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मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा ननमभावरी, २०७५ 

मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा ऐन , २०७४ को दपा ६९ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी नेऩार 
सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब  : (१) मी ननमभहरूको नाभ “मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा 
ननमभावरी, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो ननमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननमभावरीभा,- 

(क)  “ऐन” बन्नारे मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा ऐन, २०७४ सम्झन ुऩछथ । 

(ख)   “मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा ” बन्नारे श्रनभक य योजगायदाताको 
तपथ फाट मोगदान गयी सञ्चारन हनुे ऐनको  दपा १० फभोजजभका  साभाजजक 
सयुऺा मोजना सम्झन ुऩछथ। 

(ग) "सनभनत" बन्नारे ऐनको दपा २९ फभोजजभको सनभनत सम्झन ुऩछथ।  

(घ) “सयकायी कोष” बन्नारे देहामको कुनै कोष सम्झन ुऩछथ :–  

(१)  नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको स जञ्चत कोष वा    
अन्म सयकायी कोष, 

(२)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणथ वा आॊजशक 
स्वानभत्व बएको स्थानीम सॊस्थान,ननगभ, फोडथ, प्रानधकयण, प्रनतष्ठान वा 
मस्तै कुनै ननकामको कोष,  

(३) नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहफाट प्राप्त अनदुानफाट 
सञ्चानरत कोष, 

(४)  सावथजननक ऩद धायण गयेको व्मजिराई ननवृत्तबयण प्रदान गनथ 
प्रचनरत कानून फभोजजभ स्थाऩना बएको कोष । 
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ऩरयच्छेद– २ 

साभाजजक सयुऺा मोजनाभा सहबानगता 

३. सयकायी कोषफाट ऩारयश्रनभक ऩाउने व्मजि सहबागी हनु े: सयकायी कोषफाट ऩारयश्रनभक ऩाउने 
व्मजि ऐनको दपा १० फभोजजभका साभाजजक सयुऺा मोजनाभध्मे नेऩार सयकायरे नेऩार 
याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोके फभोजजभका साभाजजक सयुऺा मोजनाभा सहबागी हनु 
सक्नेछन।्  

४.  अनौऩचारयक ऺेरका श्रनभक तथा स्वयोजगायभा यहेका व्मजिको साभाजजक सयुऺा  : (१) 
अनौऩचारयक ऺेरका श्रनभक तथा स्वयोजगाय भा यहेका  व्मजि सनभनतको नसपारयस फभोजजभका 
साभाजजक सयुऺा मोजनाभा भन्रारमरे तोकेको नभनतदेजख सहबागी हनु सक्नेछन।् 

(२) उऩननमभ (१) भा उजलरजखत मोजनाभा सहबागी श्रनभकराई प्रोत्साहन गनथ कोषरे 
सम्फजन्धत मोजनाको रानग तोकेको मोगदान यकभ भा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम 
तहरे आ-आफ्नो फजेट भापथ त तोके फभोजजभको यकभ कोषको नाभभा जम्भा गरयददनेछ । 

(३) अनौऩचारयक ऺेरका श्रनभक तथा स्वयोजगायभा यहेका व्मजिको साभाजजक सयुऺा 
मोजनाभा सहबागी हनुे सम्फन्धी अन्म व्मवस्था कोषरे ननधाथयण गये फभोजजभ हनुेछ। 

५. मोगदान यकभ स ङ्करन गनथ सम्झौता गनथ सवकने  : (१) साभाजजक सयुऺा मोजना अन्तगथतको 
कोषभा जम्भा हनुे मोगदान यकभ सङ्करन गने प्रमोजनका रानग कोषरे फैङ्क तथा ववत्तीम सॊस्थासॉग 
सम्झौता गनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ सम्झौता गरयने फैङ्क तथा ववत्तीम सॊस्थारे ऩारना गनुथऩने 
भाऩदण्ड य अन्म आवश्मक व्मवस्था कोषरे ननधाथयण गये फभोजजभ हनुेछ । 

(३) ऐन तथा मस ननमभावरी फभोजजभको मोगदान यकभको वववयण सम्फजन्धत 
मोगदानकताथ य ननजको योजगायदातारे हेनथ चाहेभा कोषरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

६.  मोगदानकताथरे सवुवधा प्राप्त गनथ सक्ने  :  (१) ऐनको दपा १० फभोजजभ साभाजजक सयुऺा 
मोजनाभा सभावेश बएका मोगदानकताथरे सम्फजन्धत साभाजजक सयुऺा मोजनाभा तोके फभोजजभका 
सवुवधा प्राप्त गनथ सक्नेछन।् 

  (२) उऩननमभ (१) फभोजजभको सवुवधा प्राप्त गने आधाय य प्रकृमा कोषरे फनाएको 
कामथववनध फभोजजभ हनुेछ। 
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७. ऩारयश्रनभक नऩाएको अवस्थाको मोगदान : ऐनको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोजजभ श्रनभकरे 
ऩारयश्रनभक नऩाउने अवस्थाभा योजगायदातारे कोषभा जम्भा गयी ददएको यकभ कट्टा गदाथ 
श्रनभकरे ऩाउने प्रत्मेक भवहनाको ऩारयश्रनभक , बत्ता वा अन्म सवुवधा गयी हनु आउने यकभको 
तेत्तीस प्रनतशतभा नफढ्ने गयी प्रत्मेक भवहना कट्टा गनथ सक्नेछ।  

