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पेन्सनको बारेमा जानकारी राखौ 
के तपाईलाई जापानको पेन्सन प्रणालीको बारेमा थाहा छ? 
यस अंकमा, जापानको आधारभूत पेन्सन प्रणाली र, आफ्नो देश फर्किं दा गननिपने आवश्यक प्रर्िया, पेन्सनको 
बारेमा ध्यान पनयािउननपने कन राहरु आददको बारेमा जानकारी गराउनेछौ। पेन्सनको जानकारी सही रूपमा बनझौं। 

 

पेन्सनको बारेमा                                  
यदद तपाई 20 देखख 60वर्ि उमेर सम्म जापानमा बसोबास 

गरररहनन भएको खण्डमा, राष्ट्रिय पेन्सन प्रणालीमा समाबेश 
हनन आवश्यक पदिछ। 
राष्ट्रिय पेन्सन चांही दनई प्रकारका भै, जापान भभत्र बसोबास 

गरेको सबै सूर्चकृत नागररकहरु समाबेश गररनेछ। 
कमिचारीको कायि शैलीअननसार स्वतः यस पेन्सन प्रणालीमा 
सामेल हनन ननधािररत गदिछ। 
पेन्सन प्रणालीमा समाबेश हनने बेला र, छोड्ने बेलाको 

प्रर्ियाहरु, बबस्ततृ वववरण जान्न चाहननहनन्छ भने, आफन  
बसोबास गननिहनने वडाको बीमा तथा पेन्सन बबभाग वा, 
स्थानीय पेन्सन कायािलय आददमा सम्पकि  गनि सक्ननहनन्छ। 
 

< सेन्दाई भसदि, प्रत्येक वडाको बीमा तथा पेन्सन बबभाग 
सम्पकि  ठेगाना >  
आओबा वडा बीमा 
तथा पेन्सन 
बबभाग 

अओबा वडा काभमसनगी 1-5-1 
(022)225-7211(प्रनतननर्ध नम्बर) 

भमयागीनो वडा 
बीमा तथा पेन्सन 
बबभाग 

 भमयागी नो वडा गोररन 2-12-35 
(022)291-2111(प्रनतननर्ध नम्बर) 

वाकाबायासी वडा 
बीमा तथा पेन्सन 
बबभाग 

वाकाबायासी वडा होशनननन माएच्यो 
3-1 
(022)282-1111(प्रनतननर्ध नम्बर) 

ताइहाकन  वडा बीमा 
तथा पेन्सन 
बबभाग 

ताइहाकन  वडा नागामाची भमनामी 3-
1-15 
(022)247-1111(प्रनतननर्ध नम्बर) 

इजनमी वडा बीमा 
तथा पेन्सन 
बबभाग 

 इजनमी वडा इजनमी चनओ 2-1-1 
(022)372-3111(प्रनतननर्ध नम्बर) 

भमयागी 
सामान्यप्रशासन 
शाखा, बीमा तथा 
पेन्सन बबभाग 

अओबा वडा भसमोआयाशी आजा 
कन्नोन्दो 5 
(022)392-2111(प्रनतननर्ध नम्बर) 

आकीयन 
सामान्यप्रशासन 
शाखा, बीमा तथा 
पेन्सन बबभाग 

ताइहा कन  वडा आकीयन नागाफन कन रो 
आजा ओहारा 45-1 
(022)399-2111(प्रनतननर्ध नम्बर) 

 

< भसदि भभत्रको पेन्सन कायािलय सम्पकि  ठेगाना > 

सेन्दाई र्कता पेन्सन कायािलय 
(आओबा वडा, इजनमी वडा मा 
बसोबास गननिहनने व्यष्ट्क्त) 

सेन्दाई भसदि आओबा 
वडा 4-3-21 
(022)224-0891 

सेन्दाई दहगासी पेन्सन 
कायािलय 
(भमयागीनो वडा मा बसोबास 
गननिहनने व्यष्ट्क्त) 

सेन्दाई भसदि भमयागीनो 
वडा भमयागीनो 4-3-21 
(022)257-6111 

सेन्दाई भमनामी पेन्सन 
कायािलय 
(वाकाबायासी वडा, ताइहाकन  वडा 
मा बसोबास गननिहनने व्यष्ट्क्त) 

