निवृत्तभरण कोष ऐि, २०७५
प्रमाणीकरण नमनि
२०७५।१२।०४

सं वि् २०७५ सालको ऐि िं . ३०

निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गिन बिेको ऐि
प्रस्िाविााः सरकारी कमनचारीको लानग योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गिन िथा
प्रचनलि कािूि बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउिे गरी नियुक्त भएका
कमनचारीले अवकाश पनि पाउिे निवृत्तभरण वा उपदाि रकमलाई व्यवजस्थि गिे
सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापिा िथा सञ्चालि गिन वाञ्ििीय भएकोले ,
सं घीय सं सद्ले यो ऐि बिाएको ि।
पररच्िे द-१
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “निवृत्तभरण कोष ऐि, २०७५”
रहेको ि।
(२) यो ऐि िुरुन्ि प्रारम्भ हुिेि।

२.

पररभाषााः

ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,(क)

“अध्यि” भन्नाले सनमनिको अध्यि सम्झिु पिन।

(ख)

“अवकाश” भन्नाले कमनचारीको सेवाका शिन सम्बन्धी कािूि
बमोजिम उमेर वा सेवा अवनधको कारण हुिे अवकाश
सम्झिु पिन र सो शब्दले िुिसुकै कारणले से वा निवृत्त
भएको अवस्थालाई समेि ििाउँि।

(ग)

“कमनचारी”

भन्नाले

दफा

९

बमोजिम

योगदािमूलक

निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुिे सरकारी कमनचारी सम्झिु
पिन।
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(घ)

“कायानलय”
आबद्ध

भन्नाले

हुिे

योगदािमूलक

कमनचारी

कायनरि

निवृत्तभरण

रहे को

प्रणालीमा

सरकारी

सेवासँग

सम्बजन्धि कायानलय सम्झिु पिन।
(ङ)

“कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापिा भएको निवृत्तभरण
कोष सम्झिु पिन।

(च)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐि अन्िगनि
बिेको नियममा िोवकएको वा िोवकए बमोजिम सम्झिु पिन।

(ि)

“मन्रालय” भन्नाले िेपाल सरकारको अथन मन्रालय सम्झिु
पिन।

(ि)

“योगदािमूलक

निवृत्तभरण

प्रणाली”

भन्नाले

कमनचारीको

मानसक िलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा िम्मा गिे िथा
सो कोषमा िेपाल सरकारका िफनबाट थप गररिे रकम र
अवकाश हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदाि गिे
प्रणाली सम्झिु पिन।
(झ)

“व्यजक्तगि खािा” भन्नाले दफा ११ बमोजिम कमनचारीको
िाममा रहेको व्यजक्तगि निवृत्तभरण खािा सम्झिु पिन।

(ञ)

“सदस्य” भन्नाले सनमनिको सदस्य सम्झिु पिन र सो शब्दले

(ट)

“सनमनि” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कोषको सञ्चालक

अध्यि िथा सदस्य-सजचवलाई समेि ििाउँि।
सनमनि सम्झिु पिन।

(ठ)

“सेवा” भन्नाले यस ऐि बमोजिम योगदािमूलक निवृत्तभरण
प्रणालीमा समावेश भएका कमनचारीको सेवा शिन सम्बन्धी
प्रचनलि कािूि बमोजिमको सेवा सम्झिु पिन।
पररच्िे द-२
कोषको स्थापिा
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३.

कोषको स्थापिााः (१) कमनचारीलाई निवृत्तभरण लगायिको रकम उपलब्ध
गराउिे प्रयोििको लानग निवृत्तभरण कोष िामको एक कोषको स्थापिा
गररिेि।
(२) कोषको केन्रीय कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहिेि र

कोषले आवश्यकिा अिुसार प्रदे श स्िरीय कायानलय वा शाखा कायानलय खोल्ि
िथा कुिै ठाउँमा कोषको कामको लानग प्रनिनिनध नियुक्त गिन सक्िेि।
४.

कोष स्वशानसि र सङ्गठठि सं स्था हुिाःे (१) कोष अववजच्िन्न उत्तरानधकारवाला
एक स्वशानसि र सङ्गठठि सं स्था हुिेि।
(२) कोषको काम कारबाहीको निनमत्त आफ्िो एउटा िु ट्टै िाप
हुिेि।
(३) कोषले यस ऐिको अधीिमा रही चल अचल सम्पजत्त प्राप्त गिन,
उपभोग गिन, सञ्चय गिन, बेच नबखि गिन र त्यस्िै अन्य वकनसमले व्यवस्था गिन
सक्िेि।
(४) कोषले आफ्िो िामबाट िानलस उिूर गिन र कोष उपर पनि
सोही िामबाट िानलस उिूर लाग्ि सक्िेि।

५.