८. खाता सञ्चारन : ऐन फभोजजभ साभाजजक सयुऺा मोजना सञ्चारनको रानग स्थाऩना बएका कोषको 
खाता सञ्चारन कामथकायी ननदेशक वा ननजरे तोकेको अनधकृत कभथचायी य रेखा प्रभखुको सॊमिु 
दस्तखतफाट हनुेछ । 

९. साभाजजक सयुऺा मोजना सञ्चारन सम्फन्धी : (१) ऐनको दपा १० य ११ फभोजजभका साभाजजक 
सयुऺा मोजना सञ्चारन गनथ कामथकायी ननदेशकरे आवश्मक प्रस्ताव तमाय गयी सनभनत सभऺ ऩेश 
गनेछ । 

  (२) उऩननमभ (१) फभोजजभ को प्रस्तावभा देहाम फभोजजभका कुया उलरेख बएको हनु ु
ऩनेछ्- 

(क)  मोजना रागू हनुे ऺेर , 

(ख)  रजऺत सभूह , 

(ग) साभाजजक सयुऺा मोजनाको अवनध, मोजनाभा सभावेश गयाउन नरइने 
आधाय, वववयण य मोगदान सङ्करन ववनध, 

(घ) साभाजजक सयुऺा मोजनाफाट ऩाउने सवुवधा य त्मस्तो सवुवधा ऩाउन ऩूया 
गनुथऩने शतथहरु,  

(ङ) साभाजजक सयुऺा मोजनाफाट सवुवधा ऩाउने सभम य बिुानी प्रविमा,  

(च) अन्म आवश्मक वववयण । 

(३) मस ननमभ फ भोजजभको साभाजजक सयुऺा मोजना को सञ्चारन कोषरे तोकेको 
नभनतदेजख शरुु हनुेछ ।  

(४) उऩननमभ (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩनन साभाजजक सयुऺा मोजनाभा नै 
सो मोजना सञ्चारन हनु ेनभनत उलरेख गरयएको बए सोही नभनतदेजख मोजना सञ्चारन हनुेछ । 

(५) कोषरे कुनै साभाजजक सयुऺा मोजना सञ्चारन गने बएभा त्मस्तो मोजना सम्फन्धी 
जानकायी कोषरे आफ्नो वेफसाईट य अन्म सञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ। 
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१०.  ननरम्फन :  (१) सनभनतको नसपारयसभा कोषरे देहामको अवस्थाभा मोगदानकताथरे ऩाउने सवुवधा 
ननरम्फन गनेछ्- 

(क)  साभाजजक सयुऺा मोजनाभा सभावेश बएको व्मजिको वास्तववक ऩवहचान 
हनु नसकेभा त्मस्तो ऩवहचान नबएसम्भ, 

(ख)  अदारत वा न्मावमक ननकाम रे साभाजजक सयुऺा मोजनाको सवुवधा 
बिुानी स्थगन गनथ आदेश ददएभा, 

(ग)  नेऩार सयकायरे देशभा चयभ आनथथक ववशृ्रङ खरता वा अन्म असाधायण 
अवस्था सजृना बएको सूचना गयेभा। 

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (ग) फभोजजभको अवस्था ववद्यभान नयहेको बनी नेऩार 
सयकायरे सूचना गयेभा सनभनतको नसपारयसभा कोषरे त्मस्तो ननरम्फन पुकुवा गनेछ।  

११.  असूर उऩय गरयन े:  (१) साभाजजक सयुऺा मोजनाभा सहबागी नबएको कुनै व्मजिरे ऐन तथा  
मस ननमभावरी फभोजजभ सवुवधा प्राप्त गयेको देजखएभा ननजरे नरएको सवुवधा  फाऩतको यकभ 
कोषरे असूर उऩय गनथ सम्फजन्धत योजगायदाता सभऺ रेखी ऩठाउनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ  योजगायदातारे असूर उऩय गनथ नसकी  सोको जानकायी 
प्राप्त बएभा कोषरे सम्फजन्धत व्मजि को नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩजत्त योक्का गयी त्मस्तो 
सम्ऩजत्तफाट असूर उऩय गयी कोषभा जम्भा गनेछ । 

(३) कुनै मोगदानकताथरे ऐन तथा मस ननमभावरी फभोजजभ ऩाउनऩुने बन्दा फढी सवुवधा 
प्राप्त गयेको देजखएभा त्मस्तो व्मजिरे कोषफाट अन्म यकभ प्राप्त गनथ फाॉकी यहेछ बने त्मस्तो 
यकभरे ऩगेुसम्भ सोही यकभफाट य त्मस्तो यकभ अऩगु बएभा ननजरे योजगायीफाट प्राप्त गने आम 
वा सेवा ननवृत्त हुॉदाका फखत ऩाउने जनुसकैु सवुवधा फाट य त्मस्तो सवुवधाफाट सभेत असूर उऩय 
हनु नसकेभा सम्फजन्धत व्मजिको नाभभा यहेको चरअचर सम्ऩजत्त योक्का याखी कोषरे त्मस्तो 
सम्ऩजत्तफाट असूर उऩय गयी कोषभा जम्भा गनेछ। 

