
 

www.aathbiskotmun.gov.np                        स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन मममि: २०७५/०८/२३ 

 

1 
 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविी , २०७५ 

नेपालको सविीान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐन, २०७४ तथा संयूि िाष्ट्रसंघले पारित गिी 
नेपाल सिकािले हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  महासक्तन्ी, २००६ - 
Convent i on on t he Ri ght s of  Persons wi t h Di sabi l i t i es (CRPD) को उदे्दश्य, ममय ि भाबना 
बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविी  बनाउन बाञ्छधनय भएकोले अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िक्तन्ी ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले ददएको अधीकाि प्रयोग गिेि नेपाल 
सिकािले देहायको काययविी  िािी गिेको छ। 

परिच्छेद १ 
प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस काययविी को नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविी , 
२०७५" िहेको छ। 

(२) यो काययविी  तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ। 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविी माः 

(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐन, २०७४ (पवहले संशोीन 

२०७५ समेत) सम्झनपुदयछ। 

(ख) "धनयमािली भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐन, २०७४ अनसुाि बन्ने धनयमािली 
सम्झनपुदयछ। 

(ग) "स्थान य तह" भन्नाले आठविसकोट नगिपाधलका सम्झनपुदयछ। । 

(घ) "िडा कायायलय" भन्नाले स्थान य तहको िडा कायायलय सम्झनपुदयछ। 

(ड) "समन्िय सधमधत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐन, २०७४ (पवहलो संशोीन 
२०७५ समेत) को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थान य समन्िय सधमधत सम्झनपुदयछ। 

 

परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

३. उद्दशे्य : यस काययविी को उदे्दश्य देहाय बमोक्तिम िहेका छन ्: 

(क) विधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पवहचान गिी उन हरुलाई सेिा 

सवुिीामा पहुुँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सवुिीाहरुको लाग  योिना धनमायण गनय ि स्थान य तहदेक्तख नै विधभन्न 
प्रकािका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत लागत िाख्न सहि तलु्याउने । 
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(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  
अन्तिायवष्ट्रय महासन्ी  २००६ (CRPD) मा नेपाल सिकािले िनाएको प्रधतबद्धता बमोक्तिम अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुलाई प्राथधमकताको आीािमा सेिा सवुिीाहरु उपलब्ी गिाउन सहि बनाउने। 

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगीकिण ि अिस्थाका आीािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेिा, सविीा ि 
अिसिको प्राथधमकीकिण गनय सहयोग गने। 

४. परिचयपत्र वितिणको मापदण्ड देहाय बमोक्तिम िहेका छन ्: 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐनको अनसुचु मा प्रकृधतका आीािमा अपाङ्गता १० (दश) प्रकािमा 
िगीकिण गरिएको छ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधीकाि सम्िन्ी  ऐनको अनसूुच मा उल्लेक्तखत गाम्भ ययताका 
आीािमा भएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि समहुका परिचय-पत्र वितिण गरिनछे : 

(क) पूणयअशि अपाङ्गताः 

तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपलब्ी गिाईनेछ िनु िातो िङ्गको पषृ्ठभधुममा 
िािी गरिन्छ। 

१. व्यक्तिको शािीरिक, मानधसक िा इक्तन्िय सम्बक्तन्ी प्रणालीहरुमा भएको क्षेत  ि यसले ल्याएको काययगत 
विक्तचलत अिस्था असाध्यै गम्भ ि भई अरूको सहयोग धलएि पधन दैधनक ि िन सम्पादन गनय असाध्यै 
कदठन हनुे व्यक्ति 

२. सामान्य भन्दा सामान्य दैधनक वियाकलापहरु पधन स्ियम ् गनय नसक्न े ि अन्य व्यक्तिहरुको सहयोग 
आिश्यक पने, त व्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, त व्र रुपमा अवटज्म प्रभावित व्यक्ति, पूणयरुपमा 
श्रिण दृष्टविवहन व्यक्तिहरु, 

