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भाग २ 

भद्रपरु नगरपालिका  

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्को सचूना 
भद्रपुर नगरपालिकाबाट जारी भएको देहार् बमोजजमको कार्यबबधध सर्यसाधारणका िाधग 

प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचय-पत्र वितरण काययविधि, २०७५ 
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प्रस्तािना 
नेपािको संवर्धान, अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्जधध ऐन, २०७४ तथा संर्ुतत राष्ट्र 

संघिे पाररत गरी नेपाि सरकारिे हस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार 
सम्बधधी महासजधध –@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

को उद्देश्र्, ममय र भार्ना बमोजजम अपाङ्गता भएका व्र्जततहरुको पररचर्-पत्र वर्तरण कार्यवर्धध 

बनाउन बाञ्छननर् भएकोिे,अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्जधध ऐन, २०७४ को दफा ६१ 

िे ददएको अधधकार प्रर्ोग गरर eb|k'/ gu/kflnsfn] कार्यवर्धध जारी गरेको छ ।  
पररच्छेद १ 

प्रारक्भभक 

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यवर्धधको नाम "अपाङ्गता भएका व्र्जततको पररचर्-पत्र 

वर्तरण कार्यवर्धध, २०७५" रहेको छ । 
  (२) र्ो कार्यवर्धध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 
२. पररभाषाः वर्षर् र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यवर्धधमाः 

(क) "ऐन" भधनािे अपाङ्गता भएका व्र्जततहरूको अधधकार सम्र्धधी ऐन, २०७४ (पदहिो 
संशोधन २०७५ समेत) सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "ननर्मार्िी" भधनािे अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्धधी ऐन २०७४ अनुसार 
बधने ननर्मार्िी सम्झनु पदयछ । 

(ग)  "स्थानीर् तह" भधनािे  eb|k'/ नगरपालिका सम्झनु पदयछ । 
(घ)  "र्डा कार्ायिर्" भधनािे eb|k'/ gu/kflnsfsf] र्डा कार्ायिर् सम्झनु पदयछ । 
(ड) "समधर्र् सलमनत" भधनािे अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्धधी ऐन, २०७४ 

(पदहिो संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोजजमको eb|k'/ gu/kflnsfsf] समधर्र् सलमनत 

सम्झन ुपदयछ।  
 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य, मापदण्ड 

 ३. उद्देश्र् : र्स कार्यवर्धधको उद्देश्र् देहार् बमोजजम रहेका छन ्: 

(क) वर्लभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पदहचान गरी उनीहरुिाई सेर्ा 
सुवर्धामा पहुुँच स्थावपत गनय, त्र्स्ता सेर्ा सुवर्धाहरुको िाधग र्ोजना ननमायण गनय र स्थानीर् 

तह देखख नै वर्लभधन प्रकृनतका अपाङ्गता भएका व्र्जततहरुको र्गीकृत िगत राख्न सहज 

तुल्र्ाउन े  

(ख) अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्धधी ऐन र अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार 
सम्बधधी अधतरायजष्ट्रर् महासजधध २००६ (CRPD) मा नेपाि सरकारिे जनाएको प्रनतबद्धता 
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बमोजजम अपाङ्गता भएका व्र्जततिाई प्राथलमकताको आधारमा सेर्ा सुवर्धाहरु उपिब्ध 

गराउन सहज बनाउने ।      
 (ग) अपाङ्गताको प्रकृनत, र्गीकरण र अर्स्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्र्जततिे पाउन े

सेर्ा, सुवर्धा र अर्सरको प्राथलमकीकरण गनय सहर्ोग गने । 
४. पररचर्-पत्र वर्तरणका मापदण्ड देहार् बमोजजम रहेका छन ्:  

अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्धधी ऐनको अनुसूचीमा प्रकृनतका आधारमा 
अपाङ्गतािाई १० (दश) प्रकारमा र्गीकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार 
सम्र्धधी ऐनको अनुसूचीमा उल्िेखखत गाम्भीर्यता आधारमा गररएको अपाङ्गताको र्गीकरण 

गरी देहार्का चार समूहका पररचर्-पत्र वर्तरण गररनेछ :  

(क) पुणय अशतत अपाङ्गतााः 
ति उल्िेखखत अर्स्थाका व्र्जततहरुिाई 'क' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ जुन रातो रंगको 
पषृ्ट्ठभूलममा जारी गररनेछ । 

1. व्र्जततको शारीररक, मानलसक र्ा इजधद्रर् सम्बधधी प्रणािीहरुमा भएको क्षनत र र्सिे 

