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क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र क्तितिण काययक्तिक्ति, २०७५
प्रस्तािना
नेपािको संक्तििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा संयुि िाष्ट्र संघिे पारित
गिी नेपाि सिकाििे हस्ताक्षि समेत गरिसके को अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी महासक्तधि

–

@))^ - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य, ममय ि
भािना िमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र क्तितिण काययक्तिक्ति िनाउन िाञ्छक्तनय भएकोिे,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अक्तिकाि प्रयोग गरि
क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकािे देहाय िमोक्तिमको काययक्तिक्ति िािी गिेको छ ।
परिच्छेद १
प्रािक्तम्भक
१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस काययक्तिक्तिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र क्तितिण
काययक्तिक्ति, २०७५" िहेको छ ।
(२) यो काययक्तिक्ति तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः क्तिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययक्तिक्तिमाः
(क) "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पक्तहिो संशोिन २०७५
समेत) सम्झनु पदयछ ।
(ख) "क्तनयमाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनुसाि िन्ने
क्तनयमाििी सम्झनु पदयछ ।
(ग) "स्थानीय तह" भन्नािे क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका सम्झनु पदयछ ।
(घ) "िडा कायायिय" भन्नािे क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकाको िडा कायायिय सम्झनु पदयछ ।
(ड) "समधिय सक्तमक्तत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ ( पक्तहिो
संशोिन २०७५) को दफा ४२ िमोक्तिमको स्थानीय समधिय सक्तमक्तत सम्झनु पदयछ ।
परिच्छेद-२
उद्देश्य, मापदण्ड
३. उद्देश्य : यस काययक्तिक्तिको उद्देश्य देहाय िमोक्तिम िहेका छन् :
(क) क्तिक्तभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपािी नागरिकहरूको पक्तहचान गिी उनीहरुिाई सेिा सुक्तििामा
पहुुँच स्थाक्तपत गनय, त्यस्ता सेिा सुक्तििाहरुको िाक्तग योिना क्तनमायण गनय ि स्थानीय तह देक्तख नै क्तिक्तभन्न
प्रकृ क्ततका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृ त िगत िाख्न सहि तुल्याउने

(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी
अधतिायक्तष्ट्रय महासक्तधि २००६ (CRPD) मा नेपाि सिकाििे िनाएको प्रक्ततिद्धता िमोक्तिम अपाङ्गता
भएका व्यक्तििाई प्राथक्तमकताको आिािमा सेिा सुक्तििाहरु उपिब्ि गिाउन सहि िनाउने ।
(ग) अपाङ्गताको प्रकृ क्तत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाउने सेिा,
सुक्तििा ि अिसिको प्राथक्तमकीकिण गनय सहयोग गने ।
४. परिचय-पत्र क्तितिणका मापदण्ड देहाय िमोक्तिम िहेका छन् :
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐनको अनुसूचीमा प्रकृ क्ततका आिािमा अपाङ्गतािाई १०
(दश) प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िधिी ऐनको अनुसूचीमा
उल्िेक्तखत गाम्भीययता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि समूहका परिचय-पत्र
क्तितिण गरिनेछ :
(क) पुणय अशि अपाङ्गताः
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'क' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िुन िातो िंगको पृष्ठभूक्तममा
िािी गरिनेछ ।
➢ व्यक्तिको शािीरिक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िधिी प्रणािीहरुमा भएको क्षक्तत ि यसिे ल्याएको काययगत

क्तिचिनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग क्तिएि पक्तन दैक्तनक िीिन सम्पादन गनय
असाध्यै करिन हुने व्यक्ति,
➢ सामाधय भधदा सामाधय दैक्तनक दियाकिापहरु पक्तन स्ियं गनय नसक्ने ि अधय व्यक्तिको सहयोग आिश्यक

पने, तीव्र िौक्तद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा अरटज्म प्रभाक्तित व्यक्ति, पूणय रुपमा
श्रिणदृक्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु,
➢ दुई िा सोभधदा िढी प्रकृ क्ततका शािीरिक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िधिी क्षक्तत भई सिैिसो दैक्तनक

दियाकिापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरु,
➢ क्तनिधति रुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि सुसाि) को आिश्यक परििहने, क्तनयक्तमत औषिी सेिन

क्तचदकत्सक ि सहयोगीको क्तनगिानीमा िक्तहिहने मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।
➢ क्तनयक्तमत औषिी सेिा गिी क्तनयमक्तत क्तचदकत्सक ि सहयोगीको आिश्यक पने शािीरिक अपाङ्गता
भएका ब्यक्तिहरु
(ख) अक्तत अशि अपाङ्गताः
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'ख' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िुन क्तनिो पृष्ठभूक्तममा िािी
गरिनेछ ।
➢ शािीरिक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िधिी क्षक्तत िा क्तिचिन भएतापक्तन क्तनिधति िा अक्तिकांश समय
सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशयक आददको सहयोगमा आफ्नो दैक्तनक दियाकिापहरु िगायत
क्तहडडु ि ि संचाि गनय करिनाइ हुने ब्यक्तिहरु,

➢ मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हेमोदफक्तिया, मांशपेशी सम्िधिी समस्या िा
क्तिचिन िगायत अधय क्तिक्तभन्न कािणिे शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददिे काम गनय नसकी
दैक्तनक आिागमनको िाक्तग हृक्तििक्तचयि प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरू,
➢ दुिै हात कु मदेक्तख िा पाखुिादेक्तख मुनी पुिै नचल्ने िा गुमाएका, क्तिक्तभन्न कािणिे दुिै हात ि गोडा
गुमाएका िा नचल्ने, कम्मिभधदा मुक्तनको माग गुमाएका िा नचल्ने, दुिै गोडा पूणय दियाशीि नभई
िैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,
➢ दृक्तिक्तिक्तहन ि पूणय दृक्तिक्तिहीनको परिभाषा अधतयगयत पने व्यक्तिहरू,
➢ संचािको िाक्तग क्तनिधति दोभाषे आिश्यक पने पूणय रुपमा कान सुन्न नसक्ने (िक्तहिा), दैक्तनक िीिनका
दियाकिापहरु स्ियं गनय नसक्ने, क्तसकाइमा समस्या भएका िौक्तद्धक अपाङ्गता िा अरटज्म भएका
व्यक्तिहरु, क्तनिधति अरूको सहयोग क्तिइिहनुपने िहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।
➢ क्तनयक्तमत औषिी सेिा गरि सहयोगीको साथमा कायय सम्पादन गनय सक्ने मनोसामाक्तिक अपाङ्गता
भएका ब्यक्तिहरु
(ग) मध्यम अपाङ्गताः
ुँ ो पृष्ठभूक्तममा िािी
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ पहेि
गरिनेछ ।
➢ कृ क्तत्रम अङ्ग, क्यािीपि, क्तिशेष प्रकािका िुत्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगिाट सामाधय क्तहडडु ि

िगायत दैक्तनक िीिनका दियाकिापहरु स्ियं गनय सक्ने,
➢ क्तिक्तभन्न कािणिे घुुँडामुक्तनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पक्तन

सामाधय हहुँडडु ि गनयसक्ने,
➢ कु म िा पाखुिा भधदा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काम गनय नसक्ने,
➢ दुिै हातको हत्के िाभधदा मुक्तनका कम्तीमा िूढी औंिा ि चोिी औंिा गुमाएका,
➢ दुिै गोडाको कु कुय च्चाभधदा मुक्तनको भाग नभएका ति सामाधय क्तहडडु ि गनय सक्ने,
➢ मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कु क्तप्रएको,
➢ क्तसकाइमा दढिाइ भएका दैक्तनक दियाकिाप स्ियं गनय सक्ने िौक्तद्धक अपाङ्गता ि अरटिम भएका

