अनुसूची - २
(दफा ४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित)

भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या ६ लिलतिः २०७५/०९/२४

भाग-२
भीरकोट नगरपालिका
अपाङ्गगता भएका व्यन्िको पररचय पत्र वितरण काययविलि, २०७५
नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत लिलतिः २०७५/०9/2४

प्रस्तािनािः
ु
नेपािको सं वििान, अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार सम्बधिी ऐन, २०७४ तथा सं यि
राष्ट्र सं घिे
पारीत गरी नेपाि सरकारिे हस्ताक्षर सिेत गररसकेको अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार सम्बधिी
िहासन्धि – २००६ (Convention on the Rights of Persons with Disablities -CRPD_ को उद्देश्य, ििय र
भािना बिोन्जि अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको पररचय पत्र वितरण काययविलि बनाउन िाञ्छलनय भएकोिे ,
अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार सम्बधिी ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी
भीरकोट नगर काययपालिकािे दे हायको काययविलि तजुिाय गरी िागू गरे को छ ।
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पररच्छे द १
प्रारन्म्भक
१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस काययविलिको नाि “अपाङ्गगता भएका व्यन्िको पररचय पत्र वितरण
काययविलि, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो काययविलि नगर काययपालिकाद्धारा स्िीकृत भएको लिलत दे न्ख िागू हुनेछ ।
२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििािः
(क) ऐन भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको अलिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ (पवहिो सं िोिन
२०७५ सिेत) सम्झनु पदयछ ।
(ख) लनयिाििी भन्नािे अपाङ्गगता भएका व्यन्िहरुको अलिकार सम्बधिी ऐन २०७४ अनुसार बन्ने
लनयिाििी सम्झनु पदयछ ।
(ग) स्थानीय तह भन्नािे भीरकोट नगरपालिका सम्झनु पदयछ ।
(घ) िडा कायायिय भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको िडा कायायिय सम्झनु पदयछ ।
(ङ) सिधिय सलिलत भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको अलिकार सम्बधिी ऐन, २०७४ (पवहिो
सं िोिन २०७५) को दफा ४२ बिोन्जिको स्थानीय सिधिय सलिलत सम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द २
उद्देश्य तथा िापदण्ड
३. उद्देश्यिः यस काययविलिको उद्देश्य दे हाय बिोन्जि रहे का छनिः
(क) विलभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरुको पवहचान गरी उनीहरुिाई सेिा
सुवििािा पहुँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सुवििाहरुको िालग योजना लनिायण गनय र स्थानीय तह
दे न्ख नै विलभन्न प्रकृलतका अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको िलगयकृत िगत राख्न सहज तुल्याउने ।
(ख) अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको अलिकार सम्बधिी ऐन र अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार
सम्बधिी अधतरायवष्ट्रय िहासन्धि २००६ -CRPD_ िा नेपाि सरकारिे जनाएको प्रलतिद्धता
बिोन्जि अपाङ्गता भएका व्यन्ििाई प्रथालिकताको आिारिा से िा सुवििाहरु उपिब्ि गराउन
सहज बनाउने ।
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(ग) अपाङ्गताको प्रकृलत, िलगयकरण र अिस्थाका आिारिा अपाङ्गता भएका व्यन्ििे पाउने सेिा,
सुवििा र अिसरको प्राथलिकीकरण गनय सहयोग गने ।
४. पररचय पत्र वितरणका िापदण्ड दे हाय बिोन्जि रहेका छनिः अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार
सम्बधिी ऐनको अनुसूचीिा प्रकृलतका आिारिा अपाङ्गतािाई १० (दि) प्रकारिा िलगयकरण गररएको
छ । अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार सम्बधिी ऐनको अनुसूचीिा उल्िे न्खत गान्म्भययताका
आिारिा अपाङ्गताको िलगयकरण गरी दे हायका चार सिूहिा पररचय पत्र वितरण गररनेछिः
क. पूणय अिि अपाङ्गतािः दे हायका अिस्थाका व्यन्िहरुिाई (क) िगयको पररचय पत्र उपिब्ि
गराइनेछ । जुन रातो रं गको पृष्ठभलु ििा जारी गररनेछ ।
1. व्यन्िको िारीररक, िानलसक िा इन्धिय सम्बधिी प्रणािीहरुिा भएको क्षलत र यसिे ल्याएको
काययगत विचिनको अिस्था असाध्य गम्भीर भई अरुको सहयोग लिएर पलन दै लनक जीिन
सम्पादन गनय असाध्यै कदिन हुने व्यन्ि,
2. सािाधय भधदा सािाधय दै लनक वियाकिापहरु पलन स्ियं गनय नसक्ने र अधय व्यन्िको सहयोग
आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यन्िहरु,
3. दुइ िा सो भधदा बढी प्रकृलतका िारीररक, िानलसक िा ईन्धिय सम्बधिी क्षलत भई सबैजसो
दै लनक वियाकिापहरु अधय व्यन्िकै सहयोगिा गनुय पने अिस्थाका व्यन्िहरु,
4. लनरधतर रुपिा सघन हेरचाह (स्याहार सुसार) को आिश्यक परररहने िारीररक अपाङ्गता भएका
व्यन्ि िा िनोसािान्जक अपाङ्गता भएका व्यन्िहरु,
ख. अलत अिि अपाङ्गतािः दे हाय अिस्थाका व्यन्िहरुिाई ’ख’ िगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ
जुन लनिो पृष्ठभूलििा जारी गररनेछ,
1. िारीररक, िानलसक िा इन्धिय सम्बधिी क्षलत िा विचिन भएतापलन लनरधतर िा अलिकांि सिय
सहयोगी, दोभाषे िा िानि पथप्रदियक आददको सहयोगिा आफ्नो दै लनक वियाकिापहरु िगायत
वहडडुि र सं चार गनय कदिनाई हुने व्यन्िहरु,

