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[ जापानमा काम गन िवदेशीका लािग ]

औ योिगक दघुर्टना क्षितपूितर् िबमा आवेदन 
िवदेशी कामदारह को लािग मागर्दशर्न 

< प्रथम सं करण > 

लाग ुहुने िबमा लाभ 

औ योिगक दघुर्टना क्षितपूित र् िबमा ऐन जनुसकैु राि ट्रयता भएतापिन जापानमा 
कमर्चारीको पमा काम गन िवदेशीह लाई लाग ूहु छ । आवासीय ि थित भएकाह  जसले 
कामका लािग अनुमित पाएका छन ्उनीह  मात्र होइन, िवदेशी िव याथीर् जो आंिशक 
जािगर पाएका छन ्उनीह लाई पिन औ योिगक दघुर्टना क्षितपूित र् वीमाले ढाक्छ जब 
ितनीह  घाइते हु छन।्  
यसले जापानमा रहेका िवदेशी कामदारह ले प्रा त गनर् सक्ने औ योिगक दघुर्टना 

क्षितपूित र् िबमाको प्रकार र सामग्रीह को परेखा बनाउँदछ। 
कुनै पिन थप िववरणह  ज तै भकु्तानीको लािग आव यकताह को बारेमा निजकको 
म तर िनरीक्षण कायार्लयमा स पकर्  गनर् निहचिकचाउनुहोस।्  
कृपया नोट गनुर्होस ्िक दावीकतार् वदेश िफतार् पिछ केही सिुवधाह  प्रा त गनर् 

सिकदैन। 

[िवषयसूची] 
z यिद तपाईं काममा वा कामको लािग आवत जावत गदार् घाइत ेवा 
िबरामी भएमा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P3  

z�यिद तपाईँको पिरवारको सद य कामले वा काममा आवत जावत 
गदार् मृ यु भयो भने • • • • • • • • • • • • • • • • • P7  

z�यिद तपाईँले पिहले न ैिबमा सुिवधाह  प्रा त गिरसक्नभुयो भने
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P10  

z�अ य  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P14  
z�घर जान ुअिघ मह वपूणर् िरमा डर• • • • • • • • • • • P16  

म तथा क याण म त्रालय, म मानक युरो, क्षतपूित र्र शाखा  

ネパール語
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मिकले कायर् गदार् या कामको आवत-जावत कारक भएर, चोटपटक लाग्ने, 
बराितर्मी हुने, अझै मृ यु नै भएको समयमा, उपचार खचर् आदी आव यक बिमा 
भ ा प्रदान गन प्रणाली हो।  विदशी भएपन ित र्जापान रा ट्र भित्र काम गन जो 
कसैको लागा, मिक दघुर्टना बिमा लाग ूहु छ।   

मिक दघुर्टना बिमा  

मिक दघुर्टना बिमा भ ाका प्रकार  

काम गदार् 

काममा आवत 
जावत गरदा  

अ य 

काम   
दघुर्टना   

काममा आवत 
जावत गरदा 
दघुर्टना   

अ य दघुर्टना 

कायर् थल  
दघुर्टना   
बिमा  

वा य 
बिमा 

बहु रोजगारी कारक 
चोटपटक

* मिक दघुर्टनामा वा य बिमा प्रयोग गनर् म दैित र्न।  

【बिमा】【कारक / कारण】 【दघुर्टना वगीर्करण】

� वा योपचार (क्षतपूित र्र) आिद भ ा : काम गदार् अथवा कामको लाग ित र्गरेको आवत-जावत, 
कारक भएर घाउचोट वा बिमारी परेर वा योपचार गदार् प्रदान गरिन भ ा  

� बिदा (कक्षतपूित र्रा) आिद भ ा : कुनै काम अथवा यसमा आवत-जावत गदार् भएको घाउचोट वा 
बिमारीले वा योपचार गरन परेर म गनर् नसकी याला प्रा त गनर् नसक्दाको भ ा।  

� 'घाउचोट वा बिमारी (कषतपूित र्र) आिद पे सन :  कुनै काम अथवा यसमा आवत-जावत गदार् 
भएको घाउचोट वा बिमारीको उपचार सु  गरेर 18 महिना हँुदा पन ित र्घाउचोट वा बिमारी बिसक 
(लक्षण थिर रहने) नभएर अपाङ्गताको हद घाउचोट वा बिमारीको ेणी भित्र परेको।  

� अपाङ्गता (क्षतपूित र्र) आिद भ ा : कायर् थल अथवा आवत-जावत नै कारक भएको घाउचोट वा 
बिमारी बिसक (लक्षण थिर रहने) भएर अपाङ्गताको ेणी भित्र पन शारीरिक अपाङ्गता बाँकी 
रहेको बखतको भ ा  

� पीडित परिवार (षतपूित र्रा) आिद भ ा : मिकको मृ यु भएको बखतको भ ा  
� काजिक्रया खचर् आिद (काजिक्रया भ ा) : मिकको मृ यु भएर काजिया गदार्को भ ा   
� केयर गिभिङ (कषतपूित र्रा) आिद भ ा : अपाङ्गता (कषतपूित र्तार्) आिद म येको एक िनि चत 

अपाङ्गताको कारणले वा तिवकतामा केयर गिभिड ंप्रा त गिररहेको बखतको पे सन अथवा 
घाउचोट बिमारी (कषतपूित र्रा) आिद पे सन। 

【थप जानकारीका लािग】  
दो ो सं करण• रोजगारी चोटपटक → P3  

• बहु रोजगारी कारक चोटपटक → P5  
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काम या कामको आवत-जावत कारक भएर घाउ लाग्ने, बराितर्मी हुने भएमा

Q. काम या कामको आवत-जावत कारक भएर घाउ लाग्ने बराित र्मी हुने भएमा, अ पतालमा लागेको खचर् | (उपचार खचर्), 
मिक दघुर्टना बिमाबाट भुक्तानी हु छ? 

