चिचिला गाउँपाचलका
अपाङ्गता भएका व्यचिको परििय-पत्र चितिण काययचिचि, २०७५

चिचिला गाउँपाचलका

अपाङ्गता भएका व्यचिको परििय-पत्र चितिण काययचिचि, २०७५
प्रस्तािना:
नेपालको संचििान, अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िचधि ऐन, २०७४ तथा संयि
ु िाष्ट्र संघले पारित गिी नेपाल सिकािले
हस्ताक्षि समेत गरिसके को अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्बधिी महासचधि -२०६३ - Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD) को उद्देश्य, ममय ि भािना बमोचिम अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको परििय-पत्र चितिण
काययचिचि बनाउन बाञ्छचनय भएकोले,अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िचधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले ि चिचिला
गाँउपाचलकाको प्रशासनकीय काययचिचिले चदएको अचिकाि प्रयोग गरि चिचिला गाउँपाचलकाले देहायको काययचिचि िािी गिे को छ ।
परिच्छे द १
प्रािचभभक
१. संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस काययचिचिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यचिको परििय-पत्र चितिण काययचिचि, २०७५" िहेको छ ।
(२) यो काययचिचि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः चिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययचिचिमाः
(क) "ऐन" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यचिहरूको अचिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पचहलो संशोिन २०७५ समेत) सम्झनु पदयछ ।
(ख) "चनयमािली" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनसु ाि बधने चनयमािली सम्झनु पदयछ ।
(ग) "गाँउपाचलका" भधनाले चिचिला गाउँपाचलका सम्झनु पदयछ ।
(घ) "िडा कायायलय" भधनाले स्थानीय तहको िडा कायायलय सम्झनु पदयछ ।
(ड) "समधिय सचमचत" भधनाले अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पचहलो सश
ं ोिन २०७५) को दफा ४२
बमोचिमको स्थानीय समधिय सचमचत सम्झनु पदयछ ।
परिच्छे द-२
उद्देश्य, मापदण्ड
३. उद्देश्य : यस काययचिचिको उद्देश्य देहाय बमोचिम िहेका छन् :
(क) चिचभधन प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पचहिान गिी उनीहरुलाई सेिा सचु ििामा पहुिँ स्थाचपत गनय, त्यस्ता
सेिा सचु ििाहरुको लाचग योिना चनमायण गनय ि स्थानीय तह देचख नै चिचभधन प्रकृ चतका अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको िगीकृ त
लगत िाख्न सहि तुल्याउने
(ख) अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्बधिी अधतिायचष्ट्रय महासचधि
२००६ (CRPD) मा नेपाल सिकािले िनाएको प्रचतबद्धता बमोचिम अपाङ्गता भएका व्यचिलाई प्राथचमकताको आिािमा
सेिा सचु ििाहरु उपलब्ि गिाउन सहि बनाउने ।
(ग) अपाङ्गताको प्रकृ चत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यचिले पाउने सेिा, सचु ििा ि अिसिको
प्राथचमकीकिण गनय सहयोग गने ।
४. परििय-पत्र चितिणका मापदण्ड देहाय बमोचिम िहेका छन् :
अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िधिी ऐनको अनसु िू ीमा प्रकृ चतका आिािमा अपाङ्गतालाई १० (दश) प्रकािमा
िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िधिी ऐनको अनसु िू ीमा उल्लेचखत गाम्भीययता आिािमा गरिएको
अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका िाि समहू का परििय-पत्र चितिण गरिनेछ :
(क) पुणय अशि अपाङ्गतााः
तल उल्लेचखत अिस्थाका व्यचिहरुलाई 'क' बगयको परिियपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु िातो िंगको पृष्ठभचू ममा िािी गरिनेछ ।
1. व्यचिको शािीरिक, मानचसक िा इचधिय सम्बधिी प्रणालीहरुमा भएको क्षचत ि यसले ल्याएको काययगत चििलनको अिस्था
असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग चलएि पचन दैचनक िीिन सम्पादन गनय असाध्यै कचिन हुने व्यचि,
2. सामाधय भधदा सामाधय दैचनक चियाकलापहरु पचन स्ियं गनय नसक्ने ि अधय व्यचिको सहयोग आिश्यक पने, तीव्र बौचद्धक
अपाङ्गता भएका व्यचिहरु, तीव्र रुपमा अचिज्म प्रभाचित व्यचि, पणू य रुपमा श्रिणदृचिचिचहन व्यचिहरु,

