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राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा सुचना काउन्टरमा
अप्रिल मप्रिनामा

नयााँ कोरोना भाईरस फैलनबाट रोक्नको लागी अनुरोध

राप्ररिय स्वास्थ्य बीमा िप्रियािरूको लागी

नगरपाप्रलकाको कायाालय र फुनाबाशी

स्टे शन अगाप्रिको सामान्य सेवा केन्द्र एकदमै धे रै भीि हुनेछ।
नयााँ कोरोना भाईरसलाई फैलनबाट रोक्नको लागी हुलाक माफात िप्रिया र कुनुा पने समय छोटो बनाउने
सेवा गनुािोस्
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा सुचना काउन्टरको बारे मा
रूघाको लक्षण भएमा सक्दो समय घरमा बसौ
जसरर भए पप्रन िप्रिया गनुापने बे लामा कृपया िामीलाई सम्पका गनुािोस्
रोग नफैलाउ रोग नलागोस् भप्रन सचेत िौ
िातलाई राम्रोसाँग धौऊ
खोकी लाग्ने बेलामा मास्क आप्रदले आफ्नो मुख र नाक छोपौ
शाखा कायाा लयमा पप्रन राप्ररिय स्वास्थ्य बीमामा प्रछने र प्रनस्कने काया गना सप्रकन्छ
यसलाई कृपया ियोग गनुािोस्
※ ित्ये क शाखा कायाा लयको स्थान

ररशेप्सन समयको बारे मा 「शाखा कायाा लयको सुची 」िे नुािोस्।

※ ित्ये क सम्पका प्रबन्दु मा राप्ररिय स्वास्थ्य बीमाको लाप्रग िप्रिया गना सक्नु हुन्न
हुलाक माफफतको प्रष्ट्िया गने तररका
प्रनम्न िप्रियािरू हुलाक माफात गना सप्रकन्छ
अप्रधक जानकारीको लागी कृपया फोनद्वारा सोध्नुिोस्
१. राप्ररिय स्वास्थ्य बीमा रोक्नको लाप्रग ररपोटा
२. बच्चा जन्म पालनपोषण एकमुष्ठ भत्ताको आवे दन
※जापान बािे क अरू कुनै दे शमा बच्चा जन्मन्मएको िो भने सम्भव छै न
३.

अन्त्येप्रर खचाको भुक्तानीको लाप्रग आवे दन

४. प्रचप्रकत्सा खचा भुक्तानीको लाप्रग आवे दन
※ जापान बािेक अन्य दे शिरूमा लागेको रकमको लाप्रग सम्भव छै न
५. उच्च प्रचप्रकत्सा खचा को भुक्तानीको लाप्रग आवेदन
६. प्रसमा रकम लागु स्वीकृत िमाणपत्रको आवे दन
※जारी गना प्रनयम र शता छ
७. प्रनप्रदार प्रबरामीको लाप्रग प्रचप्रकत्सा उपचारको लाप्रग आवेदन
※जारी गना प्रनयम र शता छ
८. ठूलो रकम नप्रसिंग िे रचाि खचा िरूको भुक्तानीको लाप्रग आवेदन
फुनाबाशी स्टे शन सामान्य प्रशासन केन्द्रको काउन्टर ष्ट्भडभाड हुने स्थिष्ट्तको बारे मा
फुनाबाशी स्टे शन सामान्य िशासन केन्द्रको काउन्टर प्रभिभाि हुने न्मस्थप्रत तलका प्रवप्रधिरूबाट जााँच गना

सक्नु हुन्छ।
तलको प्रनम्न गृ िपृष्ठ िे नुािोस्
कप्रत व्यस्त छ जााँच गना सक्नुहुन्छ
फुनाबाशी स्टे शन सामान्य िशासन केन्द्र
काउन्टर प्रभिभािको न्मस्थप्रत
(बाप्रिरी साइटमा जिान गदा छ)
http://www.neconome.com/S0K01.html?bkn_cd=001628
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