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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्रवितिण काययविधि, २०७७ 
कायायपाधिका बाट क्तविकृत धिधत-२०७७/ १२ /०९ 

प्रवताि 

नेपािको संवििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा संयिु िाष्ट्रसंघिे पारित 
गिी नेपाि सिकाििे हवताक्षि सिेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्बधिी िहासक्तधि 
–@))^ -Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य, ििय ि भािना बिोक्तिि 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविधि बनाउन बाञ्छधनय भएकोिे, अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अधिकाि प्रयोग गरि धनसीखोिा 
गाउँपाधिकािे देहायको काययविधि िािी गिेको छ। 
 

परिच्छेद -१ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययविधिको नाि "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण 
काययविधि, २०७७" िहेको छ। 

  (२) यो कायय विधि तरुुधत प्रािम्भ हनेुछ। 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथयन िागेिा यस काययविधििाः 
(क) "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन 

२०७५सिेत) सम्झनपुदयछ। 

(ख) "धनयिाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनसुाि बन्ने धनयिाििी 
सम्झन ुपदयछ। 

(ग)  "वथानीय तह" भन्नािे धनसीखोिा गाउँपाधिका सम्झनपुदयछ। 

(घ)  "िडा कायायिय" भन्नािे धनसीखोिा गाउँपाधिकाको िडा कायायिय सम्झन ुपदयछ। 

(ड) "सिधिय सधिधत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन 
२०७५) को दफा ४२ बिोक्तििको वथानीय सिधिय सधिधत सम्झन ुपदयछ। 

(च) " अध्यक्ष " भन्नािे धनसीखोिा गाउँपाधिका अध्यक्षिार्य सम्झनपुदयछ । 
(छ) "उपाध्यक्ष" भन्नािे धनसीखोिा गाउँपाधिका उपाध्यक्षिार्य सम्झनपुदयछ ।   

(ि) "प्रिखु प्रशासकीय अधिकृत" भन्नािे धनसीखोिा गाउँपाधिका प्रिखु प्रशासकीय अधिकृतिार्य 
सम्झनपुदयछ ।  

(झ) "काययविधि" भन्नािे "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, २०७७" िार्य 
सम्झनपुदयछ ।  
 

 
 



 

 

परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, िापदण्ड 

३. उद्दशे्य: यस काययविधिको उद्देश्य देहाय बिोक्तिि िहेका छन:् 
(क) विधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपािी नागरिकहरूको पवहचान गिी उनीहरुिाई सेिा सवुििािा 

पहुँच वथावपत गनय, त्यवता सेिा सवुििाहरुको िाधग योिना धनिायण गनय ि वथानीय तह देक्तखनै विधभन्न 
प्रकृधतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत िगत िाख्न सहि तलु्याउने 

(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्बधिी 
अधतिायवष्ट्रय िहासक्तधि २००६ (CRPD) िा नेपाि सिकाििे िनाएको प्रधतबद्धता बिोक्तिि अपाङ्गता 
भएका व्यक्तििाई प्राथधिकताको आिाििा सेिा सवुििाहरु उपिब्ि गिाउन सहि बनाउने। 

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगीकिण ि अिवथाका आिाििा अपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाउने सेिा, सवुििा ि 
अिसिको प्राथधिकीकिण गनय सहयोग गने। 

 

४. परिचय-पत्र वितिणका िापदण्ड देहाय बिोक्तिि िहेका छन:् 
    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनसूुचीिा प्रकृधतका आिाििा अपाङ्गतािाई १० 

(दश) प्रकाििा िगीकिण गरिएको छ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनसूुचीिा 
उल्िेक्तखत गाम्भीययता आिाििा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि सिूहका परिचय-

पत्र वितिण गरिनेछ: 
(क)  पणुय अशि अपाङ्गताः 
 ति उल्िेक्तखत अिवथाका व्यक्तिहरुिाई 'क' बगयको परिचय पत्र उपिब्ि गिार्नेछ िनु िातो िंगको 

