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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको पररचय–पत्र ववतरण
काययववलि,२०७५
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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको पररचय–पत्र ववतरण काययववलि,२०७५
प्रस्तावनााः
ु
नेपालको सं वविान, अपाङ्गता भएको व्यक्तक्तको अलिकार सम्वन्िी ऐन, २०७४ तथा सं यक्त
राष्ट्र सं घले पाररत गरी
नेपाल सरकारले हस्ताक्षर समेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको अलिकार सम्वन्िी महासक्तन्ि–२००६

(Convention

on the Rights of persons with Disabilities -CRPD) को उद्देश्य, ममय र भावना वमोक्तिम अपाङ्गता भएका
व्यक्तक्तहरुको पररचय–पत्र ववतरण काययववलि वनाउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा
११ (त) र िफा १०२ ले दिएको अलिकार प्रयोग गरी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर काययपाललकाले िे हायको काययववलि
िारी गरे को छ ।

पररच्छे ि १
प्रारक्तम्भक
१. सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययववलिको नाम “दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको अपाङ्गता भएका
व्यक्तक्तको पररचय–पत्र ववतरण काययववलि,२०७५” रहेको छ ।

(२) यो काययववलि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरकाययपाललकाको वैठकले पाररत गरे पलछ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववलिमा :

(क) “ऐन” भन्नाले अपाङगता भएका व्यक्तक्तको अलिकार सम्वन्िी ऐन, २०७४ (पवहलो सं शोिन २०७५ समेत)
सम्झनु पियछ ।

(ख) “लनयमावली” भन्नाले अपाङगता भएका व्यक्तक्तको अलिकार सम्वन्िी ऐन, २०७४ अनुसार वन्ने लनयमावली
सम्झनु पियछ ।

(ग) “स्थानीय तह” भन्नाले गााँउपाललका वा नगरपाललका सम्झनु पियछ ।
घ) “वडा कायायलय” भन्नाले स्थानीय तहको वडा कायायलय सम्झनु पियछ ।
ङ) “प्रमुख” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको प्रमुख सम्झनु पियछ ।
च) “उप प्रमुख” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको उपप्रमुख सम्झनु पियछ ।
छ) “समन्वय सलमलत” भन्नाले अपाङगता भएका व्यक्तक्तको अलिकार सम्वन्िी ऐन, २०७४ (पवहलो सं शोिन २०७५
समेत) को िफा ४२ वमोक्तिमको स्थानीय समन्वय सलमलत सम्झनु पियछ ।
ि) “नगरपाललका” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका सम्झनु पियछ ।
झ) “प्रशासकीय अलिकृत” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत सम्झनु
पियछ ।
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पररच्छे ि २
उिे श्य, मापिण्ड
३. उिे श्य : यस काययववलिको उद्देश्य िे हाय वमोक्तिम रहेका छन् :
क) ववलभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागररहरुको पवहचान गरी उनीहरुलाई सेवा सुवविामा पहुाँच स्थावपत
गनय, त्यस्ता सेवा सुवविाहरुको लालग योिना लनमायण गनय र स्थानीय तह िे क्तख ववलभन्न प्रकृलतका अपाङ्गता भएका
व्यक्तक्तहरुको वगीकृत लगत राख्न सहि तुल्याउने ।

ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुको अलिकार सम्वन्िी ऐन 2074 र अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुको अलिकार सम्वन्िी
अन्तरायवष्ट्रय महासक्तन्ि २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले िनाएको प्रलतवद्धता वमोक्तिम अपाङ्गता भएका
व्यक्तक्तलाई प्राथलमकताको आिारमा सेवा सुवविाहरु उपलब्ि गराउन सहि वनाउने ।
ग) अपाङ्गताको प्रकृलत, वगीकरण र अवस्थाका आिारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तले पाउने सेवा सुवविा र अवसरको
प्राथलमकीकरण गनय सहयोग गने ।
४. पररचय पत्र ववतरणका मापिण्डाः अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुलाई पररचय पत्र ववतरण गिाय अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको
अलिकार सम्वन्िी ऐन २०७४

र अनुसूचीमा उल्लेक्तखत प्रकृलतका आिार र अपाङ्गतालाई १० (िश) प्रकारमा वगीकरण

गररएको हुाँिा सोही ऐनको अनुसूचीमा उल्लेक्तखत गाक्तम्भययताका आिारमा गररएको अपाङ्गताको वगीकरण अनुसार िे हायका ४
समूहका पररचय पत्र िारी गरी ववतरण गररनेछ ।
१) पूणय असक्त अपाङगता:

