
●　तपाईंको आम्दानी सम्बन्धी जानकारी अज्ञात छ भने, तपाईंको प्रिमियम प्रति व्यक्ति रकमको आधारमा मात्र गणना गरिन्छ र उक्त जानकारी उपलब्ध भएपछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
●　आर्थिक वर्षको बीचमा 75 हुने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको जन्म महिनाबाट अग्रज नागरिक चिकित्सा बीमा प्रिमियमहरू लगाइनेछ
　र उहाँहरूको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमहरू महिनाको सुरुवातबाट काटिनेछ।
●　आर्थिक वर्षको बीचमा 65 हुने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको जन्म महिना (यदि बच्चा महिनाको 1 गत ेजन्मनुभएमा पछिल्लो महिना) बाट छुट्टाछुट्टै दीर्घकालीन स्याहार प्रिमियमहरूको लागि शुल्क लगाइनेछ
　र उहाँहरूको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमहरू महिनाको सुरुवातबाट (यदि बच्चा महिनाको 1 गत ेजन्मनुभएमा पछिल्लो महिना) काटिनेछ (दीर्घकालीन स्याहारको लागि)।

・यो सूचना जुन 6, 2022(Reiwa 4) अनुसार हालको जानकारीको आधारमा तयार गरिन्छ।

◆साधारण सङ्कलन (भुक्तान स्लिप वा डाइरेक्ट डेबिट) ◆　　तपाईंसँग आवश्यक भुक्तान स्लिप छैन भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। (येनमा)

０ ０

０ ０

０ ０

※ भुक्तानी गरिएको रकमको पुष्टिकरणमा वित्तीय संस्थामा भुक्तानी गरेपछि एक महिना लाग्न सक्छ।

◆विशेष सङ्कलन (पेन्सनबाट कटौती गरिएको)◆

◆　FY2023(Reiwa 5) अनुमानित बाँकी रकम◆

　अस्थायी सङ्कलन भन्नाले अर्को वित्तीय वर्षको अप्रिल, जुन, अगष्टका विशेष सङ्कलन हो।
　अस्थायी सङ्कलन रकम यो वर्षको फेब्रुअरीको विशेष सङ्कलन रकम अनुसार  समान हुन्छ।

◆व्यक्तिगत ब्रेकडाउन (सिफारिस)◆　कृपया लामो नामहरू ठाउँ सीमितताहरूको कारणले अपूरो देखाइएको हुन सक्छ भनी ध्यान दिनुहोस्।
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〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 円/येन 円/येन 円/येन

円/येन 円/येन 0 円/येन 円/येन 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 円/येन 円/येन 円/येन

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 円/येन 円/येन 円/येन

円/येन 0 円/येन 0 円/येन 円/येन
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円/येन 円/येन 円/येन 円/येन

※　③दीर्घकालीन स्याहार प्रिमियमको लागि 40-64 वर्ष उमेर पुगेका सदस्यहरू मात्र।
円/येन 円/येन 円/येन 円/येन

円/येन 円/येन 円/येन 円/येन

円/येन 円/येन 円/येन 円/येन

※　“व्यक्तिगत प्रिमियमहरू (लगभग)” को जम्मा रकम पूर्णाङ्कको कारण माथिको "जम्मा प्रिमियमहरू" सँग मेल नखान सक्छ। ※　प्रिमियमहरूको हिसाब गर्दाका महिनाहरूलाई ○、◎ वा ☆ द्वारा चिन्ह लगाइन्छ।
※　कृपया प्रिमियमसम्बन्धी हिसाबको लागि पछाडिको पृष्ठको सन्दर्भ लिनुहोस्।

　☆…ती व्यक्तिहरू जसको प्रिमियममा अनैच्छिक रोजगारको कारणले छूट दिइएको छ (आम्दानी रकमको 30% सँग पुनर्गणना गरिएको प्रिमियम)

