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संवत २०७५ सालको कार्यववधि नं. ९  

 

अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको परिचर्-पत्र ववतिण कार्यववधि (संशोिन सवित), 
२०७५ 

प्रस्तावना 
नेपालको संवविान, अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्वक्तधि ऐन, २०७४ तथा संर्िु िाष्ट्रसंघले 
पारित गिी नेपाल सिकािले िस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गताभएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्बधिी 
मिासक्तधि - २००६ (Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को 
उदे्दश्र्, ममय ि भावना बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरुको परिचर्-पत्र ववतिण कार्यववधि बनाउन 
बाञ्छधनर् भएकोले, अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्वक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले 
ददएको अधिकाि प्रर्ोग गरि कीधतयपिु नगिपाधलकाले देिार्को कार्यववधि िािी गिेको छ। 

परिच्छेद १ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) र्स कार्य ववधिको नाम "अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको परिचर्-पत्र ववतिण 
कार्यववधि, २०७५" ििेको छ। 

  (२) र्ो कार्य ववधि कीधतयपिु नगिपाधलकाले िािपत्रमा प्रकाक्तशत गिेपधछ लाग ुिनेुछ । 

 

२. परिभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववधिमाः 
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(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरूको अधिकाि सम्वधिी ऐन, २०७४ (पविलो 
संशोिन२०७५समेत) सम्झनपुदयछ। 

(ख) "धनर्मावली" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्वधिी ऐन २०७४ अनसुाि बने्न 
धनर्मावली सम्झनपुदयछ। 

(ग)  "स्थानीर् ति" भन्नाले कीधतयपिु नगिपाधलका सम्झनपुदयछ। 

(घ)  "वडा कार्ायलर्" भन्नाले कीधतयपिु नगिपाधलकाको वडा कार्ायलर् सम्झनपुदयछ। 

(ड) "समधवर् सधमधत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्वधिी ऐन, २०७४ (पविलो 
संशोिन २०७५)  को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थानीर् समधवर् सधमधत सम्झनपुदयछ। 

 
परिच्छेद-२ 

उद्दशे्र्,  मापदण्ड 

३. उद्दशे्र्: र्स कार्यववधिको उदे्दश्र् देिार् बमोक्तिम ििेका छन:् 
(क) ववधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकिरूको पविचान गिी उनीिरुलाई 

सेवासवुविामा पिुुँच स्थावपत गनय, त्र्स्ता सेवासवुविािरुको लाधग र्ोिना धनमायण गनय 
िस्थानीर्तिदेक्तख नै ववधभन्न प्रकृधतका अपाङ्गताभएका व्र्क्तििरुको वगीकृत लगत िाख्न सिि 
तलु्र्ाउने 

(ख) अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्वधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि 
सम्बधिी अधतिायवष्ट्रर् मिासक्तधि २००६(CRPD) मा नेपाल सिकािले िनाएको प्रधतबद्धता 
बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्र्क्तिलाई प्राथधमकताको आिािमा सेवासवुविािरु उपलब्ि गिाउन 
सिि बनाउने। 

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, वगीकिण ि अवस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्र्क्तिले पाउने सेवा, 
सवुविा ि अवसिको प्राथधमकीकिण गनय सिर्ोग गने। 

४. परिचर्-पत्र ववतिणका मापदण्ड देिार् बमोक्तिम ििेका छन:् 
अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकािसम्वधिी ऐनको अनसूुचीमा प्रकृधतका आिािमा अपाङ्गतालाई 
१० (दश) प्रकािमा वगीकिण गरिएको छ।अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकािसम्वधिी ऐनको 
अनसूुचीमा उल्लेक्तखत गाम्भीर्यता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको वगीकिण गिी देिार्का चाि 
समूिका परिचर्-पत्र ववतिण गरिनेछ: 

(क) पणुय अशि अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्र्क्तििरुलाई 'क' बगयको परिचर्पत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु िातोिंगको 
पषृ्ठभधूममा िािी गरिनेछ। 

1. व्र्क्तिको शािीरिक, मानधसक वा इक्तधिर्सम्बधिी प्रणालीिरुमा भएको क्षधत ि र्सले ल्र्ाएको 
कार्यगत ववचलनको अवस्था असाध्र् गम्भीि भई अरूको सिर्ोग धलएि पधन दैधनक िीवन 
सम्पादनगनय असाध्रै् कदिन िनेु व्र्क्ति,  
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2. सामाधर् भधदा सामाधर् दैधनक विर्ाकलापिरु पधन स्वरं् गनय नसक्ने ि अधर् व्र्क्तिको सिर्ोग 
आवश्र्क पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरु, तीव्र रुपमा अविज्म प्रभाववत व्र्क्ति, पूणय 
रुपमा श्रवण दृविववविन व्र्क्तििरु,  