िे हायको अवस्थाका व्यक्तक्तहरुलाई (क) वगयको पररचय पत्र उपलव्ि गराईनेछ । िुन

रातो रङको पृष्ठभूलममा िारी गररनेछ ।
क) व्यक्तक्तको शारीररक, मानलसक वा ईक्तन्िय सम्वन्िी प्रणालीहरुमा भएको क्षलत यसले ल्याएको काययगत
ववचलनको अवस्था असाध्यै गक्तम्भर भई अरुको सहयोग ललएर पलन िै लनक िीवन सम्पािन गनय असाध्यै
कदठन हुने व्यक्तक्त,
ख) सामान्य भन्िा सामान्य िै लनक वियाकलापहरु पलन स्वयं गनय नसक्ने र अन्य व्यक्तक्तको सहयोग
आवश्यक पने तीब्र वैवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरु तीब्र रुपमा अवटज्म प्रभाववत व्यक्तक्त पूणय रुपमा
श्रवण दृविवववहन व्यक्तक्तहरु,
ग) िुई वा सो भन्िा वढी प्रकृलतका शारीररक मानलसक वा ईक्तन्िय सम्वन्िी क्षलत भई सवै िसो िै लनक
वियाकलापहरु अन्य व्यक्तक्तकै सहयोगमा गनुप
य ने अवस्थाका व्यक्तक्तहरु,
घ) लनरन्तर रुपमा सघन हे रचाह (स्याहार सुसार) को आवश्यकता परररहने शारीररक अपाङ्गता भएका
व्यक्तक्त वा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरु।
२) अलत अशक्त अपाङ्गता : िे हायका अबस्थाका व्यक्तक्तहरुलाइ (ख) बगयको पररचयपत्र उपलव्ि गराइनेछ, िुन लनलो
रङको पृष्ठभूमीमा िारी गररनेछ ।
क) शारीररक, मानलसक वा इक्तन्िय सम्बन्िी क्षलत वा ववचलन भएतापलन लनरन्तर वा अलिकांश समय
सहयोगी िोभाषे वा मानव पर प्रियशन आदिको सहयोगमा आफनो िै लनक वियाकलापहरु लगायत वहडडुल
र सं चार गनय कदठनाई हुने व्यक्तक्तहरु,
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ख) मक्तततस्क पक्षघात मेरुिण्डमा चोटपटक वा पक्षघात, हेमोवफललया मांशपेसी सम्वन्िी समस्या वा
ववचलन लगायत अन्य ववलभन्न कारणले शरीरको ढाड हात गोडा, कम्मर आदिले काम गनय नसकी िै लनक
आवगमनको लालग दिलक्तचयर प्रयोग गनुप
य ने अवस्थाका व्यक्तक्तहरु,
ग) िुवै हात कुम िे क्तख वा पाखुरा िे क्तख मुनी पुरै नचल्ने वा गुमाएका ववलभन्न कारणले िुवै हात र गोडा
गुमाएका वा नचल्ने, कम्मर भन्िा मुनी भाग गुमाएका वा नचल्ने, िुवै गोडा पूणय वियाक्तशल नभई
वैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तक्तहरु,
घ) दृविवववहन र पूणय दृविवववहनको पररभाषा अन्तगयत पने व्यक्तक्तहरु,
ङ) सं चारको लालग लनरन्तर िोभाषे आवश्यक पने पूणय रुपमा कान सुन्न नसक्ने (बवहरा), िै लनक िीवनका
वियाकलापहरु स्वयं गनय नसक्ने, लसकाईमा समस्या भएका वौवद्धक अपाङ्गता वा अवटज्म भएका व्यक्तक्तहरु,
लनरन्तर अरुको सहयोग ललई रहनु पने वहु अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरु।
३) मध्यम अपाङ्गता: िे हायका अवस्थाका व्यक्तक्तहरुलाई (ग) वगयको पररचय पत्र उपलव्ि गराईने छ, िुन पहेलो
रङको पृष्ठभूमीमा िारी गररने छ ।
क) कृलत्रम अङ्ग क्याललपर ववशेष प्रकारका िुत्ता िस्ता साहायक सामग्रीहरुको प्रयोगवाट सामान्य वहाँड्डुल
लगायत िै लनक िीवनका वियाकलाप स्वयं गनय सक्ने,
ाँ ामूलनको अङ्गमा मात्र प्रभाव परे को तर सहायक सामग्रीको
ख) ववलभन्न कारणले घुड
सामान्य वहाँड्डुल गनय सक्ने,

