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अपाङ्गता भएका व्यझिको परिचय–पत्र वितिण काययविलि, २०७५ 

प्रस्तािना 
       नेपािको संवििान, अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४ तथा संयिु िाष्ट्रसंघिे 
पारित गिी नेपाि सिकाििे हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता  भएका व्यझिको अलिकाि सम्बन्िी 
महासझन्ि–२००६(Convention on the  Rights of Personswith Disabilities (CRPD)को उद्देश्य, ममय ि 
भािना बमोझिम अपाङ्गता भएका व्यझिहरुको परिचय–पत्र वितिण काययविलि बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे 
अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अलिकाि प्रयोग गिी 
झिमरुक गााँउपालिकािे अपाङ्गता भएका  व्यझिको परिचय–पत्र वितिण काययविलि,२०७५ िािी गिेको छ। 

परिच्छेद१ 

प्रािझम्भक 

१=संझक्षप्त  नाम ि प्रािम्भः 
-१_यस काययविलिको नाम æअपाङ्गता भएका  व्यझिको परिचय–पत्र वितिण काययविलि, २०७५ˮ िहेको  छ। 

-२_यो काययविलि गाउाँ काययपालिकािे पारित गिेको लमलतबाट िाग ुहनुे छ । 

२=परिभाषाः 
विषय िा  प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमाः   

-क_æऐनˮ भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यझिहरूको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४-पवहिो संशोिन २०७५ 
समेत_  सम्िन ुपदयछ। 

-ख_æलनयमाििीˮ  भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४ अनसुाि बने्न 
लनयमाििी सम्िन ुपदयछ। 

-ग_  æस्थानीय तहˮ भन्नािे गाउाँपालिका िा नगिपालिका सम्िन ुपदयछ। 

-घ_ æिडा कायायियˮ भन्नािे झिमरुक गाउाँपालिकाका िडा कायायियहरु सम्िन ुपदयछ। 

-ड_ æसमन्िय सलमलतˮ भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४-पवहिो 
संशोिन२०७५_ को दफा ४२ बमोझिमको स्थानीय समन्िय सलमलत सम्िन ुपदयछ। 

 
परिच्छेद – २ 

उद्दशे्य ,मापदण्ड 

३= उद्देश्य : यस काययविलिको उद्देश्य देहाय बमोझिम िहेका छन ्: 
-क_ विलभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपािी नागरिकहरूको पवहचान गिी उनीहरुिाई सेिा सवुििामा 

पहुाँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सवुििाहरुको िालग योिना लनमायण गनय ि झिमरुक गाउाँपालिकामा 
विलभन्न प्रकृलतका अपाङ्गता भएका व्यझिहरुको िगीकृत िगत िाख्न सहि तलु्याउने । 

(ख_ अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्बन्िी 
अन्तिायवष्ट्रय महासझन्ि २००६ (CRPD) मा नेपाि सिकाििे िनाएको प्रलतबद्धता बमोझिम अपाङ्गता 
भएका व्यझििाई प्राथलमकताको आिािमा सेिा सवुििाहरु उपिब्ि गिाउन सहि बनाउने। 

-ग_ अपाङ्गताको प्रकृलत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यझििे पाउने सेिा, सवुििा ि 
अिसिको प्राथलमकीकिण गनय सहयोग गने। 
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४= परिचय–पत्र  वितिणका मापदण्ड देहाय बमोझिम िहेका छन ्: 
अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐनको  अनसूुचीमा प्रकृलतका आिािमा  अपाङ्गतािाई १० -दश_ 

प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐनको अनसूुचीमा उझल्िझखत 

गाम्भीययताका आिािमा अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि समूहका परिचय–पत्र वितिण गरिने छ : 
-क_ पूणय अशि अपाङ्गताः   
ति उझल्िझखत अिस्थाका व्यझिहरुिाई æकˮ बगयको परिचय–पत्र उपिब्ि गिाइन ेछ िनु िातो िंगको पषृ्ठभलूममा 
िािी गरिन ेछ। 

1. व्यझिको शािीरिक, मानलसक िा इझन्िय सम्बन्िी प्रणािीहरुमा भएको क्षलत ि यसिे ल्याएको काययगत 

विचिनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग लिएि पलन दैलनक िीिन सम्पादन गनय असाध्यै 

कदठन हनु ेव्यझि,  

2. सामान्य भन्दा सामान्य दैलनक वियाकिापहरु पलन स्ियं गनय नसक्ने ि अन्य व्यझिको सहयोग आिश्यक 

पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यझिहरु, तीव्ररुपमा अवटज्म प्रभावित व्यझि, पूणयरुपमा श्रिण 