3. दईु वा सो भधदा बढी प्रकृधतका शािीरिक,  मानधसक वा इक्तधिर्सम्बधिी क्षधतभई सबैिसो 
दैधनक विर्ाकलापिरु अधर् व्र्क्ति कै सिर्ोगमा गनुयपने अवस्थाका व्र्क्तििरु,   

4. धनिधति रुपमा सघन िेिचाि (स्र्ािािससुाि) को आवश्र्क परिििने शािीरिक अपाङ्गता भएका 
व्र्क्ति वा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरू। 

(ख) अधत अशि अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्र्क्तििरुलाइ 'ख' बगयको परिचर्पत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु धनलो 
पषृ्ठभधूममा िािी गरिनेछ। 

1. शािीरिक, मानधसक वा इक्तधिर्सम्बधिी क्षधत वा ववचलन भए तापधन धनिधति वा अधिकांश 
समर् सिर्ोगी,  दोभाष े वा मानव पथ प्रदशयक आददको सिर्ोगमा आफ्नो दैधनक 
विर्ाकलापिरु लगार्त विडडुल ि संचाि गनय कदिनाइ िनेु ब्र्क्तििरु,   

2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक वा पक्षघात, िेमोवफधलर्ा, मांशपेशी सम्बधिी समस्र्ा 
वा ववचलन लगार्त अधर् ववधभन्न कािणले शिीिको ढाड, िात, गोडा, कम्मि आददले काम 
गनय नसकी दैधनक आवागमनको लाधग हृववलक्तचर्ि प्रर्ोग गनुयपने अवस्थाका व्र्क्तििरू,  

3. दवु ैिात कुम देक्तख वा पाखिुा देक्तख मनुी पिैु नचल्ने वा गमुाएका, ववधभन्न कािणले दवुैिात ि 
गोडा गमुाएका वा नचल्ने, कम्मि भधदा मधुनको माग गमुाएका वा नचल्ने, दवुैगोडा 
पूणयविर्ाशील नभई बैसाखीको प्रर्ोग गने व्र्क्तििरू,  

4. दृविववविन ि पूणय दृविवविीनको परिभाषा अधतयगयत पने व्र्क्तििरू,  

5. संचािको लाधग धनिधति दोभाषे आवश्र्क पने पूणयरुपमा कान सनु्न नसक्ने (बवििा), दैधनक 
िीवनका विर्ाकलापिरु स्वरं् गनय नसक्ने, धसकाइमा समस्र्ा भएका बौवद्धक अपाङ्गता वा 
अविज्मभएका व्र्क्तििरु, धनिधति अरूको सिर्ोग धलइििन ु पने बि ु अपाङ्गता भएका 
व्र्क्तििरू। 

(ग) मध्र्म अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्र्क्तििरुलाई 'ग'  वगयको परिचर्पत्र उपलब्ि गिाइनेछ पिेँलो पषृ्ठभधूममा 
िािी गरिनेछ। 

1. कृधत्रम अङ्ग, क्र्ालीपि, ववशेष प्रकािका ितु्ता िस्ता सिार्क सामग्रीको प्रर्ोगबाि सामाधर् 
विडडुल लगार्त दैधनक िीवनका विर्ाकलापिरु स्वरं् गनय सक्ने,  

2. ववधभन्न कािणले घुुँडा मधुनको अङ्गमा मात्र प्रभाव पिेको ति सिार्क सामग्रीको प्रर्ोग नगिी 
पधन सामाधर् विुँडडुल गनय सक्ने,  

3. कुम वा पाखिुा भधदा मनुी एक िात गमुाएका वा िात नचल्ने वा िातले गने काम गनय 
नसक्ने,  

4. दवु ैिातको ित्केला भधदा मधुनका कम्तीमा बूढी औलंा ि चोिी औलंा गमुाएका,  
5. दवु ैगोडाको कुकुय च्चा भधदा मधुनको भाग नभएका ति सामाधर् विडडुल गनय सक्ने, 
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6. मेरुदण्डमा समस्र्ा भई ढाड कुवप्रएको, 
7. धसकाइमा वढलाइ भएका दैधनक विर्ाकलाप स्वरं् गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवििम 

भएका व्र्क्तििरु, 

8. श्रवण र्धत्रको प्रर्ोगबाि वा िूलो आवाि मात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रवण व्र्क्तििरू 

