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ऄपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्र वितरण काययविवध, २०७५ (नमूना) 

प्रस्तािना 

नेपािको संविधान, ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िवन्त्ध ऐन, २०७४ तथा संयुि राष्ट्र संघि े

पाररत गरी नेपाि सरकारिे हस्ताक्षर समेत गररसकेको ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्बन्त्धी 

महासवन्त्ध –@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

को ईद्देश्य, ममय र भािना बमोवजम ऄपाङ्गता भएका व्यविहरुको पररचय-पत्र वितरण काययविवध 

बनाईन बाञ्छवनय भएकोिे,ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िवन्त्ध ऐन, २०७४ को दफा ६१ 

िे ददएको ऄवधकार प्रयोग गरर नेपाि सरकारिे दहेायको नमूना काययविवध जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारवम्भक 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययविवधको नाम "ऄपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्र 

वितरण काययविवध, २०७५" रहकेो छ । 

  (२) यो काययविवध तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययविवधमाः 

(क) "ऐन" भन्नािे ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूको ऄवधकार सम्िन्त्धी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोधन 

२०७५ समेत) सम्झनु पदयछ । 

(ख) "वनयमाििी" भन्नािे ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िन्त्धी ऐन २०७४ ऄनुसार बन्ने 

वनयमाििी सम्झनु पदयछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भन्नािे गाईाँपाविका िा नगरपाविका सम्झनु पदयछ । 

(घ)  "िडा कायायिय" भन्नािे स्थानीय तहको िडा कायायिय सम्झनु पदयछ । 

(ड) "समन्त्िय सवमवत" भन्नािे ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िन्त्धी ऐन, २०७४ (पवहिो 

संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोवजमको स्थानीय समन्त्िय सवमवत सम्झनु पदयछ ।  

पररच्छेद-२ 

ईद्देश्य, मापदण्ड 

 ३. ईद्देश्य : यस काययविवधको ईद्देश्य दहेाय बमोवजम रहकेा छन् : 

(क) विवभन्न प्रकारका ऄपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पवहचान गरी ईनीहरुिाइ सेिा 

सुविधामा पहुाँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सुविधाहरुको िावग योजना वनमायण गनय र स्थानीय 

तह दवेख नै विवभन्न प्रकृवतका ऄपाङ्गता भएका व्यविहरुको िगीकृत िगत राख्न सहज तुल्याईने   
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(ख) ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िन्त्धी ऐन र ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार 

सम्बन्त्धी ऄन्त्तरायवष्ट्रय महासवन्त्ध २००६ (CRPD) मा नेपाि सरकारिे जनाएको प्रवतबद्धता 

बमोवजम ऄपाङ्गता भएका व्यवििाइ प्राथवमकताको अधारमा सेिा सुविधाहरु ईपिब्ध 

गराईन सहज बनाईने ।      

 (ग) ऄपाङ्गताको प्रकृवत, िगीकरण र ऄिस्थाका अधारमा ऄपाङ्गता भएका व्यवििे पाईने 

सेिा, सुविधा र ऄिसरको प्राथवमकीकरण गनय सहयोग गने । 

४. पररचय-पत्र वितरणका मापदण्ड दहेाय बमोवजम रहकेा छन ्:  

ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िन्त्धी ऐनको ऄनुसूचीमा प्रकृवतका अधारमा 

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

सम्िन्त्धी ऐनको ऄनुसूचीमा ईल्िेवखत गाम्भीययता अधारमा गररएको ऄपाङ्गताको िगीकरण गरी 

दहेायका चार समूहका पररचय-पत्र वितरण गररनेछ :  

(क) पुणय ऄशि ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेवखत ऄिस्थाका व्यविहरुिाइ 'क' बगयको पररचयपत्र ईपिब्ध गराआनेछ जुन रातो रंगको 

पृष्ठभूवममा जारी गररनेछ । 

1. व्यविको शारीररक, मानवसक िा आवन्त्िय सम्बन्त्धी प्रणािीहरुमा भएको क्षवत र यसिे ल्याएको 

