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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र क्तितिण काययक्तिक्ति, २०७५
प्रस्तािना
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ तथा संयि
ु राष्ट्र संघले पाररत गरी नेपाल
सरकारले हस्ताक्षर समेत गररसके को अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी महासवधध - २००६ - Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य, ममम र भािना बमोविम अपाङ्गता भएका व्यविहरुको
पररचय-पत्र वितरण कायमविवध बनाउन बाञ्छवनय भएकोले,अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ को दफा
६१ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरर धनगढी उप-महानगरपावलकाले देहायको कायमविवध िारी गरे को छ ।
परिच्छे द १
प्रािक्तभभक
१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायमविवधको नाम " अपाङ्गता भएका व्यविको पररचय-पत्र वितरण कायमविवध, २०७५" रहेको
छ।
(२) यो कायमविवध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यस कायमविवधमाः
(क) "ऐन" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पवहलो संशोधन २०७५ समेत) सम्झनु
पदमछ ।
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(ख) "वनयमािली" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन २०७४ अनसु ार बधने वनयमािली सम्झनु पदमछ
।
(ग) "समधिय सवमवत" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन, २०७४ (पवहलो संशोधन २०७५) को
दफा ४२ बमोविमको स्थानीय समधिय सवमवत सम्झनु पदमछ।
परिच्छे द-२
उद्देश्य, िापदण्ड
३. उद्देश्य : यस कायमविवधको उद्देश्य देहाय बमोविम रहेका छन् :
(क) विवभधन प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरूको पवहचान गरी उनीहरुलाई सेिा सवु िधामा पहुचुँ स्थावपत गनम,
त्यस्ता सेिा सवु िधाहरुको लावग योिना वनमामण गनम र स्थानीय तह देवख नै विवभधन प्रकृ वतका अपाङ्गता भएका
व्यविहरुको िगीकृ त लगत राख्न सहि तल्ु याउने
(ख) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐन र अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्बधधी अधतरामवष्ट्रय
महासवधध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले िनाएको प्रवतबद्धता बमोविम अपाङ्गता भएका व्यविलाई
प्राथवमकताको आधारमा सेिा सवु िधाहरु उपलब्ध गराउन सहि बनाउने ।
(ग) अपाङ्गताको प्रकृ वत, िगीकरण र अिस्थाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यविले पाउने सेिा, सवु िधा र अिसरको
प्राथवमकीकरण गनम सहयोग गने ।
४. पररचय-पत्र वितरणका मापदण्ड देहाय बमोविम रहेका छन् :
अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐनको अनसु चू ीमा प्रकृ वतका आधारमा अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकारमा
िगीकरण गररएको छ । अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िधधी ऐनको अनसु चू ीमा उल्लेवखत गाम्भीयमता आधारमा
गररएको अपाङ्गताको िगीकरण गरी देहायका चार समहू का पररचय-पत्र वितरण गररनेछ :
(क) पुणय अशि अपाङ्गतााः
तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाई 'क' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िनु रातो रंगको पृष्ठभवू ममा िारी गररनेछ ।
1. व्यविको शारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी प्रणालीहरुमा भएको क्षवत र यसले ल्याएको कायमगत विचलनको
अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरूको सहयोग वलएर पवन दैवनक िीिन सम्पादन गनम असाध्यै कविन हुने व्यवि,
2. सामाधय भधदा सामाधय दैवनक वियाकलापहरु पवन स्ियं गनम नसक्ने र अधय व्यविको सहयोग आिश्यक पने, तीव्र
बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यविहरु, तीव्र रुपमा अविज्म प्रभावित व्यवि, पणू म रुपमा श्रिणदृविविवहन व्यविहरु,
3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृ वतका शारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवत भई सबैिसो दैवनक वियाकलापहरु अधय
व्यविकै सहयोगमा गनपमु ने अिस्थाका व्यविहरु,
4. वनरधतर रुपमा सघन हेरचाह (स्याहार सस
ु ार) को आिश्यक परररहने शारीररक अपाङ्गता भएका व्यवि िा
मनोसामाविक अपाङ्गता भएका व्यविहरू ।
(ख) अक्तत अशि अपाङ्गतााः
तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाइ 'ख' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िनु वनलो पृष्ठभवू ममा िारी गररनेछ ।
1. शारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवत िा विचलन भएतापवन वनरधतर िा अवधकांश समय सहयोगी, दोभाषे िा
मानि पथप्रदशमक आवदको सहयोगमा आफ्नो दैवनक वियाकलापहरु लगायत वहडडुल र सचं ार गनम कविनाइ हुने
ब्यविहरु,
2. मवष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, हेमोवफवलया, मांशपेशी सम्बधधी समस्या िा विचलन लगायत
अधय विवभधन कारणले शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर आवदले काम गनम नसकी दैवनक आिागमनको लावग
हृविलवचयर प्रयोग गनपमु ने अिस्थाका व्यविहरू,
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3. दिु ै हात कुमदेवख िा पाखरु ादेवख मनु ी परु ै नचल्ने िा गमु ाएका, विवभधन कारणले दिु ै हात र गोडा गमु ाएका िा नचल्ने,
कम्मरभधदा मवु नको माग गमु ाएका िा नचल्ने, दिु ै गोडा पणू म वियाशील नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यविहरू,
4. दृविविवहन र पणू म दृविविहीनको पररभाषा अधतमगमत पने व्यविहरू,
5. संचारको लावग वनरधतर दोभाषे आिश्यक पने पणू म रुपमा कान सधु न नसक्ने (बवहरा), दैवनक िीिनका वियाकलापहरु
स्ियं गनम नसक्ने, वसकाइमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अविज्म भएका व्यविहरु, वनरधतर अरूको सहयोग
वलइरहनपु ने बहुअपाङ्गता भएका व्यविहरू।
(ग) िध्यि अपाङ्गतााः
तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाई 'ग' िगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ पहे ुँलो पृष्ठभवू ममा िारी गररनेछ ।
1. कृ वत्रम अङ्ग, क्यालीपर, विशेष प्रकारका ित्त
ु ा िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय वहडडुल लगायत दैवनक
िीिनका वियाकलापहरु स्ियं गनम सक्ने,
2. विवभधन कारणले घड
ुँु ामवु नको अङ्गमा मात्र प्रभाि परे को तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पवन सामाधय वहुँडडुल
गनमसक्ने,
3. कुम िा पाखरु ा भधदा मनु ी एक हात गमु ाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गनम नसक्ने,
4. दिु ै हातको हत्के लाभधदा मवु नका कम्तीमा बढू ी औल
ं ा र चोरी औलं ा गमु ाएका,
5. दिु ै गोडाको कुकमु च्चाभधदा मवु नको भाग नभएका तर सामाधय वहडडुल गनम सक्ने,
6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको,
7. वसकाइमा वढलाइ भएका दैवनक वियाकलाप स्ियं गनम सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र अवििम भएका व्यविहरु ,
8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा िूलो आिाि मात्र सधु नसक्ने सस्ु तश्रिण व्यविहरू
9. शल्यवियाबाि स्िरयधत्र वझकी घाुँिीको नलीबाि मात्र बोल्नपु ने अिस्था भएका ब्यविहरु
10. ओि तालु फािेको कारण बोली अस्पि भएका ब्यविहरु,
11. बोल्दा अड्वकने, शब्द िा अक्षर दोहोयामउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यविहरू,
12. तीन वफि भधदा मवु नका होचापड
