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 अपाङ्गताअपाङ्गता  भएकाभएका  व्यक्तिकोव्यक्तिको  परिच्यपरिच्य--पत्रपत्र  वितिणवितिण  का्य्यविधिका्य्यविधि, , २०७५२०७५

प्रसतािनाप्रसतािना
नेपालको संवििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि समिक््ि ऐन, 
२०७४ तथा सं्यतुि िाष्ट्र संघले पारित गिी नेपाल सिकािले हसताक्षि समेत 
गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्ब्िधी महासक््ि –@))^ - 
Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को 
उद्ेश्य, मम्य ि भािना ्बमोक्िम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिच्य-पत्र 
वितिण का्य्यविधि ्बनाउन ्बाञ्छधन्य भएकोले,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 
अधिकाि समिक््ि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले ददएको अधिकाि प्र्योग 
गरि माडधी नगिपाधलकाले ्यो का्य्यविधि िािी गिेको ्छ । 

परिच्ेछदपरिच्ेछद  ११

प्रािक्मभकप्रािक्मभक
११. . संक्क्षप्तसंक्क्षप्त  नामनाम  िि  प्रािमभभःप्रािमभभः  

(१)  ्यस का्य्यविधिको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिच्य-पत्र 
वितिण का्य्यविधि, २०७५” िहेको ्छ ।

(२)  ्यो का्य्यविधि तरुु्त प्रािमभ हनेु्छ ।
२२. . परिभाषाभःपरिभाषाभः  विष्यविष्य  िािा  प्रसङ्गलेप्रसङ्गले  अककोअकको  अथ्यअथ्य  नलागेमानलागेमा  ्यस्यस  का्य्यविधिमाभःका्य्यविधिमाभः

(क)  “ऐन” भन्ाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकाि समि्िधी 
ऐन, २०७४ (पवहलो संशोिन २०७५ समेत) सम्झन ुपद्य्छ ।

(ख)  “धन्यमािली” भन्ाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि 
समि्िधी ऐन २०७४ अनसुाि ्बन् ेधन्यमािली सम्झन ुपद्य्छ ।

(ग)   “सथानधी्य तह” भन्ाले माडधी नगिपाधलका सम्झन ुपद्य्छ ।
(घ)   “िडा का्या्यल्य” भन्ाले सथानधी्य तहको िडा का्या्यल्य सम्झन ु

पद्य्छ ।
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(ड)  “सम्ि्य सधमधत” भन्ाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि 
समि्िधी ऐन, २०७४ (पवहलो संशोिन २०७५) को दफा 
४२ ्बमोक्िमको नगि सम्ि्य सधमधत सम्झन ुपद्य्छ। 

परिच्ेछदपरिच्ेछद--२२

उद्ेश्यउद्ेश्य, , मापदणडमापदणड

३३. . उद्ेश्यउद्ेश्य  ::  ्यस्यस  का्य्यविधिकोका्य्यविधिको  उद्ेश्यउद्ेश्य  देहा्यदेहा्य  ्बमोक्िम्बमोक्िम  िहेकािहेका  ्छन््छन ् ::
(क) विधभन् प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको 

पवहचान गिी उनधीहरुलाई सेिा सवुििामा पहुँच सथावपत गन्य, 
त्यसता सेिा सवुििाहरुको लाधग ्योिना धनमा्यण गन्य ि सथानधी्य 
तह देक्ख नै विधभन् प्रकृधतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 
िगगीकृत लगत िाख्न सहि तलु्याउने  

(ख)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि समि्िधी ऐन ि अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्ब्िधी अ्तिा्यवष्ट्र्य महासक््ि 
२००६ (CRPD) मा नेपाल सिकािले िनाएको प्रधत्बद्धता 
्बमोक्िम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथधमकताको आिािमा 
सेिा सवुििाहरु उपलबि गिाउन सहि ्बनाउने ।     

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगगीकिण ि अिसथाका आिािमा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेिा, सवुििा ि अिसिको 
प्राथधमकीकिण गन्य सह्योग गनने ।

४४. . परिच्यपरिच्य--पत्रपत्र  वितिणकावितिणका  मापदणडमापदणड  देहा्यदेहा्य  ्बमोक्िम्बमोक्िम  िहेकािहेका  ्छन््छन ् ::  
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि समि्िधी ऐनको अनसूुचधीमा 
प्रकृधतका आिािमा अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकािमा िगगीकिण 
गरिएको ्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि समि्िधी ऐनको 
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अनसूुचधीमा उललेक्खत गामभधी्य्यता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको 
िगगीकिण गिी देहा्यका चाि समूहका परिच्य-पत्र वितिण गरिने्छ : 

((कक) ) पणु्यपणु्य  अशतिअशति  अपाङ्गताभःअपाङ्गताभः
 तल उललेक्खत अिसथाका व्यक्तिहरुलाई ‘क’ ्बग्यको परिच्यपत्र  

