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अनसुचूी  –  २ 

(दफा  ४ तथा अनसुचूी - १ को भाग - २  संग सम्बन्धित) 

 

 

 

 

 

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 
हाङपाङ,ताप्िेजुङ 

१ नं प्रदेश,नेपाि 

 

स्थानीय राजपि 

 

खण्ड :-.... २ .......सखं्या  :-......... ७  ......मिति :-..... २०७५../........०८.../....२५.... 

 

 

  भाग  – २  

 आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका  

 

नेपािको सतं्रबिानको िारा २२६(१ )वमोन्जमको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे  
बनाएको ति िेखिए बमोन्जमको काययववधिहरु सवयसािारणको जानकारीको िाधग प्रकाशन गररएको छ l  

सम्वत ्२०७५ को काययववधि  नं ७     
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अपाङ्गता भएका व्यन्ततको पररचय-पि ववतरण काययववधि, २०७५  

स्वीकृि मिति : २०७५/-०८/-२५ 
प्रस्तावना 
नेपालको संववधान, अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वक्धध ऐन, २०७४ िथा संयुति राष्ट्र 

संघले पाररि गरी नेपाल सरकारले हस्िाक्षर सिेि गररसकेको अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार 
सम्बधधी िहासक्धध –@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

को उद्देश्य, ििम र भावना बिोक्िि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्र वविरण कायमववधध 

बनाउन बाञ्छतनय भएकोले,अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वक्धध ऐन, २०७४ को दफा ६१ 

ले ददएको अधधकार र यस गाउँपामलकाको प्रशासकीय कायमबबधध तनयमिि गने ऐन २०७५ को 
तनयि ४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरर यस गाउँ कायमपामलकाले  देहायको  कायमववधध िारी 
गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारन्म्भक 

१. संक्षक्षप्ि नाि र प्रारम्भः (१) यस कायमववधधको नाि "अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र 

वविरण कायमववधध, २०७५" रहेको छ । 
  (२) यो कायमववधध िुरुधि प्रारम्भ हुनेछ । 
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेिा यस कायमववधधिाः 

(क) "ऐन" भधनाले अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको अधधकार सम्वधधी ऐन, २०७४ (पदहलो 
संशोधन २०७५ सिेि) सम्झन ुपदमछ । 

(ख) "तनयिावली" भधनाले अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वधधी ऐन २०७४ अनुसार 
बधने तनयिावली सम्झनु पदमछ । 

(ग)  "स्थानीय िह" भधनाले गाउँपामलका वा नगरपामलका सम्झनु पदमछ । 
(घ)  "वडा कायामलय" भधनाले स्थानीय िहको वडा कायामलय सम्झनु पदमछ । 
(ड) "सिधवय समिति" भधनाले अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वधधी ऐन, २०७४ 

(पदहलो संशोधन २०७५) को दफा ४२ बिोक्ििको स्थानीय सिधवय समिति सम्झनु पदमछ।  
 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य, मापदण्ड 

 ३. उद्देश्य : यस कायमववधधको उद्देश्य देहाय बिोक्िि रहेका छन ्: 

(क) ववमभधन प्रकारका अपाङ्गिा भएका नेपाली नागररकहरूको पदहचान गरी उनीहरुलाई सेवा 
सुववधािा पहँुच स्थावपि गनम, त्यस्िा सेवा सुववधाहरुको लाधग योिना तनिामण गनम र स्थानीय 

िह देखख नै ववमभधन प्रकृतिका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको वगीकृि लगि राख्न सहि 

िुल्याउन े। 
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(ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वधधी ऐन र अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार 
सम्बधधी अधिरामक्ष्ट्रय िहासक्धध २००६ (CRPD) िा नेपाल सरकारले िनाएको प्रतिबद्धिा 
बिोक्िि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकिाको आधारिा सेवा सुववधाहरु उपलब्ध 

गराउन सहि बनाउने ।      
 (ग) अपाङ्गिाको प्रकृति, वगीकरण र अवस्थाका आधारिा अपाङ्गिा भएका व्यक्तिले पाउन े

सेवा, सुववधा र अवसरको प्राथमिकीकरण गनम सहयोग गन े। 
४. पररचय-पत्र वविरणका िापदण्ड देहाय बिोक्िि रहेका छन ्:  

