ͪवषेश तथा Ǔनिæचत रकम अनुदान सàबÛधी
सच
ू ना
ÿÂयेक Êयिĉ लाई १ लाख येन राहत िदईनेछ ।
आवेदनको ÿकृया सहज गनªआवेदकले ले´ नुपन¥कुराहł सके सÌम कम गåरएको छ ।
सन ् २०२० सालको अͪĤल मǑहनाको २७ ताǐरख सàममा èथानीय बाͧसÛदा
रे िजçèटर फाईलमा दता[भएको ÞयिÈत

कÖतो Êयिĉ लाई िदने ?

आवेदन दता[सǾ
य
ु हुने ͧमǓत Ĥ×येक èथानीय सरकारɮवारा Ǔनण[
गǐरनेछ र सकेसàम चाँडन
ै ै आवेदन फारम हुलाक माफ[त पठाईनेछ
।
दता[सǽ
तबाटलकाले
३ मǑआवे
हनादकको
ͧभğ नाम
आवेरदनजÛमͧ
पेशमǓगन
ह
्।
ु भएको
ु[ोसख
èथानीयͧमǓ
नगरपाͧ
त ऊãले
आवेदन कसरी िदने ?
किहले देिख आवेदन िदने ?

गरȣ आवेदन फारम हुलाक माफ[त पठाईनेछ ।
कोरोना भाइरसको सɨĐ मणबाट बÍनका लाͬग कृपया
हुलाकबाट अथवा अनलाइनबाट आवेदन पेश गनह
ु[ोस ् ।

हुलाक
माफ[त

आवेदन फारममा राहत जàमा गनȶबɇ
कको खातानàबर ऊãलेख गरȣ अÛय आवæयक
कागजातहǽसंगै èथानीय नगरपाͧलकालाइ[ ͩफता[बझ
ु ाउनह
ु ोस ् ।

åयिÈतगत नàबर काड[माइ[नàबर काड[
) भएका åयिÈतहǾले,
“Mynaportal site”माफ[त अनलाइनबाट आवेदन Ǒदन सͩकनेछ

अनलाईन
माफ[त

●ÿÂयेक आवेदन फारममा ऊÐलेख गåरएको खातानÌबरमा अनुदान रकम जÌमा गåरिदनेछ ।
●आÉनो ब§क खाता नभएका Êयिĉ ले आवÔयक कागजातहł सिहत Öथानीय नगरपािलकामा जानहु ोस् । अनदु ान रकम Âयिहक
ं ो काउÆटरमा िवतरण
गåरनेछ ।

▶ͪवèतत
ु[ोला
ृ जानकारȣको लाͬग Ǔनàनͧलͨखत URL अथवा QR कोड हे नह

https://kyufukin.soumu.go.jp

▶सàपक[को लाͬग

ͪवषेश तथा Ǔनिæचत रकम अनद
ु ान कल सेÛटर)

०१२०-२६००२० टोल-ĥȧ फोन सेवा समय: मे मǑहनाको

०३-५६३८-५८५५

२ ताǐरख ऊपराÛत ǒबदा नभएको र ǒबदा भएको हरे क Ǒदन ९:००～१८:३०)

( सेवा समय: मे मǑहनाको १ ताǐरख सàम केवल ǒबदा नभएको Ǒदनमा माğै

९:००～१८:३०)

ठग देिख सावधान !!
“ मĥत गåरिदÆछु” भÆदै तपाइ«को महÂवपणू ªसÌपि°लाइªलुट्न खोºने ठगहł हòन स³छन् ।
अनदु ान िदने सÌबÆधमा जापान सरकार अथवा Öथानीय नगरपािलकाले तल ऊÐलेिखत कायª【कदापी गन¥छैन】 ।
●एǑटएम ATM)माफ[त केहȣ काय[गनȶअनुरोध गनȶछै न
●अनुदान रकममा अǓतǐरÈत कर चाज[
) लाÊछ भÛदै सो रकम खातामा हाͧलǑदन
गनȶ
छैन
यिद शंकाÖपद ईमेल पाऊनुभयो भने,URLलाइªि³लक नगनªहु ोस् र फाइलहł पिन नखोÐनुहोस् ।

कुनै कुरामा शंका लाµने िबि° कै अÈठ् यारो नमानीकन िनÌन ऊÐलेिखत िनकायहŁमा सÌपकª गरी सÐलाह िलनु होला ।

