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अपवङ्गतव  भएकव व्यक्तिको पररचय-पत्र वर्तरण कवयावर्लि, २०७५  

कवयापवलिकवबवट पवररत लमलतिः-२०७५।११।०१ 

प्रस्तवर्नव 
नेपविको संवर्िवन, अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्क्तधि ऐन, २०७४ तथव संयिु रवष्ट्र संघिे पवररत गरी नेपवि 

सरकवरिे हस्तवक्षर समेत गररसकेको अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्बधिी महवसक्तधि –@))^ - Convention on the  

Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उद्देश्य, ममा र भवर्नव बमोक्तिम अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरुको पररचय-

पत्र वर्तरण कवयावर्लि बनवउन बवञ्छलनय भएकोिे,अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्क्तधि ऐन, २०७४ को दफव ६१ 

िे ददएको अलिकवर प्रयोग गरर पनुर्वास नगरपवलिकविे अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरुको पररचय-पत्र वर्तरण 

कवयावर्लि,२०७५िवरी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रवरक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नवम र प्रवरम्भिः (१) यस कवयावर्लिको नवम "अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको पररचय-पत्र वर्तरण कवयावर्लि, २०७५" 

रहेको छ । 

  (२) यो कवयावर्लि तरुुधत प्रवरम्भ हनुेछ । 

२. पररभवषविः वर्षय र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेमव यस कवयावर्लिमविः 
(क) "ऐन" भन्नविे अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरूको अलिकवर सम्र्धिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन २०७५ समेत) सम्झन ु

पदाछ । 

(ख) "लनयमवर्िी" भन्नविे अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्धिी ऐन २०७४ अनसुवर बन्ने लनयमवर्िी सम्झन ु

पदाछ । 

(ग)  "स्थवनीय तह" भन्नविे नगरपवलिकव सम्झन ुपदाछ । 

(घ)  "र्डव कवयवािय" भन्नविे स्थवनीय तहको र्डव कवयवािय सम्झन ुपदाछ । 

(ड) "समधर्य सलमलत" भन्नविे अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्धिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन २०७५) को 
दफव ४२ बमोक्तिमको स्थवनीय समधर्य सलमलत सम्झन ुपदाछ।  

 
पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मवपदण्ड 

 ३. उद्देश्य : यस कवयावर्लिको उद्देश्य देहवय बमोक्तिम रहेकव छन ्: 
(क) वर्लभन्न प्रकवरकव अपवङ्गतव भएकव नेपविी नवगररकहरूको पवहचवन गरी उनीहरुिवई सेर्व सवुर्िवमव पहुुँच स्थववपत 

गना, त्यस्तव सेर्व सवुर्िवहरुको िवलग योिनव लनमवाण गना र स्थवनीय तह देक्तख नै वर्लभन्न प्रकृलतकव अपवङ्गतव भएकव 
व्यक्तिहरुको र्गीकृत िगत रवख्न सहि तलु्यवउने   

(ख) अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्धिी ऐन र अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्बधिी अधतरवावष्ट्रय 

महवसक्तधि २००६ (CRPD) मव नेपवि सरकवरिे िनवएको प्रलतबद्धतव बमोक्तिम अपवङ्गतव भएकव व्यक्तििवई 

प्रवथलमकतवको आिवरमव सेर्व सवुर्िवहरु उपिब्ि गरवउन सहि बनवउने ।      

 (ग) अपवङ्गतवको प्रकृलत, र्गीकरण र अर्स्थवकव आिवरमव अपवङ्गतव भएकव व्यक्तििे पवउने सेर्व, सवुर्िव र अर्सरको 
प्रवथलमकीकरण गना सहयोग गने । 

४. पररचय-पत्र वर्तरणकव मवपदण्ड देहवय बमोक्तिम रहेकव छन ्:  
अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्धिी ऐनको अनसूुचीमव प्रकृलतकव आिवरमव अपवङ्गतविवई १० (दश) प्रकवरमव 
र्गीकरण गररएको छ । अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्धिी ऐनको अनसूुचीमव उल्िेक्तखत गवम्भीयातव 
आिवरमव गररएको अपवङ्गतवको र्गीकरण गरी देहवयकव चवर समूहकव पररचय-पत्र वर्तरण गररनेछ :  

 

 



 

 
 

(क) पणुा अशि अपवङ्गतविः 
ति उल्िेक्तखत अर्स्थवकव व्यक्तिहरुिवई 'क' बगाको पररचयपत्र उपिब्ि गरवइनेछ िनु रवतो रंगको पषृ्ठभलूममव िवरी गररनेछ 

। 

1. व्यक्तिको शवरीररक, मवनलसक र्व इक्तधिय सम्बधिी प्रणविीहरुमव भएको क्षलत र यसिे ल्यवएको कवयागत वर्चिनको 
अर्स्थव असवध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग लिएर पलन दैलनक िीर्न सम्पवदन गना असवध्यै कदिन हनु ेव्यक्ति,  

