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योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ननयमावली, २०७५
नेपाल िािपत्रमा प्रकाजित नमनत
२०७५।८।३
योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी
नेपाल सिकािले दे हायका ननयमहरु बनाएको छ ।

परिच्छे द–१
प्रािजभिक
१.

संजक्षप्त नाम ि प्रािभि : (१) यी ननयमहरूको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा
ननयमावली, २०७५” िहेको छ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रािभि हुनेछ ।

२.

परििाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,(क)

“ऐन” िन्नाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ सभझनु
पछथ ।

(ख)

“योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा” िन्नाले श्रनमक ि िोिगािदाताको
तफथबाट योगदान गिी सञ्चालन हुने ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक
सुिक्षा योिना सभझनु पछथ।

(ग)

"सनमनत" िन्नाले ऐनको दफा २९ बमोजिमको सनमनत सभझनु पछथ।

(घ)

“सिकािी कोष” िन्नाले दे हायको कुनै कोष सभझनु पछथ :–
(१)

नेपाल सिकाि, प्रदे ि सिकाि वा स्र्ानीय तहको सजञ्चत कोष
वा

अन्य सिकािी कोष,
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(२)

नेपाल सिकाि, प्रदे ि सिकाि वा स्र्ानीय तहको पूर् थ वा
आंजिक

स्वानमत्व

िएको

स्र्ानीय

सं स्र्ान,ननगम, बोर्थ,

प्रानधकिर्, प्रनतष्ठान वा यस्तै कुनै ननकायको कोष,
(३) नेपाल सिकाि, प्रदे ि सिकाि वा स्र्ानीय तहबाट प्राप्त
अनुदानबाट सञ्चानलत कोष,
(४)

सावथिननक पद धािर् गिे को व्यजिलाई ननवृत्तििर् प्रदान
गनथ प्रचनलत कानून बमोजिम स्र्ापना िएको कोष ।

परिच्छे द– २
सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिानगता
३.

सिकािी कोषबाट पारिश्रनमक पाउने व्यजि सहिागी हुने : सिकािी कोषबाट पारिश्रनमक
पाउने व्यजि ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा योिनामध्ये नेपाल सिकािले
नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकािन गिी तोके बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिागी
हुन सक्नेछन्।

४.

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रनमक तर्ा स्विोिगािमा िहेका व्यजिको सामाजिक सुिक्षा : (१)
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रनमक तर्ा स्विोिगािमा िहे का व्यजि सनमनतको नसफारिस
बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा योिनामा मन्त्रालयले तोकेको नमनतदे जख सहिागी हुन
सक्नेछन्।
(२) उपननयम (१) मा उजललजखत योिनामा सहिागी श्रनमकलाई प्रोत्साहन गनथ
कोषले सभबजन्धत योिनाको लानग तोकेको योगदान िकममा नेपाल सिकाि, प्रदे ि सिकाि
वा स्र्ानीय तहले आ-आफ्नो बिेट माफथत तोके बमोजिमको िकम कोषको नाममा िभमा
गरिददनेछ ।
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(३) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रनमक तर्ा स्विोिगािमा िहे का व्यजिको सामाजिक
सुिक्षा योिनामा सहिागी हुने सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा कोषले ननधाथिर् गिे बमोजिम हुनेछ।
५.

योगदान िकम सङ्कलन गनथ सभझौता गनथ सवकने : (१) सामाजिक सुिक्षा योिना अन्तगथतको
कोषमा िभमा हुने योगदान िकम सङ्कलन गने प्रयोिनका लानग कोषले बैङ्क तर्ा ववत्तीय
सं स्र्ासँग सभझौता गनेछ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम सभझौता गरिने बैङ्क तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाले पालना
गनुप
थ ने मापदण्र् ि अन्य आवश्यक व्यवस्र्ा कोषले ननधाथिर् गिे बमोजिम हुनेछ ।
(३) ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोजिमको योगदान िकमको ववविर् सभबजन्धत
योगदानकताथ ि ननिको िोिगािदाताले हेन थ चाहे मा कोषले उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।

६.

योगदानकताथले सुववधा प्राप्त गनथ सक्ने : (१) ऐनको दफा १० बमोजिम सामाजिक सुिक्षा
योिनामा समावेि िएका योगदानकताथले सभबजन्धत सामाजिक सुिक्षा योिनामा तोके
बमोजिमका सुववधा प्राप्त गनथ सक्नेछन्।
(२) उपननयम (१) बमोजिमको सुववधा प्राप्त गने आधाि ि प्रकृया कोषले बनाएको
कायथववनध बमोजिम हुनेछ।

७.

पारिश्रनमक नपाएको अवस्र्ाको योगदान : ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम
श्रनमकले पारिश्रनमक नपाउने अवस्र्ामा िोिगािदाताले कोषमा िभमा गिी ददएको िकम
कट्टा गदाथ श्रनमकले पाउने प्रत्येक मवहनाको पारिश्रनमक, ित्ता वा अन्य सुववधा गिी हुन
आउने िकमको तेत्तीस प्रनतितमा नबढ्ने गिी प्रत्येक मवहना कट्टा गनथ सक्नेछ।

८.