उपलबि गिाइने्छ िनु िातो िंगको पषृ्ठभधूममा िािी गरिने्छ ।
1. व्यक्तिको शािीरिक, मानधसक िा इक््रि्य सम्ब्िधी प्रणालीहरुमा 

भएको क्षधत ि ्यसले ल्याएको का्य्यगत विचलनको अिसथा असाध्य 
गमभधीि भई अरूको सह्योग धलएि पधन दैधनक िधीिन समपादन गन्य 
असाध्ैय कदिन हनेु व्यक्ति, 

2. सामा््य भ्दा सामा््य दैधनक वरि्याकलापहरु पधन सि्ंय गन्य 
नसकने ि अ््य व्यक्तिको सह्योग आिश्यक पनने, तधीव्र ्बौवद्धक 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तधीव्र रुपमा अविजम प्रभावित व्यक्ति, 
पूण्य रुपमा श्रिणदृवटिविवहन व्यक्तिहरु, 

3. दईु िा सोभ्दा ्बढी प्रकृधतका शािीरिक, मानधसक िा इक््रि्य 
सम्ब्िधी क्षधत भई स्ैबिसो दैधनक वरि्याकलापहरु अ््य व्यक्तिकै 
सह्योगमा गनु्यपनने अिसथाका व्यक्तिहरु, 

4. धनि्ति रुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि ससुाि) को आिश्यक 
परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति िा मनोसामाक्िक 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

((खख) ) अधतअधत  अशतिअशति  अपाङ्गताभःअपाङ्गताभः  
तल उललेक्खत अिसथाका व्यक्तिहरुलाइ ‘ख’ ्बग्यको परिच्यपत्र  
उपलबि गिाइने्छ िनु धनलो पषृ्ठभधूममा िािी गरिने्छ । 
1. शािीरिक, मानधसक िा इक््रि्य सम्ब्िधी क्षधत िा विचलन भएतापधन 

धनि्ति िा अधिकांश सम्य सह्योगधी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदश्यक 
आददको सह्योगमा आफनो दैधनक वरि्याकलापहरु लगा्यत 
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वहडडलु ि संचाि गन्य कदिनाइ हनेु ब्यक्तिहरु, 
2. मक््तसक पक्षघात, मेरुदणडमा चोिपिक िा पक्षघात, हेमोवफधल्या, 

मांशपेशधी सम्ब्िधी समस्या िा विचलन लगा्यत अ््य विधभन् 
कािणले शिीिको ढाड, हात, गोडा, कममि आददले काम गन्य 
नसकी  दैधनक आिागमनको लाधग हृविलक्च्यि प्र्योग गनु्यपनने 
अिसथाका व्यक्तिहरू, 

3. दिैु हात कुमदेक्ख िा पाखिुादेक्ख मनुधी पिैु नचलने िा गमुाएका, 
विधभन् कािणले दिैु हात ि गोडा गमुाएका िा नचलने, कममिभ्दा 
मधुनको माग गमुाएका िा नचलने, दिैु गोडा पूण्य वरि्याशधील नभई 
्ैबसाखधीको प्र्योग गनने व्यक्तिहरू, 

4. दृवटिविवहन ि पूण्य दृवटिविहीनको परिभाषा अ्त्यग्यत पनने व्यक्तिहरू, 
5. दिैु खटु्ामा क्याधलपि लगाउने व्यक्ति, 
6. संचािको लाधग धनि्ति दोभाष ेआिश्यक पनने पूण्य रुपमा कान 

सनु् नसकने (्बवहिा), दैधनक िधीिनका वरि्याकलापहरु सि्ंय 
गन्य नसकने, धसकाइमा समस्या भएका ्बौवद्धक अपाङ्गता िा 
अविजम भएका व्यक्तिहरु, धनि्ति अरूको सह्योग धलइिहनपुनने 
्बहअुपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू।

(गग) ) मध्यममध्यम  अपाङ्गताभःअपाङ्गताभः
 तल उललेक्खत अिसथाका व्यक्तिहरुलाई ‘ग’ िग्यको परिच्यपत्र  
 उपलबि गिाइने्छ िनु पहेँलो पषृ्ठभधूममा िािी गरिने्छ ।

1. कृधत्रम अङ्ग, क्यालीपि, विशेष प्रकािका ितु्ा िसता सहा्यक 
सामग्धीको प्र्योग्बाि सामा््य वहडडलु लगा्यत दैधनक िधीिनका 
वरि्याकलापहरु सि्ंय गन्य सकने, 

2. विधभन् कािणले घुडँामधुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहा्यक 
सामग्धीको प्र्योग नगिी पधन सामा््य वहँडडलु गन्यसकने, 
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3. कुम िा पाखिुा भ्दा मनुधी एक हात गमुाएका िा हात नचलने िा 
हातले गनने काम गन्य नसकने, 

