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योगदानमा आधारित सामाजिक सिुक्षा ऐन, २०७४ 

                                     प्रमाणीकिण तथा प्रकाजित मममत  

२०७४।४।२९ 

संिोधन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५              २०७५।११।१९ 

 

संवत ्२०७४ सालको ऐन नं. ८ 

प्रस्तावनााः श्रममकको योगदानमा आधारित सामाजिक सिुक्षाको हक समुनजित गनन तथा योगदानकतानलाई 
सामाजिक सिुक्षा प्रदान गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संववधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोजिमको व्यवस्थावपका–संसदले यो ऐन 
बनाएको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम, ववस्ताि ि प्रािम्भाः (१) यस ऐनको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सिुक्षा 
ऐन, २०७४” िहेको छ ।  

(२) यो ऐन प्रमाणीकिण भएको मममतले एकानब्बेऔ ंददनदेजि प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आजश्रत परिवाि” भन्नाले योगदानकतानको एकासगोलमा बस्न ेदेहायको नाताको 
कुनै िीववत व्यजि सम्झन ुपछनाः– 

(१) पमत वा पत्नी,  

(२) छोिा, बहुािी वा छोिी, 

(३) बाब,ु आमा, सास ुवा ससिुा, 

(४) नामत वा नामतनी । 
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(ि) “कायनकािी मनदेिक” भन्नाले दफा ४२ बमोजिम मनयिु कोषको कायनकािी 
मनदेिक सम्झन ुपछन । 

(ग) “कोष” भन्नाले दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सिुक्षा कोष सम्झन ु
पछन । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनकेो 
मनयम वा ववमनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछन । 

(ङ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सिकाि, श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सिुक्षा 
मन्रालय सम्झन ुपछन । 

(च) “योगदान” भन्नाले सामाजिक सिुक्षा योिना अन्तगनतको सवुवधा प्राप्त गनन श्रममक 
ि िोिगािदाताले मनयममत रूपमा कोषमा िम्मा गिेको वा गनुन पने िकमलाई 
सम्झन ु पछन ि सो िब्दले अनौपचारिक क्षेरका श्रममक तथा स्विोिगािमा 
िहेका व्यजिले सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी हनुको लामग िम्मा गिेको 
िकमलाई समेत िनाउँछ । 

(छ) “योगदानयोग्य आय” भन्नाले श्रममकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष िोिगािीबाट दैमनक, 

साप्तावहक, पाजक्षक वा मामसक रूपमा प्राप्त गने प्रचमलत कानून बमोजिम कि 
कट्टी गनुन पूवनको आधािभतू पारिश्रममक सम्झन ुपछन । 

(ि) “योगदानकतान” भन्नाले सामाजिक सिुक्षा योिनामा सूचीकृत भई सामाजिक 
सिुक्षा नम्बि मलएको श्रममक, स्विोिगािमा िहेको व्यजि, सिकािी सेवामा बहाल 
िहेको व्यजि वा नेपाल सिकािले नेपाल िािपरमा सूचना प्रकािन गिी तोकेको 
सिकािी कोषबाट पारिश्रममक पाउने व्यजि सम्झन ुपछन । 

(झ) “िोिगािदाता” भन्नाले श्रममकलाई काममा लगाउने व्यजि वा प्रमतष्ठान सम्झन ु
पछन ि सो िब्दले देहायका व्यजिलाई समेत िनाउँछाः– 

(१) प्रमतष्ठानको हकमा व्यवस्थापक, 

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वािा संिोमधत । 
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(२) कुनै श्रममकले अको श्रममकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने 
श्रममक, 

(३) आपूमतन गरिएको श्रममकको हकमा श्रममक आपूमतनकतान, ि 

(४) सिकािी सेवामा बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट पारिश्रममक 
पाउने व्यजिको हकमा नेपाल सिकाि, प्रदेि सिकाि वा स्थानीय         

तह । 

(ञ) “समममत” भन्नाले दफा २९ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समममत 
सम्झन ुपछन । 

(ट) “सिकािी सेवा” भन्नाले संघीय मनिामती, नेपाली सेना, संघीय प्रहिी, सिस्त्र प्रहिी 
बल नेपाल, िाविय अनसुन्धान ववभाग, प्रदेि मनिामती, प्रदेि प्रहिी सेवा वा नेपाल 
सिकािले नेपाल िािपरमा सूचना प्रकािन गिी तोकेको नेपाल सिकाि, प्रदेि 
सिकाि वा स्थानीय तहसँग सम्बजन्धत अन्य सेवा सम्झन ुपछन । 

(ठ) “सामाजिक सिुक्षा योिना” भन्नाले कोषले दफा १० बमोजिम सञ्चामलत 
सामाजिक सिुक्षा योिना सम्झन ुपछन । 

(ड) “सवुवधा” भन्नाले सामाजिक सिुक्षा योिनामा गिेको योगदानका आधािमा ददइने 
सवुवधा वा भिुानी सम्झन ुपछन । 

(ढ) “सूचीकृत िोिगािदाता” भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषमा सूचीकृत िोिगािदाता 
सम्झन ुपछन । 

(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपामलका वा नगिपामलका सम्झन ुपछन । 

(त) “स्विोिगािमा िहेको व्यजि” भन्नाले समममतको मसफारिसमा मन्रालयले नेपाल 
िािपरमा सूचना प्रकािन गिी तोकेको स्विोिगािमा िहेको व्यजि सम्झन ु 

पछन । 

(थ)  “श्रममक” भन्नाले पारिश्रममक मलई िोिगािदाताको लामग िािीरिक वा बौविक 
कायन गने कामदाि, कमनचािी वा िनुसकैु पदनाम ददई काममा लगाइएको व्यजि 
सम्झन ुपछन  ि सो िब्दले समममतको मसफारिसमा मन्रालयले नेपाल िािपरमा 
सूचना प्रकािन गिी तोकेको अनौपचारिक क्षेरमा काम गने श्रममकलाई समेत  
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िनाउँछ । 

(द)  “श्रमिजि” भन्नाले श्रम बिािमा आमथनक रुपले सविय िहेको वा हनु सक्न े
अठाि वषनदेजि साठी वषनसम्मको उमेिसमूहको कुनै वकमसमको िोिगािमा 
निहेको नेपाली नागरिक सम्झन ुपछन । 

 

परिच्छेद–२ 

योगदानमा आधारित सामाजिक सिुक्षा योिना सम्बन्धी व्यवस्था 

३. योगदान नगिी सामाजिक सिुक्षा प्राप्त नहनुाेः सामाजिक सिुक्षा योिनामा योगदान नगने कुनै 
पमन व्यजिले यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सिुक्षा प्राप्त गने छैन । 

४. योगदान िम्मा गनुन पनेाः (१) प्रत्येक सूचीकृत िोिगािदाताले आफूले मनयिु गिेको वा िोिगाि 
सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रममकको योगदानयोग्य आयको दफा ७ बमोजिमको योगदान 
ि त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत िोिगािदाताले सोही दफा बमोजिम िकम थपी मनयममत रूपमा 
कोषमा िम्मा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदान िम्मा गदान श्रममकको सूचीकिण भएको ददनदेजि 
िोिगािीमा कायम िहेको अजन्तम ददनसम्मको गनुन पनेछ ।   

(३) कोषले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान िकम िम्मा गदान मामसक रूपमा गनुन 
पनेछ ि पूिा मवहनाको योगदान गनुन नपने अवस्था भएमा दामासाहीका आधािमा गनुन पनेछ । 

(४) योगदानयोग्य आय भिुान गनुन पने मवहना समाप्त भएको पन्र ददनमभर उपदफा 
(१) बमोजिमको योगदान कोषमा दाजिला हनुे गिी िम्मा गनुन पनेछ । 

(५) सिकािी सेवामा बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट पारिश्रममक पाउने 
व्यजिको योगदानयोग्य आयमा तोवकए बमोजिमको योगदान कट्टी गिी सम्बजन्धत कायानलयले 
कोषमा िम्मा गरिददनेछ । 

५. अनौपचारिक क्षरेका श्रममक तथा स्विोिगािमा िहेका व्यजि सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी 
हनु सक्नाेः (१) अनौपचारिक क्षेरका श्रममक तथा स्विोिगािमा िहेका व्यजिले समममतको 
मसफारिसमा मन्रालयले नेपाल िािपरमा सूचना प्रकािन गिी तोके बमोजिमको योगदान 
कोषमा िम्मा गिी सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी हनु  सक्नेछ । 
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(२) अनौपचारिक क्षेरका श्रममक तथा स्विोिगािमा िहेको व्यजिलाई सामाजिक सिुक्षा 
योिनामा प्रोत्साहन गनन त्यस्तो व्यजिले सामाजिक सिुक्षा योिनामा गिेको योगदानको आधािमा 
तोवकए बमोजिमको िकम नेपाल सिकािले कोषमा िम्मा गरिददनेछ ।  

