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राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमाको िातेपतुक्स्का
जापानको स्ास्थ्य बीमा प्रराली धवस्ृत रूपमा दतु ई वटा काय्डरिमिरूमा धवभाधजत ्छन्:
कम्डचारीको स्ास्थ्य बीमा र रामट्रिय स्ास्थ्य बीमा। पमहलो रिकारको रोजगारदाताहरू मार्डत रिस्ाि
गररनछ, जसमा अकको तपाईं बस्े क्षेत्रमा आिाररत हुनछ। तपाईं जापा्ी ्भएपम् जापा्को म्िासीमा
दता्ड गररएको रित्येक एउटाले यी दु ई िटा मध्े एउटा स्ास्थ्य बीमा काय्डरिमहरूमा ्ामां क् ग्ु्डपछ्ड ।
राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमाले सान्धभ्डक प्रधरियािरूमा साइर काम कसरी ग्छ्ड भन्े कतुरालाई यो
िातेपतुक्स्काले व्याख्ा ग्छ्ड । यसलाई जापानमा बस्े गैर-जापानीको लाधग स्रोत अनतुसार धसज्डना
गररएको ध्यो।

्ामां मकत व्यक्तिले Suginami City को “रामट्रिय स्ास्थ्य बीमा कार्ड ” रिाप्त ग्ु्डहु्ेछ।
तपाईंको ्ाम, जन्ममममत, ठे गा्ा आमद जस्ा जा्कारीलाई सही तररकाले रे कर्ड गररएको छ भ्ी सुम्मचित ग्ु्डहोस्।
धबमारी वा चोटपटक लागेको अवस्ामा, तपाईंले धचधकत्ा सतुधविािरूमा भएको स्ास्थ्य बीमा प्रयोग
गरे र उपचार प्राप्त गन्ड सक्तुहुन्छ। धचधकत्ा स्ािार प्राप्त गन्डको लाधग, कृपया तपाईंको बीमा कार्ड
प्रस्तुत गनतु्डिोस्।
धचधकत्ा संस्ामा स्-भतुतिान रकम कूल धचधकत्ा खच्डिरूको 20% - 30% हुन्छ।

अधिकार
उतिरदाधयत्व

सबै NHI सदस्िरूले बीमा धप्रधमयमिरू भतुतिान गन्ड आवश्यक हुन्छ।
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राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमा (NHI) प्रराली

रामट्रिय स्ास्थ्य बीमा रिणाली (NHI) को उद्दे श्य भ्ेको मबरामी िा घाइते हुँ दा, सबैज्ाले मचमकत्ा उपचार म्ःशुल्क रिाप्त ग्ु्डहुनछभ्ी
सुम्मचित ग्ने हो। काय्डरिममा मबममत (्ामां मकत व्यक्ति) भएका सबैज्ाले मचमकत्ा खच्डहरूको बोझ साझा ग््ड रियोग गरर्े
सङ्कमलत कोष मसज्ड्ा ग््ड आफ्ो आय बीमा मरिममयमहरू भुतिा् ग्ु्डहुनछ। रित्येक घरमूलीलाई काय्डरिममा बीमा मरिममयमहरू
भुतिा्ी ग््ड आिश्यक हुनछ। उहाँ हरू मबरामी िा घाइते हु्ुहुनछ भ्े आदा्-रिदा्मा, NHI मा ्ामां मकत रित्येक व्यक्ति काय्डरिम
मार्डत मचमकत्ा लाभहरू रिाप्त ग््डको लामग योग्य हु्ुहुनछ।
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NHI ले कसरी काम ग्छ्ड

NHI तपाईं बस्े रिाप्त िा ्गरपामलका मार्डत चलेको छ। यी सरकारी अंगहरूले बीमकहरूको रूपमा काय्ड गछ्ड । रित्येक ्गरीय
मबमकले NHI मा ्ामां मकत सािसािै रामट्रिय सरकार टोमकयो महा्गरीय सरकार र अन्य स्ोतहरूद्ारा उपलब्ध गराइएको
अ्ुदा्हरूबाट बीमा मरिममयमहरू सङ्कल् मार्डत रिाप्त गररएका कोषहरूको रियोग गरे र मचमकत्ा खच्डहरूको भुतिा्ी �ाण्डल
गछ्ड ््।
तपाईंले मचमकत्ा संसिा भ्रमण गदा्ड , मचमकत्ा खच्डहरूको भागलाई मात्रै िह् ग्ने (भुतिा्ी) मा मचमकत्ा उपचार रिाप्त ग््ड योग्य
हु्ुहुनछ। NHI मार्डत संसिामा भाग भुतिा्ी गररएको छ।

भु�ानीह�को लािग
स�लन ग�रएका
िप्रिमयमह� प्रयोग
गनु��न्छ

टोिकयो

नगरीय सरकार

सद� (िबिमत)

िचिक�ा �ाहार
उपल� गराउनु�न्छ

�ा� बीमा काड�
प्र�ुत गरी आं िशक
खच�ह� भु�ान गनु��न्छ

बीमा काड� िदइन्छ

िचिक�ा खच�ह�को
भु�ानी अनुरोध गनु��न्छ

िचिक�ा
सस्था
िचिक�ा खच�ह�
भ�ानी गनु��न्छ
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िबमक

भु�ानी तथा मानक
कभरे जका दरह�
िनधा� रण गनु��न्छ।

राि��य अनुदानह�

नामां कन फाराम पेश गरी बीमा
िप्रिमयमह� भु�ान गछ� ।

TM-NHIO माफ�त िचिक�ा
खच�ह� भु�ान गन�को
लािग स�लन ग�रएका
भु�ानीह� प्रयोग गनु��न्छ

परी�ाका नितजाह�
�रपोट� गछ�

टोिकयो महानगरीय
राि�य
राि�
� य �ा�
बीमा संघ

राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमाको प्रमार (स्ास्थ्य बीमा कार्ड )
रामट्रिय स्ास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पक्ड ग्ु्डहोस्
रो्: 03-5307-0641

(1) तपाईक
ं ो स्ास्थ्य बीमा कार्ड को द्रयाक राख्निोस्
तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्ड ले तपाईं NHI मा ्ामां मकत हु्ुहुनछ भन्ने रिमाणको रूपमा सेिा रिदा् गद्ड छ र तपाईंलाई उपचार रिाप्त ग््डको
लामग मचमकत्ा संसिामा यसलाई रिस्ुत ग््ड आिश्यक हु्ेछ।
्ोट: रित्येक NHI सदस्लाई ्ामां क्को रिमाणको रूपमा एउटा कार्ड मदइनछ। यो कार्ड उति व्यक्तिले मात्रै रियोग ग््ड सक्ुहुनछ।

(2) उपचार प्राप्त गदा्ड धचधकत्ा संस्ामा आफनो कार्ड प्रस्तुत गनतु्डिोस््
तपाईंले मचमकत्ा संसिामा उपचार रिाप्त गदा्ड सेिा काउन्टरमा सिै ँ आफ्ो स्ास्थ्य बीमा कार्ड रिस्ुत ग्ु्डहोस्। तपाईंले NHI मा ्ामां मकत
भएको रूपमा पुमट् गररसकेपमछ, तपाईंले आफ्ा खच्डहरू समेट्् मद्दत ग्ने बीमा रियोग ग््ड सक्ुहुनछ।
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(3) मान्यता अवधि
तपाईंको स्वास्थ्य बीमा कार्ड को म्याद समाप्त मिति माथि दायाँ तिर प्रिन्ट गरिएको छ। यो विशेषगरी तपाईंको बस्ने अवधि समाप्त भएपछि
समाप्त हुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो बसाइ अवधिको लागि नवीकरण प्रक्रियाहरू मार्फत नभई आफ्नो निवासी दर्ता भूल थाहा दिनुहुन्छ
भने, तपाईं पनि NHI को लागि अयोग्य ठहरिनुहुनेछ र लाभहरू प्राप्त गर्न असक्षम हुनुहुनेछ। त्यसैले सुनिश्चित गर्नुहोस् कि, तपाईंले
आप्रवासन ब्यूरोमा बसाइ बढाउन आवश्यक चरणहरू भएर गएपछि, तपाईंलाई आफ्नो कार्ड लाई Residence Section of City Hall
वा the City Branch Office मा नयाँ सँग प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ।
नोट: तपाईंलाई अद्यावधिक गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो पुराना कार्ड , राहदानी र निवासी कार्ड आवश्यक
हुनेछ।

(4) स्वास्थ्य बीमा कार्ड को प्रयोगबारे
1 तपाईंको स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्राप्त गर्दा, तपाईंको ठे गाना, नाम, जन्म मिति र अन्य जानकारी सही छ कि छै न भनी सु निश्चित गर्न

यसलाई जाँ च गर्नुहोस्।

2 तपाईंको कार्ड हरायो, क्षति भयो वा अन्यथा अनु पयोगी भयो भने , प्रतिस्थापनको लागि आवे दन गर्नुहोस् । तपाईंको ID (जस्तै

तपाईंको निवासी कार्ड ) ल्याउनुहोस् र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा खण्ड वा City Branch Office मा आउनुहोस्। तपाईं बाहिर हुँदा
तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा कार्ड हराउनुहुन्छ भनेम कृपया प्रहरी विभागलाई सूचित गर्नुहोस्।
नोट: तपाईंसँग अल्पकालिन स्वास्थ्य बीमा कार्ड वा योग्यता प्रमाणपत्र छ भने, कृपया राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा खण्डमा आउनुहोस्।
उपचार प्राप्त गर्दै गर्दा चिकित्सा संस्थामा दु बै कार्ड हरू प्रस्तुत गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।

3 70 र 74 वर्ष उमे र बीचका वृ द्धहरूलाई व्यक्तिगत खर्चहरूको भाग समे ट्न मद्दत गर्ने NHI वृ द्ध प्राप्तकर्ता प्रमाणपत्र दिइने छ।

उपचार प्राप्त गर्दै गर्दा चिकित्सा संस्थामा दु बै कार्ड हरू प्रस्तुत गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।

4 स्वास्थ्य बीमा कार्ड हरू कानू नको दण्ड अन्तर्गत अन्य व्यक्तिलाई लिजमा, भाडामा वा स्थानान्तरण गर्न सकिँदै न।

4

NHI को लागि आवेदन दिन
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पर्क गर्नुहोस्
फोन: 03-5307-0641

