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अपाङ्गता भएका ब्यक्तीको परिचय पत्र वितिण काययविधि, २०७५ 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&%÷)*÷)^ 

प्रस्तािनााः 
 

नेपालको संवििान, २०७२ को दफा २२१, स्थाधनय सिकाि संचालन ऐन २०७४ 
को दफा १०२ को उपदफा (२) ि सोही ऐनको दफा ११ को (त) बमोजिम अपाङ्गता 
भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ तथा संयकु्त िाष्ट्र संघले पारित गिी नेपाल 
सिकािले हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी 
महासन्िी –@))^ - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को 
उदेश्य, ममय ि भािना बमोजिम अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविधि 
बनाउन बाञ्छधनय भएकोले, गौमुल गाउँपासलकाले यो काययसवसि िनार्य लाग ुगिेको छ । 

 

परिच्छेद १ 

प्रािजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः  

(१) यस काययविधिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय-पत्र वितिण 
काययविधि, २०७५" िहेको छ । 

(२) यो काययविधि स्थाधनय िािपत्रमा प्रकाजित भएपधछ लाग ुहनुेछ । 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा यस काययविधिमााः 
(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको असिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ 

(पवहलो संिोिन २०७५ समेत) सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "धनयमािली" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐन 
२०७४ अनुसार बन्ने धनयमािली सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाधलका िा नगिपाधलका सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "िडा कायायलय" भन्नाले स्थानीय तहको िडा कायायलय सम्झन ुपदयछ । 
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(ड) "समन्िय सधमधत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐन, 

२०७४ (पवहलो संिोिन २०७५) को दफा ४२ बमोजिमको स्थानीय 
समन्िय सधमधत सम्झन ुपदयछ। 

(च) "काययविधि" भन्नाले गौमलु गाउँपाधलकाले तयाि पािी लाग ुगिेको अपाङ्गता 
भएका ब्यक्तीको परिचय पत्र वितिण काययविधि २०७५ सम्झनपुछय । 

 
परिच्छेद-२ 

उदेश्य, मापदण्ड 

 

३. उदेश्य : यस काययविधिको उदेश्य देहाय बमोजिम िहेका छन ्: 
(क) विधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरुको पवहचान गिी 

उधनहरुलार्य सेिा सवुििामा पहाुँच स्थावपत गनय, यस्ता सेिा सवुििाहरुको लागी 
योिना धनमायण गनय ि स्थानीय तह देखी नै विधभन्न प्रकृधतका अपाङ्गता भएका 
ब्यक्तीहरुको िधगयकृत लगत िाख्न सहि तलु्याउने । 

(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐन ि अपाङ्गता भएका 
व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी अन्तरास र्र य महासन्िी २००६ (CRPD) मा नेपाल 
सिकािले िनाएको प्रधतिद्धता बमोजिम अपाङ्गता भएका ब्यक्तीलार्य 
प्राथधमकताको अिािमा सेिा सवुििाहरु उपलब्ि गिाउन सहि बनाउने । 

(ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िधगयकिण ि अवस्र्ाको अिािमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीले 
पाउन ेसेिा, सवुििा ि अवसरको प्राथधमवककिण गनय सहयोग गने । 

४. परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड देहाय बमोजिम िहेका छन ्: 
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐनको अनुसुसिमा प्रकृधतका 

अिािमाअपाङ्गतालार्य १० (दि) प्रकािमा िधगयकिण गरिएको छ । अपाङ्गता 
भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐनको अनुसुसिमा उल्लेजखत गाम्भीययताका 
अिािमा गरिएको अपाङ्गताको िधगयकिण गिी देहायका चाि समूहका परिचय-पत्र 
वितिण गरिनेछ : 
(क) पूणय अशक्त अपाङ्गतााः 

तल उल्लेजखत अवस्र्ाको ब्यक्तीहरुलार्य 'क' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि 
गिार्यनेछ िनु िातो िंगको पषृ्ठभधुममा िािी गरिनेछ । 
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1. व्यक्तीको िारिरिक, मानधसक िा र्जन्िय सम्बन्िी प्रणाधलहरुमा भएको क्षती 
ि यसले ल्याएको काययगत विचलनको अवस्र्ा असाध्य गम्भीि भर् अरुको 
सहयोग धलएि पधन दैधनक जििन सम्पादन गनय असाधै्य कठिन हनु ेब्यक्ती,  

