
नयाँ कोरोनाभाइरसको �भावले गदार्,
�नम्न योग्यताह� पूरा �नेह�ले

बीमा शुल्कको छुट पाउन सक्छन्।

【बीमा शुल्कको छुट लागू �ने ���ह�】

①नयाँ कोरोनाभाइरसले गदार् प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ��� मृत्य ुभएको वा ग�ीर 
�बरामी परेको प�रवार

⇒ बीमा शुल्कको पूरा छुट पाउन सक्छ

②नयाँ कोरोनाभाइरसको �भावले गदार् प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को आय कम 
�ने (※) आशा ग�रएको प�रवार

⇒ बीमा शुल्कको छुट पाउन सक्छ

नाकानो-कु, बीमा �च�कत्सा �वभाग, योग्यता र कर लगाउने खण्ड

फोन: 03-3228-5511 ई-मेल ठेगाना: hokeniryo@city.tokyo-nakano.lg.jp
होमपेजमा प�न सम्ब��त जानकारी रा�खएको छl (“中野区” “国保” “コロナ” टाइप गरेर खोज्नुहोस्)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d028964.html

※बीमा शुल्कको छुट पाउन चा�हने योग्यताह� 
प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को �बषयमा,
(１) �वसाय आय वा तलब आय जस्ता आयको �कार अनुसार छुट्टयाएर हेदार् तीमध्ये एउटा �क�समको आय गत वषर्को तुलनामा 

30% वा बढ� घट्ने आशा ग�रएको �नुपछर्
(２) गत वषर्को जम्मा आय 1 करोड येन वा कम �नुपछर्
(３) कम �ने आशा ग�रएको एक �क�समको आयबाहेक अ� आयह�को जम्मा रकम 4 लाख येन वा कम �नुपछर्
नोट: आवेदनको ला�ग आयलाई �मा�णत गन� कागजात चा�हन्छl

रा��य स्वा�य बीमा ग�रएका सबै ���ह�को ला�ग

जम्मा आय अनुसारको छुट �ने रेट (D)
30 लाख येन अथवा कम : 100 ��तशत
40 लाख येन अथवा कम : 80 ��तशत
55 लाख येन अथवा कम : 60 ��तशत
75 लाख येन अथवा कम : 40 ��तशत
1 करोड येन अथवा कम : 20 ��तशत

छुट लागू �ने बीमा शुल्क (A×B/C)
A:प�रवारमा बीमा ग�रएका सबै ���ह�को �हसाब ग�रएको 

बीमा शुल्क
B:प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को कम �ने आशा 

ग�रएको आयको गत वषर्को आय
C:प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ��� तथा प�रवारमा बीमा 

ग�रएका सबै ���ह�को गत वषर्को जम्मा आय

○बीमा शुल्कको छुट रकम को �हसाब, छुट पाउन लायक बीमा शुल्क (A×B/C) लाई छुट �ने रेटले
(D) गुणन गरेर ग�रन्छl

※प�रवारमा मुख्य पैसा कमाउने ���को �वसाय समाप्त गदार् वा बेरोजगारी �ँदा गत वषर्को जम्मा आय ज�तसुकै होस्, 
बीमा शुल्क पूरा छुट �न्छl

आवेदन31माचर् 2023 सम्म पुग्नेगरी �दनुपछर्।
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