
समाजका सबै �मलेर न�सर्ङ केयरमा सहयोग गर�, बुढेसकालको �चन्ता कम गर�
वदृ्धवदृ्धा तथा एकल प�रवारको सङ्ख्यामा वदृ्�ध, न�सर्ङ केयरको ला�ग काम छोड्नुपन� समस्या जस्ता सामािजक

पषृ्टभू�मलाई मध्यनजर गर�, समाजका सम्पूणर् नाग�रकहरू �मलेर न�सर्ङ केयरमा टेवा पुर् याउने उद्देश्य �लएर २००० सालमा
न�सर्ङ केयर �बमा प्रणाल�को स्थापना ग�रयो। यो प्रणाल� हाल लगभग ६२ लाख ८० हजार व्यिक्तहरूले प्रयोग ग�ररहेका छन ् र
न�सर्ङ केयर आवश्यक पन� वदृ्धवदृ्धाहरूलाई सहारा �दने प्रणाल�को रूपमा स्था�पत भइसकेको छ। न�सर्ङ केयर �बमामा आबद्ध हुने
उमेर ४० वषर् वा सो भन्दा बढ� भनेर तो�कएको छ। ४० दे�ख ६४ वषर्को व्यिक्त स्वयम ्लाई उमेर बढ्दै जाने क्रममा लाग्ने रोगहरूको
कारण न�सर्ङ केयर आवश्यक सम्भावना बढ्नुका साथसाथै ती उमेरका व्यिक्तहरूको आमाबुबाहरू वदृ्धवदृ्धा हुने भएकोले न�सर्ङ
केयर आवश्यक पन� िस्थ�तमा हुन सक्ने सम्भावना बढ� हुन्छ। साथै न�सर्ङ केयर भनेको बुढेसकालको �चन्ता �वषय हुनाले, समाजका
सम्पूणर् नाग�रकहरू �मलेर न�सर्ङ केयरमा टेवा पुर् याउनको ला�ग प�न तपा�हरूबाट �बमा शुल्क संकलन ग�ररहेका छ�।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण
मन्त्रालय
Ministry of Health, Labour and Welfareन�सर्ङ केयर �बमा प्रणाल�बारे

६५ वषर् वा सो भन्दा बढ�को व्यिक्त (बी�मत १) ४० वषर्दे�ख ६४ वषर्को व्यिक्त (बी�मत २) 

दायरामा पन�
व्यिक्त

६५ वषर् वा सो भन्दा
बढ�को व्यिक्त

४० वषर्दे�ख ६५ वषर्भन्दा कम उमेरका स्वास्थ्य �बमा समाज, जापान
स्वास्थ्य �बमा संघ, गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको नाग�रक स्वास्थ्य
�बमामा आबद्ध व्यिक्त

(४० वषर् पुगेप�छ कुनै प्र�क्रया �बना नै योग्य
भइन्छ र ६५ वषर् पुगेप�छ आफै बी�मत १ मा
प�रवतर्न हुन्छ)

・न�सर्ङ केयरआवश्यक िस्थ�त
・सहायताआवश्यक िस्थ�त

・उमेर बढ्दै जाने क्रममा लाग्ने रोग (�न�दर्ष्ट रोगहरू※) को कारण न�सर्ङ केयर
(सहायता) आवश्यक िस्थ�तमा मात्र

�बमा शुल्क
सङ्कलन
�व�ध

・गाउँपा�लका वा नगरपा�लका र �वशेष सहरले सङ्कलन
गन�छ
（सामान्यतया पेन्सनबाट कटौती ग�रनेछ)
・६५ वषर् पगेुको म�हनादे�ख सङ्कलन सुरु हुन्छ

・�च�कत्सा �बमा शुल्कसँगै एक�कृत रूपमा सङ्कलन ग�रन्छ
(सामान्यतया कम्पनी वा संघसंस्थाको स्वास्थ्य �बमामाआबद्ध व्यिक्तको शुल्क
व्यापार सञ्चालक (कम्पनीआ�द) ले १/२ बेहोनुर्पन�छ)
・४० वषर् लागेको म�हनाबाट सङ्कलन सुरु हुन्छ

१ क्यान्सर (सामान्यतया मान्यता �दइने �नष्कषर्हरूकोआधारमा �च�कत्सकले
प�हले कै अवस्थामा ल्याउन स�कने सम्भावना नभएको िस्थ�त भनेर
�नणर्य गरेको खण्डमा मात्र）