कोषमा रहिे रकमाः (१) कोषमा दे हाय बमोजिमको रकम रहिेिाः(क)

कमनचारीको मानसक िलबबाट दफा १० बमोजिम
कट्टा गररएको रकम,

(ख)

ु जघ दफा १६ बमोजिमको
यो ऐि प्रारम्भ हुिअ
सेवामा

निवृत्तभरण

पाउिे

गरी

नियुक्त

भएका

कमनचारी िथा सामुदावयक ववद्यालयका जशिकलाई
निवृत्तभरण

िथा

उपदाि

उपलब्ध

गराउिे

प्रयोििको लानग िेपाल सरकारले वावषनक रुपमा
उपलब्ध गराएको रकम,
(ग)

कोषको रकम लगािीबाट प्राप्त ब्याि, लाभांश िथा
मुिाफा समेिको रकम,
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(घ)

योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालिको लानग
कोषलाई प्राप्त अन्य रकम,

(ङ)

िेपाल सरकारले प्रयोिि िोकी उपलब्ध गराएको
रकम।

(२) कमनचारीलाई निवृत्तभरण लगायिको रकम उपलब्ध गराउिे
कायनलाई सहि िथा ठदगो बिाउि िेपाल सरकारले समय समयमा कोषमा थप
रकम उपलब्ध गराउिेि।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कोषलाई प्राप्त भएको रकम
सनमनिले िोकेको िेपाल राष्ट्र बै ङ्कबाट इिािि प्राप्त “क” वगनको वाजणज्य बै ङ्कमा
खािा खोली िम्मा गररिेि।
पररच्िे द-३
सञ्चालक सनमनि सम्बन्धी व्यवस्था
६.

सञ्चालक सनमनिको गठिाः (१) कोषको िफनबाट गिुप
न िे सम्पूणन कामका लानग
एक कोष सञ्चालक सनमनि रहिेि।
(२) सनमनिको गठि दे हाय बमोजिम हुिेिाः(क)

िेपाल

सरकारले

श्रे णीको अनधकृि

िोकेको

ववजशष्ट
-अध्यि

(ख)

सहसजचव, मन्रालय

-सदस्य

(ग)

सहसजचव, कािूि, न्याय िथा सं सदीय
मानमला मन्रालय -

(घ)

सहसजचव,
सम्बन्धी

कमनचारी
ववषय

सरकारको मन्रालय (ङ)

कायनकारी निदे शक
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सदस्य
हेिे

प्रशासि
िेपाल
सदस्य
-सदस्य-सजचव

७.

सनमनिको बैठक र निणनयाः (१) सनमनिको बैठक कम्िीमा दुई मवहिामा
एकपटक अध्यिले िोकेको नमनि, समय र स्थािमा बस्िेि।
(२) सनमनिको सदस्य-सजचवले बैठकमा िलफल हुिे ववषय सवहिको

सूची बैठक बस्िुभन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगानड सबै सदस्यलाई उपलब्ध
गराउिु पिेि।
(३)

अध्यि

सवहि िीिििा

सदस्य

उपजस्थि भएमा

सनमनिको

बैठकको लानग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानििेि।
(४)

सनमनिको

बैठकको

अध्यििा

अध्यिले

गिेि

र

नििको

अिुपजस्थनिमा उपजस्थि सदस्यहरुमध्येबाट िोकेको सदस्यले बै ठकको अध्यििा
गिेि।
(५) सनमनिको बैठकमा उपजस्थि सदस्यको बहुमिको राय मान्य
हुिेि र मि बराबर भएमा अध्यिले निणानयक मि ठदिेि।
(६) सनमनिको निणनय सदस्य-सजचवले प्रमाजणि गिेि।
(७)

सनमनिले

बैठकमा

कुिै

ववज्ञ

वा

िेपाल

सरकारको

कुिै

पदानधकारीलाई आमन्रण गिन सक्िेि।
(८) सनमनिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सनमनि आफैले निधानरण
गरे बमोजिम हुिेि।
(९) अध्यि िथा सदस्यले सनमनिको बैठकमा भाग नलए बापि
िोवकए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउिे िि्।
८.

सनमनिको काम, किनव्य र अनधकाराः यस ऐिमा अन्यर उजल्लजखि काम, किनव्य
र अनधकारको अनिररक्त सनमनिको अन्य काम, किनव्य र अनधकार दे हाय
बमोजिम हुिेिाः(क)

योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपदो र प्रभावकारी
बिाउि आवश्यक िीनि ििुम
न ा गरी िेपाल सरकार समि
पेश गिे,

(ख)

कोषको वावषनक कायनक्रम िथा योििा स्वीकृि गिे,
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(ग)

ँ ी व्यवस्थापि र लगािीका आधार (िमनस) िथा
कोषको पूि
मापदण्ड निधानरण गिे,

(घ)

कोषलाई ठदगो, भरपदो र व्यवजस्थि बिाउि आवश्यक कायन
गिे,

(ङ)

यस ऐि बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदाि उपलब्ध गराउिु
पिे कमनचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउिे व्यवस्था गिे,

(च)

नमिव्ययी र व्यवजस्थि रुपमा कोषको सञ्चालि गिे,

(ि)

सरकारी
निवृत्तभरण

कमनचारी

बाहेकका

प्रणालीमा

आवद्ध

कमनचारीलाई
गिे

योगदािमूलक

सम्बन्धमा

आवश्यक

अध्ययि िथा अिुसन्धाि गिे, गराउिे,
(ि)

िोवकए बमोजिमका अन्य कायनहरु गिे।
पररच्िे द-४

योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
९.

योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गररिेाः यो ऐि प्रारम्भ भएपनि
दे हायका सरकारी सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त हुिे कमनचारीलाई दफा १०
बमोजिम कोषमा योगदाि गिे गरी योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश
गररिेिाः(क)

नििामिी सेवा,
स्पष्टीकरणाः यस खण्ड िथा दफा १६ को उपदफा (१) को
खण्ड (क) को प्रयोििका लानग “नििामिी सेवा” भन्नाले
िेपाल स्वास््य सेवा िथा व्यवस्थावपका-सं सद सेवा समेि
सम्झिु पिन।

(ख)

िेपाली सै निक सेवा, िेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल,
िेपालको सेवा र िेपाल ववशेष सेवा।
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१०.

निवृत्तभरण कोषमा कमनचारीको योगदािाः (१) कायानलयले कमनचारीको मानसक
िलबबाट ि प्रनिशिले हुि आउिे रकम कट्टा गरी सोमा िेपाल सरकारको
िफनबाट शिप्रनिशि रकम थप गरी कोषमा िम्मा गिुन पिेि।
(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि कुिै
कमनचारी वेिलनब वा असाधारण नबदामा रहेको वा निलम्बि भएकोमा त्यस्िो
ववदामा रहे को वा निलम्बि भएको अवनधभर कोषमा रकम िम्मा गररिे िै ि।
िर त्यस्िो कमनचारीलाई लगाइएको अनभयोग प्रमाजणि िभई निलम्बि

फुकुवा भएमा कायानलयले नििले पाउिे िलब बापिको रकमबाट कट्टा गरी
निलम्बिमा रहेको अवनधको उपदफा (१) बमोजिमको एकमुष्ट रकम कोषमा
िम्मा गिुन पिेि।

(३) कोषले यस दफा बमोजिम कायानलयबाट प्राप्त भएको रकम
िोवकएको अवनधनभर कमनचारीको व्यजक्तगि खािामा नियनमि रुपले िम्मा गिुन
पिेि।
११.

कमनचारीको व्यजक्तगि निवृत्तभरण खािााः (१) प्रत्येक कमनचारीको लानग कोषमा
िु ट्टै व्यजक्तगि निवृत्तभरण खािा रहिेि।
(२) कोषले दफा ९ बमोजिमको सेवामा कायनरि कमनचारीको मानसक
िलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, िेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो
को ब्याि र कोषले आिनि गरे को मुिाफाको िोवकए बमोजिमको रकम
कमनचारीको व्यजक्तगि खािामा िम्मा गिुन पिेि।
(३) कोषले प्रत्येक आनथनक वषन समाप्त भएको िीि मवहिानभर
कमनचारीको व्यजक्तगि खािामा िम्मा भएको रकम, सोको ब्याि िथा मुिाफा
समेि िोडी त्यसको वववरण अद्यावनधक गिुन पिेि।
(४) कमनचारीको व्यजक्तगि खािामा िम्मा भएको रकमको वववरण
सरल र सहि वकनसमले हे ि न वा त्यस्िो वववरणको प्रनि चाहेको बखि
सम्बजन्धि कमनचारीले प्राप्त गिन सक्िे गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था नमलाउिु
पिेि।
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१२.

निवृत्तभरण पाउिेाः (१) बीस वषन वा सोभन्दा बढी सेवा अवनध पूरा गरी
सेवाबाट अलग भएका कमनचारीले कोषबाट मानसक रुपमा दे हाय बमोजिमको
वहसाबले आिीवि निवृत्तभरण पाउिेिाःिम्मा सेवा वषन x आजखरी िलबको रकम
५०
(२)

िेपाल

सरकारले

कोषबाट

निवृत्तभरण

पाउिे

कमनचारीको

निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक िीि वषन पुगेपनिको अको मवहिादे जख खाइपाई
आएको निवृत्तभरण रकमको १० प्रनिशिले हुि आउिे रकम थप गरी
भ ुक्तािी गिेि।
१३.

पाररवाररक निवृत्तभरण ठदइिेाः (१) बीस वषन सेवा अवनध पूरा गरे को कुिै
कमनचारीको दफा १२ बमोजिम निवृत्तभरण नलिु अगावै वा निवृत्तभरण नलएपनि
मृत्यु भएमा नििको सगोलको पनि वा पत्नीलाई कमनचारीले पाउिे निवृत्तभरण
रकमको पचास प्रनिशि रकम पाररवाररक निवृत्तभरणको रुपमा ठदइिेि।
(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि मृत्यु भएको
कमनचारीको सगोलको पनि वा पत्नी िभएमा, पाररवाररक निवृत्तभरण नलि
थालेपनि त्यस्िो पनि वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्िो पनि वा पत्नीले अको
वववाह गरे मा मृत्यु भएको कमनचारीको िाबानलग सन्िाि अठार वषन उमेर
िपुगेसम्म त्यस्िो पाररवाररक निवृत्तभरण पाउिेि।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कुिै कमनचारीको एकभन्दा बढी िाबानलग
सन्िािले

पाररवाररक

निवृत्तभरण

पाउिे

अवस्थामा

त्यस्िो

निवृत्तभरण

दामासाहीले उपलब्ध गराइिेि।
१४.

