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टोखा नगरपालिका 
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) 

बमोजिम टोखा नगर काययपाजलकाले बनाएको तल लेखखए 

बमोजिमको काययजिजि सियसािारणको िानकारीको लाजग प्रकाशन 

गररएको छ। 

efu–@ 

टोखा नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय-पत्र लितरण 

काययलिलि, २०७६ 

प्रस्तािना 

नेपािको संलिधान, अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िलधध ऐन, २०७४ तथा 

संयिु राष्ट्र संघिे पाररत गरी नेपाि सरकारिे हस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता 

भएका व्यलिको अलधकार सम्बधधी महासलधध–@))^ -Convention on the  Rights of 
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Persons with Disabilities (CRPD)  को उद्दशे्य, ममम र भािना बमोलिम अपाङ्गता 

भएका व्यलिहरुको पररचय-पत्र लितरण कायमलिलध बनाउन बाञ्छलनय भएकोिे, 

अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िलधध ऐन, २०७४ को दफा ६१ िेलदएको 

अलधकार प्रयोग गरर टोखा नगर कायमपालिकािे  दहेायको कायमलिलध िारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायमलिलधको नाम "टोखा नगरपालिका ] अपाङ्गता 

भएका व्यलिको पररचय-पत्र लितरण कायमलिलध, २०७६" रहेको छ। 

  (२) यो कायम लिलध तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथम निागेमा यस कायमलिलधमाः 

(क) "ऐन" भधनािे अपाङ्गता भएका व्यलिहरूको अलधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ 

(पलहिो संशोधन २०७५ समेत) सम्झनपुदमछ । 

(ख) "लनयमाििी" भधनािे अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िधधी ऐन२०७४ 

अनसुार बधने लनयमाििी सम्झन ुपदमछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भधनािे टोखा नगरपालिका सम्झन ुपदमछ । 

(घ)  "िडा कायामिय" भधनािे टोखा नगरपालिकाको िडा कायामिय सम्झन ुपदमछ । 

(ड) "समधिय सलमलत" भधनािे अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िधधी ऐन, 

२०७४ (पलहिो संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोलिमको स्थानीय समधिय 

सलमलत सम्झन ुपदमछ। 
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पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य, मापदण्ड 

३. उद्दशे्य : यस कायमलिलधको उद्दशे्य दहेाय बमोलिम रहकेा छन:् 

(क) लिलभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरूको पलहचान गरी 

उनीहरुिाई सेिा सलुिधामा पहुुँच स्थालपत गनम, त्यस्ता सेिा सलुिधाहरुको िालग 

योिना लनमामण गनम र स्थानीय तह दलेख नै लिलभधन प्रकृलतका अपाङ्गता भएका 

व्यलिहरुको िगीकृत िगत राख्न सहि तुल्याउने । 

(ख) अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िधधी ऐन र अपाङ्गता भएका 

व्यलिको अलधकार सम्बधधी अधतरामलष्ट्रय महासलधध २००६ (CRPD) मा नेपाि 

सरकारिे िनाएको प्रलतबद्धता बमोलिम अपाङ्गता भएका व्यलििाई 

प्राथलमकताको आधारमा सेिा सलुिधाहरु उपिब्ध गराउन सहि बनाउने। 

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृलत, िगीकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका 

व्यलिि ेपाउने सेिा, सलुिधा र अिसरको प्राथलमकीकरण गनम सहयोग गने। 

४. पररचय-पत्र लितरणका मापदण्ड दहेाय बमोलिम रहकेा छन:् 

अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िधधी ऐनको अनसुचूीमा प्रकृलतका 

आधारमा अपाङ्गतािाई १० (दश) प्रकारमा िगीकरण गररएको छ । अपाङ्गता 

भएका व्यलिको अलधकार सम्िधधी ऐनको अनसुचूीमा उल्िेलखत गाम्भीयमता 

आधारमा गररएको अपाङ्गताको िगीकरण गरी दहेायका चार समहूका पररचय-पत्र 

लितरण गररन ेछ । 

(क) पुणय अशि अपाङ्गतााः 

ति उल्िेलखत अिस्थाका व्यलिहरुिाई 'क'  बगमको पररचय पत्र उपिब्ध गराइन ेछ िनु 

रातो रंगको पषृ्ठ भलूममा िारी गररने छ। 

1. व्यलिको शारीररक, मानलसक िा इलधिय सम्बधधी प्रणािीहरुमा भएको क्षलत र 

यसि े ल्याएको कायमगत लिचिनको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको 

