
क्र.स.ं नियमावलीको िाम 

नियम र उपनियम 

नवद्यमाि व्यवस्था प्रस्तानवत वा हुिपुि ेसशंोधि कारणहरु 

क) योगदािमा आधाररत सामानिक सरुक्षा नियमावली, २०७५  

१ 
नियम ८ (२) नियम ८ मा भएको व्यवस्थालाई उपनियम 

(१) बिाई उपनियम (२) थप गिे । 

 

 

(२) उपनियम (१) बमोनिमको व्यवस्थाले सामानिक 

सरुक्षा योििाबाट सनुवधा बापतको रकम काययकारी 

निर्दशेकले तोकेको अनधकृत कमयचारीबाट भकु्तािी 
गिय  बाधा पिे छैि । 

कोषवाट सनुवधा वापतको रकम 

सहि रुपमा भकु्तािीका लानग 

नियमावनलमा थप स्पष्ट गिय । 

२ नियम १२ (१) रोिगारर्दाता र श्रनमकबीच रोिगार सम्बन्ध 

समाप्त भर्यसकेको तर ऐि वा यस नियमावली 

बमोनिम िम्मा गिुयपिे योगर्दाि रकम िम्मा 

िगरेको कारणले श्रनमकले पाउि ुपिे सनुवधा 

पाएको रहिेछ भिे नििले पाउिे सनुवधा  

तीि मनहिानभत्र भकु्तािी नर्दई योगर्दाि रकम 

िम्मा गिय कोषले सम्बनन्धत 

रोिगारर्दातालार्य आर्दशे नर्दि सक्िेछ । 

रोिगारर्दाता र श्रनमकबीच रोिगार सम्बन्ध समाप्त 

भर्यसकेको वा रोिगारीम ै रहकेो अबस्थामा ऐि वा 

यस नियमावली बमोनिम सनुचकृत गिुयपिे श्रनमकलार्य 

सनूचकृत िगरेको वा सनूचकृत गरेर िम्मा गिुयपिे 

योगर्दाि रकम समयम ै िम्मा िगरेको कारणले 

श्रनमकले पाउिपुिे सनुवधा पाएको रहिेछ भिे नििले 

पाउिे सनुवधा  तीि मनहिानभत्र भकु्तािी नर्दि र बााँकी 

योगर्दाि रकम िम्मा गिय काययकारी निर्दशेकले 

सम्बनन्धत रोिगारर्दातालार्य आर्दशे नर्दि सक्िेछ । 

कोषले नर्दिे आर्दशेका सन्र्दभयमा 

थप स्पष्ट गिय । 

३ नियम ९क र ९ख थप गिे 

 

९क) नपेालवाट ववदेशमा गई काम गने 
श्रममकहरुको सामाजिक सरुक्षा ;)१( ववदेशमा गई 
श्रम गने नेपाली नागररकहरु ऐनको दफा १० 
बमोजिमका योिनाहरु मध्ये सम्वजधित देशका 
सामाजिक सरुक्षा हेने सस्थाहरुको आपसी 
सम्झौता अनसुार कोषले तोके बमोजिमका 
योिनाहरुमा सहभागी हनु सक्नेछन ।  

(२) उप मनयम (१)  बमोजिम योिनाहरुमा 
आवद्धता, योगदान िम्मा, सवुविा प्राप्त गने आिार 

िेपालबाट नवर्दशेमा गई कायय गिे 

िागररकहरुलाई समेत कोषमा 

आवद्ध गिय िीनतगत व्यवस्था गिय 

िरुरी रहकेोले । 



लगायत अधय प्रकृया कोषले बनाएको काययववमि 
बमोजिम हनुेछ ।  

(९ख) पारस्पररक सम्झौता गनय सक्नेेः  

)१( सामाजिक सरुक्षा कोषले मधरालयको 
सहमती मलई ववमभन्न मलुकुमा रहेका सामाजिक 
सरुक्षा संस्था वा सामाजिक सरुक्षा ववषय हेने 
मनकायसँग सम्झौता गरी पारस्पररक सामाजिक 
सरुक्षा आदान प्रदान गने व्यवस्था ममलाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोजिम सम्झौता भएको 
संस्थामा आबद्ध श्रममक नेपालमा आई काम गरेमा 
वा कोषमा आबद्ध भएको श्रममक सम्बजधित 
मलुकुमा गएको अवस्थामा सम्बजधित श्रममकले 
अनरुोि गरेमा मनि काययरत रहेको स्थानवाट 
सामाजिक सरुक्षा सम्बधिी सवुविा पाउने गरी 
कोषमा रहेको रकम हस्ताधतरण गनय वा कोषमा 
अधय संस्था वा मनकायवाट रकम हस्ताधतरण गरी 
मलन सक्नेछ। 

(३) यस सम्बजधि अधय व्यवस्था पारस्पररक 
सम्झौता वा काययववमिमा उल्लेख भए बमोजिम 
हनुेछ । 

     

ख) श्रम नियमावली २०७५ 

१ नियम २२ को १ रोिगारर्दाताले योगर्दािमा आधाररत हटाउिे  सामानिक सरुक्षा कोष संचालिमा 