दृविविवहन व्यझिहरु,  

3. दईु िा सो भन्दा बढी प्रकृलतका शािीरिक, मानलसक िा इझन्िय सम्बन्िी क्षलत भई सबै िसो दैलनक 

वियाकिापहरु अन्य व्यझि कै सहयोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यझिहरु,  

4. लनिन्ति रुपमा सघन हेिचाह –-स्याहाि ससुाि_ को आिश्यक परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका व्यझि िा 
मनोसामाझिक अपाङ्गता भएका व्यझिहरू। 

-ख_ अलत अशि अपाङ्गताः 
ति उझल्िझखत अिस्थाका व्यझिहरुिाई æखˮ बगयको परिचय पत्र उपिब्ि गिाइन ेछ िनु लनिो पषृ्ठभलूममा िािी 
गरिने छ। 

1. शािीरिक, मानलसक िा इझन्िय सम्बन्िी क्षलत िा विचिन भएता पलन लनिन्ति िा अलिकाशं समय सहयोगी, 
दोभाष ेिा मानि पथ प्रदशयक आददको सहयोगमा आफ्नो दैलनक वियाकिापहरु िगायत वहडडिु ि संचाि 
गनय कदठनाइ हनु ेब्यझिहरु,  

2. मझततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोवफलिया, मांशपेशी सम्बन्िी समस्या िा विचिन 

िगायत अन्य विलभन्न कािणिे शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददिे काम गनय नसकी दैलनक 

आिागमनको िालग हृवििझचयि प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यझिहरू,  

3. दिैु हात कुमदेझख िा पाखिुा देझख मनुीपिैु नचल्न ेिा गमुाएका, विलभन्न कािणिे दिैुहात ि गोडा गमुाएका 
िा नचल्ने, कम्मि भन्दा मलुनको भाग गमुाएका िा नचल्ने, दिैुगोडा पूणय वियाशीि नभई बैसाखीको प्रयोग 

गने व्यझिहरू,  

4. दृवि विवहन ि पूणय दृविविहीनको परिभाषा अन्तयगत पने व्यझिहरू,  

5. संचािको िालग लनिन्ति दोभाषे आिश्यक पने पूणयरुपमा कान सनु्न नसक्ने -बवहिा_, दैलनक िीिनका 
वियाकिापहरु स्ियं गनय नसक्न,े लसकाईमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अवटज्म भएका व्यझिहरु, 

लनिन्ति अरूको सहयोग लिई िहन ुपने बहअुपाङ्गता भएका व्यझिहरू। 

-ग_ मध्यम अपाङ्गताः 
ति उझल्िझखत अिस्थाका व्यझिहरुिाई æगˮ िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनछे िनु पहेँिो पषृ्ठभलूममा िािी 
गरिने छ। 
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1. कृलत्रम अङ्ग, क्यािीपि, विशषे प्रकािका  ितु्ता िस्ता  सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामान्य वहडडिु 

िगायत दैलनक िीिनका  वियाकिापहरु स्ियं गनय सक्ने,  
2. विलभन्न कािणिे घुाँडामलुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पलन सामान्य 

वहाँडडिु गनय सक्न,े  

3. कुम िा पाखिुा भन्दा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्न ेिा हातिे गने काम गनय नसक्ने,  
4. दिैु हातको हत्केिा भन्दा मलुनका कझम्तमा बूढीऔिंा ि  चोिीऔिंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुय च्चा भन्दा मलुनको  भाग  नभएका ति सामान्य वहडडुि गनय सक्ने, 
6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाईमा वढिाई भएका दैलनक वियाकिाप स्ियं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवटिम भएका 

व्यझिहरु , 
8. श्रिण यन्त्रको प्रयोगबाट िा ठूिो आिाि मात्र सनु्न सक्ने ससु्त  श्रिण व्यझिहरू 

9. शल्यवियाबाट स्िियन्त्र झिकी घााँटीको निीबाट मात्र बोल्नपुने  अिस्था भएका ब्यझिहरु 

10. ओठताि ुफाटेको कािण बोिी अस्पि भएका  ब्यझिहरु,  

11. बोल्दा अझककन,े शब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यझिहरू,  

12. तीन वफट भन्दा मलुनका होचा पकुका व्यझिहरू,  

13. चस्मा ि श्रिण यन्त्र दिैु प्रयोग गने  श्रिण  दृविविवहन व्यझिहरु, िेन्स िा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाट  