खाता सञ्चालन : ऐन बमोजिम सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालनको लानग स्र्ापना िएका
कोषको खाता सञ्चालन कायथकािी ननदे िक वा ननिले तोकेको अनधकृत कमथचािी ि ले खा
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
प्रमुखको सं यि
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९.

सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन सभबन्धी : (१) ऐनको दफा १० ि ११ बमोजिमका
सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन गनथ कायथकािी ननदे िकले आवश्यक प्रस्ताव तयाि गिी
सनमनत समक्ष पेि गनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिमको प्रस्तावमा दे हाय बमोजिमका कुिा उललेख िएको
हुन ु पनेछः(क)

योिना लागू हुने क्षेत्र,

(ख)

लजक्षत समूह,

(ग)

सामाजिक सुिक्षा योिनाको अवनध, योिनामा समावेि गिाउन नलइने
आधाि, ववविर् ि योगदान सङ्कलन ववनध,

(घ)

सामाजिक सुिक्षा योिनाबाट पाउने सुववधा ि त्यस्तो सुववधा पाउन
पूिा गनुप
थ ने ितथहरु,

(ङ)

ु ानी प्रविया,
सामाजिक सुिक्षा योिनाबाट सुववधा पाउने समय ि िि

(च)

अन्य आवश्यक ववविर् ।

(३) यस ननयम बमोजिमको सामाजिक सुिक्षा योिनाको सञ्चालन कोषले तोकेको
नमनतदे जख िुरु हुनेछ ।
(४) उपननयम (३) मा िुनसुकै कुिा लेजखएको िए तापनन सामाजिक सुिक्षा
योिनामा नै सो योिना सञ्चालन हुने नमनत उलले ख गरिएको िए सोही नमनतदे जख योिना
सञ्चालन हुनेछ ।
(५) कोषले कुनै सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन गने िएमा त्यस्तो योिना
सभबन्धी िानकािी कोषले आफ्नो वेबसाईट ि अन्य सञ्चाि माध्यममा प्रकािन गनुथ पनेछ।
१०.

ननलभबन :

(१) सनमनतको नसफारिसमा कोषले दे हायको अवस्र्ामा योगदानकताथले पाउने

सुववधा ननलभबन गनेछः-
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(क)

सामाजिक सुिक्षा योिनामा समावेि िएको व्यजिको वास्तववक
पवहचान हुन नसकेमा त्यस्तो पवहचान निएसभम,

(ख)

अदालत वा न्यावयक ननकायले सामाजिक सुिक्षा योिनाको सुववधा
ु ानी स्र्गन गनथ आदे ि ददएमा,
िि

(ग)

नेपाल सिकािले दे िमा चिम आनर्थक ववश्रृङखलता वा अन्य
असाधािर् अवस्र्ा सृिना िएको सूचना गिे मा।

(२) उपननयम (१) को खण्र् (ग) बमोजिमको अवस्र्ा ववद्यमान निहे को िनी
नेपाल सिकािले सूचना गिे मा सनमनतको नसफारिसमा कोषले त्यस्तो ननलभबन फुकुवा
गनेछ।
११.

असूल उपि गरिने : (१) सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिागी निएको कुनै व्यजिले ऐन
तर्ा यस ननयमावली बमोजिम सुववधा प्राप्त गिे को दे जखएमा ननिले नलएको सुववधा बापतको
िकम कोषले असूल उपि गनथ सभबजन्धत िोिगािदाता समक्ष ले खी पठाउनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम िोिगािदाताले असूल उपि गनथ नसकी सोको िानकािी
प्राप्त िएमा कोषले सभबजन्धत व्यजिको नाममा िहेको चल अचल सभपजत्त िोक्का गिी त्यस्तो
सभपजत्तबाट असूल उपि गिी कोषमा िभमा गनेछ ।
(३) कुनै योगदानकताथले ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोजिम पाउनुपने िन्दा बढी
सुववधा प्राप्त गिे को दे जखएमा त्यस्तो व्यजिले कोषबाट अन्य िकम प्राप्त गनथ बाँकी िहे छ
िने त्यस्तो िकमले पुगस
े भम सोही िकमबाट ि त्यस्तो िकम अपुग िएमा ननिले
िोिगािीबाट प्राप्त गने आय वा सेवा ननवृत्त हुँदाका बखत पाउने िुनसुकै सुववधाबाट ि
त्यस्तो सुववधाबाट समेत असूल उपि हुन नसकेमा सभबजन्धत व्यजिको नाममा िहे को
चलअचल सभपजत्त िोक्का िाखी कोषले त्यस्तो सभपजत्तबाट असूल उपि गिी कोषमा िभमा
गनेछ।
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१२.

