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dlxnf afnaflnsf tyf ;fdflhs ljsf; zfvf 

  परिचय-पत्र वितिण प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ: 
(क)  अपाङ्गता भएका व्यजततको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायाालयमा 
अपाङ्गता भएका व्यजतत स्िय ं ननिका अभभभािक िा सिंक्षकले अनसुचूी १ बमोजिमको 
ढााँचामा परिचय-पत्र प्राजततका लागग सब ै पषु्ट्याई गने कागिातहरु २ प्रनत समािेशगिी 
ननिेदन ददन ुपनेछ। 

(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, उमिे, अपाङ्गता खुलेको भलखखत प्रमाखणत 
प्रनतभलपी, पासपोर्ा साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देखखने गिी खखगचएको) फोर्ो, 
असततताको गाम्भीयाता अिस्था ि शिीिका अगंहरुले गने काममा आएको समस्या िा दैननक 
क्रियाकलापमा हुने भसभमतताहरुको विििण सलंग्न हुन ुपनेछ । यस प्रयोिनको लागग िन्म 
दताा प्रमाण-पत्र िा नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा धनी प्रमाण पिुाा िा शकै्षक्षक योग्यताको 
प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिचय पत्र िा अपाङ्गता को आधािमा कुन ै िागगि गरििहेको भए 
ननयजुतत पत्र िा त्यो ससं्थाले ददएको प्रमाण िा जि.प्र.का.मा दताा भएका अपाङ्गता सम्बन्धी 
काया गने सघं ससं्थाले गिेको भसफारिस मध्ये कुन ै एक िा यस्त ै बबश्िस्त हुनसतने 
आधािददने अन्य प्रमाखणत भलखखतलाई आधाि मानननेछ। 

(ग) रितपगुी आएको ननिेदनमा िडा कायाालयले ननिेदन प्रातत भएको भमनतल े बढीमा ३ ददन 
भभत्र ननिेदकले पेश गिेका कागिातहरुको एकप्रनत कायाालयमा िाखख िडा कायाालयको 
भसफारिस सदहत एकप्रनत घोिाही उप महानगिपाभलकामा पठाउन ुपदाछ। 



(घ) सम्बजन्धत व्यजततले पशेगिको ननिेदन उपि कुन ैकागिात िा प्रमाण नपगुी परिचय पत्रका 
लागग भसफारिस गना उपयतुत नदेखखएमा सो व्यहोिा ननिेदकलाई ३ ददन भभत्रमा िानकािी 
ददनपुदाछ। 

(ड.) िडा कायाालयल ेभसफारिसगना नसक्रकने भनीददएको िानकािी ननिेदकलाई गचत्तनबझुे सचूना 
पाएको १५ ददन भभत्रमा सम्िजन्ध तस्थानीयतह समक्ष ननिेदन ददन सतनेछ। 

(च) यसिी प्रातत भएको ननिेदन समेत समािेशिाखख स्थानीय समन्िय सभमनतको बठैकमा पशे 
गनुा पदाछ।ननिेदकले पशे गिेका कागिात ि अन्य सम्भाव्य तथ्य प्रमाणका आधािमा 
ननिले परिचयपत्र पाउने देखखयो भननस्थानीय समन्िय सभमनतल ेभशफारिस गिेमा ननिलाई 
परिचय पत्र वितिणगिी त्यसको िानकािी ननिेदक तथा िडा कायाालयलाई समेत ददनपुदाछ। 

(छ) परिचय पत्रका लागग भसफारिस गना कुन ैकदठनाई पिेमा िडा कायाालयले गचक्रकत्सक/विशषेज्ञ 
िा अपाङ्गता भएका व्यजततका ससं्थाका प्रनतननगध साँग िाय पिामशा भलन सतनेछ। 