ल्र्ाएको कार्यगत वर्चिनको अर्स्था असाध्र् गम्भीर भई अरूको सहर्ोग लिएर पनन 

दैननक जीर्न सम्पादन गनय असाध्र्ै कदठन हुने व्र्जतत,  

2. सामाधर् भधदा सामाधर् दैननक क्रिर्ाकिापहरु पनन स्र्र्ं गनय नसतन े र अधर् व्र्जततको 
सहर्ोग आर्श्र्क पने, तीव्र बौद्धधक अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु, तीव्र रुपमा अदटज्म 

प्रभावर्त व्र्जतत, पूणय रुपमा श्रर्णदृजष्ट्टवर्दहन व्र्जततहरु,  

3. दईु र्ा सोभधदा बढी प्रकृनतका शारीररक, मानलसक र्ा इजधद्रर् सम्बधधी क्षनत भई सबैजसो 
दैननक क्रिर्ाकिापहरु अधर् व्र्जततकै सहर्ोगमा गनुयपने अर्स्थाका व्र्जततहरु,  

4. ननरधतर रुपमा सघन हेरचाह (स्र्ाहार सुसार) को आर्श्र्क परररहन ेशारीररक अपाङ्गता 
भएका व्र्जतत र्ा मनोसामाजजक अपाङ्गता भएका व्र्जततहरू । 

(ख) अतत अशतत अपाङ्गतााः  
ति उल्िेखखत अर्स्थाका व्र्जततहरुिाइ 'ख' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ जुन ननिो 
पषृ्ट्ठभूलममा जारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, मानलसक र्ा इजधद्रर् सम्बधधी क्षनत र्ा वर्चिन भएतापनन ननरधतर र्ा अधधकांश 

समर् सहर्ोगी, दोभाष े र्ा मानर् पथप्रदशयक आददको सहर्ोगमा आफ्नो दैननक 

क्रिर्ाकिापहरु िगार्त दहडडुि र संचार गनय कदठनाइ हुने ब्र्जततहरु,  

2. मजष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक र्ा पक्षघात, हेमोक्रफलिर्ा, मांशपेशी सम्बधधी 
समस्र्ा र्ा वर्चिन िगार्त अधर् वर्लभधन कारणिे शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर 
आददिे काम गनय नसकी  दैननक आर्ागमनको िाधग हृवर्िधचर्र प्रर्ोग गनुयपने अर्स्थाका 
व्र्जततहरू,  
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3. दरु्ै हात कुमदेखख र्ा पाखरुादेखख मुनी पुरै नचल्ने र्ा गुमाएका, वर्लभधन कारणिे दरु्ै हात र 
गोडा गुमाएका र्ा नचल्ने, कम्मरभधदा मुननको माग गुमाएका र्ा नचल्ने, दरु् ैगोडा पूणय 
क्रिर्ाशीि नभई बैसाखीको प्रर्ोग गन ेव्र्जततहरू,  

4. दृजष्ट्टवर्दहन र पूणय दृजष्ट्टवर्हीनको पररभाषा अधतयगयत पन ेव्र्जततहरू,  

5. संचारको िाधग ननरधतर दोभाषे आर्श्र्क पने पूणय रुपमा कान सुधन नसतने (बदहरा), दैननक 

जीर्नका क्रिर्ाकिापहरु स्र्र्ं गनय नसतने, लसकाइमा समस्र्ा भएका बौद्धधक अपाङ्गता 
र्ा अदटज्म भएका व्र्जततहरु, ननरधतर अरूको सहर्ोग लिइरहनुपन ेबहुअपाङ्गता भएका 
व्र्जततहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
ति उल्िेखखत अर्स्थाका व्र्जततहरुिाई 'ग' र्गयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ पहेँिो 
पषृ्ट्ठभूलममा जारी गररनेछ । 

1. कृबत्रम अङ्ग, तर्ािीपर, वर्शषे प्रकारका जुत्ता जस्ता सहार्क सामग्रीको प्रर्ोगबाट सामाधर् 

दहडडुि िगार्त दैननक जीर्नका क्रिर्ाकिापहरु स्र्र्ं गनय सतने,  
2. वर्लभधन कारणिे घुुँडामुननको अङ्गमा मात्र प्रभार् परेको तर सहार्क सामग्रीको प्रर्ोग नगरी 

पनन सामाधर् दहुँडडुि गनयसतने,  
3. कुम र्ा पाखरुा भधदा मुनी एक हात गुमाएका र्ा हात नचल्ने र्ा हातिे गने काम गनय 

नसतने,  
4. दरु्ै हातको हत्केिाभधदा मुननका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा गुमाएका,  
5. दरु्ै गोडाको कुकुय च्चाभधदा मुननको भाग नभएका तर सामाधर् दहडडुि गनय सतन,े 

