
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितिण ननरे्दशिका, 207९ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् कुरिनटाि चितवन ।  



  

१. परिचय   

ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई संिक्षण ि सामाशिक सिुक्षा प्रर्दान गनन तथा ननिहरुमा िहेको  ज्ञान, सीप, क्षमता ि अनभुिको 
सर्दपुयोग गिी ननिहरुप्रनत श्रद्धा, आर्दि तथा सद्भाि  अनभिृवद्ध गनन साथै िाज्यद्वािा तोवकएको सेिा एिम ्सवुिधाको उशचत 
व्यिस्थापन गिी  नेपालको संविधानको अनसूुची–८ को क्र.सं. १६ बमोशिमको कायन गनन ज्येष्ठ नागरिक  परिचय–पत्र 
वितिण ननरे्दशिका २०७४, िािी गरिएको छ ।  

२. परिचय–पत्र वितिणका आधाि :  

नेपालको संविधानको धािा ४१ मा उल्लेख भएबमोशिम ज्येष्ठ नागरिकको हक, ज्येष्ठ  नागरिक सम्बन्धी ननयमािली 
२०६५ को ननयम १५ अनसुाि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई  परिचय पत्र दर्दने व्यिस्था लगायत ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र 
वितिणका आधाि  हनुेछन।्   

३. उद्देश्य :  

क) ज्येष्ठ नागरिकहरुको पवहचान गने ि स्थानीय तहरे्दशख नै ज्येष्ठ नागरिकहरुको  लगत िाख्ने।  

ख) नेपालको संविधान अनसुाि प्रर्दत्त ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अनधकाि सनुनशित गनन  ि ज्येष्ठ नागरिकको िगीकिण 
अनसुाि सािनिननक सिािी साधन, सािनिननक कायन,  स्िास््य सेिा, धानमनक तथा सािनिननक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई 
आिश्यक सेिा,  सवुिधा ि सहयोग सिल रुपमा प्रर्दान गने ।  

ग) प्रचनलत ऐन, ननयमअनसुाि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सामाशिक सिुक्षा, न्याय,  अनधकाि ि समानता प्रर्दान गिी ननिहरुमा 
िहेको ज्ञान, सीप, क्षमता ि अनभुिको  सर्दपुयोग गिी विकास प्रवक्रयामा सहभागी गिाउने।   

४. लशक्षत िगन : 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले परिभावित गिे अनसुािका साठी ििन उमेि पिुा गिेका सबै नेपाली नागरिकहरु ।   

५. ज्येष्ठ नागरिकको िगीकिण :  

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ननयमािली २०६५ को ननयम १४ को उपननयम (१) बमोशिम  ज्येष्ठ नागरिकहरुको 
िगीकिण रे्दहायिमोशिम गरिएको छ :  

(क) सत्तिी ििन उमेि पूिा नगिेको ज्येष्ठ नागरिक,  

(ख) सत्तिी ििन उमेि पूिा गिेको िरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक,  

(ग) असहाय ज्येष्ठ नागरिक,  



(घ) अिक्त ज्येष्ठ नागरिक, 

(ङ) एकल ज्येष्ठ नागरिक ।  

६. परिचय–पत्र वितिणका मापर्दण्ड : 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ननयमािली २०६५ को ननयम १५ बमोशिम साठी ििन उमेि  पगेुको नेपाली नागरिकलाई मात्र 
ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र प्रर्दान गनन सवकनेछ ।   

७. ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्रको ढााँचााः  

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ननयमािली २०६५ को अनसूुची ३ बमोशिमको ढााँचालाई नै  आधाि मानी ज्येष्ठ नागरिक 
परिचय–पत्रको ढााँचा यस ननरे्दशिकाको अनसूुची १  बमोशिमको हनुेछ । ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्रको आकाि 
(size)नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको आकाि बिाबिको  हनुेछ ।   

८. परिचय–पत्र वितिण प्रवक्रया :  

(क) ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र प्राप्त गनन साठी ििन उमेि पगेुको ज्येष्ठ नागरिक स्ियम िा ननिको संिक्षकले  सम्बशन्धत 
पानलकाकोका िडा कायानलयमा िडा अध्यक्ष समक्ष्य ननिेर्दन दर्दनपुनेछ  ।  

