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जीर्िका समथिनको लार्ि िरिने सहयोिको बािेमा र्नर्देशन
सन् 2020 जल
ु ाई 16 तारिखमा अद्यािर्िक

आर्थिक रूपमा समस्यामा भएकाहरूलाई (जीर्िका या व्यिसायको लार्ि)
 र्िशेष र्नर्ित लाभ (अस्थायी नाम)
सन् 2020 अहप्रल 27 गते सबममा आिािभतू हनवास र्ताा गिेकािरूलाई प्रहत व्यहक्त 1 लाख (10 मान) येन हर्इनेछ। *अहन्तम बयार् आवेर्न सरुन भएको हमहत र्ेहख 3 महिना
हभत्र ििनेछ।

P.5

 अस्थायी तथा र्िशेष लाभ िकम (बालबार्लका हुकािइ िहेका परििाि का लार्ि)
नयााँ कोिोना भाइिसिाट प्रभाहवत हस्थहतमा िालिाहलका िुकााई ििेका परिवाि लाई जीहवका सियोग पनऱ्याउने प्रयासको रूपमा, िाल भत्ता (हनयहमत लाभ) पाइििेका
परिवािलाई अस्थायी तथा हवशेष लाभ िकम (एकमनष्ठ िकम) भक्त
न ान गरिन्छ।

P.6

 न्यनू आय हुने एकल अर्भभािकीय घिपरििाि प्रर्तको अस्थायी तथा र्िशेष लाभ िकम
नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले िालिाहलका िुकााउने ि कामलाई एक्लैले सबिाल्नन पने, एकल अहभभावकको िढ्र्ो िोझ ि घट् र्ो आबर्ानी प्रहत सियोग
पनऱ्याउने िेतनले, अस्थायी तथा हवशेष लाभ िकम भक्त
न ान गरिनेछ।

P.7

 आपतकालीन साना कोष, सामान्य समथिन कोष (जीर्िका खचि )
नयााँ कोिोना भाइिस सर
ं मणको कािणले काम िाट हनलबिन गरिएका वा िेिोजगाि भएका व्यहक्त, परिणामस्वरूप हजहिका खचामा कहिनाई भोहगििेकािरूलाई ऋण
उपलब्ि गिाइनेछ।

 र्जजोकु-खा क्यूफुर्कन अथाित् र्र्दिो बनाउने लाभ िकम (मध्यम स्तिका तथा साना तथा मझौला
संस्थाहरू, व्यर्िित उद्यमीहरूका लार्ि)

P.8

P.9

हवशेष गिी नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगिाट प्रभाहवत व्यवसायिरूलाई व्यापक लाभ प्रर्ान गनेछ ाँ जसले गर्ाा व्यवसाय हनिन्तितालाई समथान िोस् ि पनन ः सनरुवातको
लाहग आिािका रूपमा सियोग िोस् ।

 घिभाडा टेिा लाभ िकम (मध्यम स्तिका तथा साना तथा मझौला संस्थाहरू, व्यर्िित उद्यमीहरूका लार्ि)
मे महिनामा घोषणा गरिएको आपतकाल लहबिने जस्ता कािण गर्ाा, घट् र्ो सेल्सको सामना गननापिका उद्यमीिरूको व्यवसायलाई हनिन्तिता टेवा हर्ने, जग्गाभाडा वा
घिभाडाको िोझ कम गने उद्देश्यले, भाडामा िस्ने उद्यमीलाई लाभ िकम भक्त
न ान गरिनेछ।

 जापान फाइनान्स कपोिेसन एिम् ओर्कनािा डेभ्लप्मेन्ट फाइनान्स कपोिेसनले प्रर्दान िने नयााँ
कोिोना भाइिस सड्रामक िोि र्िशेष ऋणहरू

P.10

P.11

नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले व्यवसायीकता हिहिएका फ्रीलान्सि लगायत व्यहक्तगत उद्यमीिरूलाई वास्तहवक रूपमा हिना ब्याजी, हिना हितो कजाा
प्रर्ान गरिनेछ।