पषृ्ठभधूििा िािी गरिनेछ। 

1. व्यक्तिको शािीरिक, िानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी प्रणािीहरुिा भएको क्षधत ि यसिे ल्याएको काययगत 
विचिनको अिवथा असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग धिएि पधन दैधनक िीिन सम्पादन गनय 
असाध्यै कदिन हनेु व्यक्ति,  

2. सािाधय भधदा सािाधय दैधनक वियाकिापहरु पधन वियंगनय नसक्ने ि अधय व्यक्तिको सहयोग 
आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपिा अवटज्ि प्रभावित व्यक्ति, पूणय रुपिा 
श्रिण दृवि विवहन व्यक्तिहरु,  

3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृधतका शािीरिक, िानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधतभई सबै िसो दैधनक 
वियाकिापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगिा गनुयपने अिवथाका व्यक्तिहरु,  

4. धनिधति रुपिा सघन हेिचाह (वयाहाि ससुाि) को आिश्यक परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति 
िा िनो सािाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। 

 

 

 



 

 

(ख) अधत अशि अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिवथाका व्यक्तिहरुिार् 'ख' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ िनु धनिो पषृ्ठ भधूििा 

िािी गरिनेछ। 

1. शािीरिक, िानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत िा विचिन भएता पधन धनिधति िा अधिकांश सिय 
सहयोगी, दोभाषे िा िानि पथ प्रदशयक आददको सहयोग िा आफ्नो दैधनक वियाकिापहरु िगायत 
वहडडिु ि संचाि गनय कदिनार् हनेु ब्यक्तिहरु,  

2. िक्तततवक पक्षघात, िेरुदण्डिा चोटपटक िा पक्षघात, हेिोवफधिया, िांशपेशी सम्बधिी सिवया िा 
विचिन िगायत अधय विधभन्न कािणिे शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्िि आददिे काि गनय नसकी 
दैधनक आिागिनको िाधग हृविि क्तचयि प्रयोग गनुय पने अिवथाका व्यक्तिहरू,  

3. दिैु हात कुि देक्तख िा पाखिुा देक्तख िनुी पिैु नचल्ने िा गिुाएका, विधभन्न कािणिे दिैु हात ि गोडा 
गिुाएका िा नचल्ने, कम्िि भधदा िधुनको भाग गिुाएका िा नचल्ने, दिैु गोडा पूणय वियाशीि नभई 
बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4. दृवि विवहन ि पूणय दृविविहीनको परिभाषा अधतयगयत पने व्यक्तिहरू,  

5. संचािको िाधग धनिधति दोभाष ेआिश्यक पने पूणय रुपिा कान सनु्न नसक्ने (बवहिा), दैधनक िीिनका 
वियाकिापहरु वियं गनय नसक्ने, धसकार्िा सिवया भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अवटज्ि भएका 
व्यक्तिहरु, धनिधति अरूको सहयोग धिर् िहन ुपने बहअुपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। 

(ग) िध्यि अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिवथाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ पहेँिो पषृ्ठ भधूििा िािी 

गरिने छ। 

1. कृधत्रि अङ्ग, क्यािीपि, विशेष प्रकािका ितु्ता िवता सहायक सािग्रीको प्रयोगबाट सािाधय वहडडिु 
िगायत दैधनक िीिनका वियाकिापहरु वियं गनय सक्ने,  

2. विधभन्न कािणिे घुडँा िधुनको अङ्गिा िात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सािग्रीको प्रयोग नगिी पधन 
सािाधय वहँडडिु गनय सक्ने,  

3. कुि िा पाखिुा भधदा िनुी एकहात गिुाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काि गनय नसक्ने,  

4. दिैुहातको हत्केिा भधदा िधुनका कम्तीिा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गिुाएका,  
5. दिैुगोडाको कुकुय च्चा भधदा िधुनको भाग नभएका ति सािाधय वहडडिु गनयसक्ने, 