काययगत विचिनको ऄिस्था ऄसाध्य गम्भीर भइ ऄरूको सहयोग विएर पवन दवैनक जीिन 

सम्पादन गनय ऄसाध्यै करठन हुन ेव्यवि,  

2. सामान्त्य भन्त्दा सामान्त्य दवैनक दियाकिापहरु पवन स्ियं गनय नसके्न र ऄन्त्य व्यविको सहयोग 

अिश्यक पन,े तीव्र बौवद्धक ऄपाङ्गता भएका व्यविहरु, तीव्र रुपमा ऄरटज्म प्रभावित व्यवि, 

पूणय रुपमा श्रिणदवृिविवहन व्यविहरु,  

3. दइु िा सोभन्त्दा बढी प्रकृवतका शारीररक, मानवसक िा आवन्त्िय सम्बन्त्धी क्षवत भइ सबैजसो 

दवैनक दियाकिापहरु ऄन्त्य व्यविकै सहयोगमा गनुयपने ऄिस्थाका व्यविहरु,  

4. वनरन्त्तर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहार सुसार) को अिश्यक परररहने शारीररक ऄपाङ्गता 

भएका व्यवि िा मनोसामावजक ऄपाङ्गता भएका व्यविहरू । 

(ख) ऄवत ऄशि ऄपाङ्गताः  

ति ईल्िेवखत ऄिस्थाका व्यविहरुिाआ 'ख' बगयको पररचयपत्र ईपिब्ध गराआनेछ जुन वनिो 

पृष्ठभूवममा जारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, मानवसक िा आवन्त्िय सम्बन्त्धी क्षवत िा विचिन भएतापवन वनरन्त्तर िा ऄवधकांश 

समय सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशयक अददको सहयोगमा अफ्नो दवैनक दियाकिापहरु 

िगायत वहडडुि र संचार गनय करठनाआ हुने ब्यविहरु,  
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2. मवततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमेोदफविया, मांशपेशी सम्बन्त्धी समस्या 

िा विचिन िगायत ऄन्त्य विवभन्न कारणिे शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर अददिे काम गनय 

नसकी  दवैनक अिागमनको िावग हृवििवचयर प्रयोग गनुयपने ऄिस्थाका व्यविहरू,  

3. दिुै हात कुमदवेख िा पाखुरादवेख मुनी पुरै नचल्ने िा गुमाएका, विवभन्न कारणिे दिुै हात र 

गोडा गुमाएका िा नचल्न,े कम्मरभन्त्दा मुवनको माग गुमाएका िा नचल्ने, दिुै गोडा पूणय 

दियाशीि नभइ बैसाखीको प्रयोग गन ेव्यविहरू,  

4. दवृिविवहन र पूणय दवृिविहीनको पररभाषा ऄन्त्तयगयत पन ेव्यविहरू,  

5. संचारको िावग वनरन्त्तर दोभाषे अिश्यक पने पूणय रुपमा कान सुन्न नसके्न (बवहरा), दवैनक 

जीिनका दियाकिापहरु स्ियं गनय नसके्न, वसकाआमा समस्या भएका बौवद्धक ऄपाङ्गता िा 

ऄरटज्म भएका व्यविहरु, वनरन्त्तर ऄरूको सहयोग विआरहनुपने बहुऄपाङ्गता भएका 

व्यविहरू । 

(ग) मध्यम ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेवखत ऄिस्थाका व्यविहरुिाइ 'ग' िगयको पररचयपत्र ईपिब्ध गराआनेछ पहेाँिो पृष्ठभूवममा 

जारी गररनेछ । 

1. कृवत्रम ऄङ्ग, क्यािीपर, विशेष प्रकारका जुत्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामान्त्य 

वहडडुि िगायत दवैनक जीिनका दियाकिापहरु स्िय ंगनय सके्न,  

2. विवभन्न कारणिे घुाँडामुवनको ऄङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी 

पवन सामान्त्य हहडडुि गनयसके्न,  

3. कुम िा पाखुरा भन्त्दा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काम गनय नसके्न,  

