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1. नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रणाली  

स्वास्थ्य िबमा भनेको रोग वा चोटपटक लागरे िचिकत्सा िनकायह�मा जानपुदार् आिथर्क भार हलुका होस् भन्नका लािग, पिहल ेदेिख नै एक-आपसमा िमलेर पसैा जोहो गरी िचिकत्सा 

खचर्मा पूितर् गन�, आपसी सहायतालाई लि�त ग�रएको िचिकत्सा िबमा प्रणाली हो। स्वास्थ्य िबमामा, काम गन� ठाउँबाट सदस्यता िलन े र बसोबास दतार् ग�रराखेको 

गाउँपािलका/नगरपािलकाबाट सदस्यता िलने गरी दईु प्रकार ह�न्छन्। जापानमा बसोबास दतार् ग�रराखेका व्यि�ले, कुनै एक सावर्जिनक िचिकत्सा िबमाको सदस्यता िलएर िबमा कर भ�ुानी 

गरेमा, रोग वा चोटपटक लाग्दा िबमा प्रमाणलाई िचिकत्सा िनकायह�को काउण्टरमा प्रस्तुत गरेमा उपचार खचर्को 30 देिख 20% मातै्र भ�ुानी गरी ढुक्कका साथ िचिकत्सा सेवा प्रा� गनर् 

सिकन्छ।  

3 मिहना नाघ्ने बसोबास अविध िनधार्रण भएर, सागािमहारा-िस मा बसोबास दतार् गनुर् भएका िनम्न व्यि� बाहकेले नाग�रक स्वास्थ्य िबमाको सदस्यता िलनै पन� ह�न्छ।  

 

・नाग�रक स्वास्थ्य िबमाको सदस्यता िलन नपाउने व्यि� 

① कायर्स्थलको स्वास्थ्य िबमाको िबिमत तथा िनजको आिश्रत प�रवार  

② सेइखाच-ुहोगो अथार्त जीवनयापन सरं�ण प्रा� ग�रराखेको व्यि� 

③ बसोबास अविध 3 मिहना वा सो भन्दा कम भएका व्यि� (तथािप, बसोबास अविध 3 मिहना वा सो भन्दा कम भएपिन,  

श्रम कल्याण मन्त्रीले तोकेको बसोबास योग्यता (िभसा) अनसुार मान्यता पाएको व्यि�ले सदस्यता िलन सक्ने ह�नसक्छ।)  

④ अन्य िवशेष कारण भएका व्यि� जसलाई श्रम कल्याण मन्त्रालयको आदेशले तोकेको ह�न्छ 
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2. सदस्यता िलने/त्याग्ने िनवेदन दािखला 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) नाग�रक स्वास्थ्य िबमाको सदस्यता िलने प्रिक्रया  

प्रिक्रया आवश्यक पन� समय आवश्यक पन� िचज प्रिक्रया गन� ठाउँ 

सागािमहारा-िस मा बसाई ँ(जापान प्रवेश)आउँदा ・बसाई ँजाने प्रमाणपत्र    ・जाइर्यू (बसोबास)काडर्  ② ③ ④ 

कायर्स्थलको स्वास्थ्य िबमा छोड्दा ・जाइर्यू (बसोबास)काडर् ・स्वास्थ्य िबमा योग्यता िवहीन प्रमाणपत्र इत्यािद ① ② ③ 

बच्चा जिन्मँदा ・जाइर्यू (बसोबास)काडर् ・बोिस तेच्यो (मातिृशशु स्वास्थ्य पुिस्तका) ② ③ ④ 

 

 

 (2) नाग�रक स्वास्थ्य िबमा सदस्यता त्याग्ने प्रिक्रया  

प्रिक्रया आवश्यक पन� समय आवश्यक पन� िचज प्रिक्रया गन� ठाउँ 

सागािमहारा-िस बाट बसाई ँ(जापानबाट बिहगर्मन) जाँदा  ・नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ② ③ ④ 

कायर्स्थलबाट स्वास्थ्य िबमाको सदस्यता िलँदा ・कायर्स्थलको स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ・नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ① ② ③ 

