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अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय – पत्र वितिण काययविधि २०७५ नमनुा  

प्रस्तािना  

नेपालको सवंिधान,अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध ऐन २०७४ तथा सयंतुत राष्ट्र सघंले 
पाररत गरी नेपाल सरकारल ेहस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध 
महासक्धध – २००६ ( Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य,ममम र 
भािना बमोक्िम अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुको पररचय पत्र वितरण कायमविधध बनाउन बाञ्छननय 
भएकोल,ेअपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध ऐन,२०४७ को दफा ६१ ले ददएको अधधकार प्रयोग 
गरर नेपाल सरकारले देहायको नमनुा कायमविधध िारी गरेको छ । 

१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्ध : (१) य ुकायमविधधको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचय पत्र 
वितरण कायमविधध, २०७५ " रहेको छ । (२) यो कायमविधध तरुुधत  प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथम नलाग्नेमा यस कायमविधधमा  

क. ऐन भधनाले अपाङगता भएका व्यक्ततहरुको अधधकार सम्िधधी ऐन २०७४ पदहलो सशंोधन 
२०७५ समेत समझन ुपदमछ । 

ख. " ननयमािली " भधनाले अपाङ्गगता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध ऐन २०४७ अनसुार 
बधने ननयमािली सम्झन ुपदमछ । 

ग. "स्थाननय तह" भधनाले गााँउपाललका ि नगरपाललका सम्झन ुपदमछ । 
घ. "िडा कायामलय " भधनाले स्थाननय तहको िडा कायामलय सम्झन ुपदमछ । 
ङ. "समधिय सलमनत" भधनाल ेअपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िक्धध ऐन,२०७४ (पदहलो 

ससंोधन २०७५)को दफा ४२ बमोक्िमको स्थानीय समधिय सलमनत सम्झन ुपदमछ । 

परिच्छेद – २ 

उद्देश्य,मापदण्ड  

३. उद्देश्य:यस कायमविधधको उद्देश्य देहाय बमोक्िम रहेको छन : 

क. विलभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरुको पदहचान यरी उनीहरुलाई सेिा 
सवुिधामा पहुाँच स्थावपत गनम,त्यस्ता सेिा सवुिधाहरुको लागी योिना ननमामण गनम र स्थाननय 
तह देखी न ैविलभधन प्रकृनतका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुको लगत िगीकृत लगत राख्न सहि 
तलु्याउने । 



ख. अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध ऐन र अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार 
सम्बक्धध अधतराक्ष्ट्रय महासक्धध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले िनाएको प्रनतबद्धता 
बमोक्िम अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुलाई प्राथलमकताको आधारमा सेिा क्स्िधाहरु उपलब्ध 
गराउन सहि बनाउने । 

ग. अपाङ्गताको प्रकृती,िगीकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तत पाउने 
सेिा,सवुिधा र अिसरको प्राथलमकीकरण गनम सहयोग गने । 

४.पररचय पत्र वितरणका मापदण्ड देहाय बमोक्िम रहेको छन : 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अलभकार सम्बक्धध ऐनको अनसुचूीमा प्रकृनतका आधारमा अपाङ्गतालाई १० 
(दश) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध ऐनको अनसुचूीमा 
उल्लेखखत गाम्भीयमता आधारमा गररएको अपाङ्गताको िगीकरण गरी देहायका चार समहुका पररचय पत्र 
वितरण गररनेछ : 

क पणुम अशतत अपाङ्गता : 

तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाई 'क' िगमको पररचय - पत्र उपलब्ध गराईनेछ िुन रातो रङ्गको 
पषृ्ट्थभट्ठलममा िारर गररनेछ । 

१. व्यक्ततको शारीररक,मानलसक िा इक्धिय सम्बधधी प्रणालीहरुमा भएको क्षनत र यसले ल्याएको 
कायमगत विचलनको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरुको सहयोगले ललएर पनन दैननक िीिन 
सम्पादन गनम असाध्य ैकदठन हुने व्यक्तत, 

२. सामाधय भधदा सामाधय दैननक क्रियाकलापहरु पनन स्िय ंगनम नसतने र अधय व्यक्ततको सहयोग 
आिश्यक पने, तीब्र बौद्धधक  अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु,तीव्र रुपमा अदिज्म प्रभावित व्यक्तत 
पणूम रुपमा श्रिणदृक्ष्ट्िविदहन व्यक्ततहरु 

