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अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय-पत्र लवतरण काययलवलि, २०७५  

प्रस्तावना 

नेपािको संवविान, अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्ववधि ऐन, २०७४ तथा संर्िु राष्ट्र संघिे पाररत गरी नेपाि 

सरकारिे हस्ताक्षर सिते गररसकेको अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्बधिी िहासवधि –2006 - Convention 

on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उद्दशे्र्, ििय र भावना बिोविि अपाङ्गता भएका 

व्र्विहरुको पररचर्-पत्र ववतरण कार्यवववि बनाउन बाञ्छवनर् भएकोिे,अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्ववधि 

ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे वदएको अविकार प्रर्ोग गरर नेपाि सरकारिे दहेार्को निनूा कार्यवववि िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संवक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स कार्यववविको नाि "अपाङ्गता भएका व्र्विको पररचर्-पत्र ववतरण कार्यवववि, २०७५" 

रहकेो छ । 

  (२) र्ो कार्यवववि तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यवववििाः 

(क) "ऐन" भधनािे अपाङ्गता भएका व्र्विहरूको अविकार सम्वधिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन २०७५ सिते) 

सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "वनर्िाविी" भधनािे अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्वधिी ऐन २०७४ अनसुार बधने वनर्िाविी 

सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "स्थानीर् तह" भधनािे गाउँपाविका वा नगरपाविका सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "वडा कार्ायिर्" भधनािे स्थानीर् तहको वडा कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ । 

(ड) "सिधवर् सविवत" भधनािे अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्वधिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन २०७५) 

को दफा ४२ बिोवििको स्थानीर् सिधवर् सविवत सम्झनु पदयछ।  

 

पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य, मापदण्ड 

 ३. उद्दशे्र् : र्स कार्यववविको उद्दशे्र् दहेार् बिोविि रहकेा छन ्: 

(क) वववभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पवहचान गरी उनीहरुिाई सेवा सवुविािा पहुचँ 

स्थावपत गनय, त्र्स्ता सेवा सुवविाहरुको िावग र्ोिना वनिायण गनय र स्थानीर् तह दवेख नै वववभधन प्रकृवतका 

अपाङ्गता भएका व्र्विहरुको वगीकृत िगत राख्न सहि तलु्र्ाउने   

(ख) अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्वधिी ऐन र अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्बधिी अधतरायवष्ट्रर् 

िहासवधि २००६ (CRPD) िा नेपाि सरकारिे िनाएको प्रवतबद्धता बिोविि अपाङ्गता भएका व्र्वििाई 

प्राथविकताको आिारिा सेवा सवुविाहरु उपिब्ि गराउन सहि बनाउने ।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृवत, वगीकरण र अवस्थाका आिारिा अपाङ्गता भएका व्र्वििे पाउने सेवा, सवुविा र 

अवसरको प्राथविकीकरण गनय सहर्ोग गने । 

४. पररचर्-पत्र ववतरणका िापदण्ड दहेार् बिोविि रहकेा छन ्:  

अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्वधिी ऐनको अनसुचूीिा प्रकृवतका आिारिा अपाङ्गतािाई १० (दश) 

प्रकारिा वगीकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्वधिी ऐनको अनसुचूीिा उल्िेवखत 

गाम्भीर्यता आिारिा गररएको अपाङ्गताको वगीकरण गरी दहेार्का चार सिहूका पररचर्-पत्र ववतरण गररनेछ :  

(क) पुणय अशि अपाङ्गतााः 
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ति उल्िेवखत अवस्थाका व्र्विहरुिाई 'क' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ि गराइनेछ िनु रातो रंगको पषृ्ठभवूििा िारी गररने 

छ । 

1. व्र्विको शारीररक, िानवसक वा इवधिर् सम्बधिी प्रणािीहरुिा भएको क्षवत र र्सिे ल्र्ाएको कार्यगत 

ववचिनको अवस्था असाध्र् गम्भीर भई अरूको सहर्ोग विएर पवन दवैनक िीवन सम्पादन गनय असाध्र्ै कवठन 

हुने व्र्वि,  

2. सािाधर् भधदा सािाधर् दवैनक विर्ाकिापहरु पवन स्वर्ं गनय नसक्ने र अधर् व्र्विको सहर्ोग आवश्र्क पने, तीव्र 

बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्र्विहरु, तीव्र रुपिा अवटज्ि प्रभाववत व्र्वि, पणूय रुपिा श्रवणदृविवववहन व्र्विहरु,  

3. दईु वा सोभधदा बढी प्रकृवतका शारीररक, िानवसक वा इवधिर् सम्बधिी क्षवत भई सबैिसो दवैनक विर्ाकिापहरु 

अधर् व्र्विकै सहर्ोगिा गनुयपने अवस्थाका व्र्विहरु,  

4. वनरधतर रुपिा सघन हरेचाह (स्र्ाहार ससुार) को आवश्र्क परररहने शारीररक अपाङ्गता भएका व्र्वि वा 

िनोसािाविक अपाङ्गता भएका व्र्विहरू । 

(ख) अलत अशि अपाङ्गतााः  

ति उल्िेवखत अवस्थाका व्र्विहरुिाइ 'ख' बगयको पररचर्-पत्र उपिब्ि गराइनेछ, िनु वनिो पषृ्ठभवूििा िारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, िानवसक वा इवधिर् सम्बधिी क्षवत वा ववचिन भएतापवन वनरधतर वा अविकांश सिर् सहर्ोगी, दोभाष े

वा िानव पथप्रदशयक आवदको सहर्ोगिा आफ्नो दवैनक विर्ाकिापहरु िगार्त वहडडुि र संचार गनय कवठनाइ 

हुने ब्र्विहरु,  

2. िवष्ट्तस्क पक्षघात, िरेुदण्डिा चोटपटक वा पक्षघात, हिेोवफविर्ा, िांशपेशी सम्बधिी सिस्र्ा वा ववचिन 

िगार्त अधर् वववभधन कारणि ेशरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्िर आवदि ेकाि गनय नसकी  दवैनक आवागिनको 

िावग वििवचर्र प्रर्ोग गनुयपने अवस्थाका व्र्विहरू,  

3. दवु ैहात कुिदवेख वा पाखरुादवेख िनुी परैु नचल्ने वा गिुाएका, वववभधन कारणि ेदवुै हात र गोडा गिुाएका वा 

नचल्ने, कम्िरभधदा िवुनको िाग गिुाएका वा नचल्ने, दवु ै गोडा पणूय विर्ाशीि नभई बैसाखीको प्रर्ोग गन े

व्र्विहरू,  

4. दृविवववहन र पणूय दृविववहीनको पररभाषा अधतयगयत पने व्र्विहरू,  

5. संचारको िावग वनरधतर दोभाषे आवश्र्क पने पणूय रुपिा कान सधुन नसक्ने (बवहरा), दवैनक िीवनका 

विर्ाकिापहरु स्वर्ं गनय नसक्ने, वसकाइिा सिस्र्ा भएका बौवद्धक अपाङ्गता वा अवटिि भएका व्र्विहरु, 

वनरधतर अरूको सहर्ोग विइरहनपुने बहुअपाङ्गता भएका व्र्विहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 

ति उल्िेवखत अवस्थाका व्र्विहरुिाई 'ग' वगयको पररचर्पत्र उपिब्ि गराइनेछ पहेिँो पषृ्ठभवूििा िारी गररने छ । 

1. कृवत्रि अङ्ग, क्र्ािीपर, ववशषे प्रकारका ितु्ता िस्ता सहार्क सािग्रीको प्रर्ोगबाट सािाधर् वहडडुि िगार्त 

दवैनक िीवनका विर्ाकिापहरु स्वर्ं गनय सक्ने,  

2. वववभधन कारणिे घुडँािवुनको अङ्गिा िात्र प्रभाव परेको तर सहार्क सािग्रीको प्रर्ोग नगरी पवन सािाधर् 

वहडँडुि गनयसक्ने,  

3. कुि वा पाखरुा भधदा िनुी एक हात गिुाएका वा हात नचल्ने वा हातिे गन ेकाि गनय नसक्ने,  

4. दवु ैहातको हत्केिाभधदा िवुनका कम्तीिा बढूी औिंा र चोरी औिंा गिुाएका,  

5. दवु ैगोडाको कुकुय च्चाभधदा िवुनको भाग नभएका तर सािाधर् वहडडुि गनय सक्ने, 

6. िरेुदण्डिा सिस्र्ा भई ढाड कुवप्रएको, 

7. वसकाइिा वढिाइ भएका दवैनक विर्ाकिाप स्वर्ं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र अवटिि भएका व्र्विहरु , 