सहयोग लिएर पलन दलैनक िीिन सम्पादन गनम असाध्यै कलिन हुने व्यलि,  
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2. सामाधय भधदा सामाधय दलैनक लियाकिापहरु पलन स्ियं गनम नसक्ने र अधय 

व्यलिको सहयोग आिश्यक पने, तीव्र बौलद्धक अपाङ्गता भएका व्यलिहरु, 

तीव्र रुपमा अलटज्म प्रभालित व्यलि, पणूम रुपमा श्रिण दृलि लिलहन व्यलिहरु,  

3. दईु िा सो भधदा बढी प्रकृलतका शारीररक, मानलसक िा इलधिय सम्बधधी क्षलत भई 

सबै िसो दलैनक लियाकिापहरु अधय व्यलिकै सहयोगमा गनुमपने अिस्थाका 

व्यलिहरु,  

4. लनरधतर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहार ससुार) को आिश्यक परररहने शारीररक 

अपाङ्गता भएका व्यलि िा मनोसामालिक अपाङ्गता भएका व्यलिहरू । 

(ख) अलत अशि अपाङ्गतााः 

ति उल्िेलखत अिस्थाका व्यलिहरुिाइ 'ख' बगमको पररचय-पत्र उपिब्ध गराइनेछ िनु 

लनिो पषृ्ठ भलूममा िारी गररनेछ। 

1. शारीररक, मानलसक िा इलधिय सम्बधधी क्षलत िा लिचिन भएता पलन लनरधतर 

िा अलधकांश समय सहयोगी, दोभाषे िा मानिपथ प्रदशमक आलदको 

सहयोगमा आफ्नो दलैनक लियाकिापहरु िगायत लहडडुि र संचार गनम 

कलिनाइ हुने ब्यलिहरु,  

2. मलष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमेोलफलिया, मांशपेशी 

सम्बधधी समस्या िा लिचिन िगायत अधय लिलभधन कारणि ेशरीरको ढाड, 

हात, गोडा, कम्मर आलदि े काम गनम नसकी दलैनक आिागमनको िालग 

हृलिि लचयर प्रयोग गनुमपने अिस्थाका व्यलिहरू,  

3. दिैु हात कुम दलेख िा पाखरुा दलेख मनुी परैु नचल्ने िा गुमाएका, लिलभधन 

कारणि े दिैु हात र गोडा गमुाएका िा नचल्ने, कम्मर भधदा मलुनको भाग 

गमुाएका िा नचल्ने, दिैु गोडा पणूम लियाशीि नभई बैसाखीको प्रयोग गने 

व्यलिहरू,  

4. दृलि लिलहन र पणूम दृलि लिहीनको पररभाषा अधतमगमत पने व्यलिहरू,  

5. संचारको िालग लनरधतर दोभाषे आिश्यक पने पणूम रुपमा कान सधुन नसक्ने 

(बलहरा), दलैनक िीिनका लियाकिापहरु स्ियं गनम नसक्ने, लसकाइमा समस्या 
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भएका बौलद्धक अपाङ्गता िा अलटज्म भएका व्यलिहरु, लनरधतर अरूको 

सहयोग लिइ रहन ुपने बहुअपाङ्गता भएका व्यलिहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 

ति उल्िेलखत अिस्थाका व्यलिहरुिाई 'ग' िगमको पररचयपत्र उपिब्ध गराइन ेछ पहे ुँिो 

पषृ्ठभलूममा िारी गररने छ। 

1. कृलत्रम अङ्ग, क्यािीपर, लिशेष प्रकारका ितु्ता िस्ता सहायक सामग्रीको 

प्रयोगबाट सामाधय लहडडुि िगायत दलैनक िीिनका लियाकिापहरु स्ियं गनम 

सक्ने,  

2. लिलभधन कारणिे घुुँडा मलुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक 

