩषृ्ट्ठ 
बूलभभा जायी गरयनेछ। 

1. कृत्रत्रभ अङ्ग, तमारी ऩय, विशषे प्रकायका जुत्ता जस्ता सहामक साभग्रीको प्रमोगफाट 
साभाधम दहड डुर रगामत दैननक जीिनका क्रिमाकराऩहरु स्िमॊ गनय सतने,  

2. विलबधन कायणरे घुॉडा भुननको अङ्गभा भात्र प्रबाि ऩयेको तय सहामक साभग्रीको 
प्रमोग नगयी ऩनन साभाधम दहॉड डुर गनय सतन,े  

3. कुभ िा ऩाखयुा बधदा भुनीएक हात गुभाएका िा हात नचल्ने िा हातरे गने काभ गनय 
नसतन,े  

4. दिुै हातको हत्केरा बधदा भुननका कम्तीभा फूढी औॊराय चोयी औॊरा गुभाएका,  
5. दिुै गोडाको कुकुय च्चा बधदा भुननको बाग नबएका तय साभाधम दहड डुर गनय सतन,े 

6. भेरु दण्डभा सभस्मा बई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइभा दढराइ बएका दैननक क्रिमा कराऩ स्िमॊ गनय सतने फौद्धधक अऩाङ्गता य 

अदटजभ बएका व्मक्ततहरु, 

8. श्रिण मधत्रको प्रमोगफाट िा ठूरो आ िाजभात्र सुधन सतने सुस्त श्रिण व्मक्ततहरू 

9. शल्म क्रिमाफाट स्िय मधत्र खझकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नु ऩन ेअिस्था बएका 
ब्मक्ततहरु 

10. ओठ तारु पाटेको कायण फोरी अस्ऩष्ट्ट बएका ब्मक्ततहरु,  

11. फोल्दा अड्क्रकने, शब्द िा अऺय दोहोमायउने सभस्मा तीव्र बएका बक बके व्मक्ततहरू,  

12. तीन क्रपट बधदा भुननका होचा ऩुड्का व्मक्ततहरू,  

13. चस्भा य श्रिण मधत्र दिुै प्रमोग गने श्रिण दृक्ष्ट्टविदहन व्मक्ततहरु, रेधस िा 
म्माग्नीपामयको प्रमोगफाट भात्र ऩढ्न सतने धमून दृक्ष्ट्टमुतत व्मक्ततहरु,    

14. अनुिशीम यतत श्राि (हेभोपेलरमा) सम्फधधी सभस्मा बई दैननक दहॉडडुरभा कदठनाइ 
हुने व्मक्ततहरु, 



4 

15. भानलसक िा भनोसाभाक्जक अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु। 
(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 
तर उल्रेखखत अिस्थाका व्मक्ततहरुराइ 'घ' फगयको ऩरयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन सेतो 
ऩषृ्ट्ठ बूलभभा जायी गरयनेछ। 

1. शायीरयक, भानलसक िा इक्धिम सम्फधधी साभाधम विचरन बएका तय दैननक जीिनका 
क्रिमा कराऩहरु स्िमभ सम्ऩादन गनय सतने 

2. हात िा खटु्टा केही छोटो बएका, एक हातको हत्केरा बधदा भुनी नचल्ने िा गुभाएका, 
एक हातको हत्केरा बधदा भुननका कम्तीभा फूढी औॊराय चोयी औॊरा गुभाएका िा दिुै 
हातको हत्केरा भुननका कम्तीभा फूढी औॊराय चोयी औॊरा बएका ब्मक्ततहरु,  

3. ठूरो अऺय ऩढ्न सतने धमून दृक्ष्ट्टमुतत व्मक्ततहरू,  

4. दिुै गोडाको सफै औराका बागहरु नबएका,  
5. श्रिण मधत्र रगाई ठूरो आिाज सुधने तय फोरी स्ऩष्ट्ट बएका सुस्त श्रिण  

