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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध, २०७५ 

 

प्रस्तािनााः 

नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ तथा संयिु राष्ट्रसंघले पाररत गरी नेपाल 

सरकारले हस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी महासवधध-२००६ (Convention on the  

Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्दशे्य, ममम र भािना बमोवजम अपाङ्गता भएका व्यविहरुको पररचय-

पत्र वितरण कायमविवध बनाउन बाञ्छवनय भएकोले, वििराज नगरपावलकाको प्रिासकीय कायमविवध (वनयवमत गने) ऐन २०७४ 

को दफा ४ को अवधकार प्रयोग गरर वििराज नगरपावलकाले दहेायको कायमविवध जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारक्तभभक 

१.  सकं्तिप्त नाम र प्रारभभ 

(१) यस कायमविवधको नाम "अपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्र वितरण कायमविवध, २०७५" रहकेो छ । 

(२) यो कायमविवध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यस कायमविवधमा 

(क) "ऐन" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पवहलो संिोधन २०७५ समेत) सम्झन ु

पदमछ । 

(ख) "वनयमािली" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन २०७४ अनसुार बधने वनयमािली सम्झन ु

पदमछ । 

(ग) "स्थानीय तह" भधनाले वििराज नगरपावलका सम्झन ुपदमछ । 

(घ) "िडा कायामलय" भधनाले वििराज नगरपावलकाको िडा कायामलय सम्झन ुपदमछ । 

(ड) "समधिय सवमवत" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पवहलो संिोधन २०७५) को 

दफा ४२ बमोवजमको स्थानीय समधिय सवमवत सम्झन ुपदमछ । 

 

पररच्छेद -२ 

उदे्दश्य, मापदण्ड 

३.  उदे्दश्य :  

(क) विवभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरूको पवहचान गरी उनीहरुलाई सेिा सवुिधामा पहुुँच स्थावपत 

गनम, त्यस्ता सेिा सवुिधाहरुको लावग योजना वनमामण गनम र स्थानीय तह दवेख न ैविवभधन प्रकृवतका अपाङ्गता भएका 

व्यविहरुको िगीकृत लगत राख्न सहज तुल्याउन े। 

(ख) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन र अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी अधतरामवष्ट्रय 

महासवधध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले जनाएको प्रवतबद्धता बमोवजम अपाङ्गता भएका व्यविलाई 

प्राथवमकताको आधारमा सेिा सवुिधाहरु उपलब्ध गराउन सहज बनाउन े। 

(ग) अपाङ्गताको प्रकृवत, िगीकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यविले पाउन ेसेिा, सवुिधा र अिसरको 

प्राथवमकीकरण गनम सहयोग गन े। 
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४.  पररचय-पत्र क्तितरणका मापदण्ड : 

अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐनको अनसुचूीमा प्रकृवतका आधारमा अपाङ्गता लाई १० (दि) प्रकारमा 

िगीकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐनको अनसुचूीमा उल्लेवखत गाम्भीयमताको 

आधारमा गररएको अपाङ्गताको िगीकरण गरी दहेायका चार समहूका पररचय-पत्र वितरण गररनेछ : 

(क) पुणय अशि अपाङ्गतााः 

तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाई 'क' बगमको पररचय-पत्र उपलब्ध गराइनेछ जनु रातो रंगको पषृ्ठ भवूममा जारी गररनेछ । 

(१) व्यविको िारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी प्रणालीहरुमा भएको क्षवत र यसले ल्याएको कायमगत विचलनको 

अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग वलएर पवन दवैनक जीिन सम्पादन गनम असाध्यै कवठन हुन ेव्यवि,  

(२) सामाधय भधदा सामाधय दवैनक वियाकलापहरु पवन स्ियं गनम नसक्न े र अधय व्यविको सहयोग आिश्यक पन,े तीव्र 

बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यविहरु, तीव्र रुपमा अवटज्म प्रभावित व्यवि, पणूमरुपमा श्रिण दृविविहीन व्यविहरु,  

(३) दईु िा सो भधदा बढी प्रकृवतका िारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवत भई सब ैजसो दवैनक वियाकलापहरु 

अधय व्यविकै सहयोगमा गनुमपन ेअिस्थाका व्यविहरु,  

(४) वनरधतर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहा र ससुार) को आिश्यक परररहन े िारीररक अपाङ्गता भएका व्यवि िा 

मनोसामावजक अपाङ्गता भएका व्यविहरू । 

(ख) अक्तत अशि अपाङ्गतााः 

तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाइ 'ख' बगमको पररचय-पत्र उपलब्ध गराइनेछ जनु वनलो पषृ्ठ भवूममा जारी गररनेछ । 

(१) िारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवत िा विचल नभएता पवन वनरधतर िा अवधकांि समय सहयोगी, दोभाष ेिा 

मानि पथ प्रदिमक आवदको सहयोगमा आफ्नो दवैनक वियाकलापहरु लगायत वहडडुल र संचार गनम कवठनाइ हुन े

ब्यविहरु,  

(२) मवष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमेोवफवलया, मांिपेिी सम्बधधी समस्या िा विचलन लगायत 

अधय विवभधन कारणले िरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आवदल ेकाम गनम नसकी दवैनक आिागमनको लावग रृविल 

वचयर प्रयोग गनुमपन ेअिस्थाका व्यविहरू,  

(३) दिैुहात कुमदवेख िा पाखरुा दवेख मनुी  परैु नचल्न ेिा गमुाएका, विवभधन कारणले दिैु हात र गोडा गमुाएका िा नचल्न,े 

कम्मर भधदा मवुनको भाग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पणूम वियािील नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यविहरू,  

(४) दृविविवहन र पणूम दृविविहीनको पररभाषा अधतमगमत पन ेव्यविहरू,  

(५) संचारको लावग वनरधतर दोभाष ेआिश्यक पन ेपणूम रुपमा कान सधुन नसक्न े(बवहरा), दवैनक जीिनका वियाकलापहरु 

स्ियं गनम नसक्न,े वसकाइमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अवटज्म भएका व्यविहरु, वनरधतर अरूको सहयोग 

वलइ रहन ुपने बहु अपाङ्गता भएका व्यविहरू । 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 

तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाई 'ग' िगमको पररचय-पत्र उपलब्ध गराइनेछ जनु पहे ुँलो पषृ्ठ भवूममा जारी गररनेछ । 

(१) कृवत्रम अङ्ग, क्यालीपर, वििेष प्रकारका जतु्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामाधय वहडडुल लगायत दवैनक 

जीिनका वियाकलापहरु स्ियं गनम सक्न,े  

(२) विवभधन कारणले घुुँडा मवुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पवन सामाधय वहुँडडुल 

गनम सक्न,े  

(३) कुम िा पाखरुा भधदा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्न ेिा हातले गन ेकाम गनम नसक्न,े  

(४) दिैु हातको हत्केला भधदा मवुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका,  

(५) दिैु गोडाको कुकुम च्चा भधदा मवुनको भाग नभएका तर सामाधय वहडडुल गनम सक्न,े 

(६) मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
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(७) वसकाइमा वढलाइ भएका दवैनक वियाकलाप स्ियं गनम सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र अवटज्म भएका व्यविहरु , 

(८) श्रिण यधत्रको प्रयोगबाट िा ठूलो आिाज मात्र सधुन सक्न ेससु्त श्रिण व्यविहरू 

(९) िल्यवियाबाट स्िरयधत्रवझकी घाुँटीको नलीबाट मात्र बोल्न ुपन ेअिस्था भएका ब्यविहरु 

(१०) ओठ तालुफाटेको कारण बोली अस्पि भएका ब्यविहरु,  

(११) बोल्दा अड्वकन,े िब्द िा अक्षर दोहोयामउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यविहरू,  