8. श्रवणर्धत्रको प्रर्ोगबाट वा ठूिो आवाि िात्र सधुनसक्ने ससु्तश्रवण व्र्विहरू  
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9. शल्र्विर्ाबाट स्वरर्धत्र वझकी घाँटीको निीबाट िात्र बोल्नुपने अवस्था भएका ब्र्विहरु 

10. ओठ तािु फाटेको कारण बोिी अस्पि भएका ब्र्विहरु,  

11. बोल्दा अड्वकने, शब्द वा अक्षर दोहोर्ायउने सिस्र्ा तीव्र भएका भकभके व्र्विहरू,  

12. तीन वफट भधदा िवुनका होचापड्ुका व्र्विहरू,  

13. चस्िा र श्रवणर्धत्र दवु ैप्रर्ोग गन ेश्रवणदृविवववहन व्र्विहरु, िेधस वा म्र्ाग्नीफार्रको प्रर्ोगबाट िात्र पढ्न सक्न े

धर्नू दृविर्िु व्र्विहरु,    

14. अनवुशीर् रिश्राव (हिेोफेविर्ा) सम्बधिी सिस्र्ा भई दवैनक वहडँडुििा कवठनाइ हुने व्र्विहरु, 

15. िानवसक वा िनोसािाविक अपाङ्गता भएका व्र्विहरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 

ति उल्िेवखत अवस्थाका व्र्विहरुिाइ 'घ' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ि गराइनेछ िनु सेतो पषृ्ठभवूििा िारी गररनेछ । 

1. शारीररक, िानवसक वा इवधिर् सम्बधिी सािाधर् ववचिन भएका तर दवैनक िीवनका विर्ाकिापहरु स्वर्ि 

सम्पादन गनय सक्ने  

2. हात वा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा िनुी नचल्ने वा गिुाएका, एक हातको हत्केिाभधदा 

िवुनका कम्तीिा बढूी औिंा र चोरी औिंा गिुाएका वा दवुै हातको  हत्केिािवुनका कम्तीिा बढूीऔिंा र 

चोरीऔिंा भएका ब्र्विहरु,  

3. ठूिो अक्षर पढ्नसक्ने धर्नू दृविर्िु व्र्विहरू,  

4. दवु ैगोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  

5. श्रवणर्धत्र िगाई ठूिो आवाि सधुने तर बोिी स्पि भएका ससु्त श्रवण व्र्विहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढााँचा र समन्वय सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्र्विहरूको पररचर्-पत्रको ढाँचा दहेार् बिोविि हुनेछ ।  

पररचर्-पत्र वाहक व्र्विको व्र्विगत वववरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रिाण -पत्रको ढाँचािा र्स कार्यववविको 

अनसुचूी-२ बिोविि एकापट्टी नेपािी भाषािा र अकायपट्टी अगंिेी भाषािा िेवखएको िावथ दफा-४ िा उल्िेवखत 

िापदण्ड अनसुार एक पषृ्ठको पररचर्-पत्र गाम्भीर्यता आिारिा गररएका चार वगयका अपाङ्गता भएका व्र्वििाई चार 

फरक रङ्गिा उपिब्ि गराइनेछ । 

६. सिधवर् सविवत सम्ववधि व्र्वस्था दहेार् बिोविि हुनेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्र्विको अविकार सम्ववधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपाङ्गता पररचर् पत्र ववतरण गन े

सिते कार्यका िावग गाउँपाविका र नगरपाविकािा दहेार् बिोवििको स्थानीर् सिधवर् सविवत रहनेछ :- 

 (क) गाउँपाविकाको उपाध्र्क्ष       संर्ोिक 

 (ख) गाउँपाविकाको िवहिा सदस्र् िध्र्ेबाट गाउँकार्यपाविकािे  तोकेको िवहिा सदस्र्         सदस्र् 

 (ग) गाउँपाविका वभत्रका िाध्र्विक ववद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक वा श्रोत व्र्वि िध्र्ेबाट  

      गाउँपाविकाको अध्र्क्षिे तोकेको व्र्वि                                                                  सदस्र्                                                              

(घ) गाउँ कार्यपाविकाको अध्र्क्षिे तोकेको स्थानीर् स्वास््र् चौकी वा अस्पतािको 

     वचवकत्सक                                                                                                         सदस्र् 

(ड.) स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्को प्रिखु                                                                          सदस्र् 

