
पे�न बीमा तथा �ा� बीमाले स�ूण� कम�चारीह�को
जीवनयापनमा सहायता पु�छ।

यिद केही भइहा�ो भने
दैिनक जीवनयापनमा

म�त �न्छ

समग्र समाजले
सहारा िदने

पु�ाह� बीचको
आपसी सहयोग

पे�न बीमा
�ा� बीमा

वृ�ावस्थाको 
जीवनयापनको

�ारे�ी
सबैको

क�ाणमा
सुधार

स�ूण� �वसायीह�

जापान पे�न िनयोगले साव�जिनक पे�न स�ालन काय� िज�ेवारी िलएको छ।

बीमा प्रिक्रया स��ी परामश�को लािग निजकको पे�न
काया�लयमा जानुहोस्

जापान पे�न िनयोगको होमपेज https://www.nenkin.go.jp/



िन� काय�स्थलह�मा कम�चारी पे�न बीमा तथा कम�चारी �ा� बीमा गनु�पछ� भनेर कानून�ारा
तोिकएको छ। (अिनवाय� �पमा बीमा गनु�पन� काय�स्थलह�) 

※ HOJIN कप�रेसन भए तापिन शैि�क संस्थाका काय�स्थलह� चाही,ँ “िनजी िव�ालय िश�क, िशि�का तथा कम�चारी आपसी सहायता प्रणाली”मा आब� �नु पन�छ।
※ 5 जना वा सोभ�ा बढी कम�चारीह� भएको िनजी काय�स्थल भए तापिन केही होटेल तथा रे�ुरे�ह�, कृिष तथा वन �वसाय, म�पालन �वसाय, पशुपालन
�वसाय, �ाियक मािमला आिदका काय�स्थलह� भने अिनवाय� �पमा आब� �नुपन� काय�स्थलह�मा पद�नन्।
अिनवाय� �पमा आब� �नुपन� काय�स्थलह�मा नपन� काय�स्थल भए तापिन िनधा��रत सत�ह� पूरा गरेको ख�मा, कम�चारी पे�न बीमा र कम�चारी �ा� बीमामा

आब� �न सिकनेछ। (�े�ाचारी आब� काय�स्थल) 

बीमा गन� दािय�बारे

कम�चारी पे�न बीमा तथा कम�चारी �ा� बीमामा, क�नी (काय�स्थल) एकाइ बीमामा आब� �नुपन�
काय�स्थल भई, सो काय�स्थल�ारा प्रयोग ग�रने स�ूण� ���ह�लाई बीिमत भिनन्छ।

बीिमत भ�ाले

कम�चारी पे�न बीमा तथा कम�चारी �ा� बीमाको
आब� आव�कताह�

स्थायी कम�चारी, कप�रेटको प्रितिनिध, काय�कारी आिद बीिमत �न्छन्।
पाट�-टाइमर र आ�बाइतो आिद भए पिन 1 ह�ाको तोिकएको काम
गन� घ�ा सङ्�ा तथा 1 मिहनाको तोिकएको काम गन� िदन सङ्�ा,
सो काय�स्थलमा ��ै काम ग�ररहेको स्थायी कम�चारीको ４ भागको
３ भाग वा सोभ�ा बढी भएका ���ह� बीिमत �न्छन्।
साथै स्थायी कम�चारीको ４ भागको ３ भाग भ�ा कम भए पिन 1
ह�ाको काम गन� घ�ा सङ्�ा 20 घ�ा वा सोभ�ा बढी आिद िनि�त
आव�कताह� पूरा गरेका ���ह� बीिमत �न्छन्।

पाट�-टाइमर
(िनि�त आव�कताह�
पूरा गरेका ���ह�
बीिमत �न्छन्) 

पाट�-टाइमर
(बीिमत) 

तोिकएको काम गन� घ�ा सङ्�ा
तोिकएको काम गन� िदन सङ्�ा

स्थायी कम�चारी
(बीिमत) 

→4 भागको 3 भाग
वा सोभ�ा बिढ
भएमा बीिमत �न्छन्

70 वष� भ�ा कम उमेरका वृ�ावस्थाको कम�चारी पे�न (िवशेष भु�ानी समावेश) प्रा� ग�ररहेको ���लाई राखेको ख�मा पिन
आब�आव�कताह� पूरा गरेका ���ह� बीिमत �न्छन्।
य�ो अवस्थामा काम ग�ररहेको अविधमा प्रा� �ने तलब, बोनस र पे�नबाट िहसाब ग�रने 1 मिहनाको कुल आय अनुसार
वृ�ावस्थाको कम�चारी पे�नको केही अंश वा स�ूण� पे�न रकम रो�ा ग�रन सक्छ।

