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कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ 

प्रर्ाणीकरण र नपेाल राजपत्रर्ा प्रकाशन मर्मि 

     २०१९।४।१० 

संशोधन गने ऐन 

१. कर्मचारी सञ्चय कोष (संशोधन) ऐन,२०१९                        २०१९।१२।३० 

२. नेपाल ऐनहरू संशोधन गने, खारेज गने र पनुः व्यवस्थिि गरी चालू  
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३. कर्मचारी सञ्चय कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२३                         २०२३।४।३१ 

४. कर्मचारी सञ्चय कोष (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०२९                    २०२९।६।५ 

५. कर्मचारी सञ्चय कोष (चौिो संशोधन) ऐन, २०३०                       २०३०।५।१५ 
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९. कर्मचारी सञ्चय कोष (सािौं संशोधन) ऐन, २०४८          २०४८।१२।३० 

१०. कर्मचारी सञ्चयकोष (आठौं संशोधन) ऐन, २०५३         २०५३।९।१७ 

११. आयकर ऐन, २०५८                        २०५८।१२।१९ 

प्रर्ाणीकरण र प्रकाशन मर्मि 

१२.  लैङ्गिक सर्ानिा कायर् गनम केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३    २०६३।७।१७ 

१३. गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन 
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  गने ऐन, २०६६                     २०६६।१०।७ 

१४. लैङ्गिक सर्ानिा कायर् गनम ििा लैक ङ्गहंसा अन््य गने सम्बन्धर्ा 

      केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनम बनेको ऐन,२०७२                    २०७२।६।१४ 

१५. कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं संशोधन) ऐन, २०७३                     २०७३।६।१८ 

१६.  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन  

 गने ऐन, २०७५                 २०७५।११।१९ 

 

२०१९ सालको ऐन नं. १० 

 ........... 

कर्मचारी संचय कोषको व्यवथिा गनम बनकेो ऐन 

प्रथिावना: ֎नेपाल सरकार र संगठठि संथिाका कर्मचारीहरू  अन्य कर्मचारीहरु र थवरोजगारर्ा 
संलग्न व्यस्िहरुको मनमर्त्त सञ्चय कोष, मनवसृ्त्तभरण कोष लगायि अन्य सार्ास्जक सरुक्षा कोषको 
व्यवथिा गनुम वान्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ र्हाराजामधराज र्हेन्र वीर ङ्गवक्रर् शाहदेवबाट नेपालको संङ्गवधानको धारा ९३ 
अनसुार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नार् र प्रारम्भः (१) यो ऐनको नार् “कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९” रहेको छ । 

                                                           
  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेस्ख लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िङ्गकएको । 

֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     नवौं संशोधनद्धारा संशोमधि । 

   नेपाल ऐनहरू संशोधन गने, खारेज गने र पनुः व्यवस्थिि गरी चालू राख्न ेऐन, २०१९ द्वारा संशेमधि । 
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(२) ................... 

(३) यो दफा िरुून्िै प्रारम्भ हनुेछ र अरू बााँकी दफाहरू र्ध्ये सबै वा केही दफा 
वा उपदफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सर्य सर्यर्ा सूचना प्रकास्शि गरी 
िोङ्गकएको मर्मिदेस्ख प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२. पररभाषाः ङ्गवषय वा प्रसंगले अको अिम नलागेर्ा ऐनर्ा,– 

(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ अन्िगमि थिापना गररएको कर्मचारी सञ्चयकोष 
सम्िनपुछम । 

(ख) “कर्मचारी” भन्नाले र्ामसक िलबबाट कोष कट्टी गराउनपुने रकर् कट्टा गराई 
कोषर्ा दास्खला गराउने मनजार्िी कर्मचारी, सैमनक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, 
संवैधामनक अि, ................ र कोषका कर्मचारी ििा स्शक्षक सम्िनपुछम र 
सो शब्दले प्रदेशको सरकारी सेवा, थिानीय सेवाका कर्मचारी वा दफा 
१२ख. बर्ोस्जर् कोषर्ा रकर् जम्र्ा गराउने संथिाका कर्मचारी, र्जदूर वा 
कार्दार ििा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकास्शि गरी 
िोङ्गकठदएको अन्य वगमको कर्मचारी सरे्िलाई जनाउनेछ । 

 थपष्टीकरण: यस ऐनको प्रयोजनको मनमर्त्त कर्मचारी भन्नाले थिायी कर्मचारी 
सम्िन ुपछम ।  

                                                           
  गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िङ्गकएको । 

  (क)  दफा १३ को उपदफा (१) र १७ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५), (६) र (७) बाहेक अरू 
 दफाहरू २०१९।६।१ देस्ख प्रारम्भ भएको । (नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकास्शि मर्मि 
 २०१९।५।२९) 

 (ख)  कर्मचारी सञ्चयकोष (चौिौ संशोधन) ऐन, २०३० प्रारम्भ भएको मर्मि २०३०।४।१ 

 (ग)  कर्मचारी सञ्चयकोष (आठौ संशोधन) ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएको मर्मि २०५३।१०।१८ । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 


  गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन गने, ऐन, २०६६ द्वारा िप । 

       नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 
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 (ख१) “थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्ि” भन्नाले मनजी रुपर्ा सञ्चामलि व्यवसाय वा 
रोजगारीबाट आय आजमन गने इस्न्जमनयर, स्चङ्गक्सक, कानून व्यवसायी, 
लेखापरीक्षक लगायिका पेशा व्यवसाय गने व्यस्ि वा मनजसाँग सम्बद्ध 
कर्मचारी सम्िन ु पछम र सो शब्दले वैदेस्शक रोजगारर्ा संलग्न व्यस्ि, 

अथिायी वा सेवा करारर्ा कायमरि व्यस्ि, घरेल ुकार्दार, कृषक, असिठठि 
क्षेत्रर्ा कायमरि श्रमर्क, स्चया बगानका श्रमर्क ििा सहकारी संघ संथिार्ा 
कायमरि कर्मचारी सरे्िलाई जनाउाँछ । 

(ग) “समर्मि” भन्नाले दफा ४ अन्िगमि गठन गररएको कर्मचारी सञ्चयकोष 
सन्चालक समर्मि सम्िनपुछम । 

 (ग१) “अध्यक्ष” भन्नाले समर्मिको अध्यक्ष सम्िन ुपछम । 

(ग२) “संचालक” भन्नाले समर्मिको सदथय सम्िन ुपछम र सो शब्दले अध्यक्ष ििा 
प्रशासक सरे्िलाई जनाउनेछ । 

 (ग३) “प्रशासक” भन्नाले दफा ६क. बर्ोस्जर् मनयिु कोषको प्रशासक सम्िन ु   

पछम । 

(घ) “ऋणपत्र” भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ अन्िगमि नेपाल सरकारले मनष्काशन 
गरेको ऋण सम्िन ुपछम र यो शब्दले ङ्गवदेशी सरकरको ऋणपत्र सरे्िलाई 
जनाउाँछ । 

(ङ) ҉.................. 

(च) ҉................... 

(छ) ҉................... 

(ज) ҉................... 

                                                           
      नवौं संशोधनद्धारा िप । 

      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 

҉  दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 
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(ि) ҉..................... 

(ञ) “मिवेन्चर” भन्नाले कम्पनीले आफ्नो जायजेिा मधिो वा जर्ानि राखी मलएको 
ऋणको िर्सकु सम्िन ुपछम । 

(ट) ҉.................. 

(ठ) ҉................... 

(ि) “िलब” भन्नाले सेवाको शिम बर्ोस्जर् कर्मचारीले सेवा प्रदान गरे बापि 
पदामधकार रहेको पदको प्रचमलि थकेल बर्ोस्जर् पाउने िलबलाई र्ात्र 
सम्िन ुपछम । 

ϡ(ढ) “कायामलय” भन्नाले कर्मचारीको िलबबाट कोष रकर् कट्टी गरी कोषले 
िोकेको खािार्ा जम्र्ा गने दाङ्गय्व भएको कायामलय  वा संथिा सम्िन ु   

पछम । 

(ढ१)“संथिा” भन्नाले प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् संथिाको रूपर्ा थिापना भएको बैंक, 

ङ्गवस्त्तय संथिा, कम्पनी, फर्म उद्योग वा ्यथिै अन्य सरकारी वा गैर सरकारी 
संथिा सम्िन ुपछम Ѭर सो शब्दले नेपाल .........स्थिि कुटनीमिक मनयोग र 
अन्िरामङ्गष्ट्रय संथिालाई सरे्ि जनाउाँछ । 

ϡ (ण) “िोङ्गकएको” वा “िोङ्गकएबर्ोस्जर्” भन्नाले यस ऐन अन्िगमि बनेको मनयर्र्ा 
िोङ्गकएको वा िोङ्गकए बर्ोस्जर् सम्िन ुपछम । 

ϡ (ि) “कोषले िोकेको” भन्नाले यस ऐन अन्िगमि कोषले बनाएको ङ्गवमनयर् वा 
कोषको सूचनार्ा िोकेको सम्िनपुछम । 

                                                           
҉  दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप 
      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 

Ѭ  आठौँ संशोधनद्वारा िप । 
  गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िङ्गकएको । 
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पररच्छेद–२ 

थिापना, गठन र व्यवथिा 

३. कोषको थिापनाः (१) कर्मचारी सञ्चयकोष नार्को एक कोष थिापना गररनेछ । कोषर्ा 
मनम्नमलस्खि रकर्हरू रहनेछन ्र यो ऐन वा यस अन्िगमि बनेका मनयर्हरू बर्ोस्जर् गनुमपने 
सबै कार् काजको मनमर्त्त कोषबाट खचम बेहोररनेछ:– 

(क) कोषको आमिमक सहायिाको मनमर्त्त नेपाल सरकार वा अन्य व्यस्िले 
ठदएका सबै रकर्हरू, 