सामग्रीको प्रयोग नगरी पलन सामाधय लहुँडडुि गनम सक्ने,  

3. कुम िा पाखरुा भधदा मनुी एक हात गमुाएका  िा हात नचल्ने िा हाति ेगने काम 

गनम नसक्ने,  

4. दिैु हातको हत्केिा भधदा मलुनका कम्तीमा बढूी औिंा र चोरी औिंा गमुाएका,  

5. दिैु गोडाको कुकुम च्चा भधदा मलुनको भाग नभएका तर सामाधय लहडडुि गनम 

सक्ने, 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुलप्रएको, 

7. लसकाइमा लढिाइ भएका दलैनक लियाकिाप स्ियं गनम सक्ने बौलद्धक अपाङ्गता 

र अलटिम भएका व्यलिहरु , 

8. श्रिण यधत्रको प्रयोगबाट िा िूिो आिाि मात्र सधुन सक्ने ससु्त श्रिण व्यलिहरू 

9. शल्य लियाबाट स्िरयधत्र लझकी घाुँटीको निीबाट मात्र बोल्नुपने अिस्था भएका 

ब्यलिहरु 

10. ओि ताि ुफाटेको कारण बोिी अस्पि भएका ब्यलिहरु,  

11. बोल्दा अड्लकने, शब्द िा अक्षर दोहोयामउने समस्या तीव्र भएका भकभके 

व्यलिहरू,  

12. तीन लफट भधदा मलुनका होचा पड्ुका व्यलिहरू,  



6 
 

13. चस्मा र श्रिण यधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिण दृलि लिलहन व्यलिहरु, िेधस िा म्याग्नी 

फायरको प्रयोगबाट मात्र पढ्न सक्ने धयनू दृलियिु व्यलिहरु,    

14. अनिुशीय रिश्राि (हमेोफेलिया) सम्बधधी समस्या भई दलैनक लहुँडडुिमा 

कलिनाइ हुने व्यलिहरु, 

15. मानलसक िा मनोसामालिक अपाङ्गता भएका व्यलिहरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गतााः 

ति उल्िेलखत अिस्थाका व्यलिहरुिाइ 'घ' बगमको पररचयपत्र उपिब्ध गराइनेछ िनु 

सेतो पषृ्ठभलूममा िारी गररने छ । 

1. शारीररक, मानलसक िा इलधिय सम्बधधी सामाधय लिचिन भएका तर दलैनक 

िीिनका लियाकिापहरु स्ियम ्सम्पादन गनम सक्ने 

2. हात िा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा मनुी नचल्ने िा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
गमुाएका, एक हातको हत्केिा भधदा मलुनका कम्तीमा बढूी औिंा र चोरी 

औिंा गमुाएका िा दिैु हातको हत्केिा मलुनका कम्तीमा बढूी औिंा र चोरी 

औिंा भएका ब्यलिहरु,  

3. िूिो अक्षर पढ्न सक्ने धयनू दृलियिु व्यलिहरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  

5. श्रिणयधत्र िगाई िूिो आिाि सधुने तर बोिी स्पि भएका ससु्त श्रिण 

व्यलिहरु 
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पररच्छेद -३ 

पररचयपत्र ढााँचा र समन्िय सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्यलिहरूको पररचय-पत्रको ढाुँचा दहेाय बमोलिम हुनेछ। 

पररचय-पत्र िाहक व्यलिको व्यलिगत लििरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण -

पत्रको ढाुँचामा यस कायमलिलधको अनसुचूी २ बमोलिम एकापट्टी नेपािी भाषामा र 

अकामपट्टी अंगेिी भाषामा िेलखएको मालथ दफा ४ मा उल्िेलखत मापदण्ड अनसुार 

एकपषृ्ठको पररचय-पत्र गाम्भीयमता आधारमा गररएका चारिगमका अपाङ्गता भएका 

व्यलििाई चार फरक रङ्गमा उपिब्ध गराइन ेछ । 

६. समधिय सलमलत सम्िलधध व्यिस्था दहेाय बमोलिम हुनेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यलिको अलधकार सम्िलधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार 