3

2. िन्स्तष्क पक्षघात, िेरुदण्डिा चोट िा पक्षघात, हेिोवफलिया, िांिपेिी सम्बधिी सिस्या िा
विचिन िगायत अधय विलभन्न कारणिे िरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्िर आददिे काि गनय नसकी
दै लनक आिागिनको िालग ह्वीिन्चयरको प्रयोग गनुय पने अिस्थाका व्यन्िहरु,
3. दुिै हात कुिदे न्ख िा पाखुरादे न्ख िुलन पुरै नचल्ने िा गुिाएका, विलभन्न कारणिे दुिै हात र गोडा
गुिाएका िा नचल्ने, कम्िर भधदा िुलनको भाग गुिाएका िा नचल्ने, दुिै गोडा पूण य वियािीि
नभई बैिाखीको प्रयोग गने व्यन्िहरु,
4. दृविविवहन र पूण य दृविविवहनको पररभाषा अधतगयत पने व्यन्िहरु,
5. सं चारको िालग लनरधतर दोभाषे आिश्यक पने, पूण य रुपिा कान नसुन्ने (बवहरा), दै लनक जीिनका
वियाकिापहरु स्िंि गनय नसक्ने, लसकाईिा सिस्या भएका िौदद्दक अपाङ्गता िा अवटज्ि भएका
व्यन्िहरु, लनरधतर अरुको सहयोग लिइरहनु पने बहुअपाङ्गता भएका व्यन्िहरु,
ग. िध्यि अपाङ्गतािः- दे हाय अिस्थाका व्यन्िहरुिाई ’ग’ िगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराईनेछ जुन
पहें िो पृष्ठभूलििा जारी गररनेछ,
१. कृलत्रि अंग, क्यालिपर, वििेष प्रकारका जुत्ता जस्ता सहायक सािाग्रीको प्रयोगबाट सािाधय
वहडडुि िगायत दै लनक जीिनका वियाकिापहरु स्िंि गनय सक्ने,
२. लबलभन्न कारणिे घोडा िुलनको अं गिा िात्र प्रभाि परे को तर सहायक सािाग्रीको प्रयोग नगरी
पलन सािाधय वहडडुि गनय सक्ने,
३. कुि िा पाखुरा भधदा िुलन एक हात गुिाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काि गनय नसक्ने,
ँ ा र चोरी औि
ँ ा गुिाएका,
४. दुिै हातको हत्केिा भधदा िुलनका बुढी औि
५. दुिै गोडाको कुकय ु च्चा भधदा िुलनको भाग नभएका तर सािाधय वहडडुि गनय सक्ने,
६. िेरुदण्डिा सिस्या भई ढाड कुवप्रएको,
७. लसकाइिा वढिाई भएका दै लनक वियाकिाप स्िंि गनय सक्ने िौदद्दक अपाङ्गता अवटज्ि भएका
व्यन्िहरु,
८. श्रिण यधत्रको प्रयोगबाट िा िु िो आिाज िात्र सुन्न सक्ने सुस्त श्रिण व्यन्िहरु,
९. िल्यवियाबाट स्िरयधत्र न्झकी घाँटीको निीबाट िात्र बोल्न सक्ने अिस्था भएका व्यन्िहरु,
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१०. ओि तािु फाटे को कारण बोलि अस्पि भएका व्यन्िहरु,
११. बोल्दा अन्ककने, िब्द िा अक्षर दोहो¥याउने सिस्या लतब्र भएका भकभके व्यन्िहरु,
१२. तीन वफट भधदा िुलनका होचा पुकका व्यन्िहरु,
१३. चस्िा र श्रिणयधत्र दुिै प्रयोग गने श्रिणदृवि विवहन व्यन्िहरु, िे धसी िा म्याग्रीफायरको
प्रयोगबाट िात्र पढ्न सक्ने धयू न दृवियुि व्यन्िहरु,
१४. अनुििीय रिश्राि (हेिोफेलिया) सम्बधिी सिस्या भई दै लनक वहँडडुििा कदिनाइ हुने
ब्यन्िहरु,
१५. िानलसक िा िनोसािान्जक अपाङ्गता भएका व्यन्िहरु ।
घ. सािाधय अपाङ्गतािः दे हाय अिस्थाका व्यन्िहरुिाई (घ) िगयको पररचयपत्र उपिब्ि गराइनेछ, जुन
सेतो पृष्ठभूलििा जारी गररनेछ ।
१. िारीररक, िानलसक