6. मेरुदण्डमा समस्र्ा भई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइमा दढिाइ भएका दैननक क्रिर्ाकिाप स्र्र्ं गनय सतने बौद्धधक अपाङ्गता र 

अदटजम भएका व्र्जततहरु , 

8. श्रर्णर्धत्रको प्रर्ोगबाट र्ा ठूिो आर्ाज मात्र सुधनसतन ेसुस्तश्रर्ण व्र्जततहरू  

9. शल्र्क्रिर्ाबाट स्र्रर्धत्र खझकी घाुँटीको निीबाट मात्र बोल्नुपन ेअर्स्था भएका ब्र्जततहरु 

10. ओठ तािु फाटेको कारण बोिी अस्पष्ट्ट भएका ब्र्जततहरु,  

11. बोल्दा अड्क्रकन,े शब्द र्ा अक्षर दोहोर्ायउने समस्र्ा तीव्र भएका भकभके व्र्जततहरू,  

12. तीन क्रफट भधदा मुननका होचापुड्का व्र्जततहरू,  

13. चस्मा र श्रर्णर्धत्र दरु्ै प्रर्ोग गने श्रर्णदृजष्ट्टवर्दहन व्र्जततहरु, िेधस र्ा म्र्ाग्नीफार्रको 
प्रर्ोगबाट मात्र पढ्न सतने धर्ून दृजष्ट्टर्ुतत व्र्जततहरु,    

14. अनुर्शीर् रततश्रार् (हेमोफेलिर्ा) सम्बधधी समस्र्ा भई दैननक दहुँडडुिमा कदठनाइ हुन े

व्र्जततहरु, 

15. मानलसक र्ा मनोसामाजजक अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु । 
(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 
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ति उल्िेखखत अर्स्थाका व्र्जततहरुिाइ 'घ' बगयको पररचर्पत्र उपिब्ध गराइनेछ जुन सेतो 
पषृ्ट्ठभूलममा जारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानलसक र्ा इजधद्रर् सम्बधधी सामाधर् वर्चिन भएका तर दैननक जीर्नका 
क्रिर्ाकिापहरु स्र्र्म सम्पादन गनय सतने  

2. हात र्ा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा मुनी नचल्ने र्ा गुमाएका, एक 

हातको हत्केिाभधदा मुननका कम्तीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा गुमाएका र्ा दरु्ै हातको  
हत्केिामुननका कम्तीमा बूढीऔिंा र चोरीऔिंा भएका ब्र्जततहरु,  

3. ठूिो अक्षर पढ्नसतने धर्नू दृजष्ट्टर्ुतत व्र्जततहरू,  

4. दरु्ै गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रर्णर्धत्र िगाई ठूिो आर्ाज सुधने तर बोिी स्पष्ट्ट भएका सुस्त श्रर्ण व्र्जततहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढााँचा र समन्िय सममतत 

५. अपाङ्गता भएका व्र्जततहरूको पररचर्-पत्रको ढाुँचा देहार् बमोजजम हुनेछ ।  
पररचर्-पत्र र्ाहक व्र्जततको व्र्जततगत वर्र्रण स्पष्ट्ट हुने गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको 
ढाुँचामा र्स कार्यवर्धधको अनुसूची २ बमोजजम एकापट्टी नेपािी भाषामा र अकायपट्टी अगेंजी 
भाषामा िेखखएको माधथ दफा ४ मा उल्िेखखत मापदण्ड अनुसार एक पषृ्ट्ठको पररचर्-पत्र 

गाम्भीर्यता आधारमा गररएका चार र्गयका अपाङ्गता भएका व्र्जततिाई चार फरक रङ्गमा 
उपिब्ध गराइनेछ । 

६. समधर्र् सलमनत सम्र्जधध व्र्र्स्था देहार् बमोजजम हुनेछ । 
(१) अपाङ्गता भएका व्र्जततको अधधकार सम्र्जधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार अपाङ्गता 

पररचर् पत्र वर्तरण गनय l;kmfl/; समेत ug]{]{ कार्यका िाधग  नगरपालिकामा देहार् 

बमोजजमको स्थानीर् समधर्र् सलमनत रहनेछ :- 

 (क) नगरपालिकाको उपप्रमुख                                                                 सरं्ोजक 

 (ख) नगरपालिकाको मदहिा सदस्र् मध्रे्बाट 

      नगर पालिकािे तोकेको मदहिा सदस्र्                                                सदस्र् 

 (ग) नगरपालिका लभत्रका माध्र्लमक वर्द्र्ािर्का  
     प्रधानाध्र्ापक र्ा श्रोत व्र्जतत मध्रे्बाट  