आदे ि ददन सक्ने : (१) िोिगािदाता ि श्रनमकबीच िोिगाि सभबन्ध समाप्त िईसकेको
ति ऐन वा यस ननयमावली बमोजिम िभमा गनुप
थ ने योगदान िकम िभमा नगिे को कािर्ले
श्रनमकले पाउनु पने सुववधा पाएको िहे नछ िने ननिले पाउने सुववधा तीन मवहनानित्र
ि ुिानी ददई योगदान िकम िभमा गनथ कोषले सभबजन्धत िोिगािदातालाई आदे ि ददन
सक्नेछ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम कोषले ददएको आदे ि पालना गनुथ सभबजन्धत
िोिगािदाताको कतथव्य हुनेछ ।

परिच्छे द -३
सूचीकिर् सभबन्धी व्यवस्र्ा
१३.

ननवेदन ददने : (१) ऐनको दफा १९ बमोजिम प्रकाजित सूचनामा तोवकएको अवनधनित्र
िोिगािदाताले दे हाय बमोजिमको ववविर् सवहत कोषमा सूचीकृत हुनको लानग कोषले तोकेको
ननकाय, कायाथलय वा अनलाइन एकीकृत कभ्युटि प्रर्ालीबाट अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा
ननवेदन ददनु पनेछ:(क) िोिगािदाताको फमथ, सं स्र्ा वा कभपनी दताथको प्रमार्पत्र,
(ख) िोिगािदाताको स्र्ायी ले खा नभबि वा मुलय अनिवृवि कि प्रमार्पत्र,
(ग) सूचीकृत हुने सभबन्धी ननर्थय,
(घ) िोिगािदाताकोमा काम गने योगदानकताथको ववविर्।
(२) श्रनमक तर्ा स्विोिगािमा िहे का व्यजिले कोषमा सूचीकृत हुनको लानग अनुसूची२ बमोजिमको ढाँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।

१४.

सूचीकिर् नभबि ि प्रमार्पत्र : ननयम १३ को उपननयम (१) बमोजिम प्राप्त ननवेदन उपि
िाँचबुझ गदाथ िीतपूवक
थ दे जखएमा कोषले िोिगािदातालाई सूचीकृत गिी सूचीकिर् नभबि
सवहत अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सूचीकिर् प्रमार्पत्र ददनु पनेछ ।
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१५.

िोिगािीमा निहेको िानकािी गिाउने : (१) िोिगािदाताले कुनै सामाजिक सुिक्षा योिनामा
सहिागी िएको योगदानकताथ सेवा ननवृत्त िएमा, मृत्यु िएमा वा ननि िुनसुकै कािर्ले
िोिगािीमा निहे मा सोको िानकािी एक मवहनानित्र कोषलाई ददनु पनेछ ।
(२) कोषमा सूचीकृत िएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रनमक तर्ा स्विोिगािमा िहे को
योगदानकताथको मृत्यु िएमा ननिको आजश्रत परिवािका सदस्य वा सं िक्षकले सोको िानकािी
एक मवहनानित्र कोषलाई ददनु पनेछ ।

१६. िोिगािदाताको नाम सूचीबाट हटाउने : कोषले दे हाय बमोजिमको कुनै अवस्र्ामा सूचीकृत
िोिगािदाताको नाम सूचीबाट हटाउनेछः(क)

प्रचनलत कानून बमोजिम स्र्ापना िएको िोिगािदाताको ववघटन िएमा,
नलक्वीर्े िनमा गएमा वा प्रचनलत कानून बमोजिम दामासाहीमा पिे मा,

(ख)

िोिगािदाताले प्रचनलत कानून बमोजिम आफ्नो व्यवसाय बन्द गिे को
िानकािी कोषलाई गिाएमा,

(ग)

प्रचनलत कानून बमोजिम िोिगािदाता खािे िीमा पिे मा,

(घ)

प्रचनलत कानून बमोजिम कभपनीको दताथ खािे िी िएमा, वा

(ङ)

अदालतको आदे ि बमोजिम िोिगािदाताको व्यवसाय बन्द िएको िानकािी
प्राप्त िएमा।

१७.

िोिगािदाताको दावयत्व : ननयम १६ बमोजिम िोिगािदाताको नाम सूचीबाट हटी कोषको
सूचीकिर् नभबि कायम निहेमा िोिगािदाताले िोिगािदाताको चलअचल सभपजत्तबाट दे हाय
ु ानी गनुथ पनेछःबमोजिम दावयत्व िि
(क)

सामाजिक सुिक्षा बापतको प्रत्येक योगदानकताथको ि ुिानी गनथ बाँकी िकम
ु ानी ददने,
कोषलाई िि
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(ख)

खण्र्

(क)

बमोजिम

दावयत्व

ु ानी
िि

गदाथ

िकम

अपुग

िएमा

योगदानकताथको योगदानको आधािमा समानुपानतक वहसाबले दावयत्व ि ुिानी
गनुप
थ ने ।

परिच्छे द-४
सनमनतको काम, कतथव्य ि अनधकाि तर्ा बैठक सञ्चालन सभबन्धी र्प व्यवस्र्ा
१८.

