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अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩरयचम-ऩत्र क्तितयण ननदेनिका, २०६५ 

 

१. ऩरयचम  

अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको हहतको सॊयऺण य सॊिर्द्धन गनध , नतनका स्िास््म , निऺा, योजगायी, 
तानरभ, ऩुनस्थाधऩना तथा अिसय सभाननकयण गयाउॉ दै क्तिकास प्रकृमाहरूभा सभािेिीकयण गयाउन 
तथा याज्मद्वाया तोहकएको सेिा , सकु्तिधा य अिसयको उनचत व्मिस्थाऩन गयाउन अऩाङ्ग सॊयऺण 
तथा कल्माण ननमभािरी २०५१ को ननमभ ५ अनुसाय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩरयचम - 
ऩत्र क्तितयण ननदेनिका २०६५, जायी गरयएको छ । 

२. ऩरयचम-ऩत्र क्तितयणका आधाय  

नेऩार सयकायद्वाया प्रकानित नेऩार याजऩत्र खण्ड ५६ (२०६३ बाद्र २ ) भापध त गयेको अऩाङ्गताको 
ऩरयबाषा य िगीकयण एिॊ सॊमुि याष्ट्र सॊघरे ऩारयत गयी नेऩार सयकायरे हस्ताऺय सभेत 
गरयसकेको अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको अनधकाय सम्फन्त्धी भहासन्त्न्त्धको उरे्द्श्म , भभध य बािना 
मस ऩरयचम-ऩत्र क्तितयणका आधाय हुनेछन ्।  

३. उदे्दश्म  

क) क्तिनबन्त्न प्रकायका अऩाङ्गता बएका नेऩारी नागरयकहरूको ऩहहचान गनध , स्थानीम 
ननकामदेन्त्ख नै त्मस्ता व्मक्तिहरूको रगत याख्न ।  

ख) नेऩार सयकायरे २०६३ सारभा जायी गयेको अऩाङ्ग सम्िन्त्धी याक्तष्ट्रम नीनत तथा 
कामधमोजनाभतुाक्तिक एिॊ अऩाङ्ग सम्िन्त्धी अन्त्म प्रचनरत नीनत तथा कामधमोजना य नेऩार 
सयकायको अध्मािनधक क्तिकास मोजनाहरूका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई 
उऩरब्ध गयाइनुऩन ेसेिा सकु्तिधाहरू व्मिन्त्स्थत रूऩभा प्रदान गनध ।  

ग) प्रचनरत ऐन , ननमभ अनुसाय अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई साभान्त्जक सयुऺा , न्त्माम , 
अनधकाय य सभानता प्रदान गयी उऩमुि अनुकुरता (Reasonable Accommodation) सहहत 
क्तिकास प्रकृमा य याज्मका सॊमन्त्त्रहरूभा सभािेिीकयण गयाउन ।  

घ) अऩाङ्गताको प्रकृनत य भात्राको आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूरे ऩाउने सेिा, सकु्तिधा 
य अिसयको प्राथनभहककयण गनुध । 
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४. रन्त्ऺत िगध  

नेऩार याजऩत्र खण्ड ५६ (२०६३ बाद्र २ ) अनुसाय ननधाधयण गरयएका सात प्रकायका िगीकयणभा 
यहेका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू (अनुसचूी १ अनुसाय) 

५. ऩरयचम-ऩत्र क्तितयणका भाऩदण्ड :  

क) ऩूणध अिि अऩाङ्गता : व्मक्तिको िायीरयक िा भाननसक प्रणारीहरूभा बएको कामधगत 
क्तिचरनका कायण अरूको साहाया नरएय ऩनन दैननक जीिन सॊऩादन गनध नसक्ने 
अिस्थाका व्मक्तिहरू, नतव्र फौक्तर्द्क अऩाङ्ता बएका व्मक्तिहरू , ऩूणध रूऩभा श्रिण दृक्तिक्तिहहन 
व्मक्तिहरू तथा आपै हरचर गनध नसक्ने गयी ऩूणध रूऩभा अिि बई अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरुराई 'क' िगधको अऩाङ्गताको ऩरयचम -ऩत्र क्तितयण गरयनेछ । मो यातो यङ्गभा 
सुनौरा अऺयरे स्ऩि ऩहहचान हुने गयी जायी गरयनेछ । 

