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यशोधरा गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय – पत्र 

लितरण काययलिलध २०७५ 

स्िीकृत लमलत २०७५।१२।२० 

प्रमालणकरण लमलत २०७६।०७।१९ 

प्रस्तावना 

नेपालको संववधान अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बवधध ऐन २०७४ 

तथा संयिु राष्ट्र संघले पाररत गरर नेपाल सरकारले हस्ताक्षर समते गररसकेको 

अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बवधध महासवधध – २००६ 

Convention on the Rights of persons with Disabilities ( CRPD) 

को उद्दशे्य ममम र भावना बमोविम अपाङ्गता भएका व्यविहरुको  पररचय – 

पत्र ववतरण कायमवववध बनाउन बाञ्छवनय भएकोले अपाङ्गता भएका 

व्यविको अवधकार सम्बवधध ऐन २०७४ को दफा ६१ ले वदएको अवधकार 

प्रयोग गरर यशोधरा गाउँपावलकाले यो कायमवववध िारी गरेको छ । 

पररच्छेद १  

प्रारलभभक 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM &_  ldltM h]i7 @^ ut] @)&( 

 

 

 
2 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) यस कायमवववधको नाम यशोधरा 

गाउँपावलकामा अपाङ्गता भएका व्यविको पररचय – पत्र ववतरण 

कायमवववध २०७५" रहकेो छ । 

(२) यो कायमवववध तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यस 

कायमवववधमााः 

क)"ऐन" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविहरुको अवधकार सम्बवधध 

ऐन २०७४ (पवहलो संशोधन २०७५ समते) सम्झन ुपदमछ । 

ख)"वनयमावली" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार 

सम्बवधध ऐन २०७४ अनसुार बधने वनयमावली सम्झन ुपदमछ । 

ग)"स्थानीय तह" भधनले यशोधरा गाउँपावलका सम्झन ुपदमछ । 

घ)"वडा कायामलय" भधनाले यशोधरा गाउँपावलकाको वडा 

कायामलय सम्झन ुपदमछ । 

ङ)"समधवय सवमवत" भधनाले अपाङग भएका व्यविको अवधकार 

सम्बधधी ऐन २०७४ (पवहलो संशोधन २०७५) को दफा ४२ 

बमोविमको यशोधरा गाउँपावलकामा गठन भएको समधवय सवमवत 

सम्झन ुपदमछ । 

पररच्छेद – २ 

उदे्दश्य, मापदण्ड 

३. उदे्दश्यः यस कायमवववधको उद्दशे्य दहेाय बमोविम रहकेा छन ्: 

(क) वववभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरुको पवहचान गरर 

उवनहरुलाई सेवा सवुवधामा पहुचँ स्थावपत गनम त्यस्ता सेवा सवुवधाहरुको 

लावग योिना वनमामण गनम र स्थानीय  तह दवेख नै वववभधन प्रकृवतका 

अपाङ्गता भएका व्यविहरुको बगीकरण लगत राख्न सहि तलु्याउने 

(ख) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बवधध ऐन र अपाङ्गता भएका 

व्यविको अवधकार सम्बवधध अधतरामवष्ट्रय महासवधध २००६ (CRPD) 

मा नेपाल सरकारले िनाएको प्रवतबद्धता बमोविम अपाङ्ता भएका 

व्यविलाई प्रथवमकताको आधारमा सेवा सवुवधाहरु  उपलब्ध गराउन 

सहि  बनाउने । 

(ग) अपाङ्ताको प्रकृवत,वगीकरण र अवस्थाका आधारमा आपाङ्गता भएका 

व्यविले पाउने सेवा, सवुवधा र अवसरको प्रााथवमकीकरण गनम सहयोग 

गने । 
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४ पररचय-पत्र लितरणका मापदण्ड देहाय बमोलिम रहेका छनः 

अपाङता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी ऐनको अनसुचूीमा प्रकृवतका 

