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प�र�छेद १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय�िविधको नाम "अपा�गता भएका �ि�को प�रचय-प� िवतरण 

काय�िविध, २०७७" रहकेो छ । 

  (२) यो काय�िविध तु��त �ार�भ �नेछ । 

२. प�रभाषाः िवषय वा �स�गल ेअक� अथ� नलागेमा यस काय�िविधमाः 

(क) "ऐन" भ�ाले अपा�गता भएका �ि�ह�को अिधकार स�व�धी ऐन, २०७४ (पिहलो संशोधन 

२०७५ समेत) स�झन ुपद�छ । 

(ख) "िनयमावली" भ�ाले अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�व�धी ऐन २०७४ अनुसार ब�े 

िनयमावली स�झन ुपद�छ । 
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(ग)  "�थानीय तह" भ�ाले नगरपािलका स�झन ुपद�छ । 

(घ)  "वडा काया�लय" भ�ाले �थानीय तहको वडा काया�लय स�झन ुपद�छ । 

(ड) "सम�वय सिमित" भ�ाल े अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�व�धी ऐन, २०७४ (पिहलो 

संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोिजमको �थानीय सम�वय सिमित स�झन ुपद�छ।  

 

प�र�छेद-२ 

उ�े�य, मापद�ड 

 ३. उ�े�य : यस काय�िविधको उ�े�य दहेाय बमोिजम रहकेा छन ्: 

(क) िविभ� �कारका अपा�गता भएका नेपाली नाग�रकह�को पिहचान गरी उनीह�लाई सवेा 

सुिवधामा प�चँ �थािपत गन�, �य�ता सवेा सुिवधाह�को लािग योजना िनमा�ण गन� र �थानीय तह 

दिेख न ैिविभ� �कृितका अपा�गता भएका �ि�ह�को वग�कृत लगत रा� सहज तु�याउने   

(ख) अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�व�धी ऐन र अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�ब�धी 

अ�तरा�ि�य महासि�ध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले जनाएको �ितब�ता बमोिजम 

अपा�गता भएका �ि�लाई �ाथिमकताको आधारमा सेवा सुिवधाह� उपल�ध गराउन सहज बनाउन े

।      

 (ग) अपा�गताको �कृित, वग�करण र अव�थाका आधारमा अपा�गता भएका �ि�ले पाउने सवेा, 

सुिवधा र अवसरको �ाथिमक�करण गन� सहयोग गन� । 

४. प�रचय-प� िवतरणका मापद�ड दहेाय बमोिजम रहकेा छन ्:  

अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�व�धी ऐनको अनुसूचीमा �कृितका आधारमा अपा�गतालाई 

१० (दश) �कारमा वग�करण ग�रएको छ । अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�व�धी ऐनको 

अनुसूचीमा उ�लेिखत गा�भीय�ता आधारमा ग�रएको अपा�गताको वग�करण गरी दहेायका चार 

समूहका प�रचय-प� िवतरण ग�रनेछ :  

(क) पुण� अश� अपा�गताः 

तल उ�लेिखत अव�थाका �ि�ह�लाई 'क' बग�को प�रचयप� उपल�ध गराइनेछ जुन रातो रंगको पृ�भूिममा 

जारी ग�रनेछ । 

1. �ि�को शारी�रक, मानिसक वा इि��य स�ब�धी �णालीह�मा भएको �ित र यसले �याएको 

काय�गत िवचलनको अव�था असा�य ग�भीर भई अ�को सहयोग िलएर पिन दिैनक जीवन स�पादन 

गन� असा�यै क�ठन �ने �ि�,  

2. सामा�य भ�दा सामा�य दिैनक ��याकलापह� पिन �वयं गन� नस�े र अ�य �ि�को सहयोग 

आव�यक पन�, ती� बौि�क अपा�गता भएका �ि�ह�, ती� �पमा अ�ट�म �भािवत �ि�, पूण� 

�पमा �वणदिृ�िविहन �ि�ह�,  

3. दईु वा सोभ�दा बढी �कृितका शारी�रक, मानिसक वा इि��य स�ब�धी �ित भई सबैजसो दिैनक 

��याकलापह� अ�य �ि�कै सहयोगमा गनु�पन� अव�थाका �ि�ह�,  

4. िनर�तर �पमा सघन हरेचाह (�याहार सुसार) को आव�यक प�ररहन ेशारी�रक अपा�गता भएका 

�ि� वा मनोसामािजक अपा�गता भएका �ि�ह� । 
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(ख) अित अश� अपा�गताः  

