
 

 

 

                                            ネパール語  

                                 नेपाली भाषा संस्करण 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा (फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला) 

फोन न ं ०४७－४३६－२३९५ 
 

 

 

सबै ववदेशी नागररक हरूको लागग 
 

नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्सको बारेिा थाहा पाइ राख्नु होला 
 



 
 

जापानिा, ढुक्क भएर गिककत्सा समभिस मलनको लागग, सब ैव्यक्क्तले साविजननक िेडिकल इन्स्योरेन्स िा आवद्ध हुन ुपन ेव्यवधान छ। 

नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स भनकेो त्यस्तो साविजननक िेडिकल इन्स्योरेन्स िध्ये एक हो र भववष्यिा हुन सक्ने वविारी या िोटपटक लाई बबिार गरेर, आवद्ध सबैले पैसा 

राखेर, एक आपसिा सहयोग गन ेव्यवस्था हो। 

    तपाईलें भनेको जस्तै हो। 

३ महहना भन्दा बहि जापानमा बसोबास गनन पाउन ेभहन मान्यता हदइएका हिदेशी नागरिक (टूरिस्ट हभषा बाहके अन्य हभषा पाएका व्यहि) को हकमा,   

नेशनल हले्थ इन्स्योिेन्स अथिा कम्पनीको हले्थ इन्स्योिेन्समा आिद्ध हुनै पर्न। 

        

 

 

नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्सिा आवद्ध भयो भन,े तपाईंलाई इन्स्योरेन्स कािि बनाइ ददइनछे। 

इन्स्योरेन्स कािि पनन तपाईंको जाइररउ कािि जस्तै िहत्वपूणि कागजात भएकोले, ननक्चित रूपिा जतनका साथ राख्नु होला। 
 

 

× अन्य व्यक्क्तलाई इन्स्योरेन्स कािि सापट ददने, अथवा अरूबाट सापट मलने काि कदापी गनि हुुँदैन। 

× इन्स्योरेन्स कािििा उल्लेखखत कुरालाई आफैं ले हेरफेर गनि हुुँदैन। 
 

 

 

 

＜यस्तो बेलािा, इन्स्योरेन्स कािि प्रयोग गनि सककंदैन＞ 
कस्िेदटक सजिरी या दाुँत मिलाउने जस्ता बबिारी वा िोटपटक िा नपने कायिको लागग इन्स्योरेन्स कािि प्रयोग गनि सककंदैन। 

 

 

तपाईं बबरािी भयो अथवा िोटपटक लागेर अस्पताल जानु भयो र ररसेप्सनिा इन्स्योरेन्स कािि देखाउनु भयो भन,े िेडिकल खििको एक भाग (साधारणतया: ३०%) िात्र 

नतरेर उपिार गराउनु सक्न ुहुनेछ (बाुँकी ७०% िादह ंनगरपामलकाले बेहोछि )। 

＜उदाहरणको लागग िडेिकल खिि ५,००० येन लागेको बेला＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ पेज १ － 

जापानिा सबै व्यक्क्त साविजननक िेडिकल इन्स्योरेन्स व्यवस्था िा आवद्ध हुन्छन 

इन्स्योरेन्स कािि जारी गररनछे 
 

Ｑ हािी ववदेशी नागररक पनन आवद्ध नभइ नहुने हो? 

इन्स्योरेन्स कािि देखाउुँ दा देखाएन भने ・・・ 

१,५०० येन 
३०% िात्र नतरे पगु्छ। 

५,००० येन ＋α 

१००% न ैआफैले ननतररकन हुुँदैन！ 

कदापी गनि नहुने काि 

यस्ता गैरकाननूी काि गयो भने काननू अनसुार सुँजाय ददइनेछ 

इन्स्योरेन्स कािि छ भने कस्तो फाइदा हुन्छ त? 