 【सम्पर्क】योग्यता/भुक्तानी
☎　03-3228-5511~5512

所　得　割

आम्दानी व्युत्पन्न रकम
均　等　割

प्रति व्यक्ति रकम
年間限度額

वार्षिक सीमा

４０，２００　円/1人

येन/pp
１２，３００　円/1人

येन/pp
１７，７００　円/1人

येन/pp

小　　　計

उप-जम्मा

６５０，０００　円/येन ２００，０００　円/येन １７０，０００　円/येन介護分

दीर्घकालीन स्याहार

月　　割　　減　　額

मासिक छूट

特別徴収義務者

विशेष सङ्कलनका कर्तव्य वहाक

特別徴収中止理由

विशेष सङ्कलनको निलम्बनका कारणहरू

加入月

कभरेज
介護分

दीर्घकालीन स्याहार
加入月

कभरेज
介護分

दीर्घकालीन स्याहार
加入月

कभरेज

यो वर्ष 75 हुने व्यक्तिहरूका लागि बीमा प्रिमियमहरू

कृपया डाइरेक्ट डेबिटद्वारा प्रिमियमहरू भुक्तानी गर्नुहोस्

　तपाईं यो वर्ष 75 हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो जन्म महिनाबाट 
अग्रज नागरिक चिकित्सा बीमा (Koki Koureisha) मा प्रवेश गर्नुहुने 
भएकोले तपाईंको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम तपाईंको जन्म 
महिनाअघिको महिनासम्म गणना गरिनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य 
बीमामा नामांकन नभएका परिवारहरूको लागि, भुक्तानी तपाईंको 
जन्म महिनाअघिको महिनामा पूरा गरिनेछ। कुनै पनि व्यक्ति 
नामांकन गरिएको छ भने, नामांकन गरिएका सबै व्यक्तिहरूका 
लागि प्रिमियमहरू थपिन्छन् र भुक्तानीहरूको संख्या आगामी वर्षको 
मार्चबाट बराबर विभाजन गरिन्छ।

区　　　　分

वर्गीकरण
①基礎分

①आधारभूत
②支援分

②सहायता

③介護分※

③दीर्घकालीन स्याहार
※

積　算　内　容

ब्रेकडाउन

０ ０ ０

限度超過分減額/अधिकतम 
व्यक्तिगत खर्चभन्दा बढी 

रकममा छूट

０

① ３０７，６３６ 円/येन ② ９５，１３３

５８，２３３

００ ０

円/येन ③

０

加入月

कभरेज
介護分

दीर्घकालीन स्याहार
加入月

कभरेज
介護分

दीर्घकालीन स्याहार
加入月

कभरेज
介護分

दीर्घकालीन स्याहार
加入月

कभरेज

加入月

कभरेज
介護分

दीर्घकालीन स्याहार

介護分

दीर्घकालीन स्याहार

均　　等　　割　　額

प्रति व्यक्ति रकम １２０，６００ ３６，９００ １７，７００

所　　得　　割　　額

आम्दानी-व्युत्पन्न रकम １８７，０３６

７１，２４４ 円/येन

合計(①＋②＋③）

जम्मा(①＋②＋③)
４７４，０１３円/येन

基礎分

आधारभूत
支援分

सहायता

 【सम्पर्क】NHI सङ्कलनविभाग　सिटी अफिस 2F
☎　03-3228-5509

軽　　減　　等　　額

छूट, आदि

介護分

दीर्घकालीन स्याहार
７．５８ % ２．３６ % ２．１７ %

５３，５４４

０ ０ ０

０

前　回　通　知/अघिल्लो सूचना

व्यक्तिगत प्रिमियमहरू 
(लगभग)

व्यक्तिगत गणनाको 
आधारभूत रकम

व्यक्तिगत प्रिमियमहरू 
(लगभग)

व्यक्तिगत गणनाको 
आधारभूत रकम

個人別保険料(概算） 個人別算定基礎額

第１回（４月）

#1 (अप्रिल)

０ ０

個人別保険料(概算） 個人別算定基礎額氏　　　　名

नाम

John Nakano

Mary Nakano

Tim Nakano
52,500

369,013 2,467,500

52,500

今　回　通　知/यो सूचना

０ ０ ０ ０

第２回（６月）

#2 (जुन)
第３回（８月）

#3 (अगष्ट)

