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0 पररचय
यो पुष्सतका, कािासाकी नगिपाललका लभत्र बसोबास गनने वििेशीहरूको लागग, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा प्रणालीको बािेमा अगें्जी भाषा, चाइनीज 

भाषा, लभयतनामी भाषा, नेपाली भाषा, उत्ति/िक्क्षण कोरियन भाषा, तागालग भाषामा बुझन सष्जलो हुने गरि तयाि गरिएको पुष्सतका हो। 
वििेशीहरूका साथ साथ ैवििेशीहरूसँग बढी समपक्श मा आउने वयष््तहरूले यो पुष्सतकालाई प्रभािकािी रूपमा सिपुयोग गन्श सकोस ्भ्ने अपेक्षा 
ललएका छौं। 
अनन, वििेशीहरूको कािासाकी नगिपाललकाको बसाई सिसथ सुखि िमाइलो एिं फलिायी होस ्भनी कामना गि्शछौं।

1 राष्ट्रिय सवास्थय बीमा भने्को
जापानको गचककतसा बीमा प्रणालीलाई मोटामोटी रूपमा विभाजन गरि हेिा्श, कमपनीमा काय्शित वयष््तहरूलाई लक्क्षत गिेको “सिास्थय बीमा”, 

सथानीय ननकायमा बसोबास गनने वयष््तलाई लक्क्षत गिेको “िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा (कोकुहो)” ि खास गिी 75 िष्श िा सो भ्िा बढी उमेिका 
वयष््तहरूलाई लक्क्षत गिेको “जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणाली” बाट बनेको छ। िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि सब ैजनाले बुझाएको बीमा 
शलुक, िाजय ि सथानीय ननकायले प्रिान गनने अनिुान िकमलाई एकै ्ठाउँमा जममा गिेको कोषबाट आपसी सहयोग गनने प्रणाली हो।

राष्ट्रिय सवास्थय बीमामा आबद्ध हुन आवशय्क सति्तहरु
आधिािभूत ननिास िष्जट्टि प्रणाली (जयूलमन ककहोन िाइचयो) मा िता्श हुन योगय वििेशी (अधयागमन तथा शिणाथथी प्रमाणीकिण ऐनले 

तोककए अनुसािको लभसा प्रापत गिी, ननयमानुसाि 3 मदहना भ्िा बढी समय जापानमा बसोबास गनने वििेशी भई, ्ेठगाना िता्श भएको वयष््त) 
आबदधि हुन योगय छ। यदयवप, अ्य आगधिकारिक गचककतसा बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त (आगरित परििािको रूपमा आबदधि भइिहेको 
वयष््त समेत), जयेट््ठ नागरिक गचककतसा बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त, सामाष्जक सुिक्षा भत्ता प्रापत गिदै आएको वयष््त, लभसाको प्रकाि 
ननदि्शट्ट लभसा (तोकुतइे खाचुिो) अ्तग्शतको गचककतसा उपचाि ललने उिेशयका वयष््तहरु, भ्रमण तथा मनोिञजन उिेशयका वयष््तहरू बाहेक।
※ सामाष्जक सुिक्षा समझझौताको आधिािमा, संयु्त िाजय अमेरिका, बेष्लजयम, फ्ा्स, नेििलयाण्ड, चेक गणिाजय, ष्सिजिलयाण्ड, हंगेिी, 

ल्जमबग्श िेशको गचककतसा बीमा प्रणालीमा आबदधि भइिहेको वयहोिा प्रमाणणत हुने तोककए अनुसािको प्रमाणपत्र जािी भएको वयष््तलाई, 
जापानको गचककतसा बीमा प्रणालीमा आबदधि हुन छुट दिइने छ।

राष्ट्रिय सवास्थय बीमामा आबद्ध हुने दिन
① अ्य पाललकाबाट बसाइँ सिेि आएको दिन (पदहला बसोबास गिेको ्ठाउँमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको भए)
② कमपनीको सिास्थय बीमाको योगयता गुमेको दिन ③ ज्मेको दिन
④ सामाष्जक सुिक्षा भत्ता समापत भएको दिन ⑤ िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा प्रिायक युननयनको योगयता गुमेको दिन
⑥ ननिासी िता्श गिेको दिन (① को अिसथा बाहेक)

राष्ट्रिय सवास्थय बीमामा आबद्ध हुने योगयतिा गुमने दिन
① अ्य पाललकामा बसाइँ-सिेि (जापानबाट प्रसथान) गएको दिनको भोलल पलट िा सोही दिन 
② कमपनीको सिास्थय बीमामा आबदधि भएको दिनको भोलल पलट
③ जयेट््ठ नागरिक गचककतसा बीमा प्रणालीमा आबदधि भएको दिनको भोलल पलट ④ मतृयु भएको दिनको भोलल पलट
⑤ सामाष्जक सुिक्षा भत्ता सुरु भएको दिन ⑥ िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा युननयनले योगयता पाएको दिन

ठेगाना स्ान्को ववशषे वयवस्ा
कािासाकी नगिपाललकाको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त, जो बाल कलयाण गहृ, अपाङग सहायता गहृ, स-शुलक बदृधिारिम, सेिा 

सदहतको जयेट््ठ नागरिक लक्क्षत अपाट्शमे्ट, कम खच्शको बदृधिारिम, आिोगय भिन, विशषे आिोगय भिन ि नलस्शङग केयि बीमा सदहतको 
बदृधिारिममा प्रिेश गिेको अिसथा िा बबिामी भई लामो समय असपतालमा भना्श भएको कािणबाट कािासाकी नगिपाललकाबाट अ्य ्ठाउँमा 
्ेठगाना परिित्शन गिेको भएता पनन, ननि्ति रूपमा कािासाकी नगिपाललकाको बीमामा आबदधि भएको वयष््त हुने छ। 
यस वयिसथा अ्तग्शत पनने वयष््तले, बसाइँ सिेि जाने सूचना दिने बेलामा, ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा/ लससयो कुलमन से्टि 

(उपशाखाको ि्डाबासी से्टि) को बीमा तथा पे्सन फाँटमा ननिेिन दिनुहोस।् 

राष्ट्रिय सवास्थय बीमा बीलमति प्रमाणपत्र
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको वयष््तलाई “िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा बीलमत प्रमाणपत्र” जािी गरिने छ (70-74 िष्शको वयष््तलाई 

“िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा प्रमाणपत्र एिंम जयेट््ठ नागरिक लाभाथथी प्रमाणपत्र” जािी गरिने छ।)। बीलमत प्रमाणपत्र भनेको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा 
आबदधि भइिहेको प्रमाणणत गनने बसतु भएकोले, हिाउने, चयातने जसता काय्श नगिी दहफाजतका साथ प्रयोग गनने गनु्शहोस।् अनन, सिास्थय संसथामा 
जाने बेलामा, सधिैँ साथमा ललएि जानुहोस।्  
बीलमत प्रमाणपत्र, बीमामा आबदधि हिेकलाई एक िटा वयष््तगत प्रमाणपत्र (का्ड्श) दिइने छ। परििािको अ्य सिसयको का्ड्शसँग साटफेि 

नहोस भ्नाको लागग िाम्रिी चेक गनु्शहोस।् अधययनको लसललसलामा अ्य पाललकामा बसोबास गनने बेलामा, ननिेिन दिएको खण्डमा, बीलमत 
प्रमाणपत्र (मारू विदयाथथी परिचयपत्र) जािी गरिने छ।
① बीलमत प्रमाणपत्र प्रापत गना्श साथ, नाम आदि विििण लमलछ लमलिैन िाम्रिी रुजू गनु्शहोस।् 
② नाम आदि विििणमा कुन ैत्रदुट भएको िा पनछ विििण परिित्शन भएको अिसथामा, सचयाउन ननिेिन दिनुहोस।् आफैले सचयाएमा, अिैधि 

हुने छ।
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③ बहाल मयाि नाघे पनछ, बीलमत प्रमाणपत्र बिि हुने छ। बहाल मयाि लभसाको मयाि सककने दिनको भोलल पलट िहेको वििेशीले ननि्ति 
रुपमा, बीलमत प्रमाणपत्र प्रयोग गनने भए, क्षेत्रीय अधयागमन विभागबाट लभसा मयाि निीकिण गिाए पनछ, आफू बसोबास गनने ि्डाको ि्डा 
काया्शलयमा िा लससयो कुलमन से्टिमा बीलमत प्रमाणपत्रको लागग ननिेिन दिएि नयाँ प्रमाणपत्र (का्ड्श) प्रापत गनु्शहोस।्

④ बीलमत प्रमाणपत्रलाई अ्य वयष््तलाई सापटी दिने िा अ्य वयष््तको बीलमत प्रमाणपत्र प्रयोग गिेमा, कानुन अनुसाि कािबाही हुने छ।
⑤ बीलमत प्रमाणपत्रको मयाि, जलुाई मदहनाको मसा्त समम हुने भएकोले (लभसाको मयाि सककने भोलल पलट भएको वयष््त बाहेक), प्रतयेक िष्शको 

अगट्टमा एकैचोदट सबकैो निीकिण गरिने छ। नया ँबीलमत प्रमाणपत्रलाई विशषे िेक्ड्श गचठ्ठठीबाट प्ठाइने छ। साधिािण िष्जट्टि गचठ्ठठीबाट 
गचठ्ठठी प्रापत गनने इचछुक वयष््तले कािासाकी नगिपाललकाको बीमा कल से्टि (044-200-0783) मा समपक्श  गिी अनिुोधि गनु्शहोस।्

※�बीलमत प्रमाणपत्र परििाि सिसय सबकैो एकमुट्ट प्ठाउने भएकोले, वयष््त वपचछे विशषे िेक्ड्श गचठ्ठठी िा साधिािण िष्जट्टि गचठ्ठठीको रुपमा 
प्रापत गनने भनन छनझौट गन्श सककँिैन।

राष्ट्रिय सवास्थय बीमा्को लागग ननवेिन सकिो निटो
आबदधि हुने/योगयता गुमने अिसथा सजृना भएमा, तयसतो अिसथा सजृना भएको 14 दिन लभत्र, ि्डा काया्शलयको कुलमन-खा (ि्डाबासी शाखा)/ 

लससयो कुलमन से्टिमा सोको ननिेिन पेश गनु्शहोस।् (ननिेिन दिने सथान, 2021 साल अ्टोिि हालको जानकािी हो।) पुनशच, आबदधि हुने / 
योगयता गुमने अिसथा सजृना हुनु भ्िा अगाि ैजानकािी दिन चादहँ लमलिैन। साथ,ै 75 िष्श उमेि पुगेको कािणबाट जयेट््ठ नागरिक गचककतसा 
प्रणालीमा आबदधि भएको अिसथामा, जानकािी दिनु आिशयक छैन। 
आबदधि हुन ननिेिन दिन दढला भएता पनन, आबदधि हुनु पनने दिन, अगाड्डको पटृ््ठमा उललेणखत लमनत हुने छ। बीमा शुलक, आबदधि भएको 

मदहनाबाट लागने भएकोले, सोही समय िेणख न ैअननिाय्श रुपले नतनु्श पछ्श। 
आबदधिको लागग ननिेिन दिनु अगाि ैसिास्थय संसथामा गएि उपचाि ललएको बेलामा, ननिेिन दिन दढला भएको मनालसब कािण भएको 

बेलामा बाहेक, अ्य अिसथामा उपचाि खच्श समपूण्श िकम सियमले न ैवयहोनु्श पनने हु्छ। 
आबदधि हुने योगयता गुमे पनछ, बीलमत प्रमाणपत्र िेखाएि सिास्थय संसथाबाट उपचाि ललएमा, सो उपचाि खच्श पनछ सोधिभना्श गन्श लगाउने 

भएकोले, नयाँ गचककतसा बीमामा आबदधि भएको बेलामा, सके समम नछटो िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि हुने योगयता गुमेको सूचना दिने 
प्रकरिया थालनुहोस।्  तयस बेलामा, अननिाय्श रुपले बीलमत प्रमाणपत्र कफता्श दिनुहोस।् 

2 राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क

आग््त्क वष्त 2021 ्को राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क्को गणना
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलक, गचककतसा अशंको बीमा शुलक / जयेट््ठ नागरिक सहयोग िकम अशंको बीमा शुलक / नलस्शङग केयि अशंको 

बीमा शुलक जो्डिे आएको कूल िकम हुने छ। गणना गनने विगधि िेहाय बमोष्जम हुने छ। 
◎ िावष्शक बीमा शलुक = गचककतसा अशंको बीमा शलुक + जयेट््ठ नागरिक सहयोग िकम अशंको बीमा शलुक + नलस्शङग केयि अशंको बीमा शलुक
• गचक्कतसा अंश्को बीमा शुल्क

आयको आधिािमा वयहोनने िकम
बीमामा आबदधि सबलेै नतनु्श पनने आधिाि 
िकम(※)को कुल िकम × 6.44%

+
सबलेै बिाबि वयहोनने िकम

बीमामा आबिधि वयष््तको संखया 
× 33,530येन

= गचककतसा अशंको बीमा शुलक
(अगधिकतम बीमा शुलक: 630,000येन)

• जयेट्ठ नागरर्क सहयोग र्कम अशं्को बीमा शुल्क
आयको आधिािमा वयहोनने िकम

बीमामा आबदधि सबलेै नतनु्श पनने आधिाि 
िकम(※)को कुल िकम × 2.56%

+
सबलेै बिाबि वयहोनने िकम

बीमामा आबिधि वयष््तको संखया
× 12,993येन

=
जयेट््ठ नागरिक सहयोग िकम अशंको 

बीमा शुलक
(अगधिकतम बीमा शुलक: 190,000येन)

• नलस्तङग ्ेकयर अशं्को बीमा शुल्क
आयको आधिािमा वयहोनने िकम
आबदधि वयष््त जो 40 िष्श िेणख 

64 िष्शको वयष््तले नतनु्श पनने आधिाि 
िकम(※)को कुल िकम × 2.62%

+

सबलेै बिाबि वयहोनने िकम
आबदधि वयष््त जो 40 िष्श िेणख 

64 िष्श सममको वयष््तको संखया × 
16,060येन

= नलस्शङग केयि अशंको बीमा शुलक
(अगधिकतम बीमा शुलक: 170,000येन)

आगथ्शक िष्शको बीचमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको अिसथामा, बीमा िकमको िावष्शक िकम × आबदधि मदहना/12 को आधिािमा 
दहसाब गिी आएको िकम हुने छ। 
※ नतनु्श पनने आधिाि िकम: 2020 साल भिीको कूल आयबाट आधिािभूत कटझौती िकम (कूल आय िकम 2 किो्ड 40 लाख येन िा सो भ्िा 

कम भएको बेलामा 4 लाख 30 हजाि येन) घटाएि आएको िकमलाई भनन्छ। नतनु्श पनने आधिाि िकम, बीमामा आबदधि प्रतयेक वयष््त 
वपचछे दहसाब गरिने छ। 2021 साल जनििी 2 तारिख पनछ, कािासाकी नगिपाललकामा अ्य ्ठाउँबाट बसाइँ सिेि आएको वयष््तको नतनु्श 
पनने आधिाि िकम यककन गन्श, जनििी 1 तारिख समम बसोबास गिेको ्ेठगाना भएको ्ठाउँको पाललका काया्शलयमा कूल आय िकमको बािेमा 
सोधिपुछ गनु्श पनने भएकोले, समय लागन स्छ। 

्कावासा्की नगरपालल्का्को मौलल्क राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क िुट वयवस्ा (ननवेिन दिनु आवशय्क िैन)
बीमा िकमको बोझ हलकुा पान्शको लागग, कािासाकी नगिपाललकाको आफन ैमझौललक छुटको वयिसथाको रूपमा, केही समयको लागग, नतनु्श पनने 