2. सामान्य भन्दा सामान्य दैधनक वियाकलापहरु पधन स्ियं गनय नसक्न ेि अन्य 
व्यक्तीको सहयोग आवश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु, 

तीव्र रुपमा असिज्म प्रभावित ब्यक्ती, पणुय रुपमा श्रिण दृविविवहन 
ब्यक्तीहरु, 

3. दरु्य िा सोभन्दा बढी प्रकृधतका िारिरिक, मानधसक िा र्जन्िय सम्बन्िी क्षती 
भर् सबैिसो दैधनक वियाकलापहरु अन्य ब्यक्तीकै सहयोगमा गनुयपने 
अवस्र्ाको ब्यक्तीहरु, 

4. धनिन्ति रुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि ससुाि) को आिश्यक परििहने 
िारिरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ती िा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका 
ब्यक्तीहरु । 

(ख) अतत अशक्त अपाङ्गतााः 
तल उल्लेजखत अवस्र्ाको ब्यक्तीहरुलार्य 'ख' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि 
गिार्यनेछ िनु धनलो पषृ्ठभधुममा िािी गरिनेछ । 

1. िारिरिक, मानधसक िा र्जन्िय सम्बन्िी क्षती िा विचलन भएतापधन 
धनिन्ति िा असिकांश समय सहयोगी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदियक 
आठदको सहयोगमा अफ्नो दैधनक वियाकलापहरु लगायत वहडडलु ि 
संचाि गनय कठिनार्य हनुे ब्यक्तीहरु, 

2. मजस्तष्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोवफधलया, मांिपेिी 
सम्बन्िी समस्या िा विचलन लगायत अन्य विधभन्न कािणले ििीिको 
ढाड, हात, गोडा, कम्मि आठदले काम गनय नसकी दैधनक आिागमनको 
लागी ठिलचेयि प्रयोग गनुयपने अवस्र्ाको ब्यक्तीहरु, 

3. दबैु हात कुमदेखी िा पाखिुादेखी मनुी पिैु नचल्ने िा गमुाएका, विधभन्न 
कािणले दबैुहात ि गोडा गमुाएका िा नचल्न ेकम्मिभन्दा मधुनको भाग 
गमुाएका िा नचल्ने, दबैुगोडा पणुय वियाजिल नभर् बैसाखीको प्रयोग गने 
ब्यक्तीहरु, 

4. दृविविवहन ि पणुय दृविविवहनको परिभाषा अन्तगयत पने ब्यक्तीहरु, 
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5. संचािको लागी धनिन्ति दोभाष ेआिश्यक पने पणुय रुपमा कान सनु्न नसक्ने 
(बवहिा), दैधनक जििनका वियाकलापहरु स्ियं गनय नसक्ने, धसकार्यमा 
समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा असिज्म भएका ब्यक्तीहरु, धनिन्ति 
अरुको सहयोग धलर्यिहनपुने बहअुपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु । 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
तल उल्लेजखत अवस्र्ाको ब्यक्तीहरुलार्य 'ग' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि 
गिार्यनेछ पहेँलो पषृ्ठभधुममा िािी गरिनेछ । 

1. कृधतम अंग, क्याधलपि, वििेष प्रकािका ितु्ता िस्ता सहायक सामग्रीको 
प्रयोगबाट सामान्य वहडडलु लगायत दैधनक जििनका वियाकलापहरु स्ियं 
गनय सक्ने, 

2. विधभन्न कािणले घुडँामधुनको अंगमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको 
प्रयोग नगिी पधन सामान्य वहडडलु गनयसक्ने, 

3. कुम िा पाखिुा भन्दा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने 
काम गनय नसक्ने, 

4. दबैुहातको हत्केला भन्दा मधुनका कम्तीमा बूढी औलँा ि चोिी औलँा 
गमुाएका, 

5. दबैुगोडाको कुकुय च्चा भन्दा मधुनको भाग नभएका ति सामान्य वहडडलु गनय 
सक्न े, 

6. मेरुदण्डमा समस्या भर् ढाड कुवप्रएको, 
7. धसकार्यमा वढलार्य भएका दैधनक वियाकलाप स्ियं गनय सक्ने बौवद्धक 