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वधधी ऐनको अनुसूचीिा प्रकृतिका आधारिा 
अपाङ्गिालाई १० (दश) प्रकारिा वगीकरण गररएको छ । अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार 
सम्वधधी ऐनको अनुसूचीिा उल्लेखखि गाम्भीयमिा आधारिा गररएको अपाङ्गिाको वगीकरण 

गरी देहायका चार सिूहका पररचय-पत्र वविरण गररनेछ :  

(क) पुणय अशतत अपाङ्गतााः 
िल उल्लेखखि अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'क' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िुन रािो रंगको 
पषृ्ट्ठभूमििा िारी गररनेछ । 

1. व्यक्तिको शारीररक, िानमसक वा इक्धिय सम्बधधी प्रणालीहरुिा भएको क्षति र यसले 

ल्याएको कायमगि ववचलनको अवस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग मलएर पतन 

दैतनक िीवन सम्पादन गनम असाध्य ैकदठन हुन ेव्यक्ति,  

2. सािाधय भधदा सािाधय दैतनक क्रियाकलापहरु पतन स्वयं गनम नसतने र अधय व्यक्तिको 
सहयोग आवश्यक पने, िीव्र बौद्धधक अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु, िीव्र रुपिा अदिज्ि 

प्रभाववि व्यक्ति, पूणम रुपिा श्रवणदृक्ष्ट्िववदहन व्यक्तिहरु,  

3. दईु वा सोभधदा बढी प्रकृतिका शारीररक, िानमसक वा इक्धिय सम्बधधी क्षति भई सबैिसो 
दैतनक क्रियाकलापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगिा गनुमपने अवस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. तनरधिर रुपिा सघन हेरचाह (स्याहार सुसार) को आवश्यक परररहने शारीररक अपाङ्गिा 
भएका व्यक्ति वा िनोसािाक्िक अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू । 

(ि) अतत अशतत अपाङ्गतााः  
िल उल्लेखखि अवस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'ख' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िुन तनलो 
पषृ्ट्ठभूमििा िारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, िानमसक वा इक्धिय सम्बधधी क्षति वा ववचलन भएिापतन तनरधिर वा अधधकांश 

सिय सहयोगी, दोभाष े वा िानव पथप्रदशमक आददको सहयोगिा आफ्नो दैतनक 

क्रियाकलापहरु लगायि दहडडुल र संचार गनम कदठनाइ हुन ेब्यक्तिहरु,  

2. िक्ष्ट्िस्क पक्षघाि, िेरुदण्डिा चोिपिक वा पक्षघाि, हेिोक्रफमलया, िांशपेशी सम्बधधी 
सिस्या वा ववचलन लगायि अधय ववमभधन कारणले शरीरको ढाड, हाि, गोडा, कम्िर 
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आददले काि गनम नसकी  दैतनक आवागिनको लाधग हृववलधचयर प्रयोग गनुमपने अवस्थाका 
व्यक्तिहरू,  

3. दवुै हाि कुिदेखख वा पाखरुादेखख िुनी पुरै नचल्ने वा गुिाएका, ववमभधन कारणले दवुै हाि र 
गोडा गुिाएका वा नचल्ने, कम्िरभधदा िुतनको िाग गुिाएका वा नचल्ने, दवुै गोडा पूणम 
क्रियाशील नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4. दृक्ष्ट्िववदहन र पूणम दृक्ष्ट्िववहीनको पररभाषा अधिमगमि पन ेव्यक्तिहरू,  

5. संचारको लाधग तनरधिर दोभाषे आवश्यक पने पूणम रुपिा कान सुधन नसतन े(बदहरा), दैतनक 

िीवनका क्रियाकलापहरु स्वयं गनम नसतन,े मसकाइिा सिस्या भएका बौद्धधक अपाङ्गिा 
वा अदिज्ि भएका व्यक्तिहरु, तनरधिर अरूको सहयोग मलइरहनुपन ेबहुअपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
िल उल्लेखखि अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'ग' वगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ पहेँलो 
पषृ्ट्ठभूमििा िारी गररनेछ । 

1. कृबत्रि अङ्ग, तयालीपर, ववशषे प्रकारका िुत्ता िस्िा सहायक सािग्रीको प्रयोगबाि सािाधय 

