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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविधि, २०७५
ु
प्रस्तािना नेपालको सं वििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा सं यि
िाष्ट्र सं घले पारित गिी नेपाल सिकािले हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि

सम्बधिी महासक्तधि –@))^ - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को
उद्देश्य, ममय ि भािना बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविधि बनाउन
बाञ्छधनय भएकोले , अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले ददएको
अधिकाि प्रयोग गरि नेपाल सिकािले िािी

गिे को

नमूना काययविधिलार्य

पााँचखाल

नगि

काययपाधलकाले पारित गिी लागू गिे को छ ।
परिच्छे द १
प्रािक्तम्भक
१. सं क्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस काययविधिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण
काययविधि, २०७५" िहेको छ ।
(२) यो काययविधि स्थानीय िािपत्रमा प्रकाक्तित भएको धमधतबाट प्रािम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमाः
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(क) "ऐन" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहलो सं िोिन
२०७५ समेत) सम्झनु पदयछ ।
(ख) "धनयमािली" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनुसाि बन्ने
धनयमािली सम्झनु पदयछ ।
(ग) "स्थानीय तह" भन्नाले नगिपाधलका सम्झनु पदयछ ।
(घ) "िडा कायायलय" भन्नाले स्थानीय तहको िडा कायायलय सम्झनु पदयछ ।
(ड) "समधिय सधमधत" भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहलो
सं िोिन २०७५) को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थानीय समधिय सधमधत सम्झनु पदयछ।
परिच्छे द-२
उद्देश्य, मापदण्ड
३. उद्देश्य : यस काययविधिको उद्देश्य दे हाय बमोक्तिम िहे का छन् :
(क) विधभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पवहचान गिी उनीहरुलाई सेिा
सुवििामा पहुाँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सुवििाहरुको लाधग योिना धनमायण गनय ि स्थानीय तह
दे क्तख नै विधभन्न प्रकृधतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत लगत िाख्न सहि तुल्याउने ।
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्बधिी
अधतिायवष्ट्रय महासक्तधि २००६ (CRPD) मा नेपाल सिकािले िनाएको प्रधतबद्धता बमोक्तिम
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथधमकताको आिािमा सेिा सुवििाहरु उपलब्ि गिाउन सहि
बनाउने ।
(ग) अपाङ्गताको प्रकृधत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेिा,
सुवििा ि अिसिको प्राथधमकीकिण गनय सहयोग गने ।
४. परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड दे हाय बमोक्तिम िहे का छन् :
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको अनुसूचीमा प्रकृधतका आिािमा अपाङ्गतालाई
१० (दि) प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िधिी ऐनको
अनुसूचीमा उल्ले क्तखत गाम्भीययताको आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी दे हायका चाि
समूहका परिचय-पत्र वितिण गरिनेछ :
(क) पुणय अिि अपाङ्गताः
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिार्नेछ िुन िातो िं गको
पृष्ठभूधममा िािी गरिनेछ ।
१ व्यक्तिको िािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी प्रणालीहरुमा भएको क्षधत ि यसले ल्याएको
काययगत विचलनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग धलएि पधन दै धनक िीिन
सम्पादन गनय असाध्यै कदिन हुने व्यक्ति,
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२ सामाधय भधदा सामाधय दै धनक वियाकलापहरु पधन स्ियं गनय नसक्ने ि अधय व्यक्तिको सहयोग
आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा अवटज्म प्रभावित व्यक्ति,
पूणय रुपमा श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु,
३ दुई िा सोभधदा बढी प्रकृधतका िािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत भई सबैिसो दै धनक
वियाकलापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगमा गनुप
य ने अिस्थाका व्यक्तिहरु,
४ धनिधति रुपमा सघन हे िचाह (स्याहाि सुसाि) को आिश्यक परििहने िािीरिक अपाङ्गता भएका
व्यक्ति िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।
(ख) अधत अिि अपाङ्गताः
तल उल्ले क्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलार् 'ख' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिार्नेछ िुन धनलो पृष्ठभूधममा
िािी गरिनेछ ।
१ िािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत िा विचलन भएतापधन धनिधति िा अधिकांि समय
सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदियक आददको सहयोगमा आफ्नो दै धनक वियाकलापहरु
लगायत वहडडुल ि सं चाि गनय कदिनार् हुने ब्यक्तिहरु,
२ मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोवफधलया, मांिपेिी सम्बधिी समस्या
िा विचलन लगायत अधय विधभन्न कािणले ििीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददले काम गनय
नसकी दै धनक आिागमनको लाधग हृविलक्तचयि प्रयोग गनुप
य ने अिस्थाका व्यक्तिहरू,
३ दुिै हात कुमदे क्तख िा पाखुिादे क्तख मुनी पुिै नचल्ने िा गुमाएका, विधभन्न कािणले दुिै हात ि गोडा
गुमाएका िा नचल्ने, कम्मिभधदा मुधनको माग गुमाएका िा नचल्ने, दुिै गोडा पूण य वियािील
नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,
४ दृविविवहन ि पूणय दृविविहीनको परिभाषा अधतगयत पने व्यक्तिहरू,
५ सं चािको लाधग धनिधति दोभाषे आिश्यक पने पूण य रुपमा कान सुन्न नसक्ने (बवहिा), दै धनक
िीिनका वियाकलापहरु स्ियं गनय नसक्ने, धसकार्मा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा
अवटज्म