2. सवमवधय भधदव सवमवधय दैलनक वियवकिवपहरु पलन स्र्यं गना नसक्ने र अधय व्यक्तिको सहयोग आर्श्यक पने, तीव्र 

बौवद्धक अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमव अवटज्म प्रभववर्त व्यक्ति, पूणा रुपमव श्रर्णदृविवर्वहन व्यक्तिहरु,  

3. दईु र्व सोभधदव बढी प्रकृलतकव शवरीररक, मवनलसक र्व इक्तधिय सम्बधिी क्षलत भई सबैिसो दैलनक वियवकिवपहरु 

अधय व्यक्तिकै सहयोगमव गनुापने अर्स्थवकव व्यक्तिहरु,  

4. लनरधतर रुपमव सघन हेरचवह (स्यवहवर ससुवर) को आर्श्यक परररहने शवरीररक अपवङ्गतव भएकव व्यक्ति र्व 
मनोसवमवक्तिक अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरू । 

(ख) अलत अशि अपवङ्गतविः  
ति उल्िेक्तखत अर्स्थवकव व्यक्तिहरुिवइ 'ख' बगाको पररचयपत्र उपिब्ि गरवइनेछ िनु लनिो पषृ्ठभलूममव िवरी गररनेछ ।  

1. शवरीररक, मवनलसक र्व इक्तधिय सम्बधिी क्षलत र्व वर्चिन भएतवपलन लनरधतर र्व अलिकवंश समय सहयोगी, दोभवष े

र्व मवनर् पथप्रदशाक आददको सहयोगमव आफ्नो दैलनक वियवकिवपहरु िगवयत वहडडिु र संचवर गना कदिनवइ 

हनुे ब्यक्तिहरु,  

2. मक्तततस्क पक्षघवत, मेरुदण्डमव चोटपटक र्व पक्षघवत, हेमोवफलियव, मवंशपेशी सम्बधिी समस्यव र्व वर्चिन िगवयत 

अधय वर्लभन्न कवरणिे शरीरको ढवड, हवत, गोडव, कम्मर आददिे कवम गना नसकी  दैलनक आर्वगमनको िवलग 

हृवर्िक्तचयर प्रयोग गनुापने अर्स्थवकव व्यक्तिहरू,  

3. दरैु् हवत कुमदेक्तख र्व पवखरुवदेक्तख मनुी परैु नचल्ने र्व गमुवएकव, वर्लभन्न कवरणिे दरैु् हवत र गोडव गमुवएकव र्व 
नचल्ने, कम्मरभधदव मलुनको मवग गमुवएकव र्व नचल्ने, दरैु् गोडव पूणा वियवशीि नभई बैसवखीको प्रयोग गने 

व्यक्तिहरू,  

4. दृविवर्वहन र पूणा दृविवर्हीनको पररभवषव अधतागात पने व्यक्तिहरू,  

5. संचवरको िवलग लनरधतर दोभवष े आर्श्यक पने पूणा रुपमव कवन सनु्न नसक्ने (बवहरव), दैलनक िीर्नकव 
वियवकिवपहरु स्र्यं गना नसक्न,े लसकवइमव समस्यव भएकव बौवद्धक अपवङ्गतव र्व अवटज्म भएकव व्यक्तिहरु, 

लनरधतर अरूको सहयोग लिइ रहनपुने बह ुअपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरू। 

(ग) मध्यम अपवङ्गतविः 
ति उल्िेक्तखत अर्स्थवकव व्यक्तिहरुिवई 'ग' र्गाको पररचयपत्र उपिब्ि गरवइनेछ पहेँिो पषृ्ठभलूममव िवरी गररनेछ । 

1. कृलत्रम अङ्ग, क्यविीपर, वर्शेष प्रकवरकव ितु्तव िस्तव सहवयक सवमग्रीको प्रयोगबवट सवमवधय वहडडिु िगवयत दैलनक 

िीर्नकव वियवकिवपहरु स्र्यं गना सक्न,े  

2. वर्लभन्न कवरणिे घुुँडवमलुनको अङ्गमव मवत्र प्रभवर् परेको तर सहवयक सवमग्रीको प्रयोग नगरी पलन सवमवधय वहुँडडिु 

गनासक्ने,  
3. कुम र्व पवखरुव भधदव मनुी एक हवत गमुवएकव र्व हवत नचल्न ेर्व हवतिे गने कवम गना नसक्ने,  
4. दरैु् हवतको हत्केिवभधदव मलुनकव कम्तीमव बूढी औिंव र चोरी औिंव गमुवएकव,  
5. दरैु् गोडवको कुकुा च्चव भधदव मलुनको भवग नभएकव तर सवमवधय वहडडिु गना सक्ने, 
6. मेरुदण्डमव समस्यव भई ढवड कुवप्रएको, 
7. लसकवइमव वढिवइ भएकव दैलनक वियवकिवप स्र्यं गना सक्ने बौवद्धक अपवङ्गतव र अवटिम भएकव व्यक्तिहरु   

