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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, २०७५ 

प्रस्तािना: 
 स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा 
संयिु िाष्ट्रसंघले पारित गिी नेपाल सिकािले हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि 
सम्बधिी महासक्तधि–२००६ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)को उदे्दश्य, ममयि 
भािना बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविधि बनाउन बाञ्छधनय भएकोले, 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ि यस गााँउवपलकाको प्रशासकीय 
काययधबि (धनयधमत गने) ऐन २०७४ को दफा ४ लेददएको अधिका प्रयोगगरि a9}oftfn ufFpkflnsf ckfËtf 

ePsf AolQmsf] kl/ro–kq ljt/0f sfo{ljlw–@)&%िािी गरिएको छ। 

परिच्छेद१ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्तनामप्रािम्भः (१) यस काययविधिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, 

२०७५" िहेकोछ। 

  (२) यो काययविधि तरुुधत प्रािम्भ हनुेछ। 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमाः 
(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहलो संशोिन 



२०७५समेत) सम्झनपुदयछ। 

(ख) "धनयमािली"  भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनसुाि बन्न ेधनयमािली 
सम्झन ुपदयछ। 

(ग)  "स्थानीयतह"  भन्नाले गाउाँपाधलका सम्झन ुपदयछ। 

(घ)  "िडाकायायलय" भन्नाले स्थानीय तहको िडा कायायलय सम्झन ुपदयछ। 

(ड) "समधिय सधमधत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहलो 
संशोिन२०७५) को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थानीय समधिय सधमधत सम्झन ुपदयछ। 

 
परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

३. उदे्दश्य: यस काययविधिको उदे्दश्य देहाय बमोक्तिम िहेका छन:् 
(क) विधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पवहचान गिी उनीहरुलाई सेिा सवुििामा पहुाँच 

स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सवुििाहरुको लाधग योिना धनमायण गनय ि स्थानीय तह देक्तख नै विधभन्न प्रकृधतका 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत लगत िाख्न सहि तलु्याउन।े 

(ख)अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्बधिी 
अधतिायवष्ट्रय महासक्तधि २००६ (CRPD) मा नपेाल सिकािले िनाएको प्रधतबद्धता बमोक्तिम अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिलाई प्राथधमकताको आिािमा सेिा सवुििाहरु उपलब्ि गिाउन सहि बनाउने। 

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेिा, सवुििा ि 
अिसिको प्राथधमकीकिणगनयसहयोगगने। 

४. परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड देहाय बमोक्तिम िहेका छन:् 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनसूुचीमा प्रकृधतका आिािमा अपाङ्गतालाई १० (दश) 

प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनसूुचीमा 
उल्लेक्तखत गाम्भीययता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि समूहका परिचय-पत्र 
वितिण गरिन ेछ । 

(क) पणुयअशिअपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु िातो िंगकोप ृष्ठभधूममा 
िािीगरिने छ। 

1. व्यक्तिको शािीरिक, मानधसक िा इक्तधिय सम्बधिी  प्रणालीहरुमा भएको क्षधत ि यस लेल्याएको काययगत 
विचलनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग धलएि पधन दैधनक िीिन सम्पादन गनय असाध्यै 
कदिन हनु ेव्यक्ति,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दैधनक वियाकलापहरु पधन स्ियं गनय नसक्ने ि अधय व्यक्तिको सहयोग 
आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा अविज्म प्रभावित व्यक्ति, पूणय रुपमा 
श्रिण दृविविवहन व्यक्तिहरु,  



3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृधतका शािीरिक, मानधसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षधतभई सबैिसो दैधनक 
वियाकलापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. धनिधति रुपमा सघनहेिचाह (स्याहािससुाि) को आिश्यक परििहन ेशािीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति िा 
मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। 

(ख) अधत अशि अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ  'ख'  बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइने छ िनु धनलो पषृ्ठभधूममा 
िािी गरिनेछ। 

1. शािीरिक, मानधसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षधत िा विचलन भए तापधन धनिधति िा अधिकांश समय 
सहयोगी, दो भाष े िा मानि पथप्रदशयक आददको सहयोगमा आफ्नो दैधनक वियाकलापहरु लगायत 
वहडडुल ि संचाि गनय कदिनाइ हनु ेब्यक्तिहरु,  