0 0 0

今回通知

यो सूचना ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

前回通知

पछिल्लो सूचना ０

期別

भुक्तानीहरू
第１回（４月）

#1 (अप्रिल)
第2回（6月）

#2 (जुन)
第3回（8月）

#3 (अगष्ट)
第4回（10月）

#4 (अक्टोबर)
第5回（12月）

#5 (डिसेम्बर)
第6回（2月）

#6 (फेब्रुअरी)
合計額

कूल
保険料を引き落する年金

पेन्सन बीमा प्रिमियमहरूलाई यसबाट स्वचालित रूपमा कटौती गरिन्छ

② お支払済み金額※

② भुक्तानी रकम※

納めていただく金額

बाँकी रकम ４７，４１３ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００

期　別/देय मिति
納期限/सम्म

第11期/11 औं
महिना/दिन

第12期/12 औं
महिना/दिन

第1期/पहिलो
6/30

第2期/दोस्रो
8/1

第3期/तेस्रो
8/31

第4期/चौंथो
9/30

第5期/पाँचौं
10/31

 तपाईंको भुक्तानीको सूचना कसरी पढ्ने

前回通知

पछिल्लो सूचना
① 今回通知

① यो सूचना ４７，４１３ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７，４００

　◎...प्रिमियम कटौती गर्ने अवस्थामा रहनुभएका कर्मचारीको बीमा बीमितका आश्रितहरू (आम्दानी व्युत्पन्न प्रिमियममा छूट वा माफी र प्रति व्यक्ति प्रिमियममा आधा रकमको कटौती)

Q. मेरो प्रिमियम भुक्तानी बकाया भएमा के हुन्छ?

Ａ． यदि तपाईं बेरोजजगार वा बिरामी जस्ता अपरिहार्य 
परिस्थितिहरूका कारण समयमा आफ्ना बीमा प्रिमियमहरू भुक्तानी 
गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, कृपया सकेसम्म छिटो राष्ट्रिय स्वास्थ्य 
बीमा सङ्कलन विभाग (सिटी अफिस 2F) मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Ｑ． मैले आफ्ना बीमा प्रिमियमहरू भुक्तानी गर्न नसकेमा के हुन्छ?

प्रिमियम भुक्तानीमा बारम्बार सोधिने प्रश्न

 【सम्पर्क】NHI भुक्तानीविभाग　सिटी अफिस 2F
☎　03-3228-5507

　कृपया तपाईंका प्रिमियमहरू तपाईंको पेन्सनबाट कटौती 
नहँुदासम्म बीमा प्रिमियमहरू भुक्तानी गर्न डाइरेक्ट डेबिट प्रयोग 
गर्नुहोस्। डाइरेक्ट डेबिट प्रयोग गर्न असमर्थ हँुदा, कृपया सहरद्वारा 
जारी गरिएको भुक्तानी स्लिप भुक्तानी गर्नुहोस्।
◆ बैंक कार्डले साइन अप गर्ने
　तपाईंसँग बैंक कार्ड भएको बैंक खाता छ भने डाइरेक्ट डेबिट 
सजिलैसँग सेट अप गर्न सकिन्छ। कृपया साइन अप गर्न सिटी 
कार्यालय वा क्षेत्रीय कार्यालयमा आउनुहोस्।
◇सहयोगी वित्तिय संस्थाहरू
   ・मिजुहो बैंक (Mizuho Bank) ・मितसुबिसी यु.एफ.जे बैक 
(Mitsubishi UFJ Bank)
   ・सुमिटोमो मितसुइ बैंकिङ कर्पोरेशन (Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation) ・रेसोना बैंक (Resona Bank)
   ・साइक्यो स्रिकिङ बैंक (Saikyo Shinkin Bank) ・सेबु सिङ्किङ 
बैंक (Seibu Shinkin Bank)
   ・जापन पोस्ट बैंक (Japan Post Bank)　
◆ डाइरेक्ट डेबिट अनुरोध फाराममा साइन अप गर्ने
　माथिका साथै, तपाईं हुलाकी पत्राचारद्वारा डाइरेक्ट डेबिट सेट अप 
गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया निर्दिष्ट "डाइरेक्ट डेबिट अनुरोध फाराम" 
भर्नुहोस्, घरपरिवारको मुख्य सिल/तपाईंको वित्तीय संस्थामा दर्ता 
गरिएको सिलले सिल गर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस्। "डाइरेक्ट डेबिट अनुरोध 
फाराम" वित्तिय संस्था वा हुलाक कार्यालयहरू, सिटी कार्यालय र 
क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा उपलब्ध छ।
◆ तपाईंको दर्ता पूरा हँुदा, तपाईंले "डाइरेक्ट डेबिटको सुरुवात 
सम्बन्धमा सूचना" प्राप्त गर्नुहुनेछ।