8. श्रर्णयधत्रको प्रयोगबवट र्व िूिो आर्वि मवत्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रर्ण व्यक्तिहरू  

9. शल्यवियवबवट स्र्रयधत्र क्तझकी घवुँटीको निीबवट मवत्र बोल्नपुने अर्स्थव भएकव ब्यक्तिहरु 

10. ओि तवि ुफवटेको कवरण बोिी अस्पि भएकव ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दव अक्तककने, शब्द र्व अक्षर दोहोयवाउन ेसमस्यव तीव्र भएकव भकभके व्यक्तिहरू,  



 

 
 

12. तीन वफट भधदव मलुनकव होचवपकुकव व्यक्तिहरू,  

13. चस्मव र श्रर्णयधत्र दरैु् प्रयोग गने श्रर्णदृविवर्वहन व्यक्तिहरु, िेधस र्व म्यवग्नीफवयरको प्रयोगबवट मवत्र पढ्न 

सक्ने धयून दृवियिु व्यक्तिहरु,    

14. अनरु्शीय रिश्रवर् (हेमोफेलियव) सम्बधिी समस्यव भई दैलनक वहुँडडिुमव कदिनवइ हनुे व्यक्तिहरु, 

15. मवनलसक र्व मनोसवमवक्तिक अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरु । 

(घ) सवमवधय अपवङ्गतविः 
ति उल्िेक्तखत अर्स्थवकव व्यक्तिहरुिवइ 'घ' बगाको पररचयपत्र उपिब्ि गरवइनेछ िनु सेतो पषृ्ठभलूममव िवरी गररनेछ । 

1. शवरीररक, मवनलसक र्व इक्तधिय सम्बधिी सवमवधय वर्चिन भएकव तर दैलनक िीर्नकव वियवकिवपहरु स्र्यम 

सम्पवदन गना सक्न े 

2. हवत र्व खटु्टव केही छोटो भएकव, एक हवतको हत्केिव भधदव मनुी नचल्न ेर्व गमुवएकव, एक हवतको हत्केिवभधदव 
मलुनकव कम्तीमव बूढी औिंव र चोरी औिंव गमुवएकव र्व दरैु् हवतको  हत्केिवमलुनकव कम्तीमव बूढीऔिंव र 

चोरीऔिंव भएकव ब्यक्तिहरु,  

3. िूिो अक्षर पढ्नसक्ने धयून दृवियिु व्यक्तिहरू,  

4. दरैु् गोडवको सबै औिवकव भवगहरु नभएकव,  
5. श्रर्णयधत्र िगवई िूिो आर्वि सनु्न ेतर बोिी स्पि भएकव ससु्त श्रर्ण व्यक्तिहरू,  

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढवुँचव र समधर्य सलमलत 

५. अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरूको पररचय-पत्रको ढवुँचव देहवय बमोक्तिम हनुेछ ।  

पररचय-पत्र र्वहक व्यक्तिको व्यक्तिगत वर्र्रण स्पि हनुे गरी नवगररकतवको प्रमवण -पत्रको ढवुँचवमव यस कवयावर्लिको 
अनसूुची २ बमोक्तिम एकवपट्टी नेपविी भवषवमव र अकवापट्टी अंगेिी भवषवमव िेक्तखएको मवलथ दफव ४ मव उल्िेक्तखत मवपदण्ड 

अनसुवर एक पषृ्ठको पररचय-पत्र गवम्भीयातव आिवरमव गररएकव चवर र्गाकव अपवङ्गतव भएकव व्यक्तििवई चवर फरक रङ्गमव 
उपिब्ि गरवइनेछ । 

६. समधर्य सलमलत सम्र्क्तधि व्यर्स्थव देहवय बमोक्तिम हनुेछ । 

(१) अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको अलिकवर सम्र्क्तधि ऐन, २०७४ को दफव ४२ अनसुवर अपवङ्गतव पररचय पत्र वर्तरण गने समेत 

कवयाकव िवलग नगरपवलिकवमव देहवय बमोक्तिमको स्थवनीय समधर्य सलमलत रहनेछ :- 
 (क)  नगरपवलिकवको उपप्रमखु                                             संयोिक 
 (ख) सवमवक्तिक लबकवस सवलमलत को  सवमयोिक  सदस्य 
 (ख)  नगरपवलिकवको मवहिव सदस्य मध्येबवट 