3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृ चतका शािीरिक, मानचसक िा इचधिय सम्बधिी क्षचत भई सबैिसो दैचनक चियाकलापहरु अधय व्यचिकै

सहयोगमा गनपयु ने अिस्थाका व्यचिहरु,
4. चनिधति रुपमा सघन हेििाह (स्याहाि सस
ु ाि) को आिश्यक परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका व्यचि िा मनोसामाचिक
अपाङ्गता भएका व्यचिहरू ।
(ख) अचत अशि अपाङ्गतााः
तल उल्लेचखत अिस्थाका व्यचिहरुलाइ 'ख' बगयको परिियपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु चनलो पृष्ठभचू ममा िािी गरिनेछ ।
1. शािीरिक, मानचसक िा इचधिय सम्बधिी क्षचत िा चििलन भएतापचन चनिधति िा अचिकांश समय सहयोगी, दोभाषे िा मानि
पथप्रदशयक आचदको सहयोगमा आफ्नो दैचनक चियाकलापहरु लगायत चहडडुल ि संिाि गनय कचिनाइ हुने ब्यचिहरु,
2. मचष्ट्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा िोिपिक िा पक्षघात, हेमोचफचलया, मांशपेशी सम्बधिी समस्या िा चििलन लगायत अधय
चिचभधन कािणले शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आचदले काम गनय नसकी दैचनक आिागमनको लाचग हृचिलचियि प्रयोग
गनयपु ने अिस्थाका व्यचिहरू,
3. दिु ै हात कुमदेचख िा पाखिु ादेचख मनु ी पिु ै निल्ने िा गमु ाएका, चिचभधन कािणले दिु ै हात ि गोडा गमु ाएका िा निल्ने,
कम्मिभधदा मचु नको माग गमु ाएका िा निल्ने, दिु ै गोडा पणू य चियाशील नभई बैसाखीको प्रयोग गने व्यचिहरू,
4. दृचिचिचहन ि पणू य दृचिचिहीनको परिभाषा अधतयगयत पने व्यचिहरू,
5. संिािको लाचग चनिधति दोभाषे आिश्यक पने पणू य रुपमा कान सधु न नसक्ने (बचहिा), दैचनक िीिनका चियाकलापहरु स्ियं गनय
नसक्ने, चसकाइमा समस्या भएका बौचद्धक अपाङ्गता िा अचिज्म भएका व्यचिहरु, चनिधति अरूको सहयोग चलइिहनपु ने
बहुअपाङ्गता भएका व्यचिहरू ।
(ग) मध्यम अपाङ्गतााः
तल उल्लेचखत अिस्थाका व्यचिहरुलाई 'ग' िगयको परिियपत्र उपलब्ि गिाइनेछ पहे ँलो पृष्ठभचू ममा िािी गरिनेछ ।
1. कृ चत्रम अङ्ग, क्यालीपि, चिशेष प्रकािका ित्त
ु ा िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय चहडडुल लगायत दैचनक िीिनका
चियाकलापहरु स्ियं गनय सक्ने,
2. चिचभधन कािणले घड
ँु ामचु नको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिे को ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पचन सामाधय चहँडडुल गनयसक्ने,
3. कुम िा पाखिु ा भधदा मनु ी एक हात गमु ाएका िा हात निल्ने िा हातले गने काम गनय नसक्ने,
4. दिु ै हातको हत्के लाभधदा मचु नका कम्तीमा बढू ी औल
ं ा ि िोिी औलं ा गमु ाएका,
5. दिु ै गोडाको कुकयु च्िाभधदा मचु नको भाग नभएका ति सामाधय चहडडुल गनय सक्ने,
6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुचप्रएको,
7. चसकाइमा चढलाइ भएका दैचनक चियाकलाप स्ियं गनय सक्ने बौचद्धक अपाङ्गता ि अचििम भएका व्यचिहरु ,
8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा िूलो आिाि मात्र सधु नसक्ने सस्ु तश्रिण व्यचिहरू
9. शल्यचियाबाि स्िियधत्र चझकी घाँिीको नलीबाि मात्र बोल्नपु ने अिस्था भएका ब्यचिहरु
10. ओि तालु फािेको कािण बोली अस्पि भएका ब्यचिहरु,
11. बोल्दा अड्चकने, शब्द िा अक्षि दोहोयायउने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यचिहरू,
12. तीन चफि भधदा मचु नका होिापड
ु ् का व्यचिहरू,
13. िस्मा ि श्रिणयधत्र दिु ै प्रयोग गने श्रिणदृचिचिचहन व्यचिहरु, लेधस िा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाि मात्र पढ्न सक्ने धयनू दृचियि
ु
व्यचिहरु,
14. अनिु शीय ििश्राि (हेमोफे चलया) सम्बधिी समस्या भई दैचनक चहँडडुलमा कचिनाइ हुने व्यचिहरु,
15.मानचसक िा मनोसामाचिक अपाङ्गता भएका व्यचिहरु ।
(घ) सामान्य अपाङ्गतााः
तल उल्लेचखत अिस्थाका व्यचिहरुलाइ 'घ' बगयको परिियपत्र उपलब्ि गिाइनेछ िनु सेतो पृष्ठभचू ममा िािी गरिनेछ ।