सेन्दाई भसदि ताइहाकन  
वडा नागामाची भमनामी 
1-3-1 
(022)246-5111 

 

※ दोस्रो परृठमा, पेन्सनको प्रकार र प्रणालीहरूको बारेमा 
जानकारी ददइनेछ। 

 

 

6 विा भार्ाको जनसम्पकि  पबत्रका 
नेपाली भार्ा बाहेक अन्य, जापाननज／にほんご , अंगे्रजी／English, र्चननयााँ／中文 , कोररयन／한국어, 

भभयतनामी／Tiếng Việt हरु छन। तपाइले यसलाई होमपेजबाि हेनि सक्ननहनन्छ । साथै सेन्दाई बहनसांस्कृनतक समाज 
केन्रबाि पनन ववतररत गररदै आएकोछ । 

सेन्दाई बहनसासं्कृनतक समाज बनलेदिन 



राष्ट्रिय पेन्सन प्रणालीको प्रकार             
< कमिचारी पेन्सन > 
 यदद तपाई कम्पनीमा काम गनि थाल्ननभएको बेला, 

कम्पनीले कमिचारी पेन्सनको लार्ग आवेदन ददनेछ। 
तपाईको बीमा वप्रभमयम प्रत्येक मदहना तपाईको 
तलबबाि स्वतः किौती हननेछ। 

 यदद तपाईंले कम्पनी छोड्नन भयो भने, कमिचारी 
पेन्सन पनन छोड्ननपने हनन्छ,त्यसैले तनरुन्तै आफू 
बसोबास गननिभएको वडा कायािलयमा जानकारी 
ददननहोस। 
 

< नागररक पेन्सन > 
 यदद तपाई कमिचारी पेन्सनमा समाबेस नहनननभएको 

बेला, नागररक पेन्सनमा समाबेस हननन आवश्यक 
पछि। 

 प्रत्येक बर्िको अवप्रलमा नयााँ आर्थिक वर्िको लार्ग 
बीमा वप्रभमयम बारेको सचूना हनलाक माफि त 
पठाउइनेछ। बीमा वप्रभमयम र्कस्ता बष्ट्न्दमा वा बैंक 
खाताबाि भनक्तान गनि सर्कन्छ। 
 

पेन्सन साँग सम्बष्ट्न्धत ववभभन्न प्रणालीहरू               
< बबमा छोड्दाको एकमनरि रकम > 

६ मदहना भन्दा बढी बीमा वप्रभमयम भरेको भएपनन, 
पेन्सन प्राप्त नगरी देश फकि नन पने भएको बेला, तपाईंले 
2 वर्ि भभत्र र्फताि पाउननपने एकमनरि रकम भनक्तानी प्राप्त 
गनि सक्ननहनन्छ। देश फकि नन अनि आफन  बसोबास गरेको 
स्थानीय पेन्सन कायािलयबाि प्राप्त गनि वा, देश 
फकीसकेपनछ हनलाक माफि त प्राप्त गनेको लार्ग अननरोध 
गनि सक्ननहनन्छ। 
 

※ एकमनरि रकम मागदाबी प्राप्त गरेपनछको अवर्धबाि, 
पेन्सनमा आबद्ध नहनननभएको ठहरीने छ। रकम प्राप्त 
गदाि राम्रो साँग ववचार पनयािऊ। 
https://www.nenkin.go.jp/international/japanes
e-system/withdrawalpayment/payment.html 
(जापान पेन्सन सेवा संयन्त्र, बबमा 
छोड्दाको एकमनरि रकम 14 भार्ाहरूमा) 
 

< दोहोरो पेन्सन समावेश रोकथामको लार्गको सामाष्ट्जक 
सनरक्षा सम्झौता > 

केही देशहरु साँग जापानको दोहोरो पेन्सन भनक्तानी 
प्रर्िया नहोस भनेर, देशहरू साँग सामाष्ट्जक सनरक्षा 
सम्झौताहरू गररएको छ। सम्झौता भएका देशका 
व्यष्ट्क्तहरु, आफ्नो देश वा, जापानको जननकन नै प्रकारको 

