
सामािजक सरु�ा रहर िक बाध्यता? 
 

एकजना सहकम� साथीले भनेः- “यस्तो ब्यवस्था पिहले नै आएको भए मैले पिन पेन्सन पाउने रहछुे। अब 
त पेन्सन पाउने अवस्था रहने तर मेरो रोजगारदाताले मलाई सामािजक सरु�ा कोषमा सूिचकृत ग�रिदनभुयो 
भने उपदान त पाउने नै भएँ, कथम ्कदािचत कामको िशलिशलामा केही भैहाल्यो र काम गनर् नसक्ने भएँ 
भने जीवनभर हरेक मिहना मैले अिहले खाइपाई आएको तलबको झण्डै दइुितहाई त भरणपोषण भ�ा 
पाउने त भएँ नै!“ 
 
हो, अिहले पाइरहकेो सञ्चयकोष (१०%) र उपदान(८.३३%) र बीमाको अलावा सामािजक सुर�ा कोषमा सूिचकृत भएर कम्तीमा 
तीन मिहना योगदान गरेका सबै योगदानकतार्लाई यिह नै फाइदा छ, यो  बीमाजस्तै तर बीमाभन्दा फरक, पेन्सन जस्तै तर पेन्सनभन्दा 
फरक सरकारीजस्तै तर सरकारी भन्दा फरक त�रकाले ल्याइएको सरु�ा योजना हो। यसबाट को कहाँ कुन पदमा किहलेदिेख कायर्रत छ 
वा िथयो भन्ने भन्दा पिन अब २०७६ काितर्क मिहनाको तलबदिेख स्वतः सबै नीिज, गैर सरकारी, अनौपचा�रक �ेत्रका सबैखाले 
रोजगारदाताले वा स्वरोजगार भए श्रिमक स्वयम ्ले योगदानको रकम अिनवायर् �पमा सामािजक सरु�ा कोषको खातामा जम्मा गनर् 
सक्छन।् यिद कुनै रोजगारदाताले कुनै श्रिमकलाई सूिचकृत ग�रिदएन भन ेपिन उ� श्रिमकले सामािजक सरु�ा कोषमा त्यो िवषय िनवेदन 
गरी आफूलाई सिूचकृत गराउन सक्दछ। 
 
यो व्यवस्था अब रहर होइन बाध्यता हो। बाध्यता यस अथर्मा िक राज्यको काननू कसैले मान्दनै भन्न िमल्दनै तर कुरो त्यित मात्र होइन 
यिद सामािजक सरु�ा कोषमा सिूचकृत भएन भने भोिल स्थायी अपांगता भयो र कतै पिन काम गनर् नसक्ने भयो भने पिन हाल खाइपाइ 
आएको तलबको साठी प्रितशतसम्मको रकम कोषबाट भरणपोषण भ�ा पाउनेछ भने, औषधोपचारको खचर् (८०%) सोझै अस्पतालमा 
भ�ुानी ह�ने ह�दँा अस्पतालको बीलमा २०% कमर्चारीले भ�ुानी गरी बाँक� सामािजक सरु�ा कोषबाट भराइिदनेह�दँा अिहलेजस्तो 
बीमा कम्पनीह�ले यो रकम त्यो रकम सीमाभन्दा बढी भयो िमल्दनै भन्द ै१ लाखको उपचार बीमाबाफत उपचार खचर् दाबी गदार् ३५ 
हजार मात्र िफतार् पाउने बाँक� सबै आफूले नै ब्यहो�रसकेको ह�ने अवस्था आउँदनै। 
 
