
 
 

स्थानीय राजपत्र  

पपपरा गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित  
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भाग २  

पपपरा गाउँपालिकाको  

ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र पितरण गनन बनकेो ज्येष्ठ 
नागररक पररचय पत्र पितरण लनरे्दशिका ,२०७९ 

 

 

िूल्य रु १०  
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पररचय   

ज्येष्ठ नागररकहरुिाई संरक्षण र सािाशजक सरुक्षा प्रर्दान गनन तथा 
लनजहरुिा रहेकोज्ञान, सीप, क्षिता र अनभुिको सर्दपुयोग गरी लनजहरुप्रलत 
श्रद्धा, आर्दर तथा सर्दभाि अलभिपृद्ध गनन साथै राज्यद्वारा तोपकएको सेिा एिि ् 
सपुिधाको उशचत व्यिस्थापन गरी नेपािको संपिधानको अनसूुची ८ को 
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 ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र पितरण गनन बनेको ज्येष्ठ 
नागररक पररचय पत्र पितरण लनरे्दशिका ,२०७९ 
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क्र.सं. १६ बिोशजिको कायन गने गरर स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
को पररच्छेर्द ३,र्दफा ११ उपर्दफा २ िे दर्दएको अलधकार प्रयोग गरर पपपरा 
गाउँपालिकाको कायनपालिका बैठकबाट यो ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र 
पितरण लनरे्दशिका २०७९, जारी गररएको छ । 

१.पररचय पत्र पितरणका आधार  

नेपािको संपिधानको धारा ४१ िा उल्िेख भएबिोशजि ज्येष्ठ नागररकको 
हक, ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी लनयिाििी २०६५ को लनयि १५ अनसुार 
ज्येष्ठ नागररकहरुिाई पररचय पत्र दर्दने व्यिस्था िगायत ज्येष्ठ नागररक 
पररचय पत्र पितरणका आधार हनेुछन ् । 

२.उद्दशे्य  

क) ज्येष्ठ नागररकहरुको पपहचान गने  र गाउँपालिकािा र िडाहरुिा ज्येष्ठ 
नागररकहरुको िगत राख्ने । 

ख) नेपािको संपिधान अनसुार प्रर्दत्त ज्येष्ठ नागररकहरुको हक अलधकार 
सलुनशित गनन र ज्येष्ठ नागररकको िगीकरण अनसुार सािनजलनक सिारी 
साधन, सािनजलनक कायन, स्िास््य सेिा, धालिनक तथा सािनजलनक स्थििा ज्येष्ठ 
नागररकिाई  आिश्यक सेिा, सपुिधा र सहयोग सरि रुपिा प्रर्दान गने । 

ग) प्रचलित ऐन, लनयिअनसुार ज्येष्ठ नागररकहरुिाई सािाशजक सरुक्षा, न्याय, 
अलधकार र सिानता प्रर्दान गरी लनजहरुिा रहेको ज्ञान, सीप, क्षिता र 
अनभुिको सर्दपुयोग गरी पिकास प्रपक्रयािा सहभागी गराउने । 
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३.िशक्षत िगन  

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, २०६३ िे पररभापित गरे अनसुारका साठी 
ििन उिेर परुा गरेका सबै नेपािी नागररकहरु । 

४ ज्येष्ठ नागररकको िगीकरण  

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी लनयिाििी २०६५ को लनयि १४ को उपलनयि 

१) बिोशजि ज्येष्ठ नागररकहरुको िगीकरण रे्दहायििोशजि गररएको छ  
क) सत्तरी ििन उिेर पूरा नगरेको ज्येष्ठ नागररक, 

ख) सत्तरी ििन उिेर पूरा गरेको िररष्ठ ज्येष्ठ नागररक, 

ग) असहाय ज्येष्ठ नागररक, 

घ) अिक्त ज्येष्ठ नागररक, 

ङ) एकि ज्येष्ठ नागररक । 

 

५.पररचय पत्र पितरणका िापर्दण्ड  

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी लनयिाििी २०६५ को लनयि १५ बिोशजि साठी 
ििन उिेर पगेुको नेपािी नागररकिाई िात्र ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र 
प्रर्दान गनन सपकनेछ । 

६.ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्रको ढाचँााः 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी लनयिाििी २०६५ को अनसूुची ३ बिोशजिको 
ढाँचािाई नै आधार िानी ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्रको ढाँचा यस 
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लनरे्दशिकाको अनसूुची १ बिोशजिको हनेुछ ।ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको 
आकार (Size) नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्रको आकार बराबरको हनेुछ। 

७.पररचय पत्र पितरण प्रपक्रया  

क) ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र प्राप्त गनन साठी ििन उिेर पगेुको ज्येष्ठ 
नागररक स्ियं िा लनजको संरक्षकिे सम्बशन्धत स्थानीय तहका प्रिखु सिक्ष 
अनसुचुी २ बिोशजिको ढाँचािा लनिेर्दन दर्दनपुनेछ । 

ख) लनिेर्दनिा आफ्नो उिेर खुिेको नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रलतलिपप र 
र्दईु प्रलत अटो साइजको फोटो संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोजनको िालग 
नागररकताको प्रिाण पत्र िाई आधार िालननेछ । 