        नगर पवलिकविे तोकेको मवहिव सदस्य                              सदस्य 

 (ग)  नगरपवलिकव लभत्रकव मवध्यलमक वर्द्यवियकव  प्रिवनवध्यवपक र्व श्रोत व्यक्ति मध्येबवट  

    नगर पवलिकवको प्रमखुिे तोकेको व्यक्ति                                             सदस्य 

(घ)   नगर कवयापवलिकवको प्रमखुिे  

     तोकेको स्थवनीय स्र्वस््य चौकी र्व अस्पतविको क्तचवकत्सक                          सदस्य 

(ड.) स्थवनीय प्रहरी कवयवाियको प्रमखु                                                         सदस्य 

(च) अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रमव स्थवनीय 

     स्तरमव कवयारत संघ संस्थवहरु मध्येबवट  नगर पवलिकवको प्रमखुिे  

   मनोलनत गरेको संस्थवको प्रलतलनलि                        सदस्य 

(छ)  नगरपवलिकव लभत्रकव अपवङ्गतव भएकव  
     व्यक्तिहरु मध्येबवट समधर्य सलमलतिे मनोनयन गरेको एक िनव मवहिव  
     सदस्य सवहत तीन िनव                                                                       सदस्य 

(ि) नेपवि सरकवर र प्रदेश सरकवरकव स्थवनीय स्तरमव रहेकव 



 

 
 

    सम्र्क्तधित वर्षय हेने कवयवाियको कवयवािय प्रमखु                                        सदस्य 

(झ)  नगरपवलिकवको उपप्रमखुिे तोकेको  नगरपवलिकवको कमाचवरी               -  सदस्य 
(ञ) मवहिव तथव र्वि र्वलिकव शवखव प्रमखु र्व लनििे तोकेको कमाचवरी – सदस्य सक्तचर् 
(२) स्थवनीय समधर्य सलमलतिे अपवङ्गतव पररचय पत्र वर्तरणकव िवलग लसफवररस गने कवमकव सवथै ऐनको दफव ४३ को (च) 

बमोक्तिम पररचय-पत्र सम्र्धिीी कवननुी, संरचनवगत तथव अधय सिुवर गनुापने वर्षयमव प्रदेशको सवमवक्तिक वर्कवस 

मधत्रविय; मवहिव, बविबवलिकव तथव ज्येष्ठ नवगररक मधत्रविय िगवयत सम्र्क्तधित लनकवयमव िेक्तख पिवउुँन ुपदाछ । 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वर्तरण 

७. पररचय-पत्र वर्तरण प्रवियव देहवय बमोक्तिम हनुेछ :  
(क) अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको स्थवयी िेगवनव भएको स्थवनीय तहको र्डव कवयवाियमव अपवङ्गतव भएकव व्यक्ति स्र्यं लनिकव 

अलभभवर्क र्व संरक्षकिे अनसूुची १ बमोक्तिमको ढवुँचवमव पररचय-पत्र प्रवलप्तकव िवलग सबै पतुयवई गने कवगिवतहरु २ 

प्रलत समवरे्श गरी लनरे्दन ददनपुनेछ । 

(ख) दरखवस्तमव आफ्नो नवम, स्थवयी िेगवनव, उमेर, अपवङ्गतव खिेुको लिक्तखत प्रमवक्तणत प्रलतलिपी, पवसपोटा सवइिको (सम्भर् 

भएसम्म अपवङ्गतव देक्तखने गरी क्तखक्तचएको) फोटो, असितवको गवम्भीयातव अर्स्थव र शरीरकव अंगहरुिे गने कवममव 
आएको समस्यव र्व दैलनक वियवकिवपमव हनुे लसलमततवहरुको वर्र्रण संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोिनको िवलग 

िधमदतवा प्रमवण-पत्र र्व नवगररकतवको प्रमवण-पत्र र्व िग्गव िनी प्रमवण पिुवा र्व शैक्तक्षक योग्यतवको  प्रमवण-पत्र र्व 
मतदवतव पररचय पत्र र्व अपवङ्गतवको आिवरमव कुनै िवलगर गरररहेको भए लनयकु्ति पत्र र्व त्यो संस्थविे ददएको प्रमवण र्व 
क्ति.प्र.कव.मव दतवा भएकव अपवङ्गतव सम्बधिी कवया गने संघसंस्थविे गरेको लसफवररस मध्ये कुनै एक र्व यस्तै लबश्वस्त हनु 

सक्न ेआिवर ददने अधय प्रमवक्तणत लिक्तखतिवई आिवर मवलननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको लनरे्दनमव र्डव कवयवाियिे लनरे्दन प्रवप्त भएको लमलतिे बढीमव ३ ददनलभत्र लनरे्दकिे पशे गरेकव कवगिवतहरुको 
एक प्रलत कवयवाियमव रवक्तख र्डव कवयवाियको लसफवररस सवहत एक प्रलत नगरपवलिकवमव पिवउन ुपदाछ । 