३. दईु िा सो भन्दा बढी प्रकािका शािीरिक, मानधसक िा इक्तन्िय सम्िन्ी  क्षेत  भई सबैिसो दैधनक 
वियाकलापहरु अन्य व्यक्तिकै सहयोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरु, 

४. धनिन्ति रुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि ससुाि) को आिश्यकता परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति 
िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु। 

(ख) अधत अशि अपाङ्गता 

तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'ख' बगयको परिचयपत्र उपलब्ी गिाईनेछ िनु धनलो िङ्गको पषृ्ठभधुममा 
िािी गरिन्छ। 

१. शािीरिक, मानधसक िा इक्तन्िय सम्िन्ी  क्षेत  िा विचलन भएतापधन धनिन्ति िा अधीकांश समय 
सहयोग , दोभाष े िा मानि पथप्रदशयक आदीको सहयोगमा आफ्नो दैधनक वियाकलापहरु लगाएत 
वहडडुल ि सञ्चाि गनय कदठनाइ हनु ेव्यक्तिहरु 

२. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमोफोविया, माशंपेश  सम्िन्ी  समस्या िा विचलन 
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लगाएत अन्य विधभन्न कािण शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आदी काम गनय नसकी दैधनक 
आिागमनको लाग  हृिेलक्तचयि प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरु, 

३. दिैु हातकुमदेक्तख िा पाखिुादेक्तख मनु को भाग गमुाएका िा हात नचल्ने िा गमुाएका, विधभन्न कािण दिैु 
हात ि गोडा गमुाएका िा नचल्ने, कम्मिभन्दा मनु को भाग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणय 
वियाश लन भई बैसाख को प्रयोग गने व्यक्तिहरु 

४. दृवष्टविवहन ि पूणयदृवष्टविवहनको परिभाषा अन्तगयत पने व्यक्तिहरु 
५. संचािको लाग  धनिन्ति दोभाषकेो आिश्यकता पने पनुयरुपमा कान सनु्न नसक्ने (बवहिा), दैधनक ि िनका 

वियाकलापहरु स्ियं गनय नसक्न,े धसकाइमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अवटज्म भएका 
व्यक्तिहरु, धनिन्ति अरुको सहयोग धलइिहनपुने बहअुपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु 

(ग) मध्यम अपाङ्गता 

तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'ग' बगयको परिचयपत्र उपलब्ी गिाईनेछ िनु पहेँलो िङ्गको पषृ्ठभधुममा 
िािी गरिन्छ। 

१. कृधत्रम अङ्ग, क्यालीपि, विशेष प्रकािका ितु्तािस्ता सहायक सामग्र को प्रयोगबाट सामान्य वहडडलु 
लगाएत दैधनक ि िनका वियाकलापहरु स्ियं गनय सक्न े

२. विधभन्न कािण घडुामनु को अङ्गमा मात्र प्रभाि पिको ति सहायक सामग्र को प्रयोग नगिी पधन सामान्य 
वहुँडडुल गनय सक्न,े 

३. कुम िा पाखिुाभन्दा मनु  एक हात गमुाएका िा हात नचल्न ेिा हातले गने काम गनय नसक्न,े 
४. दबैु हातको हत्केला भन्दामनु का कम्त मा बढुी औलँा ि चोिी औलँा गमुाएका, 
५. दबैु गोडाको कुकुय च्चाभन्दा मनु को भाग नभएका ति सामान्य वहडडुल गनयसक्ने, 
६. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएका 
७. धसकाइमा वढलाई भएका दैधनक वियाकलाप स्ियं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवटज्म भएका 

व्यक्तिहरु 
८. श्रिण यन्त्रको प्रयोगबाट िा ठुलो आिािमात्र सनु्न सक्ने ससु्त श्रिण व्यक्तिहरु 
९. शल्यवियाबाट स्िियन्त्र क्तझकी घाटीको नलीबाट मात्र बोल्न ुपने अिस्था भएका व्यक्तिहरु 