(३) कोषले अनौपचारिक क्षेरको श्रममक तथा स्विोिगािमा िहेको व्यजिलाई सामाजिक 
सिुक्षा योिनामा सहभागी गिाउने प्रयोिनको लामग सहकािी संस्था वा संघ, सामदुावयक वा 
अन्य व्यावसावयक संघ संस्थासँग सहकायन गनन सक्नेछ । 

(४) कोषले अनौपचारिक क्षेरका श्रममक तथा स्विोिगािमा िहेका व्यजिको सामाजिक 
सिुक्षाको लामग तोवकए बमोजिमका सामाजिक सिुक्षा योिना सञ्चालन गनन सक्नेछ ।  

६. सामाजिक सिुक्षा योिना छनौट गनन सक्नाेः (१) अनौपचारिक क्षेरका श्रममक तथा स्विोिगािमा 
िहेका व्यजिले योगदानको आधािमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी सामाजिक सिुक्षा योिनामा 
सहभागी हनुे गिी छनौट गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन कोषले अन्यथा व्यवस्था 
गिेकोमा बाहेक कुनै पमन श्रममक वा स्विोिगािमा िहेका व्यजिले यस ऐन बमोजिम कोषले 
सञ्चालन गिेको कुनै सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी हनुे ि कुनैमा नहनु ेगिी सामाजिक 
सिुक्षा योिना छनौट गनन पाउने छैन । 

७. योगदानको दिाः (१) सूचीकृत िोिगािदाताले आफ्नो तफन बाट वा योगदानकतानको योगदानयोग्य 
आयबाट गनुन पने योगदानको दि समममतको मसफारिसमा मन्रालयले नेपाल िािपरमा सूचना 
प्रकािन गिी तोके बमोजिम हनुेछ । 

(२) सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी भएका श्रममक ि स्विोिगािमा िहेको व्यजिको 
संख्या, मदु्राजस्फमत, कोषको आमथनक अवस्था, सामाजिक सिुक्षा योिनाको संख्याको आधािमा 
उपदफा (१) बमोजिमको योगदानको दिमा समममतको मसफारिसमा मन्रालयले नेपाल िािपरमा 
सूचना प्रकािन गिी थपघट वा हेिफेि गनन सक्नेछ । 

८. पारिश्रममक नपाएको अवमधको योगदान सम्बन्धी व्यवस्थााः  (१) कुनै श्रममकले कुनै कािणले 
पारिश्रममक नपाउने अवस्था शृ्रिना भई मनयममत रुपमा कोषमा िम्मा गनुन पने योगदान िम्मा 
गनन नसक्ने भएमा त्यस्तो श्रममकको बढीमा तीन मवहनासम्म मनिले िम्मा गनुन पने योगदान 
सम्बजन्धत सूचीकृत िोिगािदाताले कोषमा िम्मा गरिददन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम िम्मा गरिददएको योगदानबापतको िकम सूचीकृत 
िोिगािदाताले सम्बजन्धत श्रममकले पाउने पारिश्रममक, भत्ता वा अन्य सवुवधाबाट तोवकए बमोजिम 
कट्टा गिी मलन सक्नेछ । 

९. योगदान िकम असलुीाः (१) सूचीकृत िोिगािदाताले दफा ४ मा उजललजित अवमधमभर योगदान 
बापतको िकम कोषमा िम्मा नगिेमा योगदान िकमको दि प्रमतित व्यािसवहत योगदान 
िकम सम्बजन्धत िोिगािदाताबाट कोषले असूल उपि गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन कुनै सूचीकृत िोिगािदाताले 
दफा ४ मा उजललजित अवमधमभर कोषमा िम्मा गनुन पने योगदान काबबुावहिको परिजस्थमत 
सिृना भई िम्मा गनन नसकेको कािण ि आधाि िोली तीस ददनमभर त्यस्तो योगदानको िकम 
दाजिला गनन मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको मनवेदनमा उजललजित आधाि ि कािण मनामसब देजिएमा 
कोषले सूचीकृत िोिगािदातालाई लाग्ने व्याि िकममा आंजिक वा पूिै छुट ददई योगदान 
िकम कोषमा दाजिला गनन अनमुमत ददन सक्नेछ ।  

(४) यस ऐन बमोजिम योगदान िकम नबझुाउने सूचीकृत िोिगािदातालाई त्यस्तो 
योगदान िकम नबझुाएसम्म देहायको कुनै वा सबै कािबाही गनन कायनकािी मनदेिकले सम्बजन्धत 
मनकायमा लेिी पठाउन सक्नेछाः– 

(क)  बैङ्क तथा ववत्तीय संस्थामा िहेको िाता िोक्का िाख्न, 

(ि) सम्बजन्धत व्यजि वा संस्थाको चल अचल सम्पजत्त िोक्का िाख्न, 

(ग) प्रचमलत कानून बमोजिम पाउने छुट सहमुलयत मनलम्बन गनन वा िोक्का 
िाख्न, 

(घ) सम्बजन्धत व्यजि वा संस्थाको नाममा िहेको अनमुमतपर वा इिाितपर 
मनलम्बन गनन, 

(ङ) सम्बजन्धत व्यजिको िाहदानी िोक्का िाख्न । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेिी आएमा सम्बजन्धत मनकायले पन्र ददनमभर सो 
ववषयमा आवश्यक प्रविया िरुु गनुन पनेछ । 
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१०. सामाजिक सिुक्षा योिना सञ्चालन गनेाः (१) कोषले यस ऐनको अधीनमा िही देहायका सामाजिक 
सिुक्षा योिनाहरु सञ्चालन गनेछाः– 

(क) औषमध उपचाि तथा स्वास््य सिुक्षा योिना, 

(ि) माततृ्व सिुक्षा योिना, 

(ग) दघुनटना सिुक्षा योिना, 

(घ) अििता सिुक्षा योिना, 

(ङ) विृ अवस्था सिुक्षा योिना, 

(च) आजश्रत परिवाि सिुक्षा योिना, 

(छ) बेिोिगाि सहायता योिना, 

(ि) कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सिुक्षा योिना । 

(२) कोषले नेपाल सिकािले तोकेको प्राथममकताको आधािमा सामाजिक सिुक्षा योिना 
सञ्चालन गनेछ ।  

(३) कोषले उपदफा (१) बमोजिमका सामाजिक सिुक्षा योिना चिणवि रूपमा सञ्चालन 
गनन सक्नेछ । 

(४) कोषमा तोवकए बमोजिमको अवमधसम्म योगदान गने योगदानकतानलाई मनिको 
योगदानको अनपुातमा तोवकए बमोजिमको सामाजिक सिुक्षा योिनामा समावेि गरिनेछ । 

११. फिक फिक सामाजिक सिुक्षा योिना सञ्चालन गनन सक्नाेः (१) कोषले सामाजिक सिुक्षा 
योिनामा सहभागी योगदानकतानको कामको प्रकृमत ि आवश्यकताका आधािमा फिक फिक 
प्रकृमतको सामाजिक सिुक्षा योिना सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन एकै प्रकृमतका वा समान 
योगदानकतानलाई फिक फिक लाभ हनुे गिी कुनै सिुक्षा योिना सञ्चालन गरिने छैन । 

१२. छुट्टाछुटै्ट िाता िाख्न ुपनेाः (१) प्रत्येक सामाजिक सिुक्षा योिनाको मनममत्त छुट्टाछुटै्ट िाता िाख्न ु
पनेछ ।  
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(२) कुनै एक सिुक्षा योिनाको िातामा िहेको िकम अको सिुक्षा योिनाको लामग 
प्रयोग गनन सवकने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको िातामा िम्मा गरिने िकम, गरिने िचन, िाता सञ्चालन 
तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

१३. सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी भएको मामननाेः (१) सामाजिक सिुक्षा योिनामा योगदान 
गिेको योगदानकतान कोषमा सूचीकिण भएको ददनदेजि मनि कोषले सञ्चालन गने सामाजिक 
सिुक्षा योिनामा सहभागी भएको मामननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी भएको योगदानकतान 
तथा तोवकएको आधािमा मनिको आजश्रत परिवािले सामाजिक सिुक्षा योिना बमोजिमको सवुवधा 
प्राप्त गनेछ । 