भएपनन पेन्सनमा समावेश गननिहोस। ननष्ट्श्चत अवर्धको 
लार्ग, जापानमा काम गदाि, आफ्नो देशको पेन्सनमा मात्र 
समाबेश हनन सक्ननहनन्छ। 
 

सामाष्ट्जक सनरक्षा सम्झौता देश (2021 नोभेम्बर अननसार) 
जमिनी, इङ्गल्याण्ड, दज्ञक्षण कोररया, संयनक्त राज्य अमेररका, 
बेष्ट्ल्जयम, फ्रान्स, क्यानडा, अस्िेभलया, नेदरल्याण्ड, चके 
ररपष्ट्ब्लक, स्पेन, आयरल्याण्ड, ब्राष्ट्जल,  
ष्ट्स्वजरल्याण्ड,  हंगेरी,  भारत,  लक्जमबगि, 
र्फभलवपन्स, स्लोभार्कया, चीन, आदद 
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-
kyotei/20141125.html 
 
< राष्ट्रिय पेन्सन बीमा वप्रभमयमको भनक्तानी, स्थर्गत 
भनक्तानी, (अनतररक्त भनक्तानी) > 

बीमा वप्रभमयम नतनि नपने अवर्ध (छूि), ववधाथी समयको 
अवर्ध, भनक्तानी ननतरीएको अवर्धभएका व्यष्ट्क्त, पनछ  
भनक्तान गनि सर्कन ेमदहना र रकमको संख्या「पेन्सन 
नेि」 मा खोज्न वा हेनि सक्ननहनन्छ। 
https://www.nenkin.go.jp/n_net/ 
(जापानीज भार्ा मात्र) 
 
※ भववरयमा तपाईंले प्राप्त गने पेन्सनको रकमसाँग 

सम्बष्ट्न्धत भएको हननाले, भनक्तानी गननिपने सूचना 
रभसद वा भनक्तानी नभएको ररमाइन्डर रभसद प्राप्त 
गननि भएपनछ, त्यसलाई त्यनतकै फ्याक्न े वा त्यसै 
छोडने नगननिहोस। भनक्तानी गनि गाह्रो भएको 
अवस्थामा, वाडा कायािलय वा पेन्सन बबभाग साँग 
परामशि गननिहोस।् 

 
जापान रास्िीय पेन्सन सेवा सयंन्त्र                     

जापानीज भार्ाको परृठ 
https://www.nenkin.go.jp 

बहनभार्ाको परृठ 
https://www.nenkin.go.jp/international/inde
x.html 
(14 भार्ाहरुमा हेनि सक्ननहनन्छ) 

※ काउन्िरमा 10 देशका भार्ाहरूमा दोभार् े
सेवा सनबबधा उपलब्ध छ 
https://www.nenkin.go.jp/international/index.file
s/01.pdf 
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जानकारी 
「सेन्दाई बहनसांस्कृनतक नगर ववकास पररयोजना」सनरु गरेका 
छौं！ 
तपाईहरुको वररपरी पनन、ववधाथी र रोजगारको लार्ग 
आउननहनने बबदेशी नागररकको संख्या ददन प्रनतददन बढीरहेको 
जस्तो लाग्दैन ? हाम्रो सहरमा「सेन्दाई」र「बहनसांस्कृनतक」
लाई र्कवाडि को रुपमा、भभडीयो बाि प्रसारण गररन े
पररयोजना सनरु गररएको छ । 
यस पररयोजनामा、सेन्दाईमा बसोबास गननिहनने 
ववदेशीनागररकको आवाज、अन्तरािष्ट्रिय जानकारी 
आदानप्रदान, सहयोग आदद इत्यादी कायिहरुमा सर्िय 
व्यष्ट्क्त र समूह, सेष्ट्न्ियाको कमिचारीहरुको कायिलाई केही 
भमनेिको भभडडयोमा समावेश गरर「सेन्दाई बहनसांस्कृनतक 
नगर ववकास च्यानल」बाि प्रसारण गनेछौं। 
हाल、2021अगस्िमा आयोष्ट्जत अन्तरािष्ट्रिय जानकारी 
आदानप्रदान कायििम「सेन्दाई अन्तरािष्ट्रिय तानाबाता 
महोत्सव」、सेन्दाईको अन्तरािष्ट्रिय सहयोगी समनह「NPO 
कपोरेशन अमानीया अर्फ्रका」को भभडडयो प्रसारण गरेका छौँ 
। कोरोनले धेरै गाह्रो भएको अदहलेको समय भएर बबश्वको 
बारेमा सोचौं、यो बबश्वसाँग जोडडनको लार्ग सन्देश ददने 
सामग्री पनन हो। यस बाहेक पनन、कम्पनीमा काम गने 