2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, हेमोवफधलया, मांशपेशी सम्बधिी समस्या िा विचलन 
लगायत अधय विधभन्न कािणले शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददले काम गनय नसकी दैधनक 
आिागमनको लाधग हृविलक्तचयि प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरू,  

3. दिैु हातकुम देक्तख िा पाखिुा देक्तखमनुी पिैु नचल्न े िा गमुाएका, विधभन्न कािणले दिैु हात ि गोडा 
गमुाएका िा नचल्ने, कम्मि भधदा मधुनको भाग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणय वियाशील नभई 
बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4. दृवि विवहन ि पूणय दृविविहीनको परिभाषा अधतयगयत पनेव्य क्तिहरू,  

5. संचािको लाधग धनिधति दोभाष ेआिश्यक पने पूणय रुपमा कान सनु्ननसक्ने (बवहिा), दैधनक िीिनका 
वियाकलापहरु स्ियं गनय नसक्ने, धसकाइमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अविज्म भएका 
व्यक्तिहरु, धनिधति अरूको सहयोग धलइिहन ुपने बहअुपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'ग'  िगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ पहेँलो पषृ्ठभधूममा िािी 

गरिनेछ। 

1. कृधत्रम अङ्ग, क्यालीपि, विशेष प्रकािका ितु्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय वहडडुल 
लगायत दैधनक िीिनका वियाकलापहरु स्ियं गनय सक्न,े  

2. विधभन्न कािणले घुाँडामधुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पधन सामाधय 
वहाँडडुल गनयसक्ने,  

3. कुम िा पाखिुाभधदा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्न ेिा हातले गने काम गनय नसक्न,े  

4. दिैु हातको हत्केला भधदा मधुनका कम्तीमा बूढी औलंा ि चोिी औलंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुय च्चा भधदा मधुनको भाग नभएका ति सामाधय वहडडुल गनयसक्ने, 
6. मेरु दण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. धसकाइमा वढला इभएका दैधनक वियाकलापस्ियं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवििम भएका 

व्यक्तिहरु, 



8. श्रिण यधत्रकोप्र योगबाि िािूलो आिाि मात्र सनु्न सक्न ेससु्त श्रिण व्यक्तिहरू 

9. शल्य वियाबाि स्िि यधत्र क्तझकीघााँ िीको नलीबाि मात्र बोल्न ुपने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओि ताल ुफािेको कािण बोली अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द िा अक्षि दोहोयायउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12. तीन वफि भधदा मधुनका होचा पकुका व्यक्तिहरू,  

13. चस्मा ि श्रिण यधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिण दृवि विवहन व्यक्तिहरु, लेधस िा म्याग्नीफायिको प्रयोग बाि 
मात्र पढ्न सक्ने धयून दृवि यिु व्यक्तिहरु,    

14. अनिुशीय ि िश्राि  (हेमोफेधलया) सम्बधिी समस्या भई दैधनक वहाँडडुलमा कदिनाइ हनुे व्यक्तिहरु, 

15. मानधसक िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु। 

(घ) सामाधय अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'घ'  बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइने छ िनु सेतो पषृ्ठभधूममा 
िािी गरिने छ। 

1. शािीरिक, मानधसक िा इक्तधिय सम्बधिी सामाधय विचलन भएका ति दैधनक िीिनका वियाकलापहरु 
स्ियम सम्पादन गनय सक्ने 

2. हात िा खटु्टा केही छोिो भएका, एकहातको हत्केला भधदा मनुी नचल्ने िा गमुाएका, एक हातको  
हत्केला भधदा मधुनका कम्तीमा बूढी औलंा ि चोिी औलंा गमुाएका िा दिैु हातको हत्केला मधुनका 
कम्तीमा बूढी औलंा ि चोिी औलंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. िूलो अक्षि पढ्न सक्ने धयून दृवि यिु व्यक्तिहरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिण यधत्र लगाई िूलो आिाि सनेु्न ति बोली स्पि भएका ससु्त श्रिण व्यक्तिहरू,  

