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ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध, २०७५ 

प्रस्तािना 

नेपालको संक्तिधान, ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ तथा संयुि राष्ट्रसंघले पाररत गरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर 

समेत गररसकेको ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्बन्धी महासक्तन्ध २००६ - Convention on the  Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD) को ईद्देश्य, ममय र भािना बमोक्तजम ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध बनाईन 

िाञ्छक्तनय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चाऱन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) कृष्णऩरु नगरऩालऱकाको प्रशासकीय काययविलध 
लनयलित गने ऐन, २०७४ को दपा ४ ऱे ददएको अलधकार प्रयोग गरी कृष्णऩरु नगर काययऩालऱकाको लिलत २०७५।०८।०७ को फैठकफाट 
कृष्णपुर नगरपाक्तलकाले देहायको काययक्तिक्तध जारी गरेको छ । 

पररच्छेद१ 

प्रारक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययक्तिक्तधको नाम "ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध, २०७५"  रहेको  

छ । 

  (२) यो काययक्तिक्तध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः क्तिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययक्तिक्तधमाः 

(क) "ऐन" भन्नाले ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ (पक्तहलो संशोधन २०७५ समेत) सम्झनुपदयछ । 

(ख) "नगरपाक्तलका" भन् नाले कृष्णपुर नगरपाक्तलका सम्झनुपदयछ ।  

(ग) "क्तनयमािली" भन्नाले ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐन २०७४ ऄनुसार बन्ने क्तनयमािली सम्झनुपदयछ । 

(घ) "पररचयपत्र जारी गने ऄक्तधकारी" भन् नाले प्रमुख प्रशासक य ऄक्तधकृत िा क्तनजले तोकेको ऄक्तधकृतस्तरको कमयचारी सम्झनुपदयछ । 

(ङ) "िडा कायायलय" भन्नाले नगरपाक्तलका ऄन्तगयतका िडा कायायलय सम्झनुपदयछ । 

(च) "स्थानीय तह" भन्नाले कृष्णपुर नगरपाक्तलका सम्झनुपदयछ । 

(छ) "समन्िय सक्तमक्तत" भन्नाले यस काययक्तिक्तधको दफा ६ बमोक्तजम गठीत स्थानीय समन्िय सक्तमक्तत सम्झनुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 

ईद्देश्य, मापदण्ड 

३. ईद्देश्य: यस काययक्तिक्तधको ईद्देश्य दहेाय बमोक्तजम रहेका छन् : 

(क) क्तिक्तभन्न प्रकारका ऄपाङ्गता भएका नेपाली नागररकहरूको पक्तहचान गरी ईनीहरुलाइ सेिा सुक्तिधामा पहुुँच स्थाक्तपत गनय, त्यस्ता सेिा 

सुक्तिधाहरुको लाक्तग योजना क्तनमायण गनय र स्थानीय तह दके्तख नै क्तिक्तभन्न प्रकृक्ततका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत लगत राख्न 

सहज तुल्याईने 

(ख) ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐन र ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्बन्धी ऄन्तरायक्तष्ट्रय महासक्तन्ध २००६ 

(CRPD)  मा नेपाल सरकारले जनाएको प्रक्ततिद्धता बमोक्तजम ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ प्राथक्तमकताको अधारमा सेिा सकु्तिधाहरु 

ईपलब्ध गराईन सहज बनाईने । 

 (ग) ऄपाङ्गताको प्रकृक्तत, िगीकरण र ऄिस्थाका अधारमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाईने सेिा, सुक्तिधा र ऄिसरको प्राथक्तमक करण 

गनय सहयोग गने । 

४. पररचय-पत्र क्तितरणका मापदण्ड देहाय बमोक्तजम रहकेा छन् : 
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ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐनको ऄनुसूचीमा प्रकृक्ततका अधारमा ऄपाङ्गतालाइ १० (दश) प्रकारमा िगीकरण 

गररएको छ । ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐनको ऄनुसूचीमा ईल्लेक्तखत गाम्भीययता अधारमा गररएको ऄपाङ्गताको 

िगीकरण गरी देहायका चार समूहका पररचय-पत्र क्तितरण गररनेछ : 

(क) पणुय ऄशि ऄपाङ्गताः  

तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ 'क' बगयको पररचय पत्र ईपलब्ध गराआने छ जुन रातो रंगको पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ । 

1= व्यक्तिको शारीररक, मानक्तसक िा आक्तन्िय सम्बन्धी प्रणालीहरुमा भएको क्षक्तत र यसले ल्याएको काययगत क्तिचलनको ऄिस्था ऄसाध्य 

गम्भीर भइ ऄरूको सहयोग क्तलएर पक्तन दकै्तनक जीिन सम्पादन गनय ऄसाध्यै करठन हुने व्यक्ति,  

