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लिखु गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय-पत्र लितरण काययलिलध, २०७५ 

प्रमाणणकरण णमणतः- २०७५/११/०१ 

णनयमावली नं. - १५ 

 

प्रस्तािनााः ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वणधध नेपालको संणवधान , २०७२ तथा संयिु राष्ट्र संघले 

पाररत गरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर समते गररसकेको ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्बधधी महासणधध-

२००६ (Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को ईद्दशे्य, ममम र भावना 

बमोणजम ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरुको पररचय-पत्र णवतरण कायमणवणध बनाईन बाञ्छणनय भएकोले, 

ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वणधध ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले णदएको ऄणधकार प्रयोग गरी यो 

कायमणवणधलाआम णलख ुगाईँ कायमपाणलकाको णमणतः २०७५/१०/२९ गते को बैठकबाट स्वीकृत गरी लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायमणवणधको नाम “णलख ुगाईँपाणलकाको ऄपाङ्गता भएका व्यणिको पररचय-पत्र 

णवतरण कायमणवणध, २०७५" रहकेो छ । 

  (२) यो कायमणवणध कायमपाणलका बैठकबाट स्वीकृत भआम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपणछ लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषाः णवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथम नलागेमा यस कायमणवणधमाः 

(क) "ऐन" भधनाले ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरूको ऄणधकार सम्वधधी ऐन, २०७४ (पणहलो संशोधन २०७५ 

समते) सम्झन ुपदमछ । 

(ख) "णनयमावली" भधनाले ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वधधी ऐन २०७४ ऄनसुार बधने णनयमावली 

सम्झन ुपदमछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भधनाले  णलख ुगाईँपाणलका ओखलढुङ्गा लाआम सम्झनु पदमछ । 

(घ)  "वडा कायामलय" भधनाले स्थानीय तहको वडा कायामलय सम्झन ुपदमछ । 

(ड) "समधवय सणमणत" भधनाले ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वधधी ऐन, २०७४ ( पणहलो संशोधन 

२०७५) को दफा ४२ बमोणजमको स्थानीय समधवय सणमणत सम्झन ुपदमछ ।  

पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्य : यस कायमणवणधको ईद्दशे्य दहेाय बमोणजम रहकेा छन ्: 

(क) णवणभधन प्रकारका ऄपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरूको पणहचान गरी ईनीहरुलाइ सेवा सणुवधामा पहुचँ 

स्थाणपत गनम, त्यस्ता सेवा सणुवधाहरुको लाणग योजना णनमामण गनम र स्थानीय तह दणेख नै णवणभधन प्रकृणतका 

ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरुको वगीकृत लगत राख्न सहज तलु्याईने   

(ख) ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वधधी ऐन र ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्बधधी 

ऄधतरामणष्ट्रय महासणधध, २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले जनाएको प्रणतबद्धता बमोणजम ऄपाङ्गता 

भएका व्यणिलाइ प्राथणमकताको अधारमा सेवा सणुवधाहरु ईपलब्ध गराईन सहज बनाईने ।      

 (ग) ऄपाङ्गताको प्रकृणत, वगीकरण र ऄवस्थाका अधारमा ऄपाङ्गता भएका व्यणिले पाईने सेवा, सणुवधा र 

ऄवसरको प्राथणमकीकरण गनम सहयोग गने । 

४. पररचय-पत्र लितरणका मापदण्ड देहाय बमोलजम रहेका छन ्:  
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ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वधधी ऐन, २०७४ को ऄनसुचूीमा प्रकृणतका अधारमा ऄपाङ्गतालाइ 

१० (दश) प्रकारमा वगीकरण गररए बमोणजम ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वधधी ऐनको ऄनसुचूीमा 

ईल्लेणखत गाम्भीयमता अधारमा दहेायका चार समहूमा ऄपाङ्गताको वगीकरण गरी पररचय-पत्र णवतरण गररनेछ :  

(क) पूणय अशि अपाङ्गतााः 

तल ईल्लेणखत ऄवस्थाका व्यणिहरुलाइ 'क' बगमको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनेछ जनु रातो अवरणको पषृ्ठभणूममा 

जारी गररनेछ । 

1. व्यणिको शारीररक, मानणसक वा आणधिय सम्बधधी प्रणालीहरुमा भएको क्षणत र यसले ल्याएको कायमगत 

णवचलनको ऄवस्था ऄसाध्य गम्भीर भइ ऄरूको सहयोग णलएर पणन दणैनक जीवन सम्पादन गनम ऄसाध्यै 

