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घिरिङ गाउँपालिकाको 
अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण सम्िन्धी का्यविलध २०७७ 

प्रस् ािनाः 
अपाङ्ग ा भएका व््घिहरूको अलधकाि सम्बन्धी सं्ूि िाष्ट्र 

संिी् िहा सघन्धिे २००६ को ििय अन रूप िनेको ्स ऐनको दफा 
६० अन साि नेपाि सिकाििे २०७७ भाद्र १ ग े अपाङ्ग ा भएका 
व््घिहरूको अलधकाि सम्िन्धी िनेको लन्िाििी २०७७ भाद्रिा जािी 
गरि िाग  सिे  भैसकेको छ । लन्िाििीिे  ोकेका सेिा स विधाहरू 
उपिब्ध गिाउन अपाङ्ग ाको पवहचान ह न   आिश््क भएको सन्दभयिा 
नेपािको संविधान २०७२ िे अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण गने अलधकाि 
स्थानी्  हिार्य हस् ान् िण गिे ििोघजि ऐनको दफा ६१ स्थानी् 
सिकाि संचािन ऐन  था प्रशासकी् का्यविलध (लन्लि  गने) ऐन 
२०७५ को दफा ४  था स्थालन् सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को 
दफा १०२ िे ददएको अलधकाि प्र्ोग गिी घिरिङ गाउँ का्यपालिकाको 
लिल  २०७७/०५/२८ को बैठकिे सो का्यविलध बनाएको छ । 

परिच्छेद १ 

प्रािघम्भकः 
दफा-१, संघिप्त नाि ि प्रािम्भः १) ्स का्य विलधको नाि घिरिङ 

गाउँपालिकाको अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण सम्बन्धी का्यविलध 
२०७७ ह नेछ । 

२) ्ो का्य विलध घिरिङ गाउँपालिकाको िाजपत्रिा प्रकाशन 
गिेपलछ िाग  ह नेछ । 
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दफा-२, परिभाषाः विष् िा प्रसंङ्गिे अन्् अथय निागेिा ्स का्य 
विलधिाः 

१) 'ऐन' भन्नािे अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि सम्बन्धी ऐन 
२०७४ (पवहिो संशोधन २०७५) िार्य सम्झन  पदयछ । 

२) 'लन्िाििी' भन्नािे अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि सम्िन्धी 
लन्िाििी २०७७ िार्य सम्झन  पदयछ । 

३) 'गाउँपालिका' भन्नािे घिरिङ गाउँपालिकािार्य सम्झन  पदयछ । 

४) 'का्यपालिका' भन्नािे घिरिङ गाउँ का्यपालिका सम्झन  पछय । 

५) 'का्ायि्' भन्नािे घिरिङ गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् सम्झन  
पछय । 

६) 'प्रि ख प्रशासकी् अलधकृ ' भन्नािे घिरिङ गाउँपालिकाको प्रि ख 
प्रशासकी् अलधकृ िार्य सम्झन  पदयछ । 

७) 'शाखा/र्कार्य' भन्नािे घिरिङ गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 
अन् गय को िवहिा  था िािबालिका शाखा/र्कार्य सम्झन  पछय 
। 

८) 'िडा का्ायि्' भन्नािे घिरिङ गाउँपालिकाका िडा 
का्ायि्हरूिार्य सम्झन  पदयछ । 

९) 'सिन्ि् सलिल ' भन्नािे अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि 
सम्बन्धी ऐन २०७४ (पवहिो संशोधन २०७५) को दफा ४२ 
बिोघजि  था ्स का्यविलधको दफा-६ बिोघजि गदठ  सिन्ि् 
सलिल  सम्झन  पनेछ । 

परिच्छेद- २ 

उद्दशे््, िापदण्ड 

दफा-३ उद्देश््ः 
१) ्स का्यविलधको उदे्दश्् देहा् बिोघजि िहेका छनः 
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(क) विलभन्न प्रकािका अपाङ्ग ा भएका नेपािी नागरिकहरूको 
पवहचान गरि उनीहरूिार्य सेिा स विधािा पह ँच स्थावप  गनय 
त््स् ा सेिास विधाहरूको िालग ्ोजना लनिायण गनय ि 
स्थानी्  ह देघखनै विलभन्न प्रकृल का अपाङ्ग ा भएका 
व््घिहरूको िगीकृ  िग  िाख न सहज   ल््ाउने । 

(ख) अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि सम्िन्धी ऐन ि अपाङ्ग ा 
भएका व््घिको अलधकाि सम्िन्धी अन् िावष्ट्र् िहासंि 

२००६ (CRPD) िा नेपाि सिकाििे जनाएको 
प्रल िध्द ा बिोघजि अपाङ्ग ा भएका व््घििार्य 
प्राथलिक ाको आधाििा सेिा स विधाहरू उपिब्ध गिाउन 
सहज बनाउन े। 

(ग) अपाङ्ग ाको प्रकृल  बलगयकिण ि अिस्थाका आधाििा 
अपाङ्ग ा भएका व््घििे पाउन ेसेिा स विधा ि अिसिको 
प्राथलिकिण गनय सह्ोग गने । 

दफा-४, परिच् पत्र वि िण सम्बन्धी िापदण्ड 

परिच् पत्र वि िणाका िापदण्ड देहा् बिोघजि िहेका छन ्। 

अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि सम्िन्धी ऐनको अन सूघचिा 
प्रकृल का आधाििा अपाङ्ग ािार्य १० (दश) प्रकाििा बगीकिण गरिएको 
छ । अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि सम्बन्धी ऐनको अन सूघचिा 
उल्िेघख  गम्भी्य ाको आधाििा गरिएको अपाङ्ग ाको िगीकिण गरि 
देहा्का चाि सिूहका परिच् पत्र वि िण गरिनेछ । 

