
Suginami City

राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	िातेपतुक्स्का
2020	सं�रर

्ामांमकत व्यक्तिले Suginami City को “रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्ड” रिाप्त ग्ु्डहु्ेछ।
तपाईंको ्ाम, जन्ममममत, ठेगा्ा आमद जस्ा जा्कारीलाई सही तररकाले रेकर्ड गररएको छ भ्ी सुम्मचित ग्ु्डहोस्।

	अधिकार
धबमारी	वा	चोटपटक	लागेको	अवस्ामा,	तपाईलें	धचधकत्ा	सतुधविािरूमा	भएको	स्ास्थ्य	बीमा	प्रयोग	
गरेर	उपचार	प्राप्त	गन्ड	सक्तुहुन्छ।	धचधकत्ा	स्ािार	प्राप्त	गन्डको	लाधग,	कृपया	तपाईकंो	बीमा	कार्ड	
प्रस्तुत	गनतु्डिोस्।
धचधकत्ा	संस्ामा	स्-भतुतिान	रकम	कूल	धचधकत्ा	खच्डिरूको	20%	-	30%	हुन्छ।

सबै	NHI	सदस्िरूले	बीमा	धप्रधमयमिरू	भतुतिान	गन्ड	आवश्यक	हुन्छ।

जापानको	 स्ास्थ्य	 बीमा	 प्रराली	 धवसृ्त	 रूपमा	 दतुई	 वटा	 काय्डरिमिरूमा	 धवभाधजत	 ्छन्:

कम्डचारीको स्ास्थ्य बीमा र रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा। पमहलो रिकारको रोजगारदाताहरू मार्ड त रिस्ाि 

गररनछ, जसमा अकको तपाईं बसे् के्षत्रमा आिाररत हुनछ। तपाईं जापा्ी ्भएपम् जापा्को म्िासीमा 

दता्ड गररएको रिते्यक एउटाले यी दुई िटा मधे् एउटा स्ास्थ्य बीमा काय्डरिमहरूमा ्ामांक् ग्ु्डपछ्ड ।

राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाले	 सान्धभ्डक	 प्रधरियािरूमा	 साइर	काम	कसरी	 ग्छ्ड 	 भने्	 कतु रालाई	 यो	

िातेपतुक्स्काले	व्याख्ा	ग्छ्ड ।	यसलाई	जापानमा	बसे्	गैर-जापानीको	लाधग	स्रोत	अनतुसार	धसज्डना	

गररएको	ध्यो।

राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमा	(NHI)	
प्रराली

राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	प्रमार	
(स्ास्थ्य	बीमा	कार्ड)

भतुतिान	धवधििरू

बीमा	धप्रधमयमिरू

NHI	द्ारा	उपल�	गराइएका	
लाभिरू

NHI	ले	कसरी	काम	ग्छ्ड

बीमा	धप्रधमयम	कटौती	र	्ूछट	
काय्डरिमिरू

राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	धव्ेश्	
स्ास्थ्य	जाँच	र	

धव्ेश्	स्ास्थ्य	माग्डधनदने्शन

NHI	को	लाधग	
आवेदन	धदन

तपाईलें	आफनो	धप्रधमयमिरू	
भतुतिानी	गनतु्डहुन्	भने...
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1 	राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमा	(NHI)	प्रराली
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा रिणाली (NHI) को उदे्दश्य भ्ेको मबरामी िा घाइते हँुदा, सबैज्ाले मचमकत्ा उपचार म्ःशुल्क रिाप्त ग्ु्डहुनछभ्ी 
सुम्मचित ग न्े हो। काय्डरिममा मबममत (्ामांमकत व्यक्ति) भएका सबैज्ाले मचमकत्ा खच्डहरूको बोझ साझा ग ््ड रियोग गरर्े 
सङ्कमलत कोष मसज्ड्ा ग ््ड आफ्ो आय बीमा मरिममयमहरू भुतिा् ग्ु्डहुनछ। रिते्यक घरमूलीलाई काय्डरिममा बीमा मरिममयमहरू 
भुतिा्ी ग ््ड आिश्यक हुनछ। उहाँहरू मबरामी िा घाइते हु्ुहुनछ भ्े आदा्-रिदा्मा, NHI मा ्ामांमकत रिते्यक व्यक्ति काय्डरिम 
मार्ड त मचमकत्ा लाभहरू रिाप्त ग ््डको लामग योग्य हु्ुहुनछ।

2 	NHI	ले	कसरी	काम	ग्छ्ड
NHI तपाईं बसे् रिाप्त िा ्गरपामलका मार्ड त चलेको छ। यी सरकारी अंगहरूले बीमकहरूको रूपमा काय्ड गछ्ड । रिते्यक ्गरीय 
मबमकले NHI मा ्ामांमकत सािसािै रामट्रि य सरकार टोमकयो महा्गरीय सरकार र अन्य स्ोतहरूद्ारा उपलब्ध गराइएको 
अ्ुदा्हरूबाट बीमा मरिममयमहरू सङ्कल् मार्ड त रिाप्त गररएका कोषहरूको रियोग गरेर मचमकत्ा खच्डहरूको भुतिा्ी �ाण्डल 
गछ्ड ््।
तपाईंले मचमकत्ा संसिा भ्रमण गदा्ड , मचमकत्ा खच्डहरूको भागलाई मातै्र िह् ग न्े (भुतिा्ी) मा मचमकत्ा उपचार रिाप्त ग ््ड योग्य 
हु्ुहुनछ। NHI मार्ड त संसिामा भाग भुतिा्ी गररएको छ।

3 राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	प्रमार	(स्ास्थ्य	बीमा	कार्ड)
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्

रो्: 03-5307-0641

(1)	तपाईकंो	स्ास्थ्य	बीमा	कार्डको	द्रयाक	राख्निोस्

तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्डले तपाईं NHI मा ् ामांमकत हु्ुहुनछ भने्न रिमाणको रूपमा सेिा रिदा् गद्डछ र तपाईंलाई उपचार रिाप्त ग ््डको 
लामग मचमकत्ा संसिामा यसलाई रिसु्त ग ््ड आिश्यक हु्ेछ।
्ोट:  रिते्यक NHI सदस्लाई ्ामांक्को रिमाणको रूपमा एउटा कार्ड मदइनछ। यो कार्ड उति व्यक्तिले मातै्र रियोग ग ््ड सकु्हुनछ।

(2)	उपचार	प्राप्त	गदा्ड	धचधकत्ा	संस्ामा	आफनो	कार्ड	प्रस्तुत	गनतु्डिोस््

तपाईंले मचमकत्ा संसिामा उपचार रिाप्त गदा्ड सेिा काउन्टरमा सिै ँआफ्ो स्ास्थ्य बीमा कार्ड रिसु्त ग्ु्डहोस्। तपाईंले NHI मा ् ामांमकत 
भएको रूपमा पुमट् गररसकेपमछ, तपाईंले आफ्ा खच्डहरू समेट्् मद्दत ग न्े बीमा रियोग ग ््ड सकु्हुनछ।
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(3)	मान्यता	अवधि

तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्डको म्ाद समाप्त मममत मामि दायाँमतर मरिन्ट गररएको छ। यो मिशेषगरी तपाईंको बसे् अिमि समाप्त भएपमछ 
समाप्त हुनछ। यमद तपाईंले आफ्ो बसाइ अिमिको लामग ्िीकरण रिमरियाहरू मार्ड त ्भई आफ्ो म्िासी दता्ड भूल िाहा मद्ुहुनछ 
भ्े, तपाईं पम् NHI को लामग अयोग्य ठहरर्ुहु्ेछ र लाभहरू रिाप्त ग ््ड असक्षम हु्ुहु्ेछ। त्यसैले सुम्मचित ग्ु्डहोस् मक, तपाईंले 
आरििास् बू्रोमा बसाइ बढाउ् आिश्यक चरणहरू भएर गएपमछ, तपाईंलाई आफ्ो कार्डलाई Residence Section of City Hall 
िा the City Branch Office मा ्याँसँग रिमतसिाप् ग ््ड आिश्यक हुनछ।
्ोट:  तपाईंलाई अद्ािमिक गररएको स्ास्थ्य बीमा कार्ड रिाप्त ग ््डको लामग आफ्ो पुरा्ा कार्ड, राहदा्ी र म्िासी कार्ड आिश्यक 

हु्ेछ।

(4)	स्ास्थ्य	बीमा	कार्डको	प्रयोगबारे

1 तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्ड रिाप्त गदा्ड, तपाईंको ठेगा्ा, ्ाम, जन्म मममत र अन्य जा्कारी सही छ मक छै् भ्ी सुम्मचित ग ््ड 
यसलाई जाँच ग्ु्डहोस्।

2 तपाईंको कार्ड हरायो, क्षमत भयो िा अन्यिा अ्ुपयोगी भयो भ्े, रिमतसिाप्को लामग आिेद् ग्ु्डहोस्। तपाईंको ID (जसै् 
तपाईंको म्िासी कार्ड) ल्ाउ्ुहोस् र रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्ड िा City Branch Office मा आउ्ुहोस्। तपाईं बामहर हँुदा 
तपाईंले आफ्ो स्ास्थ्य बीमा कार्ड हराउ्ुहुनछ भ्ेम कृपया रिहरी मिभागलाई सूमचत ग्ु्डहोस्।
्ोट:  तपाईंसँग अल्पकामल् स्ास्थ्य बीमा कार्ड िा योग्यता रिमाणपत्र छ भ्े, कृपया रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्डमा आउ्ुहोस्। 

उपचार रिाप्त गददै  गदा्ड मचमकत्ा संसिामा दुबै कार्डहरू रिसु्त ग ््ड सुम्मचित ग्ु्डहोस्।
3	 70 र 74 िष्ड उमेर बीचका िृद्धहरूलाई व्यक्तिगत खच्डहरूको भाग समेट्् मद्दत ग न्े NHI िृद्ध रिाप्तकता्ड रिमाणपत्र मदइ्ेछ। 

उपचार रिाप्त गददै  गदा्ड मचमकत्ा संसिामा दुबै कार्डहरू रिसु्त ग ््ड सुम्मचित ग्ु्डहोस्।
4	 स्ास्थ्य बीमा कार्डहरू का्ू्को दण्ड अन्तग्डत अन्य व्यक्तिलाई मलजमा, भारामा िा सिा्ान्तरण ग ््ड समकँदै्।

4 		NHI	को	लाधग	आवेदन	धदन
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्

 रो्: 03-5307-0641
(1)	स्ास्थ्य	बीमाको	सदस्	हुनेबेला

①	योग्यता
जापा्ी ्भएका दता्ड गररएका ्गरीय म्िासीहरूले NHI मा ्ामांक् ग्ु्डपछ्ड । मत्ीहरूले म्िासी दता्ड दायार ग ््डबाट छूट रिाप्त 
गरेतापम् ती् ममह्ाभन्ा िेरै राट्रि मा बस् चाह्े म्िासीको “आमिकाररक व्यिसाय” क्सिमत भएको व्यक्तिहरूले पम् NHI मा 
्ामांक् ग्ु्डपछ्ड । NHI मा सामेल हु्े अम्िाय्ड हो र तपाईंको व्यक्तिगत इच्ाले ्ामांक् ्ग न्े छ्ौट ग ््ड सकु्हुन्न।
तर, म्म्न व्यक्तिहरूले NHI मा ्ामांक् ग ््ड सकु्हुन्न।

1 कम्डचारीको स्ास्थ्य बीमा िा अन्य जापा्ी साि्डजम्क स्ास्थ्य बीमा काय्डरिममा समामिट् व्यक्तिहरू (आमरितहरूको रूपमा 
्ामांमकत व्यक्तिहरू समािेश हुनछ््)।

