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ह�रहरपरुगढ� गाउँपालका 

�थानीय राजप� 

ख�ड:३ सं�या:२ गाउँ काय�पालकाको वैठकवाट म&त: २०७६।१।१८ 

भाग–२ 

ह�रहरपरुगढ� गाउँपालका 

गाउँ काय�पालकाको काया�लय 

झनझने, स1धलु� 

वागम&त 3देश, नेपाल 

अपा7गता भएका 9यि;तको प�रचय-प� =वतरण 

काय�=व?ध, २०७६ 

3�तावना 

नेपालको सं=वधान, अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@वि1ध ऐन, २०७४ 

तथा संयु;त राCD संघल ेपा�रत गर� नेपाल सरकारल ेह�ताFर समेत ग�रसकेको 

अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@ब1धी महासि1ध, २००६ (Convention On 

The  Rights Of Persons With Disabilities(CRPD)को उIेJय, मम� र भावना बमोिजम 

अपा7गता भएका 9यि;तहKको प�रचय-प� =वतरण काय�=व?ध बनाउन बाLछ&नय 

भएकोले, अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@वि1ध ऐन, २०७४ को दफा ६१ 

ले Oदएको अ?धकार 3योग ग�र ह�रहरपुरगढ� गाउँपालकाले देहायको काय�=व?ध 

जार� गरेको छ । 

प�रPछेद १ 

3ारि@भक 

१. संQFRत नाम र 3ार@भः (१) यस काय�=व?धको नाम "अपा7गता भएका 9यि;तको 

प�रचय-प� =वतरण काय�=व?ध, २०७६" रहेको छ । 
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  (२) यो काय�=व?ध तुK1त 3ार@भ हुनेछ । 

२. प�रभाषाः =वषय वा 3स7गले अकU अथ� नलागेमा यस काय�=व?धमाः  

(क) "ऐन" भ1नाले अपा7गता भएका 9यि;तहVको अ?धकार स@व1धी ऐन, २०७४ 

(पOहलो संशोधन २०७५ समेत) स@झनु पद�छ। 

(ख) "&नयमावल�" भ1नाले अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@व1धी ऐन 

२०७४ अनुसार ब1ने &नयमावल� स@झनु पद�छ। 

(ग)  "�थानीय तह" भ1नाले ह�रहरपुरगढ� गाँउपालका स@झनु पद�छ । 

(घ)  "वडा काया�लय" भ1नाले �थानीय तहको वडा काया�लय स@झन ुपद�छ । 

(ड) "सम1वय सम&त" भ1नाले अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@व1धी 

ऐन, २०७४ (पOहलो संशोधन २०७५) को दफा ४२ बमोिजमको �थानीय सम1वय 

सम&त स@झनपुद�छ। 

प�रPछेद-२ 

उIेJय, मापद�ड 

३. उIेJय: यस काय�=व?धको उIेJय देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

(क) =वभ1न 3कारका अपा7गता भएका नेपाल� नाग�रकहVको पOहचान गर� 

उनीहKलाई सेवास=ुवधामा पहँुच �था=पत गन�, [य�ता सेवा सु=वधाहKको ला?ग 

योजना &नमा�ण गन� र �थानीय तह दे\ख न ै =वभ1न 3कृ&तका अपा7गता 

भएका 9यि;तहKको वग^कृत लगत रा�न सहज त_ुयाउने । 

(ख) अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@व1धी ऐन र अपा7गता भएका 

9यि;तको अ?धकार स@ब1धी अ1तरा�िCDय महासि1ध २००६ (CRPDS) मा नेपाल 

सरकारल े जनाएको 3&तब`ता बमोिजम अपा7गता भएका 9यि;तलाई 

3ाथमकताको आधारमा सेवा सु=वधाहK उपलbध गराउन सहज बनाउने ।  

 (ग)  अपा7गताको 3कृ&त, वग^करण र अव�थाका आधारमा अपा7गता भएका 

9यि;तले पाउने सेवा, सु=वधा र अवसरको 3ाथमकcकरण गन� सहयोग गनd। 

४.  प�रचय-प� =वतरणका मापद�ड देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 

अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@व1धी ऐनको अनुसचूीमा 3कृ&तका 

आधारमा अपा7गतालाई १० (दश) 3कारमा वग^करण ग�रएको छ । अपा7गता 
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भएका 9यि;तको अ?धकार स@व1धी ऐनको अनुसूचीमा उ_ले\खत गा@भीय�ता 

