s}nf/L ufpFkflnsf

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no

ckfFutf ePsf JolQmsf] kl/ro kq ljt/0f sfo{lalw,@)&%
ufpF;efaf6 :jLs[t ldltM– @)&%÷!)÷)&

s}nf/L ufpFkflnsf

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no
x;'lnof,s}nfnL

;'b'/klZrd k|b]z g]kfn

ckfFutf ePsf JolQmsf] kl/ro kq ljt/0f sfo{lalw,@)&%
k|:tfjgf M
g]kfnsf] ;lawfg, ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g,@)&$ tyf ;+o'Qm /fi6« ;+3n]
kfl/t u/L g]kfn ;/sf/n] x:tfIf/ ;d]t ul/;s]sf] ckfFutf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;DalGw
dxf;+GwL @))^ -Convention on the rights of Persons with Disabilities CRPD_ sf]
p4]Zo, dd{ / efjgf adf]lhd ckfFutf ePsf JolQmx?sf] kl/ro kq ljt/0f sfo{lalw agfpg
af~5gLo ePsf]n] ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g,@)&$ bkmf ^! tyf :yfgLo
txsf] sfg"g lgdf0f{ k|s[of P]g, @)&% sf] bkmf # sf] @ n] lbPsf] clwsf/sf] k|of]u u/L s}nf/L
ufpFkflnsfn] of] sfo{lalw agfO{ hf/L u/]sf] 5 .

!_ sfo{ljlwsf] gfd / k|f/DeM

kl/R5]b !
k|f/De v08

s_ of] sfo{ljlwsf] gfd s}nf/L ckfFutf ePsf JolQmx?sf] kl/ro kq ljt/0f sfo{ljlw @)&%
/xg]5 .
v_ of] sfo{ljlw s}nf/L ufpFsfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePsf] ldlt b]lv nfu' x'g]5 .

@_ kl/efiffM

ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdfM
s_ ……sfo{ljlwÆ eGgfn] ckfFutf ePsf JolQmx?sf] kl/ro kq ljt/0f sfo{ljlw @)&% sfo{ljlw,
@)&% nfO{ ;Demg' kb{5 .
v_ ……P]gÆ eGgfn] ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g,@)&$ -klxnf] ;+;f]wg @)&%_
;Demg' kb{5 .
u_ ……lgodfjnLÆ eGgfn] ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g,@)&$ cg';f/ aGg]
lgodfjnLnfO{ ;Demg' kb{5 .
3_ ……;dGjo ;ldltÆ eGgfn] ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g,@)&$ -klxnf]
;+;f]wg @)&% sf] bkmf $@ adf]lhdsf] :yfgLo ;dGjo ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .
ª_ ……sfof{noÆ eGgfn] s}nf/L ufpFsfo{kflnsfsf]] sfof{nonfO{ ;Demg' kb{5 .
r_ ……j8f sfof{noÆ eGgfn] s}nf/L ufpFkflnsfsf] j8f sfof{nox?nfO{ ;Demg' kb{5 .

kl/R5]b @
p4]Zo, dfkb08

#_ p4]Zo M o; sfo{ljlwsf] p4]Zo b]xfo adf]lhdsf /x]sf 5g M

ljleGg k|sf/sf ckfFutf ePsf ufpFkflnsfsf gful/sx?sf] klxrfg u/L pgLx?sf] ;]jf
;'ljwfdf kx'Fr :yflkt ug{, To:tf ;]jf ;'lawfx?sf] of]hgf lgdf0f{ ug{, s}nf/L ufkfsf
ljleGg k|s[ltsf ckfFutf ePsf JolQmx?sf] jlu{s[t nut /fVg ;xh t'Nofpg' .
2= ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]g / ckfFutf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;DalGw
dxf;+GwL @))^ df g]kfn ;/sf/n] k|ltj4tf adf]lhd ckfFutf ePsf JolQmnfO{
k|fyldstfsf cfwf/df ;]jf ;'lawf pknAw u/fpg ;xh agfpg' .
3= ckfFutfsf] k|s[lt, jlu{s/0f / cjZyfsf cfwf/df ckfFutf ePsf JolQmx?n] kfpg] ;]jf,
;'ljwf / cj;x/sf] k|fyldsLs/0f ug{ ;xof]u ug'{ .
$=kl/ro kqsf] ljt/0fsf dfkb08 b]xfo adf]lhdsf /x]sf 5g M
1=

ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]gsf] cg';'lrdf k|s[ltsf cfwf/df ckFfutfnfO{ -!)_
bz k|sf/df jlu{s/0f ul/Psf] 5 . ckfFutf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DalGw P]gsf] cg';'lrdf
pNn]lvt uDeLotf{sf cfwf/df ul/Psf] jlu{s/0f cg';f/ s}nf/L ufpFkflnsfdf b]xfosf rf/
;d'xsf kl/ro kq ljt/0f ul/g]5g M
!= k"0f{ czQm ckfFutf M
b]xfosf cjZyfsf JolQmx?nfO{ -s_ ju{sf] kl/ro kq pknAw u/fO{g]5, h'g /ftf] /+usf]
k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 .
!= JolQmsf] zfl/l/s, dfgl;s jf O{lGb|o ;DalGw k|0ffnLx?df ePsf Iflt / o;n] NofPsf]
sfo{ut larngsf] cjZyf c;fWo ulDe/ eO{ c?sf] ;xof]u lnP/ klg b}lgs hLjg
;Dkfbg ug{ c;fWo} sl7g x'g] JolQmx? .
@= ;fdfGo eGbf ;dfGo b}lgs lqmofsnfkx? klg :jo ug{ g;Sg] / cGo JolQmsf] ;xof]u
cfjZos kg]{, tLa| af}l4s ckfFutf ePsf JolQmx?, tLa| ?kdf cl6Hd k|efljt JolQm,
k"0f{ ?kdf ;j0f{, b[li6lalxg JolQmx? .
#= b'O{ jf ;f] eGbf a9L k|s[ltsf zfl//Ls, dfgl;s jf O{lGb|o ;DalGw IftL eO{ ;a}h;f]
b}lgs lqmofsnfkx? cGo JolQms} ;xof]udf ug'{ kg]{ cjZyfsf JolQmx? .
$= lg/Gt/ ?kdf ;+3g x]/rfx-:ofxf/ ;';f/_ sf] cfjZostf kl//xg] zfl//Ls ckfFutf
ePsf JolQm jf dfgl;s ckfFutf ePsf JolQmx?
@= clt czQm ckfFutf M
b]xfosf cjZyfsf JolQmx?nfO{ -v_ ju{sf] kl/ro kq pknAw u/fO{g]5, h'g lgnf] /+usf]
k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 .
!= dfgl;s jf O{lGb|o ;DalGw IftL jf larng ePtfklg lg/Gt/ jf clwsfFz ;do ;xof]uL,
bf]efif] jf dfgj kyk|bz{s cfbLsf] ;xof]udf cfˆgf] b}lgs lqmofsnfkx? nufot lx88'n
/ ;+rf/ ug{ sl7g x'g] JolQmx? .
@= dl:ts kIf3ft, d]?b08df rf]6k6s jf kIf3ft, xf]df]lkmlnof, dfFzk]zL ;DalGw ;d:of
jf ljrng nufot cGo ljleGg sf/0fn] z/L/sf] 9f8, xft, uf]8f, sDd/ cfbLn] sfd
ug{ g;ls b}lgs cfjudgsf nflu Xjlnlro/sf] k|of]u ug'{ kg]{ cjZyfsf JolQmx? .
#= b'j}xft s'db]lv jf kfv'/fb]lv d'gL k'/} grNg] jf u'dfPsf, ljleGg sf/0fn] b'j} xft jf
uf]8f u'dfPsf jf grNg], sDd/ eGbf d'gLsf] k'/} efu u'dfPsf jf grNg], b'j} uf]8f k"0f{
?kdf lqmoflzn geO{ a}iffvL k|of]u ug]{ JolQmx? .
$= b[li6ljlxg / k"0f{ b[li6ljlxgsf] kl/efiffdf cGt{ut kg]{ JolQmx?
%= ;+~rf/sf nflu lg/Gt/ bf]efif] cfjZos kg]{ k"0f{ ?kdf sfg ;'Gg] -alx/f_, b}lgs lhjgsf
lqmofsnfkx? :jod ug{ g;Sg], l;sfO{df ;d:of ePsf af}l4s ckfFutf jf cl6Hd
ePsf JolQmx?,lg/Gt/ c?sf] ;xof]u lnO{/xg'kg]{ ax'ckfFutf ePsf JolQmx? .
#= dWod ckfFutf M
b]xfosf cjZyfsf JolQmx?nfO{ -u_ ju{sf] kl/ro kq pknAw u/fO{g]5, h'g kx]nf] /+usf]
k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 .
1. कृ त्रिमअङ्ग,क्यालीपर,त्रिशेषप्रकारका जुत्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामान्य
हहडडु ल लगायत दै निक जीििका हियाकलापहरु स्ियं गिन सक्िे,

