シンハラ語
සිංහල අනුවාදය

විසේශිකයන් සවත
මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ය ිළිබබ දනනගන්න

මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ අිංශය (පුනබෂි නගක භාව 1 වන මහල)
දුකකථන 047-436-2395

ජපානස

ෑම සදනාම සප දු වවදය ක්ෂණ

්රමය

් බන්ධ ස.

ජපානය තළ සත් නහනල්ලුසවන් තම ප්රතිකකාක ලබා ගනීමම ිළිස සයලුම ජනයා ිළළ වශසයන් වවදය ප්රතිකකාක ක්ෂණ ්රමය තතලත් කක
තත. ඒ අනුව මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ය ඒ කකාකස ිළල වශසයන් තතික වවදය ප්රතිකකාක ක්ෂණ ්රමස ක්ෂ අිංශය්ෂ ස.. ය්  අුරකිනන්
සකෝගාබාධ සමන්ම අනතරු වලින් තවාල සදු වී්  කදිය ද කවක ය වන පරිදි ක ් කක තත. ක්ෂණ ය තතලත් වී සටින පුේගලයන් ඒ හා තම
ක්ෂණ මුදල් සගවා ඒ මගින් තම කක්ෂණාව කවක ය කකන පරිදි ක ් කක තතික ්රමස.දය්ෂ ස..

Ｑ අිළ වනිළ විසේශිකයන් ඒ

හා තතලත් වීම සන කකන්සන් න්  නුසුදුසු ද?

කය කස ේමයි.
මා 3 ක වඩා ජපානස සන්වාසකව පදිිංචිව සටීම තීක ය කළ විසේශ පුකවනසයන් ( ිංචාකය හා වන
වී ා බලපත්රය හනසකන්න වී ා බලපත්ර ලබාසගන තතික විසේශ පුකවනසයන්) සයලුම සදනා මහජන ස ෞඛ්ය
ක්ෂණ ය අිළවාර්යසයන් ම තතලත් විය ුරතයි.

ක්ෂණ

පත්රය ිළුතත් කකනු ලබයි

මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ය තතලත් ුවවසහ ත් ඹබ ද ක්ෂණ පත්රය ිළුතත් කකනු ලබයි. ක්ෂණ
ඉතාමත් වනදගත් සදය්ෂ ස.. අිළවාර්යසයන්ම හනම ිළතක ම තමා සවතම තබා ගන්න.

පත්රය සන්වාසක පදිිංචි හතිකක පත්රය සමන්ම

සම නම කකාකසයන්වත් සන කළ ුරත ක්රියාවන්
× සවනත් අසයුතසේ ක්ෂණ පත්ෂ භාවිතය ලබා ගනීමම හා අන් අසයුත තම පත්රය භාවිතය ලබා ීමම සන කළ ුරතයි.
× ක්ෂණ පසතහි අන්තර්ගතය තමා විසන් ලියා සවන ් වී්  කදිය සන කළ ුරතයි.

සමවනිළ ීමතික විසකෝධී ක්රියා වන් සදු කළසහ ත් ීමතිකසයන් ්ථාිළත දඬුව්  ව ල ල්ෂ ස.
＜සමවනිළ අව ්ථාවකීම ක්ෂණ
පත භාවිතා කළ සන
හනක＞
්ථාිළත.ල්ෂවස.
ස.
ශාරීරික හනඩය සවන ් ිනරීස්  රූපාලිංකාක ශලයකර්ම සමන්ම මුඛ්ස දත් සපසල් ිළහිටී්  හනඩය සවන ් ිනරීම කදිස
සකෝගාබාධ හා අනතරු වලින් තවාල සදු වීම්ෂ සන වන වි කීම ක්ෂණ පත්රය භාවිතා ිනරීම කළ සන හනක.

ක්ෂණ

පත්ෂ තිකබන වි ුතමන කකාකස ධනාත්මක අගයන් තිකසේද

සමන් ම

?