ववदेशीनागररक कमिचारी आदद、सेन्दाईमा सर्िय 
ववदेशीनागररकहरुको कायि गनतववर्ध पनन प्रस्तनत गनेछौं। 
भभडडयोहरु कदहले कादहाँ, थप गदै जानेछौ । कृपया, अवश्य 
हेननिहोला । 

 

सेन्दाई बहनसांस्कृनतक नगर ववकास च्यानल
（せんだい多文化

た ぶ ん か

まちづくりチャンネル） 

https://tabunka.sentia-sendai.jp/ 
 

 

 
 
 

परामशि कमी कनिर 「पेन्सन」 
हरेक अकंमा यस कनिरको बबर्य अननसार, परामशिकभमिको अननभव वा ववचारलाई प्रस्तनत गररन्छ । 

म नेपाली नागररक हनाँ । सेन्दाईमा बसोबास गरेएको 14 
बर्ि हननलाग्यो । सेन्दाई हावापनन राम्रो भ ैचारैनतर हररयाली 
भएको हननाले बस्नको लार्ग अनतनै सनन्दर र शान्त छ ।  
यस अंकमा, जापानको पेन्सन साँग संबष्ट्न्धत आफ्नो केही 
अननभवहरु राख्दैछन  । शनरुशनरुमा जापानको पेन्सन प्रणालीको 
बारेमा त्यनतधेरै िान नभएको हनाँदा पेन्सन भनक्तानी गनिपनन 
मनलाग्दैन र्थयो । आफ्नो देशमा कमिचारीले मात्र ैपेन्सन 
प्रणालीमा समाबेश हनने हनाँदा, ववधाथी वा अस्थाई कमिचारी 
पेन्सन प्रणालीमा समाबेश नहनने हनाँदा, भववरयमा आफ्नो 
देश फकि ने मनसाय भएको हननाले पेन्सन भनक्तानी गनि 
पदैन भन्ने सोच र्थयो । तर जापानमा बसोबास सनरु 
गरेपनछ पेन्सन प्रणालीमा समाबेश हनननपने रहेछ । रास्िीय 
पेन्सन प्रणालीमा बबधाथी अथवा अन्य पेशाका व्यष्ट्क्तहरु 
पने रहेछन। जापानमा आउननहनने बबधाथी अथवा अन्य 
पेशाका व्यष्ट्क्तहरुलाई पेन्सन प्रणालीको बारेमा त्यनत 
धेरैथाहा नहनने हनाँदा, भनक्तानी गननिपने सूचना रभसद वा 

भनक्तानी नभएको ररमाइन्डर रभसदहरु त्यनतकै फ्याक्ने वा 
त्यसलाई त्यनतकै बेवास्था गने नगननिहोला। यसले गदाि पनछ 
तपाईलाई रोजगारी गने समयमा समस्या उत्पन्न हननसक्छ 
। देश अननसार बबभभन्न ननयमहरु हनने भएको हनाँदा पेन्सनको 
बारेमा नगरपाभलकामा वा राष्ट्रिय पेन्सन बीभागमा गई 
यसको बारेमा राम्रोसाँग बनझौ । ववधाथी वा अन्य अवस्था 
भएका व्यष्ट्क्तहरुको पेन्सन छन ि हनने अवास्थ पनन हनन्छ। 
त्यसको लार्ग फारम भननिपने हनन्छ । कमिचारी अवस्थामा 
भएमा कम्पनन बाि फारम भननिपने हनन्छ । भववरयमा आफन  
आफ्नो देश फर्कि एको खण्डमा पनन आफन ले भनक्तानी गरेको 
रकम र्फताि पाइने पनन हननसक्छ । यसको बारेमा पनन 
राम्रोसाँग बनझी अगाडी बढ्ननराम्रो हनन्छ होला जस्तो लाग्छ 
। देश अननसार बबभभन्न ननयमहरु हनने भएको हनाँदा 
 

