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जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

     

 प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि 

२०६३।८।८ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३  

२. मलुकुी संहहिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५       २०७६।१।२ 

३. यौन हहंसा हिरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९  २०७९।३।३१ 

प्रस्िािना: ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक सिुक्षा गने, मनजहरुमा िहेको ज्ञान, सीप, क्षमिा ि 
अनभुिको सदपुयोग गिी मनजहरुप्रमि श्रद्धा, आदि िथा सद्भािको अमभिहृद्ध गने सम्बन्धमा ित्काल 
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,– 

 प्रमिमनमधसभाको घोषणा, २०६३ जािी भएको पहहलो िषनमा प्रमिमनमधसभाले यो ऐन बनाएको 
छ। 

१. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३” िहेको  
छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रािम्भ हनुेछ। 

२.  परिभाषा: हिषय िा प्रसङ्गले अकान अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले साठी िषन उमेि पूिा गिेको नेपाली नागरिक सम्झन ु
पछन। 

(ख) “असहाय ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले देहायको कुनै िा सबै अिस्थाको ज्येष्ठ 
नागरिक सम्झन ुपछन:- 

                                                           
  यस ऐनको दफा १६३ ले प्रस्ििु ऐनलाई संशोधन गिेकोमा सो दफा प्रािम्भ भएको। 
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 (१) जीिनयापन गने कुनै आधाि, आयस्रोि िा सम्पजि नभएको, 

 (२) पालनपोषण िथा हेिचाह गने परििािको कुनै सदस्य नभएको, 

(३) परििािको सदस्य भए पमन मनजले पालनपोषण नगिी 
अपहेमलि िा उपेजक्षि जीिनयापन गनुन पिेको। 

(ग) “अशक्त ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले शािीरिक िा मानमसकरुपले अशक्त ज्येष्ठ 
नागरिक सम्झन ुपछन। 

(घ) “हेिचाह केन्र” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शलु्क मलई िा नमलई पालनपोषण 
िथा हेिचाह गननको लामग यस ऐनबमोजजम स्थापना िथा सञ्चालन भएको घि, 

आश्रम िा यस्िै प्रकृमिका अन्य संिचना सम्झन ुपछन। 

(ङ) “ददिा सेिा केन्र” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शलु्क मलई िा नमलई ददउँसोको 
समयमा हेिचाह गननको लामग यस ऐनबमोजजम स्थापना िथा सञ्चालन भएको 
घि, आश्रम िा यस्िै प्रकृमिका अन्य संिचना सम्झन ुपछन। 

(च) “पालनपोषण िथा हेिचाह” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउन,े बस्न,े 

घमुहफि गने, मनोिञ्जन गने ि धाममनक कायनमा संलग्न हनुे िथा स्िास््य 
सेिाको व्यिस्था ममलाउने जस्िा कार्रयन सम्झन ुपछन।  

(छ) “परििािको सदस्य” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिककोध देहायको नािेदाि सम्झन ुपछन:- 

(१) सगोलको छोिा, बहुािी, छोिी, छोिािफन को नामि, नामिनी, 

(२) उपखण्ड (१) बमोजजमका सदस्य नभएमा छुदिई मभन्न बसेको 
छोिा, बहुािी, छोिी, छोिािफन को नामि, नामिनी, 

(३) उपखण्ड (२) बमोजजमका नािेदािसमेि नभएमा नजजकका 
अन्य नािेदाि।  

(ज) “हकिाला” भन्नाले मलुकुी ऐन अपिुालीको महलबमोजजम ज्येष्ठ नागरिकको 
अपिुाली खान पाउने हकिाला सम्झन ुपछन। 
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(झ) “ज्येष्ठ नागरिक क्लब” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हकहहि ि अमधकाि 
संिक्षणको लामग प्रचमलि कानूनबमोजजम स्थापना गिेको क्लब सम्झन ु   
पछन।  

(ञ) “कोष” भन्नाले दफा १७ बमोजजम स्थापना भएको ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष 
सम्झन ुपछन।  

(ट) “िोहकएको अमधकािी” भन्नाले नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गिी िोकेको अमधकािी सम्झन ुपछन। 

(ठ) “िोहकएको” िा “िोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम िा 
हिमनयममा िोहकएको िा िोहकए बमोजजम सम्झन ुपछन। 

३. ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गनुनपने: ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गनुन सबैको किनव्य हनुेछ।  

४. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण िथा हेिचाह: (१) ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आमथनक हैमसयि 
िथा इज्जि आमद अनसुाि पालनपोषण िथा हेिचाह गनुन परििािको प्रत्येक सदस्यको किनव्य 
हनुेछ। 

(२) ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंश मलई परििािबाट अलग बसेको िा बस्न चाहेको 
अिस्थामा बाहेक मनजले चाहेको परििािको सदस्यले आफ्नो साथमा िाखी पालनपोषण गनुन 
पनेछ। 

(३) कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाहिपिीि मनजलाई परििािबाट अलग िाख्न िा 
अलग बस्न बाध्य गिाउन ुहुँदैन। 

(४) ज्येष्ठ नागरिक िा मनजलाई पालनपोषण गने परििािको सदस्यको आमथनक 
अिस्था कमजोि भएमा परििािको अन्य सदस्यले त्यस्िो ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूसँगै 
निाखेको भए िापमन पालनपोषण िथा हेिचाहको व्यिस्था गनुन पनेछ।  

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन ज्येष्ठ नागरिकको चल, 

अचल सम्पजि प्रयोग िा उपयोग गने परििािको कुनै सदस्य, नािेदाि िा हकिालाले मनजलाई 
आफूसँगै िाखी पालनपोषण िथा हेिचाह गनुन पनेछ। 
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५. ज्येष्ठ नागरिकले उजिुी ददन सक्न:े (१) दफा ४ बमोजजम ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण िथा 
हेिचाह गनुन पने किनव्य भएको परििािको सदस्य, नािेदाि िा हकिालाले मनजलाई आफूसँगै 
िाखी पालनपोषण िथा हेिचाह नगिेमा िा गने व्यिस्था नगिेमा त्यस्िो ज्येष्ठ नागरिकले 
पालनपोषण िथा हेिचाहको लामग सम्बजन्धि गाउँपामलका िा नगिपामलकाको िडा 
अध्यक्षसमक्ष उजिुी ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कुनै उजिुी पिेमा त्यस्िो उजिुीउपि िडा अध्यक्षले 
आिश्यक जाँचबझु गिी मनज ि मनजलाई पालनपोषण िथा हेिचाह गनुन पने परििािको 
सदस्य, नािेदाि िा हकिालाबीच मेलममलाप गिाइददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम मेलममलाप हनु नसकेमा िडा अध्यक्षले त्यस्िो ज्येष्ठ 
नागरिकलाई पालनपोषण िथा हेिचाह गनन परििािको सदस्य नािेदाि िा हकिालालाई 
मलजखि आदेश ददन सक्नछे। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम िडा अध्यक्षले ददएको आदेश सम्बजन्धि िडा 
कायानलयको सूचनापाटीमा ि अन्य उपयकु्त स्थानमा टाँस्न लगाउन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (३) बमोजजम िडा अध्यक्षले ददएको आदेश जचि नबझु्ने पक्षले सो 
आदेश प्राप्त गिेको मममिले साि ददनमभत्र सम्बजन्धि गाउँ हिकास समममिको अध्यक्ष िा 
नगिपामलकाको प्रमखुसमक्ष मनिेदन ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजजमको मनिेदन पिेमा सम्बजन्धि गाउँपामलका अध्यक्ष िा 
नगिपामलकाको प्रमखुले दिैु पक्षलाई बोलाई सम्झाइ–बझुाइ ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण 
िथा हेिचाह गनन परििािको सदस्य, नािेदाि िा हकिालालाई मलजखि आदेश ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोजजम गाउँ कायनपामलकाको अध्यक्ष िा नगि कायनपामलकाको 
प्रमखुले ददएको आदेश सम्बजन्धि गाउँपामलका िा नगिपामलकाको सूचनापाटीमा ि अन्य 
उपयकु्त स्थानमा टाँस्न लगाउन ुपनेछ। 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा संशोमधि 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा संशोमधि 
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(८) उपदफा (३) िा (६) बमोजजमको आदेशको पालना सम्बजन्धि व्यजक्तले गनुन 
पनेछ। मनजले त्यस्िो आदेशको पालना नगिेमा प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको 
भए िापमन त्यस्िो व्यजक्तको सम्बन्धमा कुनै पमन हिषयको मसफारिस गनन िडा अध्यक्ष, 