आधारमा ग�रएको अपा7गताको वग^करण गर� देहायका चार समहूका प�रचय-प� 

=वतरण ग�रने छ : 

(क) पुण� अश;त अपा7गताः 

तल उ_ले\खत अव�थाका 9यि;तहKलाई 'क' बग�को प�रचयप� उपलbध गराइनेछ, 

जुन रातो रंगको पCृठभूममा जार� ग�रनेछ। 

१. 9यि;तको शार��रक, मानसक वा इि1gय स@ब1धी 3णाल�हKमा भएको F&त र 

यसले _याएको काय�गत =वचलनको अव�था असाhय ग@भीर भई अVको सहयोग 

लएर प&न दै&नक जीवन स@पादन गन� असाhय ैकOठन हुने 9यि;त,  

२. सामा1य भ1दा सामा1य दै&नक ijयाकलापहK प&न �वय ंगन� नस;ने र अ1य 

9यि;तको सहयोग आवJयक पनd, तीk बौ=`क अपा7गता भएका 9यि;तहK, तीk 

Kपमा अOटmम 3भा=वत 9यि;त, पूण� Kपमा nवण oिCट =वOहन 9यि;तहK,  

३. दईु वा सो भ1दा बढ� 3कृ&तका शार��रक, मानसक वा इि1gय स@ब1धी F&त 

भई सबै जसो दै&नक ijयाकलापहK अ1य 9यि;तकै सहयोगमा गनु� पनd 

अव�थाका 9यि;तहK,  

४. &नर1तर Kपमा सघन हेरचाह  (�याहारसुसार) को आवJयक प�ररहने शार��रक 

अपा7गता भएका 9यि;त वा मनोसामािजक अपा7गता भएका 9यि;तहV । 

(ख) अ&त अश;त अपा7गताः 

    तल उ_ले\खत अव�थाका 9यि;तहKलाइ�  'ख'  बग�को प�रचयप� उपलbध 

गराइने छ । जुन &नलो पCृठभूममा जार� ग�रनेछ । 

१. शार��रक, मानसक वा इि1gय स@ब1धी F&त वा =वचलन भएताप&न &नर1तर 

वा अ?धकांश समय सहयोगी, दोभाषे वा मानव पथ3दश�क आOदको सहयोगमा 

आpनो दै&नक ijयाकलापहK लगायत Oहडडुल र सचंार गन� कOठनाइ हुने 

bयि;तहK,  

२. मिCत�क पFघात, मेKद�डमा चोटपटक वा पFघात,  हेमोiफलया, मांशपेशी 

स@ब1धी सम�या वा =वचलन लगायत अ1य =वभ1न कारणले शर�रको ढाड, हात, 

गोडा, क@मर आOदले काम गन� नसकc दै&नक आवागमनको ला?ग q=वल?चयर 

3योग गनु�पनd अव�थाका 9यि;तहV,  
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३. दवैु हात कुमदे\ख वा पाखुरादे\ख मुनी पुरै नच_ने वा गुमाएका, =वभ1न 

