
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम १
जापा�नज स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम , बहुसहयोग प्रणाल� मा�नएको यो प्रणाल� यसर� तयार 
ग�रएको छ जहाँ सबै �बरामी र घाईतलेे धान्न सक्ने स्वास्थ्य केयर प्रदान ग�रन्छ जस्को ला�ग 
सबैले प्री�मयम �तरेका हुन्छन । सब ैजापा�नज र �वदेशी वा�सन्दा समेत रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा 
कायर्क्रममा भाग �लन अ�नवायर् छ । 

(१) योग्यता :　
   निम्न �दईएका अवस्थामा पन� ब्यिक्तहरुले रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रममा भनार् हुनपन� छ ।

◯ ओता वाडर्मा बसोबास ग�ररहेका र बसोबास दतार् गरेका ब्यिक्तहरु । 
◯ अन्य कुन ैसावर्ज�नक स्वास्थ्य बीमा दतार् नभएका वा�सन्दाहरु । 
◯ आ�थर्क सहयोग प्रदान नग�रएका वा�सन्दाहरु । 
◯ �ब्रद्ध नाग�रक स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रमको ला�ग योग्य नभएका वा�सनदाहरु । 

(२) रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमाका ला�ग �नवेदन 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय

 पेन्सन �ड�भजन　☎03-5744-1210 
योग्य ब्यिक्तको ला�ग , रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा अथवा शहर साखा कायार्लय 
(प१२) योग्यता प्राप्त गरेको १४ �दन �भत्र रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमामा भनार् हुनका ला�ग 
कृपया आवश्यक प्रकृया पुरागनुर् होला । आवश्यक कागजातमा आफ्नो �नवेदकको सँख्या र 
घर कोमुख्य ब्यक्तीको साथमा �नवेदक समुहको प�रचयपत्र पछर्न । �विस्त्रत जानकार�को 
ला�ग कृपया संपकर्  गनुर्होला ।   
आफ्नो र सम्पूणर् प�रवारका सदस्यको घर को प्रमुख ब्यिक्तले अ�नवायर्  �नवेदन प्रकृया 
पुरागनुर् पन�छ । �बमाको �कस्ता कायर्क्रमको ला�ग दतार् �नवेदन �दएको म�हना बाट नभई 
तपाईको कायर्क्रमको ला�ग योग्यता प्रमाणीत भएको म�हनाबाट �तनुर्पन� छ । 

※कृपया ध्यान �दनुहोला : यद� दतार् गन� प्रकृयामा �ढलाई भएमा र उक्त समयमा 
आकिस्मक  
  उपचार गनुर् परेमा आपतका�लन ईमरजेन्सी स्थीती  बाहेक अरु सम्पूणर् उप�रको खचर् 
  स्वयमले बेहोनुर् पन�छ र बीमाको प्री�मयम प�न पछ� �तनुर् पन�छ।  

प्र�क्रयाको सुची
  प्र�क्रया

 भनार्

�फतार् �लने　　　　　　　

अन्य

अवसरहरु 

जब तपा�ले ओता वाडर्मा �नवासी दतार् पुरा गनुर् हुनेछ । 

जब तपाई आफ्नो कमर्चार� स्वास्थ्य कायर्क्रम त्यागनु हुनेछ । 

जब तपाईको बच्चा जिन्मन्छ । 

जब तपा� सावर्ज�नक आ�थर्क सहयोग प्राप्त गनर्को ला�ग 

अयोग्य हुनु हुनेछ । जब तपा� ओता वाडर् वा जापान बाट बा�हर जानुहुन्छ । 

जब तपा� कमर्चार� स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रममा भनार् हुनु हुन्छ । 

बीमा गरेको ब्यिक्तको �नधन भएमा । 

जब तपा� सावर्ज�नक �व�ीय सहायता प्राप्त गनर् सुरु गनुर्हुन्छ ।

यद� रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्रमा तपा�को नाम (उपनाम सह�त) प�रवतर्न 
भएमा । 

र को प्रमुख सदस्य प�रवतर्न भएमा 

प�रवारको �मलन वा छुट्ट�नाले प�रवारको जानकार�मा प�रवतर्न आएमा ।    

ओता वाडर् �भत्र बसाई सनुर् भएमा । 

�भसाको प्रकृ�तमा  वा बसाईको समयमा प�रवतर्न भएमा 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र हराएकाले वा अन्य कारणले  पुन: जार� गनुर् परेमा । 

ओता वाडर् बाट ता�लमको ला�ग बा�हर जानु परेमा र बीमा प्रमाण पत्र चा�हएमा । 

बीमा / पेन्सनपाठ ७

(३) रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमाका फाईदाहरु: 
【सोधपुछ】 रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा लाभ साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन 　☎03-5744-1211 
・अस्पातलमा वा क्ल��नक मा स्वास्थ उपचार �लदा अथवा कुन ै�बरामी वा चोट- पटकको 
कारणले  अस्पातल भनार् हँुदा रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र अगा�डनै बुझाउने गनुर्होला 
। 

・जब आकिस्मक कारण जस्त ैतत्काल ैउपचार गराउनु पन� �बरामीका कारणले  स्वास्थ्य 
संस्थामा बीमाको प्रमाण न�दईकन उपचार �लएमा । 

・�वदेश घुमाघामको क्रममा स्वास्थ्य जाँच गनुर् परेमा।( स्वास्थ्य उप�रको ला�ग गएको �वदेश 
बाहेक )

४७ ४८

बीमा / पेन्सनपाठ ७
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रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम १
जापा�नज स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम , बहुसहयोग प्रणाल� मा�नएको यो प्रणाल� यसर� तयार 
ग�रएको छ जहाँ सबै �बरामी र घाईतलेे धान्न सक्ने स्वास्थ्य केयर प्रदान ग�रन्छ जस्को ला�ग 
सबैले प्री�मयम �तरेका हुन्छन । सब ैजापा�नज र �वदेशी वा�सन्दा समेत रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा 
कायर्क्रममा भाग �लन अ�नवायर् छ । 

(१) योग्यता :　
   निम्न �दईएका अवस्थामा पन� ब्यिक्तहरुले रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रममा भनार् हुनपन� छ ।

