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ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितिण काययबिधि,२०७८ 

१ पररचय : 

ज्येष्ठ नागररकहरुलाई संरक्षण र सािाजजक सुरक्षा प्रदान गनय तथा तनजहरुिा रहेको ज्ञान , मसप क्षिता र 
अनुभिको सदपुयोग गरर तनजहरु प्रतत श्रद्दा. आदर तथा सदभाि अमभिदृ्धि गनुयका साथै राज्यद्िारा तोककएको 
सेिा एिं सुबबिाको उधचत व्यबस्थापन गरर नेपालको संबबिानको अतनसुची -८को क्र.स १६ बिोजजि तथा स्थानीय 

सरकार सन्चालन एन ,२०७४को दफा १०२ बिोजजि बोदे बरसाईन नगर सभाबाट पाररत मिततिः २०७८/११/३० 

 को बैठकले पाररत गरर यो काययविधि लागू गरेको छ |  

 

२ पररचय पत्र वितरणका आिार : 

नेपालको संबबिानको िारा ४१िा उल्लेख भए बिोजजि ज्येष्ठ नागररकको हक , ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी 
तनयिािली २०६५को अनुसार ज्येष्ठ नागररकलाई पररचय पत्र ददने ब्यबस्था लगायत ज्येष्ठ नागगररक पररचयपत्र 
वितरणका आिार हुनेछन ्|   

 

 

 

३ उद्देश्य : 

क. ज्येष्ठ नागररकहरुको पदहचान गने र स्थानीय तहदेखख नै ज्येष्ठ नागररकहरुको लागत राख्न े| उक्त लागत 
राख्न ेकाययिा एकरूपताका लाधग अनुसूची-२ को ढाचािा लागत राखु्न पनेछ |  

ख. नेपालको संबबिान अनुसार प्रदत ्ज्येष्ठ नागररकहरुको हक अधिकार सुतनजश्चतगनय र ज्येष्ठ नागररकको 
िगीकरण अनुसार साबयजतनक सिारी सािन , साबयजतनक कायय , स्िास््य सेिा , िामियक तथा साबयजतनक 
स्थलिा ज्येष्ठ नागररकलाई आिस्यक सेिा , सुबबिा र सहयोग सरल रुपिा प्रदान गने |  

ग. प्रचमलत एन , तनयि अनुसार ज्येष्ठ नगररकरुलाई सािाजजक सुरक्षा, न्याय , अधिकार र सिानता प्रदान 
गरर तनजहरुिा रहेको ज्ञान , सीप,क्षिता र अनुभिको सदपुयोग गरर बबकाश प्रकक्रयािा सहभागी गराउने |  

४ लक्षक्षत बगय : 
 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी एन ,२०६३ले पररभावित गरे अनुसार साठी ििय उिेर पुरा गरेका सबै नेपाली 
नागररकहरु | 



 

५ ज्येष्ठ नागररकको बधगयकरण : 

    ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी तनयिािली २०६५को तनयि १४ को उपतनयि १ बिोजजि ज्येष्ठ नागररकहरुको  
बधगयकरण देहाय बिोजजि गररएकोछ :  

क.  साठी ििय पुरा गरर सत्तरी ििय पुरा नगरेका ज्येष्ठ नागररक | 
ख. सत्तरी ििय उिेर पुरा गरेको बररस्ठ ज्येष्ठ नागररक |  

ग. असहाय ज्येष्ठ नागररक | 
घ. अशक्त ज्येष्ठ नागररक | 
 

६ पररचय पत्र वितरणका िापदण्ड :  

ज्येष्ठ नागररक सम्बजन्ि तनयिािली २०६५ को तनयि १५ बिोजजि साठी ििय  उिेर पुगेको नेपाली 
नागररकलाई िात्र ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र प्रदान गनय सककनेछ |  

 

७ ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको ढाचा :  

    ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्रको ढाचा यस काययविधिको अनुसूची-१ बिोजजिको हुनेछ | ज्येष्ठ नागररक 
पररचयपत्रको आकार नेपाली नागररकताको प्रिाण पत्रको आकार बराबरको हुनेछ | उक्त पररचयपत्र अगाडीतफय  
नेपाली भािािा र पछाडी अंगे्रजी भािािा रुपान्तरण गरेको हुनेछ |  

 

 

 