३. दईु िा सो भधदा बढी प्रकृतीका शारीररक,मानलसक िा इक्धिय सम्बक्धध क्षनत भई सबिैसो दैननक 
क्रियाकलापहरु अधय व्यक्ततकै सहयोगमा  गनुमपने अिस्थाका व्यक्ततहरु 

४. ननरधतर रुपमा सघन हेरचाह (स्याहार ससुार)को आिश्यक परररहने शारीररक  अपाङ्गता भएका 
व्यक्तत िा मनोसामाक्िक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु 

ख. अनत अशतत अपाङ्गता: 

तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाई 'ख' िगमको पररचय पत्र उपलब्ध गराईनेछ िुन ननलो पषृ्ट्ठभलूममा 
िारी गररधछ । 



१. शारीररक,मानलसक िा इक्धिय सम्बक्धध क्षनत िा विचलन भएतापनन ननरधतर िा अधधकार समय 
सहयोगी,दोभाष ेिा मानि पथप्रदशमक आददको सहयोगमा आफ्नो दैननक क्रियाकलापहरु लगायत 
दहडडुल र सचंार गनम कदठनाइ हुने व्यक्ततहरु  

२. मक्ष्ट्तस्क पक्षघात,मरेुदण्ड चोिपिक िा पक्षघात,हेमोक्रफललया,मांशपेशी सम्बक्धध समस्या िा 
विचलन लगायत  अधय विलभधन कारणले शरीरको ढाड,गोडा,कम्मर आददले काम गनम नसकी 
दैननक आिागमनको लागी  ह्िीलधचयर प्रयोग गनुमपने अिस्थाका व्यक्ततहरु 

३. दिु ैहात कुमदेखी िा पाखुरादेखी मनुी परैु नचल्ने िा गमुाएका,विलभधन कारणले दिु ैहात र गोडा 
गमुाएका िा नचल्ने,कम्मर भधदा मनुन को भाग गमुाएका िा नचल्ने दिु ैगोडा पणुम क्रियाशील 
नभई बसैाखीको प्रयोग गने व्यक्ततहरु  

४. दृक्ष्ट्िविदहन र पणूम दृक्ष्ट्िविहीनको पररभाषा अधतगमत पने व्यक्ततहरु 

५. सचंारको लाधग ननरधतर दोभाष ेआिश्यक पने पणुम रुपमा कान सधुन नसतने (बदहरा),दैननक 
िीिनका क्रियाकलापहरु स्िय ंगनम नसतने, लसकाईमा समस्या भएका बौद्धीक अपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरु 

घ. मध्येम अपाङ्गता : 

तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाई 'ग' िगमको पररचय पत्र उपलब्ध गराईनेछ पहेलो 
पषृ्ट्ठभलूममा िारी गररनेछ । 
१. कृत्रत्रम अङ्ग,तयालीपर,विशषे प्रकारका ितु्ता िस्ता सहायक सामाग्रीको प्रयोगबाि सामाधय 

दहडडुल लगायत दैननक िीिनका क्रियाकलापहरु स्िय ंगनम सतन े

२. विलभधन कारणले घुाँडामनुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामाग्रीको प्रयोग नगरी 
पनन सामाधय दहाँडडुल गनम सतने । 

३. कुम िा पाखुरा भधदा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्ने िा हात नचल्ने िा हातले गने 
काम गनम नसतन े

४. दिुहैातको  हत्केला भधदा मनुनका कम्तीमा बढुी औला र चोरी औला गमुाएका 
५. दिु ै गोडाको कुकुम चा भधदा मनुनको भाग नभएका तर सामाधय दहडडुल गनम सतने  

६. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको  
७. लसकाईमा दढलाई भएका दैननक क्रियाकलाप स्िय ंगनम सतने बौद्धीक अपाङ्गता र अदििम 

भएका व्यक्ततहरु 

८. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा ठुलो आिाि मात्र सधुनसतने ससु्तश्रिण व्यक्ततहरु 

९. शल्यक्रिया बाि स्िरयधत्र खझकी घााँिीको नलीबाि मात्र बोल्नपुने अिस्था भएका व्यक्ततहरु 