९ सेन्ट्रल क्यानल स्टेनो�सस

२ यमूाट्वाइड अथर्राइ�टस १० प्रोजे�रया
३ ए�मयोट्रो�फक लेटरल स्क्लेरो�सस ११ मिल्टपल �सस्टम याट्रोफ�
४ अ�स�फकेसनअफ पोस्टे�रअर लङ्�गट्यडु्नल �लगामेन्ट १२ डायवे�टक न्यरुोप्याथी, डायवे�टक नेफ्रोप्याथी तथा डायवे�टक रे�टनोप्याथी
५ फ्र्याक्चरको कारण हुनेओिस्टयोपोरो�सस १३ से�रब्रोभास्कुलर रोग
६ बढेुसकालको प्रारिम्भक चरणमा हुने �डमेिन्सया १४ अब्सट्रिक्टभआथर्लोसोलो�शस
७ प्रोगे्र�सव सुपरान्यिूक्लयर पाल्सी, को�टकोबाजल �डजेनरेसन तथा पा�कर् न्सन
�सन्ड्रोम

१५क्रो�नक अब्सट्रिक्टभ पल्मोनर� रोग
१६ दबुै पट्�टको घुँडाको जोन�हरू अथवा कम्मरको जोन�हरूमा असाधारण रूपमा
आकार प�रवतर्नको कारण हुनेओिस्टयोआथार्इ�टस८ स्पाइनोसेरेबेलर �डजेनेरेसन

(४० वषर् हुनुभएका महानुभावहरूको ला�ग)

न�सर्ङ केयर �बमाको बी�मतलाई ६५ वषर् वा सो भन्दा बढ�को व्यिक्त (बी�मत १) र ४० वषर्दे�ख ६४ वषर्सम्मको �च�कत्सा �बमामा आबद्ध
व्यिक्त (बी�मत २) गर� दईु प्रकारमा �वभाजन ग�रएको छ। बी�मत १ मा पन� व्यिक्तलाई जुनसुकै कारणले न�सर्ङ केयर वा सहायता आवश्यक
भनेर प्रमा�णत भए ताप�न, सो व्यिक्तले न�सर्ङ केयर सेवा प्राप्त गनर् सक्दछ। बी�मत २ मा पन� व्यिक्तलाई उमेर बढ्दै जाने क्रममा लाग्ने रोग
(�न�दर्ष्ट रोगहरू※) को कारणले न�सर्ङ केयर आवश्यक (सहायता आवश्यक) भनेर प्रमा�णत भएमा, सो व्यिक्तले न�सर्ङ केयर सेवा प्राप्त गनर्
सक्दछ।

※ �न�दर्ष्ट रोगहरू भनेको

१．स्वास्थ्य �बमामा आबद्ध व्यिक्तको २ नम्बरको �बमा शुल्क
कम्पनी वा संघसंस्थाको स्वास्थ्य �बमामा आबद्ध व्यिक्तले बेहोनुर्पन� बी�मत २ को न�सर्ङ केयर �बमा शुल्क, स्वास्थ्य �बमाको �बमा

शुल्कसँगै एक�कृत रूपमा सङ्कल्न ग�रन्छ। साथै स्वास्थ्य �बमा शुल्क झै न�सर्ङ केयर �बमा शुल्क प�न, सामान्यतया बी�मतले काम गन�
व्यवसाय सञ्चालक (कम्पनी आ�द) ले र बी�मतले आधा-आधा बेहोनुर्पन�छ।
२．नाग�रक स्वास्थ्य �बमामा आबद्ध व्यिक्तको २ नम्बरको �बमा शुल्क

नाग�रक स्वास्थ्य �बमामा आबद्ध व्यिक्तले बेहोनुर्पन� बी�मत २ को न�सर्ङ केयर �बमा शुल्क, नाग�रक स्वास्थ्य �बमा शुल्कसँगै एक�कृत
रूपमा सङ्कलन ग�रन्छ।

सेवा प्राप्त गनर् 
आवश्यक सतर्हरू

न�सर्ङ केयर �बमामा आबद्ध व्यिक्तहरू (बी�मत)

बी�मत २ को न�सर्ङ केयर �बमा शुल्क



राष्ट्र
२५%

होम �भिजट
न�सर्ङ केयर

होम �भिजट
न�सर्ङ

वदृ्धवदृ्धाको
�वशेष

न�सर्ङ होम

डे न�सर्ङ केयर
(डे स�भर्स)