(क) पूणय अशि अपाङ्ग ा 
 ि उल्िेघख  अिस्थाका व््घिहरूिार्य 'क' िगयको परिच् पत्र 
उपिब्ध गिार्नेछ ज न िा ो िंगको पषृ्ठ भलूििा जािी गरिनेछ । 
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१) व््घिको शरिरिक, िानलसक िा र्घन्द्र् सम्बन्धी प्रणािीहरूिा 
भएको िल  ि ् सिे ल््ाएको विचिनको अिस्था असाध्् गम्भीि 
भर्य अरूको सह्ोग लिएि पलन दैलनक जीिन सम्पादन गनय 
असाध््ै कदठन ह न ेव््घि 

२) सािान्् भन्दा सािान्् दैलनक कृ्ाकिापहरू पलन स्ि्ं गनय 
नसक्ने ि अन्् व््घिको सह्ोग आिश््क पने ल व्र िौघध्दक 
अपाङ्ग ा भएका व््घिहरू ल व्र रूपिा अविज्ि प्रभावि  व््घि 
पूणय दृष्ट विवहन ि पूणय िवहिाको परिभाषा लभत्र पने श्रिण दृवष्ट 
विवहन व््घिहरू  

३) द र्य िा सो भन्दा बढी प्रकृल का शािीरिक, िानलसक िा र्घन्द्र् 
सम्िन्धी िल  भर्य सबै जसो दैलनक वि्ाकिापहरू अन्् 
व््घिकै सह्ोगिा गन य पने अिस्थाका व््घि 

४) लनिन् ि रूपिा सधन (स््ाहाि स साि) को आिश््क परि िहन े
शािीरिक अपाङ्ग ा भएका व््घि िा िनो सािाघजक अपाङ्ग ा 
भएका व््घि 

(ख) अल  अशि अपाङ्ग ा  
 ि उल्िेघख  अिस्थाका व््घिहरूिार्य 'ख' िगयको परिच् पत्र 

उपिब्ध गिार्नेछ । ज न नीिो पषृ्ठ भलूििा जािी गरिने छ । 

१) शािारिक, िानलसक िा र्घन्द्र् सम्बन्धी िल  िा विचिन भए ा 
पलन लनिन् ि िा अलधकांश सि् सह्ोगी, दोभाष ेिा िानि पथ 
प्रदशयक आददको सह्ोगिा आफ्नो दैलनक वि्ाकिापहरू 
िगा्  वहडड ि ि संचाि गनय कदठनार्य ह ने व््घि 

२) िघत स्क पििा , िेरूदण्डिा चोिपिक िा पििा , 
हेिोवफलि्ा, िांशपेशी सम्बन्धी सिस््ा िा विचिन िगा्  
अन्् विलभन्न कािणिे शिीिको ढाड, गोडा, कम्िि आददिे काि 
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गनय नसकी दैलनक आिागिनको िालग ह विि घच्ि प्र्ोग गन य 
पने अिस्थाका व््घि 

३) द िै हा  क ि देघख िा पाख िा देघख ि नी प िै नचल्ने िा ग िाएका, 
विलभन्न कािणिे द िै हा  ि गोडा ग िाएका िा नचल्ने, कम्िि 
भन्दा ि नीको भाग ग िाएका िा नचल्ने द िै गोडा पूणय वि्ाशीि 
नभर्य िैशाखीको प्र्ोग गने व््घि 

४) पूणय दृवष्ट विहीन ि दृवष्ट विहीनको परिभाषा अन् गय  पने व््घि 

५) संचािको िालग लनिन् ि दोभाषे आिश््क पने पूणय रूपिा कान 
स न्न नसक्ने (बवहिा), दैलनक जीिनका वि्ाकिापहरू स्ि्ं गनय 
नसक्ने, लसकार्िा सिस््ा भएका बौविक अपाङ्ग ा िा अविज्ि 
भएका व््घि, लनिन् ि अरूको सह्ोग लिर्यिहन  पने िह  अपाङ्ग ा 
भएका व््घि 

६) पूणय दृवष्ट विहीन ि स स्  श्रिण िा पूणय िवहिा ि न््ून दृवष्ट भएका 
श्रिण दृष्ट विहीन व््घि 

(ग) िध््ि अपाङ्ग ा 
 ि उल्िेघख  अिस्थाका व््घििार्य 'ग' िगयको परिच् पत्र उपिब्ध 
गिार्नेछ पहेिो पषृ्ठ भलूििा जािी गरिनेछ । 

१) कृल ि अंग, क््ालिपि विशेष प्रकािका ज त्ता जस् ा सहा्क 
सािाग्रीको प्र्ोगिाि सािान्् वहडड ि िगा्  दैलनक जीिनका 
िृ्ाकिापहरू स्ि्ं गनय सक्न ेव््घि 

२) विलभन कािणिे ि ंडा ि नीको अंगिा िात्र प्रभाि पिेको  ि 
सहा्क सािाग्रीको प्र्ोग नगिी पलन सािान्् वहडड ि गनय सक्न े
व््घि 

३) क ि िा पाख िा भन्दा ि नी एक हा  ग िाएका िा हा  नचल्न े
िा हा िे गने काि गनय नसक्न ेव््घि 
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४) द िै हा को हत्केिा भन्दा ि नीका कम् ीिा ब ढी औिा ि चोिी 
औिा ग िाएका व््घि 

५) द िै गोडाको क च  यच्चा भन्दा ि नीको भाग नभएका  ि सािान्् 
वहड ड ि गनय सक्ने । 

६) िेरूदण्ड सिस््ा भै ढाड क वप्रएको, 
७) श्रिण ्न्त्रको प्र्ोग िा ठूिो आिाज िात्र स न्न सक्ने स स्  

श्रिण व््घि, 
८) लसकार्यिा वढिार्य भएका दैलनक वि्ाकिाप स्ि्ं गनय सक्न े

बौघध्दक अपाङ्ग ा, अविज्ि भएका व््घि, 
९) शल््वि्ाको िाध््िबाि स्िि ्न्त्र घझकी िाँिीको निीिाि 