कारणले दवैुहात र गोडा गुमाएका वा नच_ने, क@मर भ1दामु&नको  भागगुमाएका 

वा नच_ने, दवैु गोडा पूण�ijयाशील नभई बैसाखीको 3योग गनd 9यि;तहV,  

४. oिCट =वOहन र पूण� oिCट=वह�नको प�रभाषा अ1त�ग�त पनd 9यि;तहV,  

५. सचंारको ला?ग &नर1तर दोभाषे आवJयक पनd पूण�Kपमा कानसु1न नस;ने 

(बOहरा), दै&नक जीवनका ijयाकलापहK �वय ं गन� नस;ने, सकाइमा सम�या 

भएका बौ=`क अपा7गता वा अOटmम भएका 9यि;तहK, &नर1तर अVको सहयोग 

लइरहनु पनd बहु अपा7गता भएका 9यि;तहV । 

(ग) मhयम अपा7गताः 

तल उ_ले\खत अव�थाका 9यि;तहKलाई 'ग'  वग�को प�रचयप� उपलbध गराइनेछ 

जुन पहrलो पCृठभूममा जार� ग�रने छ । 

१. कृs�म अ7ग, ;याल�पर, =वशेष 3कारका जु[ता ज�ता सहायक सामtीको 

3योगबाट सामा1य Oहडडुल लगायत दै&नक जीवनका ijयाकलापहK �वयं गन� 

स;ने,  

२. =वभ1न कारणले घुँडामु&नको अ7गमा मा� 3भाव परेको तर सहायक सामtीको 

3योग नगर� प&न सामा1य Oहँडडुल गन� स;ने,  

३. कुम वा पाखुरा भ1दा मुनी एक हात गुमाएका वा हात नच_ने वा हातले गनd 

काम गन� नस;ने,  

४. दवैु हातको ह[केला भ1दा मु&नका क@तीमा बूढ� औलंा र चोर� औलंा गुमाएका,  

५. दवैु गोडाको कुकु� Pचा भ1दा मु&नको भाग नभएका तर सामा1य Oहडडुल गन� 

स;ने, 

६. मेKद�डमा सम�या भई ढाड कु=3एको, 

७. सकाइमा Oढलाइ भएका दै&नक ijयाकलाप �वयं गन� स;ने बौ=`क अपा7गता 

र अOटजम भएका 9यि;तहK, 

८. nवण य1�को 3योगबाट वा ठूलो आवाज मा� सु1न स;ने स�ुत nवण 

9यि;तहV 

९. श_यijयाबाट �वरय1� \झकc घाटँ�को नल�बाट मा� बो_नपुनd अव�था भएका 

bयि;तहK 

१०. ओठ तालु फाटेको कारण बोल� अ�पCट भएका bयि;तहK,  
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११. बो_दा अxiकने, शbद वा अFर दोहोया�उने सम�या तीk भएका भकभके 

9यि;तहV,  

१२. तीन iफट भ1दा मु&नका होचा पुxका  9यि;तहV,  

१३. च�मा र nवणय1� दवैु 3योग गनd nवण oिCट=वOहन 9यि;तहK, ले1स वा 

@याyनीफायरको 3योगबाट मा� पzन स;ने   1यून oिCटयु;त 9यि;तहK,    

१४. अनवुशीय र;तnाव  (हेमोफेलया)  स@ब1धी सम�या भई दै&नक Oहँडडुलमा 

कOठनाइ हुने 9यि;तहK, 

१५. मानसक वा मनोसामािजक अपा7गता भएका 9यि;तहK । 

(घ) सामा1य अपा7गताः 

   तल उ_ले\खत अव�थाका 9यि;तहKलाइ 'घ' बग�को प�रचयप� उपलbध गराइने 

छ जुन सेतो पCृठभूममा जार� ग�रनेछ । 

१. शार��रक, मानसक वा इि1gय स@ब1धी सामा1य =वचलन भएका तर दै&नक 

जीवनका ijयाकलापहK �वय स@पादन गन� स;ने, 

२. हात वा ख{ुा केह� छोटो भएका, एक हातको ह[केला भ1दा मुनी नच_ने वा 

गुमाएका, एक हातको ह[केला भ1दा मु&नका क@तीमा बूढ� औलंा र चोर�औलंा 

गुमाएका वा दवैुहातको ह[केला मु&नका क@तीमा बूढ� औलंा र चोर� औलंा 

भएका bयि;तहK,  

३. ठूलो अFर पzन स;ने 1यून oिCटयु;त 9यि;तहV,  

४. दवैु गोडाको सबै औलाका भागहK नभएका,  

५. nवणय1� लगाई ठूलो आवाज सु1ने तर बोल� �पCट भएका स�ुत nवण 

9यि;तहV,  

प�रPछेद ३ 

प�रचयप� ढाँचा र सम1वय सम&त 

५. अपा7गता भएका 9यि;तहVको प�रचय-प�को ढाँचा देहाय बमोिजम हुनेछ । 

प�रचय-प� वा हक 9यि;तको 9यि;तगत =ववरण �पCट हुने गर� नाग�रकताको 

3माण–प�को ढाचँामा यस काय�=व?धको अनसुूची २ बमोिजम एकाप{ी नेपाल� 

भाषामा र अका�प{ी अंगेजी भाषामा ले\खएको मा?थ दफा ४ मा उ_ले\खत 
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मापद�ड अनसुार एक पCृठको प�रचय-प� गा@भीय�ता आधारमा ग�रएका चार 

वग�का अपा7गता भएका 9यि;तलाई चार फरक र7गमा उपलbध गराइनेछ । 

६. सम1वय सम&त स@वि1ध 9यव�था देहाय बमोिजम हुनेछ । 

(१) अपा7गता भएका 9यि;तको अ?धकार स@वि1ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ 