अधारमा अपाङ्तालाई १० (दश) प्रकारमा वगीकरण गररएको छ । 

अपाङ्ता भएको व्यविको अवधकार सम्बधधी ऐनको अनसुचूीमा उल्लेवखत 

गाम्भीयमता आधारमा गररएको अपाङ्ताको वगीकरण गरी  दहेायका चार 

समहूका पररचय –पत्र ववतरण गररनेछाः 

(क) पुणय अशि अपाङ्गताः 

तल उल्लेवखत अवस्थाका व्यविहरुलाई " क" वगमको  पररचय-पत्र 

उपलब्ध गराइनेछ िनु रातो रंगको पषृ्ठभवूममा िारी गररनेछ । 

१. व्यविको शारीररक, मानवसक वा इवधिय सम्बधधी प्रणालीहरुमा 

भएको क्षवत र यसले ल्याएको  कायमगत  ववचलनको अवस्था असाध्य 

गम्भीर भई अरुको सहयोग वलएर पवन दवैनक िीवन सम्पादन गनम 

असाध्यै कवठन हुने व्यवि , 

२. समाधय भधदा सामाधय दवैनक वियाकलापहरु पवन स्वयं गनम नसक्ने र 

अधय व्यविको सहयोग आवश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्ता भएका 

व्यविहरु तीव्र रुपमा अविज्म प्रभाववत व्यवि परूण् रुपमा 

श्रवणदृविवववहन व्यविहरु 

३. दईु वा सोभधदा वढी  प्रकृवतका शारीररक, मानवसक वा इवधिया 

सम्बधधी क्षवत भई सबैिसो  दवैनक वियाकलापहरु अधय व्यविकै 

सहयोगमा गनुमपने अवस्थाका व्यविहरु 

४. वनरधतररुपमा सघन हरेचार (स्याहार ससुार) को अवस्था परररहन े

शारीररक अपाङ्ता भएका व्यवि वा मनोसामाविक अपाङ्ता भएका 

व्यविहरु । 

(ख) अलत अशि अपाङ्ताः   

तल उल्लेवखत अवस्था व्यविहरुलाई  ख  वगमको पररचयपत्र उपलव्ध 

गराइनेछ  िनु वनलो पवृष्ठभमूा िारी गररनेछ । 

१. शरीररक, मानवसक वा इवधिय सम्बधधी क्षवत वा ववचलन भएतापवन 

वनरधतर वा अवधकााशं समय सहयोगी दोभाष ेवा मानव पथप्रदशमक 

आवदको सहयोगमा आफ्नो दवैनक वियाकलापहरु लगायत वहडडुल  

र संचाार गनम कवठनाइ हुने ब्यविहरु  

२. मावष्ट्तस्क पक्षघात मरेुदण्डमा चोिपिक वा पक्षघात  हमेोवफवलया, 

मााशंपेशी  सम्बधधी समस्या वा ववचलन  लगायत अधय वववभधन 

कारणले शारीररक ढाड, हाथ, गोडा, कम्मर आवदले काम गनम नसकी  

दवैनक आवागमनको लावग ह्वववलवचयर प्रयोग गनुमपने अवस्थाका 

व्यविहरु , 
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३. दवु ैहात कुमदवेख वा पाखरुादवेख मनुी परैु नचल्ने वा गमुाएका वववभधन  