(1) स्यास्थ्य बीमाको सदस्य हुनेबेला

① योग्यता

जापानी नभएका दर्ता गरिएका नगरीय निवासीहरूले NHI मा नामां कन गर्नुपर्छ । तिनीहरूले निवासी दर्ता दायार गर्नबाट छूट प्राप्त
गरे तापनि तीन महिनाभन्दा धेरै राष्ट्र मा बस्न चाहने निवासीको “आधिकारिक व्यवसाय” स्थिति भएको व्यक्तिहरूले पनि NHI मा
नामां कन गर्नुपर्छ । NHI मा सामेल हुने अनिवार्य हो र तपाईंको व्यक्तिगत इच्छाले नामां कन नगर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्न।
तर, निम्न व्यक्तिहरूले NHI मा नामां कन गर्न सक्नुहुन्न।
1 कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा वा अन्य जापानी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समाविष्ट व्यक्तिहरू (आश्रितहरूको रूपमा

नामां कित व्यक्तिहरू समावेश हुन्छन्)।

2 वृ द्ध अग्रज नागरिको लागि चिकित्सा बीमा कार्यक्रममा नामां कित व्यक्तिहरू*

* अग्रजहरूलाई उहाहरू 75 भएपछि यो कार्यक्रममा NHI बाट स्थानान्तरण गरिन्छ।

3 सामाजिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति
4 निवासको निर्दिष्ट क्रियाकलापहरू स्थिति भएको व्यक्तिहरू र:

a. चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्य वा उचित क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएका कुनै व्यक्तिको लागि प्रत्येक दिन सहायता
उपलब्ध गराउनको लागि जापानमा हुनुहुन्छ
b. एक वर्ष भन्दा कम बस्ने अवधि छ र दृश्यावलोकन, पुनः सिर्जना वा समान क्रियाकलापहरूको उद्देश्यको लागि जापानमा
हुनुहुन्छ वा उक्त व्यक्तिको जीवनसाथी सँगै हुनुहुन्छ (18 वा सोभन्दा बढि)
तपाईंको बस्ने अवधि तीन महिनाभन्दा कम भएपनि, तपाईं निम्न मामिलाहरूमा आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरे र NHI
मा सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नोट गर्नुहोस्:

⨋⨋ तपाईंको निवासको स्थितिले तपाईंलाई “मनोरन्जक”, प्राविधिक इन्टर्न, “आश्रित” वा निर्दिष्ट क्रियाकलापहरू रूपमा तीन महिना

भन्दा धेरैको लागि जापानमा रहन अधिकार प्रदान गर्छ भने (1)①❹ माथिको बाहे क)*
ññ बिष्शिट गतिबिधि को बारे मा, राहदानिमा टासिराखेको लिखित निर्देशन पत्र अनुसार जाच गर्छ ।
⨋⨋ निवासि योग्यता नबिकरण गरे को कारण, निवासि अवधि 3 महिना भन्दा कम भयो र त्यसले गर्दा स्वस्थ बीमाको दर्तालाई
हटाइएको व्यक्ति
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② नामांकन प्रक्रियाहरू

निम्नमध्ये कुनै पनि भएमा तपाईंले 14 दिन भित्र NHI नामां कन प्रक्रियाहरू मार्फत जानुपर्छ । यदि तपाईं यो प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुहुन्छ
भने, तपाईंले समयमा नामां कन भएको भएतापनि तपाईंले भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा प्रिमियमहरू अझै पनि तिर्नुपर्नेछ।
1 तपाईं सहरमा सर्दा (वा राष्ट्र मा प्रवे श)

कृपया तपाईंले निवासी कार्ड (निवासी दर्ता) को लागि आवेदन दिने समान समयमा NHI मा नामां कन गर्नुहोस्।

2 तपाईंलाई 3 महिना भन्दा लामो समयको लागि नायाँ निवासी योग्यताको अनु मति दिइन्दा
3 तपाईंले जागिर छोडे कोले कार्यालयको स्वास्थ्य बीमा जस्तो कुनै जापानका सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट निक्लिदा

(यसमा आश्रित नहुँदा पनि समावेश छ) कृपया स्वास्थ्य बीमा कभरे जका घाटाको प्रमाणपत्र र तपाईंको ID (जस्तै तपाईंको निवासी
कार्ड ) ल्याउनुहोस्।

4 तपाईंको बच्चा जन्मिएका हुँदा तपाईंसँग निवासको “निर्दिष्ट क्रियाकलापहरू” स्थिति छ भने , कृपया आफ्नो राहदानी पनि

ल्याउनुहोस्।

5 तपाईं सामाजिक सहायता प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिँ दा कृपया सार्वजनिक सहायतामाको समाप्तिको सू चना र तपाईंको ID (जस्तै

तपाईंको निवास कार्ड ) ल्याउनुहोस्।

(2) NHI बाट निक्लिनुपर्ने अवस्था
निम्नमध्ये कुनै घटनाहरू भएमा तपाईं 14 दिन भित्र NHI निकाल्ने प्रक्रियाहरू मार्फत जानुपर्छ ।
1 तपाईं सहरभन्दा बाहिर सर्नुहुँदा (वा राष्ट्र छोड् ने)

कृपया निवासी कार्ड स्थानान्तरण आवेदन पेश गर्नुहोस्।
नोट: तपाईंले बाहिरको स्थानान्तरण आवेदन पेश गर्नुहुन्छ भने, राष्ट्र बाट तपाईंको प्रस्थान मितिपछिको दिनबाट तपाईंको स्वास्थ्य
बीमा कार्ड अमान्य हुनेछ। तपाईंले आफ्नो निवासी कार्ड सक्रिय राख्नहुन्छ र स्थानान्तरण दायर गर्नुहुन्न भने, तपाईं बीमा
प्रिमियम भुक्तानीहरूको लागि जिम्मेवार हुन जारी रहनुहुन्छ।

2 कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा वा अन्य जापानी सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समाविष्ट व्यक्तिहरू (आश्रितहरूको रूपमा

नामां कित व्यक्तिहरू समावेश हुन्छन्)

नोट: तपाईं रद्द गर्ने प्रक्रियाहरू मार्फत जानुहुन्न भने, तपाईंले दु ई वटा कार्यक्रमहरूमा नामां कन समाप्त गर्नुहुनेछ र बीमा प्रिमि
यम भुक्तानीहरूको लागि उत्तरदायी हुन जारी राख्नहुन्छ। कृपया आफ्नो कर्म चारीको स्वास्थ्य बीमा कार्ड र राष्टि यस्वास्थ्य
बीमा कार्ड ल्याउनुहोस्।
3 तपाईं वृ द्ध अग्रज नागरिकको लागि चिकित्सा बीमा कार्यक्रममा नामां कित हुँदा

नोट: तपाईंलाई यो मामिलामा रद्द गर्ने प्रक्रियाहरू मार्फत जान आवश्यक हुँदै न।
4 बीमितको मृ त्यु मा
5 तपाईंले सामाजिक सहायता प्राप्त गर्न सु रु गर्दा
6 तपाईंले चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्य वा उचित क्रियाकलापहरूमा सं लग्न भएका कुनै व्यक्तिको लागि प्रत्येक दिन सहायता

उपलब्ध गराउनको लागि “निर्दिष्ट क्रियाकलापहरू” को निवासी स्थिति प्राप्त गर्दा

7 तपाईंको आफ्नो निवासको स्थिति गु माउनु हुँदा (तपाईंको बस्ने अवधिको म्याद समाप्त हुँदा)

★महत्वपूर्ण
⨋⨋ स्यास्थ्य बीमा कार्ड छोडे पछि, बीमा कार्ड को प्रयोग गर्न सकिदै न। तपाईं NHI लाभहरू प्राप्त गर्न योग्य नभई यसलाई प्रयोग

गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई बिमकद्वारा समेटिएका कुनै पनि चिकित्सा खर्चहरू फेरि भुक्तानी गर्न आवश्यक हुनेछ।

⨋⨋ स्वास्थ्य बीमा शु ल्क महङ्गो भएकोले वा चिकित्सा सु विधाहरू प्रयोग नगर्ने जस्तो कारणले NHI बाट निक्लिन सकिंदै न।

⨋⨋ अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थी बीमा र मे डिकल सहितको जीवन बीमा अथवा याला चोट बीमा (यी व्यक्तिगत स्वास्थ बीमा भएको,

जापानको सार्वजनिक स्वास्थ बीमा भने होइन) मा दर्ता गरे पनि, स्वस्थ बीमाको छोडन सकिदै न।
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(3) यस बाहे कको अधिसूचना
1 तपाईं समान नगरपालिका भित्र सर्दा
2 तपाईंको नाम वा घरमू लीको परिवर्तन हुँदा
3 तपाईं Suginami City बाहिर नर्सिङ स्याहार सु विधा, असक्षम व्यक्तिहरूको लागि सु विधा, बालबालिकाहरूको लागि कल्याण

सुविधा वा अन्य उक्त सुविधाहरूमा नामां कन हुँदा
कृपया आवश्यक भएका वस्तुहरू प्रक्रियाहरूमा निर्भर रहे र भिन्न-भिन्न हुन्सक्ने भएकोले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पर्क
गर्नुहोस्।

4 तपाईं जापनमा बस्ने अवधि वा निवासको स्थिति परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ भने

कृपया आप्रवासन ब्यूरोसँग सूचना दायर गर्नुहोस् र तपाईंको निवास कार्ड मा पछाडि लेखेको बास्ने मान्य अवधि वा निवासको स्थिति
हुनुपर्छ । त्यसो गर्न असफल भएमापरिणाम स्वरूप राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको लागि योग्यता गुमाउन सक्नुहुन्छ।

(4) रिसेप्शन समय र स्थानहरू
सान्दर्भिक खण्डमा तल जाँ दा आवश्यक कागजातहरू तपाईंले दायर गर्ने वा यसलाई दायर गर्ने व्यक्तिको सूचनामा निर्भर रहे र भिन्न-भिन्न
हुन्छन्। कृपया थप जानकारीको लागि सान्दर्भिक काउन्टरमा सोधपुछ गर्नुहोस्।
कार्यदिनहरू
बुधबार
पहिलो, तेस्रो र पाँ चौं शनिबार
दोस्रो र चौंथो शनिबार
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8:30 – 17:00
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा खण्ड, निवास खण्ड, शहर शाखा कार्यालय
17:00 – 19:00
सहर शाखा कार्यालय
9:00 – 17:00	निवास खण्ड
9:00 – 17:00
सहर शाखा कार्यालय

बीमा प्रिमियमहरू
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पर्क गर्नुहोस्
फोन: 03-5307-0641

बीमा प्रिमियमहरू तपाईंले NHI मा नामां कन गर्नुभएको महिनाको आधारमा गणना गरिन्छ। तपाईं सहरमा (सहरमा प्रवेश) सर्ने
क्षणमा NHI मा नामां कन गर्न वा अर्को जापानी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमाबाट निकाल्न योग्य ठहरिनुहुन्छ त्यसैले त्यो तपाईंको बीमा
प्रिमियमहरू गणना गरिने क्षण हो।