सामानिक सरुक्षा ऐि, २०७४ बमोनिम 

सामानिक सरुक्षा कोष स्थापिा भई 

संचालिमा िआएसम्म आफूले काममा 

लगाएका श्रनमकको सञ्चयकोष बापतको 

रकम सञ्चयकोषमा, स्वीकृत अवकाश 

कोषमा वा आफैं ले छुटै्ट खाता खोली िम्मा 

गिुय पिेछ ।  

आर् सकेको ह ाँर्दा हटाउि उपयुक्त 

ह िे  । 

२ नियम २२ को २ उपनियम (१) बमोनिम रोिगारर्दाताले िम्मा 

गरेको रकम योगर्दािमा आधाररत सामानिक 

सरुक्षा ऐि २०७४ को र्दफा २० बमोनिम 

रोिगारर्दाता सचूीकरण भएको नमनतले छ 

मनहिा नभत्र एकमषु्ठ वा बढीमा तीि 

नकस्तामा सोही ऐिको र्दफा २६ बमोनिम 

स्थानपत सामानिक सरुक्षा कोषमा 

हस्तान्तरण गिुय पिेछ ।  

हटाउिे ऐिमा िै  हस्तान्तरण गिय वा 

श्रनमकलार्य भकु्तािी नर्दि वा 

पवुयवत रुपमािै राख्ि सक्िेगरी 

व्यवस्था गरी सनकएको ह ाँर्दा 

नियमावलीवाट हटाउि उपयकु्त 

ह िे । 

३ नियम २३ को १ रोिगारर्दाताले योगर्दािमा आधाररत 

सामानिक सरुक्षा ऐि, २०७४ बमोनिम 

सामानिक सरुक्षा कोष स्थापिा भई 

संचालिमा िआएसम्म आफूले काममा 

लगाएका श्रनमकको उपर्दाि बापतको रकम 

िागररक लगािी कोषमा, स्वीकृत अवकाश 

कोषमा वा आफैं ले छुटै्ट खाता खोली िम्मा 

गिुय पिेछ । 

हटाउिे सामानिक सरुक्षा कोष संचालिमा 

आर् सकेको ह ाँर्दा हटाउि उपयुक्त 

ह िे  । 



४ नियम २३ को २ उपनियम (१) बमोनिम िम्मा गरेको रकम र 

ऐि प्रारम्भ ह ाँर्दाका बखत प्रचनलत काििू 

बमोनिम स्थानपत अवकाश कोष वा त्यस्तै 

अन्य कुिै कोषमा सनञ्चत वा 

रोिगारर्दाताको निम्मामा रहकेो श्रनमकको 

उपर्दाि बापतको रकम योगर्दािमा आधाररत 

सामानिक सरुक्षा ऐि २०७४ को र्दफा २० 

बमोनिम रोिगारर्दाता सनूचकारण भएको 

नमनतले र्दईु वषयनभत्र एकमषु्ठ रुपमा वा बढीमा 

चार नकस्तामा सोही ऐिको र्दफा २६ 

बमोनिक स्थानपत सामानिक सरुक्षा कोषमा 

हस्तान्तरण गिुय पिेछ । 

हटाउिे ऐिमा िै  हस्तान्तरण गिय वा 

श्रनमकलार्य भकु्तानि नर्दि वा 

पवुयवत रुपमािै राख्ि सक्िे गरी 

व्यवस्था गरी सनकएको ह ाँर्दा 

नियमावलीवाट हटाउि उपयकु्त 

ह िे । 

५ नियम २३ (३) उपनियम (२) बमोनिम उपर्दािको रकम 

हस्तान्तरण गर्दाय र्दहेाय बमोनिम हस्तान्तरण 

गिुय पिेछ :- 

……………. 

………….. 

उपर्दािको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्दाय र्दहेाय 

बमोनिम हस्तान्तरण गिुय पिेछ :- 

……………. 

………….. 

उप नियम (२) हटाईएको ह ाँर्दा 

सोही बमोनिम नमलाईएको । 

६ २४  नियम २२ को उपनियम (१) वा नियम २३ 

को उपनियम (१) बमोनिम रोिगारर्दाताले 

छुटै्ट खाता खोली िम्मा गरी राखकेो 

सञ्चयकोष वा उपर्दाि बापतको रकम नियम 

२२ को उपनियम (२) वा नियम २३ को 

उपनियम (२) बमोनिम सामानिक सरुक्षा 

कोषमा िम्मा गिुय अगाव ै कुिै श्रनमकको 

रोगगारीको अन्त्य वा मत्य ु भएमा 

सामानिक सरुक्षा कोषमा आवद्ध गरी रकम िम्मा गिुय 

अगाव ै कुिै श्रनमकको रोगगारीको अन्त्य वा मतृ्यु 

भएमा कोषमा योगर्दाि िम्मा गिुय पवुयको ऐिको र्दफा 

५२ बमोनिमको संचयकोष र र्दफा ५३ बमोनिमको 

उपर्दाि वापतको रकम रोिगारर्दाताले सम्बनन्धत 

श्रनमक वा नियम ७४ को उपनियम (३) को खण्ड 

(ख) बमोनिम नििको पररवारको सर्दस्यलाई भकु्तािी 

नर्दि सक्िेछ । 

कोषमा िम्मा गिे पवुयको रकम का 

सम्बन्धमा नियम २२ र २३ मा 

भएको संशोधि अिरुुप नमलाि 

गिय । 



रोिगारर्दाताले त्यस्तो रकम सम्बनन्धत 

श्रनमक वा नियम ७४ को उपनियम (३) को 

खण्ड (ख) बमोनिम नििको पररवारको 

सर्दस्यलाई भकु्तािी नर्दि सक्िेछ । 

७ २६ को ४ उपनियम ४ पनछ प्रनतवन्धात्मक वाक्यांश 

थप गिे  । 

…………… 

………….. 

तर सामानिक सरुक्षा कोषका योगर्दािकतायहरुका 

हकमा कोषको काययनवनध बमोनिम भकु्तानि ह िेछ । 

कोषको काययनवनध बमोनिम 

असक्षमता वापतको भकु्तािी गिय 

बाधा िपिे नवषयलाई स्पष्ट गिय । 

८ ३२ को १  खण्ड घ थप गिे घ)  योगर्दािमा आधाररत सामानिक सरुक्षा ऐि तथा 

नियमावलीको पालिा िगरेमा  । 

सामानिक सरुक्षा ऐि र 

नियमावलीको पालिालाई थप 

प्रभावकारी बिाउि । 

९ ५० को १ कुिै श्रनमक कामको नसलनसलामा र्दघुयटिामा 

परेमा, र्दघुयटिाको कारणबाट चोटपटक 

लागमेा वा मतृ्य ु भएमा सोको सचूिा 

रोिगारर्दाता वा नििको प्रनतनिनधले सात 

नर्दिनभत्र कायायलयलाई नर्दि ुपिेछ । 

कुिै श्रनमक कामको नसलनसलामा र्दघुयटिामा परेमा, 

र्दघुयटिाको कारणबाट चोटपटक लागमेा वा मतृ्यु 

भएमा सोको सचूिा रोिगारर्दाता वा नििको 

प्रनतनिनधले सात नर्दिनभत्र कायायलयलाई  र सामानिक 

सरुक्षा कोषलार्य नर्दि ुपिेछ । 

र्दघुयटिा वापतको औषनध उपचार 

सनुवधा कोषले भकु्तािी गिे ह ाँर्दा 

कोषलाई समते िािकारी नर्दि 

िरुरी रहकेोले । 

१० ५६ को ४ प्रनतष्ठािले ऐि तथा यस नियमावली 

बमोनिम गरेको श्रम अनडट प्रनतवरे्दिको प्रनत 

श्रम सम्बन्ध सनमनत र प्रनतष्ठािसाँग 

सम्बनन्धत र्दहेाय बमोनिमको नियामक 

निकायलाई समते नर्दि ुपिेछ । 

………………………. 

…………………….. 

प्रनतष्ठािले ऐि तथा यस नियमावली बमोनिम गरेको 

श्रम अनडट प्रनतवरे्दिको प्रनत श्रम सम्बन्ध सनमनत, 

सामानिक सरुक्षा कोष र प्रनतष्ठािसाँग सम्बनन्धत 

र्दहेाय बमोनिमको नियामक निकायलाई समते नर्दिु 

पिेछ ।  

…………………. 