4. दिुै हातको हत्केिाभन्त्दा मुवनका कम्तीमा बूढी औंिा र चोरी औंिा गुमाएका,  

5. दिुै गोडाको कुकुय च्चाभन्त्दा मुवनको भाग नभएका तर सामान्त्य वहडडुि गनय सके्न, 

6. मेरुदण्डमा समस्या भइ ढाड कुवप्रएको, 

7. वसकाआमा दढिाआ भएका दवैनक दियाकिाप स्ियं गनय सके्न बौवद्धक ऄपाङ्गता र ऄरटजम 

भएका व्यविहरु , 

8. श्रिणयन्त्त्रको प्रयोगबाट िा ठूिो अिाज मात्र सुन्नसके्न सुस्तश्रिण व्यविहरू  

9. शल्यदियाबाट स्िरयन्त्त्र वझकी घााँटीको निीबाट मात्र बोल्नुपने ऄिस्था भएका ब्यविहरु 

10. ओठ तािु फाटेको कारण बोिी ऄस्पि भएका ब्यविहरु,  

11. बोल्दा ऄवककने, शब्द िा ऄक्षर दोहोयायईने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यविहरू,  

12. तीन दफट भन्त्दा मुवनका होचापुकका व्यविहरू,  
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13. चस्मा र श्रिणयन्त्त्र दिुै प्रयोग गन े श्रिणदवृिविवहन व्यविहरु, िेन्त्स िा म्याग्नीफायरको 

प्रयोगबाट मात्र पढ्न सके्न न्त्यून दवृियुि व्यविहरु,    

14. ऄनुिशीय रिश्राि (हमेोफेविया) सम्बन्त्धी समस्या भइ दवैनक हहडडुिमा करठनाआ हुन े

व्यविहरु, 

15. मानवसक िा मनोसामावजक ऄपाङ्गता भएका व्यविहरु । 

(घ) सामान्त्य ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेवखत ऄिस्थाका व्यविहरुिाआ 'घ' बगयको पररचयपत्र ईपिब्ध गराआनेछ जुन सेतो पृष्ठभूवममा 

जारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानवसक िा आवन्त्िय सम्बन्त्धी सामान्त्य विचिन भएका तर दवैनक जीिनका 

दियाकिापहरु स्ियम सम्पादन गनय सके्न  

2. हात िा खुट्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा भन्त्दा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक 

हातको हत्केिाभन्त्दा मुवनका कम्तीमा बूढी औंिा र चोरी औंिा गुमाएका िा दिु ैहातको  

हत्केिामुवनका कम्तीमा बूढीऔंिा र चोरीऔंिा भएका ब्यविहरु,  

3. ठूिो ऄक्षर पढ्नसके्न न्त्यून दवृियुि व्यविहरू,  

4. दिुै गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  

5. श्रिणयन्त्त्र िगाइ ठूिो अिाज सुन्ने तर बोिी स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यविहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढााँचा र समन्त्िय सवमवत 

५. ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूको पररचय-पत्रको ढााँचा दहेाय बमोवजम हुनेछ ।  

पररचय-पत्र िाहक व्यविको व्यविगत वििरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको 

ढााँचामा यस काययविवधको ऄनुसूची २ बमोवजम एकापट्टी नेपािी भाषामा र ऄकायपट्टी ऄंगेजी 

भाषामा िेवखएको मावथ दफा ४ मा ईल्िेवखत मापदण्ड ऄनुसार एक पृष्ठको पररचय-पत्र 

गाम्भीययता अधारमा गररएका चार िगयका ऄपाङ्गता भएका व्यवििाइ चार फरक रङ्गमा 

ईपिब्ध गराआनेछ । 

 

६. समन्त्िय सवमवत सम्िवन्त्ध व्यिस्था दहेाय बमोवजम हुनेछ । 

(१) ऄपाङ्गता भएका व्यविको ऄवधकार सम्िवन्त्ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ ऄनुसार ऄपाङ्गता 

पररचय पत्र वितरण गने समेत काययका िावग गाईाँपाविका र नगरपाविकामा दहेाय बमोवजमको 

स्थानीय समन्त्िय सवमवत रहनेछ :- 

 (क) गाईाँपाविका/नगरपाविकाको ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमुख                                संयोजक 
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 (ख) गाईाँपाविका/नगरपाविकाको मवहिा सदस्य मध्येबाट 