◯ ओता वाडर्मा बसोबास ग�ररहेका र बसोबास दतार् गरेका ब्यिक्तहरु । 
◯ अन्य कुन ैसावर्ज�नक स्वास्थ्य बीमा दतार् नभएका वा�सन्दाहरु । 
◯ आ�थर्क सहयोग प्रदान नग�रएका वा�सन्दाहरु । 
◯ �ब्रद्ध नाग�रक स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रमको ला�ग योग्य नभएका वा�सनदाहरु । 

(२) रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमाका ला�ग �नवेदन 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय

 पेन्सन �ड�भजन　☎03-5744-1210 
योग्य ब्यिक्तको ला�ग , रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा अथवा शहर साखा कायार्लय 
(प१२) योग्यता प्राप्त गरेको १४ �दन �भत्र रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमामा भनार् हुनका ला�ग 
कृपया आवश्यक प्रकृया पुरागनुर् होला । आवश्यक कागजातमा आफ्नो �नवेदकको सँख्या र 
घर कोमुख्य ब्यक्तीको साथमा �नवेदक समुहको प�रचयपत्र पछर्न । �विस्त्रत जानकार�को 
ला�ग कृपया संपकर्  गनुर्होला ।   
आफ्नो र सम्पूणर् प�रवारका सदस्यको घर को प्रमुख ब्यिक्तले अ�नवायर्  �नवेदन प्रकृया 
पुरागनुर् पन�छ । �बमाको �कस्ता कायर्क्रमको ला�ग दतार् �नवेदन �दएको म�हना बाट नभई 
तपाईको कायर्क्रमको ला�ग योग्यता प्रमाणीत भएको म�हनाबाट �तनुर्पन� छ । 

※कृपया ध्यान �दनुहोला : यद� दतार् गन� प्रकृयामा �ढलाई भएमा र उक्त समयमा 
आकिस्मक  
  उपचार गनुर् परेमा आपतका�लन ईमरजेन्सी स्थीती  बाहेक अरु सम्पूणर् उप�रको खचर् 
  स्वयमले बेहोनुर् पन�छ र बीमाको प्री�मयम प�न पछ� �तनुर् पन�छ।  

प्र�क्रयाको सुची
  प्र�क्रया

 भनार्

�फतार् �लने　　　　　　　

अन्य

अवसरहरु 

जब तपा�ले ओता वाडर्मा �नवासी दतार् पुरा गनुर् हुनेछ । 

जब तपाई आफ्नो कमर्चार� स्वास्थ्य कायर्क्रम त्यागनु हुनेछ । 

जब तपाईको बच्चा जिन्मन्छ । 

जब तपा� सावर्ज�नक आ�थर्क सहयोग प्राप्त गनर्को ला�ग 

अयोग्य हुनु हुनेछ । जब तपा� ओता वाडर् वा जापान बाट बा�हर जानुहुन्छ । 

जब तपा� कमर्चार� स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रममा भनार् हुनु हुन्छ । 

बीमा गरेको ब्यिक्तको �नधन भएमा । 

जब तपा� सावर्ज�नक �व�ीय सहायता प्राप्त गनर् सुरु गनुर्हुन्छ ।

यद� रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्रमा तपा�को नाम (उपनाम सह�त) प�रवतर्न 
भएमा । 

र को प्रमुख सदस्य प�रवतर्न भएमा 

प�रवारको �मलन वा छुट्ट�नाले प�रवारको जानकार�मा प�रवतर्न आएमा ।    

ओता वाडर् �भत्र बसाई सनुर् भएमा । 

�भसाको प्रकृ�तमा  वा बसाईको समयमा प�रवतर्न भएमा 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र हराएकाले वा अन्य कारणले  पुन: जार� गनुर् परेमा । 

ओता वाडर् बाट ता�लमको ला�ग बा�हर जानु परेमा र बीमा प्रमाण पत्र चा�हएमा । 

बीमा / पेन्सनपाठ ७

(३) रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमाका फाईदाहरु: 
【सोधपुछ】 रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा लाभ साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन 　☎03-5744-1211 
・अस्पातलमा वा क्ल��नक मा स्वास्थ उपचार �लदा अथवा कुन ै�बरामी वा चोट- पटकको 
कारणले  अस्पातल भनार् हँुदा रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र अगा�डनै बुझाउने गनुर्होला 
। 

・जब आकिस्मक कारण जस्त ैतत्काल ैउपचार गराउनु पन� �बरामीका कारणले  स्वास्थ्य 
संस्थामा बीमाको प्रमाण न�दईकन उपचार �लएमा । 

・�वदेश घुमाघामको क्रममा स्वास्थ्य जाँच गनुर् परेमा।( स्वास्थ्य उप�रको ला�ग गएको �वदेश 
बाहेक )

४७ ४८

बीमा / पेन्सनपाठ ७
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(६) ७० बषर् वा सो भन्दा बढ� वा र ७५ बषर् भन्दा कम उमेरका ब्यक्ती हरुले 
   मे�डकल केयर (जेष्ठ सदस्य प्रमाणपत्र)

【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय
 पेन्सन �ड�भजन　☎03-5744-1210

७० वषर्दे�ख ७४ वषर्को उमेरका व्यिक्तहरूलाई "रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा जेष्ठ सदस्य प्रमाणपत्र" 
जार� ग�रनेछ। यो �च�कत्सा प्रमाणपत्र ७० वषर्को जन्म�दनको अक� म�हनाको १ ता�रख (१ 
ता�रखमा जन्मेको व्यिक्तको ला�ग त्यह� म�हनाको १ ता�रख) दे�ख ७५ वषर् नहोउन्जेलसम्म 
रािष्ट्रय �बमा काडर्सँग पेस गरेर प्रयोग ग�रनेछ। आफैले �तनुर्पन� �च�कत्सा खचर्को अनुपात 
�नजको आयस्रोतमा आधा�रत भएर तो�कएको छ।
उपचारको ला�ग अस्पताल वा िक्ल�नक गएको वा भनार् भएको बेलामा "रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा 
जेष्ठ सदस्य प्रमाणपत्र" र "रािष्ट्रय �बमा काडर्" दइुटै पेस गनुर्होला।

・कोस�ट जस्ता  हाड जो�नर्का सपोटर् अथवा जोड्ने वस्तु /औजारहरु �कन्दा 
・जब डाक्टरले उपचारको लागी मा�लस,एक्यपूंक्चर अथवा अन्य परम्परागत उपचारको 
आवस्यकता परेको �निस्चत गरेमा । 

