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◆◆◆◆    ममुु33यय  बबुुँँददााहह::      ◆◆◆◆  

((ककृृपपययाा  ममुु33यय  पपााठठ  पप@@नन  ििननििCCतत  ररहहननुुहहोोसस््))  

  

ररााििJJयय  KKववााKKMMयय  बबीीममाा  ककााययOOPPममममाा  ननााममाांंककनन  अअििननववााययOO  छछ  ((PP11~~22))  

 

▶  रोजगारदाताको KवाKMय बीमा कायOPममा नामांYकत नभएका वैदिेशक 

िनवासीह:ले जापानी नाग`रकह: जKतै समान :पमा रािJय KवाKMय बीमाको 

कायOPममा सहभागी aनुपछO। 

तपाcसँग संघ वा वैदिेशक संKथाह:fारा सgािलत बीमा कायOPमह:सँगको 

कभरेज भएतापिन, तपाcले रािJय KवाKMय बीमा कायOPममा नामांकन गनुOपछO। 

▶ संघ (K.K., नीिज सीिमत कjपनी, आYद), 

िवlिवmालय जKता कुनै पिन जापानी कानून वा िवmालय अoतगOत जापानमा 

पनp वैदिेशक संघको शाखा/rावसाियक कायाOलयfारा रोजगार भएका 

rिsह:ले आtना कायOKथलमा नामांYकत aनुपछO। 

▶ तपाcले आtनो गृह राJमा KवाKMय बीमा कायOPममा नामांकन गदu aनुaoछ 

भने, तपाcलाई छूटको लािग िवचार गनO सYकoछ। कृपया थप जानकारीको लािग 

रािJय KवाKMय बीमा योyयता सेzसनमा सोधपुछ गनुOहोस्। 

 

ककृृपपययाा  आआttननोो  बबससााइइककोो  अअववििधधललााईई  ननववीीककररणण  गगननुुOOहहोोसस््  ((PP77~~88))  
 

▶ ििJJयय  KKववााKKMMयय  बबीीममाा  ककााडडOOककोो  ककोो  jjययाादद  ससममााÅÅ  aaननेे  YYददनन  बबससााइइककोो  अअववििधधककोो  

jjययाादद  ससममााििÅÅ  aaननेे  ििममिितत  अअननुुससाारर  ससेेटट  गग`̀ररooछछ।।  

तपाcको बसाइ अविध तीन मिहना वा oयूनतममा प`रवतOन aदँा वा तपाcको 

बसाइ अविधको jयाद समाÅ भयो तर तपाcले यसको jयाद समाÅ aनुभoदा 

अगािड आtनो बसाइको अविध नवीकरण गनOको लािग आवेदन Yदनुभएको छ 

भने, तपाc आtनो रािJय KवाKMय बीमा सदKयता िवKतार गनO सÇम aन 

सÉुaन्छ। तपाcले आtनो रािJय KवाKMय बीमा सदKयता जारी राÑ चाहनुaoछ 

भने, कृपया रािJय KवाKMय बीमा योyयता सेzसनमा सोधपूछ गनुOहोस्। 

 

ततपपााccललेे  बबससााईई  ससररााइइककोो  1144  YYददनन  ििभभÜÜममाा  ठठेेगगााननााककोो  पप`̀ररववततOOनन  ददततााOO  गगननुुOOपपछछOO  

((PP55~~88))  

 

▶ तपाc िसनáयुकु िसटी (Shinjuku City) िभÜ वा िसनáयुकु िसटीभoदा 

बािहर सनुOaoछ भने, िसटी कायाOलयमा रािJय KवाKMय बीमा काडO êयाउनुपछO 

र बसाई सराइको 14 Yदन िभÜ आtनो नयाँ ठेगानालाई दताO गनुOपछO। तपाc 

एकपटक िसनáयुकु िस`टबाट बािहर सरेपिछ तपाcले आtनो िसनáयुकु िस`ट 

रािJय KवाKMय बीमा काडO íयोग गनO सÉुaदँनै। 

 

ककृृपपययाा  आआttननोो  बबीीममाा  ििííििममययमम  बबााँँककìì  ििममििततभभooददाा  अअगगााििडड  ववाा  बबााँँककìì  ििममििततससjjमम  

भभुुssाानन  गगननुुOOहहोोसस््  ((PP99~~1188))  
 

▶ कृपया नामांकन íYPयाह:को समयमा वा तपाcलाई पÜाचार ग`रने भुsानी 

िKलपह:को íयोग गरेर आtनो बीमा िíिमयम भुsान गनुOहोस्। आtनो ठेगाना 

aलाक कायाOलयमा दताO गनुOहोस् र आtनो घरको मेल बाकसमा नाम लेÑुहोस् 

जसकारण मेलह:लाई तपाcसjम पठाइनेछ। 

▶ तपाcले जापान छोïदा वा िसनáयुकु िसटीबाट बािहर सदाO, कृपया आtनो 

बसाई सराइ भoदा पूवO आtनो बाँकì बीमा िíिमयमह: भुsान गनुOहोस्। 

 

ममेेररोो  ननjjबबरर  ((rrििssगगतत  ननjjबबरर))  आआववññययकक  छछ  
 

▶  रािJय KवाKMय बीमा कायOPममा नामांकन गनOको लािग मेरो नjबर 

(rिsगत नjबर) आवñयक छ। कृपया आtनो िनवास काडOको साथमा आtनो 

rिsगत नjबर सूचना काडO वा मेरो नjबर काडO êयाउनुहोस् (कूटनीितक िभसा 

धारकह:को लािग अपवाद जKता केही अपवादह: छन)् । 
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िबमा िíिमयमह: 
भुsान गछO 

िचYक¶सा उपचार 
उपल´ध गराउँछ 

मािमलाह: 

बीमा काडOह: 
 

िचYक¶सा खचOह: 
भुsान गनुOहोस ्

बबीीममााककृृतत rrििss 
(ससहहभभाागगीीहह::) 