ब्यक्तिहरु,
➢ श्रिणयधत्रको प्रयोगिाट िा िू िो आिाि मात्र सुन्नसक्ने सुस्तश्रिण व्यक्तिहरू
➢ शल्यदियािाट स्िियधत्र क्तझकी घाुँटीको निीिाट मात्र िोल्नुपने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु
➢ ओि तािु फाटेको कािण िोिी अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,
➢ िोल्दा अक्तककने, शब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,
➢ तीन दफट भधदा मुक्तनका होचापुकका व्यक्तिहरू,
➢ चस्मा ि श्रिणयधत्र दुिै प्रयोग गने श्रिणदृक्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु, िेधस िा म्याग्नीफायिको प्रयोगिाट मात्र

पढ्न सक्ने धयून दृक्तियुि व्यक्तिहरु,

➢ अनुिशीय ििश्राि (हेमोफे क्तिया) सम्िधिी समस्या भई दैक्तनक हहुँडडु िमा करिनाइ हुने व्यक्तिहरु,
➢ क्तनयक्तमत औषिी सेिन गने ति स्ितधत्र रुपमा आफ्नो कायय सम्पादन गनय सक्ने मानक्तसक िा

मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।
(घ) सामाधय अपाङ्गताः
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'घ' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िुन सेतो पृष्ठभूक्तममा िािी
गरिनेछ ।
➢ शािीरिक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िधिी सामाधय क्तिचिन भएका ति दैक्तनक िीिनका दियाकिापहरु

स्ियम सम्पादन गनय सक्ने
➢ हात िा खुट्टा के ही छोटो भएका, एक हातको हत्के िा भधदा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक हातको

हत्के िाभधदा मुक्तनका कम्तीमा िूढी औंिा ि चोिी औंिा गुमाएका िा दुिै हातको हत्के िामुक्तनका
कम्तीमा िूढीऔंिा ि चोिीऔंिा भएका ब्यक्तिहरु,
➢ िू िो अक्षि पढ्नसक्ने धयून दृक्तियुि व्यक्तिहरू,
➢ दुिै गोडाको सिै औिाका भागहरु नभएका,
➢ श्रिणयधत्र िगाई िू िो आिाि सुन्ने ति िोिी स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यक्तिहरू,
➢ आंक्तसक रुपमा औषक्ति सेिन गनय पने ति क्तचदकत्सकको क्तनयक्तमत सम्पकय मा िहनु पने मानक्तसक िा

मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
परिच्छेद ३
परिचय पत्र ढाुँचा ि समधिय सक्तमक्तत
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढाुँचा देहाय िमोक्तिम हुनेछ ।
परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत क्तिििण स्पि हुने गिी नागरिकताको प्रमाण-पत्रको ढाुँचामा यस
काययक्तिक्तिको अनुसूची २ िमोक्तिम एकापट्टी नेपािी भाषामा ि अकायपट्टी अंगेिी भाषामा िेक्तखएको माक्तथ
दफा ४ मा उल्िेक्तखत मापदण्ड अनुसाि एक पृष्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिािमा गरिएका चाि िगयका
अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई चाि फिक िङ्गमा उपिब्ि गिाइनेछ ।
६. समधिय सक्तमक्तत सम्िक्तधि व्यिस्था देहाय िमोक्तिम हुनेछ ।
(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसाि अपाङ्गता परिचय पत्र
क्तितिण गने समेत काययका िाक्तग क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकामा देहाय िमोक्तिमको स्थानीय समधिय
सक्तमक्तत िहनेछ:(क) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकाको उपप्रमुख

संयोिक

(ख) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिको नगिकायायपाक्तिका सदस्यको तफय िाट
महानगिपाक्तिकािे तोके को मक्तहिा सदस्य एक िना

सदस्य

(ग) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका क्तभत्रका माध्यक्तमक क्तिद्याियका
प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येिाट महानगिपाक्तिकाको
प्रमुखिे तोके को व्यक्ति

सदस्य

(घ) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका प्रमुखिे तोके को स्थानीय स्िास््य
चौकी िा अस्पतािको क्तचदकत्सक

सदस्य

(ड.) स्थानीय प्रहिी कायायियको प्रमुख

सदस्य

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहत ि संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय
स्तिमा काययित िाक्तिय अपाङ्गता महासंघिे तोके को मध्येिाट क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका
प्रमुखिे मनोक्तनत गिेको संस्थाको प्रक्ततक्तनक्ति
सदस्य
(छ) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका क्तभत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
मध्येिाट समधिय सक्तमक्ततिे मनोनयन गिेको एक िना िडाअध्यक्ष
सक्तहत तीन िना

