
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパール語／नेपाली 

 सामाजिक बीमा प्रणालीमा नामंकनको सूचना 

 तपाईं वा तपाईंको परिवािका सदस्यहरूले कम्पनीमा काम गननुहुन्छ? 

◆तपाईंले नामांकन गननुपने स्वास्थ्य बीमा प्रणाली 

ि कमुचािीहरूको पेन्सन बीमा प्रणालीमा 

नामांकन गनुलै तपाईंको िोिगािदाताको 

जिमे्मवाि हुन्छ ।  

 

कृपया तपाईंको िोिगािदातालाई नामांकन 

प्रजिया चाल्नको लाजग अननिोध गननुहोस् । 

 

[नोट] तपाईं आफ्नो कायुस्थलको आंजिक वा 

अस्थायी कामदाि भएता पजन, तपाईंलाई िापानी 

सामाजिक बीमा प्रणाली अन्तगुत औपचारिक 

"कम्पनीका कमुचािी" िसै्त ठान्न सजकन्छ। 

कृपया तपाईंको कम्पनीमा हेननुहोस् । 

 

◆ तपाईंको कम्पनीले तपाईंलाई स्वास्थ्य बीमा ि 

पेन्सन बीमा प्रणालीहरूद्वािा समेट्नका लाजग 

आवश्यक प्रजिया चालै्दन भने, कृपया नजिकैको 

िापान पेन्सन सेवा (JPS) िाखा कायाुलयमा 

सूजचत गननुहोस् ।  

◆  तपाईं आफैलाई उपयनक्त स्वास्थ्य बीमा 

प्रणाली ि पेन्सन प्रणालीमा नामांकन गनु 

आवश्यक छ। कृपया तपाईंको नगिपाजलकाको 

कायाुलयमा िाजरि य स्वास्थ्य बीमा प्रणाली ि िाजरि य 

पेन्सन प्रणालीको िाखाहरूमा िाननहोस् ।  

 

[नोट] प्रजत हप्ता 28 घण्टा वा कमका लाजग 

आंजिक काम गने गैि-कामदाि वा गैि-िापानी 

जवद्याथीहरू सामान्यतया यो वगुमा पदुछन् । 
 

★  थप िानकािीको लाजग कृपया आफ्नो 

नगिपाजलकाको यस िाजरि य स्वास्थ्य बीमा प्रणाली 

वा िाजरि य पेन्सन प्रणालीमा सम्पकु गननुहोस् ।  

 

 तपाई ं75 वर्ष उमेरको वा सोभन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने, 75 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरको माथनसहरूका लाथि 

थिथकत्सा स्याहार प्रणालीमा नामांथकत हुन्छ (Koki Koreisha Iryo Seido) । 

 

★ थप िानकािीको लाजग कृपया आफ्नो नगिपाजलकाको यस 75 वरु् वा सो भन्दा माजथ उमेिको माजनसहरूका लाजग 

जचजकत्सा स्याहाि प्रणाली सेक्सनहरूमा सम्पकु गननुहोस् । 

हो होइन 



 

 

 

तपाईं समेजटएको कायुस्थलमा काम गने कमुचािी हो भने*, तपाईंलाई आफ्नो िाजरि यता, तपाईंको िाजरि यता िे भएता पजन 

कमुचािीहरूको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीबाट समेजटननहुनेछ । 

कमुचािीहरूको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीले तपाईं ि तपाईंका आजित पारिवारिक सदस्यहरूका लाजग जबमािी, चोटपटक, 

िन्म वा मृत्यनका लाजग बीमा लाभहरू उपलब्ध गिाउँछ । 

* समेजटएको कायुस्थल भनेको कन नै पजन जनिी कायुस्थल (हेयि सैलनन, होटेल वा िेस्टनिेन्टहरू बाहेक) का पाँच िना वा 

सोभन्दा धेिै िना जनयजमत कामदािहरू भएको वा HOJIN कपोिेसन हो । 

 

 

 

तपाईं अध्यागमन जनयन्त्रण ऐन अन्तगुत अननमजत जदइएको आवास अननमजतको अवजध तीन मजहना भन्दा बढी नभएको 

(तपाईंको आवासीय स्स्थजतमा आजित भई िापानमा तीन मजहना भन्दा बढी िहने अपेक्षा गरिएका अन्य व्यस्क्तहरू 

सजहत) वा अस्थायी रूपमा िापानमा बस्न अननमजत जदइएको गैि-िापानी हुननहुन्छ भने तपाईं जनम्नाननसाि उजचत 

सावुिजनक स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा(नं-1), 75वरु् वा सो भन्दा बढी उमेिको माजनसहरूका लाजग जचजकत्सा स्याहाि 
प्रणलीमा(नं-2) नामांजकत हुन आवश्यक पछु; 