मयाि (सोही आगथ्शक िष्शको अवप्रल 1 तारिख। आगथ्शक िष्शको बीचमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको परििाि भएमा, बीमामा आबदधि 
भएको दिन) सककने समयमा, िेहायको मापिण्डमा पनने िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त परििाि लभत्र िहेको अिसथामा, नतनु्श पनने 
आधिाि िकमबाट ननष्शचत िकम कटझौती गिी, आय िकमको गणना गरिने छ (① तथा ② को बािेमा, एउटै परििािको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा 
आबदधि वयष््त मधये “नतनु्श पनने आधिाि िकम सब ैभ्िा बढी हुने बीलमत” बाट, ③ को बािेमा, “उ्त कटझौती हुने बीलमत” बाट कटझौती गरिने छ।)। 
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छुट सुविधिा पाउनको लागग, बीमामा आबदधि परििािका सब ैजनाको आय ननष्शचत गनु्श आिशयक छ। 
[्कावासा्की नगरपालल्का्को आफनै मौलल्क राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क िुट वयवस्ा्को मापिण्ड]

मापिण्ड ्कटौतिी हुने र्कम
①  2020 साल ड्डसेमबि 31 तारिख समममा 16 िष्श भ्िा कम उमेिको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा 

आबदधि वयष््त (※) 330,000 येन × लागू हुने वयष््तको संखया

②  2020 साल ड्डसेमबि 31 तारिख समममा 16 िष्श भ्िा मागथ 19 िष्श भ्िा कम उमेिको 
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त (※) 120,000 येन × लागू हुने वयष््तको संखया

③  आगथ्शक िष्श 2021 को नगिपाललका कि घोषणा फािाममा “अपाङग वयष््त कटझौती” भएको 
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त अपाङग वयष््त कटझौती िकम बिाबिको िकम

※�अनघललो िष्शको कूल आय िकम 4 लाख 80 हजाि येन िा सो भ्िा कम भएको हुनु पनने।

आय्को आ्धारमा राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्कमा िुट (ननवेिन दिनु आवशय्क िैन)
2020 साल भिीको आय ननमन ललणखत मापिण्डमा पनने परििािलाई, बीमा शुलक (सबैले बिाबि वयहोनने िकम) मा छुट दिइने छ।

मापिण्ड िुट प्रनतिशति
कूल आय िकम (※1) ≦ 430,000 येन + (पारिरिलमक आय भएको वयष््तको संखया (※2) - 1) × 100,000 येन 70%
कूल आय िकम (※1) ≦ 430,000 येन + (पारिरिलमक आय भएको वयष््तको संखया (※2) - 1) × 100,000 येन 
+ (285,000 येन × िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््तको संखया) 50%

कूल आय िकम (※1) ≦ 430,000 येन + (पारिरिलमक आय भएको वयष््तको संखया (※2) - 1) × 100,000 येन 
+ (520,000 येन × िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््तको संखया) 20%

※1 कूल आय िकम आदि: नतनु्श पनने मयाि (उ्त आगथ्शक िष्शको अवप्रल 1 तारिख। यदयवप, आगथ्शक िष्शको बीचमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा 
आबदधि भएको परििाि भएमा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको दिन) सककने समयमा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको 
परििाि सिसय (िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि नभएका घिमूली सदहत) को कूल आय िकम आदिको कूल जममा िकम।

※2 पारिरिलमक आय हुने वयष््त आदि: पारिरिलमक आय 5 लाख 50 हजाि येन भ्िा बढी भएको वयष््त, आगधिकारिक पे्सन आदि बाटको 
आय 6 लाख येन भ्िा बदढ हुने 65 िष्श भ्िा मुनीको वयष््त िा आगधिकारिक पे्सन आदि बाटको आय 12 लाख 50 हजाि येन भ्िा 
बढी हुने 65 िष्श िा सो भ्िा मागथको वयष््त।

○ िुट्को सुवव्धा प्रापति गन्त्को लागग, राष्ट्रिय सवास्थय बीमामा आबद्ध भइरहे्का पररवार सिसय सब ैजना (राष्ट्रिय सवास्थय बीमामा आबद्ध 
नभए्को घरमूली सदहति) ्को आय ननष्शचति गनु्त आवशय्क ि।

○ 2020 सालको आय विििण पेश नगिेका परििाि िा आयको अिसथा अज्ात भएका परििािलाई छुटको ननण्शय गन्श नसककने भएकोले, आय 
विििण पेश (जनििी 1 तारिख समम बसोबास गिेको ्ेठगाना भएको ्ठाउँ) िा आय नभएको घोषणा (जनििी 2 तारिख पनछ वििेशबाट यस 
नगिपाललकामा बसोबास गन्श आएको अिसथा आदि) गनु्शहोस।् मागथ उललेणखत मापिण्ड अ्तग्शत पिेमा, बीमा शुलक छुट हुने छ। 

○ पदहलाबाट न ैआयको आधिािमा छुट पाइिहेको परििािमा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त 75 िष्श पुगेि जयेट््ठ नागरिक 
गचककतसा प्रणालीमा नयाँ रूपमा आबदधि हुने अिसथामा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि हुने वयष््तको संखया घटेता पनन, परििािको 
बनझौट ि आयमा परिित्शन नभएमा, बीमा शुलकको छुट सुविधिा ननि्ति कायम हुने छ। 

अनैष््ि्क बेरोजगारीलाई राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क िुट (ननवेिन दिनु आवशय्क ि।)
कमपनी टाट पलटेको, जागगिबाट बखा्शसत, ननयुष््त िोकेको आदि कािणबाट जागगि छोडनु पिेका वयष््तको बीमा शुलक छुट दिने वयिसथा(※1)

छ। आगथ्शक िष्श 2021 को बीमा शुलकको बािेमा, 2020 साल माच्श 31 तारिख पनछ अिकाश पाएका वयष््त भई, िोजगाि बीमा प्रणाली माफ्श त 
विशषे लाभ िकम प्रापत गन्श योगय वयष््त िा विशषे कािणबाट जागगि छोडन बाधय वयष््तको रूपमा जागगि खोष्जिहेको वयष््त लाभ िकम 
प्रापत हुने वयष््त(※2)लक्क्षत वयष््तमा पछ्श।

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट
ननवेिन दिन आवशय्क ्कागजाति ○ बीलमत प्रमाणपत्र  ○ सो वयष््तको िोजगाि बीमा लाम िकम प्रापत योगय वयष््त प्रमाणपत्र (※3) 

िुट्को वववरण जागगि छो्डकेो वयष््तको “पारिरिलमक आय” लाई 100 भागको 30 मानन बीमा शुलक गणना गरि्छ।  

िुट पाउने अवग्ध जागगि छो्डकेो लमनतको भोलल पलट पनने मदहना िेणख, सो मदहना पनने आगथ्शक िष्शको अकको आगथ्शक िष्शको अ्त समम
(छुट अिगधि लभत्र िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाको योगयता गुमेको खण्डमा, योगयता गुमनु अगाड्ड सममको अिगधि)

※1 कािासाकी नगिपाललकाको मझौललक छुट सुविधिा ललन योगय वयष््तमा पिेको अिसथामा, कािासाकी नगिपाललकाको मझौललक छुट सुविधिा 
पाउने िकम घटाएि ननकालेको नतनु्श पनने आधिाि िकम ि अनैष्चछक बेिोजगािीलाई दिने छुट सुविधिाको िकम घटाएि ननकालेको नतनु्श पनने 
आधिाि िकम मधये जुन कम छ तयसलाई आधिाि मानन बीमा शुलक गणना गरिने छ। 

※2 िोजगाि बीमा विशषे लाभ प्रापत योगय वयष््तको प्रमाणपत्रमा जागगि छो्डकेो कािणको नमबि (2 अकं) को संखया 11, 12, 21, 22, 23, 
31, 32, 33, 34 मधये कुन ैएकमा पनने वयष््त योगय वयष््तमा पछ्श। 

※3 िोजगाि बीमा विशषे लाभ प्रापत योगय वयष््त प्रमाणपत्र (特 विशषे) तथा िोजगाि बीमा जयेट््ठ नागरिक लाभ प्रापत योगय वयष््त 
प्रमाणपत्र (高 जयेट््ठ) भएका वयष््त योगय वयष््तमा पिदैन। 

राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क आंलश्क वा पूण्त िुट (ननवेिन दिनु आवशय्क ि।)
ननमन ललणखत अिसथामा, िाणखला गनने ष्जममेिाि वयष््त िा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््तलाई बीमा िकम नतन्श समसया पिेको 

बेलामा, ननष्शचत मापिण्ड लभत्र पिेको परििािको बीमा िकम आलंशक िा पूण्श छुट गनने वयिसथा छ। 
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िुट्को प्र्कार आंलश्क वा पूण्त िुट मापिण्ड

1 प्राकृनतक प्रकोप छुट बसोबास गिदै आएको घि िा काया्शलय भिन भूकमप, हािा तथा जलज्य प्रकोप, चटयाङग, आगलागी 
तथा अ्य प्राकृनतक प्रकोपबाट ्ूठलो क्षनत हुन गएको अिसथा

2 जीिनयापन कद्ठन छुट िीघ्शकालीन िोग, चोटपटक जसता कािणबाट जीिनयापन कद्ठन भएको अिसथा  
3 आयमा ह्ास छुट जागगिबाट अिकाश, वयिसाय ब्ि िा पुिै ब्ि भएको कािणबाट आयमा धेििै ह्ास आएको अिसथा
4 भत्ता प्रनतब्धि छुट कािागाि, बाल सुधिाि गहृमा थुनेको िा दहिासतमा िाखेको अिसथा

5 कोिोना भाइिस संरिामक िोग छुट
विशषे गिी जीविकोपाज्शन खच्श कमाउने वयष््त कोिोना भाइिस संरिामक िोगबाट संरिलमत भई, मतृयु 
िा गमभीि रूपमा बबिामी भएको अिसथा िा संरिामक िोगको असिबाट विशषे गिी जीविकोपाज्शन खच्श 
कमाउने वयष््तको वयिसायबाट हुने आय धेििै घटेको अिसथा

आंलशक िा पूण्श छुटको ननवेिन, बीमा शुल्क िाखिला गनने मयाि लभत्र गनने गनु्तहोस।्
पुनशच, िाणखला गरि सकेको बीमा िकमको समब्धिमा, आंलशक िा पूण्श छुट लागू हुने छैन। (प्राकृनतक प्रकोप / भत्ता प्रनतब्धि छुट बाहेक।)। 

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट
ननविेन दिन आवशय्क ्कागजाति ○ बीलमत प्रमाणपत्र   ○ सतय त्थय प्रमाणणत गनने कागजात (विसततृ विििणको लागग समपक्श  गनु्शहोस)्

जयेट्ठ नागरर्क गचक्कतसा प्रणालीमा आबद्ध वयष्कति्को आगरिति पररवार्को राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क्को 
आंलश्क वा पूण्त िुट (ननवेिन दिनु आवशय्क ि।)

अदहले समम कमपनीको सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त (सियम वयष््त), जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा आबदधि भएको 
कािणबाट, तयस वयष््तमा आगरित वयष््त (65 िष्श िेणख 74 िष्शको वयष््त मात्र), फेिी िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको अिसथामा, 
बीमा िकम आंलशक िा पूण्श छुट दिने वयिसथा छ।  
आंलशक िा पूण्श छुटको ननवेिन, बीमा शुल्क िाखिला गनने मयाि लभत्र गनने गनु्तहोस।्  
पुनशच, िाणखला गरि सकेको बीमा िकमको समब्धिमा, आंलशक िा पूण्श छुट लागू हुने छैन।

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट 
ननविेन दिन आवशय्क ्कागजाति ○ बीलमत प्रमाणपत्र   ○ योगयता गुमेको प्रमाणपत्र आदि

आंलश्क वा पूण्त िुट्को वववरण आयको आधिािमा लागने िकम: पुण्श छुट
सबलेै ििािि वयहोनने िकम: आयको आधिािबाट घटाउनु भ्िा पदहलाको िकमबाट 50% छुट 

आंलश्क वा पूण्त िुट्को अवग्ध आयको आधिािमा लागने िकम: िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको मदहना िेणख, केही समयको लागग
सबलेै बिाबि वयहोनने िकम: िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको मदहना िेणख 2 िष्श ननाघे समम

राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क्को सूचना घरमूली्को नाममा पठाइने ि
बीमा शुलक िाणखला गनने ष्जममेिाि वयष््त घिमूली हो। घिमूली आफै िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि नभएको परििाि (“कालपननक 

परििाि” भनन्छ।) पनन, घिमूली (“कालपननक घिमूली” भनन्छ।) िाणखला गनने ष्जममेिाि वयष््त हुने भएकोले, घिमूलीको नाममा बीमा शुलक 
भु्तानी भझौचि प्ठाइने छ।
यदयवप, बीमा शुलकको गणना गनने बेलामा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््तको अशं मात्र दहसाब गिेको, कालपननक 

घिमूलीको भाग समािेश गरिएको छैन। कालपननक परििाि भई, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाको घिमूली 
(िाणखला गनने ष्जममेिाि वयष््त) हुने इचछा भएको अिसथामा, बीमा िकम पुिै िाणखला गिेको आदि सत्शहरू पुिा गिेको अिसथामा, परिित्शन 
गन्श सककने भएकोले, ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा गएि प्रकरिया थालनुहोस।् 

नलस्तङग ्ेकयर भुकतिानी अंश्को बीमा शुल्क (नलस्तङग ्ेकयर अशं्को बीमा शुल्क)
(1) 40 िष्श िेणख 64 िष्शको वयष््त (नलस्शङग केयि बीमा न.2 को बीलमत) िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाको बीमा शुलक अ्तग्शत, नलस्शङग केयि 

अशंको बीमा शुलक गणना गछ्श। 
40 िष्शमा पुगने वयष््तको बीमा शुलक परिित्शनको सूचना, ज्म लमनत पनने मदहनाको अकको मदहना िा िईु मदहना पनछ हुलाकबाट प्ठाइने छ। 

(2) 65 िष्श िा सो भ्िा मागथको वयष््त (नलस्शङग केयि बीमा न.1 को बीलमत)
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलक लभत्र नलस्शङग केयि अंशको बीमा शुलकको दहसाब गरिने छैन। 65 िष्श िा सो भ्िा मागथको वयष््तको 
नलस्शङग केयि बीमा शुलकको बािेमा छुटटै, ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटबाट 
सूचना प्ठाइने छ। 
65 िष्श पुगने आगथ्शक िष्शको, 64 िष्श सममको नलस्शङग केयि अशंको बीमा शुलकको बािेमा, 65 िष्शमा पुगने मदहना भ्िा अनघललो मदहना 
सममको नलस्शङग केयि अशंको बीमा शुलक दहसाब गिी, गचककतसा अशंको बीमा शुलक आदि सब ैजो्डिे सूचना प्ठाइने छ। 

(3) नलस्शङग केयि बीमा न.2 को बीलमत लागू नहुने वयष््त (नलस्शङग केयि अशंको बीमा शुलक दहसाब गरिने छैन।) 
यसमा पनने वयष््तले 14 दिन लभत्र ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा ननिेिन 
दिनुहोस।् 
• गमभीि मानलसक तथा शािीरिक अपाङग िाल गहृ, ननदि्शट्ट सिकािी असपताल, कुट््ठिोग असपताल, सामाष्जक सुिक्षा ऐनले वयिसथा गिे 

बमोष्जमको आपतकाललन आरिममा प्रिेश िा भना्श भइिहेका वयष््त
• अपाङग वयष््त बहृत सहायता ऐनले तोककए बमोष्जमको, अपाङग वयष््त सहायता के्द्र (जीिनयापन तथा नलस्शङग केयि सेिा दिने 