प्रयोग नगरी पलन

ग) कुम वा पाखुरा भन्िा मुनी एक हात गुमाएका वा हात नचल्ने वा हातले गने काम गनय नसक्ने,
घ) िुवै हातको हत्केलाभन्िा मुलनका कक्तम्तमा बुढी औला गुमाएका,
ङ) िुवै गोडाको कुकय ु चाभन्िा मुलनको भाग नभएका तर सामान्य वहडडुल गनय सक्ने,
च) मेरुिण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको,
छ) लसकाईमा वढलाइ भएका िै लनक वियाकलाप स्वयं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता र अवटज्म भएका
व्यक्तक्तहरु,
ि) श्रवणयन्त्रको प्रयोगबाट वा ठू लो आवाि मात्र सुन्न सक्ने सुस्तश्रवण व्यक्तक्तहरु,
झ) शल्यवियाबाट स्वरयन्त्र क्तझकी घााँटीको नलीबाट मात्र बोल्नुपने अवस्था भएका व्यक्तक्तहरु,
ञ) ओठ तालु फाटे को कारण बोली अस्पि भएका व्यक्तक्तहरु,
ट) बोल्िा अलडकने शब्ि वा अक्षर िोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तक्तहरु,
ठ) तीन वफट भन्िा मूलनका होचापुड्का व्यक्तक्तहरु,
ड) चस्मा र श्रवणयन्त्र िुवै प्रयोग गनय श्रवणदृविवववहन व्यक्तक्तहरु लेन्स वा म्यालग्रफायरको प्रयोगबाट मात्र
पढन सक्ने न्यून व्यक्तक्तहरु,
ढ) अनुवंशीय रक्तश्राव हेमोफेललया सम्बन्िी

समस्या भई िै लनक

ण) मानलसक वा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरु।
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वहाँड्डुलमा कदठनाई हुने व्यक्तक्तहरु,

४) सामान्य अपाङ्गता: िे हायका अवस्थाका व्यक्तक्तहरुलाई (घ) वगयको पररचय पत्र उपलव्ि गराईनेछ, िुन सेतो
रङको पृष्ठभूमीमा िारी गररने छ ।
क) शारीररक, मानलसक वा इक्तन्िय सम्वन्िी सामान्य ववचलन भएका तर िै लनक िीवनका वियाकलापहरु
स्वयं सम्पािन गनय सक्ने,
ख) हात वा खुट्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केला भन्िा मुनी नचल्ने वा गुमाएका, एक हातको
हत्केला भन्िा मुलनका बू ढी औला र चोर औला गुमाएका वा िुवै हातको हत्केला मुलनका कक्तम्तमा वू ढी
औला र चोर औला नभएका व्यक्तक्तहरु,

ग) ठू लो अक्षर पढन सक्ने न्यून दृवियुक्त व्यक्तक्तहरु,
ँ ाका भागहरु नभएका,
घ) िुवै गोडाका सवै औल
ङ) श्रवणयन्त्र लगाई ठू लो आवाि सुन्ने तर बोली स्पि भएका सुस्त श्रवण व्यक्तक्तहरु।
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पररच्छे ि ३
समन्वय सलमलत
५. समन्वय सलमलत सम्वन्िी व्यवस्थााः

१) अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको अलिकार सम्वन्िी ऐन २०७४ को िफा ४२

वमोक्तिम अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरण गने समेत काययका लालग नगरपाललकामा िे हाय वमोक्तिमको स्थानीय समन्वय सलमलत
रहनेछ:
क) नगरपाललकाको उपप्रमुख – सं योिक
ख) नगरपाललकाको मवहला सिस्य मध्येवाट नगरपाललकाले तोकेको मवहला सिस्य – सिस्य
ग) नगरपाललकालभत्र माध्यलमक ववद्यालयका प्रध्यानाध्यापक वा श्रोत व्यक्तक्त मध्येवाट नगरपाललका प्रमुखले
तोकेको व्यक्तक्त – सिस्य
घ) नगर काययपाललका प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्वास््य अस्पतालको क्तचवकत्सक – सिस्य
ङ) स्थानीय प्रहरी कायायलयको प्रमुख – सिस्य
च) अपाङगता भएका व्यक्तक्तको हक, वहत र सं रक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा काययरत सं घ सं स्थाहरु
मध्येवाट नगरपाललकाको प्रमुखले मनोलनत गरे को सं स्थाको प्रलतलनिी – सिस्य
छ) नगरपाललका लभत्रका अपाङगता भएका व्यक्तक्तहरुमध्येवाट समन्वय सलमलतवाट मनोनयन गरे को एक
िना मवहला सवहत