िोल्न  पने अिस्थाका व््घि 

१०) ओठ  ाि  फािेको कािण बोिी अस्पष्ट भएका व््घि 

११) िोल्दा अडवकने शब्द िा अिि दोहोर् ् ाउने सिस््ा भएका ल व्र 
भक भके व््घि, 

१२) ३ वफि भन्दा ि नीका होचा प ड्का व््घि, 
१३) ६/६० देघख ३/६० सम्ि भएका न््ून दृवष्ट् ि व््घि 

१४) न््ून दृवष्ट ि स स्  श्रिण भएका श्रिण दृवष्टविवहन व््घि 

१५) अन िंशी् ििश्राि (हेिोफेलि्ा) सम्बन्धी सिस््ा भर्य वहडड ििा 
कदठनार्य भएका व््घि, 

१६) िानलसक िा िनोसािाघजक अपाङ्ग ा भएका व््घि, 
(ि) सािान्् अपाङ्ग ा  

 ि उल्िेघख  अिस्थाका व््घिहरूिार्य 'ि' िगयको परिच् पत्र 
उपिब्ध गिार्ने ज न से ो पषृ्ठ भलूििा जािी गरिनेछ । 

१) शारिरिक, िानलसक िा र्घन्द्र् सम्बन्धी विचिन भएका  ि 
दैलनक जीिनका वि्ाकिापहरू स्ि्ं गनय सक्न े
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२) हा  िा ख ट्टा केही छोिो भएका एक हा को हत्केिा भन्दा ि नी 
नचल्ने िा ग िाएका एक हा को हत्केिा भन्दा ि नीका कम् ीिा 
ब ढी औिा ि चोिी औिा ग िाएका िा द िै हा को हत्केिा 
ि नीका कम् ीिा ब ढी औिा ि चोिी औिा ग िाएका िा द िै 
हा को हत्केिा ि नीका कम् ीिा ब ढी औिा  ि चोिी औिा 
भएका व््घि, 

३) ६/१८ देघख ६/६० सम्ि भएका न््ून दृवष्ट् ि व््घि, 
४) द िै गोडाको सिै औिाका भागहरू नभएका 
५) श्रिण ्न्त्र िगार्य ठूिो आिाज स ने्न  ि बोिी अस्पष्ट भएका 

स स्  श्रिण व््घि, 
 

परिच्छेद - ३ 

परिच् पत्रको ढाचँा ि अपाङ्ग ा परिच् पत्र गठन, काि क यव्् ि 
अलधकाि सिन्ि् सलिल  

दफा ५ अपाङ्ग ा भएका व््घिहरूको परिच् पत्रको ढाँचाः  

 १, परिच् पत्र िाहक व््घिको व््घिग  विििण प्रष्ट ह ने 
गिी नागरिक ाको प्रिाण पत्रको ढाँचािा ्स का्यविलधको 
अन सूघच-२ बिोघजिको ढाँचािा एका पट्टी नेपािी भाषािा ि 
अकाय पट्टी अंग्रजेी भाषािा िेघखएको िालथ दफा-४ िा 
उल्िेघख  िापदण्ड अन साि एक पषृ्ठको परिच् पत्र गाम्भी्य ा 
आधाििा गरिएका चाि िगयका अपाङ्गा ा भएका व््घििार्य 
चाि फिक िंगिा उपिब्ध गिार्ने छ । 

दफा ६ सिन्ि् सलिल  सम्िन्धी व््िस्था 
१) सिन्ि् सलिल का गठन प्रकृ्ा देहा् बिोघजिको ह नेछ । 
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(क) गाउँपालिकाको उपाध््ि        सं्ोजक 

(ख) गाउँ का्यपालिकािे िवहिा सदस्् िध््ेिाि िनोलन  गिेको िवहिा 
सदस््  सदस्् 

(ग) गाउँपालिका लभत्रका िाध््ालिक विद्याि्का प्रधानाध््ापक िध््ेिाि  
गाउँपालिका अध््ििे िनोलन  गिेको प्र.अ.     सदस्् 

(ि) गाउँपालिका अध््ििे िनोलन  गिेको स्िास््् चौकी प्रि ख िध््ेिाि  
एक जना स्िास््् चौकी प्रि ख        सदस्् 

(ङ) प्रहिी चौकी घिरिङ पोखिीछापको प्रहिी प्रि ख पदेन सदस््   
 सदस्् 

(च) अपाङ्ग ा भएका व््घिको हकवह  ि संििणको िेत्रिा का्यि  संि  
सस्थाहरू िध््ेबाि गाउँपालिका अध््ििे िनोलन  गिेको संस्थाको 
प्रल लनलध सदस्् 

(छ) गाउँपालिका लभत्रका अपाङ्ग ा भएका व््घिहरू िध््ेबाि सिन्ि् 
सलिल िे 

 िनोलन  गिेको एक जना िवहिा सदस्् सवह   ीन जना   
 सदस्् 

(ज) विष्ग  का्ायि्को का्ायि् प्रि ख पदेन सदस््    सदस्् 

(झ) िवहिा  था बािबालिका शाखा प्रि ख       सदस्् सघचि 

दफा - ७ अपाङ्ग ा सिन्ि् सलिल को काि क यव्् ि अलधकाि 

१. स्थानी् सिन्ि् सलिल िे अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िणका िालग 
लसफारिस गने,  

२. ऐनको दफा-४३ अन सािको काि क यव्् ि अलधकाि  
३. परिच् पत्र सम्बन्धी कान नी संिचनाग   था अन्् स धाि गन य पने 

विष्िा प्रदेशको सािाघजक विकास िन्त्राि्, िवहिा, िाििालिका 
 था जेष्ठ नागरिक िन्त्राि्, संिी् िालििा  था सािान्् प्रशासन 
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िन्त्राि् ि ऐनको दफा - ३८ बिोघजिका लनदेशन सलिल िा िेघख 
पठाउने । 