2= सामान्य भन्दा सामान्य दकै्तनक क्रियाकलापहरु पक्तन स्ियं गनय नसके्न र ऄन्य व्यक्तिको सहयोग अिश्यक पने, तीव्र बौक्तद्धक ऄपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा ऄरटज्म प्रभाक्तित व्यक्ति, पूणय रुपमा श्रिण दकृ्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु,  

3= दइु िा सो भन्दा बढी प्रकृक्ततका शारीररक, मानक्तसक िा आक्तन्िय सम्बन्धी क्षक्तत भइ सबैजसो दकै्तनक क्रियाकलापहरु ऄन्य व्यक्तिकै 

सहयोगमा गनुयपने ऄिस्थाका व्यक्तिहरु,  

4= क्तनरन्तर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहार सुसार) को अिश्यकता परररहने शारीररक ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति िा मनोसामाक्तजक 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । 

(ख) ऄक्तत ऄशि ऄपाङ्गताः 

तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाआ 'ख' बगयको पररचय पत्र ईपलब्ध गराआनेछ जुन क्तनलो पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ । 

1= शारीररक, मानक्तसक िा आक्तन्िय सम्बन्धी क्षक्तत िा क्तिचलन भए तापक्तन क्तनरन्तर िा ऄक्तधकांश समय सहयोगी, दोभाषे िा मानि 

पथप्रदशयक अक्रदको सहयोगमा अफ्नो दकै्तनक क्रियाकलापहरु लगायत क्तहडडुल र संचार गनय करठनाआ हुने ब्यक्तिहरु,  

2= मक्तष्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमेोक्रफक्तलया, मांशपेशी सम्बन्धी समस्या िा क्तिचलन लगायत ऄन्य क्तिक्तभन्न 

कारणले शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर अक्रदले काम गनय नसक  दकै्तनक अिागमनको लाक्तग हृक्तिलक्तचयर प्रयोग गनुयपने 

ऄिस्थाका व्यक्तिहरू,  

3= दिु ैहात कुम दके्तख िा पाखुरा दके्तख मुनी पुरै नचल्ने िा गुमाएका, क्तिक्तभन्न कारणले दिु ैहात र गोडा गुमाएका िा नचल्ने, कम्मर 

भन्दा मुक्तनको भाग गुमाएका िा नचल्ने, दिु ैगोडा पूणय क्रियाशील नभइ बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4= दकृ्तिक्तिक्तहन र पूणय दकृ्तिक्तिहीनको पररभाषा ऄन्तयगयत पने व्यक्तिहरू,  

5= संचारको लाक्तग क्तनरन्तर दोभाषे अिश्यक पने पूणय रुपमा कान सुन्न नसके्न (बक्तहरा), दकै्तनक जीिनका क्रियाकलापहरु स्ियं गनय नसके्न, 

क्तसकाआमा समस्या भएका बौक्तद्धक ऄपाङ्गता िा ऄरटज्म भएका व्यक्तिहरु, क्तनरन्तर ऄरूको सहयोग क्तलआरहनुपने बहुऄपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरू । 

(ग) मध्यम ऄपाङ्गताः 

तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाइ  'ग'  िगयको पररचय पत्र ईपलब्ध गराआनेछ जुन पहेुँलो पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ । 

1= कृक्तत्रम ऄङ्ग, क्यालीपर, क्तिशेष प्रकारका जुत्ता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामान्य क्तहडडुल लगायत दकै्तनक जीिनका 

क्रियाकलापहरु स्ियं गनय सके्न,  

2= क्तिक्तभन्न कारणले घुुँडामुक्तनको ऄङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पक्तन सामान्य हहडडुल गनय सके्न,  

3= कुम िा पाखुरा भन्दा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातले गने काम गनय नसके्न,  

4= दिु ैहातको हत्केला भन्दा मुक्तनका कम्तीमा बूढीऔंला र चोर औंला गुमाएका,  

5= दिु ैगोडाको कुकुय च्चा भन्दा मुक्तनको भाग नभएका तर सामान्य क्तहडडुल गनय सके्न, 

6= मेरुदण्डमा समस्या भइ ढाड कुक्तप्रएको, 

7= क्तसकाआमा क्रढलाआ भएका दकै्तनक क्रियाकलाप स्ियं गनय सके्न बौक्तद्धक ऄपाङ्गता र ऄरटजम भएका व्यक्तिहरु, 

8= श्रिणयन्त्रको प्रयोगबाट िा ठूलो अिाज मात्र सुन्न सके्न सुस्तश्रिण व्यक्तिहरू 

9= शल्यक्रियाबाट स्िर यन्त्र क्तझक  घाुँटीको नलीबाट मात्र बोल्नुपने ऄिस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10= ओठ,तालु फाटेको कारण बोली ऄस्पि भएका ब्यक्तिहरु,  
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11= बोल्दा ऄक्तककने, शब्द िा ऄक्षर दोहोयायईने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12= तीन क्रफट भन्दा मुक्तनका होचा पुकका व्यक्तिहरू,  

