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अपा�ग प�रचय प�

अपा�ग प�रचय प� भनेको के हो?

अपा�ग प�रचय प�, अपाङ्गता भएको यि�को 
लािग, नाग�रकता �माणप� ज�तै हो।
अपाङ्गता भएको यि�ह�ले प�रचय प� नबनाई 
सेवा सिुवधा बाट वाि)चत नबन*। अपाङ्गता प�रचय 
प� बनाई आ,नो अिधकार खोज*।
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अपा�ग भएको �यि�तको प�रचय प� �क�सम

क)
अ�को सहारा िलएर पिन दिैनक जीवन स�पादन गन� नस�ने 
अव�थाको �यि�ह�।

ख)
िनर�तर अ�को सहयोग िलएर मा" दिैनक जीवन स�पादन गन�, 
आवगमन गन�, स%चार गन�, लेखपढ गन� स)म �यि�ह�।

अपा�ग भएको �यि�तको प�रचय प� �क�सम

ग)
कृि"म अङ्गको -योग वा सहायक सामा.ीको -योगवाट दिैनक 
जीवन स�पादन आफ1  गन�स�ने �यि�ह�।

घ)
शारी3रक अङ्गह�मा सामा�य िवचलन भएतापिन दिैनक जीवन 
स�पादन गन� कुनै किठनाई नह8ने �यि�ह�।
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अपा�ग प�रचय प� बाट पाइने सु!वधा। 

• िश)ा सेवामा सिुवधा।

• �वा�:य सेवामा सिुवधा।

• सरकारी सेवामा आर)णको �यव�था।

• उ=ोग कलकाखानामा -ाथिमकता।

• सव�जिनक सवारी साधनमा छुटका �यव�था ।

• सामािजक सरु)ा भ?ा(मBूय:प"को िकिसम अनसुार)।

• अ�य िविवध सिुवधाह�।
-Protection and Welfare of the Disabled persons Act,2039 by Nepal Government 

 नगरपा�लकामा अपा�गता प�रचय प� कस�र 
बनाउन स�क'छ? 

अपा�गता प�रचय प�  �लनको ला)ग चा*हने आव,यक कागजप�ह. 
स�बि�धत वाडको िसफा3रस।

नेपाली नागा3रकता -माणप"को फोटोकपी।

१६ वष� भ�दा मिुनको बालबािलकाको ज�म दता�को फोटोकपी।

सरकारी अ�पतालबाट अपाङ्गता पिहचान गरेको िसफा3रस।

आँखा र कानको सम�या भएको �यि�ह�को हकमा स�बि�धत अ�पतालबाट िसफा3रस 
BयाउनपुनK।

३ वटा अटो साइजको फोटो र अपाङ्गता दिेखने पो�टकाड साइजको १ -ित फोटो।
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क*हले र कहाँबाट अपा�गता प�रचय प� 
पाउन स�क'छ?

•किहले?-हरेक मिहना १ गते।

•कहाँ?- मिहला तथा बालबािलका शाखा ,   
कमलामाई नगरपािलका, िस�धलुी।

अपा�गता भएको �यि�तको 
उपि�थ�त हुनु अ�नवाय� हु�छ। 

0,न-उ2र
िव=ाथOलाई  �कुलबाट कसरी सिुवधा पाइ�छा?

अपाङ्ग प3रचय प"को फोटोकोपी �कुललाई बझुाउन ुहोस।् 

म िस�धलुीमा बसेको छु।तर मेरो नागा3रकता अकR ठाउँमा 
छा।  

आSनो नागा3रकता भएको ठाउँमा मा" ैअपाङ्ग प3रचय प" 
बनाउन सािक�छ।  
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अपाङ्ग,असामा0य,िबशेष 3मता भएको, फरक 3मता भएको अपाङ्ग भएको यि�   

सामा0य,�व�थ अपाङ्ग नभएको यि�

लुलो,कँुजो,खोरो0ङो,वामपुड्के,डुडो,लङ्गडो,बाउ�बीर,खुड9 शारी�रक अपाङ्गता भएको यि�

कानो,अ0धो 3ि4ट!व*हन, 3,य!व*हन,'युन, 3ि4टयु�त 

बिहरो, व:क लाटो बिहरो यि�,सु�त-<वण

लठे>ो,गो?या0@ो,सु�तमनि�थित बौिBक अपाङ्गता भएको यि�

लाटो,हकला भकभके,�वर बोलाई सCबि0ध अपाङ्गता भएको 

यि�

पागल,बौलाह मनोसमािजक अपाङ्गता भएको यि�

उ0धो- लाटो <वण- 3ि4ट!व*हन 

कसर5 बोलाउने?

शर5�रक अपा�ग वा 0णाल5 भएको साम8या 
तथा क*ठनाईको आधारमा प�रचयप� !वतरण

१ शार#$रक अपा�गता 

२ &ि'ट स*ब�धी अपा�गता 
&ि'ट.व/हनता 
�युन &ि'टयुि�त 

३ सुनाई स*ब�धी अपा�गता 
ब/हरा 
सु�त 2वण 

४ 2वण &ि'ट.व/हन 

५ �वर र बोलाई स*ब�धी अपा�गता 

६ मान9सक वा मानोसामािजक अपा�गता 

७ बौिBक अपा�गता 

८ अनुवंशीय र�त2ाव(हेमो@फ9लया स*ब�धी अपा�गता) 

९ अ/टCम स*ब�धी अपा�गता 

१० बहुअपा�गता 
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