१०. ओठ ताल ुफाटेको कािण बोली अस्पष्ट भएका व्यक्तिहरु, 
११. बोल्दा अक्तककने शब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या त व्र भएका भकभके व्यक्तिहरु 
१२. त न वफटभन्दा मनु का होचा पकुका व्यक्तिहरु, 
१३. चस्मा ि श्रिाण यन्त्र दबैु प्रयोग गनय श्रिण दृवष्टविवहन व्यक्तिहरु, लेन्स िा म्याग्र फायिको प्रयोगबाट 

मात्र पढ्न सक्ने न्यून दिुदृवष्ट व्यक्तिहरु 
१४. अनिंुश य ििश्राि (हमोफविया) सम्िन्ी  समस्या भई दैधनक वहड्डलुमा कदठन हनु े व्यक्तिहरु, 15. 

मानधसक िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु। 
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(घ) सामान्य अपाङ्गताः 

तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'घ' बगयको परिचयपत्र उपलब्ी गिाईनेछ िनु सेतो िङ्गको पषृ्ठभधुममा 
िािी गरिन्छ।  

१. शािीरिक, मानधसक िा इक्तन्िय सम्िन्ी  सामान्य विचलन भएका ति दैधनक ि िनका वियाकलापहरु स्ियं 
सम्पादन गनयसक्ने 

२. हात िा खटु्टा कही छोटो भएका, एक हातको हत्केलाभन्दा मनु  नचल्ने िा गमुाएका, एक हातको 
हत्केलाभन्दा मनु का कम्त मा बढुी औलँा ि चोिी औलँा गमुाएका िा दबैु हातको हत्केला मनु का कम्त मा 
बढुी औलँा ि चोिी औलँा भएका व्यक्तिहरु, 

३. ठुलो अक्षि पढ्न सक्ने न्यून दृवष्टय व्यक्तिहरु, 
४. दबैु गोडाको सबै औलँाका भागहरु नभएका, 
५. श्रिण यन्त्र लगाई ठुलो आिाि सनेु्न ति बोली स्पष्ट भएका ससु्त श्रिण व्यक्तिहरु, 

परिच्छेद ३ 

परिचयपत्रको ढाुँचा ि समन्िय सधमधत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्रको ढाुँचा देहाय बमोक्तिम हनुेछ। 

परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण स्पष्ट हनुेगिी नागरिकताको प्रमाण –पत्रको ढाचामा यस 
काययविधीको अनसुचु  २ बमोक्तिम एकापट्ट  नेपाली भाषामा ि अको पट्ट  अंग्रिे  भाषामा लेक्तखएको माथ  दफा ४ 
मा उल्लेक्तखत मापदण्ड अनसुाि एक पषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भ ययताको आीािमा गिाएका चाि िगयका अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिलाई चाि फिक िङ्गमा उपलब्ी गिाइनेछ। 

६. समन्िय सधमधत सम्िक्तन्ी व्यिस्था देहाय बमोक्तिम हनुेछ। 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधीकाि सम्िक्तन्ी ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता परिचयपत्र 
वितिण गने समेत काययका लाग  नगिपाधलकामा देहाय बमोक्तिमको स्थान य समन्िय सधमधत िहन ेछ :- 

(क) नगिपाधलका उपाध्यक्ष िा उपप्रमख- संयोिक 

(ख) नगि काययपाधलकाका मवहला सदस्यमध्येबाट नगि काययपाधलकाले तोकेको मवहला सदस्य- सदस्य 

(ग) नगिपाधलकाधभत्रका माध्यधमक विद्यालयका प्रीानाध्यापक िा श्रोत व्यक्तिमध्येबाट नगिपाधलकाको प्रमखुले 
तोकेको व्यक्ति-सदस्य 

(घ) नगि काययपाधलकाको प्रमखुले तोकेको स्थान य स्िास््य चौकी िा अस्पतालको क्तचवकत्सक-सदस्य 

(ड.) स्थान य प्रहिी कायायलयको प्रमखु -सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको, हक वहत संिक्षणको क्षेत्रमा स्थान यस्तिमा काययित संघ सुँस्थाहरुमध्येबाट 
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नगिपाधलकाको प्रमखुले मनोधनत गिेको संस्थाको प्रधतधनी -सदस्य 