① मिक दघुर्टना अ पताल या मिक दघुर्टनाको लाग ित र्तोकिएको चिकि सा निकायह बाट, 
स िधा तत: बिना खचर् उपचार गराउन सकि छ (यहाँपिछ "तोिकएको िचिक सा िनकाय" को पमा 
उ लेख गिरनेछ)। 

② यिद उपचार तोिकएको िचिक सा िनकाय बाहेक अ  कुनै िचिक सा िनकायबाट गनपछर् भने पहिला 
उपचार खचर् आफूले वहन गरेर, पछ ित र्दाबी गरेर, वहन गरेको खचर् स पूरण रकम भुक्तानी 
गिरनेछ।  

③ अ पताल आवत-जावतमा लागेको खचर्को खुद लागत बराबरको राश ित र्भुक्तानी गरि छ।   

वा योपचारको भ ा वा योपचार खचर्को भकु्तानी   

अ पताल आवत-जावत खचर् 

हद याद ......... वा योपचारको लाग ित र्खचर् गरेको दिन प छेित र् दाबी अधिकार प्रा त हु छ र, यसको भोलिप ट 
देखा 2 वषर्स म हद याद रह छ 
( स ब धमा भने हद याद लागू हँुदैन)   

हद याद ......... वा योपचारको लाग ित र्खचर् गरेको दिन प छेित र् दाबी अधिकार प्रा त हु छ र, यसको भोलिप ट 
देखा 2 वषर्स म हद याद रह छ  

【थप जानकारीका लािग】  
दो ो सं करण • वा योपचार (कक्षतपूित र्र) आिद भ ा / वा योपचारको खचर् भ ा → P14  

• वा योपचार (कक्षतपूित र्र) आिद भ ा / वा योपचारको खचर् दाबीपत्र → P37  

<दाबी गन तरिका>   
① को अव थामा : मूल यिक्त वयंले, िमक दघुर्टनाको लािग तोिकएको िचिक सा िनकायह मा दाबीपत्र पेश 
गनुर्होला।  
② को अव थामा : मूल यक्त ित र् वयंले, सिधर् म मानक नरीित र्क्षण कायार्लयमा दाबीपत्र पेश गनुर्होला।   

<विचार पुयार्उनु पन कुरा>  
① र ② दबैु मािमलामा घाउचोट वा बिमारी बिसक (लक्षण थिर रहने) नहँुदा स म प्रा त गनर् सकि छ।   

<भुक्तानी अ तवर् तु>   
अ पताल आवत-जावतमा लागेको खचर्को खुद लागत बराबरको राश ित र्भुक्तानी गरि छ।   

<भुक्तानी शतर्>  
नि न शतर्ह  म ये सबै पूरा गरेमा भुक्तानी गरि छ।   
① मिकको बसोबास थल अथवा काम गन थल देखी, स िधा तत: एक तफीर् बाटो 2 km वा सो भ दा टाढाको 

अ पतालमा आवत-जावत गरेको हुनुपन   
② मिकको बसोबास थल अथवा काम गन थल र सोही नगरपालिका / गाउँपालिकामा भएको उपयुक्त चिकि सा 

निकायमा आवत-जावत गरेको हुनुपन (अपवाद व प सोही नगरपालिका / गाउँपालिका भित्र उपयुक्त चिकि सा 
निकाय नभएको अव था आदिमा पन ित र्भुक्तानी ठहर हुनसक्छ)।   

<दाबी गन तरिका>   
कृपया मूल यक्ती वयंले, सिधर् म मानक नरीित र्क्षण कायार्लयमा दाबीपत्र पेश  
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घाउ या बराित र्मी भएर उपचार गदार् भ ा प्रा त गन प्रकरिया   

यवसाय मालिकबाट दाबीपतर 
प्रमाणित गराउने   

यवसाय मालिक / चिकि सा 
निकायबाट 
दाबीपतर *4 मा प्रमाणित गराउने  

नसर्िङ / 
थाना तरणह मा लागेको 
खचर् भएमा भरपाइह  
सङ्लग्न
  

आव यकता अनुसार, दाबी 
गन यकतार्, स ब धित 
यक्तिसमक्ष, कागजात पेश 
गनर् या सोधपुछ गनर् सकिन 

हुनसक्छ
  

वा सुनवाई हुनसक्छ।  

*1 चोटपटक लाग्दाको उपचारमा जिनसी 
(नःितर्शु क) वारा भुक्तानी गरि छ। 
 
*2 वा योपचारको भ ा दाबीपत्र बहु रोजगारी कारक 
चोटपटक भए फारम नं. 5, काममा आवत-जावत गदार्को 
दघुर्टना भए फारम नं. 16-3)

*3 वा योपचारमा लागेको खचर् भुक्तानी गरि छ।   

*4 वा योपचारको खचर् प्रा त गन दाबीपत्र (कायर् थलमा 
दघुर्टना, बहु रोजगारी कारक चोटपटक भएको भए फारम नं. 7, 
काममा आवत-जावत गदार्को दघुर्टना भए फारम नं. 16-5)  

काममा आवत-जावत गदार्को दघुर्टना भए दाबीपत्रको अतिरिक्त फारम नं. 
16 (भि न कागज) "काममा आवत 
जावत गदार्को दघुर्टनामा स ब धित बदुा" पेश गनर् 4 आव यक हु छ। 
 

िचिक सा सुिवधा भएको अ  
ठाउँमा उपचार*3 

कायर् थल 
दघुर्टना भयो   

चिकि सा निकायमा उपचार खचर्को 
भुक्तानी आिद

म मानक नरीित र्क्षण 
कायार्लयमा 

दाबीपत्र *4 पेश 
  

तोकिएको चिकि सा निकायमा 
दाबीपत्र *2 पेश 

  
सुिवधा 

म मानक नरीितर्क्षण कायार्लयबाट 
दाबीपत्र पाउन सिक छ।

  
नरीितर्क्षण कायार्लय   

म मानक नरीित र्क्षण 
कायार्लय वारा 

परीक्षण 
  

म मानक नरीित र्क्षण 
कायार्लय वारा 

परीक्षण   

तोकिएको चिकि सा निकायमा 
उपचार खचर्ह  भुक्तानी   

तोकिएको दाबी गन यक्तिको 
खातामा ट्रा फर गरी भुक्तानी   

 दाबी प्रा त गरे देख ित र्भ ा प्रदान गन निरणय स मको 
अवधिभनेको लगभग 1 महिना हो तर, अव था अनुसार 
सो भ दा 
बढी लाग्ने पन ित र्हुनसक्छ।   

उपचार को लािग एउटा तोिकएको िचिक सा 
िनकाय,*1 
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Q. काम गदार्गद अथवा काममा आवत-जावत गदार्को दघुर्टनाले लागेको घाउ उपचार गनर् अफिस बिदा 
बसेको ख डमा, क तो खालको क्षतपूित र्त ित र्प्रा त गनर् सकि छ होला?  