 

परिच्छेद३ 

परिचयपत्रढााँचािसमधियसधमधत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढााँचा देहाय बमोक्तिम हनुेछ। 

परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण स्पि हनुे गिी नागरिकताको प्रमाण–पत्रको ढााँचामा यस 
काययविधिको अनसूुची२ बमोक्तिम एकापट्टी नेपाली भाषामा ि अकायपट्टी अग्रिेी भाषामा लेक्तखएको माधथ दफा 
४ मा उल्लेक्तखत मापदण्ड अनसुाि एक पषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिािमा गरिएका चाि िगयका 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाि फिक िङ्गमा उपलब्ि गिाइन ेछ। 

६. समधियसधमधतसम्िक्तधिव्यिस्थादेहायबमोक्तिमहनुेछ। 

(१) अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोअधिकािसम्िक्तधिऐन, 

२०७४कोदफा४२अनसुािअपाङ्गतापरिचयपत्रवितिणगनेसमेतकाययकालाधगगाउाँपाधलकामादेहायबमोक्तिमकोस्थानी
यसमधियसधमधतिहनेछ:- 

 (क) गाउाँपाधलकाकोउपाध्यक्ष              –संयोिक 



 (ख) गाउाँपाधलकाकोमवहलासदस्यमध्येबािगाउाँपाधलकालेतोकेकोमवहलासदस्य     –सदस्य 

 (ग) 

गाउाँपाधलकाधभत्रकामाध्यधमकविद्यालयकाप्रिानाध्यापकिाश्रोतव्यक्तिमध्येबािगाउाँपाधलकाकोअध्यक्षकोप्रमखुलेतो
केकोव्यक्ति                     – सदस्य 

(घ) गाउाँकाययपाधलकाकोअध्यक्षकोतोकेकोस्थानीयस्िास््यचौकीिाअस्पतालकोक्तचवकत्सक     –सदस्य 

(ड.) स्थानीयप्रहिीकायायलयकोप्रमखु                    –सदस्य 

(च) अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोहक, वहतिसंिक्षणकोक्षेत्रमास्थानीयस्तिमाकाययितसंघसंस्थाहरुमध्येबाि 
गाउाँपाधलकाकोअध्यक्षलेमनोधनतगिेकोसंस्थाकोप्रधतधनधि– सदस्य 

(छ) 

गाउाँपाधलकाधभत्रकाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुमध्येबािसमधियसधमधतलेमनोनयनगिेकोएकिनामवहलासदस्यसवहत
तीनिना                                      –सदस्य 

(ि) नेपालसिकाििप्रदेशसिकािकास्थानीयस्तिमािहेकासम्िक्तधितविषयहेनेकायायलयकोकायायलयप्रमखु                                             
–सदस्य 

(झ) गाउाँपाधलकाकोउपाध्यक्षलेतोकेकोगाउाँपाधलकाकोकमयचािी               –सदस्य 

(२) स्थानीयसमधियसधमधतलेअपाङ्गतापरिचयपत्रवितिणकालाधगधसफारिसगनेकामकासाथैऐनकोदफा४३को (च) 

बमोक्तिमपरिचय-पत्रसम्िधिीकाननुी, संिचनागततथाअधयसिुािगनुयपनेविषयमाप्रदेशकोसामाक्तिकविकासमधत्रालय; 

मवहला, बालबाधलकातथाज्येष्ठनागरिकमधत्रालयलगायतसम्िक्तधितधनकायमालेक्तखपिाउाँनपुदयछ। 

परिच्छेद-४ 

परिचयपत्रवितिण 

७. परिचय-पत्रवितिणप्रवियादेहायबमोक्तिमहनुेछ: 
(क) 

अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोस्थायीिेगानाभएकोस्थानीयतहकोिडाकायायलयमाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिस्ियंधनिकाअधभभाि
किासंिक्षकलेअनसूुची१बमोक्तिमकोढााँचामापरिचय-