मात्र पढ्न सक्ने न्यून दृवियिु व्यझिहरु,    

14. अनिुशीय ििश्राि -हेमोफेलिया_ सम्बन्िी समस्या भई दैलनक वहाँडडिुमा कदठनाई हनुे व्यझिहरु, 

15. मानलसक िा मनोसामाझिक  अपाङ्गता भएका व्यझिहरु। 

-घ_सामान्य अपाङ्गताः 
ति उझल्िझखत अिस्थाका व्यझिहरुिाई æघˮ  बगयको  परिचय  पत्र उपिब्ि गिाइने छ िनु  सेतो पषृ्ठभलूममा िािी 
गरिने छ। 

1. शािीरिक, मानलसक िा इझन्िय सम्बन्िी सामान्य विचिन भएका ति दैलनक िीिनका वियाकिापहरु 

स्ियम सम्पादन गनय सक्न े

2. हात  िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा  भन्दा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक हातको 
हत्केिा भन्दा मलुनका कझम्तमा बूढीऔिंा ि चोिी औिंा गमुाएका िा दिैु हातको हत्केिा मलुनका कझम्तमा 
बूढीऔिंा ि चोिी औिंा नभएका ब्यझिहरु,  

3. ठूिो अक्षि पढ्न सक्ने न्यून दृवि यिु व्यझिहरू,  

4. दिैु  गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिण यन्त्र िगाई ठूिो आिाि सनेु्न ति बोिी स्पि भएका ससु्त श्रिण व्यझिहरू,  

 

परिच्छेद– ३ 

परिचय पत्रको ढााँचा ि समन्िय सलमलत 

५=अपाङ्गता भएका व्यझिहरूको परिचय–पत्रको ढााँचा देहाय बमोझिम हनुे छ। 

परिचय–पत्र िाहक व्यझिको व्यझिगत विििण स्पि हनु े  गिी नागरिकताको प्रमाण –पत्रको ढााँचामा यस 

काययविलिको अनसूुची १ बमोझिम एकापट्टी नेपािी भाषामा ि अकायपट्टी अंगेिी भाषामा िेझखएको मालथ दफा ४ 
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मा उझल्िझखत मापदण्ड अनसुाि एकपषृ्ठको परिचय –पत्र गाम्भीययताका आिािमा गरिएका चाि िगयका अपाङ्गता 
भएका व्यझििाई चाि फिक िङ्गमा उपिब्ि गिाइने छ। 

६=समन्िय सलमलत सम्िन्िी व्यिस्था देहाय बमोझिम हनुे छ। 

-१_अपाङ्गता भएका व्यझिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुाि  अपाङ्गता परिचयपत्र वितिण 

गने समेत काययका िालग  गाउाँपालिकामा देहाय बमोझिमको स्थानीय समन्िय सलमलत िहन ेछ: – 
-क_ गाउाँपालिकाको उपाध्यक्ष                     संयोिक 

-ख_ झिमरुक गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत                                  सदस्य 

-ग_ गाउाँपालिकाको मवहिा सदस्य मध्येबाट गाउाँपालिकािे तोकेको मवहिा सदस्य,            सदस्य 

-घ_ गाउाँपालिकालभत्रका माध्यलमक विद्याियका प्रिानाध्यापक िा श्रोतव्यझि  मध्येबाट 

गाउाँपालिकाको अध्यक्षिे  तोकेको व्यझि                      सदस्य 

-ङ_ गाउाँ काययपालिकाको अध्यक्षिे तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतािको झचवकत्सक,  सदस्य 

-च_ स्थानीय प्रहिी कायायियको प्रमखु                         सदस्य 

-छ_ अपाङ्गता भएका व्यझिको हक, वहत ि  संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय  स्तिमा काययित  संघसंस्थाहरु मध्येबाट 

गाउाँपालिकाको अध्यक्षिे मनोलनत गिेको संस्थाको प्रलतलनलि                                 सदस्य 

-ि_ गाउाँपालिकालभत्रका अपाङ्गता भएका व्यझिहरु मध्येबाट समन्िय सलमलतिे मनोनयन गिेको 
एक िना मवहिा सदस्य सवहत तीन िना सदस्य                                   सदस्य 

-ि_ गाउाँपालिकाको उपाध्यक्षिे तोकेको गाउाँपालिकाको सम्बन्िीत शाखाको कमयचािी          सदस्य 

-`_ ;dGjo ;ldltn] cfjZos 7fg]df ckfËtf ;DjGwL If]qdf sfdsfh ug]{ lj1 JolQmnfO{ cfdGqLt 

;b:osf]  ?kdf j}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg] 5 .  