िा

इन्धिय

सम्बधिी

सािाधय

विचिन

भएका

तर

दै लनक

जीिनका

वियाकिापहरु स्ियि सम्पादन गनय सक्ने,
२. हाि िा खुट्टा केही छोटा भएका, एक हातको हत्केिा भधदा िुनी नचल्ने िा गुिाएका, एक
हािको हत्केिा भधदा िुलनका कम्तीिा बुढी औिा र चोरी औिा गुिाएका िा दुिै हातको
हत्केिा िुलनका कम्तीिा बुढीऔिा र चोरीऔिा भएका व्यन्िहरु,
३. िु िो अक्षर पढ्न सक्ने धयून दृवियुि व्यन्िहरु,
४. दुिै गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका व्यन्िहरु,
५. श्रिणयधत्र िगाइ िु िो आिाज सुन्ने तर बोिी स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यन्िहरु,
पररच्छे द ३
पररचय पत्र ढाँचा र सिधिय सलिलत
5. अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको पररचय पत्रको ढाँचा दे हाय बिोन्जि हुनछ
े िःपररचय पत्र बाहक व्यन्िको व्यन्िगत वििरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रिाण पत्रको ढाँचािा
यस काययविलिको अनुसूची २ बिोन्जि एकापट्टी नेपािी भाषािा र अकायपट्टी अं ग्रज
े ी भाषािा िे न्खएको
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िालथ दफा ४ िा उल्िेखीत िापदण्ड अनुसार एक पृष्ठको पररचय पत्र गाम्भीययताका आिारिा
गररएका चार िगयका अपाङ्गता भएका व्यन्ििाई चार फरक रङ्गिा उपिब्ि गराइनेछ ।
६. सिधिय सलिलत सम्बन्धि व्यिस्था दे हाय बिोन्जि हुनछ
े िः- (1) अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलिकार
सम्बधिी ऐन २०७४ को दफा ४२ अनुसार अपाङ्गता पररचय पत्र वितरण गने सिेत काययका िालग
नगरपालिकािा दे हाय बिोन्जिको स्थानीय सिधिय सलिलत रहनेछिःक) नगरपालिकाको उप प्रिुख

-

सं योजक

-

सदस्य

-

सदस्य

अस्पतािको न्चवकत्सक

-

सदस्य

ङ) स्थानीय प्रहरी कायायियको प्रिुख

-

सदस्य

-

सदस्य

-

सदस्य

ख) नगर काययपालिकाको िवहिा सदस्य िध्येबाट नगरपालिकािे
तोकेको िवहिा सवहत दुई जना सदस्य
ग) नगरपालिका लभत्रका िाध्यालिक विद्याियका प्रध्यानाध्यापक
िा श्रोत व्यन्िबाट नगर काययपालिका प्रिुखिे तोकेको व्यन्ि
घ) नगर काययपालिकािे तोकेको स्थालनय स्िास््य चौकी िा