१०. ओठ ताल ुफािेको कारण बोली अस्पष्ट्ि भएका व्यक्ततहरु 

११. बोल्दा अडडकने,शब्द िा अक्षर दोहोयामउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्ततहरु 

१२. तीन क्रफि भधदा मनुनका होचोपडु्का व्यक्ततहरु 



१३. चस्मा र श्रिणयधत्र दिु ैप्रयोग गने श्रिणदृक्ष्ट्िविदहन व्यक्ततहरु,लेधस िा म्याग्रीफायरको 
प्रयोगबाि मात्र पढ्न सतने धयनू दृक्ष्ट्ियतुत व्यक्ततहरु 

१४. अनिुशीय रततश्राि (हेमोफेललया )सम्बक्धधत समस्या भई दैननक दहड्डुलमा कदठनाई हुने 
व्यक्ततहरु 

१५. मानलसक िा मनोसामाक्िक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु 

घ. सामाधय अपाङ्गता  

तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाई 'घ' ियमको पररचयपत्र उपलब्ध गराईनेछ िुन सेतो पषृ्ट्ठभलूममा 
िारी गररधछ  

१. शारीररक,मानलसक िा इक्धिय सम्बधधी सामाधय विचलन भएका तर दैननक िीिनका 
क्रियाकलापहरु स्ियमं सम्पादन गनम सतन े

२. हाि िा खटु्िा केही छोिो भएका,एक हातको हत्केलाभधदा मनुी नचल्ने िा गमुाएका,एक हातको 
हत्केलाभधदा मनुनका  कम्तीमा बढुी औला र चोरी औला गमुाएका िा दिेु शातको हत्केलामनुनका 
कम्तीमा बढूी औला र चोरी औला भएका व्यक्ततहरु  

३. ठुलो अक्षर पढ्नसतने नयनू दृक्ष्ट्ियतूत व्यक्ततहरु  

४. दिु ैगोडा को सब ैऔलाका भागहरु नभएका  

५. श्रिणयधत्र लगाई ठुला आिाि सधुने तर बोली स्पष्ट्ि भएका ससु्त श्रिण व्यक्ततहरु 

 

परिच्छेद ३  

पररचय पत्र ढााँचा र समधिय सलमनत 

५.अपाङ्गता भएका व्यततहरुको पररचय पत्रको ढााँचा देहाय बमोक्िम हुनेछ 

पररचय पत्र िाहक ियक्ततको व्यक्ततगत वििरण स्पष्ट्ि हुने गरी नाधगरकताको प्रमा० पत्रको ढााँचामा य ु
कायमविधधको अनसुचूी २ बमोक्िम एका पट्िी नेपाली भाषामा र अको पट्िी अगं्रिेी भाषामा लेखखएको 
माधथ दफा ४ मा उल्लेखखत मापदण्ड अनसुार एक पषृ्ट्डको पररचय पत्र गाम्धीयमता आधारमा गररएका चार 
िगमका अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई चार फरक रङ्गमा उपलब्ध गराइनेछ । 

६.समनिय सलमनत सम्िक्धध व्यिस्था देहाय बमोक्िम हुनेछ । 



(१)अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्बक्धध ऐन २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपाङ्गता पररचय पत्र 
वितरण गने समेत कायमका लागी गााँउपाललका र नगरपाललकामा देहाय बमोक्िमको स्थानीय समधिय 
सलमनत रहनेछ । 

(क) गााँउपाललका / नगरपाललकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु     सयंोिक 

