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अपाङ्गता  भएका  व्यक्ततको  पररचय-पत्र  ववतरण काययववधि, २०७५  

प्रस्तावना 
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ तथा संयतुत राष्ट्र 

संघले पाररत गरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार 
सम्बन्धी महासक्न्ध –@))^ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को 
उद्देश्य, ममम र भािना बमोक्िम अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुको पररचय-पत्र वितरण कायमविधध 

बनाउन बाञ्छनीय भएकोले, अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ को दफा 
६१ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी भीमेश्िर नगरपाललका, नगरकायमपाललकाको कायमपाललकाको लमतत 
२०७६ साल बैशाख % गते बसेको बैठकबाट भीमेश्िर नगरपाललका, दोलखाले अपाङ्गता  भएका  
व्यक्ततको  पररचय-पत्र  वितरण कायमविधध, २०७५ पाररत गरी िारी गररएको  छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारक्भभक 

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायमविधधको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचय-पत्र वितरण 

कायमविधध, २०७५" रहेको छ । 
  (२) यो कायमविधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यस कायमविधधमाः 

(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको अधधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ (पदहलो संशोधन 

२०७५ समेत) सम्झनु पदमछ । 
(ख) "तनयमािली" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िन्धी तनयमािली २०७४ 

सम्झन ुपदमछ । 
 

(ग)  “कायमपाललका” भन्नाले भीमेश्िर भन्नाले भीमेश्िर नगरपाललकाको नगर कायमपाललकालाई 
सम्झन ुपदमछ ।  

(घ) “कायामलय” भन्नाले भीमेश्िर नगरपाललकाको नगर कायमपाललको कायामलयलाई सम्झन ु
पदमछ ।  

(ड) "नगरपाललका" भन्नाले भीमेश्िर नगरपाललकालाई सम्झनु पदमछ । 
(च)  "िडा कायामलय" भन्नाले भीमेश्िर नगरपाललकाको िडा कायामलय सम्झनु पदमछ । 
(छ) "समन्िय सलमतत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ 

(पदहलो संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोक्िमको स्थानीय समन्िय सलमतत सम्झन ुपदमछ।  
 

  



2 

 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य, मापदण्ड 

 ३. उद्देश्य : यस कायमविधधको उद्देश्य देहाय बमोक्िम रहेका छन ्: 

(क) विलभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरूको पदहचान गरी उनीहरुलाई सेिा 
सुविधामा पहुुँच स्थावपत गनम, त्यस्ता सेिा सुविधाहरुको लाधग योिना तनमामण गनम र स्थानीय 

तह देखख नै विलभन्न प्रकृततका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुको िगीकृत लगत राख्न सहि 

तुल्याउन े । 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िन्धी ऐन, तनयमािली र अपाङ्गता भएका 

व्यक्ततको अधधकार सम्बन्धी अन्तरामक्ष्ट्रय महासक्न्ध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले 

िनाएको प्रततबद्धता बमोक्िम अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई प्राथलमकताको आधारमा सेिा 
सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सहि बनाउने ।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृतत, िगीकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततले पाउन े

सेिा, सुविधा र अिसरको प्राथलमकीकरण गनम सहयोग गने । 
४. पररचय-पत्र वितरणका मापदण्ड देहाय बमोक्िम रहेका छन ्:  

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िन्धी ऐनको अनुसूचीमा प्रकृततका आधारमा 
अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार 
सम्िन्धी ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखखत गाम्भीयमताका आधारमा अपाङ्गताको िगीकरण गरी 
देहायका चार समूहका पररचय-पत्र वितरण गररनेछ | 

(क) पुणय अशतत अपाङ्गतााः 
तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाई 'क' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िुन रातो रंगको 
पषृ्ट्ठभूलममा िारी गररनेछ । 

1. व्यक्ततको शारीररक, मानलसक िा इक्न्िय सम्बन्धी प्रणालीहरुमा भएको क्षतत र यसले 

ल्याएको कायमगत विचलनको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग ललएर पतन दैतनक 