6. िेरुदण्डिा सिवया भई ढाड कुवप्रएको, 
7. धसकार्िा वढिार् भएका दैधनक वियाकिाप वियं गनयसक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवटिि भएका 

व्यक्तिहरु, 

8. श्रिण यधत्रको प्रयोगबाट िा िूिो आिाि िात्र सनु्नसक्ने सवुत श्रिण व्यक्तिहरू 

9. शल्यवियाबाट विियधत्र क्तझकी घाँटीको निीबाट िात्र बोल्नपुने अिवथा भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओि ताि ुफाटेको कािण बोिी अवपि भएका ब्यक्तिहरु,  



 

 

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द िा अक्षि दोहोयायउने सिवया तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12. तीन वफट भधदा िधुनका होचा पकुका व्यक्तिहरू,  

13. चविा ि श्रिण यधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु, िेधस िा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाट 
िात्र पढ्न सक्ने धयून दृवियिु व्यक्तिहरु,    

14. अनिुशीय ििश्राि (हेिोफेधिया) सम्बधिी सिवया भई दैधनक वहँडडिुिा कदिनार् हनेु व्यक्तिहरु, 

15. िानधसक िा िनोसािाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु। 

(घ) सािाधय अपाङ्गताः 
 ति उल्िेक्तखत अिवथाका व्यक्तिहरु िार् 'घ' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिार्नेछ िनु सेतो पषृ्ठभधूििा 

िािी गरिनेछ। 

1. शािीरिक, िानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी सािाधय विचिन भएका ति दैधनक िीिनका वियाकिापहरु 
वियि सम्पादन गनय सक्ने 

2. हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एकाहातको हत्केिा भधदा िनुी नचल्ने िा गिुाएका, एक हातको 
हत्केिा भधदा िधुनका कम्तीिा बूढीऔिंा ि चोिीऔिंा गिुाएका िा दिैुहातको हत्केिा िधुनका 
कम्तीिा बूढीऔिंा ि चोिीऔिंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. िूिो अक्षि पढ्न सक्ने धयून दृवियिु व्यक्तिहरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिण यधत्र िगाई िूिो आिाि सनु्ने ति बोिी वपि भएका सवुतश्रिण व्यक्तिहरू,  

 

परिच्छेद -३ 

परिचय पत्र ढाचँा ि सिधिय सधिधत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढाँचा देहाय बिोक्तिि हनेुछ। 

 परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण वपि हनेु गिी नागरिकताको िाण -पत्रको ढाँचािा 
यस काययविधिको अनसूुची २ बिोक्तिि एकापट्टी नेपािी भाषािा ि अकायपट्टी अंगेिी भाषािा िेक्तखएको 
िाधथ दफा ४ िा उल्िेक्तखत िापदण्ड अनसुाि एकपषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिाििा गरिएका 
चाि िगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई चाि फिक िङ्गिा उपिब्ि गिार्ने छ। 

६.  सिधिय सधिधत सम्िक्तधि व्यिवथा देहाय बिोक्तिि हनेुछ। 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता परिचयपत्र 
वितिण गने सिेत काययका िाधग गाउँपाधिकािा देहाय बिोक्तििको वथानीय सिधिय सधिधत िहनेछ:- 

 (क) गाउँपाधिकाको उपाध्यक्ष संयोिक - १ 

 (ख) गाउँपाधिकाको िवहिा सदवय िध्येबाट गाउँपाधिकािे तोकेको िवहिा सदवय – सदवय - १ 

 (ग) गाउँपाधिका धभत्रका िाध्यधिक विद्याियका प्रिानाध्यापक िध्येबाट गाउँपाधिकाको प्रिखुिे तोकेको 
व्यक्ति सदवय - १ 

 (घ) गाउँ काययपाधिकाको प्रिखुिे तोकेको वथानीय विाव्य चौकी िा अवपतािको क्तचवकत्सक सदवय 



 

 

