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            ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र वि रण लिरे्दशिका २०७8 

प्रमाशणकरण लमल :2078/01/22  

 

१. पररचय : 

ज्येष्ठ िागररकहरुिाई संरक्षण र सामाशजक सरुक्षा प्रर्दाि गिन  था लिजहरुमा 
रहेको ज्ञाि, सीप, क्षम ा र अिभुिको सर्दपुयोग गरी लिजहरुप्रल  श्रद्धा, आर्दर 
 था सद्धाि अलभिवृद्ध गिन साथै राज्यद्धारा  ोवकएको सेिा एिम ्सवुिधाको उशच  
व्यिस्थापि गरी िेपाि संविधािको अिसूुची ८ को क्र.सं.१६ बमोशजमको कायन 
ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र वि रण लिरे्दशिका २०७8 जारी गररएको छ । 

२. पररचय-पत्र वि रणको आधार: 

िेपाि संविधािको धारा ४१ मा उल्िेख भए बमोशजम ज्येष्ठ िागररकको हक, 
ज्येष्ठ िागररक सम्बन्धी लियमाििी २०६५ को लियम १५ अिसुार ज्येष्ठ 
िागररकहरुिाई पररचय-पत्र दर्दि ेव्यिस्था िगाय  ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र 
वि रणका आधार हिुछेि ्। 

३. उद्दशे्य: 

क) ज्येष्ठ िागररकहरुको पवहचाि गिे र स्थािीय  हरे्दशख िै ज्येष्ठ िागररकहरुको 
िग  राख्न े। 

ख) िेपािको संविधाि अिसुार प्रर्दत्त ज्येष्ठ िागररकहरुको हक अलधकार सलुिशि  
गिन र ज्येष्ठ िागररकको िगीकरण अिसुार सािनजलिक सिारी साधि, 
सािनजलिक कायन, स्िास््य सेिा, धालमनक  था सािनजलिक स्थिमा ज्येष्ठ 
िागररकिाई आिश्यक सेिा, सवुिधा र सहयोग सरि रुपमा प्रर्दाि गिे । 

ग) प्रचलि  ऐि, लियमािसुार ज्येष्ठ िागररकहरुिाई सामाशजक सरुक्षा, न्याय, 
अलधकार र समाि ा प्रर्दाि गरी लिजहरुमा रहेको ज्ञाि, सीप, क्षम ा र 
अिभुिको सर्दपुयोग गरी विकास प्रवक्रयामा सहभागी गराउिे । 



४. िशक्ष  िगन : 

ज्येष्ठ िागररक सम्बन्धी ऐि, २०६३ िे पररभावि  गरे अिसुार साठी ििन उमेर 
परुा गरेका सबै िेपािी िागररकहरु । 

५. ज्येष्ठ िागररकको िगीकरण : 

ज्येष्ठ िागररक सम्बन्धी लियमाििी २०६५ को लियम १४ को उपलियम (१) 
बमोशजम ज्येष्ठ िागररकहरुको िगीकरण रे्दहाय बमोशजम गररएको छ : 

(क) सत्तरी ििन उमेर पूरा िगरेको ज्येष्ठ िागररक, 

(ख) सत्तरी ििन उमेर पूरा गरेको िररष्ठ ज्येष्ठ िागररक, 

(ग) असहाय ज्येष्ठ िागररक, 

(घ) अिक्त ज्येष्ठ िागररक 

६. पररचय-पत्र वि रणका मापर्दण्ड : 

ज्येष्ठ िागररक सम्बन्धी लियमाििी २०६५ को लियम १५ बमोशजम साठी ििन 
उमेर पगेुको िेपािी िागररकिाई मात्र ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र प्रर्दाि गिन 
सवकिेछ । 

७. ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको ढाँचा : 

ज्येष्ठ िागररक सम्बशन्ध लियमाििी २०६५ को अिसूुची ३ बमोशजमको ढाँचािाई 
िै आधार मािी ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको ढाँचा यस लिरे्दशिकाको अिसूुची १ 
बमोशजमको हिुेछ । ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको आकार (Size) िेपािी 
िागररक ाको प्रमाण-पत्रको आकार बराबरको हिुेछ । 

८. पररचय-पत्र वि रण प्रवक्रया : 

(क) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र प्राप्त गिन साठी ििन उमेर पगेुको ज्येष्ठ िागररक 
स्ियम ् िा लिजको संरक्षकिे सम्बशन्ध  स्थािीय  हका प्रमखु समक्ष 
लििेर्दि दर्दिपुिेछ । 



(ख) लििेर्दिमा आफ्िो उमेर खिेुको िागररक ाको प्रमाण-पत्रको प्रल लिवप र 
र्दईु प्रल  अटो साइजको फोटो संिग्ि हिुपुिेछ । यस प्रयोजिको िालग 
िागररक ाको प्रमाण-पत्रिाई आधार मालििछे । 

(ग) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र प्रर्दाि गिे अलधकारी स्थािीय  हको प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृ  िा लिजिे  ोकेको पर्दालधकारी हिुेछ । 

(घ) पररचय-पत्र प्राप्त ज्येिठ िागररकहरुको िग   ोवकएबमोशजमको 
सफ्टिेयरमा कम््यटुराइज गरी गाउँपालिकाको कायानियमा राखी िाविनक 
रुपमा प्ररे्दि र संघको सम्बशन्ध  मन्त्राियमा जािकारी गराउि ुपिेछ । 

(ङ) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्रको प्रल लिवप लिि सम्बशन्ध  प्रहरी कायानियको 
लसफाररस िा िडाको लसफाररस सवह  सम्बशन्ध  सम्बशन्ध  स्थािीय  हमा 
लििेर्दि पेि गिुनपिेछ । 

९. विविध : 

(क) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र वि रणका िालग सम्बशन्ध  स्थािीय  हिे 
आफ्िो कायनविलध आफैं  लिधानरण गिेछ । 

(ख) ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र वि रण सम्बन्धमा मालथ उशल्िशख  व्यिस्था 
बाहेक प्रशचलि  कािूिको अलधिमा रही प्रमखु प्रिासकीय अलधकृ िे लिणनय 
गरे बमोशजम हिुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



अिसूुची १ 

ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र ढाँचा 
ज्येष्ठ िागररक पररचय-पत्र 

 

 

प.प.िं.:- 
िाम थर:- 

िा.प्र.िं.: 

ठेगािा : शजल्िा: करैयामाई गाउँपालिका : करैया बारा 

िडा िं.:   गाउँ/टोि: 

उमेर :   लिङ्ग : 

उपिब्ध छुट  था सवुिधाहरु : 

पल /पत्नीको िाम: 

हेरचाह केन्रमा बसेको भए सोको वििरण : 

संरक्षकको िाम, थर, सम्पकन  ठेगािा, मोबाइि िं: 

रग  समूह र रोग भए रोगको िाम र सेिि गररएको औिलधको िाम : 

 

प्रमाशण  गिे अलधकृ को 
र्दस् ख  : 

िाम थर : 

पर्द : 

कायानिय : 

फोटो 


