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अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचय-पğ ǒवतरण काय[ǒवǓध, २०७५

नेपाल सरकार
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अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचय-पğ ǒवतरण काय[ǒवǓध, २०७५ (नमूना)
Ĥèतावना
ु राƶ सं घले
नेपालको सं ǒवधान, अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàविÛध ऐन, २०७४ तथा संयƠ
पाǐरत गरȣ नेपाल सरकारले हèता¢र समेत गǐरसकेको अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàबÛधी
महासिÛध –@))^ - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) को उƧेæय,
मम[ र भावना बमोिजम अपाǍता भएका åयिƠहǽको पǐरचय-पğ ǒवतरण काय[ǒवǓध बनाउन बाÑछǓनय
भएकोले,अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàविÛध ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले Ǒदएको अǓधकार
Ĥयोग गǐर नेपाल सरकारले दे हायको नमूना काय[ǒवǓध जारȣ गरे को छ ।
पǐरÍछे द १
Ĥारिàभक
१. सं ि¢Ư नाम र Ĥारàभः (१) यस काय[ǒवǓधको नाम "अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचय-पğ ǒवतरण
काय[ǒवǓध, २०७५" रहे को छ ।
(२) यो काय[ǒवǓध तुǽÛत Ĥारàभ हुनेछ ।
२. पǐरभाषाः ǒवषय वा ĤसǍले अकȾ अथ[ नलागेमा यस काय[ǒवǓधमाः
(क) "ऐन" भǏाले अपाǍता भएका åयिƠहǾको अǓधकार सàवÛधी ऐन, २०७४ (पǒहलो सं शोधन
२०७५ समेत) सàझनु पद[छ ।
(ख) "Ǔनयमावलȣ" भǏाले अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàवÛधी ऐन २०७४ अनुसार बǏे
Ǔनयमावलȣ सàझनु पद[छ ।
(ग) "èथानीय तह" भǏाले गाउँपाǓलका वा नगरपाǓलका सàझनु पद[छ ।
(घ) "वडा काया[लय" भǏाले èथानीय तहको वडा काया[लय सàझनु पद[छ ।
(ड) "समÛवय सǓमǓत" भǏाले अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàवÛधी ऐन, २०७४ (पǒहलो
सं शोधन २०७५) को दफा ४२ बमोिजमको èथानीय समÛवय सǓमǓत सàझनु पद[छ।
पǐरÍछे द-२
उƧेæय, मापदÖड
३. उƧेæय : यस काय[ǒवǓधको उƧेæय दे हाय बमोिजम रहे का छन् :
(क) ǒवǓभǏ Ĥकारका अपाǍता भएका नेपालȣ नागǐरकहǾको पǒहचान गरȣ उनीहǽलाई सेवा
सुǒवधामा पहुँच èथाǒपत गन[, ×यèता सेवा सुǒवधाहǽको लाǓग योजना Ǔनमा[ण गन[ र èथानीय तह
दे िख नै ǒवǓभǏ ĤकृǓतका अपाǍता भएका åयिƠहǽको वगȸकृत लगत राơ सहज तुãयाउने
(ख) अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàवÛधी ऐन र अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàबÛधी
अÛतरा[ǒƶय महासिÛध २००६ (CRPD) मा नेपाल सरकारले जनाएको ĤǓतबƨता बमोिजम
अपाǍता भएका åयिƠलाई ĤाथǓमकताको आधारमा सेवा सुǒवधाहǽ उपलÞध गराउन सहज
बनाउने ।
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(ग) अपाǍताको ĤकृǓत, वगȸकरण र अवèथाका आधारमा अपाǍता भएका åयिƠले पाउने सेवा,
सुǒवधा र अवसरको ĤाथǓमकȧकरण गन[ सहयोग गनȶ ।
४. पǐरचय-पğ ǒवतरणका मापदÖड दे हाय बमोिजम रहे का छन् :
अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàवÛधी ऐनको अनुसूचीमा ĤकृǓतका आधारमा अपाǍतालाई
१० (दश) Ĥकारमा वगȸकरण गǐरएको छ । अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàवÛधी ऐनको
अनुसूचीमा उãले िखत गाàभीय[ता आधारमा गǐरएको अपाǍताको वगȸकरण गरȣ दे हायका चार
समूहका पǐरचय-पğ ǒवतरण गǐरनेछ :
(क) पुण[ अशƠ अपाǍताः
तल उãले िखत अवèथाका åयिƠहǽलाई 'क' बग[को पǐरचयपğ उपलÞध गराइनेछ जुन रातो रं गको
पृƵभूǓममा जारȣ गǐरनेछ ।
1. åयिƠको शारȣǐरक, मानǓसक वा इिÛġय सàबÛधी Ĥणालȣहǽमा भएको ¢Ǔत र यसले ãयाएको
काय[गत ǒवचलनको अवèथा असाÚय गàभीर भई अǾको सहयोग Ǔलएर पǓन दै Ǔनक जीवन
सàपादन गन[ असाÚयै कǑठन हुने åयिƠ,
2. सामाÛय भÛदा सामाÛय दै Ǔनक ǒĐयाकलापहǽ पǓन èवयं गन[ नसÈने र अÛय åयिƠको सहयोग
आवæयक पनȶ, तीĭ बौǒƨक अपाǍता भएका åयिƠहǽ, तीĭ ǽपमा अǒटÏम Ĥभाǒवत åयिƠ,
पूण[ ǽपमा ĮवणǺǒƴǒवǒहन åयिƠहǽ,
3. दुई वा सोभÛदा बढȣ ĤकृǓतका शारȣǐरक, मानǓसक वा इिÛġय सàबÛधी ¢Ǔत भई सबैजसो दै Ǔनक
ǒĐयाकलापहǽ अÛय åयिƠकै सहयोगमा गनुप
[ नȶ अवèथाका åयिƠहǽ,
4. ǓनरÛतर ǽपमा सघन हेरचाह (èयाहार सुसार) को आवæयक पǐररहने शारȣǐरक अपाǍता भएका
åयिƠ वा मनोसामािजक अपाǍता भएका åयिƠहǾ ।
(ख) अǓत अशƠ अपाǍताः
तल उãले िखत अवèथाका åयिƠहǽलाइ 'ख' बग[को पǐरचयपğ उपलÞध गराइनेछ जुन Ǔनलो पृƵभूǓममा
जारȣ गǐरनेछ ।
1. शारȣǐरक, मानǓसक वा इिÛġय सàबÛधी ¢Ǔत वा ǒवचलन भएतापǓन ǓनरÛतर वा अǓधकांश समय
सहयोगी, दोभाषे वा मानव पथĤदश[क आǑदको सहयोगमा आÝनो दै Ǔनक ǒĐयाकलापहǽ
लगायत ǒहडडुल र सं चार गन[ कǑठनाइ हुने ÞयिƠहǽ,
2. मिçतèक प¢घात, मेǽदÖडमा चोटपटक वा प¢घात, हेमोǒफǓलया, मांशपेशी सàबÛधी समèया
वा ǒवचलन लगायत अÛय ǒवǓभǏ कारणले शरȣरको ढाड, हात, गोडा, कàमर आǑदले काम गन[
नसकȧ दै Ǔनक आवागमनको लाǓग ǿǒवलिचयर Ĥयोग गनुप
[ नȶ अवèथाका åयिƠहǾ,
3. दुवै हात कुमदे िख वा पाखुरादे िख मुनी पुरै नचãने वा गुमाएका, ǒवǓभǏ कारणले दुवै हात र गोडा
गुमाएका वा नचãने, कàमरभÛदा मुǓनको माग गुमाएका वा नचãने, दुवै गोडा पूण[ ǒĐयाशील
नभई बैसाखीको Ĥयोग गनȶ åयिƠहǾ,
4. Ǻǒƴǒवǒहन र पूण [ Ǻǒƴǒवहȣनको पǐरभाषा अÛत[गत
[ पनȶ åयिƠहǾ,
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5. सं चारको लाǓग ǓनरÛतर दोभाषे आवæयक पनȶ पूण [ ǽपमा कान सुǏ नसÈने (बǒहरा), दै Ǔनक
जीवनका ǒĐयाकलापहǽ èवयं गन[ नसÈने, Ǔसकाइमा समèया भएका बौǒƨक अपाǍता वा
अǒटÏम