तल उ�लेिखत अव�थाका �ि�ह�लाइ 'ख' बग�को प�रचयप� उपल�ध गराइनेछ जुन िनलो पृ�भूिममा जारी 

ग�रनेछ ।  

1. शारी�रक, मानिसक वा इि��य स�ब�धी �ित वा िवचलन भएतापिन िनर�तर वा अिधकांश समय 

सहयोगी, दोभाषे वा मानव पथ�दश�क आ�दको सहयोगमा आ�नो दिैनक ��याकलापह� लगायत 

िहडडुल र संचार गन� क�ठनाइ �ने �यि�ह�,  

2. मि�त�क प�घात, मे�द�डमा चोटपटक वा प�घात, हमेो�फिलया, मांशपेशी स�ब�धी सम�या वा 

िवचलन लगायत अ�य िविभ� कारणल ेशरीरको ढाड, हात, गोडा, क�मर आ�दले काम गन� नसक�  

दिैनक आवागमनको लािग �िवलिचयर �योग गनु�पन� अव�थाका �ि�ह�,  

3. दवु ैहात कुमदिेख वा पाखुरादिेख मुनी पुरै नच�न ेवा गमुाएका, िविभ� कारणल ेदवु ैहात र गोडा 

गुमाएका वा नच�न,े क�मरभ�दा मुिनको माग गुमाएका वा नच�न,े दवुै गोडा पूण� ��याशील नभई 

बसैाखीको �योग गन� �ि�ह�,  

4. दिृ�िविहन र पूण� दिृ�िवहीनको प�रभाषा अ�त�ग�त पन� �ि�ह�,  

5. संचारको लािग िनर�तर दोभाषे आव�यक पन� पूण� �पमा कान सु� नस�े (बिहरा), दिैनक जीवनका 

��याकलापह� �वय ंगन� नस�े, िसकाइमा सम�या भएका बौि�क अपा�गता वा अ�ट�म भएका 

�ि�ह�, िनर�तर अ�को सहयोग िलइरहनुपन� ब�अपा�गता भएका �ि�ह�। 

(ग) म�यम अपा�गताः 

तल उ�लेिखत अव�थाका �ि�ह�लाई 'ग' वग�को प�रचयप� उपल�ध गराइनेछ पहेलँो पृ�भूिममा जारी 

ग�रनेछ । 

1. कृि�म अ�ग, �यालीपर, िवशेष �कारका जु�ा ज�ता सहायक साम�ीको �योगबाट सामा�य 

िहडडुल लगायत दिैनक जीवनका ��याकलापह� �वयं गन� स�े,  

2. िविभ� कारणल ेघुँडामुिनको अ�गमा मा� �भाव परेको तर सहायक साम�ीको �योग नगरी पिन 

सामा�य �हडडुल गन�स�े,  

3. कुम वा पाखुरा भ�दा मुनी एक हात गुमाएका वा हात नच�न ेवा हातल ेगन� काम गन� नस�े,  

4. दवु ैहातको ह�केलाभ�दा मुिनका क�तीमा बूढी �ला र चोरी �ला गुमाएका,  

5. दवु ैगोडाको कुकु� �ाभ�दा मुिनको भाग नभएका तर सामा�य िहडडुल गन� स�े, 

6. मे�द�डमा सम�या भई ढाड कुि�एको, 

7. िसकाइमा �ढलाइ भएका दैिनक ��याकलाप �वयं गन� स�े बौि�क अपा�गता र अ�टजम 

भएका �ि�ह� , 

8. �वणय��को �योगबाट वा ठूलो आवाज मा� सु�स�े सु�त�वण �ि�ह�  

9. श�य��याबाट �वरय�� िझक� घाँटीको नलीबाट मा� बो�नुपन� अव�था भएका �यि�ह� 

10. ओठ ताल ुफाटेको कारण बोली अ�प� भएका �यि�ह�,  

11. बो�दा अि�कन,े श�द वा अ�र दोहोया�उने सम�या ती� भएका भकभके �ि�ह�,  
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12. तीन �फट भ�दा मुिनका होचापु�का �ि�ह�,  

