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उर्दयपरुगढी गााँउपानलकाको ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र ववतरण 
निरे्दशिका, २०७९ 

१. पररचय 

ज्येष्ठ िागररकहरुलाई संरक्षण र सािाशिक सरुक्षा प्रर्दाि गिय तथा नििहरुिा रहेको ज्ञाि, सीप, क्षिता 
र अिभुवको सर्दपुयोग गरी नििहरुप्रनत श्रद्दा,आर्दर तथा सर्दभाव अनभववृि गिय साथै राज्य द्वारा 
तोवकएको सेवा एवि सवुविाको उशचत व्यवस्थापि गरी िेपालको संवविािको अिसुचुी -८ को क्र.सं 
१६ बिोशििको कायय गिय ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र ववतरण निरे्दशिका २०७४,िारी गररएको छ। 

 २. पररचय-पत्र ववतरणका आिार 

िेपालको संवविािको िारा ४१ िा उल्लेख भए बिोशिि ज्येष्ठ िागररकको हक,ज्येष्ठ िागररक सम्वन्िी 
नियिावली २०६५ को नियि १५ अिसुार ज्येष्ठ िागररकहरुलाई पररचयपत्र दर्दिे व्यवस्था लगायत 
ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र ववतरणका आिार हिुेछि। 

३.उरे्दश्य 

क) ज्येष्ठ िागररकहरुको पवहचाि गिे र स्थािीय तह रे्दशख िै ज्येष्ठ िागररकहरुको लगत राख्न े। 

ख)िेपालको संवविाि अिसुार प्रर्दत्त ज्येष्ठ िागररकहरुको हक अनिकार सनिशित गिय र ज्येष्ठ 
िागररकको वगीकरण अिसुार सावयिनिक सवारी सािि,सावयिनिक कायय,स्वास््य सेवा,िािीक तथा 
सावयिनिक स्थलिा ज्येष्ठ िागररकलाई आवश्यक सेवा,सवुविा र सहयोग सरल रुपिा प्रर्दाि गिे । 

ग)प्रचनलत ऐि,नियिअिसुार ज्येष्ठ िागररकहरुलाई सािाशिक सरुक्षा,न्याय,अनिकार र सिािता प्रर्दाि 
गरी नििहरुिा रहेको ज्ञाि,सीप,क्षिता र अिभुवको सर्दपुयोग गरी ववकास प्रवक्रयािा सहभागी गराउिे 
। 

४. लशक्षत वगय : 

ज्येष्ठ िागररक सम्बन्िी ऐि,२०६३ ले पररभावित गरे अिसुारका साठी विय उिेर परुा गरेका सवै 
िेपाली िागररकहरु । 

५.ज्येष्ठ िागररकको वगीकरण : 

ज्येष्ठ िागररक सम्बन्िी नियिावली २०६५ को नियि १४ को उपनियि (१) बिोशिि ज्येष्ठ 
िागररकहरुको वगीकरण रे्दहायविोशिि गररएको छ: 
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(क) सत्तरीविय उिेर परुा िगरेको ज्येष्ठ िागररक, 
(ख) सत्तरी विय उिेर परुा गरेको वररष्ठ ज्येष्ठ िागररक, 
(ग)असहाय ज्येष्ठ िागररक, 
(घ)अिक्त ज्येष्ठ िागररक, 
 

६. पररचय-पत्र ववतरण िापर्दण्ड: 
ज्येष्ठ िागररक सम्वन्िी नियिावली २०६५ को नियि १५ बिोशिि साठी विय उिेर पगेुका िेपाली 
िागररकलाई िात्र ज्येष्ठ िागररक पररचय- पत्र प्रर्दाि गिय सवकिेछ । 

 

 ७. ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको ढााँचा : 
ज्येष्ठ िागररक सम्वन्िी नियिावली २०६५ को अिसुचुी १ र ३ बिोशिि ढााँचालाई िै आिार िािी 
ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको ढााँचा र ज्येष्ठ िागररकको व्यक्तीगत अनभलेख यस निरे्दशिकाको अिसुचुी 

१ र २ बिोशििको हिुेछ।ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको आकार िेपाली िागररकताको प्रिाण पत्रको 
आकार बराबर हिुेछ । 

 ८. पररचय-पत्र ववतरण प्रवक्रया : 

(क) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र प्राप्त गिय साठी विय उिेर पगेुको ज्येष्ठ िागररक स्वयि वा नििको 
संरक्षकले सम्बशन्ित स्थािीय तहका प्रिखु सिक्ष निवेर्दि दर्दिपुिेछ । 

(ख) निवेर्दििा आफ्िो उिेर खलेुको िागररकताको प्रिाण-पत्रको प्रनतनलपी र र्दईु प्रनत अटो साइिको 
फोटो संलग्ि हिुपुिेछ ।यस प्रयोििको लानग िागररकताको प्रिाण- पत्रलाई आिार िानििेछ । 