(छ) नगिपाधलका धभत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समन्िय सधमधतले मनोनयन गिेको एक िना 
मवहला सदस्य सवहत त न िना-सदस्य 

(ि) नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थान यस्तिमा िहेका सम्िक्तन्ीत विषय हेने कायायलयको कायायलय प्रमखु-
सदस्य 

(झ) नगिपाधलकाको उपप्रमखुले तोकेको नगिपाधलकाको कमयचािी-सदस्य 

(२) स्थान य समन्िय सधमधतले अपाङ्गता परिचयपत्र वितिणका लाग  धसफारिस गने कामका साथै ऐनको दफा 
४३ को (च) बमोक्तिम परिचय-पत्र सम्िन्ी  काननु , संिचनागत तथा अन्य सीुाि गनुयपने विषयमा प्रदेशको 
सामाक्तिक विकास मन्त्रालय, मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगाएत सम्िक्तन्ीत धनकायमा 
लेक्तख पठाउुँन ुपदयछ। 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र वितिण 

७. परिचय-पत्र वितिण प्रविया देहाय बमोक्तिम हनुछे : 

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थाय  ठेगाना भएको स्थान य तहको िडा कायायलयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति 
स्ियम ्धनिका अधभभाबक िा संिक्तक्षत अनसुचु  १ बमोक्तिमको ढाुँचामा परिचय-पत्र प्रधप्तका लाग  सबै पतुयाई 
गने कागिातहरु २ प्रधत समािेश गिी धनबेदन ददनपुने छ। 

(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थाय  ठेगाना, उमेि, अपाङ्गता खलेुको धलक्तखत प्रमाक्तणत प्रधतधलप , पासपोट 
साईिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देक्तखने गिी क्तखक्तचएको) फोटो, असिता गाम्भ ययता अिस्था ि शिीिका 
अङ्गहरुले गने काममा आएको समस्या िा दैधनक वियाकलापमा हनु े धसधमतताहरुको विििण संग्लग्न 
हनुपुनेछ।यस प्रयोिनको लाग  िन्मदताय प्रमाण-पत्र िा नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गाीन  प्रमाणपूिाय िा 
शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिचयपत्र िा अपाङ्गताको आीािमा कुनै िाधगिमा िहको भए धनयूि  
पत्र िा त्यो संस्थालें ददएको प्रमाणपत्र िा क्ति.प्र.का.मा दतायभएको अपाङ्गता सम्िन्ी  कायय गने संघसस्थाले गिेको 
धसफारिसमध्ये कुनै एक िा यस्तै विश्वास हनुसक्न ेआीाि ददने अन्य प्रमाक्तणत धलक्तखतलाई आीाि माधनने छ।  

(ग) रितपूग  अएको धनबेदनमा िडा कायायलयले धनबेदन प्राप्त भएको धमधतले बढीमा ३ ददनधभत्र धनिेदकले पेश 
गिेका कागिातहरुको एकप्रधत कायायलयमा िाक्तख िडा कायायलयको धसफारिस सवहत एक प्रधत नगिपाधलकामा 
पठाउुँनपुदयछ। 

(घ) सम्िन्ी त व्यक्तिले पेश गिेको धनबेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपगु  परिचयपत्रका लाग  धसफारिस 
गनय उपयूि नदेक्तखएमा सो व्यहोिा धनिेदकलाई ३ ददनधभत्रमा िानकािी ददनपुदयछ।  

(ड.) िडा कायायलयले धसफारिस गनय नसवकन ेभन  ददएको िानकािी धनिेदकलाई क्तचत्त नबझेु सचुना पाएको १५ 
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ददनेधभत्रमा सम्िक्तन्ीत स्थान य तह समक्ष धनबेदन ददन सवकने छ। 