(ि) सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यजतत स्ियलं ेआफ्नो परिचय पत्र बखुझभलन ु पदाछ।अनत 
अशतत िा पूणूा अशतत अपाङ्गता भएको कािणले परिचय पत्र िखुझभलन आउन नसतन े
भएमा िडा कायाालयको भसफारिसमा परििािको सदस्य, सिंक्षक िा ननिको बसोबास गने 
स्थानीय ननकायका पदागधकािीले ननिलाई बझुाउनेगिी बखुझभलन सतनेछन।् 

(झ) परिचय-पत्र प्रातत व्यजततहरूको िगीकृत लगत स्थानीय तहल ेकम्तयरु्िाइि गिी आफ्नो 
कायाालयमा िाखी चौमाभसक रूपमा प्रदेश ि सघंको सम्बजन्धत मन्त्रालयमा िानकािी 
गिाउन ुपनेछ। 

(ञ) समन्िय सभमनतले परिचय पत्र ददनभनी ठहि गिेका व्यजततलाई स्थानीय तहको कायाालयल े
अनसुचूी २ बमोजिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यजततहरू लाई) ननिःशलु्क उपलब्ध 
गिाउन ुपनेछ। 

(र्) परिचय पत्रमा नगिपाभलकाको प्रमखु प्रशासक्रकय अगधकृतको हस्ताक्षि हुनेछ।प्रचभलत 
काननूको अगधनमा िही अन्य सम्बगधत बबषयगत शाखाका अगधकृत  कमाचािीलाई  समेत  
अगधकाि प्रत्यायोिन गना सक्रकनछे। 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा देखखने िा अिलोकन गना सक्रकन ेशािीरिक, मानभसक िा इजन्िय सम्बन्धी 
क्षनतको हकमा परिचय-पत्र प्रदान गने अगधकािीले अिलोकन गिी तत्काल उपयतुत परिचय-
पत्र उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेखखने िा अिलोकन गना नसक्रकने शािीरिक, मानभसक िा इजन्िय सम्बन्धी 
क्षनत भएका िा प्रष्टर् रुपमा छु्याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यजततका हकमा 
समन्िय सभमनतमा पेश गिी सभमनतको भसफारिसका आधािमा परिचय पत्र वितिण गनुा 
पनेछ। 

    परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड देहाय बमोजिम िहेका छन:् 
  अपाङ्गता भएका व्यजततको अगधकाि सम्िन्धी ऐनको अनसुचूीमा प्रकृनतका आधािमा 

अपाङ्गता लाई १० (दश) प्रकािमा िगीकिण गरिएकोछ। अपाङ्गता भएका व्यजततको अगधकाि 



सम्िन्धी ऐनको अनसुचूीमा उल्लेखखत गाम्भीयाता आधािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण 

गिी देहायका चाि समहूका परिचय-पत्र वितिण गरिनेछ: 
(क) पुणण अशक्त अपाङ्गतााः 

तल उल्लखेखत अिस्थाका व्यजततहरु लाई 'क' बगाको परिचयपत्र उपलब्ध गिाइनेछ िुन िातो 
िंगको पषृ्टठ भभूममा िािीगरिने छ। 

व्यजततको शािीरिक, मानभसक िा इजन्िय सम्बन्धी प्रणालीहरुमा भएको क्षनत ि यसल े
ल्याएको कायागत विचलनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोगभलएि पनन दैननक 
िीिन सम्पादन गना असाध्य ैकदठनहुने व्यजतत,  

सामान्य भन्दा सामान्य दैननक क्रियाकलापहरु पनन स्िय ं गना नसतने ि अन्य व्यजततको 
सहयोग आिश्यक पने, तीव्र बौद्गधक अपाङ्गता भएका व्यजततहरु, तीव्र रुपमा अदर्ज्म 
प्रभावित व्यजतत, पणूारुपमा श्रिणदृजष्टर् विदहन व्यजततहरु,  

