
1. जापानी रािष्ट्रय पेन्सन प्रणाली तथा अन्य सावर्जिनक पेन्सन प्रणालीह�का मह�वपूणर् बँुदाह� 
(1) जुनसुकै रािष्ट्रयताका भए तापिन जापानमा बसोबास गनर् दतार् भएका र 20 देिख 59 वषर् बीचका सबै व्यि�ह�लाई कानून अनुसार रािष्ट्रय पेन्सन प्रणालीद्वारा अिनवायर् समेिटनुपछर् र उनीह�ले अिनवायर् 

�पमा योगदानह�को भु�ानी गनुर्पछर् ।
(2) सावर्जिनक पेन्सन प्रणालीह� (रािष्ट्रय पेन्सन प्रणालीसिहत) लाई अन्तरसन्ततीय सहयोग संयन्त्रका साथ सम्पूणर् समाजको �पमा एकअकार्लाई आिथर्क �पले मद्दत गनेर् गरी तयार ग�रएका छन ्। 
(3) सावर्जिनक पेन्सन प्रणालीह�ले वदृ्धावस्था पेन्सन (old-age pension) मात्र भु�ानी नगरेर ितनीह�ले तपाईलंाई अप्रत्यािशत आिथर्क किठनाइह� पदार् अपाङ्गता पेन्सन (disability pension) वा

सभार्इभसर् पेन्सन (survivors' pension) पिन भु�ानी गछर्न् ।
(4) जापान सरकारले पेन्सन लाभह�को केही पुँजीका लािग अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
(5) तपाईकंो सावर्जिनक पेन्सन योगदानह� "सामािजक बीमा योगदान" को �पमा कर कटौतीको िवषय अन्तगर्त पदर्छन् ।

2. रािष्ट्रय पेन्सन कभरेज क्याटेगोरीह� र नाम दतार् प्रिक्रयाह� 
रािष्ट्रय पेन्सन प्रणाली अन्तगर्त बीिमत व्यि�ह�को तीनवटा क्याटेगोरीह� छन् । तपाईलें आफ्नो क्याटेगोरी र नाम दतार् प्रिक्रयाह�लाई िनम्नानुसार भेटाउन सक्नुह�न्छ: 
(1) क्याटेगोरी I बीिमत व्यि�ह� 

यिद तपाई ंजापानमा बसोबास गनर् दतार् भएको 20 देिख 59 वषर् बीचको व्यि� ह�नुह�न्छ र तपाई ंक्याटेगोरी II वा क्याटेगोरी III बीिमत व्यि� (तल (2) तथा (3) हनेुर्होस्) ह�नुह�न्न भन ेतपाई ंक्याटेगोरी I 
बीिमत व्यि� ह�नुह�न्छ । 
→यिद तपाई ंगैर-जापानी िनवासी तथा क्याटेगोरी I बीिमत व्यि� ह�नुह�न्छ भन ेकृपया तपाईलें आफ्नो िनवास अनुमितलाई सबैभन्दा पिहला आफ्नो स्थानीय म्युिनिसपल अिफस (नगरपािलका कायार्लय) 

मा दतार् गनुर्भएको छ र उनीह�ले तपाईकंो जापानी िनवास अनुमितलाई पञ्जीकृत गरी प्रमािणत गरेका छन् भनेर सुिनि�त गनुर्पछर् । त्यसपिछ तपाईलें सोही म्युिनिसपल अिफसमा रािष्ट्रय पेन्सन 
प्रणालीमा आफ्नो नाम द�ार् गनर् आवश्यक ह�न्छ ।

→जापान पेन्सन सेवा (Japan Pension Service, JPS) ले तपाईलंाई योगदान भु�ानीको सूचनाह� पठाउनेछ । कृपया आफ्नो योगदानह�को भु�ानी गनर् सो सूचनाह� प्रयोग गनुर्होस् (तलको "4.
मािसक योगदानह�" हनेुर्होस्) ।

नोट: जापानी नाग�रकता नभएको र, िचिकत्सा उपचारको बसोबास िभसा वा लामो अविधको पयर्टन िभसामा बसोबास ग�ररहनु भएको महानुभावह�को हकमा भन ेरािष्ट्रय पेन्सन लागु ह�ँदैन । 
(2) क्याटेगोरी II बीिमत व्यि�ह� 