कणठन हुने व्यणि,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दणैनक णियाकलापहरु पणन स्वयं गनम नसक्ने र ऄधय व्यणिको सहयोग अवश्यक पने, 

तीव्र बौणद्धक ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरु, तीव्र रुपमा ऄणटज्म प्रभाणवत व्यणि, पणूम रुपमा श्रवणदृणिणवणहन 

व्यणिहरु,  

3. दइु वा सोभधदा बढी प्रकृणतका शारीररक, मानणसक वा आणधिय सम्बधधी क्षणत भइ सबैजसो दणैनक 

णियाकलापहरु ऄधय व्यणिकै सहयोगमा गनुमपने ऄवस्थाका व्यणिहरु,  

4. णनरधतर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहार ससुार) को अवश्यक परररहने, णनयणमत  औषधी सेवन णचणकत्सक र 

सहयोगीको णनगरानीमा रणहरहने मनोसामाणजक ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरू । 

5. णनयणमत औषधी सेवन गरी णनयमणत णचणकत्सक र सहयोगीको अवश्यक पने शारीररक ऄपाङ्गता भएका 

ब्यणिहरु  

 

 

(ख) अलत अशि अपाङ्गतााः  

तल ईल्लेणखत ऄवस्थाका व्यणिहरुलाआ 'ख' बगमको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनेछ जनु णनलो अवरणको पषृ्ठभणूममा 

जारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, मानणसक वा आणधिय सम्बधधी क्षणत वा णवचलन भएतापणन णनरधतर वा ऄणधकांश समय सहयोगी, 

दोभाषे वा मानव पथप्रदशमक अणदको सहयोगमा अफ्नो दणैनक णियाकलापहरु लगायत णहडडुल र संचार 

गनम कणठनाआ हुने ब्यणिहरु,  

2. मणष्ट्तस्क पक्षघात, मरेुदण्डमा चोटपटक वा पक्षघात, हमेोणफणलया, मांशपेशी सम्बधधी समस्या वा णवचलन 

लगायत ऄधय णवणभधन कारणले शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर अणदल े काम गनम नसकी  दणैनक 

अवागमनको लाणग ह्वीलणचयर प्रयोग गनुमपने ऄवस्थाका व्यणिहरू,  

3. दवु ैहात कुमदणेख वा पाखरुादणेख मनुी परैु नचल्ने वा गमुाएका, णवणभधन कारणले दवु ैहात र गोडा गमुाएका 

वा नचल्ने,  कम्मरभधदा मणुनको भाग गमुाएका वा नचल्ने, दवु ैगोडा पणूम णियाशील नभइ बैसाखीको प्रयोग 

गन ेव्यणिहरू,  

4. दृणिणवणहन र पणूम दृणिणवहीनको पररभाषा ऄधतमगमत पने व्यणिहरू,  

5. संचारको लाणग णनरधतर दोभाषे अवश्यक पने पणूम रुपमा कान सधुन नसक्ने (बणहरा), दणैनक जीवनका 

णियाकलापहरु स्वयं गनम नसक्ने, णसकाआमा समस्या भएका बौणद्धक ऄपाङ्गता वा ऄणटज्म भएका व्यणिहरु, 

णनरधतर ऄरूको सहयोग णलआरहनपुने बहुऄपाङ्गता भएका व्यणिहरू । 
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6. णनयणमत औषधी सेवन गरी सहयोगीको साथमा कायम सम्पादन गनम सक्ने मनोसामाणजक ऄपाङ्गता भएका 

ब्यणिहरु  

 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 

तल ईल्लेणखत ऄवस्थाका व्यणिहरुलाइ 'ग'  बगमको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनेछ जनु पहलेो अवरणको पषृ्ठभणूममा 

जारी गररनेछ । 

1. कृणत्रम ऄङ्ग, क्यालीपर, णवशषे प्रकारका जतु्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामाधय णहडडुल 

लगायत दणैनक जीवनका णियाकलापहरु स्वयं गनम सक्ने,  

2. णवणभधन कारणले घुडँामणुनको ऄङ्गमा मात्र प्रभाव परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पणन सामाधय 

णहडँडुल गनमसक्ने,  

3. कुम वा पाखरुा भधदा मनुी एक हात गमुाएका वा हात नचल्ने वा हातले गन ेकाम गनम नसक्ने,  

4. दवु ैहातको हत्केलाभधदा मणुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका,  