सदस्य

(ि) नेपाि सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थानीय स्तिमा िहेका
सम्िक्तधित क्तिषय हेने कायायियको कायायिय प्रमुख

सदस्य

(झ) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका उपप्रमुखिे तोके को
क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका नगिपाक्तिकाको कमयचािी

सदस्य

(२) स्थानीय समधिय सक्तमक्ततिे अपाङ्गता परिचय पत्र क्तितिणका िाक्तग क्तसफारिस गने कामका साथै ऐनको
दफा ४३ को (च) िमोक्तिम परिचय-पत्र सम्िधिीी कानुनी, संिचनागत तथा अधय सुिाि गनुयपने क्तिषयमा
प्रदेशको सामाक्तिक क्तिकास मधत्रािय; मक्तहिा, िाििाक्तिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रािय िगायत
सम्िक्तधित क्तनकायमा िेक्तख पिाउुँ नु पदयछ ।
परिच्छेद-४
परिचय पत्र क्तितिण
७. परिचय-पत्र क्तितिण प्रदिया देहाय िमोक्तिम हुनेछ :
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िे गाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा अपाङ्गता भएका
व्यक्ति स्ियं क्तनिका अक्तभभािक िा संिक्षकिे अनुसूची १ िमोक्तिमको ढाुँचामा परिचय-पत्र प्राक्तप्तका िाक्तग
सिै पुतयाई गने कागिातहरु २ प्रक्तत समािेश गिी क्तनिेदन ददनुपनेछ ।
(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िे गाना, उमेि, अपाङ्गता खुिेको क्तिक्तखत प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिपी, पासपोटय
साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देक्तखने गिी क्तखक्तचएको) फोटो, असिताको गाम्भीययता अिस्था ि
शिीिका अंगहरुिे गने काममा आएको समस्या िा दैक्तनक दियाकिापमा हुने क्तसक्तमतताहरुको क्तिििण
संिग्न हुनुपनेछ । यस प्रयोिनको िाक्तग िधमदताय प्रमाण-पत्र िा नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा िनी
प्रमाण पुिाय िा शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिािमा कु नै
िाक्तगि गरििहेको भए क्तनयुक्ति पत्र िा त्यो संस्थािे ददएको प्रमाण िा क्ति.प्र.का.मा दताय भएका अपाङ्गता
सम्िधिी कायय गने संघसंस्थािे गिेको क्तसफारिस मध्ये कु नै एक िा यस्तै क्तिश्वस्त हुन सक्ने आिाि ददने अधय
प्रमाक्तणत क्तिक्तखतिाई आिाि माक्तननेछ ।
(ग) रित पुगी आएको क्तनिेदनमा िडा कायायियिे क्तनिेदन प्राप्त भएको क्तमक्ततिे िढीमा ३ ददनक्तभत्र क्तनिेदकिे
पेश गिे का कागिातहरुको एक प्रक्तत कायायियमा िाक्तख िडा कायायियको क्तसफारिस सक्तहत एक प्रक्तत
क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकामा पिाउनु पदयछ ।

