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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र क्तितिण काययक्तिक्ति, २०७५
प्रस्तािना
नेपालको संक्तििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा संयि
ु िाष्ट्र संघले पारित गिी
नेपाल सिकािले हस्ताक्षि सिेत गरिसके को अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्बधिी िहासक्तधि –२००६ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य, ििय ि भािना बिोक्तजि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र क्तितिण काययक्तिक्ति बनाउन बाञ्छक्तनय भएकोले, बनेपा नगिपाक्तलकाको
प्रिासकीय काययक्तिक्ति क्तनयक्तित गने ऐन २०७५ को दफा ४ ले क्तदएको अक्तिकाि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि
सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले क्तदएको अक्तिकाि प्रयोग गरि नेपाल सिकािले देहायको निनू ा काययक्तिक्ति जािी
गिे को छ ।
परिच्छे द १
प्रािक्तम्भक
१. सक्तं क्षप्त नाि ि प्रािम्भिः (१) यस काययक्तिक्तिको नाि "बनेपा नगिपाक्तलकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र
क्तितिण काययक्तिक्ति, २०७५" िहेको छ ।
(२) यो काययक्तिक्ति तरुु धत प्रािम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषािः क्तिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययक्तिक्तििािः
(क) "ऐन" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पक्तहलो संिोिन २०७५ सिेत)
सम्झनु पदयछ ।
(ख) "क्तनयिािली" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनसु ाि बधने क्तनयिािली
सम्झनु पदयछ ।
(ग) "नगिपाक्तलका" भधनाले बनेपा नगिपाक्तलका सम्झनु पदयछ ।
(घ) “स्थानीय तह ” भधनाले गाउँपाक्तलका िा नगिपाक्तलका सम्झनु पदयछ ।
(घ) "िडा कायायलय" भधनाले स्थानीय तहको िडा कायायलय सम्झनु पदयछ ।
(ड) "सिधिय सक्तिक्तत" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पक्तहलो संिोिन
२०७५) को दफा ४२ बिोक्तजिको स्थानीय सिधिय सक्तिक्तत सम्झनु पदयछ।
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परिच्छे द-२
उद्देश्य, िापदण्ड
३. उद्देश्य : यस काययक्तिक्तिको उद्देश्य देहाय बिोक्तजि िहेका छन् :
(क) क्तिक्तभधन प्रकािका अपाङ्गता भएका बनेपा नगि क्षेत्रक्तभत्र स्थायी बसोबास गने नेपाली नागरिकहरूको पक्तहचान
गिी उनीहरुलाई सेिा सक्तु ििािा पहुचँ स्थाक्तपत गनय, त्यस्ता सेिा सक्तु ििाहरुको लाक्तग योजना क्तनिायण गनय ि स्थानीय
तह देक्तख नै क्तिक्तभधन प्रकृ क्ततका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृ त लगत िाख्न सहज तल्ु याउने
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्बधिी
अधतिायक्तष्ट्रय िहासक्तधि २००६ (CRPD) िा नेपाल सिकािले जनाएको प्रक्ततबद्धता बिोक्तजि अपाङ्गता भएका
व्यक्तिलाई प्राथक्तिकताको आिाििा सेिा सक्तु ििाहरु उपलब्ि गिाउन सहज बनाउने ।
(ग) अपाङ्गताको प्रकृ क्तत, िगीकिण ि अिस्थाका आिाििा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेिा, सक्तु ििा ि
अिसिको प्राथक्तिकीकिण गनय सहयोग गने ।
४. परिचय-पत्र क्तितिणका िापदण्ड देहाय बिोक्तजि िहेका छन् :
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐनको अनसु चू ीिा प्रकृ क्ततका आिाििा अपाङ्गतालाई १० (दि)
प्रकाििा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐनको अनसु चू ीिा उल्लेक्तखत
गाम्भीययता आिाििा
गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि सिहू का परिचय-पत्र क्तितिण गरिनेछ :
(क) पणु य अिि अपाङ्गतािः
देहाय बिोक्तजिको अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ जनु िातो िंगको पृष्ठभक्तू ििा जािी
गरिनेछ ।
1.

2.

3.
4.