च) अपाङ्गता भएका व्यन्िको हक, वहत र सं रक्षणको क्षेत्रिा
स्थानीय स्तरिा काययरत सं घ सं स्थाहरु िध्येबाट नगरकाययपालिकािे
िनोलनत गरे को सं स्थाको प्रलतलनलि
छ) नगरपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका व्यन्िहरु िध्येबाट
सिधिय सलिलतिे िनोनयन गरे को एकजना िवहिा सदस्य
सवहत ३ जना

ज) नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारका स्थानीय स्तरिा रहे का सम्बन्धित
विषय हे ने कायायियको कायायिय प्रिुख

-

सदस्य

झ) िवहिा तथा बािबालिका िाखाको प्रिुख

-

सदस्य सन्चि

२) स्थानीय सिधिय सलिलतिे अपाङ्गता पररचय पत्र वितरणका िालग लसफाररि गने कािका
साथै ऐनको दफा ४३ को (च) बिोन्जि पररचय पत्र सम्बधिी कानूनी, सं रचनागत तथा अधय सुिार
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गनुय पने विषयिा प्रदे िको सािान्जक विकास िधत्रािय, िवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक
िधत्रािय िगायत सम्बन्धित लनकायिा िे खी पिाउनु पदयछ ।
पररच्छे द ४
पररचय पत्र वितरण
७. पररचय पत्र वितरण प्रविया दे हाय बिोन्जि हुनछ
े िःक) अपाङ्गता भएका व्यन्िको स्थायी िे गाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियिा अपाङ्गता भएका
व्यन्ि स्ियि, लनजका अलभभािक िा सं रक्षकिे अनुसूची १ बिोन्जिको ढाँचािा पररचयपत्र
प्रालप्तका िालग सबै पुष्याई गने कागजातहरु २ प्रलत सिािेि गरी लनिेदन ददनुपनेछ ।
ख) दरखास्त आफ्नो नाि, स्थायी िे गाना, उिेर, अपाङ्गता खुिेको लिन्खत प्रिान्णत प्रलतलिपी, पासपोटय
साइजको (सम्भि भएसम्ि अपाङ्गता दे न्खने गरी न्खन्चएको) फोटो, अििको गाम्भीययता अिस्था
र िरीरका अंगहरुिे गने काििा आएको सिस्या िा दै लनक वियाकिापिा हुने लसलितताहरुको
वििरण सं िग्न हुनपु नेछ्र । यस प्रयोजनको िालग जधि दताय प्रिाणपत्र िा नागररकताको
प्रिाणपत्र िा जग्गा िलन प्रिाण पुजाय िा िैन्क्षक योग्यताको प्रिाणपत्र िा ितदान पररचय पत्र िा
अपांगताको आिारिा कुनै जालगर गरररहे को भए लनयुन्ि पत्र िा त्यो सं स्थािे ददएको प्रिाणपत्र
िा साविकको िवहिा तथा बािबालिका कायायियिा दताय भएका अपांगता सम्बधिी कायय गने
सं घसं स्थािे गरे को लसफाररस िध्ये कुनै एक िा यस्तै विश्वस्त हुन सक्ने आिार ददने अधय
प्रिान्णत लिखतिाइ आिार िालनने छ ।
ग) ररत पुगी आएको लनिेदनिा िडा कायायियिे लनिेदन प्राप्त भएको लिलतिे बढीिा ३ ददन लभत्र
लनिेदकिे पेि गरे का कागजातहरुको एक प्रलत कायायियिा राखी िडा कायायियको लसफाररि
सवहत एक प्रलत नगरपालिकािा पिाउनु पदयछ ।
घ) सम्बन्धित व्यन्ििे पेि गरे को लनिेदन उपर कुनै कागजात िा प्रिाण नपुगी पररचय पत्रका
िागी लसफाररस गनय उपयुि नदे न्खएिा सो व्यहोरा लनिेदकिाई ३ ददन लभत्रिा जानकारी ददनु
पदयछ ।
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ङ) िडा कायायियिे लसफाररस गनय नसवकने भलन ददएको जानकारी लनिेदकिाई न्चत्त नबुझे सूचना
पाएको २५ ददन लभत्रिा नगरपालिका सिक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ ।
च) यसरी प्राप्त भएको लनिेदन सिेत सिािेि राखी स्थानीय सिधिय सलिलतको बैिकिा पेि गनुय
पदयछ । लनिेदकिे पेि गरे का कागजात र अधय सम्भाव्य त्य प्रिाणका आिारिा लनजिे
पररचय पत्र पाउने दे न्खयो भने स्थानीय सिधिय सलिलतिे लसफाररि गरे िा लनजिाई पररचय पत्र
वितरण गरी त्यसको जानकारी लनिेदक तथा िडा कायायिय िाई सिेत ददनु पदयछ ।
छ) पररचय पत्रका िालग लसफाररि गनय कुनै कदिनाई परे िा िडा कायायियिे न्चवकत्सक वििेषज्ञ िा
