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cg';"rL- @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–@ ;Fu ;DalGwt_ 

 

ehgL gu/kflnsf, s}nfnL  

:yfgLo /fhkq 

v08 M @                  ;+Vof M %          k|df0fLs/0f ldlt M– @)&%÷!!÷!$     

                                                  k|sfzg ldlt M– @)&^÷)(÷!% 

efu – @ 

ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/ro–kq ljt/0f sfo{lalw, @)&% 

k|:tfjgf M g]kfnsf] ;lawfg, ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g,@)&$ tyf ;+o'Qm /fi6« 

;+3n] kfl/t u/L g]kfn ;/sf/n] x:tfIf/ ;d]t ul/;s]sf] ckfËtf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;DalGw 

dxf;+GwL @))^ -Convention on the rights of Persons with Disabilities CRPD_ sf] p4]Zo, dd{ 

/ efjgf adf]lhd ckfËtf ePsf JolQmx?sf] kl/ro kq ljt/0f sfo{lalw agfpg af~5gLo ePsf]n]] 

ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g, @)&$ bkmf ^! tyf k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{ _ 

P]g, @)&$ sf] bkmf $ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u ul/ ehgL gu/kflnsfn] of] sfo{lalw agfO{ hf/L 

u/]sf] 5 . 

kl/R5]b– ! 

k|f/De v08 

!_ sfo{ljlwsf] gfd / k|f/De M 

s_ of] sfo{ljlwsf] gfd “ehgL ckfËtf ePsf JolQmx?sf] kl/ro–kq ljt/0f sfo{ljlw @)&%” 
/xg]5 . 

v_ of] sfo{ljlw ehgL gu/sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePsf] ldlt b]lv nfu' x'g]5 . 

@_ kl/efiffM 

ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf M 

s_ ……sfo{ljlwÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmx?sf] kl/ro–kq ljt/0f sfo{ljlw @)&%  sfo{ljlw, 

@)&% nfO{ ;Demg' kb{5 . 
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v_ ……P]gÆ eGgfn]  ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g, @)&$ -klxnf] ;+;f]wg @)&%_ 

;Demg' kb{5 . 

u_ ……lgodfjnLÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g, @)&$ cg';f/ aGg] 

lgodfjnLnfO{ ;Demg' kb{5 . 

3_ ……;dGjo ;ldltÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g, @)&$ -klxnf] ;+;f]wg 

@)&% sf] bkmf $@ adf]lhdsf] :yfgLo ;dGjo ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

ª_ ……sfof{noÆ eGgfn]  ehgL gu/sfo{kflnsfsf]] sfof{nonfO{ ;Demg' kb{5 . 

r_ ……j8f sfof{noÆ eGgfn] ehgL gu/kflnsfsf] j8f sfof{nox?nfO{ ;Demg' kb{5 . 

 

kl/R5]b– @ 

p4]Zo, dfkb08 
 

 #_ p4]Zo M o; sfo{ljlwsf] p4]Zo b]xfo adf]lhdsf /x]sf 5g M 

1. ljleGg k|sf/sf ckfËtf ePsf gu/kflnsfsf gful/sx?sf] klxrfg u/L pgLx?sf] ;]jf 

;'ljwfdf kx'Fr :yflkt ug{, To:tf ;]jf ;'lawfx?sf] of]hgf lgdf0f{ ug{, ehgL g=kf=sf ljleGg 

k|s[ltsf ckfËtf ePsf JolQmx?sf] jlu{s[t nut /fVg ;xh t'Nofpg' . 

2. ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g / ckfËtf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;DalGw 

dxf;+GwL @))^ df g]kfn ;/sf/n] k|ltj4tf adf]lhd ckfËtf ePsf JolQmnfO{ k|fyldstfsf 

cfwf/df ;]jf ;'lawf pknAw u/fpg ;xh agfpg' . 

3. ckfËtfsf] k|s[lt, jlu{s/0f / cjZyfsf cfwf/df ckfËtf ePsf JolQmx?n] kfpg] ;]jf, ;'ljwf 

/ cj;/x?sf] k|fyldsLs/0f ug{ ;xof]u ug'{ . 

$_ kl/ro–kqsf] ljt/0fsf dfkb08 b]xfo adf]lhdsf /x]sf 5g M 

ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]gsf] cg';'lrdf k|s[ltsf cfwf/df ckfËtfnfO{ -!)_ 

bz k|sf/df jlu{s/0f ul/Psf] 5 . ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]gsf] cg';'lrdf 

pNn]lvt uDeLotf{sf cfwf/df ul/Psf] jlu{s/0f cg';f/ ehgL gu/kflnsfdf b]xfosf rf/ 

;d'xsf kl/ro–kq ljt/0f ul/g]5g M 

s= k"0f{ czQm ckfËtf M 

b]xfosf cj:yfsf JolQmx?nfO{ -s_ ju{sf] kl/ro–kq pknAw u/fO{g]5, h'g /ftf] /+usf] 

k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 . 