तीन िना – सिस्य

ि) नेपाल सरकार र प्रिे श सरकारका स्थानीय स्तरमा रहे का सम्वक्तन्ित ववषय हेने कायायलयको कायायलय
प्रमुख – सिस्य
झ) नगरपाललकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको नगरपाललकाको कमयचारी – सिस्य
२) स्थानीय समन्वय सलमलतले अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरणका लालग लसफाररस गने कामका साथै ऐनको िफा ४३
को (च) वमोक्तिम पररचय पत्र सम्वन्िी कानूनी सं रचनागत तथा अन्य सुिार गनुप
य ने ववषयमा प्रिे शका सामाक्तिक
ववकास मन्त्रालय, मवहला,वालवाललका तथा िेष्ठ नागररक मन्त्रालय लगायत सम्वक्तन्ित लनकायमा लेक्तख पठाउनु
पियछ ।
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पररच्छे ि ४
पररचय पत्रको ढााँचा र पररचय पत्र ववतरण प्रकृया
६. पररचय पत्रको ढााँचााः

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुलाई पररचय पत्र अनुसूची २ बमोक्तिम पररचय पत्र बाहक व्यक्तक्तको

व्यक्तक्तगत वववरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण पत्रको ढााँचामा पररचय पत्र उपलब्ि गराईनेछ ।

(२) पररचय पत्र यस काययववलिको अनुसूची (२) वमोक्तिम एकापवट्ट नेपाली भाषामा र अको पवट्ट अं ग्रि
े ी भाषामा

लेक्तखएको मालथ िफा ४ मा उल्लेक्तखत मापिण्ड अनुसार एक पृष्ठको पररचय पत्र गाक्तम्भययताका आिारमा गररएका ४
वगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तलाई चार फरक रङमा उपलव्ि गराईनेछ ।
७. पररचय–पत्र ववतरण प्रवियााः अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुलाई पररचय पत्र ववतरण गिाय िे हाय वमोक्तिमको प्रकृया अनुसार
ववतरण गररनेछ:
क) अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको स्थायी ठे गाना भएको स्थानीय तहको वडा कायायलयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तक्त स्वयं

वा लनिका अववभावक वा सं रक्षकले अनुसूची १ वमोक्तिमको ढााँचामा पररचय पत्र प्रालप्तका लालग सवै पुतयाई गने
कागिातहरु २ प्रलत समावेश गरर लनवेिन दिनु पनेछ ।
ख) िरखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी ठे गाना, उमेर अपाङगता खुलेको ललक्तखत प्रमाक्तणत प्रलतललवप पासपोटय साईिको
(सम्भव भए सम्म अपाङ्गता िे क्तखने गरर क्तखक्तचएको) फोटो अशक्तताको गाक्तम्भययता अवस्था र शरीरका अङ्गहरुले गने
काममा आएको समस्या वा िै लनक वियाकलापमा हुने लसलमतताहरुको वववरण र मान्यता प्राप्त स्वास््य सं स्थाको

क्तचवकत्सकको लसफाररस समेत सं लग्न हुन ु पनेछ । यस प्रयोिनका लालग िन्म िताय प्रमाण पत्र वा नागररकताको
प्रमाण पत्र वा िग्गा िलन प्रमाण पुिाय वा शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र वा मतिाता पररचय पत्र वा अपाङगताको
आिारमा कुनै िालगर गरररहेको भए लनयूक्तक्त पत्र वा त्यो सं स्थाले दिएको प्रमाण वा क्तिल्ला प्रशासन कायायलयमा

िताय भएका अपाङ्गता सम्वक्तन्ि कायय गने सं घ सं स्थाले गरे को लसफाररस मध्ये कुनै एक वा यस्तै ववश्वस्त हुन सक्ने
आिार दिने अन्य प्रमाक्तणत ललक्तखतलाई आिार मालनने छ ।
ग) ररत पुलग आएको लनवेिनमा वडा कायायलयले लनवेिन प्राप्त भएको लमलतले ववढमा ३ दिन लभत्र लनवेिकले पेश
गरे का कागिातहरुको एक प्रलत कायायलयमा राखी वडा कायायलयको लसफाररस सवहत १ प्रलत नगरपाललकामा पठाउनु
पियछ ।
घ) सम्वक्तन्ित व्यक्तक्तले पेश गरे को लनवेिन उपर कुनै कागिात वा प्रमाण नपुगी पररचय पत्रका लालग लसफाररस गनय
उपयुक्त निे क्तखएमा सो व्यहोरा लनवेिकलाई ३ दिन लभत्रमा िानकारी दिनु पियछ ।
ङ) वडा कायायलयले लसफाररस गनय नसवकने भनी दिएको िानकारी लनवेिकलाई क्तचत्त नवुझे सूचना पाएको १५ दिन
लभत्रमा नगरपाललका समक्ष सम्वक्तन्ित लनवेिकले लनवेिन दिन सक्नेछ ।