सेवाबाट अलग भएमा रकम पाउिेाः (१) कुिै कमनचारी बीस वषन सेवा अवनध
पूरा िहुँदै िुिसुकै कारणवश सेवामा िरहेमा नििको व्यजक्तगि खािामा िम्मा
भएको रकम, ब्याि र मुिाफा समेि नििले एकमुष्ट रुपमा पाउिेि।
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(२) कुिै कमनचारीको बीस वषन सेवा अवनध पूरा िहुँदै मृत्यु भएमा
नििको व्यजक्तगि खािामा िम्मा भएको रकम, सोको ब्याि िथा मुिाफा समेि
नििले इच्िाएको व्यजक्तले एकमुष्ट रुपमा पाउिेि।
(३) उपदफा (२) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि मृत्यु भएको
कमनचारीले कसै लाई िइच्िाएको वा इच्िाएको व्यजक्तको समेि मृत्यु भईसकेको
अवस्थामा त्यस्िो कमनचारीलाई हेरचाह गरे को नििको हकवाला वा त्यस्िो
हकवाला पनि िभए प्रचनलि कािूि बमोजिमको हकवालाले त्यस्िो रकम
पाउिेि।
(४) कमनचारीले कोषबाट रकम वफिान पाउिे सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोजिम हुिेि।
१५.

िलबबाट कट्टी भएको रकम र सोको ब्याि मार पाउिेाः यस ऐिमा अन्यर
िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि कुिै कमनचारी भववष्यमा सरकारी सेवाको
निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखानस्ि भएमा नििको मानसक िलबबाट
कट्टी भएको रकम र त्यस्िो रकमबाट प्राप्त गरे को ब्याि मार नििले वफिान
पाउिेि।
पररच्िे द-५
कोष माफनि निवृत्तभरण वा उपदाि प्रदाि गिे सम्बन्धी व्यवस्था

१६.

कोष माफनि निवृत्तभरण वा उपदाि भ ुक्तािी गररिेाः (१) यो ऐि प्रारम्भ हुि ु अजघ
सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउिे गरी दे हायका सेवामा स्थायी नियुजक्त भएका
कमनचारी िथा सामुदावयक ववद्यालयका जशिकलाई उपलब्ध गराउिु पिे

निवृत्तभरण वा उपदाि िथा यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखि सरकारी कोषबाट
निवृत्तभरण पाइरहे का त्यस्िो कमनचारी वा सामुदावयक ववद्यालयका जशिकलाई
उपलब्ध गराउिु पिे निवृत्तभरण बापिको रकम कोष माफनि भ ुक्तािी गररिेि(क)

नििामिी सेवा,
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(ख)

िेपाली सै निक सेवा, िेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी
बल, िेपालको सेवा र िेपाल ववशेष सेवा,

(ग)

िेपाल जशिक सेवा।

ु ािी गिे
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदाि भक्त
प्रयोििको लानग आवश्यक पिे रकम प्रत्येक वषन िेपाल सरकारले कोषलाई
उपलब्ध

गराउिेि।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम कोषले अलग्गै खािामा

राखी व्यवस्थापि गिुन पिेि।
१७.

सं स्था माफनि भ ुक्तािी गररिेाः कोषले यस ऐि बमोजिम प्रदाि गररिे निवृत्तभरण
लगायिको रकम िोवकए बमोजिमको सं स्थासँग सम्झौिा गरी सो सं स्थामाफनि
सम्बजन्धि व्यजक्तलाई भ ुक्तािी गिे व्यवस्था नमलाउिेि।
पररच्िे द-६
कोषको रकम लगािी सम्बन्धी व्यवस्था

१८.

कोषमा रहेको रकम लगािी गिन सक्िेाः (१) कोषले मौज्दाि रहेको रकम दे हाय
बमोजिम लगािी गिन सक्िेिाः(क)

िेपाल सरकारले िारी गरे को ऋणपरमा,

(ख)

वाजणज्य बैं ङ्कको िगद प्रमाणपर मुद्दनि नििेपमा,

(ग)

उपयुक्त

बैं ङ्क

िमािि

नलई

कोषले

उपयुक्त

्
ठहरयाएको
ववत्तीय सं स्थाको िगद प्रमाणपर मुद्दनि
नडपोजिटमा,

(घ)

िेपाल सरकारको िमाििमा कोषले िोकेको शिनमा
कुिै उद्योग वा सङ्गठठि सं स्थालाई ऋणमा,

(ङ)

बैं ङ्क र ववत्तीय सं स्थाको अनधकिम पजच्चस प्रनिशि
सम्मको शेयरमा लगािी,
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(च)

