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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, २०७५  

प्रस्तािना 
नेपािको संवििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा संयजि िाष्ट्र संघिे 

पारित गिी नेपाि सिकाििे हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्बधिी 
महासक्तधि –@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उदे्दश्य, 

ममय ि भािना बमोक्तर्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविधि बनाउन बाञ्छधनय 

भएकोिे,स्थाधनय सिकाि सञ्चािन ऐन,2074 दफा 74 तथा अर्जयनचौपािी गाउाँपाधिकको 
प्रशासवकय काययविधि (धनयधमत गने) ऐन,२०७४ को दफा ३ िे ददएको अधिकाि प्रयोग गरि 

अर्जयनचौपािी गाउाँपाधिकािे यो काययविधि र्ािी गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस काययविधिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण 

काययविधि, २०७५" िहेको छ । 

  (२) यो काययविधि गाउाँपाधिकािे स्िीकृत गिेको धमधतदेक्ति प्रािम्भ हजनेछ । 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविधिमाः 
(क) "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन 

२०७५ समेत) सम्झनज पदयछ । 

(ि) "धनयमाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनजसाि बन्न े

धनयमाििी सम्झनज पदयछ । 

(ग)  " गाउाँपाधिका " भन्नािे अर्जयनचौपािी गाउाँपाधिकािार्य सम्झनज पदयछ । 

(घ)  "िडा कायायिय" भन्नािे अर्जयनचौपािी गाउाँपाधिकाको िडा कायायिय सम्झनज पदयछ । 

(ड) "समधिय सधमधत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहिो 
संशोिन २०७५) को दफा ४२ बमोक्तर्मको स्थानीय समधिय सधमधत सम्झनज पदयछ।  

 
परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्य : यस काययविधिको उदे्दश्य देहाय बमोक्तर्म िहेका छन ्: 
(क) विधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपािी नागरिकहरूको पवहचान गिी उनीहरुिाई सेिा 

सजवििामा पहजाँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सजवििाहरुको िाधग योर्ना धनमायण गनय ि स्थानीय तह 

देक्ति नै विधभन्न प्रकृधतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत िगत िाख्न सहर् तजल्याउने   
(ि) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्बधिी 

अधतिायवष्ट्रय महासक्तधि २००६ (CRPD) मा नेपाि सिकाििे र्नाएको प्रधतबद्धता बमोक्तर्म 
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अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई प्राथधमकताको आिािमा सेिा सजवििाहरु उपिब्ि गिाउन सहर् 

बनाउन े।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाउने सेिा, 
सजवििा ि अिसिको प्राथधमकीकिण गनय सहयोग गने । 

४. परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड देहाय बमोक्तर्म िहेका छन ्:  
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनजसूचीमा प्रकृधतका आिािमा अपाङ्गतािाई 

१० (दश) प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको 
अनजसूचीमा उल्िेक्तित गाम्भीययता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि 
समूहका परिचय-पत्र वितिण गरिनेछ :  

(क) पजणय अशि अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तित अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ र्जन िातो िंगको 
पषृ्ठभधूममा र्ािी गरिनेछ । 

1. व्यक्तिको शािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी प्रणािीहरुमा भएको क्षधत ि यसिे ल्याएको 
काययगत विचिनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग धिएि पधन दैधनक र्ीिन 

सम्पादन गनय असाध्यै कदिन हजन ेव्यक्ति,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दैधनक वियाकिापहरु पधन स्ियं गनय नसक्न ेि अधय व्यक्तिको सहयोग 

आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा अविज्म प्रभावित व्यक्ति, 

पूणय रुपमा श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु,  

3. दजई िा सोभधदा बढी प्रकृधतका शािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत भई सबैर्सो दैधनक 

वियाकिापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगमा गनजयपने अिस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. धनिधति रुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि सजसाि) को आिश्यक परििहन ेशािीरिक अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति िा मनोसामाक्तर्क अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । 

(ि) अधत अशि अपाङ्गताः  
ति उल्िेक्तित अिस्थाका व्यक्तिहरुिार् 'ि' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ र्जन धनिो पषृ्ठभधूममा 
र्ािी गरिनेछ ।  

1. शािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत िा विचिन भएतापधन धनिधति िा अधिकांश समय 

सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशयक आददको सहयोगमा आफ्नो दैधनक वियाकिापहरु 

िगायत वहडडजि ि संचाि गनय कदिनार् हजन ेब्यक्तिहरु,  

2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, हेमोवफधिया, मांशपेशी सम्बधिी समस्या 
िा विचिन िगायत अधय विधभन्न कािणिे शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददिे काम गनय 
नसकी  दैधनक आिागमनको िाधग हृवििक्तचयि प्रयोग गनजयपने अिस्थाका व्यक्तिहरू,  
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3. दजिै हात कज मदेक्ति िा पािजिादेक्ति मजनी पजिै नचल्ने िा गजमाएका, विधभन्न कािणिे दजिै हात ि गोडा 
गजमाएका िा नचल्न,े कम्मिभधदा मजधनको माग गजमाएका िा नचल्न,े दजिै गोडा पूणय वियाशीि 

नभई बैसािीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4. दृविविवहन ि पूणय दृविविहीनको परिभाषा अधतयगयत पने व्यक्तिहरू,  

5. संचािको िाधग धनिधति दोभाष ेआिश्यक पने पूणय रुपमा कान सजन्न नसक्ने (बवहिा), दैधनक 

र्ीिनका वियाकिापहरु स्ियं गनय नसक्ने, धसकार्मा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा 
अविज्म भएका व्यक्तिहरु, धनिधति अरूको सहयोग धिर्िहनजपने बहजअपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तित अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ पहेँिो पषृ्ठभधूममा 
र्ािी गरिनेछ । 

1. कृधत्रम अङ्ग, क्यािीपि, विशेष प्रकािका र्जत्ता र्स्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय 

वहडडजि िगायत दैधनक र्ीिनका वियाकिापहरु स्ियं गनय सक्न,े  

2. विधभन्न कािणिे घजाँडामजधनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पधन 

सामाधय वहाँडडजि गनयसक्ने,  
3. कज म िा पािजिा भधदा मजनी एक हात गजमाएका िा हात नचल्न ेिा हातिे गने काम गनय नसक्न,े  

4. दजिै हातको हत्केिाभधदा मजधनका कम्तीमा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गजमाएका,  
5. दजिै गोडाको कज कजय च्चाभधदा मजधनको भाग नभएका ति सामाधय वहडडजि गनय सक्न,े 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कज वप्रएको, 
7. धसकार्मा वढिार् भएका दैधनक वियाकिाप स्ियं गनय सक्न ेबौवद्धक अपाङ्गता ि अविर्म 

भएका व्यक्तिहरु , 

8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा िूिो आिार् मात्र सजन्नसक्ने सजस्तश्रिण व्यक्तिहरू  

9. शल्यवियाबाि स्िियधत्र क्तझकी घााँिीको निीबाि मात्र बोल्नजपने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओि तािज फािेको कािण बोिी अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अक्तककन,े शब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12. तीन वफि भधदा मजधनका होचाप जकका व्यक्तिहरू,  

13. चस्मा ि श्रिणयधत्र दजिै प्रयोग गने श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु, िेधस िा म्याग्नीफायिको 
प्रयोगबाि मात्र पढ्न सक्ने धयून दृवियजि व्यक्तिहरु,    

14. अनजिशीय ििश्राि (हेमोफेधिया) सम्बधिी समस्या भई दैधनक वहाँडडजिमा कदिनार् हजन े

व्यक्तिहरु, 

15. मानधसक िा मनोसामाक्तर्क अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु । 

(घ) सामाधय अपाङ्गताः 
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ति उल्िेक्तित अिस्थाका व्यक्तिहरुिार् 'घ' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ र्जन सेतो पषृ्ठभधूममा 
र्ािी गरिनेछ । 

1. शािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी सामाधय विचिन भएका ति दैधनक र्ीिनका 
वियाकिापहरु स्ियम सम्पादन गनय सक्ने  