ु ् का व्यविहरू,
13. चस्मा र श्रिणयधत्र दिु ै प्रयोग गने श्रिणदृविविवहन व्यविहरु, लेधस िा म्याग्नीफायरको प्रयोगबाि मात्र पढ्न सक्ने धयनू
दृवियि
ु व्यविहरु,
14. अनिु शीय रिश्राि (हेमोफे वलया) सम्बधधी समस्या भई दैवनक वहुँडडुलमा कविनाइ हुने व्यविहरु,
15.मानवसक िा मनोसामाविक अपाङ्गता भएका व्यविहरु ।
(घ) सािान्य अपाङ्गतााः
तल उल्लेवखत अिस्थाका व्यविहरुलाइ 'घ' बगमको पररचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ िनु सेतो पृष्ठभवू ममा िारी गररनेछ ।
1. शारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी सामाधय विचलन भएका तर दैवनक िीिनका वियाकलापहरु स्ियम सम्पादन
गनम सक्ने
2. हात िा खट्टु ा के ही छोिो भएका, एक हातको हत्के ला भधदा मनु ी नचल्ने िा गमु ाएका, एक हातको हत्के लाभधदा मवु नका
कम्तीमा बढू ी औलं ा र चोरी औलं ा गमु ाएका िा दिु ै हातको हत्के लामवु नका कम्तीमा बढू ीऔलं ा र चोरीऔलं ा भएका
ब्यविहरु,
3. िूलो अक्षर पढ्नसक्ने धयनू दृवियि
ु व्यविहरू,
4. दिु ै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,
5. श्रिणयधत्र लगाई िूलो आिाि सधु ने तर बोली स्पि भएका सस्ु त श्रिण व्यविहरू,
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परिच्छे द ३
परिचय पत्र ढााँचा ि सिन्िय सक्तिक्तत
५. अपाङ्गता भएका व्यविहरूको पररचय-पत्रको ढाुँचा देहाय बमोविम हुनेछ ।
पररचय-पत्र िाहक व्यविको व्यविगत वििरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण -पत्रको ढाुँचामा यस कायमविवधको
अनसु चू ी २ बमोविम एकापट्टी नेपाली भाषामा र अकामपट्टी अंगेिी भाषामा लेवखएको मावथ दफा ४ मा उल्लेवखत मापदण्ड
अनसु ार एक पृष्ठको पररचय-पत्र गाम्भीयमता आधारमा गररएका चार िगमका अपाङ्गता भएका व्यविलाई चार फरक रङ्गमा
उपलब्ध गराइनेछ ।
६. समधिय सवमवत सम्िवधध व्यिस्था देहाय बमोविम हुनेछ ।
(१) अपाङ्गता भएका व्यविको अवधकार सम्िवधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसु ार अपाङ्गता पररचय पत्र वितरण गने समेत
कायमका लावग धनगढी उपमहानगरपावलकामा देहाय बमोविमको समधिय सवमवत रहनेछ :(क) धनगढी उपमहानगरपावलकाको उप प्रमख
सयं ोिक
ु
(ख) धनगढी उपमहानगरपावलकाको मवहला सदस्य मध्येबाि
नगरपावलकाले तोके को मवहला सदस्य
सदस्य
(ग) धनगढी उपमहानगरपावलका वभत्रका माध्यवमक विद्यालयका
प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यवि मध्येबाि नगरपावलकाको
प्रमख
सदस्य
ु ले तोके को व्यवि
(घ) धनगढी उपमहानगरपावलकाको प्रमख
ु ले
तोके को स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको वचवकत्सक
सदस्य
(ड.) प्रहरी कायामलयको अवधकृ त :t/sf] k|ltlglw
सदस्य
(च) अपाङ्गता भएका व्यविको हक, वहत र संरक्षणको क्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपावलका
स्तरमा कायमरत संघ संस्थाहरु मध्येबाि
नगर पावलकाको प्रमख
सदस्य
ु ले मनोवनत गरे को संस्थाको प्रवतवनवध
(छ) धनगढी उपमहानगरपावलका अपाङ्गता भएका
व्यविहरु मध्येबाि समधिय सवमवतले मनोनयन गरे को एक िना मवहला
सदस्य सवहत तीन िना
सदस्य
(h_ ;DalGwt zfvf k|d'v
सदस्य ;lrj
(२) ckf+u kl/ro kq ljt/0f ;dGjo सवमवतले अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका लावग वसफाररस गने कामका साथै
ऐनको दफा ४३ को (च) बमोविम पररचय-पत्र सम्िधधीी काननु ी, संरचनागत तथा अधय सधु ार गनपमु ने विषयमा प्रदेशको
सामाविक विकास मधत्रालय; मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय लगायत सम्िवधधत वनकायमा लेवख पिाउुँनु
पदमछ ।
-#_ ckf+u kl/ro kq ljt/0f ;dGjo ;ldltsf] sfd st{Jo P]gsf] bkmf $# adf]lhd x'g]5 .