गाउँपामलकाको अध्यक्ष िा नगिपामलकाको प्रमखु बाध्य हनुे छैन।  

६. आफूखशु गनन पाउन:े प्रचमलि कानूनबमोजजम अंशबण्डा गरििहन ु नपने, आफ्नो अंशभागको 
चल, अचल ि सोबाट बढेबढाएको सम्पजि ज्येष्ठ नागरिकले आफू खशु गनन पाउनेछ।  

७.  सेिा मलन सक्न:े नेपाल सिकाि िा प्रचमलि कानूनबमोजजम स्थाहपि संस्थाले कुनै क्षेत्रमा 
हिशेष योग्यिा िा अनभुि हामसल गिेको ज्येष्ठ नागरिकबाट सेिा मलन सक्नेछ ि यसिी सेिा 
मलएबापि मनजलाई त्यस्िो संस्थाले उजचि पारिश्रममक िथा सहुिधा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

८. मभक्षा माग्न लगाउन नहनु:े (१) कसैले पमन ज्येष्ठ नागरिकलाई मभक्षा माग्न लगाउन   
हुँदैन। 

(२) ज्येष्ठ नागरिकलाई मनजको ईच्छाहिपिीि सन्यासी, मभक्षु िा फहकि बनाउन ु
हुँदैन। 

(३) कसैले उपदफा (१) िा (२) हिपिीिको कायन गिेमा मनजले यस ऐनबमोजजमको 
कसूि गिेको मामननेछ।  

९. छूट ि सहुिधा: (१) सािनजमनक सिािी साधन, सािनजमनक कायन, स्िास््य सेिा, धाममनक िथा 
सािनजमनकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आिश्यक सेिा, सहुिधा ि सहयोग प्रदान गनुन गिाउन ु
सबैको किनव्य हनुेछ। 

(२) नेपाल सिकािले सािनजमनक सूचना प्रकाशन गिी िोकेको हकमसमको सािनजमनक 
सिािी साधनमा सम्बजन्धि सिािी धनी िा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लामग कम्िीमा 
दईुिटा सीट सिुजक्षि िाख्न ुपनेछ ि मनजलाई यात्र ुभाडादिमा कम्िीमा पचास प्रमिशि छूट 
ददन ुपनेछ। 

(३) स्िास््य सेिा प्रदान गने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथममकिा ददई 
स्िास््य सेिा प्रदान गनुन पनेछ। 
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(४) नेपाल सिकािले िोकेको स्िास््य सेिा प्रदान गने संस्थाले नेपाल सिकािले 
िोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्िो संस्थामा उपचाि गिाउँदा लाग्ने शलु्कमा कम्िीमा 
पचास प्रमिशि छूट ददन ुपनेछ। 

(५) खानेपानी, मबजलुी, टेमलफोन लगायि सािनजमनक सेिा प्रदान गने अन्य संस्थाले 
सेिा प्रदान गदान ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथममकिा ददन ुपनेछ। 

(६) यस दफामा उजल्लजखि छूट ि सहुिधाको अमिरिक्त नपेाल सिकािले नेपाल 
िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छूट ि सहुिधा ददन 
सक्नेछ।  

१०. मदु्दा माममलामा प्राथममकिा ि प्रमिमनमधत्ि: (१) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए 
िापमन ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष िा हिपक्ष भएको मदु्दालाई अदालिले प्राथममकिा ददई 
कािबाही ि हकनािा गनुन पनेछ। 

(२) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन कुनै असहाय िा अशक्त 
ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष िा हिपक्षी भएको मदु्दाको सनुिुाई गदान अदालिले मनजको प्रमििक्षा 
गने कानून व्यिसायी िाखेि मात्र गनुन पनेछ। 

(३) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो आमथनक अिस्था कमजोि भएकोले मदु्दाको प्रमििक्षा 
गनन कानून व्यिसायी मनयकु्त गनन नसक्ने भनी अदालिसमक्ष मनिेदन ददएमा सम्बजन्धि 
अदालिले मनजको लामग िैिमनक कानून व्यिसायीको सेिा उपलब्ध गिाइददन ुपनेछ।  

