ネパール語

जीर्िका समथिनको लार्ि िरिने सहयोिको बािे मा र्नर्देशनन
※ सन् २०२० अगप्रल २७ िा प्रकागशत गववरण, आवस्यकता अनुसार अपिे ट िररने छ ।
(तल वणान िररएका केगि सिथानिरू सन् २०२० सालको बजेट िा अगतररि बजेट थगपने कुरािा आिाररत
छन्।)

आर्थिक रुपमा समस्यामा भएकाहरुलाई (जीर्िका या व्यिसाय को लार्ि)
 र्िनेष र्नर्ित लाभ (अस्थायी नाम)
सन् २०२० अगप्रल २७ िते सम्म िा आिारभूत गनवास र्दताा िरे कािरुलाई प्रगत व्यक्ति १ लाख (१० िान) ये न गर्दइनेछ।
※अक्तन्ति म्यार्द आवे र्दन सुरु भएको गिगत र्दे क्तख ३ िगिना गभत्र रिनेछ।

P.３

 असािािण र्िनेष लाभ (बालबार्लका हुकािइ िहेका परििाि का लार्ि)
नोबे ल कोरोना भाइरसबाट प्रभागवत क्तथथगत िा बालबागलका हुकाा ई रिे का पररवार लाई जीगवका सियोि पुर्याउने
प्रयासको रूपिा, बाल भत्ता (गनयगित लाभ) पाइरिे का पररवारलाई अथथायी गवशे ष लाभ (एकिुष्ठ रकि) भुिान
िररन्छ।

P.４

 आपतकालीन साना कोष, सामान्य समथिन कोष (जीर्िका खर्ि)
नोबे ल कोरोना भाइरस सांक्रिणको कारणले काि बाट गनलम्बन िररएका वा बे रोजिार भएका व्यक्ति,
पररणािस्वरूप गजगबका खर्ा िा कगिनाई भोगिरिे का िरुलाई ऋण उपलब्ध िराइने छ।

 र्र्देिो लाभ (साना तथा मध्यम आकािका ब्यापािी ि एकल स्वार्मत्वका
प्रोप्राइटिहरू का लार्ि)

P.５

P.６

गवशे ष िरी नोबे ल कोरोना भाइरस सांक्रािक रोिबाट प्रभागवत व्यवसायिरूलाई व्यापक लाभ प्रर्दान िनेछ ाँ जसले िर्दाा
व्यवसाय गनरन्तरतालाई सिथान िोस् र पुनः सुरुवातको लागि आिारका रूपिा सियोि िोस् ।

 िास्तर्िक ब्याज-मुक्त ि र्बना र्ितो ऋण (व्यिसाय कोष)
नोबे ल कोरोनाभाइरसको कारणले गिर्दो व्यापार बाट पीगित व्यवसाय उन्मुख फ्रीलाांसर तथा एकल स्वागित्वकताा
सगित लाइ गबना ब्याज गबना गितो ऋण उपलब्ध िररनेछ।

 सामार्जक र्बमा (स्याखाई होकेन आर्र्दे) को भुक्तान स्थर्ित िनुि
वता िान पररक्तथथगत बाट कसरी बााँच्ने भन्ने गर्न्ता िा रिे का व्यक्तििरूका लागि आपतकालीन सियोि को रूपिा
सािागजक बीिा गकस्ता िात्र नभई रागरिय कर, सावा जगनक उपयोगिता शु ल्क इत्यार्दी को भुिानी थथगित िना सगकनेछ।

P.７

P.８
～10

 सुिर्ित आिास लाभहरू (भाडा नुल्क)
व्यापार बन्द भएको को कारणले आम्दानीिा किी आएका, जागिर निु िाएका वा व्यवसाय बन्द निरे कािरू तर
सिान अवथथािा पुिेकािरु, जो आफु बसेको बासथथान िु िाउने जोक्तखि िा छन् गत व्यक्ति िरुलाई गनगित
अवगिको लागि भािा भुिान िना सगकनेछ।

P.11

 िरिबी/आर्थिक अभाि मा पिे का व्यक्तक्त लाइ आत्मर्नभिि समथिन प्रणाली
गजगबका कगिनाई भएका, प्रत्ये क व्यक्तिको अवथथा लाइ िध्यनजर िरर सिथान िररनेछ।

P.12

 कल्याणकािी लाभ प्रणाली
वता िानिा पररक्तथथगत िा खााँ र्ोिा परे कािरूका लागि, आवश्यक सिथानिरु िररनेछ जस्तो गक बााँ च्नका लागि
सुगनगित िने र स्वतन्त्रताको प्रवर्द्ा न को लागि आवश्यक अनुसार को खर्ा प्रर्दान िररन्छ ताकी सािान्य जीवनिा
फकान सियोि पुिोस।

P.13

जीर्िका समथिनको लार्ि िरिने सहयोिको बािे मा र्नर्देशनन
नोबेल कोिोना भाइिस को संक्रमण इत्यार्देी ले िर्देाि काममा र्बर्देा भएमा
 र्ोटपटक तथा र्बिामी भत्ता
स्वास्थ्य बीिा अन्तिात बीिा िरे का व्यक्ति, गबरािी वा र्ोटपटकको उपर्ारको लागि
गबर्दा बसेिा, गबर्दा बसेको र् थो गर्दन र सो पगछ का गर्दन को आय सुरगित िररनेछ।

P.14

 र्बर्देा भत्ता
कम्पनीको कारणले श्रगिकलाइ गबर्दा बसालेिा, सो अवगि को गबर्दा भत्ता (औसत
ज्यालाको ६०% भन्दा बगि)भुिानी िनुापने हुन्छ।

P.15

 िोजिाि समायोजन अनुर्देान
व्यापार िगतगवगििरु कि िना बाध्य िररएका ब्यापारी जसलाई रोजिार जारी राख्न
आगथा क सिस्या छ गत ब्यापारीका लागि गबर्दा भत्ता लाित को लागि आगथा क सिायता
िररनेछ।

P.16

प्राथर्मक र्िद्यालय (स्योउिक्कोउ) अस्थायी र्बर्देाका कािण बालबार्लका को हे िर्ाह आिश्यक भएमा।

 प्राथर्मक र्िद्यालय बन्द अनुर्देान (श्रर्मकलाइ िोजिाि र्र्देइिहे का िोजिािर्देाताहरु)लागि )

प्राथगिक गवद्यालय बन्द भए साँिै, आफ्ना बाल बागलका को िे रर्ाि िनुा पने "श्रगिकिरू
(थाई या अथथाई ) िरुका लािी, (श्रि िापर्दण्ड कानून ऐन अन्तिात वागषाक भुिानी गबर्दा
बािे क) को यूक्यु (पूरा तलब भुिानी )को गबर्दा गर्दएका व्यवसाय िागलक लाइ अनुर्दान
र्दईनेछ।

P.17

 प्राथर्मक स्कूल बन्दको लार्ि अनुर्देान (फ्रीलांसिहरूको लार्ि)
प्राथगिक गवद्यालय आगर्द अथथायी रूपिा बन्द भए साँिै, बालबागलको िे रर्ाि िना परे का
"फ्रीलाां सर (अगभभावकिरू) लाइ गबर्दा अवगि को आगथा क सियोि िररनेछ।

P.18

 कम्पनी द्वािा प्रायोर्जत बेबीर्सटि प्रयोिको समथिन
नोबेल कोरोना भाइरस सांक्रिणले प्राथगिक गवद्यालय इत्यार्दी अथथायी रूपिा बन्द भई,
अगभभावकिरूले काि िा गबर्दा गलनु पर्दाा वा स्कूल पगछ बाल बागलका को क्लबिरू

P.19

इत्यार्दी प्रयोि िना नसकी, बेगबगसटर सेवा प्रयोि िरे िा उपयोि शु ल्क सिायता िररनेछ।

～20

र्िनेष र्नर्ित लाभ (अस्थायी नाम)
नोबेल कोरोना भाइरस सांक्रािक रोि साँि लि् नको लागि आपत्कालीन प्रोत्सािन
प्याकेजको रूपिा, प्रगत व्यक्ति १ लाख (१० िान) ये न प्रर्दान िररनेछ। भुिानी प्रगक्रया
गछटो छररतो र सिी रूपिा िररनेछ।
योग्य व्यक्तक्त
गिगत (२७ अगप्रल, २०२०) गभत्र आिारभूत गनवासी रे गजररिा र्दताा भएका व्यक्ति।

भुक्तानी िकम
प्रगत भुिानी योग्य व्यक्ति १ लाख (१० िान) येन
लाभाथी (भुक्तानी प्राप्त िनि योग्य व्यक्तक्त)
पररवार प्रिुख (घरिुली) व्यक्ति योग्य हुनेछ।
आिेर्देन प्रर्क्रया ि भुक्तानी र्िर्ि
आवेर्दन गनम्न (१) या (२) अनुसार हुनुपनेछ।
आिारभूतरुपिा भुिानी आवेर्दकको नाििा रिे को बैंक खातािा िस्तान्तरण िररनेछ।(आवेर्दक
स्वयि् को बैंक खाता हुनुपनेछ)
※ सङ्क्क्रिणको प्रसारलाई रोक्ने दृगरकोणबाट आवेर्दन प्रगक्रया को लागि अरू उपाय भए सम्म काउन्टर को प्रयोि निनुा

हुन अनु रोि िर्दा छ ।

(१) हुलाक द्वारा आवेर्दन

निरपागलकाबाट लाभाथी को नाि िा पिाइएको आवेर्दन फाराििा बैंक खाता गववरण
भनुािोस् , र खाता प्रिागणत िने कािजात र पगिर्ान प्रिाणीकरण िने कािजातको प्रगतगलगप
आवेर्दन फारि को पछागि पगि टााँ सी निरपागलकािा पिाउनुिोस्।
(२) अनलाइन आवेर्दन गवगि (िाई नम्बर कािा भएका िरुको लागि उपलब्ध)

