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           ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/ro kq ljt/0f sfo{ljlw, @)&* 

 

k|:tfjgf 

g]kfnsf] ;+ljwfg, ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DjlGwt P]g, @)&$ tyf ;+o'Qm 

/fi6« ;+3n] kfl/t u/L g]kfn ;/sf/n] x:tfIf/ ;d]t ul/;s]sf] ckfËtf ePsf] 

JolQmsf] clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw–@))^ -Convention on the Right of Persons 

with Disablities -CRPD_ sf] pb]Zo, dd{ / efjgf adf]lhd ckfËtf ePsf 

JolQmx?sf] kl/ro kq ljt/0f sfo{ljlw agfpg af~5lgo ePsf]n] s/}ofdfO{ 

ufpFkflnsf sfo{kflnsfsf] a}7sn] ckfËtf ePsf JolQmx?sf] kl/rokq ljt/0f 

sfo{ljlw @)&* hf/L u/]sf] 5 . 

     kl/R5]b-! 
     k|f/lDes 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd æckfËtf ePsf JolQmsf] kl/ro 

kq ljt/0f sfo{ljlw,@)&*Æ /x]sf] 5 .  

 -@_of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= kl/efifM ljifo jf k|;Ën] csf{] cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdfM 

-s_ æP]gÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;DaGwL P]g, @)&$  

-klxnf] ;+zf]wg @)&% ;d]t_ ;Demg' kb{5 . 

-v_ ælgodfjnLÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQsf] clwsf/ ;DjGwL P]g @)&$ 

cg';f/ aGg] lgodfjnL ;Demg' kb{5 . 

-u_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] s/}ofdfO{ ufFpkflnsf ;Demg' kb{5 . 

-3_æj8f sfof{noÆ eGgfn] :yflgo txsf] j8f sfof{no ;Demg' kb{5 . 

-ª_ æ;dGjo ;ldltÆ eGgfn] ckfËtf ePsf] JolQmsf] clwsf/ ;DjGwL P]g, 

@)&$ -klxnf] ;+zf]wg @)&%_ sf] bkmf $@ adf]lhdsf] :yfgLo ;dGjo ;ldlt 

;Demg' kb{5 . 
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kl/R5]b–@ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

 

#= p2]ZoM o; sfo{ljlwsf] pb]Zo b]xfo adf]lhd /x]sf 5g\ M 

-s_ ljleGg k|sf/sf ckfËtf ePsf g]kfnL gful/sx?sf] klxrfg u/L 

pgLx?nfO{ ;]jf ;'jwfdf kx'Fr :yflkt ug{, To:tf ;]jf ;'ljwfx?sf] nflu 

of]hgf lgdf{0f ug{ / :yfgLo tx b]lv g} ljleGg k|s[ltsf ckfËtf ePsf 

JolQmx?sf] juL{s[t nut /fVg ;xh t'Nofpg] . 

-v_ ckfËtf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DjGwL P]g / ckfËtf ePsf JolQmsf] 

clwsf/ ;DjGwL cGt/fli6«o dxf;lGw @))^ -CRPD_ df g]kfn ;/sf/n] 

hgfPsf] k|lta4tf adf]lhd ckfËtf ePsf JolQmnfO{ k|fyldstfsf] cfwf/df 

;]jf ;'ljwfx? pknAw u/fpg ;xh agfpg] .  

(ग) अपाङ्ग ाको प्रकृल , िगीकरण र अिस्थाका आिारमा अपाङ्ग ा भएका व्यक्तििे 
पाउिे सेिा, सवुििा र अिसरके प्राथलमकीकरण गिय सहयोग गिे । 

4. पररचय-पत्र वि रणका मापदण्ड देहाय बमोक्तजम रहेका छि ्: 

अपाङ्ग ा भएका व्यवक को अलिकार सम्बन्िी ऐिको अिसूुचीमा प्रकृल का आिारमा 
अपाङ्ग ािाई 10 (दश) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको 
अलिकार सम्बन्िी ऐिको अिसूुचीमा उल्िेक्तख  गाम्भीयय ा आिारमा गररएको अपाङ्ग ाको 
िगीकरण गरी देहायका चार समूहका पररचय-पत्र वि रण गररिेछ । 

(क) पूणय अशि अपाङ्ग ा : 

 ि उल्िेक्तख  अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'क' िगयको पररचयपत्र उपिब्ि 
गराइिेछ जिु रा ो रंगको पषृ्ठभलूममा जारी गररिेछ । 