(1) बीमा प्रिमियमहरू कसरी गणना गरिन्छ
बीमा प्रिमियमहरू प्रत्येक सदस्यको लागि गणना गरिन्छ र प्रति-घरायसी सदस्यको आधारमा जम्मा गरिन्छ। यो रकमलाई उक्त घरमूलीले
भुक्तान गर्नुहुन्छ।
तपाईंको बीमा प्रिमियम निम्न तीन भागहरूको योगफल हो:
Ⅰ स्वास्थ्य बिमा प्रिमियमहरू (चिकित्सा लाभहरूको लागि छु ट्याइएको भाग)
Ⅱ	वृद्ध अग्रज नागरिक सहायता प्रिमियमहरू (वृद्ध अग्रज नागरिकहरूलाई मद्दत गर्न छु ट्याइएको भाग)
Ⅲ	नर्सिङ स्याहार प्रिमियमहरू (नर्सिङ स्याहारको लागि छु ट्याइएको भाग)(40-64 वर्ष उमेरका सदस्यहरूलाई मात्रै लागू हुन्छ)
प्रत्येक वर्ग प्रति घरपरिवारको अधिकतम लेभीमा आधारित छ (वर्षमा कमाएको अधिकतम रकम) र आयमा आधारित तथा प्रति व्यक्तिमा
आधारित शुल्कमा अतिरिक्त विभाजित गरिन्छ भनी नोट गर्नुहोस्।
1 आय-आधारित शुल्क: घरपरिवारका सदस्यहरूको आयको आधारमा गणना गरिन्छ (आय x शु ल्क)
2 प्रति-व्यक्ति आधारित शुल्क:घरपरिवारका सदस्यहरूलाको सं ख्या अनु सार गणना गरिन्छ (प्रतिव्यत्ति रकम x मानिसहरूको

संख्या) आयलाई ध्यान नदिइ सबै सदस्यहरूलाई लागू गरिन्छ।
आम्दानीमा आधारित शुल्कहरू कर आधारभूत रकममा आधारित भइ गणना गरिन्छ (अघिल्लो प्रावधानको आय)*
* जुन तपाईंको कूल आम्दानी माइनसको आधारभूत कटौती (येन 330,000) हो।
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■वाध््डक घरपररवारका बीमा धप्रधमयमिरूको ्शतुल्क (FY 2020)
Ⅰस्ास्थ्य बीमा धप्रधमयमिरू
अधप्रल – धनम्न माच्ड
(अधघकतम लेभी:_जापनी येन 630,000)

①आय-आिाररत ्शतुल्क
＝

Ⅱवृद्ध अरिज नागररक सिायता
धप्रधमयमिरू
अधप्रल – धनम्न माच्ड
(अधघकतम लेभी:_जापनी येन 190,000)

सबै घरपररिारका सदस्हरूको × 7 .14 %
लामग कूल कर आिारभूत रकम

＋

①आय-आिाररत ्शतुल्क
＝

Ⅲनधस्डङ स्ािार धप्रधमयमिरू
अधप्रल – धनम्न माच्ड
(अधघकतम लेभी:_जापनी येन 170,000)

②प्रधत- व्यक्ति ्शतुल्क

सबै घरपररिारका सदस्हरूको
लामग कूल कर आिारभूत रकम

②प्रधत- व्यक्ति ्शतुल्क
× 2.29 %

＋

①आय-आिाररत ्शतुल्क
＝

सबै 40-64 उमेर पुगेका
सदस्हरूको लामग कूल कर
आिारभूत रकम

जापा्ी ये् 39,900
x
घरपररिारका सदस्हरूको संख्ा

जापा्ी ये् 12,900
×
घरपररिारका सदस्हरूको संख्ा

②प्रधत- व्यक्ति ्शतुल्क
× 2.09 %

＋

जापा्ी ये् 15,600
×
40-64 िष्ड उमेरका सदस्हरूको संख्ा

्ोट: बष्ड भररको बीमा रकम, 4 ममह्ा बात अकको िष्ड 3 ममह्ा सम्को लामग हुनछ।

(2) बीमा धप्रधमयमिरूको सूचना
बीमा मरिममयमहरू पूण्ड िष्डको लामग गण्ा गररनछ (आगामी िष्डको अमरिल दे क्ख माच्ड) र त्यसपमछ जु् र आगामी माच्डको बीचको 10
िामष्डक भुतिा्ीहरूको रूपमा मबल गररनछ। त्यसकारण, मत्ीहरूलाई अमघल्ो िष्डमा भएको तपाईंको आम्ा्ीको आिारमा जु् मा
गण्ा गरर्ेछ र तपाईंलाई सूमचत गरर्ेछ। तपाईंले मित्तीय िष्डको बीचमा NHI मा ्ामां क् ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंको बीमा मरिममयमहरूको
सूच्ा तपाईंले आिेद् मद् अिमिमा िा आगामी ममह्ामा पठाइ्ेछ। ्ोट ग्ु्डहोस् मक यमद तपाईंको बीमा मरिममयमहरू पररित्ड् हुनछ
भ्े (उदाहरण ्ामां मकत सदस्हरू िा आयको पररित्ड् कारणले), तपाईंलाई त्यसपमछ छोटकरीमा तपाईंको ्याँ मरिममयमहरू सूमचत
गरर्ेछ।

(3) NHI मध्य व््डमा नामांकन गनने वा धनकालने व्यक्तिको लाधग बीमा धप्रधमयमिरू
तपाईंले आमि्डक िष्डभारीमा NHI को भागमा ्ामां क् ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंको बीमा मरिममयमहरू तपाईंले ्ामां क् गरे को
ममह्ाबाट गण्ा ग््ड सुरु गरर्ेछ। तपाईंले िष्डभारीमा म्काल्ुहुनछ भ्े, मत्ीहरू तपाईंले म्काल्ुभएको ममह्ाको
अगामरको ममह्ामा गण्ा गरर्ेछ ।
्ोट ग्ु्डहोस् मक तपाईंले बामहर जा्ुहुनछ िा NHI रद्द ग्ने मरिमरियाहरू ्गरी आफ्ो गृह राट्रिमा रक्ड्ुहुनछ भ्े, तपाईंले
अझैपम् कु्ै पम् बाँ की बीमा मरिममयमहरू भुतिा्ी ग््ड आिश्यक हु् सकछ।
मध्े-िष्डको ्ामां क्/
म्कासीको लामग गण्ा
मिमि
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आध््डक व््डमा नामांधकत मधिनाको संख्ा
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×

वाध््डक बीमा धप्रधमयम

बीमा धप्रधमयम कटौती र ्छूट काय्डरिमिरू
रामट्रिय स्ास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पक्ड ग्ु्डहोस्
रो्: 03-5307-0641

(1) बीमा धप्रधमयम कटौती काय्डरिम

① प्रधत-व्यक्ति आिाररत ्शतुल्कको कटौती

तपाईंको घरपररिारको आय अमघल्ो िष्ड म्मचित पोइन्टमा झछ्ड भ्े, तपाईं रिमत-व्यक्ति आिाररत शुल्कमा कटौतीको लामग योग्य
ठहरर् सक्ुहुनछ। ्ोट ग्ु्डहोस्, यद्मप, तपाईंले घरमूलली समहतको सबै घरपररिारका सदस्हरूको कूल आय ररपोट्ड ग्ु्डपछ्ड ।
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② अनैच्छिक बेरोजगारीको कारणले कटौती

तपाईंले बेरोजगारी बीमा र कम्पनी दिवालियापन वा मुक्तको कारणले आफ्नो जागिर अनैच्छिक रूपमा गुमाउने र अझैसम्म 65 वर्ष
उमेरको हुनुभएको छै न भनी समाविष्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो बीमा प्रिमियमहरू घटाउन दायर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफू
बेरोजगारी बीमा सङ्कलन गर्न योग्य हुनुहुन्छ भनी दे खाउने प्रमाणपत्र दायर गर्न आवश्यक हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने
गरी तपाईंले रोजगारी गुमाउनुभएको अर्को महिनाको सोही दिनबाट तपाईं कटौती प्राप्त गर्ने कार्य जारी राख्न योग्य हुनुहुन्छ।

(2) बीमा प्रिमियम छूट कार्यक्रम
प्राकृतिक प्रकोप वा गम्भीर बिमारी जस्ता असाधारण कठिनाइ अन्तर्गत, तपाईं कटौती गरिएका स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वा छूटको लागि
आवेदन दिन सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंको सम्पूर्ण घरपरिवारलाई योग्यता निर्धारण गर्नको लागि विचार गरिनेछ।
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भुक्तान विधिहरू

बीमा प्रिमियमहरू प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि महिनाको अन्तिम दिन बैंक बिदा हुन्छ भने, तिनीहरू
आगामी व्यावसायिक तिनमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
भुक्तानीहरू प्रायजसो निम्न विधिहरू मध्य एउटा प्रयोग गरे र गरिन्छ।

(1) बैंक ट् रान्सफर
बैंक ट्रान्सफर तपाईंको भुक्तानी प्रिमियमहरू भुक्तान गर्ने सबैभन्दा सहज तरिका हो। निक्षेपहरू बचत जम्मा खाताबाट स्वत: सिर्जना गर्न
सकिन्छ, र यदि तपाईंले प्रक्रिया एकचोटि गर्नुभयो भने, अर्को वर्षदे खि भुक्तान जारी हुनेछ।

(2) भुक्तानी स्लिप

① व्यक्तिगतमा

बीमा प्रिमियमहरू तपाईंलाई पत्राचार गरिएको बीजक प्रयोग गरे र बैंक, क्रेडिट यूनियन (क्रेडिट संगठन), जापान हुलाक कार्यालय
बैंक, हुलाक कार्यालय, किराना पसल, सिटी कार्यालय र सिटी शाखा कार्यालयहरूमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
नोट: सहुलियत पसलमा भुक्तान गर्नका लागि तपाईंको भुक्तानी रसिदमा बारकोड हुनुपर्छ ।

② फोनद्वारा (MobileRegi एप)

तपाईंको भुक्तानी रसिदमा बारकोड प्रिन्ट गरिएको छ भने पनि तपाईंले फोनद्वारा पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। बारकोड पढ् नका लागि
तपाईंको फोनको क्यामेरा प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि मोबाइल बैंक�िङ एप प्रयोग गरी भुक्तान गर्नुहोस्।
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तपाईल
ं े आफ्नो प्रिमियमहरू भुक्तानी गर्नुहुन्न भने...
1 यदि  तपाईंले अन्तिम मितिसम्ममा आफ्नो  बीमा प्रिमियमहरू भुक्तान गर्नुहुन्न  भने , तपाईंलाई ढिलाई सम्बन्धी  सू चना