११. कामकािबाहीमा प्राथममकिा ददन ुपने: ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बजन्धि कुनै काममा सम्बजन्धि 
मनकायले प्राथममकिा ददई त्यस्िो कामकािबाही सम्पादन गरिददन ुपनेछ।  

१२. कैद सजायमा छूट ददन सहकन:े (१) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन 
सिकाििादी भई चलेको कुनै मदु्दामा कैद सजाय पाई कैद भोमगिहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई 
मनजको उमेि ि कसूिको अिस्था हेिी देहायबमोजजमको कैद छूट ददन सहकनछे:- 

(क)  पैंसट्ठी िषन उमेि पूिा भई सििी िषन ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई 
पच्चीस प्रमिशिसम्म, 
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(ख) सििी िषन उमेि पूिा भई पचहिि िषन ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई 
पचास प्रमिशिसम्म,  

(ग) पचहिि िषन उमेि पूिा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहिि 
प्रमिशिसम्म।  

(१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन जिजनस्िी किणी 
सम्बन्धी कसूि िा िेजाब िा ज्िलनशील पदाथन प्रयोग गिी ज्यान मािेको, अङ्गभङ्ग गिेको िा 
शािीरिक क्षमि पिु    याएको कसूिमा त्यस्िो छुट ददईने छैन। 

(२) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन कैद सजाय पाएको अशक्त 
ज्येष्ठ नागरिक िा पचहिि िषन उमेि पूिा गिेको ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालिले कसूिको 
गाम्भीयनिा हेिी कािागािमा निाखी हेिचाह केन्रमा िाख्न आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम हेिचाह केन्रमा िाख्नसेम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोहकए 
बमोजजम हनुेछ। 

१३. केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको गठन: (१) ज्येष्ठ नागरिकको हेिहिचाि, स्याहाि 
सम्भाि िथा सामाजजक सिुक्षा गने प्रयोजनको लामग नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गिी देहायबमोजजमको एक केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममि गठन गनेछ:- 

(क) महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण मन्त्री/िाज्यमन्त्री    – अध्यक्ष 

(ख) सदस्य, िाहिय योजना आयोग (सामाजजक सेिा हेने)  – सदस्य 

(ग) सजचि, अथन मन्त्रालय – सदस्य 

(घ) सजचि, गहृ मन्त्रालय – सदस्य 

(ङ) सजचि, महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालय – सदस्य 

                                                           
             यौन हहंसा हिरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वािा संशोमधि। 
  महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम हाल महहला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागरिक 

मन्त्रालय िहेको। 
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(च) सजचि, स्िास््य िथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य 

(छ) सजचि, स्थानीय हिकास मन्त्रालय – सदस्य 

(ज) उपाध्यक्ष, समाज कल्याणपरिषद् – सदस्य 

(झ) ................. 

(ञ) सदस्य सजचि, पशपुमि क्षेत्र हिकासकोष – सदस्य 

(ट) अध्यक्ष, नेपाल जचहकत्सक संघ – सदस्य 

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल नमसनङ् संघ – सदस्य 

(ड) ज्येष्ठ नागरिकको हहि संिक्षण गननको लामग सञ्चामलि  

 संस्थाहरुमध्येबाट नेपाल सिकािले मनोनयन गिेको  

 एकजना  महहलासमेि दईुजना प्रमिमनमध – सदस्य 

(ढ) धाममनक िथा सामाजजक कायनमा संलग्न व्यजक्तहरुमध्येबाट  

 नेपाल सिकािले मनोनीि गिेको एकजना महहलासमेि दईुजना    – सदस्य 

(ण) सहसजचि,  महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण  

 मन्त्रालय (सम्बजन्धि महाशाखा हेने) – सजचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ड) ि (ढ) बमोजजम मनोनीि सदस्यको पदािमध िीन 
िषनको हनुेछ ि मनजको पनुः मनयजुक्त हनु सक्नेछ। 

िि, मनजले खिाब आचिण गिेमा िा मनजको कायनक्षमिाको अभािमा मनजको पदािमध 
पूिा हनुअुगािै नेपाल सिकािले हटाउन सक्नेछ। 

                                                                                                                                                                                           
  महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम हाल महहला, बालबामलका िथा ज्येष्ठ नागरिक 