9. शल्र्विर्ाबाि स्वि र्धत्र क्तझकी घाुँिीको नलीबाि मात्र बोल्न ुपने अवस्था भएका ब्र्क्तििरु 

10. ओि ताल ुफािेको कािण बोली अस्पि भएका ब्र्क्तििरु,  

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द वा अक्षि दोिोर्ायउने समस्र्ा तीव्र भएका भकभके व्र्क्तििरू,  

12. तीन वफि भधदा मधुनका िोचा पकुका व्र्क्तििरू,  

13. चस्मा ि श्रवणर्धत्र दवुै प्रर्ोग गने श्रवण दृवि ववविन व्र्क्तििरु, लेधस वा म्र्ाग्नीफार्िको 
प्रर्ोगबाि मात्र पढ्न सक्ने धरू्नदृवि र्िु व्र्क्तििरु,    

14. अनवुशीर् ििश्राव (िेमोफेधलर्ा) सम्बधिी समस्र्ा भई दैधनक विुँडडुलमा कदिनाइ िनेु 
व्र्क्तििरु, 

15. मानधसक वा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरु। 

 

(घ) सामाधर् अपाङ्गताः 
तल उल्लेक्तखत अवस्थाका व्र्क्तििरु लाइ 'घ' बगयको परिचर्पत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु सेतो 
पषृ्ठभधूममा िािी गरिनेछ। 

1. शािीरिक, मानधसक वा इक्तधिर् सम्बधिी सामाधर् ववचलन भएका ति दैधनक िीवनका 
विर्ाकलापिरु स्वर्म सम्पादन गनय सक्ने 

2. िात वा खटु्टा केिी छोिो भएका, एकिातको ित्केला भधदा मनुी नचल्ने वा गमुाएका, एक 
िातको ित्केला भधदा मधुनका कम्तीमा बूढीऔलंा ि चोिी औलंा गमुाएका वा दवुैिातको 
ित्केला मधुनका कम्तीमा बूढी औलंा ि चोिी औलंाभएका ब्र्क्तििरु,  

3. िूलो अक्षि पढ्न सक्ने धरू्नदृवि र्िु व्र्क्तििरू,  

4. दवुैगोडाको सबैऔलाका भागिरु नभएका,  
5. श्रवण र्धत्र लगाई िूलो आवाि सनेु्न ति बोली स्पि भएका ससु्तश्रवण व्र्क्तििरू,  

 

परिच्छेद३ 

परिचर् पत्र ढाुँचा ि समधवर् सधमधत 

५. अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरूको परिचर्-पत्रको ढाुँचा देिार् बमोक्तिम िनेुछ। 

परिचर्-पत्र वािक व्र्क्तिको व्र्क्तिगत ववविण स्पि िनेु गिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको 
ढाुँचामा र्स कार्यववधिको अनसूुची २ बमोक्तिम एकापट्टी नेपाली भाषामा ि अकाय पट्टी अंगेिी 
भाषामा लेक्तखएको माधथ दफा ४ मा उल्लेक्तखत मापदण्ड अनसुाि एक पषृ्ठको परिचर्-पत्र 
गाम्भीर्यता आिािमा गरिएका चाि वगयका अपाङ्गता भएका व्र्क्तिलाई चाि फिक िङ्गमा उपलब्ि 
गिाइनेछ । 

६. समधवर् सधमधत सम्वक्तधि व्र्वस्था देिार् बमोक्तिम िनेुछ। 
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(१) अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको अधिकाि सम्वक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता 
परिचर्पत्र ववतिण गने समेत कार्यका लाधग नगिपाधलकामा देिार् बमोक्तिमको स्थानीर् समधवर् 
सधमधत ििनेछ:- 

 (क) नगिपाधलकाको उप प्रमखु             - संर्ोिक 

 (ख) नगिपाधलकाको मविला सदस्र् मध्रे्बाि नगिपाधलकाले तोकेको मविला सदस्र्      - सदस्र् 

 (ग) नगिपाधलका धभत्रका माध्र्धमक ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापक वा श्रोतव्र्क्ति मध्रे्बाि 
नगिपाधलकाको प्रमखुले तोकेको व्र्क्ति            - सदस्र् 

(घ) नगिकार्यपाधलकाको प्रमखुले तोकेको स्थानीर् स्वास््र् चौकी वा अस्पतालको क्तचवकत्सक - सदस्र्  