2. त्रिनिन्ि कारणले घुुँडामुनिको अङ्गमा माि प्रिाि परे को तर सहायक सामग्रीको प्रयोग
िगरी पनि सामान्य हहुँ डडु ल गिन सक्िे,

3. कुम िा पाखुरा िन्दा मुिी एक हात गुमाएका िा हात िचल्िे िा हातले गिे काम गिन
िसक्िे,

4. दि
ु ै हातको हत्केला िन्दा मुनिका कम्तीमा बूढीऔंला र चोरी औंला गुमाएका,

5. दि
ु ै गोडाको कुकुनच्चा िन्दा मुनिको िाग ििएका तर सामान्य हहडडु ल गिन सक्िे,
6. मेरुदण्ड मासमस्या िई ढाड कुत्रप्रएको,

7. नसकाइमा हढलाइ िएका दै निक हियाकलाप स्ियं गिन सक्िे बौत्रिक अपाङ्गता र
अहटजम िएका व्यत्रिहरु,

8. श्रिण यन्िको प्रयोग बाट िा ठू लो आिाज माि सुन्ि सक्िे सुस्त श्रिण व्यत्रिहरू
9. शल्य हियाबाट स्िरयन्ि झिकी घाुँटीको िलीबाट माि बोल्िु पिे अिस्था िएका
ब्यत्रिहरु
10. ओठ तालु फाटे को कारण बोली अस्पष्ट िएका ब्यत्रिहरु,
11. बोल्दा अझककिे, शब्द िा अक्षर दोहोयानउिे समस्या तीव्र िएका िकिके व्यत्रिहरू,
12. तीि हफट िन्दा मुनि काहोचापुकका व्यत्रिहरू,
13. चस्मा र श्रिण यन्ि दि
ु ै प्रयोग गिे श्रिण दृत्रष्टत्रिहहि व्यत्रिहरु, लेन्स िा म्याग्िीफायरको
प्रयोगबाट माि पढ्ि सक्िे न्यूि दृत्रष्टयुि व्यत्रिहरु,
14. अिुिशीय रिश्राि (हे मोफेनलया) सम्बन्धी समस्या िई दै निक हहुँ डडु लमा कहठिाइ हुिे
व्यत्रिहरु,

15. मािनसक िा मिोसामाझजक अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरु।

#= ;fdfGo ckfFutf M
b]xfosf cjZyfsf JolQmx?nfO{ -u_ ju{sf] kl/ro kq pknAw u/fO{g]5, h'g ;]tf] /+usf]
k[i7e"dLdf hf/L ul/g]5 .
1. शारीररक, मािनसक िा इझन्िय सम्बन्धी सामान्य त्रिचलि िएका तर दै निक जीििका
हियाकलापहरु स्ियम सम्पादि गिन सक्िे

2. हात िा खुट्टा केही छोटो िएका, एक हातको हत्केला िन्दा मुिी िचल्िे िा गुमाएका,
एक हातको हत्केला िन्दा मुनिका कम्तीमा बूढी औंला र चोरी औंला गुमाएका िा दि
ु ै
हातको हत्केला मुनिका कम्तीमा बूढी औंला रचोरी औंला िएका ब्यत्रिहरु,
3. ठू लो अक्षर पढ्ि सक्िे न्यूि दृत्रष्टयुि व्यत्रिहरू,
4. दि
ु ै गोडाको सबै औलाका िागहरु ििएका,

%=

श्रिण यन्ि लगाई ठू लो आिाज सुन्िेत रबोली स्पष्ट िएका सुस्त श्रिण व्यत्रिहरू,

kl/R5]b #
kl/ro kq 9fFrf / ;dGjo ;ldlt

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढााँचा दे हाय बमोजिम हुनेछ।

पररचय-पि िाहक व्यत्रिको व्यत्रिगत त्रििरण स्पष्ट हुिे गरी िागररकताको प्रमाण -पिको

ढाुँचामा यस कायनत्रिनधको अिुसूची २ बमोझजम एकापट्टी िेपाली िाषामा र अकान पट्टी
अंगेजी िाषामा लेझखएको मानथ दफा ४ मा उल्लेझखत मापदण्ड अिुसार एक पृष्ठको पररचयपि गाम्िीयनता आधारमा गररएका चार िगनका अपाङ्गता िएका व्यत्रिलाई चार फरक रङ्गमा
उपलब्ध गराइिेछ।

