
 

 

 

 

 

 

 

 

 

बर्ज ुगाउँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 

बर्ज ुरार्पत्र 

खण्ड: १ संख्या: १ लितत:207६/०५/१३ 

भाग -२ 

बर्ज ुगाउँपालिका 

 

नेपािको संविधानको धारा २२६ बिोजर्ि तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 
को दफा १०२ र बर्ज ु गाउँपालिका कायसुम्पादन तनयिाििी २०७५ बिोजर्ि गाउँ 
कायपुालिकाको बैठकिे बनाएको यो कायवुिधध सिसुाधारणको र्ानकारीको िाधग 
प्रकािन गररएको छ । 
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प्रस्तािना 

नेपािको संविधान, अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िक्धध ऐन, २०७४ िथा संयजति राष्ट्रसंघिे 
पाररि गरी नेपाि सरकारिे हस्िाक्षर सिेि गररसकेको अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार 
सम्बधधी िहासक्धध–@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को 
उद्देश्य, िि ु र भािना बिोक्र्ि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्र वििरण कायवुिधध 
बनाउन बाञ्छतनय भएकोिे, अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िक्धध ऐन, २०७४ को दफा ६१ 
िे ददएको अधधकार प्रयोग गरर बर्ज ु गाँउपालिका गाँउ कायपुालिकाको कायाुियिे देहायको कायवुिधध 
र्ारी गरेकोछ । 

पररच्छेद − १ 

प्रारजम्भक 

१. संक्षक्षप्ि नाि र प्रारम्भः (१) यस काय ु विधधको नाि "अपाङ्गता भएका व्यजततको पररचय-पत्र 
वितरण कायवुिधध, २०७६" रहेकोछ । 

  (२) यो काय ुविधध िजरुधि प्रारम्भ हजनेछ । 
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथ ुनिागेिा यस कायवुिधधिाः 

(क) "ऐन" भधनािे अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको अधधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पदहिो संशोधन 
२०७५ सिेि) सम्झनज पदुछ। 

(ख) "तनयिाििी" भधनािे अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िधधी ऐन २०७४ अनजसार 
बधने तनयिाििी सम्झनज पदुछ । 

(ग)  "स्थानीय िह" भधनािे गाउँपालिका सम्झनज पदुछ । 
(घ)  "िडा कायाुिय"  भधनािे स्थानीय िहको िडा कायाुिय सम्झनज पदुछ । 
(ड) "सिधिय सलिति" भधनािे अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पदहिो 

संशोधन २०७५ ) को दफा ४२ बिोक्र्िको स्थानीय सिधिय सलिति सम्झनज पदुछ । 
 

पररच्छेद - २ 

उद्देश्य, िापदण्ड 

३. उद्देश्य:यस कायवुिधधको उद्देश्य देहाय बिोक्र्ि रहेका छन:् 
(क) विलभधन प्रकारका अपाङ्गिा भएका नेपािी नागररकहरूको पदहचान गरी उनीहरुिाई सेिा 

सजविधािा पहजँच स्थावपि गन,ु त्यस्िा सेिा सजविधाहरुको िाधग योर्ना तनिाुण गन ुर स्थानीय 
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िह देखख नै विलभधन प्रकृतिका अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको िगीकृि िगि राख्न सहर् 
िजल्याउने 

(ख) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िधधी ऐन र अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार 
सम्बधधी अधिराुक्ष्ट्रय िहासक्धध २००६ (CRPD) िा नेपाि सरकारिे र्नाएको प्रतिबद्धिा 
बिोक्र्ि अपाङ्गिा भएका व्यक्तििाई प्राथलिकिाको आधारिा सेिा सजविधाहरु उपिब्ध 
गराउन सहर् बनाउने । 

 (ग) अपाङ्गिाको प्रकृति, िगीकरण र अिस्थाका आधारिा अपाङ्गिा भएका व्यक्तििे पाउन े
सेिा, सजविधा र अिसरको प्राथलिकीकरण गन ुसहयोग गने । 

४. पररचय-पत्र वििरणका िापदण्ड देहाय बिोक्र्ि रहेका छन:् 
अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िधधी ऐनको अनजसूचीिा प्रकृतिका आधारिा 
अपाङ्गिािाई १० (दश) प्रकारिा िगीकरण गररएको छ । अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार 
सम्िधधी ऐनको अनजसूचीिा उल्िेखखि गाम्भीयिुा आधारिा गररएको अपाङ्गिाको िगीकरण गरी 
देहायका चार सिूहका पररचय-पत्र वििरण गररनछे: 

