
＜आवेदनको ला�ग चा�हने कुराह�＞
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①प�रवारको �मुख ���लाई �च� सक्ने कागजातको (�ाइभर लाइसेन्स, पासपोटर्, माइ नम्बर काडर्, आ�द) ��त�ल�प
②माइ नम्बरलाई �च� सक्ने कागजातको (माइ नम्बरकाडर्, माइ नम्बर सूचना काडर्, आ�द) ��त�ल�प (नोट)
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ध्यान �दनुपन� कुराह� 1 साधारणतया, पेश ग�रसकेका कागजातह� �फतार् �दइदैँन।
2 कागजातह�मा सुधानुर्पन� गल्ती भेट्टाइएमा ���या अ�घ बढ्न नस�कने भएकोले सबै कागजातह�लाई वापस पठाउन सक्छl
3 पोस्टबाट पठाउँदा सकेसम्म सरल रे�ज�डर् मेल (कानइ का�कतोमे) अथवा �न�द�� रे�ज�डर् मेल (तोकुतेई �करोकु) चलाउनुहोस्l
4 आवेदन फारममा तपा�लाई �बहान अथवा �दउँसो स�कर्  गनर् सक्ने फोन नम्बर लेख्नुहोस्।
5

〒164－8501　中野区中野4－8－1　नाकानो सरकारी कायार्लय (कुयाकुस्यो) (2F, 5 नम्बर काउन्टर)
नाकानो-कु रा��य स्वा�य बीमा (नाकानो-कु, बीमा �च�कत्सा �बभाग, योग्यता र कर लगाउने खण्ड) फोन 03-3228-5511 (�त्यक्ष लाइन)

2020 को आयको सन्दभर्मा वास्तवमा तपा�ले कर �ववरण �दनुपन� अव�ामा �नु�न्थ्यो, तैप�न �दनुभएको छैन भने तु�न्तै  �दनुहोसl् य�द 
तपा�ले कर �ववरण �दनुभएको �थएन तर प�छ कर �ववरण �दनुभयो भने �नम्न कमर्चारी�सत स�कर्  राख्नुहोस् र उ� �ववरणको ��त�ल�प 
पेश गनुर्होस्l

〒164-8501
　中野区中野４－８－１

　　中野区役所　保険医療課　資格賦課係　行
　　　　　　　　

　　　 新型コロナウイルスに係る国民健康保険料等の減免申請書類在中

समानता

प�रवारमा मुख्य पैसा 
कमाउने ��� मृत्यु भएको 
वा ग�ीर �बरामी परेको 
प�रवार

डाक्टरले बनाएको मृत्यु �माणप�, �च�कत्सा �माणप�को ��त�ल�प

प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ��� र रा��य स्वा�य बीमा ग�रएका सबैजनाको 2021 को आयलाई बुझाउने कागजातह�को ��त�ल�प 
(①～③मध्ये एउटा)
①2021 को आयकर �ववरण (काकुतेइ �सन्कोकु)
② (तलब आय मा� पाएको ���) 2021 को �ोत असुल �ववरण (गेन्सेन चोस्यु�ो)
③भु�ानी �माणप�, लगाइएको कर �माणप� जस्ता कागजातह�को ��त�ल�प

प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को 2022 को स�ा�वत आयलाई बुझाउने कागजात (① अथवा ②, लागू भएमा ③)

①2022 को स�ा�वत वषर्को आय आवेदन फारम

②तलब �ववरण, ब�क पासबुक, नगद खाता पुस्तक जस्ता कागजातह�को ��त�ल�प

③बीमा वा क्ष�तपू�त�को भ�ा पाइन्छ भने त्यसलाई �मा�णत गन� �ववरण, बीमा सम्झौता जस्ता कागजातह�को ��त�ल�प

प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को �वसाय समाप्त वा बेरोजगारी भएको कुरालाई बुझाउने कागजात (① अथवा ②, तर 
�वसाय आय र तलब आय �वैको आय छ भने ① र ② �व)ै
①���गत �वसाय समाप्त गरेको आवेदन फारम जस्ता कागजातको ��त�ल�प
②पदच्युत सूचना, जा�गर छोडेको रा��य �माणप�, बेरोजगारीको ला�ग भ�ा योग्यता �माणप�को �वैप�ट्ट जस्ता कागजातको ��त�ल�प

प�रवारमा मुख्य पैसा 
कमाउने ���को 
�वसाय आय जस्ता 
आयह� कम भएको 
���

प�रवारमा मुख्य पैसा 
कमाउने ���को �वसाय 

समाप्त वा बेरोजगारी 
भएको प�रवार

नयाँ कोरोनाभाइरसको �भाव सम्ब��त रा��य स्वा�य बीमा शुल्कको छुट वा पूरा छुटको बारेमा (मागर्�नद�शन)
2022 जुलाईको अ�हले, नयाँ कोरोनाभाइरस महामारीलाई नफैलाउनको ला�ग पोस्टबाट पठाउने �नयम बनाइएको छl

नयाँ कोरोनाभाइरसको �भाव सम्ब��त आय प�र���त �रपोटर् (नाकानो-कु होमपेजबाट डाउनलोड गनर् सक्नु�न्छl डाउनलोड अथवा 
��न्ट गनर् स�क�दैन भने �नम्न�ल�खत�सत स�कर्  राख्नुहोसl् तपा�लाई छा�पएको फारम पठाउनेछ�l)

प�रवारको �मुख ���लाई �च� सक्ने (माइ नम्बर तथा ���को प�हचान �च� सक्न)े कागजातह�को ��त�ल�प (① तथा ②)

नोट  अ� कागजातह�मा कुनै सुधानुर्पन� गल्ती छैन भने ②को माइ नम्बरलाई �चनाउने कागजात नभए प�न स्वीकायर् �न्छl

प�हलादे�खको �णाली “अनै��क बेरोजगारह�को ला�ग रा��य स्वा�य बीमा शुल्कको छुट” लागू गनर् सक्न,े साथै आयको �कार तलब आय मा� पाउनेह�ले सु�मा 
प�हलादे�खको �णालीमा आवेदन गनुर्पछर् l त्यसकारण यसपालीको आय कम भएकाह�को ला�ग आवेदनचा�ह� चलाउन सक्दैनl

नयाँ कोरोनाभाइरसको �भाव सम्ब��त रा��य स्वा�य बीमा शुल्कको छुट आवेदन फारम (नाकानो-कु होमपेजबाट डाउनलोड गनर् 
सक्नु�न्छl डाउनलोड अथवा ��न्ट गनर् स�क�दैन भने �नम्न�ल�खत�सत स�कर्  राख्नुहोसl् तपा�लाई छा�पएको फारम पठाउनेछ�l)

यसलाई काटेर तपा�ले
तयार� गनुर्भएको खाममा टाँसेर
प्रयोग गनुर्होसl्
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