4. दिैु हातको हतकेलाभ्दा मधुनका कमतधीमा ्ूबढी औलंा ि चोिी 
औलंा गमुाएका, 

5. दिैु गोडाको कुकु्य चचाभ्दा मधुनको भाग नभएका ति सामा््य 
वहडडलु गन्य सकने,

6. मेरुदणडमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको,
7. धसकाइमा वढलाइ भएका दैधनक वरि्याकलाप सि्ंय गन्य सकने 

्बौवद्धक अपाङ्गता ि अवििम भएका व्यक्तिहरु,
8. श्रिण्य्त्रको प्र्योग्बाि िा िूलो आिाि मात्र सनु्सकने ससुतश्रिण 

व्यक्तिहरू,
9. शल्यवरि्या्बाि सिि्य्त्र क््झकी घाँिीको नली्बाि मात्र ्बोलनपुनने 

अिसथा भएका ब्यक्तिहरु,
10. ओि ताल ुफािेको कािण ्बोली असपटि भएका ब्यक्तिहरु, 
11. ्बोलदा अक््कने, शबद िा अक्षि दोहो्या्यउने समस्या तधीव्र भएका 

भकभके व्यक्तिहरू, 
12. तधीन वफि भ्दा मधुनका होचाप ु् का व्यक्तिहरू, 
13. चसमा ि श्रिण्य्त्र दिैु प्र्योग गनने श्रिणदृवटिविवहन व्यक्तिहरु, 

ले्स िा म्यागनधीफा्यिको प्र्योग्बाि मात्र पढन सकने ््ूयन 
दृवटि्यतुि व्यक्तिहरु,   

14. अनिंुशधी्य ितिश्राि (हेमोफेधल्या) सम्ब्िधी समस्या भई दैधनक 
वहँडडलुमा कदिनाइ हनेु व्यक्तिहरु,

15. मानधसक िा मनोसामाक्िक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।

((घघ) ) सामा््यसामा््य  अपाङ्गताभःअपाङ्गताभः
तल उललेक्खत अिसथाका व्यक्तिहरुलाइ ‘घ’ ्बग्यको परिच्यपत्र 
उपलबि गिाइने्छ िनु सेतो पषृ्ठभधूममा िािी गरिने्छ ।
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1. शािीरिक, मानधसक िा इक््रि्य सम्ब्िधी सामा््य विचलन भएका 
ति दैधनक िधीिनका वरि्याकलापहरु सि्यम समपादन गन्य सकने,

2. हात िा खटु्ा केही ्छोिो भएका, एक हातको हतकेला भ्दा मनुधी 
नचलने िा गमुाएका, एक हातको हतकेलाभ्दा मधुनका कमतधीमा 
्ूबढी औलंा ि चोिी औलंा गमुाएका िा दिैु हातको  हतकेलामधुनका 
कमतधीमा ्ूबढीऔलंा ि चोिीऔलंा भएका ब्यक्तिहरु, 

3. िूलो अक्षि पढनसकने ््ूयन दृवटि्यतुि व्यक्तिहरू, 
4. दिैु गोडाको स्ैब औलाका भागहरु नभएका, 
5. श्रिण्य्त्र लगाई िूलो आिाि सनु्े ति ्बोली सपटि भएका ससुत 

श्रिण व्यक्तिहरू, 

परिच्ेछदपरिच्ेछद  ३३

परिच्यपरिच्य  पत्रपत्र  ढाँचाढाँचा  िि  सम्ि्यसम्ि्य  सधमधतसधमधत

५५. . अपाङ्गताअपाङ्गता  भएकाभएका  व्यक्तिहरूकोव्यक्तिहरूको  परिच्यपरिच्य--पत्रकोपत्रको  ढाचँाढाचँा  देहा्यदेहा्य  ्बमोक्िम्बमोक्िम  हनेु्छहनेु्छ  ::
परिच्य-पत्रिाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण सपटि हनेु गिी 
नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा ्यस का्य्यविधिको अनसूुचधी २ 
्बमोक्िम एकापट्धी नेपाली भाषामा ि अका्यपट्धी अंगेिधी भाषामा लेक्खएको 
माधथ दफा ४ मा उललेक्खत मापदणड अनसुाि एक पषृ्ठको परिच्य-
पत्र गामभधी्य्यताका आिािमा गरिएका चाि िग्यका अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिलाई चाि फिक िङ्गमा उपलबि गिाइने्छ ।

६६. . सम्ि्यसम्ि्य  सधमधतसधमधत  समिक््िसमिक््ि  व्यिसथाव्यिसथा  देहा्यदेहा्य  ्बमोक्िम्बमोक्िम  हनेु्छहनेु्छ  ::
(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि समिक््ि ऐन, २०७४ 

को दफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता परिच्य पत्र वितिण गनने 
समेत का्य्यका लाधग नगिपाधलकामा देहा्य ्बमोक्िमको नगि 
सम्ि्य सधमधत िहने्छ :-
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(क) नगिपाधलकाको  उपप्रमखु                 सं्योिक
(ख) नगिपाधलकाको मवहला सदस्य मध्ेय्बाि नगिपाधलकाले 

तोकेको मवहला सदस्य                 सदस्य
(ग) नगिपाधलका धभत्रका माध्यधमक विद्ाल्यका प्रिानाध्यापक 

िा श्रोत व्यक्ति मध्ेय्बाि नगि पाधलकाको प्रमखुले तोकेको 
व्यक्ति      सदस्य

(घ) नगि का्य्यपाधलकाको प्रमखुले तोकेको सथानधी्य सिास्थ्य 
चौकी िा असपतालको क्चवकतसक       सदस्य

(») सथानधी्य प्रहिी का्या्यल्यको प्रमखु सदस्य
(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, वहत ि संिक्षणको क्षेत्रमा 

सथानधी्य सतिमा का्य्यित संघ संसथाहरु मध्ेय्बाि नगि पाधलकाको 
प्रमखुले मनोधनत गिेको संसथाको प्रधतधनधि  सदस्य

(्छ) नगिपाधलका धभत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्ेय्बाि 
सम्ि्य सधमधतले मनोन्यन गिेको एकिना मवहला सदस्य 
सवहत तधीन िना   सदस्य

(ि) नगिपाधलकाको प्रमखु प्रशासकी्य अधिकृत सदस्य
(्झ) नगिपाधलकाको उपप्रमखुले तोकेको नगिपाधलकाको 

कम्यचािी  सदस्य

(२) नगि सम्ि्य सधमधतले अपाङ्गता परिच्य पत्र वितिणका 
लाधग धसफारिस गनने कामका साथै ऐनको दफा ४३ को (च) 
्बमोक्िम परिच्य-पत्र समि्िधी काननुधी, संिचनागत तथा अ््य 
सिुाि गनु्यपनने विष्यमा प्रदेशको सामाक्िक विकास म्त्राल्य; 
मवहला, ्बाल्बाधलका तथा ज्ेयष्ठ नागरिक म्त्राल्य लगा्यत 
समिक््ित धनका्यमा लेक्ख पिाउन सकने्छ ।
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परिच्ेछदपरिच्ेछद--४४

परिच्यपरिच्य  पत्रपत्र  वितिणवितिण

७. परिच्य-पत्र वितिण प्रवरि्या देहा्य ्बमोक्िम हनेु्छ : 
(क)  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सथा्यधी िेगाना भएको 

नगिपाधलकाको सम्बक््ित िडा का्या्यल्यमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति सि्ंय धनिका अधभभािक िा संिक्षकले अनसूुचधी १ 
्बमोक्िमको ढाँचामा परिच्य-पत्र प्राधप्तका लाधग स्ैब पु् ट्ाई 
गनने कागिातहरु २ प्रधत समािेश गिी धनिेदन ददनपुनने्छ ।

(ख)  दिखासतमा आफनो नाम, सथा्यधी िेगाना, उमेि, अपाङ्गता 
खलेुको धलक्खत प्रमाक्णत प्रधतधलपधी, पासपोि्य साइिको (समभि 
भएसमम अपाङ्गता देक्खने गिी क्खक्चएको) फोिो, असतिताको 
गामभधी्य्यता अिसथा ि शिीिका अंगहरुले गनने काममा आएको 
समस्या िा दैधनक वरि्याकलापमा हनेु धसधमतताहरुको विििण 
संलगन हनुपुनने्छ । ्यस प्र्योिनको लाधग ि्मदता्य प्रमाण-पत्र 
िा नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िगगा िनधी प्रमाण पिुा्य िा 
शैक्क्षक ्योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिच्य पत्र िा 
अपाङ्गताको आिािमा कुनै िाधगि गरििहेको भए धन्यकु्ति पत्र 
िा त्यो संसथाले ददएको प्रमाण िा क्ि.प्र.का.मा दता्य भएका 
अपाङ्गता सम्ब्िधी का्य्य गनने संघसंसथाले गिेको धसफारिस 
मध्ेय कुनै एक िा ्यसतै ध्बश्वसत हनु सकने आिाि ददने अ््य 
प्रमाक्णत धलक्खतलाई आिाि माधनने्छ ।

