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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 20   लिल ः 2078/10/28 

 

भाग-2 

पााँचखपन नगरपालिका 
 

 

पााँचखपन नगरपालिकाको अपाङ्ग ा  भएका  व्यक्तिहरुिाई पररचय-पत्र  वव रण  लनयिाविी, 
२०७८ 

नगर काययपालिकाबाट स्वीकृ  लिल ः 2078/10/21 

प्रिाणकरण लिल ः 2078/10/23 

प्रकाशन लिल ः 2078/10/28 

 

प्रस् ावनाः 
पााँचखपन नगरपालिका संखवुासभा अन् गय को अपाङ्ग ा  भएका  व्यक्तिहरुिाई पररचय-पत्र  वव रण काययिाई 
व्यवक्तस्थ  बनाउन jf~5gLo ePsf]n], 

  kfFrvkg gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g @)&* sf] bkmf 

# adf]lhd kfFrvkg gu/ sfo{kflnsfn] of] lgodfjnL agfPsf] 5 . 
 

पररच्छेद१ 

प्रारक्तभभक 

१. संक्तिप्त नाि र प्रारभभः (१) यस लनयिाविीको नाि  "अपाङ्ग ा  भएका  व्यक्तिहरुिाई पररचय-पत्र  वव रण 

लनयिाविी, २०७८"  रहेको छ। 

(२) यो लनयिाविी  रुुन्  प्रारभभ हनुेछ।
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२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनयिाविीिाः 
(क) "ऐन" भन्नािे gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g @)&* सभझन ुपदयछ। 

(ख) "लनयिाविी" भन्नािे अपाङ्ग ा  भएका   था जेष्ठ नागररक पररचय-पत्र  वव रण  लनयिाविी, २०७८ 
सभझनपुदयछ । 

 (ग) "स्थानीय  ह" भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा सभझन ुपदयछ। 

(घ) "वडा कायायिय" भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाको वडा कायायिय सभझनपुदयछ। 

(ड)"सिन्वय सलिल "भन्नािे अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सभवन्िी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन २०७५) को 
दफा ४२ बिोक्तजिको स्थानीय सिन्वय सलिल  सभझनपुदयछ। 

                     

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, िापदण्ड 

 

३. उद्दशे्य: यस लनयिाविीको उद्देश्य देहाय बिोक्तजि रहेका छन:् 
(क) ववलभन्न प्रकारका अपाङ्ग ा भएका पााँचखपन नगरपालिका िेत्र लभत्र बसोबास गने नागररकहरूको पवहचान गरी 
उनीहरुिाई सेवा सवुविािा पहुाँच स्थावप  गनय, त्यस् ा सेवा सवुविाहरुको िालग योजना लनिायण गनय र ववलभन्न प्रकृल का 
अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरुको वगीकृ  िग  राख्न सहज  लु्याउन े

(ख) अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सभवन्िी ऐन र अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सभबन्िी अन् रायविय 

िहासक्तन्ि २००६ (CRPD) िा नेपाि सरकारिे जनाएको प्रल बद्ध ा बिोक्तजि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तििाई 

प्राथलिक ाको आिारिा सेवासवुविाहरु उपिब्ि गराउन सहज बनाउन।े 

 (ग) अपाङ्ग ाको प्रकृल , वगीकरण र अवस्थाका आिारिा अपाङ्ग ा भएका व्यक्तििे पाउन ेसेवा, सवुविा र अवसरको 
प्राथलिकीकरण गनय सहयोग गने। 
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४. पररचय-पत्र वव रणका िापदण्ड देहाय बिोक्तजि रहेका छन:् 
अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सभवन्िी ऐनको अनसूुचीिा प्रकृल का आिारिा अपाङ्ग ा िाई १० (दश) प्रकारिा 
वगीकरण गररएको छ । अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सभवन्िी ऐनको अनसूुचीिा उल्िेक्तख  गाभभीयय ाका 
आिारिा गररएको अपाङ्ग ाको वगीकरण गरी देहायका चार सिूहका पररचय-पत्र वव रण गररनेछ: 
 

(क) पणुय अशि अपाङ्ग ाः 
   ि उल्िेक्तख  अवस्थाका व्यक्तिहरु िाई 'क' बगयको पररचय पत्र उपिब्ि गराइनेछ जनु रा ो रंगको पषृ्ठभलूििा जारी 
गररनेछ। 

1. व्यक्तिको शारीररक, िानलसक वा इक्तन्िय सभबन्िी प्रणािीहरुिा भएको िल  र यसिे ल्याएको काययग  