िीिन सम्पादन गनम असाध्यै कदठन हुन ेव्यक्तत,  

2. सामान्य भन्दा सामान्य दैतनक क्रियाकलापहरु पतन स्ियं गनम नसतन े र अन्य व्यक्ततको 
सहयोग आिश्यक पने, तीव्र बौद्धधक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु, तीव्र रुपमा अदटज्म 

प्रभावित व्यक्तत, पूणम रुपमा श्रिणदृक्ष्ट्टविदहन व्यक्ततहरु,  

3. दईु िा सोभन्दा बढी प्रकृततका शारीररक, मानलसक िा इक्न्िय सम्बन्धी क्षतत भई सबैिसो 
दैतनक क्रियाकलापहरु अन्य व्यक्ततकै सहयोगमा गनुमपने अिस्थाका व्यक्ततहरु,  

4. तनरन्तर रुपमा सघन हेरचाह (स्याहार सुसार) को आिश्यक परररहन ेशारीररक अपाङ्गता 
भएका व्यक्तत िा मनोसामाक्िक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरू । 
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(ख) अतत अशतत अपाङ्गतााः  
तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाइ 'ख' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िुन तनलो 
पषृ्ट्ठभूलममा िारी गररनेछ ।  

1. शारीररक, मानलसक िा इक्न्िय सम्बन्धी क्षतत िा विचलन भएतापतन तनरन्तर िा अधधकांश 

समय सहयोगी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदशमक आददको सहयोगमा आफ्नो दैतनक क्रियाकलापहरु 

लगायत दहडडुल र संचार गनम कदठनाइ हुन ेब्यक्ततहरु,  

2. मक्ष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोक्रफललया, मांशपेशी सम्बन्धी 
समस्या िा विचलन लगायत अन्य विलभन्न कारणले शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आददले 

काम गनम नसकी  दैतनक आिागमनको लाधग हृविलधचयर प्रयोग गनुमपन े अिस्थाका 
व्यक्ततहरू,  

3. दिुै हात कुमदेखख िा पाखरुादेखख मुनी पुरै नचल्ने िा गुमाएका, विलभन्न कारणले दिुै हात र 
गोडा गुमाएका िा नचल्ने, कम्मरभन्दा मुतनको माग गुमाएका िा नचल्ने, दिु ैगोडा पूणम 
क्रियाशील नभई बैसाखीको प्रयोग गन ेव्यक्ततहरू,  

4. दृक्ष्ट्टविदहन र पूणम दृक्ष्ट्टविहीनको पररभाषा अन्तमगमत पन ेव्यक्ततहरू,  

5. संचारको लाधग तनरन्तर दोभाषे आिश्यक पने पूणम रुपमा कान सुन्न नसतने (बदहरा), दैतनक 

िीिनका क्रियाकलापहरु स्ियं गनम नसतने, लसकाइमा समस्या भएका बौद्धधक अपाङ्गता िा 
अदटज्म भएका व्यक्ततहरु, तनरन्तर अरूको सहयोग ललइरहनुपने बहुअपाङ्गता भएका 
व्यक्ततहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 
तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाई 'ग' िगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ पहेँलो पषृ्ट्ठभूलममा 
िारी गररनेछ । 

1. कृत्रत्रम अङ्ग, तयालीपर, विशषे प्रकारका िुत्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामान्य 

दहडडुल लगायत दैतनक िीिनका क्रियाकलापहरु स्ियं गनम सतने,  
2. विलभन्न कारणले घुुँडामुतनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी 

पतन सामान्य दहुँडडुल गनमसतने,  
3. कुम िा पाखरुा भन्दा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गनम नसतने,  
4. दिुै हातको हत्केलाभन्दा मुतनका कम्तीमा बूढी औलंा र चोरी औलंा गुमाएका,  
5. दिुै गोडाको कुकुम च्चाभन्दा मुतनको भाग नभएका तर सामान्य दहडडुल गनम सतन,े 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइमा दढलाइ भएका दैतनक क्रियाकलाप स्ियं गनम सतने बौद्धधक अपाङ्गता र 

अदटिम भएका व्यक्ततहरु , 

8. श्रिणयन्त्रको प्रयोगबाट िा ठूलो आिाि मात्र सुन्नसतन ेसुस्तश्रिण व्यक्ततहरू  

9. शल्यक्रियाबाट स्िरयन्त्र खझकी घाुँटीको नलीबाट मात्र बोल्नुपन ेअिस्था भएका ब्यक्ततहरु 