व्यक्तिको िािीरिक, िानक्तसक िा इक्तधिय सम्बधिी प्रणालीहरुिा भएको क्षक्तत ि यसले ल्याएको काययगत
क्तिचलनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग क्तलएि पक्तन दैक्तनक जीिन सम्पादन गनय असाध्यै
कक्तिन हुने व्यक्ति,
सािाधय भधदा सािाधय दैक्तनक क्तियाकलापहरु पक्तन स्ियं गनय नसक्ने ि अधय व्यक्तिको सहयोग आिश्यक पने,
तीव्र बौक्तद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपिा अक्तटज्ि प्रभाक्तित व्यक्ति, पणू य रुपिा श्रिणदृक्तिक्तिक्तहन
व्यक्तिहरु,
दईु िा सोभधदा बढी प्रकृ क्ततका िािीरिक, िानक्तसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षक्तत भई सबैजसो दैक्तनक
क्तियाकलापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगिा गनयपु ने अिस्थाका व्यक्तिहरु,
क्तनिधति रुपिा सघन हेिचाह (स्याहाि ससु ाि) को आिश्यक परििहने िािीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति िा
िनोसािाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।
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(ख) अक्तत अिि अपाङ्गतािः
देहाय बिोक्तजिको अिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'ख' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ जनु क्तनलो पृष्ठभक्तू ििा
जािी गरिनेछ ।
१. िािीरिक, िानक्तसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षक्तत िा क्तिचलन भएतापक्तन क्तनिधति िा अक्तिकाि
ं सिय सहयोगी,
दोभाषे िा िानि पथप्रदियक आक्तदको सहयोगिा आफ्नो दैक्तनक क्तियाकलापहरु लगायत क्तहडडुल ि संचाि
गनय कक्तिनाइ हुने ब्यक्तिहरु,
२. िक्तष्ट्तस्क पक्षघात, िेरुदण्डिा चोटपटक िा पक्षघात, हेिोक्तफक्तलया, िाि
ं पेिी सम्बधिी सिस्या िा क्तिचलन
लगायत अधय क्तिक्तभधन कािणले ििीिको ढाड, हात, गोडा, कम्िि आक्तदले काि गनय नसकी दैक्तनक
आिागिनको लाक्तग हृक्तिलक्तचयि प्रयोग गनयपु ने अिस्थाका व्यक्तिहरू,
३. दिु ै हात कुिदेक्तख िा पाखिु ादेक्तख िनु ी पिु ै नचल्ने िा गिु ाएका, क्तिक्तभधन कािणले दिु ै हात ि गोडा गिु ाएका
िा नचल्ने, कम्ििभधदा िक्तु नको िाग गिु ाएका िा नचल्ने, दिु ै गोडा पणू य क्तियािील नभई बैसाखीको प्रयोग
गने व्यक्तिहरू,
४. दृक्तिक्तिक्तहन ि पणू य दृक्तिक्तिहीनको परिभाषा अधतयगतय पने व्यक्तिहरू,
५. संचािको लाक्तग क्तनिधति दोभाषे आिश्यक पने पणू य रुपिा कान सधु न नसक्ने (बक्तहिा), दैक्तनक जीिनका
क्तियाकलापहरु स्ियं गनय नसक्ने, क्तसकाइिा सिस्या भएका बौक्तद्धक अपाङ्गता िा अक्तटज्ि भएका व्यक्तिहरु,
क्तनिधति अरूको सहयोग क्तलइिहनपु ने बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।
(ग) िध्यि अपाङ्गतािः
देहाय बिोक्तजिको अिस्थाका व्यक्तिहरुलाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ पहे ँलो पृष्ठभक्तू ििा जािी गरिनेछ ।
1.