 

नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स िा आवद्ध हुने सबैले पैसा (इन्स्योरेन्स रकि) राखेर, िेडिकल खिि जुटाएको हुन्छ। 

नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स भनेको भववष्यिा हुन सक्ने वविारी या िोटपटक लाई बबिार गरेर, आवद्ध सबैले एक आपसिा सहयोग गन ेव्यवस्था हो।  

  

  इन्स्योरेन्स रकि भनकेो,「आधार शुल्क」र 「जापान मभत्रको वावषिक आम्दानी (तलब) अनुसारको शुल्क」जोिकेो रकि हो। 

         

     

        

     जापानिा आएको पदहलो वषििा, अनिल्लो वषिको जापान मभत्रको आम्दानी (तलब) नभएकोले, आधार शुल्क िात्रै भुक्तान गने हुन्छ। 

     जापान मभत्रको आम्दानी कि भएको व्यक्क्तले, नगरपामलकािा गएर आवचयक प्रककया कायिन्वयन गयो भने, आधार शुल्क ७०% िट्न सक्न े

 भएकोले पदहलो वषिको इन्स्योरेन्स रकि धेरै नै कि हुन्छ। (पेज ४ हेनुि होला) 

  

 

 

 

जापान मभत्रको आम्दानी (तलब) बढ्यो भने, दोश्रो वषि देखख「आम्दानी (तलब) अनुसारको शुल्क」नतनुि आवचयक हुनेछ। 

त्यसैले, जापानिा आएर दोश्रो वषिको इन्स्योरेन्स रकि िहंगो हुने व्यक्क्त धेरै हुन्छन। 

उदाहरणको लागग, १ िदहनािा आरूबाइतो गरेर १ लाख २० हजार येन तलब पाउुँछ भने, वावषिक इन्स्योरेन्स रकि कररब ८० हजार येन लाग्नेछ। 

 

 

－ पेज २ － 

इन्स्योरेन्स रकिको भुक्तान गनुि आवचयक हुन्छ 
 

इन्स्योरेन्स रकिको दहसाब गने तररका 
 

「आधार शुल्क」 

वावषिक 
३० देखख ४० हजार येन 

「वावषिक आम्दानी（तलब） 
अनुसारको शुल्क」 

वावषिक 
आम्दानीको कररब १० % 

िेरो इन्स्योरेन्स रकि कनत जनत होला? 

जापानमा आएको पहिलो बर्षमा 

जापान आएर दोश्रो वर्ष भन्दा पछि 
(उदाहरण) १ िदहनािा आरूबाइतो गरेर १ लाख २० 
हजार येन तलब पाउुँछ भने 

वावषिक कररब १० हजार येन 

वावषिक कररब ८० हजार येन 

इन्स्योरेन्स रकि 



 
 
आवद्ध प्रकिया सककएपनछ, फुनाबासी नगरपामलका बाट िागपत्र (भकु्तानी पत्र) तपाईंको ठेगानािा पत्रािार गररनेछ। 
िागपत्र (भुक्तानी पत्र) पगेुपनछ, ननददिष्ट म्याद सम्ििा बैंक या कक्म्बननयन्स स्टोर आददिा गएर भुक्तान गनुि होला। 
※अको वषि पचिात, प्रत्येक वषिको जनु १५ नतर, १ वषिको िागपत्र (भुक्तानी पत्र) तपाईंको ठेगानािा पत्रािार गररनेछ। 
इन्स्योरेन्स रकि भनेको, 「वावषिक एकिुष्ट भुक्तान गने」कक「िामसक（जनु िदहना देखख िािि सम्ििा १० पटक）भुक्तान गने」छनौट गनि सककन्छ। 

    

一括分

                   

                 

 