यिद तपाई ं कम्पनी, फ्याक्ट्री वा समान प्रकारका कायर्स्थलह�मा काम गनुर्ह�न्छ र कमर्चारी पेन्सन बीमा प्रणाली (Employees’ Pension Insurance System) लगायत कमर्चारी पेन्सन बीमा
प्रणालीह�द्वारा समेिटनुभएको छ भन ेतपाई ंक्याटेगोरी II बीिमत व्यि� ह�नुह�न्छ । 
→तपाईकंो तफर् बाट पेन्सन प्रणालीमा तपाईकंो नाम दतार् प्रिक्रया पूरा गनेर् िजम्मेवारी तपाईकंो रोजगारदाताको ह�न्छ । थप जानकारीका लािग, तपाईलें आफ्नो रोजगारदातालाई सोध्न सक्नुह�न्छ ।
→तपाईकंो योगदान तपाईकंो तलबबाट कािटन्छ र त्यसपिछ तपाईकंो रोजगारदाताले तपाईकंो तफर् बाट त्यसलाई भु�ानी गनुर्ह�नेछ ।

(3) क्याटेगोरी III बीिमत व्यि�ह�
बीिमतमा आिश्रत िनजको पित/पत्नी जो 20 देिख 59 वषर् उमेरका छन् र जापान िभत्र बसोबास ग�रराखेका छन् भने उनीह� क्याटेगोरी III काम बीिमत ह�न्छन्।

→तपाईकंो पित/पत्नी (क्याटेगोरी II बीिमत व्यि�) ले आफ्नो रोजगारदातामाफर् त तपाई ंयोग्य आिश्रत पित/पत्नी ह�नुह�न्छ भनेर JPS शाखा कायार्लयलाई �रपोटर् गनुर्पछर् । थप जानकारीका लािग, तपाईलें
आफ्नो पित/पत्नीको रोजगारदातालाई सोध्न सक्नुह�न्छ ।

→तपाईलें योगदानह�को भु�ानी गनर् आवश्यक पदैर्न; िव�ीय �पले ितनीह� क्याटेगोरी II बीिमत व्यि�ह�द्वारा भु�ानी ग�रएका योगदानह�द्वारा समेिटएका ह�न्छन् ।
→पुन�, केही समयको लािग िवदेशमा गएकाको हकमा, अपवादको �पमा क्याटेगोरी III को बीिमत ह�नसक्छ

3. पेन्सन हातेपुिस्तका
तपाईकंो नाम दतार् प्रिक्रया पूरा भइसकेप�ात्, तपाईलें आफ्नो पेन्सन हातेपुिस्तका प्रा� गनुर्ह�नेछ । कृपया ध्यान िदनुहोस् िक तपाईलंाई यो आफ्नो जीवनभ�र नै आवश्यक पछर् र यसलाई सधैं सुरि�त स्थानमा 
राख्नुभएको छ भनेर सुिनि�त गनुर्होस् । तपाईलें आफ्नो लाभह�का लािग आवेदन िदँदा वा आफ्नो लाभह�का बारेमा सोधपुछ गदार् तपाईकंो पिहचान प्रमािणत गनर् तपाईकंो पेन्सन हातेपुिस्तका अिनवायर्
आवश्यक पछर् । 
यिद तपाईकंो पेन्सन हातेपुिस्तका हराएमा वा न� भएमा क्याटेगोरी I बीिमत व्यि�ले त्यसलाई पुन: जारी गनर्का िनिम्त JPS शाखा कायार्लय वा आफ्नो स्थानीय म्युिनिसपल अिफसमा आवेदन िदनुपछर् । 
क्याटेगोरी II बीिमत व्यि�ले सो कायर् JPS शाखा कायार्लयमा गनर् सक्छन्/सिक्छन् वा तपाईलें आफ्नो रोजगारदातालाई सो कायर् गनर् अनुरोध गनर् सक्नुह�न्छ । र क्याटेगोरी III बीिमत व्यि�ले सो कायर् आफ्नो
पित/पत्नीको रोजगारदातामाफर् त गनर् सक्छन्/सिक्छन् ।