मन्त्रालय िहेको। 
  स्थानीय हिकास मन्त्रालयको नाम हाल संघीय माममला मन्त्रालय िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय िहेको। 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा जझहकएको। 
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(३) केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको सजचिालयको काम महहला, 
बालबामलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गनेछ।  

(४) केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको बैठकसम्बन्धी कायनहिमध 
िोहकएबमोजजम हनुेछ।  

(५) केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिका सदस्यले सो समममिको बैठकमा भाग 
मलएबापि नपेाल सिकािले िोकेबमोजजमको भिा पाउन सक्नेछन ।  

१४. केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि: केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक 
कल्याण समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि देहायबमोजजम हनुेछ:- 

(क) ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक सिुक्षा गननका लामग आिश्यक नीमि, 

योजना िथा कायनक्रम ियाि गिी नेपाल सिकािसमक्ष पेश गने,  

(ख) नेपाल सिकािबाट स्िीकृि भएको नीमि, योजना िथा कायनक्रम कायानन्ियन ि 
अनगुमन गने, 

(ग) जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिबाट प्राप्त हनु आएको ज्येष्ठ नागरिकको 
लगि िथा अमभलेख अद्यािमधक िाख्न,े 

(घ) जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको कामकािबाहीमा समन्िय िथा 
अनगुमन गने, 

(ङ) नेपाल िाज्यभि स्थापना िथा सञ्चालनमा िहेका हेिचाह केन्र, ददिा सेिा 
केन्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एिं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गने संघ, संस्थाले 
गिेको कामकािबाहीको अनगुमन गने, 

(च) िोहकएबमोजजमका अन्य काम गने।  

१५. जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको गठन: (१) नेपाल सिकािले नपेाल िाजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गिी प्रत्येक जजल्लामा देहायबमोजजमको जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण 
समममि गठन गनन सक्नेछ:- 
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(क)  जजल्ला समन्िय समममिको सभापमि                 – अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु जजल्ला अमधकािी िा मनजले िोकेको अमधकृिस्ििको कमनचािी  –सदस्य 

 (ग) गाउँ कायनपामलकाको अध्यक्ष ि नगिकायनपामलकाको प्रमखुमध्येबाट  

 जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिले मनोनयन गिेको एकजना  

 प्रमिमनमध – सदस्य 

(घ) कायानलय प्रमखु, जजल्ला जनस्िास््य कायानलय        – सदस्य 

(ङ) ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गने जजल्लाजस्थि संघ, संस्थामध्येबाट  

 जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिले मनोनयन गिेको एकजना 

  महहला सहहि दईुजना प्रमिमनमध      –सदस्य 

(च) महहला हिकास अमधकृि                                                                 –सदस्य – सजचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) ि (ङ) बमोजजम मनोनीि सदस्यको पदािमध िीन 
िषनको हनुेछ ि मनजको पनुः मनयजुक्त हनु सक्नेछ। िि, मनजले खिाब आचिण गिेमा िा 
मनजको कायनक्षमिाको अभािमा मनजको पदािमध पूिा हनुअुगािै नेपाल सिकािले हटाउन 
सक्नेछ। 

(३) जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको सजचिालयको काम जजल्ला महहला 
हिकास कायानलयले गनेछ।  

(४) जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको बैठकसम्बन्धी कायनहिमध 
िोहकएबमोजजम हनुेछ। 

(५) जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिका सदस्यले नेपाल सिकािले 
िोकेबमोजजमको भिा पाउन सक्नेछन । 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा संशोमधि 
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१६. जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि: जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक 
कल्याण समममिको काम, किनव्य ि अमधकाि देहायबमोजजम हनुेछ:- 

(क) जजल्लामभत्रका ज्येष्ठ नागरिकको लगि सङ्कलन गने, अमभलेख िाख्न े ि लगि 
िथा अमभलेखको अद्यािमधक गने, 

(ख) जजल्लामभत्रका ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक सिुक्षा गने योजना िथा 
कायनक्रम ियाि गिी स्िीकृमिका लामग केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण 
समममिसमक्ष पेश गने, 

(ग) नेपाल सिकािबाट स्िीकृि ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक 
सिुक्षासम्बन्धी नीमि, योजना िथा कायनक्रमबमोजजमको जजल्लास्ििीय कायनक्रम 
कायानन्ियन िथा सोको अनगुमन गने, 

