
वषर्  7 म�हना 15 ता�रख
नाकानो नगरपाललाई

प�रवारको �मुख ��� नाम　

ठेगाना 　中野区中野●丁目●番●号

फोन नम्बर 　●●●ー●●●●ー●●●●

1 4 － ● ● － ● ● ● ●
���गत नम्बर ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

     Reiwa 4 (2022) को रा��य स्वा�य बीमा शुल्कको छुट पाउन �नम्न�ल�खत अनुसार आवेदन �द�दैछुl

　 　Reiwa 4 (2022) दफा 1 अव�ध (भु�ानी अव�ध रेइवा 4 6 म�हना 30 ता�रख दे�ख

 　　Reiwa4 (2022) दफा 10 अव�ध (भु�ानी अव�ध रेइवा 5 3 म�हना 31 ता�रख सम्म

　※तपा�लाई �बशेष असुल ग�रएको छ भने, भु�ानी अव�धचा�ह� रा��य स्वा�य बीमा शुल्कको सन्दभर्मा ग�रएको �बशेष असुल ग�रएको �दन �नेछ

डाक्टरले बनाएको मृत्यु �माणप�, �च�कत्सा �माणप�, आ�द

प�रवारको �मुख ���लाई (अथवा आवेदकलाई) �च� सक्ने कागजात (�ाइभर लाइसेन्स, पासपोटर्, माइ नम्बर काडर्, आ�द)

प�रवारको �मुख ���को माइ नम्बरलाई �च� सक्ने कागजात (माइ नम्बर काडर्, माइ नम्बर सूचना काडर्, आ�द)

अ� （ ）

नयाँ कोरोनाभाइरसको �भाव संब��त आय प�र���त �रपोटर्

प�रवारको �मुख ���लाई (अथवा आवेदकलाई) �च� सक्ने कागजात (�ाइभर लाइसेन्स, पासपोटर्, माइ नम्बर काडर्, आ�द)

प�रवारको �मुख ���को माइ नम्बरलाई �च� सक्ने कागजात (माइ नम्बर काडर्, माइ नम्बर सूचना काडर्, आ�द)

अ� （ ）

※उ�चत कारण�वना साम�ी पेश नगरेको, झुटो आवेदन �दएको वा झुटो आवेदन �दएर बीमा शुल्कको छुट पाएको छ भने नाकानो-कु रा��य स्वा�य बीमा कानुन दफा 28 वा 29 को 
आधारमा सजाय �दइन सक्छl

(लागू भएमा) कम �ने आशा ग�रएको आयको सन्दभर्मा बीमा वा क्ष�तपू�त�को भ�ा पाइन्छ भने त्यो रकमलाई बुझाउन सक्ने कागजात

(लागू भएमा) �वसाय छोडेको वा बेरोजगारी भएको कुरा �मा�णत गनर् सक्ने कागजात (�वसाय छोडेको सूचनाप�, �व�ापकले �का�शत गरेको 
�माणप�, आ�द)

2022 को स�ा�वत आयलाई बुझाउन सक्ने कागजात (जनवरी 2022 दे�खको �वसाय आय-�य लेखा �ववरण, तलब �ववरण अथवा प�रवारमा मुख्य पैसा 
कमाउने ���को 2022 को स�ा�वत आय �रपोटर्)

2021 को आयलाई बुझाउन सक्ने कागजात (2021 को आयकर �ववरण (काकुतेइ �सन्कोकु), 2021 को �ोत असुल �ववरण (गेन्सेन चोस्यु�ो), कर 
�माणप�, आ�द)

 नयाँ कोरोनाभाइरसको �भावले गदार् प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को �वसाय आय, जग्गाको आय, वनको आय र तलब आय (यसप�छ 
 "�वसाय आय जस्ता आयह�" भनेर ले�खन्छl) कम �ने आशा ग�रएकोले

छुट पाउन लागेको बीमा शुल्क (लागू �ने वषर्लाई ○ �चन्ह लगाउनुहोस्।)

छुट पाउन उपयु� �ने कारण (तपा�लाई लागू �ने �ाख्यामा ○ �चन्ह लेख्नुहोस)् तथा संलग्न गन� कागजातह� (पेश गनुर्भएको कागजातमा レ �चन्ह लेख्नुहोसl्)

 नयाँ कोरोनाभाइरसले गदार् प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ��� मृत्यु भएको वा ग��र �बरामी परेकोले

○

नयाँ कोरोनाभाइरसको �भाव सम्ब��त रा��य स्वा�य बीमा शुल्कको छुट आवेदन फारम

रेइवा 4
 

TARO KOKUHO

�चनो नम्बर

�चनो नम्बर
यो नम्बर, बीमा काडर्मा ले�खएको 14 बाट सु� �ने नम्बर होl

���गत नम्बर
यो, माइ नम्बर होl थाहा छैन भने लेख्नुपद�नl 

उदाहरण

छाप

見　本
国民健康保険 有効期限 平成××年×月×日

被保険者証 交付年月日 平成△△年△月△日

記号 １４－●● 番号 ●●●● 記号番号

氏名 国　保　花　子

生年月日 平成××年×月×日

資格取得日 平成△△年△月△日

住所 中野区○○□丁目□番□号

世帯主氏名 国　保　太　郎

保険者番号 保険者名 中野区

उदाहरण

�चनो नम्बर

संलग्न गन� 
कागजातह�मा
レ �चन्ह 
लेख्नुहोस्l

X0AO
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