१४. सवुवधा भिुानी ददनाेः (१) कोषले सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी भएको योगदानकतानलाई 
सम्बजन्धत सिुक्षा योिनामा तोवकए बमोजिमको सवुवधाको भिुानी  गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सवुवधा प्राप्त गनुन अगावै सिुक्षा योिनामा सहभागी भएको 
कुनै योगदानकतानको मतृ्य ुभएमा वा प्रचमलत कानूनमा तोवकएको अवमधसम्म पमन िीववत िहेको 
यवकन नभएमा मनिले पाउने सवुवधा मनिले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको 
व्यजिलाई ि मनिले कसैलाई पमन इच्छाएको नभएमा मनिको आजश्रत परिवािलाई त्यस्तो 
सवुवधा भिुानी गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सवुवधा भिुान गदान कोष माफन त वा योगदान 
सङ्कलन गिेको संस्था वा मनकायमाफन त वा मनिले सेवा सवुवधा प्राप्त गिेको संस्थामाफन त वा 
समममतले तोकेको अन्य उपयिु माध्यमबाट योगदानकतान वा मनिको आजश्रत परिवािले भिुानी 
पाउने गिी गनुन पनेछ । 

१५. सवुवधाको मनलम्बन तथा समामप्ताः यस ऐन बमोजिम योगदानकतानले पाउने सवुवधाको मनलम्बन 
तथा समामप्त तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

१६. असलु उपि गरिनाेः (१) सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी नभएको व्यजिले यस ऐन बमोजिम 
सवुवधा प्राप्त गिेको वा यस ऐन बमोजिम पाउन ुपने सवुवधा भन्दा बढी सवुवधा कसैले प्राप्त 
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गिेको व्यहोिा कुनै वकमसमबाट िानकािी हनु आएमा त्यस्तो व्यजिबाट सो िकम कोषले 
तोवकए बमोजिम असलु उपि गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम असलु भएको िकम कोषमा िम्मा गनुन पनेछ । 

१७. कोषले आदेि ददन सक्नाेः (१) कुनै िोिगािदाता यस ऐन बमोजिम तोवकएको अवमधमभर 
कोषमा सूचीकिण नभएमा वा िोिगािदाताले मनयिु गिेको वा मनिसँग िोिगाि सम्बन्ध कायम 
भएको श्रममकलाई कोषमा सूचीकिण नगिेमा कोषले त्यस्तो िोिगािदातालाई देहाय बमोजिम 
आदेि ददन सक्नेछाः–  

(क) तत्काल कोषमा सूचीकिण हनु ि आफुले मनयिु गिेको वा िोिगाि 
सम्बन्ध कायम गिेको श्रममकलाई कोषमा सूचीकिण गिाउन, 

(ि)  त्यस्तो िोिगािदाता ि श्रममकबीच िोिगाि सम्बन्ध कायम भएको 
मममतदेजिको यस ऐन बमोजिम िम्मा गनुन पने योगदान ि दफा ९ 
बमोजिम लाग्ने व्याि समेत कोषमा दाजिल गनन, वा 

(ग) िोिगािदाता ि श्रममकबीच िोिगाि सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था 
देजिएमा िोिगाि सम्बन्ध कायम िहेको अवमधको श्रममकले यस ऐन 
बमोजिम पाउन ु पने सवुवधा बिाबिको िकम तोवकएको अवमधमभर 
सम्बजन्धत श्रममकलाई उपलब्ध गिाउन । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिम िोिगािदाताले सामाजिक सिुक्षाबापतको 
िकम श्रममकलाई उपलब्ध नगिाएमा कोषले त्यस्तो िकम असलु उपि गिी सम्बजन्धत 
श्रममकलाई प्रदान गनेछ । 

१८. सामाजिक सिुक्षा योिना सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) यस परिच्छेदमा अन्यर िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए तापमन मनयममत प्रकृमतको आय आिननमा संलग्न निहेको तोवकएको श्रमिजिलाई 
सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी गिाउने प्रयोिनको लामग नेपाल सिकािले तोवकए 
बमोजिमको योगदान त्यस्तो श्रमिजिको नाममा कोषमा िम्मा गरिददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सिकािले िम्मा गिेको योगदानको आधािमा त्यस्तो 
श्रमिजि तोवकएको सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी हनुेछ ।  
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परिच्छेद–३ 

कोषमा सूचीकिण सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. सूचीकृत हनु सूचना प्रकाजित गनेाः (१) मन्रालयले समममतको मसफारिसमा नेपाल िािपरमा 
सूचना प्रकािन गिी तोवकएको क्षेर तथा प्रकृमतका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कािोबाि सञ्चालन 
गने िोिगािदातालाई दफा २० बमोजिमको अवमधमभर कोषमा सूचीकृत हनु सूचना प्रकाजित 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाजित सूचनामा तोवकएको अवमधमभर िोिगािदाताले 
कोषमा सूचीकृत हनु तोवकएको ववविण सवहत तोवकएको ढाँचामा कोषको कायानलयमा मनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको ववविण सवहत मनवेदन प्राप्त भएमा कोषले 
सम्बजन्धत िोिगािदातालाई सूचीकृत गिी तोवकए बमोजिमको ढाँचामा सूचीकिण नम्बि त्यस्तो 
िोिगािदातालाई ददनेछ । 

२०. श्रममकको सूचीकिण गिाउन ुपनेाः (१) यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बित कायम िहेको यस ऐन 
बमोजिम सूचीकृत हनुपुने िोिगािदाताले यो ऐन प्रािम्भ भएको मममतले छ मवहनामभर ि यो ऐन 
प्रािम्भ भएपमछ सूचीकृत िोिगािदाताले आफूले मनयिु गिेको वा िोिगाि सम्बन्ध कायम 
गिेको व्यजिलाई यस्तो सम्बन्ध कायम भएको मममतले तीन मवहनामभर कोषमा सूचीकिण 
गिाई सक्न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) को अवमधमभर कुनै िोिगािदाताले कोषमा कुनै श्रममकको सूचीकिण 
नगिेमा सम्बजन्धत श्रममकले कोषमा मनवेदन ददन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनवेदन पिी वा अन्य कुनै व्यहोिाले यो ऐन लागू हनुे कुनै 
िोिगािदाता आफैले मनयिु गिेको वा िोिगाि सम्बन्ध कायम गिेको श्रममकलाई उपदफा 
(१) बमोजिम कोषमा सूचीकिण गिेको नदेजिएमा कोषले अवमध तोकी त्यस्तो िोिगािदाता 
तथा श्रममकको सूचीकिण गिाउन सम्बजन्धत िोिगािदातालाई आदेि ददन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम कोषले ददएको आदेि पालना गनुन सम्बजन्धत िोिगािदाताको 
कतनव्य हनुेछ ।   
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(५) अनौपचारिक क्षेरका श्रममक तथा स्विोिगाि िहेका व्यजिको सूचीकिण सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

(६) यस दफा बमोजिम सूचीकिण भएको श्रममक वा स्विोिगािमा िहेको व्यजिलाई 
कोषले दफा ४१ बमोजिम सामाजिक सिुक्षा नम्बि ददनेछ ।  

२१. सिकािी सेवामा बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट पारिश्रममक पाउन ेव्यजिको सूचीकिण 
सम्बन्धी व्यवस्थााः सिकािी सेवामा बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट पारिश्रममक 
पाउने व्यजिको सूचीकिण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सिकािले तोके बमोजिम   हनुेछ । 

२२. सूचीकृत भएको मामननाेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम िोिगािदाताले सूचीकिण नम्बि ि 
योगदानकतानले सामाजिक सिुक्षा नम्बि प्राप्त गिेपमछ त्यस्तो िोिगािदाता ि योगदानकतान कोषमा 
सूचीकृत भएको मामननेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बित 
प्रचमलत कानून बमोजिम सामाजिक सिुक्षा कोषमा िकम िम्मा गने श्रममक तथा सिकािी 
सेवामा बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट पारिश्रममक पाउने व्यजिको हकमा सो 
कोषमा िकम िम्मा भएको मममतदेजि कोषमा सूचीकृत भएको मामननेछ । 

