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मिक्वाखोला गााँउपामलका 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र ववतिण  

काययववमि, २०७५ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
             

      
 
 
      नपेाल सिकाि 

िविला, बालबामलका तथा ज्येष्ठ नागरिक िन्त्त्रालय 



अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र ववतिण काययववमि, २०७५  

प्रस्तावना 
नेपालको संवविान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वक्तन्त्ि ऐन, २०७४ तथा संयिु िाष्ट्रसंघले पारित 

गिी नेपाल सिकािले िस्ताक्षि सिेत गरि सकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्बन्त्िी ििासक्तन्त्ि–@))^ - 

Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य, िियि भावना बिोक्तिि अपाङ्गता 
भएका व्यक्तििरुको परिचय-पत्र ववतिण काययववमि बनाउन बाञ्छमनय भएकोले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि 
सम्वक्तन्त्ि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले ददएको अमिकाि प्रयोग गरि नेपाल सिकािले देिायको काययववमि िािी गिेको 
छ। 

परिच्छेद१ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययववमिको नाि "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र ववतिण काययववमि, “२०७५” 
ििेको छ। 

  (२) यो काययववमि तरुुन्त्त प्रािम्भ िनुेछ। 

२. परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववमििाः 
(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको अमिकाि सम्वन्त्िी ऐन, २०७४ (पविलो संशोिन २०७५ सिेत) 

सम्झन ुपदयछ। 

(ख) "मनयिावली" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वन्त्िी ऐन २०७४ अनसुाि बन्ने मनयिावली सम्झन ु
पदयछ। 

(ग)  "स्थानीय ति" भन्नाले गाउाँपामलका वा नगिपामलका सम्झनपुदयछ। 

(घ)  "वडाकायायलय" भन्नाले स्थानीय तिको वडा कायायलय सम्झन ुपदयछ। 

(ड) "सिन्त्वय समिमत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वन्त्िी ऐन, २०७४ (पविलो संशोिन २०७५) 

को दफा ४२ बिोक्तििको स्थानीय सिन्त्वय समिमत सम्झन ुपदयछ। 
परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, िापदण्ड 

३. उद्दशे्य: यस काययववमिको उद्देश्य देिाय बिोक्तिि ििेका छन:् 
(क) ववमभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकिरूको पविचानगिी उनीिरुलाई सेवा सवुविािा पिुाँच स्थावपत 

गनय, त्यस्ता सेवा सवुविािरुको लामग योिना मनिायण गनय ि स्थानीय ति देक्तखनै ववमभन्न प्रकृमतका अपाङ्गता भएका 
व्यक्तििरुको वगीकृत लगत िाख्न सिि तलु्याउने । 

(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वन्त्िी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्बन्त्िी अन्त्तिायवष्ट्रय 
ििासक्तन्त्ि २००६ (CRPD) िा नेपाल सिकािले िनाएको प्रमतबद्धता बिोक्तिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 
प्राथमिकताको आिाििा सेवा सवुविािरु उपलब्ि गिाउन सिि बनाउने। 

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृमत, वगीकिण ि अवस्थाका आिाििा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेवा, सवुविाि अवसिको 
प्राथमिकीकिण गनय सियोग गने। 

 
४. परिचय-पत्रववतिणका िापदण्ड देिाय बिोक्तिि ििेका छन:् 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वन्त्िी ऐनको अनसूुचीिा प्रकृमतका आिाििा अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकाििा 
वगीकिण गरिएकोछ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वन्त्िी ऐनको अनसूुचीिा उल्लेक्तखत गाम्भीययता आिाििा 
गरिएको अपाङ्गताको वगीकिण गिी देिायका चािसिूिका परिचय-पत्रववतिण गरिनेछ: 



(क) पणुय अशि अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्यक्तििरुलाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु िातो िंगको पषृ्ठभमूििा 
िािी गरिनेछ। 

1. व्यक्तिको शािीरिक, िानमसक वा इक्तन्त्िय सम्बन्त्िी प्रणालीिरुिा भएको क्षमत ि यसले ल्याएको 
काययगत ववचलनको अवस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सियोग मलएि पमन दैमनक िीवन सम्पादन 
गनय असाध्यै कदिन िनुे व्यक्ति,  