टे नलकन्फिे न्स वा ववद्युतीय उपकिर्को माध्यमबाट बैठक सञ्चालन : (१) सनमनतले
आवश्यकता अनुसाि टे नलकन्फिे न्स वा अन्य ववद्युतीय उपकिर्को माध्यमबाट बैठक
सञ्चालन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम सञ्चालन िएको बैठकको निनर्यो िे कर्थ प्रचनलत
कानून बमोजिम नर्जिटल सवटथवफकेिन गिी िाख्नु पनेछ।
(३) उपननयम (१) बमोजिम िएको बैठकको ननर्थय नलजखत रुपमा प्रमाजर्त गिी
अनिलेख िाख्नु पनेछ।

१९.

बैठक सभबन्धी वविेष व्यवस्र्ा : सनमनतको कूल सदस्य सङ्खख्याको एक नतहाई सदस्यले
बैठकमा छलफल गनुप
थ ने ववषय उललेख गिी सनमनतको बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष
नलजखत रुपमा माग गिे मा त्यस्तो माग प्राप्त िएको सात कायथ ददननित्र अध्यक्षले सनमनतको
बैठक बोलाउनु पनेछ ।

२०.

सनमनतको अन्य काम, कतथव्य ि अनधकाि : ऐनमा लेजखएको काम, कतथव्य ि अनधकािको
अनतरिि सनमनतको अन्य काम, कतथव्य ि अनधकाि दे हाय बमोजिम हुनेछः(क)

योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा कायथिम प्रविथन गने,

(ख)

योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा कायथिमको योिना तिुम
थ ा गिी
मन्त्रालय समक्ष नसफारिस गने,
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(ग)

प्रदे ि सिकाि वा स्र्ानीय तह वा अन्तगथतका कुनै ननकाय वा कायाथलयले
योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा नीनतका सभबन्धमा कुनै पिामिथ वा
सललाह मागेमा आवश्यक नीनतगत सललाह ददने,

(घ)

योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा कायथिमलाई प्रिावकािी बनाउन
प्रदे ि ि स्र्ानीय तहबीचमा समन्वय तर्ा सहकायथ गने।
परिच्छे द-५
आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ाली

२१.

आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ाली सभबन्धी व्यवस्र्ा : (१) कोषले यो ननयमावली प्रािभि िएको
नमनतले छ मवहनानित्र सुिासन कायम हुने गिी आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ाली तयाि गिी लागू
गरिसक्नु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोजिमको आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ाली तयाि गदाथ कोषले
सभपादन गने प्रत्येक कामको कायथप्रविया, िोजखमका क्षेत्रको पवहचान तर्ा ननयन्त्रर्, सूचना
प्रवाह ि अनुगमन मूलयाङ्कन िस्ता ववषयलाई समेत समेट्नु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) ि (२) बमोजिमको आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ालीको अनुगमन
गनथको लानग कायथकािी ननदे िकले कोषको कुनै वरिष्ठ अनधकृत वा स्वार्थ नबाजझने गिी
अन्य कुनै कमथचािीलाई जिभमेवािी तोकी अनुगमन गने व्यवस्र्ा नमलाउनु पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट दे जखएका त्रुवट सुधाि गिी
आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ालीलाई सुढृढ बनाउने जिभमेवािी कायथकािी ननदे िकको हुनेछ ।
(५) उपननयम (३) बमोजिम आन्तरिक ननयन्त्रर् प्रर्ालीको अनुगमन प्रत्येक वषथ
कभतीमा दुईपटक गनुथ पनेछ ।

२२.

नबमाङ्कीय मूलयाङ्कन प्रनतवेदनमा खुलाउनुपने कुिा : ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) मा
लेजखएका कुिाका अनतरिि नबमाङ्कीय मूलयाङ्कन प्रनतवेदनमा दे हायका कुिाहरु समेत खुलाउनु
पनेछः9
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(क)

कोषले सामना गनुप
थ ने सभिाववत च ुनौनतहरु ि त्यस्ता च ुनौनतलाई सभबोधन
गनथ चानलनुपने कदम,

२३.

(ख)

कोषको सभपजत्त तर्ा दावयत्व व्यवस्र्ापन गनुप
थ ने ववषय,

(ग)

योगदानको दि पुनिावलोकन सभबन्धी ववषय ।

नबमाङ्कीको ननयुजि, योग्यता ि सुववधा सभबन्धी : (१) दे हायबमोजिमको योग्यता िएको
व्यजि नबमाङ्की हुनको लानग योग्य हुनेछः(क)

मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट नबमाङ्कीय (एक्च्युअिी) ववषय नलई
स्नातक तह उत्तीर्थ वा कुनै ववषयमा स्नातक तह उत्तीर्थ गिी
नबमाङ्कीय (एक्च्युअिी) ववषयमा फेलोसीप हानसल गिे को,

(ख)

नबमाङ्कीय (एक्च्युअिी) ववषयमा कभतीमा दुई वषथको अनुिव हानसल
गिे को,

(ग)