(१२) तीन वफट भधदा मवुनका होचा पड्ुका व्यविहरू,  

(१३) चस्मा र श्रिण यधत्र दिैु प्रयोग गन ेश्रिण दृविविवहन व्यविहरु, लेधस िा म्याग्नी फायरको प्रयोगबाट मात्र पढ्न सक्न े

धयनू दृवियिु व्यविहरु,    

(१४) अनिंुिीय रिश्राि (हमेोफेवलया) सम्बधधी समस्या भई दवैनक वहुँडडुलमा कवठनाइ हुन ेव्यविहरु, 

(१५) मानवसक िा मनोसामावजक अपाङ्गता भएका व्यविहरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 

तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाइ 'घ' बगमको पररचय-पत्र उपलब्ध गराइनेछ जनु सेतो पषृ्ठ भवूममा जारी गररनेछ । 

(१) िारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी सामाधय विचलन भएका तर दवैनक जीिनका वियाकलापहरु स्ियम सम्पादन 

गनम सक्न े

(२) हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भधदा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक हातको हत्केला भधदा 

मवुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका िा दिैु हातको हत्केला मवुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी 

औलंा भएका ब्यविहरु,  

(३) ठूलो अक्षर पढ्न सक्न ेधयनू दृवियिु व्यविहरू,  

(४) दिैु गोडाको सब ैऔलाका भागहरु नभएका,  

(५) श्रिणयधत्र लगाई ठूलो आिाज सधुन ेतर बोली स्पि भएका ससु्तश्रिण व्यविहरू । 

 

पररच्छेद -३ 

पररचय-पत्र ढााँचा र समन्िय सक्तमक्तत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पररचय-पत्रको ढााँचा  

पररचय-पत्र िाहक व्यविको व्यविगत वििरण स्पि हुन े गरी नागररकताको प्रमाण – पत्रको ढाुँचामा यस कायमविवधको 

अनसुचूी-२ बमोवजम एकापट्टी नेपाली भाषामा र अकामपट्टी अगंेजी भाषामा लेवखएको मावथ दफा ४ मा उल्लेवखत मापदण्ड 

अनसुार एकपषृ्ठको पररचय-पत्र गाम्भीयमताका आधारमा गररएका चार िगमका अपाङ्गता भएका व्यविलाई चार फरक 

रङ्गमा उपलब्ध गराइनेछ । 

६. समन्िय सक्तमक्तत सभिक्तन्ध व्यिस्था देहाय बमोक्तजम हुनेछाः 

(१) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपाङ्गता पररचय-पत्र वितरण 

गने समेत कायमका लावग दहेाय बमोवजमको स्थानीय समधिय सवमवत रहनेछ :- 

(क) नगरपावलकाको उप-प्रमखु - संयोजक 

(ख) नगरपावलकाको मवहला  सदस्य मध्येबाट नगरपावलकाल ेतोकेको मवहला सदस्य - सदस्य 

(ग) नगरपावलका वभत्रका माध्यवमक विद्यालयका प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यवि मध्येबाट नगर प्रमखुले तोकेको 

१ जना -  सदस्य  

(घ) नगरपावलकाको प्रमखुले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको वचवकत्सक -   सदस्य 

(ङ) स्थानीय प्रहरी कायामलयको प्रमखु – सदस्य 

 

 



अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र वितरण काययविधि, २०७५ 

 
 

 

(च) अपाङ्गता भएका व्यविको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कायमरत संघ-संस्थाहरु मध्येबाट 

नगरपावलकाको प्रमखुले मनोवनत गरेको संस्थाको प्रवतवनवध  - सदस्य 

(छ) नगरपावलका वभत्रका अपाङ्गता भएका व्यविहरु मध्येबाट समधिय सवमवतले मनोनयन गरेको एक जना 