10. ओठ तालु फाटेको कारण बोली अस्पष्ट्ट भएका ब्यक्ततहरु,  
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11. बोल्दा अड्क्रकन,े शब्द िा अक्षर दोहोयामउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्ततहरू,  

12. तीन क्रफट भन्दा मुतनका होचापुड्का व्यक्ततहरू,  

13. चस्मा र श्रिणयन्त्र दिुै प्रयोग गने श्रिणदृक्ष्ट्टविदहन व्यक्ततहरु, लेन्स िा म्याग्नीफायरको 
प्रयोगबाट मात्र पढ्न सतने न्यून दृक्ष्ट्टयुतत व्यक्ततहरु,    

14. अनुिशीय रततश्राि (हेमोफेललया) सम्बन्धी समस्या भई दैतनक दहुँडडुलमा कदठनाइ हुन े

व्यक्ततहरु, 

15. मानलसक िा मनोसामाक्िक अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु । 
 
 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 
तल उल्लेखखत अिस्थाका व्यक्ततहरुलाइ 'घ' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िुन सेतो 
पषृ्ट्ठभूलममा िारी गररनेछ । 

1. शारीररक, मानलसक िा इक्न्िय सम्बन्धी सामान्य विचलन भएका तर दैतनक िीिनका 
क्रियाकलापहरु स्ियम सम्पादन गनम सतने  

2. हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भन्दा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक 

हातको हत्केलाभन्दा मुतनका कम्तीमा बूढी औलंा र चोरी औलंा गुमाएका िा दिुै हातको  
हत्केलामुतनका कम्तीमा बूढीऔलंा र चोरीऔलंा भएका ब्यक्ततहरु,  

3. ठूलो अक्षर पढ्नसतने न्यनू दृक्ष्ट्टयुतत व्यक्ततहरू,  

4. दिुै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिणयन्त्र लगाई ठूलो आिाि सुन्ने तर बोली स्पष्ट्ट भएका सुस्त श्रिण व्यक्ततहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र  ढााँचा र समन्वय सलमतत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूको पररचय-पत्रको ढाुँचा देहाय बमोक्िम हुनेछ ।  
पररचय-पत्र िाहक व्यक्ततको व्यक्ततगत वििरण स्पष्ट्ट हुने गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको 
ढाुँचामा यस कायमविधधको अनुसूची २ बमोक्िम एकापट्टी नेपाली भाषामा र अकामपट्टी अगेंिी 
भाषामा लेखखएको माधथ दफा ४ मा उल्लेखखत मापदण्ड अनुसार एक पषृ्ट्ठको पररचय-पत्र 

गाम्भीयमता आधारमा गररएका चार िगमका अपाङ्गता भएका व्यक्ततलाई चार फरक रङ्गमा 
उपलब्ध गराइनेछ । 

 
 
 
 
 
६. समन्िय सलमतत सम्िक्न्ध व्यिस्था  देहाय बमोक्िम हुनेछ । 
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(१) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अधधकार सम्िक्न्ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार अपाङ्गता पररचय 

पत्र वितरण गन ेसमेत कायमका लाधग भीमेश्िर नगरपाललकमामा देहाय बमोक्िमको स्थानीय 

समन्िय सलमतत रहनेछ :- 

 

 (क) नगरपाललकाको उपप्रमुख                                            संयोिक 

 (ख) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत लभनपा              सदस्य 

(ग) नगरपाललकाको मदहला सदस्य मध्येबाट 

       नगरकायमपाललकाले तोकेको मदहला सदस्य                                        सदस्य 

(घ) नगरपाललका लभत्रका माध्यलमक विद्यालयका प्रधानाध्यापक  

िा श्रोत व्यक्तत मध्येबाट नगर पाललकाको  
प्रमुखले तोकेको व्यक्तत                                                        सदस्य 

(ड.) k|fyflds :jf:Yo s]Gb|sf धचक्रकत्सक                                 सदस्य 

(च) स्थानीय प्रहरी कायामलयको प्रमुख                                                                 सदस्य 