कारणले दवु ैहात र गोडा गमुाएका वा नचल्ने कम्मरभधदा मवुनको माग 

गमुाएका वा नचलन्े दवुै गोडा पणूम वियाशील नभई बैसाखीको प्रयोग 

गने व्यविहरु  

४. दृविवववहन र पणूम दृविववहीनको पररभाषा अधतगमत पने व्यविहरु  

५. संचारको लावग वनरधतर दोभाष ेआवश्यक पने पणूम रुपमा कान सधुन 

नसका्ने ( बवहरा) दवैनक िीवनका वियाकलापहरु स्वयं गनम नसक्ने 

वसकाइमा समस्या भएका  बौवद्धक अपाङ्ता वा अविज्म भएका 

व्यविहरु वनरधतर अरुको सहयोग वलइरहनपुने  बहुअपाङ्गता भएका 

व्यविहरु । 

(ग) मध्यम अपाङ्ताः 

तल उल्लेवखत अवस्थाका व्यविहरुलाई ग वगमको पररचयपत्र उपलब्ध 

गराइनेछ पवहलो पवृष्ठभवूममा िारी गररनेछ । 

१. कृवत्रम अङ्ग क्यालीपर ववषशे प्रकारका ितु्ता िस्ता सहायक 

समाग्रीको प्रयोगवाि समाधय वहडडुल लगायत दवैनक िीवनका 

वियाकलापहरु स्वयं गनम सक्ने  

२. वववभधन कारणले घुडँामवुनको अङ्गमा मात्र प्रभाव परेको तर सहायक 

सामग्रीको प्रयोग नगरी पवन सामाधय वहडँडुल गनम नसक्ने 

३. कुम वा पाखरुा भधदा मनुी एक हात गमुाएका वा हात नच्लने वा हातले 

गने काम गनम नसक्ने  

४. दवु ैहातको हत्केलाभधदा मवुनका कम्तीमा बढूी औलंा र चोरी औलंा 

गमुाएका 

५. दवु ैगोडाको कुकुम च्चाभधदा मवुनको भाग नभएका तर सामाधय वहडुल 

गनम सक्ने 

६. मरेुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको  

७. वसकाइमा वढलाई भएका दवैनक वियाकलाप स्वयं गनम सक्ने बौवद्धक 

अपाङगता र अवििम भएका व्यविहरु  

८. श्रवणयधत्रको प्रयोगवाि वा ठूलो आवाि मात्र सधुनसक्ने सुस्तश्रवण  

व्यविहरु 

९. शल्यवियाबाि स्वरयधत्र वझकी घाँिीको नलीबाि मात्र बोल्नपुने 

अवस्था भएका ब्यविहरु 

१०.  ओठ ताल ुफािेको कारण बोली अस्पि भएका ब्यविहरु  

११. बोल्दा अवडकने शब्द वा अक्षर दोहोयामउने समस्या तीव्र भएका 

भकभके व्यविहरु 

१२. तीन वफि भधदा मवुनका होचापङुका व्यविहरु , 
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१३. चस्मा र श्रवणयधत्र  दवु ैप्रयोग गने श्रवणदृविवववहन व्यविहरु लेधस वा 

म्याग्रीफायरको प्रयोगबाि मात्र पढन सक्ने धयनू दृवियिु व्यविहरु  

१४. अनवुशीय रिश्राव हमेोफेवलया सम्बधधी समस्या भई दवैनक 

वहडडुलमा कवठनाइ हुने व्यविहरु 

१५. मानवसक वा मनोसामाविक अपाङ्गता भएका व्यविहरु 

(घ) समान्य अपाङ्ताः 

तल उल्लेवखत अवस्था व्यविहरुलाई घ वगमको पररचय पत्र उपलब्ध 

गराइनेछ िनु सेतो पवृष्ठभवूममा िारी गररनेछ । 

१. शारीररक मावसक वा इवधिया सम्बवधध सामाधय ववचलन भएका तर 

दवैनक िीवनका वियाकलापहरु स्वयं सम्पादन गने सक्न े

२. हात वा खटु्टा केही छोिो भएका एक हातको हत्केला भधदा मनुी 

नच्लने वा गमुाएका एक हातको हत्केलामनुीका कम्तीमा बढूी औला 

र चोरी औला गमुाएका वा दवु ै हातको हत्केलामवुनका कवम्तमा 

बढूीऔला र चोरीऔला भएका व्यविहरु  

३. ठूलो अक्षर पढना सक्ने धयनू दृवियिु व्यविहरु 

४. दवु ैगोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका  

५. श्रवणयधत्र लगाई ठूलो आवाि सधुने तर बोली स्पि भएका श्रवण 

व्यविहरु 

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढाँचा र समन्िय सलमलत 

५ अपाङ्गता भएका व्यलिहरुको पररचय – पत्रको ढाँचा देहाय 

बमोलिम हुनेछः 

पररचय पत्र बाहक व्यविको व्यविगत वववरण स्पि हुने गरी नागररकताको 

प्रमाण – पत्रको ढाँचामा यस कायमवववधको अनसुचूी २ बमोविम एकापट्टी 

नेपाली भाषामा र अकामपट्टी अगं्रेिी  भाषामा लेवखएको मावथ दफा ४ मा 

उल्लेवखत मापदण्ड अनसुार एक पवृिको पररचय– पत्र  गाम्भीयमता 

आधारमा गररएका चार वगमका भएका व्यविलाई चार फरक रङ्गमा 

उपलब्ध गराइनेछ । 

६ समन्िय सलमलत सभिलन्ध व्यिस््था देहाय बमोलिम हुनेछ । 

(१) अपाङ्ता भएका व्यविको अवधकार सम्बवधध ऐन २०७४ को दफा ४२ 

अनसुार अपाङगता पररचयपत्र ववतरण गने समते कायमका लावग 

गाउँपावलकामा दहेाय बमोविमको स्थानीय समधवय  सवमवत रहनेछाः- 

(क) गाउँ कायमपावलका  वा नगर कायमपावलकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमखु

  - संयोिक 

(ख)  गाउँ कायमपावलका वा नगर कायमपावलकाको मवहला सदस्य मध्येबाि 
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 गाउँकायमपावलका वा नगर कायमपावलकाले तोकेको मवहला सदस्य 

  - सदस्य    

(ग) गाउपावलका वा नगरपावलका वभत्रका माध्यवमक ववद्यालयका  

प्रधानाध्यापक वा श्रोत व्यवि मध्येवाि गाउँ कायमपावलकाको 

अध्यक्ष  

 वा नगर कायमपावलकाको प्रमखुले तोकेको व्यवि  

  - सदस्य 

(घ) गाउँकायमपावलकाको अध्यक्ष वा नगर कायमपावलकाको प्रमखुले  

तोकेको स्थानीय स्वास््य चौकी वा अस्पतालको वचवकत्सक 

  - सदस्य 

(ङ) स्थानीय प्रहरी कायामलयको प्रमखु     

  - सदस्य 

(च) अपाङ्ता भएका  व्यविको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थावनय  

स्तरमा कायमरत संई संस्थाहरु मध्येवाि गाउँ कायमपावलकाको अध्यक्ष  

वा नगर कायमपावलकाको प्रमखुले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रवतवनवध

            -सदस्य 

(छ) गाउँपावलका र नगरपावलका वभत्रका अपाङ्गता भएका  

व्यविहरु मध्येवाि समधवय सवमवतले मनोनयन गरेको एक िना 

मवहला  

सदस्य सवहत तीन िना      

   - सदस्य   

(ि) नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारका स्थावनय स्तरमा रहकेा  

सम्ववधधत ववषय हनेे स्थानीय तहको स्थानीय तह प्रमखु 

   - सदस्य 

(झ) गाउँ कायमपावलका वा नगर कायमपावलकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमखुले 

तोकेको गउँ कायमपावलका वा नगर कायमपावलकाको कममचारी  

  -सदस्य सवचव 

     (२)  स्थानीय समधवय सवमवतले अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरणका लावग 

वसफाररस गने कामका साथै ऐनको   दफा ४३ को (च) बमोविम 

पररच-पत्र सम्बवधध कानवुन संरचनागत तथा अधय सधुार गनुम पन े

ववषयमा प्रदशेको सामाविक ववकास मधत्रालय मवहला बालबावलका 

तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय लगायत सम्बवधधत वनकायमा लेवख 

पठाउने पदमछ । 

 

पररच्छेद -४  

पररचय पत्र लितर 
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७ पररचय पत्र लितरण प्रलिया देहाय बमोलिम हुनेछ : 

(क)  अपाङ्ता भएका व्यविको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको वडा 

कायामलयमा अपाङगता भएका व्यवि  स्वयं वनिका अवभभावक वा  

संरक्षकले अनुसचूी १ बमोविमको ढाँचामा पररचय – पत्र प्राविका 

लावग सबै पिुयाई गने कागिातहरु २ प्रवत समावशे गरर वनवेदन वदन ु

पनेछ । 

(ख)  दरखास्तमा आफ्नो नाम स्थायी ठेगाना उमारे अपाङ्ता खलेुको 

वलवखत प्रमावणत प्रवतवलवप पासपोिम साइिको (सम्भव भएसम्म 

अपाङ्गता दवेखने गरी वखवचएको ) फोिो असिताको गाम्भीयमता 

अवस्था र शरीररक अगंहरुले गने काममा आएको समस्या वा दवैनक 

वियाकलापमा हुने वसवमतताहरुको वववरण संलग्न हुनपुनेछ । यस 

प्रयोिनाको लावग िधमदताम प्रमाण पत्र वा नागररकताको प्रमाण पत्र 

वा िग्गा धनी प्रमाण पिुाम वा शवैक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र वा 