(क) पजण ुअितत अपाङ्गतााः  

िि उल्िेखखि अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'क' बगकुो पररचय पत्र उपिब्ध गराइनेछ र्जन रािो रंगको 
पषृ्ट्ठभूलििा र्ारी गररने छ । 
1. व्यक्तिको शारीररक,  िानलसक िा इक्धिय सम्बधधी प्रणािीहरुिा भएको क्षति र यसिे 

ल्याएको कायगुि विचिनको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग लिएर पतन दैतनक 
र्ीिन सम्पादन गन ुअसाध्यै कदठन हजन ेव्यक्ति,  

2. सािाधय भधदा सािाधय दैतनक क्रियाकिापहरु पतन स्ियं गन ु नसतन े र अधय व्यक्तिको 
सहयोग आिश्यक पने, िीव्र बौद्धधक अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु, िीव्र रुपिा अदिज्ि 
प्रभाविि व्यक्ति, पूण ुरुपिा श्रिण दृक्ष्ट्िविदहन व्यक्तिहरु,  

3. दजई िा सो भधदा बढी प्रकृतिका शारीररक, िानलसक िा इक्धिय सम्बधधी क्षति भई सबै र्सो 
दैतनक क्रियाकिापहरु अधय व्यक्ति कै सहयोग िागनज ुपने अिस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. तनरधिर रुपिा सघन हेरचाह (स्याहार सजसार) को आिश्यक परररहने शारीररक अपाङ्गिा 
भएका व्यक्ति िा िनोसािाक्र्क अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरू । 

(ख) अतत अितत अपाङ्गतााः 
िि उल्िेखखि अिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'ख' बगकुो पररचय पत्र उपिब्ध गराइनेछ र्जन तनिो 
पषृ्ट्ठभूलििा र्ारी  
गररनेछ। 
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1. शारीररक, िानलसक िा इक्धिय सम्बधधी क्षति िा विचिन भएिा पतन तनरधिर िा अधधकांश 
सिय सहयोगी,  दोभाष े िा िानि पथप्रदशकु आददको सहयोगिा आफ्नो दैतनक 
क्रियाकिापहरु िगायि दहडडजि र संचार गन ुकदठनाइ हजने ब्यक्तिहरु,  

2. िक्ष्ट्िस्क पक्षघाि, िेरुदण्डिा चोिपिक िा पक्षघाि, हेिोक्रफलिया, िांशपेशी सम्बधधी सिस्या 
िा विचिन िगायि अधय विलभधन कारणिे शरीरको ढाड, हाि, गोडा, कम्िर आददिे काि 
गन ुनसकी दैतनक आिागिनको िाधग हृवििधचयर प्रयोग गनज ुपने अिस्थाका व्यक्तिहरू,  

3. दजिै हाि कज ि देखख िा पाखजरा देखख िजनी पजरै नचल्ने िा गजिाएका, विलभधन कारणिे दजिै हाि 
र गोडा गजिाएका िा नचल्ने, कम्िर भधदा िजतनको भाग गजिाएका िा नचल्ने, दजिै गोडा पूण ु
क्रियाशीि नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4. दृक्ष्ट्ि विदहन र पूण ुदृक्ष्ट्ि विहीनको पररभाषा अधिगुिु पने व्यक्तिहरू,  

5. संचारको िाधग तनरधिर दोभाष ेआिश्यक पने पूण ुरुपिा कान सजधन नसतने (बदहरा), दैतनक 
र्ीिनका क्रियाकिापहरु स्ियं गन ुनसतने, लसकाइिा सिस्या भएका बौद्धधक अपाङ्गिा िा 
अदिज्ि भएका व्यक्तिहरु, तनरधिर अरूको सहयोग लिइरहनज पने बहजअपाङ्गिा भएका 
व्यक्तिहरू । 

(ग) िध्यि अपाङ्गतााः 
िि उल्िेखखि अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' िगकुो पररचय पत्र उपिब्ध गराइनेछ पहेँिो पषृ्ट्ठभूलििा 
र्ारी गररनेछ । 
1. कृत्रत्रि अङ्ग, तयािीपर, विशेष प्रकारका र्जत्ता र्स्िा सहायक सािग्रीको प्रयोगबाि सािाधय 

दहडडजि िगायि दैतनक र्ीिन काक्रियाकिापहरु स्ियं गन ुसतने,  
2. विलभधन कारणिे घजँडा िजतनको अङ्गिा िात्र प्रभाि परेको िर सहायक सािग्रीको प्रयोग 