(ख) यो ऐन बर्ोस्जर् कर्मचारीहरूको िलबबाट कट्टा गररएको ϡर ्यसर्ा 
कायामलयबाट िपी जम्र्ा गररएको सबै रकर्हरू,  

(ग) कोषको रकर्बाट ब्याज र लाभको रूपर्ा उठेको सबै रकर्हरू, 

(घ) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अमध नेपाल सरकारले सन्चालन गरेको 
मनजार्िी प्रमभिेण्ट फण्ि, सैमनक रव्यकोष र कर्मचारीको सञ्चयकोर्ा 
भएको सबै रकर्हरू, र 

(ङ) कोषलाई प्राप्त भएका सबै रकर्हरू । 

 (२) कोषको सबै रकर् नेपाल राष्ट्र बैंक वा समर्मिले िोकेको अन्य कुनै बैंकर्ा  
रास्खनेछ । 

िर, ्यथिो कुनै बैंक नभएको ठाउाँर्ा कोषको रकर् र्ाल अड्डा वा कोष ििा िहमसल 
कायामलयर्ा रास्खनेछ । 

(३) कोष अङ्गवस्च्छन्न उत्तरामधकारवाला एक ֎थवशामसि र संगठठि संथिा हनुेछ । 
संथिाको सबै कार्को मनमर्त्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । कोषले आफ्नो नार्बाट 
नालेश उजूर गनम र मनज उपर सोही नार्बाट नालेश उजूर लाग्न सक्नेछ । 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(४) यो ऐन र यस अन्िगमि बनेको मनयर्हरूको अधीनर्ा रही कोषले चल अचल 
सम्पस्त्त प्राप्त गनम, राख्न, नार्सारी गनम,  मबक्री ििा सट्टापट्टा गनम र यो ऐनको उदे्दश्य पूमिमका 
लामग आवश्यक भएका अरू सबै कार् गनम सक्नेछ । 

(५) कोषको प्रधान कायामलय  काठर्ािौं उप्यकामभत्र रहनेछ र कोषको कार् 
सचुारू रूपले चलाउन कोषले चाहेको बखि नेपालका अन्य क्षेत्रहरूर्ा शाखा उपशाखाहरू 
खोल्न सक्नेछ । 

४. समर्मिको गठन: (१)  कोषर्ा कम्िीर्ा साि जना संचालकहरू भएको एउटा संचालक 
समर्मि रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को समर्मिर्ा देहायका संचालकहरू रहनेछनः्– 

(क) नेपाल सरकारबाट मनयिु व्यस्ि                  – अध्यक्ष 

(ख) नेपाल सरकारको ङ्गवमभन्न सेवाबाट नेपाल सरकारले  

 र्नोनीि गरे िीनजना                        – संचालक 

(ग) बैंक, ङ्गवत्तीय संथिा ििा अन्य संगठठि संथिाहरूबाट  

 नेपाल सरकारले र्नोनीि गरेका दईुजना         – संचालक 

(घ) कोषको प्रशासक             – संचालक 

(३) उपदफा (२) को (ख) र (ग) बर्ोस्जर् नेपाल सरकारले संचालकहरू र्नोनीि 
गदाम नेपाल सरकारको ङ्गवमभन्न सेवा बैंक, ङ्गवत्तीय संथिा एवं ङ्गवमभन्न संगठठि संथिाहरूबाट 
पालैसंग प्रमिमनमध्व हनुे गरी संचालकहरूको र्नोनयन गनुम पनेछ । 

                                                                                                                                                                                           
֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
      नवौं संशोधनद्धारा िप । 


     नवौं संशोधनद्धारा संशोमधि । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(४) प्रशासक बाहेक अन्य संचालकहरूको कायामवमध िीन वषमको हनुेछ र अवमध 
सर्ाप्त भएपमछ मनजहरू पनुः एक पटकसम्र्को लामग मनयिु वा र्नोनीि हनु  सक्नेछन ्। 

(५) कायामवमध पूरा नहुाँदै कुनै संचालकको पद ररि हनु आएर्ा बााँकी अवमधको 
लामग सो पद पङ्गहले जनु प्रङ्गक्रयाबाट पूमिम गररएको हो सोही प्रङ्गक्रयाबाट पूमिम गररनेछ । 

(६) यस दफार्ा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन उपदफा (२) बर्ोस्जर् 
मनयिु वा र्नोनीि संचालकहरूलाई नेपाल सरकारले जनुसकैु बखि हेरफेर गनम  सक्नेछ । 

(७) संचालकहरूले समर्मिको बैठकर्ा भाग मलए बापि पाउने बैंठक भत्ता नेपाल 
सरकारले िोङ्गकठदए बर्ोस्जर् हनुेछ । 

(८) समर्मिले िोङ्गकठदएको कोषको अमधकृि कर्मचारीले समर्मिको सस्चव भई कार्  
गनेछ । 

 ५. संचालकको अयोग्यिाः देहायको व्यस्ि समर्मिको संचालक हनु अयोग्य र्ामननछे:– 

(क) टाट उल्टेको, 

(ख) बहलुाएको, 

(ग) नैमिक पिन देस्खने फौजदारी अमभयोगर्ा अदालिबाट दोषी ठहरी ६ 
र्हीनाको कैदको सजाय पाएको, 

(घ) दफा २८ बर्ोस्जर् कोषसंग ठेक्का पट्टा मलएको वा ्यथिो ठेक्का पट्टा 
मलएको वा ्यथिो ठेक्का पट्टार्ा सािेदार भएको, 

(ङ) नेपाल सरकारको राजपत्रांङ्गकि प्रिर् शे्रणी वा संगठठि संथिाको दशौं 
िह वा सो सरहको िह भन्दा िल्लो िहका पदर्ा कायमरि कर्मचारी, वा 

(च) दफा २९ अन्िगमि सजाय पाएको । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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 ६. खाली खाल्सा खाली थिानको पूमिम: (१) कुनै संचालक देहायको अवथिार्ा आफ्नोेे पदबाट 
हट्नेछः– 

(क) मलस्खि राजीनार्ा पेश गरी नेपाल सरकारबाट थवीकृि भएर्ा, 

(ख) कारण खलुाई समर्मिलाई सूचना नठदई लगािार िीन पटक सम्र् 
समर्मिको बैठकर्ा उपस्थिि नभएर्ा र यथिो अनपुस्थििीको कारण 
नेपाल सरकारको ङ्गवचारर्ा र्नामसब नलागेर्ा, 

 (ग) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ि (ख) र (ग) बर्ोस्जर् र्नोनीि 
संचालकहरू सम्बस्न्धि मनकाय वा संथिार्ा कायमरि नरहेर्ा, 

(घ) कायामवमध पूरा नहदैु मनजको ठाउाँर्ा नेपाल सरकारले अको व्यस्ि 
मनयिु गरेर्ा, वा  

(ङ) दफा ५ र्ा उस्ल्लस्खि कुनै अयोग्यिाको अवथिार्ा परेर्ा । 

(२) मबरार्ी परेको वा मबदार्ा बसेको वा अन्य कुनै कारणबाट केही सर्यको लामग 
अध्यक्ष वा कुनै संचालकले समर्मिको कार् चलाउन नसक्ने भएर्ा सो सर्यको लामग कार् 
चलाउन मनजको ठाउाँर्ा नेपाल सरकारले अको व्यस्िलाई अथिायी मनयसु्ि गनम सक्नेछ । 

 ६क. प्रशासकको मनयसु्ि:  (१) नपेाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रर्खुको रूपर्ा दैमनक 
कायम संचालन गनमको लामग कम्िीर्ा नेपाल सरकारको राजपत्रांङ्गकि प्रिर् शे्रणी, कोष वा 
संथिाको अमधकृि प्रिर् शे्रणी वा दशौं िह वा सो सरहको पदर्ा कायमरि कुनै एकजना 
संचयकिाम कर्मचारीलाई प्रशासकको पदर्ा मनयिु गनेछ । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   आठोँ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् मनयिु प्रशासकको कायामवमध पााँच वषमको हनुेछ र 
मनज नेपाल सरकारको इच्छा अनसुार आफ्नो पदर्ा बहाल रहनेछ । 

(३) प्रशासकले पाउन े पाररश्रमर्क, सङु्गवधा, ििा सेवाका अन्य शिमहरू नेपाल 
सरकारले िोङ्गकठदए बर्ोस्जर् हनुेछ । 

७. व्यवथिा: (१) समर्मिको राय बिुी नेपाल सरकारले राष्ट्रङ्गहिको लामग आवश्यक ठहयामएको 
मनदेश सर्य सर्यर्ा कोषलाई ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) अन्िगमि ठदइएको मनदेशहरूको अनशुरण गरी कोषको संचालन 
गने र यस ऐन अन्िगमि कोषले गनुमपने सबै कायम सम्पादन गने कायमभार समर्मिको हनुेछ । 

(३) समर्मिले यो ऐन अन्िगमि आफूले पाएको अस्तियार आवश्यकिा अनसुार 
प्रशासन वा कुनै उपसमर्मिलाई समु्पन सक्नेछ । कोषको कार् सचुारू रूपले चलाउन 
प्रशासकले आफूले पाएका कार्को अस्तियारी आफ्नो जवाफदेहीर्ा कोषका आफू र्ािहिका 
अमधकारी र कर्मचारीलाई समु्पन सक्नेछ । 

 ८. समर्मिको बैठक: (१) अध्यक्षले िोकेको मर्मि, थिान र सर्यर्ा समर्मिको बैठक बथनेछ । 

(२) समर्मिको बैठक वषमर्ा कम्िीर्ा ६ पटक बथनेछ र दईु बैठकको बीचको 
अवमध िीन र्हीना भन्दा बढी हनुे छैन । 