भएका åयिƠहǽ, ǓनरÛतर अǾको सहयोग Ǔलइरहनुपनȶ बहुअपाǍता भएका

åयिƠहǾ।
(ग) मÚयम अपाǍताः
तल उãले िखत अवèथाका åयिƠहǽलाई 'ग' वग[को पǐरचयपğ उपलÞध गराइनेछ पहɄ लो पृƵभूǓममा
जारȣ गǐरनेछ ।
1. कृǓğम अǍ, Èयालȣपर, ǒवशेष Ĥकारका जुƣा जèता सहायक सामĒीको Ĥयोगबाट सामाÛय
ǒहडडुल लगायत दै Ǔनक जीवनका ǒĐयाकलापहǽ èवयं गन[ सÈने,
ँ ामुǓनको अǍमा माğ Ĥभाव परे को तर सहायक सामĒीको Ĥयोग नगरȣ पǓन
2. ǒवǓभǏ कारणले घुड
सामाÛय ǒहँडडुल गन[सÈने,
3. कुम वा पाखुरा भÛदा मुनी एक हात गुमाएका वा हात नचãने वा हातले गनȶ काम गन[ नसÈने,
4. दुवै हातको ह×केलाभÛदा मुǓनका कàतीमा बूढȣ औ ंला र चोरȣ औ ंला गुमाएका,
5. दुवै गोडाको कुक[ु ÍचाभÛदा मुǓनको भाग नभएका तर सामाÛय ǒहडडुल गन[ सÈने,
6. मेǽदÖडमा समèया भई ढाड कुǒĤएको,
7. Ǔसकाइमा ǒढलाइ भएका दै Ǔनक ǒĐयाकलाप èवयं गन[ सÈने बौǒƨक अपाǍता र अǒटजम
भएका åयिƠहǽ ,
8. ĮवणयÛğको Ĥयोगबाट वा ठू लो आवाज माğ सुǏसÈने सुèतĮवण åयिƠहǾ
9. शãयǒĐयाबाट èवरयÛğ िझकȧ घाँटȣको नलȣबाट माğ बोãनुपनȶ अवèथा भएका ÞयिƠहǽ
10. ओठ तालु फाटे को कारण बोलȣ अèपƴ भएका ÞयिƠहǽ,
11. बोãदा अिÔकने, शÞद वा अ¢र दोहोया[उने समèया तीĭ भएका भकभके åयिƠहǾ,
12. तीन ǒफट भÛदा मुǓनका होचापुÔका åयिƠहǾ,
13. चèमा र ĮवणयÛğ दुवै Ĥयोग गनȶ ĮवणǺǒƴǒवǒहन åयिƠहǽ, ले Ûस वा àयाÊनीफायरको
Ĥयोगबाट माğ पÕन सÈने Ûयू न ǺǒƴयुƠ åयिƠहǽ,
14. अनुवशीय रƠĮाव (हेमोफेǓलया) सàबÛधी समèया भई दै Ǔनक ǒहँडडुलमा कǑठनाइ हुने
åयिƠहǽ,
15.मानǓसक वा मनोसामािजक अपाǍता भएका åयिƠहǽ ।
(घ) सामाÛय अपाǍताः
तल उãले िखत अवèथाका åयिƠहǽलाइ 'घ' बग[को पǐरचयपğ उपलÞध गराइनेछ जुन सेतो पृƵभूǓममा
जारȣ गǐरनेछ ।
1. शारȣǐरक, मानǓसक वा इिÛġय सàबÛधी सामाÛय ǒवचलन भएका तर दै Ǔनक जीवनका
ǒĐयाकलापहǽ èवयम सàपादन गन[ सÈने
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2. हात वा खुʣा केहȣ छोटो भएका, एक हातको ह×केला भÛदा मुनी नचãने वा गुमाएका, एक
हातको ह×केलाभÛदा मुǓनका कàतीमा बूढȣ औ ंला र चोरȣ औ ंला गुमाएका वा दुवै हातको
ह×केलामुǓनका कàतीमा बूढȣऔ ंला र चोरȣऔ ंला भएका ÞयिƠहǽ,
3. ठू लो अ¢र पÕनसÈने Ûयू न ǺǒƴयुƠ åयिƠहǾ,
4. दुवै गोडाको सबै औलाका भागहǽ नभएका,
5. ĮवणयÛğ लगाई ठू लो आवाज सुǏे तर बोलȣ èपƴ भएका सुèत Įवण åयिƠहǾ,
पǐरÍछे द ३
पǐरचय पğ ढाँचा र समÛवय सǓमǓत
५. अपाǍता भएका åयिƠहǾको पǐरचय-पğको ढाँचा दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
पǐरचय-पğ वाहक åयिƠको åयिƠगत ǒववरण èपƴ हुने गरȣ नागǐरकताको Ĥमाण -पğको ढाँचामा
यस काय[ǒवǓधको अनुसूची २ बमोिजम एकापʣी नेपालȣ भाषामा र अका[पʣी अं गेजी भाषामा लेिखएको
माǓथ दफा ४ मा उãलेिखत मापदÖड अनुसार एक पृƵको पǐरचय-पğ गाàभीय[ता आधारमा गǐरएका
चार वग[का अपाǍता भएका åयिƠलाई चार फरक रǍमा उपलÞध गराइनेछ ।
६. समÛवय सǓमǓत सàविÛध åयवèथा दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
(१) अपाǍता भएका åयिƠको अǓधकार सàविÛध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार अपाǍता पǐरचय
पğ ǒवतरण गनȶ समेत काय[का लाǓग गाउँ पाǓलका र नगरपाǓलकामा दे हाय बमोिजमको èथानीय
समÛवय सǓमǓत रहनेछ :(क) गाउँपाǓलका/नगरपाǓलकाको उपाÚय¢ वा उपĤमुख

संयोजक

(ख) गाउँपाǓलका/नगरपाǓलकाको मǒहला सदèय मÚयेबाट
गाउँपाǓलका वा नगर पाǓलकाले तोकेको मǒहला सदèय