 र्नजी र्ित्तीय संस्थाहरूले प्रर्दान िने िास्तर्िक रूपमा र्बना ब्याजी, र्बना र्ितो कजाि
नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले व्यवसायीकता हिहिएका फ्रीलान्सि लगायत व्यहक्तगत उद्यमीिरूलाई वास्तहवक रूपमा हिना ब्याजी, हिना हितो कजाा
प्रर्ान गरिनेछ।

P.12

 सामार्जक र्बमा (स्याखाई होके न आर्र्द)को भुिान स्थर्ित िनिु
वतामान परिहस्थहत िाट कसिी िााँच्ने भन्ने हचन्तामा ििेका व्यहक्तिरूका लाहग आपतकालीन सियोगको रूपमा सामाहजक िीमा हकस्ता मात्र नभई िाहरिय कि, सावाजहनक
उपयोहगता शल्न क इत्यार्ीको भक्त
न ानी स्थहगत गना सहकनेछ।

P.13
～16

 कमिचािी पेन्सन र्बमा शुल्क आर्र्दको मानक मार्सक पारिश्रर्मकको र्िशेष प्राििानात्मक सश
ं ोिन
नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावको कािणले काम-हिश्राम-हिर्ा हलनन पिेि उल्लेखनीय रूपमा पारिश्रहमक घटेको अवस्थामा, कमाचािी पेन्सन हिमा शनल्क
आहर्को मानक माहसक पारिश्रहमकलाई आउाँर्ो महिनार्ेहख हवशेष प्राविानको रूपमा सश
ं ोिन गना सहकनेछ।

P.17

जीर्िका समथिनको लार्ि िरिने सहयोिको बािेमा र्नर्देशन

 सुिर्ित आिास लाभहरू (भाडा
शव्यापाि
ुल्क) िन्र् भएकोको कािणले आबर्ानीमा कमी आएका, जाहगि नगमन ाएका वा व्यवसाय िन्र् नगिे कािरू ति समान

P.11

अवस्थामा पगन ेकािरू, जो आफन िसेको िासस्थान गमन ाउने जोहखममा छन् हत व्यहक्तिरूलाई हनहित अवहिको लाहग भाडा
भक्त
न ान गना सहकनेछ।

 िरिबी/आर्थिक अभािमा पिेका व्यर्िलाई आत्मर्नभिि समथिन प्रणाली
हजहिका कहिनाई भएका, प्रत्येक व्यहक्तको अवस्था लाई मध्यनजि गरि समथान गरिनेछ।

 कल्याणकािी लाभ
वतामानमा परिहस्थहतमा खााँचोमा पिे कािरूका लाहग, आवश्यक समथानिरू गरिनेछ जस्तो हक िााँच्नका लाहग सहन नहित गने ि
प्रणाली
स्वतन्त्रताको प्रवर्द्ानको लाहग आवश्यक अनसन ािको खचा प्रर्ान गरिन्छ ताकी सामान्य जीवनमा फका न सियोग पगन ोस।

P.12

P.13

नयााँ कोिोना भाइिसको संरमण इत्यार्दी ले िर्दाि काममा र्बर्दा भएमा
 चोटपटक तथा र्बिामी भत्ता
स्वास््य िीमा अन्तगात िीमा गिे का व्यहक्त, हििामी वा चोटपटकको उपचािको लाहग हिर्ा िसेमा, हिर्ा िसेको च थो हर्न ि सो
पहछ का हर्नको आय सिन हित गरिनेछ।

P.14

 र्बर्दा भत्ता
कबपनीको कािणले श्रहमकलाई हिर्ा िसालेमा, सो अवहिको हिर्ा भत्ता (औसत ज्यालाको 60% भन्र्ा िढी) भक्त
न ानी गनापन ने
िुन्छ।
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 िोजिाि समायोजन अनुर्दान
व्यापाि गहतहवहििरू कम गना िाध्य गरिएका ब्यापािी जसलाई िोजगाि जािी िाख्न आहथाक समस्या छ हत ब्यापािीका लाहग हिर्ा
भत्ता लागतको लाहग आहथाक सिायता गरिनेछ।

 'नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोि प्रर्तर्रयात्मक काम-र्बश्राम-र्बर्दा टेिा
नयााँ
कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले काम-हिश्राम-हिर्ा हलन लगाइएि, काम-हिश्राम-हिर्ा भत्ताको भक्त
न ानी प्राप्त गना असमथा श्रहमकलाई
िकम'
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'नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोग प्रहतहरयात्मक काम-हिश्राम-हिर्ा टेवा िकम' भक्त
न ान गरिनेछ।

 नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोि सम्बन्िी मातृ स्िास््य व्यिस्थापन प्रबन्ि अनरू
ु प र्बर्दा बस्ने
प्रर्त अनुर्दान िकम
नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोग सबिन्िी मातृ स्वास््य व्यवस्थापन प्रिन्ि अनरू
न प काम-हिश्राम-हिर्ा िस्नपन ने गभावती महिला श्रहमकको
लाहग तलिी हिर्ा प्रणाली लागन गिी हिर्ा िस्न लगाएका उद्यम माहलकलाई अनर्न ान हर्इनेछ।
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 काम तथा जीर्िका सन्तुलन अनुर्दान (सुसािे काम-छोडाई िोकथाम कोषि (नयााँ कोिोना सड्रामक िोिको
लार्ि र्िशेष प्राििान))
नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रहतहरया स्वरूप, परिवािको स्यािाि ससन ाि गनापन ने आवश्यकता ििेका श्रहमकले िालिाहलका स्यािाि ससन ाि
काम-हिश्राम-हिर्ा ऐनमा आिारित ििने स्यािाि ससन ाि काम-हिश्राम-हिर्ा िािेककै तलिी हिर्ा प्राप्त गिे ि स्यािाि ससन ाि गने व्यवस्था हमलाउन पिल
गने साना तथा मझ ला उद्योगपहतिरूलाई अनर्न ान हर्इनेछ।

P.26

जीर्िका समथिनको लार्ि िरिने सहयोिको बािेमा र्नर्देशन
काम खोज्र्दै र्निःशुल्क पेसाित तार्लम र्लन चाहनु हुन्छ भने

 साििजर्नक पेसाित तार्लम (काम छोडेकाको
तार्लम)
िोजगाि हिमा प्राप्त गर्ै हनःशल्न क (पाि् यपस्न तकिरूको वास्तहवक शल्न क मात्र िेिोिे पग्न न)े पेसागत ताहलम हलन सहकनेछ।

 िोजिािी खोजीकताि टेिा
तार्लम
िोजगाि हिमा भक्त
न ान प्राप्त गना नसक्ने िोजगािी खोजीकतााले हनःशल्न क (पाि्यपस्न तकिरूको वास्तहवक शल्न क मात्र िेिोिे पग्न न)े
पेसागत ताहलम कोषा हलाँर्,ै आवश्यक सतािरू पिू ा गिे मा माहसक 1 लाख येन कोषा भत्ता आहर् जस्ता लाभ िकमिरू प्राप्त गना
सक्नेछन।्

P.27
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प्राथर्मक र्िद्यालय (स्योउिक्कोउ) अस्थायी र्बर्दाका कािण बालबार्लकाको हेिचाह आिश्यक भएमा।

 प्राथर्मक र्िद्यालय बन्र्द अनुर्दान (श्रर्मकलाई िोजिाि र्र्दइिहेका िोजिािर्दाताहरू)लाहग )
प्राथहमक हवद्यालय िन्र् भए साँगै, आफ्ना िाल िाहलकाको िेिचाि गनान पने "श्रहमकिरू (थाई या अस्थाई )िरूका लागी, (श्रम
मापर्ण्ड काननू ऐन अन्तगात वाहषाक भक्त
न ानी हिर्ा िािेक)को यूक्यन (पिू ा तलि भक्त
न ानी )को हिर्ा हर्एका व्यवसाय माहलक लाई
अनर्न ान र्ईनेछ।

