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ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण 
काययक्तिक्तध, २०७५  

काययपाक्तिकाबाट स्िीकृत क्तमक्तत २०७५।८।११ 

प्रमाक्तणकरण क्तमक्तत २०७५।८।२० 

 

नेपािको संक्तिधान, ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ तथा संयुि राष्ट्र संघिे 

पाररत गरी नेपाि सरकारिे हस्ताक्षर समेत गररसकेको ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्बक्तधध 

महासक्तधध (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)) को ईदे्दश्य, ममय भािना 

बमोक्तजम ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध बनाईन बाञ्छक्तनय भएकोिे, 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको ऄक्तधकार प्रयोग गरर 

मण्डनदेईपुर नगरपाक्तिकािे यो काययक्तिक्तध जारी गरेको छ ।

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस काययक्तिक्तधको नाम "ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचय-पत्र क्तितरण काययक्तिक्तध, २०७५"  रहकेो छ । 

(२) यो काययक्तिक्तध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः  

क्तिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययक्तिक्तधमाः 

(क) "ऐन" भन्नािे ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ (पक्तहिो संशोधन 

२०७५ समेत) सम्झनु पदयछ । 
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(ख) "क्तिक्तनयमाििी" भन्नािे ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ ऄनुसार बने्न 

क्तिक्तनयमाििी सम्झनु पदयछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भन्नािे मण्डनदेईपुर नगरपाक्तिका सम्झनुपदयछ । 

(घ)  "िडा कायायिय" भन्नािे मण्डनदेईपुर नगरपाक्तिकाको िडा कायायिय सम्झनुपदयछ । 

(ड) "समधिय सक्तमक्तत" भन्नािे ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ (पक्तहिो 

संशोधन २०७५) को दफा ४२ िमोक्तजमको स्थानीय समधिय सक्तमक्तत सम्झनुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 

ईदेश्य, मापदण्ड 

३. ईदेश्य:  

यस काययक्तिक्तधको ईदेश्य देहाय िमोक्तजम रहकेा छन्: 

(क) क्तिक्तभन्न प्रकारका ऄपाङ्गता भएका नेपािी नागररकहरुको पक्तहचान गरी ईक्तनहरुिाइ सेिा 

सुक्तिधामा पहुुँच स्थापना गनय, त्यस्ता सेिा सुक्तिधाहरुको िाक्तग योजना क्तनमायण गनय र स्थानीय 

तह देक्तख नै क्तिक्तभन्न प्रकृक्ततका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िर्गगकृत ि गत राख्न सहज   

तुल्याईने । 

(ख) ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन र ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार 

सम्िक्तधध ऄधतरराक्तष्ट्रय महासक्तधध, २००६ (CRPD) मा नेपाि सरकारिे जनाएको प्रतिबद्धता 

िमोक्तजम ऄपाङ्गता भएका व्यक्तििाइ प्राथक्तमकताको ऄधारमा सेिा सुक्तिधाहरु ईपिब्ध गराईन 

सहज बनाईने । 

(ग)  ऄपाङ्गताको प्रकृति, िर्गगकरण र ऄिस्थाका अधारमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाईन े सेिा, 

सुक्तिधा र ऄिसरको प्राथक्तमकीकरण गनय सहयोग गने । 

४. पररचय-पत्र क्तितरणका मापदण्ड देहाय िमोक्तजम रहेका छन:् 

 ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐनको ऄनुसूचीमा प्रकृक्ततका अधारमा ऄपाङ्गतािाइ 

१० (दश) प्रकारमा िर्गगकरण गररएको छ । ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐनको  

ऄनुसूचीमा ईल्िेक्तखत गाम्भीययताको अधारमा गररएको ऄपाङ्गताको िर्गगकरण ऄनुरुप देहायका चार 

समूहका पररचय-पत्र क्तितरण गररनेछ । 

 

(क) पुणय ऄशि ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुिाआ 'क' िगयको पररचय पत्र ईपिब्ध गराआनेछ, जुन रातो रंगको 

पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ। 

1 व्यक्तिको शारीररक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िक्तधध प्रणािीहरुमा भएको क्षक्तत र यसिे ल्याएको 

काययगत क्तिचिनको ऄिस्था ऄसाध्य गम्भीर भइ ऄरुको सहयोग क्तिएर पक्तन दैक्तनक जीिन 

सम्पादन गनय ऄसाध्यै करठन हुने व्यक्ति, 
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2 सामाधय भधदा सामाधय दैक्तनक दियाकिापहरु पक्तन स्ियं गनय नसके्न र ऄधय व्यक्तिको सहयोग 

अिश्यक पने, तीव्र बौक्तद्धक ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा  ऄरटज्म प्रभाक्तित व्यक्ति, 

पूणय रुपमा श्रिण दकृ्ति क्तिक्तहन व्यक्तिहरु, 

3 दइु िा सो भधदा बढी प्रकृक्ततका शारीररक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िक्तधध क्षक्तत भइ सबैजसो दैक्तनक 

दियाकिापहरु  ऄधय व्यक्तिकै सहयोगमा गनुय पने ऄिस्थाका व्यक्तिहरु, 

4 क्तनरधतर रुपमा सघन हरेचाह (स्याहार सुसार) को अिश्यकता परर रहने शारीररक ऄपाङ्गता 

भएका व्यक्ति िा मनोसामाक्तजक ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।   

(ख)  ऄक्तत ऄशि ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'ख' िगयको पररचयपत्र ईपिब्ध गराइनेछ, जुन क्तनिो 

पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ । 

1 शारीररक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िक्तधध क्षक्तत िा क्तिचिन भएता पक्तन क्तनरधतर िा ऄक्तधकांश  

समय सहयोगी, दोभाषे िा मानि पथप्रदशयक अददको सहयोगमा ऄफ्नो दैक्तनक दियाकिापहरु 

िगायत क्तहडडुि र संचार गनय करठनाइ हुने व्यक्तिहरु, 

2 मक्तस्तस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोटपटक िा पक्षघात, हमेोदफक्तिया, मांशपेशी सम्िक्तधध समस्या िा 

क्तिचिन िगायत ऄधय क्तिक्तभन्न कारणिे शरीरको ढाड, हात, गोडा, कम्मर अददिे काम गनय नसकी 

दैक्तनक अिागमनको िाक्तग हृक्तििक्तचयर प्रयोग गनुय पने ऄिस्थाका व्यक्तिहरु, 

3 दिैु हात कुमदेक्तख िा पाखुरादेक्तख मुनी पुरै नचल्ने िा गुमाएका, क्तिक्तभन्न कारणिे दिैु हात र गोडा 

गुमाएका िा नचल्ने, कम्मर भधदा मुक्तनको भाग गुमाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणय दियाशीि 

नभआ बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरु, 

4 दकृ्ति क्तिक्तहन र पूणय दकृ्तिक्तिहीनको पररभाषा ऄधतरगत पने व्यक्तिहरु, 

5 संचारको िाक्तग क्तनरधतर दोभाषे अिश्यक पने पुणय रुपमा कान सुन्न नसके्न (बक्तहरा), दैक्तनक 

जीिनका दियाकिापहरु स्ियं गनय नसके्न, क्तसकाइमा समस्या भएका बौक्तद्धक ऄपाङ्गता िा ऄरटज्म 

भएका व्यक्तिहरु, क्तनरधतर ऄरुको सहयोग क्तिइ रहनुपन ेबहुऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु । 

(ग) मध्यम ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'ग' िगयको पररचय पत्र ईपिब्ध गराइनेछ, जुन पहेुँिो 

पृष्ठभूक्तममा जारी गररनेछ । 

1 कृक्ततम ऄङ्ग, क्याक्तिपर, क्तिशेष प्रकारका जुता जस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाट सामाधय 

हहडडुि िगायत दैक्तनक जीिनका दियाकिापहरु स्ियं गनय सके्न, 

2 क्तिक्तभन्न कारणि ेघुुँडा मुक्तनको ऄङ्गमा मात्र प्रभाि परेको तर सहायक सामग्रीको प्रयोग नगरी पक्तन 

