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ज्येष्ठ नागररक ऩररचय-ऩत्र वितरण ननर्दे शिका २०७५
ufFpsfo{kflnsfaf6 l:js[t ldlt M @)&%.!!.@(
१.

ऩररचय :

ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई सॊयऺण य साभाजजक सयु ऺा प्रदान गनन तथा ननजहरुभा
यहे को ऻान, सीऩ, ऺभता य अनब
ु वको सदऩ
ु मोग गयी ननजहरुप्रनत श्रद्धा, आदय
तथा सद्बाव अभबवद्
ृ धध गनन साथै याज्मद्वाया तोककएको सेवा एवभ ् सवु वधाको
उधचत व्मवस्थाऩन गयी नेऩारको सॊववधानको अनस
ु च
ू ी-८ को क्र.सॊ. १६

फभोजजभको कामन गनन ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र ववतयण ननदे भिका २०७५,
जायी गरयएको छ ।
२.

ऩररचय-ऩत्र वितरणका आधार :

नेऩारको सॊववधानको धाया ४१ भा उल्रेख बएफभोजजभ ज्मेष्ठ नागरयकको हक,

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ननमभावरी २०६५ को ननमभ १५ अनस
ु ाय ज्मेष्ठ
नागरयकहरुराई ऩरयचम ऩत्र ददने व्मवस्था रगामत ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र
३.

ववतयणका आधाय हुनेछन ् ।
उद्र्दे श्य :

क. ज्मेष्ठ नागरयकहरुको ऩदहचान गने य स्थानीम तहदे खख नै ज्मेष्ठ

नागरयकहरुको रगत याख्ने ।

ख. नेऩारको सॊववधान अनस
ु ाय प्रदत्त ज्मेष्ठ नागरयकहरुको हक अधधकाय

सनु नजचचत गनन य ज्मेष्ठ नागरयकको वगीकयण अनस
न ननक
ु ाय सानवज

सवायी साधन, सावनजजनक कामन, स्वास््म सेवा, धाभभनक तथा सावनजजनक
स्थरभा ज्मेष्ठ नागरयकराई आवचमक सेवा, सवु वधा य सहमोग सयर
रुऩभा प्रदान गने ।

ग. प्रचभरत ऐन, ननमभअनस
ु ाय ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई साभाजजक सयु ऺा,

न्माम, अधधकाय य सभानता प्रदान गयी ननजहरुभा यहे को ऻान, सीऩ,
ऺभता य अनब
ु वको सदऩ
ु मोग गयी ववकास प्रकक्रमाभा सहबागी गयाउने ।

४.

ऱक्षित िगग :

ज्मेष्ठ नागरयकसम्फन्धी ऐन, २०६३ रे ऩरयबावित गये अनस
ु ायका साठी विन उभेय
ऩयू ा गये का सफै नेऩारी नागरयकहरु ।
५.

ज्येष्ठ नागररकको िगीकरण :

ज्मेष्ठ नागरयकसम्फन्धी ननमभावरी २०६५ को ननमभ १४ को उऩननमभ -१)
फभोजजभ जेष्ठ नागरयकहरुको वगीकयण दे हामफभोजजभ गरयएको छ :
क) सत्तयी विनउभेय ऩयू ा नगये को ज्मेष्ठ नागरयक,

ख) सत्तयी विन उभेय ऩयू ा गये को वरयष्ठ ज्मेष्ठ नागरयक,
ग) असहाम ज्मेष्ठ नागरयक,
घ) अिक्त ज्मेष्ठ नागरयक,
ङ) एकर ज्मेष्ठ नागरयक ।

६. ऩररचय-ऩत्र वितरणका माऩर्दण्ड :

ज्मेष्ठ नागरयकसम्फन्धी ननमभावरी २०६५ को ननमभ १५

फभोजजभ साठी

विनउभेय ऩग
ु ेको नेऩारी नागरयकराई भात्र ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गनन
सककनेछ ।

७. ज्येष्ठ नागररक ऩररचय-ऩत्रको ढााँचााः

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ननमभावरी २०६५ को अनस
ु च
ू ी ३ फभोजजभको
ढाॉचाराई नै आधाय भानी ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा मस ननदे भिकाको

अनस
ु च
ू ी १ फभोजजभको हुनेछ । ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको आकाय (size)
नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रको आकाय फयाफयको हुनेछ ।

८. ऩररचय-ऩत्र वितरण प्रक्रिया :

क) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त गनन साठी विन उभेय ऩग
ु ेको ज्मेष्ठ
नागरयक स्वमभ ् वा ननजको सॊयऺकरे सम्फजन्धत स्थानीम तहका प्रभख
ु सभऺ
ननवेदन ददनऩ
ु नेछ ।

ख) ननवेदनभा आफ्नो उभेय खुरक
े ो नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रको प्रनतभरवऩ य

दईु प्रनत अटो साइजको पोटो सॊरग्न हुनऩ
ु नेछ । मस प्रमोजनको राधग
नागरयकताको प्रभाण-ऩत्र राई आधाय भानननेछ ।

ग) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अधधकायी स्थानीम तहको कामनकायी
प्रभख
ु वा ननजरे तोकेको ऩदाधधकायी हुनेछ ।
घ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त ज्मेष्ठ नागरयकहरूको

रगत

तोककएफभोजजभको

सफ्टवेमयभा कम्प्मट
ु याइज गयी न.ऩा./गा.ऩा.को कामानरमभा याखी वाविकन
रूऩभा प्रदे ि य सॊघको सम्फजन्धत भन्त्रारमभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।

ङ) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको प्रनतभरवऩ भरन सम्फजन्धत प्रहयी कामानरमको
भसपारयस वा वडाको भसपारयस सदहत सम्फजन्धत स्थानीम तहभा ननवेदन ऩेस
गनऩ
ुन ने छ ।

९. विविध :

क) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र ववतयणका राधग सम्फजन्धत स्थानीम तहरे
आफ्नो कामनववधध आपै ननधानयण गनेछ ।
ख)

ज्मेष्ठ

नागरयक

ऩरयचम-ऩत्र

ववतयण

सम्फन्धभा

भाधथ

उजल्रखखत

व्मवस्थाफाहे क प्रचभरत कानन
ु को अधीनभा यही कामनकायी प्रभख
ु रे ननभानण गये
फभोजजभ हुनेछ ।

अनस
ु च
ू ी १

ज्येष्ठ नागररक ऩररचय-ऩत्रको ढााँचा
ऩ.ऩ. नॊ :-

ज्येष्ठ नागररक ऩररचय-ऩत्र

पोटो

नाभ थयः ............................................
ना.प्र.न.: ..........

ठे गानाः जजल्रा ........................गा.ऩा..: ...........................
वडा नॊ.: ............ टोर/गाउ .........
उभेयः ........... भरङ्गः ...........

उऩरब्ध छुट तथा सवु वधाहरु : ...................................

ऩनत/ऩत्नीको नाभ : .........................................................
हे यचाह केन्रभा फसेको बए सोको वववयणः

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

सॊयऺकको नाभ, थय, सम्ऩकन ठे गाना, भोवाइर नॊ. :
..................................................................................................................

यक्त सभह
ू य योग बए योगको नाभ य सेवन गरयएको औिधधको नाभ

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

प्रभाखणत गने अधधकृतको :दस्तखत :
नाभ थय :
ऩद :

कामानरम :

cf1fn],
/flha kGyL
k|d'v k|zf;sLo clws[t