・हाडजोन� को िक्ल�नक वा डाक्टरलाई भेट्दा   
・जब गिम्भर दघुर्टनाका करणले तुरुन्त ै�बरामीलाई अस्पातल लैजानु परेमा ( यात्रा खचर्)
・जब स्वास्थ्य सँस्थाको काउन्टरमा �तन� रकम तो�कएको रकम  भन्दा  नाघेमा 
・रकमको सीमा तो�कएको अथवा सामान्यतया �तनुर् पन� रकम मा छुटको प्रमाण पत्र जार� 
गरेमा 

・�निस्चत समयकालागी अस्पातलमा भनार् भएका ब्यिक्तका ला�ग खाना  
・अत्य�धक खचार्ल ुमे�डकल खचर्को �नयम अन्तगर्तका ब्यिक्तको स्वास्थ्य खचर्को रकम �तदार् 
।  

・लामो समय सम्म चा�हने �च�कत्सा सेवाको खचर् । 
・हेमो�फ�लया अथवा �मग�ला रोगी जस्ता रक्तदान �लने क्रममा HIV संक्रमण भइ  उपचार 
गनुर् परेमा। 

・एक मुस्ट गवर्वती सहु�लयत ।   
・दाहसंस्कार खचर् । 
・�यरोग र मान�सक उपचार खचर्मा आ�थर्क सहायता  । 
・सडक दघुर्टना वा चोट-पटक लागेमा 
・प्राक्र��तक प्रकोप वा अन्य उस्त ैकारण ले मे�डकल �फस �तनर् सम्भव नभएमा ।   

※ मे�डकल खचर् महँगो भएमा तो�कएको रकम भन्दा बढ� खछर् हुने भएमा बढ� खचर् हुने 
प्रमाण पत्र अस्पातलमा पेश गरेमा अस्पातलले �तनुर् पन� रकम(प्र�त म�हना , प्र�त सु�बधा, 
भनार् नभएका र भनार् भएका �बरामीलाई   फरक फरक मे�डकल र डने्टल रकम ) घटाइ 
�दनेछ । अ�ग्रम �नवेदन �दनुहोला ।

※अथ��ससको ला�ग मे�डकल �फस , महंगो उपचार �फस , एक मुस्ट गवर्वती सहयोग , 
दाहसंस्कार खचर् आद� �नवेदनद्वारा प्रदान ग�रने छ । 

※ध्यान �दनुहोस: कुन ैकेसहरुमा : रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रमले सडक दघुर्टनामा वा 
काम गन� ठाँउमा कारण वस  कुन ैप्रकारका चोट-पटक / �बरामी परेमा रािष्ट्रय स्वास्थ्य 
बीमा कायर्क्रमले खचर् ब्योहोरने छैन । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग संपकर्  गनुर्होला ।  

(४) रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्री�मयमहरु 　 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन ☎03-5744-1210　
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रमका सदस्यहरु सँग फाईदा प्राप्त गन� र सह� समयमा प्री�मयम 
बुझाउने िजम्मेवार�को अधीकार प्राप्त हुन्छ । यो कायर्क्रम संचालन गनर्का लागी प्री�मयमा 
भुक्तानी महत्वोपणूर् श्रोत भएकाले कृपया सम्झरे आफ्नो प्री�मयमा समयमा बुझाई �दनुहोला । 
उपचार खचर्को केह� अंश , जेष्ठ नाग�रक सहयोगको केह� भाग र न�सर्ङ केयर बीमाको केह� 
भागको जम्मा रकमको जोड न ैवा�षर्क प्री�मयम हो । बीमा भएका ४० देखी ६४ बषर् सम्मका 
ब्यिक्तले मात्र गन� )
प्रतके भाग आय श्रोतमा �नधार्�रत रकम (आय कर)  र प्र�त  ब्यक्ती आय (�नम्न दर कम ) 
को जोड गर� �नधार्रण ग�रन्छ । प्री�मयम ठ�क त�रकाले �हसाब ग�रएको छ/छैन भन्ने ढुक्क 
हुनका ला�ग प्रतके प�रवारअका सदस्यले आयकर �रपोटर् गनुर् आवश्यक छ । प्रती -प�रवारको 
आधारमा बीमा प्री�मयमको �हसाब ग�रन्छ र घरको  मुख्य सदस्यले अन्य सबै सदस्यको 
प्री�मयम बुझाउनु पछर् । प्री�मयम स्टेटमेन्ट प्रतके घरका  मखु्य सदस्यलाई पठाइन्छ ।　　

　　"रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा"-को बारेमा �वस्ततृ जानकार�को ला�ग तलको जानकार� प�न 
　　सँगै हेनुर्होला।

"ओता शहर रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा गाइडबुक"
भाषा: जापानी, अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल
मुख्य �वतरण स्थान: रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन काउन्टर, प्रत्येक 
साखा कायार्लय
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/other/gaidobukku.html
प्रकाशन: ओता शहर, वा�सन्दा मामला  �वभाग, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन

(५) प्री�मयम भुक्तानी प्रकृयाहरु :
【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्री�मयम संग्रह साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय 
          पेन्सन �ड�भजन  ☎03-5744-1209
प�रवारको मुख्य सदस्य ले सम्पणूर् सदस्यको स्वास्थ्य बीमा प्री�मयम बुझाईन्छ । 
भुक्तानी गन� २ प्रकृयाहरु छन। 
○ ब�कद्वारा  स्वतह ड�ेबट ट्रान्सफर :
यो प्रकृया अन्तगर्त , प्री�मयमा बुझाईसक्नु पन� म्याद �भत्र स्वतह तपा�को �व��य 
खाताबाट स्वतह पैसा का�टने छ 
�नवेदन �दन चा�हने  कागजातहरु :
(१) ब�कद्वारा स्वतह ड�ेबट ट्रान्सफरको फारम , पास बुक र सील �लएर आफ्नो बचत 
    खाता भएको �व��य संस्थामा जानुहोस । 
(२) पास बुक र सील �लएर  रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजनमा 
    जानहुोस। 