(च) यसिी प्राप्त भएको धनबेदन समेत समािेश िाक्तख स्थान य समन्िय सधमधतको बैठकमा पेश गनुय 
पदयछ।धनिेदकले पेश गिेका कागिात ि अन्य सम्भाव्य प्रमाणका आीािमा धनिले परिचयपत्र पाउने देक्तखयो 
भधन स्थान य समन्िय सधमधतले धसफारिस गिेमा धनिलाई परिचय पत्र वितिण गिी त्यसको िानकािी धनिेदक 
तथा िडा कायायलयलाई समेत ददनपुदयछ। 

(छ) परिचयपत्रका लाग  धसफारिस गनय कुनै कदठनाई पिेमा िडा कायायलयले क्तचवकत्सक/विशषज्ञ िा अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रधतधनी सुँग िायपिामशय धलन सक्नेछ।  

(ि) सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंले आफ्नो परिचयपत्र बकु्तझधलनपुदयछ।अधतअशि िा पूणय अशि 
अपाङ्गता भएको कािण परिचयपत्र िकु्तझधलन आउन नसक्ने भएमा िडा कायायलयको धसफारिसमा परििािको 
सदस्य, संिक्षक िा धनिको बसोबास गने स्थान य िडाका पदाधीकािीले धनिलाई बझुाउन े गिी बकु्तझधलन 
सक्नेछ। 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरुको िगीकृत लगत नगिपाधलकाले कम््यूटिाइि गिी आफ्नो कायायलयमा िाख  
चौमाधसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्िन्ी त मन्त्रालयमा िानकािी गिाउनपुने छ। 

(ञ) समन्िय सधमधतले परिचयपत्र ददने भन  ठहि गिेका व्यक्तिलाई नगिपाधलकाको कायायलयले अनसुचु  २ 
बमोक्तिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई) धन:शलु्क उपलब्ी गिाउनपुने छ। 

(ट) परिचयपत्रमा नगिपाधलकाका प्रमखु प्रशासवकय अधीकृतको हस्ताक्षि हनुछे।प्रचधलत काननुको अधीनमा िही 
अन्य अधीकृत कमयचािीलाई समेत अधीकाि प्रत्यायोिन गनय सवकनछे। 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखन े िा अिलोकन गनय सवकन े शािीरिक, मानधसक िा इक्तन्िय सम्िन्ी  क्षेत को हकमा 
परिचय-पत्र प्रदान गनय अधीकािीले अिलोकन गिी तत्काल उपयूि परिचय-पत्र उपल्बी गिाउनपुने छ। 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तखने िा अिलोकन गनय नसवकन ेशािीरिक, मानधसक िा इक्तन्िय सम्िन्ी  क्षेत  भएका िा 
प्रष्ट रुपमा छुयाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा समन्िय सधमधतमा पेश गिी सधमधतको 
धसफारिसका आीािमा परिचयपत्र वितिण गनुयपने छ। 

८. अन्य स्थान य तहबाट परिचयपत्र वितिण गने 

स्थान य ठेगानामा बसोबास नभएका ि विधभन्न अििोी तथा शािीरिक िा मानधसक अिस्थाको गम्भ ययताको 
कािण आफ्नो स्थाय  िसोिास भएको क्तिल्लामा गई अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गनय असमथय व्यक्तिहरुको लाग  
धनिको स्थाय  बसोबास भएको स्थानको सम्िन्ी त स्थान य तहबाट परिचयपत्र नधलएको सधुनक्तितता भएमा दफा 
५ को प्रविया पूिा गिी परिचयपत्र प्रदान गनय सम्िन्ी त स्थान य तहलाई िानकािी गिाउन सवकनछे। 

९. प्रधतधलवप सम्िन्ी  व्यिस्था 

(१) परिचय-पत्र हिाई, नाधसई िा धबधग्रई परिचय-पत्रको प्रधतधलवप धलन पने भएमा आफ्नो स्थाय  ठेगाना भएको 
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स्थान य तहको िडा कायायलयमा यथाथय विििण ि कािण खलुाई धसफारिसका लाग  धनबेदन ददनपुदयछ। 