!= JolQmsf] zfl/l/s, dfgl;s jf O{Gb|Lo ;DalGw k|0ffnLx?df ePsf Iflt / o;n] NofPsf] sfo{ut 

larngsf] cj:yf c;fWo ulDe/ eO{ c?sf] ;xof]u lnP/ klg b}lgs hLjg ;Dkfbg ug{ c;fWo} 

sl7g x'g] JolQmx? . 

@= ;fdfGo eGbf ;dfGo b}lgs lqmofsnfkx? klg :jo ug{ g;Sg] / cGo JolQmsf] ;xof]u cfjZos 

kg]{, tLa| af}l4s ckfËtf ePsf JolQmx?, tLa| ?kdf cl6Hd k|efljt JolQm, k"0f{ ?kdf ;j0f{, 

b[li6lalxg JolQmx? . 

#= b'O{ jf ;f] eGbf a9L k|s[ltsf zfl//Ls, dfgl;s jf O{lGb|o ;DalGw IftL eO{ ;a}h;f] b}lgs 

lqmofsnfkx? cGo JolQms} ;xof]udf ug'{ kg]{ cjZyfsf JolQmx? . 

$= lg/Gt/ ?kdf ;+3g x]/rfx-:ofxf/ ;';f/_ sf] cfjZostf kl//xg] zfl//Ls ckfËtf ePsf JolQm jf 

dfgl;s ckfËtf ePsf JolQmx?  

v= clt czQm ckfËtf M 

b]xfosf cjZyfsf JolQmx?nfO{ -v_ ju{sf] kl/ro–kq pknAw u/fO{g]5, h'g lgnf] /+usf] 

k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 . 
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!= dfgl;s jf O{lGb|o ;DalGw IftL jf larng ePtfklg lg/Gt/ jf clwsfFz ;do ;xof]uL, bf]efif] jf 

dfgj kyk|bz{s cflbsf] ;xof]udf cfˆgf] b}lgs lqmofsnfkx? nufot lx88'n  / ;+rf/ ug{ sl7g 

x'g] JolQmx? . 

@= dl:ts kIf3ft, d]?b08df rf]6k6s jf kIf3ft, xf]df]lkmlnof, dfFzk]zL ;DalGw ;d:of jf ljrng 

nufot cGo ljleGg sf/0fn] z/L/sf] 9f8, xft, uf]8f, sDd/ cfbLn] sfd ug{ g;ls b}lgs 

cfjudgsf nflu Xjlnlro/sf] k|of]u ug'{ kg]{ cjZyfsf JolQmx? . 

#= b'j}xft s'db]lv jf kfv'/fb]lv d'gL k'/} grNg] jf u'dfPsf, ljleGg sf/0fn] b'j} xft jf uf]8f 

u'dfPsf jf grNg], sDd/ eGbf d'gLsf] k'/} efu u'dfPsf jf grNg], b'j} uf]8f k"0f{ ?kdf lqmoflzn 

geO{ a}iffvL k|of]u ug]{ JolQmx? . 

$= b[li6ljlxg / k"0f{ b[li6ljlxgsf] kl/efiffdf cGt{ut kg]{ JolQmx? . 

%=;+~rf/sf nflu lg/Gt/ bf]efif] cfjZos kg]{ k"0f{ ?kdf sfg ;'Gg] -alx/f_, b}lgs lhjgsf 

lqmofsnfkx? :j+od\ ug{ g;Sg], l;sfO{df ;d:of ePsf af}l4s ckfËtf jf cl6Hd ePsf 

JolQmx?, lg/Gt/ c?sf] ;xof]u lnO{/xg'kg]{ ax'ckfËtf ePsf JolQmx? . 

u= dWod ckfËtf M 

b]xfosf cj:yfsf JolQmx?nfO{ -u_ ju{sf] kl/ro–kq pknAw u/fO{g]5, h'g kx]nf] /+usf] 

k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 . 