भएका व्यक्तिहरु, धनिधति अरूको सहयोग धलर्िहनुपने बहुअपाङ्गता भएका

व्यक्तिहरू।
(ग) मध्यम अपाङ्गताः
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिार्नेछ पहेँ लो पृष्ठभूधममा
िािी गरिनेछ ।
१ कृधत्रम अङ्ग, क्यालीपि, वििेष प्रकािका िुत्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामाधय
वहडडुल लगायत दै धनक िीिनका वियाकलापहरु स्ियं गनय सक्ने,

ाँ ामुधनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिे को ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पधन
२ विधभन्न कािणले घुड
सामाधय वहाँडडुल गनयसक्ने,

३ कुम िा पाखुिा भधदा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गनय नसक्ने,
४ दुिै हातको हत्केलाभधदा मुधनका कम्तीमा बूढी औ ंला ि चोिी औ ंला गुमाएका,
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५ दुिै गोडाको कुकयु च्चाभधदा मुधनको भाग नभएका ति सामाधय वहडडुल गनय सक्ने,
६ मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको,
७ धसकार्मा वढलार् भएका दै धनक वियाकलाप स्ियं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवटिम
भएका व्यक्तिहरु ,
८ श्रिणयधत्रको प्रयोगबाट िा िू लो आिाि मात्र सुन्नसक्ने सुस्तश्रिण व्यक्तिहरू
९ िल्यवियाबाट स्िियधत्र क्तझकी घााँटीको नलीबाट मात्र बोल्नुपने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु
१० ओि तालु फाटे को कािण बोली अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,
११ बोल्दा अक्तककने, िब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,
१२ तीन वफट भधदा मुधनका होचापुकका व्यक्तिहरू,
१३ चस्मा ि श्रिणयधत्र दुिै प्रयोग गने श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु, ले धस िा म्याग्नीफायिको
प्रयोगबाट मात्र पढ्न सक्ने धयून दृवियुि व्यक्तिहरु,
१४ अनुििीय ििश्राि (हे मोफेधलया) सम्बधिी समस्या भई दै धनक वहाँडडुलमा कदिनार् हुने
व्यक्तिहरु,
१५ मानधसक िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।
(घ) सामाधय अपाङ्गताः
तल उल्ले क्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलार् 'घ' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिार्नेछ िुन सेतो पृष्ठभूधममा
िािी गरिनेछ ।
१ िािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी सामाधय विचलन भएका ति दै धनक िीिनका
वियाकलापहरु स्ियम सम्पादन गनय सक्ने
२ हात िा खुट्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भधदा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक
हातको हत्केलाभधदा मुधनका कम्तीमा बूढी औ ंला ि चोिी औ ंला गुमाएका िा दुिै हातको
हत्केलामुधनका कम्तीमा बूढीऔ ंला ि चोिीऔ ंला भएका ब्यक्तिहरु,
३ िू लो अक्षि पढ्न सक्ने धयून दृवियुि व्यक्तिहरू,
४ दुिै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,
५ श्रिणयधत्र लगाई िू लो आिाि सुन्ने ति बोली स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यक्तिहरू,
परिच्छे द ३
परिचय पत्र ढााँचा ि समधिय सधमधत
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढााँचा दे हाय बमोक्तिम हुनेछ ।
परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण स्पि हुने गिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढााँचामा
यस काययविधिको अनुसूची २ बमोक्तिम एकापट्टी नेपाली भाषामा ि अकायपट्टी अं गेिी