A. हामी कुनै पनि विशेष कारण बिना अन्तिम मिति अघि 
प्रिमियमहरू भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरूलाई सूचनाहरू पठाउँछौं, फोन 
गर्छौं वा भेट्छौं। अझसम्म भुक्तानी गर्न असफल रहेका 
व्यक्तिहरूलाई छोटो मान्यता अवधि भएको बीमा कार्ड जारी 
गरिनेछ। यसपछि भुक्तानी गर्न असफल रहेका व्यक्तिहरूलाई बीमा 
कार्डको सट्टामा NHI योग्यता प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ। यदि तपाईं 
योग्यता प्रमाणपत्र सहित चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, 
तपाईंले चिकित्सा संस्थामा लागेको लागतको 100% रकम भुक्तानी 
गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि रिफण्डको लागि पछिको मितिमा विशेष 
चिकित्सा खर्चहरू (चिकित्सा खर्चहरूको 70-90%) प्राप्त गर्नको लागि 
दायर गर्नुपर्नेछ।
　यसका साथै, हामीले तपाईंको सम्पत्ति कब्जा गर्न वा लाभहरू 
निलम्बित गर्न सक्नेछौं।
　कृपया अन्तिम मितिसम्ममा आफ्ना प्रिमियमहरू भुक्तानी 
गर्नुहोस्।

第6期/छैठौं
11/30

第7期/सातौं
1/4

第8期/आठौं
1/31

第9期/नवौं
2/28

第10期/दशौं
3/31 合計額/कूल

４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７４，０１３

４７，４００ ４７，４００ ４７，４００ ４７４，０１３

過 年 度 賦 課 額

अघिल्लो वर्षको सङ्कलन रकम

加　　　入　　　月

योजनामा

समेWटएका मWहनाहY 
गोलोले Zच[ह 
लगाइ[छ।

40 दे^ख 64 वष̀ उमेर बीचका 
aयिbतहYमा लागू हु[छ। यस 
वष̀मा 40 वा 65 पुdने 
aयिbतहYका 
लाZग, गोलोले कभरेजमा भएका 
मWहनाहY देखाउँछ।

fgयेक सदhयको लाZग 
अiघjलो वष̀को जkमा 
आkदानी (आधारभूत 
कटौती घटाएर)। 

सदhय अनुसार 
टुlयाउनुहोस।्

यो fiत mकhताको बाँकn रकम हो। तपाo 
डाइरेbट डेpबटमा सेट अप गन̀ुहु[छ भन ,े 

यो रकम पWहलो पqिbतमा उjलेख 
गrरएका sमiतमा iनकाsलनेछ। अ[यथा, 
कृपया tवuीय संhथा वा क[भीiनय[स 
hटोरमा भुbतानी गन̀ुहोस।्

बाँकn mकhताका 10 येन 
भ[दा कमका कुनै पiन 
रकम साrर[छ र पWहलो 
mकhतामा जोwडनेछ।

आkदानी aयुgप[न दर, वाtष̀क 
fiत aयिbत रकम र fgयेक 
घरपrरवारको वाtष`क 
aयिbतगत खच̀ सीमा

तपाoको पे[सनबाट कटौती 
गrरएका कुनै पiन रकम यहाँ 
देखाइनेछ।

यो तपाoको वाtष̀क 
tfsमयम हो।



राि$%य 'वा')य बीमा -./मयमह1को बारेमा
1. कर िनधा*रण

राि,य .वा.0य बीमा ऐनको धारा 76 र Nakano City को राि,य .वा.0य बीमा िवधानको धारा
14 र 14-2 का DावधानहFका अनुसार, तपाMको राि,य .वा.0य बीमा िDिमयमको कर िनण*य
गOरएको िथयो। िवधानको धारा 20 र .थानीय सरकारी ऐनको धारा 231 का DावधानहFका अनुसार,
हामी बीमाकृत VिWसँग सYबिZधत घरपOरवारको मु\य VिWलाई सूिचत गदbछd। (बीमा िDिमयमहF
कसरी गणना  गOरZछ भgे बारेमा िव.तृत िववरणहFका लािग, तलको [Appendix] हनुे*होस्।)