(३) उपदफा (२) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन छलफल गनम खोस्जएका 
ङ्गवषय–सूची सङ्गहि कम्िीर्ा िीन जना संचालकले मलस्खि अनरुोध गरेर्ा अध्यक्षले र 
अध्यक्षको अनपुस्थिमिर्ा प्रशासकले साि ठदनमभत्र समर्मिको बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(४) कम्िीर्ा आधाभन्दा बढी संचालकहरू उपस्थिि नभई समर्मिको बैठक बथन े
छैन । 

                                                           
   आठौँ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(५) समर्मिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ । मनजको अनपुस्थिमिर्ा 
संचालकहरूले आफू र्ध्यबाट छानेका संचालकले समर्मिको बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(६) समर्मिको बैठकर्ा बहरु्िको मनणमय र्ान्य हनुेछ र र्ि बराबर भएर्ा अध्यक्षले 
मनणामयक र्ि ठदन सक्नेछ । 

(७) समर्मिको बैठकर्ा उपस्थिि संचालकहरू, छलफलका ङ्गवषय र ि्सम्बन्धर्ा 
भएको मनणमयको ङ्गववरण छुटै्ट ङ्गकिाबर्ा लेखी राख्न ुपनेछ । 

(८) समर्मिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायमङ्गवमध समर्मि आफैले मनधामरण गनम   
सक्नेछ । 

९. समर्मिलाई र्लुिबी राख्न े नपेाल सरकारको अस्तियार: यो ऐन बर्ोस्जर् गनुम पने कार् गनम 
असर्िम ठहराएर्ा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकास्शि गरी समर्मिलाई 
र्लुिबी राखी ्यसको ठाउाँर्ा यो ऐन बर्ोस्जर् समर्मिको कार् संचालन गनम कुनै व्यस्ि वा 
संथिालाई र्कुरर गनम सक्नेछ र ्यथिा व्यस्ि वा संथिाले यो ऐन र यस अन्िगमि बनेका 
मनयर्हरू अन्िगमि गरेको सबै कार् कारबाई यो ऐन बर्ोस्जर् समर्मिले गरे सरह र्ान्यिा 
ठदइनेछ । 

१०. ...................... 

११. नपेाल सरकार र कोषको सम्बन्ध: यो ऐन बर्ोस्जर् कोषले नेपाल सरकारको राय वा 
थवीकृमि मलनपुने कुरार्ा वा नेपाल सरकारर्ा पेश गनुम पने कुरार्ा नेपाल सरकारसंग 
लेखापढी गदाम अिम र्न्त्रालय र्ाफम ि गनुमपछम ।  

११क. कोषको अनगुर्न ििा मनरीक्षण: (१) अिम र्न्त्रालयले आवश्यकिा अनसुार कोषको कार् 
कारबाहीको अनगुर्न ििा मनरीक्षण गनम सक्नेछ । 

                                                           
   छैठौं संशोधनद्वारा खारेज । 


     नवौं संशोधनद्धारा संशोमधि । 

      नवौं संशोधनद्धारा िप । 
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   (२) अनगुर्न ििा मनरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवथिा अिम र्न्त्रालयले िोके 
बर्ोस्जर् हनुेछ ।  

पररच्छेद–३ 

कार् कारबाई 

१२. अमनवायम रूपले कर्मचारीहरूको िलबबाट रूपैया कट्टा गरी कोषर्ा जम्र्ा गने: (१) प्र्येक 
कायामलयले कर्मचारीको र्ामसक िलबबाट दश प्रमिशिर्ा नघट्ने गरी िोङ्गकए बर्ोस्जर्का 
दरले कोष रकर् कट्टी गरी सो रकर्को िोङ्गकए बर्ोस्जर्को प्रमिशिले हनुे रकर् सरे्ि िप 
गरी कोषर्ा जम्र्ा गनुम पनेछ । 

(२) कोष कट्टीको रकर् अमनवायम रूपले काङ्गटनेछ । ्यसको लामग सम्बस्न्धि 
कर्मचारीको थवीकृमि मलनपुने छैन । 

֎(३) कर्मचारीको कोष कट्टी र ्यसर्ा िप हनुे रकर् मनजको िलब ठदने 
कायामलयको मनयर् अनसुार हनुेछ । 

(४) कुनै कर्मचारी मनलम्बन भएर्ा मनलस्म्बि रहेको अवमधभर मनजको कोष 
कट्टी गररने छैन । िर लागेको अमभयोग प्रर्ास्णि नभै मनज कर्मचारीको 
मनलम्बन फुकुवा भएर्ा मनजले पाउने सो मनलस्म्बि रहेको अवमधको 
िलबबाट सर्ानपुामिक रकर् कट्टी गरी ϡ्यसर्ा िप हनुे रकर् सरे्ि 
िपी एक र्षु्ट कोषर्ा दास्खल गररनेछ । 

(५)  कुनै कर्मचारी वेिलबी वा आधा िलबी ङ्गवदार्ा रहेको अवमधर्ा देहाय 
बर्ोस्जर् हनुेछ: 

(क) बेिलबी अवथिार्ा कोष कट्टी गररने छैन । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप । 
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(ख) आधा िलबी अवथिार्ा  उपदफा (१) र्ा िोङ्गकएको दरले 
पचास प्रमिशि कोष कट्टी गरीनेछ । 

֎(६) उपदफा (१) बर्ोस्जर् प्र्येक कायामलय प्रर्खुले आफ्नोेे कायामलयका 
कर्मचारीको िलबबाट मनयमर्ि रूपले कोष कट्टी गरी सो रकर्र्ा 
पाउने िप रकर् सरे्ि सर्ावेश गरी ङ्गववरण सङ्गहि कोषले िोकेको 
अवमधमभत्र कोषले िोकेको कायामलयर्ा दास्खल गनुम पनेछ । 

ϡ(७) उपदफा (१) बर्ोस्जर् िप ठदने रकर्को अमिररि कायामलयले 
कर्मचारीको नाउाँर्ा जम्र्ा हनुे गरी अरू रकर् सरे्ि कोषर्ा दास्खल 
गनम यो ऐनले बाधा प¥ुयाएको र्ामनने छैन । 

१२क.  ..................... 

१२ख.संथिाका कर्मचारीहरूको कोष कट्टीः (१) सिठठि संथिाले आफ्नो कर्मचारीहरूको र्ामसक 
िलबबाट दफा १२ बर्ोस्जर् कोष रकर् कट्टी गरी कोषर्ा जम्र्ा गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल सरकारले उपयिु ठानेर्ा नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकास्शि गरी कुनै 
संथिालाई मनयमर्ि रूपर्ा र्ामसक िलब प्राप्त गने कर्मचारीहरूको र्ामसक िलबबाट उपदफा  
(१) बर्ोस्जर्को रकर् कोषर्ा जम्र्ा गराउन आदेश ठदन सक्नेछ । 

(३) यो दफा अन्िगमि कोष रकर् कट्टी भएका कर्मचारीहरूको हकर्ा दफा १२ को 
सम्पूणम व्यवथिा लागू हनुेछ । 

(४) यो दफा अन्िगमि कोष रकर् कट्टी गरी कोषर्ा रकर् जम्र्ा गने संथिा ङ्गवघटन 
वा खारेज भएर्ा ्यथिो संथिाका कर्मचारी यो ऐनको प्रयोजनको मनमर्त्त सेवाबाट हटेका 
र्ामनने  छन ्। 

                                                           
   चौिो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप 
   आठौँ संशोधनद्वारा स्िङ्गकएको। 

      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 


     नवौं संशोधनद्धारा संशोमधि । 
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(५) यो दफा प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घ कुनै संगठठि संथिाले दफा १६ बर्ोस्जर् 
कोषर्ा जम्र्ा गराएको कोष कट्टी रकर् उपदफा (१) बर्ोस्जर् नै जम्र्ा गराएको   
र्ामननेछ । 

१२ग.थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्िले कोषर्ा रकर् जम्र्ा गनम सक्न:े (१) थवरोजगारर्ा संलग्न 
व्यस्िले िोङ्गकए बर्ोस्जर्को रकर् कोषर्ा जम्र्ा गनम सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् कोषर्ा जम्र्ा रहेको रकर्को सङ्कलन ििा भिुानी 
सम्बन्धी प्रङ्गक्रया र कोषबाट पाउने सङु्गवधा सम्बन्धी अन्य व्यवथिा िोङ्गकए बर्ोस्जर्    
हनुेछ । 

१३. कोषर्ा रूपैयााँ जम्र्ा हनु आएपमछ कोषले गने कार्ः (१) दफा १२, १२ख. र १२ग. 
बर्ोस्जर् कोषर्ा रूपैयााँ जम्र्ा हनु आएपमछ प्र्येक कर्मचारी र थवरोजगारर्ा संलग्न 
व्यस्िको नार्बाट जम्र्ा हनु आएको रकर् सो कर्मचारी र थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्िको 
नार्को खािार्ा जम्र्ा गररनेछ । 

(२) कोषले प्र्येक वषम साल िर्ार् भएपमछ कर्मचारीको िलबबाट र्हीना र्हीनार्ा 
कट्टी भएको रकर् ֎कायामलयबाट िप भएको रकर् र अन्य कट्टी वा िप भएको रकर् ििा 
्यसरी जम्र्ा हदैु आएको रकर्र्ा पाएको ֎ ब्याज सरे्ि खलुाई सर्िमन पत्र वा वाङ्गषमक 
ङ्गववरण कर्मचारीलाई ठदनेछ ।  

 (२क) उपदफा (२) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन थवरोजगारर्ा संलग्न 
व्यस्िको हकर्ा ि्सम्बन्धी  व्यवथिा िोङ्गकए बर्ोस्जर् हनुेछ । 

(३) कोषले प्र्येक कर्मचारी र थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्िलाई पररचयपत्र   
ठदनेछ । 