१२.  आदेश ददन सक्न े: (१) योजगायदाता य श्रनभकफीच योजगाय सम्फन्ध सभाप्त बईसकेको तय ऐन 
वा मस ननमभावरी फभोजजभ जम्भा गनुथऩने मोगदान यकभ जम्भा नगयेको कायणरे श्रनभकरे 
ऩाउन ुऩने सवुवधा ऩाएको यहेनछ बने ननजरे ऩाउने सवुवधा तीन भवहनानबर बिुानी ददई मोगदान 
यकभ जम्भा गनथ कोषरे सम्फजन्धत योजगायदाताराई आदेश ददन सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१ ) फभोजजभ कोषरे ददएको आदेश ऩारना गनुथ सम्फजन्धत 
योजगायदाताको कतथव्म हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद -३ 
सूचीकयण सम्फन्धी व्मवस्था 

१३. ननवेदन ददन े: (१) ऐनको दपा १९ फभोजजभ प्रकाजशत सूचनाभा तोवकएको अवनधनबर योजगायदातारे 
देहाम फभोजजभको वववयण सवहत कोषभा सूचीकृत हनुको रानग कोषरे तोकेको ननकाम , कामाथरम वा 
अनराइन एकीकृत कम््मटुय प्रणारीफाट अनसूुची-१ फभोजजभको ढाॉचाभा ननवेदन ददन ुऩनेछ:- 

(क) योजगायदाताको  पभथ, सॊस्था वा कम्ऩनी दताथको प्रभाणऩर, 

(ख) योजगायदाताको स्थामी रेखा नम्फय वा भलुम अनबवृवि कय प्रभाणऩर, 

(ग) सूचीकृत हनुे सम्फन्धी ननणथम, 

(घ) योजगायदाताकोभा काभ गने मोगदानकताथको वववयण। 

(२) श्रनभक तथा स्वयोजगायभा यहेका व्मजिरे  कोषभा सूचीकृत हनुको रानग अनसूुची- २ 
फभोजजभको ढाॉचाभा ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

१४.  सूचीकयण नम्फय य प्रभाणऩर  : ननमभ १ ३ को उऩननमभ (१) फभोजजभ प्राप्त ननवेदन उऩय 
जाॉचफझु गदाथ यीतऩूवथक देजखएभा  कोषरे योजगायदाताराई सूचीकृत गयी सूचीकयण नम्फय सवहत 
अनसूुची-३ फभोजजभको ढाॉचाभा सूचीकयण प्रभाणऩर ददन ुऩनेछ । 

१५.  योजगायीभा नयहेको जानकायी गयाउने  : (१) योजगायदातारे कुनै साभाजजक सयुऺा मोजनाभा 
सहबागी बएको मोगदानकताथ सेवा ननवृत्त बएभा , भतृ्मु  बएभा वा ननज जनुसकैु कायणरे 
योजगायीभा नयहेभा सोको जानकायी एक भवहनानबर कोषराई ददन ुऩनेछ । 

(२) कोषभा सूचीकृत बएको अनौऩचारयक ऺेरका श्रनभक तथा स्वयोजगायभा यहेको 
मोगदानकताथको भतृ्म ुबएभा ननजको आजश्रत ऩरयवायका सदस्म वा सॊयऺकरे सोको जानकायी एक 
भवहनानबर कोषराई ददन ुऩनेछ ।  

१६.  योजगायदाताको नाभ सूची फाट हटाउने  : कोषरे देहाम फभोजजभको कुनै अवस्थाभा  सूचीकृत  
योजगायदाताको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्- 

(क) प्रचनरत कानून फभोजजभ स्थाऩना बएको योजगायदाताको ववघटन बएभा, 
नरक्वीडेशनभा गएभा वा प्रचनरत कानून फभोजजभ दाभासाहीभा ऩयेभा, 

(ख) योजगायदातारे प्रचनरत कानून फभोजजभ आफ्नो व्मवसाम फन्द गयेको  जानकायी 
कोषराई गयाएभा,  

 (ग) प्रचनरत कानून फभोजजभ योजगायदाता खायेजीभा ऩयेभा, 
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 (घ) प्रचनरत  कानून फभोजजभ कम्ऩनीको दताथ खायेजी बएभा, वा 

(ङ) अदारतको आदेश फभोजजभ योजगायदाताको व्मवसाम फन्द बएको जानकायी प्राप्त 
बएभा। 

१७. योजगायदाताको दावमत्व : ननमभ १६ फभोजजभ योजगायदाताको नाभ सूचीफाट हटी कोषको 
सूचीकयण नम्फय कामभ नयहेभा योजगायदातारे  योजगायदाताको चरअचर सम्ऩजत्तफाट देहाम 
फभोजजभ दावमत्व बिुानी गनुथ ऩनेछ्- 

(क)  साभाजजक सयुऺा फाऩतको प्रत्मेक  मोगदानकताथको  बिुानी गनथ फाॉकी यकभ 
कोषराई बिुानी ददन,े 