(च) अपाङ्गता भएका व्र्विको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रिा स्थानीर् स्तरिा कार्यरत संघ  

       संस्थाहरु िध्र्ेबाट गाउँपाविकाको अध्र्क्षिे िनोवनत गरेको संस्थाको प्रवतवनवि               सदस्र् 

(छ) गाउँपाविका वभत्रका अपाङ्गता भएका  व्र्विहरु िध्र्ेबाट सिधवर् सविवतिे िनोनर्न  
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      गरेको एक िना िवहिा सदस्र् सवहत तीन िना                                                          सदस्र्                                                                   

 

 

(ि) नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीर् स्तरिा रहकेा  सम्ववधित ववषर् हनेे कार्ायिर्को 

      कार्ायिर् प्रिखु                                                                                                  सदस्र् 

(झ) गाउँपाविकाको उपाध्र्क्षिे तोकेको गाउँपाविकाको कियचारी                                       सदस्र्                                           

(२) स्थानीर् सिधवर् सविवतिे अपाङ्गता पररचर् पत्र ववतरणका िावग वसफाररस गन ेकािका साथै ऐनको दफा ४३ को 

(च) बिोविि पररचर्-पत्र सम्वधिी काननुी, संरचनागत तथा अधर् सिुार गनुयपने ववषर्िा प्रदशेको सािाविक ववकास 

िधत्रािर्; िवहिा, बािबाविका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक िधत्रािर् िगार्त सम्ववधित वनकार्िा िेवख पठाउँन ुपदयछ । 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र लवतरण 

७. पररचर्-पत्र ववतरण प्रविर्ा दहेार् बिोविि हुनेछ :  

(क) अपाङ्गता भएका व्र्विको स्थार्ी ठेगाना भएको स्थानीर् तहको वडा कार्ायिर्िा अपाङ्गता भएका व्र्वि स्वर् ं

वनिका अवभभावक वा संरक्षकिे अनसुचूी १ बिोवििको ढाँचािा पररचर्-पत्र प्रावप्तका िावग सबै पि्ुर्ाई गन े

कागिातहरु २ प्रवत सिावशे गरी वनवदेन वदनपुनेछ । 

(ख) दरखास्तिा आफ्नो नाि, स्थार्ी ठेगाना, उिरे, अपाङ्गता खिेुको विवखत प्रिावणत प्रवतविपी, पासपोटय साइिको 

(सम्भव भएसम्ि अपाङ्गता दवेखन ेगरी वखवचएको) फोटो, असिताको गाम्भीर्यता अवस्था र शरीरका अगंहरुिे गन े

काििा आएको सिस्र्ा वा दवैनक विर्ाकिापिा हुने वसवितताहरुको वववरण संिग्न हुनपुनेछ । र्स प्रर्ोिनको िावग 

िधिदताय प्रिाण-पत्र वा नागररकताको प्रिाण-पत्र वा िग्गा िनी प्रिाण पिुाय वा शवैक्षक र्ोग्र्ताको  प्रिाण-पत्र वा 

ितदाता पररचर् पत्र वा अपाङ्गताको आिारिा कुनै िावगर गरररहकेो भए वनर्वुि पत्र वा त्र्ो संस्थािे वदएको प्रिाण 

वा वि.प्र.का.िा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कार्य गने संघसंस्थािे गरेको वसफाररस िध्र् े कुनै एक वा र्स्त ै

वबश्वस्त हुन सक्ने आिार वदने अधर् प्रिावणत विवखतिाई आिार िावननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको वनवदेनिा वडा कार्ायिर्िे वनवदेन प्राप्त भएको विवतिे बढीिा ३ वदनवभत्र वनवदेकिे पेश गरेका 

कागिातहरुको एक प्रवत कार्ायिर्िा रावख वडा कार्ायिर्को वसफाररस सवहत एक प्रवत गाँउपाविका वा 

नगरपाविकािा पठाउन ुपदयछ । 

(घ) सम्बवधित व्र्वििे पेश गरको वनवदेन उपर कुनै कागिात वा प्रिाण नपगुी पररचर्पत्रका िावग    

   वसफाररस गनय उपर्िु नदवेखएिा सो व्र्होरा वनवदेकिाई ३ वदन वभत्रिा िानकारी वदन ुपदयछ । 

(ड.) वडा कार्ायिर्िे वसफाररस गनय नसवकने भनी वदएको िानकारी वनवदेकिाई वचत्त नबझुे सचूना पाएको १५ वदन 