कृ क्तत्रि अङ्ग, क्यालीपि, क्तििेष प्रकािका जत्तु ा जस्ता सहायक सािग्रीको प्रयोगबाट सािाधय क्तहडडुल लगायत
दैक्तनक जीिनका क्तियाकलापहरु स्ियं गनय सक्ने,
2. क्तिक्तभधन कािणले घड
ँु ािक्तु नको अङ्गिा िात्र प्रभाि पिे को ति सहायक सािग्रीको प्रयोग नगिी पक्तन सािाधय
क्तहडँ डुल गनयसक्ने,
3. कुि िा पाखिु ा भधदा िनु ी एक हात गि
ु ाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काि गनय नसक्ने,
4. दि
ु ै हातको हत्के लाभधदा िक्तु नका कम्तीिा बढू ी औलं ा ि चोिी औलं ा गिु ाएका,
5. दि
ु ै गोडाको कुकयु च्चाभधदा िक्तु नको भाग नभएका ति सािाधय क्तहडडुल गनय सक्ने,
6. िेरुदण्डिा सिस्या भई ढाड कुक्तप्रएको,
7. क्तसकाइिा क्तढलाइ भएका दैक्तनक क्तियाकलाप स्ियं गनय सक्ने बौक्तद्धक अपाङ्गता ि अक्तटजि भएका व्यक्तिहरु
8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाट िा िूलो आिाज िात्र सधु नसक्ने सस्ु तश्रिण व्यक्तिहरू
9. िल्यक्तियाबाट स्िियधत्र क्तझकी घाँटीको नलीबाट िात्र बोल्नुपने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु
10. ओि तालु फाटेको कािण बोली अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,
11. बोल्दा अड्क्तकने, िब्द िा अक्षि दोहोयायउने सिस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,
12. तीन क्तफट भधदा िक्तु नका होचापड
ु ् का व्यक्तिहरू,
13. चस्िा ि श्रिणयधत्र दि
ु ै प्रयोग गने श्रिणदृक्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु, लेधस िा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाट िात्र पढ्न
सक्ने धयनू दृक्तियि
ु व्यक्तिहरु,
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14. अनि
ु िीय ििश्राि (हेिोफे क्तलया) सम्बधिी सिस्या भई दैक्तनक क्तहडँ डुलिा कक्तिनाइ हुने व्यक्तिहरु,
15.िानक्तसक िा िनोसािाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।

(घ) सािाधय अपाङ्गतािः
तल उल्लेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'घ' बगयको परिचयपत्र उपलब्ि गिाइनेछ जनु सेतो पृष्ठभक्तू ििा जािी गरिनेछ ।
1.
2.

3.
4.
5.

िािीरिक, िानक्तसक िा इक्तधिय सम्बधिी सािाधय क्तिचलन भएका ति दैक्तनक जीिनका क्तियाकलापहरु स्ियि
सम्पादन गनय सक्ने
हात िा खट्टु ा के ही छोटो भएका, एक हातको हत्के ला भधदा िनु ी नचल्ने िा गिु ाएका, एक हातको
हत्के लाभधदा िक्तु नका कम्तीिा बढू ी औलं ा ि चोिी औलं ा गिु ाएका िा दिु ै हातको हत्के लािक्तु नका कम्तीिा
बढू ीऔलं ा ि चोिीऔलं ा भएका ब्यक्तिहरु,
िूलो अक्षि पढ्नसक्ने धयनू दृक्तियि
ु व्यक्तिहरू,
दिु ै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,
श्रिणयधत्र लगाई िूलो आिाज सधु ने ति बोली स्पि भएका सस्ु त श्रिण व्यक्तिहरू,

परिच्छे द ३
परिचय पत्र ढाँचा ि सिधिय सक्तिक्तत
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढाँचा देहाय बिोक्तजि हुनेछ ।
परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत क्तिििण स्पि हुने गिी नागरिकताको प्रिाण -पत्रको ढाँचािा यस
काययक्तिक्तिको अनसु चू ी २ बिोक्तजि एकापट्टी नेपाली भाषािा ि अकायपट्टी अग्रं ेजी भाषािा लेक्तखएको यसै कायय
क्तिक्तिको दफा ४ िा उल्लेक्तखत िापदण्ड अनसु ाि एक पृष्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिाििा गरिएका चाि िगयका
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाि फिक िङ्गिा उपलब्ि गिाइनेछ ।
६. सिधिय सक्तिक्तत सम्िक्तधि व्यिस्था देहाय बिोक्तजि हुनेछ ।
(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसु ाि अपाङ्गता परिचय पत्र क्तितिण
गने सिेत काययका लाक्तग स्थानीय तहिा देहाय बिोक्तजिको स्थानीय सिधिय सक्तिक्तत िहनेछ :(क) नगिपाक्तलकाको उपप्रिख
ु

सयं ोजक

(ख) नगिपाक्तलकाको िक्तहला सदस्य िध्येबाट
नगि काययपाक्तलकाले तोके को िक्तहला सदस्य

सदस्य

(ग) नगिपाक्तलका क्तभत्रका िाध्यक्तिक क्तिद्यालयका
प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति िध्येबाट
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नगि पाक्तलकाको प्रिख
ु ले तोके को व्यक्ति

सदस्य

(घ) गाउँ काययपाक्तलकाको अध्यक्ष िा नगि काययपाक्तलकाको प्रिख
ु ले
तोके को स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतालको क्तचक्तकत्सक
(ड.) स्थानीय प्रहिी कायायलयको प्रिख
ु