दहडडुल लगायि दैतनक िीवनका क्रियाकलापहरु स्वयं गनम सतन,े  

2. ववमभधन कारणले घुँडािुतनको अङ्गिा िात्र प्रभाव परेको िर सहायक सािग्रीको प्रयोग नगरी 
पतन सािाधय दहँडडुल गनमसतन,े  

3. कुि वा पाखरुा भधदा िुनी एक हाि गुिाएका वा हाि नचल्ने वा हािले गने काि गनम 
नसतन,े  

4. दवुै हािको हत्केलाभधदा िुतनका कम्िीिा बूढी औलंा र चोरी औलंा गुिाएका,  
5. दवुै गोडाको कुकुम च्चाभधदा िुतनको भाग नभएका िर सािाधय दहडडुल गनम सतन,े 

6. िेरुदण्डिा सिस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. मसकाइिा दढलाइ भएका दैतनक क्रियाकलाप स्वयं गनम सतने बौद्धधक अपाङ्गिा र 

अदििि भएका व्यक्तिहरु , 

8. श्रवणयधत्रको प्रयोगबाि वा ठूलो आवाि िात्र सुधनसतन ेसुस्िश्रवण व्यक्तिहरू  

9. शल्यक्रियाबाि स्वरयधत्र खझकी घाँिीको नलीबाि िात्र बोल्नुपन ेअवस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओठ िालु फािेको कारण बोली अस्पष्ट्ि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अड्क्रकने, शब्द वा अक्षर दोहोयामउने सिस्या िीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12. िीन क्रफि भधदा िुतनका होचापुड्का व्यक्तिहरू,  

13. चस्िा र श्रवणयधत्र दवुै प्रयोग गन ेश्रवणदृक्ष्ट्िववदहन व्यक्तिहरु, लेधस वा म्याग्नीफायरको 
प्रयोगबाि िात्र पढ्न सतन ेधयून दृक्ष्ट्ियुति व्यक्तिहरु,    

14. अनुवशीय रतिश्राव (हेिोफेमलया) सम्बधधी सिस्या भई दैतनक दहँडडुलिा कदठनाइ हुन े

व्यक्तिहरु, 
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15. िानमसक वा िनोसािाक्िक अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु । 
(घ) सामाधय अपाङ्गतााः 
िल उल्लेखखि अवस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'घ' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िुन सेिो 
पषृ्ट्ठभूमििा िारी गररनेछ । 

1. शारीररक, िानमसक वा इक्धिय सम्बधधी सािाधय ववचलन भएका िर दैतनक िीवनका 
क्रियाकलापहरु स्वयि सम्पादन गनम सतने  

2. हाि वा खटु्िा केही छोिो भएका, एक हािको हत्केला भधदा िुनी नचल्ने वा गुिाएका, एक 

हािको हत्केलाभधदा िुतनका कम्िीिा बूढी औलंा र चोरी औलंा गुिाएका वा दवुै हािको  
हत्केलािुतनका कम्िीिा बूढीऔलंा र चोरीऔलंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. ठूलो अक्षर पढ्नसतने धयून दृक्ष्ट्ियुति व्यक्तिहरू,  

4. दवुै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  
5. श्रवणयधत्र लगाई ठूलो आवाि सुधने िर बोली स्पष्ट्ि भएका सुस्ि श्रवण व्यक्तिहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पि ढाँचा र समधवय सलमतत 

५. अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको पररचय-पत्रको ढाँचा देहाय बिोक्िि हुनेछ ।  
पररचय-पत्र वाहक व्यक्तिको व्यक्तिगि वववरण स्पष्ट्ि हुने गरी नागररकिाको प्रिाण -पत्रको 
ढाँचािा यस कायमववधधको अनुसूची २ बिोक्िि एकापट्िी नेपाली भाषािा र अकामपट्िी अगेंिी 
भाषािा लेखखएको िाधथ दफा ४ िा उल्लेखखि िापदण्ड अनुसार एक पषृ्ट्ठको पररचय-पत्र 

गाम्भीयमिा आधारिा गररएका चार वगमका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिलाई चार फरक रङ्गिा 
उपलब्ध गराइनेछ । 

६. सिधवय समिति सम्वक्धध व्यवस्था देहाय बिोक्िि हुनेछ । 
(१) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्वक्धध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार अपाङ्गिा 