सामाधय हहडडुि गनय सके्न, 

3 कुम िा पाखुरा भधदा मुनी एक हात गुमाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काम गनय नसके्न, 
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4 दिैु हातको हत्केिा भधदा मुक्तनका कम्तीमा बूढी औंिा र चोरी औंिा गुमाएका, 

5 दिैु गोडाको कुकुय च्चा भधदा मुक्तनको भाग नभएका तर सामाधय हहडडुि गनय सके्न, 

6 मेरुदण्डमा समस्या भइ ढाड कुक्तप्रएको, 

7 क्तसकाइमा दढिाइ भएका दैक्तनक दियाकिाप स्ियं गनय सके्न बौक्तद्धक ऄपाङ्गता र ऄरटज्म भएका 

व्यक्तिहरु , 

8 श्रिणयधत्रको प्रयोगबाट िा ठूिो अिाज मात्र सुन्न सके्न सुस्त श्रिण व्यक्तिहरु, 

9 शल्यदियाबाट स्िरयधत्र क्तझकी घाुँटीको निीबाट मात्र बोल्नुपन ेऄिस्था भएका व्यक्तिहरु, 

10 ओठ तािु फाटेको कारण बोिी ऄस्पस्ट भएका व्यक्तिहरु, 

11 बोल्दा ऄड्कने, शब्द िा ऄक्षर दोहोयायईने समस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरु, 

12  तीन दफट भधदा मुक्तनका होचापुड्का व्यक्तिहरु, 

13 चस्मा र श्रिणयधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिण दकृ्ति क्तिक्तहन व्यक्तिहरु, िेधस िन म्याग्नीफायरको 

प्रयोगबाट मात्र पढ्न सके्न धयन दकृ्तियुि व्यक्तिहरु, 

14  ऄनुिंशीय रिश्राि (हमेोफेक्तिया) सम्िक्तधध समस्या भआ दैक्तनक हहडडुिमा करठनाइ हुने व्यक्तिहरु, 

15 मानक्तसक िा मनोसामाक्तजक ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु । 

(घ) सामाधय ऄपाङ्गताः 

ति ईल्िेक्तखत ऄिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'घ' िगयको पररचयपत्र ईपिब्ध गराइनेछ जुन सेतो पृष्ठ 

भूक्तममा जारी गररनेछ। 

1 शारीररक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िक्तधध सामाधय क्तिचिन भएका तर दैक्तनक जीिनका 

दियाकिापहरु स्ियं सम्पादन गनय सके्न 

2 हात िा खुट्टा केही छोटो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा मुनी नचल्ने िा गुमाएका, एक हातको 

हत्केिा भधदा मुक्तनका कम्तीमा बूढी औंिा र चोरी औंिा गुमाएका िा दिैु हातको हत्केिा मुक्तनका 

कम्तीमा बूढी औंिा र चोरी औंिा भएका व्यक्तिहरु, 

3 ठूिो ऄक्षर पढ्न सके्न धयुन दकृ्तियुि व्यक्तिहरु, 

4 दिैु गोडाको सबै औंिाका भागहरु नभएका, 

5 श्रिणयधत्र िगाइ ठूिो अिाज सुने्न तर बोिी स्पि भएका सुस्त श्रिण व्यक्तिहरु । 

 

पररच्छेद ३ 

पररचय पत्रको ढाुँचा र समधिय सक्तमक्तत 

५.  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पररचय-पत्रको ढाुँचा देहाय िमोक्तजम हुनेछ ।  

पररचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत क्तििरण स्पि हुने गरी नागररकताको प्रमाण-पत्रको ढाुँचामा यस 

काययक्तिक्तधको ऄनुसूची २ िमोक्तजम एकापट्टी नेपािी भाषामा र अको पट्टी ऄगे्रजी भाषामा िेक्तखएको 

