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संवत २०७६ सालको निरे्दशिका िं. १७ 

जेष्ठ िागरिक परिचय-पत्र ववतिण निरे्दशिका २०७६ 

१.परिचय 

  जेष्ठ िागरिकहरुलाई संिक्षण ि सामाशजक सिुक्षा प्रर्दाि गिन तथा निजहरुमा िहेको ज्ञाि, सीप, क्षमता ि 
अिभुवको सर्दपुयोग गिी निजहरुप्रनत श्रद्धा, आर्दि तथा सद्भाव अनभवृवद्ध गिन साथै िाज्यद्वािा तोवकएको सेवा एवम ्
सवुवधाको उशचत व्यवस्थापि गिी िेपालको संववधािको अिसूुची-८ को क्र.सं.१६ बमोशजमको कायन गिन कीनतनपिु 
िगिपानलका जेष्ठ िागरिक परिचय-पत्र ववतिण निरे्दशिका २०७४, जािी गरिएको छ । 

२. परिचय – पत्र ववतिणका आधािः 
 िेपालको संववधािको धािा ४१ मा उल्लेख भए बमोशजम ज्येष्ठ िागरिकको हक, ज्येष्ठ िागरिक सम्बन्धी 
नियमावली २०६५ को नियम १५ अिसुाि ज्येष्ठ िागरिकहरुलाई परिचय पत्र दर्दिे व्यवस्था लगायत ज्येष्ठ िागरिक 
परिचय-पत्र ववतिणका आधाि हिेुछि ्। 

३. उद्धशे्यः 
 क)  ज्येष्ठ िागरिकहरुको पवहचाि गिे ि स्थािीय तहरे्दशख िै ज्येष्ठ िागरिकहरुको लगत िाख्न े। 

 ख) िेपालको संववधाि अिसुाि प्रर्दत्त ज्येष्ठ िागरिकहरुको हक अनधकाि सनुिशित गिन ि ज्येष्ठ िागरिकको 
वगीकिण अिसुाि सावनजनिक सवािी साधि, सावनजनिक कायन, स्वास््य सेवा, धानमनक तथा सावनजनिक स्थलमा ज्येष्ठ 
िागरिकलाई आवश्यक सेवा, सवुवधा ि सहयोग सि रुपमा प्रर्दाि गिे । 

ग) प्रचनलत ऐि, नियमअिसुाि ज्येष्ठ िागरिकहरुलाई सामाशजक सिुक्षा, न्याय, अनधकाि ि समािता प्रर्दाि गिी 
निजहरुमा िहेको ज्ञाि, सी, क्षमता ि अिभुवको सर्दपुयोग गिी ववकास प्रवक्रयामा सहभागी गिाउिे । 
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४. लशक्षत वगनः 
 ज्येष्ठ िागरिक सम्बन्धी ऐि, २०६३ ले परिभावित गिे अिसुािका साठी (६०) विन उमेि पिुा गिेका सबै 
िेपाली िागरिकहरु। 
५. ज्येष्ठ िागरिकको वगीकिणः 
 ज्येष्ठ िागरिक सम्बशन्ध नियमावली २०६५ को नियम १४ को उपनियम (१) बमोशजम ज्येष्ठ िागरिकहरुको 
वगीकि रे्दहाय बमोशजम गरिएको छः 

क) सत्तिी विन उमेि पूिा िगिेको ज्येष्ठ िागरिक, 
ख) सत्तिी विन उमेि पूिा गिेको वरिष्ठ ज्येष्ठ िागरिक, 
ग) असहाय ज्येष्ठ िागरिक, 
घ) अिक्त ज्येष्ठ िागरिक, 
ङ) एकल ज्येष्ठ िागरिक । 

६. परिचय-पत्र ववतिणका मापर्दण्डः 

 ज्येष्ठ िागरिक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम १५ बमोशजम साठी (६०) विन उमेि पगुेको िेपाली 
िागरिकलाई मात्र  ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्र प्रर्दाि गिन सवकिेछ । 
७. ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्रको ढााँचाः 

 ज्येष्ठ िागरिक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को अिसूुची ३ बमोशजकको ढााँचालाई िै आधाि मािी ज्येष्ठ 
िागरिक परिचय-पत्रको ढााँचा यस निरे्दशिकाको अिसूुची १ बमोशजम हिेुछ ।ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्रको आकाि 
(size) िेपाली िागरिकताको प्रमाण-पत्रको आकाि बिाबिको हिेुछ । 

८. परिचय-पत्र  ववतिण प्रवक्रयाः 

क. ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्र प्राप्त गिन साठी (६०) विन उमेि पगुेको ज्येष्ठ िागरिक स्वयमं वा निजको संिक्षकले 
सम्बशन्धत स्थािीय तहको प्रमखु वा वडा अध्यक्ष समक्ष निवेर्दि दर्दि ुपिेछ । 