(ड.) स्थानीर् प्रििी कार्ायलर्को प्रमखु वा धनिले तोकको अधिकृत    - सदस्र् 

(च) अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको िक, वित ि संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीर् स्तिमा कार्यित संघसंस्थािरु 
मध्रे्बाि नगिपाधलकाको प्रमखुले मनोधनत गिेको संस्थाको प्रधतधनधि    - सदस्र् 

(छ) नगिपाधलका धभत्रका अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरु मध्रे्बाि समधवर् सधमधतले मनोनर्न गिेको एक 
िना मविला सदस्र् सवित तीन िना       - सदस्र् 

(ि) नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकाि का स्थानीर् स्तिमा ििेका सम्वक्तधित ववषर् िेने कार्ायलर्को 
कार्ायलर् प्रमखु           - सदस्र् 

(झ) नगिपाधलकाको उपप्रमखुले तोकेको नगिपाधलकाको कमयचािी    - सदस्र् सक्तचव 
 

(२) स्थानीर् समधवर् सधमधतले अपाङ्गता परिचर्पत्र ववतिणका लाधग धसफारिस गने कामका साथै 
ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्तिम परिचर्-पत्र सम्वधिी काननुी, संिचना गत तथा अधर् सिुाि 
गनुयपने ववषर्मा प्रदेशको सामाक्तिक ववकास मधत्रालर्; मविला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागरिक 
मधत्रालर् लगार्त सम्वक्तधित धनकार्मा लेक्तख पिाउनपुदयछ। 

 

परिच्छेद-४ 

परिचर्पत्र ववतिण 

७. परिचर्-पत्र ववतिण प्रविर्ा देिार् बमोक्तिम िनेुछ: 
(क) अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको स्थार्ी िेगाना भएको स्थानीर् तिको वडा कार्ायलर्मा अपाङ्गता 

भएका व्र्क्ति स्वरं् धनिका अधभभावक वा संिक्षकले अनसूुची १ बमोक्तिमको ढाुँचामा परिचर्-पत्र 
प्राधप्तका लाधग सबै पतुयाई गने कागिातिरु २ प्रधत समावेश गिी धनवेदन ददनपुनेछ। 

(ख)दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थार्ीिेगाना, उमेि, अपाङ्गता खलेुको धलक्तखत प्रमाक्तणत प्रधतधलपी, पासपोिय 
साइिको (सम्भव भए सम्म अपाङ्गता देक्तखने गिी क्तखक्तचएको) फोिो, असिताको गाम्भीर्यता अवस्था 
ि शिीिका अंगिरुले गने काममा आएको समस्र्ा वा दैधनक विर्ाकलापमा िनेु धसधमततािरुको 
ववविण संलग्न िनुपुनेछ । र्स प्रर्ोिनको लाधग िधम दताय प्रमाण-पत्र वा नागरिकताको प्रमाण-

पत्र वा िग्गािनी प्रमाण पिुाय वा शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण-पत्र वा मतदाता परिचर्पत्र वा 
अपाङ्गताको आिािमा कुनै िाधगि गरिििेको भए धनर्कु्तिपत्र वा त्र्ो संस्थाले ददएको प्रमाण वा 
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क्ति.प्र.का.मा दतायभएका अपाङ्गता सम्बधिी कार्य गने संघसंस्थाले गिेको धसफारिस मध्रे् कुनै एक 
वा र्स्तै धबश्वस्त िनुसक्ने आिाि ददने अधर् प्रमाक्तणत धलक्तखतलाई आिाि माधननेछ। 

(ग) रित पगुी आएको धनवेदनमा वडाकार्ायलर्ले धनवेदन प्राप्त भएको धमधतले बढीमा ३ ददनधभत्र 
धनवेदकले पेशगिेका कागिातिरुको एकप्रधत कार्ायलर्मा िाक्तख वडाकार्ायलर्को धसफारिस सवित 
एक प्रधत नगिपाधलकामा पिाउन ुपदयछ। 

(घ) सम्बक्तधित व्र्क्तिले पेश गिको धनवेदन उपि कुनै कागिात वा प्रमाण नपगुी परिचर्पत्रका लाधग 
धसफारिस गनय उपर्िु नदेक्तखएमा सो व्र्िोिा धनवेदकलाई ३ ददन धभत्रमा िानकािी ददनपुदयछ। 

(ड.)  वडा कार्ायलर्ले धसफारिस गनय नसवकने भनीददएको िानकािी धनवेदकलाई क्तचत्त नबझेु सूचना 
पाएको १५ ददनधभत्रमा सम्वक्तधित स्थानीर् ति समक्ष धनवेदन ददन सक्नेछ। 

