
विषेश तथा विवित रकम अिुदाि सम्बन्धी सूचिा
प्रते्यकब्यक्तिलाई १ लाख येि राहत दिईनेछ ।

आिेदिको प्रकृया सहज गिन आिेदकले लेख्िुपिे कुराहरू सकेसम्मकम गररएको छ ।

कस्तोब्यक्तिलाई वदिे ? सि् २०२० सालको अवप्रल मवहिाको २७ ताररख सम्ममा स्थानीय बादसन्दा
रेदिष्स्टर फाईलमा िताा भएको ब्यक्ति

●प्रते्यक आवेिन फारममा ऊले्लख गररएको खातािम्बरमा अिुदाि रकम जम्मा गररवदिेछ ।
●आफ्िो बैंक खाता िभएका ब्यक्तिले आवश्यक कागिातहरू सदहत स्थािीय िगरपावलकामा िानुहोस् ।

अनुिान रकम त्यदहिंको काउन्टरमा दवतरण गररनेछ ।

आिेदि कसरी वदिे ?

▶तपारं्इ बसे्न स्थानीय नगरपादलका
▶नदिकको पुदलस थाना
▶पुदलससँग सल्लाह गनाकोलादग फोन् नम्बर [#९११०]

ठग देक्तख सािधाि !!
“ मद्दत गररदिन्छु”  भनै्द तपारं्इको महत्वपूणा सम्पदिलार्इा लुट्न खोजे्न ठगहरू हुन सक्छन् ।
अनुिान दिने सम्बन्धमा िापान सरकार अथवा स्थानीय नगरपादलकाले तल ऊले्लक्तखत काया

【कदापी गिेछैि】 ।
●एदटएम(ATM)माफा त केही काया गने अनुरोध गने छैन
●अनुिान रकममा अदतररि कर (चािा) लाग्छ भनै्द सो रकम खातामा हादलदिन अनुरोध गनेछैन

▶विसृ्तत जािकारीको लावग विम्नवलक्तखत URL अथिा QR कोड हेिुनहोला
https://kyufukin.soumu.go.jp

यवद शंकास्पद ईमेल पाऊिुभयो भिे,URLलार्न क्तिक िगिुनहोस् र फार्लहरू पवि िखोल्िुहोस् ।

कवहले देक्तखआिेदि
वदिे ?

आवेिन िताा सुरू हुने दमदत प्रते्यक स्थानीय सरकारद्वारा दनणाय गररनेछ
र सकेसम्म चाँडैनै आवेिन फारम हुलाक माफा त पठाईनेछ ।
िताा सुरु भएको दमदतबाट ३ मदहना दभत्र आवेिन पेश गनुाहोस् ।

व्यक्तिगत िम्बर काडन(मार्न िम्बर काडन) भएका व्यक्तिहरूले, 
“Mynaportal site”माफा त अनलार्इनबाट आिेदि दिन सदकनेछ

स्थािीय िगरपावलकाले आिेदकको िाम र जन्मवमवत ऊले्लख
गरी आिेदि फारम हुलाक माफन त पठाईिेछ ।
कोरोिा भार्रसको सङ््करमणबाट बच्नका लावग कृपया
हुलाकबाट अथिा अिलार्िबाट आिेदि पेश गिुनहोस् ।

आिेदि फारममा राहत जम्मा गिे बैंकको खातािम्बर ऊले्लख गरी अन्यआिश्यक
कागजातहरुसंगै स्थािीय िगरपावलकालार्न वफतान बुझाउिुहोस् ।

हुलाक
माफन त

अिलाईि
माफन त

▶सम्पकन को लावग (दवषेश तथा दनदित रकम अनुिान कल सेन्टर)

०१२०-२६००२०(टोल-फ्री फोन सेवा समय: मे मदहनाको २ ताररख ऊपरान्त (दबिा नभएको र दबिा भएको हरेक दिन ९:००〜१८:३०)

०३-५६३८-५८५५ ( सेवा समय: मे मदहनाको १ ताररख सम्म (केवल दबिा नभएको दिनमा मातै्र ९:००〜१८:३०)