पररचय पत्र वविरण गन े सिेि कायमका लाधग गाउँपामलकािा देहाय बिोक्ििको स्थानीय 

सिधवय समिति रहनेछ :- 

 (क) गाउँपामलकाको उपाध्यक्ष                                      संयोिक 

 (ख) गाउँपामलकाको िदहला सदस्य िध्येबाि गाउँपामलकाले िोकेको िदहला सदस्य       सदस्य 

 (ग) गाउँपामलका मभत्रका िाध्यमिक ववद्यालयका प्रधानाध्यापक वा श्रोि व्यक्ति िध्येबाि गाउँ  

    पामलकाको अध्यक्ष िोकेको व्यक्ति                                               सदस्य 

(घ) गाउँ कायमपामलकाको अध्यक्षले िोकेको स्थानीय स्वास््य चौकी वा अस्पिालको धचक्रकत्सक                           

           सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहरी कायामलयको प्रिुख                                                          सदस्य 
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(च) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको हक, दहि र संरक्षणको क्षेत्रिा स्थानीय स्िरिा कायमरि संघ 

संस्थाहरु  

   िध्येबाि गाउँ पामलकाको अध्यक्ष ले िनोतनि गरेको संस्थाको प्रतितनधध                      सदस्य 

(छ) गाउँपामलका मभत्रका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िध्येबाि सिधवय समितिले िनोनयन गरेको 
एक  

   िना िदहला  सदस्य सदहि िीन िना                                                                     सदस्य 

(ि) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्िरिा रहेका सम्वक्धधि ववषय हेने कायामलयको  
   कायामलय प्रिुख                                             सदस्य 

(झ) गाउँपामलकाको उपाध्यक्षले िोकेको गाउँपामलकाको किमचारी                                 सदस्य 

(२) स्थानीय सिधवय समितिले अपाङ्गिा पररचय पत्र वविरणका लाधग मसफाररस गने कािका साथ ै

ऐनको दफा ४३ को (च) बिोक्िि पररचय-पत्र सम्वधधी कानुनी, संरचनागि िथा अधय सुधार 
गनुमपन ेववषयिा प्रदेशको सािाक्िक ववकास िधत्रालय; िदहला, बालबामलका िथा ज्येष्ट्ठ नागररक 

िधत्रालय लगायि सम्वक्धधि तनकायिा लेखख पठाउँनु पदमछ । 
पररच्छेद-४ 

पररचय पि ववतरण 

७. पररचय-पत्र वविरण प्रक्रिया देहाय बिोक्िि हुनेछ :  

(क) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय िहको वडा कायामलयिा अपाङ्गिा 
भएका व्यक्ति स्वयं तनिका अमभभावक वा संरक्षकले अनुसूची १ बिोक्ििको ढाँचािा पररचय-

पत्र प्राक्प्िका लाधग सबै पुष्ट्ट्याई गन ेकागिािहरु २ प्रति सिावेश गरी तनवेदन ददनुपनेछ । 
(ख) दरखास्ििा आफ्नो नाि, स्थायी ठेगाना, उिेर, अपाङ्गिा खलेुको मलखखि प्रिाखणि 

प्रतिमलपी, पासपोिम साइिको (सम्भव भएसम्ि अपाङ्गिा देखखने गरी खखधचएको) फोिो, 
असतििाको गाम्भीयमिा अवस्था र शरीरका अगंहरुले गने काििा आएको सिस्या वा दैतनक 

क्रियाकलापिा हुन ेमसमिििाहरुको वववरण संलग्न हुनुपनेछ । यस प्रयोिनको लाधग िधिदिाम 
प्रिाण-पत्र वा नागररकिाको प्रिाण-पत्र वा िग्गा धनी प्रिाण पुिाम वा शैक्षक्षक योग्यिाको  
प्रिाण-पत्र वा ििदािा पररचय पत्र वा अपाङ्गिाको आधारिा कुन ै िाधगर गरररहेको भए 

तनयुक्ति पत्र वा त्यो संस्थाले ददएको प्रिाण वा क्ि.प्र.का.िा दिाम भएका अपाङ्गिा सम्बधधी 
कायम गन ेसंघसंस्थाले गरेको मसफाररस िध्ये कुनै एक वा यस्िै बबश्वस्ि हुन सतन ेआधार ददने 
अधय प्रिाखणि मलखखिलाई आधार िातननेछ । 