अक� कुरा मैले राज्यलाई ‘कर’ िदएँमात्र मलाई राज्यले केही िदएन भन्नेह�लाई पिन यो राम्रो जवाफ हो। िवगत २०६६ श्रावण १ दिेख 
लाग ुभएको सामािजक सरु�ा करबाफत ित�रएको १% रकम धेरै रोजगारदाताह�ले आ-आफनो तालकु कर कायार्लयमा छुटै्ट िशषर्कमा 
दािखला गद� आएका छन ्तर त्यसको िववरण सामािजक सरु�ा कोषमा नपठाइएको ह�दँा त्यो रकम नेपाल सरकारले प्रयोग गद� आएको 
छ। अब त्यो रकम समेत साँिच्चकै सामािजक सरु�ा कोषमा दािखला गराएर हरिहसाब गनर् लगाइ त्यसलाई पिन उपदान वा 
िनविृ�भरणको लािग कायम गराउनपुन� बेला आएको छ। यो सम्भव छ  िकनक� अिहले सामािजक सरु�ा कोषमा दािखला गनुर्पन� 
३१% रकम िभत्र रोजगारदाताले िदने १०% सञ्चयकोष, कमर्चारीको योगदान ११% (१०% सञ्चयकोष र १% सामािजक 
सरु�ावाफतको रकम), ८.३३% उपदान बाफतको रकम र बाँक� १.६६% बराबरको रकम रोजगारदाताले बीमा बाफत ब्यहोनुर्परेको 
रकम नै हो। सामािजक सरु�ा कोषमा योगदान दािखला गनर् श�ु गरेको तीन मिहना भए पिछ कमर्चारी त्यसको प्रितफल पाउन योग्य 
ह�न्छ। जस्तैः- स्वास्थ्य िवमा, दघुर्टना बीमा, स्थायी अस�ता िनविृ�भरण, आिद पाउन योग्य ह�न्छ। जनु कुरा अिहलेको प्रचलनमा रहकेो 
सञ्चयकोष वा उपदान कोषबाट प्रा� ह�दँनै। खासगरी जब कमर्चारी लामो समयसम्म उपचार ग�ररहनपुन� र काममा िनयिमत फकर् न 
नसक्ने ह�न्छ तब उसको सहारा भनेको सामािजक सरु�ा कोष नै ह�नेछ। यसबाट सामािजक सरु�ा कोषमा सिूचकृत कमर्चारी मात्र हनै 
रोजगारदाताले िनकै राहत पाउने दिेखन्छ।   
 
सामािजक सरु�ा कोषको स्थापना भएदिेख नै यसले िबगतमा पटक पटक सावर्जिनक सचूना जारी गद� सामािजक सरु�ा कोष कट्टी 
बाफतको रकमको फाँटवारीको माग नगरेको होइन, तरपिन कैयौं ठूला भिनएका िवदशेी गैर सरकारी संस्थाह�, नेपालकै प्रभावशाली 
मािनएका गैरसरकारी संस्थाह�देिख, ठूला ठूला पूँिजपित, उद्योगी, ब्यावसायीह� समेतले टेरपचु्छर लगाएनन ्र त्यो सामािजक सरु�ा 
कोष कट्टी रकमको िहसाब िकताब सामािजक सरु�ा कोषलाई बझुाएनन ्नत अन्य धेरैजसो रोजगारदाताले नै बझुाए। तरपिन राज्य 
इमान्दार भएमा अब सामािजक सरु�ा कोषमा सिूचकृत ह�नेह� सबैको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का आधारमा त्यो रकम सामािजक 
सरु�ा कोषमा हस्तान्तरण गनर् नसक्ने भने होइन। यसबाट योगदानकतार्को योगदान रकम पक्कै पिन बढी नै ह�नेछ। 



 
नेपालमा करीब दईु लाख कम्पनीह�, पचास हजार गैरसरकारी संस्थाह�, झण्डै त्यित नै संख्यामा उपभो�ा सिमितह� र त्यसमा थप 
सहकारीसंस्थाह�, उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय, फमर्, बैंक, फाइनान्स, लघबुी� लगायतका सबै संगठीत िनकाय जोड्दा करीब दश लाख 
भन्दा बढी रोजगारदाताह� छन ्भन्ने अनमुान सहजै गनर् सिकन्छ। यसमा घरेल ुकामदार राख्ने घरधनीको को त िहसाब नै छैन। प्रत्यकेले 
किम्तमा पिन एक जनालाई त रोजगारी िदएकै छ भन्ने न्यनूतम आधारमा पिन करीब दश लाख श्रिमकह� सहजै सामािजक सुर�ा 
कोषमा सिूचकृत ह�नपुन� दिेखन्छ। तरपिन आजका िमितसम्म चार हजारका हाराहारीमा रोजगारदाताह� मात्र सूिचकृत ह�न ुखेदजनक नै 
हो। 
 