 

-२_ स्थानीय समन्िय सलमलतिे अपाङ्गता परिचयपत्र वितिणका िालग लसफारिस गने  कामका साथै ऐनको दफा  ४३ 

को -च_ बमोझिम परिचय पत्र सम्िन्िीी कानीूनी, संिचनागत तथा अन्य सिुाि गनुयपने विषयमा प्रदेशको 
सामाझिक विकास मन्त्रािय,मवहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रािय िगायत सम्िझन्ित लनकायमा 
िेखीी पठाउन ुपदयछ। 

परिच्छेद– ४ 

परिचय पत्र  वितिण 

७=परिचय पत्र वितिण प्रविया देहाय बमोझिम हनुेछ : 
क_अपाङ्गता भएका व्यझिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा अपाङ्गता भएका व्यझि स्ियं 

िा लनिका अलभभािक िा संिक्षकिे अनसूुची २ बमोझिमको ढााँचामा परिचय पत्र  प्रालप्तका िालग सबै पतुयाई 

गने कागिातहरु  २ प्रलत समािेश गिी लनिेदन ददनपुने छ। 

-ख_ दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, उमेि, अपाङ्गता खिेुको लिझखत प्रमाझणत प्रलतलिपझी अटो साइिको –

सम्भि भए सम्म अपाङ्गता देझखने गिी झखझचएको _ फोटो, असिताको गाम्भीययता अिस्था ि शिीिका अंगहरुिे 

गने काममा आएको समस्या िा दैलनक वियाकिापमा हनु ेसीीलमतताहरुको विििण संिग्न हनुपुने छ।यस 

प्रयोिनको िालग िन्मदताय  प्रमाण पत्र िा नागरिकताको प्रमाण पत्र िा  िग्गािनी प्रमाणपीिूाय िा शैझक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्र  िा मतदाता परिचय पत्र  िा अपाङ्गताको आिािमा कुनै िालगि  गरििहेको भए लनयझुि 

पत्र िा त्यो संस्थािे ददएको प्रमाण िा झि=प्र=का=मा दताय भएका अपाङ्गता सम्बन्िी कायय गने संघसंस्थािे गिेको 
लसफारिस मध्ये कुनै एक िा यस्तै लबश्वस्त हनुसक्ने आिाि ददने अन्य प्रमाझणत लिझखतिाई आिाि मालनने छ। 
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ग_ रित पगुी आएको लनिेदनमा िडा कायायियिे लनिेदन प्राप्त भएको लमलतिे बढीमा ३ ददनलभत्र लनिेदकिे पेश 

गिेका कागिातहरुको एकप्रलत कायायियमा िाखीी िडा कायायियको लसफारिस सवहत  एकप्रलत गााँउपालिकामा 
पठाउन ु पदयछ। 

घ_ सम्बझन्ित  व्यझििे पेश गि]]]को लनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी परिचय पत्रका िालग लसफारिस 

गनय उपयिु नदेझखएमा सो व्यहोिा लनिेदकिाई ३ ददनलभत्रमा िानकािी ददन ुपदयछ। 

ङ_ िडा कायायियिे लसफारिस गनय नसवकन ेभनी ददएको िानकािी लनिेदकिाई झचत्त नबिेु सूचना  पाएको १५  

ददन लभत्रमा झिमरुक गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत समक्ष लनिेदन  ददन सक्ने छ। 

च_ यसिी प्राप्त भएको लनिेदन समेत समािेश िाखीी स्थानीय  समन्िय सलमलतको बैठकमा पेश गनुय 
पदयछ।लनिेदकिे पेश गिेका कागिात ि अन्य सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा लनििे परिचय पत्र पाउने 
देझखयो भनीी स्थानीय समन्िय सलमलतिे लसफारिस गिेमा लनििाई परिचय पत्र वितिण गिी त्यसको िानकािी 
लनिेदक तथा िडा कायायियिाई समेत ददन ुपदयछ। 

छ_ परिचय पत्रका िालग लसफारिस गनय कुनै कदठनाई पिेमा  िडा कायायियिे झचवकत्सक÷विशेषज्ञ िा अपाङ्गता 
भएका व्यझिका संस्थाका प्रलतलनलिसाँग िाय पिामशय लिन सक्ने छ। 

ि_ सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यझि स्ियंिे आफ्नो परिचय पत्र बझुि लिन ु पदयछ।अलत अशि िा पीूणय 
अशि अपाङ्गता भएको कािणिे परिचय पत्र िझुिलिन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायायियको लसफारिसमा 
परििािको सदस्य, संिक्षक िा लनि बसोबास गने स्थानीय लनकायका पदालिकािीिे लनििाई बिुाउने गिी 
बझुिलिन सक्ने छन।् 

 