ख) अनत अिि अऩाङ्गता : ननयन्त्तय अरूको सहमोग नरएय भात्र दैननक जीिन सम्ऩादन 
गनध, आिागभन गनध , सञ्चाय गनध , रेखऩढ गनध सऺभ हुने व्मक्तिहरू , ऩोनरमो िा अन्त्म 
कायणरे ियीयको तल्रो बाग ऩूणध सकृम नबई िा भेरुदण्डभा चोट िा ऩऺघात बई िा 
भाॊिऩेिी क्तिचरन बई भन्त्स्तष्क ऩऺघात बई कम्भयबन्त्दा भनुनको बाग कृमािीर हुन 
नसकी हिरनचमय प्रमोग गनुधऩन ेअिस्थाका व्मक्तिहरू , दिुै हातको ऩाखुया भनुनको अङ्ग 
नबएका िा नचल्ने व्मक्तिहरू , दिुै खुट्टा ऩूणध कृमािीर नबई िैिाखीको प्रमोग गन े
व्मक्तिहरू, ऩूणध दृक्तिक्तिहहन व्मक्तिहरू , फहहया व्मक्तिहरू , दैननक जीिन सम्ऩादन आपै गनध 
सक्ने तय नसकाइभा सभस्मा बएका िौक्तर्द्क अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू , ननयन्त्तय अरूको 
सहमोग नरइयहनुऩन ेिहुअऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई 'ख' िगधको ऩरयचम -ऩत्र उऩरब्ध 
गयाइनेछ । मो ननरो यङ्गभा सुनौरा अऺयरे स्ऩि ऩहहचान हुने गयी जायी गरयनेछ । 

ग) भध्मभ अऩाङ्गता : कृत्रीभ अङ्गहरूको प्रमोग िा सहामक साभग्रीको प्रमोगिाट दैननक 
जीिन सम्ऩादन आपै गनध सक्ने , ऩोरीमो बई घुॉडाभनुनको अङ्गभा भात्र प्रबाि ऩयेको , 
स्ितन्त्त्र रूऩरे हहॉडडुर गनधसक्ने िायीरयक रूऩभा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू , हत्केरा 
बन्त्दा भनुनको कन्त्म्तभा फुढी औरँा य चोयी औरँा नबएका तथा कुयकुच्चाबन्त्दा भनुनको 
बाग नबएका , भेरुदण्ड सभस्मा बई ढाड कुप्रीएको , नसकाइभा ढीरा बएका िौक्तर्द्क 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू , श्रिणमन्त्त्रको प्रमोगफाट भात्र सनु्त्न सक्ने ससु्तश्रिण 
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व्मक्तिहरू, िल्मकृमाफाट स्ियमन्त्त्र न्त्झकी घाॉटीको नरीफाट भात्र फोल्नसक्ने व्मक्तिहरू , नतव्र 
बकबके व्मक्तिहरू, तीन पीटभनुनका ऩुड्का व्मक्तिहरू , चस्भा य श्रिणमन्त्त्र दिुै प्रमोग गन े
श्रिणदृक्तिक्तिहहन व्मक्तिहरू , रेन्त्स िा म्माग्नीपामयको प्रमोगिाट भात्र ऩढ्न सक्ने न्त्मून 
दृक्तिमुि व्मक्तिहरू सभहू  'ग' का अऩाङ्गता िगधभा ऩदधछन ्।  मो ऩहँरो यङ्गभा ननरो 
अऺयरे स्ऩि ऩहहचान हुनेगयी जायी गरयनेछ । 

घ) साभान्त्म अऩाङ्गता : िायीरयक अङ्गहरूभा साभान्त्म क्तिचरन बएताऩनन दैननक जीिन 
सम्ऩादनभा कुनै कठीनाई नहुने , हात िा खुट्टा केहह छोटो बएका , ठुरो अऺय ऩढ्न 
सक्ने, न्त्मून दृक्तिमुि व्मक्तिहरू , हत्केराभनुनका कन्त्म्तभा िुढीऔरँा य चोयीऔरँा बएका , 
खुट्टाको औरँाका बागहरू नबएका , श्रिणमन्त्त्र रगाई िा नरगाई ठूरो आिाज सनु्त्ने तय 
िोरी स्ऩि बएका ससु्तश्रिण व्मक्तिहरू, स्भयणिक्ति ज्मादै कभ बई नसकाई गनध कठीनाई 
हुने फौक्तर्द्क अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू  'घ' िगधभा ऩदधछन ्।  मो सेतो यङ्गभा कारो 
अऺयरे स्ऩि ऩहहचान हुनेगयी जायी गरयनेछ । 

६. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूको ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा :  

ऩरयचम-ऩत्र िाहक व्मक्तिको व्मक्तिगत क्तिियण स्ऩि हुने एिॊ ननजराई सयकायी तथा गयैसयकायी 
ननकामहरूिाट उऩरब्ध गयाइएका सेिा सक्तिधा उऩबोगका अनबरेखहरू एिॊ उऩरब्ध अिसयको 
उऩबोग गरयएका अनबरेखहरू सभेत स्ऩि हुनेगयी ऩासऩोटधको ढाॉचाभा अनुसचूी ३ भा उल्रेख 
बएअनुसायको २० ऩषृ्ठको ऩरयचम-ऩत्र चाय पयक यङ्गभा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

७. ऩरयचम-ऩत्र क्तितयण प्रहिमा : 