कुिै

बैं ङ्क

वा

ववत्तीय

सं स्थासँग

नमली

सह-

ववत्तीयकरणको आधारमा नधिो ववभािि (पाररपासु)
ु
गिे गरी आपसमा भएको सम्झौिा अिुसार सं यक्त
किानमा,
(ि)

अनधकिम पजच्चस प्रनिशिमा
कम्पिी

वा

सङ्गठठि

िबढ्िे गरी कुिै

सं स्थाले

िारी

गरे को

नडबेन्चरमा,
(ि)

कोष आफैंले वा अरू सं स्थासँग नमली कमनचारी
आवास पररयोििा सञ्चालि गिे, िग्गा खररद गरी
भवि निमानण गिे र भवि बहालमा ठदिे िस्िा
कायनमा,

(झ)

कोषले उपयुक्त ठहराएको िेरमा िेपाल सरकारको

स्वीकृनि प्राप्त गरी पयानप्त नधिो वा िमािी नलई
लगािीमा,

(ञ)

कोषको सुरिालाई ध्यािमा राखी िेपाल सरकारको
स्वीकृनि नलई कमनचारीको वहिको कुिै काममा,

(ट)

मन्रालयको स्वीकृनि नलई उत्पादिमुलक िेरका
उद्योगमा,

(ठ)

िेपाल सरकारको पररयोििामा,

(ड)

कोषको

ँ ी
पूि

पयानप्तिाका

आधारमा

िेपाल

राष्ट्र

बैं कको स्वीकृनि नलइन अन्िरानवष्ट्रय बण्ड वा ववदे शी
मुरामा,

(ढ)

िेपाल सरकारले नबक्री गिे ट्रेिरी नबलमा,

(ण)

यस ऐि अन्िगनि कोषले गिुन पिे अन्य आवश्यक
काममा।
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(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि कोषले
कम्िीमा िीि वषनलाई निवृत्तभरण प्रदाि गिन पुग्िे रकम कोषमा मौज्दाि रहिे
गरी लगािी योििा बिाउिु पिेि।
(३) उपदफा (१) मा उजल्लजखि कायनको लानग कोष आफैले वा
िोवकएको

आधारमा

िेपाल

सरकारले

िोकेको

अन्य

सं स्थासँगको

ु
सं यक्त

लगािीमा सहायक कम्पिी वा सं स्था स्थापिा गिन सक्िेि।
(४) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि दफा ५ को
उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम लगािी गिुअ
न जघ कोषले िेपाल
सरकारको पूव न स्वीकृनि नलिु पिेि।
१९.

कोषको सुरिााः (१) प्रचनलि कािूिमा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि
दे हायका कुराहरुको सम्बन्धमा दे हाय बमोजिम हुिेिाः(क)

कोषमा कमनचारीको व्यजक्तगि खािामा िम्मा रहेको
रकममा कमनचारीका अं जशयारहरु कसै को अं श बापि
हक िलाग्िे,

(ख)

अदालिको फैसला वा अन्य कुिै आधारमा कोषबाट
कमनचारीले पाउिे रकममा साहुको दाबी िलाग्िे,

(ग)

प्रचनलि कािूि अन्िगनि सवनस्व िायिाि हुिे वा
रकम असूल गिुप
न िे अवस्थामा कोषबाट कमनचारीले
पाउिे रकम कट्टा गिन िपाइिे,

(घ)

सरकारी रकम-कलम बाँकी नलिुपिेमा कोषबाट
कमनचारीले पाउिे रकम कट्टा गिन िपाइिे,

(ङ)

कोषमा रहेको कमनचारीको व्यजक्तगि खािामा रहेको
वा कोषको मुिाफा बापि कमनचारीले प्राप्त गरे को
रकममा आयकर िलाग्िे,

(च)

कुिै कम्पिीमा कोषको रकम लगािी भएको वा
कोषबाट ऋण नलएकोमा सो कम्पिी ववघटि भै

12

त्यसको िायिेथा वविरण हुँदा कोषको लगािी, त्यस
बापिको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुि बाँकी
रकम

बापि

त्यस्िो

कम्पिीको

िायिेथा

उपर

कोषको सबैभन्दा पवहलो हक रहिे,
(ि)

कुिै व्यजक्तबाट कोषले कुिै रकम नलि बाँकी
भएकोमा

त्यस्िो

व्यजक्तको

िायिेथा

साहुहरुको

दामासाहीमा परे मा नििको िायिेथा उपर कोषको
नलिुपिे रकम बापि सबैभन्दा पवहलो हक रहिे,
(ि)

कोषले

कुिै

सङ्गठठि

सं स्थासँग

नधिो

नलएको

िायिेथाबाट सम्पूणन रकम असूल हुि िसकेमा

प्रचनलि कािूि बमोजिम त्यस्िो सङ्गठठि सं स्थाको
अन्य सम्पजत्तबाट बाँकी रकम असूल उपर गिन
सक्िे,
(झ)

कुिै व्यजक्तले आफूले गरी ठदएको नलखि अिुसार
कोषलाई बुझाउिु पिे सापटी, पेश्की, ऋण वा
ब्यािको