भाषामा

लेक्तखएको माधथ दफा ४ मा उल्ले क्तखत मापदण्ड अनुसाि एक पृष्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता
आिािमा गरिएका चाि िगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाि फिक िङ्गमा उपलब्ि गिार्नेछ ।
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६. समधिय सधमधत सम्िक्तधि व्यिस्था दे हाय बमोक्तिम हुनेछ ।
(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसाि अपाङ्गता परिचय
पत्र वितिण गने समेत काययका लाधग नगिपाधलकामा दे हाय बमोक्तिमको स्थानीय समधिय सधमधत
िहनेछ :(क) नगिपाधलकाको उपप्रमुख

सं योिक

(ख) नगिपाधलकाको मवहला सदस्यमध्येबाट नगिपाधलकाले तोकेको सदस्य

सदस्य

(ग) नगिपाधलका धभत्रका माध्यधमक विद्यालयका प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति
मध्येबाट नगिपाधलकाको प्रमुखले तोकेको व्यक्ति

सदस्य

(घ) नगि काययपाधलकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको
क्तचवकत्सक

सदस्य

(ड.) स्थानीय प्रहिी कायायलयको प्रमुख

सदस्य

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, वहत ि सं िक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तिमा काययित
सं घसं स्थाहरुमध्येबाट नगिपाधलकाको प्रमुखले मनोधनत गिे को सं स्थाको प्रधतधनधि

सदस्य

(छ) नगिपाधलका धभत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समधिय सधमधतले मनोनयन
गिे को एक िना मवहला सदस्य सवहत तीन िना

सदस्य

(ि) नेपाल सिकाि ि प्रदे ि सिकािका स्थानीय स्तिमा िहे का सम्िक्तधित विषय हेने
कायायलयको कायायलय प्रमुख