सदèय

(ग) गाउँपाǓलका वा नगरपाǓलका Ǔभğका माÚयǓमक ǒवƭालयका
ĤधानाÚयापक वा Įोत åयिƠ मÚयेबाट गाउँ पाǓलकाको अÚय¢
वा नगर पाǓलकाको Ĥमुखले तोकेको åयिƠ

सदèय

(घ) गाउँ काय[पाǓलकाको अÚय¢ वा नगर काय[पाǓलकाको Ĥमुखले
तोकेको èथानीय èवाèØय चौकȧ वा अèपतालको िचǒक×सक
(ड.) èथानीय Ĥहरȣ काया[लयको Ĥमुख

सदèय
सदèय

(च) अपाǍता भएका åयिƠको हक, ǒहत र सं र¢णको ¢ेğमा èथानीय
èतरमा काय[रत सं घ सं èथाहǽ मÚयेबाट गाउँ पाǓलकाको अÚय¢ वा
नगर पाǓलकाको Ĥमुखले मनोǓनत गरे को सं èथाको ĤǓतǓनǓध

सदèय

(छ) गाउँ पाǓलका र नगरपाǓलका Ǔभğका अपाǍता भएका
åयिƠहǽ मÚयेबाट समÛवय सǓमǓतले मनोनयन गरे को एक जना मǒहला
सदèय सǒहत तीन जना

सदèय
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(ज) नेपाल सरकार र Ĥदे श सरकारका èथानीय èतरमा रहे का
सàविÛधत ǒवषय हे नȶ काया[लयको काया[लय Ĥमुख

सदèय

(झ) गाउँ पाǓलका वा नगरपाǓलकाको उपाÚय¢ वा उपĤमुखले
तोकेको गाउँ पाǓलका वा नगरपाǓलकाको कम[चारȣ