६. समन्वय समममत सम्वजन्ि व्यवस्था दे हायब मोजिम हुनेछ।

(१) अपाङ्गता िएका व्यत्रिको अनधकार सम्िझन्ध ऐि, २०७४ कोदफा ४२ अिुसार अपाङ्गता
पररचय पि त्रितरण गिे समेत कायनका लानग गाउुँ पानलकामा दे हाय बमोझजमको स्थािीय
समन्िय सनमनत रहिेछ:(क) गाउुँ पानलकाको उपाध्यक्ष

संयोजक

(ख) गाउुँ पानलकाको महहला सदस्य मध्येबाट गाउुँ पानलका तोकेको महहला सदस्य

सदस्य

(ग) गाउुँ पानलका नििका माध्यनमक त्रिद्यालयकाप्रधािाध्यापक िा श्रोत व्यत्रि
मध्येबाट गाउुँ पानलकाको अध्यक्षले तोकेको व्यत्रि

(घ) गाउुँ कायनपानलकाको अध्यक्षलेतोकेको स्थािीय स्िास््य
अस्पतालको नचहकत्सक

चौकी िा

(ड.) स्थािीय प्रहरी कायानलयको प्रमुख

सदस्य
सदस्य
सदस्य

(च) अपाङ्गता िएका व्यत्रिको हक, हहत र संरक्षणको क्षेिमा स्थािीय
स्तरमा कायनरत संघसंस्थाहरु मध्ये बाट गाउुँ पानलकाको अध्यक्षले
मिोनित गरे को संस्थाको प्रनतनिनध
(छ) गाउुँ पानलका नििका अपाङ्गता िएकाव्यत्रिहरु मध्येबाट समन्िय

सनमनतले मिोियि गरे को एक जिा महहलासदस्य सहहत तीि जिा

(ज) िेपाल सरकार र प्रदे श सरकारका स्थािीय स्तरमा रहे का
सम्िझन्धत त्रिषय हे िे कायानलयको कायानलय प्रमुख

(ि) गाउुँ पानलकाको उपाध्यक्षले तोकेको गाउुँ पानलकाको कमनचारी

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

(२) स्थािीय समन्िय सनमनतले अपाङ्गता पररचय पि त्रितरणका लानग नसफाररस गिे कामका
साथै ऐिको दफा ४३ को (च) बमोझजम पररचय-पि सम्िन्धी कािुिी, संरचिागत तथा अन्य
सुधार गिुप
न िे

त्रिषयमा प्रदे शको सामाझजक त्रिकास मन्िालय; महहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ

िागररक मन्िालय लगायत सम्िझन्धत निकायमा लेझख पठाउुँ िु पदन छ।

kl/R5]b $
kl/ro kq lat/0f

७. परिचय-पत्रक्तवतिण प्रक्रिया दे हायबमोजिम हुनेछ:

(क) अपाङ्गता िएका व्यत्रिको स्थायी ठे गािा िएको स्थािीय तहको िडा कायानलयमा
अपाङ्गता िएका व्यत्रि स्ियं निजका अनििािक िा संरक्षकले

अिुसूची १ बमोझजमको

ढाुँचामा पररचय-पि प्रानिका लानग सबै पुष्टट्याई गिे कागजातहरु २ प्रनत समािेश गरी
नििेदि हदिु पिेछ।

(ख) दरखास्तमा आफ्िो िाम, स्थायी ठे गािा, उमेर, अपाङ्गता खुलेको नलझखत प्रमाझणत
प्रनतनलपी, पासपोटन साइजको (सम्िि िए सम्म अपाङ्गता दे झखिे गरी झखनचएको) फोटो,

असिताको गाम्िीयनता अिस्था र शरीरका अंगहरुले गिे काममा आएको समस्या

िा दै निक

हियाकलापमा हुिे नसनमतताहरुको त्रििरण संलग्ि हुिुपिेछ। यस प्रयोजिको लानग जन्म

दतान प्रमाण-पि िा िागररकताको प्रमाण-पि िा जग्गा धिी प्रमाण पुजान िा शैझक्षक
योग्यताको प्रमाण-पि िा मतदाता पररचयपि िा अपाङ्गताको आधारमा कुिै जानगर
गरररहे को िए नियुत्रि पि िा त्योसंस्थाले हदएको प्रमाण िा झज.प्र.का.मा दतान िएका
अपाङ्गता सम्बन्धी कायन गिे संघसंस्थाले गरे को नसफाररस मध्ये कुिै एक िा यस्तै त्रबश्वस्त
हुि सक्िे आधार हदिे अन्य प्रमाझणत नलझखतलाई आधार मानििेछ।
(ग)