A. 
वा योपचारको लाग ित र्काम बिदा बसेर, याला प्रा त नगरेको भएमा, बिदा (कषतपूित र्रता) आिद भ ा प्रा त गनर् सकि छ।

• कहिल देखा......... बिदा बसेको च थो दिन देखा  
• कित.... दिनको, आधारभूत दैनिक भ ा राशको 80% 

(बिमा भ ा 60%+विशष भुक्तानी रकम 20%)  

* "आधारभूत दैनिक भ ा राश"ित र् भनेको, कारक बनेको दघुर्टना घ नु ठिक अगाडिको 3 महिना बराबरको 
यालालाई क्याले डरमा हुने दिन सङ्ख्याले भाग लगाएको (औसत याला) हो। 

  

(उदाहरण 1) मासिक 2 लाख येन याला ( याला हिसाब ब द हुने दिन हरेक महिनाको मसा त) भएर,  अक्टोबरमा 
दघुर्टना घ दा।
2 लाख येन x3 महिना : 92 दिन[जलुाई (31 दिन) + अग ट (31 दिन)+ से टे बर (30 दिन)] 
= 6,522 येन 6,522 येन x80% = 5,217 येन  
→ बिदा 1 दिनको, आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 80% हुन आउने 5,217 येन भुक्तानी हु छ।  

(उदाहरण 2) एक जना कामदारलाई दईु वटा क पनीह ले काम िदएको छ र जसलाई क पनी A बाट 200,000 येन र 
क पनी B बाट 100,000 येनको मािसक तलब िदएको छ। (जब मिहनाको अ यसँगै यालाको िहसाब ब द हु छ)। 
जलुाईमा दघुर्टना घ दा। 
क पनी A को आधारभूत दैिनक लाभ रकम 
(200,000 येन) x 3 मिहना ÷ 91 िदन [4 मिहना (30 िदन) + 5 मिहना (31 िदन) + 6 मिहना (30 िदन) = 6,593.40 
येन 
क पनी B को आधारभूत दैिनक लाभ रकम 
(100,000 येन) x 3 मिहना ÷ 91 िदन [अिप्रल (30 िदन) + मे (31 िदन) + जनु (30 िदन) = 3,296.70 येन 
6,593.40 येन + 3,296.70 येन ≒ 9,891 येन 
9,891 येन x 80% ≒ 7,912 येन 
→ गनर् नसकेको कामको लािग प्रित िदन 7,912 येन अथार्त ्आधारभूत दैिनक लाभ रकमको 80% भुक्तानी हु छ। 

बिदा (क्षतपूित र्रतार्) आिद। भ ा  

हद याद ......... वा योपचारको लाग ित र्खचर् गरेको दिन प छेित र् दाबी अधिकार प्रा त हु छ र, यसको भोलिप ट 
देखा 2 वषर्स म हद याद रह छ  

【थप जानकारीका लािग】  
दो ो सं करण • बिदा (क्षतपूित र्रतार्) आिद भ ा → P16  

• बिदा (क्षतपूित र्रतार्) आिद भ ा दाबीपत्र → P41  

<भु ानी शत>  
①~③ स को सबै शत पूरा गनुपन आव कता रह छ।   
① काम गरेको कारणले अथवा काममा आवत-जावत गदा लागेको चोटपटक या रोगले गरेर ा ोपचारमा रहेको नुपन  
② म गन नस े भएको नुपन   
③  ाला नलिएको नुपन   

<भु ानी अ व ु>   
बदा बसेको चौथो दिन देखी,ं 1 दिन बिदाको लाग ितआधारभूत दैनिक भ ा राशिको 80% (बिमा भ ा 60%+ विशष भु ानी रकम 20%) 
भु ानी छ। ब  रोजगारी कारक चोटपटकको अव थामा, िविभ  काम गन ठाउँट ा  ने आधारभूत दैिनक भ ा रकम बराबरको 
रािशको 80% (बीमा भ ा 60%+ िवशेष भु ानी रकम 20%) भु ानी छ।  

<दाबी गन तरिका>   
कृपया मूल ी यंले, सिध म मानक नरीित ण कायालयमा दाबीप  पेश  

<विचार पुयाउनु पन कुरा>   
बिदा बसेको पहिलो दिन देख ितते ो दिन स को ाला भने मिक दुघटना बिमाबाट भु ानी ँदैन।  यस अवधिमा, काय थलमा दुघटना 
भएको भए, वसाय मालिकले बिदा तपूितरता (1 दिनको औसत ालाको 60%) दनुपन छ।  
तरपिन ब  रोजगारी कारक चोटपटक र आवत जावत गदा ने चोटपटक भएको अव थामा रोजगारदाता ितपूितको लािग िज ेवार छन् 
भ े कानूनमा कुनै शतह  छैनन्।
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बिदा (कक्षतपूितर्रा) आिद भ ा प्रा त गनर्का लागिगरिन प्रकया भ ा  

चिकि सक, यवसाय मालिकबाट 
दाबीपतर प्रमाणित गराउने   

मिक दघुर्टना भयो   

दाबीपतर  म समक्ष पेश   
 मानक नरीित र्क्षण कायार्लय  

दोसरो पटक भ दा 
पछिको दाबी गरा, काम 
छोडी सकेको भएमा 
यवसाय मालिकबाट 
प्रमाणित गराउनु पन 
आव यकता रहँदैन। 
 