5. दवु ैगोडाको कुकुम च्चाभधदा मणुनको भाग नभएका तर सामाधय णहडडुल गनम सक्ने, 

6. मरेुदण्डमा समस्या भइ ढाड कुणप्रएको, 

7. णसकाआमा णढलाआ भएका दणैनक णियाकलाप स्वयं गनम सक्ने बौणद्धक ऄपाङ्गता र ऄणटजम भएका ब्यणिहरु, 

8. श्रवणयधत्रको प्रयोगबाट वा ठूलो अवाज मात्र सधुनसक्ने ससु्तश्रवण व्यणिहरू  

9. शल्यणियाबाट स्वरयधत्र णझकी घाँटीको नलीबाट मात्र बोल्नुपने ऄवस्था भएका ब्यणिहरु 

10. ओठ तालु फाटेको कारण बोली ऄस्पि भएका ब्यणिहरु,  

11. बोल्दा ऄड्णकने, शब्द वा ऄक्षर दोहोयामईने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यणिहरू,  

12. तीन णफट भधदा मणुनका होचापड्ुका व्यणिहरू,  

13. चस्मा र श्रवणयधत्र दवु ैप्रयोग गन ेश्रवणदृणिणवणहन व्यणिहरु, लेधस वा म्याग्नीफायरको प्रयोगबाट मात्र पढ्न 

सक्ने धयनू दृणियिु व्यणिहरु,    

14. ऄनवुशीय रिश्राव (हमेोफेणलया) सम्बधधी समस्या भइ दणैनक णहडँडुलमा कणठनाआ हुने व्यणिहरु, 

15. णनयणमत औषधी सेवन गने तर स्वतधत्र रुपमा अफ्नो कायम सम्पादन गनम सक्ने मानणसक वा मनोसामाणजक 

ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 

तल ईल्लेणखत ऄवस्थाका व्यणिहरुलाआ 'घ' बगमको पररचयपत्र ईपलब्ध गराआनेछ जनु सेतो अवरणको  पषृ्ठभणूममा 

जारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानणसक वा आणधिय सम्बधधी सामाधय णवचलन भएका तर दणैनक जीवनका णियाकलापहरु स्वयम 

सम्पादन गनम सक्ने  

2. हात वा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भधदा मनुी नचल्ने वा गमुाएका, एक हातको 

हत्केलाभधदा मणुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका वा दवु ैहातको  हत्केलामणुनका कम्तीमा 

बढूीऔलंा र चोरीऔलंा भएका ब्यणिहरु,  

3. ठूलो ऄक्षर पढ्नसक्ने धयनू दृणियिु व्यणिहरू,  

4. दवु ैगोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  

5. श्रवणयधत्र लगाइ ठूलो अवाज सधुने तर बोली स्पि भएका ससु्त श्रवण व्यणिहरू,  
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6. अणंसक रुपमा औषणध सेवन गनम पने तर णचणकत्सकको णनयणमत सम्पकम मा रहन ुपने मानणसक वा 

मनोसामाणजक ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरु 

 

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्रको ढाँचा र समन्िय सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्यलिहरूको पररचय-पत्रको ढाँचा देहाय बमोलजम हुनेछ ।  

पररचय-पत्र वाहक व्यणिको व्यणिगत णववरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा यस 

कायमणवणधको ऄनसुचूी २ बमोणजम एकापट्टी नेपाली भाषामा र ऄकामपट्टी ऄगंेजी भाषामा लेणखएको माणथ दफा ४ 

मा ईल्लेणखत मापदण्ड ऄनसुार एक पषृ्ठको पररचय-पत्र गाम्भीयमता अधारमा गररएका चार वगमका ऄपाङ्गता 

भएका व्यणिलाइ चार फरक रङ्गमा ईपलब्ध गराआनेछ । 

६. समन्िय सलमलत सभिलन्ध व्यिस्था देहाय बमोलजम हुनेछ । 

(१) ऄपाङ्गता भएका व्यणिको ऄणधकार सम्वणधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ ऄनसुार ऄपाङ्गता पररचय पत्र णवतरण 

गन ेसमते कायमका लाणग गाईँपाणलकामा दहेाय बमोणजमको स्थानीय समधवय सणमणत रहनेछ :- 

 (क) गाईँ कायमपाणलका ईपाध्यक्ष                                                                  संयोजक 

 (ख) गाईँ कायमपाणलकाको मणहला सदस्य मध्येबाट 

       गाईँ कायमपाणलकाले तोकेको मणहला सदस्य                                               सदस्य 