2 िृद्ध अग्रज ्ागररको लामग मचमकत्ा बीमा काय्डरिममा ्ामांमकत व्यक्तिहरू*

* अग्रजहरूलाई उहाहरू 75 भएपमछ यो काय्डरिममा NHI बाट सिा्ान्तरण गररनछ।
3	 सामामजक सहायता रिाप्त ग न्े व्यक्ति
4	 म्िासको म्मद्डट् मरियाकलापहरू क्सिमत भएको व्यक्तिहरू र:

a. मचमकत्ा उपचार रिाप्त ग न्े उदे्दश्य िा उमचत मरियाकलापहरूमा संलग्न भएका कु्ै व्यक्तिको लामग रिते्यक मद् सहायता 
उपलब्ध गराउ्को लामग जापा्मा हु्ुहुनछ

b. एक िष्ड भन्ा कम बसे् अिमि छ र दृश्यािलोक्, पु्ः मसज्ड्ा िा समा् मरियाकलापहरूको उदे्दश्यको लामग जापा्मा 
हु्ुहुनछ िा उति व्यक्तिको जीि्सािी सँगै हु्ुहुनछ (18 िा सोभन्ा बमढ)

तपाईकंो	बसे्	अवधि	तीन	मधिनाभन्ा	कम	भएपधन,	तपाई	ंधनम्न	माधमलािरूमा	आवश्यक	कागजात	प्रस्तुत	गरेर	NHI	
मा	सक्षम	हुनतुहुन्छ	भने्	कतु रालाई	नोट	गनतु्डिोस्:

 ⨋ तपाईंको म्िासको क्सिमतले तपाईंलाई “म्ोरनजक”, रिामिमिक इन्ट ््ड, “आमरित” िा म्मद्डट् मरियाकलापहरू रूपमा ती् ममह्ा 
भन्ा िेरैको लामग जापा्मा रह् अमिकार रिदा् गछ्ड  भ्े  (1)①❹ मामिको बाहेक)*

 ñ मबक््शट गमतमबमि को बारेमा, राहदाम्मा टामसराखेको मलक्खत म्दनेश् पत्र अ्ुसार जाच गछ्ड ।
 ⨋ म्िामस योग्यता ्मबकरण गरेको कारण, म्िामस अिमि 3 ममह्ा भन्ा कम भयो र त्यसले गदा्ड स्सि बीमाको दता्डलाई 
हटाइएको व्यक्ति
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②	नामांकन	प्रधरियािरू
म्म्नमधे् कु्ै पम् भएमा तपाईंले 14 मद् मभत्र NHI ्ामांक् रिमरियाहरू मार्ड त जा्ुपछ्ड । यमद तपाईं यो रिमरियामा मढलाइ ग्ु्डहुनछ 
भ्े, तपाईंले समयमा ्ामांक् भएको भएतापम् तपाईंले भुतिा्ी ग्ु्डप न्े बीमा मरिममयमहरू अझै पम् मत्ु्डप न्ेछ।

1 तपाईं सहरमा सदा्ड (िा राट्रि मा रििेश)
कृपया तपाईंले म्िासी कार्ड (म्िासी दता्ड) को लामग आिेद् मद्े समा् समयमा NHI मा ्ामांक् ग्ु्डहोस्।

2 तपाईंलाई 3 ममह्ा भन्ा लामो समयको लामग ्ायाँ म्िासी योग्यताको अ्ुममत मदइन्ा
3	 तपाईंले जामगर छोरेकोले काया्डलयको स्ास्थ्य बीमा जस्ो कु्ै जापा्का साि्डजम्क स्ास्थ्य बीमा काय्डरिमबाट म्क्लिदा 

(यसमा आमरित ्हँुदा पम् समािेश छ) कृपया स्ास्थ्य बीमा कभरेजका घाटाको रिमाणपत्र र तपाईंको ID (जसै् तपाईंको म्िासी 
कार्ड) ल्ाउ्ुहोस्।

4	 तपाईंको बच्ा जक्न्मएका हँुदा तपाईंसँग म्िासको “म्मद्डट् मरियाकलापहरू” क्सिमत छ भ्े, कृपया आफ्ो राहदा्ी पम् 
ल्ाउ्ुहोस्। 

5 तपाईं सामामजक सहायता रिाप्त ग ््ड अयोग्य ठहररँदा कृपया साि्डजम्क सहायतामाको समाक्प्तको सूच्ा र तपाईंको ID (जसै् 
तपाईंको म्िास कार्ड) ल्ाउ्ुहोस्।

(2)	NHI	बाट	धनक्लिनतुपनने	अवस्ा

म्म्नमधे् कु्ै घट्ाहरू भएमा तपाईं 14 मद् मभत्र NHI म्काल्े रिमरियाहरू मार्ड त जा्ुपछ्ड ।

1 तपाईं सहरभन्ा बामहर स्ु्डहँुदा (िा राट्रि  छोर््े)
कृपया म्िासी कार्ड सिा्ान्तरण आिेद् पेश ग्ु्डहोस्।
्ोट: तपाईंले बामहरको सिा्ान्तरण आिेद् पेश ग्ु्डहुनछ भ्े, राट्रि बाट तपाईंको रिसिा् मममतपमछको मद्बाट तपाईंको स्ास्थ्य 

बीमा कार्ड अमान्य हु्ेछ। तपाईंले आफ्ो म्िासी कार्ड समरिय राख्नहुनछ र सिा्ान्तरण दायर ग्ु्डहुन्न भ्े, तपाईं बीमा 
मरिममयम भुतिा्ीहरूको लामग मजमे्िार हु् जारी रह्ुहुनछ।

2 कम्डचारीको स्ास्थ्य बीमा िा अन्य जापा्ी साि्डजम्क स्ास्थ्य मबमा काय्डरिममा समामिट् व्यक्तिहरू (आमरितहरूको रूपमा 
्ामांमकत व्यक्तिहरू समािेश हुनछ््)
्ोट: तपाईं रद्द ग न्े रिमरियाहरू मार्ड त जा्ुहुन्न भ्े, तपाईंले दुई िटा काय्डरिमहरूमा ्ामांक् समाप्त ग्ु्डहु्ेछ र बीमा मरिमम 

यम भुतिा्ीहरूको लामग उत्तरदायी हु् जारी राख्नहुनछ। कृपया आफ्ो कम्ड चारीको स्ास्थ्य बीमा कार्ड र रामट् यस्ास्थ्य 
बीमा कार्ड ल्ाउ्ुहोस्।

3	 तपाईं िृद्ध अग्रज ्ागररकको लामग मचमकत्ा बीमा काय्डरिममा ्ामांमकत हँुदा
्ोट: तपाईंलाई यो माममलामा रद्द ग न्े रिमरियाहरू मार्ड त जा् आिश्यक हँुदै्।

4	 बीममतको मृतु्यमा
5 तपाईंले सामामजक सहायता रिाप्त ग ््ड सुरु गदा्ड
6 तपाईंले मचमकत्ा उपचार रिाप्त ग न्े उदे्दश्य िा उमचत मरियाकलापहरूमा संलग्न भएका कु्ै व्यक्तिको लामग रिते्यक मद् सहायता 

उपलब्ध गराउ्को लामग “म्मद्डट् मरियाकलापहरू” को म्िासी क्सिमत रिाप्त गदा्ड
7 तपाईंको आफ्ो म्िासको क्सिमत गुमाउ्ु हँुदा (तपाईंको बसे् अिमिको म्ाद समाप्त हँुदा)

★मित्वपूर्ड

 ⨋ स्ास्थ्य बीमा कार्ड छोरेपमछ, बीमा कार्डको रियोग ग ््ड समकदै्। तपाईं NHI लाभहरू रिाप्त ग ््ड योग्य ्भई यसलाई रियोग 
ग न्े रियास ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंलाई मबमकद्ारा समेमटएका कु्ै पम् मचमकत्ा खच्डहरू रेरर भुतिा्ी ग ््ड आिश्यक हु्ेछ।

 ⨋ स्ास्थ्य बीमा शुल्क महङ्ो भएकोले िा मचमकत्ा सुमििाहरू रियोग ्ग न्े जस्ो कारणले NHI बाट म्क्लि् समकंदै्।
 ⨋ अन्तरा्डमट्रि य मबद्ािथी बीमा र मेमरकल समहतको जीि् बीमा अििा याला चोट बीमा (यी व्यक्तिगत स्ासि बीमा भएको, 
जापा्को साि्डजम्क स्ासि बीमा भ्े होइ्) मा दता्ड गरेपम्, स्सि बीमाको छोर् समकदै्।
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(3)	यस	बािेकको	अधिसूचना
1 तपाईं समा् ्गरपामलका मभत्र सदा्ड
2 तपाईंको ्ाम िा घरमूलीको पररित्ड् हँुदा
3	 तपाईं Suginami City बामहर ्मस्डङ स्ाहार सुमििा, असक्षम व्यक्तिहरूको लामग सुमििा, बालबामलकाहरूको लामग कल्ाण 

सुमििा िा अन्य उति सुमििाहरूमा ्ामांक् हँुदा
कृपया आिश्यक भएका िसु्हरू रिमरियाहरूमा म्भ्डर रहेर मभन्न-मभन्न हुन्सके् भएकोले रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पक्ड  
ग्ु्डहोस्।

4	 तपाईं जाप्मा बसे् अिमि िा म्िासको क्सिमत पररित्ड् ग ््ड आिश्यक हुनछ भ्े
कृपया आरििास् बू्रोसँग सूच्ा दायर ग्ु्डहोस् र तपाईंको म्िास कार्डमा पछामर लेखेको बासे् मान्य अिमि िा म्िासको क्सिमत 
हु्ुपछ्ड । त्यसो ग ््ड असरल भएमापररणाम स्रूप रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको लामग योग्यता गुमाउ् सकु्हुनछ।

(4)	 ररसेप्शन	समय	र	स्ानिरू

सान्मभ्डक खण्डमा तल जाँदा आिश्यक कागजातहरू तपाईंले दायर ग न्े िा यसलाई दायर ग न्े व्यक्तिको सूच्ामा म्भ्डर रहेर मभन्न-मभन्न 
हुनछ््। कृपया िप जा्कारीको लामग सान्मभ्डक काउन्टरमा सोिपुछ ग्ु्डहोस्।

काय्डमद्हरू 8:30 – 17:00 रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्ड, म्िास खण्ड, शहर शाखा काया्डलय
बुिबार 17:00 – 19:00 सहर शाखा काया्डलय
पमहलो, तेस्ो र पाँचौ ंशम्बार  9:00 – 17:00 म्िास खण्ड
दोस्ो र चौिंो शम्बार 9:00 – 17:00 सहर शाखा काया्डलय

5 	बीमा	धप्रधमयमिरू
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा खण्डमा सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्

 रो्: 03-5307-0641

बीमा मरिममयमहरू तपाईंले NHI मा ्ामांक् ग्ु्डभएको ममह्ाको आिारमा गण्ा गररनछ। तपाईं सहरमा (सहरमा रििेश) स न्े 
क्षणमा NHI मा ्ामांक् ग ््ड िा अकको जापा्ी साि्डजम्क स्ास्थ्य बीमाबाट म्काल् योग्य ठहरर्ुहुनछ त्यसैले त्यो तपाईंको बीमा 
मरिममयमहरू गण्ा गरर्े क्षण हो।

(1)	बीमा	धप्रधमयमिरू	कसरी	गरना	गररन्छ

बीमा मरिममयमहरू रिते्यक सदस्को लामग गण्ा गररनछ र रिमत-घरायसी सदस्को आिारमा जम्ा गररनछ। यो रकमलाई उति घरमूलीले 
भुतिा् ग्ु्डहुनछ।