ररत पुगी आएको नििेदिमा िडा कायानलयले नििेदि प्राि िएको नमनतले बढीमा ३

हदिनिि नििेदकले पेशगरे का कागजातहरुको एक प्रनत कायानलयमा राझख िडा कायानलयको
नसफाररस सहहत एकप्रनतगाुँउपानलकामा पठाउिु पदन छ।
(घ) सम्बझन्धत व्यत्रिले पेश गरको नििेदि उपर कुिै कागजात िा प्रमाण िपुगी पररचय पिका

लानग नसफाररस गिन उपयुि िदे झखएमा सो व्यहोरा नििेदकलाई ३ हदि निि जािकारी
हदिुपदन छ।

(ड.) िडाकायानलयले नसफाररस गिन िसहकिे ििी हदएको जािकारी नििेदकलाई नचत्त िबुिे
सूचिापाएको १५ हदि नििमा सम्िझन्धत स्थािीय तह समक्ष नििेदि हदि सक्िेछ।

(च) यसरी प्राि िएको नििेदि समेत समािेश राझख स्थािीय समन्िय सनमनतको बैठकमा पेश
गिुप
न दन छ। नििेदकले पेश गरे का कागजात र अन्य सम्िाव्य त्य प्रमाणका आधारमा निजले

पररचय पि पाउिे दे झखयो िनि स्थािीय समन्िय सनमनतले नशफाररस गरे मा निजलाई
पररचय पि त्रितरण गरी त्यसको जािकारी नििेदक तथा िडा कायानलयलाई समेत हदिु
पदन छ।
(छ) पररचय पिका लानग नसफाररस गिन कुिै कहठिाई परे मा िडाकायानलयले नचहकत्सक /
त्रिशेषज्ञ िा अपाङ्गता िएका व्यत्रिका संस्थाका प्रनतनिनधसुँग राय परामशन नलिसक्िेछ।

(ज) सामान्यतया अपाङ्गता िएका व्यत्रि स्ियंले आफ्िो पररचय पि बुझि नलिु पदन छ। अनत
अशि िा पूणन अशि अपाङ्गता िएको कारणले पररचय पििुझि नलि आउि िसक्िे िएमा
िडा कायानलयको नसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा निजको बसोबास गिे स्थािीय
निकायका पदानधकारीले निजलाई बुिाउिे गरीबुझि नलि सक्िेछि ्।

(ि) पररचय-पि प्राि व्यत्रिहरूको िगीकृ त लगत स्थािीय तहले कम््युटराइज गरी आफ्िो
कायानलयमा राखी चौमानसक रूपमा प्रदे श र संघको सम्बझन्धत मन्िालयमा जािकारी गराउिु
पिेछ।
(ञ) समन्िय सनमनतले पररचय पि हदि ििी ठहर गरे का व्यत्रिलाई स्थािीय तहको कायानलयले
अिुसूची २ बमोझजमको पररचय-पि (अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरूलाई) नििःशुल्क उपलब्ध गराउिु
पिेछ।

(ट) पररचय पिमा गाुँउपानलका प्रमुख प्रशासहकय अनधकृ तको हस्ताक्षर हुिेछ। प्रचनलत कािूिको
अनधिमा रही अन्य अनधकृ त कमनचारीलाई समेत अनधकार प्रत्यायोजि गिन सक्िेछ।

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दे झखिे िा अिलोकि गिन सहकिे शारीररक, मािनसक िा इझन्िय सम्बन्धी
क्षनतको हकमा पररचय-पि प्रदाि गिे अनधकारीले अिलोकि गरी तत्काल उपयुि पररचय-पि
उपलब्ध गराउिु पिेछ।

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा िदे झखिे िा अिलोकि गिन िसहकिे शारीररक, मािनसक िा इझन्िय सम्बन्धी
क्षनत िएका िा प्रष्ट रुपमा छुट्याउि समस्या िएका अपाङ्गता िएका ब्यत्रिका हकमा
समन्िय सनमनतमा पेश गरी सनमनतको नसफाररसका आधारमा पररचय पि त्रितरण गिुन
पिेछ।
८. अन्य स्थानीय तह बाट परिचय पत्र क्तवतिण गननेः

