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ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण 

काययक्तिक्तध, २०७५ 

प्रस्तािना 

नेपालको संक्तिधान, ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ 

तथा संयुि राष्ट्र संघल ेपाररत गरी नेपाल सरकारल ेहस्ताक्षर समेत गररसकेको 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्बधधी महासक्तधध – Convention on the  

Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को ईद्देश्य, ममय र भािना 

बमोक्तजम ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध बनाईन 

बाञ्छक्तनय भएकोल,ेऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ 

को दफा ६१ ल ेददएको ऄक्तधकार प्रयोग गरर यस रोशी गाईपाक्तलकाल ेदहेायको  

काययक्तिक्तध जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारक्तम्भक 

१.  सकं्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययक्तिक्तधको नाम "ऄपाङ्गता भएका 

व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध, २०७५" रहकेो छ । 

 (२)  यो काययक्तिक्तध तरुुधत प्रारम्भ हुनछे । 

२.  पररभाषाः क्तिषय िा प्रसङ्गल ेऄको ऄथय नलागमेा यस काययक्तिक्तधमाः 

 (क)  "ऐन" भन्नाल ेऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऄक्तधकार सम्िधधी ऐन, 

२०७४ (पक्तहलो संशोधन २०७५ समते) सम्झन ुपदयछ । 

 (ख)  "क्तनयमािली" भन्नाल ेऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िधधी 

ऐन २०७४ ऄनसुार बने्न क्तनयमािली सम्झन ुपदयछ । 

 (ग)   "स्थानीय तह" भन्नाल ेरोशी गाईँपाक्तलका सम्झन ुपदयछ । 

 (घ)  "िडा कायायलय" भन्नाल े यस गाईपाक्तलका क्तभत्रका िडा कायायलय 

सम्झन ुपदयछ । 

 (ड)  "समधिय सक्तमक्तत" भन्नाल े ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार 

सम्िधधी ऐन, २०७४ (पक्तहलो संशोधन २०७५) को दफा ४२ 

बमोक्तजमको स्थानीय समधिय सक्तमक्तत सम्झन ुपदयछ।  
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पररच्छेद-२ 

ईद्देश्य, मापदण्ड 

३.  ईद्देश्य : यस काययक्तिक्तधको ईद्देश्य दहेाय बमोक्तजम रहकेा छन ्: 

(क)  क्तिक्तभन्न प्रकारका ऄपाङ्गता भएका यस रोशी गाईपाक्तलका क्तभत्र 

बसोिास गन े नागररकहरूको पक्तहचान गरी ईनीहरुलाइ सेिा 

सुक्तिधामा पहुचँ स्थाक्तपत गनय, त्यस्ता सेिा सुक्तिधाहरुको लाक्तग 

योजना क्तनमायण गनय र स्थानीय तह दके्तख न ै क्तिक्तभन्न प्रकृक्ततका 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत लगत राख्न सहज तुल्याईन े।  

(ख)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िधधी ऐन र ऄपाङ्गता 

भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्बधधी ऄधतरायक्तष्ट्रय महासक्तधध २००६ 

(CRPD) मा नेपाल सरकारल े जनाएको प्रक्ततबद्धता बमोक्तजम 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ प्राथक्तमकताको अधारमा सेिा 

सुक्तिधाहरु ईपलब्ध गराईन सहज बनाईन े।      

 (ग)  ऄपाङ्गताको प्रकृक्तत, िगीकरण र ऄिस्थाका अधारमा ऄपाङ्गता 

भएका व्यक्तिल ेपाईन ेसेिा, सुक्तिधा र ऄिसरको प्राथक्तमकीकरण गनय 

सहयोग गन े। 

४.  पररचय-पत्र क्तितरणका मापदण्ड दहेाय बमोक्तजम रहकेा छन ्:  

 ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िधधी ऐनको ऄनसुूचीमा प्रकृक्ततका 

अधारमा ऄपाङ्गतालाइ १० (दश) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िधधी ऐनको ऄनुसचूीमा 

ईल्लेक्तखत गाम्भीययता अधारमा गररएको ऄपाङ्गताको िगीकरण गरी 

दहेायका चार समूहका पररचय-पत्र क्तितरण गररनछे :  

(क)  पणुय ऄशि ऄपाङ्गताः तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'क' 

बगयको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनछे जनु रातो रंगको पृष्ठभूक्तममा 