मतदाता पररचयपत्र वा अपाङ्गताको अधारमा कुनै िावगर गरर रहकेो 

भए वनयवुि पत्र वा सो संस्थाले वदएको प्रमाण वा वि प्र का मा दताम 

भएका अपाङ्गता सम्बवधध कायम गने संघसंस्थाले गरेको वसफाररस 

मध्ये कुनै एक वा यस्तै ववश्र्वस्त हुन सक्ने आधार वदने अधय प्रमावणत 

वलवखतलाई आधार मावननेछ । 

(ग) ररत पगुी आएको वनवदेनमा वडा कायामलयले वनवदेन प्राि भएको 

वमवतले वढीमा ३ वदनवभत्र  वनवदेकले पेश गरेका कागिातहरुको एक 

प्रवत कायामलयमा रावख वडा कायामलयको वसफाररस  सवहत एक प्रवत 

गाउँपावलका वा नगरपावलकामा पठाउन ु पदमछ । 

(घ) सम्बवधधत व्यविले पेश गरको वनवदेन उपर कुनै कागिात वा प्रमाण 

नपगुी पररचयपत्रका लावग वसफाररस गनम उपयिु नदवेखएमा सो 

व्यहोरा वनवदेकलाई ३ वदन वभत्र िानकारी वदन ुपदमछ । 

(ङ) वडा कायामलयले वसफाररस गनम नसवकने भनी वदएको िानकारी 

वनवदेकलाई वचत्त नवझु ेसचूना पाएको १५ वदन वभत्रमा सम्बवधधत 

स्थानीय तह समक्ष वनवदेन वदन सक्नेछ । 

(च) यसरी प्राि भएको वनवदेन समते समावशे रावख स्थानीय समधवय 

सवमवतको बैठकमापेश गनुम पदमछ। वनवदेकले पेश गरेका कागिात र 

अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आधारमा वनिले पररचय पत्र पाउने 

दवेखयो भवन स्थानीय समधवय सवमवतले वसफाररस गरेमा वनिलाई 

पररचय पत्र ववतरण गरी त्यसको िानकारी वनवदेक तथा वडा 

कायामलयलाई समते वदन ुपदछे । 
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(छ) पररचय पत्रका लावग वसफाररस गनम कुनै कवठनाई परेमा वडा 

कायामलयले वचवकत्सक / ववशषेज्ञ वा अपाङ्गता भएका व्यविका 

संघ संस्थाका प्रवतवनवध संग राय परामशम वलन सक्नेछ । 

(ि) सामाधयता अपाङ्गता भएका व्यवि स्वयंले आफ्नो पररचय पत्र 

ववुझवलन आउन नसक्ने भएका वडा कायामलयको वसफाररसमा 

पररवारको सदस्य संरक्षक वा वनिको बसोबास गने स्थावनय 

वनकायका पदावधकारीले वनिलाई बझुाउने गरी बवुझवलन  सक्नेछ । 

(झ)  पररचय पत्र प्राि व्यविहरुको वगीकृत लगत स्थानीय तहले 

कम््यिुराईि गरी आफ्नो कायामलयमा राखी चौमावसक रुपमा प्रदशे र 

संघको सम्बवधधत मधत्रालयमा िानकारी गरााउन ुपनेछ । 

(ञ) समधवय सवमवतले पररचयपत्र वदन भनी ठहर गरेका व्यविलाई 

स्थानीय तहको कायामलयले  अनसुचूी २ बमोविमको पररचय – पत्र 

(अपाङ्ता भएका व्यविहरुलाई) वनाः शलु्क उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ि) पररचयपत्रमा गाँउपावलका/ नगरपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचवलत काननूको अवधनमा रही अधय 

अवधकृत कममचारीलाई समते अवधकार प्रत्योिन गनम सक्नेछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दवेखने वा अवलोकन गनम सवकने शरीररक मानवसक वा 

इवधिय सम्बधधी क्षवतको हकमा पररचय पत्र प्रदान गने अवधकारील े

अवलोकन गरी तत्काल उपयुि पररचयपत्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदवेखने वा अवलोकन गनम नसवकने शारीररक मानवसक 

वा इवधिय सम्बवधध क्षवत भएका वा प्रि रुपमा छुि्याउन समस्या 

भएका अपाङाग्ता भएका व्यविका हकमा समधवय सहमवतमा पेश 

गरी सवमवतको वसफाररसका आधारमा पररचय पत्र ववतरण गनुम पनेछ 

। 

८ .अन्य स्थानीय तहिाट पररचयपत्र लितरण गने 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र वववभधन अवरोध तथा 