 (ग) गाईँपाणलका णभत्रका माध्यणमक णवद्यालयका  

     प्रधानाध्यापक वा श्रोत व्यणि मध्येबाट  

     गाईँकायम पाणलकाको ऄध्यक्षले तोकेको व्यणि                                             सदस्य 

(घ)  गाईँ कायमपाणलकाको ऄध्यक्षले  

     तोकेको स्थानीय स्वास््य चौकी वा ऄस्पतालको णचणकत्सक                           सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहरी कायामलयको प्रमखु                                                            सदस्य 

(च) ऄपाङ्गता भएका व्यणिको हक, णहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तरमा कायमरत संघ संस्थाहरु मध्येबाट 

     गाईँ पाणलकाको ऄध्यक्षले मनोणनत गरेको संस्थाको प्रणतणनणध                            सदस्य 

(छ) गाईँपाणलका णभत्रका ऄपाङ्गता भएका  

     व्यणिहरु मध्येबाट समधवय सणमणतले मनोनयन गरेको एक जना मणहला  

     सदस्य सणहत तीन जना                                                                            सदस्य 

(ज) सम्वणधधत णबषयगत शाखाको  प्रमखु 

    सम्वणधधत णवषय हनेे कायामलयको कायामलय प्रमखु                                      सदस्य 

(झ) गाईँपाणलकाको  ईपाध्यक्षले 

    तोकेको  गाईँ कायमपाणलकाको कममचारी                                                      सदस्य सणचव 

(२) स्थानीय समधवय सणमणतल ेऄपाङ्गता पररचय पत्र णवतरणका लाणग णसफाररस गन ेकामका साथै ऐनको दफा ४३ 

को (च) बमोणजम पररचय-पत्र सम्वधधी काननुी, संरचनागत तथा ऄधय सधुार गनुमपने णवषयमा प्रदशेको सामाणजक 

णवकास मधत्रालय; मणहला, बालबाणलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय लगायत सम्वणधधत णनकायमा लेणख पठाईन ु

पदमछ । 
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पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र लितरण 

७. पररचय-पत्र लितरण प्रलिया देहाय बमोलजम हुनेछ :  

(क) ऄपाङ्गता भएका व्यणिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको वडा कायामलयमा ऄपाङ्गता भएका व्यणि 

स्वय ंणनजका ऄणभभावक वा संरक्षकले ऄनसुचूी १ बमोणजमको ढाँचामा पररचय-पत्र प्राणप्तका लाणग सबै पि्ुयाइ 

गन ेकागजातहरु २ प्रणत समावेश गरी णनवदेन णदनपुनेछ । 

(ख) दरखास्तमा अफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, ईमरे, ऄपाङ्गता खलेुको णलणखत प्रमाणणत प्रणतणलपी, पासपोटम 

साआजको (सम्भव भएसम्म ऄपाङ्गता दणेखने गरी णखणचएको) फोटो, ऄशिताको गाम्भीयमता ऄवस्था र शरीरका 

ऄगंहरुले गन ेकाममा अएको समस्या वा दणैनक णियाकलापमा हुने सीणमतताहरुको णववरण संलग्न हुनपुनेछ । 

यस प्रयोजनको लाणग जधमदताम प्रमाण-पत्र वा नागररकताको प्रमाण-पत्र वा जग्गा धनी प्रमाण पजुाम वा शणैक्षक 

योग्यताको  प्रमाण-पत्र वा मतदाता पररचय पत्र वा ऄपाङ्गताको अधारमा कुनै जाणगर गरररहकेो भए णनयणुि पत्र 

वा त्यो संस्थाले णदएको  प्रमाण वा णज.प्र.का.मा दताम भएका ऄपाङ्गता सम्बधधी कायम गने संघसंस्थाले गरेको 

णसफाररस मध्ये कुनै एक वा यस्तै णबश्वस्त हुन सक्ने अधार णदने ऄधय प्रमाणणत णलणखतलाइ अधार माणननेछ । 

(ग) ररत पगुी अएको णनवदेनमा वडा कायामलयले णनवदेन प्राप्त भएको णमणतले बढीमा ३ णदनणभत्र णनवदेकले पेश 

गरेका कागजातहरुको एक प्रणत कायामलयमा राणख वडा कायामलयको णसफाररस सणहत एक प्रणत  

गाईँकायमपाणलकामा पठाईन ुपदमछ । 

(घ) सम्बणधधत व्यणिले पेश गरको णनवदेन ईपर कुन ैकागजात वा प्रमाण नपगुी पररचयपत्रका लाणग णसफाररस गनम 