अपाङ्गता पररचयपत्र लितरण गने समेत कायमका िालग नगरपालिकामा दहेाय 

बमोलिमको स्थानीय समधिय सलमलत रहन ेछ । 

 (क) नगरपालिकाको उपप्रमुख      -संयोिक 

 (ख)  नगरपालिकाको मलहिा सदस्य मध्येबाट नगरपालिकािे तोकेको मलहिा सदस्य

        -सदस्य 

 (ग) नगरपालिका लभत्रका माध्यलमक लिद्याियका प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यलि 

मध्येबाट नगरपालिकाको प्रमुखिे तोकेको व्यलि   -सदस्य 

(घ) नगर कायमपालिकाको प्रमुखिे तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतािको 

लचलकत्सक       -सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहरी कायामियको प्रमखु     -सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यलिको हक, लहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा 

कायमरत संघ संस्थाहरु मध्येबाट नगरपालिकाको प्रमखुिे मनोलनत गरेको 

संस्थाको प्रलतलनलध       -सदस्य 

(छ) नगरपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका व्यलिहरु मध्येबाट समधिय सलमलति े

मनोनयन गरेको एक िना मलहिा सदस्य सलहत तीन िना  -सदस्य 
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 (ि) नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीयस्तरमा रहकेा सम्िलधधत लिषय हनेे 

कायामियको कायामिय प्रमखु     -सदस्य 

(झ)  नगरपालिकाको उपप्रमुखिे तोकेको नगरपालिकाको कममचारी  -सदस्य 

(२) स्थानीय सलमलतिे आफ्नो काम कारिाहीिाई व्यिलस्थत गनम  आिश्यकता 

अनसुार ५ सदस्यीय उपसलमलत गिन गररनेछ । 

(३) स्थानीय समधिय सलमलति ेअपाङ्गता पररचयपत्र लितरणका िालग लसफाररस गन े

कामका साथै ऐनको दफा ४३ को (च) बमोलिम पररचय-पत्र सम्िधधीी काननुी, 

संरचनागत तथा अधय सधुार गनुमपने लिषयमा प्रदशेको सामालिक लिकास मधत्रािय, 

मलहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रािय िगायत सम्िलधधत लनकायमा िेलख 

पिाउुँन ुपदमछ । 
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पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र लितरण 

७. पररचय-पत्र लितरण प्रलिया दहेाय बमोलिम हुनेछ: 

(क) अपाङ्गता भएका व्यलिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तहको िडा 

कायामियमा अपाङ्गता भएका व्यलि स्ियं लनिका अलभभािक िा संरक्षकिे 

अनसुचूी १ बमोलिमको ढाुँचामा पररचय-पत्र प्रालप्तका िालग सबै पि्ुयाई गने 

कागिातहरु २ प्रलत समािेश गरी लनिेदन लदन ुपनेछ। 

(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेर, अपाङ्गता खिेुको लिलखत 

प्रमालणत प्रलतलिपी, पासपोटम साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता दलेखने गरी 

लखलचएको) फोटो, असिताको गाम्भीयमता अिस्था र शरीरका अंगहरुिे गने काममा 

आएको समस्या िा दलैनक लियाकिापमा हुने लसलमतताहरुको लििरण संिग्न 

हुनपुनेछ । यस प्रयोिनको िालग िधम दताम प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र 

िा िग्गा धनी प्रमाण पिुाम िा शैलक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय पत्र 

िा अपाङ्गताको आधारमा कुनै िालगर गरररहकेो भए लनयुलि पत्र िा त्यो संस्थािे 

लदएको प्रमाण िा लि.प्र.का.मा दताम भएका अपाङ्गता सम्बधधी कायम गने संघ 

संस्थािे गरेको लसफाररस मध्य ेकुनै एक िा यस्तै लबश्वस्त हुन सक्ने आधार लदने अधय 

प्रमालणत लिलखतिाई आधार मालनने छ । 

(ग) ररत पगुी आएको लनिेदनमा िडा कायामियिे लनिेदन प्राप्त भएको लमलति ेबढीमा 

३ लदन लभत्र लनिेदकिे पेश गरेका कागिातहरुको एक प्रलत कायामियमा रालख िडा 

कायामियको लसफाररस सलहत एक प्रलत नगरपालिकामा पिाउन ुपदमछ। 

(घ) सम्बलधधत व्यलििे पेश गरको लनिेदन उपर कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी 

