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                                                               नेऩार सयकाय भन्त्रिऩरयषदफाट न्त्विकृत मभमत 2074/02/08 

नेऩार सयकाय भन्त्रिऩरयषदफाट मभमत २०७६/३/१२ भा प्रथभ सॊशोधन  
 

सशस्त्र  द्वरद्वभा घाईते बई अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुको अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण तथा 
ऩनुयािरोकन कामाविमध, 2074 

ऩषृ्ठबभुी: 

 सम्ित 2052 पाल्गनु 1 देन्त्ि 2063 भॊमसय 5 सम्भ बएको सशस्त्र द्वरद्वको कायणरे 
घाईते बई अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुको घाइते प्रमतशत थऩघट हनुे गयेको छ।नेऩार सयकायरे 
विमबन्न मभमतभा गठन गयेका कामादरहरुका प्रमतिेदनभा घाइते/अऩाङ्गहरुको अऩाङ्गता प्रमतशत तथा 
शे्रणी सवहतको विियण उल्रेि बएको आधायभा घाइतेहरुराई आमथाक सहामता तथा जीिन मनिााह 
िनृ्त्ि उऩरब्ध गयाउदै आएको छ। तय सभमको अरतयारभा घाइतेहरुको अिवथाभा हेयपेय हनुे 
बएकोरे त्मवता घाइतेहरुको अऩाङ्गताको प्रमतशत एिॊ शे्रणीको ऩनुयािरोकन गयी मथाथा अिवथा 
कामभ गना आिश्मक बएको हदुा नेऩार सयकायरे मो कामाविमध तमाय गयेको छ। 

१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (1) मस कामाविमधको नाभ सशस्त्र द्वरद्वभा घाइते बई अऩाङ्गता 
बएका व्मन्त्िहरुको अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण तथा ऩनुयािरोकन कामाविमध, २०७४ यहेको 
छ। 

(2)  मो कामाविमध नेऩार सयकायफाट विीकृत बएको मभमत देिी रागू हनुेछ ।  

 

2. ऩरयबाषा : विषम य प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाविमधभा, 

(क)  "कामादर"  बन्नारे  2052 पागनु 1 देिी 2063 भॊमसय 5 सम्भ बएको सशस्त्र 
द्वरद्वको कायणरे घाइते बई अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुको विियण सॊकरन एिॊ 
ऩयीऺण गना नेऩार सयकायरे सभम सभमभा गठन गयेको विमबन्न कामादर सम्झन ु
ऩदाछ। 

(ि) "प्रमतशत ऩनुयािरोकन " बन्नारे द्वरद्वको क्रभभा घाइते बई अऩाङ्गता बएका 
व्मन्त्िहरुको साविकको अऩाङ्गता प्रमतशतभा बएको थऩ घट सम्झन ुऩदाछ। 



2 
 

(ग)  "प्रमतशत मनधाायण " बन्नारे घाइते अऩाङ्गको प्रमतशत मनधाायण बई नसकेका तय 
कामादरको प्रमतिेदनभा घाइते अऩाङ्ग बमन सूचीकृत बएका व्मन्त्िहरुको अऩाङ्गता 
प्रमतशत मनधाायणको कामाराई सम्झन ुऩदाछ। 

(घ)  "सशस्त्र द्वरद्व" बन्नारे सम्ित 2052 सार पागनु 1 देिी 2063 सार भॊमसय 5 
गते सम्भ याज्म ऩऺ य तत्कामरन नेऩार कम्ममुनष्ट ऩाटी (भाओिादी) फीच बएको 
सशस्त्र द्वरद्व सम्झन ुऩदाछ। 

(ङ)  "ऩनुयािरोकन मसपायीश समभमत " बन्नारे कामादरको प्रमतिेदनभा घाइते अऩाङ्गताको 
सूचीभा नाभ सभािेश बएका व्मन्त्िहरुको प्रमतशत मनधाायण तथा ऩनुयािरोकनको 
रामग न्त्जल्रा वतयभा गठठत ऩनुयािरोकन मसपायीश समभमत सम्झन ुऩदाछ। 

(च)  ''प्राविमधक समभमत '' बन्नारे  ऩनुयािरोकन मसपारयश समभमतरे गयेको मसपारयश ऩयीऺण 
गने प्रमोजनको रामग 1विाव्म तथा जनसॊख्मा भरिारमभा यहने प्राविमधक समभमत 
सम्झन ुऩदाछ । 

(छ)  भरिारम बन्नारे 2गहृ भरिारम  सम्झन ुऩदाछ । 

3. घाइते अऩाङ्गताको ऩनुयािरोकन गने :  3(1) वथामी य अवथामी प्रकृमतको घाइते अऩाङ्गता 
व्मन्त्िहरुको ऩवहचान तथा एवकन गरयनेछ । वथामी िारको घाइते अऩाङ्गता 
व्मन्त्िहरुहरुराई ऩटक ऩटक ऩनुयािरोकन गरययहन ुऩने छैन । अवथामी घाइते 
अऩाङ्गता व्मन्त्िहरुको भाि घाइते अऩाङ्गताको प्रमतशत हयेक दईु दईु फषाभा 
ऩनुयािरोकन गरयनेछ । वथामी य अवथामी प्रकृमतको घाइते अऩाङ्गता व्मन्त्िहरुको 
एकीन गने सम्फरधभा घाइते अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुको सम्ऩूणा विियण 
आिश्मकतानसुाय जाॉच गयी फनु्त्झ प्राविमधक समभमतरे मनणाम गये फभोन्त्जभ हनुेछ ।तय 
सशस्त्र द्वरद्वका कायण गोरी छयाा िा फभका धभाकाका कायण गम्बीय प्रकायरे घाइते 
बएका विशेष शल्मकृमा गयेका तथा गम्बीय सभवमा बइा मनममभत  ओषमध सेिन 

                                                           
1 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
2
 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 

3
 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
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गरययहेका घाइतेअऩाङ्गको अिवथाभा थऩ सभवमा आएभा तत्कार ऩनुयािरोकन गना 
सवकने छ । 