(ग)  रित पगुधी आएको धनिेदनमा िडा का्या्यल्यले धनिेदन प्राप्त 
भएको धमधतले ्बढीमा ३ ददनधभत्र धनिेदकले पेश गिेका 
कागिातहरुको एक प्रधत का्या्यल्यमा िाक्ख िडा का्या्यल्यको 
धसफारिस सवहत एक प्रधत नगिपाधलकामा पिाउन ुपद्य्छ ।
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(घ)  सम्बक््ित व्यक्तिले पेश गिको धनिेदन उपि कुनै कागिात 
िा प्रमाण नपगुधी परिच्यपत्रका लाधग धसफारिस गन्य उप्यतुि 
नदेक्खएमा सो व्यहोिा धनिेदकलाई ३ ददन धभत्रमा िानकािी 
ददन ुपद्य्छ ।

(ड.) िडा का्या्यल्यले धसफारिस गन्य नसवकने भनधी ददएको िानकािी 
धनिेदकलाई क्चत् न्ब्ेुझ सूचना पाएको १५ ददन धभत्रमा 
समिक््ित नगिपाधलका समक्ष धनिेदन ददन सकने्छ ।

(च)  ्यसिी प्राप्त भएको धनिेदन समेत समािेश िाक्ख सथानधी्य 
सम्ि्य सधमधतको ्ैबिकमा पेश गनु्य पद्य्छ । धनिेदकले पेश 
गिेका कागिात ि अ््य समभाव्य त्थ्य प्रमाणका आिािमा 
धनिले परिच्य पत्र पाउने देक्ख्यो भधन नगि सम्ि्य  सधमधतले 
धसफारिस गिेमा धनिलाई परिच्य पत्र वितिण गिी त्यसको 
िानकािी धनिेदक तथा िडा का्या्यल्यलाई समेत ददन ुपद्य्छ ।

(्छ)  परिच्यपत्रका लाधग धसफारिस गन्य कुनै कदिनाई पिेमा िडा 
का्या्यल्यले क्चवकतसक/विशेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका 
संसथाका प्रधतधनधिसँग िा्य पिामश्य धलन सकने्छ ।  

(ि)  सामा््यत्या अपाङ्गता भएका व्यक्ति सि्ंयले आफनो परिच्यपत्र 
्बकु््झधलन ु पद्य्छ । अधत अशति िा पूण्य अशति अपाङ्गता 
भएको कािणले परिच्य पत्र िकु््झधलन आउन नसकने भएमा 
िडा का्या्यल्यको धसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षक िा 
धनिको ्बसो्बास गनने सथानधी्य िडाका पदाधिकािीले धनिलाई 
्ब्ुझाउने गिी ्बकु््झधलन सकने्छन ्।

(्झ)  परिच्य-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगगीकृत लगत नगिपाधलकाले 
कम्प्यिुिाइि गिी आफनो का्या्यल्यमा िाखधी चौमाधसक रूपमा 
प्रदेश ि संघको सम्बक््ित म्त्राल्यमा िानकािी गिाउन ु
पनने्छ।
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(ञ)  सम्ि्य सधमधतले परिच्यपत्र ददन भनधी िहि गिेका व्यक्तिलाई 
नगिपाधलका का्या्यल्यले अनसूुचधी २ ्बमोक्िमको परिच्य-पत्र 
(अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई) धनभःशलुक उपलबि गिाउन ु
पनने्छ ।

(ि)  परिच्यपत्रमा नगिपाधलकाको प्रमखु प्रशासवक्य अधिकृतको 
हसताक्षि हनेु्छ । प्रचधलत कानूनको अधिनमा िही अ््य 
अधिकृत कम्यचािीलाई समेत अधिकाि प्रत्या्योिन गन्य 
सकने्छ ।

(ि)  प्रत्यक्ष रुपमा देक्खने िा अिलोकन गन्य सवकने शािीरिक, 
मानधसक िा इक््रि्य सम्ब्िधी क्षधतको हकमा परिच्य-पत्र 
प्रदान गनने अधिकािीले अिलोकन गिी ततकाल उप्यतुि 
परिच्य-पत्र उपलबि गिाउन ुपनने्छ ।  

(ड)  प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्खने िा अिलोकन गन्य नसवकने शािीरिक, 
मानधसक िा इक््रि्य सम्ब्िधी क्षधत भएका िा प्रटि रुपमा 
्ुछट्ाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकमा 
सम्ि्य सधमधतमा पेश गिी सधमधतको धसफारिसका आिािमा 
परिच्य पत्र वितिण गनु्य पनने्छ ।