(ग) ररि पुगी आएको तनवेदनिा वडा कायामलयले तनवेदन प्राप्ि भएको मितिले बढीिा ३ ददनमभत्र 

तनवेदकले पेश गरेका कागिािहरुको एक प्रति कायामलयिा राखख वडा कायामलयको मसफाररस 

सदहि एक प्रति गाँउपामलकािा पठाउनु पदमछ । 
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(घ) सम्बक्धधि व्यक्तिले पेश गरको तनवेदन उपर कुन ैकागिाि वा प्रिाण नपुगी पररचयपत्रका 
लाधग मसफाररस गनम उपयुति नदेखखएिा सो व्यहोरा तनवेदकलाई ३ ददन मभत्रिा िानकारी ददनु 
पदमछ । 

(ड.) वडा कायामलयले मसफाररस गनम नसक्रकने भनी ददएको िानकारी तनवेदकलाई धचत्त नबुझ ेसूचना 
पाएको १५ ददन मभत्रिा सम्वक्धधि स्थानीय िह सिक्ष तनवेदन ददन सतनेछ । 

(च) यसरी प्राप्ि भएको तनवेदन सिेि सिावेश राखख स्थानीय सिधवय समितिको बैठकिा पेश 

गनुम पदमछ। तनवेदकले पेश गरेका कागिाि र अधय सम्भाव्य ि्य प्रिाणका आधारिा तनिले 

पररचय पत्र पाउने देखखयो भतन स्थानीय सिधवय  समितिले मशफाररस गरेिा तनिलाई पररचय 

पत्र वविरण गरी त्यसको िानकारी तनवेदक िथा वडा कायामलयलाई सिेि ददनु पदमछ । 
(छ) पररचयपत्रका लाधग मसफाररस गनम कुनै कदठनाई परेिा वडा कायामलयले धचक्रकत्सक/ववशषेज्ञ वा 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतितनधधसँग राय परािशम मलन सतनेछ ।   
(ि) सािाधयिया अपाङ्गिा भएका व्यक्ति स्वयंले आफ्नो पररचयपत्र बुखझमलनु पदमछ । अति 

अशति वा पूणम अशति अपाङ्गिा भएको कारणले पररचय पत्र वुखझमलन आउन नसतने भएिा 
वडा कायामलयको मसफाररसिा पररवारको सदस्य, संरक्षक वा तनिको बसोबास गने स्थानीय 

तनकायका पदाधधकारीले तनिलाई बुझाउने गरी बुखझमलन सतनेछन ्। 
(झ) पररचय-पत्र प्राप्ि व्यक्तिहरूको वगीकृि लगि स्थानीय िहले कम्प्युिराइि गरी आफ्नो 

कायामलयिा राखी चौिामसक रूपिा प्रदेश र संघको सम्बक्धधि िधत्रालयिा िानकारी गराउनु 
पनेछ। 

(ञ) सिधवय समितिले पररचयपत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यक्तिलाई स्थानीय िहको कायामलयले 

अनुसूची २ बिोक्ििको पररचय-पत्र (अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूलाई) तनःशुल्क उपलब्ध 

गराउन ुपनेछ । 
(ि) पररचयपत्रिा गाँउपामलकाको प्रिुख प्रशासक्रकय अधधकृिको हस्िाक्षर हुनेछ । प्रचमलि कानूनको 

अधधनिा रही अधय अधधकृि किमचारीलाई सिेि अधधकार प्रत्यायोिन गनम सतनछे । 
(ठ) प्रत्यक्ष रुपिा देखखने वा अवलोकन गनम सक्रकने शारीररक, िानमसक वा इक्धिय सम्बधधी 

क्षतिको हकिा पररचय-पत्र प्रदान गन ेअधधकारीले अवलोकन गरी ित्काल उपयुति पररचय-पत्र 

उपलब्ध गराउनु पनेछ ।   
(ड) प्रत्यक्ष रुपिा नदेखखने वा अवलोकन गनम नसक्रकने शारीररक, िानमसक वा इक्धिय सम्बधधी 

क्षति भएका वा प्रष्ट्ि रुपिा छुट्याउन सिस्या भएका अपाङ्गिा भएका ब्यक्तिका हकिा 
सिधवय समितििा पेश गरी समितिको मसफाररसका आधारिा पररचय पत्र वविरण गनुम पनेछ । 