(२) 4कामादरभा नाभ बएकाहरुरे घाइते अऩाङ्गताको प्रमतशत नेऩार सयकायफाट सािाजमनक 
सूचना प्रकाशन बएको मभमतरे ३ भवहना मबि १ (एक) ऩटकको रामग सम्फन्त्रधत 
न्त्जल्रा प्रशासन कामाारमभा मनिेदन ठदन ुऩने छ । मसको सूचना प्रसायण यावष्डम 
वतयको ऩमिकाका साथै न्त्जल्रा प्रशासन कामाारमभापा त वथानीम एप. एभ. फाट 
सभेत सूचना प्रशायण गने । 

(3) उऩदपा (2) फभोन्त्जभ घाइते/ अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुरे घाइते अऩाङ्गताको प्रमतशत 
ऩनुयािरोकनको रामग मनिेदन ऩेश नगयेभा मनजराई नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउदै आएको भामसक जीिन 
मनिााह िृन्त्ि यकभ योक्का गरयनेछ। 

4.घाइते /अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण एिॊ ऩनुयािरोकन मसपारयश समभमत :  (1) कामादरको 
प्रमतिेदनभा घाइते अऩाङ्गताको सून्त्चभा नाभ सभािेश बएका व्मन्त्िहरुको प्रमतशत मनधाायण एिॊ 
ऩनुयािरोकनको  रामग न्त्जल्रावतयभा  देहाम अनसुायको घाइते /अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण एिॊ ऩनुयािरोकन 
मसपारयश समभमत यहनेछ। 

(क) प्रभिु न्त्जल्रा अमधकायी     - सॊमोजक  

(ि) न्त्जल्रा सभरिम समभमतको प्रभिु   - सदवम  

(ग) न्त्जल्रा प्रहयी कामाारमको प्रभिु   - सदवम  

(घ) 5.... 

(ङ) सम्फन्त्रधत न्त्जल्रा न्त्वथत अवऩतारको न्त्चवकत्सक - सदवम  

(च) प्रभिु ,जनविाव्म कामाारम    - सदवम  

(छ) 6सहामक प्रभिु न्त्जल्रा अमधकायी  - सदवम सन्त्चि  

 

                                                           
4
 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 

5
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया न्त्झवकएको । 

6
 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
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 (2) उऩदपा (1) अनसुायको समभमतरे घाइते अऩाङॊगताको तत्कार गरयएको विाव्म ऩरयऺण 
तथा घाइतेको अिवथाको सम्फरधभा अनसुचुी-1(क) , 7 १ (ि) य ३ भा उन्त्ल्रन्त्ित भाऩदण्डको आधायभा 
प्रमतशत मनधाायण तथा ऩनुयािरोकन गयी प्राविमधक समभमतभा मसपारयश गरय ऩठाउन ुऩनेछ। 

(3) मस कामाविमधभा उल्रेन्त्ित भाऩदण्ड फभोन्त्जभ ऩनुयािरोकन समभमतरे प्रमतशत ऩनुयािरोकन 
गदाा कुनै ठद्वविमध उत्ऩन्न बएभा प्राविमधक समभमतको मनदेशानसुाय गनुा ऩनेछ। 

(4) मस कामाविमध िभोन्त्जभ ऩनुयािरोकन समभमतरे गयेको मसपारयशभा न्त्चि नफझेु प्राविमधक 
समभमतभा ऩनुाविचायको रामग मनिेदन ठदन सक्ने छन य प्राविमधक समभमतको मनणाम अन्त्रतभ हनुेछ। 

(5) समभमतरे आिश्मकता अनसुाय घाइते अऩाङ्ग व्मन्त्िको अिवथा भूल्माङ्कन गनाका रामग न्त्जल्रा 
अवऩतार /अॊचर अवऩतार / ऺेमिम अवऩतारको न्त्चवकत्सकको नेततृ्िभा उऩसमभमत गठन गना सक्नेछ। 

(5) ऩनुयािरोकन समभमतको काभ, कताव्म तथा अमधकाय: ऩनुयािरोकन  मसपारयश समभमतको काभ, 
कताव्म तथा अमधकाय देहाम िभोन्त्जभ हनुेछ,- 

(क) कामादरको मसपारयशभा घाइते अऩाङ्गताको नाभ सभािेश बए नबएको रुज ुगरय मवकन गने। 

(ि) ........8 

(ग) समभमतरे अनसनु्त्च-1(क) , 9 १ (ि) य ३ भा उल्रेन्त्ित भाऩदण्डका आधायभा प्रमतशत मनधाायण 
तथा ऩनुयािरोकन गरय कुन शे्रणीको घाइते िा अऩाङ्गताको प्रमतशत मबि ऩना सक्ने देन्त्िरछ सो सम्फन्त्रध 
आफ्नो याम सवहत प्राविमधक समभमत सभऺ मसपारयश गने 

(घ) ऩनुयािरोकनको मसरमसरभा समभमतरे आिश्मकता अनसुाय थऩ विशेषऻ न्त्चवकत्सकको ऩयाभशा सभेत 
मरन सक्न,े 

(ङ) समभमतरे प्राविमधक समभमत सभऺ मसपारयश गदाा सम्फन्त्रधत न्त्चवकत्सकको प्रमतिेदन सभेत सभािेश गने, 

6.प्राविमधक समभमत : (1) न्त्जल्रा वतयको ऩनुयािरोकन मसपारयश समभमतफाट प्राप्त मसपारयश ऩरयऺण गरय 
ऩरयऺण गना 10विाव्म तथा जनसॊख्मा भरिारमरे तोकेको देहाम फभोन्त्जभको विशेषऻ यहेको प्राविमधक समभमत 
यहनेछ,- 

                                                           
7
 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 

8
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया न्त्झवकएको । 

9
 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
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(क) प्रभिु, 11गणुवतय भाऩन तथा मनमभन भहाशािा, विाव्म तथा जनसॊख्मा  भरिारम      
         -सॊमोजक  

(ि) हाडजोनी विशेषऻ       - सदवम  

(ग) वनाम ुयोग विशेषऻ       - सदवम  

(घ) नाक,कान,घाॉटी विशेषऻ      - सदवम  

(ङ) जनयर भेमडमसन विशेषऻ      - सदवम  

(च) आिा योग विशेषऻ       - सदवम  

(छ) शल्म न्त्चवकत्सक विशेषऻ      - सदवम  

(ज) भानमसक योग विशेषऻ      - सदवम  

(झ) 12गहृ भरिारमको याहत तथा त्माङ्क व्मिवथाऩन शािा प्रभिु   - सदवम सन्त्चि  

 (2) उऩदपा (1) फभोन्त्जभको प्राविमधक समभमतको काभ,कताव्म तथा अमधकाय देहाम फभोन्त्जभ 
हनुेछ। 