ििचचYYकक¶¶ससाा ससंंKKथथाा 

ििससननááययुुककुु ििससटटीी 

           

 
 
 

थप जानकार(को लािग, रा-.य ःवाः2य 
बीमा यो6यता से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।् 

सबैजनालाई िबरामी aने वा चोटपटक ला¨े जोिखम छ। रािJय KवाKMय बीमा 

कायOPमले í¶यके सदKयह:को आjदानीमा आधा`रत रहरे उनीह:का िíिमयम 

भुsानीह:बाट कोषलाई एक गछO र उनीह: िबरामी वा चोट≠Kत aदँा 

सदKयह:का िचYक¶सा खचOह:लाई भुsानी गछO। 

जापानी िचYक¶सा बीमालाई दईु वगOह:मा िवभाजन ग`रएको छ: 

कमOचारीको KवाKMय बीमा र िनवासी KवाKMय बीमा। कमOचारीको KवाKMय 

बीमाले कjपनीका कमOचारीह:को लािग िचYक¶सा खचOह:लाई समेÆछ। 

िनवासी KवाKMय बीमा कjपनी KवाKMय बीमामा सामेल aन योyय नभएका 

rिsह:को लािग हो। यसलाई रािJय KवाKMय बीमा (वा छोÆकरीमा कोकुहो 

भिनoछ।) 

नागरीकता नभएतापिन जापानमा बØे हरेक rिs ती KवाKMय बीमा 

योजनाह: म∞य एकमा सहभागी aनुपछO।  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

※ रािJय KवाKMय बीमा कायOPमका सदKयह:को काडOको लािग “रािJय 

KवाKMय बीमा काडOको” छोटकरी हो। 

थप जानकार(को लािग, रा-.य ःवाः2य 
बीमा यो6यता से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।् 

जापान आtनो उß गुणKतरका िचYक¶सा Kयाहारसँग िवlमा लामो जीवन-

काल aनेमा शीषO Kथानमा पछO भने, िवKतारामा माÜ बØे वा िडमेिoसयाबाट 

पीिडत वृि° rिsको सं3या बYढरहकेो छ। प`रवारमा सदKयह:को उमेर ब@द ै

जाँदा, प`रवारह: आफँैलाई पयाOÅ Kयाहार उपल´ध गराउन क`ठन aoछ। साथै, 

हामी आफ∂ लाई Yदमागी रsाघात जKता वृ° उमेरसँग सjब° िबमारीको लािग 

नüसOङको आवñयक पनO सÉे मौका aoछ। 

Yदमागमा यी िवचारह:सँग, नüसOङ बीमा कायOक◌्रमको íणाली सु∏ 

ग`रएको िथयो। यो कायOPमको उπेñय भनेको पूणO :पमा समाजमा एक 

अकाOलाई समथOन गनp र वृ°को लािग नüसOङ खचO उठाउने हो। 

रािJय KवाKMय बीमा कायOPमका 40 दिेख 64 वषOसjम उमेरका सदKयह:ल े

KवाKMय बीमा िíिमयमसँग सँगसँगै नर◌्िसङ बीमा कायOPमको लािग 

िíिमयमह: भुsानी गनुOपछO। 

तपाc Yदमागी रsाघात जKता कुनै पिन िनªदO™ रोगबाट िबरामी aनुभयो 

भने, तपाc आtना नüसOङ आवñयकताह:को लािग Kवीकृित íाÅ ग`रसकेपिछ 

नüसOङ बीमा कायOPमको सदKयको :पमा उपल´ध सेवाह:को फाइदा उठाउन 

सÉुaoछ। 

ररााििJJयय KKववााKKMMयय बबीीममाा ककााययOOPPमम 

ररााििJJयय KKववााKKMMयय बबीीममाा ततथथाा ननüüससOOङङ बबीीममाा 

तपा�को राि��य �ा� बीमा काड� 
को �तुीप
ात िचिक�ा 
शु�ह�को 30 ितशत भु�ान 
गनु�होस ्

टटोोYYककययोो  ररााजजधधााननीी 

भुsानी 

अनुदान 

बबीीममााककततााOO 
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किहले आवश्यक कागजातहरू सम्पकर्  स्थान   1 

तपाईं िसनज्युकु िसटी भन्दा 
बािहर जादँा 

कुनै अितिरक्त कागजातहरू आवश्यक 
छैनन ्

पिरवार तथा िनवासी दतार् िवभाजन 
िनवासी दतार् सेक्सन तपाईंले जापान छोड्दा 

र/वा आफ्नो देशमा फकर् दा 

तपाईं रोजगारीको आफ्नो 
स्थानमा स्वास्थ्य बीमा 
योजनामा सामेल हँुदा 

तपाईंको कमर्चारीद्वारा जारी 
गिरएको स्वास्थ्य बीमा काडर् िचिकत्सा बीमा तथा पेन्शन िवभाजन रािष्ट्रय 

स्वास्थ्य बीमा योग्यता सेक्सन 
तपाईंले सामािजक 
कल्याण लाभहरू 
प्राप्त गनर् सुरु गदार् 

कल्याण लाभाथीर्को प्रमाणपत्र 

सदस्यको मृत्यु हँुदा 2 तपाईंको  रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा काडर् पिरवार तथा िनवासी दतार् िवभाजन पिरवार 
दतार् सेक्सन 

किहले आवश्यक कागजातहरू सम्पकर्  स्थान    1 

तपाईं अकोर् िसटीबाट वा 
अकोर् देशबाट जापानको 
िसनज्युकु िसटीमा जादँा राहदानी 

िभत्र जादँाको सूचना 
...पिरवार तथा िनवासी दतार् िवभाजन िनवासी दतार् 

सेक्सन 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा नामाकंन 
...िचिकत्सा बीमा तथा पेन्शन िवभाजन रािष्ट्रय स्वास्थ्य 