-$_ ckf+u kl/ro kq ljt/0f ;dGjo ;ldltsf] a}7s P]gsf] bkmf $$ adf]lhd x'g]5 .
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परिच्छे द-४
परिचय पत्र क्तितिण
७. पररचय-पत्र वितरण प्रविया देहाय बमोविम हुनछ
े :
(क) अपाङ्गता भएका व्यविको स्थायी िे गाना भएको स्थानीय तहको िडा कायामलयमा अपाङ्गता भएका व्यवि स्ियं
वनिका अवभभािक िा सरं क्षकले अनसु चू ी १ बमोविमको ढाुँचामा पररचय-पत्र प्रावप्तका लावग सबै पिु ्याई गने कागिातहरु
२ प्रवत समािेश गरी वनिेदन वदनपु नेछ ।
(ख) दरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िे गाना, उमेर, अपाङ्गता खल
ु ेको वलवखत प्रमावणत प्रवतवलपी, पासपोिम साइिको (सम्भि
भएसम्म अपाङ्गता देवखने गरी वखवचएको) फोिो, असिताको गाम्भीयमता अिस्था र शरीरका अगं हरुले गने काममा
आएको समस्या िा दैवनक वियाकलापमा हुने वसवमतताहरुको वििरण सल
ं ग्न हुनपु नेछ । यस प्रयोिनको लावग िधमदताम
प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा धनी प्रमाण पिु ाम िा शैवक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय पत्र
िा अपाङ्गताको आधारमा कुनै िावगर गरररहेको भए वनयवु ि पत्र िा त्यो सस्ं थाले वदएको प्रमाण िा वि.प्र.का.मा दताम
भएका अपाङ्गता सम्बधधी कायम गने सघं सस्ं थाले गरे को वसफाररस मध्ये कुनै एक िा यस्तै वबश्वस्त हुन सक्ने आधार वदने
अधय प्रमावणत वलवखतलाई आधार मावननेछ ।
(ग) ररत पगु ी आएको वनिेदनमा िडा कायामलयले वनिेदन प्राप्त भएको वमवतले बढीमा ३ वदनवभत्र वनिेदकले पेश गरे का
कागिातहरुको एक प्रवत कायामलयमा रावख िडा कायामलयको वसफाररस सवहत एक प्रवत wgu9L pkxfgu/kflnsfdf
पिाउनु पदमछ ।
(घ) सम्बवधधत व्यविले पेश गरको वनिेदन उपर कुनै कागिात िा प्रमाण नपगु ी पररचयपत्रका लावग वसफाररस गनम उपयि
ु
नदेवखएमा सो व्यहोरा वनिेदकलाई ३ वदन वभत्रमा िानकारी वदनु पदमछ ।
(ड.) िडा कायामलयले वसफाररस गनम नसवकने भनी वदएको िानकारी वनिेदकलाई वचत्त नबझु े सचू ना पाएको १५ वदन वभत्रमा
सम्िवधधत wgu9L pkxfgu/kflnsf समक्ष वनिेदन वदन सक्नेछ ।
(च) यसरी प्राप्त भएको वनिेदन समेत समािेश रावख ckf+u kl/ro kq ljt/0f समधिय सवमवतको बैिकमा पेश गनमु पदमछ ।
वनिेदकले पेश गरे का कागिात र अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आधारमा वनिले पररचय पत्र पाउने देवखयो भवन स्थानीय
समधिय सवमवतले वशफाररस गरे मा वनिलाई पररचय पत्र वितरण गरी त्यसको िानकारी वनिेदक तथा िडा कायामलयलाई
समेत वदनु पदमछ ।
(छ) पररचयपत्रका लावग वसफाररस गनम कुनै कविनाई परे मा िडा कायामलयले वचवकत्सक/विशेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका व्यविका
संस्थाका प्रवतवनवधसुँग राय परामशम वलन सक्नेछ ।