(छ) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको हक, दहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तरमा कायमरत संघ ससं्थाहरु मध्येबाट नगर पाललकाको प्रमुखले मनोतनत 
    गरेको संस्थाको प्रतततनधध                    सदस्य 

(ि) नगरपाललका लभत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु मध्येबाट समन्िय सलमततले  

 मनोनयनले गरेको एक िना मदहला सदस्य सदहत तीन िना                              सदस्य 
(झ) प्रमुख क्िल्ला अधधकारी िा क्िल्ला प्रशासन कायामलयको अधधकृत प्रतततनधध     सदस्य 
(ञ) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतले तोकेको नगरपाललकाको कममचारी                   सदस्य – सधचि 

 

(२) स्थानीय समन्िय सलमततले अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका लाधग लसफाररस गने कामका साथ ै

ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्िम पररचय-पत्र सम्बन्धी कानुनी, संरचनागत तथा अन्य सुधार 
गनुमपन ेविषयमा प्रदेशको सामाक्िक विकास मन्त्रालय; मदहला, बालबाललका तथा ज्येष्ट्ठ नागररक 

मन्त्रालय लगायत सम्िक्न्धत तनकायमा लेखख पठाउुँनु पदमछ । 

(३) समन्िय सलमततको काम, कतमव्य र अधधकार  

समन्िय सलमततको काम, कतमव्य र अधधकार देहाय बमोक्िम हुनेछः– 

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको हक, दहत तथा सरंक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गने 
विलभन्न तनकाय, संघ िा संस्थासुँग समन्िय गरी विलभन्न कायमिम सञ्चालन गने तथा 
त्यस्तो काम सञ्चालन गनम कुनै तनकायलाई तनदेशन ददने, 
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(ख)  अपाङ्गताको िगीकरण स्पष्ट्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएको सम्बन्धमा द्विविधा 
भएका व्यक्ततको तनिेदन उपर िाुँचबुझ गरी पररचयपत्र प्रदान गनम कायामलयलाई 
लसफाररस गन,े 

(ग) नगरपाललका लभत्र अस्पताल, विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सािमितनक भौततक 
संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पहुुँच सहि गराउन अपाङ्गता मैत्री 
सरंचना विकास िा तनमामण गने, गराउने, 

(घ) नगरपाललका लभत्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ततको अलभलेख सङ्कलन तथा 
अद्यािधधक गनम लगाउने, 

(ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्ततका सम्बन्धमा नगरपाललका क्षेत्र लभत्र सञ्चाललत कायमिमको 
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(च) तोक्रकए बमोक्िमका अन्य काम गने । 

(४ ) समन्वय सलमततको बठैक सभबन्िी काययववधि देहाय अनसुार हुनेछ   

(क) समन्िय सलमततको बठैक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(ख) समन्िय सलमततको बठैक सो सलमततको सयंोिकले तोकेको लमतत, समय र स्थानमा बस्नछे |  

(ग  (समन्िय सलमततको बठैक बस्ने सचूना सो सलमततको सदस्य–सधचिले बठैक बस्नभुन्दा कम्तीमा    
चौबीस घण्टा अगाि ैसदस्यहरूलाई ददन ुपनेछ । 
(घ) समन्यि सलमततको कूल सदस्य सखं्याको पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपक्स्थत भएमा 
बठैकका लाधग गणपरूक सखं्या पगेुको मातननेछ | 
(ङ) समन्िय सलमततको बठैकको अध्यक्षता सो सलमततका सयंोिकले र तनक्िको अनपुक्स्थततमा 
सलमततका सदस्यले आफूमध्येिाट छानेको सदस्यले गनेछ |  

(च) समन्िय सलमततको बठैकको बठैकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बठैकमा 
अध्यक्षता गने व्यक्ततले तनणामयक मत ददनेछ | 
(छ) समन्िय सलमततल ेसम्बक्न्धत क्षेत्रका कुन ैपदाधधकारी िा त्रबशषेज्ञलाइ सो सलमततको बठैकमा 
आमन्त्रण गनम सतनेछ | 
(ि) समन्िय सलमततको तनणमय सो सलमततको सदस्य-सधचिले प्रमाखणत गनेछ | 
(झ) समन्िय सलमततको बठैक सम्बक्न्ध अन्य कायमविधध सो सलमतत आफैल ेतनधामरण गरे बमोक्िम 
हुनेछ | 
(ञ) स्थानीय समन्िय सलमततको बठैकमा सहभागी भए बापत कायमपाललका सदस्यले पाए सरह बठैक 
भत्ता प्राप्त हुनेछ | 
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पररच्छेद-४ 
पररचय पत्र ववतरण 