13= चस्मा र श्रिण यन्त्र दिुै प्रयोग गने श्रिण दकृ्तिक्तिक्तहन व्यक्तिहरु, लेन्स िा म्याग्नीफायरको प्रयोगबाट मात्र पढ्न सके्न न्यून दकृ्तियुि 

व्यक्तिहरु, 

14= ऄनुिशीय रिश्राि (हमेोफेक्तलया) सम्बन्धी समस्या भइ दकै्तनक हहडडुलमा करठनाआ हुने व्यक्तिहरु, 

15= मानक्तसक िा मनोसामाक्तजक ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु । 

 (घ)  सामान्य ऄपाङ्गताः 

तल ईल्लेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुलाआ 'घ' बगयको पररचय पत्र ईपलब्ध गराआनेछ जुन सेतो पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ । 

1= शारीररक, मानक्तसक िा आक्तन्िय सम्बन्धी सामान्य क्तिचलन भएका तर दकै्तनक जीिनका क्रियाकलापहरु स्ियम सम्पादन गनय सके्न 

2= हात िा खुट्टा केही छोटोभएका, एक हातको हत्केला भन्दा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक हातको हत्केला भन्दा मुक्तनका कम्तीमा 

बूढी औंला र चोर औंला गुमाएका िा दिुै हातको हत्केला मुक्तनका कम्तीमा बूढी औंला र चोर औंला भएका ब्यक्तिहरु,  

3= ठूलो ऄक्षर पढ्न सके्न न्यून दकृ्तियुि व्यक्तिहरू,  

4= दिुै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,  

5= श्रिणयन्त्र लगाइ ठूलो अिाज सुन्ने तर बोली स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यक्तिहरू,  

पररच्छेद–३ 

पररचयपत्र ढाुँचा र समन्िय सक्तमक्तत 

५. ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पररचय-पत्रको ढाुँचा दहेाय बमोक्तजम हुनेछ। 

पररचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत क्तििरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण–पत्रको ढाुँचामा यस काययक्तिक्तधको ऄनुसूची २ 

बमोक्तजम नेपाली र ऄकायपट्टी ऄंग्रेजी भाषामा लेक्तखएको माक्तथ दफा ४ मा ईल्लेक्तखत मापदण्ड ऄनुसार एक पररचय-पत्र गाम्भीययता 

अधारमा गररएका चार िगयका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ चार फरक रङ्गमा ईपलब्ध गराआनेछ । 

६. समन्िय सक्तमक्तत सम्िन्धी व्यिस्था दहेाय बमोक्तजम हुनेछ । 

(१) ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िन्धी ऐन, २०७४ (पक्तहलो संशोधन २०७५) को दफा ४२ को ऄधीनमा रही ऄपाङ्गता पररचय 

पत्र क्तितरण गने समेत काययका लाक्तग नगरपाक्तलकामा दहेाय बमोक्तजमको समन्िय सक्तमक्तत रहनेछ:- 

 (क) नगरपाक्तलकाको ईपप्रमुख          संयोजक 

 (ख) नगर काययपाक्तलकाको मक्तहला सदस्य मध्येबाट नगर काययपाक्तलकाले तोकेको मक्तहला सदस्य   सदस्य 

 (ग) नगरपाक्तलका क्तभत्रका माध्यक्तमक क्तिद्यालयका प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाट नगरपाक्तलकाको प्रमुखल ेतोकेको व्यक्ति 

            सदस्य 

(घ) नगर काययपाक्तलकाको प्रमुखले तोकेको स्थानीय स्िास््य चौक  िा ऄस्पतालको क्तचक्रकत्सक    सदस्य 

(ड.) स्थानीय प्रहरी कायायलयको प्रमुख         सदस्य 

(च) ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा काययरत संघ संस्थाहरु मध्येबाट नगरपाक्तलकाको प्रमुखले 

मनोक्तनत गरेको संस्थाको प्रक्ततक्तनक्तध          सदस्य 

(छ) नगरपाक्तलका क्तभत्रका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट समन्िय सक्तमक्ततले मनोनयन गरेको एकजना मक्तहला सक्तहत तीन जना  

               सदस्य 

(ज) नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बक्तन्धत क्तिषय हनेे कायायलयको कायायलय प्रमुख  सदस्य 

(झ) नगरपाक्तलकाको ईपप्रमुखल ेतोकेको नगरपाक्तलकाको कमयचारी      सदस्य 

(२) समन्िय सक्तमक्ततले तोक्रकएको ऄक्तधकारीबाट क्तितररत पररचयपत्रको ऄनुमोदनका साथ साथै ऄपाङ्गता पररचय पत्र क्तितरण गने कामका 

साथै ऐनको दफा ४३ को (च) बमोक्तजम पररचय-पत्र सम्िन्धी कानुनी, संरचनागत तथा ऄन्य सुधार गनुयपने क्तिषयमा प्रदशेको सामाक्तजक 