८८. . अ््यअ््य  सथानधी्यसथानधी्य  तह्बाितह्बाि  परिच्यपत्रपरिच्यपत्र  वितिणवितिण  गननेभःगननेभः
सथानधी्य िेगानामा ्बसो्बास नभएका ि विधभन् अििोि तथा शािीरिक िा 
मानधसक अिसथाको गमभधी्य्यताको कािण आफनो सथाई िसोिास भएको 
क्िललामा गई अपाङ्गता परिच्य पत्र प्राप्त गन्य असमथ्य व्यक्तिहरुका लाधग 
धनिको सथा्यधी ्बसो्बास भएको सथानको सम्बक््ित सथानधी्य तह्बाि 
परिच्य पत्र नधलएको सधुनक्चित भएमा दफा ५ को प्रवरि्या पिुा गिी 
परिच्य पत्र प्रदान गिेि सम्बक््ित सथानधी्य तहलाई िानकािी गिाउन 
सवकने्छ । 
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९९. . प्रधतधलवपप्रधतधलवप  सम्ब्िधीसम्ब्िधी  व्यिसथाभःव्यिसथाभः
(१)  परिच्य-पत्र हिाइ, नाधसइ िा ध्बधग्ई परिच्य-पत्रको प्रधतधलवप 

धलन ुपनने भएमा आफनो सथा्यधी िेगाना भएको िडा का्या्यल्यमा 
्यथाथ्य विििण ि कािण खलुाई धसफारिसका लाधग धनिेदन 
ददन ुपद्य्छ ।

(२)  िडा का्या्यल्यले स्ैब व्यहोिा ्बकु््झ धनिेदकको माग मनाधस्ब 
देक्खएमा परिच्य-पत्रको प्रधतधलपधी उपलबि गिाउन प्राप्त 
धनिेदन तथा अ््य कागिातको प्रधतधलवप िडा का्या्यल्यमा 
िाखधी धनिेदकले पेश गिेको सक्कल कागिात सवहत धसफारिस 
गिी नगिपाधलकामा पिाउन ुपद्य्छ । 

(३)  नगिपाधलकाले धसफारिस सवहत प्राप्त भएको धनिेदन अपाङ्गताको 
प्रकृतधी अनसुाि सो्ैझ िा सथानधी्य सम्ि्य सधमधतमा पेश गिी 
सधमधतको धनण्य्य अनसुाि  अपाङ्गता परिच्य-पत्रको प्रधतधलपधी 
धनभःशलुक उपलबि गिाउँन ुपनने्छ ।

(४)  प्रधतधलवपका लाधग प्राप्त भएको धनिेदनका ध्बष्यमा सो परिच्य 
पत्र ्बाहक व्यक्तिले पवहले प्राप्त गिेको परिच्य पत्रमा हेिफेि 
गनु्यपनने देक्खएमा नगि धसफारिस सधमधतमा पेश गिी सो 
सधमधत्बाि प्राप्त धनदनेशन अनसुाि गनु्य पद्य्छ ।  

१०.१०.    ्यस्यस  का्य्यविधिकोका्य्यविधिको  प्रधतकुलप्रधतकुल  का्य्यका्य्य  भएमाभएमा  प्रचधलतप्रचधलत  कानूनमाकानूनमा  ब्यिसथाब्यिसथा  
भएभए  ्बमोक्िम्बमोक्िम  सिा्यसिा्य  हनेु्छ हनेु्छ ।  ।  

११११. . अधभलेखअधभलेख  समिक््िसमिक््ि  व्यिसथाभःव्यिसथाभः  
(१) िडा का्या्यल्यले आफनो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्ेय परिच्यपत्र 
पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृधत ि गामभधी्य्यता लगा्यत 
अ््य आिश्यक विििण खलुनेगिी  धन्यधमत रुपमा अध्यािधिक 
गिी त्यसको चौमाधसक विििण त्याि गिी धन्यधमत रुपमा 
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आफनो नगिपाधलका तथा क्िलला सम्ि्य सधमधतलाई समेत 
पिाउँन ुपद्य्छ ।

(२) नगिपाधलकाले परिच्य पत्र वितिण गिे पध्छ ्यसको िानकािी 
परिच्य पत्र प्राप्त गनने ब्यक्तिको सथा्यधी िेगाना भएको िडा 
का्या्यल्यलाई ददन ुपद्य्छ ।  

(३) नगिपाधलकाले आफनो क्षेत्रधभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता परिच्य पत्र पाएका व्यक्तिहरुको 
अधभलेख िाखधी त्यसको चौमाधसक प्रधतिेदन प्रदेशको 
सामाक्िक विकास म्त्राल्य, मवहला, ्बाल्बाधलका तथा ज्ेयष्ठ 
नागरिक म्त्राल्य ि संघधी्य माधमला तथा सामा््य प्रशासन 
म्त्राल्यमा पिाउँन ुपनने्छ । 

परिच्ेछदपरिच्ेछद--५५

क्िवििक्िविि
१२१२. . विवििविविि  ::

(१) नगिपाधलकाले आ-आफनो क्षेत्राधिकाि धभत्र िहेका ध्बकि 
तथा दिुगम गाउँहरुमा िहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका 
लाधग अपाङ्गता परिच्यـपत्र लगा्यतका सेिा सिल तरिकाले 
उपलबि गिाउँन कक्मतमा ्बष्यमा एक पिक तधी िाउँहरुमा 
परिच्य पत्र वितिण समिक््ि घकु्मत क्शविि सञ्ालन गनु्य पद्य्छ । 

