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ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र पितयण लनदेशिका २०७५ 
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१. ऩरयचम : 

ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई सॊयऺण य साभाशजक सयुऺा प्रदान गनय तथा लनजहरुभा यहेको ऻान , सीऩ, ऺभता य अनबुिको सदऩुमोग गयी 
लनजहरुप्रलत श्रद्धा , आदय तथा सद्भाि अलबिपृद्ध गनय साथै याज्मद्वाया तोपकएको सेिा एिभ ्सपुिधाको उशचत व्मिस्थाऩन गयी   

नेऩारको सॊपिधानको अनसूुची ८ को क्र .सॊ. १६ फभोशजभको कामय गनय ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र पितयण लनदेशिका २०७५ , 
जायी गरयएको छ । 

२. ऩरयचम-ऩत्र पितयणको आधाय : 

नेऩारको सॊपिधानको धाया ४१ भा उल्रेख बएफभोशजभ ज्मेष्ठ नागरयकको हक , ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी लनमभािरी २०६५ को 
लनमभ १५ अनसुाय ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई ऩरयचम-ऩत्र ददने व्मिस्था रगामत ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र पितयणका आधाय हनुेछन ्
। 

३. उद्देश्म : 

क) ज्मेष्ठ नागरयकहरुको ऩपहचान गने य स्थानीम तहदेशख नै ज्मेष्ठ नागरयकहरुको रगत याख्न े। 

ख) नेऩारको सॊपिधान अनसुाय प्रदत्त ज्मेष्ठ नागरयकहरुको हक अलधकाय सलुनशित गनय  य ज्मेष्ठ नागरयकको िगीकयण अनसुाय 
साियजलनक सिायी साधन , साियजलनक कामय , स्िास््म सेिा , धालभयक तथा साियजलनक स्थरभा ज्मेष्ठ नागरयकराई आिश्मक सेिा , 
सपुिधा य सहमोग सयर रुऩभा प्रदान गने । 

ग) प्रचलरत ऐन, लनमभअनसुाय ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई साभाशजक सयुऺा , न्माम, अलधकाय य सभानता  प्रदान गयी लनजहरुभा यहेको 
ऻान, सीऩ, ऺभता य अनबुिको सदऩुमोग गयी पिकास प्रपक्रमाभा सहबागी गयाउने । 

४. रशऺत िगयिः  

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन, २०६३ रे ऩरयबापित गये अनसुायका साठी ििय उभेय ऩयुा गयेका सफै नेऩारी नागरयकहरु । 

५. ज्मेष्ठ नागरयकको िलगयकयण : 

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी लनमभािरी २०६५ को लनमभ १४ को उऩलनमभ (१) फभोशजभ ज्मेष्ठ नागरयकहरुको िगीकयण 
देहामफभोशजभ गरयएको छ : 

(क) सत्तयी ििय उभेय ऩूया नगयेको ज्मेष्ठ नागरयक, 

(ख) सत्तयी ििय उभेय ऩूया गयेको िरयष्ठ ज्मेष्ठ नागरयक, 

(ग) असहाम ज्मेष्ठ नागरयक, 

(घ) अिक्त ज्मेष्ठ नागरयक 

६. ऩरयचम-ऩत्र पितयणका भाऩदण्ड : 

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी लनमभािरी २०६५ को लनमभ १५ फभोशजभ साठी ििय उभेय ऩगुेको नेऩारी नागरयकराई भात्र ज्मेष्ठ 
नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गनय सपकनेछ । 



७. ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा : 

ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी लनमभािरी २०६५ को अनसूुची ३ फभोशजभको ढाॉचाराई नै आधाय भानी ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको 
ढाॉचा मस लनदेशिकाको अनसूुची १ फभोशजभको हनुेछ । ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको आकाय (Size) नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाण-ऩत्रको आकाय फयाफयको हनुेछ । 

८. ऩरयचम-ऩत्र पितयण प्रपक्रमा : 

(क) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त गनय साठी ििय उभेय ऩगुेको ज्मेष्ठ नागरयक स्िमभ ्िा लनजको सॊयऺकरे सम्फशन्धत स्थानीम 
तहका प्रभखु सभऺ लनिेदन ददनऩुनेछ । 

(ख) लनिेदनभा आफ्नो उभेय खरेुको नागरयकताको प्रभाण -ऩत्रको प्रलतलरपऩ य दईु प्रलत अटो साइजको पोटो सॊरग्न हनुऩुनेछ । 
मस प्रमोजनको रालग नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रराई आधाय भालननेछ । 

(ग) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अलधकायी स्थानीम तहको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत िा लनजरे तोकेको ऩदालधकायी 
हनुेछ । 

(घ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त ज्मेष्ठ नागरयकहरुको रगत तोपकएफभोशजभको सफ्टिेमयभा कम््मटुयाइज गयी गाउॉऩालरकाको कामायरमभा 
याखी िापियक रुऩभा प्रदेि य सॊघको सम्फशन्धत भन्त्रारमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(ङ) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको प्रलतलरपऩ लरन सम्फशन्धत प्रहयी कामायरमको लसपारयस िा िडाको लसपारयि सपहत सम्फशन्धत 
सम्फशन्धत स्थानीम तहभा लनिेदन ऩेि गनुयऩनेछ । 

९. पिपिध : 

(क) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र पितयणका रालग सम्फशन्धत स्थानीम तहरे आफ्नो कामयपिलध आपैं  लनधाययण गनेछ । 

(ख) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र पितयण सम्फन्धभा भालथ उशल्रशखत व्मिस्था फाहेक प्रचलरत कानूनको अलधनभा यही प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतरे लनणयम गये फभोशजभ हनुेछ । 

  



अनसूुची १ 

ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा 

 

ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र 

ऩ.ऩ.नॊ. :- 

नाभथय : 

ना.प्र.नॊ. : 

ठेगाना : शजल्रा : खोटाङ्ग गाउॉऩालरका : केपऩरासगढी 

िडा नॊ :   गाउॉ/टोर : 

उभेय :   लरङ्ग : 

उऩरब्ध छुट तथा सपुिधाहरु : 

ऩलत/ऩत्नीको नाभ : 

हेयचाह केन्रभा फसेको बए सोको पिियण : 

सॊयऺकको नाभ, थय, सम्ऩकय  ठेगाना, भोफाइर नॊ : 

 

यक्त सभूह य योग बए योगको नाभ य सेिन गरयएको औिलधको नाभ : 

 

 

         प्रभाशणत गने अलधकृतको  : 

         दस्तखत  : 

         नाभ , थय : 

         ऩद  : 

         कामायरम  : 

 

पोटो 


