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उऱलाबलरी नगरपललऱकल 
अपलङ्गतल भएकल व्यक्ततको पररचय-पत्र वितरण कलयाविधि, २०७५  

        
       नगय कामऩाालरकाफाट स्वीकृत लभतत् २०७५।०९।०६ 
प्रस्तलिनल 
नेऩारको सॊववधान, अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ तथा 
सॊमतुत याष्ट्र सॊघरे ऩारयत गयी नेऩार सयकायर ेहस्ताऺय सभेत गरयसकेको अऩाङ्गता 
बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी भहासक्न्ध –@))^ -Convention on the  Rights of 

Persons with Disabilities (CRPD)  को उद्देश्म, भभा य बावना फभोक्जभ अऩाङ्गता 
बएका व्मक्ततहरुको ऩरयचम-ऩत्र ववतयण कामाववधध फनाउन फाञ्छनीम बएकोर,े 

नेऩारको सॊववधानको बाग १८ धाया २२६ रे ददएको अधधकाय तथा स्थानीम 
सयकाय ऐन २०७४ को ऩरयच्छेद १५ को दपा १०२ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी 
उरााफायी नगय कामाऩालरकारे मो कामाववधध जायी गयेको छ ।  

 
पररच्छेद १ 

प्रलरक्भभक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामाववधधको नाभ "अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको 
ऩरयचम-ऩत्र ववतयण कामाववधध, २०७५" यहेको छ । 

  (२) मो कामाववधध तरुुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 
 
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गर ेअको अथा नरागेभा मस कामाववधधभा् 

(क) "ऐन" बन्नारे अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूको अधधकाय सम्वन्धी ऐन, २०७४ 

(ऩदहरो सॊशोधन २०७५ सभेत) सम्झन ुऩदाछ । 
(ख) "तनमभावरी" बन्नार े अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्वन्धी ऐन 

२०७४ अनसुाय फन्ने तनमभावरी सम्झन ुऩदाछ । 
(ग)  "स्थानीम तह" बन्नार ेउरााफायी नगयऩालरका सम्झन ुऩदाछ । 
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(घ) "वडा कामाारम" बन्नार े उरााफायी नगयऩालरकाको  वडा कामाारम सम्झन ु

ऩदाछ । 
(ड) "सभन्वम सलभतत" बन्नार ेअऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी 

ऐन, २०७४ (ऩदहरो सॊशोधन २०७५) को दपा ४२ फभोक्जभको स्थानीम सभन्वम 

सलभतत सम्झन ुऩदाछ।  
 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य, मलपदण्ड 

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

(क) ववलबन्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩदहचान गयी 
उनीहरुराई सेवा सवुवधाभा ऩहुॉच स्थावऩत गना, त्मस्ता सेवा सवुवधाहरुको राधग 

मोजना तनभााण गना य स्थानीम तहदेखख न ै ववलबन्न प्रकृततका अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ततहरुको वगीकृत रगत याख्न सहज तलु्माउने,   

(ख) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्वन्धी ऐन य अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी अन्तयााक्ष्ट्रम भहासक्न्ध २००६ (CRPD) भा नेऩार 

सयकायर े जनाएको प्रततफद्धता फभोक्जभ अऩाङ्गता बएका व्मक्ततराई 

प्राथलभकताको आधायभा सेवा सवुवधाहरु उऩरब्ध गयाउन सहज फनाउने ।      
 (ग) अऩाङ्गताको प्रकृतत, वगीकयण य अवस्थाका आधायभा अऩाङ्गता बएका 

व्मक्ततरे ऩाउने सेवा, सवुवधा य अवसयको प्राथलभकीकयण गना सहमोग गने । 
४. ऩरयचम-ऩत्र ववतयणका भाऩदण्ड देहाम फभोक्जभ यहेका छन ्:  

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्वन्धी ऐनको अनसुचूीभा प्रकृततका 
आधायभा अऩाङ्गताराई १० (दश) प्रकायभा वगीकयण गरयएको छ । अऩाङ्गता 
बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी ऐनको अनसुचूीभा उल्रेखखत गम्बीमाताका 
आधायभा गरयएको अऩाङ्गताको वगीकयण गयी देहामका चाय सभहूका ऩरयचम-ऩत्र 

ववतयण गरयनेछ :  
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(क) पणूा अशतत अपलङ्गतलाः 
तर उल्रेखखत अवस्थाका व्मक्ततहरुराई 'क' फगाको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन 