ववचिनको अवस्था असाध्य गभभीर भई अरूको सहयोग लिएरपलन दैलनक जीवन सभपादन गनय असाध्यै कठिन 

हनुे व्यक्ति,  

2. सािान्य भन्दा सािान्य दैलनक वियाकिापहरु पलन स्वयं गनय नसक्नेर अन्य व्यक्तिको सहयोग आवश्यक पने, 

 ीव्र बौवद्धक अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु,  ीव्ररुपिा अवटज्ि प्रभावव  व्यक्ति, पूणयरुपिा श्रवण दृवि वववहन 
व्यक्तिहरु,  

3. दईु वा सो भन्दा बढी प्रकृल का शारीररक, िानलसक वा इक्तन्िय सभबन्िी िल  भई सबै जसो दैलनक 

वियाकिापहरु अन्य व्यक्तिकै सहयोगिा गनुयपने अवस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. लनरन् र रुपिा सघन हेरचाह (स्याहार ससुार) को आवश्यक परररहने शारीररक अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति वा 
िनोसािाक्तजक अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरू। 

 

(ख) अल  अशि अपाङ्ग ाः 
 ि उल्िेक्तख  अवस्थाका व्यक्तिहरु िाइ 'ख' बगय को पररचय पत्र उपिब्ि गराइने छ जनु लनिो पषृ्ठभलूििा जारी गररन े

छ। 

1. शारीररक, िानलसक वा इक्तन्िय सभबन्िी िल  वा ववचिन भए ा पलन लनरन् र वा अलिकांश सिय सहयोगी, 
दोभाष ेवा िानव पथ प्रदशयक आठदको सहयोगिा आफ्नो दैलनक वियाकिापहरु िगाय  वहडडिु र संचार 

गनय कठिनाइ हनु ेब्यक्तिहरु,  

2. िक्तत स्क पिघा , िरेुदण्डिा चोटपटक वा  पिघा , हेिोवफलिया, िांशपेशी सभबन्िी सिस्या वा ववचिन 

िगाय  अन्य ववलभन्न कारणिे शरीरको ढाड, हा , गोडा, कभिर आठदिे काि गनय नसकी दैलनक 

आवागिनको िालग हृवविक्तचयर प्रयोग गनुयपने अवस्थाका व्यक्तिहरू,  

3. दवैु हा  कुि देक्तख वा पाखरुा देक्तख िनुी परैु नचल्न ेवा गिुाएका, ववलभन्न कारणिे दवैु हा  र गोडा गिुाएका वा 
नचल्न,े कभिर भन्दा िलुनको भाग गिुाएका वा नचल्ने, दवैु गोडा पूणय वियाशीि नभई बैसाखीको प्रयोग गने 

व्यक्तिहरू,  

4. दृविवववहन र पूणय दृविववहीनको पररभाषा अन् यगय  पने व्यक्तिहरू,  

5. संचारको िालग लनरन् र दोभाषे आवश्यक पने पूणयरुपिा कान सनु्न नसक्ने (बवहरा), दैलनक जीवनका 
वियाकिापहरु स्वयं गनय नसक्ने, लसकाइिा सिस्या भएका बौवद्धक अपाङ्ग ा वा अवटज्ि भएका व्यक्तिहरु, 

लनरन् र अरूको सहयोग लिइरहन ुपने बह ुअपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरू। 

 

(ग) िध्यि अपाङ्ग ाः 
 ि उल्िेक्तख  अवस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' वगयको पररचय पत्र उपिब्ि गराइने छ पहेँिो पषृ्ठभलूििा जारी गररनछे। 



भागः 2 संखयाः 20 लिल ः २०७८/१०/२८ 

4 
 

1. कृलत्रि अङ्ग, क्यािीपर, ववशषे प्रकारका जतु्ता जस् ा सहायक सािग्रीको प्रयोगबाट सािान्य वहडडुि िगाय  

दैलनक जीवनका वियाकिाप हरु स्वयं गनय सक्ने,  
2. ववलभन्न कारणिे घुाँडा िलुनको अङ्गिा िात्र प्रभाव परेको  र सहायक सािग्रीको प्रयोग नगरी पलन सािान्य 

वहाँडडिु गनय सक्न,े  

3. कुि वा पाखरुा भन्दा िनुी एक हा  गिुाएका वा हा  नचल्ने वा हा िे गने काि गनय नसक्ने,  
4. दवैु हा को हत्केिा भन्दा िलुनका कभ ीिा बूढी औिंा र चोरी औिंा गिुाएका,  
5. दवैु गोडाको कुकुय च्चा भन्दा िलुनको भाग नभएका  र सािान्य वहडडिु गनय सक्न,े 