अनसुार अपा7गता प�रचयप� =वतरण गनd समेत काय�का ला?ग गाउँपालकामा 

देहाय बमोिजमको �थानीय सम1वय सम&त रहनेछ :- 

 (क)  गाउँपालकाको उपाhयF      –  संयोजक 

 (ख) गाउँपालकाको मOहला सद�य मhयेबाट गाउँपालकाल ेतोकेको मOहला सद�य              

–सद�य 

 (ग)  गाउँपालकाको �वा�थ शाखा संयोजक   –सद�य 

(घ)  अपा7गता प�रचय-प� =वतरण सम1वय सम&तल ेतोकेको �थानीय �वा�|य 

चौकc वा अ�पतालको ?चiक[सक     –सद�य 

(ड.)  अपा7गता भएका 9यि;तको हक, Oहत र संरFणको F�ेमा �थानीय �तरमा 

काय�रत संघ स�ंथाहK मhयेबाट सम1वय सम&तले मनो&नत गरेको स�ंथाको 

3&त&न?ध  –सद�य 

(च)  नेपाल सरकार र 3देश सरकारका �थानीय �तरमा रहेका स@वि1धत =वषय 

हेनd काया�लयको काया�लय 3मखु –सद�य 

(छ)  स@वि1धत वडाको वडाhयF  – सद�य 

(ज)  गाउँपालकाको मOहला बालबालका तथा समाज क_याण शाखा हेनd कम�चार�  

– सद�य  स?चव  

(२)  �थानीय सम1वय सम&तले अपा7गता प�रचयप� =वतरणका ला?ग सफा�रस 

गनd कामका साथ ैऐनको दफा ४३ को (च) बमोिजम प�रचय-प� स@व1धी कानुनी, 

संरचनागत तथा अ1य सधुार गनु� पनd =वषयमा 3देशको सामािजक =वकास 

म1�ालय; मOहला, बालबालका तथा mयेCठ नाग�रक म1�ालय लगायत स@वि1धत 

&नकायमा ले\ख पठाउँन ुपद�छ । 

प�रPछेद-४ 

प�रचयप� =वतरण 

७. प�रचय-प� =वतरण 3ijया देहाय बमोिजम हुनेछ : 
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(क) अपा7गता भएका 9यि;तको �थायी ठेगाना भएको �थानीय तहको वडा 

काया�लयमा अपा7गता भएका 9यि;त �वय ं &नजका अभभावक वा संरFकले 

अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा प�रचय-प� 3ािRतका ला?ग सबै पुC}याई गनd 