डे केयर
�रहा�ब�लटेस
न (डे केयर)

न�सर्ङ केयर �बमाको �बमा सेवा प्रदायक भनेको गाउँपा�लका वा नगरपा�लका र �वशषे सहर (फरा�कलो-�ेत्र महासघंको
स्थापना ग�रएको भएमा फरा�कलो-�ेत्र महासघं) हो। न�सर्ङ केयर �बमा सेवा प्रदायकहरूले न�सर्ङ केयर सेवा खचर्को ७०%
～९०% रकम योगदान परु् याउनकुो साथसाथै बी�मत १ को �बमा शलु्क सङ्कलन गर�, न�सर्ङ केयर �बमाको अथर्तन्त्र
सञ्चालन ग�ररहेका छन।् आ�थर्क स्रोतहरू, सावर्ज�नक खचर् ५०% र �बमा शलु्क ५०% (हाल, १ नम्बरको �बमा शलु्क २३% र
२ नम्बरको �बमा शलु्क २७%) रहेको छन।्

न�स
र्ङ
के
यर�बमाप्रण

ाल�क
ो

संरचना

गाउँपा�लका वा
नगरपा�लका
१२.५%

बी�मत १
・६५ वषर् वा सो भन्दा बढ�को व्यिक्त

न�सर्ङ केयरआवश्यक/सहायताआवश्यक
प्रमा�णत व्यिक्त

बी�मत २
・४० वषर्दे�ख ६४ वषर्सम्मको व्यिक्त

नम्बर १ �बमा
शुल्क २३%

नम्बर २ �बमा
शुल्क २७%

खचर्को ७०%～९०%
भुक्तानी

न�सर्ङ केयर �बमा सेवा�बमा
सम्बन्ध

बी�मत

प्रयोगगनर् स�कने मुख्यन�सर्ङ केयर सेवाहरूबारे
(�वस्ततृ जानकार�को ला�ग बसोबासगन� गाउँपा�लका वा नगरपा�लका र स्थानीय समग्रसहयोग केन्द्रमा सम्पकर् गनुर्होस)्

िजल्ला
१२.५%

होम �भिजट न�सर्ङ केयर स्टाफ (होम हेल्पर) ले
नहुाउने, �दसा/�पसाब गन�, खानाआ�दको न�सर्ङ
केयर र खाना पकाउने, ल�ाकपडा धनेु जस्ता
घरेलु कामकाज गन� सेवा हो।

�नय�मत रूपमा भ्रमण गन� र �रपोटर् ग�रएमा
जनुसुकै बेला आवश्यक सेवाहरू गन� जस्ता
प्रयोगकतार्को मान�सक तथा शार��रक िस्थ�त
अनसुार २४ घण्टा, ३६५ �दनआवश्यक सेवा,
आवश्यक परेको समयमा ल�चलो ढंगमा
प्रदान गन� सेवा हो। होम �भिजट नसर् मात्र
नभईकन, न�सर्ङ केयर र न�सर्ङलाई एक�कृत
रूपमा प्रदान ग�रने सेवा प्राप्त गनर् स�कन्छ।

प्रयोगकतार्को रोजाइ अनसुार मुख्यतया न�सर्ङ
केयर सेन्टरमा "आवतजावत गन�", छोटो
अव�धको ला�ग "राती बस्ने" र प्रयोगकतार्को
घर "होम �भिजट" गन� �मलाई दै�नक
जीवनयापनमा सहयोग र �मता ता�लम गन�
सेवा हो।

सध� न�सर्ङ केयरआवश्यक हुनाले घरमा न�सर्ङ
केयर गनर् क�ठनअवस्थाको व्यिक्तहरूभनार्
हुन्छन।् खाना, नहुाउने, �दसा/�पसाब गन� जस्ता
न�सर्ङ केयरलाई एक�कृत गर� प्रदान ग�रन्छ।
(※यो सामान्यतया न�सर्ङ केयरआवश्यक ३ वा
सो भन्दा बढ�को व्यिक्तले प्रयोग गनर् सक्ने सेवा
हो।)

सशुल्क न�सर्ङ होमआ�दमा बसोबास गन�
वदृ्धवदृ्धाले दै�नक जीवनयापनको सहयोग
तथा न�सर्ङ केयर सेवा प्रयोग गनर् सक्छन।्

