
संक्रामक रोग नोभलकोरोना भाइरस (कोभभड 19) कोकारण

आभथिक संकटमा परेकाव्यक्तिलाईआत्मभनभिरता सहयोग

रकमसम्बन्धीजानकारी

आपत्कालीनसानो रकमकोषआभिको भिशेषऋण प्रयोग गनि नसके्नव्यक्तिहककोलाभग

▶पछाभडको पृष्ठमा भुिानी प्रभक्रया र सम्पकि लेक्तिएको छ। अभनिायि कपमा भनश्चय गनुिहोस्।

आपत्कालीनसानो रकमकोषआभिको भिशेषऋण प्रयोग गनि नसके्न पररिार

・समग्रसहयोग कोषको पुनः ऋणसमाप्तभएको पररिार/अगस्टसम्ममाऋणसमाप्त हुने पररिार

(पुनः ऋणको अिभिमा अस्वीकार गरेको नभतजास्वकपअगस्टसम्ममासमाप्तभएको अिस्था बाहेक)

・समग्रसहयोग कोषको पुनः ऋणअस्वीकृत पररिार

・समग्रसहयोग कोषको पुनः ऋणसम्बन्धी परामशि भलएको तरआिेिन नभिएको पररिार

माभथ उले्लिगररएको पररिार भई, तलको सबै सतिहक पूरा गरेकोिण्डमा

■ आय, ➀＋➁ को कुल रकमभन्दा बढी नभएको ※यसको रआवास सुरक्षा अनुदान रकमकोआवश्यकता

एकै हो।

① नगरपाभलका/गाउँपाभलकाको भनिासी करको समान िर, कर छुट हुनेआयको 1/12

②जीिनयापन संरक्षणकोआिाससहायता मानक रकम

■ सम्पभि, माभथ उले्लिगररएको ① को 6 गुणा िा सोभन्दा कम (यद्यभप 10 लाि हजार येन िा सोभन्दाकम)

※यसको रआवास सुरक्षा अनुदान रकमकोआवश्यकता एकै हो।

■यसपछिको जीवनयापनकोआत्मछनर्भरताको लाछि छनम्न मधे्य कुनै एक िछतछवछि िनुभपने

・साििजभनक रोजगार संरक्षणकायािलयमा रोजगारको लाभगआिेिन भिई, इमानिार भई मन लगाएर

रोजगारिोजे्न गभतभिभि िने

・काम गरेरआत्मभनभिर हुन कभिन भई, यो ऋण समाप्तभएपभछजीिनयापनकायम गनि कभिन भनेर

अनुमान गररएकोिण्डमा, जीिनयापन संरक्षणको लाभगआिेिन छदने

1  िायरामा पने पररिारहक

माभसक भुिानी रकम ※आवास सुरक्षा अनुदान रकमसँिै रु्क्तानी िनभ सछकन्ि।

भुिानी अिभि: 3 मभहना

2  भुिानी रकम र भुिानी अिभि

एकल पररिार 60 हजार येन

2जनाको पररिार 80 हजार येन

3जना िा सोभन्दा बढी सिस्य
भएको पररिार

1 लाि येन



स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय संक्रामक रोि नोर्ल कोरोना र्ाइरस (कोछर्ड 19) 
आछथभक संकटमा परेका व्यक्तक्तलाईआत्मछनर्भरता सहयोि रकम

"नोभलकोरोनाआभथिक संकटमा परेकाव्यक्तिलाईआत्मभनभिरता सहयोग रकम" को

नाममा हुने “रकम टर ान्सफरिगी” िा “व्यक्तिगतजानकारी िगी” िेक्तिसतकि रहनुहोस्!
घर वा कायभस्थलआछदमाआफू छजल्ला, निरपाछलका/िाउँपाछलका वा स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय (को कमभचारी) आछद र्नेर

शंकास्पद फोन वा छचठी आएको खण्डमा, बसोबास िने निरपाछलका/िाउँपाछलका अथवा नछजकको प्रहरी कायाभलय (अथवा प्रहरी
परामशभको लाछि तोछकएको फोन (#9110)) मा सम्पकभ िनुभहोस्।

！
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(1)आिेिनकागजात पेस गने
प्रत्यक्षकाउन्टरमा अथवा हुलाक माफभ त

बसोबास गने

के्षत्रको सहर

कायािलय, िडा
कायािलयआभि

(2) भनभििष्ट बैंककोिातामा टर ान्सफर

बसोबास िने नगरपाभलका/गाउँपाभलकामाआिेिन छदनुपनेि।

आिेिनकागजातका साथै, भनम्न ➀～⑥ कोकागजात संलग्न गनुिपनेछ।आवेदन काउन्टर रआवेदन छवछिको

लाछि सम्बक्तित निरपाछलका/िाउँपाछलकाको होमपेजआछद हेनुभहोस्।

※रु्क्तानी अवछिमा, हरेक मछहना रोजिार खोज्नको लाछि िरेको िछतछवछि छववरण थाहा हुने कािजात पेस िनुभहोस्।

साथै रोजिार खोज्नको लाछि िरेको िछतछवछिको क्तस्थछत अनुसार जीवनयापन संरक्षणको जानकारी छदइने अवस्थाहरू

हुन सक्िन्।

आिेिनको लाभग संलग्न गनुिपने कागजातहक

3  भुिानीको लाभग गनुिपने प्रभक्रयाहक

① पररचय िुल्ने कागजात र पररिार

संरचना थाहा हुने कागजात
छनवासी प्रमाणपत्रको प्रछतछलछप

② आयथाहा हुने कागजात
तलबको छवसृ्तत छववरण लेक्तखएकोकािज (पेक्तिप) आछदको

प्रछतछलछप

③ सम्पभि थाहा हुने कागजात पररवारको सबै सदस्यको बैंकको पासबुकको प्रछतछलछप

④ रोजगारिोज्नको लाभग गरेको

गभतभिभिसँग सम्बक्तन्धतकागजात

हेलोवकभ काडभको प्रछतछलछप अथवा जीवनयापन संरक्षणआवेदन

छदएको र्एमा, संरक्षणआवेदन पत्रको प्रछतछलछप

⑤ रकम टर ान्सफर प्राप्त गने बैंकको िाता

थाहा हुने कागजात
रु्क्तानी खाताको पासबुकको प्रछतछलछप

⑥ पुनः ऋणसमाप्त, अस्वीकृत र भिगतको

ऋण क्तस्थभत थाहा हुने कागजात

ऋण वाचा पत्र वा अस्वीकृत सूचनाको प्रछतछलछप, ऋण रकम

टर ान्सफर िररएको बैंकको पासबुकको प्रछतछलछपआछद।

छवशेषव्यवस्था िररएको होमपेजमा राक्तखएको "आवेदन िाइड" मा

छवसृ्तत जानकारी व्याख्या िररएको ि।

सम्पकि
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याणमन्त्रालयकल सेन्टर 0120-46-8030

［िुला रहने समय］ सोमबार～शुक्रबार (साििजभनक भबिा बाहेक) 9:00～17:00

भिशेषव्यिस्था

गररएको होमपेज छर्छडयोमाआवेदन प्रछक्रयाको व्याख्या िररएको ि।

आवेदनको लाछिआवश्यककािजातको छवसृ्तत जानकारी पछन छनश्चय िनभ सछकन्ि।

URL: https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