(घ) सम्बक्तधित व्यक्तििे पेश गरको लनरे्दन उपर कुनै कवगिवत र्व प्रमवण नपगुी पररचयपत्रकव िवलग लसफवररस गना उपयिु 

नदेक्तखएमव सो व्यहोरव लनरे्दकिवई ३ ददन लभत्रमव िवनकवरी ददन ुपदाछ । 

(ड.) र्डव कवयवाियिे लसफवररस गना नसवकने भनी ददएको िवनकवरी लनरे्दकिवई क्तचत्त नबझेु सूचनव पवएको १५ ददन लभत्रमव 
सम्र्क्तधित स्थवनीय तह समक्ष लनरे्दन ददन सक्नेछ । 

(च) यसरी प्रवप्त भएको लनरे्दन समेत समवरे्श रवक्तख स्थवनीय समधर्य सलमलतको बैिकमव पेश गनुा पदाछ । लनरे्दकिे पेश 

गरेकव कवगिवत र अधय सम्भवव्य त्य प्रमवणकव आिवरमव लनििे पररचय पत्र पवउने देक्तखयो भलन स्थवनीय समधर्य  

सलमलतिे क्तशफवररस गरेमव लनििवई पररचय पत्र वर्तरण गरी त्यसको िवनकवरी लनरे्दक तथव र्डव कवयवाियिवई समेत 

ददन ुपदाछ । 

(छ) पररचयपत्रकव िवलग लसफवररस गना कुनै कदिनवई परेमव र्डव कवयवाियिे क्तचवकत्सक/वर्शेषज्ञ र्व अपवङ्गतव भएकव 
व्यक्तिकव संस्थवकव प्रलतलनलिसुँग रवय परवमशा लिन सक्नेछ ।   

(ि) सवमवधयतयव अपवङ्गतव भएकव व्यक्ति स्र्यंिे आफ्नो पररचयपत्र बकु्तझलिन ु पदाछ । अलत अशि र्व पीूणा अशि 

अपवङ्गतव भएको कवरणिे पररचय पत्र र्कु्तझलिन आउन नसक्ने भएमव र्डव कवयवाियको लसफवररसमव पररर्वरको सदस्य, 

संरक्षक र्व लनिको बसोबवस गने स्थवनीय लनकवयकव पदवलिकवरीिे लनििवई बझुवउने गरी बकु्तझलिन सक्नेछन ्। 

(झ) पररचय-पत्र प्रवप्त व्यक्तिहरूको र्गीकृत िगत स्थवनीय तहिे कम््यटुरवइि गरी आफ्नो कवयवाियमव रवखी चौमवलसक 

रूपमव प्रदेश र संघको सम्बक्तधित मधत्रवियमव िवनकवरी गरवउन ुपनेछ। 

(ञ) समधर्य सलमलतिे पररचयपत्र ददन भनी िहर गरेकव व्यक्तििवई स्थवनीय तहको कवयवाियिे अनसूुची २ बमोक्तिमको 
पररचय-पत्र (अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरूिवई) लनिःशलु्क उपिब्ि गरवउन ुपनेछ । 

(ट) पररचयपत्रमव नगरपवलिकवको प्रमखु प्रशवसवकय अलिकृतको हस्तवक्षर हनुेछ । प्रचलित कवनूनको अलिनमव रही अधय 

अलिकृत कमाचवरीिवई समेत अलिकवर प्रत्यवयोिन गना सक्नेछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमव देक्तखने र्व अर्िोकन गना सवकने शवरीररक, मवनलसक र्व इक्तधिय सम्बधिी क्षलतको हकमव पररचय-पत्र 

प्रदवन गने अलिकवरीिे अर्िोकन गरी तत्कवि उपयिु पररचय-पत्र उपिब्ि गरवउन ुपनेछ ।   



 

 
 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमव नदेक्तखन ेर्व अर्िोकन गना नसवकने शवरीररक, मवनलसक र्व इक्तधिय सम्बधिी क्षलत भएकव र्व प्रि रुपमव 
छुयवउन समस्यव भएकव अपवङ्गतव भएकव ब्यक्तिकव हकमव समधर्य सलमलतमव पेश गरी सलमलतको लसफवररसकव 
आिवरमव पररचय पत्र वर्तरण गनुा पनेछ । 

८. अधय स्थवनीय तहबवट पररचयपत्र वर्तरण गनेिः 
स्थवनीय िेगवनवमव बसोबवस नभएकव र वर्लभन्न अर्रोि तथव शवरीररक र्व मवनलसक अर्स्थवको गम्भीयातवको कवरण आफ्नो 
स्थवई र्सोर्वस भएको क्तिल्िवमव गई अपवङ्गतव पररचय पत्र प्रवप्त गना असमथा व्यक्तिहरुकव िवलग लनिको स्थवयी बसोबवस 