……………… 

श्रम अनडटको प्रनतवरे्दि १ प्रनत 

कोषमा बझुाउिे व्यवस्था गरी 

कोषमा आवद्धतालाई थप 

प्रभावकारी बिाउि । 

११ ५६ (५) थप गिे उपनियम (४)  बमोनिमका निकायहरुलाई बझुाउिे 

श्रम अनडटको प्रनतवरे्दि Online माध्यमवाट समते 

प्रनवनधमतै्री सेवा प्रवाहलाई समते 

िोड नर्दि । 



बझुाउि सनकिे छ । 

१२ अिसुचुी १०  श्रम अनडट प्रनतवरे्दिमा योगर्दािमा आधाररत 

सामानिक सरुक्षा ऐि, २०७४  तथा 

योगर्दािमा आधाररत सामानिक सरुक्षा 

नियमावली, २०७५ मा बुाँर्दा िं. २ पनछ बुाँर्दा 

िं. ३,४,५ र ६ थप गिे । 

३ कोषमा आवद्ध श्रनमकको संख्या 

४ कोषमा आवद्ध गिय बााँकी श्रनमकको संख्या 

५ नियनमत योगर्दाि गिे श्रनमकको संख्या 
६  कुल योगर्दाि रकम 

सामानिक सरुक्षामा आवद्धतालाई 

थप प्रभावकारी बिाउि श्रम 

अनडटको प्रनतवरे्दिमा कोषमा 

आवद्द गरेको श्रनमकको संख्या,  

नियनमत योगर्दािको अवस्था र 

िम्मा योगर्दाि रकम समते थप 

गिय आवश्यक रहकेोले । 

ग) बोिस नियमावली, २०३९ 

१ १० (७) थप गिे यस र्दफामा ििुसकैु कुरा लेनखएको भए पनि श्रम 

मन्त्रालयले निणयय गरी रािपत्रमा सचुिा प्रकाशि 

गरेको नमनतवाट सनमनत नबघटि भएको मानििे छ । 

यसरी सनमनतको नबघटि पश्चात रानरिय स्तरको 

कल्याणकारी कोषले गिे अनधकार, सम्पनि र 

र्दानयत्व सामानिक सरुक्षा कोषमा हस्तान्तरण ह िेछ । 

ऐिमा सामानिक सरुक्षा कोषमा िै 

रकम िम्मा ह िे व्यवस्था गरेको 

ह ाँर्दा सोही बमोनिम सनमनत 

नबघटि गरी र्दानयत्व कोषमा 

हस्तान्तरण गिय िरुरी रहकेोले । 

२ १०क सनमनतको बैठक सम्बन्धी काययनवनध हटाईएको ऐिमा सामानिक सरुक्षा कोषमा 

रकम िम्मा ह िे र सनमनत नबघटि 

ह िे पररकल्पिा गररएको ह ाँर्दा 

आवश्यक िरहकेो । 

३ १०ख सनमनतको सनचवालय हटाईएको ऐिमा सामानिक सरुक्षा कोषमा 

रकम िम्मा ह िे र सनमनत नबघटि 

ह िे पररकल्पिा गररएको ह ाँर्दा 

आवश्यक िरहकेो । 

४ ११ कल्याणकारी कोषको संचालि हटाईएको ऐिमा सामानिक सरुक्षा कोषमा 



 

 

 

 

रकम िम्मा ह िे उल्लेख रहकेो र 

कोषको संचालि योगर्दािमा 

आधाररत सामानिक सरुक्षा ऐि 

बमोनिम ह िे ह ाँर्दा हटाईएको । 

५ १२क प्रनतष्ठािले बोिस नवतरण गरेको एक मनहिा 

नभत्र ऐिको र्दफा १३ बमोनिमको तीस 

प्रनतशत रकम कल्याणकारी कोषमा िम्मा 

गिुय पिेछ । 

प्रनतष्ठािले बोिस नवतरण गरेको एक मनहिा नभत्र 

ऐिको र्दफा १३ बमोनिमको रकम सामानिक सरुक्षा  

कोषमा िम्मा गिुय पिेछ । 

ऐि बमोनिमको रकम 

कल्याणकारी कोषको सट्टा 

सामानिक सरुक्षा कोषमा िम्मा 

ह िे व्यवस्था गिय । 

६ १३ कल्याणकारी कोषको उपयोग हटाईएको योगर्दािमा आधाररत सामानिक 

सरुक्षा ऐि बमोनिम उपयोग गिे 

व्यवस्था भएकोले । 

७ १३क लेखा र लेखा परीक्षण हटाईएको ऐिमा सामानिक सरुक्षा कोषमा 

रकम िम्मा ह िे र सनमनत नबघटि 

ह िे पररकल्पिा गररएको ह ाँर्दा 

आवश्यक िरहकेो । 

८ १३ख अनधकार प्रत्यायोिि हटाईएको ऐिमा सामानिक सरुक्षा कोषमा 

रकम िम्मा ह िे र सनमनत नबघटि 

ह िे पररकल्पिा गररएको ह ाँर्दा 

आवश्यक िरहकेो । 



 क) योगदानमा आधारित सामाजिक सिुक्षा ऐन, २०७४  

क्र.सं दफा laBdfg व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कािण 

१ २ध नयााँ ननवतृ्तभिण प्राप्त गने उमेि भन्नाले ६० बर्ष 
उमेि पूिा भएको सम्झन ुपनेछ । 

ननवतृ्तभिण प्राप्त गने उमेि 
स्पष्ट पानुष पने भएकोले । 

२ ४(४) योगदानयोग्य आय भकु्तान गनुष पने 
मविना समाप्त भएको पन्ध्र ददननभत्र 
उपदफा (१) बमोजिमको योगदान 
कोर्मा दाजिला िनुे गिी िम्मा गनुष 
पनेछ । 

योगदानयोग्य आय भकु्तान गनुष पने मविना 
समाप्त भएको २५ गते नभत्रउपदफा (१) 
बमोजिमको योगदान कोर्मा दाजिला िनुे 
गिी िम्मा गनुष पनेछ । 

कि कानून संग एकरुपता िनुे 
गिी २५ गते सम्म योगदान 
िकम िम्मा गने व्यवस्था गनष 
उपयकु्त िनुे भएकोले । 

३ ८(१) कुनै श्रनमकले कुनै कािणले 
पारिश्रनमक नपाउने अवस्था शृ्रिना 
भई ननयनमत रुपमा कोर्मा िम्मा 
गनुष पने योगदान िम्मा गनष नसक्न े
भएमा त्यस्तो श्रनमकको बढीमा तीन 
मविनासम्म ननिले िम्मा गनुष पने 
योगदान सम्बजन्ध्धत सूजिकृत 
िोिगािदाताले कोर्मा िम्मा गरिददन ु
पनेछ । 

कुनै श्रनमकले कुनै कािणले पारिश्रनमक 
नपाउने अवस्था शृ्रिना भई ननयनमत रुपमा 
कोर्मा िम्मा गनुष पने योगदान िम्मा गनष 
नसक्ने भएमा त्यस्तो श्रनमकको कजम्तमा 
तीन मविनासम्म ननिले िम्मा गनुष पने 
योगदान सम्बजन्ध्धत सूजिकृत िोिगािदाताले 
कोर्मा िम्मा गरिददन ुपनेछ । 

बढीमा ३ मविना लाइ 
कजम्तमा ३ मविना बनाउन 
आवश्यक देजिएकोले । 

४ दफा ९ 

(१) 
९) योगदान िकम असलुी: 
(१) सूिीकृत िोिगािदाताले दफा ४ 
मा उजललजित अवनधनभत्र योगदान 
बापतको िकम कोर्मा िम्मा 
नगिेमा योगदान िकमको दश 
प्रनतशत व्यािसवित योगदान िकम 
सम्बजन्ध्धत िोिगािदाताबाट असूल 
उपि गनेछ । 

९) िकम असलुी: 
(१) िोिगािदाताले दफा ४ मा उजललजित 
अवनधनभत्र योगदान बापतको िकम कोर्मा 
िम्मा नगिेमा वा दफा १७ बमोजिमको 
आदेशमा उललेजित अवनधनभत्र िकम भकु्तानी 
नगिेमा भकु्तानी गनुष पने िकमको दश 
प्रनतशत व्यािसवितको िकम सम्बजन्ध्धत 
िोिगािदाताबाट असूल उपि गनेछ । 

िकम असलुी गने कुिालाई 
थप स्पष्ट गरिएको । 

५ ९(१क) नयााँ थप उपदफा (१) बमोजिम असलु गिेको व्याि 
िकम दफा १२ को उपदफा (१)  
अनसुािका सम्बजन्ध्धत जस्कमका िातािरुमा 
िम्मा गरिनेछ । 

व्याि िकम किााँ िम्मा िनुे 
स्पष्ट गरिएको । 

६ ९(४) यस ऐन बमोजिम योगदान िकम 
नबझुाउने सूिीकृत िोिगािदातालाई 
त्यस्तो योगदान िकम नबझुाएसम्म 
देिायको कुनै वा सबै कािबािी गनष 
कायषकािी ननदेशकले सम्बजन्ध्धत 
ननकायमा लेजि पठाउन सक्नेछ । 

………………….. 
……… 

यस ऐन बमोजिम कोर्मा सूजिकिण नगने 
नगिाउने वा योगदान िकम नबझुाउन े
िोिगािदातालाई देिायका कुनै वा सबै 
कािबािी गनष कायषकािी ननदेशकले सम्बजन्ध्धत 
ननकायमा लेजि पठाउन सक्नेछ । 

……………  
…………….. 

