केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितििा सदस्यको िनोनयन सम्वन्द्धी िापदण्ड,२०७५
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्द्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) ि (ढ)
बिोजिि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिका सदस्य िनोनयन गने सम्बन्द्धी व्यवस्थालाई
वस्ितु नष्ट, तनष्पक्ष ि पािदर्शी बनाउन वान्द्छनीय भएकोले,
नेपाल सिकाि, िहिला, बालवामलका िथा ज्येष्ठ नागरिक िन्द्रालयले यो िापदण्ड बनाएको
छ ।
१.

संक्षक्षप्ि नाि ि प्रािम्भः (१) यस िापदण्डको नािः “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण
समितिका सदस्य िनोनयन सम्वन्द्धी िापदण्ड, २०७५” ििे को छ ।
(२) यो िापदण्ड िन्द्रालयबाट स्वीकृि भएको मितिबाट लागू िुनेछ ।

२.

परिभाषाः ववषय वा प्रसँगले अको अथथ नलागेिा यस िापदण्डिा,
(क) “िन्द्रालय” भन्द्नाले िहिला, बालाबामलका िथा ज्येष्ठ नागरिक िन्द्रालय सम्झनु पछथ ।
(ख) “ऐन” भन्द्नाले ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्द्धी ऐन,२०६३ सम्झनु पछथ ।
(ग)

“समिति” भन्द्नाले ऐनको दफा १३ बिोजिि गहठि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण
समिति सम्झनु पछथ ।

(घ)

“समितिका सदस्य” भन्द्नाले ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को

खण्ड (ड) ि (ढ)

बिोजिि नेपाल सिकािबाट िनोनयन िुने सदस्य सम्झनु पछथ ।
३.

योग्यिाः समितिका सदस्य िनोनयन िुन दे िाय बिोजििको योग्यिा पिु ा भएको िुनु पनेछ:(क)

नेपाली नागरिक,

(ख)

साठी वषथ उिेि पिू ा भएको,

(ग)

ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) बिोजिि िनोनयन िुने
सदस्यका लागग ज्येष्ठ नागरिकको िकहिि संिक्षण गनथको लागग सञ्चामलि
संघ वा संस्थाको सञ्चालक वा पदागधकािीको िै मसयििा कम्िीिा दर्श वषथ
काि गिे को,

(घ)

ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बिोजिि िनोनयन िुने
सदस्यका लागग ज्येष्ठ नागरिकको क्षेरिा काि गनथ स्थापना भएका धामिथक
िथा सािाजिक क्षेर सम्वन्द्धी संस्थािा कम्िीिा दर्श वषथ काि गिे को,

(ङ)

प्रचमलि कानन
ू बिोजिि सदस्यिा िनोनयन िुन अयोग्य नठिरिएको ।

1

४.

अयोग्यिाः दे िायका व्यजतििरु समितिका सदस्य िनोनयन िुन अयोग्य िुनेछनः(क)

गैि नेपाली नागरिक,

(ख)

भ्रष्टाचाि,

सम्पवि र्शद्
ु धीकिण,

िानव

बेचबबखन,

लागऔ
ु षधको

कािोवाि,

पिु ािाजववक वस्िु वा संिक्षक्षि वन्द्यिन्द्िु सम्वन्द्धी कसिू लगायिका नैतिक
पिन दे खखने अन्द्य फौिदािी कसिू िा सिाय पाएको,
प्रचमलि कानन
ू बिोजिि कालोसच
ू ीिा सिावेर्श भई वयस्िो सच
ू ीबाट फुकुवा

(ग)

भएको अवगध िीन वषथ पिू ा नभएको,

५.

(घ)

कुनै ववदे र्शी िल
ु क
ु िा स्थायी आवासीय अनि
ु ति प्राप्ि गिे को,

(ङ)

िानमसक सन्द्िल
ु न ठीक नभएको,

(च)

ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्द्धी कसिू िा अदालिबाट कसिू दाि ठिि भएको ।

िनोनयन गने:

(१) िन्द्रालयले दफा ३ बिोजिि योग्यिा पग
ु ेका व्यजतििरूिध्येबाट उपदफा

(२) बिोजििको समितिको मसफारिसिा उपदफा (३) को खण्ड (ग) बिोजििको संख्यािा
मसफारिस

गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजिि मसफारिस गनथ िन्द्रालयिा दे िाय बिोजििको मसफारिस
समिति ििनेछ :क) िन्द्रालयको ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्द्धी ववषय िे ने ििार्शाखा प्रिुख
संयोिक
ख) उपसगचव, प्रधानिन्द्री िथा िजन्द्रपरिषदको कायाथलय
ग) उपसगचव, संतघय िामिला िथा सािान्द्य प्रर्शासन िन्द्रालय