पररचयपत्रका िालग लसफाररस गनम उपयिुन दलेखएमा सो व्यहोरा लनिेदकिाई ३ लदन 

लभत्रमा िानकारी लदनपुदमछ । 

(ड.) िडा कायामियिे लसफाररस गनम नसलकने भनी लदएको िानकारी लनिेदकिाई लचत्त 

नबझेु सचूना पाएको १५ लदन लभत्रमा सम्िलधधत स्थानीय तह समक्ष लनिेदन लदन 

सक्नेछ। 
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(च) यसरी प्राप्त भएको लनिेदन समेत समािेश रालख स्थानीय समधिय सलमलतको बैिकमा 

पेश गनुमपदमछ । लनिेदकिे पेश गरेका कागिात र अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका 

आधारमा लनिि े पररचयपत्र पाउने दलेख यो भलन स्थानीय समधिय सलमलतिे 

लशफाररस गरेमा लनििाई पररचय पत्र लितरण गरी त्यसको िानकारी लनिेदक तथा 

िडा कायामियिाई समेत लदनपुदमछ। 

(छ) पररचय पत्रका िालग लसफाररस गनम कुनै कलिनाई परेमा िडा कायामियिे 

लचलकत्सक/लिशेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका व्यलिका संस्थाका प्रलतलनलधसुँग राय 

परामशम लिन सक्नेछ। 

(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यलि स्ियंिे आफ्नो पररचयपत्र बलुझलिन ुपदमछ । 

अलत अशि िा पीूणम अशि अपाङ्गता भएको कारणिे पररचय पत्र िलुझलिन 

आउन नसक्ने भएमा िडा कायामियको लसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा 

लनिको बसोबास गन े स्थानीय लनकायका पदालधकारीिे लनििाई बुझाउने गरी 

बलुझलिन सक्नेछन्। 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यलिहरूको िगीकृत िगत स्थानीय तहि े कम््यटुराइि गरी 

आफ्नो कायामियमा राखी चौमालसक रूपमा प्रदशे र संघको सम्बलधधत मधत्राियमा 

िानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ञ) मधिय सलमलतिे पररचयपत्र लदन भनी िहर गरेका व्यलििाई स्थानीय तहको 

कायामियि ेअनसुचूी २ बमोलिमको पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यलिहरूिाई) 

लनःशुल्क उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

(ट) पररचय पत्रमा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासलकय अलधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । 

प्रचलित काननूको अलधनमा रही अधय अलधकृत कममचारीिाई समेत अलधकार 

प्रत्यायोिन गनम सक्नेछ । 

(ि)प्रत्यक्ष रुपमा दलेखने िा अििोकन गनम सलकने शारीररक, मानलसक िा इलधिय 

सम्बधधी क्षलतको हकमा पररचय-पत्र प्रदान गन ेअलधकारीिे अििोकन गरी तत्काि 

उपयिु पररचय-पत्र उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 



11 
 

(ड)प्रत्यक्ष रुपमा नदलेखने िा अििोकन गनम नसलकने शारीररक, मानलसक िा इलधिय 

सम्बधधी क्षलत भएका िा प्रि रुपमा छुट्याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका 

ब्यलिका हकमा समधिय सलमलतमा पेश गरी सलमलतको लसफाररसका आधारमा 

पररचयपत्र लितरण गनुम पनेछ । 

८. अधय स्थानीय तहबाट पररचयपत्र लितरण गनेः  

स्थानीय िेगानामा बसोबास नभएका र लिलभधन अिरोध तथा शारीररक िा मानलसक 

अिस्थाको गम्भीयमताको कारण आफ्नो स्थाई िसोिा स भएको लिल्िामा गई 

अपाङ्गता पररचयपत्र प्राप्त गनम असमथम व्यलिहरुका िालग लनिको स्थायी बसोबास 

भएको स्थानको सम्बलधधत स्थानीय तहबाट पररचय पत्र नलिएको सलुनश्चत भएमा दफा 

५ को प्रलिया परुा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर सम्बलधधत स्थानीय तहिाई िानकारी 