मात्र) मा बलसिहेका मानलसक तथा शािीरिक अपाङगता भएको वयष््त तथा ननदि्शट्ट अपाङग सहायता के्द्र (जीिनयापन तथा नलस्शङग 
केयि सेिा ि के्द्रमा भना्श हुन सहयोग िकम पाउने कुिा सिीकृत भएि के्द्रमा बलसिहेका बझौदगधिक अपाङगता भएको वयष््तसँग 
समबष््धित कुिामा मात्र) मा भना्श भएि बलसिहेको वयष््त
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राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क्को सही गणना्को लागग
एउटै परििािमा बसने बीलमतहरुको अनघललो िष्शको आय तथा परििाि संखयाको आधिािमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलक ननधिा्शिण गरि्छ। 

तयसको लागग, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलक सही रुपमा गणना गन्शको लागग, आबदधि वयष््त सब ैजनाको अनघललो िष्शको आय थाहा पाउनु 
अनत आिशयक छ। 
साथ,ै िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलक छुटको सवुिधिा पाउने या नपाउने ननण्शय गन्शको लागग पनन आय थाहा पाउनु आिशयक हुने भएकोले, 

आयको अिसथा ननमन ललणखत बँुिामा पनने वयष््तहरूले पनन आय विििण पेश गनु्शहोस।्

1 आमिानी नभएको वयष््त (आमिानी 0 येनको वयष््त)
2 आमिानी पारििारिक पे्सन िा अपाङगता पे्सनबाट मात्र हुने वयष््त
3  आमिानी तोककएको ननष्शचत िकम भ्िा कम भएि, कि काया्शलयमा आय विििण पेश गनु्श आिशयक नभएका (भनन भननएका) 

वयष््त
※  ए्ैक पररवार्का सिसयबाट पालनपोषण भइररहे्को अवस्ामा, माग््को ्ुकन ैबुिँामा परेतिा पनन, आय वववरण पेश गनु्त आवशय्क िैन।

2020 साल जनवरी 1 तिाररि िेखि 2020 साल ड्डसेमबर 31 तिाररि समम्को अवग्ध लभत्र

आबद्ध हुने प्रकरिया ्ालन दिला भएमा
बीमामा आबदधि हुन दढला गिी प्रकरिया चालेता पनन, आबदधि हुनु पनने अिसथा सजृना भएको लमनतबाट नै आबदधि हुनु पछ्श। साथै, बीमा 

शुलक पनन आबदधि भएको मदहनाबाट न ैगणना गरिने छ। 
आबदधि हुनु पनने अिसथा सजृना भएको दिन अनघललो आगथ्शक िष्श भ्िा अगाड्ड पिेको बेलामा, ती प्रतयेक आगथ्शक िष्श वपचछे बीमा शुलक 

गणना गिी सूचना दिइने छ। 

नतिनु्त पनने र्कम नन्धा्तरण (बीमा शुल्क गणना) ्को समय सीमा बारेमा
आगथ्शक िष्श 2015 पनछको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलकको बािेमा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा ऐनको केही बँुिा संसोधिन भए बमोष्जम, बीमा 

शुलक गणना गन्श स्ने अिगधिमा 2 िष्शको सीमा िाखेकोले गिा्श, तयो आगथ्शक िष्शको पदहलो बीमा शुलक िाणखला गनने मयाि सककएको भोलल 
पलटबाट ग्ती गिी 2 िष्श नाघे पनछ ननण्शय िा परिित्शन गन्श नसककने भएको छ। 
(उिाहिण) आगथ्शक िष्श 2019 को बीमा शुलकको बािेमा, पदहलो बीमा शुलक िाणखला गनने मयाि 2019 साल जलुाई 1 तारिख भएकोले, 2021 
साल जुलाई 2 तारिख पनछ, िकम बढाउन पनन घटाउन पनन सककँिैन।
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा परितयाग प्रकरिया, आय विििण पेश (※), अनैष्चछक बेिोजगाि भएको सूचना दिने प्रकरिया आदि दढला भएको 

अिसथामा, बीमा शुलक घटाउन नसककएि, पदहला नतरि सकेको बीमा शुलक कफता्श पाउन नसककने अिसथा आउन पनन स्छ। तयस कािण 
सािधिानी अपनाउनुहोस।्
※�नगिपाललका कि सचयाउने प्रकरिया चालेको अिसथामा, सचयाउने ननण्शय भएको दिनबाट बीमा शुलक ननधिा्शिण समममा लगभग ्डढे मदहना 

िेणख 2 मदहना जनतको समय लागन स्छ।

यदयवप, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा बाहेक अ्य बीमा युननयन (होकेन कुलमआई) सँगको समायोजन आदि, बीलमतको काबू बादहिको कािणबाट, 
प्रतयेक बीमा युननयन (होकेन कुलमआई) मा अगाड्डको लमनतबाट आबदधि भएि िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा परितयाग गनने अिसथामा, बीमा शुलक 
गणनामा भएको 2 िष्शको सीमा लागू हुने छैन। यसतो अिसथामा, तयो आगथ्शक िष्शको पदहलो बीमा शुलक िाणखला गनने मयाि सककएको भोलल 
पलटबाट ग्ती गिी 5 िष्श लभत्रको अिगधिमा भए, बीमा शुलक छुटको गणना गन्श स्नुका साथ ैभु्तानी कफता्श पाउन स्ने समभावित वयष््तमा 
पछ्श। 

75 वष्त पुगने आग््त्क वष्त्को राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क्को बारेमा
75 िष्शको ज्म लमनतको दिनबाट जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा आबदधि हुने भएकोले, तयस पशचात जयेट््ठ नागरिक गचककतसा 

प्रणालीको बीमा शुलक नतन्श लगाइने छ। छुटटै, खानागािा-केनको जयेट््ठ नागरिक गचककतसा महासंघ तथा ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन 
शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटबाट सूचना प्ठाउने छ। 
75 िष्शमा पुगने आगथ्शक िष्शको बीमा शुलक ि 75 िष्श पुगने मदहना सममको िकम समेत गणना गिी अगग्म रुपमा सूचना दिइने छ। 

राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क िाखिला गनने समय
बैंक खाताबाट िकमा्ति, भु्तानी भझौचि (साधिािण संकलन) बाट िाणखला गनने वयष््तको हकमा, जून िेणख अकको सालको माच्श सममको 

कूल 10 ककसताबाट, पे्सन िकमबाट कटझौती (विशषे संकलन) को वयष््तको हकमा, जोि नमबिको मदहना वपचछे कूल 6 ककसताबाट संकलन 
गरिने छ। 

अवप्रल मे जून जुलाई अगट्ट सेपटेमबि अ्टोबि नोभेमबि ड्डसेमबि जनििी फेब्ुििी माच्श
बैंक खाताबाट िकमा्ति, भु्तानी 
भझौचि (साधिािण संकलन) बाट 

िाणखला गनने वयष््त
1ककसता 2ककसता 3ककसता 4ककसता 5ककसता 6ककसता 7ककसता 8ककसता 9ककसता 10 

ककसता

पे्सन िकमबाट कटझौती (विशषे 
संकलन) को वयष््त 1ककसता 2ककसता 3ककसता 4ककसता 5ककसता 6ककसता

बीमा शुलकको गणना, अनघललो िष्शको कूल आय आदिको आधिािमा गनने भएकोले, नगिपाललका कि जसतै जून मदहनामा ननधिा्शिण हु्छ।
बीमा शुलक िाणखला गनने मयाि, सो मदहनाको मसा्त हो। यदयवप, उ्त दिन शननिाि, आइतिाि िा साि्शजननक बबिा पिेमा, तयसको भोलल 

पलटको दिन हुने छ (ड्डसेमबिको ककसता (7औ ंककसता) को हकमा, जनििी 4 तारिख हुने छ)। 
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राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क िाखिला गनने तिरर्का
(1) बकै खाताबाट िकमा्ति गिी िाणखला
सामा्यतया “बकै खाताबाट िकमा्ति” गिी बीमा िकम िाणखला गरिदिन अनुिोधि छ। तपाईले तोकेको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाताबाट, 

सितः िकमा्ति हुने गिी बीमा शुलक िाणखला गन्श सकक्छ। िकमा्ति गनने तरिका तथा िकमा्ति हुने दिनको बािेमा, ननमन ललणखत मधये 
कुन ैएक छनझौट गन्श स्नु हु्छ। 
① सब ैककसता िकमा्ति (एकमुट्ट िाणखला) : एक िष्शको बीमा शुलक एकमुट्ट िाणखला गन्श स्नु हु्छ। बैंक खाताबाट िकमा्ति हुने दिन, 

पदहलो ककसता (जून) को 27 तारिख हुने छ। बैंक खाताबाट िकमा्ति सुरु हुने लमनत पदहलो ककसता िाणखला गन्श मयाि लभत्र नभयाउने 
अिसथामा, सो आगथ्शक िष्श लभत्र “ककसता वपचछे िकमा्ति” शीष्शकबाट िकम कटटा गरिने छ। 

② ककसता वपचछे िकमा्ति: सामा्यतया, पदहलो ककसता (जून) बाट 10औ ककसता (अकको सालको माच्श) सममको कूल 10 ककसतामा भाग 
लगाएि, प्रतयेक मदहनाको िावष्शक बीमा शुलक िाणखला गन्श लगाउने छ। बैंक खाताबाट िकमा्ति हुने दिन, प्रतयेक मदहनाको 27 तारिख 
हुने छ।

※ बकै खाताबाट िकमा्ति हुने दिन (27 तारिख) को दिन बैंक तथा वित्तीय संसथा बबिामा, भोलल पलट अकफस खुलने दिनमा िकमा्ति हुने 
छ।

※ आगथ्शक िष्शको बीचमा बीमा शुलक िदृगधि भएको अिसथामा, िकमा्ति प्रकरिया जुन सुकै भएता पनन, िदृगधि भएको िकम “ककसता वपचछे 
िकमा्ति” अनुसाि िकम कटटा गरिने छ। 

※ बीमा शुलक एकमुट्ट िाणखला गिेको खण्डमा, बीमा शुलक कम हुने कािणबाट भूलबश िाणखला गिेको िकम बाहेक, िाणखला भइसकेको िकम 
कफता्श हुने छैन, धयान दिनुहोस।्

◎ बैंक खाताबाट िकमा्तिको लागग ननिेनि दिने तरिका
① Web बैंक खाताबाट िकमा्ति ननिेिन सलभ्शस

ननमन ललणखत बाहय ललङकबाट Web बैंक खाताबाट िकमा्ति ननिेिन साइट (यामातो लसट्टम ्डभेलोप) मा गएि ननिेिन दिनहुोस।्
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000120695.html

*आिशयक कागजात
• बीलमति प्रमाणपत्र्को नमबर ्ाहा हुने ्कागजाति (बीलमति प्रमाणपत्र / भुकतिानी भौचर आदि)
• कयास ्का्ड्त
• पासव्ड्त आदि, पररचय प्रमाखणति गनने आवशय्क वववरण (ववत्ीय संस्ा अनुसार फर्क हुने)

*सेिा दिने बैंक तथा वित्तीय संसथा (2021 साल सेपटेमबि 1 तारिख हाल)
खानागािा बैंक, ककिाबोसी बैंक, गु्मा बैंक, लसजुओका चयओू बैंक, दहगासी ननहोन बैंक, लमजुहो बैंक, लमचुइ-सुलमतोमो बैंक, 
लमचुइ-सुलमतोमो लसनताकु बैंक, लमचुबबसी UFJ बैंक, यूचयो बैंक, योकोहामा बैंक, रिसोना बैंक, खानागािा-केन इसी लस्यो कुलमआई, 
कािासाकी लस्यो कक्को, सािायाका लस्यो कक्को, लसबा लस्यो कक्को, जयोउनान लस्यो कक्को, सेतागाया लस्यो कक्को, 
चयूओ िोउिो कक्को, योकोहामा लस्यो कक्को

② पेइजी माफ्श त बैंक खाता िकमा्ति सलभ्शस
प्रतयेक ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटको काउ्टिमा िाणखिाखेको विशषे 
मेलसनमा ्यास का्ड्श रि्ड गिाएि ननिेिन दिन सकक्छ।

*आिशयक कागजात
• बीलमति प्रमाणपत्र्को नमबर ्ाहा हुने ्कागजाति (बीलमति प्रमाणपत्र / भुकतिानी भौचर आदि)
• कयास ्का्ड्त
• पासव्ड्त

*सेिा दिने बैंक तथा वित्तीय संसथा
ककिाबोसी बैंक, लमजुहो बैंक, लमचुइ-सुलमतोमो बैंक, लमचुबबसी UFJ बैंक, यूचयो बैंक, योकोहामा बैंक, रिसोना बैंक, 
कािासाकी लस्यो कक्को, लसबा लस्यो कक्को, सेतागाया लस्यो कक्को, चयूओ िोउिो कक्को, योकोहामा लस्यो कक्को
※केही मेलसनमा, कुन ैकुन ै्यास का्ड्श प्रयोग गन्श नलमलन पनन स्छ।

③ बैंक तथा वित्तीय संसथामा ननिेिन दिने 
कािासाकी नगिपाललका लभत्र काउ्टि भएका बैंक तथा वित्तीय संसथाको काउ्टिमा बैंक खाता िकमा्ति (सितःिकमा्ति ननिेिन 
फािाम) अनुिोधि फािाम िाणख िाखेको हुने भएकोले, आिशयक विििण भिेि, छाप लगाएि, बैं्क ति्ा ववत्ीय संस्ा्को ्काउनटरमा लस्ध ै
ननवेिन दिनुहोस।्

*आिशयक कागजात
• बीलमति प्रमाणपत्र   • िातिा्को पासबु्क   • िातिा िोलिा्को िाप

(2) पे्सनबाट कटटा गनने (विशषे संकलन) बाट िाणखला गनने
तपलसलको ① - ④ सममको सब ैबुँिा लागू हुने वयष््तको हकमा, पे्सनबाट कटटा (विशषे संकलन) हुने छ।

①घिमूली िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि सब ैजना 65 िष्श िेणख 74 िष्शको भएमा
②घिमूलीले िावष्शक 1 लाख 80 हजाि येन भ्िा बढी पे्सन पाइिहेको भए
③घिमूलीले, नलस्शङग केयि बीमा शुलक पे्सनबाट कटटा हुने (विशषे संकलन) गिी नतिदै आएको बेला, नलस्शङग केयि बीमा शुलक ि िाष्ट्रिय 

सिास्थय बीमा शुलकको कूल जममा िकम पे्सन िकमको आधिा भ्िा बढी नभएको भए
④िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलक भु्तानी भझौचि माफ्श त िाणखला गरििहेको भए
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○ घिमूली, आगथ्शक िष्शको बीचमा जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा आबदधि हुने अिसथामा, यो लागू हुने छैन।
○ विशषे संकलन भनेको, पे्सन बीमक (सिास्थय, रिम तथा कलयाण म्त्री आदि) बाट नगि/गाउँपाललका काया्शलयलाई जानकािी गिाएका 

वयष््त मात्र लक्क्षत वयष््तमा पनने भएकोले, मागथ उललेणखत बुँिामा पिेका सब ैवयष््तबाट संकलन गनने चादहँ होइन। 
○ विशषे संकलन तरिकाबाट िाणखला गनने परििािमा, मागथ उललेणखत सत्श पुिा नहुने अिसथा सजृना भएको अिसथामा, पे्सनबाट कटटा (विशषे 