(च) र्सिी प्राप्त भएको धनवेदन समेत समावेश िाक्तख स्थानीर् समधवर् सधमधतको बैिकमा पेश 
गनुयपदयछ।धनवेदकले पेश गिेका कागिात ि अधर् सम्भाव्र् त्र् प्रमाणका आिािमा धनिले 

परिचर्पत्र पाउने देक्तखर्ो भधन स्थानीर् समधवर् सधमधतले क्तशफारिस गिेमा धनिलाई परिचर्पत्र ववतिण 
गिी त्र्सको िानकािी धनवेदक तथा वडा कार्ायलर्लाई समेत ददनपुदयछ। 

(छ) परिचर्पत्रका लाधग धसफारिस गनय कुनै कदिनाई पिेमा वडाकार्ायलर्ले क्तचवकत्सक/ववशेषज्ञ वा 
अपाङ्गता भएका व्र्क्तिका संस्थाका प्रधतधनधि सुँग िार् पिामशय धलनसक्नेछ। 

(ि)  सामाधर्तर्ा अपाङ्गता भएका व्र्क्ति स्वरं्ले आफ्नो परिचर्पत्र बकु्तझधलनपुदयछ । अधतअशि वा पूणय 
अशि अपाङ्गता भएको कािणले परिचर्पत्र वकु्तझधलन आउन नसक्ने भएमा वडाकार्ायलर्को 
धसफारिसमा परिवािको सदस्र्, संिक्षक वा धनिको बसोबास गने स्थानीर् धनकार्का पदाधिकािीले 
धनिलाई बझुाउने गिी बकु्तझधलन सक्नेछन।् 

(झ) परिचर्-पत्र प्राप्त व्र्क्तििरूको वगीकृत लगत स्थानीर् तिले कम््र्िुिाइि गिी आफ्नो कार्ायलर्मा 
िाखी चौमाधसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्बक्तधित मधत्रालर्मा िानकािी गिाउनपुनेछ । 

(ञ) समधवर् सधमधतले परिचर्पत्र ददन भनी ििि गिेका व्र्क्तिलाई स्थानीर्तिको कार्ायलर्ले अनसूुची २ 
बमोक्तिमको परिचर्-पत्र (अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरूलाई) धनःशलु्क उपलब्ि गिाउन ुपनेछ। 

(ि) परिचर्पत्रमा नगिपाधलकाको प्रमखु प्रशासवकर् अधिकृतको िस्ताक्षि िनेुछ । प्रचधलत कानूनको 
अधिनमा ििी अधर् अधिकृत कमयचािीलाई समेत अधिकाि प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ। 

(ि) प्रत्र्क्ष रुपमा देक्तखने वा अवलोकन गनय सवकने शािीरिक, मानधसक वा इक्तधिर् सम्बधिी क्षधतको 
िकमा परिचर्-पत्र प्रदान गने अधिकािीले अवलोकन गिी तत्काल उपर्िु परिचर्-पत्र उपलब्ि 
गिाउनपुनेछ। 

(ड) प्रत्र्क्ष रुपमा नदेक्तखने वा अवलोकन गनय नसवकने शािीरिक, मानधसक वा इक्तधिर् सम्बधिी क्षधत 
भएका वा प्रिरुपमा छुयाउन समस्र्ाभएका अपाङ्गता भएका ब्र्क्तिका िकमा समधवर् सधमधतमा पेश 
गिी सधमधतको धसफारिसका आिािमा परिचर् पत्र ववतिण गनुयपनेछ । 

८. अधर् स्थानीर् तिबाि परिचर्पत्र ववतिण गनेः स्थानीर् िेगानामा बसोबास नभएका ि ववधभन्न अविोि 
तथा शािीरिक वा मानधसक अवस्थाको गम्भीर्यताको कािण आफ्नो स्थाई वसोवास भएको क्तिल्लामा गई 
अपाङ्गता परिचर्पत्र प्राप्त गनय असमथय व्र्क्तििरुका लाधग धनिको स्थार्ी बसोबास भएको स्थानको 
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सम्बक्तधित स्थानीर्तिबाि परिचर्पत्र नधलएको सधुनश्चत भएमा दफा ५को प्रविर्ा पिुा गिी परिचर्पत्र 
प्रदान गिेि सम्बक्तधित स्थानीर्तिलाई िानकािी गिाउन सवकनेछ। 

९. प्रधतधलवप सम्बधिी व्र्वस्थाः  (१) परिचर्-पत्र ििाइ, नाधसइ वा धबधग्रई परिचर्-पत्रको प्रधतधलवप 
धलनपुनेभएमा आफ्नो स्थार्ी िेगानाभएको स्थानीर्तिको वडाकार्ायलर्मा र्थाथय ववविण ि कािण खलुाई 
धसफारिसका लाधग धनवेदन ददनपुदयछ। 