○ प्री�मयम भकु्तानी र�सदद्वारा ग�रने भकु्तानी प्रकृया :
�सट� हल द्वारा प्राप्त गरेको भकु्तानी फारम प्रयोग गर� अिन्तमा म्याद �भत्र ैआफ्नो 
भकु्तानी कुन ै�व��य संस्था ( ब�क, बाचात संस्था , के्र�डट यु�नयन , कृ�ष  सहकार�  , 
हुलाक ब�क) कोिन्भनी , मोबाइल भुक्तानी ट�मर्नल , साखा कायार्लय (प१२) वा सीट� 
हलमा गनुर् होला ।
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(६) ७० बषर् वा सो भन्दा बढ� वा र ७५ बषर् भन्दा कम उमेरका ब्यक्ती हरुले 
   मे�डकल केयर (जेष्ठ सदस्य प्रमाणपत्र)

【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय
 पेन्सन �ड�भजन　☎03-5744-1210

७० वषर्दे�ख ७४ वषर्को उमेरका व्यिक्तहरूलाई "रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा जेष्ठ सदस्य प्रमाणपत्र" 
जार� ग�रनेछ। यो �च�कत्सा प्रमाणपत्र ७० वषर्को जन्म�दनको अक� म�हनाको १ ता�रख (१ 
ता�रखमा जन्मेको व्यिक्तको ला�ग त्यह� म�हनाको १ ता�रख) दे�ख ७५ वषर् नहोउन्जेलसम्म 
रािष्ट्रय �बमा काडर्सँग पेस गरेर प्रयोग ग�रनेछ। आफैले �तनुर्पन� �च�कत्सा खचर्को अनुपात 
�नजको आयस्रोतमा आधा�रत भएर तो�कएको छ।
उपचारको ला�ग अस्पताल वा िक्ल�नक गएको वा भनार् भएको बेलामा "रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा 
जेष्ठ सदस्य प्रमाणपत्र" र "रािष्ट्रय �बमा काडर्" दइुटै पेस गनुर्होला।

・कोस�ट जस्ता  हाड जो�नर्का सपोटर् अथवा जोड्ने वस्तु /औजारहरु �कन्दा 
・जब डाक्टरले उपचारको लागी मा�लस,एक्यपूंक्चर अथवा अन्य परम्परागत उपचारको 
आवस्यकता परेको �निस्चत गरेमा । 

・हाडजोन� को िक्ल�नक वा डाक्टरलाई भेट्दा   
・जब गिम्भर दघुर्टनाका करणले तुरुन्त ै�बरामीलाई अस्पातल लैजानु परेमा ( यात्रा खचर्)
・जब स्वास्थ्य सँस्थाको काउन्टरमा �तन� रकम तो�कएको रकम  भन्दा  नाघेमा 
・रकमको सीमा तो�कएको अथवा सामान्यतया �तनुर् पन� रकम मा छुटको प्रमाण पत्र जार� 
गरेमा 

・�निस्चत समयकालागी अस्पातलमा भनार् भएका ब्यिक्तका ला�ग खाना  
・अत्य�धक खचार्ल ुमे�डकल खचर्को �नयम अन्तगर्तका ब्यिक्तको स्वास्थ्य खचर्को रकम �तदार् 
।  

・लामो समय सम्म चा�हने �च�कत्सा सेवाको खचर् । 
・हेमो�फ�लया अथवा �मग�ला रोगी जस्ता रक्तदान �लने क्रममा HIV संक्रमण भइ  उपचार 
गनुर् परेमा। 

・एक मुस्ट गवर्वती सहु�लयत ।   
・दाहसंस्कार खचर् । 
・�यरोग र मान�सक उपचार खचर्मा आ�थर्क सहायता  । 
・सडक दघुर्टना वा चोट-पटक लागेमा 
・प्राक्र��तक प्रकोप वा अन्य उस्त ैकारण ले मे�डकल �फस �तनर् सम्भव नभएमा ।   

※ मे�डकल खचर् महँगो भएमा तो�कएको रकम भन्दा बढ� खछर् हुने भएमा बढ� खचर् हुने 
प्रमाण पत्र अस्पातलमा पेश गरेमा अस्पातलले �तनुर् पन� रकम(प्र�त म�हना , प्र�त सु�बधा, 
भनार् नभएका र भनार् भएका �बरामीलाई   फरक फरक मे�डकल र डने्टल रकम ) घटाइ 
�दनेछ । अ�ग्रम �नवेदन �दनुहोला ।

※अथ��ससको ला�ग मे�डकल �फस , महंगो उपचार �फस , एक मुस्ट गवर्वती सहयोग , 
दाहसंस्कार खचर् आद� �नवेदनद्वारा प्रदान ग�रने छ । 

※ध्यान �दनुहोस: कुन ैकेसहरुमा : रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रमले सडक दघुर्टनामा वा 
काम गन� ठाँउमा कारण वस  कुन ैप्रकारका चोट-पटक / �बरामी परेमा रािष्ट्रय स्वास्थ्य 
बीमा कायर्क्रमले खचर् ब्योहोरने छैन । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग संपकर्  गनुर्होला ।  

(४) रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्री�मयमहरु 　 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन ☎03-5744-1210　
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रमका सदस्यहरु सँग फाईदा प्राप्त गन� र सह� समयमा प्री�मयम 
बुझाउने िजम्मेवार�को अधीकार प्राप्त हुन्छ । यो कायर्क्रम संचालन गनर्का लागी प्री�मयमा 
भुक्तानी महत्वोपणूर् श्रोत भएकाले कृपया सम्झरे आफ्नो प्री�मयमा समयमा बुझाई �दनुहोला । 
उपचार खचर्को केह� अंश , जेष्ठ नाग�रक सहयोगको केह� भाग र न�सर्ङ केयर बीमाको केह� 
भागको जम्मा रकमको जोड न ैवा�षर्क प्री�मयम हो । बीमा भएका ४० देखी ६४ बषर् सम्मका 
ब्यिक्तले मात्र गन� )
प्रतके भाग आय श्रोतमा �नधार्�रत रकम (आय कर)  र प्र�त  ब्यक्ती आय (�नम्न दर कम ) 
को जोड गर� �नधार्रण ग�रन्छ । प्री�मयम ठ�क त�रकाले �हसाब ग�रएको छ/छैन भन्ने ढुक्क 
हुनका ला�ग प्रतके प�रवारअका सदस्यले आयकर �रपोटर् गनुर् आवश्यक छ । प्रती -प�रवारको 
आधारमा बीमा प्री�मयमको �हसाब ग�रन्छ र घरको  मुख्य सदस्यले अन्य सबै सदस्यको 
प्री�मयम बुझाउनु पछर् । प्री�मयम स्टेटमेन्ट प्रतके घरका  मखु्य सदस्यलाई पठाइन्छ ।　　