ඹබ සකෝගාබාධ සමන් අනතරු වලින් තවාල වී පීඩාව පත්වන වි අදාල ප්රථිකාක ථ
් ානස කාර්යාලය සවත තම ක්ෂණ පත්රය
සපන්නූ වි ක, වවදය ප්රථිකාක වියදිනන් කක සක ්ෂ ( ාමානයසයන් 30% ්ෂ) සගවීසමන් ප්රථිකාක ලනීමම සමන්ම ඖණධ
ලබාගනීමම හනිනයාව තත. (ඉතිකරි 70% නගක භාව විසන් දකණු තත.)
＜උදාහක

සල වවදය ප්රථිකාක ගා ්තව සයන් 5,000 ්ෂ ූ  වි ක＞

ක්ෂණ

පත සපන්නූ වි

ක්ෂණ

පත සන සපන්නූ වි

සයන් 1,500 ස.

සයන් 5,000 + α

30% ්ෂ පම ්ෂ සගවීම ප්රමා වත්ය

100% ම තමා විසන් ම සගවිය ුරතයි.

－ Ｐ１ －

ක්ෂණ

ගා ්තව සගවීම අිළවාර්ය ස.

මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ය තතලත් වන පුේගලයන් තමන්සේ මුදල් (ක්ෂණ ගා ්තව) සගවීම මගින්, වවදය ප්රතිකකාක වල යන මුදල්
කවක ය කකනු ලනසේ.
මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ යනු, ය්  අුරකිනන් සකෝගාබාධ සමන්ම අනතරු වලින් තතික වන තවාල කදිය කවක ය කකන අතක, ඒ මගින් සයලු
සදනා ම උපකාක වන ්රමස.දයින.

ක්ෂණ
ක්ෂණ

ගා ්ත ග නය ිනරීස්  ්රමස.දය

ගා ්ත යනු (මූලික ගා ්ත ) හ (ජපානස ීම ලබන කදායම [වනටුප] අනුකූල ූ  මුදල) කකත කකගත් මුළු මුදල ස..

මූලික මුදල
කක ව ක්ෂ හා
සයන් 30,000 ස
40,000

කදායම（වනටුප）
අදාළ ූ  මුදල

මසේ ක්ෂණ

ජපානය පනින

ක්ෂණ
ගා ්තව

1 ව කක
කදායිනන් 10% ්ෂ

ගා ්තව කීය්ෂ පම

සවනවාද？

ව ක1ක
ාමානයසයන් සයන් 10,000

ව ක 1 ීම

ජපානය පනින පලමු ව සර් ීම, කන්  සපක වර්ණස කදායම (වනටුප්) සන මනතික ිළ ා, මුලික ගා ්තව පම ්ෂ සගවනු ලබයි.
ජපානස කදාය්  අඩු ලාභීන්, නගක භාව ලියිනයවිලි ඉදිරිපත් කරීසමන්, මූලික ගා ත
් ව 70% ද්ෂවා අඩුිනරීම ිළ ා ක්ෂ වර්ණයක ක්ෂණ
ගා ්තව ඉතාමත් අඩුය. (ිළටු 4 වඩා වි ත
් ක)

ජපානය පනින

ව ක 2 ක පසු
ව කක ාමානයසයන්
සයන් 80,000

(උදා) කක ම ක අර්ධ කාලීන රැිනයාසවන් සයන්
120,000 ලබාගත් වි ක

ජපානස ීම කදායම (වනටුප) වනඩිවන වි සදවන ව ක ස (කදායම [වනටුප] අදාල මුදල් ප්රමා ය) සගවීම අිළවාර්ය ස.. ඒ දහා,
ජපානය පනිනිස සදවන ව සර්ීම ක්ෂණ මුදල වනඩිවීම භාජනය වන පුේගලයන් කාශිය්ෂ තත.
උදාහක සල , කක මා යක අර්ධ කාලීන රැිනයාසවන් සයන් 120,000 සල වනටුප ලබන වි කීම, කක ව කක සයන් 80,000
ක ක්ෂණ ගා ්තවක ය ත් ස..
－ Ｐ２ －

ක්ෂණ

මුදල් ුතමන අුරරින් සගවනු ලබන්සන්ද

?