(マイ ナポー タル /mynaportal) वेबसाइट बाट बैंक खाता जानकारीिरू भरर,
खाताको पुरीकरण कािजात अपलोि िरी अनलाइन द्वारा आवेर्दन िनुािोस् (पगिर्ान पुरीकरण
इले क्ट्िॉगनक िस्तािरद्वारा िररनेछ, कुनै पगिर्ान कािजात आवश्यक पने छै न )

आिेर्देन स्वीकृर्त ि भुक्तानी सुरू िरिने र्मर्त
प्रत्येक निरपागलका कायाा लयले आफ्नो गनणा य िनेछ (आपतकागलन आगथा क प्याकेजको
उद्दे श्यलाई ध्यानिा राख्र्दै र्ााँ िो भन्दा र्ााँ िो भुिानी िररनेछ)
आवेर्दन गिगत को म्यार्द हुलाक द्वारा आवेर्दन पत्र स्वीकार सुरु भएको गिगत र्दे क्तख ३ िगिना गभत्र
रिनेछ।
i

 भुक्तानीको र्िर्नष्ट प्रर्क्रयाको लार्ि, कृपया आन्तररक िागिला र सञ्चार िन्त्रालयको
वेबसाइटको सिीिा िनुािोस्।
 सम्पकि जानकािी
कल सेन्टि को पर्न व्यिस्था िरिएको छ

०३-५६३८-५८५५

समय: ९:०० ~ १८:३० (नर्न/आइत ि साििजर्नक र्िर्देा बाहे क)
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सन् २०२० मा बालबार्लका हुकािइ िहे का परििाि का लार्ि असािािण
र्िनेष लाभ
नोबेल कोरोना भाइरसबाट प्रभागवत क्तथथगत िा बालबागलका हुकाा ई रिे का पररवार लाई
जीगवका सियोि पु र्याउने प्रयासको रूपिा, बाल भत्ता (गनयगित लाभ) पाइरिे का
पररवारलाई अथथायी गवशेष लाभ (एकिुष्ठ रकि) भुिान िररन्छ।
योग्य व्यक्तक्त
बाल भत्ता (गनयगित लाभ) पाइरिे कािरूलाई सन् २०२० अगप्रल (िार्ा िगिना
सगित) भुिानी िररनेछ।
※सन् २०२० िार्ा वा सो भन्दा अिािी जक्तन्मएका बालबागलकािरू र सन् २०२० िार्ा िगिना िा च्यू िाकुसेइ
रिे का गवद्याथीिरू (च्यू िाकुसेइ पगिलो वषा सगित) सिावेश िररनेछ।

भुक्तानी िकम
१० िजार (१ िान) येन प्रगत योग्य बालक
सन् २०२० िार्ा ३१ िा बसोबास िरे को निरपागलका द्वारा प्रर्दान िररनेछ ।
※ कोउ कोउ (िाई स्कुल) पगिलो वषा का नयााँ गवद्याथी िरू लाई सन् २०२० फेब्रुअरी २९ िा बसोबास िरे को
निरपागलका द्वारा प्रर्दान िररनेछ ।
※सन् २०२० अगप्रल १ पगछ बसाइाँ सनुा भएको भए कृपया पुरानो निरपागलकािा सम्पका िनुािोला।

आिेर्देन प्रर्क्रया
सैर्द्ाक्तन्तक रूपिा, आवेर्दन आवश्यक छै न।
योग्य व्यक्तिलाई सन् २०२० िार्ा ३१ िा बसोबास िनुा भएको निरपागलका द्वारा
सूगर्त िररनेछ।
※सरकारी किार्ारी भएिा सम्बक्तित रिे को एजे न्सी द्वारा भुिानीको लागि योग्य भएको प्रिागणत िरे पगछ
आवेर्दन गर्दनुिोस् ।

i

●सोिपु छ को लार्ि

निरपागलकािा रिे को "बालबागलका हुकाा उने पररवारलाई गवशे ष लाभ" गवभाि
िा सम्पका िनुा िोला। सन् २०२० िार्ा ३१ सम्म बसोबास िरे का या (सन् २०२०
फेब्रुअरी २९ िा च्यू िाक्कोउ पगिलो वषा का नयााँ गवद्याथी) भएिा।
(यस प्रणालीको बारे िा सािान्य प्रश्निरूको लागि, बालबागलका सगितका
पररवारिरूको लागि क्यागबनेट अगफसको गवशेष निर्द भुिानको कल सेन्टरिा
सम्पका िनुािोस् (िे िगिना को प्रारम्भर्दे क्तख)
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आपत्कालीन साना कोष/सामान्य समथिन कोष (जीर्िका खर्ि)
प्रत्येक प्रान्तको सािागजक कल्याण पररषर्द्ले नयााँ कोरोनाभाइरस को कारण काि बाट गनलम्बन वा
बेरोजिारीको कारण आफ्नो जीवन व्ययको बारे िा गर्क्तन्तत भएका व्यक्तििरूलाई गवशे ष ऋण प्रर्दान
िर्दा छ।

आपत्कालीन सानो िकम (जसलाई अस्थायी िकम आिश्यक छ

[मुख्य रूप मा जसको व्यापाि बन्द भएको छ])
आपतकागलन या गजगबकापजान िा अथथायी कगिनाइ भएको खण्डिा थोरै पैसा ऋण प्रर्दान िररनेछ।

योग्य
व्यक्तक्त

कोरोनाभाइरस ििािारी द्वारा व्यापार प्रभागवत भई आय घटे को र जीगवका र्लाउन तत्काल
अथथायी रूपिा ऋण र्ागिने घर पररवार िरूलाई।

※ यगर्द कोरोनाभाइरस ििािारीको कारण आय घटे को छ भने , व्यापार बन्द नभएको खण्ड िा पगन योग्य
हुनु हुने छ।

अर्िकतम ऋण िकम

बन्द स्कुलिरू वा गवशेष केश िा गनजी फिा का िागलकिरूको लागि २
लाख (२० िान) येन र अन्य केसिरूका लागि १ लख (१० िान) येन ।

र्डफिमेन्ट अिर्ि
छु टकािाको म्यार्दे

बृहत् समथिन

१ वषा गभत्र (साउ ब्याज केिी पगन बुझाउनु नपने अवगि )
ब्याज रगित/अनावस्यक
ब्याज/र्ितो
२ वषा गभत्र
कोष（जीर्िका को लार्ि आिश्यक भएका【जार्िि िुमाएका इत्यार्र्दे

कोलािी】）
सािान्य अवथथा िा जीगवका िने क्तथथगत नभए सम्म ऋण उपलब्ध िररनेछ।

योग्य
व्यक्तक्त

नयााँ कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रिणबाट प्रभागवत घर िृिथथी जसको आय कि भएको छ या रोजिारी
िुिेको छ, कारण र्दै गनक जीगवका िान्न िाह्रो भएको छ।
*यगर्द नयााँ कोरोनाभाइरसको कारण आय कि भएको िो भने , बेरोजिार भए पगन योग्य हुनेछ।

ऋण पाउने िकम
र्डफिमेन्ट अिर्ि
छु टकािाको म्यार्दे

प्रत्येक िगिना २ लाख (२० िान) येन (२ व्यक्ति वा सो भन्दा अगिक)
प्रत्येक िगिना १ लख ५० िजार (१५ िान) येन (एकल व्यक्ति )(अवगि: ३ िगिना गभत्र )
१ वषा (सावााँ ब्याज केिी पगन बुझाउनु नपने अवगि )
१० वषा गभत्र

ब्याज / र्ितो

ब्याज रगित / अनावस्यक

※ १. यस गवशेष उपाय अन्तिा त, गनवास करबाट छु ट पाएका घर िृ िथथी िरुले म्यार्द िा छु ट पाउने छ, जसको कर
छु ट पाएको सिय िा पगन गनरन्तर आम्दानी घगटरिे को छ।
※ २. पगिले, आपतकालीन सानो कोष को रुपिा २ लाख ये न ऋण गलन सगकने छ, यगर्द आय िा किी जारी रिे िा, २
व्यक्ति वा सो भन्दा अगिक पररवार भएका घर पररवारले ३ िगिना सम्म २ लाख ये न ऋण गलन सक्नेछ
(जम्मा िरर ८ लाख (८० िान) सम्म।

ऋण गलने प्रगक्रया

आवेर्दक

आवेर्दन

प्रत्येक थथानीय सरकार वा
िजर्दु र सांघ को सािागजक
कल्याण पररषर्द्

पिाउने

प्रान्तिरू को
सिाज कल्याण
पररषर्द

गनणा य िने / रकि पिाउने
i

●सािान्य परािशाका लागि परािशा कल सेन्टर िा कल िनुािोस्
०१२०-४६-१९९९ ९:०० ~ २१:०० (शगन/आइत र सावाजगनक गवर्दा िा पगन उपलब्ध छ)
 तपाईँको िेत्रमा िहेको सामार्जक कल्याण परिषर्दे् वा श्रर्मक सङ्घ मा आिेर्देन र्र्देनुहोस्।
※ हुलाक िाफात पगन आवेर्दन गर्दन सक्नुहुने छ।