4. मािसक योगदानह�
अिप्रल 2021 देिख माचर् 2022 सम्मको रािष्ट्रय पेन्सनका लािग योगदान रकम प्रित मिहना ¥16,610 रहकेो छ । तपाईलें भु�ानी गनर् बाँक� रहेको मािसक योगदान आउँदो मिहनाको अन्तसम्ममा अिनवायर् 
भु�ानी गनुर्पछर् ।
तपाईलें आफ्नो योगदानह�लाई नगदमा बैंक तथा अन्य िव�ीय संस्था, ह�लाक कायार्लय र कन्भेिनयन्स स्टोरह�मा भु�ानी गनर् सक्नुह�न्छ । तपाई ंयसलाई स्वचािलत बैंक ट्रान्सिमशन वा इन्टरनेट भु�ानी, वा 
के्रिडट काडर् प्रयोग गरेर भु�ान गनर् सक्नुह�न्छ।
वा, यिद तपाईलें आउन ेमिहनाह�का योगदानह�लाई अिग्रममा भु�ानी गनर् रोज्नुभएमा तपाईलें ितनीह�लाई छुट दरमा भु�ानी गनर् सक्नुह�न्छ । यिद तपाईलें नगद भु�ानीह�को सट्टामा अटोमेिटक बैंक
ट्रान्सफरमाफर् त अिग्रम भु�ानी गनर् रोज्नुभएमा तपाईलें थप छुट पिन प्रा� गनर् सक्नुह�न्छ ।

5. यिद तपाईलंाई योगदानह�को भु�ानी गनर्मा किठनाइ भएमा (योगदानको भु�ानीमा छुटसम्बन्धी प्रणाली)
योगदानह�को भु�ानी गनर्का लािग तपाईकंो आय एकदमै कम ह�ँदा वा तपाईकंो अन्य कुनै
कारणह�ले गदार् तपाईलें योगदानको भु�ानी गनर् सक्नुभएन भन ेतपाईलें आफ्नो स्थानीय म्युिनिसपल 
अिफसमा योगदान भु�ानीह�बाट छुटका लािग आवेदन िदन सक्नुह�न्छ ।  
JPS शाखा कायार्लयले तपाईकंो अिघल्लो वषर्को आय तथा अन्य प�रिस्थितह�को जाँच गछर् । यिद 
तपाईकंो आवेदन स्वीकृत भएमा योगदान भु�ानीमा पूणर् वा आंिशक रकमको छुट प्रदान ग�रन्छ । 
छुटका केही प्रकारह�, भु�ानी ग�रनुपनेर् योगदान रकम र छुट अविधह� ह�ँदा भिवष्यको वदृ्धावस्था 
बेिसक पेन्सन रकमको दरलाई छुट नह�ँदाको अविधको रकमसँग तुलना ग�रएका जानकारीह� कृपया 
सँगै रहेको तािलकामा हनेुर्होस् । 

छुटको प्रकार 
योगदान रकम तुलना ग�रएको 

OBP दर 
पूणर् छुट ¥0 4/8 
1/4 भु�ानी (3/4 छुट) ¥ 4,150 5/8 
1/2 भु�ानी (1/2 छुट) ¥8,310  6/8 
3/4 भु�ानी (1/4 छुट) ¥12,460  7/8 
िनम्न आय भएका व्यि�ह�का लािग योगदान स्थगन प्रणाली ¥0 0 
िवद्याथीर्ह�का लािग िवशेष भु�ानी प्रणाली ¥0 0 

[नोटह�]  
(1) कृपया ध्यान िदनुहोस् िक यिद तपाईलें भु�ानी गनर् बाँक� रहेको योगदानह� (1/4, 1/2, वा 3/4 योगदानह�) को भु�ानी गनर् असफल ह�नुभएमा त्यस उप्रान्त आंिशक छुट प्रणाली वैध ह�ने छैन; त्यसलाई

भु�ानी-नग�रएको मािननेछ । यसको अथर् त्यस्ता भु�ान-नग�रएको अविधह�लाई भिवष्यको वदृ्धावस्था पेन्सन रकमह�को गणनामा समावेश ग�रनेछैन । यसका अित�र�, तपाईलंाई अपाङ्गता बेिसक
पेन्सन वा सभार्इभसर् बेिसक पेन्सन आवश्यक पदार् तपाई ंितनीह�लाई पाउँन ेहकदारका शतर्ह� पूरा गनर् असमथर् पिन ह�न सक्नुह�न्छ । 

(2) यिद तपाई ंिवद्याथीर् ह�नुह�न्छ भन ेतपाईलें िवद्याथीर्ह�का लािग िवशेष भु�ानी प्रणाली (Special Payment System for Students) का िनिम्त आवेदन िदन सक्नुह�न्छ । कृपया ध्यान िदनुहोस्, यस
प्रणालीले िवदेशमा रहेका िवद्यालयह�को जापानमा अविस्थत अिधकांश शाखा िवद्यालयह�मा अध्ययनरत िवद्याथीर्ह� वा छोटो-अविधका कोसर्ह� अध्ययन गनेर् िवद्याथीर्ह�लाई समेट्दैन ।