आब� आव�कताह� पूरा गरेको ��� भएमा जुनसुकै रा��को नाग�रकह� पिन बीिमत �नेछन्।

कानुनी �पमा रोजगार सम्झौता गरेको होस् वा नहोस् वा परी�ण अविधको ���को मन्जुरी होस् वा नहोस्, आब�आव�कताह� पूरा गरेको
��� परी�ण अविधको सु�दे�ख नै बीिमत �नेछ।

स�ूण� HOJIN 
कप�रेसनका
काय�स्थलह�

(1 वा सोभ�ा बढी बीिमत
भएका काय�स्थलह�) 

िनजी काय�स्थल

(5 जना वा सोभ�ा बढी
िनयिमत कम�चारीह�लाई
रोजगार िदएको काय�स्थलह�) 

※ सामा�तया 70 वष� नपुगेस� कम�चारी पे�न बीमामा आब� �न सिकन्छ।

बीमामा आब�
�नुपन� काय�स्थलह�

आब� आव�कताह�
पूरा गरेको ���＝बीिमत

कप�रेटको प्रितिनिध
काय�कारी

िवदेशी
नाग�रक

परी�ण अविधको ���

पाट�-टाइमर

आ�बाइतो

स्थायी कम�चारी

राि��यता, उमेर, पद आिदको
मतलब �ँदैन

उपयोग स��

श्रम

पा�रश्रिमक वा �ाला

परी�ण अविधमा क�नी बीमाको �पमा िलइने

िवदेशी नाग�रकलाई काममा राखेको ख�मा

पे�न प्रा� गन� ���लाई काममा राखेको ख�मा



कम�चारी पे�न बीमा तथा कम�चारी �ा� बीमामा आब� �ने बेला �ापार स�ालकले आवेदन िदनुपन�छ।

कम�चारी पे�न बीमामा आब� भएको ���ले िन� सत�ह� पूरा गरेको ख�मा, सो ���लाई वृ�ावस्था बेिसक पे�नमा
वृ�ावस्थाको कम�चारी पे�न थप गरी भु�ानी ग�रनेछ।
① 65 वष� वा सोभ�ा बढी (60 वष�दे�ख प्रा� गन� गरी, प्रा� गन� उमेर घटाउन वा 66 वष�दे�ख प्रा� गन� गरी, प्रा� गन� उमेर

बढाउन पिन सिकन्छ) 
② 1 मिहना वा सोभ�ा बढीको अविध कम�चारी पे�न बीमाको बीिमत भएको �नुपन�
③ वृ�ावस्था बेिसक पे�न प्रा� गन�को लािग आव�क यो�ता अविध �नुपन�

साथै िन� सत�ह� पूरा गरेको ���ह�ले 60 वष�दे�ख 65 वष�को अविधमा
वृ�ावस्थाको कम�चारी पे�नको िवशेष भु�ानी प्रा� गन� स�ेछन्।
(ज� िमित र िल� अनुसार भु�ानी सु� ग�रने उमेर फरक �न्छ।) 
① 60 वष� वा सोभ�ा बढी
② 1 वष� वा सोभ�ा बढीको अविध कम�चारी पे�न बीमाको बीिमत भएको �नुपन�
③ वृ�ावस्था बेिसक पे�न प्रा� गन�को लािग आव�क यो�ता अविध �नुपन�

वृ�ावस्थाको कम�चारी
पे�नको िवशेष भु�ानी

वृ�ावस्थाको
कम�चारी पे�न

वृ�ावस्था बेिसक पे�न

60 वष� 65 वष�

कम�चारी पे�न बीमामा आब� ���को मृ�ु भएमा, (आब� अविधमा लागेको चोटपटक वा रोगले गदा� पिहलो जाँच िमितदे�ख 5 वष� िभत्र मृ�ु भएको
पिन समावेश), सो ���को कमाइले घर चलाइरहेको प�रवारको सद�लाई सभा�इभस� कम�चारी पे�न भु�ानी ग�रन्छ।

※ िनि�त अनुपात वा सोभ�ा बढी बीमा शु�
भु�ानी गरेको अविध आिद भएको �नुपन�छ।

कम�चारी पे�न बीमामा आब� भएको अविधमा
पिहलो जाँच िमितमा (पिहलो पटक अ�तालमा जाँच गराएको
िमित) कुनै रोग वा चोटपटकको कारण अपा�ता भएको
अवस्थामा, सो �स्थित अनुसार लाभह� प्रा� गन� सिकन्छ।