６月分

７月分

８月分

                                            
★भुक्तानी पत्रको म्याद, प्रत्येक िदहनाको िसान्त (िसान्त शनन, आइत, छुट्टीको ददन पछि भने अको कायािलय खोल्ने ददन) सम्ि हुनेछ। डिसेम्बरिा िात्र २५ ताररखसम्ि म्याद हुने भएकोले 
ध्यान ददन ुहोला। 
★भुक्तान गने ठाउुँ , बैंक, कक्म्बननयन्स स्टोर, कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा（फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला अथवा फुनाबासी फेस भवन ५ तल्लाको ६ नम्बर काउण्टर）हुन। 
★म्याद सककयो भने कक्म्बनयन्स स्टोरबाट भुक्तान गनि सककंदैन। ननक्चित रूपिा म्याद मभत्र भुक्तान गनुि होला। 

 
 

 

                 － पेज ३ － 

यो िदहना मभत्रिा यो भुक्तानी पत्र िाफि त भुक्तान गने। 
 

इन्स्योरेन्स रकि कसरी भुक्तान गने त?  

दोश्रो वषि भन्दा पनछ, नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्सको भुक्तान गनि ववमसियो भन,े पनछ एकिुष्ट भुक्तान गनुि पने हुन्छ। एकिुष्ट रकि 
नतनि गाह्रो हुन ेभएकोले, प्रत्येक िदहना नववमसिकन ननक्चित रूपिा नशेनल हेल्थ इन्स्योरेन्स रकि भुक्तान गनुि होला। 

िामसक भुक्तानी त बबसेला 
जस्तो छ। 
ि त 「एकिुष्ठ भुक्तानी पत्र 」
िाफि त भुक्तान गछुि बा！ 

एकैपटकिा त्यत्रो रकि भुक्तान गनि 
गाह्रो भएकोले ि त िामसक भुक्तानी 
पत्र िाफि त भुक्तान गनि िाहन्छु।  
प्रत्येक िदहना भुक्तान गनि नववमसिने 
गरी सतकि  हुन ुछ। 

अथवा 

भुक्तानी पत्र हेने तररका 
 
 भुक्तानी म्याद：यो मिती सम्ििा भुक्तान गनुि होला। 

 

 

पत्र संख्या：सोधपूछ गने बेलािा यो संख्या बताउनु होला।       

भुक्तान गने रकि हो।  

 

６月分 

एकिुष्ट भुक्तानी पत्र 

अगस्तको भुक्तानी पत्र 

जुलाईको भुक्तानी पत्र 

जनुको भुक्तानी पत्र 

 



 
 

इन्स्योरेन्स रकि, अनिल्लो वषिको आम्दानी (तलब) को आधारिा ननणिय गररने भएकोले आम्दानीको ररपोटिको आवचयकता हुन्छ। 

 
सबलैाई ददइने तलबको बारेिा, काम्पननबाट नगरपामलकािा ररपोटि गररने भएकोले, आफैले ररपोटि गनुि आवचयक छैन। 

 
＜ररपोटिको आवचयकता पने अवस्था＞ 

① जापानिा आएको पहिलो वर्षमा, रिपोर्ष गनुि अत्यावश्यक िुन्छ। 

※इन्स्योरेन्स कािि जारी गने बेलािा, अनिल्लो वषििा जापान मभत्रको आम्दानी (तलब) छैन भनन ररपोटि गरेको हुन ुपछि। यदद नगरेको भए, त्यसको प्रकिया कायिन्वयन गनुि आवचयक 
पछि। इन्स्योरेन्स रकि िट्ने सम्भावना हुन्छ। (सन्दभिको लागग पेज २ हेनुि होला) 
② कम्पनीिा काि गरररहन ुभए पनन, कम्पनी बाट नगरपामलकािा तपाईंको आम्दानी (तलब) को ररपोटि नगई, तपाईंको आम्दानी (तलब) को बारेिा थाहा पाउन सककंदैन भने, 

आफैले ररपोटि गनुि पने हुन्छ। 

 
 

     हो              होइन 

 

                     हो                             होइन                                     

 

 

保険料所得申告（調査）書の記入の仕方＞ 

 

 

 

 

   
 

 

