
 

आँधिखोला गाउँपाधलकाको अपाङ्गता भएका व्यधिको परिचय-पत्र धितिण काययधिधि, २०७५ 

 प्रमाधणकिण धमधत -२०७५/९/५ 
  

प्रस्तािनााः 

नेपालको संधििान, अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्िधधि ऐन, २०७४ तथा संयुि िाष्ट्र संघले 

पारित गिी नेपाल सिकािले हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्बधिी 

महासधधि –२००६ (Convention on the  Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  

को उद्देश्य, ममय ि भािना बमोधिम अपाङ्गता भएका व्यधिहरुको परिचय-पत्र धितिण काययधिधि 

बनाउन बाञ्छधनय भएकोले, स्थानीय सिकाि संचालन एनको दफा १०२ ले ददएको अधिकाि  प्रयोग 

गरि आँिीखोला गाउँपाधलकाले दहेायको  काययधिधि िािी गिेको छ ।  

 

परिच्छेद १ 

प्रािधम्भक 

१. सधंक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस काययधिधिको नाम " आँिीखोला गाउँपाधलकाको अपाङ्गता भएका 

व्यधिको परिचय-पत्र धितिण काययधिधि, २०७५" िहकेो छ । 

  (२) यो काययधिधि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ । 

 

२. परिभाषााः धिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययधिधिमााः 

(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यधिहरूको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पधहलो संशोिन 

२०७५ समेत) सम्झनु पदयछ । 

(ख) "धनयमािली" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनुसाि बन्ने 

धनयमािली सम्झनु पदयछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भन्नाले  गाउँपाधलकालाइ सम्झनु पदयछ । 

(घ) "गाउँपाधलका" भन्नाले आँधिखोला गाउँपाधलका सम्झनु पदयछ । 

(ङ)  "िडा कायायलय" भन्नाले आँिीखोला गाउँपाधलकाको िडा कायायलय सम्झनु पदयछ । 

(च) "समधिय सधमधत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पधहलो 

संशोिन २०७५) को दफा ४२ बमोधिमको स्थानीय समधिय सधमधत सम्झनु पदयछ ।  

 
 
 
 

 



 

परिच्छेद-२ 

उद्देश्य, मापदण्ड 

 ३. उद्देश्य : यस काययधिधिको उद्देश्य दहेाय बमोधिम िहकेा छन ्: 

(क) धिधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पधहचान गिी उनीहरुलाई सेिा 

सुधििामा पहुचँ स्थाधपत गनय, त्यस्ता सेिा सुधििाहरुको लाधग योिना धनमायण गनय ि स्थानीय तह 

दधेख नै धिधभन्न प्रकृधतका अपाङ्गता भएका व्यधिहरुको िगीकृत लगत िाख्न सहि तुल्याउने,   

(ख) अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि 

सम्बधिी अधतिाधष्ट्रय महासधधि २००६ (CRPD) मा नेपाल सिकािले िनाएको प्रधतबद्धता 

बमोधिम अपाङ्गता भएका व्यधिलाई प्राथधमकताको आिािमा सेिा सुधििाहरु उपलब्ि गिाउन 

सहि बनाउने,      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यधिले पाउन ेसेिा, 

सुधििा ि अिसिको प्राथधमकीकिण गनय सहयोग गने । 

४. परिचय-पत्र धितिणका मापदण्ड दहेाय बमोधिम िहकेा छन ्:  

अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनुसूचीमा प्रकृधतका आिािमा 

अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि 

सम्िधिी ऐनको अनुसूचीमा उल्लेधखत गाम्भीययता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी 

दहेायका चाि समूहका परिचय-पत्र धितिण गरिनेछ :  

(क) पणूय अशि अपाङ्गतााः 

तल उल्लेधखत अिस्थाका व्यधिहरुलाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िुन िातो िंगको 

पृष्ठभूधममा िािी गरिनेछ । 

1. व्यधिको शािीरिक, मानधसक िा इधधिय सम्बधिी प्रणालीहरुमा भएको क्षधत ि यसले ल्याएको 

काययगत धिचलनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग धलएि पधन दधैनक िीिन 