अपा�ता भ�ा अपा�ताको गे्रड: गे्रड 3 भ�ा ह�ा अपा�ता
एक मु� भ�ा रकमको �पमा अपा�ता भ�ा
भु�ानी ग�रनेछ।

अपा�ता कम�चारी पे�न

अपा�ता बेिसक पे�न

अपा�ताको गे्रड: गे्रड 1～2
अपा�ता कम�चारी पे�न र अपा�ता बेिसक पे�न
दुबै भु�ानी ग�रनेछ।

अपा�ता कम�चारी पे�न
अपा�ताको गे्रड: गे्रड 3
अपा�ता कम�चारी पे�न मात्र भु�ानी ग�रनेछ।

कम�चारी पे�न बीमाको लाभह�

② बाबु वा आमा ③ नाती वा
नाितनी ④ बाजे वा ब�ै① पित वा प�ी अथवा

छोराछोरी

● छोराछोरी भएको पित वा प�ी अथवा छोराछोरीलाई
सभा�इभस� बेिसक पे�न पिन सँगै भु�ानी ग�रनेछ।
(उमेर आिद सत�ह� छन्।) 

सभा�इभस� कम�चारी पे�नसभा�इभस� कम�चारी पे�न

सभा�इभस� बेिसक पे�न

छोराछोरी भएको पित वा
प�ी अथवा छोराछोरी

प�रवारको अ�
सद�

※ िनि�त अनुपात वा सोभ�ा बढी बीमा शु� भु�ानी गरेको अविध आिद भएको �नुपन�छ।

● मृ�ु भएको प�रवारको सद�ह� म�ेको उ�
प्राथिमकता भएको ���लाई सभा�इभस� कम�चारी
पे�न भु�ानी ग�रनेछ।
(उमेर आिद सत�ह� छन्।) 

कम�चारी पे�न बीमा भनेको बीिमत वृ�वृ�ा भएको बेला, बीिमत अपा� भएको �स्थितमा र बीिमतको मृ�ु भएको बेला, 
भु�ानी माग गरी, पे�न वा एक मु� भ�ा रकम प्रा� गन� स�े प्रणाली हो।

※ आवेदन त�रकाबारे िव�ृत जानकारी वा आव�क कागजात आिदको लािग पे�न काया�लयमा स�क� गनु�होस
साथै, जापान पे�न िनयोगको होमपेजबाट पिन आवेदन फारम डाउनलोड गन� सिकन्छ। https://www.nenkin.go.jp/

＜सभा�इभस� （शोकस�� प�रवार） कम�चारी पे�न＞

नयाँ लागु गन� आवेदन बीिमत यो�ता प्रा�ी आवेदन आिश्रत पा�रवा�रक सद�
(प�रवत�न) आवेदन

काय�स्थल आब� �ने अवस्थामा बीिमतको �पमा आब� �ने अवस्थामा बीिमतको आिश्रत पा�रवा�रक सद� भएको अवस्थामा

बीमा प्रिक्रया

＜वृ�ावस्थाको कम�चारी पे�न＞वृ�वृ�ा भएको बेला

＜अपा�ता कम�चारी पे�न＞अपा� भएको �स्थितमा

मृ�ु भएको बेला



बीमा शु� िहसाब गन� त�रका

※ कम�चारी �ा� बीमाको लाभह� प्रा� गन�को लािग िनि�त आव�कताह� पूरा गरेको �नु पद�छ।

कम�चारी �ा� बीमाको लाभह�को लािग आवेदन वा परामश�को लािग िज�ाको जापान �ा� बीमा संघको शाखामा स�क� गनु�होस्।

लाभह�बारे िव�ृत िववरण र आवेदनपत्र वा प्रिक्रया गन� त�रका आिद स��ी जानकारी जापान �ा� बीमा संघको होमपेज
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) मा रा�खएको �नाले कृपया हेनु�होस्।

कम�चारी �ा� बीमाको लाभह�

रोग

चोटपटक

बीिमत काड��ारा उपचार गराएको बेला कम�चारी �ा� बीमा प्रयोग गन� सिकने �ा� संस्थाको काउ�रमा आफूले
बेहोनु�पन� केही अंश (रकम) भु�ानी गरेर आव�क उपचार गराउन सिकन्छ।

�ा� संस्थामा उपचार गराएको बेला, िनि�त रकम भ�ा बढी रकमआफूले
बेहोनु� परेमा, आफूले बेहोरेको बढी रकम िफता� िलन सिकन्छ। साथै प्रमाणपत्र
िलएर काउ�रमा बेहोनु�पन� रकम घटाउन पिन सिकन्छ।

