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ऄपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय-पत्र लितरण सम्बन्धमा बनकेो लिधयेक, २०७६ 

कायापालिकाबाट स्िीकृत लमलतः २०७६/१/१७ 

प्रस्तािना 

नेपािको संलिधान, ऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलधकार सम्िलन्ध ऐन, २०७४ तथा संयुि राष्ट्र 

संघि े पाररत गरी नेपाि सरकारि े हस्ताक्षर समेत गररसकेको ऄपाङ्गता भएका व्यलिको 

ऄलधकार सम्बन्धी महासलन्ध–२००६ - Convention on the  Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD) को ईद्देश्य, ममा र भािना बमोलजम ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको 

पररचय पत्र लितरण कायालिलध बनाईन िान्छनीय भएकािे मामाा गाईँपालिका कायापालिकाको 

बैठकिे ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको पररचय पत्र लितरण कायालिलध २०७६ जारी गरेको छ ।  

 
पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायालिलधको नाम "ऄपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय-पत्र 

लितरण कायालिलध, २०७५" रहकेो छ । 

  (२) यो कायालिलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गि ेऄको ऄथा निागेमा यस कायालिलधमाः 

(क)  "ऐन" भन्नाि ेऄपाङ्गता भएका व्यलिहरूको ऄलधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ 

(पलहिो संशोधन २०७५ समेत) सम्झनु पदाछ। 

(ख) "लनयमाििी" भन्नाि ेऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलधकार सम्िन्धी ऐन २०७४ 

ऄनुसार बन्न ेलनयमाििी सम्झनु पदाछ । 

     (ग)   "स्थानीय तह" भन्नाि ेमामाा गाईँपालिका सम्झनु पदाछ । 

(घ)   "िडा कायाािय" भन्नाि ेस्थानीय तहको िडा कायाािय सम्झनु पदाछ । 

(ड)  "समन्िय सलमलत" भन्नाि ेऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलधकार सम्िन्धी ऐन, 

२०७४ (पलहिो संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोलजमको स्थानीय समन्िय सलमलत सम्झनु 

पदाछ । 

 

पररच्छेद-२ 

ईद्देश्य, मापदण्ड 

३. ईद्देश्य: यस कायालिलधको ईद्दशे्य दहेाय बमोलजम रहकेा छन् : 

(क) लिलभन्न प्रकारका ऄपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पलहचान गरी 

ईनीहरुिाइ सेिा सुलिधामा पहुचँ स्थालपत गना, त्यस्ता सेिा सुलिधाहरुको िालग योजना 

लनमााण गना र स्थानीय तह दलेख नै लिलभन्न प्रकृलतका ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको 

िगीकृत िगत राख्न सहज तुल्याईने 

(ख) ऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलधकार सम्िन्धी ऐन र ऄपाङ्गता भएका व्यलिको 

ऄलधकार सम्बन्धी ऄन्तराालष्ट्रय महासलन्ध २००६ (CRPD) मा नेपाि सरकारि ेजनाएको 
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प्रलतबद्धता बमोलजम ऄपाङ्गता भएका व्यलििाइ प्राथलमकताको अधारमा 

सेिासुलिधाहरु ईपिब्ध गराईन सहज बनाईने । 

(ग) ऄपाङ्गताको प्रकृलत, िगीकरण र ऄिस्थाका अधारमा ऄपाङ्गता भएका व्यलिि े

पाईने सेिा, सुलिधा र ऄिसरको प्राथलमकीकरण गना सहयोग गने । 

४. मापदण्ड : पररचय-पत्र लितरणका मापदण्ड देहाय बमोलजम रहकेा छन् : 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलधकार सम्िन्धी ऐनको ऄनुसूचीमा प्रकृलतका अधारमा 

ऄपाङ्गतािाइ १० (दश) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । ऄपाङ्गता भएका व्यलिको 

ऄलधकार सम्िन्धी ऐनको ऄनुसूचीमा ईल्िेलखत गाम्भीयाता अधारमा गररएको ऄपाङ्गताको 

िगीकरण गरी दहेायका चार समूहका पररचय-पत्र लितरण गररनेछ : 

(क) पणुा ऄशि ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेलखत ऄिस्थाका व्यलिहरुिाइ 'क' बगाको पररचय पत्र ईपिब्ध गराआनेछ जुन रातो 