2. बकाया शुsक
यtद िDिमयम अिZतम िमितसYम पूण* Fपमा भुWानी गuरँदनै र बाँकw रकम 2,000 येन वा बढी

(रकमलाई निजकैको 1,000 येनमा घटाइZछ) छ भने, अिZतम िमितपिछको tदनबाट tढलो भुWानी
गOरएको tदनसYमको tदनको स|\यामा आधाOरत रहरे बकायासYबZधी शुsकलाई 14.6% Dित वष**
मा गणना गOरZछ र यसलाई tढलो भएको भुWानीमा थिपनुपछ*। *अिZतम िमित पिछको tदनबाट
पिहलो 3 मिहनासYम 7.3% Dित वष*
(*) बकाया शुsकको Dितशतमा छूट

समय िब�द ै जाँदा, बकाया शुsकको Dितशत D�येक वष*को लािग िविश� आधारभूत Dितशतको 
आधारमा िभg �न स�छ। कृपया Nakano City को गृहपृ�मा हनुे*होस् वा राि,य .वा.0य बीमा 
स|कलन िवभागलाई 03-3228-5509 मा फोन गनु*होस्। 

 
3. समी�ाको अनुरोध 

① यtद तपाM यस िनण*य Dित असZतु� �नु�Zछ भने, तपाMले उW िनण*य गOरएको बारे आफू सचेत 
भएको िमितपिछको tदनबाट तीन मिहना िभ�मा टोtकयो नगरपािलकाको राि,य .वा.0य बीमा 
पOरषदमा समी�ाको अनुरोध दायर गनु*पछ*। (तपाM यो िनण*य गOरएको बारे सचेत �नुभएको िमित 
पिछको tदनबाट तीन मिहना िभ�मा यो काय* गरेतापिन, समी�ाको अनुरोधलाई िनण*यको 
िमितपिछको tदनबाट एक वष*पिछ दायर गन* सtकनेछैन।) 

② यस िनण*यको ख�डनको लािग,  
मािथको ① मा समी�ाको अनुरोधमा िनण*य गरेपिछ मा�, तपाM उW िनण*य बारे सचेत �नुभएको 
िमितपिछको tदनबाट छ मिहना िभ�मा तपाMले Dितवादीको Fपमा Nakano City िवF� 
अिभयोग दायर गन* स�ु�नेछ (Nakano City लाई अिभयोगमा Nakano City को मेयर�ारा 
Dितिनिध�व गOरनेछ)। (तपाM यो िनण*य गOरएको सYबZधी सचेत �नुभएको िमितपिछको tदनबाट छ 
मिहना िभ�मा यो काय* गरेतापिन, उW अिभयोगलाई िनण*यको िमितपिछको tदनबाट एक वष*पिछ 
दायर नगन* सtकनेछ।) 

य�िप, िन� (a) दिेख (c) सYमक कुनै पिन मु�ामा, समी�ाको अनुरोधमा िनण*य नगOरकन 
अिभयोग दायर गन* सtकZछ। 
(A) समी�ाको अनुरोध गरेको िमितपिछको tदनबाट 3 मिहनापिछ पिन कुनै िनण*य नगOरएमा 
(B) िनण*य, यसको काया*Zवयन वा Dt�याको िनरZतरता�ारा �ने गYभीर �ितलाई रो�को लािग 
अ�याव�यक  �दँा 
(C) िनण*य माफ* त नजाने कानूनी कारण �दँा 

 
【Appendix】 
 
1) बीमा िDिमयमहF कसरी गणना गOरZछ 

NHI िDिमयमहFलाई वा ष*क Fपमा आगामी वष*को अिDलदिेख माच*सYम गणना गOरZछ। 
वा ष*क िDिमयम भनेको (1) आधारभूत िDिमयम, (2) वOर� नागOरक िचtक�सा बीमा िDिमयमहF (3) 
दीघ*कालीन .याहार िDिमयमहF ((40 दिेख 64 वष* उमेर बीचका VिWहFका लािग मा�) को जYमा 
रकम हो । D�येक िDिमयम ((1), (2), (3)) भनेको आय Vु�पg र DितVिW रकमको जYमा रकम हो। 