नबमाङ्कीय मूलयाङ्कन सभबन्धी काम गिे को कािर् प्रचनलत कानून
बमोजिम कालो सूचीमा नपिे को,

(२)

(घ)

भ्रष्टाचाििन्य अनियोगमा कसूिदाि नठहरिएको,

(ङ)

फौिदािी अनियोगमा कसूिदाि नठहरिएको,

(च)

कोषसँग सभबजन्धत कािोबािमा कुनै ननिी स्वार्थ निहे को ।

कोषले नबमाङ्कीलाई किािमा ननयुि गनथ वा पिामिथ से वाबाट से वा नलन

सक्नेछ।
(३) नबमाङ्कीको पारिश्रनमक तर्ा अन्य सुववधा कोष ि नबमाङ्कीबीच िएको किाि
सभझौतामा उललेख िए बमोजिम हुनेछ ।
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परिच्छे द-६
सामाजिक सुिक्षा परिचयपत्र, वविेषज्ञ वा सललाहकाि, कमथचािी ि पदानधकािी सभबन्धी व्यवस्र्ा
२४.

सामाजिक सुिक्षा नभबि ि परिचयपत्र : कोषले योगदानकताथलाई अनुसूची-४ बमोजिमको
ढाँचामा सामाजिक सुिक्षा नभबि सवहतको परिचयपत्र ददनेछ।

२५.

सूचना प्रववनधमा आधारित प्रर्ालीमा आबि गरिने : कोषले यो ननयमावली प्रािभि िएको
नमनतले तीन मवहनानित्र सामाजिक सुिक्षा अन्तगथतको कुनै सुववधा प्राप्त गरििहे को
योगदानकताथलाई सूचना प्रववनधमा आधारित प्रर्ालीमा आबि गनेछ।

२६.

कायथकािी ननदे िकको पारिश्रनमक ि सुववधा : (१) कायथकािी ननदे िकको पारिश्रनमक, सुववधा
तर्ा सेवाका ितथ सभबन्धी व्यवस्र्ा कोषको ववननयममा उललेख िए बमोजिम

हुनेछ ।

(२) सिकािी कोषबाट ननवृत्तििर् पाइिहे को व्यजि कायथकािी ननदे िकको पदमा
ननयुि िएमा त्यस्तो कायथकािी ननदे िकले ननवृत्तििर् वा यस ननयम बमोजिमको
पारिश्रनमकमध्ये ननिले िोिेको कुनै एक मात्र पाउनेछ।
२७.

वविेषज्ञ वा सललाहकािको योग्यता, पारिश्रनमक, सेवाको ितथ ि सुववधा : (१) ऐनको दफा
४५ बमोजिम वविेषज्ञ वा सललाहकािको पदमा ननयुजिको लानग दे हाय बमोजिमको योग्यता
हुन ु पनेछ:(क)

सामाजिक सुिक्षा,

व्यवस्र्ापन,

अर्थिास्त्र वा कानून ववषयमा

स्नातकोत्ति उत्तीर्थ ि सभबजन्धत क्षेत्रमा कभतीमा दि वषथको अनुिव
िएको,
(ख)

नैनतक पतन दे जखने फौिदािी अनियोगमा अदालतबाट कसूिदाि
नठहरिएको,

(ग)

िष्टाचािको कसूिमा सिाय नपाएको,

(घ)

सिकािी तर्ा अधथसिकािी ननकायसँग कुनै बाँकी बक्यौता निहे को।
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(२) वविे ष ज्ञ वा सललाहकािले आफ्नो कायथ प्रािभि गनुथ अजघ कोषसँ ग
कायथ स भपादन सभझौता गनुथ पने छ ।
(३) कोषले एक आनर्थक वषथमा छ मवहना अवनधमा नबढ्ने गिी बढीमा तीनिना
वविेषज्ञ वा सललाहकाि ननयुि गनथ सक्नेछ ।
(४) वविेषज्ञ वा सललाहकािले आफ्नो कायथ सभपादन गने िममा प्राप्त गिे का
सूचना, तथ्याङक तर्ा प्रनतवेदन आफू पदबाट अलग हुँदा कोषलाई बुझाउनु पनेछ।
(५) वविेषज्ञ वा सललाहकािले आफूले सभपादन गिे का कायथको प्रनतवेदन तयाि
गिी प्रत्येक मवहना कायथकािी ननदे िक समक्ष पेि गनुथ पनेछ।
(६) उपननयम (५) बमोजिम प्राप्त प्रनतवेदनको एक प्रनत कायथकािी ननदे िकले
मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।
(७) वविेषज्ञ वा सललाहकािको पारिश्रनमक तर्ा सुववधा ववननयममा उललेख िए
बमोजिम
२८.

हुनेछ |

कमथचािीको ननयुजि, पारिश्रनमक ि सेवाको ितथहरु : कोषमा िहने कमथचािीको दिबन्दी
सृिना, कमथचािीको छनौट, ननयुजि, पारिश्रनमक तर्ा से वा ितथसभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा
कोषको कमथचािी प्रिासन सभबन्धी ववननयममा उलले ख िए बमोजिम हुनेछ ।

२९.

