
कम्पनी आदिको बिमामा आिद्ध भएपछि आफै वडा कारायालरको 
काउन्टर, हुलाक वा इन्टरने्ट माफया त राष्ट्रिर सवास्र बिमा पररतराग 
गनने प्रबरिरा चालननुहोस्। (प्रबरिरा नचलेसमम समम सवतः पररवतयान 
हुुँिैन।) ► पृष्ठ ७

भभसाको मराि रा भभसाको प्रकार पररवतयान भएको अवस्ामा सो को 
बववरण पेश गनया वडा कारायालरमा आउननुहोस्। ► पृष्ठ ३ / पृष्ठ ५

आर नभएका तथा आर थोरै मात्र भएका व्यक्तले पबन आरको 
बववरण िाखिला गननुयाहोस्। ► पृष्ठ ९ / पृष्ठ १४

काम गरी आर िढेमा बिमा शनुलक पबन पररवतयान हुनि। ► पृष्ठ 
१०~१५

बिमा शनुलक मराि भभत्र िाखिला गननुयाहोस्। िाखिला गनने तररकाको 
िारेमा ► पृष्ठ १५~१७

बिमा शनुलक िाखिला नगरी िसेमा ► पृष्ठ १८/ पृष्ठ १९

अस्पताल जाने िेलामा  बिमा काडया साथमा छलएर जाननुहोस्। ► पृष्ठ 
१९/ पृष्ठ २०

राष्ट्रिय स्ास्य बिमा 
बिर्देशिका २०२२

तोशिमा-कु
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१. राव्रिय सिास्य विमा प्रणाली भन्ाले

जापानको छचबकतसा बिमा प्रणाली भनेको एक आपसको छचबकतसा तथा 

उपचार िचया सिैले आपसी सहरोग गनने “सिै नागररक बिमा प्रणाली” हो। 

बविेशी नागररक सबहत सम्पपूणया व्यक्त कनु नै न कनु नै एक आष्टिकाररक छचबकतसा 

बिमामा अबनवारया रूपले आिद्ध भई बिमा शनुलक िाखिला गननुया पिया। 

बिमामा आिद्ध भएको व्यक्तले थोरै सव-िचयािा्ट उपचार सेवा छलन स्ननुका 

साथै छचबकतसा उपचार िचया आदि लाभहरूको लाबग बनवेिन गनया पबन 

सबकनि। 

राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध व्यक्तले बिमािा्ट उपचार छलने “अष्टिकार” 

ि भने अकको बतर बिमा शनुलक िाखिला गननुया पनने “िाष्टरतव” पबन ि। 

“अस्पताल नजाने भएकोले बिमा शनुलक पबन िाखिला गरिदिनुँ” भन्न पाउुँिैन। 

राष्ट्रिय स्ास्थय ष्टिमा (कोकुममन केनको होकेन) (कोकुहो) भनेको उ्त 

छचबकतसा बिमा प्रणालीको एक भाग हो। राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध हुने, 

पररतराग गनने प्रबरिरा अबनवारया रुपले १४ दिन भित्र गननुयाहोस्। (पृष्ठ ४~पृष्ठ ९ 

हेननुयाहोस्।) 

※पररतराग गनने प्रबरिरा चालन दढला भएमा राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलक 

बनरनतर रूपमा बतननुया पनने, घरमपूलीको बतनने िाष्टरतव कारम नै रहने र सम्पभतिको 

िानबिन तथा जफत आदि कारिाहीमा पिया। (पृष्ठ १८ पृष्ठ १९ हेननुयाहोस्।) 
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२. राव्रिय सिास्य विमाको संरचना

राष्ट्रिर सवास्र बिमा कारयारिम तपाईँहरूतपाईँहरू िसोिास गनने बप्रफे्चर  (तोिोफनु केन) 

र स्ानीर बनकार (कनु छसचरोसोन) बिमक भएर संचालन गिदै आएको ि। 

छचबकतसा संस्ामा जाुँिा, सिै जनाले औषष्टि उपचार िचयाको केही अंश मात्र 

बतरेर उपचार छलन सबकनि। 

३. विमा कार्ड (राव्रिय सिास्य विमा िीममत 
प्रमाणपत्र) 

(१)  विमा कार्ड (होकेनसयो) लाई सुरभक्षत राखनुहोस्।

बिमा काडया तपाईँतपाई ँराष्ट्रिर सवास्र बिमाको िीष्टमत भएको कनु रा प्रमाभणत गनने 

प्रमाणपत्र हो। अबन छचबकतसा संस्ामा बिमा अनतगयातको उपचार छलनको 

लाबग आवशरक काडया हो। 

बिमा काडया, बिमामा आिद्ध हरेकलाई एउ्टा व्यक्तगत बिमा काडया प्रिान 

गररने ि।

※	७० ् र्ष लागे पछि जषे्ठ नागररक लािग्ाही ष्टिमा कार्ष प्रिान गररन ेि।
७० वषया पनुगे पछि जनम दिन पनने मबहनाको अकको मबहना  (१ ताररि जनम 

दिन भएका व्यक्तको हकमा जनम मबहना)  िा्ट लागपू हुनि। आफपू ले 

व्यहोनने अननुपात लेखिएको “राष्ट्रिर सवास्र बिमा जेष्ठ नागररक लाभग्ाही 

बिमा काडया” प्रिान गररने ि। बिमा काडयासुँगै सनुरभषित साथ राखननुहोस्।

(२) लचवकतसा संस्ामा उपचार गराउने िेलामा देिाउनु होस्।

छचबकतसा संस्ामा जुँचाउने िेलामा अबनवारया रूपले काउन्टरमा बिमा काडया 

िेिाउननुहोस्। 

राष्ट्रिर सवास्र बिमा काडयािा्ट उपचार छलने िेलामा राष्ट्रिर सवास्र बिमा काडया 

प्ररोग गनया ष्टमलने छचबकतसा संस्ा हुननु जरुरत ि। 

राष्ट्रिर सवास्र बिमा काडया सवीकार नगनने छचबकतसा संस्ामा उपचार छलएको 

िणडमा बिमा काडया प्ररोग गनया नष्टमलने भएकोले उपचार िचया पनुरा आफैले नै 

व्यहोननुया पनने हुनि। (प्रारजसो छचबकतसा संस्ाले राष्ट्रिर सवास्र बिमा काडया 

सवीकार गिया।)
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(३) मयाद समापत हुने ममवत

ष्टिमा कार्षको मयाि समाप्त हुने ममष्ट्त, ्तपाइको भिसाको मयाि समाप्त 
हुने ममष्ट्तको आधारमा ्तय गररने ि। मयाि नाघेको ष्टिमा कार्ष चलिदैन। 
भिसाको अ्मध थप्े िए अष्टन्ाय्ष रूपले मयाि सष्टकनु अमघ नदै 
अधयागमन ष्ट्िागमा गएर भिसा अ्मध थप्े प्रष्टरिया चालनुहोस्। 

नराुँ जाइरनुया काडया (रेजजडेनस काडया) छलननु भनिा अष्टघ बिमा काडयाको मराि 

सबकन लागेको अवस्ामा भभसा नवीकरणको लाबग बनवेिन दिएको प्रमाण 

सबहत राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािाको काउन्टरमा पालननुहोस्। बिमा काडयाको 

मराि २ मबहना थप गररदिनि।

भभसा अवष्टि थप भएपछि पासपो्टया र जाइरनुया काडया र पनुरानो बिमा काडया साथमा 

िोबक राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािामा नराुँ बिमा काडया प्रापत गनयाको लाबग 

प्रबरिरा चालननुहोस्। भभसाको प्रकार बनरिदिष्ट गबतबवष्टि (तोकनु तेइ िाचनुिो 

अथायात् डेजजगनेद्टड आएक््टभभ्टीज) भभसा हुनेको हकमा बनरिदिष्ट पत्र 

(छसतेइसरो) (कनु न कनु न काम गनया ष्टमलि भबन उललेि भएको पत्र)   पबन 

आवशरक ि। भिसा अ्मध थप िएको कुरा पुष्टटि निएमा राष्ट्रिय 
स्ास्थय ष्टिमाको योगय्ता नटि िई ष्टिमा कार्ष प्रयोग गन्ष नपाउने हुनि। 

३ मबहना भनिा कमको भभसामा पररवतयान भएको वा भभसा नपाएको वा 

िसोिास अननुमबत नभएका व्यक्तले फेरी नराुँ भभसा छलएर बनवास प्रमाणपत्र 

(जरनुउष्टमनह्ो) िनाउने िेलामा बिमा काडया प्रापत गनने प्रबरिरा चालनको लाबग 

पासपो्टया र जाइरनुया काडया छलएर कारायालरमा पालननुहोस्। भभसाको प्रकार बनरिदिष्ट 

गबतबवष्टि (तोकनु तेइ िाचनुिो) हुनेको हकमा बनरिदिष्ट पत्र (छसतेइसरो) (कनु न कनु न 

काम गनया ष्टमलि भबन उललेि भएको पत्र) पबन आवशरक ि।

(४) विमा कार्ड प्रयोग 

१) बिमा काडयामा उललेखित बववरण सचराउननु पिाया राष्ट्रिर सवास्र बिमा 

शािामा बनवेिन दिननुहोस्।

२)  बिमा काडया हराएमा वा झनुत्रो भई प्ररोग गनया नष्टमलने अवस्ामा नराुँ काडया 

प्रापत गनयाको लाबग बनवेिन दिननुहोस्।

३)  भभसाको मराि सबकएको िेला बनरिदिष्ट भभसा (तोकनु तेइ िाचनुिो)  भभसामा 

पररवतयान भएको, उपचार छलने गबतबवष्टि अथायात् मेबडकल भभसा तथा सो 

व्यक्तको िैबनक जीवनरापन सेवा सनुसार गनने गबतबवष्टि, भ्रमण 
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मनोरञ्जन तथा अनर रसता भभसासुँग ष्टमलिोजनुलिो गबतबवष्टि भभसामा 