(ख) ननिेर्दनमा आफ्नो उमेि खलेुको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रनतनलवप ि र्दईु प्रनत अटो साइिको फोटो संलग्न 
हनुपुनेछ । यस प्रयोिनको लानग नागरिकताको प्रमाण–पत्र लाई आधाि मानननेछ ।  

ग) ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र प्रर्दान गने अनधकािी गाउाँपानलकाको प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत िा ननिले तोकेको 
अनधकृतस्तिको कमनचािी हनुेछ ।   

घ) परिचय–पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकहरूको लगत तोवकए बमोशिमको सफ्टिेयिमा कम््यटुिाइि गिी गाउाँपानलकाको 
सम्िशन्धत िाखाले कायानलयमा िाखी िाविनक रूपमा प्ररे्दि ि संघको  सम्बशन्धत मन्त्रालयमा प्रनतिेर्दन बझुाउन ुपनेछ ।  

ङ) ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्रको प्रनतनलवप नलन सम्बशन्धत प्रहिी कायानलयको  नसफारिि िा िडाको नसफारिि सवहत 
सम्बशन्धत स्थानीय तहमा ननिेर्दन पेस गनुनपने  छ ।  

९. विविध :  

क) ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितिणका लानग सम्बशन्धत स्थानीय तहले आफ्नो  कायनविनध आफै ननधानिण गनेछ ।  

(ख) ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितिण सम्बन्धमा मानथ उशल्लशखत व्यिस्था   बाहेक प्रचनलत काननुको अधीनमा िही 
कायनकािी प्रमखुले ननणनय गिे बमोशिम हनुेछ ।  

 



अनसूुची १ 

(र्दफा ७ बमोशिम) 

ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्रको ढााँचा 
इच्छकामना गाउाँपानलका 
ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र 

फोटो 
 
 

 

प.प. नं –  

नाम थिाः ............................................  

ना.प्र.न. ..........  

ठेगानााः शिल्ला ........................गा.पा./न.पा. ........................... िडा नं............. टोल/गाऊाँ  .........  

उमेिाः ........... नलङ्गाः ...........  

उपलब्ध छुट तथा सवुिधाहरु : ................................... पनत/पत्नीको नाम : .........................................................  

हेिचाह केन्रमा बसेको भए सोको विििणाः ..........................................................  

संिक्षकको नाम, थि, सम्पकन  ठेगाना, मोिाइल नं.:  

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

िक्त समूह ि िोग भए िोगको नाम ि सेिन गरिएको औिनधको नाम  
................................................................................................................  

प्रमाशणत गने अनधकृतकोाः– 

 र्दस्तखत : 

 नाम थि :                

 पर्द:  

कायानलय : 

 

कायानलयको छाप 

 

 Ichchhakamana Rural municipality 
Senior Citizen Identity Card 

Card………………………. 
Name……………………………. 
Citizenship No………………………… 
Age……………………………… Gender…………………………………… 
Adress: Chitwan District, Ichchhakamana  Rural municipality ,Ward No……………… 
Blood Group:………………………. 
Contact No :……………………………………… 
Available Discount and Service :…………………………………….. 
 
Approved By: 

Office stamp  
Sigature:…………………………….. 
Name:………………………………… 
Designation:………………………………..  



 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचुी -३ 

  (र्दफा ८ (क) बमोशिमको)         

                                                                                                     
श्रीमान िडाध्यक्ष ज्यू 

...........नं. िडा कायानलय 

इच्छाकामना गाउाँपानलका कुरिनटाि , शचतिन                                    नमनत:............................ 
 

            वििय: ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र उपलब्ध गिाइन पाउाँ । 

उपिोक्त सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोशिम म................................ज्येष्ठ नागरिक भएको हुाँर्दा ज्येष्ठ 
नागरिक सम्बन्धी ननयमािली २०६५ को ननयम १५ तथा इच्छाकामना गाउाँपानलका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितिण ननरे्दशिका 
२०७९ मा व्यिस्था भए बमोशिम सोही ननरे्दशिकाको अनसुचुी २ को ढााँचामा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र उपलब्ध गिाइन पाउाँ भनी 
तपनसलको व्यक्तगत अनधलेख विििण समेत भिी रे्दहायका कागिात सवहत पेि गिेको छु ।  

१.ज्येष्ठ नागरिक  व्यशक्तगत विििण : 

 क) नाम थि : ………………………………………………………………………………… 

  ख) आमा/बिुाको नाम थि :……………………………………………………………….. 