२३. सूचीकिण सम्बन्धी अमभलेिाः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कोषमा सूचीकृत हनुे व्यजिहरुको 
सूचीकिण सम्बन्धी अमभलेि एकीकृत कम््यूटि प्रणालीमा आधारित हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अमभलेिमा िहेको व्यजिको वैयजिक तथा िैववक 
सूचनाको उपयोग कोषको प्रयोिनमा बाहेक अन्यर गरिने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन प्रचमलत कानून बमोजिम 
अनसुन्धान वा न्यावयक कािबाहीमा सहयोग प¥ुयाउने प्रयोिनको लामग अजख्तयाि प्राप्त 
अमधकािीबाट माग भएमा त्यस्तो अमभलेिमा िहेको सूचना उपलब्ध गिाउन बाधा पगेुको 
मामनने छैन । 

२४. िोिगािीमा निहेमा िानकािी ददन ुपनेाः कुनै योगदानकतान कुनै कािणले िोिगािीमा निहेमा 
सूचीकृत िोिगािदाताले सोको िानकािी एक मवहनामभर कोषलाई तोवकए बमोजिम गिाउन ु
पनेछ । 
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२५. िोिगािदाता सूचीकिण नम्बि कायम निहनाेः (१) प्रचमलत कानून बमोजिम संस्थापना भएको 
सूचीकृत िोिगािदाताको ववघटन भएमा वा मलक्वीडेिनमा गएमा वा प्रचमलत कानून बमोजिम 
दामासाहीमा पिेमा त्यस्तो िोिगािदाताले दफा १९ बमोजिम प्राप्त गिेको सूचीकिण नम्बि 
कायम िहने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचीकिण नम्बि कायम निहेको िोिगािदाताको दावयत्व 
भिुानी सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ ।   

 

परिच्छेद–४ 

कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 

२६. कोषको स्थापनााः (१) सामाजिक सिुक्षाको सञ्चालन ि व्यवस्थापन गनन सामाजिक सिुक्षा 
कोषको स्थापना गरिएको छ । यो कोष आवती कोष (रिभजलवङ फण्ड) को रुपमा िहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको िकम िहनेछाः– 

(क) सामाजिक सिुक्षा योिनाको प्रयोिनको लामग योगदानकतान ि 
िोिगािदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त िकम,  

(ि) श्रम सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोजिम प्रत्येक मवहना श्रममकको 
आधािभतू पारिश्रममकबाट दि प्रमतित िकम तथा िोिगािदाताबाट 
सञ्चय कोषबापत थप गरिददएको िकम, 

(ग) श्रम सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोजिम िोिगािदाताले उपदान, 

मनवजृत्तभिण ि अन्य सवुवधाबापत श्रममकलाई उपलब्ध गिाउन ु पने 
िकम, 

(घ) बोनस सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोजिम िावियस्तिको कलयाणकािी 
कोषमा िम्मा भएको ि िम्मा हनु आउने िकम, 

(ङ) सामाजिक सिुक्षा किबापत हालसम्म सङ्कमलत ि भववष्यमा सङ्कलन हनु े
िकम,   

(च) नेपाल सिकािबाट प्राप्त अनदुान, 
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(छ) ववदेिी सिकाि, अन्तिानविय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सहयोग वा ऋण 
िकम, 

(ि) कोषको िकम लगानीबाट प्राप्त हनुे ब्याि तथा मनुाफाको िकम, 

(झ) नेपाल सिकािबाट ऋण स्वरुप प्राप्त हनुे िकम, ि 

(ञ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकम । 

(३) ............  

(४) उपदफा (२) को िण्ड (छ) बमोजिम िकम प्राप्त गनुनअजघ कोषले नेपाल सिकािको 
स्वीकृमत मलन ु  पनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोजिम कोषमा प्राप्त हनुे िकम यस ऐनको अधीनमा िही प्रचमलत 
बैङ्क तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम ववत्तीय कािोबाि गनन इिाितप्राप्त “क” वगनको 
बैङ्क वा ववत्तीय संस्थामा िाता िोली िम्मा गरिनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजिम कोषको िाता सञ्चालन कायनकािी मनदेिक ि लेिा प्रमिुको 
संयिु दस्तितबाट हनुेछ ।  

२७. कोष स्विामसत ि सङ्गदठत संस्था हनुाेः (१) कोष अववजच्छन्न उत्तिामधकािवाला एक स्विामसत 
ि सङ्गदठत संस्था हनुेछ । 

(२) आफ्नो काम कािबाहीको मनममत्त कोषको छुटै्ट  छाप हनुेछ । 

(३) कोषले व्यजिसिह चलअचल सम्पजत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, िाख्न, बेचमबिन गनन 
ि यस्तै अन्य वकमसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(४) कोषले आपm्नो नामबाट मदु्दा दायि गनन ि कोषउपि पमन सोही नाममा मदु्दा 
दायि हनु सक्नेछ । 

(५) कोषले व्यजि सिह किाि गनन ि किाि बमोजिमको अमधकाि प्रयोग गनन तथा 
दावयत्व मनवानह गनन सक्नेछ । 

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वािा जझवकएको ।  
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२८. कोषको कायानलयाः कोषको केन्द्रीय कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा िहनेछ ि कोषले 
आवश्यकता अनसुाि नेपालमभर िनुसकैु ठाउँमा आफ्नो िािा कायानलय िोलन सक्नेछ ।  

२९. समममताः (१) कोषको तफन बाट सम्पादन गनुन पने काम कािबाहीको सञ्चालन, िेिदेि ि 
व्यवस्थापनको लामग देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समममत गठन हनुेछाः– 

(क) सजचव, श्रम तथा िोिगाि मन्रालय   – अध्यक्ष 

(ि) डेपटुी गभननि, नेपाल िाि बैङ्क  

(मनयमन ववभाग हेने) – सदस्य 

(ग) सहसजचव, अथन मन्रालय (बिेट तथा कायनिम हेने)   – सदस्य 

(घ) सहसजचव, कानून, न्याय तथा संसदीय  

माममला मन्रालय     – सदस्य 

(ङ) सहसजचव, िाविय योिना आयोग   

(सामाजिक क्षेर हेने)     – सदस्य 

(च) सहसजचव, सहकािी तथा गरिबी मनवािण मन्रालय – सदस्य 

(छ) टे्रड यमुनयन महासंघहरु मध्येबाट मन्रालयले  

तोवकए बमोजिम मनोनयन गिेका कम्तीमा  

एकिना मवहला सवहत तीनिना    – सदस्य 

(ि) िोिगािदाताहरु मध्येबाट मन्रालयले तोवकए  

बमोजिम मनोनयन गिेका कम्तीमा एकिना  

मवहला सवहत तीनिना     – सदस्य 

(झ) कायनकािी नदेिक    – सदस्य–सजचव 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (छ) ि (ि) बमोजिमका सदस्यहरूको कायनकाल चाि 
वषनको हनुेछ । 
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(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन उपदफा (१) को िण्ड (छ) 
वा (ि) बमोजिमको सदस्यको कायनसम्पादन सन्तोषिनक नभएमा मन्रालयले मनिलाई पदबाट 
हटाउन सक्नेछ । त्यसिी हटाउन ुपूवन मनिलाई सनुवुाइको मौका ददन ुपनेछ ।  

(४) कुनै कािणले समममतको सदस्यको पद रिि भएमा त्यस्तो पद िनु प्रवियाबाट 
पूमतन भएको हो सोही प्रवियाबाट बाँकी अवमधको लामग पूमतन गरिनेछ । 

३०. समममतको बैठक ि मनणनयाः (१) समममतको बैठक कम्तीमा छ मवहनाको एकपटक बस्नेछ ि 
आवश्यकता अनसुाि िमतसकैु पटक पमन बस्न सक्नेछ । 

  (२) समममतको बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, स्थान ि समयमा बस्नेछ । 

(३) समममतको सदस्य–सजचवले समममतको बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा 
अगामड बैठकमा छलफल हनुे ववषय संलग्न गिी बैठक बस्ने मममत, समय ि स्थानको िानकािी 
समममतका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन वविेष कािण पिी समममतको 
बैठक बोलाउन अत्यावश्यक भएमा सोभन्दा कम अवमधको सूचना ददई बैठक बोलाउन   

सवकनेछ ।  

(५) पचास प्रमतितभन्दा बढी समममतका सदस्यहरु उपजस्थत भएमा बैठकको लामग 
गणपूिक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(६) समममतको बैठकको बहमुतको मनणनय समममतको मनणनय मामननेछ । मत बिाबि 
भएमा बैठकमा अध्यक्षता गने व्यजिले मनणानयक मत ददनेछ । 