       गाईाँपाविका िा नगर पाविकािे तोकेको मवहिा सदस्य                              सदस्य 

 (ग) गाईाँपाविका िा नगरपाविका वभत्रका माध्यवमक विद्याियका  

     प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यवि मध्येबाट गाईाँ  पाविकाको ऄध्यक्ष  

     िा नगर पाविकाको प्रमुखिे तोकेको व्यवि                                             सदस्य 

(घ) गाईाँ  काययपाविकाको ऄध्यक्ष िा नगर काययपाविकाको प्रमुखिे  

     तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा ऄस्पतािको वचदकत्सक                          सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहरी कायायियको प्रमुख                                                         सदस्य 

(च) ऄपाङ्गता भएका व्यविको हक, वहत र संरक्षणको के्षत्रमा स्थानीय 

     स्तरमा काययरत संघ संस्थाहरु मध्येबाट गाईाँ  पाविकाको ऄध्यक्ष िा 

     नगर पाविकाको प्रमुखिे मनोवनत गरेको संस्थाको प्रवतवनवध                        सदस्य 

(छ) गाईाँपाविका र नगरपाविका वभत्रका ऄपाङ्गता भएका  

     व्यविहरु मध्येबाट समन्त्िय सवमवतिे मनोनयन गरेको एक जना मवहिा  

     सदस्य सवहत तीन जना                                                                       सदस्य 

(ज) नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीय स्तरमा रहकेा 

    सम्िवन्त्धत विषय हने ेकायायियको कायायिय प्रमुख                                        सदस्य 

(झ) गाईाँ  पाविका िा नगरपाविकाको ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमुखिे 

    तोकेको गाईाँ  पाविका िा नगरपाविकाको कमयचारी                                      सदस्य 

(२) स्थानीय समन्त्िय सवमवतिे ऄपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका िावग वसफाररस गने कामका साथ ै

ऐनको दफा ४३ को (च) बमोवजम पररचय-पत्र सम्िन्त्धी कानुनी, संरचनागत तथा ऄन्त्य सुधार 

गनुयपने विषयमा प्रदशेको सामावजक विकास मन्त्त्रािय; मवहिा, बािबाविका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्त्रािय िगायत सम्िवन्त्धत वनकायमा िेवख पठाईाँनु पदयछ । 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वितरण 

७. पररचय-पत्र वितरण प्रदिया दहेाय बमोवजम हुनेछ :  

(क) ऄपाङ्गता भएका व्यविको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा ऄपाङ्गता 

भएका व्यवि स्ियं वनजका ऄवभभािक िा संरक्षकिे ऄनुसूची १ बमोवजमको ढााँचामा पररचय-पत्र 

प्रावप्तका िावग सबै पुतयाइ गन ेकागजातहरु २ प्रवत समािेश गरी वनिेदन ददनुपनेछ । 

(ख) दरखास्तमा अफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, ईमेर, ऄपाङ्गता खुिेको विवखत प्रमावणत प्रवतविपी, 

पासपोटय साआजको (सम्भि भएसम्म ऄपाङ्गता दवेखने गरी वखवचएको) फोटो, ऄसिताको 

गाम्भीययता ऄिस्था र शरीरका ऄंगहरुिे गन ेकाममा अएको समस्या िा दवैनक दियाकिापमा हुन े
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वसवमतताहरुको वििरण संिग्न हुनुपनेछ । यस प्रयोजनको िावग जन्त्मदताय प्रमाण-पत्र िा 

नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गा धनी प्रमाण पुजाय िा शैवक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा 

मतदाता पररचय पत्र िा ऄपाङ्गताको अधारमा कुनै जावगर गरररहकेो भए वनयुवि पत्र िा त्यो 

संस्थािे ददएको प्रमाण िा वज.प्र.का.मा दताय भएका ऄपाङ्गता सम्बन्त्धी कायय गने संघसंस्थािे 

गरेको वसफाररस मध्ये कुनै एक िा यस्त ैवबश्वस्त हुन सके्न अधार ददने ऄन्त्य प्रमावणत विवखतिाइ 