13. च�मा र �वणय�� दवु ै�योग गन� �वणदिृ�िविहन �ि�ह�, ले�स वा �या�ीफायरको �योगबाट 

मा� प�न स�े �यून दिृ�यु� �ि�ह�,    

14. अनुवशीय र��ाव (हमेोफेिलया) स�ब�धी सम�या भई दिैनक �हडडुलमा क�ठनाइ �ने �ि�ह�, 

15. मानिसक वा मनोसामािजक अपा�गता भएका �ि�ह� । 

(घ) सामा�य अपा�गताः 

तल उ�लेिखत अव�थाका �ि�ह�लाइ 'घ' बग�को प�रचयप� उपल�ध गराइनेछ जुन सेतो पृ�भूिममा जारी 

ग�रनेछ । 

1. शारी�रक, मानिसक वा इि��य स�ब�धी सामा�य िवचलन भएका तर दिैनक जीवनका 

��याकलापह� �वयम स�पादन गन� स�े  

2. हात वा खु�ा केही छोटो भएका, एक हातको ह�केला भ�दा मुनी नच�न ेवा गुमाएका, एक हातको 

ह�केलाभ�दा मुिनका क�तीमा बूढी �ला र चोरी �ला गमुाएका वा दवु ैहातको  ह�केलामुिनका 

क�तीमा बूढी�ला र चोरी�ला भएका �यि�ह�,  

3. ठूलो अ�र प�नस�े �यून दिृ�यु� �ि�ह�,  

4. दवु ैगोडाको सब ैऔलाका भागह� नभएका,  

5. �वणय�� लगाई ठूलो आवाज सु� ेतर बोली �प� भएका स�ुत �वण �ि�ह�,  

 

प�र�छेद ३ 

प�रचय प� ढाचँा र सम�वय सिमित 

५. अपा�गता भएका �ि�ह�को प�रचय-प�को ढाँचा दहेाय बमोिजम �नेछ ।  

प�रचय-प� वाहक �ि�को �ि�गत िववरण �प� �ने गरी नाग�रकताको �माण -प�को ढाँचामा यस 

काय�िविधको अनुसूची २ बमोिजम एकाप�ी नेपाली भाषामा र अका�प�ी अंगेजी भाषामा लेिखएको 

मािथ दफा ४ मा उ�लेिखत मापद�ड अनुसार एक पृ�को प�रचय-प� गा�भीय�ता आधारमा ग�रएका 

चार वग�का अपा�गता भएका �ि�लाई चार फरक र�गमा उपल�ध गराइनेछ । 

६. सम�वय सिमित स�वि�ध �व�था दहेाय बमोिजम �नेछ । 

(१) अपा�गता भएका �ि�को अिधकार स�वि�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार अपा�गता प�रचय 

प� िवतरण गन� समेत काय�का लािग नगरपािलकामा दहेाय बमोिजमको �थानीय सम�वय सिमित 

रहनेछ :- 

 (क) नगरपािलकाको  उप�मुख                                     संयोजक 

 (ख) नगरपािलकाको मिहला सद�य म�येबाट 

      नगर उप�मुखल े तोकेको मिहला सद�य                                सद�य 

 (ग) नगरपािलका िभ�का मा�यिमक िव�ालयका �धाना�यापक वा �ोत �ि�  

    म�येबाट नगर पािलकाको �मुखल ेतोकेको �ि�        सद�य                           

(घ) नगर काय�पािलकाको �मुखल े 

     तोकेको �थानीय �वा��य चौक� वा अ�पतालको िच�क�सक                            सद�य 
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(ड.) �थानीय �हरी काया�लयको �मुख                                                             सद�य 