रंगको पृष्ठभूलममा जारी गररनेछ । 

1. व्यलिको शारीररक, मानलसक िा आलन्िय सम्बन्धी प्रणािीहरुमा भएको क्षलत र यसि े

ल्याएको कायागत लिचिनको ऄिस्था ऄसाध्य गम्भीर भइ ऄरूको सहयोग लिएर पलन 

दलैनक जीिन सम्पादन गना ऄसाध्य ैकरठन हुन ेव्यलि, 

2. सामान्य भन्दा सामान्य दलैनक क्रियाकिापहरु पलन स्ियं गना नसके्न र ऄन्य व्यलिको 

सहयोग अिश्यक पने, तीव्र बौलद्धक ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरु, तीव्ररुपमा ऄरटज्म 

प्रभालित व्यलि, पूणारुपमा श्रिण दलृिलिलहन व्यलिहरु,  

3. दइु िा सो भन्दा बढी प्रकृलतका शारीररक, मानलसक िा आलन्िय सम्बन्धी क्षलत भइ सबैजसो 

दलैनक क्रियाकिापहरु ऄन्य व्यलिकै सहयोगमा गनुापने ऄिस्थाका व्यलिहरु,  

4. लनरन्तर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहारसुसार) को अिश्यक परररहने शारीररक ऄपाङ्गता 

भएका व्यलि िा मनोसामालजक ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरू । 

(ख) ऄलत ऄशि ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेलखत ऄिस्थाका व्यलिहरुिाआ 'ख' बगाको पररचय पत्र ईपिब्ध गराआनेछ जुन लनिो 

पृष्ठभूलममा जारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानलसक िा आलन्िय सम्बन्धी क्षलत िा लिचिन भएता पलन लनरन्तर िा 

ऄलधकांश समय सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशाक अक्रदको सहयोगमा अफ्नो दलैनक 

क्रियाकिापहरु िगायत लहडडुि र संचार गना करठनाआ हुन ेब्यलिहरु,  

2. मलततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमेोक्रफलिया, मांशपेशी सम्बन्धी 

समस्या िा लिचिन िगायत ऄन्य लिलभन्न कारणि े शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर 

अक्रदिे काम गना नसकी दलैनक अिागमनको िालग हृलििलचयर प्रयोग गनुापने ऄिस्थाका 

व्यलिहरू,  

3. दिु ैहात कुम दलेख िा पाखुरा दलेख मुनी पुरै नचल्ने िा गुमाएका, लिलभन्न कारणि ेदिु ैहात 

र गोडा गुमाएका िा नचल्ने, कम्मर भन्दा मुलनको भाग गुमाएका िा नचल्ने, दिु ै गोडा 

पूणाक्रियाशीि नभइ बैसाखीको प्रयोग गने व्यलिहरू,  

4. दलृिलिलहन र पूणा दलृिलिहीनको पररभाषा ऄन्तागात पने व्यलिहरू,  
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5. संचारको िालग लनरन्तर दोभाषे अिश्यक पने पूणा रुपमा कान सनु्न नसके्न (बलहरा), दलैनक 

जीिनका क्रियाकिापहरु स्ियं गना नसके्न, लसकाआमा समस्या भएका बौलद्धक ऄपाङ्गता िा 

ऄरटज्म भएका व्यलिहरु, लनरन्तर ऄरूको सहयोग लिआरहनुपने बहुऄपाङ्गता भएका 

व्यलिहरू। 

(ग) मध्यम ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेलखत ऄिस्थाका व्यलिहरु िाइ 'ग' िगाको पररचय पत्र ईपिब्ध गराआनेछ पहेिँो 

पृष्ठभूलममा जारी गररनेछ । 

1. कृलत्रम ऄङ्ग, क्यािीपर, लिशेष प्रकारका जुत्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट 

सामान्य लहडडुि िगायत दलैनक जीिनका क्रियाकिापहरु स्ियं गना सके्न,  

2. लिलभन्न कारणिे घुँडामुलनको ऄङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग 

नगरी पलन सामान्य हहडडुि गना सके्न,  

3. कुम िा पाखुरा भन्दा मनुी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काम गना नसके्न,  