सदस्य
सदस्य

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहत ि सिं क्षणको क्षेत्रिा स्थानीय
स्तििा काययित सघं सस्ं थाहरु
नगि पाक्तलकाको प्रिख
ु ले िनोक्तनत गिे को सस्ं थाको प्रक्ततक्तनक्ति

सदस्य

(छ) गाउँपाक्तलका ि नगिपाक्तलका क्तभत्रका अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरु िध्येबाट सिधिय सक्तिक्ततले िनोनयन गिे को एक जना िक्तहला
सदस्य सक्तहत तीन जना

सदस्य

(ज) नेपाल सिकाि ि प्रदेि सिकािका स्थानीय स्तििा िहेका
सम्िक्तधित क्तिषय हेने कायायलयको कायायलय प्रिख
ु

सदस्य

(झ) नगिपाक्तलकाको उपप्रिख
ु ले
तोके को नगिपाक्तलकाको कियचािी

सदस्य

(२) स्थानीय सिधिय सक्तिक्ततले अपाङ्गता परिचय पत्र क्तितिणका लाक्तग क्तसफारिस गने कािका साथै ऐनको दफा ४३
को (च) बिोक्तजि परिचय-पत्र सम्िधिी काननु ी, संिचनागत तथा अधय सिु ाि गनयपु ने क्तिषयिा प्रदेिको सािाक्तजक
क्तिकास िधत्रालय; िक्तहला, बालबाक्तलका तथा ज्येष्ठ नागरिक िधत्रालय लगायत सम्िक्तधित क्तनकायिा लेक्तख पिाउँनु
पदयछ ।