व्मक्ततहरू,  

 

 

पररच्छेद३ 

पररचयपत्र ढााँचा र समन्िय सममतत 

५. अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूको ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा देहाम फभोक्जभ हुनेछ। 
ऩरयचम-ऩत्र िाहक व्मक्ततको व्मक्ततगत विियण स्ऩष्ट्ट हुने गयी नागरयकताको प्रभाण –

ऩत्रको ढाॉचाभा मस कामयविधधको अनुसूची २ फभोक्जभ एकाऩट्टी नेऩारी बाषाभा य अकाय 
ऩट्टी अॊगेजी बाषाभा रेखखएको भाधथ दपा ४ भा उल्रेखखत भाऩदण्ड अनुसाय एक ऩषृ्ट्ठको 
ऩरयचम-ऩत्र गाम्बीमयता आधायभा गरयएका चाय िगयका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततराई चाय 
पयक यङ्गभा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

६. सभधिम सलभनत सम्िक्धध व्मिस्था देहाम फभोक्जभ हुनेछ। 
(१) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्िक्धध ऐन, २०७४ को दपा ४२ अनुसायअऩाङ्गता 

ऩरयचमऩत्र वितयण गने सभेत कामयका राधग गाउॉऩालरकाभा देहाम फभोक्जभको स्थानीम 
सभधिम सलभनत यहनेछ:- 

 (क) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ सॊमोजक 

 (ख) गाउॉऩालरकाको भदहरा सदस्म भध्मेफाट गाउॉऩालरकारे तोकेको भदहरा सदस्म  सदस्म 

 (ग) गाउॉऩालरका लबत्रका भाध्मलभक विद्मारमका प्रधानाध्माऩक िा श्रोत व्मक्तत भध्मेफाट 
गाउॉऩालरकाको अध्मऺरे तोकेको व्मक्तत सदस्म 

(घ) गाउॉकामयऩालरकाको अध्मऺरे तोकेको स्थानीम स्िास््म चौकी िा अस्ऩतारको धचक्रकत्सक 

सदस्म 
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(ड.) स्थानीम प्रहयी कामायरमको प्रभुख       सदस्म 

(च) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको हक, दहत य सॊयऺणको ऺेत्रभा स्थानीम स्तयभा कामययत 

सॊघसॊस्थाहरु भध्मेफाट गाउॉऩालरकाको अध्मऺरे भनोननत गयेको सॊस्थाको प्रनतननधध सदस्म 

(छ) गाउॉऩालरका लबत्रका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु भध्मेफाट सभधिम सलभनतरे भनोनम 
नगयेको एक जना भदहरा सदस्म सदहत तीन जना सदस्म 

(ज) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका स्थानीम स्तयभा यहेका सम्िक्धधत विषम हेन े 

कामायरमको कामायरम प्रभुख        सदस्म 

(झ) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺरे तोकेको गाउॉऩालरकाको कभयचायी    सदस्म 

(२) स्थानीम सभधिम सलभनतरे अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र वितयणका राधग लसपारयस गने काभका 
साथै ऐनको दपा ४३ को (च) फभोक्जभ ऩरयचम-ऩत्र सम्िधधी कानुनी, सॊयचना गत तथा 
अधम सुधाय गनुय ऩने विषमभा प्रदेशको साभाक्जक विकास भधत्रारम; भदहरा, फारफालरका 
तथा ज्मेष्ट्ठ नागरयक भधत्रारम रगामत सम्िक्धधत ननकामभा रेखख ऩठाउॉनु ऩदयछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

पररच्छेद-४ 

पररचयपत्र वितरण 

७. ऩरयचम-ऩत्र वितयण प्रक्रिमा देहाम फभोक्जभ हुनछे: 