　　"रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा"-को बारेमा �वस्ततृ जानकार�को ला�ग तलको जानकार� प�न 
　　सँगै हेनुर्होला।

"ओता शहर रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा गाइडबुक"
भाषा: जापानी, अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल
मुख्य �वतरण स्थान: रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन काउन्टर, प्रत्येक 
साखा कायार्लय
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/other/gaidobukku.html
प्रकाशन: ओता शहर, वा�सन्दा मामला  �वभाग, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन

(५) प्री�मयम भुक्तानी प्रकृयाहरु :
【सोधपुछ】रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा प्री�मयम संग्रह साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय 
          पेन्सन �ड�भजन  ☎03-5744-1209
प�रवारको मुख्य सदस्य ले सम्पणूर् सदस्यको स्वास्थ्य बीमा प्री�मयम बुझाईन्छ । 
भुक्तानी गन� २ प्रकृयाहरु छन। 
○ ब�कद्वारा  स्वतह ड�ेबट ट्रान्सफर :
यो प्रकृया अन्तगर्त , प्री�मयमा बुझाईसक्नु पन� म्याद �भत्र स्वतह तपा�को �व��य 
खाताबाट स्वतह पैसा का�टने छ 
�नवेदन �दन चा�हने  कागजातहरु :
(१) ब�कद्वारा स्वतह ड�ेबट ट्रान्सफरको फारम , पास बुक र सील �लएर आफ्नो बचत 
    खाता भएको �व��य संस्थामा जानुहोस । 
(२) पास बुक र सील �लएर  रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजनमा 
    जानहुोस। 

○ प्री�मयम भकु्तानी र�सदद्वारा ग�रने भकु्तानी प्रकृया :
�सट� हल द्वारा प्राप्त गरेको भकु्तानी फारम प्रयोग गर� अिन्तमा म्याद �भत्र ैआफ्नो 
भकु्तानी कुन ै�व��य संस्था ( ब�क, बाचात संस्था , के्र�डट यु�नयन , कृ�ष  सहकार�  , 
हुलाक ब�क) कोिन्भनी , मोबाइल भुक्तानी ट�मर्नल , साखा कायार्लय (प१२) वा सीट� 
हलमा गनुर् होला ।
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पेन्सन प्रणाल�:२
(१) जापान को प�शन प्रणाल� (रािष्ट्रय प�शन प्लान )

�ब्रद्ध , असक्त र शोकाकुल प�रवार लाई सहयोग गनर्का ला�ग सरकार द्वार संचा�लत प�शन 
प्लान हो । २० देखी ५९ बषर्�भत्र का सम्पणूर् जापानी नाग�रक तथा वा�सन्दा दतार् ग�रएका 
ब्यिक्तहरु रािष्ट्रय पेन्सन प्लान �लन का ला�ग काननुी रूपमा वाध्य छन ।
३ प्रकारका बीमा गराइन्छ :

○ प्रकार १ बीमा : स्वोरोजगार, �वद्याथ� ,बेरोजगार , पाटर्- टाईम वकर् र 
○ प्रकार २ बीमा : कमर्चार� पेन्सन अन्तगर्त बीमा ग�रएको 
○ प्रकार ३ बीमा: टाइप २ बीमा ग�रएका ब्यिक्तहरुमा आ�श्रत श्रीमान /श्रीमती 

(१) भनार् गन� प्रकृयाहरु: 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय पेन्सन साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन

 �ड�भजन    ☎03-5744-1214
ओता वाडर् कायार्लयमा रािष्ट्रय पेन्सन प्लानको भनार् प्रकृयाहरु ग�रन्छ । जापानी 
कम्प�नका कमर्चार�हरुले रािष्ट्रय पेन्सन प्लान र कमर्चार� प�शन बीमा प्लान दवुैमा 
भनार् हुनुपछर् ।  दवुै बीमा प्लानमा भनार् हुने प्रकृया कमर्चार�हरु कायर्रत कायार्लयमा 
न ैहुन्छ । त्यसलेै कम्पनी का कमर्चार�हरुले आफैँ भनार् प्रकृया गनुर् पद�न । 

(२) आधारभुत पेन्सनका फाईदाहरु 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय पेन्सन साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन    
                     ☎03-5744-1214  
रािष्ट्रय पेन्सन प्री�मयम कम्तीमा १० बषर् सम्म बुझाएका ब्यिक्तले ६५ उमेर हद पार 
गरे प�छ आधारभुत जेष्ठ पेन्सन प्राप्त गन�छन । साथ साथै असक्त भएमा र �वदेशी 
को हकमा योग्य कभरेज अवधी नसिक्ककन जापान छोड्ने �वदेशीले प�न तल �दईएका  
अन्य पेन्सन हरँू प्राप्त गनर् सक्ने छन 
(उदाहरण तल �दईएका छन । )

○ आधारभुत असक्त प�शन  
प्री�मयम �तर� रहेका रािष्ट्रय प्लान मा भनार् भएका ब्यक्ती यद� �बरामी/चोट- पटक 
का कारणले असक्त भएमा आधारभुत असक्त पेन्सन पाउने छन ।

○ आधारभुत शोकाकुल प�रवार पेन्सन  
रािष्ट्रय प�शन प्लानको �म्रतक सदस्यको दम्पती र बाल्बच्चाले यो पेन्सन प्राप्त गन� 
छन( �म्रतक ले प्री�मयम बुझाईसकेको खन्डमा । )     

○ एकमुस्ट भुक्तानी �फतार् 
आधारभुत जेष्ठ प�शन  , असक्त पेन्सन वा शोकाकुल प�रवार पेन्सन प्राप्त 
गनर् का ला�ग तो�कएको समय सम्म प्री�मयमा बुझाउनु पछर् । प्रापक योग्यता 
समय पुरा नाग�रकन आफ्नो देश फकर् ने �वदेशी वा�सन्दाहरुले प�न छोटो-समयको 
एकमुस्ट भुक्तानी �फतार् कायर्क्रम को लाभ उठाउन सक्ने छन । यद� किम्तमा 
प�न ६ म�हना  सम्मा प्री�मयम बुझाएको छ भने उक्त ब्यिक्तले जापान छोडकेो 
२ बषर् �भत्रमा अनुरोध गरेमा एकमुस्ट भुक्तानी �दईनेछ ।