1. कृत्रिमअङ्ग, क्यालीपर, विशेष प्रकारका जतु्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामान्य वहडडलु 
लगायत दैत्रिक जीििका वियाकलापहरु स्ियंम ्गिन सक्िे,  

2. वित्रिन्न कारणले घुुँडामतु्रिको अङ्गमा माि प्रिाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग िगरी पत्रि सामान्य 
वहुँडडुल गिन सक्िे,  

3. कुम िा पाखरुा िन्दा मिुी एक हात गमुाएका िा हात िचल्ि ेिा हातले गिे काम गिन िसक्िे,  
4. दिैु हातको हत्केला िन्दा मतु्रिका कम्तीमा बूढीऔलंा र चोरी औलंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुन च्चा िन्दा मतु्रिको िाग ििएका तर सामान्य वहडडुल गिन सक्ि,े 

6. मेरुदण्ड मासमस्या िई ढाड कुवप्रएको, 
7. त्रसकाइमा वढलाइ िएका दैत्रिक वियाकलाप स्ियंम ्गिन सक्ि े बौविक अपाङ्गता र अवटजम िएका 

व्यक्तिहरु, 

8. श्रिण यन्िको प्रयोग बाट िा ठूलो आिाज माि सनु्न सक्िे ससु्त श्रिण व्यक्तिहरू, 
9. शल्य वियाबाट स्िरयन्ि क्तिकी घाुँटीको िलीबाट माि बोल्ि ुपिे अिस्था िएका ब्यक्तिहरु, 

10. ओठ ताल ुफाटेको कारण बोली अस्पष्ट िएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अक्तककि,े शब्द िा अक्षर दोहोयानउि ेसमस्या तीव्र िएका िकिके व्यक्तिहरू,  

12. तीि वफट िन्दा मतु्रि काहोचापकुका व्यक्तिहरू,  

13. चस्मा र श्रिण यन्ि दिैु प्रयोग गिे श्रिण दृवष्टविवहि व्यक्तिहरु, लेन्स िा म्याग्िीफायरको प्रयोगबाट 
माि पढ्ि सक्िे न्यूि दृवष्टयिु व्यक्तिहरु,    

14. अनुव++++शीय रिश्राि (हेमोफेत्रलया) सम्बन्धी समस्या िई दैत्रिक वहुँडडुलमा कठठिाइ हिुे व्यक्तिहरु, 

15. माित्रसक िा मिोसामाक्तजक अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरु, 
3= ;fdfGo ckfËtf Mb]xfosf cjZyfsf JolQmx?nfO{ -u_ ju{sf] kl/ro–kq pknAw u/fO{g]5, h'g ;]tf] 

/+usf] k[i7e"lddf hf/L ul/g]5 . 
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1. शारीररक, माित्रसक िा इक्तन्िय सम्बन्धी सामान्य विचलि िएका तर दैत्रिक जीििका वियाकलापहरु 
स्ियम ्सम्पादि गिन सक्िे 

2. हात िा खटु्टा केही छोटो िएका, एक हातको हत्केला िन्दा मिुी िचल्ि ेिा गमुाएका, एक हातको 
हत्केला िन्दा मतु्रिका कम्तीमा बूढी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका िा दिैु हातको हत्केला मतु्रिका 
कम्तीमा बूढी औलंा रचोरी औलंा िएका ब्यक्तिहरु,  

3. ठूलो अक्षर पढ्ि सक्िे न्यूि दृवष्टयिु व्यक्तिहरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औलाका िागहरु ििएका,  
%= श्रिण यन्ि लगाई ठूलो आिाज सनेु्न तर बोली स्पष्ट िएका ससु्त श्रिण व्यक्तिहरू, 

 

kl/R5]b– # 

kl/ro–kq 9fFrf / ;dGjo ;ldlt 

५) अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको पररचय-पिको ढाुँचा देहाय बमोक्तजम हिुछे। 

पररचय-पि िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत वििरण स्पष्ट हिु ेगरी िागररकताको प्रमाण -पिको ढाुँचामा यस 
कायनवित्रधको अिसूुची २, बमोक्तजम एकापट्टी िेपाली िाषामा र अकान पट्टी अंगेजी िाषामा लेक्तखएको मात्रथ 
दफा ४ मा उल्लेक्तखत मापदण्ड अिसुार एक पषृ्ठको पररचय-पि गाम्िीयनता आधारमा गररएका चार 
िगनका अपाङ्गता िएका व्यक्तिलाई चार फरक रङ्गमा उपलब्ध गराइिेछ। 

६) समन्िय सत्रमत्रत सम्िक्तन्ध व्यिस्था देहाय बमोक्तजम हिुछे। 

(१) अपाङ्गता िएका व्यक्तिको अत्रधकार सम्िक्तन्ध ऐि, २०७४ को दफा ४२ अिसुार अपाङ्गता पररचय-पि 
वितरण गिे समेत कायनका लात्रग िगरपात्रलकामा देहाय बमोक्तजमको स्थािीय समन्िय सत्रमत्रत रहिेछ:- 
(क) िगरपात्रलकाको उप-प्रमखु           -संयोजक 

(ख) िगरसिा सदस्य मध्येबाट िगर कायनपात्रलकाले तोकेको २ जिा मवहला िगरसिा सदस्य  
-सदस्य 

(ग) िगरपात्रलका त्रििका माध्यत्रमक विद्यालयका प्रधािाध्यापक मध्येबाट 
    िगरपात्रलकाको प्रमखुले तोकेको व्यक्ति                   -सदस्य 