ति कोषमा िोिगािदाताको तफन बाट बीस प्रमतित ि श्रममकको तफन बाट एघाि 
प्रमतितभन्दा बढी हनुे गिी योगदानयोग्य आयको योगदान दि मनधानिण गनुनपने भएमा सो मनणनय 
गदान दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) ि  (ि) बमोजिमका सदस्यहरु उपजस्थत 
भएको बैठकको मनणनयबाट गनुन पनेछ । 

(७) समममतले आवश्यकता अनसुाि कुनै ववज्ञ वा वविेषज्ञलाई समममतको बैठकमा 
आमन्रण गनन सक्नेछ । समममतको बैठकमा आमजन्रत व्यजिलाई मतदानको अमधकाि हनु े
छैन । 

(८) समममतको बैठकको मनणनय सदस्य–सजचवले प्रमाजणत गनेछ ।  
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(९) समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

३१. समममतको काम, कतनव्य ि अमधकािाः (१) यस ऐनमा अन्यर उजललजित काम, कतनव्य ि 
अमधकािको अमतरिि समममतको अन्य काम, कतनव्य ि अमधकाि देहाय बमोजिम हनुेछाः– 

(क) सामाजिक सिुक्षा योिना सम्बन्धी नीमत तिुनमा गने, 

(ि) सामाजिक सिुक्षा सम्बन्धीेे ववषयमा नेपाल सिकािलाई सझुाव ददने,  

(ग) सामाजिक सिुक्षा योिना, बिेट ि कायनिम स्वीकृत गिी कोषको 
सञ्चालन ि व्यवस्थापन गने, 

(घ) लगानी सम्बन्धी नीमत तिुनमा गिी स्वीकृमतको लामग नेपाल सिकाि 
समक्ष पेि गने,  

(ङ) ववमभन्न सामाजिक सिुक्षा योिनाको समजुचत रूपमा सञ्चालन ि 
व्यवस्थापन गनन आवश्यक िकमको व्यवस्था गने, 

(च) कायनकािी मनदेिकबाट सम्पादन हनुे काम कािबाहीको समन्वय तथा 
अनगुमन गने, 

(छ)  कोषमा सूचीकृत श्रममक, स्विोिगािमा िहेको व्यजि, सिकािी सेवामा 
बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट पारिश्रममक पाउने व्यजि 
लगायतका सबै व्यजिको व्यजिगत ववविणको अमभलेि अद्यावमधक 
गिी िाख्न,े 

(ि) कोषको मनयममत रूपमा लेिा पिीक्षण तथा कोषको समग्र आमथनक तथा 
ववत्तीय अवस्थाको मूलयाङ्कन गने वा गिाउने, 

(झ) सामाजिक सिुक्षा योिना सञ्चालन गने सम्बन्धमा आवश्यक कायन गने, 

(ञ) बेिोिगािी सवुवधा पाउने श्रमिजिलाई िीघ्र िोिगािी उपलब्ध गिाउने 
कायनिम सञ्चालन गने,  

(ट)  घिेल ुश्रम बिािमा िोिगािीका थप क्षेर पवहचान गिी श्रमिजिलाई 
व्यापक रुपमा िोिगािीमा संलग्न गिाउने कायनिम सञ्चालन गने, 

(ठ) योगदानकतानहरुलाई परिचयपर ववतिण गनन लगाउने, 
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(ड)  नेपाल सिकािले समय समयमा ददएको मनदेिनको पालना गने, 

(ढ) तोवकए बमोजिमका अन्य कायन गने । 

(२) समममतले आफूलाई प्राप्त अमधकािमध्ये केही अमधकाि समममतको अध्यक्ष, सदस्य, 

दफा ३८ बमोजिम गदठत उपसमममत वा कायनकािी मनदेिक वा कोषको कुनै अमधकृत 
कमनचािीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

३२. कोषको िकम लगानीाः (१) नेपाल सिकािबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कायनववमधको अधीनमा 
िही समममतले कोषको मौज्दात ि सम्पजत्तको परिचालन देहाय बमोजिम कुनै वा सबै क्षेरमा 
गनन सक्नेछाः– 

(क) नेपाल सिकािको ऋणपरमा लगानी गने ि त्यस्तो ऋणपर िरिद वा 
मबिी गने, 

(ि) प्रचमलत बैङ्क तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम ववत्तीय 
कािोबाि गनन इिाितप्राप्त “क” वगनको बैङ्क वा ववत्तीय संस्थाको मदु्दती 
िाता वा दीघनकालीन प्रकृमतका मनक्षेप योिनाहरुमा लगानी गने, 

(ग) बैङ्क, ववत्तीय संस्था तथा अन्य सीममत दावयत्व भएको कम्पनीमा िेयि 
लगानी गने, 

(घ) समममतले उपयिु ठह¥याएको क्षेरमा प्रचमलत कानून बमोजिम स्थावपत 
बैङ्क वा ववत्तीय संस्थाहरूसँग ममली सह–ववत्तीयकिणको आधािमा मधतो 
ववभािन (पारिपास)ु गने गिी आपसमा भएको सम्झौता अनसुाि संयिु 
रूपमा ऋण ददन,े 

(ङ) समममतले उपयिु ठह¥याएको प्रचमलत कानून बमोजिम संस्थावपत 
कम्पनी वा सङ्गदठत संस्थाले िािी गिेको मडबेञ्चिमा लगानी गने, 

(च) स्वीकृमतप्राप्त म्यचु्यअुल फण्डमा लगानी गने, 

(छ) उपयिु स्थानको पवहचान गिी व्यावसावयक प्रयोिनको भवन मनमानण 
गिी बहालमा ददने, 
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(ि) प्रचमलत कानून बमोजिम संस्थावपत बैङ्क वा ववत्तीय संस्थाको िमानतमा 
ितन ि ब्याि तोकी प्रचमलत कानून बमोजिम संस्थावपत कम्पनी वा 
सङ्गदठत संस्थालाई ऋण ददने, 

(झ) समममतले उपयिु ठह¥याएको क्षेरमा पयानप्त मधतो वा िमानी मलई 
लगानी गने, 

(ञ) कोषको ऋण असूलीमा कुनै िायिेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो 
िायिेथाको उपयोग गनन कोष आफैं  वा अन्य संस्थासँगको सहकायनमा 
सो िायिेथाको व्यवस्थापन गने, 

(ट) सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी भएका श्रममक, स्विोिगािमा िहेका 
व्यजि, सिकािी सेवामा बहाल िहेको व्यजि वा सिकािी कोषबाट 
पारिश्रममक पाउने व्यजिलाई तोवकए बमोजिम ऋण ददने, 

(ठ) कोषको िकम लगानी सम्बन्धी अन्य कायन गने । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिम िेयिमा लगानी गदान सोेे बैङ्क वा ववत्तीय 
संस्थाको मनष्काजित पूिँीको पन्र प्रमतितले नबढ्ने गिी ि िण्ड (ङ) बमोजिम मडबेञ्चिमा 
लगानी गदान त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गदठत संस्थाले िािी गिेको कुल मडबेञ्चिको दि प्रमतितमा 
नबढ्ने गिी गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम कोषको िकम कुनै क्षरेमा लगानी गदान लगानी कोषमा 
िहेको िकमको बीस प्रमतितभन्दा नबढ्ने गिी लगानी गनुन पनेछ । 

३३. कोषको लेिााः (१) कोषको लेिा प्रचमलत कानून बमोजिम िाजिनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िाजिने कोषको लेिा ववद्यतुीय स्वरूपमा समेत िाख्न 
सवकनेछ ।  

३४. कोषको लेिापिीक्षणाः कोषको वहसाब वकताब ि से्रस्ताको लेिापिीक्षण महालेिा पिीक्षक वा 
मनिले तोकेको लेिापिीक्षकबाट हनुेछ । 

३५. आन्तरिक मनयन्रण प्रणाली कायम गनुन पनेाः (१) कोषले आफ्नो सङ्गठन संिचना, िनिजि 
व्यवस्थापन, आमथनक पािदजिनता तथा सूचना प्रणालीको समजुचत प्रबन्ध गिी तोवकए बमोजिम 
आन्तरिक मनयन्रण प्रणाली कायम गनुन पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग कोषको आन्तरिक लेिापिीक्षण गनन प्रचमलत 
कानून बमोजिम संस्थावपत संस्थाबाट चाटनडन एकाउन्टेन्टको सदस्यताप्राप्त लेिापिीक्षकहरु 
मध्येबाट लेिापिीक्षक मनयिु गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेिापिीक्षक मनयिु गदान एकै व्यजिलाई लगाताि तीन 
पटकभन्दा बढी लेिापिीक्षकको रुपमा मनयिु गनन पाइने छैन ।  

