सेतदाई मसटी

ネパール語 / नेपाली

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारणले आम्दानी घट्न गएको पररवार आददलाई लक्षित गरे र, राष्ट्रिय स्वास््य बीमाको प्रप्रममयम
रकम कम हुने प्रणाली उपलब्ध छ । 2020 साल फेब्रअ
ु री दे खि 2021 मार्च मदहना सम्ममा भुक्तानीको अष्ट्ततम म्याद भएको बबमा
रकममा र्ााँही छुटको सबु बधा लागु हुतछ ।
１ लक्षित पररवार
कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारणले, पररवारको जीप्रवकाको प्रमि
ु हे रर्ाहकताच र्ााँही तलको A वा B को मध्ये कुनैमा मेल िान
गएमा ततनप
ुच ने बबमाको रकम घट्न सक्ने अवस्था हुन सक्दछ ।
A：पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तको मत्ृ यु वा ठुलो रोग लाग्न पग
ु ेको अवस्थामा
B：पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तको तलब या व्यवसायको आम्दानी आदद र्ााँही ३०％ भतदा बढी घटे को भतने
दे खिने सम्भावना भएको अवस्थामा (सतचहरु बष्ट्ृ स्तत रुपमा बुझ्नको लागी अको पेजमा हे नह
ुच ोला)
２ आवेदन ददने तररका
(1) 2020 जन
ु 16 ताररिमा पठाइएको 「2020 राष्ट्रिय स्वास््य बीमा शल्
ु क तनणचय सम्बष्ट्तध सूर्ना （令和２年度国民健康保
険料決定通知書）」 मा 「छुट सम्वष्ट्तध बबबरण, आवेदन फारम, फफताच पठाउने िाम」हामलएको छ त्यस बारे मा हे रेर बुझ्नुहोला ।
(2) 「आवेदन फारम 」र्ााँही जापातनज भाषामा भनुच पदच छ । लेख्ने तररका अको पेजमा हे नह
ुच ोला ।
(3) 「संलग्न कागजात 」को फोटोकपी गररने छ । आवस्यक पने 「संलग्न कागजात 」को बारे मा 3 न.को संलग्न कागजात हे नह
ुच ोला ।
(4) 「आवेदन फारम」र「संलग्न कागजात」र्ााँही「फकाचउने िाम 」मा हालेर हुलाक माफचत पठाउनु होला । पठाउने ठे गाना िाममा पदहले
नै लेखिएको हुतछ ।
３ संलग्न कागजातहरु
आवेदन ददने कारणले गदाच, तनम्न कागजातहरुको फोटोकपी संलग्न गनह
ुच ोला ।
A-１：पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तको मत्ृ यु भएको अवस्थामा
【मत्ृ यु प्रमाखणत हुने कुरा】 त्यु प्रमाणपत्र, बामसतदा रष्ट्जस्टर बाट नाम हटे को आदद
※यदद सेतदाई मसटीमा मत्ृ यु दताच गनभ
ुच एको आवस्थामा यसको आवस्यकता पदै न ।
※कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण भतने कुरा प्रमाखणत हुन नसकेको अवस्थामा, चर्फकत्सक द्वारा ददइने मत्ृ यु प्रमाणपत्र
या स्वास्थ जााँर्को प्रमाणपत्रको आवस्यकता पदच छ ।
A-２：पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तलाइ ठुलो रोग लाग्न पग
ु ेको अवस्थामा
【ठुलो रोग (एकमदहना भतदा बढी ) लागेको प्रमाखणत हुने कुरा】 चर्फकत्सक द्वारा ददइने स्वास्थ जााँर्को प्रमाणपत्र आदद
B： पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तको तलब या व्यवसायको आम्दानी आदद र्ााँही ३०％ भतदा बढी घटे को
भतने दे खिन आएको अवस्थामा
【2019 साल भररको आम्दानी प्रमाखणत हुने कुराहरु (आवस्यक)】 करफफताच प्रमाणपत्र “काकुतेइ मसतकोकुस्यो” (प्रततमलप्रप),
बाप्रषचक आम्दानी तथा कर प्रमाखणतपत्र “गेनसेनच्योउस्यु ह्योउ” आदद
【2020 साल जनवरी दे खिको आम्दानी प्रमाखणत हुने कुराहरु (आवस्यक)】 बबफक्र िाता, तलब बबबरण प्रमाणपत्र आदद
【बेरोजगार हुन पुगेको अथवा व्यवसायहरु बतद भएको प्रमाखणत हुने कुराहरु (लागु हुने अवस्थामा मात्र )】 कारोबारको टनचओवर,
व्यापार बतद भएको नोदटस आदद
【ितत बबमा आदद कारणले गदाच पन
ु ःपतू तच गनुच पने रकम प्रमाखणत हुने कुराहरु (लागु हुने अवस्थामा मात्र )】 बबमाकार्च आदद
※2020 साल जनवरी दे खिको आम्दानी घटे को दे खिने कुरा प्रमाखणत हुने कागजात सम्लंग गनच नसकेको अवस्थामा, आवेदन
फारमको तलको स्थानमा रोजगारदाता लाइ लेख्न लगाउनुहोला ।
４ सम्पकच ठे गाना
आवेदनको बारे मा केदह सोध्न मन लागेको व्यष्ट्क्तले, अदहले बसोबास गदै आएको वर्ाको वर्ाकायाचलय तथा सामातय प्रशासन शािामा
फोन गनह
ुच ोला ।
आवोबा वर्ाकायाचलय बबमा
तथा पेतसन बबभाग
ममयागी सामातय प्रशासन
शािा बबमा तथा पेतसन बबभाग
ममयागीनो वर्ाकायाचलय बबमा
तथा पेतसन बबभाग
इजुमी वर्ाकायाचलय बबमा तथा
पेतसन बबभाग

