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योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा जनयमावली, २०७५ 

नेपाल िािपत्रमा प्रकाजित जमजत 

 २०७५।८।३ 

 योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ल ेददएको अजधकाि प्रयोग गिी नपेाल 
सिकािले देहायका जनयमहरु बनाएको छ ।  

परिच्छेद–१ 

प्रािजभिक 

१. संजक्षप्त नाम ि प्रािभि : (१) यी जनयमहरूको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा जनयमावली, 
२०७५” िहकेो छ । 

(२) यो जनयमावली तुरुन्त प्रािभि हुनेछ ।  

२. परििाषा : जवषय वा प्रसङ्गले अकको  अ्थ  नलागेमा यस जनयमावलीमा,- 

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

(ख)   “योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा” िन्नाले श्रजमक ि िोिगािदाताको तफथ बाट 
योगदान गिी सञ्चालन हुन े ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा योिना 
सभझनु पछथ । 

(ग) "सजमजत" िन्नाले ऐनको दफा २९ बमोजिमको सजमजत सभझनु पछथ । 

(घ) “सिकािी कोष” िन्नाले देहायको कुनै कोष सभझनु पछथ  :–  

(१)   नेपाल सिकाि, प्रदेि सिकाि वा स््ानीय तहको सजञ्चत कोष वा   अन्य 
सिकािी कोष, 

(२)   नेपाल सिकाि, प्रदेि सिकाि वा स््ानीय तहको परू्थ  वा आंजिक स्वाजमत्व 
िएको स््ानीय संस््ान,जनगम, बोर्थ , प्राजधकिर्, प्रजतष्ठान वा यस्त ै कुन ै
जनकायको कोष,  

(३)  नेपाल सिकाि, प्रदेि सिकाि वा स््ानीय तहबाट प्राप्त अनदुानबाट सञ्चाजलत 
कोष, 

(४)  सावथ िजनक पद धािर् गिेको व्यजिलाई जनवृत्तििर् प्रदान गनथ  प्रचजलत कानून 
बमोजिम स््ापना िएको कोष । 

परिच्छेद– २ 

सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिाजगता 

३. सिकािी कोषबाट पारिश्रजमक पानन ेव्यजि सहिागी हुन े : सिकािी कोषबाट पारिश्रजमक पानन ेव्यजि 
ऐनको दफा १० बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा योिनामध्ये नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना 
प्रकािन गिी तोके बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिागी हुन सके्नछन्।  

४.  अनौपचारिक क्षेत्रका श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेा व्यजिको सामाजिक सुिक्षा : (१) अनौपचारिक 
क्षेत्रका श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेा व्यजि सजमजतको जसफारिस बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा 
योिनामा मन्त्रालयल ेतोकेको जमजतदेजख सहिागी हुन सके्नछन्। 

(२) नपजनयम (१) मा नजललजखत योिनामा सहिागी श्रजमकलाई प्रोत्साहन गनथ  कोषले सभबजन्धत 
योिनाको लाजग तोकेको योगदान िकममा नेपाल सिकाि, प्रदिे सिकाि वा स््ानीय तहल ेआ-आफ्नो बिेट 
माफथ त तोके बमोजिमको िकम कोषको नाममा िभमा गरिददनछे । 
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(३) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेा व्यजिको सामाजिक सुिक्षा योिनामा 
सहिागी हुने सभबन्धी अन्य व्यवस््ा कोषल ेजनधाथ िर् गिे बमोजिम हुनेछ। 

५. योगदान िकम सङ्कलन गनथ  सभझौता गनथ  सदकने : (१) सामाजिक सुिक्षा योिना अन्तगथ तको कोषमा िभमा 
हुने योगदान िकम सङ्कलन गनने  प्रयोिनका लाजग कोषल ेबैङ्क त्ा जवत्तीय संस््ासँग सभझौता गनने छ। 

(२) नपजनयम (१) बमोजिम सभझौता गरिन ेबैङ्क त्ा जवत्तीय संस््ाल ेपालना गनुथ पनने  मापदण्र् 
ि अन्य आवश्यक व्यवस््ा कोषले जनधाथ िर् गिे बमोजिम हुनछे । 

(३) ऐन त्ा यस जनयमावली बमोजिमको योगदान िकमको जवविर् सभबजन्धत योगदानकताथ  ि 
जनिको िोिगािदाताले हनेथ  चाहमेा कोषले नपलब्ध गिानन ुपनने छ । 

६.  योगदानकताथ ल ेसुजवधा प्राप्त गनथ  सके्न : (१) ऐनको दफा १० बमोजिम सामाजिक सुिक्षा योिनामा समावेि 
िएका योगदानकताथ ल ेसभबजन्धत सामाजिक सुिक्षा योिनामा तोके बमोजिमका सुजवधा प्राप्त गनथ  सके्नछन्। 

  (२) नपजनयम (१) बमोजिमको सुजवधा प्राप्त गनने  आधाि ि प्रकृया कोषल े बनाएको कायथ जवजध 
बमोजिम हुनेछ। 

७. पारिश्रजमक नपाएको अवस््ाको योगदान : ऐनको दफा ८ को नपदफा (१) बमोजिम श्रजमकले पारिश्रजमक 
नपानने अवस््ामा िोिगािदाताले कोषमा िभमा गिी ददएको िकम कट्टा गदाथ  श्रजमकल े पानने प्रत्येक 
मजहनाको पारिश्रजमक, ित्ता वा अन्य सुजवधा गिी हुन आनन ेिकमको तेत्तीस प्रजतितमा नबढ्ने गिी प्रत्येक 
मजहना कट्टा गनथ  सके्नछ।  