 

८. अधय  स्थानीय िहबाि पररचयपत्र  वविरण गनेः 
स्थानीय ठेगानािा बसोबास नभएका र ववमभधन अवरोध िथा शारीररक वा िानमसक अवस्थाको 
गम्भीयमिाको कारण आफ्नो स्थाई वसोवास भएको क्िल्लािा गई अपाङ्गिा पररचय पत्र प्राप्ि 

गनम असिथम व्यक्तिहरुका लाधग तनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्धधि स्थानीय 
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िहबाि पररचय पत्र नमलएको सुतनश्चि भएिा दफा ५ को प्रक्रिया पुरा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर 
सम्बक्धधि स्थानीय िहलाई िानकारी गराउन सक्रकनेछ ।  

 

९. प्रतिमलवप सम्बधधी व्यवस्थाः 
(१) पररचय-पत्र हराइ, नामसइ वा बबधग्रई पररचय-पत्रको प्रतिमलवप मलन ुपने भएिा आफ्नो स्थायी 

ठेगाना भएको स्थानीय िहको वडा कायामलयिा यथाथम वववरण र कारण खलुाई मसफाररसका 
लाधग तनवेदन ददन ुपदमछ । 

(२) वडा कायामलयले सबै व्यहोरा बुखझ तनवेदकको िाग िनामसब देखखएिा पररचय-पत्रको प्रतिमलपी 
उपलब्ध गराउन प्राप्ि तनवेदन िथा अधय कागिािको प्रतिमलवप वडा कायामलयिा राखी 
तनवेदकले पेश गरेको सतकल कागिाि सदहि मसफाररस गरी गाउपामलकािा पठाउँनु पदमछ ।  

(३) स्थानीय िहले मसफाररस सदहि प्राप्ि भएको तनवेदन अपाङ्गिाको प्रकृिी अनुसार सोझै वा 
स्थानीय सिधवय समितििा पेश गरी समितिको तनणमय अनुसार  अपाङ्गिा पररचय-पत्रको 
प्रतिमलपी तनःशुल्क उपलब्ध गराउँनु पनेछ । 

(४) प्रतिमलवपका लाधग प्राप्ि भएको तनवेदनका बबषयिा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्तिले पदहले 

प्राप्ि गरेको पररचय पत्रिा हेरफेर गनुमपन े देखखएिा स्थानीय मसफाररस समितििा पेश गरी सो 
समितिबाि प्राप्ि तनदेशन अनुसार गनुम पदमछ ।   

 

१० यस कायमववधधको प्रतिकुल कायम भएिा प्रचमलि कानूनिा ब्यवस्था भए बिोक्िि सिाय हुनेछ ।   
 

११. अमभलेख सम्वक्धध व्यवस्थाः  
(१) सम्वक्धधि वडा कायामलयले आफनो क्षेत्रिा भएका कुल अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िथा 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िध्ये पररचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गिाको प्रकृति र 
गाम्भीयमिा लगायि अधय आवश्यक वववरण खलु्नेगरी  तनयमिि रुपिा अध्यावधधक गरी 
त्यसको चौिामसक वववरण ियार गरी तनयमिि रुपिा आफ्नो गाँउपामलका िथा क्िल्ला 
सिधवय समितिलाई सिेि पठाउँनु पदमछ । 

(२) स्थानीय िहले पररचय पत्र वविरण गरे पतछ यसको िानकारी पररचय पत्र प्राप्ि गन ेब्यक्तिको 
स्थायी ठेगाना भएको वडा कायामलयलाई ददनु पदमछ ।   

(३) गाँउपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र रहेका कुल अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िथा अपाङ्गिा पररचय 

पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अमभलेख राखी त्यसको चौिामसक प्रतिवेदन प्रदेशको सािाक्िक 

ववकास िधत्रालय, िदहला, बालबामलका िथा ज्येष्ट्ठ नागररक िधत्रालय र संघीय िामिला िथा 
सािाधय प्रशासन िधत्रालयिा पठाउँनु पनेछ ।  
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पररच्छेद-५ 

त्रबत्रबि 

१२. ववववध : 

(१) सब ै स्थानीय िहले आـआफ्नो क्षेत्राधधकार मभत्र रहेका बबकि िथा दरुगि गाउँहरुिा रहेका 
अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुका लाधग अपाङ्गिा पररचयـपत्र लगायिका सेवा सरल िररकाले 

