
 

लिखु गाउँपालिका यसम ,ओखिढुुंगा  

प्रदशे नं. १ 

स्थानीय राजपत्र 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि वलख ु गाउँपावलकाको अपाङ्गता भएका 

व्यविको पररचय-पत्र वितरण काययविवध, २०७५  वलख ुगाउँपावलकाले सिायसाधारणका िानकारीका लावग 

यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

लिखु गाउँपालिका ओखिढुङ्गाको अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय-पत्र लितरण 

काययलिलि, २०७५ 

प्रस्तािनााःअपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध नेपालको संविधान , २०७२ तथा संयिु राष्ट्र 

संघले पाररत गरी नेपाल सरकारल ेिस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी 

मिासवधध-२००६ (Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को 

उद्दशे्य, ममय र भािना बमोविम अपाङ्गता भएका व्यवििरुको पररचय-पत्र वितरण काययविवध बनाउन 

बाञ्छवनय भएकोल,े 

अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी  यो 

काययविवधलार्य वलख ुगाउँ काययपावलकाको वमवतिः २०७५/०९/    को बैिकबाट स्िीकृत गरी लागु गरेको छ 

। 
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पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस काययविवधको नाम “वलख ुगाउँपावलकाको” "अपाङ्गता भएका व्यविको 

पररचय-पत्र वितरण काययविवध, २०७५" रिकेो छ । 

  (२) यो काययविवध काययपावलका बैिकबाट स्िीकृत भर्य स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएपवछ लाग ुिुनेछ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमािः 

(क) "ऐन" भधनाल ेअपाङ्गता भएका व्यवििरूको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पविलो संशोधन 

२०७५ समेत) सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "वनयमािली" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन २०७४ अनसुार बधन े

वनयमािली सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "स्थानीय ति" भधनाले  वलख ुगाउँपावलका ओखलढुङ्गा लार्य सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "िडा कायायलय" भधनाले स्थानीय तिको िडा कायायलय सम्झन ुपदयछ । 

(ड) "समधिय सवमवत" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ ( पविलो 

संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोविमको स्थानीय समधिय सवमवत सम्झन ुपदयछ ।  

पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्य : यस काययविवधको उद्दशे्य दिेाय बमोविम रिकेा छन ्: 

(क) विवभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकिरूको पविचान गरी उनीिरुलाई सेिा सवुिधामा 

पिुचँ स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सवुिधािरुको लावग योिना वनमायण गनय र स्थानीय ति दवेख नै विवभधन 

प्रकृवतका अपाङ्गता भएका व्यवििरुको िगीकृत लगत राख्न सिि तलु्याउने   

(ख) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन र अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी 

अधतरायवष्ट्रय मिासवधध, २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारल े िनाएको प्रवतबद्धता बमोविम 

अपाङ्गता भएका व्यविलाई प्राथवमकताको आधारमा सेिा सवुिधािरु उपलब्ध गराउन सिि बनाउने 

।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृवत, िगीकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यविले पाउन ेसेिा, 

सवुिधा र अिसरको प्राथवमकीकरण गनय सियोग गन े। 

४. पररचय-पत्र लितरणका मापदण्ड देहाय बमोलजम रहेका छन ्:  

अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ को अनसुचूीमा प्रकृवतका आधारमा 

अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकारमा िगीकरण गररए बमोविम अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार 

सम्िधधी ऐनको अनसुचूीमा उल्लेवखत गाम्भीययता आधारमा दिेायका चार समिूमा अपाङ्गताको 

िगीकरण गरी पररचय-पत्र वितरण गररनेछ :  

(क) पूणय अिि अपाङ्गतााः 
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तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यवििरुलाई 'क' बगयको पररचयपत्र उपलब्ध गरार्नेछ िुन रातो आिरणको 

पषृ्ठभवूममा िारी गररनेछ । 

1. व्यविको शारीररक, मानवसक िा र्वधिय सम्बधधी प्रणालीिरुमा भएको क्षवत र यसल े ल्याएको 