न�सर्ङ केयर सेन्टरआ�दमा छोटो अव�ध
बसोबास गर�, प्रयोगकतार्लाई खाना, नहुाउने
आ�दको सहायता, शर�रको काम गन�
�मतालाई कायम रा�े र ती कुराहरूमा प्रग�त
हुने गर� �मता ता�लमको सहयोगआ�द गन�
सेवा हो। प�रवारको न�सर्ङ केयर भार कम गनर्
स�कन्छ।

न�सर्ङ केयर सेन्टर वा अस्पतालमा आत्म�नभर्र
भएर दै�नक जीवनयापन गनर् सक्ने बनाउनको
ला�ग �फिजयो थेरा�पस्ट(PT), अकुपेस्नल
थेरा�पस्ट (OT) र िस्पक-ल्याङ्ग्वेज-�हय�रङ
थेरा�पस्ट (ST) आ�दले �रहा�ब�लटेसन गराई, 
प्रयोगकतार्को मान�सक तथा शार��रक
�मतालाई कायम रा� र प�हले कै अवस्थामा
परु् याउने उद्देश्यले प्रदान ग�रने सेवा हो।

यो सेवामा आवतजावत गन� प्रयोगकतार्लाई
खाना, नहुाउने आ�दको सहायता, शर�रको
काम गन� �मतालाई कायम रा�े र ती
कुराहरूमा प्रग�त हुने गर� �मता ता�लम,
ओरल �मतामा प्रग�त हुने सेवा आ�द प्रदान
ग�रन्छ।

दै�नक जीवनयापन र न�सर्ङ केयरमा उपयोगी
हुने कल्याणका उपकरणहरू (व्ह�लचेयर, बेड
आ�द) भाडामा �लन स�कने सेवा हो।

घरमा बसेर �च�कत्सा उपचार गनर् सक्ने गर�, 
नसर्आ�दले सफा-सुग्घर केयर, �दसा/�पसाब
केयर जस्ता दै�नक जीवनयापनमा सहायता र
�च�कत्सकको �नद�शन अनसुारको आवश्यक
�च�कत्सा सेवा प्रदान गन� सेवा हो।

�न�दर्ष्ट न�सर्ङ केयर
सेन्टरमा बसोबास
गन� प्रयोगकतार्लाई

दै�नक
जीवनयापनको
न�सर्ङ केयर

घरमा
प्रयोग
गन�
सेवा

�दउँसो
न�सर्ङ केयर
सेन्टरआ�द
प्रयोग गन�

सेवा

रात बस्ने
सेवा

आवास सेवा

न�सर्ङ केयर
सेन्टर सेवा

न�सर्ङ केयर �बमाको मुख्य सञ्चालक (�बमा सेवा प्रदायक) तथा आ�थर्क मा�मला

�बमा सेवा प्रदायक
(गाउँपा�लका वा नगरपा�लका र फरा�कलो-�ेत्र महासंघ)

भुक्तानी माग

१०%～३०% बेहोनुर्पन�

कल्याण
उपकरण
प्रयोगको
ला�ग �दने

छोटो अव�धको
ला�ग भनार् भई

दै�नक
जीवनयापनको
न�सर्ङ केयर
(सटर् स्टेइ)

सानो बहुउद्देश्यीय
प्रकारको आवास न�सर्ङ

केयर

�नय�मत भ्रमण・
जनुसुकै बेलाआवश्यक सेवा

प्रदान प्रकारको
होम �भिजट

न�सर्ङ केयर तथा न�सर्ङ

न�सर्ङ केयर सेवा प्रदान
गन� संस्था (कम्पनी आ�द)



आफ्नो र प�रवारमा न�सर्ङ केयरआवश्यक परेको खण्डमा, न�सर्ङ केयर सेवा प्रयोग गनर्को ला�ग न�सर्ङ केयर (वा सहायता) आवश्यकभनेर प्रमा�णत
हुनु पदर्छ।
आवश्यक प्र�क्रयाहरू �नम्न क्रममा गनुर् पदर्छ।
①आवेदन �दने