2. सािान्त्य भन्त्दा सािान्त्य दैमनक वियाकलापिरु पमन स्वयं गनय नसक्ने ि अन्त्य व्यक्तिको सियोग 
आवश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु, तीव्र रुपिा अविज्ि प्रभाववत व्यक्ति, पूणय 
रुपिा श्रवण दृविववविन व्यक्तििरु,  

3. दईु वा सोभन्त्दा बढी प्रकृमतका शािीरिक, िानमसक वा इक्तन्त्िय सम्बन्त्िी क्षमत भई सबैिसो दैमनक 
वियाकलापिरु अन्त्य व्यक्तिकै सियोग िाग नुयपने अवस्थाका व्यक्तििरु,  

4. मनिन्त्ति रुपिा सघन िेिचाि (स्यािाि ससुाि) को आवश्यक परिििने शािीरिक अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति वा िनोसािाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरू। 

(ख) अमतअशि अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्यक्तििरु लाइ 'ख' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु मनलो पषृ्ठभमूििा िािी 
गरिनेछ। 

1. शािीरिक, िानमसक वा इक्तन्त्िय सम्बन्त्िी क्षमत वा ववचलन भएता पमन मनिन्त्ति वा अमिकांश सिय 
सियोगी, दोभाषे वा िानव पथप्रदशयक आददको सियोगिा आफ्नो दैमनक वियाकलापिरु लगायत 
विडडलु ि संचाि गनय कदिनाइ िनुे ब्यक्तििरु,  

2. िक्तततस्क पक्षघात, िेरुदण्डिा चोिपिक वा पक्षघात, िेिोवफमलया, िांशपेशी सम्बन्त्िी सिस्या वा 
ववचलन लगायत अन्त्य ववमभन्न कािणले शिीिको ढाड, िात, गोडा, कम्िि आददले काि गनय नसकी 
दैमनक आवागिनको लामग हृववल क्तचयि प्रयोग गनुयपने अवस्थाका व्यक्तििरू,  

3. दवैु िात कुि देक्तख वा पाखिुा देक्तख िनुी पिैु नचल्ने वा गिुाएका, ववमभन्न कािणले दवैु िात ि 
गोडा गिुाएका वा नचल्ने, कम्िि भन्त्दा िमुनको भाग गिुाएका वा नचल्ने, दवैु गोडा पूणयवियाशील 
नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तििरू,  

4. दृविववविन ि पूणयदृविवविीनको परिभाषा अन्त्तयगयत पने व्यक्तििरू,  

5. संचािको लामग मनिन्त्ति दोभाषे आवश्यक पने पूणयरुपिा कान सनु्न नसक्ने (बवििा), दैमनक िीवनका 
वियाकलापिरु स्वयं गनय नसक्न,े मसकाइिा सिस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता वा अविज्ि भएका 
व्यक्तििरु, मनिन्त्ति अरूको सियोग मलइििन ुपने बिअुपाङ्गता भएका व्यक्तििरू। 

 

(ग) िध्यि अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्यक्तििरुलाई 'ग' वगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ पिेँलो पषृ्ठभमूििा िािी गरिनेछ। 

1. कृमत्रि अङ्ग, क्यालीपि, ववशषे प्रकािका ितु्ता िस्ता सिायक सािग्रीको प्रयोगबाि सािान्त्य विडडलु 
लगायत दैमनक िीवनका वियाकलापिरु स्वयं गनय सक्ने,  

2. ववमभन्न कािणले घुाँडा िमुनको अङ्गिा िात्र प्रभाव पिेको ति सिायक सािग्रीको प्रयोग नगिी पमन 
सािान्त्य विाँडडलु गनय सक्न,े  



3. कुि वा पाखिुा भन्त्दा िनुी एक िात गिुाएका वा िात नचल्ने वा िातले गने काि गनय नसक्ने,  
4. दवैु िातको ित्केला भन्त्दा िमुनका कम्तीिा बूढीऔलंा ि चोिीऔलंा गिुाएका,  
5. दवैु गोडाको कुकुय च्चा भन्त्दा िमुनको भाग नभएका ति सािान्त्य विडडुल गनय सक्न,े 

6. िेरुदण्डिा सिस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. मसकाइिा वढलाइ भएका दैमनक वियाकलाप स्वयंगनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवििि भएका 