तपाईंको बीमा मरिममयम म्म्न ती् भागहरूको योगरल हो:
Ⅰ  स्ास्थ्य मबमा मरिममयमहरू (मचमकत्ा लाभहरूको लामग छुट्ाइएको भाग)
Ⅱ िृद्ध अग्रज ्ागररक सहायता मरिममयमहरू (िृद्ध अग्रज ्ागररकहरूलाई मद्दत ग ््ड छुट्ाइएको भाग)
Ⅲ  ् मस्डङ स्ाहार मरिममयमहरू (्मस्डङ स्ाहारको लामग छुट्ाइएको भाग)(40-64 िष्ड उमेरका सदस्हरूलाई मातै्र लागू हुनछ)
रिते्यक िग्ड रिमत घरपररिारको अमिकतम लेभीमा आिाररत छ (िष्डमा कमाएको अमिकतम रकम) र आयमा आिाररत तिा रिमत व्यक्तिमा 
आिाररत शुल्कमा अमतररति मिभामजत गररनछ भ्ी ्ोट ग्ु्डहोस्।

1 आय-आिाररत	्शतुल्क:	घरपररिारका सदस्हरूको आयको आिारमा गण्ा गररनछ (आय x शुल्क)
2 प्रधत-व्यक्ति	आिाररत	्शतुल्क:   घरपररिारका सदस्हरूलाको संख्ा अ्ुसार गण्ा गररनछ (रिमतव्यमत्त रकम x माम्सहरूको 

संख्ा) आयलाई ध्ा् ्मदइ सबै सदस्हरूलाई लागू गररनछ।
आम्ा्ीमा आिाररत शुल्कहरू कर आिारभूत रकममा आिाररत भइ गण्ा गररनछ (अमघल्ो रिाििा्को आय)*
* जु् तपाईंको कूल आम्ा्ी माइ्सको आिारभूत कटौती (ये् 330,000) हो।
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■वाध ््डक	घरपररवारका	बीमा	धप्रधमयमिरूको	्शतुल्क	(FY	2020)

्ो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 देक्ख 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 ् ामांक् ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंको बीमा मरिममयमहरूको 
सूच्ा तपाईंले आिेद् मद् अिमिमा िा आगामी ममह्ामा पठाइ्ेछ। ्ोट ग्ु्डहोस् मक यमद तपाईंको बीमा मरिममयमहरू पररित्ड् हुनछ 
भ्े (उदाहरण ्ामांमकत सदस्हरू िा आयको पररित्ड् कारणले), तपाईंलाई त्यसपमछ छोटकरीमा तपाईंको ्याँ मरिममयमहरू सूमचत 
गरर्ेछ।

(3)	NHI	मध्य	व ््डमा	नामांकन	गनने	वा	धनकालने	व्यक्तिको	लाधग	बीमा	धप्रधमयमिरू

तपाईंले आमि्डक िष्डभारीमा NHI को भागमा ्ामांक् ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंको बीमा मरिममयमहरू तपाईंले ्ामांक् गरेको 
ममह्ाबाट गण्ा ग ््ड सुरु गरर्ेछ। तपाईंले िष्डभारीमा म्काल्ुहुनछ भ्े, मत्ीहरू तपाईंले म्काल्ुभएको ममह्ाको 
अगामरको ममह्ामा गण्ा गरर्ेछ ।
्ोट ग्ु्डहोस् मक तपाईंले बामहर जा्ुहुनछ िा NHI रद्द ग न्े मरिमरियाहरू ्गरी आफ्ो गृह राट्रि मा रक्ड ्ुहुनछ भ्े, तपाईंले 
अझैपम् कु्ै पम् बाँकी बीमा मरिममयमहरू भुतिा्ी ग ््ड आिश्यक हु् सकछ।

6 बीमा	धप्रधमयम	कटौती	र	्ूछट	काय्डरिमिरू
रामट्रि य 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 सकु्हुनछ। ्ोट ग्ु्डहोस्, यद्मप, तपाईंले घरमूलली समहतको सबै घरपररिारका सदस्हरूको कूल आय ररपोट्ड ग्ु्डपछ्ड ।

मधे्-िष्डको ्ामांक्/ 
म्कासीको लामग गण्ा 

मिमि

आध ््डक	व ््डमा	नामांधकत		मधिनाको	संख्ा

12
× वाध ््डक	बीमा	धप्रधमयम

Ⅰस्ास्थ्य	बीमा	धप्रधमयमिरू ①आय-आिाररत	्शतुल्क ②प्रधत-	व्यक्ति	्शतुल्क

अधप्रल	–	धनम्न	माच्ड
(अधघकतम	लेभी:_जापनी	येन	630,000)

जापा्ी ये् 39,900
x 

घरपररिारका सदस्हरूको संख्ा

Ⅱ   वृद्ध	अरिज	नागररक	सिायता	
			धप्रधमयमिरू

अधप्रल	–	धनम्न	माच्ड
(अधघकतम	लेभी:_जापनी	येन	190,000)

जापा्ी ये् 12,900 
× 

घरपररिारका सदस्हरूको संख्ा

Ⅲनधस्डङ	स्ािार	धप्रधमयमिरू

अधप्रल	–	धनम्न	माच्ड
(अधघकतम	लेभी:_जापनी	येन	170,000)

जापा्ी ये् 15,600
× 

40-64 िष्ड उमेरका सदस्हरूको संख्ा
＝

＝

＝

＋

＋

＋सबै घरपररिारका सदस्हरूको 
लामग कूल कर आिारभूत रकम

सबै घरपररिारका सदस्हरूको 
लामग कूल कर आिारभूत रकम 

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

× 7 .14 %

× 2.29 %

× 2.09 %

①आय-आिाररत	्शतुल्क

①आय-आिाररत	्शतुल्क

②प्रधत-	व्यक्ति	्शतुल्क

②प्रधत-	व्यक्ति	्शतुल्क
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■वाध ््डक	घरपररवारका	बीमा	धप्रधमयमिरूको	्शतुल्क	(FY	2020)

्ो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 देक्ख 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 ् ामांक् ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंको बीमा मरिममयमहरूको 
सूच्ा तपाईंले आिेद् मद् अिमिमा िा आगामी ममह्ामा पठाइ्ेछ। ्ोट ग्ु्डहोस् मक यमद तपाईंको बीमा मरिममयमहरू पररित्ड् हुनछ 
भ्े (उदाहरण ्ामांमकत सदस्हरू िा आयको पररित्ड् कारणले), तपाईंलाई त्यसपमछ छोटकरीमा तपाईंको ्याँ मरिममयमहरू सूमचत 
गरर्ेछ।

(3)	NHI	मध्य	व ््डमा	नामांकन	गनने	वा	धनकालने	व्यक्तिको	लाधग	बीमा	धप्रधमयमिरू

तपाईंले आमि्डक िष्डभारीमा NHI को भागमा ्ामांक् ग्ु्डहुनछ भ्े, तपाईंको बीमा मरिममयमहरू तपाईंले ्ामांक् गरेको 
ममह्ाबाट गण्ा ग ््ड सुरु गरर्ेछ। तपाईंले िष्डभारीमा म्काल्ुहुनछ भ्े, मत्ीहरू तपाईंले म्काल्ुभएको ममह्ाको 
अगामरको ममह्ामा गण्ा गरर्ेछ ।
्ोट ग्ु्डहोस् मक तपाईंले बामहर जा्ुहुनछ िा NHI रद्द ग न्े मरिमरियाहरू ्गरी आफ्ो गृह राट्रि मा रक्ड ्ुहुनछ भ्े, तपाईंले 
अझैपम् कु्ै पम् बाँकी बीमा मरिममयमहरू भुतिा्ी ग ््ड आिश्यक हु् सकछ।

6  बीमा	धप्रधमयम	कटौती	र	्ूछट	काय्डरिमिरू
रामट्रि य 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 सकु्हुनछ। ्ोट ग्ु्डहोस्, यद्मप, तपाईंले घरमूलली समहतको सबै घरपररिारका सदस्हरूको कूल आय ररपोट्ड ग्ु्डपछ्ड ।

मधे्-िष्डको ्ामांक्/ 
म्कासीको लामग गण्ा 

मिमि

आध ््डक	व ््डमा	नामांधकत		मधिनाको	संख्ा

12
× वाध ््डक	बीमा	धप्रधमयम

②	अनैक्छिक	बेरोजगारीको	काररले	कटौती
तपाईंले बेरोजगारी बीमा र कम्प्ी मदिामलयाप् िा मुतिको कारणले आफ्ो जामगर अ्ैक्च्क रूपमा गुमाउ्े र अझैसम् 65 िष्ड 
उमेरको हु्ुभएको छै् भ्ी समामिट् हु्ुहुनछ भ्े, तपाईंले आफ्ो बीमा मरिममयमहरू घटाउ् दायर ग ््ड सकु्हुनछ। तपाईंले आरू 
बेरोजगारी बीमा सङ्कल् ग ््ड योग्य हु्ुहुनछ भ्ी देखाउ्े रिमाणपत्र दायर ग ््ड आिश्यक हु्ेछ। आगामी आमि्डक िष्डबाट लागू हु्े 
गरी तपाईंले रोजगारी गुमाउ्ुभएको अकको ममह्ाको सोही मद्बाट तपाईं कटौती रिाप्त ग न्े काय्ड जारी राख्न योग्य हु्ुहुनछ।

(2)	बीमा	धप्रधमयम	्ूछट	काय्डरिम

रिाकृमतक रिकोप िा गम्ीर मबमारी जस्ा असािारण कमठ्ाइ अन्तग्डत, तपाईं कटौती गररएका स्ास्थ्य बीमा मरिममयम िा छूटको लामग 
आिेद् मद् सक्षम हु् सकु्हुनछ। तपाईंको समू्पण्ड घरपररिारलाई योग्यता म्िा्डरण ग ््डको लामग मिचार गरर्ेछ।

7 	भतुतिान	धवधििरू
बीमा मरिममयमहरू रिते्यक ममह्ाको अक्न्तम मद्मा मत्ु्डप न्े हुनछ। यमद ममह्ाको अक्न्तम मद् बैंक मबदा हुनछ भ्े, मत्ीहरू 
आगामी व्यािसामयक मत्मा मत्ु्डप न्े हुनछ।
भुतिा्ीहरू रिायजसो म्म्न मिमिहरू मध् एउटा रियोग गरेर गररनछ।

(1)	बैंक	ट्ान्सफर

बैंक टरि ान्सरर तपाईंको भुतिा्ी मरिममयमहरू भुतिा् ग न्े सबैभन्ा सहज तररका हो। म्के्षपहरू बचत जम्ा खाताबाट स्त: मसज्ड्ा ग ््ड 
समकनछ, र यमद तपाईंले रिमरिया एकचोमट ग्ु्डभयो भ्े, अकको िष्डदेक्ख भुतिा् जारी हु्ेछ।

(2)	भतुतिानी	क्लिप

①	व्यक्तिगतमा
बीमा मरिममयमहरू तपाईंलाई पत्राचार गररएको बीजक रियोग गरेर बैंक, रेिमरट यूम्य् (रेिमरट संगठ्), जापा् हुलाक काया्डलय 
बैंक, हुलाक काया्डलय, मकरा्ा पसल, मसटी काया्डलय र मसटी शाखा काया्डलयहरूमा भुतिा्ी ग ््ड समकनछ।
्ोट: सहुमलयत पसलमा भुतिा् ग ््डका लामग तपाईंको भुतिा्ी रमसदमा बारकोर हु्ुपछ्ड ।

②	फोनद्ारा	(MobileRegi	एप)
तपाईंको भुतिा्ी रमसदमा बारकोर मरिन्ट गररएको छ भ्े पम् तपाईंले रो्द्ारा पम् भुतिा् ग ््ड सकु्हुनछ। बारकोर पढ््का लामग 
तपाईंको रो्को क्ामेरा रियोग ग्ु्डहोस्, त्यसपमछ मोबाइल बैंकमकङ एप रियोग गरी भुतिा् ग्ु्डहोस्।