P.17

 प्राथर्मक स्कूल बन्र्दको लार्ि अनुर्दान (फ्रीलान्सिहरूको लार्ि)
प्राथहमक हवद्यालय आहर् अस्थायी रूपमा िन्र् भए साँगै, िालिाहलको िेिचाि गना पिे का "फ्रीलान्सि (अहभभावकिरू) लाई
हिर्ा अवहिको आहथाक सियोग गरिनेछ।

 कम्पनी द्वािा प्रायोर्जत बेबीर्सटि प्रयोिको समथिन
नयााँ कोिोना भाइिस सर
ं मणले प्राथहमक हवद्यालय इत्यार्ी अस्थायी रूपमा िन्र् भई, अहभभावकिरूले काममा हिर्ा हलनन पर्ाा वा
स्कूल पहछ िाल िाहलकाको क्लििरू इत्यार्ी प्रयोग गना नसकी, िेहिहसटि सेवा प्रयोग गिे मा उपयोग शल्न क सिायता गरिनेछ।

P.18

P.19～

20

पिामशि काउण्टिहरूको सच
ू ी
हिे कलाई मद्दत िनि र्िर्भन्न पिामशि सेिाहरू छन् सम्पकि िनि नर्हचर्कचाउनुहोला

कामको बािेमा सल्लाह िनिु पिेमा
 हेलो िकि [Tel: र्नकटको हेलो िकि मा कल िनिहु ोस]्
यहर् तपाई ाँकामको खोजीमा िुननिुन्छ भने, कृ पया नहजकको स्थानीय िेलो वका मा सबपका गननािोल। िेलो वका को इन्टिनेट सेवामा पहन िोजगािको सूची उपलब्ि छ ि
िोजगािी परिचय इत्याहर्का लाहग फोनिाट पहन पिामशा हलन सक्ननिुन्छ।
यसिािेक आवश्यक पिेमा आवास ि जीहवका समथान प्रणालीको िािेमा पहन हनर्ेशन प्रर्ान गरिनेछ।

श्रम समस्याहरू (बखािस्त, िोजिाि र्नलम्बन, आर्र्द)को बािेमा पिामशिको लार्ि
 श्रम पिामशि र्िशेष काउण्टि [TEL: नर्जकको काउण्टिमा सम्पकि िनिुहोस]्
प्रत्येक प्रान्तको श्रम कायाालयमा "हवशेष श्रम पिामशा सेवा" डेस्क स्थापना गरिएको छ ।
नयााँ कोिोना भाइिसको प्रभावका कािण िोजगाि िखाास्त, हनलबिन, हिर्ा भत्ता, आहर् जस्ता श्रम पिामशाको समथान
गरिनेछ ।
थप रूपमा, नयााँ काम पाएका ति सबझ ता िद्द गरिएकािरूका लाहग "हवशेष पिामशा सेवा" स्थापना गरिएको छ ि फोन िाट पहन पिामशा गना सहकन्छ।

मानर्सक अिस्थाको बािेमा पिामशि िनि चाहनुहुन्छ भने।
 मानर्सक स्िास््य कल्याण के न्र, इत्यार्र्द[Tel:नर्जकको कल्याण के न्रमा सम्पकि िनिुहोस]्
कोिोनाको हचन्ताले गर्ाा सनत्न सक्ननिुन्न अथवा िालिाहलकाको िेिचाि ले गर्ाा तनावमा िुननिुन्छ भने सावाजहनक स्वास््यकमी नसािरू ि मानहसक स्वास््य कल्याण
कमी जस्ता हवशेषज्ञ द्वािा अन्तवााताा ि टेहलफोन कलिरू माफा त पिामशा हर्इनेछ।