सदèय

(२) èथानीय समÛवय सǓमǓतले अपाǍता पǐरचय पğ ǒवतरणका लाǓग Ǔसफाǐरस गनȶ कामका साथै
ऐनको दफा ४३ को (च) बमोिजम पǐरचय-पğ सàवÛधी कानुनी, सं रचनागत तथा अÛय सुधार गनुप
[ नȶ
ǒवषयमा Ĥदे शको सामािजक ǒवकास मÛğालय; मǒहला, बालबाǓलका तथा ÏयेƵ नागǐरक मÛğालय
लगायत सàविÛधत Ǔनकायमा ले िख पठाउँ न ु पद[छ ।
पǐरÍछे द-४
पǐरचय पğ ǒवतरण
७. पǐरचय-पğ ǒवतरण ĤǒĐया दे हाय बमोिजम हुनेछ :
(क) अपाǍता भएका åयिƠको èथायी ठे गाना भएको èथानीय तहको वडा काया[लयमा अपाǍता भएका
åयिƠ èवयं Ǔनजका अǓभभावक वा सं र¢कले अनुसूची १ बमोिजमको ढाँचामा पǐरचय-पğ ĤाǓƯका
लाǓग सबै पुçʫाई गनȶ कागजातहǽ २ ĤǓत समावेश गरȣ Ǔनवेदन Ǒदनुपनȶछ ।
(ख) दरखाèतमा आÝनो नाम, èथायी ठे गाना, उमेर, अपाǍता खुलेको Ǔलिखत Ĥमािणत ĤǓतǓलपी,
पासपोट[ साइजको (सàभव भएसàम अपाǍता दे िखने गरȣ िखिचएको) फोटो, असƠताको गाàभीय[ता
अवèथा र शरȣरका अं गहǽले गनȶ काममा आएको समèया वा दै Ǔनक ǒĐयाकलापमा हुने
ǓसǓमतताहǽको ǒववरण सं लÊन हुनपु नȶछ । यस Ĥयोजनको लाǓग जÛमदता[ Ĥमाण-पğ वा
नागǐरकताको Ĥमाण-पğ वा जÊगा धनी Ĥमाण पुजा[ वा शैि¢क योÊयताको Ĥमाण-पğ वा मतदाता
पǐरचय पğ वा अपाǍताको आधारमा कुनै जाǓगर गǐररहेको भए ǓनयुिƠ पğ वा ×यो सं èथाले Ǒदएको
Ĥमाण वा िज.Ĥ.का.मा दता[ भएका अपाǍता सàबÛधी काय[ गनȶ सं घसं èथाले गरे को Ǔसफाǐरस मÚये
कुनै एक वा यèतै ǓबƳèत हुन सÈने आधार Ǒदने अÛय Ĥमािणत Ǔलिखतलाई आधार माǓननेछ ।
(ग) ǐरत पुगी आएको Ǔनवेदनमा वडा काया[लयले Ǔनवेदन ĤाƯ भएको ǓमǓतले बढȣमा ३ ǑदनǓभğ
Ǔनवेदकले पेश गरे का कागजातहǽको एक ĤǓत काया[लयमा रािख वडा काया[लयको Ǔसफाǐरस सǒहत
एक ĤǓत गाँउपाǓलका वा नगरपाǓलकामा पठाउनु पद[छ ।
(घ) सàबिÛधत åयिƠले पेश गरको Ǔनवेदन उपर कुनै कागजात वा Ĥमाण नपुगी पǐरचयपğका लाǓग
Ǔसफाǐरस गन[ उपयुƠ नदे िखएमा सो åयहोरा Ǔनवेदकलाई ३ Ǒदन Ǔभğमा जानकारȣ Ǒदनु पद[छ ।
(ड.) वडा काया[लयले Ǔसफाǐरस गन[ नसǒकने भनी Ǒदएको जानकारȣ Ǔनवेदकलाई िचƣ नबुझे सूचना
पाएको १५ Ǒदन Ǔभğमा सàविÛधत èथानीय तह सम¢ Ǔनवेदन Ǒदन सÈनेछ ।
(च) यसरȣ ĤाƯ भएको Ǔनवेदन समेत समावेश रािख èथानीय समÛवय सǓमǓतको बैठकमा पेश गनु[ पद[छ
। Ǔनवेदकले पेश गरे का कागजात र अÛय सàभाåय तØय Ĥमाणका आधारमा Ǔनजले पǐरचय पğ
पाउने दे िखयो भǓन èथानीय समÛवय सǓमǓतले िशफाǐरस गरे मा Ǔनजलाई पǐरचय पğ ǒवतरण गरȣ
×यसको जानकारȣ Ǔनवेदक तथा वडा काया[लयलाई समेत Ǒदनु पद[छ ।
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(छ) पǐरचयपğका लाǓग Ǔसफाǐरस गन[ कुनै कǑठनाई परे मा वडा काया[लयले िचǒक×सक/ǒवशेष£ वा
अपाǍता भएका åयिƠका सं èथाका ĤǓतǓनǓधसँग राय परामश[ Ǔलन सÈनेछ ।
