आपत्कालीन सानो रकम कोष आभिको भिशे ष ऋण प्रयोग गनि नसक्ने व्यक्तिहोको लाभग

संक्रामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोभभड 19) को कारण
आभथिक संकटमा परे का व्यक्तिलाई आत्मभनभिरता सहयोग
रकम सम्बन्धी जानकारी
1 िायरामा पने पररिारहो

आपत्कालीन सानो रकम कोष आभिको भिशेष ऋण प्रयोग गनि नसक्ने पररिार
・समग्र सहयोग कोषको पुनः ऋण समाप्त भएको पररिार/अगस्टसम्ममा ऋण समाप्त हुने पररिार
(पुनः ऋणको अिभिमा अस्वीकार गरे को नभतजा स्वोप अगस्टसम्ममा समाप्त भएको अिस्था बाहेक)
・समग्र सहयोग कोषको पुनः ऋण अस्वीकृत पररिार
・समग्र सहयोग कोषको पुनः ऋण सम्बन्धी परामशि भलएको तर आिेिन नभिएको पररिार

माभथ उल्ले ि गररएको पररिार भई, तलको सबै सति हो पू रा गरे को िण्डमा
■ आय, ➀＋➁ को कुल रकम भन्दा बढी नभएको ※यसको र आवास सुरक्षा अनुदान रकमको आवश्यकता
एकै हो।

① नगरपाभलका/गाउँ पाभलकाको भनिासी करको समान िर, कर छु ट हुने आयको 1/12
② जीिनयापन सं रक्षणको आिास सहायता मानक रकम
■ सम्पभि, माभथ उल्लेि गररएको ① को 6 गुणा िा सोभन्दा कम (यद्यभप 10 लाि हजार ये न िा सोभन्दा
कम)
※यसको र आवास सुरक्षा अनुदान रकमको आवश्यकता एकै हो।
■यसपछिको जीवनयापनको आत्मछनर्भरताको लाछि छनम्न मध्ये कुनै एक िछतछवछि िनुभपने
・साििजभनक रोजगार सं रक्षण कायािलयमा रोजगारको लाभग आिेिन भिई, इमानिार भई मन लगाएर
रोजगार िोज्ने गभतभिभि िने
・काम गरे र आत्मभनभि र हुन कभिन भई, यो ऋण समाप्त भएपभछ जीिनयापन कायम गनि कभिन भनेर
अनुमान गररएको िण्डमा, जीिनयापन सं रक्षणको लाभग आिेिन छदने

2 भुिानी रकम र भुिानी अिभि

माभसक भुिानी रकम

※आवास सुरक्षा अनुदान रकमसँिै र्ु क्तानी िनभ सछकन्ि।

एकल पररिार

60 हजार येन

2 जनाको पररिार

80 हजार येन

3 जना िा सोभन्दा बढी सिस्य
भएको पररिार

1 लाि येन

भुिानी अिभि: 3 मभहना
▶पछाभडको पृष्ठमा भुिानी प्रभक्रया र सम्पकि लेक्तिएको छ। अभनिायि ोपमा भनश्चय गनुि होस्।

3 भुिानीको लाभग गनुिपने प्रभक्रयाहो
बसोबास िने नगरपाभलका/गाउँ पाभलकामा आिेिन छदनुपनेि।
आिेिन कागजातका साथै , भनम्न ➀～⑥ को कागजात सं लग्न गनुिपनेछ। आवेदन काउन्टर र आवेदन छवछिको
लाछि सम्बक्तित निरपाछलका/िाउँ पाछलकाको होमपे ज आछद हे नुभहोस्।
※र्ुक्तानी अवछिमा, हरे क मछहना रोजिार खोज्नको लाछि िरे को िछतछवछि छववरण थाहा हुने कािजात पे स िनुभहोस्।
साथै रोजिार खोज्नको लाछि िरे को िछतछवछिको क्तस्थछत अनुसार जीवनयापन संरक्षणको जानकारी छदइने अवस्थाहरू
हुन सक्िन्।

आिे िनको लाभग संलग्न गनुिपने कागजातहो
① पररचय िुल्ने कागजात र पररिार
सं रचना थाहा हुने कागजात

छनवासी प्रमाणपत्रको प्रछतछलछप

② आय थाहा हुने कागजात

तलबको छवस्तृ त छववरण लेक्तखएको कािज (पे क्तिप) आछदको
प्रछतछलछप

③ सम्पभि थाहा हुने कागजात

पररवारको सबै सदस्यको बैं कको पासबु कको प्रछतछलछप

④ रोजगार िोज्नको लाभग गरे को
गभतभिभिसँ ग सम्बक्तन्धत कागजात

हे लोवकभ काडभ को प्रछतछलछप अथवा जीवनयापन संरक्षण आवेदन
छदएको र्एमा, संरक्षण आवेदन पत्रको प्रछतछलछप

⑤ रकम टर ान्सफर प्राप्त गने बैंकको िाता
थाहा हुने कागजात

र्ुक्तानी खाताको पासबु कको प्रछतछलछप

⑥ पुनः ऋण समाप्त, अस्वीकृत र भिगतको
ऋण क्तस्थभत थाहा हुने कागजात

ऋण वाचा पत्र वा अस्वीकृत सूचनाको प्रछतछलछप, ऋण रकम
टर ान्सफर िररएको बैं कको पासबु कको प्रछतछलछप आछद।
छवशेष व्यवस्था िररएको होमपे जमा राक्तखएको "आवेदन िाइड" मा
छवस्तृ त जानकारी व्याख्या िररएको ि।

आिेिक
सम्पकि

भिशे ष व्यिस्था
गररएको होमपेज

(1) आिे िन कागजात पे स गने

प्रत्यक्ष काउन्टरमा अथवा हुलाक माफभत

(2) भनभिि ष्ट बैंकको िातामा टर ान्सफर

बसोबास गने
क्षेत्रको सहर
कायाि लय, िडा
कायाि लय आभि

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय कल से न्टर 0120-46-8030
［िुला रहने समय］ सोमबार～शुक्रबार (साििजभनक भबिा बाहेक) 9:00～17:00
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय संक्रामक रोि नोर्ल कोरोना र्ाइरस (कोछर्ड 19)
आछथभक संकटमा परे का व्यक्तक्तलाई आत्मछनर्भरता सहयोि रकम

छर्छडयोमा आवेदन प्रछक्रयाको व्याख्या िररएको ि।
आवेदनको लाछि आवश्यक कािजातको छवस्तृ त जानकारी पछन छनश्चय िनभ सछकन्ि।
URL: https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

！ "नोभल कोरोना आभथिक संकटमा परे का व्यक्तिलाई आत्मभनभिरता सहयोग रकम" को
नाममा हुने “रकम टर ान्सफर िगी” िा “व्यक्तिगत जानकारी िगी” िे क्ति सतकि
रहनुहोस्!

घर वा कायभस्थल आछदमा आफू छजल्ला, निरपाछलका/िाउँ पाछलका वा स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय (को कमभचारी) आछद र्ने र
शंकास्पद फोन वा छचठी आएको खण्डमा, बसोबास िने निरपाछलका/िाउँ पाछलका अथवा नछजकको प्रहरी कायाभ लय (अथवा प्रहरी
परामशभको लाछि तोछकएको फोन (#9110)) मा सम्पकभ िनुभ होस्।