(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यवि स्ियंले आफ्नो पररचयपत्र बवु झवलनु पदमछ । अवत अशि िा पीूणम अशि
अपाङ्गता भएको कारणले पररचय पत्र िवु झवलन आउन नसक्ने भएमा िडा कायामलयको वसफाररसमा पररिारको सदस्य,
संरक्षक िा वनिको बसोबास गने स्थानीय क्तनकायका पदावधकारीले वनिलाई बझु ाउने गरी बवु झवलन सक्नेछन् ।
(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यविहरूको िगीकृ त लगत wgu9L pkxfgu/kflnsfले कम््यिु राइि गरी आफ्नो कायामलयमा राखी
चौमावसक रूपमा प्रदेश र सघं को सम्बवधधत मधत्रालयमा िानकारी गराउनु पनेछ।
(ञ) समधिय सवमवतले पररचयपत्र वदन भनी िहर गरे का व्यविलाई wgu9L pkxfgu/kflnsfले अनसु चू ी २ बमोविमको
पररचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई) वनःशल्ु क उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(ि) पररचयपत्रमा wgu9L pkdxfgu/kflnsf] प्रमख
ु प्रशासवकय अवधकृ तको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचवलत काननू को अवधनमा
रही ;DjlGwt zfvfsf] अवधकृ त कममचारीलाई समेत अवधकार प्रत्यायोिन गनम सक्नेछ ।
(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देवखने िा अिलोकन गनम सवकने शारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवतको हकमा पररचय-पत्र प्रदान गने
अवधकारीले अिलोकन गरी तत्काल उपयि
ु पररचय-पत्र उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेवखने िा अिलोकन गनम नसवकने शारीररक, मानवसक िा इवधिय सम्बधधी क्षवत भएका िा प्रि रुपमा
छुि्याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यविका हकमा समधिय सवमवतमा पेश गरी सवमवतको वसफाररसका आधारमा
पररचय पत्र वितरण गनमु पनेछ ।
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८. अधय स्थानीय तहबाि पररचयपत्र वितरण गनेः
wgu9L pkxfgu/kflnsfdf बसोबास नभएका र विवभधन अिरोध तथा शारीररक िा मानवसक अिस्थाको गम्भीयमताको
कारण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको विल्लामा गई अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनम असमथम व्यविहरुका लावग वनिको
स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बवधधत स्थानीय तहबाि पररचय पत्र नवलएको सवु नश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया परु ा गरी
पररचय पत्र प्रदान गरे र सम्बवधधत स्थानीय तहलाई िानकारी गराउन सवकनेछ ।
९. प्रवतवलवप सम्बधधी व्यिस्थाः
(१) पररचय-पत्र हराइ, नावसइ िा वबवग्रई पररचय-पत्रको प्रवतवलवप वलनु पने भएमा आफ्नो स्थायी िे गाना भएको स्थानीय तहको
िडा कायामलयमा यथाथम वििरण र कारण खल
ु ाई वसफाररसका लावग वनिेदन वदनु पदमछ ।