※ प्रान्तिरू र िु ला सिरिरूको सिाज कल्याण पररषर्द्िरूको "गलङ्क" िोि पेजिा वा "थथानीय सरकारको सङ्गिनको सूर्ी" को गलस्ट िा पाइने छ। र्दायााँ गतर
रिे को QR कोि बाट खोज्नु िोला। यगर्द फेला नपरे िा इन्टरने ट िा उपलब्ध साइटिरु प्रयोि िरी प्रयास िनुा िोस्।
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र्र्देिो लाभ
गवशेष िरी नोबेल कोरोना भाइरस सां क्रािक रोिबाट प्रभागवत व्यवसायिरूलाई व्यापक
लाभ प्रर्दान िनेछ ाँ जसले िर्दाा व्यवसाय गनरन्तरतालाई सिथान िोस् र पुनः सुरुवातको
लागि आिारका रूपिा सियोि िोस् ।
योग्य व्यक्तक्त
○ नोबेल कोरोनाभाइरस ििािारीको कारण िएको आगथाक वषा को
उिी िगिना को तुलनािा ५०% या सो भन्दा कि व्यापार भएका ※
※१ अवा (१० ओकु) येन वा अगिक पुाँजीित शेयरको िु लो कम्पनीिरू बािेक, सानोर्देेक्तख
मध्यम आकािका कम्पनीहरू ि र्नजी प्रोप्राइटिहरू सर्हत फ्रील्यांसि सबै
योग्य हुनेछन्। साथै , अन्य र्नकायहरू जो कम्पनीको रूपमा ििीकृत िरिन्छ
जस्तै र्र्र्कत्सा, कृर्ष, एनपीओ, समाज कल्याण पर्न योग्य हुने छन्।
लाभ िकम
कपोरे ट व्यवसायका लागि २० लाख (२०० िान) येन, र एकल व्यवसायका लागि
१० लाख (१०० िान) येन।
（यद्यगप, ित बषि को अर्िकतम कािोबाि भन्दा कमी भएको िकम लार्ि
मार्थल्लो सीमा रिनेछ।）
गबक्री िा किी आएको रकि को िणना िने गवगि
ित बषिको कुल र्बक्री (व्यिसाय आय) － (ित बषिको सोही मर्हना को ५०%
ले घटे को आय िकम × १२ मर्हना )
※ िागथ उल्लेक्तखत बािे क, ित वषार्देक्तख सुरु िररएको व्यवसायलाइ पगन ध्यानिा पुर्याइने छ ।

i

 सम्पकि जानकािी
साना तथा मझौला आकाि का व्यिसाय को लार्ि र्ित्त लाभ पिामनि सेिा
०५७०-७८३१८३
※ ९ :०० र्दे क्तख १७ :०० बजे (शगन,आइत र सरकारी गबर्दा सगित)
प्रणालीको गववरणिरू गवर्ारािीन छन् , तर आिारभूत गवर्ारको अथाव्यवथथा, व्यापार र उद्योि िन्त्रालयिा
िेरै सोिपुछको सािग्रीको बारे िा वणान िररएको छ,
जस्तै आवेर्दनिरू र सुगविािरूको सुरुवात सिय र आवेर्दनको लागि आवश्यक जानकारीिरू।
कृपया तलको URL वा र्दागिनेपगि को QR कोि िाफात जााँ र् िनुािोस् ।

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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िास्तर्िक ब्याज-मुक्त ि र्बना र्ितो ऋण (व्यिसाय कोष)
नोबेल कोरोनाभाइरसको कारणले गिर्दो व्यापार बाट पीगित व्यवसाय उन्मुख फ्रीलाां सर तथा एकल स्वागित्वकताा सगित लाइ
गबना ब्याज गबना गितो ऋण उपलब्ध िररने छ। "नोबेल कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रिणको लागि गवशे ष ऋण" र "गवशेष ब्याज आपूगता
प्रणाली" को सांयोजन प्रयोि िरर, व्याविाररक रूपिा गबना ब्याज ऋण प्राप्त िना सक्नुहुनेछ ताकी तपाईको व्यवसाय िा निर्द
प्रवाि कायि रिोस।

नोबेल कोिोनाभाइिस सङ्क्क्रमणको लार्ि र्िनेष ऋण
नोबेल कोरोना भाइरस को प्रभाब बाट व्यापारिा (ित िगिना, ित वषा या २ वषा पगिलाको सिान
िगिना को तु लनािा ५% वा सो भन्दा बर्दी गिरावट आएका) फ्रीलान्सर सगित ब्यबसायीिरुका
लागि क्रेगिट लाइन प्रणाली थथापना िररएको छ। ब्याज र्दर उिारो र गितो को पवाा ि निरी गनगित
िररनेछ र पगिलो ३ वषा सम्म 0.९ % ले ब्याज र्दर घटाइनेछ।
※व्यक्तिित व्यवसाय िागलकिरूले (व्यापार सम्भागवत फ्रीलाां सारिरू सगित, लघु-व्यवसायिरूिा सीगित) प्रभावको
स्परीकरण िा लगर्लो प्रगतगक्रया गर्दन सिि भएिा ऋण जारी िना सगकने छ।

कोषको उपयोि–पररर्ालन कोष, उपकरण कोष
र्ितो – अनावश्यक
ऋण अिर्ि–उपकरणको लागि २० वषा/पररर्ालनको लागि 15 वषा स्थर्ित अिर्ि - ५ वषाा गभत्र
अर्िकतम ऋण (अगतररि)- साना र िध्यि आकारका व्यवसायिरूका लागि ३० करोि(३ वोकु )येन,

व्यक्तिित व्यवसायका लागि ६ करोि (६ सेन िान) येन।
ब्याज - पगिलो ३ वषा सम्म औसत ब्याज भन्दा ०.९% कि, र र् थ ाँ वषाबाट औसत ब्याज ।
(र्दर कट ती सीिा:सानो र िध्यि आकारको व्यवसाय १० करोि(१ ओकु)येन, व्यक्तिित व्यापारीिरू ३ करोि (३
िजार िान) येन।

i

 पिामनि को लार्ि (सोम-नुक्र)

जापान फाइनान्स कपोरे सन व्यापार परािशा िायल：०१२०-१५४-५०५
ओगकनावा फाइनान्स कपोरे सन साना/िध्यि आकारका व्यवसाय को लागि: ०९८-९४१-१७८५

 (नर्न/आइत ) ि साििजर्नक र्बर्देा मा पिामनि को लार्ि

जापान फाइनान्स कपोरे शन:०१२०-११२४७६ (व्यक्तिित व्यवसायि ), ०१२० - ३२७७९० (साना / िध्यि
आकारका व्यवसाय), ओगकनावा फाइनान्स कपोरे शन:०९८-९४१-१७९५

र्िनेष ब्याज आपूर्ति प्रणाली
！

ितिमान समय सम्म आिेर्देन सुरु भएको छै न। आवेर्दन प्रगक्रया र आवस्यििरु को
गनणा य भए लित्तै घोषणा िनेछ ाँ।

▶ यो योजना ले जापान फाइनान्स कपोरे सन द्वारा प्रर्दान िररने नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिण को गवशेष
ऋण गलने व्यक्तिित ब्यबसागयक (व्यवसाय उन्मुख फ्रीलाां सार सगित) को लागि ब्याज आपूगता िरी फाइनान्स
सिथान पुर्याउने छ।

ब्याज अनुर्देान अिर्ि -ऋण पगछ प्रारक्तम्भक ३वषा
ब्याज अनुर्देान सीमा - सानो र िध्यि आकारको व्यवसाय १० करोि (१ ओकु) येन,व्यक्तिित
व्यापारी ३ करोि (३ िजार िान) येन सम्म।
i

 साना ि मध्यम बिीय र्ित्त ि लाभ को पिामनि को लार्ि
०५७० - ७८३१८३
(सोि ~सुक्र ९:०० ~ १७:०० सम्म )
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सामार्जक र्बमा (स्याखाई होकेन) को भुक्तान स्थर्ित िनुि (१)
सामार्जक र्बमा (स्याखाई होकेन) को भुक्तान इत्यार्र्दे को स्थिन प्रणाली
१. सम्पगत्त रूपान्तरणको लागि अनुग्रि अवगि
किार्ारी पेन्सन गबिा को रकि इत्यागर्द को भु िानी को कारण, व्यवसाय गनरन्तर रूपिा र्लाउन नसक्ने
अवथथा िा पुिेिा भुिानी को अक्तन्ति गिगत को ६ िगिना गभत्र नगजक को पेन्सन कायाा लय िा आवेर्दन गर्दएिा
भुिानी को अनुग्रि स्वीकाया हुन सक्छ।
२. भुिानी को अनुग्रि
यगर्द गनम्न िध्ये कुनै पगन बुांर्दा िेल खाएिा र अथथायी रूपिा किार्ारी पेन्सन गबिा को रकि गतनािा
कगिनाइ भएिा, नगजक को पेन्सन कायाा लय िाफात थथानीय स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी कायाा लय प्रिुखलाई
आवेर्दन गर्दएिा भुिानी को अनुग्रि स्वीकाया हुन सक्छ।
१. प्राकृगतक प्रकोप या र्ोरी को कारण सम्पगत्त िगतग्रस्त भएिा
२. व्यवसाय िागलक वा पररवारको सर्दस्य गबरािी वा घाइते भएिा
३. व्यापार बन्द वा गनलक्तम्बत भएिा
४. व्यापार िा िु लो घाटा भएिा
यगर्द( १. सम्पगत्त रूपान्तरणको अनु ग्रि ) या (२.भु िानी को अनु ग्रि) स्वीकृत भएिा
◆अनु ग्रि अवगििा गिलाइ भएको रकिको भु िानी प्रत्येक िगिना गकस्तािरूिा भु िानी िनुा पने छ।
◆सम्पगत्त कब्जा वा रूपान्तरण (गबक्री द्वारा निर्द रूपान्तरण) को अनु ग्रि िररने छ।
◆अनु ग्रि अवगििा गिलाइ भएको भु िानी रकि िा आां गशक छु ट हुने छ।

अनुग्रि प्रणाली प्रयोि िनाको लािी, पेन्सन कायाा लयिा आवेर्दन गर्दनु पनेछ ।
गववरणको लागि, नगजकको पेन्सन कायाा लयिा परािशा िनुा िोला ।