बीमा योग्यता सेक्सन 

तपाईंले आफ्नो रोजगारीको 
स्थानमा 
स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट 
िनकाल्दा 

तपाईंको स्वास्थ्य बीमा 
योजनाबाट िनकालेको 
प्रमाणीकरण िचिकत्सा बीमा तथा पेन्शन िवभाजन रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा 

योग्यता सेक्सन 

तपाईं कल्याण लाभहरू 
प्राप्त गनर् अयोग्य हँुदा 

कल्याण लाभाथीर्को 
प्रमाणपत्र 

तपाईंले जन्म िददँा 
 2 

तपाईंको रािष्ट्रय स्वास्थ्य 
बीमा काडर्  

नवजात िशशुको लािग दतार् 
...पिरवार तथा िनवासी दतार् िवभाजन पिरवार दतार् 

सेक्सन 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा नामाकंन 
...िचिकत्सा बीमा तथा पेन्शन िवभाजन रािष्ट्रय स्वास्थ्य 

बीमा योग्यता सेक्सन 
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3. अ"य उ&सवह* 
 

किहले आवJयक कागजातह? सLपक5  .थान 
तपाईलंे िसनOयकुु िसटी िभd िनवास 
पVरवत5न गदा5 

िनवास काड5 वा िवशषे .थायी 
िनवास 6माणपd र राि+,य 
.वा.0य बीमा काड5  

 
पVरवार र िनवासी दता5 िवभाजन िनवासी दता5 
सेXसन र शाखा काया5लयह? 

पVरवारको 6मखु वा तपाईकंो नाम 
पVरवत5न ह\दँा 

 
िनिद5l काय5 िभसा नवीकरण गदा5 

िनवास काड5, राहदानी, (िवशषे 
िववरण) र राि+,य .वा.0य बीमा 
काड5  

िचिक:सा बीमा तथा पेQशन िवभाजन राि+,य 
.वा.0य बीमा यो_यता सेXसन 

 
तपाईलंे आZनो राि+,य .वा.0य बीमा 
काड5 हराउँदा 

िनवास काड5 वा िवशषे 
.थायी िनवासको 6माणपd 

िचिक:सा बीमा र पQेशन िवभाजन राि+,य 
.वा.0य बीमा यो_यता सेXसन र शाखा 
काया5लयह? 

☆रािJय KवाKMय बीमा कायOPमका नामांकन वा िनकासा कायOिविध वा अoय 

सूचनाह:का कायOिविधह:को लािग िन¬ Kथानह:मा िनयoÜण ग`रoछ: 

प`रवार तथा िनवासी दताO िवभाजन िनवासी दताO सेzसन 

… िसनáयुकु िसटी कायाOलयको मु3य भवन पिहलो तêला सात« »याल 

प`रवार तथा िनवासी दताO िवभाजन प`रवार दताO सेzसन 

… िसनáयुकु िसटी कायाOलयको मु3य भवन पिहलो तêला नव« »याल 

िचYक¶सा बीमा तथा पेoशन िवभाजन रािJय KवाKMय बीमा योyयता सेzसन 

… िसनBयकुु िसट( काया=लयको मुDय भवन चGथो तHला आठG Kयाल 

थप जानकार(को लािग, रा-.य ःवाः2य बीमा 
यो6यता से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।्  

रािJय KवाKMय बीमा काडO तपाcको बीमा कभरेजको íमाण हो। तपाc िचYक¶सा 

संKथामा जाँदा, सधै ँआtनो बीमा काडO आफूसँगै êयाउनुहोस् र ¶यसलाई 

िचYक¶सा सुिवधाको अिभ≠हण डKेकमा दखेाउनुहोस्। 

○ तपाcको नाम, ठेगाना र अoय íिवि™ह: काडOमा सिह छन ् भनी सुिनिCत 

गनुOहोस्। तपाcले गलत íिवि™ फेला पानुOaoछ भन,े रािJय KवाKMय बीमा 

िवभाजनलाई सूिचत गराउनुहोस्। 

○ तपाcको रािJय KवाKMय बीमा काडOमा छािपएको जानकारी तपाcको िनवास 

दताOमा भएको जानकारीमा आधा`रत छ। रािJय KवाKMय बीमा काडO जापानमा 

तपाcको िनवास िKथित समाÅ भएपिछ तु:oतै िन¬ Yदनमा समाÅ aनेछ। 

○ तपाcले जापानामा आtनो बसाईको अविध समाÅ aनुभoदा अगािड निवकरणको 

लािग आवेदन Yदनुaoछ भने, कानूनले तपाcलाई जापनमा बØ अनुमित Yदoछ र 

तपाc आtनो हातमा निवकरण ग`रएको काडO बीना आtनो रािJय KवाKMय 

बीमा योyयतालाई िवKतार गनO सÇम aन सÉुaoछ।  कृपया थप जानकारीको 

लािग रािJय KवाKMय बीमा योyयता सेzसनलाई सjपकO  गनुOहोस्। 

○ घरका सदKयह:को िKथितमा केही प`रवतOन आएमा `रपोटO गनुOहोस्। 

○ तपाc आtनो गृह राJमा फकO नको लािग जापान छोïदा "बसाई सर◌ाइ सूचना" 

पेश गनO सुिनिCत aनुहोस्। (तपाcले एकचो`ट जापान छोडपेिछ रािJय KवाKMय 

बीमा काडO खाली aoछ। तपाcको जापानमा पुन:íवेश नaदँासjम तपाcले एउटा 

नयाँको लािग आवेदन गनुOपछO।) 

○ तपाc िसनáयुकु िसटी भoदा बािहर सदाO िसनáयुकु िसटीfारा जारी ग`रएको 
रािJय KवाKMय बीमा काडO खाली aoछ। (तपाcले अमाoय रािJय KवाKMय बीमा 

काडO íयोग गनुOaoछ भने, तपाcलाई काडO द∏ुपयोग गरेकोमा िचYक¶सा 

शुêकह:को 70 íितशत अिभयोग लगाइनेछ।) 