(२) िडा कायायलयले सबै व्यहोिा बकु्तझ धनिेदकको माग मनाधसब देक्तखएमा परिचय-पत्रको प्रधतधलप  उपलब्ी 
गिाउन प्राप्त धनबेदन तथा अन्य कागिातको प्रधतधलवप िडा कायायलयमा िाख  धनिेदकले पेश गिेको सक्कली 
कागिातसवहत धसफारिस गिी नगिपाधलकामा पठाउनपुदयछ   

(३) स्थान य तहले धसफारिस सवहत प्राप्त भएको धनबेदन अपाङ्गताको प्रकृधत अनसुाि सोझै िा स्थान य समन्िय 
सधमधतमा पेश गिी सधमधतको धनणयय अनसुाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रधतधलप  धन:शलु्क उपल्बी गिाउनपुने छ। 

(४) प्रधतधलवपका लाग  प्राप्त भएको धनबेदनका विषयमा सो परिचयपत्र बाहेक व्यक्तिले पवहले प्राप्त गिेको 
परिचयपत्रमा हेिफेि गनुयपने देक्तखएमा स्थान य धसफारिस सधमधतमा पेश गिी सो सधमधतबाट प्राप्त धनदेशन अनसुाि 
गनुयपदयछ। 

१०. यस काययविधीको प्रधतकूल कायय भएमा प्रचधलत काननुमा व्यिस्था भए बमोक्तिम सिाय हनुछे। 

११. अधभलेख सम्िक्तन्ी व्यिस्था : (१) सम्िक्तन्ीत िडा कायायलयले आफ्नो क्षते्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृधत ि गाम्भ ययता 
लगाएत अन्य आिश्यक विििण खलु्ने गिी धनयाधमत रुपमा अध्यािधीक गिी त्यसको चौमाधसक विििण तयाि 
गिी धनयाधमत रुपमा आफ्नो नगिपाधलका तथा क्तिल्ला समन्िय सधमधतलाई समेत पठाउुँनपुदयछ। 

(२) स्थान य तहले परिचयपत्र वितिण गिेपधछ यसको िानकािी परिचयपत्र प्राप्त गने व्यक्तिको स्थाय  ठेगाना 
भएको िडा कायायलयलाई ददन ुपदयछ। 

(३) नगिनगिपाधलकाको आफ्नोक्षेत्रधभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका 
व्यक्तिहरुको अधभलेख िाख  त्यसको चौमाधसक प्रधतिेदन प्रदेशको सामाक्तिक विकास मन्त्रालाय, मवहला, 
बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालाय ि संघ य माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालायमा पठाउुँनपुने 
छ। 

परिच्छेद-५ 

विविी 

१२. विविी : (१) सबै स्थान य तहले आـआफ्नो क्षेत्राधीकािधभत्र िहेका विकट तथा दगुयम गाउुँहरुमा िहेका 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लाग  अपाङ्गता परिचयـपत्र लगाएतका सेिा सिल तििले उपल्बी गिाउन कक्तम्तमा 
बषयमा एक पटक त  ठाउुँहरुमा परिचयपत्र वितिण सम्िक्तन्ी घकु्तम्त क्तशविि सञ्चालन गनुयपदयछ। 

(२) यो काययविी  लागू हनु अगाड  प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र सम्िन्ी त गाउुँपाधलका ि नगिपाधलकामा 
बझुाई काययविधी िािी भएको धमधतले १ बषयधभत्रमा यस काययविी  बमोक्तिमको परिचयपत्र धलनपुने छ।यस अक्तघ 
िािी भएका परिचयपत्र एक िषयपधछ स्ितःमान्य हनुे छैन।्  

(३) यस काययविी  भएको प्रािीान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधीकाि सम्िक्तन्ी ऐन ि अन्य प्रचधलत 
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काननुसुँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म स्ितः अमान्य हनुेछ। 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्िन्ीमा यस काययविी मा उल्लेख नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुको अधीकाि सम्िन्ी  ऐन ि अन्य प्रचधलत काननु बमोक्तिम हनुेछ। 

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनददयशका, २०६५ बमोक्तिम भए गिेका काम काििाही यसै काययविी  
बमोक्तिम भए गिेको माधननेछ। 

(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनददयशका, २०६५ खािेि गरिएको छ। 
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अनसुचु  १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र पाउनको लाग  ददन ेधनबेदनको ढाुँचा 

 

श्र  कायायलय प्रमखुज्यू  

माफय त............................ 