मवहला सदस्य सवहत तीन जना- सदस्य 

(ज) नेपाल सरकार र प्रदिे सरकारका स्थानीय स्तरमा रहकेा सम्िवधधत विषय हने ेकायामलयको कायामलय प्रमखु - 

सदस्य 

(झ) नगरपावलकाको उप-प्रमखुले तोकेको नगरपावलकाको कममचारी - सदस्य 

(२) स्थानीय समधिय सवमवतले अपाङ्गता पररचय-पत्र वितरणका लावग वसफाररस गन े कामका साथै ऐनको दफा ४३ 

बमोवजम पररचय-पत्र सम्िधधी काननुी, संरचनागत तथा अधय सधुार गनुमपन े विषयमा प्रदिेको सामावजक विकास 

मधत्रालय; मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय लगायत सम्िवधधत वनकायमा लेवख पठाउुँन ुपदमछ । 

(३) समधिय सवमवतका सदस्यहरुलाइ बैठक बस्दाको वदनमा बैठक भत्ता रु.१०००।– का दरले उपलब्ध गराइनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

पररचय-पत्र क्तितरण 

७. पररचय-पत्र क्तितरण प्रक्तिया : 

(क) अपाङ्गता भएका व्यविको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायामलयमा अपाङ्गता भएका व्यवि 

स्ियं, वनजका अवभभािक िा संरक्षकले अनसुचूी-१ बमोवजमको ढाुँचामा पररचय-पत्र प्राविका लावग सब ै

पि्ुयाई गन ेकागजातहरु २ प्रवत समािेि गरी वनिेदन वदन ुपनेछ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, उमेर, अपाङ्गता खलेुको वलवखत प्रमावणत प्रवतवलपी, पासपोटम 

साइजको (सम्भि भए सम्म अपाङ्गता दवेखन े गरी वखवचएको) फोटो, असिताको गाम्भीयमता अिस्था र 

िरीरका अगंहरुले गन ेकाममा आएको समस्या िा दवैनक वियाकलापमा हुन ेवसवमतताहरुको वििरण संलग्न 

हुन ुपनेछ । यस प्रयोजनको लावग जधमदताम प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गाधनी प्रमाण पजुाम 

िा िैवक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय-पत्र िा अपाङ्गताको आधारमा कुन ैजावगर गरररहकेो 

भए वनयवुि पत्र िा त्यो संस्थाले वदएको प्रमाण िा वज.प्र.का.मा दताम भएका अपाङ्गता सम्बधधी कायम गन े

संघ-संस्थाले गरेको वसफाररस मध्य ेकुन ैएक िा यस्तै वबश्वस्त हुन सक्ने आधार वदन ेअधय प्रमावणत वलवखत 

लाई आधार मावननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको वनिेदनमा िडा कायामलयले वनिेदन प्राि भएको वमवतले बढीमा ३ वदन वभत्र वनिेदकले पेि 

गरेका कागजातहरुको एक प्रवत कायामलयमा रावख िडा कायामलयको वसफाररस सवहत एक प्रवत 

नगरपावलकामा पठाउन ुपदमछ । 

(घ) सम्बवधधत व्यविले  पेि गरेको वनिेदन उपर कुन ैकागजात िा प्रमाण नपगुी पररचय-पत्रका लावग वसफाररस 

गनम उपयिु नदवेखएमा सो व्यहोरा वनिेदकलाई ३ वदन वभत्रमा जानकारी वदन ुपदमछ । 

(ड.) िडा कायामलयले वसफाररस गनम नसवकन ेभनी वदएको जानकारी वनिेदकलाई वचत्त नबझेु सचूना पाएको १५ 

वदन वभत्रमा सम्िवधधत स्थानीय तह समक्ष वनिेदन वदन सक्नेछ । 

(च) यसरी प्राि भएको वनिेदन समेत समािेि रावख स्थानीय समधिय सवमवतको बैठकमा पेि गनुम पदमछ । 