(२) िडा कायामलयले सबै व्यहोरा बवु झ वनिेदकको माग मनावसब देवखएमा पररचय-पत्रको प्रवतवलपी उपलब्ध गराउन प्राप्त
वनिेदन तथा अधय कागिातको प्रवतवलवप िडा कायामलयमा राखी वनिेदकले पेश गरे को सक्कल कागिात सवहत वसफाररस
गरी गाउपावलका नगरपावलका स्थानीय तहमा पिाउुँनु पदमछ ।
(३) स्थानीय तहले वसफाररस सवहत प्राप्त भएको वनिेदन अपाङ्गताको प्रकृ ती अनसु ार सोझै िा स्थानीय समधिय सवमवतमा पेश
गरी सवमवतको वनणमय अनसु ार अपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रवतवलपी वनःशल्ु क उपलब्ध गराउुँनु पनेछ ।
(४) प्रवतवलवपका लावग प्राप्त भएको वनिेदनका वबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यविले पवहले प्राप्त गरे को पररचय पत्रमा हेरफे र
गनमपु ने देवखएमा स्थानीय वसफाररस सवमवतमा पेश गरी सो सवमवतबाि प्राप्त वनदेशन अनसु ार गनमु पदमछ ।
१० यस कायमविवधको प्रवतकुल कायम भएमा प्रचवलत काननू मा ब्यिस्था भए बमोविम सिाय हुनेछ ।
११. अवभलेख सम्िवधध व्यिस्थाः
(१) सम्िवधधत िडा कायामलयले आफनो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यविहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यविहरु मध्ये
पररचयपत्र पाएका व्यविहरुको अपाङ्गताको प्रकृ वत र गाम्भीीयमता लगायत अधय आिश्यक वििरण खल्ु नेगरी वनयवमत
रुपमा अध्यािवधक गरी त्यसको चौमावसक वििरण तयार गरी वनयवमत रुपमा wgu9L pkxfgu/kflnsf तथा विल्ला
समधिय सवमवतलाई समेत पिाउुँनु पदमछ ।
(२) wgu9L pkxfgu/kflnsfले पररचय पत्र वितरण गरे पवछ यसको िानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने ब्यविको स्थायी िे गाना
भएको िडा कायामलयलाई वदनु पदमछ ।
(३) wgu9L pkxfgu/kflnsfले आफ्नो क्षेत्रवभत्र रहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यविहरु तथा अपाङ्गता पररचय पत्र
पाएका व्यविहरुको अवभलेख राखी त्यसको चौमावसक प्रवतिेदन प्रदेशको सामाविक विकास मधत्रालय, मवहला,
बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रालय र सघं ीय मावमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयमा पिाउुँनु पनेछ ।
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परिच्छे द-५
क्तिक्तिि
१२. विविध :
(१) wgu9L pkxfgu/kflnsfn] आफ्नो क्षेत्रावधकार वभत्र रहेका वबकि तथा दरु गम गाउुँहरुमा रहेका अपाङ्गता भएका
व्यविहरुका लावग अपाङ्गता पररचयـपत्र लगायतका सेिा सरल तररकाले उपलब्ध गराउुँन कवम्तमा बषो एक पिक ती
िाउुँहरुमा पररचय पत्र वितरण सम्िवधध घवु म्त वशविर सञ्चालन गनमु पदमछ ।
-@_ ckf+utf ePsf JoflQx?sf] ;xhtfsf nflu ckf+utf ;'rgf s]Gb|sf] :yfkgf ug]{ lglt lnOg]5 . ;fy}
k"0f{ ?kdf sfg ;'Gg g;Sg] -alx/f_ sf nflu ;+rf/ ug{ bf]ef;] /fVg] lglt lnOg] 5 .
