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हिहििाङ गाउँपाहिका 
   

हिहििाङ गाउपाहिकाको राजपत्र 
 
 

खण्ड :                                सङ्ख्या :                                  ७ जषे्ठ २०७५ 

 

भाग –२ 

हिहििाङ गाउँपाहिका 
 

अपाङ्गता भएका व्यक्ततको परिचय - पत्र वितिण काययविधि, २०७५ 

गाउँपाहिकाबाट स्वीकृत हिहत : @)&% /)*/@* 

प्रिाहिकरि हिहत : @)&% /)*/@* 

हिलििाङ गाउँपालिका अन्तगगत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र हितिण कायगहिलि, २०७५  

प्रस्तािना 
नेपािको संहििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िक्तन्ि ऐन, २०७४ तथा संयिु िाष्ट्र संघिे पारित 

गिी नेपाि सिकाििे िस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्बन्िी मिासक्तन्ि 
२००६ - Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  को उदे्दश्य, 

ममग ि भािना बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको परिचय-पत्र हितिण कायगहिलि बनाउन बाञ्छलनय 
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भएकोिे, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िक्तन्ि ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अलिकाि 

प्रयोग गरि हिलििाङ गाउँपालिकािे यो कायगहिलि िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस कायगहिलिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र हितिण 

कायगहिलि, २०७५" ििेको छ । 

  (२) यो कायगहिलि तरुुन्त प्रािम्भ िनुेछ । 

२. परिभाषाः हिषय िा प्रसङ्गिे अको अथग निागेमा यस कायगहिलिमाः 
(क) "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४ (पहििो संशोिन 

२०७५ समेत) सम्झन ुपदगछ । 

(ख) "लनयमाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन २०७४ अनसुाि बन्न े

लनयमाििी सम्झन ुपदगछ । 

(ग)  "स्थानीय ति" भन्नािे गाउँपालिका िा नगिपालिका सम्झन ुपदगछ । 

(घ)  "िडा कायागिय" भन्नािे स्थानीय तिको िडा कायागिय सम्झन ुपदगछ । 

(ड) "समन्िय सलमलत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन, २०७४ (पहििो 
संशोिन २०७५) को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थानीय समन्िय सलमलत सम्झन ुपदगछ।  

 
परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्य : यस कायगहिलिको उदे्दश्य देिाय बमोक्तिम ििेका छन ्: 
(क) हिलभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका हिलििाङ गा.पा. लभत्र बसोिास गने  नेपािी नागरिकिरूको 

पहिचान गिी उनीिरुिाई सेिा सहुििामा पिुँच स्थाहपत गनग, त्यस्ता सेिा सहुििािरुको िालग योिना 
लनमागण गनग ि स्थानीय ति देक्तख नै हिलभन्न प्रकृलतका अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको िगीकृत िगत िाख्न 

सिि तलु्याउने   
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िन्िी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्बन्िी 

अन्तिागहष्ट्रय मिासक्तन्ि २००६ (CRPD) मा नेपाि सिकाििे िनाएको प्रलतबद्धता बमोक्तिम अपाङ्गता 
भएका व्यक्तििाई प्राथलमकताको आिािमा सेिा सहुििािरु उपिब्ि गिाउन सिि बनाउने ।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृलत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाउन ेसेिा, सहुििा 
ि अिसिको प्राथलमकीकिण गनग सियोग गने । 

४. परिचय-पत्र हितिणका मापदण्ड देिाय बमोक्तिम ििेका छन ्:  
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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िन्िी ऐनको अनसूुचीमा प्रकृलतका आिािमा अपाङ्गतािाई १० 

(दश) प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िन्िी ऐनको 
अनसूुचीमा उल्िेक्तखत गाम्भीयगता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देिायका चाि समूिका 
परिचय-पत्र हितिण गरिनेछ :  

(क) पणुग अशि अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाई 'क' बगगको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िनु िातो िंगको 
पषृ्ठभलूममा िािी गरिनेछ । 

1. व्यक्तिको शािीरिक, मानलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी प्रणािीिरुमा भएको क्षलत ि यसिे ल्याएको 
कायगगत हिचिनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सियोग लिएि पलन दैलनक िीिन सम्पादन 