○ किहêयै पिन आtनो रािJय KवाKMय बीमा काडO अ:ह:लाई íयोग गनO 

नYदनुहोस्। (गैर-कानुनी :पमा रािJय KवाKMय बीमा काडO íयोग गनp 

rिsलाई छल गरेकोमा शुêक लगाइनेछ र सजाय Yदइनेछ।) 

※ तपाcले आtना अंगह: दान गनO चाहनुaoछ वा चाहनुaदँनै भनी आtना 

ई छाह: लेÑका लािग KवाKMय बीमा काडOको पछािड खाली ठाउँ उपल´ध 

गराइएको छ। 

अÀग í¶यारोपणह: बारे िववरणह:को लािग, जापान अंग í¶यारोपण नेटवकO मा 

सjपकO  गनुOहोस् 

टेलीफोन: 0120-78-1069 (टोल-Ãì नjबर) 

URL: https: //www.jotnw.or.jp 

(जापानी र अं≠ेजीमा माÜै) 

ररााििJJयय KKववााKKMMयय बबीीममाा ककााडडOO 
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P15Nep 

िíिमयम भुsानीको लािग उपल´ध िविधह:: आtनो ब∂क खाताबाट Kवचािलत 

Kथानाoतरण, िíिमयम कथनसँगको भुsानी, मोबाइल दताO (mobairu reji) वा 

आtनो पेoशनबाट Kवचािलत िनकासी। 

1. KKववचचााििललतत  KKथथााननााooततररणणffाारराा  भभुुssााननीी  

थप जानकार(का लािग, भुMानी पदोOनित 
से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।् 

यो íणाली अoतगOत, तपाcको िíिमयम तपाcको बचत खाताबाट Kवत: YफताO 

ग`रoछ। तपाc िवmालयमा उपिKथत aनको लािग जKतै छोटो- समयको लािग जापान 

Ÿमण गदu aनुaoछ भने, कृपया िसoजयुकु िसटीfारा बनाइएको भुsानी 

रिसदह:fारा भुsानीह: गनुOहोस्। 

Kवत: Kथानाoतरणको लािग आवेदन फारामह:: 

 

जुनमा KवाKMय बीमा िíिमयमको कथनसँग ै पÜाचार गनp साथै, तपाcले 

यसलाई िसनáयुकु िसटी कायाOलय वा शाखा कायाOलयह:मा िल¨ सÉुaoछ। 

 

िन¬मा पेश गनुOहोस्:  

िसनáयुकु िसटी कायाOलय, शाखा कायाOलय, ब∂क, aलाक कायाOलयह:। (तपाcले 

आtनो आवेदनलाई िसनáयुकु िसटी कायाOलयमा पिन पÜाचार गनO सÉुaoछ।) 

 

तपाcलाई िन¬ कुराह: êयाउन आवñयक छ: 

 आtनो बैÀक खाता वा पो™ कायाOलय बचत खाताको लािग रािJय  

KवाKMय बीमा काडO, ब∂कबुक, दताO ग`रएको िसल 

* तपाcको आवेदन पेश गरेपिछको दईु मिहनामा, तपाcलाई Kवत: Kथानाoतरणको 

सु∏ aन ेYदन सूिचत गनOको लािग aलाक काडO पÜाचार ग`रनेछ। 

* िडसेjबरको अo¶यमा, रिसदह: जारी गनुOको सÏामा बीमा िíिमयमह:को लािग 

तपाcको ब∂क खाताबाट िनकालेको रकम बारे तपाcलाई सूिचत गराउन पोKट 

काडO पÜाचार ग`रनेछ। 

2. ततपपााccललेे  भभुुssााननीी  ििKKललपपहह::ससँँगग  भभुुssााननीी  गगननpp  छछननोोटट  गगननुुOOaaooछछ  भभननेे  

थप जानकार(का लािग, भुMानी पदोOनित से:सनलाई 
स<पक=  गनु=होस।् 

① मिहनाको अo¶यसjमिन¬ एक िव©ीय संKथामा भुsानी गनुOहोस्: 

○ िसनáयुकु िसटी कायाOलय वा शाखा कायाOलयह: 

○ ब∂क, Pेिडट ब∂कह: र टोYकयोमा Pेिडट यूिनयन 

○ टोzयो, िचबा, साइटामा, कानागवा, यामाoसी, गुoमा, टोिचगीमा aलाक 

कायाOलय र जापान पोKट ब∂कह: वा इÌाकì íाoतह: 

○ भुsानी िKलपह:को पछािड िनªदO™ ग`रएका सहज Kटोरह: 

② तपाcका िíिमयम कथनह:लाई अधO-वाüषOक :पमा मेल ग`रoछ। 

* जुन (वाüषOक कुल र जुनदिेख से¡टेjबर) 

* अzटोबर (अzटोबर दिेख अक√ वषOको माचO) 

 
3. ममोोबबााइइलल  ररििजज™™रर  ííययोोगग  गगददााOO  ((ममोोबबााइइ::  ररेेििजज))  

थप जानकार(का लािग, भुMानी पदोOनित 
से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।् 

समüपOत आवेदन Kथापना गरेर, तपाc आtनो KमाटO फोनबाट बीमा िíिमयमह: 

भुsानी गनO सÉुaoछ। मोबाइल दताOले भुsानीह: íYPया गनOको लािग इoटरनेट 

ब∂Yकङ वा Pेिडट काडO íयोग गछO। 

ततपपााccककोो ििííििममययमम ककससररीी भभुुssाानन 
गगननpp 
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※ कसरी 7योग गनÖ 

※  तपाB भुQानी गन* इ;टरनेट ब•8कङको 7योग गनु*T;छ भने, तपाBले  

अिtम -प 

① "Mobairu Reji" एप Kथापना गनु*होस्। (तपाB पृP 15 मा रह े

② "Mobairu Reji" एप ल;च गनु*होस् र आqनो Kमाट* फोनबाट भु 

③ आqनो इ;टरनेट ब•8कङ वा 9ेिडट काड* जानकारी 7िवv गनु*होस्। 

④ भुQानी िववरणह- जाँáनुहोस् र भुQानी 789या गनु*होस्। 

 