सम्पादन गनय असाध्यै करिन हुन ेव्यधि,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दैधनक दियाकलापहरु पधन स्ियं गनय नसके्न ि अधय व्यधिको सहयोग 

आिश्यक पने, तीव्र बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यधिहरु, तीव्र रुपमा अरिज्म प्रभाधित व्यधि, 

पूणय रुपमा श्रिणदधृिधिधहन व्यधिहरु,  

3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृधतका शािीरिक, मानधसक िा इधधिय सम्बधिी क्षधत भई सबैिसो दैधनक 

दियाकलापहरु अधय व्यधिकै सहयोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यधिहरु,  

4. धनिधति रुपमा सघन हिेचाह (स्याहाि सुसाि) को आिश्यक परििहने शािीरिक अपाङ्गता 

भएका व्यधि िा मनोसामाधिक अपाङ्गता भएका व्यधिहरू ।  

(ख) अधत अशि अपाङ्गतााः  



 

तल उल्लेधखत अिस्थाका व्यधिहरुलाइ 'ख' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िुन धनलो िंगको 

पृष्ठभूधममा िािी गरिनेछ ।  

1. शािीरिक, मानधसक िा इधधिय सम्बधिी क्षधत िा धिचलन भएता पधन धनिधति िा अधिकांश 

समय सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशयक आददको सहयोगमा आफ्नो दधैनक दियाकलापहरु 

लगायत धहड्डुल ि संचाि गनय करिनाइ हुन ेब्यधिहरु,  

2. मधततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, हमेोदफधलया, मांशपेशी सम्बधिी समस्या 

िा धिचलन लगायत अधय धिधभन्न कािणले शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददले काम गनय 

नसकी  दधैनक आिागमनको लाधग हृधिलधचयि प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यधिहरू,  

3. दिुै हात कुमदधेख िा पाखुिादधेख मुनी पुिै नचल्ने िा गुमाएका, धिधभन्न कािणले दिुै हात ि 

गोडा गुमाएका िा नचल्ने, कम्मिभधदा मुधनको भाग गुमाएका िा नचल्ने, दिुै गोडा पूणय 

दियाशील नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यधिहरू,  

4. दधृिधिधहन ि पूणय दधृिधिहीनको परिभाषा अधतगयत पने व्यधिहरू,  

5. संचािको लाधग धनिधति दोभाषे आिश्यक पन े पूणय रुपमा कान सुन्न नसके्न (बधहिा), दधैनक 

िीिनका दियाकलापहरु स्ियं गनय नसके्न, धसकाइमा समस्या भएका बौधद्धक अपाङ्गता िा 

अरिज्म भएका व्यधिहरु, धनिधति अरूको सहयोग धलइिहनुपने बहुअपाङ्गता भएका व्यधिहरू 

। 

(ग) मध्यम अपाङ्गतााः 

तल उल्लेधखत अिस्थाका व्यधिहरुलाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ पहेलँो िंगको 

पृष्ठभूधममा िािी गरिनेछ । 

1. कृधत्रम अङ्ग, क्यालीपि, धिशेष प्रकािका िुत्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय 

धहडडुल लगायत दधैनक िीिनका दियाकलापहरु स्ियं गनय सके्न,  

2. धिधभन्न कािणले घुँडामुधनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी 

पधन सामाधय हहडँडुल गनय सके्न,  

3. कुम िा पाखुिा भधदा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्न ेिा हातले गन ेकाम गनय नसके्न,  

4. दिुै हातको हत्केला भधदा मुधनका कम्तीमा बूढी औंला ि चोिी औंला गुमाएका,  

5. दिुै गोडाको कुकुय च्चाभधदा मुधनको भाग नभएका ति सामाधय धहडडुल गनय सके्न, 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुधप्रएको, 

7. धसकाइमा दढलाइ भएका दधैनक दियाकलाप स्ियं गनय सके्न बौधद्धक अपाङ्गता ि अरििम भएका 

व्यधिहरु , 



 

8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा िूलो आिाि मात्र सुन्नसके्न सुस्तश्रिण व्यधिहरू  