(घ) जजल्लामा स्थापना भई सञ्चालनमा िहेका हेिचाह केन्र, ददिा सेिा केन्र, ज्येष्ठ 
नागरिक क्लब एिं ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक सिुक्षासम्बन्धी 
काम गने िथा अन्य संघ, संस्थाको कामकािबाहीको अनगुमन गने, 

(ङ) ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण िथा सामाजजक सिुक्षासम्बन्धी कायन गनन स्थानीय 
सामदुाहयक संस्थालाई परिचालन गिाउने,  

(च) दफा २४ बमोजजम ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भिा िा सहुिधा हिििण गने 
व्यिस्था ममलाउने,  

(छ) िोहकए बमोजजम अन्य काम गने।  

१७. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष: (१) ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक सिुक्षा गनन एक 
ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष स्थापना गरिनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमकोकोषमा देहायबमोजजमका िकम िहनेछन :- 

(क) नेपाल सिकािबाट प्राप्त िकम, 



www.lawcommission.gov.np 

12 

 

(ख) हिदेशी सिकाि, हिदेशी व्यजक्त िा अन्ििानहिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त 
िकम, 

(ग) स्िदेशी व्यजक्त िा संघ, संस्थाबाट प्राप्त िकम, 

(घ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त िकम। 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजजमको िकम प्राप्त गनुनअजघ केन्रीय ज्येष्ठ 
नागरिक कल्याण समममिले नेपाल सिकािको पूिनस्िीकृमि मलन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजमकोकोषमा िहने िकम केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण 
समममिको नाममा नेपाल िाज्यको कुनै िाजणज्य बैङ्कमा खािा खोली जम्मा गरिनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजजमकोकोषको िकम ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सामाजजक 
सिुक्षा गननको लामग मात्र प्रयोग गरिनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजजमकोषको िकम प्रयोग गदान नेपाल सिकाि आफैले स्थापना 
गिेको िा प्रचमलि कानूनबमोजजम स्थापना भएको संघ, संस्थाले सञ्चालन गिेको हेिचाह केन्र 
िा ददिा सेिा केन्रमाफन ि प्रयोग गरिनेछ। 

(७) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन कुनै व्यजक्तलाई मनजको 
व्यजक्तगि प्रयोजनको लामग कोषबाट कुनै िकम ददन िा हिििण गनन सहकने छैन। 

(८) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको सञ्चालन िोहकएबमोजजम हनुेछ। 

१८.  लेखा ि लेखापिीक्षण: (१) कोषको आय–व्ययको लेखा नेपाल सिकािले अपनाएको लेखा 
प्रणालीबमोजजम िाजखनेछ। 

 (२) कोषको लेखा पिीक्षण महालेखा पिीक्षकको हिभागबाट हनुेछ। 

१९. अमभलेख ियाि गने: जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिले यस ऐनबमोजजम ज्येष्ठ 
नागरिकको अमभलेख िोहकएबमोजजम ियाि गनुन पनेछ।  
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२०.  हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रको स्थापना ि सञ्चालन: (१) नपेाल सिकाि िा कुनै व्यजक्त 
िा प्रचमलि कानूनबमोजजम गठन भएको संघ, संस्थाले नेपाल िाज्यको कुनै स्थानमा हेिचाह 
केन्र िा ददिा सेिा केन्र िा दिैु केन्रको स्थापना ि सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्र स्थापना ि सञ्चालन 
गनन िोहकएको पूिानधाि पूिा गिी िोहकएको अमधकािीबाट स्िीकृमि मलन ुपनेछ।  

      (३) यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बखि मनजी िा गैि सिकािी क्षेत्रबाट सञ्चालन 
भइिहेको हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रले यो ऐन प्रािम्भ भएको मममिले छ महहनामभत्र 
उपदफा (२) बमोजजमको अमधकािीबाट िोहकएबमोजजम स्िीकृमि मलन ुपनेछ। 

      (४) हेिचाह केन्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ 
नागरिक िथा अदालिले दफा १२ को उपदफा (२) बमोजजम हेिचाह केन्रमा िाख्न आदेश 
ददएको ज्येष्ठ नागरिकलाई िाख्न सहकनेछ। 

      (५) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खचनमा कुनै हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा 
केन्रमा बस्न चाहेमा त्यस्िो केन्रले आफ्नो क्षमिा अनसुाि त्यस्िो ज्येष्ठ नागरिकलाई िाख्न ु
पनेछ।  