                                                           
      नवौं संशोधनद्धारा िप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     नवौं संशोधनद्धारा संशोमधि । 

֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(४) उपदफा (२) र (३) बर्ोस्जर् पररचयपत्र ֆ...........ठदंदा वा ्यथिो पररचय 
पत्र ֆ.........हराए, च्यामिए वा धमर्मलएर्ा अको पररचयपत्र ֆ................. ठदंदा कोषले 
्यसको दथिरु िोङ्गकठदन सक्नेछ । 

१४. रकर् स्िक्न सक्न: (१) कम्िीर्ा पााँच वषमसम्र् लगािार कोष कट्टी रकर् कोषर्ा जम्र्ा 
गने कर्मचारीले आमिमक वषमको शरुूसम्र्र्ा मनजको नार्र्ा कोष कट्टी भई जम्र्ा भएको कूल 
रकर्को साठी प्रमिशिर्ा नबढ्ने गरी कोषबाट रकर् स्िक्न सक्नेछ । 

(२) यस ऐनर्ा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन उपदफा (१) बर्ोस्जर् 
बाहेक कुनै कर्मचारीले मनज सेवार्ा बहाल रहेसम्र् कोषबाट रकर् स्िक्न सक्ने छैन । 

(३) उपदफा (१) बर्ोस्जर् कुनै कर्मचारीले एक पटक रकर् स्िकेपमछ ्यसरी 
रकर् स्िकेको मर्मिले दईु वषम पूरा नभई पनुः रकर् स्िक्न सङ्गकने छैन । 

१४क.ङ्गहसाब मर्लान गररन:े (१) कुनै कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ हनु ुभन्दा अमध कोषबाट सापटी 
मलई सकेको रहेछ भने मनजले मलएको सापट्टी र्ध्ये मिनम बााँकी सााँवा ब्याज रकर् मनजको 
नार्र्ा संस्चि रहेको कोष कट्टी रकर्बाट कट्टी गरी ङ्गहसाब मर्लान गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् ङ्गहसाब मर्लान गररएकोर्ा ्यथिो कर्मचारीले पनुः 
कोषबाट रकर् स्िक्न चाहेर्ा दफा १४ को उपदफा (१) बर्ोस्जर्को रकर्र्ा अस्घ 
स्िङ्गकसकेको रकर् कट्टी गरी बााँकी रकर् र्ात्र ठदईनेछ । 

िर कोषबाट रकर् स्िकेको वा सापटी मलएको मर्मिले दईु वषम पूरा नभई मनजले 
पनुः रकर् स्िक्न सक्ने छैन । 

(३) कोषबाट घर सापटी मलएको कर्मचारीले कोष कट्टी रकर्बाट ङ्गहसाब मर्लान 
गनम चाहेर्ा उपदफा (१) बर्ोस्जर् ङ्गहसाब मर्लान गनम सक्नेछ । 

                                                           
ֆ  पााँचौं संशोधनद्वारा स्िङ्गकएको । 
  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   आठोँ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 
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१४ख.कोषबाट स्िकेको रकर् ङ्गफिाम गनम सङ्गकनःे दफा १४ बर्ोस्जर् स्िकेको रकर् कर्मचारीले 
एकै पटक वा पटक पटक गरी कोषर्ा ङ्गफिाम जम्र्ा गराउन सक्नेछ । ्यसरी जम्र्ा हनु 
आएको रकर्र्ा दफा १५ बर्ोस्जर् ब्याज र र्नुाफा प्रदान गररनेछ । 

१५.ब्याज ϡर र्नुाफा ठदन:े (१) कर्मचारीको नार्र्ा जम्र्ा भएको रकर्र्ा कोषले उपदफा (२) 
बर्ोस्जर् सर्य सर्यर्ा मनधामरण गरेको दरले ब्याज ठदनेछ । 

(२) कोषले ब्याजको दर मनधामरण गदाम आफू स्जम्र्ा रहेको कूल रकर्, ्यस 
र्ध्येबाट भएको लगानीको कूल रकर्, ्यसबाट प्राप्त हनुे लाभांश वा ब्याजको कूल रकर् र 
प्रशासमनक खचम सरे्िलाई ध्यानर्ा रास्ख औस्च्यको आधारर्ा गनेछ । 

(३) .................... 

(४) प्र्येक आमिमक साल िर्ार्को ठदन कोषको पूाँजी र दाङ्गय्व बजार भाउले 
रू्ल्याकंन गदाम वाङ्गषमक ३ प्रमिशि ब्याज ठदन नपगु्ने भएर्ा ्यथिो ब्याज ठदन नपगु रकर् 
जमि नेपाल सरकारको संस्चि कोष प्रमि ब्यय भार हनुेछ । 

֎(५) जनुसकैु कारणले कर्मचारीको सेवा टुटे पमन मनजको नार्र्ा कोषर्ा संस्चि 
रहेको रकर् कोषबाट नस्िकेसम्र् कोषले सो रकर्र्ा ब्याज ठदनेछ । 

(६) कोषको लेखा पररक्षण भई सकेको वाङ्गषमक ङ्गहसाबर्ा र्नुाफा रहेको रकर्बाट 
दफा २५ बर्ोस्जर् रकर् छुट्याई बााँकी रहेको र्नुाफा रकर्लाई र्नुाफा मनधामरण भएको 
आमिमक वषमको शरुूसम्र्र्ा संचयकिामको नार्र्ा जम्र्ा रहेको रकर्र्ा समर्मिले िोकेको दर 
र प्रङ्गक्रया बर्ोस्जर् संचयकिामहरूर्ा र्नुाफा बााँिफााँि गरी मनस्िि भएको रकर् मनजहरूको 
खािार्ा जम्र्ा गररनेछ । 

                                                           
      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप 
  छैठौं संशोधनद्वारा स्िङ्गकएको। 
֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(७) ‡............. 

१५क.कोष कट्टा रकर् ङ्गफिाम पाउन:े (१) कर्मचारीको खािार्ा जम्र्ा रहेको सााँवा ब्याज सरे्िको 
सम्पूणम रकर् जनुसकैु कारणले सेवाबाट हटे पमन मनजले िरुून्ि एकर्षु्ट ङ्गफिाम पाउनेछ । 
्यथिो कर्मचारीको र्ृ् य ु भैसकेको भए मनजले इच्छाएको व्यस्िले इच्छाइए बर्ोस्जर्को 
रकर् पाउनेछ र मनजले कसैलाई इच्छाएको नभएर्ा वा इच्छाइएको व्यस्िको पमन 
इच्छाउने व्यस्िको र्ृ् य ुहनु ुभन्दा पङ्गहले नै र्ृ् य ुभैसकेको रहेछ भने सो रकर् अपिुाली 
सम्बन्धी प्रचमलि कानून बर्ोस्जर्को हकवालाले पाउनेछ । 

(१क) उपदफा (१) को प्रयोजनको मनमर्त्त कर्मचारीले कुनै पमन व्यस्िलाई 
इच्छाउन सक्नेछ । यसरी कर्मचारीले कुनै व्यस्िलाई इच्छाउाँदा इच्छाउने िररका कोषले 
िोके बर्ोस्जर् हनुेछ । 

(२) कर्मचारीले इच्छाएको व्यस्िको र्ृ् य ु भएर्ा वा मनजको र्ृ् य ु नभएपमन 
कर्मचारीले चाहेर्ा मनजको सट्टा अको व्यस्िलाई इच्छाउन वा इच्छाएको बेहोरार्ा हेरफेर 
गनम सक्नेछ । 

(३) कर्मचारीको सेवा टुटेपमछ मनजले सेवा टुटेको मर्मिले िीन वषमसम्र् पमन कोषको 
रकर् ङ्गफिाम मलन नआएर्ा वा सो ङ्गफिाम मलने सम्बन्धर्ा कुनै सूचना कोषलाई नठदएर्ा 
मनजको कोषको रकर् मनजले इच्छाएको व्यस्िले पाउने छ । इच्छाएको व्यस्िले पमन सो 
रकर् मनजले पाउन सक्ने मर्मिले २ वषम ९ र्ङ्गहनासम्र् मलन नआएर्ा कोषले सवमसाधारणको 
जनाकारीर्ा आउने गरी सूचना मनकाल्न ेव्यवथिा गनेछ ।֎सूचना मनथकेको िीन र्ङ्गहनामभत्र 
पमन इच्छाएको व्यस्िले मलन नआएर्ा सो रकर् अपिुाली सम्बन्धी प्रचमलि कानून 
बर्ोस्जर्को हकवालाले पाउनेछ । 

                                                           
‡  सािौं संशोधनद्धरा स्िङ्गकएको । 

   िेश्रो संशोधनद्वारा िप । 

  लैङ्गिक सर्ानिा कायर् गनम ििा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनम केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा 
 संशोमधि । 
      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 

֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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ϡ(३क) दफा १५ को उपदफा (५) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन संस्चि 
रकर् ङ्गफिाम पाउन सक्ने अवथिा भएको शरुू मर्मिले ६ वषम सम्र्र्ा पमन ्यथिो रकर् 
ङ्गफिाम पाउने हक पगेुको व्यस्िले ङ्गफिाम मलन नआएर्ा सो रकर् छुटै खािार्ा जम्र्ा गररनेछ 
र ्यसरी छुटै्ट खािार्ा जम्र्ा गरी सकेपमछ सो रकर्र्ा ब्याज ठदइनेछैन । 

(४) उपदफा (१) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन कर्मचारीले कोषबाट मलएको 
सााँवा ब्याजको भिुानी गनम बााँकी रकर् ...................... कोषले कटाई मलनेछ । 

१५ख.कर्मचारीको स्थिमि बारे कोषलाई सूचना गने: (१) कर्मचारीको नयााँ मनयसु्ि, सरूवा वा बढुवा 
भएर्ा ्यथिो नयााँ मनयसु्ि सरूवा वा बढुवाको पूाँजी ठदने कायामलयले कोषलाई सो कुराको 
सूचना िरुून्ि गनुम पनेछ । 

(२) कुनै कर्मचारी उरे्रको हदबाट अवकाश पाउने भएर्ा अवकाश पाउने छ 
र्ङ्गहना अगाबै कर्मचारीको अवकाश पाउने मर्मि खलुाई सम्बस्न्धि कायामलय वा 
ङ्गकिाबखानाले कोषलाई सूचना गनुम पनेछ । 

(३) कर्मचारीले अवकाश पाएर्ा वा अन्य कुनै ङ्गकमसर्ले मनजको सेवा टुटेर्ा 
कर्मचारीको कोष कट्टी रकर् ङ्गफिाम गनमको लामग कर्मचारीले अवकाश पाएको वा मनजको 
सेवा टुटेको मर्मि सरे्ि खलुाई सामबक कायामलयले कोषलाई सूचना गनुम पनेछ । 

१६. ▪............. 