ईपयिु नदणेखएमा सो व्यहोरा णनवदेकलाइ ३ णदन णभत्रमा जानकारी णदन ुपदमछ । 

(ड.) वडा कायामलयले णसफाररस गनम नसणकने भनी णदएको जानकारी णनवदेकलाइ णचत्त नबझु ेसचूना पाएको १५ णदन 

णभत्रमा गाईँपाणलका समक्ष णनवदेन णदन सक्नेछ । 

(च) यसरी प्राप्त भएको णनवेदन र ऄधय कागजात सणहत स्थानीय समधवय सणमणतको बैठकमा पेश गनुम पदमछ । 

णनवदेकले पेश गरेका कागजात र ऄधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका अधारमा णनजले पररचय पत्र पाईने भणन समधवय 

सणमणतले णशफाररस गरेमा णनजलाइ पररचय पत्र णवतरण गरी त्यसको जानकारी णनवदेक तथा वडा कायामलयलाइ 

समते णदन ुपदमछ । 

(छ) पररचयपत्रका लाणग णसफाररस गनम कुनै कणठनाइ परेमा वडा कायामलयले णचणकत्सक/णवशषेज्ञ वा ऄपाङ्गता 

भएका व्यणिका संस्थाका प्रणतणनणधसँग राय परामशम णलन सक्नेछ ।   

(ज) सामाधयतया ऄपाङ्गता भएका व्यणि स्वयंले अफ्नो पररचयपत्र बणुझणलनु पदमछ । ऄणत ऄशि वा पणूम ऄशि 

ऄपाङ्गता भएको कारणले पररचय पत्र वणुझणलन अईन नसक्ने भएमा वडा कायामलयको णसफाररसमा पररवारको 

सदस्य, संरक्षक वा णनजको बसोबास गन े स्थानीय णनकायका पदाणधकारीले णनजलाइ बझुाईने गरी बणुझणलन 

सक्नेछन ्। 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यणिहरूको वगीकृत लगत स्थानीय तहले कम््यटुराआज गरी अफ्नो कायामलयमा राखी 

चौमाणसक रूपमा प्रदशे र संघको सम्बणधधत मधत्रालयमा जानकारी गराईनु पनेछ । 
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(ञ) समधवय सणमणतले पररचयपत्र णदन भनी ठहर गरेका व्यणिलाइ गाईँ कायमपाणलकाको कायामलयले ऄनसुचूी २ 

बमोणजमको पररचय-पत्र (ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरूलाइ) णनःशलु्क ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

(ट) पररचयपत्रमा गाईँपाणलकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄणधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । णनजले सो ऄणधकार ऄधय 

ऄणधकृत कममचारीलाइ समते प्रत्यायोजन गनम सक्नेछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दणेखन ेवा ऄवलोकन गनम सणकने शारीररक, मानणसक वा आणधिय सम्बधधी क्षणतको हकमा पररचय-

पत्र प्रदान गन ेऄणधकारीले ऄवलोकन गरी तत्काल ईपयिु पररचय-पत्र ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदणेखने वा ऄवलोकन गनम नसणकने शारीररक, मानणसक वा आणधिय सम्बधधी क्षणत भएका वा प्रि 

रुपमा छुट्याईन समस्या भएका ऄपाङ्गता भएका ब्यणिका हकमा समधवय सणमणतमा पेश गरी सणमणतको 

णसफाररसका अधारमा पररचय पत्र णवतरण गनुम पनेछ । 

८. अन्य स्थानीय तहबाट पररचयपत्र लितरण गननाः 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र णवणभधन ऄवरोध तथा शारीररक वा मानणसक ऄवस्थाको गम्भीयमताको 

कारण अफ्नो स्थाइ वसोवास भएको णजल्लामा गइ ऄपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनम ऄसमथम व्यणिहरुका लाणग 

णनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बणधधत स्थानीय तहबाट पररचय पत्र नणलएको सणुनश्चत भएमा दफा ५ 

को प्रणिया परुा गरी गाईँपाणलकाबाट पररचय पत्र बनाइ सो को जानकारी सम्वणधधत स्थानीय तहलाइ गराईन 

सणकनेछ ।  

९. प्रलतलिलप सभबन्धी व्यिस्थााः 

(१) पररचय-पत्र हराआ, नाणसआ वा णबणग्रइ पररचय-पत्रको प्रणतणलणप णलनु पने भएमा अफ्नो स्थायी ठेगाना भएको 