काययगत विचलनको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सियोग वलएर पवन दवैनक िीिन सम्पादन 

गनय असाध्य ैकविन िुने व्यवि,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दवैनक वियाकलापिरु पवन स्ियं गनय नसक्ने र अधय व्यविको सियोग 

आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यवििरु, तीव्र रुपमा अवटज्म प्रभावित व्यवि, पणूय 

रुपमा श्रिणदृविविविन व्यवििरु,  

3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृवतका शारीररक, मानवसक िा र्वधिय सम्बधधी क्षवत भई सबैिसो दवैनक 

वियाकलापिरु अधय व्यविकै सियोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यवििरु,  

4. वनरधतर रुपमा सघन िरेचाि (स्यािार ससुार) को आिश्यक परररिन,े वनयवमत औषधी सेिन 

वचवकत्सक र सियोगीको वनगरानीमा रविरिने मनोसामाविक अपाङ्गता भएका व्यवििरू । 

5. वनयवमत औषधी सेिन गरी वनयमवत वचवकत्सक र सियोगीको आिश्यक पने शारीररक अपाङ्गता 

भएका ब्यवििरु  

 

(ख) अलत अिि अपाङ्गतााः  

तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यवििरुलार् 'ख' बगयको पररचयपत्र उपलब्ध गरार्नेछ िुन वनलो आिरणको 

पषृ्ठभवूममा िारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, मानवसक िा र्वधिय सम्बधधी क्षवत िा विचलन भएतापवन वनरधतर िा अवधकांश समय 

सियोगी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदशयक आवदको सियोगमा आफ्नो दवैनक वियाकलापिरु लगायत 

विडडुल र संचार गनय कविनार् िुने ब्यवििरु,  

2. मवष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, िमेोवफवलया, मांशपेशी सम्बधधी समस्या िा 

विचलन लगायत अधय विवभधन कारणले शरीरको ढाड, िात, गोडा, कम्मर आवदले काम गनय नसकी  

दवैनक आिागमनको लावग ह्वीलवचयर प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यवििरू,  

3. दिैु िात कुमदवेख िा पाखरुादवेख मनुी परैु नचल्न ेिा गमुाएका, विवभधन कारणले दिैु िात र गोडा 

गमुाएका िा नचल्न,े  कम्मरभधदा मवुनको भाग गमुाएका िा नचल्ने, दिैु गोडा पणूय वियाशील नभई 

बैसाखीको प्रयोग गने व्यवििरू,  

4. दृविविविन र पणूय दृविवििीनको पररभाषा अधतयगयत पने व्यवििरू,  

5. संचारको लावग वनरधतर दोभाषे आिश्यक पने पणूय रुपमा कान सधुन नसक्न े(बविरा), दवैनक िीिनका 

वियाकलापिरु स्ियं गनय नसक्ने, वसकार्मा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अवटज्म भएका 

व्यवििरु, वनरधतर अरूको सियोग वलर्रिनपुने बिुअपाङ्गता भएका व्यवििरू । 

6. वनयवमत औषधी सेिन गरी सियोगीको साथमा कायय सम्पादन गनय सक्न ेमनोसामाविक अपाङ्गता 

भएका ब्यवििरु  

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
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तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यवििरुलाई 'ग'  बगयको पररचयपत्र उपलब्ध गरार्नेछ िनु पिलेो आिरणको 

पषृ्ठभवूममा िारी गररनेछ । 

1. कृवत्रम अङ्ग, क्यालीपर, विशेष प्रकारका ितु्ता िस्ता सिायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामाधय विडडुल 

लगायत दैवनक िीिनका वियाकलापिरु स्ियं गनय सक्ने,  

2. विवभधन कारणले घुँडामवुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सिायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पवन 

सामाधय विडँडुल गनयसक्न,े  

3. कुम िा पाखरुा भधदा मनुी एक िात गमुाएका िा िात नचल्ने िा िातल ेगने काम गनय नसक्न,े  

