
िवषेश तथा िनि
त रकम अनुदान स��ी सूचना
��ेक ���लाई १ लाख येन राहत िदईनेछ ।

आवेदनको �कृया सहज गन( आवेदकले  ले)नुपन+ कुराह, सकेस- कम ग.रएको छ ।

क2ो ���लाई िदने ?
सन् २०२० सालको अि�ल मिहनाको २७ ता.रख समा �थानीय बािस�ा
 रेिज��र फाईलमा दता� भएको � !

●��ेक आवेदन फारममा ऊ%ेख ग(रएको खातान�रमा अनुदान रकम ज-ा ग.रिदनेछ ।
●आ7नो ब9क खाता नभएका ���ले आव)क  कागजातह* सिहत ;थानीय नगरपािलकामा जानुहोस् ।  

अनुदान रकम .िहंको काउ1रमा िवतरण ग(रनेछ ।

आवेदन कसरी िदने ?

▶तपाइ5  ब6े �थानीय  नगरपािलका 
▶निजकको पुिलस थाना
▶पुिलससँग स%ाह गन�कोलािग फोन् न8र [#९११०]

ठग दे�ख सावधान !!

“ म<त ग(रिद=छु”  भ�ै तपाइ5को मह?पूण� सAिBलाइ�  लुट्न खोDे ठगह* Fन सGछन् ।
अनुदान िदने स8Hमा जापान सरकार अथवा �थानीय नगरपािलकाले तल ऊ%े खत काय� 

【कदापी गन+छैन】 ।
●एिटएम(ATM)माफ� त केही काय� गनI अनुरोध गनI छैन
●अनुदान रकममा अित(र! कर (चाज�) लाLछ भ�ै सो रकम खातामा हािलिदन  अनुरोध गनIछैन

▶िव2ृत जानकारीको लािग िन?िल�खत URL अथवा QR कोड हेनु(होला
https://kyufukin.soumu.go.jp

यिद शंकाBद ईमेल पाऊनुभयो भने,URLलाइ(  �Eक नगनु(होस् र फाइलह, पिन नखोGनुहोस् ।

किहले दे�ख आवेदन 

िदने ?

आवेदन दता� सु* Fने िमित  M.ेक �थानीय सरकारNारा िनण�य ग(रनेछ 
र सकेस चाँडैनै आवेदन फारम Fलाक माफ� त पठाईनेछ ।
दता� सुP भएको िमितबाट ३ मिहना िभS आवेदन पेश गनु�होस् ।

H��गत न�र काड((माइ( न�र काड() भएका U !ह*ले, 
“Mynaportal site”माफ� त अनलाइनबाट आवेदन िदन सिकनेछ 

;थानीय नगरपािलकाले आवेदकको नाम र जIिमित ऊJेख
गरी आवेदन फारम Kलाक माफ( त  पठाईनेछ ।
कोरोना भाइरसको सङ्Mमणबाट बPका लािग कृपया 
Kलाकबाट अथवा अनलाइनबाट आवेदन पेश गनु(होस् ।

आवेदन फारममा राहत ज-ा गन+ ब9कको खातान�र ऊJेख गरी अQ आवRक   
कागजातहSसंगै  ;थानीय  नगरपािलकालाइ(   िफता( बुझाउनुहोस् ।

Kलाक 
माफ( त

अनलाईन 
माफ( त

▶सVक( को लािग  (िवषेश तथा िनिWत रकम अनुदान कल से1र)

०१२०-२६००२०(टोल-Xी फोन सेवा समय: मे मिहनाको  २ ता(रख ऊपराZ (िबदा नभएको र िबदा भएको हरेक िदन ९:००〜१८:३०)

०३-५६३८-५८५५ ( सेवा समय: मे मिहनाको १ ता(रख स (केवल िबदा नभएको िदनमा माSै  ९:००〜१८:३०)

कुनै कुरामा शंका ला[े िबि\कै अ]^ारो नमानीकन िन? ऊJे�खत िनकायहSमा सVक(  गरी सJाह िलनु होला ।

▶नयाँ  कोरोना भाइरस अनुदानसंग स8 Hत  हट लाइन
[०१२०-२१३-१८८] (मे मिहनाको १ ता(रख पिछ बाट)

▶उपभो!ा हट लाइन  न8र [१८८]

(\ेSीय कोड नचािहने, तीन वटा अ] माS)



धेरै सोिधने �_हS

घरेलु िहंसा(DV) का कारणले हाल बसेको ठाउँको र आवास �माण पbमा 
ऊJे�खत नगरपािलका फरक फरक छ । के गदा( िठक होला ?

अनुदान Mा^ गन�को लािग,सकभर तु*Zै अिहले बसेको �थानीय नगरपािलकामा गएर 
घरेलु िहंसा(DV)लगायतका कारणले अिहलेको �थानमा आ`य िलएर बसेको भaे तbको 
जानकारी गराई आcनो अव�था बारे सु-सुिचत गनु�होस् । 
 
िवdृत जानकारीको लािग कृपया  नगरपािलकामा सAक�  गनु�होस् । 

माइ( न�र काड( नभएको ���ले अनलाइन आवेदन िदन पाईcैन िक ?

अनलाइन माफ� त आवेदन िदनको लािग U !गत न8र काड� (माइ� न8र काड�) को 
आव)कता पद�छ ।  यिद माइ� न8र काड� नभएमा कृपया Fलाक माफ� त आवेदन िदनुहोला 
।

िव2ृत  जानकारीको 
लािग  यहाँ सVक(  
गनु(होला

आवेदन फारम बाहेक अ, तयार गनु(पन+ कागजातह, छन् िक?

आवेदन िबिध अनुसार िनf कागजातह*को आव)कता पद�छ ।

Kलाक माफ( त

१) H��गत प.रचय �मािणत गन+ कागजातह,
माइ� न8र काड�), गाडीको लाईसेg, hाi िबमापSह*को फोटो कपी
२) रकम ज-ा गन+ ब9क खाता �मािणत गन+ कागजातह,
बjक तथा िवBीय सं�थाको नाम, खाता न8र, खातावालको नाम सुिनिWत गनI चेकबुक अथवा 
एिटएम काड� , इ1रनेट बjिकंग को कपी ई.ािद ।(यिद धारा/पानीको शुk ितन� Mयोग ग(ररहेको 
खाता वा खातावाल Mमािणत भएमा मािथ ऊ%े खत MमाणहPको आव)कता पदlन )

अनलाइन 
माफ( त 

२) रकम ज-ा गन+ ब9क खाता �मािणत गन+ कागजातह,
※माई न8र काड� भएको � !  बारे इलेmn ोिनक सहीबाटै Mमािणत Fनेभएकाले १) U !गत 
प(रचय M� गनI कागजातह* चािहंदैन ।

०१२०-२६००२० 
(मे मिहनाको २ ता.रख ऊपराd)

िवषेश तथा िनि
त रकम 
अनुदान कल सेeर ०३-५६३८-५८५५ (मे मिहनाको १ ता.रख स- )

िवदेशीलाइ( पिन अनुदान िदईfछ िक ?

सन् २०२० सालको अिMल मिहनाको २७ ता(रख समा �थानीय बिस�ा दता� फाईलमा नाम 
भएका U !लाई  िवदेशी भएपिन अनुदान िदईनेछ ।  
य<िप,  छोटो अविधको लािग बसोबास गरेका िबदेशी वा गैर-कानुनी *पमा बसीरहेका 
िबदेशीको स8Hमा �थानीय बािस�ा रेिज�र फाईलमा नाम दता� नFने Fँदा ऊ! 
� !ले अनुदान पाउँने छैन । 