(क) न्त्जल्रा वतरयम ऩनुयािरोकन मसपारयश ऩरयऺण गने, 

(ि) ऩनुयािरोकन समभमतको मसपारयश मथाथा एिॊ िावतविक नदेन्त्िऩए  त्मवतो घाइते / अऩाङ्गराई 
न्त्झकाइ ऩनु ऩरयऺण गने, 

(ग) कुनै घाइते /अऩाङ्गको ऩरयऺणको ऩरयऺणको मसरमसराभा िास विशेषऻको आिश्मकता ऩयेभा 
त्मवतो विशेषऻ न्त्झकाई मनजफाट घाइते / अऩाङ्ग ऩरयऺणको सेिा सहमोग मरने, 

(घ) घाइते अऩाङ्ग ऩनुयािरोकन भाऩदण्डराई आिश्मकता अनसुाय सॊसोधन गनुा ऩने देन्त्िएभा आफ्नो 
याम सवहत केन्त्रिम समभमत सभऺ मसपारयश गने, 

                                                                                                                                                                                           
10

 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
11

 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
12

 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया सॊशोमधत 
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(ङ) घाइते/ अऩाङ्गको ऩनुयािरोकन गरय भाऩदण्ड िमगाकयण गये िभोन्त्जभ घाइते /अऩाङ्गको प्रमतशत 
तथा शे्रणी मनधाायण गने, 

(च) न्त्जल्रा वतरयम ऩनुयािरोकन मसपारयश समभमतरे घाइते/अऩाङ्गको ऩनुयािरोकन सम्फरधभा कुनै 
मनदेशन भाग गयेभा अविरम्फ मनदेशन ठदने, 

(छ) घाइते/अऩाङ्गताको न्त्वथमतराई िावतविक एिॊ मथाथाऩयक िनाउन आिश्मक अरम कामा 
गने,गयाउने। 

(ज) घाइते /अऩाङ्गहरुको रामग भेमडकर फोडाको रुऩभा सभेत काभ गनुाका साथै आिश्मकताअनसुाय 
थऩ उऩचायको मसपारयश गने। 

(झ) अनसुचुी 1(क), 13 १(ि) य ३ भा उन्त्ल्रन्त्ित भाऩदण्ड तथा दपा 4 भा उन्त्ल्रन्त्ित समभमतको 
मसपारयशका आधायभा घाइते अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुको शे्रणी मनधाायण गने। 

7 घाइते/ अऩाङ्गता प्रमतशत अनभुोदन केन्त्रिम समभमत : (1) प्राविमधक समभमतको मसपायीश अनभुोदन 
गना देहाम फभोन्त्जभको एक केन्त्रिम समभमत हनुेछ,- 

14(1) प्राविमधक समभमतको मसपायीश अनभुोदन गना देहाम फभोन्त्जभको एक केरिीम समभमत 
हनुेछ,- 

  (क) सन्त्चि , गहृ भरिारम      - सॊमोजक  

(ि) प्रभिु, गणुवतय भाऩन तथा मनमभन भहाशािा, विाव्म तथा जनसॊख्मा भरिारम 
         - सदवम  

(ग) सह-सन्त्चि, फजेट तथा कामाक्रभ भहाशािा, अथा भरिारम - सदवम  

(घ) सहसन्त्चि, भवहरा, फारफामरका तथा जेष्ठ नागरयक भरिारम  - सदवम  

(ङ) सह-सन्त्चि, विऩद्  तथा द्वरद्व व्मिवथाऩन भहाशािा, गहृ भरिारम - सदवम सन्त्चि 

 

(2) समभमतको फैठकभा आिश्मकता अनसुाय अरम मनकामफाट प्रमतमनमधहरु आभरिण गना सवकनेछ। 
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(3) समभमतरे फैठक फवने सभम,वथान य फैठक सॊचारन प्रवक्रमा आठद आपै मनधाायण गनेछ। 

 

8. केन्त्रिम समभमतको काभ, कताव्म य अमधकाय : केन्त्रिम समभमतको काभ,कताव्म य अमधकाय 
देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ,- 
(क) प्राविमधक समभमतको मसपारयश गने, 
(ि) प्राविमधक समभमतको मसपारयश अवऩष्ट बएभा सो वऩष्ट ऩाना प्राविमधक समभमतराई आफ्नो 
मसपारयश वऩष्ट ऩाना रगाउन,े 
(ग) प्रमतशत िा शे्रणी मनधाायण बएका घाइते/ अऩाङ्ग राई अनसुनु्त्च-2 िभोन्त्जभको ढाॉचाभा 
ऩरयचम ऩि उऩरब्ध गयाउने, 
(घ) घाइते/ अऩाङ्गताको सम्फरधभा अरम नीमतगत मनणाम गयी नेऩार सयकाय सभऺ 
मसपारयश गने। 

 

9. ऩरयचमऩिभा प्रमतशत जनाउने : दपा 7 को घाइते/अऩाङ्गता प्रमतशत केन्त्रिम अनभुोदन 
समभमतरे घाइतेको ऩनुाऩरयऺण ऩमछको मनधाारयत प्रमतशत अनभुोदन गयेको जानकायी प्राप्त 
बएऩमछ सम्फन्त्रधत न्त्जल्रा प्रशासन कामाारमरे साविकभा प्राप्त गयेको ऩरयचम ऩिभा हार 
कामभ बएको अऩाङ्गताको प्रमतशत उल्रेि गरय आफ्नो कामाारमको अमबरेिभा सभेत जनाइ 
ऩरयचम ऩि  प्रभान्त्णत गयी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

 

10. अरम प्रमोजनभा प्रमोग गने : मस कामाविमधभा उल्रेि बए फाहेक अरम कुनै घटनाभा 
घाइते बइ अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुको अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण गना नेऩार सयकायको 
विीकृमतभा मस कामाविमबभा उल्रेन्त्ित प्रािधानहरु  उऩमोगभा ल्माउन सवकनेछ। 