ख. निवेर्दिमा आफ्िो उमेि खलेुको िागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप, अन्य शजल्लाको िागरिकको हकमा बसाई 
सिाई प्रमाण-पत्रको प्रनतनलवप, पासपो न् साजजको ोो्ो संल्ि गिुन पिेछ ।यस प्रयोजिको लानग िागरिकताको प्रमाण-
पत्र लाई आधाि मानििेछ । 

ग) कीनतनपिु िगिपानलका नभत्र बसाई सिाई भई िआए पनि िगिपानलकामा बसोबास भई मतर्दाता िामावलीमा िाम 
समावेि भएका वा कीनतनपिुमा घि बिाई ि.पा मा कि बझुाएको प्रमाणका आधािमा समेत सम्बशन्धत वडाबा् 
नसोारिस भई आएमा त्यस्ता व्यशक्तहरुलाई पनि ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्र ववतिण गरििेछ ि सोको जािकािी 
सम्बशन्धत स्थािीय तहलाई दर्दि ुपिेछ ।  

घ) ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्र प्रर्दाि गिे अनधकािी स्थािीय तहको प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत वा सम्बशन्धत िाखाका 
िाखा प्रमखु िहिेछ । 
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ङ) परिचय-पत्र प्राप्त ज्येष्ठ िागरिकहरुको लगत तोवकए बमोशजमको सफ््वेयिमा कम््यु् िाजज गिी िगिपानलकाको 
कायानलयमा वाविनक रुपमा प्ररे्दि ि संघको सम्बशन्धत मन्त्रालयमा जािकािी गिाउि ुपिेछ । 

च) ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्रको प्रनतनलवप नलि सम्बशन्धत प्रहिी कायानलयको नसोारिस वा वडाको नसोारिस सवहत 
सम्बशन्धत स्थािीय तहमा निवेर्दि पेि गिुन पिेछ । 

९. ववववधः 

क) ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्र ववतिणका लानग स्थािीय तहले आफ्िो कायनववनध आोै निधानिण गिेछ । 

ख) ज्येष्ठ िागरिक परिचय-पत्र ववतिण सम्बन्धमा मानथ उल्लेखीत व्यवस्थाबाहेक प्रचनलत काििु बमोशजमको अधीिमा 
िही  प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले निणनय गिे बमोशजम हिेुछ । 

 

10. प्रचनलत कािूि बमोशजम हुिे: यस निरे्दशिकामा उल्लेख भएका प्रावधािहरू यसै निरे्दशिका बमोशजम हुिे ि 
यसमा उल्लेख िभएका ववियको हकमा प्रचनलत कािूि बमोशजम हुिेछ ।  
 
1१. बाधा अड्काउ ोुकाउ: यस निरे्दशिका कायानन्वयिमा कुिै वाधा अड्चि आएमा कायनपानलकाको निणनय 
बमोशजम हुिेछ ।  

 

1२. संिोधि तथा खािेजी: यो निरे्दशिकाको संिोधि वा कुिै नियम खािेजी गिुन पिेमा कायनपानलकाले निणनय गिी 
आवश्यक संिोधि गिन सक्िेछ । 
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Ho]i7 gful/s kl/ro–kqsf] 9fFrf 

 

 

 

Ho]i7 gful/s kl/ro–kq 

k=k= g+ M–  

gfd y/M ============================================  

gf=k|=g=M ==========  

7]ufgfM lhNnf ========================uf=kf=÷g=kf=M ===========================  

j8f g+=M ============ 6f]n÷ufpFmM =========  

pd]/M =========== lnËM ===========  

pknAw 5'6 tyf ;'ljwfx? M ===================================  

klt÷kTgLsf] gfd M =========================================================  

x]/rfx s]Gb|df a;]sf] eP ;f]sf] ljj/0fM ========================================================  

;+/Ifssf] gfd, y/, ;Dks{ 7]ufgf, df]jfOn g+= M 

============================================================================================================== 

 /Qm ;d"x / /f]u eP /f]usf] gfd / ;]jg ul/Psf] cf}iflwsf] gfd 

===========================================================================================================  

      k|dfl0ft ug]{ clws[tsf]M–  

      b:tvt M  

      gfd y/ M  

      kb M  

      sfof{no M 

 

kmf]6f] 
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प्रमाणिकरि णमण िः- २०७६/०७/३० 

आज्ञाले 

(ध्रवुराज आचार्य) 

प्रमखु प्रशासकीर् अणिकृ  

 