(ख) गााँउपाललका / नगरपाललकाको मदहला सदस्य मध्येबाि     सदस्य 

    गााँउपाललका िा नगरपाललकाले तोकेको मदहला सदस्य 

(ग) गााँउपाललका / नगरपाललकाको लभत्रका माध्यलमक विद्यालयका    सदस्य 

   प्रधानध्यापक िा श्रोत व्यक्तत मध्ये बाि गााँउपाललकाको अध्यक्ष 

  िा नगर पाललकाको प्रमखुले तोकेको  व्यक्तत 

(घ) गााँउ कायमपाललका को  अध्यक्ष िा नगर कायमपाललकाको प्रमखुले    सदस्य 

    तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको धचक्रकत्सक  

(ङ) स्थानीय प्रहरी कायामलयको प्रमखु        सदस्य  

(च) अपाङ्गता भएको व्यक्ततहरुको हक,दहत र सरंक्षणको क्षते्रमा     सदस्य 

    स्थानीय स्तरमा कायमरत सघं ससं्थाहरु मध्येबाि गााँउ पाललकाको  

  अध्यक्ष िा नगरपाललकाको प्रमखुले मनोननत गरेको ससं्थाको प्रनतननधध 

(छ) गााँउपाललका र नगरपाललका लभत्रका अपाङ्गता भएका  व्यक्ततहरु    सदस्य 

    मध्येबाि समधिय सलमनतले मनोनयन गरेको एक िना मदहला  

    सदस्य सदहत तीन िना  

(ि) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बक्धधत   सदस्य 

    विषय हेने कायामलयको कायामलयको प्रमखु  

(झ) गााँउ पाललका  िा नगरपाललकाको उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुले तोकेको गााँउ पाललका  िा नगरपाललकाको 
कममचारी  



(२) स्थानीय समधिय सलमनतले अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका लागी लसफाररस गने कामका साथै  
ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्िम  पररचय पत्र सम्बक्धध काननुी सरंचनागत तथा अधय सधुार गनुमपने  

विषयमा प्रदेशको सामाक्िक विकास मधत्रालय ; मदहला,बालबाललका तथा ज्येष्ट्ठ नागररक मधत्रालय 
लगायत सम्त्बक्धध ननकायमा लेखी पठाउाँ ने पदमछ । 

७.पररचय पत्र वितरण प्रक्रिया देहाय बमोक्िम हुनेछ :  

(क) अपाङ्गता भएका व्कयक्ततको स्थानीय ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायामलयमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्तत स्िय ंननिका अलभभािक िा सरंक्षकले अनसुचूी १ बमोक्िमको ढााँचामा पररचय पत्र 
प्राक्प्तका लाधग सब ैपषु्ट्ियाई गने कागिातहरु २ प्रनत समािेशी गरी ननिेदन ददनपुनेछ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम स्थायी ठेगाना उमेर अपाङ्गता खुलेको ललखखत प्रमाखणत प्रनतललवप पासपोि 
साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देखखने गरी खखधचएको)फोिो  असततताको गाम्भीयमता अिस्था र 
शरीरका अगंहरुले गने काममा आएको समस्या िा दैननक क्रियाकलापमा हुने । लसलमतताहरुको वििरण 
सलंग्र हुनपुनेछ । यस प्रयोिनको लागी िधमदताम प्रमाण पत्र िा नागररकताको प्रमाण पत्र िा िग्गा धनी 
प्रमाण पिुाम िा शकै्षक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र िा मतदाता पररचय पत्र िा अपाङ्गताको आधारमा कुन ै
िाधगर गरररहेको भए ननयकु्तत पत्र िा त्यो ससं्थाले ददएको प्रमाण िा क्ि.प्र.का. मा दताम भएका 
अपाङ्गता सम्बधधी कायम गने सघंससं्थाले गरेको  लसफाररस मध्ये कुन ैएक िा यस्त ैविश्रस्त हुन सतने 
आधार ददने अधय प्रमाणीत ललखखतलाई आधार मानननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको ननिेदनमा िडा कायामलयले ननिेदन प्राप्त भएको लमनतले बढीमा घ ददनलभत्र 
ननिेदकले पेश गरेको कागिातहरुको एक प्रनत कायामलयमा राखख िडा कायामलयको लसफाररस सदहत एक 
प्रनत गााँउपाललका िा नगरपाललकामा पठाउन ुपदमछ । 

(घ) सम्बक्धधत व्यक्ततले पेश गरेको ननिेदन उपर कुन ैकागिात िा प्रमाण नपगुी पररचयपत्रका लागी 
लसफाररस गनम उपयतुत नदेखखएमा सो व्यहोरा ननिेदकलाई ३ ददन लभत्रमा िानकारीददन ु पदमछ । 

(ङ) िडा कायामलयको लसफारीस गनम नसक्रकने भनी ददएको िानकारी ननिेदकलाई धचत्त नबझुे सचूना पाएको 
१५ ददन लभत्रमा सम्िक्धधत स्थानीय तह समक्ष ननिेदन ददन सतनछे । 