क्तिकास मन्त्रालय, मक्तहला, बालबाक्तलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय लगायत सम्िक्तन्धत क्तनकायमा लेखी पठाईनुपदयछ । 
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पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र क्तितरण 

७. पररचय-पत्रक्तितरण प्रक्रिया दहेाय बमोक्तजम हुनेछ : 

(क) ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिले सम्बक्तन्धत िडा कायायलयमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियं िा क्तनजका ऄक्तभभािक िा संरक्षकले ऄनुसूची १ 

बमोक्तजमको ढाुँचामा पररचय-पत्र प्राक्तप्तका लाक्तग सब ैपुष्याइ गने कागजातहरु समािेश गरी क्तनिेदन क्रदनुपनेछ । 

(ख) दरखास्त क्तनिेदनका साथमा समािेश गनुयपने कागजातहरु मान्यताप्राप्त स्िास््य संस्थाको क्तचक्रकत्सकबाट जारी ऄपाङ्गता खुलेको 

क्तलक्तखत प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तलपी, पासपोटय साआजको (सम्भि भएसम्म ऄपाङ्गता दके्तखने गरी क्तखक्तचएको) फोटो २ प्रक्तत, यसऄक्तघ ऄपांगता 

पररचयपत्र प्राप्त गररसकेको भए सोको स्लप्रक्तत, ऄशिताको गाम्भीययता ऄिस्था र शरीरका ऄंगहरुले गने काममा अएको समस्या िा 

दकै्तनक क्रियाकलापमा हुने सीक्तमतताहरुको क्तििरण संलग्न हुनुपनेछ । क्तनिेदन साथ पेश गनुयपने पररचय पत्रमा जन्मदताय प्रमाण-पत्र िा 

नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गाधनी प्रमाणपुजाय िा शकै्तक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता पररचय पत्र िा यस्तै क्तबश्वस्त हुन सके्न 

ऄन्य प्रमाक्तणत क्तलखतलाइ अधार माक्तननेछ । 

(ग) ररत पुगी अएका क्तनिेदनमा िडा कायायलयल ेक्तनिेदन प्राप्त भएको क्तमक्ततले बढीमा ३ क्रदन क्तभत्र क्तनिेदकले पेश गरेका कागजातहरु राखी 

िडा कायायलयको क्तसफाररस सक्तहत स्ल कागजात संलग् न गरी नगर काययपाक्तलकामा पठाईनुपनेछ । 

(घ) सम्बक्तन्धत व्यक्तिले पेश गरेको क्तनिेदन ईपर कुनै कागजात िा प्रमाण नपुगी पररचय पत्रका लाक्तग क्तसफाररस गनय ईपयुि नदके्तखएमा सो 

व्यहोरा क्तनिेदकलाइ ३ क्रदन क्तभत्रमा जानकारी क्रदनुपनेछ । 

(ङ) िडा कायायलयले क्तसफाररस गनय नसक्रकने भनी क्रदएको जानकारी क्तनिेदकलाइ क्तचत्त नबुझ ेसूचना पाएको १५ क्रदन क्तभत्रमा क्तनिेदकले 

िडाबाट प्राप्त जानकारी समेत संलग्न गरी नगरपाक्तलकाको ऄपाङ्गता पररचयपत्र जारी गने ऄक्तधकारी समक्ष क्तनिेदन क्रदन सके्नछ । 

(च) पररचय पत्र जारी गने ऄक्तधकारीले यसरी प्राप्त भएको क्तनिेदन समेत समािेश गरी समन्िय सक्तमक्ततको बैठकमा पेश गनुयपदयछ । क्तनिेदकले 

पेश गरेका कागजात र ऄन्य सम्भाव्य त्य प्रमाणका अधारमा समन्िय सक्तमक्ततले पररचय पत्र प्रदान गनय क्तसफाररश गरेमा  क्तनजलाइ 

पररचय पत्र क्तितरण गरी सो को जानकारी िडा कायायलयलाइ समेत क्रदनुपदयछ । 

(छ) पररचय पत्रका लाक्तग क्तसफाररस गनय कुनै करठनाइ परेमा समन्िय सक्तमक्ततले क्तचक्रकत्सक/ क्तिशेषज्ञ िा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका 

प्रक्ततक्तनक्तध सुँग थप राय परामशय क्तलन सके्नछ । 

(ज) सामान्यतया ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंले अफ्नो पररचय पत्र बुक्तझ क्तलनुपदयछ । ऄक्तत ऄशि िा पणूय ऄशि ऄपाङ्गता भएको 

कारणले पररचय पत्र िुक्तझ क्तलन अईन नसके्न भएमा िडा कायायलयको क्तसफाररसमा पररिारको सदस्य, संरक्षक िा क्तनजको बसोबास गने 