जारी गररनेछ । 

1. व्यक्तिको शारीररक, मानक्तसक िा आक्तधिय सम्बधधी प्रणालीहरुमा 

भएको क्षक्तत र यसल े ल्याएको काययगत क्तिचलनको ऄिस्था 

ऄसाध्य गम्भीर भइ ऄरूको सहयोग क्तलएर पक्तन दकै्तनक जीिन 

सम्पादन गनय ऄसाध्य ैकरठन हुन ेव्यक्ति,  
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2. सामाधय भधदा सामाधय दकै्तनक दियाकलापहरु पक्तन स्िय ं गनय 

नसके्न र ऄधय व्यक्तिको सहयोग अिश्यक पन,े तीव्र बौक्तद्धक 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा ऄरटज्म प्रभाक्तित 

व्यक्ति, पूणय रुपमा श्रिणदकृ्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु,  

3. दइु िा सोभधदा बढी प्रकृक्ततका शारीररक, मानक्तसक िा आक्तधिय 

सम्बधधी क्षक्तत भइ सबैजसो दकै्तनक दियाकलापहरु ऄधय 

व्यक्तिकै सहयोगमा गनुयपन ेऄिस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. क्तनरधतर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहार सुसार) को अिश्यक 

परररहन ेशारीररक ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति िा मनोसामाक्तजक 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । 

(ख)   ऄक्तत ऄशि ऄपाङ्गताः तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाआ 'ख' 

बगयको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनछे जनु क्तनलो पृष्ठभूक्तममा जारी 

गररनछे ।  

1. शारीररक, मानक्तसक िा आक्तधिय सम्बधधी क्षक्तत िा क्तिचलन 

भएतापक्तन क्तनरधतर िा ऄक्तधकाशं समय सहयोगी, दोभाष े िा 

मानि पथप्रदशयक अददको सहयोगमा अफ्नो दकै्तनक 

दियाकलापहरु लगायत क्तहडडुल र संचार गनय करठनाआ हुन े

ब्यक्तिहरु,  

2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, 

हमेोदफक्तलया, मांशपेशी सम्बधधी समस्या िा क्तिचलन लगायत 

ऄधय क्तिक्तभन्न कारणल े शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर 

अददल े काम गनय नसकी  दकै्तनक अिागमनको लाक्तग 

हृक्तिलक्तचयर प्रयोग गनुयपन ेऄिस्थाका व्यक्तिहरू,  

3. दिु ैहात कुमदके्तख िा पाखुरादके्तख मुनी पुरै नचल्न ेिा गुमाएका, 

क्तिक्तभन्न कारणल े दिु ै हात र गोडा गुमाएका िा नचल्न,े 

कम्मरभधदा मुक्तनको माग गुमाएका िा नचल्न,े दिुै गोडा पूणय 

दियाशील नभइ बैसाखीको प्रयोग गन ेव्यक्तिहरू,  

4. दकृ्तिक्तिक्तहन र पूणय दकृ्तिक्तिहीनको पररभाषा ऄधतयगयत पन े

व्यक्तिहरू,  
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5. संचारको लाक्तग क्तनरधतर दोभाष ेअिश्यक पन ेपूणय रुपमा कान 

सुन्न नसके्न (बक्तहरा), दकै्तनक जीिनका दियाकलापहरु स्िय ंगनय 

नसके्न, क्तसकाआमा समस्या भएका बौक्तद्धक ऄपाङ्गता िा 

ऄरटज्म भएका व्यक्तिहरु, क्तनरधतर ऄरूको सहयोग क्तलआरहनुपन े

बहुऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। 

(ग)  मध्यम ऄपाङ्गताः तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'ग' 

िगयको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनेछ पहेलँो पृष्ठभूक्तममा जारी 

गररनछे । 

1. कृक्तत्रम ऄङ्ग, क्यालीपर, क्तिशेष प्रकारका जुत्ता जस्ता सहायक 

सामग्रीको प्रयोगबाट सामाधय क्तहडडुल लगायत दकै्तनक 

जीिनका दियाकलापहरु स्िय ंगनय सके्न,  

2. क्तिक्तभन्न कारणल े घुँडामुक्तनको ऄङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर 

सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पक्तन सामाधय हहडडुल गनयसके्न,  

3. कुम िा पाखुरा भधदा मनुी एक हात गुमाएका िा हात नचल्न े

िा हातल ेगन ेकाम गनय नसके्न,  

4. दिु ैहातको हत्केलाभधदा मुक्तनका कम्तीमा बूढी औंला र चोरी 

औंला गुमाएका,  

5. दिु ै गोडाको कुकुय च्चाभधदा मुक्तनको भाग नभएका तर सामाधय 

क्तहडडुल गनय सके्न, 

6. मेरुदण्डमा समस्या भइ ढाड कुक्तप्रएको, 

7. क्तसकाआमा दढलाआ भएका दकै्तनक दियाकलाप स्ियं गनय सके्न 

बौक्तद्धक ऄपाङ्गता र ऄरटजम भएका व्यक्तिहरु , 

8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाट िा ठूलो अिाज मात्र सुन्नसके्न 