(२) वडा कार्ायलर्ले सबै व्र्िोिा बकु्तझधनवेदकको माग मनाधसब देक्तखएमा परिचर्-पत्रको प्रधतधलपी 
उपलब्ि गिाउन प्राप्त धनवेदन तथा अधर् कागिातको प्रधतधलवप वडाकार्ायलर्मा िाखी धनवेदकले 
पेशगिेको सक्कल कागिात सवित धसफारिस गिी नगिपाधलका स्थानीर् तिमा पिाउुँनपुदयछ। 

(३) स्थानीर्तिले धसफारिस सवित प्राप्त भएको धनवेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुाि सोझै वा स्थानीर् 
समधवर् सधमधतमा पेश गिी सधमधतको धनणयर् अनसुाि अपाङ्गता परिचर्-पत्रको प्रधतधलपी धनःशलु्क 

उपलब्ि गिाउुँनपुनेछ। 

(४) प्रधतधलवपका लाधगप्राप्त भएको धनवेदनका धबषर्मा सो परिचर्पत्र बािकव्र्क्तिले पविले प्राप्त गिेको 
परिचर्पत्रमा िेिफेि गनुयपने देक्तखएमा स्थानीर् धसफारिस सधमधतमा पेशगिी सो सधमधतबाि प्राप्त धनदेशन 
अनसुाि गनुयपदयछ। 

१०. र्स कार्यववधिको प्रधतकुल कार्य भएमा प्रचधलत कानूनमा ब्र्वस्था भए बमोक्तिम सिार् िनेुछ। 

११. अधभलेख सम्वक्तधि व्र्वस्थाः  (१) सम्वक्तधित वडाकार्ायलर्ले आफनो क्षेत्रमा भएका कुल 
अपाङ्गताभएका व्र्क्तििरु तथा अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरुमध्रे् परिचर्पत्र पाएका व्र्क्तििरुको अपाङ्गताको 
प्रकृधत ि गाम्भीर्यता लगार्त अधर् आवश्र्क ववविण खलु्ने गिी धनर्धमत रुपमा अध्र्ावधिक गिी त्र्सको 
चौमाधसक ववविण तर्ाि गिी धनर्धमत रुपमा आफ्नो नगिपाधलका तथा क्तिल्ला समधवर् सधमधतलाई समेत 
पिाउुँन ुपदयछ। 

(२) स्थानीर्तिले परिचर्पत्र ववतिण गिेपधछ र्सको िानकािी परिचर्पत्र प्राप्तगने ब्र्क्तिको स्थार्ी 
िेगाना भएको वडा कार्ायलर्लाई ददनपुदयछ। 

(३) नगिपाधलकाले आफ्नो क्षेत्रधभत्र ििेका कुल अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरु तथा अपाङ्गता परिचर्पत्र 
पाएका व्र्क्तििरुको अधभलेख िाखी त्र्सको चौमाधसक प्रधतवेदन प्रदेशको सामाक्तिक ववकास 
मधत्रालर्, मविला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागरिक मधत्रालर् ि संघीर् माधमला तथा सामाधर् प्रशासन 
मधत्रालर्मा पिाउुँनपुनेछ। 

परिच्छेद-५ 

धबधबि 

१२. ववववि: 
(१) सबै स्थानीर् तिले आـआफ्नो क्षेत्राधिकािधभत्र ििेका धबकि तथा दिुगम गाउुँिरुमा ििेका अपाङ्गता 

भएका व्र्क्तििरुका लाधग अपाङ्गता परिचर्ـपत्र लगार्तका सेवा सिल तरिकाले उपलब्ि गिाउुँन 
कक्तम्तमा बषो एक पिक ती िाउुँिरुमा परिचर् पत्र ववतिण सम्वक्तधि घकु्तम्त क्तशववि सञ्चालन गनुयपदयछ। 

(२) र्ो कार्यववधि लागूिनु ुअगाधड प्राप्तगिेको अपाङ्गता परिचर्पत्र सम्बक्तधित नगिपाधलका बझुाई र्ो 
कार्यववधि िािी भएको धमधतले १ बषयधभत्रमा र्स कार्यववधि बमोक्तिमको परिचर् पत्र धलनपुनेछ।र्स 
अक्तघ िािी भएका परिचर्पत्र एकवषय पधछ स्वतःमाधर् िनेुछैन। 
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(३) र्स कार्यववधि भएको प्राविान अपाङ्गता भएका व्र्क्तििरुको अधिकाि सम्वक्तधि ऐन ि अधर् 
प्रचधलत कानूनसुँग बाक्तझएमा बाक्तझएको िद सम्म स्वतःअमाधर् िनेुछ। 