 

11.कामाविमध िभोन्त्जभ हनुे : मस कामाविमधभा रेन्त्िएका विषमहरुको हकभा मसै कामाविमध 
फभोन्त्जभ य मसभा मसभा उल्रेि नबएका विषमहरुको हकभा प्रचमरत काननु िभोन्त्जभ 
हनुेछ। 

 

12.फाधा अड्काउ पुकाउने : (1)  विाव्म उऩचायको क्रभभा िा अऩाङ्गताको कायणरे 
काठभाण्डौ उऩत्मका मबि उऩचायभा  यवहयहेका िा फसोिास गरययहेका घाइते /अऩाङ्गहरुको 
अऩाङ्गता प्रमतशत ऩनुयािरोकनका रामग 15विाव्म तथा जनसॊख्मा भरिारमरे उऩत्मका 
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मबिका कुनै न्त्जल्राको घाइते/अऩाङ्गगता प्रमतशत मनधाायण एिॊ ऩनुयािरोकन मसपारयश 
समभमतराई तोक्न सक्नेछ। 

   

  (2) मस कामाविमधको कुनै व्मिवथारे समभमतहरुराई कामा सम्ऩादन गना व्मिधान 
बएभा भरिारमरे त्मवतो िाधा अड्काउ पुकाउने छ । 

16१३. विविध : 

(क)  मस कामाविमधरे सशस्त्र द्वरद्व रगामत ऐमतहामसक जन आरदोरन, भधेश आरदोरनका 
घाइते अऩाङ्गहरुसभेतराई सभेत ऩनुयािरोकन प्रकृमाभा सभेट्नेछ। 

(ि)  शरुुको सूचना (हरु) भा घाइते अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िरे मनिेदन नठदइ छुट बएका तय 
ऩमछल्रो सूचना अनसुाय ऩनुयािरोकन प्रकृमाभा सभािेश बई मनणाम हनुे घाइते अऩाङ्गता 
बएका व्मन्त्िरे ऩनुयािरोकनको मनणाम बएको मभमत देन्त्ि भाि जीिन मनिााह बिा 
ऩाउनेछन ्।  

(ग)  साविक शान्त्रत तथा ऩनुमनभााण भरिारमफाट सूचना प्रकान्त्शत बइ ऩूनयािरोकन 
प्रकृमाभा यहन ुबएकाहरुको ऩूनयािरोकनको प्रकृमाराई कामाविमध अनसुाय 
ऩनुयािरोकन गना सवकनेहरुको हकभा गहृ भरिारम , याहत तथा त्माङ्क व्मिवथाऩन 
शािारे मनयरतयता  ठदनेछ । 

(घ)  सशस्त्र द्वरद्वको घाइते तथा अऩाङ्गहरुरे सािाजमनक तथा राबको ऩदभा यही तरि/बिा 
रगामत सवुिधा प्राप्त गरययहेकाहरुराई मस कामाविमध अनसुाय सािाजमनक तथा राबको 
ऩदभा यहेसम्भ दोहोयो याहत, जीिन मनिााह बिा ठदइने छैन ।   

(ङ) भानमसक योग रागेको घाइते तथा अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िको हकभा अनसूुची १ (ि) 
अनसुाय न्त्चवकत्सकरे ऩयीऺण गयी  न्त्चवकत्सक तथा ऩनुयािरोकन मसपारयश समभमतरे 
मसपारयश गये अनसुाय   प्राविमधक समभमतरे कामाविमधको प्रकृमा अऩनाइ 
आिश्मकतानसुाय थऩ ऩयीऺण गयी प्रमतशत मनधाायण गयी केन्त्रिम समभमत सभऺ 
मसपारयश गने । 
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(च) एउटा घाइते तथा अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िको प्रभान्त्णत न्त्चवकत्सकीम प्रभाण अनसुाय 
शयीयका मबरदा मबरदै बागभा बएको ऺमत िा घाइते अऩाङ्गताको अिवथाराई अनसूुची 
१ (क) य (ि) अनसुाय फढीभा २ (दईु) िटासम्भ घाइते अऩाङ्गता िमगाकयणको 
जोडजम्भा गयी मसपारयश गना सवकनेछ ।तय अमधकतभ घाइते तथा अऩाङ्गता प्रमतशत 
१०० बरदा फढी हनुे छैन । 

         (छ) गहृ भरिारमको याहत तथा त्माकॊ  व्मिवथाऩन शािारे घाइते तथा अऩाङ्गता बएका 
व्मन्त्िको अमबरेि अध्मािमधक गने छ ।  

(ज) ''सशस्त्र द्वरद्वभा घाइते बइा अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िको अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण तथा 
ऩनुयािरोकन कामाविमध, २०७४'' को आधायभा घाइते तथा अऩाङ्गता प्रमतशत मनधाायण बइा सो सॊग 
सम्िन्त्रधत मनदेन्त्शका ''भाओिादी सेनाका घाइते अऩाङ्ग रडाकुहरु सशस्त्र द्वरद्व ऐमतहामसक 
जनआरदोरन य भधेश आरदोरनका घाइते अऩाङ्गहरुकारामग ऩनुवथाऩन एिॊ हेयचाह मनदेन्त्शका 
२०६८'' को आधायभा जीिन मनिााह बिा तथा आमथाक सवुिधा ठदॊदा जीिन मनिााह बिा िा आमथाक 
सवुिधा दोहोयो नऩने गरय ठदने ।  
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17अनसुचुी -1 
घाईते/अऩाङ्गताको शे्रणी विबाजन 

(1)  विन्त्शष्ट अिवथाका घाइते अऩाङ्गहरु– सहमोगी आिश्मक ऩने िा ऩनुयािरोकन बई ७५ िा ७५ 
प्रमतशतबरदा भाथी अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िहरु 

(२)  प्रथभ शे्रणीका घाइते अऩाङ्गहरु – आफ्नो दैमनकीको रामग सहमोगी उऩकयण ( 
Assistive Device) को प्रमोग गने िा ऩनुयािरोकन बई ५० िा ५० प्रमतशतबरदा भाथी ७४ 
प्रमतशतसम्भ अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िहरु 