वनिेदकले पेि गरेका कागजात र अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आधारमा वनजले पररचय-पत्र पाउन ेदवेखयो 

भवन स्थानीय समधिय सवमवतले विफाररस गरेमा वनजलाई पररचय-पत्र वितरण गरी त्यसको जानकारी वनिेदक 

तथा िडा कायामलयलाई समेत वदन ुपदमछ । 

 



अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र वितरण काययविधि, २०७५ 

 
 

 

(छ) पररचय-पत्रका लावग वसफाररस गनम कुन ैकवठनाई परेमा िडा कायामलयले वचवकत्सक/वििेषज्ञ िा अपाङ्गता 

भएका व्यविका संस्थाका प्रवतवनवध सुँग राय परामिम वलन सक्नेछ । 

(ज) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यवि स्ियंले आफ्नो पररचय-पत्र बवुझवलन ु पदमछ । अवत अिि िा पणूम 

अिि अपाङ्गता भएको कारणले पररचय-पत्र िवुझवलन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायामलयको वसफाररसमा 

पररिारको सदस्य, संरक्षक िा वनजको बसोबास गन ेस्थानीय वनकायका पदावधकारील ेवनजलाई बझुाउन ेगरी 

बवुझ वलन सक्नेछन ्।  

(झ) पररचय-पत्र प्राि व्यविहरूको िगीकृत लगत स्थानीय तहल े कम््यटुराइज गरी आफ्नो कायामलयमा राखी 

चौमावसक रूपमा प्रदिे र संघको सम्बवधधत मधत्रालयमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ञ) समधिय सवमवतले पररचय-पत्र वदन भनी ठहर गरेका व्यविलाई स्थानीय तहको कायामलयले अनसुचूी-२ 

बमोवजमको पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई) वनिःिलु्क उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ट) पररचय-पत्रमा नगरपावलकाको प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचवलत  काननूको अवधनमा 

रही अधय अवधकृत कममचारीलाई समेत अवधकार प्रत्यायोजन गनम सक्नेछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दवेखन े िा अिलोकन गनम सवकने िारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवतको हकमा 

पररचय-पत्र प्रदान गन ेअवधकारील ेअिलोकन गरी तत्काल उपयिु पररचय-पत्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदवेखन ेिा अिलोकन गनम नसवकन ेिारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवत भएका िा प्रि 

रुपमा छुट्याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यविका हकमा समधिय सवमवतमा पेि गरी सवमवतको 

वसफाररसका आधारमा पररचय-पत्र वितरण गनुम पनेछ । 

८. अन्य स्थानीय तहबाट पररचय-पत्र क्तितरण गने व्यिस्थााः 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र विवभधन अिरोध तथा िारीररक िा मानवसक अिस्थाको गम्भीयमताको कारण आफ्नो 

स्थायी िसोिास भएको वजल्लामा गई अपाङ्गता पररचय-पत्र प्राि गनम असमथम व्यविहरुका लावग वनजको स्थायी बसोबास 

भएको स्थानको सम्बवधधत स्थानीय तहबाट पररचय-पत्र नवलएको सवुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया परुा गरी पररचय-पत्र 

प्रदान गरेर सम्बवधधत स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सवकनेछ । 

९. प्रक्ततक्तिक्तप सभबन्धी व्यिस्थााः 

(१) पररचय-पत्र हराइ, नावसइ िा वबवग्रई पररचय-पत्रको प्रवतवलवप वलन ुपन ेभएमा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय 

तहको िडा कायामलयमा यथाथम वििरण र कारण खलुाई वसफाररसका लावग वनिेदन वदन ुपदमछ । 

(२) िडा कायामलयले सबै व्यहोरा बवुझ वनिेदकको माग मनावसब दवेखएमा पररचय-पत्रको प्रवतवलपी उपलब्ध गराउन प्राि 