मतृ्यु ह�दँा ・नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ② ③ ④ 

बसोबास योग्यता (िभसा) समा� ह�दँा ・नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ② ③ ④ 

 

 (3) अन्य प्रिक्रया  

प्रिक्रया आवश्यक पन� समय आवश्यक पन� िचज प्रिक्रया गन� ठाउँ 

सागािमहारा-िस िभतै्रको ठेगाना प�रवतर्न ह�दँा ・जाइर्यू (बसोबास)काडर् ・नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ② ③ ④ 

घरमूली या नामथर प�रवतर्न ह�दँा ・जाइर्यू (बसोबास)काडर् ・नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण ② ③ ④ 

िबमा प्रमाण हराउँदा, मैलो ह�दँा ・जाइर्यू (बसोबास)काडर्  

・मैलो ह�दँा, उ� नाग�रक स्वास्थ्य िबमा प्रमाण 

① ② ③ 

 

*सदस्यता िलने/त्याग्ने प्रिक्रया गदार् 14 िदन िभत्रमा 

सदस्यता िलनै पन� ह�दँाह�दैँ पिन सो िनवेदन दािखला गनर् िढला भएमा.... 

◎ िबमा प्रमाण नह�न ेह�नाले िचिकत्सा खचर् मध्ये सबै रकम आफँैले वहन गनुर्पन� ह�न्छ (िसद्धान्तत: िबमा लाभ प्रा� गदार् पिहल ेखचर् भएको रकमको लािग पाउन सिकन्न।)।  

◎ िबमा कर ितदार् भने िनवेदन दािखला गरेको मिहनाबाट नभएर, उ� िबमाको लािग योग्य भएको सु�वाती मिहना देिख नै पिहलेको समेत च�ुा गनुर्पन� ह�नजान्छ।   

प्रिक्रया गन� ठाउँ ① रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन शाखा     ② िमदो�र/िमनािम वाडर् अिफसको कु-िमन ्शाखा  

③ हरेक मािच-जकुु�र-सेन्ता अथार्त समुदाय िवकास केन्द्र (हािसमोतो/केन्द्रीय ६ �ेत्र/ओवनो-िमनािम बाहेक) वा ितनका 

स्थानीय शाखा कायार्लय 

④ च्युओउ वाडर् अिफसको कु-िमन ्शाखा  
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＊ "आिथर्क वषर्" र "वािषर्क" सम्बन्धमा 

 "आिथर्क वषर्" ....अिप्रल देिख आगामी वषर्को माचर् सम्मको 12 मिहना हो 

 "वािषर्क" ............जनवरी देिख िडसेम्बर सम्मको 12 मिहना हो 

 

3. िबमा कर सम्बन्धमा 

िबमा कर-च�ुा गनुर्पन� दाियत्व घरमूलीको रहन्छ। तसथर्, घरमूलीले नाग�रक स्वास्थ्य िबमाको सदस्यता निलएको भएपिन, घरमूलीको नाममा कर-च�ुा सूचना पत्र पे्रषण ग�रन्छ।  

*सदस्यता िलने प्रिक्रया िढला ह�न गएर, पिहले देिख कै सदस्यता िलनु पदार्, लाग-ुकरको पिन अिधकतम 3 वषर् पिहले सम्मको, आिथर्क वषर् िपच्छेको कर-च�ुा सूचना पत्र पे्रषण ग�रन्छ। 

िबमा कर ितराउँदा 1 पटकमा नै सबै च�ुा गनुर्पन� गरी म्याद रािखन्छ।  

 

 (1) िबमा कर िनधार्रण ह�ने िविध 

●िबमा कर गणना गदार्,अिघल्लो वषर् जनवरी देिख िडसेम्बर सम्मको आयह�को आधारमा आिथर्क वषर् िपच्छे ग�रन्छ।  

●िबमा कर िहसाब गदार् सदस्यताको िनवेदन दािखला गरेको मिहना नभएर, कमर्चारी िबमाको योग्यता िवहीन भएको या बसाई ँआएको आिद कारणले, सागािमहारा-िस को नाग�रक स्वास्थ्य 