(३) यो कायमविवध लागू हुनु अगावड प्राप्त गरे को अपाङ्गता पररचयपत्र सम्बवधधत wgu9L pkxfgu/kflnsf बझु ाई यो
कायमविवध िारी भएको वमवतले १ बषमवभत्रमा यस कायमविवध बमोविमको पररचयपत्र वलनपु नेछ । यस अवघ िारी भएका
पररचय पत्र एक िषमपवछ स्ितः माधय हुनै छै न ।
(४) यस कायमविवध भएको प्रािधान अपाङ्गता भएका व्यविहरुको अवधकार सम्िवधध ऐन र अधय प्रचवलत काननू सुँग बावझएमा
बावझएको हदसम्म स्ितः अमाधय हुनेछ ।
(५) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण सम्िधधमा यस कायमविवधमा उल्लेख नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका व्यविहरुको
अवधकार सम्िधधी ऐन र अधय प्रचवलत काननू बमोविम हुनछ
े ।
(६) अपाङ्ग पररचय-पत्र वितरण वनदेवशका, २०६५ बमोविम भए गरे का काम कारिाही यसै कायमविधवी बमोविम भए गरे को
मावननेछ ।
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अनस
ु च
ू ी१
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लाक्तग क्तदने क्तनिेदनको ढााँचा
फोटो

श्री कायामलय प्रमख
ु ज्यू
dfkm{t ======================
wgu9L pkxfgu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
wgu9L, s}nfnL
वमवत :.................. ........
विषय : अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाउुँ ।
महोदय,
म अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयपत्र पाउन योग्य भएकोले वनम्न वलवखत वििरण रावख पररचयपत्र पाउन यो
वनिेदन पेश गरे को छु । मैले पेस गरे को वििरण िीक साुँचो छ, झट्टु ा िहरे मा प्रचवलत काननु बमोविमको सिाय भोग्न मञ्िरु छु ।
१.
नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... वलङ्ग ....................
२.
प्रदेश :
३.
िे गाना:
(क) स्थायी िे गाना : ...................पावलका, िडा नं............... िोल ..............
(ख) अस्थायी िे गाना : .................पावलका, िडा न.ं ..................िोल ..............
(ग) सम्पमकम िेवलफोन िा मोबाइल न.ं ............... .................. .................
३.
सरं क्षक/अवभभािकको नाम थर .................... .............. वनिेदकको नाता ...............
४.
सरं क्षक/अवभभािकको िेवलफोन िा मोबाइल नं. .............. ................... .............
५.
नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसु ार अपाङ्गताको प्रकार ......................
६.
नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनसु ार अशिताको आधारमा अपाङ्गताको प्रकार ............................
७.
शरीरको अगं , संरचना, प्रणालीमा आएको क्षवतको वििरण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….
८.
क्षवत भएपछी दैवनक वियाकलापमा आएको अिरोध िा वसवमतताको वििरण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
……………………………………………………………………. …………….
९.
अपाङ्गताको कारण उपयि
ु स्थानमा वचनो लगाउनहु ोस् ।
क) रोगको दीघम असर
ख) दघु िम ना
ग) िधमिात
घ) सशस्त्र द्वधद्व
ङ) िंशानगु त कारण
च) अधय ..............
१०
सहायक सामग्री प्रयोग गनमु पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयि
ु स्थानमा वचनो लगाउनहु ोस् ।
क) भएको
ख) नभएको
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनमपु ने हुधछ
…………………………………………………………………………..................
१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरे को/नगरे को (उपयि
ु स्थानमा वचनो लगाउनहु ोस
क) गने गरे को
ख) गने नगरे को
१३. सहायक सामग्री प्रयोग गने गरे को भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........
१४. अधय व्यविको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैवनक कायम गनम सक्नहु ुधछ
क) ........................ ख)............................ ग) ..........................
घ) ..........................
ङ) ........................
च) ...........................
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अधय व्यविको सहयोग वलनहु ुधछ भने कुन कुन कामको लावग वलनु हुधछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................
ङ)............................. च) ...........................