दईु िा सोभन्दा बढी प्रकृनतका शािीरिक, मानभसक िा इजन्िय सम्बन्धी क्षनत भई सब ैिसो 
दैननक क्रियाकलापहरु अन्य व्यजततकै सहयोगमा गनुापने अिस्थाका व्यजततहरु,  

ननिन्तिरुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि ससुाि) को आिश्यक परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका 
व्यजतत िा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यजततहरू। 

(ख) अततअशक्तअपाङ्गतााः 
तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यजततहरुलाइ  'ख' बगाको परिचयपत्र उपलब्ध गिाइनेछ िुन ननलो 
पषृ्टठभभूममा िािीगरिनेछ। 
शािीरिक,  मानभसक िा इजन्िय सम्बन्धी क्षनत िा विचलन भएता पनन ननिन्ति िा अगधकांश 
समय सहयोगी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदशाक आददको सहयोगमा आफ्नो दैननक क्रियाकलापहरु 
लगायत दहडडुल ि सचंाि गना कदठनाइ हुने ब्यजततहरु,  

1. मजष्टतस्क पक्षघात, मेरु दण्डमा चोर् पर्क िा पक्षघात, हेमोक्रफभलया, मांशपेशी सम्बन्धी 
समस्या िा विचलन लगायत अन्य विभभन्न कािणल े शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि 
आददले कामगना नसकी दैननक आिागमनको लागग हृविलगचयि प्रयोग गनुापने अिस्थाका 
व्यजततहरू,  

2. दिुहैात कुमदेखख िा पाखुिा देखख मनुीपिैु नचल्ने िा गमुाएका, विभभन्न कािणल ेदिुहैात ि 
गोडा गमुाएका िा नचल्ने, कम्मि भन्दा मनुनको माग गमुाएका िा नचल्ने, दिुगैोडा पणूा 
क्रियाशीलन भई बसैाखीको प्रयोग गने व्यजततहरू,  

3. दृजष्टर् विदहन ि पणूादृजष्टर् विहीनको परिभाषा अन्तागात पने व्यजततहरू,  
4. सचंािको लागग ननिन्त ि दोभाष ेआिश्यक पने पणूारुपमा कान सनु्न नसतने (बदहिा), दैननक 

िीिनका क्रियाकलापहरु स्ियगंना नसतन,े भसकाइमा समस्या भएका बौद्गधक अपाङ्गता िा 
अदर्ज्म भएका व्यजततहरु, ननिन्ति अरूको सहयोग भलइिहन ु पने बहु अपाङ्गता भएका 
व्यजततहरू। 
(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 



तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यजततहरुलाई 'ग' िगाको परिचय पत्र उपलब्ध गिाइनेछ पहेँलो 
पषृ्टठ भभूममा िािी गरिनेछ। 

1. कृबत्रम अङ्ग, तयालीपि, विशषे प्रकािका िुत्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबार् सामान्य 
दहडडुल लगायत दैननक िीिनका क्रियाकलापहरु स्ियगंना सतन,े  

2. विभभन्न कािणले घुाँडामनुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी 
पनन सामान्य दहाँडडुल गना सतन,े  

3. कुम िा पाखुिा भन्दा मनुी एकहात गमुाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गना 
नसतन,े  

4. दिु ैहातको हत्केला भन्दा मनुनका कम्तीमा बढूी औलंा ि चोिी औलंा गमुाएका,  
5. दिु ैगोडाको कुकुा च्चा भन्दा मनुनको भाग नभएका ति सामान्य दहडडुल गना सतन,े 
6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. भसकाइमा दढलाइ भएका दैननक क्रियाकलाप स्िय ं गना सतन े बौद्गधक अपाङ्गता ि 