      (६) आफैले पालनपोषण िथा हेिचाह गनुन पने ज्येष्ठ नागरिकलाई आपूmसँग िाख्न 
नसक्ने अिस्था सजृना भएमा परििािको सदस्यले त्यस्िो ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै हेिचाह 
केन्रमा िाख्न सक्नेछ। त्यसिी िाख्न चाहेमा सम्बजन्धि हेिचाह केन्रले लाग्ने खचन त्यस्िो 
सदस्यबाट मलई त्यस्िो ज्येष्ठ नागरिकलाई िाख्न सक्नेछ।  

      (७) उपदफा (४), (५) िा (६) बमोजजम हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रमा 
बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बजन्धि हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रले मनजहरुको रुची 
अनसुाि धाममनक, सामाजजक, मनोिञ्जनात्मक िा आमथनक कृयाकलापमा सरिक गिाई पारििारिक 
िािाििणमा बस्ने व्यिस्था ममलाउन ुपनेछ। 

      (८) हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
िोहकए बमोजजम हनुेछ। 
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२१.  सूचना ददन ु पने: (१) कुनै ज्येष्ठ नागरिक बेिारिसे अिस्थामा फेला पिेमा सोको सूचना 
नजजकको हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्र िा प्रहिी कायानलय िा गाउँपामलका िा 
नगिपामलकामा ददन ुप्रत्येक नागरिकको किनव्य हनुछे। 

      (२) प्रहिीले कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई बेिारिसे अिस्थामा फेला पािेमा मनजलाई 
नजजकको हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रमा जजम्मा लगाउन ुपनेछ। 

२२. अन्त्येष्टी: हेिचाह केन्रमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको मतृ्य ुभएमा त्यस्िो नागरिकको सामाजजक 
पिम्पिा अनसुाि िा मनजले इच्छाएको धाममनक पिम्पिा अनसुाि मनजको अन्त्येष्टी गिाउने 
व्यिस्था सम्बजन्धि हेिचाह केन्रले गनुन पनेछ।  

२३. सम्पजि सम्बन्धी व्यिस्था: (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजजम हेिचाह केन्रमा बस्ने 
ज्येष्ठ नागरिकको मतृ्य ुभएमा प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन त्यस्िो 
मिृकको बाँकी सम्पजि सम्बजन्धि हेिचाह केन्रको हनुेछ। 

(२) दफा २० को उपदफा (६) बमोजजम हेिचाह केन्रमा िाखेको ज्येष्ठ नागरिकको 
मतृ्य ुभएमा त्यस्िो हेिचाह केन्रले मनजको हेिचाह गिेबापि लाग्ने खचन कटाई बाँकी िकम 
परििािको सदस्य िा नािेदाि िा हकिालालाई हफिान ददन ुपनेछ।  

२४. भिा िा सहुिधा उपलब्ध गिाउन सक्न:े नेपाल सिकािले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ 
नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई िोहकएको आधािमा िगीकिण गिी िोहकएबमोजजम भिा 
िा सहुिधा उपलब्ध गिाउन सक्नेछ।  

२५. परिचयपत्र उपलब्ध गिाउन:े नेपाल सिकािले ज्येष्ठ नागरिकलाई िोहकएबमोजजमको हिििण 
भएको परिचयपत्र ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गिेको  गाउँपामलका िा नगिपामलकामाफन ि 
उपलब्ध गिाउनेछ।   

२६. दण्ड सजाय: (१) हेिचाह केन्र िा ददिा सेिा केन्रका प्रमखु, सञ्चालक, कमनचािी िा अन्य 
कुनै व्यजक्तले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पजि मलने बदमनयिले कुनै काम गनुन गिाउन ुहुँदैन। 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा संशोमधि 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको काम गिेमा मनजले यस ऐनबमोजजम कसूि गिेको 
मामननेछ ि मनजलाई कसूिको मात्रा अनसुाि एक िषनदेजख पाँच िषनसम्म कैद िा 
मबगोबमोजजम जरिबाना िा दिैु सजाय हनुेछ। 

(३) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजमको कसूि गने व्यजक्तलाई िीन महहनासम्म 
कैद िा पच्चीस हजाि रुपैयाँसम्म जरिबाना िा दिैु सजाय हनुेछ। 