गनग असाध्यै कदिन िनुे व्यक्ति,  

2. सामान्य भन्दा सामान्य दैलनक हियाकिापिरु पलन स्ियं गनग नसक्न े ि अन्य व्यक्तिको सियोग 

आिश्यक पने, तीव्र बौहद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु, तीव्र रुपमा अहिज्म प्रभाहित व्यक्ति, पूणग 
रुपमा श्रिणदृहिहिहिन व्यक्तििरु,  

3. दईु िा सोभन्दा बढी प्रकृलतका शािीरिक, मानलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षलत भई सबैिसो दैलनक 

हियाकिापिरु अन्य व्यक्तिकै सियोगमा गनुगपने अिस्थाका व्यक्तििरु,  

4. लनिन्ति रुपमा सघन िेिचाि (स्यािाि ससुाि) को आिश्यक परिििन ेशािीरिक अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरू । 

(ख) अलत अशि अपाङ्गताः  
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाइ 'ख' बगगको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िनु लनिो पषृ्ठभलूममा 
िािी गरिनेछ ।  

1. शािीरिक, मानलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षलत िा हिचिन भएतापलन लनिन्ति िा अलिकांश समय 

सियोगी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदशगक आददको सियोगमा आफ्नो दैलनक हियाकिापिरु िगायत 

हिडडुि ि संचाि गनग कदिनाइ िनु ेब्यक्तििरु,  

2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, िेमोहफलिया, मांशपेशी सम्बन्िी समस्या िा 
हिचिन िगायत अन्य हिलभन्न कािणिे शिीिको ढाड, िात, गोडा, कम्मि आददिे काम गनग नसकी  
दैलनक आिागमनको िालग हृहििक्तचयि प्रयोग गनुगपने अिस्थाका व्यक्तििरू,  

3. दिैु िात कुमदेक्तख िा पाखिुादेक्तख मनुी पिैु नचल्न ेिा गमुाएका, हिलभन्न कािणिे दिैु िात ि गोडा 
गमुाएका िा नचल्ने, कम्मिभन्दा मलुनको माग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणग हियाशीि नभई 

बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तििरू,  

4. दृहिहिहिन ि पूणग दृहिहििीनको परिभाषा अन्तगगगत पने व्यक्तििरू,  
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5. संचािको िालग लनिन्ति दोभाष े आिश्यक पने पूणग रुपमा कान सनु्न नसक्न े (बहििा), दैलनक 

िीिनका हियाकिापिरु स्ियं गनग नसक्न,े लसकाइमा समस्या भएका बौहद्धक अपाङ्गता िा अहिज्म 
भएका व्यक्तििरु, लनिन्ति अरूको सियोग लिइििनपुने बिअुपाङ्गता भएका व्यक्तििरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाई 'ग' िगगको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ पिेँिो पषृ्ठभलूममा िािी 
गरिनेछ । 

1. कृलत्रम अङ्ग, क्यािीपि, हिशेष प्रकािका ितु्ता िस्ता सिायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामान्य हिडडुि 

िगायत दैलनक िीिनका हियाकिापिरु स्ियं गनग सक्ने,  
2. हिलभन्न कािणिे घुडँामलुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सिायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पलन 

सामान्य हिँडडुि गनगसक्ने,  
3. कुम िा पाखिुा भन्दा मनुी एक िात गमुाएका िा िात नचल्ने िा िातिे गने काम गनग नसक्ने,  
4. दिैु िातको ित्केिाभन्दा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुग च्चाभन्दा मलुनको भाग नभएका ति सामान्य हिडडिु गनग सक्न,े 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुहप्रएको, 
7. लसकाइमा हढिाइ भएका दैलनक हियाकिाप स्ियं गनग सक्ने बौहद्धक अपाङ्गता ि अहििम 

भएका व्यक्तििरु , 

8. श्रिणयन्त्रको प्रयोगबाि िा िूिो आिाि मात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रिण व्यक्तििरू  

9. शल्यहियाबाि स्िियन्त्र क्तझकी घाँिीको निीबाि मात्र बोल्नपुने अिस्था भएका ब्यक्तििरु 

10. ओि ताि ुफािेको कािण बोिी अस्पि भएका ब्यक्तििरु,  

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द िा अक्षि दोिोयागउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तििरू,  