नगरी पतन सािाधय दहँडडजि गन ुसतने,  
3. कज ि िा पाखजरा भधदा िजनी एक हाि गजिाएका िा हाि नचल्ने िा हाििे गने काि गन ु

नसतने,  
4. दजिै हािको हत्केिा भधदा िजतनका कम्िीिा बूढी औिंा र चोरी औिंा गजिाएका,  
5. दजिै गोडाको कज कजु च्चा भधदा िजतनको भाग नभएका िर सािाधय दहडडजि गन ुसतने, 
6. िेरुदण्डिा सिस्या भई ढाड कज वप्रएको, 
7. लसकाइिा दढिाइ भएका दैतनक क्रियाकिाप स्ियं गन ुसतने बौद्धधक अपाङ्गिा र अदिर्ि 

भएका व्यक्तिहरु, 

8. श्रिण यधत्रको प्रयोगबाि िा ठूिो आिार् िात्र सजधन सतने सजस्ि श्रिण व्यक्तिहरू 

9. शल्यक्रियाबाि स्िर यधत्र खझकी घाँिीको निीबाि िात्र बोल्नज पने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु 
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10. ओठ िािज फािेको कारण बोिी अस्पष्ट्ि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अड्क्रकन,े  शब्द िा अक्षर दोहोयाुउने सिस्या िीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12. िीन क्रफि भधदा िजतनका होचा पजड्का व्यक्तिहरू,  

13. चस्िा र श्रिण यधत्र दजिै प्रयोग गने श्रिण दृक्ष्ट्िविदहन व्यक्तिहरु, िेधस िा म्याग्नीफायरको 
प्रयोगबाि िात्र पढ्न सतने धयून दृक्ष्ट्ियजति व्यक्तिहरु,    

14. अनजिशीय रतिश्राि (हेिोफेलिया) सम्बधधी सिस्या भई दैतनक दहँडडजििा कदठनाइ हजन े
व्यक्तिहरु, 

15. िानलसक िा िनोसािाक्र्क अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु । 
(घ) सािान्य अपाङ्गतााः 
िि उल्िेखखि अिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'घ' बगकुो पररचय पत्र उपिब्ध गराइनेछ र्जन सेिो 
पषृ्ट्ठभूलििा र्ारी गररनेछ । 
1. शारीररक, िानलसक िा इक्धिय सम्बधधी सािाधय विचिन भएका िर दैतनक र्ीिनका 

क्रियाकिापहरु स्ियि सम्पादन गन ुसतने 
2. हाि िा खजट्िा केही छोिो भएका, एक हािको हत्केिा भधदा िजनी नचल्ने िा गजिाएका, एक 

हािको हत्केिा भधदा िजतनका कम्िीिा बूढीऔिंा र चोरी औिंा गजिाएका िा दजिै हािको 
हत्केिा िजतनका कम्िीिा बूढी औिंा र चोरी औिंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. ठूिो अक्षर पढ्न सतने धयून दृक्ष्ट्ि यजति व्यक्तिहरू,  

4. दजिै गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिण यधत्र िगाई ठूिो आिार् सजधने िर बोिी स्पष्ट्ि भएका सजस्ि श्रिण व्यक्तिहरू,  

 

 

 

पररच्छेद − ३ 

पररचय पत्र ढाँचा र सिन्िय सलितत 

५. अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूको पररचय – पत्रको ढाँचा देहाय बिोक्र्ि हजनेछ। 
पररचय – पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगि वििरण स्पष्ट्ि हजन ेगरी नागररकिाको प्रिाण –पत्रको 
ढाँचािा यस कायवुिधधको अनजसूची २ बिोक्र्ि एकापट्िी नेपािी भाषािा र अकाुपट्िी अंगेर्ी 
भाषािा िेखखएको िाधथ दफा ४ िा उल्िेखखि िापदण्ड अनजसार एक पषृ्ट्ठको पररचय-पत्र 
गाम्भीयिुाका आधारिा गररएका चार िगकुा अपाङ्गिा भएका व्यक्तििाई चार फरक रङ्गिा 
उपिब्ध गराइनेछ । 
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६. सिधिय सलिति सम्िक्धध व्यिस्था देहाय बिोक्र्ि हजनेछ। 
(१) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको अधधकार सम्िक्धध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनजसार अपाङ्गिा 

पररचय पत्र वििरण गने सिेि कायकुा िाधग गाउँपालिकािा देहाय बिोक्र्िको स्थानीय 
सिधिय सलिति रहनेछ:- 