 (ड.) वथानीय प्रहिी कायायियको प्रिखु सदवय - १ 

 (च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, वहति संिक्षणको क्षेत्रिा वथानीय वतििा काययित संघ संवथाहरु िध्येबाट 
गाउँपाधिकाको प्रिखुिे िनोधनत गिेको संवथाको प्रधतधनधि सदवय - १ 

 (छ) वथानीय वतििा िहेका सम्िक्तधित विषय हेने कायायियको कायायिय प्रिखु सदवय-१                                                                                  

 (झ) गाउँपाधिकाको उपाध्यक्षिे तोकेको गाउँपाधिकाको कियचािी सदवय - १ 

(२) वथानीय सिधिय सधिधतिे अपाङ्गता परिचयपत्र वितिणका िाधग धसफारिस गने कािका साथै ऐनको 
दफा ४३ को (च) बिोक्तिि परिचय-पत्र सम्िधिी काननुी, संिचना गत तथा अधय सिुाि गनुयपने विषयिा 
प्रदेशको सािाक्तिक विकास िधत्रािय; िवहिा, बािबाधिका तथा ज्येष्ठ नागरिक िधत्रािय िगायत 
सम्िक्तधित धनकायिा िेक्तख पिाउँनपुदयछ। 

 

परिच्छेद-४ 

परिचयपत्रवितिण 

७. परिचय-पत्रवितिण प्रविया देहाय बिोक्तिि हनेुछ: 
(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वथायी िेगाना भएको वथानीय तहको िडा कायायियिा अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति वियंधनिका अधभभािक िा संिक्षकिे अनसूुची १ बिोक्तििको ढाँचािा परिचय-पत्र प्राधप्तका 
िाधग सबै पतुयाई गने कागिातहरु २ प्रधतसिािेश गिी धनिेदन ददनपुनेछ। 

(ख) दिखावतिा आफ्नो नाि, वथायी िेगाना, उिेि, अपाङ्गता खिेुको सिकािी क्तचवकत्सकको धिक्तखत प्रिाक्तणत 
प्रधतधिपी, पासपोटय सार्िको (सम्भि भएसम्ि अपाङ्गता देक्तखने गिी क्तखक्तचएको) फोटो, असिताको 
गाम्भीययता अिवथा िशिीिका अंगहरुिे गने काििा आएको सिवया िा दैधनक वियाकिापिा हनेु 
धसधितताहरुको विििण संिग्न हनुपुनेछ।यस प्रयोिनको िाधग िधि दताय प्रिाण-पत्र िा नागरिकताको 
प्रिाण-पत्रिा िग्गा िनी प्रिाण पिुाय िा शैक्तक्षक योग्यताको प्रिाण-पत्र िा ितदाता परिचयपत्र िा 
अपाङ्गताको आिाििा कुनै िाधगि गरििहेको भए धनयकु्ति पत्र िा त्यो संवथािे ददएको प्रिाण िा 
क्ति.प्र.का.िा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने संघ संवथािे गिेको धसफारिस िध्ये कुनै एक 
िा यवतै धबश्ववत हनु सक्ने आिाि ददने अधय प्रिाक्तणत धिक्तखतिाई आिाि िाधननेछ। 

(ग) रित पगुी आएको धनिेदनिा िडा कायायियिे धनिेदन प्राप्त भएको धिधतिे बढीिा ३ ददन धभत्र धनिेदकिे 
पेश गिेका कागिातहरुको एक प्रधतकायायियिा िाक्तख िडा कायायियको धसफारिस सवहत एक प्रधत 
गाउपाधिकािा पिाउन ुपदयछ। 

(घ) सम्बक्तधित व्यक्तििे पेश गिेको धनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रिाणन पगुी परिचयपत्रका िाधग 
धसफारिस गनय उपयिु नदेक्तखएिा सो व्यहोिा धनिेदकिाई ३ ददन धभत्रिा िानकािी ददनपुदयछ। 

(ड.) िडा कायायियिे धसफारिस गनय नसवकने भनी ददएको िानकािी धनिेदकिाई क्तचत्त नबझेु सूचना पाएको 
१५ ददन धभत्रिा गाउँपाधिका सिक्ष धनिेदन ददन सक्नेछ। 