उपलब्ध गराउँन कक्म्ििा बषो एक पिक िी ठाउँहरुिा पररचय पत्र वविरण सम्वक्धध घुक्म्ि 

मशववर सञ्चालन गनुम पदमछ ।  
(२) यो कायमववधध लागू हुनु अगाडड प्राप्ि गरेको अपाङ्गिा पररचयपत्र सम्बक्धधि गाउँपामलका र 

नगरपामलका बुझाई यो कायमववधध िारी भएको मितिले १ बषममभत्रिा यस कायमववधध बिोक्ििको 
पररचयपत्र  मलनुपनेछ । यस अतघ िारी भएका पररचय पत्र एक वषमपतछ स्विः िाधय हुने छैन ।   

(३) यस कायमववधध भएको प्रावधान अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको अधधकार सम्वक्धध ऐन र अधय 

प्रचमलि कानूनसँग बाखझएिा बाखझएको हदसम्ि स्विः अिाधय हुनेछ । 
(४) अपाङ्ग पररचय-पत्र वविरण सम्वधधिा यस कायमववधधिा उल्लेख नभएको ववषयिा अपाङ्गिा 

भएका व्यक्तिहरुको अधधकार सम्वधधी ऐन र  अधय प्रचमलि कानून बिोक्िि हुनेछ ।  
(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र वविरण तनदेमशका, २०६५ बिोक्िि भए गरेका काि कारवाही यस ै

कायमववधध बिोक्िि भए गरेको िातननेछ ।  
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अनुसूची १ 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउनको लाधग ददने तनवेदनको ढाँचा 
 

      

श्री कायामलय प्रिुखज्यू 
िाफम ि ............................ 

………………………………………. गाउँपामलका   
  मिति :.................. ........  

 

ववषय : अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउँ । 
िहोदय,   

 ि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोले तनम्न मलखखि वववरण 

राखख पररचयपत्र पाउन यो तनवेदन पेश गरेको छु । िैले पेस गरेको वववरण ठीक साँचो छ, झुट्िा 
ठहरेिा प्रचमलि कानुन बिोक्ििको  सिाय भोग्न िञ्िुर छु ।   
१. नाि थर ..................... ................... उिेर .................. ......... मलङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थायी ठेगाना :  ...................पामलका,  वडा नं............... िोल ..............  

 (ख) अस्थायी ठेगाना : .................पामलका, वडा नं...................िोल .............. 

 (ग) सम्पमकम  िेमलफोन वा िोबाइल नं. ............... .................. .................  
३. संरक्षक/अमभभावकको नाि थर .................... .............. तनवेदकको नािा ...............  
४. संरक्षक/अमभभावकको िेमलफोन वा िोबाइल नं. .............. ................... .............  
५. नेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरण अनुसार अपाङ्गिाको प्रकार ......................  
६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र वगीकरण अनुसार अशतििाको आधारिा                   
 अपाङ्गिाको प्रकार ............................  
७.  शरीरको अगं, संरचना, प्रणालीिा आएको क्षतिको वववरण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षति भएपछी दैतनक क्रियाकलापिा आएको अवरोध वा मसमिििाको वववरण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गिाको कारण उपयुति स्थानिा धचनो लगाउनुहोस ्।   
 क) रोगको दीघम असर    ख) दघुमिना     ग) िधििाि    

फोिो 
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 घ) सशस्त्र  द्वधद्व     ङ) वंशानुगि कारण   च) अधय ..............  

१० सहायक सािग्री प्रयोग गनुम पने आवश्यकिा भएको वा नभएको : उपयुति स्थानिा  धचनो 
 लगाउनुहोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आवश्यकिा भएको भए कस्िो प्रकारको सहायक सािग्रीको प्रयोग गनुमपने हुधछ 

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

१२. सहायक सािग्री प्रयोग गन ेगरेको/नगरेको (उपयुति स्थानिा धचनो लगाउनुहोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३.  सहायक सािग्री प्रयोग गन ेगरेको भए सािग्रीको नाि : ......................... ...........  