दफा - ८ सदस्् सघचिको काि, क यव्् 

१) सिन्ि् सलिल को सं्ोजकिे  ोकेको लिल , सि् ि स्थानिा बैठक 
बोिाउने । 

२) बैठकको लनणय् को अलभिेख िाख न े। 

३) सिन्ि् सलिल िा पेश गन यपने लनिेदन पेश गने । 

४) अलभिेख अधािलधक गने । 

५) सिन्ि् सलिल को लनणय्  प्रिाघण  गने । 

६) सलिल िे  ोकेका अन्् काि गने । 

दफा - ९ सिन्ि् सलिल को बैठक सम्बन्धी व््िस्था  

१) सिन्ि् सलिल िे आफ्नो बैठक सम्बन्धी का्यविलध सलिल  स्ि्ंिे 
लनधारि  गिे बिोघजि ह नेछ । 

२) सलिल को बैठक बोिाउदा सिन्ि् सलिल का सं्ोजक ि सदस्् 
सघचिको सल्िाहिा सदस्् सघचििे बैठक िोिाउने छ । 

३) सिन्ि् सलिल को बैठकिा गाउँपालिका अध््ििार्य आिन्त्रण गनय 
सवकनेछ । 

परिच्छेद - ४ 

दफा १० परिच्-पत्र वि िण प्रकृ्ा अपाङ्ग ा परिच्पत्र वि िण प्रवि्ा 
देहा् बिोघजि ह नेछ । 

क) ्स पालिकािा भएका स्था्ी ठेगाना भएका अपाङ्ग ा भएका व््घि 
स्ि्ं लनजका अलभभािक िा संििकिे अन सूघच-१ बिोघजिको ढाँचािा 
परिच् पत्र प्राप्तीका िालग सबै प ष्ट्ार्य गने कागजा हरू २/२ प्रल  
सिािेश गरि लनिेदन ददन  पनेछ । 

ख) ्स प्र्ोजनका िालग देहा्का कागजा हरू पेश गन य पनेछ । 
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१) जन्िद ायको प्रिाण पत्र िा नेपािी नागरिक ा प्रिाण-पत्रको प्रल लिपी 
२) पासपोि सार्जको चाि प्रल  ि अपाङ्ग ा स्पष्ट देघखन े फूि सार्ज 

(पूिा शिीिको) फोिो १ प्रल  

३) सिन्ि् सलिल को लसफारिस। 

४) सम्बन्धी  िडा का्ायि्को लसफारिस  
(ग) खण्ड 'ख' को उपखण्ड १ िा ज नस कै क िा िेघखएको भए ा 

पलन १६ िषय उिेि प िा भएका अपाङ्ग ा भएका व््घिको 
हकिा जन्ि द ायको प्रिाण पत्रिाई िान्् ा ददर्ने छैन ।   

(ि) खण्ड 'ख' को उपखण्ड ३ िा ज नस कै क िा िेघखएको भए ा 
पलन शािीरिक अपाङ्ग ा भएका व््घिको हकिा सिन्ि् 
सलिल िे लनणय्  गिेबिोघजिको प्रवि्ा अििम्िन गनय िाधा 
प र् ् ाएको िालनने छैन । 

(ङ) खण्ड 'ि' िा उल्िेख भएको व््िस्था शािीरिक अपाङ्ग ा भएका 
व््घिको हकिा बाहेक अन्् अपाङ्ग ा भएका व््घिको हक 
िाग  ह ने छैन । 

(च) अपाङ्ग ा भएका व््घिका संििक नभई कािणिश विशेषज्ञ 
घचवकत्सक कहाँ जान नसक्ने अिस्थाका व््घिको हकिा 
सम्बन्ध विच्छेद भएको आिाको हकिा सम्बन्ध विच्छेद 
भएको सम्बन्ध विच्छेद द ायको प्रिाण पत्र, ितृ््  भएको 
अलभभािक/संििकको हकिा ितृ््  द ायको प्रिाण पत्र िा द ाय 
नगिाएका व््घिको हकिा िडा का्यि्को लसफारिस 
ि च  ल्काको आधाििा ्स पालिकाका प्रहिी चौकी िा लनजिे 
 ोकेको प्रल लनलधबाि  ्ाि गरिएको प्रहिी ि च  ल्का ििोघजि 
परिच्पत्र वि िण गनय िाधा प र् ् ाएको िालनने छैन । 
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(छ) खण्ड 'च' अन साि परिच्पत्र वि िण गदाय िडाको लसफारिसको 
व््िस्थािाई का्ायन्ि्न गदाय िडा ि च  ल्काको हकिा िडाका 
सम्प णय जनप्रल लनलधहरुिे हस् ािि गन य पनेछ ।  ि संख्ा 
प र् ् ाउने नाििा सम्बघन्ध  िडा िहेको पालिकको अध््ि, 
उपाध््ि एिं िनोलन  का्यपालिका सदस््िे हस् ािि गने 
पाउने छैन ।  

(ज) रि  प गी आएको लनिेदनिा िडा का्ायि्िे लनिेदन प्राप्त 
भएको लिल िे िढीिा ३ ददन लभत्र लनिेदकिे पेश गिेको 
कागजा हरुको एक प्रल  गाउँ का्यपालिकाको का्यि्को 
िवहिा  था िाििालिका शाखा/र्कार्यिा पठाउन  पदयछ ।  

(झ) सम्बघन्ध  व््घििे पेश गिेको लनिेदन उपि क नै कागजा  
िा प्रिाण नप लग परिच् पत्रका िालग लसफारिस गनय उप् ि 
नदेघखएिा लनिेदकिाई ३ ददन लभत्र जानकािी ददन पने छ ।  

(ञ) िडा का्ायि्िे लसफारिस गनय नसवकन ेभनी ददएको जानकािी 
लनिेदकिाई घचत्त नि झेिा सूचना पाएको १५ ददन लभत्रिा 
िवहिा  था बाि बालिका शाखा/र्कार्यिा लनिेदन ददन सक्ने 
छ । 

(ि) ्सिी प्राप्त भएका लनिेदन सिे  सिािेश िाखी सिन्ि् 
सलिल को िैठकिा पेश गन यपदयछ । लनिेदकिे पेश गिेका 
कागजा  ि अन्् सम्भावि   ्् प्रिाणका आधाििा लनजिे 
परिच्पत्र पाउने देघख्ो भने सिन्ि् सलिल िे लसफारिस 
गिेिा लनजिाई परिच्पत्र वि िण गिी त््सको जानकािी 
लनिेदक  था िडा का्ायि्िाई सिे  ददन  पदयछ ।  