गराउन सलकनेछ । 

यस नगरपालिका अपांग पररचय पत्र लिन चाहमेा लनिको सालिक स्थानीय तहिाट  

िसाईसराइ ल्याउन ुपनेछ र लनििे स्थानीय तहमा िागत कट्टा गरर सोको पत्र समेत 

ल्याएको हुनपुनेछ । 

९. प्रलतलिलप सम्बधधी व्यिस्थाः 

(१) पररचय-पत्र हराइ, नालसइ िा लबलग्रई पररचय-पत्रको प्रलतलिलप लिनपुने भएमा आफ्नो 

स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायामियमा यथाथम लििरण र कारण 

खिुाई लसफाररसका िालग लनिेदन लदन ुपदमछ । 

(२) िडा कायामियिे सबै व्यहोरा बलुझ लनिेदकको माग मनालसब दलेखएमा पररचय -

पत्रको प्रलतलिपी उपिब्ध गराउन प्राप्त लनिेदन तथा अधय कागिातको प्रलतलिलप 

िडा कायामियमा राखी लनिेदकिे पेश गरेको सक्कि कागिात सलहत लसफाररस 

नगरपालिकामा पिाउुँन ुपदमछ। 

(३) नगरपालिकािे लसफाररस सलहत प्राप्त भएको लनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुार 

सोझ ैिा स्थानीय समधिय सलमलतमा पेश गरी सलमलतको लनणमय अनसुार अपाङ्गता 

पररचय-पत्रको प्रलतलिपी लनःशुल्क उपिब्ध गराउुँन ुपनेछ। 
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(४) प्रलतलिलपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका लबषयमा सो पररचयपत्र बाहक व्यलिि े

पलहिे प्राप्त गरेको पररचय पत्रमा हरेफेर गनुमपने दलेखएमा स्थानीय लसफाररस सलमलतमा 

पेश गरी सो सलमलतबाट प्राप्त लनदशेन अनसुार गनुम पदमछ । 

१० यस कायम लिलधको प्रलतकुि कायम भएमा प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोलिम     

सिाय हुनेछ । 

११. अलभिेख सम्िलधध व्यिस्थाः 

(१) सम्िलधधत िडा कायामियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका 

व्यलिहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यलिहरु मध्य ेपररचय पत्र पाएका व्यलिहरुको 

अपाङ्गताको प्रकृलत र गाम्भीीयमता िगायत अधय आिश्यक लििरण खुल्ने गरी 

लनयलमत रुपमा अध्यािलधक गरी त्यसको चौमालसक लििरण तयार गरी लनयलमत 

रुपमा आफ्नो नगरपालिका तथा लिल्िा समधिय सलमलतिाई समेत पिाउुँन ुपदमछ । 

(२) नगरपालिकािे पररचयपत्र लितरण गरेपलछ यसको िानकारी पररचयपत्र प्राप्त गन े

ब्यलिको स्थायी िेगाना भएको िडा कायामियिाई लदन ुपदमछ । 

(३) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र रहकेा कुि अपाङ्गता भएका व्यलिहरु तथा 

अपाङ्गता पररचयपत्र पाएका व्यलिहरुको अलभिेख राखी त्यसको चौमालसक 

प्रलतिेदन प्रदशेको सामालिक लिकास मधत्रािय, मलहिा, बाि बालिका तथा ज्येष्ठ 

नागररक मधत्रािय र संघीय मालमिा तथा सामाधय प्रशासन मधत्राियमा पिाउुँन ुपनेछ 

। 
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पररच्छेद-५ 

लिलिि 

१२. लिलिध: 

(१) नगरपालिकािे आـआफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहकेा लबकट तथा दरुगम िडाहरुमा 