च) यसरी प्राप्त भएको लनवेिन समेत समावेश राखी स्थानीय समन्वय सलमलतको वैठकमा पेश गनुय पियछ ।
लनवेिकले पेश गरे का कागिात र अन्य सम्भाववत त्य प्रमाणका आिारमा लनिले पररचय पत्र पाउने िे क्तखयो भनी
स्थानीय समन्वय सलमलतले लसफाररस गरे मा लनिलाई पररचय पत्र ववतरण गरी त्यसको िानकारी लनवेिक तथा वडा
कायायलयलाई समेत दिनु पियछ ।
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छ) पररचय पत्रका लालग लसफाररस गनय कुनै कदठनाई परे मा वडा कायायलयले क्तचवकत्सक ववषेशज्ञ वा अपाङगता
भएका व्यक्तक्तका सं स्थाका प्रलतलनलि साँग राय परामयश ललन सक्नेछ ।

ि) सामान्यतयााः अपाङ्गता भएका व्यक्तक्त स्वयंले आफ्नो पररचय पत्र सम्वक्तन्ित कायायलयबाट वुक्तझललनु पियछ ।
अक्तत्त अशक्त वा पूणय अशक्त अपाङ्गता भएको कारणले पररचय पत्र वुक्तझललन आउन नसक्ने भएमा वडा कायायलयको

लसफाररसमा पररवारको सिस्य सं रक्षक वा लनिको वसोवास गने स्थानीय तहका पिालिकारीले लनिलाई वुझाउने गरर
वुक्तझललन सक्नेछ ।
झ) पररचय पत्र प्राप्त व्यक्तक्तहरुको वलगयकृत लगत वडा कायायलय तथा नगरपाललकाले कम्पुटरराईि गरी आफ्नो
कायायलयमा राखी चौमालसक रुपमा प्रिे श र सं घको सम्वक्तन्ित मन्त्रालयमा

वववरण सवहत िानकारी गराउनु पनेछ

।
ञ) समन्वय सलमलतले पररचय पत्र दिन भनी ठहर गरे का व्यक्तक्तलाई नगरकाययपाललकाले अनुसूक्तच २ वमोक्तिमको
पररचय पत्र (अपाङगता भएका व्यक्तक्तलाई) लनाःशुल्क उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
ट) पररचय पत्रमा नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचललत कानूनको अलिनमा रवह
अन्य अलिकृत कमयचारीलाई समेत अलिकार प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।

ठ) प्रत्यक्ष रुपमा िे क्तखने वा अवलोकन गनय सवकने शारीररक वा मानलसक वा इक्तन्िय सम्वक्तन्ि क्षलतको

