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थासाङ गाउँपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिण लनरे्दशिका, 
२०७8 

१. परिचय : 

ज्येष्ठ नागरिकहरुिाई संिक्षण ि सािाशजक सिुक्षा प्रर्दान गनय तथा लनजहरुिा िहेको ज्ञान, 
सीप, क्षिता ि अनभुिको सर्दपुयोग गिी लनजहरुप्रलत श्रद्धा, आर्दि तथा सर्दभाि अलभिवृद्ध गनय 
साथै िाज्यद्वािा तोवकएको सेिा एिि ्सवुििाको उशचत व्यिस्थापन गिी नेपािको संवििानको 
अनसूुची-८ को क्र.सं. १६ बिोशजिको कायय गनय "ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिण 
लनरे्दशिका २०७8", जािी गरिएको छ । 

२. परिचय -पत्र वितिणका आिाि : 

नेपािको संवििानको िािा ४१ िा उल्िेख भए बिोशजि ज्येष्ठ नागरिकको हक, ज्येष्ठ 
नागरिक सम्बधिी लनयिाििी २०६५ को लनयि १५ अनसुाि ज्येष्ठ नागरिकहरुिाई 
परिचय-पत्र दर्दने व्यिस्था िगायत ज्येष्ठ नागरिक परिचय -पत्र वितिणका आिाि हनुेछन ्। 

३. उद्दशे्य : 

क) ज्येष्ठ नागरिकहरुको पवहचान गने ि स्थानीय तहरे्दशख नै ज्येष्ठ नागरिकहरुको िगत िाख्न े
। 

ख) नेपािको संवििान अनसुाि प्रर्दत्त ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अलिकाि सलुनशित गनय ि 
ज्येष्ठ नागरिकको िगीकिण अनसुाि साियजलनक सिािी सािन, साियजलनक कायय, स्िास््य 
सेिा, िालियक तथा साियजलनक स्थििा ज्येष्ठ नागरिकिाई आिश्यक सेिा, सवुििा ि 
सहयोग सिि रुपिा प्रर्दान गने । 

ग) प्रचलित ऐन, लनयिानसुाि ज्येष्ठ नागरिकहरुिाई सािाशजक सिुक्षा, धयाय, अलिकाि ि 
सिानता प्रर्दान गिी लनजहरुिा िहेको ज्ञान, सीप, क्षिता ि अनभुिको सर्दपुयोग गरि 
विकास प्रवक्रयािा सहभागी गिाउने । 

४. िशक्षत िगय : 
ज्येष्ठ नागरिक सम्बधिी ऐन, २०६३ िे परिभावित गिे अनसुािका साठी ििय उिेि पिुा 
गिेका सबै नेपािी नागरिकहरु । 

५. ज्येष्ठ नागरिकको िगीकिण : 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बधिी लनयिाििी २०६५ को लनयि १४ को उपलनयि (१) बिोशजि 
ज्येष्ठ नागरिकहरुको िगीकिण रे्दहाय बिोशजि गरिएको छ । 
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(क) सत्तिी ििय उिेि पिुा नगिेको ज्येष्ठ नागरिक, 
(ख) सत्तिी ििय उिेि पिुा गिेको िरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक,  

(ग) असहाय ज्येष्ठ नागरिक , 
(घ) अिक्त ज्येष्ठ नागरिक । 

६. परिचय-पत्र वितिणका िापर्दण्ड : 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बधिी लनयिाििी २०६५ को लनयि १५ बिोशजि साठी ििय उिेि पगेुको 
नेपािी नागरिकिाई िात्र ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र प्रर्दान गनय सवकनेछ । 

७. ज्येष्ठ नागरिक परिचय -पत्रको ढाचँा : 
ज्येष्ठ नागरिक सम्बधिी लनयिाििी २०६५ को अनसूुची ३ बिोशजिको ढाँचािाई नै आिाि 
िानी ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको ढाँचा यस लनरे्दशिकाको अनसूुची १ बिोशजिको हनुेछ । 
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको आकाि (Size) नपेािी नागरिकताको प्रिाण-पत्रको आकाि 
बिाबिको हनुेछ । 

८. परिचय-पत्र वितिण प्रवक्रया : 
(क) ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र प्राप्त गनय साठी ििय उिेि पगेुको ज्येष्ठ नागरिक स्ियि ्िा 

लनजको संिक्षकिे थासाङ गाउँपालिकाका प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत सिक्ष लनिेर्दन दर्दन ु
पनेछ । 

(ख) लनिेर्दनिा आफ्नो उिेि खिेुको नागरिकताको प्रिाण-पत्रको प्रलतलिपी ि र्दईु प्रलत अटो 
साइजको फोटो संिग्न हनुपुनेछ ।यस प्रयोजनको िालग नागरिकताको प्रिाण-पत्रिाई 
आिाि िालननेछ । 

(ग) ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र प्रर्दान गने अलिकािी थासाङ गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत िा लनजिे तोकेको पर्दालिकािी हनुेछ । 

(घ) परिचय-पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकहरूको िगत तोवकए बिोशजिको सफ्टिेयििा 
कम््यटुिाइज गिी गाउँपालिकाको कायायियिा िाखी िावियक रुपिा प्ररे्दि ि संघको 
सम्बशधित िधत्राियिा जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(ङ) ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको प्रलतलिपी लिन सम्बशधित िडा कायायियको लसफारिि 
सवहत थासाङ गाउँपालिकािा लनिेर्दन पेि गनुय पनेछ । 
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९. विविि : 

(क) ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितिण सम्बधििा िालथ उल्िेशखत व्यिस्था बाहेक 
प्रचलित काननुको अलिनिा िही प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे लनणयय गिे बिोशजि 
हनुेछ । 

(ख) यो लनरे्दशिका लनिायण भधर्दा अगाडी यस गाउँपालिकाबाट वितिण गिेका सबै ज्येष्ठ 
नागरिक परिचय-पत्रहरु यसै लनरे्दशिका अनसुािको िाधय हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्रको ढाँचा 
 

थासाङ गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

कोबाङ, िसु्ताङ 

 

ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र 

प.प.नं. :- 

नाि थि :………………………………………………………….. 

ना.प्र.नं. :…………………………………………………… 

ठेगाना : शजल्िा िसु्ताङ , थासाङ गाउँपालिका , िडा नं.: ………………… 

टोि\गाउँ :………………………….. 

उिेि :………………………..   लिङ्ग :……………………………… 

उपिव्ि छुट तथा सलुबिाहरू :…………………………………………….. 

पलत\पत्नीको नाि M===================================================== 
हेिचाह केधरिा बसेको भए सोको विििण :……………………………… 

संिक्षकको नाि, थि, सम्पकय  ठेगाना, िोबाइि नं. :  
…………………………………………………………….……………………………… 

िक्त सिूह ि िोग भए िोगको नाि ि सेिन गरिएको औिलिको नाि : 

……………………………………………………………..……………………………… 

 प्रिाशणत गने अलिकृतको M- 
 र्दस्तखत M- 
 नाि थि M- 
 पर्द M- 
 कायायिय M- 
 

आज्ञािे, 
सधतोि कुिाि खत्री 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

 

 

फोटो 