वनिेदन तथा अधय कागजातको प्रवतवलवप िडा कायामलयमा राखी वनिेदकले पेि गरेको सक्कल कागजात सवहत 

वसफाररस गरी नगरपावलका स्थानीय तहमा पठाउुँन ुपदमछ । 

(३) स्थानीय तहल े वसफाररस सवहत प्राि भएको वनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुार सोझ ै िा स्थानीय समधिय 

सवमवतमा पेि गरी सवमवतको वनणमय अनसुार अपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रवतवलपी वनिःिलु्क उपलब्ध गराउुँन ुपनेछ । 

(४) प्रवतवलवपका लावग प्राि भएको वनिेदनका वबषयमा सो पररचय-पत्र बाहक व्यविले पवहले प्राि गरेको पररचय-पत्रमा 

हरेफेर गनुम पन ेदवेखएमा स्थानीय वसफाररस सवमवतमा पेि गरी सो सवमवतबाट प्राि वनदिेन अनसुार  गनुम पदमछ । 

१०. यस काययक्तिक्तधको प्रक्ततकुि कायय भएमा प्रचक्तित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्तजम सजाय हुनेछ । 

११. अक्तभिेख सभिक्तन्ध व्यिस्थााः 

(१) सम्िवधधत िडा कायामलयले आफ्नो क्षेत्रमा भएका कुल  अपाङ्गता भएका  व्यविहरु तथा अपाङ्गता भएका 

व्यविहरु मध्ये पररचय-पत्र पाएका व्यविहरुको अपाङ्गताको प्रकृवत र गाम्भीयमता लगायत अधय आिश्यक वििरण 

खलु्ने गरी वनयवमत रुपमा अध्यािवधक गरी त्यसको चौमावसक वििरण तयार गरी वनयवमत रुपमा आफ्नो 

नगरपावलका तथा वजल्ला समधिय सवमवतलाई समेत पठाउुँन ुपदमछ । 
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(२) स्थानीय तहल ेपररचय-पत्र वितरण गरेपवछ यसको जानकारी पररचय-पत्र प्राि गने ब्यविको स्थायी ठेगाना भएको 

िडा कायामलयलाई वदन ुपदमछ । 

(३) नगरपावलकाल े आफ्नो क्षेत्र वभत्र रहकेा कुल अपाङ्गता भएका व्यविहरु तथा अपाङ्गता पररचय-पत्र पाएका 

व्यविहरुको अवभलेख राखी त्यसको चौमावसक प्रवतिेदन प्रदिेको सामावजक विकास मधत्रालय, मवहला, 

बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय र संघीय मावमला तथा सामाधय प्रिासन मधत्रालयमा पठाउुँन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

क्तबक्तबध 

१२. क्तिक्तिध: 

(१) स्थानीय तहल े वबकट तथा दरुगम गाउुँहरुमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरुका लावग अपाङ्गता पररचयـपत्र 

लगायतका सेिा सरल तररकाल ेउपलब्ध गराउुँन कवम्तमा बषमको एक पटक ती ठाउुँहरुमा पररचय-पत्र वितरण सम्िवधध 

घवुम्त विविर सञ्चालन गनम सक्नेछ । 

(२) यो कायमविवध लाग ू हुन ुअगावड प्राि गरेको अपाङ्गता पररचय-पत्र नगरपावलकामा बझुाई यो कायमविवध जारी भएको 

वमवतले १ बषम वभत्रमा यस कायमविवध बमोवजमको पररचय-पत्र वलन ुपनेछ । यस अवघ जारी भएका पररचय-पत्र एक िषम 

पवछ स्ितिःमाधय हुन ैछैन । 

(३) यस कायमविवधमा भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्यविहरुको अवधकार सम्िवधध ऐन र अधय प्रचवलत काननूसुँग 

बावझएमा बावझएको हदसम्म स्ितिः अमाधय हुनेछ । 

(४) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सम्िधधमा यस कायमविवधमा उल्लेखन भएको विषयमा अपाङ्गता भएका व्यविहरुको 