(२)  ्यो का्य्यविधि लागू हनु ुअगाधड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिच्यपत्र 
सम्बक््ित गाउपाधलका ि नगिपाधलका ्ब्ुझाई ्यो का्य्यविधि 
िािी भएको धमधतले १ ्बष्यधभत्रमा ्यस का्य्यविधि ्बमोक्िमको 
परिच्यपत्र धलनपुनने्छ । ्यस अक्घ िािी भएका परिच्य पत्र 
एक िष्यपध्छ सितभः मा््य हनैु ्ैछन ।  
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(३)  ्यस का्य्यविधि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 
अधिकाि समिक््ि ऐन ि अ््य प्रचधलत कानूनसँग ्बाक््झएमा 
्बाक््झएको हदसमम सितभः अमा््य हनेु्छ ।

(४)  अपाङ्ग परिच्य-पत्र वितिण समि्िमा ्यस का्य्यविधिमा 
उललेख नभएको विष्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 
अधिकाि समि्िधी ऐन ि  अ््य प्रचधलत कानून ्बमोक्िम हनेु्छ । 

(५)  अपाङ्ग परिच्य-पत्र वितिण धनदने क्शका, २०६५ ्बमोक्िम भए 
गिेका काम काििाही ्यसै का्य्यवििक् ्बमोक्िम भए गिेको 
माधनने्छ । 
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अनसूुचधीअनसूुचधी  ११
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिच्यपत्र पाउनको लाधग ददने

धनिेदनको ढाँचा
     

श्रधी का्या्यल्य प्रमखुज्ूय
माफ्य त............................
………………………………………नगिपाधलका  
  धमधत :.................. ........ 

विष्य : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिच्यपत्र  पाउँ ।

महोद्य,  
 म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिच्यपत्र पाउन ्योग्य भएकोले 
धनमन धलक्खत विििण िाक्ख परिच्यपत्र पाउन ्यो धनिेदन पेश गिेको 
्ुछ  ।  मैले पेस गिेको विििण िीक साँचो ्छ, ्झटु्ा िहिेमा प्रचधलत 
काननु्बमोक्िमको सिा्य भोगन मञ्ुि ्ुछ ।  
१.  नाम थि ..................... ........... उमेि .................. . धलङ्ग .........
२.  प्रदेश :               
३.  िेगाना:  

(क) सथा्यधी िेगाना :  ..............पाधलका,  िडा नं.......... िोल .............. 
(ख) असथा्यधी िेगाना : ............पाधलका, िडा नं..............िोल ...........
(ग) समप्यक्य  िेधलफोन िा मो्बाइल नं. ............... ................. 

३. संिक्षक/अधभभािकको नाम थि ....... ......... धनिेदकको नाता ......
४. संिक्षक/अधभभािकको िेधलफोन िा मो्बाइल नं. .............. 

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

...................... 
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६. नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगगीकिण अनसुाि अशतिताको 
आिािमा अपाङ्गताको प्रकाि ................

७. शिीिको अंग, संिचना, प्रणालीमा आएको क्षधतको विििण
 .................. .................. .................. ..................
८. क्षधत भएप्छी दैधनक वरि्याकलापमा आएको अििोि िा धसधमतताको 

विििण 
 .................. .................. .................. ..................
९. अपाङ्गताको कािण उप्यतुि सथानमा क्चनो लगाउनहुोस ्।  
 क) िोगको दीघ्य असि    ख) दघु्यिना     

ग) ि्मिात     घ) सशस्त्र द्व्द्व     
ङ) िंशानगुत कािण    च) अ््य .............. 

१०, सहा्यक सामग्धी प्र्योग गनु्य  पनने आिश्यकता भएको िा नभएको : 
उप्यतुि सथानमा  क्चनो लगाउनहुोस ्।    

 क) भएको     ख) नभएको  
११. आिश्यकता भएको भए कसतो प्रकािको सहा्यक सामग्धीको प्र्योग 

गनु्यपनने हु् ्छ ।
 ………………………………………………………………
१२. सहा्यक सामग्धी प्र्योग गनने गिेको/नगिेको (उप्यतुि सथानमा क्चनो 

लगाउनहुोस
 क) गनने गिेको      ख) गनने नगिेको  
१३.  सहा्यक सामग्धी प्र्योग गनने गिेको भए सामग्धीको नाम : 

......................... ........... 
१४. अ््य व्यक्तिको सह्योग विना आफना कसता कसता दैधनक का्य्य गन्य 

सकनहुु् ्छ   
 क) ........................   ख)............................ 
 ग) ..........................   घ) ..........................  
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 ङ) ........................      च) ........................... 
१५.  अ््य व्यक्तिको सह्योग धलनहुु् ्छ भने कुन कुन कामको लाधग धलन ु