‘एक थकु� सकु�, हजार थकु� नदी’ भने झै यिद इमान्दारीपवूर्क सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सामािजक सरु�ा कोषमा सिूचकृत गन� 
गराउने र त्यसको प्रचार प्रसार गन� गराउने हो भने, त्यो काम कुनै गाह्रो होइन िकनक� सामािजक सरु�ा कोषमा सूिचकृत भएर सरुि�त 
ह�न पाए समाजमा सामािजक िवभेद, ग�रबी असरु�ा, िचन्ता र मनोरोग घटाउन पक्कै मद्दत िमल्नेछ। यसले सरकारी कमर्चारी र अन्य 
कमर्चारीको अवकासपिछको सामािजक सरु�ा उस्तै उस्तै बनाउन प्रयत्न गरेको छ। हामीले भखर्रै दखे्यौं करीब ९ हजार आवेदन खलु्दा 
चार पाच लाख अवेदकले लोकसेवाको फारम भरे। सरकारी तलबले खान लाउन पगु्दनै भन्ने पिन चचार् चिलरन्छ तर आवेदकको िकन 
यित ठूलो िभड। यसको कारण अवकासपिछको सामािजक सरु�ा नै हो। बदृ्धावस्थामा पगु्दा राज्यल ेपेन्सन िदएर किम्तमा आफ्नो ज्यान 
पाल्न र सामान्य उपचार गनर् पगु्ने खचर् त िदन्छ िन। हो सामािजक सरु�ा कोषको अवधारणा पिन त्यिह नै हो – जहाँसकैु, जस्तोसकैु 
काम गर तर सामािजक सरु�ा कोषमा सिूचकृत भएर किम्तमा पन्ध्र वषर् योगदान गरेपिछ अवकासपिछ पेन्सन पाइन्छ, वा एकम�ु उपदान 
िलन पिन सिकन्छ।  
 
अिहले जल्दोबल्दो �पमा आलोचना खेिपरहकेो प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम जसलाई अपेि�त लि�त वगर्सम्म पुगेन र 
कायर्कतार्ह�लाई तलब खवुाएरै सिकयो भन्ने जनु अवगाल लागेको छ त्यस्तै लाई रोक्न कस्ले कहाँ कसरी योगदान गर् यो त? सब ै
रोजगारदाता सामािजक सरु�ा कोषमा सिूचकृत भएर आफ्ना श्रिमकह�लाई पिन सूिचकृत गराएको खण्डमा राज्यले कुनै पिन व्यि� 
असली बेरोजगार हो वा होइन भिन सहजै छुट्याउन सक्छ र बेरोजगार भ�ा एवम ्यस्ता िविशि�कृत रोजगारी लि�त कायर्क्रमह� पिन 
द�ुपयोग ह�नबाट जोिगनकुा साथै हरेक ब्यि� राज्यकै दाियत्विभत्र समेिटने ह�दँा आफुले ितरेको करको वास्तिवक लाभ िलन पाउने 
अवस्था ह�न्छ। 
 
सामािजक सरु�ा कोषको अवधारणा अत्यन्त राम्रो छ। िवकिसत मलुकुह�मा ‘सोसल सेक्य�ुरटी काडर्’ भएपिछ सब ह�न्छ भनेजस्तै 
यहाँ पिन हाम्रो सामािजक सरु�ा प�रचयपत्र भएपिछ सबै ह�न्छ भन्ने अवस्थामा पगु्न हामी सबै जो जहाँ छौं त्यिहबाट सामािजक सरु�ा 
कोषमा सिूचकृत गनर् गराउन मद्दत गरौं, मलुकु बनाउन साथ िदऔ।ं राजनैितक �पले जनुसकैु आस्थाको सरकार भएपिन यो सामािजक 
सरु�ाको अवधारणा संसारमा पूंिजवादी दिेख साम्यवादी भिनएका सबैखाले मलुकुले अपनाएको उपाय हो, अतः यसै लेखमाफर् त सबै 
रोजगारदाता र श्रिमक एवम ्स्वरोजगारह�लाई सामािजक सरु�ा कोषमा सूिचकृत भएर सबैको जीवन पयर्न्त सामािजक सरु�ा हािसल 
गरी िनि�न्त भएर आफ्नो कमर्मा लाग्न आव्हान पिन गदर्छु। 
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