सुस्तश्रिण व्यक्तिहरू  

9. शल्यदियाबाट स्िरयधत्र क्तझकी घाँटीको नलीबाट मात्र बोल्नपुन े

ऄिस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओठ ताल ुफाटेको कारण बोली ऄस्पि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा ऄक्तककन,े शब्द िा ऄक्षर दोहोयायईन ेसमस्या तीव्र भएका 

भकभके व्यक्तिहरू,  

12. तीन दफट भधदा मुक्तनका होचापुकका व्यक्तिहरू,  
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13. चस्मा र श्रिणयधत्र दिु ैप्रयोग गन ेश्रिणदकृ्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु, 

लेधस िा म्याग्नीफायरको प्रयोगबाट मात्र पढ्न सके्न धयून 

दकृ्तियुि व्यक्तिहरु,    

14. ऄनुिशीय रिश्राि (हमेोफेक्तलया) सम्बधधी समस्या भइ दकै्तनक 

हहडडुलमा करठनाआ हुन ेव्यक्तिहरु, 

15. मानक्तसक िा मनोसामाक्तजक ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु । 

(घ) सामाधय ऄपाङ्गताः तल ईल्लके्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाआ 'घ' 

बगयको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनछे जनु सेतो पृष्ठभूक्तममा जारी 

गररनछे । 

1. शारीररक, मानक्तसक िा आक्तधिय सम्बधधी सामाधय क्तिचलन 

भएका तर दकै्तनक जीिनका दियाकलापहरु स्ियम सम्पादन 

गनय सके्न  

2. हात िा खुट्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भधदा 

मुनी नचल्न े िा गुमाएका, एक हातको हत्केलाभधदा मुक्तनका 

कम्तीमा बूढी औंला र चोरी औंला गुमाएका िा दिु ै हातको  

हत्केलामुक्तनका कम्तीमा बूढीऔंला र चोरीऔंला भएका 

ब्यक्तिहरु,  

3. ठूलो ऄक्षर पढ्नसके्न धयून दकृ्तियिु व्यक्तिहरू,  

4. दिु ैगोडाको सब ैऔलाका भागहरु नभएका,  

5. श्रिणयधत्र लगाइ ठूलो अिाज सुन्न ेतर बोली स्पि भएका सुस्त 

श्रिण व्यक्तिहरू,  
 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढाचँा र समधिय सक्तमक्तत 

५.  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पररचय-पत्रको ढाँचा दहेाय बमोक्तजम 

हुनछे:   

 पररचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत क्तििरण स्पि हुन े गरी 

नागररकताको प्रमाण-पत्रको ढाँचामा यस काययक्तिक्तधको ऄनसुूची २ 

बमोक्तजम एकापट्टी नेपाली भाषामा र ऄकायपट्टी ऄंगजेी भाषामा लेक्तखएको 

माक्तथ दफा ४ मा ईल्लके्तखत मापदण्ड ऄनसुार एक पृष्ठको पररचय-पत्र 
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गाम्भीययता अधारमा गररएका चार िगयका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ 

चार फरक रङ्गमा ईपलब्ध गराआनछे । 

६.  समधिय सक्तमक्तत सम्िक्तधध व्यिस्था दहेाय बमोक्तजम हुनेछ । 

(१)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ को दफा 

४२ ऄनुसार ऄपाङ्गता पररचय पत्र क्तितरण गन ेसमते काययका लाक्तग 

यस गाईँपाक्तलकामा दहेाय बमोक्तजमको स्थानीय समधिय सक्तमक्तत 

रहनछे :- 

(क) गाईँपाक्तलकाको ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमुख  - संयोजक 

(ख)  गाईँपाक्तलकाको मक्तहला सदस्य मध्येबाट  

गाईँपाक्तलकाल ेतोकेको मक्तहला सदस्य  - सदस्य 

(ग)  गाईँपाक्तलका क्तभत्रका माध्यक्तमक क्तिद्यालयका  

प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाट  

गाईँपाक्तलकाको ऄध्यक्ष िा नगर पाक्तलकाको  

प्रमुखल ेतोकेको व्यक्ति - सदस्य 

(घ)  गाईँ काययपाक्तलकाको ऄध्यक्ष िा नगर काययपाक्तलकाको 

प्रमुखल ेतोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा  

ऄस्पतालको क्तचदकत्सक  - सदस्य 

(ड) स्थानीय प्रहरी कायायलयको प्रमखु   - सदस्य 

(च)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहत र संरक्षणको  

क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा काययरत संघ संस्थाहरु  

मध्येबाट गाईँ पाक्तलकाको ऄध्यक्षल ेमनोक्तनत  

गरेको संस्थाको प्रक्ततक्तनक्तध     - सदस्य 

(छ)  गाईँपाक्तलका क्तभत्रका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु  