आचिर् पालना गनुथ पने : सनमनतका सदस्य, कायथकािी ननदे िक, कोषका कमथचािी, वविेषज्ञ,
सललाहकाि तर्ा कोषसँग सभझौता गिी कोषको काममा सं लग्न व्यजि वा सं स्र्ाले
दे हायबमोजिमको आचिर् पालना गनुथ पनेछः(क)

कोषको कामको नसलनसलामा प्राप्त िएको वा िानकािीमा आएको कुनै
ववषय कानून बमोजिम बाहेक कसै लाई प्रदान गनथ वा गोपनीयता िङ्ग गनथ
नहुने,
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(ख)

कोषलाई हानी नोक्सानी हुने वा आफू वा कसैलाई फाईदा हुने ि कोष
तर्ा कोषमा योगदान गने कुनै श्रनमक वा िोिगािदातालाई हानी हुने गिी
कुनै कायथ गनथ नहुने,

(ग)

इमान्दारिताका सार् कोष तर्ा योगदानकताथको वहतमा कतथव्य ननवाथह गनुथ
पने,

(घ)

अनुजचत प्रिाव, दबाब वा प्रलोिनमा पिी कुनै काम गनथ नहुने वा अन्य
कसै लाई अनुजचत प्रिावमा पानथ वा दवाब ददन नहुने,

(ङ)

कोषको नीनत ववपिीत हुने गिी वा सामाजिक सुिक्षाको कायथिमप्रनत
नकािात्मक असि पने गिी कोषको आलोचना गनथ नहुने,

(च)

कोषको कामको नसलनसलामा व्यजिगत रुपमा दान, उपहाि, चन्दा आदद
नलन वा ददन नहुने,

(छ)

आफ्नो स्वार्थ बाजझएको वा वहत, सिोकाि वा स्वार्थ िहे को ववषयमा कोषलाई
नलजखत रुपमा िानकािी ददई त्यस्तो ववषयमा हुने ननर्थय प्रकृयामा सामेल
हुन नहुने,

(ि)

ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्र् (छ) ि (ि) बमोजिमका
सनमनतका सदस्य ि कायथकािी ननदे िकले आफ्नो सभपजत्त ववविर् ननयुजि
िएको नमनतले साठी ददननित्र ि हिे क आनर्थक वषथ समाप्त िएको नमनतले
साठी ददननित्र मन्त्रालयमा ि कोषका कमथचािीले कोषमा पेि गनुथ पने,

(झ)

सनमनतले तोकेको अन्य आचािसं वहताको पालना गनुथ पने ।
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परिच्छे द-७
ववववध
३०.

वावषथक प्रनतवेदनमा खुलाउनु पने ववविर् : कोषले ऐनको दफा ५५ बमोजिमको वावषथक
प्रनतवेदनमा दे हाय बमोजिमको ववविर् समावेि गनुथ पनेछः(क)

कोषमा सूचीकृत िएका िोिगािदाताको ववविर्,

(ख)

कोषबाट सञ्चानलत सामाजिक सुिक्षा योिना तर्ा प्रत्येक योिनामा सहिागी
योगदानकताथहरुको सङ्खख्या ि प्रत्येक सामाजिक सुिक्षा योिनामा सुववधा
बापत ि ुिानी िएको िकम सभबन्धी ववविर्,

(ग)

कोषमा िहेका ववनिन्न खाता ि त्यसमा िएको आय व्ययको ववविर्,

(घ)

सामाजिक सुिक्षामा िएको खचथ ि लािाजन्वत समूह,

(ङ)

कोषको आनर्थक वषथको िुरु मौज्दात, चालु आनर्थक वषथमा खरिद गिे को ि
हस्तान्तिर् िई आएको िौनतक स्रोत साधन समेतको अवस्र्ा,

(च)

कोषको आगामी योिना, कोषले िोग्नु पिे का समस्या तर्ा च ुनौनत, सुधािका
लानग चानलएका कदम ि अवलभबन गनुथ पने उपाय,

(छ)
३१.

िगेर्ा कोष ि अन्य कोषको खाता ि त्यसको आय व्ययको ववविर् |

योगदान िकम पठाउनु पने : (१) कुनै एक प्रकृनतको िोिगािदाताकोमा काम गिे को
योगदानकताथ कुनै अको प्रकृनतको िोिगािदाताकोमा काम गनथ गएमा ननिको नाममा कोषमा
िहेको

सामाजिक

सुिक्षा

योिना

बापतको

सुववधाको

िकम

हाल

कायथित

िहे को

िोिगािदातासँग सभबजन्धत ननिको खातामा पठाउनु पनेछ।
(२) उपननयम (१) बमोजिम सुववधाको िकम हाल कायथित िहे को िोिगािदातासँग
सभबजन्धत खातामा पठाईददन सभबजन्धत योगदानकताथले सभबजन्धत िोिगािदाता समक्ष
ननवेदन ददनु पनेछ।
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३२.

