सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादे श, 207८
प्रमाणीकरण मममि

२०७८।८।१५
सं वि् २०७८ सालको अध्यादे श नं. २१
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लार्इ सं शोधन गनइ बनेको अध्यादे श
प्रस्िावना: सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 लाई ित्काल सं शोधन गनइ वाञ्छनीय भएको र िाल
सङ्घीय सं सदको अमधवेशन नभएकोले,
नेपालको सं हवधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मजरिपररषद्को मसफाररसमा
राष्ट्रपमिबाट यो अध्यादे श िारी भएको छ।
1.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (1) यस अध्यादे शको नाम "सामाजिक सुरक्षा (पहिलो सं शोधन)
अध्यादे श, 207८" रिेको छ।
(2) यो अध्यादे श िुरुरि प्रारम्भ िुनछ
े ।

2.

सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 को दफा 2 मा सं शोधन: सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075
(यसपमछ “मूल ऐन” भमनएको) को दफा 2 को,(1)

खण्ड (ग) जिहकएको छ।

(2)

खण्ड (ङ) पमछ दे िायको खण्ड (ङ१) थहपएको छ:"(ङ१) "एकल महिला" भन्नाले सम्बरध हवच्छे द गरी अको हववाि नगरे का,
हवधवा, रयाहयक पृथकीकरण गरी बसेका वा हववाि नगरे का महिला
सम्िनु पछइ।"

3.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (2) मा रिे का
"त्यस्िो बसोवास" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "त्यस्िो क्षेिमा बसोबास" भन्ने शब्दिरु
राजखएका छन्।

4.

मूल ऐनको दफा ७ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा दे िायको दफा ७
राजखएको छ:"७.

असिाय एकल महिला भत्ता: दे िायका एकल महिलाले िोहकए बमोजिम सामाजिक
सुरक्षा भत्ताको रुपमा नेपाल सरकारले िोकेको असिाय एकल महिला भत्ता
पाउनेछन्:-

(क) हवधवा, वा
(ख) सम्बरध हवच्छे द गरी अको हववाि नगरे का, रयाहयक पृथकीकरण
गरी बसेका वा साठी वषइ उमेर पूरा भएका हववाि नगरे का एकल
महिला मध्ये नेपाल सरकारले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी
िोकेको भरदा रयू न आय भएका र पालन पोषण िथा िे रचाि गने

पररवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्िो सदस्य भए पमन आमथइक

1

रुपले हवपन्न अवस्थामा रिे का वा त्यस्िो सदस्यले पालनपोषण
नगरे का।"
5.

मूल ऐनको दफा ८ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ८ को सट्टा दे िायको दफा ८
राजखएको छ:"8.

अपाङ्गिा भत्ता : अपाङ्गिा भएका व्यजिको अमधकार सम्बरधी प्रचमलि सङ्घीय
कानून बमोजिम पूण इ अशि अपाङ्गिा वा अमि अशि अपाङ्गिाको पररचयपि प्राप्त
गरे का नागररकले िोहकए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा नेपाल
सरकारले िोकेको अपाङ्गिा भत्ता पाउनेछन्।"

6.

मूल ऐनको दफा १५ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १५ को सट्टा दे िायको दफा १५
राजखएको छ:"१५. सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने: दे िाय बमोजिमको व्यजिले यस ऐन बमोजिमको
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छै न:-

(क) कुनै सरकारी वा सावइिमनक पदमा मनयुजि, मनवाइजचि वा

मनोमनि

भर्इ बिाल रिेको व्यजि,
(ख) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय िि वा नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा स्थानीय ििको पूण इ वा आंजशक स्वाममत्व भएको
सङ्गठठि

सं स्थाबाट

मनयममि

रुपले

पाररश्रममक,

अवकाश सुहवधा वा अरय सुहवधा पार्रिे को व्यजि ।"
7.

मनवृत्तभरण,

मूल ऐनको दफा 21 मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा 21 को उपदफा (2) को सट्टा
दे िायको उपदफा (2) राजखएको छ:"(2) कसै ले उपदफा (1) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरे मा

वा खण्ड (ङ) बमोजिम गलि हववरण पेश गरी वा िानी िानी गलि मसफाररस पेश गरी
रकम मलएमा त्यस्िो व्यजिले मलएको रकम असुल गरी मनिलाई मबगो बराबर िररबाना
िुनेछ।"
8.

बचाउ: सं वि् २०७८ साल वैशाख २१ गिे िारी भएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो
सं शोधन) अध्यादे श, २०७८ बमोजिम भए गरे का काम कारबािी यसै अध्यादे श बमोजिम
भए गरे को मामननेछ ।
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