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                जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिण वनरे्दविका, २०७५ 

प्रमावणकिण वमवतिः २०७५।४।१ 

 

१. परिचय: 

   जे्यष्ठ नागरिकहरुलाई संिक्षण ि सामाविक सुिक्षा प्रर्दान गनन तथा वनिहरुमा िहेको ज्ञान, 

वसप, क्षमता ि अनभिको सरु्दपयोग गिी वनिहरु प्रवत श्रद्धा आर्दि तथा सद्भाि अवभिृद्धद्ध 

गनन साथै िाज्यद्वािा तोवकएको सेिा एिम् सुविधाको उवचत व्यिस्थापन गिी नेपालको 

संविधानको अनुसुवच-८ को क्र.स.१६ बमोविमको कायन गनन जे्यष्ठ नागिीक परिचय पत्र 

वितिण वनरे्दविका,  २०७५ िािी गरिएको छ । 

 

२. परिचय-पत्र वितिणका आधाि: 

   नेपालको संविधानको धािा ४१ मा उले्लख भए बमोविम जे्यष्ठ नागरिकको हक, जे्यष्ठ 

नागरिक सम्बन्धी वनयमािली २०६५ को वनयम १५ अनुसाि जे्यष्ठ नागरिकहरुलाई परिचय-

पत्र वर्दने व्यिस्था लगायत जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिणका आधाि हुनेछ्न् । 

 

३. उदे्दश्य: 

क) जे्यष्ठ नागरिकहरुको पवहचान गने ि स्थानीय तह रे्दद्धख नै जे्यष्ठ नागरिकहरुको लगत   

िाखे्न । 

ख) नेपालको संविधान अनुसाि प्रर्दत्त जे्यष्ठ नागरिकहिको हक अवधकाि सुवनवित गनन ि 

जे्यष्ठ नागरिकको िगीकिण अनुसाि सािनिवनक सिािी साधन, सािनिवनक कायन, स्वास्थ्य 

सेिा, धावमनक तथा सािनिवनक स्थलमा जे्यष्ठ नागरिकलाई आिश्यक सेिा, सुविधा ि 

सहयोग सिल रुपमा प्रर्दान गने । 

ग) प्रचवलत ऐन, वनयमअनुसाि जे्यष्ठ नागरिकहरुलाई सामाविक सुिक्षा, न्याय, अवधकाि 

ि समानता प्रर्दान गिी वनिहरुमा िहेको ज्ञान, वसप, क्षमता ि अनुभिको सरु्दपयोग गिी 

विकास प्रकृयामा सहभावग गिाउने । 
 

४. लवित िर्ग: 

जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पारिभावित गिे अनुसािका साठी ििन उमेि पुिा 

गिेका सबै नेपाली नागरिकहरु । 
 

५. जे्यष्ठ नार्रिकको िर्ीकिण: 

जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी वनयमािली २०६५ को वनयम १४ को उपवनयम (१) बमोविम जे्यष्ठ 

नागरिकहरुको िगीकिण रे्दहाय बमोविम गरिएको छ । 

क) सत्तिी ििन उमेि पूिा नगिेको जे्यष्ठ नागरिक 

ख) सत्तिी ििन उमेि पूिा गिेको िरिष्ठ  जे्यष्ठ नागरिक 

ग) असहाय जे्यष्ठ नागरिक 
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घ) अित्त जे्यष्ठ नागरिक 

 

 

६. परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड: 

   जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी वनयमािली २०६५ को वनयम १५ बमोविम साठी ििन उमेि 

पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र प्रर्दान गनन सवकनेछ । 

 

७. जे्यष्ठ नार्रिक परिचय-पत्रको ढााँचा: 

   जे्यष्ठ नागरिक सम्बन्धी वनयमािली २०६५ को अनुसूची ३ बमोविमको ढााँचालाई नै 

आधाि मानी जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको ढााँचा यस वनरे्दविकाको अनुसूवच १ बमोविम 

हुनेछ । जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको आकाि नेपाली नागरिताको प्रमाण-पत्रको 

आकाि बिाबिको हुनेछ । 

 

८. परिचय -पत्र वितिण प्रकृया: 

(क) जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र प्राप्त गनन साठी ििन उमेि पुगेको जे्यष्ठ नागरिक स्वयम् 

िा वनिको संिक्षकले सम्बन्धीत स्थानीय तहका प्रमुख समक्ष वनिेर्दन वर्दनुपनेछ । 

(ख) वनिेर्दनमा आफ्नो उमेि खुलेको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रवतवलवप ि रु्दई प्रवत 

अटो साइिको फोटो संलग्न  हुनुपनेछ । यस प्रयोिनको लावग नागरिकताको प्रमाण-

पत्रलाई आधाि मावननेछ । 

(ग) जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र प्रर्दान गने अवधकाि स्थानीय तहको प्रमुख प्रिासकीय 

अवधकृत िा वनिले तोकेको कमनचािीको हुनेछ । 

(घ) परिचय-पत्र प्राप्त जे्यष्ठ नागरिकहरुको लगत तोवकए बमोविमको सफ्टिेयिमा 

कम्प्यूटिाइि गिी गाउाँपावलको कायानलयमा िाखी िाविनक रुपमा प्ररे्दि ि संघको 

सम्बन्धीत मन्त्रालयमा िानकािी गिाउनु पनेछ । 

(ङ) जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको प्रवतवलवप वलन सम्बन्धीत प्रहिी कायानलयको वसफारिस 

िडाको वसफारिस सवहत सम्बन्धीत स्थानीय तहमा वनिेर्दन पेि गनुनपने छ । 
 

९. विविध: 

(क) जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिणका लावग सम्बन्धीत स्थानीय तहले आफ्नो 

कायनविवध आफैं  वनधानिण गनेछ । 

   (ख)  जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिण सम्बद्धन्ध मावथ उद्धल्लद्धखत व्यिस्था बाहेकका 

अन्य वबियहरु प्रचवलत कानून बमोविम हुनेछ । 
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अनुसूची-१ 

(बंुर्दा नं. ७ संग सम्बद्धन्धत) 

फाकफोकथुम गाउंपावलका 

गाउं कायनपावलकाको कायानलय, आमचोक इलाम 

 

जे्यष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको ढााँचा 
 

जे्यष्ठ नार्रिक परिचय-पत्र 

प.प.नं. 

नाम थि.-

:..............................................................

........ 
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ना.प्र.नं.:-

............................................................ 

ठेगाना: विल्ला:-................................गा.पा:-

................................ 

िडा नं:-..........................................टोल/गाउाँ:-

............................ 

उमेि:-............................................वलङ्ग:-

.................................. 

उपलब्ध छुट तथा सुविधाहरु:-

...............................................................

.............. 

पवत / पत्नी:-

............................................................... 

हेिचाि केन्द्रमा बसेको भए सोको विििण:-

............................................................... 

सिक्षकका नाम थि:-................................................. 

सम्पकन  नं:-................................................ 

ठेगाना:-.................................................. 

ित्त समुह:-........................... 

िोग भए िोगको नाम ि सेिन गरिएको आिवधको 

नाम:........................................ 

प्रमावणत गने अवधकृतको: 

र्दस्तखत: 

नाम थि: 

पर्द: 