4. दिैु िातको ित्केलाभधदा मुवनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका,  

5. दिैु गोडाको कुकुय च्चाभधदा मवुनको भाग नभएका तर सामाधय विडडुल गनय सक्न,े 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 

7. वसकार्मा वढलार् भएका दैवनक वियाकलाप स्ियं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र अवटिम भएका 

ब्यवििरु, 

8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाट िा िूलो आिाि मात्र सधुनसक्ने ससु्तश्रिण व्यवििरू  

9. शल्यवियाबाट स्िरयधत्र वझकी घाँटीको नलीबाट मात्र बोल्नपुने अिस्था भएका ब्यवििरु 

10. ओि ताल ुफाटेको कारण बोली अस्पि भएका ब्यवििरु,  

11. बोल्दा अड्वकने, शब्द िा अक्षर दोिोयायउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यवििरू,  

12. तीन वफट भधदा मवुनका िोचापड्ुका व्यवििरू,  

13. चस्मा र श्रिणयधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिणदृविविविन व्यवििरु, लेधस िा म्याग्नीफायरको प्रयोगबाट मात्र 

पढ्न सक्ने धयनू दृवियिु व्यवििरु,    

14. अनिुशीय रिश्राि (िमेोफेवलया) सम्बधधी समस्या भई दवैनक विडँडुलमा कविनार् िुने व्यवििरु, 

15. वनयवमत औषधी सेिन गने तर स्ितधत्र रुपमा आफ्नो कायय सम्पादन गनय सक्ने मानवसक िा 

मनोसामाविक अपाङ्गता भएका व्यवििरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 

तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यवििरुलार् 'घ' बगयको पररचयपत्र उपलब्ध गरार्नेछ िनु सेतो आिरणको  

पषृ्ठभवूममा िारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानवसक िा र्वधिय सम्बधधी सामाधय विचलन भएका तर दवैनक िीिनका 

वियाकलापिरु स्ियम सम्पादन गनय सक्ने  

2. िात िा खटु्टा केिी छोटो भएका, एक िातको ित्केला भधदा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक िातको 

ित्केलाभधदा मवुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा गमुाएका िा दिैु िातको  ित्केलामवुनका 

कम्तीमा बढूीऔलंा र चोरीऔलंा भएका ब्यवििरु,  

3. िूलो अक्षर पढ्नसक्ने धयनू दृवियिु व्यवििरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औलाका भागिरु नभएका,  

5. श्रिणयधत्र लगाई िूलो आिाि सधुने तर बोली स्पि भएका ससु्त श्रिण व्यवििरू,  
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6. आंवसक रुपमा औषवध सेिन गनय पने तर वचवकत्सकको वनयवमत सम्पकय मा रिन ुपने मानवसक िा 

मनोसामाविक अपाङ्गता भएका व्यवििरु 

 

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्रको ढाँचा र समन्िय सलमलत 

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

पररचय-पत्र िािक व्यविको व्यविगत वििरण स्पि िुने गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा यस 

काययविवधको अनसुचूी २ बमोविम एकापट्टी नेपाली भाषामा र अकायपट्टी अंगेिी भाषामा लेवखएको मावथ 

दफा ४ मा उल्लेवखत मापदण्ड अनसुार एक पषृ्ठको पररचय-पत्र गाम्भीययता आधारमा गररएका चार िगयका 

अपाङ्गता भएका व्यविलाई चार फरक रङ्गमा उपलब्ध गरार्नेछ । 

६. समन्िय सलमलत सभिलन्ि व्यिस्था देहाय बमोलजम हुनेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपाङ्गता पररचय 

पत्र वितरण गन ेसमेत काययका लावग गाउँपावलकामा देिाय बमोविमको स्थानीय समधिय सवमवत रिनछे 

:- 

 (क) गाउँ काययपावलका उपाध्यक्ष                                                                  संयोिक 