स्थािीय ठे गािामा बसोबास ििएका र त्रिनिन्ि अिरोध तथा शारीररक िा मािनसक
अिस्थाको गम्िीयनताको कारण आफ्िो स्थाई िसोिास िएको झजल्लामा गई अपाङ्गता
पररचय पि प्राि गिन असमथन व्यत्रिहरुकालानग निजको स्थायी बसोबास िएको स्थािको
सम्बझन्धत स्थािीय तहबाट पररचय पि िनलएको सुनिश्चत िएमा दफा ५ को प्रहिया पुरा
गरी पररचय पि प्रदाि गरे र सम्बझन्धत स्थािीय तहलाई जािकारी गराउि सहकिेछ।

९. प्रमतमिक्तप सम्बन्िी व्यवस्थाेः
(१) पररचय-पि हराइ, िानसइ िा त्रबनग्रई पररचय-पिको प्रनतनलत्रप नलिु पिे िएमा आफ्िो स्थायी
ठे गािा िएको स्थािीय तहको िडा कायानलयमा यथाथन त्रििरण र कारण खुलाई नसफाररसका
लानग नििेदि हदिु पदन छ।
(२) िडा कायानलयले सबै व्यहोरा बुझि नििेदकको माग मिानसब दे झखएमा पररचय-पिको
प्रनतनलपी उपलब्ध गराउि प्राि नििेदि तथा अन्य कागजातको प्रनतनलत्रप िडाकायानलयमा
राखी नििेदकले पेश गरे को सक्कल कागजात सहहत नसफाररस गरी गाउपानलका स्थािीय
तहमा पठाउुँ िु पदन छ।
(३) स्थािीय तहले नसफाररस सहहत प्राि िएको नििेदि अपाङ्गताको प्रकृ ती अिुसार सोिै िा
स्थािीय समन्िय सनमनतमा पेश गरी सनमनतको निणनय अिुसार अपाङ्गता पररचय-पिको
प्रनतनलपी नििःशुल्क उपलब्ध गराउुँ िु पिेछ।
(४) प्रनतनलत्रपका लानग प्राि िएको नििेदिका त्रबषयमा सो पररचय पि बाहक व्यत्रिले पहहले

प्राि गरे को पररचय पिमा हे रफेर गिुप
न िे दे झखएमा स्थािीय नसफाररस सनमनतमा पेश गरी सो
सनमनतबाट प्राि निदे शि अिुसार गिुन पदन छ।

१० यस काययक्तवमिको प्रमतकुि कायय भएमा प्रचमित कानूनमा ब्यवस्था भए बमोजिम सिाय
हुनेछ।

११. अमभिेख सम्वजन्ि व्यवस्थाेः
(१) सम्िझन्धत िडा कायानलयले आफिो क्षेिमा िएका कुल अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरु तथा
अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरु मध्ये पररचय पि पाएका व्यत्रिहरुको अपाङ्गताको प्रकृ नत र

गाम्िीयनता लगायत अन्य आिश्यक त्रििरण खुल्िे गरी नियनमत रुपमा अध्यािनधक गरी
त्यसको चौमानसक त्रििरण तयार गरी नियनमत रुपमा आफ्िो गाुँउपानलका तथा झजल्ला
समन्िय सनमनतलाई समेत पठाउुँ िु पदन छ।

(२) स्थािीय तहले पररचय पि त्रितरण गरे पनछ यसको जािकारी पररचय पि प्राि गिे
ब्यत्रिको स्थायी ठे गािा िएकोिडा कायानलय लाई हदिु पदन छ।

(३) गाुँउपानलकाले आफ्िो क्षेि निि रहे का कुल अपाङ्गता िएकाव्यत्रिहरु तथा अपाङ्गता
पररचय पि पाएका व्यत्रिहरुको अनिलेख राखी त्यसको चौमानसक प्रनतिेदि प्रदे शको

सामाझजक त्रिकास मन्िालय, महहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागररक मन्िालय र संघीय
मानमला तथा सामान्य प्रशासि मन्िालयमा पठाउुँ िु पिेछ।
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१२. क्तवक्तवि:

