
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जेष्ठनागरिक परिचय पत्र वितिर् लनरे्दशिका २०७५ 

१. परिचय : 

जेष्ठ नागरिकहरुिाइ संिक्षर् ि सामाशजक सिुक्षा प्रर्दान गनण तथा लनजहरुमा िहेको 
ज्ञान¸लसप¸क्षमता ि अनभुिको सर्दपुयोग गिी लनजहरुप्रलत श्रद्धा¸आर्दि तथा सर्दभाि अलभबवृद्ध 
गनण साथै िाज्यद्धािा तोवकएको सेिा एिं सवुिधाको उशचत व्यिस्थापन गिी नेपािको 
संविधानको अनसूुची ८ को क्र.सं. १६ बमोशजमको कायण गनण जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र 
वितिर् लनरे्दशिका २०७५ जािी गरिएको छ । 

२. परिचय पत्र वितिर्का आधाि :  

नेपािको संविधानको धािा ४१ मा उल्िेख भए बमोशजम जेष्ठ नागरिकको हक¸जेष्ठ नागरिक 
सम्बशधध लनयमाििी २०६५ को लनयम १५ अनसुाि जेष्ठ नागरिकहरुिाइ परिचय पत्र दर्दने 
व्यिस्था िगायत जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितिर्का आधाि हनेुछन । 

३. उदे्बश्य: 

क) जेष्ठ नागरिकको पवहचान गने ि स्थानीय तहरे्दशख नै जेष्ठ नागरिकको िगत िाख्न े।  

ख) नेपािको संविधान अनसुाि प्रर्दत्त जेष्ठ नागरिकहरुको हक अलधकाि सलुनशित गनण ि जेष्ठ 
नागरिकको बलगणकिर् अनसुाि सािणजलनक सिारि साधन¸सािणजलनक कायण̧ स्िास््य सेिा¸ 
धालमणक तथा सािणजलनक स्थिमा जेष्ठ नागरिकिाइ आिश्यक सेिा सवुिधा ि सहयोग सिि 
रुपमा प्रर्दान गने  

ग) प्रचलित ऐन लनयम अनसुाि जेष्ठ नागरिक हरुिाइ सामाशजक सिुक्षा¸धयाय अलधकाि ि 
समानता प्रर्दान गिी लनजहरुमा िहेको ज्ञान¸ लसप¸ क्षमता ि अनभुिको सर्दपुयोग गिी विकास 
प्रकृयामा सहभालग गिाउने । 

४. िशक्षत बगण : 

जेष्ठ नागरिक सम्बशधध ऐन २०६३ िे परिभावित गिे अनसुािका ६० बिण उमेि पिुा गिेका 
सिै नेपािी नागरिक हरु  

५.जेष्ठ नागरिकको बलगणकिर् :  

जेष्ठ नागरिक सम्बशधध लनयमाििी २०६५ को लनयम १४ को उपलनयम (१ ) बमोशजम जेष्ठ 
नागरिकको बलगणकिर् रे्दहाय बमोशजम गरिएको छ । 

क) ७० बिण उमेि पिुा नगिेको जेष्ठ नागरिक 

ख) ७० बिण उमेि पिुा गिेको बरिष्ठ जेष्ठ नागरिक 

ग) असहाय जेष्ठ नागरिक  

घ) अिक्त जेष्ठ नागरिक  

ङ) एकि जेष्ठ नागरिक  

६. परिचय पत्र वितिर्का मापर्दण्ड : 



जेष्ठ नागरिक सम्बशधध लनयमाििी २०६५ को लनयम १५ बमोशजम ६० बिण उमेि पगुेको 
नेपािी नागरिकिाइ मात्र जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र प्रर्दान गनण सवकधछ ।  

७. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रको ढाचँा :  

जेष्ठ नागरिक सम्बशधध लनयमाििी २०६५ को अनसूुची ३बमोशजमको ढाँचािाइ नै आधाि 
मानी जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रको ढाँचा यस लनरे्दशिकाको अनसूुची १ बमोशजमको हनेु छ । 
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रको आकाि (Size) नेपािी नागरिकताको प्रमार् पत्रको आकाि 
बिाबिको हनेुछ ।  

८. परिचय पत्र वितिर् प्रकृया : 

क) जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र प्राप्त गनण ६० बिण उमेि पगुेको जेष्ठ नागरिक स्ियं िा लनजको 
संिक्षकिे सम्बशधधत स्थालनय तहका प्रमखु समक्ष लनिेर्दन दर्दन ुपने छ ।  

ख) लनिेर्दनमा आफ्नो उमेि खिेुको नागरिकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी ि २ प्रलत अटो 
साइजको फोटो संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोजनको िालग नागरिकताको प्रमार् पत्र िाइ 
आधाि मालनने छ ।  

ग)  जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र प्रर्दान गने अलधकािी स्थानीय तहको कायणकािी प्रमखु िा 
लनजिे तोकेको पर्दालधकािी हनेुछ ।  

घ) परिचय पत्र प्राप्त जेष्ठ नागरिकहरुको िगत तोवकए बमोशजमको सफ्टियिमा 
कम््यटुिाइज गिी गा.पा.को कायाणियमा िाशख बाविणक रुपमा प्ररे्दि ि संघको सम्बशधधत 
मधत्राियमा जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

ङ) जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रको प्रलतलिपी लिन सम्बशधधत प्रहिी कायाणियको लसफारिस िा 
िडाको लसफारिस सवहत सम्बशधधत स्थालनय तहमा लनिेर्दन पेि गनुणपनेछ ।  

९. विविध : 

क) जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितिर्का िालग सम्बशधधत स्थालनय तहिे आफ्नो कायणविलध 
आफै लनधाणिर् गनेछ ।  

ख) जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितिर् सम्बधधमा मालथ उल्िेशखत व्यिस्था िाहेक प्रचलित 
काननुको अलधनमा िवह कायणकािी प्रमखुिे लनर्णय गिे बमोशजम हनेुछ ।  
 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 
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