व्यक्तििरु, 

8. श्रवणयन्त्त्रको प्रयोगबाि वा िूलो आवाि िात्र सनु्नसक्ने ससु्त श्रवण व्यक्तििरू 

9. शल्यवियाबाि स्वियन्त्त्र क्तझकी घााँिीको नलीबाि िात्र बोल्नपुने अवस्था भएका ब्यक्तििरु 

10. ओिताल ुफािेको कािण बोली अस्पि भएका ब्यक्तििरु,  

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द वा अक्षि दोिोयायउने सिस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तििरू,  

12. तीनवफि भन्त्दा िमुनका िोचापकुका व्यक्तििरू,  

13. चस्िा ि श्रवण यन्त्त्र दवैु प्रयोग गने श्रवण दृविववविन व्यक्तििरु, लेन्त्स वा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाि 
िात्रपढ्न सक्ने न्त्यून दृवियिु व्यक्तििरु,    

14. अनवुशीय ििश्राव (िेिोफेमलया) सम्बन्त्िी सिस्या भई दैमनक विाँडडलुिा कदिनाइ िनु े
व्यक्तििरु, 

15. िानमसक वा िनोसािाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु। 

(घ) सािान्त्य अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्यक्तििरु लाइ 'घ' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइने छ िनु सेतो पषृ्ठभमूििा 
िािीगरिने छ। 

1. शािीरिक, िानमसक वा इक्तन्त्िय सम्बन्त्िी सािान्त्य ववचलन भएका ति दैमनक िीवनका 
वियाकलापिरु स्वयि सम्पादन गनय सक्न े

2. िात वा खटु्टा केिी छोिो भएका, एकिातको ित्केला भन्त्दा िनुी नचल्ने वा गिुाएका, एकिातको 
ित्केला भन्त्दा िमुनका कम्तीिा बूढी औलंा ि चोिीऔलंा गिुाएका वा दवैुिातको ित्केला िमुनका 
कम्तीिा बूढीऔलंा ि चोिीऔलंा भएका ब्यक्तििरु,  

3. िूलो अक्षि पढ्न सक्ने न्त्यूनदृवियिु व्यक्तििरू,  

4. दवैुगोडाको सबै औलाका भागिरु नभएका,  
5. श्रवणयन्त्त्र लगाई िूलो आवाि सनेु्न ति बोली स्पि भएका ससु्त श्रवण व्यक्तििरू, 

 

परिच्छेद३ 

परिचयपत्र ढााँचा ि सिन्त्वय समिमत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको परिचय-पत्रको ढााँचा देिाय बिोक्तिि िनुछे। 

परिचय-पत्रवािक व्यक्तिको व्यक्तिगत ववविण स्पि िनुेगिी नागरिकताको प्रिाण –पत्रको ढााँचािा यस काययववमिको 
अनसूुची २ बिोक्तिि एकापट्टी नेपाली भाषािा ि अकायपट्टी अंगेिी भाषािा लेक्तखएको िामथ दफा ४ िा उल्लेक्तखत 
िापदण्ड अनसुाि एकपषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिाििा गरिएका चािवगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाि 
फिक िङ्गिा उपलब्ि गिाइनेछ। 

६. सिन्त्वय समिमत सम्वक्तन्त्ि व्यवस्था देिाय बिोक्तिि िनुछे। 



(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अमिकाि सम्वक्तन्त्ि ऐन, २०७४ कोदफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता परिचयपत्र ववतिण गने 
सिेत काययका लामग गाउाँपामलका ि नगिपामलकािा देिाय बिोक्तििको स्थानीय सिन्त्वय समिमत ििनेछ:- 

(क) गाउाँपामलका/नगिपामलकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रिखु  
संयोिक श्री रुि कुिािी सावााँ 

 

(ख) गाउाँपामलका/नगिपामलका को िविला सदस्य िध्येबाि 
गाउाँपामलकाले तोकेको िविला सदस्य 

सदस्य श्री मभिा वस्नेत 
 

(ग) गाउाँपामलका मभत्रका िाध्यमिक ववद्यालयका प्रिानाध्यापक 
वा श्रोतव्यक्ति िध्येबाि गाउाँपामलकाको अध्यक्षले तोकेको 
व्यक्ति 

सदस्य 
श्री लक्ष्िी प्रसाद 

प्याकुिेल 

 