(क) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको स्थामी ठेगाना बएको स्थानीम तहको िडा कामायरमभा 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तत स्िमॊ ननजका अलबबािक िा सॊयऺकरे अनुसूची १ फभोक्जभको 
ढाॉचाभा ऩरयचम-ऩत्र प्राक्प्तका राधग सफ ैऩुष्ट्ट्माई गन ेकागजातहरु २ प्रनत सभािेश गयी 
ननिेदन ददनु ऩनेछ। 

(ख)दयखास्तभा आफ्नो नाभ, स्थामी ठेगाना, उभेय, अऩाङ्गता खरेुको लरखखत प्रभाखणत 
प्रनतलरऩी, ऩासऩोटय साइजको (सम्बि बए सम्भ अऩाङ्गता देखखने गयी खखधचएको) पोटो, 
असततताको गाम्बीमयता अिस्थाय शयीयका अॊगहरुरे गने काभभा आएको सभस्मा िा 
दैननक क्रिमाकराऩभा हुने लसलभतताहरुको विियण सॊरग्न हुन ुऩनेछ।मस प्रमोजनको राधग 
जधभ दताय प्रभाण-ऩत्र िा नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र िा जग्गा धनी प्रभाण ऩुजाय िा शैक्षऺक 
मोग्मताको प्रभाण-ऩत्र िा भतदाता ऩरयचमऩत्र िा अऩाङ्गताको आधायभा कुन ैजाधगय गरय 
यहेको बए ननमुक्तत ऩत्र िा त्मो सॊस्थारे ददएको प्रभाण िा क्ज.प्र.का.भा दताय बएका 
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अऩाङ्गता सम्फधधी कामय गने सॊघसॊस्थारे गयेको लसपारयस भध्मे कुन ै एक िा मस्त ै
त्रफश्िस्त हुन सतन ेआधाय ददने अधम प्रभाखणत लरखखतराई आधायभा नननछे। 

(ग) रयत ऩुगी आएको ननिेदनभा िडा कामायरमरे ननिेदन प्राप्त बएको लभनतरे फढीभा ३ ददन 
लबत्र ननिेदकरे ऩेश गयेका कागजातहरुको एक नत कामायरमभा याखख िडा कामायरमको 
लसपारयस सदहत एक प्रनत गाॉउऩालरकाभा ऩठाउनु ऩदयछ। 

(घ) सम्फक्धधत व्मक्ततरे ऩेश गयको ननिेदन उऩय कुन ैकाग जात िा प्रभाणन ऩुगी ऩरयचम 
ऩत्रका राधग लसपारयस गनय उऩमुतत नदेखखएभा सो व्महोया ननिेदकराई ३ ददन लबत्रभा 
जानकायी ददनु ऩदयछ। 

(ड.) िडा कामायरमरे लसपारयस गनय नसक्रकने बनी ददएको जानकायी ननिेदकराई धचत्त नफझु े
सूचना ऩाएको १५ ददन लबत्रभा सम्िक्धधत स्थानीम तह सभऺ ननिेदन ददन सतनेछ। 

(च) मसयी प्राप्त बएको ननिेदन सभेत सभािेश याखख स्थानीम सभधिम सलभनतको फैठकभा 
ऩेश गनुय ऩदयछ । ननिेदकरे ऩेश गयेका काग जात य अधम सम्बाव्मत्म प्रभाणका आधाय 
भाननजरे ऩरयचमऩत्र ऩाउने खखमोबनन स्थानीम सभधिम सलभनतरे लशपारयस गये 
भाननजराई ऩरयचमऩत्र वितयण गयी त्मसको जानकायी ननिेदक तथा िडा कामायरमराई 
सभेत ददनु ऩदयछ। 

(छ) ऩरयचम ऩत्रका राधग लसपारयस गनय कुनै कदठनाई ऩयेभा िडा कामायरमरे 
धचक्रकत्सक/विशषेऻ िा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततका सॊस्थाका प्रनतननधधसॉग याम ऩयाभशय 
लरन सतनेछ। 