शारीररक वा मानवसक अवस्थाको   गम्भीयमताको कारण आफ्नो स्थायी 

बसोबास भएको विल्ला गई अपाङ्ता पररचय-पत्र प्राि गनम असमथम 

व्यविहरुका लावग नविकको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बवधध 

स्थानीय तहवाि पररचय-पत्र नवलएको सवुनवश्र्चत भएमा दफा ५ को 

प्रविया परुा गरी पररचय-पत्र प्रदान गरेर सम्बवधधत स्थानीय तहलाई 

िानकारी गराउन सवकनेछ । 
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९ प्रलतलिलप सभबलन्ध व्यिस्थाः 

(१) पररचय-पत्र हराइ नावसइ वा वववग्रई पररचय पत्रको प्रवतवलवप वलन ु

पने भएमा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थनीय तहको वडा 

कायामलयमा यथाथम वववरण र कारण खलुाई वसफाररसका लावग 

वनवदेन वदन ुपदमछ। 

(२) वडा कायामलयले सबै व्यहोरा बवुझ वनवदेनकको माग मनावसब 

दवेखएमा पररचयपत्रको प्रवतवलवप उपलब्ध गराउन प्राि वनवदेन तथा 

अधय कागिातको प्रवतवलवप  वडा कायामलयमा राखी वनवदेकले पेश 

गरेको सक्कल कागिात सवहत वसफाररस गरी गाउँपवलका 

नगरपावलका स्थानीय तहमा पठाउन ुपदमछ । 

(३) स्थानीय तहले वसफाररस  सवहत प्राि भएको वनवदेन अपाङ्गताको 

प्रकृवत  अनसुार सोझ ै वा स्थानीय समधवय सवमवतमा पेश गरी 

सवमवतको वनणमय अनसुार अपाङ्ता पररचयपत्रको प्रवतवलवप वनाः 

शलु्क उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) प्रवतवलवपका लावग प्राि भएको वनवदेनका ववषयमा सो पररचयपत्र 

बाहक व्यविले प्राि गरेको  पररचयपत्रमा हरेफेर गनुमपन े दवेखएमा 

स्थानीय वसफाररस सवमवतमा पेश गरी सो सवमवतबाि प्राि वनदेशन 

अनसुार गनुम पदमछ । 

१० यस कायमवववधको प्रवतकुल कायम भएमा प्रचावलत काननूमा व्यवस्था 

भए बमोविम सिाय हुनेछ । 

११ अलभिेख सभबलन्ध व्यिस्था  

(१) सम्बवधधत वडा कायामलयले आफ्नो के्षत्रमा भएका कुल अपाङ्गता 

भएका व्यविहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यविहरु मध्ये पररचयपत्र 

पाएका व्यविहरुको अपाङ्गताको प्रकृवत र गवम्भयमता लगायत अधय 

आवश्यक वववरण खलु्ने गरी वनयवमत रुपमा अध्याववधक गरर 

त्यसको चौमावसक वववरण तयार गरर वनयवमत रुपमा आफ्नो 

गाँपवलकातथा विल्ला समधवय सवमवतलाई समेत पठाउन ुपदमछ । 

(२) स्थानीय तहले पररचय पत्र ववतरण गरे पवछ यसको िानकारी पररचय 

पत्र प्राि गने व्यविको स्थायी ठेगाना भएको वडा कायामलयलाई वदन ु

पदमछ । 

(३) गाँउपावलकाले आफ्नो के्षत्रवभत्र रहकेा कुल अपाङ्गता भएका 

व्यविहरु तथा अपाङ्गता पररचय पत्र पाएका व्यविहरुको अवभलेख 
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रावख त्यसको चौमावसक प्रवतवदेन प्रदशेको सामाविक ववकास 

मधत्रालय मवहला बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय र संघीय 

मावमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयमा पठाउँन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

लिलिध 

१२. लिलिधः 

(१) सबै स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रावधकार वभत्र रहकेा ववकि 