पत्रप्राधप्तकालाधगसबैपतुयाईगनेकागिातहरु२प्रधतसमािेशगिीधनिेदनददनपुनेछ। 

(ख)दिखास्तमाआफ्नोनाम, स्थायीिेगाना, उमेि, अपाङ्गताखलेुकोधलक्तखतप्रमाक्तणतप्रधतधलपी, पासपोियसाइिको 
(सम्भिभएसम्मअपाङ्गतादेक्तखनेगिीक्तखक्तचएको) फोिो, 
असिताकोगाम्भीययताअिस्थािशिीिकाअंगहरुलेगनेकाममाआएकोसमस्यािादैधनकवियाकलापमाहनुेधसधमतताहरु
कोविििणसंलग्नहनुपुनेछ।यसप्रयोिनकोलाधगिधमदतायप्रमाण-पत्रिानागरिकताकोप्रमाण-

पत्रिािग्गािनीप्रमाणपिुायिाशैक्तक्षकयोग्यताकोप्रमाण-

पत्रिामतदातापरिचयपत्रिाअपाङ्गताकोआिािमाकुनैिाधगिगरििहेकोभएधनयकु्तिपत्रिात्योसंस्थालेददएकोप्रमाणिाक्ति.प्र
.का.मादतायभएकाअपाङ्गतासम्बधिीकाययगनेसंघसंस्थालेगिेकोधसफारिसमध्येकुनैएकिायस्तैधबश्वस्तहनुसक्नआेिािदद
नेअधयप्रमाक्तणतधलक्तखतलाईआिािमाधननेछ। 

(ग) 



रितपगुीआएकोधनिेदनमािडाकायायलयलेधनिेदनप्राप्तभएकोधमधतलेबढीमा३ददनधभत्रधनिेदकलेपेशगिेकाकागिातहरु
कोएकप्रधतकायायलयमािाक्तखिडाकायायलयकोधसफारिससवहतएकप्रधतगााँउपाधलकािानगिपाधलकामापिाउनपुदयछ। 

(घ) 

सम्बक्तधितव्यक्तिलेपेशगिकोधनिेदनउपिकुनैकागिातिाप्रमाणनपगुीपरिचयपत्रकालाधगधसफारिसगनयउपयिुनदेक्तखए
मासोव्यहोिाधनिेदकलाई३ददनधभत्रमािानकािीददनपुदयछ। 

(ड.) 

िडाकायायलयलेधसफारिसगनयनसवकनेभनीददएकोिानकािीधनिेदकलाईक्तचत्तनबझेुसूचनापाएको१५ददनधभत्रमासम्िक्तधि
तस्थानीयतहसमक्षधनिेदनददनसक्नेछ। 

(च) 

यसिीप्राप्तभएकोधनिेदनसमेतसमािेशिाक्तखस्थानीयसमधियसधमधतकोबैिकमापेशगनुयपदयछ।धनिेदकलेपेशगिेकाकाग
िातिअधयसम्भाव्यत्यप्रमाणकाआिािमाधनिलेपरिचयपत्रपाउनेदेक्तखयोभधनस्थानीयसमधियसधमधतलेक्तशफारिसगिे
माधनिलाईपरिचयपत्रवितिणगिीत्यसकोिानकािीधनिेदकतथािडाकायायलयलाईसमेतददनपुदयछ। 

(छ) 

परिचयपत्रकालाधगधसफारिसगनयकुनैकदिनाईपिेमािडाकायायलयलेक्तचवकत्सक/विशेषज्ञिाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकासं
स्थाकाप्रधतधनधिसाँगिायपिामशयधलनसक्नेछ। 

(ि) 

सामाधयतयाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिस्ियंलेआफ्नोपरिचयपत्रबकु्तझधलनपुदयछ।अधतअशििापणुयअशिअपाङ्गताभएकोका
िणलेपरिचयपत्रिकु्तझधलनआउननसक्नेभएमािडाकायायलयकोधसफारिसमापरििािकोसदस्य, 

संिक्षकिाधनिकोबसोबासगनेस्थानीयधनकायकापदाधिकािीलेधनिलाईबझुाउनेगिीबकु्तझधलनसक्नेछन।् 