(घ) सम्िक्तधित व्यक्तििे पेश गिको क्तनिेदन उपि कु नै कागिात िा प्रमाण नपुगी परिचयपत्रका िाक्तग
क्तसफारिस गनय उपयुि नदेक्तखएमा सो व्यहोिा क्तनिेदकिाई ३ ददन क्तभत्रमा िानकािी ददनु पदयछ ।
(ड.) िडा कायायियिे क्तसफारिस गनय नसदकने भनी ददएको िानकािी क्तनिेदकिाई क्तचत्त निुझे सूचना पाएको
१५ ददन क्तभत्रमा सम्िक्तधित स्थानीय तह ( क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका ) समक्ष क्तनिेदन ददन सक्नेछ ।
(च) यसिी प्राप्त भएको क्तनिेदन समेत समािेश िाक्तख स्थानीय समधिय सक्तमक्ततको िैिकमा पेश गनुय पदयछ ।
क्तनिेदकिे पेश गिेका कागिात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा क्तनििे परिचय पत्र पाउने
देक्तखयो भक्तन स्थानीय समधिय सक्तमक्ततिे क्तसफारिस गिे मा क्तनििाई परिचय पत्र क्तितिण गिी त्यसको
िानकािी क्तनिेदक तथा िडा कायायियिाई समेत ददनु पदयछ ।
(छ) परिचयपत्रका िाक्तग क्तसफारिस गनय कु नै करिनाई पिेमा िडा कायायियिे क्तचदकत्सक/क्तिशेषज्ञ िा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रक्ततक्तनक्तिसुँग िाय पिामशय क्तिन सक्नेछ ।
(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंिे आफ्नो परिचयपत्र िुक्तझक्तिनु पदयछ । अक्तत अशि िा पीूणय
अशि अपाङ्गता भएको कािणिे परिचय पत्र िुक्तझक्तिन आउन नसक्ने भएमा िडा कायायियको
क्तसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षक िा क्तनिको िसोिास गने स्थानीय क्तनकायका पदाक्तिकािीिे
क्तनििाई िुझाउने गिी िुक्तझक्तिन सक्नेछन् ।
(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृ त िगत स्थानीय तहिे कम््युटिाइि गिी आफ्नो कायायियमा िाखी
चौमाक्तसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्िक्तधित मधत्राियमा िानकािी गिाउनु पनेछ ।
(ञ) समधिय सक्तमक्ततिे परिचयपत्र ददन भनी िहि गिेका व्यक्तििाई क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकािे अनुसूची
२ िमोक्तिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूिाई) क्तनःशुल्क उपिब्ि गिाउनु पनेछ ।
(ट) परिचयपत्रमा क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकाको प्रमुख प्रशासदकय अक्तिकृ तको हस्ताक्षि हुनेछ । प्रचक्तित
कानूनको अक्तिनमा िही अधय अक्तिकृ त कमयचािीिाई समेत अक्तिकाि प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।
(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखने िा अििोकन गनय सदकने शािीरिक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िधिी क्षक्ततको हकमा
परिचय-पत्र प्रदान गने अक्तिकािीिे अििोकन गिी तत्काि उपयुि परिचय-पत्र उपिब्ि गिाउनु पनेछ ।
(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तखने िा अििोकन गनय नसदकने शािीरिक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िधिी क्षक्तत भएका
िा प्रि रुपमा छु याउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकमा समधिय सक्तमक्ततमा पेश गिी
सक्तमक्ततको क्तसफारिसका आिािमा परिचय पत्र क्तितिण गनुय पनेछ ।
८. अधय स्थानीय तहिाट परिचयपत्र क्तितिण गनेः
स्थानीय िे गानामा िसोिास नभएका ि क्तिक्तभन्न अििोि तथा शािीरिक िा मानक्तसक अिस्थाको
गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्तिल्िामा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय असमथय
व्यक्तिहरुका िाक्तग क्तनिको स्थायी िसोिास भएको स्थानको सम्िक्तधित स्थानीय तहिाट परिचय पत्र
नक्तिएको सुक्तनश्चत भएमा दफा ५ को प्रदिया पुिा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्िक्तधित स्थानीय तहिाई
िानकािी गिाउन सदकनेछ ।
९. प्रक्ततक्तिक्तप सम्िधिी व्यिस्थाः
(१) परिचय-पत्र हिाइ, नाक्तसइ िा क्तिक्तग्रई परिचय-पत्रको प्रक्ततक्तिक्तप क्तिनु पने भएमा आफ्नो स्थायी िे गाना
भएको क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकाको िडा कायायियमा यथाथय क्तिििण ि कािण खुिाई क्तसफारिसका
िाक्तग क्तनिेदन ददनु पदयछ ।