※ एक पटकको भुQानी पच∫को रकम 300,000 येन भ;दा बढी भएमा, य 

※ कुनै पिन रिसद जारी गcरन ेछैन। 

※ 9ेिडट काड* 7योग गदा*, भुQानी गcरएको रकम अनुसार शुjक लगाइनेछ। 

4. Pay-easy  
((FFYY22002200  ककोो  ममøøययबबााटट  उउपपललââधध))  77ययोोगग  गगददाा**  

थप जानकार(को लािग, भु#तानी पदो,न-त 
से#सनलाई स<पक=  गनु=होस ्

तपाB िपिस, Kमाट* फोन र िवMीय संKथाह-का ATM ह-बाट बीमा ि7िमयमह- 

भुQानी गन* सzुT;छ। 

※ Pay-easy संकेत भएका भुQानी पच∫ह-का भुQानीह-लाई Pay-easy 

माफ* त मा< भुQानी गन* स8क;छ। 

※ कुनै पिन रिसद जारी गcरनेछै 

5. पपेे;;शशननबबााटट  KKववचचााििललतत  ििननककााससीी  

थप जानकार(को लािग, रा-.य ःवाः2य बीमा 
यो6यता से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।्  

पूव*िनधा*cरत मिहनामा (वष*को 6 पटक) ि7िमयमह- Kवचािलत -पमा 

िनकािल;छ। घरको 7मुख राि\य KवाK^य बीमाको 7मुख TनुT;छ र घरका सब ैराि\य 

KवाK^य बीमा सदKयह-को उमेर 65 र 74 बीचमा छ जसले िनिwत 

आवØयकताह-लाई पूरा गनु*T;छ (Kवत: बैäक Kथाना;तरण 7णालीमा बाहके) भने 

मा< यो िविध उपलâध T;छ। 

 

थप जानकार(को लािग, भुLानी पदोNनित से:सनलाई 
स<पक=  गनु=होस।्  

तपाBलाई िवशेष पcरिKथितह-को कारणले गदा* ि7िमयम भुQानीह- गन* 

कcठनाई भइरहकेो छ भने, कृपया  परामश* काउ;टरमा स{भव भएस{म िछटो 

हामीसँग परामश* िलनुहोस्। ि7िमयम भुQानीह- बारे परामश* िबदा खुला काया*लय 

8दन (सामा;यतया चkथो आइतबार) मा उपलâध T;छ। 

 

थप जानकार(को लािग, भुLानी पदोNनित से:सनलाई 
स<पक=  गनु=होस।्   

बीमा भुQानीले दये िमित नाƒदा सäकलन सूचना पठाइनेछ। साथसाथै, 

सäकलन कल र सäकलन प<ह- पठाइनेछ। साथ,ै तपाBलाई 8ढला भुQानीको 

जcरवाना र दये िमित र भुQानी िमितबीचको 8दनको लािग âयाज लगाइनेछ। 

 

 

1. अअjjपपककााििललनन  ससददKKययतताा  ककााडड**ककोो  जजााररीी  

गैर-भुQान घरायसीसँग स≈ार गन*, छोटो मा;यता अविधसँगको राि\य KवाK^य 

बीमा काड* जारी गcरनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

ििFFििममययमम भभुुVVााननीीहहAAममाा पपररााममशश-- 

ततपपााJJ आआYYननोो ििFFििममययममममाा पपूूवव--ििननधधाा--OOररतत 
गगननुु--ZZ>>छछ भभननेे 
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2. ररााििJJयय  KKववााKKMMयय  बबीीममाा  ककााडडOOककोो  ििननललjjबबनन  

भुsानीको लािग दोहो`रएका अनुरोधह: वा िसफा`रस ग`रएको परामशOमा 

íितYPया नजनाउने घरायसीलाई आtनो रािJय KवाKMय बीमा काडO ¶या¨ अनुरोध 

ग`रनेछ। 

तपाcलाई िसनáयुकु िस`टfारा ¶या¨ अनुरोध ग`रनेछ भने तपाcल ेरािJय KवाKMय 

बीमा काडOलाई YफताO गनुOपछO। 

 

3. ररााििJJयय  KKववााKKMMयय  बबीीममााककोो  ललााििगग  ययोोyyययततााककोो  ííममााणणपपÜÜ  

िसनáयुकु िस`टले रािJय KवाKMय बीमा काडO खारेज गरेको घरायसीमा रािJय 

KवाKMय बीमाको लािग योyयताको íमाणपÜ जारी गछO। तपाcले यो काडO िचYक¶सा 

सुिवधामा दखेाउनु भयो भने, तपाcले रािJय KवाKMय बीमाfारा उपल´ध गराइएको 

िचYक¶सा सेवाह: íाÅ गनुOaनेछ। यmिप, तपाcले िचYक¶सा सुिवधाह:मा बाँकì 

िचYक¶सा शुêकह:को 100 íितशत भुsान गनुOपछO। (बीमाकृतfारा भुsानी ग`रएको 

िचYक¶सा शुêकह: पिछको Yदनमा तपाcको अनुरोधमा íाÅ ग`रनेछ। यmिप, तपाcले 

रािJय KवाKMय बीमा िíिमयमह: भुsानी गनुOभएको छैन भने, यो íितपूüतOको केही 

वा सबैलाई अपराधी रकमह:लाई समािव™ गनO íयोग ग`रनेछ।) 

अपराधी रकम भुsानी ग`रसकेपिछ िनयिमत रािJय KवाKMय बीमा काडOलाई पुन: 

जारी ग`रनेछ। 

4. ररााििJJयय  KKववााKKMMयय  बबीीममााककोो  अअKKववीीककररणण  

íमुख िचYक¶सा खचO वा िवशेष िचYक¶सा खचOह: जKता लाभह:को सबै वा केही 

भागलाई िनलjबन गनO सYकoछ। 

 