   नगर पालिकाको प्रमुखिे तोकेको व्र्जतत                                                    सदस्र् 

(घ) नगर कार्यपालिकाको प्रमुखिे  

   तोकेको स्थानीर् स्र्ास््र् चौकी र्ा अस्पतािको धचक्रकत्सक                          सदस्र् 

(ड.) स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्को प्रमुख                                                         सदस्र् 

(च) अपाङ्गता भएका व्र्जततको हक, दहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीर् 
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     स्तरमा कार्यरत संघ ससं्थाहरु मध्रे्बाट 

     नगरपालिकाको प्रमुखिे मनोननत गरेको संस्थाको प्रनतननधध                          सदस्र् 

(छ)  नगरपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका  
     व्र्जततहरु मध्रे्बाट समधर्र् सलमनतिे मनोनर्न गरेको एक जना मदहिा  
     सदस्र् सदहत तीन जना                                                                         सदस्र् 

(ज) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीर् स्तरमा रहेका 
    सम्र्जधधत वर्षर् हेने कार्ायिर्को कार्ायिर् प्रमुख                                        सदस्र् 

(झ) नगरपालिकाको उपप्रमुखिे तोकेको  नगरपालिकाको कमयचारी                  सदस्र् 

(२) स्थानीर् समधर्र् सलमनतिे अपाङ्गता पररचर् पत्र वर्तरणका िाधग लसफाररस गने कामका साथ ै

ऐनको दफा ४३ को (च) बमोजजम पररचर्-पत्र सम्र्धधीी कानुनी, संरचनागत तथा अधर् सुधार 
गनुयपन ेवर्षर्मा प्रदेशको सामाजजक वर्कास मधत्रािर्; मदहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ट्ठ नागररक 

मधत्रािर् िगार्त सम्र्जधधत ननकार्मा िेखख पठाउुँनु पदयछ । 
 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वितरण 

७. पररचर्-पत्र वर्तरण प्रक्रिर्ा देहार् बमोजजम हुनेछ :  

(क) अपाङ्गता भएका व्र्जततको स्थार्ी ठेगाना भएको र्डा कार्ायिर्मा अपाङ्गता भएका व्र्जतत 

स्र्र्ं ननजका अलभभार्क र्ा संरक्षकिे अनुसूची १ बमोजजमको ढाुँचामा पररचर्-पत्र प्राजप्तका 
िाधग सबै पुष्ट्ट्र्ाई गने कागजातहरु २ प्रनत समार्ेश गरी ननर्ेदन ददनुपनेछ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थार्ी ठेगाना, उमेर, अपाङ्गता खिेुको लिखखत प्रमाखणत 

प्रनतलिपी, ckfËtfsf] k|s[tL cg';f/ ;DalGwt lrlsT;ssf] k|dfl0ft sfuhft, पासपोटय 
साइजको (सम्भर् भएसम्म अपाङ्गता देखखने गरी खखधचएको) फोटो, असततताको गाम्भीर्यता 
अर्स्था र शरीरका अगंहरुिे गने काममा आएको समस्र्ा र्ा दैननक क्रिर्ाकिापमा हुने 
लसलमतताहरुको वर्र्रण संिग्न हुनुपनेछ । र्स प्रर्ोजनको िाधग gfafnssf] xsdf जधमदताय 
प्रमाण-पत्र र्ा नागररकताको प्रमाण-पत्र / cfjZos k/]df yk sfuhft जग्गा धनी प्रमाण 
पुजाय र्ा शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको  प्रमाण-पत्र र्ा मतदाता पररचर् पत्र र्ा अपाङ्गताको आधारमा कुनै 
जाधगर गरररहेको भए ननर्ुजतत पत्र र्ा त्र्ो संस्थािे ददएको प्रमाण र्ा जज.प्र.का.मा दताय भएका 
अपाङ्गता सम्बधधी कार्य गने संघसंस्थािे गरेको लसफाररस  र्स्तै बबश्र्स्त हुन सतने आधार 
ददने अधर् प्रमाखणत लिखखतिाई आधार मानननेछ । 

(ग) ररत पुगी आएको ननर्देनमा र्डा कार्ायिर्िे ननर्ेदन प्राप्त भएको लमनतिे बढीमा ३ ददनलभत्र 

ननर्ेदकिे पेश गरेका कागजातहरुको एक प्रनत कार्ायिर्मा राखख र्डा कार्ायिर्को लसफाररस 