(झ) परिचय-

पत्रप्राप्तव्यक्तिहरूकोिगीकृतलगतस्थानीयतहलेकम््यिुिाइिगिीआफ्नोकायायलयमािाखीचौमाधसकरूपमाप्रदेशिसंघ
कोसम्बक्तधितमधत्रालयमािानकािीगिाउनपुनेछ। 

(ञ) समधियसधमधतलेपरिचयपत्रददनभनीिहिगिेकाव्यक्तिलाईस्थानीयतहकोकायायलयलेअनसूुची२बमोक्तिमकोपरिचय-

पत्र(अपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरूलाई) धनःशलु्कउपलब्िगिाउनपुनेछ। 

(ि) 

परिचयपत्रमागााँउपाधलकाकोप्रमखुप्रशासवकयअधिकृतकोहस्ताक्षिहनुेछ।प्रचधलतकानूनकोअधिनमािहीअधयअधि
कृतकमयचािीलाईसमेतअधिकािप्रत्यायोिनगनयसक्नेछ। 

(ि) प्रत्यक्षरुपमादेक्तखनेिाअिलोकनगनयसवकनेशािीरिक, मानधसकिाइक्तधियसम्बधिीक्षधतकोहकमापरिचय-

पत्रप्रदानगनेअधिकािीलेअिलोकनगिीतत्कालउपयिुपरिचय-पत्रउपलब्िगिाउनपुनेछ। 

(ड) प्रत्यक्षरुपमानदेक्तखनेिाअिलोकनगनयनसवकनशेािीरिक, 

मानधसकिाइक्तधियसम्बधिीक्षधतभएकािाप्रिरुपमाछुयाउनसमस्याभएकाअपाङ्गताभएकाब्यक्तिकाहकमासमधियस
धमधतमापेशगिीसधमधतकोधसफारिसकाआिािमापरिचयपत्रवितिणगनुयपनेछ। 

८. अधयस्थानीयतहबािपरिचयपत्रवितिणगनेः 



स्थानीयिेगानामाबसोबासनभएकािविधभन्नअििोितथाशािीरिकिामानधसकअिस्थाकोगम्भीययताकोकािणआफ्नोस्था
यीिसोिासभएकोक्तिल्लामागईअपाङ्गतापरिचयपत्रप्राप्तगनयअसमथयव्यक्तिहरुकालाधगधनिकोस्थायीबसोबासभएकोस्थान
कोसम्बक्तधितस्थानीयतहबािपरिचयपत्रनधलएकोसधुनश्चतभएमादफा५कोप्रवियापिुागिीपरिचयपत्रप्रदानगिेिसम्बक्तधि
तस्थानीयतहलाईिानकािीगिाउनसवकनेछ। 

९. प्रधतधलवपसम्बधिीव्यिस्थाः 
(१) परिचय-पत्रहिाइ, नाधसइिाधबधग्रईपरिचय-

पत्रकोप्रधतधलवपधलनपुनेभएमाआफ्नोस्थायीिेगानाभएकोस्थानीयतहकोिडाकायायलयमायथाथयविििणिकािणखलुाईधस
फारिसकालाधगधनिेदनददनपुदयछ। 

(२) िडाकायायलयलेसबैव्यहोिाबकु्तझधनिेदककोमागमानधसबदेक्तखएमापरिचय-

पत्रकोप्रधतधलपीउपलब्िगिाउनप्राप्तधनिेदनतथाअधयकागिातकोप्रधतधलवपिडाकायायलयमािाखीधनिेदकलेपेशगिेको
सक्कलकागिातसवहतधसफारिसगिीगाउाँपालीकास्थानीयतहमापिाउाँनपुदयछ। 

(३) 

स्थानीयतहलेधसफारिससवहतप्राप्तभएकोधनिेदनअपाङ्गताकोप्रकृतीअनसुािसोझैिास्थानीयसमधियसधमधतमापेशगिीस
धमधतकोधनणययअनसुािअपाङ्गतापरिचय-पत्रकोप्रधतधलपीधनःशलु्कउपलब्िगिाउाँनपुनेछ। 

(४) 