(३) रािष्ट्रय पेन्सन प्री�मयम　
【सोधपुछ】जापान प�शन सेवा, ओता वाडर् पेन्सन कायार्लय, नेशनल पेन्सन 
                     �डभीजन 
                    ☎03-3733-4141　
प्रत्येक आ�थर्क बषर् (अ�प्रल देखी माचर्मा ) रकम प�रवतर्न हुनेछ ।
※तलबको आधा रकम घटाएर कमर्चार�को आयमा आधा�रत भएर प्री�मयमको भुक्तानी 
काम गन� कम्पनी को तफ़र्  बाट �त�रनेछ । बा�कको भुक्ता�नका ला�ग रोजगारदाता 
स्वयम िजम्मेवार हुनेछन ।    

(४) प्री�मयम भुक्तानीका तर�काहरु: 
【सोधपुछ】जापान पेन्सन सेवा, ओता शहर प�शन कायार्लय, नेशनल पेन्सन 
          �डभीजन 
                    ☎03-3733-4141
ओता वाडर्को पेन्सन डेस्क कायार्लयमा भनार् प्रकृया स�कए पछ� जापान पेन्सन सेवाको 
कुनै एक साखा कायार्लय (प१२) बाट पेन्सन बुक र प्री�मयम भुक्तानी र�सद तपा�लाई 
पठाइ �दनेछ। कृपया प्री�मयम र�सदको प्रयोग गर� ब�कमा प्री�मयम भुक्तानी गनुर्होला 
। (जापान पोस्ट ब�क , के्र�डट ब�क/,यु�नयनहरु , कृ�ष सहकार� , हुलाक सेवाहरु र 
कोिन्भनी हरुमा ।)
ड�ेबट वा के्र�डट काडर् माफर् त स्वतह पैसा �तन� सेवा प�न उपलब्ध छ ।

�नम्न घटनामा

कायर्रत कम्पनी छोड्दा

�वदेशबाट जापान आएर 
�नवासी दतार् गरेको बेला

आ�श्रत दम्पती भएमा 
( नोकार� बीमा भएको ब्यिक्तको )

आ�श्रत दम्प�तको स्ट्याटस हराएमा 
( नोकार� बीमा भएको ब्यिक्तको )

दम्प��ले कायर्स्थल प�रवतर्न गरेमा

पेन्सन गाईडबुक हराएमा

�प्र�मयम भुक्तानी बारे जानकार� 

बीमा प्री�मयम को छूट को लागी आवेदन

�वद्याथ� भुक्तानी बहेक �बमा प्री�मयम 
लागी �नवेदन गदार्

जेष्ठ पेन्सनमा भनार् हुने प्रकृयाहरु 

सू�चत गनुर्होस ्

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय पेन्सन साखा
साखा कायार्लय  (प१२)

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन साखा, 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन

दम्प�तको कायर्स्थल

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय पेन्सन साखा 
साखा कायार्लय (प१२)
दम्प��को कायर्स्थल
१) प्रकार १ बीमा : रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र 
   रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन, रािष्ट्रय प�शन सखा 
　साखा कायार्लय (प१२)
२) प्रकार २ बीमा : कायर्स्थल
३) प्रकार ३ बीमा: दम्पतीको कायर्स्थल

जापान प�शन सेवा ओता शहर प�शन कायार्लय

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय प�शन साखा

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय प�शन साखा

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय पेन्सन साखा

※आवश्यक कागजातहरूको सन्दभर्मा कृपया सोध्नुहोस।्
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पेन्सन प्रणाल�:२
(१) जापान को प�शन प्रणाल� (रािष्ट्रय प�शन प्लान )

�ब्रद्ध , असक्त र शोकाकुल प�रवार लाई सहयोग गनर्का ला�ग सरकार द्वार संचा�लत प�शन 
प्लान हो । २० देखी ५९ बषर्�भत्र का सम्पणूर् जापानी नाग�रक तथा वा�सन्दा दतार् ग�रएका 
ब्यिक्तहरु रािष्ट्रय पेन्सन प्लान �लन का ला�ग काननुी रूपमा वाध्य छन ।
३ प्रकारका बीमा गराइन्छ :

○ प्रकार १ बीमा : स्वोरोजगार, �वद्याथ� ,बेरोजगार , पाटर्- टाईम वकर् र 
○ प्रकार २ बीमा : कमर्चार� पेन्सन अन्तगर्त बीमा ग�रएको 
○ प्रकार ३ बीमा: टाइप २ बीमा ग�रएका ब्यिक्तहरुमा आ�श्रत श्रीमान /श्रीमती 

(१) भनार् गन� प्रकृयाहरु: 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय पेन्सन साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन

 �ड�भजन    ☎03-5744-1214
ओता वाडर् कायार्लयमा रािष्ट्रय पेन्सन प्लानको भनार् प्रकृयाहरु ग�रन्छ । जापानी 
कम्प�नका कमर्चार�हरुले रािष्ट्रय पेन्सन प्लान र कमर्चार� प�शन बीमा प्लान दवुैमा 
भनार् हुनुपछर् ।  दवुै बीमा प्लानमा भनार् हुने प्रकृया कमर्चार�हरु कायर्रत कायार्लयमा 
न ैहुन्छ । त्यसलेै कम्पनी का कमर्चार�हरुले आफैँ भनार् प्रकृया गनुर् पद�न । 

(२) आधारभुत पेन्सनका फाईदाहरु 
【सोधपुछ】रािष्ट्रय पेन्सन साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन    
                     ☎03-5744-1214  
रािष्ट्रय पेन्सन प्री�मयम कम्तीमा १० बषर् सम्म बुझाएका ब्यिक्तले ६५ उमेर हद पार 
गरे प�छ आधारभुत जेष्ठ पेन्सन प्राप्त गन�छन । साथ साथै असक्त भएमा र �वदेशी 
को हकमा योग्य कभरेज अवधी नसिक्ककन जापान छोड्ने �वदेशीले प�न तल �दईएका  
अन्य पेन्सन हरँू प्राप्त गनर् सक्ने छन 
(उदाहरण तल �दईएका छन । )