6. िेरुदण्डिा सिस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइिा वढिाइ भएका दैलनक वियाकिाप स्वयं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्ग ा र अवटजि भएका 

व्यक्तिहरु , 

8. श्रवण यन्त्रको प्रयोग बाट वा िूिो आवाज िात्र सनु्न सक्ने ससु्  श्रवण व्यक्तिहरू 

9. शल्यवियाबाट स्वरयन्त्र क्तझकी घााँटीको निीबाट िात्र बोल्नपुने अवस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओि  ाि ुफाटेको कारण बोिी अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द वा अिर दोहोयायउने सिस्या  ीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12.  ीन वफट भन्दािलुनका होचापकुका व्यक्तिहरू,  

13. चस्िा र श्रवणयन्त्र दवैु प्रयोग गने श्रवण दृविवववहन व्यक्तिहरु, िेन्स वा भयाग्नीफायरको प्रयोगबाट िात्र 

पढ्न सक्ने न्यून दृवियिु व्यक्तिहरु,    

14. अनवु++शीय र िश्राव (हेिोफेलिया) सभबन्िी सिस्या भई दैलनक वहाँडडिुिा कठिनाइ हनुे व्यक्तिहरु, 

15. िानलसक वा िनोसािाक्तजक अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु। 

 

(घ) सािान्य अपाङ्ग ाः 
 ि उल्िेक्तख  अवस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'घ' बगयको पररचय पत्र उपिब्ि गराइनेछ जनु से ो पषृ्ठभलूििा जारी 
गररनेछ। 

1. शारीररक, िानलसक वा इक्तन्िय सभबन्िी सािान्य ववचिन भएका  र दैलनक जीवनका वियाकिाप स्वयि 

सभपादन गनय सक्न े

2. हा  वा खटु्टा केही छोटो भएका, एक हा को हत्केिा भन्दा िनुी नचल्न ेवा गिुाएका, एक हा को हत्केिा 
भन्दा िलुनका कभ ीिा बूढीऔिंा र चोरीऔिंा गिुाएका वा दवैु हा को हत्केिा िलुनका कभ ीिा बूढीऔिंा 
र चोरीऔिंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. िूिो अिर पढ्न सक्ने न्यून दृवियिु व्यक्तिहरू,  

4. दवैु गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रवणयन्त्र िगाई िूिो आवाज सनेु्न  र बोिी स्पि भएका ससु्  श्रवण व्यक्तिहरू,  

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्र ढााँचा र सिन्वय सलिल  

५. अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरूको पररचय-पत्रको ढााँचा देहाय बिोक्तजि हनुेछः 
पररचय-पत्र वाहक व्यक्तिको व्यक्तिग  वववरण स्पिहनु ेगरी नागररक ाको प्रिाण –पत्रको ढााँचािा यस लनयिाविीको 
अनसूुची २ बिोक्तजि एकापट्टी नपेािी भाषािा र अकायपट्टी अंगेजी भाषािा िेक्तखएको िालथ दफा ४ िा उल्िेक्तख  िापदण्ड 
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अनसुार एकपषृ्ठको पररचय-पत्र गाभभीयय ा आिारिा गररएका चारवगयका अपाङ्ग ा भएका व्यक्तििाई चार फरक 
रङ्गिा उपिब्ि गराइन ेछ। 

 

६. सिन्वय सलिल  सभवक्तन्ि व्यवस्था देहाय बिोक्तजि हनुेछः 
(१) अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको अलिकार सभवक्तन्ि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार अपाङ्ग ा पररचय पत्र वव रण गने 

सिे  काययका िालग नगरपालिकािा देहाय बिोक्तजिको स्थानीय सिन्वय सलिल  रहनछे: 
 

(क) नगरपालिका उपप्रिखु                                         - संयोजक 

(ख) नगरपालिका िवहिा सदस्य िध्येबाट नगरपालिकािे  ोकेको िवहिा       - सदस्य 

(ग) नगरपालिका लभत्रका िाध्यलिक ववद्याियका प्रिानाध्यापक वा क्तशिा शाखा प्रिखु िध्येबाट नगरपालिकाको 
प्रिखुिे  ोकेको व्यक्ति                                     
 - सदस्य 

(घ) नगरपालिकाको अध्यििे  ोकेको स्थानीय स्वास््य चौकी वा अस्प ािको क्तचवकत्सक               - सदस्य 