(घ) िगर कायनपात्रलकाको प्रमखुले तोकेको स्थािीय स्िास््य चौकी िा  
    अस्पतालको क्तचवकत्सक           -सदस्य 

(ड) स्थािीय प्रहरी कायानलयको प्रमखु         -सदस्य 

(च) अपाङ्गता िएका व्यक्तिको हक, वहत र संरक्षणको क्षेिमा स्थािीय स्तरमा  

  कायनरत संघसंस्थाहरु मध्ये बाट िगरपात्रलकाको प्रमखुले मिोत्रित गरेको 
संस्थाको प्रत्रतत्रित्रध                     -सदस्य 

(छ) िगरपात्रलका त्रििका अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरु मध्येबाट समन्िय 
सत्रमत्रतले मिोियि गरेको एक जिा मवहला सदस्य सवहत तीि जिा    -सदस्य 

(ज) िेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थािीय स्तरमा रहेका 
सम्िक्तन्धत विषय हेिे कायानलयको कायानलय प्रमखु/ि.पा.प्र.प्र.अ.    -सदस्य 
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(ि) िगरपात्रलकाको उपप्रमखुले तोकेको िगरपात्रलकाको कमनचारी     -सदस्य 
(२) स्थािीय समन्िय सत्रमत्रतले अपाङ्गता पररचय-पि वितरणका लात्रग त्रसफाररस गिे कामका साथै ऐिको 

दफा ४३ को (च) बमोक्तजम पररचय-पि सम्िन्धी काििुी, संरचिागत तथा अन्य सधुार गिुनपिे विषयमा 
प्रदेशको सामाक्तजक विकास मन्िालय; मवहला, बालबात्रलका तथा ज्येष्ठ िागररक मन्िालय लगायत 
सम्िक्तन्धत त्रिकायमा लेक्तख पठाउुँि ुपदनछ। 

kl/R5]b– $ 

kl/ro–kq lat/0f 

७) पररचय-पि वितरण प्रविया  देहाय बमोक्तजम हिुछे : 
(क) अपाङ्गता िएका व्यक्तिको स्थायी ठेगािा िएको स्थािीय तहको िडा कायानलयमा अपाङ्गता िएका 

व्यक्ति स्ियंम ्त्रिजका अत्रििािक िा संरक्षकले  अिसूुची १ बमोक्तजमको ढाुँचामा पररचय-पि प्रात्रिका 
लात्रग सबै पषु्ट्याई गिे कागजातहरु २ प्रत्रत समािेश गरी त्रििेदि ठदि ुपिेछ। 

(ख) दरखास्तमा आफ्िो िाम, स्थायी ठेगािा, उमेर, अपाङ्गता खलेुको त्रलक्तखत प्रमाक्तणत प्रत्रतत्रलपी, पासपोटन 
साइजको (सम्िि िए सम्म अपाङ्गता देक्तखि ेगरी क्तखक्तचएको) फोटो, असिताको गाम्िीयनता अिस्था र 
शरीरका अंगहरुले गिे काममा आएको समस्या  िा दैत्रिक वियाकलापमा हिु े त्रसत्रमतताहरुको 
वििरण संलग्ि हिुपुिेछ। यस प्रयोजिको लात्रग जन्म दतान प्रमाण-पि िा िागररकताको प्रमाण-पि 
िा जग्गा धिी प्रमाण पजुान िा शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण-पि िा मतदाता पररचय-पि िा अपाङ्गताको 
आधारमा कुिै जात्रगर गरररहेको िए त्रियकु्ति पि िा त्यो संस्थाले ठदएको प्रमाण िा क्तज.प्र.का.मा दतान 
िएका अपाङ्गता सम्बन्धी कायन गिे संघसंस्थाले गरेको त्रसफाररस मध्ये कुिै एक िा यस्तै त्रबश्वस्त हिु 
सक्ि ेआधार ठदिे अन्य प्रमाक्तणत त्रलक्तखतलाई आधार मात्रििेछ। 

(ग)  ररत पगुी आएको त्रििेदिमा िडा कायानलयले त्रििेदि प्राि िएको त्रमत्रतले बढीमा ३ ठदित्रिि 
त्रििेदकले पेशगरेका कागजातहरुको एक प्रत्रत कायानलयमा राक्तख िडा कायानलयको त्रसफाररस सवहत 
एकप्रत्रतिगरपात्रलकामा पठाउि ुपदनछ। 

(घ) सम्बक्तन्धत व्यक्तिले पेश गरको त्रििेदि उपर कुिै कागजात िा प्रमाण िपगुी पररचय-पिका लात्रग 
त्रसफाररस गिन उपयिु िदेक्तखएमा सो व्यहोरा त्रििेदकलाई ३ ठदि त्रिि जािकारी ठदिपुदनछ। 