माक्तथ दफा ४ मा ईल्िेक्तखत मापदण्ड  ऄनुसार एक पृष्ठको पररचय-पत्र गाम्भीययताका ऄधारमा गररएका 

चार िगयका  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तििाइ चार फरक रङ्गमा ईपिब्ध गराइनेछ । 
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६. समधिय सक्तमक्तत सम्िक्तधध व्यिस्था देहाय िमोक्तजम हुनेछ। 

(१)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन, २०७४ को दफा ४२ ऄनुसार ऄपाङ्गता पररचय 

पत्र क्तितरण गने समेत काययका िाक्तग नगरपाक्तिकामा देहाय िमोक्तजमको स्थानीय समधिय सक्तमक्तत 

रहनेछ:- 

(क) नगरपाक्तिकाको ईपप्रमुख           संयोजक 

(ख) नगरपाक्तिकाको मक्तहिा सदस्य मध्येबाट नगरपाक्तिकािे तोकेको मक्तहिा सदस्य सदस्य 

(ग) नगरपाक्तिका क्तभत्रका माध्यक्तमक क्तिद्याियका प्रधानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाट  

नगरपाक्तिकाको प्रमुखिे तोकेको व्यक्ति सदस्य 

(घ) नगर कायययपाक्तिकाको प्रमुखिे तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा ऄस्पतािको क्तचदकत्सक 

सदस्य 

(ङ)  स्थानीय प्रहरी कायायियको प्रमुख   सदस्य 

(च)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, क्तहत र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा काययरत संघ संस्थाहरु 

मध्येबाट नगरपाक्तिकाको प्रमुखिे मनोक्तनत गरेको संस्थाको प्रक्ततक्तनक्तध सदस्य 

(छ) नगरपाक्तिका क्तभत्रका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट समधिय सक्तमक्ततिे मनोनयन गरेको 

एक जना मक्तहिा सदस्य सक्तहत तीन जना सदस्य 

(ज) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहकेा सम्िक्तधधत क्तिषय हनेे कायायियको 

कायायिय प्रमुख  सदस्य 

(झ) नगरपाक्तिकाको ईपप्रमुखिे तोकेको नगरपाक्तिकाको कमयचारी सदस्य 

(२) स्थानीय समधिय सक्तमक्ततिे ऄपाङ्गता पररचय पत्र क्तितरणका िाक्तग क्तसफाररस गने कामका साथै ऐनको 

दफा ४३ को (च) िमोक्तजम पररचय-पत्र सम्िक्तधध कानुनी, संरचनागत तथा ऄधय सुधार गनुय पने 

क्तिषयमा प्रदेशको सामाक्तजक क्तिकास मधत्रािय; मक्तहिा, बािबाक्तिका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रािय 

िगायत सम्िक्तधधत क्तनकायमा िेक्तख पठाइ ददनुपदयछ । 
 

पररच्छेद-४ 

पररचय पत्र क्तितरण 

७. पररचय-पत्र क्तितरण प्रदिया देहाय िमोक्तजम हुनेछ: 

(क)  ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको िडा कायायियमा ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति स्िय ं

क्तनजका ऄक्तभभािक िा संरक्षकिे ऄनुसूची १ िमोक्तजमको ढाुँचामा पररचय-पत्र प्राक्तप्तका िाक्तग सबै 

पुस््ाुँआ गने कागजातहरु २ प्रक्तत समािेश गरी क्तनिेदन ददनुपनेछ । 

(ख) दरखास्तमा ऄफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, ईमेर, ऄपाङ्गता खुिेको क्तिक्तखत प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिपी, पासपोटय 

साइजको (सम्भि भएसम्म ऄपाङ्गता देक्तखने गरी क्तखक्तचएको) फोटो, ऄसिताको गाम्भीययताको 

ऄिस्था र शरीरका  ऄगंहरुिे गने काममा अएको समस्या िा दैक्तनक दियाकिापमा हुने 

क्तसक्तमतताहरुको क्तििरण संिग्न हुनुपनेछ । यस प्रयोजनको िाक्तग जधमदताय प्रमाण-पत्र िा 
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नागररकताको प्रमाण-पत्र िा जग्गा धनी प्रमाण पुजाय िा शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र िा मतदाता 