अपाङ्गता भएका व्यन्िका सं स्थाका प्रलतलनलि सं ग राय पराििय लिन सक्नेछ ।
ज) सािाधयतया अपाङ्गता भएका व्यन्ि स्ियं िे आफ्नो पररचय पत्र बुन्झलिनु पदयछ । अलत अिि
िा पूणय अिि अपाङ्गता भएको कारणिे पररचय पत्र बुन्झलिन आउन नसक्ने भएिा िडा
कायायियको लसफाररसिा पररिारको सदस्य, सं रक्षक िा लनजको बसोबास गने स्थानीय लनकायका
पदालिकारीिे लनजिाई बुझाउने गरी बुन्झलिन सक्नेछन ।
झ) पररचय–पत्र प्राप्त व्यन्िहरुको िगीकृत िगत स्थानीय तहिे कम््युटराइज गरी आफ्नो
कायायियिा राखी चौिालसक रुपिा प्रदे ि र सं घको सम्बन्धित िधत्राियिा जानकारी गराउनु
पनेछ ।
ञ) सिधिय सलिलतिे पररचय–पत्र ददन भलन िहर गरे का व्यन्ििाई नगरपालिकािे अनुसूची–२
बिोन्जिको पररचय–पत्र (अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुिाई) लनिःिुल्क उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
ट) पररचय–पत्रिा नगरपालिकाको प्रिुख प्रिासकीय अलिकृतको हस्ताक्षर हुनछ
े । प्रचलित कानूनको
अलिनिा रही अधय अलिकृत कियचारीिाई सिेत अलिकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
ि) प्रत्यक्ष रुपिा दे न्खने िा अििोकन गनय सवकने िारीररक, िानलसक िा इन्धिय सम्बधिी क्षलतको
हकिा पररचय–पत्र प्रदान गने अलिकारीिे अििोकन गरी तत्काि उपयुि पररचय–पत्र उपिब्ि
गराउनु पनेछ ।
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ड) प्रत्यक्ष रुपिा नदे न्खने िा अििोकन गनय नसवकने िारीररक, िानलसक िा इन्धिय सम्बधिी क्षलत
भएका िा प्रि रुपिा छु याउन सिस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यन्िका हकिा सिधिय
सलिलतिा पेि गरी सलिलतको लसफाररसका आिारिा पररचय–पत्र वितरण गनुय पनेछ ।
८. अधय स्थानीय तहबाट पररचय पत्र वितरण गनेिः स्थानीय िे गानािा बसोबास नभएका र विलभन्न
अिरोि तथा िारीररक िा िानलसक अिस्थाको गान्म्भययताको कारण आफ्नो स्थायी बसोबास भएको
न्जल्िािा गई अपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय असिथय व्यन्िहरुका िालग स्थायी बसोबास भएको
स्थानको सम्बन्धित नगरपालिका िा गाँउपालिकाबाट पररचय पत्र नलिएको सुलनन्स्चत हुने प्रिाण पेि
भएिा दफा ५ को प्रविया पुरा गरी पररचय–पत्र प्रदान गरे र सम्बन्धित स्थानीय तहिाई जानकारी
गराउन सवकनेछ ।
९. प्रलतलिवप सम्बधिी व्यिस्थािः१) पररचय–पत्र हाराइ, नासीई िा लबग्रीई पररचय–पत्रको प्रलतलिवप ददनु पने भएिा आफ्नो स्थायी
िे गाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियिा यथाथय वििरण र कारण खिाई लसफाररसका
िागी लनिेदन ददनु पदयछ ।
२) िडा कायायियिे सबै व्यहोरा बुझी लनिेदकको िाग िनालसब दे न्खएिा पररचय–पत्रको प्रलतलिवप
उपिब्ि गराई ददन प्राप्त लनिेदन तथा अधय कागजातको प्रलतलिवप िडा कायायियिा राखी
लनिेदकिे पेि गरे को सक्कि कागजात सवहत लसफारीि गरी नगरपालिकािा पिाउनु पदयछ
३) नगरपालिकािे लसफाररि सवहत प्राप्त भएको लनबेदन अपाङ्गताको प्रकृलत अनुसार सोझै िा स्थानीय
सिधिय सलिलतिा पेि गरी सलिलतको लनणयय अनुसार अपाङ्गता पररचय–पत्रको प्रलतलिवप लनिःिुल्क
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
४) प्रलतलिवपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका विषयिा सो पररचय पत्र बाहक व्यन्ििे पवहिे प्राप्त
गरे को पररचय–पत्रिा हेरफेर गनुय पने दे न्खएिा स्थानीय लसफाररस सलिलतिा पेि गरी सो
सलिलतबाट प्राप्त लनदे िन अनुसार गनुय पदयछ ।
१०. यस काययविलिको प्रलतकुि