कागजातहK २ 3&त समावेश गर� &नवेदन Oदन ुपनdछ । 

(ख) दरखा�तमा आpनो नाम, �थायी ठेगाना, उमेर, अपा7गता खुलेको ल\खत 

3मा\णत 3&तलपी, पासपोट� साइजको  ( स@भव भएस@म अपा7गता दे\खने 

गर� \ख?चएको )  फोटो, अस;तताको गा@भीय�ता अव�था र शर�रका अंगहKले 

गनd काममा आएको सम�या वा दै&नक ijयाकलापमा हुने समतताहKको 

=ववरण संलyन हुनपुनd छ । यस 3योजनको ला?ग ज1मदता� 3माण-प� वा 

नाग�रकताको 3माण-प� वा जyगाधनी 3माणपुजा� वा शैQFक योyयताको 

3माण-प� वा मतदाता प�रचयप� वा अपा7गताको आधारमा कुन ै जा?गर 

ग�ररहेको भए &नयुि;त प� वा [यो स�ंथाले Oदएको 3माण वा िज.3.का.मा 

दता� भएका अपा7गता स@ब1धी काय� गनd संघस�ंथाले गरेको सफा�रस मhये 

कुन ैएक वा य�त ैsबJव�त हुन स;ने आधार Oदने अ1य 3मा\णत ल\खतलाई 

आधार मा&ननेछ । 

(ग) �रत पुगी आएको &नवेदनमा वडा काया�लयले &नवेदन 3ाRत भएको म&तले 

बढ�मा ३ Oदन भ� &नवेदकले पेश गरेका कागजातहKको एक 3&त काया�लयमा 

रा\ख वडा काया�लयको सफा�रस सOहत एक 3&त गाउँपालकामा पठाउनपुद�छ । 

(घ) स@बि1धत 9यि;तले पेश गरको &नवेदन उपर कुनै कागजात वा 3माण नपुगी 

प�रचय प�का ला?ग सफा�रस गन� उपयु;त नदे\खएमा सो 9यहोरा 

&नवेदकलाई ३ Oदन भ�मा जानकार� Oदनपुद�छ । 

(ड.) वडा काया�लयले सफा�रस गन� नसiकने भनी Oदएको जानकार� &नवेदकलाई 

?च[त नबुझ ेसचूना पाएको १५ Oदन भ�मा स@वि1धत �थानीय तह समF 

&नवेदन Oदन स;नेछ । 

(च) यसर� 3ाRत भएको &नवेदन समेत समावेश रा\ख �थानीय सम1वय सम&तको 

बैठकमा पेश गनु� पद�छ । &नवेदकले पेश गरेका कागजात र अ1य स@भा9य 

त|य 3माणका आधारमा &नजले प�रचयप� पाउने दे\खयो भ&न �थानीय 

सम1वय सम&तल े शफा�रस गरेमा &नजलाई प�रचयप� =वतरणगर� [यसको 

जानकार� &नवेदक तथा वडा काया�लयलाई समेत Oदन ुपद�छ। 
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(छ) प�रचय प�का ला?ग सफा�रस गन� कुनै कOठनाई परेमा वडा काया�लयले 

?चiक[सक / =वशेष~ वा अपा7गता भएका 9यि;तका सं�थाका 3&त&न?धसँग 

राय परामश� लन स;नेछ । 

(ज) सामा1यतया अपा7गता भएका 9यि;त �वयंल ेआpनो प�रचयप� बु\झलनु 

पद�छ । अ&त अश;त वा पूण� अश;त अपा7गता भएको कारणले प�रचयप� 

वु\झलन आउन नस;ने भएमा वडाकाया�लयको सफा�रसमा प�रवारको सद�य, 

संरFक वा &नजको बसोबास गनd �थानीय &नकायका पदा?धकार�ले &नजलाई 

बुझाउने गर� बु\झलन स;नेछन ्। 

(झ) प�रचय-प� 3ाRत 9यि;तहVको वग^कृत लगत �थानीय तहले क@Rयटुराइज 

गर� आpनो काया�लयमा राखी चौमासक Vपमा 3देश र सघंको स@बि1धत 

म1�ालयमा जानकार� गराउनु पनdछ । 

(ञ) सम1वय सम&तले प�रचयप� Oदन भनी ठहर गरेका 9यि;तलाई �थानीय 

तहको काया�लयले अनुसूची २ बमोिजमको प�रचय-प� (अपा7गता भएका 

9यि;तहVलाई)  &नःशु_क उपलbध गराउनु पनdछ । 

(ट) प�रचयप�मा गाँउपालकाको 3मुख 3शासiकय अ?धकृतको ह�ताFर हुनेछ  । 

3चलत कानूनको अ?धनमा रह� अ1य अ?धकृत कम�चार�लाई समते अ?धकार 

3[यायोजन गन� स;नेछ । 

(ठ) 3[यF Kपमा दे\खने वा अवलोकन गन� सiकने शार��रक, मानसक वा इि1gय 

स@ब1धी F&तको हकमा प�रचय-प� 3दान गनd अ?धकार�ल े अवलोकन गर� 

त[काल उपयु;त प�रचय-प� उपलbध गराउनु पनdछ । 

(ड) 3[यF Kपमा नदे\खने वा अवलोकन गन� नसiकने शार��रक, मानसक वा 

इि1gय स@ब1धी F&त भएका वा 3Cट Kपमा छु}याउन सम�या भएका 

अपा7गता भएका bयि;तका हकमा सम1वय सम&तमा पेशगर� सम&तको 

सफा�रसका आधारमा प�रचयप� =वतरण गनु� पनdछ । 

८. अ1य �थानीय तहबाट प�रचयप� =वतरण गनdः  

�थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र =वभ1न अवरोध तथा शार��रक वा 

मानसक अव�थाको ग@भीय�ताको कारण आpनो �थाई वसोवास भएको िज_लामा 

गई अपा7गता प�रचयप� 3ाRत गन� असमथ� 9यि;तहKका ला?ग &नजको �थायी 

बसोबास भएको �थानको स@बि1धत �थानीयतहबाट प�रचयप� नलएको 
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सु&नJचत भएमा दफा ५ को 3ijया पुरागर� प�रचयप� 3दान गरेर स@बि1धत 