िवदेश भ्रमण ग�ररहेको बेला वा कामको िसलिसलामा िवदेशमा भएको बेला, 
कारणवश उ� स्थानको �ा� संस्थामा �ा� जाँच र उपचार गराएको बेला,
जापानको िचिक�ा खच�लाई आधार मानेर िहसाब ग�रएको रकमको केही अंश
िफता� िलन सिकन्छ।

बीिमत आिश्रत प�रवारको
सद�ह�

कम�चारी �ा� बीमा भनेको बीिमत वा बीिमतको प�रवार (आिश्रत पा�रवा�रक सद�ह�) लाई रोग वा चोटपटक (काम गदा� वा
काममा आउने वा जाने गदा� भएको दुघ�टना बाहेक) लागेको ख�मा, आवेदन िदई िचिक�ाको �ितपूित�, भ�ा आिद प्रा� गन� स�े
प्रणाली हो।

कम�चारी पे�न बीमा तथा कम�चारी �ा� बीमाको शु�, बीिमतले प्रा� गन� पा�रश्रिमकमा आधा�रत तोिकएको मानक मािसक
पा�रश्रिमक रकमलाई तलको बीमा शु�को अनुपातले गुणा गरी िहसाब ग�रन्छ।
बोनस आिदको स�भ�मा, मानक बोनस रकमलाई मािसक बीमा शु� जित �न्छ �ित नै बीमा शु�को अनुपातले गुणा गरी िहसाब
ग�रन्छ।

�ापार स�ालक र बीिमतले आधा-आधा बीमा शु� बेहोरी, �ापार स�ालक�ारा एक मु� �पमा पे�न काया�लयमा भु�ानी ग�रन्छ।
बालबािलका तथा िशशु �ाहार अनुदान रकम भने िशशु भ�ा भु�ानीमा आव�क खच� आिदको एक अंशको �पमा �ापार स�ालकले स�ूण� रकम बेहोनु�
पन�छ। (बीिमतले बेहोनु� पद�न।) 
िव�ृत जानकारीको लािग पे�न काया�लयमा गई परामश� िलनुहोस्।

महँगो उपचार खच� लागेको बेला

प्रसूित

तलब प्रा� न�ने अविधमा िबरामी
भ�ा प्रा� गन� सिकन्छ।

गभ�धारण गरेको ４ मिहना (85 िदन) वा सोभ�ा पिछ सु�ेरी भएको बेला, प्रसूित
�ाहार एक मु� भ�ा प्रा� गन� सिकन्छ।

रोग वा चोटपटक लागेर कामबाट िबदा िलएको बेला

प्रसूितको बेला

तलब प्रा� न�ने अविधमा प्रसूित
भ�ा प्रा� गन� सिकन्छ।प्रसूितको लािग कामबाट िबदा िलएको बेला

मृ�ु काम गदा� वा काममा आउने वा जाने गदा� भएको दुघ�टना बाहेक अ� कारणले
मृ�ु भएमा, लास गाड्ने ला�े शु� (खच�) भु�ानी ग�रन्छ।मृ�ु भएको बेला

िवदेशमा उपचार गराएको बेला

■ मानक मािसक पा�रश्रिमक रकम ■ बीमा शु� अनुपात (बीमा शु� अनुपात यसपिछका िदनह�मा प�रवत�न ग�रन सक्छ।) 

○ कम�चारी पे�न बीमा
1000 भागको 183.00

○ जापान �ा� बीमा संघ�ारा स�ािलत कम�चारी �ा� बीमा
प्र�ेक िज�ा अनुसार फरक-फरक तोिकएको छ। िव�ृत जानकारीको लािग,
िज�ाको जापान �ा� बीमा संघको शाखामा स�क� गनु�होस्।

○ बालबािलका तथा िशशु �ाहार अनुदान रकम
1000 भागको 3.6 (स�ूण� रकम �ापार स�ालकले बेहोनु�पन�)

○ कम�चारी पे�न बीमा
गे्रड 1 (88,000 येन)～गे्रड 32 (650,000 येन)

○ जापान �ा� बीमा संघ�ारा स�ािलत
कम�चारी �ा� बीमा
गे्रड 1 (58,000 येन)～गे्रड 50 (1,390,000 येन)

■ मानक बोनस रकम

बोनस आिदको भु�ानी रकमबाट 1,000 येन भ�ा
कमको िह�ा िनकािलएको रकम
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