िबमा लाग ुभएको मिहना देिख ग�रन्छ।  

 

आिथर्क वषर्को बीचमा सदस्यता िलँदाको िबमा कर..वािषर्क िबमा कर ×
सदस्यता िलएको मिहना देिख माचर् सम्मको मिहना सङ्ख्या

12
 

 आिथर्क वषर्को बीचमा सदस्यता त्याग्दाको िबमा कर..वािषर्क िबमा कर ×
अिप्रल देिख सदस्यता त्यागेको अिघल्लो मिहना सम्मको मिहना सङ्ख्या

12
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 (2) नाग�रक स्वास्थ्य िबमा करको िहसाब िविध (सन् 2022)  

 नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कर गणना गदार्, अिघल्लो वषर्को आयह�को आधारमा आिथर्क वषर् िपच्छे ग�रन्छ।  

 नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कर िहसाब गदार्, सदस्यताको िनवेदन दािखला गरेको मिहना नभएर, कमर्चारी िबमाको योग्यता िवहीन भएको या बसाई ँआएको आिद कारणले, नाग�रक स्वास्थ्य 

िबमाको लािग योग्य भएको मिहना देिख ग�रन्छ।  

 

 "A: िचिकत्सा सेवाको िहस्सा", "B: उ�राद्धर्का वदृ्ध व्यि� सहायता रकमको िहस्सा" एवम् "C: केयर िगिभङ् भ�ुानी रकमको िहस्सा" सम्बन्धमा, ① देिख ③ को बँुदाको आधारमा, 

हरेकको िहसाब गरी, त्यसको कुल रािश नै वािषर्क िबमा कर रािश ह�न आउँछ।  

नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कर  

[①: आय दर] 

अिघल्लो वषर् भरीको समग्र आय रकमह� (*1)  

－आधारभतू छुट रािश  

[②: समान दर] 

प्रित सदस्य बराबरको रािश 

[③: बराबरी दर] 

प्रित घरप�रवार बराबरको रािश 

A: िचिकत्सा सेवाको िहस्सा ① को 6.05%  25,500 येन × व्यि� सङ्ख्या 17,000 येन  

B: उ�राद्धर्का वृद्ध व्यि� 

सहायता रकमको िहस्सा 
① को 2.3% 10,000 येन × व्यि� सङ्ख्या 6,000 येन 

C: केयर िगिभङ् भु�ानी 

रकमको िहस्सा 
① को 2.15% 9,500 येन × व्यि� सङ्ख्या 6,000 येन 

◎ "B: उ�राद्धर्का वदृ्ध व्यि� सहायता रकमको िहस्सा" भनेको, उ�राद्धर्का वदृ्ध व्यि� िचिकत्सा सेवा प्रणालीमा टेवा परु्याउने रकम (सदस्य सबैलाई करको भाग तोकेको ह�न)े।  

◎ "C: केयर िगिभङ् भ�ुानी रकमको िहस्सा" भनेको, 40 देिख 64 वषर् उमेरका सदस्यलाई करको भाग तोक्ने।  

◎ लागु-करको सीमा रािश (वािषर्क िबमा करको सीमा रािश जसलाई जापानीमा खाजेइ गेन्दोउ गाकु भिनन्छ)  

 "A: िचिकत्सा सवेाको िहस्सा: 6 लाख 50 हजार येन", "B: उ�राद्धर्का वदृ्ध व्यि� सहायता रकमको िहस्सा: २ लाख येन", "C: केयर िगिभङ् भ�ुानी रकमको िहस्सा: 1 लाख 70 

हजार येन"  

 

*1 समग्र लागु-करको िहस्साको आय र िवशषे छुट प�ातको पूजीगत बेचिबखन आय (5 वषर् वा सो भन्दा मुिनको छोटो अविध/5 वषर् भन्दा मािथको लामो अविधबाट ह�ने लाभ), सयेर 