यातो यॊगको ऩषृ्ट्ठबलूभभा जायी गरयनेछ । 
1. व्मक्ततको शायीरयक, भानलसक वा इक्न्िम सम्फन्धी प्रणारीहरुभा बएको ऺतत य 

मसरे ल्माएको कामागत ववचरनको अवस्था असाध्म गम्बीय बई अरूको 
सहमोग लरएय ऩतन दैतनक जीवन सम्ऩादन गना असाध्म ैकदठन हुने व्मक्तत,  

2. साभान्म बन्दा साभान्म दैतनक क्रिमाकराऩहरु ऩतन स्वमॊ गना नसतने य अन्म 

व्मक्ततको सहमोग आवश्मक ऩने, तीव्र फौवद्धक अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु, 

तीव्र रुऩभा अदटज्भ प्रबाववत व्मक्तत, ऩणूा रुऩभा श्रवणदृक्ष्ट्टववदहन व्मक्ततहरु,  

3. दईु वा सोबन्दा फढी प्रकृततका शायीरयक, भानलसक वा इक्न्िम सम्फन्धी ऺतत 

बई सफजैसो दैतनक क्रिमाकराऩहरु अन्म व्मक्ततकै सहमोगभा गनुाऩने 

अवस्थाका व्मक्ततहरु,  

4. तनयन्तय रुऩभा सघन हेयचाह (स्माहाय ससुाय) को आवश्मक ऩरययहने शायीरयक 

अऩाङ्गता बएका व्मक्तत वा भनोसाभाक्जक अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरू । 
 

(ख) अतत अशतत अपलङ्गतलाः  
तर उल्रेखखत अवस्थाका व्मक्ततहरु 'ख' फगाको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन 

तनरो ऩषृ्ट्ठबलूभभा जायी गरयनेछ ।  
1. शायीरयक, भानलसक वा इक्न्िम सम्फन्धी ऺतत वा ववचरन बइ तनयन्तय  वा 

अधधकाॊश सभम सहमोगी, दोबाष े वा भानव ऩथप्रदशाक आददको सहमोगभा 
आफ्नो दैतनक क्रिमाकराऩहरु रगामत दहडडुर य सॊचाय गना कदठनाइ हुने 

ब्मक्ततहरु,  

2. भक्ष्ट्तस्क ऩऺघात, भेरुदण्डभा चोटऩटक वा ऩऺघात, हेभोक्रपलरमा, भाॊशऩेशी 
सम्फन्धी सभस्मा वा ववचरन रगामत अन्म ववलबन्न कायणर ेशयीयको ढाड, 

हात, गोडा, कम्भय आददर ेकाभ गना नसकी दैतनक आवागभनको राधग रृववर 
धचमय प्रमोग गनुाऩने अवस्थाका व्मक्ततहरू,  
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3. दवु ै हात कुभदेखख वा ऩाखुयादेखख भतुन ऩयैू नचल्ने वा गभुाएका, ववलबन्न 

कायणर े दवु ै हात य गोडा गभुाएका वा नचल्ने, कम्भयबन्दा भतुनको बाग 

गभुाएका वा नचल्ने, दवु ै गोडा ऩणूा क्रिमाशीर नबई फसैाखीको प्रमोग गने 

व्मक्ततहरू,  

4. दृक्ष्ट्टववदहन य ऩणूा दृक्ष्ट्टववहीनको ऩरयबाषा अन्तागात ऩने व्मक्ततहरू,  

5. सॊचायको राधग तनयन्तय दोबाष ेआवश्मक ऩने ऩणूा रुऩभा कान सनु्न नसतन े

(फदहया), दैतनक जीवनका क्रिमाकराऩहरु स्वमॊ गना नसतन,े लसकाइभा सभस्मा 
बएका फौवद्धक अऩाङ्गता वा अदटज्भ बएका व्मक्ततहरु, तनयन्तय अरूको 
सहमोग लरइयहनऩुने फहुअऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरू । 
 

(ग) मध्यम अपलङ्गतलाः 
तर उल्रेखखत अवस्थाका व्मक्ततहरुराई 'ग' वगाको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ ऩहेँरो 
ऩषृ्ट्ठबलूभभा जायी गरयनेछ । 
1. कृत्रत्रभ अङ्ग, तमारीऩय, ववशषे प्रकायका जुत्ता जस्ता सहामक साभग्रीको 

प्रमोगफाट साभान्म दहडडुर रगामत दैतनक जीवनका क्रिमाकराऩहरु स्वमॊ गना 
सतन,े  

2. ववलबन्न कायणर ेघुॉडाभतुनको अङ्गभा भात्र प्रबाव ऩयेको तय सहामक साभग्रीको 
प्रमोग नगयी ऩतन साभान्म दहॉडडुर गनासतन,े  