1. शािीरिक, मानचसक िा इचधिय सम्बधिी सामाधय चििलन भएका ति दैचनक िीिनका चियाकलापहरु स्ियम सम्पादन गनय

सक्ने
2. हात िा खट्टु ा के ही छोिो भएका, एक हातको हत्के ला भधदा मनु ी निल्ने िा गमु ाएका, एक हातको हत्के लाभधदा मचु नका
कम्तीमा बढू ी औलं ा ि िोिी औलं ा गमु ाएका िा दिु ै हातको हत्के लामचु नका कम्तीमा बढू ीऔलं ा ि िोिीऔलं ा भएका
ब्यचिहरु,
3. िूलो अक्षि पढ्नसक्ने धयनू दृचियि
ु व्यचिहरू,
4. दिु ै गोडाको सबै औलाका भागहरु नभएका,
5. श्रिणयधत्र लगाई िूलो आिाि सधु ने ति बोली स्पि भएका सस्ु त श्रिण व्यचिहरू,
परिच्छे द ३
परििय पत्र ढाँिा ि समन्िय सचमचत
५. अपाङ्गता भएका व्यचिहरूको परििय-पत्रको ढाँिा देहाय बमोचिम हुनेछ ।
परििय-पत्र िाहक व्यचिको व्यचिगत चिििण स्पि हुने गिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढाँिामा यस काययचिचिको अनसु िू ी २
बमोचिम एकापट्टी नेपाली भाषामा ि अकायपट्टी अगं ेिी भाषामा लेचखएको माचथ दफा ४ मा उल्लेचखत मापदण्ड अनसु ाि एक पृष्ठको
परििय-पत्र गाम्भीययता आिािमा गरिएका िाि िगयका अपाङ्गता भएका व्यचिलाई िाि फिक िङ्गमा उपलब्ि गिाइनेछ ।
६. समधिय सचमचत सम्िचधि व्यिस्था देहाय बमोचिम हुनेछ ।
(१) अपाङ्गता भएका व्यचिको अचिकाि सम्िचधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसु ाि अपाङ्गता परििय पत्र चितिण गने समेत काययका
लाचग गाँउपाचलकामा देहाय बमोचिमको स्थानीय समधिय सचमचत िहनेछ:(क) गाँउपाचलकाको उपप्रमख
संयोिक
ु
(ख) गाँउपाचलकाको मचहला सदस्य मध्येबाि गाँउपाचलकाले तोके को मचहला सदस्य
सदस्य
(ग) गाँउपाचलका चभत्रका माध्यचमक चिद्यालयका प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यचि मध्येबाि गाँउपाचलकाको प्रमख
ु ले तोके को व्यचि
सदस्य
(घ) गाँउ काययपाचलकाको प्रमख
सदस्य
ु ले तोके को स्थानीय स्िास््य िौकी िा अस्पतालको चिचकत्सक
(ङ) स्थानीय प्रहिी कायायलयको प्रमख
सदस्य
ु
(ि) अपाङ्गता भएका व्यचिको हक, चहत ि सिं क्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तिमा काययित सघं सस्ं थाहरु मध्येबाि गाँउपाचलकाको प्रमख
ु ले
मनोचनत गिे को सस्ं थाको प्रचतचनचि
सदस्य
(छ) गाँउपाचलका चभत्रका अपाङ्गता भएका व्यचिहरु मध्येबाि समधिय सचमचतले मनोनयन गिे को एक िना मचहला सदस्य सचहत तीन
िना
सदस्य
(ि) नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थानीय स्तिमा िहेका सम्िचधित चिषय हेने कायायलयको कायायलय प्रमख
ु
सदस्य
(झ) गाँउपाचलकाको उपप्रमख
सदस्य
ु ले तोके को गाँउपाचलकाको कमयिािी
(२) गाँउ समधिय सचमचतले अपाङ्गता परििय पत्र चितिणका लाचग चसफारिस गने कामका साथै ऐनको दफा ४३ को (ि) बमोचिम
परििय-पत्र सम्िधिीी काननु ी, संििनागत तथा अधय सिु ाि गनपयु ने चिषयमा प्रदेशको सामाचिक चिकास मधत्रालय; मचहला,
बालबाचलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रालय लगायत सम्िचधित चनकायमा लेचख पिाउँनु पदयछ ।
परिच्छे द-४
परििय पत्र चितिण
७. परििय-पत्र चितिण प्रचिया देहाय बमोचिम हुनछ
े :
(क) अपाङ्गता भएका व्यचिको स्थायी िे गाना भएको गाँउपाचलकाको िडा कायायलयमा अपाङ्गता भएका व्यचि स्ियं चनिका
अचभभािक िा संिक्षकले अनसु िू ी १ बमोचिमको ढाँिामा परििय-पत्र प्राचप्तका लाचग सबै पिु ्याई गने कागिातहरु २ प्रचत
समािेश गिी चनिेदन चदनपु नेछ ।