जापानी रािष्ट्रय पेन्सन प्रणाली (Japanese National Pension System) ネパール語 / नेपाली



6. वगतको योगदान-छु ट अिवधह�लाई पूरा गनेर
ियद िवगतमा तपाई लें पणूर्  वा आंिशक छु ट अिवध पर्ा� गनभुरए्को छ भन ेतपाई लें िपहलेको 10 वषसर्म् मका लािग छु ट पाइएको योगदानह�को भ�ुानी वतमार्न समयमा गरेर सो अिवधलाई पूरा (recover) गनर्  
सक् नुह�न् छ । ियद तपाई लें िपछ गएर िपहलेको अिवधको भ�ुानी गरेर सो अिवधलाई पूरा गनुहर्�न् छ भन ेिभवष् यमा तपाई कंो वदृ्धावस् था बेिसक पेन् सनलाई तपाई कंो योगदान भ�ुानीह�को पणूर्  रकमको आधारमा 
गणना ग�रनछे ।
कृ पया ध् यान िदनहुोस्  िक तीन िव�ीय वषभर्न् दा बढी समयदेिख भ�ुानी गनर्  बाँक� रहेको अवस् था भएमा तपाई लें िपछ गएर ती अिवधह�को योगदान रकमका साथसाथ ैके ही अित�र� शुल् क भ�ुानी गनुपर्छर्  ।

7. राि रय पेनसन लाभ रकमह�
(1) वदृ्धावस् था बेिसक पेन् सन (Old-age Basic Pension)

ियद तपाई लें कम् तीमा िपन 10 वषकार् लािग रािष् टर्य पेन् सन योगदानह�को भ�ुानी गनभुरए्को छ र शतहर्�लाई पूरा गनुभर्एको छ भन ेतपाई ं65 वषर्  उमेर पगुेिपछ तपाई ंलाई िनम् न रकम भ�ुानी ग�रन् छ । 1*
★लाभ रकम :  ¥780,900(40 वषकार् लािग योगदानह�को भ�ुानी गरेकाह�का लािग िव�ीय वषर्  2021 मा वािषकर ्रकम) 

(2) अपाङ्गता बेिसक पेन् सन (Disability Basic Pension)
तपाई ंरािष् टर्य पेन् सन परण्ालीद्वारा समेिटएको समयमा ियद तपाई ंिबरामी वा घाइते ह�नभुयो भन ेर ियद सो रोग वा चोटपटकको कारणल ेगदार्  िपछ गएर गर्ेड 1 वा गर्ेड 2 अपाङ्गता अनुसार ििनदर् � ग�रएको 

अपाङ्गता भएमा तपाईलंाई अपाङ्गता बेिसक पेन्सनको िनम्न रकम भु�ानी ग�रन्छ । *2 
★लाभ रकम :  ¥976,125 (गर्ेड 1 अपाङ्गताका लािग िव�ीय वषर्  2021 मा वािषकर ्रकम) 

¥780,900 (गर्ेड 2 अपाङ्गताका लािग िव�ीय वषर्  2021 मा वािषकर ्रकम)  
(3) सभार् इभसर्  बेिसक पेन् सन (Survivors’ Basic Pension) 

रािष् टर्य पेन् सन परण्ालीको कु न ैबीिमत िव्य�को मृत् यु ह�दँा सभार् इभसर्  बेिसक पेन् सनको िनम् न रकम सो िव्य�को बच् चा(ह�) लाई स् याहार गनेर्  उनको आिशर्त िपत/पत् नी वा उनको आिशर्त 
बच् चा(ह�) लाई भ�ुानी ग�रन् छ । *2

★लाभ रकम : ¥1,005,600 (एउटा बच् चा भएको योग् य िपत/पत् नीका लािग िव�ीय वषर्  2021 मा वािषकर ्रकम) 