सूिीकिण गिाउने कायषलाई 
बाध्यकािी बनाउन पिेकोले । 



७ १४(२) ………. कसैलाई इच्छाएको भए 
त्यस्तो इच्छाएको व्यजक्तलाई ि 
ननिले कसैलाई इच्छाएको नभएमा 
ननिको आजश्रत परिवािलाई त्यस्तो 
सवुवधा भकु्तानी गनुष पनेछ । 

………. कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो 
इच्छाएको व्यजक्त वा संस्था वा ननकायलाई ि 
ननिले कसैलाई इच्छाएको नभएमा ननिको 
आजश्रत परिवािलाई त्यस्तो सवुवधा भकु्तानी 
गनुष पनेछ । 

संस्था वा ननकायलाई समेत 
ईच्छाउने प्रिलन भएकोले सो 
समेतलाई सम्बोधन गनष 
आवश्यक भएकोले । 

८ १७(१) …………...िोिगाि सम्बन्ध्ध कायम 
भएको श्रनमकलाइ कोर्मा सूिीकिण 
नगिेमा कोर्ले त्यस्तो 
िोिगािदातालाई देिाय बमोजिम 
आदेश ददन सक्नेछ । 

…………...िोिगाि सम्बन्ध्ध कायम भएको 
श्रनमकलाइ कोर्मा सूिीकिण नगिेमा वा 
योगदानकताषको योगदान िकम दफा ४ को 
उपदफा ४ मा ननधाषरित समय नभत्र िम्मा 
नगिेमा कायषकािी ननदेशकले त्यस्तो 
िोिगािदातालाई देिाय बमोजिम आदेश ददन 
सक्नेछ ।  

ननयनमत योगदान िम्मा गने 
ववर्यलाई प्रोत्सािन गनषका 
लानग ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था 
गनष िरुिी देजिएकोले । 

९ १७(१) 
(ग) 

….िोिगाि सम्बन्ध्ध कायम ििेको 
अवनधको श्रनमकले यस ऐन बमोजिम 
पाउन ु पने सवुवधा बिाबिको िकम 
तोवकएको अवनधनभत्र सम्बजन्ध्धत 
श्रनमकलाई उपलब्ध गिाउन । 

….िोिगाि सम्बन्ध्ध कायम ििेको अवनधको 
वा दफा ४ को उपदफा ४ मा ननधाषरित 
समय नभत्र िम्मा नगिेको कािणले श्रनमकले 
यस ऐन बमोजिम पाउन ु पने सवुवधा 
बिाबिको िकम तोवकएको अवनधनभत्र 
सम्बजन्ध्धत श्रनमकलाई उपलब्ध गिाउन । 

ननयनमत योगदान िम्मा गने 
ववर्यलाई प्रोत्सािन गनषका 
लानग ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था 
गनष िरुिी देजिएकोले । 

१० २१ सिकािी सेवामा बिाल ििेको व्यजक्त 
वा सिकािी कोर्बाट पारिश्रनमक 
पाउने व्यजक्तको सूिीकिण सम्वजन्ध्ध 
व्यवस्था नेपाल सिकािले तोके 
बमोजिम िनुेछ । 

सिकािी सेवामा बिाल ििेको व्यजक्त वा 
सिकािी कोर्बाट पारिश्रनमक पाउने 
व्यजक्तको सूिीकिण सम्वजन्ध्ध व्यवस्था नेपाल 
सिकाि वा सम्वजन्ध्धत प्रदेश वा स्थाननय 
तिले तोके बमोजिम िनुेछ ।  

संजियताको भावना अनरुुप 
संशोधन गनुषपने भएकोले । 

११ २६ 
(१)(ि) 

बोनस सम्बन्ध्धी प्रिनलत कानून 
बमोजिम िाविय स्तिको 
कलयाणकािी कोर्मा िम्मा भएको ि 
िम्मा िनु आउने िकम, 

बोनस सम्बन्ध्धी प्रिनलत कानून बमोजिम 
िाविय स्तिको कलयाणकािी कोर् वा 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा िम्मा भएको ि 
िम्मा िनु आउने िकम, 

बोनस ऐनको प्रस्ताववत 
संशोधन संग नमलान गरिएको 
। 

१२ २६ 

(२क) 
नयााँ थप यस ऐनमा अन्ध्यत्र िनुसकैु कुिा लेजिएको 

भएता पनन कोर्ले उपदफा २ बमोजिमको 
िकमवाट कोर्को पूवषधाि ववकास, 

कमषिािीको पारिश्रनमक ि सवुवधा भकु्तानी 
तथा प्रशासननक ििष लगायत अन्ध्य 
आवश्यक ििष  व्यवस्थापन गनष सक्नेछ । 

     ति कोर्मा योगदान गने 
योगदानकताषको योगदान ि सो मा प्राप्त 
प्रनतफल वापतको िकम बाट कोर्को 
प्रशासननक ििष गनष नमलने छैन । 

 

कोर्को श्रोत कानूनमा नै 
स्पष्ट गरिएको । 



१३ २६(५) ……… प्रिनलत बैंक तथा ववत्तीय 
संस्था सम्वन्ध्धी कानून बमोजिम 
ववत्तीय कािोवाि गनष इिाितप्राप्त 
"क" वगषको बैंक वा ववत्तीय 
संस्थामा िाता िोली िम्मा गरिनेछ 
। 

……… प्रिनलत बैंक तथा ववत्तीय संस्था 
सम्वन्ध्धी कानून बमोजिम ववत्तीय कािोवाि 
गनष इिाितप्राप्त बैंक तथा ववत्तीय संस्थामा 
िाता िोली िम्मा गरिनेछ । 

प्रनतस्पधाषवाट अनधकतम 
प्रनतफल सनुनजित गनष सम्पूणष 
बैक तथा नबजत्तय संस्थािरुमा 
िाता िोलन सक्ने गिी ऐनमा 
व्यवस्था गनष । 

१४ २६(६) उपदफा ५ बमोजिमको िाता 
सञ्चालन कायषकािी ननदेशक ि लेिा 
प्रमिुको संयकु्त दस्तितवाट िनुेछ 
। 

उपदफा ५ बमोजिमको िाता सञ्चालन 
कायषकािी ननदेशक वा ननिले तोकेको 
अनधकृत कमषिािी  ि लेिा प्रमिु वा लेिा 
अनधकृतको संयकु्त दस्तितवाट िनुेछ । 

स्कीम भकु्तानीमा सििताका 
लानग संकनलत योगदान 
िकमको िाता संिालनमा 
सििता बनाउन आवश्यक 
देजिएकोले । 