(४) यस दफा बमोजिम मनयिु लेिापिीक्षकको पारिश्रममक, सेवाका ितन तथा अन्य 
सवुवधा तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

३६. मबमाङ्कीद्वािा मूलयाङ्कन गिाउन ु पनेाः (१) समममतले प्रत्येक तीन वषनमा मबमाङ्कीद्वािा कोषको 
आमथनक जस्थमत, सम्पजत्त, दावयत्व तथा ववत्तीय जस्थमतको सम्बन्धमा मबमाङ्कीय मूलयाङ्कन गिाउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन समममतले सो अवमधभन्दा 
अगाबै कोषको मूलयाङ्कन गनन आवश्यक िहेको ठानेमा मबमाङ्कीद्वािा कोषको आमथनक जस्थमत, 

सम्पजत्त, दावयत्व तथा ववत्तीय जस्थमतको सम्बन्धमा मूलयाङ्कन गिाउन सक्नेछ । 

(३) मबमाङ्कीले कोषको मूलयाङ्कन गिेपमछ कोषका सम्बन्धमा देहायका कुिाहरू िलुाई 
कायनकािी मनदेिकसमक्ष मबमाङ्कीय प्रमतवेदन ददन ुपनेछाः– 

(क) मूलयाङ्कन गनन अवलम्बन गरिएका आधाि,  

(ि) मूलयाङ्कन गदान वविेष ध्यान ददइएको पक्ष तथा ववषय, 

(ग) कोषको समग्र सम्पजत्त तथा दावयत्व, 

(घ) कोषको ववत्तीय अवस्था, 

(ङ) कोषमा उपलब्ध िकमको तिलता, 

(च) कोषको ववत्तीय अवस्थालाई चसु्त दरुुस्त िाख्न चामलनपुने कदम, 

(छ) सामाजिक सिुक्षा प्रदान गने सन्दभनमा सिुक्षा योिनाको लामग गनुन पने 
योगदानको दि, सवुवधाको िकम तथा अन्य सान्दमभनक ववषय, ि 

(ि) तोवकए बमोजिमका अन्य ववषयहरु । 
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(४) मबमाङ्कीय मूलयाङ्कन प्रमतवेदन कायनकािी मनदेिकले समममत समक्ष पेि गनुन      
पनेछ । 

(५) मबमाङ्कीको मनयजुि, योग्यता, मनिको सेवा सवुवधा तथा मबमाङ्कीय मूलयाङ्कन सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

३७. लेिापिीक्षण तथा ववमाङ्कीय मूलयाङ्कन गिाउन े जिम्मेवािीाः  (१) कोषको मनयममत रूपमा 
लेिापिीक्षण तथा मबमाङ्कीय मूलयाङ्कन गिाउने जिम्मेवािी कायनकािी मनदेिकको हनुेछ । 

(२) कोषको लेिापिीक्षण तथा मबमाङ्कीय मूलयाङ्कन गने गिाउने कायनमा सहयोग गनुन 
सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हनुेछ । 

३८. उपसमममत गठन गनन सक्नाेः (१) समममतले यस ऐन बमोजिम सम्पादन गनुन पने काम कािबाहीमा 
सहयोग प¥ुयाउन लगानी, सामाजिक सिुक्षा व्यवस्थापन, लेिापिीक्षण लगायतका ववषयमा 
आवश्यकता अनसुाि सम्बि क्षेरका ववज्ञसमेत िहेको उपसमममत गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गदठत उपसमममतको काम, कतनव्य, अमधकाि ि कायानवमध 
तथा त्यस्तो उपसमममतका सदस्यले पाउने सवुवधा समममतले त्यस्तो उपसमममत गठन गदानका 
बित तोवकददए बमोजिम हनुेछ ।  

 

परिच्छेद – ५ 

व्यजिको पवहचान, अमभलेि ि परिचयपर 

३९. सामाजिक सिुक्षा पाउन ेव्यजिको पवहचानाः (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सिुक्षा प्राप्त गनन 
योग्य व्यजिको पवहचान गनन कोषले सूचना प्रववमधमा आधारित प्रणालीको ववकास गनेछ ।  

(२)  यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बित सामाजिक सिुक्षा अन्तगनतको कुनै सवुवधा प्राप्त 
गरििहेको व्यजिलाई कोषले तोवकएको अवमधमभर उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रववमधमा 
आधारित प्रणालीमा आवि गनेछ ।  

४०. सामाजिक सिुक्षा पाउन ेयोगदानकतानको अमभलेि ि दतानाः  (१) सामाजिक सिुक्षा प्राप्त गने 
योगदानकतान समममतले तोके बमोजिमको अमभलेि प्रणालीमा आवि हनु ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग समममतले नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकािका 
अमभलेि प्रणालीबाट सूचना ि व्यजिगत ववविण प्राप्त गनन सक्नेछ ।  

स्पष्टीकिणाः यस दफाको प्रयोिनको लामग “नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकािका अमभलेि प्रणाली” 
भन्नाले स्थानीय तहको व्यजिगत घटना दतान अमभलेि, मनवानचन आयोगले तयाि गिेको मतदाता 
नामावलीमा सङ्ग्ग्रवहत तजस्बि तथा अन्य िैववक सूचना सवहतको ववविण, िाविय परिचयपरका 
लामग तयाि भएको ववविण, गरिब घिपरिवाि परिचयपरका लामग तयाि भएको ववविण, कमनचािी 
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, मनिामती, जिक्षक, प्रहिी, सिस्त्र प्रहिी तथा सैमनक 
वकताबिाना, मनिी ववद्यालय, सावनिामनक संस्थान ि प्रचमलत कानून बमोजिम स्थापना भएका 
उद्योग, कम्पनी, संस्था, संघ, फमन वा प्रमतष्ठानमा िहेको योगदानकतानको वैयजिक ववविणको 
अमभलेि सम्झन ुपछन ।  

(३) प्रचमलत कानूनमा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन कोषमा व्यजिको अमभलेि 
ि दतान प्रवियाको लामग नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकािका अमभलेि प्रणालीमा िहेको व्यजिगत 
ववविणको अमभलेिमा कोषको पहुँच िहनेछ ।  

४१. सामाजिक सिुक्षा नम्बि मनधानिणाः (१) समममतले सामाजिक सिुक्षामा आवि हनुे प्रत्येक 
योगदानकतानका लामग तोवकएको अङ्कको सामाजिक सिुक्षा नम्बि मनधानिण गनेछ । 

(२) कोषमा सूचीकृत हनुे योगदानकतानलाई समममतले उपदफा (१) बमोजिमको 
सामाजिक सिुक्षा नम्बि सवहतको परिचयपर मनाःिलुक प्रदान गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमकोेे परिचयपरको ढाँचा तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

(४) यस ऐन बमोजिम योगदानकतानले प्राप्त गने सामाजिक सिुक्षा उपदफा (२) 
बमोजिमको सामाजिक सिुक्षा नम्बि सवहतको परिचयपरको आधािमा प्राप्त हनुेछ ।   

(५) उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक सिुक्षा नम्बिको आधािमा कोषलाई आवश्यक 
पने योगदानकतानको सामाजिक सिुक्षा, आय तथा िोिगािी लगायतका सूचनाहरुको अमभलेि 
िाजिनेछ ।  

 

परिच्छेद–६ 

कायनकािी मनदेिक तथा कमनचािी सम्बन्धी व्यवस्था 
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४२. कायनकािी मनदेिकाः (१) कोषको प्रिासकीय प्रमिुको रूपमा कायनसम्पादन गनन एकिना 
कायनकािी मनदेिक िहनछे । कायनकािी मनदेिक आफ्नो काम कािबाहीका सम्बन्धमा 
समममतप्रमत उत्तिदायी हनुछे । 

(२) समममतले कायनकािी मनदेिकको मनयजुिको मसफारिस गने प्रयोिनको लामग 
समममतका तीन िना सदस्यहरू िहेको एक छनौट उपसमममत गठन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको उपसमममतले अथनिास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, 