3. कुभ वा ऩाखुया बन्दा भतुन एक हात गभुाएका वा हात नचल्ने वा हातरे गने 

काभ गना नसतन,े  

4. दवु ैहातको हत्केराबन्दा भतुनका कम्तीभा फढूी औॊरा य चोयी औॊरा गभुाएका,  
5. दवु ै गोडाको कुकुा च्चाबन्दा भतुनको बाग नबएका तय साभान्म दहडडुर गना 

सतन,े 

6. भेरुदण्डभा सभस्मा बई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइभा दढराइ बएका दैतनक क्रिमाकराऩ स्वमॊ गना सतन ेफौवद्धक अऩाङ्गता 

य अदटजभ बएका व्मक्ततहरु , 
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8. श्रवणमन्त्रको प्रमोगफाट वा ठूरो आवाज भात्र सनु्नसतने ससु्तश्रवण व्मक्ततहरू  

9. शल्मक्रिमाफाट स्वयमन्त्र खझकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नऩुने अवस्था बएका 
ब्मक्ततहरु 

10. ओठ तार ुपाटेको कायण फोरी अस्ऩष्ट्ट बएका ब्मक्ततहरु,  

11. फोल्दा अड्क्रकन,े शब्द वा अऺय दोहोमााउन े सभस्मा तीव्र बएका बकबके 

व्मक्ततहरू,  

12. तीन क्रपट बन्दा भतुनका होचाऩडु्का व्मक्ततहरू,  

13. चस्भा य श्रवणमन्त्र दवु ै प्रमोग गने श्रवणदृक्ष्ट्टववदहन व्मक्ततहरु, रेन्स वा 
म्माग्नीपामयको प्रमोगफाट भात्र ऩढ्न सतन ेन्मनू दृक्ष्ट्टमतुत व्मक्ततहरु,    

14. अनवुशीम यततश्राव (हेभोपेलरमा) सम्फन्धी सभस्मा बई दैतनक दहॉडडुरभा 
कदठनाइ हुने व्मक्ततहरु, 

15. भानलसक वा भनोसाभाक्जक अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु । 
 

(घ) सलमलन्य अपलङ्गतलाः 
तर उल्रेखखत अवस्थाका व्मक्ततहरुराइा 'घ' फगाको ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाइनेछ जुन 

सेतो ऩषृ्ट्ठबलूभभा जायी गरयनेछ । 
1. शायीरयक, भानलसक वा इक्न्िम सम्फन्धी साभान्म ववचरन बएका तय दैतनक 

जीवनका क्रिमाकराऩहरु स्वमभ ्सम्ऩादन गना सतन े 

2. हात वा खुट्टा केही छोटो बएका, एक हातको हत्केरा बन्दा भतुन नचल्ने वा 
गभुाएका, एक हातको हत्केराबन्दा भतुनका कम्तीभा फढूी औॊरा य चोयी औॊरा 
गभुाएका वा दवु ैहातको  हत्केराभतुनका कम्तीभा फढूीऔॊरा य चोयीऔॊरा बएका 
ब्मक्ततहरु,  

3. ठूरो अऺय ऩढ्नसतने न्मनू दृक्ष्ट्टमतुत व्मक्ततहरू,  

4. दवु ैगोडाको सफ ैऔराका बागहरु नबएका,  
5. श्रवणमन्त्र रगाई ठूरो आवाज सनु्ने तय फोरी स्ऩष्ट्ट बएका ससु्त श्रवण 

व्मक्ततहरू,  
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पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढलाँचल र समन्िय सलमतत 

५. अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूको ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा देहाम फभोक्जभ हुनेछ ।  
ऩरयचम-ऩत्र वाहक व्मक्ततको व्मक्ततगत वववयण स्ऩष्ट्ट हुने गयी नागरयकताको 
प्रभाण -ऩत्रको ढाॉचाभा मस कामाववधधको अनसुचूी २ फभोक्जभ एकाऩट्टी नेऩारी 
बाषाभा य अकााऩट्टी अॊगेजी बाषाभा रेखखएको भाधथ दपा ४ भा उल्रेखखत भाऩदण्ड 

अनसुाय एक ऩषृ्ट्ठको ऩरयचम-ऩत्र गम्बीयताका आधायभा गरयएका चाय वगाका 
अऩाङ्गता बएका व्मक्ततराई चाय पयक यङ्गभा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

६. सभन्वम सलभतत सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोक्जभ हुनेछ । 
(१) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ को दपा ४२ अनसुाय 

अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र ववतयण गने सभेत कामाका राधग गाउॉऩालरका य 
नगयऩालरकाभा देहाम फभोक्जभको स्थानीम सभन्वम सलभतत यहनेछ :- 

 (क) नगयऩालरकाको उऩप्रभखु                                - सॊमोजक 

 (ख) नगयऩालरकाको भदहरा सदस्म भध्मेफाट नगयऩालरकार ेतोकेको  
 भदहरा सदस्म                                - सदस्म 

 (ग) नगयऩालरका लबत्रका भाध्मलभक ववद्मारमका प्रधानाध्माऩक वा  
 श्रोत व्मक्तत भध्मेफाट नगयऩालरकाको प्रभखुरे तोकेको व्मक्तत   

        - सदस्म 

(घ) नगय कामाऩालरकाको प्रभखुरे तोकेको स्थानीम स्वास््म चौकी वा  
 अस्ऩतारको धचक्रकत्सक                             - सदस्म 

(ड.) स्थानीम प्रहयी कामाारमको प्रभखु                              - सदस्म 

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

     स्तयभा कामायत सॊघ, सॊस्थाहरु भध्मेफाट नगयऩालरकाको प्रभखुरे   

     भनोतनत गयेको सॊस्थाको प्रतततनधध                         - सदस्म 

(छ) नगयऩालरका लबत्रका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु भध्मेफाट सभन्वम  
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 सलभततर ेभनोनमन गयेको एक जना भदहरा सदस्म सदहत तीन  जना  
      - सदस्म 

(ज) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका स्थानीम स्तयभा यहेका सम्वक्न्धत ववषम हेने 

कामाारमको कामाारम प्रभखु                                   - सदस्म 

(झ) नगयऩालरकाको उऩप्रभखुरे तोकेको नगयऩालरकाको कभाचायी                      
              - सदस्म 

(२) स्थानीम सभन्वम सलभततर ेअऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र ववतयणका राधग लसपारयस गने 

काभका साथ ै ऐनको दपा ४३ को (च) फभोक्जभ ऩरयचम-ऩत्र सम्वन्धी काननुी, 
सॊयचनागत तथा अन्म सधुाय गनुाऩने ववषमभा प्रदेशको साभाक्जक ववकास भन्त्रारम; 

भदहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ट्ठ नागरयक भन्त्रारम रगामत सम्वक्न्धत तनकामभा 
रेखी ऩठाउॉन ुऩदाछ । 

 
 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वितरण 

 

७. ऩरयचम-ऩत्र ववतयण प्रक्रिमा देहाम फभोक्जभ हुनेछ :  

(क) अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको स्थामी ठेगाना बएको स्थानीम तहको वडा 
कामाारमभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तत स्वमॊ तनजका अलबबावक वा सॊयऺकर े

अनसुचूी १ फभोक्जभको ढाॉचाभा ऩरयचम-ऩत्र प्राक्प्तका राधग सफ ै ऩषु्ट््माई गने 

कागजातहरु २ प्रतत सभावेश गयी तनवेदन ददनऩुनेछ । 
(ख) दयखास्तभा आफ्नो नाभ, स्थामी ठेगाना, उभेय, अऩाङ्गता खुरेको लरखखत 

प्रभाखणत प्रततलरवऩ, ऩासऩोटा साइजको (सम्बव बएसम्भ अऩाङ्गता देखखने गयी 
खखधचएको) पोटो, असततताको गम्बीयताको अवस्था य शयीयका अॊगहरुरे गने 

काभभा आएको सभस्मा वा दैतनक क्रिमाकराऩभा हुने लसलभतताहरुको वववयण 

सॊरग्न हुनऩुनेछ । मस प्रमोजनको राधग जन्भदताा प्रभाण-ऩत्र वा नागरयकताको 
प्रभाण-ऩत्र वा जग्गा धनी प्रभाण ऩजुाा वा शकै्षऺक मोग्मताको  प्रभाण-ऩत्र वा भतदाता 
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ऩरयचम ऩत्र वा अऩाङ्गताको आधायभा कुन ैजाधगय गरययहेको बए तनमकु्तत ऩत्र वा 
त्मो सॊस्थार े ददएको प्रभाण वा क्ज.प्र.का.भा दताा बएका अऩाङ्गता सम्फन्धी कामा 
गने सॊघसॊस्थारे गयेको लसपारयस भध्मे कुन ै एक वा मस्त ै त्रफश्वस्त हुन सतन े

आधाय ददने अन्म प्रभाखणत लरखतराई आधाय भातननेछ । 
(ग) यीत ऩगुी आएको तनवेदनभा वडा कामाारमरे तनवेदन प्राप्त बएको लभततरे फढीभा ३ 