 

 

(च) यसिी प्राप्त भएको धनिेदन सिेत सिािेश िाक्तख वथानीय सिधिय सधिधतको बैिकिा पेश 
गनुयपदयछ।धनिेदकिे पेश गिेका कागिात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रिाणका आिाििा धनििे परिचयपत्र 
पाउने देक्तखयो भधन वथानीय सिधिय सधिधतिे क्तशफारिस गिेिा धनििाई परिचय पत्र वितिण गिी 
त्यसको िानकािी धनिेदक तथा िडा कायायियिाई सिेत ददन ुपदयछ। 

(छ) परिचय पत्रका िाधग धसफारिस गनय कुनै कदिनाई पिेिा िडा कायायियिे क्तचवकत्सक/विशेषज्ञ िा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संवथाका प्रधतधनधिसँग िाय पिािशयधिन सक्नेछ। 

(ि) सािाधय तया अपाङ्गता भएका व्यक्तिवियंिे आफ्नो परिचयपत्र बकु्तझधिनपुदयछ।अधतअशि िा पणुय 
अशि अपाङ्गता भएको कािणिे परिचय पत्र िकु्तझधिन आउन नसक्ने भएिा िडा कायायियको 
धसफारिसिा परििािको सदवय, संिक्षक िा धनिको बसोबास गने वथानीय धनकायका पदाधिकािीिे 
धनििाई बझुाउने गिी बकु्तझधिन सक्नेछन।् 

(झ)  परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृत िगत वथानीयतहिे कम््यटुिार्ि गिी आफ्नो कायायियिा 
िाखी चौिाधसक रूपिा प्रदेश ि संघको सम्बक्तधित िधत्राियिा िानकािी गिाउनपुनेछ। 

(ञ)  सिधिय सधिधतिे परिचय पत्र ददन भनी िहि गिेका व्यक्तििाई गाउँपाधिका कायायियिे अनसूुची २ 
बिोक्तििको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूिाई) धनःशलु्क उपिब्ि गिाउनपुनेछ। 

(ट)  परिचय पत्रिा गाउपाधिकाको प्रिखु प्रशासवकय अधिकृतको हवताक्षि हनेुछ।प्रचधित कानूनको 
अधिनिा िही अधय अधिकृत कियचािीिाई सिेत अधिकाि प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ। 

(ि)  प्रत्यक्ष रुपिा देक्तखने िा अििोकन गनय सवकने शािीरिक, िानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधतको हकिा 
परिचय-पत्रप्रदान गने अधिकािीिे अििोकन गिी तत्काि उपयिु परिचय-पत्र उपिब्ि गिाउनपुनेछ। 

(ड)  प्रत्यक्ष रुपिान देक्तखने िा अििोकन गनय नसवकने शािीरिक, िानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत 
भएका िा प्रिरुपिा छुयाउन सिवया भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकिा सिधिय सधिधतिा 
पेश गिी सधिधतको धसफारिसका आिाििा परिचयपत्र वितिण गनुयपनेछ। 

८.  अधय वथानीय तहबाट परिचय पत्र वितिण गनेः 
 वथानीय िेगानािा बसोबास नभएका ि विधभन्न अििोि तथा शािीरिक िा िानधसक अिवथाको 

गम्भीययताको कािण आफ्नो वथाई िसोिास भएको क्तिल्िािा गई अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गनय असिथय 
व्यक्तिहरुका िाधग धनिको वथायी बसोबास भएको वथानको सम्बक्तधित वथानीय तहबाट परिचयपत्र 
नधिएको सधुनश्चत भएिा दफा ५ को प्रविया पिुा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बक्तधित वथानीय 
तहिाई िानकािी गिाउन सवकनेछ। 

 

९.  प्रधतधिवप सम्बधिी व्यिवथाः 
(१) परिचय-पत्र हिार्, नाधसर् िा धबधग्रई परिचय-पत्रको प्रधतधिवप धिनपुने भएिा आफ्नो वथायी िेगाना 