(ख)  खण्ड (क) फभोजजभ दावमत्व बिुानी गदाथ  यकभ अऩगु बएभा मोगदानकताथको 
मोगदानको आधायभा सभानऩुानतक वहसाफरे दावमत्व बिुानी गनुथऩने ।   

 

ऩरयच्छेद-४ 

सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय तथा फैठक सञ्चारन सम्फन्धी थऩ व्मवस्था 
१८.  टेनरकन्पयेन्स वा ववद्यतुीम उऩकयणको भाध्मभफाट फैठक सञ्चारन : (१) सनभनतरे आवश्मकता 

अनसुाय टेनरकन्पयेन्स वा अन्म ववद्यतुीम उऩकयणको भाध्मभफाट फैठक सञ्चारन गनथ सक्नेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ सञ्चारन बएको फैठकको नबनडमो येकडथ प्रचनरत कानून 
फभोजजभ नडजजटर सवटथवपकेशन गयी याख्ोु ऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोजजभ बएको फैठकको ननणथम नरजखत रुऩभा प्रभाजणत गयी 
अनबरेख याख् ु ऩनेछ। 

१९. फैठक सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था : सनभनतको कूर सदस्म सङ्ख्माको एक नतहाई सदस्मरे फैठकभा 
छरपर गनुथऩने ववषम उलरेख गयी सनभनतको फैठक फोराउन अध्मऺ सभऺ नरजखत रुऩभा भाग 
गयेभा त्मस्तो भाग प्राप्त बएको सात कामथ ददननबर अध्मऺरे सनभनतको फैठक फोराउन ुऩनेछ ।  

२०.   सनभनतको अन्म काभ, कतथव्म य अनधकाय : ऐनभा रेजखएको काभ, कतथव्म य अनधकायको अनतरयि 
सनभनतको अन्म काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ -् 

(क)  मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा कामथिभ  प्रविथन गने, 

(ख)  मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा कामथिभको मोजना तजुथभा गयी भन्रारम 
सभऺ नसपारयस गने, 



 

7  
 

(ग)  प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह वा अन्तगथतका  कुनै ननकाम वा कामाथरमरे 
मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा नीनतका सम्फन्धभा कुनै ऩयाभशथ वा 
सलराह भागेभा आवश्मक नीनतगत सलराह ददन,े 

(घ) मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा कामथिभराई प्रबावकायी फनाउन प्रदेश य 
स्थानीम तहफीचभा सभन्वम तथा सहकामथ गने। 

    ऩरयच्छेद-५ 

आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी 
२१.  आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी सम्फन्धी व्मवस्था : (१) कोषरे मो ननमभावरी प्रायम्ब बएको नभनतरे 

छ भवहना नबर सशुासन कामभ हनुे गयी आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी तमाय गयी रागू ग रयसक्न ु
ऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोजजभको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी तमाय गदाथ कोष रे सम्ऩादन 
गने प्रत्मेक काभ को कामथप्रविमा , जोजखभका ऺेरको ऩवहचान तथा ननमन्रण , सूचना प्रवाह य 
अनगुभन भूलमाङ्कन जस्ता ववषमराई सभेत सभेट्न ुऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोजजभको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको अनगुभन गनथको 
रानग कामथकायी ननदेशकरे कोषको कुनै वरयष्ठ अनधकृत वा स्वाथथ नफाजझने गयी अन्म कुनै 
कभथचायीराई जजम्भेवायी तोकी अनगुभन गने व्मवस्था नभराउन ुऩनेछ । 

(४) उऩननमभ (३) फभोजजभ गरयएको अनगुभनफाट देजखएका रुवट सधुाय गयी आन्तरयक 
ननमन्रण प्रणारीराई सढृुढ फनाउने जजम्भेवायी कामथकायी ननदेशकको हनुेछ । 

(५) उऩननमभ (३) फभोजजभ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको अनगुभन प्रत्मेक वषथ 
कम्तीभा दईुऩटक गनुथ ऩनेछ ।  

२२.  नफभाङ्कीम  भूलमाङ्कन प्रनतवेदनभा खरुाउनऩुने कुया :  ऐनको दपा ३६ को उऩदपा ( ३) भा 
रेजखएका कुयाका अनतरयि नफभाङ्कीम भूलमाङ्कन प्रनतवेदनभा देहामका कुयाहरु सभेत खरुाउन ु
ऩनेछ्- 

(क)  कोषरे साभना गनुथऩने स म्बाववत चनुौनतहरु य त्मस्ता चनुौनतराई  सम्फोधन गनथ 
चानरनऩुने कदभ, 

(ख)  कोषको सम्ऩजत्त तथा दावमत्व व्मवस्थाऩन गनुथऩने ववषम , 

(ग)  मोगदानको दय ऩनुयावरोकन सम्फन्धी ववषम । 
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२३.  नफभाङ्कीको ननमजुि, मोग्मता य सवुवधा सम्फन्धी : (१) देहामफभोजजभको मोग्मता बएको व्मजि 
नफभाङ्की हनुको रानग मोग्म हनुेछ्- 