संकलन) सुरु हुनु भ्िा पदहलाको िाणखला तरिका (भु्तानी भझौचि / बैंक खाताबाट िकमा्ति) मा परिित्शन हुने छ। 
○ आफू खुशी िाणखला तरिकालाई विशषे संकलनमा परिित्शन गन्श पाउँिैन। 
○ बैंक खाता िकमा्ति गनने गिी परिित्शनको लागग ननिेिन दिएमा, विशषे संकलनबाट बैंक खाता िकमा्तिमा परिित्शन गन्श सकक्छ। इचछुक 

वयष््तले ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा ननिेिन दिनुहोस।् 

(3) भु्तानी भझौचिबाट िाणखला गनने
बैंक खाता िकमा्तिको प्रकरिया पुिा नहँुिा सममको अिगधिमा, भु्तानी भझौचि प्ठाउने भएकोले, भु्तानी भझौचिमा उललेणखत बैंक तथा वित्तीय 

संसथा / पोट्ट अकफस, कष््भननय्स सटोि / LINE Pay / PayPay /मोबाइल िेजी (मोबाइल बैंककङग / रेिड्डट का्ड्श) बाट नतनु्शहोस।् (िकम 3 
लाख येन भ्िा बढी भएको अिसथामा, कष््भननय्स सटोि / LINE Pay तथा PayPay /मोबाइल िेजीबाट नतन्श लमलिैन। खयाल गनु्शहोस।्) 

LINE Pay भने्को
भु्तानी भझौचिको बािको्डलाई समाट्शफोन आदि ् यामेिाबाट स्यान गिी, “LINE Pay इनभिाइस पे” बाट िाणखला गन्श स्ने सलभ्शस हो।

PayPay भने्को
भु्तानी भझौचिको बािको्डलाई समाट्शफोन आदि ्यामेिाबाट स्यान गिी, “PayPay इनभिाइस पे” बाट िाणखला गन्श स्ने सलभ्शस हो।

मोबाइल रेजी भने्को
भु्तानी भझौचिको बािको्डलाई समाट्शफोन आदि ्यामेिाबाट स्यान गिी, बैंक तथा वित्तीय संसथाको मोबाइल बैंककङग िा रेिड्डट का्ड्श 

प्रयोग गिी िाणखला गन्श स्ने सलभ्शस हो। (मोबाइल ्डटेा प्रयोग हु्छ।) िाणखला शुलक िेहाय बमोष्जम लागने छ। 
मोबाइल रेजी ्को िाखिला शुल्क (िाखिला गनने वयष्कतिले बहन गनने)
○मोबाइल िेजी (मोबाइल बैंककङग) को िाणखला शलुक ननःशुलक ।
○मोबाइल िेजी (रेिड्डट का्ड्श)

िाणखला िकम (1 पटकमा) सेिा शुलक (कि सदहत) िाणखला िकम (1 पटकमा) सेिा शुलक (कि सदहत)
l येन िेणख 5,000 येन 27 येन 30,001 येन िेणख 40,000 येन 385 येन

5,001 येन िेणख 10,000 येन 82 येन 40,001 येन िेणख 50,000 येन 495 येन
10,001 येन िेणख 20,000 येन 165 येन उपिा्त 10,000 येन नाघे वपचछे 110 येन थप हुने
20,001 येन िेणख 30,000 येन 275 येन

※उपभोग किको िि परिित्शन आदि कािणबाट सेिा शुलक परिित्शन हुन स्छ।
※ भूलबश िाणखला गिेको िकम आदि कफता्श िा समायोजनमा प्रयोग गिेको अिसथा लगायत, जुनसुकै कािण भए पनन, सेिा शलुक 

कफता्श हुने छैन। 
※यो सेिा शुलक कािासाकी नगिपाललकाको आमिानी हुने होइन।

LINE Pay, PayPay, मोबाइल रेजी प्रयोग गिा्त धयान दिनु पनने ्ुकरा
①प्रयोग गन्श समभि भु्तानी भझौचि भनेको, कष््भननय्स सटोि भु्तानी संकलन प्रयोजनको बािको्ड वप्र्ट भएको साथ,ै प्रयोग गनने 

मयाि ननाघेको भझौचि हो। 
②िलसि जािी नहुने भएकोले, िलसि आिशयक हुने वयष््तले अ्य तरिकाबाट िाणखला गनु्शहोस।् 
③िाणखला तरिका ि प्रयोग गन्श लमलने बैंक तथा वित्तीय संसथाको बािेमा, विसततृ जानकािको लागग प्रतयेकको होमपेज हेनु्शहोस।

LINE Pay होमपेज: https://pay-blog.line.me/
※LINE Pay LlNE Pay कमपनीदिािा प्रिान गरिने सेिा हो।

LINE Pay
आगधिकारिक 
बलग

PayPay होमपेज: https://paypay.ne.jp/
※PayPay PayPay कमपनीदिािा प्रिान गरिने सेिा हो।

PayPay
होमपेज

मोबाइल िेजी होमपेज: https://bc-pay.jp
※मोबाइल रेजी NTT ्डटेा कमपनीदिािा प्रिान गरिने सेिा हो।

मोबाइल िेजी 
होमपेज

※�एक िष्शको िाणखला िकम ि अपेक्क्षत िाणखला िकमको बािेमा, “चु्ता िकमको सूचना” को रूपमा, िष्शको अ्तमा कि समायोजनको समयमा 
पािेि प्ठाइने छ।
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राष्ट्रिय सवास्थय बीमा शुल्क ननतिरेमा...
बीमा शुलक, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि सब ैजना सिास्थय संसथामा गएि उपचाि ललने बेलाको गचककतसा खच्श आदिमा प्रयोग गनने 

अनत महतिपूण्श वित्तीय स्ोत भएकोले, मयाि लभत्र िाणखला गनु्शहोस।् बीमा शुलक ननतरि बसेको खण्डमा, ब्यझौताको अिगधि ि अिसथा हेरि िेहाय 
बमोष्जमको कािबाही हुन स्छ।
(1) िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा शुलकको िाणखला मयाि नाघेको अिसथामा, 
 िाणखला मयाि नाघेको परििािलाई, प्राइभेट ्ेठकेिाि कमपनीदिािा फोनबाट िाणखला गन्श अनुिोधि गनु्शका साथ,ै कानुन बमोष्जम, ताकेता पत्र 

प्ठाइने छ। साथ,ै नतनु्श पनने िकम ि दढला भएको दिनको आधिािमा दढला िसतुि गणना पनन सुरु हु्छ।
तयस बाहेक पनन, उचच िकमको उपचाि खच्शको अगधिकतम सीमा िकम लागू सिीकृनत पत्र (गेनिोगाकु तकेकयो नन्तइेसयो) जािी नहुने ि 

सिास्थयसँग समबष््धित सुविधिाहरू प्रयोग गन्श नपाउने जसता सीमा ब्िेज लगाउन पनन स्छ। 
※�हालको ्ेठकेिाि कमपनी: ननपपोन ईले्रिीक कमपनी (NEC) / तोउकेइ िेनसान कमपनी (्ेठकेिाि कमपनी परिित्शन हुन पनन स्छ) 
(2) ताकेता पत्र पाएको खण्डमा 
ताकेता पत्र प्ठाएका परििािलाई, मागथ लेणखए जसतै, प्राइभेट ्ेठकेिाि कमपनीले फोनबाट िाणखला गन्श अनुिोधि गरिने छ। साथ,ै भ्रमणकता्श 

(कािासाकी नगिपाललकाले ्ेठ्का दिएका प्राइभेट कमपनी) बीमा शुलक संकलक (शुलक उ्ठाउन) गन्शको लागग तपाईको घिमा आउन पनन स्छ।
(3) 3 ककसता भ्िा बढीको बीमा शुलक ननतिेको अिसथामा
सामा्य बीलमत प्रमाणपत्रको सटटामा “छोटो अिगधिको बीलमत प्रमाणपत्र” जािी हुने छ। “छोटो अिगधिको बीलमत प्रमाणपत्र” भनेको, सामा्य 

बीलमत प्रमाणपत्र भ्िा पनन बहाल मयाि छोटो अिगधिको बीमा का्ड्श हो। निीकिण प्रकरिया नछटो नछटो गनु्श पनने हु्छ। 
(4) विशषे कािण बबना, बीमा िकम 1 िष्श भ्िा बढी समय ननतिेको अिसथामा
बीमा का्ड्श कफता्श ललई, तयसको सटटामा “बीलमत योगयता प्रमाणपत्र” जािी हुने छ। “बीलमत योगयता प्रमाणपत्र” प्रयोग गिी उपचाि ललएको 

अिसथामा, सिास्थय संसथाको काउ्टिमा, गचक्कतसा िच्त अस्ायी रुपमा सब ैआफैले नतिनु्त पनने हु्छ। आफूले नतिेको गचककतसा खच्श कफता्श 
पाउनको लागग पनछ ननिेिन दिएमा, िासतिमा सियमले वयहोनु्श पनने अशं बाहेकको िकम कफता्श पाइने छ। (विशषे गचककतसा खच्श) 
(5) विशषे कािण बबना, बीमा शुलक 1 िष्श 6 मदहना भ्िा बढी ननतिेको अिसथामा
बीमाको लाभ सब ैिा आंलशक िो्का गरिने छ। िो्का गिेको बीमा लाभको िकम, ब्यझौता िकम नतन्श प्रयोग गन्श पनन स्छ।

(6) समपवत्त िो्का 
विशषे कािण बबना, बीमा शुलक ननि्ति रूपमा ननतिेमा, समपवत् िानबबन प्रकरिया चालने ि। ऋण दिएको (बचत िकम, जीिन बीमा, 

पारिरिलमक, प्रापतयोगय िकम, जयाला) तथा अचल समपवत्त भए नभएको आदिको बािेमा, बैंक, काय्शित कमपनी तथा सिकािी काया्शलयसँग समपक्श  
गिी छानबबन गरिने छ। समपवत्त भएको कुिा थाहा भएमा, कानुन बमोष्जम ब्यझौता असुली कािबाहीको रूपमा उ्त समपवत् रोक्का गररने ि।

3 बीमा लाभ

गचक्कतसा उपचार लाभ
असपताल तथा ष््लननकमा जँचाएको िा उपचाि ललने बेलामा लागने खच्श, औषधिी िा उपचािमा प्रयोग हुने सामाग्ीको खच्श आदि, नतनु्श पनने 

िकम मधये िेहाय बमोष्जमको अनुपातमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाबाट सिास्थय संसथालाई भु्तानी दिइने छ।
(1) 70 िष्श भ्िा कम उमेिका वयष््त

सामानय बीलमति ववदयालय जानु अगाड्ड्को बालबालल्का
आबदधि वयष््त सियमले वयहोनने अनुपात 30% 20%

िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाले वयहोनने अनुपात(गचककतसा उपचाि लाभ अनुपात) 70% 80%

(2) 70 िष्श िेणख 74 िष्शका वयष््त (※1)

िायाँ पटटी उललेखिति बाहे्क सकरिय रूपमा ्काय्तरति सरह आय भए्को 
वयष्कति ※2

आबदधि वयष््त सियमले वयहोनने अनुपात 20% 30%
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाले वयहोनने अनुपात(गचककतसा उपचाि लाभ अनुपात) 80% 70%

※1 70 िष्शको ज्म लमनत 1 तारिखमा पनने वयष््तको हकमा, ज्मेको मदहनाबाट, अ्य वयष््तको हकमा, ज्मेको मदहनाको अकको मदहनाबाट 
लागू हुने छ।

※2 सकरिय रूपमा काय्शित सिह आय भएको वयष््तको बािेमा, अकको पटृ््ठ हेनु्शहोस।्

70 वष्त िेखि 74 वष्त्का वयष्कति
70 िष्श िेणख 74 िष्शका वयष््तलाई, “िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा बीलमत प्रमाणपत्र एिम जयेट््ठ नागरिक लाभाथथी प्रमाणपत्र” जािी गरिने छ। 

पुनशच, सियमले वयहोनने अनुपात, प्रतयेक िष्शको जुलाईमा, अनघललो िष्शको आय अिसथाको आधिािमा, पुनः ननधिा्शिण गरिने छ साथ,ै अगट्ट 
पनछ प्रयोग गन्श लमलने नयाँ का्ड्श प्ठाइने छ। 70 िष्श िेणख 74 िष्शका वयष््तले सिास्थय संसथा आदिमा सियमले वयहोनने िकम गचककतसा तथा 
उपचाि खच्शको 20% हो ति, सकरिय रूपमा काय्शित सिह आय भएको वयष््त (※1) को 30% हुने छ। अनन, आंलशक वयहोनने िकम, सियमले 
वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम नाघेको खण्डमा, सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम समम वयहोनु्श पनने हु्छ। विसततृ जानकािीको लागग, 
तल उललेणखत “उचच िकमको गचककतसा खच्श” हेनु्शहोस।्
※1 सकरिय रूपमा काय्शित सिह आय भएको वयष््त भनेको
 एकै परििािमा नगिपाललका कियोगय आय िकम (※2) 14 लाख 50 हजाि येन भ्िा बढी कमाउने 70 िष्श िेणख 74 िष्शको िाष्ट्रिय 

सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त िहेको जसता मापिण्ड पुिा भएको वयष््त, सकरिय रूपमा काय्शित सिह आय भएको वयष््तमा पछ्श। 
यदयवप, सकरिय रूपमा काय्शित सिह आय भएको वयष््त भएता पनन मापिण्ड आय िकम (※3) समम नपुगने वयष््तले ि्डा काया्शलयको 
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बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा ननििेन पेश गिेको ि सो को आधिािमा बोझ िगथीकिण पुनः 
ननधिा्शिण भएको अिसथामा 20% मात्र नतिे पुगने हु्छ।

※2 नगिपाललका कियोगय आय िकम भनेको, आय िकमबाट सथानीय कि ऐन अनुसाि आयबाट कटझौती िकम कटटा गिे पशचातको िकम 
(नगिपाललका कि िाणखला भझौचिमा उललेणखत कियोगय आधिाि िकम) लाई भनन्छ। पुनशच, 70 िष्श िेणख 74 िष्शको िाष्ट्रिय सिास्थय 
बीमामा आबदधि वयष््त घिमूली भएको अिसथामा, सो परििािको कूल जममा आय (2021 साल अगट्टको उपचाि खच्शको अशं बाहेक 
सियमले वयहोनने िकमको अनुपात ननधिा्शिण गनने बेलामा, कूल जममा आयमा पारिरिलमक आय समािेश भएको अिसथामा, उ्त पारिरिलमक 
आयको िकमबाट 1 लाख येन कटटा गिी गणना गिेि आएको िकम) 3 लाख 80 हजाि येन भ्िा कम हुने 19 िष्श भ्िा मुननको िाष्ट्रिय 
सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त िहेको अिसथामा, ① 16 िष्श भ्िा मुनीको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््तको संखया× 
330000 येन, ② 16 िष्श भ्िा मागथ िेणख 19 िष्श भ्िा मुननको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््तको संखया×120000 येनको 
कूल जममा िकम थप कटटा गिे पनछको िकम हो।

※3 मापिण्ड आय िकम भनेको
○ 70 िष्श िा सो भ्िा मागथको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त भएको ि एकै परििािमा सो वयष््त बाहेक अरु पनन 70 िष्श 

िा सो भ्िा मागथको वयष््त िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भएको अिसथामा, सो वयष््त ि अ्य सिसयहरूको आय (विलभ्न 
ककलसमको कटझौती हुनु भ्िा अगाड्डको िकम) (※4) को कूल जममा िकम 52 लाख येन भएको

○ 70 िष्श िा सो भ्िा मागथको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त भएको ि एकै परििािमा सो वयष््त बाहेक अरु 70 िष्श िा 
सो भ्िा मागथको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त नभएको अिसथामा, सो वयष््तको आय (विलभ्न ककलसमको कटझौती हुनु 
भ्िा अगाड्डको िकम) को कूल जममा िकम 38 लाख 30 हजाि येन भएको