(ग) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र प्रर्दाि गिे अनिकारी स्थािीय तहको प्रिखु प्रिासकीय अनिकृत वा 
नििले तोकेको अनिकृतस्तरको पर्दानिकारी हिुेछ । 

(घ) पररचय-पत्र ज्येष्ठ िागररकहरुको लगत तोवकए बिोशििको सफ्टवेयरिा कम््यटुराइि गरी गा.पा. 
को कायायलयिा राखी वावियक रुपिा प्ररे्दि र संघको सम्वशन्ित िन्त्रालयिा िािकारी गराउिपुिेछ । 

(ङ) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको प्रनतनलपी नलि सम्बशन्ित प्रहरी कायायलयको नसफाररस वा वडाको 
नसफाररस सवहत सम्वशन्ित स्थािीय तहिा निवेर्दि पसे गिुय पिेछ । 
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 ९. ववववि  

(क) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र ववतरणका लागी सम्बशन्ित स्थािीय तहले आफिो काययववनि आफै 
नििायरण गिेछ । 

(ख)ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र ववतरण सम्वन्ििा िानथ उशल्लशखत व्यवस्था बाहेक प्रचनलत कािूिको 
अिीििा रही प्रिखु प्रिासकीय अनिकृतले निणयय गरे बिोशिि हिुेछ । 
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                           अिसुचुी १  
                  ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको ढााँचा 
                     
                     ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र 

प.प.िं :- 
 

 

िाि थर : ................................................................ 
िा.प्र.िं: ....................................... 
ठेगािा :शिल्ला : ........................ गा.पा./ि.पा. ............................. 
वडा िं. .............................   टोल/गााँउ: ............................. 
उिेर : .............................    नलङ्ग: 
उपलब्ि छुट तथा सवुविाहरु : .......................................................... 
पनत/पत्नीको िाि: .......................................................... 
हेरचाह केन्रिा बसेको भए सोको वववरण : ....................................... 
संरक्षकको िाि,थर,सम्पकय  ठेगािा,िोवाइल िं.: 
......................................................................................................... 
रक्त सिहु र रोग भए रोगको िाि र सेवि गररएको औििीको िाि .................. 
........................................................................................................ 

 

 

                                            प्रिाशणत गिे अनिकृतको 
                                            र्दस्तखत: 
                                             िाि थर : 
                                              पर्द : 
                                              कायायलय : 
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अिसुचुी -२ 

                      ज्येष्ठ िागररकको व्यशक्तगत अनभलेख 

 

१.ज्येष्ठ िागररकको व्यक्तीगत वववरण 

(क) ज्येष्ठ िागररकको िाि,थर: 

(ख)बाव ुतथा आिाको िाि :                         (ग)बािे तथा बिैको िाि : 

(घ)िन्ि निनत र स्थाि : 

(ङ) ठेगािा : 

(अ) स्थायी ठेगािा :शिल्ला ............................गा.पा. .....................वडा िं. ........टोल/गााँउ 
....................  फोि िं. ............................ 

(आ) अस्थायी ठेगािा : .......................... 

(च)नलङ्ग .......................... 

(छ)स्वास््य सम्बन्िी वववरण (कुिै वविेि रोग,िारीररक अपाङ्गता वा कुिै र्दीघय रोग भए खलुाउिे) 
................................................. 

(ि)िागररकता : 

२. ज्यषे्ठ िागररकको पररवार सम्बन्िी वववरण : 

(क)सगोलको छोरा,बहुारी,छोरी,िानत,िानतिीको - 

   (अ) िाि,थर र ठेगािा : 

   (आ) सम्पशत्त तथा आयस्ता सम्बन्िी वववरण : 

(ख) छुवटई नभन्न बसेको छोरा,बहुारी,छोरी,नाति,नातिनीको : 

   (अ) िाि,थर र ठेगािा : 

   (आ) सम्पशत्त तथा आयस्ता सम्बन्िी वववरण : 
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(ग)हकवाला सम्बन्िी वववरण : 

क्र.सं.      िाि,थर         उिेर       िाता          व्यवसाय        ठेगािा  

१. 

२. 

३. 

(घ)अन्य पाररवाररक पषृ्ठभनूि : 

३ ज्येष्ठ िागररकको िैशक्षक योग्यता र पेिागत र्दक्षता : 

(क) िैशक्षक योग्यता : 

(ख) पेिागत र्दक्षता: 

(ग) अिभुव के्षत्र : 

४. ज्यषे्ठ िागररकको सम्पनत वववरण : 

(क) चल सम्पशत्त: 

(ख) अचल सम्पशत्त: 

 

 

 

 

प्रिाशणत गिेको :- 
िाि,थर : 

                                     पर्द: 
निकाय : 