(च) अपा�गता भएका �ि�को हक, िहत र संर�णको �े�मा �थानीय 

     �तरमा काय�रत संघ सं�थाह� म�येबाट नगर पािलकाको �मुखले  

   मनोिनत गरेको स�ंथाको �ितिनिध                             सद�य 

(छ) नगरपािलका िभ�का अपा�गता भएका �ि�ह� म�येबाट सम�वय  

    सिमितल ेमनोनयन गरेको एक जना मिहला सद�य सिहत तीन जना      सद�य                                         

(ज) नेपाल सरकार र �दशे सरकारका �थानीय �तरमा रहकेा 

      स�वि�धत िवषय हने� काया�लयको काया�लय �मुख                                         सद�य 

(झ) नगरपािलकाको उप�मुखल ेतोकेको नगरपािलकाको कम�चारी                             सद�य 

(२) �थानीय सम�वय सिमितल ेअपा�गता प�रचय प� िवतरणका लािग िसफा�रस गन� कामका साथ ैऐनको 

दफा ४३ को (च) बमोिजम प�रचय-प� स�व�धी कानुनी, संरचनागत तथा अ�य सुधार गनु�पन� िवषयमा 

�दशेको सामािजक िवकास म��ालय; मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालय लगायत 

स�वि�धत िनकायमा लेिख पठाउँन ुपद�छ । 

प�र�छेद-४ 

प�रचय प� िवतरण 

७. प�रचय-प� िवतरण ���या दहेाय बमोिजम �नेछ :  

(क) अपा�गता भएका �ि�को �थायी ठेगाना भएको �थानीय तहको वडा काया�लयमा अपा�गता भएका 

�ि� �वयं िनजका अिभभावक वा संर�कल े अनुसूची १ बमोिजमको ढाँचामा प�रचय-प� �ाि�का 

लािग सब ैपु��ाई गन� कागजातह� २ �ित समावेश गरी िनवेदन �दनुपन�छ । 

(ख) दरखा�तमा आ�नो नाम, �थायी ठेगाना, उमेर, अपा�गता खुलेको िलिखत �मािणत �ितिलपी, 

पासपोट� साइजको (स�भव भएस�म अपा�गता दिेखने गरी िखिचएको) फोटो, अस�ताको गा�भीय�ता 

अव�था र शरीरका अंगह�ले गन� काममा आएको सम�या वा दिैनक ��याकलापमा �न ेिसिमतताह�को 

िववरण संल� �नुपन�छ । यस �योजनको लािग ज�मदता� �माण-प� वा नाग�रकताको �माण-प� वा 

ज�गा धनी �माण पुजा� वा शैि�क यो�यताको  �माण-प� वा मतदाता प�रचय प� वा अपा�गताको 

आधारमा कुन ैजािगर ग�ररहकेो भए िनयुि� प� वा �यो स�ंथाल े�दएको �माण वा िज.�.का.मा दता� 

भएका अपा�गता स�ब�धी काय� गन� संघस�ंथाल ेगरेको िसफा�रस म�ये कुन ैएक वा य�त ैिब��त �न 

स�े आधार �दन ेअ�य �मािणत िलिखतलाई आधार मािननेछ । 

(ग) �रत पुगी आएको िनवेदनमा वडा काया�लयल ेिनवेदन �ा� भएको िमितल ेबढीमा ३ �दनिभ� िनवेदकल े

पेश गरेका कागजातह�को एक �ित काया�लयमा रािख वडा काया�लयको िसफा�रस सिहत एक �ित 

नगरपािलकामा पठाउनु पद�छ । 

(घ) स�बि�धत �ि�ले पेश गरको िनवेदन उपर कुन ै कागजात वा �माण नपुगी प�रचयप�का लािग 

िसफा�रस गन� उपयु� नदिेखएमा सो �होरा िनवेदकलाई ३ �दन िभ�मा जानकारी �दन ुपद�छ । 

(ड.) वडा काया�लयल े िसफा�रस गन� नस�कन े भनी �दएको जानकारी िनवेदकलाई िच� नबुझ े सूचना 