भएको स्थवनको सम्बक्तधित स्थवनीय तहबवट पररचय पत्र नलिएको सलुनित भएमव दफव ५ को प्रवियव परुव गरी पररचय 

पत्र प्रदवन गरेर सम्बक्तधित स्थवनीय तहिवई िवनकवरी गरवउन सवकनेछ ।  

९. प्रलतलिवप सम्बधिी व्यर्स्थविः 
(१) पररचय-पत्र हरवइ, नवलसइ र्व लबलग्रई पररचय-पत्रको प्रलतलिवप लिन ुपने भएमव आफ्नो स्थवयी िेगवनव भएको स्थवनीय 

तहको र्डव कवयवाियमव यथवथा वर्र्रण र कवरण खिुवई लसफवररसकव िवलग लनरे्दन ददन ुपदाछ । 

(२) र्डव कवयवाियिे सबै व्यहोरव बकु्तझ लनरे्दकको मवग मनवलसब देक्तखएमव पररचय-पत्रको प्रलतलिपी उपिब्ि गरवउन प्रवप्त 

लनरे्दन तथव अधय कवगिवतको प्रलतलिवप र्डव कवयवाियमव रवखी लनरे्दकिे पेश गरेको सक्कि कवगिवत सवहत लसफवररस 

गरी नगरपवलिकव स्थवनीय तहमव पिवउुँन ुपदाछ ।  

(३) स्थवनीय तहिे लसफवररस सवहत प्रवप्त भएको लनरे्दन अपवङ्गतवको प्रकृती अनसुवर सोझै र्व स्थवनीय समधर्य सलमलतमव पेश 

गरी सलमलतको लनणाय अनसुवर  अपवङ्गतव पररचय-पत्रको प्रलतलिपी लनिःशलु्क उपिब्ि गरवउुँन ुपनेछ । 

(४) प्रलतलिवपकव िवलग प्रवप्त भएको लनरे्दनकव लबषयमव सो पररचय पत्र बवहक व्यक्तििे पवहिे प्रवप्त गरेको पररचय पत्रमव 
हेरफेर गनुापने देक्तखएमव स्थवनीय लसफवररस सलमलतमव पेश गरी सो सलमलतबवट प्रवप्त लनदेशन अनसुवर गनुा पदाछ ।   

१० यस कवयावर्लिको प्रलतकुि कवया भएमव प्रचलित कवनूनमव ब्यर्स्थव भए बमोक्तिम सिवय हनुेछ ।   

११. अलभिेख सम्र्क्तधि व्यर्स्थविः  
(१) सम्र्क्तधित र्डव कवयवाियिे आफनो क्षेत्रमव भएकव कुि अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरु तथव अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरु 

मध्ये पररचयपत्र पवएकव व्यक्तिहरुको अपवङ्गतवको प्रकृलत र गवम्भीीयातव िगवयत अधय आर्श्यक वर्र्रण खलु्नेगरी  
लनयलमत रुपमव अध्यवर्लिक गरी त्यसको चौमवलसक वर्र्रण तयवर गरी लनयलमत रुपमव आफ्नो  गरपवलिकव तथव क्तिल्िव 
समधर्य सलमलतिवई समेत पिवउुँन ुपदाछ । 

(२) स्थवनीय तहिे पररचय पत्र वर्तरण गरे पलछ यसको िवनकवरी पररचय पत्र प्रवप्त गने ब्यक्तिको स्थवयी िेगवनव भएको र्डव 
कवयवाियिवई ददन ुपदाछ ।   

(३)  नगरपवलिकविे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेकव कुि अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरु तथव अपवङ्गतव पररचय पत्र पवएकव 
व्यक्तिहरुको अलभिेख रवखी त्यसको चौमवलसक प्रलतरे्दन प्रदेशको सवमवक्तिक वर्कवस मधत्रविय, मवहिव, बविबवलिकव 
तथव ज्येष्ठ नवगररक मधत्रविय र संघीय मवलमिव तथव सवमवधय प्रशवसन मधत्रवियमव पिवउुँन ुपनेछ ।  

पररच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. वर्वर्ि : 
(१) स्थवनीय तहिे आـआफ्नो क्षेत्रवलिकवर लभत्र रहेकव लबकट तथव दरुगम गवउुँहरुमव रहेकव अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरुकव 

िवलग अपवङ्गतव पररचयـपत्र िगवयतकव सेर्व सरि तररकविे उपिब्ि गरवउुँन कक्तम्तमव बषो एक पटक ती िवउुँहरुमव 
पररचय पत्र वर्तरण सम्र्क्तधि घकु्तम्त क्तशवर्र सञ्चविन गनुा पदाछ ।  