अवधकार सम्िधधी ऐन र अधय प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ । 

(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण वनदवेिका, २०६५ बमोवजम भए गरेका काम कारिाही यसै कायमविवध बमोवजम भए गरेको 

मावननेछ । 
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अनसुचूी- १ 

अपाङ्गता भएका  व्यविको पररचय-पत्र पाउनको लावग वदन ेवनिेदनको ढाुँचा 

 

  

श्री प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत ज्य ू

    वििराज नगरपावलका 

 

 

 

वमवत:.................. ........  

 

विषय: अपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्र पाउुँ । 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्र पाउन योग्य भएकोले वनम्न वलवखत वििरण रावख पररचय-पत्र पाउन यो 

वनिेदन पेि गरेकोछु । मैले पेस गरेको वििरण ठीक साुँचो छ, झटु्टा ठहरेमा प्रचवलत काननु बमोवजमको सजाय भोग्न मञ्जरु छु । 

 

१. नाम थर .............................. ................... उमेर .................. वलङ्ग .............  

२. प्रदिे:..............       

३. ठेगाना:  

(क) स्थायी ठेगाना:  ....................................पावलका,  िडान.ं....................... टोल .........................  

(ख) अस्थायी ठेगाना: .................................पावलका, िडान.ं..........................टोल ......................... 

(ग) सम्पकम   टेवलफोन िा मोबाइल न.ं ............... ..................................  

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

४. संरक्षक/अवभभािकको टेवलफोन िा मोबाइल न.ं ..................................................................................... 

५. नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसुार अपाङ्गताको प्रकार ............................................................  

६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसुार अििताको आधारमा अपाङ्गताको प्रकार ..............................  

७.  िरीरको अगं, संरचना, प्रणालीमा आएको क्षवतको वििरणिः 

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

८.  क्षवत भए पछी दवैनक वियाकलापमा आएको अिरोध िा वसवमतताको वििरणिः 

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

९. अपाङ्गताको कारण उपयिु स्थानमा वचनो लगाउनहुोस ्। 

  क) रोगको दीघम असर ख) दघुमटना  ग) जधम जात  

  घ) सिस्त्र द्वधद्व  ङ) िंिानगुत कारण  च) अधय ..............  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुम पन ेआिश्यकता भएको िा नभएको उपयिु स्थानमा वचनो लगाउनहुोस ्।  

क) भएको  ख) नभएको 

११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुम पन ेहुधछिः 

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

 

 

 

फोटो 
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१२. सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको/नगरेको उपयिु स्थानमा वचनो लगाउनहुोस । 

  क) गन ेगरेको   ख) गने नगरेको 

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

१४. अधय व्यविको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दवैनक कायम गनम सक्न ुहुधछिः 

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

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

 

१५.  अधय व्यविको सहयोग वलन ुहुधछ भन ेकुन-कुन कामको लावग वलन ुहुधछ  

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

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

१६. पवछल्लो िैवक्षक योग्यता प्राथवमक तह 

  क ) वनम्न माध्यवमक तह  ख ) माध्यवमक तह ग) उच्च माध्यवमक तह घ ) स्नातक तह  

  ङ ) स्नातकोत्तर तह  च ) विद्या िाररधी तह 

१७. कुनै तावलम प्राि गनुम भएको भए मखु्य तावलमहरूको नाम लेख्नहुोसिः 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

१८.  हालको पेिा: 

  क) अध्ययन ख) कृवषव्य िसाय  ग) स्िरोजगार घ) अध्ययन  

ङ) सरकारी सेिा च) वनजी क्षेत्रमा सेिा ज) केही नगरेको झ) अधय ... 