स्थानीय तहको वडा कायामलयमा यथाथम णववरण र कारण खलुाइ णसफाररसका लाणग णनवदेन णदन ुपदमछ । 

(२) वडा कायामलयले सबै व्यहोरा बणुझ णनवदेकको माग मनाणसब दणेखएमा पररचय-पत्रको प्रणतणलपी ईपलब्ध गराईन 

प्राप्त णनवदेन तथा ऄधय कागजातको प्रणतणलणप वडा कायामलयमा राखी णनवदेकले पेश गरेको सक्कल कागजात 

सणहत णसफाररस गरी  गाईँपाणलकामा पठाईँनु पदमछ ।  

(३) स्थानीय तहले णसफाररस सणहत प्राप्त भएको णनवदेन ऄपाङ्गताको प्रकृती ऄनसुार सोझ ैवा स्थानीय समधवय 

सणमणतमा पेश गरी सणमणतको णनणमय ऄनसुार  ऄपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रणतणलपी णनःशलु्क ईपलब्ध गराईँन ु

पनेछ । 

(४) प्रणतणलणपका लाणग प्राप्त भएको णनवदेनका णबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यणिले पणहले प्राप्त गरेको पररचय 

पत्रमा हरेफेर गनुमपने दणेखएमा स्थानीय णसफाररस सणमणतमा पेश गरी सो सणमणतबाट प्राप्त णनदशेन ऄनसुार गनुम 

पदमछ ।   

१०. कारिाही हुनेाः 

यस कायमणवणधको प्रणतकुल कायम भएमा प्रचणलत काननूमा ब्यवस्था भए बमोणजम सजाय हुनेछ ।   

११. अलभिेख सभिलन्ध व्यिस्थााः  

(१) सम्वणधधत वडा कायामलयले अफनो क्षेत्रमाका कुल ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरु तथा ऄपाङ्गता भएका 

व्यणिहरु मध्य े पररचयपत्र पाएका व्यणिहरुको ऄपाङ्गताको प्रकृणत र गाम्भीयमता लगायत ऄधय अवश्यक 

णववरण खलु्नेगरी  णनयणमत रुपमा ऄध्यावणधक गरी त्यसको चौमाणसक णववरण तयार गरी णनयणमत रुपमा 

गाईँपाणलका तथा णजल्ला समधवय सणमणतलाइ समते पठाईँनु पदमछ । 

(२) स्थानीय तहले पररचय पत्र णवतरण गरे पणछ यसको जानकारी पररचय पत्र प्राप्त गन े ब्यणिको स्थायी ठेगाना 

भएको वडा कायामलयलाइ णदन ुपदमछ ।   
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(३) गाईँपाणलकाले अफ्नो क्षेत्रणभत्र रहकेा कुल ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरु तथा ऄपाङ्गता पररचय पत्र पाएका 

व्यणिहरुको ऄणभलेख ऄनसुचूी ३ वमोणजमको ढाँचामा राखी त्यसको चौमाणसक प्रणतवेदन प्रदशेको सामाणजक 

णवकास मधत्रालय, मणहला, बालबाणलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय र संघीय माणमला तथा सामाधय प्रशासन 

मधत्रालयमा पठाईँन ुपनेछ ।  

 

 

पररच्छेद-५ 

लबलबध 

१२. लिलिध : 

(१) गाईँपाणलकाले अफ्नो क्षेत्रणभत्रका णबकट तथा दगुमम गाईँहरुमा रहकेा ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरुका लाणग 

ऄपाङ्गता पररचयـपत्र लगायतका सेवा सरल तररकाले ईपलब्ध गराईँन कणम्तमा बषमको एक पटक ती ठाईँहरुमा 

पररचय पत्र णवतरण सम्वणधध घणुम्त णशणवर सञ्चालन गन ेव्यवस्था गनेछ ।  

(२) यो कायमणवणध लाग ू हुन ु ऄगाणड प्राप्त गरेको ऄपाङ्गता पररचयपत्र सम्बणधधत गाईँपाणलकामा बझुाइ यो 

कायमणवणध जारी भएको णमणतले १ बषमणभत्रमा यस कायमणवणध बमोणजमको पररचयपत्र णलनपुनेछ । यस ऄणघ जारी 

भएका पररचय पत्र एक वषमपणछ स्वतः ऄमाधय हुनेछ ।   

(३) यस कायमणवणधमा भएको प्रावधान ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरुको ऄणधकार सम्वणधध ऐन र ऄधय प्रचणलत 