पररचय पत्र िा ऄऄपाङ्गताको ऄधारमा कुनै जागीर गरररहकेो भए क्तनयुक्ति पत्र िा त्यो संस्थाि े

ददएको प्रमाण िा क्तज.प्र.का.मा दताय भएका ऄपाङ्गता सम्िक्तधध कायय गने संघसंस्थािे गरेको 

क्तसफाररस मध्ये कुनै एक िा यस्तै क्तबश्वस्त हुन सके्न अधार ददने ऄधय प्रमाक्तणत क्तिक्तखतिाइ अधार 

माक्तननेछ । 

(ग) ररत पुगी अएको क्तनेिेदनमा िडा कायायियिे क्तनिेदन प्राप्त भएको क्तमक्ततिे बढीमा ३ ददनक्तभत्र क्तनेिेदकिे 

पेश गरेका कागजातहरुको एक प्रक्तत कायायियमा राक्तख िडा कायायियको क्तसफाररस सक्तहत एक प्रक्तत 

नगरपाक्तिकामा पठाईनुपदयछ। 

(घ) सम्िक्तधधत व्यक्तििे पेश गरेको क्तनिेदन ईपर कुनै कागजात िा प्रमाण नपुगी पररचयपत्रका िाक्तग 

क्तसफाररस गनय ईपयुि नदेक्तखएमा सो व्यहोरा क्तनिेदकिाइ ३ ददन क्तभत्रमा जानकारी ददनुपदयछ । 

 (ङ) िडा कायायियिे क्तसफाररस गनय नसदकने भनी ददएको जानकारी क्तनिेदकिाइ क्तचत नबुझे सूचना पाएको 

१५ ददन क्तभत्रमा सम्िक्तधधत स्थानीय तह समक्ष क्तनिेदन ददन सके्न छ । 

(च) यसरी प्राप्त भएको क्तनिेदन समेत समािेश राक्तख स्थानीय समधिय सक्तमक्ततको बैठकमा पेश गनुय पदयछ । 

क्तनिेदकि ेपेश गरेका कागजात र ऄधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका ऄधारमा क्तनजिे पररचय पत्र पाईन े

देक्तखयो भक्तन स्थानीय समधिय सक्तमक्ततिे क्तसफाररस गरेमा क्तनजिाइ पररचय पत्र क्तितरण गरी त्यसको 

जानकारी क्तनिेदक तथा िडा कायायियिाइ समेत ददनुपदयछ । 

(छ) पररचय पत्रका िाक्तग क्तसफाररस गनय कुनै करठनाआ परेमा िडा कायायियिे क्तचदकत्सक/क्तिशेषज्ञ 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रक्ततक्तनक्तध संग राय परामशय क्तिन सके्न छ । 

(ज) सामाधयतया ऄपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंिे अफ्नो पररचयपत्र बुक्तझक्तिनु पदयछ । ऄक्तत िा पुणय ऄशि 

ऄपाङ्गता भएको कारणिे पररचय पत्र बुक्तझक्तिन अईन नसके्न भएमा िडा कायायियको क्तसफाररसमा 

पररिारको सदस्य, संरक्षक क्तनजको बसोबास गने स्थानीय क्तनकायका पदाक्तधकारीिे क्तनजिाइ बुझाईने 

गरी बुक्तझक्तिन सके्न छन् । 

(झ) पररचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरुको िर्गगकृत िगत स्थानीय तहि ेकम्युायटराइज गरी अफ्नो कायायियमा 

राखी चौमाक्तसक रुपमा प्रदेश र संघको सम्िक्तधधत मधत्राियमा जानकारी गराईन ु पनेछ । 
(ञ) समधिय सक्तमक्ततिे पररचय पत्र ददन भनी ठहर गरेका व्यक्तििाइ स्थानीय तहको काययक्तिक्तधको ऄनुसूची 