 (ख) गाउँ काययपावलकाको मविला सदस्य मध्येबाट 

       गाउँ काययपावलकाल ेतोकेको मविला सदस्य                                               सदस्य 

 (ग) गाउँपावलका वभत्रका माध्यवमक विद्यालयका  

     प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यवि मध्येबाट  

     गाउँकायय पावलकाको अध्यक्षले तोकेको व्यवि                                             सदस्य 

(घ)  गाउँ काययपावलकाको अध्यक्षले  

     तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको वचवकत्सक                           सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रिरी कायायलयको प्रमखु                                                            सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यविको िक, वित र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तरमा काययरत संघ संस्थािरु मध्येबाट 

     गाउँ पावलकाको अध्यक्षले मनोवनत गरेको संस्थाको प्रवतवनवध                            सदस्य 

(छ) गाउँपावलका वभत्रका अपाङ्गता भएका  

     व्यवििरु मध्येबाट समधिय सवमवतले मनोनयन गरेको एक िना मविला  

     सदस्य सवित तीन िना                                                                            सदस्य 

(ि) सम्िवधधत वबषयगत शाखाको  प्रमखु 

    सम्िवधधत विषय िने ेकायायलयको कायायलय प्रमखु                                      सदस्य 

(झ) गाउँपावलकाको  उपाध्यक्षले 

    तोकेको  गाउँ काययपावलकाको कमयचारी                                                      सदस्य सवचि 
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(२) स्थानीय समधिय सवमवतले अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका लावग वसफाररस गने कामका साथै ऐनको 

दफा ४३ को (च) बमोविम पररचय-पत्र सम्िधधीी काननुी, संरचनागत तथा अधय सधुार गनुयपने विषयमा 

प्रदशेको सामाविक विकास मधत्रालय; मविला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय लगायत 

सम्िवधधत वनकायमा लेवख पिाउन ुपदयछ । 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र लितरण 

७. पररचय-पत्र लितरण प्रलिया देहाय बमोलजम हुनेछ :  

(क) अपाङ्गता भएका व्यविको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तिको िडा कायायलयमा अपाङ्गता भएका 

व्यवि स्ियं वनिका अवभभािक िा संरक्षकले अनसुचूी १ बमोविमको ढाँचामा पररचय-पत्र प्रावप्तका 

लावग सबै पि्ुयाई गन ेकागिातिरु २ प्रवत समािेश गरी वनिेदन वदनपुनेछ । 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेर, अपाङ्गता खलेुको वलवखत प्रमावणत प्रवतवलपी, 

पासपोटय सार्िको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता दवेखने गरी वखवचएको) फोटो, अशिताको गाम्भीययता 

अिस्था र शरीरका अंगिरुले गने काममा आएको समस्या िा दैवनक वियाकलापमा िुने सीवमततािरुको 

वििरण संलग्न िुनपुनेछ । यस प्रयोिनको लावग िधमदताय प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र िा 

िग्गा धनी प्रमाण पिुाय िा शैवक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय पत्र िा अपाङ्गताको 

आधारमा कुनै िावगर गरररिकेो भए वनयवुि पत्र िा त्यो संस्थाले वदएको  प्रमाण िा वि.प्र.का.मा दताय 

भएका अपाङ्गता सम्बधधी कायय गने संघसंस्थाले गरेको वसफाररस मध्ये कुनै एक िा यस्तै वबश्वस्त िुन 

सक्ने आधार वदने अधय प्रमावणत वलवखतलाई आधार मावननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको वनिेदनमा िडा कायायलयल ेवनिेदन प्राप्त भएको वमवतले बढीमा ३ वदनवभत्र वनिदेकले 

पेश गरेका कागिातिरुको एक प्रवत कायायलयमा रावख िडा कायायलयको वसफाररस सवित एक प्रवत  

गाउँकाययपावलकामा पिाउन ुपदयछ । 

(घ) सम्बवधधत व्यविले पेश गरको वनिेदन उपर कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी पररचयपत्रका लावग वसफाररस 