परिच्छे द-४
परिचय पत्र क्तितिण
७. परिचय-पत्र क्तितिण प्रक्तिया देहाय बिोक्तजि हुनेछ :
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िे गाना भएको बनेपा नपाको िडा कायायलयिा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियं
क्तनजका अक्तभभािक िा संिक्षकले अनसु चू ी १ बिोक्तजिको ढाँचािा परिचय-पत्र प्राक्तप्तका लाक्तग सबै पिु ्याई गने
कागजातहरु २ प्रक्तत सिािेि गिी क्तनिेदन क्तदनपु नेछ ।
(ख) दिखास्तिा आफ्नो नाि, स्थायी िे गाना, उिेि, अपाङ्गता खल
ु ेको क्तलक्तखत प्रिाक्तणत प्रक्ततक्तलपी, पासपोटय साइजको
(सम्भि भएसम्ि अपाङ्गता देक्तखने गिी क्तखक्तचएको) फोटो, असिताको गाम्भीययता अिस्था ि ििीिका अगं हरुले
गने काििा आएको सिस्या िा दैक्तनक क्तियाकलापिा हुने क्तसक्तितताहरुको क्तिििण संलग्न हुनपु नेछ । यस प्रयोजनको
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लाक्तग जधिदताय प्रिाण-पत्र िा नागरिकताको प्रिाण-पत्र िा जग्गा िनी प्रिाण पजु ाय िा िैक्तक्षक योग्यताको प्रिाणपत्र िा ितदाता परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिाििा कुनै जाक्तगि गरििहेको भए क्तनयक्तु ि पत्र िा त्यो संस्थाले
क्तदएको प्रिाण िा क्तज.प्र.का.िा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने संघसंस्थाले गिे को क्तसफारिस िध्ये कुनै
एक िा यस्तै क्तबश्वस्त हुन सक्ने आिाि क्तदने अधय प्रिाक्तणत क्तलक्तखतलाई आिाि िाक्तननेछ ।
(ग) रित पगु ी आएको क्तनिेदनिा िडा कायायलयले क्तनिेदन प्राप्त भएको क्तिक्ततले बढीिा ३ क्तदनक्तभत्र क्तनिेदकले पेि गिे का
कागजातहरुको एक प्रक्तत कायायलयिा िाक्तख िडा कायायलयको क्तसफारिस सक्तहत एक प्रक्तत नगिपाक्तलकािा पिाउनु
पदयछ ।
(घ) सम्बक्तधित व्यक्तिले पेि गिको क्तनिेदन उपि कुनै कागजात िा प्रिाण नपगु ी परिचयपत्रका लाक्तग क्तसफारिस गनय
उपयि
ु नदेक्तखएिा सो व्यहोिा क्तनिेदकलाई ३ क्तदन क्तभत्रिा जानकािी क्तदनु पदयछ ।
(ड.) िडा कायायलयले क्तसफारिस गनय नसक्तकने भनी क्तदएको जानकािी क्तनिेदकलाई क्तचत्त नबझु े सचू ना पाएको १५ क्तदन
क्तभत्रिा नगिपाक्तलका सिक्ष क्तनिेदन क्तदन सक्नेछ ।
(च) यसिी प्राप्त भएको क्तनिेदन सिेत सिािेि िाक्तख स्थानीय सिधिय सक्तिक्ततको बैिकिा पेि गनयु पदयछ । क्तनिेदकले
पेि गिे का कागजात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रिाणका आिाििा क्तनजले परिचय पत्र पाउने देक्तखयो भक्तन स्थानीय
सिधिय सक्तिक्ततले क्तिफारिस गिे िा क्तनजलाई परिचय पत्र क्तितिण गिी त्यसको जानकािी क्तनिेदक तथा िडा
कायायलयलाई सिेत क्तदनु पदयछ ।
(छ) परिचयपत्रका लाक्तग क्तसफारिस गनय कुनै कक्तिनाई पिे िा िडा कायायलयले क्तचक्तकत्सक/क्तििेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका
व्यक्तिका संस्थाका प्रक्ततक्तनक्तिसँग िाय पिाििय क्तलन सक्नेछ ।
(ज) सािाधयतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंले आफ्नो परिचयपत्र बक्तु झक्तलनु पदयछ । अक्तत अिि िा पणू य अिि
अपाङ्गता भएको कािणले परिचय पत्र िक्तु झक्तलन आउन नसक्ने भएिा िडा कायायलयको क्तसफारिसिा परििािको
सदस्य, संिक्षक िा क्तनजको बसोबास गने स्थानीय क्तनकायका पदाक्तिकािीले क्तनजलाई बझु ाउने गिी बक्तु झक्तलन
सक्नेछन् ।
(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृ त लगत नगिपाक्तलकाले कम््यटु िाइज गिी आफ्नो कायायलयिा िाखी
चौिाक्तसक रूपिा प्रदेि ि संघको सम्बक्तधित िधत्रालयिा जानकािी गिाउनु पनेछ।
(ञ) सिधिय सक्तिक्ततले परिचयपत्र क्तदन भनी िहि गिे का व्यक्तिलाई नगिपाक्तलकाको कायायलयले अनसु चू ी २
बिोक्तजिको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई) क्तनिःिल्ु क उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(ट) परिचयपत्रिा नगिपाक्तलकाको प्रिख
ु प्रिासक्तकय अक्तिकृ तको हस्ताक्षि हुनेछ । प्रचक्तलत काननू को अक्तिनिा िही
प्रिख
ु प्रिासकीय अक्तिकृ तले आफुिा िहेको अक्तिकाि अधय अक्तिकृ त कियचािीलाई सिेत अक्तिकाि प्रत्यायोजन
गनय सक्नेछ ।
(ि) प्रत्यक्ष रुपिा देक्तखने िा अिलोकन गनय सक्तकने िािीरिक, िानक्तसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षक्ततको हकिा परिचयपत्र प्रदान गने अक्तिकािीले अिलोकन गिी तत्काल उपयि
ु परिचय-पत्र उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
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(ड) प्रत्यक्ष रुपिा नदेक्तखने िा अिलोकन गनय नसक्तकने िािीरिक, िानक्तसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षक्तत भएका िा प्रि
रुपिा छुट्याउन सिस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकिा सिधिय सक्तिक्ततिा पेि गिी सक्तिक्ततको
क्तसफारिसका आिाििा परिचय पत्र क्तितिण गनयु पनेछ ।

८. अधय स्थानीय तहबाट परिचयपत्र क्तितिण गनेिः
स्थानीय िे गानािा बसोबास नभएका ि क्तिक्तभधन अििोि तथा िािीरिक िा िानक्तसक अिस्थाको गम्भीययताको कािण
आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्तजल्लािा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय असिथय व्यक्तिहरुका लाक्तग क्तनजको
स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तधित स्थानीय तहबाट परिचय पत्र नक्तलएको सक्तु नश्चत भएिा दफा ५ को
प्रक्तिया पिु ा गिी परिचय पत्र प्रदान गिे ि सम्बक्तधित स्थानीय तहलाई जानकािी गिाउन सक्तकनेछ ।