सदहत एक प्रनत नगरपालिकामा पठाउनु पदयछ । 
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(घ) सम्बजधधत व्र्जततिे पेश गर ]]]}]]]]]]]]]को ननर्ेदन उपर कुन ैकागजात र्ा प्रमाण नपुगी पररचर्पत्रका 
िाधग लसफाररस गनय उपर्ुतत नदेखखएमा सो व्र्होरा ननर्ेदकिाई ३ ददन लभत्रमा जानकारी ददन ु

पदयछ । 
(ड.) र्डा कार्ायिर्िे लसफाररस गनय नसक्रकने भनी ददएको जानकारी ननर्ेदकिाई धचत्त नबुझ ेसूचना 
पाएको १५ ददन लभत्रमा नगरपालिका समक्ष ननर्ेदन ददन सतनेछ । 

(च) र्सरी प्राप्त भएको ननर्ेदन समेत समार्ेश राखख स्थानीर् समधर्र् सलमनतको बैठकमा पेश 

गनुय पदयछ । ननर्ेदकिे पेश गरेका कागजात र अधर् सम्भाव्र् त्र् प्रमाणका आधारमा ननजिे 

पररचर् पत्र पाउने देखखर्ो भनन स्थानीर् समधर्र्  सलमनतिे लशफाररस गरेमा ननजिाई पररचर् 

पत्र वर्तरण गरी त्र्सको जानकारी ननर्ेदक तथा र्डा कार्ायिर्िाई समेत ददनु पदयछ । 
(छ) पररचर्पत्रका िाधग लसफाररस गनय कुन ैकदठनाई परेमा र्डा कार्ायिर्िे धचक्रकत्सक/वर्शषेज्ञ र्ा 
अपाङ्गता भएका व्र्जततका संस्थाका प्रनतननधधसुँग रार् परामशय लिन सतनेछ ।   

(ज) अपाङ्गता kl/ro kq k|flKtsf nflu lgj]bs :j+o pkl:yt x'g'kg]{ 5 . ;fdfGotof 

अपाङ्गता भएका व्र्जतत स्र्र्ंिे आफ्नो पररचर्पत्र बुखझलिन ुपदयछ । अनत अशतत र्ा पीणूय 
अशतत अपाङ्गता भएको कारणिे पररचर् पत्र र्ुखझलिन आउन नसतने भएमा र्डा कार्ायिर्को 
लसफाररसमा पररर्ारको सदस्र्, संरक्षक र्ा ननजको बसोबास गने स्थानीर् ननकार्का 
पदाधधकारीिे ननजिाई बुझाउने गरी बुखझलिन सतनछेन ्। 

(झ) पररचर्-पत्र प्राप्त व्र्जततहरूको र्गीकृत िगत स्थानीर् तहिे कम्प्र्ुटराइज गरी आफ्नो 
कार्ायिर्मा राखी चौमालसक रूपमा प्रदेश र संघको सम्बजधधत मधत्रािर्मा जानकारी गराउनु 
पनेछ। 

(ञ) समधर्र् सलमनतिे पररचर्पत्र ददन भनी ठहर गरेका व्र्जततिाई gu/kflnsfको कार्ायिर्िे 

अनुसूची २ बमोजजमको पररचर्-पत्र (अपाङ्गता भएका व्र्जततहरूिाई) ननःशुल्क उपिब्ध 

गराउन ुपनेछ । 
(ट) पररचर्पत्रमा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासक्रकर् अधधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचलित 

कानूनको अधधनमा रही अधर् अधधकृत कमयचारीिाई समेत अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सतनेछ । 
(ठ) k|ToIf ?kdf b]lvg] jf cjnf]sg ug{ ;lsg] zfl/l/s, dfgl;s jf O{lGb|o ;DalGw Ifltsf] 

xsdf kl/ro–kq k|bfg ug]{ clwsf/Ln] cjnf]sg u/L tTsfn pko'Qm kl/ro–kq pknAw 

u/fpg' kg]{5 / kl/ro–kq k|bfg ug]{ clwsf/Ln] cfjZos 7fg]df cGo ;DalGwt ljifo 

lj1nfO{ /flv jf k/fdz{ lnO{ kl/rokq ljt/0f ug{ ;Sg]5 . 