स्थानीय क्तनकायका पदाक्तधकारीले क्तनजलाइ बुझाईने गरी बुक्तझक्तलन सके्नछन् । 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृत लगत स्थानीय तहले क्तिद्युतीय ऄक्तभलेख समेत तयार गरी अफ्नो कायायलयमा राख् नुपनेछ र 

चौमाक्तसक रूपमा प्रदशे र संघको सम्बक्तन्धत मन्त्रालयमा जानकारी गराईनुपनेछ । 

(ञ) समन्िय सक्तमक्ततले पररचय पत्र क्रदन भनी ठहर गरेका व्यक्तिलाइ स्थानीय तहको कायायलयल े ऄनुसूची २ बमोक्तजमको पररचय-पत्र 

(ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ) क्तनःशुल्क ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(ट) पररचय पत्रमा पररचय पत्र जारी गने ऄक्तधकारीको हस्ताक्षर हुनेछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा दके्तखने िा ऄिलोकन गनय सक्रकने शारीररक, मानक्तसक िा आक्तन्िय सम्बन्धी क्षक्ततको हकमा पररचय-पत्र जारी गने ऄक्तधकारीले 

ऄिलोकन गरी तत्काल ईपयुि पररचय-पत्र ईपलब्ध गराईन सके्नछ र सोको क्तििरण समन्िय सक्तमक्ततले ऄनुमोदन गनुयपनेछ ।  

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदके्तखने िा ऄिलोकन गनय नसक्रकने शारीररक, मानक्तसक िा आक्तन्िय सम्बन्धी क्षक्तत भएका िा प्रि रुपमा छुयाईन समस्या 

भएका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा समन्िय सक्तमक्ततमा पेश गरी सक्तमक्ततको क्तसफाररशका अधारमा पररचय पत्र जारी गने 

ऄक्तधकारीले पररचयपत्र प्रदान गनुयपनेछ । 

८. ऄन्य स्थानीय तहबाट पररचय पत्र क्तितरण गनेः यस नगरपाक्तलकामा हाल बसोबास गरररहकेा तर स्थायी बसोबास नभएका ऄपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरु क्तिक्तभन्न ऄिरोध तथा शारीररक िा मानक्तसक ऄिस्थाको गाम्भीययताको कारण अफ्नो स्थायी बसोबास भएको क्तजल्लामा गइ 

ऄपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय ऄसमथय भएमा क्तनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तहबाट पररचय पत्र नक्तलएको प्रमाण सक्तहत अिेदन 

क्रदएमा दफा ७ को प्रक्रिया पूरा गरी पररचय पत्र प्रदान गनय सक्रकनेछ । त्यसरी पररचयपत्र जारी भएकोमा क्तनजको स्थायी बसोबास भएको 

सम्बक्तन्धत स्थानीय तहलाइ जानकारी गराईनुपनेछ । 

९. प्रक्ततक्तलक्तप सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) पररचय-पत्र हराआ, नाक्तसआ िा क्तबक्तग्रइ पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तलक्तप क्तलनुपने भएमा सम्बक्तन्धत िडा 

कायायलयमा यथाथय क्तििरण र कारण खुलाइ क्तसफाररसका लाक्तग क्तनिेदन क्रदनुपनेछ । 
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(२) िडा कायायलयल ेसब ैव्यहोरा बुझी क्तनिेदकको माग मनाक्तसब दके्तखएमा पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तलपी ईपलब्ध गराईन प्राप्त क्तनिेदन तथा 

ऄन्य कागजातको प्रक्ततक्तलक्तप िडा कायायलयमा राखी क्तनिेदकले पेश गरेको स्ल कागजात सक्तहत क्तसफाररस गरी नगर काययपाक्तलकाको 

कायायलयमा पठाईनुपनछे । 

(३) िडा कायायलयको क्तसफाररस सक्तहत प्राप्त भएको क्तनिेदन तथा प्रमाणहरु स्पि भएकोमा ऄपाङ्गताको प्रकृक्तत ऄनुसार सोझै िा समन्िय 

सक्तमक्ततमा पेश गरी सक्तमक्ततको क्तनणयय ऄनुसार ऄपाङ्गता पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तलपी क्तनःशुल्क ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(४) प्रक्ततक्तलक्तपका लाक्तग प्राप्त भएको क्तनिेदनका क्तबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्तिले पक्तहले प्राप्त गरेको पररचय पत्रमा हरेफेर गनुयपन े

दके्तखएमा समन्िय सक्तमक्ततमा पेश गरी सो सक्तमक्ततबाट प्राप्त क्तसफाररश ऄनुसार गनुयपदयछ । 

१०. ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्बन्धी ऐन तथा क्तनयमािली तथा यस काययक्तिक्तधको प्रक्ततकुल कायय भएमा प्रचक्तलत कानूनमा 

ब्यिस्था भए बमोक्तजम सजाय हुनेछ । 

११. ऄक्तभलेख सम्िन्धी व्यिस्थाः (१) नगरपाक्तलकाले अफ्नो क्षेत्रमा भएका कुल ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु 