12. तीन हफि भन्दा मलुनका िोचापकुका व्यक्तििरू,  

13. चस्मा ि श्रिणयन्त्र दिैु प्रयोग गने श्रिणदृहिहिहिन व्यक्तििरु, िेन्स िा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाि 

मात्र पढ्न सक्ने न्यून दृहियिु व्यक्तििरु,    

14. अनिुशीय ििश्राि (िेमोफेलिया) सम्बन्िी समस्या भई दैलनक हिँडडुिमा कदिनाइ िनुे व्यक्तििरु, 

15. मानलसक िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु । 

(घ) सामान्य अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तििरुिाइ 'घ' बगगको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िनु सेतो पषृ्ठभलूममा 
िािी गरिनेछ । 

1. शािीरिक, मानलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी सामान्य हिचिन भएका ति दैलनक िीिनका 
हियाकिापिरु स्ियम सम्पादन गनग सक्न े 
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2. िात िा खटु्टा केिी छोिो भएका, एक िातको ित्केिा भन्दा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक िातको 
ित्केिाभन्दा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गमुाएका िा दिैु िातको  ित्केिामलुनका 
कम्तीमा बूढीऔिंा ि चोिीऔिंा भएका ब्यक्तििरु,  

3. िूिो अक्षि पढ्नसक्न ेन्यून दृहियिु व्यक्तििरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औिाका भागिरु नभएका,  
5. श्रिणयन्त्र िगाई िूिो आिाि सनेु्न ति बोिी स्पि भएका ससु्त श्रिण व्यक्तििरू,  

 

परिच्छेद ३ 

परिचय पत्र ढाचँा ि समन्िय सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूको परिचय-पत्रको ढाँचा देिाय बमोक्तिम िनुेछ ।  

परिचय-पत्र िािक व्यक्तिको व्यक्तिगत हिििण स्पि िनु ेगिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा यस 

कायगहिलिको अनसूुची २ बमोक्तिम एकापट्टी नेपािी भाषामा ि अकागपट्टी अंगेिी भाषामा िेक्तखएको मालथ 

दफा ४ मा उल्िेक्तखत मापदण्ड अनसुाि एक पषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भीयगता आिािमा गरिएका चाि 

िगगका अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई चाि फिक िङ्गमा उपिब्ि गिाइनेछ । 

६. समन्िय सलमलत सम्िक्तन्ि व्यिस्था देिाय बमोक्तिम िनुेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िक्तन्ि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता परिचय पत्र 

हितिण गने समेत कायगका िालग गाउँपालिकामा देिाय बमोक्तिमको स्थानीय समन्िय सलमलत ििनेछ :- 
 (क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष                                                  संयोिक 

 (ख) गाउँपालिकाको महििा सदस्य मध्येबाि 

       गाउँपालिकािे तोकेको महििा सदस्य                                         सदस्य 

 (ग) गाउँपालिकालभत्रका माध्यलमक हिद्याियका  
     प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाि 
   गाउँपालिकाको अध्यक्षिे तोकेको व्यक्ति                                                सदस्य 

(घ) गाउँ कायगपालिकाको अध्यक्षिे  

     तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतािको क्तचहकत्सक                          सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रििी कायागियको प्रमखु                                                         सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक, हित ि संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तिमा कायगित संघ संस्थािरु मध्येबाि गाउँपालिकाको अध्यक्षिे मनोलनत गिेको संस्थाको प्रलतलनलि                                                           

सदस्य 

(छ) गाउँपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका  
     व्यक्तििरु मध्येबाि समन्िय सलमलतिे मनोनयन गिेको एक िना महििा  
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     सदस्य सहित तीन िना                                                                       सदस्य 

(ि) नेपाि सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थानीय स्तिमा ििेका 
    सम्िक्तन्ित हिषय िेने कायागियको कायागिय प्रमखु                                        सदस्य 

(झ) गाउँ पालिकाको उपाध्यक्षिे तोकेको कमगचािी                                       सदस्य 
(ञ) महििा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा िेने 
   सम्िक्तन्ित  कायागियको कमगचािी                               सदस्य सक्तचि 
(२) स्थानीय समन्िय सलमलतिे अपाङ्गता परिचय पत्र हितिणका िालग लसफारिस गने कामका साथै ऐनको 