9. शल्यदियाबाि स्िियधत्र धझकी घाँिीको नलीबाि मात्र बोल्नुपने अिस्था भएका ब्यधिहरु 

10. ओि तालु फािेको कािण बोली अस्पि भएका ब्यधिहरु,  

11. बोल्दा अधड्कन,े शब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यधिहरू,  

12. तीन दफि भधदा मुधनका होचापुड्का व्यधिहरू,  

13. चस्मा ि श्रिणयधत्र दिुै प्रयोग गने श्रिणदधृिधिधहन व्यधिहरु, लेधस िा म्याग्नीफायिको 

प्रयोगबाि मात्र पढ्न सके्न धयून दधृियुि व्यधिहरु,    

14. अनुिशीय ििश्राि (हमेोफेधलया) सम्बधिी समस्या भई दैधनक हहडँ्डुलमा करिनाइ हुन े

व्यधिहरु, 

15. मानधसक िा मनोसामाधिक अपाङ्गता भएका व्यधिहरु । 

(घ) सामाधय अपाङ्गतााः 

तल उल्लेधखत अिस्थाका व्यधिहरुलाइ 'घ' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िुन सेतो िंगको 

पृष्ठभूधममा िािी गरिनेछ । 

1. शािीरिक, मानधसक िा इधधिय सम्बधिी सामाधय धिचलन भएका ति दधैनक िीिनका 

दियाकलापहरु स्ियम सम्पादन गनय सके्न  

2. हात िा खुट्टा केही छोिो भएका, एक हातको हत्केला भधदा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक हातको 

हत्केलाभधदा मुधनका कम्तीमा बूढी औंला ि चोिी औंला गुमाएका िा दिुै हातको  हत्केला मुधनका 

कम्तीमा बूढीऔंला ि चोिीऔंला भएका ब्यधिहरु,  

3. िूलो अक्षि पढ्नसके्न धयून दधृियुि व्यधिहरू,  

4. दिुै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  

5. श्रिणयधत्र लगाई िूलो आिाि सुन्ने ति बोली स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यधिहरू ।  

 

 

परिच्छेद ३ 

परिचय पत्र ढाचँा ि समधिय सधमधत 

५. अपाङ्गता भएका व्यधिहरूको परिचय-पत्रको ढाँचा दहेाय बमोधिम हुनछे ।  

परिचय-पत्र िाहक व्यधिको व्यधिगत धिििण स्पि हुन ेगिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढाँचामा 

यस काययधिधिको अनुसूची २ बमोधिम एकापट्टी नेपाली भाषामा ि अकायपट्टी अंगेिी भाषामा 

लेधखएको माधथ दफा ४ मा उल्लेधखत मापदण्ड अनुसाि एक पृष्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता 



 

आिािमा गरिएका चाि िगयका अपाङ्गता भएका व्यधिलाई चाि फिक िङ्गमा उपलब्ि गिाइनेछ 

। 

 

६. समधिय सधमधत सम्िधधि व्यिस्था दहेाय बमोधिम हुनेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यधिको अधिकाि सम्िधधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसाि अपाङ्गता 

परिचय पत्र धितिण गने समेत काययका लाधग गाउँपाधलकामा दहेाय बमोधिमको गाउँ समधिय 

सधमधत िहनेछ :- 

   (क)  गाउँपाधलकाको उपाध्यक्ष                                                                               - संयोिक 

   (ख) गाउँपाधलकाको मधहला सदस्य मध्येबाि गाउँपाधलकाले तोकेको मधहला सदस्य            - सदस्य                                                                                                     

   (ग) गाउँपाधलका धभत्रका माध्यधमक धिद्यालयका प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यधि मध्येबाि 

        गाउँपाधलकाको प्रमुखले तोकेको व्यिी                                                                           - सदस्य 

   (घ) गाउँ काययपाधलकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी, स्िास््य केधद ्िा अस्पतालको 

         धचदकत्सक                                                                                                 - सदस्य 

   (ड.) स्थानीय प्रहिी कायायलयको प्रमुख                                                                   - सदस्य 