(ज) सामाÛयतया अपाǍता भएका åयिƠ èवयं ले आÝनो पǐरचयपğ बुिझǓलनु पद[छ । अǓत अशƠ वा
पूण[ अशƠ अपाǍता भएको कारणले पǐरचय पğ वुिझǓलन आउन नसÈने भएमा वडा काया[लयको
Ǔसफाǐरसमा पǐरवारको सदèय, सं र¢क वा Ǔनजको बसोबास गनȶ èथानीय Ǔनकायका पदाǓधकारȣले
Ǔनजलाई बुझाउने गरȣ बुिझǓलन सÈनेछन् ।
(झ) पǐरचय-पğ ĤाƯ åयिƠहǾको वगȸकृत लगत èथानीय तहले कàÜयुटराइज गरȣ आÝनो
काया[लयमा राखी चौमाǓसक Ǿपमा Ĥदे श र सं घको सàबिÛधत मÛğालयमा जानकारȣ गराउनु
पनȶछ।
(ञ) समÛवय सǓमǓतले पǐरचयपğ Ǒदन भनी ठहर गरे का åयिƠलाई èथानीय तहको काया[लयले
अनुसूची २ बमोिजमको पǐरचय-पğ (अपाǍता भएका åयिƠहǾलाई) Ǔनःशुãक उपलÞध गराउनु
पनȶछ ।
(ट) पǐरचयपğमा गाँउपाǓलका/नगरपाǓलकाको Ĥमुख Ĥशासǒकय अǓधकृतको हèता¢र हुनेछ ।
ĤचǓलत कानूनको अǓधनमा रहȣ अÛय अǓधकृत कम[चारȣलाई समेत अǓधकार Ĥ×यायोजन गन[
सÈनेछ ।
(ठ) Ĥ×य¢ ǽपमा दे िखने वा अवलोकन गन[ सǒकने शारȣǐरक, मानǓसक वा इिÛġय सàबÛधी ¢Ǔतको
हकमा पǐरचय-पğ Ĥदान गनȶ अǓधकारȣले अवलोकन गरȣ त×काल उपयुƠ पǐरचय-पğ उपलÞध
गराउनु पनȶछ ।
(ड) Ĥ×य¢ ǽपमा नदे िखने वा अवलोकन गन[ नसǒकने शारȣǐरक, मानǓसक वा इिÛġय सàबÛधी ¢Ǔत
भएका वा Ĥƴ ǽपमा छु ʫाउन समèया भएका अपाǍता भएका ÞयिƠका हकमा समÛवय सǓमǓतमा
पेश गरȣ सǓमǓतको Ǔसफाǐरसका आधारमा पǐरचय पğ ǒवतरण गनु[ पनȶछ ।
८. अÛय èथानीय तहबाट पǐरचयपğ ǒवतरण गनȶः
èथानीय ठे गानामा बसोबास नभएका र ǒवǓभǏ अवरोध तथा शारȣǐरक वा मानǓसक अवèथाको
गàभीय[ताको कारण आÝनो èथाई वसोवास भएको िजãलामा गई अपाǍता पǐरचय पğ ĤाƯ गन[
असमथ[ åयिƠहǽका लाǓग Ǔनजको èथायी बसोबास भएको èथानको सàबिÛधत èथानीय तहबाट
पǐरचय पğ नǓलएको सुǓनƱत भएमा दफा ५ को ĤǒĐया पुरा गरȣ पǐरचय पğ Ĥदान गरे र सàबिÛधत
èथानीय तहलाई जानकारȣ गराउन सǒकनेछ ।
९. ĤǓतǓलǒप सàबÛधी åयवèथाः
(१) पǐरचय-पğ हराइ, नाǓसइ वा ǓबǓĒई पǐरचय-पğको ĤǓतǓलǒप Ǔलनु पनȶ भएमा आÝनो èथायी ठे गाना
भएको èथानीय तहको वडा काया[लयमा यथाथ[ ǒववरण र कारण खुलाई Ǔसफाǐरसका लाǓग Ǔनवेदन
Ǒदनु पद[छ ।
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(२) वडा काया[लयले सबै åयहोरा बुिझ Ǔनवेदकको माग मनाǓसब दे िखएमा पǐरचय-पğको ĤǓतǓलपी
उपलÞध गराउन ĤाƯ Ǔनवेदन तथा अÛय कागजातको ĤǓतǓलǒप वडा काया[लयमा राखी Ǔनवेदकले
पेश गरे को सʞल कागजात सǒहत Ǔसफाǐरस गरȣ गाउपाǓलका नगरपाǓलका èथानीय तहमा पठाउँन ु
पद[छ ।
(३) èथानीय तहले Ǔसफाǐरस सǒहत ĤाƯ भएको Ǔनवेदन अपाǍताको Ĥकृती अनुसार सोझै वा èथानीय
समÛवय सǓमǓतमा पेश गरȣ सǓमǓतको Ǔनण[य अनुसार अपाǍता पǐरचय-पğको ĤǓतǓलपी Ǔनःशुãक
उपलÞध गराउँन ु पनȶछ ।