ददनलबत्र तनवेदकर े ऩेश गयेका कागजातहरुको एक प्रतत कामाारमभा याखी वडा 
कामाारमको लसपारयस सदहत एक प्रतत गाॉउऩालरका वा नगयऩालरकाभा ऩठाउन ु

ऩदाछ । 
(घ) सम्फक्न्धत व्मक्ततरे ऩेश गयको तनवेदन उऩय कुन ै कागजात वा प्रभाण नऩगुी 

ऩरयचमऩत्रका राधग लसपारयस गना उऩमतुत नदेखखएभा सो व्महोया तनवेदकराई ३ 

ददन लबत्रभा जानकायी ददन ुऩदाछ । 
(ड.) वडा कामाारमर ेलसपारयस गना नसक्रकने बनी ददएको जानकायी तनवेदकराई धचत्त 

नफझु ेसचूना ऩाएको १५ ददन लबत्रभा सम्वक्न्धत स्थानीम तह सभऺ तनवेदन ददन 

सतनेछ । 
(च) मसयी प्राप्त बएको तनवेदन सभेत सभावेश याखी स्थानीम सभन्वम सलभततको 

फठैकभा ऩेश गनुा ऩदाछ । तनवेदकर ेऩेश गयेका कागजात य अन्म सम्बाव्म त्म 

प्रभाणका आधायभा तनजरे ऩरयचम ऩत्र ऩाउने देखखमो बनी स्थानीम सभन्वम  

सलभततर े लसपारयस गयेभा तनजराई ऩरयचम ऩत्र ववतयण गयी त्मसको जानकायी 
तनवेदक तथा वडा कामाारमराई सभेत ददन ुऩदाछ । 

(छ) ऩरयचमऩत्रका राधग लसपारयस गना कुन ै कदठनाई ऩयेभा वडा कामाारमर े

धचक्रकत्सक/ववशषेऻ वा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततका सॊस्थाका प्रतततनधधसॉग याम 

ऩयाभशा लरन सतनेछ ।   
(ज) साभान्मतमा अऩाङ्गता बएका व्मक्तत स्वमॊर ेआफ्नो ऩरयचमऩत्र फखुझलरन ुऩदाछ 

। अतत अशतत वा ऩणूा अशतत अऩाङ्गता बएको कायणर ेऩरयचम ऩत्र वखुझलरन 

आउन नसतन ेबएभा वडा कामाारमको लसपारयसभा ऩरयवायको सदस्म, सॊयऺक वा 
तनजको फसोफास गने स्थानीम तनकामका ऩदाधधकायीरे तनजराई फझुाउने गयी 
फखुझलरन सतनेछन ्। 
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(झ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त व्मक्ततहरूको वगीकृत रगत स्थानीम तहर ेकम्प्मटुयाइज गयी 
आफ्नो कामाारमभा याखी चौभालसक रूऩभा प्रदेश य सॊघको सम्फक्न्धत भन्त्रारमभा 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(ञ) सभन्वम सलभततर ेऩरयचमऩत्र ददन बनी ठहय गयेका व्मक्ततराई स्थानीम तहको 
कामाारमर ेअनसुचूी २ फभोक्जभको ऩरयचम-ऩत्र (अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरूराई) 

तन्शलु्क उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
(ट) ऩरयचमऩत्रभा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतको हस्ताऺय हुनेछ । 

प्रचलरत काननूको अधधनभा यही अन्म अधधकृत कभाचायीराई सभेत अधधकाय 
प्रत्मामोजन गना सतनेछ । 

(ठ) प्रत्मऺ रुऩभा देखखने वा अवरोकन गना सक्रकने शायीरयक, भानलसक वा इक्न्िम 

सम्फन्धी ऺततको हकभा ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अधधकायीरे अवरोकन गयी तत्कार 

उऩमतुत ऩरयचम-ऩत्र उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।   
(ड) प्रत्मऺ रुऩभा नदेखखने वा अवरोकन गना नसक्रकने शायीरयक, भानलसक वा इक्न्िम 

सम्फन्धी ऺतत बएका वा प्रष्ट्ट रुऩभा छु्माउन सभस्मा बएका अऩाङ्गता बएका 
ब्मक्ततका हकभा सभन्वम सलभततभा ऩेश गयी सलभततको लसपारयसका आधायभा 
ऩरयचम ऩत्र ववतयण गनुा ऩनेछ । 

 