मध्ये पररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको ऄपाङ्गताको प्रकृक्तत र गाम्भीययता लगायत ऄन्य अिश्यक क्तििरण खुल्ने गरी क्तनयक्तमत रुपमा 

ऄध्यािक्तधक गरी त्यसको चौमाक्तसक क्तििरण तयार गरी क्तनयक्तमत रुपमा क्तजल्ला समन्िय सक्तमक्ततलाइ समेत पठाईनुपदयछ । ऄपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुको ऄभीलेख ऄनुसुची ३ बमोक्तजम नगरपाक्तलकामा राखीनछे  । 

(२) स्थानीय तहले पररचय पत्र क्तितरण गरेपक्तछ यसको जानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको िडा कायायलयलाइ 

क्रदनुपदयछ । 

(३) नगरपाक्तलकाले अफ्नो क्षेत्र क्तभत्र रहकेा कुल ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा ऄपाङ्गता पररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको ऄक्तभलेख 

राखी त्यसको चौमाक्तसक प्रक्ततिेदन प्रदशेको सामाक्तजक क्तिकास मन्त्रालय, मक्तहला, बालबाक्तलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र संघीय 

माक्तमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाईनुपनेछ । 

पररच्छेद-५ 

क्तिक्तिध 

१२. क्तिक्तिध:(१) नगरपाक्तलकाले अफ्नो क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लाक्तग ऄपाङ्गता पररचय पत्र लगायतका सेिा सरल 

तररकाले ईपलब्ध गराईन कक्तम्तमा बषयको एकपटक ती ठाईुँ हरुमा पररचय पत्र क्तितरण सम्िन्धी घुक्तम्त क्तशक्तिर सञ्चालन गनुयपदयछ । 

(२) यो काययक्तिक्तध लाग ूहुनु ऄगाक्तड ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गरेको ऄपाङ्गता पररचय पत्र नगरपाक्तलकामा बुझाइ यो काययक्तिक्तध 

जारी भएको क्तमक्ततले १ िषय क्तभत्रमा यस काययक्तिक्तध बमोक्तजमको पररचय पत्र क्तलनुपनेछ । ऄिरोध िा सीक्तमतताको ऄिस्थामा पररितयन 

नभएको र िगय पररितयन गनय नपने पररचयपत्र बालाहरुको हकमा िडा कायायलयको क्तसफाररशमा पररचयपत्र जारी गने ऄक्तधकारीले सोझै 

पररचयपत्र जारी गनय सके्नछ । तर पररचयपत्र जारी गने ऄक्तधकारीलाइ ऄिरोध िा सीक्तमतताको ऄिस्थामा पररितयन भएको शंका लागेमा 

िा िगय पररितयन गनुयपने भएमा यस काययक्तिक्तधको दफा ७ बमोक्तजमको कायय प्रक्रिया पूरा गनय लगाईन सक् नेछ । 

(३) यस काययक्तिक्तधमा भएको प्रािधान ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ऄक्तधकार सम्बन्धी ऐन र ऄन्य प्रचक्तलत कानूनसुँग बाक्तझएमा 

बाक्तझएको हदसम्म स्ितः ऄमान्य हुनेछ । 

(४) ऄपाङ्गता पररचय-पत्र क्तितरण सम्िन्धमा यस काययक्तिक्तधमा ईल्लेख नभएको क्तिषयमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ऄक्तधकार 

सम्िन्धी ऐन र ऄन्य प्रचक्तलत कानून बमोक्तजम हुनेछ । 

(५) ऄपाङ्गता पररचय पत्र क्तितरण क्तनदके्तशका, २०६५ बमोक्तजम भए गरेका काम कारिाहीहरु यसै काययक्तिक्तध बमोक्तजम भए गरेको माक्तननेछ 

। 

 



 

Efu # v08M !, s[i0fk'/ /fhkq, ldltM 2075/08/07 ;+VofM !( 

 

ऄनुसूची १ 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय पत्र प्राप्त गनयका लाक्तग क्रदइन ेक्तनिेदनको ढाुँचा 

क्तमक्तत:..........................  

श्री प्रमखु प्रशासक य ऄक्तधकृतज्य ू

माफय त............................ 

……न ंिडा कायायलय, कृष्णपरु नगरपाक्तलका। 

   

क्तिषय: ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाईुँ  । 

महोदय,   

 म ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय पत्र पाईन योग्य भएकोले क्तनम्नक्तलक्तखत क्तििरण राक्तख पररचय पत्र पाईन यो 

क्तनिेदन पेश गरेको छु । मलै ेपेस गरेको क्तििरण ठीक साुँचो छ, झुट्टा ठहरेमा प्रचक्तलत कानुन बमोक्तजमको सजाय भोग् न मञ्जुर छु । 

१. नाम थर ............................. ............... ईमेर ................... ......... क्तलङ्ग .................... 