(४) ĤǓतǓलǒपका लाǓग ĤाƯ भएको Ǔनवेदनका Ǔबषयमा सो पǐरचय पğ बाहक åयिƠले पǒहले ĤाƯ
गरे को पǐरचय पğमा हे रफेर गनुप
[ नȶ दे िखएमा èथानीय Ǔसफाǐरस सǓमǓतमा पेश गरȣ सो सǓमǓतबाट
ĤाƯ Ǔनदȶ शन अनुसार गनु[ पद[छ ।
१० यस काय[ǒवǓधको ĤǓतकुल काय[ भएमा ĤचǓलत कानूनमा Þयवèथा भए बमोिजम सजाय हुनेछ ।
११. अǓभले ख सàविÛध åयवèथाः
(१) सàविÛधत वडा काया[लयले आफनो ¢ेğमा भएका कुल अपाǍता भएका åयिƠहǽ तथा अपाǍता
भएका åयिƠहǽ मÚये पǐरचयपğ पाएका åयिƠहǽको अपाǍताको ĤकृǓत र गाàभीय[ता लगायत
अÛय आवæयक ǒववरण खुãनेगरȣ ǓनयǓमत ǽपमा अÚयावǓधक गरȣ ×यसको चौमाǓसक ǒववरण
तयार गरȣ ǓनयǓमत ǽपमा आÝनो गाँउपाǓलका/नगरपाǓलका तथा िजãला समÛवय सǓमǓतलाई समेत
पठाउँन ु पद[छ ।
(२) èथानीय तहले पǐरचय पğ ǒवतरण गरे पǓछ यसको जानकारȣ पǐरचय पğ ĤाƯ गनȶ ÞयिƠको
èथायी ठे गाना भएको वडा काया[लयलाई Ǒदनु पद[छ ।
(३) गाँउपाǓलका तथा नगरपाǓलकाले आÝनो ¢ेğǓभğ रहे का कुल अपाǍता भएका åयिƠहǽ तथा
अपाǍता पǐरचय पğ पाएका åयिƠहǽको अǓभले ख राखी ×यसको चौमाǓसक ĤǓतवेदन Ĥदे शको
सामािजक ǒवकास मÛğालय, मǒहला, बालबाǓलका तथा ÏयेƵ नागǐरक मÛğालय र संघीय माǓमला
तथा सामाÛय Ĥशासन मÛğालयमा पठाउँ न ु पनȶछ ।
पǐरÍछे द-५
ǓबǓबध
१२. ǒवǒवध :
(१) सबै èथानीय तहले आـआÝनो ¢ेğाǓधकार Ǔभğ रहे का Ǔबकट तथा दुरगम गाउँहǽमा रहेका
अपाǍता भएका åयिƠहǽका लाǓग अपाǍता पǐरचयـपğ लगायतका सेवा सरल तǐरकाले उपलÞध
गराउँ न किàतमा बषȾ एक पटक ती ठाउँ हǽमा पǐरचय पğ ǒवतरण सàविÛध घुिàत िशǒवर सʶालन
गनु[ पद[छ ।
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(२) यो काय[ǒवǓध लागू हुन ु अगाǓड ĤाƯ गरे को अपाǍता पǐरचयपğ सàबिÛधत गाउपाǓलका र
नगरपाǓलका बुझाई यो काय[ǒवǓध जारȣ भएको ǓमǓतले १ बष[Ǔभğमा यस काय[ǒवǓध बमोिजमको
पǐरचयपğ Ǔलनुपनȶछ । यस अिघ जारȣ भएका पǐरचय पğ एक वष[पǓछ èवतः माÛय हुनै छै न ।
(३) यस काय[ǒवǓध भएको Ĥावधान अपाǍता भएका åयिƠहǽको अǓधकार सàविÛध ऐन र अÛय
ĤचǓलत कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदसàम èवतः अमाÛय हुनेछ ।
(४) अपाǍ पǐरचय-पğ ǒवतरण सàवÛधमा यस काय[ǒवǓधमा उãले ख नभएको ǒवषयमा अपाǍता भएका
åयिƠहǽको अǓधकार सàवÛधी ऐन र अÛय ĤचǓलत कानून बमोिजम हुनेछ ।
(५) अपाǍ पǐरचय-पğ ǒवतरण Ǔनदȶ िशका, २०६५ बमोिजम भए गरे का काम कारवाहȣ यसै काय[ǒवǓध
बमोिजम भए गरे को माǓननेछ ।
(६) अपाǍ पǐरचय-पğ ǒवतरण Ǔनदȶ िशका, २०६५ खारे ज गǐरएको छ ।
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अनुसूची १
अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचयपğ पाउनको लाǓग Ǒदने Ǔनवेदनको ढाँचा
फोटो