ि_ समन्िय सलमलतिे परिचय  पत्र ददन भनी ठहि गिेका व्यझििाई झिमरुक गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतिे अनसूुची २ बमोझिमको परिचयपत्र –अपाङ्गता भएका व्यझिहरूिाई लनःशलु्क उपिब्ि गिाउन ुपने 
छ। 

  
-ञ_ परिचय पत्र प्राप्त व्यझिहरूको िगीकृत िगत झिमरुक गाउाँपालिकािे कम्प्यटुिाइि गिी अनसूुची ३ को 

ढााँचामा आफ्नो कायायियमा िाखी चौमालसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्बझन्ित मन्त्राियमा िानकािी गिाउन ु

पनेछ।कम्प्यटुिाइि प्रयोग नहदुा सम्म अनसूुची ४ बमोझिमको ढााँचामा िाखी गाउाँ काययपालिकाको 
कायायियमा सिुझक्षत िाख्न ुपनेछ सो को चौमालसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्बझन्ित मन्त्राियमा िानकािी 
गिाउन ुपने छ। 

-ट_ परिचय पत्रमा झिमरुक गााँउपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलिकृतको हस्ताक्षि हनुे छ। प्रचलित कानूनको 
अलिनमा िही अन्य अलिकृत कमयचािीिाई समेत अलिकाि प्रत्यायोिन गनय सक्ने छ। 

-ठ_ प्रत्यक्ष रुपमा देझखने िा अििोकन गनय सवकने शािीरिक, मानलसक िा इझन्िय सम्बन्िी क्षलतको हकमा परिचय 

पत्र प्रदान गने अलिकािीिे अििोकन गिी तत्काि  उपयिु परिचय पत्र उपिब्ि गिाउन ुपने छ। 

-ड_ प्रत्यक्ष रुपमा नदेझखने िा अििोकन गनय नसवकने शािीरिक, मानलसक िा इझन्िय सम्बन्िी क्षलत भएका िा 
प्रिरुपमा  छुयाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यझिका हकमा नेपाि सिकाििाट झस्िकृलत प्राप्त 
झचवकत्सकको लिझखत मेलडकि रिपोट समन्िय सलमलतमा पेश गिी सलमलतको लसफारिसका आिािमा परिचय 

पत्र वितिण  गनुयपने छ। 

८= अन्य स्थानीय तहका व्यझिहरुिाई परिचय पत्र वितिण गनेः   
झिमरुक गाउाँपालिकामा स्थायी बसोबास नभएका ि विलभन्न अििोि तथा शािीरिक िा मानलसक अिस्थाको 
गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थायी िसोिास भएको स्थानीय तहमा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय असमथय 
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व्यझिहरुका िालग लनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बझन्ित  स्थानीय तहबाट परिचय पत्र नलिएको  
सलुनझित  भएमा दफा ७ को प्रविया पिुा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बझन्ित स्थानीय तहिाई िानकािी 
गिाउन सवकनछे। 

 

९= प्रलतलिवप सम्बन्िी व्यिस्थाः 
-१_परिचय पत्र हिाई, नालसई  िा लबलग्रई परिचय पत्रको प्रलतलिवप  लिनपुने भएमा  आफ्नो  स्थायी ठेगाना भएको 

िडा कायायियमा यथाथय विििण ि कािण खिुाई लसफारिसका िालग लनिेदन ददन ुपदयछ। 

-२_ िडा कायायियिे सबै व्यहोिा बिुीी लनिेदकको माग  मनालसब देझखएमा परिचय पत्रको प्रलतलिपझी उपिब्ि 

गिाउन प्राप्त लनिेदन तथा  अन्य कागिातको प्रलतलिवप िडा कायायियमा िाखी लनिेदकिे पेश गिेको सक्कि 

कागिात  सवहत लसफारिस गिी झिमरुक गाउीाँपालिकामा पठाउन ुपदयछ। 

-३_ झिमरुक गाउाँपालिकािे लसफारिस सवहत प्राप्त भएको लनिेदन अपाङ्गताको प्रकृतझी अनसुाि सोिै िा स्थानीय 

समन्िय सलमलतमा पेश गिी सलमलतको लनणयय अनसुाि अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रलतलिपझी लनःशलु्क उपिब्ि 

गिाउन ुपने छ। 

-४_ प्रलतलिवपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका विषयमा सो परिचय पत्र बाहक व्यझििे पवहिे प्राप्त गिेको परिचय 

पत्रमा हेिफेि गनुयपने देझखएमा स्थानीय समन्िय सलमलतमा  पेश गिी सो सलमलतबाट प्राप्त लनदेशन अनसुाि 
गनुयपदयछ। 