रहकेा अपाङ्गता भएका व्यलिहरुका िालग अपाङ्गता पररचयـपत्र िगायतका सेिा 

सरि तररकाि ेउपिब्ध गराउुँन कलम्तमा बषो एक पटक ती िाउुँहरुमा पररचयपत्र 

लितरण सम्िलधध घलुम्त लशलिर सञ्चािन गनुम पदमछ । 

(२) यो कायमलिलध िाग ू हुनु अगालड प्राप्त गरेको अपाङ्गता पररचयपत्र सम्बलधधत 

नगरपालिका बझुाई यो कायमलिलध िारी भएको लमलति े१ बषम लभत्रमा यस कायमलिलध 

बमोलिमको पररचयपत्र लिन ुपनेछ । यस अलघ िारी भएका पररचयपत्र एक िषम पलछ 

स्ितः माधय हुनीेछैन। 

!३ यस कायमलिलध भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्यलिहरुको अलधकार सम्िलधध 

ऐन र अधय प्रचलित काननूसुँग बालझएमा बालझएको हद सम्म स्ितः अमाधय हुनेछ । 

!४अपाङ्गपररचय-पत्र लितरण सम्िधधमा यस कायमलिलधमा उल्िेख नभएको लिषयमा 

अपाङ्गता भएका व्यलिहरुको अलधकार सम्िधधी ऐन र अधय प्रचलित काननू 

बमोलिम हुनेछ । 

!५ अपाङ्ग पररचय -पत्र लितरण लनदलेशका, २०६५ बमोलिम भए गरेका काम 

कारिाही यस ैकायमलिधली बमोलिम भए गरेको मालनन ेछ । 
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अनुसूची १ 

अपाङ्गता भएका व्यलि कोपररचय पत्र पाउनको िालग लदन ेलनिेदनको ढाुँचा 

  

श्री कायामिय प्रमखुज्य ू

टोखा नगरपालिका । 

  लमलत .............................. 

 

लिषय:अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचय पत्र पाउुँ। 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोि ेलनम्न लिलखत लििरण रालख 

पररचय पत्र पाउन यो लनिेदन पशे गरेको छु । मैि ेपेस गरेको लििरण िीक साुँचो छ, झटु्टा िहरेमा 

प्रचलित काननु बमोलिम को सिाय भोग्न मञ्िरु छु। 

१. नामथर .............................. उमेर ........... लिङ्ग ....................... 

२. प्रदशे:       

३. िेगाना  :  

क स्थायी िेगाना:  ................पालिका,  िडानं........... टोि ..............  

ख अस्थायी िेगाना : ................पालिका,  िडानं........... टोि ..............  

ग सम्पमकम  टेलिफोन िा मोबाइि न ं....................................  

३. संरक्षक/अलभभािकको नामथर .................. लनिेदकको नाता ...............  

४. संरक्षक/अलभभािकको टेलिफोन िा मोबाइि नं. .................... .............  

५. नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अपाङ्गताको प्रकार...................  

६.  नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अशिताको आधारमा अपाङ्गताको 

 प्रकार ............................  

७.  शरीरको अंग, संरचना, प्रणािीमा आएको क्षलतको लििरण .................................... 

८.  क्षलत भए पछी दलैनक लियाकिापमा आएको अिरोध िा लसलमतताको लििरण 

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

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

९. अपाङ्गताको कारण उपयिु स्थानमा लचनो िगाउन ुहोस।् 

 क) रोगको दीघम असर ख) दघुमटना  ग) िधमिात  

 घ) सशस्त्र द्वधद्व  ङ) िंशानुगत कारण च) अधय ..............  
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१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुमपन े आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयिु स्थानमा लचनो

 िगाउनुहोस ्। क) भएको  ख) नभएको 

११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुमपन े हुधछ 

…………………………………………………………………………. 

१२. सहायकसामग्रीप्रयोगगनगेरेको/नगरेको (उपयिुस्थानमालचनोिगाउनुहोस 

 क) गनगेरेको   ख) गननेगरेको 

१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको भए सामग्रीको नाम : .........................  

१४. अधय व्यलिको सहयोग लिना आफ्ना कस्ता कस्ता दलैनक कायम गनम सक्नुहुधछ 

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

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

१५.  अधय व्यलिको सहयोग लिनुहुधछ भने कुन कुन कामको िालग लिनहुुधछ     

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

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

१६. पलछल्िो शैलक्षक योग्यता प्राथलमक तह क) लनम्न माध्यलमक तह 

 ख) माध्यलमक तह ग) उच्च माध्यलमक तह घ) स्नातक तह  

 ङ) स्नातकोत्तर तह च) लिद्यािाररधी तह 

१७. कुन ैतालिम प्राप्त गनुमभएको भए मखु्य तालिमहरूको नाम िेख्नुहोस 

………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………  

१८.  हािको पेशा : 

 क) अध्ययन ख) कृलष व्यिसाय ग) स्िरोिगार घ) अध्ययन  

ङ) सरकारी सेिा च) लनिी क्षेत्रमा सेिा  ि) केही नगरेको झ)अधय ... 