(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िे गाना, उमेि, अपाङ्गता खल
ु ेको चलचखत प्रमाचणत प्रचतचलपी, पासपोिय साइिको (सम्भि
भएसम्म अपाङ्गता देचखने गिी चखचिएको) फोिो, असिताको गाम्भीययता अिस्था ि शिीिका अगं हरुले गने काममा आएको
समस्या िा दैचनक चियाकलापमा हुने चसचमतताहरुको चिििण संलग्न हुनपु नेछ । यस प्रयोिनको लाचग िधमदताय प्रमाण-पत्र िा
नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा िनी प्रमाण पिु ाय िा शैचक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता परििय पत्र िा अपाङ्गताको
आिािमा कुनै िाचगि गरििहेको भए चनयचु ि पत्र िा त्यो संस्थाले चदएको प्रमाण िा चि.प्र.का.मा दताय भएका अपाङ्गता सम्बधिी
कायय गने संघसंस्थाले गिे को चसफारिस मध्ये कुनै एक िा यस्तै चबश्वस्त हुन सक्ने आिाि चदने अधय प्रमाचणत चलचखतलाई आिाि
माचननेछ ।
(ग) रित पगु ी आएको चनिेदनमा िडा कायायलयले चनिेदन प्राप्त भएको चमचतले बढीमा ३ चदनचभत्र चनिेदकले पेश गिे का
कागिातहरुको एक प्रचत कायायलयमा िाचख िडा कायायलयको चसफारिस सचहत एक प्रचत गाँउपाचलकामा पिाउनु पदयछ ।
(घ) सम्बचधित व्यचिले पेश गिको चनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपगु ी परिियपत्रका लाचग चसफारिस गनय उपयि
ु नदेचखएमा
सो व्यहोिा चनिेदकलाई ३ चदन चभत्रमा िानकािी चदनु पदयछ ।
(ङ) िडा कायायलयले चसफारिस गनय नसचकने भनी चदएको िानकािी चनिेदकलाई चित्त नबझु े सिू ना पाएको १५ चदन चभत्रमा
सम्िचधित गाँउपाचलकाको कायायलय समक्ष चनिेदन चदन सक्नेछ ।
(ि) यसिी प्राप्त भएको चनिेदन समेत समािेश िाचख स्थानीय समधिय सचमचतको बैिकमा पेश गनयु पदयछ । चनिेदकले पेश गिे का
कागिात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा चनिले परििय पत्र पाउने देचखयो भचन स्थानीय समधिय सचमचतले चशफारिस
गिे मा चनिलाई परििय पत्र चितिण गिी त्यसको िानकािी चनिेदक तथा िडा कायायलयलाई समेत चदनु पदयछ ।
(छ) परिियपत्रका लाचग चसफारिस गनय कुनै कचिनाई पिे मा िडा कायायलयले चिचकत्सक/चिशेषज्ञ िा अपाङ्गता भएका व्यचिका
संस्थाका प्रचतचनचिसँग िाय पिामशय चलन सक्नेछ ।
(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यचि स्ियंले आफ्नो परिियपत्र बचु झचलनु पदयछ । अचत अशि िा पीूणय अशि अपाङ्गता
भएको कािणले परििय पत्र िचु झचलन आउन नसक्ने भएमा िडा कायायलयको चसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षक िा चनिको
बसोबास गने स्थानीय तहका पदाचिकािीले चनिलाई बझु ाउने गिी बचु झचलन सक्नेछन् ।
(झ) परििय-पत्र प्राप्त व्यचिहरूको िगीकृ त लगत गाँउपाचलकाले कम््यिु िाइि गिी आफ्नो कायायलयमा िाखी िौमाचसक रूपमा
प्रदेश ि संघको सम्बचधित मधत्रालयमा िानकािी गिाउनु पनेछ ।
(ञ) समधिय सचमचतले परिियपत्र चदन भनी िहि गिे का व्यचिलाई गाँउपाचलकाको कायायलयले अनसु िू ी २ बमोचिमको परिियपत्र (अपाङ्गता भएका व्यचिहरूलाई) चनःशल्ु क उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(ि) परिियपत्रमा गाँउपाचलकाको प्रमख
े । प्रिचलत काननू को अचिनमा िही अधय अचिकृ त
ु प्रशासचकय अचिकृ तको हस्ताक्षि हुनछ
कमयिािीलाई समेत अचिकाि प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।
(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देचखने िा अिलोकन गनय सचकने शािीरिक, मानचसक िा इचधिय सम्बधिी क्षचतको हकमा परििय-पत्र प्रदान गने
अचिकािीले अिलोकन गिी तत्काल उपयि
ु परििय-पत्र उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेचखने िा अिलोकन गनय नसचकने शािीरिक, मानचसक िा इचधिय सम्बधिी क्षचत भएका िा प्रि रुपमा छुि्याउन
समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यचिका हकमा समधिय सचमचतमा पेश गिी सचमचतको चसफारिसका आिािमा परििय पत्र
चितिण गनयु पनेछ ।
८. अधय स्थानीय तहबाि परिियपत्र चितिण गनेः
स्थानीय िे गानामा बसोबास नभएका ि चिचभधन अििोि तथा शािीरिक िा मानचसक अिस्थाको गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थाई
िसोिास भएको चिल्लामा गई अपाङ्गता परििय पत्र प्राप्त गनय असमथय व्यचिहरुका लाचग चनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको
सम्बचधित स्थानीय तहबाि परििय पत्र नचलएको सचु नश्चत भएमा दफा ५ को प्रचिया पिु ा गिी परििय पत्र प्रदान गिे ि सम्बचधित
स्थानीय तहलाई िानकािी गिाउन सचकनेछ ।
९. प्रचतचलचप सम्बधिी व्यिस्थाः
(१) परििय-पत्र हिाइ, नाचसइ िा चबचग्रई परििय-पत्रको प्रचतचलचप चलनु पने भएमा आफ्नो स्थायी िे गाना भएको गाँउपाचलकाको
िडा कायायलयमा यथाथय चिििण ि कािण खल
ु ाई चसफारिसका लाचग चनिेदन चदनु पदयछ ।