पररवतयान भएमा, अकको वडा, नगर तथा गाउुँमा िसाइुँ सराई गरेमा वा 

कम्पनीको सवास्र बिमामा आवद्ध भएको िेलामा, राष्ट्रिर सवास्र 

बिमामा आिद्ध हुने रोगरता गनुमन गई बिमा काडया प्ररोग गनया नष्टमलने हुनि। 

सकेसमम छि्टो बिमा काडया बफताया गननुयाहोस्। 

४)  भभसा काडया सवरम् व्यक्त िाहेक अनरले प्ररोग गनया ष्टमलिैन। अनर 

व्यक्तलाई साप्टी दिने अरू व्यक्तको साप्टी छलननु पबन हुुँिैन। कानपून 

िमोजजम कारिाही हुने ि। 

५)  बिमा काडयाको पिाबड शरीरको अङ्ग िान दिने िारे आफनो इच्ा लेखने 

ठाउुँ पबन ि। 

४. राव्रिय सिास्य विमामा आिद्ध हुने िेलामा

(१)  राव्रिय सिास्य विमामा अवनिाय्ड रूपले आिद्ध हुनै पनने व्यक्त

ष्टन्ास आधारिू्त ि्ता्ष ष्टक्ता् ऐन (जयूममन ष्टकहोन िाइचयो होउ)  मा 
ि्ता्ष हुने योगय्ता िएको व्यछति (्तसथ्ष (२) मा पनने व्यछति िाहेक) सिदै 
जना राष्ट्रिय स्ास्थय ष्टिमामा आिद्ध हुनदै पि्ष। व्यछतिको स्ष्ट््ेकले 
आिद्ध हुने या पररतयाग गन्ष सष्टकँिदैन। 

आिद्ध हुने, परर््त्षन गनने, पररतयाग गनु्ष पनने जस्ता कारण सृजना 
िएको अ्सथामा १४ दिन भित्र उति व्यहोरा उललेख गरी ष्टन्ेिन 
दिनुहोस्।  
※ अनतरराष्ट्रिर बवद्ाथथी बिमा रा औषष्टि उपचारको सनुबविा सबहतको 

जीवन बिमा तथा रात्रा बिमामा आिद्ध भइरहेको भएता पबन राष्ट्रिर 

सवास्र बिमामा अबनवारया रूपले आिद्ध हुनै पिया। (री बिमाहरू 

जापानको आष्टिकाररक राष्ट्रिर सवास्र बिमा भभत्र पिदैनन्)  

(२) राव्रिय सिास्य विमामा आिद्ध हुन नस्ने व्यक्त

तोछसमा-कनु मा िसोिास गरी बनवास आिारभपूत िताया बकताव ऐन (जरपूष्टमन 

बकहोन िाइचरो होउ) मा िताया हुने रोगरता भएको व्यक्त भएता पबन, बनमन 

छलखित अवस्ामा बिमामा आिद्ध हुन सककदििैन। 
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१)  अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमा (सवास्र बिमा सोसाइ्टी (केनको होकेन 

कनु ष्टमआइ) रा जापान सवास्र बिमा एसोछसएशन (्रोिाइ केनपो) 

आदि) मा आिद्ध भएका व्यक्त तथा आिद्ध हुन स्ने व्यक्त

२)  अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमा (सवास्र बिमा सोसाइ्टी (केनको होकेन 

कनु ष्टमआइ) रा जापान सवास्र बिमा एसोछसएशन (्रोिाइ केनपो) 

आदि) मा आभरित पररवारको रूपमा आिद्ध भइरहेको व्यक्त वा आिद्ध 

हुन स्ने व्यक्त। 

३)  सामाजजक सनुरषिा भतिा ललदििै आएको व्यक्त 

४)  िसोिास अननुमबत अथायात् भभसाको अवष्टि ३ मबहना वा सो भनिा कम 

भएको व्यक्त। (※नो्ट) 

※ नो्टः िसोिास अननुमबत अथायात् भभसाको अवष्टि ३ मबहना वा सो भनिा 

कम भएको व्यक्त भए पबन रोजगार समझझौता आदि कागतपत्रद्ारा ३ 

मबहना भनिा िढी समर जापानमा िसोिास गनने कनु रा पनुष्टष्ट गनया सकेमा 

बिमामा आिद्ध हुन स्ने सम्ावना पबन भएकोले सललाह गरी हेननुयाहोस्। 

(िसोिास अननुमबत अथायात् भभसा “भभजज्ट भभसा” रा “िसोिास अननुमबत 

नभएको अथायात् भभसा नभएको” व्यक्त िाहेक)। साथै, पबहला नै िीष्टमत 

हुने रोगरता प्रापत गरररहेको व्यक्तको भभसा फेरी पबन ३ मबहना वा सो 

भनिा कम भभसा अवष्टि भएता पबन आिद्ध हुने रोगरता कारम नै हुनि।  

पासपो्टया र जाइररनुउ काडया साथमा छलएर, बिमा काडया प्रापत गनयाको लाबग 

बनवेिन दिन आउननुहोस्। 

५) “बनरिदिष्ट गबतबवष्टि” (तोकनु तेइ िाचनुिो) भभसा भएको व्यक्त मधरे 

“औषष्टि उपचार छलने गबतबवष्टि” रा “सो व्यक्तको िैबनक जीवनरापन 

सेवा सनुसार गनने गबतबवष्टि” भभसा भएको व्यक्त, भ्रमण मनोरञ्जन तथा 

ष्टमलिोजनुलिो गबतबवष्टि” भभसा भएको व्यक्त

६) ७५ वषया वा सोभनिा िढी उमेरका व्यक्त (राष्ट्रिर सवास्र

 बिमाको सतिामा “जेष्ठ नागररक छचबकतसा प्रणाली” को िीष्टमत हुने ि।  

(कृपरा पृष्ठ २७ मा हेननुयाहोस्।)  
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(३) विमामा आिद्ध हुने प्रवरिया

िेहारको अवस्ामा १४ दिन भभत्र वडा कारायालरको राष्ट्रिर सवास्र बिमा 

शािामा गई आिद्ध हुने प्रबरिरा चालननुहोस्। 

राव्रिय सिास्य विमामा आिद्ध हुने समय

१)  तोछसमा-कनु  मा िसाइ-सराई गरी आएको िेला।

२)  अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमा (सवास्र बिमा सोसाइ्टी (केनको होकेन 

कनु ष्टमआइ) रा जापान सवास्र बिमा एसोछसएशन (्रोिाइ केनपो) 

आदि) को बिमा पररतराग गरेमा

३)  िच्ा जनमेमा

४)  सामाजजक सनुरषिा भतिा नपाउने भएमा

(४) विमा कार्ड प्रापत गनने िारेमा

बिमा काडया सरलीकृत रजजस्टर छचठ्ठी (अनर ठेगानामा पठाउन नष्टमलने) िा्ट 

पठाइने ि। छचठ्ठी प्रापत गनयाको लाबग कोठा िाबहर आफनो नाम प्रस्टसुँग िेखने 

गरी राखननुहोस्। प्रापक वा ठेगाना पतिा नलागेको तथा हुलाकीले छचठ्ठी पनुरायाउन 

आउुँिा घरमा नभएको कारणिा्ट बिमा काडया प्रापत गनया नसकेको अवस्ामा 

राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािा रा वडा कारायालरमा गएर फेरी पठाउनको लाबग 

बनवेिन दिननु पिया। साथै बिमा काडया ततकाल आवशरक पनने व्यक्तले, बिमामा 

आिद्ध हुन तथा पनुनः प्रापपतको लाबग बनवेिन दिने िेलामा िेहार िमोजजमको 

पररचर पत्र छलएर आउननुहोस्।

< विमा कार्ड सोही ददन प्रापत गन्ड चावहने पररचयपत्र >

※ पररचरपत्र स्कल हुननुका साथै मराि िाुँकी रहेको मात्र मानर हुने ि।

 -  माई नमिर काडया (फो्टो भएको)

 - पासपो्टया

 - जाइरनुयाउ काडया वा बवशेष स्ारी बनवासी अननुमबत पत्र 

 - अनर सरकारी कारायालरले जारी गरेको लाइसेनस वा पररचरपत्र (फो्टो 

सबहतको नाम, जनम ष्टमबत उललेि भएको कागजात) 