कायय भएिा प्रचलित

हुनछ
े ।
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कानूनिा व्यिस्था भए

बिोन्जि सजाय

११. अलभिेख सम्बधिी व्यिस्थािः१) सम्बन्धित िडा कययिायिे आफ्नो क्षेत्रिा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्यन्िहरु तथा अपाङ्गता
भएका व्यन्िहरु िध्ये पररचय–पत्र पाएका व्यन्िहरुको अपाङ्गताको प्रकृलत र गाम्भीययता िगायत
अधय आबश्यक वििरण खुल्ने गरी लनयलित रुपिा अध्यािलिक गरी त्यसको चौिालसक वििरण
तयार गरी लनयलित रुपिा आफ्नो नगरपालिका तथा न्जल्िा सिधिय सलिलतिाई सिेत पिाउनु
पदयछ ।
२) नगरपालिकािे पररचय–पत्र वितरण गरे पलछ यसको जानकारी पररचय–पत्र प्राप्त गने व्यन्िको
स्थायी िे गाना भएको िडा कायायियिाई ददनु पदयछ ।
३) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहे का कुि अपाङ्गता भएका व्यन्िहरु तथा अपाङ्गता पररचय–पत्र
पाएका व्यन्िहरुको अलभिे ख राखी त्यसको चौिालसक प्रलतिेदन प्रदे िको सािान्जक विकास
िधत्रािय, िवहिा बािबालिका तथा जेष्ठनागररक िधत्रािय र सं न्घय िालििा तथा सािाधय
प्रिासन िधत्राियिा पिाउनु पदयछ ।
पररच्छे द — ५
लबलबि
१२. विविि
१) नगरपालिकािे आ–आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रहे का विकट तथा दुगि
य गाउँहरुिा रहे का अपाङ्गता
भएका व्यन्िहरुका िालग अपाङ्गता पररचय–पत्र िगायतका सेिा सरि तररकािे उपिब्ि गराउन
कन्म्तिा िषयको १ पटक सम्बन्धि स्थानहरुिा पररचय–पत्र वितरण सम्बधिी घुम्ती लसविर
सञ्चािन गनुय पदयछ ।
२) यो काययविलि िागु हुन ु अगाडी प्राप्त गरे को अपाङ्गता पररचय–पत्र सम्बन्धित नगरपालिकािाई
बुझाई यो काययविलि जारी भएको लिलतिे १ िषय लभत्रिा यस काययविलि बिोन्जिको पररचय–पत्र
लिनु पदयछ । यस अन्घ जारी भएका पररचय–पत्र यो काययविलि जारी भएको १ िषय पछी
स्ितिःिाधय हुने छै न ।
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३) यस काययविलििा भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको अलिकार सम्बधिी ऐन र अधय
प्रचलित कानून सं ग बान्झएिा बान्झएको हदसम्ि स्ितिःअिाधय हुनेछ ।
४) अपाङ्ग पररचय–पत्र वितरण सम्बधििा यस काययविलििा उल्िे ख नभएको विषयिा अपाङ्गता भएका
व्यन्िहरुको अलिकार सम्बधिी ऐन र अधय प्रचलित कानून बिोन्जि हुनेछ ।
५) अपाङ्ग पररचय–पत्र वितरण लनदे न्िका, २०६५ बिोन्जि भए गरे का काि कारिाही यसै काययविलि
बिोन्जि भए गरे को िालननेछ ।
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अनुसूची — १
अपाङ्गता भएका व्यन्िको पररचय–पत्र पाउनको िालग ददने लनिेदनको ढाँचा