         

क्तनिेदकाः 

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

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

        वमवत  .............................. 
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अनसुचूी-२ 

 

अपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्रको ढाुँचा 

 

वििराज नगरपावलका 

नगर कायमपावलकाको कायामलय 

चधिौटा, कवपलिस्त ु

५ नं. प्रदिे, नेपाल 

पररचय पत्र नम्बरिः 

पररचय पत्रको प्रकार: 

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

 

१. नाम, थरिः………………………………………….. 

२. ठेगानािः प्रदिे ……………..वजल्ला……………….……स्थानीय तह………………………  

३. जधमवमवतिः ………………..…………. 

४. नागरीकता नम्बर: ……………………..  

५. वलङ्गिः ……………………………… 

६. रि समहु…………………….………..   

७. अपाङ्गताको वकवसमिः प्रकृवतको आधारमा……………………..गम्भीरता……………… 

८. बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थर…………………………………………  

९. पररचय-पत्र िाहकको दस्तखतिः………………………… 

१०. पररचय-पत्र प्रमावणत गन े ……………..………….  

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

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

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

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

 

 

"यो पररचय-पत्र कसैले पाएमा नजजकको प्रहरी कायाालय वा स्थानीय तहमा वझुाइ जदनहुोला" 

  

 

फोटो 

 

जनशाना छाप 
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Annex- 2 

Disability Identity Card Format 

 

Shivraj Municipality 

Office of the Municipal Executive 

Chandrauta, Kapilvastu 

5 No. Province, 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 Guardians …………………………………………  

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" 

 

 

 

 

 

Photo 
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अनसुचूी-३ 
 
 

अपाङ्गता भएका व्यविको कायामलयमा रावखन ेअवभलेखको ढाुँचा 
 

िम संख्यािः 

अपाङ्गता पररचय-पत्र नम्बरिः  पररचय-पत्रको प्रकार…………….  
 

१) नाम, थरिः…………………………………………… 

२) ठेगाना (स्थायी)  प्रदिे: ………….वजल्ला: …………….  स्थानीय तह: ………………  िडा:…… 

३) ठेगाना (अस्थाई)  प्रदिे:………… वजल्ला:………………स्थानीयतह: …………………….  िडा: 

जधम वमवतिः…………………………… 

४) नागरीकता नम्बरिः……………………….. 

५) वलङ्गिः…….....……. 

६)  रि समहुिः................. 

७) वििावहत/अवििावहतिः............. 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थरिः.................................. 

९) ठेगानािः प्रदिेिः......................वजल्लािः.......................स्थानीय तहिः..................................िडािः.......... 

१०) अपाङ्गता भएको व्यविसुँगको नातािः..................................... 

११) पवछल्लो िैवक्षक योग्यतािः................................ 

१२) अध्ययनरत विद्यालय िा कलेज: .............................. 

१३) अध्ययन नगरेको पढाइ सकेको............. 

१४) पेिािः................................................ 

१५) अपाङ्गताको वकवसमिः.......................... 

क)  अपाङ्गताको प्रकृवतको आधारमा…........... ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा…………. 

१६)  कस्ता दवैनक वियाकलापहरू गनम सवकधछ ? 

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

१७) कस्ता दवैनक वियाकलापहरू गनम सवकुँ दनै? 

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

१८) सहायक सामग्री आिश्यक पन ेनपन ेआिश्यक पन ेभएको ……………………………. 

१९) हाल सहायक सामग्री पाएको नपाएको ...................................... 

२०) पररचय-पत्रिाहकलेप्रािगरेकाअधयसेिा, सवुिधा 

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

२१) पररचय-पत्र बाहकलाई आिश्यक परेका अधय सेिा सवुिधाहरू 

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

२२) सेिा, सवुिधा प्रदान गने वनकायिः …………………… …………… 

२३) अधय……………………………………………… ………………………… 
 

प्रमावणत गन ेअवधकारीकोिः 

दस्तखतिः  

नाम, थरिः  

पदिः 

कायामलयिः 

वमवत : 

आज्ञाऱे, 

शेषकान्त पौडेऱ 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