क) सम्फन्त्न्त्धत गा .क्ति.स. िा नगयऩानरका भापध त सभाजकल्माण अनधकृतराई ऩरयचम -ऩत्रको 
रानग अऩाङ्गता बएका व्मक्ति स्िमॊ िा ननजको अनबबािक /सॊयऺकरे अनुसचूी २ 
फभोन्त्जभ ननिेदन हदनुऩनछे । 

ख) सम्फन्त्न्त्धत गा .क्ति.स./न.ऩा. रे स्ऩि नदेन्त्खने अऩाङ्गताको हकभा स्थानीम ननकामको 
नसपारयस सहहत सभाजकल्माण अनधकृत सभऺ ऩठाउनुऩनछे ।  

ग) दयखास्तभा आफ्नो उभेय अऩाङ्गता खुरेको नरन्त्खत प्रभान्त्णत नक्कर , अििताको 
गॊनबयताको आधायभा स्थाईरुऩरे काभ गनध सऺभ नबएको क्तिियण सॊरग्न हुनुऩनछे । 
मस प्रमोजनको रानग जन्त्भ दताध प्रभाणऩत्र , नागरयकताको प्रभाणऩत्र , जग्गाधनन 
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प्रभाणऩुजाध, क्तिद्यारमको प्रभाणऩत्र , न्त्ज .प्र.का.भा दताध बएका अऩाङ्ग सम्िन्त्धी कामध गन े
सॊघसॊस्थारे गयेको नसपारयसभध्मे कुनै एक िा त्मस्तै अन्त्म प्रभान्त्णत नरखतराई आधाय 
भानननेछ ।  

घ) ऩरयचम-ऩत्र नसपारयस सनभनत :  

ऩरयचम-ऩत्रको रानग ऩनध आएका ननिेदनहरू छानक्तिन गयी सभाजकल्माण अनधकृत  सभऺ 
नसपारयस गनध ननम्नफभोजीभ एक ऩरयचम-ऩत्र नसपारयस सनभनत यहनेछ । 

१) सॊमोजक    - सहामक प्रभखु न्त्जल्रा अनधकायी  

२) सदस्म     - मोजना अनधकृत, न्त्जल्रा क्तिकास सनभनत  

३) सदस्म     - न्त्जल्रा जनस्िास््म अनधकृत  

४) सदस्म     - याक्तष्ट्रम अऩाङ्ग भहासॊघ नेऩारभा आिर्द्  

सॊघ सॊस्थाका प्रनतनननध िा सम्फन्त्न्त्धत  

न्त्जल्रा प्रिासन दताध बएको अऩाङ्गता  

ऺेत्रभा काभ गन ेसॊस्थाको प्रनतनननध  

५) सदस्म सनचि    - भहहरा क्तिकास अनधकृत 

ङ) सनभनतको फैठक आिश्मकता अनुसाय सभाजकल्माण अनधकृतरे फोराउने सक्नेछ तय मस्तो 
फैठक िषधभा कन्त्म्तभा ६ ऩटक फस्नुऩनछे । 

च) प्रत्मऺ रूऩभा अऩाङ्गता देन्त्खने अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरू , जस्तै अङ्ग बङ्ग बएका , ऩूणध 
दृक्तिक्तिहहन, ऩूणध अिि अऩाङ्ग , अनत अिि फौक्तर्द्क अऩाङ्ग (ससु्त भनन्त्स्थनत ) य अनत 
अिि फहहया आहदराई ऩरयचमऩत्र क्तितयण गनध सनभनतरे अनुभोदन भात्र गयी ऩरयचम -ऩत्र 
फैठक अगाडी तत्कार नै हदन सहकनेछ । 

छ) गाउॉघयभा यहेका भानथ 'च' अनुसायका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई ऩरयचम -ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउन गा .क्ति.स. फाट नसपारयस गयाई सभाजकल्माण अनधकृतरे अनबबािक िा सॊयऺकको 
जण योहियभा सोझ ैउऩरब्ध गयाउन सहकने य नदेन्त्खने खारको िा अऩाङ्गता भात्राको 
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आधायभा नचहकत्सकको नसपारयस नरनुऩन ेबएभा सनभनतरे ननणधम गयेय ऩरयचम -ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनछे ।  

ज) साभान्त्मतमा ऩरयचम -ऩत्र अऩाङ्गता बएका व्मक्ति स्िमॊ उऩन्त्स्थत बई फुझेय रानुऩनछे । तय 
ऩूणध अिि अऩाङ्गता बएको कायणरे आपँ उऩन्त्स्थत हुन नसक्ने बएभा त्मस्तो अिस्थाको 
क्तिियण य न्त्जल्रान्त्स्थत अऩाङ्गता ऺेत्रभा कामध गन ेसॊस्थाको नसपारयससहहत आएभा ननजको 
सॊयऺक िा अनबबािकरे िुझेय रान सक्नेछ ।  