८. खाता सञ्चालन : ऐन बमोजिम सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालनको लाजग स््ापना िएका कोषको खाता 
सञ्चालन कायथ कािी जनदने िक वा जनिले तोकेको अजधकृत कमथ चािी ि लेखा प्रमुखको संयुि दस्तखतबाट 
हुनेछ । 

९. सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन सभबन्धी : (१) ऐनको दफा १० ि ११ बमोजिमका सामाजिक सुिक्षा 
योिना सञ्चालन गनथ  कायथ कािी जनदने िकले आवश्यक प्रस्ताव तयाि गिी सजमजत समक्ष पेि गनने छ । 

  (२) नपजनयम (१) बमोजिमको प्रस्तावमा देहाय बमोजिमका कुिा नललेख िएको हुनु पनने छः- 

(क)  योिना लाग ूहुन ेक्षेत्र, 

(ख)  लजक्षत समूह, 

(ग) सामाजिक सुिक्षा योिनाको अवजध, योिनामा समावेि गिानन जलइन ेआधाि, जवविर् 
ि योगदान सङ्कलन जवजध, 

(घ) सामाजिक सुिक्षा योिनाबाट पानन े सुजवधा ि त्यस्तो सुजवधा पानन पूिा गनुथ पनने  
ितथ हरु,  

(ङ) सामाजिक सुिक्षा योिनाबाट सुजवधा पानने समय ि िुिानी प्रदिया,  

(च) अन्य आवश्यक जवविर् । 

(३) यस जनयम बमोजिमको सामाजिक सुिक्षा योिनाको सञ्चालन कोषले तोकेको जमजतदेजख िुरु 
हुनेछ ।  

(४) नपजनयम (३) मा िुनसकैु कुिा लेजखएको िए तापजन सामाजिक सुिक्षा योिनामा नै सो 
योिना सञ्चालन हुन ेजमजत नललेख गरिएको िए सोही जमजतदजेख योिना सञ्चालन हुनछे । 

(५) कोषले कुनै सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन गनने  िएमा त्यस्तो योिना सभबन्धी िानकािी 
कोषले आफ्नो वेबसाईट ि अन्य सञ्चाि माध्यममा प्रकािन गनुथ  पनने छ। 

१०.  जनलभबन :  (१) सजमजतको जसफारिसमा कोषल े देहायको अवस््ामा योगदानकताथ ल े पानने सुजवधा 
जनलभबन गनने छः- 
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(क)  सामाजिक सुिक्षा योिनामा समावेि िएको व्यजिको वास्तजवक पजहचान हुन 
नसकेमा त्यस्तो पजहचान निएसभम, 

(ख)  अदालत वा न्याजयक जनकायल ेसामाजिक सुिक्षा योिनाको सुजवधा िुिानी स््गन 
गनथ  आदिे ददएमा, 

(ग)  नेपाल सिकािले दिेमा चिम आर््थ क जवश्रृङ् खलता वा अन्य असाधािर् अवस््ा 
सृिना िएको सूचना गिेमा। 

(२) नपजनयम (१) को खण्र् (ग) बमोजिमको अवस््ा जवद्यमान निहकेो िनी नेपाल सिकािल े
सूचना गिेमा सजमजतको जसफारिसमा कोषले त्यस्तो जनलभबन फुकुवा गनने छ।  

११.  असूल नपि गरिने :  (१) सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिागी निएको कुनै व्यजिले ऐन त्ा यस 
जनयमावली बमोजिम सुजवधा प्राप्त गिेको देजखएमा जनिले जलएको सुजवधा बापतको िकम कोषले असूल 
नपि गनथ  सभबजन्धत िोिगािदाता समक्ष लेखी पउाननछे । 

(२) नपजनयम (१) बमोजिम िोिगािदाताल ेअसूल नपि गनथ  नसकी सोको िानकािी प्राप्त िएमा 
कोषले सभबजन्धत व्यजिको नाममा िहकेो चल अचल सभपजत्त िोक्का गिी त्यस्तो सभपजत्तबाट असूल नपि 
गिी कोषमा िभमा गनने छ । 

(३) कुन ै योगदानकताथ ल े ऐन त्ा यस जनयमावली बमोजिम पाननुपनने  िन्दा बढी सुजवधा प्राप्त 
गिेको देजखएमा त्यस्तो व्यजिले कोषबाट अन्य िकम प्राप्त गनथ  बाँकी िहछे िने त्यस्तो िकमले पुगेसभम 
सोही िकमबाट ि त्यस्तो िकम अपगु िएमा जनिले िोिगािीबाट प्राप्त गनने  आय वा सेवा जनवृत्त हुदँाका 
बखत पानने िुनसुकै सुजवधाबाट ि त्यस्तो सुजवधाबाट समेत असूल नपि हुन नसकेमा सभबजन्धत व्यजिको 
नाममा िहकेो चलअचल सभपजत्त िोक्का िाखी कोषले त्यस्तो सभपजत्तबाट असूल नपि गिी कोषमा िभमा 
गनने छ। 