4. दिु ैहातको हत्केिा भन्दा मुलनका कलम्तमा बूढी औंिा र चोरी औंिा गुमाएका,  

5. दिु ैगोडाको कुकुा च्चा भन्दा मुलनको भाग नभएका तर सामान्य लहडडुि गना सके्न, 

6. मेरुदण्डमा समस्या भइ ढाड कुलप्रएको, 

7. लसकाआमा क्रढिाआ भएका दलैनक क्रियाकिाप स्ियं गना सके्न बौलद्धक ऄपाङ्गता र ऄरटजम 

भएका व्यलिहरु, 

8. श्रिणयन्त्रको प्रयोगबाट िा ठूिो अिाज मात्र सनु्न सके्न सुस्त श्रिण व्यलिहरू 

9. शल्यक्रियाबाट स्िरयन्त्र लझकी घाँटीको निीबाट मात्र बोल्नुपने ऄिस्था भएका ब्यलिहरु 

10. ओठ तािु फाटेको कारण बोिी ऄस्पि भएका ब्यलिहरु,  

11. बोल्दा ऄलककने, शब्द िा ऄक्षर दोहोयााईने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यलिहरू,  

12. तीन क्रफट भन्दा मुलनका होचापुकका व्यलिहरू,  

13. चस्मा र श्रिण यन्त्र दिैु प्रयोग गने श्रिण दलृिलिलहन व्यलिहरु, िेन्स िा म्याग्नीफायरको 

प्रयोगबाट मात्र पढ्न सके्न न्यून दलृियुि व्यलिहरु,    

14. ऄनुिशीय रिश्राि (हमेोफेलिया) सम्बन्धी समस्या भइ दलैनक हहडडुिमा करठनाआहुन े

व्यलिहरु, 

15. मानलसक िा मनोसामालजक ऄपाङ्गताभएका व्यलिहरु । 

(घ) सामान्य ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेलखत ऄिस्थाका व्यलिहरुिाआ 'घ' बगाको पररचयपत्र ईपिब्ध गराआनेछ जुन 

सेतोपृष्ठभूलममा जारी गररनेछ। 

1. शारीररक, मानलसक िा आलन्िय सम्बन्धी सामान्य लिचिन भएका तर दलैनक जीिनका 

क्रियाकिापहरु स्ियम सम्पादन गना सके्न 

2. हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा भन्दा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, 

एक हातको हत्केिाभन्दा मुलनका कम्तीमा बूढीऔंिा र चोरी औंिा गुमाएका िा दिु ै

हातको हत्केिा मुलनका कम्तीमा बूढी औंिा र चोरी औंिा भएका ब्यलिहरु,  

3. ठूिो ऄक्षर पढ्न सके्न न्यून दलृियुि व्यलिहरू,  

4. दिुैगोडाको सब ैऔिाका भागहरु नभएका,  
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5. श्रिणयन्त्र िगाइ ठूिो अिाज सुन्ने तर बोिी स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यलिहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढाचँा र समन्िय सलमलत 

५.  पररचय-पत्रको ढाचँा : ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरूको पररचय-पत्रको ढाँचा दहेाय बमोलजम 

हुनेछ । 

पररचय-पत्र िाहक व्यलिको व्यलिगत लििरण स्पि हुन ेगरी ऄनुसूची २ बमोलजमको ढाँचामा 

एकापट्टी नेपािी भाषामा र ऄकाापट्टी ऄंगेजी भाषामा िेलखएको मालथ दफा ४ मा ईल्िेलखत 

मापदण्ड ऄनुसार एक पषृ्ठको पररचय-पत्र गाम्भीयाता अधारमा गररएका चारिगाका ऄपाङ्गता 

भएका व्यलििाइ चार फरक रङ्गमा ईपिब्ध गराआनेछ । 

६. समन्िय सलमलत सम्िलन्ध व्यिस्था : (१) ऄपाङ्गता भएका व्यलिको ऄलधकार सम्िलन्ध ऐन, 