5. उउßß  ररककममककोो  ललााििगग  ययोोyyययतताा  ííममााणणपपÜÜ  ((उउßß--ररककमम  ययोोyyययततााककोो  ललााििगग  ííममााणणपपÜÜ  रर  

घघटटााइइएएककोो  ससहह--भभुुssााननीी//ससहह--बबीीममाा))  

तपाcसँग भुsानी नगनुOभएको बीमा िíिमयम छ भने यो íमाणपÜ जारी 

ग`रेनेछैन। 

 
ममााििथथककाा  जज`̀ररववााननााहह::ससँँगग  शशुुêêकक  ललगगााउउननााललेे  ककरर  ददाािियय¶¶ववहह::बबााटट  ममुुss  गगददuuनन। 

 

थप जानकार(को लािग, भुMानी पदोOनित से:सनलाई 
स<पक=  गनु=होस।् 

परामशO शाखा। यYद प`रवारले कुनै पिन उिचत अवKथाह: िबना गैर-भुsानी 

िKथितमा रहन जारी रहoछ भने कानून अनुसार िसनáयुकु सहरल ेअoय ज`रवानाह: 

(जKतै, सjपि© िसलबoदी गनp) लगाउनेछ। 

थप जानकार(को लािग, रा-.य ःवाः2य बीमा 
लाभहPको से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।्  

तपाc िबमारी वा चोट≠Kत aदँा, तपाcले आtनो "रािJय KवाKMय बीमा काडO" 

दखेाउँद ैआtनो िचYक¶सा सेवाह:को लािग िचYक¶सा सुिवधाह:मा आtना िचYक¶सा 

शुêकह: (सह-बीमा भुsानी) को भाग भुsानी गनुOपछO। बाँकì रकम बीमाकृत fारा 

िचYक¶सा सुिवधाह:मा 

í¶यÇ :पमा भुsानी ग`रनेछ। 

70 दिेख 74 वषO उमेरका rिsह:ल ेदबुै " िJय KवाKMय बीमा काडOको" र "वृ° 

लाभ íमाणपÜ" दखेाउन आवñयक पछO। 

●●  ससहह--बबीीममाा  भभुुssााननीी  

• ििííKKककुुलल  उउममेेररककाा  बबााललबबााििललककाा  2200%%  

• ििववmmााललयय  उउममेेरर  ददेिेिखख  6699  ववषषOO  उउममेेररककोो  3300%%  

• 7700  रर  ससोोभभooददाा  बबढढीी  भभएएककाा  rrििssहह::                                             2200%%  

  ((ििननधधााOO`̀ररतत  ररककमम  ननााÛÛेे  आआjjददााननीी  भभएएककोो  िितत  rrििss※))  3300%%  

  

※ िनधाO`रत रकम नाÛे आjदानी भएको ित: करयोyय आjदानी ¥1,450,000 वा 

थप भएको 70 वषO र सोभoदा बढी उमेरका घरायसीह:। 

 

 

 

 

 

 

 

 

गगैैरर-भभुुssााननीीककोो ललााििगग जज`̀ररववााननााहह:: 

ततपपााccककाा बबीीममाा ललााभभहह:: 

P19Nep 
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  ,    
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दाबीहरूका वगर्हरू पेश गनुर्पनेर् कागजातहरू 

 
 

तपाईंले आफ्नो रािष्ट्रय 
स्वास्थ्य बीमा काडर् प्रस्ततु 
गनर् नसक्दा 

तपाईंले भुक्तानी गनुर्भएका सबै िचिकत्सा खचर्हरूका रिसदहरू र 
िचिकत्सा खचर्हरूको वस्तकृुत कथन (िचिकत्सा संस्थाद्वार जारी गिरएको) 

 
 

कोरसेट र अन्य थरेाप्यिुटक 
यन्त्रहरू 

यन्तको आवश्यकतालाई कागजात गनेर् िचिकत्सकको कथन, 
भुक्तानी रकम देखाउने रिसद र फोटो (अथोर्पेिडक जतु्ताहरू)। 

 
 

अकुपञ्चर वा 
मोक्सीबस्टनद्वारा 
उपचार 

उपचारको आवश्यकता िथयो भनी कागजात गनेर् िचिकत्सको कथन र शुल्क 
भुक्तानीको रिसद। 

 
 वैदेिशकले रेण्डर 

गिरएका उपचारहरूको 
कथन र रिसदहरूलाई 

प्रदान गिरएका उपचारहरूको वस्तकृुत कथन र वस्तकृुत रिसदहरू 
(वास्तिवकहरू वैदेिशक भाषामा छन ्भने जापानी भाषामा अनुवाद 
गिरएको), िचिकत्सा उपचार प्राप्त गरेको व्यिक्तको राहदानी र 
अनुसन्धान गिरनुपनेर् सहमित फाराम। 
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थप जानकार(को लािग, रा-.य ःवाः2य बीमा 
लाभहPको से:सनलाई स<पक=  गनु=होस।् 

एउटै मिहना िभÜमा भुsानी ग`रएका िचYक¶सा खचOह:ले िबरामी 

उ©रदािय¶वको िसिलङ-रकमलाई ना‡दा र िनिCत अवKथाह:लाई पूरा ग˜रँदा, 

आüजOत रकमलाई ¶यसै अनुसार íितपूüतO aनेछ। यो िसिलङ rिsको उमेर, घरायसी 

आय र िचYक¶सा खचOह:को आधारमा िनधाOरण ग`रoछ। 
 

1. 7700  ववषषOO  भभooददाा  ककमम  उउममेेररककाा  rrििssहह::  

योyयता 

• समान �ि��ारा िदइएको मिहनामा एकल अ�तालमा सह-बीमा भु�ानीह� 
तािलकामा देखाइएका िसिलङह� भ�ा धेर ै�ँदा1 