१५ ३२(१) नेपाल सिकािबाट स्वीकृत लगानी 
सम्बन्ध्धी कायषववनधको अधीनमा ििी 
सनमनतले कोर्को मौज्दात ि 
सम्पजत्तको परििालन देिाय बमोजिम 
कुनै वा सबै क्षेत्रमा गनष सक्नछे :- 

मन्ध्त्रालयबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्ध्धी 
कायषववनधको अधीनमा ििी सनमनतले कोर्को 
मौज्दात ि सम्पजत्तको परििालन देिाय 
बमोजिम कुनै वा सबै क्षेत्रमा गनष सक्नेछ :- 

सामाजिक सिुक्षा योिना 
संिालन कायषववनध समेत 
मन्ध्त्रालयवाट स्वीकृत िनुे िुाँदा 
एकरुपता गनष । 

१६ ३२(१) 

(ि) 
प्रिनलत बैंक तथा ववत्तीय संस्था 
सम्बन्ध्धी कानून बमोजिम ववत्तीय 
कािोवाि गनष इिाितप्राप्त "क' 
बगषको बैंक वा ववत्तीय संस्थाको 
मदु्दती िाता वा दीिषकालीन 
प्रकृनतका ननक्षेप योिनािरुमा लगानी 
गने । 

प्रिनलत बैंक तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्ध्धी 
कानून बमोजिम नेपाल िाि बैकवाट ववत्तीय 
कािोवाि गनष इिाितप्राप्त बैंक वा ववत्तीय 
संस्थाको मदु्दती िाता वा दीिषकालीन 
प्रकृनतका ननक्षेप योिनािरुमा लगानी गने । 

प्रनतस्पधी वाताविणलाई 
अनधकतम उपयोग गिी 
प्रनतफललाई उच्ि गनषका 
लानग सबै बैक तथा नबजत्तय 
संस्थािरुलाई प्रनतस्पधाष गने 
वाताविण शृ्रिना गनष । 

१७ ३२(२)  उपदफा(१) को िण्ड (ग) बमोजिम 
शेयिमा लगानी गदाष सो बैंक वा 
ववत्तीय संस्थाको ननष्काजशत पूाँिीको 
पन्ध्र प्रनतशतले नबढ्ने गिी ि िण्ड 
(ङ) बमोजिम नडवेञ्चिमा लगानी गदाष 
त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गदठत संस्थाले 
िािी गिेको कुल नडवेञ्चिको दश 
प्रनतशतमा नबढ्ने गिी गनुषपनेछ । 

िटाउने यो प्रावधान लगानी 
कायषववनधमा उललेि गनष 
उपयुषक्त भएकोले । 

१८ ३२(३) उपदफा (१)  बमोजिम कोर्को 
िकम कुनै क्षेत्रमा लगानी गदाष 
लगानी कोर्मा ििेको िकमको बीस 
प्रनतशतभन्ध्दा नबढ्ने गिी लगानी गनुष 
पनेछ । 

उपदफा (१)  बमोजिम कोर्को िकम कुनै 
क्षेत्रमा लगानी गदाष लगानी कोर्मा ििेको 
िकम लगानी कायषववनधमा तोवकए बमोजिम 
लगानी गनुष पनेछ । 

यो प्रावधान लगानी 
कायषववनधमा उललेि गनष 
उपयुषक्त भएकोले । 

१९ ४७(१) …….. अननयनमतता गिेमा यस ऐन 
बमोजिम कसूि गिेको मानननेछ । 

…….. अननयनमतता गिेमा वा नधाषरित समय 
नभत्र सूजिकिण नगिेमा वा काममा ििेको 

 



श्रनमकको कोर्मा योगदान िकम िम्मा 
नगिेमा यस ऐन बमोजिम कसूि गिेको 
मानननेछ । 

२० ४७ 

(१क) , 

(३क) ि 
(३ि) 

 (१क) कोर्मा सूिीकृत भई योगदान सरुु गनुष 
गिाउन ु पने योगदानकताष ि िोिगािदाताले 
ऐन ि सो साँग सम्बजन्ध्धत ननयमावलीको 
पालना नगिे नगिाएमा कसूि गिेको ठिने छ 
। 

(३क)   श्रम ऐन, २०७४ तथा यस ऐन 
बमोजिम सामाजिक सिुक्षा कोर्मा सूिीकिण 
िनु ु पने िोिगािदाता कोर्मा सूिीकिण 
नभएको वा श्रनमकलाई सूिीकिण नगिाएको 
वा कोर्मा योगदान नगिेको अवस्थामा कुनै 
श्रनमक दिुषटनामा पिी मतृ्य ु भएमा वा 
अंगभंग भएमा वा व्यवसायिन्ध्य िोग लागी 
कुनै प्रकािको दावयत्व नसिषना भएमा कोर्मा 
आबद्ध नभएकै कािणवाट कुनै पनन 
िोिगािदाताले त्यस्तो दावयत्ववाट उन्ध्मजुक्त 
पाउने छैन । िोिगािदाताले त्यस्तो दावयत्व 
पूिा नगिेको  सम्बन्ध्धमा कसैले उििुी गिेमा 
कोर्ले यस ऐन तथा यस ऐन बमोजिम िािी 
भएको सामाजिक सिुक्षा योिना अनरुुप 
श्रनमक वा ननिको आजश्रत परिवािले पाउने 
सबै सवुवधा विसाब गिी सम्बजन्ध्धत श्रनमक वा 
ननिको आजश्रत परिवािलाई कोर् माफष त 
भकु्तानी गने व्यवस्था गनष आदेश ददन 
सक्नेछ । 

(३ि)  उपदफा (३क) बमोजिम ददएको 
आदेश कुनै िोिगािदाताले  पालना नगिेमा 
कोर्ले त्यस्तो िकम सम्बजन्ध्धत िोिगािदाता 
प्रनतष्ठान वा सञ्चालकवाट असलु उपि गिी 
सम्वजन्ध्धत पक्षलाई भिाई उपदफा (२) 
बमोजिम सिाय गनुषपनेछ । 

कसूिलाई ऐनमा नै थप स्पष्ट 
गनष । 

२१ ५७ सामाजिक सिुक्षा स्वेजच्छक िनु े : 
यस ऐन बमोजिम सामाजिक सिुक्षा 
अन्ध्तगषत प्राप्त िनुे कुनै सवुवधा 
कसैले नलन निािेमा वा प्राप्त सवुवधा 
छोड्न िािेमा स्वेजच्छकरुपमा त्यस्तो 

िटाउने  स्वेजच्छक िनुे भन्ने प्रावधानले  
दिववधा िनुे भएकोले । 



सवुवधा ननलना वा छाड्न सक्नछे । 
२२ ५९क, 

  
नयााँ थप दफा (५९क)  नपेालवाट बैदेजशक िोिगािी 

िान ेश्रनमकिरुको सामाजिक सिुक्षा सम्बन्ध्धी 
व्यवस्था:  नेपालवाट बैदेजशक िोिगािीमा 
िाने श्रनमकिरुलाई तोवकए बमोजिम 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा आबद्ध गरिनेछ । 

बैदेजशक िोिगािीमा ििेका 
श्रनमकिरुलाइ समेत 
सामाजिक सिुक्षामा आवद्ध 
गनष दफािरु थप गरिएको । 