022-225-7211
022-392-2111
022-291-2111
022-372-3111

वाकाबायासी वर्ाकायाचलय बबमा
तथा पेतसन बबभाग
ताइहाकु वर्ाकायाचलय बबमा तथा
पेतसन बबभाग
आफकयु सामातय प्रशासन शािा
बबमा तथा पेतसन बबभाग
※यी सबै टे लीफोनहरु मुख्य लाइन

जापातनज भाषा नबज्
ु ने व्यष्ट्क्तले सेतदाई बहुसांस्कृततक समाज केतरमा फोन गनह
ुच ोला ।
फोन：022-224-1919 (बबहान 9 बजे बाट बेलुका 5 बजे सम्म)

022-282-1111
022-247-1111
022-399-2111
हुन ।

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 の た め 郵 送 申 請 に ご 協 力 く だ さ い
(कोरोना भाइरस सं क्र मण फै लावट रोकथामका लाचग हु लाक द्वारा आवे द न ददन ु भइ सहयोग गररददन ु होला ।)

＜आवेदन भने तररका＞
①～⑪मा भतनए अनस
ु ारले लेख्नह
ु ोला

別記様式１（第２条関係）

〔収受印〕

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免申請書
(कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण राष्ट्रिय स्वास््य बीमा शुल्क छुट आवेदन फारम)
申請対象保険料・申請者【必須】(आवेदन ददन सफकने बबमा रकम र आवेदन दाता【आवस्यक】)
世 帯 主 住 所
(घरमुलीको ठे गाना)
世 帯 主 氏 名
（ 申 請 者 ）

(घरमुलीको

नाम)

主たる生計
維 持 者 氏 名

(पररवारको जीप्रवकाको
प्रमुि
हे रर्ाहकताच)

仙台市
①घरमूलीको ठे गाना र्ााँह区
ी रे मसर्ेतस कार्चमा लेखिए अनुसार जापातनजमा लेख्नु पदच छ ।
②घरमूलीको नाम र्ााँही रे मसर्ेतस
कार्चमा लेखिए अनुसार अल्फावेटमा
लेख्नु पदच छ ।

通知書番号
(सूर्ना नम्बर)

③पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा
बढी भएको व्यष्ट्क्तको नाम रे मसर्ेतस
कार्चमा लेखिए अनस
ु ार अल्फावेटमा
लेख्नु पदच छ ।

電話番号
(फोन नम्बर)

④「2020 बीमा शुल्क तनणचय सम्बष्ट्तध सूर्ना（令
和２年度保険料決定通知書）」को
नम्बर
－
लेख्नप
ु दच छ । थाहा नभएको अवस्थामा बबमा कार्चको
※令和２年度の保険料決定通知書をご確認ください
दााँया पट्टीको माचथ लेखिएको नम्बर लेख्नु पदच छ ।

（

）

―

⑤सम्पकच हुने फोन नम्बर लेख्नु पदच छ ।

⑥बबमा शुल्क छुटको लाचग जााँर् गदाच, घरमूली या पररवारका अतय बबममतहरुको आम्दानीको अनस
ु तधान गनच सक्ने अवस्था हुन सक्दछ ।
国民健康保険料の減免について申請します。なお、この申請に係る審査のために必要がある場合には，仙台市が世帯主及び
यसमा सहमतत जनाउनुभएमा वर्ाको नाम र आवेदन ममतत लेख्नु होला । ( सहमतत नजनाएमा यो आवेदन ददन सफकने छै न)
世帯の被保険者の所得について調査を行うことに同意します。
↓वर्ाको नाम (उदाहरण ：आवोबा(青葉）)
↓आवेदन ममतत ( साल, मदहना,गते को क्रममा )