अधार मावननेछ । 

(ग) ररत पुगी अएको वनिेदनमा िडा कायायियिे वनिेदन प्राप्त भएको वमवतिे बढीमा ३ ददनवभत्र 

वनिेदकिे पेश गरेका कागजातहरुको एक प्रवत कायायियमा रावख िडा कायायियको वसफाररस 

सवहत एक प्रवत गााँईपाविका िा नगरपाविकामा पठाईनु पदयछ । 

(घ) सम्बवन्त्धत व्यवििे पेश गरको वनिेदन ईपर कुन ैकागजात िा प्रमाण नपुगी पररचयपत्रका िावग 

वसफाररस गनय ईपयुि नदवेखएमा सो व्यहोरा वनिेदकिाइ ३ ददन वभत्रमा जानकारी ददन ुपदयछ । 

(ड.) िडा कायायियिे वसफाररस गनय नसदकने भनी ददएको जानकारी वनिेदकिाइ वचत्त नबुझ ेसूचना 

पाएको १५ ददन वभत्रमा सम्िवन्त्धत स्थानीय तह समक्ष वनिेदन ददन सके्नछ । 

(च) यसरी प्राप्त भएको वनिेदन समेत समािेश रावख स्थानीय समन्त्िय सवमवतको बैठकमा पेश गनुय 

पदयछ । वनिेदकिे पेश गरेका कागजात र ऄन्त्य सम्भाव्य त्य प्रमाणका अधारमा वनजिे पररचय 

पत्र पाईने दवेखयो भवन स्थानीय समन्त्िय  सवमवतिे वशफाररस गरेमा वनजिाइ पररचय पत्र 

वितरण गरी त्यसको जानकारी वनिेदक तथा िडा कायायियिाइ समेत ददनु पदयछ । 

(छ) पररचयपत्रका िावग वसफाररस गनय कुनै करठनाइ परेमा िडा कायायियिे वचदकत्सक/विशेषज्ञ िा 

ऄपाङ्गता भएका व्यविका संस्थाका प्रवतवनवधसाँग राय परामशय विन सके्नछ ।   

(ज) सामान्त्यतया ऄपाङ्गता भएका व्यवि स्ियंिे अफ्नो पररचयपत्र बुवझविनु पदयछ । ऄवत ऄशि 

िा पूणय ऄशि ऄपाङ्गता भएको कारणिे पररचय पत्र िुवझविन अईन नसके्न भएमा िडा 

कायायियको वसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा वनजको बसोबास गने स्थानीय वनकायका 

पदावधकारीिे वनजिाइ बुझाईने गरी बुवझविन सके्नछन् । 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यविहरूको िगीकृत िगत स्थानीय तहिे कम््युटराआज गरी अफ्नो 

कायायियमा राखी चौमावसक रूपमा प्रदशे र संघको सम्बवन्त्धत मन्त्त्राियमा जानकारी गराईनु 

पनेछ । 

(ञ) समन्त्िय सवमवतिे पररचयपत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यवििाइ स्थानीय तहको कायायियिे 

ऄनुसूची २ बमोवजमको पररचय-पत्र (ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूिाइ) वनःशुल्क ईपिब्ध गराईनु 

पनेछ । 

(ट) पररचयपत्रमा गााँईपाविका/नगरपाविकाको प्रमुख प्रशासदकय ऄवधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । 

प्रचवित कानूनको ऄवधनमा रही ऄन्त्य ऄवधकृत कमयचारीिाइ समेत ऄवधकार प्रत्यायोजन गनय 

सके्नछ । 
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(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दवेखने िा ऄििोकन गनय सदकने शारीररक, मानवसक िा आवन्त्िय सम्बन्त्धी क्षवतको 

हकमा पररचय-पत्र प्रदान गन ेऄवधकारीिे ऄििोकन गरी तत्काि ईपयुि पररचय-पत्र ईपिब्ध 

गराईनु पनेछ ।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदवेखने िा ऄििोकन गनय नसदकने शारीररक, मानवसक िा आवन्त्िय सम्बन्त्धी क्षवत 

भएका िा प्रि रुपमा छुयाईन समस्या भएका ऄपाङ्गता भएका ब्यविका हकमा समन्त्िय 

सवमवतमा पेश गरी सवमवतको वसफाररसका अधारमा पररचय पत्र वितरण गनुय पनेछ । 

 