○ आफनो आय 38 लाख 30 हजाि येन भ्िा मागथ भएता पनन, एकै परििािमा जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा आबदधि वयष््त 
भएको कािणबाट िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि हुन योगयता गुमेको वयष््त (ननदि्शट्ट एकै परििािको सिसय) भएको अिसथामा, 
आफू ि ती वयष््तहरूको आयको कूल जममा िकम 52 लाख येन भएको

※4. आय भ्नाले ① पे्सन भए, आगधिकारिक पे्सन आदिको अगग्म कि कटटी सलीप आदिको "भु्तानी िकम" को महलको िकम,  
② पारिरिलमक भए, पारिरिलमक आयको कि कटटी सलीपको "भु्तानी िकम" महलको िकम, ③ वयिसानयक आय भए, "बबरिी िकम", 
④ अचल समपवत्तबाट आय भए, घिभा्डाबाट आय आदिको "कूल आय िकम", ⑤ शयेि कािोबािबाट आय भए, “बबरिी गिेको िकम” 
आदिको कूल जममा िकमलाई जनाउँछ। तयस ैगिी, सटक एकचे्चमा िता्श भएको कमपनीको शयेिमा पाउने लाभांश आय आदि ि शयेि 
बबरिीबाट भएको आय आदिलाई आयकि ि नगिपाललका कि / वप्रफे्चि किलाई फिक ककलसमको कि पदधिनतबाट आय विििण पेश गिेका 
वयष््तको हकमा, नगिपाललका कि / वप्रफे्चि कि घोषणा फािाममा उललेणखत आयलाई जनाउँछ। 

उ्च र्कम्को गचक्कतसा उपचार िच्त
आंलशक वयहोनने िकम (बीमाबाट उपचाि ललए बापत सियमले वयहोनने िकम) लाई, एउटै मदहनामा तोककएको ननष्शचत िकम भ्िा बढी िकम 

नतिेको अिसथामा, ननिेिनको आधिािमा उ्त नाघेको िकमलाई उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्शको रुपमा भु्तानी गरिने छ।

ननवेिन दिने समय उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श पाउन योगय परििािको घिमूलीको नाममा ननिेिनसँग समबष््धित सूचना प्ठाइने छ। 
उ्त सूचना पत्र पाए पनछ, ननबिेन दिनुहोस।्  

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन दिन आवशय्क 
्कागजाति

○ आिशयक विििण भिेको ननिेिन फािाम
○ सिास्थय संसथामा नतिेको िलसि (साि्शजननक खच्शको सिीकृनत ललइ सेकेको वयष््त)
○ बीलमत प्रमाणपत्र  ○ बैंक खाता भएको वित्तीय संसथाको नाम, खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)
○ घिमूली तथा लक्क्षत वयष््तको माई नमबि का्ड्श िा सूचना का्ड्श ि काया्शलयमा आउने वयष््तको परिचय पत्र

○ उपचाि ललएको मदहनाबाट 4 मदहना भ्िा बढी समय बबनत सकेता पनन ननिेिन समबष््धि सूचना प्रापत नभएको अिसथामा, ि्डा काया्शलयको 
बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा समपक्श  गिी सोधिपुछ गनु्शहोस।् 

○ उपचाि ललएको मदहनाको अकको मदहनाको 1 तारिख िेणख 2 िष्श लभत्र ननिेिन पेश गनु्शहोस।् यदयवप, ननिेिन समब्धिी सूचना प्रापत गिेपनछ 
मात्र ननिेिन बुझिे ललने भएकोले सो कुिा खयाल गनु्शहोस।् 

उ्च र्कम्को गचक्कतसा उपचार िच्त मधये सवयमले वयहोनने अग्ध्कतिम सीमा र्कम
70 िष्श िेणख 74 िष्शको वयष््त ि 70 िष्श भ्िा कम उमेिको वयष््तको बीचमा सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम फिक हुने छ। 
अनन, 70 िष्श िेणख 74 िष्शको वयष््त ि 70 िष्श भ्िा कम उमेिको वयष््त िबु ैसमूहको वयष््त भएको परििािमा, िेहायको (आ) को 

सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम लागू गिी गणना गिे पनछ, (ई) को सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम लागू गरि गणना गरिने छ।

(आ) 70 िष्श िेणख 74 िष्शको वयष््त (बीलमत प्रमाणपत्र एिम जयेट््ठ नागरिक लाभाथथी प्रमाणपत्र भएको वयष््त) 
① वयष््त वपचछे, एउटै मदहना लभत्र बदहिङग सेिा बापतको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम भ्िा बदहिङग सेिा बापतको आलंशक 

वयहोनने िकमको कूल योग बढी भएको अिसथामा
उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श = आंलशक वयहोनने िकमको रूपमा सिास्थय संसथामा नतिेको िकम − A ताललकाको बदहिङग सेिा 
(वयष््त वपचछे) को सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम

② प्रतयेक परििाि वपचछे, एउटै मदहना लभत्र सब ैपरििािको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम भ्िा बदहिङग सेिा ि असपतालमा 
भना्श हँुिाको आंलशक वयहोनने िकमको कूल योग बढी भएको अिसथामा
उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श = आंलशक वयहोनने िकमको रुपमा सिास्थय संसथामा नतिेको िकम − A ताललकाको असपताल भना्श 
िा सब ैपरििािले नतिेको िकम जो्डिे आएको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम
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(A तिालल्का) आय्को वगगी्करण
सवयमले वयहोनने अग्ध्कतिम सीमा र्कम 

बदहरङग सेवा (वयष्कति वप्िे) असपतिाल भना्त वा पररवार्को ्ूकल योग 

30% वयहोनने
※1

सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय भएको वयष््त III ※2 252,600 येन + (समपूण्श गचककतसा खच्श - 842,000 येन) × 1%
[140,100 येन] ※7

सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय भएको वयष््त II ※3 167,400 येन + (समपूण्श गचककतसा खच्श - 558,000 येन) × 1%
[93,000 येन] ※7

सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय भएको वयष््त I ※4 80,100 येन + (समपूण्श गचककतसा खच्श - 267,000 येन) × 1%
[44,400 येन] ※7

20% वयहोनने
※1

साधिािण
(नगिपाललका कि नलागने परििाि आदि बाहेक)

18,000 येन
(िष्शमा 144,000 येन समम)※8 57,600 येन [44,400 येन] ※7

नगिपाललका कि नलागने 
परििाि आदि 

िगथीकिण II ※5
8,000 येन

24,600 येन
िगथीकिण I ※6 15,000 येन

※1 सियमले वयहोनने अनुपात समब्धिी विसततृ जानकािीको लागग V-8 पटृ््ठको (2) हेनु्शहोस।् 
※2 परििाि सिसयमा 70 िष्श िेणख 74 िष्शको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त भएि, नगिपाललका कियोगय आय िकम 69 लाख 

येन भ्िा मागथ भएको वयष््त 1 जना मात्र भए पनन लागू हु्छ।
※3 परििाि सिसयमा 70 िष्श िेणख 74 िष्शको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त भएि, नगिपाललका कियोगय आय िकम 38 लाख 

येन भ्िा मागथ 69 लाख येन भ्िा मुनन भएको वयष््त 1 जना मात्र भए पनन लागू हु्छ।
※4 परििाि सिसयमा 70 िष्श िेणख 74 िष्शको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त भई, नगिपाललका कियोगय आय िकम 14 लाख 50 

हजाि येन भ्िा मागथ 38 लाख येन भ्िा मुनन भएको वयष््त 1 जना मात्र भए पनन लागू हु्छ।
※5 नगिपाललका कि नलागने परििाि आदिमा पनने वयष््त मधये “िगथीकिण I” बाहेकको अिसथामा लागू हु्छ।  
※6 नगिपाललका कि नलागने परििाि हुनुका साथ ैआगधिकारिक पे्सन आदि कटझौती िकम 8 लाख येन िाणख दहसाब गिेको अिसथा (2021 

साल अगट्ट पशचातको चेकअप गिाएको अशंको बािेमा, नगिपाललका कि नलागने परििाि हुनका साथ ैआगधिकारिक पे्सन आदि कटझौती 
िकम 8 लाख येन िाणख गणना गिी, कूल आयमा पारिरिलमक आय समािेश भएको अिसथामा उ्त पारिरिलमक आय िकमबाट 1 लाख 
येन कटझौती गिी गणना गिेको अिसथा) को परििािका सब ैसिसयको आय 0 येन भएको अिसथामा लागू हु्छ। 

※7 उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्शको भु्तानीसँग समबष््धित उपचाि ललएको मदहना भ्िा अनघ, 11 मदहना लभत्र, 3 पटक भ्िा बढी 
उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श (“सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय भएको वयष््त I~III” बाहेकको अिसथाको बदहिङग सेिा मात्र 
बाहेक।) को भु्तानी प्रापत गन्श योगय वयष््तमा पिेको बेलाको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम हो। 

※8 प्रतयेक िष्श अगट्ट 1 तारिख िेणख अकको िष्शको जुलाई 31 तारिख सममको 1 िष्श लभत्रको िावष्शक अगधिकतम सीमा िकम ( ) कोट््ठक 
लभत्रको िकम हुने छ। 

सिास्थय संसथा आदिको काउ्टिमा नतनने िकमको बािेमा, एउटा सिास्थय संसथा आदिमा 1 मदहनामा नतनने िकम, बीलमत प्रमाणपत्र एिम 
जयेट््ठ नागरिक लाभाथथी प्रमाणपत्र िेखाएमा, A ताललकामा उललेणखत सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम समम हुने छ। यदयवप, िगथीकिण 
I･II मा पिेको अिसथामा, “अगधिकतम सीमा िकम लागू / मापिण्ड वयहोनने िकम छुट सिीकृनत प्रमाणपत्र” सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय 
भएको वयष््त I･II मा पिेको अिसथामा  “अगधिकतम सीमा िकम लागू सिीकृनत प्रमाणपत्र” अगग्म रुपमा प्रापत गिी, सिास्थय संसथा आदिको 
काउ्टिमा िेखाएमा, सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकमको सुविधिा प्रापत गन्श सकक्छ।

(ई) 70 िष्श भ्िा मुननका वयष््त
① वयष््त वपचछे एउटै मदहना लभत्र, एउटा सिास्थय संसथाबाट ललएको उपचािको आंलशक वयहोनने िकम, सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा 

िकम भ्िा बदढ भएको बेला
उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श = आंलशक वयहोनने िकमको रुपमा सिास्थय संसथा आदिमा नतिेको िकम − B ताललकाको प्रतयेक 
परििािको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम

② एकै परििािको वयष््तले एउटै मदहनामा एउटा सिास्थय संसथामा आंलशक वयहोनने िकमको कूल योग 21,000 येन भ्िा मागथको िलसि 
2 िटा भ्िा बढी भई, तयसको कूल जममा िकम सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम भ्िा बदढ भएको बेला
उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श = आंलशक वयहोनने िकमको रुपमा सिास्थय संसथा आदिमा नतिेको िकम − B ताललकाको प्रतयेक 
परििािको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम

(B तिालल्का) आय वगगी्करण सवयमले वयहोनने अग्ध्कतिम सीमा र्कम
्ेधरै पट्कमा पनने ※10

आ ननधिा्शरित िकम※9, 90 लाख 10 हजाि येन नाघेको परििाि 252,600 येन + (कूल गचककतसा खच्श − 842,000 येन) 
× 1% 140,100 येन

ई ननधिा्शरित िकम※9, 60 लाख येन भ्िा बढी 90 लाख 10 
हजाि येन भ्िा तलको परििाि

167,400 येन + (कूल गचककतसा खच्श − 558,000 येन) 
× 1% 93,000 येन

उ ननधिा्शरित िकम※9, 21 लाख येन भ्िा बढी 60 लाख येन 
भ्िा कमको परििाि

80,100 येन + (कूल गचककतसा खच्श − 267,000 येन) 
× 1% 44,400 येन

ए ननधिा्शरित िकम※9, 21 लाख येन भ्िा कम परििाि 57,600 येन 44,400 येन
ओ नगिपाललका कि नलागने परििाि आदि 35,400 येन 24,600 येन

※9 िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त (कालपननक घिमूली बाहेक) प्रतयेकको पारिरिलमक आय / वयिसानयक आय / अचल समपवत्तबाट 
आय / बयाज आय / िहृत कि लागने लाभांश आय / पे्सन आय आदि लगायत विविधि आय आदिको “कूल आय िकम” ि “बनजंगलबाट 
आय” तथा सटक ए्सचे्जमा िता्श भएको शयेिबाट आउने बयाज आय आदिको िकम आदिको “फुटकि कियोगय आय” को कूल योगबाट, 
आधिािभूत कटझौती िकम घटाए पनछको कूल योग। 

※10 उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्शको भु्तानी प्रापत हुने उपचाि ललएको मदहना भ्िा पदहला 11 मदहना लभत्र, 3 पटक भ्िा बढी 
उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श भु्तानी पाएको अिसथा (4 पटक पनछ) को सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम
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 नगिपाललका कि घोषणा नगिेका वयष््त भएको परििाि, आय िगथीकिण (आ) मानन सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम हुने भएकोले 
धयान दिनुहोला।

(1) अनैष्चछक बेिोजगाि वयष््त भएको परििािको आय िगथीकिणको बािेमा
अनैष्चछक बेिोजगाि वयष््तमा पनने वयष््त, आय िगथीकिण ननधिा्शिण गनने बेलामा पारिरिलमक आयलाई 100 भागको 30 मानन ग्ती गरिने 

छ। यस वयिसथाको सुविधिा ललनको लागग, V-3 पटृ््ठको ननिेिन दिनु आिशयक छ।

(2) आंलशक वयहोनने िकम (सियमले वयहोनने िकम) गणना गनने तरिका
①मदहनाको सुरुको दिनबाट मसा्त सममको जँचाएको दहसाब गनने।
②सिास्थय संसथा वपचछे दहसाब गनने।
③एउटै सिास्थय संसथाको भएता पनन, असपताल भना्श ि असपतालमा गएि जँचाउने, ्डे् टल ि ्डे् टल बाहेकको ्डा्टि चेकअप िकमलाई 

छुटटा छुटटै दहसाब गनने।
④सिास्थय संसथाको उपचाि विसततृ विििण िलसि वपचछे दहसाब गिी, छानबबन पनछको िकमबाट गणना गरि्छ। तयसको लागग, उचच 

िकमको गचककतसा उपचाि खच्शको भु्तानी िकम, नतिेको आलंशक वयहोनने िकमबाट दहसाब गिेि ननसकेको िकम भ्िा कम हुन पनन 
स्छ।

⑤बीमा अ्तग्शतको चेकअप बाहेकको खच्श (बे्ड खच्शको िकम अ्ति आदि) ि खाना खच्श आदिको मापिण्ड वयहोनने िकम, उचच िकमको 
गचककतसा उपचाि खच्श गणना गनने बेलामा सियमले वयहोनने िकममा समािेश गन्श लमलिैन।

⑥कािासाकी नगिपाललकाको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा बाहेकको सिास्थय बीमा प्रणाली (कमपनीको सिास्थय बीमा प्रणाली / जयेट््ठ नागरिक 
गचककतसा प्रणाली आदि) को आलंशक वयहोनने िकमसँगै जोडन लमलिैन। 

(3) मदहनाको बीचमा जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा परिित्शन गिेको बेलाको विशषे वयिसथा
75 िष्श पुगी, जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा परिित्शन गिेको मदहना, ज्म लमनत भ्िा अनघको गचककतसा बीमा (िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा) 