हु् ्छ ।  
 क) ........................   ख)............................
 ग) ..........................   घ)......................... 
 ङ).............................   च) ........................... 
१६. पध्छललो शैक्क्षक ्योग्यता  
 क) प्राथधमक तह     ख) धनमन माध्यधमक तह 
 ग) माध्यधमक तह    घ) उचच माध्यधमक तह  
 ङ) सनातक तह     च) सनातकोत्ि तह    
 ्छ) विद्ािारििधी तह  
१७. कुनै ताधलम प्राप्त गनु्यभएको भए मखु्य ताधलमहरूको नाम लेख्नहुोस 
 ………………………….……………………………………

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

……………………………………………………………… 
१८.  हालको पेशा :  
 क) अध्य्यन   ख) कृवष व्यिसा्य   ग) सििोिगाि   

घ) अध्य्यन   ङ) सिकािी सेिा च) धनिधी क्षेत्रमा सेिा    
ि) केही नगिेको   ्झ) अ््य ...

       
धनिेदक  

नाम, थि .............................. 
हसताक्षि ..............................
धमधत ..............................
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अनसूुचधी २
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिच्यत्रको ढाँचा  

माडधी नगिपाधलका 
नगि का्य्यपाधलकाको का्या्यल्य 

्बस्तपिु, क्चतिन     
  
परिच्यपत्र नम्बिभः                 
परिच्यपत्रको प्रकाि:                 

अपाङ्गता परिच्य-पत्र
१)  नाम, थिभः 
२)  िेगानाभः प्रदेश ……………..क्िलला………… सथानधी्य तह 

……………………… 
३)  ि्मधमधतभः  ४) नागिीकता नम्बि: ……………………..                             
५)  धलङ्गभः …………  ६) िति समहु…………..  
७)  अपाङ्गताको वकधसमभः प्रकृधतको आिािमा ……………………..

गमभधीिता ……..
८)  ्बा्ब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थि …..................…       … 
९)  परिच्यपत्र िाहकको दसतखतभः
१०)  परिच्य पत्र प्रमाक्णत गनने  …………. 

नाम, थि .............................. 
हसताक्षि ..............................
पद ...................................
धमधत ..............................

फोटो

"्यो परिचपत्र कसैले पाएमा नक्िकको प्रहिी का्या्यल्य िा सथानधी्य 
धनका्यमा ि्ुझाइददनहुोला" 
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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” 

Photographs
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अनसूुचधी ३

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको का्या्यल्यमा िाक्खने अधभलेखको ढाँचा

रिम संख्याभः
 अपाङ्गता परिच्यपत्र नम्बिभः       परिच्यपत्रको प्रकाि ……………. 
१)  नाम, थिभः 
२)  िेगाना (सथा्यधी)  प्रदेश:   क्िलला :      सथानधी्य तह:            िडा: 
३)  िेगाना (असथाई)  प्रदेश:       क्िलला :        सथानधी्य तह:            िडा: 
४)  ि्म धमधतभः  ४) नागिीकता नम्बिभः                        ५) धलङ्गभः
६)  िति समहु  ७) वििावहत/अवििावहतभः
८)  ्बा्ब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थिभः
९)  िेगानाभः  k|b]z      lhNnf  :yfgLo tx  j8f
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँगको नाताभः
११) पध्छललो शैक्क्षक ्योग्यताभः 
१२) अध्य्यनित विद्ाल्य िा कलेि :     अध्य्यन नगिेको     पढाइ सकेको 
१३) पेशाभः 
१४) अपाङ्गताको वकधसमभः
 क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिािमा ………………..
 ख) अपाङ्गताको गमभधीिताको आिािमा ……………………..
१५) कसता दैधनक वरि्याकलापहरू  गन्य सवक््छ ? 
 ……………………………… …………………………
१६)  कसता दैधनक वरि्याकलापहरू गन्य सवकँदैन ?
 ………………………………………………………… 
१७) सहा्यक सामग्धी आिश्यक   पनने    नपनने 
 आिश्यक पनने भए के ……………………………. 
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१८) हाल सहा्यक सामग्धी  पाएको    नपाएको
१९)  परिच्य-पत्र िाहकले प्राप्त गिेका अ््य सेिा, सवुििा
 ……………………………………………………………………

…………………………… ……………………………..
२०) परिच्यपत्र ्बाहकलाई आिश्यक पिेका अ््य सेिा सवुििाहरू 
 …………………………………………………….. 

…………………………………..
२१) सेिा, सवुििा प्रदान गनने धनका्यभः …………………… ……………
२२) अ््य ……………………………………………… 

…………………………

प्रमाक्णत गनने अधिकािीकोभः 
दसतखतभः   
नाम, थिभः  
 पदभः 
का्या्यल्यभः  
धमधत :

cf1fn],
xl/bQ s+8]n
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