(२) िडा कायायियिे सिै व्यहोिा िुक्तझ क्तनिेदकको माग मनाक्तसि देक्तखएमा परिचय-पत्रको प्रक्ततक्तिपी उपिब्ि
गिाउन प्राप्त क्तनिेदन तथा अधय कागिातको प्रक्ततक्तिक्तप िडा कायायियमा िाखी क्तनिेदकिे पेश गिेको सक्कि
कागिात सक्तहत क्तसफारिस गिी क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकामा पिाउुँ नु पदयछ ।
(३) स्थानीय तहिे क्तसफारिस सक्तहत प्राप्त भएको क्तनिेदन अपाङ्गताको प्रकृ ती अनुसाि सोझै िा स्थानीय
समधिय सक्तमक्ततमा पेश गिी सक्तमक्ततको क्तनणयय अनुसाि अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रक्ततक्तिपी क्तनःशुल्क
उपिब्ि गिाउुँ नु पनेछ ।
(४) प्रक्ततक्तिक्तपका िाक्तग प्राप्त भएको क्तनिेदनका क्तिषयमा सो परिचय पत्र िाहक व्यक्तििे पक्तहिे प्राप्त गिेको
परिचय पत्रमा हेिफे ि गनुयपने देक्तखएमा स्थानीय क्तसफारिस सक्तमक्ततमा पेश गिी सो सक्तमक्ततिाट प्राप्त
क्तनदेशन अनुसाि गनुय पदयछ ।
१० यस काययक्तिक्तिको प्रक्ततकु ि कायय भएमा प्रचक्तित कानूनमा ब्यिस्था भए िमोक्तिम सिाय हुनेछ ।
११. अक्तभिेख सम्िक्तधि व्यिस्थाः
(१) सम्िक्तधित िडा कायायियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कु ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृ क्तत ि गाम्भीीययता िगायत अधय
आिश्यक क्तिििण खुल्नेगिी क्तनयक्तमत रुपमा अध्यािक्तिक गिी त्यसको चौमाक्तसक क्तिििण तयाि गिी
क्तनयक्तमत रुपमा क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकामा पिाउुँ नु पदयछ ।
(२) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकािे परिचय पत्र क्तितिण गिे पक्तछ यसको िानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने
ब्यक्तिको स्थायी िे गाना भएको िडा कायायियिाई ददनु पदयछ ।
(३) क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकािे आफ्नो क्षेत्रक्तभत्र िहेका कु ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता
परिचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अक्तभिेख िाखी त्यसको चौमाक्तसक प्रक्ततिेदन प्रदेशको सामाक्तिक क्तिकास
मधत्रािय, मक्तहिा, िाििाक्तिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रािय ि संघीय माक्तमिा तथा सामाधय प्रशासन
मधत्राियमा पिाउुँ नु पनेछ ।
परिच्छेद-५
क्तिक्तिि
१२. क्तिक्तिि :
(१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहे का बिकट तथा दरु गम गाउँ हरुमा रहे का अपाङ्गता िएका
व्यक्ततहरुका लाधग अपाङ्गता पररचयـपत्र लगायतका सेवा सरल तररकाले उपलब्ि गराउँ न कक्ततमा
िर्षमा एक पटक ती ठाउँ हरुमा पररचय पत्र ववतरण सतवक्धि घक्ु तत भिववर सञ्चालन गनुष पदष छ ।

(२) यो काययक्तिक्ति िागू हुनु अगाक्तड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र क्तििाटनगि महानगिपाक्तिकामा िुझाई
यो काययक्तिक्ति िािी भएको क्तमक्ततिे १ िषयक्तभत्रमा यस काययक्तिक्ति िमोक्तिमको परिचयपत्र क्तिनुपनेछ । यस
अक्तघ िािी भएका परिचय पत्र एक िषयपक्तछ स्ितः माधय हुनै छैन ।
(३) यस काययक्तिक्ति भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्तिकाि सम्िक्तधि ऐन ि अधय प्रचक्तित
कानूनसुँग िाक्तझएमा िाक्तझएको हदसम्म स्ितः अमाधय हुनेछ ।
(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र क्तितिण सम्िधिमा यस काययक्तिक्तिमा उल्िेख नभएको क्तिषयमा अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुको अक्तिकाि सम्िधिी ऐन ि अधय प्रचक्तित कानून िमोक्तिम हुनेछ ।