 

१० यस  काययविलिको प्रलतकीूि कायय भएमा प्रचलित  कानूनमा व्यिस्था भए बमोझिम सिाय हनुे छ। 

 

११=अलभिेख सम्िन्िीी  व्यिस्थाः 
-१_ सम्िझन्ित  िडा  कायायियिे  आफनो क्षेत्रमा  भएका कीूि अपाङ्गता भएका व्यझिहरु तथा अपाङ्गता भएका 

व्यझिहरु मध्ये परिचय  पत्र पाएका व्यझिहरुको अपाङ्गताको प्रकृलत ि गाम्भीीययता िगायत  अन्य आिश्यक 

विििण खलु्न ेगिी लनयलमत  रुपमा अध्यािलिक  गिी त्यसको चौमालसक विििण तयाि गिी लनयलमत रुपमा 
झिमरुक गााँउपालिका तथा  झिल्िा समन्िय सलमलत प्यूठानमा समेत पठाउन ुपदयछ। 

-२_ झिमरुक गाउाँपालिकािे  परिचय पत्र वितिण गिेपलछ यसको िानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने व्यझिको 
स्थायी ठेगाना भएको िडा कायायियिाई ददन ुपदयछ। 

-३_ झिमरुक गााँउपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िहेका कीिू अपाङ्गता भएका व्यझिहरु तथा अपाङ्गता परिचय पत्र 

पाएका व्यझिहरुको अलभिेख िाखी त्यसको चौमालसक प्रलतिेदन प्रदेशको सामाझिक विकास मन्त्रािय, मवहिा, 
बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रािय ि संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पठाउन ुपने 
छ। 

 

परिच्छेद – ५ 

विविि 

१२=विविि: 
-१_ झिमरुक गाउाँपालिकािे आ–आफ्नो क्षेत्रालिकािलभत्र िहेका विकट तथा दगुयम गाउाँहरुमा िहेका अपाङ्गता 

भएका व्यझिहरुका िालग अपाङ्गता परिचय पत्र िगायतका सेिा सिि तरिकािे उपिब्ि गिाउन कझम्तमा 
िषयको एक पटक ती ठाउाँहरुमा परिचय पत्र वितिण सम्िन्िीी घझुम्त झशविि सञ्चािन गनुय पदयछ। 
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-२_यो काययविलि िागू हनु ुअगालड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचय पत्र झिमरुक गाउीाँपालिकामा बिुाई यो काययविलि 

िािी भएको लमलतिे १ िषयलभत्रमा यस काययविलि बमोझिमको परिचयपत्र लिनपुने छ।यस अझघ िािी भएका 
परिचय पत्र एक िषयपलछ स्ितःमान्य हनुीे छैन। 

-३_ यस काययविलिमा भएकीा प्राििान अपाङ्गता भएका व्यझिहरुको अलिकाि सम्िन्िीी ऐन ि अन्य प्रचलित 

कानूनसाँग बाीाँझिएमा बाीाँझिएको हदसम्म स्ितः अमान्य हनुेछन।् 

-४_ अपाङ्ग परिचय पत्र वितिण सम्िन्िमा यस काययविलिमा उल्िेख नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका व्यझिहरुको 
अलिकाि सम्िन्िी ऐन ि अन्य प्रचलित कानून बमोझिम हनु ेछ। 

-५_ अपाङ्ग परिचय पत्र वितिण लनदेझशका, २०६५खािेि भएको हुाँदा अपाङ्ग परिचय पत्र वितिण लनदेझशका,२०६५ 

बमोझिम भए गिेका काम काििाही यसै काययवििझी बमोझिम भए गिेको मालनन ेछ। 
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      अनसूुची १ 

परिच्छेद ३ को दफा ५ साँग सम्बन्िीत 

अपाङ्गता भएका व्यझिको परिचयत्र 

 

          झिमरुक गाउाँपालिका 
गाउाँ काययपालिकाको कायायिय 

मच्छी, प्यूठान 

 

परिचय पत्र नम्बिः 
परिचय  पत्रको प्रकाि: 

अपाङ्गता परिचय–पत्र 

१_ नाम, थिः 
२_ ठेगानाःप्रदेश====================झिल्िा==================== स्थानीय तह==================== 

३_ िन्म लमलतः   ४_नागिझीकता नम्बि==================== 
५_ लिङ्गः====================          ६_ िि समीहू====================   

७_ अपाङ्गताको वकलसमः प्रकृलतको आिािमा==================== गम्भीिता==================== 
८_ बाब÷ुआमा िा संिक्षकको नाम, थि==================== 
९_ परिचय पत्र िाहकको दस्तखतः==================== 
१०_ परिचय पत्र प्रमाझणत गनेको 

