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झिकमरुक गाउँपाझिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र झितिण झनरे्दझिका, २०७५ 

१. परिचय :  

ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई संिक्षण ि सामाजिक सिुक्षा प्रदान गनन तथा जनिहरुमा िहकेो ज्ञान, सीप, क्षमता 

ि अनभुवको सदपुयोग गिी जनिहरुप्रजत श्रद्धा, आदि तथा सद्भभाव अजभवजृद्ध गनन साथै िाज्यद्वािा 

तोजकएको सेवा एवम ् सजुवधाको उजित व्यवस्थापन गिी नेपालको संजवधानको अनसुिूी-८ को 

क्र.सं. १६ बमोजिमको कायन गनन जिमरुक गाउँपाजलका ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्र जवतिण 

जनदजेिका, २०७5 िािी गरिएको छ । 

२. परिचय-पत्र झितिणका आधाि :  

नेपालको संजवधानको धािा ४१ मा उल्लेख भए बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको हक, ज्येष्ठ नागरिक 

सम्बन्धी जनयमावली, २०६५ को जनयम १५ अनसुाि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई परििय पत्र जदने 

व्यवस्था लगायत ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्र जवतिणका आधाि हुनेछन ्।  

३. उदे्दश्य :  

क. जिमरुक गाउँपाजलकाजभत्र िहकेा ज्येष्ठ नागरिकहरुको पजहिान गन े ि स्थानीय तहदजेख नै ज्येष्ठ 

नागरिकहरुको लगत िाख्न े। 

ख. नेपालको संजवधान अनसुाि प्रदत्त ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अजधकाि सजुनजित गनन ि ज्येष्ठ 

नागरिकको वगीकिण अनसुाि सावनिजनक सवािी साधन, सावनिजनक कायन, स्वास््य सेवा, 

धाजमनक तथा सावनिजनक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सजुवधा ि सहयोग सिल 

रुपमा प्रदान गने ।  

ग. प्रिजलत ऐन, जनयम अनसुाि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सिुक्षा, न्याय, अजधकाि ि समानता 

प्रदान गिी जनिहरुमा िहकेो ज्ञान, सीप, क्षमता ि अनभुवको सदपुयोग गिी जवकास प्रजक्रयामा 

सहभागी गिाउन े।  

४. िझित िगग :  

१. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले परिभाजित गिे अनसुािका साठी विन उमेि पिुा गिेका सबै 

नेपाली नागरिकहरु ।   

५. ज्येष्ठ नागरिकको िगीकिण : 

१. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी जनयमावली, २०६५ को जनयम १४ को उपजनयम (१) बमोजिम िेष्ठ 

नागरिकहरुको वगीकिण देहाय वमोजिम गरिएको छ :  

       क) सत्तिी विन उमेि पिूा नगिेका ज्येष्ठ नागरिक, 

       ख) सत्तिी विन उमेि पिूा गिेको वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, 
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       ग) असहाय ज्येष्ठ नागरिक,  

       घ) अिक्त ज्येष्ठ नागरिक,  

    ङ) एकल ज्येष्ठ नागरिक । 

  ६. परिचय-पत्र झितिणका मापर्दण्ड :  

१. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी जनयमावली, २०६५ को जनयम १५ बमोजिम साठी विन उमेि पगेुको    

नेपाली नागरिकलाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्र प्रदान गनन सजकन ेछ ।  

  ७. ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको ढाँचााः   

१. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी जनयमावली, २०६५ को अनसुिूी ३ बमोजिमको ढाँिालाई नै आधाि                       

मानी ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्रको ढाँिा यस जनदेजिकाको अनसुिूी १ बमोजिमको हुने छ । ज्येष्ठ 

नागरिक परििय-पत्रको आकाि (size) नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको आकाि बिाबिको हुने छ 

।   

८. परिचय-पत्र झितिण प्रझिया : 

१) ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्र प्राप्त गनन साठी विन उमेि पगेुको ज्येष्ठ नागरिक स्वयम ् वा जनिको 

संिक्षकले सम्वजन्धत वडा कायानलय मार्न त जिमरुक गाउँपाजलकाका अध्यक्ष वा प्रमखु 

प्रिासकीय अजधकृत समक्ष जनवेदन जदनपुने छ । 

२) जनवेदनमा आफ्नो उमेि खलेुको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रजतजलजप ि दईु प्रजत अटो साइिको 

र्ोटो संलग्न हुनपुने छ । यस प्रयोिनको लाजग नागरिकताको प्रमाण-पत्रलाई आधाि माजनन ेछ ।  

३) ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्र प्रदान गने अजधकािी जिमरुक गाउँपाजलकाको प्रमखु प्रिासकीय 

अजधकृत वा जनिले तोकेको कमनिािी हुनेछ ।   

४) परििय-पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकहरूको लगत तोजकए बमोजिमको ढाँिामा सफ्टवेयि प्रयोगमा 

नआउदासम्म अनसुिूी २ को ढाँिामा िाख्न ुपने छ । 

५) उपदर्ा ४ वमोजिम वाहके सफ्टवयि वनीसकेपजछ अनसुिूी ३ को ढाँिामा सफ्टवियिमा लगत 

िाख्न ुपने छ ।  

६) उपदर्ा ४ ि ५ वमोजिम लगत िाखी वाजिनक रुपमा प्रदिे ि संघको सम्बजन्धत मन्त्रालयमा 