पाएको १५ �दन िभ�मा स�वि�धत �थानीय तह सम� िनवेदन �दन स�ेछ । 
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(च) यसरी �ा� भएको िनवदेन समेत समावेश रािख �थानीय सम�वय सिमितको बठैकमा पेश गनु� पद�छ । 

िनवेदकल ेपेश गरेका कागजात र अ�य स�भा� त�य �माणका आधारमा िनजले प�रचय प� पाउने 

दिेखयो भिन �थानीय सम�वय  सिमितल ेिशफा�रस गरेमा िनजलाई प�रचय प� िवतरण गरी �यसको 

जानकारी िनवेदक तथा वडा काया�लयलाई समेत �दन ुपद�छ । 

(छ) प�रचयप�का लािग िसफा�रस गन� कुन ै क�ठनाई परेमा वडा काया�लयल े िच�क�सक/िवशेष� वा 

अपा�गता भएका �ि�का स�ंथाका �ितिनिधसगँ राय परामश� िलन स�ेछ ।   

(ज) सामा�यतया अपा�गता भएका �ि� �वयंल ेआ�नो प�रचयप� बुिझिलन ुपद�छ । अित अश� वा पणू� 

अश� अपा�गता भएको कारणल े प�रचय प� वुिझिलन आउन नस�े भएमा वडा काया�लयको 

िसफा�रसमा प�रवारको सद�य, संर�क वा िनजको बसोबास गन� �थानीय िनकायका पदािधकारीले 

िनजलाई बुझाउन ेगरी बुिझिलन स�ेछन ्। 

(झ) प�रचय-प� �ा� �ि�ह�को वग�कृत लगत �थानीय तहल े क��युटराइज गरी आ�नो काया�लयमा 

राखी चौमािसक �पमा �दशे र संघको स�बि�धत म��ालयमा जानकारी गराउन ुपन�छ। 

(ञ) सम�वय सिमितल ेप�रचयप� �दन भनी ठहर गरेका �ि�लाई �थानीय तहको काया�लयले अनुसूची २ 

बमोिजमको प�रचय-प� (अपा�गता भएका �ि�ह�लाई) िनःशु�क उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

(ट) प�रचयप�मा नगरपािलकाको �मुख �शास�कय अिधकृतको ह�ता�र �नेछ । �चिलत कानूनको 

अिधनमा रही अ�य अिधकृत कम�चारीलाई समेत अिधकार ��यायोजन गन� स�ेछ । 

(ठ) ��य� �पमा दिेखन ेवा अवलोकन गन� स�कन ेशारी�रक, मानिसक वा इि��य स�ब�धी �ितको हकमा 

प�रचय-प� �दान गन� अिधकारील ेअवलोकन गरी त�काल उपयु� प�रचय-प� उपल�ध गराउनु पन�छ ।   

(ड) ��य� �पमा नदिेखन ेवा अवलोकन गन� नस�कन ेशारी�रक, मानिसक वा इि��य स�ब�धी �ित भएका 

वा �� �पमा छु�ाउन सम�या भएका अपा�गता भएका �यि�का हकमा सम�वय सिमितमा पेश गरी 

सिमितको िसफा�रसका आधारमा प�रचय प� िवतरण गनु� पन�छ । 

 

८. अ�य �थानीय तहबाट प�रचयप� िवतरण गन�ः 

�थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र िविभ� अवरोध तथा शारी�रक वा मानिसक अव�थाको 

ग�भीय�ताको कारण आ�नो �थाई वसोवास भएको िज�लामा गई अपा�गता प�रचय प� �ा� गन� 

असमथ� �ि�ह�का लािग िनजको �थायी बसोबास भएको �थानको स�बि�धत �थानीय तहबाट प�रचय 

प� निलएको सुिन�त भएमा दफा ५ को ���या पुरा गरी प�रचय प� �दान गरेर स�बि�धत �थानीय 

तहलाई जानकारी गराउन स�कनेछ ।  

 