सदस्य

(झ) नगिपाधलकाको उपप्रमुखले तोकेको नगिपाधलकाको कमयचािी

सदस्य

(२) स्थानीय समधिय सधमधतले अपाङ्गता परिचय पत्र वितिणका लाधग धसफारिस गने कामका साथै
ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्तिम परिचय-पत्र सम्िधिी कानुनी, सं िचनागत तथा अधय सुिाि गनुप
य ने
विषयमा प्रदे िको सामाक्तिक विकास मधत्रालय; मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रालय
लगायत सम्िक्तधित धनकायमा ले क्तख पिाउनुपदयछ ।
परिच्छे द-४
परिचय पत्र वितिण
७. परिचय-पत्र वितिण प्रविया दे हाय बमोक्तिम हुनेछ :
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िे गाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायलयमा अपाङ्गता भएका
व्यक्ति स्ियं धनिका अधभभािक िा सं िक्षकले अनुसूची १ बमोक्तिमको ढााँचामा परिचय-पत्र प्राधप्तका
लाधग सबै पुतयाई गने कागिातहरु २ प्रधत समािेि गिी धनिेदन ददनुपनेछ ।
(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िे गाना, उमेि, अपाङ्गता खुलेको धलक्तखत प्रमाक्तणत प्रधतधलपी,
पासपोटय सार्िको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता दे क्तखने गिी क्तखक्तचएको) फोटो, असिताको गाम्भीययता
अिस्था ि ििीिका अंगहरुले गने काममा आएको समस्या िा दै धनक वियाकलापमा हुने
धसधमतताहरुको विििण सं लग्न हुनपु नेछ।यस प्रयोिनको लाधग िधमदताय प्रमाण-पत्र िा
नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा िनी प्रमाण पुिाय िा िैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता
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परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिािमा कुनै िाधगि गरििहे को भए धनयुक्ति पत्र िा त्यो सं स्थाले ददएको
प्रमाण िा क्ति.प्र.का.मा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने सं घसं स्थाले गिे को धसफारिस मध्ये
कुनै एक िा यस्तै धबश्वस्त हुन सक्ने आिाि ददने अधय प्रमाक्तणत धलक्तखतलाई आिाि माधननेछ ।
(ग) रित पुगी आएको धनिेदनमा िडा कायायलयले धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले बढीमा ३ ददनधभत्र
धनिेदकले पेि गिे का कागिातहरुको एक प्रधत कायायलयमा िाक्तख िडा कायायलयको धसफारिस सवहत
एक प्रधत नगिपाधलकामा पिाउनु पदयछ ।
(घ) सम्बक्तधित व्यक्तिले पेि गिको धनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपुगी परिचयपत्रका लाधग
धसफारिस गनय उपयुि नदे क्तखएमा सो व्यहोिा धनिेदकलाई ३ ददन धभत्रमा िानकािी ददनु पदयछ ।
(ड.) िडा कायायलयले धसफारिस गनय नसवकने भनी ददएको िानकािी धनिेदकलाई क्तचत्त नबुझे सूचना
पाएको १५ ददन धभत्रमा सम्िक्तधित स्थानीय तह समक्ष धनिेदन ददन सक्नेछ ।
(च) यसिी प्राप्त भएको धनिेदन समेत समािेि िाक्तख स्थानीय समधिय सधमधतको बैिकमा पेि गनुय पदयछ
। धनिेदकले पेि गिे का कागिात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा धनिले परिचय पत्र
पाउने दे क्तखयो भधन स्थानीय समधिय सधमधतले क्तिफारिस गिे मा धनिलाई परिचय पत्र वितिण गिी
त्यसको िानकािी धनिेदक तथा िडा कायायलयलाई समेत ददनु पदयछ ।
(छ) परिचयपत्रका लाधग धसफारिस गनय कुनै कदिनाई पिे मा िडा कायायलयले क्तचवकत्सक/वििेषज्ञ िा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सं स्थाका प्रधतधनधिसाँग िाय पिामिय धलन सक्नेछ ।

(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंले आफ्नो परिचयपत्र बुक्तझधलनु पदयछ ।अधत अिि िा
पूणय अिि अपाङ्गता भएको कािणले परिचय पत्र िुक्तझधलन आउन नसक्ने भएमा िडा कायायलयको
धसफारिसमा परििािको सदस्य, सं िक्षक िा धनिको बसोबास गने स्थानीय धनकायका पदाधिकािीले
धनिलाई बुझाउने गिी बुक्तझधलन सक्नेछन् ।
(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृत लगत स्थानीय तहले कम््युटिार्ि गिी आफ्नो
कायायलयमा िाखी चौमाधसक रूपमा प्रदे ि ि सं घको सम्बक्तधित मधत्रालयमा िानकािी गिाउनु
पनेछ।
(ञ) समधिय सधमधतले परिचयपत्र ददन भनी िहि गिे का व्यक्तिलाई स्थानीय तहको कायायलयले
अनुसूची २ बमोक्तिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई) धनःिुल्क उपलब्ि गिाउनु
पनेछ ।
(ट) परिचयपत्रमा नगिपाधलकाको प्रमुख प्रिासवकय अधिकृतको हस्ताक्षि हुनेछ । प्रचधलत कानूनको
अधिनमा िही अधय अधिकृत कमयचािीलाई समेत अधिकाि प्रत्यायोिन गनय सवकनेछ ।

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा दे क्तखने िा अिलोकन गनय सवकने िािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधतको
हकमा परिचय-पत्र प्रदान गने अधिकािीले अिलोकन गिी तत्काल उपयुि परिचय-पत्र उपलब्ि
गिाउनु पनेछ ।
(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदे क्तखने िा अिलोकन गनय नसवकने िािीरिक, मानधसक िा र्क्तधिय सम्बधिी क्षधत
भएका िा प्रि रुपमा छु याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकमा समधिय सधमधतमा
पेि गिी सधमधतको धसफारिसका आिािमा परिचय पत्र वितिण गनुय पनेछ ।