(ड) िडा कायानलयले त्रसफाररस गिन िसवकि ेििी ठदएको जािकारी त्रििेदकलाई क्तचत्त िबिेु सूचिापाएको 
१५ ठदि त्रििमा सम्िक्तन्धत स्थािीय तह समक्ष त्रििेदि ठदि सक्िेछ। 

(च) यसरी प्राि िएको त्रििेदि समेत समािेश राक्तख स्थािीय समन्िय सत्रमत्रतको बैठकमा पेश गिुनपदनछ। 
त्रििेदकले पेश गरेका कागजात र अन्य सम्िाव्य त्य प्रमाणका आधारमा त्रिजले पररचय-पि पाउिे 
देक्तखयो ित्रि स्थािीय समन्िय सत्रमत्रतले त्रसफाररस गरेमा त्रिजलाई पररचय-पि वितरण गरी त्यसको 
जािकारी त्रििेदक तथा िडा कायानलयलाई समेत ठदि ुपदनछ। 

(छ) पररचय-पिका लात्रग त्रसफाररस गिन कुिै कठठिाई परेमा िडा कायानलयले क्तचवकत्सक / विशेषज्ञ िा 
अपाङ्गता िएका व्यक्तिका संस्थाका प्रत्रतत्रित्रधसुँग राय परामशन त्रलिसक्िेछ। 
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(ज) सामान्यतया अपाङ्गता िएका व्यक्ति स्ियंले आफ्िो पररचय पि बकु्ति त्रलि ुपदनछ। अत्रत अशि िा 
पूणन अशि अपाङ्गता िएको कारणले पररचय पि िकु्तित्रलि आउि िसक्िे िएमा िडा कायानलयको 
त्रसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा त्रिजको बसोबास गिे स्थािीय त्रिकायका पदात्रधकारीले 
त्रिजलाई बिुाउि ेगरी बकु्तित्रलि सक्िेछि।् 

(ि) पररचय-पि प्राि व्यक्तिहरूको िगीकृत लगत स्थािीय तहले कम््यटुराइज गरी आफ्िो कायानलयमा 
राखी चौमात्रसक रूपमा प्रदेश र संघको सम्बक्तन्धत मन्िालयमा जािकारी गराउि ुपिेछ। 

(ञ) समन्िय सत्रमत्रतले पररचय-पि ठदि ििी ठहर गरेका व्यक्तिलाई स्थािीय तहको कायानलयले अिसूुची 
२ बमोक्तजमको पररचय-पि (अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूलाई) त्रििःशलु्क उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 

(ट) पररचय-पिमा िगरपात्रलका प्रमखु प्रशासवकय अत्रधकृतको हस्ताक्षर हिुेछ। प्रचत्रलत कािूिको अत्रधिमा 
रही अन्य अत्रधकृत कमनचारीलाई समेत अत्रधकार प्रत्यायोजि गिन सक्िेछ। 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखि ेिा अिलोकि गिन सवकिे शारीररक, माित्रसक िा इक्तन्िय सम्बन्धी क्षत्रतको हकमा 
पररचय-पि प्रदाि गिे अत्रधकारीले अिलोकि गरी तत्काल उपयिु पररचय-पि उपलब्ध गराउि ु
पिेछ। 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा िदेक्तखि ेिा अिलोकि गिन िसवकि ेशारीररक, माित्रसक िा इक्तन्िय सम्बन्धी क्षत्रत िएका 
िा प्रष्ट रुपमा छुयाउि समस्या िएका अपाङ्गता िएका ब्यक्तिका हकमा समन्िय सत्रमत्रतमा पेश गरी 
सत्रमत्रतको त्रसफाररसका आधारमा पररचय पि वितरण गिुन पिेछ। 

८) अन्य स्थािीय तह बाट पररचय-पि वितरण गिेिः 
 स्थािीय ठेगािामा बसोबास ििएका र वित्रिन्न अिरोध तथा शारीररक िा माित्रसक अिस्थाको 
गम्िीयनताको कारण आफ्िो स्थाई िसोिास िएको क्तजल्लामा गई अपाङ्गता पररचय पि प्राि गिन असमथन 
व्यक्तिहरुकालात्रग त्रिजको स्थायी बसोबास िएको स्थािको सम्बक्तन्धत स्थािीय तहबाट पररचय पि 
ित्रलएको सतु्रिश्चत िएमा दफा ५ को प्रविया परुा गरी पररचय पि प्रदाि गरेर सम्बक्तन्धत स्थािीय 
तहलाई जािकारी गराउि सवकिेछ। 