घिरिङ गाउँपालिका िाजपत्र    खण्डः ३,    संख्ाः ६     लिल ः २०७७/०६/२१ 

 

 

अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण सम्िन्धी का्यविलध २०७७ 

 

(ठ) परिच् पत्रका िालग लसफारिस गनय सिन्ि् सलिल िार्य क नै 
कदठनाई भएिा विशेषज्ञ, घचवकत्सक, अपाङ्ग ा सम्िन्धी काि 
गने संस्था सँग पिािशय लिन  पनेछ ।  

(ड) अपाङ्ग ा भएका व््घि स्ि्ंिे आफ्नो परिच्पत्र आफै ि घझ 
लिन  पनेछ ।  

(ढ) परिच्पत्र प्राप्त व््घिहरुको िगीकृ  िग  गाउँपालिकािे 
कम््् िििार्ज गरि आफ्नो का्ायि्िा िाखी चौिालसक रुपिा 
प्रदेश ि संिको सम्बघन्ध  िन्त्राि्िा जानकािी गिाउन  पनेछ 
।  

(ण) सिन्ि् सलिल िे परिच्पत्र ददन भलन ठहि गिेका व््घििाई 
गाउँ का्यपालिकाको का्ायि्िे अन स घच-२ ििोघजिको 
परिच् पत्र (अपङ्ग ा भएका व््घिहरुिाई) लनश ल्क उपिब्ध 
गिाउन  पनेछ ।  

( ) परिच्पत्र सिन्ि् सलिल को लनणय्  भएपलछ अन स ची १ को 
ढाँचािा लनिेदन आएपलछ प्रि ख प्रशासकी् अलधकृ  िा लनजिे 
 ोकेको अलधकृ िे प्रिाघण  गनेछ ।  

(थ) प्रत््ि रुपिा देघखने िा अििोकन गनय सवकने शािीरिक, 
िानलसक िा र्घन्द्र् सम्बघन्ध िल को हकिा परिच्पत्र प्रदान 
गने अलधकािीिे अििोकन गिी  त्काि उप् ि परिच् पत्र 
उपिब्ध गिाउन  पनेछ ।   

(द) प्रत््ि रुपिा नदेघखने िा अििोकन गनय नसवकने शािीरिक, 
िानलसक िा र्घन्द्र् िल  भएका िा प्रष्ट रुपिा छ ट्याउन 
सिस््ा भएका अपाङ्ग ा भएका व््घिका हकिा सिन्ि् 
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सलिल िा पेश गरि सलिल िे विशेषज्ञ घचवकत्सकको सह्ोग 
लिन सक्ने छ ि सोवह आधाििा लसफारिस गनय सक्नेछ  

दफा - ११ अन्् पालिकािा स्था्ी ठेगाना भएका अपाङ्गको सम्बन्धिा 
। 

अन्् स्थानी्  हका अपाङ्ग ा भएका व््घििाई परिच्पत्र वि िण 
गरिने ्स पालिकाका िाहेक अन्् पालिकािा स्था्ी ठेगाना भई ्स 
पालिकािा अस्था्ी रुपिा बसोिास गदै आएका अपाङ्ग ा भएका 
व््घिको हकिा परिच् पत्र वि िण गदाय देहा् ििोघजिको प्रकृ्ा 
अििम्बन गरिनेछ ।  

१) ्स पालिकािा कघम् िा १ िषय बसोिास गिेको भएिा, 
२) अन्् पालिकाबाि परिच्पत्र नलिएको व््होिा ्वकन ह न आएिा, 
३) ्स पालिकाको सम्बघन्ध  िडाको लसफारिस  था िडा ि च  ल्का ।  

दफा- १२,  प्रल लिपी सम्बन्धी व््िस्था  

उपदफा- १ परिच् पत्र हिाएको नष्ट भएकोिा अिि नि घझने 
परिच्पत्रको प्रल लिपी लिन  पने भएिा आफ्नौ स्था्ी ठेगाना 
भएको स्थानी्  हको िडा का्ायि्िा ्थाथय विििण ि 
कािण ख िाई लसफारिसका िालग लनिेदन ददन  पनेछ ।  

२) उपदफा दफा-१ िा ज नस कै क िा िेघखएको भए ा पलन अिि 
नि घझने परिच्पत्रको हकिा परिच्पत्रको फोिोकपी िडािा 
ि सक्कि प्रल  गाउँपालिकािा ि झाउन  पनेछ ।  

३) िडा का्ायि्िे सिै व््होिा ि घझ लनिेदनको िनालसि देघखएका 
परिच्पत्रको प्रल लिपी उपिब्ध गिाउन प्राप्त लनिेदन  था 
अन्् कागजा को प्रल लिपी िडा का्ायि्िा िाखी लनिेदकिे 
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पेश गिेको संकलि  कागजा  सवह  लसफारिस गरि 
गाउँपलिकाको का्ायि्िा पठाउन  पनेछ ।  

४) स्थानी्  हिे लसफारिस सवह  प्राप्त भएको लनिेदन अपङ्ग ाको 
प्रकृल  अन साि सोझै िा स्थानी् सिन्ि् सलिल िा पेश गिी 
सलिल को लनणय्  अन साि अपाङ्ग ा परिच्पत्रको प्रल लिपी 
लनश ल्क उपिब्ध गिाउन  पनेछ ।  

५) ्स पालिकाबाि परिच्पत्र लिए पलछ अपाङ्ग ाको िलगयकिण 
परिि यन भर्य प्रल लिपी लिन  पदाय परिच्पत्र नं प िानै का्ि 
ह नेछ  ि ्स प्र्ोजनका िालग प्रल लिपी भएपलन 
घचवकत्सकी् जांच सम्बन्धी पिीिण प्रल िेदन अलनिा्य रुपिा 
पेश गन यपनेछ । 