    － पेज ४ － 

होकेन योउ स्योतोकु मसन्कोकु (च्योउसा) स्यो िाफि त ररपोटि गररन्छ ＜कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा (फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला) िा गएि रिपोर्ष गने＞  
※पोष्ट अकफसबाट पत्रािार गरी ररपोटि गनि िाहने व्यक्क्तले, फोन न ं(०४७－४३६－२३९५) िा सम्पकि  गनुि होला। 

［  　●　年1月～１２月の所得状況  ］
平成      年      月      日 船 橋 市 長   あて

記号番号 1234567 宛名番号 届出日

印  

    明・大・昭・平

⑥ 給与収入     年間総収入    　　      ０　 円 ＊税込の総収入です

年金収入 ＊遺族・障害・老齢福祉年金は除く

  収入の無かった人の生活状況（・・・の扶養、預貯金で生活  など） （備考）

080-0000-0000

⑤ 電話番号

② １月１日の住所 海外（ベトナム） ④ 生年月日 　１９９８　年  4 月  1 日

　　　年度国民健康保険料所得申告（調査）書

     　年  1 月 6 日

① 現住所 船橋市 湊町２－１０－２５ ③ 氏名 ＨＯＡＮＮ　ＴＡＩ

         

 

 

 

 

 

                                                 

सही आम्दानी (तलब) को ररपोटि गरौं 
 
 

प्रनत वषि ररपोटि नगरी नहुने हो? 

कस्तो बेलािा ररपोटि गनुि पने हुन्छ त? 

जनवरी १ ताररख को ददन फुनाबासी शहरिा बसोबास गथें। 

 

सिसमन जेइ खा सिन्कोकु स्यो 
मार्ष त ररपोर्ष गन े
＜मसमिन जेइ का (फुनाबासी नगरपामलका 
भवन २ तल्ला) िा  ररपोटि गने＞ 

जनवरी १ ताररख को ददन जापानको अरू शहरिा बसोबास गथें। 

जनवरी १ ताररख को हदन बिोबाि गनुष भएको शिरमा ररपोर्ष गन े
 त्यसपनछ, फुनाबासी नगरपामलका ले जनवरी १ ताररख को ददन बसोबास गरेको शहरिा तपाईंको आम्दानीको बारेिा सोधपूछ 
गने भएकोले, ररपोटि गररसकेपनछ, कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा (फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला) िा ररपोटि गरेको कुरा 
जानकारी ददनु होला। 

कहाुँ गएर ररपोटि गने त?  

ववदेशबाट जापानिा आएका 
व्यक्क्तले, बसोबास दताि 
प्रकिया कायािन्वयन गने 
बेलािा, स्योतोकु मसन्कोकु 
(च्योउसा) स्यो पनन पेश गनुि 
आवचयक हुन्छ। ननक्चित 
रूपिा यो प्रकिया परूा गनुि है। ＜भने तररका＞ 

① फुनाबासी को ठेगाना 
② ●वषि जनवरी १ ताररख िा बबदेशिा बसोबास गनुि भएको भए, 「बबदेश（देशको नाि）」 भने  (उदाहरण)「बबदेश 

(मभयतनाि)」 
③ नाि (जाइररउ कािि िा लेखखएको अनसुार) 
④ जन्ि मिती  （उदाहरण）१९९८ साल अवप्रल १ ताररख 
⑤ फोन नम्बर ※िोबाइल नम्बर छ भने त्यो न्म्बर लेख्न ुहोला। 
⑥ ●वषि जनवरी देखख डिसेम्बर सम्ििा जापानिा आम्दानी छैन भने, 「०」॥ख्नहुोला।  



 
 

इन्स्योरेन्स रकि ननतररकन बस्न ुभयो भने・・・ 
         दढलाइ रकि जोडिने हुन्छ। भुक्तानी गने रकि साधारण भन्दा बदढ हुनछे। 