○ आधारभुत असक्त प�शन  
प्री�मयम �तर� रहेका रािष्ट्रय प्लान मा भनार् भएका ब्यक्ती यद� �बरामी/चोट- पटक 
का कारणले असक्त भएमा आधारभुत असक्त पेन्सन पाउने छन ।

○ आधारभुत शोकाकुल प�रवार पेन्सन  
रािष्ट्रय प�शन प्लानको �म्रतक सदस्यको दम्पती र बाल्बच्चाले यो पेन्सन प्राप्त गन� 
छन( �म्रतक ले प्री�मयम बुझाईसकेको खन्डमा । )     

○ एकमुस्ट भुक्तानी �फतार् 
आधारभुत जेष्ठ प�शन  , असक्त पेन्सन वा शोकाकुल प�रवार पेन्सन प्राप्त 
गनर् का ला�ग तो�कएको समय सम्म प्री�मयमा बुझाउनु पछर् । प्रापक योग्यता 
समय पुरा नाग�रकन आफ्नो देश फकर् ने �वदेशी वा�सन्दाहरुले प�न छोटो-समयको 
एकमुस्ट भुक्तानी �फतार् कायर्क्रम को लाभ उठाउन सक्ने छन । यद� किम्तमा 
प�न ६ म�हना  सम्मा प्री�मयम बुझाएको छ भने उक्त ब्यिक्तले जापान छोडकेो 
२ बषर् �भत्रमा अनुरोध गरेमा एकमुस्ट भुक्तानी �दईनेछ ।

(३) रािष्ट्रय पेन्सन प्री�मयम　
【सोधपुछ】जापान प�शन सेवा, ओता वाडर् पेन्सन कायार्लय, नेशनल पेन्सन 
                     �डभीजन 
                    ☎03-3733-4141　
प्रत्येक आ�थर्क बषर् (अ�प्रल देखी माचर्मा ) रकम प�रवतर्न हुनेछ ।
※तलबको आधा रकम घटाएर कमर्चार�को आयमा आधा�रत भएर प्री�मयमको भुक्तानी 
काम गन� कम्पनी को तफ़र्  बाट �त�रनेछ । बा�कको भुक्ता�नका ला�ग रोजगारदाता 
स्वयम िजम्मेवार हुनेछन ।    

(४) प्री�मयम भुक्तानीका तर�काहरु: 
【सोधपुछ】जापान पेन्सन सेवा, ओता शहर प�शन कायार्लय, नेशनल पेन्सन 
          �डभीजन 
                    ☎03-3733-4141
ओता वाडर्को पेन्सन डेस्क कायार्लयमा भनार् प्रकृया स�कए पछ� जापान पेन्सन सेवाको 
कुनै एक साखा कायार्लय (प१२) बाट पेन्सन बुक र प्री�मयम भुक्तानी र�सद तपा�लाई 
पठाइ �दनेछ। कृपया प्री�मयम र�सदको प्रयोग गर� ब�कमा प्री�मयम भुक्तानी गनुर्होला 
। (जापान पोस्ट ब�क , के्र�डट ब�क/,यु�नयनहरु , कृ�ष सहकार� , हुलाक सेवाहरु र 
कोिन्भनी हरुमा ।)
ड�ेबट वा के्र�डट काडर् माफर् त स्वतह पैसा �तन� सेवा प�न उपलब्ध छ ।

�नम्न घटनामा

कायर्रत कम्पनी छोड्दा

�वदेशबाट जापान आएर 
�नवासी दतार् गरेको बेला

आ�श्रत दम्पती भएमा 
( नोकार� बीमा भएको ब्यिक्तको )

आ�श्रत दम्प�तको स्ट्याटस हराएमा 
( नोकार� बीमा भएको ब्यिक्तको )

दम्प��ले कायर्स्थल प�रवतर्न गरेमा

पेन्सन गाईडबुक हराएमा

�प्र�मयम भुक्तानी बारे जानकार� 

बीमा प्री�मयम को छूट को लागी आवेदन

�वद्याथ� भुक्तानी बहेक �बमा प्री�मयम 
लागी �नवेदन गदार्

जेष्ठ पेन्सनमा भनार् हुने प्रकृयाहरु 

सू�चत गनुर्होस ्

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय पेन्सन साखा
साखा कायार्लय  (प१२)

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन साखा, 
रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन

दम्प�तको कायर्स्थल

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय पेन्सन साखा 
साखा कायार्लय (प१२)
दम्प��को कायर्स्थल
१) प्रकार १ बीमा : रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र 
   रािष्ट्रय प�शन �ड�भजन, रािष्ट्रय प�शन सखा 
　साखा कायार्लय (प१२)
२) प्रकार २ बीमा : कायर्स्थल
३) प्रकार ३ बीमा: दम्पतीको कायर्स्थल

जापान प�शन सेवा ओता शहर प�शन कायार्लय

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय प�शन साखा

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय प�शन साखा

रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन �ड�भजन, 
रािष्ट्रय पेन्सन साखा

※आवश्यक कागजातहरूको सन्दभर्मा कृपया सोध्नुहोस।्
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(५) प्री�मयम भुक्तानीमा छुट :
【सोधपुछ】 रािष्ट्रय पेन्सन साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन  
                       ☎03-5744-1214 

 जापान पेन्सन सेवा ओता वाडर्, पेन्सन कायार्लय रािष्ट्रय पेन्सन 
           �डभीजन 
         　☎03-3733-4141 
अघील्लो बषर्को आय तो�कएको  मापदण्ड  भन्दा काम भएमा तथा बेरोजगार�को कारणले  
प�शन प्री�मयम भुक्तानी गनर् गाह्रो भएमा प्री�मयम भुक्ता�नमा छुट कायर्क्रममा  �नवेदन 
�दनसक्नु हुनेछ । �नवेदान िस्व�क्रत भएपछ� पुरै वा आ�ँशक रकम छुटको �नणर्य हुनेछ । 
साथ ै"�वद्याथ� भुक्तानी �वशषे प्रावधान प्रणाल�" र "भुक्तानी स्थ�गत प्रणाल�" प�न छन।्

(२) प�शन कभरेज अवधीको कुल : 
【सोधपुछ] जापान पेन्सन सेवा ओता वाडर्, पेन्सन कायार्लय रािष्ट्रय पेन्सन 
          �डभीजन 
          ☎03-3733-4141 