दफा ४३ को (च) बमोक्तिम परिचय-पत्र सम्िन्िीी काननुी, संिचनागत तथा अन्य सिुाि गनुगपने हिषयमा 
प्रदेशको सामाक्तिक हिकास मन्त्रािय; महििा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रािय िगायत 

सम्िक्तन्ित लनकायमा िेक्तख पिाउँन ुपदगछ । 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र हितिण 

७. परिचय-पत्र हितिण प्रहिया देिाय बमोक्तिम िनुेछ :  
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तिको िडा कायागियमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति स्ियं लनिका अलभभािक िा संिक्षकिे अनसूुची १ बमोक्तिमको ढाँचामा परिचय-पत्र प्रालप्तका 
िालग सबै पतुयाई गने कागिातिरु २ प्रलत समािेश गिी लनिेदन ददनपुनेछ । 

(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेि, अपाङ्गता खिेुको लिक्तखत प्रमाक्तणत प्रलतलिपी, पासपोिग 
साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देक्तखन ेगिी क्तखक्तचएको) फोिो, असिताको गाम्भीयगता अिस्था ि 

शिीिका अंगिरुिे गने काममा आएको समस्या िा दैलनक हियाकिापमा िनुे लसलमततािरुको हिििण 

संिग्न िनुपुनेछ । यस प्रयोिनको िालग िन्मदताग प्रमाण-पत्र िा नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा 
िनी प्रमाण पिुाग िा शैक्तक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिािमा 
कुनै िालगि गरिििेको भए लनयकु्ति पत्र िा त्यो संस्थािे ददएको प्रमाण िा क्ति.प्र.का.मा दताग भएका 
अपाङ्गता सम्बन्िी कायग गने संघसंस्थािे गिेको लसफारिस मध्ये कुनै एक िा यस्तै लबश्वस्त िनु सक्न े

आिाि ददने अन्य प्रमाक्तणत लिक्तखतिाई आिाि मालननेछ । 

(ग) रित पगुी आएको लनिेदनमा िडा कायागियिे लनिेदन प्राप्त भएको लमलतिे बढीमा ३ ददनलभत्र लनिेदकिे 

पेश गिेका कागिातिरुको एक प्रलत कायागियमा िाक्तख िडा कायागियको लसफारिस सहित एक प्रलत 

गाँउपालिका िा नगिपालिकामा पिाउन ुपदगछ । 

(घ) सम्बक्तन्ित व्यक्तििे पेश गिको लनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी परिचयपत्रका िालग 

लसफारिस गनग उपयिु नदेक्तखएमा सो व्यिोिा लनिेदकिाई ३ ददन लभत्रमा िानकािी ददन ुपदगछ । 

(ड.) िडा कायागियिे लसफारिस गनग नसहकने भनी ददएको िानकािी लनिेदकिाई क्तचत्त नबझेु सूचना पाएको 
१५ ददन लभत्रमा सम्िक्तन्ित स्थानीय ति समक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ । 
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(च) यसिी प्राप्त भएको लनिेदन समेत समािेश िाक्तख स्थानीय समन्िय सलमलतको बैिकमा पेश गनुग पदगछ । 

लनिेदकिे पेश गिेका कागिात ि अन्य सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा लनििे परिचय पत्र पाउन े

देक्तखयो भलन स्थानीय समन्िय  सलमलतिे क्तशफारिस गिेमा लनििाई परिचय पत्र हितिण गिी त्यसको 
िानकािी लनिेदक तथा िडा कायागियिाई समेत ददन ुपदगछ । 

(छ) परिचयपत्रका िालग लसफारिस गनग कुनै कदिनाई पिेमा िडा कायागियिे क्तचहकत्सक/हिशेषज्ञ िा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रलतलनलिसँग िाय पिामशग लिन सक्नेछ ।   

(ि) सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंिे आफ्नो परिचयपत्र बकु्तझलिन ुपदगछ । अलत अशि िा 
पीूणग अशि अपाङ्गता भएको कािणिे परिचय पत्र िकु्तझलिन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायागियको 
लसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षक िा लनिको बसोबास गने स्थानीय लनकायका पदालिकािीिे 