काननूसँग बाणझएमा बाणझएको हदसम्म स्वतः ऄमाधय हुनेछ । 

(४) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र णवतरण सम्वधधमा यस कायमणवणधमा ईल्लेख नभएको णवषयमा ऄपाङ्गता भएका 

व्यणिहरुको ऄणधकार सम्वधधी ऐन र  ऄधय प्रचणलत काननू बमोणजम हुनेछ ।  

(५) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र णवतरण णनदणेशका, २०६५ बमोणजम भए गरेका काम कारवाही यस ैकायमणवधी बमोणजम 

भए गरेको माणननेछ ।  
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अनुसूची १ 

(पररच्छेद-४ दफा-७ सम्बणधधत ऄपाङ्गता भएका व्यणिको पररचयपत्र पाईनको लाणग णदने णनवदेनको ढाँचा) 

 

 

  

      

श्री कायामलय प्रमखुज्य ू

माफम त............................ 

………………………………………. गाईँपाणलका   

  णमणत :.................. ........  

 

णवषय : ऄपाङ्गता भएका व्यणिको पररचयपत्र पाईँ । 

महोदय,   

 म ऄपाङ्गता भएका व्यणिको पररचयपत्र पाईन योग्य भएकोले णनम्न णलणखत णववरण राणख पररचयपत्र पाईन 

यो णनवदेन पेश गरेको छु । मलै ेपेस गरेको णववरण ठीक साँचो छ, झटु्टा ठहरेमा प्रचणलत काननुबमोणजमको सजाय 

भोग्न मञ्जरु छु ।   

१. नाम थर ..................... ................... ईमरे .................. ......... णलङ्ग ....................  

२. प्रदशे :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थायी ठेगाना :  ...................पाणलका,  वडा नं............... टोल ..............  

 (ख) ऄस्थायी ठेगाना : .................पाणलका, वडा नं...................टोल .............. 

 (ग) सम्पकम  टेणलफोन वा मोबाआल नं. ............... .................. .................  

३. संरक्षक/ऄणभभावकको नाम थर .................... .............. णनवदेकको नाता ...............  

४. संरक्षक/ऄणभभावकको टेणलफोन वा मोबाआल नं. .............. ................... .............  

५. नेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरण ऄनसुार ऄपाङ्गताको प्रकार ......................  

६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरण ऄनसुार ऄशिताको अधारमा                    ऄपाङ्गताको 

प्रकार ............................  

७.  शरीरको ऄगं, संरचना, प्रणालीमा अएको क्षणतको णववरण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षणत भएपछी दणैनक णियाकलापमा अएको ऄवरोध वा णसणमतताको णववरण  

फोटो 
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.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………. 

९. ऄपाङ्गताको कारण ईपयिु स्थानमा णचनो लगाईनहुोस् ।   

 क) रोगको दीघम ऄसर    ख) दघुमटना     ग) जधमजात    

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) वशंानगुत कारण   च) ऄधय ..............  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुम पने अवश्यकता भएको वा नभएको : ईपयिु स्थानमा  णचनो  लगाईनहुोस्   

  क) भएको     ख) नभएको   

११. अवश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुमपने हुधछ 

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (ईपयिु स्थानमा णचनो लगाईनहुोस 

 क) गने गरेको      ख) गन ेनगरेको   

१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गने गरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  

१४. ऄधय व्यणिको सहयोग णवना अफ्ना कस्ता कस्ता दणैनक कायम गनम सक्नहुुधछ    

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

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

१५.  ऄधय व्यणिको सहयोग णलनहुुधछ भने कुन कुन कामको लाणग णलनु हुधछ    

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

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

१६. पणछल्लो शणैक्षक योग्यता  प्राथणमक तह   घ) णनम्न माध्यणमक तह  

 ङ) माध्यणमक तह   च) ईच्च माध्यणमक तह    छ) स्नातक तह    

 ज) स्नातकोत्तर तह    झ) णवद्यावाररधी तह   

१७. कुनै ताणलम प्राप्त गनुमभएको भए मखु्य ताणलमहरूको नाम लेख्नहुोस  

………………………….………………………………………………………………

………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………  

 

१८.  हालको पेशा :   

 क) ऄध्ययन   ख) कृणष व्यवसाय   ग) स्वरोजगार   घ) ऄध्ययन    

ङ) सरकारी सेवा च) णनजी क्षेत्रमा सेवा    ज) केही नगरेको   झ) ऄधय ... 