�थानीय तहलाई जानकार� गराउन सiकनेछ । 

९. 3&तल=प स@ब1धी 9यव�थाः 

(१) प�रचय-प� हराइ, नासइ वा sब?tई प�रचय-प�को 3&तल=प लनपुनd भएमा 

आpनो �थायी ठेगाना भएको �थानीय तहको वडा काया�लयमा यथाथ� =ववरण 

र कारण खुलाई सफा�रसका ला?ग &नवेदन Oदन ुपद�छ । 

(२)  वडा काया�लयल ेसबै 9यहोरा बु\झ &नवेदकको माग मनासब दे\खएमा प�रचय-

प�को 3&तलपी उपलbध गराउन 3ाRत &नवेदन तथा अ1य कागजातको 

3&तल=प वडा काया�लयमा राखी &नवेदकले पेश गरेको स;कल कागजात सOहत 

सफा�रस गर� गाउँपालका, �थानीय तहमा पठाउँनु पद�छ । 

(३) �थानीय तहले सफा�रस सOहत 3ाRत भएको &नवेदन अपा7गताको 3कृती 

अनसुार सोझै वा �थानीय सम1वय सम&तमा पेश गर� सम&तको &नण�य 

अनसुार अपा7गता प�रचय-प�को 3&तलपी &नःश_ुक उपलbध गराउँनु पनdछ । 

(४) 3&तल=पका ला?ग 3ाRत भएको &नवेदनका sबषयमा सो प�रचयप� बाहक 

9यि;तले पOहले 3ाRत गरेको प�रचयप�मा हेरफेर गनु�पनd दे\खएमा �थानीय 

सफा�रस सम&तमा पेश गर� सो सम&तबाट 3ाRत &नदdशन अनसुार गनु�पद�छ । 

१० यस काय�=व?धको 3&तकुल काय� भएमा 3चलत कानूनमा bयव�था भए 

बमोिजम सजाय हुनेछ । 

११. अभलखे स@वि1ध 9यव�थाः 

(१) स@वि1धत वडा काया�लयले आफनो F�ेमा भएका कुल अपा7गता भएका 

9यि;तहK तथा अपा7गता भएका 9यि;तहK मhये प�रचयप� पाएका 

9यि;तहKको अपा7गताको 3कृ&त र गा@भीय�ता लगायत अ1य आवJयक 

=ववरण ख_ुनेगर� &नयमत Kपमा अhयाव?धक गर� [यसको चौमासक =ववरण 

तयार गर� &नयमत Kपमा आpनो गाँउपालका तथा िज_ला सम1वय 

सम&तलाई समेत पठाउँनु पद�छ । 

(२) �थानीय तहले प�रचयप� =वतरण गरेप&छ यसको जानकार� प�रचयप� 3ाRत 

गनd bयि;तको �थायी ठेगाना भएको वडा काया�लयलाई Oदनु पद�छ । 

(३) गाउँपालकाले आpनो F�े भ� रहेका कुल अपा7गता भएका 9यि;तहK तथा 

अपा7गता प�रचयप� पाएका 9यि;तहKको अभलखे राखी [यसको चौमासक 
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3&तवेदन 3देशको सामािजक =वकास म1�ालय, मOहला, बालबालका तथा 

mयेCठनाग�रक म1�ालय र संघीय मामला तथा सामा1य 3शासन म1�ालयमा 

पठाउँनु पनdछ । 

प�रPछेद-५ 

sबsबध 

१२. =व=वध: 