 (क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष                                              संयोर्क 

 (ख) गाउँपालिकाको िदहिा सदस्य िध्येबाि 

   गाउँपालिकािे िोकेको िदहिा सदस्य                                     सदस्य 

 (ग) गाउँपालिका लभत्रका िाध्यलिक विद्याियका 
  प्रधानाध्यापक िा श्रोि व्यक्ति िध्येबाि गाउँपालिकाको                        सदस्य 

  अध्यक्ष िा  प्रिजखिे िोकेको व्यति 

(घ) गाउँ कायपुालिकाको अध्यक्ष िा प्रिजखिे 

  िोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पिािको धचक्रकत्सक                     सदस्य 

(ड.) स्थानीयप्रहरीकायाुियकोप्रिजखसदस्य   

(च) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको हक, दहि र संरक्षणको क्षेत्रिा स्थानीय 

   स्िरिा कायरुि संघ संस्थाहरु िध्येबाि गाउँपालिकाको अध्यक्ष िा 
   प्रिजखिे िनोतनि गरेको संस्थाको प्रतितनधध                                 सदस्य 

(छ) गाउँपालिका लभत्रका अपाङ्गिा भएका 
  व्यक्तिहरु िध्येबाि सिधिय सलितििे िनोनयन गरेको एक र्ना  
  िदहिा सदस्य सदहि िीन र्ना                                          सदस्य 

(र्) सम्िक्धधि विषय हेने कायाुियको कायाुिय प्रिजख                          सदस्य 

(झ) गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिे िोकेको गाउँपालिकाको किचुारी                  सदस्य 

 

(२) स्थानीय सिधिय सलितििे अपाङ्गिा पररचय पत्र वििरणका िाधग लसफाररस गने कािका साथै 
ऐनको दफा ४३ को (च) बिोक्र्ि पररचय-पत्र सम्िधधीी कानजनी, संरचनागि िथा अधय सजधार गनज ु
पने विषयिा प्रदेशको सािाक्र्क विकास िधत्रािय; िदहिा, बािबालिका िथा ज्येष्ट्ठ नागररक 
िधत्रािय िगायि सम्िक्धधि तनकायिा िेखख पठाउँनज पदुछ। 

पररच्छेद-४ 

पररचयपत्रवितरण 

७. पररचय-पत्र वििरण प्रक्रिया देहाय बिोक्र्ि हजनेछ: 
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(क) अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय िहको िडा कायाुियिा अपाङ्गिा 
भएका व्यक्ति स्ियं‚ तनर्का अलभभािक िा संरक्षकिे अनजसूची १ बिोक्र्िको ढाँचािा पररचय-

पत्र प्राक्प्िका िाधग सबै  पजष्ट्ट्याई गने कागर्ािहरु २ प्रति सिािेश गरी तनिेदन ददनज पनेछ । 
(ख) दरखास्ििा आफ्नो नाि, स्थायी ठेगाना, उिेर, अपाङ्गिा खजिेको लिखखि प्रिाखणि प्रतिलिपी, 

पासपोिु साइर्को (सम्भि भए सम्ि अपाङ्गिा देखखने गरी खखधचएको) फोिो, असतििाको 
गाम्भीयिुा अिस्था र शरीरका अंगहरुिे गने काििा आएको सिस्या िा दैतनक क्रियाकिापिा 
हजने लसलिििाहरुको वििरण संिग्न हजनज पनेछ । यस प्रयोर्नको िाधग र्धिदिाु प्रिाण-पत्र िा 
नागररकिाको प्रिाण-पत्र िा र्ग्गाधनी प्रिाणपजर्ाु िा शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाण-पत्र िा ििदािा 
पररचयपत्र िा अपाङ्गिाको आधारिा कज नै र्ाधगर गरर रहेको भए तनयजक्ति पत्र िा त्यो संस्थािे 
ददएको प्रिाण िा क्र्.प्र.का.िा दिाु भएका अपाङ्गिा सम्बधधी काय ु गने संघसंस्थािे गरेको 
लसफाररस िध्ये कज नै एक िा यस्िै त्रबश्िस्ि हजन सतने आधार ददने अधय प्रिाखणि लिखखििाई 
आधार िातननेछ। 

(ग) ररि पजगी आएको तनिेदनिा िडा कायाुियिे तनिेदन प्राप्ि भएको लितििे बढीिा ३ ददन लभत्र 
तनिेदकिे पेश गरेका कागर्ािहरुको एक प्रति कायाुियिा राखख िडा कायाुियको लसफाररस 
सदहि एक प्रति गाँउपालिकािा पठाउनज पदुछ । 