             भुक्तान गराउनको लागग तपाईंको िरिा आउनेछौं। 

             तपाईंको िोबाइल फोनिा कल गरेर, भुक्तानी सम्बक्न्ध ननदेशन ददइनेछ। 

               इन्स्योरेन्स काििको प्रभावकारी म्याद छोटो हुनेछ। 

※साधारणतया: १ बषििा स्वत: नववकरण गररन्छ, तर इन्स्योरेन्स रकि नतरेन भने,  

४ िदहनाको १ िोटी कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा（फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला）िा आएर इन्स्योरेन्स काििको 

नववकरण गनुि आवचयक हुनेछ। नववकरण गरेन भने, अस्पताल आदद गिककत्सा ससं्थािा इन्स्योरेन्स कािि प्रयोग गनि 

नसककने हुन्छ। 

तपाईंको बैंक एकाउण्ट भएपनन स्वतन्त्र रूपिा प्रयोग गनि नपाउने हुन्छ। 

तपाईंलाई ददइन ेतलब जफत गररनछे। 

 
 

    
 

 

 

 

 

＜ सम्पकि  गने ठाउुँ ＞ 

कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा（फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला） 

☎फोन ०४७-४३६-२३९५ ९:००～१७:००（शनन /आईत /ववदाको ददन बाहेक） 

 ※फोनिा िादह ंजापानी भाषािा िात्र कुरा गनि सककनेछ 

 

－ पेज ५ － 

 ＜मभडियो फोन बाट अनुबाद गनि सककने सियावगध＞ 

अंगे्रजी・िाइननज・कोररयन・स्प्यानीश・रमसयाली・थाई   ९：०० ～ १७：०० 

मभयतनािी・कफमलवपनी・फ्रान्सेली              १०：०० ～ १७：०० 

नेपाली・दहन्दी                        ११：०० ～ १७：०० 
 

भुक्तानी म्याद सम्ििा भुक्तान गनि नसक्ने व्यक्क्तले िाुँि ैनै परािशि गनुि होला। 

१ 

२ 

३ 
तपाईंको देशको भाषािा कुरा गनेछौं 

मभडियो फोन प्रयोग गरेर, तपाईंको देशको भाषािा कुरा गनि सक्नु हुनेछ। 



 
 
  जापानिा आएर दोश्रो वषि भन्दा पनछ, नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स रकि भकु्तान गनि बबमसियो भने, पनछ एकिषु्ट रूपिा बाुँकी रकि भुक्तान गनुि पने हुन्छ। 
  एकिुष्ट रूपिा भुक्तान गनि गाह्रो हुने भएकोले, प्रत्येक िदहना नबबमसिने गरी ननक्चित रूपिा इन्स्योरेन्स रकि भकु्तान गनुि होला। 
  नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स रकिको भुक्तानी, सुववधायकु्त बैंक बाट ्ान्सफर िाफि त गने तररका रा् ो हुनेछ। 

बैंक ्ान्सफरको आवेदन, ननम्न मलखखत ① र ② िध्ये बाट ददन सक्नु हुनेछ। 

      बैकको क्याश कािि िाफि त आवेदन ददने तररका 
बैंक एकाउण्ट दताि गदाि खेरीको इन्कान (नेि मशल) नभएपनन, बैंक को क्याश कािि िात्रले पनन नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स रकिको बैंक ् ान्सफर आवेदन ददन सककन्छ। (बायोिेद्क  
प्रिाणीकरण ＩＣ क्याश कािि िादह ंप्रयोग गनि सककंदैन) । आवेदन ददन िाहने व्यक्क्तले, क्याश कािि र इन्स्योरेन्स कािि मलएर, कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा (फुनाबासी नगरपामलका  
भवन १ तल्ला अथवा फुनाबासी फेस भवनको ५ तल्ला ६ नम्बर काउण्टर) िा आएर प्रकिया कायािन्वयन गनुि होला। 

      