.............................................. नगिपाधलका 

 :.................. ........ 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउुँ। 

महोदय, 

म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोले धनन्ना धलक्तखत विििण िाक्तख 
परिचयपत्र पाउन यो धनबेदन पेश गिेको छु।मैले पेस गिेको विििण ठीक साुँचो छ, झटु्टा ठहिेमा प्रचधलत 
काननु बमोक्तिमको सिाय भोग्न मञ्जि छु। 

१. नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... धलङ्ग .................... 

२. प्रदेश :  

३. ठेगाना: 

(क) स्थाय  ठेगाना : ...................पाधलका, िडा नं............... टोल .............. 

(ख) अस्थाय  ठेगाना : .................पाधलका, िडा नं...................टोल .............. 

(ग) सम्पकय  टेधलफोन िा मोबाईल नं. ............... .................. ................. 

३. संिक्षक/अधभभाबकको नाम थि .................... .............. धनिेदकको नाता ............... 

४. संिक्षक/अधभभाबकको टेधलफोन िा मोबाईल नं.............. ................... ............. 

५. नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अपाङ्गताको प्रकाि ...................... 

६. नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अपाङ्गताको आीािमा अपाङ्गताको प्रकाि 
............................ 

 

फोटो 
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७. शिीिको अङ्ग, संिचना, प्रणालीमा आएको क्षेत को विििण 

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

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

८. क्षेत  भएपछी दैधनक वियाकलापमा आएको अििोी िा धसधमतताको विििण 

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

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

९. अपाङ्गताको कािण उपयूि स्थानमा क्तचनो लगाउनहुोस।् 

क) िोगको दीघय असि ख) दघुयटना ग) िन्मािात 

घ) सशस्त्र द्वन्द्ध ङ) िंशानगुत कािण च) अन्य .............. 

१०. सहायक सामग्र  प्रयोग गनय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयूि स्थानमा क्तचनो लगाउनहुोस ्

क) भएको      ख) नभएको 

११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्र को प्रयोग गनुयपने हनु्छ ? 

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

१२. सहायक सामग्र  प्रयोग गने गिेको/नगिको (उपयूि स्थानमा क्तचनो लगाउनहुोस ् 

क) गने गिेको    ख) गने नगिेको 

१३. सहायक सामग्र  प्रयोग गने गिेको भए सामग्र को नाम : ......................... ........... 

१४. अन्य व्यक्तिको सहयोग विना आफ्नो कस्ता कस्ता दैधनक कायय गनय सक्नहनु्छ ? 

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

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

१५. अन्य व्यक्ति सहयोग धलन हनु्छ भने कुन कुन कामको लाग  धलन ुहनु्छ ? 

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

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

१६. पधछल्लो शैक्तक्षक योग्यता  
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क) प्राथधमक तह     ख) धनन्ना माध्यधमक तह 

ग) माध्यधमक तह   घ) उच्च माध्यधमक तह  ङ) स्नातक तह 

च) स्नातकोत्ति तह   छ) विद्यािारिी  तह 

१७. कुन ताधलम प्राप्त गनुय भएको भए मखु्य ताधलमहरूको नाम लेख्नहुोस 

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

........... 

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

.......... 

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

........... 

१८. हालको पेशा : 

क) अध्ययन  ख) कृवष व्यिसाय  ग) स्ििोिगाि  घ) अध्ययन 

ङ) सिकािी सेिा च) धनि  क्षेत्रमा सेिा ि) कही नगिेको झ) अन्य ... 

 

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

हस्ताक्षि .............................. 

धमधत .............................. 
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अनसुचु  २ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढाुँचा 

धनशाना छाप                   आठविसकोट नगिपाधलका 

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

परिचय पत्र नम्बिः 

परिचय पत्रको प्रकाि: 

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाम, थिः 

२) ठेगानाः प्रदेश .................क्तिल्ला............ स्थान य तह ........................... 