  ग) पनत/पत्नीको नाम थि:………………………………………………………………………. 

  घ) िन्म नमनत :…………………………………..ङ) नलङ्ग:………………….च) ना.प्र.नं...................... 
 छ) स्थायी ठेगाना ……………………………….शिल्ला: …………………….न.पा./गा.पा िडा नं....... प्ररे्दि................  

 ि) अस्थायी ठेगाना : ……………………………शिल्ला: …………………न.पा./गा.पा िडा नं....... प्ररे्दि................ 
२.ज्येष्ठ नागरिकको स्िास््य सम्बन्धी विििण : 

   क) िक्त समहु :…………ख) वििेििोग/दर्दघन िोग/िारििीक अपाङ्गता भएको भए खलुाउने ....................... 
३.ज्येष्ठ नागरिक पारििारिक विििण : 

 क) िम्मा सन्तती सं. ………………अ) छोिा सं..........आ) छोिी सं................... 
 ख)परििािका सर्दस्य सम्बन्धी विििण (छोिा,बहुािी,छोिी, मध्ये संगोलको सर्दस्य) 
क्र.स. नाम थि उमेि नाता व्यिसाय ठेगाना संगोल बसेको छुवटइ नभन्न 

बसेको 
कैवफयत 

१         



२         

४.ज्येष्ठ नागरिकको िैशक्षक योग्यता ि पेिागत र्दक्षता: क)िैशक्षक योग्यता :……………..ख) पेिागत र्दक्षता................ग 

५. ज्येष्ठ नागरिकको सम्पनत विििण:क) चल सम्पनत:..............ख) अचल सम्पनत 

६. सम्पकन  गने व्यशक्तको नाम थि : …………………………मोिाइल नं.................. 
७.पेि गिेका कागिातहरु: क) नागरिकता प्रनतनलवप ख)बाह्य शिल्लाको नागरिकता भएको हकमा बिाइसिाइको प्रमाणपत्र प्रनतनलवप 

                                        ननिेर्दक 

                                         नाम थि 

                                         र्दस्तखत 

 

 
 
 

अनसुचुी -३ 

  (र्दफा ८ (क) बमोशिमको)         

                                                                                                     
श्रीमान िडाध्यक्ष ज्यू 

...........नं. िडा कायानलय 

इच्छाकामना गाउाँपानलका कुरिनटाि , शचतिन                                    नमनत:............................ 
 

            वििय: ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको प्रनतनलवप उपलब्ध गिाइन पाउाँ । 

उपिोक्त सम्बन्धमा मेिोनमत .................... मा बनाइएको ज्येष्ठ नागरिक  परिचयपत्र हिाएको/च्यानतएको ले सो परिचयपत्र 
उपलब्ध गिाउनको  लानग ..................... प्रहिी कायानलयकोको  नसफारिस पत्र सवहत तवपिलको व्यशक्तगत अनभलेख विििण 
समेत भिी यस कायानलयमा पेि गर्दनछु । ।  

१.ज्येष्ठ नागरिक  व्यशक्तगत विििण : 

 क) नाम थि : ………………………………………………………………………………… 

  ख) आमा/बिुाको नाम थि :……………………………………………………………….. 

  ग) पनत/पत्नीको नाम थि:………………………………………………………………………. 

  घ) िन्म नमनत :…………………………………..ङ) नलङ्ग:………………….च) ना.प्र.नं...................... 
 छ) स्थायी ठेगाना ……………………………….शिल्ला: …………………….न.पा./गा.पा िडा नं....... प्ररे्दि................  

 ि) परिचयपत्र नं......................... 
२.ज्येष्ठ नागरिक पारििारिक विििण : सम्पकन  गने व्यशक्तको नाम थि : …………………………मोिाइल नं.................. 
३.पेि गिेका कागिातहरु: क) नागरिकता प्रनतनलवप 

                                    ननिेर्दक 

                                     नाम थि 

                                     र्दस्तखत 

 

 
 
 



 
 
 

 