  मध्येबाट समधिय सक्तमक्ततल ेमनोनयन गरेको  

एक जना मक्तहला सदस्य सक्तहत तीन जना   - सदस्य 

(ज)  नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीय स्तरमा  

  रहकेा सम्िक्तधधत क्तिषय हने ेकायायलयको  

  कायायलय प्रमुख                                         - सदस्य 

(झ)  गाईँ पाक्तलकाको ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमुखले तोकेको 

     गाईँ पाक्तलका िा नगरपाक्तलकाको कमयचारी सदस्य 



7 

(२)  स्थानीय समधिय सक्तमक्ततल ेऄपाङ्गता पररचय पत्र क्तितरणका लाक्तग 

क्तसफाररस गन े कामका साथ ै ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्तजम 

पररचय-पत्र सम्िधधी काननुी, संरचनागत तथा ऄधय सुधार गनुयपन े

क्तिषयमा प्रदशेको सामाक्तजक क्तिकास मधत्रालय; मक्तहला, 

बालबाक्तलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय लगायत सम्िक्तधधत 

क्तनकायमा लेक्तख पठाईँन ुपदयछ । 
 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र क्तितरण 

७.  पररचय-पत्र क्तितरण प्रदिया दहेाय बमोक्तजम हुनछे :  

(क)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको यस रोशी 

गाईपाक्तलकाको सम्िक्तधधत िडा कायायलयमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति 

स्िय ं क्तनजका ऄक्तभभािक िा संरक्षकल े ऄनुसचूी १ बमोक्तजमको 

ढाँचामा पररचय-पत्र प्राक्तप्तका लाक्तग सब ैपुतयाइ गन ेकागजातहरु २ 

प्रक्तत समािशे गरी क्तनिेदन ददनुपनेछ । 

(ख)  दरखास्तमा अफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, ईमेर, ऄपाङ्गता खुलेको 

क्तलक्तखत प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तलपी, पासपोटय साआजको (सम्भि भएसम्म 

ऄपाङ्गता दके्तखन े गरी क्तखक्तचएको) फोटो, ऄसिताको गाम्भीययता 

ऄिस्था र शरीरका ऄंगहरुल ेगन ेकाममा अएको समस्या िा दकै्तनक 

दियाकलापमा हुन े क्तसक्तमतताहरुको क्तििरण संलग्न हुनुपनछे । यस 

प्रयोजनको लाक्तग जधमदताय प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र 

िा जग्गा धनी प्रमाण पजुाय िा शैक्तक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा 

मतदाता पररचय पत्र िा ऄपाङ्गताको अधारमा कुन ै जाक्तगर 

गरररहकेो भए क्तनयुक्ति पत्र िा त्यो संस्थाल े ददएको प्रमाण िा 

क्तज.प्र.का.मा दताय भएका ऄपाङ्गता सम्बधधी कायय गन ेसंघसंस्थाल े

गरेको क्तसफाररस मध्य ेकुन ैएक िा यस्त ैक्तबश्वस्त हुन सके्न अधार ददन े

ऄधय प्रमाक्तणत क्तलक्तखतलाइ अधार माक्तननछे । 

(ग)  ररत पुगी अएको क्तनिेदनमा िडा कायायलयल े क्तनिदेन प्राप्त भएको 

क्तमक्ततल ेबढीमा ३ ददनक्तभत्र क्तनिदेकल ेपेश गरेका कागजातहरुको एक 

प्रक्तत कायायलयमा राक्तख िडा कायायलयको क्तसफाररस सक्तहत एक प्रक्तत 

गाँईपाक्तलकामा पठाईन ुपदयछ । 
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(घ)  सम्बक्तधधत व्यक्तिल ेपेश गरेको क्तनिेदन ईपर कुन ैकागजात िा प्रमाण 