2. हात िा िजट्टा केही छोिो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा मजनी नचल्न ेिा गजमाएका, एक 

हातको हत्केिाभधदा मजधनका कम्तीमा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गजमाएका िा दजिै हातको  
हत्केिामजधनका कम्तीमा बूढीऔिंा ि चोिीऔिंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. िूिो अक्षि पढ्नसक्ने धयून दृवियजि व्यक्तिहरू,  

4. दजिै गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिणयधत्र िगाई िूिो आिार् सजने्न ति बोिी स्पि भएका सजस्त श्रिण व्यक्तिहरू,  

 

परिच्छेद ३ 

परिचय पत्र ढााँचा ि समधिय सधमधत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढााँचा देहाय बमोक्तर्म हजनेछ ।  

परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण स्पि हजने गिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढााँचामा 
यस काययविधिको अनजसूची २ बमोक्तर्म एकापट्टी नेपािी भाषामा ि अकायपट्टी अंगेर्ी भाषामा िेक्तिएको 
माधथ दफा ४ मा उल्िेक्तित मापदण्ड अनजसाि एक पषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिािमा गरिएका 
चाि िगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई चाि फिक िङ्गमा उपिब्ि गिार्नेछ । 

६. समधिय सधमधत सम्िक्तधि व्यिस्था देहाय बमोक्तर्म हजनेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनजसाि अपाङ्गता परिचय 

पत्र वितिण गने समेत काययका िाधग गाउाँपाधिकामा देहाय बमोक्तर्मको स्थानीय समधिय सधमधत 

िहनेछ :- 
 (क) गाउाँपाधिकाको उपाध्यक्ष                                  संयोर्क 

 (ि) गाउाँपाधिकाको मवहिा सदस्य मध्येबाि 

       गाउाँपाधिकािे तोकेको मवहिा सदस्य                                सदस्य 

 (ग) गाउाँपाधिका धभत्रका माध्यधमक विद्याियका  
     प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाि गाउाँ पाधिकाको अध्यक्ष  

     प्रमजििे तोकेको व्यक्ति                                                 सदस्य 

(घ) गाउाँ काययपाधिकाको अध्यक्ष िा नगि काययपाधिकाको प्रमजििे  

     तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतािको क्तचवकत्सक                          सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहिी कायायियको प्रमजि                                                         सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, वहत ि संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तिमा काययित संघ संस्थाहरु मध्येबाि गाउाँ पाधिकाको अध्यक्ष  
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प्रमजििे मनोधनत गिेको संस्थाको प्रधतधनधि                           सदस्य 

(छ) गाउाँपाधिका  धभत्रका अपाङ्गता भएका  
     व्यक्तिहरु मध्येबाि समधिय सधमधतिे मनोनयन गिेको एक र्ना मवहिा  
     सदस्य सवहत तीन र्ना                                                                       सदस्य 

(र्) नेपाि सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थानीय स्तिमा िहेका 
    सम्िक्तधित विषय हेने कायायियको कायायिय प्रमजि                                        सदस्य 

(झ) गाउाँ पाधिकाको उपाध्यक्षिे 

    तोकेको गाउाँ पाधिकाको कमयचािी                                         सदस्य 

(२) स्थानीय समधिय सधमधतिे अपाङ्गता परिचय पत्र वितिणका िाधग धसफारिस गने कामका साथै 

ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्तर्म परिचय-पत्र सम्िधिी कानजनी, संिचनागत तथा अधय सजिाि गनजयपने 

विषयमा प्रदेशको सामाक्तर्क विकास मधत्रािय; मवहिा, बािबाधिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रािय 

िगायत सम्िक्तधित धनकायमा िेक्ति पिाउाँनज पदयछ । 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र वितिण 

७. परिचय-पत्र वितिण प्रविया देहाय बमोक्तर्म हजनेछ :  
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति स्ियं धनर्का अधभभािक िा संिक्षकिे अनजसूची १ बमोक्तर्मको ढााँचामा परिचय-पत्र प्राधप्तका 
िाधग सबै पजतयाई गने कागर्ातहरु २ प्रधत समािेश गिी धनिेदन ददनजपनेछ । 