(च) यसरी प्राप्त भएको ननिेदन समेत समािेश राखख स्थाननय समधियसलमनतको बठैकमा पेश गनुम पदमछ। 
ननिेदकले पेश गरेका कागिात र अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका  आधारमा ननिले पररचय पत्र  पाउने 
देखखयो भनन स्थानीय समधिय सलमनतले लशक्रफरस गरेमा ननिलाई पररचय पत्र  वििरण गरी त्यसको 
िानकारी ननिेदक तथा िडा कायामलयलाई समेत ददन ुपदमछ । 



छ) पररचयपत्रका लागी लसफाररस गनम कुन ै कदठनाई परेमा िडा कायामलयल े धचक्रकत्सक/विशषेज्ञ िा 
अपाङगता भएका व्यक्ततका ससं्थाका प्रनतननधधसाँग राय परामशम ललन सतनेछ । 
ि) सामाधयतया अपाङगता भएका व्यक्तत स्ियलें आफ्नो पररचय पत्र बखुझललन ुपदमछ । अनत अशतत िा 
पणूम अशतत अपाङगता भएको कारणले पररचय पत्र बखुझललन आउन नसके भएमा िडा कायामलयको 
लसफाररस पररिारको सदस्य सरंक्षक िा ननिको बसोबास गने स्थानीय ननकायका पदाधधकारीले ननिलाई 
बझुाउने गरी बखुझललन सतनेछन । 

झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्ततहरुको िगीकृत लगत स्थानीय तहले कम्प्यिुराइि गरी आफ्नो कायामलयमा 
राखी चौमालसक रुपमा प्रदेश र सघंको सम्िक्धधत मधत्रालयमा िानकारी गराउन ुपनेछ । 

ञ) समधिय सलमनतले पररचय-पत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यक्ततलाई स्थानीय तहको कायामलयले अनसुचुी 
२ बमोक्िमको पररचय-पत्र(अपाङगता भएका व्यक्ततहरुलाई ) नन:शलु्क उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 
ि) पररचयपत्रमा गााँउपाललका/नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृतके हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचललत 
काननूको अधधनमा रही अधय अधधकृत कममचारीलाई समेत अधधकार प्रत्यायोिन गनम सतनेछ । 

ठ) प्रत्यक्ष रुपमा देखखने िा अिलोकन गनम सक्रकने शारररीक मानलसक िा इक्धिय सम्िधधी क्षनतको हकमा 
पररचय-पत्र प्रदान गने अधधकारीले अिलोकन गरी तत्काल उपयतुत पररचय-पत्र उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 
ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेखखने िा अिलोकन गनम नसक्रकने शारररीक मानलसक िा इक्धिय सम्िधधी क्षनत भएका 
िा प्रष्ट्ि रुपमा छुट्याउन समस्या भएका अपाङगता भएका व्यक्ततका हकमा समधिय सलमनतमा पेश गरी 
सलमनतको लसफाररसका आधारमा पररचय पत्र वितरण गनुम पनेछ । 

८. अधय स्थानीय तहिाि पररचय पत्र वितरण गने : 

स्थानीय ठेगानामा बसोिास नभएका र विलभधन अिरोध तथा शारररीक िा मानलसक अिस्थाको 
गक्म्भयमताको कारण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्िल्लामा गई अपाङगता पररचय पत्र प्राप्त गनम 
असमथम व्यक्ततहरुका लागी ननिको स्थायी बसोिास भएको स्थानको सम्िक्धधत स्थानीय तहिाि पररचय 
पत्र नललएके सनुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रकृया परुा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर सम्िक्धधत स्थानीय 
तहलाई िानकारी गराउन सक्रकनेछ । 
९. प्रनतललपी सम्िधधी व्यिस्था : 

१) पररचय पत्र हराइ नालसइ िा विधग्रइ पररचय पत्रको प्रनतललवप ललन ुपने भएमा आफ्नो स्थायी ठेगाना 
भएको स्थानीय तहको िडा कायामलयमा यथाथम वििरण र कारण खुलाइ लसफाररसका लागी ननिेदन ददन ु
पदमछ । 
२) िडा कायामलयले सि ैव्यहोरा बखुझ ननिेदकको माग मनालसि देखखएमा पररचय पत्रको प्रनतललपी उपलव्ध 
गराउन प्राप्त ननिेदन तथा अधय कागिातको प्रनतललपी िडा कायामलयमा राखी ननिेदकले पेश गरेको 
सतकल कागिात सदहत लसफाररस गरी गााँउपाललका नगरपाललका स्थानीय तहमा पठाउन ुपदमछ । 