१२.  आदेि ददन सके्न : (१) िोिगािदाता ि श्रजमकबीच िोिगाि सभबन्ध समाप्त िईसकेको ति ऐन वा यस 
जनयमावली बमोजिम िभमा गनुथ पनने  योगदान िकम िभमा नगिेको कािर्ले श्रजमकल े पाननु पनने  सुजवधा 
पाएको िहनेछ िन ेजनिल ेपानने सुजवधा तीन मजहनाजित्र िुिानी ददई योगदान िकम िभमा गनथ  कोषल े
सभबजन्धत िोिगािदातालाई आदेि ददन सके्नछ। 

(२) नपजनयम (१) बमोजिम कोषले ददएको आदिे पालना गनुथ  सभबजन्धत िोिगािदाताको कतथ व्य 
हुनेछ । 

परिच्छेद -३ 

सूचीकिर् सभबन्धी व्यवस््ा 

१३. जनवेदन ददन े : (१) ऐनको दफा १९ बमोजिम प्रकाजित सूचनामा तोदकएको अवजधजित्र िोिगािदाताल े
देहाय बमोजिमको जवविर् सजहत कोषमा सूचीकृत हुनको लाजग कोषल े तोकेको जनकाय, कायाथ लय वा 
अनलाइन एकीकृत कभ्युटि प्रर्ालीबाट अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा जनवेदन ददनु पनने छ:- 

(क) िोिगािदाताको  फमथ , संस््ा वा कभपनी दताथ को प्रमार्पत्र, 

(ख) िोिगािदाताको स््ायी लखेा नभबि वा मलुय अजिवृजि कि प्रमार्पत्र, 

(ग) सूचीकृत हुने सभबन्धी जनर्थ य, 

(घ) िोिगािदाताकोमा काम गनने  योगदानकताथ को जवविर्। 

(२) श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेा व्यजिले कोषमा सूचीकृत हुनको लाजग अनुसचूी-२ 
बमोजिमको ढाँचामा जनवेदन ददनु पनने छ । 

१४.  सूचीकिर् नभबि ि प्रमार्पत्र : जनयम १३ को नपजनयम (१) बमोजिम प्राप्त जनवेदन नपि िाँचबुझ गदाथ  
िीतपूवथ क देजखएमा कोषले िोिगािदातालाई सूचीकृत गिी सूचीकिर् नभबि सजहत अनुसूची-३ बमोजिमको 
ढाँचामा सूचीकिर् प्रमार्पत्र ददनु पनने छ । 
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१५.  िोिगािीमा निहकेो िानकािी गिानने : (१) िोिगािदाताल े कुनै सामाजिक सुिक्षा योिनामा सहिागी 
िएको योगदानकताथ  सेवा जनवृत्त िएमा, मृत्य ुिएमा वा जनि िुनसुकै कािर्ल ेिोिगािीमा निहमेा सोको 
िानकािी एक मजहनाजित्र कोषलाई ददन ुपनने छ । 

(२) कोषमा सूचीकृत िएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेो 
योगदानकताथ को मृत्य ु िएमा जनिको आजश्रत परिवािका सदस्य वा संिक्षकले सोको िानकािी एक 
मजहनाजित्र कोषलाई ददनु पनने छ ।  

१६.  िोिगािदाताको नाम सूचीबाट हटानने : कोषल ेदेहाय बमोजिमको कुनै अवस््ामा सूचीकृत िोिगािदाताको 
नाम सूचीबाट हटाननेछः- 

(क) प्रचजलत काननू बमोजिम स््ापना िएको िोिगािदाताको जवघटन िएमा, जलक्वीरे्िनमा 
गएमा वा प्रचजलत काननू बमोजिम दामासाहीमा पिेमा, 

(ख) िोिगािदाताले प्रचजलत काननू बमोजिम आफ्नो व्यवसाय बन्द गिेको िानकािी 
कोषलाई गिाएमा,  

 (ग) प्रचजलत काननू बमोजिम िोिगािदाता खािेिीमा पिेमा, 

 (घ) प्रचजलत काननू बमोजिम कभपनीको दताथ  खािेिी िएमा, वा 

(ङ) अदालतको आदेि बमोजिम िोिगािदाताको व्यवसाय बन्द िएको िानकािी प्राप्त 
िएमा। 

१७. िोिगािदाताको दाजयत्व : जनयम १६ बमोजिम िोिगािदाताको नाम सूचीबाट हटी कोषको सूचीकिर् 
नभबि कायम निहमेा िोिगािदाताले िोिगािदाताको चलअचल सभपजत्तबाट देहाय बमोजिम दाजयत्व 
िुिानी गनुथ  पनने छः- 

(क)  सामाजिक सुिक्षा बापतको प्रत्येक योगदानकताथ को िुिानी गनथ  बाँकी िकम कोषलाई 
िुिानी ददन,े 

(ख)  खण्र् (क) बमोजिम दाजयत्व िुिानी गदाथ  िकम अपगु िएमा योगदानकताथ को 
योगदानको आधािमा समानुपाजतक जहसाबले दाजयत्व िुिानी गनुथ पनने  ।   

परिच्छेद-४ 

सजमजतको काम, कतथ व्य ि अजधकाि त्ा बैउक सञ्चालन सभबन्धी ्प व्यवस््ा 

१८.  टेजलकन्फिेन्स वा जवदु्यतीय नपकिर्को माध्यमबाट बैउक सञ्चालन : (१) सजमजतल ेआवश्यकता अनुसाि 
टेजलकन्फिेन्स वा अन्य जवदु्यतीय नपकिर्को माध्यमबाट बैउक सञ्चालन गनथ  सके्नछ ।  