९. प्रक्ततक्तलक्तप सम्बधिी व्यिस्थािः
(१) परिचय-पत्र हिाइ, नाक्तसइ िा क्तबक्तग्रई परिचय-पत्रको प्रक्ततक्तलक्तप क्तलनु पने भएिा आफ्नो स्थायी िे गाना भएको
स्थानीय तहको िडा कायायलयिा यथाथय क्तिििण ि कािण खल
ु ाई क्तसफारिसका लाक्तग क्तनिेदन क्तदनु पदयछ ।
(२) िडा कायायलयले सबै व्यहोिा बक्तु झ क्तनिेदकको िाग िनाक्तसब देक्तखएिा परिचय-पत्रको प्रक्ततक्तलपी उपलब्ि गिाउन
प्राप्त क्तनिेदन तथा अधय कागजातको प्रक्ततक्तलक्तप िडा कायायलयिा िाखी क्तनिेदकले पेि गिे को सक्कल कागजात
सक्तहत क्तसफारिस गिी नगिपाक्तलकािा पिाउँनु पदयछ ।
(३) नगिपाक्तलकाले क्तसफारिस सक्तहत प्राप्त भएको क्तनिेदन अपाङ्गताको प्रकृ ती अनसु ाि सोझै िा स्थानीय सिधिय
सक्तिक्ततिा पेि गिी सक्तिक्ततको क्तनणयय अनसु ाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रक्ततक्तलक्तप क्तनिःिल्ु क उपलब्ि गिाउँनु पनेछ
।
(४) प्रक्ततक्तलक्तपका लाक्तग प्राप्त भएको क्तनिेदनका क्तबषयिा सो परिचय पत्र बाहक व्यक्तिले पक्तहले प्राप्त गिे को परिचय
पत्रिा हेिफे ि गनयपु ने देक्तखएिा स्थानीय क्तसफारिस सक्तिक्ततिा पेि गिी सो सक्तिक्ततबाट प्राप्त क्तनदेिन अनसु ाि गनयु पदयछ
।
१० यस काययक्तिक्तिको प्रक्ततकुल कायय भएिा प्रचक्तलत काननू िा ब्यिस्था भए बिोक्तजि सजाय हुनेछ ।
११. अक्तभलेख सम्िक्तधि व्यिस्थािः
(१) सम्िक्तधित िडा कायायलयले आफनो क्षेत्रिा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरु िध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृ क्तत ि गाम्भीययता लगायत अधय आिश्यक क्तिििण
खल्ु नेगिी क्तनयक्तित रुपिा अध्यािक्तिक गिी त्यसको चौिाक्तसक क्तिििण तयाि गिी क्तनयक्तित रुपिा आफ्नो
नगिपाक्तलका तथा क्तजल्ला सिधिय सक्तिक्ततलाई सिेत पिाउँनु पदयछ ।
(२) नगिपाक्तलकाले परिचय पत्र क्तितिण गिे पक्तछ यसको जानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको स्थायी िे गाना भएको
िडा कायायलयलाई क्तदनु पदयछ ।
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(३) नगिपाक्तलकाले आफ्नो क्षेत्रक्तभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका
व्यक्तिहरुको अक्तभलेख िाखी त्यसको चौिाक्तसक प्रक्ततिेदन प्रदेिको सािाक्तजक क्तिकास िधत्रालय, िक्तहला,
बालबाक्तलका तथा ज्येष्ठ नागरिक िधत्रालय ि संघीय िाक्तिला तथा सािाधय प्रिासन िधत्रालयिा पिाउँनु पनेछ ।

परिच्छे द-५
क्तबक्तबि
१२. क्तिक्तिि :
(१) बनेपा नगिपाक्तलकाले आफ्नो क्षेत्राक्तिकाि क्तभत्र िहेका क्तबकट तथा दिु गि गाउँहरुिा िहेका अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुका लाक्तग अपाङ्गता परिचयـपत्र लगायतका सेिा सिल तरिकाले उपलब्ि गिाउँन कक्तम्तिा बषयको एक
पटक ती िाउँहरुिा परिचय पत्र क्तितिण सम्िक्तधि घक्तु म्त क्तिक्तिि सञ्चालन गनयु पदयछ ।
(२) यो काययक्तिक्ति लागू हुनु अगाक्तड प्राप्त गिे को अपाङ्गता परिचयपत्र बनेपा नगिपाक्तलकािा बझु ाई यो काययक्तिक्ति जािी
भएको क्तिक्ततले १ बषयक्तभत्रिा यस काययक्तिक्ति बिोक्तजिको परिचयपत्र क्तलनपु नेछ । यस अक्तघ जािी भएका परिचय पत्र
एक िषयपक्तछ स्ितिः िाधय हुनै छै न ।
(३) यस काययक्तिक्ति भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन ि अधय प्रचक्तलत काननू सँग
बाक्तझएिा बाक्तझएको हदसम्ि स्ितिः अिाधय हुनेछ ।
(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र क्तितिण सम्िधििा यस काययक्तिक्तििा उल्लेख नभएको क्तिषयिा अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन ि अधय प्रचक्तलत काननू बिोक्तजि हुनेछ ।
(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र क्तितिण क्तनदेक्तिका, २०६५ बिोक्तजि भए गिे का काि काििाही यसै काययक्तिक्ति बिोक्तजि भए
गिे को िाक्तननेछ ।
(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र क्तितिण क्तनदेक्तिका, २०६५ खािे ज गरिएको छ ।
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अनसु चू ी १
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लाक्तग क्तदने क्तनिेदनको ढाँचा
फोटो

