
सं#ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (को.भड 19) को कारण
आ2थ4क संकटमा परेका 8यि;तलाईआ>म?नभ4रता सहयोग रकम

सAबCधी जानकारG

आप#काल'न सानो रकम कोष आ.दको 0वशषे ऋण 6योग गन9 नस:ने ;यि:तह?को ला@ग

▶पछा$डको प)ृठमा भु.तानी 234या र स8पक9 ले<खएको छ। अAनवाय9 Cपमा AनDचय गनु9होस।्

आप#काल'न सानो रकम कोषआ.दको 0वशषे ऋण 6योग गन9 नस:ने प;रवार
・समA सहयोग कोषको पनुः ऋण समाDत भएको पGरवार/नोभेHबर सHममा ऋण समाDत हुने पGरवार

(पनुः ऋणको अव@धमा अLवीकार गरेको नNतजा Lव?प नोभेHबर सHममा समाDत भएको अवLथा बाहेक)
・समA सहयोग कोषको पनुः ऋणअLवीकृत पGरवार
・समA सहयोग कोषको पनुः ऋण सHबRधी परामश9 Sलएको तरआवेदन न.दएको पGरवार

मा<थ उ?लेख ग;रएको प;रवार भई, तलको सबै सत9हH पूरा गरेको खJडमा
■ आय, ➀＋➁ को कुल रकम भRदा बढ' नभएको ※यसको रआवास सुर*ा अनदुान रकमकोआव/यकता एकै

हो।
① नगरपाSलका/गाउँपाSलकाको Nनवासी करको समान दर, कर छुट हुने आयको 1/12
② जीवनयापन संरZणकोआवास सहायता मानक रकम

■ सHप0[, मा@थ उ\लेख गGरएको ① को 6 गुणा वा सोभRदा कम (य^य0प 10 लाख हजार येन वा सोभRदा कम)
※यसको रआवास सुर*ा अनदुान रकमकोआव/यकता एकै हो।

■यसप6छको जीवनयापनकोआ:म6नभ<रताको ला>ग 6न@न मAये कुनै एक ग6तCव>ध गनु<पनE
・साव9जNनक रोजगार संरZणकाया9लयमा रोजगारको ला@गआवेदन .दई, इमानदार भई मन लगाएर रोजगार
खोaने गNत0व@ध गनE
・काम गरेरआ#मNनभ9र हुन क.ठन भई, यो ऋण समाDत भएपNछ जीवनयापन कायम गन9 क.ठन भनेर

अनमुान गGरएको खcडमा, जीवनयापन संरZणको ला@गआवेदन Fदने

1  दायरामा पनL प;रवारहH

मा#सक भ(ुतानी रकम ※आवास सुर'ा अनुदान रकमसँगै भु1तानी गन4 स5क6छ।

भ(ुतानी अव/ध: 3 म1हना

2  भ:ुतानी रकम र भ:ुतानी अव<ध

एकल प;रवार 60 हजार येन
2 जनाको प;रवार 80 हजार येन
3 जना वा सोभRदा बढ' सदTय
भएको प;रवार

1 लाख येन



!वा!$य, &म तथा क+याण म-.ालय सं2ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (को9भड 19) 
आ<थ=क संकटमा परेका AयिCतलाईआEमFनभ=रता सहयोग रकम

"नोभल कोरोना आ<थ9क संकटमा परेका Wयि:तलाईआ#मYनभ9रता सहयोग रकम" को
नाममा हुने “रकम ZाRसफर ठगी” वा “Wयि:तगत जानकार' ठगी” दे]ख सतक9 रहनहुोस!्
घर वा काय=!थलआIदमा आफू िज+ला, नगरपा9लका/गाउँपा9लका वा !वा!$य, &म तथा क+याण म-.ालय (को कम=चारQ) आIद

भनेर शंका!पद फोन वा <चठT आएको खWडमा, बसोबास गनY नगरपा9लका/गाउँपा9लका अथवा निजकको [हरQ काया=लय (अथवा [हरQ
परामश=को ला<ग तो\कएको फोन (#9110)) मा स]पक= गनु=होस।्

！

आ
वेदक

(1)आवेदन कागजात पेस गनL
9:य' काउ6टरमा अथवा हुलाक माफ4 त

बसोबास गनL
_े`को सहर
काया9लय, वडा
काया9लयआ.द(2) Yन.द9aट बbकको खातामा ZाRसफर

बसोबास गनE नगरपाSलका/गाउँपाSलकामा आवेदन FदनपुनEछ।
आवेदन कागजातका साथ,ै NनHन ➀〜⑥ को कागजात संलfन गनु9पनgछ।आवेदन काउIटर रआवेदन Cव>धको
ला>ग स@बिIधत नगरपाLलका/गाउँपाLलकाको होमपेजआFद हेनु<होस।्
※भुOतानी अव>धमा, हरेक मFहना रोजगार खोQनको ला>ग गरेको ग6तCव>ध Cववरण थाहा हुने कागजात पेस
गनु<होस।्
साथै रोजगार खोQनको ला>ग गरेको ग6तCव>धको िTथ6त अनसुार जीवनयापन संर*णको जानकारV Fदइने

अवTथाहX हुन सOछन।्

आवेदनको ला<ग संलcन गनु9पनL कागजातहH

3  भ:ुतानीको ला<ग गनु9पनL 6deयाहH

① पGरचय खु\ने कागजात र पGरवार संरचना
थाहा हुने कागजात 6नवासी YमाणपZको Y6तLलCप

② आयथाहा हुने कागजात तलबको CवTततृ Cववरण ले\खएको कागज (पेिTलप) आFदको
Y6तLलCप

③ सHप0[ थाहा हुने कागजात प]रवारको सबै सदTयको बक̂को पासबकुको Y6तLलCप
④ रोजगार खोaनको ला@ग गरेको
गNत0व@धसँग सHबिRधत कागजात

हेलोवक< काड<को Y6तLलCप अथवा जीवनयापन संर*णआवेदन
Fदएको भएमा, संर*णआवेदन पZको Y6तLलCप

⑤ रकम jाRसफर 6ाDत गनg बlकको खाता
थाहा हुने कागजात भुOतानी खाताको पासबकुको Y6तLलCप

⑥ पनुः ऋण समाDत, अLवीकृत र 0वगतको
ऋण िLथNत थाहा हुने कागजात

ऋण वाचा पZ वा अTवीकृत सूचनाको Y6तLलCप, ऋण रकम
cाIसफर ग]रएको बक̂को पासबकुको Y6तLलCपआFद।
Cवशषे gयवTथा ग]रएको होमपेजमा रा\खएको "आवेदन गाइड" मा
CवTततृ जानकारV gयाhया ग]रएको छ।

स"पक% LवाLmय, nम तथा क\याण मRoालय कल सेRटर 0120-46-8030
［खुला रहने समय］ सोमबार〜शुpबार (साव9जNनक qबदा बाहेक) 9:00〜17:00

&वशषे +यव-था
ग1रएको होमपेज Lभiडयोमा आवेदन Yjkयाको gयाhया ग]रएको छ।

आवेदनको ला>गआव/यक कागजातको CवTततृ जानकारV प6न 6न/चय गन< सjकIछ।
URL: https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

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