९) प्रत्रतत्रलवप सम्बन्धी व्यिस्थािः 
(१) पररचय-पि हराइ, िात्रसइ िा त्रबत्रग्रई पररचय-पिको प्रत्रतत्रलवप त्रलि ुपिे िएमा आफ्िो स्थायी ठेगािा 

िएको स्थािीय तहको िडा कायानलयमा यथाथन वििरण र कारण खलुाई त्रसफाररसका लात्रग त्रििेदि 
ठदि ुपदनछ। 

(२) िडा कायानलयले सबै व्यहोरा बकु्ति त्रििेदकको माग मिात्रसब देक्तखएमा पररचय-पिको प्रत्रतत्रलपी 
उपलब्ध गराउि प्राि त्रििेदि तथा अन्य कागजातको प्रत्रतत्रलवप िडाकायानलयमा राखी त्रििेदकले पेश 
गरेको सक्कल कागजात सवहत त्रसफाररस गरी गाउपात्रलका स्थािीय तहमा पठाउुँि ुपदनछ। 

(३) स्थािीय तहले त्रसफाररस सवहत प्राि िएको त्रििेदि अपाङ्गताको प्रकृती अिसुार सोिै िा स्थािीय 
समन्िय सत्रमत्रतमा पेश गरी सत्रमत्रतको त्रिणनय अिसुार अपाङ्गता पररचय-पिको प्रत्रतत्रलपी त्रििःशलु्क 
उपलब्ध गराउुँि ुपिेछ। 
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(४) प्रत्रतत्रलवपका लात्रग प्राि िएको त्रििेदिका त्रबषयमा सो पररचय पि बाहक व्यक्तिले पवहले प्राि गरेको 
पररचय-पिमा हेरफेर गिुनपिे देक्तखएमा स्थािीय त्रसफाररस सत्रमत्रतमा पेश गरी सो सत्रमत्रतबाट प्राि 
त्रिदेशि अिसुार गिुन पदनछ। 

१०) यस कायनवित्रधको प्रत्रतकुल कायन िएमा प्रचत्रलत कािूिमा ब्यिस्था िए बमोक्तजम सजाय  हिुछे। 

११) अत्रिलेख सम्िक्तन्ध व्यिस्थािः 
(१) सम्िक्तन्धत िडा कायानलयले आफिो क्षेिमा िएका कुल अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता 

िएका व्यक्तिहरु मध्ये पररचय-पि पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृत्रत र गाम्िीयनता लगायत 
अन्य आिश्यक वििरण खलु्िे गरी त्रियत्रमत रुपमा अध्याित्रधक गरी त्यसको चौमात्रसक वििरण तयार 
गरी त्रियत्रमत रुपमा आफ्िो िगरपात्रलका तथा क्तजल्ला समन्िय सत्रमत्रतलाई समेत पठाउुँि ुपदनछ। 

(२) स्थािीय तहले पररचय-पि वितरण गरे पत्रछ यसको जािकारी पररचय-पि प्राि गिे ब्यक्तिको स्थायी 
ठेगािा िएको िडा कायानलयलाई ठदि ुपदनछ। 

(३) िगरपात्रलकाले आफ्िो क्षेि त्रिि रहेका कुल अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता पररचय-पि 
पाएका व्यक्तिहरुको अत्रिलेख राखी त्यसको चौमात्रसक प्रत्रतिेदि प्रदेशको सामाक्तजक विकास 
मन्िालय, मवहला, बालबात्रलका तथा ज्येष्ठ िागररक मन्िालय र संघीय मात्रमला तथा सामान्य प्रशासि 
मन्िालयमा पठाउुँि ुपिेछ। 

kl/R5]b– % 

ljljw 

१२) विविध: 
(१) िगरपात्रलकाले आ-आफ्िो क्षेिात्रधकार त्रिि रहेका त्रबकट तथा दरुगम गाउुँहरुमा रहेका अपाङ्गता 

िएका व्यक्तिहरुका लात्रग अपाङ्गता पररचयـपि लगायतका सेिा सरल तररकाले उपलब्ध गराउुँि 
कक्तम्तमा बषन एक पटक ती ठाउुँहरुमा पररचय पि वितरण सम्िक्तन्ध घकु्तम्त क्तशविर सञ्चालि गिुन 
पदनछ। 

(२) यो कायनवित्रध लागूहिु ुअगात्रड प्राि गरेको अपाङ्गता पररचय पि सम्बक्तन्धत गाउपात्रलका बिुाई यो 
कायनवित्रध जारी िएको त्रमत्रतले १ बषन त्रििमा यस कायनवित्रध बमोक्तजमको पररचय-पि त्रलिपुिेछ। यस 
अक्तघ जारी िएका पररचय-पि एक िषन पत्रछ स्ितिःमान्य हिुे छैि। 