१७. पूाँजी सानेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्दा अस्घल्लो मर्मिसम्र् नेपाल सरकारले संचालन गरेको 
मनजार्िी प्रमभिेण्ट फण्ि, सैमनक रव्यकोष र कर्मचारीको संचयकोषको पूाँजी र दाङ्गय्व यो 
ऐन प्रारम्भ भएपमछ कोषर्ा सरेको र्ामननेछ । नपेाल सरकारले उि कोषहरूको पूाँजी र 
दाङ्गय्व सम्बन्धी से्रथिा कागजाि र यो ऐन अन्िगमि संचालन गने कार् यो ऐन प्रारम्भ 
भएको ६ र्ङ्गहनामभत्र कोषलाई बिुाई ठदनेछ र कोषले यसरी पूाँजी, दाङ्गय्व र सम्बस्न्धि 

                                                           
ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप । 
  छैठौं संशोधनद्वारा स्िङ्गकएको। 
   िेश्रो संशोधनद्वारा िप । 

  छैठौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

▪  छैठौ संशोधनद्वारा खारेज। 
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से्रथिा कागजािहरू बसु्िसकेपमछ यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घ कर्मचारीहरूको नाउाँर्ा जम्र्ा 
भैराखेको रूपैया कोषर्ा जम्र्ा भएको र्ामननेछ र यो ऐन अन्िगमि सो रूपैयााँको संचालन  
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् कोषले पूाँजी र दाङ्गय्व बसु्िमलन ुपदाम मनजार्िी प्रमभिेण्ट 
फण्ि, सैमनक रव्यकोष र कर्मचारीको संचयकोषबाट लगानी भएको पूाँजी र्ध्ये सााँवा, ब्याज 
वा दवैुको केही वा पूरा उठ्न नसक्ने भने्न कोषले ठहराएर्ा सो पूाँजी र लगानीका हकर्ा 
कोषले रू्ल्याकंन गरेको र्ोलले र्ात्र कोषले ्यथिो पूाँजी लगानी बसु्िमलएको र्ामननेछ । 
्यथिो पूाँजी लगानी कोषले बसु्िमलए पमन सो पूाँजी लगानीर्ा नपगु हनु आएको रूपैयााँ जमि 
संघीय संस्चि कोषबाट प्राप्त हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कर् र्ोल वा नउठ्ने भने्न ठहराएको पूाँजी लगानी बिुी 
मलन ुअगावै नेपाल सरकारलाई ्यथिो पूाँजी लगानीको यिािम ङ्गववरण अवथिा बजार भाउले 
रू्ल्याङ्कन गरी कोषले प्रमिवेदन पेश गनुमपछम । 

(४) उपदफा (३) बर्ोस्जर् प्रमिवेदन प्राप्त भएपमछ ्यथिो पूाँजी लगानीको रूपैयााँ 
कोषलाई  संघीय संस्चि कोषबाट िरुून्ि प्राप्त हनुे गरी ्यथिो पूाँजी लगानी नेपाल सरकारले 
मलने गरी ३ र्ङ्गहनामभत्र कोषलाई मनदेश पठाउन सक्नेछ । ्यथिो मनदेशको अनसुरण 
कोषले गनुमपछम । 

१८. कोषको सरुक्षाः प्रचमलि नेपाल कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन देहायर्ा 
लेस्खएकोर्ा देहाय बर्ोस्जर् हनुेछ:– 

(क) कोषर्ा कर्मचारीको नाउाँर्ा जम्र्ा रहेको रूपैयााँर्ा कर्मचारीको 
अंस्शयारहरू कसैको अंश बापि हक लाग्ने छैन । अंश बण्िा गनम पमन 
मनजलाई कर लाग्ने छैन । अदालिको फौसला भएपमन कर्मचारीको 
कोषर्ा जम्र्ा रहेको रूपैयााँर्ा साह ु र्हाजनको दाबा पगु्ने छैन । 
नेपाल कानून अन्िगमि सवमथव जायजाि हनुे लगायि कुनै कसूरर्ा 

                                                           
  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 
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कोषर्ा रहेको कर्मचारीको रूपैयााँ हरण हनुे छैन । सरकारी रकर् 
कलर् बााँकी मलन पनेर्ा सरे्ि सो रूपैयााँ कट्टी वा हरण गररने छैन । 

(ख) कर्मचारीको नाउाँर्ा कोषर्ा जम्र्ा रहेको रूपैयााँर्ा र कोषको र्नुाफार्ा 
र कोषबाट कर्मचारीले आफ्नो नाउाँर्ा जम्र्ा भएको रूपैयााँ प्राप्त गरेपमछ 
सो प्राप्त गरेको रूपैयााँर्ा ⴡआयकर बाहेक कुनै ङ्गकमसर्को कर लाग्न े
छैन । 

(ग) कुनै कम्पनीर्ा कोषको कुनै रकर् लगानी वा ऋणर्ा गैराखेकोर्ा सो 
कम्पनी ङ्गवघटन भै ्यसको जायजेिा ङ्गविरण हुाँदा कोषको लगानी, ्यस 
बापिको लाभांश र ऋणको असूल उपर हनु बााँकी रकर् बापि ्यथिो 
कम्पनीको जायजेिा उपर कोषको सबैभन्दा पङ्गहलो हक रहनेछ । अरू 
कुनै व्यस्िबाट कोषको कुनै रकर् मलन ुबााँकी भएकोर्ा पमन ्यथिो 
व्यस्िको जायजेिा साहहुरूको दार्ासाहीर्ा परेर्ा मनजको जायजेिा 
उपर कोषको मलनपुने रकर् बापि सबै भन्दा पङ्गहलो हक रहनेछ । 
कोषको ्यसरी मलनपुने बााँकी रकर् असूल उपर भैसकेपमछ र्ात्र बााँकी 
रहन आएको ्यथिो कम्पनी वा व्यस्िको जायजेिार्ा अरू 
व्यस्िहरूको हक लाग्नेछ । 

   Ѭिर दफा १९ को खण्ि (ग२) बर्ोस्जर् कोषले सह 
ङ्गवत्तीयकरणको आधारर्ा ठदएको कजामको सम्बन्धर्ा यो व्यवथिा लागू 
हनुे छैन । 

 (घ) कुनै उद्योग धन्दा वा संगठठि संथिा वा कर्मचारीले मलखि अनसुार 
कोषलाई बिुाउन ुपने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकर् सर्यर्ा 
नबिुाएर्ा सो सर्य नाघेको पैंिीस ठदन पमछ ्यथिो उद्योग धन्दा वा 

                                                           
ⴡ  आयकर ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि । 
Ѭ  आठौँ संशोधनद्वारा िप । 
   िेश्रो संशोधनद्वारा िप । 
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संगठठि संथिा वा कर्मचारीले कोषलाई ֎मधिो लेस्खठदएको वा जेिा 
जर्ानीर्ा लेस्खएको घर जग्गा वा अन्य कुनै पमन सम्पस्त्त कोषले आफै 
ϡकब्जा गरी मललार् मबक्री गरी कोषको रकर् असूल उपर गनम सक्नेछ 
। मललार् मबक्री हुाँदा कसैले नसकारेर्ा कोषले उि सम्पस्त्तको 
थवामर््व आफूर्ा मलन सक्नेछ । यथिो स्थिमिर्ा ्यथथिो सम्पस्त्तको 
लगि राख्न े वा र्ालपोि असूल गने सरकारी कायामलयहरूले कोषको 
जनाउ बर्ोस्जर् आफ्नो कायामलयर्ा रहेको से्रथिार्ा िदनसुार नार्सारी 
दास्खल खारेज आठद जो गनुमपने कारबाही कुनै दथिरु नमलई गररठदन ु
पछम । 

(ङ) खण्ि (घ) वा दफा १९क. बर्ोस्जर्को कोषले मधिो वा ֎ जेिा जर्ानी 
लेखाई मलएपमछ ऋणीले ्यथिो सम्पस्त्त अरू कसैलाई मधिो वा 
भोगबन्धकी ठदन वा कुनै ङ्गकमसर्ले हक छािी ठदन पाउने छैन र सो 
सम्पस्त्त रोक्का राख्न कोषबाट लेखी आएर्ा रास्जषे्ट्रशन पास गने 
कायामलयले रोक्का राख्न ेगनुम पछम । 

 ֎ (च) कोषले मलने र ठदने ब्याजदर कोषले िोङ्गकठदए बर्ोस्जर् हनुेछ । 

 (छ) कोषले कुनै उद्योग धन्दा, संगठठि संथिा र कर्मचारीलाई अचल 
सम्पस्त्तको मधिोर्ा ऋण वा सापटी ठदाँदा पााँच वषमभन्दा बढीको भाखा 
राख्न सक्नेछ । 

֎ (ज) कोषले कर्मचारीलाई मधिो वा जेिा जर्ानीर्ा ऋण ठदंदा ऋण ठदन ु
अमध ऋणलाई खाम्ने गरी नेपाल ........... को कुनै ठाउाँको मधिो 
जर्ानि आफ्नो सरुक्षणर्ा रहेको कुरो मनस्िि भएपमछ र्ात्र ऋण 

                                                           
֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप । 
   िेश्रो संशोधनद्वारा िप । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िङ्गकएको । 
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ठदनेछ । यसरी मधिो जेिा जर्ानीर्ा राखेको सम्पस्त्तको रू्ल्याङ्कन गने 
िरीका कोषले मनधामरण गरे बर्ोस्जर् हनुेछ । 

ϡ(ि) कोषले ठदएको ऋण वा सापटीको सााँवा ब्याजको रकर् ङ्गकथिा 
कबमुलयिनार्ाको शिमका म्यादमभत्र चिुा नभई मधिो वा जेिा जर्ानी 
राखेको सम्पत्ती कब्जा गरी मललार् मबक्री गनुम परेर्ा कोषले कम्िीर्ा 
पैिीस ठदनको म्याद ठदई थिानीय पत्रपमत्रकार्ा सूचना प्रकास्शि गरी सो 
म्याद सर्ाप्त भएपमछ ्यथिो सम्पस्त्त कब्जा गरी मललार् मबक्री गनम 
सक्नेछ । 

$(ञ) ...................... 