बजारमा िलस्टेड सेयर आिद सगँ सम्बिन्धत बेचिबखन घाटाको क्या�र-फवार्ड छुट प�ातको बेचिबखन आय, सेयर बजारमा िलस्टेड सेयर आिदको बेचिबखन घाटा र लाभांश आय बीचको 

लाभ-हानी िहसाब प�ातको आय एवम् क्या�र-फवार्ड छुट प�ातको सेयर बजारमा िलस्टेड सयेर आिदको लाभांश आय आिद, समग्र िनयिमत लागु-कर बाहकेको आय सबै जोडेर आएको 

रकमलाई समग्र आय रकमह� मािनन्छ।  

 

40 वषर् उमेरको ह�ने व्यि� 
40 वषर् उमेरको जन्म मिहना (1 ता�रख जन्म िमित भएको व्यि�लाई त्यसको अिघल्लो मिहना) देिख,"C: केयर िगिभङ् भ�ुानी रकमको िहस्सा"मा 

करको भाग तोक्ने ।  

65 वषर् उमेरको ह�ने व्यि� 

65 वषर् उमेरको ह�ने व्यि�को "C: केयर िगिभङ् भ�ुानी रकमको िहस्सा"को िबमा कर रािश िहसाब गदार्, 65 औ ँवषर्को जन्म मिहनाको अिघल्लो 

मिहना (1 ता�रख जन्म िमित भएको व्यि�लाई त्यो भन्दा दईु मिहना अगािड) सम्मको मिहनाको सङ्ख्या अनसुार गन�।  

 *65 वषर् उमेर भन्दा मािथ भने, िभन्दै केयर िगिभङ् िबमा शुल्क लाग्न जान्छ।  

75 वषर् उमेरको ह�ने व्यि� 

75 वषर् उमेरको ह�ने व्यि�को "A: िचिकत्सा सेवाको िहस्सा", "B: उ�राद्धर्का वदृ्ध व्यि� सहायता रकमको िहस्सा"को िबमा कर रािश िहसाब गदार्, 

75 औ ँवषर्को जन्म मिहनाको अिघल्लो मिहना सम्मको मिहनाको सङ्ख्या अनसुार गन�।  

 *75 वषर् उमेर भन्दा मािथ भने, िभन्दै उ�राद्धर्का वदृ्ध व्यि�को िचिकत्सा िबमा शुल्क लाग्न जान्छ।  
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 (3) सदस्य सङ्ख्या वा अिघल्लो वषर्को आय आिदमा प�रवतर्न ह�दँा 

●आिथर्क वषर्को बीचमा सदस्यता िलने/त्याग्ने गरेर सदस्य सङ्ख्यामा घटबढ भएको या अिघल्लो वषर्को आयमा प�रवतर्न आएर िबमा कर प�रवतर्न ह�दँा, कर-च�ुा सूचना पत्र पे्रषण 

ग�रन्छ।  

●आिथर्क वषर्को बीचमा घरमूली प�रवतर्न ह�दँा, कर-च�ुा गन� दाियत्व भएको व्यि� प�रवतर्न ग�रन्छ। प�रवितर्त िदनको अिघल्लो मिहनाको िहस्सा सम्म अिघल्लो घरमूलीलाई, प�रवितर्त 

मिहना देिख नयाँ घरमूलीलाई, आ-आफ्नो कर-च�ुा सूचना पत्र पे्रषण ग�रन्छ।  

 

सावधानी: आिथर्क वषर्को बीचमा बसाई ँआउने व्यि�लाई  

◎ अन्य गाउँपािलका/नगरपािलकाबाट बसाई ँआउँदा: तपाईकंो भनार् प्रिक्रयाको भोिलपल्ट कर-च�ुा सूचना पत्र पे्रषण ग�रनछे, बसाई ँआउनु भन्दा पिहलेको गाउँपािलका/नगरपािलकामा 