8  तपाईलें	आफनो	धप्रधमयमिरू	भतुतिानी	गनतु्डहुन्	भने...
1 यधद	तपाईलें	अक्तिम	धमधतसम्ममा	आफनो	बीमा	 धप्रधमयमिरू	भतुतिान	गनतु्डहुन्	भने,	तपाईलंाई	 धिलाई	सम्बन्ी	सूचना	
पठाइने्छ। यमद तपाईंको भुतिा्ी अझै पम् रिाप्त हुन्न भ्े, तपाईंलाई भुतिा्ीका लामग माग गररएको मलक्खत पत्र पठाइ्ेछ। 
तपाईंलाई रो् ग न्े िा भेट्् आउँ पम् समक्ेछ। 

2 तपाईंले समझाउ्ीसूच्ा िा मलक्खत पत्र रिाप्त गरेपमछ पम् कारणमि्ा हामीलाई भुतिा् िा सम्पक्ड  ग्ु्डहुन्न भ्े, तपाईलंाई	
कानूनी	रूपमा	सम्पधतिको	सोिपू्छ	गररने्छ	जसले	बिाली*	वा	अन्य	सजायिरूको	पररराम	धनम्त्ाउन	सके््छ।
* बहाली: का्ु्को आिारमा, सम्पमत्त तिा घरजग्ा आमद व्यक्तिगत सम्पमत्त कब्ा ग न्े

3	 तपाईंले मिस्ाररत समयािमिमभत्र आफ्ो बीमा मरिममयमहरू भुतिा् ग्ु्डहुन्न भ्े, तपाईंलाई अल्पकाली् स्ास्थ्य बीमा कार्डमा 
क्स्च गरर्ेछ। परामश्ड मब्ा भुतिा् ग ््ड जारी रहेको असरलताले तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्ड जरत हु्े पररणाम ल्ाउ्ेछ 
जसलाई सट्ामा योग्यता रिमाणपत्रले रिमतसिाप् गरर्ेछ। योग्यता रिमाणपत्रहरूले अस्पतालका र अन्य मचमकत्ा संसिाका सबै 
मचमकत्ा खच्डहरू अमग्रम रूपमा ्ै भुतिा् ग ््ड (मात्र सह-भुतिा्ीको सट्ामा) र तपाईंको मसटी काया्डलय मार्ड त भरपाईका लामग 
पमछ आिेद् मद् आिश्यक ठहर गछ्ड ।

★यधद	तपाईलंाई	भतुतिान	गन्ड	समस्ा	भइरिेको	्छ	भने,	िामीसँग	कतु रा	गनतु्डिोस्!

 ⨋ तपाईंलाई कामबाट असिायी मरसचाज्ड गररएको िा कम्प्ी टाँट पक्टि्े जस्ा अपररहाय्ड पररक्सिमतहरूको कारण आफ्ो 
बीमा मरिममयमहरू भुतिा् ग ््ड गाह्ो भइरहेको छ िा तपाईंले पमहले ्ै भुतिा् ग्ु्डप न्े रकमको भुतिा्ीलाई व्यिसिाप् ग ््ड 
संघष्ड गरररह्ुभएको छ भ्े, तपाईंको सिा्ीय ्गर काया्डलयमा NHI भुतिा् काउन्टरको कोही व्यक्तिसँग कुरा ग्ु्डहोस्।
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9 स्स्	बीमाको	बीमा	बाट	पाउन	सधकने	सियोग

(1)	 धचधकत्ा	लाभिरू

यमद तपाईं मबरामी हु्ुभयो िा चोटपटक लाग्यो भ्े, मचमकत्ा संसिाको सेिा रेकिमा तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्ड देखाउ्ुहोस् र 
मेमरकल उपचार रिाप्त ग ््ड आफ्ो कोपे भुतिा् ग्ु्डहोस्। तपाईंको बाँकी मचमकत्ा खच्डहरू NHI द्ारा भुतिा् गरर्ेछ।

①	कोपे	प्रधत्शतिरू

*1 :  बच्ा छ िष्ड पुगेपमछको पमहलो माच्ड 31
*2:    कृपया मििरणहरूका लामग तपाईंको िृद्ध रिापक रिमाणपत्र हे्ु्डहोस्। रिमतशत मापदण्डको सम्बन्मा, कृपया रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा 

मिभागमा सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्।

③	के	समेधटएको	्ैछन
तपाईंले म्म्नको लामग NHI रियोग ग ््ड सकु्हुन्न।

⨋ शारीररक तिा मिसृ्त मचमकत्ा जाँचहरू
⨋ खोप तिा रिमतरक्षण खोपहरू
⨋ स्सिकर गभा्डिसिा/सामान्य रेमलभरी

्ोट:  एकमुट् बच्ाको जन्मको/अमभभािकीय लाभ बारे जा्कारीको 
लामग पृष्ठ⓬ हे्ु्डहोस्

⨋ क�ेमटक काय्डमिमि/दन्त संशोि्
⨋ काम-सम्बन्ी रोगहरू िा चोटपटकहरू

्ोट: यस पररक्सिमतमा कामदारहरूको क्षमतपूमत्ड बीमा लागू हुनछ।
⨋ अपराि र जा् ाजा् ी गरेको 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, रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको लाभ खण्डमा
ररर�को लामग आिेद् मद्ुहोस्। जाँच गरेपमछ भुतिा् गररएको कूल रकमको 70 देक्ख 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 देक्ख 2 िष्ड समय मबतेपमछ तपाईंले आिेद् ग ््ड सकु्हुन्न।

<धचधकत्ा	स्ािारका	खच्डिरूको	भरपाईको	लाधग	योग्यता>
①	तपाईंले यात्रा गदा्ड हु्े अक�ात् मबमारी जस्ा आपतकाली् अिसिाको कारण आफ्ो रामट्य स्ास्थ्य बीमा कार्ड रिसु्त ्गरी 

मचमकत्ा उपचार रिाप्त गदा्ड। तपाईंसँग रामट्य स्ास्थ्य बीमा स्ीकार ् ग न्े अस्पताल िा मचमकत्ा सुमििामा उपचार रिाप्त ग न्े बाहेक 
अकको मिकल्प ्हँुदा। यद्मप, यमद उति संसिामा उपचार रिाप्त ग न्े तपाईंको म्ण्डय आिश्यकता ्भएर तपाईंको रिबुद्ध मियो भ्े, 
कु्ै रररण्ड हु्ेछै्।

②	मचमकत्कले समज्डकल कोसनेट िा काटि जस्ा सहायक यनत्को रियोग ग ््ड सुझाि गदा्ड।
③	तपाईंले भाँक्च्एको िा ममक्ड एको कारण हड्ी तिा जो्थीहरूको उपचारका लामग क्लिम्कमा मचमकत्क िा जुरो म्को ब्ाउ्े 

मिशेष�को म्दनेश्मा अकुप�र, मो�ा उपचार िा मामलस, इत्यामद रिाप्त गरेमा।
④	तपाईंले िैदेमशक यात्रा, इत्यामद अिमिमा अचा्क चोटपटक िा मबमारीका कारण मिदेशमा मचमकत्ा संसिामा मचमकत्ा स्ाहार 

रिाप्त गरेमा। यद्मप, ध्ा् मद्ुहोस् मक तपाईं मचमकत्ा उपचार उदे्दश्यका लामग मिदेशको यात्रा गदा्ड यो लागू हँुदै्।

पधिलो	रेिर	पूव्ड	
(0-6	व ््ड	सम्म	*1)

अधनवाय्ड	ध्शक्षा	पध्छ	-	70	व ््डको	
उमेर	भन्ा	कम

70-74	व ््डसम्म

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

30%

NHI	द्ारा	कभर	गररने	(70-80%)

कूल	धचधकत्ा	खच्डिरूको	100%

कोपे	(20-30%)
(तल ① हे्ु्डहोस्)

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
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⑤	तपाईंले आफ्ो स्ास्थ्य बीमा रामट्रि य स्ास्थ्य बीमामा पररित्ड् ग न्े रिमरिया अिमिमा तपाईंले मचमकत्ा उपचार रिाप्त ग्ु्डभएको मियो 
भ्े। यद्मप, यमद रिमरिया मढलो भएको मियो भ्े, मढलो हु्ुको कारण जरूरी ्भएमा रररण्ड मदइ्ेछै्।

⑥	तपाईंले रगत आदा्का लामग रगतको खच्ड बेहो्ु्डभएको मियो भ्े (पररिारद्ारा रगत उपलब्ध गराएको अिसिाहरू बाहेक)।

<आवश्यक	वस्तुिरू>
आिेद् ग ््ड, कृपया घरमूली छाप (भमम्डल् मसी रियोग गरर्े) (यमद तपाईंसँग छाप छै् भ्े हस्ाक्षर मान्य हुनछ), तपाईंको बीमा कार्ड, 
र घरमूलीको बैंक खाता ्म्बर ल्ाउ्ुहोस्। यसको सािै तपाईंले ग न्े आिेद् अ्ुसार म्म्न कागजातहरूको आिश्यक छ।
आिेद् रारामहरू रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा लाभहरू मिभागमा उपलब्ध छ््।

①	धचधकत्ा → उपचारको मिसृ्त बया् र रमसदहरू
②	दति → उपचारको मिसृ्त बया् र रमसदहरू
③	औ्धि	 → औषमिका शुल्कहरूको मिसृ्त बया् र रमसदहरू
④	धवदे्शमा	बेिोरेको	धचधकत्ा	

स्ािारका	खच्डिरू
→ तपाईंको राहदा्ी (रिमतमलमप स्ीकाय्ड हँुदै्), उपचारको मिसृ्त बया्, सूचीबद्ध गररएका 

िसु्हरू र ्गररएका िसु्हरूको रमसद (रिते्यकमा ्ेपाली अ्ुिादकको ्ाम र ठेगा्ा 
समहत ्ेपाली अ्ुिाद् समािेश हु्ुपछ्ड ), छा्मब् सम्बन्ी सूमचत सहममत (यो राराम 
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा लाभहरू सह-खण्डमा उपलब्ध छ र यसलाई मसटीको िेबसाइटबाट 
राउ्लोर ग ््ड समकनछ।)

⑤	सियोगी	यनत्न	वा	उपकरर → राक्टरको अमभरिाय पत्र िा म्दा् पत्र (इलाक्टिक टिामकङ््स/क्लिभहरूका लामग 
मचमकत्कको म्दनेश्हरू उपलब्ध गराउ्ुहोस्), म्मा्डताको रमसद र मिसृ्त मििरण, 
िास्मिक अिकोपेमरक जुत्ताको तक्स्र िा मत्ीहरू लगाएको रोटो

⑥अक्तु पन्चर,	मोक्ा	उपचार,	
माधल्श

→ आिेद् राराम, मचमकत्कको मलक्खत मनजरी िा मचमकत्ा रिमाणपत्र र आपूमत्डकता्डबाट 
रिाप्त रमसद

⑦	िड्ी	र	जोननीको	उपचार	(जतुरो	
स्ास्थ्यलाभ)

→ आिेद् राराम, मचमकत्कको मलक्खत मनजरी (हड्ी भाँक्च्एको िा ठाउँ छोरेको मात्र) र 
उपचारको रमसद

⑧	रगतको	्शतुल्क → मचमकत्ा रिमाणपत्र, आदा्का लामग रगत स्ीकार गरेको रिमाणपत्र, रगत 
अ्ुदाताहरूको लामग रमसद