२०७४ को दफा ४२ ऄनुसार ऄपाङ्गता पररचयपत्र लितरण गने समेत कायाका िालग 

गाईँपालिकामा दहेाय बमोलजमको स्थानीय समन्िय सलमलत रहनेछ:- 

  (क)    गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष         संयोजक 

  (ख)  गाईँ कायापालिकाको मलहिा सदस्य मध्यबेाट गाईँपालिकािे तोकेको मलहिा सदस्य

 सदस्य 

  (ग)    गाईँपालिका लभत्रका माध्यलमक लिद्याियका प्रधानाध्यापक िा श्रोतव्यलि 

  मध्येबाट गाईँपालिकाको ऄध्यक्षि ेतोकेको व्यलि     सदस्य 

(घ)     गाईँ कायापालिकाको ऄध्यक्ष तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा ऄस्पतािको  

  लचक्रकत्सक          सदस्य 

(ड.)    स्थानीय प्रहरी कायााियको प्रमुख       सदस्य 

(च)     ऄपाङ्गता भएका व्यलिको हक, लहत संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा  

      कायारत सघंसंस्थाहरु मध्येबाट गाईँपालिकाको ऄध्यक्षि ेमनोलनत गरेको  

   संस्थाको प्रलतलनलध         सदस्य 

(छ)     गाईँपालिका लभत्रका ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरु मध्येबाट समन्िय सलमलति े 

 मनोनयन गरेको एक जना मलहिा सदस्य सलहत तीन जना    सदस्य 

(ज)     नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीय स्तरमा रहकेा 

  सम्िलन्धत लिषय हनेे कायााियको कायाािय प्रमखु     सदस्य 

(झ)     गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष तोकेको गाईँपालिकाको कमाचारी  

 सदस्य 

 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम मनोलनत सदस्यको पदािलध दआु िषाको हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम मनोलनत कुनै सदस्यि ेअफ्नो पदीय लजम्मेिारी पुरा गना 

नसकेमा समन्िय सलमलतिे त्यस्तो सदस्यिाआ जुनसुकै बखत हटाईन सके्नछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम कुनै सदस्यिाआ पदबाट हटाईदा लनजिाआ सफाआ पेश गने 

मनालसि मौका क्रदनु पनेछ ।  
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(५) स्थानीय समन्िय सलमलतिे ऄपाङ्गता पररचयपत्र लितरणका िालग लसफाररस गने 

कामका साथ ैऐनको दफा ४३ को (च) बमोलजम पररचय-पत्र सम्िन्धी कानुनी, संरचनागत तथा 

ऄन्य सुधार गनुा पने लिषयमा प्रदशेको सामालजक लिकास मन्त्रािय; मलहिा, बािबालिका तथा 

ज्येष्ठ नागररक मन्त्रािय िगायत सम्िलन्धत लनकायमा िेलख पठाईँनु पदाछ । 

 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र लितरण 

७. पररचय-पत्र लितरण प्रक्रिया दहेाय बमोलजम हुनेछ: 

(क) ऄपाङ्गता भएका व्यलिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायााियमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यलि स्ियं लनजका ऄलभभािक िा सरंक्षकिे ऄनुसूची १ बमोलजमको 

ढाँचामा पररचय-पत्र प्रालप्तका िालग सब ैपतुयाइगने कागजातहरु २ प्रलत समािेश गरी लनिेदन 

क्रदनु पनेछ। 

(ख) दरखास्तमा अफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, ईमेर, ऄपाङ्गता खुिेको लिलखत प्रमालणत 

प्रलतलिपी, पासपोटा साआजको (सम्भि भएसम्म ऄपाङ्गता दलेखने गरी लखलचएको) ३ प्रलत 

फोटो, ऄसिताको गाम्भीयाता ऄिस्था र शरीरका ऄंगहरुिे गने काममा अएको समस्या िा 

दलैनक क्रियाकिापमा हुने लसलमतताहरुको लििरण सिंग्न हुन ु पनेछ । यस प्रयोजनको िालग 

जन्मदताा प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गाधनी प्रमाणपुजाा िा शैलक्षक 

योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचयपत्र िा ऄपाङ्गताको अधारमा कुनै जालगर 

गरररहकेो भए लनयुलि पत्र िा त्यो ससं्थाि े क्रदएको प्रमाण िा लज.प्र.का. मा दताा भएका 

ऄपाङ्गता सम्बन्धी काया गने संघसंस्थािे गरेको लसफाररसमध्ये कुनै एक िा यस्तै लबश्वस्त 