८. ऄन्त्य स्थानीय तहबाट पररचयपत्र वितरण गनेः 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र विवभन्न ऄिरोध तथा शारीररक िा मानवसक ऄिस्थाको 

गम्भीययताको कारण अफ्नो स्थाइ िसोिास भएको वजल्िामा गइ ऄपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय 

ऄसमथय व्यविहरुका िावग वनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बवन्त्धत स्थानीय तहबाट 

पररचय पत्र नविएको सुवनश्चत भएमा दफा ५ को प्रदिया पुरा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर 

सम्बवन्त्धत स्थानीय तहिाइ जानकारी गराईन सदकनेछ ।  

 

९. प्रवतविवप सम्बन्त्धी व्यिस्थाः 

(१) पररचय-पत्र हराआ, नावसआ िा वबवग्रइ पररचय-पत्रको प्रवतविवप विनु पन ेभएमा अफ्नो स्थायी 

ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा यथाथय वििरण र कारण खुिाइ वसफाररसका 

िावग वनिेदन ददन ुपदयछ । 

(२) िडा कायायियिे सबै व्यहोरा बुवझ वनिेदकको माग मनावसब दवेखएमा पररचय-पत्रको प्रवतविपी 

ईपिब्ध गराईन प्राप्त वनिेदन तथा ऄन्त्य कागजातको प्रवतविवप िडा कायायियमा राखी वनिेदकिे 

पेश गरेको सक्कि कागजात सवहत वसफाररस गरी गाईपाविका नगरपाविका स्थानीय तहमा 

पठाईाँनु पदयछ ।  

(३) स्थानीय तहिे वसफाररस सवहत प्राप्त भएको वनिेदन ऄपाङ्गताको प्रकृती ऄनुसार सोझै िा 

स्थानीय समन्त्िय सवमवतमा पेश गरी सवमवतको वनणयय ऄनुसार  ऄपाङ्गता पररचय-पत्रको 

प्रवतविपी वनःशुल्क ईपिब्ध गराईाँनु पनेछ । 

(४) प्रवतविवपका िावग प्राप्त भएको वनिेदनका वबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यवििे पवहिे प्राप्त 

गरेको पररचय पत्रमा हरेफेर गनुयपने दवेखएमा स्थानीय वसफाररस सवमवतमा पेश गरी सो 

सवमवतबाट प्राप्त वनदशेन ऄनुसार गनुय पदयछ ।   

 

१० यस काययविवधको प्रवतकुि कायय भएमा प्रचवित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोवजम सजाय हुनेछ ।   

 

११. ऄवभिेख सम्िवन्त्ध व्यिस्थाः  
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(१) सम्िवन्त्धत िडा कायायियिे अफनो के्षत्रमा भएका कुि ऄपाङ्गता भएका व्यविहरु तथा 

ऄपाङ्गता भएका व्यविहरु मध्ये पररचयपत्र पाएका व्यविहरुको ऄपाङ्गताको प्रकृवत र 

गाम्भीययता िगायत ऄन्त्य अिश्यक वििरण खुल्नेगरी  वनयवमत रुपमा ऄध्यािवधक गरी त्यसको 

चौमावसक वििरण तयार गरी वनयवमत रुपमा अफ्नो गााँईपाविका/नगरपाविका तथा वजल्िा 

समन्त्िय सवमवतिाइ समेत पठाईाँनु पदयछ । 

(२) स्थानीय तहिे पररचय पत्र वितरण गरे पवछ यसको जानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने ब्यविको 

स्थायी ठेगाना भएको िडा कायायियिाइ ददनु पदयछ ।   

(३) गााँईपाविका तथा नगरपाविकािे अफ्नो के्षत्रवभत्र रहकेा कुि ऄपाङ्गता भएका व्यविहरु तथा 

ऄपाङ्गता पररचय पत्र पाएका व्यविहरुको ऄवभिेख राखी त्यसको चौमावसक प्रवतिेदन प्रदशेको 

सामावजक विकास मन्त्त्रािय, मवहिा, बािबाविका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्त्रािय र संघीय 