7

८. अधय स्थानीय तहबाट परिचयपत्र वितिण गनेः
स्थानीय िे गानामा बसोबास नभएका ि विधभन्न अििोि तथा िािीरिक िा मानधसक अिस्थाको
गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्तिल्लामा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय
असमथय व्यक्तिहरुका लाधग धनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तधित स्थानीय तहबाट
परिचय पत्र नधलएको सुधनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया पुिा गिी परिचय पत्र प्रदान गिे ि सम्बक्तधित
स्थानीय तहलाई िानकािी गिाउन सवकनेछ ।
९. प्रधतधलवप सम्बधिी व्यिस्थाः
(१) परिचय-पत्र हिार्, नाधसर् िा धबधग्रई परिचय-पत्रको प्रधतधलवप धलनु पने भएमा आफ्नो स्थायी िे गाना
भएको स्थानीय तहको िडा कायायलयमा यथाथय विििण ि कािण खुलाई धसफारिसका लाधग धनिेदन
ददनु पदयछ ।
(२) िडा कायायलयले सबै व्यहोिा बुक्तझ धनिेदकको माग मनाधसि दे क्तखएमा परिचय-पत्रको प्रधतधलपी
उपलब्ि गिाउन प्राप्त धनिेदन तथा अधय कागिातको प्रधतधलवप िडा कायायलयमा िाखी धनिेदकले
पेि गिे को सक्कल कागिात सवहत धसफारिस गिी नगिपाधलका मा पिाउनु पदयछ ।
(३) स्थानीय तहले धसफारिस सवहत प्राप्त भएको धनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनुसाि सोझै िा स्थानीय
समधिय सधमधतमा पेि गिी सधमधतको धनणयय अनुसाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रधतधलपी धनःिुल्क
उपलब्ि गिाउनुपनेछ ।
(४) प्रधतधलवपका लाधग प्राप्त भएको धनिेदनका धबषयमा सो परिचय पत्र बाहक व्यक्तिले पवहले प्राप्त
गिे को परिचय पत्रमा हे िफेि गनुप
य ने दे क्तखएमा स्थानीय धसफारिस सधमधतमा पेि गिी सो सधमधतबाट
प्राप्त धनदे िन अनुसाि गनुय पदयछ ।

१० यस काययविधिको प्रधतकुल कायय भएमा प्रचधलत कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्तिम सिाय हुनेछ ।
११. अधभलेख सम्िक्तधि व्यिस्थाः
(१) सम्िक्तधित िडा कायायलयले आफ्नो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृधत ि गाम्भीययता लगायत
अधय आिश्यक विििण खुल्नेगिी धनयधमत रुपमा अध्यािधिक गिी त्यसको चौमाधसक विििण
तयाि गिी धनयधमत रुपमा आफ्नो नगिपाधलका तथा क्तिल्ला समधिय सधमधतलाई समेत
पिाउनुपदयछ ।
(२) स्थानीय तहले परिचय पत्र वितिण गिे पधछ यसको िानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको
स्थायी िे गाना भएको िडा कायायलयलाई ददनु पदयछ ।
(३) नगिपाधलकाले आफ्नो क्षेत्रधभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता परिचय पत्र
पाएका व्यक्तिहरुको अधभलेख िाखी त्यसको चौमाधसक प्रधतिेदन प्रदे िको सामाक्तिक विकास
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मधत्रालय, मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रालय ि सं घीय माधमला तथा सामाधय
प्रिासन मधत्रालयमा पिाउनु पनेछ ।
परिच्छे द-५
धबधबि
१२. विविि :
(१) सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो क्षेत्राधिकाि धभत्र िहे का धबकट तथा दुगम
य गाउाँहरुमा िहे का
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लाधग अपाङ्गता परिचयـपत्र लगायतका सेिा सिल तरिकाले उपलब्ि
गिाउन कक्तम्तमा बषयको एक पटक ती िाउाँहरुमा परिचय पत्र वितिण सम्िक्तधि घुक्तम्त क्तिविि
सञ्चालन गनुय पदयछ ।
(२) यो काययविधि लागू हुन ु अगाधड प्राप्त गिे को अपाङ्गता परिचयपत्र नगिपाधलकामा बुझाई यो काययविधि
िािी भएको धमधतले १ बषयधभत्रमा यस काययविधि बमोक्तिमको परिचयपत्र धलनुपनेछ । यस अक्तघ िािी
भएका परिचय पत्र एक िषयपधछ स्ितः माधय हुने छै न ।
(३) यस काययविधिमा भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकाि सम्िक्तधि ऐन ि अधय
प्रचधलत कानूनसाँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म स्ितः अमाधय हुनेछ ।