※ बिमा काडया सोही दिन प्रापत गनया चाबहने पररचरपत्र साथमा भएता पबन 

काउन्टर भभड भइ व्यसत भएको अवस्ामा हुलाक माफया त पठाउन पबन 

स्ि। 
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(५) आिद्ध हुने प्रवरिया चालन दिला भएमा

बिमा शनुलक, राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध भएको मबहनािा्ट बतननुया पनने 

हुनि। बनवेिन दिन दढला भएता पबन बिमा शनुलक बवगत २ वषया पबहला िेिीको 

शनुलक बतनया लगाउने ि। अबन उ्त अवष्टिको औषष्टि उपचार िचयाको पनुरा 

रकम आफैले नै व्यहोननुया पनने हुनि। 

सम्पक्ड : योगयता・विमा शुलक (लसिाकु・होकेनययोउ) ग्ुप 

०३-४५६६-२३७७

५. राव्रिय सिास्य विमा पररतयाग गनने िेलामा

िेहारको अवस्ामा, १४ दिन भभत्र राष्ट्रिय स्ास्थय ष्टिमा शाखा・संयुति 
सूचना समपक्ष  शाखा (सोगो मािोगुची-खा), ्रा काया्षलयमा प्रष्टरिया 
चालनुहोस्। प्रष्टरिया चालने िेलामा अष्टन्ाय्ष रूपले ष्टिमा कार्ष िोकेर 
आउनुहोस्। ्तल २) को अ्सथामा हुलाक ्ा इन्टरने्ट मार्ष ्त ष्टन्ेिन 
दिन पष्टन सकनुहुनि।
१)  तोछसमा-कनु  वडािा्ट िसाइुँ -सराई गरी जाने (जापानिा्ट प्रस्ान गनने) 

अवस्ामा संरनु्त सपूचना सम्पकया  शािा・वडा कारायालरमा पेश गननुयाहोस्।

	 ※	 नराुँ वडा, नगर, गाउुँपाछलका (िसाइुँ-सराई गरर जाने ठाउुँ) 

कारायालरमा पनुनः बिमामा आिद्ध हुने प्रबरिरा चालननुहोस्।

	 ※	 ष्ट्िेशमा िसाइँ-सराइ गनने िेलामा पष्टन ष्टन्ेिन पेश नगरेको 
खणरमा, ष्टन्ासी रेकर्ष (जयूममनह्ो) मा ि्ता्ष रहुँनजेल ष्टिमा शुलक 
ष्ट्तिदै जानु पनने हुनि।

	 ※ लामो समरको लाबग जापान िोड्ने िेलामा बविेशमा िसाइुँ-सराइ 

गनने िेलामा पबन बनवेिन पेश गननुयाहोस्। 

२)  अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमा (सवास्र बिमा सोसाइ्टी (केनको होकेन 

कनु ष्टमआइ) रा जापान सवास्र बिमा एसोछसएशन (्रोिाइ केनपो) 

आदि) मा आिद्ध भएको अवस्ामा 

 राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािा वा वडा कारायालरमा बनवेिन पेश गननुयाहोस्। 

जाइरनुया काडया तथा बवशेष स्ारी बनवासी प्रमाणपत्र आदि, राष्ट्रिर सवास्र 

बिमा र कम्पनी आदिको सवास्र बिमा भए दुिै बिमा काडया, माई नमिर 
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काडया  (फो्टो भएको) वा माइ नमिर सपूचना काडया साथमा छलएर आउननुहोस्। 

	 ※ पररतराग गनने प्रबरिरा नगरेको िणडमा िोहोरो बिमामा आिद्ध हुन 

गई, िोहोरो बिमा रकम बतननुया पनने हुनि। साविानी अपनाउननु होस्। 

	 ※ अनतरराष्ट्रिर बवद्ाथथी बिमा वा औषिी उपचार सबहतको जीवन बिमा 

तथा रात्रा बिमामा आिद्ध भएको भएता पबन राष्ट्रिर सवास्र बिमा 

पररतराग गनया पाउुँिैन। (री बिमाहरू जापानको आष्टिकाररक सवास्र 

बिमा प्रणाली अनतगयात पिदैन।)

	 ※ हुलाक वा इन्टरने्ट माफया त दिने बनवेिन समिन्धित थप जानकारीको 

लाबग होमपेज हेननुयाहोस्।

नोट

१) ्तोछसमा-कु िाष्टहर िसाइँ-सराइ (जापानिा्ट प्रसथान) गनने, अनय 
आमधकाररक स्ास्थय ष्टिमा (स्ास्थय ष्टिमा सोसाइ्टी (केनको 
होकेन कुममआइ) या जापान स्ास्थय ष्टिमा एसोछसएशन (कयोखाइ 
केनपो) आदि) मा आिद्ध िएको खणरमा, ्तोछसमा-कु को राष्ट्रिय 
स्ास्थय ष्टिमा कार्ष प्रयोग गनु्ष हुँिदैन। यदि प्रयोग गरेको अ्सथामा, 
औरधी उपचार खच्ष िाप्त िीमकले िहन गरेको खच्ष अष्टन्ाय्ष 
रूपले ष्टर्ता्ष दिनु पि्ष। सा्धानी अपनाउनुहोस्।

२) ष्टिमा शुलक महँगो ि, ष्टिमा कार्ष प्रयोग नगनने जस्ता कारणिा्ट 
ष्टिमा पररतयाग गन्ष पाइँिदैन। 

सम्पक्ड : योगयता・विमा शुलक (लसिाकु・होकेनययोउ) ग्ुप 

०३-४५६६-२३७७
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६. अनय प्रवरियाहरू

तोछसमा-कनु  भभत्र ठेगाना मात्र पररवतयान भएको वा नाम पररवतयान भएको 

िेलामा, पररवतयान भएका सिैको बिमा काडया छलएर सनुरुमा संरनु्त सपूचना 

शािा (सोगो मािोगनुची-िा) अथवा वडा कारायालरमा पालननुहोस्। 

जापानको नागररकता प्रापत गरेको व्यक्त पबन राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािामा 

पालननुहोस्। 

७. वनरा्डररत मयाद भभत्र आय वििरण िुझाउनु होस्।

राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलक, कपू ल आरको आिारमा गणना गरर बनिायारण 

गररनि।

आय ष्ट््रण निुझाएको अ्सथामा, ष्टिमा शुलक र महँगो औरधी 
उपचार खच्षको िोझ ्गगीकरणको सही गणना नहुन सकि। आय 
निएको व्यछति र आय थोरदै िएको व्यछतिले पष्टन मयाि भित्र आय 
ष्ट््रण िुझाउन अनुरोध गररनि। 

आर बववरण िनुझाउने ठाउुँ, तरस वषयाको जनवरी १ ताररिमा आफनो बनवासी 

िताया (जरपूष्टमन तोउरोकनु ) भएको वडा, नगर तथा गाउुँको कर कारायालरमा हो।

〇 सन् २०२२ जनिरी १ ताररिमा जापान प्रिेश गरेको व्यक्त

 सन् २०२२ जनवरी १ ताररिमा बनवासी िताया (जरपूष्टमन तोउरोकनु )  भएको 

वडा, नगर तथा गाउुँको कर कारायालरमा आर बववरण िझाउननुहोस्।

〇 सन् २०२२ जनिरी २ ताररि पलि जापानमा प्रिेश गरेको व्यक्त

 भियार मात्र जापानमा प्रवेश गरेको र गत वषया जापानमा नरहेको व्यक्तले 

“राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलकसुँग समिन्धित घोषणापत्र” राष्ट्रिर सवास्र 

बिमा शािामा पेश गननुयाहोस्।

※ प्रबतव्यक्त औसत रकम कम हुने िारेमा पृष्ठ १४ हेननुयाहोस्। 

सम्पक्ड : योगयता・विमा शुलक (लसिाकु・होकेनययोउ) ग्ुप

०३-४५६६-२३७७
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८. विमा शुलक

बिमा शनुलक िीष्टमत भएको मबहना िेखि बतननुया पिया। तोछसमा-कनु मा िसाई-सरेर 

आएको (जापान प्रवेश) रा अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमा (सवास्र बिमा 

सोसाइ्टी (केनको होकेन कनु ष्टमआइ) रा जापान सवास्र बिमा एसोछसएशन 

(्रोिाइ केनपो) आदि) पररतराग गरी राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध हुने 

अवस्ामा, राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध हुने रोगरता, पबहलाको सवास्र 

बिमा पररतराग गरेको सोही दिनिा्ट सनुरु हुनि।

※ बवद्ाथथी िनु ्ट िैन। 

※ आर थोरै भएको व्यक्तको बिमा रकम घ्टाइने ि तर आर बववरण 

िाखिला गननुया आवशरक ि। बवसतृत जानकारीको लाबग पृष्ठ ९ र १४ 

हेननुयाहोस्।

(१)  विमा शुलक गणना विलर 

बिमा शनुलक, बिमामा आिद्ध िीष्टमतको गणना आिार रकम तथा पररवार 

सिसर सङ्खराको आिारमा आरथदिक वषया(अबप्रल िेखि माचया मबहना) 