पठाइनेछ। यदि तपाईंको भुक्तानी अझै पनि प्राप्त हुन्न भने, तपाईंलाई भुक्तानीका लागि माग गरिएको लिखित पत्र पठाइनेछ।
तपाईंलाई फोन गर्ने वा भेट्न आउँ पनि सकिनेछ।

2 तपाईंले सम्झाउनीसू चना वा लिखित पत्र प्राप्त गरे पछि पनि कारणविना हामीलाई भु क्तान वा सम्पर्क गर्नुहुन्न भने , तपाईंलाई

कानूनी रूपमा सम्पत्तिको सोधपूछ गरिनेछ जसले बहाली* वा अन्य सजायहरूको परिणाम निम्त्याउन सक्नेछ।
* बहाली: कानुनको आधारमा, सम्पत्ति तथा घरजग्गा आदि व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्ने

3 तपाईंले विस्तारित समयावधिभित्र आफ्नो बीमा प्रिमियमहरू भु क्तान गर्नुहुन्न भने , तपाईंलाई अल्पकालीन स्वास्थ्य बीमा कार्ड मा

स्विच गरिनेछ। परामर्श बिना भुक्तान गर्न जारी रहे को असफलताले तपाईंको स्वास्थ्य बीमा कार्ड जफत हुने परिणाम ल्याउनेछ
जसलाई सट्टामा योग्यता प्रमाणपत्रले प्रतिस्थापन गरिनेछ। योग्यता प्रमाणपत्रहरूले अस्पतालका र अन्य चिकित्सा संस्थाका सबै
चिकित्सा खर्चहरू अग्रिम रूपमा नै भुक्तान गर्न (मात्र सह-भुक्तानीको सट्टामा) र तपाईंको सिटी कार्यालय मार्फत भरपाईका लागि
पछि आवेदन दिन आवश्यक ठहर गर्छ ।

★यदि तपाईंलाई भुक्तान गर्न समस्या भइरहे को छ भने, हामीसँग कुरा गर्नुहोस्!
⨋⨋ तपाईंलाई कामबाट अस्थायी डिस्चार्ज गरिएको वा कम्पनी टाँ ट पल्टिने जस्ता अपरिहार्य परिस्थितिहरूको कारण आफ्नो

बीमा प्रिमियमहरू भुक्तान गर्न गाह्रो भइरहे को छ वा तपाईंले पहिले नै भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको भुक्तानीलाई व्यवस्थापन गर्न
संघर्ष गरिरहनुभएको छ भने, तपाईंको स्थानीय नगर कार्यालयमा NHI भुक्तान काउन्टरको कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस्।
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स्स् बीमाको बीमा बाट पाउन सधकने सियोग

(1) धचधकत्ा लाभिरू
यमद तपाईं मबरामी हु्ुभयो िा चोटपटक लाग्यो भ्े, मचमकत्ा संसिाको सेिा रे किमा तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्ड दे खाउ्ुहोस् र
मेमरकल उपचार रिाप्त ग््ड आफ्ो कोपे भुतिा् ग्ु्डहोस्। तपाईंको बाँ की मचमकत्ा खच्डहरू NHI द्ारा भुतिा् गरर्ेछ।

कूल धचधकत्ा खच्डिरूको 100%
कोपे (20-30%)
(तल ① हे ्ु्डहोस्)

NHI द्ारा कभर गररने (70-80%)

① कोपे प्रधत्शतिरू
पधिलो रिेर पूव्ड
(0-6 व््ड सम्म *1)
20%

70-74 व््डसम्म

अधनवाय्ड ध्शक्षा पध्छ - 70 व््डको
उमेर भन्ा कम
30%

20%
(म्मचित आम्ा्ी स्र मामिका व्यक्तिहरूका लामग 30% *2 )

*1 : बच्ा छ िष्ड पुगेपमछको पमहलो माच्ड 31
* 2 : कृपया मििरणहरूका लामग तपाईंको िृद्ध रिापक रिमाणपत्र हे ्ु्डहोस्। रिमतशत मापदण्डको सम्बन्मा, कृपया रामट्रिय स्ास्थ्य बीमा
मिभागमा सम्पक्ड ग्ु्डहोस्।

② के समेधटएको ्छ
(NHI लाभिरूका लाधग योग्य)
⨋
⨋
⨋
⨋
⨋

मचमकत्ा तिा दन्त स्ाहार
औषमि तिा मचमकत्ा आपूमत्डहरू
उपचार, शल्मरिया र अन्य काय्डमिमिहरू
घरमै रिाप्त सेिा
अस्पताल भ्ा्ड तिा ्मस्डङ स्ाहार

③ के समेधटएको ्छै न
तपाईंले म्म्नको लामग NHI रियोग ग््ड सक्ुहुन्न।
⨋ शारीररक तिा मिस्ृ त मचमकत्ा जाँ चहरू
⨋ खोप तिा रिमतरक्षण खोपहरू
⨋ स्सिकर गभा्ड िसिा/सामान्य रे मलभरी

्ोट: एकमुट् बच्ाको जन्मको/अमभभािकीय लाभ बारे जा्कारीको
लामग पृष्ठ ⓬ हे ्ु्डहोस्

⨋ क�े मटक काय्ड मिमि/दन्त सं शोि्
⨋ काम-सम्बन्ी रोगहरू िा चोटपटकहरू

्ोट: यस पररक्सिमतमा कामदारहरूको क्षमतपूमत्ड बीमा लागू हुनछ।
⨋ अपराि र जा्ाजा्ी गरे को कदमको कारण भएको रोग िा चोट
⨋ झगरा र रक्क्स लागेको कारण बाट भएको मबरामम तिा चोट

(2) धचधकत्ा खच्डिरूको भतुतिानी
तपाईंले म्म्न अिसिाहरूमा मचमकत्ा खच्डहरूको पूरा रकम भुतिा् ग्ु्डभएको छ भ्े, रामट्रिय स्ास्थ्य बीमाको लाभ खण्डमा
ररर�को लामग आिेद् मद्ुहोस्। जाँ च गरे पमछ भुतिा् गररएको कूल रकमको 70 दे क्ख 80% रकम रामट्य स्ास्थ्य बीमाबाट तपाईंलाई
मतरर्ेछ। यद्मप, यो रामट्य स्ास्थ्य बीमाका लामग योग्य सेिाहरूमा सीममत छ।
्ोट: कृपया होमसयार हु्ुहोस्, मचमकत्ा उपचार पाएको मद्को भोमलपटि दे क्ख 2 िष्ड समय मबतेपमछ तपाईंले आिेद् ग््ड सक्ुहुन्न।
<धचधकत्ा स्ािारका खच्डिरूको भरपाईको लाधग योग्यता>
① तपाईंले यात्रा गदा्ड हु्े अक�ात् मबमारी जस्ा आपतकाली् अिसिाको कारण आफ्ो रामट्य स्ास्थ्य बीमा कार्ड रिस्ुत ्गरी
मचमकत्ा उपचार रिाप्त गदा्ड । तपाईंसँग रामट्य स्ास्थ्य बीमा स्ीकार ्ग्ने अस्पताल िा मचमकत्ा सुमििामा उपचार रिाप्त ग्ने बाहे क
अकको मिकल्प ्हुँ दा। यद्मप, यमद उति संसिामा उपचार रिाप्त ग्ने तपाईंको म्ण्डय आिश्यकता ्भएर तपाईंको रिबुद्ध मियो भ्े,
कु्ै रररण्ड हु्ेछै्।
② मचमकत्कले समज्डकल कोसनेट िा काटि जस्ा सहायक यनत्को रियोग ग््ड सुझाि गदा्ड ।
③ तपाईंले भाँ क्च्एको िा ममक्डएको कारण हड्ी तिा जो्थीहरूको उपचारका लामग क्लिम्कमा मचमकत्क िा जुरो म्को ब्ाउ्े
मिशेष�को म्दने श्मा अकुप�र, मो�ा उपचार िा मामलस, इत्यामद रिाप्त गरे मा।
④ तपाईंले िैदेमशक यात्रा, इत्यामद अिमिमा अचा्क चोटपटक िा मबमारीका कारण मिदे शमा मचमकत्ा संसिामा मचमकत्ा स्ाहार
रिाप्त गरे मा। यद्मप, ध्ा् मद्ुहोस् मक तपाईं मचमकत्ा उपचार उद्दे श्यका लामग मिदे शको यात्रा गदा्ड यो लागू हुँ दै्।
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⑤ तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अवधिमा तपाईंले चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नुभएको थियो
भने। यद्यपि, यदि प्रक्रिया ढिलो भएको थियो भने, ढिलो हुनुको कारण जरूरी नभएमा रिफण्ड दिइनेछैन।
⑥ तपाईंले रगत आदानका लागि रगतको खर्च बेहोर्नुभएको थियो भने (परिवारद्वारा रगत उपलब्ध गराएको अवस्थाहरू बाहे क)।
<आवश्यक वस्तुहरू>
आवेदन गर्न, कृपया घरमूली छाप (भर्मिलन मसी प्रयोग गरिने) (यदि तपाईंसँग छाप छै न भने हस्ताक्षर मान्य हुन्छ), तपाईंको बीमा कार्ड ,
र घरमूलीको बैंक खाता नम्बर ल्याउनुहोस्। यसको साथै तपाईंले गर्ने आवेदन अनुसार निम्न कागजातहरूको आवश्यक छ।
आवेदन फारामहरू राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा लाभहरू विभागमा उपलब्ध छन्।
① चिकित्सा
② दन्त
③ औषधि
④ विदे शमा बेहोरे को चिकित्सा 
स्याहारका खर्चहरू

→
→
→
→

⑤ सहयोगी यन्त्न वा उपकरण

→

⑥अक्कुपन्चर, मोक्जा उपचार,
मालिश
⑦ हड्डी र जोर्नीको उपचार (जुडो
स्वास्थ्यलाभ)
⑧ रगतको शुल्क

→
→
→

उपचारको विस्तृत बयान र रसिदहरू
उपचारको विस्तृत बयान र रसिदहरू
औषधिका शुल्कहरूको विस्तृत बयान र रसिदहरू
तपाईंको राहदानी (प्रतिलिपि स्वीकार्य हुँदै न), उपचारको विस्तृत बयान, सूचीबद्ध गरिएका
वस्तुहरू र नगरिएका वस्तुहरूको रसिद (प्रत्येकमा नेपाली अनुवादकको नाम र ठे गाना
सहित नेपाली अनुवादन समावेश हुनुपर्छ ), छानबिन सम्बन्धी सूचित सहमति (यो फाराम
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा लाभहरू सह-खण्डमा उपलब्ध छ र यसलाई सिटीको वेबसाइटबाट
डाउनलोड गर्न सकिन्छ।)
डाक्टरको अभिप्राय पत्र वा निदान पत्र (इलास्टिक स्टाकिङ्ग ्स/स्लिभहरूका लागि
चिकित्सकको निर्देशनहरू उपलब्ध गराउनुहोस्), निर्माताको रसिद र विस्तृत विवरण,
वास्तविक अर्थोपेडिक जुत्ताको तस्विर वा तिनीहरू लगाएको फोटो
आवेदन फाराम, चिकित्सकको लिखित मन्जरी वा चिकित्सा प्रमाणपत्र र आपूर्तिकर्ताबाट
प्राप्त रसिद
आवेदन फाराम, चिकित्सकको लिखित मन्जरी (हड्डी भाँ च्चिएको वा ठाउँ छोडे को मात्र) र
उपचारको रसिद
चिकित्सा प्रमाणपत्र, आदानका लागि रगत स्वीकार गरे को प्रमाणपत्र, रगत
अनुदाताहरूको लागि रसिद