न�सर्ङ केयर सेवा प्रयोग गनर् चाहने व्यिक्तले गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको सम्बिन्धत काउन्टरमा “न�सर्ङ केयर (वा सहायता)
आवश्यक प्रमाणीकरण” को ला�ग आवेदन �दनुपछर्। (कुनकुैनै ठाउँको स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्र (तल हेनुर्होस)् आ�दमा तपा�को ला�ग
आवश्यक प्र�क्रया ग�र�दने ग�रन्छ)। साथै आवेदन �दने बेला बी�मत १ को “न�सर्ङ केयर �बमाको बी�मत काडर्” वा बी�मत २ को “�च�कत्सा
�बमाको बी�मत काडर्” आवश्यक हुन्छ।

②न�सर्ङ केयरआवश्यक प्रमाणीकरणको ला�ग जाँचबझु तथा �नणर्यआ�द ग�रन्छ
■ प्रमाणीकरणको ला�ग जाँचबुझ तथा तपा�को �च�कत्सकको राय पत्र

गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको कमर्चार� आ�द प्रमाणीकरणको ला�ग जाँचबुझ गन� व्यिक्त घरमा गई, शार��रक तथा मान�सक
िस्थ�तबारे न�सर्ङ केयरआवश्यक भ�नएको व्यिक्त स्वयम ्सँग र सो व्यिक्तको प�रवारसँग सोधपुछआ�द गर� जाँचबुझ ग�रन्छ।
जापानभ�र जाँचबुझ ग�रने �ववरणहरू एकै हुन्छ। साथै गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाद्वारा तपा�को �च�कत्सक (तपा�ले जँचाइरहनुभएको
�च�कत्सक) लाई �सधै �च�कत्साको दृिष्टकोणबाट शार��रक तथा मान�सक िस्थ�तबारे राय पत्र ले� लगाइन्छ। (गाउँपा�लका वा
नगरपा�लकाद्वारा �सधै अनुरोध ग�रन्छ)।
■ समी�ा तथा �नणर्य

प्रमाणीकरणको ला�ग ग�रएको जाँचबुझ र तपा�को �च�कत्सकको राय पत्रकोआधारमा, स्वास्थ्य, कल्याण र �च�कत्साको शै��क
योग्यता तथा अनुभव भएका व्यिक्तहरूद्वारा “न�सर्ङ केयर प्रमाणीकरण समी�ा बैठक” मा समी�ा गर� कुन स्तरको न�सर्ङ केयर
आवश्यकछभन्ने कुरा �नणर्य ग�रन्छ। न�सर्ङ केयरआवश्यक स्तर न�सर्ङ केयरआवश्यक १～५ र सहायताआवश्यक १ वा २ मध्येको कुनै
एक हुनेछ।。
साथै बी�मत २ न�सर्ङ केयर (साहयता) आवश्यक िस्थ�तमा भएको अवस्थामा भई, त्यो िस्थ�त “�न�दर्ष्ट रोग (Ｐ१ हेनुर्होस)्” को कारण

भएको खण्डमा प्रमाणीकरण ग�रन्छ।
③प्रमाणीकरणबारे न�तजा पठाइन्छ

सामान्यतयाआवेदन �दएको ३० �दन �भत्र गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट प्रमाणीकरणबारे न�तजा पठाइन्छ।

④केयर प्लान तयार ग�रन्छ
१～५ स्तरको न�सर्ङ केयर आवश्यक भनेर प्रमा�णत भएको व्यिक्तले घरमा न�सर्ङ केयर सेवा प्रयोग गनर् चाहेको खण्डमा, आवास न�सर्ङ केयर

सहयोग प्रदान गन� संस्था (कम्पनी) सँग सम्झौता गर�, सो संस्था (कम्पनी) को केयर म्यानेजरलाई आग्रह गर�, आफूले प्रयोग गनर् चाहेको सेवा
चयन गर�, न�सर्ङ केयर सेवा योजना (केयर प्लान) तयार गनर् लगाउनुहोस।् न�सर्ङ केयर सेन्टरमा भनार् हुन चाहने खण्डमा, �सधै भनार् हुन चाहने
न�सर्ङ केयर सेन्टरमा आवेदन �दनुहोस।् १ वा २ स्तरको सहायता आवश्यक भनेर प्रमा�णत भएको व्यिक्तको ला�ग स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्र
(तल हेनुर्होस)् को सम्बिन्धतकमर्चार�द्वारा न�सर्ङ केयर रोकथाम सेवा योजना (न�सर्ङ केयर रोकथाम केयर प्लान) तयार ग�रन्छ।