भएको वथानीय तहको िडा कायायियिा यथाथय विििण ि कािण खिुाई धसफारिसका िाधग धनिेदन 
ददनपुदयछ। 



 

 

(२)  िडा कायायियिे सबै व्यहोिा बकु्तझधनिेदकको िाग िनाधसब देक्तखएिा परिचय-पत्रको प्रधतधिपी उपिब्ि 
गिाउन प्राप्त धनिेदन तथा अधय कागिातको प्रधतधिवप िडा कायायियिा िाखी धनिेदकिे पेश गिेको 
सक्कि कागिात सवहत धसफारिस गिी गाउपाधिकािा पिाउनपुदयछ। 

(३)  गाउँपाधिकािे धसफारिस सवहत प्राप्त भएको धनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुाि सोझै िा वथानीय 
सिधिय सधिधतिा पेश गिी सधिधतको धनणयय अनसुाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रधतधिपी धनःशलु्क 
उपिब्ि गिाउँन ुपनेछ। 

(४) प्रधतधिवपका िाधग प्राप्त भएको धनिेदनका धबषयिा सो परिचयपत्र बाहक व्यक्तििे पवहिे प्राप्त गिेको 
परिचयपत्रिा हेिफेि गनुयपने देक्तखएिा वथानीय धसफारिस सधिधतिा पेश गिी सो सधिधतबाट प्राप्त 
धनदेशन अनसुाि गनुयपदयछ। 

१० यस काययविधिको प्रधतकुि कायय भएिा प्रचधित कानूनिा ब्यिवथा भए बिोक्तिि सिाय हनेुछ। 

११. अधभिेख सम्िक्तधि व्यिवथाः 
(१) सम्िक्तधित िडा कायायियिे आफनो क्षेत्रिा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरु िध्ये परिचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृधति गाम्भLययता िगायत अधय 
आिश्यक विििण खलु्ने गिी धनयधित रुपिा अध्यािधिक गिी त्यसको चौिाधसक विििण तयाि गिी 
धनयधित रुपिा आफ्नो गाउँपाधिका तथा क्तिल्िा सिधिय सधिधतिाई सिेत पिाउनपुदयछ। 

(२)  वथानीय तहिे परिचयपत्र वितिण गिेपधछ यसको िानकािी परिचयपत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको वथायी 
िेगाना भएको िडा कायायियिाई ददनपुदयछ। 

(३) गाउँपाधिकािे आफ्नो क्षेत्र धभत्रिहेका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता परिचय पत्र 
पाएका व्यक्तिहरुको अधभिेख िाखी त्यसको चौिाधसक प्रधतिेदन प्रदेशको सािाक्तिक विकास िधत्रािय, 

िवहिा, बािबाधिका तथा ज्येष्ठ नागरिक िधत्रािय ि संघीय िाधििा तथा सािाधय प्रशासन िधत्राियिा 
पिाउनपुनेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
परिच्छेद-५ 

धबधबि 

१२. विविि: 
(१) सबै वथानीय तहिे आ–आफ्नो क्षेत्राधिकाि धभत्र िहेका धबकट तथा दिुगि गाउँहरुिा िहेका अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुका िाधग अपाङ्गता परिचयـपत्रिगायतका सेिा सिि तरिकािे उपिब्ि गिाउँन 
कक्तम्तिा बषयको एकपटक ती िाउँहरुिा परिचयपत्र वितिण सम्िक्तधि घकु्तम्त क्तशविि सञ्चािन गनुयपदयछ। 

(२)  यो कायय विधि िागूहनु ुअगाधड िवहिा तथा बािबाधिका कायायिय बाट िािी गिेका अपाङ्ग परिचय-

पत्र यसै काययविधि बिोक्तिि िािी भए सिह िाधनने छ । 

(३)  काययविधि बिोक्तिि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेको कुनै अपाङ्ग व्यक्तििे 
आफुिे उक्तचत कािण देखार् परिचयपत्रको िगय परिितयन गनय धनिेदन ददएिा यस काययविधि बिोक्तिि 
सधिधतिे परिचयपत्रको िगय परिितयन गने धनणयय गनय सक्नेछ ।  