ක්ෂණ ය තතලත් ිනරීස්  ලියිනයවිලි අව න් ූ  පසු, පුනබෂි නගක භාව සවතිකන් තම ලිිළනය සවත මුදල් සගවීස්  ඉල්ලු්  පත්රය (කදාය්  සගවී් 
පත්රය) කවනු ලබයි.
මුදල් සගවීස්  ඉල්ලු්  පත්රය (කදාය්  සගවී්  පත්රය) ලනබූ වි , හන් කකන ලද කාලය තලීම බනිංුත, සක න්වීිළයන් ්ස ෝරු මගින් සගවී් 
කකන්න.
 ඊලඟ ව සර් ස , ෑම ව කක ම ජූිළ ම 15 දින කක ව කක මුදල් සගවීස්  ඉල්ලු්  පත්රය (කදාය්  සගවී්  පත්රය) ලිිළනය කවනු ලබයි.
ක්ෂණ ගා ්තව, (වාර්ෂික සගවීම සල ) සමන්ම (මාසකව ජූිළ ම ස මාර්ත ද්ෂවා 10 වාකය්ෂ සගවීම) ය සත් සගවනවාද යන්න සතෝකා ගත
හනිනය

මාසකව සගවීම මහක
වි අමතක විය හනිනය.
මම න්  කකවක මුදල්
සගවී්  මගින් සගවී් 
කකන්න සූදාන් !

එකවර ගෙවීම

කස ේම
අගෙොස්
８ තු මස ගකොටස

කකවක සගවීම අපහසු
ිළ ා ෑම ම ක
කකවක්ෂ සගවී් 
කකනවා. ෑම
මා යක ම කම සගවී් 
ිනරීම අමතක සන වන
සල
නළිනලිමත්
සවන්න.

ජූලි මස ගකොටස
ජූනි මස ගකොටස

★ සගවී්  පත්රිකාස. ිළයිනත කාලය වනුස

ෑම මා යකම අව ානය ස.. (ස්  අව ාන දිනය ස නසුකාදා, ඉරිදා සමන්ම
සවනත් ිළවාඩු දිනය්ෂ න්  නනවත කාජකාරී දිනය) ස.. සද න් බර් මා ය පම ්ෂ 25 වන දිනය ිළයිනත දිනය වන ිළ ා
සහිය තබා ගන්න.
★සගවී්  කකනු බන ්ථාන වනුස බනිංුත, සක න්ිළයන් ්ස ෝරු, මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ අිංශය (පුනබෂි නගක භා 1 වන මහල
කස ේත් නනතිකන් , ස ේ ් සග ඩනනගිල්සලහි 5 ් වන මහසලහි 6 වන කුවලුව) ස..
★ිළයිනත කාලය ඉ්ෂමව ගිය වි ක, සක න්වීිළයන් ්ස ෝරු භාවිතා කළ සන හනක. අිළවාර්යසයන්ම ිළයිනත කාලය ඉ්ෂමවීම සපක
සගවී්  සදු කකන්න.

සගවී්  සල්ඛ්නසයහි නලන ්ම
සගවී්  කාල සීමාව：සමම දින සපක සගවී්  කකන්න

６月分

හන් අිංකය: සත කතරු විමසීස්  ීම සමම අිංකය
ප්රකාශ කකන්න.

සමම ම , සමම සගවී්  පත්රිකාසවහි සගවී් 
කකනු ලබන මුදල

සගවන ලබන මුදල් ප්රමා ය

。
සදවන ව සර් ස මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ මුදල් සගවී්  අමතක ූ  වි ක පසුව කකත ිනරී්  ය සත් සගවී්  ිනරීම සදු ස..
කකවක ම සගවීම අපහසු බනවින්, ෑම ම කම, අමතක සන සක මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ මුදල් සගවී්  කකන්න.
－ Ｐ３ －

ිළවනකදිව කදායම (වනටුප) දනනු්  ීමම කකමු
ක්ෂණ ගා ත
් ව, සපක ව සර් කදායම （වනටුප） ් බන්ධව ග නය සක
දනනු්  ීම්  ප්රකාශනය වනදගත් ස..