एकाइगत गणना गररनि।

गणना आिार रकम भनेको अष्टघललो वषयाको जनवरी िेखि बडसेमिर मबहना 

भभत्र जापानमा कमाएको कपू ल आर रकमिा्ट आिारभपूत क्टझौती रकम 

(४३०००० रेन) घ्टाएर आएको रकम हो। 

एक वषयाको बिमा रकम, गणना आिार रकमलाई आिार मानी  बनकालने 

आरको आिारमा तर हुने रकम (सरोतोकनु  वारीगाकनु ) र आिद्ध हुने प्रबतव्यक्त 

औसत रकम (बकनतो वारीगाकनु ) जोडेर आएको कनु लरोग रकम हो। 

उिाहरणको लाबग, २०२१ साल जनवरी मबहनामा जापानमा प्रवेश गरी 

जापानमा िसोिास गिदै आएको व्यक्तको हकमा २०२१ साल जनवरी िेखि 

बडसेमिर मबहना भभत्र कमाएको कपू ल आर रकम आदिलाई आिार मानी 

गणना आिार रकम बहसाि गरी २०२२ साल अबप्रल िेखि २०२३ साल माचया 

मबहना सममको बिमा रकम बनिायारण गररनि। 
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(२) विमा शुलकको जानकारी

विमा शुलक प्रतयेक िष्ड जुन मवहनामा वनरा्डरण गररनि।

बनवासीको कर रकम बनिायारण हुने जनुन मबहनामा बिमा शनुलक बनिायारण गरी, 

जनुन मबहनाको मधर बतर “राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलक बनिायारण भएको सपूचना” 

हुलाकिा्ट पठाइने ि।

बिमा शनुलक, जनुन मबहना िेखि अकको वषयाको माचया मबहना सममको गरी १० 

बकसतामा बतननुया पिया। िाखिला भझौचरिा्ट बिमा शनुलक बतनने िेलामा ६ िेखि ८ 

मबहनाको बकसता (प्रतरेक मबहना बतनने) वा सिै माछसक बकसता (१ वषयाको 

बकसता एकमनुस्ट बतनने) मधरे कनु नै एक िनझौ्ट गरी प्ररोग गननुयाहोस्। ९ िेखि ११ 

मबहनाको बकसताको भझौचर सेप्ेटमिर मबहनाको सनुरु १२ िेखि ३ मबहनाको 

बकसताको भझौचर बडसेमिर मबहनाको सनुरु बतर हुलाकिा्ट पठाइने ि। 

सपूचना पत्रमा गणना आिार रकमको कोलम अघोबषत लेखिएको व्यक्तले 

आर बववरण िाखिला गननुया आवशरक ि। पृष्ठ ९ हेननुयाहोस्।

अबप्रल रा मे मबहनामा आिद्ध व्यक्तको पररवारमा कनु नै हेरफेर  (िसाइुँ-सरेर 

आएको, अकको ठाउुँमा िसाई-सरेर जाने, जनम, मृतरनु कम्पनीको सवास्र 

बिमामा आिद्ध) भएको िणडमा बिमा रकमको जानकारी जनुन मबहनामा 

दिइने ि।  

तरसै गरी कपू ल आर रकम पररवतयान भएको जनुन(६) मबहना पछि बिमामा 

आिद्ध व्यक्तको पररवारमा हेरफेर भए बपचे् प्रतरेक पल्ट “राष्ट्रिर सवास्र 

बिमा रकम पररवतयानको सपूचना” हुलाकिा्ट पठाइने ि। बिमा शनुलक बतनने 

िेलामा, पछिललो भनु्तानी भझौचर प्ररोग गननुयाहोस्।
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छचबकतसा बिमा शनुलक

आरको आिारमा 
तर हुने रकम

प्रबतव्यक्त औसत  
रकम

अबप्रल िेखि अकको 
वषयाको माचया मबहना 
सममको छचबकतसा 
बिमा शनुलक 
(अष्टिकतम बिमा 
शनुलक ¥६५०,०००) कपूल

 ज
ममा रक

म १ वषयाक
ो राष्ट्रिर सवास्

र बिमा श
नुलक

आिद्ध व्यक्तको 
गणना आिार रकम× 
७.१६%आएको कपू ल 
रकम

+

आिद्ध सिै सिसर 
सङ्खरा ×¥४२,१००

=

जेष्ठ नागररक रोगिान रकम बिमा शनुलक

आरको आिारमा 
तर हुने रकम

प्रबतव्यक्त औसत 
रकम

अबप्रल िेखि अकको 
वषयाको माचया मबहना 
सममको छचबकतसा 
बिमा शनुलक 
(अष्टिकतम बिमा 
शनुलक ¥२००,०००)

आिद्ध व्यक्तको 
गणना आिार 
रकम×२,२८%  
आएको कपू ल रकम

+

आिद्ध सिै 
सिसरको सङ्खरा 
×¥१३,२००

=

िृद्धावस्ा नरसदिङ्ग बिमा शनुलक

आरको आिारमा 
तर हुने रकम

प्रबतव्यक्त औसत 
रकम

अबप्रल िेखि अकको 
वषयाको माचया मबहना 
सममको छचबकतसा 
बिमा शनुलक 
(अष्टिकतम बिमा 
शनुलक ¥१७०,०००)

४० िेखि ६४ वषयाको 
आिद्ध व्यक्तको 
गणना आिार रकम 
× २.३१% आएको 
कपू ल रकम

+

४० िेखि ६४ उमेरको 
आिद्ध व्यक्त 
सङ्खरा ×¥१६,६०० =

※	गणना आिार रकम=अष्टघललो वषयाको कपू ल आर रकम – आिारभपूत क्टझौती रकम (¥४३००००)

आरथदिक वषयाको िीचमा आिद्ध वा पररतराग गरेको िणडमा

वारषदिक बिमा शनुलक आिद्ध मबहना सङ्खरा
१२

विमा शुलकको िारेमा धयान ददनु पनने कुरा

१) ष्टिमा शुलक, राष्ट्रिय स्ास्थय ष्टिमामा आिद्ध हुन योगय िएको 
मष्टहनािा्ट गणना गररने ि।

 उिाहरणको लाबग, ५ मबहनामा सामाजजक बिमा (सरािाइ होकेन)  

पररतराग गरर, ८ मबहनामा राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध हुन बनवेिन 

पेश गरेको िणडमा बिमा शनुलक ५ मबहनािा्ट नै गणना गररनि। 

(अष्टिकतम २ वषया अष्टघ समम िा्ट गणना गररने ि।)  

×
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२) अकको ठाउिँा्ट िसाई सरेर आएको िेलामा ष्टिमा शुलक पछि थप 
हुन सकि।

 तोछसमा-कनु  मा िसाई सरेर आएको व्यक्तको बिमा शनुलक, सनुरुको बिमा 

रकम, प्रबतव्यक्त औसत रकमको आिारमा मात्र गणना गरेको हुनि। 

तरस पछि, सोही वषयाको जनवरी १ ताररिमा बनवास िताया भएको वडा, 

नगर गाउुँ पाछलका कारायालरमा सम्पकया  गरर प्रापत गरेको जानकारीको 

आिारमा, आरको आिारमा तर गनने रकम पनुनः गणना गरी “राष्ट्रिर 

सवास्र बिमा शनुलक पररवतयानको सपूचना” पठाउन पबन सबकनि।   

३) आरथथिक ्र्षको िीचदैमा पररतयाग गननेको ष्टिमा शुलक
 (i)  पररवार सिैले पररतराग गरेको िणडमा, राष्ट्रिर सवास्र बिमा 

पररतराग गरेको मबहनाको अष्टघललो मबहना सममको बिमा शनुलक पनुनः 

गणना गररने ि। बहसाि गिाया अबहले समम बतरेको बिमा शनुलक अपनुग 

भएको अवस्ामा, पररतराग गरेको मबहना पछि बतनया लगाउन पबन 

स्ि। तरसै गरी िदढ रकम बतरेको िेिेमा पछि बफताया दिइने ि। 

आरथदिक वषयाको िीचैमा बविेशमा िसाइ सनने (जापानिा्ट प्रस्ान) 

गनने अवस्ामा राष्ट्रिर सवास्र बिमा पररतराग गनने प्रबरिरा चालिा 

अपनुग रकम तरही िेला बतनया लगाउन पबन सबकनि।

 (ii) पररवारको केही सिसरले बिमा पररतराग गरेको िणडमा पनुनः गणना 

गरेर िाुँकी रकम ३ माछसक बकसतामा बवभाजन गरेर बतनया लगाउने 

ि।

४) ष्ट्ग्त ्र्षको ष्टिमा शुलकको िारेमा
 बिमा शनुलक आरथदिक वषया (अबप्रल िेखि अकको सालको माचया मबहना)  हरेक 

वषयाको गणना गररनि। बवगत वषयाको बिमा शनुलक भनेको, अष्टघललो वषया 

(माचया ३१ ताररि भनिा पबहला) समम गएर राष्ट्रिर सवास्र बिमामा 

आिद्ध हुन रोगर भएको िेलामा रा अष्टघललो आरथदिक वषयाको आर िनुलन 

गई, बिमा शनुलक थप हुन गएको कारणिा्ट सृजना हुने बिमा शनुलकको 

कनु रा हो।

सम्पक्ड : योगयता・विमा शुलक(लसिाकु・होकेनययोउ) ग्ुप

०३-४५६६-२३७७
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९. प्रवतव्यक्त औसत रकम घट्ने िारेमा