वभत्रिा सम्ववधित स्थानीर् तह सिक्ष वनवदेन वदन सक्नेछ । 

(च) र्सरी प्राप्त भएको वनवदेन सिते सिावशे रावख स्थानीर् सिधवर् सविवतको बैठकिा पेश गनुय पदयछ । वनवदेकिे पेश 

गरेका कागिात र अधर् सम्भाव्र् त्र् प्रिाणका आिारिा वनििे पररचर् पत्र पाउने दवेखर्ो भवन स्थानीर् सिधवर्  

सविवतिे वशफाररस गरेिा वनििाई पररचर् पत्र ववतरण गरी त्र्सको िानकारी वनवदेक तथा वडा कार्ायिर्िाई सिते 

वदन ुपदयछ । 

(छ) पररचर्पत्रका िावग वसफाररस गनय कुनै कवठनाई परेिा वडा कार्ायिर्िे वचवकत्सक/ववशषेज्ञ वा अपाङ्गता भएका 

व्र्विका संस्थाका प्रवतवनविसँग रार् परािशय विन सक्नेछ ।   

(ि) सािाधर्तर्ा अपाङ्गता भएका व्र्वि स्वर्ंिे आफ्नो पररचर्पत्र बवुझविनु पदयछ । अवत अशि वा पणूय अशि 

अपाङ्गता भएको कारणिे पररचर् पत्र ववुझविन आउन नसक्ने भएिा वडा कार्ायिर्को वसफाररसिा पररवारको 

सदस्र्, संरक्षक वा वनिको बसोबास गने स्थानीर् वनकार्का पदाविकारीिे वनििाई बझुाउने गरी बवुझविन सक्नेछन ्। 
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(झ) पररचर्-पत्र प्राप्त व्र्विहरूको वगीकृत िगत स्थानीर् तहिे कम््र्टुराइि गरी आफ्नो कार्ायिर्िा राखी चौिावसक 

रूपिा प्रदशे र संघको सम्बवधित िधत्रािर्िा िानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ञ) सिधवर् सविवतिे पररचर्पत्र वदन भनी ठहर गरेका व्र्वििाई स्थानीर् तहको कार्ायिर्िे अनसुचूी २ बिोवििको 

पररचर्-पत्र (अपाङ्गता भएका व्र्विहरूिाई) वनःशलु्क उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

(ट) पररचर्पत्रिा गाँउपाविकाको प्रिखु प्रशासवकर् अविकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचवित काननूको अविनिा रही अधर् 

अविकृत कियचारीिाई सिते अविकार प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ । 

(ठ) प्रत्र्क्ष रुपिा दवेखने वा अविोकन गनय सवकने शारीररक, िानवसक वा इवधिर् सम्बधिी क्षवतको हकिा पररचर्-पत्र 

प्रदान गने अविकारीिे अविोकन गरी तत्काि उपर्िु पररचर्-पत्र उपिब्ि गराउनु पनेछ ।   

(ड) प्रत्र्क्ष रुपिा नदवेखन ेवा अविोकन गनय नसवकने शारीररक, िानवसक वा इवधिर् सम्बधिी क्षवत भएका वा प्रि रुपिा 

छुट्र्ाउन सिस्र्ा भएका अपाङ्गता भएका ब्र्विका हकिा सिधवर् सविवतिा पेश गरी सविवतको वसफाररसका 

आिारिा पररचर् पत्र ववतरण गनुय पनेछ । 

 

८. अधर् स्थानीर् तहबाट पररचर्-पत्र ववतरण गनेः 

स्थानीर् ठेगानािा बसोबास नभएका र वववभधन अवरोि तथा शारीररक वा िानवसक अवस्थाको गम्भीर्यताको कारण 

आफ्नो स्थाई वसोवास भएको विल्िािा गई अपाङ्गता पररचर् पत्र प्राप्त गनय असिथय व्र्विहरुका िावग वनिको 

स्थार्ी बसोबास भएको स्थानको सम्बवधित स्थानीर् तहबाट पररचर् पत्र नविएको सवुनश्चत भएिा दफा ५ को प्रविर्ा 

परुा गरी पररचर् पत्र प्रदान गरेर सम्बवधित स्थानीर् तहिाई िानकारी गराउन सवकनेछ ।  

 