झ) दगुधभ गाउॉभा यहेका अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरूराई गा .क्ति.स.को सभन्त्िमभा घुन्त्म्तटोरी खटाई 
िा सभाजकल्माण अनधकृतको उऩन्त्स्थनत गयाई मथास्थानभ ैऩरयचम -ऩत्र क्तितयण गयाउने । 
मसयी मथास्थानभ ैऩरयचम -ऩत्र क्तितयण गयाउॉ दा न्त्जल्रा प्रिासन कामाधरमको प्रनतनननध , 
स्थानीम क्तिद्यारमको निऺक प्रनतनननध य स्िािरम्फी सॊस्थाको प्रनतनननध सभेत उऩन्त्स्थत 
गयाई गा.क्ति.स.रे सभन्त्िम गनुधऩन े।  

ञ) ऩरयचम -ऩत्र प्राप्त गनध मोग्म व्मक्तिहरूफाट प्रनतव्मक्ति तीन प्रनत (सॊबि बएसम्भ अऩाङ्गता 
स्ऩि देन्त्खने) पोटो सॊकरन गयी सम्फन्त्न्त्धत गा .क्ति.स./न.ऩा. भा एक प्रनत य भहहरा क्तिकास 
कामाधरमभा एक प्रनत, सभाजकल्माण अनधकृतको कामाधरमभा एक प्रनत याख्नुऩनछे ।  

ट) ऩरयचम -ऩत्र प्राप्त व्मक्तिहरूको रगत अनुसचूी ४ िभोन्त्जभको ढाॉचाभा िा तोहकएफभोन्त्जभको 
सफ्टिेमयभा कम््मुटयाइज गयी सभाजकल्माण अनधकृतको कामाधरम य भहहरा क्तिकास 
कामाधरमभा याखी अधधिाषीक रूऩभा भहहरा फारफानरका तथा सभाजकल्माण भन्त्त्रारमभा 
जानकायी गयाउनु ऩनछे ।  

ठ) सभाजकल्माण अनधकृतको कामाधरमरे अनुसचूी ३ फभोन्त्जभको ऩरयचम -ऩत्र (अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तिहरूराई) नन:िुल्क उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे ।  

ड) ऩरयचम -ऩत्रको प्रनतनरक्तऩ नरन सम्फन्त्न्त्धत प्रहयी कामाधरमको नसपारयस िा न .ऩा./गा.क्ति.स.को 
नसपारयस सहहत अऩाङ्गता ऩरयचम-ऩत्र नसपारयस  सनभनतभा ऩेि गनुधऩनछे ।  

८. क्तिक्तिध  

क) ऩरयचमऔऩत्र नसपारयस सनभनतरे आफ्नो कामधक्तिनध आपै ननधाधयण गनछे ।  

ख) ऩरयचमऔऩत्र क्तितयण सम्फन्त्धभा भानथ उल्रेन्त्खत व्मिस्था फाहेक अन्त्म क्तफषमभा भन्त्त्रारमरे 
हदएको ननदेिनको अनधनभा यहह सभाजकल्माण अनधकृत य भहहरा क्तिकास अनधकृतरे काभ 
गनुधऩनछे ।  
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ग) ऩरयचमऔऩत्र क्तितयणको अनुगभन अऩाङ्ग सेिा याक्तष्ट्रम सभन्त्िम सनभनतरे गनछे ।  

घ) मो ननदेनिका राग ूहुनुअगाडी प्राप्त अऩाङ्गता ऩरयचमऔऩत्र सम्फन्त्न्त्धत ननकामभा फुझाई मस 
ननदेनिका फभोन्त्जभको ऩरयचमऔऩत्र नरनुऩनछे ।  

ङ) अऩाङ्ग ऩरयचमऔऩत्र क्तितयण ननदेनिकाऽ २०५७ खायेज गरयएको छ ।  
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अनुसूची १  

अऩाङ्गताको ऩरयबाषा तथा िगीकयण, २०६३ 

१. अऩाङ्गताको ऩरयबाषा : ियीयका अङ्गहरू य िायीरयक प्रणारीभा बएको सभस्माका कायण 
बौनतक, साभान्त्जक , साॊस्कृनतक िाताियणका साथै सञ्चाय सभेतफाट नसजधना बएको 
अियोधहसभेतरे दैननक कृमाकराऩ साभान्त्म रूऩभा सञ्चारन गनध एिॊ साभान्त्जक जीिनभा ऩूणध 
सहबागी हुन कहठनाई हुने अिस्थाराई अऩाङ्गता बननन्त्छ ।  

२. अऩाङ्गताको िगीकयण : िायीरयक अङ्गहरू य िायीरयक प्रणारीभा बएको सभस्मा एिॊ 
कहठनाईका प्रहकनत अनुसाय अऩाङ्गताराई ननम्नफभोन्त्जभ सात प्रकायभा िगीकयण गरयएको छ ।  