(२) िडा कायायलयले सबै व्यहोिा बचु झ चनिेदकको माग मनाचसब देचखएमा परििय-पत्रको प्रचतचलपी उपलब्ि गिाउन प्राप्त चनिेदन
तथा अधय कागिातको प्रचतचलचप िडा कायायलयमा िाखी चनिेदकले पेश गिे को सक्कल कागिात सचहत चसफारिस गिी
गाँउपाचलकामा पिाउँनु पदयछ ।
(३) गाँउपाचलकाले चसफारिस सचहत प्राप्त भएको चनिेदन अपाङ्गताको प्रकृ ती अनसु ाि सोझै िा स्थानीय समधिय सचमचतमा पेश
गिी सचमचतको चनणयय अनसु ाि अपाङ्गता परििय-पत्रको प्रचतचलपी चनःशल्ु क उपलब्ि गिाउँनु पनेछ ।
(४) प्रचतचलचपका लाचग प्राप्त भएको चनिेदनका चबषयमा सो परििय पत्र बाहक व्यचिले पचहले प्राप्त गिे को परििय पत्रमा हेिफे ि
गनयपु ने देचखएमा स्थानीय चसफारिस सचमचतमा पेश गिी सो सचमचतबाि प्राप्त चनदेशन अनसु ाि गनयु पदयछ ।
१०. यस काययचिचिको प्रचतकुल कायय भएमा प्रिचलत काननू मा ब्यिस्था भए बमोचिम सिाय हुनेछ ।
११. अचभलेख सम्िचधि व्यिस्थाः
(१) सम्िचधित िडा कायायलयले आफनो क्षेत्रमा भएका कुल अपाङ्गता भएका व्यचिहरु तथा अपाङ्गता भएका व्यचिहरु मध्ये
परिियपत्र पाएका व्यचिहरुको अपाङ्गताको प्रकृ चत ि गाम्भीीययता लगायत अधय आिश्यक चिििण खल्ु नेगिी चनयचमत रुपमा
अध्यािचिक गिी त्यसको िौमाचसक चिििण तयाि गिी चनयचमत रुपमा गाँउपाचलका तथा चिल्ला समधिय सचमचतलाई समेत
पिाउँनु पदयछ ।
(२) गाँउपाचलकाले परििय पत्र चितिण गिे पचछ यसको िानकािी परििय पत्र प्राप्त गने ब्यचिको स्थायी िे गाना भएको िडा
कायायलयलाई चदनु पदयछ ।
(३) गाँउपाचलकाले आफ्नो क्षेत्रचभत्र िहेका कुल अपाङ्गता भएका व्यचिहरु तथा अपाङ्गता परििय पत्र पाएका व्यचिहरुको
अचभलेख िाखी त्यसको िौमाचसक प्रचतिेदन प्रदेशको सामाचिक चिकास मधत्रालय, मचहला, बालबाचलका तथा ज्येष्ठ नागरिक
मधत्रालय ि संघीय माचमला तथा सामाधय प्रशासन मधत्रालयमा पिाउँनु पनेछ ।