(४) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजजमको कसूि गने व्यजक्तलाई एक िषनसम्म कैद 
िा पचास हजाि रुपैयाँसम्म जरिबाना िा दिैु सजाय हनुेछ। 

(५) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए िापमन कसैले अशक्त ज्येष्ठ 
नागरिक िा पचहिि िषन उमेि पूिा गिेको ज्येष्ठ नागरिक हिरुद्ध प्रचमलि कानूनबमोजजम 
कसूि मामनने कुनै कायन गिेमा मनजलाई प्रचमलि कानूनमा व्यिस्था भएको सजायमा पच्चीस 
प्रमिशि थप सजाय हनुेछ। 

२७. मदु्दाको शरुु कािबाही ि हकनािा गने अमधकाि: दफा ८ ि दफा २६ को उपदफा (२) 
बमोजजमको कसूिको शरुु कािबाही ि हकनािा गने अमधकाि सम्बजन्धि जजल्ला अदालिलाई 
हनुेछ।  

२८.   पनुिािेदन: दफा २७ बमोजजम भएको फैसलाउपि जचि नबझु्ने पक्षले मनणनय समुनपाएको 
मममिले पैंिीस ददनमभत्र सम्बजन्धि उच्च अदालिमा पनुिािेदन ददन सक्नेछ।   

२९. सिकाि िादी हनु:े दफा ८ िथा दफा २६ को उपदफा (२) बमोजजमको कसूिसम्बन्धी मदु्दा 
सिकाििादी हनुेछ ि सो मदु्दा मलुकुी फौजदािी कायनहिमध संहहिा, २०७४ को अनसूुची–१ 
मा समािेश भएको मामननेछ।  

३०. मनदेशन ददन सक्न:े (१) नेपाल सिकािले केन्रीय िथा जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण 
समममिलाई ि केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिले जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण 
समममिलाई समय–समयमा आिश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ। 

                                                           
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकिण, समायोजन ि खािेज गने ऐन, २०७४ द्वािा रुपान्िि भई मलुकुी 

संहहिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वािा संशोमधि। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम ददएको मनदेशनको पालना गनुन सम्बजन्धि ज्येष्ठ नागरिक 
कल्याण समममिको किनव्य हनुेछ।  

३१. प्रमििेदन पेश गनुन पने: आफूले गिेको कामको िाहषनक प्रमििेदन जजल्ला ज्येष्ठ नागरिक 
कल्याण समममिले आमथनक िषन समाप्त भएको मममिले दईु महहनामभत्र केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक 
कल्याण समममिसमक्ष ि केन्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समममिले आमथनक िषन समाप्त भएको 
मममिले िीन महहनामभत्र महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमक्ष पेश गनुन 
पनेछ।  

३२. मनयम िथा हिमनयम बनाउन े अमधकाि: (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन गनन नेपाल 
सिकािले आिश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

(२) यो ऐन ि यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा िही हेिचाह केन्र िा 
ददिा सेिा केन्र सञ्चालन गने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको भनान, बसोबास, आचिणको सम्बन्धमा 
आिश्यक हिमनयम बनाउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको हिमनयम महहला, बालबामलका िथा समाज कल्याण 
मन्त्रालयबाट स्िीकृि भएपमछ लाग ुहनुेछ।

 

                                                           
 रष्टव्य:   १.  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वािा द्वािा ठाउँ ठाउँमा िहेका देहायका शब्दहरुको सिा  

 देहायका शब्दहरु िाजख संशोधन भएको:- 
  (क) “गाउँ हिकास समममिको अध्यक्ष” भन्ने शब्दहरुको सिा “गाउँ कायनपामलकाको अध्यक्ष”। 

  (ख) “नगिपामलकाको प्रमखु” भन्ने शब्दहरुको सिा “नगि कायनपामलकाको प्रमखु”। 

  २.  न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बाट रुपान्िि भएका शब्दहरु:- 

   “पनुिािेदन अदालि” को सिा “उच्च अदालि”। 

 ३.  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकिण, समायोजन ि खािेज गने ऐन, २०७४ द्वािा रुपान्िि भएका 
 शब्दहरु:- 

   “सिकािी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९” को सिा “मलुकुी फौजदािी कायनहिमध (संहहिा) ऐन,  

  २०७४”। 