म मानक नरीित र्क्षण 
कायार्लय वारा 

परीक्षण  

आव यकता अनुसार 
दाबी गन यकतार् एवम ्
स ब धित 
यक्तिसमकक्ष, 
कागजात पेश गनर् 
अनुरोध या सोधपुछ 
गनर् सकिनछ।   

{काम नै कारक भएर चोटपटक या रोग लागेको हो होइन 
{बिदा आव यक पछर् वा पदन   
{बिमा भ ा राशिको हिसाब आदी   

भुक्तानीबारे िनणर्य   
दिन नदिन भनेर  

सामा यतय, यसले 
िलने 
दाबी परापत गरे देखी 
भ ा परदान गन 
निरणय स मको 
अविभनेको लगभग 1 
महिना हो तर, 
अव था अनुसार सो 
भनदा  
बढी लागने पन 
ित र्हुनसक्छ।   

तोकिएको दाबी गन यक्तिको 
खातामा ट्रा फर गरी भुक्तानी   

दाबी गन यक्ता मूल यक्ती वयंलाई भुक्तानी दिन 
नदिन निरणयको नोटिस पठाउने   

बिदा (कषतपूित र्रत) आिद भ ा भुक्तानी 
दाबीपत्र (बहु रोजगारी कारक चोटपटक 
भएमा फारम नं. 8। काममा आवत-
जावत गदार्को दघुर्टना भएमा फारम नं. 
16-6)   
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काम या कामको आवत-जावत कारक भएर आफ तको मृ यु भएमा   

Q.  काम या कामको आवत-जावत कारक भएर मिकको मृ यु भएमा, परिवारले क ता क्षतपूितर्रत ित र्प्रा त 
गनर् सक्छन ्होला? 

① जीिवत पिरवार (क्षितपूितर्) आिद भ ा र काजकया खचर् आिद (काजिक्रया भ ा) प्रा त गनर् सक्नेछन।् 
② भुक्तानी हुन बाँकी राश ितर्पीडित परिवारले वा योपचार (क्षतपूितर्ित र्) आिद भ ा, बिदा (क्षितपूितर्) आिद भ ा प्रा त गनुर् पूवर् नै मृ यु भएको 

ख डमा, प्रा त गनर् सक्नेछन।् 

पीिडत पिरवार (क्षितपूितर्) आिद भ ा, पीडित परिवार (कषतपिूतर्र) आिद पे सन, पीडित परिवार आिद एकमु ठ रकम   

हद याद .........प्रभावित यक्तिको मृ यु भएको भोलिप ट देख ित र्5 वषर् स म  

(व तिृत र्तमा) वितीय सं करण   
• पीडित परिवार (कक्षतपूित र्र) आिद भ ा → P26  
• पीडित परिवार (कक्षतपूित र्र) आिद भ ा दाबीपत्र  → P45  

{�पीडित परिवार (कक्षतपूित र्र) आिद पे सन 
<दाबी गनर् सकने पीडित परिवार>    

मिकको मृ यु भएको बखत उक्त यक्तिको आयले जीवन धानी रहेका पता / प नी, बालब चा, आमाबुवा, नातीनातिना, हजुर बुवाआमा, दाजुभाइ 
दिदीबहिनी हुन।् तथापा, ीमती बाहेकको पीडित परिवारको हकमा भने, प्रभावित मिकको मृ यु हँुदाको बखतमा, एक नि चित अव थाका वृ ध 
अथवा नाबालिग भएको, अथवा एक नि चित अपाङ्गता भएको हुनु आव यक छ।  

<भुक्तानी अ तवर् तु>   
प्रा त गनर् योग्य यक्ताम ये प्रथम प्राथमिक यक्तिपता, पीडित परिवारको सङ्ख्या आद ितर्हेरी, तलको अनुसार भुक्तानी गरिनछ।  

 <दाबी गन तरिका>   
कृपया
{ पीडित परिवार (षतपूितर्रा) आिद एकमु ठ रकम  
<भुक्तानी शतर् / भुक्तानी अ तवर् तु>   
*पीडित परिवार (क्षतपिूतर्रा) पे सन प्रा त गनर् योग्य यक्त ितर्नभएको ख डमा आिद पे सन मिकको मृ य ुभएको समयमा:  
→आधारभूत दैनिक भ ा राश1ित र्000 दिन बराबर, पीडित परिवार विशष भुक्तानी रकम 30 लाख येन, आधारभूत दैनिक हिसाब 
राश1ित र्000 दिन बराबर, मृ यु भएको मिकको आफ त म ये प्रथम प्राथमिक यक्तिलाई भुक्तानी दिह छ।  
पीडित परिवार (कषतपिूतर्रा) आिद पे सनको प्रा ती अधिकार भएको यक्तिह  कोही बाँकी नभएर, प्रा ती अधिकार भएका पीडित परिवारका सब ैप्रत ितर्भकु्तानी 
गरिएको पे सन राशिएवम ्पीडित परिवार (कक्षतपिूतर्रा) आिद पे सन अग्रिम भकु्तानी एकमु ठ रकमको कुल राशा, आधारभतू दैनिक भ ा राश ि◌एवम ्आधारभतू 
दैनिक हिसाब राशिको 1000 दिन बराबर परैु भकु्तानी नभई सकेको ख डमा  
िपिडत पिरवारलाई क्रमशः एकमु ठ रकम भुक्तान गिरनेछ। आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 1000 दिन बराबर एवम ्आधारभूत 
दैनिक हिसाब राशिको 1000 दिन बराबरको रकमबाट पह यैित र् भुक्तानी भईसकेको पीडित परिवार (क्षतपूित र्रतार्) पे सन आदिको 
कुल राशिघटाएर, प्रथम प्राथमिक यक्तिलाई भुक्तानी गरि छ।   

<दाबी गन तरिका>   
कृपया मूल यक्ती वयंले, सिधर् म मानक नरीित र्क्षण कायार्लयमा दाबीपत्र पेश 

