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बेनी  राजपत्र 

बेनी  नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड: २       संख्या: १         लिलत: १५ बैिाख, २०७६  
भाग–२ 

 
बेनी नगरपालिकाको 

ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र वितरण काययविलि, २०७५ 
                नगर काययपालिकाबाट पाररत लिलतिः २०७५/१२/२४ 

                                    नगरप्रिूखबाट प्रिाशणकरण लिलतिः २०७६/०१/१०     

  

 

 प्रस्तािना :  
    ज्येष्ठ नागररकहरुिाई संरक्षण र सािाशजक सरुक्षा प्रदान गनय तथा लनजहरुिा रहेको ज्ञान, 
सीप, क्षिता र अनभुिको सदपुयोग गरी लनजहरुप्रलत श्रद्धा, आदर तथा सद्भाि अलभिवृद्ध गनय 
साथै राज्यद्वारा तोवकएको सेिा एिि ्सवुििाको उशचत व्यिस्थापन गरी नेपािको संवििानको 
अनसूुची–८ को क्र.सं. १६ ििोशजिको कायय गनय ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र वितरण 
लनदेशिका २०७४ िाई आिार िानी बेनी नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि लनयलित तथा 
व्यिशस्थत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बिोशजि ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र वितरण 
काययविलि,  २०७५ जारी गररएको छ ।  
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पररच्छेद १ 
प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ : (१) यस काययलबलिको नाि “बेनी नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागररक 
 पररचयपत्र वितरण काययविलि, २०७५” रहेको छ । 

       (२) यो काययविलि तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा : 
    (क) “ऐन” भन्नािे ज्येष्ठ नागररक सभबशन्ि ऐन २०६३ सभझन ुपदयछ । 
(ख) “लनयिाििी” भन्नािे ज्येष्ठ नागरीक सभबशन्ि ऐन, २०६३ अनसुार बनेको लनयिाििी 

२०६५ सभझन ुपदयछ । 
.   (ग) “ज्येष्ठ नागररक” भन्नािे ६० बषय उिेर परुा गरेको नेपािी नागररक सभझन ुपदयछ । 
    (घ) “असहाय ज्येष्ठ नागररक” भन्नािे देहायको कुनै िा सबै अिस्थाको ज्येष्ठ 
        नागररक सभझन ुपदयछ । 
                १. जीिन यापन गने कुनै आिार, आय स्रोत िा सभपशि नभएको । 
                २. पािन पोषण तथा हेरचाह गने पररिारको कुनै सदस्य नभएको । 
                ३. पररिारको सदस्य भए पलन लनजिे पािन पोषण नगरी अपहेलित िा 

उपेशक्षत जीिन यापन गनुय परेको । 
    (ङ) “अिक्त ज्येष्ठ नागररक” भन्नािे िारीररक िा िानलसक रुपिे अिक्त ज्येष्ठ नागररक 

सभझन ुपदयछ । 
    (च) “एकि ज्येष्ठ नागररक” भन्नािे लबििा, लबिरु िा अलबबावहत एकि ज्येष्ठ नागररक 

सभझन ुपदयछ ।  
 

पररच्छेद २ 
उद्दशे्य र पररचय पत्र वितरणका आिार 

 
        नेपािको संवििानको िारा ४१ िा उल्िेख भएबिोशजि ज्येष्ठ नागररकको हक, ज्येष्ठ 

नागररक सभबन्िी लनयिाििी २०६५ को लनयि १५ अनसुार ज्येष्ठ नागररकहरुिाई पररचय 
पत्र ददने व्यिस्था िगायत ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र वितरणका आिार हनुेछन ्।   
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३. उदे्दश्य : क) ज्येष्ठ नागररकहरुको पवहचान गने र स्थानीय तहदेशख नै ज्येष्ठ नागररकहरुको 
िगत राख्न े।  

ख) नेपािको संवििानिे प्रदान गरेको ज्येष्ठ नागररकहरुको हक अलिकार सलुनशित गनय र ज्येष्ठ 
नागररकको िगीकरण अनसुार साियजलनक सिारी सािन, साियजलनक कायय, स्िास््य सेिा, 
िालियक तथा साियजलनक स्थििा ज्येष्ठ नागररकिाई आिश्यक सेिा, सवुििा र सहयोग 
सरि रुपिा प्रदान गने । 

ग) प्रचलित ऐन, लनयिानसुार ज्येष्ठ नागररकहरुिाई सािाशजक सरुक्षा, न्याय, अलिकार र 
सिानता प्रदान गरी लनजहरुिा रहेको ज्ञान, सीप, क्षिता र अनभुिको सदपुयोग गरी 
विकास प्रवक्रयािा सहभागी गराउने ।   

पररच्छेद ३ 
िक्षीत िगय र ज्येष्ठ नागररकको िगीकरण 

    ज्येष्ठ नागररक सभबन्िी ऐन, २०६३ िे पररभावषत गरे अनसुारका साठी िषय उिेर पूरा गरेका 
सबै नेपािी नागररकहरु ।   

४. ज्येष्ठ नागररक सभबन्िी लनयिाििी २०६५ को लनयि १४ को उपलनयि (१) ििोशजि 
ज्येष्ठ नागररकहरुको िगीकरण देहाय ििोशजि गररएको छ : 