(घ) गाउाँ काययपामलकाको अध्यक्षले तोकेको स्थानीय स्वास््य 
चौकी वा अस्पतालको क्तचवकत्सक सदस्य 

सदस्य श्री अम्िि िाि ववि 
 

(ड.) स्थानीय प्रििी कायायलयको प्रिखु सदस्य सदस्य श्री मलवाङ प्रििी  

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, वित ि संिक्षणको क्षेत्रिा 
स्थानीय स्तििा काययित संघ संस्थािरु िध्येबाि गाउाँपामलकाको 
अध्यक्षले िनोमनत गिेको संस्थाको प्रमतमनमि  

सदस्य श्री ववनोद मलवाङ 

 

(छ) गाउाँपामलका मभत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु िध्येबाि 
सिन्त्वयसमिमतले िनोनयन गिेको एकिना िविला सदस्य सवित 
तीन िना सदस्य 

सदस्य 

-श्री िान ब. पालङु्वा 
- 
 
- 

 

(ि) नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थानीय स्तििा ििेका 
सम्वक्तन्त्ित ववषय िेने कायायलयको कायायलय प्रिखु सदस्य सदस्य श्री योगेन्त्ि िाि गरुुङ 

 

(झ) गाउाँपामलकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रिखुले तोकेको 
गाउाँपामलकाको कियचािी सदस्य 

सदस्य श्री क्तचत्र कला िाई 
 

(२) स्थानीय सिन्त्वय समिमतले अपाङ्गता परिचय पत्र ववतिणका लामग मसफारिस गने कािका साथै ऐनको दफा ४३ 
को (च) बिोक्तिि परिचय-पत्र सम्वन्त्िीी काननुी, संिचनागत तथा अन्त्य सिुाि गनुयपने ववषयिा प्रदेशको सािाक्तिक 
ववकास िन्त्त्रालय; िविला, बालबामलका तथा ज्येष्ठ नागरिक िन्त्त्रालय लगायत सम्वक्तन्त्ित मनकायिा लेक्तख पिाउाँन ु
पदयछ। 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र ववतिण 

७. परिचय-पत्र ववतिण प्रविया देिाय बिोक्तिि िनुछे: 
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तिको वडा कायायलयिा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं 

मनिका अमभभावक वा संिक्षकले अनसूुची १ बिोक्तििको ढााँचािा परिचय-पत्र प्रामप्तका लामग सबै पतुयाई गने 
कागिातिरु २ प्रमत सिावेश गिी मनवेदन ददनपुने छ। 

(ख) दिखास्तिा आफ्नो नाि, स्थायी िेगाना, उिेि, अपाङ्गता खलेुको मलक्तखत प्रिाक्तणत प्रमतमलपी, पासपोिय साइिको 
(सम्भव भएसम्ि अपाङ्गता देक्तखन ेगिी क्तखक्तचएको) फोिो, असिताको गाम्भीययता अवस्था ि शिीिका अंगिरुले 



गने काििा आएको सिस्या वा दैमनक वियाकलापिा िनु ेमसमिततािरुको ववविण संलग्न िनुपुनेछ।यस प्रयोिनको 
लामग िन्त्िदताय प्रिाण-पत्र वा नागरिकताको प्रिाण-पत्र वा िग्गािनी प्रिाणपिुाय वा शैक्तक्षक योग्यताको प्रिाण-

पत्र वा ितदाता परिचयपत्र वा अपाङ्गताको आिाििा कुनै िामगि गरिििेको भए मनयकु्ति पत्र वा त्यो संस्थाले 
ददएको प्रिाण वा क्ति.प्र.का.िा दताय भएका अपाङ्गता सम्बन्त्िी कायय गने संघसंस्थाले गिेको मसफारिस िध्ये कुनै 
एक वा यस्तै मबश्वस्त िनुसक्ने आिाि ददने अन्त्य प्रिाक्तणत मलक्तखतलाई आिाि िामनने छ। 

(ग) रितपगुी आएको मनवेदनिा वडा कायायलयले मनवेदन प्राप्त भएको मिमतले बढीिा ३ ददनमभत्र मनवेदकले पेश गिेका 
कागिातिरुको एक प्रमत कायायलयिा िाक्तख वडा कायायलयको मसफारिस सवित एकप्रमत गााँउपामलकािा पिाउन ु
पदयछ। 