१८क.कोषलाई छुट र सङु्गवधा: प्रचमलि कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन कोषलाई 
देहायको छुट र सङु्गवधा प्राप्त हनुेछ:–  

(क) कोषले ठदने कजाम वा पनुःकजामको मलखि रस्जषे्ट्रशनर्ा रस्जषे्ट्रशन दथिूर 
नलाग्ने । 

(ख) कोषसाँग गररने कुनै ङ्गकमसर्को कारोबारको मलखिर्ा कोषलाई आय 
ङ्गटकट दथिरु वा रस्जषे्ट्रशन दथिरु नलाग्ने । 

१९. कोषको अमधकार: कोषलाई आफ्नो र्ौज्दाि र सम्पस्त्तको पररचालन ििा सार्ास्जक सरुक्षाको 
दायरा ङ्गवथिार गने सम्बन्धर्ा देहाय बर्ोस्जर्को अमधकार हनुेछ:– 

(क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट थवीकृमि प्राप्त ङ्गवदेशी वा थवदेशी 
संथिाको ऋण पत्रर्ा लगानी गने,  

(ख) प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् थिाङ्गपि बैङ्कहरुको नगद प्रर्ाणपत्र (क्यास 
सङ्गटमङ्गफकेट) र्दु्दिी मिपोस्जटर्ा लगानी गने,  

                                                           
ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप । 
$  नवौ संशोधनद्धारा स्िङ्गकएको । 

      नवौं संशोधनद्धारा िप । 


     नवौं संशोधनद्धारा संशोमधि । 
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(ग) कोषले उपयिु ठह¥याएको प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् थिाङ्गपि ङ्गवत्तीय 
संथिाहरूको नगद प्रर्ाणपत्र (क्यास सङ्गटमङ्गफकेट) र्दु्दिी मिपोस्जटर्ा 
उपयिु बैङ्क जर्ानि मलई लगानी गने, 

(घ) नेपाल सरकारको जर्ानिर्ा कोषले िोकेको शिम र ब्याजर्ा कुनै 
उद्योग धन्दा वा सिठठि संथिालाई ऋण ठदने,  

(ङ) बैङ्क ििा ङ्गवत्तीय संथिाको शेयरर्ा लगानी गने, 

  िर ्यसरी शेयरर्ा लगानी गदाम ्यथिो बैङ्क वा ङ्गवत्तीय संथिाको 
मनष्कास्शि पूाँजीको पच्चीस प्रमिशिर्ा नबढ्ने गरी लगानी गनुम पनेछ ।  

(च) कोषले उपयिु ठहयामएको क्षेत्रर्ा प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् थिाङ्गपि बैङ्क 
वा ङ्गवत्तीय संथिाहरुसाँग मर्ली सहङ्गवत्तीयकरणको आधारर्ा मधिो 
ङ्गवभाजन (पाररपास)ु गने गरी आपसर्ा भएको सम्िौिा अनसुार संयिु 
रुपर्ा कजाम ठदन,े  

(छ) कोषले उपयिु ठहयामएको प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् संथिाङ्गपि कम्पनी 
वा सिठठि संथिाले जारी गरेको मिबेन्चरर्ा लगानी गने, 

  िर ्यसरी मिबेन्चरर्ा लगानी गदाम ्यथिो कम्पनी वा सिठठि 
संथिाले जारी गरेको कुल मिबेन्चरको पच्चीस प्रमिशिर्ा नबढ्ने गरी 
लगानी गनुम  पनेछ, 

(ज)  कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको थवामर््व वा मनयन्त्रणर्ा 
रहेको कुनै मनकायद्वारा प्रवङ्गद्धमि ऊजाम उ्पादन र प्रशारण, कृङ्गष ङ्गवकास, 

पयमटन र ठूला पूवामधार मनर्ामणको क्षेत्रर्ा शेयर लगानी गनम सक्ने, 

(ि)  कोषले आफै वा अरु संथिासाँग मर्ली कर्मचारी र थवरोजगारर्ा संलग्न 
व्यस्िहरुको सहभामगिार्ा सारू्ङ्गहक लगानी योजना (म्यचु्यल फण्ि) 
सञ्चालन गनम कम्पनी वा संथिाको थिापना  गने, 
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(ञ)  कोषले कर्मचारी वा थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्िको सहभामगिार्ा 
सारू्ङ्गहक लगानी योजना (म्यचु्यल फण्ि) सञ्चालन गने, 

(ट) कोषले आफैं  वा अरु संथिाहरुसाँग मर्ली आवास पररयोजनाहरु सञ्चालन 
गरी घर घिेरी सोिै वा ङ्गकथिाबन्दीर्ा सञ्चयकिामलाई मबक्री ङ्गविरण 
गने वा बहालर्ा ठदने, 

(ठ) कोषले आफै वा अरु संथिाहरुसाँग मर्ली ङ्गवश्वङ्गवद्यालय, स्शक्षण 
अथपिाल, रे्मिकल कलेज लगायि शैस्क्षक क्षेत्र, औषधी उ्पादन, ऊजाम 
उ्पादन, पयमटन, कृङ्गष ङ्गवकासर्ा सम्भाव्यिा अध्ययन गरी लगानी गनम 
सक्ने, 

(ि) कोषको थवामर््वर्ा रहेका घर घिेरी मबक्री ङ्गविरण गने वा आवास 
पररयोजना सञ्चालन गनम कम्पनी वा संथिाको थिापना र सञ्चालन गने, 

(ढ) कोषको थवामर््वर्ा रहेको जग्गार्ा भवनहरु मनर्ामण गरी बहालर्ा ठदने,  

(ण) प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् थिाङ्गपि बैङ्क वा ङ्गवत्तीय संथिाको जर्ानिर्ा 
शिम र ब्याज िोकी प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् संथिाङ्गपि कम्पनी वा 
सिठठि संथिालाई ऋण ठदने, 

(ि) कोषले उपयिु ठहयामएको क्षेत्रर्ा पयामप्त मधिो वा जर्ानि मलई लगानी 
गने,  

(ि) कोषको ऋण बााँकीर्ा कुनै संथिाको जायजेिा कोषलाई प्राप्त भएर्ा सो 
जायजेिाको सदपुयोग गनम कोष आफैले वा अरु कुनै संथिासाँग मर्ली 
सो संथिाको सञ्चालन गने वा नयााँ संथिा संथिापना गने, 

(द) मनवसृ्त्तभरण, थवाथ्य बीर्ा लगायिका सार्ास्जक सरुक्षाको िोङ्गकएको 
क्षेत्रर्ा कोष आफैले वा अन्य कुनै संथिासाँगको सहकायमर्ा मनवसृ्त्तभरण 
कोष, थवाथ्य बीर्ा, सार्ास्जक सरुक्षा कोष थिापना गरी सञ्चालन गने, 
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(ध)  कुनै व्यस्ि वा संथिाले कोषबाट मलएको सापटी वा ऋण भाखामभत्र 
नबिुाएर्ा वा कोषले मधिो वा जर्ानिर्ा कुनै लगानी गरेकोर्ा ऐन 
बर्ोस्जर् सााँवा ब्याज असलुी गने र कोषर्ा रहेको सम्बस्न्धि व्यस्िको 
सस्ञ्चि रकर् वा मधिो सरुक्षणबाट असलुी हनु नसकेर्ा ्यथिो व्यस्ि 
वा संथिाको थवामर््वर्ा रहेको अन्य चल अचल सम्पस्त्तबाट असलुी 
गने, 

(न)  समर्मिले िोकेको शिमर्ा कर्मचारी वा थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्िलाई 
सापटी ठदने,  

(प) कोषको सरुक्षालाई ध्यानर्ा राखी नेपाल सरकारको थवीकृमि मलई 
कर्मचारीको ङ्गहिको कुनै कार् गने,  

(फ) कोषले कर्मचारी ििा थवरोजगारर्ा संलग्न व्यस्िको अमधकिर् लाभ 
ििा ङ्गहि अमभवङृ्गद्ध हनुे गरी सर्ास्जक सरुक्षा वा कल्याणकारी कायम 
गने, 