(२) नपजनयम (१) बमोजिम सञ्चालन िएको बैउकको जिजर्यो िेकर्थ  प्रचजलत कानून बमोजिम 
जर्जिटल सर्टथ दफकेिन गिी िाख् नु पनने छ। 

(३) नपजनयम (१) बमोजिम िएको बैउकको जनर्थ य जलजखत रुपमा प्रमाजर्त गिी अजिलखे िाख् नु 
पनने छ। 

१९. बैउक सभबन्धी जविेष व्यवस््ा : सजमजतको कूल सदस्य सङ्ख्याको एक जतहाई सदस्यले बैउकमा छलफल 
गनुथ पनने  जवषय नललेख गिी सजमजतको बैउक बोलानन अध्यक्ष समक्ष जलजखत रुपमा माग गिेमा त्यस्तो माग 
प्राप्त िएको सात कायथ  ददनजित्र अध्यक्षल ेसजमजतको बैउक बोलाननु पनने छ ।  

२०.   सजमजतको अन्य काम, कतथ व्य ि अजधकाि : ऐनमा लेजखएको काम, कतथ व्य ि अजधकािको अजतरिि सजमजतको 
अन्य काम, कतथ व्य ि अजधकाि दहेाय बमोजिम हुनेछः- 

(क)  योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा कायथ िम प्रविथ न गनने , 

(ख)  योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा कायथ िमको योिना तिुथ मा गिी मन्त्रालय समक्ष 
जसफारिस गनने , 
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(ग)  प्रदेि सिकाि वा स््ानीय तह वा अन्तगथ तका कुनै जनकाय वा कायाथ लयले योगदानमा 
आधारित सामाजिक सुिक्षा नीजतका सभबन्धमा कुनै पिामिथ  वा सललाह मागेमा 
आवश्यक नीजतगत सललाह ददन,े 

(घ) योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा कायथ िमलाई प्रिावकािी बनानन प्रदिे ि 
स््ानीय तहबीचमा समन्वय त्ा सहकायथ  गनने । 

    परिच्छेद-५ 

आन्तरिक जनयन्त्रर् प्रर्ाली 

२१.  आन्तरिक जनयन्त्रर् प्रर्ाली सभबन्धी व्यवस््ा : (१) कोषल े यो जनयमावली प्रािभि िएको जमजतल े छ 
मजहनाजित्र सुिासन कायम हुने गिी आन्तरिक जनयन्त्रर् प्रर्ाली तयाि गिी लाग ूगरिसकु्न पनने छ । 

(२) नपजनयम (१) बमोजिमको आन्तरिक जनयन्त्रर् प्रर्ाली तयाि गदाथ  कोषले सभपादन गनने  
प्रत्येक कामको कायथ प्रदिया, िोजखमका के्षत्रको पजहचान त्ा जनयन्त्रर्, सूचना प्रवाह ि अनुगमन 
मूलयाङ्कन िस्ता जवषयलाई समेत समेट्नु पनने छ । 

(३) नपजनयम (१) ि (२) बमोजिमको आन्तरिक जनयन्त्रर् प्रर्ालीको अनगुमन गनथ को लाजग 
कायथ कािी जनदने िकले कोषको कुनै वरिष्ठ अजधकृत वा स्वा्थ  नबाजझने गिी अन्य कुन ै कमथ चािीलाई 
जिभमेवािी तोकी अनुगमन गनने  व्यवस््ा जमलानन ुपनने छ । 

(४) नपजनयम (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट देजखएका तु्ररट सुधाि गिी आन्तरिक जनयन्त्रर् 
प्रर्ालीलाई सुढृढ बनानन ेजिभमेवािी कायथ कािी जनदने िकको हुनेछ । 

(५) नपजनयम (३) बमोजिम आन्तरिक जनयन्त्रर् प्रर्ालीको अनुगमन प्रत्येक वषथ  कभतीमा दईुपटक 
गनुथ  पनने छ ।  

२२.  जबमाङ्कीय  मूलयाङ्कन प्रजतवेदनमा खुलाननुपनने  कुिा : ऐनको दफा ३६ को नपदफा (३) मा लेजखएका 
कुिाका अजतरिि जबमाङ्कीय मूलयाङ्कन प्रजतवेदनमा देहायका कुिाहरु समेत खुलानन ुपनने छः- 

(क)  कोषले सामना गनुथ पनने  सभिाजवत चुनौजतहरु ि त्यस्ता चुनौजतलाई सभबोधन गनथ  
चाजलनुपनने  कदम, 

(ख)  कोषको सभपजत्त त्ा दाजयत्व व्यवस््ापन गनुथ पनने  जवषय, 

(ग)  योगदानको दि पुनिावलोकन सभबन्धी जवषय । 

२३.  जबमाङ्कीको जनयुजि, योग्यता ि सुजवधा सभबन्धी : (१) देहायबमोजिमको योग्यता िएको व्यजि जबमाङ्की 
हुनको लाजग योग्य हुनछेः- 

(क)  मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालयबाट जबमाङ्कीय (एक्चच्यअुिी) जवषय जलई स्नातक 
तह नत्तीर्थ  वा कुनै जवषयमा स्नातक तह नत्तीर्थ  गिी जबमाङ्कीय (एक्चच्युअिी) 
जवषयमा फेलोसीप हाजसल गिेको, 