७. पररचय-पत्र वितरण प्रक्रिया देहाय बमोक्िम हुनेछ :  

(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ततको स्थायी ठेगाना भएको भीमेश्िर नगरपाललकाको िडा कायामलयमा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तत स्ियं िा तनिका अलभभािक िा संरक्षकले अनुसूची १ बमोक्िमको 
ढाुँचामा पररचय-पत्र प्राक्प्तका लाधग सबै पुष्ट्ट्याई गन ेकागिातहरु २ प्रतत समािेश गरी तनिेदन 

ददनुपनेछ । 
(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, उमेर, अपाङ्गता खलेुको ललखखत प्रमाखणत प्रततललपी, 

पासपोटम साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देखखने गरी खखधचएको) फोटो, असततताको 
गाम्भीयमता अिस्था र शरीरका अगंहरुले गन ेकाममा आएको समस्या िा दैतनक क्रियाकलापमा 
हुन े लसलमतताहरुको वििरण संलग्न हुनुपनेछ । यस प्रयोिनको लाधग िन्मदताम प्रमाण-पत्र िा 
नागररकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा धनी प्रमाण पिुाम िा शैक्षक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा 
मतदाता पररचय पत्र िा अपाङ्गताको आधारमा कुनै िाधगर गरररहेको भए तनयकु्तत पत्र िा त्यो 
ससं्थाले ददएको प्रमाण िा क्ि.प्र.का.मा दताम भएका अपाङ्गता सम्बन्धी कायम गने संघसंस्थाले 

गरेको लसफाररस मध्ये कुनै एक िा यस्तै त्रबश्िस्त हुन सतने आधार ददने अन्य प्रमाखणत 

ललखखतलाई आधार मातननेछ । 
(ग) ररत पुगी आएको तनिदेनमा िडा कायामलयले तनिेदन प्राप्त भएको लमततले बढीमा ३ ददनलभत्र 

तनिेदकले पेश गरेका कागिातहरुको एक प्रतत कायामलयमा राखख िडा कायामलयको लसफाररस सदहत 

एक प्रतत नगरपाललकामा पठाउनु पदमछ । 
(घ) सम्बक्न्धत व्यक्ततले पशे गरको तनिेदन उपर कुन ैकागिात िा प्रमाण नपगुी पररचयपत्रका लाधग 

लसफाररस गनम उपयुतत नदेखखएमा सो व्यहोरा तनिेदकलाई ३ ददन लभत्रमा िानकारी ददनु पदमछ । 
(ड.) िडा कायामलयले लसफाररस गनम नसक्रकने भनी ददएको िानकारी तनिेदकलाई धचत्त नबुझ ेसूचना 

पाएको १५ ददन लभत्रमा सम्िक्न्धत स्थानीय तह समक्ष तनिेदन ददन सतनेछ । 
(च) यसरी प्राप्त भएको तनिेदन समेत समािेश राखी स्थानीय समन्िय सलमततको बैठकमा पेश गनुम 

पदमछ । तनिेदकले पेश गरेका कागिात र अन्य सम्भाव्य तथ्य प्रमाणका आधारमा तनिले पररचय 

पत्र पाउने देखखयो भनी स्थानीय समन्िय सलमततले लसफाररस गरेमा तनिलाई पररचय पत्र वितरण 

गरी त्यसको िानकारी तनिदेक तथा िडा कायामलयलाई समेत ददनु पदमछ । 
(छ) पररचयपत्रका लाधग लसफाररस गनम कुन ैकदठनाई परेमा िडा कायामलयले धचक्रकत्सक/विशषेज्ञ िा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततका संस्थाका प्रतततनधधसुँग राय परामशम ललन सतनेछ ।   
(ि) सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यक्तत स्ियंले आफ्नो पररचयपत्र बुखझललनु पदमछ । अतत अशतत 