अपाङ्गता ि असिज्म 

भएका ब्यक्तीहरु , 

8. श्रिणयन्त्रको प्रयोगबाट िा िुलो आिाि मात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रिण 
ब्यक्तीहरु 

9. िल्यवियाबाट स्िियन्त्र जझवक घाँटीको नलीबाट मात्र बोल्नपुने अवस्र्ा 
भएका ब्यक्तीहरु 

10. ओि ताल ुफाटेको कािण बोली अस्प् भएका ब्यक्तीहरु, 

11. बोल्दा अड्सकने, िब्द िा अक्षर दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके 
ब्यक्तीहरु, 



भाग २       खण्ड २                             अंक  ७                               २०७५    साल   मंससर     ०६   गते   सिसिवार 

 

12. तीन वफट भन्दा मधुनका होचापडु्का ब्यक्तीहरु, 

13. चस्मा ि श्रिणयन्त्र दबैुप्रयोग गने श्रिण दृविविवहन ब्यक्तीहरु, लेन्स िा 
म्याग्नीफायिको प्रयोगबाट मात्र पढ्न सक्ने न्यनु दृवियकु्त ब्यक्तीहरु, 

14. अनुवसशय िक्तश्राि (हेमोफेधलया) सम्बन्िी समस्या भर् दैधनक वहडडलुमा 
कठिनार्य हनुे ब्यक्तीहरु, 

15. मानधसक िा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 
तल उल्लेजखत अवस्र्ाको ब्यक्तीहरुलार्य 'घ' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि 
गिार्यनेछ िनु सेतो पषृ्ठभधुममा िािी गरिनेछ । 

1. िारिरिक, मानधसक िा र्जन्िय सम्बन्िी सामान्य विचलन भएका ति 
दैधनक जििनका वियाकलापहरु स्ियं सम्पादन गनय सक्न े

2. हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भन्दा मनुी नचल्ने 
िा गमुाएका, एक हातको हत्केला भन्दा मधुनका कम्तीमा बूढी औलँा ि 
चोिी औलँा गमुाएका िा दबैुहातको हत्केला मधुनका कम्तीमा बूढीऔलँा 
ि चोिीऔलँा भएका ब्यक्तीहरु, 

3. िुलो अक्षर पढ्न सक्न ेन्यनु दृवियकु्त ब्यक्तीहरु, 

4. दबैु गोडाको सबै औलँाका भागहरु नभएका, 
5. श्रिणयन्त्र लगार्य िुलो आिाि सनु्ने ति बोली स्पि भएका ससु्त श्रिण 

ब्यक्तीहरु, 

परिच्छेद ३ 

परिचय पत्र ढाचँा ि समन्िय सधमधत 

५. अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको परिचय-पत्रको ढाँचा देहाय बमोजिम हनुेछ । 

परिचय-पत्र िाहक व्यक्तीको ब्यक्तीगत विििण स्पि हनुे गिी नागरिकताको 
प्रमाण -पत्रको ढाँचामा यस काययविधिको अनुसुसि २ बमोजिम एकापट्टी नेपाली 
भाषामा ि अकोपट्टी अङ््गरेजी भाषामा लेजखएको माथी दफा ४ मा उल्लेजखत 
मापदण्ड अनुसार एक पषृ्ठको परिचय-पत्र गाजम्भययता अिािमा गरिएका चाि िगयका 
अपाङ्गता भएका ब्यक्तीलार्य चाि फिक िङ्गमा उपलब्ि गिार्यनेछ । 

६. समन्िय सधमधत सम्बन्िी ब्यिस्था देहाय बमोजिम हनुेछ । 
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(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तीको असिकार सम्बन्िी ऐन, २०७४ को दफा ४२ 
अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र वितिण गने समेत काययका लागी 
गाउँपाधलकामा देहाय बमोजिमको स्थानीय समन्िय सधमधत िहनेछ :- 

