
ഇന്ത�ാ-ജപ്പാൻ  സാമൂഹ� സുരക്ഷാ  ഉടമ്പടി   
  
ജൂൈല  20, 2016 
ഇന്ത�ക്കും ജപ്പാനുമിടയിൽ  സാമൂഹ� സുരക്ഷാ കരാർ  േടാക്കിേയായിൽ  
വച്ച് ഒപ്പ് വച്ചത് നവംബർ  16, 2012 ലായിരുന്നു .  കരാർ  ്രപാബല�ത്തിൽ  
വരുത്തുന്നതിനായിട്ട�ള്ള നടപടി്രകമങ്ങൾ  സാമൂഹ� സുരക്ഷാ കരാർ  
നിർണ്ണയിക്കുവാനും ഇടപാടുകൾ  നടത്തുവാനും അധികാരമുള്ള േക്രന്ദ 
വിേദശകാര�മ്രന്താലയം ( നിേക്ഷപം, സാേങ്കതിക വിദ� ്രപചാരം, ഊർജ 
സുരക്ഷാ വിഭാഗം) , അേതാെടാപ്പം എം�ായീസ് േ്രപാവിഡണ്ട് ഫണ്ട് 
ഓർഗൈനേസഷൻ  ( ഇപിഎഫ്ഒ)  േചർന്ന് പൂർത്തിയാക്കി  
ഇര  ുരാജ�ങ്ങള�ം തമ്മിൽ  എസ്എസ്എയുെട കീഴിലുള്ള നടപ്പാക്കൽ  ്രകമങ്ങള�ം ഉടമ്പടി 
നടപ്പാക്കുന്നതിെന്˙റ ഭരണസംബന്ധമായ ്രകമങ്ങള�ം ജൂൺ  2016 09 ന  ുൈകമാറ്റം 
െചയ്യെപ്പട്ട�.  ഉടമ്പടി ്രപാബല�ത്തിൽ  വരാൻ  ആവശ�മായ ഭരണഘടനാപരമായതും നിയമ 
്രപ്രകിയകള�ം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിെല  വകുപ്പ ്28  അനുസരിച്ച�ള്ള നയത്രന്ത കുറിപ്പ് 
ഇന്ന് േനരെത്ത ഇരു വശങ്ങള�ം ൈകമാറുകയുണ്ടായി . 
അവസാന വിജ്ഞാപനം  സ�ീകരിച്ചതിന് െതാട്ട് പിന്നാെല വരുന്ന 
നാലാമെത്ത  മാസത്തിെന്˙റ ആദ� ദിനം ഉടമ്പടി ്രപാബല�ത്തിൽ  ആകാം എന്നും 
ഇരുപത്തിെയട്ടാം വകുപ്പ ്സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട.് . അതുെകാണ്ടു ഇന്ത�യും ജപ്പാനും 
തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ� സുരക്ഷാ ഉടമ്പടി ഒക്േടാബർ  01, 2016, മുതൽ  ്രപാബല�ത്തിൽ  വരും  
മറ്റ  ്രാജ�ങ്ങള�മായി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി സാമൂഹ� സുരക്ഷാ ഉടമ്പടി 
വിേദശങ്ങളിൽ  േജാലി െചയ്യ�ന്ന ഇന്ത�ക്കാരായ ഉേദ�ാഗസ്ഥർ , 
വിദഗ്ദ്ധരായ െതാഴിലാളികൾ  എന്നിവരുെട താത്പര�ങ്ങൾ   താെഴ 
പറയുന്ന ആനുകൂല�ങ്ങൾ  ലഭ�മാക്കി  സുരക്ഷിതമാക്കുന്നവയാണ് :  
എ)  ഇരട്ട സാമൂഹ� സുരക്ഷാ സംഭാവനകൾ   നൽകുന്നത് 
ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്ന :ു ഇന്ത�യും ഒരു വിേദശ രാജ�വും തമ്മിൽ  ഒരിക്കൽ  
എസ്എസ്എ ഒപ്പ് വച്ച  ്കഴിഞ്ഞാൽ  അതിലൂെട ആ വിേദശരാജ�ത്തു 
അവിെടയുള്ള ഇന്ത�ൻ  െതാഴിലാളി ( ്രഹസ�കാല കരാറിൽ  വിേദശത്തു 
േജാലി െചയ്യ�ന്നവർ  ) സാമൂഹ� സുരക്ഷാ സംഭാവന നൽകുന്നതിൽ  
നിന്നും ഒഴിവാക്കെപ്പടുന്നു . ആ ഇന്ത�ൻ  െതാഴിലാളി 
ഇന്ത�യുെട   സാമൂഹ� സുരക്ഷാ സംവിധനത്തിന് കീഴിൽ  വരുെമങ്കിൽ  
മാ്രതമാണ് ഈ ആനുകൂല�ം ലഭിക്കുക ആ ഓവർസീസ് കരാർ  തീരും 
വെര അയാള�െട/അവരുെട സംഭാവനകൾ  അടക്കുന്നത് തുടർന്ന് 
െകാേണ്ടയിരിക്കും ,  
 ബി) ആനുകൂല�ങ്ങൾ  എള�പ്പം അടക്കൽ   (എക്സ്േപാർട്ടബിളിറ്റി) : ഇന്ത�യും ഒരു 
വിേദശ രാജ�വും തമ്മിൽ  ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്ന  എസ്എസ്എ , ഇന്ത�ൻ  െതാഴിലാളിക്ക് 