(१) सबै �थानीय तहले आـआpनो F�ेा?धकार भ� रहेका sबकट तथा दरुगम 

गाउँहKमा रहेका अपा7गता भएका 9यि;तहKका ला?ग अपा7गता प�रचयـप� 

लगायतका सेवा सरल त�रकाल ेउपलbध गराउँन कि@तमा बष�मा एकपटक ती 

ठाउँहKमा प�रचयप� =वतरण स@वि1ध घुि@त श=वर सLचालन गनु� पद�छ । 

(२) यो काय�=व?ध लागू हुन ुअगा�ड 3ाRत गरेको अपा7गता प�रचयप� स@बि1धत 

गाउँपालकामा बुझाई यो काय�=व?ध जार� भएको म&तले १ बष�भ�मा यस 

काय�=व?ध बमोिजमको प�रचयप� लनपुनdछ । यस अ&घ जार� भएका प�रचयप� 

एक वष� प&छ �वतःमा1य हुने छैन । 

(३) यस काय�=व?धमा भएको 3ावधान अपा7गता भएका 9यि;तहKको अ?धकार 

स@वि1ध ऐन र अ1य 3चलत कानूनसँग बा\झएमा बा\झएको हदस@म 

�वतःअमा1य हुनेछ । 

(४) अपा7ग प�रचय-प� =वतरण स@व1धमा यस काय�=व?धमा उ_लखे नभएको 

=वषयमा अपा7गता भएका 9यि;तहKको अ?धकार स@व1धी ऐन र अ1य 3चलत 

कानून बमोिजम हुनेछ । 

(५) अपा7ग प�रचय-प� =वतरण &नदdशका, २०६५ बमोिजम भए गरेका कामकारवाह� 

यसै काय�=व?ध बमोिजम भए गरेको मा&ननेछ । 

(६) अपा7ग प�रचय-प� =वतरण &नदdशका, २०६५ खारेज ग�रएको छ । 
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अनसूुची  १ 

अपा7गता भएका 9यि;तको प�रचयप� पाउनको ला?ग Oदने &नवेदनको 

ढाँचा 

nी काया�लय 3मुख mय ू

माफ� त............................ 

………………………………………. गाउँपालका       म&त:.......................... ........  

 =वषय:अपा7गता भएका 9यि;तको प�रचयप� पाउँ । 

महोदय,   

 म अपा7गता भएका 9यि;तको प�रचयप� पाउन योyय भएकोले 

&न@नल\खत =ववरण रा\ख प�रचयप� पाउन यो &नवेदन पेश गरेको छु । मैले 

पेस गरेको =ववरण ठ�क साँचो छ, झु{ा ठहरेमा 3चलत कानुन बमोिजमको सजाय 

भोyन मLजुर छु । 

१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... ल7ग .................. 

२. 3देश:       

३. ठेगाना  :  

(क) �थायी ठेगाना:  ...................पालका,  वडा न.ं.............. टोल ..............  

(ख) अ�थायी ठेगाना: .................पालका, वडा न.ं..................टोल .............. 

(ग) स@पक�  टेलफोन वा मोबाइल नं. ............... .................. .................  

३. संरFक/अभभावकको नाम थर ............................................................... 

&नवेदकको नाता ........................................  

४. संरFक/अभभावकको टेलफोन वा मोबाइल न.ं ............. ................... .............  

५. नेपाल सरकारको प�रभाषा र वग^करण अनुसार अपा7गताको 3कार ..............  

६. नेपाल सरकारको प�रभाषा र वग^करण अनुसार अश;तताको आधारमा 

अपा7गताको 3कार .............  

७.  शर�रको अंग, संरचना, 3णाल�मा आएको F&तको =ववरण 

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

फोटो 
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८. F&त भए पछ� दै&नक ijयाकलापमा आएको अवरोध वा समतताको =ववरण 

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

९. अपा7गताको कारण उपय;ुत�थानमा ?चनो लगाउनुहोस ्। 

क) रोगको द�घ�असर  ख) दघु�टना  ग) ज1मजात  

घ) सश�� �व1�व  ङ) वंशानगुत कारण  च) अ1य ..............  

१० सहायक सामtी 3योग गनु�पनdआवJयकता भएको वा नभएको: उपय;ुत �थानमा 

?चनो लगाउनुहोस ्           क) भएको            ख) नभएको 

११. आवJयकता भएको भए क�तो 3कारको सहायक सामtीको 3योग गनु�पनd 

हु1छ । ………………………………………………………………………….................. 

१२. सहायक सामtी 3योग गनd गरेको/नगरेको (उपयु;त �थानमा ?चनो 

लगाउनुहोस)  क) गनd गरेको   ख) गनd नगरेको 

१३.  सहायक सामtी 3योग गनdगरेको भए सामtीको नाम: .......... 

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

१४. अ1य 9यि;तको सहयोग =वना आpना क�ता क�ता दै&नक काय� गन� 

स;नुहु1छ । 

क)  ........  ख) ............   ग)  .............. घ)  ............. ङ)  ............   च) ............. 

१५. अ1य 9यि;तको सहयोग लनहुु1छ भने कुन कुन कामको ला?ग लनुहु1छ । 

क)  ........  ख) ............   ग)  .............. घ)  ............. ङ)  ............   च) ............. 