Įी काया[लय ĤमुखÏयू
माफ[त............................
………………………………………. गाउँ /नगरपाǓलका
ǓमǓत :.................. ........
ǒवषय : अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचयपğ पाउँ ।
महोदय,
म अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचयपğ पाउन योÊय भएकोले Ǔनàन Ǔलिखत ǒववरण रािख
पǐरचयपğ पाउन यो Ǔनवेदन पेश गरे को छु । मैले पेस गरे को ǒववरण ठȤक साँचो छ, झुʣा ठहरे मा
ĤचǓलत कानुनबमोिजमको सजाय भोÊन मʷुर छु ।
१.

नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... ǓलǍ ....................

२.

Ĥदे श :

३.

ठे गाना:
(क) èथायी ठे गाना : ...................पाǓलका, वडा नं............... टोल ..............
(ख) अèथायी ठे गाना : .................पाǓलका, वडा नं...................टोल ..............
(ग) सàप[क[ टे Ǔलफोन वा मोबाइल नं. ............... .................. .................

३.

सं र¢क/अǓभभावकको नाम थर .................... .............. Ǔनवेदकको नाता ...............

४.

सं र¢क/अǓभभावकको टे Ǔलफोन वा मोबाइल नं. .............. ................... .............

५.

नेपाल सरकारको पǐरभाषा र वगȸकरण अनुसार अपाǍताको Ĥकार ......................

६.

नेपाल

सरकारको

पǐरभाषा

र

वगȸकरण

अनुसार

अशƠताको

आधारमा

अपाǍताको Ĥकार ............................
७.

शरȣरको अं ग, सं रचना, Ĥणालȣमा आएको ¢Ǔतको ǒववरण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….

८.

¢Ǔत भएपछȤ दै Ǔनक ǒĐयाकलापमा आएको अवरोध वा ǓसǓमतताको ǒववरण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
……………………………………………………………………. …………….

९.

अपाǍताको कारण उपयुƠ èथानमा िचनो लगाउनुहोस् ।
क) रोगको दȣघ[ असर

ख) दुघट
[ ना

ग) जÛमजात
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घ) सशƸ ƮÛƮ
१०

ङ) वंशानुगत कारण

सहायक सामĒी Ĥयोग गनु[ पनȶ आवæयकता भएको वा नभएको : उपयुƠ èथानमा िचनो
लगाउनुहोस् ।

११.

च) अÛय ..............

क) भएको

ख) नभएको

आवæयकता भएको भए कèतो Ĥकारको सहायक सामĒीको Ĥयोग गनुप
[ नȶ हुÛछ
…………………………………………………………………………..................

१२.

सहायक सामĒी Ĥयोग गनȶ गरे को/नगरे को (उपयुƠ èथानमा िचनो लगाउनुहोस
क) गनȶ गरे को

ख) गनȶ नगरे को

१३.