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र क्तितिण क्तनदेक्तशका, २०६५ िमोक्तिम भए गिेका काम काििाही यसै काययक्तििक्ती
िमोक्तिम भए गिेको माक्तननेछ ।

अनुसूची १
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको िाक्तग ददने क्तनिेदनको ढाुँचा
फोटो

श्रीमान प्रमुखज्यू
माफय त िडा सक्तमक्ततको कायायिय
िाडय न ........ क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका
.
क्तमक्तत :.................. ........
क्तिषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउुँ ।
महोदय,
म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे क्तनम्न क्तिक्तखत क्तिििण िाक्तख
परिचयपत्र पाउन यो क्तनिेदन पेश गिेको छु । मैिे पेस गिेको क्तिििण िीक साुँचो छ, झुट्टा िहिे मा प्रचक्तित
कानुनिमोक्तिमको सिाय भोग्न मञ्िुि छु ।
१.

नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... क्तिङ्ग ....................

२.

प्रदेश :

३.

िे गाना:
(क) स्थायी िे गाना : ……………………….पाक्तिका, िडा नं............... टोि ..............
(ख) अस्थायी िे गाना : .................................पाक्तिका, िडा नं...................टोि ..............
(ग) सम्पयक टेक्तिफोन िा मोिाइि नं. ............... .................. .................

३.

संिक्षक/अक्तभभािकको नाम थि .................... .............. क्तनिेदकको नाता ...............

४.

संिक्षक/अक्तभभािकको टेक्तिफोन िा मोिाइि नं. .............. ................... .............

५.

नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनुसाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................

६.

नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनुसाि अशिताको आिािमा
अपाङ्गताको प्रकाि ............................

७.

शिीिको अंग, संिचना, प्रणािीमा आएको क्षक्ततको क्तिििण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….

८.

क्षक्तत भएपछी दैक्तनक दियाकिापमा आएको अििोि िा क्तसक्तमतताको क्तिििण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
……………………………………………………………………. …………….

९.

१०

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

ख) दुघयटना

ग) िधमिात

घ) सशस्त्र द्वधद्व

ङ) िंशानुगत कािण

च) अधय ..............

सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयुि स्थानमा

क्तचनो

िगाउनुहोस्
क) भएको
११.

आिश्यकता

ख) नभएको

भएको

भए

कस्तो

प्रकािको

सहायक

सामग्रीको

प्रयोग

गनुयपने

…………………………………………………………………………..................
१२.

सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको उपयुि स्थानमा क्तचनो िगाउनुहोस
क) गने गिेको

ख) गने नगिेको

१३.

सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........

१४.

अधय व्यक्तिको सहयोग क्तिना आफ्ना कस्ता कस्ता दैक्तनक कायय गनय सक्नुहुधछ

१५.

क) ........................

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

घ) ..........................

ङ) ........................

च) ...........................

अधय व्यक्तिको सहयोग क्तिनुहुधछ भने कु न कु न कामको िाक्तग क्तिनु हुधछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ)......................... ङ)............................. च) ...........................

१६.

पक्तछल्िो शैक्तक्षक योग्यता क) प्राथक्तमक तह

ख) क्तनम्न माध्यक्तमक तह

ग) माध्यक्तमक तह

घ) उच्च माध्यक्तमक तह ङ) स्नातक तह

च) स्नातकोत्ति तह

छ) क्तिद्यािारििी तह

१७.

कु नै ताक्तिम प्राप्त गनुयभएको भए मुख्य ताक्तिमहरूको नाम िेख्नुहोस
………………………….………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..

१८.

हािको पेशा :
क) अध्ययन

ख) कृ क्तष व्यिसाय

ङ) सिकािी सेिा

ग) स्ििोिगाि

च) क्तनिी क्षेत्रमा सेिा

घ) अध्ययन
ि) के ही नगिेको

झ) अधय ...

क्तनिेदक
नाम, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
क्तमक्तत ..............................