२.१. िायीरयक अऩाङ्गता : स्नामु , भाॊिऩेिी य जोनीहरू तथा हड्डीको फनािट एिॊ सञ्चारन 
कामधहरूभा बएको सभस्माका कायणफाट व्मक्तिभा िायीरयक अङ्गहरूको सञ्चारन , प्रमोग य 
हहॉडडुरभा आएको  सभस्मा िायीरयक अऩाङ्गता हो । जस्तै : फार ऩऺघात (ऩोरीमो), भन्त्स्तष्क 
ऩऺघात (Cerebral Palsy), िायीरयक अङ्गक्तिहहन , कुष्ठयोग , भाॊिऩेसी क्तिचरन (Muscular 

Dystrophy) य भेरुदण्ड सम्फन्त्न्त्ध स्थाई सभस्मा , क्रि पीट (ऩैतारा पकेको ), रयकेट्स , 
हड्डीसम्फन्त्धी सभस्माका कायण उत्ऩन्त्न अििता इत्माहद िायीरयक अऩाङ्गता हो । होचा 
ऩुड्काहरु (WHO को ऩरयबाषा अनुसाय) ऩनन मस िगीकयणभा ऩदधछन ्।  

२.२. दृक्तिसम्फन्त्धी अऩाङ्गता : दृक्तिसम्फन्त्न्त्ध सभस्माका कायण व्मक्तिभा कुनै ऩनन िस्तुको 
आकृनत, आकाय, रूऩ य यङ्गको ऻान नहुने न्त्स्थनत दृक्तिसम्फन्त्धी अऩाङ्गता हो । मो दईु प्रकायको 
हुन्त्छ । 

क) दृक्तिक्तिहहनता (Blind) : कुनै व्मक्ति औषनध , सल्म नचहकत्सा तथा चस्भा प्रमोगजस्ता 
उऩचायफाट ऩनन दिुै आॉखारे हातको औरँा १० पीटको दयुीिाट छुट्माउन सक्दैन अथाधत स्नेरेन 
(Snellen) चाटधको ऩहहरो राइनको अऺय (३/६०) ऩढ्न सक्दैन बने त्मस्तो व्मक्ति दृक्तिक्तिहहन हो ।  

ख) न्त्मुन दृक्तिमुि (Low Vision) : कुनै व्मक्तिको औषनध, सल्म नचहकत्सा तथा चस्भा प्रमोगजस्ता 
उऩचायिाट ऩनन २० पीटको दयुीिाट हातको औरँा छुट्टमाउन सक्दैन अथाधत स्नेरेन (Snellen) 

चाटधको चौथो राइनको अऺय (६/१८) ऩढ्न सक्दैन बने त्मस्तो व्मक्ति न्त्मून दृक्तिमुि हो ।  
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२.३. सुनाई सम्िन्त्धी अऩाङ्गता : सनुाइका अङ्गहरूको िनािट एिॊ स्ियको ऩहहचान , स्थान , 
उतायचढाि य स्ियको भात्रा य गणु छुट्टमाउने कामधभा व्मक्तिभा बएको सभस्मा सनुाइसम्फन्त्धी 
अऩाङ्गता हो । मो दईु प्रकायको हुन्त्छ ।  

२.३.१. फहहया (Deaf) : नसनु्त्ने, अस्ऩि िोल्ने िा फोल्न नसक्ने य सञ्चायका रानग साङ्केनतक 
बाषा प्रमोग गनुधऩन ेव्मक्ति फहहया हो । ८० डेनसफर (80DB) बन्त्दा भानथको ध्िनी ऩनन सनु्त्न 
नसक्ने व्मक्तिराई फहहया बननन्त्छ ।  

२.३.२. सुस्तश्रिण (Hard of Hearing) : कान कभ भात्र सनु्त्ने तय कभ सनेुय सपासॉग फोल्न सक्ने, 
थोयैभात्र िोल्न सक्ने , सनु्त्नराई कानभा श्रिणमन्त्त्र याख्नुऩन ेव्मक्ति ससु्तश्रिण हो । ६५ 
डेनसिरदेखी ८० डेसीफरसम्भको ध्िनी सनु्त्न सक्ने व्मक्तिराई ससु्त श्रिण बननन्त्छ ।  

२.४. श्रिणदृक्तिक्तिहहन (Deafblind) : श्रिण य दृक्तिक्तिहहनता दिुै बएको व्मक्ति श्रिणदृक्तिक्तिहहन 
(Deaf-Blind) अऩाङ्ग भानननेछ ।  

२.५. स्िय य फोराईसम्फन्त्धी अऩाङ्गता : स्िय य िोराई सम्फन्त्धी अङ्गहरूभा उत्ऩन्त्न अ्ठेयोको 
कायण तथा फोल्दा स्ियको उतायचढािभा कहठनाई , फोरी स्ऩि नहुनु , फोल्दा िब्द िा अऺय 
दोहोरयनु स्िय य िोराइ सम्िन्त्धी अऩाङ्गता हो ।  