※ स्वास्थ्य गबिा रागश को बारे िा सोिपुछको लागि, क्योउखाई खेन्पो(Japan Health Insurance Association)िा
आबर्द् हुनुहुन्छ भने पेन्सन कायाा लय िा सम्पका िनुािोला र यगर्द स्वास्थ्य गबिा सङ्घ(Health Insurance Society)िा आबर्द्
हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य गबिा सङ्घ(Health Insurance Society) िा सम्पका िनुािोला ।

i

 सम्पकि जानकािी
नगजकको पेन्सन कायाा लय (तल गर्दइएको URL वा र्दायााँ को QR कोि)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
७५ बषि िा मार्थ उमेिकालाई लाइ, िार्ष्टिय स्वास्थ्य र्बमा, िार्ष्टिय पे न्सन, र्र्र्कत्सा बीमा
प्रणाली ि नर्सिंि हे िर्ाह र्बमा नुल्क (कि) कटौती िा भुक्तानी मा छु ट।

नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिणको प्रभाव बाट आय िा किी आएका व्यक्तििरू लाई रागरिय स्वास्थ्य गबिा,
रागरिय पेन्सन, गर्गकत्सा प्रणाली र नगसाङ्क गबिा को शुल्क (कर) को कट ती या छु ट स्वीकाया हुन सक्छ। गवस्तृत
गववरणको लागि, पेन्सन कायाा लय वा रागरिय स्वास्थ्य गबिा सांघ िा सम्पका िनुा िोला।

i

 सम्पकि जानकािी

○ रागरिय स्वास्थ्य गबिा शु ल्क (कर) को लािी
⇒ निरपागलकाको रागरिय स्वास्थ्य गबिा शाखा
(यगर्द स्वास्थ्य गबिा सङ्घ(Health Insurance Society) िा आबर्द् हुनु हुन्छ भने , सम्बक्तित सांथथा िा सम्पका िनुा िोला)
○ वृर्द्िरू को गर्गकत्सा प्रणाली गबिा शु ल्क को लािी
⇒ निरपागलकाको वृर्द्िरूका लागि गर्गकत्सा प्रणाली शाखा
○ नगसाङ्क गबिा को लािी
⇒निरपागलकाको नगसाङ्क गबिा शाखा
○ रागरिय पेन्सन गकस्ता को लािी
⇒ निरपागलकाको रागरिय पेन्सन शाखा, वा पेन्सन कायाा लय।
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सामार्जक र्बमा (स्याखाई होकेन आर्र्दे) को भुक्तान स्थर्ित िनुि (२)
िार्ष्टिय कि भुक्तान स्थर्ित िनश प्रणाली
नोबेल कोरोनाभाइरस ििािारीको कारणले रागरिय कर गतना कगिनाइ भएिा, कर अगिकारी द्वारा कर गतना पयाा प्त
पैसा आजान िरुन्जेल कुने अनुिगत पाउनुहुनेछ। यसको लागि कर कायाा लयिा आवेर्दन गर्दनुिोस् , साथै गनम्न
उल्लेक्तखत िध्ये एक िेल खाएिा पगन आवेर्दन स्वीकृत हुनेछ। पगिला कर कायाा लयिा फोन िनुािोस् , त्यसपगछ
कर कायाा लयले तपाईाँको आवेर्दन सके सम्म गछटो जााँ र्् िनेछ।
[गवशेष पररक्तथथगत]
१. प्राकृगतक प्रकोप को कारण सम्पगत्त िगतग्रस्त भएिा
२. तपाईाँ आफै या पररवारको सर्दस्य गबरािी भएिा
३. व्यापार बन्द वा गनलक्तम्बत भएिा
४. व्यापार िा िु लो घाटा भएिा
यगर्द भुिान थथगित स्वीकार िररएिा
◆सािान्य रूपिा १ वषा को अवगि गर्दइनेछ ।
(पररक्तथथगत िा गनभार रिी अको १ वषा थप्न सगकन्छ।)
◆थथगित अवगि भरर गतना गिला भएको कर घटाइनेछ वा छु ट िना सगकन्छ।
◆सम्पगत्तको जफत या गबक्री थथगित िररनेछ।

i

 सम्पकि जानकािी
रागरिय कर एजेन्सी (तल गर्दइएको URL वा र्दायााँ को QR कोि

प्रयोि िनुािोला )

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

स्थानीय कि भुक्तान स्थर्ित िनुि
१. कर सङ्कलन थथगित िनुा
यगर्द करर्दाता या (पररवारका सर्दस्य) कोरोनाभाइरस बाट सङ्क्क्रगित भएिा या कोरोनाभाइरस को असरले
िर्दाा तल गर्दइएका कुरािरू िेल खाएिा, कर भुिान थथगित स्वीकार हुनसक्छ।
[गवशेष पररक्तथथगत]
१. प्राकृगतक प्रकोप को कारण सम्पगत्त िगतग्रस्त भएिा
२. तपाईाँ आफै या पररवारको सर्दस्य गबरािी भएिा
३. व्यापार बन्द वा गनलक्तम्बत भएिा
४. व्यापार िा िु लो घाटा भएिा
२. आवेर्दन िाफात सम्पगत्त िूल्याङ्कन थथगित िनुा।
कोरोनाभाइरस ििािारीको कारण थथानीय करिरू भुिान िना नसकेिा आवे र्दन िाफात सम्पगत्त रूपान्तरण
थथगित स्वीकृत हुन सक्छ।

i

 सम्पकि जानकािी
कर सङ्कलन थथगित िने प्रगक्रया को बारे िा अगिक गववरण वा सोिपुछको लागि कृपया
तपाईाँको प्रान्त को सरकारी कायाा लय /निरपागलका कायाा लयिा सम्पका िनुािोला ।
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सामार्जक र्बमाको भुक्तान स्थर्ित िनुि(३)
र्बजुली, ग्यास नुल्क आर्र्दे को भुक्तान स्थिन िनुि
व्यक्ति वा कम्पनी जो कोिी लाई नोबेल कोरोना भाइरस रोि को कारण, गबजु ली र ग्यास
शु ल्क गतना कगिनाइ भएिा, िािी उपयोगिता कम्पनीिरू सांि भुिानीको कारण गबजु ली वा
ग्यााँ सको आपूगता बन्द निना र साथै भुिानी गिला हुने कुरा क्तस्वकार्दै लर्कता अपनाउन
अनुरोि िरररिे का छ ।
（※）उपयोगिता शु ल्क भुिानी िात्र नभई ,पानी, िल, एनएर्के, ल्यान्ड लाइन फोन/ िोबाइल
फोन साथै सावाजगनक आवासको भािा भुिान िना कगिन पररक्तथथगत िा रिे का लाई गछटो
र लगर्लो रूप िा जवाफ गर्दन र भुिान को म्यार्द थप को लागि आपूगता कताा सांि अनुरोि
िरररिे का छ ।
i  सोिपु छ को लार्ि
यगर्द तपाईाँ गबजु ली, ग्यास शु ल्क भुिानको बारे िा गर्क्तन्तत हुनुहुन्छ भने, कृपया प्रयोि िरररिनु
भएको कम्पनी लाई सम्पका िनुािोला।
गबजु ली शु ल्कलाई सिथा न िने कम्पनीिरूको सुर्ी (अपेगित सगित)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ग्यास शु ल्कलाई सिथा न िने कम्पनीिरूको सुर्ी (अपेगित सगित)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

- 10 -

सुिर्ित आिास लाभहरू (भाडा नुल्क)
नोबेल कोरोना भाइरस ििािारी को वता िान अवथथािा, व्यापार बन्द भई आम्दानी िा किी आएका
वा उस्तै प्रभाव िा परर बन्द हुने या काि िु िाउने क्तथथगत िा पुिी वासथथान िुिाउने जोक्तखि िा
पुिेका लाइ गनगित अवगिको लागि भािा भुिान शु ल्क लाभ प्रर्दान िररनेछ।

आिास लाभहरू
र्िस्ताि मा व्याख्या

भुक्तानी िनश लक्ष्य (ितिमानमा)

・गवित २ वषाको अवगििा रोजिार
िुिाएका वा व्यवसाय बन्द
भएकािरू ।

・बायााँ पगि उल्लेक्तखत क्तथथगतको गवस्तार िा
व्याख्या ।
・तलबिा किी आउनु िा तपाईाँको कुनै
व्यक्तिित कारण या िल्ती छै न,यद्यगप तपाईाँ
रोजिार या व्यवसाय िुिाउने क्तथथगतिा
हुनुहुन्छ।

योग्य
व्यक्तक्त

२ बषा गभत्र रोजिार वा व्यवसाय बन्द भएका या आम्दानी घटे र रोजिारी वा व्यवसाय बन्द हुने
क्तथथगत िा रिे का व्यक्ति।

भुक्तानी
अिर्ि

िूल रूपिा ३ िगिनाको लागि (३ िगिना बिाउन गिल्ने र यगर्द तपाईाँ लिनशीलताका साथ काि
खोज्नु हुन्छ भने (बर्दी िा ९ िगिना सम्म)।

भुक्ता
नी
िकम

(टोक्यो गवशेष वािा िा बसोबास िनेिरूका लागि लिभि ) पररवार िा १ जना भए : ५३ िजार
७०० (५ िान ३ िजार ७ सय ) येन , २ जना भए : ६४ िजार (६ िान ४ िजार ) ये न र ३ जना भए:
६९ िजार ८ सय (६ िान ९ िजार ८ सय ) येन।