६) प्रशासलनक िा प्राविलधक कािणिश साविकको २०६५ सािको 
परिच्पत्र वि िण लनदेघशका अन सािको परिच्पत्र उपिब्ध 
गिाउन पनेिा २०७५ को का्यविलध अन सािको परिच्पत्र 
लिन आउदा लनजको अिस्था प िानै अिस्था िहेको  ि 
परिच्पत्रिा िगय वकिान गदाय त्र  वि भएका व््घिको हकिा 
लनजिे परिच्पत्रको सक्कि िाखी लनिेदन ददन  पनेछ ि सो 
लनिेदन िनालसि छ भनी सिन्ि् सलिल िे ठहि गिेिा 
लनजिार्य परिच् पत्र उपिब्ध गिाउन लसफारिस गिेिा 
परिच्पत्र उपिब्ध गिाउन सवकनेछ । 

७) उपदफा ६ िा ज नस कै क िा िेघखएको भए ापलन घजल्िा 
प्रशासन का्ायि्बाि जािी गिीएको परिच् पत्रको हकिा 
सो व््िस्था िाग  ह ने छैन । 
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८) उपदफा ६ बिोघजिको लनिेदनको हकिा िवहिा विकास 
शाखािे सिन्ि् सलिल िा पेश गने गिी वि्पणी 
उठाउन पनेछ ।  

दफा- १३  ्स का्य विलधको प्रल क ि का्य भएिा प्रचलि  कान निा 
व््िस्था भए ििोघजि सजा् ह नेछ ।  

दफा- १४ अलभिेख सम्बन्धी व््िस्था  

उपदफा-१) सम्बघन्ध  िडा का्ायि्िे आफ्नो िेत्रिा भएका क ि 
अपङ्ग ा भएका व््घिहरु  था अपाङ्ग ा भएका व््घिहरु 
िध््े परिच्पत्र पाएका व््घिहरुको अपाङ्ग ाको प्रकृल  ि 
गम्भी्य ा िगा्  अन्् आिश््क विििण ख ल्ने गिी 
लन्लि  रुपिा अध््ािलधक गरिने त््सको चौिालसक विििण 
 ्ाि गिी लन्लि  रुपिा आफ्नो का्ायपालिका  था सिन्ि् 
सलिल िाई सिे  पठाउन  पदयछ ।  

२) गाउँपालिकािे परिच्पत्र विििण गिे पलछ ्सको जानकािी 
परिच्पत्र प्राप्त गने व््घिको स्था्ी ठेगाना भएको िडा 
का्ायि्िाई ददन  पदयछ ।  

३) गाउँपालिका आफ्नै िेत्रलभत्र िहेका क ि अपाङ्ग ा भएका 
व््घिहरु  था अपाङ्ग ा परिच्पत्र पाएका व््घिहरुको 
अलभिेख शाखा त््सको चौिालसक प्रल िेदन प्रदेशको 
सािाघजक विकास िन्त्राि् िवहिा िाििालिका  था जेष्ठ 
नागरिक िन्त्राि् ि संिी् िालििा  था सािान्् प्रशासन 
िन्त्राि्िा पठाउन  पने छ ।  
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४) अपाङ्ग ा परिच् पत्रको अलभिेख विद्य  ी् िाध््िका सिे  
िाघख स िघि  ि व््िघस्थ  गने काि गाउँपालिकािे गन यपनेछ 
। 

्स ऐनको दफा -६ ि लन्िाििीको लन्ि ७ को उपलन्ि 
१ अन साि अलभिेख िाखदा अन स घच - (४) ििोघजिको 
प्रकृ्ा अििम्िन गिी व््िघस्थ  गरिनेछ ।  

 

परिच्छेद- ५ 

विविध  

दफा- १५ परिच्पत्र वि िण सम्बन्धी ि म् ी घशविि सञ्चािन १, 
गाउँपालिकािे आिश््क ा अन साि ि म् ी घशविि सञ्चािन गनय 
सक्नेछ ।  

दफा- १६, प िानो परिच् पत्र सम्बन्धिा 
१) घजल्िा प्रशासन का्ायि् ि साविक िवहिा  था िाििालिका 

का्ायि्बाि लिएका परिच्पत्र ्ो का्यविलध िाजपत्रिा 
प्रकाघश  भई िाग  भएपलछ िा संघि् लन्िािलि िाजपत्रिा 
प्रकाशन भएपलछ स्ि : अिान्् ह नेछ ।  

दफा- १७, परिच् पत्रको ढाँचा : 
१) अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण गदाय अन स घच-२ ििोघजि 

गरिनेछ ।  

दफा- १८, उज िी सम्बन्धी व््िस्था  

१) ्स पालिकािे जािी गिेको परिच् पत्र उपि घचत्त नि झेिा 
परिच् पत्र पाउने व््घििे स्थानी्  ह िाफय   िवहिा 
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िाििालिका  था जेष्ठ नागरिक िान्त्राि्िा उज िी ददन 
सक्नेछ ।  

२) ् स पालिकािे उज िी प्राप्त भएको लिल िे ३ ददनलभत्र िन्त्राि् 
पठाउन  पनेछ ।  

३) लन्िाििीको उपलन्ि १ ि २ ििोघजि प्राप्त उज िी उपि 
िन्त्राि् िा िन्त्राि्िे  ोकेको अलधकाििे आिश््क ६ 
छानविन गरि ३० (ल स) ददन लभत्र लनणय्  गरि सोको 
जानकािी ्स पालिका ि उज िी क ायिाई ददन  पनेछ ।  

४) आफ्नो उज िी दददा अन स घच ३ को ढाँचािा लनिेदन ददन  
पनेछ ।  

दफा- १९, खािेजी िचाउ 

घिरिङ गाउँपालिकाको अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण सम्बन्धी 
का्यविलध २०७५ खािेज गरिएको छ ।  