(क) गाउँपाधलकाको उपाध्यक्ष                                 -संयोिक 

(ख) गाउँपाधलकाको मवहला सदस्य मध्येबाट गाउँपाधलकाले तोकेको एक िना 
                                                                                            -सदस्य 

(ग) गाउँपाधलका धभत्रका माध्याधमक विद्यालयका प्रिानाध्यापक िा श्रोत ब्यक्ती 
मध्येबाट गाउँपाधलकाको अध्यक्षले तोकेको ब्यक्ती             -सदस्य 

(घ) गाउँपाधलकाको अध्यक्षले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको 
जचवकत्सक                                                                            -सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहिी कायायलयको प्रमखु                                       -सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तीको हक, वहत ि संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तिमा 
काययित संघ संस्थाहरु मध्येबाट गाउँपाधलकाको अध्यक्षले  मनोधनत गिेको 
संस्थाको प्रधतधनधि                                                   -सदस्य 

(छ) गाउँपाधलका  धभत्रका अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु मध्येबाट समन्िय 
सधमधतले मनोनयन गिेको एक िना मवहला सदस्य सवहत तीन िना-सदस्य 

 (झ) गाउँपाधलका उपाध्यक्षले तोकेको गाउँपाधलकाको कमयचािी     -सदस्य 

(ि) नेपाल सिकाि ि प्रदेि सिकािका स्थानीय स्तिमा िहेका सम्बन्िीत विषय 
हेने कायायलयको कायायलय प्रमखु                      -सदस्य सजचि 

(२) स्थानीय समन्िय सधमधतले अपाङ्गता परिचय पत्र वितिणका लागी धसफारिस 
गने कामका साथै ऐनको दफा ४३ को (च) बमोजिम परिचय-पत्र सम्बन्िी 
काननुी, संिचनागत तथा अन्य सिुाि गनुयपने विषयमा प्रदेिको सामाजिक 
विकास मन्त्रालय; मवहला, बालिाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत 
सम्बन्िीत धनकायमा लेखी पिाउन ुपदयछ । 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र वितिण 

७. परिचय-पत्र वितिण प्रकृया देहाय बमोजिम हनुछे : 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तीको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तहको िडा 

कायायलयमा अपाङ्गता भएका ब्यक्ती स्ियं धनिका असभभावक िा संिक्षकले 
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अनुसुसि १ बमोजिमको ढाँचामा परिचय-पत्र प्राधप्तका लागी सबै पषु्यार्य गने 
कागिातहरु २ प्रधत समािेि गिी धनिेदन ठदनपुनेछ । 

(ख) दिखास्तमा अफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेि, अपाङ्गता खलेुको धलजखत 
प्रमाणीत प्रधतधलवप, पासपोटय सार्यिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देखीने गिी 
जखजचएको) फोटो, अशक्तताको गाजम्भययता अवस्र्ा ि ििीिका अंगिरुले गने 
काममा अएको समस्या िा दैधनक वियाकलापमा हनु ेधसधमतताहरुको विििण 
संलग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोिनको लागी िन्मदताय प्रमाण-पत्र िा 
नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा िनी प्रमाण पिुाय िा िैजक्षक योग्यताको 
प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिचय पत्र िा अपाङ्गताको अिािमा कुनै िारि 
गरििहेको भए धनयकु्ती पत्र िा त्यो संस्थाले ठदएको प्रमाण िा जि.प्र.का.मा 
दताय भएका अपाङ्गता सम्बन्िी कायय गने संघसंस्थाले गिेको धसफारिस मध्ये 
कुनै एक िा यस्तै विश्वस्त हनु सक्ने अिाि ठदने अन्य प्रमाणीत धलखतलार्य 
अिाि माधननेछ । 

(ग) रित पगुी अएको धनिेदनमा िडा कायायलयले धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले बढीमा 
३ ठदनधभत्र धनिेदकले पेि गिेका कागिातहरुको एक प्रधत कायायलयमा िाखी 
िडा कायायलयको धसफारिस सवहत एक प्रधत गाउँपाधलका पिाउन ुपदयछ । 