(घ) सम्बक्तन्त्ित व्यक्तिले पेश गिीेको मनवेदन उपि कुनै कागिात वा प्रिाण नपगुी परिचयपत्रका लामग मसफारिस गनय 
उपयिु नदेक्तखएिा सो व्यिोिा मनवेदकलाई ३ ददन मभत्रिा िानकािी ददनपुदयछ। 

(ड.) वडा कायायलयले मसफारिस गनय नसवकने भनी ददएको िानकािी मनवेदकलाई क्तचत्तन बझेु सूचना पाएको १५ 
ददनमभत्रिा सम्वक्तन्त्ित स्थानीयति सिक्ष मनवेदन ददनसक्ने छ। 

(च) यसिी प्राप्त भएको मनवेदन सिेत सिावेश िाक्तख स्थानीय सिन्त्वय समिमतको बैिकिा पेश गनुयपदयछ।मनवेदकले 
पेशगिेका कागिात ि अन्त्य सम्भाव्य त्य प्रिाणका आिाििा मनिले परिचयपत्र पाउने देक्तखयो भमन स्थानीय 
सिन्त्वय समिमतले क्तशफारिस गिेिा मनिलाई परिचयपत्र ववतिण गिी त्यसको िानकािी मनवेदक तथा वडा 
कायायलयलाई सिेत ददनपुदयछ। 

(छ) परिचय पत्रका लामग मसफारिस गनय कुनै कदिनाई पिेिा वडा कायायलयले क्तचवकत्सक/ववशेषज्ञ वा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति वा संस्थाका प्रमतमनमि साँग िाय पिािशय मलन सक्नेछ। 

(ि) सािान्त्य तया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयंले आफ्नो परिचयपत्र बकु्तझमलनपुदयछ।अमतअशि वा पीूणयअशि 
अपाङ्गता भएको कािणले परिचयपत्र वकु्तझमलन आउन नसक्न ेभएिा वडा कायायलयको मसफारिसिा परिवािको 
सदस्य, संिक्षक वा मनिको बसोबास गने स्थानीय मनकायका पदामिकािीले मनिलाई बझुाउने गिी बकु्तझमलन 
सक्नेछन।् 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तििरूको वगीकृत लगत स्थानीयतिले कम्प्यिुिाइि गिी आफ्नो कायायलयिा िाखी चौिामसक 
रूपिा प्रदेश ि संघको सम्बक्तन्त्ित िन्त्त्रालयिा िानकािी गिाउन ुपनेछ। 

(ञ) सिन्त्वय समिमतले परिचयपत्र ददन भनी ििि गिेका व्यक्तिलाई स्थानीय तिको कायायलयले अनसूुची २ बिोक्तििको 
परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्ति िरूलाई) मनःशलु्क उपलब्ि गिाउन ुपनेछ। 

(ि) परिचयपत्रिा गााँउपामलकाको प्रिखु प्रशासवकय अमिकृतको िस्ताक्षि िनुेछ।प्रचमलत कानूनको अमिनिा ििी अन्त्य 
अमिकृत कियचािीलाई सिेत अमिकाि प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ। 

(ि) प्रत्यक्ष रुपिा देक्तखने वा अवलोकन गनय सवकने शािीरिक, िानमसक वा इक्तन्त्िय सम्बन्त्िी क्षमतको िकिा परिचय-

पत्र प्रदान गने अमिकािीले अवलोक नगिी तत्काल उपयिु परिचय-पत्र उपलब्ि गिाउन ुपनेछ। 

(ड) प्रत्यक्ष रुपिा नदेक्तखने वा अवलोकन गनय नसवकने शािीरिक, िानमसक वा इक्तन्त्िय सम्बन्त्िी क्षमत भएका वा प्रि 
रुपिा छुयाउन सिस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका िकिा सिन्त्वय समिमतिा पेश गिी समिमतको 
मसफारिसका आिाििा परिचयपत्र ववतिण गनुयपनेछ। 