नपुगी पररचयपत्रका लाक्तग क्तसफाररस गनय ईपयुि नदके्तखएमा सो 

व्यहोरा क्तनिदेकलाइ ३ ददन क्तभत्रमा जानकारी ददन ुपदयछ । 

(ड)  िडा कायायलयल े क्तसफाररस गनय नसदकन े भनी ददएको जानकारी 

क्तनिेदकलाइ क्तचत्त नबझु े सूचना पाएको १५ ददन क्तभत्रमा यस 

गाईपाक्तलका समक्ष क्तनिेदन ददन सके्नछ । 

(च) यसरी प्राप्त भएको क्तनिेदन समते समािेश राक्तख स्थानीय समधिय 

सक्तमक्ततको बैठकमा पेश गनुय पदयछ । क्तनिेदकल ेपेश गरेका कागजात र 

ऄधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका अधारमा क्तनजल े पररचय पत्र पाईन े

दके्तखयो भक्तन स्थानीय समधिय सक्तमक्ततल े क्तशफाररस गरेमा क्तनजलाइ 

पररचय पत्र क्तितरण गरी त्यसको जानकारी क्तनिेदक तथा िडा 

कायायलयलाइ समते ददन ुपदयछ । 

(छ)  पररचयपत्रका लाक्तग क्तसफाररस गनय कुन ै करठनाइ परेमा िडा 

कायायलयल े क्तचदकत्सक/क्तिशेषज्ञ िा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिका 

संस्थाका प्रक्ततक्तनक्तधसँग राय परामशय क्तलन सके्नछ ।   

(ज)  सामाधयतया ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंल े अफ्नो पररचयपत्र 

बुक्तझक्तलन ु पदयछ । ऄक्तत ऄशि िा पूणय ऄशि ऄपाङ्गता भएको 

कारणल ेपररचय पत्र िुक्तझक्तलन अईन नसके्न भएमा िडा कायायलयको 

क्तसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा क्तनजको बसोबास गन े

स्थानीय क्तनकायका पदाक्तधकारील े क्तनजलाइ बुझाईन े गरी बुक्तझक्तलन 

सके्नछन ्। 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृत लगत  कम््युटराआज गरी 

कायायलयमा राखी चौमाक्तसक रूपमा प्रदशे र संघको सम्बक्तधधत 

मधत्रालयमा जानकारी गराईन ुपनेछ। 

(ञ)  समधिय सक्तमक्ततल े पररचयपत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यक्तिलाइ 

स्थानीय तहको कायायलयल े ऄनुसचूी २ बमोक्तजमको पररचय-पत्र 

(ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ) क्तनःशलु्क ईपलब्ध गराईन ुपनछे । 

(ट)  पररचयपत्रमा गाँईपाक्तलकाको प्रमुख प्रशासदकय ऄक्तधकृतको हस्ताक्षर 

हुनछे । प्रचक्तलत कानूनको ऄक्तधनमा रही ऄधय ऄक्तधकृत कमयचारीलाइ 

समते ऄक्तधकार प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 
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(ठ)  प्रत्यक्ष रुपमा दके्तखन ेिा ऄिलोकन गनय सदकन ेशारीररक, मानक्तसक 

िा आक्तधिय सम्बधधी क्षक्ततको हकमा पररचय-पत्र प्रदान गन े

ऄक्तधकारील े ऄिलोकन गरी तत्काल ईपयुि पररचय-पत्र ईपलब्ध 

गराईन ुपनेछ ।   

(ड)  प्रत्यक्ष रुपमा नदके्तखन े िा ऄिलोकन गनय नसदकन े शारीररक, 

मानक्तसक िा आक्तधिय सम्बधधी क्षक्तत भएका िा प्रि रुपमा छुयाईन 

समस्या भएका ऄपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकमा समधिय 

सक्तमक्ततमा पेश गरी सक्तमक्ततको क्तसफाररसका अधारमा पररचय पत्र 

क्तितरण गनुय पनछे । 

८.  ऄधय स्थानीय तहका स्थायी बाक्तसधदालाआ पररचयपत्र क्तितरण गनेः 

 स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र क्तिक्तभन्न ऄिरोध तथा शारीररक िा 

मानक्तसक ऄिस्थाको गम्भीययताको कारण अफ्नो स्थाइ िसोिास भएको 

क्तजल्लामा गइ ऄपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय ऄसमथय व्यक्तिहरुका लाक्तग 

क्तनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तधधत स्थानीय तहबाट 

पररचय पत्र नक्तलएको सुक्तनश्चत भएमा दफा ५ को प्रदिया पुरा गरी पररचय 

पत्र प्रदान गरेर सम्बक्तधधत स्थानीय तहलाइ जानकारी गराईन सदकनछे ।  

९. प्रक्ततक्तलक्तप सम्बधधी व्यिस्थाः 

(१)  पररचय-पत्र हराआ, नाक्तसआ िा क्तबक्तग्रइ पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तलक्तप क्तलन ु