१६. प&छ_लो शैQFक योyयता  

 क)  3ाथमक तह   ख) &न@न माhयमक तह   ग) माhयमक तह   

घ) उPचमाhयमकतह  ङ) �नातकतह च) �नातको[तर तह   छ) =व�यावा�रधीतह 

१७. कुनै तालम 3ाRत गनु� भएको भए मु�य तालमहVको नाम ले�नुहोस 

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

१८.  हालकोपेशा: 

क) अhययन ख) कृ=ष9यवसाय        ग) �वरोजगार घ) अhययन 

ङ) सरकार�सेवा च) &नजीF�ेमासेवा        छ) केह�नगरेको  ज)अ1य ... 

 &नवेदक      

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

 ह�ताFर ..............................    

म&त .............................. 
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अनसूुची २ 

ह�रहरपुरगढ� गाउँपालका 

गाउँ काय�पालकाको काया�लय 

emgemg], l;Gw'nL 
बागम&त 3देश, नेपाल । 

 

प�रचयप� न@बरः  ................................ 

 

प�रचयप�को 3कार: 

अपा7गता प�रचय-प� 

१) नाम, थरः 

२) ठेगानाः 3देश …………….. िज_ला ………………………….      �थानीय तह…………………  

३) ज1म म&तः       ४)  नागर�कता न@बर: ……………………..  

५) ल7गः …………  ………….                           ६) र;तसमहु…………..   

७) अपा7गताको iकसमः 3कृ&तको आधारमा……………………..ग@भीरता…….. 

८) बाबु/आमा वा संरFकको नाम, थर…………………………………………  

९) प�रचय प� वाहकको द�तखतः 

१०) प�रचय प� 3मा\णत गनd  ………….  

                                                                                                                                             

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

ह�ताFर .............................. 

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

म&त ..............................                                       

"यो प�रचप� कसलेै पाएमा निजकको 3हर� काया�लय वा �थानीय &नकायमा 

वुझाइ Oदनहुोला"  

  

 

 

फोटो 



14 

 

Hariharpurgadhi rural municipility 

office of the municipal executive 

jhanjhane sindhuli, 

bagamati province, nepal 

   

Id Card Number: ............................. 

 Id Card Type: 

Disability Identity Card 

1) Full Name Of Person  

2) Address:  Province ……………..District…………………….…  

Local Level ………..………………  

3) Date Of Birth    

4) Citizenship Number/Birth Certificate no: …………………….………..  

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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अनसूुची ३ 

अपा7गता भएका 9यि;तको काया�लयमा रा\खने अभलेखको ढाँचा 

jम सं�याः 

अपा7गता प�रचयप� न@बरः     प�रचयप�को 

3कार…………….  

१) नाम, थरः 

२) ठेगाना (�थायी)  3देश:   िज_ला:    

�थानीय तह:                वडा:  

३) ठेगाना (अ�थाई)  3देश:  िज_ला:    

�थानीय तह:                वडा:   

४) ज1मम&तः  ४) नागर�कता न@बरः   

५) ल7गः  ६) र;तसमहु    

७) =ववाOहत/अ=ववाOहतः 

८) बाबु/आमा वा संरFकको नाम, थरः 

९) ठेगानाः3देश   िज_ला    

�थानीयतह   वडा 

१०) अपा7गता भएको 9यि;तसगँको नाताः 

११) प&छ_लोशैQFकयोyयताः 

१२) अhययनरत =व�यालय वा कलेज:     

अhययन नगरेको  पढाइ सकेको 

१३) पेशाः 

१४) अपा7गताको iकसमः 

क) अपा7गताको 3कृ&तको आधारमा……………….. 

ख) अपा7गताको ग@भीरताको आधारमा…………………….. 

१५) क�ता दै&नक ijयाकलापहV गन� सiक1छ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६) क�ता दै&नक ijयाकलापहV गन� सiकँदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 
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१७)सहायक सामtी आवJयक  पनd   नपनd 

आवJयक पनd भए के……………………………. 

१८) हाल सहायक सामtी  पाएको   नपाएको 

१९)  प�रचय-प� वाहकले 3ाRत गरेका अ1य सेवा, सु=वधा 

…………………………………………………………………………………………………  

 

२०) प�रचय प� बाहकलाई आवJयक परेका अ1य सेवा सु=वधाहV 

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

२१) सेवा, सु=वधा 3दान गनd &नकायः …………………… …………… 

२२) अ1य……………………………………………… ………………………… 

        

  3मा\णत गनd अ?धकार�कोः 

   द�तखतः 

   नाम, थरः 

   पदः 

   काया�लयः 

   म&त : 

 

����� 
�����	 ������ 

���� ������ ���� � 


