
बुद्धशा�� गाउँपा�लका 

बदु्धशािन्त राजपत्र 

बुद्धशा�� गाउँपा�लकाद्वारा प्रका�शत 

खण्डः ५ संख्याः १ �कािशत �म�तः २०७८।१२।२५ 

कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत २०७८।१२।१९ 

भाग - २ 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

सम्वत २०७८ सालको �नद� िशका नं.  १ 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� �वतरण �नद� िशका, 
२०७८ 

�स्तावनाः 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका क्षे� �भ�का ज्ये� नाग�रकहरुलाई संरक्षण र 

सामािजक सरुक्षा �दान गनर् तथा �नजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र 

अनभुवको सदपुयोग गर� �नजहरु��त ��ा, आदर तथा स�ाव अ�भवृ�� गनर् 

साथै राज्य�ारा तो�कएको सेवा एवम ्स�ुवधाको उिचत व्यवस्थापन गनर् स्थानीय 
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सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा त ले �दएको अ�धकार 

�योग ग�र ब�ुशािन्त गाउँ कायर्पा�लकाको १८७ औ बैठक बाट यो �नद�िशका 

पा�रत ग�र  जार� गरेको छ । 

प�रच्छेद- १ 

(संिक्ष� नाम, �ारम्भ र प�रभाषा) 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यो �नद�िशकाको नाम “ब�ुशािन्त 

गाउँपा�लकाको ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� �वतरण �नद�िशका, 

२०७८" रहेको छ।  

(२) यो �नद�िशका ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको क्षे��भ� 

तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।  

२. प�रभाषा: �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस �नद�िशकामा  

(क) “ऐन” भ�ाले ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

सम्झन ुपछर् । 

(ख) “�नयमावल�” भ�ाले ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी 

�नयमावल�, २०६५ लाई सम्झन ुपछर् । 

(ग) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले ब�ुशािन्त 

गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत लाई 

सम्झन ुपछर् । 
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(घ) “गाउँपा�लका” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लका लाई 

सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “कायर्पा�लका” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँ 

कायर्पा�लका लाई सम्झन ुपछर् । 

प�रच्छेद - २ 

(प�रचय-प� �वतरण सम्बन्धी व्यवस्था) 

३.  प�रचय-प� �वतरणका आधारः नेपालको सं�वधानको धारा ४१ मा 

उल्लेख भए बमोिजम ज्ये� नाग�रकको हक, ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी 

�नयमावल� २०६५ को �नयम १५ अनसुार ज्ये� नाग�रकहरुलाई 

प�रचय प� �दने व्यवस्था लगायत ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� 

�वतरणका आधार हनुेछन ्। 

४.  उ�शे्यः 

क) ज्ये� नाग�रकहरुको प�हचान गन� र स्थानीय 

तहदेिख नै ज्ये� नाग�रकहरुको लगत रा� े। 

उ� लगत रा� े कायर्मा एकरुपताका लागी 

अनसूुची -२ को ढाँचामा लगत रा� ुपन�छ । 

ख)  नेपालको सं�वधान अनसुार �द� ज्ये� 

नाग�रकहरुको हक अ�धकार स�ुनि�त गनर् र 

ज्ये� नाग�रकको वग�करण अनसुार सावर्ज�नक 
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सवार� साधन, सावर्ज�नक कायर्, स्वास्थ्य सेवा, 

धा�मर्क तथा सावर्ज�नक स्थलमा ज्ये� 

नाग�रकलाई आवश्यक सेवा, स�ुवधा र सहयोग 

सरल रुपमा �दान गन� । 

ग)  �च�लत ऐन, �नयम अनसुार ज्ये� नाग�रकहरुलाई 

सामािजक सरुक्षा, न्याय, अ�धकार र समानता 

�दान गर� �नजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र 

अनभुवको सदपुयोग गर� �वकास ���यामा 

सहभागी गराउने । 

४.  लिक्षत वगर्ः ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प�रभा�षत गरे 

अनसुारका साठ� वषर् उमेर परुा गरेका सबै नेपाल� नाग�रकहरु । 

५.  ज्ये� नाग�रकको वग�करणः ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी �नयमावल� 

२०६५ को �नयम १४ को उप�नयम (१) बमोिजम ज्ये� 

नाग�रकहरुको वग�करण देहाय बमोिजम ग�रएकोछः 

(क)  साठ� वषर् उमेर परुा भई स�र� वषर् उमेर नपगेुका 

ज्ये� नाग�रक, 

(ख)  स�र� वषर् उमेर परुा गरेको व�र� ज्ये� नाग�रक, 

(ग)  असहाय ज्ये� नाग�रक, 

(घ)  अश� ज्ये� नाग�रक, 
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(ङ)  एकल ज्ये� नाग�रक । 

स्प�ीकरणः यस खण्डको �योजनको ला�ग “एकल 

ज्ये� नाग�रक” भ�ाले �वधवा, �वधरु वा 

अ�ववा�हत एकल ज्ये� नाग�रक सम्झन ुपछर् । 

६.  प�रचय-प� �वतरणका मापदण्डः ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी �नयमावल� 

२०६५ को �नयम १५ बमोिजम साठ� वषर् वा सो भन्दा बढ� उमेर 

पगेुको नेपाल� नाग�रकलाई मा� दफा ५ बमोिजम ज्ये� नाग�रक 

प�रचय-प� �दान गनर् स�कनेछ । 

७.  ज्ये� नाग�रक प�रचय-प�को ढाचँाः ज्ये� नाग�रक प�रचय-प�को 

ढाँचा यस �नद�िशकाको अनसूुची-१ बमोिजमको हनुेछ । ज्ये� 

नाग�रक प�रचय-प�को आकार नेपाल� नाग�रकताको �माण-प�को 

आकार बराबरको हनुेछ । उ� प�रचयप� एकातफर्  नेपाल� भाषामा 

र पछा�ड प�� अं�ेजी भाषामा रुपान्तरण गरेको हनुेछ । 

८.  प�रचय-प� �ा� गनर् आवश्यक कागजातः 

(क)  ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� �ा� गनर् साठ� वषर् 

उमेर पगेुको ज्ये� नाग�रक स्वयम ् वा �नजको 

संरक्षकले अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा �मखु 

�शासक�य अ�धकृत समक्ष सम्बिन्धत वडा 

कायार्लयको �सफा�रस स�हत �नवेदन �दनपुन�छ । 
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(ख)  �नवेदनमा आफ्नो उमेर खलेुको नाग�रकताको 

�माण-प�को ��त�ल�प र दईु ��त अटो साइजको 

फोटो संलग्न हनुपुन�छ । यस �योजनको ला�ग 

नाग�रकताको �माण-प�लाई आधार मा�ननेछ । 

(ग)  अन्य िजल्लाबाट बसाई सर� आएको भए बसाई 

सराई �माण प�को फोटोकपी वा सम्बिन्धत वडा 

कायार्लयले स्थायी बासी हो भ�न �दएको स्थायी 

बसोबास को �माण । 

९. ��त�ल�प सम्बन्धी व्यवस्थाः ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� हराएमा 

सोको ��त�लपी �लन सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत 

गाउँपा�लकामा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

१०.  प�रचय-प� जार� गन� अ�धकार�ः �मखु �शासक�य अ�धकृत वा 

�नजले तोकेको अ�धकृत कमर्चार�ले ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� जार� 

गन�छ। 

११.  �व�वधः 

क) गाउँपा�लकालाई आवश्यक लागेमा 

कायर्पा�लकाका ज्ये� सदस्यको संयोजकत्वमा 

�नद�िशकाले तोके बमोिजम सदस्य रहने ग�र एक 

ज्ये� नाग�रक कल्याण स�म�त गठन गनर् 

सक्नेछ। 
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घ) प�रचय-प� �ा� ज्ये� नाग�रकहरूको लगत 

तो�कए बमोिजमको सफ्टवेयरमा कम्प्यटुराइज 

गर� गाउँपा�लकाको कायार्लयमा राखी वा�षर्क 

रूपमा आवश्यकता अनसुार अन्य �नकायमा 

पठाउन स�कनेछ । 

१२.  �बत�रत प�रचय-प�को अ�भलेखः �वतरण ग�रएको प�रचय-प�को 

अ�भलेख अनसूुची ३ बमोिजमको ढाँचामा रा�पुन�छ । 

१३.  बाधा अड्काउ फुकाउनेः यस �नद�िशका कायार्न्वयनका �ममा कुन ै

बाधा अवरोध आएमा गाउँ कायर्पा�लकाले बाधा अड्काउ फुकाउन 

सक्नेछ । 

१४.  �नद� िशकामा संशोधनः  यस �नद�िशकामा संशोधन गनुर्पन� भएमा 

कायर्पा�लकाले आवश्यक संशोधन गनर् सक्नेछ। 

१५.  बचाउ:-  यस अघी प�रचय-प� �वतरण सम्बन्धी भए गरेका कायर्हरु 

यसै �नद�िशका बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 
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अनसूुची १ 