(3) स्थानान्तरण खर्चहरूको भरपाई
अस्पताल जानका लागि गम्भीर रूपमा बिरामी वा चोटपटक लागेको व्यक्तिले गाडी, इत्यादि प्रयोग गर्दा वा उसलाई आपतकालीन
अवस्थामा र अपरिहार्य कारणहरूमा चिकित्सकको आदे शमा अस्पतालहरू बीच स्थानान्तरण गरे मा यातायात खर्चहरू भरपाई हुन्छन्।
यद्यपि, अस्पताल जान र आउन लाग्ने खर्चहरूलाई स्थानान्तरण खर्चहरू मानिंदैन।
ññ कृपया होसियार हुनुहोस्, स्थानान्तरण खर्च तिरे को दिनको भोलिपल्ट दे खि 2 वर्ष समय बितेपछि तपाईंले आवेदन गर्न सक्नुहुन्न।
<आवश्यक वस्तुहरू>
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड , डाक्टरको अभिप्राय पत्र (निर्धारित फारममा), रसिदहरू, घरमूलीको व्यक्तिगत छाप (भर्मिलन मसी प्रयोग
गरिने) (यदि तपाईंसँग छाप छै न भने हस्ताक्षर मान्य हुन्छ) र घरमूलीको बैंक खाता नम्बर

तपाईंको चिकित्सा प्रमाणपत्र भए तापनि जाँचपछि यो भुक्तानीको लागि तपाईंलाई अयोग्य ठहरिन सक्छ।

(4) उच्च-लागत चिकित्सा स्याहारको लागि भरपाई
बिमारी वा चोटपटकका लागि चिकित्सा संस्थामा प्राप्त गरे को चिकित्सा स्याहारका लागि भुक्तान गरिएको योग्य खर्चहरू व्यक्तिगत
रूपमा उत्पन्न खर्चहरूको अधिकतम सीमा नाघ्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले उच्च लागत चिकित्सा स्याहार कभरे जसँगै पछिको मितिमा यो
सीमा नाघेको रकम बराबरको रकम भरपाई गर्छ ।
ññ कृपया होसियार हुनुहोस्, चिकित्सा उपचार गरे को दिनको भोलिपल्ट दे खि 2 वर्ष समय बितेपछि तपाईंले आवेदन गर्न सक्नुहुन्न।

(1) उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार भरपाईको लागि कसरी आवेदन दिने

चिकित्सा स्याहार प्राप्त गर्नुभएको महिनाको तीन महिनापछि तपाईंलाई आवेदन फाराम पठाइनेछ। तपाईंले यो फाराम प्राप्त गरे पछि,
कृपया घरमूलीलाई यो पूरा गर्न लगाउनुहोस् र यसलाई सिटीमा पेश गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले चिकित्सा सस्थामा उपचार प्राप्त गर्नु अघि अत्यन्तै उच्च चिकित्सा स्याहारको पूर्वानुमान हुन्छ भने, कृपया अग्रिम रूपमा
राष्टिय स्वास्थ्य बीमा लाभ खण्डको अधिकतम रकमको योग्यता प्रमाणपत्र आवेदन प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड सँग
अधिकतम सीमा रकम आवेदनको लागि योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुहोस् र तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुने खर्चहरूको अधिकतम
सीमा मात्र भुक्तान गर्न आवश्यक हुनेछ। अधिकतम-रकम आवेदनको लागि योग्यता प्रमाणपत्रको लागि कसरी आवेदन दिने भनी जान्नको
लागि कृपया पृष्ठ 10-11 सन्दर्भ गर्नुहोस्।
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(2) उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार कभरे ज कसरी गणना गरिएको हुन्छ

उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार कभरे जको लागि योग्यता चिकित्सा स्याहार खर्चहरू निम्न अनुसार गणना गरिएको हुन्छन्:
A.योग्यता चिकित्सा स्याहार खर्चहरू मासिक आधारमा गणना गरिएको हुन्छ।
B.बीमा लागू हुने उपचार खर्चमध्ये आं शिक भुक्तानीलाई गणना गरिनेछ। (तर 70 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने, प्रत्येक मेडिकल
सुविधा (दन्त चिकित्सालय, अस्पताल भर्ना र बाहिरी रोगी छु ट्टै ) को 21,000 येन भन्दा कम आं शिक भुक्तानीको गणना गरिनेछैन)

① एकजना व्यक्तिको लागि उच्च लागत चिकित्सा स्याहार कभरे ज कसरी गणना गरिन्छ

यदि परिवारको कुनै व्यक्तिले उच्च लागत चिकित्सा स्याहार कभरे जका लागि योग्य चिकित्सा खर्चहरू भुक्तान गर्नुभएको छ भने,
तलको चार्टबाट व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खर्चहरूको अधिकतम सीमा नाघ्ने माथिका (A) र (B) बाट रकम गणना गरिन्छ।
वृद्ध सदस्यको प्रमाणपत्रको लागि योग्य भएका मानिसहरू बहिरङ्ग स्याहारको भागको लागि मात्र पहिलो भरपाई हुनेछ। यदि
अस्पतालमा भर्ना खर्चहरू बेहोरिए भने, बहिरङ्ग स्याहारको गणनाबाट बाँ की स्व-भुक्तान रकमलाई मात्र अस्पताल भर्नाको लागतमा
थपिनेछ र बहिरङ्ग स्याहार र अस्पताल भर्ना दु बैका लागि व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खर्चहरूका लागि अधिकतम सीमा नाघ्ने कुनै पनि
रकमका लागि कभरे ज उपलब्ध गराइनेछ। योग्य बहिरङ्ग स्याहार र अस्पतालमा भर्ना खर्चको मिश्रीत रकम उच्च लागत चिकित्सा
स्याहारको भरपाईद्वारा उपलब्ध गराइने कभरे जको हद हो।

अधिकतम सीमा
[70 वर्ष मुनि]
अधिकतम सीमा

धेरै पटक लागु हुने*4

पहिलो नियमको आय*1
जापानी येन 9.01 मिलियन भन्दा माथि

जापनी येन 252,600
(कूल चिकित्सा खर्चहरू – 842,000) × 1%

जापानी येन 140,100

भूतपूर्व नियमको आय
जापानी येन 6.00-9.01 मिलियन

जापनी येन 167,400
(कूल चिकित्सा खर्चहरू – 558,000) × 1%

जापानी येन 93,000

भूतपूर्व नियमको आय
जापानी येन 2.10-6.00 मिलियन

जापनी येन 80,100
(कूल चिकित्सा खर्चहरू – 267,000) × 1%

जापानी येन 44,400

पहिलो प्राविधिक आय
2.10 मिलियन भन्दा तल

जापनी येन 57,600

जापानी येन 44,400

आवासीय कर छु ट घर

जापनी येन 35,400

जापानी येन 24,600

आय वर्ग

[वृद्ध सदस्यहरूको प्रमाणपत्रको लागि योग्य भएका]
अधिकतम सीमा
आय वर्ग

बहिरङ्ग स्याहार
(प्रति व्यक्ति)

बहिरङ्ग + अन्तरङ्ग (प्रति घरपरिवार)
गुणाकार*4

सक्रिय कामदारहरूको आय स्तर III
(कर योग्य आयको जापानी येन 6.90 मिलियन वा सो
भन्दा माथि)

जापानी येन 252,600
(कूल चिकित्सा खर्चहरू – 842,000) × 1%

जापानी येन 140,100

सक्रिय कामदारहरूको आय स्तर II
(जापानी येन 3.80 मिलियन वा सो भन्दा माथिको कर
योग्य आय, जापानी येन 6.90 मिलियन भन्दा कम)

जापानी येन 167,400
(कूल चिकित्सा खर्चहरू – 558,000) × 1%

जापानी येन 93,000

सक्रिय कामदारहरूको आय स्तर I
(जापानी येन 1.45 मिलियन वा सो भन्दा माथिको कर
योग्य आय, जापानी येन 3.80 मिलियन भन्दा कम)

जापानी येन 80,100
(कूल चिकित्सा खर्चहरू – 267,000) × 1%

जापानी येन 44,400

जापानी येन 18,000
(वार्षिक अधिकतम सीमा:
जापानी येन 144,000)

सामन्य

आवासीय कर छु ट घर

न्यून-आय II*2
न्यून-आय I *3

जापानी येन 8,000

जापानी येन 57,600

जापानी येन 44,400

जापानी येन 24,600
जापानी येन 15,000

*1: भूतपूर्व नियमको आय…कूल आय, आदिबाट निवासी करको (जापानी येन 330,000) आधारभूत कटौती घटाउनुहोस्। उहाँ हरूको
निवासी कर रिपोर्ट नगरे को घरायसीहरू “जापानी येन 9.01 मिलियन भन्दा माथिको पूर्व प्रावधान आम्दानी”
वर्गमा राखिएका हुन्छन्
*2: न्यून-आय II…घरपरिवारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको घरमूलि र सबै सदस्यहरू निवासी करबाट निकासन भएका छन्
*3: न्यून-आय I …आवासीय कर छु ट घर जसका प्रत्येक सदस्यको आम्दानी निश्चित स्तरभन्दा तल छ
*4: गुणाकार…विगत 1 वर्षमा उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार भरपाईले तीनपटक भन्दा बढी प्राप्त गर्दा चौथो पटकपछि व्यक्तिगत
रूपमा तिर्नुपर्ने अधिकतम सीमालाई बुझाउँ छ। विस्तृत जानकारीको लागि, पृष्ठ 10 “उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार
भरपाई चार वा सोभन्दा बढी पटक प्राप्त गरे को छ भने” हे र्नुहोस्।
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② बहु विषयहरूको खण्डमा गणना विधि