⑤सेवा प्रयोग ग�रन्छ
सेवा प्रदान गन� संस्था (कम्पनी) मा “न�सर्ङ केयर �बमाको बी�मत काडर्” र “न�सर्ङ केयर �बमा बेहोन� खचर् अनुपात प्रमाण पत्र” पेस गर�, केयर प्लान

अनुसारकोआवास सेवा वा न�सर्ङ केयर सेन्टर सेवा प्रयोग ग�रन्छ। केयर प्लान अनुसारको प्रयोगकतार्ले बेहोन� खचर्को अनुपात १०%～३०% ※ हुनेछ।
※६५ वषर् वा सो भन्दा बढ�को बी�मत १ को खण्डमा, कुलआय रकम १६ लाख येन वा सो भन्दा बढ� भएको व्यिक्त भएको खण्डमा सामान्यतया

२०% बेहोनुर्पन� र २२ लाख येन वा सो भन्दा बढ�आय भएको व्यिक्तले सामान्यतया ३०% बेहोनुर् पन�छ। (बी�मत २ को खण्डमा, आयज�तसुकै
भएप�न १० % बेहोनुर् पन�छ)

१．स्थानीय व्यिक्तहरूको स्वास्थ्य, सुर�ा र दै�नक जीवनमा सहयोग गछर्।
यो स्थानीय वदृ्धवदृ्धाहरूले स्वस्थ तथा सुर�ाको महसुस गर� ढुक्क भएर दै�नक जीवन �बताउन सक्ने गर�, स्वास्थ्य केन्द्र, �च�कत्सा र

कल्याणको प�बाट समग्र रूपमा सहयोग गन� संस्था हो। गाउँपा�लका वा नगरपा�लका, वा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले िजम्मा �दएको
संगठनद्वारा सावर्ज�नक रूपमा सञ्चालन ग�रन्छ र यो एउटा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा एउटा वा सो भन्दा बढ� हुन्छ।

यहाँ न�सर्ङ केयरको बारेमा पीर वा �चन्ता भएमा ढुक्क भएर परामशर् �लन स�कन्छ। परामशर् र सहयोग �नःशुल्क प्रदान ग�रन्छ।
गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको होमपेज आ�दमा तपा� बसोबास गन� �ेत्रको स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्र हेनुर्होस।् (�ेत्र अनुसार स्थानीय
समग्र सहयोग केन्द्रको नाम फरक हुन सक्छ)

२．वदृ्धवदृ्धाको प�रवारको दै�नक जीवनसँग सम्बिन्धत कुराहरू, न�सर्ङ केयरका कुराहरू, वकर् -लाइफ ब्यालेन्सका �चन्ताहरू जस्ता
�व�भन्न �वषयहरूबारे सेवा प्रदान ग�रन्छ

स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्रमा पिब्लक हेल्थ नसर्, स�टर्फाइड सोसल वकर् र, �चफ केयर म्यानेजर जस्ता �च�कत्सा, कल्याण र न�सर्ङ
केयरका �वशेष�हरू हुन्छन।्आ-आफ्नो �वषयको �ानको उपयोग र सहकायर् गर�, परामशर् �लन चाहेको �वषय अनुसार प्रणाल�को रूपरेखाको
व्याख्या, परामशर् �लन स�कने स्थान जस्ता ठोस समाधानका उपायहरूबारे जानकार� �दइन्छ। साथै आवश्यक परेमा न�सर्ङ केयर सेवा वा
�व�भन्न अन्य सहायता प्राप्त गनर् सक्ने गर� आवश्यक प्र�क्रया गनर् सहयोग ग�रन्छ।
स्थानीय वदृ्धवदृ्धाको स्वास्थ्य सुधार गनुर्, वदृ्धवदृ्धाको अ�धकारलाई सु�निश्चत गनुर्, स्थानीय �ेत्रमा बसोबास गनर् सहज वातावरण

बनाउनु आ�द प�न स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्रको िजम्मेवार� हो।
＊तपा�लाई वा प�रवारमा कसैलाई न�सर्ङ केयरबारे �चन्ता लागेको कुरा भएमा संकोच नमानीकन तपा� बसोबास गन� गाउँपा�लका वा
नगरपा�लकाको स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्रमा गई परामशर् �लनुहोस।्

न�सर्ङ केयर सेवा प्रयोग गन� त�रका

स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्र भनेको के हो ?