(ड) स्थानीय प्रहरी कायायियको प्रिखु                                   -सदस्य 

(च) अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको हक, वह  र संरिणको िेत्रिा स्थानीय स् रिा काययर  संघ संस्थाहरु िध्येबाट 

नगरपालिकाको अध्यििे िनोलन  गरेको संस्थाको प्रल लनलि          - 

सदस्य 

(छ) नगरपालिका लभत्रका अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु िध्येबाट सिन्वय सलिल िे िनोनयन गरेको  एकजना िवहिा 
सदस्य सवह   ीन जना                        - सदस्य 

(ज) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीयस् रिा रहेका सभवक्तन्ि  ववषय हेने कायायियको कायायिय प्रिखु        -
सदस्य 

(झ) नगरपालिकाको उपप्रिखुिे  ोकेको नगरपालिकाको कियचारी               -सदस्य 
सक्तचव 

 

(२) स्थानीय सिन्वय सलिल िे अपाङ्ग ा पररचय पत्र वव रणका िालग लसफाररस गने कािका साथै ऐनको 
दफा ४३ को (च) बिोक्तजि पररचय-पत्र सभवन्िी काननुी, संरचनाग   था अन्य सिुार गनुयपने ववषयिा 
नगरपालिका, प्रदेशको सािाक्तजक ववकास िन्त्रािय, िवहिा, बािबालिका  था ज्यषे्ठ नागररक िन्त्रािय 
िगाय  सभवक्तन्ि  लनकायिा िेक्तख पिाउाँन ुपदयछ।                         

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र वव रण 

 

७. पररचय-पत्र वव रण प्रविया देहाय बिोक्तजि हनुछे: 
(क) अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय  हको वडा कायायियिा अपाङ्ग ा भएका 

व्यक्ति स्वयं वा लनजका अलभभावक वा संरिकिे अनसूुची १ बिोक्तजिको ढााँचािा पररचय-पत्र प्रालप्तका 
िालग सबै पतुयाई गने कागजा हरु २ प्रल  सिावेश गरी लनवेदन ठदनपुनेछ। 

(ख) दरखास् िा आफ्नो नाि, स्थायी िेगाना, उिेर, अपाङ्ग ा खिेुको लिक्तख  प्रिाक्तण  प्रल लिपी, पासपोटय 
साइजको (सभभव भएसभि अपाङ्ग ा देक्तखन ेगरी क्तखक्तचएको) फोटो, असि ाको गाभभीयय ा अवस्था र 
शरीरका अंगहरुिे गने काििा आएको सिस्या वा दैलनक वियाकिापिा हनुे लसलि  ाहरुको वववरण 
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संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोजनको िालग जन्िद ाय प्रिाण-पत्र वा नागररक ा को प्रिाण-पत्र वा जग्गा 
िनी प्रिाणपजुाय वा शैक्तिक योग्य ाको प्रिाण-पत्र वा ि दा ा पररचयपत्र वा अपाङ्ग ाको आिारिा 
कुन ैजालगर गरररहेको भए लनयकु्ति पत्र वा त्यो संस्थािे ठदएको प्रिाण वा क्तज.प्र.का.िा द ाय भएका 
अपाङ्ग ा सभबन्िी कायय गने संघसंस्थािे गरेको लसफाररस िध्ये कुनै एक वा यस् ै लबश्वस्  हनुसक्न े
आिार ठदने अन्य प्रिाक्तण  लिक्तख  िाई आिार िालनने छ। 

(ग)  रर  पगुी आएको लनवदेनिा वडा कायायियिे लनवदेन प्राप्त भएको लिल िे बढीिा ३ ठदनलभत्र लनवदेकिे 
पेश गरेका कागजा हरुको एक प्रल  कायायियिा राक्तख वडा कायायियको लसफाररस सवह  एक प्रल  
गााँउपालिका िा पिाउन ुपदयछ। 

(घ) सभबक्तन्ि  व्यक्तििे पेश गरको लनवेदन उपर कुन ैकागजा  वा प्रिाण नपगुी पररचय पत्रका िालग 
लसफाररस गनय उपयिु नदेक्तखएिा सो व्यहोरा लनवेदकिाई ३ ठदन लभत्रिा जानकारी ठदनपुदयछ। 

(ड.) वडा कायायियिे लसफाररस गनय नसवकन ेभनी ठदएको जानकारी लनवेदकिाई क्तचत्त नबझेु सूचना पाएको 
१५ ठदन लभत्रिा सभवक्तन्ि  नगरपालिका सिि लनवदेन ठदन सक्नेछ। 