(घ) सम्बन्िीत ब्यक्तीले पेि गिेको धनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी 
परिचयपत्रका लागी धसफारिस गनय उपयकु्त नदेखीएमा सो व्यहोिा धनिेदकलार्य 
३ ठदन धभत्रमा िानकािी ठदन ुपदयछ । 

(ड.) िडा कायायलयले धसफारिस गनय नसवकने भनी ठदएको िानकािी धनिेदकलार्य 
जचत्त नबझेु सूचना पाएको १५ ठदन धभत्रमा सम्बन्िीत स्थानीय तह समक्ष 
धनिेदन ठदन सक्नेछ । 

(च) यसिी प्राप्त भएको धनिेदन समेत समािेि िाखी स्थानीय समन्िय सधमधतको 
बैिकमा पेि गनुय पदयछ । धनिेदकले पेि गिेका कागिात ि अन्य सम्भाव्य 
त्य प्रमाणका अिािमा धनिले परिचय पत्र पाउने देखीयो भधन स्थानीय 
समन्िय सधमधतले धसफारिस गिेमा धनिलार्य परिचय पत्र वितिण गिी सोको 
िानकािी धनिेदक तथा िडा कायायलयलार्य समेत ठदन ुपदयछ । 
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(छ) परिचयपत्रका लागी धसफारिस गनय कुनै कठिनार्य पिेमा िडा कायायलयले 
जचवकत्सक/वििेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीका संस्थाका प्रधतधनधिसाँग िाय 
पिामिय धलन सक्नेछ । 

(ि) सामान्यतया अपाङ्गता भएका ब्यक्ती स्ियंले अफ्नो परिचयपत्र बजुझधलन ुपदयछ 
। असत अशक्त िा पणुय अशक्त अपाङ्गता भएको कािणले परिचय पत्र 
बजुझधलन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायायलयको धसफारिसमा परििािको 
सदस्य, संिक्षक िा धनिको बसोबास गने स्थानीय धनकायका पदाधिकािीले 
धनिलार्य बझुाउने गिी बजुझधलन सक्नेछन ्। 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त ब्यक्तीहरुको िधगयकृत लगत स्थानीय तहले कम््यटुिार्यि गिी 
अफ्नो 

कायायलयमा िाखी चौमाधसक रूपमा प्रदेि ि संघको सम्बन्िीत मन्त्रालयमा 
िानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(ञ) समन्िय सधमधतले परिचयपत्र ठदन भनी िहि गिेका ब्यक्तीलार्य स्थानीय तहको 
कायायलयले अनुसुसि २ बमोजिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका 
ब्यक्तीहरुलार्य) धनाःिलु्क उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(ट) परिचयपत्रमा गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रिासवकय असिकृतको हस्ताक्षि हनुेछ । 

प्रचधलत कानूनको असिनमा िही अन्य असिकृत कमयचािीलार्य समेत असिकार 
प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देखीने िा अवलोकन गनय सवकने िारिरिक, मानधसक िा र्जन्िय 
सम्बन्िी क्षतीको हकमा परिचय-पत्र प्रदान गने असिकारीले अवलोकन गिी 
तत्काल उपयकु्त परिचय-पत्र उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेखीने िा अवलोकन गनय नसवकने िारिरिक, मानधसक िा 
र्जन्िय सम्बन्िी क्षती भएका िा प्रि रुपमा छुयाउन समस्या भएका अपाङ्गता 
भएका ब्यक्तीका हकमा समन्िय सधमधतमा पेि गिी सधमधतको धसफारिसका 
अिािमा परिचय पत्र वितिण गनुय पनेछ । 

८. अन्य स्थानीय तहबाट परिचयपत्र वितिण गनेाः 
स्थानीय िेगानामा बसोबास नभएका ि विधभन्न अवरोि तथा िारिरिक िा मानधसक 
अवस्र्ाको गाजम्भययताका कािण अफ्नो स्थार् बसोिास भएको जिल्लामा गर् 
अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय असमर्य ब्यक्तीहरुका लागी धनिको स्थायी बसोबास 
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भएको स्थानको सम्बन्िीत स्थानीय तहबाट परिचय पत्र नधलएको सधुनजित भएमा 
दफा ५ को प्रकृया पिुा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बन्िीत स्थानीय तहलार्य 
िानकािी गिाउन सवकनेछ । 