 
● आय Vु�पg र Dित VिW रकमको गणना 

आय Vु�पg रकम 
= D�येक सद.यको लािग गणना गOरएको "गणनाको आधार रकम” को जYमा रकम x दर, जहाँ 

“गणनाको आधार रकम” = अिघsलो वष*को अविधमा रहकेो आयको जYमा रकम - आधारभूत 
कटौती (430,000 येन) 

DितVिW रकम 
= D�येक सद.यको DितVिW रकम x सद.यको स|\या 

 
2) बीमा िDिमयमहFको सूचना र भुWानी 

① वा ष*क बीमा िDिमयमको बारेमा (आगामी वष*को अिDलदिेख माच*सYमको 12 मिहनाको लािग) 
म§य-जुनमा भुWानी सूचना माफ* त सूिचत गOरZछ। 12 मिहनाको िDिमयमलाई 10 tक.ताहFमा 
भुWानी गOरने �दँा (आगामी वष*को जुनदिेख माच*सYम D�येक मिहना), एउटा tक.तामा भुWानी 
गOरएको रकम मािसक िDिमयमसँग मेल खाँदनै। 

② यtद तपाM िव¨ीय वष*को बीचमा नाम दता* गनु*�Zछ भने, तपाMको भुWानी सूचनालाई नाम दता*को 
सोही मिहना वा आगामी मिहनामा पठाइनेछ। यtद तपाM अिDल वा मे मिहनामा नाम दता* गनु*�Zछ 
भने, जुन मिहनामा सूचना पठाइनेछ। 

③ िवशेष स|कलन (पेZसनबाट कटौती गOरएको 
िDिमयमहF वा ष*क Fपमा छ पटक कटौती गOरZछ। अ.थायी स|कलन अिDल, �न र अग.ट गरी 
तीनपटक गOरZछ र अिZतम स|कलन अ�टोबर, िडसेYबर र फे«ुअरीमा गOरZछ। अक¬ वष*को अ.थायी 
स|कलन अविधको िवशेष स|कलन 6औ ँtक.ता (फे«ुअरी) कै समान �नेछ। 

तलका (a) दिेख (g) सYम पन̄ सबै िवशेष स|कलन ()पेZसनहFबाट कटौती �ने) मा पद*छन्। 
(A) घरपOरवारको मु\य VिWको ने°ल हsेथ बीमा भएको 
(B) घरपOरवारका सबै सद.यहFको ने°ल हsेथ बीमा भएको र 65 दिेख 74 वष* उमेर बीचको भएको 
(C) घरपOरवारको मु\य VिWले वा ष*क Fपमा 180,000 येन व धेरै Dा± गरेको 
(D) घरपOरवारको मु\य VिW दीघ*कालीन .याहार बीमा िDिमयमहFका लािग िवशेष स|कलन 

(पेZसनबाट) सँग सYबिZधत भएको 
(E) दीघ*कालीन .याहार बीमा र ने°ल हsेथ बीमा िDिमयमहFको जYमा रकम पेZसन रकमको 

आधाभZदा बढी ननाघेको 
(F) डाइरे�ट डेिबट Dयोग नगरेको 
(G) घरपOरवारको ने°ल हsेथ बीमाको सद.य वष*को अविधमा 75 वष*को उमेरमा Dवेश गरेको 

④ िवशेष स|कलन बाहके (पेZसनबाट कO· �ने), डाइरे�ट डेिबट भनेको बीमा िDिमयमहF भुWानी गन̄ 
मु\य िविध हो। 

य�िप, यtद तपाMसँग ब̧क खाता नभएकोले तपाM डाइरे�ट डेिबट सेट अप गन* स�म �नु�g भने, 
कृपया भुWानी ि.लपले भुWानी गनु*होस्। (Nakano City को राि,य .वा.0य बीमा िवधानको धारा 
13-2) 

⑤ बीमा िDिमयमहF कहाँ/कसरी भुWानी गन̄ (िवशेष स|कलन बाहके) 
(A) ब̧क, िसिZकन ब̧क (shinkin banks), 