(क)  भान्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट नफभाङ्कीम (एक्च्मअुयी) ववषम  नरई 
स्नातक तह उत्तीणथ वा कुनै ववषमभा स्नातक तह उत्तीणथ गयी नफभाङ्कीम 
(एक्च्मअुयी) ववषमभा पेरोसीऩ हानसर गयेको, 

(ख) नफभाङ्कीम (एक्च्मअुयी)  ववषमभा  कम्तीभा दईु वषथको अनबुव हानसर 
गयेको,  

(ग) नफ भाङ्कीम भूलमाङ्कन सम्फन्धी काभ गयेको कायण प्रचनरत कानू न 
फभोजजभ कारो सूचीभा नऩयेको, 

(घ)   भ्रष्टाचायजन्म अनबमोगभा कसूयदाय नठहरयएको, 

(ङ)   पौजदायी अनबमोगभा कसूयदाय नठहरयएको, 

(च)   कोषसॉग सम्फजन्धत कायोफायभा कुनै ननजी स्वाथथ नयहेको । 

(२)  कोषरे नफभाङ्कीराई कयायभा ननमिु गनथ वा ऩयाभशथ सेवाफाट सेवा नरन सक्नेछ। 

(३) नफभाङ्कीको ऩारयश्रनभक तथा अन्म सवुवधा कोष य नफभाङ्कीफीच बएको कयाय  
सम्झौताभा उलरेख बए फभोजजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद-६ 

साभाजजक सयुऺा ऩरयचमऩर, ववशेषऻ वा सलराहकाय, कभथचायी य ऩदानधकायी सम्फन्धी व्मवस्था 
२४.  साभाजजक सयुऺा नम्फय य ऩरयचमऩर : कोषरे मोगदानकताथराई अनसूुची-४ फभोजजभको ढाॉचाभा 

साभाजजक सयुऺा नम्फय सवहतको ऩरयचमऩर ददनेछ। 

२५.  सूचना प्रववनधभा आधारयत प्रणारीभा आफि गरयन े: कोषरे मो ननमभावरी प्रायम्ब बएको नभनतरे 
तीन भवहनानबर साभाजजक सयुऺा अन्तगथतको कुनै सवुवधा प्राप्त गरययहेको मोगदानकताथराई सूचना 
प्रववनधभा आधारयत प्रणारीभा आफि गनेछ। 

२६.  कामथकायी ननदेशकको ऩारयश्रनभक य सवुवधा : (१) कामथकायी ननदेशकको ऩारयश्रनभक, सवुवधा तथा 
सेवाका शतथ सम्फन्धी व्मवस्था कोषको ववननमभभा उलरेख बए फभोजजभ हनुेछ ।  
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(२) सयकायी कोषफाट ननवृत्तबयण ऩाइयहेको व्मजि कामथकायी ननदेशकको ऩदभा ननमिु 
बएभा त्मस्तो कामथकायी ननदेशकरे ननवृत्तबयण वा मस ननमभ फभोजजभको ऩारयश्रनभकभध्मे ननजरे 
योजेको कुनै एक भार ऩाउनेछ। 

२७. ववशेषऻ वा सलराहकायको मोग्मता, ऩारयश्रनभक, सेवाको शतथ य सवुवधा : (१) ऐनको दपा ४५ 
फभोजजभ ववशेषऻ वा सलराहकायको ऩदभा ननमजुिको रानग देहाम फभोजजभको मोग्मता  हनु ु
ऩनेछ:- 

(क)  साभाजजक सयुऺा ,  व्मवस्थाऩन,  अथथशास्त्र वा कानून ववषमभा 
स्नातकोत्तय उत्तीणथ य  सम्फजन्धत ऺेरभा कम्तीभा दश वषथको अनबुव 
बएको, 

(ख)  नैनतक ऩतन देजखने पौजदायी अनबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय 
नठहरयएको, 

(ग)  बष्टाचायको कसूयभा सजाम नऩाएको, 

(घ)  सयकायी तथा अधथसयकायी ननकामसॉग कुनै फाॉकी फक्मौता नयहेको। 

(२) ववशेषऻ वा सलराहकायरे आफ्नो कामथ प्रायम्ब गनुथ अजघ कोषसॉग 
कामथसम्ऩादन सम्झौता  गनुथ ऩनेछ ।  

(३) कोषरे एक आनथथक वषथभा छ भवहना अवनधभा नफढ्ने गयी फढीभा तीनजना ववशेषऻ 
वा सलराहकाय ननमिु गनथ सक्नेछ । 

(४) ववशेषऻ वा सलराहकायरे आफ्नो कामथ सम्ऩादन गने िभभा प्राप्त गयेका सूचना , 

तथ्माङ क तथा प्रनतवेदन आपू ऩदफाट अरग हुॉदा कोषराई फझुाउन ुऩनेछ। 

(५) ववशेषऻ वा सलराहकायरे आपूरे सम्ऩादन गयेका कामथको प्रनतवेदन तमाय गयी  
प्रत्मेक भवहना कामथकायी ननदेशक सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ।  