१. व्यक्तिको शारीररक, मािलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी प्रणािीहरुमा भएको क्षल  
र यसिे ल्याएको काययग  विचििको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरुको 
सहयोग लिएर पलि दैलिक जीिि सम्पादि गिय असाध्यै कठिि हिेु व्यक्ति,  

२. सामान्य भन्दा सामान्य दैलिक वियाकिापहरु पलि स्ियं गिय िसक्िे र अन्य 
व्यक्तिको सहयोग आिश्यक पिे,  ीव्र बौविक अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु, 
ल व्र रुपमा अविज्म प्रभावि  व्यक्ति, पूणय रुपमा श्रिण दृविविवहि व्यक्तिहरु, 
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३. दईु िा सोभन्दा बढी प्रकृल का शारीररक, मािलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षल  
भई सबै जसो दैलिक वियाकिापहरु अन्य व्यक्तिकै सहयोगमा गिुयपिे 
अिस्थाका व्यक्तिहरु,  

४. लिरन् र रुपमा सघि हेरचाह (स्याहार ससुार)को आिश्यक परररहिे शारीररक 
अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति िा मिोसामाक्तजक अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु । 

(ख) अल  अशि अपाङ्ग ा : 

 ि उल्िेक्तख  अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ख' िगयको पररचयपत्र उपिब्ि 
गराइिेछ जिु लििो पषृ्ठमूलममा जारी गररिेछ । 

१. शारीररक, मािलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षल  िा विचिि भए ा पलि 
लिरन् र िा अलिकांश समय सहयोगी, दोभाष े िा मािि पथप्रदशयक 
आठदको सहयोगमा आफ्िो दैलिक वियाकिापहरु िगाय  वहडडिु र 
संचार गिय कठििाई हिेु व्यक्तिहरु, 

२. मक्तत तक पक्षघा , मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघा , हेमोविलिया, 
मांशपेशी सम्बन्िी समस्या िा विचिि िगाय  अन्य विलभन्न कारणिे 
शरीरको ढाड, हा , गोडा, कम्मर आठदिे काम गिय िसकी दैलिक 
आिागमिको िालग ह्ववििक्तचयर प्रयोग गिुयपिे अिस्थाका व्यक्तिहरु,  

३. दिैु हा  कुमदेक्तख िा पाखरुादेक्तख मिुी परैु िचल्िे िा गमुाएका, विलभन्न 
कारणिे दिैु हा  र गोडा गमुाएका िा िचल्िे, कम्मर भन्दा मलुिको 
भाग गमुाएका िा िचल्िे, दिैु गोडा पूणय वियाशीि िभई बैसाखीको 
प्रयोग गिे व्यक्तिहरु,  

४. दृविविवहि र पूणय दृविविहीिको पररभाषा अन् िगय  पिे व्यक्तिहरु,  

५. संचारको िालग लिरन् र दोभाष ेआिश्यक पिे रुपमा काि सनु्न िसक्िे 
(बवहरा), दैलिक जीििका वियाकिापहरु स्ियं गिय िसक्िे, लसकाइमा 
समस्या भएका बौविक अपाङ्ग ा िा अविज्म भएका व्यक्तिहरु, लिरन् र 
अरुको सहयोग लिइरहिपुिे बहअुपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु । 

(ग) मध्यम अपाङ्ग ा : 

 ि उल्िेक्तख  अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' िगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइिेछ 
पहेिो पषृ्ठभलूममा जारी गररिेछ । 
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१. कृलत्रम अङ्ग, क्यािीपर, विशेष प्रकारका जतु्ता जस् ा सहायक सामग्रीको 
प्रयोगबाि सामान्य वहडडिु िगाय  दैलिक जीििका वियाकिापहरु स्ियं 
गिय सक्िे, 

२. विलभन्न कारणिे घुाँडामलुिको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको  र सहायक 
सामाग्रीको प्रयोग िगरी पलि सामान्य वहाँडडिु गिय सक्िे, 

३. कुम िा पाखरुा भन्दा मिुी एक हा  गमुाएका िा हा  िचल्िे िा हा िे 
गिे काम गिय िसक्िे, 

४. दिैु हा को हत्केिा भन्दा मलुिका कम् ीमा बूढी औिंा र चोरी औिंा 
गमुाएका, 

५. दिैु गोडाको कुकुय च्चा भन्दा मलुिको भाग िभएका  र सामान्य वहडडिु 
गिय सक्िे,  

६. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
७. लसकाईमा वढिाइ भएका दैलिक वियाकिाप स्ियं गिय सक्िे बौविक 