श्री कायायलय प्रिख
ु ज्यू
िाफय त............................
………………………………………. बनेपा नगिपाक्तलका
क्तिक्तत :.................. ........

क्तिषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउँ ।
िहोदय,
ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोले क्तनम्न क्तलक्तखत क्तिििण िाक्तख परिचयपत्र पाउन
यो क्तनिेदन पेि गिे को छु । िैले पेस गिे को क्तिििण िीक साँचो छ, झट्टु ा िहिे िा प्रचक्तलत काननु बिोक्तजिको सजाय भोग्न
िञ्जिु छु ।
१.

नाि थि ..................... ...............09.... उिेि .................. ......... क्तलङ्ग ....................

२.

प्रदेि :

३.

िे गाना:
(क) स्थायी िे गाना : ...................पाक्तलका, िडा नं............... टोल ..............
(ख) अस्थायी िे गाना : .................पाक्तलका, िडा न.ं ..................टोल ..............
(ग) सम्पयकय टेक्तलफोन िा िोबाइल न.ं ............... .................. .................

३.

संिक्षक/अक्तभभािकको नाि थि .................... .............. क्तनिेदकको नाता ...............

४.

संिक्षक/अक्तभभािकको टेक्तलफोन िा िोबाइल नं. .............. ................... .............

५.

नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसु ाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................

६.

नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसु ाि अििताको आिाििा अपाङ्गताको प्रकाि
....................

७.

ििीिको अगं , संिचना, प्रणालीिा आएको क्षक्ततको क्तिििण
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..................................... ……………………….. ……………………………….
……………………………………………… ………………………………….
८.

क्षक्तत भएपछी दैक्तनक क्तियाकलापिा आएको अििोि िा क्तसक्तितताको क्तिििण
.......... .......... ............................ …………………………………………………
……………………………………………………………………. …………….

९.

अपाङ्गताको कािण उपयि
ु स्थानिा क्तचनो लगाउनहु ोस् ।
क) िोगको दीघय असि
घ) सिस्त्र द्वधद्व

ख) दघु टय ना

ग) जधिजात

ङ) िि
ं ानगु त कािण

च) अधय ..............

१० सहायक सािग्री प्रयोग गनयु पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयि
ु स्थानिा क्तचनो लगाउनहु ोस्
क) भएको
ख) नभएको

।

११.

आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सािग्रीको प्रयोग गनयपु ने हुधछ
…………………………………………………………………………..................

१२.

सहायक सािग्री प्रयोग गने गिे को/नगिे को (उपयि
ु स्थानिा क्तचनो लगाउनहु ोस
क) गने गिे को

ख) गने नगिे को

१३.

सहायक सािग्री प्रयोग गने गिे को भए सािग्रीको नाि : ......................... ...........

१४.

अधय व्यक्तिको सहयोग क्तिना आफ्ना कस्ता कस्ता दैक्तनक कायय गनय सक्नहु ुधछ
क) ........................

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

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

च) ...........................

अधय व्यक्तिको सहयोग क्तलनहु ुधछ भने कुन कुन कािको लाक्तग क्तलनु हुधछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................

१६.

१७.

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

पक्तछल्लो िैक्तक्षक योग्यता प्राथक्तिक तह

घ) क्तनम्न िाध्यक्तिक तह

ङ) िाध्यक्तिक तह

च) उच्च िाध्यक्तिक तह

ज) स्नातकोत्ति तह

झ) क्तिद्यािारििी तह

छ) स्नातक तह

कुनै ताक्तलि प्राप्त गनयभु एको भए िख्ु य ताक्तलिहरूको नाि लेख्नहु ोस

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

१८.

