अवकाश रकम दाबी गन� Online ���या
Step 1: Contibutor Portal Login गन�
 कुनै web browser (e.g. Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) मा गई कोषको पोटर्ल
ु ा जाने ।
sosys.ssf.gov.np खोल्ने र Contributor Portal मेनम

 Contributor Portal बाट योगदानकतार्ले आफ्नो Username, Password र SSID राखेर login गन�
नोट: Username र SSID दुवैमा ११ अं कको सामािजक सुरक्षा कोष न. रा�ुहोस् ।

Step 2: Contributor Portal login भइसकेपछ� After Employment भ�े मेन ु अन्तगर्त Withdraw सवमेनमु ा
Click गन� ।

नोट : य�द After Employment भ�े मेन ु दे िखएको छै न भने योगदानकतार् Terminate

नभएको

बुिझन्छ। अवकाश सु�वधा योजनामा जम्मा भएको रकम �फतार् �लन योगदानकतार् Terminate
भएको हुनपु न�छ । Terminate नभएको भए त्यसको ला�ग रोजगारदातालाई सम्पकर् गर� Employer
Portal माफर्त Terminate गनर् लगाउनुहोस् ।

Step 3: य�द योगदानकतार्ले आफ्नो KYC मा ब�क �ववरण भरे को छै न भने ब�क �ववरण भरे प�ात् मा�ै
रकम �फतार् �लने �नवेदन भनर् सक्नुहन
ु ेछ ।

नोट : KYC �ववरण भ�रसकेपछ� सामािजक सुरक्षा कोषबाट Verify भए प�ात् मा� योगदानकतार्ले आफ्नो
�ववरण प�रवतर्न भएको दे � सक्नुहन्ु छ ।�ववरण verify हुनलाई कोषबाट के�ह समय लाग्नेछ ।�ववरण
verify भइसकेपछ� मा� �नवेदन भनुह
र् ोस् ।

Step 4: २०७८ असार मसान्तभन्दा प�हले नै सामािजक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरू गरे का
योगदानकतार्ले �नवृि�भरण योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश सु�वधा योजनामा हस्तान्तरण गनर्
चाहेमा "के तपाई Pension Amount लाई Gratuity Amount मा Transfer गनर् चाहनुहन्ु छ?" भ�े
checkbox मा Tick लगाउनु

पछर्।२०७८ असार मसान्तप�छ योगदान सुरु गरे को हकमा

Transfer को सु�बधा उपलब्ध हुनेछैन र उ� योगदानकतार्ले Gratuity Amount मा दे खाएको रकम
मा� �नकाल्न �मल्नेछ ।

Step 5: "के तपाई Pension Amount लाई Gratuity Amount मा Transfer गनर् चाहनुहन्ु छ?" भ�े
checkbox मा Tick

लगाएप�छ Pension Type भ�े मा All, Percentage Based र Amount मध्य कुनै

एक छनौट गनुप
र् न�छ।
•

सबै रकम �नकाल्नको ला�ग All छा�ुहोस् ।

नोट: सबै रकम �नकालेमा सामािजक सुरक्षा कोषको खाता बन्द हुन्छ।
•

के�ह ��तशत रकम बाक�ं राखेर �नकाल्नको ला�ग Percentage Based छा�ुहोस् र क�त ��तशत
�नकाल्ने हो उल्लेख गनुह
र् ोस ।

•

के�ह रकम मा� �नकाल्नको ला�ग Amount छा�ुहोस् र क�त रकम �नकाल्ने हो उल्ले ख गनुह
र् ोस ।

नोट: य�द योगदानकतार्लाई Transfer सु�वधा उपलब्ध छै न भने Step 6 बाट अगाडी बढ्नुहोस ।
Step 6: सो �नवेदन फाराममा रोजगार अन्त्य वा सेवा �नवृ� क�हले भएको हो सो �म�त स�हत आवश्यक
कागजातहरु Upload गनर् पदर्छ ।आवश्यक (तल रातो घेरा लगाएको) सबै �ववरण भर� Submit बटन Click
गनुह
र् ोस्।

 सो �नवेदन Submit गरे प�छ सामािजक सुरक्षा कोषमा verification का ला�ग जानेछ ।
 सामािजक सुरक्षा कोषबाट verification भएप�ात योगदानकतार्को (KYC मा भरे को ) ब�क खातामा
रकम जम्मा हुनछ
े ।