(ज) साभाधमत मा अऩाङ्गता बएका व्मक्तत स्िमॊरे आफ्नो ऩरयचमऩत्र फुखझलरनु ऩदयछ।अनत 
अशततिाऩूणय अशतत अऩाङ्गता बएको कायणरे ऩरयचम ऩत्र िुखझलरन आउन नसतन े
बएभा िडा कामायरमको लसपारयसभा ऩरयिायको सदस्म, सॊयऺक िा ननजको फसोफास गन े
स्थानीम ननकामका ऩदाधधकायीरे ननजराई फुझाउने गयी फुखझलरनस तनेछन।् 

(झ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त व्मक्ततहरूको िगीकृत रगत स्थानीम तहरे कम्प्मुटयाइज गयी आफ्नो 
कामायरमभा याखी चौभालसक रूऩभा प्रदेश य सॊघको सम्फक्धधत भधत्रारमभा जानकायी 
गयाउन ुऩनेछ। 

(ञ) सभधिम सलभनतरे ऩरयचमऩत्र ददन बनी ठहय गयेका व्मक्ततराई स्थानीम तहको 
कामायरमरे अनुसूची २ फभोक्जभको ऩरयचम-ऩत्र (अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूराई) नन्शुल्क 
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 

(ट) ऩरयचमऩत्रभा गाॉउऩालरकाको प्रभुख प्रशासक्रकम अधधकृतको हस्ताऺय हुनेछ। प्रचलरत 
कानूनको अधधनभा यही अधम अधधकृत कभयचायीराई सभेत अधधकाय प्रत्मामोजन गनय 
सतनेछ। 

(ठ) प्रत्मऺ रुऩभा देखखने िा अिरोकन गनय सक्रकने शायीरयक, भानलसक िा इक्धिम सम्फधधी 
ऺनतको हकभा ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अधधकायीरे अिरोकन गयी तत्कार उऩमुतत 
ऩरयचम-ऩत्र उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 
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(ड) प्रत्मऺ रुऩभा नदेखखने िा अिरोकन गनय नसक्रकने शायीरयक, भानलसक िा इक्धिम 
सम्फधधी ऺनत बएका िा प्रष्ट्टरुऩभा छुट्माउन सभस्मा बएका अऩाङ्गता बएका ब्मक्ततका 
हकभा सभधिम सलभनतभा ऩेश गयी सलभनतको लसपारयसका आधायभा ऩरयचम ऩत्र वितयण 
गनुय ऩनेछ। 

 

८. अधम स्थानीम तहफाट ऩरयचम ऩत्र वितयण गने् 
स्थानीम ठेगानाभा फसोफास नबएका य विलबधन अियोध तथा शायीरयक िा भानलसक 
अिस्थाको गम्बीमयताको कायण आफ्नो स्थाई िसोिास बएको क्जल्राभा गई अऩाङ्गता 
ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गनय असभथय व्मक्ततहरुका राधग ननजको स्थामी फसोफास बएको 
स्थानको सम्फक्धधत स्थानीम तहफाट ऩरयचम ऩत्र नलरएको सुननश्चत बएभा दपा ५को 
प्रक्रिमा ऩुया गयी ऩरयचम ऩत्र प्रदान गयेय सम्फक्धधत स्थानीम तहराई जानकायी गयाउन 
सक्रकन ेछ। 

 

९. प्रनतलरवऩ सम्फधधी व्मिस्था् 
(१) ऩरयचम-ऩत्र हयाइ, नालसइ िा त्रफधग्रई ऩरयचम-ऩत्रको प्रनतलरवऩ लरनु ऩन ेबएभा आफ्नो 

स्थामी ठेगाना बएको स्थानीम तहको िडा कामायरमभा मथाथय विियण य कायण खरुाई 
लसपारयसका राधग ननिेदन ददनु ऩदयछ। 