तथा दगुमम गाँउहरुमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरुका लावग 

अपाङ्गता पररचय पत्र लगायतका सेवा सरल तररकाले उपलब्ध 

गराउन कवम्तमा बषमको एक पिक ती ठाउँहरुमा पररचयपत्र 

ववतरण सम्बवधध घवुम्त वशववर सञ्चलन गनुम पदमछ । 

(२) यो कायम वववध लाग ुहुन ुअगावड प्राि गरेको अपाङ्गता पररचय 

पत्र सम्बवधध गाउँपावलकामा बुझाई यो कायमवववध िारी भएको वमवतले 

१ बषम वभत्रमा यस कायमवववध बमोविमको पररचय पत्र वलन ुपनेछ । 

यस अवघ िारी भएका पररचयपत्र एक वषम पवछ स्वताः माधय हुने छैन 

। 

(३) यस कायमवववधमा भएको प्रावधान अपाङ्गता भएका 

व्यविहरुको अवधकार समबवधध ऐन र अधय प्रचवलत काननूसँग 

बावझएमा बावझएको हदसम्म स्वताः अमाधय हुनेछ । 

(४) अपाङ्गता पररचय-पत्र ववतरण सम्बधधमा यस कायमवववधमा 

उल्लेख नभएको ववषयमा अपाङ्गता भएका व्यविहरुको अवधकार 

सम्बवधध ऐन र अधय प्रचवलत काननू बमोविम हुनेछ । 

(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र ववतरण वनदवेशका २०६५ बमोविम भए 

गरेका काम कारवाही यसै कायमवववध बमोविम भए गरेको मावननेछ । 

(६) अपाङ्ग पररचय – पत्र ववतरण वनदवेशका २०६५ खारेि गररएको 

छ । 
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अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय पत्र पाउनको िागी लदने 

लनिेदन फारम 

 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत ज्य ू 

माफम त.........................................

  

........................................गाउँपावलका 

 

वमवताः........................ 

लिषयः- अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचयपत्र पाउँ । 

महोदय, 

 म अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोले वनम्र 

वलवखत वववरण रावख पररचयपत्र पाउन यो वनवदेन पेश गरेको छु । मैले पेश 

गरेको वववरण ठीक साँचो छ झटु्टा ठहरेमा प्रचवलत काननु बमोविमको सिाय 

भोगना मञ्िरु छु । 

१ नाम थर 

...........................................................उमेर..................................

टोि.......................... 

२ प्रदेशः......................................... 

३ ठेगानाः 

 क) स्थायी ठेगानाः.....................................पालिका िडा 

नं................ टोि............................ 

 ख) अस्थायी ठेगानाः................................. पालिका िडा 

नं................ टोि............................ 

 ग) सभपकय  टेिीफोन िा मोबाईि 

नं................................................. 

४ संरिक/ अलभभािकको नाम थर .................................... 

लनिेदकको नाता........................... 

५ संरिक/अलभभािकको टेलिफोन 

नं....................................................................................... 

 

  फोटो 
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६ नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अपाङ्गताको 

प्रकार .................. 

७ नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अशिताको 

अधारारमा अपाङ्गताको प्रकार............... 

८ शरीरको अंग प्रणािीमा आएको िलतको लििरण 

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

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

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

९ िलत भएपछी दैलनक लियाकिापमा आएको अिरोध िा 

लसलमतताको लििरण  

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

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

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

 

१० अपाङ्गताको कारण उपयुि स्थानमा लचनो िगाउनुहोस ्। 

 क) रोगको दीघम असर   ख) दघुमिना 

   ग) िधमिात 

 घ) सशस्त्र व्दधव्द   ङ) वंशानगुत कारण  

  च)अधय......... 

११ सहायक सामाग ्प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएकोः 

उपयुि स्थानमा लचनो िगाउनु होस  

 क) भएको      ख) नभएको  

१२ आिश्कता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामाग्रीको 

प्रयोग गनुय पने हुन्छ । 

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

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

१३ सहायक सामाग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको उपयुि स्थानमा लचनो 

िगायनु होस । 

 क) गने गरेको     ख) गने 

नगरेको 

१४ सहायक सामाग्री प्रयोग गने भए सामाग्रीको 

नामः..................................................................... 

१५ अन्य व्यलिको सहयोग लिना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कायय 

गनय सक्नु हुन्छ । 
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 क) ................................... ख) ............................. 

 ग) ................................. 

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

 च) ................................. 

