िवषेश तथा िनि चत रकम अनुदान स ब धी
सूचना
प्र येक यिक्तलाई १ लाख येन राहत िदईनेछ ।
क तो

आवेदनको प्रकृया सहज गनर् आवेदकले लेख्नुपन कुराह सकेस म कम गिरएको छ ।
सन ् २०२० सालको अिप्रल मिहनाको २७ तािरख स ममा थानीय बािस दा
यिक्तलाई िदने ?
रे िज टर फाईलमा दतार् भएको यिक्त

आवेदन दतार् सु हुने िमित प्र येक थानीय सरकार वारा िनणर्य
गिरनेछ र सकेस म चाँडन
ै ै आवेदन फारम हुलाक माफर्त पठाईनेछ
।
दतार् सु भएको
३ मिहना
िभत्र नाम
आवेरदनज पेमिमित
श गनऊह
्।
ुर् ोस
थानीयिमितबाट
नगरपािलकाले
आवेदकको
लेख
आवेदन कसरी िदने ?
किहले दे िख आवेदन
िदने ?

गरी आवेदन फारम हुलाक माफर्त पठाईनेछ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ब नका लािग कृपया
हुलाकबाट अथवा अनलाइनबाट आवेदन पेश गनह
ुर् ोस ् ।

हुलाक
माफर्त

आवेदन फारममा राहत ज मा गन बकको खातान बर ऊ लेख गरी अ य आव यक
कागजातह संगै
थानीय नगरपािलकालाइर् िफतार् बझ
ु ाउनह
ु ोस ् ।

अनलाईन
माफर्त

यिक्तगत न बर काडर्(माइर् न बर काडर्) भएका यिक्तह ले,
“Mynaportal site”माफर्त अनलाइनबाट आवेदन िदन सिकनेछ

●प्र येक आवेदन फारममा ऊ लेख गिरएको खातान बरमा अनुदान रकम ज मा गिरिदनेछ ।
●आ नो बक खाता नभएका यिक्तले आव यक कागजातह सिहत थानीय नगरपािलकामा जानुहोस ् ।
अनुदान रकम यिहंको काउ टरमा िवतरण गिरनेछ ।

▶िव तत
ुर् ोला
ृ जानकारीको लािग िन निलिखत URL अथवा QR कोड हे नह

https://kyufukin.soumu.go.jp
▶स पकर्को लािग

(िवषेश तथा िनि चत रकम अनद
ु ान कल से टर)

०१२०-२६००२०(टोल-फ्री फोन सेवा समय: मे मिहनाको

०३-५६३८-५८५५

२ तािरख ऊपरा त (िबदा नभएको र िबदा भएको हरे क िदन ९:००〜१८:३०)

( सेवा समय: मे मिहनाको १ तािरख स म (केवल िबदा नभएको िदनमा मात्रै ९:००〜१८:३०)

ठग दे िख सावधान !!

“ म त गिरिद छु” भ दै तपाइर्ंको मह वपूणर् स पि तलाइर् लु न खो ने ठगह हुन
सक्छन ् ।
अनद
ु ान िदने स ब धमा जापान सरकार अथवा थानीय नगरपािलकाले तल ऊ लेिखत
कायर्
【कदापी
न】छै न।
●एिटएम(ATM)माफर्त केही
कायर्
गन अनगनछै
ुरोध गन
●अनुदान रकममा अितिरक्त कर (चाजर्) लाग्छ भ दै सो रकम खातामा हािलिदन
गनछै न

अनुरोध

यिद शंका पद ईमेल पाऊनुभयो भने,URLलाइर् िक्लक नगनह
ुर् ोस ् र फाइलह पिन नखो नुहोस ् ।
कुनै कुरामा शंका लाग्ने िबि तकै अ

यारो नमानीकन िन न ऊ लेिखत िनकायह मा स पकर् गरी स लाह िलनु होला ।

▶तपाइर्ं ब ने थानीय नगरपािलका
▶निजकको पिु लस थाना
▶पुिलससँग स लाह गनर्कोलािग फोन ् न बर
[#९११०]