තීක ය වන ිළ ා කදාය් 

වාර්ෂිකව කදාය්  ප්රකාශන දනනු්  දිය ුරතද?
ෑම සදනා ම සගවනු ලනබූ කදායම （වනටුප）පම ්ෂ ් බන්ධසයන් කාජකාරී ථ
් ානසයන් නගක භාව ප්රකාශ ිනරීම
කකනු ලබන අතක තමා විසන් ම කවනිළ කදාය්  ප්රකාශනය්ෂ ිනරීම අතයවශය සන මනත.

ුතමන අව ්ථාවකීම ප්රකාශන ිනරීම අතයවශය ද?
<ප්රකාශන ිනරීස්  අතයවශය අව ්ථා>
① ජපානය පනිනිස පළමු ව සර්ීම ප්රකාශනය ිනරීම අතයවශය ස..
 ක්ෂණ පත ිළුතත් ිනරීස් ීම සපක වර්ණස කදායම（වනටුප）සන මනතික වීම මත ුවවද ප්රකාශනය ිනරීම කළ ුරත ුවවද,
ප්රකාශනය සන කකන වි ක, ලියිනයවිලි අතයවශය ස.. ක්ෂණ ගා ්තව අඩු වීමක ද ල්ෂවිය හනිනය. （වනඩි වි ්තක
ිළටු අිංක 2）
② කයතනයක කාජකාරී කකන වි ක, කයතනය මගින් නගක භාව , ඹබසේ කදායම (වනටුප) ප්රකාශ ය සන කකන

වි කීම, කදායම (වනටුප) ිළශ්චය කීරීම කළ සන හනින වි ක, තමා විසන් ම ප්රකාශ ය ිනරීම අතයවශය ස..

සක සහ මද ප්රකාශන කළ ුරත්සත්?
ජනවාරි ම පළමු දින අව ථ
් ාස.ීම පුනබෂි නගකස ජීවත් විය.
ඹ.

නනත

ජනවාරි ම 1 වන දින වන වි ජපානස සවනත් නගක භා, ප්රාසේයය භා,
ග්රාමීය භා ප්රසේශයක ජීවත් සවින.

පුකවනස බදු ප්රකාශන
පත්රසයන් ප්රකාශ කකින
＜පුකවනස බදු අිංශස (පුනබෂි
නගක භා 2 වන මහල) ීම

ඔ.

නනත

ජනවාරි ම පළමු දින ජීවත් ූ  නගක භා, ප්රාසේයය භා, ග්රාම භා ප්රසේශස ීම
ප්රකාශන කකින.

ප්රකාශන කකින＞

ඉන් පසුව, පුනබෂි නගකය ජනවාරි පළමු දින ජීවත් ූ  ප්රසේශස කදායම බලන බනවින්
ප්රකාශ සයන් පසුව මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ අිංශය (පුනබෂි නගක භා 1 මහල) ප්රකාශනය
ිනරීසමන් අනතරුව දනනු්  ීමම කකන්න.

ක්ෂණ මුදල කදාය්  ප්රකාශන පත්රසයන් (ිළරී්ෂණ ) ප්රකාශනය කකින. <මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ අිංශය (පුනබෂි නගක භා 1 මහල) සවත ප්රකාශනය
ිනරීම>
 තනපනල් මගින් කදාය්  ප්රකාශ ය ිනරීම අදහ ් කකන පුේගලයන් සවත කදාය්  ප්රකාශ පත්රිකාව කවන බනවින්, දුකකථන （047-436-2395) සවත
න්ිළස.දනය කකන්න.
年度国民健康保険料所得申告（調査）書
［

● 年1月～１２月の所得状況 ］
平成

記号番号

① 現住所
② １月１日の住所
⑥ 給与収入

1234567

湊町２－１０－２５

船橋市

海外（ベトナム）

年間総収入

０

円

年金収入

年

月

日

船 橋 市 長 あて

宛名番号

③ 氏名
④ 生年月日

届出日

ＨＯＡＮＮ ＴＡＩ
印
明・大・昭・平

年 1 月6 日

⑤ 電話番号
080-0000-0000

１９９８ 年 4 月 1 日

＊税込の総収入です

＊遺族・障害・老齢福祉年金は除く

＜

හන් ිනරීස්  විදිය＞

①

පුනබෂි නගකස ලිිළනය.