ु जघ कोषमा योगदान गिे का ति यस
योिनामा समावेि गरिने : यो ननयमावली प्रािभि हुनअ
ननयमावली बमोजिमको कुनै सामाजिक सुिक्षा योिनामा नसमेवटएका योगदानकताथलाई
सनमनतको नसफारिसमा नेपाल सिकािले ननधाथिर् गिे बमोजिमको कुनै सामाजिक सुिक्षा
योिनामा समावेि गरिनेछ।

३३.

गुनासो व्यवस्र्ापन : ऐन वा यस ननयमावलीको कायाथन्वयनको नसलनसलामा कोषमा प्राप्त
िएको गुनासो कोषले ननधाथिर् गिे को प्रकृया बमोजिम व्यवस्र्ापन गरिनेछ ।

३४.

अनुसूची हेिफेि गनथ सक्ने : मन्त्रालयले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकािन गिी अनुसूचीमा
हेिफेि गनथ सक्नेछ।

३५.

खािे िी तर्ा बचाउ : (१) सामाजिक सुिक्षा कोष (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ननयमावली,
२०६७ खािे ि गरिएको छ ।
(२) सामाजिक सुिक्षा कोष (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ननयमावली, २०६७
बमोजिम िए गिे का कामकािबाही यसै ननयमावली बमोजिम िए गिे को मानननेछ ।
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अनुसूची–१
ँ सभबजन्धत)
(ननयम १३ को उपननयम (१) सग

िोिगािदाताले सूचीकृत हुन ददने ननवेदनको ढाँचा
श्री सामाजिक सुिक्षा कोष,
काठमार्ौं ।
ववषयः सूचीकृत सभबन्धमा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम
िोिगािदाताको है नसयतमा सामाजिक सुिक्षा कोषमा सूचीकृत हुन दे हायको ववविर् सवहत ननवेदन
गदथछु/छौँ ।
िोिगािदाताको ववविर्
फ्याक्स नं

नाम M
मु'=अ=क=नं+=÷स्र्ायी लेखा नं= M

टे नलफोन नं= M

ईिाितपत्र नं=/दताथ प्रमार् पत्र

इमेल M

M
ननकाय:
ठे गाना (पत्राचाि गने ठे गाना फिक िएमा छु ट्टै उलले ख गने) M
प्रदे ि M

जिलला M

गा=पा.÷न=पा. ÷उप=म=न=पा=÷म=न=पा M

वर्ा नं+=

टोल M

ब्लक नं+=

िोिगािदाता प्रमुखको ववविर्
नामM

ठे गाना M

टे नलफोन नं=÷मोबाइल नं+=M

इमेल M
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कायथकािी प्रमुखको ववविर्
नाम M

ठे गाना M

टे नलफोन नं=÷मोबाइल नं+=M

इमेल M

िोिगािदाताको प्रकािM
(क) सिकािी

(ख) सावथिननक सं स्र्ान

(घ) प्राइिेट नलनमटे र्

(ग) पजब्लक नलनमटे र्

(ङ) सहकािी

(च) गैिसिकािी

(छ) अन्य
िोिगािदाताको प्रकृनतM
कृवष तर्ा वन
माछापालन व्यवसाय
खानी तर्ा उत्खनन् वियाकलापहरु ि प्रनतष्ठानहरु
औद्योनगक (प्रिोधन उद्योग) उत्पादन
ववद्युत,् ग्याँस तर्ा पानीको आपूनतथ कायथ
ननमाथर् कायथ
मोटि, मोटिसाइकल, व्यजिगत वा घिायसी सामग्रीको र्ोक एवं खुद्रा नबिीका सार्ै ममथत
सभिािको कायथ
होटल तर्ा िे ष्टुिेण्ट
यातायात, गोदाम एवं सञ्चाि सभबन्धी वियाकलापहरु
ववत्तीय मध्यस्र्ता सभबन्धी वियाकलापहरु
िू–सभपजत्त, िार्ा तर्ा व्यवसावयक वियाकलापहरु
सुिक्षा एवं अननवायथ सामाजिक सुिक्षा सभबन्धी वियाकलापहरु
िैजक्षक वियाकलापहरु
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स्वास्थ्य एवं सामाजिक कायथ
अन्य सामुदावयक, सामाजिक एवं व्यजिगत सेवा सभबन्धी वियाकलापहरु
ननिी घिमा काम गने कामदािका कायथहरु
अन्तिाथविय सं घसं स्र्ा एवं यसका अङ्गका वियाकलापहरु
अन्य

मानर् उजललजखत ववविर्हरु सही छ िनी हस्ताक्षि गने िोिगािदाताको आनधकारिक व्यजिको:–
दस्तखतः------------------नाम,र्िः-----------------पदः------------------

नमनतः------------------

कभपनीको छापः------------------

कोषको तफथबाट
रुिु गनेको दस्तखतः

प्रमाजर्त गनेको दस्तखतः

रुिु गनेको नामः

प्रमाजर्त गनेको नामः

पदः

पदः

नमनतः

नमनत:
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ननवेदन दताथ िएको ननस्सा
ननवेदकको नाम ि ठे गानाः -----------------दताथ नं:-----------------दताथ नमनत: ------------------

