
Тэтгэвэрийн даатгалын систем 
 
 

1. Японы тэтгэвэрийн даатгалын систем нь ямар байдаг вэ? 
 
Япон улсын Тэтгэвэрийн даатгалын системд (年金) иргэншил хамаарахгүй бөгөөд 
Япон улсад оршин суугаа 20-60 нас хүртэлх хүн бүр Нийгмийн даатгалд хамрагдах 
үүрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдсанаар мөн иргэншил 
хамаарахгүйгээр тэтгэвэр авах эрхтэй юм. Хэрэв таны ажил олгогч 厚生年金 буюу 
ажилчдын тэтгэвэрийн даатгалын системд хамрагдсан байх тохиолдолд та тодорхой 
нөхцөлүүдийг хангасны үндсэн дээр Ажилчдын тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдан сар 
бүр тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг төлөх болно. 
 
 
2. Тэтгэвэрийн даатгалыг төлөхгүй байж болох уу?  
 
Япон улсын тэтгэвэрийн даатгалын системд даатгуулагчийн орлогын бодит байдалд 
үндэслэн тэтгэвэрийн даатгалыг хөнгөлөх эсвэл чөлөөлөх систем байдаг. Үүнд дараах 
нөхцөлүүд хамаарна: Тэтгэвэрийн даатгалын хөнгөлөх системд хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид болон тэдний гэр бүлийн хүн, оюутан, ажилгүй иргэд хамаарна. Харин 
эдийн засгийн хувьд шимтгэл төлөх чадамжгүй даатгуулагчдын хувьд (хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд болон асрамжийн тэтгэмж авдаг иргэд) хуулийн хүрээнд 
тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлээс бүрэн чөлөөлдөг байна. Харин гадаад иргэдийн 
японд ирэх үеийн насны байдлаас хамааран, өөрөөр хэлбэл тухайн хүний японд ирсэн 
өдрөөс тооцон 60 нас хүртэл 25 жил даатгалд хамрагдах боломжгүй нь тодорхой 
тохиолдолд анхнаасаа тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдахгүй байх боломжтой. 
 
 
3. Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол тэтгэвэр тэтгэмж авах эрхтэй юу?  
 
Японд төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ Монголын нийгмийн даатгалд 
шилжүүлж болох уу? 
Одоогоор Япон улс нь 15 улстай “Нийгмийн Даатгалын Хамтарсан Гэрээ” байгуулсан 
байдаг бөгөөд гэрээ бүхий орны иргэдийн хувьд японд төлөгдсөн тэтгэвэрийн 
даатгалын шимтгэлийг өөрийн улсын даатгалын системд шилжүүлэн тооцох 
боломжтой байдаг. Манай Монгол улсын хувьд одоогоор дээрх гэрээг байгуулаагүй 
байгаа учраас нийгмийн даттгалыг шилжүүлэн тооцох боломжгүй юм. 
 
 
4. Япон улсад богино хугацаагаар оршин суугаад буцах үед төлсөн тэтгэвэрээ яах 

вэ? 
 
Харин хамтарсан гэрээ байгуулаагүй орны иргэдийн хувьд Японд оршин суух 
хугацаанд төлсөн тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг эх орондоо харьсаны дараа “Нэг 
удаагийн мөнгөн тэтгэмж” хэлбэрээр нэхэмжлэн авах эрхтэй байдаг байна. 
 
5. Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох болзол нь юу вэ?  
 



Японы иргэншилгүй бөгөөд японд оршин суух хугацаандаа тэтгэвэрийн даатгал (国民
年金、又は厚生年金保険)-д хамрагдаж байсан гадаадын иргэд Японоос гарсаны дараа 
буюу Японд оршин суух бүртгэлгүй болсон өдрөөс хойш 2 жилийн дотор дээрх "Нэг 
удаагийн мөнгөн тэтгэмж"-ийг нэхэмжлэн авах эрхтэй болно. 
 
6. Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг буцаан авахдаа хаана хандах вэ? 
 
Та "Нэг удаагийн буцаан олголтын мөнгөн тэтгэмж"-ийг нэхэмжлэх өргөдлийн маягт 
болон бусад шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлэн дараах хаягаар илгээх болон 
Япон улсын Тэтгэвэрийн Даатгалын газарт хандах шаардлагатай.  
〒168-8505　東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号日本年金機構（外国業務グループ (Japan 
Pension Service, 3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-Ku, Tokyo 168-8505, JAPAN, TEL: 
+81-3-6700-1165 (The telephone service is in Japanese)) 
 
7. Буцаан олголтын мөнгөн дүнг хэрхэн тогтоох вэ? 
 
“Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж”-ийн дүнг болоод тооцоолох аргачлал нь даатгалын 
төрлөөс (国民年金 эсвэл 厚生年金) хамааран ялгаатай байна. Үндсэндээ таны даатгалд 
хамрагдсан хугацаа болон орлогын дүнг үндэслэн тооцоолох бөгөөд хамгийн багадаа 6 
сараас дээш даатгалын шимтгэл төлсөн байх гэсэн үндсэн шаардлага байдаг. 
 
 
8. Өргөдөл гаргахад шаардагдах материал юу вэ? 
 
Өргөдөл гаргахад дараах материалууд шаардлагатай. Үүнд: 1. "Нэг удаагийн буцаан 
олголтын мөнгөн тэтгэмж"-ийг нэхэмжлэх өргөдлийн маягт (脱退一時金請求書) 2. 
Гадаад паспортны хуулбар (хамгийн сүүлд Японоос гарсан огноо, нэр, төрсөн он сар 
өдөр, иргэншил, гарын үсэг, оршин суух статусыг нягтлах боломжтой хуудасууд) 3. 
Буцаан олголтыг хүлээн авах дансны мэдээлэл (Банкны нэр, салбарын нэр байрлал, 
дансны дугаар болон нэхэмжлэгчийн нэр дээрх данс зэргийг батлах баримтууд) 4. 
Тэтгэвэрийн даатгалын дэвтэр (年金手帳) 
 
 
Ашигласан материалууд  
 

1. http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html 
 

2. http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/ 
 
 
Эхийг япон хэлээр бэлтгэсэн Э.Тэргүүн, Т. Оюунжаргал 
Япон хэлнээс орчуулсан Э.Тэргүүн, Т. Оюунжаргал 
Хянан тохиолдуулсан  Ж. Тамжид 
 
 
Япон дахь Монгол Иргэдийн Нэгдсэн Холбооны өмч  тул нэгдсэн холбооны зорилгоос 
өөр бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно. 
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