(३)  दोस्रो शे्रणीका घाइते अऩाङ्गहरु – आफ्नो दैमनक जीिन माऩन गना सक्ने िा ऩनुयािरोकन बई २५ 
िा २५ प्रमतशतबरदा भाथी ४९ प्रमतशतसम्भ अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िहरु 

(४)  तेस्रो शे्रणीका घाइते अऩाङ्गहरु – साभारम चोट बएका िा ऩनुयािरोकन बई २४ प्रमतशतसम्भ 
अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िहरु 
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18अनसूुची  १ (क) 

अऩाङ्गता प्रमतशत ७५ देन्त्ि १०० सम्भ 

मस.नॊ. घाइते अऩाङ्गताको 
अिवथा 

प्रमतशत Physical and mental condition of 

CAPs 

Percentage 

१ टाउकोको चोटका कायण 
ऩूणा चेतना विवहन अिवथा 

१०० Head injury with vegetative life/state 100 

२ घाटीको भेरूदण्डको 
चोटका कायण चायै हात 
िटु्टा ऩूणारूऩभा नचल्ने 
अिवथाभा 
 

१०० Complete quadriplegia due to cervical 

cord injury 

 

100 

३ दिैु आॉिाको दृवष्ट ऩूणा य 
सदाको रामग गभेुको 
(नदेख्न)े 

१०० Permanent and complete loss of vision 

of both the eyes 

100 

४ दिैु हातको कुभको जोमना 
सम्भको बाग गभेुभा 
 

९५ Bilateral shoulder disarticulation 

 

95 

५ दिैु मनतम्िसम्भको जोमना 
देन्त्िको बाग गभेुभा 

९५ Bilateral hip disarticulation 
 

95 

६ एउटा हातको कुभ य 
एउटा िटु्टाको 
मनतम्िसम्भको बागगभेुभा 

९५ One shoulder and one hip 
disarticulation 
 

95 

७ शरययको एकाऩट्टीको बाग 
ऩूणारूऩभा ऩऺघात बएभा  

९५ Complete hemiplegia (paralysis of 
one side of body) 

95 

८ कम्भय बरदा भमुनको 
बाग ऩूणारूऩभा ऩऺघात 
बएभा 

९५ Complete paraplegia 
 

95 

९ दिैु कुवहनाको 
जोमनासम्भको बाग गभेुका 
िा दिैु ऩाियुाको हड्डी 

९० Bilateral disariculation of elbow or 
bilateral above elbow amputation  
 

90 
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गभेुभा 
१० दिैु घडुाको जोमनासम्भको 

बाग गभेुका िा दिैु 
मतघ्राको हड्डी गभेुभा 

९० Bilateral disariculation of knee or 
bilateral above knee amputation 
 

90 

११ ऩूणारूऩभा दिैु हात िा 
दिैु िटु्टाको ऩऺघात 
बएभा 

९० Complete paralysis of both upper 
limbs or both lower limbs 

90 

१२ एउटा हातको कुवहना िा 
ऩाियुा य एउटा िटु्टाको 
घडुा िा मतघ्रासम्भको 
बाग गभेुको िा ऩऺघात 
बएभा 

९० Unilateral disarticulation of elbow or 
above elbow amputation and 
unilateral  
disarticulation of knee or above knee 
amputation 

90 

१३ एउटा हात य एउटा िटु्टा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

९० Complete paralysis of one upper limb 
and one lower limb 

90 

१४ दिैु हातको कुवहना िा 
दिैु िटु्टाको घडुा बरदा 
भमुनको बाग गभेुको िा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

८५ Bilateral below elbow or bilateral 
below knee amputation or complete 
paralysis 
 

85 

१५ दिैु हातको नाडी 
जोमनासम्भको बाग गभेुको 
िा ऩूणा ऩऺघात बएभा 

८५ Bilateral wrist disarticulation or 
complete paralysis 
 

85 

१६ दिैु िटु्टाको 
गोमरगाठोसम्भको बाग 
गभेुको िा ऩूणा ऩऺघात 
बएभा 

८५ Bilateral ankle disarticulation or 
complete paralysis 

85 

१७ एकातपा को कुभ बरदा 
भमुनको बाग गभेुको िा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

७५ Unilateral disarticulation of shoulder 
or complete paralysis 

75 

१८ एकातपा को मनतम्ि बरदा 
भमुनको बाग गभेुको िा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

७५ Unilateral disarticulation of hip or 
complete paralysis 

75 

१९ एकातपा को कुइाना िा 
भामथको बाग गभेुको िा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

७५ Unilateral disarticulation of elbow or 
above elbow amputationor complete 
paralysis 

75 
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२० एकातपा को घडुा िा 
भामथको बाग गभेुको िा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

७५ Unilateral disarticulation of knee or 
above knee amputationor complete 
paralysis 

75 

 

अऩाङ्गता प्रमतशत ५० देन्त्ि ७४ सम्भ 
 

मस.नॊ. घाइते अऩाङ्गताको 
अिवथा 

प्रमतशत Physical and mental condition of 

CAPs 

Percentage 

२१ दिैुतपा को कानरे नसनेु्न 
शन्त्ि (९० डी वि भामथ) 

७० Profound hearing loss, both 

sides(greater than 90 dB) 
70 

२२ एउटा आॉिाको दृवष्ट 
ऩूणारुऩभा ऺमत बएको िा 
अनहुाय विमिएको तय 
अको आॉिाको दृवष्ट 
साभारम बएको 

६० Complete loss of vision in one eye 

with disfigurement of eye or face with 

normal vision in other eye 

60 

२३ एउटा आॉिाको दृवष्ट 
ऩूणारुऩरे ऺमत बएको तय 
अको आॉिा िा 
अनहुायको सरुदयता 
नविमिएको 