(घ) सम्बक्धधि व्यक्तििे पेश गरको तनिेदन उपर कज नै कागर्ाि िा प्रिाण नपजगी पररचय पत्र का 
िाधग लसफाररस गन ुउपयजति नदेखखएिा सो व्यहोरा तनिेदकिाई ३ ददन लभत्रिा र्ानकारी ददनज 
पदुछ । 

(ड.) िडा कायाुियिे लसफाररस गन ुनसक्रकने भनी ददएको र्ानकारी तनिेदकिाई धचत्त नबजझे सूचना 
पाएको १५ ददन लभत्रिा सम्िक्धधि स्थानीय िह सिक्ष तनिेदन ददन सतनेछ । 

(च) यसरी प्राप्ि भएको तनिेदन सिेि सिािेश राखख स्थानीय सिधिय सलितिको बैठकिा पेश गनज ु
पदुछ । तनिेदकिे पेशगरेका कागर्ाि र अधय सम्भाव्य ि्य प्रिाणका आधारिा तनर्िे पररचय 
पत्र पाउने देखखयो भतन स्थानीय सिधिय सलितििे लशफाररस गरेिा तनर्िाई पररचय पत्र 
वििरण गरी त्यसको र्ानकारी तनिेदक िथा िडा कायाुियिाई सिेि ददनज पदुछ । 

(छ) पररचय पत्रका िाधग लसफाररस गन ुकज न ैकदठनाई परेिा िडा कायाुियिे धचक्रकत्सक / विशेषज्ञ 
िा अपाङ्गिा भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतितनधध सँग राय परािश ुलिन सतनेछ । 

(र्) सािाधयिया अपाङ्गिा भएका व्यक्ति स्ियंिे आफ्नो पररचय पत्र बजखझलिनज पदुछ । अति 
अशति िा पीूण ुअशति अपाङ्गिा भएको कारणिे पररचय पत्र िजखझलिन आउन नसतने भएिा 
िडा कायाुियको लसफाररसिा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा तनर्को बसोबास गने स्थानीय 
तनकायका पदाधधकारीिे तनर्िाई बजझाउने गरी बजखझ लिन सतने छन ्। 
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(झ) पररचय-पत्र प्राप्ि व्यक्तिहरूको िगीकृि िगि स्थानीय िहिे कम्प्यजिराइर्गरी आफ्नो 
कायाुियिा राखी चौिालसक रूपिा प्रदेश र संघको सम्बक्धधि िधत्राियिा र्ानकारी गराउनज 
पनेछ । 

(ञ) सिधिय सलितििे पररचय पत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यक्तििाई स्थानीय िहको कायाुियिे 
अनजसूची २ बिोक्र्िको पररचय-पत्र (अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरूिाई) तनःशजल्क उपिब्ध गराउनज 
पनेछ । 

(ि) पररचय पत्रिा गाँउपालिकाको प्रिजख प्रशासक्रकय अधधकृिको हस्िाक्षर हजनेछ । प्रचलिि कानूनको 
अधधनिा रही अधय अधधकृि किचुारीिाई सिेि अधधकार प्रत्यायोर्न गन ुसतनेछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपिा देखखने िा अििोकन गन ुसक्रकने शारीररक, िानलसक िा इक्धिय सम्बधधी क्षतिको 
हकिा पररचय-पत्र प्रदान गने अधधकारीिे अििोकन गरी ित्काि उपयजति पररचय-पत्र उपिब्ध 
गराउनजप नेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपिा नदेखखने िा अििोकन गन ुनसक्रकने शारीररक, िानलसक िा इक्धिय सम्बधधी क्षति 
भएका िा प्रष्ट्ि रुपिा छज ट्याउन सिस्या भएका अपाङ्गिा भएका ब्यक्तिका हकिा सिधिय 
सलितििा पेश गरी सलितिको लसफाररसका आधारिा पररचय पत्र वििरण गनज ुपनेछ । 

 

८. अधय स्थानीय िहबाि पररचय पत्र वििरण गनेः 
स्थानीय ठेगानािा बसोबास नभएका र विलभधन अिरोध िथा शारीररक िा िानलसक अिस्थाको 
गम्भीयिुाको कारण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्र्ल्िािा गई अपाङ्गिा पररचय पत्र प्राप्ि 
गन ुअसिथ ु व्यक्तिहरुका िाधग तनर्को स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्धधि स्थानीय 
िहबाि पररचय पत्र नलिएको सजतनश्चि भएिा दफा ५ को प्रक्रिया पजरा गरी पररचय पत्र प्रदान 
गरेर सम्बक्धधि स्थानीय िहिाई र्ानकारी गराउन सक्रकनेछ । 