अपाङ्ग ा र अविजम भएका व्यक्तिहरु, 

८. श्रिणयन्त्रको प्रयोगबाि िा िूिो आिाज मात्र सनु्न सक्िे ससु्  श्रिण 
व्यक्तिहरु, 

९. शल्यवियाबाि स्िरयन्त्र क्तिकी घााँिीको ििीबाि मात्र बोल्िपुिे अिस्था 
भएका व्यक्तिहरु, 

१०. ओि  ाि ुिािेको कारण बोिी अस्पि भएका व्यक्तिहरु, 

११. बोल्दा अड्किे, शब्द िा अक्षर दोहोयायउिे समस्या  ीव्र भएका भकभके 
व्यक्तिहरु, 

१२.  ीि विि भन्दा मलुिका होचा पडु्का व्यक्तिहरु, 

१३. चस्मा र श्रिणयन्त्र दिैु प्रयोग गिे श्रिण दृविविवहि व्यक्तिहरु, िेन्स िा 
म्याग्िीिायरको प्रयोगबाि मात्र पढ्ि सक्िे न्यूि दृवियिु व्यक्तिहरु, 

१४. अििुशीय रिश्राि (हेमोिेलिया) सम्बन्िी समस्या भई दैलिक वहाँडडिुमा 
कठििाइ हिेु व्यक्तिहरु, 

१५. मािलसक िा मिोसामाक्तजक अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्ग ा : 
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 ि उल्िेक्तख  अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'घ' िगयको पररचयपत्र उपिब्ि 
गराइिेछ जिु से ो पषृ्ठभलूममा जारी गररिेछ । 

१. शारीररक, मािलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी सामान्य विचिि भएका  र दैलिक 
जीििका वियाकिापहरु स्ियम सम्पादि गिय सक्िे । 

२. हा  िा खटु्टा केही छोिो भएका, एक हा को हत्केिा भन्दा मिुी िचल्िे िा 
गमुाएका, एक हा को हत्केिा भन्दा मलुिका कम् ीमा बूढी औिंा र चोरी 
औिंा गमुाएका िा दिैु हािको हत्केिा मलुिका कम् ीमा बूढी औिंा र चोरी 
औिंा भएका व्यक्तिहरु, 

३. िूिो अक्षर पढ्ि सक्िे न्यूि दृवियिु व्यक्तिहरु,  

४. दिैु गोडाको सबै औिाका भागहरु िभएका,  

५. श्रिणयन्त्र िगाई िूिो आिाज सनु्ने  र बोिी स्पि भएका ससु्  श्रिण 
व्यक्तिहरु, 

 

पररच्छेद-3 

पररचय पत्र ढााँचा र समन्िय सलमल  

 

५. अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्रको ढााँचा देहाय बमोक्तजम हिेुछ । 

पररचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिग  वििरण स्पि हिेु गरी िागररक ाको प्रमाण-पत्रको 
ढााँचामा यस काययविलिको अिसूुची २ बमोक्तजम एकापट्टी िेपािी भाषामा र अकायपट्टी अंग्रजेी 
भाषामा िेक्तखएको मालथ दिा ४ मा उल्िेक्तख  मापदण्ड अिसुार एक पषृ्ठको पररचय-पत्र 
गाम्भीयय ा आिारमा गररएका चार िगयका अपाङ्ग ा भएका व्यक्तििाई चार िरक रङ्गमा 
उपिब्ि गराइिेछ । 

६. समन्िय सलमल  सम्बक्तन्ि व्यिस्था देहाय बमोक्तजम हिेुछ : 

(१) अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सम्बक्तन्ि ऐि, 2074 को दिा ४२ अिसुार 
अपाङ्ग ा पररचय पत्र वि रण गिे समे  काययका िालग गाउाँपालिकामा देहाय बमोक्तजम 
स्थािीय समन्िय सलमल  रहिेछ :- 

क. गाउाँपालिकाको उपाध्यक्ष                

संयोजक 
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ख. गाउाँपालिकाको मवहिा सदस्य मध्येबाि गाउाँपालिकािे  ोकेको मवहिा सदस्य      

सदस्य 

ग. गाउाँपालिका लभत्रका माध्यलमक विद्याियका प्रिािाध्यापक िा श्रो  व्यक्ति मध्येबाि 
गाउाँपालिकाको अध्यक्षिे  ोकेको व्यक्ति                