१४. अधय व्यक्तिको सहयोग ववना आफ्ना कस्िा कस्िा दैतनक कायम गनम सतनुहुधछ    

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

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

१५.  अधय व्यक्तिको सहयोग मलनुहुधछ भने कुन कुन कािको लाधग मलनु हुधछ (    

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

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

१६. पतछल्लो शैक्षक्षक योग्यिा  प्राथमिक िह   घ) तनम्न िाध्यमिक िह  

 ङ) िाध्यमिक िह   च) उच्च िाध्यमिक िह    छ) स्नािक िह    

 ि) स्नािकोत्तर िह    झ) ववद्यावाररधी िह   

१७. कुनै िामलि प्राप्ि गनुमभएको भए िुख्य िामलिहरूको नाि लेख्नहुोस  

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

१८.  हालको पेशा :   
 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यवसाय   ग) स्वरोिगार   घ) अध्ययन    

ङ) सरकारी सेवा च) तनिी क्षेत्रिा सेवा    ि) केही नगरेको   झ) अधय ... 

         

                                             तनवेदक   

        नाि, थर ..............................  
        हस्िाक्षर .............................. 
        मिति .............................. 
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अनुसूची २ 

 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचयत्रको ढाँचा  

 

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

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

 पररचयपत्र नम्बरः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गिा पररचय-पत्र 

१) नाि, थरः  
२) ठेगानाः प्रदेश ……………..क्िल्ला………… स्थानीय िह ………………………  

३) िधिमितिः   ४) नागरीकिा नम्बर: ……………………..                       

       

५) मलङ्गः …………  ………….  ६) रति सिुह…………..   

७) अपाङ्गिाको क्रकमसिः प्रकृतिको आधारिा ……………………..गम्भीरिा …….. 

८) बाब/ुआिा वा संरक्षकको नाि, थर …………………………………………  

९) पररचयपत्र वाहकको दस्िखिः 
१०) पररचय पत्र प्रिाखणि गने  ………….  

नाि, थर ..............................  
        हस्िाक्षर .............................. 

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

        मिति .............................. 

 
 

"यो पररचपत्र कसैले पाएिा नक्िकको प्रहरी कायामलय वा स्थानीय तनकायिा वुझाइददनुहोला"   

  

 

 

फोिो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format  

 

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

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

 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 

 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको कायामलयिा राखखने अमभलेखको ढाँचा 
 

िि संख्याः 
 अपाङ्गिा पररचयपत्र नम्बरः   पररचयपत्रको प्रकार …………….  

 

१) नाि, थरः  
२) ठेगाना (स्थायी)  प्रदेश:   क्िल्ला :           स्थानीय िह:              वडा:  
३) ठेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      क्िल्ला :           स्थानीय िह:               वडा:   
४) िधि मितिः            ४) नागरीकिा नम्बरः                              ५) मलङ्गः   

६) रति सिुह           ७) वववादहि/अवववादहिः 
८) बाब/ुआिा वा संरक्षकको नाि, थरः 
९) ठेगानाः  प्रदेश         क्िल्ला         स्थानीय िह           वडा 
१०) अपाङ्गिा भएको व्यक्तिसँगको नािाः 
११) पतछल्लो शैक्षक्षक योग्यिाः  
१२) अध्ययनरि ववद्यालय वा कलेि  :      अध्ययन नगरेको        पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपाङ्गिाको क्रकमसिः 

क) अपाङ्गिाको प्रकृतिको आधारिा ……………….. 

ख) अपाङ्गिाको गम्भीरिाको आधारिा …………………….. 

१५) कस्िा दैतनक क्रियाकलापहरू  गनम सक्रकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्िा दैतनक क्रियाकलापहरू गनम सक्रकँदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सािग्री आवश्यक    पने    नपन े 

आवश्यक पने भए के …………………………….  

१८) हाल सहायक सािग्री   पाएको    नपाएको  
१९)  पररचय-पत्र वाहकले प्राप्ि गरेका अधय सेवा, सुववधा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
 

२०) पररचयपत्र बाहकलाई आवश्यक परेका अधय सेवा सुववधाहरू  

…………………………………………………….. ………………………………….. 
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२१) सेवा, सुववधा प्रदान गने तनकायः …………………… …………… 

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

 

प्रिाखणि गन ेअधधकारीकोः  
दस्िखिः    

नाि, थरः   

   पदः  
  कायामलयः   

                                                        मिति : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷)*÷@%          आज्ञािे, 
रुद्र प्रसाद धयौपाने   

प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत  

 