२ िमोक्तजमको पररचय-पत्र (ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुिाइ) क्तनःशुल्क ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(ट)  पररचयपत्रमा नगरपाक्तिकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄक्तधकृतको हस्ताक्षर हुनेछ । प्रचक्तित कानूनको 

ऄक्तधनमा रही ऄधय ऄक्तधकृत कमयचारीिाइ समेत ऄक्तधकार प्रत्यायोजन गनय सदकनेछ । 

(ठ) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखने िा ऄििोकन गनय सदकने शारीररक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िक्तधध क्षक्ततको हकमा 

पररचय-पत्र प्रदान गने ऄक्तधकारीिे ऄििोकन गरी तत्काि ईपयिु पररचय-पत्र ईपिब्ध 

गराईनुपनेछ । 

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तखने िा ऄििोकन गनय नसदकने शारीररक, मानक्तसक िा इक्तधिय सम्िक्तधध क्षक्तत भएका 

िा प्रि रुपमा छु्ाईन समस्या भएका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा समधिय सक्तमक्ततमा पेश 

गरी सक्तमक्ततको क्तसफाररसका अधारमा पररचय पत्र क्तितरण गनुयपनेछ । 
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८.  ऄधय स्थानीय तहबाट पररचयपत्र क्तितरण गनेः 

स्थानीय ठेगानामा बसोबास नभएका र क्तिक्तभन्न ऄिरोध तथा शारीररक िा मानक्तसक  ऄिस्थाको 

गम्भीययताको कारण ऄफ्नो स्थायी बसोिास भएको क्तजल्िामा गइ ऄपाङ्गता पररचय पत्र प्राप्त गनय  

ऄसमथय व्यक्तिहरुका िाक्तग क्तनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्िक्तधधत स्थानीय तहबाट पररचय 

पत्र नक्तिएको सुक्तनश्चत भएमा दफा ५ को प्रदिया पुरा गरी पररचय पत्र प्रदान गरेर सम्िक्तधधत स्थानीय 

तहिाइ जानकारी गराईन सदकनेछ । 

९. प्रक्ततक्तिक्तप सम्िक्तधध व्यिस्थाः 

(१) पररचय-पत्र हराइ, नाक्तसइ िा क्तबक्तग्रआ पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तिक्तप ददनुपने भएमा अफ्नो स्थायी ठेगाना 

भएको िडा कायायियमा यथाथय क्तििरण र कारण खुिाआ क्तसफाररसका िाक्तग क्तनिेदन ददनुपदयछ । 

(२) िडा कायायियिे स बै व्यहोरा बुक्तझ क्तनिेदकको माग मनाक्तसब देक्तखएमा पररचय-पत्रको प्रक्ततक्तिक्तप 

ईपिब्ध गराईन प्राप्त क्तनिेदन तथा ऄधय कागजातको प्रक्ततक्तिक्तप िडा कायायियमा राखी क्तनिेदकि े

पेश गरेको सक्किी कागजात सक्तहत क्तसफाररस गरी नगरपाक्तिकाको कायायियमा पठाइ ददनुपदयछ । 

(३) नगरपाक्तिकाको कायायियिे क्तसफाररस सक्तहत प्राप्त भएको क्तनिेदन ऄपाङ्गताको प्रकृती ऄनुसार सोझै 

िा स्थानीय समधिय सक्तमक्ततमा पेश गरी सक्तमक्ततको क्तनणययानुसार ऄपाङ्गता पररचय-पत्रको 

प्रक्ततक्तिक्तप क्तनःशुल्क ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

(४) प्रक्ततक्तिक्तपका िाक्तग प्राप्त भएको क्तनिेदनका क्तबषयमा सो पररचय पत्र बाहक व्यक्तिि े पक्तहिे प्राप्त 

गरेको पररचय पत्रमा हरेफेर गनुयपने देक्तखएमा स्थानीय क्तसफाररस सक्तमक्ततमा पेश गरी सो 

सक्तमक्ततबाट प्राप्त क्तनदेशन ऄनुसार गनुयपदयछ । 

१०  यस काययक्तिक्तधको प्रक्ततकुि कायय भएमा प्रचक्तित कानूनमा ब्यिस्था भए िमोक्तजम सजाय    