परिच्छे द-५
चिचिि
१२. चिचिि :
(१) गाँउपाचलकाले आफ्नो क्षेत्राचिकाि चभत्र िहेका चबकि तथा दिु ी्गम गाउँहरुमा िहेका अपाङ्गता भएका व्यचिहरुका लाचग
अपाङ्गता परिियـपत्र लगायतका सेिा सिल तरिकाले उपलब्ि गिाउँन कचम्तमा बषयको एक पिक ती िाउँहरुमा परििय पत्र चितिण
सम्िचधि घचु म्त चशचिि सञ्िालन गनयु पदयछ ।
(२) यो काययचिचि लागू हुनु अगाचड प्राप्त गिे को अपाङ्गता परिियपत्र सम्बचधित गाँउपाचलकामा बझु ाई यो काययचिचि िािी भएको
चमचतले १ बषयचभत्रमा यस काययचिचि बमोचिमको परिियपत्र चलनपु नेछ । यस अचघ िािी भएका परििय पत्र एक िषयपचछ स्ितः
माधय हुनै छै न ।
(३) यस काययचिचि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको अचिकाि सम्िचधि ऐन ि अधय प्रिचलत काननू सँग बाचझएमा
बाचझएको हदसम्म स्ितः अमाधय हुनेछ ।
(४) अपाङ्ग परििय-पत्र चितिण सम्िधिमा यस काययचिचिमा उल्लेख नभएको चिषयमा अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको अचिकाि
सम्िधिी ऐन ि अधय प्रिचलत काननू बमोचिम हुनेछ ।
(५) अपाङ्ग परििय-पत्र चितिण चनदेचशका, २०६५ बमोचिम भए गिे का काम काििाही यसै काययचििची बमोचिम भए गिे को माचननेछ
।
(६) अपाङ्ग परििय-पत्र चितिण चनदेचशका, २०६५ खािे ि गरिएको छ ।