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्िधिमा यस काययविधिमा उल्लेख नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुको अधिकाि सम्िधिी ऐन ि अधय प्रचधलत कानून बमोक्तिम हुनेछ ।
(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदे क्तिका, २०६५ बमोक्तिम भए गिे का काम काििाही यसै काययविधि
बमोक्तिम भए गिे को माधननेछ ।
(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण धनदे क्तिका, २०६५ खािे ि गरिएको छ ।
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अनुसूची १
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लाधग ददने धनिेदनको ढााँचा
फोटो

श्री कायायलय प्रमुखज्यू
माफयत............................
पााँचखाल नगिपाधलका
धमधत :.................. ........
विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउाँ ।
महोदय,
म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोले धनम्न धलक्तखत विििण िाक्तख
परिचयपत्र पाउन यो धनिेदन पेि गिे को छु । मैले पेस गिे को विििण िीक सााँचो छ, झुट्टा िहिे मा
प्रचधलत कानुनबमोक्तिमको सिाय भोग्न मञ्जुि छु ।
१.

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

२.

प्रदे ि :

३.

िे गाना:
(क) स्थायी िे गाना : ...................पाधलका, िडा नं............... टोल ..............
(ख) अस्थायी िे गाना : .................पाधलका, िडा नं...................टोल ..............
(ग) सम्पयकय टे धलफोन िा मोबार्ल नं. ............... .................. .................

३.

सं िक्षक/अधभभािकको नाम थि .................... .............. धनिेदकको नाता ...............

४.

सं िक्षक/अधभभािकको टे धलफोन िा मोबार्ल नं. .............. ................... .............

५.

नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनुसाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................

६.

नेपाल

सिकािको

परिभाषा

ि

िगीकिण

अनुसाि

अििताको

आिािमा

अपाङ्गताको प्रकाि ............................
७.

ििीिको अंग, सं िचना, प्रणालीमा आएको क्षधतको विििण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….

८.

क्षधत भएपछी दै धनक वियाकलापमा आएको अििोि िा धसधमतताको विििण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
……………………………………………………………………. …………….

९.

अपाङ्गताको कािण उपयुि स्थानमा क्तचनो लगाउनुहोस् ।
क) िोगको दीघय असि

ख) दुघट
य ना

ग) िधमिात
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घ) सिस्त्र द्वधद्व
१०

ङ) िंिानुगत कािण

सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयुि स्थानमा क्तचनो
लगाउनुहोस् ।

११.

च) अधय ..............

क) भएको

ख) नभएको

आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुप
य ने हुधछ
…………………………………………………………………………..................

१२.

सहायक सामग्री प्रयोग गने गिे को/नगिे को (उपयुि स्थानमा क्तचनो लगाउनुहोस
क) गने गिे को

ख) गने नगिे को

१३.

सहायक सामग्री प्रयोग गने गिे को भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........

१४.

अधय व्यक्तिको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दै धनक कायय गनय सक्नुहधु छ
क) ........................

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

घ) .......................... ङ) ........................
१५.

च) ...........................

अधय व्यक्तिको सहयोग धलनुहधु छ भने कुन कुन कामको लाधग धलनु हुधछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................

१६.

ङ).............................

पधछल्लो िैक्तक्षक योग्यता प्राथधमक तह

च) ...........................