१६ अन्य व्यलिको सहयोग लिनु हुन्छ भने कुन कुन कामको िागी 

लिनु हुन्छ । 

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

 ग) ................................... 

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

 च) .................................... 

१७ पलछल्िो शैलिक योग्यता  

क)प्राथवमक तह ख) वनम्न माध्यवमक  ग) माध्यवमक तह  घ उच्च 

माध्यवमक तह ङ) स्नातक तह च) स्नातकोत्त तह छ)ववद्यावाररवध तह  

१८ कुनै तालिम प्राप्त गनुय भएको मुख्य तालिमहरुको नाम िेखन्र होस  

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

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

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

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

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

१९ हािको पेशाः 

 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यवसाय ग) स्वरोिगार 

  घ) अध्ययन 

 ङ) सरकारी सेवा   च) वनवि क्षेत्रमा सेवा  ि) केही 

नगरेको   झ) अधय............... 

 

  

 

वनवदेक 

 

नाम थर 

 

हस्तारक्षर 

 

वमवत 
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यशोधरा गाउपालिका 

  गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 
बैदौिी कपपिवस्त ु

५ नं. प्रदेश नेपाि 

 

पररचयपत्र नं. 

पररचयपत्रको प्रकारः 

 

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम थर 

२) ठेगानः प्रदेश............................. 

लिल्िा.....................................स्थानीय तह............................ 

३)िधमवमवत   ४) नागररकता 

नम्बराः............................. 

५) लिङ्गः...........................  ६) रि 

समुह.................................... 

७) अपाङ्गताको लकलसमःप्रकृलतको आधारमा 

............................................... गभभीरता................... 

८) बुबा/आमा िा संरिकको नाम थर 

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

९) पररचयपत्र िाहकको दस्तखतः 

१०) पररचय पत्र प्रमाणीत गने 

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

नाम थर............................. 

हस्ताक्षर........................ 

पद................................. 
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वमवत............................. 

 

 

 

 

Yashodhara Rural Municipality 
 Office of the Rural Municipal executive

  

Baidauli kapilvastu 
Province No 5 Nepal 

 

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 ……………………………….. 

 

  Photo 
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िम संख्यााः 

अपाङ्गता पररचयपत्र नम्बराः   पररचयपत्रको 

प्रकाराः............................... 

१) नाम थराः 

२) ठेगाना स्थायी प्रदशेाः  विल्लााः  स्थानीय तहाः 

 वडााः 

३) ठेगाना अस्थायई प्रदशेाः विल्लााः  स्थानीय तहाः 

 वडााः 

४) िधम वमवताः   ६)नागररकता नम्बराः  

 ५) वलङ्ग 

६) रि समहु   ७) वववावहत/अवववावहताः 

८) बाब/ुआमा वा संरक्षकको नाम थराः 

९) ठेगानााः प्रदशे  विल्ला  स्थानीय तह 

 वडा 

१०) अपाङ्गता भएको व्यविसँगको नातााः 

११) पवछल्लो शैवक्षक योग्यतााः 

१२) अध्ययनरत ववद्यालय वा कलेिाः   अध्ययन नगरेको पढाइ 

सकेको 

१३) पेशााः 

१४) अपाङ्गताको वकवसमाः 

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

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

१५) कस्ता दवैनक वियाकलापहरु गनम सवकधछ ? 

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

..........................................१६) कस्ता दवैनक वियाकलापहरु गनम सवकदनै ? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………….१७) सहायक सामग्री आवश्यक पन ेनपने आवश्यक 

पने भए के ..................................................... 

१८) हाल सहायक सामाग्री पाएको नपाएको 

१९) पररचय-पत्र बाहकले प्राि गरेको अधय सेवा सवुवधा  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………… 
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२०) पररचय-पत्र बाहकलाई आवश्यक परेका अधय सेवा सवुवधाहरु  

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

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

२१) सेवा सवुवधा प्रदान गने 

वनकायाः.............................................................................................. 

२२) अधयाः....................................................................... 

                                                  प्रमावणत गने अवधकारीकोाः 

                                                         दस्तखताः 

                                                       नाम थराः 

                                                       पदाः 

                                                       कायामलयाः 

                                                              वमवताः 

 
                                       cf1fn], 

                                             gfdM t]h axfb'/ l;+x 

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t 