रकम

समयमा

िबुझाएमा

सो

समय

िाघेको पैंिीस ठदिपनि त्यस्िो व्यजक्तले कोषलाई

नधिो वा भोगबन्धकी लेजखठदएको वा िमािीले िेथा

िमािीमा लेजखठदएको घर, िग्गा वा अन्य कुिै पनि
सम्पजत्त कोषले नललाम नबक्री गरी त्यस्िो रकम

असूल उपर गिन सक्िे र यसरी नललाम नबक्री हुँदा
कसै ले िसकारे मा कोषले त्यस्िो सम्पजत्त सकार गिन
सक्िे,
(ञ)

कोषले नलखि गराई कुिै सम्पजत्त नधिो नलएको
नलखिमा उल्लेख भएको शिन बमोजिमको म्यादनभर
नधिो कब्िा गिन वा किान असूल गिन कारबाही
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प्रारम्भ

िगरे को

कारणले

मार

नधिो

मानथको

कोषको अनधकार समाप्त िहुिे,
कोषले कुिै व्यजक्तलाई अचल सम्पजत्तको नधिोमा

(ट)

ऋण वा सापटी ठदँदा पाँच वषनभन्दा बढीको भाखा
राख्न सक्िे।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कोषले सकार गरे को
सम्पजत्त िामसारी दाजखल खारे िको लानग कोषले मालपोि कायानलय वा
सम्बजन्धि कायानलयमा लेखी पठाउिेि र यसरी लेखी आएकोमा त्यस्िो
कायानलयले आफ्िो कायानलयमा रहेको स्रे स्िामा िदिुसार िामसारी, दाजखल,
खारे ि गरी ठदिु पिेि।
(३) कोषमा एउटा प्रयोििको लानग प्राप्त भएको रकम अको
प्रयोििको लानग खचन गिन पाइिे िै ि।
२०.

कोषलाई दस्िुर िलाग्िेाः

कोषले ऋण लगािी गरे को सङ्गठठि सं स्थाबाट नलखि

गराई नधिो नलँदा वा नधिो नलएको सम्पजत्त कोषको िाममा पाररि गराउँदा वा

कोषले कुिै अचल सम्पजत्त खरीद नबक्री गदान त्यस्िो कारोबारमा कोषलाई कुिै
आय वटकट वा रजिष्ट्रेशि दस्िुर लाग्िे

िै ि।

पररच्िे द-७
कायनकारी निदे शक र कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था
२१.

कायनकारी निदे शकाः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गिन एकििा
कायनकारी निदे शक रहिेि।
(२)

िेपाल

सरकारले

कायनकारी

निदे शकको

नियुजक्तको

लानग

नसफाररस गिन सम्बजन्धि ववषयका ववज्ञहरु समेि रहेको िीि सदस्यीय नसफाररस
सनमनि गठि गिेि।
(३)

उपदफा

(२)

बमोजिमको

सनमनिले

मान्यिा

प्राप्त

जशिण

सं स्थाबाट व्यवस्थापि, अथनशास्त्र, वाजणज्य वा कािूिमा कम्िीमा स्िािकोत्तर
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उपानध हानसल गरी उद्योग, वाजणज्य, व्यापार, सावनिनिक प्रशासि, रािस्व प्रशासि,
व्यवस्थापि वा कािूिको िेरमा कम्िीमा बाह्र वषनको अिुभव प्राप्त व्यजक्तहरू
मध्येबाट खुला प्रनिस्पधानको आधारमा ििौट गरी कायनकारी निदे शकको पदमा
नियुक्त गिन िीिििा व्यजक्तको िाम िेपाल सरकार समि नसफाररस गिेि।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नसफाररस भएको व्यजक्तहरु मध्येबाट
िेपाल सरकारले उपयुक्त व्यजक्तलाई कायनकारी निदे शक पदमा नियुजक्त गिेि।
(५) कायनकारी निदे शकको पदावनध चार वषनको हुिेि र नििको काम

सन्िोषििक दे जखएमा नििलाई पुिाः अको एक पटकको लानग कायनकारी
निदे शकको पदमा नियुजक्त गिन सवकिेि।
(६) उपदफा (५) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि कायनकारी

निदे शकले आफ्िो पदीय जिम्मेवारी पूरा िगरे को वा कोषको वहि ववपरीि कुिै

काम कारबाही गरे को दे जखएमा िेपाल सरकारले सनमनिको नसफाररसमा नििलाई
िुिसुकै बखि कायनकारी निदे शकको पदबाट हटाउि सक्िेि।
िर त्यसरी पदबाट हटाउिु अजघ नििलाई आफ्िो सफाई पेश गिे
मिानसब मौका ठदिु पिेि।
(७) कायनकारी निदे शकको पाररश्रनमक, सुववधा िथा सेवाका अन्य शिन
िोवकए बमोजिम हुिेि।
(८) यस दफामा अन्यर िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि कायनकारी
निदे शकको

नियुजक्त

अवस्थामा मन्रालयले

िभएको

वा

कायनकारी

निदे शक

निलम्बिमा

परे को

नििामिी सेवाको रािपरावङ्कि प्रथम श्रे णीको कुिै

अनधकृिलाई कायनकारी निदे शकको रुपमा कामकाि गिे गरी िोक्ि सक्िेि।
२२.