फोटो

श्री कायायिय प्रिुखज्यू,
भीरकोट नगरपालिका, ियरघारी स्याङ्गजा
िाफयत ..........िडा नं. कायायिय भीरकोट नगरपालिका,

लिलतिः.............................
विषयिः- अपाङ्गता भएका व्यन्िको पररचय–पत्र पाउँ ।
िहोदय,
ि अपाङ्गता भएका व्यन्िको पररचय–पत्र पाउन योग्य भएकोिे लनम्न लिन्खत वििरण राखी
पररचय–पत्र पाउन यो लनिेदन पेि गरे को छु । िैिे पेस गरे को वििरण दिक साँचो छ, झुट्टा िहरे िा
प्रचलित कानून बिोन्जि सजाँय भोग्न िञ्जुर छु ।
१. नाि थरिः .................... .........................उिेरिः ............... लिङ्गिः........
२. प्रदे ििः३. िे गानािःक) स्थायी िे गानािः- भीरकोट नगरपालिका,

िडा नं. .........

टोि..............

ख) अस्थायी िे गानािः-..................गाँउपालिका िा नगरपालिका, िडा नं. .........टोि..............
ग) सम्पकय टे लिफोन िा िोबाइि नं............................... ....................
४. सं रक्षक र अलभभािकको नाि थर ................ .............. लनिेदकको नाता.....................
५. सं रक्षक र अलभभािकको टे लिफोन िा िोबाइि नं.....................................................
६. नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अपाङ्गताको प्रकार .............................
७. नेपाि सरकारको पररभाषा र िगीकरण अनुसार अििताको आिारिा अपाङ्गताको
प्रकार...........................
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८. िरीरको अंग, सं रचना, प्रणािीिा आएको क्षलतको वििरण
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................
९. क्षलत भएपछी दै लनक वियाकिापिा आएको अिरोि िा लसलितताको वििरण..................
१०. अपाङ्गताको कारण उपयुि स्थानिा न्चनो िगाउनुहोस,
क) रोगको दीघय असर
घ) सिस्त्र द्वधद्व

(ख) दू घट
य ना
(ङ) िंिानुगत कारण

(ग) जधिजात
(च) अधय.....................

११. सहायक सािग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यक भएको िा नभएकोिः उपयुि स्थानिा न्चनो िगाउनुस
क) भएको (ख) नभएको
१२. आिश्यक भएको भय कस्तो प्रकारको सहायक सािग्रीको प्रयोग गनुप
य ने हुधछ,
क) गने गरे को

(ख) गने नगरे को

१३. सहायक सािाग्री प्रयोग गने गरे को भए सािाग्रीको नाििः....................
१४. अधय व्यन्िको सहयोग लबना आफ्ना कस्ता कस्ता दै लनक कायय गनय सक्नुहधु छ
क) ................................... (ख).................................. (ग) .........................
घ)................................ (ङ)...................................

(च)....................................

१५. अधय व्यन्िको सहयोग लिनुहधु छ भने कुन कुन कािको िालग लिनु हुधछ
क) ................................... (ख).................................. (ग) ......................
घ)................................ (ङ)................................... (च)................................
१६. पलछल्िो िैन्क्षक योग्यता
क) प्राथलिक तह (ख) लनम्न िाध्यलिक तह (ग) िाध्यलिक तह (घ)उच्च िाध्यलिक तह
स्नातक तह (च) स्नातकोत्तर तह (छ) विद्यािाररलि तह
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(ङ)

ु ोस
१७. कुनै तालिि प्राप्त गनुभ
य एको भए िुख्य तालििहरुको नाि िे ख्नह
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................
१८. हािको पेिािः
क) अध्ययन