६० Complete loss of vision in one eye 

with no disfigurement eye or face with 

VA6/13 to <6/6 vision in other eye 

60 

२४ एकातपा को नाडी बरदा 
भमुनको बाग गभेुको िा 
ऩूणा ऩऺघात बएभा 

६० Unilateral disarticulation of wrist or 
complete paralysis 
 

60 

२५ एकातपा को गोरीगाठो 
बरदा भमुनको बाग गभेुको 
िा ऩूणा ऩऺघात बएभा 

६० Unilateral disarticulation of Ankle or 
complete paralysis 

60 

२६ नाकको उल्रेिनीम ऺमत 
सवहत अनहुाय विमिएको 

५० Disfigurement of face including major 

loss of nose 

50 

२७ एउटा आॉिा ऩूणा नदेख्न े
तय अको आॉिाको दृवष्ट 
साभारम यहेको 

५० Complete loss of vision in one eye 

with normal vision in the other eye 

50 

२८ दिैु नाडी भमुनको बाग 
काभ नगने बएभा 

५० Both wrist drop 50 

२९ दिैु गोमरगाठो भमुनको 
बाग काभ नगने बएभा 

५० Both foot drop or complete injury of 
Tendo Achilis 

50 
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३० एउटा हातको नाडी  य 
गोमरगाठो भमुनको बाग 
काभ नगने बएभा 

५० One wrist drop and one foot drop 50 

३१ ऩूणा रूऩभा ऩाठेघय 
गभेुका भवहरा  

५० Loss of uterus in women 50 

३२ दिैु वतन गभेुका भवहरा ५० Loss of both breasts in women 50 

३३ दिैु अण्डकोष गभेुका 
ऩरुूष 

५० Loss of both testes in men 
 

50 

३४ दिु ैिातको बढुीऔऱा िा 
चोरी औऱा गमेुमा 

५० Loss of both Thumbs or index fingers 
 

50 

३५ ऩोऱेको खतको 
कारणिाट नाडी, अनिुार, 
घाटी, ननतम्ि, घडुाको 
ठाॉउमा माशॊऩेसी खुम्म्चन 
गइय प्ऱाम्टटक सर्यनको 
सझुािमा उऩचार निुने 
व्यक्तीिरू 

५० Post burn contracture which cannot 
be corrected around the wrist, Elbow, 
Ankle, face, neck, hip and knee 
(Should be seen and verified by 
plastic surgeons) 

50 

३६ ऩणूय रूऩमा म्र्व्रो गमुी 
आिार् नआउने व्यम्क्त 

५० Loss of tongue with no voice 
production 

50 

३७ दिैुतपा को कानको सनेु्न 
शन्त्ि (६१ देन्त्ि ९० डी 
वि) 

५० Severe hearing loss, both sides (61 to 
90 dB) 

50 

 

अऩाङ्गता प्रमतशत ४९ सम्भ 
 

मस.नॊ. घाइते अऩाङ्गताको 
अिवथा 

प्रमतशत Physical and mental condition of 

CAPs 

Percentage 

३८ दृवष्ट शन्त्ि ३/६० देन्त्ि 
६/६० सम्भको अिवथा 

४० Severe loss of vision = VA 3/60 to 

less than 6/60 

40 

३९ एउटा कानको सनेु्न शन्त्ि 
(९० डी विभामथ) 

४० Profound hearing loss, one sides 
(greater than 90 dB) 

40 

४० दृवष्ट शन्त्ि ६/६० देन्त्ि 
६/१८ 

३० Moderate loss of vision= VA 6/60 to 

less than 6/18 

30 

४१ एकातपा को कानको सनेु्न 
शन्त्ि (६१ देन्त्ि ९० डी 

३० Severe hearing loss, one side (61 to 
90 dB) 

30 
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वि) 
४२ दिैुतपा को कानको सनेु्न 

शन्त्ि (४१ देन्त्ि ६० डी 
वि) 

२५ Moderate hearing loss, both sides (41 
to 60 dB) 

25 

४३ ऩूयै दाॉत गभेुको व्मन्त्ि २५ Loss of all teeth 25 

४४ एउटा हातको नाडी 
भमुनको बागरे काभ 
नगने बएभा 

२५ Single wrist drop 25 

४५ एउटा िटु्टको गोमरगाठो 
भमुनको बागरे काभ 
नगने बएभा 

२५ Single foot drop 
 

25 

४६ एउटा वतन गभेुका 
भवहरा 

२५ Loss of one breast in women 25 

४७ एउटा अण्डकोष गभेुका 
ऩरुूष 

२५ Loss of one testis in man 25 

४८ घडुाको ऩाॉिा गभेुको िा 
शल्मकृमाद्वाया 
मनकामरएभा 

२५ Patella excision 25 

४९ जीिन िचाउनका रामग 
गरयएका शल्मकृमाहरू 
(टाॉउको, छाती य ऩेट) 
 

२५ Lifesaving operation of head, chest 
and abdomen 
 

25 

५० न्त्जव्रोको आॊन्त्शक ऺमत 
बइा िोल्न गाह्रो ऩने 
व्मन्त्ि 

२५ Injury of tongue with partial loss & 
difficulty in speaking 
 

25 

५१ दिैु कानको िावहयी बाग 
गभेुभा 

२५ Loss of both ext ears without hearing 
loss 

25 

५२ चोटको ितका कायणरे 
अनहुाय विन्त्ऺप्त बएका 
व्मन्त्ि (पोटो अमनिामा) 

२५ Disfigurement of face with scars 
should provide photograph 

25 

५३ एउटा हातको फढुी औरा 
िा चोयी औरा गभेुभा 

२५ Loss of single thumb or index finger 
 

25 

५४ दिैु िटु्टाको फढुी औरा 
िा दोस्रो औरा गभेुभा 

२५ Loss of both great toes or both 
second toes 

25 
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५५ हातको फढुी औरा य 
चोयी औराको टुप्ऩो 
गभेुभा 

२५ Disarticulation of thumb and index 
through interphalengeal joint 
bilaterally 

25 

५६ मतघ्रा िा वऩडुराको हड्डी 
बान्त्चन गइा िाङ्गो बइा 
जोमडएको िा नजोमडएय 
विरूऩ वििीएका व्मन्त्ि 

२५ Malunited fractures or non union of 
fractures femur or tibia with 
deformity. 

25 

५७ कुनै धात ुछयाा िा गोरी 
शरयय मबि यवह शरययराइा 
हामनको सम्बािना यहेको 
व्मन्त्ि(एक्स ये अमनिामा) 

२५ Pillets or bullets inside the body 
which is in danger should be proved 
by X ray 

25 

५८ चोटऩटकको कायणरे 
हड्डीभा ठदघा सॊक्रभण बइा 
तीन ऩटक िा सो बरदा 
शल्मकृमा गयेभा 

२५ Chronic diseases like chronic 
Osteomyelis due to injury or 
operation needs to be operation 
more than three times 

25 

५९ एउटा कानको सनेु्न शन्त्ि 
(४१ देन्त्ि ६० डी वि) 