②

●ව සර් ජනවාරි පලමු දින විසේශයක සටිස න්  ( ිළ ක [කස හි නම] ) යනුසවන්

හන් කකන්න

(උදා:) (ිළ ක [වියට්නාමය] ).
③

නම(සන්වාසක පදිිංචි කාඩ් පසතහි

හන් අුරරු.)

収入の無かった人の生活状況（・・・の扶養、預貯金で生活 など）

（備考）

④

උපන් දිනය (උදා:) 1998 අසප්රේල් ම 1 වන දින .

⑤

දුකකථන *ජිංගම දුකකථන භාවිතා කකයි න්  කම අිංකය.

⑥

● ව සර් ජනවාරි ම ස සද න් බර් ම ද්ෂවා ජපානස ීම කදාය්  මාර්ගය්ෂ සන මනත් න්  (０) යනුසවන්

－ Ｐ４ －

හන් කකන්න.

ිළ ක ක ස ජපානය
පනිනිස පුේගලයන්,
සවනත් තනනක
මාරුවීම හා වන
ලියිනයවිලි ඉදිරිපත්
කකන වි ක, කදාය් 
ප්රකාශන (ිළරී්ෂණ )
පත්රය ඉදිරිපත් ිනරීම
අිළවාර්ය ස.. අමතක
සන සක කය
ඉදිරිපත් කකන්න

ිළයිනත කාලසීමාව තලීම බදු සගවී්  කල සන හනින පුේගලයන්, ඉ්ෂමන් කක උපසද ් ස ව
ේ ා ලබා ගන්න

රක්ෂණ ොස්තු ග ොගෙවා සිටිය ග ොත් ...
１

හිෙ මුදල් තව තවත් වර්ධ ය ගේ. ප්රථිකකාර සහ ා ගෙව ොස්තුව සාමා ය ොස්තුවට වාා වාාත් වඩි  ගේ.
ගෙවීම් ලබාෙඩනීම සහ ා, ඔබගේ ෙෘ ය ගවතට පඩමිගණයි.
ඔබගේ ජංෙම දුරකථ යට කථා ගකොට රක්ෂණ මුදල් ගෙව ගලස ඉල්ලීම් කරනු ලබයි

２

රක්ෂණ පත්රගේ  වලංු  කාල ීමමාව අු  ිරීමම සිදු ගේ.
 සාමා යගය්  වාර්ිකකව එය ස්වයං්රියව ඩවත අත්ත් ව
ග ොගෙවූ විටක ,
මාස 4 කට වරක් ම ජ ගසෞඛ්ය රක්ෂණ අංයය පුන බික
පඩමිණ, රක්ෂණ පත්රය ඩවත අත්ත් ිරීමම අතයවයයම ගේ.

ඩවත අත්ත් ග ොකලග ොත්, ුනතිකාර ස්ථා
ඩිරයාව ග ොමඩත.

３

අතර, රක්ෂණ ොස්තු

ෙර සාාව 1 ව

ම ල) ගවත

වලදී රක්ෂණ පත්රය ාාවිතා ිරීමමට

තමාට අයත් ඉතිරි ිරීමම් බඩංකු ගිණුම් තිබු ද, ඒවා නිද ගසේ ාාවිතා
ිරීමමට ඩිරයාව ග ොමඩත. තමා ගවතට ගෙවනු ලබ වඩටුප් ග්ර ණය
ිරීමමට සිදුගේ.
තමාසේ කසට් ම. භාණාසවන් කථා කල හනිනය
රූපවාහිීම දුකකථන ස ේවා භාවිතා සක