कायनकारी निदे शकको काम, किनव्य र अनधकाराः कायनकारी निदे शकको काम,
किनव्य र अनधकार दे हाय बमोजिम हुिेिाः(क)

कोषको िीनि िथा वावषनक कायनक्रम ियार गरी सनमनि समि
पेश गिे,
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(ख)

कोषमा िम्मा भएको रकमको सुरजिि लगािीका िेरहरु
पवहचाि गरी सनमनि समि नसफाररस गिे,

(ग)

कोषको सम्पजत्त िथा िायिेथाको सं रिण र व्यवस्थापि गिे,

(घ)

सनमनिमा

(ङ)

कोषको स्वीकृि वावषनक कायनक्रम कायानन्वयि गिे, गराउिे,

(च)

कोषको काम कारबाहीको निरीिण िथा अिुगमि गरी

िलफल हुिे प्रस्िाव ियार गिे,

सनमनि समि प्रनिवेदि पेश गिे,
(ि)

सनमनिबाट भएको निणनय िथा निदे शि कायानन्वयि गिे,
गराउिे,

(ि)

कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दै निक प्रशासि सञ्चालि
गिे,

(झ)

सनमनिबाट

निदे जशि

िथा

प्रत्यायोजिि

अन्य

काम

गिे,

गराउिे।
२३.

कमनचारी िथा ववज्ञ सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कोषमा आवश्यक सङ्ख्यामा
कमनचारीहरु रहिेिि्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कमनचारीको नियुजक्त, पाररश्रनमक, सुववधा
िथा सेवाका शिनहरू िोवकए बमोजिम हुिेिि्।
(३) कोषका कमनचारी नियुक्त िभएसम्मको लानग आवश्यक पिे
कमनचारी िेपाल सरकारले उपलब्ध गराउिेि।
(४) उपदफा (३) मा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि िेपाल
सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कमनचारी उपलब्ध गराउि िसकेमा कोषमा

कमनचारी नियुक्त िभएसम्मको लानग कोषले करारमा कमनचारी नियुक्त गिन
सक्िेि।
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(५) कोषले आवश्यकिा अिुसार कुिै ववज्ञको सेवा नलि सक्िेि।
त्यस्िो ववज्ञलाई ठदइिे सेवा सुववधा प्रचनलि कािूिको अधीिमा रही कोषले
निधानरण गरे बमोजिम हुिेि।
पररच्िे द-८
ववववध
२४.

कोष सञ्चालिको लानग निकाय िोक्ि सक्िेाः यस ऐि बमोजिम कोषको गठि
िभएसम्म िेपाल सरकारले रािपरमा सूचिा प्रकाजशि गरी कुिै निकायलाई
कोष सञ्चालि सम्बन्धी कायन गिे गरी िोक्ि सक्िेि।

२५.

िु ट्टािु ट्टै अनभलेख राख्नु पिेाः कोषले प्रचनलि कािूि बमोजिम निवृत्तभरण पाउिे
कमनचारी िथा जशिक र यस ऐि बमोजिम योगदािमा आधाररि निवृत्तभरण
प्रणाली बमोजिम निवृत्तभरण पाउिे कमनचारीको लानग प्राप्त रकम, सो रकमको
लगािी िथा वहसाब वकिाबको अनभलेख िु ट्टािु ट्टै रुपमा राख्नु पिेि।

२६.

पररचयपर

उपलब्ध

गराउिेाः

(१)

कोषले

प्रत्येक

कमनचारीलाई

कोषको

पररचयपर उपलब्ध गराउिेि।
(२) कमनचारीले उपदफा (१) बमोजिमको पररचयपर नलिको लानग
कोषले निधानरण गरे का प्रवक्रया अवलम्बि गिुप
न िेि।
२७.

निदे शि ठदि सक्िेाः (१) िेपाल सरकारले योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणालीको
सञ्चालि सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यक निदे शि ठदि सक्िेि।
(२) उपदफा (१) बमोजिम िेपाल सरकारबाट प्राप्त निदे शिको पालिा
गिुन कोषको किनव्य हुिेि।

२८.

निरीिण िथा सुपररवेिण गिन सक्िेाः मन्रालयले

कोषको निरीिण िथा

सुपरीवेिण गिन सक्िेि।
२९.

लेखा िथा लेखापरीिणाः (१) कोषको लेखा िेपाल सरकारले अवलम्बि गरे को
लेखा प्रणाली बमोजिम िोवकए बमोजिमको ढाँचामा राजखिेि।
(२) कोषको लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हुिेि।
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(३)

कोषले

वावषनक

रुपमा

लेखापरीिण

प्रनिवेदि

ियार

गरी

सावनिनिक गिुन पिेि।
३०.

प्रनिवेदि पेश गिुपन िेाः (१) कोषले वषन भररमा आफूले गरे को कामको वावषनक
प्रनिवेदि ियार गरी काजत्तक मसान्िनभर मन्रालयमा पेश गिुप
न िेि।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

ियार

गररएको

प्रनिवेदि

कोषले

सावनिनिक गिुप
न िेि।
३१.

