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श्रम बिमा संघ प्रशासनिक प्रणाली

श्रम बिमा प्रशासनिक संघ भिेको
साना तथा मध्यम आकारको व्यवसायीहरुको सङ्गठन हो जसले स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय को मान्त्यता प्राप्त गरी
तर्फबाट श्रम बबमाको प्रशासननक कायफहरू को सम्बोधन गर्फ छ।（जसलाई व्यावसानयक भाषामा आउटसोसफ भननन्त्छ）

श्रम बिमा प्रशासनिक संघ द्वारा आउटसोसस गिे प्रक्रिया
श्रम बबमा प्रशासन संघ द्वारा आउटसोसफ प्रक्रिया गनफ को लागग सवफप्रथम श्रम बबमा प्रशासन संघमा “श्रम बबमा आउटसोसफ
र्ाराम” बझ
ु ाउनु पनेछ।

आउटसोसस सेवा उपयोग गिस को लागग मापदण्ड
कुनै पनन व्यवसायमा कायफरत हुनुपने ननयममत कमफचारीहरू को कुल संख्या ननम्न अनस
ु ार हुनु पनेछ
・ ववत्त, बबमा, घर जग्गा र खद्र
ु ा व्यापार मा ५० वा सो भन्त्र्ा कम
・ थोक वा सेवा उद्योग मा १०० वा सो भन्त्र्ा कम
・ अन्त्य व्यवसायहरू मा ३०० वा सो भन्त्र्ा कम

आउटसोसस द्वारा उपलब्ध प्रशासनिक कायसहरू
श्रम बबमा माममला संघ द्वारा आउटसोसफ गनफ सक्रकने प्रशासननक कायफहरू सामान्त्यतया ननम्न अनुसार छन ्：
१ . बबमा वप्रममयम को भक्
ु तानी सँग सम्बन्न्त्धत प्रशासननक कायफहरू, उर्ाहरणका लागग अनम
ु ाननत बबमा वप्रममयम या ननन्चचत
वप्रममयम, आदर्।

२ . प्रनतवेर्न सँग सम्बन्न्त्धत प्रशासननक कायफहरू उर्ाहरण को लागग श्रम बबमा सामेल को सच
ू ना, स्वैन्छछक आवेर्न या श्रम
द्वारा कभर गररएको उद्योग स्थापना को बारे मा सच
ू ना, आदर्।

३ . श्रम र्घ
फ ना बबमा अन्त्तगफत को ववशेष "र्घ
फ ना क्षनतपूनतफ बबमा " सँग सम्बन्न्त्धत प्रशासननक आवेर्नहरू।
ु ट
ु ट
४ . श्रम बबमा अन्त्तगफत बबमा भएका व्यन्क्तहरू लाई सच
ू ना प्रवाह सम्बन्त्धी प्रशासननक कायफहरू।
५ . श्रम बबमा सँग सम्बन्न्त्धत अन्त्य आवेर्न, सच
ू ना, वा ररपोटफ सम्बन्न्त्धत प्रशासननक कायफहरू।

तथावप, स्टाम्प बबमा वप्रममयम (र्स्तावेजी स्टाम्प बबमा वप्रममयम) सँग सम्बन्न्त्धत "श्रममक र्घ
फ ना क्षनतपनू तफ बबमा" र
ु ट
बबमा" का प्रशासननक कायफहरू को हकमा भने श्रम बबमा कायाफलय संघ द्वारा आउटसोसफ गररने छै न।

आउटसोससका लाभहरू निम्ि अिस
ु ार छि ्

・व्यवसायीको तर्फ बाट ववमभन्त्न प्रशासननक कायफहरू, जस्तै श्रम बबमा को वववरण बझ
ु ाउने या भक्
ु तानी गने जस्ता कामहरू गरी
व्यवसायीको कायफभार घटाउँ र्छ।

・श्रम बबमा वप्रममयमको भक्
ु तानी रकमको पबाफह नगरी ३ क्रकस्ता सम्म भक्
ु तानी गनफ सक्रकने छ।

・कुनै पनन व्यवसाय मामलक या पाररवाररक सर्स्यहरू जो व्यवसाय मामलक द्वारा कायफरत छन ् र अदहले सम्म श्रममक र्घ
फ ना
ु ट
क्षनतपूनतफ बबमा मा सामेल भएका छै नन ् ती व्यन्क्तहरू अपवार्को रूपमा बबमा गनफ योग्य छन ्।

त्येसैगरी यदर् तपाईँ व्यवसायी हुनह
ु ु न्त्छ र श्रम बबमा गनुफ भएको छै न भने नन्जकको श्रम मानक ननरीक्षण कायाफलय या
रोजगार सरु क्षा कायाफलय(हे लो वकफ) मा आवेर्न दर्नुहोस ्।

यसबाहे क कुनै पनन परामशफ या सोधपुछको लागग हामीलाई सम्पकफ गनफ नदहचक्रकचाउनुहोस ्।