(४)  यस काययविधि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन ि अधय प्रचधित 
कानून सँग बाक्तझएिा बाक्तझएको हदसम्िवितःअिाधय हनेुछ। 

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्िधििा यस कायय विधििा उल्िेख नभएको विषयिा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अधय प्रचधित कानून बिोक्तिि हनेुछ। 

(६)  अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदेक्तशका, २०६५ बिोक्तिि भए गिेका काि काििाही यसै काययविधि 
बिोक्तिि भएगिेको िाधननेछ। 

(७)  अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदेक्तशका, २०६५ खािेि गरिएको छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनसूुची - १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र पाउनको िाधग ददने धनिेदनको ढाँचा 
 

  

श्री प्रिखु प्रशासकLय अधिकृत ज्यू 
धनसीखोिा गाउँपाधिका  

गाउँ काययपाधिकाको कायायिय  

देविवथान, बागिङु  

  धिधत:.................. ........  
 

विषय: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउँ। 

िहोदय,   

 ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे धनम्न धिक्तखत विििण िाक्तख परिचयपत्र 
पाउन यो धनिेदन पेश गिेको छु।िैिे पेस गिेको विििण िीक साँचो छ, झटु्टा िहिेिा प्रचधित काननु 
बिोक्तििको सिाय भोग्न िञ्जुि छु। 

१. नािथि ..................... उिेि .................. ......... धिङ्ग .................... 

२. प्रदेश:       

३. िेगाना  :  

 (क) वथायी िेगाना:  .............पाधिका,  िडा नं......... टोि ..............  

 (ख) अवथायी िेगाना: ...............पाधिका, िडानं..........टोि .............. 

 (ग) सम्पयक टेधिफोन िा िोबार्ि नं..................  

३. संिक्षक/अधभभािकको नािथि ................. धनिेदकको नाता ............  
४. संिक्षक/अधभभािकको टेधिफोन िा िोबार्ि नं . ..............  

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

६.  नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अशिताको आिाििा अपाङ्गताको प्रकाि 

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

७.  शिीिको अंग,संिचना, प्रणािीिा आएको क्षधतको विििण 

………………………………… …………………………………. 

८.  क्षधत भए पछी दैधनक वियाकिापिा आएको अििोि िा धसधितताको विििण......... 

……………………….. 

९. अपाङ्गताको कािण उपयिु वथानिा क्तचनो िगाउनहुोस।् 

 क) िोगको दीघयअसि  ख) दघुयटना   

 ग) िधििात   घ) सशस्त्रद्वधद्व   

फोटो 



 

 

 ङ) िंशानगुतकािण  च) अधय ..............  

१० सहायक सािग्री प्रयोग गनुयपने आिश्यकता भएको िा नभएको: उपयिु वथानिा क्तचनो  
िगाउनहुोस ्। 

      क) भएको           ख) नभएको 
११. आिश्यकता भएको भए कवतो प्रकािको सहायक सािग्रीको प्रयोग गनुयपने हधुछ 

……………………………………….................. 

१२. सहायक सािग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको (उपयिु वथानिा क्तचनो िगाउनहुोस । 
 क) गनेगिेको   ख) गनेनगिेको 
१३.  सहायक सािग्री प्रयोग गनेगिेको भए सािग्रीको नाि: ………….. 

१४. अधयव्यक्तिको सहयोग विना आफ्ना कवता कवता दैधनक कायय गनय सक्नहुधुछ 

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

 ग) ..........................         घ) ..........................   

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

१५.  अधय व्यक्तिको सहयोग धिनहुधुछ भने कुन कुन कािको िाधग धिनहुधुछ  

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

 ग) ..........................         घ)......................... 