   (च) अपाङ्गता भएका व्यधिको हक, धहत ि संिक्षणको के्षत्रमा स्थानीय स्तिमा काययित  

        संघ संस्थाहरु मध्येबाि गाउँपाधलकाको प्रमुखले मनोधनत गिेको संस्थाको प्रधतधनधि       - सदस्य 

   (छ) गाउँपाधलका धभत्रका अपाङ्गता भएका  व्यधिहरु मध्येबाि समधिय सधमधतले  

        मनोनयन गिेको एक िना मधहला सदस्य सधहत तीन िना                                       - सदस्य 

   (ि) नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकािका स्थानीय स्तिमा िहकेा सम्िधधित धिषय हने े 

        कायायलयको कायायलय प्रमुख                                                                             - सदस्य 

   (झ) गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षले तोकेको गाउँपाधलकाको कमयचािी                                   - सदस्य 

(२) गाउँ समधिय सधमधतले अपाङ्गता परिचय पत्र धितिणका लाधग धसफारिस गन ेकामका साथै ऐनको 

दफा ४३ को (च) बमोधिम परिचय-पत्र सम्िधिीी कानुनी, संिचनागत तथा अधय सुिाि गनुयपन े

धिषयमा प्रदशेको सामाधिक धिकास मधत्रालय; मधहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रालय 

लगायत सम्िधधित धनकायमा लेधख पिाउनु पदयछ । 

 

 
 
 
 
 
 



 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र धितिण 

७. परिचय-पत्र धितिण प्रदिया दहेाय बमोधिम हुनछे :  

(क) अपाङ्गता भएका व्यधिको स्थायी िेगाना भएको िडा कायायलयमा अपाङ्गता भएका व्यधि स्ियं 

धनिका अधभभािक िा संिक्षकले अनुसूची १ बमोधिमको ढाँचामा परिचय-पत्र प्राधप्तका लाधग सबै 

पुतयाई गन ेकागिातहरु २ प्रधत समािेश गिी धनिेदन ददनुपनेछ । 

(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेि, अपाङ्गता खुलेको धलधखत प्रमाधणत प्रधतधलपी, 

पासपोिय साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता दधेखने गिी धखधचएको) फोिो, असिताको 

गाम्भीययता अिस्था ि शिीिका अंगहरुले गन ेकाममा आएको समस्या िा दधैनक दियाकलापमा हुन े

धसधमतताहरुको धिििण संलग्न हुनुपनेछ । यस प्रयोिनको लाधग िधमदताय प्रमाण-पत्र िा 

नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा िनी प्रमाण पुिाय िा शैधक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता 

परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिािमा कुन ैिाधगि गरििहकेो भए धनयुधि पत्र िा त्यो संस्थाले 

ददएको प्रमाण िा धि.प्र.का.मा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने संघसंस्थाले गिेको 

धसफारिस मध्ये कुन ैएक िा यस्तै धबश्वस्त हुन सके्न आिाि ददने अधय प्रमाधणत धलखतलाई आिाि 

माधननेछ । 

(ग) रित पुगी आएको धनिेदनमा िडा कायायलयले धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले बढीमा ३ ददनधभत्र 

धनिेदकले पेश गिेका कागिातहरुको एक प्रधत िडा कायायलयमा िाधख िडा कायायलयको धसफारिस 

सधहत एक प्रधत गाउँपाधलकामा पिाउनु पदयछ । 

(घ) सम्बधधित व्यधिले पेश गिको धनिेदन उपि कुन ैकागिात िा प्रमाण नपुगी परिचयपत्रका लाधग 

धसफारिस गनय उपयुि नदेधखएमा सो व्यहोिा धनिेदकलाई ३ ददन धभत्रमा िानकािी ददनु पदयछ । 

(ड.) िडा कायायलयले धसफारिस गनय नसदकन ेभनी ददएको िानकािी धनिेदकलाई धचत्त नबुझे सूचना 

पाएको १५ ददन धभत्रमा सम्िधधित गाउँ काययपाधलकाको कायायलय समक्ष धनिेदन ददन सके्नछ । 

(च) यसिी प्राप्त भएको धनिेदन समेत समािेश िाधख गाउँ समधिय सधमधतको बैिकमा पेश गनुय पदयछ । 