अिघल्लो वषर् भरीको समग्र आय रकमह� आिद बारे जाँच प�ात ग�रसके पिछ। यिद तपाईलं ेबसाई ँआउनु भन्दा पिहलेको गाउँपािलका/नगरपािलकामा नभई अक� ठाउँमा आफ्नो 'अिन्तम 

कर िफत� घोषणा आवेदन'(खाकुतइे िसन्कोकु) फाइल गनुर्भयो भन,े वा मिहनाको अन्तमा फाइल गनुर्भयो भन,े आयको रकमको बारेमा जानकारी प्रा� गनर् झन् लामो समय लाग्न ेकारणल े

गदार् तपाईलंे दईु पटक कर-च�ुा सचूना पत्र पाउन सम्भावना छ। बसाई ँआउनु भन्दा पिहलेको गाउँपािलका/नगरपािलकामा आय घोषणा आवेदन नगरेका व्यि�ले, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र 

रािष्ट्रय पेन्सन शाखा मा "नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कर घोषणा आवेदन पत्र" पसे गनुर्होला।  

◎ िवदेशबाट बसाई ँआउँदा: सदस्यता िलने प्रिक्रया अपनाउँदा, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन शाखा मा "नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कर घोषणा आवेदन पत्र" पसे गनुर्होला।  

 

 (4) िबमा कर कम गन� 

(क) आयमा आधा�रत प्रणाली 

① घरमूली र त्यस बाहकेका सदस्य सबैको कुल आय रािश 4,30,000 येन + {1,00,000 येन × (तलब कमाउनेह� आिदको संख्या* -1)} वा सो भन्दा कम भए, समान दर रािश, 

बराबरी दर रािश 70% कम ग�रन्छ।  

② घरमूली र त्यस बाहकेका सदस्य सबैको कुल आय रािश 4,30,000 येन + (2,85,000 येन ×िबिमत सङ्ख्या) + {1,00,000 येन × (तलब कमाउनेह� आिदको संख्या* -1)} वा 

सो भन्दा कम भए, समान दर रािश, बराबरी दर रािश 50% कम ग�रन्छ।  

③ घरमूली र त्यस बाहकेका सदस्य सबैको कुल आय रािश 4,30,000 येन + (5,20,000 येन ×िबिमत सङ्ख्या) + {1,00,000 येन × (तलब कमाउनेह� आिदको संख्या* -1)} वा 

सो भन्दा कम भए, समान दर रािश, बराबरी दर रािश 20% कम ग�रन्छ।  

*“तलब कमाउनेह� आिद” ितनीह�लाई जनाउँछ जसले िनरन्तर तलब कमाइरहन्छन् वा सावर्जिनक िनविृ�भरण, आिद प्रा� गछर्न्। 

 

(ख) समान दर रािशमा आधा�रत आिश्रत बच्चाको लािग कर प्रणाली 

कानूनको प�रवतर्न अन्तगर्त, पवूर्स्कूल जाने उमेर भएका (प्राथिमक िवद्यालयमा प्रवशे गनुर् अिघ) आिश्रत बच्चाको समान दर रािश (िचिकत्सा सवेाको िहस्सा र सहायता रकमको िहस्साको 

लािग) 50% ल ेघटेको छ, अिप्रल 1, 2022 देिख। त्यसकारण, 2022 र 2023को आिथर्क वषर्को लािग कर कटौतीको लािग लि�त जनसंख्यालाई 18 वषर् र मुिनका मािनसह�लाई 

समावशे गनर् िवस्तार ग�रएको छ (18 वषर्को उमेर को जन्मिदन पिछको अक� माचर् 31 सम्म)। यो सागािमहारा सहरको आफ्नै प्रयासको एउटा िहस्सा हो, साना बालबािलका भएका 

प�रवारह�लाई मदत गन� उद्देश्यले। 

 
 
 

सावधानी: 

 अिघल्लो वषर् आय घोषणा आवेदन नगरेको बखतमा, आय रािश ① देिख ③ को शतर्सँग िमलेको भएपिन िबमा कर कम ग�रने छैन। आिथर्क वषर् िपच्छे अवश्य पिन आय घोषणा 