भुक्तानी सति हरू

○ आय： कुल घरे लु आम्दानी भन्दा बिी हुनुहुाँर्दैन, प्रगत व्यक्ति थथानीय कर को आय कर छु ट हुने १/१२
+ भािा रकि (गवशेष आवास लाभको स्तर रकि सम्म)
(टोक्यो वािा िा बसोबास िनेिरू का लागि लिभि ) १ व्यक्ति पररवार:१ लाख ३८ िजार (१३ िान ८
िजार ) येन, २ व्यक्ति पररवार:१ लाख ९४ िजार (१९ िान ४ िजार ) येन र ३ व्यक्ति पररवार:२ लाख ४१
िजार (२४ िान १ िजार ) येन।
○ सम्पगत्त： प्रगत पररवारको कुल बर्त १० लाख (१०० िान) भन्दा बार्दी हुन नहुने। (टोगकयो वािा का
पररवारका लागि लिभि ) १ व्यक्ति पररवार : ५ लाख ४ िजार (५० िान ४ िजार) येन, २ व्यक्ति पररवारआगर्द
७ लाख ८० िजार (७८ िान ) येन र ३ व्यक्ति पररवार १० लाख (१०० िान )येन।
○ काि खोज्ने िगतगवगि：इिानर्दारी र लिनशीलताका साथ काि को खोजी िरे को हुनुपनेछ।
※ (अगप्रल ३० ~)पगछ िररने आवेर्दन को लागि िे लो वका को आवेर्दन आवश्यक पने छै न।

i सोिपु छ ि आिेर्देन को लार्ि
तपाईँको नििपार्लकाको " स्वतन्त्र पिामनि समथिन सङ्गठन (र्जरिर्ु सोउर्देान र्नएन
र्ककान)" मा सम्पकि िनुि होला।
रारिव्यापी सम्पका सूर्ी

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
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िरिबी/आर्थिक अभाि मा पिे का लाइ आत्मर्नभिि समथिन प्रणाली
जीगवका कगिनाइ भएका, प्रत्येक व्यक्तिको अवथथा लाई िध्यनजर िर्दै सिथा न िररनेछ।
परािशा प्रवाि (आत्मगनभार परािशा सिथा न
पररयोजना)

सिस्यािरूको सिािान

योजना को सिीिा

सिथा न िेनु को प्रस्ताव

सिथा न योजनािरू बनाहुने

जीवनयापनका
क्तथथगतिरूको िुद्दािरूको
व्यवक्तथथत

परािशा ररसेप्शन

सिथान सुर्ीको उर्दािरण
रोजिार सिथा न/रोजिारी को तै यारी सिथा न
■ रोजिारी खोगज को सल्लाि वा व्यक्तिित
गनयुक्ति इत्यागर्द को सिथा न िनेछ ।
■ साथै , रोजिारी को सिस्या लाई
सुल्झाउन, सञ्चार िा किजोर भएिा,
कायाशाला र काया अनुभव को सिथा न िनेछ ।

घरे लु बजे ट सिथा न
■घरे लु बजे टको क्तथथगत "िूल्याङ्कन" िरर सो
को आिार िा ऋण प्रर्दान िनेछ ।
■ थप रूपिा, भािा, कर, उपयोगिता शु ल्क
इत्यागर्द को भुिानी र गवगभन्न लाभ
प्रणालीिरूको प्रयोिको लागि सिथा न िर्दा छ ाँ।

अथथायी जीवनयापन सिथा न

आवास सुरिा लाभ
■ रोजिारी, आगर्द छु टे का कारण, आगथा क
अभावले आफ्नो आवास िुिाएका वा
जोक्तखििा भएका लाई, रोजिार खोगजरिे का
छन् भन्ने सता िा गनगित अवगिको लागि भािा
खर्ा उपलब्ध िररनेछ।

i

■आफ्नो घर घुिाएका व्यक्ति लाई , गनगित
अवगिको लागि खाना, कपिा र आवास जस्ता
र्दै गनक जीगवका सिथा न िर्दा छ ाँ

 पिामनिको लार्ि, कृपया नििपार्लका या स्वतन्त्र पिामनि समथिन
परियोजना लािू िनश संस्थाको काउन्टिमा सम्पकि िनुिहोस्।
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कल्याणकािी लाभ प्रणाली
कल्याणकारी लाभ, व्यक्ति को िररबी र्दजाा िा गनभार रिी न्यूनति जीगवका र आत्मगनवाा िको लागि आवश्यक लाभ प्रर्दान िने प्रणाली िो।
कल्याणकािी लाभ को लािी योग्य व्यक्तक्त
○ कल्याणकारी लाभ अन्तिात आवेर्दकको सम्पगत्त, ििता, इत्यागर्दलाई ध्यानिा राक्तख आवश्यक लाभ प्रर्दान िररने छ ।
（ गनम्न क्तथथगत का व्यक्तििरू योग्य हुने छन् । ）
・ उपभोि िना सगकने सम्पगत्त नभएिा जस्तै अर्ल सम्पगत्त, सवारीसािन, निर्द, बर्त आगर्द।
※अर्ल सम्पगत्त र सवारीसािनलाई अपवार्दको रूपिा स्वागित्वको अनु िगत गर्दइने छ।
・ काि नभएको वा काि भए पगन जीगवका को लागि आवश्यक खर्ा किाउन नसक्ने।
・सािागजक सुरिा लाभिरू जस्तै पेन्सन र भत्ता प्रयोि िर्दाा पगन आवश्यक जीगवका गनवाा िका खर्ा प्राप्त िना नसक्ने।
・ प्रायोजकबाट हुने कुनै पगन सिथा नलाई कल्याणकारी लाभिा प्राथगिकता गर्दइने छ।
※ जब लाभको लागि आवेर्दन बुझाइन्छ, कल्याण कोष कायाा लयको किा र्ारीले पररवारको सर्दस्य लाई सिथान िना
सक्ने या नसक्ने पुगर िने छन् , गवशे ष िरी पररवार िा बालबागलका जो जू गनयर िाई स्कुल तेस्रो वषा पुिेका वा पुग्न लािे का
भएिा। अन्य िागिलािा कािजात को आिारिा पुरीकरण िररने छ।
※ आवश्यक जीगवका लाित पूवा गनिाा ररत हुने छ। (न्यू नति जीगवका लाित) उिे र, पररवारको सङ्क्ख्या, इत्यागर्द द्वारा
गनिाा रण िररने छ र कल्याणकारी लाभ िात्र यस्तो अवथथािा गर्दइन्छ जब आय न्यू नति जीगवका लाित भन्दा कि हुन्छ ।

न्यू नति जीगवका लाित

○जीगवका कल्याण प्राक्तप्त को योग्यता गवस्तृत गनयििरू िा आिाररत रिनेछ। अगिक जानकारीको लागि कृपया
निरपागलकाको कल्याण
कोष
कायाा
लयबाट
िा आय
परािशा गलनुिोस्।
पेन्सन/बाल
भत्ता
इत्यार्दी
प्रर्दान िररने जीगवका कल्याण लाभ

प्रर्क्रया
○कृपया तपाईाँको निरपागलका को कल्याणकारी कायाा लय/फुकुशी गजिु स्योउ (जीगवका परािशा को काउन्टर) िा परािशा
िनुा िोस्।
○जीगवका कल्याणको लागि आवेर्दन गर्दए पगछ, कल्याण कोष कायाा लयले तपाईाँको घरिा भ्रिण िरी सम्पगत्त इत्यागर्द को
सवेिण िरर योग्य भए नभएको िू ल्याङ्कन िने छ र योग्य भएिा लाभ प्रर्दान िररने छ।
○िागथ उल्ले क्तखत सवेिण िरे पगछ कल्याण कोष कायाा लयले आवेर्दन गर्दएको १४ गर्दन गभत्र गनणाय िने छ ।

जीर्िका कल्याणकािी लाभ प्राक्तप्त पर्छ
○ कल्याणकारी लाभ प्राक्तप्त िरी रिाँ र्दा, कल्याण कोष किा र्ारीले वषा भरर िेरै पटक घरिा सवेिण िने छ
र किा र्ारी द्वारा गर्दइएका गनर्दे शनिरू को पालना िनुा पने छ।
○ लाभ प्राप्त िरी रिाँ र्दा, िागसक रूपिा आफ्नो आय क्तथथगत ररपोटा िनुा पने छ।
○ जीगवका खर्ा को अलावा, केिी िात्रा िा पूवा गनिाा ररत गनगित भािा रकि पगन भु िान िररने छ।
○ थप रूपिा, गर्गकत्सा उपर्ार र नगसाङ्ग िे रर्ाि जस्ता आवश्यक खर्ा भु िान िररने छ।
○ पररवार को आगथा क क्तथथगत को बारे िा परािशा , बालबागलका को गशिा र जीवनयापन, रोजिार इत्यागर्द
को सिथा न उपलब्ध हुने छ । (केिी निरपागलकािरू बािे क)

i

 पिामनिका लार्ि, कृपया तपाईँको नििपार्लकाको कल्याणकािी लाभ कायािलयमा
सम्पकि िनुिहोस् ।
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र्ोटपटक तथा र्बिामी भत्ता
र्ोटपटक तथा गबरािी भत्ता, स्वास्थ्य गबिा िरे का व्यक्तिले काि िा हुने र्दु घाटना बािे क अरु कारणले
उपर्ार को लागि गबर्दा बस्दा आय सु रिा प्रर्दान िने एक प्रणाली िो। कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिण बाट
सङ्क्क्रगित भई गर्गकत्सा उपर्ारका कारण काि िना नसकेकािरूले पगन उपयोि िना सक्नेछ।
• कुनै गवशेष लिण गबना अस्पताल भनाा िररयो तर टे स्ट को पररणाि िा कोरोना भाइरस लािेको ििररयो।
• ज्वरो जस्ता लिण ले िर्दाा उपर्ार को लागि काि िा गबर्दा बस्न बाध्य पयो।
यस्तो अवथथािा, र्ोटपटक या गबरािी भत्ताको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।

भुक्तानी सतिहरू
गनम्नगलक्तखत सबै सतािरू पूरा भएको खण्ड िा भुिानी िररनेछ।
१.