हकमा

पररचय पत्र प्रिान गने अलिकारीले अवलोकन गरी तत्काल उपयुक्त पररचय पत्र उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
ड) प्रत्यक्ष रुपमा निे क्तखने वा अवलोकन गनय नसवकने शारीररक मानलसक वा इक्तन्िय सम्वक्तन्ि क्षलत भएका वा प्रि
रुपमा छु याउन समस्या भएका अपाङगता भएका व्यक्तक्तका हकमा समन्वय सलमलतमा पेश गरर सलमलतको
लसफाररशका आिारमा पररचय पत्र ववतरण गनुप
य ने छ ।
८. स्थायी ठे गाना अन्यन्त्र भएकाको हकमा पररचय पत्र ववतरण गने: स्थानीय ठे गानामा वसोवास नभएका र ववलभन्न अवरोि
तथा शारीरीक वा मानलसक अवस्थाको गाक्तम्भययताको कारण आफ्नो स्थायी वसोवास भएको क्तिल्लामा गई अपाङ्गता पररचय
पत्र प्राप्त गनय असमथय व्यक्तक्तहरुका लालग लनिको स्थायी बासोबास भएको स्थानको सम्वक्तन्ित स्थानीय तहवाट पररचय पत्र
नललएको सुलनक्तित भए समन्वय सलमलतको लसफाररशमा िफा ५ को प्रविया पुरा गरे र नगरकाययपाललकाले पररचय पत्र प्रिान
गरी सम्वक्तन्ित स्थानीय तहलाई िानकारी गराउन सक्नेछ ।
९. प्रलतललपी व्यवस्था:
१) कुनै कारणले पररचय पत्र हराई नासी वा ववलग्र पररचय पत्र ललनु पने भएमा आफनो स्थानीय ठे गाना भएको
आफ्नो वडा कायायलयमा यथाथय वववरण र कारण खुलाई लसफाररशका लालग लनवेिन दिनु पनेछ ।
२) वडा कायायलयले सवै व्यहोरा वुझी लनवेिकको माग मनालसव िे क्तखएमा पररचय पत्रको प्रलतललपी उपलब्ि गराउन
प्राप्त लनवेिन तथा अन्य कागिातको प्रलतललवप वडा कायायलयमा राक्तख लनवेिकले पेश गरे को सक्कल कागिात सवहत
लसफाररश गरी नगरकाययपाललकामा पठाउनु पनेछ ।
३) नगरकाययपाललकाले लसफाररश सवहत प्राप्त भएको लनवेिन अपाङगताको प्रकृलत अनुसार सोझै वा स्थानीय समन्वय
सलमलतमा पेश गरी सलमलतको लनणयय अनुसार अपाङ्गता पररचय पत्रको प्रलत लनाःशुल्क उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
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४) प्रलतललवपका लालग प्राप्त भएको लनवेिनका ववषयमा सो पररचय पत्र वाहे कका व्यक्तक्तले पवहले प्राप्त गरे को पररचय
पत्रमा हेरफेर गनुप
य ने िे क्तखएमा नगरकाययपाललकाको लसफाररस सवहत सलमलतमा पेश गरी सो सलमलतवाट प्राप्त लनिे शन
अनुसार गनुय पनेछ ।
१०. िण्ड सिायाः

कसै ले यस काययववलि ववपररतको कायय गरे मा, गनय िुरुत्साहन दिएमा प्रचललत कानूनमा व्यवस्था भए

वमोक्तिम सिाय हुनेछ ।

११. अलभलेख सम्वन्िी व्यवस्था: १) सम्वक्तन्ित वडा कायायलयले आफनो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरु तथा
अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरु मध्ये पररचय पत्र पाएका व्यक्तक्तहरुको अपाङ्गताको प्रकृलत र गाक्तम्भययता लगायत अन्य

आवश्यक वववरण खुल्ने गरर लनयलमत रुपमा अध्यावलिक गरर त्यसको चौमालसक वववरण तयार गरी लनयलमत रुपमा
आफनो नगरपाललका तथा क्तिल्ला समन्वय सलमलतलाई समेत पठाउनु पनेछ ।
२) नगरकाययपाललकाले पररचय पत्र ववतरण गरे पलछ यसको िानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने व्यक्तक्तको स्थायी
ठे गाना भएको वडा कायायलयलाई दिनु पनेछ ।
३) नगरपाललकाले आफनो क्षेत्रलभत्र रहे का कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तक्त तथा अपाङ्गता पररचय पत्र पाएका
व्यक्तक्तहरुको अलभले ख राखी त्यसको चौमालसक प्रलतवेिन प्रिे शको सामाक्तिक ववकास मन्त्रालय, मवहला,वालवाललका
तथा िेष्ठ नागररक मन्त्रालय, सं क्तघय मालमला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
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पररच्छे ि ५
ववववि
१२. ववववि:

१) नगरकाययपाललकाले आफनो क्षेत्रालिकार लभत्र रहेका ववकट तथा िुगम
य टोलहरुमा रहे का अपाङ्गता भएका

व्यक्तक्तहरुका लालग अपाङ्गता पररचय पत्र लगायतका सेवा सरल तररकाले उपलब्ि गराउन कक्तम्तमा बषयमा एक
पटक ती स्थानहरुमा पररचय पत्र ववतरण सम्वन्िी घुक्तम्त क्तशववर सं चालन गनुय पनेछ ।
२) यो काययववलि लागू हुन ु भन्िा अगालड प्राप्त गरे को अपाङ्गता पररचय पत्र सम्वक्तन्ित नगरपाललकामा वुझाई यो
काययववलि लागू भएको लमलतले १ वषय लभत्रमा अको पररचय पत्र ललनु पनेछ, सो समय लभत्र अको पररचय पत्र
नललएमा स्वताः मान्य हुने छै न ।