<स ब धित बिमा भ ा>
भुक्तानी हुन बाँकी बिमा भ ा / विशष भुक्तानी रकम, पीडित 
परिवार अ ययन आदिसहायता खचर्, पीडित परिवार रोजगारी 
बाल याहार सहायता खचर्   

पीडित 
परिवार 
सङ्ख्या 

(कक्षतपूित र्रा) आिद पीडित परिवार पे सन (एकमु ठ रकम)  पीडित परिवार विशष पे सन   

1

आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 153 दिन 
बराबर (तथापा, उक्त पीडित परिवार 55 वषर् वा 
सो भ दा 
(तथापा, उक्त पीडित परिवार 55 वषर् वा सो 
भ दा 

30 लाख येन

आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 153 दिन 
बराबर (तथापा, उक्त पीडित परिवार 55 वषर् 
वा सो भ दा 
(तथापा, उक्त पीडित परिवार 55 वषर् वा सो 
भ दा 
  

2 आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 201 दिन बराबर  आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 201 दिन 
बराबर 

3 आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 223 दिन बराबर  आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 223 दिन 
बराबर   

4 जना वा 
सो भ दा आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 245 दिन बराबर  आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 245 दिन 

बराबर   

*आधारभतू दैनिक हिसाब राशिबारेमा- वितीय सं करण P8 P9
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यवसाय मालिकबाट 
दाबीपतर प्रमाणित 
गराउने   

कायर् थल 
दघुर्टना भयो   

| पीडित परिवार वारा दाबीपतर एवम ्
सङलगन कागजात म मानक नरीितर्क्षण 
कायार्लय समक्ष पेश ।   

{डथे सटर्िफिकर् ट   
{बितको यक्त ित र्सँगको नाता
प्रमाणित हुने कागजात (पारिवारिक 
पहिचान)को सक्षि त प्रतिलिपिवा 
व तिृत र्त प्रतिलिपिआद)   

{बितको यक्तिको आयले
जीवन धानी रहेको कुरा थाहा हुने 
प्रमाण आदार् आिद।  

**देश अनुसार य ता कागजात 
नपाइने भएमा, बितको 
यक्तिसगँको रगतको स ब ध । 
प्रमाणित हुने कागजपत्र   

दाबी गन यक्ता मूल यक्ती वयंलाई 
भुक्तानी दिन नदिन निरणयको नोटिस 
पठाउने   

एकमु ठ रकम प्रा त गन प्रया पीडित परिवार (कक्षतपूित र्र)आिद भ ा 

मिकको मृ यु   

<सङलगन कागजात >   

म मानक नरीित र्क्षण 
कायार्लय वारा परीक्षण   

{मृ युको कारण, काम हो वा होइन |   
{प्रा ती अधिकार भएको यक्तिको 
नि चय ।  

{बिमा भ ा राशिको हिसाब आदी   

भकु्तानी दिन नदिन निरणय   

दाबी प्रा त गरे देख 
भ ा परदान गरने 
निरणय स मको 
अवधिभनेको लगभग 
4 महिना हो तर, 
अव था अनुसार सो 
भ दा बढी लागनेपन 
हुनसक्छ।   

तोकिएको दाबी गन यक्तिको 
खातामा ट्रा फर गरी 

भुक्तानी   

• पीडित परिवार (कषतपूित र्र)आिद पे सन 
भुक्तानी दाबीपत्र (कायर् थल दघुर्टना, बहु 
रोजगारी कारक चोटपटक भएमा फारम 
नं. 12। काममा आवत-जावत गदार्को 
दघुर्टना भएमा फारम नं. 16-8)   

• पीडित परिवार (कषतपूित र्र) आिद 
एकमु ठ रकम भुक्तानी दाबीपत्र 
(कायर् थल दघुर्टना , बहु रोजगारी कारक 
चोटपटक भएमा फारम नं. 15। काममा 
आवत-जावत गदार्को दघुर्टना भएमा फारम 
नं. 16-9)   

*अ य आव यक पन कागजात पेश गनुर्पन हुनसक्छ ।   
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Q.  मृ यु हुनु पूवर् उपचार गरेर या बिदा बसेर, मिक दघुर्टनाको बिमा भ ा प्रा त गनर् मिलने भएको यक्तिको, 
भ ा प्रा त गनुर् पूवर् नै मृ यु भएको ख डमा, अ  कसैले स टामा प्रा त गनर् सक्छन ्का सक्दैनन ्होला? 

बिमा भ ा प्रा त गनर् सक्ने अधिकार भएको यक्तिको मृ यु भएको बेलामा, उक्त मृ यु भएको यक्तिलाई: 
  
① भुक्तानी दनुपन कारण उ प न भएको तर, दाबी नगरिएको बिमा भ ा   
② दाबी गरिएको तर भकतानी निरणय नभई सकेको बिमा भतता   
③ ॐ भुकतानी निरणय भएको तर, भुकतानी नभई सकेको बिमा भ ा भएको बखतमा भने, उक्त यक्तिको 

पीडित परिवार म ये एक नि चित शतर् पूरा गरेको यक्तिल, बिमा भ ा एवम ्विशर्ष भुक्तानी रकम प्रा त 
गनर् सक्दछ। 
(भुक्तानी हुन बाँकी बिमा भ ा प्रदान)   

काजिया खचर् आिद (अ येि ट सं कार लाभह )  

भुक्तानी हुन बाँकी बिमा भ ा / विशष   

हद याद ........प्रभावित यक्तिको मृ यु भएको भोलिप ट देख ित र्2 वषर् स म   

हदमयाद ......... हरेकको बिमा भतताको बराबर   

<भुक्तानी शतर्>  
पीडित परिवारले काजिया गरेको भएमा, अथवा मृ यु भएको मिकको कायार्लयले काजकिया गराएको बखतमा, 
काजक्रया गरेको यक्तिलाई भुक्तानी गरि छ। 
<भुक्तानी अ तवर् त>ु   
① 315,000  yen+आधारभूत दैनिक भतता राशिको 30 दिन बराबरको रकम   
② 20 को राशा, आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 60 दिन बराबर नभएको ख डमा आधारभूत दैनिक भ ा 