९. प्रवतविवप सम्बधिी व्र्वस्थाः 

(१) पररचर्-पत्र हराइ, नावसइ वा वबवग्रई पररचर्-पत्रको प्रवतविवप विनु पने भएिा आफ्नो स्थार्ी ठेगाना भएको स्थानीर् 

तहको वडा कार्ायिर्िा र्थाथय वववरण र कारण खिुाई वसफाररसका िावग वनवदेन वदन ुपदयछ । 

(२) वडा कार्ायिर्िे सबै व्र्होरा बवुझ वनवदेकको िाग िनावसब दवेखएिा पररचर्-पत्रको प्रवतविपी उपिब्ि गराउन प्राप्त 

वनवदेन तथा अधर् कागिातको प्रवतविवप वडा कार्ायिर्िा राखी वनवदेकिे पेश गरेको सक्कि कागिात सवहत 

वसफाररस गरी गाउपाविका नगरपाविका स्थानीर् तहिा पठाउँनु पदयछ ।  

(३) स्थानीर् तहिे वसफाररस सवहत प्राप्त भएको वनवदेन अपाङ्गताको प्रकृती अनुसार सोझ ै वा स्थानीर् सिधवर् 

सविवतिा पेश गरी सविवतको वनणयर् अनसुार  अपाङ्गता पररचर्-पत्रको प्रवतविपी वनःशलु्क उपिब्ि गराउँनु पनेछ । 

(४) प्रवतविवपका िावग प्राप्त भएको वनवदेनका वबषर्िा सो पररचर् पत्र बाहक व्र्वििे पवहिे प्राप्त गरेको पररचर् पत्रिा 

हरेफेर गनुयपने दवेखएिा स्थानीर् वसफाररस सविवतिा पेश गरी सो सविवतबाट प्राप्त वनदशेन अनसुार गनुय पदयछ ।   

 

१० र्स कार्यववविको प्रवतकुि कार्य भएिा प्रचवित काननूिा ब्र्वस्था भए बिोविि सिार् हुनेछ ।   

 

११. अवभिेख सम्ववधि व्र्वस्थाः  

(१) सम्ववधित वडा कार्ायिर्िे आफनो क्षेत्रिा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्र्विहरु तथा अपाङ्गता भएका 

व्र्विहरु िध्र्े पररचर्पत्र पाएका व्र्विहरुको अपाङ्गताको प्रकृवत र गाम्भीर्यता िगार्त अधर् आवश्र्क वववरण 

खलु्नेगरी  वनर्वित रुपिा अध्र्ावविक गरी त्र्सको चौिावसक वववरण तर्ार गरी वनर्वित रुपिा आफ्नो गाँउपाविका 

तथा विल्िा सिधवर् सविवतिाई सिते पठाउँनु पदयछ । 

(२) स्थानीर् तहिे पररचर् पत्र ववतरण गरे पवछ र्सको िानकारी पररचर् पत्र प्राप्त गने ब्र्विको स्थार्ी ठेगाना भएको 

वडा कार्ायिर्िाई वदन ुपदयछ ।   
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(३) गाँउपाविकािे आफ्नो क्षेत्रवभत्र रहकेा कुि अपाङ्गता भएका व्र्विहरु तथा अपाङ्गता पररचर् पत्र पाएका 

व्र्विहरुको अवभिेख राखी त्र्सको चौिावसक प्रवतवदेन प्रदशेको सािाविक ववकास िधत्रािर्, िवहिा, 

बािबाविका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक िधत्रािर् र संघीर् िावििा तथा सािाधर् प्रशासन िधत्रािर्िा पठाउँनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. ववववि : 

(१) सबै स्थानीर् तहिे आـआफ्नो क्षेत्राविकार वभत्र रहकेा वबकट तथा दरुगि गाउँहरुिा रहकेा अपाङ्गता भएका 

व्र्विहरुका िावग अपाङ्गता पररचर्ـपत्र िगार्तका सेवा सरि तररकािे उपिब्ि गराउँन कवम्तिा बषो एक पटक 

ती ठाउँहरुिा पररचर् पत्र ववतरण सम्ववधि घवुम्त वशववर सञ्चािन गनुय पदयछ ।  

(२) र्ो कार्यवववि िाग ूहुन ुअगावड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचर्पत्र सम्बवधित गाउपाविका र नगरपाविका बझुाई र्ो 

कार्यवववि िारी भएको विवतिे १ बषयवभत्रिा र्स कार्यवववि बिोवििको पररचर्पत्र विनपुनेछ । र्स अवघ िारी भएका 