९. प्रधतधलपी सम्बन्िी ब्यिस्थााः 
(१) परिचय-पत्र हिार्य, नाधसर्य िा विधग्रर्य परिचय-पत्रको प्रधतधलपी धलन ुपने भएमा 

अफ्नो स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायलयमा यथाथय विििण 
ि कािण खलुार्य धसफारिसका लागी धनिेदन ठदन ुपदयछ । 

(२) िडा कायायलयले सबै व्यहोिा बझुी धनिेदकको माग मनाधसि देखीएमा परिचय-
पत्रको प्रधतधलवप उपलब्ि गिाउन प्राप्त धनिेदन तथा अन्य कागिातको 
प्रधतधलपी िडा कायायलयमा िाखी धनिेदकले पेि गिेको सक्कल कागिात सवहत 
धसफारिस गिी गाउँपाधलकामा पिाउन ुपदयछ । 

(३) स्थानीय तहले धसफारिस सवहत प्राप्त भएको धनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती 
अनुसार सोझै िा स्थानीय समन्िय सधमधतमा पेि गिी सधमधतको धनणयय 
अनुसार अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रधतधलवप धनाःिलु्क उपलब्ि गिाउन ुपनेछ। 

(४) प्रधतधलपीका लागी प्राप्त भएको धनिेदनका विषयमा सो परिचय पत्र बाहक 
ब्यक्तीले पवहले प्राप्त गिेको परिचय पत्रमा हेिफेि गनुयपने देखीएमा स्थानीय 
धसफारिस सधमधतमा पेि गिी सो सधमधतबाट प्राप्त धनिेदन अनुसार गनुय पदयछ। 

१० यस काययविधिको प्रधतकुल कायय भएमा प्रचधलत कानूनमा ब्यिस्था भए बमोजिम 
सिाय हनुेछ । 

११. अतिलेख सम्बन्िी ब्यिस्थााः 
(१) सम्बन्िीत िडा कायायलयले अफनो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका 

ब्यक्तीहरु तथा 
अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका ब्यक्तीहरुको अपाङ्गताको 
प्रकृधत ि गाजम्भययता लगायत अन्य आिश्यक विििण खलु्नेगिी धनयधमत रुपमा 
अध्यावसिक गिी सोको चौमाधसक विििण तयाि गिी धनयधमत रुपमा अफ्नो 
गाउँपाधलका तथा जिल्ला समन्िय सधमधतलार्य समेत पिाउनपुदयछ । 

(२) स्थानीय तहले परिचय पत्र वितिण गिे पधछ यसको िानकािी परिचय पत्र प्राप्त 
गने ब्यक्तीको स्थायी िेगाना भएको िडा कायायलयलार्य ठदन ुपदयछ । 
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(३) गाउँपाधलकाले अफ्नो क्षेत्रधभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु तथा 
अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका ब्यक्तीहरुको असभलेख िाखी सोको चौमाधसक 
प्रधतिेदन प्रदेिको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मवहला, बालिाधलका तथा ज्येष्ठ 
नागरिक मन्त्रालय ि संघीय माधमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा 
पिाउनपुनेछ। 

परिच्छेद-५ 

धबविि 

१२. विविि : 
(१) सबै स्थानीय तहले आ-अफ्नो क्षेत्राधिकाि धभत्र िहेका विकट तथा दगुयम 

गाउँहरुमा िहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुका लागी अपाङ्गता परिचय पत्र 
लगायतका सेिा सिल तरिकाले उपलब्ि गिाउन कजम्तमा िषयको एक पटक 
ती िाउँहरुमा परिचय पत्र वितिण सम्बन्िी घमु्ती जिविि सञ्चालन गनुय 
पदयछ। 

(२) यो काययविधि लाग ुहनु ुअगाडी प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्िीत 
गाउँपाधलकामा बझुार् यो काययविधि िािी भएको धमधतले १ िषयधभत्रमा यस 
काययविधि बमोजिमको परिचयपत्र धलनपुनेछ । यस असि िािी भएका परिचय 
पत्र एक िषयपछी स्िताः मान्य हनैु छैन । 