पन ेभएमा अफ्नो स्थायी ठेगाना भएको  िडा कायायलयमा यथाथय 

क्तििरण र कारण खुलाइ क्तसफाररसका लाक्तग क्तनिदेन ददन ुपदयछ । 

(२)  िडा कायायलयल े सब ै व्यहोरा बुक्तझ क्तनिदेकको माग मनाक्तसब 

दके्तखएमा पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तलपी ईपलब्ध गराईन प्राप्त क्तनिेदन 

तथा ऄधय कागजातको प्रक्ततक्तलक्तप िडा कायायलयमा राखी क्तनिेदकल े

पेश गरेको सक्कल कागजात सक्तहत क्तसफाररस गरी गाईपाक्तलकामा 

पठाईँन ुपनछे ।  

(३)  स्थानीय तहल े क्तसफाररस सक्तहत प्राप्त भएको क्तनिदेन ऄपाङ्गताको 

प्रकृती ऄनुसार सोझ ै िा स्थानीय समधिय सक्तमक्ततमा पेश गरी 

सक्तमक्ततको क्तनणयय ऄनसुार  ऄपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तलपी 

क्तनःशलु्क ईपलब्ध गराईँन ुपनेछ । 
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(४)  प्रक्ततक्तलक्तपका लाक्तग प्राप्त भएको क्तनिेदनका क्तबषयमा सो पररचय पत्र 

बाहक व्यक्तिल े पक्तहल े प्राप्त गरेको पररचय पत्रमा हरेफेर गनुयपन े

दके्तखएमा स्थानीय क्तसफाररस सक्तमक्ततमा पेश गरी सो सक्तमक्ततबाट प्राप्त 

क्तनदशेन ऄनुसार गनुय पदयछ ।   

१०.  यस काययक्तिक्तधको प्रक्ततकुल कायय भएमा प्रचक्तलत काननूमा ब्यिस्था भए 

बमोक्तजम सजाय हुनेछ ।   

११.  ऄक्तभलखे सम्िक्तधध व्यिस्थाः  

(१)  सम्िक्तधधत िडा कायायलयल े अफनो क्षेत्रमा भएका कुल ऄपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरु तथा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्य ेपररचयपत्र 

पाएका व्यक्तिहरुको ऄपाङ्गताको प्रकृक्तत र गाम्भीययता लगायत ऄधय 

अिश्यक क्तििरण खुल्नेगरी  क्तनयक्तमत रुपमा ऄध्यािक्तधक गरी 

त्यसको चौमाक्तसक क्तििरण तयार गरी क्तनयक्तमत रुपमा गाँईपाक्तलका 

तथा क्तजल्ला समधिय सक्तमक्ततलाइ समते पठाईँन ुपदयछ । 

(२)  गाईँपाक्तलकाबाट पररचय पत्र क्तितरण गरे पक्तछ यसको जानकारी 

पररचय पत्र प्राप्त गन े ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको िडा 

कायायलयलाइ ददन ुपदयछ ।   

(३)  गाईँपाक्तलकाल े अफ्नो क्षेत्रक्तभत्र रहकेा कुल ऄपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरु तथा ऄपाङ्गता पररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको ऄक्तभलेख 

राखी त्यसको चौमाक्तसक प्रक्ततिेदन प्रदशेको सामाक्तजक क्तिकास 

मधत्रालय, मक्तहला, बालबाक्तलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय र 

संघीय माक्तमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयमा पठाईँन ुपनछे ।  
 

पररच्छेद-५ 

क्तबक्तबध 

१२. क्तिक्तिध: 

(१)  क्तबकट तथा दरुगम गाईँहरुमा रहकेा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका 

लाक्तग ऄपाङ्गता पररचयـपत्र लगायतका सेिा सरल तररकाल े

ईपलब्ध गराईँन कक्तम्तमा बषो एक पटक ती ठाईँहरुमा पररचय पत्र 

क्तितरण सम्िक्तधध घुक्तम्त क्तशक्तिर सञ्चालन गनुय पदयछ ।  

(२) यो काययक्तिक्तध लाग ूहुन ुऄगाक्तड प्राप्त गरेको ऄपाङ्गता पररचयपत्र यस  

गाईपाक्तलकामा बझुाइ यो काययक्तिक्तध जारी भएको क्तमक्ततल े १ 
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बषयक्तभत्रमा यस काययक्तिक्तध बमोक्तजमको पररचयपत्र क्तलनपुनेछ । यस 