पररचर् पत्र एक वषयपवछ स्वतः िाधर् हुनै छैन ।   

(३) र्स कार्यवववि भएको प्राविान अपाङ्गता भएका व्र्विहरुको अविकार सम्ववधि ऐन र अधर् प्रचवित काननूसँग 

बावझएिा बावझएको हदसम्ि स्वतः अिाधर् हुनेछ । 

(४) अपाङ्ग पररचर्-पत्र ववतरण सम्वधििा र्स कार्यवववििा उल्िेख नभएको ववषर्िा अपाङ्गता भएका व्र्विहरुको 

अविकार सम्वधिी ऐन र  अधर् प्रचवित काननू बिोविि हुनेछ ।  

(५) अपाङ्ग पररचर्-पत्र ववतरण वनदवेशका, २०६५ बिोविि भए गरेका काि कारवाही र्सै कार्यवववि बिोविि भए 

गरेको िावननेछ ।  

(६) अपाङ्ग पररचर्-पत्र ववतरण वनदवेशका, २०६५ खारेि गररएको छ । 
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अनुसचूी १ 

अपाङ्गता भएका व्र्विको पररचर्पत्र पाउनको िावग वदन ेवनवेदनको ढाँचा 

    

श्री कार्ायिर् प्रिखुज्र्ू 

िाफय त,.........नं. वडा कार्ायिर्................ 

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपाविका   

  विवत :.........................  

 

ववषर् : अपाङ्गता भएका व्र्विको पररचर्पत्र पाउँ । 

िहोदर्,   

 ि अपाङ्गता भएका व्र्विको पररचर्पत्र पाउन र्ोग्र् भएकोिे वनम्न विवखत वववरण रावख पररचर्पत्र पाउन र्ो वनवेदन पेश गरेको छु । ििैे पेस गरेको वववरण ठीक साँचो छ, झटु्टा 

ठहरेिा प्रचवित कानुनबिोवििको सिार् भोग्न िञ्िरु छु ।   

१. नाि थर ..................... ................... उिरे .................. ......... विङ्ग ....................  

२. प्रदशे :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थार्ी ठेगाना :  ...................पाविका,  वडा नं............... टोि ..............  

 (ख) अस्थार्ी ठेगाना : .................पाविका, वडा नं...................टोि .............. 

 (ग) सम्पयकय  टेविफोन वा िोबाइि नं. ............... .................. .................  

३. सरंक्षक/अवभभावकको नाि थर .................... .............. वनवेदकको नाता ...............  

४. सरंक्षक/अवभभावकको टेविफोन वा िोबाइि न.ं .............. ................... .............  

५. नेपाि सरकारको पररभाषा र वगीकरण अनुसार अपाङ्गताको प्रकार ......................  

६.  नेपाि सरकारको पररभाषा र वगीकरण अनुसार अशिताको आिारिा                    अपाङ्गताको प्रकार ............................  

७.  शरीरको अगं, सरंचना, प्रणािीिा आएको क्षवतको वववरण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षवत भएपछी दवैनक विर्ाकिापिा आएको अवरोि वा वसवितताको वववरण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कारण उपर्ुि स्थानिा वचनो िगाउनुहोस ्।   

 क) रोगको दीघय असर    ख) दघुयटना     ग) िधििात    

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) वंशानुगत कारण   च) अधर् ..............  

१० सहार्क सािग्री प्रर्ोग गनुय पने आवश्र्कता भएको वा नभएको : उपर्ुि स्थानिा  वचनो  िगाउनुहोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   

११. आवश्र्कता भएको भए कस्तो प्रकारको सहार्क सािग्रीको प्रर्ोग गनुयपन ेहुधछ ………………………………………………………………………….................. 

१२. सहार्क सािग्री प्रर्ोग गन ेगरेको/नगरेको (उपर्ुि स्थानिा वचनो िगाउनुहोस 

 क) गन ेगरेको      ख) गन ेनगरेको   

१३.  सहार्क सािग्री प्रर्ोग गन ेगरेको भए सािग्रीको नाि : ......................... ...........  