(ि) दििास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेि, अपाङ्गता िजिेको धिक्तित प्रमाक्तणत प्रधतधिपी, 
पासपोिय सार्र्को (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देक्तिन ेगिी क्तिक्तचएको) फोिो, असिताको गाम्भीययता 
अिस्था ि शिीिका अंगहरुिे गने काममा आएको समस्या िा दैधनक वियाकिापमा हजन े

धसधमतताहरुको विििण संिग्न हजनजपनेछ । यस प्रयोर्नको िाधग र्धमदताय प्रमाण-पत्र िा 
नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा र्ग्गा िनी प्रमाण पजर्ाय िा शैक्तक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता 
परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिािमा कज नै र्ाधगि गरििहेको भए धनयजक्ति पत्र िा त्यो संस्थािे ददएको 
प्रमाण िा क्तर्.प्र.का.मा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने संघसंस्थािे गिेको धसफारिस मध्ये 

कज नै एक िा यस्तै धबश्वस्त हजन सक्ने आिाि ददन ेअधय प्रमाक्तणत धिक्तितिाई आिाि माधननेछ । 

(ग) रित पजगी आएको धनिेदनमा िडा कायायियिे धनिेदन प्राप्त भएको धमधतिे बढीमा ३ ददनधभत्र 

धनिेदकिे पेश गिेका कागर्ातहरुको एक प्रधत कायायियमा िाक्ति िडा कायायियको धसफारिस सवहत 

एक प्रधत गााँउपाधिका िा नगिपाधिकामा पिाउनज पदयछ । 

(घ) सम्बक्तधित व्यक्तििे पेश गिको धनिेदन उपि कज नै कागर्ात िा प्रमाण नपजगी परिचयपत्रका िाधग 

धसफारिस गनय उपयजि नदेक्तिएमा सो व्यहोिा धनिेदकिाई ३ ददन धभत्रमा र्ानकािी ददनज पदयछ । 

(ड.) िडा कायायियिे धसफारिस गनय नसवकन ेभनी ददएको र्ानकािी धनिेदकिाई क्तचत्त नबजझे सूचना 
पाएको १५ ददन धभत्रमा सम्िक्तधित गाउाँपाधिका समक्ष धनिेदन ददन सक्नेछ । 
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(च) यसिी प्राप्त भएको धनिेदन समेत समािेश िाक्ति समधिय सधमधतको बैिकमा पेश गनजय पदयछ । 

धनिेदकिे पेश गिेका कागर्ात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा धनर्िे परिचय पत्र पाउन े

देक्तियो भधन  समधिय सधमधतिे क्तशफारिस गिेमा धनर्िाई परिचय पत्र वितिण गिी त्यसको 
र्ानकािी धनिेदक तथा िडा कायायियिाई समेत ददनज पदयछ । 

(छ) परिचयपत्रका िाधग धसफारिस गनय कज नै कदिनाई पिेमा िडा कायायियिे क्तचवकत्सक/विशेषज्ञ िा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रधतधनधिसाँग िाय पिामशय धिन सक्नेछ ।   

(र्) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंिे आफ्नो परिचयपत्र बजक्तझधिनज पदयछ । अधत अशि िा 
पूणय अशि अपाङ्गता भएको कािणिे परिचय पत्र िजक्तझधिन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायायियको 
धसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षकिे धनर्िाई बजझाउने गिी बजक्तझधिन सक्नेछन ्। 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृत िगत गाउाँपाधिकािे कम््यजििार्र् गिी आफ्नो 
कायायियमा िािी चौमाधसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्बक्तधित मधत्राियमा र्ानकािी गिाउनज 
पनेछ। 

(ञ) समधिय सधमधतिे परिचयपत्र ददन भनी िहि गिेका व्यक्तििाई गाउाँपाधिकाको कायायियिे 

अनजसूची २ बमोक्तर्मको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूिाई) धनःशजल्क उपिब्ि गिाउनज 
पनेछ । 