हुनसके्न अधार क्रदने ऄन्य प्रमालणत लिलखतिाइ अधार मालननेछ । 

(ग) ररत पुगी अएको लनिेदनमा िडा कायााियि ेलनिेदन प्राप्त भएको लमलतिे बढीमा ३ क्रदन लभत्र 

लनिेदकिे पेश गरेका कागजातहरुको एक प्रलत कायााियमा रालख िडा कायााियको लसफाररस 

सलहत एक प्रलत गाँईपालिकामा पठाईनु पदाछ। 

(घ) सम्बलन्धत व्यलिि ेपेश गरको लनिेदन ईपर कुनै कागजात िा प्रमाण नपुगी पररचय पत्रका 

िालग लसफाररस गना ईपयुि नदलेखएमा सो व्यहोरा लनिेदकिाइ ३ क्रदन लभत्रमा जानकारी क्रदनु 

पदाछ। 

(ड.) िडा कायााियि े लसफाररस गना नसक्रकने भनी क्रदएको जानकारी लनिेदकिाइ लचत्त नबुझे 

सूचना पाएको १५क्रदन लभत्रमा सम्िलन्धत स्थानीय तह समक्ष लनिेदन क्रदन सके्नछ । 

(च) यसरी प्राप्त भएको लनिेदन समेत समािेश रालख स्थानीय समन्िय सलमलतको बैठकमा पेश गनुा 

पदाछ । लनिेदकिे पेश गरेका कागजात र ऄन्य सम्भाव्य त्य प्रमाणका अधारमा लनजि े

पररचय पत्र पाईने दलेखयो भलन स्थानीय समन्िय सलमलतिे लशफाररस गरेमा लनजिाइ 

पररचयपत्र लितरण गरी त्यसको जानकारी लनिेदक तथा िडा कायााियिाइ समेत क्रदनु पदाछ । 

(छ) पररचयपत्रका िालग लसफाररस गना कुनै करठनाइ परेमा िडा कायााियि ेलचक्रकत्सक/लिशेषज्ञ 

िा ऄपाङ्गता भएका व्यलिका संस्थाका प्रलतलनलधसँग राय परामशा लिन सके्नछ । 

(ज) सामान्यतया ऄपाङ्गता भएका व्यलिस्ियंि ेअफ्नो पररचयपत्र बुलझ लिनुपदाछ । ऄलत ऄशि 

िा पूणा ऄशि ऄपाङ्गता भएको कारणि े पररचयपत्र िुलझलिन अईन नसके्न भएमा िडा 
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कायााियको लसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा लनजको बसोबास गने स्थानीय तहका 

पदालधकारीिे लनजिाइ बुझाईने गरी बुलझलिन सके्नछन् ।   

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यलिहरूको िगीकृत िगत स्थानीय तहि े कम््युटराआज गरी अफ्नो 

कायााियमा राखी चौमालसक रूपमा प्रदशे र सघंको सम्बलन्धत मन्त्राियमा जानकारी गराईनु 

पनेछ । 

(ञ) समन्िय सलमलतिे पररचय पत्र क्रदन भनी ठहर गरेका व्यलििाइ स्थानीय तहको कायााियि े

ऄनुसूची २ बमोलजमको पररचय-पत्र (ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरूिाइ) लनःशुल्क ईपिब्ध 

गराईनु पनेछ । 

(ट) पररचय पत्रमा गाँईपालिकाको प्रमुख प्रशासक्रकय ऄलधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचलित 

कानूनको ऄलधनमा रही ऄन्य ऄलधकृत कमाचारीिाइ समेत ऄलधकार प्रत्यायोजन गना सके्नछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दलेखने िा ऄििोकन गना सक्रकने शारीररक, मानलसक िा आलन्िय सम्बन्धी 

क्षलतको हकमा पररचय-पत्र प्रदान गने ऄलधकारीि ेऄििोकन गरी तत्काि ईपयुि पररचय-पत्र 

ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदलेखने िा ऄििोकन गना नसक्रकने शारीररक, मानलसक िा आलन्िय सम्बन्धी 