 

९. प्रतिलिवप सम्बधधी व्यिस्थाः 
(१) पररचय-पत्र हराइ, नालसइ िा त्रबधग्रई पररचय-पत्रको प्रतिलिवप लिनज पने भएिा आफ्नो स्थायी 

ठेगाना भएको स्थानीय िहको िडा कायाुियिा यथाथ ु वििरण र कारण खजिाई लसफाररसका 
िाधग तनिेदन ददनज पदुछ । 

(२) िडा कायाुियिे सब ैव्यहोरा बजखझ तनिेदकको िाग िनालसब देखखएिा पररचय-पत्रको प्रतिलिपी 
उपिब्ध गराउन प्राप्ि तनिेदन िथा अधय कागर्ािको प्रतिलिवप िडा कायाुियिा राखी तनिेदकिे 
पेश गरेको सतकि कागर्ाि सदहि लसफाररस गरी गाउपालिका स्थानीय िहिा पठाउँनज पदुछ । 
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(३) स्थानीय िहिे लसफाररस सदहि प्राप्ि  भएको  तनिेदन अपाङ्गिाको प्रकृिी अनजसार सोझै िा 
स्थानीय सिधिय सलितििा पेश गरी सलितिको तनणयु अनजसार अपाङ्गिा पररचय-पत्रको 
प्रतिलिपी तनःशजल्क उपिब्ध गराउँनज पनेछ । 

(४) प्रतिलिवपका  िाधग प्राप्ि भएको तनिेदनका त्रबषयिा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्तििे पदहिे 
प्राप्ि गरेको पररचय पत्रिा हेरफेर गनज ुपने देखखएिा स्थानीय लसफाररस सलितििा पेश गरी सो 
सलितिबाि प्राप्ि तनदेशन अनजसार गनज ुपदुछ । 

 

१० यस  कायवुिधधको  प्रतिकज ि  काय ु  भएिा  प्रचलिि  कानूनिा  ब्यिस्था  भए बिोक्र्ि  
सर्ाय  हजनेछ । 
 

११. अलभिेख सम्िक्धध व्यिस्थाः 
(१) सम्िक्धधि िडा कायाुियिे आफनो क्षेत्रिा भएका कज ि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िथा 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िध्ये पररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गिाको प्रकृति 
रगाम्भीीयिुा िगायि अधय आिश्यक वििरण खजल्ने गरी तनयलिि रुपिा अध्यािधधक गरी 
त्यसको चौिालसक वििरण ियार गरी तनयलिि रुपिा आफ्नो गाँउपालिका िथा क्र्ल्िा सिधिय 
सलितििाई सिेि पठाउँनज पदुछ । 

(२) स्थानीय िहिे पररचय पत्र वििरण गरे पतछ यसको र्ानकारी पररचय पत्र प्राप्ि गने ब्यक्तिको 
स्थायी ठेगाना भएको िडा कायाुियिाई ददनजपदुछ। 

(३) गाँउ पालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र रहेका कज ि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरु िथा अपाङ्गिा 
पररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अलभिेख राखी त्यसको चौिालसक प्रतििेदन प्रदेशको सािाक्र्क 
विकास िधत्रािय, िदहिा, बािबालिका  िथा  ज्येष्ट्ठ  नागररक  िधत्रािय र संघीय  िालििा  
िथा सािाधय प्रशासन िधत्राियिा पठाउँनज पनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

बबबबध 

१२. विविध: 
(१) सब ै स्थानीय िहिे आـआफ्नो क्षेत्राधधकार लभत्र रहेका त्रबकि िथा दजरगि गाउँहरुिा रहेका 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुका िाधग अपाङ्गिा पररचयـपत्र िगायिका सेिा सरि िररकािे 
उपिब्ध गराउँन कक्म्ििा बषिुा एक पिक िी ठाउँहरुिा पररचय पत्र वििरण सम्िक्धध घजक्म्ि 
लशविर सञ्चािन गनज ुपदुछ । 
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(२) यो काय ुविधध िागू हजनज अगाडड प्राप्ि गरेको अपाङ्गिा पररचय पत्र सम्बक्धधि गाउपालिकािा 
बजझाई यो कायवुिधध र्ारी भएको लितििे १ बष ुलभत्रिा यस कायवुिधध बिोक्र्िको पररचय पत्र 
लिनज पनेछ। यस अतघ र्ारी भएका पररचय पत्र एक िष ुपतछ स्ििः िाधय हजनेछैन। 