• एउटै मिहनामा एकल घरायसी�ारा दुई वा सोभ�ा धेर ैपटक भु�ानी गिरएको 
¥21,000 वा सोभ�ा धेरकैो सह-बीमा भु�ानी र ती भु�ानीह�को कूल रकमले 
िनिद� � िसिलङलाई ना�दा 

नोटह:: 

* Kयाहार समान अKपतालमा íाÅ गरेतापिन रेखािचÜह:लाई अKपताल भनाO र 

बिहरंग Kयाहारको लािग छुÏाछुÏै गणना ग`रoछ। 

* िचYक¶सा खचOह: रािJय KवाKMय बीमाfारा समािव™ ग˜रँदनै, अKपतालका 

िवKताराका शुêकह:लाई यी िहसाबह:बाट हटाइएको छ। 

◎  िबरामी दािय�को िसिलङ-रकम (तािलका 1) 
 

वग�- 
करण आ�ानी �ाटेगोली   ※    ① 1 वष� िभ� 1 - 3 भेटह� चौथंो भेटबाट 

※② 

ア ¥9,010,000 वा धरैे आ�ानी 
भएका घरायसीह� 

¥252,600 + (िचिक�ा खच�ह� - 
¥842,000) × 1% 

 
¥ 140,100 

 
イ 

¥6,000,000 वा धरैे भएको 
तर ¥9,010,000 भ�ा कम 
आमदानी भएका घरायसीह� 

¥ 167,400 + (िचिक�ा खच�ह� - 
¥ 558,000) × 1% 

 
¥ 93,000 

 
ウ 

¥2,100,000 वा धरैे 
तर ¥6,000,000 भ�ा कम 
आमदानी भएका घरायसीह� 

¥80,100+ (िचिक�ा खच�ह� - 
¥267,000) × 1% 

 
¥ 44,400 

 
エ ¥2,100,000 वा कम 

भएका घरायसीह� 

 
¥57,600 

 
¥ 44,400 

 
オ िनवास करबाट छूट �ा� गरेका 

घरायसीह� 
 
¥ 35,400 

 
¥ 24,600 

※① कूल आय माइनस आधारभूत कटौतीह: (.¥330,000) लाई आjदानीको 

:पमा प`रभािषत ग`रoछ। घरमा aनुभएका कनै पिन सदKयह: जसको आjदानी 

रकम अ¯ात छ ¶यसलाई “¥ 9,010,000 वा धेरै आjदानी भएको घर” को :पमा 

वüगOकृत ग`रoछ। 

※ ②  तपाcले िवगतको 12 मिहना िभÜमा तीन भेटह: भoदा धेरैको लािग 

िबरामीको दािय¶वको िसिलङ रकमलाई नाघेका िचYक¶सा शुêकह:का िचYक¶सा 

Kयाहार íाÅ गनुOभयो भने, िसिलङ रकम च«थो भेटबाट प`रवतOन ग`रनेछ।  

 

2. 7700  ववषषOO  रर  ससोोभभooददाा  बबढढीी  उउममेेरर  भभएएककाा  rrििssहह::  ((KKववगगøøयय--ववृृ°°  rrििssहह::ककोो  

ििचचYYकक¶¶ससाा  ííणणााललीीककोो  ललााििगग  ययोोyyयय  aaननेे  बबााहहेकेक))  

• 70 वषO र सोभoदा बढी उमेर भएका rिsह:को लािग, तािलका 2 अनुसारको 

बिहरÀग Kयाहारको लािग िसिलङ A (íित rिs) पिछ सेिलङ B (íित घर) लागू 

ग`रoछ। अKपतालमा भनाOको लािग, िसिलङ B (íित घर) लागू ग`रoछ। 

◎  िबरामी दािय�को िसिलङ-रकम (तािलका 2) 
 

वग�करण 

 
आ�ानी वग�＊ 

 
�ि�गत 

भार 

1 वष� िभ� 1 - 3 भेटह�  
चौथंो 

भेटह�बाट 
※    ② बिहर� �ाहार A बिहर� तथा 

अ�ताल भना� 
�ाहार B को कूल 

सि�य कामदारको 
आ�ानी �र III 

¥ 6,900,000 वा धरैे 
करयो� आय भएका 
घरायसीह� 

 
 
 
 

30% 

¥252,600 + (िचिक�ा खच�ह� 
- ¥842,000) ×1% 

 
¥ 140,100 

सि�य कामदारको 
आ�ानी �र II 

¥ 3,800,000 वा धरैे 
तर ¥ 6,900,000  
भ�ा कम करयो� आय 
भएका घरायसीह� 

 
¥ 167,400 + (िचिक�ा खच�ह� 
- ¥ 558,000) ×1% 

 
¥ 93,000 

सि�य कामदारको 
आ�ानी �र I 

¥ 1,450,000 वा धरैे 
तर ¥ 3,800,000 
भ�ा कम करयो� आय 
भएका घरायसीह�  

 
¥ 80,100 + (िचिक�ा खच�ह� - 
¥ 267,000) ×1% 

 
¥ 44,400 

साधारण 
आ�ानी 

¥ 1,450,000 भ�ा 
कम आ�ानी भएका 
घरह� 

 
 

20% 
¥18,000 ※   ① ¥57,600 ¥ 44,400 

II िनवास करबाट छूट �ा� 
गरेका घरायसीह� 

 
¥ 8,000 

¥ 24,600  

I ¥ 15,000 

 

उउßß-शशुुêêककककोो ििचचYYकक¶¶ससाा KKययााहहाारर ललााभभ 
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करयोग्य आम्दानी भनेको कूल आम्दानी रकम माइनस कर छुट तथा कटौतीहरू हो। 
     ¥144,000 भनेको बिहरङ्ग स्याहारहरूको लािग वषर् (पिछल्लो अगष्ट ~ जुलाई) को अविधमा िबरामीको 
दाियत्वहरूको वािर्षक िसिलङ रकम हो। 