वाजणज्यिास्त्र वा कानून ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपामध हामसल गिेको ि सिकािी वा 
गैिसिकािी संघ संस्था वा प्रचमलत कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी वा संगदठत 
संस्थाको अमधकृतस्तिको पदमा कम्तीमा पन्र वषनको कायन अनभुव भएका व्यजिहरुमध्येबाट 
िलुला प्रमतयोमगताद्वािा छनौट भएका उपलब्ध भएसम्म बढीमा तीनिना व्यजि छनौट गिी 
मनयजुिको लामग समममत समक्ष पेि गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम छनौट भएका व्यजिहरुमध्येबाट समममतले योग्यता, अनभुव, 

नेततृ्व गनन सक्ने क्षमता तथा मनिले पेि गिेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको 
कायनयोिनाको मूलयाङ्कन गिी सबैभन्दा उपयिु उम्मेदवािलाई कायनकािी मनदेिकको पदमा 
मनयिु गनेछ । 

(५) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन कायनकािी मनदेिकको 
मनयजुि नभएसम्म नेपाल सिकािको िािपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको कुनै अमधकृतलाई मन्रालयले 
कायनकािी मनदेिकको पदमा काम गने गिी तोक्न वा िटाउन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोजिम मनयिु कायनकािी मनदेिकको कायनकाल चाि वषनको हनुेछ 
ि मनिलाई अको एक कायनकालको लामग पनुाः मनयिु गनन सवकनेछ । 

(७) उपदफा (६) मा िनुसकैु कुिा लेजिएको भए तापमन समममतले देहायको अवस्थामा 
कायनकािी मनदेिकलाई पदमिु गनन सक्नेछ ेाः– 

(क) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गनुन पने कायनहरू गनन वा गिाउन 
कायनक्षमताको अभाव भएमा, 

(ि) कोषको काम कािबाहीमा बेइमानी वा बदमनयत गिेको देजिएमा, 

(ग) पद अनसुािको आचिण नगिेमा, वा 
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(घ)  कायनसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गनन नसकेमा वा मनिको 
कायनसम्पादनकोस्ति सन्तोषिनक  नभएमा । 

(८) उपदफा (७) बमोजिम कायनकािी मनदेिकलाई पदमिु गनुन अजघ मनिलाई सफाई 
पेि गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ ।  

(९) कायनकािी मनदेिकको पारिश्रममक, सवुवधा तथा सेवाका ितन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

४३. कायनकािी मनदेिकको काम, कतनव्य ि अमधकािाः (१) यस ऐनमा अन्यर उजललजित काम, 

कतनव्य ि अमधकािको अमतरिि कायनकािी मनदेिकको अन्य काम, कतनव्य ि अमधकाि देहाय 
बमोजिम हनुेछाः– 

(क)   समममतको मनणनय कायानन्वयन गने वा गिाउने,  

(ि)   कोषको दीघनकालीन योिना, वावषनक कायनिम तथा बिेट तयाि गिी 
स्वीकृमतको लामग समममतसमक्ष पेि गने, 

(ग)   समममतबाट स्वीकृत दीघनकालीन योिना ि वावषनक कायनिम कायानन्वयन 
गने वा गिाउने, 

(घ)   कोषबाट भए गिेका कामको प्रगमत ववविण आवमधक रूपमा समममतमा 
प्रस्ततु गने, 

(ङ)   कोषको दैमनक आमथनक तथा प्रिासन सञ्चालन ि व्यवस्थापन गने तथा 
मातहतका कमनचािीको िेिदेि, मनयन्रण, मनदेिन ि सपुिीवेक्षण गने, 

(च)  कोषको चल, अचल तथा जिन्सी सम्पजत्तको अमभलेि िाख्न,े संिक्षण ि 
ममनत सम्भाि गने वा गिाउने, 

(छ) समममतको मनणनय प्रमाजणत गिी अमभलेि िाख्न,े  

(ि) समममतले तोकेका अन्य कायन गने वा गिाउने । 

(२) कायनकािी मनदेिकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकािमध्ये केही अमधकाि 
कोषको कुनै अमधकृत कमनचािीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 
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४४. कायनसम्पादनमा आधारित सम्झौता गनुन पनेाः (१) समममतले कायनकािी मनदेिकको मनयजुि गनुनपूवन 
मनिसँग कायनसम्पादनमा आधारित सम्झौता गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गदान कायनकािी मनदेिकले सम्पादन गनुन पने कायन, 
सोको कायनयोिना तथा अनगुमन ि मूलयाङ्कनका सूचक सम्बन्धी व्यवस्था कायनसम्पादन 
सम्झौतामा उललेि गनुन पनेछ । 

४५. वविषेज्ञ वा सललाहकाि मनयिु गनन सक्नाेः (१) कोषले यस ऐन बमोजिमको कायनसम्पादन गनन 
आवश्यक पने वविेषज्ञ सेवा प्राप्त गने प्रयोिनको लामग आवश्यकता अनसुाि वविेषज्ञ तथा 
सललाहकाि मनयिु गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग कोषले वविेषज्ञको सूची तयाि गिी मनयममत 
रूपमा अद्यावमधक गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम मनयिु हनुे वविेषज्ञ तथा सललाहकािको योग्यता, 
पारिश्रममक, सेवाको ितन, सवुवधा तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

४६. कोषका कमनचािीाः (१) कोषको कायन सञ्चालनको मनममत्त कोषमा आवश्यक संख्यामा कमनचािीहरु 
िहने छन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम कमनचािीको व्यवस्था नभएसम्मको लामग कोषलाई 
आवश्यक पने कमनचािी मन्रालयले उपलब्ध गिाउनेछ । 

(३) कोषका कमनचािीहरूको मनयजुि, पारिश्रममक, सेवाको ितन, सवुवधा तथा अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

परिच्छेद–७ 

कसूि ि दण्ड सिाय सम्बन्धी व्यवस्था 

४७. कसूि गिेको मामननाेः (१) कसैले यस ऐन बमोजिम कोषमा िम्मा गनुन पने िकम यस ऐनमा 
उजललजित अवमधमभर िम्मा नगिी वहनाममना गिेमा वा गलत वा झटु्टा ववविण पेि गिी यस 
ऐन बमोजिमको सवुवधा मलएमा वा पाउन ुपने सवुवधाभन्दा बढी सवुवधा मलएमा वा सामाजिक 
सिुक्षा सम्बन्धी कुनै पमन कायनिममा अमनयममतता गिेमा यस ऐन बमोजिम कसूि गिेको 
मामननेछ ।     



www.lawcommission.gov.np 

25 
 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूि गिेमा मबगो िलेुकोमा मबगो बमोजिमको िरिवाना 
ि मबगो निलेुकोमा एकलाि रुपैयाँसम्म िरिबाना वा एक वषनसम्म कैद वा दवैु सिाय     
हनुेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोजिमको कसूिमा ममतयाि हनुे वा त्यस्तो कसूि गनन दरुुत्साहन 
गने व्यजिलाई सोही कसूि गिे बापत मखु्य व्यजिलाई हनुे सिायको आधा सिाय हनुेछ । 

४८.  कसूिको अनसुन्धानाः (१) दफा ४७ बमोजिम कुनै कसूि भए गिेको वा हनु लागेको कुिा 
कसैको उििुी पिी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कोषलाई िानकािी 
हनु आएमा कायनकािी मनदेिकले आफू मातहतको अमधकृतस्तिको कमनचािीलाई अनसुन्धान 
अमधकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूिको अनसुन्धान गिाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूिको अनसुन्धान गदान वा सबतु प्रमाण संकलन गदान 
कसूिमा संलग्न व्यजिलाई मगिफ्ताि गने, कसूिको सम्बन्धमा िनुसकैु स्थानको िानतलासी 
मलन,े कसूिसँग सम्बजन्धत कागिात वा अन्य जचिवस्तहुरु आफ्नो जिम्मामा मलने, बयान गिाउने 
ि मचुलुका तयाि गने समेत प्रचमलत कानून बमोजिम प्रहिीले पाए सिह सबै अमधकाि अनसुन्धान 
अमधकृतलाई हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनसुन्धान गदान अनसुन्धान अमधकृतले अमभयिुलाई बयान 
गिाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूिदाि देजिने पयानप्त आधाि भएमा कािण िोली तािेिमा 
िाख्न, धिौट वा िमानत मलई छाड्न वा धिौट वा िमानत ददन नसकेमा मदु्दा हेने अमधकािीको 
अनमुमत मलई एक पटकमा सात ददनमा नबढाई पच्चीस ददनसम्म थनुामा िािी कािबाही गनन 
सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजिम अनसुन्धान गिी आफ्नो नामबाट मदु्दा दायि गदान अनसुन्धान 
अमधकृतले सिकािी वकीलको िाय मलन ुपनेछ । 

