
 

कुमाख गाउँपालिका , ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्दशेिका, २०७९                             

     

  

 

 कुभाख याजऩत्र 

खण्ड-६         यागचेौय, सल्मान          सॊख्मा-४                  कार्तिक १९, २०७९ 

बाग-२ 

कुभाख गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम   

 
कुभाख गाउॉऩार्रकाको ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र वितयण र्नदेशिका, २०७९ 

गाउॉ कामिऩार्रकाफाट स्िीकृत र्भर्त् २०७९।०७।०४ 

 
१. ऩरयचम्  

  ज्मेष्ठ नागरयकराई सॊयऺण य साभाशजक सयुऺा प्रदान गनि तथा र्नजहरुभा यहेको ऻान, सीऩ 
ऺभता य अनबुिको सदऩुमोग गयी र्नजहरु प्रर्त श्रद्धा, आदय तथा सद्भाि अर्बफवृद्ध गनि साथै याज्म 
द्वाया तोवकएको सेिा एिभ ्सवुिधाको उशचत व्मिस्थाऩन गयी नेऩारको सॊविधानको अनसूुची ८ 
को क्र.स. १६ फभोशजभको कामि गनि कुभाख गाउॉऩार्रका ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र वितयण 
र्नदेशिका, २०७९ जायी गरयएको छ । मो र्नदेशिका  कामिऩार्रकारे स्िीकृत गये ऩर्छ कुभाख 
गाउॉऩार्रका बय तरुुन्त राग ुहनुे छ । 

२. ऩरयचम-ऩत्र वितयणका आधायहरु्  

नेऩारको सॊविधानको धाया ४१ भा उल्रेख बए फभोशजभ ज्मेष्ठ नागरयकको हक, ज्मेष्ठ नागरयक 
सम्फन्धी र्नमभािरी, २०६५ को र्नमभ १५ अनसुाय ज्मेष्ठ नागरयकराई ऩरयचम-ऩत्र ददन े
व्मिस्था रगामत ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र वितयणका आधाय हनुेछन ्।  

३.उदे्यश्म्  
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  क . ज्मेष्ठ नागरयकको ऩवहचान गने य स्थानीम तह देशख नै ज्मेष्ठ नागरयकको रगत याख्न े।  

  ख. नेऩारको सॊविधान प्रदत्त ज्मेष्ठ नागरयकको हक अर्धकाय सरु्नशित गनि य ज्मेष्ठ नागरयकको 
िगीकयण अनसुाय साििजर्नक सिायी साधन, साििजर्नक कामि, स्िास््म सेिा धार्भिक तथा 
साििजर्नक स्थरभा ज्मेष्ठ नागरयकराई आिश्मक सेिा सवुिधा य सहमोग सयर रुऩभा प्रदान 
गने।  

  ग. प्रचर्रत ऐन, र्नमभअनसुाय ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई साभाशजक सयुऺा न्माम अर्धकाय य 
सभानता प्रदान गयी र्नजहरुभा यहेको ऻान, सीऩ, ऺभता य अनबुिको सदऩुमोग गयी विकास 
प्रकृमाभा सहबागी गयाउने ।  

४. रशऺत िगि्   

 ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन २०६३ रे ऩरयबावित गये अनसुायका साठी ििि उभेय ऩूया गयेका 
सफै नेऩारी नागरयकहरु ।  

५ ज्मेष्ठ नागरयकको िगीकयण्  

 ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी र्नमभािरी २०६५ को र्नमभ १४ को उऩर्नमभ (१) बभोशजभ ज्मेष्ठ 
नागरयकहरुको िगीकयण देहामफभोशजभ गरयएकोछ ।  

(क) सत्तयी ििि उभेय ऩूया नगयेका ज्मेष्ठ नागरयक, 

(ख) सत्तयी ििि उभेय ऩूया गयेका िरयष्ठ ज्मेष्ठ नागरयक, 

(ग) असहाम ज्मेष्ठ नागरयक,  

(घ) अिक्त ज्मेष्ठ नागरयक,  

(ङ) एकर ज्मेष्ठ नागरयक,  

६. ऩरयचम ऩत्र वितयणका भाऩदण्ड् 

  ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी र्नमभािरी २०६५ को र्नमभ १५ फभोशजभ साठी ििि उभेय ऩगुेका 
नेऩारी नागरयकराई भात्र ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गनि सवकनेछ ।  

७. ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा्  
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  ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त सम्फन्धी र्नमभािरी २०६५ को अनसूुची ३ फभोशजभको 
ढाॉचाराई नै आधाय भानी ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्रको ढाॉचा मस र्नदेशिकाको अनसूुची १ 
फभोशजभ हनुेछ । ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्रको आकाय (Size) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
आकाय फयाफयको हनुेछ, साथै ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र प्रार्प्तका रार्ग ऩेि गरयने र्निेदनको 
ढाॉचा मसै र्नदेशिकाको अनसूुची २ फभोशजभ हनुेछ ।  

८. ऩरयचम ऩत्र वितयण प्रकृमा्  

  (क) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गनि साठी (६०) ििि उभेय ऩगुेको ज्मेष्ठ नागरयक स्िमभ ्
िा र्नजको सॊयऺकरे  गाउॉऩार्रकाको  हकभा गाउॉऩार्रकाको सम्फशन्धत िाखा िा िडाको 
हकभा िडाका िडाध्मऺ सभऺ र्निेदन ददनऩुनेछ ।  

  (ख) र्निेदन साथ आफ्नो उभेय खरेुको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ अन्म शजल्राको 
नागरयकताको हकभा फसाईसयाई प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ, तीन (३) प्रर्त ऩासऩोटि साइजको 
पोटो सॊरग्न गनुिऩनेछ । उभेय प्रमोजनको रार्ग नागरयकताको प्रभाणऩत्रराई आधाय 
भार्ननेछ ।  

  (ग) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र प्रदान गने अर्धकायी गाउॉऩार्रकाको  हकभा सम्फशन्धत 
िाखाको िाखा प्रभखु िा प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृतरे शजम्भेिायी ददइएको कभिचायी य िडाको 
हकभा िडा सशचि हनुेछ ।  

  (घ) ऩरयचम-ऩत्र प्राप्त ज्मेष्ठ नागरयकहरुको रगत तोवकए फभोशजभको सफ्टिेयभा कम््मटुयाइज 
गयी गाउॉऩार्रकाको हकभा सम्फशन्धत िाखा िा िडाको हकभा िडा कामािरमभा याखी 
चौभार्सक रुऩभा कुभाख गाउॉऩार्रकाको  कामिऩार्रकाको कामािरमभा प्रर्तिेदन गनुि ऩनेछ । 
उक्त रगत गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम भापि त फावििक रुऩभा प्रदेि य सॊघको सम्फशन्धत 
भन्त्रारमभा जानकायीको रार्ग ऩठाउनऩुनेछ ।  

  (फ) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्रको प्रर्तर्रऩी र्रन सम्फशन्धत प्रहयी कामािरमको र्सपारयस िा 
िडाको र्सपारयस सवहत र्निेदन ऩेि गनुिऩनेछ ।  

 

९.विविध्  

  (क) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र वितयणको रार्ग थऩ कामिविर्ध तथा स्ऩस्टता आिश्मक ऩयेभा 
गाउॉ कामिऩार्रकारे आपै र्नधाियण गनेछ ।  
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  (ख) ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र वितयण सम्फन्धभा भार्थ उल्रेशखत व्मिस्था फाहेक अन्म कुनै 
दवुिधा उत्ऩन्न बएभा प्रचर्रत कानूनको अर्धनभा यही प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृतरे र्नधाियण 
गये फभोशजभ हनुेछ ।  

  (ग) मो र्नदेशिका गाउॉ कामिऩार्रकाको फैठकफाट र्नणिम बएऩर्छ रागू हनुेछ । मो र्नदेशिका 
जायी हनुबन्दा अशघ जायी बएका ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र वितयण सम्फन्धी कामि मसै 
र्नदेशिका फभोशजभ बएको भार्ननेछ ।  
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अनसूुची १ 

ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्रको ढाॉचा 

ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र 

ऩरयचम ऩत्र नॊ. ....... 

नाभ थय.................................  

ना.प्र.नॊ. ............................जायी बएको शजल्रा…………………………………… 

स्थाई ठेगाना् शजल्रा.....................................न.ऩा............ िडा नॊ...............टोर 
................................ उभेय..........................र्रङ्ग् भवहरा / ऩरुुि / अन्म........  

उऩरब्ध छुट तथा सवुिधाहरु.............................................. 

ऩर्त /ऩत्नी कोनाभ, थय.............................................  