३) यस काययववलिमा भएका प्राविानहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुको अलिकार सम्वन्िी ऐन र अन्य प्रचललत
कानूनसाँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हिसम्म स्वत: लनस्कृय हुनेछ ।

४) अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरण सम्वन्िमा यस काययववलिमा उल्लेख नभएको ववषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरुको
अलिकार सम्वन्िी ऐन र अन्य प्रचललत कानून वमोक्तिम हुनेछ ।
५) अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरण लनिे क्तशका २०६५ वमोक्तिम भए गरे का काम कारवाही यसै काययववलि वमोक्तिम
भए गरे को मालननेछ ।
६) अपाङग पररचय पत्र ववतरण लनिे क्तशका २०६५ खारे ि गररएको छ ।

9

अनुसूची १
अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तले पररचय पत्र पाउनको लालग दिने लनवेिनको ढााँचा
फोटो

श्री कायायलय प्रमुख ज्यू
माफयत.........................

.....................................नगरपाललका
लमलत : .........................
ववषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको पररचय पत्र पाउाँ ।
महोिय,
म अपाङ्गता भएको व्यक्तक्तको पररचय पत्र पाउाँन योग्य भएकाले लनम्नललक्तखत वववरण राखी पररचय पत्र पाउन यो
लनवेिन पेश गरे को छु । मैले पेश गरे को वववरण दठक साचो छ झुटा ठहरे मा प्रचललत कानून वमोक्तिम सिाय भोग्न मन्िूर
छु ।

१.नाम,थर...........................उमेर.............................ललङ्ग.......................
२. प्रिे श:
३. ठे गाना:
क) स्थायी ठे गाना..............................पाललका, वडा नं....................टोल................
ख) अस्थायी ठे गाना..............................पाललका, वडा नं....................टोल................
ग) सम्पकय,टे ललफोन वा मोवाईल नं....................................
३. सं रक्षक/अववभावकको नाम,थर...........................लनवेिकको नाता..........................
४.सं रक्षक/अववभावकका सम्पकय,टे ललफोन वा मोवाईल नं....................................
५. नेपाल सरकारको पररभाषा र वलगयकरण अनुसार अपाङगताको प्रकार.......................
६. नेपाल सरकारको पररभाषा र वलगयकरण अनुसार अशक्तताको आिारमा अपाङ्गताको प्रकार.......................
शरीरको अं ग सं रचना प्रणालीमा आएको क्षतीको वववरण........................................
क्षती भएपलछ िै लनक वियाकलापमा आएको अवरोि वा लसलमतताको वववरण

...............................................................................................
...............................................................................................
अपाङगताको कारण उपयुक्त स्थानमा क्तचनो लगाउनुहोस
क) रोगको िीघय असर

ख) िुघट
य ना

ग) िन्मिात
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घ) सशस्त्र द्धन्द्ध

ङ) वंहानुगत कारण

च) अन्य

१०. सहायक सामाग्री प्रयोग गनुय पने आवाश्यकता भएको वा नभएको: उपयुक्त स्थानमा क्तचनो लगाउनुहोस्
क) भएको

ख) नभएको

११. आवश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुप
य ने हुन्छ ?

..........................................................................................................
१२.सहायक सामाग्री प्रयोग गने गरे को नगरे को (उपयुक्त स्थानमा क्तचनो लगाउनुहोस्)
क) गने गरे को

ख) गने नगरे को

१३.सहायक सामाग्री प्रयोग गने गरे को भए सामाग्रीको नामाः..........................
१४.अन्य व्यक्तक्तको सहयोग ववना आफ्ना कस्ता कस्ता िै लनक कायय गनय सक्नुहन्ु छ ?
क)...................

ख)......................

घ)..................

ग)......................

ङ)......................

च).....................

१५. अन्य व्यक्तक्तको सहयोग ललनुहन्ु छ भने कुन कुन कामको लालग ललनु हुन्छ ?
क)...........................

ख)...........................

घ)........................

ङ).........................

ग)..........
च)...........