     बैंक एकाउण्ट ्ान्सफर अनुरोध फारि (कागजात) िाफि त आवेदन ददने तररका 

ननम्न मलखखत ३ वस्त ुतयार गरी, फुनाबासी नगरपामलकाले ननददिष्ट गररएको बैंक (यउुच्योउ बैंक सिेत) िा प्रकिया कायािन्वयन गनुि होला। 
① नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स कािि  ② बैंकको पासबकु  ③ बैंक पासबकुिा दताि गरेको नेि मशल 

 
 

◆ठेगाना पररवतिन भयो भने नगरपामलकािा दताि गनुि आवचयक हुन्छ। 

      फुनाबासी शहरबाट ववदेशिा बसाई सने बेला (जापानिा ठेगाना नहुने अवस्था)  

⇒ फुनाबासी शहरिा इन्स्योरेन्स कािि कफताि गनुि होला। 
      फुनाबासी शहरबाट जापानको अन्य ठाउुँिा बसाई सने बेला   

⇒ इन्स्योरेन्स कािि, नयाुँ ठाउुँको गाउुँ वा नगरपामलका ले जारी गनेछ। फुनाबासी शहरको इन्स्योरेन्स 
कािि कफताि गरी, बसाई सरेको नयाुँ गाउुँ वा नगरपामलका बाट नयाुँ इन्स्योरेन्स कािि मलन ुहोला। 

      फुनाबासी शहर मभत्र न ैअन्य अन्य ठाउुँिा बसाई सने बेला 
 ⇒ परुानो इन्स्योरेन्स कािि कफताि गरी, नयाुँ ठेगाना अकंकत नयाुँ इन्स्योरेन्स कािि मलन ुहोला। 

 ◆कम्पननको हेल्थ इन्स्योरेन्स िा आवद्ध हुनु भयो भने 

      कम्पनीको हेल्थ इन्स्योरेन्स िा आवद्ध हुन ुभयो भने, नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स कािि प्रयोग गनि सककंदैन। 
      कोकुमिन केन्कोउ होकेन खा (फुनाबासी नगरपामलका भवन १ तल्ला) िा आएर नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स आवद्धता 

त्याग गने प्रकिया कायािन्वयन गरी, नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स कािि कफताि ददन ुहोला। 
      आवद्धता त्याग गने प्रकिया कायािन्वयन गररएन भने, इन्स्योरेन्स रकिको िाग रोककंदैन। अननवायि त्याग गने प्रकिया परूा गनुि होला।     

 ◆जापानिा बस्न पाउने सियावगध नाघ्यो भने 

नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स भनेको, जापनको गाउुँ  वा नगर पामलका िा बसोबास दताि गरेको छैन भने आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था हो। 
      कुन ैकारणवश नववकरण नगरी, जापानिा बस्न पाउने सियावगध नाघ्यो भने, फुनाबासी नगरपामलकािा तपाईंको बसोबास दताि िेदटन गई,  

इन्स्योरेन्स कािि प्रयोग गनि नसककने हुन्छ। 

                                                
                       － पेज ६ － 

 

यस्तो अवस्थािा, प्रकिया पूरा गनुि आवचयक छ 

अननवायि रूपिा, प्रकिया कायािन्वयन गनुि है। 

सुववधा युक्त बैंक ्ान्सफर बाट भुक्तानी गरौं！ 

१ 

＜सवविस मलन सककने बैंक＞ 
・गिबा बैंक・मिजहुो बैंक・मििबुबशीＵＦＪबैंक・मििइुसुमितोिो बैंक・ररसोना बैंक 
・गिबा कोउग्योउ बैंक・केइयोउ बैंक・यउुच्योउ बैंक・गिबा मसन्योउ ककन्को 
・टोक्यो बेइ मसन्योउ ककन्को  ※सवविस मलन सककने बैंक फेरबदल हुन सक्छ। 

 

बैंकको क्याश कािि मलएर 
नगरपामलकािा गयो 
भने, बैंक ्ान्सफरको 
प्रकिया कायािन्वयन गनि 
सककने रहेछ। 

२ 
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