(ड) प्रत्र्क्ष रुपमा नदेखखन ेर्ा अर्िोकन गनय नसक्रकने शारीररक, मानलसक र्ा इजधद्रर् सम्बधधी 
क्षनत भएका र्ा प्रष्ट्ट रुपमा छुट्र्ाउन समस्र्ा भएका अपाङ्गता भएका ब्र्जततका हकमा 
समधर्र् सलमनतमा पेश गरी सलमनतको लसफाररसका आधारमा पररचर् पत्र वर्तरण गनुय पनेछ । 

८. अधर् स्थानीर् तहबाट पररचर्पत्र वर्तरण गनेः 
स्थानीर् ठेगानामा बसोबास नभएका र वर्लभधन अर्रोध तथा शारीररक र्ा मानलसक अर्स्थाको 
गम्भीर्यताको कारण आफ्नो स्थाई र्सोर्ास भएको जजल्िामा गई अपाङ्गता पररचर् पत्र प्राप्त 
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गनय असमथय व्र्जततहरुका िाधग ननजको स्थार्ी बसोबास भएको स्थानको सम्बजधधत स्थानीर् 

तहबाट पररचर् पत्र नलिएको सुननश्चत भएमा दफा ५ को प्रक्रिर्ा पुरा गरी पररचर् पत्र प्रदान गरेर 
सम्बजधधत स्थानीर् तहिाई जानकारी गराउन सक्रकनेछ ।  

 

 
९. प्रनतलिवप सम्बधधी व्र्र्स्थाः 
(१) पररचर्-पत्र हराइ, नालसइ र्ा बबधग्रई पररचर्-पत्रको प्रनतलिवप लिन ुपने भएमा आफ्नो स्थार्ी  
ठेगाना भएको  र्डा कार्ायिर्मा र्थाथय वर्र्रण र कारण खिुाई लसफाररसका िाधग ननर्ेदन ददन ु

पदयछ । 
(२) र्डा कार्ायिर्िे सबै व्र्होरा बुखझ ननर्ेदकको माग मनालसब देखखएमा पररचर्-पत्रको प्रनतलिपी 
उपिब्ध गराउन प्राप्त ननर्ेदन तथा अधर् कागजातको प्रनतलिवप र्डा कार्ायिर्मा राखी 
ननर्ेदकिे पेश गरेको सतकि कागजात सदहत लसफाररस गरी  नगरपालिकामा पठाउुँनु पदयछ ।  

(३)  gu/kflnsfn]] लसफाररस सदहत प्राप्त भएको ननर्ेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनुसार सोझै र्ा 
स्थानीर् समधर्र् सलमनतमा पेश गरी सलमनतको ननणयर् अनुसार  अपाङ्गता पररचर्-पत्रको 
प्रनतलिपी ननःशुल्क उपिब्ध गराउुँनु पनेछ । 

(४) प्रनतलिवपका िाधग प्राप्त भएको ननर्ेदनका बबषर्मा सो पररचर् पत्र बाहक व्र्जततिे पदहिे 

प्राप्त गरेको पररचर् पत्रमा हेरफेर गनुयपन े देखखएमा स्थानीर् लसफाररस सलमनतमा पेश गरी सो 
सलमनतबाट प्राप्त ननदेशन अनुसार गनुय पदयछ ।   

१० र्स कार्यवर्धधको प्रनतकुि कार्य भएमा प्रचलित कानूनमा ब्र्र्स्था भए बमोजजम सजार् हुनेछ ।   
११. अलभिेख सम्र्जधध व्र्र्स्थाः  
(१) सम्र्जधधत र्डा कार्ायिर्िे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु तथा 
अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु मध्रे् पररचर्पत्र पाएका व्र्जततहरुको अपाङ्गताको प्रकृनत र 
गाम्भीीर्यता िगार्त अधर् आर्श्र्क वर्र्रण खलु्नेगरी  ननर्लमत रुपमा अध्र्ार्धधक गरी 
त्र्सको चौमालसक वर्र्रण तर्ार गरी ननर्लमत रुपमा आफ्नो गाुँउपालिका/नगरपालिका तथा 
जजल्िा समधर्र् सलमनतिाई समेत पठाउुँनु पदयछ । 

(२) gu/kflnsfn] पररचर् पत्र वर्तरण गरे पनछ र्सको जानकारी पररचर् पत्र प्राप्त गने ब्र्जततको 
स्थार्ी ठेगाना भएको र्डा कार्ायिर्िाई ददनु पदयछ ।   

(३) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका कुि अपाङ्गता भएका व्र्जततहरु तथा अपाङ्गता पररचर् 

पत्र पाएका व्र्जततहरुको अलभिेख राखी त्र्सको चौमालसक प्रनतर्ेदन प्रदेशको सामाजजक 

वर्कास मधत्रािर्, मदहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ट्ठ नागररक मधत्रािर् र संघीर् मालमिा तथा 
सामाधर् प्रशासन मधत्रािर्मा पठाउुँनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 
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बिबिि 

१२. वर्वर्ध : 

(१) नगरपालिकािे आـआफ्नो क्षेत्राधधकार लभत्र रहेका बबकट तथा दरुगम गाउुँहरुमा रहेका 
अपाङ्गता भएका व्र्जततहरुका िाधग अपाङ्गता पररचर्ـपत्र िगार्तका सेर्ा सरि तररकािे 