धनिेदकले पेश गिेका कागिात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा धनिले परिचय पत्र पाउने 

दधेखयो भधन गाउँ समधिय सधमधतले धसफारिस गिेमा धनिलाई परिचय पत्र धितिण गिी त्यसको 

िानकािी धनिेदक तथा िडा कायायलयलाई समेत ददन ुपदयछ । 

(छ) परिचयपत्रका लाधग धसफारिस गनय कुन ैकरिनाई पिेमा िडा कायायलयले धचदकत्सक/धिशेषज्ञ िा 

अपाङ्गता भएका व्यधिका संस्थाका प्रधतधनधिसँग िाय पिामशय धलन सके्नछ ।   

(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यधि स्ियंल ेआफ्नो परिचयपत्र बुधझधलनु पदयछ । अधत अशि िा 

पीूणय अशि अपाङ्गता भएको कािणल ेपरिचय पत्र िुधझधलन आउन नसके्न भएमा िडा कायायलयको 

धसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षक िा धनिको बसोबास गन े िडा पदाधिकािीले धनिलाई 

बुझाउन ेगिी बुधझधलन सके्नछन् । 



 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यधिहरूको िगीकृत लगत आँधिखोला गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाले 

कम््युििाइि गिी आफ्नो कायायलयमा िाखी चौमाधसक रूपमा प्रदशे ि संघको सम्बधधित मधत्रालयमा 

िानकािी गिाउनु पनेछ । 

(ञ) समधिय सधमधतले परिचयपत्र ददन भनी िहि गिेका व्यधिलाई आँधिखोला गाउँपाधलका गाउँ 

काययपाधलकाको कायायलयले अनुसूची २ बमोधिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यधिहरूलाई) 

धनाःशुल्क उपलब्ि गिाउनु पनेछ । 

(ि) परिचयपत्रमा गाउँपाधलकाको प्रमुख प्रशासदकय अधिकृतको हस्ताक्षि हुनेछ । प्रचधलत कानूनको 

अधिनमा िही अधय अधिकृत कमयचािीलाई समेत अधिकाि प्रत्यायोिन गनय सके्नछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा दधेखन ेिा अिलोकन गनय सदकन ेशािीरिक, मानधसक िा इधधिय सम्बधिी क्षधतको 

हकमा परिचय-पत्र प्रदान गन ेअधिकािीले अिलोकन गिी तत्काल उपयुि परिचय-पत्र उपलब्ि 

गिाउन ुपनेछ ।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदधेखने िा अिलोकन गनय नसदकन ेशािीरिक, मानधसक िा इधधिय सम्बधिी क्षधत 

भएका िा प्रि रुपमा छुयाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यधिका हकमा समधिय सधमधतमा 

पेश गिी सधमधतको धसफारिसका आिािमा परिचय पत्र धितिण गनुय पनेछ । 

 

८. अधय स्थानीय तहका नागरिकलाइ   परिचयपत्र धितिण गनय सदकन े: 

अधय स्थानीय तहमा स्थायी िेगाना भएका ि आँधिखोला गाउँपाधलकामा  बसोबास गने  ि धिधभन्न 

अििोि तथा शािीरिक िा मानधसक अिस्थाको गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थायी िसोिास भएको 

धिल्लाको स्थानीय तहमा  गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय असमथय व्यधिहरुका लाधग धनिको 

स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बधधित स्थानीय तहबाि परिचय पत्र नधलएको सुधनश्चत भएमा 

दफा ५ को प्रदिया पुिा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बधधित स्थानीय तहलाई िानकािी गिाउन 

सदकनेछ ।  

 

९. प्रधतधलधप सम्बधिी व्यिस्थााः 

(१) परिचय-पत्र हिाइ, नाधसइ िा धबधग्रई परिचय-पत्रको प्रधतधलधप धलनु पने भएमा आफ्नो स्थायी 

िेगाना भएको िडा कायायलयमा यथाथय धिििण ि कािण खुलाई धसफारिसका लाधग धनिेदन ददन ु

पदयछ । 

(२) िडा कायायलयले सबै व्यहोिा बुधझ धनिेदकको माग मनाधसब दधेखएमा परिचय-पत्रको प्रधतधलपी 