(६) उऩननमभ (५) फभोजजभ प्राप्त प्रनतवेदनको एक प्रनत कामथकायी ननदेशकरे 
भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(७) ववशेषऻ वा सलराहकाय को ऩारयश्रनभक तथा सवुवधा ववननमभभा उलरेख बए 
फभोजजभ   हनुेछ | 
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२८. कभथचायीको ननमजुि, ऩारयश्रनभक य सेवाको शतथहरु : कोषभा यहने कभथचायीको दयफन्दी सजृना, 
कभथचायीको छनौट, ननमजुि, ऩारयश्रनभक तथा सेवा शतथसम्फन्धी अन्म व्मवस्था कोषको कभथचायी 
प्रशासन सम्फन्धी ववननमभभा उलरेख बए फभोजजभ हनुेछ । 

२९. आचयण ऩारना गनुथ ऩने  : सनभनतका सदस्म , कामथकायी ननदेशक, कोषका कभथचायी , ववशेषऻ, 

सलराहकाय तथा कोषसॉग सम्झौता गयी  कोषको काभभा सॊरग्न व्मजि वा सॊस्थारे 
देहामफभोजजभको आचयण ऩारना गनुथ ऩनेछ्- 

(क) कोषको काभको नसरनसराभा प्राप्त बएको वा जानकायीभा आएको कुनै ववषम 
कानून फभोजजभ फाहेक कसैराई प्रदान गनथ वा गोऩनीमता बङ्ग गनथ नहनुे, 

(ख) कोषराई हानी नोक्सानी हनुे वा आपू वा कसैराई पाईदा हनुे य कोष तथा 
कोषभा मोगदान गने कुनै श्रनभक वा योजगायदाताराई हानी हनुे गयी कुनै कामथ 
गनथ नहनु,े 

(ग) इभान्दारय ताका साथ कोष तथा मोगदानकताथको वहतभा कतथव्म ननवाथह गनुथ ऩने, 

(घ) अनजुचत प्रबाव, दफाफ वा प्ररोबनभा ऩयी कुनै काभ गनथ नहनुे वा अन्म कसैराई 
अनजुचत प्रबावभा ऩानथ वा दवाफ ददन नहनुे, 

(ङ) कोषको नीनत ववऩयीत हनुे गयी वा साभाजजक सयुऺाको कामथिभप्रनत नकायात्भक 
असय ऩने गयी कोषको आरोचना गनथ नहनुे, 

(च) कोषको काभको नसरनसराभा व्मजिगत रुऩभा दान, उऩहाय, चन्दा आदद नरन वा 
ददन नहनु,े 

(छ) आफ्नो स्वाथथ फाजझएको वा वहत, सयोकाय वा स्वाथथ यहेको ववषमभा कोषराई 
नरजखत रुऩभा जानकायी ददई त्मस्तो ववषमभा हनुे ननणथम प्रकृमाभा साभेर हनु 
नहनु,े 

(ज) ऐनको दपा २९ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) य (ज) फभोजजभका 
सनभनतका सदस्म य कामथकायी ननदेशकरे आफ्नो सम्ऩजत्त वववयण ननमजुि बएको 
नभनतरे साठी ददननबर य हयेक आनथथक वषथ सभाप्त बएको नभनतरे साठी ददननबर 
भन्रारमभा य कोषका कभथचायीरे कोषभा ऩेश गनुथ ऩने, 

(झ) सनभनतरे तोकेको अन्म आचायसॊवहताको ऩारना गनुथ ऩने । 
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ऩरयच्छेद-७ 

ववववध 

३०.  वावषथक प्रनतवेदनभा खरुाउन ुऩने वववयण  : कोषरे ऐनको दपा ५५ फभोजजभको वावषथक 
प्रनतवेदनभा देहाम फभोजजभको वववयण सभावेश गनुथ ऩनेछ्- 

(क)  कोषभा सूचीकृत बएका योजगायदाताको वववयण,  

(ख)  कोषफाट सञ्चानरत साभाजजक सयुऺा मोजना तथा प्रत्मेक मोजनाभा सहबागी 
मोगदानकताथहरुको सङ्ख्मा य प्रत्मेक साभाजजक सयुऺा मोजनाभा सवुवधा फाऩत 
बिुानी बएको यकभ सम्फन्धी वववयण, 

(ग)  कोषभा यहेका ववनबन्न खाता य त्मसभा बएको आम व्मम को वववयण, 

(घ)  साभाजजक सयुऺाभा बएको खचथ य राबाजन्वत सभूह,  

(ङ) कोषको आनथथक वषथको शरुु भौज्दात , चार ुआनथथक वषथभा खरयद गयेको य 
हस्तान्तयण बई आएको बौनतक स्रोत साधन सभेतको अवस्था,  

(च)  कोषको आगाभी मोजना , कोषरे बोग्न ुऩयेका सभस्मा तथा चनुौनत, सधुायका 
रानग चानरएका कदभ य अवरम्फन गनुथ ऩने उऩाम, 

(छ) जगेडा कोष य अन्म कोषको खाता य त्मसको आम व्ममको वववयण |  

३१.  मोगदान यकभ  ऩठाउन ुऩने  : (१) कुनै एक प्रकृनतको  योजगायदाताकोभा काभ गयेको 
मोगदानकताथ कुनै अको प्रकृनतको योजगायदाताकोभा काभ गनथ गएभा ननजको नाभभा  कोषभा 
यहेको साभाजजक सयुऺा मोजना फाऩतको  सवुवधाको यकभ हार कामथयत यहेको योजगायदातासॉग 
सम्फजन्धत ननजको खाताभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१ ) फभोजजभ सवुवधाको यकभ हार कामथयत यहेको योजगायदातासॉग 
सम्फजन्धत खाताभा ऩठाईददन सम्फजन्धत मोगदानकताथ रे सम्फजन्धत योजगायदाता सभऺ ननवेदन 
ददन ुऩनेछ। 