िा पूणम अशतत अपाङ्गता भएको कारणले पररचय पत्र िुखझललन आउन नसतने भएमा िडा 
कायामलयको लसफाररसमा पररिारको सदस्य िा संरक्षकले तनिको बुखझललन सतनेछन ्। 
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(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्ततहरूको िगीकृत लगत नगरपाललकाले कम्प्युटराइि गरी आफ्नो 
कायामलयमा राखी चौमालसक रूपमा प्रदेश र संघको सम्बक्न्धत मन्त्रालयमा िानकारी गराउनु 
पनेछ। 

(ञ) समन्िय सलमततले पररचयपत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यक्ततलाई नगरपाललकाले अनुसूची २ 

बमोक्िमको पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरूलाई) तनःशुल्क उपलब्ध गराउनु पनेछ । 
(ट) पररचयपत्रमा नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचललत कानूनको 

अधधनमा रही अन्य अधधकृत कममचारीलाई समेत अधधकार प्रत्यायोिन गनम सतनछे । 
(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा देखखने िा अिलोकन गनम सक्रकने शारीररक, मानलसक िा इक्न्िय सम्बन्धी क्षततको 

हकमा पररचय-पत्र प्रदान गने अधधकारीले अिलोकन गरी तत्काल उपयतुत पररचय-पत्र उपलब्ध 

गराउन ुपनेछ ।   
(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेखखने िा अिलोकन गनम नसक्रकने शारीररक, मानलसक िा इक्न्िय सम्बन्धी क्षतत 

भएका िा प्रष्ट्ट रुपमा छुट्याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्ततका हकमा समन्िय 

सलमततमा पेश गरी सलमततको लसफाररसका आधारमा पररचय पत्र वितरण गनुम पनेछ । 
 

८. अन्य नगरपाललकािाटपररचयपत्र वितरण गनेः 
स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र विलभन्न अिरोध तथा शारीररक िा मानलसक अिस्थाको 
गम्भीयमताको कारण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्िल्लामा गई अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनम 
असमथम व्यक्ततहरुका लाधग तनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्न्धत स्थानीय तहबाट 

पररचय पत्र नललएको सुतनश्चत भएमा दफा ५ को प्रक्रिया पुरा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर 
सम्बक्न्धत स्थानीय तहलाई िानकारी गराउन सक्रकनेछ ।  

 

९. प्रततललवप सम्बन्धी व्यिस्थाः 
(क) पररचय-पत्र हराइ, नालसइ िा त्रबधग्रई पररचय-पत्रको प्रततललवप ललनु पने भएमा आफ्नो स्थायी  

ठेगाना भएको नगरपाललकाको िडा कायामलयमा यथाथम वििरण र कारण खलुाई लसफाररसका लाधग 

तनिेदन ददनु पदमछ । 
(ख) िडा कायामलयले सबै व्यहोरा बुखझ तनिेदकको माग मनालसब देखखएमा पररचय-पत्रको प्रततललपी 

उपलब्ध गराउन प्राप्त तनिेदन तथा अन्य कागिातको प्रततललवप िडा कायामलयमा राखी तनिेदकले 

पेश गरेको सतकल कागिात सदहत लसफाररस गरी नगरपाललकामा पठाउुँनु पनेछ ।  
(ग) भीमेश्िर नगरपाललकाले लसफाररस सदहत प्राप्त भएको तनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनुसार 

सोझै िा स्थानीय समन्िय सलमततमा पेश गरी सलमततको तनणमय अनुसार  अपाङ्गता पररचय-

पत्रको प्रततललपी तनःशुल्क उपलब्ध गराउुँनु पनेछ । 
(घ) प्रततललवपका लाधग प्राप्त भएको तनिेदनका त्रबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्ततले पदहले प्राप्त 

गरेको पररचय पत्रमा हेरफेर गनुमपने देखखएमा स्थानीय लसफाररस सलमततमा पेश गरी सो 
सलमततबाट प्राप्त तनदेशन अनुसार गनुम पदमछ ।   
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१० यस कायमविधधको प्रततकुल कायम भएमा प्रचललत कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्िम सिाय हुनेछ ।   
 