1* यिद तपाई ंजापानी नाग�रक बन्नुभयो वा यिद तपाईलें स्थायी आवास अनुमित प्रा� गनुर्भयो भन ेतपाई ं65 वषर् उमेर पुग्नुभन्दा पिहलेको अविध, तपाईकंो ओभरिसज रेिजडेन्स अविध अिप्रल 1, 
1961 देिख तपाई ंजापानी नाग�रक बन्नुह�नेभन्दा अिघल्लो िदन बीचको समय, तपाईकंो 20-59 बीचको उमेरलाई "पूरक अविध" (complementary period) मािननेछ । पूरक अविध तपाई ं
वदृ्धावस्था बेिसक पने्सनको हकदार ह�नका लािग तपाईलें 10-वषेर् अविध आवश्यकतालाई पूरा गनुर्ह�न्छ िक ह�ँदैन भनेर समावेश ग�रनुपनेर् वैध अविध हो । यद्यिप, यस अविधलाई लाभ रकमह�को 
गणनामा िहसाब ग�रनेछैन ।  

*2 अपाङ्गता बेिसक पेन्सन वा सभार्इभसर् बेिसक पेन्सनका लािग योग्य ह�नका िनिम्त तपाईलें िनि�त योगदान भु�ानी आवश्यकतालाई पूरा गनर् ज�री ह�न्छ । थप िववरणका लािग कृपया JPS शाखा
कायार्लय वा आफ्नो स्थानीय म्युिनिसपल अिफसमा सोध्नुहोस् । (कृपया तलको “10. तपाईकंो रािष्ट्रय पेन्सनका लािग सम्पकर्  स्थान" हनेुर्होस् ।) 

8. गैर-जापानी व्यि�ह�का लािग एकमु� रकम भु�ानीह� (Lump-sum Withdrawal Payments)

यिद तपाई ंगैर-जापानी ह�नुह�न्छ भन ेतपाईलें जापान छोड्ने भनेर दतार् गरेपिछ (त्यस उप्रान्त जापानी िनवासी नह�ने) त्यसको दईु वषर्िभत्रमा
तपाईलें एकमु� रकम भु�ानीह�का लािग दावी दायर गनर् सक्नुह�न्छ । यसका लािग आवेदन िदन तपाईलें िनम्न शतर्ह�लाई पूरा 
गनर् आवश्यक ह�न्छ;  

- तपाईलें (क्याटेगोरी II वा क्याटेगोरी III बीिमत व्यि�को �पमा आफ्नो बीिमत अविधह�लाई छोडेर) कम्तीमा पिन जम्माजम्मी छ 
(6) मिहनाका लािग रािष्ट्रय पेन्सन प्रणालीमा योगदान िदनुभएको छ,

- तपाईलें वदृ्धावस्था बेिसक पेन्सनका लािग योग्य ह�ने शतर् अविधलाई पूरा गनुर्भएको छैन ।
भु�ानी रकम मिहनाह�को संख्यामा िनभर्र गदर्छ जसको लािग तपाईलें योगदानह� भु�ान गनुर्भयो।  यहा ँतािलकाले उदाहरण भु�ानी
रकम देखाउँदछ यिद तपाईकंो अिन्तम योगदानको मिहना अिप्रल 2021 र माचर् 2022 को बीचमा पछर्। यिद तपाईकंो अिन्तम
योगदानको मिहना माचर् 2021 भन्दा अिघ भएको िथयो भने, उ� रकमह�को लािग कृपया तपाईकंो वेबसाइटको भ्रमण गनुर्होस् ।

* यिद तपाईकंो योगदान-छुट अविध भएमा तपाईलें योगदान भु�ानी गनुर्भएको मिहनाह�को कुल सङ्ख्यालाई िनम्नानुसार गणना ग�रन्छ:
  पूणर्-योगदान भु�ानी ग�रएका मिहनाह�को सङ्ख्या + (1/4-योगदान भु�ानी ग�रएका मिहनाह�को सङ्ख्या) x 1/4 + (आधा-

योगदान भु�ानी ग�रएका मिहनाह�को सङ्ख्या) x 1/2 + (3/4-योगदान भु�ानी ग�रएका मिहनाह�को सङ्ख्या) x 3/4 
【भु�ानीह�लाई कसरी दावी गनेर्】 

(1) कृपया मुिभंग आउट (तेन्शुत्सु तोडोक) र रािष्ट्रय पेन्सनको लािग योग्यता गुमाउन ेसूचना को अिधसूचना आफू बस्ने नगरपािलकामा
पेश गनुर्होस् ।
(2) जापान छोिडसकेपिछ, फाराममा नोट र जानकारीलाई सन्दभर् गदैर् आवश्यक जानकारीको साथ एकमुश्त रकम भु�ानीह� अनुरोध 