(च) यसरी प्राप्त भएको लनवदेन सि े सिावेश राक्तख नगरपालिकाको स्थानीय सिन्वय सलिल को बैिकिा 
पेश गनुय पदयछ। लनवदेकिे पेश गरेका कागजा  र अन्य सभभाव्य  ्य प्रिाणका आिारिा लनजिे पररचय 
पत्र पाउन ेदेक्तखयो भलन स्थानीय सिन्वय सलिल िे क्तशफाररस गरेिा लनजिाई पररचय पत्र वव रण गरी 
त्यसको जानकारी लनवदेक  था वडा कायायियिाई सि े ठदनपुदयछ। 

(छ) पररचय पत्रका िालग लसफाररस गनय कुनै कठिनाई परेिा वडा कायायियिे क्तचवकत्सक/ववशेषज्ञ वा 
अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रल लनलि साँग राय परािशय लिन सक्नछे। 

(ज) सािान्य या अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति स्वयंिे आफ्नो पररचय पत्र बकु्तझ लिनपुदयछ । अल  अशि वा 
पूणय अशि अपाङ्ग ा भएको कारणिे पररचय पत्र वकु्तझलिन आउन नसक्न े भएिा वडा कायायियको 
लसफाररसिा पररवारको सदस्य, संरिक वा लनजको बसोबास गने स्थानीय लनकायका पदालिकारीिे लनजिाई 
बझुाउन ेगरी बकु्तझलिन सक्नछेन।् 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको वगीकृ  िग  नगरपालिकािे कभ्यटुराइज गरी आफ्नो कायायियिा 
राखी चौिालसक रूपिा प्रदेश र संघको सभबक्तन्ि  िन्त्राियिा जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ञ) सिन्वय सलिल िे पररचय पत्र ठदन भनी िहर गरेका व्यक्तििाई नगरपालिकाको कायायियिे अनसूुची 
२ बिोक्तजिको पररचय-पत्र (अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरू िाई) लनःशलु्क उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(ट) पररचय पत्रिा गााँउपालिका/नगरपालिकाको प्रिखु प्रशासवकय अलिकृ को हस् ािर हनुेछ । प्रचलि  
कानूनको अलिनिा रही अन्य अलिकृ  कियचारीिाई सिे  अलिकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(ि) प्रत्यि रुपिा देक्तखन ेवा अविोकन गनय सवकने शारीररक, िानलसक वा इक्तन्िय सभबन्िी िल को हकिा 
पररचय-पत्र प्रदान गने अलिकारीिे अविोकन गरी  त्काि उपयिु पररचय-पत्र उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(ड) प्रत्यि रुपिा नदेक्तखन ेवा अविोकन गनय नसवकने शारीररक, िानलसक वा इक्तन्िय सभबन्िी िल  भएका 
वा प्रि रुपिा छुयाउन सिस्या भएका अपाङ्ग ा भएका ब्यक्तिका हकिा सिन्वय सलिल िा पेश गरी 
सलिल को लसफाररसका आिारिा पररचय पत्र वव रण गनुय पनेछ। 

 

८. अन्य स्थानीय  ह बाट पररचय पत्र वव रण गनेः 
स्थानीय िेगानािा बसोबास नभएका र ववलभन्न अवरोि  था शारीररक वा िानलसक अवस्थाको गभभीयय ाको 
कारण आफ्नो स्थाई वसोवास भएको स्थानिा गई अपाङ्ग ा पररचय पत्र प्राप्त गनय असिथय व्यक्तिहरुका 
िालग लनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सभबक्तन्ि   स्थानीय  हबाट पररचय पत्र नलिएको सलुनश्च  
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गरर दफा ५ को प्रविया परुा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर यस नगरपालिकािाइ जानकारी गराउन 
सवकनछे। 

 

९. प्रल लिवप सभबन्िी व्यवस्थाः  
(१) पररचय-पत्र हराइ, नालसइ वा लबलग्रई पररचय-पत्रको प्रल लिवप लिनपुने भएिा आफ्नो स्थायी िेगाना 

भएको नगरपालिकाको वडा कायायियिा यथाथय वववरण र कारण खिुाई लसफाररसका िालग 
लनवदेन ठदनपुदयछ। 