(३) यस काय ुविधध भएको प्रािधान अपाङ्गिा भएका व्यक्तिहरुको अधधकार सम्िक्धध ऐन र अधय 
प्रचलिि कानून सँग बाखझएिा बाखझएको हद सम्ि स्ििः अिाधय हजनेछ। 

(४) अपाङ्ग पररचय-पत्र वििरण सम्िधधिा यस कायवुिधधिा उल्िेख नभएको विषयिा अपाङ्गिा 
भएका व्यक्तिहरुको अधधकार सम्िधधी ऐन र अधय प्रचलिि कानून बिोक्र्ि हजनेछ । 

(५) अपाङ्ग पररचय- पत्र वििरण तनदेलशका, २०६५ बिोक्र्ि भएगरेका काि कारिाही यसै 
कायवुिधक्ी बिोक्र्ि भएगरेको िातननेछ । 

(६) अपाङ्ग पररचय-पत्र वििरण तनदेलशका, २०६५ खारेर् गररएकोछ । 
 

 

अनजसूची१ 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाउनको िाधग ददने तनिेदनको ढाँचा 
 

  

श्री कायाुिय प्रिजख ज्यू 
िाफुि............................ 

………………………………………. गाउँपालिका 
                                      लिति:.................. ........  
 

विषय:अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाउँ । 
िहोदय,   

 ि अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाउन योग्य भएकोिे तनम्न लिखखि वििरण 
राखख पररचय पत्र पाउन यो तनिेदन पेश गरेको छज  । िैिे पेस गरेको वििरण ठीक साँचो छ, झजट्िा 
ठहरेिा प्रचलिि कानजन बिोक्र्िको सर्ाय भोग िञ्र्जर छज  । 
१. नाि थर ..................... ................... उिेर .................. ......... लिङ्ग .................... 

२. प्रदेश:       

३. ठेगाना  :  

 (क) स्थायी ठेगाना :  ...................पालिका,  िडा नं............... िोि ..............  

फोिो 
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 (ख) अस्थायी ठेगाना: .................पालिका, िडा नं...................िोि .............. 

 (ग) सम्पकुु िेलिफोन िा िोबाइि नं. ............... .................. .................  
४. संरक्षक/अलभभािककोनािथर .................... .............. तनिेदककोनािा ...............  
५. संरक्षक / अलभभािकको िेलिफोन िा िोबाइि नं. .............. ................... .............  
६. नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनजसार अपाङ्गिाको प्रकार ......................  
७.  नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनजसार अशतििाको आधारिा अपाङ्गिाको प्रकार 
............................  

८.  शरीरको अंग, संरचना, प्रणािीिा आएको क्षतिको वििरण 

……………………………………………… …………………………………. 

९.  क्षति भए पछी दैतनक क्रियाकिापिा आएको अिरोध िा लसलिििाको वििरण 

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

१०. अपाङ्गिाको कारण उपयजति स्थानिा धचनो िगाउनजहोस ्। 
 क) रोगको दीघ ुअसर    ख) दजघिुना   ग) र्धिर्ाि  

 घ) सशस्त्र द्िधद्ि      ङ) िंशानजगि कारण  च) अधय ..............  

११ सहायक सािग्री प्रयोग गनज ु पने आिश्यकिा भएको िा नभएको: उपयजति स्थानिा धचनो
 िगाउनजहोस ्। क) भएको  ख) नभएको 
१२. आिश्यकिा भएको भए कस्िो प्रकारको सहायक सािग्रीको प्रयोग गनजपुन े हजधछ 

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

१३. सहायक सािग्री प्रयोग गने गरेको / नगरेको  (उपयजति स्थानिा धचनो िगाउनजहोस 

 क) गने गरेको   ख) गने नगरेको 
१४.  सहायक सािग्री प्रयोग गने गरेको भए सािग्रीको नाि: ......................... ...........  
१५. अधय व्यक्तिको सहयोग विना आफ्ना कस्िा कस्िा दैतनक काय ुगन ुसतनज हजधछ 

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

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

१६.  अधय व्यक्तिको सहयोग लिनजहजधछ भने कज न कज न कािको िाधग लिनजहजधछ ( 

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

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

१७. पतछल्िो शैक्षक्षक योग्यिा प्राथलिक िह  घ) तनम्न िाध्यलिक िह 

 ङ) िाध्यलिक िह च) उच्च िाध्यलिक िह  छ) स्नािक िह  

 र्) स्नािकोत्तर िह झ) विद्यािाररधी िह 
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१८. कज नै िालिि प्राप्ि गनज ुभएको भए िजख्य िालििहरूको नाि िेख्नजहोस 

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

१९.  हािको पेशा: 
 क) अध्ययन ख) कृवष व्यिसाय ग) स्िरोर्गार  घ) अध्ययन  

ङ) सरकारी सेिा च) तनर्ी क्षेत्रिा सेिा र्) केही नगरेको झ)अधय ... 