(ब) यस ऐन अन्िगमि गनुम पने कार् गदाम पररआएको अरु सबै कार् गने । 

१९क.असूल उपर गने: (१) सञ्चयकिामको र्ामसक पाररश्रमर्क रकर्बाट कोषर्ा जम्र्ा गने 
प्रयोजनको लामग कट्टा गरेको रकर् र सो रकर्र्ा प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् िप हनुे रकर् 
सरे्ि कोषर्ा जम्र्ा गररठदन ुपने स्जम्रे्वारी रहेको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगमि 
बनेको मनयर्ावली बर्ोस्जर् कोषर्ा रकर् जम्र्ा गनम नपठाएको पाइएर्ा ्यथिो कर्मचारीबाट 
कोषले सञ्चयकिामको कोषर्ा जम्र्ा हनु ु पने रकर् र सो रकर्र्ा कोषबाट पाउने ब्याज 
सरे्िको ङ्गहसाब गरी हनु आउने एकर्षु्ट रकर् सम्बस्न्धि सञ्चयकिामको कोषको खािार्ा 
जम्र्ा गनम कोषले  अवमध िोकी सम्बस्न्धि कर्मचारीलाई आदेश ठदनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् िोङ्गकएको अवमधमभत्र सम्बस्न्धि कर्मचारीले सञ्चयकिामको 
रकर् कोषर्ा जम्र्ा गनुम पनेछ । 

                                                           
      नवौं संशोधनद्धारा िप । 
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(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् िोङ्गकएको अवमधमभत्र सञ्चयकिामको रकर् कोषर्ा जम्र्ा 
नगरेर्ा यस ऐनर्ा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन कोषले ्यथिो कर्मचारीको 
नार्र्ा रहेको कोषको खािाको रकर्बाट असूल उपर गरी सञ्चयकिामको खािार्ा जम्र्ा 
गररठदनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बर्ोस्जर् असूल गदाम सञ्चयकिामको सम्पूणम रकर् असलु उपर हनु 
नसकेर्ा कोषले ्यथिो कर्मचारीको अन्य चल अचल सम्पस्त्तबाट सरकारी बााँकी सरह असलु 
उपर गरी सञ्चयकिामको खािार्ा जम्र्ा गररठदनेछ । 

१९ख.लगानी प्रवद्धमन समर्मि: (१) कोषको रकर् सरुस्क्षि ििा बढी प्रमिफल प्राप्त हनुे क्षेत्रर्ा 
लगानी गनमको मनमर्त्त लागनी नीमि मनधामरण गरी समर्मिर्ा सिुाब पेश गनम कोषर्ा एउटा 
लगानी प्रवद्धमन समर्मि रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को समर्मिर्ा देहायका सदथयहरु रहने छन:्– 

(क) कोषको प्रशासक                – अध्यक्ष 

(ख) नेपाल सरकारको सेवार्ा कायमरि अिम ङ्गवज्ञहरुबाट 

 नेपाल सरकारले र्नोमनि गरेको एकजना              – सदथय 

(ग) मत्रभवुन ङ्गवश्वङ्गवद्यालय ििा सावमजमनक वा मनजी  

 क्षेत्रबाट लागनी प्रवद्र्धन क्षेत्रर्ा ङ्गवशेष ज्ञान ििा  

 अनभुव भएका व्यस्िहरुर्ध्ये नेपाल सरकारले  

 र्नोनीि गरेको दईुजना                 – सदथय 

 (घ) समर्मिले िोकेको कोषको अमधकृि कर्मचारी  

 एकजना        – सदथय–सस्चव 

                                                           
      छैठौं संशोधनद्वारा िप । 

   आठोँ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् र्नोनीि सदथयहरुको पदावमध िीन वषमको हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन ्यसरी र्नोनीि भएको 
सदथयहरुलाई नपेाल सरकारले जनुसकैु बखि हेरफेर गनम सक्नेछ । 

(५) लगानी प्रवद्र्धन समर्मिका अध्यक्ष ििा सदथयहरुले लगानी प्रवद्र्धन समर्मिको 
बैठकर्ा र्ाग मलए बापि पाउने बैठक भत्ता समर्मिले िोङ्गकठदए बर्ोस्जर् हनुेछ । 

(६) प्रशासकले आवश्कयिाअनसुार लगानी प्रवद्र्धन समर्मिको बैठक बोलाउनेछ । 

(७) लगानी प्रवद्र्धन समर्मिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु लगानी प्रवद्र्धन 
समर्मि आफैले मनधामरण गनम सक्नेछ । 

२०. मनषधे गररएका कार्हरू: कोषले देहायका कार्हरू गनम मनषधे गररएको छ:– 

(क) समर्मिका कुनै संचालकलाई यो ऐन अन्िगमि बनेका मनयर्हरू बर्ोस्जर् 
ठदने मलने बाहेक र कोषको कार्को मनमर्त्त दैमनक ििा भ्रर्ण भत्ताको 
मसलमसलार्ा ठदने पेश्की बाहेक कुनै मधिो जर्ानि मलई वा नमलई 
कोषबाट सापटी ठदन,गठुीको जायजेिा शेष जर्ानि मलई ऋण ठदन, 

   Ѭिर कोषको अन्य संचायकिाम कर्मचारीहरूलाई ठदए सरहको 
ऋण सापटी संचालकलाई ठदन यस व्यवथिाले कुनै बाधा प¥ुयाएको 
र्ामनने छैन । 

(ख) ..................... 

(ग) $..................... 

पररच्छेद –४ 

ङ्गहसाब ङ्गकिाब र ्यसको जााँच 

                                                           
Ѭ  आठौँ संशोधनद्वारा िप । 
  छैठौं संशोधनद्वारा स्िङ्गकएको। 
$  नवौ संशोधनद्धारा स्िङ्गकएको । 
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֎२१. वाङ्गषमक ङ्गहसाबः र्हालेखा परीक्षकले िोङ्गकठदएको ढााँचा र िरीका अनसुार प्र्येक साल िर्ार् 
भएको नै र्ङ्गहनामभत्र अध्यक्ष, कुनै संचालक वा प्रशासक र र्तुय अमधकृिको सही परेको र 
र्हालेखा परीक्षकले प्रर्ास्णि गरेको वासलाि र वाङ्गषमक नाफा नोक्सानको ङ्गववरण कोषले 
नेपाल सरकारर्ा पेश गनुम पनेछ । 

२२. वाङ्गषमक प्रमिवेदनः प्र्येक वषम साल िर्ार् भएको नौ र्ङ्गहना मभत्र कोषले आफ्नो वषमभरको 
कार्काज बारेको वाङ्गषमक प्रमिवेदन नेपाल सरकारर्ा पेश गनेछ । 

२३. कोषको लेखा र लेखापरीक्षणः  (१) कोषको लेखा कोषको राय मलई नेपालको र्हालेखा 
परीक्षकले िोङ्गकठदएको ढााँचार्ा रास्खनेछ । 

(२) कोषको लेखापरीक्षण नेपालको र्हालेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 

(३) लेखापरीक्षण सङ्गकए पमछ देहायको कुरा खलुाइएको प्रमिवेदन एक प्रमि कोषलाई 
र एक प्रमि नेपाल सरकारलाई ठदन ुपनेछः– 

(क) कोषले ियार गरेको लाभ हानीको खािार्ा पानुमपने कुराहरू परेको छ, 

छैन र सो खािाले कोषको यिािम आमिमक अवथिा व्यि गछम, गदैन, 

(ख) ङ्गहसाब यो ऐन बर्ोस्जर् मनयमर्ि छ, छैन र सोधनी गररएका कुरार्ा 
सन्िोषजनक उत्तर पाएको छ छैन । 

(४) लेखापरीक्षणको मसलमसलार्ा र्हालेखा परीक्षकले हेनम चाहेको सबै लेखा सोधेको 
सबै जवाफ ठदई सहयोग गनुम कोषको प्र्येक संचालक र कर्मचारीको किमव्य हनुेछ । 

२३क.लेखापरीक्षण समर्मि: (१) आमिमक अनशुासन र आन्िररक मनयन्त्रण प्रणाली कायर् गनम 
कोषर्ा एक लेखापरीक्षण समर्मि रहने छ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर्को लेखापरीक्षण समर्मिको गठन, कार्, किमव्य र 
अमधकार िोङ्गकए बर्ोस्जर्  हनुेछ । 

                                                           
֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

      नवौं संशोधनद्धारा िप । 
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पररच्छेद–५ 

ङ्गवङ्गवध 

२४. अनसुन्धानको व्यवथिाः कर्मचारीहरूको आमिमक स्थिमिर्ा सधुार ल्याउनको मनमर्त्त कोषले 
अनसुन्धानको व्यवथिा गनम सक्नेछ र यसरी अनसुन्धानबाट प्राप्त भएका ि्याङ्कर्ा कोषले 
आफ्नो राय सर्ावेश गरी नेपाल सरकारलाई प्रमिवेदन पेश गनम  सक्नेछ । 

२५. र्नुाफा रकर् ङ्गवमभन्न कोषहरू खिा गरी जम्र्ा गनम सङ्गकनःे (१) कोषले प्र्येक आमिमक 
वषमको अन््यर्ा बााँकी रहन आएको र्नुाफा रकर्बाट िोङ्गकए बर्ोस्जर्को रकर् िोङ्गकए 
बर्ोस्जर् जगेिा कोष, कल्याणकारी कोष, मनवतृ्तभरण कोष वा ्यथिै ङ्गकमसर्का अन्य कोषहरू 
खिा गरी जम्र्ा गने व्यवथिा गनुम पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् खिा भएका कोषहरूर्ा जम्र्ा भएको र्नुाफाको रकर् 
खचम गने प्रङ्गक्रया र ्यथिा कोषहरू संचालन सम्बन्धी अन्य कायमङ्गवमध िोङ्गकए बर्ोस्जर्  
हनुेछ । 

२६. हानी नोक्सानी बारे अमधकारीहरूको बचाउ: कोषको प्रशासक, सहायक प्रशासक, संचालक, 

अमधकृि वा अरू कर्मचारीहरूले यो ऐन बर्ोस्जर् कार्काज गदाम बेइर्ानी स्चिाएको वा जानी 
जानी बेङ्गहसाब गरेको रहेनछ भने मनजहरूको कार्काजबाट पनम आएको कुनै हानी 
नोक्सानीको मनमर्त्त मनजहरू व्यस्िगि िवरले जवाफदेही हनुेछैन । 

