
संक्रामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोभभड 19) को कारण
आर्थिक संकटमा परेका व्यक्तिलाईआत्मननभिरिा सहयोग रकम

सम्बन्धी जानकारी

आपत्कालीन सानो रकम कोषआदिको विशषे ऋण प्रयोग गनि नसतने व्यक्तिहरूको लार्ग

▶पछाडडको पषृ्ठमा भुतिानी प्रक्रक्रया र सम्पकि लेखिएको छ। अननिायि रूपमा ननश्चय गनुिहोस।्

आपत्कालीन सानो रकम कोषआदिको विशषे ऋण प्रयोग गनि नसतने पररिार
・समग्रसहयोग कोषको पनुः ऋणसमाप्ि भएको पररिार/अगस्टसम्ममा ऋणसमाप्ि हुने पररिार

(पनुः ऋणको अिर्धमा अस्िीकार गरेको ननिजा स्िरूप अगस्टसम्ममा समाप्ि भएको अिस्था बाहेक)

・समग्रसहयोग कोषको पनुः ऋणअस्िीकृि पररिार
・समग्रसहयोग कोषको पनुः ऋणसम्बन्धी परामशि भलएको िरआिेिन नदिएको पररिार

मार्थ उल्लेि गररएको पररिार भई, िलको सबै सििहरू परूा गरेको िण्डमा
■ आय, ➀＋➁ को कुल रकम भन्िा बढी नभएको ※यसको रआवास सरुक्षा अनदुान रकमकोआवश्यकता एकै

हो।
① नगरपाभलका/गाउँपाभलकाको ननिासी करको समान िर, कर छुट हुने आयको 1/12

②जीिनयापन सरंक्षणकोआिास सहायिा मानक रकम

■ सम्पवि, मार्थ उल्लेि गररएको ① को 6 गणुा िा सोभन्िा कम (यद्यवप 10 लाि हजार येन िा सोभन्िा कम)

※यसको रआवास सरुक्षा अनदुान रकमकोआवश्यकता एकै हो।

■यसपछिको जीवनयापनको आत्मछनर्भरताको लागि छनम्न मध्ये कुनै एक िछतववगि िनुभपने
・साििजननक रोजगार सरंक्षणकायािलयमा रोजगारको लार्गआिेिन दिई, इमानिार भई मन लगाएर रोजगार
िोज्ने गनिविर्ध िने
・काम गरेरआत्मननभिर हुन कदठन भई, यो ऋणसमाप्ि भएपनछ जीिनयापन कायम गनि कदठन भनेर
अनमुान गररएको िण्डमा, जीिनयापन सरंक्षणको लार्गआिेिन ददने

1  िायरामा पने पररिारहरू

माभसक भुतिानी रकम ※आवास सुरक्षा अनुदान रकमसँिै र्ुक्तानी िनभ सककन्ि।

भुतिानी अिर्ध: 3 मदहना

2  भतुिानी रकम र भतुिानी अिर्ध

एकल पररिार 60 हजार येन
2 जनाको पररिार 80 हजार येन
3 जना िा सोभन्िा बढी सिस्य
भएको पररिार

1 लाि येन



स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्रालय संक्रामक रोि नोर्ल कोरोना र्ाइरस (कोभर्ड 19) 
आगथभक संकटमा परेका व्यक्क्तलाईआत्मछनर्भरता सहयोि रकम

"नोभल कोरोनाआर्थिक संकटमा परेका व्यक्तिलाईआत्मननभिरिा सहयोग रकम" को
नाममा हुने “रकम ट्रान्सफर ठगी” िा “व्यक्तिगिजानकारी ठगी” िेखि सिकि रहनहुोस!्
घर वा कायभस्थलआददमाआफू क्जल्ला, निरपाभलका/िाउँपाभलका वा स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्रालय (को कमभचारी) आदद

र्नेर शंकास्पद फोन वा गचठी आएको खण्डमा, बसोबास िने निरपाभलका/िाउँपाभलका अथवा नक्जकको प्रहरी कायाभलय (अथवा प्रहरी
परामशभको लागि तोककएको फोन (#9110)) मा सम्पकभ िनुभहोस।्

！

आ
िेिक

(1) आिेिन कागजाि पेस गने
प्रत्यक्ष काउन्टरमा अथवा हुलाक माफभ त

बसोबास गने
के्षत्रको सहर
कायािलय, िडा
कायािलयआदि

(2) ननदििष्ट बैंकको िािामा ट्रान्सफर

बसोबास िने नगरपाभलका/गाउँपाभलकामाआिेिन ददनपुनेि।
आिेिन कागजािका साथै, ननम्न ➀～⑥ को कागजाि सलंग्न गनुिपनेछ।आवेदन काउन्टर रआवेदन ववगिको
लागि सम्बक्न्ित निरपाभलका/िाउँपाभलकाको होमपेजआदद हेनुभहोस।्
※र्कु्तानी अवगिमा, हरेक मदहना रोजिार खोज्नको लागि िरेको िछतववगि वववरण थाहा हुने कािजात पेस
िनुभहोस।्
साथै रोजिार खोज्नको लागि िरेको िछतववगिको क्स्थछत अनसुार जीवनयापन सरंक्षणको जानकारी ददइने

अवस्थाहरू हुन सक्िन।्

आिेिनको लार्ग संलग्न गनुिपने कागजािहरू

3  भतुिानीको लार्ग गनुिपने प्रक्रक्रयाहरू

① पररचय िुल्ने कागजाि र पररिार सरंचना
थाहा हुने कागजाि छनवासी प्रमाणपरको प्रछतभलवप

② आयथाहा हुने कागजाि तलबको ववस्ततृ वववरण लेखखएको कािज (पेक्स्लप) आददको
प्रछतभलवप

③ सम्पवि थाहा हुने कागजाि पररवारको सबै सदस्यको बैंकको पासबकुको प्रछतभलवप
④ रोजगार िोज्नको लार्ग गरेको
गनिविर्धसँग सम्बक्न्धि कागजाि

हेलोवकभ काडभको प्रछतभलवप अथवा जीवनयापन सरंक्षणआवेदन
ददएको र्एमा, सरंक्षणआवेदन परको प्रछतभलवप

⑤ रकम ट्रान्सफर प्राप्ि गने बैंकको िािा
थाहा हुने कागजाि र्कु्तानी खाताको पासबकुको प्रछतभलवप

⑥ पनुः ऋणसमाप्ि, अस्िीकृि र विगिको
ऋण क्स्थनि थाहा हुने कागजाि

ऋणवाचा पर वा अस्वीकृत सचूनाको प्रछतभलवप, ऋण रकम
ट्रान्सफर िररएको बैंकको पासबकुको प्रछतभलवप आदद।
ववशषे व्यवस्था िररएको होमपेजमा राखखएको "आवदेन िाइड" मा
ववस्ततृ जानकारी व्याख्या िररएको ि।

सम्पकि स्िास््य, श्रम िथा कल्याण मन्त्रालयकल सेन्टर 0120-46-8030

［िुला रहने समय］ सोमबार～शकु्रबार (साििजननक बबिा बाहेक) 9:00～17:00

विशेष व्यिस्था
गररएको होमपेज भर्डडयोमा आवेदन प्रकक्रयाको व्याख्या िररएको ि।

आवेदनको लागिआवश्यककािजातको ववस्ततृ जानकारी पछन छनश्चय िनभ सककन्ि।
URL: https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

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