(३) यस काययविधिमा भएको प्राििान अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको असिकार 
सम्बन्िी ऐन ि अन्य प्रचधलत कानूनसाँग बाजझएमा बाजझएको हदसम्म स्िताः 
अमान्य हनुेछ । 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्बन्िमा यस काययविधिमा उल्लेख नभएको 
विषयमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको असिकार सम्बन्िी ऐन ि अन्य प्रचधलत 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदेजिका, २०६५ बमोजिम भए गिेका काम 
कािायही यसै काययविधि बमोजिम भए गिेको माधननेछ । 

(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदेजिका, २०६५ खािेि गरिएको छ । 

(७) यस काययविधिमा कुनै बािा अड्काउ पिेमा िा काययविधिमा कुनै संिोिन 
गनुयपिेमा गाउँ काययपाधलकाले गनय सक्नेछ । ति सो संिोिन ६ मवहना धभत्र 
गाउँ सभाबाट अनमुोदन गनुयपनेछ । 
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अनुसुति १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र पाउनका लागी ठदन ेधनिेदनको ढाचँा 
 

श्री कायायलय प्रमखु ज्यू 

माफय त............................ 
गौमलु गाउँपाधलका 

धमधत :.................. ........ 
विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र पाउँ । 

महोदय, 

म अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोले धनम्न धलजखत 
विििण िाखी परिचयपत्र पाउन यो धनिेदन पेि गिेको छु । मैले पेस गिेको विििण 
िीक साँचो छ, झटु्टा िहिेमा प्रचधलत काननु बमोजिमको सिाय भोग्न मञ्जुि छु । 

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

२. प्रदेि : 
३. िेगाना: 

(क) स्थायी िेगाना : ...................पाधलका, िडा नं............... टोल 
.............. 

(ख) अस्थायी िेगाना : .................पाधलका, िडा 
नं...................टोल.............. 

(ग) सम्पकय  टेधलफोन िा मोिार्यल नं. ............... .................. 
................. 

३. संिक्षक/असभभावकको नाम थि .................... ............. 
        धनिेदकको नाता ............... 
४. संिक्षक/असभभावकको टेधलफोन िा मोिार्यल नं. .............. ...................  

५. नेपाल सिकािको परिभाषा ि िधगयकिण अनुसार अपाङ्गताको प्रकाि 
...................... 

६. नेपाल सिकािको परिभाषा ि िधगयकिण अनुसार अशक्तताको अिािमा 
अपाङ्गताको प्रकाि ............................ 
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७. ििीिको अंग, संिचना, प्रणाधलमा अएको क्षतीको विििण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८. क्षती भएपछी दैधनक वियाकलापमा अएको अवरोि िा धसधमतताको विििण 

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कािण उपयकु्त स्थानमा जचनो लगाउनहुोस ्। 

क) िोगको ठदघय असर          ख) दघुयटना              ग) िन्त्मिात 

घ) सिस्त्र द्वन्त्द्व               ङ) बंिानगुत कािण       च) अन्य 
.............. 

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयकु्त 
स्थानमा जचनो लगाउनहुोस ्। 

        क) भएको            ख) नभएको 
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने 

हनु्छ । 

…………………………………………………………………………

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको (उपयकु्त स्थानमा जचनो 
लगाउनहुोस ्

क) गने गिेको     ख) गने नगिेको 
१३. सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम : ......................... 

........... 
१४. अन्य व्यक्तीको सहयोग विना अफ्ना कस्ता कस्ता दैधनक कायय गनय सक्नहुनु्छ 

क) ........................ ख)............................ ग) .......................... 
घ) .......................... ङ) ........................ च) ........................... 

१५. अन्य व्यक्तीको सहयोग धलनहुनु्छ भने कुन कुन कामको लागी धलन ुहनु्छ ( 
क) ........................ ख)............................ ..... ग) 

.......................... 
घ)......................... ङ)............................. च) ........................... 
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१६. पधछल्लो िैजक्षक योग्यता  

क) प्राथधमक तह            ख)) धनम्न माध्याधमक तह               
ग) माध्याधमक तह           घ) उच्च माध्याधमक तह      ङ) स्नातक 
तह            च) स्नातकोत्ति तह    छ) विद्यािारििी तह 

१७. कुनै ताधलम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्य ताधलमहरूको नाम लेख्नहुोस 

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

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

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

१८. हालको पेिा : 
क) अध्ययन   ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्ििोिगाि 

  घ) अध्ययन 

ङ) सिकािी सेिा   च) धनिी क्षेत्रमा सेिा   ि) केही 
नगिेको   झ) अन्य ... 