९. �ितिलिप स�ब�धी �व�थाः 

(१) प�रचय-प� हराइ, नािसइ वा िबि�ई प�रचय-प�को �ितिलिप िलन ुपन� भएमा आ�नो �थायी ठेगाना 

भएको �थानीय तहको वडा काया�लयमा यथाथ� िववरण र कारण खुलाई िसफा�रसका लािग िनवेदन �दन ु

पद�छ । 

(२) वडा काया�लयले सब ै �होरा बुिझ िनवेदकको माग मनािसब देिखएमा प�रचय-प�को �ितिलपी 

उपल�ध गराउन �ा� िनवेदन तथा अ�य कागजातको �ितिलिप वडा काया�लयमा राखी िनवेदकल ेपेश 

गरेको स�ल कागजात सिहत िसफा�रस गरी नगरपािलका �थानीय तहमा पठाउँनु पद�छ ।  
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(३) �थानीय तहल े िसफा�रस सिहत �ा� भएको िनवेदन अपा�गताको �कृती अनुसार सोझ ैवा �थानीय 

सम�वय सिमितमा पेश गरी सिमितको िनण�य अनुसार  अपा�गता प�रचय-प�को �ितिलपी िनःशु�क 

उपल�ध गराउँन ुपन�छ । 

(४) �ितिलिपका लािग �ा� भएको िनवेदनका िबषयमा सो प�रचय प� बाहक �ि�ले पिहले �ा� गरेको 

प�रचय प�मा हरेफेर गनु�पन� दिेखएमा �थानीय िसफा�रस सिमितमा पेश गरी सो सिमितबाट �ा� 

िनद�शन अनुसार गनु� पद�छ ।   

 

१० यस काय�िविधको �ितकुल काय� भएमा �चिलत काननूमा �यव�था भए बमोिजम सजाय �नेछ ।   

 

११. अिभलेख स�वि�ध �व�थाः  

(१) स�वि�धत वडा काया�लयल ेआफनो �े�मा भएका कुल अपा�गता भएका �ि�ह� तथा अपा�गता 

भएका �ि�ह� म�ये प�रचयप� पाएका �ि�ह�को अपा�गताको �कृित र गा�भीय�ता लगायत अ�य 

आव�यक िववरण खु�नेगरी  िनयिमत �पमा अ�याविधक गरी �यसको चौमािसक िववरण तयार गरी 

िनयिमत �पमा आ�नो नगरपािलका तथा िज�ला सम�वय सिमितलाई समेत पठाउँनु पद�छ । 

(२) �थानीय तहले प�रचय प� िवतरण गरे पिछ यसको जानकारी प�रचय प� �ा� गन� �यि�को �थायी 

ठेगाना भएको वडा काया�लयलाई �दनु पद�छ ।   

(३) नगरपािलकाल ेआ�नो �े�िभ� रहकेा कुल अपा�गता भएका �ि�ह� तथा अपा�गता प�रचय प� 

पाएका �ि�ह�को अिभलेख राखी �यसको चौमािसक �ितवेदन �दशेको सामािजक िवकास म��ालय, 

मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालय र संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन 

म��ालयमा पठाउँन ुपन�छ ।  

 

प�र�छेद-५ 

िबिबध 

१२. िविवध : 

(१) सबै �थानीय तहले आـआ�नो �े�ािधकार िभ� रहकेा िबकट तथा दरुगम गाउँह�मा रहकेा अपा�गता 

भएका �ि�ह�का लािग अपा�गता प�रचयـप� लगायतका सवेा सरल त�रकाल े उपल�ध गराउँन 

कि�तमा बष� एक पटक ती ठाउँह�मा प�रचय प� िवतरण स�वि�ध घुि�त िशिवर स�ालन गनु� पद�छ ।  

*(२) यो काय�िविध लाग ू �नु अगािड स���त िनकायबाट �ा� गरेको अपा�गता प�रचयप� समेत यस 