उपिब्ध गराउुँन कजम्तमा बषो एक पटक ती ठाउुँहरुमा पररचर् पत्र वर्तरण सम्र्जधध घुजम्त 

लशवर्र सञ्चािन गनय ;lsg] 5।  
(२) र्ो कार्यवर्धध िागू हुनु अगाडड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचर्पत्र सम्बजधधत नगरपालिकाdf 

बुझाई र्ो कार्यवर्धध जारी भएको लमनतिे १ बषयलभत्रमा र्स कार्यवर्धध बमोजजमको पररचर्पत्र 

लिनुपनेछ । र्स अनघ जारी भएका पररचर् पत्र एक र्षयपनछ स्र्तः माधर् हुनै छैन ।   
(३) र्स कार्यवर्धध भएको प्रार्धान अपाङ्गता भएका व्र्जततहरुको अधधकार सम्र्जधध ऐन र अधर् 

प्रचलित कानूनसुँग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म स्र्तः अमाधर् हुनेछ । 
(४) अपाङ्ग पररचर्-पत्र वर्तरण सम्र्धधमा र्स कार्यवर्धधमा उल्िेख नभएको वर्षर्मा अपाङ्गता 
भएका व्र्जततहरुको अधधकार सम्र्धधी ऐन र  अधर् प्रचलित कानून बमोजजम हुनेछ ।  

(५) अपाङ्ग पररचर्-पत्र वर्तरण ननदेलशका, २०६५ बमोजजम भए गरेका काम कारर्ाही र्स ै

कार्यवर्धजी बमोजजम भए गरेको मानननेछ ।  
(६) अपाङ्ग पररचर्-पत्र वर्तरण ननदेलशका, २०६५ खारेज गररएको छ । 
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अनुसूची १ 

अपाङ्गता भएका व्र्जततको पररचर्पत्र पाउनको िाधग ददने ननर्ेदनको ढाुँचा 
 

      

श्री कार्ायिर् प्रमुखज्र्ू 
माफय त............................ 

………………………………………. गाउुँ /नगरपालिका   
  लमनत :.................. ........  

 

वर्षर् : अपाङ्गता भएका व्र्जततको पररचर्पत्र पाउुँ । 
महोदर्,   

 म अपाङ्गता भएका व्र्जततको पररचर्पत्र पाउन र्ोग्र् भएकोिे ननम्न लिखखत वर्र्रण 
राखख पररचर्पत्र पाउन र्ो ननर्ेदन पेश गरेको छु । मैिे पेस गरेको वर्र्रण ठीक साुँचो छ, 

झुट्टा ठहरेमा प्रचलित कानुनबमोजजमको सजार् भोग्न मञ्जुर छु ।   
१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... लिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थार्ी ठेगाना :  ...................पालिका,  र्डा न.ं.............. टोि ..............  

 (ख) अस्थार्ी ठेगाना : .................पालिका, र्डा नं...................टोि .............. 

 (ग) सम्पयकय  टेलिफोन र्ा मोबाइि नं. ............... .................. .................  
३. संरक्षक/अलभभार्कको नाम थर .................... .............. ननर्ेदकको नाता ...............  
४. संरक्षक/अलभभार्कको टेलिफोन र्ा मोबाइि न.ं .............. ................... .............  

५. नेपाि सरकारको पररभाषा र र्गीकरण अनुसार अपाङ्गताको प्रकार ......................  
६.  नेपाि सरकारको पररभाषा र र्गीकरण अनुसार अशततताको आधारमा                   
 अपाङ्गताको प्रकार ............................  
७.  शरीरको अगं, संरचना, प्रणािीमा आएको क्षनतको वर्र्रण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षनत भएपछी दैननक क्रिर्ाकिापमा आएको अर्रोध र्ा लसलमतताको वर्र्रण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कारण उपर्ुतत स्थानमा धचनो िगाउनुहोस ्।   
 क) रोगको दीघय असर    ख) दघुयटना     ग) जधमजात    

फोटो 
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 घ) सशस्त्र द्र्धद्र्     ङ) र्ंशानुगत कारण   च) अधर् ..............  