(ख) जबमाङ्कीय (एक्चच्युअिी) जवषयमा कभतीमा दईु वषथ को अनुिव हाजसल गिेको,  

(ग) जबमाङ्कीय मूलयाङ्कन सभबन्धी काम गिेको कािर् प्रचजलत कानून बमोजिम 
कालो सूचीमा नपिेको, 

(घ)   भ्रष्टाचाििन्य अजियोगमा कसूिदाि नउहरिएको, 

(ङ)   फौिदािी अजियोगमा कसूिदाि नउहरिएको, 

(च)   कोषसँग सभबजन्धत कािोबािमा कुनै जनिी स्वा्थ  निहकेो । 

(२)  कोषले जबमाङ्कीलाई किािमा जनयुि गनथ  वा पिामिथ  सवेाबाट सेवा जलन सके्नछ। 
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(३) जबमाङ्कीको पारिश्रजमक त्ा अन्य सुजवधा कोष ि जबमाङ्कीबीच िएको किाि सभझौतामा 
नललेख िए बमोजिम हुनछे । 

परिच्छेद-६ 

सामाजिक सुिक्षा परिचयपत्र, जविेषज्ञ वा सललाहकाि, कमथ चािी ि पदाजधकािी सभबन्धी व्यवस््ा 

२४.  सामाजिक सुिक्षा नभबि ि परिचयपत्र : कोषले योगदानकताथ लाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा 
सामाजिक सुिक्षा नभबि सजहतको परिचयपत्र ददनछे। 

२५.  सूचना प्रजवजधमा आधारित प्रर्ालीमा आबि गरिने : कोषल ेयो जनयमावली प्रािभि िएको जमजतल ेतीन 
मजहनाजित्र सामाजिक सुिक्षा अन्तगथ तको कुनै सुजवधा प्राप्त गरििहकेो योगदानकताथ लाई सूचना प्रजवजधमा 
आधारित प्रर्ालीमा आबि गनने छ। 

२६.  कायथ कािी जनदने िकको पारिश्रजमक ि सुजवधा : (१) कायथ कािी जनदने िकको पारिश्रजमक, सुजवधा त्ा सेवाका 
ितथ  सभबन्धी व्यवस््ा कोषको जवजनयममा नललेख िए बमोजिम हुनेछ ।  

(२) सिकािी कोषबाट जनवृत्तििर् पाइिहकेो व्यजि कायथ कािी जनदने िकको पदमा जनयिु िएमा 
त्यस्तो कायथ कािी जनदने िकले जनवृत्तििर् वा यस जनयम बमोजिमको पारिश्रजमकमध्ये जनिले िोिेको कुन ै
एक मात्र पाननेछ। 

२७. जविेषज्ञ वा सललाहकािको योग्यता, पारिश्रजमक, सेवाको ितथ  ि सुजवधा : (१) ऐनको दफा ४५ बमोजिम 
जविेषज्ञ वा सललाहकािको पदमा जनयुजिको लाजग देहाय बमोजिमको योग्यता  हुन ुपनने छ:- 

(क)  सामाजिक सुिक्षा,  व्यवस््ापन,  अ्थ िास्त्र वा कानून जवषयमा स्नातकोत्ति 
नत्तीर्थ  ि सभबजन्धत क्षेत्रमा कभतीमा दि वषथ को अनुिव िएको, 

(ख)  नैजतक पतन देजखन ेफौिदािी अजियोगमा अदालतबाट कसूिदाि नउहरिएको, 

(ग)  िष्टाचािको कसूिमा सिाय नपाएको, 

(घ)  सिकािी त्ा अधथ सिकािी जनकायसँग कुनै बाँकी बक्चयौता निहकेो। 

(२) जविेषज्ञ वा सललाहकािले आफ्नो कायथ  प्रािभि गनुथ  अजघ कोषसँग कायथ सभपादन 
सभझौता गनुथ  पनने छ ।  

(३) कोषले एक आर््थ क वषथ मा छ मजहना अवजधमा नबढ्न े गिी बढीमा तीनिना जविेषज्ञ वा 
सललाहकाि जनयिु गनथ  सके्नछ । 

(४) जविेषज्ञ वा सललाहकािल ेआफ्नो कायथ  सभपादन गनने  िममा प्राप्त गिेका सूचना, तथ्याङ् क 
त्ा प्रजतवेदन आफू पदबाट अलग हुदँा कोषलाई बुझाननु पनने छ। 

(५) जविेषज्ञ वा सललाहकािल ेआफूल ेसभपादन गिेका कायथ को प्रजतवेदन तयाि गिी प्रत्येक मजहना 
कायथ कािी जनदने िक समक्ष पिे गनुथ  पनने छ।  

(६) नपजनयम (५) बमोजिम प्राप्त प्रजतवेदनको एक प्रजत कायथ कािी जनदने िकल ेमन्त्रालयमा पउाननु 
पनने छ। 

(७) जविेषज्ञ वा सललाहकािको पारिश्रजमक त्ा सुजवधा जवजनयममा नललेख िए बमोजिम   
हुनेछ | 

२८. कमथ चािीको जनयुजि, पारिश्रजमक ि सेवाको ितथ हरु : कोषमा िहने कमथ चािीको दिबन्दी सृिना, कमथ चािीको 
छनौट, जनयुजि, पारिश्रजमक त्ा सेवा ितथ सभबन्धी अन्य व्यवस््ा कोषको कमथ चािी प्रिासन सभबन्धी 
जवजनयममा नललेख िए बमोजिम हुनेछ । 