१६.पलछल्लो शैक्तक्षक योग्यता
क) प्राथलमक

तह

उच्च माध्यलमक तह

ख) लनम्न माध्यलमक तह
ङ) स्नातक तह

ग) माध्यलमक तह

घ)

च) स्नातकोत्तर तह

छ) वविावाररिी तह
ु ोस
१७. कुनै ताललम प्राप्त गनुभ
य एको भए मुख्य ताललमहरुको नाम लेख्नह
....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
हालको पेशााः
क) अध्ययन

ख) कृवष व्यावसाय

ङ) सरकारी सेवा च) लनिी क्षेत्रको सेवा

ग) स्वरोिगार

घ) अध्ययन

छ) केही नगरे को ि) अन्य......
लनवेिक
नाम थराः.......................
हस्ताक्षर.......................
लमलत.........................
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अनुसूची २
अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको पररचयपत्रको ढााँचा
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका
नगर काययपाललकाको कायायलय
प्रिे श नं. १, दिक्तेल, खोटाङ

फोटो

लनशाना छाप

पररचय पत्र नम्वर :............
पररचय पत्रको प्रकार :................
अपाङ्गता पररचय पत्र
१) नाम,थर :
२) ठे गाना : प्रिे श.....................क्तिल्ला....................स्थालनय तह.....................वडा नं ....
३) िन्मलमलत :.........................४) नागररकता नम्वर :...............................................
५) ललङ्ग :..............................६) रक्त समूह...............................
७) अपाङगताको वकलसम : प्रकृलतको आिारमा.................................
८) वावु/आमा वा सं रक्षको नाम,थर: ........................................
९) पररचयपत्र वाहकको िस्तखत :

पररचय पत्र प्रमाक्तणत गने ............................
नाम,थर: .........................
हस्ताक्षर..........................
पि................................
लमलत..............................

“यो पररचय पत्र कसै ले पाएमा नक्तिकको प्रहरी कायायलय वा स्थानीय लनकायमा वुझाईदिनुहोला”
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Annex 2
Disability ldentity card format
Stamp...
Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality
Office of the Municipal Executive
Province No. 1, Diktel, Khotang
Photo

ID card number :....
ID card type :....
Disability ldentity card
1) Full name of person:
2) Address: Province..................District................... Local level …………
Ward No. ......
3) Date of birth..............
4) Citizenship No.................
5) Sex................
6)Blood Group..............
7) Tipes of disadility: on the basis of nature........................on the basis of
severity......................
8) Father name/mother name or guardian...........................
9) Signature of ID card holders..............
Approved by
Name...................
Signature..............
Desiganation..........
Date.......................
"lf somebody finds this id card, please deposit this the nearbay police
station or municipality office"
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अनुसूची ३
अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तको कायायलयमा राक्तखने अलभलेखको ढााँचा
िम सं ख्या :
अपाङ्गता पररचयपत्र नम्वर :

पररचयपत्रको प्रकार.....................

१. नाम,थर :
२. ठे गाना (स्थायी) प्रिे श :

क्तिल्ला :

३. ठे गाना (अस्थाई) प्रिे श :

स्थानीय तह :

क्तिल्ला :

४. िन्म लमलत :

वडा :

स्थानीय तह :

वडा :

नागररकता नम्वर :

६. रक्त समुह :

५.ललङ्ग:

७) वववावहत/अवववावहत :

८. वावु/आमा वा सं रक्षको नाम,थर :
९. ठे गाना :

प्रिे श:

क्तिल्ला:

स्थानीय तह:

१०. अपाङ्गता भएको व्यक्तक्तसाँगको नाता:
११) पलछल्लो शैक्तक्षक योग्यता:
१२) अध्ययनरत ववद्यालय वा कलेि:

अध्ययन गरे को

पठाई सकेको

१३) पेशा:
१४) अपाङ्गताको वकलसम:

(क) अपाङ्गताको प्रकृलतको आिारमा..............................
(ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आिारमा..............................
१५) कस्ता िै लनक वियाकलापहरु गनय सवकन्छ ?

.............................................................................................
१६) कस्ता िै लनक वियाकलापहरु गनय सवकाँिै न ?

.............................................................................................
१७) सहायक सामाग्री आवश्यक पने नपने
आवश्यक पने भए के...................................
१८) हाल सहायक सामाग्री पाएको नपाएको:
१९) पररचय पत्र वाहकले प्राप्त गरे का अन्य सेवा,सुवविा

.........................................................................
२०) पररचय पत्र वाहकलाई आवश्यक परे का अन्य सेवा सुविाहरु

.........................................................................
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वडा:

२१) सेवा,सुवविा प्रिान गने लनकाय :...................
२२) अन्य :.....................................................

प्रमाक्तणत गने अलिकारीको :
िस्ततख :
नाम,थर :
पि :
कायायलय :
लमलत :

15