कुिै कुरामा शंका लागे्न वबविकै अप्ठ्यारो िमािीकि विम्नऊले्लक्तखत विकायहरुमा सम्पकन गरी सल्लाह वलिु होला ।

▶नयाँ कोरोना भार्इरस अनुिानसिंग सम्बक्तन्धत हट लार्इन
[०१२०-२१३-१८८] (मे मदहनाको १ ताररख पदछ बाट)

▶उपभोिा हट लार्इन नम्बर [१८८]
(के्षत्रीय कोड नचादहने, तीन वटा अङ्क मात्र)



धेरै सोवधिे प्रश्नहरु

घरेलु वहंसा(DV) का कारणले हाल बसेको ठाउँको र आिास प्रमाण पत्रमा
ऊले्लक्तखत िगरपावलका फरक फरक छ । के गदान वठक होला ?

अनुिान प्राप्त गनाको लादग,सकभर तुरूनै्त अदहले बसेको स्थानीय नगरपादलकामा गएर
घरेलु दहिंसा(DV)लगायतका कारणले अदहलेको स्थानमा आश्रय दलएर बसेको भने्न तथ्यको
िानकारी गराई आफ्नो अवस्था बारे सु-सुदचत गनुाहोस् ।

दवसृ्तत िानकारीको लादग कृपया नगरपादलकामा सम्पका गनुाहोस् ।

मार्न िम्बर काडन िभएको ब्यक्तिले अिलार्ि आिेदि वदि पाईनै्दि वक ?

अनलार्इन माफा त आवेिन दिनको लादग व्यक्तिगत नम्बर काडा (मार्इा नम्बर काडा) को
आवश्यकता पिाछ । यदि मार्इा नम्बर काडा नभएमा कृपया हुलाक माफा त आवेिन दिनुहोला
।

विसृ्तत जािकारीको
लावग यहाँ सम्पकन
गिुनहोला

आिेदि फारम बाहेक अरू तयार गिुनपिे कागजातहरू छि् वक?

आवेिन दबदध अनुसार दनम्न कागिातहरूको आवश्यकता पिाछ ।

हुलाक माफन त

१) व्यक्तिगत पररचय प्रमावणत गिे कागजातहरू
मार्इा नम्बर काडा), गाडीको लाईसेन्स, स्वास्थ्य दबमापत्रहरूको फोटो कपी
२) रकम जम्मा गिे बैंक खाता प्रमावणत गिे कागजातहरू
बैंक तथा दविीय सिंस्थाको नाम, खाता नम्बर, खातावालको नाम सुदनदित गने चेकबुक अथवा
एदटएम काडा , र्इन्टरनेट बैंदकिं ग को कपी ईत्यादि ।(यदि धारा/पानीको शुल्क दतना प्रयोग गरररहेको
खाता वा खातावाल प्रमादणत भएमा मादथ ऊले्लक्तखत प्रमाणहरुको आवश्यकता पिैन )

अिलार्ि
माफन त

२) रकम जम्मा गिे बैंक खाता प्रमावणत गिे कागजातहरू
※माई नम्बर काडा भएको ब्यक्ति बारे र्इलेक्ट्र ोदनक सहीबाटै प्रमादणत हुनेभएकाले १) व्यक्तिगत
पररचय प्रट गने कागिातहरू चादहिंिैन ।

०१२०-२६००२०
(मे मवहिाको २ ताररख ऊपरान्त)

विषेश तथा विवित रकम
अिुदाि कल सेन्टर ०३-५६३८-५८५५ (मे मवहिाको १ ताररख सम्म )

विदेशीलार्न पवि अिुदाि वदईन्छ वक ?

सन् २०२० सालको अदप्रल मदहनाको २७ ताररख सम्ममा स्थानीय बदसन्दा िताा फाईलमा नाम
भएका व्यक्तिलाई दविेशी भएपदन अनुिान दिईनेछ ।
यद्ददप, छोटो अवदधको लादग बसोबास गरेका दबिेशी वा गैर-कानुनी रूपमा बसीरहेका
दबिेशीको सम्बन्धमा स्थानीय बादसन्दा रेदिटर फाईलमा नाम िताा नहुने हँुिा ऊि
ब्यक्तिले अनुिान पाउँने छैन ।