/െ്രപാഫഷണലിന് അയാള�െട/അവരുെട ആ വിേദശരാജ�ത്ത  ുസ�രൂപിക്കെപ്പട്ട സാമൂഹ� 
സുരക്ഷാ സംഭാവന അവർ  അഥവാ  ഇന്ത�യിേലെക്കാ/ മൂന്നാമെതാരു 
രാജ�േത്തേക്കാ താമസം മാറ്റിയാലും അടക്കുവാൻ  സാധിയ്ക്കും  
സി) ആനുകൂല�ങ്ങൾ  നഷ്ടമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സംഭാവന 
കാലയളവ്  സമാഹരിക്കൽ  ( രണ്ടു രാജ�െത്തയും ), ( േടാറ്റൈലേസഷൻ): 



റിട്ടയർെമന്˙റ ്ആനുകൂല�ങ്ങൾക്കു േയാഗ�ത േനടുന്നതിന് ഇന്ത�ൻ  
െതാഴിലാളി/െ്രപാഫഷണൽ  നൽകുന്ന സാമൂഹ� സുരക്ഷാ 
സംഭാവന,   ഇന്ത�യിെലയും വിേദശരാജ�െത്തയും താമസകാലെത്ത 
കാലയളവ് ഒന്നിച്ച� േചർക്കുവാൻ  എസ്എസ്എ  അനുവദിക്കുന്നു    
ഇതിേനാടകം ഇന്ത� 15 രാജ�ങ്ങള�മായി ഇത്തരം സമ്രഗമായ സാമൂഹ� സുരക്ഷാ 
ഉടമ്പടികൾ  ഒപ്പ് വച്ച് ്രപവർത്തനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ .ു  അവ , െബൽജിയം, കാനഡ, െചക് 
റിപ്പ�ിക്, െഡൻമാർക് , ഫിൻലാൻഡ് , ്രഫാൻസ്, ഹങ്കറി, ലക്സംബർഗ്, നിതർലാണ്ട്സ് , 
േനാർെവ, സ�ീഡൻ , സ�ിറ്റ്സർലണ്ട് , െസൗത്ത് െകാറിയ , ഓസ്്രടിയ, ആസ്േ്രടലിയ 
എന്നിവയാണാ രാജ�ങ്ങൾ  .  നമ്മൾ  േപാർച്ച�ഗലുമായി ഒരു സമ്രഗമായ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് 
വച്ച�, അത് ്രപാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള ്രപ്രകിയകളിൽ  ആണിേപ്പാൾ. അതിനു പുറെമ 
ജർമനിയുമായി  നമുക്ക് ഭാഗിക എസ്എസ്എ  ഉണ്ട,് അതും 
്രപവർത്തനം  തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ  ു 
ഇന്ത�യും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള സമ്രഗ എസ്എസ്എ ഒക്േടാബർ  01,2016 മുതൽ  
്രപവർത്തനം തുടങ്ങുേമ്പാൾ  വിേദശത്ത് വ�ാപാരം െചയ്യാനായി ഇരു രാജ�ങ്ങൾക്കുമുള്ള 
െചലവ് ഇതിലൂെട കുറയുെമന്നതിനാൽ   ഇന്ത�യിെലയും ജപ്പാനിേലയും കമ്പനികള�െട 
ലാഭെത്തയും വ�ാപാര മത്സര സ്ഥാനങ്ങെളയും  അനുകൂലമായി ബാധിക്കും  . ഈ 
ഉടമ്പടിയിലൂെട  ഇന്ത�യിലും ജപ്പാനിലും േജാലി െചയ്യ�ന്ന ആയിരക്കണക്കിന് 
ഇന്ത�ക്കാർക്കും ജപ്പാൻകാർക്കും ്രപേയാജനം ലഭിക്കും . നിർമ്മാണ രംഗത്ത് 
നിേക്ഷപത്തിനായി ഇന്ത�െയ പരിഗണിക്കുവാൻ  കൂടുതൽ  ജപ്പാൻ  കമ്പനികെള 
എസ്എസ്എ സഹായിക്കും   
ന�ൂെഡൽഹി  
ജൂൈല20, 2016 
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	സി) ആനുകൂല്യങ്ങള് നഷ്ടമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സംഭാവന കാലയളവ് സമാഹരിക്കല് ( രണ്ടു രാജ്യത്തെയും ), ( ടോറ്റലൈസേഷന്): റിട്ടയര്മെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കു യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഇന്ത്യന് തൊഴിലാളി/പ്രൊഫഷണല് നല്കുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംഭാവന,   ഇന്ത്യയ...
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