२९. आचिर् पालना गनुथ  पनने  : सजमजतका सदस्य, कायथ कािी जनदने िक, कोषका कमथ चािी, जविेषज्ञ, सललाहकाि 
त्ा कोषसँग सभझौता गिी कोषको काममा संलग्न व्यजि वा संस््ाल ेदेहायबमोजिमको आचिर् पालना गनुथ  
पनने छः- 
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(क) कोषको कामको जसलजसलामा प्राप्त िएको वा िानकािीमा आएको कुन ै जवषय कानून 
बमोजिम बाहके कसैलाई प्रदान गनथ  वा गोपनीयता िङ्ग गनथ  नहुने, 

(ख) कोषलाई हानी नोक्चसानी हुने वा आफू वा कसैलाई फाईदा हुने ि कोष त्ा कोषमा 
योगदान गनने  कुनै श्रजमक वा िोिगािदातालाई हानी हुन ेगिी कुनै कायथ  गनथ  नहुने, 

(ग) इमान्दारिताका सा् कोष त्ा योगदानकताथ को जहतमा कतथ व्य जनवाथ ह गनुथ  पनने , 

(घ) अनुजचत प्रिाव, दबाब वा प्रलोिनमा पिी कुन ैकाम गनथ  नहुने वा अन्य कसैलाई अनुजचत 
प्रिावमा पानथ  वा दवाब ददन नहुने, 

(ङ) कोषको नीजत जवपिीत हुन ेगिी वा सामाजिक सुिक्षाको कायथ िमप्रजत नकािात्मक असि 
पनने  गिी कोषको आलोचना गनथ  नहुन,े 

(च) कोषको कामको जसलजसलामा व्यजिगत रुपमा दान, नपहाि, चन्दा आदद जलन वा ददन 
नहुने, 

(छ) आफ्नो स्वा्थ  बाजझएको वा जहत, सिोकाि वा स्वा्थ  िहकेो जवषयमा कोषलाई जलजखत 
रुपमा िानकािी ददई त्यस्तो जवषयमा हुने जनर्थ य प्रकृयामा सामेल हुन नहुने, 

(ि) ऐनको दफा २९ को नपदफा (१) को खण्र् (छ) ि (ि) बमोजिमका सजमजतका सदस्य ि 
कायथ कािी जनदने िकले आफ्नो सभपजत्त जवविर् जनयुजि िएको जमजतले साउी ददनजित्र ि 
हिेक आर््थ क वषथ  समाप्त िएको जमजतल े साउी ददनजित्र मन्त्रालयमा ि कोषका 
कमथ चािीले कोषमा पेि गनुथ  पनने , 

(झ) सजमजतले तोकेको अन्य आचािसंजहताको पालना गनुथ  पनने  । 

परिच्छेद-७ 

जवजवध 

३०.  वार्षथ क प्रजतवेदनमा खुलानन ुपनने  जवविर् : कोषले ऐनको दफा ५५ बमोजिमको वार्षथ क प्रजतवेदनमा देहाय 
बमोजिमको जवविर् समावेि गनुथ  पनने छः- 

(क)  कोषमा सूचीकृत िएका िोिगािदाताको जवविर्,  

(ख)  कोषबाट सञ्चाजलत सामाजिक सुिक्षा योिना त्ा प्रत्येक योिनामा सहिागी 
योगदानकताथ हरुको सङ्ख्या ि प्रत्येक सामाजिक सुिक्षा योिनामा सुजवधा बापत िुिानी 
िएको िकम सभबन्धी जवविर्, 

(ग)  कोषमा िहकेा जवजिन्न खाता ि त्यसमा िएको आय व्ययको जवविर्, 

(घ)  सामाजिक सुिक्षामा िएको खचथ  ि लािाजन्वत समूह, 

(ङ) कोषको आर््थ क वषथ को िुरु मौज्दात, चालु आर््थ क वषथ मा खरिद गिेको ि हस्तान्तिर् िई 
आएको िौजतक स्रोत साधन समेतको अवस््ा,  

(च)  कोषको आगामी योिना, कोषल े िोग्नु पिेका समस्या त्ा चुनौजत, सुधािका लाजग 
चाजलएका कदम ि अवलभबन गनुथ  पनने  नपाय, 

(छ) िगेर्ा कोष ि अन्य कोषको खाता ि त्यसको आय व्ययको जवविर् | 

३१.  योगदान िकम पउाननु पनने  : (१) कुनै एक प्रकृजतको िोिगािदाताकोमा काम गिेको योगदानकताथ  कुन ैअकको  
प्रकृजतको िोिगािदाताकोमा काम गनथ  गएमा जनिको नाममा कोषमा िहकेो सामाजिक सुिक्षा योिना 
बापतको सुजवधाको िकम हाल कायथ ित िहकेो िोिगािदातासँग सभबजन्धत जनिको खातामा पउाननु पनने छ। 