ऐन, लन्िाििी सँग ि ्स का्यविलध िाघझएिा िाघझएको हदसम्ि 
स्ि  अिान्् ह नेछ ।  

दफा- २०, प्रचलि  कान न ििोघजि ह ने  

१) अपाङ्ग ा परिच् पत्र वि िण सम्बन्धिा ्स का्य विलधिा 
उल्िेख नभएको अपाङ्ग ा भएका व््घिहरुको अलधकाि सम्बन्धी 
ऐन ि अन्् प्रचलि  कान न ििोघजि ह नेछ ।  

दफा- २१, ्सै का्य विलध ििोघजि भए गिेको िालनने : 
१) घिरिङ गाउँपालिकाको परिच् पत्र वि िण सम्बन्धी का्य विलध 
२०७५ ििोघजि भए गिेका का्यहरु ्सै का्य विलध ििोघजि भए 
गिेको िालननेछ । 
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अन सूची १ 

लन्िाििीको लन्ि ४ को उपलन्ि १ ि २ एंि ्स का्यविलधको 
दफा १० ( ) 

अन सािको लनिेदनको ढाँचा : 
श्री अध््ि ज््ू, 
घिरिङ गाउँपालिका, पोखिीछाप,  नह ँ 

विष्: अपाङ्ग ाको परिच्पत्र पाऊँ 

िहोद्, 
 लनम्न लिघख  विििण सवह  अपाङ्ग ाको परिच् पत्र पाउन ्ो लनिेदन 
पेश गिेको छ  । िैिे पेश गिेको विििण दठक साँचो छ । झ ठ्ठा ठहिे 
प्रचलि  कानून ििोघजि सजा् भोग्न िञ्ज ि छ  ।  

१) नािथि :- 
२) उिेि :-  िषय 
३) लिङ्गः प रुष/िवहिा/अन्् 

४) जन्ि लिल  :-    साि  िवहना  ग े 

५) ठेगाना 
(क) स्था्ी ठेगानाः .......................... प्रदेश, .................... घजल्िा, 

............................ गाउँपालिका, िडा नं. ..........., 

............................... िोि 

(ख) अस्था्ी ठेगानाः .......................... प्रदेश, .................... 
घजल्िा, ............................ गाउँपालिका, िडा नं. ..........., 
............................... िोि 

(ग)  सम्पकय  नम्बि 
६) परििािको सदस्् िा संििकको नािथि  

फोटो 
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लनिेदकको ना ाः ...................................... 
७) परििािको सदस्् िा संििकको िेलिफोन िा िोिार्ि नं 

.............................. 
८) अपाङ्ग ाको प्रकािः ............................ 
९) शिीिको अंग संिचना प्रणािीिा आएको िल को विििणः 

.................................  
१०) िल  भएपलछ दैलनक वि्ाकिापिा आएको अििोध िा सीलि  ाको 

विििणः ............................ 
११) अपाङ्ग ाको कािणः िोगको दीिय असि/द ियिना/जन्िजा  शसस्त्र 

िन्द/िंशान ग  कािण/अन्् 

१२) सहा्क सािग्री प्र्ोग गन य पने आिश््क ा भए िा नभएकोः 
......................................  

१३) आिश््क ा भएको भए कस् ो प्रकािको सहा्क सािाग्रीको प्र्ोग गन य 
पने हो सोको विििणः 

१४) सहा्क सािग्री प्र्ोग गने गिेको िा नगिेकोः 
........................................  

१५) सहा्क सािग्री प्र्ोग गने गिेको भए सािग्रीको नािः 
....................................... 

१६) अन्् व््घिको सह्ोग विना गनय सक्ने दैलनक का्यः  
(क) .............................. (ख) .............................. (ग) .............................. 
(ि) ..............................  (ङ) .............................. (च) .............................. 
१७) अन्् व््घिको सह्ोग लिन  पने भए कस् ो सह्ोग लिन  पने कािः 
(क) .............................. (ख) .............................. (ग) .............................. 
(ि) ..............................  (ङ) .............................. (च) .............................. 
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18) पलछल्िो शैघिक ्ोग्् ाः लनििि/सािि/प्राथलिक  ह/लनम्न 
िाध््लिक  ह/ िाध््लिक  ह/ उच्च िाध््लिक  ह/ स्ना क  ह/ 
स्नाकोत्ति  ह/ विधािािीधी  ह 

1९) क नै  ालिि प्राप्त गिेको भए िूख्  ालििको नािः 
२०) हािको पेशाः अध्््न/कृषी व््िस्/स्ििोजगाि/सिकािी सेिा/लनजी 

िेत्रिा सेिा/ केही नगिेको/अन्् 

लनिेदक/परििािको सदस्् िा संििककोः 
 नािथिः 
 दस् ख ः 
 लिल ः 
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अन सूची - २ 

लन्िाििीको लन्ि ५ को उपलन्ि १ ि का्यविलधको दफा ५ संग 
सम्िघन्ध  परिच् पत्रको ढाँचाः 

 

घिरिङ गाउँपालिका 
गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

पोखिीछाप,  नह ँ  

परिच् पत्र नम्बिः 
परिच् पत्रको प्रकािः 

अपाङ्ग ा/परिच् पत्र 

नािथिः 
स्था्ी ठेगानाः .......................... प्रदेश, .................... घजल्िा, 
............................ गाउँपालिका, ........... िडा नं., 
............................... िोि 

जन्िलिल ः ....................   नागरिक ा नम्बि/घजल्िा 
.......................... 
लिङ्ग .................  िि सिूह ................. 
अपाङ्ग ाको वकलसिः प्रकृल को आधाििा ................. 
गम्भीि ाको आधाििाः ................. 
बाब /आिा िा संििकको नािथिः ................. 
परिच् पत्र िाहकको दस् ख   ................. 
परिच् पत्र प्रिाघण  गनेको 
 दस् ख ः .................................. 

फोटो 
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 नािथिः .................................. 
 पदः .................................. 
 लिल ः .................................. 