(ि) परिचयपत्रमा गााँउपाधिकाको प्रमजि प्रशासवकय अधिकृतको हस्ताक्षि हजनेछ । प्रचधित कानूनको 
अधिनमा िही अधय अधिकृत कमयचािीिाई समेत अधिकाि प्रत्यायोर्न गनय सक्नेछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तिन ेिा अििोकन गनय सवकन ेशािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधतको 
हकमा परिचय-पत्र प्रदान गने अधिकािीिे अििोकन गिी तत्काि उपयजि परिचय-पत्र उपिब्ि 

गिाउनज पनेछ ।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तिन ेिा अििोकन गनय नसवकन ेशािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत 

भएका िा प्रि रुपमा छजयाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकमा समधिय सधमधतमा 
पेश गिी सधमधतको धसफारिसका आिािमा परिचय पत्र वितिण गनजय पनेछ । 

 

८. अधय स्थानीय तहबाि परिचयपत्र वितिण गनेः 
स्थानीय िेगानामा बसोबास नभएका ि विधभन्न अििोि तथा शािीरिक िा मानधसक अिस्थाको 
गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्तर्ल्िामा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय 
असमथय व्यक्तिहरुका िाधग धनर्को स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तधित स्थानीय तहबाि 

परिचय पत्र नधिएको सजधनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया पजिा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बक्तधित 

स्थानीय तहिाई र्ानकािी गिाउन सवकनेछ ।  

 
९. प्रधतधिवप सम्बधिी व्यिस्थाः 
(१) परिचय-पत्र हिार्, नाधसर् िा धबधग्रई परिचय-पत्रको प्रधतधिवप धिनज पने भएमा आफ्नो स्थायी िेगाना 

भएको िडा कायायियमा यथाथय विििण ि कािण िजिाई धसफारिसका िाधग धनिेदन ददनज पदयछ । 
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(२) िडा कायायियिे सबै व्यहोिा बजक्तझ धनिेदकको माग मनाधसब देक्तिएमा परिचय-पत्रको प्रधतधिपी 
उपिब्ि गिाउन प्राप्त धनिेदन तथा अधय कागर्ातको प्रधतधिवप िडा कायायियमा िािी धनिेदकिे 

पेश गिेको सक्कि कागर्ात सवहत धसफारिस गिी गाउपाधिकामा पिाउाँनज पदयछ ।  

(३) गाउाँपाधिकािे धसफारिस सवहत प्राप्त भएको धनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनजसाि सोझै िा स्थानीय 

समधिय सधमधतमा पेश गिी सधमधतको धनणयय अनजसाि  अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रधतधिपी धनःशजल्क 

उपिब्ि गिाउाँनज पनेछ । 

(४) प्रधतधिवपका िाधग प्राप्त भएको धनिेदनका धबषयमा सो परिचय पत्र बाहक व्यक्तििे पवहिे प्राप्त 

गिेको परिचय पत्रमा हेिफेि गनजयपने देक्तिएमा स्थानीय धसफारिस सधमधतमा पेश गिी सो सधमधतबाि 

प्राप्त धनदेशन अनजसाि गनजय पदयछ ।   

 

१० यस काययविधिको प्रधतकज ि कायय भएमा प्रचधित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्तर्म सर्ाय हजनेछ ।   

११. अधभिेि सम्िक्तधि व्यिस्थाः  
(१) सम्िक्तधित िडा कायायियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कज ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृधत ि गाम्भीययता िगायत 

अधय आिश्यक विििण िजल्नेगिी  धनयधमत रुपमा अध्यािधिक गिी त्यसको चौमाधसक विििण 

तयाि गिी धनयधमत रुपमा आफ्नो गााँउपाधिका तथा क्तर्ल्िा समधिय सधमधतिाई समेत पिाउाँनज 
पदयछ । 

(२) गाउाँपाधिकािे परिचय पत्र वितिण गिे पधछ यसको र्ानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको 
स्थायी िेगाना भएको िडा कायायियिाई ददनज पदयछ ।   