३) स्थानीय तहल ेलसफाररस सदहत प्राप्त भएको ननिेदन अपाङगताको प्रकृनत अनसुार सोझ ैिा स्थानीय 
समधिय सलमनतमा पेश गरी सलमनतको ननणमय अनसुार अपाङगता पररचय पत्रको प्रनतललपी नन:शलु्क 
गराउन ुपनेछ । 
४) प्रनतललवपका लाधग प्राप्त भएको ननिेदनका विषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्ततले पदहले प्राप्त गरेको 
पररचय पत्रमा हेरफेर गनुमपने देखखएमा स्थानीय सलमनतमा पेश गरी सो सलमनतिाि प्राप्त ननदेशन अनसुार 
गनुमपदमछ । 



१०. यस कायमविधधको प्रनतकुल कायम भएमा प्रचललत काननुमा व्यिस्था भए बमोक्िम सिाय हुनेछ । 

११. अलभलेख सम्िक्धध व्यिस्था : 

१) सम्िक्धधत िडा कायामलयले आफ्नो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङगता भएका व्यक्ततहरु तथा अपाङगता 
भएका व्यक्ततहरु मध्ये पररचयपत्र पाएका व्यक्ततहरुको अपाङगताको प्रकृनत र गाम्भीयमता लगायत अधय 
आिश्यक वििरण खुल्ने गरी ननयलमत रुपमा अध्यािधधक गरी त्यसको चौमालसक वििरण तयार गरी 
ननयलमत रुपमा आफ्नो गााँउपाललका/नगरपाललका तथा क्िल्ला समधिय सलमनतलाइ समेत पठाउन ुपदमछ । 

२) स्थानीय तहले पररचय पत्र वितरण गरे पनछ यसको िानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने व्यक्ततको स्थायी 
ठेगाना भएको िडा कायामलयलाइ ददन ुपदमछ । 

३) गााँउपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो क्षते्रलभत्र रहेका कुल अपाङगता भएका व्यक्ततहरु तथा 
अपाङगता पररचय पत्र पाएका व्यक्ततहरुको अलभलेख राखी त्यसको चौमालसक प्रनतिेदन प्रदेशको 
सामाक्िक विकास मधत्रालय मदहला बालबाललका तथा ज्येष्ट्ठ नागररक र सनंघय मालमला तथा सामाधय 
प्रशासन मधत्रालय पठाउन ुपनेछ । 

 

परिच्छेद – ५ 

बिबिि 

१२. विविध : 

१) सि ैस्थाननय तहले आ-आफ्नो क्षेत्राधधकार लभत्र रहेका विकि तथा दरुगम गााँउहरुमा रहेका अपाङगता 
भएका व्यक्ततहरुका लागी अपाङगता पररचय पत्र लगालयतका सेिा सरल तररकाले उपलव्ध गराउन 
कक्म्तमा बषो एक पिक ती ठााँउहरुमा पररचय पत्र वितरण सम्िक्धधत घकु्म्त लशविर सञ्चालन गनुमपदमछ 
। 

२) यो कायमविधध लाग ु हुन ु अगाडड प्राप्त गरेको अपाङगता पररचय पत्र सम्िक्धधत गाउपाललका र 
नगरपाललका बझुाइ यो कायमविधध िारी भएको लमनतले १ बषमलभत्रमा यस कायमविधध बमोक्िमको पररचय 
पत्र ललनपुनेछ । यस अनघ िारी भएका पररचय पत्र एक बषमपनछ स्ित : माधय हुने छैन । 

३) यस कायम विधध भएको प्रािधान अपाङगता भएका व्यक्ततहरुको अधधकार सम्िक्धध ऐन र अधय 
प्रचललत काननु साँग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म स्ित : अमाधय हुनेछ । 

४) अपाङगता पररचय पत्र वितरण सम्िधधमा यस कायमविधधमा अल्लखे नभएको विषयमा अपाङगता 
भएका व्यक्ततहरुको अधधकार सम्िधधी ऐन र अधय प्रचललत काननु बमोक्िम हुनेछ । 

५) अपाङगता पररचय पत्र वितरण ननदेलशका २०६५ बमोक्िम भए गरेका काम कारिादह यस ैकायम विधध 
बमोक्िम भए गरेको मानननेछ । 

६) अपाङग पररचय पत्र वितरण ननदेलशका २०६५ खारेि गररएको छ । 

 
 
 

अनसुचूी १ 

अपाङगता भएका व्यक्ततको पररचय पत्र पाउनको लागी ददने ननिेदनको ढााँचा  

श्री कायामलय प्रमखु ज्य ू 

माफम त ....................................................... 