अदर्िमभएका व्यजततहरु, 
8. श्रिण यन्त्रको प्रयोगबार् िा ठूलो आिाि मात्र सनु्न सतने ससु्त श्रिण व्यजततहरू 
9. शल्य क्रियाबार् स्िियन्त्र खझकी घााँर्ीको नलीबार् मात्र बोल्न ुपने अिस्था भएका ब्यजततहरु 
10. ओठतालफुारे्को कािण बोली अस्पष्टर् भएका ब्यजततहरु,  
11.  बोल्दा अड्क्रकने, शब्द िा अक्षि दोहोयााउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यजततहरू,  
12.  तीनक्रफर् भन्दा मनुनका होचापडु्का व्यजततहरू,  
13. चस्मा ि श्रिणयन्त्र दिु ैप्रयोग गने श्रिणदृजष्टर् विदहन व्यजततहरु, लेन्स िा म्याग्नीफायिको 

प्रयोगबार् मात्र पढ्न सतने न्यनू दृजष्टर्यतुत व्यजततहरु,    
14. अनिुशीय िततश्राि (हेमोफेभलया) सम्बन्धी समस्या भई दैननक दहाँडडुलमा कदठनाइ हुने 

व्यजततहरु, 
15. मानभसक िा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यजततहरु। 
(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 

तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यजततहरुलाइ 'घ' बगाको परिचय पत्र उपलब्ध गिाइनेछ िुन सेतो 
पषृ्टठभभूममा िािीगरिने छ। 

1. शािीरिक, मानभसक िा इजन्िय सम्बन्धी सामान्य विचलन भएका ति दैननक िीिनका 
क्रियाकलापहरु स्ियम सम्पादन गना सतन े

2. हात िा खु्र्ा केहीछोर्ो भएका, एक हातको हत्केला भन्दामनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक 
हातको हत्केला भन्दा मनुनका कम्तीमा बढूीऔलंा ि चोिीऔलंा गमुाएका िा दिुहैातको हत्केला 
मनुनका कम्तीमा बढूीऔलंा ि चोिी औलंा भएका ब्यजततहरु,  

3. ठूलो अक्षि पढ्न सतने न्यनूदृजष्टर्यतुत व्यजततहरू,  
4. दिुगैोडाको सब ैऔलाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिणयन्त्र लगाई ठूलो आिािसनु्ने ति बोलीस्पष्टर् भएका ससु्तश्रिण व्यजततहरू,  
   अन्य स्थानीय तहबार् परिचयपत्र वितिण गनेिः 



स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका ि विभभन्न अििोध तथा शािीरिक िा मानभसक 
अिस्थाको गम्भीयाताको कािण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको जिल्लामा गई अपाङ्गता 
परिचय पत्र प्रातत गना असमथा व्यजततहरुका लागग ननिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको 
सम्बजन्धत स्थानीय तहबार् परिचय पत्र नभलएको सनुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रक्रिया 
पिुागिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बजन्धत स्थानीय  तहलाई िानकािी गिाउन सक्रकनेछ। 

 
    प्रनतभलवप सम्बन्धी व्यिस्थािः 
(१) परिचय-पत्र हिाइ, नाभसइ िा बबगग्रई परिचय-पत्रको प्रनतभलवप भलनपुने भएमा आफ्नो स्थायी 

ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायाालयमा यथाथा विििण ि कािण खुलाई भसफारिसका 
लागग ननिेदन ददन ुपदाछ। 

(२) िडा कायाालयल ेसब ै व्यहोिा बखुझ ननिेदकको माग मनाभसब देखखएमा परिचय-पत्रको प्रनतभलपी 
उपलब्ध गिाउन प्रातत ननिेदन तथा अन्य कागिातको प्रनतभलवप िडा कायाालयमा िाखी 
ननिेदकले पेशगिेको सतकल कागिात सदहत भसफारिस गिी नगिपाभलका स्थानीयतहमा पठाउाँन ु
पदाछ। 

(३) स्थानीयतहल े भसफारिस सदहत प्रातत भएको ननिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुाि सोझै िा 
स्थानीय समन्िय सभमनतमा पेश गिी सभमनतको ननणाय अनसुाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको 
प्रनतभलपी ननिःशलु्क उपलब्ध गिाउाँन ुपनेछ। 