         

 लनिेदक 

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

     हस्ताक्षर .............................. 

     लमलत .............................. 
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अनसुचूी २ 

अपाङ्गता भएका व्यलिको पररचयत्रको ढाुँचा 

नेपािसरकार 

निशािाछाप   

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

पररचयपत्रनम्बरः 

पररचयपत्रको प्रकार: 

अपाङ्गता पररचय-पत्र 

१) नाम, थरः 

२) िेगानाः प्रदशे ……………..लिल्िा………… स्थानीय 

तह………………………  

३) िधम लमलतः   ४) नागरीकता नम्बर: ……………………..  

५) लिङ्गः …………   ६) रि समहु…………..   

७) अपाङ्गताको लकलसमः  प्रकृलतको आधारमा……………..गम्भीरता…….. 

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

९) पररचयपत्र िाहकको दस्तखतः 

१०) पररचयपत्र प्रमालणत गन े …………. 

नाम, थर .................. 

हस्ताक्षर ............................ 

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

      लमलत .............................. 

 

 

"योपरिचपत्रकसैलेपाएमािनिककोप्रहिीकायाालयवास्थािीयनिकायमावझुाइनििुहोला"  

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format 

The Government of 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: ……………………..  

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

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

    On the basis of Severity…….…….. 

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

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

10) Approved by   ………….   Name .............................. 

 Signature  ................................ 

     Designation ............................. 

Date …………………. 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station 

or municipality office"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographs 
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अनसुचूी ३ 

अपाङ्गता भएका व्यलिको कायामियमा रालखने अलभिखेको ढाुँचा 

िम संख्याः 

अपाङ्गता पररचय पत्र नम्बरः  पररचयपत्रको प्रकार…………….  

१) नाम, थरः 

२) िेगाना(स्थायी)  प्रदेश: लिल्िा:   स्थानीयतह:              िडा:  

३) िेगाना(अस्थाई)  प्रदेश:लिल्िा:   स्थानीयतह:               िडा:   

४) िधम लमलतः  ४) नागरीकता नम्बरः  ५) लिङ्गः  

६) रिसमुह  ७) लििालहत/अलििालहतः 

८) बाबु/आमा िा सरंक्षकको नाम, थरः 

९) िेगानाः प्रदेश  लिल्िा  स्थानीयतह िडा 

१०) अपाङ्गता भएको व्यलिसुँगको नाताः 

११) पलछल्िो शैलक्षक योग्यताः 

१२) अध्ययनरत लिद्यािय िा कििे:   अध्ययन नगरेको पढाइ सकेको 

१३) पेशाः 

१४) अपाङ्गताको लकलसमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृलतको आधारमा……………….. 

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

१५) कस्ता दैलनक लियाकिापहरू गनम सलकधछ ? …………………… 

१६) कस्ता दैलनक लियाकिापहरू गनम सलकुँ दैन ……………………  

१७) सहायक सामग्री आिश्यक पने नपनम आिश्यक पने भएकीो …………………………….  

१८) हाि सहायक सामग्री  पाएको   नपाएको 

१९)  पररचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गरेका अधय सेिा, सुलिधा 

२०) पररचयपत्र बाहकिाई आिश्यक परेका अधय सिेा सलुिधाहरू…………………………..  

२१) सेिा, सुलिधा प्रदान गन ेलनकायः …………………… …………… 

२२) अधय………………………………………… 

प्रमालणत गने अलधकारीकोः 

दस्तखतः......................... 

नाम, थरः...........................  

पदः ................................. 

कायामियः ......................... 

प्रमालणकरण लमलत : २०७६।०३।०८ 

 आज्ञािे, 

प्रलदप पौडैि 

                                               प्रमुख प्रशासलकय अलिकृत 