ि ज्म लमनत पनछको जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम (वयष््तगत भाग) सामा्य अिसथाको 2 
भागको 1 भाग हु्छ। साथ,ै कमपनीको सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त 75 िष्श पुगी, जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा परिित्शन 
गिेको कािणबाट, आगरित परििाि िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि हुनु पनने अिसथा आएको बेलाको बािेमा पनन, उ्त मदहनाको सियमले 
वयहोनने िकम (वयष््तगत भाग) सामा्य अिसथाको 2 भागको 1 भाग हु्छ। (4)मा पनने बेलामा, गचककतसा बीमा (िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा), 4 
भागको 1 भाग हु्छ) यदयवप, िेहायको अिसथामा विशषे वयिसथामा पिदैन।
○ मदहनाको सुरु 1 तारिखमा 75 िष्श पुगेको खण्डमा
○ अपाङगता प्रमाणीकिण भएको कािणबाट जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणालीमा आबदधि हुनु पनने भएमा

(4) मदहनाको बीचमा खानागािा-केन लभत्र ्ेठगाना सथाना्ति भएको बेलाको सियमले वयहोनने िकमको वयिसथापन
[सत्श]   िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त, खानागािा-केन लभत्र (सथाना्ति गनु्श अगाड्ड ि पछाड्डको परििािको ननि्तिता सिीकाि) 

्ेठगाना सथाना्ति गिेको अिसथा
①सथाना्ति गनु्श अगाड्ड ि पछाड्ड नगि/गाउँ पाललकाको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम (तथा कूल 

जोडन लमलने िकम) प्रािष्मभकको 2 भागको 1 भाग हुने छ। 
②सथाना्ति गनु्श अगाड्ड ि पछाड्ड नगि/गाउँ पाललकाको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाको धेििै पटकमा पननेको एकाउ्ट 2018 साल अवप्रलको 

चेकअप अशं पनछको कुिा सब ैजोड्ड्छ। (धेििै पटकमा पनने बािेमा, ※10 हेनु्शहोस।्)

(5) 70 िष्श मुननका वयष््तको आंलशक वयहोनने िकमको बािेमा
70 िष्श मुननका वयष््त जसले अगग्म रुपमा अगधिकतम सीमा िकम लागू सिीकृनत प्रमाणपत्र िा अगधिकतम सीमा िकम लागू / मापिण्ड 

वयहोनने िकम छुट सिीकृनत प्रमाणपत्र प्रापत गिी, सिास्थय संसथा आदिको काउ्टिमा बीलमत प्रमाणपत्रसँगै पेश गिेमा, एउटा सिास्थय संसथा 
आदिमा 1 मदहनाको भु्तानी मागथ उललेणखत B ताललकामा िेखाएको सियमले वयहोनने अगधिकतम सीमा िकम समम हुने छ। विसततृ 
जानकािीको लागग, ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा पिामश्श गनु्शहोस।् 

(6) ्डायलललसस गिाइिहेका रिोननक मगृझौला फेल बबिामी, हेमोकफललयाका बबिामी, िगतज्य औषगधि दिएको कािणबाट HIV िोग लागेका वयष््त
”ननदि्शट्ट िोग गचककतसा उपचाि प्रमाणपत्र” लाई सिास्थय संसथामा पेश गिेमा, तयो सँग समबष््धित िोगको उपचाि खच्श (बीमाबाट उपचाि 

सेिा) 1 मदहनामा  10,000 येन सममको िकम सियमले वयहोनु्श पनने हु्छ। यदयवप, ननष्शचत िकम भ्िा बढी आय हुने वयष््त अथा्शत 
नगिपाललका कि घोषणा नगिेका परििािमा 70 िष्श मुननको वयष््तले ्डायलललसससँग समबष््धित उपचािको बािेमा, 1 मदहनामा 20,000 येन 
सममको िकम सियमले वयहोनु्श पनने हु्छ।

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट 
ननवेिन दिन आवशय्क 

्कागजाति
○ बीलमत प्रमाणपत्र    ○ सो कुिा प्रमाणणत गनने कागजात (्डा्टिको रिपोट्श आदि)
○ घिमूली तथा समबष््धित वयष््तको माई नमबि का्ड्श िा सूचना का्ड्श ि काया्शलयमा आउने वयष््तको परिचयपत्र

उ्च र्कम्को नलस्तङग ्ेकयर सदहति्को उपचार िच्त
गचककतसा बीमा ि नलस्शङग केयि बीमा िबुमैा सियमले वयहोनने िकम भएको परििािलाई लक्क्षत गिी, प्रतयेक िष्शको अगट्ट 1 तारिखबाट अकको 

िष्शको जुलाई 31 तारिख सममको 1 िष्श लभत्र सियमले वयहोनने िकम बापत नतिेको िबुकैो जो्डिे आएको िकम, िेहायको ताललकामा िेखाएको 
अगधिकतम सीमा िकम भ्िा बढी भएको अिसथामा, ननिेिनको आधिािमा उचच िकमको नलस्शङग केयि सदहतको कूल उपचाि खच्श प्रिान गरिने 
छ। भु्तानी िकम 500 येन भ्िा बढी भएको बेलामा मात्र प्रिान गरिने छ।
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उ्च र्कम्को नलस्तङग ्ेकयर िच्त जोडन पाउने पररवार्को सवयमले वयहोनने र्कम (वावष्त्क र्कम)

○ कमपनी बीमा िा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा + नलस्शङग 
केयि बीमा (70 िष्श मुननका वयष््त भएको परििाि)

वगगी्करण अग्ध्कतिम सीमा र्कम

उचच आय
आ 2,120,000 येन

ई 1,410,000 येन

सामा्य
उ 670,000 येन

ए 600,000 येन

नगिपाललका कि 
नलागने परििाि ओ 340,000 येन

 

○ कमपनी बीमा िा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा + नलस्शङग केयि बीमा (70-74 िष्शका 
वयष््त भएको परििाि)अथिा जयेट््ठ नागरिक गचककतसा प्रणाली + नलस्शङग केयि बीमा

वगगी्करण अग्ध्कतिम सीमा र्कम

30% वयहोनने

सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय 
भएको वयष््त III 2,120,000 येन

सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय 
भएको वयष््त II 1,410,000 येन

सकरिय रूपमा काय्शित सिहको आय 
भएको वयष््त I 670,000 येन

20% वयहोनने

सामा्य
(नगिपाललका कि नलागने परििाि बाहेक) 560,000 येन

नगिपाललका कि 
नलागने परििाि आदि

िगथीकिण II 310,000 येन

िगथीकिण I 190,000 येन

○ आयको िगथीकिणको बािेमा V-10 पटृ््ठ हेनु्शहोस।् 

(1) गणना गन्श लमलने गचककतसा बीमाको सियमले वयहोनने िकम
बीमाबाट उपचाि ललन लमलने उपचािमा नतिेको सियमले वयहोनने िकम मात्र हु्छ। पुनशच, उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श (थप लाभ 

सदहत) भु्तानी प्रापत गन्श स्ने अिसथामा, उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श कटझौती गिेको िकम हु्छ।
अनन, 70 िष्श मुननका वयष््तको सियमले वयहोनने िकम, प्रतयेक मदहनाको प्रतयेक सिास्थय संसथा आदि (असपताल भना्श, बदहिङग सेिा 

बाहेक) वपचछे, काउ्टिमा नतनने िकम 21,000 येन भ्िा बदढ भएको बेलामा, सब ैजोडन लमलछ। 
[यस अ्तग्शत नपनने उिाहिण] बे्ड शुलकको अ्ति िकम, असपताल भना्श हँुिाको खाना खच्श, आिास खच्श, सिास्थय जाँच खच्श, खोप लगाएको 
खच्श आदि

(2) गणना गन्श लमलने नलस्शङग केयि बीमाको सियमले वयहोनने िकम
नलस्शङग केयि बीमाबाट सेिा ललन स्ने प्रयोगकता्शले वयहोनने िकम मात्र हु्छ। पुनशच, उचच िकमको नलस्शङग केयि (िोकथाम), सेिा शुलकको 

भु्तानी प्रापत गन्श स्ने अिसथामा, उचच िकमको नलस्शङग केयि (िोकथाम) सेिा शुलक कटझौती गिेको िकम हुने छ। 
[यस अ्तग्शत नपनने उिाहिण] अगधिकतम सीमा नाघने सियमले वयहोनने िकम, आिास मम्शत समभाि खच्श, भना्श हँुिाको खाना खच ््श /आिास 
शुलक आदि 
ननवेिन दिने समय ※ समबष््धित परििािको घिमूलीको नाममा ननिेिन समबष््धि सूचना प्ठाइने छ। उ्त सूचना प्रापत गिे पनछ, ननिेिन दिनुहोस।् 

ननवेिन स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन दिन आवशय्क 
्कागजाति

○ बीलमत प्रमाणपत्र
○  खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथा, खाता नमबि आदिको कपी (गचककतसा भागको लागग घिमूलीको नाम, नलस्शङग केयि 

भागको लागग बीलमत (वयष््तगत)को नाममा)
○ घिमूली तथा समबष््धित वयष््तको माई नमबि का्ड्श िा सूचना का्ड्श, काया्शलयमा आउने वयष््तको परिचयपत्र

※ आधिाि लमनत (जुलाई 31 तारिख) को भोलल पलट िेणख 2 िष्श लभत्र ननिेिन दिनुहोस।् 
※ गणना अिगधि (प्रतयेक िष्श अगट्ट 1 तारिख िेणख अकको सालको जुलाई 31 तारिख) लभत्र, अ्य पाललकाबाट बसाइँ सिेि आएको वयष््त तथा 

अ्य गचककतसा बीमाबाट िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा परिित्शन गिेको वयष््तलाई सूचना नपुगन पनन स्छ। 

चोटपट्क या बबरामी सहयोग भत्ा प्रिान (्कोरोना भाइरस सं्काम्क रोग) ्को बारेमा
कोिोना भाइिस संकामक िोगिाट संरिलमत भएको िा जििो आउने आदि लक्षण िेखा परि, संरिलमत भएको भनन आशंका गिेको कािण कमपनी 

आदि बबिामा बलस, कमपनी माललकबाट तलि भत्ता आदि प्रापत गन्श नसकेको अिसथामा, चोटपटक या बबिामी सहयोग भत्ता पाउन पनन स्छ।  
वयिसाय आय मात्र भएको वयष््तलाई लागू हुने छैन।
ननिेिन दिन इचछुक वयष््तले पदहला बसोिास गिेको ि्डाको ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / 

लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा समपक्श  गिी सोधिपुछ गनु्शहोस।् साथ,ै कोिोना भाइिस संरिामक 
िोग िहृत होमपेजको “चोटपटक या बबिामी सहयोग भत्ता प्रिान (कोिोना भाइिस संकामक िोगसँग समबष््धित) 
पनन हेनु्शहोस।्
※ भु्तानी पाउने अिगधि, भविट्यको संरिमण अिसथा अनुसाि अिगधि थप हुन पनन स्छ।

्कोरोना भाइरस संरिाम्क रोग 
वहृति होमपेज 



नेपाली भाषा
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असपतिालमा भना्त हँुिा्को िाना ति्ा उपचार िच्त / असपतिालमा भना्त हँूिा्को जीवनयापन ति्ा उपचार िच्त
असपतालमा भना्श भइिहेको बेलाको खानाको बािेमा, खाना तथा गचककतसा उपचाि खच्शको मापिण्ड वयहोनने िकम बबिामीले नतिी, बाँकी 

“असपतालमा भना्श हँुिाको खाना तथा उपचाि खच्श” को रूपमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाले नतनने छ। यदयवप, 65 िष्श िेणख 74 िष्शको वयष््त, 
उपचािको लागग असपतालमा भना्श भएको अिसथामा, खाना खच्श, आिास खच्श (पानी, बत्ती, गयाँस) को बािेमा, जीिनयापन तथा गचककतसा 
उपचाि खच्श मापिण्ड वयहोनने िकम, बबिामीले नतिी, बाँकी िकम “असपतालमा भना्श हँुिाको खाना तथा उपचाि खच्श” को रूपमा, िाष्ट्रिय सिास्थय 
बीमाले नतनने छ। 
मापिण्ड वयहोनने िकम िेहाय अनुसाि हुने छ। पुनशच, मापिण्ड वयहोनने िकम, उचच िकमको गचककतसा उपचाि खच्श गणना गनने बेलाको 

सियमले वयहोनने िकममा समािेश हुने छैन। 

(1) खाना तथा गचककतसा उपचाि खच्शको मापिण्ड वयहोनने िकम
िाना ति्ा गचक्कतसा उपचार मापिण्ड वयहोनने र्कम

नगिपाललका कि नलागने परििाि आदिमा नपनने वयष््त 460 येन / खाना (※1)
नगिपाललका कि नलागने परििाि आदिमा पनने वयष््त 210 येन / खाना

लामो अिगधिमा पनने (※2) 160 येन / खाना
70 िा सो भ्िा बदढ उमेि (िगथीकिण 1) (※3) 100 येन / खाना

(2) जीिनयापन तथा गचककतसा उपचाि खच्शको मापिण्ड वयहोनने िकम
गचक्कतसा वगगी्करण I 

(※4)
गचक्कतसा वगगी्करण I･II 

(※5)
ननदि्तट्ट नन्को नहुने 

रोग
नगिपाललका कि नलागने परििाि आदि बाहेकको वयष््त, 
असपतालमा भना्श हँुिा जीिनयापन तथा गचककतसा उपचाि  खच्श (1) 
गणना हुने बीमा सिास्थय संसथा (※6) मा भना्श भइिहेको वयष््त

370 येन / दिन ि 460 येन / खानाको कूल जममा िकम

260 येन / खाना
नगिपाललका कि नलागने परििाि आदि बाहेकको वयष््त, 
असपतालमा भना्श हँुिा जीिनयापन तथा गचककतसा उपचाि खच्श (2) 
गणना हुने बीमा सिास्थय संसथा (※7) मा भना्श भइिहेको वयष््त 

370 येन / दिन ि 420 येन / खानाको कूल जममा िकम

नगिपाललका कि नलागने परििाि आदिमा पनने वयष््त 370 येन / दिन ि 210 येन / खानाको कूल जममा िकम 210 येन / खाना

लामो अिगधिमा पनने (※2) 370 येन / दिन ि 160 येन 
/ खानाको कूल जममा िकम 160 येन / खाना

70 िा सो भ्िा बदढ उमेि (िगथीकिण1)(※3) 370 येन / दिन ि 130 येन 
/ खानाको कूल जममा िकम

370 येन / दिन ि 100 येन 
/ खानाको कूल जममा िकम 100 येन / खाना

※1 ननदि्शट्ट ननको नहुने िोग, बाल िोग रिोननक विलशट्ट िोग तथा, 2016 साल माच्श 31 तारिख भ्िा अगािैबाट 1 िष्श भ्िा बढी समय 
ननि्ति रुपमा मानलसक बबिामी िा्ड्शमा भना्श भइिहेको, 2016 साल अवप्रल 1 तारिख भ्िा पनछ पनन लगाताि सिास्थय संसथामा भना्श 
भइिहेको बबिामी आदिको हकमा, 260 येन हुने छ। 

※2 विगत 1 िष्शमा असपतालमा भना्श भएको अिगधि, सब ैजममा गिा्श 90 दिन नाघेको अिसथा (यो सवुिधिा ललने बेलामा, असपतालमा भना्श 
भएको अिगधिको सचूना फािाम ि्डा काया्शलय िा शाखा काया्शलयमा पेश गिी, “लामो अिगधिमा पनने” भनन सिीकृनत पत्र ललन ुआिशयक छ।)

※3 V-10 पटृ््ठको ※6 हेनु्शहोस।्
※4 असपतालमा भना्श भई उपचाि ललनु अनत आिशयक बबिामी बाहेक अ्य वयष््त
※5 असपतालमा भना्श भई उपचाि ललनु अनत आिशयक बबिामी
※6 पोषण विशषेज् आदिबाट प्रतयेक आहािको ननिीक्षण गिी, बबिामीलाई प्रशसत मात्रामा पझौष्ट्टक आहािको सललाह दिने आदि कुिाको रिपोट्श, 