තම කසට් තම ම. භාණාසවන්

කතාබ ් කල හනිනය.
＜රූපවාහිීම දුකකථන මගින් භාණා පරිවර්තනය ිනරීම හනින ස.ලාවන්＞
ඉිංග්රීස, චීන, සක රියා, ්පාඤ්ඤ, රුසයා, තායි
වියට්නා් , ිළලිපීන, ප්රිංශ
සන්පාල, හිිංදි

9:00-17:00
10:00-17:00
11:00-17:00

< වි ත
් ක ලබා ගනීමම හා න්ිළස.දන >
මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ

අිංශය (පුනබෂි නගක භාව 1 වන මහල)

☎දුකකථන 047-436-2395 9:00-17:00（ස නසුකාදා, ඉරිදා හ ිළවාඩු දින හනක）
 දුකකථන තමත් , ජපන් භාණාව පම ්ෂ ිළස.දන මාධය ස..
－ Ｐ５ －

සගවී්  ිනරී් , භාවිතා කකන බනිංුත ගිනු්  සවතිකන් ඍජුව බනක ිනරීම !
ජපානය පනින ව ක සදකිනන් පසුව මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ගා ්තව සගවී්  ිනරීම අමතක කලසහ ත්, ඉන්පසුව කම මුදල් කකවක සගවීම
සන කකන්න. හිග මුදල් කකවක සගවීම යනු ඉතාමත් දුණ්කක කර්යය්ෂ වන ිළ ා, මාසකව අමතක සන සක ක්ෂණ ගා ්ත සගවීම කකන්න.
මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ගා ්ත, තම භාවිත බනිංුත ගිණු්  මගින් සගවී්  ිනරිම ිළිළ ඔබව උනන්දු කකමු.

බනිංුත ගිණු්  මගින් ෘජුව බනක ිනරී්  ඉල්ලී්  පහත
හනිනය.
１

හන් ① ② යන ්රම සදසකන් ුතමන ්රමයක සහෝ කල

තම බඩංකුගේ ණයවර පති්  බඩර ිරීමමට ඉල්ලීම.

ගිණු්  හා වන තම හතිකක ිළල මුද්රාව සන මනතික ුවවද, බනිංුත යවක පතිකන් පම ්ෂ මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ ගා ත
් ව ගිණු් 
මගින් ෘජුව සගවීම හා ඉල්ලී්  කල හනිනය. (ස යිතයි ිළන්සණ 1C යවක පත් භාවිතා කල සන හනක). සගවීම කනමතික පුේගලයන් යවක
පත්රය හා ක්ෂණ පත්රය රැසගන මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ අිංශය (පුනබෂි නගක භා කාර්යාල සග ඩනනගිල්ල 5 වන මහසල් 6 වන කුවළුව) සවත
පනින ලියිනයවිලි ක ් කක ගන්න.
බනිංුත යවක පත
＜ස ේවාවන් සදු කකන බනිංුත ＞
රැසගන නගක
භාව සවත
චිබා ගින්සකෝ, ිනසුසහෝ ගින්සකෝ, ිනට්සුබිෂි UFJ ගින්සකෝ, ිනට්සුයි සුිනසත සමෝ
පනිනණීසමන්
ගින්සකෝ, රිස ෝනා ගින්සකෝ, චිබා සකෝගිසයෝ ගින්සකෝ, සත චි ගින්සකෝ, යූසචෝ
ගිණු්  මගින් ෘජු
ගින්සකෝ, චිබා ෂින්සය ගින්සකෝ, සතෝිනසයෝ සේ ෂින්සය ගින්සකෝ
සගවී්  හා වන
 ස ේවා පයන බනිංුතවල සවන ක
් ්  ද සදුවිය හනිනය.
ලියිනයවිලි ක ්
කක ගත හනිනය.
２

ගිණුම් මගි්  සෘජුව ගෙවීම් සහ ා ව ඉල්ත්ම් පත්රය පිත්ර සහිත ලිවීම් පත්රිකාව) මගි්  ඉල්ලා සිටීම.
පහත හන් අයිතමයන් රැසගන පුනබෂි නගක භාව විසන් අනුමත බනිංුතව (ුරසචෝ ගින්සකෝ පම යි) සවත සග ් ලියිනයවිලි
ක ් කක ගන්න.
① මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ පත්රිකාව. ② බනිංුත ගිණු්  සප ත. ③ බනිංුත සප සතන් මුදල් ගනීමස්  ිළල මුද්රාව.