अनसु िू ी १
अपाङ्गता भएका व्यचिको परिियपत्र पाउनको लाचग चदने चनिेदनको ढाँिा

फोटो

श्री कायायलय प्रमख
ु ज्यू
माफय त............................
………………………………………. गाँउपाचलका
चमचत :.................. ........
चिषय : अपाङ्गता भएका व्यचिको परिियपत्र पाउँ ।
महोदय,
म अपाङ्गता भएका व्यचिको परिियपत्र पाउन योग्य भएकोले चनम्न चलचखत चिििण िाचख परिियपत्र पाउन यो चनिेदन पेश गिे को छु । मैले पेस
गिे को चिििण िीक साँिो छ, झट्टु ा िहिे मा प्रिचलत काननु बमोचिमको सिाय भोग्न मञ्ििु छु ।
१.
नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... चलङ्ग....................
२.
प्रदेश :
३.
िे गाना:
(क) स्थायी िे गाना : ...................पाचलका, िडा नं............... िोल ..............
(ख) अस्थायी िे गाना : .................पाचलका, िडा न.ं ..................िोल ..............
(ग) सम्पयकय िेचलफोन िा मोबाइल नं. ............... .................. .................
३.
संिक्षक/अचभभािकको नाम थि .................... .............. चनिेदकको नाता ...............
४.
संिक्षक/अचभभािकको िेचलफोन िा मोबाइल नं. .............. ................... .............
५.
नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसु ाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................
६.
नेपाल सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसु ाि अशिताको आिािमा
अपाङ्गताको प्रकाि ............................
७.
शिीिको अंग, संििना, प्रणालीमा आएको क्षचतको चिििण
..................................... ……………………….. …………………………….
……………………………………………… ………………………………….
८.
क्षचत भएपछी दैचनक चियाकलापमा आएको अििोि िा चसचमतताको चिििण
.......... .......... ............................ ……………………………………………..
९.
अपाङ्गताको कािण उपयि
ु स्थानमा चिनो लगाउनहु ोस् ।
क) िोगको दीघय असि
ख) दघु यिना
ग) िधमिात
घ) सशस्त्र द्वधद्व
ङ) िंशानगु त कािण
ि) अधय ..............
१०
सहायक सामग्री प्रयोग गनयु पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयि
ु स्थानमा चिनो लगाउनहु ोस्
क) भएको
ख) नभएको
११.
आिश्यकता
भएको
भए
कस्तो
प्रकािको
सहायक
सामग्रीको
प्रयोग
गनयपु ने
हुधछ
…………………………………………………………………………..................
१२.
सहायक सामग्री प्रयोग गने गिे को/नगिे को (उपयि
ु स्थानमा चिनो लगाउनहु ोस
क) गने गिे को
ख) गने नगिे को
१३.
सहायक सामग्री प्रयोग गने गिे को भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........
१४.
अधय व्यचिको सहयोग चिना आफ्ना कस्ता कस्ता दैचनक कायय गनय सक्नहु ुधछ
क) ........................
ख)............................ ग) ..........................
घ) ..........................
ङ) ........................
ि) ...........................
१५.
अधय व्यचिको सहयोग चलनुहुधछ भने कुन कुन कामको लाचग चलनु हुधछ (
क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................
घ).........................
ङ)............................. ि) ...........................