(४) अपाङ्ग परिचर्-पत्र ववतिण सम्वधिमा र्स कार्यववधिमा उल्लेख नभएको ववषर्मा अपाङ्गता भएका 
व्र्क्तििरुको अधिकाि सम्वधिी ऐन ि अधर् प्रचधलत कानून बमोक्तिम िनेुछ। 

(५) अपाङ्ग परिचर्-पत्र ववतिण धनदेक्तशका, २०६५ बमोक्तिम भए गिेका कामकािवािी र्सै कार्यववधि 
बमोक्तिम भए गिेको माधननेछ। 

(६) अपाङ्ग परिचर्-पत्र ववतिण धनदेक्तशका, २०६५ खािेि गरिएको छ। 

 

 



v08M ! sLlt{k'/, d+l;/ @) ut], @)&% ;fn ;+Vof !) 

अनसूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको परिचर्पत्र पाउनको लाधगददने धनवदेनको ढाुँचा 
 

  

श्री कार्ायलर् प्रमखु ज्रू् 

माफय त............................ 

………………………………………. नगिपाधलका 
  धमधत:.................. ........  

 

ववषर्:अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको परिचर्पत्र पाउुँ। 

मिोदर्,   

 म अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको परिचर्पत्र पाउन र्ोग्र् भएकोले धनम्नधलक्तखत ववविण िाक्तख 
परिचर्पत्र पाउन र्ो धनवेदन पेशगिेको छु । मैले पेस गिेको ववविण िीक साुँचो छ, झटु्टा िििेमा 
प्रचधलत काननु बमोक्तिमको सिार् भोग्न मञ्जुि छु। 

१. नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... धलङ्ग ....................  

२. प्रदेश:       

३. िेगाना  :  

 (क) स्थार्ी िेगाना:  ...................पाधलका,  वडानं............... िोल ..............  

 (ख) अस्थार्ीिेगाना: .................पाधलका, वडानं...................िोल .............. 

 (ग) सम्पयकय  िेधलफोन वा मोबाइल नं. ............... .................. .................  

३. संिक्षक /अधभभावकको नाम थि .................... .............. धनवेदकको नाता ...............  
४. संिक्षक /अधभभावकको िेधलफोन वा मोबाइल नं. .............. ................... .............  

५. नेपाल सिकािको परिभाषा ि वगीकिण अनसुाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................  
६.  नेपाल सिकािको परिभाषा ि वगीकिण अनसुाि अशिताको आिािमा अपाङ्गताको प्रकाि 

................................................................  
७.  शिीिको अंग, संिचना, प्रणालीमा आएको क्षधतको ववविण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षधत भएपछी दैधनक विर्ाकलापमा आएको अविोि वा धसधमतताको ववविण 

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कािण उपर्िु स्थानमा क्तचनो लगाउनिुोस।् 

 क) िोगकोदीघयअसि ख) दघुयिना   ग) िधमिात  

 घ) सशस्त्रद्वधद्व  ङ) वंशानगुतकािण  च) अधर् ..............  

फोिो 
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१० सिार्क सामग्री प्रर्ोग गनुयपने आवश्र्कता भएको वा नभएको: उपर्िु स्थानमा क्तचनो
 लगाउनिुोस ्।    क) भएको  ख) नभएको 
११. आवश्र्कता भएको भए कस्तो प्रकािको सिार्क सामग्रीको प्रर्ोग गनुयपने िधुछ 

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

१२. सिार्क सामग्री प्रर्ोग गने गिेको /नगिेको (उपर्िु स्थानमा क्तचनो लगाउनिुोस 

 क) गने गिेको   ख) गने नगिेको 
१३.  सिार्क सामग्री प्रर्ोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम: ......................... ...........  
१४. अधर्व्र्क्तिको सिर्ोग ववना आफ्ना कस्ता कस्ता दैधनक कार्य गनय सक्निुधुछ 

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

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

१५.  अधर् व्र्क्तिको सिर्ोग धलनिुधुछ भने कुन कुन कामको लाधग धलनिुधुछ  
(क) ........................  ख)............................ ..... ग) ..........................  