あて先 仙台市

区長

申請日

申請の理由（該当事由）
【必須】
⑦आवेदनको कारणमा ममल्ने ठााँउमा र्ेक लगाउन पदच छ ।
点する

□

□

ु

※理由にレ

年

月

日

必要書類
※添付したものに〇をする
⑧संलग्न आवस्यक
कागजात लेखिएको ठााँउमा गोलो

पदच छ
死लागाउन
亡 診ु 断
書 ।＝मत्ृ यु प्रमाणपत्र、 埋 葬 許 可 書 ＝कृयाकमच
अनुमततपत्र、 戸 籍 謄 抄 本 ＝पररवार बबबरण दताच पुष्ट्स्तका
(कोसेफकतोउस्योहोन)、医師による診断書＝चर्फकत्सक द्वारा
ददइने स्वास्थ जााँर्को प्रमाणपत्र
主たる生計維持者の給与、事業収入等の減少が見込まれるた 確定申告書(控)＝करफफताच प्रमाणपत्र “काकुतेइ मसतकोकुस्यो”
(प्रततमलप्रप)、売上台帳＝बबफक्र िाता、給与明細書＝तलब बबबरण
め
च आम्दानी तथा कर प्रमाखणतपत्र
（पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तको तलब प्रमाणपत्र、源泉徴収票＝बाप्रषक
“गेनसेनच्योउस्यु ह्योउ”
या व्यवसायको आम्दानी आदद घटे को भतने दे खिन आएकोले）
※下の①～③のすべてに該当する場合が対象となります。
（事業等の廃止・失業等は上記に加え）
（बेरोजगार हुन पुगेको
（तलको ①～③ सबै लागु भएको अवस्थामा तपाइ लक्षित अथवा व्यवसायहरु बतद आदद तथा माचथको अततररक्त）
समह
廃業届＝व्यापार बतद भएको नोदटस、離職票＝कारोबारको टनचओवर आदद
ु मा पनुच हुनेछ ।）
①給与収入、事業収入、不動産収入又は山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて 10 分の３以上減少する見込みであ
る（保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は収入に含める）
（तलबको आय ,व्यावसायको आय, घरजग्गाको आय अथवा वनजंगलको आय मध्ये कुनै एक, सन 2019 को वषच भररमा दााँज्दा ३०％ भतदा बढी
घट्ने सम्भाप्रवत अवस्था हुनुपने ( बबमा रकम, िततपूततच आदद गनच सोधभनाच रकम छ भने आम्दानीमा समावेश गररतछ )）
② 令和元年中の所得の合計額が 1,000 万円以下である
（2019 सालको वषच भररको िुद आयको कुल रामश र्ााँही १ करोर् एन भतदा कम भएको हुनुपने ）
③ 減少が見込まれる給与、事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が 400 万円以下である
（घटे को सम्भाप्रवत तलब तथा व्यवसायको आय आददमा हुन आउने िुद आम्दानी बाहेकको सन 2019 को वषच भररको िुद आम्दानीको
कुलरामश र्ााँही ४० लाि एन भतदा कम भएको हुनु पने ।）
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったため
（पररवार मभत्रको आम्दानी सबभतदा बढी भएको व्यष्ट्क्तको मत्ृ यु वा
ठुलो रोग लाग्न पुगेको कारणले)

⑨घट्न減少が見込まれる収入
जाने सम्भाप्रवत आम्दानीको【必須】
प्रकारमा गोलो लगाउनु पदचछ ।
給与・事業・不動産・山林
तलब・व्यावसाय・घरजग्गा・वनजंगल

令和元年中
（2019 साल मभत्र）

※減少する見込みの収入種類（〇をする）と収入額を記入してください
⑩2019
साल ↓र
2020 साल ↓ को आम्दानी (सम्भाप्रवत)

円
रकम लेख्नु पदच छ

令和２年中見込み
（2020 साल मभत्र सम्भाप्रवत）

円

収入減少事由記入欄
【必須】
⑪आम्दानी घट्न गएको कारण
अतनवायच रुपमा लेख्नु पदच छ । 2020 साल जनवरी दे※令和２年１月以降の収入状況等を記入してください
खिको आम्दानीको ष्ट्स्थतत आदद जापातनजमा लेख्नु पदच छ ।

(उदारहण) रे स्टुरे तटको पाटच टाइम बाट जनवरी～फेब्रुअरीमा मदहनाको २ लािको आम्दानी चथयो तर, मार्च मदहनामा काम गने ददन तथा
आम्दानी र्ााँही घटे र मदहनाको १ लाि हुन गएर, त्यस पतछ काम छोर्ेको । काम िोष्ट्जरहे को छ तर अदहलेको ष्ट्स्थततमा काम गने सम्भावना
छै न । (यो र्ााँही वास्तवमा जापातनजमा लेख्नु पदच छ)

【収入の減少が見込まれることを確認できる書類を添付できない場合に記入】
※घटे
को दे खिने कुरा प्रमाखणत हुने कागजात सम्लंग गनच नसकेको अवस्थामा, आवेदन फारमको［※事業主が記入・押印してください］
तलको स्थानमा रोजगारदाता लाइ लेख्न
主たる生計維持者の収入が減少した証明
給与等の減少前の額
लगाउन
ह
ु ोला ।
（月額相当額）

円

給与等の減少後の額
（月額相当額）

円

上記のとおり相違ないことを証明します。
事業所所在地
事業所名称
事業主氏名
担当者氏名

給与等の減少
した時期

印
電話番号

（

）

―

月から