लनििाई बझुाउन ेगिी बकु्तझलिन सक्नेछन ्। 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तििरूको िगीकृत िगत गाउँपालिकािे कम््यिुिाइि गिी आफ्नो कायागियमा 
िाखी चौमालसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्बक्तन्ित मन्त्राियमा िानकािी गिाउन ुपनेछ। 

(ञ) समन्िय सलमलतिे परिचयपत्र ददन भनी ििि गिेका व्यक्तििाई गाउँ कायगपालिकाको कायागियिे 

अनसूुची २ बमोक्तिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूिाई) लनःशलु्क उपिब्ि गिाउन ुपनेछ 

। 
(ि) परिचयपत्रमा गाँउपालिकीाको प्रमखु प्रशासहकय अलिकृतको िस्ताक्षि िनुेछ । प्रचलित कानूनको 

अलिनमा ििी अन्य अलिकृत कमगचािीिाई समेत अलिकाि प्रत्यायोिन गनग सक्नेछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखने िा अििोकन गनग सहकन ेशािीरिक, मानलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षलतको िकमा 
परिचय-पत्र प्रदान गने अलिकािीिे अििोकन गिी तत्काि उपयिु परिचय-पत्र उपिब्ि गिाउन ुपनेछ 

।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तखने िा अििोकन गनग नसहकन ेशािीरिक, मानलसक िा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षलत भएका 
िा प्रि रुपमा छुयाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका िकमा समन्िय सलमलतमा पेश गिी 
सलमलतको लसफारिसका आिािमा परिचय पत्र हितिण गनुग पनेछ । 

 

८. अन्य स्थानीय तिबाि परिचयपत्र हितिण गनेः 
स्थानीय िेगानामा बसोबास नभएका ि हिलभन्न अििोि तथा शािीरिक िा मानलसक अिस्थाको 
गम्भीयगताको कािण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्तिल्िामा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनग असमथग 
व्यक्तििरुका िालग लनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तन्ित स्थानीय तिबाि परिचय पत्र 

नलिएको सलुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रहिया पिुा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बक्तन्ित स्थानीय तििाई 

िानकािी गिाउन सहकनेछ ।  
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९. प्रलतलिहप सम्बन्िी व्यिस्थाः 
(१) परिचय-पत्र ििाइ, नालसइ िा लबलग्रई परिचय-पत्रको प्रलतलिहप लिन ुपने भएमा आफ्नो स्थायी िेगाना 

भएको िडा कायागियमा यथाथग हिििण ि कािण खिुाई लसफारिसका िालग लनिेदन ददन ुपदगछ । 

(२) िडा कायागियिे सबै व्यिोिा बकु्तझ लनिेदकको माग मनालसब देक्तखएमा परिचय-पत्रको प्रलतलिपी 
उपिब्ि गिाउन प्राप्त लनिेदन तथा अन्य कागिातको प्रलतलिहप िडा कायागियमा िाखी लनिेदकिे पेश 

गिेको सक्कि कागिात सहित लसफारिस गिी गाउ कायगपालिकाको कायागियमा पिाउँन ुपदगछ ।  

(३) गाउँपालिकािे लसफारिस सहित प्राप्त भएको लनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुाि सोझै िा स्थानीय 

समन्िय सलमलतमा पेश गिी सलमलतको लनणगय अनसुाि  अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रलतलिपी लनःशलु्क 

उपिब्ि गिाउँन ुपनेछ । 

(४) प्रलतलिहपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका लबषयमा सो परिचय पत्र बािक व्यक्तििे पहििे प्राप्त गिेको 
परिचय पत्रमा िेिफेि गनुगपने देक्तखएमा स्थानीय लसफारिस सलमलतमा पेश गिी सो सलमलतबाि प्राप्त लनदेशन 

अनसुाि गनुग पदगछ ।   

 

१० यस कायगहिलिको प्रलतकुि कायग भएमा प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्तिम सिाय िनुेछ ।   

 

११. अलभिेख सम्िक्तन्ि व्यिस्थाः  
(१) सम्िक्तन्ित िडा कायागियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु तथा अपाङ्गता 

भएका व्यक्तििरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तििरुको अपाङ्गताको प्रकृलत ि गाम्भीीयगता िगायत अन्य 

आिश्यक हिििण खलु्नेगिी  लनयलमत रुपमा अध्यािलिक गिी त्यसको चौमालसक हिििण तयाि गिी 
लनयलमत रुपमा आफ्नो गाँउपालिका तथा क्तिल्िा समन्िय सलमलतिाई समेत पिाउँन ुपदगछ । 