सदस्य 

घ. गाउाँपालिकाको  अध्यक्षिे   ोकेको  स्थािीय  स्िास््य  चौकी  िा  अस्प ािको  
क्तचवकत्सक                     

सदस्य 

ङ. स्थािीय प्रहरी कायायियको प्रमखु                

सदस्य 

च. अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको हक, वह  र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थािीय स् रमा काययर  
संघ संस्थाहरु मध्येबाि गाउाँपालिकाको अध्यक्षिे मिोलि  गरेको संस्थाको प्रल लिलि-      

 सदस्य 

छ. गाउाँपालिका लभत्रका अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु मध्येबाि समन्िय सलमल िे मिोियि 
गरेको एक जिा मवहिा सदस्य सवह   ीि जिा     

 सदस्य 

ज. िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका स्थािीय स् रमा रहेका सम्बक्तन्ि  विषय हेिे 
कायायियको कायायिय प्रमखु         

 सदस्य 

ि. गाउाँपालिकाको उपाध्यक्षिे  ोकेको गाउाँपालिकाको कमयचारी   

 सदस्य 

(२) स्थािीय समन्िय सलमल िे अपाङ्ग ा पररचय पत्र वि रणका िालग लसिाररस गिे कामका 
साथै ऐिको दिा ४३ को (च) बमोक्तजम पररचय पत्र सम्बक्तन्ि कािूिी, संरचिाग   था 
अन्य सिुार गिुयपिे विषयमा प्रदेशको सामाक्तजक विकास मन्त्रािय; मवहिा, बािबालिका 
 था ज्येष्ठा िागररक मन्त्रािय िगाय  सम्बक्तन्ि  लिकायमा िेक्तख पिाउाँि ुपदयछ । 
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पररच्छेद-4  

पररचय पत्र वििरण 

 

७. पररचय-पत्र वि रण प्रविय देहाय बमोक्तजम हिेुछ : 

(क) अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको :yfoL 7]ufgf ePsf] :yfgLo txsf] j8f sfof{nodf 

ckfËtf ePsf JolQm :jod lghsf cleefjs jf ;+/Ifsn] cg';'lr–! adf]lhdsf] 

9fFrfdf kl/rokq k|flKtsf nflu ;a} k'i7fO{ ug]{ sfuhftx? @ k|lt ;dfj]z u/L 

lgj]bg lbg' kg]{5 . 
-v_ b/vf:tdf cfkm\gf] gfd, :yfoL 7]ufgf, pd]/, ckfËtf v'n]sf] lnlvt k|dfl0ft 

k|ltlnlk, kf;kf]6{ ;fOhsf] -;Dej eP ;Dd ckfËtf b]lvg] u/L lvlrPsf]_ kmf]6f], 

c;Qmtfsf] ufDeLo{tf cj:yf / z/L/sf c+ux?n] ug]{ sfddf cfPsf] ;d:of jf 

b}lgs lqmofsnfkdf x'g] l;ldttfx?sf] ljj/0f ;+nUg x'g' kg]{5 . o; k|of]hgsf] 

nflu hGdbtf{ k|df0f–kq jf gful/stfsf] k|df0f–kq jf hUuf wgL k|df0f k'hf{ z}lIfs 

of]Uotfsf] k|df0f–kq jf dtbftf kl/rokq jf ckfËtfsf] cfwf/df s'g} hflu/ 

u/L/x]sf] eP lgo'lQm kq jf Tof] ;+:yfn] lbPsf] k|df0f jf lh=k|=sf=df btf{ ePsf 

ckfËtf ;DaGwL sfo{ ug]{ ;+3;+:yfn] u/]sf] l;kmfl/; dWo] s'g} Ps jf o:t} ljZj:t 

x'g ;Sg] cfwf/ lbg] cGo k|dfl0ft lnlvtnfO{ cfwf/ dflgg]5 . 

-u_ l/t k'uL cfPsf] lgj]bgdf j8f sfof{non] lgj]bg k|fKt ePsf] ldltn] j9Ldf # 

lbg leq lgj]bsn] k]z u/]sf sfuhftx?sf] Ps k|lt sfof{nodf /fvL j8f 

sfof{nosf] l;kmfl/; ;lxt Ps k|lt ufFpkflnsfdf k7fpg' kb{5 . 