(३) गााँउपाधिका तथा नगिपाधिकािे आफ्नो क्षेत्रधभत्र िहेका कज ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा 
अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अधभिेि िािी त्यसको चौमाधसक प्रधतिेदन प्रदेशको 
सामाक्तर्क विकास मधत्रािय, मवहिा, बािबाधिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रािय ि संघीय माधमिा 
तथा सामाधय प्रशासन मधत्राियमा पिाउाँनज पनेछ ।  

 

परिच्छेद-५ 

धबधबि 

१२. विविि : 
(१) गाउाँपाधिकािे आـआफ्नो क्षेत्राधिकाि धभत्र िहेका धबकि तथा दजगयम गाउाँहरुमा िहेका अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुका िाधग अपाङ्गता परिचयـपत्र िगायतका सेिा सिि तरिकािे उपिब्ि गिाउन 

कक्तम्तमा बषयमा एक पिक ती िाउाँहरुमा परिचय पत्र वितिण सम्िक्तधि घजक्तम्त क्तशविि सञ्चािन गनजय 
पदयछ ।  

(२) यो काययविधि िागू हजनज अगाधड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बक्तधित गाउपाधिका ि 
नगिपाधिका बजझाई यो काययविधि र्ािी भएको धमधतिे १ बषयधभत्रमा यस काययविधि बमोक्तर्मको 
परिचयपत्र धिनजपनेछ । यस अक्तघ र्ािी भएका परिचय पत्र एक िषयपधछ स्ितः माधय हजनै छैन ।   
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(३) यस काययविधि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन ि अधय 

प्रचधित कानूनसाँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म स्ितः अमाधय हजनेछ । 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्िधिमा यस काययविधिमा उल्िेि नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि  अधय प्रचधित कानून बमोक्तर्म हजनेछ ।  

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदेक्तशका, २०६५ बमोक्तर्म भए गिेका काम काििाही यसै काययविधि 

बमोक्तर्म भए गिेको माधननेछ ।  

(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदेक्तशका, २०६५ िािेर् गरिएको छ । 
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अनजसूची १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको िाधग ददन ेधनिेदनको ढााँचा 
 

      

श्री कायायिय प्रमजिज्यू 

माफय त............................ 

अर्जयनचौपािी  गाउाँपाधिका   
  धमधत :.................. ........  

 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउाँ । 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे धनम्न धिक्तित विििण िाक्ति 
परिचयपत्र पाउन यो धनिेदन पेश गिेको छज । मैिे पेस गिेको विििण िीक सााँचो छ, झजट्टा िहिेमा 
प्रचधित कानजनबमोक्तर्मको सर्ाय भोग्न मञ्जजि छज  ।   

१. नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... धिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. िेगाना  :   

 (क) स्थायी िेगाना :  ...................पाधिका,  िडा नं............... िोि ..............  

 (ि) अस्थायी िेगाना : .................पाधिका, िडा नं...................िोि .............. 

 (ग) सम्पयकय  िेधिफोन िा मोबार्ि नं. ............... .................. .................  

३. संिक्षक/अधभभािकको नाम थि .................... .............. धनिेदकको नाता ...............  
४. संिक्षक/अधभभािकको िेधिफोन िा मोबार्ि नं. .............. ................... .............  

५. नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनजसाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................  

६.  नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनजसाि अशिताको आिािमा                   
 अपाङ्गताको प्रकाि ............................  

७.  शिीिको अंग, संिचना, प्रणािीमा आएको क्षधतको विििण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षधत भएपछी दैधनक वियाकिापमा आएको अििोि िा धसधमतताको विििण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कािण उपयजि स्थानमा क्तचनो िगाउनजहोस ्।   

 क) िोगको दीघय असि    ि) दजघयिना     ग) र्धमर्ात    

फोटो 
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 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) िंशानजगत कािण   च) अधय ..............  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनजय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयजि स्थानमा  क्तचनो 
 िगाउनजहोस ्।    क) भएको     ि) नभएको   
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनजयपने हजधछ 

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको (उपयजि स्थानमा क्तचनो िगाउनजहोस 

 क) गने गिेको      ि) गने नगिेको   
१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  
१४. अधय व्यक्तिको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैधनक कायय गनय सक्नजहजधछ    