सिास्थय, रिम तथा कलयाण विभागमा प्ठाउने सिास्थय संसथा 
※7 ※6 बाहेकको सिास्थय संसथा

(1)ि(2) ताललकाको नगिपाललका कि नलागने परििाि आदिको मापिण्ड वयहोनने िकम, छुटको सुविधिा प्रयोग गिेको अिसथाको िकम हो। 
यसमा पनने वयष््तले ननिेिन दिनुका साथ ै“अगधिकतम सीमा िकम लागू हुने / मापिण्ड वयहोनने िकम छुट सुविधिा सिीकृनत पत्र” िा “खाना 
तथा गचककतसा उपचाि खच्शको मापिण्ड वयहोनने िकम छुट सुविधिा सिीकृनत पत्र” प्रापत गिी, ती प्रमाणपत्रहरू सिास्थय संसथामा पेश गनु्शहोस।् 

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन दिन आवशय्क 
्कागजाति

○ बीलमत प्रमाणपत्र   ○ बसाई सिेि आएको वयष््त… पदहलाको ्ेठगाना भएको ्ठाउँको “नगिपाललका कि नलागने प्रमाणपत्र” 
○  असपतालमा भना्श भएको अिगधि 90 दिन भ्िा बदढ भएको वयष््त… असपतालमा भना्श भएको अिगधिको सूचना फािाम 

तथा असपतालमा भना्श भएको दिन पुट्टयाउने िलसि आदि
○ घिमूली िा समबष््धित वयष््तको माई नमबि का्ड्श िा सूचना का्ड्श ि काया्शलयमा आउने वयष््तको परिचय पत्र

○ छुट सिीकृनत पाए पनछ, असपतालमा भना्श भएको अिगधि 90 दिन भ्िा बदढ हुन गएमा, पुनः ननिेिन दिएि, “लामो अिगधिमा पनने” को 
सिीकृनत ललनु आिशयक छ। 

○ काबु बादहिको कािणबाट, छुट िकमको सिीकृनत पत्र पाउन नसकेि सिास्थय संसथामा बुझाउन नसकेको जसता आदि कािणबाट सामा्य 
वयष््त सिह मापिण्ड वयहोनने िकम नतिेको अिसथामा, ननिेिनको आधिािमा अ्ति िकम भु्तानी दिइने छ। 

होम लभष्जट नलस्तङग ति्ा उपचार िच्त
ननको नहुने िोग लागेको बबिामी ि गमभीि अश्तता भएको वयष््तले, ्डा्टिको ननिनेशन अनुसाि होम लभष्जट नलस्शङग सटेशन प्रयोग गिेको 

बेलामा, प्रयोग शुलक मात्र नतनु्शहोस।् बाँकी िकम “होम लभष्जट नलस्शङग केयि तथा उपचाि खच्श” को रूपमा िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाले वयहोनने छ। 
होम लभष्जट नलस्शङग केयि सटेशन प्रयोग गनने बेलामा, बीलमत प्रमाणपत्र पेश गनु्शहोस।् प्रयोग शुलक वयहोनने अनुपात, V-8 पटृ््ठको ताललकामा 

िेखाए अनुसाि हुने छ।



Ⅴ－14

गचक्कतसा उपचार िच्त
िेहायको अिसथामा, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््तले गचककतसा उपचाि खच्शको समपूण्श िकम नतिेको अिसथामा, 

ननिेिनको आधिािमा, गचककतसा उपचािको भु्तानी अनुपात हेिी, 70-80% बिाबिको िकम बैंक खातामा िकमा्ति गिी भु्तानी दिइने छ। 
ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

उपचार िच्त्को भुकतिानी पाउने अवस्ा ननवेिन दिन आवशय्क ्कागजाति

1
अचानक बबिामी आदि भएि, बीलमत 
प्रमाणपत्र नबोकेको कािणबाट सिास्थय 
संसथामा समपूण्श िकम नतिेको अिसथामा

○ मेड्डकल शुलक विििण िलसि(िा तयसतै खालको विििण उललेणखत कागजात)
○ बीलमत प्रमाणपत्र   ○ गचककतसा खच्शको िलसि 
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)

2
्डा्टिको सललाह अनुसाि कोसनेट आदि 
उपचाि सामाग्ी बनाएको बेलामा
(िैननक जीिनयापनमा लगाउने सामान बाहेक)

○ ्डा्टिको रिपोट्श   ○ सामान खरिि गिा्शको िलसि, सामानको विििण पत्र ○ बीलमत प्रमाणपत्र 
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)  
○ बनाएको सामानको फोटो (जुत्ता प्रकृनतको सामानको भु्तानी ननिेिन दिने बेलामा मात्र)

3
जू्डो थेिावपट्टबाट उपचाि ललएको बेलामा
(हड्डी भाँचेको िा फुसकेको बेलामा ्डा्टिको 
सहमनत आिशयक)

○ गचककतसा खच्श भु्तानी ननिेिन फािाम(उपचािको विििण उललेणखत कागजात)
○ उपचाि खच्शको िलसि   ○ बीलमत प्रमाणपत्र
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)

4
्डा्टिबाट सहमनत ललएि, अ्युपञचि, 
मसाज विशषेज्बाट उपचाि ललएको बेलामा 
(भु्तानी माग गन्श लमलने िोगमा मात्र)

○ गचककतसा खच्श भु्तानी ननिेिन फािाम(उपचािको विििण उललेणखत कागजात)
○ उपचाि खच्शको िलसि   ○ ्डा्टिको सहमनतपत्र   ○ बीलमत प्रमाणपत्र  
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)

5 बबिामीलाई िगत चढाउनको लागग आलो िगत 
प्रयोग गिेको बेलामा

○ ्डा्टिले जािी गिेको िगत चढाएको प्रमाणपत्र  
○ आलो िगतको मूलय उललेणखत प्रमाणपत्र   ○ बीलमत प्रमाणपत्र  
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)

6

वििेशमा गिेको उपचाि खच्श
अचानक बबिामी भएि वििेशमा केही उपचाि 
ललएको बेलामा, (उपचाि ललने उिेशयले वििेश 
गएको िा जापान लभत्र बीमा उपचािमा नपनने 
गचककतसा उपचाि बाहेक)

○ उपचाि विििण उललेणखत प्रमाणपत्र･िलसि
[वििेशी भाषामा भए, जापानीज भाषामा अनुिाि गिेको (अनुिािकको ्ेठगाना, नाम उललेणखत 
कागजात) संलगन गनु्शहोस।् फािामको ढाँचा नगिपाललकाको होमपेजबाट ्डाउनलो्ड गन्श सकक्छ।]
○ वििेशको सिास्थय संसथामा सोघपुछ गनने काय्शमा सहमनत   ○बीलमत प्रमाणपत्र  
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)  
○ गचककतसा खच्शको िलसि   ○ िाहिानी (पासपोट्श)   ○ यात्रा लमनत पुट्टयाउने कागजात

○ गचककतसा संसथामा उपचाि खच्श नतिेको लमनतको भोलल पलट िेणख 2 िष्श लभत्र ननिेिन दिनुहोस।् 
○ थकानबाट सफूनत्श पाउन िा िोगको िोकथामको लागग गिेको उपचािको भु्तानी हुने छैन। 
○ वििेशमा गिेको उपचाि खच्शको भु्तानी िकम, सििेश लभत्रको गचककतसा संसथामा उसतै खालको िोग बीमाबाट उपचाि गिाउँिा खेिीको 

मापिण्डको आधिािमा गणना गिेि ननधिा्शिण गनने भएकोले, िासतविक रुपमा नतिेको िकमसँग ्ूठलो अ्ति आउन पनन स्छ, सो कुिा 
बुणझिाख्ुहोस।् 

यातिायाति िच्त
बे्डमा थलापिेको अिसथा भई सथाना्ति गन्श कद्ठन वयष््तलाई आकष्समक तथा अ्य बाधयातमक अिसथामा, ्डा्टिको सललाह अनुसाि 

अकको असपतालमा सानने, अचानक बबिामी भएि असपतालमा लजैानको लागग, सरेिचि सुविधिा भएको गा्डी प्रयोग गिेको खण्डमा, ननिेिन दिएको 
आधिािमा, उ्त खच्श मधये छानबबन पशचात सिीकृत िकम बैंक खाता िकमा्ति माफ्श त भु्तानी दिइने छ।  
फेिी, प्रतयािोपन गनने अगं ओसािपसाि गन्शको लागग लागेको खच्शको बािेमा, ननिेिनको आधिािमा, यातायात खच्श ि तयही तरिकाबाट गणना 

गरि आएको िकमबाट उपचािको भु्तानी अनुपात अनुसाि 70% िेणख 80% बिाबिको िकम भु्तानी दिइने छ। 
ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन दिन आवशय्क 
्कागजाति

○ ओसािपसाि गनु्श आिशयक भएको भनन ्डा्टिले दिएको रिपोट्श   ○ बीलमत प्रमाणपत्र   ○ यातायात खच्शको िलसि
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (घिमूलीको नाममा भएको)
○ घिमूली िा समबष््धित वयष््तको माई नमबि का्ड्श िा सूचना का्ड्श ि काया्शलयमा आउने वयष््तको परिचय पत्र

○ यातायात कमपनीलाई िकम नतिेको दिनको भोलल पलट िेणख 2 िष्श लभत्र ननिेिन दिनुहोस।्

्काजकरिया िच्त
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््तको मतृयु भएको बेलामा, िाह संसकाि गनने वयष््तलाई काजकरिया खच्श बैंक खातामा िकमा्ति गिी 

भु्तानी दिइने छ। भु्तानी िकम, प्रनत वयष््त 50,000 येन हुने छ। 
पुनशच, कमपनीको सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त (आगरित वयष््त बाहेक), तयसमा आबदधि हुने योगयता गुमेको दिन िेणख 

3 मदहना लभत्र मतृयु भएको अिसथामा, कमपनीको सिास्थय बीमाबाट काजकरिया खच्श बिाबिको भु् तानी ललन स्नु हु्छ। यदयवप, िाष्ट्रिय 
सिास्थय बीमा ि कमपनी बीमा िबुबैाट भु्तानी ललन सककँिैन। 

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन्को लागग 
आवशय्क ्कागजाति

○ िाह संसकाि गिेको वयहोिा प्रमाणणत हुने कागजात(िाह संसकाि खच्शको िलसि आदि) 
○ मतृयु भएको वयष््तको बीलमत प्रमाणपत्र 
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको कपी (िाह संसकाि गनने वयष््तको नाममा भएको)
○ ननिेिकको परिचय खुलने कागजात

○ काजकरिया खच्शको ननिेिन, तयसतो अिसथा सजृना भएको लमनत िेणख 2 िष्श लभत्र प्रकरिया चालनु होस।् 



नेपाली भाषा

ネ
パ
ー
ル
語

Ⅴ－15

सुत्ेकरी ति्ा लशशु सयाहार भत्ा
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त सुतकेिी भएको बेलामा, सुतकेिी तथा लशशु सयाहाि भत्तालाई सिास्थय संसथामा लसधि ै नतनने िा 

काया्शलयको काउ्टिमा ननिेिन प्रापत भए पनछ भु्तानी दिइने छ। भु्तानी िकम, ज्मेको लशशु 1 जनाको लागग  420,000 येन हो। 
(गभा्शिसथा 12 हपता (85 दिन) पुिा भए पनछ, मतृ लशशुको ज्म, गभ्शपतन भएको अिसथामा पनन भु्तानी दिइने छ)।
पुनशच, कमपनीको सिास्थय बीमामा आबदधि भएको अिगधि 1 िष्श भ्िा बढी भएको ि कमपनी छो्डकेो 6 मदहना लभत्र सुतकेिी भएको बेलामा, 

कमपनीको सिास्थय बीमाबाट भु्तानी ललन पनन सकक्छ। (थप भु्तानी प्रापत हुन पनन स्छ) यदयवप, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाबाट ि कमपनी 
बीमा िबुबैाट ललन लमलिैन। 
(1) लसधि ैभु्तानी
बचचा ज्माउनको लागग चादहने खच्श, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाले लसधि ैसिास्थय संसथालाई भु्तानी दिने, “सुतकेिी तथा लशशु सयाहाि भत्ता 

लसधिै भु्तानी प्रणाली” उपयोग गन्श स्नु हु्छ।  लसधि ैभु्तानी प्रणाली उपयोग गन्श नलमलने सिास्थय संसथा पनन छन।् बचचा ज्माउनको 
लागग चादहने खच्श नतन्श कद्ठन भएको बेलामा, ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा 
समपक्श  गिी सललाह गनु्शहोस।्  
(2) काया्शलयको काउ्टिमा ननिेिन (काउ्टिमा ननिेिन दिएको आधिािमा बैंक खातामा िकमा्ति)
लसधि ैभु्तानी प्रणाली उपयोग नगिेको बेला िा लसधिै भु्तानी प्रणाली उपयोग गिी सुतकेिी खच्श भु्तानी गिेको ति िासतविक सुतकेिी खच्श 

भु्तानी पाउने िकम भ्िा कम भएको अिसथामा अ्ति िकमको भु्तानी ललनको लागग, काया्शलयको काउ्टिमा ननिेिन दिनुहोस।् 
ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन्को लागग 
आवशय्क ्कागजाति

○ आमा ि लशशु सिास्थय पुष्सतका (बोसी तचेयो) (मतृ लशशुको ज्म, गभ्शपतन भएको बेलामा ्डा्टिको रिपोट्श)    
○ बीलमत प्रमाणपत्र 
○ खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संसथाको खाता नमबि आदिको फोटोकपी (घिमूलीको नाममा भएको)
○ सिास्थय संसथासँग गिेको समझझौता पत्र
○ सिास्थय संसथा आदिले जािी गिेको िलसि / विसततृ विििण पत्र

○ सुतकेिी तथा लशशु सयाहाि भत्ता िकमको ननिेिन, सो अिसथा सजृना भएको लमनत िेणख 2 िष्श लभत्र प्रकरिया थालनुहोस।् 

आंलश्क वयहोनने र्कममा आंलश्क वा पूण्त िुट
बेिोजगाि भएको िा प्राकृनतक प्रकोप आदि कािणबाट आय कम भएि, आंलशक वयहोनने िकम (गचककतसा संसथा आदिको काउ्टिमा नतनने 

िकम) नतन्श कद्ठन भएको बेलामा, तयसतो अिसथालाई खयाल गिी, कानुन अनुसाि बढीमा 3 मदहनाको अिगधिको लागग, आंलशक वयहोनने 
िकमलाई आंलशक िा पूण्श छुट दिने वयिसथा पनन छ। िेहायको विशषे कािण मधये कुन ैएकमा पनु्शका साथै, आयको मापिण्ड (सामाष्जक सुिक्षा 
मापिण्डको 136% भ्िा कम) मा पनन पनु्श आिशयक छ। पुनशच, आलंशक वयहोनने िकममा आंलशक िा पूण्श छुट पाउनको लागग, गचककतसा 
खच्शको अनुमाननत िकम (असपतालले भिेको कागज आिशयक) को साथै विशषे कािण तथा आयको मापिण्डमा पिेको कुिा पुट्टयाउने कागजात 
तयाि गिी, अगग्म रुपमा ननिेिन दिनु आिशयक छ। विसततृ जानकािीको लागग, ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन 
से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा समपक्श  गिी पिामश्श ललनुहोस।् 

ववशषे ्कारण

1 भूकमप, हािा तथा जलज्य प्रकोप, आगजनी तथा अ्य यसता प्रकोपसँग लमलिोजुलिो प्रकोपबाट मतृयु, अपाङग भएको, समपवत्तमा ्ूठलो क्षनत 
भएको बेलामा 