-3_ ;DalGwt JolQmn] k]z u/]sf] lgj]bg pk/ s'g} sfuhft jf k|df0f gk'lu 

kl/rokqsf nflu l;kmfl/km ug{ pko'Qm gb]lvPdf ;f] Joxf]/f lgj]bsnfO{ # lbg 

leqdf hfgsf/L lbg' kb{5 . 

-ª_  j8f sfof{non] l;kmf/L; ug{ g;lsg] elg lbPsf] hfgsf/L lgj]bsnfO{ lrQ 

ga'em] ;'rgf kfPsf] !% lbg leqdf ;DalGwt :yfgLo tx ;dIf lgj]bg lbg ;Sg]5 

. 

-r_ o;/L k|fKt ePsf] lgj]bg ;d]]t ;dfj]z /fvL :yfgLo ;dGjo ;ldltsf] a}7sdf 

k]z ug'{ kb{5 . lgj]bsn] k]z u/]sf sfuhft / cGo ;DefJo tYo k|df0fsf cfwf/df 

lghn] kl/rokq kfpg] b]lvof] elg :yfgLo ;dGoj ;ldltn] l;kmf/L; u/]df lghnfO{ 

kl/rokq ljt/0f u/L To;sf] hfgsf/L lgj]bs tyf j8f sfof{nonfO{ ;d]t lbg' 

kb{5. 
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-5_ kl/rokqsf nflu l;kmfl/; ug{ s'g} sl7gfO{ k/]df j8f sfof{non] 

lrlsT;s÷ljz]if1 jf ckfËtf ePsf JolQmsf ;+:yfsf k|ltlglw;Fu /fo k/fdz{ lng 

;Sg]5 . 

-h_ ;fdGotof ckfËtf ePsf JolQm :jo+n] cfkm\gf] kl/rokq a'lemlng' kb{5 . clt 

czQm jf k"0f{ czQm ckfËtf ePsf] sf/0fn] kl/rokq a'lemng cfpg g;Sg] ePdf 

j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df kl/jf/sf] ;b:o, ;+/Ifs jf lghsf] a;f]af; ug{] :yfgLo 

lgsfosf kbflwsf/Ln] lghnfO{ a'emfpg] u/L a'lemlng ;Sg]5g\ . 

-em_ kl/rokq k|fKt JolQmx?sf] juL{s[t nut :yfgLo txn] sDKo'6/fOh u/L cfkm\gf] 

sfof{nodf /fvL rf}dfl;s ?kdf k|b]z / ;+3sf] ;DalGwt dGqfnodf hfgsf/L 

u/fpg' kg]{5 . 

-`_ ;dGjo ;ldltn] kl/rokq lbg elg 7x/ u/]sf JolQmnfO{ :yfgLo txsf] 

sfof{non] cg';'rL–@ adf]lhdsf] kl/rokq -ckfËtf ePsf JolQmx?nfO{_ lgMz'Ns 

pknAw u/fg' kg]{5 . 

-6_ kl/rokqdf ufFpkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x:tfIf/ x'g]5 . k|rlnt 

sfg"gsf] clwgdf /lx cGo clws[t sd{rf/LnfO{ ;d]t clwsf/ k|Tof]hg ug{ ;Sg]5 

. 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखि ेिा अििोकि गिय सवकि ेशारररक, मािलसक िा इक्तन्िय 
सम्बन्िी क्षल को हकमा पररचय पत्र प्रदाि गिे अलिकारीिे अििोकि गरी  त्काि 
उपयिु पररचय पत्र उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा िदेक्तखि ेिा अििोकि गिय िसवकि ेशारीररक, मािलसक िा इक्तन्िय 
सम्बन्िी क्षल  भएका िा प्रि रुपमा छुट्याउि समस्या भएका अपाङ्ग ा भएका 
व्यक्तिका हकमा समन्िय सलमल मा पेश गरी सलमल को लसिाररसको आिारमा 
पररचयपत्र वि रण गिुय पिेछ । 

८. अन्य स्थािीय  हबाि पररचयपत्र वि रण गिे : 

स्थािीय िेगािामा बसोबास िभएका विलभन्न अिरोि  था शारीररक िा मािलसक 
अिस्थाको गक्तम्भर ाको कारण आफ्िो स्थायी बसोबास भएको क्तजल्िामा गई अपाङ्ग ा 
पररचयपत्र प्राप्त गिय असमथय व्यक्तिहरुका िालग लिजको स्थायी बसोबास भएको 
स्थािको सम्बक्तन्ि  स्थािीय  हबाि पररचयपत्र िलिएको सलुिक्ति  भएमा दिा ५ 
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को प्रविया पूरा गरी पररचयपत्र प्रदाि गरेर सम्बक्तन्ि  स्थािीय  हिाई जािकारी 
गराउि सवकिेछ। 