(3)	 स्ानातिरर	खच्डिरूको	भरपाई

अस्पताल जा्का लामग गम्ीर रूपमा मबरामी िा चोटपटक लागेको व्यक्तिले गारी, इत्यामद रियोग गदा्ड िा उसलाई आपतकाली् 
अिसिामा र अपररहाय्ड कारणहरूमा मचमकत्कको आदेशमा अस्पतालहरू बीच सिा्ान्तरण गरेमा यातायात खच्डहरू भरपाई हुनछ््। 
यद्मप, अस्पताल जा् र आउ् लागे्न खच्डहरूलाई सिा्ान्तरण खच्डहरू माम्ंदै्।

 ñ कृपया होमसयार हु्ुहोस्, सिा्ान्तरण खच्ड मतरेको मद्को भोमलपटि देक्ख 2 िष्ड समय मबतेपमछ तपाईंले आिेद् ग ््ड सकु्हुन्न।

<आवश्यक	वस्तुिरू>
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्ड, राक्टरको अमभरिाय पत्र (म्िा्डररत रारममा), रमसदहरू, घरमूलीको व्यक्तिगत छाप (भमम्डल् मसी रियोग 
गरर्े) (यमद तपाईंसँग छाप छै् भ्े हस्ाक्षर मान्य हुनछ) र घरमूलीको बैंक खाता ्म्बर

तपाईकंो	धचधकत्ा	प्रमारपत्र	भए	तापधन	जाँचपध्छ	यो	भतुतिानीको	लाधग	तपाईलंाई	अयोग्य	ठिररन	सक्छ।

(4)	उच्च-लागत	धचधकत्ा	स्ािारको	लाधग	भरपाई

मबमारी िा चोटपटकका लामग मचमकत्ा संसिामा रिाप्त गरेको मचमकत्ा स्ाहारका लामग भुतिा् गररएको योग्य खच्डहरू व्यक्तिगत 
रूपमा उत्पन्न खच्डहरूको अमिकतम सीमा ्ाघदा रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाले उच् लागत मचमकत्ा स्ाहार कभरेजसँगै पमछको मममतमा यो 
सीमा ्ाघेको रकम बराबरको रकम भरपाई गछ्ड ।

 ñ कृपया होमसयार हु्ुहोस्, मचमकत्ा उपचार गरेको मद्को भोमलपटि देक्ख 2 िष्ड समय मबतेपमछ तपाईंले आिेद् ग ््ड सकु्हुन्न।

(1)	 उच्च-लागत	धचधकत्ा	स्ािार	भरपाईको	लाधग	कसरी	आवेदन	धदने
मचमकत्ा स्ाहार रिाप्त ग्ु्डभएको ममह्ाको ती् ममह्ापमछ तपाईंलाई आिेद् राराम पठाइ्ेछ। तपाईंले यो राराम रिाप्त गरेपमछ, 
कृपया घरमूलीलाई यो पूरा ग ््ड लगाउ्ुहोस् र यसलाई मसटीमा पेश ग्ु्डहोस्।
यमद तपाईंले मचमकत्ा ससिामा उपचार रिाप्त ग्ु्ड अमघ अत्यनै्त उच् मचमकत्ा स्ाहारको पूिा्ड्ुमा् हुनछ भ्े, कृपया अमग्रम रूपमा 
रामट्य स्ास्थ्य बीमा लाभ खण्डको अमिकतम रकमको योग्यता रिमाणपत्र आिेद् रिाप्त ग्ु्डहोस्। तपाईंको रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्डसँग 
अमिकतम सीमा रकम आिेद्को लामग योग्यता रिमाणपत्र रिसु्त ग्ु्डहोस् र तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हु्े खच्डहरूको अमिकतम 
सीमा मात्र भुतिा् ग ््ड आिश्यक हु्ेछ। अमिकतम-रकम आिेद्को लामग योग्यता रिमाणपत्रको लामग कसरी आिेद् मद्े भ्ी जान्नको 
लामग कृपया पृष्ठ 10-11 सन्भ्ड ग्ु्डहोस्।
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(2)	 उच्च-लागत	धचधकत्ा	स्ािार	कभरेज	कसरी	गरना	गररएको	हुन्छ
उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार कभरेजको लामग योग्यता मचमकत्ा स्ाहार खच्डहरू म्म्न अ्ुसार गण्ा गररएको हुनछ््:
A. योग्यता मचमकत्ा स्ाहार खच्डहरू मामसक आिारमा गण्ा गररएको हुनछ।
B. बीमा लागू हु्े उपचार खच्डमधे् आंमशक भुतिा्ीलाई गण्ा गरर्ेछ। (तर 70 िष्डभन्ा कम उमेरको हु्ुहुनछ भ्े,  रिते्यक मेमरकल 

सुमििा (दन्त मचमकत्ालय, अस्पताल भ्ा्ड र बामहरी रोगी छुटै्) को 21,000 ये् भन्ा कम आंमशक भुतिा्ीको गण्ा गरर्ेछै्)

①	एकजना	व्यक्तिको	लाधग	उच्च	लागत	धचधकत्ा	स्ािार	कभरेज	कसरी	गरना	गररन्छ
यमद पररिारको कु्ै व्यक्तिले उच् लागत मचमकत्ा स्ाहार कभरेजका लामग योग्य मचमकत्ा खच्डहरू भुतिा् ग्ु्डभएको छ भ्े, 
तलको चाट्डबाट व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खच्डहरूको अमिकतम सीमा ्ाघे् मामिका (A) र (B) बाट रकम गण्ा गररनछ।
िृद्ध सदस्को रिमाणपत्रको लामग योग्य भएका माम्सहरू बमहरङ् स्ाहारको भागको लामग मात्र पमहलो भरपाई हु्ेछ। यमद 
अस्पतालमा भ्ा्ड खच्डहरू बेहोररए भ्े, बमहरङ् स्ाहारको गण्ाबाट बाँकी स्-भुतिा् रकमलाई मात्र अस्पताल भ्ा्डको लागतमा 
िमप्ेछ र बमहरङ् स्ाहार र अस्पताल भ्ा्ड दुबैका लामग व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खच्डहरूका लामग अमिकतम सीमा ्ाघे् कु्ै पम् 
रकमका लामग कभरेज उपलब्ध गराइ्ेछ। योग्य बमहरङ् स्ाहार र अस्पतालमा भ्ा्ड खच्डको ममरिीत रकम उच् लागत मचमकत्ा 
स्ाहारको भरपाईद्ारा उपलब्ध गराइ्े कभरेजको हद हो।

अधिकतम	सीमा	
[70	व ््ड	मतुधन]

आय िग्ड अमिकतम सीमा िेरै पटक लागु हु्े*4

पमहलो म्यमको आय*1

जापा्ी ये् 9.01 मममलय् भन्ा मामि
जाप्ी ये् 252,600 

(कूल मचमकत्ा खच्डहरू – 842,000) × 1% जापा्ी ये् 140,100

भूतपूि्ड म्यमको आय 
जापा्ी ये् 6.00-9.01 मममलय्

जाप्ी ये् 167,400 
(कूल मचमकत्ा खच्डहरू – 558,000) × 1% जापा्ी ये् 93,000

भूतपूि्ड म्यमको आय 
जापा्ी ये् 2.10-6.00 मममलय्

जाप्ी ये् 80,100 
(कूल मचमकत्ा खच्डहरू – 267,000) × 1% जापा्ी ये् 44,400

पमहलो रिामिमिक आय
2.10 मममलय् भन्ा तल जाप्ी ये् 57,600 जापा्ी ये् 44,400

आिासीय कर छुट घर जाप्ी ये् 35,400 जापा्ी ये् 24,600

[वृद्ध	सदस्िरूको	प्रमारपत्रको	लाधग	योग्य	भएका]

आय िग्ड

अमिकतम सीमा

बमहरङ् स्ाहार 
(रिमत व्यक्ति)

बमहरङ् + अन्तरङ् (रिमत घरपररिार)

गुणाकार*4

समरिय कामदारहरूको आय स्र III 
(कर योग्य आयको जापा्ी ये् 6.90 मममलय् िा सो 
भन्ा मामि)

जापा्ी ये् 252,600 
(कूल मचमकत्ा खच्डहरू – 842,000) × 1% जापा्ी ये् 140,100

समरिय कामदारहरूको आय स्र II 
(जापा्ी ये् 3.80 मममलय् िा सो भन्ा मामिको कर 
योग्य आय, जापा्ी ये् 6.90 मममलय् भन्ा कम)

जापा्ी ये् 167,400 
(कूल मचमकत्ा खच्डहरू – 558,000) × 1% जापा्ी ये् 93,000

समरिय कामदारहरूको आय स्र I 
(जापा्ी ये् 1.45 मममलय् िा सो भन्ा मामिको कर 
योग्य आय, जापा्ी ये् 3.80 मममलय् भन्ा कम)

जापा्ी ये् 80,100
(कूल मचमकत्ा खच्डहरू – 267,000) × 1% जापा्ी ये् 44,400

सामन्य
जापा्ी ये् 18,000

(िामष्डक अमिकतम सीमा: 
जापा्ी ये् 144,000)

जापा्ी ये् 57,600 जापा्ी ये् 44,400

आिासीय कर छुट घर
नू्य्-आय  II*2

जापा्ी ये् 8,000
जापा्ी ये् 24,600

नू्य्-आय I *3 जापा्ी ये् 15,000

*1:  भूतपूि्ड म्यमको आय…�कूल आय, आमदबाट म्िासी करको (जापा्ी ये् 330,000) आिारभूत कटौती घटाउ्ुहोस्। उहाँहरूको 
म्िासी कर ररपोट्ड  ् गरेको घरायसीहरू “जापा्ी ये् 9.01 मममलय् भन्ा मामिको पूि्ड रिाििा् आम्ा्ी” 
िग्डमा राक्खएका हुनछ््

*2: नू्य्-आय II…�घरपररिारसँग सम्बक्न्त रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको घरमूमल र सबै सदस्हरू म्िासी करबाट म्कास् भएका छ््
*3: नू्य्-आय I…�आिासीय कर छुट घर जसका रिते्यक सदस्को आम्ा्ी म्मचित स्रभन्ा तल छ
*4: �गुणाकार…� मिगत 1 िष्डमा उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार भरपाईले ती्पटक भन्ा बढी रिाप्त गदा्ड चौिो पटकपमछ व्यक्तिगत 

रूपमा मत्ु्डप न्े अमिकतम सीमालाई बुझाउँछ। मिसृ्त जा्कारीको लामग, पृष्ठ 10 “उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार 
भरपाई चार िा सोभन्ा बढी पटक रिाप्त गरेको छ भ्े” हे्ु्डहोस्।
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②	बहु	धव्यिरूको	खण्डमा	गरना	धवधि
एउटै ममह्ामा एउटै घरपररिारका सदस्ले पृष्ठ 9 (A) र (B) मा गण्ा गररएका मचमकत्ा खच्डहरू जोर्् समकनछ।
70 िष्ड तलका सदस्हरू र िृद्ध सदस्हरूको रिमाणपत्रसँगका सदस्हरूको घरपररिारको लामग मचमकत्ा खच्डहरू जोर्दा, दुबै 
बमहरङ् र अस्पतालमा भ्ा्ड भएको खच्डहरू व्यक्तिगत रूपमा पमहला गण्ा गररनछ््। यस राशीको लामग, 70 िष्ड भन्ा तलको 
माम्सको लामग जापा्ी ये् 21,000 िा सो भन्ा बढी िमपएको छ। यस कूल रकमले सीमा ्ाघदा, उच् मचमकत्ा स्ाहार खच्डहरू 
भरपाई गररनछ।