(१) गाुँउपानलकाले आـआफ्िो क्षेिानधकार निि रहे का त्रबकट तथा दरु गम गाउुँ हरुमा रहे का
अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरुका लानग अपाङ्गता पररचयـपि लगायतका सेिा सरल तररकाले
उपलब्ध गराउुँ ि कझम्तमा बषन एक पटक ती ठाउुँ हरुमा पररचय पि त्रितरण सम्िझन्ध घुझम्त
नशत्रिर सञ्चालि गिुन पदन छ।
(२) यो कायनत्रिनध लागूहुिु अगाहड प्राि गरे को अपाङ्गता पररचय पि सम्बझन्धत गाउपानलका
बुिाई यो कायनत्रिनध जारी िएको नमनतले १ बषन नििमा यस कायनत्रिनध बमोझजमको पररचय
पि नलिुपिेछ। यस अनघ जारी िएका पररचय पि एक िषन पनछ स्ितिःमान्य हुिै छै ि।

(३) यस

कायनत्रिनध िएको प्रािधाि अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरुको अनधकार सम्िझन्ध ऐि र

अन्य प्रचनलत कािूिसुँग बाझिएमा बाझिएको हद सम्मस्ितिः अमान्य हुिेछ।

(४) अपाङ्ग पररचय-पि त्रितरण सम्िन्धमा यस कायनत्रिनधमा उल्लेख ििएको त्रिषयमा
अपाङ्गता िएका व्यत्रिहरुको अनधकार सम्िन्धी ऐि र अन्य प्रचनलत कािूि बमोझजम
हुिेछ।

(५) अपाङ्ग पररचय-पि त्रितरण निदे नशका, २०६५ बमोझजम िए गरे का कामकारिाही यसै
कायनत्रिनधब मोझजम िए गरे को मानििेछ।

(६) यो कायनत्रिनध लागू
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अपाङ्ग पररचय-पित्रितरण निदे नशका, २०६५ खारे ज हुिेछ ।
अनुसूची१

अपाङ्गता िएका व्यत्रिको पररचय पि पाउिकf लानग हदिे नििेदिको ढाुँचा
फोटो

श्री कायानलय प्रमुख ज्यू

s}nf/L

गाउुँ पानलका
नमनत:.................. ........

क्तवषय:अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र पाउाँ ।
महोदय,

म अपाङ्गता िएका व्यत्रिको पररचय पि पाउि योग्य िएकोले निम्ि नलझखत त्रििरण
राझख पररचय पि पाउि यो नििेदि पेश गरे को छु। मैले पेस गरे को त्रििरण ठीक साुँचो छ,
िुट्टा ठहरे मा प्रचनलत कािुि बमोझजमको सजाय िोग्ि मञ्जुर छु।
१.

िामथर ..................... ................... उमेर .................. ......... नलङ्ग ....................

२.

प्रदे श:

३.

ठे गािा:
(क) स्थायीठे गािा: ...................पानलका, िडािं............... टोल ..............
(ख) अस्थायीठे गािा: .................पानलका, िडािं...................टोल ..............
(ग) सम्पनकन टे नलफोि िा मोबाइलिं. ............... .................. .................

३.

संरक्षक/ अनििािकको िामथर .................... .............. नििेदकको िाता ...............

४.

संरक्षक/अनििािकको टे नलफोि िा मोबाइलिं. .............. ................... .............

५.

िेपाल सरकारको पररिाषा र िगीकरण अिुसार अपाङ्गता को प्रकार ......................

६.

िेपाल सरकार को पररिाषा र िगीकरण अिुसार अशिताको आधारमा

अपाङ्गताको

प्रकार ............................
७.

शरीरको अंग, संरचिा, प्रणालीमा आएको क्षनतको त्रििरण
.....................................……………………….. …………………………….

८.

क्षनत िएपछी दै निक हियाकलापमा आएको अिरोध िा नसनमतताको त्रििरण
……………………………………………………………………. …………….

९.

अपाङ्गताको कारण उपयुि स्थािमा नचिो लगाउिुहोस ्।
क) रोगको दीघन असर
घ) सशस्त्र द्वन्द्व

१०

ख) दघ
न िा
ु ट
ङ) िंशािुगत कारण

च) अन्य ..............

सहायक सामग्री प्रयोग गिुप
न िे आिश्यकता िएको िा ििएको: उपयुि स्थािमा नचिो
लगाउिुहोस ् । क) िएको

११.

ग) जन्मजात

ख) ििएको

आिश्यकता िएको िए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गिुप
न िे हुन्छ
…………………………………………………………………………..................

१२.

सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरे को/ िगरे को (उपयुि स्थािमा नचिो लगाउ िुहोस
क) गिे गरे को

ख) गिे िगरे को

१३.

सहायक सामग्री प्रयोग गिे गरे को िए सामग्रीको िाम: ......................... ...........