(३) यस कायनवित्रध िएको प्रािधाि अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरुको अत्रधकार सम्िक्तन्ध ऐि र अन्य प्रचत्रलत 
कािूिसुँग बाक्तिएमा बाक्तिएको हदसम्म स्ितिः अमान्य हिुेछ। 

(४) अपाङ्ग पररचय-पि वितरण सम्िन्धमा यस कायनवित्रधमा उल्लेख ििएको विषयमा अपाङ्गता िएका 
व्यक्तिहरुको अत्रधकार सम्िन्धी ऐि र अन्य प्रचत्रलत कािूि बमोक्तजम हिुेछ। 

(५) अपाङ्ग पररचय-पि वितरण त्रिदेक्तशका, २०६५ बमोक्तजम िए गरेका कामकारिाही यसै कायनवित्रध  
बमोक्तजम िए गरेको मात्रििेछ। 

(६) यो कायनवित्रध लागू ePkZrft अपाङ्ग पररचय-पि वितरण त्रिदेक्तशका, २०६५ खारेज हिुेछ । 
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अिसूुची – १ 

अपाङ्गता िएका व्यक्तिको पररचय पि पाउिका लात्रग ठदि ेत्रििेदिको ढाुँचा 
 

  

श्री कायानलय प्रमखु ज्यू , 
ehgL िगरपात्रलका 

  त्रमत्रत:..........................  
विषय: अपाङ्गता िएका व्यक्तिको पररचय-पि पाउुँ। 

महोदय,   

 म अपाङ्गता िएका व्यक्तिको पररचय पि पाउि योग्य िएकोले त्रिम्ि त्रलक्तखत वििरण राक्तख पररचय 
पि पाउि यो त्रििेदि पेश गरेको छु। मैले पेस गरेको वििरण ठीक साुँचो छ,  िटु्टा ठहरेमा प्रचत्रलत 
काििु बमोक्तजमको सजाय िोग्ि मञ्जुर छु। 

१. िामथर ..................... ................... उमेर .................. ......... त्रलङ्ग ....................  

२. प्रदेश:       

३. ठेगािा  :  

 (क) स्थायी ठेगािा:  ................... पात्रलका,  िडािं............... टोल ..............  

 (ख) अस्थायी ठेगािा: ................. पात्रलका, िडािं...................टोल .............. 

 (ग) सम्पनकन  टेत्रलफोि िा मोबाइल िं. ............... .................. .................  

३. संरक्षक/ अत्रििािकको िामथर .................... .............. त्रििेदकको िाता ...............  
४. संरक्षक/अत्रििािकको टेत्रलफोि िा मोबाइल िं. .............. ................... .............  

५. िेपाल सरकारको पररिाषा र िगीकरण अिसुार अपाङ्गता को प्रकार ......................  

६.  िेपाल सरकारको पररिाषा र िगीकरण अिसुार अशिताको आधारमा अपाङ्गताको प्रकार .... 

७.  शरीरको अंग, संरचिा, प्रणालीमा आएको क्षत्रतको वििरण …………………. 

८.  क्षत्रत िएपछी दैत्रिक वियाकलापमा आएको अिरोध िा त्रसत्रमतताको वििरण  .............. 
९. अपाङ्गताको कारण उपयिु स्थािमा क्तचिो लगाउिहुोस।् 

 क) रोगको दीघन असर  ख) दघुनटिा   ग) जन्मजात  

  घ) सशस्त्र द्वन्द्व   ङ) िंशािगुत कारण  च) अन्य ..............  

१०.  सहायक सामग्री प्रयोग गिुनपिे आिश्यकता िएको िा ििएको: उपयिु स्थािमा क्तचिो लगाउिहुोस।् 
क) िएको   ख) ििएको 

११. आिश्यकता िएको िए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गिुनपिे हनु्छ  

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरेको /  िगरेको (उपयिु स्थािमा क्तचिो लगाउ िहुोस 

 क) गिे गरेको   ख) गिे िगरेको 

फोटो 
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१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरेको िए सामग्रीको िाम: ....................................  
१४. अन्य व्यक्तिको सहयोग वििा आफ्िा कस्ता कस्ता दैत्रिक कायन गिन सक्िहुनु्छ 

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

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

१५.  अन्य व्यक्तिको सहयोग त्रलि ुहनु्छ िि ेकुि कुि काम को लात्रग त्रलिहुनु्छ     

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

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

१६. पत्रछल्लो शैक्तक्षक योग्यता प्राथत्रमकतह  घ) त्रिम्ि माध्यत्रमक तह 

 ङ) माध्यत्रमक तह च) उच्च माध्यत्रमक तह छ) स्िातक तह  

 ज) स्िातकोत्तर तह ि) विद्यािाररधी तह 

१७. कुिै तात्रलम प्राि गिुन िएको िए मखु्य तात्रलमहरूको िाम लेख्नहुोस 

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

१८.  हालको पेशा: 
 क) अध्ययि    ख) कृवष व्यिसाय ग) स्िरोजगार  ङ) सरकारी सेिा  

 च) त्रिजी क्षेिमा सेिा   ज) केही िगरेको  ि) अन्य ... 