नाम, थि==================== 
        हस्ताक्षि==================== 

पद==================== 

        लमलत==================== 

 

 

æयो परिचपत्र कसैिे पाएमा नझिकको प्रहिी कायायिय िा झिमरुक गाउाँपालिकामा ििुाई ददनहुोिा ˮ 
  

 

अटो साइजको 
फोटा 
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Annex 1 

Disability Identity Card  

                                        Jhimruk Rural Municipality 

Office of Rural Municipal Executive 
Machhi, Pyuthan 

                Province No.5 
ID Card Number:  
 ID Card Type: 

Disability Identity Card 
1) Full Name of Person  
2) Address:  Province ……………..District……… Local Level……………… ward no 

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 Jhimruk municipality 
office"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto size 

Photo 
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अनसूुची २ 

परिच्छेद ४ को दफा ७ क साँग सम्बन्िीत 

अपाङ्गता भएका व्यझिको परिचय पत्र पाउनको िालग ददने लनिेदन 

 

  

श्री कायायिय प्रमखु ज्यू 

..............िडा कायायिय माफय त 

झिमरुक गाउाँपालिका मच्छी, प्यूठान ।    
  लमलत====================== 

 

 

विषय  :अपाङ्गता भएका व्यझिको परिचय पत्र पाउाँ। 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यझिको परिचय पत्र पाउन  योग्य भएकोिे लनम्न लिझखत विििण िाखीी परिचय पत्र 

पाउन यो लनिेदन पेश गिेको छु।मैिे पेश गिेको विििण ठीक सााँचो छ, िटु्टा ठहिेमा प्रचलित काननु बमोझिमको 
सिाय भोग्न मञ्जुि छु। 

१= नाम थि====================== उमेि======================लिङ्ग====================== 

२= प्रदेश:       

३= ठेगाना  :  

 क_स्थायी ठेगाना:====================== गाउाँपालिका िडा नं=========टोि  ====================== 
 ख_अस्थायी ठेगाना:======================पालिका िडा नं======== टोि====================== 

 

 ग_ सम्पकय  टेलिफोन िा मोबाइि नं= ====================== 

३= संिक्षक÷अलभभािकको नाम थि======================================================लनिेदकको नाता====================== 
४= संिक्षक÷अलभभािकको टेलिफोन िा मोबाइि नं======================= 

५= नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अपाङ्गताको प्रकाि ====================== 
६= नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अशिताको आिािमा अपाङ्गताको प्रकाि ====================== 
७= शिीिको अंग, संिचना, प्रणािीमा आएको क्षलतको विििण 

============================================================================================================== 

 ============================================================================================================== 

८= क्षलत भए पछझी दैलनक वियाकिापमा आएको अििोि िा सीीलमतताको विििण 

         ============================================================================================================== 

 ============================================================================================================== 

९= अपाङ्गताको कािण उपयिु स्थानमा झचनो िगाउनहुोस।् 

 क_ िोगको दीघय असि  ख_ दघुयटना                ग_ िन्मिात  

 घ_ सशस्त्र द्वन्द्व          ङ_ िंशानगुत कािण       च_ अन्य====================== 

१०= सहायक सामग्री प्रयोग गनुयपने आिश्यकता भएको िा नभएकोM उपयिु स्थानमा झचनो िगाउनहुोस ्। 

           क_ भएको              ख_ नभएको 

अटो साइज 
फोटाा 
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११= आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने हनु्छ <      

======================================================================================================== 

१२= सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको÷नगिेको उपयिु स्थानमा झचनो िगाउनहुोसी ्

 क_गने गिेको   ख_गने नगिेको 
१३= सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम:===================== 
१४= अन्य व्यझिको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कायय गनयसक्न ुहनु्छ < 

 क_=====================  ख_=====================      ग_=====================  
 घ_===================== ङ_===================== च_ ===================== 

१५= अन्य व्यझिको सहयोग लिनहुनु्छ भने कुन कुन कामको िालग लिनहुनु्छ < 

 क_===================== ख_=====================ग_===================== 

 घ_===================== ङ_=====================च_===================== 

१६= पलछल्िो शैझक्षक योग्यता  
           क_ प्राथलमक तह                    ख_ लनम्न माध्यलमक तह              ग_ माध्यलमक तह  

  घ_ उच्च माध्यलमक तह  ङ_ स्नातक तह                च_ स्नातकोत्ति तह 

 .छ) विद्यािारििी तह 

१७= कुनै तालिम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्य तालिमहरूको नाम िेख्नहुोसी ्