८. अन्त्य स्थानीय तिबाि परिचय पत्र ववतिण गनेः 
स्थानीय िेगानािा बसोबास नभएका ि ववमभन्न अविोि तथा शािीरिक वा िानमसक अवस्थाको गम्भीययताको कािण 
आफ्नो स्थाई वसोवास भएको क्तिल्लािा गई अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गनय असिथय व्यक्तििरुका लामग मनिको स्थायी 
बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तन्त्ित स्थानीय तिबाि परिचयपत्र नमलएको समुनश्चत भएिा दफा ५ को प्रविया पिुा गिी 
परिचयपत्र प्रदान गिेि सम्बक्तन्त्ित स्थानीयति लाई िानकािी गिाउन सवकनेछ। 



९. प्रमतमलवप सम्बन्त्िी व्यवस्थाः 
(१) परिचय-पत्र ििाइ, नामसइ वा मबमग्रई परिचय-पत्रको प्रमतमलवप मलनपुने भएिा आफ्नो स्थायी िेगाना भएको स्थानीय 

तिको वडा कायायलयिा यथाथय ववविण ि कािण खलुाई मसफारिसका लामग मनवेदन ददनपुदयछ। 

(२) वडा कायायलयले सबै व्यिोिा बकु्तझ मनवेदकको िाग िनामसब देक्तखएिा परिचय-पत्रको प्रमतमलपी उपलब्ि गिाउन 
प्राप्त मनवेदन तथा अन्त्य कागिातको प्रमतमलवप वडा कायायलयिा िाखी मनवेदकले पेश गिेको सक्कल कागिात सवित 
मसफारिस गिी गाउपामलका का स्थानीय तििा पिाउाँन ुपदयछ। 

(३) स्थानीय तिले मसफारिस सवित प्राप्त भएको मनवेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुाि सोझै वा स्थानीय सिन्त्वय समिमतिा 
पेश गिी समिमतको मनणयय अनसुाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रमतमलपी मनःशलु्क उपलब्ि गिाउाँन ुपनेछ। 

(४) प्रमतमलवपका लामग प्राप्त भएको मनवेदनका मबषयिा सो परिचयपत्र बािक व्यक्तिले पविले प्राप्त गिेको परिचयपत्रिा 
िेिफेि गनुयपने देक्तखएिा स्थानीय मसफारिस समिमतिा पेशगिी सो समिमतबाि प्राप्तमनदेशन अनसुाि गनुयपदयछ। 

 
 

१०. यस काययववमिको प्रमतकुल काययभएिा प्रचमलत कानूनिा ब्यवस्था भए बिोक्तिि सिाय िनुछे। 

११. अमभलेख सम्वक्तन्त्ि व्यवस्थाः 
(१) सम्वक्तन्त्ित वडा कायायलयले आफनो क्षेत्रिा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु 

िध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तििरुको अपाङ्गताको प्रकृमत ि गाम्भीीययता लगायत अन्त्य आवश्यक ववविण खलु्न े
गिी मनयमित रुपिा अध्यावमिक गिी त्यसको चौिामसक ववविण तयाि गिी मनयमित रुपिा आफ्नो गााँउपामलका 
क्तिल्ला सिन्त्वय समिमतलाई सिेत पिाउाँन ुपदयछ। 

(२) स्थानीय तिले परिचयपत्र ववतिण गिेपमछ यसको िानकािी परिचयपत्र प्राप्तगने ब्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको 
वडा कायायलयलाई ददन ुपदयछ। 

(३) गााँउपामलकाले आफ्नो क्षेत्र मभत्र ििेका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु तथा अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका 
व्यक्तििरुको अमभलेख िाखी त्यसको चौिामसक प्रमतवेदन प्रदेशको सािाक्तिक ववकास िन्त्त्रालय, िविला, 
बालबामलका तथा ज्येष्ठ नागरिक िन्त्त्रालय ि संघीय िामिला तथा सािान्त्य प्रशासन िन्त्त्रालयिा पिाउाँन ुपनेछ। 

परिच्छेद-५ 

मबमबि 

१२. ववववि: 
(१) यस स्थानीय तिले आफ्नो क्षेत्रामिकाि मभत्रििेका मबकि तथा दिुी्गि गाउाँिरुिा ििेका अपाङ्गता भएका 

व्यक्तििरुका लामग अपाङ्गता परिचयـपत्र लगायतका सेवा सिल तरिकाले उपलब्ि गिाउाँन कक्तम्तिा बषयिा एकपिक 
ती िाउाँिरुिा परिचयपत्र ववतिण सम्वक्तन्त्ि घकु्तम्तक्तशववि सञ्चालन गनुयपदयछ। 