८. अन्म स्थानीम तहफाट ऩरयचमऩत्र ववतयण गने् 
स्थानीम ठेगानाभा फसोफास नबएका य ववलबन्न अवयोध तथा शायीरयक वा भानलसक 

अवस्थाको गम्बीमाताको कायण आफ्नो स्थामी फसोफास बएको क्जल्राभा गई 

अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गना असभथा व्मक्ततहरुका राधग तनजको स्थामी 
फसोफास बएको स्थानको सम्फक्न्धत स्थानीम तहफाट ऩरयचम ऩत्र नलरएको 
सतुनश्चत बएभा दपा ५ को प्रक्रिमा ऩयूा गयी ऩरयचम ऩत्र प्रदान गयेय सम्फक्न्धत 

स्थानीम तहराई जानकायी गयाउन सक्रकनेछ ।  
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९. प्रततलरवऩ सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) ऩरयचम-ऩत्र हयाइा, नालसइा वा त्रफधग्रई ऩरयचम-ऩत्रको प्रततलरवऩ लरन ु ऩने बएभा 

आफ्नो स्थामी ठेगाना बएको स्थानीम तहको वडा कामाारमभा मथाथा वववयण य 
कायण खुराई लसपारयसका राधग तनवेदन ददन ुऩदाछ । 

(२) वडा कामाारमर े सफ ै व्महोया फझुी तनवेदकको भाग भनालसफ देखखएभा ऩरयचम-

ऩत्रको प्रततलरवऩ उऩरब्ध गयाउन प्राप्त तनवेदन तथा अन्म कागजातको प्रततलरवऩ 

वडा कामाारमभा याखी तनवेदकरे ऩेश गयेको सतकर कागजात सदहत लसपारयस गयी 
नगयऩालरका स्थानीम तहभा ऩठाउॉन ुऩदाछ ।  

(३) स्थानीम तहर ेलसपारयस सदहत प्राप्त बएको तनवेदन अऩाङ्गताको प्रकृतत अनसुाय 
सोझ ैवा स्थानीम सभन्वम सलभततभा ऩेश गयी सलभततको तनणाम अनसुाय अऩाङ्गता 
ऩरयचम-ऩत्रको प्रततलरवऩ तन्शलु्क उऩरब्ध गयाउॉन ुऩनेछ । 

(४) प्रततलरवऩका राधग प्राप्त बएको तनवेदनका त्रफषमभा सो ऩरयचम ऩत्र फाहक 

व्मक्ततरे ऩदहरे प्राप्त गयेको ऩरयचम ऩत्रभा हेयपेय गनुाऩने देखखएभा स्थानीम 

लसपारयस सलभततभा ऩेश गयी सो सलभततफाट प्राप्त तनदेशन अनसुाय गनुा ऩदाछ ।   
 

१०. मस कामाववधधको प्रततकूर कामा बएभा प्रचलरत काननूभा ब्मवस्था बए फभोक्जभ 

सजाम हुनेछ ।   
 

११. अलबरेख सम्फन्धी व्मवस्था्  
(१) सम्वक्न्धत वडा कामाारमर ेआपनो ऺेत्रभा बएका कूर अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु 

तथा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु भध्मे ऩरयचमऩत्र ऩाएका व्मक्ततहरुको 
अऩाङ्गताको प्रकृतत य गम्बीयता रगामत अन्म आवश्मक वववयण खुल्नेगयी 
तनमलभत रुऩभा अध्मावधधक गयी त्मसको चौभालसक वववयण तमाय गयी तनमलभत 

रुऩभा आफ्नो नगयऩालरका तथा क्जल्रा सभन्वम सलभततराई सभेत ऩठाउॉन ुऩदाछ । 
(२) स्थानीम तहर ेऩरयचम ऩत्र ववतयण गये ऩतछ मसको जानकायी ऩरयचम ऩत्र प्राप्त 

गने ब्मक्ततको स्थामी ठेगाना बएको वडा कामाारमराई ददन ुऩदाछ ।   
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(३) नगयऩालरकार े आफ्नो ऺेत्रलबत्र यहेका कूर अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरु तथा 
अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र ऩाएका व्मक्ततहरुको अलबरेख याखी त्मसको चौभालसक 

प्रततवेदन प्रदेशको साभाक्जक ववकास भन्त्रारम, भदहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ट्ठ 

नागरयक भन्त्रारम य सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाउॉन ु

ऩनेछ ।  
 

पररच्छेद-५ 

बबबबि 

१२. ववववध : 