ऄक्तघ जारी भएका पररचय पत्र एक िषयपक्तछ स्ितः माधय हुन ैछैन ।   

(३) यस काययक्तिक्तध भएको प्रािधान ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 

ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन र ऄधय प्रचक्तलत कानूनसँग बाक्तझएमा 

बाक्तझएको हदसम्म स्ितः ऄमाधय हुनेछ । 

(४) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र क्तितरण सम्िधधमा यस काययक्तिक्तधमा ईल्लेख 

नभएको क्तिषयमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ऄक्तधकार सम्िधधी 

ऐन र  ऄधय प्रचक्तलत काननू बमोक्तजम हुनछे ।  
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ऄनसुचूी-१ 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाईनको लाक्तग ददन ेक्तनिदेनको ढाचँा 
      

श्री कायायलय प्रमुखज्यू 

माफय त............................ गाईँपाक्तलका   

  क्तमक्तत :.................. ........  
 

क्तिषय : ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाईँ । 

महोदय,   

 म ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाईन योग्य भएकोल े

क्तनम्न क्तलक्तखत क्तििरण राक्तख पररचयपत्र पाईन यो क्तनिेदन पशे गरेको छु । 

मैल े पेस गरेको क्तििरण ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरेमा प्रचक्तलत कानुन 

बमोक्तजमको सजाय भोग्न मञ्जुर छु ।   

१. नाम थर ............................ .............................   

 ईमेर .................. ......... क्तलङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थायी ठेगाना :  ...................पाक्तलका,  िडा न.ं.............. 

टोल ..............  

 (ख) ऄस्थायी ठेगाना : ....................पाक्तलका, िडा नं............  

टोल .............. 

 (ग) सम्पयकय  टेक्तलफोन िा मोबाआल न.ं ............... ..................  

३. संरक्षक/ऄक्तभभािकको नाम थर .................... .............. 

क्तनिेदकको नाता ...............  

४. संरक्षक/ऄक्तभभािकको टेक्तलफोन िा मोबाआल नं. …………............  

५. नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण ऄनुसार ऄपाङ्गताको प्रकार 

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

६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण ऄनुसार ऄशिताको 

अधारमा   ऄपाङ्गताको प्रकार ...............................................  

फोटो 
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७.  शरीरको ऄंग, संरचना, प्रणालीमा अएको क्षक्ततको क्तििरण 

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

………………………………………..…………………… 

 ………………………………………..…………………… 

८.  क्षक्तत भएपछी दैक्तनक दियाकलापमा अएको ऄिरोध िा क्तसक्तमतताको 

क्तििरण  

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

………………………………………..…………………… 

 ………………………………………..…………………… 

९. ऄपाङ्गताको कारण ईपयुि स्थानमा क्तचनो लगाईनुहोस् ।   

 क) रोगको दीघय ऄसर   ख) दघुयटना    

 ग) जधमजात   घ) सशस्त्र द्वधद्व      

 ङ) िंशानुगत कारण च) ऄधय ..............  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने अिश्यकता भएको िा नभएको : 

ईपयुि स्थानमा  क्तचनो  लगाईनुहोस् ।    

 क) भएको     ख) नभएको   

११. अिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग 

गनुयपन ेहुधछ …………………………………………………… 

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गन े गरेको/नगरेको (ईपयुि स्थानमा क्तचनो 

लगाईनुहोस 

 क) गन ेगरेको      ख) गन ेनगरेको   

१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको भए सामग्रीको नाम: ….............. 

१४. ऄधय व्यक्तिको सहयोग क्तिना अफ्ना कस्ता कस्ता दैक्तनक कायय गनय 

सकु्नहुधछ    

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

 ग) ..........................  घ) .......................... 

 ङ) ........................             च) ...........................  
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१५.  ऄधय व्यक्तिको सहयोग क्तलनुहुधछ भने कुन कुन कामको लाक्तग क्तलन ु

हुधछ:   

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

 ग) ..........................  घ).........................  

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

१६. पक्तछल्लो शैक्तक्षक योग्यता  

 क) प्राथक्तमक तह    ख) क्तनम्न माध्यक्तमक तह  

 ग) माध्यक्तमक तह    ङ) ईच्च माध्यक्तमक तह    

 ङ) स्नातक तह    च) स्नातकोत्तर तह     

 छ) क्तिद्यािाररधी तह   

१७. कुनै ताक्तलम प्राप्त गनुयभएको भए मुख्य ताक्तलमहरूको नाम लेख्नुहोस्  

 ………………………….……………………………………

…………………………………………………………..… 

 ………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………

………………………………………………………………  

१८.  हालको पेशा :   

 क) ऄध्ययन   ख) कृक्तष व्यिसाय       ग) स्िरोजगार   

 घ) ऄध्ययन   ङ) सरकारी सेिा         च) क्तनजी क्षेत्रमा सेिा  

   ज) केही नगरेको   झ) ऄधय ... 