(२) यो काययववमि लागूिनु ुअगामड प्राप्तगिेको अपाङ्गता परिचयपत्र मिक्वाखोला गाउीाँपामलकािा बझुाई यो काययववमि 
िािी भएको मिमतले १ बषयमभत्रिा यस काययववमि बिोक्तििको परिचयपत्र मलनपुनेछ।यस अक्तघ िािीभएका परिचयपत्र 
एकवषय पमछ स्वतःिान्त्य िनुीेछैन। 

(३) यस काययववमि भएको प्राविान अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको अमिकाि सम्वक्तन्त्ि ऐन ि अन्त्य प्रचमलत कानूनसाँग 
बाक्तझएिा बाक्तझएको िदसम्ि स्वतःअिान्त्य िनुेछ। 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र ववतिण सम्वन्त्ििा यस काययववमििा उल्लेख नभएको ववषयिा अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको 
अमिकाि सम्वन्त्िी ऐन ि अन्त्य प्रचमलत कानून बिोक्तिि िनुेछ। 

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र ववतिण मनदेक्तशका, २०६५ बिोक्तिि भए गिेका कािकािवािी यसै काययवविक्ती बिोक्तिि भए 
गिेको िामननेछ। 



(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र ववतिण मनदेक्तशका, २०६५ खािेि गरिएकोछ। 

 
 



अनसूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लामग ददने मनवेदनको ढााँचा 
 

  

श्री कायायलय प्रिखु ज्यू 
िाफय त............................ 

………………………………………. गाउाँ/नगिपामलका 
  मिमत:.................. ........  

 

ववषय:अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र पाउाँ। 

ििोदय,   

 ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र पाउन योग्य भएकोले मनम्न मलक्तखत ववविण िाक्तख परिचय-पत्र पाउन 
यो मनवेदन पेश गिेको छु । िैले पेस गिेको ववविण िीक सााँचोछ, झटु्टा िििेिा प्रचमलत काननु बिोक्तििको सिाय भोग्न 
िञ्जुि छु। 

१. नािथि ..................... ................... उिेि .................. ......... मलङ्ग ....................  

२. प्रदेश:       

३. िेगाना  :  

 (क) स्थायी िेगाना:  ...................पामलका,  वडानं............... िोल ..............  

 (ख) अस्थायी िेगाना: .................पामलका, वडानं...................िोल .............. 

 (ग) सम्पयकय  िेमलफोन वा िोबाइल नं. ............... .................. .................  

३. संिक्षक/अमभभावकको नािथि .................... .............. मनवेदकको नाता ...............  
४. संिक्षक/अमभभावकको िेमलफोन वा िोबाइल नं. .............. ................... .............  

५. नेपाल सिकािको परिभाषा ि वगीकिण अनसुाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................  
६.  नेपाल सिकािको परिभाषा ि वगीकिण अनसुाि अशिताको आिाििा अपाङ्गताको प्रकाि .................... 
७.  शिीिको अंग, संिचना, प्रणालीिा आएको क्षमतको ववविण 

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

८.  क्षमत भएपछी दैमनक वियाकलापिा आएको अविोि वा मसमितताको ववविण 

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

९. अपाङ्गताको कािण उपयिु स्थानिा क्तचनो लगाउनिुोस।् 

 क) िोगको दीघय असि  ख) दघुयिना   ग) िन्त्ि िात  

 घ) सशस्त्र द्वन्त्द्व  ङ) वंशानगुत कािण  च) अन्त्य ..............  

१० सिायक सािग्री प्रयोग गनुयपने आवश्यकता भएको वा नभएको: उपयिु स्थानिा क्तचनो लगाउनिुोस।्क) 

भएको  ख) नभएको 
११. आवश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सिायक सािग्रीको प्रयोग गनुयपने िनु्त्छ 

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

१२. सिायक सािग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको (उपयिु स्थानिा क्तचनो लगाउनिुोस 

 क) गने गिेको   ख) गने नगिेको 

फोटो 



१३.  सिायक सािग्री प्रयोग गने गिेको भए सािग्रीको नाि: ......................... ...........  
१४. अन्त्य व्यक्तिको सियोग ववना आफ्ना कस्ता-कस्ता दैमनक कायय गनय सक्निुनु्त्छ 