राशिको 60 दिन बराबरको रकम  
<दाबी गन तरिका>  
कृपया मूल यक्ती वयंले, सिधर् म मानक नरीितर्क्षण कायार्लयमा दाबीपत्र पेश  

【व तिृत र्तमा】  वितीय सं करण   
• काजिया खचर् आिद (अ येि ट सं कार लाभह )  → P32  
• वा योपचार (कक्षतपूित र्र) आिद भ ा /  वा योपचारको खचर् दाबीपत्र  → P49  

<स ब धित बिमा भ ा> वा योपचार (क्षतपूित र्र) आिद भ ा, 
बिदा (क्षतपूित र्रतार्) आिद भ ा, अपाङ्गता (क्षतपूित र्र) आिद भ ा, 
घाउचोट वा बिमारी (कषतपूिततार्) आिद पे सन, पीडित परिवार 
(कषतपूित र्र) आिद भ ा  

<दाबी गनर् सक्ने पीडित परिवार>   
① र ② का दवुै शतर् पूरा गरेको ख डमा दाबी गनर् सकि छ।  
① मृ यु भएको प्रा ती अधिकार भएको यक्तिको पता। प नी, बालब चा, आमाबुवा, नातीनातिना, हजरु बुवाआमा, दाजभुाइ   
② प्रा ती अधिकार भएको यक्तिको मृ यु भएको बखत, उक्त यक्त ित र्एउटै घरपरिवार अ तगर्त रहेको हुनुपन (सँगै बसेको 
नै हुनुपरछ भ ने छैन)   
पुन च, 12 को शतर् पूरा गरेको यक्त ित र्नभएमा, अशं पाउनेले दाबी गनर् सक्नेछ।   

<पीडित परिवार (क्षतपूित र्रा) आिद पे सन प्रा त गरेको  यक्तिको मृ यु भएको ख डमा>   
दाबी गनर् सकने पीडित परिवार......मृ यु भएको मिकको पीडित परिवार (पता/ प नी, बालब चा, आमाबुवा, नातीनातिना, 
हजरु बुवाआमा, दाजभुाइ दिदीबहिनी) म ये, वितीय प्राथमिकता अ तगर्तका योग्य यकतार् (पे सन पाएको यक्तिको पता/ 
प नीह  भने होइनन)् 
  

<दाबी गन तरिका>  
कृपया पीडित परिवार वारा, सिध म मानक नरीित र्क्षण कायार्लयमा दाबीपत्र पेश   
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पहिलयै मिक दघुर्टना बिमा भ ा प्रा त गरी रहेको भएमा   

Q.  कहिल स म उपचारको लागी अ पताल जान सकि छ होला?  

A. वा योपचार (क्षतपूित र्र) आिद भ ा, घाउचोट वा बिमारी बिसक (लक्षण थिर 
रहने) नहँुदा स म प्रा त गनर् सकि छ।  पुन च, घाउचोट वा बिमारीको उपचार सु  
गरेर 18 महिना हँुदा पनिबिसक (लक्षण थिर रहने) नभएर, गहन अपाङ्गता बाँकी 
रहेमा घाउचोट वा बिमारी (क्षतपूित र्रा) आिद पे सन प्रा त गनर् सकिनछ।   

<भुक्तानी शतर् / भुक्तानी अ तवर् तु>   
कानुनले तोकेको घाउचोट वा बिमारीको ेणीसँग मेल खाई, उक्त थितिविदयमान रहिरहेको भए, घाउचोट 
वा बिमारी (कक्षतपूित र्र) आिद स ब धी पे सन, विशष भुक्तानी रकम, विशर्ष पे सन भुक्तानी गरिनछ।   
ि थर लक्षणह )।  

घाउचोट वा बिमारी (कक्षतपूितर्रा) आिद 
पे सन  

स ब धित बिमा भ ा केयर गिभिङ (कषतपूित र्रा) 
आिद भ ा  

घाउचोट वा 
बिमारीको 

ेणी   
घाउचोट वा बिमारी (कषतपूित र्रता) 

आिद पे सन  

घाउचोट वा बिमारी 
विशष भुक्तानी 

रकम (एकमु ठ रकम) 
  

घाउचोट वा बिमारी विशष 
पे सन   

ेणी-1   आधारभूत दैनिक भ ा राशिको  
आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 

11 लाख 40 हजार 
येन   

आधारभूत दैनिक भ ा राशिको  
आधारभूत दैनिक हिसाब 

राशिको  

ेणी-2   277 दिन बराबर  
आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 

10 लाख 70 हजार 
येन   

277 दिन बराबर  
आधारभूत दैनिक हिसाब 

राशिको  

ेणी-3   245 दिन बराबर 
आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको  10 लाख येन   आधारभूत दैनिक भ ा राशिको 

245 दिन बराबर   

<विचार पुयार्उनु पन कुरा>  
दाबी गदमा भुक्तानी दिहने नभएर, म मानक नरीित र्क्षण कायार्लय प्रमुखले आ नो अख्तियारी प्रयोग 
गरी निरणर्य गदर्छन।्   
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Q.  पूणर् पमा बिसक नहँुदै, बिसक (लक्षण थिर रहने) भयो भनेर भनियो, केही क्षतपूितर्त ित र्प्रा त 
गनर् सकि छ होला?