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

१६. पधछल्िो शैक्तक्षक योग्यता प्राथधिक तह घ) धनम्न िाध्यधिकतह 

 ङ) िाध्यधिकतह च) उच्चिाध्यधिकतह छ) वनातकतह  

 ि) वनातकोत्तितह झ) विद्यािारििीतह 

१७. कुनै ताधिि प्राप्त गनुयभएको भए िखु्य ताधििहरूको नाि िेख्नहुोस 

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

१८.  हािको पेशा: 
 क) अध्ययन  ख) कृवष व्यिसाय  ग) वििोिगाि  

 घ) अध्ययन  ङ) सिकािी सेिा  च) धनिीक्षेत्रिा सेिा 
 ि) केही नगिेको झ) अधय ... 

         

धनिेदक 

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

     हवताक्षि .............................. 

     धिधत .............................. 

 



 

 

 



 

 

अनसूुची - २ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढाँचा 
धनसीखोिा गाउँपाधिका  

गाउँ काययपाधिकाको कायायिय 

देविवथान बागिङु 

धनशाना छाप   

परिचयपत्र नम्बिः 
परिचयपत्रको प्रकाि: 

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाि, थिः 
२) िेगानाःप्रदेश-गण्डकी क्तिल्िा-बागिङु गाउँपाधिका- धनसीखोिा 
३) िधिधिधतः   ४) नागिीकता नम्बि: …………………….. 

५) धिङ्गः…………  ………….६) ििसिहु…………..   

७) अपाङ्गताको वकधसिःप्रकृधतको आिाििा……………..गम्भीिता…….. 

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

९) परिचयपत्र िाहकको दवतखतः 
१०) परिचयपत्र प्रिाक्तणत गने  ………….  

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

हवताक्षि .............................. 

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

धिधत .............................. 

 

"यो परिचपत्र कसैिे पाएिा नक्तिकको प्रहिी कायायिय िा वथानीय धनकायिा िझुार्ददनहुोिा" 
  

 

 

फोटो 

 



 

 

Annex 2 

Disability Identity Card Format 

 

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 rural municipality 
office" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Photographs 

 



 

 

 
अनसूुची ३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायियिा िाक्तखन ेअधभिेखको ढाँचा 
 

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

 

१) नाि, थिः 
२) िेगाना(वथायी)प्रदेश: क्तिल्िा:             वथानीयतह:                    िडा:  
३) िेगाना(अवथाई)प्रदेश:क्तिल्िा:             वथानीयतह:                     िडा:   
४) िधिधिधतः  ४) नागिीकता नम्बिः       ५) धिङ्गः   

६) ििसिहु  ७) वििावहत/अवििावहतः 
८) बाब/ुआिा िा संिक्षकको नाि, थिः 
९) िेगानाःप्रदेश      क्तिल्िा        वथानीयतह         िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँगको नाताः 
११) पधछल्िो शैक्तक्षक योग्यताः 
१२) अध्ययनित विद्यािय िा किेि:  अध्ययन नगिेको पढार्सकेको 
१३) पेशाः 
१४) अपाङ्गताको वकधसिः 
क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिाििा……………….. 

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

१५) कवता दैधनक वियाकिापहरू गनय सवकधछ ? 

……………………………… …………………………………………..  

१६) कवता दैधनक वियाकिापहरू गनय सवकँदैन? 

…………………………………………………………  

१७) सहायक सािग्री आिश्यक पने   नपने 

आिश्यक पने भए के……………………………. 

१८) हाि सहायक सािग्री  पाएको   नपाएको 
१९) परिचय-पत्रिाहकिे प्राप्त गिेका अधय सेिा, सवुििा 
…………………………………………………………………………………………………  

२०) परिचयपत्र बाहकिाई आिश्यक पिेका अधय सेिा सवुििाहरू 

……………………………………………………..  

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

२२) अधय………………………………………………  

     प्रिाक्तणत गने अधिकािीकोः 
     दवतखतः  
     नाि, थिः  
     पदः 
     कायायियः 
     धिधत : 

                                                                                       cf1fn] 



 

 

                                              OZj/nfn zfSo  

                                               k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 