(परामशि कमी B) 

https://tabunka.sentia-sendai.jp/


 

सेन्दाई बहनसासं्कृनतक समाज केन्र 
仙台
せんだい

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

センター 
खनल्ने समय प्रत्येक ददन बबहान ९ बजे देखख बेलनका ५ बज े(वर्िको अन्त्य र नयााँ वर्िको  बबदा, 

मदहनाको १～२ ददनको बन्द ददन बाहेक) 
ठेगाना 〒980-0856 सेन्दाई भसदि आओबा कन  आओबा यामा सेन्दाई इन्िरनेशनल सेन्िर 

सम्मेलन भवन पदहलो तला 
फोन (022) 265-2471 
फ्याक्स (022) 265-2472 
इमेल tabunka@sentia-sendai.jp 
यनआरएल https://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/ 
 ववदेशी भार्ामा ददइने परामशि 

दैननक ष्ट्जबनमा आइपने समस्या या कदठनाइहरुको बारेमा ववदेशी भार्ामा परामशि भलन 
सक्ननहननेछ । 「दोभार् ेसहयोग िेलीफोन」(022) 224-1919 मा फोन गननिहोला । 
उपलब्ध भार्ाहरु： अगं्रेजी, र्चननयााँ, कोररयन, भभयतनामी, नेपाली, तागालोग, थाई, पोचनिगली, 
स्पेननस, रभसयन, इन्डोनेभसयन, इिाभलयन, फे्रन्च, जमिनी, मलेभसयन, खमेर, बमेली, मगंोभलयन, 
भसहंला भार्ाहरु 

 त्यस बाहेका सेवाहरु 
प्रभशक्षण कक्ष, बालबाभलका कक्ष,जानकारी आदानप्रदान बोडि, पनस्तक र्फताि गने गरर लाने सनबबधा 
पनन ददइरहेका छौं । सामनदानयक गनतववर्ध या सम्बन्ध आदानप्रदान कायििमको लार्गको 
जाननकारी तथा ठााँउ पनन उपलब्ध छ । 

 
 

 

 

सम्पादन・प्रकाशन ： सेन्दाई पयििन तथा अन्तरािष्ट्रिय एसोभसएसन（SenTIA)अन्तरािष्ट्रिय सम्बन्ध ववभाग 
सेन्दाई बहनसांस्कृनतक समाज केन्र चााँही सेन्दाई भसदिबाि ष्ट्जम्मेवारी पाएर, (साविजननक दहतको) सेन्दाई पयििन तथा अन्तरािष्ट्रिय 
एसोभसएसनले यसलाइ संचालन गने गदिछ ।                                             2022 जनवरी मा प्रकाभशत  

ववदेशी नागररकका लार्गको ववशरे्ज्ञिय परामशि 
वर्कल या प्रशासनीक लेखनदास लगायतका ववशरे्ि द्वारा हनने「 ववशरे्ज्ञिय परामशि बठैक 」ननयभमत 
रूपमा सचंाभलत गदै आएकाछौँ । 
सेन्दाईमा बसोबासको िममा कन नपैनन समस्या परेको खण्डमा, कृपया यहााँ सम्पकि  गननिहोला । 
गोपनीयताको पालना गनेछौ। एकजना लाई 30 भमनेिको समय हननेछ । 
खनल्ने समय सब,ै ददउाँसो 1बज ेबाि बेलनका 4बजे  सम्म हननेछ । 
परामशि बठैकको ददनमा होमपेज बाि पनष्ट्रि गनि सर्कनेछ । 
https://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html 

प्रशासननक लेखनदास         वर्कल          श्रम मन्त्रालय    अध्यागमन बबभाग (इभमगे्रशन)   कर लेखनदास 

https://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/
https://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html
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