     हुनेछ । 

११.  ऄक्तभिखे सम्िक्तधध व्यिस्थाः 

(१) सम्िक्तधधत िडा कायायियिे अ फ्नो  क्षेत्रमा भएका  कुि  ऄपाङ्गता  भएका  व्यक्तिहरु  तथा 

ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्ये पररचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको ऄपाङ्गताको प्रकृक्तत र 

गाम्भीययता िगायत ऄधय अिश्यक क्तििरण खुल्ने गरी क्तनयक्तमत रुपमा  ऄध्यािक्तधक गरी त्यसको 

चौमाक्तसक क्तििरण तयार गरी क्तनयक्तमत रुपमा ऄफ्नो नगरपाक्तिका तथा क्तजल्िा समधिय 

सक्तमक्ततिाइ समेत पठाईनुपदयछ । 

(२) स्थानीय तहिे पररचय पत्र क्तितरण गरे पक्तछ यसको जानकारी पररचय पत्र प्राप्त गने व्यक्तिको 

स्थायी ठेगाना भएको िडा कायायियिाइ ददनुपदयछ । 

(३) नगरपाक्तिकािे अफ्नो के्षत्र क्तभत्र रहकेा कुि ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा ऄपाङ्गता पररचय 

पत्र पाएका व्यक्तिहरुको ऄक्तभिेख राखी त्यसको चौमाक्तसक प्रिक्ततिेदन प्रदेशको सामाक्तजक क्तिकास 

मधत्रािय, मक्तहिा, बािबाक्तिका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रािय र संघीय माक्तमिा तथा सामाधय 

प्रशासन मधत्राियमा पठाईनुपनेछ । 
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पररच्छेद-५ 

क्तिक्तिध 

१२. क्तिक्तिध : 

(१) नगरपाक्तिकािे अफ्नो क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र रहकेा क्तबकट तथा दगुयम स्थानहरुमा रहकेा ऄपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुका िाक्तग ऄपाङ्गता पररचय पत्र िगायतका सेिा सरि तररकािे ईपिब्ध गराईन 

कक्तम्तमा बषयमा एक पटक ती ठाईुँहरुमा पररचय पत्र क्तितरण सम्िक्तधध घुक्तम्त क्तशक्तिर सञ्चािन गनय 

सके्नछ । 

(२) यो काययक्तिक्तध िागू हुनु ऄगाक्तड प्राप्त गरेको ऄपाङ्गता पररचय पत्र नगरपाक्तिका बुझाइ यो काययक्तिक्तध 

जारी भएको क्तमक्ततिे १ बषय क्तभत्रमा यस काययक्तिक्तध िमोक्तजमको पररचय पत्र क्तिनुपनेछ । यस ऄक्तघ 

जारी भएका पररचय पत्र एक िषय पक्तछ स्ितः माधय हुनेछैन । 

(३) यस काययक्तिक्तध भएको प्रािधान ऄपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन र ऄधय प्रचक्तित 

कानून सुँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म स्ितः ऄमाधय हुनेछ । 

(४) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र क्तितरण सम्िधधमा यस काययक्तिक्तधमा ईल्िेख नभएको क्तिषयमा ऄपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुको ऄक्तधकार सम्िक्तधध ऐन र ऄधय प्रचक्तित कानून िमोक्तजम हुनेछ । 

(५) ऄपाङ्ग पररचय-पत्र क्तितरण क्तनदेक्तशका, २०६५ िमोक्तजम भए गरेका काम कारिाही यसै काययक्तिक्तध 

िमोक्तजम भए गरेको माक्तननेछ । 

(६)  ऄपाङ्ग पररचय-पत्र क्तितरण क्तनदेक्तशका, २०६५ खारेज गररएको छ । 

(७)  यी काययक्तिक्तध नगरकाययपाक्तिकािे अिश्यकता ऄनुरुप थपघट, संसोधन िा खारेजी गनय  सके्नछ । 
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