         

            क्तनिेदक   

नाम, थर ..............................  

हस्ताक्षर .............................. 

क्तमक्तत .............................. 
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ऄनसुचूी २ 

       ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयत्रको ढाँचा  
 

रोशी गाईपाक्तलका 

रोशी गाईपाक्तलकाको कायायलाय  

कटुधजिेशेी, काभ्रपेलाञ्चोक 

     

पररचयपत्र नम्बरः               

पररचयपत्रको प्रकार:                  

ऄपाङ्गता पररचय-पत्र 

१)  नाम, थरः  

२)  ठेगानाः प्रदेश ………........ क्तजल्ला…............……… 

 स्थानीय तह ………………………  

३)  जधमक्तमक्ततः     

४)  नागरीकता नम्बर: ……………………..                              

५)  क्तलङ्गः ………… ….    ६) रि समुह…………. 

७)  ऄपाङ्गताको दकक्तसमः प्रकृक्ततको अधारमा …………….....……….. 

गम्भीरता ...................................................................…….. 

८)  बाबु/अमा िा संरक्षकको नाम, थर ………………………………..  

९)  पररचयपत्र िाहकको दस्तखतः 

१०)  पररचय पत्र प्रमाक्तणत गन े………….  

 नाम, थर ...................................  

 हस्ताक्षर ................................... 

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

 क्तमक्तत .................................. 

"यो पररचपत्र कसैले पाएमा नक्तजकको प्रहरी कायायलय िा स्थानीय क्तनकायमा 

िुझाआददनुहोला"   

  

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Roshi Rural Municipality 

Office of Rural Municipal Executive, 

Katunjebeshi, Kavrepalanchowk 

 

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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ऄनसुचूी ३  

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयमा राक्तखन ेऄक्तभलखेको ढाचँा 
 

िम संख्याः 

ऄपाङ्गता पररचयपत्र नम्बरः         पररचयपत्रको प्रकार …………….  

१)  नाम, थरः  

२)  ठेगाना (स्थायी)  प्रदशे:   क्तजल्ला :       

 स्थानीय तह:                  िडा:  

३)  ठेगाना (ऄस्थाइ)  प्रदशे:       क्तजल्ला :          

 स्थानीय तह:                   िडा:   

४) जधम क्तमक्ततः            ४) नागररकता नम्बरः                               

५)  क्तलङ्गः   ६) रि समुह       

७)  क्तििाक्तहत/ऄक्तििाक्तहतः 

८)  बाब/ुअमा िा संरक्षकको नाम, थरः 

९) ठेगानाः  प्रदशे           क्तजल्ला       

 स्थानीय तह             िडाः 

१०)  ऄपाङ्गता भएको व्यक्तिसँगको नाताः 

११)  पक्तछल्लो शैक्तक्षक योग्यताः  

१२) ऄध्ययनरत क्तिद्यालय िा कलेज  :       

 ऄध्ययन नगरेको          पढाआ सकेको  

१३)  पेशाः  

१४) ऄपाङ्गताको दकक्तसमः 

क) ऄपाङ्गताको प्रकृक्ततको अधारमा ……………….. 

ख) ऄपाङ्गताको गम्भीरताको अधारमा …………………….. 

१५)  कस्ता दकै्तनक दियाकलापहरू गनय सदकधछ ?  

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

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

१६)  कस्ता दकै्तनक दियाकलापहरू गनय सककदनै ? 

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

 ………………………………...................…………………………  
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१७)  सहायक सामग्री अिश्यक   पने   नपने  

अिश्यक पने भए के …………………………….  

१८)  हाल सहायक सामग्री   पाएको    नपाएको  

१९)  पररचय-पत्र िाहकले प्राप्त गरेका ऄधय सेिा, सुक्तिधा 

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

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

२०) पररचयपत्र बाहकलाइ अिश्यक परेका ऄधय सेिा सुक्तिधाहरू  

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

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

२१) सेिा, सुक्तिधा प्रदान गने क्तनकायः …………………… …………… 

२२) ऄधय …………………………………………...........................…… 

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

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

 

 

     प्रमाक्तणत गन ेऄक्तधकारीकोः  
 

दस्तखतः    

नाम, थरः 

पदः  

कायायलयः   

क्तमक्तत : 

 