සමවනන් අව ්ථාවල ීම, ලියිනයවිලි අතයවශය ස..
◆ලිපි ය ගව ස් වූ විට ෙර සාාව ගවත ඒ පිළිබහ දඩනුම් දීම අනිවාර්ය ගේ.
පුනබෂි නගකසයන් සවනත් විසේශයක පදිිංචිය්ෂ හා ිළ ත්ව යාම (ජපානස ජීවත් සන වන වි කීම)
⇒ පුනබෂි නගක භාව ක්ෂණ පත කපසු බාක සදන්න.
පුනබෂි නගකස ස ජපානස සවනත් නාගරික, ප්රාසේයය, ග්රාමීය, වීදි බල ප්රසේශයක පදිිංචිය හා ිළ ත්ව යාම.
⇒ පුනබෂි නගකය, නගක, වීදි, ප්රසේශ, ග්රාම කීම තම බල ප්රසේශ වල ිළහිටි ්ථාන වලින් සමම ක්ෂණ පත්රය ිළුතත් කකයි. ඒ
අනුව පුනබෂි නගක භාව සවත තම ක්ෂණ ප්රය කපසු බාක ීම, පදිිංචිය හා යන නගක, වීදි, ප්රාසේයය, ග්රාම යන බල
ප්රසේශ වල තතික අදාල ්ථාන වලින් නව ක්ෂණ පක්රිකාව ලබා ගන්න.
පුනබෂි නගකස ම සවනත් ලිිළනය පදිිංචිය ිළිස ිළ ත්ව යාම
⇒ පනකිස ක්ෂණ පත්රිකාව කපසු බාක ීම, නව ලිිළනය හන් කකගත් අලුත් ක්ෂණ පත්රිකාව්ෂ ලබා ගන්න.
◆තම රාජකාරි ස්ථා ගේ  ගසෞඛ්ය රක්ෂණයට ඇතුල් වුවග ොත් ම ජ

ගසෞඛ්ය රක්ෂණ පත ාාවිතා කල ග ො ඩක.
මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ අිංශය (පුනබෂි නගක භාව පලමු මහල) ීම මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ පත්රය අවලිංු  ිනරීස්  ලියිනයවිලි
ඉදිරිපත් සක , කම මහජන ස ෞඛ්ය ක්ෂණ පත්රිකාව කපසු බාක සදන්න. අවලිංු  ිනරීස්  ලියිනයවිලි ඉදිරිපත් සන කකන්සන්
න් , ක්ෂණ ගා ්ත සගවීම හා වන ඉල්ලු්  පත්රය කවීම නනවනත්විය සන හනක. ඒ ිළ ා අිළවාර්යසයන්ම ලියිනයවිලි ඉදිරිපත් කකන්න.

◆ග් වාසික පදංි ස තික පගත් වලංු  කාලය ඉවත් වූ විටක, ම ජ ගසෞඛ්ය රක්ෂණ පත්රගේ  ජපා ගේ  ඇති ෙර, වීද,
ප්රගශය, ග්රාම ය බල ප්රගශය තු ලියාපදංි ග ොවී සිටී ම්, රක්ෂණය සහ ා ඇතුලත් වීමට ග ො ඩිර ්රමයක් ගේ.
ය්  අුරකිනන් සන්වාසක පදිිංචි හතිකක පත්රය අලුත් ිනරීම අමතක වී, කම සන්වාසක පදිිංචි හතිකක පත්රය කාලය ඉ්ෂමව
ගියසහ ත්, පුනබෂි නගක භාස. කම ලියා පදිිංචිය අවලිංු  වන අතක, ක්ෂණ පත්රය භාවිතා ිනරීම ද සන හනිනය.

අමතක සන සක

ලියිනයවිලි ඉදිරිපත් කකන්න
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