(२) नपजनयम (१) बमोजिम सुजवधाको िकम हाल कायथ ित िहकेो िोिगािदातासँग सभबजन्धत 
खातामा पउाईददन सभबजन्धत योगदानकताथ ल ेसभबजन्धत िोिगािदाता समक्ष जनवेदन ददनु पनने छ। 
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३२. योिनामा समावेि गरिन े : यो जनयमावली प्रािभि हुनअुजघ कोषमा योगदान गिेका ति यस जनयमावली 
बमोजिमको कुनै सामाजिक सुिक्षा योिनामा नसमेरटएका योगदानकताथ लाई सजमजतको जसफारिसमा नेपाल 
सिकािले जनधाथ िर् गिे बमोजिमको कुनै सामाजिक सुिक्षा योिनामा समावेि गरिनछे। 

३३. गुनासो व्यवस््ापन : ऐन वा यस जनयमावलीको कायाथ न्वयनको जसलजसलामा कोषमा प्राप्त िएको गुनासो 
कोषले जनधाथ िर् गिेको प्रकृया बमोजिम व्यवस््ापन गरिनछे । 

३४. अनुसूची हिेफेि गनथ  सके्न : मन्त्रालयल ेनेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकािन गिी अनुसूचीमा हिेफेि गनथ  सके्नछ।  

३५. खािेिी त्ा बचान : (१) सामाजिक सुिक्षा कोष (व्यवस््ापन त्ा सञ्चालन) जनयमावली, २०६७ खािेि 
गरिएको छ । 

(२) सामाजिक सुिक्षा कोष (व्यवस््ापन त्ा सञ्चालन) जनयमावली, २०६७ बमोजिम िए गिेका 
कामकािबाही यसै जनयमावली बमोजिम िए गिेको माजननछे । 
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अनुसूची–१  

(जनयम १३ को नपजनयम (१) सँग सभबजन्धत) 

िोिगािदाताले सूचीकृत हुन ददने जनवेदनको ढाँचा 
श्री सामाजिक सुिक्षा कोष,  

काउमार्ौं ।  

जवषयः सूचीकृत सभबन्धमा  

योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ को नपदफा (२) बमोजिम िोिगािदाताको 
हजैसयतमा सामाजिक सुिक्षा कोषमा सूचीकृत हुन देहायको जवविर् सजहत जनवेदन गदथ छु/छौ ँ। 

िोिगािदाताको जवविर् 

 

नाम M 

 फ्याक्चस न ं  

मु'=अ=क=न+ं=÷स््ायी लेखा न=ं 

M 

 टेजलफोन न=ं M  

ईिाितपत्र न=ं/दताथ  प्रमार् पत्र M 

जनकाय:  

 इमेल M  

उेगाना (पत्राचाि गनने  उेगाना फिक िएमा छुटै्ट नललेख गनने ) M 

प्रदेि M  जिलला M  

गा=पा.÷न=पा. 
÷नप=म=न=पा=÷म=न=पा M 

 वर्ा न+ं= 
 

टोल M  ब्लक न+ं=  

िोिगािदाता प्रमुखको जवविर् 

नामM  उेगाना M  

टेजलफोन न=ं÷मोबाइल 
नं+=M 

 इमेल M  

कायथ कािी प्रमुखको जवविर् 

नाम M  उेगाना M  

टेजलफोन न=ं÷मोबाइल 
नं+=M 

 इमेल M  

िोिगािदाताको प्रकािM 

(क) सिकािी       (ख) सावथ िजनक संस््ान          (ग) पजब्लक जलजमटेर् 
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(घ) प्राइिेट जलजमटेर्       (ङ) सहकािी             (च) गिैसिकािी 

(छ) अन्य 

िोिगािदाताको प्रकृजतM 

       कृजष त्ा वन  

माछापालन व्यवसाय 

खानी त्ा नत्खनन ्दियाकलापहरु ि प्रजतष्ठानहरु 

औद्योजगक (प्रिोधन नद्योग)  नत्पादन 

जवदु्यत्, ग्याँस त्ा पानीको आपूर्तथ  कायथ   

जनमाथ र् कायथ   

मोटि, मोटिसाइकल, व्यजिगत वा घिायसी सामग्रीको ्ोक एवं खुद्रा जबिीका सा्ै ममथ त सभिािको कायथ  

होटल त्ा िेषु्टिेण्ट 

यातायात, गोदाम एवं सञ्चाि सभबन्धी दियाकलापहरु 

जवत्तीय मध्यस््ता सभबन्धी दियाकलापहरु 

िू–सभपजत्त, िार्ा त्ा व्यवसाजयक दियाकलापहरु 

सुिक्षा एवं अजनवायथ  सामाजिक सुिक्षा सभबन्धी दियाकलापहरु 

िैजक्षक दियाकलापहरु 

स्वास्थ्य एवं सामाजिक कायथ   

अन्य सामुदाजयक, सामाजिक एवं व्यजिगत सेवा सभबन्धी दियाकलापहरु 

जनिी घिमा काम गनने  कामदािका कायथ हरु 

अन्तिाथ ज य संघसंस््ा एवं यसका अङ्गका दियाकलापहरु 

अन्य 

 

 

 

माज् नजललजखत जवविर्हरु सही छ िनी हस्ताक्षि गनने  िोिगािदाताको आजधकारिक व्यजिको:– 

दस्तखतः------------------- 

नाम,्िः------------------ 

पदः------------------ जमजतः------------------ 

कभपनीको छापः------------------    

कोषको तफथ बाट 

रुिु गनने को दस्तखतः     प्रमाजर्त गनने को दस्तखतः 

रुिु गनने को नामः     प्रमाजर्त गनने को नामः  
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पदः       पदः 

जमजतः       जमजत: 

 

 