िानकािी गिाउन ुपने छ ।  

७) ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्रको प्रजतजलजप जलन सम्बजन्धत प्रहिी कायानलयको जसर्ारिस वा वडा 

कायानलयको जसर्ारिस सजहत जिमरुक गाउँपाजलकाको कायानलयमा जनवेदन पेस गनुनपने छ ।  

९. झिझिध :  

१) ज्येष्ठ नागरिक परििय-पत्र जवतिणका लाजग सम्बजन्धत जिमरुक गाउँपाजलकाले आफ्नो कायनजवजध 

आरै् जनधानिण गने छ ।  
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अनसूुची १ 

लनरे्दझिकाको र्दफा ७ को उपर्दफा (१)  सँग सम्बझधित  

ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र 

प.प. नं :-   

नाम थिः ............................................  

ना.प्र.प.न.: ..........  

ठेगानाः झिल्िा ........................गा.पा.: ...........................  

िडा नं.: ............ टोि/गाउँ .........  

उमेिः ........... लिङ्गः ...........  

उपिब्ि छुट तथा सवुििाहरु : ...................................  

पलत/पत्नीको नाम : .........................................................  

हेिचाह केधरमा बसेको भए सोको विििणः ..........................................................  

संिक्षकको नाम, थि, सम्पयक ठेगाना, मोिाइि नं. : ..................................................................................................................  

िक्त समूह ि िोग भए िोगको नाम ि सेिन गरिएको औषिीको नाम 

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

                                      प्रमाझणत गने अलिकािीको :- 
                         र्दस्तखत : 
                         नाम थि : 

                      पर्द : 
                          कायायिय :

 

अटो साइिको  

र्ोटो 
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अनसुिूी-२ 

झनरे्दझिकाको र्दफा ८ को उपर्दफा (४)  सँग सम्बझधधत  

जेष्ठ नागरिकको िगत झकताि 

झस.नं. र्दताग 

झमझत 

परिचय 

पत्र नं. 

जेष्ठ 

नागरिकको 

नाम, थि 

स्थायी 

ठेगाना 

ना.प्र.प.नं. उमेि/जधम 

झमझत 

झिङ्ग पझत/पझननको 

नाम थि 

संििक र्दस्तखत फोटा प्रमाझणत 

गने 

अझधकृत 

िा 

अझधकािी 

१             
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अनसुिूी-२ 

( झनरे्दझिकाको र्दफा ८ को उपर्दफा (४)  सगँ सम्बझधधत ) 

ज्येष्ठ  नागरिकको व्यजक्तगत अजभलेख 

ज्येष्ठ नागरिकको ब्यजक्तगत जवविण 

क) ज्येष्ठ नागरिकको नाम, थि : 

ख) बाब ुतथा आमाको नाम : 

ग) बाि ेतथा बज्यैको नाम : 

घ) िन्म जमजत ि स्थान : 

ङ) ठेगाना : 

अ) स्थायी ठेगाना : जिल्ला........... जिमरुक गा.पा. ............वडा न.ं 

........टोल/गाउँ........ र्ोन.................... इमले: ......................... 

 

आ) अस्थायी ठेगाना : .............. 

ि) जलङ्ग: 

छ) स्वास््य सम्बन्धी जवविण ( कुनै जबििे िोग,िािीरिक अपाङ्गता वा कुनै जदघन िोग भए खलुाउन े) 

ि) नागरिकता: 

१. ज्येष्ठ नागरिकको परिवाि सम्बन्धी जवविण : 

क)सगोललको छोिा, बहुािी , छोिी, नाजत, नाजतनीको,- 

अ) नाम, थि ि ठेगाना : 

                        आ) सम्पजत तथा आयस्ता सम्बन्धी जवविण : 

                       ख)छुट्टीई जभन्न बसेको छोिा, बहुािी, छोिी नाजत, नाजतनीको,- 

अ) नाम, थि ि ठेगाना : 

                                 आ) सम्पजत तथा आयस्ता सम्बन्धी जवविण : 

ग ) हकवाला सम्बन्धी जवविण : 

  क्र.स.   नाम,थि   उमिे नाता   व्यवसाय  ठेगाना 

  १. 

२. 

घ ) अन्य पारिवारिक पषृ्ठभजूम: 
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३.ज्येष्ठ नागरिकको िजैक्षक योग्यता ि पेिागत दक्षता: 

क)िजैक्षक योग्यता: 

ख) पेिागत दक्षता: 

ग) अनभुवको क्षेत्र: 

४. ज्येष्ठ नागरिकको सम्पजत जवविण : 

क) िल सम्पजत: 

ख) अिल सम्पजत:                                            प्रमाजणत गनेको,- 

नाम, थि : 

      पद : 

   जनकाय: 

 

 झिमरुक गाउँपालिकाको बैठकिाट लमलत 2075/11/23 गते पारित यो 
लनरे्दझिका झिमरुक गाउँ काययपालिकाको लनणयय िा आरे्दि ि अलिकािपत्रको 
प्रमाणीकिण (काययविलि ) लनयमाििी, 2074 को लनयम 3 को उपलनयम 4 
बमोझिम प्रमाणीकिण गर्दयछु ।                         

                                        (कमि प्रसार्द भसुाि) 

                                     प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

                                      लमलत 2075/11/23 