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

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

१५.  अन्त्य व्यक्तिको सियोग मलनिुनु्त्छ भन ेकुन-कुन कािको लामग मलनिुनु्त्छ( 

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

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

१६. पमछल्लो शैक्तक्षक योग्यता प्राथमिक ति घ) मनम्न िाध्यमिक ति 

 ङ) िाध्यमिकति च) उच्चिाध्यमिकति  छ) स्नातकति  

 ि) स्नातकोत्तिति झ) ववद्यावारििीति 

१७. कुनै तामलि प्राप्त गनुयभएको भए िखु्य तामलििरूको नाि लेख्निुोस 

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

१८.  िालको पेशा: 
 क) अध्ययन ख) कृवष व्यवसाय ग) स्विोिगाि  घ) अध्ययन  

ङ) सिकािी सेवा  च) मनिीक्षेत्रिा सेवा ि) केिी नगिेको  झ)अन्त्य ... 

         

मनवेदक 

        नाि, थि ..............................  
        िस्ताक्षि .............................. 
        मिमत .............................. 

 

 

 

 

अनसूुची२ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्रको  ढााँचा 
 

नेपाल सिकाि 
मनशाना छाप   

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

परिचय-पत्र नम्बिः 
परिचय-पत्रको प्रकाि: 

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

 

 

फोटो 

 



१) नाि, थिः 
२) िेगानाःप्रदेश ……………..क्तिल्ला………… स्थानीय ति………………………  

३) िन्त्ि मिमतः   ४) नागिीकता नम्बि: …………………….. 

५) मलङ्गः…………  ………….६) िि सििु…………..   

७) अपाङ्गताको वकमसिःप्रकृमतको आिाििा……………………..गम्भीिता…….. 

८) बाब/ुआिा वा संिक्षकको नाि, थि………………………………………… 

९) परिचय-पत्र वािकको दस्तखतः 
१०) परिचय-पत्र प्रिाक्तणत गने  ………….  

नाि, थि ..............................  
        िस्ताक्षि .............................. 

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

        मिमत .............................. 

 
 

"यो परिचपत्र कसैले पाएिा नक्तिकको प्रििी कायायलय वा स्थानीय मनकायिा वझुाइददनिुोला"  
  



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"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयिा िाक्तखने अमभलेखको ढााँचा 
 

 

 

Photographs 

 



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

 

१) नाि, थिः 
२) िेगाना (स्थायी) प्रदेश:  क्तिल्ला:    स्थानीय ति:              वडा:  
३) िेगाना (अस्थाई) प्रदेश:      क्तिल्ला:     स्थानीय ति:               वडा:   
४) िन्त्ि मिमतः   ४) नागिीकता नम्बिः    ५) मलङ्गः   

६) ििसििु   ७) वववावित/अवववावितः 
८) बाब/ुआिा वा संिक्षकको नािः    थिः 
९) िेगानाः   प्रदेश         क्तिल्ला  स्थानीय ति    वडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको नाताः 
११) पमछल्लो शैक्तक्षक योग्यताः 
१२) अध्ययनित ववद्यालय वा कलेि:    अध्ययन नगिेको   पढाइसकेको 
१३) पेशाः 
१४) अपाङ्गताको वकमसिः 

क) अपाङ्गताको प्रकृमतको आिाििा……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिाििा…………………….. 

१५) कस्ता दैमनक वियाकलापिरू गनय सवकन्त्छ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६) कस्ता दैमनक वियाकलापिरू गनय सवकाँ दैन? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७)सिायक सािग्री आवश्यक  पने   नपने 

आवश्यक पने भए के……………………………. 

१८) िाल सिायक सािग्री  पाएको   नपाएको 
१९) परिचय-पत्र वािकले प्राप्त गिेका अन्त्य सेवा, सवुविा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
 

२०) परिचयपत्र बािकलाई आवश्यक पिेका अन्त्य सेवासवुविािरू 

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

२१)सेवा, सवुविा प्रदान गने मनकायः …………………… …………… 

२२) अन्त्य……………………………………………… ………………………… 

 

प्रिाक्तणत गने अमिकािीकोः 
दस्तखतः  

नाि, थिः  

     पदः 
     कायायलयः 

  मिमत : 
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योगेन्त्ि िाि गरुुङ 
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