(२) िडा कामायरमरे सफै व्महोया फुखझ ननिेदकको भाग भनालसफ देखखएभा ऩरयचम-ऩत्रको 
प्रनतलरऩी उऩरब्ध गयाउन प्राप्त ननिेदन तथा अधम कागजातको प्रनतलरवऩ िडा 
कामायरमभा याखी ननिेदकरे ऩेश गयेको सतकर कागजात सदहत लसपारयस गयी 
गाउऩालरका स्थानीम तहभा ऩठाउॉनु ऩदयछ। 

(३) स्थानीम तहरे लसपारयस सदहत प्राप्त बएको ननिेदन अऩाङ्गताको प्रकृती अनुसाय सोझै 
िा स्थानीम सभधिम सलभनतभा ऩेश गयी सलभनतको ननणयम अनुसाय अऩाङ्गता ऩरयचम-

ऩत्रको प्रनतलरऩी नन्शुल्क उऩरब्ध गयाउॉनु ऩनेछ। 
(४) प्रनतलरवऩका राधग प्राप्त बएको ननिेदनका त्रफषमभा सो ऩरयचमऩत्र फाहक व्मक्ततरे ऩदहरे 

प्राप्त गयेको ऩरयचमऩत्रभा हेयपेय गनुय ऩन ेदेखखएभा स्थानीम लसपारयस सलभनतभा ऩेश गयी 
सो सलभनतफाट प्राप्त ननदेशन अनुसाय गनुय ऩदयछ। 

 

१० मस कामयविधधको प्रनत कुरकामय बएभा प्रचलरत कानूनभा ब्मिस्था बए फभोक्जभ सजाम 
हुनेछ। 
 

११. अलबरेख सम्िक्धध व्मिस्था् 
(१) सम्िक्धधत िडा कामायरमरे आपनो ऺेत्रभा बएका कुर अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु तथा 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु भध्मे ऩरयचमऩत्र ऩाएका व्मक्ततहरुको अऩाङ्गताको प्रकृनत य 
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गाम्बीमयता रगामत अधम आिश्मक विियण खलु्ने गयी ननमलभत रुऩभा अध्मािधधक गयी 
त्मसको चौभालसक विियण तमाय गयी ननमलभत रुऩभा आफ्नो गाॉउऩालरका तथा क्जल्रा 
सभधिम सलभनतराई सभेत ऩठाउॉन ुऩदयछ। 

(२) स्थानीम तहरे ऩरयचमऩत्र वितयण गये ऩनछ मसको जानकायी ऩरयचमऩत्र प्राप्त गन े
ब्मक्ततको स्थामी ठेगाना बएको िडा कामायरमराई ददनु ऩदयछ। 

(३) गाॉउऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्र यहेका कुर अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु तथा अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩत्र ऩाएका व्मक्ततहरुको अलबरेख याखी त्मसको चौभालसक प्रनतिेदन प्रदेशको 
साभाक्जक विकास भधत्रारम, भदहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ट्ठ नागरयक भधत्रारम य सॊघीम 
भालभरा तथा साभाधम प्रशासन भधत्रारमभा ऩठाउॉनु ऩनेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

बिबिि 

१२. विविध: 

(१) सफ ैस्थानीम तहरे आـआफ्नो ऺेत्राधधकाय लबत्र यहेका त्रफकट तथा दयुगभ गाउॉहरुभा यहेका 
अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग अऩाङ्गता ऩरयचमـऩत्र रगामतका सेिा सयर 
तरयकारे उऩरब्ध गयाउॉन कक्म्तभा फषो एकऩटक ती ठाउॉहरुभा ऩरयचमऩत्र वितयण 
सम्िक्धध घुक्म्त लशविय सञ्चारन गनुय ऩदयछ। 

(२) मो कामयविधध रागू हुनु अगाडड प्राप्त गयेको अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र सम्फक्धधत गाउऩालरका 
फुझाई मो कामयविधध जायी बएको लभनतरे १ फषय लबत्रभा मस कामयविधध फभोक्जभको 
ऩरयचमऩत्र लरनु ऩनेछ।मस अनघ जायी बएका ऩरयचमऩत्र एक िषय ऩनछ स्ित्भाधम हुन ै
छैन। 