(२) यो कवयावर्लि िवगू हनु ुअगवलड प्रवप्त गरेको अपवङ्गतव पररचयपत्र सम्बक्तधित नगरपवलिकवमव बझुवई यो कवयावर्लि िवरी 
भएको लमलतिे १ बषालभत्रमव यस कवयावर्लि बमोक्तिमको पररचयपत्र लिनपुनेछ । यस अक्तघ िवरी भएकव पररचय पत्र एक 

र्षापलछ स्र्तिः मवधय हनैु छैन ।   

(३) यस कवयावर्लि भएको प्रवर्िवन अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरुको अलिकवर सम्र्क्तधि ऐन र अधय प्रचलित कवनूनसुँग 

बवक्तझएमव बवक्तझएको हदसम्म स्र्तिः अमवधय हनुेछ । 

(४) अपवङ्ग पररचय-पत्र वर्तरण सम्र्धिमव यस कवयावर्लिमव उल्िेख नभएको वर्षयमव अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिहरुको 
अलिकवर सम्र्धिी ऐन र  अधय प्रचलित कवनून बमोक्तिम हनुेछ ।  



 

 
 

(५) अपवङ्ग पररचय-पत्र वर्तरण लनदेक्तशकव, २०६५ बमोक्तिम भए गरेकव कवम कवरर्वही यसै कवयावर्िक्ती बमोक्तिम भए गरेको 
मवलननेछ ।  

(६) अपवङ्ग पररचय-पत्र वर्तरण लनदेक्तशकव, २०६५ खवरेि गररएको छ । 

 

 

  



 

 
 

अनसूुची १ 

अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको पररचयपत्र पवउनको िवलग ददन ेलनरे्दनको ढवुँचव 
 

श्री कवयवािय प्रमखुज्यू 

मवफा त............................ 

………………………………………. नगरपवलिकव   
  लमलत :.................. ........  

 

वर्षय : अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको पररचयपत्र पवउुँ । 

महोदय,   

 म अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको पररचयपत्र पवउन योग्य भएकोिे लनम्न लिक्तखत वर्र्रण रवक्तख पररचयपत्र पवउन यो 
लनरे्दन पेश गरेको छु । मैिे पेस गरेको वर्र्रण िीक सवुँचो छ, झटु्टव िहरेमव प्रचलित कवननु बमोक्तिमको सिवय भोग्न 

मञ्जुर छु ।   

१. नवम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... लिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. िेगवनव  :   

 (क) स्थवयी िेगवनव :  ...................पवलिकव,  र्डव नं............... टोि ..............  

 (ख) अस्थवयी िेगवनव : .................पवलिकव, र्डव नं...................टोि .............. 

 (ग) सम्पाका  टेलिफोन र्व मोबवइि नं. ............... .................. .................  

३. संरक्षक/अलभभवर्कको नवम थर .................... .............. लनरे्दकको नवतव ...............  
४. संरक्षक/अलभभवर्कको टेलिफोन र्व मोबवइि नं. .............. ................... .............  

५. नेपवि सरकवरको पररभवषव र र्गीकरण अनसुवर अपवङ्गतवको प्रकवर ......................  

६.  नेपवि सरकवरको पररभवषव र र्गीकरण अनसुवर अशितवको आिवरमव                     

       अपवङ्गतवको प्रकवर ............................  

७.  शरीरको अंग, संरचनव, प्रणविीमव आएको क्षलतको वर्र्रण 

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

८.  क्षलत भएपछी दैलनक वियवकिवपमव आएको अर्रोि र्व लसलमततवको वर्र्रण  

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

९. अपवङ्गतवको कवरण उपयिु स्थवनमव क्तचनो िगवउनहुोस ्।   

 क) रोगको दीघा असर    ख) दघुाटनव     ग) िधमिवत    

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) रं्शवनगुत कवरण   च) अधय ..............  

१० सहवयक सवमग्री प्रयोग गनुा पने आर्श्यकतव भएको र्व नभएको : उपयिु स्थवनमव  क्तचनो  िगवउनहुोस ्।   

  क) भएको     ख) नभएको   
११. आर्श्यकतव भएको भए कस्तो प्रकवरको सहवयक सवमग्रीको प्रयोग गनुापने हधुछ 

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

१२. सहवयक सवमग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (उपयिु स्थवनमव क्तचनो िगवउनहुोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३.  सहवयक सवमग्री प्रयोग गने गरेको भए सवमग्रीको नवम : ......................... ...........  
१४. अधय व्यक्तिको सहयोग वर्नव आफ्नव कस्तव कस्तव दैलनक कवया गना सक्नहुधुछ    

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

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

१५.  अधय व्यक्तिको सहयोग लिनहुधुछ भन ेकुन कुन कवमको िवलग लिन ुहधुछ (    

 

फोटो 



 

 
 