     तपाईंले िवगतको 12 मिहना िभत्रमा तीन भेटहरू भन्दा धरैेको लािग िबरामीको दाियत्वको िसिलङ रकमलाई 
नाघेका िचिकत्सा शुल्कहरूका िचिकत्सा स्याहार प्राप्त गनुर्भयो भने, िसिलङ रकम चौथंो भेटबाट पिरवतर्न गिरनेछ। 

 

  ,    
    

वगर् सह-भुक्तानी 
(प्रित खाना) 

िनवासी करयोग्य आय भएका घरायसीहरू ¥460  

70 वषर् भन्दा साना भएका व्यिक्तहरू … िनवास करबाट छुट 
प्राप्त गरेका घर 

70 वषर् उमेर वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यिक्तहरू … िनवासी 
करबाट छुट प्राप्त गरेका घर II 

90औ ंिदनसम्म 
अस्पतालमा भनार् 

¥ 210 

90 िदन नाघेको 
अस्पतालमा भनार् 

¥ 160 

70 वषर् उमेर वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यिक्तहरू … 
िनवासी करबाट छुट प्राप्त गरेका घर I 

¥ 100 

¥ 

अस्पताल भनार्को अविधमा खानाको शुल्कहरू 

 

 

वगर्                आधारभूत शुल्क 

िनवासी करयोग्य आय भएका घरायसीहरू ¥460 (खाना शुल्क) + ¥370 (बसाई खचर्) 
(प्रित खाना) (प्रित िदन) 

िनवासीय कर छुट प्राप्त गरेको घरायसी II ¥210 (खाना शुल्क) + ¥370 (बसाई खचर्) 
(प्रित खाना) (प्रित िदन) 

िनवासीय करको छुट प्राप्त गरेको घरायसी I ¥130 (खाना शुल्क) + ¥370 (बसाई खचर्) 
(प्रित खाना) (प्रित िदन) 

 

  ,    
    

  ,    
    

िचिकत्सा खचर् भकु्तानीको लािग परामशर् 

एकमषु्ठ बच्चाको जन्म र बाल स्याहार भत्ता तथा अन्त्येिष्ट खचर् भत्ताको भकु्तानी 
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िवशेष �ा� परी�णह�/िवशेष �ा� माग�िनद�शन/ �ा� तौल 
माग�िनद�शन 

 

 

2. अअoo¶¶ययेेिि™™  खखचचOO  भभ©©ाा  

बीमाकृतको मृ¶यु aदँा, रािJय KवाKMय बीमा कायOPमले अo¶येि™को rवKथा गनO 

उ©रदायी rिsलाई ¥70,000 भुsान गनpछ। 

☆ िनवेदनका आवñयकताह: 

अo¶येि™को लािग íािÅको वाKतिवक íितिलिप, अo¶येि™को लािग भुsान गरेको 

rिsको बैÀक जानकारी, नामको छाप र मृतकको रािJय KवाKMय बीमा काडO। 

िनवेदकले आtनो पिहचानको íमाण र rिsको íमाण êयाउनुपछO मृतकको 

सं3या। कृपया थप िववरणह:को लािग सोधपुछ गनुOहोस्। 

* यी लाभह:को लािग दाबी आगामी अo¶येि™ िमितको Yदन दिेख दईु वषO िभÜमा 

दायर गनुOपछO। 

 

 
राि��य �ा� बीमा काय��मका सद�ह�को रा�ो �ा�लाई �व��न गन� र कायम 

रा , िसन�कुु िसटीले िन� काय��मह� स�ालन गछ� : 

 
 

 

थप जानकार(का लािग, साव=जिनक मािमला उप-से:सनलाई 
स<पक=  गनु=होस।् 

● ममननोोररææनन  ससुुििववधधााहह::  

तपाcले íित rिs íित रात छूट íाÅ मूêय ¥ 500 सँग राJ rािपमा “Kanpo 

no Yadoˮ को íयोग गनO सÉुaoछ। कृपय◌ा िसनáयुकु िसटीको मु3य भवनको च«थो 

तलाको पाँच« »याल वा शाखा कायाOलयमा िवतरण ग`रएको पj¡लेटको सoदभO 

गनुOहोस् र í¶येक सुिवधामा í¶यÇ :पमा आरÇण गनुOहोस्। 

 

● ससममरर  `̀ररससोोटटOO  ललििजजङङ  शशुुêêककहह::ककाा  भभाागगककोो  ललााििगग  ससहहााययतताा  ííददाानन  गगननpp  

तपाcले िसनáयुकु िसटी, शहरका सjझौता गनp पयOटक एजेoसीह:सगँ सjब° 

भएको लिजङ सुिवधाह: íयोग गदाO।  

थप जानकारी िसनáयुकु शहरमा फेला पानO सYकoछ समाचार (जापानी भाषामा)। 

 
 
 

 
 
 

थप जानकार(को लािग, ःवाः2य पर(Rणलाई स<पक=  
गनु=होस ्उप-से:सन, ःवाः2य ूवU=न से:सन। 

िवशेष KवाKMय परीÇणह:, िवशेष KवाKMय मागOिनदpशन र KवाKMय तौल 

मागOिनदpशन 40 दिेख 74 उमेर बीचका मािनसह:लाई íKताव ग`रoछ। कृपया थप 

िववरणह:का लािग सोधपुछ गनुOहोस्। 

 

 
थप जानकार(को लािग, ःवाः2य पर(Rणलाई स<पक=  
गनु=होस ्उप-से:सन, ःवाः2य ूवU=न से:सन। 

20 वषO वा सोभoदा बढी उमेरका rिsह:लाई जुन दिेख जुन दिेख िडसेjबर सjम 

िसनáयुकुमा िनªदO™ दoत िzलिनक र संKथाह:मा दoत परीÇणको íKताव 

ग`रनेछ। 

�ा� सुिवधाह� आिद 

द� परी�ण 
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