२.६. भाननसक अऩाङ्गता : भन्त्स्तष्क य भाननसक अङ्गहरुभा आएको सभस्मा तथा सचेतन , 
अनबभनु्त्खकयण, स्पुनतध , स्भयणिक्ति , बाषा , गणना जस्ता फौक्तर्द्क कामध सॊऩादनका सन्त्दबधभा 
आउने सभस्माका कायणरे उभेय य ऩरयन्त्स्थनत अनुसाय व्मिहाय गनध नसक्नु तथा फौक्तर्द्क 
नसकाईभा ढीरो हुनुराई भाननसक अऩाङ्गता भानननेछ । मो ननम्न तीन प्रकायको हुन्त्छ ।  

२.६.१. फौक्तर्द्क अऩाङ्गता /सुस्त भनन्त्स्थनत : १८ िषधको उभेय अगािै िौक्तर्द्क क्तिकास नबएका 
कायणरे उभेय िा िाताियणसाऩेऺ कृमाकराऩहरू गनध कठीनाइ हुने व्मक्तिराई फौक्तर्द्क 
अऩाङ्ग/ससु्त भनन्त्स्थनत भानननेछ ।  

२.६.२. भाननसक अस्िस्थता (Mental Illness) : भाननसक अस्िस्थता िा कभीकभजोयी िा 
क्तिकृनतको कायण दैननक जीिनमाऩन गनध कठीनाई हुने अििताराई भाननसक अस्िस्थता 
भानननेछ ।  
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२.६.३. अहटज्भ (Autism) : जन्त्भजात रूऩभा कुनै व्मक्तिको उभेयको क्तिकाससॉगै साभान्त्म व्मिहाय 
नदेन्त्खन,ु अस्िबाक्तिक प्रनतकृमा देखाउनु , एउटै कृमा रगाताय दोहोमाधइयहनु , अरुसॉग घुरभीर 
नहुन,ु िा नतव्र प्रनतकृमा गनुधराई अहटज्भ भानननेछ ।  

२.७. फहुअऩाङ्गता : भानथ उल्रेन्त्खतभध्मे एउटै व्मक्तिभा दईु िा दईुबन्त्दा फढी प्रकायका 
अऩाङ्गताको सभस्माराई फहुअऩाङ्गता भानननेछ ।  

३. अििताको गन्त्म्बयताका आधायभा अऩाङ्गताको िगीकयण : 

क) ऩूणध अिि अऩाङ्गता : दैननक कृमाकराऩ सम्ऩादन गनध ननयन्त्तय अरूको सहमोग नरॉदा ऩनन 
कहठनाई हुने अिस्थाराई ऩूणध अिि अऩाङ्गता भानननेछ ।  

ख) अनत अिि अऩाङ्गता : िैमक्तिक कृमाकराऩहरू  सम्ऩादन तथा साभान्त्जक कृमाकराऩभा 
सॊरग्न हुन ननयन्त्तय अरूको सहमोग नरनुऩन ेन्त्स्थनतराई अनत अिि अऩाङ्गता भानननेछ ।  

ग) भध्मभ अऩाङ्गता : बौनतक सकु्तिधा , िाताियणीम अियोधको अन्त्त्म , निऺा य तानरभ बएभा 
अरूको सहमोग नरएय िा ननरइकन ननमनभत हदनचमाध य साभान्त्जक कृमाकराऩभा सहबागी 
हुन सक्ने अिस्थाराई साभान्त्म अऩाङ्गता भानननेछ ।  

४) अऩाङ्गऩन ननधाधयण (ऩरयबाषाण) २०५६ खायेज गरयएको छ ।  

 

द्रिव्म  

१. "व्मक्तिको िायीरयक अङ्गहरूको िनौट य कामधहरू " बन्त्नारे ियीय सञ्चारन सम्फन्त्धी , दृक्ति 
सम्फन्त्धी, स्िय य सनुाई सम्फन्त्धी , भाननसक , भाॊसऩेिी य स्नामूसम्फन्त्धी य अन्त्म प्रणारीका 
अङ्ग य कामधहरूराई जनाउनेछ ।  

२. "ननमनभत हदनचमाधको कामधहरू य साभान्त्जक जीिनऺेत्रभा सहबागीता बन्त्नारे " व्मक्तिको 
नसकाई, दैननक काभहरू , सॊचाय , चरपीय , स्िमॊ हेयचाह , घयेर ुजीिन , अन्त्तयकृमा , सभाहहत 
निऺा, योजगायी, साभदुानमक एिॊ नागरयक जीिनका ऺेत्रका कामधहरू य सहबानगताराई जनाउॉछ 
। 

 ३. "क्तिद्यभान साभान्त्जक एिॊ बौनतक िाताियणफाट नसन्त्जधत अियोध " बन्त्नारे भनोसाभान्त्जक , 
प्रक्तिनध, प्राकृनतक तथा भानिनननभधत िाताियण , धायणागत , सेिा प्रणारी य नीनतहरूफाट 
सजृना बएको अियोधराई जनाउॉछ ।  
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४. सहबानगता, सकु्तिधा तथा प्रनतनननधत्ि सभेतका रानग ससु्त भनन्त्स्थनत य ऩूणध अििता बएका 
अऩाङ्गका हकभा आभाफािु िा प्रत्मऺ रूऩभा ऩारनऩोषणभा सॊरग्न व्मक्तिराई अनबबािक िा 
सयोकायिारा भानननेछ ।  

५. अििताको आधायभा गरयएको िगीकयणराई ननदेनिकाभा स्ऩि ऩारयनेछ ।  

६. मस सम्फन्त्धी अन्त्म कुयाको हकभा प्रचनरत ऐनऽ ननमभफभोजीभ हुनेछ ।  
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अनुसूची २  

अऩाङ्ता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऔऩत्र आिेदन पायभ 

 

 

 

 

नभनत:………………………………. 