A. मिक दघुर्टना बिमामा, उपचार गदार् पन ित र्सो भ दा थितमा सधुार नआउने थितिलाई 
पनिबिसर्क (लक्षण थिर रहने) मानिन गरेको छ।  बिसक (लक्षण थिर रहने) भए प चात 
दोष बाँकी भए, अपाङ्गताको तह अनुसार अपाङ्गता (कक्षतपूितर्रा) आिद भ ा प्रा त गनर् 
सकि छ।   

<भुक्तानी शतर् / भुक्तानी अ तवर् तु>   
भुक्तानी काम गदार्गद अथवा काममा आवत-जावत गदार्को चोटपटक या रोग बिसक (लकषण थिर रहने) 
भएको समयमा, शरीरमा एक नि चित अपाङ्गता बाँकी भएर, ऐन-कानुनले तोकेको अपाङ्गताको ेणीमा 
परेको अव थामा, उक्त अपाङ्गताको हद अनुसार हरेक ेणीको लागिनि न अनुसार पे सन, अथवा एकमु ठ 
रकम भुक्तानी गरि छ।   

अपाङ्गता (क्षतपूित र्र) आिद 
भ ा 

<स ब धित बिमा भ ा>   
केयर गिभिङ (कषतपूित र्रा) आिद भ ा, सजर्री प चातको ट्रिटमे ट, 
आ टर केयर, कृतिम अङ्ग ज ता सहायक सामाग्रीको खचर्   

अपाङ्गता को 
ेणी  अपाङ्गता (कषतपिूतर्रा) आिद भ ा  अपाङ्गता विशष भकु्तानी 

रकम  अपाङ्गता विशष पे सन   अपाङ्गता वशिेतर्ष एकमु ठ रकम  

ेणी-1 

पे सन

आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 313 दिन बराबर 

एकमु ठ 
रकम  

¥34.2 लाख  

पे सन 

आधारभतू दैनिक हिसाब 
राशिको 313 दिन बराबर   

ेणी-2 आधारभतू दैनिक भ ा 
रािशको 277 दिन बराबर  ¥32 लाख 

बराबर आधारभतू दैनिक 
हिसाब राशिको 277 दिन 
बराबर  

ेणी-3 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 245 दिन बराबर  ¥30 लाख  आधारभतू दैनिक हिसाब  

राशिको 245 दिन बराबर   

ेणी-4 आधारभतू दैनिक हिसाब 
भ ा 213 दिन बराबर  ¥26.4 लाख  आधारभतू दैनिक हिसाब 

राशिको 213 दिन बराबर   

ेणी-5 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 184 दिन बराबर  ¥22.5 लाख आधारभतू दैनिक हिसाब 

राशिको 184 दिन बराबर   

ेणी-6 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 156 दिन बराबर ¥19.2 लाख आधारभतू दैनिक हिसाब 

राशिको 156 दिन बराबर   

ेणी-7 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 131 दिन बराबर  ¥15.9 लाख  आधारभतू दैनिक हिसाब 

राशिको 131 दिन बराबर   

ेणी-8

एकमु ठ 
रकम   

आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 503 दिन बराबर  ¥6.5 लाख   

एकमु ठ 
रकम  

आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 
503 
दिन बराबर  

ेणी-9 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 391 दिन बराबर ¥5 लाख   आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 

391 दिन बराबर   

शरेुणी-10 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 302 दिन बराबर  ¥3.9 लाख   आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 

302 दिन बराबर   

ेणी-11 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 223 दिन बराबर ¥2.9 लाख   आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 

223 दिन बराबर   

ेणी-12 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 156 दिन बराबर  ¥2 लाख   आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 

156 दिन बराबर   

ेणी-13 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 101 दिन बराबर  ¥1.4 लाख  आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 

101 दिन बराबर   

ेणी-14 आधारभतू दैनिक भ ा 
राशिको 56 दिन बराबर   ¥0.8 लाख  आधारभतू दैनिक हिसाब राशिको 

56 दिन बराबर   

<विचार पुयार्उनु पन कुरा>  
कृपया मूल यक्त ित र् वयंले सिधर् म मानक नरीित र्क्षण कायार्लय समक्ष दाबीपत्र पेश   

हद याद .......घाउचोट वा बिमारी बिसर्क भएको दिनको भोलिप ट देख ित र्5 वषर् स म   

【व तिृत र्तमा】   वितीय सं करण 
•अपाङ्गता (क्षतपूित र्र) आिद भ ा → P18  
•अपाङ्गता (क्षतपूित र्र) आिद भ ा दाबीपत्र → P43  
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दोष बाँकी रहेको अव थामा भ ा लिन प्रकया आिद भ ा 

*अ य आव यक पन कागजात पेश गनुर्पन हुनसक्छ।   

 यवसाय मालिकबाट दाबीपतर 
प्रमाणित गराउने   

कायर् थल 
दघुर्टना भयो   

दाबीपत म मानक नरीित र्क्षण कायार्लय समक्ष पेश   
नरीित र्क्षण कायार्लय   

मूल यक्त ित र् वयंलाई बिमा भ ा  
निरणयको नोटिस पठाउने   

लक्षण 
थिर रहने   

<सङलगन कागजात >   

आव यकता अनुसार विशषज्ञ 
चिकि सक वारा लक्षणह  जाँच 
गराइन सकिनछ।   

अपाङ्गता को ेणी   
प्रमाणीकरण  

दाबी प्रा त गरे देख ित र्भ ा 
प्रदान गन निरणय स मको 
अवधिभनेको लगभग 3 महिना 
हो तर, अव था अनुसार सो 
भ दा बढी लाग्ने पना 
हुनसक्छ।   

तोकिएको दाबी गन यक्तिको 
खातामा ट्रा फर गरी भुक्तानी   

अपाङ्गता (क्षतपूित र्र) आिद भ ा 
दाबीपत्र   
 (कायर् थल दघुर्टना भएमा, बहु 
रोजगारी कारक चोटपटक, फारम नं. 
10। काममा आवत-जावत गदार्को 
दघुर्टना भएमा फारम नं. 16-7) 
  

वा योपचार   

{ एकस-रे आदी   
{ एउटै कारणको आधारमा, कमर्चारी 
अपाङ्गता पे सन, अपाङ्गता 
आधारभूत पे सनह  प्रा त 
गरिरहेको भएमा, भुक्तानी राश   





14

Q. मलेै काम गरराित र्खेको क पनीले, यसपालिको दघुर्टना मिक दघुर्टना भितर पदन भ दै
सहयोग गदन र, यवसाय मालिकले दिन प्रमाणका प्रकियाह  पन ित र्गराित र्दैन, के गन
होला ?   