            जापान पेन्सन सेवा　http://www.nenkin.go.jp/
जापान सँग कुल सम्झौता भएका देशहरुको पेन्सन प्रणाल�को ला�ग योग्य लागु समय 
छ भने तपा� जापानी र �वदेशी प्रणाल� अन्तरगत कुल फाईदा प्राप्त गनर्का ला�ग योग्य 
हुनुहुनेछ । 
कृपया ध्यान �दनुहोला : एकमुस्ट रकम प्राप्त गरेपछ� तपा�को कुल कभरेज अवधी अन्य 
कुन ैजापा�नज फाईदा हरु �लना पाइने छैन । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग जापान पेन्सन 
सेवा को अ�धका�रक  वेबसाईट हेनुर्होला ।

जेष्ठ नाग�रकहरुको ला�ग मे�डकल बीमा कायर्क्रम :३
७५ बषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरका सम्पूणर् वा�सन्दाहरु जेष्ठ नाग�रकहरुको ला�ग मे�डकल बीमा 
कायर्क्रममा भनार् हुनु पन� छ र उक्त ब्यक्ती हरु रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम का ला�ग 
योग्य हुने छैनन । ६५ बषर् देखी ७४ बषर् �बचका तो�कएको मापदण्ड �भत्र पन� असक्तता भएका 
ब्यिक्तहरु प�न यो कायर्क्रममा भनार् हुन सक्छन तर त्यो भन्दा प�हले रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा 
कायर्क्रम बाट �निस्कन पन�छ । 
�वदेशी नाग�रकहरुका ला�ग उपलब्ध योग्यता र फाईदाहरुका  बारेमा �विस्त्रत जानकार�का ला�ग 
उपलब्ध योग्यता र फाईदाहरुका बारेमा �विस्त्रत जानकार�का ला�ग कृपया डसे्क मा सोध्नु होला ।

【सोधपुछ】वदृ्ध व�रष्ठ नाग�रकहरूको ला�ग मे�डकल बीमा साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय 
पेन्सन �ड�भजन
(१) योग्यता र प्री�मयम �हसाब: ☎03-5744-1608 
(२) फाईदाहरु: ☎03-5744-1254
・मे�डकल �फस महँगो भएमा 
・अस्पातालमा भनार् हंुदाको खाना 
・लामो समय सम्म महंगो उपचार गराई रहनु परेमा 
(३) पैसा �तन� त�रकाहरु: ☎03-5744-1647
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(५) प्री�मयम भुक्तानीमा छुट :
【सोधपुछ】 रािष्ट्रय पेन्सन साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन 

�ड�भजन  
                       ☎03-5744-1214 

 जापान पेन्सन सेवा ओता वाडर्, पेन्सन कायार्लय रािष्ट्रय पेन्सन 
           �डभीजन 
         　☎03-3733-4141 
अघील्लो बषर्को आय तो�कएको  मापदण्ड  भन्दा काम भएमा तथा बेरोजगार�को कारणले  
प�शन प्री�मयम भुक्तानी गनर् गाह्रो भएमा प्री�मयम भुक्ता�नमा छुट कायर्क्रममा  �नवेदन 
�दनसक्नु हुनेछ । �नवेदान िस्व�क्रत भएपछ� पुरै वा आ�ँशक रकम छुटको �नणर्य हुनेछ । 
साथ ै"�वद्याथ� भुक्तानी �वशषे प्रावधान प्रणाल�" र "भुक्तानी स्थ�गत प्रणाल�" प�न छन।्

(२) प�शन कभरेज अवधीको कुल : 
【सोधपुछ] जापान पेन्सन सेवा ओता वाडर्, पेन्सन कायार्लय रािष्ट्रय पेन्सन 
          �डभीजन 
          ☎03-3733-4141 

            जापान पेन्सन सेवा　http://www.nenkin.go.jp/
जापान सँग कुल सम्झौता भएका देशहरुको पेन्सन प्रणाल�को ला�ग योग्य लागु समय 
छ भने तपा� जापानी र �वदेशी प्रणाल� अन्तरगत कुल फाईदा प्राप्त गनर्का ला�ग योग्य 
हुनुहुनेछ । 
कृपया ध्यान �दनुहोला : एकमुस्ट रकम प्राप्त गरेपछ� तपा�को कुल कभरेज अवधी अन्य 
कुन ैजापा�नज फाईदा हरु �लना पाइने छैन । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग जापान पेन्सन 
सेवा को अ�धका�रक  वेबसाईट हेनुर्होला ।

जेष्ठ नाग�रकहरुको ला�ग मे�डकल बीमा कायर्क्रम :३
७५ बषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरका सम्पूणर् वा�सन्दाहरु जेष्ठ नाग�रकहरुको ला�ग मे�डकल बीमा 
कायर्क्रममा भनार् हुनु पन� छ र उक्त ब्यक्ती हरु रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा कायर्क्रम का ला�ग 
योग्य हुने छैनन । ६५ बषर् देखी ७४ बषर् �बचका तो�कएको मापदण्ड �भत्र पन� असक्तता भएका 
ब्यिक्तहरु प�न यो कायर्क्रममा भनार् हुन सक्छन तर त्यो भन्दा प�हले रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा 
कायर्क्रम बाट �निस्कन पन�छ । 
�वदेशी नाग�रकहरुका ला�ग उपलब्ध योग्यता र फाईदाहरुका  बारेमा �विस्त्रत जानकार�का ला�ग 
उपलब्ध योग्यता र फाईदाहरुका बारेमा �विस्त्रत जानकार�का ला�ग कृपया डसे्क मा सोध्नु होला ।

【सोधपुछ】वदृ्ध व�रष्ठ नाग�रकहरूको ला�ग मे�डकल बीमा साखा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय 
पेन्सन �ड�भजन
(१) योग्यता र प्री�मयम �हसाब: ☎03-5744-1608 
(२) फाईदाहरु: ☎03-5744-1254
・मे�डकल �फस महँगो भएमा 
・अस्पातालमा भनार् हंुदाको खाना 
・लामो समय सम्म महंगो उपचार गराई रहनु परेमा 
(३) पैसा �तन� त�रकाहरु: ☎03-5744-1647
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