 

श्री सभाजकल्माण अनधकृत ज्मू  

भापध त …………………………….गा.क्ति.स./न.ऩा. 
क्तिषम : अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचमऔऩत्र ऩाउॉ  ।  
भहोदम,  

भ ननम्ननरन्त्खत कायणरे अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको ऩरयचम -ऩत्र ऩाउन मोग्म बएकोरे सो 
आधायभा उि ऩरयचम-ऩत्र ऩाउन अनुयोध गदधछु । भरेै ऩेि गयेको क्तिियण हठक साॉचो छ , झटु्टा 
ठहयेभा भेयो ऩरयचम -ऩत्र यर्द् गयेभा िा बक्तिष्मभा सभेत ऩरयचम -ऩत्र नऩाउने गयी अमोग्म 
ठहमाधएभा िा प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ अन्त्म सजाम बोग्न भञ्जयु छु ।  

१. नाभ थय …………………………………………….. …………. उभेय………………… नरङ्ग……………………………… 

२. ठेगाना: 
क) स्थाई ठेगाना : नगयऩानरका/गा.क्ति.स. ………………………………… िडा नॊ. ………टोर …………………  

ख) अस्थाई ठेगाना: नगयऩानरका/गा.क्ति.स. ……………………………..िडा नॊ…………..टोर………………….. 

ग) सम्ऩकध  टेरीपोन िा भोिाईर नम्फय …………………………………… 

३. सॊयऺक/अनबबािकको नाभ थय …………………………………………….. ननिेदकको नाता …………………. 

४. सॊयऺक/अनबबािकको टेरीपोन िा भोिाईर नम्फय ……………………………………………….. 

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

६. नेऩार सयकायको ऩरयबाषा य िगीकयण अनुसाय भात्राको आधायभा अऩाङ्गताको प्रकाय 
…………………………………. 

७. अऩाङ्गऩन बएको ियीयको अङ्ग िा बागको नाभ ……………………… ………………. ……………………. 

८. अऩाङ्गऩन बएऩनछ सो बाग िा अङ्गको अिस्था …………………………………………………………….. 

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

 

पोटो  
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९. अऩाङ्गताको कायण (उऩमुि स्थानभा नचनो रगाउनुहोस)  

क) योगको दीघध असय   ख) दघुधटना   ग) जन्त्भजात  

घ) िसस्त्र द्वन्त्द्व    ङ) ििाणगुत   च) अन्त्म ………………… ……….. 

१०. अऩाङ्गता बएऩनछ िायीरयक रूऩभा देखाऩयेको सभस्मा िा अ्ठेयो ………………………… 

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

११. सहामक साभग्री प्रमोग गनुधऩन ेआिश्मकता बएको िा नबएको (उऩमुि स्थानभा नचनो 
रगाउनुहोस)  

क) बएको    ख) नबएको  

१२. आिश्मकता बएको बए कस्तो प्रकायको सहामक साभग्रीको प्रमोग गनुधऩन ेहुन्त्छ ? 

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

१३. सहामक साभग्रीको प्रमोग गन ेगयेको/नगयेको (उऩमुि स्थानभा नचनो रगाउनुहोस)  

क) गन ेगयेको   ख) गन ेनगयेको  

१४. सहामक साभग्रीको प्रमोग गन ेगयेको बए साभग्रीको नाभ ………………….. …………………. ………… 

१५. अन्त्म व्मक्तिको सहाया क्तिना नै आफ्ना कस्ता कस्ता प्रकायका दैननक कामध गनध सक्नुहुन्त्छ ?  

क) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ख) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ग) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

घ) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ङ) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

च) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

१६. अन्त्म व्मक्तिको सहाया नरनुहुन्त्छ बने कुन कुन काभको रानग नरनुहुन्त्छ ?  

क) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ख) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ग) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

घ) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ङ) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

च) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

१७. ऩनछल्रो िैन्त्ऺक मोग्मता (उऩमुि स्थानभा  नचनो रगाउनुहोस)  
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क) ननयऺय   ख) साऺय   ग) प्राथनभक तह   

घ) ननम्न भाध्मनभक तह     ङ) भाध्मनभक तह    

च) उच्च भाध्मनभक तह     छ) स्नातक तह    

ज) स्नातकोत्तय तह     झ) क्तिद्यािारयनध तह  

१८. कुनै तानरभ प्राप्त गनुधबएको बए :-  

क) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ख) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

ग) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

घ) ………………….. …………………………………. ………………………………… ……………….. 