(क) सिरी िषय उिेर पूरा नगरेको ज्येष्ठ नागररक,  
(ख) सिरी िषय उिेर पूरा गरेको िररष्ठ ज्येष्ठ नागररक,  
(ग) असहाय ज्येष्ठ नागररक,  
(घ) अिक्त ज्येष्ठ नागररक,  
(ङ) एकि ज्येष्ठ नागररक ।  

 

पररच्छेद ४ 
पररचय–पत्र वितरणका िापदण्ड र ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्रको ढााँचा 

 
   ज्येष्ठ नागररक सभबन्िी लनयिाििी २०६५ को लनयि १५ ििोशजि साठी िषय उिेर 

पगेुको नेपािी नागररकिाई िात्र ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र प्रदान गनय सवकनेछ ।   
५. ज्येष्ठ नागररक सभबन्िी लनयिाििी २०६५ को अनसूुची ३ ििोशजिको ढााँचािाई नै 

आिार िानी ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको ढााँचा यस काययविलिको अनसूुची १ ििोशजिको 
हनुेछ । ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको आकार (Size) नेपािी नागररकताको प्रिाण–
पत्रको आकार बराबरको हनुेछ ।  
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पररच्छेद ५ 
पररचय–पत्र वितरण प्रवक्रया 

६. पररचय–पत्र वितरण प्रवक्रया 

(क) ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र प्राप्त गनय साठी िषय उिेर पगेुको ज्येष्ठ नागररक स्ियं िा 
लनजको संरक्षकिे बेनी नगर काययपालिकाका प्रिख प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको 
अलिकारी सिक्ष लनिेदन पेि गनुयपनेछ । 

(ख) लनिेदनिा आफ्नो उिेर खिेुको नागररकताको प्रिाण–पत्रको प्रलतलिवप र दईु प्रलत अटो 
साइजको फोटो संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोजनको िालग नागररकताको प्रिाण–पत्रिाई 
आिार िालननेछ ।  

ग) ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र प्रदान गने अलिकारी बेनी नगर काययपालिकाको प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकारी हनुेछ ।   

घ) पररचय–पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागररकहरूको िगत सभभि भए ििोशजि कभ्यटुराइज गरी बेनी 
नगर काययपालिकाको कायायियिा राखी िावषयक रूपिा प्रदेि र संघको सभबशन्ित 
िन्त्राियिा जानकारी गराइनेछ । 

ङ) ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको प्रलतलिवप लिन सभबशन्ित िडाको लसफाररस सवहत बेनी नगर 
काययपालिकािा लनिेदन पेस गनुयपने छ ।  

 

पररच्छेद ६ 
विविि 

७. विविि : 
(क) ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र वितरण सभबन्ििा िालथ उल्िेशखत व्यिस्था बाहेक प्रचलित 

काननुको अिीनिा रही प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकारीिे  
लनणयय  गरे ििोशजि हनुेछ ।  

(ख) ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको िालग ददन ेलनिेदनको ढााँचा अनसूुची २ ििोशजि हनुेछ । 
      (ग) ज्येष्ठ नागररकको  व्यशक्तगत अलभिेख अनसुचुी–३ ििोशजि हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको ढााँचा 
ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र 

 
  प.प. नं :– 

 

नाि थर :– ............................................      ना.प्र.न.:– ...................... 

ठेगाना : शजल्िा :– भयाग्दी            न.पा.:– बेनी नगरपालिका  

िडा नं. :– ............ टोि/गाऊाँ  :– ......... उिेर :– ........... लिङ्ग :– ..... 

उपिब्ि छुट तथा सवुििाहरु : ................................... 

 पलत/पत्नीको नाि : .........................................................  

हेरचाह केन्रिा बसेको भए सोको वििरण: ..........................................................  

संरक्षकको नाि, थर, सभपकय  ठेगाना, िोिाइि नं. :  
..................................................................................................................  

रक्त सिूह र रोग भए रोगको नाि र सिन गररएको औषलिको नाि .......................  
प्रिाशणत गने अलिकृतको 

दस्तखत :  

नाि थर : 

 

फोटो  
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पद :  

कायायिय :  

 
अनसूुची २ 

ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको िालग लनिेदनको ढााँचा 
                                                   लिलत :  
 
 
श्री प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत ज्यू , 
   बेनी नगरपालिका, काययपालिकाको कायायिय, 
        बेनी , भयाग्दी । 
 
लबषय : ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र पाऊाँ  । 
 
िहोदय, 
     प्रस्ततु लबषयिा ि ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र पाउन योग्य भएकोिे पररचय–पत्र उपिब्ि 
गराइददनहुनु नागररकताको प्रिाण–पत्रको प्रलतलिवप यसै साथ संिग्न राखी पेि गरेको व्यहोरा अनरुोि 
छ । 
 
 

लनबेदक 
 

नाि, थर : 

ठेगाना : 

सभपकय  नं. 
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अनसूुची ३ 

ज्येष्ठ नागररकको व्यशक्तगत अलभिेख 
 
लस.
नं 

नाि,थर स्थायी 
ठेगाना 

जन्ि 
लिलत 

लिङ्ग िैशक्षक 
योग्यता 

संरक्षक
को 
नाि 

पररचय–पत्र 
प्राप्त गनेको 
दस्तखत 

पररचय–पत्र 
प्राप्त गनेको 
फोटो 

पररचय–पत्र 
प्रिाशणत गनेको 
दस्तखत 

कै. 

           

           

           

           

           

*** 

आज्ञािे, 

विष्ण ुप्रसाद पराजिुी  
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प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

 
 