क्षलत भएका िा प्रि रुपमा छुयाईन समस्या भएका ऄपाङ्गता भएका ब्यलिका हकमा 

समन्िय सलमलतमा पेश गरी सलमलतको लसफाररसका अधारमा पररचय पत्र लितरण गनुा पनेछ । 

८. ऄन्य स्थानीय तहबाट पररचय पत्र लितरण गनेः 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र लिलभन्न ऄिरोध तथा शारीररक िा मानलसक ऄिस्थाको 

गम्भीयाताको कारण अफ्नो स्थाइ िसोिास भएको लजल्िामा गइ ऄपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त 

गना ऄसमथा व्यलिहरुका िालग लनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बलन्धत स्थानीय 

तहबाट पररचय पत्र नलिएको सुलनश्चत भएमा दफा ५ को प्रक्रिया पुरा गरी पररचयपत्र प्रदान 

गरेर सम्बलन्धत स्थानीय तहिाइ जानकारी गराईन सक्रकनेछ । 

९. प्रलतलिलप सम्बन्धी व्यिस्थाः 

(१) पररचय-पत्र हराआ, नालसआ िा लबलग्रइ पररचय-पत्रको प्रलतलिलप लिनुपने भएमा अफ्नो 

स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायााियमा यथाथा लििरण र कारण खुिाइ 

लसफाररसका िालग लनिेदन क्रदनु पदाछ । 

(२) िडा कायााियि े सब ै व्यहोरा बुलझ लनिेदकको माग मनालसब दलेखएमा पररचय-पत्रको 

प्रलतलिपी ईपिब्ध गराईन प्राप्त लनिेदन तथा ऄन्य कागजातको प्रलतलिलप िडा कायााियमा 

राखी लनिेदकिे पेश गरेको सक्कि कागजात सलहत लसफाररस गरी स्थानीय तहमा पठाईँनु पदाछ 

। 

(३) स्थानीय तहि ेलसफाररस सलहत प्राप्त भएको लनिेदन ऄपाङ्गताको प्रकृती ऄनुसार सोझै िा 

स्थानीय समन्िय सलमलतमा पेश गरी सलमलतको लनणाय ऄनुसार ऄपाङ्गता पररचय-पत्रको 

प्रलतलिपी लनःशुल्क ईपिब्ध गराईँनु पनेछ । 

(४) प्रलतलिलपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका लबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यलििे पलहि े

प्राप्त गरेको पररचयपत्रमा हरेफेर गनुापने दलेखएमा स्थानीय लसफाररस सलमलतमा पेश गरी सो 

सलमलतबाट प्राप्त लनदशेन ऄनुसार गनुा पदाछ । 
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१० सजाय : (१) यस कायालिलधको प्रलतकुि काया भएमा प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोलजम 

सजाय हुनेछ । 

 

११. ऄलभिखे सम्िलन्ध व्यिस्थाः (१) सम्िलन्धत िडा कायााियि े अफनो क्षेत्रमा भएका कुि 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरु तथा ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरु मध्य ेपररचयपत्र पाएका व्यलिहरुको 

ऄपाङ्गताको प्रकृलत र गाम्भीयाता िगायत ऄन्य अिश्यक लििरण खुल्ने गरी लनयलमत रुपमा 

ऄध्यािलधक गरी त्यसको चौमालसक लििरण तयार गरी लनयलमत रुपमा अफ्नो गाँईपालिका तथा 

लजल्िा समन्िय सलमलतिाइ समेत पठाईँनु पदाछ । 

(२) स्थानीय तहि ेपररचयपत्र लितरण गरे पलछ यसको जानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने 

ब्यलिको स्थायी ठेगाना भएको िडा कायााियिाइ क्रदनु पदाछ । 

(३) गाँईपालिकािे अफ्नो क्षेत्र लभत्र रहकेा कुि ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरु तथा 

ऄपाङ्गता पररचयपत्र पाएका व्यलिहरुको ऄलभिखे राखी त्यसको चौमालसक प्रलतिेदन प्रदशेको 

सामालजक लिकास मन्त्रािय, मलहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रािय र संघीय 

मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पठाईँनु पनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

लबलबध 

१२. लिलिध: (१) सबै स्थानीय तहि े अ-अफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहकेा लबकट तथा दगुाम 

गाईँहरुमा रहकेा ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुका िालग ऄपाङ्गता पररचय-पत्र िगायतका सेिा 