(१) सफ ैस्थानीम तहरे आـआफ्नो ऺेत्राधधकाय लबत्र यहेका त्रफकट तथा दगुाभ गाउॉ हरुभा 
यहेका अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुका राधग अऩाङ्गता ऩरयचमـऩत्र रगामतका सेवा 
सयर तरयकार ेउऩरब्ध गयाउॉन कम्तीभा फसेनी एक ऩटक ती ठाउॉ हरुभा ऩरयचम ऩत्र 

ववतयण सम्फन्धी घकु्म्त लशववय सञ्चारन गनुा ऩदाछ ।  
(२) मो कामाववधध राग ू हुन ु अगाडड प्राप्त गयेको अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र सम्फक्न्धत 

नगयऩालरका फझुाई मो कामाववधध जायी बएको लभततर े१ फषालबत्रभा मस कामाववधध 

फभोक्जभको ऩरयचमऩत्र लरनऩुनेछ । मस अतघ जायी बएका ऩरयचम ऩत्र एक वषाऩतछ 

स्वत् भान्म हुन ैछैन ।   
(३) मस कामाववधध बएको प्रावधान अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको अधधकाय सम्फन्धी 

ऐन य अन्म प्रचलरत काननूसॉग फाखझएभा फाखझएको हदसम्भ स्वत् अभान्म     

हुनेछ । 
(४) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र ववतयण सम्वन्धभा मस कामाववधधभा उल्रेख नबएको 

ववषमभा अऩाङ्गता बएका व्मक्ततहरुको अधधकाय सम्वन्धी ऐन य  अन्म प्रचलरत 

काननू फभोक्जभ हुनेछ ।  
(५) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र ववतयण तनदेलशका, २०६५ फभोक्जभ बए गयेका काभ कायवाही 

मस ैकामाववधध फभोक्जभ बए गयेको भातननेछ ।  
(६) अऩाङ्ग ऩरयचम-ऩत्र ववतयण तनदेलशका, २०६५ खायेज गरयएको छ । 

 



v08 !_  ;+Vof @)  :yfgLo /fhkq  efu @  ldlt @)&%÷)(÷)* 

 

13 
 

अनसुचूी १ 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचमऩत्र ऩाउनको राधग ददने तनवेदनको ढाॉचा 
 

      

श्री कामाारम प्रभखुज्म ू

भापा त............................ 

.................... नगयऩालरका   
  लभतत :.....................  

 

ववषम : अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचमऩत्र ऩाउॉ  । 
भहोदम,   

 भ अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचमऩत्र ऩाउन मोग्म बएकोर ेतनम्न लरखखत 

वववयण याखी ऩरयचमऩत्र ऩाउन मो तनवेदन ऩेश गयेको छु । भरै ेऩेस गयेको वववयण ठीक 

साॉचो छ, झुट्टा ठहयेभा प्रचलरत काननुफभोक्जभको 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) सम्ऩका  टेलरपोन वा भोफाइर नॊ. ......................................  
३. सॊयऺक/अलबबावकको नाभ थय ............ तनवेदकको नाता .......  
४. सॊयऺक/अलबबावकको टेलरपोन वा भोफाइर नॊ. ........................  
५. नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य वगीकयण अनसुाय अऩाङ्गताको प्रकाय...  
६. नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य वगीकयण अनसुाय अशततताको आधायभा                   
 अऩाङ्गताको प्रकाय ............................  
७. शयीयको अॊग, सॊयचना, प्रणारीभा आएको ऺततको वववयण……………. 

 

पोटो 
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८. ऺतत बएऩतछ दैतनक क्रिमाकराऩभा आएको अवयोध वा लसलभतताको वववयण 

…………………………………………….. 

९. अऩाङ्गताको कायण उऩमतुत स्थानभा धचनो रगाउनहुोस ्।   
 क) योगको दीघा असय   ख) दघुाटना    ग) जन्भजात    

 घ) सशस्त्र दव्न्द    ङ) वॊशानगुत कायण च) अन्म ..............  

१०= सहामक साभग्री प्रमोग गनुा ऩने आवश्मकता बएको वा नबएको :  उऩमतुत स्थानभा  
धचनो  रगाउनहुोस ्।     
 क) बएको     ख) नबएको   
११. आवश्मकता बएको बए कस्तो प्रकायको सहामक साभग्रीको प्रमोग गनुाऩने हुन्छ 

……………….................. 

१२. सहामक साभग्री प्रमोग गने गयेको/नगयेको (उऩमतुत स्थानभा धचनो 
 रगाउनहुोस ्

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

१४. अन्म व्मक्ततको सहमोग ववना आफ्ना कस्ता कस्ता दैतनक कामा गना 
 सतनहुुन्छ   ? 