३) िन्मधमधत            ४) नागिीकता नम्बि: .......................... 

५) धलङ्ग ............ ............. ६) िि समहु.............. 

७) अपाङ्गताको वकधसम प्रकृधतको आीािमा ..........................गम्भ ियता ........ 

८) बाब/आमा िा संिक्षकको नाम, थि ................................................ 

९) परिचयपत्र िाहकको दस्तखतः 

१०) परिचयपत्र प्रमाक्तणत गने ............. 

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

हस्ताक्षि .............................. 

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

धमधत .............................. 

"यो परिचपत्र कसैले पाएमा नक्तिकको प्रहिी कायायलय िा स्थान य तहमा िझुाई ददनहुोला" 

 

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Di sabi l i t y I dent i ty Card Format 

St amp                Aathbiskot Municipality 

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

I D Card Number: 

I D Card Type :  

Di sabi l i t y I dent i t y Card 

1) Ful l  Name of  Person 

2) Address: Provi nce .................Di st ri ct ......... Local  Level .................. 

3) Dat e of  Bi rt h:           4) Ci t i zenshi p Number: .......................... 

5) Sex: ............ ............. 6) Bl ood Group.............. 

7) Types of  Di sabi l i t y : On t he basi s of  nat ure ..........................On t he basi s of  

Severi t y....... ........ 

8) Fat her Name/Mot her Name or Guardai n ................................................ 

9) Si gnat ure of  I D card Hol ders................... 

10) Approved by ............. 

Name .............................. 

Si gnat ure .............................. 

Desi gnat i on ............................. 

Dat e .................................. 

"I f  somebody f i nds t hi s I D card, pl ease depos i t  t hi s i n t he nearby pol i ce s t at i on 
or muni ci pal i t y of f i ce" 

 

 

Photographs 
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अनसुचु  ३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयमा िाक्तखन ेअधभलेखको ढाुँचा 

िमसख्याः 

अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिः         परिचयपत्रको प्रकाि ................ 

१) नाम, थिः 

२) ठेगाना (स्थाय ) प्रदेश:      क्तिल्ला :    स्थान यतह:     िडा: 

३) ठेगाना (अस्थाय ) प्रदेश:       क्तिल्ला :      स्थान य  तह:     िडा: 

४) िन्माधमधत :        नागिीकता नम्बिः   ५) धलङ्ग 

६) ििसमहु    ७)    वििावहत/अवििावहत 

८) बाब/अमा िा संिक्षकको नाम, थिः 

९) ठेगानाः   प्रदेश:       क्तिल्ला :      स्थान य तह :        िडा : 

१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसुँगको नाताः 

११) पधछल्लो शैक्तक्षक योग्यताः 

१२) अध्ययनित विद्यालय िा कलेि :  अध्ययन नगिेको    पढाईसकेको 

१३) पेशाः 

१४) अपाङ्गताको वकधसम 

क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आीािमा .................... 

ख) अपाङ्गताको गम्भ िताको आीािमा .......................... 

१५) कस्ता दैधनक वियाकलापहरू गनय सवकन्छ ? 

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

१६) कस्ता दैधनक वियाकलापहरू गनय सवकदैन ? 

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

१७) सहायक सामग्र  आिश्यकता  पने               नपने 
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आिश्यकता पने भए के .................................. १८) हाल सहायक सामग्र  पाएको नपाएको 

१९) परिचय-पत्र िाहक प्राप्त गिको अन्य सेिा, सवुिीा 
............................................................................................................... 
...................................  

२०) परिचयपत्र बाहकलाई आिश्यकता पिेका अन्य सेिा सवुिीाहरू 

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

 

२१) सेिा, सवुिीा प्रदान गने धनकायः ........................ ............... 

२२) अन्य ...................................................... .............................. 

प्रमाक्तणत गने अधीकािीकोः 

दस्तखतः 

नाम,थिः 

पदः 

कायायलयः 

धमधत : 
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