हेयचाह केन्रभा फसेको बए सोको विियण...............................  

सॊयऺकको नाभ.....................................ठेगाना...................सम्ऩकि  नॊ. 
...............................  

यक्त सभूह य योग बए योगको नाभ य सेिन गरययहेको औिर्धको 
नाभ.........................................  

प्रभाशणत गने अर्धकृतको  

दस्तखत्..............................  

नाभ थय्..............................  

ऩद्.....................................  

कामािरम्.............................. 

 



 

कुमाख गाउँपालिका , ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्दशेिका, २०७९                             

     

कृऩमा मो ऩरयचम-ऩत्र कसैरे ऩाएभा सम्फशन्धत नगयऩार्रका, िडा कामािरम िा प्रहयी कामािरमभा 
फझुाईददनहुोरा ।  

 

 

Senior Citizen Identity Card 

Card No…………………………… 

Name…………………………………….. 

Citizenship No…………………………………… 

Age………………..    Gender: Male / Female / Other………….  

Married/Unmarried 

Address: Province……………........District……………………Local Level…………………. Ward 

no…. 

Blood Group…………  

Contact No…………………………. 

Available Discount and Services………………………………………… 

 

 

ID card Approved by 

Signature…………………………… 

Name…………………………………. 

Designation………………………… 

Date 

 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or 
rural municipality office" 
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अनसूुची २ 

(र्निेदन ऩत्र) 

श्री प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृतज्मू , 

भापि त कुभाख गाउॉऩार्रका   

गाउॉकामिऩार्रकाको कामािरम यागेचय सल्मान  

                                                 र्भर्त्  

वििम् ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र ऩाउॉ । 

  ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन, २०६३ फभोशजभ भ....................................ज्मेष्ठ नागरयक 
बएको हुॉदा ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी र्नमभािरी २०६५ को र्नमभ १५ तथा कुभाख गाउॉऩार्रका  
ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र वितयण र्नदेशिका, २०७६ भा व्मिस्था बए फभोशजभ सोही 
र्नदेशिकाको अनसूुची २ फभोशजभको ढाॉचाभा ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम-ऩत्र उऩरब्ध गयाई ऩाउॉबनी 
तऩशिरको व्मशक्तगत विियण सभेत बयी आिश्मक कागजात सवहत मो र्निेदन ऩेि गयेकोछु।  

१ ज्मेष्ठ नागरयकको व्मशक्तगत विियण्  

क. नाभ थय्................................. र्रङ्ग् भवहरा / ऩरुुि / अन्म........  

ख. िािकुो नाभ थय...............................  

ग. ऩर्त/ऩत्नीको नाभ थय्.............................  

घ. जन्भ र्भर्त्........................  

फ. जन्भ स्थान् शजल्रा .........................  

च. स्थामी ठेगाना् कुभाख गाउॉऩारीका  िडा नॊ ...........टोर .......................... 

छ. ना.प्र. ऩ नॊ. .......................( जायी शजल्रा)............................  

ज.स्िास््म सम्फन्धी विियण् (कुनै वििेि योग बए उल्रेख गने) 
.............................................................................. 

२. ज्मेष्ठ नागरयकको ऩारयिारयक विियण्  
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क. जम्भा सन्तान सॊख्मा् ........., ख.छोया ........ ग. छोयी ....... घ. अन्म........जना ।  

फ. हेयचाह केन्रभा फसेको बए सोको विियण्  

३. िैशऺक मोग्मता...................... ४. ऩेिागत दऺता्..................... .५ अनबुिको 
ऺेत्र.......................  

६ .ज्मेष्ठ नागरयकको सम्ऩत्ती विियण्  क. चर सम्ऩत्ती............................ख. अचर 
सम्ऩत्ती.................... 

७. सम्ऩकि  व्मशक्तको सम्ऩकि  नम्फय्...................................  

ऩेि गरयएका कागजातहरु्  

क. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ 

ख.फाह्य शजल्राको नागरयकता बए फसाइसयाई प्रभाण -ऩत्रको प्रर्तर्रवऩ िा बोटर्रष्ट काडिको 
प्रर्तर्रवऩ ।  

 

                                                           र्निेदक् 
                                                           दस्तखत् 
                                                           नाभ थय् 
 

आऻारे 

याजेन्र कुभाय चन्द 

प्रभखु प्रिासकीम अर्धकृत 