काय�िविध बमोिजम िवतरण न�ँदा स�को लािग यसै काय�िविध बमोिजम िवतरण गरेको मािननेछ ।   

(३) यस काय�िविध भएको �ावधान अपा�गता भएका �ि�ह�को अिधकार स�वि�ध ऐन र अ�य �चिलत 

कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदस�म �वतः अमा�य �नेछ । 

(४) अपा�ग प�रचय-प� िवतरण स�व�धमा यस काय�िविधमा उ�लेख नभएको िवषयमा अपा�गता भएका 

�ि�ह�को अिधकार स�व�धी ऐन र  अ�य �चिलत कानून बमोिजम �नेछ ।  

(५) अपा�ग प�रचय-प� िवतरण िनद�िशका, २०६५ बमोिजम भए गरेका काम कारवाही यस ैकाय�िविध 

बमोिजम भए गरेको मािननछे ।  

(६) अपा�ग प�रचय-प� िवतरण िनद�िशका, २०६५ खारेज ग�रएको छ । 
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अनुसूची १ 

अपा�गता भएका �ि�को प�रचयप� पाउनको लािग �दने िनवेदनको ढाँचा 

 

      

�ी काया�लय �मुख�यू 

माफ� त............................ 

………………………………………. नगरपािलका   

  िमित :.................. ........  

 

िवषय : अपा�गता भएका �ि�को प�रचयप� पाउँ । 

महोदय,   

 म अपा�गता भएका �ि�को प�रचयप� पाउन यो�य भएकोल े िन� िलिखत िववरण रािख 

प�रचयप� पाउन यो िनवेदन पेश गरेको छु । मैले पेस गरेको िववरण ठीक साँचो छ, झु�ा ठहरेमा 

�चिलत कानुनबमोिजमको सजाय भो� म�जुर छु ।   

१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... िल�ग ....................  

२. �दशे :                

३. ठेगाना  :   

 (क) �थायी ठेगाना :  ...................पािलका,  वडा न.ं.............. टोल ..............  

 (ख) अ�थायी ठेगाना : .................पािलका, वडा न.ं..................टोल .............. 

 (ग) स�प�क�  टेिलफोन वा मोबाइल न.ं ............... .................. .................  

३. संर�क/अिभभावकको नाम थर .................... .............. िनवेदकको नाता ...............  

४. संर�क/अिभभावकको टेिलफोन वा मोबाइल न.ं .............. ................... .............  

५. नेपाल सरकारको प�रभाषा र वग�करण अनुसार अपा�गताको �कार ......................  

६.  नेपाल सरकारको प�रभाषा र वग�करण अनुसार अश�ताको आधारमा                   

 अपा�गताको �कार ............................  

७.  शरीरको अंग, संरचना, �णालीमा आएको �ितको िववरण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  �ित भएपछी दिैनक ��याकलापमा आएको अवरोध वा िसिमतताको िववरण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपा�गताको कारण उपयु� �थानमा िचनो लगाउनुहोस ्।   

 क) रोगको दीघ� असर    ख) दघु�टना     ग) ज�मजात    

 घ) सश� ���     ङ) वंशानुगत कारण   च) अ�य ..............  

फोटो 
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१० सहायक साम�ी �योग गनु� पन� आव�यकता भएको वा नभएको : उपयु� �थानमा  िचनो 

 लगाउनुहोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   

११. आव�यकता भएको भए क�तो �कारको सहायक साम�ीको �योग गनु�पन� ��छ 

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

१२. सहायक साम�ी �योग गन� गरेको/नगरेको (उपयु� �थानमा िचनो लगाउनुहोस 

 क) गन� गरेको      ख) गन� नगरेको   

१३.  सहायक साम�ी �योग गन� गरेको भए साम�ीको नाम : ......................... ...........  