न�सर्ङ केयर सेवा जानकार� साझा
प्रणाल�

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्र、न�सर्ङ केयर सेवा व्यवसायसंचालक (कम्पनीआ�द) खोज्नस�कन्छ।

न�सर्ङ केयरको स्थानीय काउन्टर http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/madoguchi/
गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको न�सर्ङ केयर सम्बिन्धत काउन्टरहरूको जानकार� रा�खएको छ।

�शशु स्याहार तथा न�सर्ङ केयर ऐनको
सारांश

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/३४.html
�शशु स्याहार तथा न�सर्ङ केयर �बदाआ�दको रूपरेखा, त्यसको दायरामा पन� कमर्चार�हरू, प्र�क्रया �व�धआ�दको
पचार्हरू एकै ठाउँमा रा�खएको छ।

न�सर्ङ केयर �बदा भ�ाबारे https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g३
न�सर्ङ केयर �बदा भ�ा प्राप्त गनर्आवश्यकसतर्हरू, आवेदन �व�धआ�दको जानकार� एकै ठाउँमा रा�खएको छ।

न�सर्ङ केयरको ला�ग काम छोड्नेको
सङ्ख्या शून्यबारे पोटर्ल साइट

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/००००११२६२२.html
न�सर्ङ केयर सेवा र न�सर्ङ केयर र कामको सन्तुलनमा उपयोग गनर् स�कने प्रणाल�सँग सम्बिन्धतजानकार�

प्राप्त गनर् स�कन्छ।

क�ललो उमेरमा हुने �डमेिन्सयाको
कल सेन्टर

http://y-ninchisyotel.net/index.html
क�ललो उमेरमा हुने �डमेिन्सया र क�ललो उमेरमा हुने �डमेिन्सयासँग सम्बिन्धत परामशर् काउन्टरको जानकार�
एकै ठाउँमा रा�खएको छ।

・गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको न�सर्ङ केयर �बमाको सम्बिन्धतशाखा: न�सर्ङ केयरसँग सम्बिन्धतसबै कुराहरूबारे परामशर् र न�सर्ङ
केयर �बमा प्रयोग गन� बेला आवश्यक प्र�क्रयाहरूआ�द

・स्थानीय समग्र सहयोग केन्द्र: वदृ्धवदृ्धाको दै�नक जीवनमा परेका समस्या र न�सर्ङ केयर रोकथामसम्बन्धी परामशर् आ�द
・िजल्ला श्रम ब्यरूोको रोजगार वातावरण तथा समानता शाखा (क�) �शशु स्याहार तथा न�सर्ङ केयर ऐन समबिन्धत परामशर् आ�द
・हलोवकर् : न�सर्ङ केयर �बदा भ�ाको आवेदन प्र�क्रयाआ�द
・क�ललो उमेरमा हुने �डमेिन्सया सहायता संयोजक: क�ललो उमेरमा हुने �डमेिन्सयाबारे परामशर् आ�द

क. छोटो समय काम गन� प्रणाल�: यो �दनको एकाइ, हप्ताको एकाइ, म�हनाको एकाइआ�दमा काम गन� समय वा काम गन� �दन सङ्ख्या
छोट्याउने प्रणाल� हो।

ख. फ्लेिग्जबल टाइम प्रणाल�: यो ३ म�हना �भत्र �निश्चत अव�धको कुल काम गन� समय तो�कराखी, कामदारले उक्त दायरा �भत्रआफूले
काम सुरु गन� र काम समाप्त गन� समय, आफैले �नधार्रण गर� काम गन� प्रणाल� हो।

ग. फरक समयमा काम गन� प्रणाल�: यो १ �दनको काम गन� समयाव�ध प�रवतर्न नगर�कन, तो�कएको काम सुरु गन� र समाप्त गन�
समय भन्दा �छटो काम सुरु गन� वा समाप्त गन� प्रणाल� हो।

घ. कामदारले प्रयोग गन� न�सर्ङ केयर सेवाको खचर्को अनुदान सहयोग वा अन्य सो सरहको प्रणाल�

हाल न�सर्ङ केयर गनुर्पन� कारण हरेक वषर् लगभग १ लाख मान्छेहरूले काम छोड्ने गछर्न ्भनेर भ�नन्छ।
सरकारले समग्र नाग�रकहरूको स�क्रय सहभा�गता जनाउने समाज बनाउनको ला�गआवश्यक न�सर्ङ केयर सेवा उपलब्ध गराउने
उपायहरूका साथसाथै कायर्वातावरणको सुधार, प�रवारलाई सहायता प्रदान गन� जस्ता कायर्हरू गर� २०२० को दशकको प्रारिम्भक
सालहरूसम्ममा न�सर्ङ केयरको ला�ग काम छोड्ने व्यिक्तको सङ्ख्या शून्य बनाउने ल�य �लएको छ।