(२) वडा कायायियिे सबै व्यहोरा बकु्तझ लनवेदकको िाग िनालसब देक्तखएिा पररचय-पत्र को प्रल लिपी 
उपिब्ि गराउन प्राप्त लनवदेन  था अन्य कागजा को प्रल लिवप वडा कायायियिा राखी लनवेदकिे 
पेश गरेको सक्कि कागजा  सवह  लसफाररस गरी गाउपालिकािा पिाउाँन ुपदयछ। 

 

(३) नगरपालिकािे लसफाररस सवह  प्राप्त भएको लनवेदन अपाङ्ग ाको प्रकृ ी अनसुार सोझै वा 
नगरपािीका स् रीय स्थानीय सिन्वय सलिल िा पेश गरी सलिल को लनणयय अनसुार अपाङ्ग ा 
पररचय-पत्रको प्रल लिपी लनःशलु्क उपिब्ि गराउाँनपुनेछ। 

(४) प्रल लिवपका िालग प्राप्त भएको लनवेदनका लबषयिा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्तििे पवहिे प्राप्त 
गरेको पररचय पत्रिा हेरफेर गनुयपने देक्तखएिा स्थानीय सलिल िा पेश गरी सो सलिल बाट प्राप्त 
लनदेशन अनसुार गनुय पदयछ। 

 

१०. यस लनयिाविीको प्रल कुि कायय भएिा प्रचलि  कानूनिा ब्यवस्था भए बिोक्तजि सजाय हनुेछ। 

 

११. अलभिेख सभबक्तन्ि व्यवस्थाः 
(१) सभवक्तन्ि  वडा कायायियिे आफनो िेत्रिा भएका कुि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु  था अपाङ्ग ा भएका 
व्यक्तिहरु िध्य ेपररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्ग ाको प्रकृल  र गाक्तभभयय ा िगाय  अन्य आवश्यक 
वववरण खलु्ने गरी लनयलि  रुपिा अध्यावलिक गरी त्यसको चौिालसक वववरण  यार गरी लनयलि  रुपिा 
आफ्नो गााँउपालिकािाई पिाउाँन ुपदयछ। 

(२) नगरपालिकािे पररचयपत्र वव रण गरेपलछ यसको जानकारी पररचय पत्र प्राप्तगने ब्यक्तिको स्थायी 
िेगाना भएको वडा कायायियिाई ठदनपुदयछ। 

(३) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र रहेका कुि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरु  था अपाङ्ग ा पररचय पत्र 
पाएका व्यक्तिहरुको अनसूुची-3 बिोक्तजि अलभिेख राक्तख त्यसको चौिालसक प्रल वदेन प्रदेशको सािाक्तजक 
ववकास िन्त्रािय, िवहिा, बािबालिका  था ज्येष्ठ नागररक िन्त्रािय र संघीयिालििा  था सािान्य प्रशासन 
िन्त्राियिा पिाउाँन ुपनेछ। 

पररच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. ववववि: 
(१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रालिकार लभत्र रहेका लबकट  था दरुगि नगरहरुिा रहेका अपाङ्ग ा 

भएका व्यक्तिहरुका िालग अपाङ्ग ा पररचयـपत्र िगाय का सेवा सरि  ररकािे उपिब्ि गराउाँन 
कक्तभ िा बषयिा एक पटक  ी िाउाँहरुिा पररचय पत्र वव रण सभवक्तन्ि घकु्तभ  क्तशववर सञ्चािन 
गनुयपदयछ। 
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(२) यो लनयिाविी िागू हनु ुअगालड प्राप्त गरेको अपाङ्ग ा पररचय पत्र नगरपालिकािा बझुाई यो 
लनयिाविी जारी भएको लिल िे १ बषयलभत्रिा यस लनयिाविी बिोक्तजिको पररचय पत्र लिन ुपनेछ 
। यस अक्तघ जारी भएका पररचय पत्र एकवषय पलछ स्व ःिान्य हनु ैछैन । 

(३) यस कायय ववलििा भएको प्राविान अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिहरुको अलिकार सभवक्तन्ि ऐन र अन्य 
प्रचलि  कानून साँग बाक्तझएिा बाक्तझएको हद सभि स्व ःअिान्य हनुछे। 

(४) अपाङ्ग पररचय-पत्र वव रण सभवन्ििा यस लनयिाविीिा उल्िेख नभएको ववषयिा अपाङ्ग ा भएका 
व्यक्तिहरुको अलिकार सभवन्िी ऐन  र अन्य प्रचलि  कानून बिोक्तजि हनुेछ। 

(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र वव रण लनदेक्तशका, २०६५ बिोक्तजि भए गरेका काि कारवाही यसै लनयिाविी 
बिोक्तजि भए गरेको िालननछे। 