अनधकार प्रत्यायोििाः सनमनिले यो ऐि र यस ऐि अन्िगनि बिेको नियम
बमोजिम आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये आवश्यकिा अिुसार केही अनधकार
सनमनिको अध्यि, सदस्य, कायनकारी निदे शक

वा कोषको

कुिै अनधकृि

कमनचारीलाई प्रत्यायोिि गिन सक्िेि।
३२.

िेपाल सरकारसँग सम्पकनाः कोषले िेपाल सरकारसँग सम्पकन रा्दा मन्रालय
माफनि राख्नु पिेि।

३३.

उपदाि िथा निवृत्तभरण िपाउिेाः (१) जशिक िथा कमनचारीको सेवाका शिन
सम्बन्धी प्रचनलि कािूिमा िुिसुकै कुरा लेजखएको भए िापनि यो ऐि प्रारम्भ
भए पनि िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थािीय िह िथा िेपाल सरकारको
स्वानमत्व वा नियन्रणमा रहेको वा िेपाल सरकारबाट नियनमि रुपमा अिुदाि
पाउिे सं स्थाले िेपाल सरकारको दावयत्व पिे गरी उपदाि र निवृत्तभरण पाउिे
गरी कुिै कमनचारी, जशिक िथा पदानधकारी नियुजक्त गिन पाउिे िै ि।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कमनचारी, जशिक िथा पदानधकारीको
हकमा कािूि बिाई योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गिन सवकिेि।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कािूि बिाउँदा यस ऐि बमोजिम कोष
माफनि योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुिे गरी व्यवस्था गिन सवकिेि।

३४.

नियम बिाउि सक्िेाः यो ऐि कायानन्वयिको लानग िेपाल सरकारले आवश्यक
नियम बिाउि सक्िेि।

३५.

ववनियम बिाउि सक्िेाः (१) यो ऐि र यस ऐि अन्िगनि बिेको नियमको
अधीिमा रही सनमनिले आवश्यक ववनियम बिाउि सक्िेि।
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(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यिामा कुिै प्रनिकूल असर िपिे गरी
सनमनिले दे हायका ववषयमा ववनियम बिाउि सक्िेिाः(क)

कोषमा कायनरि कमनचारीको सेवा शिन पाररश्रनमक
िथा सुववधा,

(ख)

योगदािमूलक

निवृत्तभरण

प्रणाली

सञ्चालि

सम्बन्धमा आवश्यक दे जखएका अन्य ववषय।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको ववनियम मन्रालयबाट स्वीकृि भएको
नमनिबाट लागू हुिेि।
३६.

निदे जशका बिाई लागू गिेाः सनमनिले यो ऐि र यस ऐि अन्िगनि बिेको नियम
वा ववनियमावलीको अधीिमा रही कोषको दै निक कायन सञ्चालि सम्बन्धमा
आवश्यक निदे जशका बिाई लागू गिन सक्िेि।

३७.

सं शोधिाः दे हायका ऐिहरुमा दे हाय बमोजिम सं शोधि गररएको िाः(१) नििामिी सेवा ऐि, २०४९ को दफा ३९ख. को सट्टा दे हायको दफा
३९ख. राजखएको िाः“३९ख. योगदािमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१)
यो

ऐि

प्रारम्भ

कमनचारीको

भएपनि

हकमा

नििामिी

योगदािमूलक

सेवामा

नियुक्त

निवृत्तभरण

हुिे

प्रणाली

सम्बन्धी प्रचनलि कािूि बमोजिमको व्यवस्था लागू हुिेि।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

योगदािमूलक

निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुिे नििामिी कमनचारीको हकमा

दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग.को
व्यवस्था लागू हुिे िै ि।”
(२) िेपाल स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ को दफा ५० पनि दे हायको दफा
५०क. थवपएको िाः“५०क. योगदािमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१)
यो

ऐि

प्रारम्भ
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भएपनि

स्वास््य

सेवामा

नियुक्त

हुिे

कमनचारीको

हकमा

योगदािमूलक

निवृत्तभरण

प्रणाली

सम्बन्धी प्रचनलि कािूि बमोजिमको व्यवस्था लागू हुिेि।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

योगदािमूलक

निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुिे कमनचारीको हकमा दफा ४६,
४७, ४८, ४९ र ५० को व्यवस्था लागू हुिे िै ि।”
(३) व्यवस्थावपका-सं सद सजचवालय सम्बन्धी ऐि, २०६४ को दफा ५२ को
सट्टा दे हायको दफा ५२ राजखएको िाः–
“५२.

योगदािमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१)
यो ऐि प्रारम्भ भएपनि नियुक्त हुिे कमनचारीको हकमा

योगदािमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचनलि कािूि
बमोजिमको व्यवस्था लागू हुिेि।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

योगदािमूलक

निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुिे कमनचारीको हकमा दफा ४८,

४९, ५०, ५१, ५३, ५४ र ५५ को व्यवस्था लागू हुिे
िै ि।”
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