न�सर्ङ केयरको ला�ग काम छोड्नेको
सङ्ख्या शनू्य बनाउने ल�यका साथ

काम र न�सर्ङ केयरको सन्तलुनको ला�ग प्रणाल�
�शशु स्याहार तथा न�सर्ङ केयर ऐनमा तो�कएको प्रणाल�को केह� अंश �नम्न अनुसारका छन।् कानुनबारे �वस्ततृ जानकार�को ला�ग “�शशु

स्याहार तथा न�सर्ङ केयर ऐनको साराशं” (�वस्ततृ जानकार�को ला�ग तल ले�खएको “मुख्य स्रोत URL”) हेनुर्होस ्वा िजल्ला श्रम ब्यूरोको रोजगार
वातावरण तथा समानता शाखा (क�) मा गई परामशर् �लनुहोस।् साथै कायर्स्थलको प्रणाल�को जानकार�को ला�ग मानव संसाधन तथा सामान्य
मा�मलाको सम्बिन्धतकमर्चार�सँग परामशर् �लनुहोस।्

१．न�सर्ङ केयर �बदा प्रणाल�
यो न�सर्ङ केयर आवश्यक प�रवारको १ जनाको ला�ग, कुल ९३ �दनसम्म, अ�धकतम ३ पटकमा �वभाजन गर� �बदा �लन स�कने प्रणाल� हो।

कामदारले कम्पनीलाई जानकार� गराई यो प्रणाल�को प्रयोग गनर् स�कन्छ।
साथै न�सर्ङ केयर �बदा अव�धको बेला आवश्यक सतर्हरू पूरा गरेको खण्डमा रोजगार �बमाबाट, �बदामा बस्नु अगा�डको ज्यालाको ६७%

भुक्तानी ग�रन्छ (न�सर्ङ केयर �बदा भ�ा)।

२．न�सर्ङ केयर छुट्ट� प्रणाल�
न�सर्ङ केयर �बदा र वा�षर्क तलबी छुट्ट� बाहेक, प�रवारमा १ जना न�सर्ङ केयर आवश्यक व्यिक्त भएमा १ आ�थर्क वषर्मा ५ �दनसम्म,

सम्बिन्धत प�रवारमा २ जना वा सो भन्दा बढ� भएमा १ आ�थर्क वषर्मा १० �दनसम्म, १ �दनको एकाइमा वा आधा �दन (तो�कएको काम गन�
समयको २ भागको १ भाग) को एकाइमा छुट्ट� �लन स�कन्छ। कामदारले कम्पनीलाई जानकार� गराई यो प्रणाल�को प्रयोग गनर् स�कन्छ। (रेइवा
३ साल जनवर� १ ता�रखदे�ख घण्टाको एकाइमा छुट्ट� �लन स�कनेछ।）

३．न�सर्ङ केयरको ला�ग छोटो समयकामआ�दको प्रणाल�
व्यापार सञ्चालक (कम्पनीआ�द) ले �नम्न क～घमध्येको कुनै एक प्रणाल� (प�रवारमा १ जनालाई न�सर्ङ केयरआवश्यकभएमा, प्रयोग सुरु

गरेको ३ वषर्को अव�धमा २ पटक वा सो भन्दा बढ� प्रयोग गनर् स�कने प्रणाल�) को व्यवस्था नगर�कन हँुदैन।

४．न�सर्ङ केयरको ला�ग अ�त�रक्त समय श्रम प्र�तबन्ध (ओभरटाइम छुट प्रणाल�)
यो न�सर्ङ केयर समाप्त नभएसम्म प्रयोग गनर् स�कनेओभरटाइम छुट प्रणाल� हो। कामदारले कम्पनीलाईजानकार� गराई यो प्रणाल�को
प्रयोग गनर् स�कन्छ।

सम्पकर्

मुख्य स्रोत URL

४यो २०१९ �डसेम्बरमा
तयार ग�रएको हो।

न�सर्ङ केयरको परामशर् काउन्टरआ�दबारे

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/madoguchi/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html
http://y-ninchisyotel.net/index.html
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