13. लनदेक्तशका, काययववलि र िापदण्ड बनाउने अलिकारः (१) यस लनयिाविीको उद्देश् य काययन्वयन गनय 
नगर काययपालिकािे यस लनयिाविी बिोक्तजि लनदेक्तशका, काययववलि र िापदण्ड बनाइ िागू गनय सक् नेछ । 

१४. खारेजी र बचाउः (1) यो लनयिाविी प्रारभभ हनुभुन्दा अगाबै नगर काययपालिकाको कायायियद्वारा भए 
गरेका सबै काि कारबाही यसै बिोक्तजि भए गरेको िालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा 7 को (क) साँग सभबक्तन्ि ) 

अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाउनको िालग ठदने लनवदेनको ढााँचा 
 

  

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  ज्यू 
पााँचखपन नगर काययपालिकाको कायायिय, वाना ,संखवुासभा 

  

 लिल  :.................. 
ववषय:अपाङ्ग ा पररचय पत्र पाउाँ। 

िहोदय,   

 ि अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाउन योग्य भएकोिे लनभन लिक्तख  वववरण राक्तख पररचय 
पत्र पाउन यो लनवदेन पेश गरेको छु । िैिे पेस गरेको वववरण िीक सााँचो छ, झटु्टा िहरेिा प्रचलि  काननु 
बिोक्तजिको सजाय भोग्न िञ्जुर छु। 

 

१. नािथर ..................... उिेर .................. ......... लिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :       

३. िेगाना  :  

 (क) स्थायी िेगाना :  .........  पालिका,  वडा नं............... टोि ..............  

 (ख)अस्थायी िेगाना: .................पालिका, वडा नं..............टोि .............. 

 (ग) सभपयकय  टेलिफोन वा िोबाइि नं. ...............  

         (घ) संरिक/अलभभावकको नाि थर .................लनवदेकको ना ा ...............  
४. संरिक/अलभभावकको टेलिफोन वा िोबाइि नं. ..............  

५. नेपाि सरकारको पररभाषा र वगीकरण अनसुार अपाङ्ग ाको प्रकार .......... 

६.  नेपाि सरकारको पररभाषा र वगीकरण अनसुार अशि ाको आिारिा अपाङ्ग ा को प्रकार 

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

७.  शरीरको अंग,संरचना, प्रणािीिा आएको िल को वववरणः..................……………………….. 

……………………………. 

८.  िल  भए पछी दैलनक वियाकिापिा आएको अवरोि वा लसलि  ाको वववरणः....…………………. 

……………. 

९. अपाङ्ग ाको कारण उपयिु स्थानिा क्तचनो िगाउन ुहोस।् 

 क) रोगको दीघयअसर  ख) दघुयटना   ग) जन्िजा   

 घ) सशस्त्रद्वन्द्व   ङ) वंशानगु  कारण च)अन्य ...........  

१० सहायक सािग्री प्रयोग गनुयपने आवश्यक ा भएको वा नभएको: उपयिु स्थानिा क्तचनो िगाउन ु
होस ्  

क) भएको      ख) नभएको 
११. आवश्यक ा भएको भए कस् ो प्रकारको सहायक सािग्रीको प्रयोग गनुयपनेहनु्छ 

?…………………….................. 

१२. सहायक सािग्री प्रयोग गने गरेको/नगरेको (उपयिु स्थानिा क्तचनो िगाउन ुहोस 

 

फोटो 
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 क) गने गरेको      ख) गने नगरेको 
१३.  सहायक सािग्री प्रयोग गने गरेको भए सािग्रीको नाि: .........................  
१४. अन्य व्यक्तिको सहयोग ववना आफ्ना कस् ा कस् ा दैलनक कायय गनय सक्नहुनु्छ? 

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

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

१५.  अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन ुहनु्छ भन ेकुन कुन कािको िालग लिन ुहनु्छ? 

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

   

१६. पलछल्िो  शैक्तिक योग्य ाः 
क) प्राथलिक  ह ख) लनभन िाध्यलिक  ह ग) िाध्यलिक  ह  घ) उच्च िाध्यलिक  ह 
ङ)स्ना क  ह च) स्ना कोत्तर  ह छ) ववद्यावाररिी  ह 

१७. कुनै  ालिि प्राप्त गनुय भएको भए िखुय  ालििहरूको नाि 
िेख्नहुोसः………………………………………………… 

१८.  हािको पेशा : 
 क) अध्ययन  ख) कृवष व्यवसाय  ग)स्वरोजगार   घ) अध्ययन
  

ङ) सरकारी सेवा  च) लनजी िते्रिा सेवा   ज) केही नगरेको  झ)अन्य ....... 
            