ष्टिमा रकम कसदैलाई पष्टन िु्ट हुँिदैन। तयसदै गरी ष्ट्द्ाथगीलाई िु्ट दिने 
व्य्सथा पष्टन िदैन।

तसथया राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध भइरहेको व्यक्त (ष्टिमामा आिद्ध 
निएको घरमूली पष्टन समा्ेश हुने) को अष्टघललो वषयाको कपू ल आर रकम 

शनुलक घ्टाउने आिार आर रकम भनिा कम भएको पररवारको बिमा शनुलकको 

प्रबतव्यक्त औसत रकम कम हुनेि।

रकम क्टझौतीको सनुबविा प्रापत गनयाको लाबग अष्टघललो वषया कमाएको आर 

बववरण िनुझाएकै हुननु पिया। 

आर नहुने वा आर थोरै भएकाहरूले पबन, आर बववरण पेश गननुया आवशरक 

ि। 

आर बववरण, २०२२ साल जनवरी मबहना १ ताररिमा बनवासी िताया (जरपूष्टमन 

तोउरोकनु ) गरेको वडा, नगर, गाउुँ पाछलकाको कर कारायालरमा (२०२२ साल 

जनवरी २ पछि जापान प्रवेश गरेको व्यक्तले तोछसमा-कनु  राष्ट्रिर सवास्र 

वीमा शािामा) पेश गनया स्ननुहुनि।

बिमा शनुलक घ्टाउने बनणयार गनने आिार ष्टमबत २०२२ साल अबप्रल १ ताररि 

हो।

नराुँ आिद्ध पररवार भन्नाले राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध हुन रोगर भएको 

दिन हो। 

साथै २०२२ सालमा आर जसतो भए पबन ० िेखि ६ वषया सममको सकनु लमा 

नपढेको िच्ाको प्रबतव्यक्त औसत रकम आिा हुनेि।
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शनुलक घ्टाउने आिार आर 
रकम

घ््टने 
प्रबतशत

प्रबत व्यक्तको भागमा पनने प्रबतव्यक्त औसत 
रकम (वारषदिक रकम)

आिारभपूत 
(छचबकतसा)  

रकम

जेष्ठ नागररक 
रोगिान रकम

नरसदिङ्ग रकम

¥४३०,००० + ¥१००,०००      
× (पारररिष्टमक आरकताया 
आदिको संखरा-१)

७०% ¥१२,६३० ¥३,९६० ¥४,९८०

¥४३०,००० + ¥२८५,००० 
×आिद्ध व्यक्तको संखरा + 
¥१००,००० × (पारररिष्टमक 
आरकताया आदिको संखरा-१)

५०% ¥२१,०५० ¥६,६०० ¥८,३००

¥४३०,००० + ¥५२०,००० 
×आिद्ध व्यक्तको संखरा + 
¥१००,००० × (पारररिष्टमक 
आरकताया आदिको संखरा-१)

२०% ¥३३,६८० ¥१०,५६० ¥१३,२८०

सम्पक्ड  योगयता・विमा शुलक (लसिाकु・होकेनययोउ) ग्ुप

०३-४५६६-२३७७

१०. विमा शुलक वतनने तररका 

बिमा शनुलक भनु्तानी िैंक िातािा्ट सवतः रकमानतर (कोउजा फनु रीिाए) गनने 

तररका सामानर हो। िैंक िातािा्ट सवतः रकमानतर हुने ष्टमबत प्रतरेक 

मबहनाको मसानत (मसानतको दिन बििा परेको िणडमा, तरसको भोछलपल्टको 

कारायालर िनुलने दिन हुने ि।) रकमानतर हुने दिन भनिा पबहला नै िैंक िातामा 

रकम जममा गननुयाहोस्।

[वनिेदन ददने तररका]

- कारायालरको काउन्टरमा गनने िेलामा

िेहार िमोजजमको िैंक तथा बवतिीर संस्ाको भए, ्रास काडयािा्ट पबन 

प्रबरिरा चालन स्ननु हुनि। राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािा・वडा कारायालरमा 

पबन ्रास काडयािा्ट प्रबरिरा चालन सबकनि।

≪िैंक तथा बवतिीर संस्ाको नाम≫
ष्टमजनुहो िैंक, ष्टमचनुबिसी UFJ िैंक, ष्टमचनुइ सनुष्टमतोमो िैंक, ररसोना िैंक, 

साइतामा ररसोना िैंक, रपूचरो िैंक, बकरािोसी िैंक, सनुगामो छसनरो 
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बकनको, द्ट्रो छसनरो बकनको, जरोहोकनु  छसनरो बकनको, कोसान छसनरो 

बकनको, आसाही छसनरो बकनको, ्टो्रो छस्टी छसनरो बकनको, साइ्रो 

छसनरो बकनको

- हुलाकिा्ट पठाउने िेलामा

िैंक िातािा्ट सवतः रकमानतरको लाबग बनवेिन फाराममा आवशरक 

बववरण भरी िैंकमा िताया भएको हसताषिर वा िाप रािेर उ्त अननुरोि 

फाराम राष्ट्रिर सवास्र बिमा िैंक िाता इनचाजया समषि हुलाकिा्ट 

पठाउननुहोस्। बनवेिन दिएको लगभग २ मबहना पछि िा्ट िैंक िातािा्ट 

सवतः रकमानतर सनुरु हुनि।

िैंक िातािा्ट सवतः रकमानतरको लाबग भनने बनवेिन फाराम, राष्ट्रिर 

सवास्र बिमा शािा तथा वडा कारायालरमा उपलब्ध ि। अबन, राष्ट्रिर 

सवास्र बिमा शािाको िैंक िाता इनचाजयालाई सम्पकया  गरेमा, हुलाकिा्ट 

सो फाराम पठाई दिनि होला।

सम्पक्ड कः िैंक िाता इनचाज्ड  (कोजा तानतो) 

०३-३९८१-१४६८

िैंक िातािा्ट सवतः रकमानतर गनया नष्टमलने अवस्ामा मात्र बनमन छलखित 

मधरे कनु नै एक तररकािा्ट बतनने गननुयाहोस्।

(१) भु्तानी भौचरिाट विमा शुलक दाखिला गनने िेलामा

भनु्तानी भझौचर पठाउने समर, वारषदिक बिमा शनुलकमा हेरफेर नभएमा जनुन, 

सेप्ेटमिर, बडसेमिर गरी वषयाको ३ प्टक पठाइने ि। प्रतरेक मबहनाको मसानत 

(मसानतको दिन िैंक तथा बवतिीर संस्ा बििा भएमा, तरसको भोछलपल्ट 

िैंक िनुलने दिन)  समममा नजजकको कननभबनएनस स्टोर, िैंक तथा बवतिीर 

संस्ा अथवा तोछसमा-कनु  वडा कारायालरको तेस्ो तललामा अवकस्त 

सावयाजबनक महशनुल िाखिला काउन्टर (कोउबकन नोउफनु  मािोगनुची)

・वडािासी कारायालर (कनु ष्टमन जजमनुसरो) मा बतननुयाहोस्। समरणको लाबग, िैंक 

िातािा्ट सवतः रकम रकमानतर गनने िनझौ्ट गरेको पररवारलाई भनु्तानी 

भझौचर पठाइने िैन। 

भनु्तानी भझौचर हराएको िेलामा बिमा काडया नमिर थाहा पाउने कनु नै कागजात 

(बिमा काडया वा रछसि आदि) राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािा वा वडािासी 
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कारायालर (कनु ष्टमन जजमनुसरोमा) छलएर आउननुहोस्। 

अबन, राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािामा सम्पकने  गरेमा भनु्तानी भझौचर पनुनः 

पठाइने ि। 

(२) मोिाइल रेजी (रेिवरट कार्ड पेमेनट) िाट वतनने तररका

अबग्म रूपमा मोिाइल फोनमा एनपलकेशन डाउनलोड गननुया आवशरक ि। 

मोिाइल फोनको ्रामेराले भनु्तानी भझौचरको िार कोड ररड गरी  रेिबड्ट 

काडयाको बववरण भननुयाहोस्।

(३) मोिाइल रेजी (मोिाइल िैङ्वकङ्ग पेमेनट) िाट वतनने तररका

अबग्म रूपमा प्ररोग गनने चाहेको िैंक तथा बवतिीर संस्ाको मोिाइल 

िैङ्बकङ्गको लाबग आवेिन दिननुका साथै मोिाइलमा एनपलकेशन डाउनलोड 

गननुया आवशरक ि। मोिाइल फोनको ्रामेराले भनु्तानी भझौचरको िार कोड 

ररड गरी मोिाइल िैङ्बकङ्गमा कने््ट गरी भनु्तानी गनने सरभदिस हो। 

(४) वरजजटल करेनसीिाट वतनने तररका

अबग्म रूपमा मोिाइल फोनमा एनपलकेशन डाउनलोड गननुया आवशरक ि। 

मोिाइल फोनको ् रामेराले भनु्तानी भझौचरको िार कोड ररड गरी एनपलकेशन 

प्ररोग गरेर बडजज्टल करेनसीिा्ट बतननुयाहोस्। 

(५) पेनसन रकम िाट कट्ा गरर वतनने तररका

लभषित पररवारको लाबग शतयाहरू िन्। बवसतृत जानकारीको लाबग सम्पकया  

गननुयाहोस्। 

सम्पक्ड कः योगयता・विमा शुलक (लसिाकु・होकेनययोउ) ग्ुप

०३-४५६६-२३७७
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११. विमा शुलक दाखिला नगरी िसेमा