 श्रर्मकहरूको लार्ि मानर्सक स्िास््य पोटि ल साइट "कोकोिो नो र्मर्म"
कायास्थलमा िुने मानहसक िैिानीको िािेमा जानकािी प्रर्ान गरिनेछ। थप रूपमा, औद्योहगक सल्लािकाििरू द्वािा, इ-मेल वा टेहलफोन द्वािा अहिक कामको
कािण भएका मानहसक तथा स्वास््य समस्यािरूको िािेमा पिामशा प्रर्ान गरिनेछ।

घिे लु र्हंसा या बालबच्चा हुकािउने बािे मा र्चर्न्तत हुनुहुन्छ ि छलफल िनि चाहनुहुन्छ भने।

 घिे लु र्हंसा पिामशि नेर्भिेसन【TEL:0570-0-55210】, घिे लु र्हंसा पिामशि +(प्लस)【TEL:0120-279-889】
श्रीमान वा श्रीमतीिाट िुने हिसं ा (घिेलन हिसं ा)को हचन्तालाई हलएि पिामशा हलन सहकनेछ। घिेलन हिसं ा पिामशा नेहभगेसनले तपाई ाँको नहजकको काउण्टिमा
सबपका गिाइहर्नेछ। घिेलन हिंसा पिामशा प्लसमा 24 सै घण्टा टेहलफोन पिामशा, सामाहजक सञ्जाल (SNS) वा मेलिाट पहन प्रहतहरया पाउन सहकनेछ।

 बाल पिामशि के न्र: बाल र्हंसा प्रर्तर्रया डायल
[TEL: कृ पया नहजकको िाल पिामशा के न्र वा िाल हिंशा डायल (189)मा कल गननािोस्।]
िाल िाहलकाको पालनपोषण िािे हचन्ता या िाल हिश
ं ा सबिन्िी फोनमाफा त पिामशा, हर्इने छ ।

र्जर्बकामा कर्िनाई या अन्य र्िर्भन्न समस्याहरूको बािे मा कुिा िनि चाहन्छु भने।
 योिी सोइ हटलाइन (टे र्लफोन आर्र्द द्वािा पिामशि ) 【TEL:0120-279-338】
जस्तो सनकै व्यहक्तको जस्तो सनकै समस्या भए पहन तपाइको साथ हमलेि समािानको उपाय खोज्ने छ (पिामशाको उर्ाििण)
・आफ्नो र्ैहनक जीवन ि सिोकाििरूकोको िािेमा सल्लाि गना चािन्छ, घिेलन हिंशा / य न हिंसाको िािेमा कनिा गना चािान्छन्, हवर्ेशी भाषामा पिामशा हलन
चािान्छन् ।

 सामार्जक सज
ं ाल(SNS)माफित पिामशि
उमेि वा हलङ्क्ग मतलि नगिी, िामी पिामशा स्वीकाि गर्ाछ जस्तै लाइन, ट् हवटि, फे सिनक ि टेहलफोन जस्ता SNS माफा त "हजहिका चलाउन गाह्रो भयो" जस्ता
पिामशािरू।
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र्िशेष र्नर्ित लाभ (अस्थायी नाम)
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोग साँग लड्नको लाहग आपत्कालीन प्रोत्सािन प्याके जको रूपमा, प्रहत व्यहक्त 1 लाख (10 मान)
येन प्रर्ान गरिनेछ। भक्त
न ानी प्रहरया हछटो छरितो ि सिी रूपमा गरिनेछ।
योग्य व्यर्ि
हमहत (27 अहप्रल, 2020) हभत्र आिािभतू हनवासी िे हजष्टिमा र्ताा भएका व्यहक्त।