१४.

अन्य व्यत्रिको सहयोग त्रििा आफ्िा कस्ता कस्ता दै निक कायन गिन सक्िुहुन्छ
क) ........................

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

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

च) ...........................

अन्य व्यत्रिको सहयोग नलिु हुन्छ ििे कुि कुि काम को लानग नलिुहुन्छ
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................

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

१६.

पनछल्लो शैझक्षक योग्यता प्राथनमकतह घ) निम्ि माध्यनमक तह
ङ) माध्यनमक तह

च) उच्च माध्यनमक तह

ज) स्िातकोत्तर तह

ि) त्रिद्यािाररधी तह

छ) स्िातक तह

१७.

कुिै तानलम प्राि गिुन िएको िए मुख्य तानलमहरूको िाम लेख्नह
ु ोस
………………………………………………………………………………………………………………………………

१८.

हालकोपेशा:
क) अध्ययि

ख) कृ त्रष व्यिसाय

च) निजी क्षेिमा सेिा

ग) स्िरोजगार

ज) केही िगरे को

ङ) सरकारी सेिा

ि)अन्य ...
नििेदक
िाम, थर ..............................
हस्ताक्षर ..............................

अनुसूची२
अपाङ्गता िएका व्यत्रिको पररचय

नमनत ..............................

kिको

ढाुँचा

िेपाल सरकार

निशािा छाप

..................................................

पररचय पि िम्बरिः
पररचय पिको प्रकार:

फोटो

अपाङ्गता पररचय-पि
१) िाम, थरिः
२) ठे गािािःप्रदे श ……………..झजल्ला…………
३) जन्मनमनतिः

स्थािीयतह………………………

४) िागरीकता िम्बर: ……………………..

५) नलङ्गिः………… ………….६) रिसमुह…………..
७) अपाङ्गताको हकनसमिः प्रकृ नतको आधारमा……………………..गम्िीरता……..
८) बाबु/आमा िा संरक्षकको िाम, थर…………………………………………
९) पररचय पि िाहकको दस्तखतिः
१०) पररचय पि प्रमाझणत गिे ………….

िाम, थर ..............................
हस्ताक्षर ..............................
पद ...................................

"यो पररचपि कसैले पाएमा िझजकको प्रहरी कायानलय िा स्थािीय

txमा िुिाइ हदिुहोला"

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"

अनुसूची३
अपाङ्गता िएका व्यत्रिको कायानलयमा राझखिे अनिलेखको ढाुँचा
िम संख्यािः
अपाङ्गता पररचय पि िम्बरिः

पररचय पिको प्रकार…………….

१) िाम, थरिः
२) ठे गािा (स्थायी) प्रदे श:

झजल्ला:

स्थािीय तह:

३) ठे गािा (अस्थाई) प्रदे श:झजल्ला:

स्थािीय तह:

िडा:
िडा:

४) जन्मनमनतिः ४) िागरीकतािम्बरिः५) नलङ्गिः
६) रि समुह

७) त्रििाहहत / अत्रििाहहतिः

८) बाबु / आमा िा संरक्षकको िाम, थरिः
९) ठे गािािः प्रदे श

झजल्ला

स्थािीयतह

िडा

१०) अपाङ्गता िएको व्यत्रि सुँगको िातािः
११) पनछल्लो शैझक्षक योग्यतािः
१२) अध्ययिरत त्रिद्यालय िा कलेज:

अध्ययि िगरे को पढाइ सकेको

१३) पेशािः
१४) अपाङ्गताको हकनसमिः
क) अपाङ्गताको प्रकृ नतको आधारमा………………..
ख) अपाङ्गताको गम्िीरताको आधारमा……………………..
१५) कस्ता

दै निक हियाकलापहरू गिन सहकन्छ ?

१६) कस्ता दै निक हियाकलापहरू गिन सहकुँदै ि?
७)सहायक सामग्री आिश्यक

पिे

आिश्यक पिे िए के…………………………….

१८) हाल सहायक सामग्री

पाएको

िपिे
िपाएको

१९) पररचय-पि िाहकले प्राि गरे का अन्य सेिा, सुत्रिधा
२०) पररचय पि बाहकलाई आिश्यक परे का अन्य सेिा सुत्रिधाहरू
२१)सेिा, सुत्रिधा प्रदाि गिे निकायिः …………………… ……………
२२) अन्य……………………………………………… …………………………

प्रमाझणतगिेअनधकारीकोिः
दस्तखतिः
िाम, थरिः
पदिः