१० सहार्क सामग्री प्रर्ोग गनुय पन ेआर्श्र्कता भएको र्ा नभएको : उपर्ुतत स्थानमा  धचनो 
 िगाउनुहोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आर्श्र्कता भएको भए कस्तो प्रकारको सहार्क सामग्रीको प्रर्ोग गनुयपने हुधछ 

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

१२. सहार्क सामग्री प्रर्ोग गन ेगरेको/नगरेको (उपर्ुतत स्थानमा धचनो िगाउनुहोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३.  सहार्क सामग्री प्रर्ोग गन ेगरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  

१४. अधर् व्र्जततको सहर्ोग वर्ना आफ्ना कस्ता कस्ता दैननक कार्य गनय सतनुहुधछ    

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

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

१५.  अधर् व्र्जततको सहर्ोग लिनुहुधछ भने कुन कुन कामको िाधग लिनु हुधछ (    

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

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

१६. पनछल्िो शैक्षक्षक र्ोग्र्ता  प्राथलमक तह   घ) ननम्न माध्र्लमक तह  

 ङ) माध्र्लमक तह   च) उच्च माध्र्लमक तह    छ) स्नातक तह    

 ज) स्नातकोत्तर तह    झ) वर्द्र्ार्ाररधी तह   

१७. कुनै तालिम प्राप्त गनुयभएको भए मुख्र् तालिमहरूको नाम िेख्नहुोस  

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

१८.  हािको पेशा :   

 क) अध्र्र्न   ख) कृवष व्र्र्सार्   ग) स्र्रोजगार   घ) अध्र्र्न    

ङ) सरकारी सेर्ा च) ननजी क्षेत्रमा सेर्ा    ज) केही नगरेको   झ) अधर् 

... 

         

                                             ननर्ेदक   

        नाम, थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 
        लमनत .............................. 
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अनुसूची २ 

 

अपाङ्गता भएका व्र्जततको पररचर्त्रको ढाुँचा  

 

नेपाि सरकार 
ननशाना छाप     

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

 पररचर्पत्र नम्बरः                  

 पररचर्पत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचर्-पत्र 

१) नाम, थरः  
२) ठेगानाः प्रदेश ……………..जजल्िा………… स्थानीर् तह ………………………  

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

                

५) लिङ्गः …………  ………….  ६) रतत समुह…………..   

७) अपाङ्गताको क्रकलसमः प्रकृनतको आधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

८) बाब/ुआमा र्ा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………  

९) पररचर्पत्र र्ाहकको दस्तखतः 
१०) पररचर् पत्र प्रमाखणत गने  ………….  

नाम, थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 

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

        लमनत .............................. 

 
 

"र्ो पररचपत्र कसैिे पाएमा नजजकको प्रहरी कार्ायिर् र्ा स्थानीर् ननकार्मा रु्झाइददनुहोिा" 

  

  

 

 

फोटो 
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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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अनुसूची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्र्जततको कार्ायिर्मा राखखने अलभिेखको ढाुँचा 
 

िम संख्र्ाः 
 अपाङ्गता पररचर्पत्र नम्बरः   पररचर्पत्रको प्रकार …………….  

 

१) नाम, थरः  
२) ठेगाना (स्थार्ी)  प्रदेश:   जजल्िा :           स्थानीर् तह:              र्डा:  
३) ठेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      जजल्िा :           स्थानीर् तह:               र्डा:   
४) जधम लमनतः            ४) नागरीकता नम्बरः                              ५) लिङ्गः   

६) रतत समुह           ७) वर्र्ादहत/अवर्र्ादहतः 
८) बाब/ुआमा र्ा संरक्षकको नाम, थरः 
९) ठेगानाः  प्रदेश         जजल्िा         स्थानीर् तह           र्डा 
१०) अपाङ्गता भएको व्र्जततसुँगको नाताः 
११) पनछल्िो शैक्षक्षक र्ोग्र्ताः  
१२) अध्र्र्नरत वर्द्र्ािर् र्ा किेज  :      अध्र्र्न नगरेको        पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपाङ्गताको क्रकलसमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृनतको आधारमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा …………………….. 

१५) कस्ता दैननक क्रिर्ाकिापहरू  गनय सक्रकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैननक क्रिर्ाकिापहरू गनय सक्रकुँ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहार्क सामग्री आर्श्र्क    पने    नपने  

आर्श्र्क पने भए के …………………………….  

१८) हाि सहार्क सामग्री   पाएको    नपाएको  
१९)  पररचर्-पत्र र्ाहकिे प्राप्त गरेका अधर् सेर्ा, सुवर्धा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
 

२०) पररचर्पत्र बाहकिाई आर्श्र्क परेका अधर् सेर्ा सुवर्धाहरू  

…………………………………………………….. ………………………………….. 
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२१) सेर्ा, सुवर्धा प्रदान गने ननकार्ः …………………… …………… 

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

 

प्रमाखणत गने अधधकारीकोः  
दस्तखतः    

नाम, थरः   

   पदः  
  कार्ायिर्ः   

                                                        लमनत : 

 

 

 

 

        आज्ञािे  

  तुिसी बहादरु शे्रष्ट्ठ 

 प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत 