१४. अ�य �ि�को सहयोग िवना आ�ना क�ता क�ता दिैनक काय� गन� स�ु��छ    

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

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

१५.  अ�य �ि�को सहयोग िलन�ु�छ भन ेकुन कुन कामको लािग िलन ु��छ (    

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

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

१६. पिछ�लो शैि�क यो�यता  �ाथिमक तह   घ) िन� मा�यिमक तह  

 ङ) मा�यिमक तह   च) उ� मा�यिमक तह    छ) �ातक तह    

 ज) �ातको�र तह    झ) िव�ावा�रधी तह   

१७. कुन ैतािलम �ा� गनु�भएको भए मु�य तािलमह�को नाम ले�ुहोस  

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

१८.  हालको पेशा :   

 क) अ�ययन   ख) कृिष �वसाय   ग) �वरोजगार   घ) अ�ययन    

ङ) सरकारी सवेा च) िनजी �े�मा सवेा    ज) केही नगरेको   झ) अ�य ... 

         

                                             िनवेदक   

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

        ह�ता�र .............................. 

        िमित .............................. 
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अनुसूची २ 

 

अपा�गता भएका �ि�को प�रचय�को ढाँचा  

 

नेपाल सरकार 

िनशाना छाप     

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

 प�रचयप� न�बरः                  

 प�रचयप�को �कार:                  

अपा�गता प�रचय-प� 

१) नाम, थरः  

२) ठेगानाः �दशे ……………..िज�ला………… �थानीय तह ………………………  

३) ज�मिमितः    ४) नागरीकता न�बर: ……………………..                        

      

५) िल�गः …………  ………….  ६) र� समुह…………..   

७) अपा�गताको �किसमः �कृितको आधारमा ……………………..ग�भीरता …….. 

८) बाबु/आमा वा संर�कको नाम, थर …………………………………………  

९) प�रचयप� वाहकको द�तखतः 

१०) प�रचय प� �मािणत गन�  ………….  

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

        ह�ता�र .............................. 

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

        िमित .............................. 

 
 

"यो प�रचप� कसैले पाएमा निजकको �हरी काया�लय वा �थानीय िनकायमा वुझाइ�दनुहोला"   

  

 

 

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 
 

अपा�गता भएका �ि�को काया�लयमा रािखन ेअिभलेखको ढाँचा 

 

�म सं�याः 

 अपा�गता प�रचयप� न�बरः   प�रचयप�को �कार …………….  

 

१) नाम, थरः  

२) ठेगाना (�थायी)  �दशे:   िज�ला :           �थानीय तह:              वडा:  

३) ठेगाना (अ�थाई)  �दशे:      िज�ला :           �थानीय तह:               वडा:   

४) ज�म िमितः            ४) नागरीकता न�बरः                              ५) िल�गः   

६) र� समुह           ७) िववािहत/अिववािहतः 

८) बाबु/आमा वा संर�कको नाम, थरः 

९) ठेगानाः  �दशे         िज�ला         �थानीय तह           वडा 

१०) अपा�गता भएको �ि�सँगको नाताः 

११) पिछ�लो शैि�क यो�यताः  

१२) अ�ययनरत िव�ालय वा कलेज  :      अ�ययन नगरेको        पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  

१४) अपा�गताको �किसमः 

क) अपा�गताको �कृितको आधारमा ……………….. 

ख) अपा�गताको ग�भीरताको आधारमा …………………….. 

१५) क�ता दैिनक ��याकलापह�  गन� स�क�छ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  क�ता दैिनक ��याकलापह� गन� स�कदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक साम�ी आव�यक    पन�    नपन�  

आव�यक पन� भए के …………………………….  

१८) हाल सहायक साम�ी   पाएको    नपाएको  

१९)  प�रचय-प� वाहकल े�ा� गरेका अ�य सवेा, सुिवधा 

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

२०) प�रचयप� बाहकलाई आव�यक परेका अ�य सवेा सुिवधाह�  

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

 



 

v08 # /fdu|fd, c;f]h !% ut], @)&& ;fn ;+Vof * 

 

13 
 *पिहलो संशोधन 

२१) सवेा, सुिवधा �दान गन� िनकायः …………………… …………… 

२२) अ�य ……………………………………………… ………………………… 

 

�मािणत गन� अिधकारीकोः  

द�तखतः    

नाम, थरः   

   पदः  

  काया�लयः   

                                                        िमित : 
 
 
 
 
k|df0fLs/0f ldltM @)&&÷)^÷!%                                             cf1fn]  
              /fh]z kGyL 

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