मावमिा तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्त्राियमा पठाईाँनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

वबवबध 

१२. विविध : 

(१) सबै स्थानीय तहिे अـअफ्नो के्षत्रावधकार वभत्र रहकेा वबकट तथा दरुगम गाईाँहरुमा रहकेा 

ऄपाङ्गता भएका व्यविहरुका िावग ऄपाङ्गता पररचयـपत्र िगायतका सेिा सरि तररकािे 

ईपिब्ध गराईाँन कवम्तमा बषो एक पटक ती ठाईाँहरुमा पररचय पत्र वितरण सम्िवन्त्ध घुवम्त 

वशविर सञ्चािन गनुय पदयछ ।  

(२) यो काययविवध िागू हुनु ऄगावड प्राप्त गरेको ऄपाङ्गता पररचयपत्र सम्बवन्त्धत गाईपाविका र 

नगरपाविका बुझाइ यो काययविवध जारी भएको वमवतिे १ बषयवभत्रमा यस काययविवध बमोवजमको 

पररचयपत्र विनुपनेछ । यस ऄवघ जारी भएका पररचय पत्र एक िषयपवछ स्ितः मान्त्य हुन ैछैन ।   

(३) यस काययविवध भएको प्रािधान ऄपाङ्गता भएका व्यविहरुको ऄवधकार सम्िवन्त्ध ऐन र ऄन्त्य 

प्रचवित कानूनसाँग बावझएमा बावझएको हदसम्म स्ितः ऄमान्त्य हुनेछ । 

(४) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सम्िन्त्धमा यस काययविवधमा ईल्िेख नभएको विषयमा ऄपाङ्गता 

भएका व्यविहरुको ऄवधकार सम्िन्त्धी ऐन र  ऄन्त्य प्रचवित कानून बमोवजम हुनेछ ।  

(५) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण वनदवेशका, २०६५ बमोवजम भए गरेका काम कारिाही यस ै

काययविवध बमोवजम भए गरेको मावननेछ ।  

(६) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण वनदवेशका, २०६५ खारेज गररएको छ । 
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ऄनुसूची १ 

ऄपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाईनको िावग ददन ेवनिेदनको ढााँचा 

 

  

      

श्री कायायिय प्रमुखज्यू 

माफय त............................ 

………………………………………. गाईाँ /नगरपाविका   

  वमवत :.................. ........  

 

विषय : ऄपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाईाँ  । 

महोदय,   

 म ऄपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाईन योग्य भएकोिे वनम्न विवखत वििरण रावख 

पररचयपत्र पाईन यो वनिेदन  पेश  गरेको  छु  ।  मैिे पेस गरेको वििरण ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरेमा 

प्रचवित कानुनबमोवजमको सजाय भोग्न मञ्जुर छु ।   

१. नाम थर ..................... ................... ईमेर .................. ......... विङ्ग ....................  

२. प्रदशे :                

३. ठेगाना:   

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

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

 (ग) सम्पयकय  टेविफोन िा मोबाआि नं. ............... .................. .................  

३. संरक्षक/ऄवभभािकको नाम थर .................... .............. वनिेदकको नाता ...............  

४. संरक्षक/ऄवभभािकको टेविफोन िा मोबाआि नं. .............. ................... .............  

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

६.  नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण  ऄनुसार ऄशिताको अधारमा                   

 ऄपाङ्गताको प्रकार ............................  

७.  शरीरको ऄंग, संरचना, प्रणािीमा अएको क्षवतको वििरण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षवत भएपछी दवैनक दियाकिापमा अएको ऄिरोध िा वसवमतताको वििरण  

फोटो 
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.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………. 