........................................ गााँउ/नगरपाललका  

    लमनत :- .......................... 
विषय :- अपाङगता भएका व्यक्ततको पररचय पत्र पााँउ । 

महोदय , 

म अपाङगता भएका व्यक्ततको पररचय पत्र पाउन योग्य भएकोल े ननम्न ललखखत वििरण राखी पररचय 
पत्र पाउन यो ननिेदन पेश गरेको छु । मलेै पेश गरेको वििरण ठीक सााँचो छ,झिुा ठहरेमा प्रचललत 
काननुबमोक्िमको सिाय भोग्न मञ्िुर छु । 

१. नाम थर .............................................................. उमेर ................. ललङग ...................... 
२. प्रदेश :- 

३. ठेगाना :- 

क.स्थायी ठेगाना :-......................पाललका,िडा न.ं .............. िोल .......................... 
ख.अस्थायी ठेगाना ..........................पाललका िडा न.ं..............िोल .......................... 
ग.सम्पकम  िेललफोन िा मोिाइल न.ं................................... 
४. सरंक्षक/अलभभािकको नाम थर ...................................ननिेदकको नाता ......................... 
५. सरंक्षक/अलभभािकको िेललफोन िा मोिाइल न.ं....................................... 
६. नेपाल सरकारको पररभाषा र बगीकरण अनसुार अपाङगताको प्रकार ............................ 
७.नेपाल सरकारको पररभाषा र बगीकरण अनसुार अशतताको आधारमा अपाङगताको प्रकार 
.................................... 
८. शरररको अगं सरंचना  प्रणालीमा आएको क्षनतको वििरण 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................... 
९. क्षनत भएपनछ दैननक क्रियाकलामा आएको अिरोध िा लसलमतताको वििरण 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................. 
१०. अपाङगताको कारण उपयतुत स्थानमा धचनो लगाउनहुोस । 

क) रोगको ददघम असर         ख) दघुमिना             ग) िधमिात  

घ) सशस्त्र द्धधद्ध   ङ) िशंानगुत कारण      च) अधय ........................ 
११. सहायक सामग्री प्रयोग गनुम पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयतुत स्थानमा धचनो 
लगाउनहुोस  

क) भएको                       ख) नभएको  

१२. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुमपने हुधछ 
........................................................................................................................................
..................................................... 
१३. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको ( उपयतुत स्थानमा धचनो लगाउनहुोस  



क) गने गरेको               ख) गने नगरेको  

१४. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको भए सामग्रीको नाम ............................................... 
१५. अधय व्यक्ततको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैननक कायम गनम सतनहुुधछ । 

क) …………………………………………………….. ख)......................................................... 
ग)................................................... घ)........................................................ 
१६. अधय व्यक्ततको सहयोग ललनहुुधछ भने कुन कुन कामको लागी ललनहुुधछ । 

क) …………………………………………………….. ख)......................................................... 
ग)................................................... घ)........................................................ 
१७. पनछल्लो शकै्षक्षक योग्यता प्राथलमक तह  

क) ननम्न माध्यलमक तह     ख) माध्यलमक तह   ग) उच्च माध्यलमक तह  घ) स्नातक तह  

ङ) स्नातकोत्तर तह   च) विद्दािाररधी तह  

१८. कुन ै ताललम प्राप्त गनुमभएको भए मखु्य ताललमहरुको नाम लेख्नुहोस 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................... 
१९.हालको पेशा  

क) अध्ययन    ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्िरोिगार   घ) अध्ययन  ङ) सरकारी सेिा  

च) ननिी क्षते्रमा सेिा  छ) केदह नगरेको ि) अधय 

                                                          ननिेदक 

                                                      नाम थर ............................ 
                                                      हस्ताक्षर ......................... 
                                                      लमनत........................ 