======================================================================================================= 

======================================================================================================= 

======================================================================================================= 

१८= हािको पेशा: 
 क_अध्ययन ख_कृवष व्यिसाय            ग_स्ििोिगाि  घ_अध्यीापन  

ङ_सिकािी सेिा   च_लनिी क्षेत्रमा सेिा       छ_ केही नगिेको           ि_ अन्य===================== 

        

                                          लनिेदक 

        नाम, थि===================== 
        हस्ताक्षि=====================   
              लमलत===================== 
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अनसूुची ४ 

परिच्छेद ४ को दफा ७ को उपदफा ञ साँग सम्बन्िीत 

अपाङ्गता भएका व्यझिको कायायियमा िाझखन ेकम्प्यटुि अलभिेख 

िम संख्याः 

अपाङ्गता परिचय पत्र नम्बिः  परिचय पत्रको प्रकाि==================== 

 

१_ नाम, थिः…………………… 

२_ ठेगाना-स्थायी_प्रदेश……………………झिल्िा…………………… स्थानीय तह 

M……………………िडा…………………… 

३_ ठेगाना-अस्थाई_प्रदेश……………………Mझिल्िा…………………… स्थानीय 
तह……………………िडा…………………… 

४_ िन्म लमलतः ……………………५_नागिझीकता नम्ििः……………………५_लिङ्गः……………………   

६_ िि समीूह …………………… ७_वििावहत÷अवििावहतः…………………… 

८_ बाब÷ुआमा िा संिक्षकको नाम, थिः………………………………………… 

९_ ठेगानाःप्रदेश…………………… झिल्िा …………………… स्थानीय तह……………………

 िडा…………………… 

१०_ अपाङ्गता भएको व्यझिसाँगको नाताः…………………… 

११_ पलछल्िो शैझक्षक योग्यताः…………………… 

१२_ अध्ययनित विद्यािय िा किेि…………………अध्ययन नगिेको िा पढाइसकेको...................... 

१३_ पेशाः…………………… 

१४_ अपाङ्गताको वकलसमः…………………… 

क_ अपाङ्गताको प्रकृलतको आिािमा……………………= 

ख_ अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा=……………………= 

१५_ कस्ता दैलनक वियाकिापहरू गनय सवकन्छ < 

======================================================================================================= 
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१६_ कस्ता दैलनक वियाकिापहरू गनय सवकाँ दैन < 

======================================================================================================= 

१७_ सहायक सामग्री आिश्यक पने नपने  आिश्यक पने भए के==================== 

१८_ हाि सहायक सामग्री पाएको नपाएको < 

१९_ परिचय पत्र िाहकिे प्राप्त गिेका अन्य सेिा, सवुििा 

======================================================================================================= 

 

२०_ परिचय पत्र बाहकिाई आिश्यक पिेका अन्य सेिा सवुििाहरू 

======================================================================================================= 

२१_ सेिा, सवुििा प्रदान गने लनकायः==================== 

२२_ अन्य================================================================================================== 

 

 

 

प्रमाझणत गने अलिकािीकोः 

दस्तखतः  

              नाम, थिः  

पदः 

कायायियः 

        लमलत 
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अनसूुची ४ 

परिच्छेद ४ को दफा ७ को उपदफा ञ साँग सम्बन्िीत 

अपाङ्गता भएका व्यझिको कायायियमा िाझखन ेअलभिेख वकताि 

लस .नं.  दताय 
लमलत 

परिचय 
पत्र नं. 

अपाङ्ग 
व्यझिको 
नाम थि 

स्थायी 
ठेगाना 

िन्म 
लमलत 

ना .प्र.प.नं. / 
िन्म दताय नं.  

लिङ्ग अपाङ्गताको 
वकलसम 

बाि/ु 
आमा िा 
संिक्षकको 
नाम थि 

परिचय 
पत्रिाहक

को 
दस्तखत 

फोट
ीो 

प्रमाझणत 
गने 

अलिकृत िा 
अलिकािी 

१             

 

                      

 

झिमरुक गाउँपालिकाको बैठकवाट लमति 2075/11/23 गिे पारिि 
यो काययववधि झिमरुक गाउँ काययपालिकाको तिर्यय वा आदेश ि 
अधिकािपत्रको प्रमार्ीकिर् (काययववधि ) तियमाविी, 2074 को 
तियम 3 को उपतियम 4 बमोजजम प्रमार्ीकिर् गदयछु ।                         
                                       
                                         (कमि प्रसाद भुसाि) 
                                प्रमुख प्रशासकीय अधिकृि 

                                  लमति 2075/11/23 