१५ Moderate hearing loss, one sides (41 

to 60 dB) 

15 

६० िटु्टाको एउटा फढुी औरा 
िा दोस्रो औरा ऩूयै 
गभेुभा 

१० Loss of single great toe or second toe 
 

10 

६१ हातको एउटा फढुी औरा 
िा चोयी औराको टुप्ऩो 
गभेुभा 

१० Disaticulation of interphalengeal joint 
of thumb or index finger unilaterally 

10 

६२ एउटा कानको िावहयी 
बाग गभेुभा 

१० Loss of one external ear without 
hearing loss 

10 

६३ कुनै धात ुछयाा िा गोरी 
शरयय मबि यवह शरययराइा 
हामन नऩमुााउने (एक्स ये 
अमनिामा) 

१० Malunited fractures or non union of 
fractures humerus, radius or ulna 
 

10 

६४ भेरूदण्डभा चोट रामग 
बान्त्चएको िा विरूऩ 
विमिएका व्मन्त्ि वनामभुा 
असय नऩयेको (एक्स ये 
अमनिामा) 

१० Spinal injuries which produce 
deformities like scoliosis and kyphosis 
due to compression fracture without 
neurological deficit 
 

10 
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६५ हातको फढुी औरा य 
चोय औरा फाहेक अरम 
 औरागभेुको 

प्रत्मेकको 
५ 

Loss of other finger (expect thumb 

and index finger ) 

5 each 

६६ हातको फढुी य चोय 
औरा फाहेक अरम 
 औराको टुप्ऩोको जोनी 
गभेुको 

प्रत्मेकको 
२.५ 

Loss of other finger at or below 

proximal phalangeal joint(expect 

thumb and index finger ) 

2.5 each 

६७ िटु्टाको अरम औराहरु 
गभुाएको िा ऺमत बएको 

प्रत्मेकको 
१.५ 

Other toes(expect thumb and index 

finger ) 

1.5 each 

६८ भामथका सफै अिवथाहरु 
ऩवहरा देन्त्ि रागेका चोट 
ऩटक िा योगका 
कम्प्रीकेशन िा असयराई 
महाॉ सभािेश गना सवकरछ 
। मो एउटा मनदेशन भाि 
हो । 

 Note: All the above conditions are in 

relation to the different forms of 

injury alone and  is not related to any 

existing disease conditions.  

The above conditions are simple  

guidance and in no case it is intended 

to be dogmatic. 

 

69 कुनै व्मन्त्िको उवतै दइुा 
अॊग भध्मे एउटा भाि अॊग 
बएकोभा सो सभेत गभेुभा 
दिैु अॊग गभेु सयह भामननेछ 
। 

   

70 अनसूुची – १ भा उल्रेि 
बएका अॊिजेी य नेऩारीभा 
पयक ऩरयबाषा देन्त्िएभा 
अॊिजेीराई भारमता ठदइनेछ 
। 

   

71   It is recommended that a board of 

three concernment specialist related to 

the major injury commissioned by the 

government of Nepal, would give the 

final decision in case of any 

disagreement on any of the above 

description. Such a board would not 

make a difference of more than 5% in 

any direction. 
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19अनसूुची – १(ि) 

सशस्त्र द्वरद्वको मसरमसराभा बौमतक िा भनोिैऻामनक चोट (Trauma) का कायण देन्त्िएका भानमसक 
सभवमाहरु भाि मस मनदेन्त्शका अरतगात ऩदाछन ्। 

सभमाफमध् 

मफयाभीहुॉदाको सभमािमध कन्त्म्तभा दईु फषाको हनु ुऩनेछ य भलु्माङ्कन प्रमोजनका रामग मफयाभीरे विगत दईु 
फषामता सभवमा झेरेको सभमराई भवहनाभा वकटानी गरयन ुऩदाछ । 

भलु्माङ्कन गने मनकाम य व्मन्त्ि 

भानमसक विाव्म ऩरयऺण तथा उऩचाय सेिा उऩरब्ध विाव्म विऻान प्रमतष्ठान िा सयकायी अवऩतारभा   
कन्त्म्तभा एक हप्ता बनाा गयी भनोन्त्चवकत्सक तथा न्त्चवकत्सा भनोविद्को सभूहफाट विवततृ भानमसक विाव्म 
ऩरयऺण गये ऩश्चात भाि भानमसक अऩाङ्गताको भूल्माङ्कन गरयने छ । 

ऩनुाभलु्माङ्कन तथा ऩनु् प्रभान्त्णकयण  

भनोसाभान्त्जक अऩाङ्गताराई हयेक दईु फषाभा ऩनु् भलु्माङ्कन तथा ऩनु् प्रभान्त्णकयण गरयने छ । 

भलु्माङ्कनका आधाय फुॉदाहरु् 

१. व्मन्त्िरे आफ्नो ख्मार  य हेयचाह गना सक्न/ेनसक्न े(Self Care) -  

(वकोय 0-1-2-3-4) 

मसभा व्मन्त्िको आफ्नो शयीयको सयसपाई, रिाई, नहुाई धिुाई, शौचारमको प्रमोग गने ऺभता, 
िानवऩनको ख्मार तथा आफ्नो विाव्मको ख्मार गना सक्ने िा नसक्ने अिवथा ऩदाछ्न । 

२. साभान्त्जक सॊफरध  कामभ गना सक्न/ेनसक्न े (Interpersonal Activities /Social relationship) 

(वकोय 0-1-2-3-4) 

मसभा व्मन्त्िरे सारदमबाक तथा साभान्त्जक वहसािरे उऩमिु तियरे अको व्मन्त्िसॊग अरतयकृमा सरुु 
य कामभ गना सक्ने ऺभता ऩदाछ । 

३. सॊचाय तथा  फझुाइको ऺभता (Communication and Understanding) 

                                                           
19

 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया थऩ गरयएको 
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(वकोय 0-1-2-3-4) 

 मसभा व्मन्त्िको फोरी, रेिाई तथा साॊकेमतक रुऩरे अको व्मन्त्िसॊग गरयने सॊचाय तथा कुयाकानी 
ऩदाछ । 