फाराम भनुर्होस्।  एयरमेलबाट पूणर् फारम पठाउनुहोस्: जापान पेन्सन सेवा, ३-५-२४ ताकैदो-िनिश, सुिगनमी-कु, टोिकयो, १६८-
८५०५  जापान। 

आवेदन फारम कुनै पिन नगरपािलका कायार्लय (रािष्ट्रय पेन्सन सेक्सन), कुनै JPS शाखा कायार्लय, वा JPS वेबसाइटमा उपलब्ध 
छ। ( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html )         

【महत्वपूणर्】कृपया याद गनुर्होस् िक एक पटक तपाईले एकमुश्त रकम भु�ानी प्रा� गरेपिछ, आवेदन गनुर् अिघको तपाईकंो कभरेजको 
अविधह� भावी बेिनिफट अिधकारको लािग उपभो�ा ह�दैँन।  कृपया एकमुश्त रकम भु�ानी अनुरोध गनुर् अिघ भिवष्यका पेन्शन 
लाभह� प्रा� गनेर् सम्भावनालाई ध्यानपूवर्क िवचार गनुर्होस्।  

9. सामािजक सुर�ा सम्झौताह� (Social Security Agreements)
जापान र अन्य देशह� बीचको िद्वप�ीय सामािजक सुर�ा सम्झौताह� अन्तगर्त जापानमा छोटो समयको लािग जापानमा पठाइएका कामदारह�लाई जापानी प्रणालीले अिनवायर् कभरेजबाट छुट पाउन
सम्भावना छ, वा दईु देशह�मा तपाईकंो िनविृ�भरणको अविध एकसाथ जम्मा ह�न सक्छ।  अिधक जानकारीको लािग कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गनुर्होस्।  
( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html ) 

10. तपाईकंो रािष्ट्रय पेन्सनका लािग सम्पकर्  स्थान
यिद रािष्ट्रय पेन्सन प्रणाली वा आफ्नो लाभह�का बारेमा तपाईसँंग कुनै प्र�ह� भएमा कृपया आफ्नो स्थानीय म्युिनिसपल अिफस वा JPS शाखा कायार्लयलाई सम्पकर्  गनुर्होस् । तपाईलें JPS शाखा
कायार्लयह�को सूची वेबमा हनेर् सक्नुह�न्छ । ( https://www.nenkin.go.jp/international/index.html )
पेन्सनसम्बन्धी परामशर् "NENKIN Dial (नेिन्कन डायल)" (केिह भाषाह�को लािग िन:शुल्क व्याख्या उपलब्ध छ) का लािग तपाईलें हाम्रो टेिलफोन सेवालाई पिन फोन गनर् सक्नुह�न्छ । 
तपाईलें हामीलाई सम्पकर्  गदार् कृपया आफ्नो पेन्सन हात ेपुिस्तका (आफ्नो बेिसक पेन्सन नम्बर) लाई तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् ।

  आन्त�रक फोनकलका लािग “NENKIN Dial” :         0570 - 05 - 1165  (स्थानीय फोनकल दरमा)  
 अन्तरार्िष्ट्रय फोनकलका लािग “NENKIN Dial” :      +81 - 3 - 6700 - 1165  (अन्तरार्िष्ट्रय फोनकल दरमा)  

तपाईलें योगदान भु�ानी गनुर्भएको 

मिहनाह�को कुल सङ्ख्या*

तपाईकंो 
LSWP 

रकम

 6 म�हनाबाट 11 म�हनाको बीचमा ¥49,830 

12 म�हनाबाट 17 म�हनाको बीचमा ¥99,660 

 18 म�हनाबाट 23 म�हनाको बीचमा ¥149,490 

24 म�हनाबाट 29 म�हनाको बीचमा ¥199,320 

 30 म�हनाबाट 35 म�हनाको बीचमा ¥249,150 

36 म�हनाबाट 41 म�हनाको बीचमा ¥298,980 

42 म�हनाबाट 47 म�हनाको बीचमा ¥348,810 

48 म�हनाबाट 53 म�हनाको बीचमा ¥398,640 

54 म�हनाबाट 59 म�हनाको बीचमा ¥448,470 

60 म�हना वा अ�धक ¥498,300 

जापानी रािष्ट्रय पेन्सन प्रणाली ネパール語 / नेपाली

2104 1016 119 
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