घ) धनम्न माध्यधमक तह

ङ) माध्यधमक तह

च) उच्च माध्यधमक तह

ि) स्नातकोत्ति तह

झ) विद्यािारििी तह

छ) स्नातक तह

१७.

ु ोस
कुनै ताधलम प्राप्त गनुभ
य एको भए मुख्य ताधलमहरूको नाम ले ख्नह
………………………….………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

१८.

हालको पेिा :
क) अध्ययन
ङ) सिकािी सेिा

ख) कृवष व्यिसाय

ग) स्ििोिगाि

च) धनिी क्षेत्रमा सेिा

घ) अध्ययन

ि) केही नगिे को

झ) अधय ...

धनिेदक
नाम, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
धमधत ..............................
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अनुसूची २
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढााँचा
नेपाल सिकाि

धनिाना छाप

..................................................
परिचयपत्र नम्बिः

फोटो

परिचयपत्रको प्रकाि:
अपाङ्गता परिचय-पत्र
१) नाम, थिः
२) िे गानाः प्रदे ि ……………..क्तिल्ला…………
३) िधमधमधतः

स्थानीय तह ………………………

४) नागिीकता नम्बि: ……………………..

५) धलङ्गः ………… …………. ६) िि समुह…………..
७) अपाङ्गताको वकधसमः प्रकृधतको आिािमा ……………………..गम्भीिता ……..
८) बाबु/आमा िा सं िक्षकको नाम, थि …………………………………………
९) परिचयपत्र िाहकको दस्तखतः
१०) परिचय पत्र प्रमाक्तणत गने ………….
नाम, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
पद ...................................
धमधत ..............................

"यो परिचपत्र कसै ले पाएमा नक्तिकको प्रहिी कायायलय िा स्थानीय धनकायमा िुझार्ददनुहोला"
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Annex 2
Disability Identity Card Format
The Government of Nepal
Stamp
................................................
ID Card Number:
ID Card Type :

Photographs

Disability Identity Card
1) Full Name of Person
2) ADdress: Province ……………..District………
3) Date of Birth

Local Level………………

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"
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अनुसूची ३
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयमा िाक्तखने अधभलेखको ढााँचा
िम सं ख्याः
अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिः

परिचयपत्रको प्रकाि …………….

१) नाम, थिः
२) िे गाना (स्थायी) प्रदे ि:

क्तिल्ला :

३) िे गाना (अस्थाई) प्रदे ि:
४) िधम धमधतः

क्तिल्ला :

स्थानीय तह:

िडा:

स्थानीय तह:

िडा:

४) नागिीकता नम्बिः

६) िि समुह

५) धलङ्गः

७) वििावहत/अवििावहतः

८) बाबु/आमा िा सं िक्षकको नाम, थिः
९) िे गानाः प्रदे ि

क्तिल्ला

स्थानीय तह

िडा

१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको नाताः
११) पधछल्लो िैक्तक्षक योग्यताः
१२) अध्ययनित विद्यालय िा कलेि :

अध्ययन नगिे को

पढार् सकेको

१३) पेिाः
१४) अपाङ्गताको वकधसमः
क) अपाङ्गताको प्रकृधतको आिािमा ………………..
ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा ……………………..
१५) कस्ता दै धनक वियाकलापहरू

गनय सवकधछ ?

……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दै धनक वियाकलापहरू गनय सवकाँदै न ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहायक सामग्री आिश्यक

पने

नपने

आिश्यक पने भए के …………………………….
१८) हाल सहायक सामग्री

पाएको

नपाएको

१९) परिचय-पत्र िाहकले प्राप्त गिे का अधय सेिा, सुवििा
………………………………………………………………………………………………… ……………………………..
२०) परिचयपत्र बाहकलाई आिश्यक पिे का अधय सेिा सुवििाहरू
…………………………………………………….. …………………………………..
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२१) सेिा, सुवििा प्रदान गने धनकायः …………………… ……………
२२) अधय ……………………………………………… …………………………
प्रमाक्तणत गने अधिकािीकोः
दस्तखतः
नाम, थिः
पदः
कायायलयः
धमधत :

cf1fn],
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