�ेिडट यूिनयन, कृिष सहकारी, आtद 
(B) िविश� सहर-िन¾द*� िव¨ीय सं.थाहF 
(C) टोtकयो, यामानासी र काZटो 

िDफे�चस*मा अवि.थत अZय जापान पो� 
ब̧क र �लाक काया*लयहF 

(D) Nakano City काया*लय (सेटलाइट काया*लयहF सिहत) र �े�ीय काया*लयहF 
(E) सहर-िन¾द*� किZभनेZस .टोर 
(F) मोबाइल फोनमा मोबाइल ब̧tकङ�ारा भुWानी (मोबाइल �यािसयर) 
(G) .माट*फोनका �ेिडट काड* Dयोग गरी भुWानी 
(H) Pay-easy समथ*न गन̄ ATM, इZटरनेट ब̧tकङ र मोबाइल ब̧tकङ Dयोग गरी भुWानी 

● कृपया िविवरणहFको लािग Nakano City को गृहपृ� हनुे*होस् वा राि,य .वा.0य बीमा भुWानी 
िवभागलाई 03-3228-5507 मा फोन गनु*होस्। 

 
3) िव¨ीय वष*को बीचमा 40 वा 65 �ने VिWहFको दीघ*कालीन .याहार िDिमयमहF (40-65 उमेरका 

VिWहFलाई दीघ*कालीन .याहार बीमा नYबर 2 िबिमतको Fपमा िसफाOरस गOरZछ।) 
① 40 �ने VिWहFलाई जZम मिहनाबाट दीघ*कालीन .याहार िDिमयमहFको शुsक लगाइनेछ। 
②65 �ने VिWहFलाई आगामी वष*को माच*बाट समान Fपमा िवभािजत tक.तामा उहाँहFको जZम 

मिहनाअिघको मिहनासYम दीघ*कालीन .याहार िDिमयमहFको शुsक लगाइनेछ। 
※ तपाM 65 �ने मिहनापिछका दीघ*कालीन .याहार िDिमयमहF राि,य .वा.0य बीमा 

िDिमयमहFबाट छु·ाछु·ै भुWानी गOरZछ। �यसकारण, आगामी माच*दिेख तपाM 65 �ने मिहनाबाट, 
तपाM 65 �ने मिहनाको अिघ वा पिछका दीघ*कालीन .याहार िDिमयमहF ओभरsयाप �नेछ तर 
दोहोरो भुWानी �नेछैन। 
(§यान tदनुहोस्) कानून अनुसार, तपाM 'पूण* उमेर" पुगेको tदन तपाMको जZमtदनअिघको tदन हो। 
● कृपया 65 र सोभZदा बढी उमेरका मािनसहFको लािग दीघ*कालीन .याहार बीमा िDिमयमहFको 

बारेमा सोधपूछहF गन*को लािग दीघ*कालीन .याहार योÇयता िवभागलाई 03-3228-6537 मा 
फोन गनु*होस्। 

 
4) यो वष* 75 पुÈे VिWहFका लािग बीमा िDिमयमहF 

① िसिनयर नागOरकका िचtक�सा बीमा िDिमयमहF जZम मिहनामा सुF गनु*भएकाहFलाई शुsक 
लगाइनेछ र �यसपिछ कुनै राि,य .वा.0य बीमा िDिमयमहFलाई शुsक लगाइनेछैन। जZम मिहनाअिघ 
मिहनासYमका िDिमयमहFलाई गणना र सूचीब� गOरएको छ। 

② �यहाँ घरमा कुनै अZय NHI का सद.यहF �नु�g भने, जZम मिहनाअिघको अिZतम मिहना अिZतम 
NHI भुWानीको मिहना हो। अZय सद.यहF (75 भZदा कम उमेरका) �नु�Zछ भने, जZम मिहनाअिघको 

मिहना सYम 75 वष* पुÈे VिWका एकमु� िDिमयमहF र िन� वष*को माच*सYम अZय सद.यहFका 
वा ष*क िDिमयमहFलाई समान Fपमा िवभाजन गOरएका छन्।�यहाँ अZय सद.यहF (75 भZदा कम 
उमेरका) �नु�Zछ भने जZम मिहनाअिघको मिहनासYम 75 वष* पुÈे VिWका एकमु� िDिमयमहF र 
िन� वष*को माच*सYम अZय सद.यहFका वा ष*क िDिमयमहFलाई समान Fपमा िवभाजन गOरएका 
छन्। 