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

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

१५.  अन्म व्मक्ततको सहमोग लरनहुुन्छ बने कुन कुन काभको राधग लरन ुहुन्छ  ?  

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

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

१६. ऩतछल्रो शकै्षऺक मोग्मता   
 क) प्राथलभक तह   

 ख) तनम्न भाध्मलभक तह  

 ग) भाध्मलभक तह    

 घ) स्नातक तह    
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 ङ) स्नातकोत्तय तह     

 च ) ववद्मावारयधध तह   

१७. कुन ैतालरभ प्राप्त गनुाबएको बए भखु्म तालरभहरूको नाभ  रेख्नहुोस ् 

================================================================== 

================================================================== 

================================================================== 

१८.  हारको ऩेशा :   
 क) अध्ममन     ख) अध्माऩन  

 ग) स्वयोजगाय    घ) कृवष व्मवसाम    

ङ) सयकायी सेवा   च) तनजी ऺेत्रभा सेवा     

ज) केही नगयेको    झ) अन्म ... 

         

                                  तनवेदक   

    नाभ, थय ..............................  
    हस्ताऺय .............................. 
    लभतत .............................. 
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अनसुचूी २ 

 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको ऩरयचमत्रको ढाॉचा  
 

नेऩार सयकाय 
तनशाना छाऩ    ........................... 

ऩरयचमऩत्र नम्फय्                  
ऩरयचमऩत्रको प्रकाय:                  

अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्र 

१) नाभ, थय्  

२) ठेगाना् प्रदेश ……..क्जल्रा………स्थानीम तह …………………  

३) जन्भ लभतत्    ४) नागरयकता नम्फय………….. 

५) लरङ्ग्………………………    ६) यतत सभहु…………..   

७) अऩाङ्गताको क्रकलसभ् प्रकृततको आधायभा ……..गम्बीयता …….. 

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

९) ऩरयचमऩत्र वाहकको दस्तखत् 

१०) ऩरयचम ऩत्र प्रभाखणत गने  नाभ, थय ..............................  

    हस्ताऺय ................................ 

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

    लभतत .................................... 

 

 

मो ऩरयचऩत्र कसैरे ऩाएभा नक्जकको प्रहयी कामाारम वा स्थानीम तनकामभा फुझाइ ददनुहोरा ।

 

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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अनसुचूी ३ 

अऩाङ्गता बएका व्मक्ततको कामाारमभा याखखने अलबरेखको ढाॉचा 
 

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

१) नाभ, थय्  
२) ठेगाना् स्थामी  प्रदेश्     क्जल्रा :       स्थानीम तह:       वडा:  
३) ठेगाना् अस्थामी  प्रदेश्    क्जल्रा :       स्थानीम तह:       वडा:   
४) जन्भ लभतत्            ४) नागयीकता नम्फय्                              ५) लरङ्ग् 
  

६) यतत सभहु           ७) वववादहत/अवववादहत् 
८) फाफ/ुआभा वा सॊयऺकको नाभ, थय् 
९) ठेगाना्  प्रदेश        क्जल्रा   स्थानीम तह       वडा 
१०) अऩाङ्गता बएको व्मक्ततसॉगको नाता् 
११) ऩतछल्रो शकै्षऺक मोग्मता्  
१२) अध्ममनयत ववद्मारम वा करेज:     अध्ममन नगयेको   ऩढाइ सकेको  
१३) ऩेशा्  
१४) अऩाङ्गताको क्रकलसभ् 

क) अऩाङ्गताको प्रकृततको आधायभा ……………….. 

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

१५) कस्ता दैतनक क्रिमाकराऩहरू  गना सक्रकन्छ ?  

 …………………………………………………… 

१६)  कस्ता दैतनक क्रिमाकराऩहरू गना सक्रकॉ दैन ? 

………………………………………………………… 

१७) सहामक साभग्री आवश्मक ऩने नऩने  

आवश्मक ऩने बए के …………………………….  
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१८) हार सहामक साभग्री ऩाएको नऩाएको  
१९)  ऩरयचम ऩत्र वाहकर ेप्राप्त गयेका अन्म सेवा, सवुवधा 
 ………………………….………….…………. 

२०) ऩरयचमऩत्र फाहकराई आवश्मक ऩयेका अन्म सेवा सवुवधाहरू  

 ……………………………………………………..  

२१) सेवा, सवुवधा प्रदान गने तनकाम् ………………………… 

२२) अन्म …………………………………………… 

 

प्रभाखणत गने अधधकायीको् 
दस्तखत् 
नाभ, थय् 
ऩद् 
कामाारम् 
लभतत : 
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