९. प्रल लिवप सम्बक्तन्ि व्यिस्था : 

क. पररचय-पत्र हराइ, िालसइ िा लबलग्रई पररचय-पत्रको प्रल लिवप लिि ुपिे भएमा 
आफ्िो स्थायी िेगािा भएको स्थािीय  हको िडा कायायियमा यथाथय वििरण र 
कारण खिुाई लसिाररसको िालग लििेदि ठदि ुपदयछ । 

ख. िडा कायायियिे सबै व्यहोरा बिुी लििेदक मांग मिालसि देक्तखएमा पररचय-
पत्रको प्रल लिवप उपिब्ि गराउि प्राप्त लििेदि  था अन्य कागजा को प्रल लिवप िडा 
कायायियमा राखी लििेदकिे पेश गरेको सक्कि कागजा  सवह  लसिाररस गरी 
गाउाँपालिका स्थािीय  हमा पिाउि ुपदयछ । 

ग. स्थािीय  हिे लसिाररस सवह  प्राप्त भएको लििेदि अपाङ्ग ाको प्रकृल  अिसुार 
सोिै िा स्थािीय समन्िय सलमल मा पेश गरी सलमल को लिणयय अिसुार अपाङ्ग ा 
पररचयपत्रको प्रल लिवप लिशलु्क उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

घ. प्रल लिवपका िालग प्राप्त भएको लििेदिका विषयमा सो पररचयपत्र िाहक व्यक्तििे 
प्राप्त गरेको पररचयपत्रमा हेरिेर गिुयपिे देक्तखएमा स्थािीय लसिाररस सलमल मा पेश 
गरी सो सलमल बाि प्राप्त लिदेशि अिसुार गिुयपदयछ । 

10. यस काययविलिको प्रल कुि कायय भएमा कािूिमा व्यिस्था भए बमोक्तजम सजाय 
हिुछे । 

11. अलभिेख सम्बक्तन्ि  व्यिस्था : 

क. सम्बक्तन्ि  िडा कायायियिे आफ्िो के्षत्रमा भएका कुि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु 
 था अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु मध्ये पररचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्ग ाको 
प्रकृल  र गाम्भीयय ा िगाय  अन्य आिश्यक वििरण खलु्ि े गरी लियलम  रुपमा 
अध्यािलिक गरी त्यसको चौमालसक वििरण  यार गरी लियलम  रुपमा आफ्िो 
गाउाँपालिका  था क्तजल्िा समन्िय सलमल िाई समे  पािाउि ुपदयछ । 
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ख. स्थािीय  हिे पररचय पत्र वि रण गरेपलछ यसको जािकारी पररचयपत्र प्राप्त गिे 
व्यक्तिको स्थायी िेगािा भएको िडा कायायियिाई ठदिपुदयछ । 

ग. गाउाँपालिकािे आफ्िो के्षत्र लभत्र रहेका कुि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु  था 
अपाङ्ग ा पररचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अलभिेख राखी त्यसको चौमालसक प्रल िेदि 
प्रदेशको सामाक्तजक विकास मन्त्रािय, मवहिा, बािबालिका  था जेष्ठ िागररक 
मन्त्रािय र संघीय मालमिा  था सामान्य प्रशासि मन्त्राियमा पिाउि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

विविि 

 

12. विविि : 

(१) सबै स्थािीय  हिे आ-आफ्िो के्षत्रालिकार लभत्र रहेका विकि  था दगुयम 
गाउाँहरुमा रहेका अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरुका िालग अपाङ्ग ा पररचय पत्र िगाय का 
सेिा सरि  ररकािे उपिब्ि गराउि कक्तम् मा िषो एक पिक  ी िाउाँहरुमा पररचय 
पत्र वि रण सम्बक्तन्ि  क्तशविर सञ्चािि गिुय पदयछ । 

(२) यो काययविलि िागू हिु अगालड प्राप्त गरेको अपाङ्ग ा पररचयपत्र सम्बक्तन्ि  
गाउाँपालिका बिुाई यो काययविलि जारी भएको लमल िे १ िषय भत्रमा यस काययविलि 
बमोक्तजमको पररचयपत्र लििपुिेछ । यस अक्तघ जारी भएका पररचय पत्र एक िषयपलछ 
स्ि : मान्य हिैु छैि । 