काििा हुने र्दु घाटनािरू बािे क अन्य रोि वा र्ोटपटकको उपर्ारको कारण काि िना
असिथा भएिा।
※ काि िा रिाँ र्दा र आवाििन िा हुने गबरािी र र्ोट को िगतपूगता औद्योगिक र्दु घाटना गबिा द्वारा कभर
िररने छ।

२. कम्तीिा पगन ४ गर्दन काि गबर्दा बसेको भएिा।
※गर्गकत्सा उपर्ार को लागि (प्रतीिा अवगि) ३ गर्दन लिातार गबर्दा बसेको र अझै र् थो गर्दन पगछ पगन काि िना नसकेिा
भु िानी िररने छ।
※प्रतीिा अवगि िा (शगन, आइत), सावाजगनक गबर्दा र भु िानी गबर्दा (युक्यु) पगन सिावेश िररने छ।

भुक्तानी अिर्ि
भत्ता भुिानी सुरु भए पगछ को १ वषा ६ िगिना गभत्र।
※ १ वषा ६ िगिना को अवगििा, िागथ वणा न िररएको भु िानी सता िरू सन्तुर भएको गर्दनिरू

को लागि भुिानी िररनेछ।

प्रर्त र्र्देन को भुक्तानी िकम
भुिान सुरु हुने िगिना भन्दा ित १२ िगिनािरूको को िूल िागसक रकि को औसत आय को
१/३० भाि लाई २/३ ले िुणा िररनेछ।
※भुिानी िररएको पाररश्रगिक को रकि, र्ोटपटक तथा गबरािी भत्ताको रागश भन्दा
कि भएिा, गबरािी भत्ता र पाररश्रगिक रकि को गबर्को गभन्नता रकि भुिान िररनेछ।

कुल
भुक्तानी

i

＝

पर्छल्लो १२ मर्हना को
औसत आय िकमको
१/३० भाि

×

२/३

×

भुक्तान
िरिने र्र्देन

 भुक्तानी का सति हरू िा प्रर्क्रयाको र्बस्तृ त र्िििणहरूको लागि, बीमा कम्पनीसँि
सोिपु छ िनुिहोला ।

（※）रागरिय स्वास्थ्य गबिा प्रयोि िरररिे का िरूका लागि
निरपागलका को आिार िा अध्यार्दे शिा गनभार रिी नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिण द्वारा सङ्क्क्रगित व्यक्तिलाई
र्ोटपटक तथा गबरािी भत्ता गर्दइन्छ। अगिक जानकारीको लागि कृपया तपाईाँको निरपागलका कायाा लयलाई सम्पका
िनुािोला।
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र्बर्देा भत्ता（श्रम मापर्देण्ड कानुन, िािा २६）
श्रि िापर्दण्ड ऐन िारा २६ अन्तिात यगर्द कम्पनी को कारणले किार्ारी लाई गबर्दा राक्तखएिा किार्ारी
को न्यू नति जीवनस्तरको प्रत्याभूगत िना गबर्दा भत्ता भुिान िनुापनेछ।
कम्पनी को कािणले कमिर्ािी लाई र्बर्देा र्र्देइने अिस्थामा, श्रम मापर्देण्ड ऐन अनुसाि िोजिाि
समायोजन अनुर्देान अनुरूप कमिर्ािी लाई र्बर्देा भत्ता भुक्तान िरियोस् ताकी कमि र्ािी लाई कुनै
र्कर्समको समस्या नहोस् ि श्रम मापर्देण्ड ऐन अनुसाि होस् ।
※ िोजिाि समायोजन अनुर्देान को र्िस्तृत र्िििणको लार्ि अको पृष्ठ हेनुिहोस्।



कम्पनीले र्बर्देा भत्ता र्तनै पनश क्तस्थर्त
▶ कम्पनीको कारण काि गनलक्तम्बत िररएिा, सो अवगिको गबर्दा भत्ता भुिान िररनु पर्दा छ ।
▶ यगर्द र्दु घाटनावश भएिा, कम्पनीले कािर्दारलाई गबर्दा भत्ता गतना बाध्य हुने छै न। गनम्न २ कारण
िरू भएिा र्दु घाटना िा िगनने छ ।
(१) कायाा लय बागिर घटे को र्दु घाटना भएिा।
(२) यस्तो र्दु घाटना जुन व्यवसाय िागलकले जगत सुकै ध्यान पुर्याए पगन घट् ने सम्भावना रिन्छ।

नम्बर (१) को कारण कायाा लय बागिर हुने कुरा जु न अपररिाया छ। उर्दािरणका लागि अनुरोि
िररएको आपत्कालीन घोषणा।
नम्बर (२) को िक िा कम्पनीले व्यापार गनलम्बनबाट बच्न सम्भव रिे सम्म का सबै प्रयास िरू
िनुा पनेछ उर्दािरणका लागि,
・ कम्पगनले श्रगिक लाइ घरबाट काि िराउने गवगि को बारे िा पूणा रूपिा गवर्ार िररएको
हुनुपने।
・ सांलग्न हुन सक्ने काि भएता पगन श्रगिकिरूलाई अनुपक्तथथत हुन जबरजस्ती िररनु।
िागथको कुरालाई ध्यानिा राखी, छु िै गनिाा रण िररनेछ।
त्येसैले "नोबेल कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रिणको प्रभाव" को कारण र्दे खाइ, गबर्दा भत्ता भुिान को
र्दागयत्व बाट बक्तित हुन पाइने छै न।

र्बर्देा भत्ताको को मात्रा
कक्तम्तिा पगन औसत ज्यालाको ६०/१०० (व्यवसाय गनलम्बन हुनु अगघ को तीन िगिनािा भुिानी
िररएको कुल ज्याला लाइ त्यस अवगि को कुल गर्दन सांख्याले भाि िने ※)
※यगर्द ज्याला प्रगत घण्टा, र्दै गनक, वा काि को गिसाब ले गनिाा ररत िररएको छ भने, न्यूनति ग्यारे न्टी रकि लािु िनुा
पर्दा छ।

i

 प्रत्येक व्यक्तक्तित मामला मा पिामनि को लािी, कृपया र्िनेष श्रम
पिामनि डे स्क मा सम्पकि िनुिहोस्।
नोबेल कोरोनाभाइरसको प्रभावका कारण काि बाट बखाा स्त, रोजिार गनलम्बन, गबर्दा भत्ता,
आगर्द जस्ता श्रि परािशालाई सिथान िररने छ।
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िोजिाि समायोजन अनुर्देान（ र्िनेष उपायहरू ）
नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिण को प्रभावको कारण व्यवसाय िगतगवगििरू कि िना बाध्य भएका रोजिारर्दाताले ,
रोजिारी कायि िने प्रयास स्वरुप श्रगिक लाइ अथथायी रूपिा भुिानी गबर्दा, शैगिक प्रगशिण अथवा अरु िाउाँ िा काि
लिाउने प्रयास िर्दा छ भने , लाग्ने लाित अनुर्दान गर्दइनेछ।

योग्य व्यक्तक्त (िोजिािर्देाता)
नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिणबाट प्रभागवत रोजिारर्दातािरू।

र्िनेष उपायहरू

※िे खांर्कत भाि १ अर्प्रल, २०२० बाट लािू

○अनुर्दान सािग्री र योग्यता को बारे िा गवस्तारिा व्याख्या।
※ १ अगप्रल, २०२० र्दे क्तख ३० जून, २०२० सम्मको गबर्दा िा लािू हुने।
① आगथाक अनुर्दान र्दर वृक्तर्द्（ (साना/िध्य-आकारको कम्पनीिरु को ४/५ र िूलो कम्पनीिरु को २/३)
खारे ज िररएको छै न भने आगथाक अनुर्दान र्दर थप（िध्यि आकार को कम्पनी ९/१०, र
िु लो कम्पनी ३/४）
※ सम्बक्तित श्रगिक प्रगत व्यक्ति प्रगत गर्दन अगिकति ८३३० येन （१ िार्ा ,२०२० को अनुसार ）
② शैगिक प्रगशिण प्रर्दान िरे को खण्डिा थप रकि को वृक्तर्द्
（ िध्यि आकार को कम्पनी २४०० येन, िु लो कम्पनी १८०० येन）
③ रोजिार गबिा ६ िगिना या सो भन्दा कि भएका नयााँ किार्ारी पगन योग्य हुनेछन्।
④ यो अनुर्दान प्रगत वषा पाइने १०० भुिान गर्दन भन्दा अलि अनुर्दान िो ।
⑤ रोजिार गबिा नभएका किार्ारीिरूको गबर्दा पगन योग्य हुनेछ।
○अनुर्दान प्राप्त आवश्यकतािरूको थप सिजता
※ गिगत २४ जनवरी, २०२० बाट व्यवसाय गनलम्बन भएिा लािू हुनेछ।
⑥ सिजता को लागि उत्पार्दन सुर्ी आवस्यकता (२०२० अगप्रल १ र्दे क्तख जुन ३० सम्म को अवगि
िा ५% ले कि)
⑦ ित ३ िगिनाको रोजिारी िात्रा ित वषाको सिान अवगिको तुलनािा बिे को खण्डिा पगन
अनुर्दान गर्दइन्छ।
⑧ रोजिार सिायोजन अनुर्दानको गनरन्तर प्रयोि गनषेि िने (कूगलांि अवगि) उन्मुलन िररएको छ।
⑨ व्यापार थथापना भएको एक वषा भन्दा बिी हुनुपने आवश्यकता िा सिजता।
⑩ गबर्दा िापनको आवश्यकतािरूिा सिजता
○प्रयोििा सिजता
※२४ जनवरी, २०२० र्दे क्तख २३ जुलाई, २०२० को अवगि गभत्र व्यवसाय गनलम्बन भएकािरु
योग्य हुनेछन।
⑪ पगछ बुझाउन पगन सम्भव छ र अवगि ३० जुन, २०२० सम्म बिाइएको छ।
⑫ छोटो सिय र एकै पटक व्यापार गबर्दा आवश्यकता का लािी सिजता।
⑬ ओभरटाइि अफसेट प्रणाली केगि सियको लागि गनलक्तम्बत िररएको छ।
⑭ आवेर्दन को लागि आवस्यक कािजातको सरलीकरण।
※भगवष्यिा थप गवशेष उपायिरू कायाा न्वयन िने योजनािा छ ।ाँ

i  आिश्यकता ि प्रर्क्रया र्िििणहरूको लार्ि कृपया स्वास्थ्य, श्रम, ि कल्याण
मन्त्रालयको िेबसाइट समीिा िनुिहोस्।
● रोजिार सिायोजन अनुर्दानको लागि कल सेन्टरलाई सम्पका िनुािोस्।
०१२०-६०-३९९९ सिय:९:०० ~ २१:०० (शगन,आइत र सरकारी गबर्दा सगित)
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प्राथर्मक र्िद्यालय बन्द इत्यार्र्दे अनुर्देान (श्रर्मक लाई िोजिाि र्र्देइिहेका
िोजिािर्देाताहरू को लार्ि )
नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिण को कारण, प्राथगिक गवद्यालय बन्द भए साँिै, बालबागलका को िे रर्ाि
िनुा परे का “श्रगिक (अगभभावक)” (थाई या अथथायी ) िरूका लािी, (श्रि िापर्दण्ड कानु न ऐन अन्तिात
वागषाक गबर्दा भत्ता बािे क) को यूउक्यू (गबर्दा भत्ता) गर्दएका रोजिारर्दाता लाइ अनुर्दान गर्दइने छ।