 
5) वष* अविधमा बीमा िDिमयमहF पOरवत*न �दँा 

यtद सामािजक बीमामा जाने वा नामांकन गन̄ ज.ता कारणहFले गदा* घरपOरवारमा NHI सद.यहFको 
स|\यामा पOरवत*न भएमा, बीमा िDिमयमहF पOरवत*न �नेछन्। नयाँ िDिमयमहFलाई फेOर िहसाब 
गOरनेछ र भुWानी सूचना पठाइनेछ। उW पOरवत*न भएको मिहना पिछ, कृपया पOरवत*न पिछ जारी 
गOरएको भुWानी पचÉ Dयोग गनु*होस्। (यtद तपाMले डाइरे�ट डेिबट सेट गनु*भएको छ भने, सही रकम 
.वचािलत Fपमा कटौती गOरनेछ।) यtद धेरै भुWानी भएको छ भने, पिछको िमितमा Oरफ�ड सूचना 
पठाइनेछ र तपाMलाई Oरफ�ड गOरनेछ। 
 

6) Nakano सहरमा सरेका मािनसहFका लािग बीमा िDिमयमहF 
सहरले �य.ता VिWहFको अिघsलो वष*को अविधको आय पुि� गन* कुनै सामÊी नराखेको �दँा, जुन 

िDिमयमहFको आYदानी िनकाsने भाग गणना गन̄ आधार भएको �नाले, यसले बसाइर सरेर आउनुअिघ 
रहकेो नगरपािलकाकाबाट आYदानी Dमािणत गन̄छ। �यसकारण पिहले DितVि¨ आय गणना गरी सूिचत 
गOरZछ, �यसपिछ आYदानी िनकाsने रकम आYदानी रकम Dा± भएपिछ गणना गOरZछ र �यसपिछ पुन: 
िDिमयमहF सूिचत गOरनेछ। 
 

7) सेवािनवृ¨का लािग िचtक�सा .याहार Dणालीमा नामाि|कत मािनसहFका लािग िDिमयमहF 
िDिमयमहFको गणना िविध सामाZय सद.यहFको समान �Zछ। 

 
8) Dित VिW आयमा छुट 

िवधानमा मानक मा�ा तय गरेको भZदा तल आYदानी �ने घरपOरवारहFका लािग Dित VिW आय दर 
घटाइएको छ। य�िप, सत* भनेको ने°ल हsेथ बीमाका सद.य नभएका घरको Dमुख सिहत सबै 
सद.यहFको आYदानी Ìात �Zछ। कृपया तपाM पिछsलो वष*को जनवरी 1 मा ब°ुभएको सहरमा आवास 
कर दािखला गनु*होस्। 
 

9) बीमा िDिमयमहFको Zयूनीकरण/छुट 
Vवसायको समापन, िनÍकासन, अ.व.थता, िवपद, आtद ज.ता िवशेष पOरि.थितहFले तपाMको लािग 

जीवनयापन गन* यसलाई अ�यिधक कOठन बनाउँछ र बचत ज.ता सYपि¨हF उपयोग गरेतापिन बीमा 
िDिमयमहF भुWान गन* कOठन �Zछ भने,  
बीमा िDिमयमहFको Zयूनीकरण वा छुट लागू �नस�छ। 
 
【सYपक* 】Nakano City को राि,य .वा.0य बीमा 

यो सूचनाको बारेमा 
योÇयता/भुWानी (फोन): 03-3228-5511~2) 

डाइरे�ट डेिबट/िDिमयम भुWानी 
NHI भुWानी (फोन: 03-3228-5507) 

भुWानी परामश* 
NHI स|कलन (फोन: 03-3228-5509) 
 

िवदशेी भाषाहFमा भएका माग*दश*न पु.तकहFलाई Nakano City गृहपृ�बाट डाउनलोड गन* 
सtकZछ। 

मा- 
आउँछ 

खाताहF NHI सेवाहF 
िवशेष खाताहF 

धारा/दफाहF NHI िDिमयमहF 

 

 