 

 

८ पररचय पत्र वितरण प्रकक्रया :  

क . ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र प्राप्त गनय साठी ििय  उिेर पुगेको ज्येष्ठ नागररक स्ियं िा तनजको संरक्षकले 
प्रिुख प्रशासकीय अधिकृत सिक्ष तनिेदन ददनुपनेछ |  

ख.  तनिेदनिा आफ्नो उिेर खुलेको नागररकताको प्रिाण-पत्रको प्रततमलवप र दईु प्रतत अटो साइजको फोटो संलग्न 
हुनुपनेछ | यस प्रायोजनको लाधग नागररकताको प्रिाण पत्र लाइ आिार िातननेछ |  



ग.  ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र प्रदान गने अधिकारी स्थानीय तहको प्रिुख प्रसासककय अधिकृत िा तनजले तोकेको 
पदाधिकारी हुनेछ |  

घ. पररचय पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागररकहरुको लागत तोककय बिोजजिको सफ्टिेयरिा कम्प्युटराइज गरर 
नगरपामलकाको कायायलयिा राखी बावियक रुपिा प्रदेश र संघको सम्बजन्ित िन्त्रालयिा जानकारी गराउनु पनेछ |  

ङ. ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्रको प्रततमलवप मलन िडा कायायलयको मसफाररस सदहत सम्बजन्ित स्थानीय तहिा 
तनिेदन पेश गनुय पनेछ | 

 

९ विविि :  

  नगरपामलकालाई आिस्यक लागेको काययपामलकाका ज्येष्ठ सदस्यको सयोजकत्ििा काययविधिले तोके 
बिोजजि सदस्य रहने गरर एक ज्येष्ठ नागररक कल्याण समितत गठन गनय सक्नेछ |  

 
 

  



 

 

 

अनुसूची १ 

 

 

बोदे बसायइन नगरपामलका 
नगर काययपामलकाको कायायलय,बोदे बसायइन, सप्तरी 

ििेश प्रदेश नेपाल | 
 

 

ज्येष्ठ नागरिक परिचय –पत्र 

 

 

पररचयपत्र .न ............... 
नाि थर :........... 
ना.प्र.न: .....जारीमितत :......... उिेर :......मलङ्ग:......... 
ठेगाना : प्रदेश..... जजल्ला............न.पा : ....... िडा न ......गाउ /टोल :.... 
रक्त सिूह:..... उपलब्ि छुट तथा सुवििाहरु:.... 
पतत/पत्नीको नाि:.... 
हेरचाहकेन्रिा बसेको भए सो को वििरण:.... 
                           

  संरक्षकको नाि,थर : ....             

   ठेगाना,िो.न. 
   रोगको र औिधिको नाि  

                                प्रिाखणत गने अधिकृतको  : 
                                            दस्तखत: 
                                            नाि थर : 

                                            पद :  
                                            मितत : 
  " यो पररचय पत्र कसैले पाएिा नजजकको प्रहरी कायायलयिा िा नगरपामलकािा बुखिददनु होला | " 

 

 

 



Bodebarsain Municipality 

OFfice of Muncipal Execuitive 
Bodebarsain, saptari 

Madhesh Province Nepal 
 

 

ID Card Number: ..... 

Full Name of Person: ....... 

C.No:..... Issue Date:... Age:.....Sex:...... 

Madhesh province District : .....      Local level : .......... Ward No: ......Tole:.... 

Blood Group:.... Discount Facility:.... 

Name of The husband/Wife: ........  

Description of Care Center if stayed: 

 

Gardian’s Detail:                                             Approved by  

Disease& Medicine:                                        Signature:...... 

                                                                            Name:......     

                                                                            Designation: ......... 

                                                                             Date:  

" IF somebody finds this ID card ,please deposit in the nearby police station or local level" 

 

  



अनुसूची-२ 

ज्येष्ठ नागररक पररचय –पत्र अमभलेख वििरण 

 

प.प्र.न. नाि 
थर  

जन्िमितत  बुिा 
आिाको 
नाि 

बाजेको 
नाि  

पतत 
पत्नीको 
नाि  

संरक्षको 
नाि  

नागररकता 
जारर मितत  

ज्येष्ठ नागररक 
प.प्र.जारीमितत  

फोटो  हस्ताक्षर कैकफयत 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