११. अलभलेख सम्िक्न्ध व्यिस्थाः  
(क) सम्िक्न्धत िडा कायामलयले आफनो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु तथा 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु मध्ये पररचयपत्र पाएका व्यक्ततहरुको अपाङ्गताको प्रकृतत र 
गाभ्यीयमता लगायत अन्य आिश्यक वििरण खलु्नेगरी तनयलमत रुपमा अध्यािधधक गरी त्यसको 
चौमालसक वििरण तयार गरी तनयलमत रुपमा आफ्नो नगरपाललका पठाउुँनु पदमछ । 

(ख) भीमेश्िर नगरपाललकाले पररचय पत्र वितरण गरे पतछ यसको िानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने 
ब्यक्ततको स्थायी ठेगाना भएको िडा कायामलयलाई ददनु पदमछ ।   

(ग) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरु तथा अपाङ्गता पररचय 

पत्र पाएका व्यक्ततहरुको अनुसूची ३ को ढाुँचामा अलभलेख राखी त्यसको चौमालसक प्रततिेदन 

प्रदेशको सामाक्िक विकास मन्त्रालय, मदहला, बालबाललका तथा ज्येष्ट्ठ नागररक मन्त्रालय र 
संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउुँनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

बबबबि 

१२. विविध : 

(क) सब ै स्थानीय तहले आـआफ्नो क्षेत्राधधकार लभत्र रहेका त्रबकट तथा दगुमम गाउुँहरुमा रहेका 
अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुका लाधग अपाङ्गता पररचयـपत्र लगायतका सेिा सरल तररकाले 

उपलब्ध गराउुँन कक्म्तमा िषममा पटक ती ठाउुँहरुमा पररचय पत्र वितरण सम्िक्न्ध घुक्म्त लशविर 
सञ्चालन गनुम पदमछ ।  

(ख) यो कायमविधध लागू हुनु अगाडड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचयपत्र सम्बक्न्धत नगरपाललका बुझाई 

यो कायमविधध िारी भएको लमततले १ बषमलभत्रमा यस कायमविधध बमोक्िमको पररचयपत्र ललनुपनेछ 

। यस अतघ िारी भएका पररचय पत्र एक िषमपतछ स्ितः मान्य हुन ैछैन ।   
(ग) यस कायमविधध भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुको अधधकार सम्िक्न्ध ऐन र अन्य 

प्रचललत कानूनसुँग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म स्ितः अमान्य हुनेछ । 
(घ) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सम्िन्धमा यस कायमविधधमा उल्लेख नभएको विषयमा अपाङ्गता 

भएका व्यक्ततहरुको अधधकार सम्िन्धी  ऐन र  अन्य प्रचललत कानून बमोक्िम हुनेछ ।  
(ड.)  अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण तनदेलशका, २०६५ बमोक्िम भए गरेका काम कारिाही यसै कायमविधध 

बमोक्िम भए गरेको मातननेछ ।  
(च) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण तनदेलशका, २०६५ खारेि गररएको छ । 
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अनुसूची १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयपत्र पाउनको लाधग ददने तनिेदनको ढाुँचा 
 

      

श्री कायामलय प्रमुखज्यू 
......न ंिडा कायामलय माफम त 

भीमेश्िर नगरपाललका   

  लमतत :.................. ........  

 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयपत्र पाउुँ । 
महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोले तनम्न ललखखत वििरण 

राखख पररचयपत्र पाउन यो तनिेदन पेश गरेको छु । मैले पेस गरेको वििरण ठीक साुँचो छ ।  झुट्टा 
ठहरेमा प्रचललत कानुन बमोक्िमको सिाय भोग्न मञ्िुर छु ।   
१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... ललङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. ठेगाना  :   

 (क) स्थायी ठेगाना :  भीमेश्िर नगरपाललका,  िडा नं............... टोल ..............  

 (ख) अस्थायी ठेगाना : भीमेश्िर नगरपाललका, िडा न.ं..................टोल .............. 

 (ग) सम्पमकम  टेललफोन िा मोबाइल नं. ............... .................. .................  
३. संरक्षक/अलभभािकको नाम थर .................... .............. तनिेदकको नाता ...............  
४. संरक्षक/अलभभािकको टेललफोन िा मोबाइल न.ं .............. ................... .............  

५. नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अपाङ्गताको प्रकार ......................  
६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अशततताको आधारमा                   
 अपाङ्गताको प्रकार ............................  
७.  शरीरको अगं, संरचना, प्रणालीमा आएको क्षततको वििरण 

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

८.  क्षतत भएपछी दैतनक क्रियाकलापमा आएको अिरोध िा लसलमतताको वििरण  

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

९. अपाङ्गता हुनको कारण उपयुतत स्थानमा धचनो लगाउनुहोस ्।   
 क) रोगको दीघम असर    ख) दघुमटना     ग) िन्मिात    

 घ) सशस्त्र  द्िन्द्ि     ङ) िंशानुगत कारण   च) अन्य ..............  

फोटो 
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१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुम पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयुतत स्थानमा  धचनो 
 लगाउनुहोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुमपने हुन्छ 

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको/नगरेको (उपयुतत स्थानमा धचनो लगाउनुहोस 

 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको   
१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  

१४. अन्य व्यक्ततको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैतनक कायम गनम सतनुहुन्छ    

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

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

१५.  अन्य व्यक्ततको सहयोग ललनुहुन्छ भने कुन कुन कामको लाधग ललनु हुन्छ (    

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

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

१६. पतछल्लो शैक्षक्षक योग्यता  प्राथलमक तह   घ) तनम्न माध्यलमक तह  

 ङ) माध्यलमक तह   च) उच्च माध्यलमक तह    छ) स्नातक तह    

 ि) स्नातकोत्तर तह    झ) विद्यािाररधी तह   

१७. कुनै ताललम प्राप्त गनुमभएको भए मुख्य ताललमहरूको नाम लेख्नहुोस  

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

१८.  हालको पेशा :   
 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्िरोिगार   घ) अध्ययन    

ङ) सरकारी सेिा च) तनिी क्षेत्रमा सेिा    ि) केही नगरेको   झ) अन्य ... 

         

                                              तनिेदक   

        नाम, थर ..............................  
        हस्ताक्षर .............................. 
        लमतत .............................. 

 

 

 

अनुसूची २ 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको पररचयत्रको ढाुँचा  
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भीमेश्िर नगरपाललका 
नगर कायमपाललकाको कायामलय 

चररकोट, दोलखा 
  

 

 पररचयपत्र नम्बरः                  

 पररचयपत्रको प्रकार:                  

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थरः  
२) ठेगानाः प्रदेश ……………..क्िल्ला………… भीमेश्िर नगरपाललका िडा नं. 
………………………  

३) िन्मलमततः   ४) नागरीकता नम्बर:  

५) ललङ्गः …………  ………….  ६) रतत समुह…………..   

७) अपाङ्गताको क्रकलसमः प्रकृततको आधारमा ……………………..गम्भीरता …….. 

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

९) पररचयपत्र िाहकको दस्तखतः 
१०) पररचय पत्र प्रमाखणत गने  ………….  

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

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

        लमतत .............................. 

 
 

"यो पररचपत्र कसैले पाएमा नक्िकको प्रहरी कायामलय िा भीमेश्िर नगरपाललका िुझाइददनुहोला"   

  

 

 

फोटो 
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अनुसूची ३ 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको कायामलयमा राखखने अलभलेखको ढाुँचा 
भीमेश्िर नगरपाललका 

दोलखा 
 

िम 

संख्याः 
 

अपाङ्गता 
पररचय पत्र  

नम्बर  

नाम, थर 

 

अपाङ्गताको क्रकलसम 

 

ठेगाना 
(स्थायी)/ 

(अस्थाई)    

 

ललङ्ग संरक्षक
को नाम, 

थर 

िन्म 
लमतत 

अपाङ्गता 
भएको 
व्यक्ततसुँग
को नाता 

रतत 
समूह  

हस्ताक्षर अपाङ्ग 
भएको 
व्यक्ततको 
फोटो 

सम्पकम  
नं 

प्रमाखणत 
गने 
अधधकारी
को 
दस्खाखत  

प्रकृततको 
आधारमा 

गम्भीरताको 
आधारमा 

               
               
               

 