१४. अधर् व्र्विको सहर्ोग ववना आफ्ना कस्ता कस्ता दवैनक कार्य गनय सक्नुहुधछ    

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

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

१५.  अधर् व्र्विको सहर्ोग विनुहुधछ भने कुन कुन कािको िावग विनु हुधछ (    

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

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

१६. पवछल्िो शवैक्षक र्ोग्र्ता  प्राथविक तह   घ) वनम्न िाध्र्विक तह  

 ङ) िाध्र्विक तह   च) उच्च िाध्र्विक तह    छ) स्नातक तह    

 ि) स्नातकोत्तर तह    झ) ववद्यावाररिी तह   

१७. कुनै ताविि प्राप्त गनुयभएको भए िखु्र् तावििहरूको नाि िेख्नुहोस  

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

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

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

१८.  हािको पेशा :   

 क) अध्र्र्न   ख) कृवष व्र्वसार्   ग) स्वरोिगार   घ) अध्र्र्न    

ङ) सरकारी सवेा च) वनिी क्षेत्रिा सवेा    ि) केही नगरेको   झ) अधर् ... 

         

                                             वनवेदक   

         

नाि, थर ..............................  

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

        विवत .............................. 

 

 

 

फोटो 
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अनसुचूी २ 

 

अपाङ्गता भएका व्र्विको पररचर्त्रको ढाँचा  

 

नेपाि सरकार 

निशािा छाप     

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

 पररचर्पत्र नम्बरः                  

 पररचर्पत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचर्-पत्र 

१) नाि, थरः  

२) ठेगानाः प्रदेश ……………..विल्िा………… स्थानीर् तह ………………………  

३) िधिविवतः    ४) नागरीकता नम्बर: ……………………..                              

५) विङ्गः …………  ………….  ६) रि सिहु…………..   

७) अपाङ्गताको वकवसिः प्रकृवतको आिारिा ……………………..गम्भीरता …….. 

८) बाबु/आिा वा संरक्षकको नाि, थर …………………………………………  

९) पररचर्पत्र वाहकको दस्तखतः 

१०) पररचर् पत्र प्रिावणत गने  ………….  

नाि, थर ..............................  

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

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

        विवत .............................. 

 

"यो परिचपत्र कसैले पाएमा िनिकको प्रहिी कायाालय वा स्थािीय निकायमा वझुाइनििहुोला"   

 

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"   

 

 

 

 

फोटो 

 

 

 

Photographs 
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अनसुचूी ३ 

अपाङ्गता भएका व्र्विको कार्ायिर्िा रावखन ेअवभिेखको ढाँचा 

 

िि संख्र्ाः 

 अपाङ्गता पररचर्पत्र नम्बरः   पररचर्पत्रको प्रकार …………….  

 

१) नाि, थरः  

२) ठेगाना (स्थार्ी)  प्रदशे:   विल्िा :           स्थानीर् तह:              वडा:  

३) ठेगाना (अस्थाई)  प्रदशे:      विल्िा :           स्थानीर् तह:               वडा:   

४) िधि विवतः                  ४) नागरीकता नम्बरः                              ५) विङ्गः   

६) रि सिहु           ७) वववावहत/अवववावहतः 

८) बाब/ुआिा वा संरक्षकको नाि, थरः 

९) ठेगानाः  प्रदशे          विल्िा         स्थानीर् तह           वडा 

१०) अपाङ्गता भएको व्र्विसँगको नाताः 

११) पवछल्िो शैवक्षक र्ोग्र्ताः  

१२) अध्र्र्नरत ववद्यािर् वा किेि  :      अध्र्र्न नगरेको        पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  

१४) अपाङ्गताको वकवसिः 

क) अपाङ्गताको प्रकृवतको आिारिा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आिारिा …………………….. 

१५) कस्ता दवैनक विर्ाकिापहरू  गनय सवकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दवैनक विर्ाकिापहरू गनय सवकँदनै ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहार्क सािग्री आवश्र्क    पने    नपन े 

आवश्र्क पन ेभए के …………………………….  

१८) हाि सहार्क सािग्री पाएको नपाएको  

१९)  पररचर्-पत्र वाहकिे प्राप्त गरेका अधर् सेवा, सवुविा 

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

…………………………….. 

 

२०) पररचर्पत्र बाहकिाई आवश्र्क परेका अधर् सेवा सवुविाहरू  

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

२१) सेवा, सवुविा प्रदान गन ेवनकार्ः …………………… …………… 

२२) अधर् ……………………………………………… ………………………… 

 

   प्रिावणत गन ेअविकारीकोः  

 दस्तखतः 

  नाि, थरः  

         पदः  

 कार्ायिर्ः   

विवत: 