(४) प्रनतभलवपका लागग प्रातत भएको ननिेदनका बबषयमा सो परिचय पत्र बाहक व्यजततले पदहल ेप्रातत 
गिेको परिचय पत्रमा हेिफेिगनुा पने देखखएमा स्थानीय भसफारिस सभमनतमा पेशगिी सो 
सभमनतबार् प्रातत ननदेशन अनसुाि गनुापदाछ। 

   यस कायाविगधको प्रनतकुल काया भएमाप्रचभलत काननूमा ब्यिस्था भएबमोजिम सिाय हुनेछ। 
अभभलेख सम्िजन्ध व्यिस्थािः 

(१) सम्िजन्धत िडा कायाालयले आफनो क्षते्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यजततहरु तथा 
अपाङ्गता भएका व्यजततहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यजततहरुको अपाङ्गताको प्रकृनति 
गाम्भूीयाता लगायत अन्य आिश्यक विििण खुल्नेगिी ननयभमत रुपमा अध्यािगधकगिी त्यसको 
चौमाभसक विििण तयािगिी ननयभमतरुपमा आफ्नो घोिाही उपमहानगिपाभलका तथा जिल्ला 
समन्िय सभमनतलाई समेत पठाउाँन ुपदाछ। 

(२) घोिाही उपमहानगिपाभलकाले परिचयपत्र वितिण गिेपनछ यसको िानकािी परिचयपत्र प्राततगने 
ब्यजततको स्थायी ठेगाना भएको िडा कायाालयलाई ददनपुदाछ। 

(३) घोिाही उपमहानगिपाभलकाले आफ्नो क्षेत्रभभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यजततहरु तथा 
अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका व्यजततहरुको अभभलखे िाखी त्यसको चौमाभसक प्रनतिेदन प्रदेशको 
सामाजिक विकास मन्त्रालय, मदहला, बालबाभलका तथा ज्येष्टठनागरिक मन्त्रालय ि सघंीय 
माभमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउाँन ुपनेछ। 
विविध: 



(१) सब ै स्थानीयतहल े आـआफ्नो क्षते्रागधकािभभत्र िहेका बबकर् तथा दिुगमगाउाँ हरुमा िहेका 
अपाङ्गता भएका व्यजततहरुका लागग अपाङ्गता परिचयـपत्र लगायतका सेिा सिल तरिकाल े
उपलब्ध गिाउाँन कजम्तमा बषोएकपर्क तीठाउाँ हरुमा परिचयपत्र वितिण सम्िजन्ध घजुम्त 
भशविि सञ्चालन गनुापदाछ। 

(२)यो कायाविगध लागहुून ुअगाडड प्रातत गिेको अपाङ्ग तापरिचयपत्र सम्बजन्धत गाउपाभलका ि 
नगिपाभलका बझुाई योकायाविगध िािीभएको भमनतल े१ बषाभभत्रमा यस कायाविगध बमोजिमको 
परिचय पत्र भलनपुनेछ। यस अनघिािी भएका परिचय पत्र एक िषापनछ स्ितिःमान्यहुने छैन। 

(३) यस कायाविगध भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्यजततहरुको अगधकाि सम्िजन्ध ऐन ि 
अन्य प्रचभलत काननूसाँग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म स्ितिःअमान्य हुनेछ। 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्िन्धमा यस कायाविगधमा उल्लखे नभएको विषयमा 
अपाङ्गता भएका व्यजततहरुको अगधकाि सम्िन्धी ऐन ि अन्य प्रचभलत काननू बमोजिम 
हुनेछ। 

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण ननदेभशका, २०६५ बमोजिम भएगिेका कामकाििाही यस ै
कायाविगध बमोजिम भए गिेको मानननेछ। 

(६) नमनुा कायाविगधमा उल्लेख भए अनसुाि अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण ननदेभशका, २०६५ 
खािेि भएको छ। 

 

 

 
 

 

 