       

          णनवदेक   

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

        हस्ताक्षर .............................. 

        णमणत .............................. 
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अनुसूची २ 

 

(पररच्छेद-३ दफा-५ सम्बणधधत ऄपाङ्गता भएका व्यणिको पररचयत्रको ढाँचा  

 

नेपाल सरकार,स्थानीय तह 

लिखु गाउँ काययपालिकाको कायायिय, यसम ओखिढुुंगा । 

 

 

 

निशािा छाप     

 

 पररचयपत्र नम्बरः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

ऄपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थरः  

२) ठेगानाः प्रदशे ……………..णजल्ला………… स्थानीय तह ………………………  

३) जधमणमणतः    ४) नागरीकता नम्बर: ……………………..                              

५) णलङ्गः …………  ………….  ६) रि समहु…………..   

७) ऄपाङ्गताको णकणसमः प्रकृणतको अधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

८) बाब/ुअमा वा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………  

९) पररचयपत्र वाहकको दस्तखतः 

१०) पररचय पत्र प्रमाणणत गन े ………….  

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

        हस्ताक्षर .............................. 

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

        णमणत .............................. 

 

 

"यो पररचपत्र कसैल ेपाएमा िनजकको प्रहरी कायाालय वा स्थािीय निकायमा वझुाइनििहुोला"   

  

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format  

 

The Government of Nepal,Local Level 

Likhu Rural Municipaliti Office 

Yasam,Okhaldhunga.  

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 

(पररच्छेद-४ दफा-११ को ईपदफा ३ सगँ सम्बणधधत ऄपाङ्गता भएका व्यणिको कायामलयमा राणखने ऄणभलेखको ढाँचा) 

 

  

 

िम संख्याः 

 ऄपाङ्गता पररचयपत्र नम्बरः   पररचयपत्रको प्रकार …………….  

१) नाम, थरः  

२) ठेगाना (स्थायी)  प्रदेश:   णजल्ला :           स्थानीय तह:              वडा:  

३) ठेगाना (ऄस्थाइ)  प्रदेश:            णजल्ला :           स्थानीय तह:               वडा:   

४) जधम णमणतः            ४) नागरीकता नम्बरः                              ५) णलङ्गः   

६) रि समहु           ७) णववाणहत/ऄणववाणहतः 

८) बाबु/अमा वा संरक्षकको नाम, थरः 

९) ठेगानाः  प्रदेश         णजल्ला         स्थानीय तह           वडा 

१०) ऄपाङ्गता भएको व्यणिसँगको नाताः 

११) पणछल्लो शैणक्षक योग्यताः  

१२) ऄध्ययनरत णवद्यालय वा कलेज  :      ऄध्ययन नगरेको        पढाआ सकेको  

१३) पेशाः  

१४) ऄपाङ्गताको णकणसमः 

क) ऄपाङ्गताको प्रकृणतको अधारमा ……………….. 

ख) ऄपाङ्गताको गम्भीरताको अधारमा …………………….. 

१५) कस्ता दैणनक णियाकलापहरू  गनम सणकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैणनक णियाकलापहरू गनम सणकँदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सामग्री अवश्यक    पने    नपन े 

अवश्यक पने भए के …………………………….  

१८) हाल सहायक सामग्री   पाएको    नपाएको  

१९)  पररचय-पत्र वाहकले प्राप्त गरेका ऄधय सेवा, सणुवधा 

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

२०) पररचयपत्र बाहकलाइ अवश्यक परेका ऄधय सेवा सुणवधाहरू  

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

२१) सेवा, सणुवधा प्रदान गने णनकायः …………………… …………… 

२२) ऄधय ……………………………………………… ………………………… 

 

 

प्रमाणणत गने ऄणधकारीकोः  

दस्तखतः    

नाम, थरः   

                 पदः  

                कायामलयः   

         णमणत : 

क. णनयणमत औषधी सेवा गनम पने कडाखालाको मानणसक रोक लागेर मनोसामाणजक ऄपांगता भएको र णनयमणत णचणकत्सक र सहयोगीको णनगरानीमा बस्न 

पने  

ख. णनयणमत औषधी सेवा गरर सहयोगीको साथमा कायम सम्पादन गनम सक्ने  

ग णनयणमत औषधी सेवन गने तर स्वतधत्र रुपमा अफ्नो कायम सम्पादन गनम सक्ने  

घ. अंणसक रुपमा औषणध सेवन गनम पने तर णचणकत्सकको णनयणमत हरेचाहमा रहेको  