         

तनिेदक 

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

 

अनजसूची २ 

 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको पररचयत्रको ढाँचा 
 

बर्ज ु गाँउपालिका 
गाँउ कायपुालिकाको कायाुिय 

अिादहिेिा, सजनसरी 
१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 
 

तनशानाछाप 

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

पररचय पत्र नम्बरः 
पररचय पत्रको प्रकार: 
अपाङ्गिा पररचय-पत्र 

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

३) र्धि लितिः   ४) नागरीकिा नम्बर: …………………….. 

 

 

फोिो 
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५) लिङ्गः…………  ………….६) रतिसिजह…………..   

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

८) बाबज/आिािासंरक्षककोनाि, थर………………………………………… 

९) पररचय पत्र िाहकको दस्िखिः 
१०) पररचय पत्र प्रिाखणि गने  ………….  

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

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

        लिति .............................. 

 
 

"यो पररच पत्र कसैिे पाएिा नक्र्कको प्रहरी कायाुिय िा स्थानीय तनकायिा िजझाइ ददनजहोिा"   
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Annex 2 

Disability Identity Card Format 

 

Gadhi Rural Municipality 
Office of The Rural Municipal Executive 
Aurabani, Sunsari 
1 No. Province, Nepal 

 

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: …………………….. 

4) Sex: …………  ………….6) Blood Group…………..   

5) Types of Disability : On the basis of nature ……………………..On the basis of 

Severity…….…….. 

6) Father Name/Mother Name or Guardain………………………………………… 

7) Signature of ID card Holders………………. 

8) 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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अनजसूची ३ 

 

अपाङ्गिा भएका व्यक्तिको कायाुियिा राखखने अलभिेखको ढाँचा 
 

ििसंख्याः 
अपाङ्गिा पररचय पत्र नम्बरः  पररचय पत्रको प्रकार…………….  

 

१) नाि, थरः 
२) ठेगाना (स्थायी) प्रदेश: क्र्ल्िा:   स्थानीयिह:              िडा:  
३) ठेगाना(अस्थाई)प्रदेश:क्र्ल्िा:   स्थानीयिह:               िडा:   
४) र्धि लितिः ४) नागरीकिा नम्बरः     ५) लिङ्गः   

५) रति सिजह  ७) वििादहि/अवििादहिः 
६) बाबज/आिा िा संरक्षकको नाि, थरः 
७) ठेगानाः     प्रदेशीः       क्र्ल्िाीः  स्थानीय िहीः       िडाीः 
८) अपाङ्गिा भएको व्यक्ति सँगको नािाः 
९) पतछल्िो शैक्षक्षक योग्यिाः 
१०) अध्ययनरि विद्यािय िा किेर्:   अध्ययन नगरेको पढाइसकेको 
११) पेशाः 
१२) अपाङ्गिाको क्रकलसिः 

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

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

१३) कस्िा दैतनक क्रियाकिापहरू गन ुसक्रकधछ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१४) कस्िा दैतनक क्रियाकिापहरू गन ुसक्रकँदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१५)सहायक सािग्री आिश्यक  पने   नपने 
आिश्यक पने भए के……………………………. 

१६) हाि सहायक सािग्री  पाएको   नपाएको 
१७) पररचय-पत्र िाहकिे प्राप्ि गरेका अधय सेिा, सजविधा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
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१८) पररचय पत्र बाहकिाई आिश्यक परेका अधय सेिा सजविधाहरू 

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

 

१९) सेिा, सजविधा प्रदान गने तनकायः …………………… …………… 

२०) अधय……………………………………………… ………………………… 

 

प्रिाखणि गने अधधकारीकोः 
      दस्िखिः  

      नाि, थरः  

पदः 
कायाुियः 

लिति : 
 
 
 
 
 
 

                                                                आज्ञाि े
                 रािचररत्र िेहिा 
         प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि 

 