गनय उपयिु नदेवखएमा सो व्यिोरा वनिेदकलाई ३ वदन वभत्रमा िानकारी वदन ुपदयछ । 

(ड.) िडा कायायलयल ेवसफाररस गनय नसवकने भनी वदएको िानकारी वनिेदकलाई वचत्त नबझेु सचूना पाएको 

१५ वदन वभत्रमा गाउँपावलका समक्ष वनिेदन वदन सक्नेछ । 

(च) यसरी प्राप्त भएको वनिेदन र अधय कागिात सवित स्थानीय समधिय सवमवतको बैिकमा पेश गनुय पदयछ 

। वनिेदकले पेश गरेका कागिात र अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आधारमा वनिले पररचय पत्र पाउने 

भवन समधिय सवमवतल ेवशफाररस गरेमा वनिलाई पररचय पत्र वितरण गरी त्यसको िानकारी वनिेदक तथा 

िडा कायायलयलाई समेत वदन ुपदयछ । 

(छ) पररचयपत्रका लावग वसफाररस गनय कुनै कविनाई परेमा िडा कायायलयले वचवकत्सक/विशेषज्ञ िा 

अपाङ्गता भएका व्यविका संस्थाका प्रवतवनवधसँग राय परामशय वलन सक्नेछ ।   

(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यवि स्ियंले आफ्नो पररचयपत्र बवुझवलन ुपदयछ । अवत अशि िा 

पीूणय अशि अपाङ्गता भएको कारणले पररचय पत्र िवुझवलन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायायलयको 
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वसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा वनिको बसोबास गने स्थानीय वनकायका पदावधकारील े

वनिलाई बझुाउने गरी बवुझवलन सक्नेछन ्। 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यवििरूको िगीकृत लगत स्थानीय तिल ेकम््यटुरार्ि गरी आफ्नो कायायलयमा 

राखी चौमावसक रूपमा प्रदेश र संघको सम्बवधधत मधत्रालयमा िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(ञ) समधिय सवमवतल े पररचयपत्र वदन भनी ििर गरेका व्यविलाई गाउँ काययपावलकाको कायायलयल े

अनसुचूी २ बमोविमको पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यवििरूलाई) वनिःशलु्क उपलब्ध गराउन ुपनछे 

। 

(ट) पररचयपत्रमा गाउँपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतको िस्ताक्षर िुनेछ । वनिले सो अवधकार अधय 

अवधकृत कमयचारीलाई समेत प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा दवेखन ेिा अिलोकन गनय सवकन ेशारीररक, मानवसक िा र्वधिय सम्बधधी क्षवतको िकमा 

पररचय-पत्र प्रदान गने अवधकारील ेअिलोकन गरी तत्काल उपयिु पररचय-पत्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदवेखन ेिा अिलोकन गनय नसवकने शारीररक, मानवसक िा र्वधिय सम्बधधी क्षवत भएका 

िा प्रि रुपमा छुट्याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यविका िकमा समधिय सवमवतमा पेश गरी 

सवमवतको वसफाररसका आधारमा पररचय पत्र वितरण गनुय पनेछ । 

८. अन्य स्थानीय तहबाट पररचयपत्र लितरण गननाः 

स्थानीय िेगानामा बसोबास नभएका र विवभधन अिरोध तथा शारीररक िा मानवसक अिस्थाको 

गम्भीययताको कारण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको विल्लामा गई अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय असमथय 

व्यवििरुका लावग वनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बवधधत स्थानीय तिबाट पररचय पत्र 

नवलएको सवुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया परुा गरी गाउँपावलकाबाट पररचय पत्र बनाई सो को िानकारी 

सम्िवधधत स्थानीय तिलाई गराउन सवकनेछ ।  

९. प्रलतलिलप सभबन्िी व्यिस्थााः 

(१) पररचय-पत्र िरार्, नावसर् िा वबवग्रई पररचय-पत्रको प्रवतवलवप वलन ुपने भएमा आफ्नो स्थायी िेगाना 