२३ ५९ि नयााँ थप दफा (५९ि) िकम िस्तान्ध्तिण िनु सक्न:े 
(१) सामाजिक सिुक्षा कोर्मा योगदान गिी 
ििेको श्रनमकले अन्ध्य अवकाश कोर्मा 
योगदान गनुष पने गिी सिकािी सेवा प्रवेश 
गिेमा सम्बजन्ध्धत श्रनमकले िािेमा सामाजिक 
सिुक्षा कोर्मा िम्मा गिेको बदृ्ध अवस्था 
सिुक्षा योिना अन्ध्तिगतको िकम कोर्मा 
िविििन वा सम्बजन्ध्धत श्रनमकले भकु्तानन नलन  
सक्नेछ । 

(२)  सामाजिक सिुक्षा कोर्मा आबद्ध भै 
योगदान गनष शरुु गिेको श्रनमकले यस पवुष 
सञ्चयकोर् वा नागरिक लगानी कोर् वा अन्ध्य 
अबकाश कोर्मा िम्मा भएको िकम 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा िस्तान्ध्तिण गनष 
िािेमा कोर्ले त्यस्तो िकम िस्तान्ध्तिण गिी 
नलन सक्नेछ । 

(३)  यस दफा बमोजिम िकम िस्तान्ध्तिण 
गदाष सम्बजन्ध्धत श्रनमकले किाष वा सापटी 
नलएको ििेछ भने सो किाष वा सापटी 
सम्वजन्ध्ध दावयत्व समेत िस्तान्ध्तिण िनुेछ । 

(४)  िकम तथा किाष सम्बन्ध्धी अन्ध्य 
व्यबस्था कायषववनधमा तोवकए बमोजिम िनुेछ 

श्रनमकको िानगि अवनधमा 
ववनभन्न अवकाश कोर्को 
क्षेत्रानधकाि परिवतषन िुाँदा सो 
पवुष िम्मा भएको िकम 
सम्बन्ध्धमा स्पस्ट गनष 
आवश्यक भएको । 

२४ ६४(२) नयााँ थप उपदफा १ मा उललेजित नबर्यले श्रम ऐन 
बमोजिम सामवुिक सौदाबािी गनष बाधा 
पिेको माननने छैन 

सामवुिक सौदावािीका 
सन्ध्दभषमा दिववधा भएकोले थप 
स्पष्ट गनष  । 

२५ ६७ यस ऐन बमोजिमको सामाजिक 
सरुुक्षा कोर्ले कमषिािी सञ्चय कोर् 
ऐन, २०१९ बमोजिमको कोर्ले 
पाए सििको छुट ि सवुवधा पाउनेछ 
। 

दफा ६७  (१) कोर्को आयमा ि 
लगानीवाट प्राप्त प्रनतफलमा कुनै कि लाग्ने 
छैन । 

(२) अन्ध्य छुट तथा सवुवधािरु कमषिािी 
सञ्चयकोर् ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापना 
भएको सञ्चयकोर्ले पाए सिि िनुेछ । 

कोर्ले पाउने छुट ि 
सवुवधाका सन्ध्दभषमा थप स्पष्ट 
गनष । 

 



 ि) श्रम ऐन २०७४  

क्र.सं दफा laBdfg व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कािण 

१ २ (ञ) प्रनतष्ठान भन्नाले मनुाफा आिषन गने 
वा मनुाफा नगने गिी उद्योग, 

व्यवसाय वा सेवा गने उद्देश्यले 
प्रिनलत कानून बमोजिम स्थापना, 
संस्थापना, दताष वा गठन भएको वा 
सञ्चालनमा ििेको कुनै कम्पनी, 
प्राइभेट फमष,  साझेदािी फमष, 
सिकािी संस्था वा संि वा अन्ध्य 
संस्था सम्झन ुपदषछ ।  

प्रनतष्ठान भन्नाले मनुाफा आिषन गने वा 
मनुाफा नगने गिी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा 
गने उद्देश्यले प्रिनलत कानून बमोजिम 
स्थापना, संस्थापना, दताष वा गठन भएको वा 
सञ्चालनमा ििेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फमष,  
साझेदािी फमष, बैक तथा ववत्तीय संस्था, 
सिकािी संस्था वा संि वा अन्ध्य संस्था 
सम्झन ु पदषछ । यो शब्दले नेपाल 
सिकािका कुनै पनन ननकायमा दताष भएका 
वा संिालनका लानग अनमुनत नलएका सबै 
प्रकािका प्रनतष्ठानलाइ समेत िनाउछ । 

प्रनतष्ठानको परिभार्ालाई थप 
स्पष्ट गनष । 

२ १८ (३) यस दफा बमोजिम तानलमीको रुपमा 
काममा लगाइएको व्यजक्तलाई 
िोिगािदाताले कम्तीमा न्ध्यूनतम 
पारिश्रनमक, नबिामी ववदा तथा 
उपदान, सञ्चयकोर्, नबमा लगायतका 
सामाजिक सिुक्षामा कमी निनुे गिी 
सवुवधा ददन ुपनेछ । 

यस दफा बमोजिम तानलमीको रुपमा काममा 
लगाइएको व्यजक्तलाई िोिगािदाताले 
कम्तीमा न्ध्यूनतम पारिश्रनमक, नबिामी ववदा ि 
सामाजिक सिुक्षा कोर्ले तोकेको योगदानमा 
कमी निनुे गिी सवुवधा ददन ुपनेछ । 

सामाजिक सिुक्षालाई थप 
सनुनजित गनष । 

३ २१ एकभन्ध्दा बढी िोिगािदातासाँग 
आंजशक समयको लानग काम गने 
श्रनमकको िकमा ननि कायषित 
प्रत्येक िोिगािदाताले त्यस्तो 
श्रनमकले पाउने आधािभतू 
पारिश्रनमकको आधािमा उपदान, 
सञ्चयकोर् वा सामाजिक सिुक्षा 
सम्बन्ध्धी अन्ध्य सवुवधा बापतको 
योगदान गनुष पनेछ । 

एकभन्ध्दा बढी िोिगािदातासाँग आंजशक 
समयको लानग काम गने श्रनमकको िकमा 
ननि कायषित प्रत्येक िोिगािदाताले त्यस्तो 
श्रनमकले पाउने आधािभतू पारिश्रनमकको 
आधािमा सामाजिक सिुक्षा बापतको योगदान 
गनुष पनेछ । 

सामाजिक सिुक्षामा नै योगदान 
गनुष पने ववर्यलाई थप स्पष्ट 
गनष । 

४ ५२(३)   

 

उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए तापनन देिायको 
अवस्थामा त्यस्तो सञ्चय कोर्को 
िकम िोिगािदाताले तोवकए 
बमोजिम िनुे गिी िम्मा गनुष पनेछ:- 

(क ) सामाजिक सिुक्षा कोर् स्थापना 
भई सञ्चालनमा नआएसम्म, वा 

(ि) सम्बजन्ध्धत िोिगािदातको िकमा 
सामाजिक सिुक्षा कोर् 

िटाउने सामाजिक सिुक्षा कोर् 
संिालनमा आइसकेकोले 
सानबकको व्यवस्था आवश्यक 
नििेको । 



सम्बन्ध्धी कानून लागू 
नभएसम्म। 

 

५ ५२(५)   

 

यो ऐन प्रािम्भ िुाँदाको बित 
प्रिनलत कानून बमोजिम स्थावपत 
कोर् वा त्यस्तै अन्ध्य कुनै कोर्मा 
सजञ्चत वा िोिगािदाताको जिम्मामा 
ििेको सञ्चय कोर् वापतको िकम 
यो ऐन प्रािम्भ भएपनछ तोवकए 
बमोजिम सामाजिक सिुक्षा कोर्मा 
िस्तान्ध्तिण गनुष पनेछ । 