योग्य व्यक्तक्त(िोजिािर्देाता)
तल गर्दइएका (१) वा (२) को कारण बालबागलका को िे रर्ाि िनुा परे का श्रगिक (अगभभावक) िरू
का लािी, श्रि िापर्दण्ड कानुन ऐन अन्तिात वागषाक गबर्दा भत्ता बािे क, यूउक्यू (गबर्दा भत्ता) गर्दएका
रोजिारर्दाता।
① प्राथगिक गवद्यालय को बालबागलका इत्यार्दी (※) जसले नोबेल कोरोनाभाइरस ििािारीको
सािना िना गर्दइएको िािागनर्दे शनको आिारिा अथथायी रूपिा बन्द िने गनणा य िरे ।
※प्राथगिक गवद्यालय आगर्द : प्राथगिक गवद्यालय, अगनवाया स्कुलको प्रारक्तम्भक पाठ्यक्रि,
गवगवि
गवद्यालय (गकन्डरिाटा न वा प्राथगिक गवद्यालय जस्तै कोसा भएका िरू), गवशेष आवश्यकता गशिाको लागि स्कुल
(सबै सिावेशी हुन्छ), स्कुल पगछ बच्चािरू क्लब , स्कुल पगछको र्दे सगभास, गकन्डरिाटा न, नसारी स्कुल, प्रिागणत
बाल केन्द्र, गबना लाइसेन्स नसारी, घर-नसारी, आगर्द, जस्तै बच्चािरूको लागि िे केयर सेवा, वा शारीररक अशिता
भएका बालकिरूको लागि िे केयर सगभास सुगविा, आगर्द।

② नोबेल कोरोना भाइरस द्वारा सङ्क्क्रगित भएका कारण गबर्दा गलनुपरे का बालबागलकािरु।

भुक्तानी िकम
गबर्दा भत्ता गलने योग्य श्रगिकलाई भुिान िररएको िजर्दु री x १० /१०
※प्रगत गर्दन भुिानी िररने रकि अगिकति ८३३० येन रिनेछ।

आिेर्देन र्मर्त
२ फेब्रुअरी, २०२० र्दे क्तख ३० जून गभत्र गबर्दा भत्ता (यूउक्यू) गलएिा।
※ स्कुल गबर्दा रिे का गनयगित वसन्त ऋतु को गबर्दा का गर्दनिरू बािे क।
आिेर्देन अिर्ि
सेप्टेम्बर ३०, २०२० सम्म

※ कृपया प्रत्येक व्यवसायी ले सकेसम्म आवेर्दन िनुािोला।
i

 भुक्तानी को लार्ि आिश्यकता र प्रर्क्रयाको र्िििणहरूको लार्ि, स्वास्थ्य, श्रि र
कल्याण िन्त्रालयको वेबसाइट िे नुािोस्।
 सोिपु छ को लागि
新型コロナ 休暇支援 検 索
र्िद्यालय र्बर्देा / समथिन, िोजिाि समायोजन अनुर्देान कल सेन्टि

०१२० - ६० - ३९९९
समय : ९:०० ~ २१:०० (नर्न/आइत ि सिकािी र्बर्देा सर्हत)
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प्राथर्मक स्कुल बन्दको लार्ि सहयोि अनुर्देान (फ्रीलांसिहरूको लार्ि)
नोबेल कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रिणको प्रभावले प्राथगिक गवद्यालय आगर्द अथथायी रूपिा बन्द भई, बाल
बच्चा को िे रर्ाि िनुा परे का कारण सम्झ ता िररएको काि िना असफल भएका फ्रीलाां सर अगभभावक
लाई आगथा क सियोि प्रर्दान िररनेछ।

योग्य व्यक्तक्त (फ्रीलांसि जो सम्झौता मा व्यक्तक्तित रूपमा काम िर्देिछ)
अगभभावक जसले बालबागलकाको िे रर्ाि िनुा परे को छ र जसले (१) वा (२) र अन्य गवशे ष
आवश्यकतािरू पूरा िर्दा छ।
(१) प्राथगिक गवद्यालय जान बन्द िरे का बाल बागलका （※） कोरोनाभाइरस सांक्रािक रोिको
कारण गर्दशागनर्दे शिरू को आिार िा अथथायी रूपिा बन्द िररएका ।
※ प्राथगिक गवद्यालय आगर्द : प्राथगिक गवद्यालय, अगनवाया स्कुलको प्रारक्तम्भक पाठ्यक्रि, गवगवि गवद्यालय
(गकन्डरिाटा न वा एगलिेंटिी स्कुल जस्तै कोसा भएका िरू), गवशेष आवश्यकता गशिाको लागि स्कुल (सबै सिावेशी
हुन्छ), स्कुल पगछ बच्चािरू क्लब , स्कुल पगछको र्दे सगवास, गकन्डरिाटा न, नसारी स्कुल, प्रिागणत बाल केन्द्र, गबना
लाइसेन्स नसारी, घर-नसारी, आगर्द, जस्तै बालबागलकािरूको लागि िे केयर सेवा, वा शारीररक अशिता भएका
बालकिरूको लागि िे केयर सगभास सुगविा, आगर्द।
（२）नयााँ कोरोनाभाइरस द्वारा सङ्क्क्रगित भई गवद्यालय गबर्दा गलनुपरे का बालबागलकािरू।

आिश्यकताहरू
 यगर्द तपाईाँ व्यक्तिित रूप िा काि िने योजना िा हुनुहुन्छ भने।
 सम्झ ता िा आिाररत काि को लागि िगतपूगता भुिान िररनेछ र सम्झ ता िने
व्यक्तिद्वारा, काि िने िाउाँ , गिगत र सिय आगर्द को गनगित गनर्दे शन गर्दइने छ।

भुक्तानी िकम
काि रोगकएको प्रगत गर्दन ४१०० येन (गनगित रकि)

आिेर्देन र्मर्त
२०२० फेब्रुअरी २७ र्दे क्तख जू न ३० गभत्र

※ स्कुल गबर्दा रिने गनयगित वसन्त ऋतु को गबर्दा का गर्दनिरू बािे क।

आिेर्देन अिर्ि
सेप्टेम्बर ३०, २०२० सम्म
i  भुक्तानी को लार्ि आिश्यकता र प्रर्क्रयाको र्िििणहरूको लार्ि, स्वास्थ्य, श्रि र
कल्याण िन्त्रालयको वेबसाइट िे नुािोस्।
 सोिपु छ को लागि
 र्िद्यालय र्बर्देा/समथिन, िोजिाि समायोजन अनुर्देान कल सेन्टि
 ०१२० - ६० - ३९९९
 समय: ९:०० ~ २१:०० (नर्न/आइत ि छु ट्टीहरू सर्हत)
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कम्पनी द्वािा प्रायोर्जत बेबीर्सटि प्रयोिको समथिन (र्िनेष उपाय: कम्पनीका
श्रर्मकहरू को लार्ि )
नोबेल कोरोना भाइरस सां क्रिणले प्राथगिक गवद्यालय इत्यार्दी अथथायी रूपिा बन्द भएको कारण,
कम्पगन िा काया रत अगभभावकिरूले गबर्दा गलनु पर्दाा वा स्कूल पगछ को क्लब इत्यार्दी िरु प्रयोि िना
नपाएको खण्ड िा बेगबगसटर सेवा प्रयोि िरे िा उपयोि शु ल्क सिथा न िररनेछ।

योग्य व्यक्तक्त
तल उल्लेक्तखत बुांर्दा १ र्दे खी ३ सम्म िा िेल खाने व्यक्ति गवशे ष उपायिरूको लागि योग्य हुनेछ।
①गनजी कम्पनी िा काि िरररिे का।
②र्दु वै अगभभावकिरू काि िछा न वा एकल अगभभावक हुनु, बेगबगसटर प्रयोि निरी काि िना
सक्दै नन्।
③नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिणको प्रभावको कारण बालबागलका को प्राथगिक वा नसारी
गवद्यालय इत्यागर्द बन्द भएिा ।

र्िनेष उपायहरूको र्िििण
प्राथगिक गवद्यालय वा नसारी स्कुल अथथायी रूपिा बन्द भएको बेला प्रयोि िना सगकने छु ट
गटकट(२२०० येन /वोटा) प्रर्दान िर्दा छ ाँ।
＜ सािान्य अवथथािा ＞ ＜ गवशे ष अवथथािरू िा ＞
・प्रगत गर्दन को गटकट सङ्क्ख्या ：१ वोटा / प्रगत व्यक्ति
⇒ ५ वोटा /प्रगत व्यक्ति
・१ िगिना को गटकट सङ्क्ख्या ：२४ वोटा / प्रगत पररवार ⇒ १२० वोटा /प्रगत पररवार
・वागषाक गटकेट सङ्क्ख्या
: २८० वोटा / प्रगत पररवार ⇒
असीगित