भएको स्थानीय तिको िडा कायायलयमा यथाथय वििरण र कारण खलुाई वसफाररसका लावग वनिेदन वदन ु

पदयछ । 

(२) िडा कायायलयले सबै व्यिोरा बवुझ वनिेदकको माग मनावसब देवखएमा पररचय-पत्रको प्रवतवलपी 

उपलब्ध गराउन प्राप्त वनिेदन तथा अधय कागिातको प्रवतवलवप िडा कायायलयमा राखी वनिेदकल ेपेश 

गरेको सक्कल कागिात सवित वसफाररस गरी  गाउँपावलकामा पिाउँन ुपदयछ ।  

(३) स्थानीय तिल ेवसफाररस सवित प्राप्त भएको वनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुार सोझै िा स्थानीय 

समधिय सवमवतमा पेश गरी सवमवतको वनणयय अनसुार  अपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रवतवलपी वनिःशलु्क 

उपलब्ध गराउँन ुपनेछ । 

(४) प्रवतवलवपका लावग प्राप्त भएको वनिेदनका वबषयमा सो पररचय पत्र बािक व्यविल ेपविले प्राप्त गरेको 

पररचय पत्रमा िरेफेर गनुयपने दवेखएमा स्थानीय वसफाररस सवमवतमा पेश गरी सो सवमवतबाट प्राप्त वनदशेन 

अनसुार गनुय पदयछ ।   

१०. कारिाही हुनेाः 
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यस काययविवधको प्रवतकुल कायय भएमा प्रचवलत काननूमा ब्यिस्था भए बमोविम सिाय िुनेछ ।   

११. अलभिेख सभिलन्ि व्यिस्थााः  

(१) सम्िवधधत िडा कायायलयल ेआफनो क्षेत्रमाका कुल अपाङ्गता भएका व्यवििरु तथा अपाङ्गता भएका 

व्यवििरु मध्ये पररचयपत्र पाएका व्यवििरुको अपाङ्गताको प्रकृवत र गाम्भीीययता लगायत अधय 

आिश्यक वििरण खलु्नेगरी  वनयवमत रुपमा अध्यािवधक गरी त्यसको चौमावसक वििरण तयार गरी 

वनयवमत रुपमा गाउँपावलका तथा विल्ला समधिय सवमवतलाई समेत पिाउँन ुपदयछ । 

(२) स्थानीय तिले पररचय पत्र वितरण गरे पवछ यसको िानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने ब्यविको स्थायी 

िेगाना भएको िडा कायायलयलाई वदन ुपदयछ ।   

(३) गाउँपावलकाल ेआफ्नो क्षेत्रवभत्र रिकेा कुल अपाङ्गता भएका व्यवििरु तथा अपाङ्गता पररचय पत्र 

पाएका व्यवििरुको अवभलेख अनसुचूी ३ िमोविमको ढाँचामा राखी त्यसको चौमावसक प्रवतिेदन 

प्रदशेको सामाविक विकास मधत्रालय, मविला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय र संघीय 

मावमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयमा पिाउँन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. लिलिि : 

(१) गाउँपावलकाले आफ्नो के्षत्रवभत्रका वबकट तथा दगुयम गाउँिरुमा रिकेा अपाङ्गता भएका व्यवििरुका 

लावग अपाङ्गता पररचयـपत्र लगायतका सेिा सरल तररकाल ेउपलब्ध गराउँन कवम्तमा बषयको एक पटक 

ती िाउँिरुमा पररचय पत्र वितरण सम्िवधध घवुम्त वशविर सञ्चालन गने व्यिस्था गनेछ ।  

(२) यो काययविवध लाग ूिुन ुअगावड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचयपत्र सम्बवधधत गाउँपावलकामा बझुाई यो 