③	उच्च	लागत	धचधकत्ा	स्ािार	भरपाईिरू	चार	वा	बिी	पटक	प्राप्त	गररएको	्छ	भने
समा् घरपररिार उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार एक िष्डको अिमिमा (ममह्ासँग सुरु गरेको 12 ममह्ा जहाँ उपचार रिाप्त गररएको 
मियो) ती्पटक भन्ा बढी भरपाई रिाप्त ग्ु्डभएको छ भ्े, व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न भएको खच्डहरूको लामग चौिंो पटकको 
भरपाईमा अमिकतम सीमा पररित्ड् हुनछ। यद्मप, 70 र सोभन्ा बढी उमेरको व्यक्तिको लामग, उच् लागत मचमकत्ा स्ाहार 
भरपाईहरू बमहरङ् स्ाहारका लामग मात्र रिाप्त भएका ममह्ाहरूलाई कूलमा गण्ा गररंदै्।
अमरिल 2018 देक्ख समा् रिान्त मभतै्र ठेगा्ा सरे पम् स्ु्ड अमघ र पमछ रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा ्ामांमकत गररएको छ भ्े, उच्-लागत 
मचमकत्ा स्ाहार भरपाईहरू रिाप्त गरेको पटक जोमरएर महसाब गररनछ।

अमरिल मे जु् जुलाई अगटि सेपे्म्बर  अकु्टबर  ्ोभेम्बर  मरसेम्बर

टोमकयो
 A मसटी ① ② ③
 B  मसटी

(िार्ड) ❹ ❺ ❻ ❼
▲ ▲

धसटी	A	देक्ख	धसटी	B	सम्म	सानतु्डिोस््

④	व्यक्तिगत	रूपमा-उत्पन्	हुने	खच्डिरूको	अधिकतम	सीमामा	्छतु ट
उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार मामसक आिारमा गण्ा गररएको हुनछ। यद्मप, ममह्ाको बीचमा 75 मा ट ््ड गरेर पमछल्ो-शत्ड िृद्ध 
मचमकत्ा स्ाहार रिणालीमा क्स्च गदा्ड िा अमरिल 2018 मा िा पमछ समा् रिान्त मभत्र सदा्ड, व्यक्तिले दुबै मचमकत्ा बीमा रिणालीहरूका 
लामग व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हु्े खच्डहरूको अमिकतम सीमा भुतिा् ग्ु्डहुनछ। यस कारणको लामग, क्स्च ब्ाउँदा ममह्ाको 
अिमिमा 50% घटाएर पमछल्ो-शत्ड िृद्ध मचमकत्ा स्ाहारमा मचमकत्ा बीमा क्स्च भएको व्यक्ति र उहाँहरूको आमरितहरू अ्ुबन् 
गददै  ्याँ म्यम ब्ाइएको मियो।
यो छुट उक्ल्क्खत दीघ्डकाली् मबमारी मचमकत्ा उपचार कार्ड होल्डरहरूद्ारा भुतिा् गररएको व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हु्े 
खच्डहरूमा पम् लागू हुनछ।

(5)	अधिकतम	सीमा	रकम	आवेदनको	लाधग	योग्यताको	प्रमारपत्रको	प्रका्शन

(योग्यताको रिमाणपत्र; व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न भएको मचमकत्ा खच्डहरूको अमिकतम रकमको आिेद्को लामग दािी र अन्तरङ्हरूद्ारा 
भुतिा् गरेको खच्डहरूको मा्क रकमबाट कटौतीको लामग)
तपाईंले उच् मचमकत्ा स्ाहार लागतहरू उठाउ्ुहुनछ भ्े, तपाईंले अमग्रम रूपमा रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा लाभहरूको सेक्स्बाट योग्यता 
रिमाणपत्र रिाप्त ग ््ड सकु्हुनछ र अस्पतालमा व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खच्डहरू (पृष्ठ 9 मा सन्भ्ड ग्ु्डहोस्) को अमिकतम सीमा मात्र 
भुतिा् ग ््ड यसलाई आफ्ो रामट्रि य मीमा कार्डसँग रिसु्त ग ््ड सकु्हुनछ। 
“समरिय कामदारहरूको आय स्र III” िा “सामान्य” मा िगथीकृत भएको 70 िा सोभन्ा मामिको म्िासी उमेरका माम्सहरू भुतिा्ीको 
समयमा उहाँहरूको िृद्ध सदस्हरूको रिमाणपत्र र रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको कार्ड रिसु्त गदा्ड व्यक्तिगत रूपमा खच्डहरूको अमिकतम 
सीमासम् भुतिा् ग ््ड आिश्यक हु्ेछ। यी व्यक्तिहरूलाई योग्यता रिमाणपत्र रिाप्त ग्ु्ड कु्ै आिश्यक छै्।
म्िासी करभुतिा् ग ््डबाट छुट रिाप्त गरेका घरपररिारहरू योग्यता रिमाणपत्र मितरण गरर्ेछ। व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हु्े खच्डहरूको 
अमिकतम सीमासम् मात्र भुतिा् ग ््ड सुम्मचित ग ््ड र अस्पतालमा भ्ा्ड हँुदा खा्ाहरूको लागत घटाउ् मचमकत्ा संसिामा आफ्ो 
रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्डसँग यसलाई रिसु्त ग्ु्डहोस्।

अस्पतालमा	भना्ड	हँुदा	खानािरूको	लागत	(मानक	रकम)
आय िग्ड खा्ाको लागत (रिमत खा्ा)

म्िासी कर भुतिा् ग न्े घरपररिार

जापा्ी ये् 460व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हु्े मचमकत्ा खच्डहरूका अमिकतम रकमको आिेद्को लामग 
दािी र अन्तरङ्हरूद्ारा भुतिा् गरेको मा्क रकमको खच्डहरूबाट कटौतीको लामग 
रिसु्त गररए् भ्े

70 िष्ड भन्ा तलको र म्िासी करबाट छुट रिाप्त गरेको सदस्हरू भएको घरपररिार
जापा्ी ये् 210*िृद्ध सदस्हरूको रिमाणपत्रको लामग व्यक्तिको योग्यताको लामग नू्य्-आय कमाउ्े 

व्यक्ति II

िृद्ध सदस्हरूको रिमाणपत्रको लामग व्यक्तिको योग्यताको लामग नू्य्-आय कमाउ्े 
व्यक्ति I जापा्ी ये् 100

* गैर-करयोग्य घरपररिारको सदस् 90 मद् भन्ा बढी अस्पतालमा भ्ा्ड भएको छ भ्े, अस्पतालमा भ्ा्ड भएको 91 मद्पमछ आिेद् 
मममतबाट खा्ाको लागत JPY 160 रिमत खा्ासम् घटाउ् समकनछ। यो तपाईंलाई लागू हुनछ भ्े, कृपया आिेद् पेश ग्ु्डहोस्।

नयाँ	प्रराली	प्रभावकरी	हुन्छ यहाँबाट गण्ा गररयो
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<आवश्यक	वस्तुिरू>
①	स्ास्थ्य बीमा कार्ड
②	घरपररिारका सदस्हरू बाहेक अरू व्यक्तिले आिेद् गदा्ड, घरमूलीबाट रिमतम्मिको पत्र र रिमतम्मिको व्यक्तिगत पमहचा् 

ब्ाउ् कागजातहरू
③	मचमकत्ा संसिाबाट रमसदहरू िा अन्य कागजातहरू (अस्पतालमा भ्ा्ड भएको 91 मद् कटेपमछ मात्र) जस्ा अस्पतालमा भ्ा्ड 

भएको मद्को संख्ा रिमाण ग ््ड कागजातहरू
④	व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न हु्े मचमकत्ा खच्डहरू र अन्तरङ्हरूद्ारा भुतिा् गरेको खच्डहरूको मा्क रकमबाट कटौतीको 

लामग अमिकतम रकमको आिेद्को लामग अमघल्ो पटक मितरण गरेको दािी (अस्पतालमा भ्ा्ड भएको 91 मद् काट्दा मात्र; 
अ्ािश्यक रूपमा पमहलो आिेद् समा् मित्तीय िष्डमा)

उच्च-लागत	धचधकत्ा	स्ािारको	लाधग	ऋरिरू
उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहारको सूच्ा रिाप्त ग ््ड लगभग ती् ममह्ा लागछ। यस अिसिामा, मसटी काया्डलयले दीघ्डकाली् अस्पतालमा 
भ्ा्डबाट िा अन्य कारणहरूका लामग उच् मचमकत्ा खच्डहरू बेहोरेका र भुतिा् ग ््ड ्सके् व्यक्तिहरूका लामग उच् लागत मचमकत्ा 
स्ाहारका लामग भुतिा्को अ्ुमाम्त रकमको 90% सम् ब्ाज रमहत ऋण रिदा् ग न्ेछ।
ऋण उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार कभरेजसँग त्यसपमछ जारी गररएको पु्ः भुतिा्ी गरर्ेछ।
कृपया यस सेिा सम्बन्ी अमग्रम रूपमा सोिपुछ ग ््ड सुम्मचित हु्ुहोस् मक्भ्े कागजातहरू आिेद् रिमरियाको लामग आिश्यक भएका 
हुनछ््।

(6)	उच्च-लागत	धचधकत्ा	स्ािार	र	नधस्डङ	स्ािार	भरपाई

यमद एक िष्डको अिमिमा ्ामांमकत व्यक्तिद्ारा बेहोररएको मचमकत्ा र ्मस्डङ बीमा मरिममयमहरूको रकमले तल चाट्डमा उले्ख गररए
अ्ुसार व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न खच्डहरूको अमिकतम सीमा ्ाघछ भ्े, उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार र ्मस्डङ स्ाहार भरपाई रिदा् 
गरर्ेछ। िषथीय अगट् 1 देक्ख जुलाई 31 सम्को अिमिमा गण्ा गररनछ।

①	उच्च-लागत	धचधकत्ा	र	नधस्डङ	स्ािार	लाभिरूको	लाधग	व्यक्तिगत	खच्डिरूको	लाधग	अधिकतम	सीमा

अधिकतम	सीमा
[70	वा	सोभन्ा	कम	उमेरको	व्यक्तििरू	भएको	घरपररवार]

आय िग्ड संयुति िामष्डक रूपमा स्यं-उत्पन्न भएका मचमकत्कीय तिा 
्मस्डङ खच्डहरूको अमिकतम सीमा

भूतपूि्ड म्यमको आय जापा्ी ये् 9.01 मममलय् भन्ा मामि जापा्ी ये् 2.12 मममलय्

भूतपूि्ड म्यमको आय जापा्ी ये् 6.00-9.01 मममलय् जापा्ी ये् 1.41 मममलय्

भूतपूि्ड म्यमको आय जापा्ी ये् 2.10-6.00 मममलय् जापा्ी ये् 670,000

भूतपूि्ड म्यमको आय जापा्ी ये् 2.10 मममलय् िा कम जापा्ी ये् 600,000

आिासीय कर छुट घर जापा्ी ये् 340,000

[70	-	74	उमेर	पतुगेका	व्यक्तििरूसँग	घरपररवार]

आय िग्ड संयुति िामष्डक रूपमा स्यं-उत्पन्न भएका मचमकत्कीय तिा 
्मस्डङ खच्डहरूको अमिकतम सीमा

कर योग्य आय जापा्ी ये् 6.90 मममलय् भन्ा मामि जापा्ी ये् 2.12 मममलय्

कर योग्य आय जापा्ी ये् 3.80 मममलय् िा सो भन्ा मामि, 
जापा्ी ये् 6.9 मममलय् भन्ा कम जापा्ी ये् 1.41 मममलय्

कर योग्य आय जापा्ी ये् 1.45 मममलय् िा सो भन्ा मामि, 
जापा्ी ये् 3.80 मममलय् भन्ा कम जापा्ी ये् 670,000