जापानमा, सिै जना कनु नै न कनु नै एक आष्टिकाररक छचबकतसा बिमामा आिद्ध 

हुनै पनने बनरम ि (सिै नागररक बिमा)। छचबकतसा संस्ामा जाननु आवशरक 

नभएता पबन बिमा शनुलक अबनवारया रूपले बतनदै पिया। बिमा शनुलक भनु्तानी 

मराि भभत्र अबनवारया रूपले िाखिला गननुयाहोस्। कनु नै कारणिा्ट बिमा शनुलक 

बतनया असमथया भएको अवस्ामा सके समम चाुँडो सललाहको लाबग आउननुहोस्। 

जापानमा आएको पबहलो वषयाको बिमा शनुलक थोरै हुने भएता पबन पा्टया्टाइम 

काम आदििा्ट पारररिष्टमक आर हुने व्यक्तको अकको वषयाको बिमा शनुलक 

िेरैजसो िढ्न जानि। आरको केही अंश अकको वषयाको बिमा शनुलक बतनयाको 

लाबग जममा गरर रािेमा ढनु्क हुनि।

विद्ाथथीहरूलाई िुटको व्यिस्ा िैन। 

(१) मराि भभत्र बिमा शनुलक नबतरेको िणडमा, ताबकता पत्र पठाइने ि। फेरी 

छलखित रा ्ेटछलफोन रा घरमा नै आएर ताबकता गनया पबन सबकनि।

(२) ताबकता पत्र पठाइ सके पश्ात् पबन बिमा शनुलक नबतरेको अवस्ामा, 

कानपून अननुसार सम्पभति िानबिन गरर, ि्रझौता रकम असनुलने कारिाही 

(जफत) गनने ि। सम्पभतिको िानबिन गनने िेलामा, कारयारत कम्पनी रा पा्टया-

्टाइम काम गनने ठाउुँिा्ट तलव रकम तथा तलव रकमानतर हुने िैंक िाताको 

बववरण छलइने ि। तलव आर वा सम्पभति भेट्ाएमा तरसलाई जफत गररनेि।

(३) बिमा शनुलक ि्रझौता भएमा, िहाल रहने मराि िो्टो भएको "अस्ारी 

बिमा काडया" जारी हुन पबन स्ि। ि्रझौता भएको बिमा शनुलकको पररकस्बत 

अननुसार  बिमा काडयाको सट्ामा “िीष्टमत रोगरता प्रमाणपत्र” (बहहोकेनसरा 

छसिाकनु  सरोउमेइसरो) जारी हुन पबन स्ि। रस अवस्ामा, अस्पतालमा 

बतनने औषष्टि उपचार िचयाको पनुरा रकम आफैले नै व्यहोननुया पनने हुनि र बिमा 

लाभिा्ट बफताया पाउनको लाबग पछि बनवेिन गनया स्ननुहुनि, तर अनर बिमा 

लाभ (छचबकतसा तथा उपचार िचया, महुँगो छचबकतसा तथा उपचार िचया आदि) 

लगारत,  सिै बिमा लाभ सनुरुमा ि्रझौता रकमलाई फर्छ्यौ्ट गनया प्ररोग गररन 

स्ि। 
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(४) नयाय मनत्रालय अन्तग्ष्तको काया्षलयमा, ष्ट्छशटि िक्ष ष्ट्िेशी 
नागररकले राष्ट्रिय स्ास्थय ष्टिमा या राष्ट्रिय पेनसन (कोकुममन नेननकन) 
को ष्टिमा रकम ्तोष्टकएको ष्टनभचि्त अ्मध समम िकययौ्ता राखेमा 
आयकर आदि आरूले िहन गनु्ष पनने जजममे्ारी पुरा नगरी ष्टनभचि्त 
अ्मध समम िकययौ्ता राखेको कारणिा्ट भिसा परर््त्षन ष्टन्ेिन ्ा 
भिसा न्ीकरणको ष्टन्ेिन अस्ीकृ्त गनने अनय भिसा िएकाहरूको 
हकमा पष्टन तयस्तदै खालको कारिाही गनने िारेमा िलरल िइरहेको ि।     

सम्पक्ड कः काया्डनियन तथा सङ्कलन (सेइरी सयूनो ग्ुप) 

०३-३९८१-१२९४

विशेष काया्डनियन (तोकुिेचु सेइरी) ग्ुप 

०३-३९८१-१२९५

१२. विमा लाभको िारेमा

बिरामी रा चो्टप्टक लागेको िेलामा, बिमा काडया िेिाएमा, छचबकतसा संस्ा 

आदि ठाउुँमा आवशरक उपचार छलन स्ने हुनि। उपचार छलने िेलामा, 

छचबकतसा संस्ामा औषिी उपचार िचयाको ३०% (उमेर ६ वषया पनुगे पछिको 

पबहलो माचया ३१ ताररि समम २०%, ७० वषया वा सो भनिा माछथको व्यक्तको 

लाबग २०% वा ३०% ※) बतननुयाहोस्। िाुँकी रकम तोछसमा-कनु ले व्यहोनने ि।

रदि, बिमा काडया पेश नगररकन जुँचाएमा, लागेको औषिी उपचार िचयाको 

सम्पपूणया रकम आफैले छचबकतसा संस्ामा बतननुया पनने हुनि।

तोछसमा-कनु िा्ट िसाइुँ सरेको・भभसाको मराि सबकएको・कम्पनीको अनर 

सवास्र बिमामा आिद्ध भएको जसता तोछसमा-कनु को राष्ट्रिर सवास्र बिमाको 

रोगरता गनुष्टमसकेको अवस्ामा पबन बिमा काडया प्ररोग गरी उपचार गररएको 

िणडमा तोछसमा-कनु ले व्यहोरेको औषष्टि उपचार िचया बफताया छलइने ि।

अबन अनर व्यक्तको बिमा काडया प्ररोग गरेको कनु रा थाहा पाएमा कानपून 

िमोजजम कारवाही हुने ि। 

※ उमेर ७० वषया वा सो भनिा माछथ (७५ वषया वा सो भनिा माछथको िाहेक) 

को व्यक्तको िोझको अननुपात िेहार िमोजजम हुने ि।
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- बनिायाररत भनिा िदढ आर हुने व्यक्तको ३०%

- माछथ उललेखित िाहेक अनरको लाबग २०%

सम्पक्ड कः भु्तानी (्यूफु) ग्ुप०३-३९८१-१२९६ 

१३. विमािाट ललन नममलने उपचार

बनमन छलखित अवस्ामा राष्ट्रिर सवास्र बिमा प्ररोग गनया ष्टमलिैन। सम्पपूणया 

िचया आफैले नै व्यहोननुया पिया।

१) सवास्र परीषिण, बननगेन िो्कनु , िोप लगाउने।

२) नमयाल गभयावती, नमयाल प्रसपूबत, कसमेद्टक सजयारी, िाङ्गोद्टङ्गो िाुँत ष्टमलाउने 

उपचार।

३) कामको छसलछसलामा लागेको घाउ चो्टप्टक रा बिरामी (औद्ोबगक 

दुघया्टना बिमाले व्यहोननेमा पिया।) 

४) बिरामीको इच्ा अननुसार बिमा अनतगयात नपनने उपचार छलएको िेलामा। 

५) अस्पतालमा भनाया हुुँिाको कोठाको चाजया अनतर हुने रकम (अनतर हुने 

रकम िेड चाजया)

६) िाुँतको उपचारमा, बवशेष सामाग्ी प्ररोग गिायाको “आफनै िचयामा गनने 

उपचार”।   

७) अपराि तथा जानाजानी पनुरायाएको घाउ, चो्टप्टक रा बिरामी।

८) झगडा रा र्सीले लागेर भएको बिरामी तथा घाउ चो्टप्टक। 

सम्पक्ड कः भु्तानी (्यूफु) ग्ुप०३-३९८१-१२९६ 
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१४. लचवकतसा तथा उपचार िच्ड

आकनसमक अवस्ा आदि अपररहारया कारणिा्ट बिमा काडया पेश नगरीकन 

उपचार छलएको िेलामा एक प्टक सम्पपूणया रकम आफैले बतननुयापनने हुनि तर 

उ्त व्यहोरा बनवेिन गरी जानकारी गराएमा, व्यहोननुया पनने केही अंश िाहेकको 

रकम बफताया दिइने ि। समरणको लाबग  िानबिन सष्टमबतले उपरनु्त भबन 

सवीकार गरेको मात्र हुनि। 

बनवेिन दिने अवष्टि उपचार छलएको ष्टमबतको अकको दिन िेखि २ वषया भभत्र हुने 

ि। बनवेिन दिएको ष्टमबत िेखि रकम बफताया पाउन ३ मबहना जबतको समर 

लागने ि।

[वनिेदन ददनको लावग आिशयक कागजात]