 
 
 
 

अनसुचुी २ 

अपाङगता भएका व्यक्ततको पररचयपत्रको ढााँचा 
ननशाना छाप 

नेपाल सरकार 

............................................................ 
पररचयपत्र नम्िर ....................... 
पररचयपत्रको प्रकार ....................... 

अपाङगता पररचय पत्र 

१. नाम थर …………………………………………………………………. 

२. ठेगाना प्रदेश ........................... क्िल्ला ........................... स्थानीय तह ........................... 



३. िधमलमनत...................................... 
४. नागररकता नम्िर ........................................ 
५. ललङग .......................... 
६. रतत समहु ................................ 
७. अपाङगताको क्रकलसम : प्रकृनतको आधारमा ............................... गम्भीरता ........................... 
८. बाब/ुआमा िा सरंक्षकको नाम थर .............................................................. 
९. पररचयपत्र बाहकको दस्तखत ......................................... 
१०. पररचय पत्र प्रमाखणत गने ................................................ 

                                                        ननिेदक 

                                                      नाम थर ............................ 
                                                      हस्ताक्षर ......................... 
                                                     लमनत........................ 
" यो पररचय पत्र कसलेै पाएमा नक्िकको प्रहरी कायामलय िा स्थानीय ननकायमा बझुाइददनहुोला " 

 
 
 
 

Annex 2 
Disability Identity Card Format 

Stamp 
The Government Of 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) Citezenship Number :-………………………………………. 
5) Sex :-…………………………… 
6) Blood Group :-…………………………… 
7) Types Of Disabillity :-On the Basis of nature ……………………………………………….… on the Basis of 

Severity ……………………………………………… 
8) Father Name/Mother Name or Gaurdain …………………………………………………….. 
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 " 
 
 

 



 

अनसुचुी ३  

अपाङगता भएका व्यक्ततको कायामलयमा राखखने अलभलखेको ढााँचा  

िम सखं्या : 

१. नाम थर  

२. ठेगाना (स्थायी) प्रदेश :-……….. क्िल्ला :- ...................... स्थानीय तह :-................. िडा :-

……………. 

३. ठेगाना (अस्थाइ) प्रदेश :-……….. क्िल्ला :- ...................... स्थानीय तह :-................. िडा :-

……………. 

४. िधम लमनत :-..................................  

५. नागररकता नम्िर :-................................ 
६. रतत समहु :-......................................... 
७. वििादहत/अवििादहत :-...................................... 
८. बाब/ुआमा िा सरंक्षकको नाम थर :-............................................................ 
९. ठेगाना :-प्रदेश ............. क्िल्ला ............................ स्थानीय .................... िडा ......... 
१०. अपाङगता भएको व्यक्ततसाँगको नाता:-……………………………………………………. 

११. पनछल्लो शकै्षक्षक योग्यता :-………………………………………………….. 

१२. अध्ययनरत विद्दालय िा कलेि :-.......................... अध्ययन नगरेको ....................... 
पढाइ सकेको ................................ 

१३. पेशा :-........................................ 
१४. अपाङगताको क्रकलसम :- 

क) अपाङगताको प्रकृनतको आधारमा ................................................. 
ख) अपाङगताको गम्भीरताको आधारमा ........................................... 

१५. कस्ता दैननक क्रियाकलापहरु गनम सक्रकधछ ? 

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

................................................................ 
१६. कस्ता दैननक क्रियाकलापहरु गनम सक्रकदैन ? 

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

................................................................ 
१७. सहायक सामग्री आिश्यक  

आिश्यक पने भए के .................................................. 
१८. हाल सहायक सामग्री       पाएको               नपाएको  

१९. पररचय पत्र िाहकले प्राप्त गरेका अधय सेिा सवुिधा 
..................................................................................................................................
.............................. 



२०. पररचय पत्र बाहकलाई आिश्यक परेका अधय सेिा सवुिधाहरु 
..................................................................................................................................
.................................... 

२१. सेिा सवुिधा प्रदान गने ननकाय ............................................................................... 
२२. अधय .................................................................................................................. 

                                                    प्रमाखणत गने अधधकारीको :- 

                                              दस्तखत :- 

                                              नाम थर :- 

                                              पद :- 

                                              कायामलय :- 

                                              लमनत :- 

k|df0fLs/0f ldtLM@)&%÷)(÷!@  
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                    /fdrGb| kf}8]n  

                            k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 