हुधछ

अनुसूची २
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढाुँचा
नेपाि सिकाि

क्तनशाना छाप

क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका

परिचयपत्र नम्ििः
परिचयपत्रको प्रकाि:

फोटो

अपाङ्गता परिचय-पत्र
१) नाम, थिः
२)स्थायी िे गानाः प्रदेश १ क्तिल्िा

मोिंग

क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका िडा न .....

३) अस्थायी िे गाना प्रदेश……क्तिल्िा ……………स्थाक्तनय क्तनकाय………………………….
४) िधमक्तमक्ततः

५) नागिीकता नम्िि: ……………………..

६) क्तिङ्गः ………… …………. ७) िि समुह…………..
८) अपाङ्गताको दकक्तसमः प्रकृ क्ततको आिािमा ……………………..गम्भीिता ……..
९) िािु/आमा िा संिक्षकको नाम, थि …………………………………………
१०) परिचयपत्र िाहकको दस्तखतः
११) परिचय पत्र प्रमाक्तणत गने ………….
नाम, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
पद ...................................
क्तमक्तत ..............................

"यो परिचपत्र कसैिे पाएमा नक्तिकको प्रहिी कायायिय िा स्थानीय क्तनकायमा िुझाइददनुहोिा"

Annex 2
Disability Identity Card Format
The Government of Nepal
Stamp

Biratnagar Metropolitan City
Photographs

ID card Number:
ID card Type :
Disability Identity Card
1) Full Name of Person
2) Permanent Address: Province 1 District: - Morang

Biratnagar Metropolitan ward

no................
3) Temporary Address Province ….. District: - …………….Local level………................
4) Date of Birth

5) Citizenship Number: ……………………..

6) Sex: ………… …………. 7) Blood Group…………..
8) Types of Disability : On the basis of nature ……………………..On the basis of
Severity……. ……..
9) Father Name/Mother Name or Guardian …………………………………………
10) Signature of ID card Holders……………….
11) Approved by ………….
Name..............................
Signature..............................
Designation.............................
Date …………………………….
"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality
office"

अनुसूची ४
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायियमा िाक्तखने अक्तभिेखको ढाुँचा

िम संख्याः
अपाङ्गता परिचयपत्र नम्ििः
परिचयपत्रको प्रकाि …………….
१) नाम, थिः
२) िे गाना (स्थायी) प्रदेश: १

क्तिल्िा : मोिं ग

क्तििाटनगि महानगिपाक्तिका

िडा:..........

३) िे गाना (अस्थाई) प्रदेश:…..क्तिल्िा : …………….स्थानीय तह:………………. िडा: ……...
४) िधम क्तमक्ततः ………..

४) नागिीकता नम्ििः ………………

५) क्तिङ्गः ………..

६) िि समुह ……………..

७) क्तििाक्तहत/अक्तििाक्तहतः…………………………

८) िािु/आमा िा संिक्षकको नाम, थिः…………………………………………………….
९) िे गानाः प्रदेश………क्तिल्िा....................... स्थानीय तह ………………………………. िडा…………
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसुँगको नाताः…………………………………..
११) पक्तछल्िो शैक्तक्षक योग्यताः ……………………………
१२) अध्ययनित क्तिद्यािय िा किेि :

अध्ययन नगिे को

पढाइ सके को

१३) पेशाः ………………………………………
१४) अपाङ्गताको दकक्तसमः
क) अपाङ्गताको प्रकृ क्ततको आिािमा ………………..
ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा ……………………..
१५) कस्ता दैक्तनक दियाकिापहरू गनय सदकधछ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दैक्तनक दियाकिापहरू गनय सककुँ दैन ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहायक सामग्री आिश्यक

पने

नपने

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

पाएको

नपाएको

१९) परिचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गिेका अधय सेिा, सुक्तििा
………………………………………………………………………………………………… ……………………………..
२०) परिचयपत्र िाहकिाई आिश्यक पिेका अधय सेिा सुक्तििाहरू
…………………………………………………….. …………………………………..
२१) सेिा, सुक्तििा प्रदान गने क्तनकायः …………………… ……………
२२) अधय ……………………………………………… …………………………
प्रमाक्तणत गने अक्तिकािीकोः
दस्तखतः
नाम, थिः
पदः
कायायियः
क्तमक्तत :