१) मेबडकल फी स्ेट्टमेन्ट

२) रछसि

३) बिमा काडया

४) िैंक िाता नमिर

५) घरमपूलीको िाप (बविेशी नागररकको हकमा हसताषिर पबन चलि) 

※ आिद्ध हुननु पनने कारण सृजना भएको ष्टमबत िा्ट १४ दिन नाघे पछि 

आिद्ध हुनको लाबग बनिेिन दिएको िणडमा, उ्त अवष्टिको उपचार 

िचया, बनवेिन गनया दढला भएको कारण आकनसमक रा अपररहारया कारण 

भएको अवस्ा िाहेक, सम्पपूणया रकम सवरमले व्यहोननुया पनने हुनि। बतरेको 

उपचार िचया बफतायाको लाबग बनवेिन दिन नस्ने हुनि।

विदेशमा उपचार गरेको िच्ड

बविेशमा बिरामी वा चो्टप्टक लाबग उपचार छलएको अवस्ामा, जापानमा 

बिमा उपचारको रूपमा मानरता पाउने उपचार िचया भएमा जापान भभत्रको 

बिमा उपचारको सनुबविालाई मापिणड िनाई भनु्तानी दिइने ि। जापान 

भभत्रको बिमा उपचारलाई मापिणड िनाई तोबकएको रकम (मापिणड रकम) 

र वासतबवक िचया तनुलना गरी जनुन कम हुनि तरस रकमिा्ट व्यहोननुया पनने केही 

अंश घ्टाएर आएको रकम पाउने ि। उपचार िचयामा लागेको सम्पपूणया रकम 

एक प्टक बतरर, जापानमा फकने र आए पछि, बनवेिन दिननुहोस्। (औरधी 
उपचार गनने उिेशयले ष्ट्िेश गएको खणरमा यो लागू हुने िदैन) ।
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[वनिेदन ददनको लावग आिशयक कागजपत्र]

१) रछसिको बवसतृत बववरण (बविेशी भाषामा लेिेको कागज भए तरसलाई 

जापानीज भाषामा अननुवाि गरेको पबन चाबहनि।)  

२) मेबडकल ररपो्टया आदि उपचार गरेको बववरण िनुलने कागज-पत्र (बविेशी 

भाषामा लेिेको कागज भए तरसलाई जापानीज भाषामा अननुवाि गरेको 

पबन चाबहनि।)

३) रछसि (बविेशी भाषामा लेिेको कागज भए तरसलाई जापानीज भाषामा 

अननुवाि गरेको पबन चाबहनि।) 

४) बिमा काडया

५) िैंक िाता नमिर

६) घरमपूलीको िाप (बविेशी नागररकको हकमा हसताषिर पबन चलि) 

७) उपचार छलएको व्यक्तको पासपो्टया

 १) र २) को कागज-पत्र सबहत ्रपूफनु  ग्नुप समषि रकम माग गननुयाहोस्। 

होमपेजिा्ट डाउनलोड गनया सबकनि।

※ बनवेिन दिने अवष्टि, उपचार छलएको अकको दिन िेखि २ वषया भभत्र हुने ि।

सम्पक्ड  भु्तानी (्यूफु) ग्ुप०३-३९८१-१२९६

१५. महँगो लचवकतसा तथा उपचार िच्ड

छचबकतसा संस्ामा महुँगो उपचार िचयाको केही रकम बतरेको अवस्ामा सो 

को व्यहोरा उललेि गरी बनिेिन दिएमा बनभश्त सीमा भनिा िढी भएको रकम 

बफताया दिइने ि। महुँगो उपचार िचया बफताया पाउने व्यक्तलाई उपचार छलएको 

मबहनाको ३ मबहना पछि घरमपूछलको नाममा “महुँगो औषिी उपचार िचया 

बनवेिन दिने िारेको” सपूचना पठाइने ि। सपूचना पत्र पाएपछि बनवेिन 

दिननुहोस्। 

※ अष्टिकतम सीमा रकम लागपू सवीकृत पत्र (गेनिोगाकनु  तेबकरो बननतेइसरो) 

िनुझाएमा, छचबकतसा संस्ालाई बतनने रकम सवरमले व्यहोनने रकमको 

सीमा (जजकोफनु तान गेनिोगाकनु ) समम मात्र हुने ि। अष्टिकतम सीमा रकम 

लागपू सवीकृत पत्र (गेनिोगाकनु  तेबकरो बननतेइसरो) को लाबग बिमा काडया 

साथमा छलएर कारायालरमा आई बनवेिन दिननुहोस्। अष्टिकतम सीमा 



23

रकम लागपू सवीकृत पत्र (गेनिोगाकनु  तेबकरो बननतेइसरो) चाकहदि बिमा शनुलक 

ि्रझौता भएको अवस्ामा जारी नहुन पबन स्ि।)  

सम्पक्ड कः भु्तानी (्यूफु) ग्ुप०३-३९८१-१२९६

१६. सुतकेरी तथा भशशु सयाहार भत्ा 

तोछसमा-कनु  को राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध भएको व्यक्त सनुतकेरी भएको 

िेलामा सनुतकेरी भतिा प्रिान गररने ि।

सनुतकेरी छशशनु सराहार भतिाको िारेमा, तोछसमा-कनु को राष्ट्रिर सवास्र बिमािा्ट 

प्रिान गररने सनुतकेरी छशशनु सराहार भतिा अष्टिकतम ४२०००० रेन हुने ि। जनुन 

रकम छचबकतसा संस्ालाई छसिै बतनया स्ने “छसिै बतनने व्यवस्ा” (चरोकनु सेतनु 

छसहाराइ सेइिो) वा प्रबतबनष्टिले प्रापत गनने व्यवस्ा“ (उकेतोरी िाइरी सेइिो) 

मधरे कनु नै एक िान्न स्ननु हुनि। तसथया छचबकतसा संस्ा अननुसार उ्त व्यवस्ा 

प्ररोगमा नलराएको पबन हुन स्ने भएकोले छचबकतसा संस्ामा सम्पकया  गरी 

सोधननुहोस्।    

तरसै गरी, छसिै बतनने व्यवस्ा (चरोकनु सेतनु छसहाराइ सेइिो)  प्ररोग गरी सनुतकेरी 

गनया लागेको िचया ४२०००० रेन भनिा कम रकमले पनुगेको अवस्ामा अनतर 

रकम प्रापत गनया तथा री व्यवस्ाहरू प्ररोग नगरेको अवस्ामा सनुतकेरी भए 

पछि राष्ट्रिर सवास्र बिमा शािामा बनिेिन दिननुहोस्। 
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प्रकार भतिा रकम आवशरक कागजपत्र

सनुतकेरी
छशशनु सराहार 

भतिा

¥४२००००

१) सनुतकेरी हुनेको बिमा काडया
२) मातृ छशशनु सवास्र हाते-पनुनसतका (िोछस तेचरो)  
३) घरमपूलीको हसताषिर वा िाप 
४) िैंक िाता नमिर
५)  िचयाको बवसतृत बववरण उललेि भएको रछसि 

(स्कल)  
६)  छचबकतसा संस्ासुँग गरेको समझझौता पत्र 

(स्कल) 
※		“उकेतोरी िाइरी सेइिो” उपरोग गनने िेलामा 

माछथ उललेरखित५) र ६) को कागज-पत्र 
आवशरक िैन। 
(सनुतकेरी हुननु भनिा पबहला नै तोछसमा वडा 
कारायालरमा बनवेिन गननुया आवशरक ि। सनुतकेरी 
हुने सम्ाबवत ष्टमबत भनिा २ मबहना अगाबड 
िेखि बनवेिन दिन स्ननु हुनि।)  

※		बविेशमा िच्ा जनमाएका व्यक्तको हकमा 
माछथ १)~४) मा उललेखित कागज-पत्रको साथै 
जनम प्रमाणपत्र (स्कल) , तरसको जापानीज 
भाषामा अननुवाि गरेको पत्र साथै जापान 
प्रस्ान गरेको र आगमनको ष्टमबत रबकन गनयाको 
लाबग सनुतकेरी आमाको पासपो्टया (स्कल)  
आवशरक हुने ि।

गभायावस्ा ८५ दिन पछि मृत 
िच्ाको जनम, गभयापतन 
भएको िेलामा पबन माछथको 
कनु रा लागपू हुनि   

माछथ १)~६) को कागजात साथै डा््टरको 
प्रमाणपत्र

※ ष्ट्िेशमा िचचा जनमाएको िेलामा, सुतकेरी माष्टहला जापानमा 
रकने र आएपछि मात्र ष्टन्ेिन दिन ममलि।

※ अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमा (सवास्र बिमा सोसाइ्टी (केनको होकेन 

कनु ष्टमआइ) रा जापान सवास्र बिमा एसोछसएशन (्रोिाइ केनपो) 

आदि) िा्ट भतिा रकम पाएको व्यक्तलाई राष्ट्रिर सवास्र बिमाले भतिा 

दिइने िैन।

 उिाहरण) अनर आष्टिकाररक सवास्र बिमामा १ वषया भनिा िदढ समर 

सनुतकेरी सवरम् आिद्ध भई रोगरता गनुमेको ६ मबहना भभत्र सनुतकेरी भएको 

िेलामा।  

※ बनवेिन दिन स्ने अवष्टि िच्ा जनमाएको दिन (रो घ्टना भएको दिन) 