(3) यस काययविलि भएको प्राििाि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरुको अलिकार सम्बक्तन्ि 
ऐि र अन्य प्रचलि  कािूिसाँग बाक्तिएमा हदसम्म स्ि : अमान्य हिुेछ । 

(4) अपाङ्ग पररचयपत्र वि रण सम्बन्िमा यस काययविलिमा उल्िेख िभएको 
विषयमा अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरुको अलिकार सम्बन्िी ऐि र प्रचलि  कािूि 
बमोक्तजम हिुेछ। 
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(५) अपाङ्ग पररचयपत्र वि रण लिदेक्तशका, 2065 बमोक्तजम भए गरेका काम 
कारिाही यसै काययविलि बमोक्तजम भए गरेको मालििछे । 

(६) अपाङ्ग पररचय-पत्र वि रण लिदेक्तशका, 2065 खारेज गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची-1 

अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउिको िालग ठदि ेलििेदि ढााँचा 
 

 

श्री कायायिय प्रमखु ज्यू फोटो 
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मािय  ....................... 
करैयामाई गाउाँपालिका, करैया, बारा । 

                                                           

                                                                                             लमल :.................. 

 

विषय: अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउाँ । 

 

महोदय,  

 म अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउि योग्य भएकोिे लिम्ि लिक्तख  वििरण 
राक्तख पररचयपत्र पाउि यो लििेदि पेश गरेको छु । मैिे पेश गरेको वििरण िीक सााँचो 
छ, िटु्टा िहरेमा प्रचलि  कािूि बमोक्तजमको सजाय भोग्ि भञ्जुर छु । 

१. िाम थर.................उमेर.................लिङ्ग............................. 
२. प्रदेश: 

३. िेगािा: 
(क) स्थायी िेगािा:...........पालिका, िडा िं.............िोि........... 
(ख) अस्थायी िेगािा:.........पालिका, िडा िं............िोि............ 
(ग) सम्पकय  िेलििोि िा मोबाईि िं......................... 

४. संरक्षक/अलभभािकको िाम थर................लििेदकको िा ा............ 
५. संरक्षक/अलभभािकको िेलििि िा मोबाईि िं........................ 
६. िेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अिसुार अपाङ्ग ाको प्रकार..................... 
७. िेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अिसुार अशि ाको आिारमा अपाङ्ग ाको 

प्रकार......................................................................... 
८. शरीरको अंग, संरचिा, प्रणािीमा आएको क्षल को वििरण 

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

...................................................................................... 
९. क्षल  भएपलछ दैलिक वियाकिापमा आएको अिरोि िा लसलम  ाको वििरण 

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

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

10. अपाङ्ग ाको कारण उपयिु स्थािमा क्तचिो िगाउिहुोस ्। 
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क) रोगको दीघय असर  ख) दघुयििा   ग) जन्मजा  

घ) सशस्ि िन्ि   ङ) िंशािगु  कारण च) अन्य................. 

11. सहायक सामाग्री प्रयोग गिुय पिे आिश्यक ा भएको िा िभएको: उपयिु स्थािमा 
क्तचिो िगाउिहुोस ्। 

क) भएको      ख) िभएको  

12. आिश्यक ा भएको भए कस् ो प्रकारको सहायक सामाग्री प्रयोग गिुयपिे हनु्छ 

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

13. सहायक सामाग्री प्रयोग गिे गरेको/िगरेको (उपयिु स्थािमा क्तचिो िगाउिहुोस)् 

क) गिे गरेको     ख) गिे िगरेको 

14. सहायक सामाग्री प्रयोग गिे गरेको भए सामाग्रीको िाम:................... 

15. अन्य व्यक्तिको सहयोग वििा आफ्िा कस् ा कस् ा दैलिक कायय गिय सक्िहुनु्छ  

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

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

16. अन्य व्यक्तिको सहयोग लििहुनु्छ भिे कुि कुि कामको िालग लिि ुहनु्छ? 

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

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

17. पलछल्िो शैक्तक्षक योग्य ा  

क)प्राथलमक  ह  ख)लि.मा.वि.  ग)मा.वि.  घ)उच्च मा.वि. 

ङ)स्िा क  ह  च)स्िा कोत्तर  ह  छ) विद्यािाररिी  ह 

18. कुिै  ालिम प्राप्त गिुय भएको भए मखु्य  ालिमहरुको िाम िेख्नहुोस । 

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

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

19. हािको पेशा: 

क) अध्ययि  ख)कृवष व्यिसाय  ग)स्िरोजगार  घ)सरकारी सेिा 

ङ) लिजी क्षेत्रमा सेिा  च)केही िगरेको  छ) अन्य......... 
 