आवेदन गनुर्होला।  

 

 

 

 



6 

 (5) आय घोषणा सम्बन्धमा 

 िबमा करको आय दर रािश िनणर्य ह�दँा, अिघल्लो वषर् जनवरी देिख िडसमे्बर सम्मको आयको आधारमा अिप्रल देिख आउँदो साल माचर् सम्मको 12 मिहनाको िहस्सा पछर्। तसथर्, 

अिघल्लो वषर्को आय घोषणा नभएमा, सही िबमा कर गणना गनर् नसिकने ह�नाल ेिबमा कर कम गन� व्यवस्था पिन लागु ग�रने छैन। 18 वषर् उमेर वा सो भन्दा मािथका सदस्यले, जनवरी 1 

ता�रखमा बसोबास गरेको गाउँपािलका/नगरपािलकाको नाग�रक कर शाखामा र, जनवरी 2 ता�रख पिछ जापान प्रवेश गरेका व्यि�ले रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन शाखा मा 

अिघल्लो वषर्को आय घोषणा गनुर्होला। साथै, कम्पनी माफर् त घोषणा आवेदन गराएका व्यि� या 'अिन्तम कर िफत� घोषणा आवेदन'(खाकुतइे िसन्कोकु) गरेका व्यि�, बसाई ँआउने व्यि� 

जसल ेपिहलेको ठेगाना रहकेो गाउँपािलका/नगरपािलकाको नाग�रक कर शाखामा घोषणा आवेदन ग�रसकेका छन् उनीह�ले दोहर्याएर घोषणा आवेदन गनुर्पन� आवश्यकता रहदैँन।  

अिघल्लो वषर् आयको घोषणा आवेदन नगरेका व्यि�, बसाई ँआउनु पिहलाको गाउँपािलका/नगरपािलकामा आयको घोषणा आवेदन नगरेका व्यि�, िवदेशबाट बसाई ँआएर रािष्ट्रय 

स्वास्थ्य बीमा र रािष्ट्रय पेन्सन शाखा मा घोषणा आवेदन नगरेका व्यि� प्रित, बेलाबेलामा "नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कर घोषणा आवेदन पत्र" एवम् िफत� खाम राखरे पे्रषण ग�रने ह�नाले, 

लेखेर पसे गनुर्होला।  

 

 (6) िबमा करको छुट सम्बन्धमा 

िनम्न शतर् िभत्र पन� घरप�रवार, जसलाई आिथर्क वषर् 2022 को िबमा कर ितनर् मुिश्कल भएको बखतमा, छुटको आवेदन िदन सिकन्छ।  

①<प्रकोप आइपदार् ह�ने छुट> 

प्रकोपमा परेर घरबारको 3 भागको 1 भाग वा सो भन्दा बढी �ित व्यहोरेका घरप�रवार  सन् 2021 भरीमा घरप�रवारको आय 1 करोड येन भन्दा कम भए 

<बेरोजगारी आिद, गुजारा चलाउन गाह्रो पदार्को छुट> 

② 

बेरोजगारी 

आिद 

कम्पनीको कारणले गरेर अवकाश (बखार्सी या कम्पनी टाट पल्टेको 

आिद), काम नचलेको अथवा काम रोिकएको वा कम्पनी खारेज 

भएको व्यि�का घरप�रवार  सन् 2022 भरीको अनुमािनत आय सन् 2021 भरीमा घरप�रवारले आजर्न गरेको आयको 

70% वा सो भन्दा कम ह�ने गरी घट्ने अवस्थामा (*1)  ③ 

गुजारा 

चलाउन गाह्रो 

जीवन गजुारा चलाउनका लािग सावर्जिनक वा िनजी सहायता प्रा� 

ग�रराखेको घरप�रवार  

④<िबरामी पदार्को छुट> 

िबरामी भएर िचिकत्सा खचर्मा ठुलो धनरािश खचर् ह�ने घरप�रवार  
सन् 2022 भरीको िचिकत्सा खचर् (कर छुटको दायरामा परेको िहस्सा), सन् 2021 साल 