(३) मस कामयविधध बएको प्रािधान अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको अधधकाय सम्िक्धध ऐन य 
अधम प्रचलरत कानूनसॉग फाखझएभा फाखझएको हद सम्भ स्ित्अभाधम हुनेछ। 

(४) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण सम्िधधभा मस कामयविधधभा उल्रेख नबएको विषमभा 
अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको अधधकाय सम्िधधी ऐन य अधम प्रचलरत कानून फभोक्जभ 
हुनेछ। 

(५) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण ननदेलशका, २०६५ फभोक्जभ बए गयेका काभ कायिाही मस ै
कामयविधध फभोक्जभ बए गयेको भानननेछ। 

(६) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र वितयण ननदेलशका, २०६५ खायेज गरयएको छ। 
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अनुसूची १ 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचम ऩत्र ऩाउनको राधग ददने ननिेदनको ढाॉचा 
 

  

श्री कामायरम प्रभुख ज्म ू

भापय त............................ 

………………………………………. गाउॉऩालरका 
  लभनत:.................. ........  

 

विषम:अऩाङ्गताबएकाव्मक्ततकोऩरयचमऩत्रऩाउॉ । 
भहोदम,   

 भ अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचमऩत्र ऩाउन मोग्म बएकोरे ननम्न लरखखत 
विियण याखख ऩरयचम ऩत्र ऩाउन मो ननिेदन ऩेश गयेको छु।भैरे ऩेस गयेको विियण ठीक 
साॉचो छ, झुट्टा ठहयेभा प्रचलरत कानुन फभोक्जभको सजाम बोग्न भञ्जुय छु। 
१. नाभ थय ..................... ................... उभेय .................. ......... लरङ्ग .................... 

२. प्रदेश:       

३. ठेगाना  :  

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

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

 (ग) सम्ऩयकय  टेलरपोन िा भोफाइर नॊ. ............... .................. .................  
३. सॊयऺक/अलबबािकको नाभ थय .................... .............. ननिेदकको नाता ...............  
४. सॊयऺक/अलब बािकको टेलरपोन िा भोफाइर नॊ. .............. ................... .............  
५. नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य िगीकयण अनुसाय अऩाङ्गताको प्रकाय ......................  

६.  नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य िगीकयण अनुसाय अशततताको आधायभा अऩाङ्गताको 
प्रकाय ............................  

७.  शयीयको अॊग, सॊयचना,  प्रणारीभा आएको ऺनतको विियण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  ऺनत बए ऩछी दैननक क्रिमाकराऩभा आएको अियोध िा लसलभतताको विियण 

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अऩाङ्गताको कायण उऩमुतत स्थानभा धचनो रगाउनु होस।् 
 क) योगको दीघयअसय  ख) दघुयटना   ग) जधभजात  

पोटो 
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 घ) सशस्त्र द्िधद्ि  ङ) िॊशानुगत कायण  च) अधम ..............  

१० सहामक साभग्री प्रमोग गनुय ऩने आिश्मकता बएको िा नबएको: उऩमुतत स्थान 
भाधचनो  रगाउनु होस ्।क) बएको  ख) नबएको 

११. आिश्मकता बएको बएक स्तोप्रकायको सहामक साभग्रीको प्रमोग गनुय ऩने हुधछ 

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

१२. सहामक साभग्री प्रमोग गने गयेको/नगयेको (उऩमुतत स्थानभा धचनो रगाउनु होस 

 क) गने गयेको   ख) गने नगयेको 
१३.  सहामक साभग्री प्रमोग गने गयेको बए साभग्रीको नाभ: ......................... ...........  