ननवेदन प्रमाजर्त गनेको
दस्तखतः -----------------नाम, र्िः -----------------पदः -----------------कायाथलयको छाप
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अनुसूची–२
ँ सभबजन्धत)
(ननयम १३ को उपननयम (२) सग

श्रनमक तर्ा स्विोिगािमा िहे का व्यजिले सूचीकिर् हुन ददने ननवेदनको ढाँचा
श्री सामाजिक सुिक्षा कोष,
काठमार्ौं ।
ववषयः सूचीकिर् सभबन्धमा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम श्रनमक तर्ा
स्विोिगािमा िहे का व्यजिको है नसयतमा सामाजिक सुिक्षा कोषमा सूचीकिर् हुन पाउँ िनी दे हायका
कागिातसवहत ननवेदन गदथछु ।
ननवेदकको
पवहलो

बीचको

अजन्तम

नाम, र्िM
बाबुको नामM
आमाको नामM
पनत/पत्नीको नामः
बािे बिैको नामM
ईच्याएको व्यजिको नामM
िन्म नमनत

नागरिकता नं+=M
स्र्ायी

लेखा

नलङ्ग

मवहलाM

िािी

पुरुषM

अन्य:
साल

मवहना

गते

ननयुजि साल

मवहना

गते

िािी नमनत

जिललाM
ब्लर् ग्रपु

िुरु

नं=M

नमनतM
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स्र्ायी ठे गाना M
गा=पा./न=पा./उप=म=न=पा=

प्रदे ि

जिलला

टोल

वर्ा नं.

ब्लक नं.

टे नलफोन नं.

मोबाइल नं.

इमेल

/म=न=पाM

हालको ठे गाना M
प्रदे ि

जिलला

टोल

वर्ा नं.

गा=पा./न=पा./
उप=म=न=पा=/म=न=पाM
ब्लक नं.

िोिगािदाता िएमा सूचीकिर् नं+=
िोिगािदाताको प्रकाि M

मानर् उजललजखत ववविर्हरु ठीक साँचो हो । फिक पिे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
ननवेदकको दस्तखतः-----------------िे खात्मक
दायाँ

नमनतः -----------------कोषको तफथबाट
रुिु गनेको दस्तखतः

प्रमाजर्त गनेको दस्तखतः

नाम र्ि:

नाम र्ि:

पदः

पदः

नमनत:

नमनत:
21
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ननवेदन दताथ िएको ननस्सा
ननवेदकको नाम ि ठे गानाः -----------------दताथ नं:-----------------दताथ नमनत:-----------------ननवेदन प्रमाजर्त गनेको
दस्तखतः -----------------नाम, र्िः -----------------पदः ------------------

कायाथलयको छाप
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अनुसूची-३

ँ सभबजन्धत)
(ननयम १४ सग
िोिगािदाता सूचीकिर् प्रमार्पत्रको ढाँचा

g]kfn ;/sf/
>d,/f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff dGqfno
;fdflhs ;'/Iff sf]if

/f]huf/bftf ;"rLs/0f k|df0fkq

;"rLs/0f gDa/: _________________
of]ubfgdf cfwfl/t ;fdflhs ;'/Iff P]g, @)&$ adf]lhd ;fdflhs ;'/Iff
sf]ifdf __________ nfO{ ;"rLs[t u/L of] /f]huf/bftf ;"rLs/0f k|df0fkq k|bfg
ul/Psf] 5 .
b:tvt M _______
gfd M _______
kb

M _______

ldlt M _______



ldlt @)&^.%.@ ut]sf] g]kfn /fhkqdf k|sflzt ;"rgfåf/f x]/km]/ .
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cg';"rL–$

-lgod @$ ;Fu ;DalGwt_
;fdflhs ;'/Iff kl/rokqsf] 9fFrf

;fdflhs ;'/Iff gDa/ -;f=;'=g+_ M
gfd

M

lnË

M

hGdldlt
kl/rokq g+=

M
M

/fli6«otf

M

7]ufgf

M

;Dks{ g+=

M

An8 u|'k

kmf]6f]

M

/f]huf/bftfsf] gfd

M

Hff/L ldlt

M
====================================
hf/L ug]{ clws[tsf],gfd M

-of] sf8{ s;}n] km]nf kfg'{ ePdf glhs}sf] k|x/L sfof{nodf a'emfO{ lbg'xf]nf ._



ldlt @)&^.%.@ ut]sf] g]kfn /fhkqdf k|sflzt ;"rgfåf/f x]/km]/ .
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Social Security Number (SSN)
Name

:

Gender

:

Date of Birth

:

ID No.

:

Nationality

:

Address

:

Contact No.

:

Blood Group

:

Employer’s Name

:

Issued Date

:

:

PHOTO

---------------------------

Issuing officer’s,Name: …………………
(If this card is found, please return to the nearest police office.)
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