यो ऐन प्रािम्भ िुाँदाको बित प्रिनलत कानून 
बमोजिम स्थावपत कोर् वा त्यस्तै अन्ध्य कुनै 
कोर्मा सजञ्चत वा िोिगािदाताको जिम्मामा 
ििेको सञ्चय कोर् वापतको िकम 

योगदानकताषले सामाजिक सिुक्षा कोर्मा 
िस्तान्ध्तिण गनष वा भकु्तानी नलन वा पवुषवत 
रुपमा नै िाख्न सक्नेछ । 

पिुानो िकम कोर्मा नै 
लयाउन ु पने प्रावधानले 
सानबकका दावयत्विरु 
फिफािकमा समस्या पिेको । 

६  ५२ 
(६) 

 

 

यस  दफामा अन्ध्यत्र िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए तापनन सञ्चिय कोर् 
वापतको िकम कुनै कािणले 
उपदफा (२) वा (३) बमोजिम िम्मा 
गनष नसवकने भएमा िोिगािदाताले 
त्यस्तो श्रनमकको आधािभतु 
पारिश्रनमकको दश प्रनतशत िकम 
थप गिी भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

िटाउने सामाजिक सिुक्षा कोर् 
संिालनमा आइसकेकोले 
साववकको व्यवस्था आवश्यक 
नििेको । 

७ ५३ (३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए तापनन देिायको 
अवस्थामा त्यस्तो सञ्चय कोर्को 
िकम िोिगािदाताले तोवकए 
बमोजिम िनुे गिी िम्मा गनुष पनेछ:- 

(क ) सामाजिक सिुक्षा कोर् स्थापना 
भई सञ्चालनमा नआएसम्म,वा 

( ि ) सम्बजन्ध्धत िोिगािदातको 
िकमा सामाजिक सिुक्षा कोर् 
सम्बन्ध्धी कानून लागू 
नभएसम्म। 

 

िटाउने सामाजिक सिुक्षा कोर् 
संिालनमा आइसकेकोले 
साववकको व्यवस्था आवश्यक 
नििेको । 

८ ५३ (५) यो ऐन प्रािम्भ िुाँदाको बित कानून 
बमोजिम स्थावपत कोर् वा त्यस्तै 
अन्ध्य कुनै कोर्मा सजञ्चत वा 
िोिगािदाताको जिम्मामा ििेको 
उपदान वापतको िकम यो ऐन 
प्रािम्भ भएपनछ तोवकए बमोजिम 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा िस्तान्ध्तिण 
गनुष पनेछ । 

यो ऐन प्रािम्भ िुाँदाको बित प्रिनलत कानून 
बमोजिम स्थावपत कोर् वा त्यस्तै अन्ध्य कुनै 
कोर्मा सजञ्चत वा िोिगािदाताको जिम्मामा 
ििेको उपदान वापतको िकम योगदानकताषले 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा िस्तान्ध्तिण गनष वा 
भकु्तानी नलन वा पवुषवत रुपमा नै िाख्न 
सक्नेछ । 

पिुानो िकम कोर्मा नै 
लयाउन ु पने प्रावधानले 
साववकका दावयत्विरु 
फिफािकमा समस्या पिेको । 



९ ५३ (६) यस  दफामा अन्ध्यत्र िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए तापनन उपदान 
वापतको िकम कुनै कािणले 
उपदफा (२) वा (३) बमोजिम िम्मा 
गनष नसवकने भएमा िोिगािदाताले 
त्यस्तो श्रनमकको आधािभतु 
पारिश्रनमकको आठ दशमलव तेत्तीस 
प्रनतशत िकम थप गिी श्रनममलाई 
भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

िटाउने सामाजिक सिुक्षा कोर् 
संिालनमा आइसकेकोले 
साववकको व्यवस्था आवश्यक 
नििेको । 

१० ५७ सामाजिक सिुक्षा योिना बमोजिम 
िनु:े सामाजिक सिुक्षा कोर् सम्बजन्ध्ध 
कानून बमोजिम सञ्चय कोर्, 
उपदान, और्नध उपिाि बीमा समेत 
सवुवधा पाउने गिी सामाजिक सिुक्षा 
योिनामा योगदान गने िोिगािदाता 
वा श्रनमकले योगदान गिेको 
िदसम्म यस परिच्छेद बमोजिम थप 
योगदान वा बीमा गनुष पने छैन । 

सामाजिक सिुक्षा योिना बमोजिम िनु:े (१) 
यस परिच्छेद बमोजिमको सञ्चय कोर्, 
उपदान, और्नध उपिाि बीमा ि दिुषटना 
बीमा वापतको नबमा शलुक समेत सामाजिक 
सिुक्षा कोर्मा कोर्ले ननधाषिण गिेको दि 
बमोजिम िम्मा गनुष पनेछ ।  

(२) यसिी िम्मा भएको िकमवाट सामाजिक 
सिुक्षा कोर् सम्बन्ध्धी कानून अनसुाि कोर्ले 
संिालन गिेको योिना बमोजिम सवुवधा 
भकु्तानी गनष बाधा पने छैन । 

(३) यस परिच्छेदमा अन्ध्यत्र िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए पनन दफा ५३ भन्ध्दा बढीको 
दिले उपदान वापतको सवुवधा भकु्तानी 
गरिििेका प्रनतष्ठानको िकमा उक्त दफा 
बमोजिमको उपदान वापतको िकम 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा िम्मा गिी उपदान 
वापतको अन्ध्य िकम सामाजिक सिुक्षा 
कोर्मा वा अन्ध्य स्वीकृत प्राप्त अवकाश 
कोर्मा िम्मा गनष बाधा पनेछैन । 

थप स्पष्ट गरिएको । 

११ १०० 
(२) 

उपदफा (१) बमोजिमको प्रनतवेदन 
कायाषलय वा ननिीक्षकले यस 
परिच्छेद बमोजिम ननिीक्षण गदाष वा 
माग गिेका बित कायाषलय वा 
ननिीक्षकलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ 
। 

उपदफा (१) बमोजिमको प्रनतवेदन कायाषलय 
वा ननिीक्षकले यस परिच्छेद बमोजिम 
ननिीक्षण गदाष वा माग गिेका बित 
कायाषलय वा ननिीक्षकलाई ि माग गिेका 
वित सामाजिक सिुक्षा कोर्लाई समेत 
उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

सामाजिक सिुक्षा कायाषन्ध्वयन 
भए नभएको सम्बन्ध्धमा 
कोर्लाई समेत श्रम अनडट 
प्रनतवेदन आवश्यक िनुे 
भएकोले। 

१२ १४३क थप गने सामाजिक सिुक्षा कोर्मा आवद्ध नभएमा 
िोिगािी अन्ध्त्य गनष सवकन:े कुनै श्रनमक ऐन 
बमोजिम सामाजिक सिुक्षा कोर्मा आवद्ध 
िनु नमानेमा िोिगािदाताले त्यस्तो श्रनमकको 

सामाजिक सिुक्षा कोर्लाई थप 
सबल बनाउन थप गरिएको । 



िोिगािीको अन्ध्त्य गनष सक्नेछ । 

१३ १४७ ननयनमत िोिगािीमा ििेको श्रनमकले 
५८(अन्ध्ठाउन्न) बर्षको उमेि पिुा 
भएपनछ िोिगािीवाट अननवायष 
अवकास पाउनेछ । 

ति................ 
 