उपलब्ि गिाउन प्राप्त धनिेदन तथा अधय कागिातको प्रधतधलधप िडा कायायलयमा िाखी धनिेदकले 

पेश गिेको सक्कल कागिात सधहत धसफारिस गिी आँधिखोला गाउँपाधलका गाउँकाययपाधलकाको 

कायायलयमा पिाउनु पदयछ ।  



 

(३) आँधिखोला गाउँपाधलका गाउँकाययपाधलकाको कायायलयले धसफारिस सधहत प्राप्त भएको धनिेदन 

अपाङ्गताको प्रकृती अनुसाि सोझै िा गाउँ समधिय सधमधतमा पेश गिी सधमधतको धनणयय अनुसाि 

अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रधतधलपी धनाःशुल्क उपलब्ि गिाउनु पनेछ । 

(४) प्रधतधलधपका लाधग प्राप्त भएको धनिेदनका धबषयमा सो परिचय पत्र बाहक व्यधिले पधहले प्राप्त 

गिेको परिचय पत्रमा हिेफेि गनुयपन ेदधेखएमा नगि समधिय सधमधतमा पेश गिी सो सधमधतबाि प्राप्त 

धनदशेन अनुसाि गनुय पदयछ ।   

 

१०. यस काययधिधिको प्रधतकुल कायय भएमा प्रचधलत कानूनमा ब्यिस्था भए बमोधिम सिाय हुनछे ।   

 

११. अधभलखे सम्िधधि व्यिस्थााः  

(१) सम्िधधित िडा कायायलयले आफनो के्षत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यधिहरु तथा अपाङ्गता 

भएका व्यधिहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यधिहरुको अपाङ्गताको प्रकृधत ि गाम्भीीययता लगायत 

अधय आिश्यक धिििण खुल्नेगिी  धनयधमत रुपमा अध्यािधिक गिी त्यसको चौमाधसक धिििण 

तयाि गिी धनयधमत रुपमा आफ्नो गाउँपाधलका तथा धिल्ला समधिय सधमधतलाई समेत पिाउनु 

पदयछ । 

(२) आँधिखोला गाउँपाधलका गाउँकाययपाधलकाको कायायलयले परिचय पत्र धितिण गिे पधछ यसको 

िानकािी परिचय पत्र प्राप्त गन ेब्यधिको स्थायी िेगाना भएको िडा कायायलयलाई ददनु पदयछ ।   

(३) गाउँपाधलकाले आफ्नो के्षत्रधभत्र िहकेा कुल अपाङ्गता भएका व्यधिहरु तथा अपाङ्गता परिचय 

पत्र पाएका व्यधिहरुको अधभलेख िाखी त्यसको चौमाधसक प्रधतिेदन प्रदशेको सामाधिक धिकास 

मधत्रालय, मधहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रालय ि संघीय माधमला तथा सामाधय 

प्रशासन मधत्रालयमा पिाउनु पनेछ ।  

 

परिच्छेद-५ 

धिधिि 

१२. धिधिि : 

(१) आँधिखोला गाउँपाधलका गाउँकाययपाधलकाको कायायलयले आफ्नो के्षत्राधिकाि धभत्र िहकेा धबकि 

तथा दिुीग्म िोलहरुमा िहकेा अपाङ्गता भएका व्यधिहरुका लाधग अपाङ्गता परिचयـपत्र 

लगायतका सेिा सिल तरिकाले उपलब्ि गिाउन आिश्यकता दखेेमा  ती िोलहरुमा परिचय पत्र 

धितिण सम्िधधि घुधम्त धशधिि सञ्चालन गनेछ ।  



 

(२) यो काययधिधि लागू हुनु अगाधड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बधधित गाउँपाधलकामा बुझाई 

यो काययधिधि िािी भएको धमधतले १ बषयधभत्रमा यस काययधिधि बमोधिमको परिचयपत्र धलनुपनेछ 

। यस अधघ िािी भएका परिचय पत्र एक िषयपधछ स्िताः माधय हुन ैछैन ।   

(३) यस काययधिधिमा भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यधिहरुको अधिकाि सम्िधधि ऐन ि अधय 