                          
                                                त्रििेदक 

        िाम, थर ..............................  

        हस्ताक्षर .............................. 
        त्रमत्रत .................................... 
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अिसूुची - २ 

अपाङ्गता िएका व्यक्तिको पररचय-पिको ढाुँचा 
 

िजिी िगरपात्रलका 
िगर कायनपात्रलकाको कायानलय 

िजिी, कैलाली 
७ िं. प्रदेश, िेपाल 

                

पररचय-पि िम्बरिः 
पररचय-पिको प्रकार: 

अपाङ्गता पररचय-पि 
 

१) िाम, थरिः 
२) ठेगािािः प्रदेश …………….     क्तजल्ला…………       स्थािीय तह ……………………  

३) जन्मत्रमत्रतिः         ४) िागरीकता / जन्मदतान िम्बर : …………………….. 

५) त्रलङ्गिः…………..………….                 ६) रि समहु…………..   

७) अपाङ्गताको वकत्रसमिः प्रकृत्रतको आधारमा…………………….. गम्िीरता ....…….. 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको िाम, थर………………………………………… 

९) पररचय-पि िाहकको दस्तखतिः 
                                               पररचय-पि प्रमाक्तणत गिे , 

                                               िाम, थर ..............................  

        हस्ताक्षर .............................. 
पद .................................... 

त्रमत्रत : ……………………… 

         

"यो पररचय-पि कसैले पाएमा िक्तजकको प्रहरी कायानलय िा सम्िक्तन्धत स्थािीय तहमा ििुाइ ठदिहुोला "  
 

 

 

 

 

 

 

फोटो 

 

त्रिशािा छाप
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Annex 2 

Disability Identity Card Format 

 

Bhajani Municipality 

Office the Municipal Executive 
7 No. Province, Nepal 

   

 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 / Birth Certificate No.: …………………….. 

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………………. 

                                                                                            Approved by    

       Name ..............................  

       Signature  .............................. 

       Designation ............................. 

       Date ……………………………. 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality office"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographs 

 

 

    Stamp 
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अिसूुची - ३ 

अपाङ्गता िएका व्यक्तिको कायानलयमा राक्तखि ेअत्रिलेखको ढाुँचा 
 

िम संख्यािः 
अपाङ्गता पररचय-पि िम्बरिः  पररचय-पिको प्रकार…………….  

१) िाम, थरिः 
२) ठेगािा (स्थायी) प्रदेश: क्तजल्ला:             स्थािीय तह:               िडा:  
३) ठेगािा (अस्थाई) प्रदेश:   क्तजल्ला:          स्थािीय तह:               िडा:   
४) जन्मत्रमत्रतिः            ५) िागरीकता / जन्मदतान िम्बरिः             ६) त्रलङ्गिः   

७) रि समहुिः  ८) वििावहत / अवििावहतिः 
९) बाब ु/ आमा िा संरक्षकको िाम, थरिः 
१०) ठेगािािः प्रदेशिः   क्तजल्लािः    स्थािीयतहिः      िडािः 
११) अपाङ्गता िएको व्यक्ति सुँगको िातािः 
१२) पत्रछल्लो शैक्तक्षक योग्यतािः 
१३) अध्ययिरत विद्यालय िा कलेज:  अध्ययि िगरेको पढाइ सकेको 
१४) पेशािः 
१५) अपाङ्गताको वकत्रसमिः 

क) अपाङ्गताको प्रकृत्रतको आधारमा……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्िीरताको आधारमा…………………….. 

१६) कस्ता  दैत्रिक वियाकलापहरू गिन सवकन्छ ? 

१७) कस्ता दैत्रिक वियाकलापहरू गिन सवकुँ दैि? 

१८) सहायक सामग्री आिश्यकिः  पिे   िपिे 

आिश्यक पिे िए के…………………………….  

१९) हाल सहायक सामग्रीिः   पाएको   िपाएको 
२०) पररचय-पि िाहकले प्राि गरेका अन्य सेिा, सवुिधा 
२१) पररचय-पि बाहकलाई आिश्यक परेका अन्य सेिा सवुिधाहरू 

२२) सेिा, सवुिधा प्रदाि गिे त्रिकायिः …………………… …………… 

२३) अन्य……………………………………………… ………………………… 

प्रमाक्तणत गिे अत्रधकारीकोिः 
दस्तखतिः  

िाम, थरिः  

       पदिः 

cf1fn], 

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

 