को भोछलपल्टिेखि २ वषया भभत्र हो।

※ सुतकेरी िएको दिनमा राष्ट्रिय स्ास्थय ष्टिमाको योगय्ता गुमेको 
अ्सथामा, ित्ा दिइने िदैन।

सम्पक्ड कःभु्तानी (्यूफु) ग्ुप०३-३९८१-१२९६
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१७. सिास्य काय्डरिम तथा सेिा

सिै जना सवस् र फपू रतदिका साथ जीवन रापन गनया सकोस् भन्ने उिेशरले बनमन 

छलखित कारयारिम पबन संचालन गिदै आएको ि।  बवसतृत जानकारीको लाबग 

सम्पकया  गननुयाहोस्।  

(१) रे दरिप ्ता्तोपानीमा नुहाउने (ओनसेन) सुष्ट्धा प्रयोग गनने 
िेलाको मरसकाउन्ट कुपन ष्ट््तरण

डे दरिप तातोपानीमा ननुहाउने (ओनसेन) सनुबविा प्ररोग गनने िेलाको बडसकाउन्ट 

कनु पन बवतरण

(२) राष्ट्रिय ष्टिमाले ्तोकेको हो्टल
नमयाल रुम रे्ट भनिा ससतो रे्टमा हो्टलमा िसन सकोस् भन्ने उिेशरले ओनसेन 

भएको एररराका हो्ेटलहरूसुँग समझझौता गरररहेको ि। 

सम्पक्ड कः व्यिस्ापन (िानरी) ग्ुप ०३-३९८१-१९२३

१८. विशेष वकलसमको सिास्य परीक्षण तथा विशेष 
वकलसमको सिास्य परामश्ड

जीवन-शैलीसुँग समिन्धित रोगिा्ट िचनको लाबग, मे्टािोछलक छसन्डोमलाई 

मधरनजर गरी बवशेष बकछसमको सवास्र परीषिण तथा बवशेष बकछसमको 

सवास्र परामशया कारयारिम संचालन गिदै आएको ि।

(१) विशेष वकलसमको सिास्य परीक्षण

तोछसमा-कनु को राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आिद्ध भइरहेको ४० वषया िेखि ७४ 

वषया उमेर सममको व्यक्तको लाबग बवशेष बकछसमको सवास्र परीषिण 

कारयारिम संचालन भइरहेको ि। मे्टािोछलक छसन्डोम बनमतराउने कारणको 

रुपमा रहेको शरीरको अङ्गमा िोसो जममा हुने मो्टोपन भएको व्यक्तलाई 

जीवन-शैलीसुँग समिन्धित रोग लागने जोखिम उच् भएको कनु रा पनुष्टष्ट भएको 

ि। तरस कारण बवशेष बकछसमको सवास्र परीषिणमा, मे्टािोछलक छसन्डोम 

लागेको व्यक्त, लागने सम्ावना उच् भएको व्यक्त पतिा लगाउने बतर जोड 

दिइरहेको ि। 
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(२) विशेष वकलसमको सिास्य परामश्ड

बवशेष बकछसमको सवास्र परामशया भनेको बवशेष बकछसमको सवास्र 

परीषिणको ररपो्टयािा्ट जीवन-शैलीमा सनुिार आवशरक भएको व्यक्तलाई 

बवशेषज्ञ स्टाफहरू (सवास्र कारयाकताया, पोषणबिि आदि) ले मे्टािोछलक 

छसन्डोमको रोकथाम, सनुिारमा सहरोगी हुने जानकारी उपलब्ध तथा सललाह 

दिइने ि। आफनो जीवन शैलीलाई सनुिाननुया होस्। 

सिैँ सवस्सुँग जजउनको लाबग रोकथाम सिै भनिा महतवपपूणया ि। जीवन-

शैली जानी, आफपू लाई सनुहाउुँिो सवस् शरीर िनाउन उपरोग गननुयाहोस्। 

(सवास्रसुँग समिन्धित लाभहरू सबहत) 

सम्पक्ड कः स्ानीय विमा शािा सिास्य काय्डरिम

(लचइवक होकेन-िा होकेन जजगयो ग्ुप)

०३-३९८७-४६६०

१९. मरुमेह रोग रोकथामको लावग सिास्य परामश्ड

मिनुमेह रोग लागने सम्ावना भएको व्यक्तलाई बवशेषज्ञ स्टाफ  (सवास्र 

कारयाकताया, पोषणबवि आदि)ले मिनुमेह रोगसुँग समिन्धित जानकारी दिननुका 

साथै रगतमा छचनीको मात्रा कस्र िनाउनको लाबग सललाह दिने ि। जीवन 

शैलीमा सनुिार गरर मिनुमेह रोग लागनिा्ट रोकथाम गरी सवस्सुँग जजउनको 

लाबग सपो्टया गिया। 

उ्त समपूहमा पनने व्यक्त, बवशेष बकछसमको सवास्र परीषिणको ररपो्टयािा्ट 

HbA१c (हेमोगलोबिन ऐवानसी)  ६.०-६.६% भएको र औषिी सेवन 

नगरेको व्यक्तलाई जनाउुँि। तसथया बवशेष बकछसमको सवास्र परामशया छलननु 

पनने समपूहमा परेको व्यक्त िाहेक।  

सम्पक्ड  स्ानीय विमा शािा सिास्य काय्डरिम 

(लचइवक होकेन-िा होकेन जजगयो ) ग्ुप

०३-३९८७-४६६०
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२०. िृद्धािस्ा नरससिङ्ग विमा प्रणाली

िृद्धावस्ा नरसदिङ्ग बिमा भनेको “िृद्धावस्ा हेरचाह रा सहारता आवशरक 

परेको िेला” मा नरसदिङ्ग सेवा आवशरक व्यक्त र सो व्यक्तको पररवार 

आदिलाई समाजका सिै ष्टमलेर सहरोग गनने प्रणाली हो।   

राष्ट्रिर सवास्र बिमामा आवद्ध िीष्टमत मधरे ६५ वषया वा सो भनिा िढी उमेरको 

व्यक्तलाई, राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलक साथै िनु ्ैट िृद्धावस्ा नरसदिङ्ग बिमा 

शनुलक बतनया लगाउने ि। 

तरसै गरी, ४० िेखि ६४ वषयाको व्यक्तलाई राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलक बतनने 

िेलामा िृद्धावस्ा नरसदिङ्ग बिमा शनुलक पबन सुँगै बतनया लगाउने ि।

सम्पक्ड कः िाइगो होकेन-िा लसिाकु फुिा ग्ुप

०३-३९८१-६३७६

वृद्धावस्ा नरसदिङ्ग सेवा उपरोग गनया चाहननुहुनि भने बनवेिन गरेर नरसदिङ्ग 

सेवाको आवशरक (सहारताको आवशरक) परेको व्यक्त भनी वडा 

कारायालरिा्ट सवीकृत छलननुपिया। रो सवीकृत हुन चाबहने रोगरताहरू जसता 

बवसतृत जानकारीको लाबग िृद्धावस्ा नरसदिङ्ग बिमा शािा (िाइगो होकेन-

िा) मा सम्पकया  गननुयाहोस्।    

सम्पक्ड कः िृद्धािस्ा नरससिङ्ग विमा शािा प्रमाणीकरण िानविन 

(िाइगो होकेन-िा, वननतेइ लसनसा) ग्पु

०३-३९८१-१३६८

२१. जेष्ठ नागररक लचवकतसा प्रणाली

७५ वषया वा सो भनिा माछथको व्यक्त जेष्ठ नागररक छचबकतसा प्रणालीको 

िीष्टमत हुने ि।

रोगरता प्रापत गनया आवशरक कागजात र प्रबरिरा, बिमा शनुलक आदिको िारेमा 

बवसतृत जानकारीको लाबग जेष्ठ नागररक उपचार तथा पेनसन शािा 

(कोउरेइसरा इरकोउ नेनबकन-िा) मा सम्पकया  गननुयाहोस्।

सम्पक्ड कः जेष्ठ नागररक लचवकतसा तथा पेनसन शािा (कोउरेइसया 

इययोउ नेनवकन िा कोउवक कोउरेइसया  इययोउ) ग्ुप

०३-३९८१-१३३२



राव्रिय सिास्य विमा शुलक भु्तानी भौचरिाट विमा शुलक वतनने िारेमा

िैंक िातािा्ट सवतः रकमानतर गनया नस्ने िे भएपछि रो भनु्तानी भझौचरिा्ट 

िाखिला मराि भभत्र नजजकको कननभबनएनस स्टोर वा िैंक तथा बवतिीर 

संस्ामा गएर राष्ट्रिर सवास्र बिमा शनुलक बतननुयाहोस्। 

तोछसमा-कनु  कनु ष्टमन-िनु कोकनु ष्टमन केनको होकेन-िा

्टो्रो-तो,तोछसमा-कनु , ष्टमनामी इकेिनुकनु रो २-४५-१

्ेटछलफोन नमिर: ०३ (३९८१) ११११ (ह्टलाइन)