सामन्य जापा्ी ये् 560,000

आिासीय कर छुट घर
नू्य्-आय कमाउ्े व्यक्ति II जापा्ी ये् 310,000

नू्य्-आय कमाउ्े व्यक्ति I जापा्ी ये् 190,000

*  मामिको तामलकाले अगट् 2018 को लामग मबमलङबाट सुरु हु्े व्यक्तिगत रूपमा उत्पन्न भएका खच्डहरूका लामग अमिकतम 
सीमालाई समािेश गछ्ड । जुलाई 2018 र त्यो भन्ा अगामरका अिमिहरूमा भएका यस्ा खच्डहरूका लामग, रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको 
लाभ खण्डमा परामश्ड मल्ुहोस्।

②	योग्यता
आिारभूत मममतमा (जुलाई 31, गण्ा गरर्े अिमिको अक्न्तम मद्) Suginami City द्ारा उपलब्ध गराइएको रामट्रि य स्ास्थ्य बीमामा 
्ामांमकत व्यक्तिहरूको घरमूली



12

③	आवेदन	प्रधरिया
घरपररिारहरूलाई उच्-लागत मचमकत्ा स्ाहार र उच्-लागत ्मस्डङ स्ाहारको लामग रिते्यक िष्ड मध्-रेबु्अरीमा आिेद् 
पठाइ्ेछ। कृपया मरिन्ट गररएको घरमूलीको ्ाम र मसल भएको छापको (भमम्डल् मसी प्ारको लामग)(तपाईंसँग छाप छै् भ्े 
हस्ाक्षर स्ीकारयोग्य छ) सािमा, घरमूली र स्ाहार सेिाहरू रिाप्त गरेको व्यक्तिको जा्कारीलाई बैंक खातामा भरेर आिेद् 
मद्ुहोस्।

(7)	 धवध्शष्ट	दीघ्डकालीन	रोगिरूका	लाधग	लागत	कटौती

लामो समयसम् महँगो मचमकत्ा लागतको आिश्यकता प न्े म्म्न रोगहरूको अिसिामा हरेक ममह्ामा तपाईंको आंमशक भुतिा्ी 
10,000 ये् हु्ेछ (यो छुट पाउ् आिेद् मद्ु पद्डछ)।
*  कृमत्रम म्दा् आिश्यक प न्े दीघ्डकाली् मृगौला म्क््रियता भएका व्यक्ति र तलका दुिै (A) र (B) लागू हु्े व्यक्तिहरूद्ारा भुतिा् 

गरर्े मामसक मचमकत्ा खच्डहरूलाई 20,000 ये्सम् कटौती गरर्ेछ।
A.  रामट्रि य स्ास्थ्य बीमामा ्ामांमकत सिै घरपररिारका सदस्हरू (मबममत व्यक्ति) को कूल पुरा्ो म्यमको आय जापा्ी ये् 

6,000,000 भन्ा मामि (िा घरपररिारमा म्िासी कर दायर ्गरेको सदस् छ््) छ।
B. मबममत व्यक्तिहरू 70 िष्ड िा सो भन्ा कम उमेरका छ््।
①	कृमत्रम म्दा् आिश्यक प न्े दीघ्डकाली् मृगौला म्क््रियता
②	भाइरसरोिक औषमिहरू (स्ास्थ्य, रिम तिा कल्ाण मनत्ीद्ारा म्िा्डररत व्यक्तिहरूमा सीममत HIV संरिमण समहत) रिाप्त गरररहेका 

हेमोमरमलयाक्स िा AIDS का मबरामीहरू
कृपया मामिका सम्बक्न्त िग्डहरू तपाईंमा लागू हुनछ भ्े म्मचित दीघ्डकाली् रोगको मचमकत्ा उपचार कार्डको लामग आिेद् मद्ुहोस्।

<आवश्यक	वस्तुिरू>
तपाईंको स्ास्थ्य बीमा कार्ड, मचमकत्ा मलक्खत सहममत िा शारीररक असक्षमता रिमाणपत्र (लागूयोग्य मिशेष रोग िण्ड् गरेर)

(8)	बच्चाको	जन्मको	लाधग	एकमतुष्ठ	भतिा

रिते्यक ्िजात बच्ाको लामग रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा अन्तग्डत मबममत आमाहरूलाई एकमुट् रकम भुतिा् गरर्ेछ। गभा्डिसिाको कम्ीमा 
85 मद्मा मरेको बच्ा जक्न्मएमा िा गभ्डपात भएमा मत्ीहरूलाई पम् समेमट्ेछ।
* बच्ाको जन्म भएको मद्बाट दुई िष्ड ््ाघदै आिेद्हरू मद्ुपछ्ड  िा यो भत्ताको लामग आिेद् मद् अयोग्यता हु्ेछ।

भत्ता जारी गररयो रिमत बच्ालाई जापा्ी ये् 420,000

कसरी आिेद् मद्े मबममतले बच्ाको जन्मको लामग एकमुष्ठ भत्ता रिाप्त ग ््ड म्म्न ती्िटा तररकाद्ारा आिेद् मद् सकु्हुनछ:

(1)	 प्रत्क्ष	भतुतिानी	प्रराली	(तपाईकंो	धचधकत्ा	संस्ाको	ररसेप्शन	के्षत्रमा	आवेदन	धदनतुिोस्)
आफ्ो रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्डलाई मचमकत्ा संसिा िा मातृत्व केन्द्रको ररसेपश् के्षत्रमा देखाउ्ुहोस् र रिणाली रियोग ग ््ड अमिकारको 
रिमाणपत्रमा हस्ाक्षर ग्ु्डहोस्। यसले बच्ाको जन्मको लामग सहरदेक्ख मचमकत्ा संसिा िा मातृत्व केन्द्रसम् अमिकतम रकम ब्ाउ् 
एकमुट् भत्ताको रित्यक्ष भुतिा्ीको लामग अ्ुममत मद्ेछ।
मचमकत्ा संसिा िा मातृत्व केन्द्रमा लागेका िास्मबक जन्म खच्डहरू भुतिा्ी भन्ा कम भएको अिसिामा, भुतिा्ीबाट खच्डहरू घटाएर 
घरमूलीलाई मतरर्ेछ। यस अिसिामा, तपाईंले जन्मपमछको केही ममह्ामा यो भुतिा्ी सम्बन्ी सूच्ा रिाप्त ग्ु्डहु्ेछ।
*  कृपया रित्यक्ष भुतिा्ी रिणाली सबै मचमकत्ा संसिाहरूमा रियोग ग ््ड समकन्न भने्न कुरालाई ध्ा्मा राख्नहोस्। कृपया यी रिणालीहरूको 

रियोग गदा्ड आफ्ो मचमकत्ा संसिामा सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्।

(2)	 प्रधतधनधि	प्राप्तकता्ड	प्रराली	(धसटी	िलको	राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	लाभ	खण्डमा	आवेदन	धदनतुिोस्)
म्िा्डररत जन्ममममतको दुई ममह्ा अमघबाट आिेद् मद् सुरु ग ््ड सम्ि छ। यसले बच्ाको जन्मको लामग सहरदेक्ख मचमकत्ा संसिा िा 
मातृत्व केन्द्रसम् अमिकतम रकम ब्ाउ् एकमुट् भत्ताको रित्यक्ष भुतिा्ीको लामग अ्ुममत मद्ेछ।
मचमकत्ा संसिा िा मातृत्व केन्द्रमा लागेका िास्मबक जन्म खच्डहरू भुतिा्ी भन्ा कम भएको अिसिामा, भुतिा्ीबाट खच्डहरू घटाएर 
घरमूलीलाई मतरर्ेछ।
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<आवश्यक	वस्तुिरू>
①	स्ास्थ्य बीमा कार्ड
②	मातृ स्ास्थ्य हातेपुक्स्का (जन्माउ्े मद्को योज्ा लेक्खएको)
③	घरमूलीको मसलमा भमम्डल् मसी प्ार रियोग ग न्े (तपाईंसँग मसल छै् भ्े हस्ाक्षर स्ीकारयोग्य छ)
④	घरमूलीको बैंक खाता ्म्बर
⑤	बच्ाको जन्मको (रिमतम्मि रिाप्तकता्डको लामग) लामग एकमुष्ठ भत्ताको रिकाश्को लामग आिेद् राराम।

 (यसमा मचमकत्ा संसिा िा मातृत्व केन्द्रको ्ाम र मसल समािेश हु्ुपछ्ड )
 ñ  बच्ाको जन्मको (रिमतम्मि रिाप्तकता्डको लामग) लामग एकमुष्ठ भत्ताको रिकाश्को लामग आिेद् राराम रिमतम्मि रिाप्तकता्ड 
रिणालीलाई NHI को लाभ खण्डमा रियोग ग ््ड समक्े मचमकत्ा संसिाहरूमा उपलब्ध छ।

 ñ कृपया रित्यक्ष भुतिा्ी रिणाली सबै मचमकत्ा संसिाहरूमा रियोग ग ््ड समकन्न भने्न कुरालाई ध्ा्मा राख्नहोस्। कृपया यी रिणालीहरूको 
रियोग गदा्ड आफ्ो मचमकत्ा संसिामा सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्।

(3)	 तपाईलें	प्रत्क्ष	भतुतिानी	प्रराली	वा	प्रधतधनधि	प्राप्तकता्ड	प्रराली	प्रयोग	गरररिनतुभएको	्ैछन	भने
   (मसटी हलको िा म्िासी खण्डको रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको लाभ खण्डमा आिेद् मद्ुहोस्)

<आवश्यक	वस्तुिरू>
①	स्ास्थ्य बीमा कार्ड
②	मातृ स्ास्थ्य हातेपुक्स्का (जन्म रिमाणपत्र पमहले ्ै पेश गररएको छ भने्न रिमाण उपलब्ध गराउ्े कागजात), जन्म रिमाणपत्र (मूल) 

िा जन्ममममत पुमट् ग ््ड समक्े अन्य कागजात (मरेको बच्ा जक्न्मएको िा गभ्डपात भएको अिसिामा मचमकत्कको रिमाणपत्र रियोग 
ग ््ड समकनछ)

③	रित्यक्ष भुतिा्ी रिणाली रियोग गरर्ेछै् भ्ी संकेत ग न्े मचमकत्ा संसिादिार जारी गररएको समझौता रियोग गरर्ेछै्
④	मचमकत्ा संसिाद्ारा जारी गररएको जन्म खच्डहरूको कि् िा रसीद  (मूल)

(तपाईंले रित्यक्ष भुतिा्ी रियोग ग्ु्डहु्ेछै् भ्ी संकेत ग न्े कागजात)
⑤	घरमूलीको मसलमा भमम्डल् मसी प्ार रियोग ग न्े (तपाईंसँग मसल छै् भ्े हस्ाक्षर स्ीकारयोग्य छ)
⑥	घरमूलीको बैंक खाता ्म्बर

 ñ तपाईंले आिेद् मद्ुभएको लगभग एक ममह्ा पमछ पैसा तपाईंको बैंक खातामा सिा्ान्तरण गरर्ेछ।

रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको सदस्ले मिदेशमा बच्ा जन्माउ्ुभएको छ भ्े, ती व्यक्तिले जापा्मा रमक्ड एपमछ आिेद् मद्ुपछ्ड ।

<आवश्यक	वस्तुिरू>
①	स्ास्थ्य बीमा कार्ड
②	जापा्ी भाषामा अ्ुिाद् गररएको िास्मिक जन्म रिमाणपत्र
③	मामलकको छाप रातो कामटरि ्डज रियोग गरेर (यमद तपाईंसँग एक छै् भ्े तपाईं आफ्ो हस्ाक्षर रियोग ग ््ड सकु्हु्ेछ)
④	घरमूलीको बैंक खाता ्म्बर
⑤	जन्म मद्े व्यक्तिको पासपोट्ड

(9)	बच्चाको	जन्मका	खच्डिरूलाई	समेट्ने	ऋरिरू	(अधरिम	सूचना	आवश्यक	्छ)

रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको सदस्ले रित्यक्ष भुतिा्ी रिणाली िा रिमतम्मि रिाप्तकता्ड रिणालीको रियोग मब्ा ्ै जन्म मद्ुभएको अिसिामा, 
घरमूली अपेमक्षत जन्ममममतको एक ममह्ा पूि्ड एकमुट् रकमको 80% को ब्ाज-म्ःशुल्क ऋणको लामग योग्य हु्ुहुनछ।

<आवश्यक	वस्तुिरू>
①	स्ास्थ्य बीमा कार्ड
②	मातृ स्ास्थ्य हातेपुक्स्का (जन्माउ्े मद्को योज्ा लेक्खएको)
③	रित्यक्ष भुतिा्ी रिणाली रियोग गरर्ेछै् भ्ी संकेत ग न्े मचमकत्ा संसिाद्ारा जारी गररएको समझौता रियोग गरर्ेछै्
④	घरमूलीको मसलमा भमम्डल् मसी प्ार रियोग ग न्े (तपाईंसँग मसल छै् भ्े हस्ाक्षर स्ीकारयोग्य छ)
⑤	घरमूलीको बैंक खाता ्म्बर
⑥	घरमूली बाहेक कु्ै व्यक्तिले ऋणको लामग काय्डमिमिहरू संचाल् गरेको अिसिामा रिमतम्मिको व्यक्तिगत पमहचा् सिाप्ा ग न्े 

रिमतम्मिको पत्र र कागजातहरू
 ñ कृपया सीममत अिसिाहरू ऋणको लामग योग्य हु् पूरा हु्ुप न्े भएकोले अमग्रम रूपमा रो् ग्ु्डहोस्।
 ñ पमहले ्ै जन्म मदएका व्यक्तिहरूलाई िा मिदेशमा जन्म मदएका व्यक्तिहरूका लामग ऋणहरू उपलब्ध गराउ् समकन्न।
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(10)	अने्तधष्ट	खच्डिरूको	भतुतिानी

रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा रिणाली अन्तग्डत मबममत व्यक्तिको मृतु्य हँुदा, अने्तमट् खच्डहरू अने्तमट् सेिा होल्ड ग न्े व्यक्तिलाई रिमत पूमत्ड गरर्ेछ। 
लाभ रकम जापा्ी ये् 70,000 हो। यद्मप , रामट्य स्ास्थ्य बीमाको भुतिा्ी सामामजक बीमा जस्ो अकको रामट्य स्ास्थ्य बीमा ्ीमतबाट 
अने्तमट् खच्डहरू रिाप्त ग न्े व्यक्तिलाई मदइ्ेछै्।
*  कृपया होमसयार हु्ुहोस्, अने्तमट् मद्को भोमलपटि देक्ख 2 िष्ड समय मबतेपमछ तपाईंले आिेद् ग ््ड सकु्हुन्न।

<आवश्यक	वस्तुिरू>
मृतकको रामट्य स्ास्थ्य बीमा कार्ड, िास्मिक अने्तमट् रमसद र मसल (भमम्डल् मसी प्ारको लामग) तिा बैंक खाताअने्तमट्को व्यिसिा 
ममलाउ्े व्यक्तिको संख्ा तपाईंसँग मसल छै् भ्े हस्ाक्षर स्ीकारयोग्य छ।

(11)		क्षयरोगको	लाधग	मनोधचधकत्ा	स्ािार	लाभिरू/धचधकत्ा	स्ािार	लाभिरूको	भरपाई

(1)	 मनोरोग	सम्बन्ी	स्ािार	लाभिरू
असक्षमताहरू भएका व्यक्तिहरू (म्ोरोग सम्बन्ी बमहरङ्-मबरामी मचमकत्ा स्ाहार) र म्िासी करबाट छुट रिाप्त घरपररिारका 
व्यक्तिहरूको स्तनत्ता तिा मचमकत्ा स्ाहार सहायता रिणालीको लामग योग्य व्यक्तिहरूले, रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको लाभािथी रिमाणपत्रको 
लामग (म्ोरोग सम्बन्ी बमहरङ् मबरामीको रूपमा) आिेद् मदएर, असक्षमताहरू भएका व्यक्तिहरूका लामग स्तनत्ता तिा मचमकत्ा 
स्ाहार सहायता रिणाली (म्ोरोग सम्बन्ी बमहरङ् मबरामी मचमकत्ा स्ाहार) अन्तग्डत अमिकतम सीमासम् मामसक रूपमा लाभहरू 
रिाप्त ग ््डको लामग योग्य हुनछ््।
* तपाईंको म्िासको के्षत्र ्मजकै रहेको बीमा केन्द्रमा आिेद् मद्ुहोस्।

(2)	 धचधकत्ा	स्ािार	लाभिरू
संरिामक रोगहरूको रोकिाम र संरिामक रोगहरू लागेका मबरामीहरूसँग सम्बन्ी का्ू् सत्डहरू अन्तग्डत स्ाहार रिाप्त ग न्े 
व्यक्तिहरू र म्िासी करबाट छुट रिाप्त गरेका व्यक्तिहरू, क्षयरोग लाभािथी रिमाणपत्रका मचमकत्ा स्ाहार लाभहरूको लामग आिेद् 
मदएर मचमकत्ा खच्डहरूको 5% कटौतीमा हकदार हुनछ््।
* Suginami साि्डजम्क स्ास्थ्य केन्द्रको साि्डजम्क स्ास्थ्य खण्डमा आिेद् मद्ुहोस्।

(12)	धचधकत्ा	खच्डिरूको	्छतु ट	वा	पूरा	्छतु ट

तपाईंलाई रिकोप िा अन्य मिशेष पररक्सिमतहरूको कारणले गदा्ड आफ्ो मचमकत्ा खच्डको सह-भुतिा्ी ग ््ड समस्ा भइरहेको छ भ्े, 
तपाईंको सह-भुतिा्ीलाई घटाउ् िा छुट रिाप्त गराउ् समकनछ। कृपया आफ्ा पररक्सिमतहरूलाई कम्डचारीसँग छलरल ग्ु्डहोस्।

(13)	अकको	व्यक्तिद्ारा	लागेको	चोटपटक

टरि ामरक दुघ्डट्ा िा आरिमण जस्ो तेस्ो पक्षको (जसै्, आरिमण ग न्े व्यक्ति) काय्डले गदा्ड चोटपटक लागेको छ िा मबरामी हु्ुभएको 
व्यक्तिले आफ्ो रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्डद्ारा मचमकत्ा उपचार रिाप्त ग्ु्डहुनछ भ्े, कृपया NHI लाभ खण्डलाई सूमचत ग ््ड म्मचित 
हु्ुहोस्।

(14)	भरपाईको	लाधग	अनतुरोि

तपाईंले सहर बामहर गएपमछ िा अकको स्ास्थ्य बीमा काय्डरिममा ्ामांक् भएपमछ Suginami City रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्ड रियोग ग ््ड 
जारी राख्नहुनछ भ्े, त्यसपमछ तपाईंले Suginami City द्ारा उत्पन्न मचमकत्ा उपचार खच्डहरूको अंश मरता्ड ग्ु्डपछ्ड ।
तपाईंले म्म्न गरेमा Suginami City रामट्रि य स्ास्थ्य बीमा कार्ड रियोग ग ््ड सकु्हुन्न:

●	सहरबाट बामहर जा्ुभयो भ्े े   → बामहर जा्ुभएको मद्बाट
●	अकको स्ास्थ्य बीमा काय्डकम्डमा ्ामांक् हु्ुभयो भ्े → ्ामांक् भएको मद्बाट

* ् ामांक् मममत भ्ेको अमिग्रहण/अमिकार रिाप्तको मममत हो।
* स्ास्थ्य बीमा कार्डको जारी मममत होइ्।
* तपाईं बीमा उपचारको लामग अबदेक्ख योग्य ्हँुदा, तुरुनै्त Suginami City लाई स्ास्थ्य बीमा कार्ड मरता्ड ग्ु्डहोस्।
*  यमद मिदेशी मबमकले जापा् छोर््ुभयो र अ्ुममत मदइएको पु्ःरििेश अिमि मभत्र पु्ःरििेश ग्ु्डभए् भ्े, जापा् म्क्कि्े मद्देक्ख 

यता ती व्यक्तिले मबमाको योग्यता गुमाउ्ुहु्ेछ।
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10 राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	धव्ेश्	स्ास्थ्य	जाँच	र	धव्ेश्	स्ास्थ्य	माग्डधनदने्शन

(1)	 राधष््टय	स्ास्थ्य	बीमाको	धव्ेश्	स्ास्थ्य	जाँचिरू

यी जाँचहरू रिािममक रूपमा मिुमेह र उच् रतिचाप जस्ा जीि्शैलीका रोगहरूलाई रोक् मद्दत ग ््डको लामग इनु्समल् रिमत रोिकको 
लामग हेछ्ड । मत्ीहरूलाई रिते्यक िष्ड संचाल् गररनछ र मत्ीहरूले तपाईंलाई राम्रो स्ास्थ्य कायम राख्न मद्दत ग ््डमा महत्वपूण्ड भूममका 
म्िा्डह गछ्ड ््।
*  ् ायाँ कोरो्ा भाइरस संरिमण रोकिाम ग ््ड, मचमकत्ा उपचारको लामग केमह ध्ा् मद्ुप न्े कुराहरु छ््, त्यसकारण सुरुमा काउन्टरमा 

सम्पक्ड  ग्ु्डहोस्।

①	योग्यता
दता्डिाला मभत्र िष्डभररमा 40 िष्ड मामि हु्े व्यक्ति

②	जाँचको	तररका	र	अवधि
जाँचको लामग योग्य व्यक्तिहरूले जाँचको सूच्ा रिाप्त ग न्ेछ््। (दता्ड आिश्यक छै्) जाँचको अिमि अगस् 1, 2020 देक्ख रेबु्अरी 
28, 2021 हो। जाँचहरू रिस्ाि ग न्े मचमकत्ा संसिा र अन्य मििरणहरूका लामग आफ्ो सिा्ीय NHI सेिा काउन्टरमा सम्पक्ड  
ग्ु्डहोस्।

③	जाँचले	केलाई	प्रा्धमकता	धदन्छ
मचमकत्ा अन्तिा्डता्ड, शारीररक माप्हरू (उचाइ, तौल, कम्रको ्ाप, BMI), रतिचाप माप्, रगत पररक्षण र मपसाब पररक्षण। 
तपाईंलाई मचमकत्कद्ारा आिश्यक ठाम्एका अन्य पररक्षणहरू पम् मद्ुप न्े हु् सकछ भने्न कुरालाई ध्ा्मा राख्नहोस्।

④	लागत
म्ःशुल्क

(2)	 धब्ेश्		स्ास्थ्य	माग्डधनदने्शन

रामट्रि य स्ास्थ्य बीमाको मिशेष स्ास्थ्य जाँच गदा्ड जीि्शैलीका रोग हु्े सम्ि्ा बमढ भएको ्मतजा आएकाहरूको लामग मिशेष 
स्ास्थ्य माग्डम्दनेश् मदइ्ेछ। यो सेिाले तपाईंलाई स्सिकर रह् आिश्यक प न्े जीि्शैलीमा पररित्ड्हरू ग ््ड मद्दत पुया्डउ् सके् 
मिशेष�हरूको (मचमकत्क, पररचाररका, आहार मि�हरू, आमद) सुझाि र सहायतामा पहँुच ग ््ड मदनछ।

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

1-15-1	Asagaya	Minami,	Suginami-ku,	Tokyo

☎03-3312-2111	(मततुख्)

＊	कृपया	तपाईकंो	लाधग	सोिपतु्छ	गन्डमा	जापानी	भा्ा	बोलने	व्यक्ति	रा�िोस्।