           Name (In English, Compulsory): ..................... ................... 

२. ठेगाना  :  

 (क) स्थायी ठेगाना:  ...................पाक्तलका,  िडानं............... टोल ................  

 (ख) ऄस्थायी ठेगाना: .................पाक्तलका, िडान.ं..................टोल .............. 

 (ग) सम्पकय   टेक्तलफोन िा मोबाआल न.ं ............... .................. .................  

३. संरक्षक/ ऄक्तभभािकको नाम थर .................... .............. क्तनिेदकको नाता ...............  

           Guardian's Name (In English, Compulsory): ..................... ................... 

४. संरक्षक/ ऄक्तभभािकको टेक्तलफोन िा मोबाआल न.ं .............. ................... .................  

५. नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण ऄनुसार ऄपाङ्गताको प्रकार .........................  

६.  नेपाल सरकारको पररभाषा र िगीकरण ऄनुसार ऄशिताको अधारमा प्रकार ..............  

७.  शरीरको ऄंग, संरचना, प्रणालीमा अएको क्षक्ततको क्तििरण 

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षक्तत भएपछी दैक्तनक क्रियाकलापमा अएको ऄिरोध िा क्तसक्तमतताको क्तििरण 

……………………………………………………………………. ……………. 

९. ऄपाङ्गताको कारण ईपयिु स्थानमा क्तचनो लगाईनुहोस् । 

 क) रोगको दीघय ऄसर  ख) दघुयटना   ग) जन्मजात  

 घ) सशस्त्र द्वन्द्व   ङ) िंशानुगत कारण  च) ऄन्य ..............  

१०. सहायक सामग्री प्रयोग गनुयपने अिश्यकता भएको िा नभएको:  ईपयुि स्थानमा क्तचनो लगाईनुहोस् ।  

 क) भएको  ख) नभएको 

११. अिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकारको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपन ेहुन्छ ……… ………… ……… …… 

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

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको/ नगरेको :  ईपयुि स्थानमा क्तचनो लगाईनुहोस् । 

 क) गने गरेको   ख) गने नगरेको 

१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गन ेगरेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  

ऄपांगताको 

ऄिस्था देक्तखने 

फोटो 
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१४. ऄन्य व्यक्तिको सहयोग क्तिना अफ्ना कस्ता कस्ता दैक्तनक कायय गनय सकु्नहुन्छ  । 

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

१५.  ऄन्य व्यक्तिको सहयोग क्तलनुहुन्छ भन ेकुन कुन कामको लाक्तग क्तलनुहुन्छ  ।    

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

१६. पक्तछल्लो शैक्तक्षक योग्यता ………………………………. 

१७. कुनै ताक्तलम प्राप्त गनुयभएको भए मुख्य ताक्तलमहरूको नाम लेख्नुहोस  । 

………………………….……………………………………………………… 

१८.  हालको पेशा:           क) ऄध्ययन   ख) कृक्तष व्यिसाय         ग) स्िरोजगार                  घ) सरकारी सेिा            

    ङ)  क्तनजी क्षेत्रमा सेिा                  च) केही नगरेको                  ज) ऄन्य ….... 

१९.  यस ऄक्तघ ऄपांगता पररचय पत्र क्तलए नक्तलएको खुलाईन े

क) क्तलएको  (िगय ……)       ख) नक्तलएको 
       

        क्तनिदेक 

        नाम, थर ..............................  

        हस्ताक्षर .............................. 

 ल्यापचःे दायाुँ          बाुँया     क्तमक्तत .............................. 

सम्बक्तन्धत िडा कायायलयल ेभन े

श्री प्रमखु प्रशासक य ऄक्तधकृतज्य,ू कृष्णपरु नगरपाक्तलका । 

क्तनिदेकल े तपशीलका कागजात सलंग्न गरी रीतपिूयक क्तनिदेन पशे गरेको देक्तखदा क्तनयमानसुार ऄपागंता पररचयपत्र जारी 

गररक्रदनहुन क्तसफाररश साथ ऄनरुोध छ ।  

 (क) ररतपूियक भरेको ऄनुसूची १ बमोक्तजमको क्तनिेदन  

(ख) पासपोटय साआजको (सम्भि भए सम्म ऄपाङ्गता देक्तखने गरी क्तखक्तचएको) फोटो २ प्रक्तत,   

(ग) यस ऄक्तघ ऄपागंता पररचयपत्र प्राप्त गरे/ नगरेको क्तििरण:   गरेको             नगरेको   

      प्राप्त गररसकेको भए भए सो को स्लप्रक्तत,   

(घ) मान्यता प्राप्त स्िास््य संस्थाको क्तचक्रकत्सकबाट जारी ऄपाङ्गता खुलेको स्ल मेक्तडकल ररपोटय  

(ङ)जन्मदताय प्रमाण-पत्र िा नागररकताको प्रमाण-पत्रको प्रक्ततक्तलपी   

(च) ……………………..  