लनवदेक 

        नाि, थर ..............................  

        हस् ािर .............................. 

        लिल  .............................. 
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अनसूुची-२ 

(दफा ५ साँग सभबक्तन्ि ) 
अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको पररचय पत्रको ढााँचा 

 

पााँचखपन नगरपालिका 
नगर कायपालिकाको काययिय 

वाना ,संखवुासभा 
  

छाप 

पररचय पत्र नभबरः 
पररचय पत्रको प्रकार: 

अपाङ्ग ा पररचय-पत्र 

 

१) नाि, थरः 
२) िेगानाः प्रदेशः ……………..क्तजल्िाः………… स्थानीय  हः………………………  

३) जन्ि लिल ः.....................    ४) नागरीक ा/जन्िद ाय नभबर: 

……………………..  

५) लिङ्गः …………………….    ६) रि सिहुः …………..   

७) अपाङ्ग ाको वकलसिः प्रकृल को आिारिा……………………..गक्तभभर ा…….. 

८) बाब/ुआिा वा संरिकको नाि, थरः…………………………………………  

९) पररचय पत्र वाहकको दस् ख ः 
१०) पररचय पत्र प्रिाक्तण  गनेः  ………….  

          नाि, थरः .......... 
हस् ािरः .......... 
पदः ................ 
लिल ः ............ 
 

"यो पररचय पत्र कसैिे पाएिा नक्तजकको प्रहरी कायायिय वा स्थानीय  हिा वझुाइ ठदनहुोिा"  

 

हालसालै खिचेको 

फोटो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format 

 

Panchkhapan Municipality 

Office of Municipal Executive 
Wana, Sankhuwasabha 

 

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"  

 

 

 

 

                            

  

 

Photograph 
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अनसूुची -३ 

(दफा 11 को उपदफा (3) साँग सभबक्तन्ि ) 

अपाङ्ग ा भएका व्यक्तिको कायायियिा राक्तखन ेअलभिेखको ढााँचा 
 

िि संखयाः 
 

अपाङ्ग ा पररचय पत्र नभबरः  पररचय पत्रको प्रकार…………….  

१) नाि, थरः 
२) िेगाना(स्थायी)  प्रदेश: क्तजल्िा:   स्थानीय  ह:              वडा:  
३) िेगाना(अस्थाई)  प्रदेश:क्तजल्िा:   स्थानीय  ह:               वडा:   
४) जन्ि लिल ः ४) नागरीक ा नभबरः                      ५) लिङ्गः  ६) रि सिहु  ७) 

वववावह /अवववावह ः 
८) बाब/ुआिा वा संरिकको नाि, थरः 
९) िेगानाः प्रदेश   क्तजल्िा  स्थानीय  ह           वडा 
१०) अपाङ्ग ा भएको व्यक्तिसाँगको ना ाः                ११) पलछल्िो शैक्तिक योग्य ाः 
१२) अध्ययनर  ववद्यािय वा किेज:   अध्ययन नगरेको पढाइ सकेको 
१३) पेशाः                     

१४) अपाङ्ग ाको वकलसिः    

क) अपाङ्ग ाको प्रकृल को आिारिा……………….. ख) अपाङ्ग ाको गभभीर ाको आिारिा…………………….. 

१५) कस् ा दैलनक वियाकिापहरू गनय सवकन्छ ?………………………… ………………………………………….. ………… 

१६) कस् ा दैलनक वियाकिापहरू गनय सवकाँ दैन?……………………………………………………… ………………………… 

१७)सहायक सािग्री आवश्यक      क)पने   ख)नपने 

आवश्यक पने भए के……………………………. 

१८) हाि सहायक सािग्री  क)पाएको   ख)नपाएको 
१९)  पररचय-पत्र वाहकिे प्राप्त गरेका अन्यसेवा, सवुविा……………………………………………………………………………  

 

२०) पररचय पत्र बाहकिाई आवश्यक परेका अन्य सेवा सवुविाहरू………………………………………………..…………….. 

२१) सेवा, सवुविा प्रदान गने लनकायः …………………… …………… 

२२) अन्य………………………………………………  

प्रिाक्तण  गने अलिकारीको M 
दस् ख ः  
नाि, थरः 
पदः 
                                                     लिल  : 
 

 

 

 

 
आज्ञािे, 

िक्तणराि खल वडा 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