भरीमा उ� घरप�रवारको अनुमािनत आय भन्दा 30% वा सो भन्दा मािथ ह�न ेअवस्थामा 

⑤<बेचिबखन बाट भएको आय सम्बन्धी छुट> 

व्यवसाय या आवास आिदको ऋण ितनर्का लािग, सन् 2021 साल िभत्र जग्गा या घरबार बेची उ� आम्दानी मध्येको सम्पूणर् रािश ऋण ितनर्मा लगाएको अवस्थामा 

⑥<थुना अविधको छुट> 

कारागार आिदमा थुिनएर, स्वास्थ्योपचार खचर् भ�ामा हदबन्दी लागु भएको अवस्थाम 

*1. सन ्2021 साल भरीमा घरप�रवारको आय 20 लाख येन वा सो भन्दा कम भएका घरप�रवारको लािग 80% भन्दा कम 

＊②/③/④/⑤को अवस्थामा, मािथ उल्लेिखत शतर्का अलावा, सन् 2022 साल भरीको घरप�रवारको अनुमािनत आय रािश र जीवनयापन सरं�णको मापदण्ड अनुसार िहसाब 
िनकालेर, मानक जीवनयापन खचर् बीचको अनुपात अनुसार लागु गन� नगन� िनणर्य ग�रन्छ।  

＊आिथर्क वषर् 2022 िभत्रमा आवेदन िदनुपन� ह�न्छ। (⑥ को अवस्थामा बाहके)  

＊आिथर्क वषर् 2021 भन्दा पिहलेको िबमा कर सम्बन्धमा, पिहलेको छुटको लािग आवेदन िदन सिकने छैन। (⑥ को अवस्थामा बाहके)  

＊घरप�रवारको आय भन्नाले, घरमूली (नाग�रक स्वास्थ्य िबमाको सदस्यता निलएको घरमूली समेत समावेश।)  

र नाग�रक स्वास्थ्य िबमाको िबिमत सबैजनाको आय बुझ्नपुछर्।  

 

मािथ उल्लिेखत आवेदन परामशर् काउण्टर भन्नाले, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा शाखा मा करको भाग तोक्ने िटम, वाडर् अिफसको कु-िमन् शाखा (च्यओुउ वाडर् अिफस बाहके), 

िसरोयामा/चकुुइ/सागािमको/फुिजनो का हरेक समुदाय िवकास केन्द्र अथार्त मािच-जुकु�र-सेन्ता भन्न ेबुझ्नुपछर्।  
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4. िबमा कर चु�ा सम्बन्धमा 

 (1) िबमा कर च�ुा गन� म्याद  

सागािमहारा-िस मा अिप्रल देिख आउँदो साल माचर् सम्मको 12 मिहनाको िहस्साको िबमा कर, जनु देिख आउँदो सालको माचर् मिहना सम्म लगाएर, 10 पटकको िकस्ताबन्दीमा च�ुा 

गद� जानुपछर्। जनु मिहनाको मध्य ितर कर-च�ुा सूचना पत्र पे्रषण ग�रने भएकोले, खाममा ह�ने च�ुा पत्र िलएर म्याद िभत्रमा च�ुा गनुर्होला।  

 साथै, जुन मिहना वा सो भन्दा पिछ सदस्यता िलन ेप्रिक्रया गनुर्भएको अवस्थामा, प्रिक्रया गरेको अक� मिहना देिख आगामी माचर् सम्मको िहस्सालाई िकस्ताबन्दीमा च�ुा गनुर्पन� ह�न्छ। 

कर-च�ुा सूचना पत्रलाई, प्रिक्रया गनुर्भएको भन्दा अक� मिहनाको मध्य ितर पे्रषण ग�रन्छ।  

 च�ुा िविधमा िव�ीय संस्था या किन्भिनयन्स स्टोर आिदमा गएर च�ुा पत्रबाट भ�ुानी गन� िविध र खाताबाट रकमान्तर गरी भ�ुानी गन� िविध रहकेा छन्।  