 

क्तसफाररश गनकेो हस्ताक्षर  

 कायायलयको छाप 
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ऄनुसूची २ 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ क्रदइन ेपररचय पत्रको ढाुँचा 

कृष्णपुर नगरपाक्तलका 
Krishnapur Municipality 

नगर काययपाक्तलकाको कायायलय 
Office of the Municipal Executives 

गुलररया, कञ्चनपुर 
(Gualariya Kanchanpur) 

सुदरुपक्तिम प्रदशे, नेपाल 
 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र 

Person with Disability: Identity Card 

 

पररचयपत्रनम्बरः 
7 0 9 0 1      

DI rebmuN 

पररचय पत्रको प्रकार :  …. ID Type ….. 

१)  नामः …………………….......... थरः ………. 

 Name:…………………................Surname: ……..… 

२)  ठेगानाः ……………………………………… 

 Address:………………………………...… 

३)  जन्मक्तमक्ततः…………......................Date of Birth:…...........………. 

४)  जन्म दताय/ नागररकता प्रमाणपत्र नम्बर: ……………. 

Birth Certificate/ Citizenship No.:………… 

५)  क्तलङ्ग (Sex): 

 मक्तहला (Female)  परुूष (Male)  ऄन्य (Other) 

६)  रिसमहू (Blood Group) ………….. 

७)  ऄपाङ्गताको क्रकक्तसम (Type of Disability) 

 ७.१ प्रकृक्तत (By Nature) …..………… 

७.२ गम्भीरता (By Severity)  .....………. 

८)  बाब/ु अमा िा सरंक्षकको नाम, थरः …………………………………………  

 Guardian's Name:..................................... 

९)  सम्पकय  न.ं (Contact number): …………… 

१०)  पररचय पत्र िाहकको दस्तखत/  ल्यापचे (Signature/ Finger of Card Holder) 

प्रमाक्तणत गन ेऄक्तधकारीको 
(Approving Officer) 

हस्ताक्षरः ....................... 

नाम, थरः........................ 

    पदः............................... 

      क्तमक्ततः............................ 

"यो पररच पत्र कसैल ेपाएमा नक्तजकको प्रहरी कायायलय िा स्थानीय क्तनकायमा िुझाआक्रदनुहोला" 

 

 

ऄनसुचूी ३ 

दायाुँ  बायाुँ  

 

फोटो 
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ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायलयमा राक्तखन ेऄक्तभलखेको ढाुँचा 

िम संख्याः 

ऄपाङ्गता पररचय पत्र नम्बरः  पररचय पत्रको प्रकार…………….  

१) नाम, थरः 

२) ठेगाना (स्थायी)  प्रदशे:  क्तजल्ला:    स्थानीय तह:               िडा:  

३) ठेगाना(ऄस्थाइ)  प्रदशे:  क्तजल्ला:    स्थानीय तह:                िडा:   

४) जन्मक्तमक्ततः   ५) नागरीकता नम्बरः   ६) क्तलङ्गः   

७) रिसमुह   ८) क्तििाक्तहत/ ऄक्तििाक्तहतः 

९) बाब/ु अमा िा संरक्षकको नाम, थरः 

१०) ठेगानाः प्रदशे   क्तजल्ला   स्थानीय तह  िडा 

११) ऄपाङ्गता भएको व्यक्ति सुँगको नाताः 

१२) पक्तछल्लो शैक्तक्षक योग्यताः 

१३) ऄध्ययनरत क्तिद्यालय िा कलेज:   ऄध्ययन नगरेको :     पढाआ सकेको : 

१४) पेशाः 

१५) ऄपाङ्गताको क्रकक्तसमः 

क) ऄपाङ्गताको प्रकृक्ततको अधारमा……………….. 

ख) ऄपाङ्गताको गम्भीरताको अधारमा…………………….. 

१५) कस्ता दकै्तनक क्रियाकलापहरू गनय सक्रकन्छ ? 

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६) कस्ता दकै्तनक क्रियाकलापहरू गनय सककदनै ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सामग्री अिश्यक पने नपने अिश्यक पने भए के……………………………. 

१८) हाल सहायक सामग्री  पाएको   नपाएको 

१९)  पररचय-पत्र िाहकले प्राप्त गरेका ऄन्य सेिा, सुक्तिधा 

…………………………………………………………………………………………………  

२०) पररचय पत्र बाहकलाइ अिश्यक परेका ऄन्य सेिा सुक्तिधाहरू 

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

२२) ऄन्य……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाक्तणत गने ऄक्तधकारीकोः 

दस्तखतः  

नाम, थरः  

      पदः 

     कायायलयः 

     क्तमक्तत : 

 

अज्ञाल े

मेघनाथ ररजाल  

प्रमुख प्रशासक य ऄक्तधकृत 