१९. हारको ऩेिा :-  

क) अध्ममन   ख) खेती हकसानी   ग) स्ियोजगाय  

घ) िीऩ क्तिकास  ङ) अध्माऩन    च) सयकायी नोकयी  

छ) ननजी ऺेत्रभा नोकयी     ज) केही नगयेको  

झ) अन्त्म ………….. …………………. ……. 

 

 

ननिेदक  

नाभ …………………… ………………… 

………………………… ………………. 

दस्तखत  
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अनुसूची ३  

(ननदेनिका नॊ. ६ सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

नेऩार सयकाय 

भहहरा, फारफानरका तथा सभाजकल्माण भन्त्त्रारम 

…………………………………………………………………………… 

ऩरयचम-ऩत्र नम्फय  …………………………………….. 

ननिाना छाऩ ………………………….. 

 

 

 

अऩाङ्गता ऩरयचमऩ-ऩत्र 

(अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण ननमभािरी, २०५१ को ननमभ ५ अनुसाय ) 

१. नाभ थय :- 

२. ठेगाना : 

क) स्थानम :- 

ख) अस्थानम:- 

३. जन्त्भ नभनत:- 

४. नागरयकता नम्फय:-  

५. नरङ्ग:- ऩुरुष/भहहरा/अन्त्म 

६. क्तििाहहत/अक्तििाहहत:- 

७. िैन्त्ऺक मोग्मता:- 
८. ऩेिा:- 
९. अऩाङ्गताको हकनसभ:- 

१०. फाफु/आभा िा सॊयऺकको नाभ, थय:- 

११. ठेगाना:- 
१२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिसॉगको नाता:- 
१३. अऩाङ्गता बएका (सम्फन्त्न्त्धत व्मक्ति) को दस्तखत:- 

 

 

 

पोटो 

  

दामाॉ  फामाॉ  
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१४. ऩरयचम प्रदान गन ेअनधकायीको: 
दस्तखत :- 

नाभ,थय:- 

ऩद: सभाजकल्माण अनधकृत  

कामाधरम:- 

न्त्जल्रा:- 
नभनत:- 

१५. ऩरयचम-ऩत्र िाहकरे प्राप्त गयेको सेिा सकु्तिधा:- 
१६, प्राप्त सेिा, सकु्तिधाको क्तिियण:- 

१७. सेिा, सकु्तिधा प्रदान गन ेननकाम:- 

१८. सेिा सकु्तिधाऽ प्राप्त नभनत:- 

१९. सेिा प्रदामकको हस्ताऺय:- 

द्रिव्म:- 

१. मो ऩरयचम-ऩत्र सयुन्त्ऺत याख्नुऩनछे ।  

२. मो ऩरयचम-ऩत्र कसरेै ऩाएभा कुनै ऩनन भहहरा क्तिकास कामाधरम िा न्त्जल्रा प्रिासन कामाधरम 
िा न्त्जल्रा प्रहयी कामाधरमभा िुझाइहदनुहोरा । 
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अनुसूची ४  

केन्त्द्रभा य न्त्जल्रान्त्स्थत कामाधरमभा यान्त्खने येकडध 
ननदेनिका नॊ. ७ (ट) सॉग सम्िन्त्न्त्धत 

िभ सॊख्मा :-  

ऩरयचमऔऩत्र नम्फय:- 

१. नाभ थय :- 

२. ठेगाना : 

क) स्थानम :- 

ख) अस्थानम:- 

३. जन्त्भ नभनत:- 

४. नागरयकता नम्फय:-  

५. नरङ्ग:- ऩुरुष/भहहरा/अन्त्म 

६. क्तििाहहत/अक्तििाहहत:- 

७. िैन्त्ऺक मोग्मता:- 
८. ऩेिा:- 
९. अऩाङ्गताको हकनसभ:- 

१०. फाफु/आभा िा सॊयऺकको नाभ, थय:- 

११. ठेगाना:- 
१२. अऩाङ्गता बएका व्मक्तिसॉगको नाता:- 
१३. अऩाङ्गता बएका (सम्फन्त्न्त्धत व्मक्ति) को दस्तखत:- 

 

 

 

 

 

 

१४. ऩरयचम प्रदान गन ेअनधकायीको: 
दस्तखत :- 

नाभ,थय:- 

  

दामाॉ  फामाॉ  
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ऩद: सभाजकल्माण अनधकृत  

कामाधरम:- 

न्त्जल्रा:- 
नभनत:- 

१५. ऩरयचम-ऩत्र िाहकरे प्राप्त गयेको सेिा सकु्तिधा:- 
१६, प्राप्त सेिा, सकु्तिधाको क्तिियण:- 

१७. सेिा, सकु्तिधा प्रदान गन ेननकाम:- 

१८. सेिा सकु्तिधाऽ प्राप्त नभनत:-   

 
   

       

   

       

     

 

 