A. मिक दघुर्टना बिमाको प्रक्रिया स िधा तत: प्रभावित यक्ति वयंले गनुर्पन छ।
क पनीले यवसाय मालिकले दिन प्रमाण अ वीकार गन आद ित र्गरेर केही नलागने ।
अव थामा, यवसाय मालिकको प्रमाण नभए पना, मिक दघुर्टना बिमाको दाबीपत्र
वीकृत हु छ।

अ य   

Q. धेरै पहिला क पनीमा घटेको दघुर्टनालाई मिक दघुर्टना व प वीकार गराउन सकि छ ?

A. बिमा भ ा अनुसारको निरधारित हद याद नाघिसकेको भए भ ा प्रा त गनर् साँदैन।  हरेक भ ाको
प्रदान गन हद याद नि चय गनुर्होला।

Q. अवकाश लाँदा, क पनी नै ब द हँुदा पि मिक दघुर्टना क्षतपूित र्रत ित र्प्रा त गनर् सकि छ होला ?

A. यसता अव थामा पन ित र्दाबी गनर् सकिनछ।
य ता अव थामा, यवसाय मालिक या क पनीका सहकमीर्को नामथर या ठेगाना सोधपुछ पना
गरिन सक्छ।

Q. काम गरिरहेको क पनीबाट, नि न कुराह  भनेको छ, य तो अव थामा, मिक दघुर्टना बिमा
अ तगर्तको भ ा प्रा त गनर् सकि छ किसऊदैन होला ?
मिक दघुर्टना बिमाको सद यता नलिएको । मिक दघुर्टना बिमा नभएर अक बिमा लागू भएको

A. ① क पनीले मिक दघुर्टना बिमाको सद यता लिन प्रकरिया नगरेको भएपना
स िधा तत: काम अथवा काममा आवत-जावत वारा घाउ लाग्दा या बराित र्मी हँुदा भ ा प्रा त 
गनर् सकि छ।  

② क पनी अथवा समूहले सद यता लिएको वै छिक बिमा आद ित र्लागू भएको भएपना, मिक
दघुर्टना बिमाबाट भुक्तानी प्रा त गनर् सकि छ।

** क पनीबाट क्षतपूित र्तार् (उपचार खचर्को भुक्तानी, बिदा क्षतपूित र्रतार्, हजार्ना भरण आद) 
गरिएको बखतमा, भुक्तानी गनर् नसक्ने अथवा रकम कटौती हुन पन ित र्सक्छ। 
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Q. निमन अव थामा, शमिक दघुर्टना बिमाबाट भ ा प्रा त गनर् सकिन छ होला ?
①काममा आवत-जावत गदार् साइकलसँग ठोककिएर घाउ लाग्यो। साइकल चलाउने मा छे
को हो थाहा पाउन सकिन।

② सँधै ह नेित र् भ दा फरक बाटोबाट काममा जाँदाजाँदै बीचमा घाउ लाग्यो।
A. अव थामा पन ित र् मिक दघुर्टना बिमाबाट भकु्तानी प्रा त गनर् सकि छ होला ?

① मिक दरुघटना बिमाबाट भ ा प्रा त गनर् सकि छ।
② एक नि चित शतर् पूरा गरेको ख डमा बिमा भ ाको दायरामा पदर्छ।

काममा आवत-जावत 
गदार्को दघुर्टना बारेमा   

काममा आवत-जावत गदार्को दघुर्टना भ नाले, "काममा आवत-जावत" गदार् मिकलाई घाउचोट 
वा बिमारी आदिभएको भनेर बुझि छ ।   
 "काममा आवत-जावत" भ नाले, मिकले 0~3 को यात्रा गदार् तकर् सङ्गत बाटो तथा तरिका 
प्रयोग गरेको कुरालाई भनि छ (कामको प्रकृतिल माग गन यात्रा बाहेक)।   
① बास थान तथा काम गन ठाउँ बीचको आउजाउ
② म तथा क याण म त्रालयको आदेश अनुसार निरधारण गरिएको काम गन ठाउँबाट अ य
काम गन थान तफर्  गरिन यातरा (धेरै ओटा काम गरने यकतिल काम गरने सथलह
बीचमा गरने यातरा)   

③ 30को आउजाउ गदा, पहिला जाँदा अथवा पछ ित र्फाँदा निर तरता दिहएको यात्रा ( म तथा
क याण म त्रालयको आदेश अनुसार तोकिएको शतर्मा पन मात्र)ै

<भकु्तानी अ तवर् तु>   
कायर् थल दघुर्टना हँुदाको ज तै र बहु रोजगारी कारक चोटपटक। (बिदा भ ा बारेमा भने, 
आशंिक रकम वहन व प पहिलो पटकको भ ा राशिबाट 200 येन कटाइ छ)   

<दाबी गन तरिका>   
कायर् थल दघुर्टना हँुदाको ज तै र बहु रोजगारी कारक चोटपटक। कागजात :  दघुर्टना 
प्रमाणपत्र (सवारी दघुर्टना भएमा) आदा  

(व तिृत र्तमा]   वितीय सं करण •  काममा आवत-जावत गदार्को दघुर्टना → P6

Q. काममा आवत-जावत गरदा बीचैमा सवारी दरुघटनामा परी घाउ लागयो। दरुघटना गराउनेले
सद यता लिएको सवारी साधन हजार्ना बिमा आदिबाट बिमा रकम प्रा त गरेको
अव थामा पन ित र् मिक दघुर्टना बिमाबाट भकु्तानी प्रा त गनर् सकि छ होला ?

A. मिक दघुर्टना बिमा भ ा प्रा त गनर् सकि छ तर, एउटै कारण अ तगर्तको मिक
दरुघटना बिमाको भकु्तानी राशिभने सवारी साधन हजार्ना बिमा आदिबाट प्रा त गरेको
रकम कटाएर दिहनछ। पुन च, बिदामा ब नु परेको अव था या दोष बाँकी रहेको
अव थामा भकु्तानी गरिन विशष भकु्तानी रकम भने, सवारी साधन हजार्ना बिमा
आदिबाट भकु्तानी भएको भएपना नभएपना भकु्तानी दिइ छ।