 

 

          लििेदक 

         िाम, थर.................... 
         हस् ाक्षर..................... 
         लमल ......................... 
 

 

 

 

 

 

अिसूुची-2 

अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचयपत्रको ढााँचा 
             करैयामाई गाउाँपालिका 
       गाउाँ काययपालिकाको कायायिय 

                करैया, बारा  
 

                  

पररचयपत्र िम्बर: 

पररचयपत्रको प्रकार: 

अपाङ्ग ा पररचय-पत्र 

 

१. िाम, थर: 

फोटो 
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२. िेगािा: प्रदेश.....................क्तजल्िा..................स्थािीय  ह............... 
३. जन्म लमल :..................... 4. िागररक ा िम्बर:.............................. 

5. लिङ्ग:............................  6. रग  समूह:............................. 

७. अपाङ्ग ाको वकलसम: प्रकृल को आिारमा..............गम्भीर ा................... 

८. बाब/ुआमा िा संरक्षकको िाम, थर................................................ 

9. पररचयपत्र िाहकको दस् ख :....................................................... 

10. पररचय पत्र प्रमाक्तण  गिे........................................................... 
 

िाम, 
थर..................... 
हस् ाक्षर.................... 
पद.......................... 
लमल .........................
. 

 

"यो पररचयपत्र कसैिे पाएमा िक्तजकको प्रहरी कायायिय िा स्थािीय लिकायमा बिुाइ ठदिहुोिा" 

Annex 2 

Disability Identity card Format 

                                  Karaiyamai Rural Municipality 

Office of the Rural Municipal Executive 

                      Karaiya, Bara 

  

 

 

 
ID Card Number: 

ID Card Type: 

Disability Identity Card 

 

 

Photo 
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1. Full Name of Person: 

2. Adress: 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 of Guardian:......................... 

9. Signature of ID card Holders:........................................... 

10. Approved by....................................................................... 

 

Name:................... 

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

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

Date:................... 

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

 

 
"if somebody finds this card, please deposit this in the nearby police station of municipality office" 

अिसूुची-3 

अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको कायायियमा राक्तखि ेअलभिेखको ढााँचा 
 

िम संख्या: 
अपाङ्ग ा पररचयपत्र िम्बर:    पररचयपत्रको 
प्रकार................ 

 

१) िाम, थर:........................ 
२) िेगािा (स्थायी) प्रदेश:  क्तजल्िा:  स्थािीय  ह: 

 िडा: 
३) िेगािा (अस्थायी) प्रदेश:  क्तजल्िा:  स्थािीय  ह: 

 िडा: 
४) जन्म लमल :   ५) िागररक ा िम्बर: 
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६) रग  समूह:   ७) वििावह /अवििावह : 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको िाम, थर: 

९) िेगािा: प्रदेश  क्तजल्िा   स्थािीय  ह 
 िडा 

10) अपाङ्ग ा भएको व्यक्तिसाँगको िा ा: 

11) पलछल्िो शैक्तक्षक योग्य ा: 

१२) अध्ययिर  विद्यािय िा किेज: अध्ययि गरेको  पढाइ सकेको 

१३) पेशा: 

१४) अपाङ्ग ाको वकलसम: 

    क) अपाङ्ग ाको प्रकृल को आिारमा........................... 

    ख) अपाङ्ग ाको गम्भीर ाको आिारमा.......................... 

15. कस् ा दैलिक वियाकिापहरु गिय सवकन्छ ? 

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

16. कस् ा दैलिक वियाकिापहरु गिय सवकदैि ? 

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

17. सहायक सामाग्री आिश्यक:   पिे   िपिे 

    आिश्यक पिे भए के.................................................................. 

18. हाि सहायक सामाग्री   पाएको   िपाएको 

19. पररचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गरेका अन्य सेिा, सवुििा 

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

20. पररचयपत्र बाहकिाई आिश्यक परेका अन्य सेिा सवुििाहरु 
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............................................................................ 

21. सेिा, सवुििा प्रदाि गिे लिकाय:............................ 

22. अन्य............................................................. 
 

    प्रमाक्तण  गिे अलिकारीको: 
    दस् ख :....................... 

    िाम, थर:..................... 

    पद:............................... 

    कायायिय:...................... 

    लमल :.............................. 