एउटै महिनामा एउटै घरपरिवारका सदस्यले पृष्ठ 9 (A) र (B) मा गणना गरिएका चिकित्सा खर्चहरू जोड् न सकिन्छ।
70 वर्ष तलका सदस्यहरू र वृद्ध सदस्यहरूको प्रमाणपत्रसँगका सदस्यहरूको घरपरिवारको लागि चिकित्सा खर्चहरू जोड् दा, दु बै
बहिरङ्ग र अस्पतालमा भर्ना भएको खर्चहरू व्यक्तिगत रूपमा पहिला गणना गरिन्छन्। यस राशीको लागि, 70 वर्ष भन्दा तलको
मानिसको लागि जापानी येन 21,000 वा सो भन्दा बढी थपिएको छ। यस कूल रकमले सीमा नाघ्दा, उच्च चिकित्सा स्याहार खर्चहरू
भरपाई गरिन्छ।

③ उच्च लागत चिकित्सा स्याहार भरपाईहरू चार वा बढी पटक प्राप्त गरिएको छ भने

समान घरपरिवार उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार एक वर्षको अवधिमा (महिनासँग सुरु गरे को 12 महिना जहाँ उपचार प्राप्त गरिएको
थियो) तीनपटक भन्दा बढी भरपाई प्राप्त गर्नुभएको छ भने, व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न भएको खर्चहरूको लागि चौंथो पटकको
भरपाईमा अधिकतम सीमा परिवर्तन हुन्छ। यद्यपि, 70 र सोभन्दा बढी उमेरको व्यक्तिको लागि, उच्च लागत चिकित्सा स्याहार
भरपाईहरू बहिरङ्ग स्याहारका लागि मात्र प्राप्त भएका महिनाहरूलाई कूलमा गणना गरिं दै न।
अप्रिल 2018 दे खि समान प्रान्त भित्रै ठे गाना सरे पनि सर्नु अघि र पछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नामां कित गरिएको छ भने, उच्च-लागत
चिकित्सा स्याहार भरपाईहरू प्राप्त गरे को पटक जोडिएर हिसाब गरिन्छ।

टोकियो

A सिटी
B सिटी
(वार्ड )

अप्रिल

मे

जुन

①

②

③

▲

नयाँ प्रणाली प्रभावकरी हुन्छ

जुलाई

अगस्ट

सेप्टेम्बर

अक्टुबर

❹

❺

❻

❼

▲

सिटी A दे खि सिटी B सम्म सार्नुहोस््

नोभेम्बर

डिसेम्बर

यहाँ बाट गणना गरियो

④ व्यक्तिगत रूपमा-उत्पन्न हुने खर्चहरूको अधिकतम सीमामा छु ट

उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार मासिक आधारमा गणना गरिएको हुन्छ। यद्यपि, महिनाको बीचमा 75 मा टर्न गरे र पछिल्लो-शर्त वृद्ध
चिकित्सा स्याहार प्रणालीमा स्विच गर्दा वा अप्रिल 2018 मा वा पछि समान प्रान्त भित्र सर्दा, व्यक्तिले दु बै चिकित्सा बीमा प्रणालीहरूका
लागि व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुने खर्चहरूको अधिकतम सीमा भुक्तान गर्नुहुन्छ। यस कारणको लागि, स्विच बनाउँ दा महिनाको
अवधिमा 50% घटाएर पछिल्लो-शर्त वृद्ध चिकित्सा स्याहारमा चिकित्सा बीमा स्विच भएको व्यक्ति र उहाँ हरूको आश्रितहरू अनुबन्ध
गर्दै नयाँ नियम बनाइएको थियो।
यो छु ट उल्लिखित दीर्घकालीन बिमारी चिकित्सा उपचार कार्ड होल्डरहरूद्वारा भुक्तान गरिएको व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुने
खर्चहरूमा पनि लागू हुन्छ।

(5) अधिकतम सीमा रकम आवेदनको लागि योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रकाशन
(योग्यताको प्रमाणपत्र; व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न भएको चिकित्सा खर्चहरूको अधिकतम रकमको आवेदनको लागि दावी र अन्तरङ्गहरूद्वारा
भुक्तान गरे को खर्चहरूको मानक रकमबाट कटौतीको लागि)
तपाईंले उच्च चिकित्सा स्याहार लागतहरू उठाउनुहुन्छ भने, तपाईंले अग्रिम रूपमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा लाभहरूको सेक्सनबाट योग्यता
प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अस्पतालमा व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खर्चहरू (पृष्ठ 9 मा सन्दर्भ गर्नुहोस्) को अधिकतम सीमा मात्र
भुक्तान गर्न यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय मीमा कार्ड सँग प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ।
“सक्रिय कामदारहरूको आय स्तर III” वा “सामान्य” मा वर्गीकृत भएको 70 वा सोभन्दा माथिको निवासी उमेरका मानिसहरू भुक्तानीको
समयमा उहाँ हरूको वृद्ध सदस्यहरूको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको कार्ड प्रस्तुत गर्दा व्यक्तिगत रूपमा खर्चहरूको अधिकतम
सीमासम्म भुक्तान गर्न आवश्यक हुनेछ। यी व्यक्तिहरूलाई योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु कुनै आवश्यक छै न।
निवासी करभुक्तान गर्नबाट छु ट प्राप्त गरे का घरपरिवारहरू योग्यता प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुने खर्चहरूको
अधिकतम सीमासम्म मात्र भुक्तान गर्न सुनिश्चित गर्न र अस्पतालमा भर्ना हुँदा खानाहरूको लागत घटाउन चिकित्सा संस्थामा आफ्नो
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड सँग यसलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्।

अस्पतालमा भर्ना हुँदा खानाहरूको लागत (मानक रकम)
आय वर्ग

खानाको लागत (प्रति खाना)

व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुने चिकित्सा खर्चहरूका अधिकतम रकमको आवेदनको लागि
दावी र अन्तरङ्गहरूद्वारा भुक्तान गरे को मानक रकमको खर्चहरूबाट कटौतीको लागि
प्रस्तुत गरिएन भने

जापानी येन 460

निवासी कर भुक्तान गर्ने घरपरिवार

70 वर्ष भन्दा तलको र निवासी करबाट छु ट प्राप्त गरे को सदस्यहरू भएको घरपरिवार
वृद्ध सदस्यहरूको प्रमाणपत्रको लागि व्यक्तिको योग्यताको लागि न्यून-आय कमाउने
व्यक्ति II
वृद्ध सदस्यहरूको प्रमाणपत्रको लागि व्यक्तिको योग्यताको लागि न्यून-आय कमाउने
व्यक्ति I

जापानी येन 210*
जापानी येन 100

* गैर-करयोग्य घरपरिवारको सदस्य 90 दिन भन्दा बढी अस्पतालमा भर्ना भएको छ भने, अस्पतालमा भर्ना भएको 91 दिनपछि आवेदन
मितिबाट खानाको लागत JPY 160 प्रति खानासम्म घटाउन सकिन्छ। यो तपाईंलाई लागू हुन्छ भने, कृपया आवेदन पेश गर्नुहोस्।
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<आवश्यक वस्तुहरू>
① स्वास्थ्य बीमा कार्ड
② घरपरिवारका सदस्यहरू बाहे क अरू व्यक्तिले आवेदन गर्दा, घरमूलीबाट प्रतिनिधिको पत्र र प्रतिनिधिको व्यक्तिगत पहिचान
बनाउन कागजातहरू
③ चिकित्सा संस्थाबाट रसिदहरू वा अन्य कागजातहरू (अस्पतालमा भर्ना भएको 91 दिन कटे पछि मात्र) जस्ता अस्पतालमा भर्ना
भएको दिनको संख्या प्रमाण गर्न कागजातहरू
④ व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हुने चिकित्सा खर्चहरू र अन्तरङ्गहरूद्वारा भुक्तान गरे को खर्चहरूको मानक रकमबाट कटौतीको
लागि अधिकतम रकमको आवेदनको लागि अघिल्लो पटक वितरण गरे को दावी (अस्पतालमा भर्ना भएको 91 दिन काट् दा मात्र;
अनावश्यक रूपमा पहिलो आवेदन समान वित्तीय वर्षमा)

उच्च-लागत चिकित्सा स्याहारको लागि ऋणहरू

उच्च-लागत चिकित्सा स्याहारको सूचना प्राप्त गर्न लगभग तीन महिना लाग्छ। यस अवस्थामा, सिटी कार्यालयले दीर्घकालीन अस्पतालमा
भर्नाबाट वा अन्य कारणहरूका लागि उच्च चिकित्सा खर्चहरू बेहोरे का र भुक्तान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि उच्च लागत चिकित्सा
स्याहारका लागि भुक्तानको अनुमानित रकमको 90% सम्म ब्याज रहित ऋण प्रदान गर्नेछ।
ऋण उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार कभरे जसँग त्यसपछि जारी गरिएको पुनः भुक्तानी गरिनेछ।
कृपया यस सेवा सम्बन्धी अग्रिम रूपमा सोधपुछ गर्न सुनिश्चित हुनुहोस् किनभने कागजातहरू आवेदन प्रक्रियाको लागि आवश्यक भएका
हुन्छन्।

(6) उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार र नर्सिङ स्याहार भरपाई
यदि एक वर्षको अवधिमा नामां कित व्यक्तिद्वारा बेहोरिएको चिकित्सा र नर्सिङ बीमा प्रिमियमहरूको रकमले तल चार्टमा उल्लेख गरिए
अनुसार व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खर्चहरूको अधिकतम सीमा नाघ्छ भने, उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार र नर्सिङ स्याहार भरपाई प्रदान
गरिनेछ। वर्षीय अगष्ट 1 दे खि जुलाई 31 सम्मको अवधिमा गणना गरिन्छ।

① उच्च-लागत चिकित्सा र नर्सिङ स्याहार लाभहरूको लागि व्यक्तिगत खर्चहरूको लागि अधिकतम सीमा

अधिकतम सीमा
[70 वा सोभन्दा कम उमेरको व्यक्तिहरू भएको घरपरिवार]
संयुक्त वार्षिक रूपमा स्वयं-उत्पन्न भएका चिकित्सकीय तथा
नर्सिङ खर्चहरूको अधिकतम सीमा

आय वर्ग
भूतपूर्व नियमको आय जापानी येन 9.01 मिलियन भन्दा माथि

जापानी येन 2.12 मिलियन

भूतपूर्व नियमको आय जापानी येन 6.00-9.01 मिलियन

जापानी येन 1.41 मिलियन

भूतपूर्व नियमको आय जापानी येन 2.10-6.00 मिलियन

जापानी येन 670,000

भूतपूर्व नियमको आय जापानी येन 2.10 मिलियन वा कम

जापानी येन 600,000

आवासीय कर छु ट घर

जापानी येन 340,000

[70 - 74 उमेर पुगेका व्यक्तिहरूसँग घरपरिवार]
संयुक्त वार्षिक रूपमा स्वयं-उत्पन्न भएका चिकित्सकीय तथा
नर्सिङ खर्चहरूको अधिकतम सीमा