▶उपभोक्ता हट लाइन न बर [१८८]

(क्षेत्रीय कोड नचािहने, तीन वटा अङ्क मात्र)
▶नयाँ कोरोना भाइरस अनुदानसंग स बि धत हट लाइन
[०१२०-२१३-१८८] (मे मिहनाको १ तािरख पिछ बाट)

धेरै सोिधने प्र नह
माइर् न बर काडर् नभएको यिक्तले अनलाइन आवेदन िदन पाई दै न िक ?
अनलाइन माफर्त आवेदन िदनको लािग यिक्तगत न बर काडर् (माइर् न बर काडर्) को
आव यकता पदर् छ । यिद माइर् न बर काडर् नभएमा कृपया हुलाक माफर्त आवेदन
िदनह
ु ोला ।

घरे लु िहंसा(DV) का कारणले हाल बसेको ठाउँ को र आवास प्रमाण पत्रमा
ऊ लेिखत नगरपािलका फरक फरक छ । के गदार् िठक होला ?
अनुदान प्रा त गनर्को लािग,सकभर तु तै अिहले बसेको थानीय नगरपािलकामा
गएर घरे लु िहंसा(DV)लगायतका कारणले अिहलेको थानमा आ य िलएर बसेको
भ ने त यको जानकारी गराई आ नो अव था बारे स-ु सिु चत गनह
ुर् ोस ् ।
िव तत
ृ जानकारीको लािग कृपया

नगरपािलकामा स पकर् गनह
ुर् ोस ् ।

िवदे शीलाइर् पिन अनुदान िदई छ िक ?
सन ् २०२० सालको अिप्रल मिहनाको २७ तािरख स ममा थानीय बिस दा दतार्
फाईलमा नाम भएका यिक्तलाई िवदे शी भएपिन अनुदान िदईनेछ ।
य िप, छोटो अविधको लािग बसोबास गरे का िबदे शी वा गैर-कानुनी पमा
बसीरहे का िबदे शीको स ब धमा थानीय बािस दा रे िज टर फाईलमा नाम दतार् नहुने
हुँदा ऊक्त यिक्तले अनद
ु ान पाउँ ने छै न ।

आवेदन फारम बाहे क अ

तयार गनप
ुर् न कागजातह

छन ् िक?

आवेदन िबिध अनुसार िन न कागजातह को आव यकता पदर् छ
।
१) यिक्तगत पिरचय प्रमािणत गन कागजातह
हुलाक माफर्त

माइर् न बर काडर्), गाडीको लाईसे स,

वा

य िबमापत्रह को फोटो कपी

२) रकम ज मा गन बक खाता प्रमािणत गन कागजातह

बक तथा िव तीय सं थाको नाम, खाता न बर, खातावालको नाम सुिनि चत गन
चेकबुक अथवा एिटएम काडर्, इ टरनेट बिकंग को कपी ई यािद ।(यिद धारा/पानीको

शु क ितनर् प्रयोग गिररहे को खाता वा खातावाल प्रमािणत भएमा मािथ ऊ लेिखत प्रमाणह को
आव यकता पदन )

अनलाइन
माफर्त
िव तत
जानकारीको
ृ
लािग यहाँ स पकर्
गनह
ुर् ोला

िवषेश तथा िनि चत रकम
अनुदान कल से टर

२) रकम ज मा गन बक खाता प्रमािणत गन कागजातह

※माई न बर काडर् भएको यिक्त बारे इलेक्ट्रोिनक सहीबाटै प्रमािणत हुनेभएकाले १)
यिक्तगत पिरचय प्र ट गन कागजातह चािहंदैन ।

०१२०-२६००२०
(मे मिहनाको २ तािरख ऊपरा त)

०३-५६३८-५८५५

(मे मिहनाको १ तािरख स म )