(1) तपाईं 75 वरु् भन्दा कम उमेिको हुननहुन्छ ि अन्य कन नै स्वास्थ्य बीमा प्रणालीबाट समेजटननभएको छैन भने, तपाईं 

िाजरि य स्वास्थ्य बीमाद्वािा समेजटननहुनेछ । 
(2) तपाईं 75 वरु् उमेिको वा सोभन्दा माजथको हुननहुन्छ भने, तपाईं 75 वरु् वा सोभन्दा माजथ उमेिका माजनसहरूको 

जचजकत्सा स्याहाि प्रणालीद्वािा समेजटननहुनेछ । 
यी स्वास्थ्य/जचजकत्सा स्याहाि बीमा प्रणालीहरूले तपाईंलाई जबमािी वा चोटपटकका लाजग लाभहरू उपलब्ध गिाउँछन् ।  

 

 

 

 

 

तपाईं समेजटएको कायुस्थलमा काम गने जनयजमत कमुचािी हो भने, तपाईं आफ्नो िाजरि यता िे भएता पजन तपाईं 

कमुचािीहरूको पेन्सन बीमा प्रणालीबाट समेजटननहुनेछ । तपाईं जनयजमत आधािको कमुचािी होइन भने, तपाईं िापानमा 

बस्दासम्म िाजरि य पेन्सन प्रणालीद्वािा समेजटननहुनेछ । यी प्रणालीहरूले वृद्धावस्था, असक्षमता वा मृत्यन (असक्षमता भत्ता 

सजहत) का लाजग तपाईंले योग्यताका अवस्थाहरू पूिा गदाुसम्म पेन्सन लाभहरू उपलब्ध गिाउँछन् । 

अल्पकालीन कभिेि वरु्पजछ तपाईं िापानबाट बाजहि िाननभयो भने, तपाईंले या त गैि-िापानीलाई भनक्तानी गरिने 

लाभहरू आफ्नो एकमनष्ठ जफताु भनक्तानीहरूको भनक्तानीका लाजग आवेदन जदन सक्ननहुन्छ । * 

वा आफ्नो िाजरि ययता िे भएता पजन, तपाईंले उपलब्ध जद्वपक्षीय सामाजिक सनिक्षा सम्झौताहरू (समाननपाजतक िापानी 

लाभहरू वा सम्झौता िारिका लाभहरू) अन्तगुत कूल लाभहरूका लाजग आवेदन जदन सक्ननहुन्छ । कृपया ध्यान जदननहोस् 

जक तपाईंका कभिेिका अवजधलाई एकपटक एकमनष्ठ जफताु भनक्तानीहरूका लाजग आवेदन जदन प्रयोग गरिएपजछ कूल 

लाभहरूका अब उपिान्त उपलब्ध हुने छैनन् । 

* [नोट] तपाईंको कमुचािीहरूको पेन्सन बीमा कभिेि अवजधका आधािमा तपाईंको एकमनष्ठ जफताु भनक्तानीहरूको 

अवजधमा कि कटौती (जवपद् अजघको पननस्थाुपनाको लाजग 20% कि ि 0.42% जविेर् आम्दानी कि सजहत 20.42 % 

जिसेम्बि 2012 मा कि) सँग सम्बस्ित हुन्छ । तपाईंले यी किहरूको सोधभनाु दाबी गनु सक्ननहुन्छ । जवविणहरूका 

लाजग, कृपया िाजरि य कि एिेन्सीको वेबसाइट; www.nta.go.jp मा िाननहोस् ।  

◆तपाईं सावुिजनक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली मधे्य एउटा ि सावुिजनक पेन्सन प्रणाली मधे्य 

एउटामा नामांजकत हुन जिमे्मवाि हुननहुन्छ । 

1. कमुचािीहरूको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको जवर्य 

 

2. 75 वरु् वा सो भन्दा धेिै उमेिका माजनसहरूका लाजग िाजरि य स्वास्थ्य बीमा प्रणाली ि जचजकत्सा 

स्याहाि प्रणाली (Koki Koreisha Iryo Seido) को जवर्य 
 

 

 [नोट] अस्पताल र क्लिथनकहरूमा लाभहरू प्राप्त िनष तपाईलें आफ्नो कमषिारीहरूको स्वास्थ्य 

बीमाको प्रमाणपत्र 75 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको माथनसहरूका लाथि राथरिय स्वास्थ्य बीमा वा 

थिथकत्सा स्याहार प्रणालीमा पेश िनुषपछष । प्रमाणपत्र नभएमा थसद्धान्तत: तपाई ंआफैले समू्पणष 

थिथकत्सा खिष भुक्तानी िनुषपछष । 

 

3. कमुचािीहरूको पेन्सन बीमा प्रणाली ि िाजरि य पेन्सन प्रणाली को जवर्य 