▶तपाइ«बÖने Öथानीय नगरपािलका
▶निजकको पिु लस थाना
▶पिु लससँग सÐलाह गनªकोलािग फोन् नÌबर [#९११०]

▶उपभोĉ ा हट लाइन नÌबर [१८८]

(± ेýीय कोड नचािहने, तीन वटा अङ् क माý)

▶नयाँ कोरोना भाइरस अनुदानसंग सÌबिÆधत हट लाइन
[०१२०२१३१८८] (मे मिहनाको १ ताåरख पिछ बाट)

अनुरोध

धेरै सोͬधने Ĥæनहǽ
माइ[नàबर काड[नभएको ÞयिÈतले अनलाइन आवेदन Ǒदन पाईÛदै न ͩक ?
अनलाइन माफ[त आवेदन Ǒदनको लाͬग åयिÈतगत नàबर काड[(माइ[नàबर काड[
) को
आवæयकता पद[
छ । यǑद माइ[नàबर काड[नभएमा कृपया हुलाक माफ[त आवेदन
Ǒदनह
ु ोला ।

घरे लु Ǒहंसा(DV) का कारणले हाल बसेको ठाउँ को र आवास Ĥमाण पğमा
ऊãलेͨखत नगरपाͧलका फरक फरक छ । के गदा[Ǒठक होला ?
अनद
को लाͬग,सकभर तुǾÛतै अǑहले बसेको èथानीय नगरपाͧलकामा
ु ान ĤाÜत गन[
गएर घरे लु Ǒहंसा(DV)लगायतका कारणले अǑहलेको èथानमा आĮ य ͧलएर बसेको
भÛने तØयको जानकारȣ गराई आÝनो अवèथा बारे स-ु सͬ
ु चत गनह
ु[ोस ् ।
ͪवèतत
ु[ोस ् ।
ृ जानकारȣको लाͬग कृपया नगरपाͧलकामा सàपक[ गनह

ͪवदे शीलाइ[पǓन अनुदान ǑदईÛछ ͩक ?
सन ् २०२० सालको अͪĤल मǑहनाको २७ ताǐरख सàममा èथानीय बͧसÛदा दता[
फाईलमा नाम भएका åयिÈतलाई ͪवदे शी भएपǓन अनद
ु ान Ǒदईनेछ ।
यƧͪप, छोटो अवͬधको लाͬग बसोबास गरे का ǒबदे शी वा गैर-कानन
ु ी Ǿपमा
बसीरहे का ǒबदे शीको सàबÛधमा èथानीय बाͧसÛदा रे िजèटर फाईलमा नाम दता[नहुने
हुँदा ऊÈत ÞयिÈतले अनद
ु ान पाउँ ने छै न ।

आवेदन फारम बाहे क अǾ तयार गनप
ु[नȶकागजातहǾ छन ् ͩक?
आवेदन ǒबͬध अनुसार Ǔनàन कागजातहǾको आवæयकता पद[
छ
।
१) åǔåतगत पåरचय åमाͨणत गन
कागजातह
हुलाक माफ[त

माइ[नàबर काड[
), गाडीको लाईसेÛस, èवाèØय ǒबमापğहǾको फोटो कपी

२) रकम ज मा गनबक खाता  णत गनकागजातह

बɇ
क तथा ͪव×तीय संèथाको नाम, खाता नàबर, खातावालको नाम सǓ
ु निæचत गनȶ
चेकबक
, इÛटरनेट बɇͩ
कं ग को कपी ई×याǑद ।(यǑद धारा/पानीको
ु अथवा एǑटएम काड[

शुãक Ǔतन[Ĥयोग गǐररहे को खाता वा खातावाल Ĥमाͨणत भएमा माͬथ ऊãलेͨखत Ĥमाणहǽको
आवæयकता पदȷ
न )

अनलाइन
माफ[त
ͪवèतत
जानकारȣको
ृ
लाͬग यहाँ सàपक[
गनह
ु[ोला

ͪवषेश तथा Ǔनिæचत रकम
अनुदान कल सेÛटर

२) रकम ज मा गनबक खाता Ĥमाͨणत गन
कागजातह

※माई नàबर काड[भएको ÞयिÈत बारे इलेÈĚोǓनक सहȣबाटै Ĥमाͨणत हुनेभएकाले १)
åयिÈतगत पǐरचय Ĥèट गनȶकागजातहǾ चाǑहंदैन ।

०१२०-२६००२०
(मे मǑहनाको २ ताǐरख ऊपराÛत)

०३-५६३८-५८५५

(मे मǑहनाको १ ताǐरख सàम )