४. काभ  गना सक्न/ेनसक्ने (Work) 

(वकोय 0-1-2-3-4) 

 मसभा योजगायी ,  घय धरदा य न्त्शऺा आजान जवता तीन ऺेि भध्मे एक फझु्न ुऩदाछ । 

(क) काभ य जामगय (काभ गयाई य योजगायी य वियोजगायी ऩारयिायीक सयोकाय िा  अरम मवतै) - 
मसरे व्मन्त्िको योजगायीको मसरमसरा य ऩणुा रुऩभा कुसरताऩूिाक तथा सभम मबि  कामा 
सम्ऩन्न गना सक्ने ऺभताराई भाऩन  गदाछ । मस अरतगात व्मन्त्िको योजगायीको िोजी  गने 
ऺभता सभेत फझु्न ुऩदाछ । 

(ि) घय धरदा (मस अरतगात िाना फनाउन,े घयका अरम सदवमको ख्मार गने, सय साभानहरुको 
ख्मार गने जवता ऩारयिायीक न्त्जम्भेिायी) िहन गने कुयाहरु ऩदाछन ्। 

 मसरे व्मन्त्िको न्त्जम्भेिायी फहन गने, घयामसी कामाहरु कुशरताऩूिाक सभम मबि ऩूणा रुऩभा 
सम्ऩन्न गने ऺभता भाऩन गदाछ । 

(ग) विद्यारम तथा करेजको कामा कुशरता - मसरे कामा सम्ऩादन तथा न्त्शऺा सॊिन्त्रध कामाराई 
भाऩन गदाछ । 

हयेक फदुाका रामग छुट्याइएका वकोय 

० -  कुनै अऩाङ्गता नबएको 

१ - साभारम अऩाङ्गता 

२ - भध्मभ अऩाङ्गता 

३ - अमत असि अऩाङ्गता 

४ - ऩूणा असि अऩाङ्गता 
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भानमसक अविवथता अिमध 

भनोयोगका रऺणहरु देन्त्िएको व्मन्त्िको विगत दईु फषा मताको सभमािमध मनधाायण गनाका रामग सचुना ठदने 
व्मन्त्िसॊगको अरतािाताा तथा केश नोट उऩरव्ध बएभा सो को प्रमोग गनुा ऩदाछ । (येरजM१-४) 

सभमािमध थवऩने वकोय 

६ भवहना बरदा कभ        १  

७- १२ भवहना         २  

१३ - १८ भवहना        ३  

१८ – भवहना बरदा भामथ        ४  

 

ग्रोिर अऩाङ्गता् 

ग्रोिर अऩाङ्गता वकोय (येरजM१-२०)  = जम्भा अऩाङ्गता  वकोय + अिमध गणना वकोय 

प्रमतशत गणना् 

अऩाङ्गता प्रमतशत =  ग्रोिर अऩाङ्गता वकोय x १०० 
२० 

कल्माणकायी राब प्रदान गने प्रमोजनका रामग ४०% को रमनुतभ मसभा हनुेछ । 

वकोय प्रमतशत  

ऩूणा अशि अऩाङ्गता (Profound Disability)  २०    १००  

अमत अशि अऩाङ्गता (Severe Disability)   १४ देन्त्ि २० बरदा कभ ७०-९९  

भध्मभ अऩाङ्गता (Severe Disability   ८ देखख १४ भन्दा कम  ४०-६९  

साभारम अऩाङ्गता (Mild Disability)   १ देखख ८ भन्दा कम  ४० भन्दा मनुी  
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अनसूुची -२ 

घाइते/अऩाङ्गताको ऩरयचम ऩि 

 

नाभ, थय ितन घाइते/अऩाङ्गताको 
प्रमतशत तथा शे्रणी 

घाइते/अऩाङ्गताको 
कायण 

हारसम्भ प्राप्त 
याहत 

कैवपमत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

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

                                                                 प्रभान्त्णत गनेको हवताऺय 

 

 

 

 

 

 

 

 

पोटो 
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20अनसूुची – ३ 

 न्त्जल्रान्त्वथत तोवकएका कामाारहरुभा मनिेदन ठदॊदा घाइते तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िहरुरे बनुा ऩने विियण  
घाइते/अऩाङ्गता बएका व्मन्त्िको नाभ थय:  

ऩूया ठेगाना: 
कामादरको प्रमतिेदनभा बएको आफ्नो नाभको क्र. सॊ. :  कामादरफाट तोवकएको प्रमतशत : 

हारसम्भ ऩाएको याहत रु.:     याहत प्राप्त गयेको आ. फ. : 

 

हारको सभवमा: 
 

ऩवहरेको बरदा पयक प्रमतशत भाग गनुाऩनााको कायण : 

 

मनिेदकको हवताऺय:      मभमत : 

िष्टव्म:  
घाइते अऩाङ्गता बएको व्मन्त्िरे न्त्जल्रा न्त्वथत ऩनुयािरोकनको रामग मनिेदन ठदॊदा जाॉच गने न्त्चवकत्सक तथा 
मसपारयस/प्राविमधक समभमतराई कामा गना सहजताको रामग तऩमसर अनसुाय आिश्मक सम्ऩूणा कागजातहरु 
मनिेदनभा सॊरग्न गनुाऩनेछ : 

 

 घाइते अऩाङ्गताको विियण ऩयुा देन्त्िने गयी व्मन्त्िहरुको पोटो,  

 एक्सये रयऩोट, अरम रयऩोटा  

 हार जाॉच गरयएको न्त्चवकत्सकको प्रने्त्वक्रप्सन य ऩयीऺण गने न्त्चवकत्सकको नाभ, थय, य हवताऺय 
सवहत नेऩार भेमडकर काउन्त्रसरको दताा नम्फय उल्रेि गनुाऩने ,  

 आपूसॉग बएको ऩवहरा जॉचाएको कागजात य रयऩोटाहरु (बएभा भाि)  

                                                           
20

 ऩहिऱो सॊशोधन काययविधध २०७५ द्वाया थऩ गरयएको 
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 ऩरयऺण गने न्त्चवकत्सकराई सहजताको रामग आफ्नो घाइते तथा अऩाङ्गता, सभवमा िलु्ने 
सम्फरधीत अरम प्रभाण 