 

धनिेदक 

नाम, थि .............................. 
हस्ताक्षि .............................. 
धमधताः .............................. 
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अनुसुति २ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयत्रको ढाचँा 
गौमलु गाउँपाधलका 

घट्मनुा, बाििुा 
सदुिुपजिम प्रदेि, नपेाल 

 
धनसान छाप 

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

परिचयपत्र नम्बिाः 
परिचयपत्रको प्रकाि: 

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाम, थिाः 
२) िेगानााः प्रदेि ……………..जिल्ला………… स्थानीय तह ……………………… 

३) िन्त्मिमिताः ४) नागिीकता नम्बि: …………………….. 
५) धलङ्गाः ………… …………. ६) िक्त समहु………….. 
७) अपाङ्गताको वकधसम/ प्रकृधतको अिािमा ……………………..गम्भीिता …….. 
८) बाब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थि ………………………………………… 

९) परिचयपत्र िाहकको दस्तखताः 
१०) परिचय पत्र प्रमाणीत गने …………. 

नाम, थि .............................. 
हस्ताक्षि .............................. 
पद ................................... 
धमधत .............................. 

"यो परिचपत्र कसैले पाएमा नजिकको प्रहिी कायायलय िा स्थानीय धनकायमा बझुाउनहुोला 
" 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format 
Gaumul Rural Municipality 

Ghatmuna, Bajura 
Sudur Paschim Provinance, 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" 
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अनुसुति ३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तीको कायायलयमा िाखीन ेअतिलेखको ढाचँा 
िम संख्यााः 
अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिाः                          परिचयपत्रको प्रकाि ……………. 

१) नाम, थिाः 
२) िेगाना (स्थायी)   प्रदेि:      जिल्ला :      स्थानीय तह:            

िडा: 
३) िेगाना (अस्थार्) प्रदेि:       जिल्ला :      स्थानीय तह:            

िडा: 
४) िन्म धमधताः                 ४) नागिीकता नम्बिाः                ५) 

धलङ्गाः 
६) िक्त समहु ७) वििावहत/अवििावहताः                   ८) बाब/ुआमा िा 

संिक्षकको नाम, थिाः 
९) िेगानााः प्रदेि जिल्ला स्थानीय तह िडा 
१०) अपाङ्गता भएको ब्यक्तीसाँगको नातााः 
११) पधछल्लो िैजक्षक योग्यतााः 
१२) अध्यायनित विद्यालय िा कलेि : अध्ययन नगिेको           पढार्य 

सकेको 
१३) पेिााः 
१४) अपाङ्गताको वकधसम 

क) अपाङ्गताको प्रकृधतको अिािमा ……………….. 
ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको अिािमा …………………….. 

१५) कस्ता दैधनक वियाकलापहरू गनय सवकन्छ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………

… 

१६) कस्ता दैधनक वियाकलापहरू गनय सवकदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सामग्री आिश्यक पने/नपने आिश्यक पने भए के ……………………………. 
१८) हाल सहायक सामग्री पाएको/नपाएको 
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१९) परिचय-पत्र बाहकले प्राप्त गिेका अन्य सेिा, सवुििा 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………….. 

२०) परिचयपत्र बाहकलार्य आिश्यक पिेका अन्य सेिा सवुििाहरू 

…………………………………………………….. ……………………………

…….. 

२१) सेिा, सवुििा प्रदान गने धनकायाः …………………… …………… 

२२) अन्य ……………………………………………… ………………………… 

प्रमाणीत गने अधिकािीकोाः 
दस्तखताः 
नाम, थिाः 
पदाः 
कायायलयाः 
धमधत : 

       आज्ञाले 

    टंकनाथ खनाल 

प्रमखु प्रिासवकय अधिकृत 