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

१६. पधछल्लो शैक्तक्षक र्ोग्र्ता  
क)प्राथधमक ति  ख) धनम्न माध्र्धमक ति 

 ग) माध्र्धमक ति घ) उच्च माध्र्धमक ति  ङ) स्नातक ति  

 च) स्नातकोत्ति ति छ) ववद्यावारििी ति 

१७. कुनै ताधलम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्र् ताधलमिरूको नाम लेख्निुोस 

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

१८.  िालको पेशा: 
 क) अध्र्र्न ख) कृवषव्र्वसार्  ग) स्विोिगाि  घ) अध्र्र्न  

ङ) सिकािी सेवा च) धनिीक्षेत्रमा सेवा ि) केिी नगिेको  झ)अधर् ... 

         

धनवेदक 

        नाम, थि ..............................  
        िस्ताक्षि .............................. 
        धमधत .............................. 
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अनसूुची २ 
अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको परिचर्त्रको ढाुँचा 

 

नेपाल सिकाि 
कीधतयपिु नगिपाधलका 

नगि कार्यपाधलकाको कार्यलर् 
कीधतयपिु, कािमाण्डौ । 

   

 

परिचर्पत्र नम्बिः 
परिचर्पत्रको प्रकाि: 

अपाङ्गता परिचर्-पत्र 

१) नाम, थिः 
२) िेगानाःप्रदेश ……………..क्तिल्ला………… स्थानीर् ति………………………  

३) िधमधमधतः   ४) नागिीकता नम्बि: …………………….. 

५) धलङ्गः…………  ………….६) िि समिु…………..   

७) अपाङ्गताको वकधसमः प्रकृधतको आिािमा……………………..गम्भीिता…….. 

८) बाब ु/आमा वा संिक्षकको नाम, थि………………………………………… 

९) परिचर्पत्र वािकको दस्तखतः 
१०) परिचर्पत्र प्रमाक्तणत गने  ………….  

नाम, थि ..............................  
        िस्ताक्षि .............................. 

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

        धमधत .............................. 

 
 

"र्ो परिचपत्र कसैले पाएमा नक्तिक को प्रििी कार्ायलर् वा स्थानीर् धनकार्मा वझुाइ ददनिुोला"  
  

 

 

फोिो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format 

 

The Government of Nepal 
Kirtipur Municipality 

Office of the Municipal Executive 
Kirtipur, Kathmandu. 

   

 

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 Guardian ………………………………………… 

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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अनसूुची ३ 

अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको कार्ायलर्मा िाक्तखने अधभलेखको ढाुँचा 
िम संख्र्ाः 
अपाङ्गता परिचर्पत्र नम्बिः  परिचर्पत्रको प्रकाि…………….  

१) नाम, थिः 
२) िेगाना (स्थार्ी) प्रदेश:     क्तिल्ला:       स्थानीर् ति:                वडा:  
३) िेगाना (अस्थाई) प्रदेश:  क्तिल्ला:     स्थानीर्ति:                 वडा:   
४) िधमधमधतः   ४) नागिीकता नम्बिः   ५) धलङ्गः   

६) िि समिु   ७) वववावित /अवववावितः 
८) बाब ु/आमा वा संिक्षकको नाम, थिः 
९) िेगानाः प्रदेश   क्तिल्ला   स्थानीर् ति    वडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्र्क्तिसुँगको नाताः 
११) पधछल्लो शैक्तक्षक र्ोग्र्ताः 
१२) अध्र्र्नित ववद्यालर् वा कलेि:     अध्र्र्न नगिेको पढाइसकेको 
१३) पेशाः 
१४) अपाङ्गताको वकधसमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिािमा……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा…………………….. 

१५) कस्ता दैधनक विर्ाकलापिरू गनय सवकधछ ? ......................................................... 
१६) कस्ता दैधनक विर्ाकलापिरू गनय सवकुँ दैन? .......................................................... 
१७)सिार्क सामग्री आवश्र्क  पने   नपने 

आवश्र्क पने भए के……………………………. 

१८) िाल सिार्क सामग्री  पाएको   नपाएको 
१९) परिचर्-पत्रवािकले प्राप्त गिेका अधर्सेवा, सवुविा ......................................................... 
२०) परिचर्पत्र बािकलाई आवश्र्क पिेका अधर्सेवा सवुविािरू .......................................... 
२१)सेवा, सवुविा प्रदान गने धनकार्ः …………………… …………… 

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

 

प्रमाक्तणत गने अधिकािीकोः 
दस्तखतः  

नाम, थिः  

पदः 
कार्ायलर्ः 
धमधत : 
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प्रमाक्तणकिण धमधतः- २०७५/०८/२० 

   आज्ञाले, 
(धनिधिन शे्रष्ठ) 

    प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत 