काययविवध िारी भएको वमवतले १ बषयवभत्रमा यस काययविवध बमोविमको पररचयपत्र वलनपुनेछ । यस अवघ 

िारी भएका पररचय पत्र एक िषयपवछ स्ितिः अमाधय िुनेछ ।   

(३) यस काययविवधमा भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्यवििरुको अवधकार सम्िवधध ऐन र अधय 

प्रचवलत काननूसँग बावझएमा बावझएको िदसम्म स्ितिः अमाधय िुनेछ । 

(४) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सम्िधधमा यस काययविवधमा उल्लेख नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका 

व्यवििरुको अवधकार सम्िधधी ऐन र  अधय प्रचवलत काननू बमोविम िुनेछ ।  

(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण वनदवेशका, २०६५ बमोविम भए गरेका काम कारिािी यसै काययविधीी 

बमोविम भए गरेको मावननेछ ।  
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अनुसूची १ 

(पररच्छेद-४ दफा-७ सम्बवधधत अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाउनको लावग वदने वनिेदनको 

ढाँचा) 

 

 

  

      

श्री कायायलय प्रमखुज्य ू

माफय त............................ 

………………………………………. गाउँपावलका   

  वमवत :.................. ........  

 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाउँ । 

मिोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोले वनम्न वलवखत वििरण रावख 

पररचयपत्र पाउन यो वनिेदन पेश गरेको छु । मैल ेपेस गरेको वििरण िीक साँचो छ, झटु्टा ििरेमा प्रचवलत 

काननुबमोविमको सिाय भोग्न मञ्िरु छु ।   

१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... वलङ्ग ....................  

२. प्रदशे :                

३. िेगाना  :   

 (क) स्थायी िेगाना :  ...................पावलका,  िडा नं............... टोल ..............  

 (ख) अस्थायी िेगाना : .................पावलका, िडा नं...................टोल .............. 

 (ग) सम्पकय  टेवलफोन िा मोबार्ल नं. ............... .................. .................  

३. संरक्षक/अवभभािकको नाम थर .................... .............. वनिेदकको नाता ...............  

४. संरक्षक/अवभभािकको टेवलफोन िा मोबार्ल नं. .............. ................... .............  

५. नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसुार अपाङ्गताको प्रकार ......................  

६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसुार अशिताको आधारमा                   

 अपाङ्गताको प्रकार ............................  

७.  शरीरको अंग, संरचना, प्रणालीमा आएको क्षवतको वििरण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षवत भएपछी दवैनक वियाकलापमा आएको अिरोध िा वसवमतताको वििरण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कारण उपयिु स्थानमा वचनो लगाउनिुोस ्।   

 क) रोगको दीघय असर    ख) दघुयटना     ग) िधमिात    

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) िंशानगुत कारण   च) अधय ..............  

१० सिायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयिु स्थानमा  वचनो 

 लगाउनिुोस ्  

  क) भएको     ख) नभएको   

११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सिायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने िुधछ 

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

... 

१२. सिायक सामग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (उपयिु स्थानमा वचनो लगाउनिुोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   

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

१४. अधय व्यविको सियोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दवैनक कायय गनय सक्निुुधछ    

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

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

१५.  अधय व्यविको सियोग वलनिुुधछ भने कुन कुन कामको लावग वलन ुिुधछ    

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

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

१६. पवछल्लो शैवक्षक योग्यता  प्राथवमक ति   घ) वनम्न माध्यवमक ति  

 ङ) माध्यवमक ति   च) उच्च माध्यवमक ति    छ) स्नातक ति    

 ि) स्नातकोत्तर ति    झ) विद्यािाररधी ति   

१७. कुनै तावलम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्य तावलमिरूको नाम लेख्निुोस  

………………………….………………………………………………………

………………………………………..… 

१८.  िालको पेशा :   

 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्िरोिगार   घ) अध्ययन    

ङ) सरकारी सेिा च) वनिी क्षेत्रमा सेिा    ि) केिी नगरेको   झ) अधय ... 