(५) यस दफा बमोजिमको अनसुन्धान कायनमा अनसुन्धान अमधकृतलाई आवश्यक 
सहयोग उपलब्ध गिाउन ुप्रहिी लगायत सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हनुेछ ।  

४९. पिाउ गनन सक्नाेः (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूि गिेको ि मनिलाई तत्काल पिाउ 
नगिेमा मनि भागी िाने सम्भावना देिी मनिलाई पिाउ गनन कोषबाट लेिी आएमा प्रहिी 
कमनचािीले त्यस्तो व्यजिलाई पिाउ गिी कोषको जिम्मा लगाउन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम पिाउ गरिएको व्यजि उपि थनुामा िािी अनसुन्धान गनुन 
पने भएमा अनसुन्धान अमधकृतले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभर मदु्दा हेने अमधकािी 
समक्ष पेि गनुन पनेछ । 

५०. नपेाल सिकाि वादी हनुाेः यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा नेपाल सिकाि वादी हनुेछ । 

५१. कोषको आदेि पालना नगिेमा िरिवाना हनुाेः  कोषले यस ऐन बमोजिम ददएको आदेि पालना 
नगने व्यजिलाई पचास हिाि रुपैयाँसम्म िरिबाना गनन सक्नेछ ।  

५२. पनुिावेदन सम्बन्धी व्यवस्थााः कोषले ददएको आदेि वा मनणनयउपि जचत्त नबझु्न ेव्यजिले त्यस्तो 
आदेि वा मनणनय भएको िानकािी पाएको मममतले पैंतीस ददनमभर सम्बजन्धत उच्च अदालतमा 
पनुिावेदन ददन सक्नेछ । 

 

परिच्छेद–८ 

ववववध 

५३. िगेडा कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कोष अन्तगनत एउटा छुटै्ट िगेडा कोष िहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िगेडा कोषमा िहने िकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

५४. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कोषले सामाजिक सिुक्षा सम्बन्धी कायनिम सञ्चालन गने 
प्रयोिनको लामग आवश्यकता अनसुाि अन्य कोषहरुको स्थापना गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा िहने िकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

५५. वावषनक प्रमतवेदन पेि गनुन पनेाः (१) कोषले सामाजिक सिुक्षामा भएको िचन, लाभाजन्वत समूहको 
ववविणसवहतको वावषनक प्रमतवेदन आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले तीन मवहनामभर मन्रालय 
समक्ष पेि गनुन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वावषनक प्रमतवेदनमा िहने ववविण तोवकए बमोजिम   
हनुेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोजिम पेि भएको वावषनक प्रमतवेदन मन्रालयले सावनिमनक    
गनेछ ।  

५६. सिकािी बाकँी सिह असलु उपि गनेाः यस ऐन बमोजिम कोषले असलु गनुन पने िकम सिकािी 
बाँकी सिह असलु उपि गनन सक्नेछ ।  

५७. सामाजिक सिुक्षा स्वेजच्छक हनुाेः यस ऐन बमोजिम सामाजिक सिुक्षा अन्तगनत प्राप्त हनुे कुनै 
सवुवधा कसैले मलन नचाहेमा वा प्राप्त सवुवधा छोड्न चाहेमा स्वेजच्छकरुपमा त्यस्तो सवुवधा 
नमलन वा छाड्न सक्नेछ ।  

५८. दावी नपिेको िकम कोषमा िम्मा गनुनपनेाः (१) प्रचमलत कानून बमोजिम िोिगािदाताले 
योगदानकतानलाई उपलब्ध गिाउन ुपने िकम वा अदालतको आदेि बमोजिम ददन ुपने कुनै 
िकम सम्बजन्धत योगदानकतान वा मनिले इच्छाएको व्यजि वा मनिको आश्रीत परिवािले पाँच 
वषनसम्म पमन बजुझमलन नआएमा सम्बजन्धत िोिगािदाता वा संस्था वा मनकायले त्यस्तो िकम 
एक मवहनामभर कोषमा िम्मा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त िकम कोषले बैङ्क तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचमलत 
कानून बमोजिम ववत्तीय कािोबाि गनन इिाितप्राप्त “क” वगनको बैङ्क वा ववत्तीय संस्थामा छुटै्ट 
िाता िोली िम्मा गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम िम्मा भएको िकमको प्रयोग तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

५९. सहयोग मलन सक्नाेः (१) कोषले यस ऐन बमोजिम कायनसम्पादन गदान आवश्यकता अनसुाि 
िोिगािदाता वा श्रममकसँग सम्बजन्धत पेिागत तथा व्यावसावयक सङ्गठन, स्थानीय प्रिासन, 

सम्बि मनकाय तथा पदामधकािीसँग आवश्यक सहयोग माग गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गनुन सम्बजन्धत 
मनकाय तथा पदामधकािीको कतनव्य हनुेछ । 

६०. ववत्तीय ववविण सावनिमनक गनुन पनेाः (१) कायनकािी मनदेिकले प्रत्येक छ मवहनामा कोषको 
ववत्तीय ववविण तयाि गिी समममत समक्ष पेि गनुन पनेछ । 

(२) समममतले प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले छ मवहनामभर कोषको वावषनक 
ववत्तीय ववविण सावनिमनक गनुन पनेछ । 
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६१. बीमा वा पनुनबीमा गिाउन सक्नाेः कोषले सञ्चालन गिेको कुनै सामाजिक सिुक्षा कायनिमबापत 
कुनै दावयत्व मलएको भए त्यस्तो दावयत्वबापतको िोजिम वहन गनन कोषले बीमा वा पनुनबीमा 
गिाउन सक्नेछ । 

६२. नपेाल सिकािको दावयत्वाः कुनै कािणले सामाजिक सिुक्षा योिनामा सहभागी योगदानकतानलाई 
सामाजिक सिुक्षा योिना बमोजिमको समुबधा उपलव्ध गिाउन कोषमा भएको िकम अपयानप्त 
भएमा सामाजिक सिुक्षा योिनालाई मनिन्तिता ददने दावयत्व नेपाल सिकािको हनुेछ । 

६३. कोषको ववघटनाः (१) समममतको मसफारिसमा नेपाल सिकािले कोषको ववघटन गनन       
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोष मबघटन भएमा कोषको दावयत्व तथा सम्पजत्त नेपाल 
सिकािमा सनेछ । 

६४. सामूवहक सौदाबािीले प्रभाव नपनेाः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावलीमा उललेि 
भएको व्यवस्थालाई सामूवहक सौदाबािी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पाने छैन । 

६५. नपेाल सिकािले मनदेिन ददन सक्नाेः (१) नेपाल सिकािले आवश्यकता अनसुाि कोषलाई 
मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ददएको मनदेिनको पालना गनुन कोषको कतनव्य हनुेछ । 

६६. नपेाल सिकािसँग सम्पकन ाः नेपाल सिकािसँग सम्पकन  गदान कोषले मन्रालयमाफन त गनुन      
पनेछ । 

६७. सामाजिक सिुक्षा कोषको सिुक्षााः यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सिुक्षा कोषले कमनचािी सञ्चय 
कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोषले पाए सिहको छुट ि सवुवधा पाउनेछ । 

६८. यसै ऐन बमोजिम हनुाेः यस ऐनमा लेजिएको कुिामा यसै ऐन बमोजिम ि अन्यमा प्रचमलत नेपाल 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

६९. मनयम बनाउन सक्नाेः यस ऐनको कायानन्वयन गनन नेपाल सिकािले आवश्यक मनयमहरु बनाउन 
सक्नेछ ।  
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७०. ववमनयम, मनदेजिका तथा कायनववमध बनाउन सक्नाेः  (१) कोषले आमथनक तथा प्रिासमनक कायन 
सञ्चालन गननको लामग आमथनक तथा कमनचािी प्रिासन सम्बन्धी ववमनयमहरु बनाउन       
सक्नेछ । 

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावली वा ववमनयमावलीको अधीनमा िही 
कोषले आवश्यकता अनसुाि मनदेजिका तथा कायनववमधहरु बनाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको ववमनयम वा उपदफा (२) बमोजिमको मनदेजिका वा 
कायनववमधहरु मन्रालयबाट स्वीकृत भएपमछ लागू हनुेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्याः “श्रम तथा िोिगाि मन्रालय” को सट्टा हाल “श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सिुक्षा मन्रालय”   
रहेको । 