आय वर्ग
कर योग्य आय जापानी येन 6.90 मिलियन भन्दा माथि

जापानी येन 2.12 मिलियन

कर योग्य आय जापानी येन 3.80 मिलियन वा सो भन्दा माथि,
जापानी येन 6.9 मिलियन भन्दा कम

जापानी येन 1.41 मिलियन

कर योग्य आय जापानी येन 1.45 मिलियन वा सो भन्दा माथि,
जापानी येन 3.80 मिलियन भन्दा कम

जापानी येन 670,000

सामन्य

जापानी येन 560,000

आवासीय कर छु ट घर

न्यून-आय कमाउने व्यक्ति II

जापानी येन 310,000

न्यून-आय कमाउने व्यक्ति I

जापानी येन 190,000

*म
 ाथिको तालिकाले अगष्ट 2018 को लागि बिलिङबाट सुरु हुने व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न भएका खर्चहरूका लागि अधिकतम
सीमालाई समावेश गर्छ । जुलाई 2018 र त्यो भन्दा अगाडिका अवधिहरूमा भएका यस्ता खर्चहरूका लागि, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको
लाभ खण्डमा परामर्श लिनुहोस्।

② योग्यता

आधारभूत मितिमा (जुलाई 31, गणना गरिने अवधिको अन्तिम दिन) Suginami City द्वारा उपलब्ध गराइएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा
नामां कित व्यक्तिहरूको घरमूली
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③ आवेदन प्रक्रिया

घरपरिवारहरूलाई उच्च-लागत चिकित्सा स्याहार र उच्च-लागत नर्सिङ स्याहारको लागि प्रत्येक वर्ष मध्य-फेब्रुअरीमा आवेदन
पठाइनेछ। कृपया प्रिन्ट गरिएको घरमूलीको नाम र सिल भएको छापको (भर्मिलन मसी प्याडको लागि)(तपाईंसँग छाप छै न भने
हस्ताक्षर स्वीकारयोग्य छ) साथमा, घरमूली र स्याहार सेवाहरू प्राप्त गरे को व्यक्तिको जानकारीलाई बैंक खातामा भरे र आवेदन
दिनुहोस्।

(7) विशिष्ट दीर्घकालीन रोगहरूका लागि लागत कटौती
लामो समयसम्म महँ गो चिकित्सा लागतको आवश्यकता पर्ने निम्न रोगहरूको अवस्थामा हरे क महिनामा तपाईंको आं शिक भुक्तानी
10,000 येन हुनेछ (यो छु ट पाउन आवेदन दिनु पर्दछ)।
* कृत्रिम निदान आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन मृगौला निष्क्रियता भएका व्यक्ति र तलका दु वै (A) र (B) लागू हुने व्यक्तिहरूद्वारा भुक्तान
गरिने मासिक चिकित्सा खर्चहरूलाई 20,000 येनसम्म कटौती गरिनेछ।
A. राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा नामां कित सवै घरपरिवारका सदस्यहरू (बिमित व्यक्ति) को कूल पुरानो नियमको आय जापानी येन
6,000,000 भन्दा माथि (वा घरपरिवारमा निवासी कर दायर नगरे को सदस्य छन्) छ।
B. बिमित व्यक्तिहरू 70 वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका छन्।
① कृत्रिम निदान आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन मृगौला निष्क्रियता
② भाइरसरोधक औषधिहरू (स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्नीद्वारा निर्धारित व्यक्तिहरूमा सीमित HIV संक्रमण सहित) प्राप्त गरिरहे का
हे मोफिलियाक्स वा AIDS का बिरामीहरू
कृपया माथिका सम्बन्धित वर्गहरू तपाईंमा लागू हुन्छ भने निश्चित दीर्घकालीन रोगको चिकित्सा उपचार कार्ड को लागि आवेदन दिनुहोस्।
<आवश्यक वस्तुहरू>
तपाईंको स्वास्थ्य बीमा कार्ड , चिकित्सा लिखित सहमति वा शारीरिक असक्षमता प्रमाणपत्र (लागूयोग्य विशेष रोग वर्णन गरे र)

(8) बच्चाको जन्मको लागि एकमुष्ठ भत्ता
प्रत्येक नवजात बच्चाको लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत बिमित आमाहरूलाई एकमुष्ट रकम भुक्तान गरिनेछ। गर्भावस्थाको कम्तीमा
85 दिनमा मरे को बच्चा जन्मिएमा वा गर्भपात भएमा तिनीहरूलाई पनि समेटिनेछ।
* बच्चाको जन्म भएको दिनबाट दु ई वर्ष ननाघ्दै आवेदनहरू दिनुपर्छ वा यो भत्ताको लागि आवेदन दिन अयोग्यता हुनेछ।
भत्ता जारी गरियो
कसरी आवेदन दिने

प्रति बच्चालाई जापानी येन 420,000
बिमितले बच्चाको जन्मको लागि एकमुष्ठ भत्ता प्राप्त गर्न निम्न तीनवटा तरिकाद्वारा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ:

(1) प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली (तपाईंको चिकित्सा संस्थाको रिसेप्शन क्षेत्रमा आवेदन दिनुहोस्)

आफ्नो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड लाई चिकित्सा संस्था वा मातृत्व केन्द्रको रिसेप्शन क्षेत्रमा दे खाउनुहोस् र प्रणाली प्रयोग गर्न अधिकारको
प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। यसले बच्चाको जन्मको लागि सहरदे खि चिकित्सा संस्था वा मातृत्व केन्द्रसम्म अधिकतम रकम बनाउन
एकमुष्ट भत्ताको प्रत्यक्ष भुक्तानीको लागि अनुमति दिनेछ।
चिकित्सा संस्था वा मातृत्व केन्द्रमा लागेका वास्तबिक जन्म खर्चहरू भुक्तानी भन्दा कम भएको अवस्थामा, भुक्तानीबाट खर्चहरू घटाएर
घरमूलीलाई तिरिनेछ। यस अवस्थामा, तपाईंले जन्मपछिको केही महिनामा यो भुक्तानी सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ।
* कृपया प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली सबै चिकित्सा संस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नहोस्। कृपया यी प्रणालीहरूको
प्रयोग गर्दा आफ्नो चिकित्सा संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्।

(2) प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता प्रणाली (सिटी हलको राष्ट्रि य स्वास्थ्य बीमाको लाभ खण्डमा आवेदन दिनुहोस्)

निर्धारित जन्ममितिको दु ई महिना अघिबाट आवेदन दिन सुरु गर्न सम्भव छ। यसले बच्चाको जन्मको लागि सहरदे खि चिकित्सा संस्था वा
मातृत्व केन्द्रसम्म अधिकतम रकम बनाउन एकमुष्ट भत्ताको प्रत्यक्ष भुक्तानीको लागि अनुमति दिनेछ।
चिकित्सा संस्था वा मातृत्व केन्द्रमा लागेका वास्तबिक जन्म खर्चहरू भुक्तानी भन्दा कम भएको अवस्थामा, भुक्तानीबाट खर्चहरू घटाएर
घरमूलीलाई तिरिनेछ।
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<आवश्यक वस्तुहरू>
① स्वास्थ्य बीमा कार्ड
② मातृ स्वास्थ्य हातेपुस्तिका (जन्माउने दिनको योजना लेखिएको)
③ घरमूलीको सिलमा भर्मिलन मसी प्याड प्रयोग गर्ने (तपाईंसँग सिल छै न भने हस्ताक्षर स्वीकारयोग्य छ)
④ घरमूलीको बैंक खाता नम्बर
⑤ बच्चाको जन्मको (प्रतिनिधि प्राप्तकर्ताको लागि) लागि एकमुष्ठ भत्ताको प्रकाशनको लागि आवेदन फाराम।
(यसमा चिकित्सा संस्था वा मातृत्व केन्द्रको नाम र सिल समावेश हुनुपर्छ )
ññ बच्चाको जन्मको (प्रतिनिधि प्राप्तकर्ताको लागि) लागि एकमुष्ठ भत्ताको प्रकाशनको लागि आवेदन फाराम प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता
प्रणालीलाई NHI को लाभ खण्डमा प्रयोग गर्न सकिने चिकित्सा संस्थाहरूमा उपलब्ध छ।
ññ कृपया प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली सबै चिकित्सा संस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नहोस्। कृपया यी प्रणालीहरूको
प्रयोग गर्दा आफ्नो चिकित्सा संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्।

(3) तपाईंले प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली वा प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता प्रणाली प्रयोग गरिरहनुभएको छै न भने
(सिटी हलको वा निवासी खण्डको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको लाभ खण्डमा आवेदन दिनुहोस्)

<आवश्यक वस्तुहरू>
① स्वास्थ्य बीमा कार्ड
② मातृ स्वास्थ्य हातेपुस्तिका (जन्म प्रमाणपत्र पहिले नै पेश गरिएको छ भन्ने प्रमाण उपलब्ध गराउने कागजात), जन्म प्रमाणपत्र (मूल)
वा जन्ममिति पुष्टि गर्न सकिने अन्य कागजात (मरे को बच्चा जन्मिएको वा गर्भपात भएको अवस्थामा चिकित्सकको प्रमाणपत्र प्रयोग
गर्न सकिन्छ)
③ प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरिनेछैन भनी संकेत गर्ने चिकित्सा संस्थादवार जारी गरिएको सम्झौता प्रयोग गरिनेछैन
④ चिकित्सा संस्थाद्वारा जारी गरिएको जन्म खर्चहरूको कथन वा रसीद (मूल)
(तपाईंले प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रयोग गर्नुहुनेछैन भनी संकेत गर्ने कागजात)
⑤ घरमूलीको सिलमा भर्मिलन मसी प्याड प्रयोग गर्ने (तपाईंसँग सिल छै न भने हस्ताक्षर स्वीकारयोग्य छ)
⑥ घरमूलीको बैंक खाता नम्बर
ññ तपाईंले आवेदन दिनुभएको लगभग एक महिना पछि पैसा तपाईंको बैंक खातामा स्थानान्तरण गरिनेछ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको सदस्यले विदे शमा बच्चा जन्माउनुभएको छ भने, ती व्यक्तिले जापानमा फर्कि एपछि आवेदन दिनुपर्छ ।
<आवश्यक वस्तुहरू>
① स्वास्थ्य बीमा कार्ड
② जापानी भाषामा अनुवादन गरिएको वास्तविक जन्म प्रमाणपत्र
③ मालिकको छाप रातो कार्ट्रिज प्रयोग गरे र (यदि तपाईंसँग एक छै न भने तपाईं आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ)
④ घरमूलीको बैंक खाता नम्बर
⑤ जन्म दिने व्यक्तिको पासपोर्ट