सरि तररकािे ईपिब्ध गराईँन कलम्तमा बषाको एक पटक ती ठाईँहरुमा पररचय पत्र लितरण 

सम्िलन्ध घुलम्त लशलिर सञ्चािन गनुा पदाछ । 

(२) यस कायालिलधमा भएको प्रािधान ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको ऄलधकार सम्िलन्ध 

ऐन र ऄन्य प्रचलित कानून सँग बालझएमा बालझएको हदसम्म स्ितः ऄमान्य हुनेछ । 

(३) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र लितरण सम्िन्धमा यस कायालिलधमा ईल्िेख नभएको लिषयमा 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको ऄलधकार सम्िन्धी ऐन र ऄन्य प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ । 

(४) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र लितरण लनदलेशका, २०६५ बमोलजम भए गरेका कामकारिाही 

यस ैकायालिलध बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 
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ऄनसुचूी १ 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय पत्र पाईनको िालग क्रदन ेलनिदेनको ढाँचा 

 
  

श्री कायाािय प्रमुख ज्यू 

माफा त ............................ 

मामाा गाईँपालिका िरटनाथ दाचुािा । 

   
 

लमलत:..........................  

 

लिषय : ऄपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय पत्र पाईँ । 

महोदय,   

 म ऄपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय पत्र पाईन योग्य भएकोि े लनम्नलिलखत लििरण 

रालख पररचय पत्र पाईन यो लनिेदन पेश गरेको छु । मिैे पसे गरेको लििरण ठीक साँचो छ, झुट्टा 

ठहरेमा प्रचलित कानुन बमोलजमको सजाय भोग्न मञ्जुर छु । 

१. नाम थर ........................................  ईमेर ............   लिङ्ग 

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

२. प्रदशे:       

३. ठेगाना  :  

 (क) स्थायी ठेगाना: .....................................  पालिका,  िडा नं............... टोि 

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

 (ख) ऄस्थायी ठेगाना: .................................  पालिका, िडा नं...................टोि 

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

 (ग) सम्पाका  टेलिफोन िा मोबाआि नं. .................................................  

३. संरक्षक/ऄलभभािकको नाम थर .................................    लनिेदकको नाता ...............  

४. संरक्षक/ऄलभभािकको टेलिफोन िा मोबाआि नं. .............................................  

५. नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण ऄनुसार ऄपाङ्गताको प्रकार ......................  

६.  शरीरको ऄंग, संरचना, प्रणािीमा अएको क्षलतको लििरण 

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

७.  क्षलत भएपलछ दलैनक क्रियाकिापमा अएको ऄिरोध िा लसलमतताको लििरण 

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

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

८. ऄपाङ्गताको कारण ईपयुि स्थानमा लचनो िगाईनुहोस् । 

 क) रोगको दीघा ऄसर  ख) दघुाटना   ग) जन्मजात  

 घ) सशस्त्र द्वन्द्व  ङ) िंशानुगत कारण  च) ऄन्य     ..............  

फोटो 
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९ सहायक सामग्री प्रयोग गनुापने अिश्यकता भए िा नभएको: ईपयुि स्थानमा लचनो 

िगाईनुहोस् । क) भएको  ख) नभएको 

१०. अिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुापने हुन्छ 

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

११. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (ईपयुि स्थानमा लचनो िगाईनुहोस) 

 क) गने गरेको   ख) गने नगरेको 

१२.  सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको भए सामग्रीको नाम: ......................... ...........  

१३. ऄन्य व्यलिको सहयोग लिना अफ्ना कस्ता कस्ता दलैनक काया गना सकु्नहुन्छ 

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

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

१४.  ऄन्य व्यलिको सहयोग लिनुहुन्छ भने कुन कुन कामको िालग लिनुहुन्छ  

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

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

१५.  शैलक्षक योग्यता  

क)प्राथलमक तह     ख) लनम्न माध्यलमक तह 

 ग) माध्यलमक तह     घ) ईच्च माध्यलमक तह  

  ङ) स्नातक तह      च) स्नातकोत्तर तह  

  छ) लिद्यािाररधी तह 

१६. कुनै तालिम प्राप्त गनुा भएको भए मखु्य तालिमहरूको नाम िेख्नहुोस 

………………………….………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………
. 