सदस्य
सदस्य

घ) र्शाखा प्रिुख, कानुन फैसला िथा कायाथन्द्वयन र्शाखा, िन्द्रालय

सदस्य

ङ) र्शाखा प्रिुख, िेष्ठ नागरिक संिक्षण र्शाखा, िन्द्रालय

सदस्य-

सगचव

(३) उपदफा(२) बिोजििको मसफारिस समितिको काि किथव्य दे िाय बिोजिि िुनेछ :
(क) संभाववि व्यजतिको ववविण सहििको सच
ू ी ियाि गनथ ज्येष्ठ नागरिकको
िक हििको क्षेरिा क्रियार्शील व्यजति, संघ-सस्थालाई अनुसूची-१ बिोजििको ढाँचािा
ववविण उपलब्ध गिाउन अनिु ोध गने ।
(ख) खण्ड (क) बिोजिि प्राप्ि ववविणलाइ अध्ययन गिी संभाववि व्यजतिको
व्यजतिगि ववविण ियाि गने ।
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(ग) खण्ड (ख) बिोजिि ियाि गरिएको व्यजतिगि ववविणको आधाििा
ववश्लेषण गिी एक पदको लागग िीन िनाको नाि िन्द्रालय सिक्ष मसफारिस गने ।
(४) समितिले आफ्नो कायथववगध आफै व्यवजस्थि गनेछ ।
(५) उपदफा (३) खण्ड (ग) बिोजिि मसफारिस प्राप्ि भएपतछ िन्द्रालयले मसफारिस
गरिएका व्यजतििरुको नाि िन्द्रालयको वेवसाइटिा िाख्नु पनेछ ।
६.

पदावगध: (१) दफा ५ बिोजिि िनोनयन गरिएका सदस्यिरुको पदावगध िनोनयन गिे को
मितिले िीन वषथको िुनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा िुनसक
ु ै कुिा लेखखएको भए िापतन दफा ५ बिोजिि िनोनयन
भएका कुनै सदस्यले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिलाई िानी नोतसानी पर्ु याइ समितिको
हिि ववपरिि िुनेगिी काि गिे िा वा संलग्न भएिा, कायथक्षििाको अभाव वा खिाव आचिण,
इिान्द्दािी पव
थ
पदीय जिम्िेवािी पिु ा नगिे िा, अतनयमिि वा भ्रष्टाचाििन्द्य कायथ गिे िा
ु क
नेपाल सिकािले तनिलाई िुनसक
ु ै सियिा पदित
ु ि गनथ सतनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजिि पदित
ु ि गनुथ पव
ू थ तनिलाई सफाई पेर्श गने िनामसव िौका
प्रदान गनुथ पनेछ ।

७.

पद रिति िुनेः (१) दे िायको अवस्थािा सदस्यको पद रिति भएको िुनेछः(क)

दफा ४ बिोजिि सदस्यको लागग अयोग्य भएिा,

(ख)

तनिले अध्यक्ष िाफथि हदएको िाजिनािा िन्द्रालयबाट स्वीकृि भएिा,

(घ)

दफा ६ बिोजििको पदावगध सिाप्ि भएिा वा पदित
ु ि गिे कोिा ,

(च)

िवृ यु भएिा।

(२) उपदफा (१) बिोजिि कुनै सदस्यको पद रिति िुन आएिा बाँकी अवगधको लागग
यस िापदण्ड बिोजििको प्रक्रिया पिू ा गिी पतू िथ गनुथ पनेछ ।
८.

बैठक भिा िथा सवु वधाः यस िापदण्ड बिोजिि िनोनयन भएका समितिका सदस्यले नेपाल
सिकािको िापदण्ड बिोजििको बैठक भिा िथा सवु वधा पाउने छन ।

९.

स्विः तनस्कृय िुने M यस िापदण्डिा उल्लेख भएको कुनै कुिा प्रचमलि कानन
ू सँग बाखझएिा
बाखझएको िदसम्ि स्विः तनस्कृय िुनेछ ।
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अनुसूची–१

व्यजतिगि ववविण
(१) नाि, थि :.......................................................................
(२) स्थायी ठे गाना :..................................................................
(३) िन्द्ि मिति :.......................................................................
(४) िागथल्लो र्शैक्षक्षक योग्यिा :......................................................................................
(५) संघ-संस्थासँग सम्बजन्द्धि भएिा,
(क) संस्थाको नाि :................................................................................................
(ख) जिम्िेवािी :.....................................................................................................
(ग) ज्येष्ठ नागरिकको क्षेरिा कायथ गिे को अवगध
.................... दे खख ................... सम्ि ।
(घ) ज्येष्ठ नागरिकको क्षेरिा पर्ु याएको योगदान(छोटकिीिा उल्लेख गने)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................
(ङ) िनोनयनका लागग योग्य आधाििरु
(१) ....................................................
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(३) ....................................................
(४) ....................................................
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