"्ो परिच् पत्र कसैिे पाएिा नघजकको प्रहिी का्यि् िा 
गाउँपालिकािा ब झार्य ददन  होिा ।"
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 Ghiring Rural Municipality 

    Office of the Rural Municipal Executive 

      Pokharichhap, Tanahan    Gandaki Province, Nepal 

Reference No.: २०७७।०७८ 

Dispatch No. 

 

ID Card Number: 

Disability Identity Card 

Name, Surname: 

Permanent Address: ............................. Province: 

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

District: ................... Rural Municipality: 

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

Ward No. .........  Date of Birth: ....................   

Citizenship Number/District: ................     Sex: 

...................  Blood Group: .............................    

Type of Disability:   On the basis of nature: 

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

      On the basis of Severity: .............................    

Name of Father/Mother or Protector: .............................    

 

Signature of ID Card Holder: .............................    

Name, Surname: .............................    

Designation: .............................    

Date: .............................    

 

"If Somebody finds this ID Card, please hand it over to the 

nearby police office or Rural Municipality" 
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अन सूची - ३ 

लन्िाििीको लन्ि ६ को उपलन्ि २ ि का्यविलधको दफा १९ को 
उपदफा ४ सँग सम्बघन्ध  उज िीको ढाँचा । 

लिल ः 
श्री ........................................... 
िाफय   ................................. 
श्री ............................................... 

विष्ः उज िी सम्बन्धिा । 

िहोद्, 
 उप् ि सम्बन्धिा ि/श्री ................................. को 
 फय बाि ि ................................. िे अपाङ्ग ाको परिच् पत्र 
पाउनको िालग लिल  ............. िा ............ का्ायि्िा लनिेदन 
ददएकोिा ................................. सो का्ायि्िे लिल  
................................. िा ििार्य/........... िार्य अपाङ्ग ाको 
परिच् पत्र ददन नलिल्ने भनी लनणय्  गिेको जानकारि प्राप्त ह न आएको 
ह ँदा उि लनणय्  देहा्का आधाि  था प्रिाणबाि त्र  िीपूणय भएको कािण 
िेिो घचत्त नब झेको अपाङ्ग ा भएका व््घिको अलधकाि सम्बन्धी ऐन 
२०७४ को दफा (४) को उपदफा (७)  था अपाङ्ग ा भएका व््घिको 
अलधकाि सम्बन्धी लन्िाििी २०७७ को लन्ि ६ बिोघजि देहा्का 
कागजा  संिग्न गिी ्ो उज िी पेश गिेको छ  । िैिे पेश गिेको 
संिग्न आधाि  था प्रिाणको आधाििा अपाङ्ग ाको परिच् पत्र पाउन े
गिी लनणय्  गिी पाउँ । 

१) लनणय्  त्र  िीपूणय भएको आधाि कािण ि प्रिाणः 
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(क) 
(ख) 
(ग) 

२) संिग्न कागजा ः 
(क) परिच् पत्र ददन नलिल्न ेभलन गिेको लनणय् को प्रल लिवप 

(ख) नागरिक ा िा जन्िद ाय प्रिाण पत्रको प्रल लिवप, 
(ग) अपाङ्ग ा भएको व््होिा ख ल्न े गिी घचवकत्सकिे गिेको 

लसफारिसको प्रल लिवप, 
३) अन्् 

 उजूिीक ायकोः 
 दस् ख ः 
 नािथिः 
 ठेगानाः 
 परििािको सदस्् िा संििकको नािः 
 सम्पकय  नम्बिः  
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अन सूची ४ 

लन्ि ७ को उपलन्ि १ ि का्यविलधको दफा १२ उपदफा ४ संग 
सम्बघन्ध  अलभिेखको ढाँचाः 

िि संख्ाः 
अपाङ्ग ाको परिच् पत्र नं. ........ 
परिच् पत्रको प्रकाि ........ 

१) नािथिः ........................................................ 
२) स्था्ी ठेगानाः .......................... प्रदेश, .................... 

घजल्िा, ............................ गाउँपालिका, िडा नं. ..........., 
............................... िोि 

३) अस्था्ी ठेगानाः .......................... प्रदेश, .................... 
घजल्िा, ............................ गाउँपालिका, िडा नं. ..........., 
............................... िोि 

४) जन्िलिल ः 
५) नागरिक ा नम्बिः 
६) लिङ्गः 
७) िि सिूहः 
८) वििावह /अवििावह ः 
९) िाि /आिा, परििािको सदस्् िा संििकको नािथिः 
१०) ठेगानाः .......................... प्रदेश, .................... घजल्िा, 

............................ गाउँपालिका, ........... िडा नं., 

............................... िोि 

११) अपाङ्ग ा भएको व््घिसँगको ना ाः 
१२) पलछल्िो शैघिक ्ोग्् ाः 
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१३) हाि अध्््नि  शैघिक संस्थाः अवहिे सम्ि 
नगएको/अध्््नि /पढार्य सकेको 

१४) पेशाः 
१५) अपाङ्ग ाको वकलसिः 

(क) अपाङ्ग ाको प्रकृल को आधाििाः 
(ख) अपाङ्ग ाको गम्भीि ाको आधाििाः 

१६) के कस् ा दैलनक वि्ाकिाप गनय सवकन्छ ? 

१७) के कस् ा दैलनक वि्ाकिाप गनय सवकदैन ? 

१८) सहा्क सािग्री आिश््क पने िा नपनेःआिश््क पने भएिा 
आिश््क पने सािग्रीको विििणः 

१९) हाि सहा्क सािग्री पाए/नपाएकोः 
२०) परिच् पत्र िहाकिे प्राप्त गिेका अन्् सेिा, स विधाः 
२१) परिच् पत्र बाहकिार्य आिश््क पिेका अन्् सेिा स विधाः 
२२) सेिा, स विधा प्रदान गने लनका्ः 
२३) अन््ः 

प्रिाघण  गने अलधकािीकोः 
 

 दस् ख ः               दस् ख ः 
 नािथिः                नािथिः 
 पदः                  पदः 
 लिल ः                 का्ायि्ः 

               लिल ः 

आज्ञािे 

ििेश स िेदी 
प्रि ख प्रशासकी् अलधकृ  