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

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

१६. पलछल्िो शैक्तक्षक योग्यतव  प्रवथलमक तह   घ) लनम्न मवध्यलमक तह  

 ङ) मवध्यलमक तह   च) उच्च मवध्यलमक तह    छ) स्नवतक तह    

 ि) स्नवतकोत्तर तह    झ) वर्द्यवर्वररिी तह   

१७. कुनै तवलिम प्रवप्त गनुाभएको भए मखु्य तवलिमहरूको नवम िेख्नहुोस  

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

१८.  हविको पेशव :   
 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यर्सवय   ग) स्र्रोिगवर   घ) अध्ययन    

ङ) सरकवरी सेर्व च) लनिी क्षेत्रमव सेर्व    ि) केही नगरेको   झ) अधय ... 

         

                                             लनरे्दक   

        नवम, थर ..............................  

        हस्तवक्षर .............................. 

        लमलत .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

अनसूुची २ 

पनुर्वास नगरपवलिकव 
नगर कवयापवलिकवको कवयवािय 

पनुर्वास,कञ्चनपरु 
सदूुरपक्तिम,प्रदेश 

लनशवनव छवप 

पररचयपत्रको प्रकवर:                  

अपवङ्गतव पररचय-पत्र 

१) नवम, थरिः  
२) िेगवनविः प्रदेश ……………..क्तिल्िव………… स्थवनीय तह ………………………  

३) िधमलमलतिः    ४) नवगरीकतव नम्बर: ……………………..                              

५) लिङ्गिः …………  ………….  ६) रि समहु…………..   

७) अपवङ्गतवको वकलसमिः प्रकृलतको आिवरमव ……………………..गम्भीरतव …….. 

८) बवब/ुआमव र्व संरक्षकको नवम, थर …………………………………………  

९) पररचयपत्र र्वहकको दस्तखतिः 
१०) पररचय पत्र प्रमवक्तणत गने  ………….  

नवम, थर ..............................  

        हस्तवक्षर .............................. 

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

        लमलत .............................. 

 

"यो पररचपत्र कसैिे पवएमव नक्तिकको प्रहरी कवयवािय र्व स्थवनीय लनकवयमव र्झुवइ ददन ुहोिव"   
Annex 2 

Punarbas Municipality 
Office of the Municipal Executive 

Punarbas, Kanchanpur 
Sudurpaschim Province 

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 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"   

 
 

 
 
 
 

अनसूुची ३ 

अपवङ्गतव भएकव व्यक्तिको कवयवाियमव रवक्तखने अलभिेखको ढवुँचव 
िम संख्यविः 
 अपवङ्गतव पररचयपत्र नम्बरिः                         पररचयपत्रको प्रकवर …………….  

१) नवम, थरिः  
२) िेगवनव (स्थवयी)  प्रदेश:   क्तिल्िव :           स्थवनीय तह:              र्डव:  
३) िेगवनव (अस्थवई)  प्रदेश:      क्तिल्िव :           स्थवनीय तह:               र्डव:   

 

फोटो 

 



 

 
 

४) िधम लमलतिः            ४) नवगरीकतव नम्बरिः                              ५) लिङ्गिः   

६) रि समहु           ७) वर्र्ववहत/अवर्र्ववहतिः 
८) बवब/ुआमव र्व संरक्षकको नवम, थरिः 
९) िेगवनविः  प्रदेश         क्तिल्िव         स्थवनीय तह           र्डव 
१०) अपवङ्गतव भएको व्यक्तिसुँगको नवतविः 
११) पलछल्िो शैक्तक्षक योग्यतविः  
१२) अध्ययनरत वर्द्यविय र्व किेि  :      अध्ययन नगरेको        पढवइ सकेको  

१३) पेशविः  
१४) अपवङ्गतवको वकलसमिः 

क) अपवङ्गतवको प्रकृलतको आिवरमव ……………….. 

ख) अपवङ्गतवको गम्भीरतवको आिवरमव …………………….. 

१५) कस्तव दैलनक वियवकिवपहरू  गना सवकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्तव दैलनक वियवकिवपहरू गना सवकुँ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहवयक सवमग्री आर्श्यक    पने    नपने  

आर्श्यक पने भए के …………………………….  

१८) हवि सहवयक सवमग्री   पवएको    नपवएको  
१९)  पररचय-पत्र र्वहकिे प्रवप्त गरेकव अधय सेर्व, सवुर्िव 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 

२०) पररचयपत्र बवहकिवई आर्श्यक परेकव अधय सेर्व सवुर्िवहरू  

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

२१) सेर्व, सवुर्िव प्रदवन गने लनकवयिः …………………… …………… 

२२) अधय ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमवक्तणत गने अलिकवरीकोिः  
दस्तखतिः    

नवम, थरिः   

   पदिः  
  कवयवाियिः   

                                                                   लमलत : 
 