ननयनमत िोिगािीमा ििेको श्रनमकले सादठ 
बर्षको उमेि पिुा भएपनछ िोिगािीवाट 
अननवायष अवकास पाउनेछ । 

ति......................... 

योगदानमा आधारित सामाजिक 
सिुक्षा २०७४ बमोजिम 
एकरुपता वनाउन आवश्यक 
भएको । 

१४ १८०(१) देिायको ववर्यमा देिाय बमोजिम 
िनुेछ । 

……………………….. 

देिायको ववर्य वा क्षेत्र मा देिाय बमोजिम 
िनुेछ भने अन्ध्य सम्पूणष ववर्य वा क्षेत्रमा यो 
ऐन लाग ुिनुेछ । 

………………………………………. 
 

 

 १८० 
(२) 

(२) ववशेर् कानूनिािा गठन िनुे 
सेवा ि ववशेर् आनथषक क्षेत्रको 
िकमा प्रिनलत नेपाल कानूनमा नै 
सेवाका शतष ि सवुवधािरु उललेि 
भएको ििेछ भने त्यस्तो सेवामा 
सोिी बमोजिम िनुेछ । 

(२) ववशेर् आनथषक क्षेत्रको िकमा नबशेर् 
आनथषक क्षेत्र ऐन २०७३ बमोजिम िनुेछ । 

 

नबशेर् आनथषक क्षेत्रका िकमा 
सोिी ऐन बमोजिम िनुे नबर्य 
थप स्पष्ट गनष । 

१५ १८० 
(३) 

 (३) कुनै श्रनमकको पारिश्रनमक, 
सेवाका शतष ि सवुवधा सम्बन्ध्धमा 
प्रिनलत नेपाल कानूनमा कुनै 
व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रनमकको 
पारिश्रनमक सेवाका शतष ि सवुवधाको 
िकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वत: 
लाग ुिनुेछ । 

िटाउने श्रम ऐन लाग ु िनुे क्षेत्रका 
सम्बन्ध्धमा दिववधा उत्पन्न िनुे 
भएकोले । 

 १८० 
(६) 

थप उपदफा २ ि ५ मा िनुसकैु कुिा लेजिएको 
भए पनन यस ऐनको परिच्छेद १० भने लागू 
िनुेछ । 

 

 

 ग) बोनस ऐन,  २०३०  

क्र.सं दफा laBdfg व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था कािण 

१ २ (छ१) थप "सामाजिक सिुक्षा कोर्" भन्नाले योगदानमा 
आधारित सामाजिक सिुक्षा ऐन, २०७४ को 
दफा २६ बमोजिम स्थावपत सामाजिक सिुक्षा 
कोर् सम्झन ुपनेछ । 

सामाजिक सिुक्षा कोर्को 
परिभार्ा थप गरिएको । 

२ १३ को 
उपदफा 

कलयाणकािी कोर् :  (१) दफा ५ 
बमोजिम बोनस बापत छुट्याइएको 

कलयाणकािी कोर् ि सामाजिक सिुक्षा कोर् :  

(१) दफा ५ बमोजिम बोनस बापत 
बोनस ववतिण पनछ बााँकी 
ििेको िकम सामाजिक सिुक्षा 



१ ि 
१क 

िकम मध्येवाट बोनस नबतिण 
गिेपनछ बााँकी ििन आएको िकम 
मध्ये सत्तिी प्रनतशत िकम प्रिनलत 
कानून बमोजिम स्थापना भएको 
कलयाणकािी कोर्मा ि बााँकी तीस 
प्रनतशत प्रनतष्ठानको कमषिािी 
िकवितको लानग व्यवस्था गनष 
नेपाल सिकािले िडा गिेको िाविय 
स्तिको कलयाणकािी कोर्मा िम्मा 
गरिने छ । 

(१क) उपदफा (१) मा िनुसकैु 
कुिा लेजिएको भए तापनन नेपाल 
सिकािको स्वानमत्व भएको 
प्रनतष्ठानले दफा (५) बमोजिम बोनस 
वापत छुट्याएको िकम मध्येवाट 
बोनस ववतिण गिेपनछ बााँकी ििन 
आएको िकम मध्ये बीस प्रनतशत 
िकम प्रिनलत कानून बमोजिम 
स्थापना भएको कलयाणकािी कोर्मा 
ि बााँकी असी प्रनतशत िकम 
प्रनतष्ठानको िक वितको लानग 
व्यवस्था गनष नेपाल सिकािले  िडा 
गिेको िाविय स्तिको कलयाणकािी 
कोर्मा िम्मा गनुष पनेछ । 

छुट्याइएको िकम मध्येवाट बोनस नबतिण 
गिेपनछ बााँकी ििन आएको िकम मध्ये 
सत्तिी प्रनतशत िकम प्रिनलत कानून 
बमोजिम स्थापना भएको कलयाणकािी 
कोर्मा ि बााँकी तीस प्रनतशत सामाजिक 
सिुक्षा कोर्मा िम्मा गनुष पनेछ । 

(१क) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए तापनन नेपाल सिकािको 
स्वानमत्व भएको प्रनतष्ठानले दफा (५) 
बमोजिम बोनस वापत छुट्याएको िकम 
मध्येवाट बोनस ववतिण गिेपनछ बााँकी ििन 
आएको िकम मध्ये बीस प्रनतशत िकम 
प्रिनलत कानून बमोजिम स्थापना भएको 
कलयाणकािी कोर्मा ि बााँकी असी प्रनतशत 
िकम सामाजिक सिुक्षा  कोर्मा िम्मा गनुष 
पनेछ । 

कोर्मा नसधै िम्मा गने 
व्यवस्था गनष आवश्यक 
भएकोले । 

३ १३ (३) थप (३) यस ऐनमा अन्ध्यत्र िनुसकैु कुिा 
लेजिएको भए पनन श्रम ऐन लाग ुिनुे क्षेत्रका 
प्रनतष्ठानले सामाजिक सिुक्षा कोर्मा योगदान 
िकम िम्मा नगिेको आनथषक वर्षको ऐनको 
दफा ५ बमोजिम छुट्याईएको बोनस 
वापतको सम्पूणष िकम नै सामाजिक सिुक्षा 
कोर्मा िम्मा गनुष पनेछ ।  

सामाजिक सिुक्षा कोर्लाई थप 
प्रभावकािी बनाउन । 

४ १४ बोनस ववतिण गने काम समाप्त 
भएको सात ददननभत्र प्रत्येक 
काििाना ि प्रनतष्ठानको 
व्यवस्थापकले तोवकए बमोजिमको 
ढााँिाको फािममा श्रम कायाषलयमा 
ववविण पठाउन ुपछष । 

बोनस ववतिण गने काम समाप्त भएको सात 
ददननभत्र प्रत्येक काििाना ि प्रनतष्ठानको 
व्यवस्थापकले तोवकए बमोजिमको ढािाको 
फािममा श्रम कायाषलय ि एक मविना नभत्र 
ववविण सवितको िकम सामाजिक सिुक्षा 
कोर्मा ववविण पठाउन ुपछष । 

बोनस ववतिण पनछ बााँकी 
ििेको िकम समयमा नै 
सामाजिक सिुक्षा कोर्मा 
िम्मा गने ववर्य सनुनजित गनष 
। 

 