१४. अधम व्मक्ततको सहमोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैननक कामय गनय सतनु हुधछ 

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

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

१५.  अधम व्मक्ततको सहमोग लरनु हुधछ बने कुनकुन काभको राधग लरनु हुधछ( 

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

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

१६. ऩनछल्रो शैक्षऺक मोग्मता प्राथलभक तह  घ) ननम्न भाध्मलभकतह 

 ङ) भाध्मलभक तह च) उच्चभाध्मलभक तह  छ) स्नातक तह  

 ज) स्नातकोत्तय तह झ) विद्मािारयधी तह 

१७. कुनै तालरभ प्राप्त गनुय बएको बए भुख्म तालरभहरूको नाभ रेख्नहुोस 

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

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

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

         

ननिेदक 

        नाभ, थय ..............................  
        हस्ताऺय .............................. 
        लभनत .............................. 
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अनुसूची २ 

 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचमत्रको ढाॉचा 
 

नेऩार सयकाय 
ननशाना छाऩ   

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

ऩरयचमऩत्र नम्फय् 
ऩरयचमऩत्रको प्रकाय: 

अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्र 

१) नाभ, थय् 
२) ठेगाना्प्रदेश ……………..क्जल्रा………… स्थानीमतह………………………  

३) जधभ लभनत्  ४) नागयीकता नम्फय: …………………….. 

५) लरङ्ग्…………  …………. ६) यतत सभुह…………..   

७) अऩाङ्गताको क्रकलसभ्प्रकृनतको आधायभा……………………..गम्बीयता…….. 

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

९) ऩरयचमऩत्र िाहकको दस्तखत् 
१०) ऩरयचमऩत्र प्रभाखणत गने  ………….  

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

ऩद ................................... 

        लभनत .............................. 

 
 

"मो ऩरयचऩत्र कसैरे ऩाएभानक्जकको प्रहयी कामायरम िा स्थानीम ननकामभा िुझाइ ददनु होरा"  

  

 

 

पोटो 
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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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अनुसूची३ 

 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको कामायरमभा याखखने अलबरेखको ढाॉचा 
 

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

 

१) नाभ, थय् 
२) ठेगाना(स्थामी)प्रदेश:  क्जल्रा:   स्थानीमतह:              िडा:  
३) ठेगाना(अस्थाई)प्रदेश: क्जल्रा:   स्थानीमतह:               िडा:   
४) जधभ लभनत्  ४) नागयीकता नम्फय्    ५) लरङ्ग्   

६) यतत सभुह  ७) वििादहत/अवििादहत् 
८) फाफ/ुआभा िा सॊयऺकको नाभ, थय् 
९) ठेगाना्प्रदेश क्जल्रा स्थानीम तह िडा 
१०) अऩाङ्गता बएको व्मक्ततसॉग को नाता् 
११) ऩनछल्रो शैक्षऺक मोग्मता् 
१२) अध्ममनयत विद्मारम िा करेज:   अध्ममन नगयेको ऩढाइ सकेको 
१३) ऩेशा् 
१४) अऩाङ्गताको क्रकलसभ् 

क) अऩाङ्गताको प्रकृनतको आधायभा……………….. 

ख) अऩाङ्गताको गम्बीयता को आधायभा…………………….. 

१५) कस्ता दैननक क्रिमाकराऩहरू गनय सक्रकधछ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६) कस्ता दैननक क्रिमाकराऩहरू गनय सक्रकॉ दैन? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७)सहामक साभग्री आिश्मक ऩने नऩने 
आिश्मक ऩन ेबएके……………………………. 

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

२०) ऩरयचमऩत्र फाहकराई आिश्मक ऩयेका अधम सेिा सुविधाहरू 

…………………………………………………….. ………………………………….. 
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२१)सेिा, सुविधा प्रदान गने ननकाम् …………………… …………… 

२२) अधम……………………………………………… ………………………… 

 

प्रभाखणत गन े
अधधकायीको् 

 दस्तखत्  

 नाभ, थय्  

   ऩद् 
   कामायरम् 

लभनत : 