प्रधतधलवपकालाधगप्राप्तभएकोधनिेदनकाधबषयमासोपरिचयपत्रबाहकव्यक्तिलेपवहलेप्राप्तगिेकोपरिचयपत्रमाहेिफेिगनुय
पनेदेक्तखएमास्थानीयधसफारिससधमधतमापेशगिीसोसधमधतबािप्राप्तधनदेशनअनसुािगनुयपदयछ। 

१०. यसकाययविधिकोप्रधतकुलकाययभएमाप्रचधलतकानूनमाब्यिस्थाभएबमोक्तिमसिायहनुेछ। 

११. अधभलेखसम्िक्तधिव्यिस्थाः 
(१) 

सम्िक्तधितिडाकायायलयलेआफनोक्षेत्रमाभएकाकुलअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुतथाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुमध्येपरिच
यपत्रपाएकाव्यक्तिहरुकोअपाङ्गताकोप्रकृधतिगाम्भीयतायलगायतअधयआिश्यकविििणखलु्नेगिीधनयधमतरुपमाअध्याि
धिकगिीत्यसकोचौमाधसकविििणतयािगिीधनयधमतरुपमाआफ्नोगााँउपाधलकातथाक्तिल्लासमधियसधमधतलाईसमेतप
िाउाँनपुदयछ। 

(२) 

स्थानीयतहलेपरिचयपत्रवितिणगिेपधछयसकोिानकािीपरिचयपत्रप्राप्तगनेब्यक्तिकोस्थायीिेगानाभएकोिडाकायायलय
लाईददनपुदयछ। 

(३) 

गााँउपाधलकालेआफ्नोक्षेत्रधभत्रिहेकाकुलअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुतथाअपाङ्गतापरिचयपत्रपाएकाव्यक्तिहरुकोअधभले
खिाखीत्यसकोचौमाधसकप्रधतिेदनप्रदेशकोसामाक्तिकविकासमधत्रालय, मवहला, 
बालबाधलकातथाज्येष्ठनागरिकमधत्रालयिसंघीयमाधमलातथासामाधयप्रशासनमधत्रालयमापिाउाँनपुनेछ। 

परिच्छेद-५ 

धबधबि 



१२. विविि: 
(१) 

सबैस्थानीयतहलेआـआफ्नोक्षेत्राधिकािधभत्रिहेकाधबकितथादिुगमगाउाँहरुमािहेकाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुकालाधग
अपाङ्गतापरिचयـपत्रलगायतकासेिासिलतरिकालेउपलब्िगिाउाँनकक्तम्तमाबषोएकपिकतीिाउाँहरुमापरिचयपत्रविति
णसम्िक्तधिघकु्तम्तक्तशवििसञ्चालनगनुयपदयछ। 

(२) 

योकाययविधिलागूहनुअुगाधडप्राप्तगिेकोअपाङ्गतापरिचयपत्रसम्बक्तधितगाउपाधलकाबझुाईयोकाययविधििािीभएकोधमधतले
१बषयधभत्रमायसकाययविधिबमोक्तिमकोपरिचयपत्रधलनपुनेछ।यसअक्तघिािीभएकापरिचयपत्रएकिषयपधछस्ितःमाधयहनैु
छैन। 

(३) 

यसकाययविधिभएकोप्राििानअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुकोअधिकािसम्िक्तधिऐनिअधयप्रचधलतकानूनसाँगबाक्तझएमाबाक्तझए
कोहदसम्मस्ितःअमाधयहनुेछ। 

(४) अपाङ्गपरिचय-

पत्रवितिणसम्िधिमायसकाययविधिमाउल्लेखनभएकोविषयमाअपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरुकोअधिकािसम्िधिीऐनिअधय
प्रचधलतकानूनबमोक्तिमहनुेछ। 

(५) अपाङ्गपरिचय-पत्रवितिणधनदेक्तशका, 
२०६५बमोक्तिमभएगिेकाकामकाििाहीयसैकाययवििीबमोक्तिमभएगिेकोमाधननेछ। 

(६) अपाङ्गपरिचय-पत्रवितिणधनदेक्तशका, २०६५खािेिगरिएकोछ। 

 

अनसूुची१ 

अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचयपत्रपाउनकोलाधगददनेधनिेदनकोढााँचा 
 

  

श्रीकायायलयप्रमखुज्यू 

माफय त........................... 

a9}oftfn ufFpkflnsf 

 

  धमधत:.................. ........  
 