(�नवेदन प�) 

�ीमान ्�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू   �म�तः………………………………. 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका, बधुबारे, झापा । 
 

�वषयः ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� पाउँ । 
 
ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोिजम म...............................ज्ये� 
नाग�रक भएको हुँदा ज्ये� नाग�रक सम्बन्धी �नयमावल� २०६५ को �नयम 
१५ तथा ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� �वतरण 
�नद�िशका, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोिजम सोह� �नद�िशकाको अनसूुची २ 
बमोिजमको ढाँचामा ज्ये� नाग�रक प�रचय-प� उपलब्ध गराई पाउँ भनी 
तप�सलको व्यि�गत �ववरण समेत भर� आवश्यक कागजात स�हत यो �नवेदन 
पेश गरेको छु । 

१ ज्ये� नाग�रकको व्याि�गत �ववरणः 
क.  नाम थरः................................. (�ल�)............ 
ख.  वावकुो नाम थर............................... 
ग.  प�त/प�ीको नाम थरः............................. 
घ.  जन्म �म�तः........................ 
ङ.  जन्मस्थानः िजल्ला (.........................) 

च.  स्थाई ठेगानाः ब�ुशािन्त गाउँपा�लका वडा नं 
...........टोलको नाम............................................ 

छ. ना.�. प नं....................( जार� िजल्ला).................... 
ज.  स्वास्थ्य सम्बन्धी �ववरणः (कुनै �वशेष रोग भए उल्लेख 

गन�...................... 
पेश ग�रएका कागजातहरू 

क.  नेपाल� नाग�रकता �माणप� को ��त�ल�प  

ख. बा� िजल्लाको नाग�रकता भए बसाइ सराई �माण प� 
को ��त�ल�प । 

�नवेदक 

नाम थरः……………………………..……….. 

दस्तखतः……………………………………….. 
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अनसूुची २ 

ज्ये� नाग�रक प�रचय-प�को ढाँचा 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय, बधुबारे, झापा 

ज्ये� नाग�रक प�रचय प� 

प�रचय प� नं.................. 

नाम थर.................................................................................. 

ना.�.नं.............................जार� भएको िजल्ला................................ 

स्थाई ठेगानाः िजल्ला........................गा.पा/न.पा.............................. 

वडा नं...............टोल.................................................... 

उमेर..........................�ल�...................... 

उपलब्ध छुट तथा स�ुवधाहरु............................................... 

प�त/प�ी को नाम................................................................ 

हेरचाह केन्�मा बसेको भए सोको �ववरण....................................... 

संरक्षकको नाम.....................ठेगाना...............सम्पकर्  नं................ 

र� समूह र रोग भए रोगको नाम र सेवन ग�ररहेको औष�धको 
नाम......................................... 

 

�मािणत गन� अ�धकृतको 

दस्तखतः.............................. 

नाम थरः.............................. 

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

कृपया यो प�रचय-प� कसैले पाएमा सम्बिन्धत कायार्लय, वा निजकको �हर� 
कायार्लयमा बझुाई �दन ुहोला । 
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Buddhashanti Rural Municipality 

Office of Rural Municipal Executive 

Senior Citizen Identity card 

Card No………. 

Name:……………………… 

Citizenship No:………….. 

Age: …………… Gender:……………… 

Address: Jhapa District, Buddhashanti Rural Municipality, Ward 
No:……….. 

Blood Group:………… 

Contact No:…………. 

Available Discount and Services:…………… 

Approved By: 

Signature:…………………. 

Name:…………..………..... 

Designation:……………….. 

If you found this card, please return back it in this Office or in District 
Police Office. 

 

  आज्ञाले, 

              यवुराज क�ेल 

   �मखु �शासक�य अ�धकृत 

 