(२) स्थानीय तििे परिचय पत्र हितिण गिे पलछ यसको िानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको स्थायी 
िेगाना भएको िडा कायागियिाई ददन ुपदगछ ।   

(३) गाँउपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र ििेका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तििरु तथा अपाङ्गता परिचय पत्र 

पाएका व्यक्तििरुको अलभिेख िाखी त्यसको चौमालसक प्रलतिेदन प्रदेशको सामाक्तिक हिकास मन्त्रािय, 

महििा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रािय ि संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा 
पिाउँन ुपनेछ ।  

 

परिच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. हिहिि : 
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(१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकाि लभत्र ििेका लबकि तथा दिुी्गम गाउँिरुमा ििेका अपाङ्गता भएका 
व्यक्तििरुका िालग अपाङ्गता परिचयـपत्र िगायतका सेिा सिि तरिकािे उपिब्ि गिाउँन कक्तम्तमा 
बषगको एक पिक ती िाउँिरुमा परिचय पत्र हितिण सम्िक्तन्ि घकु्तम्त क्तशहिि सञ्चािन गनुग पदगछ ।  

(२) यो कायगहिलि िागू िनु ुअगालड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र गाउपालिकामा बझुाई यो कायगहिलि 

िािी भएको लमलतिे १ बषगलभत्रमा यस कायगहिलि बमोक्तिमको परिचयपत्र लिनपुनेछ । यस अक्तघ िािी 
भएका परिचय पत्र एक िषगपलछ स्ितः मान्य िनैु छैन ।   

(३) यस कायगहिलि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तििरुको अलिकाि सम्िक्तन्ि ऐन ि अन्य प्रचलित 

कानूनसँग बाक्तझएमा बाक्तझएको िदसम्म स्ितः अमान्य िनुेछ । 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र हितिण सम्िन्िमा यस कायगहिलिमा उल्िेख नभएको हिषयमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तििरुको अलिकाि सम्िन्िी ऐन ि  अन्य प्रचलित कानून बमोक्तिम िनुेछ ।  

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र हितिण लनदेक्तशका, २०६५ बमोक्तिम भए गिेका काम काििािी यसै कायगहििक्ती 

बमोक्तिम भए गिेको मालननेछ ।  

(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र हितिण लनदेक्तशका, २०६५ खािेि गरिएको छ । 
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अनसूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको िालग ददन ेलनिेदनको ढाँचा 
 

      

श्री कायागिय प्रमखुज्यू 

माफग त............................ 

………………………………………. गाउँ/नगिपालिका   
  लमलत :.................. ........  

 

हिषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउँ । 

मिोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे लनम्न लिक्तखत हिििण िाक्तख 
परिचयपत्र पाउन यो लनिेदन पेश गिेको छु । मैिे पेस गिेको हिििण िीक साँचो छ, झटु्टा िििेमा 
प्रचलित काननुबमोक्तिमको सिाय भोग्न मञ्जुि छु ।   

१. नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... लिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. िेगाना  :   

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

 (ख) अस्थायी िेगाना : .................पालिका, िडा नं...................िोि .............. 

 (ग) सम्पगकग  िेलिफोन िा मोबाइि नं. ............... .................. .................  

३. संिक्षक/अलभभािकको नाम थि .................... .............. लनिेदकको नाता ...............  
४. संिक्षक/अलभभािकको िेलिफोन िा 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 हिििण 

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

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षलत भएपछी दैलनक हियाकिापमा आएको अििोि िा लसलमतताको हिििण  

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

……………………………………………………………………. ……………. 

फोटो 
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९. अपाङ्गताको कािण उपयिु स्थानमा क्तचनो िगाउनिुोस ्।   

 क) िोगको दीघग असि    ख) दघुगिना     ग) िन्मिात    

 घ) सशस्त्र द्वन्द्व     ङ) िंशानगुत कािण   च) अन्य ..............  