आिेर्देन प्रर्क्रया

② गर्दस्काउन्ट गटकट
हुलाक द्वारा पिाइने

④गसटर सेवा प्रर्दान

⑥प्रयोि िररएको
गर्दस्काउन्ट गटकट को
आिा भाि गफताा

⑤शुल्क भुिानी/
गटकट गर्दनु
※कारण वणान
िररएको गटकट गर्दनु
िोला

●र्िििणको लार्ि, कृपया जापान बाल सेिा संघको िेबसाइट हे नुिहोस्।
http://www.acsa.jp/
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बेगबगसटर कम्पनी

③गसटरको प्रयोिको लागि
आवेर्दन

प्रयोिकताा

कायारत कम्पनीआगर्द

i

①गर्दस्काउन्ट गटकटको
लागि आवेर्दन

कम्पनी द्वािा प्रायोर्जत बेबीर्सटि प्रयोिको समथिन (र्िनेष उपाय:
कम्पनीका श्रर्मकहरू को लार्ि )
नोबेल कोरोना भाइरस सां क्रिणले प्राथगिक गवद्यालय इत्यार्दी अथथायी रूपिा बन्द भएको कारण,
स्वरोजिार को रूपिा िा कायारत अगभभावकिरूले गबर्दा गलनु पर्दाा वा स्कूल पगछ को क्लब इत्यार्दी
िरु प्रयोि िना नपाएको खण्ड िा बेगबगसटर सेवा प्रयोि िरे िा उपयोि शु ल्क सिथा न िररनेछ।

योग्य व्यक्तक्त

तल उल्लेक्तखत बुांर्दा १ र्दे खी ३ सम्म िा िेल खाने व्यक्ति गवशे ष उपायिरूको लागि योग्य हुनेछ।
①व्यक्तिित कािर्दारको रूपिा काि िरररिे का (स्वरोजिार, गफ्रलायेंस आगर्द)
②र्दु वै अगभभावकिरू काि िछा न वा एकल अगभभावक हुनु, बेगबगसटर प्रयोि निरी काि िना
सक्दै नन्।
③नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्क्रिणको प्रभावको कारण बालबागलका को प्राथगिक वा नसारी
गवद्यालय इत्यागर्द बन्द भएिा ।

र्िनेष उपायहरूको र्िििण
प्राथगिक गवद्यालय वा नसारी स्कुल अथथायी रूपिा बन्द भएको बेला प्रयोि िना सगकने छु ट
गटकट(२२०० येन /वोटा) प्रर्दान िर्दा छ ाँ।
＜ सािान्य अवथथािा ＞ ＜ गवशे ष अवथथािरू िा ＞
・प्रगत गर्दन को गटकट सङ्क्ख्या：१ वोटा / प्रगत व्यक्ति
⇒ ५ वोटा / प्रगत व्यक्ति
・१ िगिना को गटकट सङ्क्ख्या ：२४ वोटा / प्रगत पररवार ⇒ १२० वोटा / प्रगत पररवार
・वागषाक गटकेट सङ्क्ख्या
:२८० वोटा / प्रगत पररवार ⇒ असीगित

आिेर्देन प्रर्क्रया

⑥ प्रयोि
िररएको
गर्दस्काउन्ट
गटकटको आिा
भाि राख्नने

）

③गसटरको प्रयोिको लागि
आवेर्दन
④गसटर सेवा प्रर्दान
⑤शुल्क भुिानी/
गटकट गर्दनु
※कारण वणान
िररएको गटकट गर्दनु
िोला

●र्िििणको लार्ि, कृपया जापान बाल सेिा सङ्घको िेबसाइट हे नुिहोस्।
http://www.acsa.jp/
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बेगबगसटर कम्पनी

②गर्दस्काउन्ट गटकट
हुलाक द्वारा पिाइने

（

प्रयोिकताा
स्वरोजिार िरे का व्यक्ति

जापान बाल सेवा सांघ बाट
गनगर्दा र पाएको सिूि

i

①गर्दस्काउन्ट गटकटको
लागि आवेर्दन

※ यी गर्न्ह द्वारा अगङ्कत िररएका परािशा िे स्क िा जापानी भाषा िा िात्र परािशा उपलब्ध हुने छ।

पिामनि काउन्टिहरूको सूर्ी
हिे कलाई मद्दत िनि र्िर्भन्न पिामनि सेिाहरू छन् सम्पकि िनि नर्हर्र्कर्ाउनुहोला

काम को बािे मा सल्लाह िनुि पिे मा
 हेलो िकि [Tel: र्नकटको हेलो िकि मा कल िनुिहोस्]
यगर्द तपाईाँ कािको खोजीिा हुनु हुन्छ भने , कृपया नगजकको थथानीय िे लो वका िा सम्पका िनुा िोल। िे लो वका को
इन्टरने ट सेवािा पगन रोजिार को सूर्ी उपलब्ध छ र रोजिारी पररर्य इत्यागर्दका लागि फोनबाट पगन परािशा गलन
सक्नुहुन्छ।
यसबािे क आवश्यक परे िा आवास र जीगवका सिथा न प्रणाली को बारे िा पगन गनर्दे शन प्रर्दान िररने छ।

श्रम समस्याहरू (बखािस्त, िोजिाि र्नलम्बन, आर्र्दे) को बािे मा पिामनि को लार्ि ।
 श्रम पिामनि र्िनेष काउन्टि [TEL: नर्जकको काउन्टि मा सम्पकि िनुिहोस्]
प्रत्येक प्रान्त को श्रि कायाा लय िा "गवशेष श्रि परािशा से वा" िे स्क थथापना िररएको छ ।
नयााँ कोरोनाभाइरसको प्रभावका कारण रोजिार बखाा स्त, गनलम्बन, गबर्दा भत्ता, आगर्द जस्ता श्रि परािशा को सिथान
िररने छ ।

थप रूपिा, नयााँ काि पाएका तर सम्झ ता रद्द िररएका िरुका लागि "गवशे ष परािशा सेवा" थथापना िररएको छ र
फोन बाट पगन परािशा िना सगकन्छ।

मानर्सक अिस्था को बािे मा पिामनि िनि र्ाहनुहुन्छ भने।
 मानर्सक स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र, इत्यार्र्दे[Tel:नर्जक को कल्याण केन्द्रमा सम्पकि िनुिहोस्]

कोरोना को गर्न्ताले िर्दाा सुत्न सक्नुहुन्न अथवा बालबागलकाको िे रर्ाि ले िर्दाा तनाव िा हुनु हुन्छ भने सावाजगनक
स्वास्थ्यकिी नसािरू र िानगसक स्वास्थ्य कल्याण किी जस्ता गवशे षज्ञ द्वारा अन्तवाा ताा र टे गलफोन कलिरू िाफात
परािशा गर्दइने छ।

 श्रर्मकहरूको लार्ि मानर्सक स्वास्थ्य पोटि ल साइट "कोकोिो नो र्मर्म"

कायाथथलिा हुने िानगसक िै रानी को बारे िा जानकारी प्रर्दान िररने छ। थप रूपिा, औद्योगिक सल्लािकारिरू द्वारा,
इ-िे ल वा टे गलफोन द्वारा अगिक कािको कारण भएका िानगसक तथा स्वास्थ्य सिस्यािरू को बारे िा परािशा प्रर्दान
िररने छ।

घिे लु र्हं सा या अर्भभाबकता को बािे मा र्र्क्तित हुनुहुन्छ ि छलफल िनि र्ाहनुहुन्छ भने।

 घिे लु र्हंसा पिामनि नेर्भिेसन [TEL: ०५७०-०-५५२१० ]

यगर्द आफ्नो पगत/पत्नी या प्रेिी द्वारा घरायसी गिां सा बाट पीगित या गर्क्तन्तत हुनु हुन्छ भने , नगजकको परािशा िे स्क िा
सम्पका िनुा िोला। र्दोश्रो पिसाँि तपाईाँको सम्बि "िाह्रो" वा "अन िो" छ भने , गबना कुनै सङ्कोर् कल िनुा िोस्।

 बाल पिामनि केन्द्र : बाल र्हं सा प्रर्तर्क्रया डायल


[TEL: कृपया नगजकको बाल परािशा केन्द्र वा बाल गिां शा िायल (१८९) िा कल िनुा िोस्।
बाल बागलका को पालनपोषण बारे गर्न्ता या बाल गिां शा सम्बिी फोनिाफात परािशा , गर्दइने छ ।

र्जर्बका मा कर्ठनाई या अन्य र्िर्भन्न समस्याहरूको बािे मा कुिा िनि र्ाहन्छु भने।
 योिी सोइ हटलाइन (टे र्लफोन आर्र्दे द्वािा पिामनि ) [Tel: 0120-279-338]
जस्तो सुकै व्यक्ति को जस्तो सुकै सिस्या भए पगन तपाइको साथ गिले र सिािान को उपाय खोज्ने छ

(परािशा को
उर्दािरण)
・आफ्नो र्दै गनक जीवन र सरोकारिरुको को बारे िा सल्लाि िना र्ािन्छ, घरे लु गिां शा / य न गिां साको बारे िा कुरा िना र्ािान्छन् , गवर्दे शी भाषािा
परािशा गलन र्ािान्छन् ।
आगर्द।

 सामार्जक संजाल（SNS）माफित पिामनि

उिे र वा गलङ्ग ितलब निरी, िािी परािशा स्वीकार िर्दा छ जस्तै लाइन, गिटर, फेसबुक र टे गलफोन जस्ता SNS
िाफात "गजगबका र्लाउन िाह्रो भयो" जस्ता परािशा िरू।
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