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

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

१५.  अधय व्यक्तिको सहयोग धिनजहजधछ भने कज न कज न कामको िाधग धिनज हजधछ (    

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

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

१६. पधछल्िो शैक्तक्षक योग्यता  प्राथधमक तह   घ) धनम्न माध्यधमक तह  

 ङ) माध्यधमक तह   च) उच्च माध्यधमक तह    छ) स्नातक तह    

 र्) स्नातकोत्ति तह    झ) विद्यािारििी तह   

१७. कज नै ताधिम प्राप्त गनजयभएको भए मजख्य ताधिमहरूको नाम िेख्नजहोस  

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

१८.  हािको पेशा :   
 क) अध्ययन   ि) कृवष व्यिसाय   ग) स्ििोर्गाि   घ) अध्ययन    

ङ) सिकािी सेिा च) धनर्ी क्षेत्रमा सेिा    र्) केही नगिेको   झ) अधय ... 

         

                                             धनिेदक   

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

        हस्ताक्षि .............................. 
        धमधत .............................. 
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अनजसूची २ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढााँचा  

 

नेपाि सिकाि 

धनशाना छाप     

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

 परिचयपत्र नम्बिः                  

 परिचयपत्रको प्रकाि:                  

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाम, थिः  
२) िेगानाः प्रदेश ……………..क्तर्ल्िा………… स्थानीय तह ………………………  

३) र्धमधमधतः    ४) नागिीकता नम्बि: ……………………..                       
       

५) धिङ्गः …………  ………….  ६) िि समजह…………..   

७) अपाङ्गताको वकधसमः प्रकृधतको आिािमा ……………………..गम्भीिता …….. 

८) बाबज/आमा िा संिक्षकको नाम, थि …………………………………………  

९) परिचयपत्र िाहकको दस्तितः 
१०) परिचय पत्र प्रमाक्तणत गने  ………….  

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

        हस्ताक्षि .............................. 
पद ................................... 

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

 
 

"यो परिचपत्र कसैिे पाएमा नक्तर्कको प्रहिी कायायिय िा स्थानीय धनकायमा िजझार्ददनजहोिा"   
  

 

 

फोटो 

 



12 

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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अनजसूची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायियमा िाक्तिन ेअधभिेिको ढााँचा 
 

िम संख्याः 
 अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिः   परिचयपत्रको प्रकाि …………….  

 

१) नाम, थिः  
२) िेगाना (स्थायी)  प्रदेश:   क्तर्ल्िा :           स्थानीय तह:              िडा:  
३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      क्तर्ल्िा :           स्थानीय तह:               िडा:   
४) र्धम धमधतः            ४) नागिीकता नम्बिः                              ५) धिङ्गः   

६) िि समजह           ७) वििावहत/अवििावहतः 
८) बाबज/आमा िा संिक्षकको नाम, थिः 
९) िेगानाः  प्रदेश         क्तर्ल्िा         स्थानीय तह           िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको नाताः 
११) पधछल्िो शैक्तक्षक योग्यताः  
१२) अध्ययनित विद्यािय िा किेर्  :      अध्ययन नगिेको        पढार् सकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपाङ्गताको वकधसमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिािमा ……………….. 

ि) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा …………………….. 

१५) कस्ता दैधनक वियाकिापहरू  गनय सवकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैधनक वियाकिापहरू गनय सवकाँ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सामग्री आिश्यक    पने    नपने  

आिश्यक पने भए के …………………………….  

१८) हाि सहायक सामग्री   पाएको    नपाएको  
१९)  परिचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गिेका अधय सेिा, सजवििा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
 

२०) परिचयपत्र बाहकिाई आिश्यक पिेका अधय सेिा सजवििाहरू  

…………………………………………………….. ………………………………….. 
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२१) सेिा, सजवििा प्रदान गने धनकायः …………………… …………… 

२२) अधय ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाक्तणत गने अधिकािीकोः  
दस्तितः    

नाम, थिः   

   पदः  
  कायायियः   

                                                        धमधत : 