ग) ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र प्रर्दान गने अलधकारी स्थानीय तहको प्रिासकीय 
प्रिखु िा लनजिे तोकेको अलधकृत किनचारी  हनेुछ । 

घ) पररचय पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागररकहरूको िगत तोपकए बिोशजिको 
सफ्टिेयरिा कम््यटुराइज गरी गाउँपालिकाको कायानियिा राखी िापिनक 
रूपिा प्ररे्दि र संघको सम्बशन्धत िन्त्राियिा जानकारी गराईनेछ । 

ङ) ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र हराएको कारणिे प्रलतलिपप लिन परेिा 
सम्बशन्धत प्रहरी कायानियको लसफाररि िा िडाको लसफाररि सपहत 
सम्बशन्धत स्थानीय तहिा लनिेर्दन पेि गनुनपने छ । 
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८.पिपिध  

क) आिश्यकताका आधारिा ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र पितरणका िालग 
पपपरा गाउँपालिका पालिकािे कायनपिलध लनधानरण गनेछ । 

ख) ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र पितरण सम्बन्धिा िालथ उशल्िशखत व्यिस्था 
बाहेक प्रचलित काननुको अधीनिा रही प्रिासकीय प्रिखुिे लनणनय गरे 
बिोशजि हनेुछ । 

ग) यो काडन लनिलु्क रुपिा उपिब्ध हनेुछ । 

९. लबतररत पररचय पत्रको अलभिेख अनसुचुी ३ बिोशजिको ढाचँािा 
राख्नपुनेछ । 

१०. यो लनरे्दशिका कायनपालिकािे स्िीकृत गरेको लिलतरे्दखी िाग ुहनेुछ । 

११. यो लनरे्दशिकािा कुनै थपघट र हेरफेर गनुनपरेिा गाउँ कायनपालिका 
बैठकिे आिश्यकता अनसुार िंसोधन गनन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्रको ढाँचा 
ज्येष्ठ नागररक पररचय–पत्र 

प.प. नं ःाः– 

नाि थराः ............................................ 
ना.प्र.न.ःाः .......... 
ठेगानााः शजल्िा ........................गा.पा.÷न.पा.ःाः ........................... 
िडा नं.ःाः ............             टोि÷गाऊँाः ......... 
उिेराः ...........                लिङ्गाः ........... 
उपिब्ध छुट तथा सपुिधाहरु ःाः ................................... 
पलत÷पत्नीको नाि ःाः ......................................................... 
हेरचाह केन्रिा बसेको भए सोको पििरणाः 
................................................................ 
संरक्षकको नाि, थर, सम्पकन  ठेगाना, िोिाइि नं. ःाः 
................................................................ 
रक्त सिूह र रोग भए रोगको नाि र सेिन गररएको औिलधको नाि 

................................................................ 
प्रिाशणत गने अलधकृतको ःाः– 

र्दस्तखत ःाः 
नाि थर ःाः 
पर्द ःाः 
कायानिय ःाः 
फोटो 
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अनसुचुी – २ 

श्री प्रिूख ज्य ु     लिलताः–  ...................... 
पपपरा गाउँपालिका  
गाउँ कायनपालिकाको कायानिय 

पपपरा, िहोत्तरी  
लबिय : जेष्ठ नागररक पररचय पत्र उपिब्ध गराईदर्दनहुनु । 

िहोर्दय, 

उपरोक्त सम्बन्धिा  नेपािको संपिधान २०७२ तथा स्थानीय िासन 
सञ्चािन ऐन २०७४  बिोशजि ज्येष्ठ नागररक िाई सरि र सहज रुपिा 
सेिा प्रर्दान गने उदे्यश्य का साथ  पररचय पत्र उपिब्ध गराउने व्यिस्था 
भएको जानकारी  प्राप्त भएको तथा िेरो उिेर ने.ना.प्र.प. बिोशजि ६० बिन 
परुा भएकोिे ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र पितरण लनरे्दशिका बिोशजि ििाई 
जेष्ठ नागररक पररचय पत्र उपिब्ध गराईदर्दनहुनु लबनम्र अनरुोध गर्दनछु। 

लनबेर्दक 

नाि थराः ............................................ 
ना.प्र.न.ःाः .......... 
ठेगानााः शजल्िा ........................गा.पा.÷न.पा.ःाः ........................... 
िडा नं.ःाः ............ टोि÷गाऊँाः ......... 
उिेराः ........... लिङ्गाः ........... 
सम्पकन  ब्यशक्तको नाि थर ःाः– 

सम्पकन  नं. ःाः– 

र्दस्तखताः 
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अनसुचुी ३ 

पपपरा गाउँपालिका 
गाउँ कायनपालिकाको कायानिय 

पपपरा, िहोत्तरी 
 

जेष्ठ नागररक पररचय पत्रको अलभिेख 

क्र.स. 
 

पररचय 

पत्र नं  
ने.ना. 
प्र.प. 
 

नाि 

थर 
 

ठेगाना  टोि फोटो 
 

पररचय  
पत्र 

जारी 
लिलत  
 

कैपफयत  

         

 

 

 

 

प्रिाणीकरण लिलत :२०७९/०४/१८ गते  

राजपत्रिा प्रकाशित लिलत :२०७९/०४/२० गते  

 

        आज्ञािे , 
       िम्भ ुठाकुर   

       प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  

 

 