प्रचधलत कानूनसँग बाधझएमा बाधझएको हदसम्म स्िताः अमाधय हुनेछ । 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र धितिण सम्िधिमा यस काययधिधिमा उल्लेख नभएको धिषयमा अपाङ्गता 

भएका व्यधिहरुको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अधय प्रचधलत कानून बमोधिम हुनेछ ।  

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र धितिण धनदधेशका, २०६५ खािेि भएता पधन अपाङ्ग परिचय-पत्र धितिण 

धनदधेशका, २०६५ बमोधिम भए गिेका काम काििाही यसै काययधििधी बमोधिम भए गिेको 

माधननेछ ।  

  



 

अनुसूची १ 

अपाङ्गता भएका व्यधिको परिचयपत्र पाउनको लाधग ददन ेधनिदेनको ढाचँा 

 

  

      

श्रीमान, कायायलय प्रमुखज्यू, 

आँधिखोला गाउँपाधलका , 

गाउँ काययपाधलकाको कायायलय  
स्याङ्िा । 

  धमधत :..............................  

धिषय : अपाङ्गता भएका व्यधिको परिचयपत्र पाउँ । 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यधिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोले धनम्न धलधखत धिििण िाखीी 

परिचयपत्र पाउन यो धनिेदन पेश गिेको छु । मैले पेश गिेको धिििण िीक साँचो छ, झुठ्ठा िहिेमा प्रचधलत 

कानुन बमोधिमको सिाय भोग्न मञ्िुि छु ।   

१. नाम थि ..................... ...................          उमेि .................. धलङ्ग ....................  

२. प्रदशे :                

३. िेगाना  :   

 (क) स्थायी िेगाना : ..............धिल्ला .................पाधलका,  िडा नं....... िोल ...............  

 (ख) अस्थायी िेगाना : ..............धिल्ला .................पाधलका,  िडा नं....... िोल ............ 

 (ग) सम्पकय  िेधलफोन िा मोबाइल नं. ..................... ....................... .........................  

३. संिक्षक/अधभभािकको नाम थिीाः .................... .............. धनिेदकको नाता ....................  

४. संिक्षक/अधभभािकको िेधलफोन िा मोबाइल नं. ..................... ................... ................  

५. नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनुसाि अपाङ्गताको प्रकािीाः ..............................  

६.  नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनुसाि अशिताको आिािमा                   

 अपाङ्गताको प्रकािीाः ............................  

७.  शिीिको अंग, संिचना, प्रणालीमा आएको क्षधतको धिििणीाः 

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

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

८.  क्षधत भएपछी दधैनक दियाकलापमा आएको अििोि िा धसधमतताको धिििणाः  

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

फोिो 



 

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपाङ्गताको कािणीाः( उपयुि स्थानमा धचनो लगाउनहुोस् ।)   

 क) िोगको दीघय असि    ख) दघुयिना     ग) िधमिात    

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) िंशाणुगत कािण   च) अधय ...........................  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : (उपयुि स्थानमा  धचनो 

 लगाउनुहोस् ।)                        क) भएको     ख) नभएको   

११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने हुधछीाः    

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको : (उपयुि स्थानमा धचनो लगाउनहुोस ।) 

 क) गने गिेको      ख) गने नगिेको   

१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ....................  

१४. अधय व्यधिको सहयोग धिना आफ्ना कस्ता कस्ता दधैनक कायय गनय सकु्नहुधछ ?   

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

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

१५.  अधय व्यधिको सहयोग धलनहुुधछ भने कुन कुन कामको लाधग धलनु हुधछ ?    

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

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

१६. पधछल्लो शैधक्षक योग्यताीाः     क) प्राथधमक तह            ख) धनम्न माध्यधमक तह  

 ग) माध्यधमक तह          घ) उच्च माध्यधमक तह    ङ) स्नातक तह    

 च) स्नातकोत्ति तह          छ) धिद्यािारििी तह   

१७. कुनै ताधलम प्राप्त गनुयभएको भए मुख्य ताधलमहरूको नाम लेख्नुहोस  

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

१८.  हालको पेशा :   

 क) अध्ययन               ख) कृधष व्यिसाय     ग) स्ििोिगाि       ङ) सिकािी सेिा  

          च)धनिी क्षेत्रमा सेिा    ि) केही नगिेको   झ) अधय ....................................   