(9) बच्चाको जन्मका खर्चहरूलाई समेट्ने ऋणहरू (अग्रिम सूचना आवश्यक छ)
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको सदस्यले प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली वा प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता प्रणालीको प्रयोग बिना नै जन्म दिनुभएको अवस्थामा,
घरमूली अपेक्षित जन्ममितिको एक महिना पूर्व एकमुष्ट रकमको 80% को ब्याज-निःशुल्क ऋणको लागि योग्य हुनुहुन्छ।
<आवश्यक वस्तुहरू>
① स्वास्थ्य बीमा कार्ड
② मातृ स्वास्थ्य हातेपुस्तिका (जन्माउने दिनको योजना लेखिएको)
③ प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरिनेछैन भनी संकेत गर्ने चिकित्सा संस्थाद्वारा जारी गरिएको सम्झौता प्रयोग गरिनेछैन
④ घरमूलीको सिलमा भर्मिलन मसी प्याड प्रयोग गर्ने (तपाईंसँग सिल छै न भने हस्ताक्षर स्वीकारयोग्य छ)
⑤ घरमूलीको बैंक खाता नम्बर
⑥ घरमूली बाहे क कुनै व्यक्तिले ऋणको लागि कार्यविधिहरू संचालन गरे को अवस्थामा प्रतिनिधिको व्यक्तिगत पहिचान स्थापना गर्ने
प्रतिनिधिको पत्र र कागजातहरू
ññ कृपया सीमित अवस्थाहरू ऋणको लागि योग्य हुन पूरा हुनुपर्ने भएकोले अग्रिम रूपमा फोन गर्नुहोस्।
ññ पहिले नै जन्म दिएका व्यक्तिहरूलाई वा विदे शमा जन्म दिएका व्यक्तिहरूका लागि ऋणहरू उपलब्ध गराउन सकिन्न।
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(10) अन्त्येष्टि खर्चहरूको भुक्तानी
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अन्तर्गत बिमित व्यक्तिको मृत्यु हुँदा, अन्त्येष्टि खर्चहरू अन्त्येष्टि सेवा होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई प्रति पूर्ति गरिनेछ।
लाभ रकम जापानी येन 70,000 हो। यद्यपि , राष्टिय स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी सामाजिक बीमा जस्तो अर्को राष्टिय स्वास्थ्य बीमा नीतिबाट
अन्त्येष्टि खर्चहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछैन।
* कृपया होसियार हुनुहोस्, अन्त्येष्टि दिनको भोलिपल्ट दे खि 2 वर्ष समय बितेपछि तपाईंले आवेदन गर्न सक्नुहुन्न।
<आवश्यक वस्तुहरू>
मृतकको राष्टिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड , वास्तविक अन्त्येष्टि रसिद र सिल (भर्मिलन मसी प्याडको लागि) तथा बैंक खाताअन्त्येष्टिको व्यवस्था
मिलाउने व्यक्तिको संख्या तपाईंसँग सिल छै न भने हस्ताक्षर स्वीकारयोग्य छ।

(11) क्षयरोगको लागि मनोचिकित्सा स्याहार लाभहरू/चिकित्सा स्याहार लाभहरूको भरपाई
(1) मनोरोग सम्बन्धी स्याहार लाभहरू

असक्षमताहरू भएका व्यक्तिहरू (मनोरोग सम्बन्धी बहिरङ्ग-बिरामी चिकित्सा स्याहार) र निवासी करबाट छु ट प्राप्त घरपरिवारका
व्यक्तिहरूको स्वतन्त्नता तथा चिकित्सा स्याहार सहायता प्रणालीको लागि योग्य व्यक्तिहरूले, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको लाभार्थी प्रमाणपत्रको
लागि (मनोरोग सम्बन्धी बहिरङ्ग बिरामीको रूपमा) आवेदन दिएर, असक्षमताहरू भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वतन्त्नता तथा चिकित्सा
स्याहार सहायता प्रणाली (मनोरोग सम्बन्धी बहिरङ्ग बिरामी चिकित्सा स्याहार) अन्तर्गत अधिकतम सीमासम्म मासिक रूपमा लाभहरू
प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुन्छन्।
* तपाईंको निवासको क्षेत्र नजिकै रहे को बीमा केन्द्रमा आवेदन दिनुहोस्।

(2) चिकित्सा स्याहार लाभहरू

संक्रामक रोगहरूको रोकथाम र संक्रामक रोगहरू लागेका बिरामीहरूसँग सम्बन्धी कानून सर्तहरू अन्तर्गत स्याहार प्राप्त गर्ने
व्यक्तिहरू र निवासी करबाट छु ट प्राप्त गरे का व्यक्तिहरू, क्षयरोग लाभार्थी प्रमाणपत्रका चिकित्सा स्याहार लाभहरूको लागि आवेदन
दिएर चिकित्सा खर्चहरूको 5% कटौतीमा हकदार हुन्छन्।
* Suginami सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रको सार्वजनिक स्वास्थ्य खण्डमा आवेदन दिनुहोस्।

(12) चिकित्सा खर्चहरूको छु ट वा पूरा छु ट
तपाईंलाई प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा आफ्नो चिकित्सा खर्चको सह-भुक्तानी गर्न समस्या भइरहे को छ भने,
तपाईंको सह-भुक्तानीलाई घटाउन वा छु ट प्राप्त गराउन सकिन्छ। कृपया आफ्ना परिस्थितिहरूलाई कर्मचारीसँग छलफल गर्नुहोस्।

(13) अर्को व्यक्तिद्वारा लागेको चोटपटक
ट्राफिक दु र्घटना वा आक्रमण जस्तो तेस्रो पक्षको (जस्तै, आक्रमण गर्ने व्यक्ति) कार्यले गर्दा चोटपटक लागेको छ वा बिरामी हुनुभएको
व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड द्वारा चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, कृपया NHI लाभ खण्डलाई सूचित गर्न निश्चित
हुनुहोस्।

(14) भरपाईको लागि अनुरोध
तपाईंले सहर बाहिर गएपछि वा अर्को स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नामां कन भएपछि Suginami City राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रयोग गर्न
जारी राख्नहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंले Suginami City द्वारा उत्पन्न चिकित्सा उपचार खर्चहरूको अंश फिर्ता गर्नुपर्छ ।
तपाईंले निम्न गरे मा Suginami City राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न:
● सहरबाट बाहिर जानुभयो भने			
े
● अर्को स्वास्थ्य बीमा कार्यकर्ममा नामां कन हुनुभयो भने

→
बाहिर जानुभएको दिनबाट
→	नामां कन भएको दिनबाट

* नामां कन मिति भनेको अधिग्रहण/अधिकार प्राप्तको मिति हो।
* स्वास्थ्य बीमा कार्ड को जारी मिति होइन।
* तपाईं बीमा उपचारको लागि अबदे खि योग्य नहुँदा, तुरुन्तै Suginami City लाई स्वास्थ्य बीमा कार्ड फिर्ता गर्नुहोस्।
* यदि विदे शी बिमकले जापान छोड् नुभयो र अनुमति दिइएको पुनःप्रवेश अवधि भित्र पुनःप्रवेश गर्नुभएन भने, जापान निस्किने दिनदे खि
यता ती व्यक्तिले बिमाको योग्यता गुमाउनुहुनेछ।
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राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमाको धव्शे् स्ास्थ्य जाँच र धव्शे् स्ास्थ्य माग्डधनदने ्शन

(1) राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमाको धव्शे् स्ास्थ्य जाँचिरू
यी जाँ चहरू रिािममक रूपमा मिुमेह र उच् रतिचाप जस्ा जीि्शैलीका रोगहरूलाई रोक् मद्दत ग््डको लामग इन्सुमल् रिमत रोिकको
लामग हे छ्ड। मत्ीहरूलाई रित्येक िष्ड संचाल् गररनछ र मत्ीहरूले तपाईंलाई राम्रो स्ास्थ्य कायम राख्न मद्दत ग््डमा महत्वपूण्ड भूममका
म्िा्ड ह गछ्ड ््।
* ्ायाँ कोरो्ा भाइरस संरिमण रोकिाम ग््ड, मचमकत्ा उपचारको लामग केमह ध्ा् मद्ुप्ने कुराहरु छ््, त्यसकारण सुरुमा काउन्टरमा
सम्पक्ड ग्ु्डहोस्।

① योग्यता

दता्ड िाला मभत्र िष्डभररमा 40 िष्ड मामि हु्े व्यक्ति

② जाँचको तररका र अवधि

जाँ चको लामग योग्य व्यक्तिहरूले जाँ चको सूच्ा रिाप्त ग्नेछ््। (दता्ड आिश्यक छै ्) जाँ चको अिमि अगस् 1, 2020 दे क्ख रेब्ुअरी
28, 2021 हो। जाँ चहरू रिस्ाि ग्ने मचमकत्ा संसिा र अन्य मििरणहरूका लामग आफ्ो सिा्ीय NHI सेिा काउन्टरमा सम्पक्ड
ग्ु्डहोस्।

③ जाँचले केलाई प्रा्धमकता धदन्छ

मचमकत्ा अन्तिा्ड ता्ड , शारीररक माप्हरू (उचाइ, तौल, कम्रको ्ाप, BMI), रतिचाप माप्, रगत पररक्षण र मपसाब पररक्षण।
तपाईंलाई मचमकत्कद्ारा आिश्यक ठाम्एका अन्य पररक्षणहरू पम् मद्ुप्ने हु् सकछ भन्ने कुरालाई ध्ा्मा राख्नहोस्।

④ लागत
म्ःशुल्क

(2) धब्शे् स्ास्थ्य माग्डधनदने ्शन
रामट्रिय स्ास्थ्य बीमाको मिशेष स्ास्थ्य जाँ च गदा्ड जीि्शैलीका रोग हु्े सम्ि्ा बमढ भएको ्मतजा आएकाहरूको लामग मिशेष
स्ास्थ्य माग्डम्दने श् मदइ्ेछ। यो सेिाले तपाईंलाई स्सिकर रह् आिश्यक प्ने जीि्शैलीमा पररित्ड्हरू ग््ड मद्दत पुया्ड उ् सक्े
मिशेष�हरूको (मचमकत्क, पररचाररका, आहार मि�हरू, आमद) सुझाि र सहायतामा पहुँ च ग््ड मदनछ।

Suginami City काया्डलय, राधष्ट्य स्ास्थ्य बीमा त्ा
राधष्ट्य पेन्सन धवभाजन, स्ास्थ्य त्ा क�ार धवभाग

1-15-1 Asagaya Minami, Suginami-ku, Tokyo
☎ 03-3312-2111 (मततुख्)
＊ कृपया तपाईंको लाधग सोिपतु्छ गन्डमा जापानी भा्ा बोलने व्यक्ति रा�िोस्।
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