हालको पेिा :
क) अध्ययन

ख) कृ क्तष व्यिसाय

ङ) सिकािी सेिा च) क्तनजी क्षेत्रिा सेिा

ग) स्ििोजगाि

घ) अध्ययन

ज) के ही नगिे को झ) अधय ...

क्तनिेदक
नाि, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
क्तिक्तत ..............................
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अनसु चू ी २
बनेपा नगिपाक्तलका
नगि काययपाक्तलकाको कायायलय
३ न.ं प्रदेि, काभ्रेपलाञ्चोक क्तजल्ला, नेपाल

फोटो

अपाङ्गता परिचय-पत्र
परिचयपत्र नम्बििः
परिचयपत्रको प्रकाि:

नाि, थििः ...........................
िे गानािः प्रदेि ३, क्तजल्लािः काभ्रेपलाञ्चोक,

नगिपाक्तलकािः बनेपा, िडा नं. ...... , टोलिः.......

जधिक्तिक्ततिः......... नागरिकता नम्बि: ………................., जािी क्तजल्लािः ..........
क्तलङ्गिः ………… …………. ६) िि सिहु …………..
अपाङ्गताको क्तकक्तसििः प्रकृ क्ततको आिाििा ……………………..गम्भीिता ……..
बाब/ु आिा िा संिक्षकको नाि, थि …………………………………………
परिचयपत्र िाहकको दस्तखतिः
परिचय पत्र प्रिाक्तणत गने ………….
नाि, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
पद ...................................
क्तिक्तत ..............................

"यो परिचपत्र कसैले पाएिा नक्तजकको प्रहिी कायायलय िा बनेपा नगिपाक्तलकािा िुझाइक्तदनुहोला"
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Annex 2
Banepa Municipality
Office of Municipal Executive
3 No Province, Kavrepalanchowk District, Nepal

Photographs

Disability Identity Card
ID Card Number:
ID Card Type :

Full Name of Person.........................
Address: Province No. 3, District: Kavrepalanchowk, Municipality: Banepa, Ward No…….,
Tole:…….
Date of Birth……………….4) Citizenship Number: …………, District………..
Sex: ………… …………. 6) Blood Group…………..
Types of Disability : On the basis of nature ……………………..On the basis of
Severity……. ……..
Father Name/Mother Name or Guardian …………………………………………
Signature of ID card Holders……………….
Approved by ………….
Name ..............................
Signature ..............................
Designation .............................
Date …………………………….

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or
municipality office"
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अनसु चू ी ३
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयिा िाक्तखने अक्तभलेखको ढाँचा
िि सख्ं यािः
अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बििः

परिचयपत्रको प्रकाि …………….

१) नाि, थििः
२) िे गाना (स्थायी) प्रदेि:
३) िे गाना (अस्थाई) प्रदेि:
४) जधि क्तिक्ततिः

क्तजल्ला :

स्थानीय तह:

क्तजल्ला :

स्थानीय तह:

४) नागिीकता नम्बििः

६) िि सिहु

िडा:
िडा:

५) क्तलङ्गिः

७) क्तििाक्तहत/अक्तििाक्तहतिः

८) बाब/ु आिा िा संिक्षकको नाि, थििः
९) िे गानािः प्रदेि

क्तजल्ला

स्थानीय तह

िडा

१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँगको नातािः
११) पक्तछल्लो िैक्तक्षक योग्यतािः
१२) अध्ययनित क्तिद्यालय िा कलेज :

अध्ययन नगिे को

पढाइ सके को

१३) पेिािः
१४) अपाङ्गताको क्तकक्तसििः
क) अपाङ्गताको प्रकृ क्ततको आिाििा ………………..
ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिाििा ……………………..
१५) कस्ता दैक्तनक क्तियाकलापहरू गनय सक्तकधछ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दैक्तनक क्तियाकलापहरू गनय सक्तकँदैन ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहायक सािग्री आिश्यक

पने

नपने

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

पाएको
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नपाएको

१९) परिचय-पत्र िाहकले प्राप्त गिे का अधय सेिा, सक्तु ििा
…………………………………………………………………………………………
२०) परिचयपत्र बाहकलाई आिश्यक पिे का अधय सेिा सक्तु ििाहरू
…………………………………………………….. …………………………………..
२१) सेिा, सक्तु ििा प्रदान गने क्तनकायिः …………………… ……………
२२) अधय ……………………………………………… …………………………
प्रिाक्तणत गने अक्तिकािीकोिः
दस्तखतिः
नाि, थििः
पदिः
कायायलयिः
क्तिक्तत :

cf1fn],
ef]h/fh l3ld/]
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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