पवछल्लो शैवक्षक योग्यता प्राथवमक तह घ) वनम्न माध्यवमक तह
ङ) माध्यवमक तह च) उच्च माध्यवमक तह
छ) स्नातक तह
ि) स्नातकोत्तर तह झ) विद्यािाररधी तह
कुनै तावलम प्राप्त गनभमु एको भए मख्ु य तावलमहरूको नाम लेख्नहु ोस
………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
हालको पेशा :
क) अध्ययन
ख) कृ वष व्यिसाय
ग) स्िरोिगार
घ) अध्ययन
ङ) सरकारी सेिा च) वनिी क्षेत्रमा सेिा
ि) के ही नगरे को झ) अधय ...
वनिेदक
नाम, थर ..............................
हस्ताक्षर ..............................
वमवत ..............................
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अनसु चू ी २
अपाङ्गता भएका व्यविको पररचयत्रको ढाुँचा
नेपाल सरकार
निशािा छाप
..................................................
पररचयपत्र नम्बरः
फोटो
पररचयपत्रको प्रकार:
अपाङ्गता पररचय-पत्र
१) नाम, थरः
२) िे गानाः प्रदेश ……………..विल्ला…………
स्थानीय तह ………………………
३) िधमवमवतः
४) gful/stf नम्बर : ……………………..
५) वलङ्गः ………… …………. ६) रि सम"ह…………..
७) अपाङ्गताको वकवसमः प्रकृ वतको आधारमा ……………………..गम्भीरता ……..
८) बाब/ु आमा िा संरक्षकको नाम, थर …………………………………………
९) पररचयपत्र िाहकको दस्तखतः
१०) पररचय पत्र प्रमावणत गने ………….
नाम, थर ..............................
हस्ताक्षर ..............................
पद ...................................
वमवत ..............................

"यो परिचपत्र कसैले पाएमा िनिकको प्रहिी कायाालय वा स्थािीय निकायमा वझु ाइनििहु ोला"
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Annex 2
Disability Identity Card Format
The Government of Nepal
Stamp
................................................
ID Card Number:
Photographs
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"
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अनुसच
ू ी३
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयिा िाक्तखने अक्तभलेखको ढााँचा
िम संख्याः
अपाङ्गता पररचयपत्र नम्बरः

पररचयपत्रको प्रकार …………….

१) नाम, थरः
२) िे गाना (स्थायी) प्रदेश: विल्ला :
स्थानीय तह:
िडा:
३) िे गाना (अस्थाई) प्रदेश: विल्ला :
स्थानीय तह:
िडा:
४) िधम वमवतः
४) gful/stf नम्बरः
५) वलङ्गः
६) रि .
७) वििावहत/अवििावहतः
८) बाब/ु आमा िा संरक्षकको नाम, थरः
९) िे गानाः प्रदेश
विल्ला
स्थानीय तह
िडा
१०) अपाङ्गता भएको व्यविसुँगको नाताः
११) पवछल्लो शैवक्षक योग्यताः
१२) अध्ययनरत विद्यालय िा कलेि :
अध्ययन नगरे को
पढाइ सके को
१३) पेशाः
१४) अपाङ्गताको वकवसमः
क) अपाङ्गताको प्रकृ वतको आधारमा ………………..
ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा ……………………..
१५) कस्ता दैवनक वियाकलापहरू गनम सवकधछ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दैवनक वियाकलापहरू गनम सवकुँ दैन ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहायक सामग्री आिश्यक
पने
नपने
आिश्यक पने भए के …………………………….
१८) हाल सहायक सामग्री
पाएको
नपाएको
१९) पररचय-पत्र िाहकले प्राप्त गरे का अधय सेिा, सवु िधा
…………………………………………………………………………………………………
२०) पररचयपत्र बाहकलाई आिश्यक परे का अधय सेिा सवु िधाहरू
…………………………………………………….. …………………………………..
२१) सेिा, सवु िधा प्रदान गने वनकायः …………………… ……………
२२) अधय ……………………………………………… …………………………
प्रमावणत गने अवधकारीकोः
दस्तखतः
नाम, थरः
पदः
वमवत :
आज्ञाले

दमन स िं ह चौधरी
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