१० सिायक सामग्री प्रयोग गनुग पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयिु स्थानमा  क्तचनो 
 िगाउनिुोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सिायक सामग्रीको प्रयोग गनुगपने िनु्छ 

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

१२. सिायक सामग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको (उपयिु स्थानमा क्तचनो िगाउनिुोस 

 क) गने गिेको      ख) गने नगिेको   
१३.  सिायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  
१४. अन्य व्यक्तिको सियोग हिना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कायग गनग सक्निुनु्छ    

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

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

१५.  अन्य व्यक्तिको सियोग लिनिुनु्छ भने कुन कुन कामको िालग लिन ुिनु्छ (    

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

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

१६. पलछल्िो शैक्तक्षक योग्यता  प्राथलमक ति   घ) लनम्न माध्यलमक ति  

 ङ) माध्यलमक ति   च) उच्च माध्यलमक ति    छ) स्नातक ति    

 ि) स्नातकोत्ति ति    झ) हिद्यािारििी ति   

१७. कुनै तालिम प्राप्त गनुगभएको भए मखु्य तालिमिरूको नाम िेख्निुोस  

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

१८.  िािको पेशा :   
 क) अध्ययन   ख) कृहष व्यिसाय   ग) स्ििोिगाि   घ) अध्ययन    

ङ) सिकािी सेिा च) लनिी क्षेत्रमा सेिा    ि) केिी नगिेको   झ) अन्य ... 

         

                                             लनिेदक   

        नाम, थि ..............................  

        िस्ताक्षि .............................. 

        लमलत .............................. 
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अनसूुची २ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढाँचा  

 

नेपाि सिकाि 
लनशाना छाप     

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

 परिचयपत्र नम्बिः                  

 परिचयपत्रको प्रकाि:                  

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाम, थिः  
२) िेगानाः प्रदेश ……………..क्तिल्िा………… स्थानीय ति ………………………  

३) िन्मलमलतः    ४) नागिीकता नम्बि: ……………………..                         
     

५) लिङ्गः …………  ………….  ६) िि समिु…………..   

७) अपाङ्गताको हकलसमः प्रकृलतको आिािमा ……………………..गम्भीिता …….. 

८) बाब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थि …………………………………………  

९) परिचयपत्र िािकको दस्तखतः 
१०) परिचय पत्र प्रमाक्तणत गने  ………….  

नाम, थि ..............................  

        िस्ताक्षि .............................. 

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

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

 
 

"यो परिचपत्र कसैिे पाएमा नक्तिकको प्रििी कायागिय िा स्थानीय लनकायमा िझुाइददनिुोिा"   

 

 

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 

 



 
 

15 
 

 

अनसूुची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायागियमा िाक्तखने अलभिेखको ढाँचा 
 

िम संख्याः 
 अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिः   परिचयपत्रको प्रकाि …………….  

 

१) नाम, थिः  
२) िेगाना (स्थायी)  प्रदेश:   क्तिल्िा :           स्थानीय ति:              िडा:  
३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      क्तिल्िा :           स्थानीय ति:               िडा:   
४) िन्म लमलतः            ४) नागिीकता नम्बिः                              ५) लिङ्गः   

६) िि समिु           ७) हििाहित/अहििाहितः 
८) बाब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थिः 
९) िेगानाः  प्रदेश         क्तिल्िा         स्थानीय ति           िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँगको नाताः 
११) पलछल्िो शैक्तक्षक योग्यताः  
१२) अध्ययनित हिद्यािय िा किेि  :      अध्ययन नगिेको        पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपाङ्गताको हकलसमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृलतको आिािमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा …………………….. 

१५) कस्ता दैलनक हियाकिापिरू  गनग सहकन्छ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैलनक हियाकिापिरू गनग सहकँदैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सिायक सामग्री आिश्यक    पने    नपने  

आिश्यक पने भए के …………………………….  

१८) िाि सिायक सामग्री   पाएको    नपाएको  
१९)  परिचय-पत्र िािकिे प्राप्त गिेका अन्य सेिा, सहुििा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
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२०) परिचयपत्र बािकिाई आिश्यक पिेका अन्य सेिा सहुििािरू  

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

 

२१) सेिा, सहुििा प्रदान गने लनकायः …………………… …………… 

२२) अन्य ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाक्तणत गने अलिकािीकोः  
दस्तखतः    

नाम, थिः   

   पदः  
  कायागियः   

                                                        लमलत : 
       

 

 

       cf1fn] 

            k|ljg bxfn 

      k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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