(ख) कृवष व्यिसाय (ग) स्िरोजगार

(घ) सरकारी सेिा

ङ) लनन्ज क्षेत्रिा सेिा (च) केवह नगरे को (छ) अधय.......................
लनिेदक
नाि, थर.....................................
हस्ताक्षर.......................................
लिलत ..........................................
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अनुसूची २
अपाङ्गता भएका व्यन्िको पररचय–पत्रको ढाँचा

भीरकोट नगरपालिका
नगरकाययपालिकाको कायायिय
बयरघारी स्याङ्जा
गण्डकी प्रदे ि, नेपाि
फोटो

पररचयपत्र नम्बरिः
पररचयपत्रको प्रकारिः

अपाङ्गता पररचय–पत्र
१) नाि, थर
२) िे गानािः प्रदे ि गण्डकी न्जल्िािः स्याङ्जा
३) जधि लिलत ...............................
५) लिङ्ग ........... .....................

नगरपालिकािः भीरकोट नगरपालिका
४) नागररकता नम्बर.........................
६) रि सिुह...............................

७) अपाङ्गताको वकलसििः प्रकृलतको आिारिा ......................... गम्भीरता ..........................
८) बाबुरआिा िा सं रक्षकको नाि,थर ...................................................................
९) पररचय–पत्र िाहकको दस्तखतिः ..........................
१०) पररचय–पत्र प्रिान्णत गने ............................
नाि,थर .......................................
हस्ताक्षर .....................................
पद ..........................................
लिलत .........................................
“यो पररचय–पत्र कसै िे पाएिा नन्जकको प्रहरी कायायिय िा भीरकोट नगरपालिकािा बुझाइ ददनुहोिा”
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Annex 2
Disability Identity Card Format

Office of Municipal Executive
Bayerghari, Syangja
Gandaki Province, Nepal

photo

ID CARD NUMBER:
ID CARD TYPE:
Disability Identity Card
1) Full Name of Person :
2) Address : Province: Gandaki District: Syangja Local Level: Bheerkot Municipality
3) Date of Birth

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 Guardian ……………………………..
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"
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अनुसूची ३
अपाङ्गता भएका व्यन्िको कायायियिा रान्खने अलभिेखको ढाँचा
िि सं .
अपाङ्गता पररचय–पत्र नम्बरिः

पररचय–पत्रको प्रकारिः ..............................

१) नाि, थरिः
२) िे गाना (स्थायी) प्रदे ििः गण्डकी

स्थानीय तहिः भीरकोट नगरपालिका

िडािः

३) िे गाना (अस्थायी) प्रदे िM........

स्थानीय तहM..............

िडािः....

४) जधि लिलतिः..........

५) नागररकता नम्बरिः......

७) रि सिुहिः.......

६) लिङ्गिः.........

८) वििावहत िा अवििावहतिः...........

९) बाबुरआिा िा सं रक्षकको नाि,थरिः......................
१०) िे गानािः.......... िे गाना (स्थायी) प्रदे ििः......... स्थानीय तहिः........... िडािः..........
११) अपाङ्गता भएको व्यन्िसं गको नातािः...........
१२) पलछल्िो िैन्क्षक योग्यतािः.........
१३) अध्ययनरत विद्यािय िा किे जिः.......... अध्ययन नगरे को पढाइ सकेको
१४) पेिािः........
१५) अपाङ्गताको वकलसििः...............
क) अपाङ्गताको प्रकृलतको आिारिा ..............................................
ख) अपाङ्गताको गम्भीरताको आिारिा ........................................
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१६) कस्ता दै लनक वियाकिापहरु गनय सवकधछिः ..................................................................
१७) कस्ता दै लनक वियाकिापहरु गनय सवकदै निः ...................................................................
१८) सहायक सािाग्री आिश्यकिः

पने

नपने

आिश्यक पने भए के .....................................................................................................
१९) हाि सहायक सािग्रीिः

पाएको

नपाएको

२०) पररचयपत्र िाहकिे प्राप्त गरे को अधय सेिा, सुवििािः
.................................................................................................................
२१) पररचयपत्र िाहकिाई आिश्यक परे का अधय सेिा, सुवििाहरुिः
..................................................................................................................
२२) सेिा, सुवििा प्रदान गने लनकायिः
....................................................................................................................
२३) अधय
....................................................................................................................
प्रिान्णत गने अलिकारीकोिः
दस्तखतिः
नाि, थरिः
पदिः
आज्ञािे
ििय राज ढुंगाना
प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत
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