जनवेदन दताथ  िएको जनस्सा 

जनवेदकको नाम ि उेगानाः ------------------ 

दताथ  न:ं------------------ 

दताथ  जमजत: ------------------  

जनवेदन प्रमाजर्त गनने को  

दस्तखतः ------------------ 

नाम, ्िः ------------------ 

पदः ------------------          

        कायाथ लयको छाप 
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अनुसूची–२  
(जनयम १३ को नपजनयम (२) सँग सभबजन्धत) 

 

श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेा व्यजिले सूचीकिर् हुन ददन ेजनवेदनको ढाँचा  
श्री सामाजिक सुिक्षा कोष,  

काउमार्ौं ।   

जवषयः सूचीकिर् सभबन्धमा  

योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम श्रजमक त्ा स्विोिगािमा िहकेा 
व्यजिको हजैसयतमा सामाजिक सुिक्षा कोषमा सूचीकिर् हुन पानँ िनी देहायका कागिातसजहत जनवेदन गदथ छु । 

जनवेदकको 

 पजहलो बीचको  अजन्तम 

नाम, ्िM    

बाबुको नामM    

आमाको नामM    

पजत/पत् नीको नामः    

बाि ेबिैको नामM    

ईच्याएको व्यजिको नामM    

 

िन्म जमजत  जल
ङ्ग 

मजहलाM           पुरुषM     अन्य: 

 

नागरिकता 
न+ं=M 

 
िािी 

जिललाM 
 िािी जमजत 

साल मजहना गते 

   

स््ायी लेखा 
नं=M 

 ब्लर् गु्रप  िुरु जनयुजि 
जमजतM 

साल मजहना गते 

   

स््ायी उेगाना M 

प्रदिे  जिलला  
गा=पा./न=पा./नप=म=न=पा

=/म=न=पाM  

 

टोल  वर्ा नं.  ब्लक नं.  

टेजलफोन नं.  मोबाइल नं.  इमेल  
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हालको उेगाना M 

प्रदिे  जिलला  
गा=पा./न=पा./ 

नप=म=न=पा=/म=न=पाM  

 

टोल  वर्ा नं.  ब्लक नं.  

िोिगािदाता िएमा सूचीकिर् नं+= 

िोिगािदाताको प्रकाि M 

 

माज् नजललजखत जवविर्हरु उीक साँचो हो । फिक पिे काननू बमोजिम सहुलँा बुझानँला ।  

जनवेदकको दस्तखतः------------------  

िेखात्मक 

दायाँ बायाँ 

  

 

जमजतः ------------------ 

कोषको तफथ बाट 

रुिु गनने को दस्तखतः     प्रमाजर्त गनने को दस्तखतः 

नाम ्ि:      नाम ्ि:   

पदः       पदः 

जमजत:       जमजत: 
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जनवेदन दताथ  िएको जनस्सा 

जनवेदकको नाम ि उेगानाः ------------------ 
दताथ  न:ं------------------ 

दताथ  जमजत:------------------  

जनवेदन प्रमाजर्त गनने को  

दस्तखतः ------------------ 

नाम, ्िः ------------------ 

पदः ------------------ 

            

      कायाथ लयको छाप 
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1अनुसुची - ३ 

नेपाल सिकाि 

श्रम, िोिगाि त्ा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालय 

सामाजिक सिुक्षा कोष 

िोिगािदाता सूचीकिर् प्रमार्पत्र 

 

सूचीकिर् नभबिः-         

योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम  सामाजिक सुिक्षा कोषमा श्री 
......................(संस््ाको नाम ि उेगाना) लाई सूचीकृत गिी यो िोिगािदाता सचूीकिर् प्रमार्पत्र प्रदान 
गरिएको छ । 

 दस्तखतः.................... 

 नामः.................... 

 पदः.................... 

 जमजतः.................... 
 

Government of Nepal 

Ministry of Labor, Employment and Social Security 

Social Security Fund 

 

Employer Registration Certificate 

Registration No. 

This Employer Registration Certificate has been issued to …………………. (Employers name and 
Address) upon being registered with the Social Security Fund in accordance with the provisions of  

Contributory Social Security Act 2017. 

Signature: …………. 
Name: ……….. 
Designation: …….. 

Date: ……..  

 

 

 

 

अनुसूची —४ 

(जनयम २४ सँग सभबजन्धत) 

सामाजिक सुिक्षा परिचयपत्रको ढाँचा 
                                                           
1
 श्रम, िोिगाि त्ा सामाजिक सुिक्षा मन्त्रालयको जमजत २०७५।१०।१४ को नेपाल िािपत्रको सूचनाद्वािा हिेफेि गरिएको । 
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सामाजिक सुिक्षा नं.:  

योगदानकताथ को नाम, ्ि:  

  

बाबुको नाम : 

आमाको नाम, ्ि: 

पजत/पत्नीको नाम, ्ि: 

िन्म जमजतः 

नागरिकता नं.:        

उेगानाः 

ब्लर् ग्रुपः 

िोिगािदाताको नामः 

िोिगािदाताको सूचीकिर् न:ं 

िोिगािदाताको उेगानाः  

प्रमाजर्त गनने  

दस्तखतः ---------------- 

नाम,्िः ---------------- 

पदः ------------------ 

जमजतः ------------------ 

     

 

 

िेखात्मक 

दायाँ बायाँ 

  

 

योगदानकताथ को 
फोटो 