विषय:अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचयपत्रपाउाँ। 

महोदय,   

 मअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचयपत्रपाउनयोग्यभएकोलेधनम्नधलक्तखतविििणिाक्तखपरिचयपत्रपाउनयोधनिेदनपेश
गिेकोछु।मैलेपेसगिेकोविििणिीकसााँचोछ, झटु्टािहिेमाप्रचधलतकाननुबमोक्तिमकोसिायभोग्नमञ्जुिछु। 

फोटो 



१. नामथि ..................... ................... उमेि .................. ......... धलङ्ग .................... 

२. प्रदेश:       

३. िेगाना  :  

 (क) स्थायीिेगाना:a9}oftfn ufFpkflnका,  िडानं............... िोल ..............  

 (ख) अस्थायीिेगाना: .................पाधलका, िडानं...................िोल .............. 

 (ग) सम्पयक िेधलफोन/ मोबाइलनं. ............... .................. .................  

३. संिक्षक/अधभभािककोनामथि .................... .............. धनिेदककोनाता ...............  
४. संिक्षक/अधभभािककोिेधलफोन / मोबाइलनं. .............. ................... .............  

५. नेपालसिकािकोपरिभाषाििगीकिणअनसुािअपाङ्गताकोप्रकाि ......................  

६.  नेपालसिकािकोपरिभाषाििगीकिणअनसुािअशिताकोआिािमाअपाङ्गताकोप्रकाि................. 
७.  शिीिकोअंग,संिचना, प्रणालीमाआएकोक्षधतकोविििण ................................... 
८.  क्षधतभएपछीदैधनकवियाकलापमाआएकोअििोििाधसधमतताकोविििण............................... 
९. अपाङ्गताकोकािणउपयिुस्थानमाक्तचनोलगाउनहुोस।् 

 क) िोगकोदीघयअसि  ख) दघुयिना   ग) िधमिात  

 घ) सशस्त्रद्वधद्व  ङ) िंशानगुतकािण  च) अधय ..............  

१० सहायकसामग्रीप्रयोगगनुयपनेआिश्यकताभएकोिानभएको : उपयिुस्थानमाक्तचनो लगाउनहुोस ् ।क) भएको
  ख) नभएको 
११. आिश्यकताभएकोभएकस्तोप्रकािकोसहायकसामग्रीकोप्रयोगगनुयपनेहधुछ 

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

१२. सहायकसामग्रीप्रयोगगनेगिेको/नगिेको (उपयिुस्थानमाक्तचनोलगाउनहुोस 

 क) गनेगिेको   ख) गनेनगिेको 
१३.  सहायकसामग्रीप्रयोगगनेगिेकोभएसामग्रीकोनाम: ......................... ...........  
१४. अधयव्यक्तिकोसहयोगविनाआफ्नाकस्ताकस्तादैधनककाययगनयसक्नहुधुछ 

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

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

१५.  अधयव्यक्तिकोसहयोगधलनहुधुछभनेकुनकुनकामकोलाधगधलनहुधुछ (    

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

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

१६. पधछल्लोशैक्तक्षकयोग्यताप्राथधमकतह घ) धनम्नमाध्यधमकतह 

 ङ) माध्यधमकतह च) उच्चमाध्यधमकतह  छ) स्नातकतह  

 ि) स्नातकोत्तितह झ) विद्यािारििीतह 

१७. कुनैताधलमप्राप्तगनुयभएकोभएमखु्यताधलमहरूकोनामलेख्नहुोस 

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



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

१८.  हालकोपेशा: 
 क) अध्ययन ख) कृवषव्यिसाय ग) स्ििोिगाि  घ) अध्ययन  

ङ) सिकािीसेिा च) धनिीक्षेत्रमासेिा ि) केहीनगिेको झ)अधय ... 