2 बबिामी िा चोटपटक लागेको कािणबाट, आयमा गगिािट आएको बेलामा
3 वयिसाय ब्ि िा सधिैँको लागग ब्ि िा बेिोजगाि भएको कािणबाट आयमा धेििै गगिािट आएको िेलामा
4 यसता घटनासँग लमलिोजुलिो घटना भएको बेलामा

आय्को मापिण्ड

पूण्त िुट सामाष्जक सुिक्षा ऐनले तोककए अनुसाि लक्क्षत परििािको आय प्रमाणणत िकम, सामाष्जक सुिक्षा ऐनले तोककएको मानक 
जीिनयापन खच्शको 116% भ्िा कम भएको बेला

आंलश्क िुट सामाष्जक सुिक्षा ऐनले तोककए अनुसाि, लक्क्षत परििािको आय प्रमाणणत िकम, सामाष्जक सुिक्षा ऐनले तोककएको मानक 
जीिनयापन खच्शको 116%  नाघेि 136% भ्िा कम भएको बेला 

सवारी िघु्तटनामा परे्को बेलामा
सिािी िघु्शटना िा चोटपटक लागने घटना भएको कािणबाट, तसे्ो पक्ष (पी्डक) बाट चोटपटक पुरयाएको बेलामा, पी्डकले वपड्डतको समपूण्श 

उपचाि खच्श वयहोनु्श पनने कुिा सामा्य ननयम हो ति, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाबाट उपचाि ललन पनन सकक्छ।
यदयवप, “तसे्ो पक्षको काय्शबाट घाइत ेभएको सूचना” दिनु अननिाय्श गरििाखेको छ। अननिाय्श रुपले ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा 

/ लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटमा पेश गनु्शहोस।् बीमाबाट उपचाि ललएको बेलामा, पी्डकले वयहोनु्श पनने गचककतसा उपचाि खच्शलाई 
िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाले असथायी रूपमा पी्डकको सटटामा सिास्थय संसथामा नतिी दिने ि पनछ पी्डकबाट सो िकम असुली गरिने छ। 

ननवेिन दिने स्ान ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँट

ननवेिन्को लागग 
आवशय्क ्कागजाति

○ तसे्ो पक्षको काय्शबाट घाइत ेभएको सूचना दिने
[सूचना दिने बेलामा, प्रहिी (सुिक्क्षत रूपमा गा्डी चलाउने से्टि) ले जािी गिेको सिािी िघु्शटना प्रमाणपत्र संलगन गनु्श 
आिशयक छ। विसततृ जानकािीको लागग समपक्श  गनु्शहोस।्]
○ बीलमत प्रमाणपत्र

○ वप्डकसँग कुिाकानी गिी आपसी सहमनत गनु्श भ्िा पदहला अननिाय्श रुपले ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि 
बीमा तथा पे्सन फाँटसँग सललाह गनु्शहोस।्



Ⅴ－16

4 ्कावासा्की नगरपालल्का राष्ट्रिय सवास्थय बीमाबाट सवास्थय परीक्षण 
(ववशषे सवास्थय परीक्षण / ववशषे सवास्थय परामश्त)

जीिन शैलीसँग समबष््धित िोगका संकेतहरु चाँ्ड ै पत्ता लगाएि, जीिन शलैी बानी सुधिािमा जोडने उिेशयले, िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा 
आबदधि वयष््तलाई लक्क्षत गिी, “विशषे सिास्थय पिीक्षण (तल “विशषे पिीक्षण” भननने) ि तयसको परिणाम, जीिनशलैी/बानी सुधिाि आिशयक 
वयष््तलाई “विशषे सिास्थय पिामश्श” प्रिान गरिने छ। 
विशषे पिीक्षण / विशषे सिास्थय पिामश्श प्रयोग िकम (सियमले वयहोनने िकम) ननःशूलक हो।

• लक्क्षत वयष््त:  40 िष्श िेणख 74 िष्शको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि वयष््त  • काया्श्ियन पटक: 1 आगथ्शक िष्शमा एक पटक

※ सिास्थय पिीक्षण गनने दिनमा कािासाकी नगिपाललकाको सिास्थय बीमामा आबदधि भइिहेको वयष््त हुन ुआिशयक छ। विशषे पिीक्षणको 
लक्क्षत वयष््तलाई पिीक्षण कुपन प्ठाइने छ (जून नति) ।

※75 िष्शको ज्म लमनत पनछ, जयेट््ठ नागरिक सिास्थय पिीक्षण (ननःशुलक) को लक्क्षत वयष््तमा पछ्श। 
※50 िष्श भ्िा मागथको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमामा आबदधि पुरुषले विशषे पिीक्षण गनने दिन म ैगनने भए मात्र, ऐष्चछकको रूपमा PSA पिीक्षण 

थप गन्श सकक्छ। सियमले वयहोनने िकम 400 येन हो।

सवास्थय परीक्षण हुने शीष्त्क

चे्कजाँच

सिास्थयसँग समबष््धित प्रशनािली
बोसो्को 
सतिर

रिाइष्गलसाइ्ड
मेटाबोलल्क 
समबष्न्धति

वपसाबमा सुगि
शिीिको उचाइ HDL कोलेसरिोल हेमोगलोबबन A1c
िजन LDL कोलेसरिोल युरिक एलस्ड
मोटोपन(BMI)िजन मापिण्ड

्कलेजो्को 
्काय्त

AST(GOT)
मगृौला्को ्काय्त

वपसाबमा प्रोटीन
कममिको नाप ALT(GPT) वपसाबमा िगत लमलसनु
कफष्जकल पिीक्षण(शािीरिक पिीक्षण) γ - GT (γ - GTP) सीिम करिएदटननन

ि्तचाप

<विसततृ सिास्थय पिीक्षण हुने शीष्शक>
बुँिा:  इसीजी पिीक्षण, आँखाको पिीक्षण, ि्त अलपता पिीक्षण
पिीक्षणको रिपोट्शमा, ननष्शचत काया्श्ियन मापिण्ड लभत्र पिेको ि ्डा्टिले थप पिीक्षण गिाउनु 
पछ्श भनन ननण्शय गिेको बेलामा, ्डा्टिले छनझौट गिेि, पिीक्षण गन्श पनन स्छ।  (इचछा अनुसाि 
गनने होइन)

विशषे पिीक्षण भनेको, मेटाबोललक लस्द्रोमलाई मधयनजि गिी गनने सिास्थय पिीक्षण हो। शिीिको मुखय अगंमा अतयागधिक मात्रामा बोसो 
जममा भयो भने, िगतमा सुगिको मात्रा िदृगधि हुने, ललवप्ड असिाभाविक हुने, उचच ि्तचापको कािक ब्न जा्छ। तयसको फलसिरुप धिमनी 
क्डा हुने प्रकरिया नछटो हुन जाने, मष्सतट्कको ि्तनली समबष््धि िोग, हृ्िय िोग, जदटल मधिुमेह िोग (्डायलालसस / अ्धिोपन) आदि िोग 
लागने कािक ब्न स्छ। विशषे पिीक्षण गिाएि, जीिनशलैीबाट उतप्न हुने िोगलाई िोकथाम गिौं। 

ववशषे परीक्षण ललन नपाउने वयष्कति
गभ्शिती तथा सुतकेिी / वििेशमा बसोबास / असपतालमा लामो समय भना्श भइिहेको / सुविधिा संिचनामा प्रिेश (उपचाि सदहतको बदृधिारिम 

/ विशषे सुविधिा संिचना / नलस्शङग केयि बीमा सुविधिा संिचना आदि) / कािागािमा कैिी जीिन बबताइिहेको आदि वयष््तले सिास्थय पिीक्षण 
गिाउन पाउँिैन। 
आगथ्शक िष्शको बीचमा कािासाकी नगिपाललकाको िाष्ट्रिय सिास्थय बीमा परितयाग गिेका वयष््त, नयाँ आबदधि भएको गचककतसा बीमा 

प्रिायकले आयोजना गनने सिास्थय पिीक्षणमा सहभागी हुन स्नु हु्छ।



नेपाली भाषा
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5 सवास्थयसँग समबष्न्धति सेवाहरु

्कावासा्की नगरपालल्का्को राष्ट्रिय सवास्थय बीमाबाट सवास्थय चे्कअप (35 वष्त िेखि 39 वष्त सवास्थय 
परीक्षण) *लक्क्षति उमेर समूह्को वयष्कति मात्र

लक्क्षत वयष््तलाई सेपटेमबिको मसा्त नति सिास्थय पिीक्षणको कुपन प्ठाइने छ। ्ेठ्का पाएको सिास्थय संसथा (विसततृ जानकािीको 
लागग सिास्थय पिीक्षण कुपन प्ठाएको खाम लभत्र िाणखएको सूचनापत्र हेनु्शहोस।्) मा पिीक्षण गिाउनुहोस।् सिास्थय पिीक्षण कुपन प्रयोग गनु्श 
पनने मयाि अ्टोबि िेणख माच्श समम हो।  
प्रयोग शुलक (सियमले वयहोनने िकम) ननःशुलक हो। 

ओनसेन (तिातिोपानीमा नुहाउने) सहुललयति िरमा प्रयोग
ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटबाट वितिण गरििहेको “सिास्थय संिचना विशषे 

ड्डसकाउ्ट कुपन” बाट, ननमन ललणखत ओनसेन संिचनामा सहुललयत ििमा प्रयोग गन्श सकक्छ। कुपनको मयाि िष्शको अ्त समम हुने छ। 
बीलमत प्रमाणपत्र िेखाएि कुपन ललनुहोस।् 
(1) सिचनाको नाम “आरिमा रयोउयो ओनसेन रयोउखान”   ्ेठगाना: लमयामाए-कु दहगासी आरिमा 3-5-31   फोन: 044-877-5643 
(2) ड्डसकाउ्ट विििण ियसक (जुननयि हाईसकूलका विदयाथथी िा सो भ्िा मागथ) साधिािण शुलक 1,200 येनको 1000 येन हुने छ।
  ※प्राथलमक विदयालयका विदयाथथी िा सो भ्िा मुनीका लाई सहुललयत ििको वयिसथा छैन। 

मनतिातिो पानी्को ओनसुइ सवीलमङग पुल / रेिननङग रुम ननःशुल्क 
ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा / लससयो कुलमन से्टि बीमा तथा पे्सन फाँटबाट ओनसुइ पुल / रेिननङग रुम ननःशुलक प्रयोगको 

कुपन वितिण भइिहेको छ। बीलमत प्रमाणपत्र िेखाएि प्रापत गनु्शहोस।् 
○ कुपन अवप्रलबाट हिेक 6 मदहनाको अ्तिालमा प्रनत वयष््त 8 िटा (प्रनत परििािलाई बढीमा 20 िटा) समम बीमा शुलकको ब्यझौता नभएको 

वयष््त (परििाि) लाई वितिण गरिने छ। सुरुमा वितिण गरिने कुपनको मयाि अवप्रल िेणख अकको िष्शको माच्श समम 1 िष्शको हुने छ। पनछललो 
पटक वितिण हुने कुपनको मयाि अ्टोबि िेणख अकको िष्शको माच्श समम 6 मदहनाको हुने छ। 

○ जुननयि हाईसकूल विदयाथथी िा सो भ्िा मुनीका वयष््तको लागग ननःशलुक कुपन छैन। 
○ प्रयोग गनने बेलामा, 1 पटकमा, 1 जनाले 1 िटा कुपन (स्कली) पेश गनु्शका साथ,ै बीलमत प्रमाणपत्र (स्कल) िेखाउनु आिशयक छ। 

प्रयोग गन्श स्ने संिचना
○ मम्शत समभािको काय्श तथा सरुिा िोग फैललन नदिन ि िोकथामको लागग संिचना भिनहरु ब्ि भइिहेको पनन हुन स्छ। प्रयोगको लागग 

जानु भ्िा अगाड्ड, संिचना आदि बबिा िा ब्ि छ छैन बािेको जानकािी ललनुहोस।् 
पुनशच, बबिा िा ब्ि भएको कािणबाट प्रयोग गन्श नपाएको कुपनको मयाि थप हुने छैन।

संरचना्को नाम ठेगाना फोन नमबर

ओनसुइ पुल

इरिएजाकी योनेचु रियोउ पुल कािासाकी-कु लसओहामा 3-24-12 044-266-2156
योनेत्ती चुचुलमने कािासाकी-कु चुचुलमने 73-1 044-555-5491
कािासाकी लसलमन पलाजा ताकाचु-कु लसनसाकु1-19-1 044-888-3131
कािासाकी लसटी तामा सपोट्शस से्टि तामा-कु, सुगेककताउिा4-12-5 044-946-6030
योनेत्ती ओजे्जी आसाओ-कु, ओजे्जी 1321 044-951-3636

रेिननङग रुम

कािासाकी के्को जुकुिी से्टि कािासाकी-कु, िातारििालसनचयो3-2-1 044-333-3741
साइिाइ सपोट्शस से्टि साइिाइ-कु, तोतहेोनमाची1-11-3 044-555-3011
तो्डोिोकी आिीना नाखाहािा-कु तोिोिोकी1-3 044-798-5000
कािासाकी लसलमन पलाजा ताकाचु-कु, लसनसाकु1-19-1 044-888-3131
लमयामाए सपोट्शस से्टि लमयामा-कु, इनुकुिा1-10-3 044-976-6350
कािासाकी लसटी तामा सपोट्शस से्टि तामा-कु, सुगेककताउिा4-12-5 044-946-6030
योनेत्ती ओजे्जी आसाओ-कु, ओजे्जी 1321 044-951-3636
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6 राष्ट्रिय सवास्थय बीमा / ववशषे सवास्थय परीक्षण आदिसँग समबष्न्धति ्ुकरा्को 
परामश्त ति्ा सो्धपुि्को लागग…

कािासाकी नगिपाललका बीमा कल से्टि Tel: 044-200-0783

कािासाकी ्या्सि पिीक्षण / विशषे सिास्थय जाँच आदि कल से्टि Tel: 044-982-0491

कािासाकी ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-201-3151

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-201-3277

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-201-3153

कािासाकी ि्डा काया्शलय िाइलस लससयो कुलमन 
से्टि

बीमा तथा पे्सन फाँट Tel: 044-271-0159

बीमा शुलक संकलन फाँट Tel: 044-271-0163

कािासाकी ि्डा काया्शलय ताष्जमा लससयो कुलमन 
से्टि

बीमा तथा पे्सन फाँट Tel: 044-322-1987

बीमा शुलक संकलन फाँट Tel: 044-322-1976

साइिाइ ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-556-6620

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-556-6722

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-556-6697

नाखाहािा ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-744-3201

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-744-3202

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-744-3109

ताकाचु ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-861-3174

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-861-3178

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-861-3173

लमयामाए ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-856-3156

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-856-3275

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-856-3151

तामा ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-935-3164

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-935-3231

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-935-3163

आसाओ ि्डा काया्शलयको बीमा तथा पे्सन शाखा

बीमा योगयता / कि फाँट Tel: 044-965-5189

बीमा लाभ･गचककतसा खच्श सहायता फाँट Tel: 044-965-5264

शुलक संकलन फाँट Tel: 044-965-5252

िाष्ट्रिय सिास्थय बीमाको पुष्सतका(2021 साल संसकिण)

समपािन/प्रकाशन: कािासाकी नगिपाललका सिास्थय कलयाण विभाग, गचककतसा बीमा ड्डलभजन, 
गचककतसा बीमा शाखा, वयिसथापन फाँट 
कािासाकी-सी, कािासाकी-कु, लमयामोतोचयो 1 बा्ची 
फोन: 044-200-2632


