【新型コロナウイルス感染症に関連した国民健康保険の保険料の減免について（ネパール語訳）
】
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तथा रोक, बेरोजगारी आिदका कारण आ ानीमा कमी भएको

ानीमा छु ट िदने िनयम कानून छ।

बीमा रकमको छु टका बारे
（１） छु ट पाउने प रवारको सतह
① कोरोना (COVID19) सं मणको भावका कारण, मुख पमा आ ानी आजन गन घरमूलीको (※)िनधन अथवा कुनै
ठूलो रोग वा चोटपटक लागेको प रवार
② कोरोना (COVID19) सं मणको भावका कारण, मुख पमा आ ानी आजन गन घरमूलीको(※) 2021 साल भ रको
ापारबाट ने आ ानी, घर ज ाबाट ने आ ानी, वन जंगलबाट ने अ
(तल,
a.

आ ानी तथा तलबबाट ने आ ानी

ापारबाट ने आ ानी )को कमीको संभावना र तलको a दे ख c स को स ूण कुरामा मेल खाने प रवार
ापार तथा अ

पाउने

काम म े कुनै कामबाट ने आ ानीमा भएको कमीको रकम (बीमा रकम,

ित आिद बापत

ितपु ितको रकम कटौती ग रएको रकम )को 2020 सालको आ ानीको रकम 10 भागको 3 भाग (लगभग

30%) भ ा बढी भएको नु पन।
b. 2020 सालको कुल आय 1 येन भ ा मािथ 1 हजार येन (१ करोड येन )भ ा कम भएको नुपन।
c. आ ानीमा कमी ने स

ावना भएको

वसाय/ ापारको आ ानीमा ला े आय बाहेकको 2020 सालको आयको

कुल रकम 1 येन भ ा मािथ 4 सय मान ये न (४० लाख येन )भ ा कम भएको नुपन।
※ आ ानी आजन गन मुख घरमूली भ ाले, प रवारको आ ानीको मु

हो। भु

ानी छु टको आवेदन

फाराम भनु होला।
○छु टको अनुपात, 2020 सालको कुल आय रकम अनुसार 20% दे ख पूण छु ट नेछ।
○2020 सालको साम ीको आधारमा 2021 सालमा िहसाब िकताब ग रएको बीमा रकम (बीमा रकमको सूचना प मा
「2021 साल बीमा रकम(2020 साल बराबर) 」भिन ले खएको छ। ) का बारे मा, छु टको माग गन अव थमा, कृपया रा ीय
ा
○यिद मु

बीमा यो ता से
आजीिवका स

अ गत पन
साथै, अ

न(होकेन िसखाकु गाकारी )मा स क गनुहोस्।
ारकता अनै

क

पमा बेरोजगार भएका

)को अव थामा, यो छु ट लागू ँ दैन। य िप, यिद अनै

कारणह ले गदा

(जो िवशेष लि त बीमाकता, आिद
क बेरोजगारह को तलब आय घट् नुका

वसायको आ ानी आिद भिव मा घट् ने दे खएको छ भने, छु ट लागू ग रनेछ।

（２） छु ट पाउने बीमा रकम
2021 सालको बीमा रकम का बारे मा, 2021साल अि ल 1 ता रख दे ख 2022 साल माच 31 ता रख स को िबचमा
साधरण संकलनको भु

ानी अविध (िवशेष संकलनको अव थामा, िवशेष संकलन लि त पे

न भु

ानीको िदन )भएको

बीमा रकमको केिह वा स ूण बीमा रकम
（３） आवेदनका बारे मा
छु टको आवे दन िदने अविध, 2022 साल माच 31 ता रख ( लाक छाप मा ) स
आवेदन िदनु पदछ। आव

नेछ। िनयमानुसार लाक माफत

क कागजात, आवेदन फारामका लािग होकेन िसकाकु गाकारी मा स क गनु होला अथवा

सुगीनामी कु को होमपेज हे नु होला।
बीमा छु ट सँग स

सोधपुछका लािग होकेन िसकाकु गाकारी 03 (5307)0641 (जापानी भाषा मा )

