यो क्षयरोग सम्बन्धि कागजात , क्षयरोगबारे जानकारी हाससल गराउन तयार गररएको सन्दर्भ सामग्रीको अनुवाद
हो। स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रकासित जापासनज र्ाषामा सलन्धित कागजातमा कानूनी प्रावधान सुरसक्षत गररएको छ।

⑦
अस्पताल भर्ाा सिफारििमा आधारित अस्पताल भर्ाा उपचाि खचा अर्ुदार् प्रणाली (दफा र्.ं 37)

★लक्षित व्यक्षि
" सरुवा रोगको रोकथाम एवम् सरुवा रोगको क्षिरामीको लाक्षग गररने उपचार सम्िन्धी कानुन" मा आधाररत "अस्पताल भनाा
क्षसफाररस" एवम् "अस्पताल भनाा अवक्षध िढाइएको सचू ना" द्वारा ियरोग-वार्ामा भनाा भएर उपचार गराइ रहेका व्यक्षि।
★लसित उपचार खचा
①स्वास््य परीिण ②औषक्षध अथवा उपचार सामाग्री पररपक्षू ता ③क्षचक्षकत्सा उपचार तथा अप्रेसन लगायतका अन्य उपचार
④अस्पताल भनाा एवम् स्वास््य लाभ गराउँदा आइपने स्याहार तथा अन्य नक्षसङा ् सेवा(खाना खचा समेत)
(क्षिमा रकम िाक्षहरको िेर् शल्ु क, क्षिजल
ु ीको क्षिल, मेक्षर्कल सक्षटाक्षफके ट शल्ु क आक्षद क्षिमाले निेहोने खचा भने सरकारी अनुदान
क्षभत्र पदैन)
★आफैँ ले वहर् गर्े िकम
क्षिरामी स्वयम,् पक्षत/पत्नी एवम् एउटै पररवारमा जीक्षवका गनेहरूको आय अनुसार, खचाको के ही भाग वहन गराइने छ।
＊आयकर लाग्ने वार्षिक आयको कुल योग :
14 लाख 70 हजार येन भन्दा कम भए
आफै ैँले वहन गनिु नपने (0 येन )

र्िमा

＊आयकर लाग्ने वार्षिक आयको कुल योग :
14 लाख 70 हजार येन वा सो भन्दा मार्ि भए
आफै ले वहन गनिपु ने (20 हजार येन/मर्हना)

सरकारी
अनुदान

र्िमा

सरकारी
अनुदान

★ आवेदनमा आवश्यक पने कागजात
1 ियरोग उपचार खचा सरकारी अनुदान आवेदन पत्र・・・स्वास््य के न्र अथवा अस्पतालमा उपलब्ध हुन्छ।
2 पाररवाररक क्षववरण पत्र (सेताइ च्योउ-स्यो)〔नत्थी गररएको पत्र न.ं 1〕・・・िाक्लो फ्रेम क्षभत्र मात्र लेख्नुहोस।्
3 स्वास््य क्षिमा प्रमाणपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप・・・क्षिरामीको स्वास््य क्षिमा प्रमाणपत्र। स्वास््य के न्रमा फोटो कक्षप गररन्छ।
4 िसोिास पत्र (ज्यमु िन ह्योउ) (क्षिरामीसँग एउटै ठे गाना भएका सिै। नाता उल्लेख गररएको पत्र)
5 आयकर प्रमाक्षणत गने कागजात ・・पाररवाररक क्षववरण पत्रमा उल्लेक्षखत व्यक्षि मध्ये, अस्पताल भनाा खचा वहन गनुापने

दाक्षयत्व भएका व्यक्षि (नत्थी गररएको पत्र हेनाहु ोस)् को आयकर प्रमाक्षणत गने कागजात । आय नभएको व्यक्षिले पक्षन, नभएको
प्रमाण देखाउने।
(1) कर क्षनधाारण क्षनवेदन (खाकुतेइ मसन्कोकु) नभरे का व्यक्षि
क. तलिको आय भएका व्यक्षि・・・कायास्थलद्वारा जारी हुने " जापान सवं त.् .......को * वाक्षषक
ा आयकर कट्टी पत्र(गेन्सेन्
च्योउ-स्यउु ह्योउ) "
ख. पेन्सन प्राप्त गने व्यक्षि・・・पेन्सन कायाालयद्वारा जारी हुने " जापान सवं त.् .......को * पेन्सन आक्षदको वाक्षषाक आयकर
कट्टी पत्र(गेन्सेन् च्योउ-स्यउु ह्योउ)"
(2) कर क्षनधाारण क्षनवेदन (खाकुतेइ मसन्कोकु) गरे का व्यक्षि
कर कायाालयद्वारा जारी हुने "जापान संवत्........को * कर चि
ु ा प्रमाण(नोउजेइ स्योउ-िेइ-स्यो)(1)"
(3) सामाक्षजक सरु िा भत्ता (सेइखाचु होगो) प्राप्त गरे को व्यक्षि
समाज कल्याण कायाालय(फुकुमस मजिस्ु यो)द्वारा जारी हुने " भत्ता प्राप्ती प्रमाण पत्र (ज्य-ु क्यू स्योउ-िेइ-स्यो)"
(4) आय नभएको व्यक्षि
नगरपाक्षलका (मसयाकु-स्यो) द्वारा जारी हुने "नगर तथा प्रान्तीय कर लागे/नलागेको कर लागत प्रमाण पत्र (मह-खाजेइ स्योउ-िेइस्यो)"
* जनवरी 1 ताररख देक्षख मे 31 ताररख सम्म अस्पताल भनाा भएका व्यक्षिले ・・・दईु वषा अगाक्षर्को, जनु 1 ताररख देक्षख
क्षर्सेम्िर 31 ताररख सम्मका व्यक्षिले・・・अक्षिल्लो वषाको साथै, मे र जनु मक्षहना दवु ैमा पने गरर अस्पताल भनाा भएका
व्यक्षिको लाक्षग दवु ै आवश्यक पनाजान्छ।
★ अन्य
सरकारी अनुदान प्राप्त गरे को अवक्षधमा ठे गाना, नाम थर, क्षिमाको प्रकार आक्षद िदक्षलएको खण्र्मा सम्पका गनहुा ोस।्
सोधपछु तथा परामशाको लाक्षग・・

“सवदे िीहरुका सनन्धि HIV पररक्षण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँ च वृन्धि गने सम्बन्धि अनुसिान समूह” (सकतासजमा चुतोमु
समूह ) को आधारमा तयार गररएको