२७. ङ्गवघटनः कुनै कारणबाट कोषलाई ङ्गवघटन गनुमपछम भने्न समर्मिलाई लागेर्ा ्यसको कारण 
खलुाई समर्मिले नपेाल सरकारर्ा प्रमिवेदन पेश गनुम पछम ्यथिो प्रमिवेदन परेपमछ नेपाल 
सरकारले कोषको सबै दाङ्गय्व आफूले बहन गरी कोषलाई ङ्गवघटन गनम सक्नेछ । ङ्गवघटन 
गने िरीका नेपाल सरकारले िोङ्गकठदए बर्ोस्जर् हनुेछ । 

                                                           
   आठोँ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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२८. कोषको संचालक, प्रशासक र अन्य कर्मचारी उपर प्रमिबन्ध: कोषको संचालक, प्रशासक ििा 
अन्य कर्मचारीहरूले कोषसंग ठेक्का पट्टा मलन वा ्यथिो ठेक्का पट्टार्ा सािेदार हनु पाउने  
छैन । 

थपष्टीकरणः देहायको अवथिार्ा उपरोि पदामधकारी ििा कर्मचारीहरू ठेक्का पट्टार्ा सािेदार 
भएको र्ामननेछः– 

(क) कोषसाँग कुनै ठेक्का पट्टार्ा मनजको आफ्नै िफम बाट वा आफू रे्नेस्जङ 
िाइरेक्टर वा एजेन्ट रहेको कम्पनीको िफम बाट मनजको नार् 
सािेदारको रूपर्ा सस्म्र्मलि भएकोर्ा, वा 

(ख) कोषसाँग हनुे ठेक्का पट्टाको सािेदार भएको कुनै फर्म वा प्राईभेट 
मलमर्टेि कम्पनीर्ा मनज शेयर होल्िार भई राखेकोर्ा । 

२९. दण्ि सजायः (१) यो ऐन अन्िगमि कोषर्ा रहेको कुनै कागजािर्ा कसैले जानी जानी िठु्ठा 
व्यहोरा पारेर्ा वा जानी जानी पानम लागाएर्ा सो व्यस्िलाई २ वषम सम्र् कदै वा रू. 
दईुहजार सम्र् जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ र सो व्यस्िको उि कार्बाट कोषलाई 
हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने ्यसरी हानी नोक्सानी परेको रकर् सरे्ि मनजबाट 
कोषलाई भराईनेछ । 

(२) कोषको संचालक, प्रशासक वा अन्य कर्मचारीले दफा २८ ङ्गवपरीि कोषसंग 
ठेक्का पट्टा मलएर्ा वा ठेक्का पट्टार्ा सािेदार भएर्ा मनजलाई दईु वषमसम्र् कैद वा पााँचहजार 
रूपैयााँसम्र् जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(३) कुनै व्यस्िले ֎र्हालेखा परीक्षकबाट खटाइएको लेखापरीक्षकलाई मनजको 
कार्काजर्ा बाधा ङ्गवरोध गरेर्ा वा मनजले कानून बर्ोस्जर् र्ागेको कागज पत्र र सूचना 
कुनै र्नामसब कारणङ्गवना नठदएर्ा मनजलाई रू. १००० एक हजारसम्र् जररबाना हनुेछ । 

                                                           
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   िेश्रो संशोधनद्वारा िप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

֎  पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(४) सञ्चयकिामको रकर् कोषर्ा जम्र्ा गनुम पने स्जम्रे्वारी रहेको कर्मचारीले 
्यथिो रकर् कोषर्ा जम्र्ा नगरेको पाइएर्ा ्यथिो कर्मचारीलाई सञ्चयकिामको कोषर्ा 
जम्र्ा हनुपुने रकर् र सो रकर्र्ा कोषबाट पाउने ब्याज सरे्िको ङ्गहसाब गरी हनु आउन े
एकर्षु्ट रकर् बराबरको रकर् जररबाना हनुेछ । 

 (५) कोषले सञ्चयकिामको रकर् कोषर्ा जम्र्ा नगने कर्मचारीलाई उपदफा (४) 
र्ा उस्ल्लस्खि जररबानाका अमिररि प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् ङ्गवभागीय कारबाहीका लामग 
अस्तियारवाला सर्क्ष लेखी पठाउनेछ । 

 २९क.कालो सूचीर्ा राख्न े सम्बन्धी व्यवथिा: (१) कोषसाँग कुनै ठेक्का मलएको वा कुनै पमन 
ङ्गकमसर्को ठेक्कापट्टार्ा ङ्गहथसेदार भएको वा कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण मलएको 
कुनै व्यस्ि वा सिठठि संथिाले कोषलाई कुनै हामन नोक्सानी पयुामएर्ा वा कोषलाई मिनम 
बिुाउन पने बााँकी नबिुाएर्ा ्यथिो व्यस्ि वा संथिालाई कोषले प्रचमलि कानून बर्ोस्जर् 
कालो सूचीर्ा राख्नको लामग अमधकार प्राप्त मनकायसर्क्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बर्ोस्जर् कोषबाट लेखी आएर्ा सम्बस्न्धि मनकायले ्यथिो 
व्यस्ि वा सिठठि संथिालाई कालो सूचीर्ा राख्न ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बर्ोस्जर् कालो सूचीर्ा रास्खएको व्यस्ि वा संथिालाई कोषले सो 
कालो सूचीबाट हटेको दईु वषमसम्र् कुनै ऋण ठदने, ठेक्कापट्टा ठदने वा ङ्गहथसेदार बनाउने वा 
कुनै ङ्गकमसर्को लगानी गने छैन । 

३०. मनयर्हरू बनाउन े अमधकारः (१) यो ऐनको उदे्दश्य पूरा गनम समर्मिले मनयर्हरू बनाउन  
सक्नेछ । नेपाल सरकारबाट थवीकृि नभै िी मनयर्हरू लागू हनुे छैनन ्। 

(२) उपदफा (१) ले ठदएको अमधकारको सवमसार्ान्यिार्ा कुनै प्रमिकूल प्रभाव नपने 
गरी खास गरेर देहायका सबै वा केही ङ्गवषयहरूर्ा मनयर्हरू बनाउन सङ्गकनछे:– 

(क) समर्मिले गने कार्को िरीका र समर्मिको सभाको कायमङ्गवमध बारे, 

                                                           
      नवौं संशोधनद्धारा िप । 
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(ख) समर्मिले प्रशासकलाई र प्रशासकले आफू र्मुनका अमधकृि र अरू 
कर्मचारीहरूलाई अस्तियारी समु्पने बारे, 

(ग) कोषका अमधकृि र अरू कर्मचारीहरूको मनयसु्ि, प्रर्ोशन, सरूवा, 
बखामसी, िलब, भत्ता, मनवतृ्तभरण, उपदान, मबदा, आचरण, अनशुासन सरे्ि 
सेवाका शिमहरू र गठन बारे, 

(घ) प्रचमलि नेपाल कानूनको प्रमिकूल नपने गरी कोष िफम बाट गररने पट्टा 
कबमुलयि सम्बन्धी शिमहरू बारे,  

(ङ) कोषको छाप बनाउने कायमङ्गवमध बारे, 

(च) ‡................... 

(छ) पररचयपत्र हराएको, च्यामिएको वा अथपष्ट हनुे गरी धमर्मलएको वा 
रे्ङ्गटएकोर्ा कर्मचारीलाई नयााँ पररचयपत्र ठदने बारे,  

(ज) कोषले लगानी गने बारे, र  

(ि) साधारणिः कोषले यो ऐन अन्िगमि गनुम पने सबै कार् काजको 
सवु्यवथिा गने बारे । 

ϡ३०क.ङ्गवमनयर् बनाउन ेअमधकारः यो ऐन र यस ऐन अन्िगमि बनेका मनयर् मबपरीि नहनुे गरी 
कोषले आवश्यक ङ्गवमनयर्हरू बनाउन सक्नेछ । 

ϡ३०ख.बचाउः भमूर् सम्बन्धी ऐन, २०२१ र्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन कोषले आवास 
पररयोजना संचालन गनम प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धर्ा अमधकिर् हदबन्दी लागू हनुे    
छैन । 

                                                           
‡  सािौं संशोधनद्धरा स्िङ्गकएको । 

ϡ  पााँचौँ संशोधनद्वारा िप । 
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३१. अरू नपेाल कानूनसाँग बास्िएर्ा गनेः प्रचमलि नपेाल कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भएिापमन यो ऐन र यस ऐन अन्िगमि बनेका मनयर्हरूर्ा लेस्खएकोर्ा सोही बर्ोस्जर् र 
अरूर्ा प्रचमलि नपेाल कानून बर्ोस्जर् हनुेछ । 

३२. ¶......................· 

 

 

                                                           
¶  नेपाल ऐनहरू संशोधन गने, र पनुः व्यवस्थिि गरी चालू राख्न ेऐन, २०१९ द्वारा स्िङ्गकएको । 

· रष्टव्यः  १. कर्मचारी सञ्चय कोष (चौिो संशोधन) ऐन, २०३० द्वारा रू्ल ऐनको अनसूुची खारेज भएको । 

 २. नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः– 

  (क) “अङ्गफसर” को सट्टा “अमधकृि” 

  (ख) “पेन्सन” को सट्टा “मनबतृ्तभरण”  

  (ग) “गजेट” को सट्टा “राजपत्र” 

 ३. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बर्ोस्जर् रूपान्िर भएका शब्दहरूः–  

     “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 ४. गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु:- 

  "राष्ट्र ऋण ऐन, २०१७" को सट्टा "राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९"   