 

 (2) बक्यौता र िढला-सुस्ती रकम 

 िबमा करलाई म्याद िभत्र च�ुा नगरेमा, म्याद गुिज्रए प�ात च�ुा स्मिृत िदलाउने तािकता पत्र पे्रषण ग�रन्छ। त्यसो गदार् गद� पिन च�ुा नगरेको खण्डमा, िभन्न दाबी िलखत इत्यािद पठाएर, 

च�ुाको लािग अनुरोध ग�रने ह�नसक्छ।  

 साथै िढला ह�न गएको िदन गन्ती अनसुार, िढला-सुस्ती रकम पिन च�ुा गनुर्पन� ह�न आउने ह�नाले सावधानी अपनाउनहुोला।  

 

 (3) बक्यौता कारवाई तथा हदबन्दी पत्र जारी 

तािकता गदार्गद� या दाबी िलखत पठाउँदा पठाउँदै पिन च�ुा नगरी िबमा कर बक्यौता राखेमा, म्याद मै च�ुा गन� व्यि�लाई िनष्प� व्यहार गनर्का लािग स्थानीय कर ऐन एवम् रािष्ट्रय 

कर सङ्कलन ऐनमा आधा�रत रही बाध्यतावश: धनसम्पि� (अचल सम्पि�, बचत रकम, तलब इत्यािद)जफत ग�रने ह�नसक्छ।  

साथै, बक्यौता रािखराखेको अविधल ेएक िनि�त मापदण्ड पार गरेमा, सामान्य �पमा बहाल रहने अविध भन्दा छोटो अविधको िबिमत प्रमाण जारी ग�रन ेह�नसक्छ। त्यसो गदार् गद� पिन 

बक्यौता रािखराखेमा िचिकत्सा िनकायमा लाग्ने लागतको सबै स्वंयले वहन गनुर्पन� भई, पिछ गएर वहन गरेको आिंशक बाहकेको रकम िफतार् आउने प्रकारको 'िबिमत योग्यता प्रमाणपत्र' 

जारी ग�रने ह�न सक्छ।  

 

 (4) च�ुा गनर् मुिश्कल पदार्को समयमा 

उदाहरणको लािग, प्रकोपमा परेको या आफू स्वंय वा एउटै जीवन िनवार्ह ग�रराखेका आफन्तलाई रोग लागेर, ठुलो धनरािश खचर् ह�न ेभएर गुजारा चलाउन मुिश्कल भएको जस्ता िवशषे 

प�रिस्थित आइपरेको बेलामा, उ� प�रिस्थित अनुसार एक िनि�त अविधको लािग, कर-च�ुा मुलतबी गन� प्रणाली पिन रहकेो छ। म्याद िभत्रमा च�ुा गनर् नसक्दा परामशर् गनुर्होला।  

िबमा करको च�ुा सम्बन्धमा सोधपुछ या च�ुा मुिश्कल पदार्को परामशर्को लािग, कायार्लय खलु्न े िदन िबहान 8:30 देिख बेलुक� 5:00 बजे सम्म, कर भु�ानी शाखा वा 

िमदोरी/िमनामी नगरपािलका कर कायार्लयलाई सम्पकर्  गनुर्होस्। 
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＊सोधपुछ गन� ठाउँ 

 

・सागािमहारा-िस नाग�रक स्वास्थ्य िबमा कल सेन्टर 

☎042-707-8111 
*जापानी भाषा बाहके अङ्ग्रजेी, िचिनयाँ भाषामा सेवा िलन सिकन्छ। ग्राहक, कल सेन्टरको कमर्चारी र, दोभाषे समेत गरी ित्रप�ीय टेिलफोन वातार् गन� ग�रन्छ।  

 

<खलु्ला समय> 

सोमबार देिख शकु्रबार (रातो िबदाह�, वषार्न्त तथा नयाँ वषर्का िदनह� बाहके)  

8:30 देिख 17:15 सम्म 

दोस्रो तथा चौथँो शिनबार 

8:30 देिख 12:00 सम्म 