         

                                             धनिेदक 

        नाम, थि ..............................  

        हस्ताक्षि .............................. 

        धमधत .............................. 

 
 
 

अनसूुची२ 

 

अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचयत्रकोढााँचा 
 

 

धनशानाछापa9}oftfn ufFpkflnsf 

ufFpsfof{kflnsfsf] sfof{no 

d}gfkf]v/, alb{of 
 

परिचयपत्रनम्बिः 
परिचयपत्रकोप्रकाि: 

अपाङ्गतापरिचय-पत्र 

१) नाम, थिः 
२) िेगानाःप्रदेश%g+=k|b]zalb{ofक्तिल्लाa9}oftfn ufFpkflns j8f g+=====6f]n===================== 

३) िधमधमधतः   ४) नागिीकतानम्बि: …………………….. 

५) धलङ्गः…………  ………….६) ििसमहु…………..   

७) अपाङ्गताकोवकधसमःप्रकृधतकोआिािमा……………………..गम्भीिता…….. 

८) बाब/ुआमािासंिक्षककोनाम, थि………………………………………… 

९) परिचयपत्रिाहककोदस्तखतः 
१०) परिचयपत्रप्रमाक्तणतगने  ………….  

नाम, थि ..............................  

 

 

फोटो 

 



        हस्ताक्षि .............................. 

पद ................................... 

        धमधत .............................. 

 
 

"योपरिचपत्रकसैलेपाएमानक्तिककोप्रहिीकायायलयिास्थानीयधनकायमािझुाइददनहुोला"  
 

 

 

 

 

 

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 ……………………………. 

 

 

Photographs 

 



 

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

 
 
 
 
 
 

अनसूुची३ 

 
अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोकायायलय 

िमसंख्याः 
 

अपाङ्गतापरिचयपत्रनम्बिः  परिचयपत्रकोप्रकाि…………….  

१) नाम, थिः 
२) िेगाना(स्थायी)प्रदेश: क्तिल्ला:   स्थानीयतह:              िडा:  
३) िेगाना(अस्थाई)प्रदेश:क्तिल्ला:   स्थानीयतह:               िडा:   
४) िधमधमधतः ४) नागिीकतानम्बिः 
५) धलङ्गः   

६) ििसमहु  ७) वििावहत/अवििावहतः 
८) बाब/ुआमािासंिक्षककोनाम, थिः 
९) िेगानाःप्रदेश क्तिल्ला  स्थानीयतह िडा 
१०) अपाङ्गताभएकोव्यक्तिसाँगकोनाताः 
११) पधछल्लोशैक्तक्षकयोग्यताः 
१२) अध्ययनितविद्यालयिाकलेि:   अध्ययननगिेकोपढाइसकेको 
१३) पेशाः 
१४) अपाङ्गताकोवकधसमः 

क) अपाङ्गताकोप्रकृधतकोआिािमा……………….. 

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



१५) कस्तादैधनकवियाकलापहरूगनयसवकधछ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६) कस्तादैधनकवियाकलापहरूगनयसवकाँ दैन? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७)सहायकसामग्रीआिश्यक  पने   नपने 

आिश्यकपनेभएके…………………………….  

१८) हालसहायकसामग्री  पाएको   नपाएको 
१९) परिचय-पत्रिाहकलेप्राप्तगिेकाअधयसेिा, सवुििा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 

२०) परिचयपत्रबाहकलाईआिश्यकपिेकाअधयसेिासवुििाहरू…………………………………………………….. 

………………………………….. 

२१)सेिा, सवुििाप्रदानगनेधनकायः …………………… …………… 

२२) अधय……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाक्तणतगनेअधिकािीकोः 
दस्तखतः  

नाम, थिः  

पदः 
कायायलयः 

धमधत : 
 

 

 

 

 

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

 -प्रमाक्तणकिण गने_ 
                                                 gfd M– >L nfn axfb'/ >]i7 

                                                                  पदM–  cWoIf 

                                                                  बढैयाताल गाउाँपाधलका कायायलय, 

                                                               मैनापोखि - बददयया _ 
                    प्रदेश नं. ५ नपेाल 

 

 



 