९. ऄपाङ्गताको कारण ईपयुि स्थानमा वचनो िगाईनुहोस् ।   

 क) रोगको दीघय ऄसर    ख) दघुयटना     ग) जन्त्मजात    

 घ) सशस्त्र द्वन्त्द्व     ङ) िंशानुगत कारण   च) ऄन्त्य ..............  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुय  पने अिश्यकता भएको िा नभएको : ईपयुि स्थानमा  वचनो 

 िगाईनुहोस्   

  क) भएको     ख) नभएको   

११. अिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने हुन्त्छ 

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (ईपयुि स्थानमा वचनो िगाईनुहोस 

 क) गने गरेको      ख) गन ेनगरेको   

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

१४. ऄन्त्य व्यविको सहयोग विना अफ्ना कस्ता कस्ता दवैनक कायय गनय सकु्नहुन्त्छ    

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

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

१५.  ऄन्त्य व्यविको सहयोग विनुहुन्त्छ भने कुन कुन कामको िावग विनु हुन्त्छ (    

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

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

१६. पवछल्िो शैवक्षक योग्यता  प्राथवमक तह   घ) वनम्न माध्यवमक तह  

 ङ) माध्यवमक तह   च) ईच्च माध्यवमक तह    छ) स्नातक तह    

 ज) स्नातकोत्तर तह    झ) विद्यािाररधी तह   

१७. कुनै ताविम प्राप्त गनुयभएको भए मुख्य ताविमहरूको नाम िेख्नुहोस  

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

 

१८.  हािको पेशा :   

 क) ऄध्ययन   ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्िरोजगार   घ) ऄध्ययन    

ङ) सरकारी सेिा च) वनजी के्षत्रमा सेिा    ज) केही नगरेको   झ) ऄन्त्य ... 
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          वनिेदक   

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

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

        वमवत .............................. 
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ऄनुसूची २ 

 

ऄपाङ्गता भएका व्यविको पररचयत्रको ढााँचा  

 

नेपाि सरकार 

वनशाना छाप     

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

 पररचयपत्र नम्बरः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

ऄपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थरः  

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

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

५) विङ्गः …………  ………….  ६) रि समुह…………..   

७) ऄपाङ्गताको दकवसमः प्रकृवतको अधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

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

९) पररचयपत्र िाहकको दस्तखतः 

१०) पररचय पत्र प्रमावणत गने  ………….  

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

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

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

        वमवत .............................. 

 
 

"यो पररचपत्र कसैि ेपाएमा नवजकको प्रहरी कायायिय िा स्थानीय वनकायमा िुझाआददनुहोिा"   

  

 

 

फोटो 
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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 ……………………………. 

 

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

 

 

 

 

Photographs 
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ऄनुसूची ३ 

 

ऄपाङ्गता भएका व्यविको कायायियमा रावखने ऄवभिेखको ढााँचा 

िम संख्याः 

 ऄपाङ्गता पररचयपत्र नम्बरः   पररचयपत्रको प्रकार …………….  

१) नाम, थरः  

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

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

४) जन्त्म वमवतः            ४) नागरीकता नम्बरः                              ५) विङ्गः   

६) रि समुह           ७) वििावहत/ऄवििावहतः 

८) बाबु/अमा िा संरक्षकको नाम, थरः 

९) ठेगानाः  प्रदशे         वजल्िा         स्थानीय तह           िडा 

१०) ऄपाङ्गता भएको व्यविसाँगको नाताः 

११) पवछल्िो शैवक्षक योग्यताः  

१२) ऄध्ययनरत विद्यािय िा किेज  :      ऄध्ययन नगरेको        पढाआ सकेको  

१३) पेशाः  

१४) ऄपाङ्गताको दकवसमः 

क) ऄपाङ्गताको प्रकृवतको अधारमा ……………….. 

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

१५) कस्ता दवैनक दियाकिापहरू  गनय सदकन्त्छ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दवैनक दियाकिापहरू गनय सककदनै ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सामग्री अिश्यक    पन े   नपने  

अिश्यक पन ेभए के …………………………….  

१८) हाि सहायक सामग्री   पाएको    नपाएको  

१९)  पररचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गरेका ऄन्त्य सेिा, सुविधा 

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

२०) पररचयपत्र बाहकिाइ अिश्यक परेका ऄन्त्य सेिा सुविधाहरू  

…………………………………………………….. ………………………………….. 
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२१) सेिा, सुविधा प्रदान गने वनकायः …………………… …………… 

२२) ऄन्त्य ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमावणत गने ऄवधकारीकोः  

दस्तखतः    

नाम, थरः   

      पदः  

     कायायियः   

वमवत : 
 