सहायक सामĒी Ĥयोग गनȶ गरे को भए सामĒीको नाम : ......................... ...........

१४.

अÛय åयिƠको सहयोग ǒवना आÝना कèता कèता दै Ǔनक काय[ गन[ सÈनुहÛु छ
क) ........................

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

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

च) ...........................

अÛय åयिƠको सहयोग ǓलनुहÛु छ भने कुन कुन कामको लाǓग Ǔलनु हुÛछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................

१६.

ङ).............................

पǓछãलो शैि¢क योÊयता ĤाथǓमक तह

च) ...........................

घ) Ǔनàन माÚयǓमक तह

ङ) माÚयǓमक तह

च) उÍच माÚयǓमक तह

ज) èनातकोƣर तह

झ) ǒवƭावाǐरधी तह

छ) èनातक तह

१७.

ु ोस
कुनै ताǓलम ĤाƯ गनुभ
[ एको भए मुÉय ताǓलमहǾको नाम ले ơह
………………………….………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

१८.

हालको पेशा :
क) अÚययन
ङ) सरकारȣ सेवा

ख) कृǒष åयवसाय

ग) èवरोजगार

च) Ǔनजी ¢ेğमा सेवा

घ) अÚययन

ज) केहȣ नगरे को

झ) अÛय ...

Ǔनवेदक
नाम, थर ..............................
हèता¢र ..............................
ǓमǓत ..............................
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अनुसूची २

अपाǍता भएका åयिƠको पǐरचयğको ढाँचा
नेपाल सरकार

Ǔनशाना छाप
..................................................
पǐरचयपğ नàबरः

फोटो

पǐरचयपğको Ĥकार:
अपाǍता पǐरचय-पğ
१) नाम, थरः
२) ठे गानाः Ĥदे श ……………..िजãला…………
३) जÛमǓमǓतः

èथानीय तह ………………………

४) नागरȣकता नàबर: ……………………..

५) ǓलǍः ………… …………. ६) रƠ समुह…………..
७) अपाǍताको ǒकǓसमः ĤकृǓतको आधारमा ……………………..गàभीरता ……..
८) बाबु/आमा वा सं र¢कको नाम, थर …………………………………………
९) पǐरचयपğ वाहकको दèतखतः
१०) पǐरचय पğ Ĥमािणत गनȶ ………….
नाम, थर ..............................
हèता¢र ..............................
पद ...................................
ǓमǓत ..............................

"यो पǐरचपğ कसै ले पाएमा निजकको Ĥहरȣ काया[लय वा èथानीय Ǔनकायमा वुझाइǑदनुहोला"
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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"
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अनुसूची ३
अपाǍता भएका åयिƠको काया[लयमा रािखने अǓभलेखको ढाँचा
Đम सं Éयाः
अपाǍता पǐरचयपğ नàबरः

पǐरचयपğको Ĥकार …………….

१) नाम, थरः
२) ठे गाना (èथायी) Ĥदे श:

िजãला :

३) ठे गाना (अèथाई) Ĥदे श:
४) जÛम ǓमǓतः

िजãला :

èथानीय तह:

वडा:

èथानीय तह:

वडा:

४) नागरȣकता नàबरः

६) रƠ समुह

५) ǓलǍः

७) ǒववाǒहत/अǒववाǒहतः

८) बाबु/आमा वा सं र¢कको नाम, थरः
९) ठे गानाः Ĥदे श

िजãला

èथानीय तह

वडा

१०) अपाǍता भएको åयिƠसँगको नाताः
११) पǓछãलो शैि¢क योÊयताः
१२) अÚययनरत ǒवƭालय वा कलेज

अÚययन नगरे को

:

पढाइ सकेको

१३) पेशाः
१४) अपाǍताको ǒकǓसमः
क) अपाǍताको ĤकृǓतको आधारमा ………………..
ख) अपाǍताको गàभीरताको आधारमा ……………………..
१५) कèता दै Ǔनक ǒĐयाकलापहǾ गन[ सǒकÛछ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कèता दै Ǔनक ǒĐयाकलापहǾ गन[ सǒकँदै न ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहायक सामĒी आवæयक

पनȶ

नपनȶ

आवæयक पनȶ भए के …………………………….
१८) हाल सहायक सामĒी

पाएको

नपाएको

१९) पǐरचय-पğ वाहकले ĤाƯ गरे का अÛय सेवा, सुǒवधा
………………………………………………………………………………………………… ……………………………..
२०) पǐरचयपğ बाहकलाई आवæयक परे का अÛय सेवा सुǒवधाहǾ
…………………………………………………….. …………………………………..
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२१) सेवा, सुǒवधा Ĥदान गनȶ Ǔनकायः …………………… ……………
२२) अÛय ……………………………………………… …………………………
Ĥमािणत गनȶ अǓधकारȣकोः
दèतखतः
नाम, थरः
पदः
काया[लयः
ǓमǓत :