       

          वनिेदक   

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

        िस्ताक्षर .............................. 

        वमवत .............................. 
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अनुसूची २ 

 

(पररच्छेद-३ दफा-५ सम्बवधधत अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयत्रको ढाँचा  

 

नेपाल सरकार,स्थानीय ति 

लिखु गाउँ काययपालिकाको कायायिय, यसम ओखिढुुंगा । 

 

निशािा छाप     

 

 पररचयपत्र नम्बरिः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थरिः  

२) िेगानािः प्रदशे ……………..विल्ला………… स्थानीय ति ………………………  

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

५) वलङ्गिः …………  ………….  ६) रि समिु…………..   

७) अपाङ्गताको वकवसमिः प्रकृवतको आधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………  

९) पररचयपत्र िािकको दस्तखतिः 

१०) पररचय पत्र प्रमावणत गने  ………….  

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

        िस्ताक्षर .............................. 

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

        वमवत .............................. 

 

 

"यो परिचपत्र कसैल ेपाएमा िनिकको प्रहिी 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 उपदफा ३ सगँ सम्बवधधत अपाङ्गता भएका व्यविको कायायलयमा रावखन े

अवभलेखको ढाँचा) 

  

 

िम संख्यािः 

 अपाङ्गता पररचयपत्र नम्बरिः   पररचयपत्रको प्रकार …………….  

१) नाम, थरिः  

२) िेगाना (स्थायी)  प्रदशे:   विल्ला :           स्थानीय ति:              िडा:  

३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदशे:            विल्ला :           स्थानीय ति:               िडा:   

४) िधम वमवतिः            ४) नागरीकता नम्बरिः                              ५) वलङ्गिः   

६) रि समिु           ७) वििावित/अवििावितिः 

८) बाब/ुआमा िा संरक्षकको नाम, थरिः 

९) िेगानािः  प्रदशे         विल्ला         स्थानीय ति           िडा 

१०) अपाङ्गता भएको व्यविसँगको नातािः 

११) पवछल्लो शैवक्षक योग्यतािः  

१२) अध्ययनरत विद्यालय िा कलेि  :      अध्ययन नगरेको        पढार् सकेको  

१३) पेशािः  

१४) अपाङ्गताको वकवसमिः 

क) अपाङ्गताको प्रकृवतको आधारमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा …………………….. 

१५) कस्ता दवैनक वियाकलापिरू  गनय सवकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दवैनक वियाकलापिरू गनय सवकँदनै ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सिायक सामग्री आिश्यक    पने    नपन े 

आिश्यक पन ेभए के …………………………….  

१८) िाल सिायक सामग्री   पाएको    नपाएको  

१९)  पररचय-पत्र िािकल ेप्राप्त गरेका अधय सेिा, सवुिधा 

…………………………………………………………………………………………

……… …………………………….. 

२०) पररचयपत्र बािकलाई आिश्यक परेका अधय सेिा सवुिधािरू  

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

२१) सेिा, सवुिधा प्रदान गने वनकायिः …………………… …………… 
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२२) अधय ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमावणत गने अवधकारीकोिः  

दस्तखतिः    

नाम, थरिः   

        पदिः  

           कायायलयिः   

         वमवत : 

क. वनयवमत औषधी सेिा गनय पने कडाखालाको मानवसक रोक लागेर मनोसामाविक अपांगता भएको र 

वनयमवत वचवकत्सक र सियोगीको वनगरानीमा बस्न पने  

ख. वनयवमत औषधी सेिा गरर सियोगीको साथमा कायय सम्पादन गनय सक्ने  

ग वनयवमत औषधी सेिन गने तर स्ितधत्र रुपमा आफ्नो कायय सम्पादन गनय सक्ने  

घ. आंवसक रुपमा औषवध सेिन गनय पने तर वचवकत्सकको वनयवमत िरेचािमा रिकेो  

आज्ञािे, 

ओम बिादरु दिी 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतिः- २०७५/११/०१ 