१६.
पचछल्लो शैचक्षक योग्यता प्राथचमक तह घ) चनम्न माध्यचमक तह
ङ) माध्यचमक तह ि) उच्ि माध्यचमक तह
छ) स्नातक तह
ि) स्नातकोत्ति तह झ) चिद्यािारििी तह
१७.
कुनै ताचलम प्राप्त गनयभु एको भए मख्ु य ताचलमहरूको नाम लेख्नहु ोस
………………………….……………………………………………………………………………………
…………..…
………………………………………………………………………………………………………………
……………..
१८.
हालको पेशा :
क) अध्ययन
ख) कृ चष व्यिसाय ग) स्ििोिगाि
घ) अध्ययन
ङ) सिकािी सेिा ि) चनिी क्षेत्रमा सेिा
ि) के ही नगिे को झ) अधय ...
चनिेदक
नाम, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
चमचत ..............................

अनसु िू ी २
अपाङ्गता भएका व्यचिको परिियत्रको ढाँिा
चिचिला गाँउपाचलका
गााँउ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,
लिलििा, सङ्खवु ासभा ।
..................................................
परिियपत्र नम्बिः
परिियपत्रको प्रकाि:
फोिो
अपाङ्गता परििय-पत्र
१) नाम, थिः
२) िे गानाः प्रदेश ……………..चिल्ला…………
स्थानीय तह ………………………
३) िधमचमचतः
४) नागिीकता नम्बि: ……………………..
५) चलङ्गः ………… …………. ६) िि समहु …………..
७) अपाङ्गताको चकचसमः प्रकृ चतको आिािमा ……………………..गम्भीिता ……..
८) बाब/ु आमा िा संिक्षकको नाम, थि …………………………………………
९) परिियपत्र िाहकको दस्तखतः
१०) परििय पत्र प्रमाचणत गने ………….
नाम, थि ..............................
हस्ताक्षि ..............................
पद ...................................
चमचत ..............................

"र्ो परििपत्र कसैिे पाएमा नलिकको प्रहिी कार्ायिर् वा स्थानीर् लनकार्मा वझु ाइलिनहु ोिा"

Annex 2
Disability Identity Card Format
Chichila Rural Municipality
Office of Municipal Executive,
Chichila, Sankhuwasabha
................................................
ID Card Number:
ID Card Type :
Disability Identity Card
Photographs
1) Full Name of Person
2) ADdress: Province ……………..District………
Local Level………………
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 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"

अनसु िू ी ३

अपाङ्गता भएका व्यचिको कायायलयमा िाचखने अचभलेखको ढाँिा
िम संख्याः
अपाङ्गता परिियपत्र नम्बिः
परिियपत्रको प्रकाि …………….
१) नाम, थिः
२) िे गाना (स्थायी) प्रदेश: चिल्ला :
स्थानीय तह:
िडा:
३) िे गाना (अस्थाई) प्रदेश: चिल्ला :
स्थानीय तह:
िडा:
४) िधम चमचतः
४) नागिीकता नम्बिः
५) चलङ्गः
६) िि समहु
७) चििाचहत/अचििाचहतः
८) बाब/ु आमा िा सिं क्षकको नाम, थिः
९) िे गानाः प्रदेश
चिल्ला
स्थानीय तह
िडा
१०) अपाङ्गता भएको व्यचिसँगको नाताः
११) पचछल्लो शैचक्षक योग्यताः
१२) अध्ययनित चिद्यालय िा कलेि :
अध्ययन नगिे को
पढाइ सके को
१३) पेशाः
१४) अपाङ्गताको चकचसमः
क) अपाङ्गताको प्रकृ चतको आिािमा ………………..
ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा ……………………..
१५) कस्ता दैचनक चियाकलापहरू गनय सचकधछ ?
……………………………… ………………………………………….. …………
१६) कस्ता दैचनक चियाकलापहरू गनय सचकँ दैन ?
………………………………………………………… …………………………
१७) सहायक सामग्री आिश्यक
पने
नपने
आिश्यक पने भए के …………………………….
१८) हाल सहायक सामग्री
पाएको
नपाएको
१९) परििय-पत्र िाहकले प्राप्त गिे का अधय सेिा, सचु ििा
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..
२०) परिियपत्र बाहकलाई आिश्यक पिे का अधय सेिा सचु ििाहरू
…………………………………………………….. …………………………………..
२१) सेिा, सचु ििा प्रदान गने चनकायः …………………… ……………
२२) अधय ……………………………………………… …………………………
प्रमाचणत गने अचिकािीकोः
दस्तखतः
नाम, थिः
पदः
कायायलयः
चमचत :