          धनिेदक   

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

        हस्ताक्षि .............................. 



 

           अनुसूची २ 
 

अपाङ्गता भएका व्यधिको परिचयत्रको ढाँचा  

 

नेपाल सिकाि 

धनशाना छाप     

आँधिखोला गाउँपाधलका 

गाउँकाययपाधलकाको कायायलय 

कृधष, स्याङ्िा। 

  

 परिचयपत्र नम्बिाः                  

 परिचयपत्रको प्रकाि:                  

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाम, थिाः  

२) िेगानााः प्रदशे …………….. धिल्ला……….....…स्थानीय तह ………………………  

३) िधमधमधताः  ........................... ४) नागरिकता/िधमदताय प्रमाणपत्र नम्बि: …….......……..      

५) धलङ्गाः …………  ………….                       ६) िि समुह…………..   

७) अपाङ्गताको दकधसमाः प्रकृधतको आिािमा ……………………..गम्भीिता …............….. 

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

९) परिचयपत्र िाहकको दस्तखताः 

 परिचय पत्र प्रमाधणत गन े अधिकािी  

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

        हस्ताक्षि ..................................... 

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

        धमधत ......................................... 

 
 

" यो परिचयपत्र कसैले पाएमा नधिकको प्रहिी कायायलय िा स्थानीय धनकायमा िुझाइददनुहोला "   

  

 

 

फोिो 

 



 

Annex 2 

Disability Identity Card Format  

 

The Government of Nepal 
          Crest      

        Aandhikhola Rural Municipality 
                                              Office of the Rural Municipal Executive 

       krishi, Syangja 

 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/Birth Certificate 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………………. 

                                                                                       Approved by    

Name ..............................  

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

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

Date ……………………………. 

 

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

 

 

 

 

Photograph 

 



 

अनुसूची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्यधिको कायायलयमा िाधखन ेअधभलखेको ढाचँा 

िम संख्यााः 

 अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिाः                  परिचयपत्रको प्रकाि …………….  

१) नाम, थिाः  

२) िेगाना (स्थायी)  प्रदेश:          धिल्ला :                     स्थानीय तह:              िडा:  

३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:              धिल्ला :                     स्थानीय तह:               िडा:   

४) िधम धमधताः             ४) नागिीकता/िधमदताय प्रमाणपत्र नम्बिाः               ५) धलङ्गाः  

६) िि समुहीाः           ७) धििाधहत/अधििाधहताः 

८) बाबु/आमा िा संिक्षकको नाम, थिाः 

९) िेगानााः  प्रदशे         धिल्ला         स्थानीय तह           िडा 

१०) अपाङ्गता भएको व्यधिसँगको नातााः 

११) पधछल्लो शैधक्षक योग्यतााः  

१२) अध्ययनित धिद्यालय िा कलेि  :          अध्ययन नगिेको               पढाइ सकेको  

१३) पेशााः  

१४) अपाङ्गताको दकधसमाः 

क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिािमा ……………….. 

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

१५) कस्ता दैधनक दियाकलापहरू  गनय सदकधछ ? ………………………………  

१६)  कस्ता दैधनक दियाकलापहरू गनय सककँदैन ? ………………………… 

१७) सहायक सामग्री आिश्यकीाः    पने    नपने  

आिश्यक पने भए के …………………………….  

१८) हाल सहायक सामग्रीीाः   पाएको    नपाएको  

१९)  परिचय-पत्र िाहकले प्राप्त गिेका अधय सेिा, सुधििा…………………………………………………  

२०) परिचयपत्र बाहकलाई आिश्यक पिेका अधय सेिा सुधििाहरू……………………………..  

२१) सेिा, सुधििा प्रदान गने धनकायाः …………………… …………… 

२२) अधय ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाधणत गन ेअधिकािीकोाः  

 दस्तखताः    

 नाम, थिाः   

       पदाः  

       कायायलयाः   

 धमधत : 
 

 