३२. मोजनाभा सभावेश गरयने  : मो ननमभावरी प्रायम्ब हनुअुजघ कोषभा मोगदान गयेका तय मस 
ननमभावरी फभोजजभको कुनै साभाजजक सयुऺा मोजनाभा नसभेवटएका मोगदानकताथराई सनभनतको 
नसपारयसभा नेऩार सयकायरे ननधाथयण गये फभोजजभको कुनै  साभाजजक सयुऺा  मोजनाभा सभावेश 
गरयनेछ। 
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३३. गनुासो व्मवस्थाऩन : ऐन वा मस ननमभावरीको कामाथन्वमनको नसरनसराभा कोषभा प्राप्त बएको 
गनुासो कोषरे ननधाथयण गयेको प्रकृमा फभोजजभ व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

३४. अनसूुची हेयपेय गनथ सक्न े: भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा हेयपेय 
गनथ सक्नेछ।  

३५. खायेजी तथा फचाउ : (१) साभाजजक सयुऺा कोष (व्मवस्थाऩन तथा स ञ्चारन) ननमभावरी, 
२०६७ खायेज गरयएको छ । 

(२) साभाजजक सयुऺा कोष (व्मवस्थाऩन तथा स ञ्चारन) ननमभावरी, २०६७  फभोजजभ 
बए गयेका काभकायफाही मसै ननमभावरी फभोजजभ बए गयेको भानननेछ । 
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अनसूुची–१  

(ननमभ १३ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फजन्धत) 
योजगायदातारे सूचीकृत हनु ददने ननवेदनको ढाॉचा 

श्री साभाजजक सयुऺा कोष,  

काठभाडौं ।  

ववषम् सूचीकृत सम्फन्धभा  

मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा ऐन , २०७४ को दपा १९ को उऩदपा (२) फभोजजभ 

योजगायदाताको हैनसमतभा साभाजजक सयुऺा कोषभा सूचीकृत हनु देहामको वववयण सवहत ननवेदन 

गदथछु/छौँ । 

योजगायदाताको वववयण 

 

नाभ M 
 फ्माक्स नॊ   

भु'=अ=क=नॊ +=÷स्थामी रेखा नॊ= M  टेनरपोन नॊ= M  

ईजाजतऩर नॊ=/दताथ प्रभाण ऩर M 

ननकाम:  

 इभेर M  

ठेगाना (ऩराचाय गने ठेगाना पयक बएभा छुटै्ट उलरेख गने) M 
प्रदेश M  जजलरा M  

गा=ऩा.÷न=ऩा. ÷उऩ=भ=न=ऩा=÷भ=न=ऩा M  वडा नॊ +=  

टोर M  ब्रक नॊ +=  

योजगायदाता प्रभखुको वववयण 
नाभM 

 ठेगाना M  

टेनरपोन नॊ=÷भोफाइर नॊ +=M  इभेर M 
 

कामथकायी प्रभखुको वववयण 
नाभ M  ठेगाना M  

टेनरपोन नॊ=÷भोफाइर नॊ +=M  इभेर M 
 

योजगायदाताको प्रकायM 
(क) सयकायी       (ख) सावथजननक सॊस्थान          (ग) ऩजब्रक नरनभटेड 

(घ) प्राइबेट नरनभटेड       (ङ) सहकायी             (च) गैयसयकायी 

(छ) अन्म 
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योजगायदाताको प्रकृनतM 
       कृवष तथा वन  

भाछाऩारन व्मवसाम 

खानी तथा उत्खनन ्विमाकराऩहरु य प्रनतष्ठानहरु 

औद्योनगक (प्रशोधन उद्योग)  उत्ऩादन 

ववद्यतु,् ग्माॉस तथा ऩानीको आऩूनतथ कामथ  
ननभाथण कामथ  
भोटय, भोटयसाइकर , व्मजिगत वा घयामसी साभग्रीको थोक एवॊ खदु्रा नफिीका साथै भभथत 
सम्बायको कामथ 
होटर तथा येषु्टयेण्ट 

मातामात, गोदाभ एवॊ सञ्चाय सम्फन्धी विमाकराऩहरु 

ववत्तीम भध्मस्थता सम्फन्धी विमाकराऩहरु 

ब–ूसम्ऩजत्त, बाडा तथा व्मवसावमक विमाकराऩहरु 

सयुऺा एवॊ अननवामथ साभाजजक सयुऺा सम्फन्धी विमाकराऩहरु 

शैजऺक विमाकराऩहरु 

स्वास्थ्म एवॊ साभाजजक कामथ  
अन्म साभदुावमक, साभाजजक एवॊ व्मजिगत सेवा सम्फन्धी विमाकराऩहरु 