…………………………………………………………………………………… 

१७.  हािको पशेा: 

 क) ऄध्ययन   ख) कृलष व्यिसाय  ग) स्िरोजगार   

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

 ज) केही नगरेको  झ)ऄन्य ... 

मालथ ईल्िेलखत व्यहोरा सही छ । झुट्टा ठहरे प्रचलित कानून बमोलजम सहुिँा, बुझुिा ।  

         

लनिेदक 

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

        ठेगाना ………………… 

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

        लमलत .............................. 
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ऄनसुचूी २ 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय पत्र 

                      मामाा गाईँपालिका 

      गाईँ कायापालिकाको कायाािय 
               िरटनाथ, दाचुािा 

                        सदुरूपलश्चम प्रदशे, नपेाि 

  

पररचय पत्र नम्बरः 

पररचय पत्रको प्रकार: 

 

ऄपाङ्गता पररचय - पत्र 

१) नाम, थरः 

२) ठेगानाः प्रदशे …………….. लजल्िा …………    स्थानीय तह………………………  

३) जन्मलमलतः……………………….         ४) नागरीकता नम्बर: …………………….. 

५) लिङ्गः……………………. ६) रि समुह…………..   

७) ऄपाङ्गताको क्रकलसमः प्रकृलतको अधारमा …………………….. गम्भीरता ………….. 

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

९) पररचय पत्र िाहकको दस्तखतः………………… 

१०) पररचयपत्र प्रमालणत गने  ………….  

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

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

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

        लमलत ….............................. 

 

 

"यो पररचय पत्र कसिै ेपाएमा नलजकको प्रहरी कायाािय िा स्थानीय लनकायमा िुझाआ क्रदनु होिा 

।"  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

फोटो 
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Photo 

 

Annex 2 

       Disability Identity Card Form   

              Marma Rural Municipalit 

Office of the Rural Municipal Executive 

                        Latinath, Darchula 
              Sudurpashchim Province, Nepal 

 
   
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 
Guardian………………………………………… 
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."  
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ऄनसुचूी ३ 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिको कायााियमा रालखन ेऄलभिखेको ढाचँा 

िम संख्याः 

ऄपाङ्गता पररचय पत्र नम्बरः     पररचय पत्रको प्रकार…………….  

१) नाम, थरः 

२) ठेगाना (स्थायी) प्रदशे:   लजल्िा:    स्थानीय तह:               िडा:  

३) ठेगाना(ऄस्थाइ)प्रदशे:   लजल्िा:     स्थानीय तह:               िडा:   

४) जन्मलमलतः    ५) नागरीकता नम्बरः  ६) लिङ्गः ७) रिसमुह    

८) लििालहत/ऄलििालहतः 

९) बाबु/अमा िा संरक्षकको नाम, थरः 

१०) ठेगानाः प्रदशे    लजल्िा   स्थानीय  तह     िडा 

११) ऄपाङ्गता भएको व्यलि सँगको नाताः 

१२) पलछल्िो शैलक्षक योग्यताः 

१३) ऄध्ययनरत लिद्यािय िा किेज :   ऄध्ययन नगरेको   पढाआ सकेको 

१४) पेशाः 

१५) ऄपाङ्गताको क्रकलसमः 

क) ऄपाङ्गताको प्रकृलतको अधारमा……………….. 

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

१६) कस्ता दलैनक क्रियाकिापहरू गना सक्रकन्छ ? 

        ……………………………………………………….. ………… 

१७) कस्ता दलैनक क्रियाकिापहरू गना सककदनै ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१८) सहायक सामग्री अिश्यक  पने   नपने 

अिश्यक पने भए के ? ……………………………. 

१९) हाि सहायक सामग्री  पाएको   नपाएको 

२०) पररचय-पत्र िाहकि ेप्राप्त गरेका ऄन्य सेिा, सुलिधा 

 ………………………………………………………………………………… 

२१) पररचय पत्र बाहकिाइ अिश्यक परेका ऄन्य सेिा सलुिधाहरू 

……………………………………………………..  

२२) सेिा, सुलिधा प्रदान गने लनकायः ………………………………… 

२३) ऄन्य……………………………………………… ………………………… 

प्रमालणत गने ऄलधकारीकोः 

दस्तखतः  

नाम, थरः  

पदः 

कायााियः 

लमलत : 