ननजी घयभा काभ गने काभदायका कामथहरु 

अन्तयाथवष्डम सॊघसॊस्था एवॊ मसका अङ्गका विमाकराऩहरु 

अन्म 

 

 

 

भानथ उजलरजखत वववयणहरु सही छ बनी हस्ताऺय गने योजगायदाताको आनधकारयक व्मजिको:– 

दस्तखत्------------------- 

नाभ,थय्------------------ 

ऩद्------------------ नभनत्------------------ 

कम्ऩनीको छाऩ्------------------    

कोषको तपथ फाट 

रुज ुगनेको दस्तखत्     प्रभाजणत गनेको दस्तखत् 
रुज ुगनेको नाभ्     प्रभाजणत गनेको नाभ्  
ऩद्       ऩद् 
नभनत्       नभनत: 
 

 

 



 

15  
 

ननवेदन दताथ बएको ननस्सा 

ननवेदकको नाभ य ठेगाना् ------------------ 
दताथ नॊ:------------------ 
दताथ नभनत: ------------------  

ननवेदन प्रभाजणत गनेको  
दस्तखत् ------------------ 
नाभ, थय् ------------------ 
ऩद् ------------------          

        कामाथरमको छाऩ 
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अनसूुची–२  

(ननमभ १३ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फजन्धत) 
 

श्रनभक तथा स्वयोजगायभा यहेका व्मजिरे सूचीकयण हनु ददने ननवेदनको ढाॉचा  

श्री साभाजजक सयुऺा कोष,  

काठभाडौं ।   

ववषम् सूचीकयण सम्फन्धभा  

मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा ऐन , २०७४ को दपा २० फभोजजभ श्रनभक तथा स्वयोजगायभा 
यहेका व्मजिको हैनसमतभा साभाजजक सयुऺा कोषभा सूचीकयण हनु ऩाउॉ बनी देहामका कागजातसवहत 
ननवेदन गदथछु । 

ननवेदकको 

 ऩवहरो फीचको  अजन्तभ 

नाभ, थयM    

फाफकुो नाभM 
   

आभाको नाभM 
   

ऩनत/ऩत्नीयको नाभ  ्
   

फाजे फजैको नाभM 
   

ईच्याएको व्मजिको नाभM 
   

 

जन्भ नभनत 
 नरङ्ग भवहराM           ऩरुुषM     अन्म: 

 

नागरयकता नॊ +=M  जायी जजलराM  जायी नभनत 

सार भवहना गते 

   

स्थामी रेखा 
नॊ=M 

 

ब्रड ग्रऩु 

 शरुु ननमजुि 
नभनतM 

सार भवहना गते 

   

स्थामी ठेगाना M 

प्रदेश  जजलरा  

गा=ऩा./न=ऩा./उऩ=भ=न=ऩा=/
भ=न=ऩाM  

 

टोर  वडा नॊ.  ब्रक नॊ.  

टेनरपोन नॊ.  भोफाइर नॊ.  इभेर 
 

हारको ठेगाना M 

प्रदेश  जजलरा  

गा=ऩा./न=ऩा./ 

उऩ=भ=न=ऩा=/भ=न=ऩाM  

 

टोर  वडा नॊ.  ब्रक नॊ.  

योजगायदाता बएभा सूचीकयण नॊ += 
योजगायदाताको प्रकाय M 

 

भानथ उजलरजखत वववयणहरु ठीक साॉचो हो । पयक ऩये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  
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ननवेदकको दस्तखत्------------------  

येखात्भक 

दामाॉ फामाॉ 

  

 

नभनत् ------------------ 

कोषको तपथ फाट 

रुज ुगनेको दस्तखत  ्     प्रभाजणत गनेको दस्तखत् 
नाभ थय:      नाभ थय:   

ऩद्       ऩद् 
नभनत:       नभनत: 
 
 

ननवेदन दताथ बएको ननस्सा 

ननवेदकको नाभ य ठेगाना् ------------------ 
दताथ नॊ:------------------ 
दताथ नभनत:------------------  

ननवेदन प्रभाजणत गनेको  
दस्तखत् ------------------ 
नाभ, थय् ------------------ 
ऩद् ------------------ 
            

      कामाथरमको छाऩ 
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अनसूुची-३ 

(ननमभ १४ सॉग सम्फजन्धत) 
 

योजगायदाता सूचीकयण प्रभाणऩरको ढाॉचा 
 

  

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 _______ 

        

 

 

  

                                                           
    मिति २०७६।५।२ को नेपाल राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गररएको । 
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अनसूुची-४ 
(ननमभ २४ सॉग सम्फजन्धत) 

 

साभाजजक सयुऺा ऩरयचमऩरको ढाॉचा 
 

 

 

 

 

;fdflhs ;'/Iff gDa/ -;f=;'=g+_ M  
gfd       M  
lnË       M 
hGdldlt       M 
kl/rokq g+=      M  
/fli6«otf       M 
7]ufgf       M 
;Dks{ g+=      M 
An8 u|'k       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 ._ 

                                                           
   मिति २०७६।५।२ को नेपाल राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गररएको । 

 

kmf]6f] 
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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   :  

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

          Issuing officer’s,- 

                    Name:   ………… 
 

(If this card is found, please return to the nearest police office.)  
 

 

PHOTO

  