भुिानी िकम

प्रहत भक्त
न ानी योग्य व्यहक्त 1 लाख (10 मान) येन
लाभाथी (भुिानी प्राप्त िनि योग्य व्यर्ि)
परिवाि प्रमख
न (घिमल
न ी) व्यहक्त योग्य िुनेछ।
आिेर्दन प्रर्रया ि भुिानी र्िर्ि
आवेर्न हनबन (1) या (2) अनसन ाि िुनपन नेछ।
आिािभतू रूपमा भक्त
न ानी आवेर्कको नाममा ििेको िैंक खातामा िस्तान्तिण गरिनेछ।(आवेर्क स्वयंको िैंक खाता िुनपन नेछ)
* सङ्क्रमणको प्रसािलाई िोक्ने दृहष्टकोणिाट आवेर्न प्रहरयाको लाहग अरू उपाय भए सबम काउण्टिको प्रयोग नगनना िुन अननिोि गर्ाछ ।
(1) िुलाक द्वािा आवेर्न

नगिपाहलकािाट लाभाथीको नाममा पिाइएको आवेर्न फािाममा िैंक खाता हवविण भनािन ोस,् ि खाता प्रमाहणत गने कागजात ि
पहिचान प्रमाणीकिण गने कागजातको प्रहतहलहप आवेर्न फािमको पछाहड परि टााँसी नगिपाहलकामा पिाउनिन ोस।्
(2) अनलाइन आवेर्न हवहि (माई नबिि काडा भएकािरूको लाहग उपलब्ि)

(マイナポータル/mynaportal) वेिसाइट िाट िैंक खाता जानकािीिरू भरि, खाताको पष्टन ीकिण कागजात अपलोड गिी
अनलाइन द्वािा आवेर्न गनािन ोस् (पहिचान पष्टन ीकिण इलेक्िॉहनक िस्ताििद्वािा गरिनेछ, कननै पहिचान कागजात आवश्यक पने छै न )

आिेर्दन स्िीकृर्त ि भुिानी सुरु िरिने र्मर्त
प्रत्येक नगिपाहलका कायाालयले आफ्नो हनणाय गनेछ (आपतकाहलन आहथाक प्याके जको उद्देश्यलाई ध्यानमा िाख्र्ै चााँडो भन्र्ा चााँडो भक्त
न ानी
गरिनेछ)
आवेर्न हमहतको बयार् िुलाक द्वािा आवेर्न पत्र स्वीकाि सरुन भएको हमहत र्ेहख 3 महिना हभत्र ििनेछ।
i

 भुिानीको र्िर्शष्ट प्रर्रयाको लार्ि, कृ पया आन्तरिक माहमला ि सञ्चाि मन्त्रालयको वेिसाइटको समीिा गनािन ोस।्
 सम्पकि जानकािी
कल सेन्टिको पर्न व्यिस्था िरिएको छ
0120-260020
समय: 9:00 ~ 20:00
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सन् 2020मा बालबार्लका हुकािइ िहेका परििाि का लार्ि अस्थायी तथा र्िशेष लाभ िकम
नयााँ कोिोना भाइिसिाट प्रभाहवत हस्थहतमा िालिाहलका िुकााई ििेका परिवाि लाई जीहवका सियोग पऱ्न याउने प्रयासको रूपमा,
िाल भत्ता (हनयहमत लाभ) पाइििेका परिवािलाई अस्थायी हवशेष लाभ (एकमष्ठन िकम) भक्त
न ान गरिन्छ।
योग्य व्यर्ि

िाल भत्ता (हनयहमत लाभ) पाइििेकािरूलाई सन् 2020 अहप्रल (माचा महिना सहित) भक्त
न ानी गरिनेछ।
*सन् 2020 माचा वा सो भन्र्ा अगाडी जहन्मएका िालिाहलकािरू ि सन् 2020 माचा महिनामा च्यू गाकनसेइ ििेका हवद्याथीिरू (च्यू गाकनसेइ पहिलो वषा सहित)
समावेश गरिनेछ।

भुिानी िकम

10 हजाि (1 मान) येन प्रहत योग्य िालक
सन् 2020 माचा 31मा िसोिास गिेको नगिपाहलका द्वािा प्रर्ान गरिनेछ ।
* कोउ कोउ (िाई स्कनल) पहिलो वषा का नयााँ हवद्याथीिरू लाई सन् 2020 फे ब्रअ
न िी 29मा िसोिास गिे को नगिपाहलका द्वािा प्रर्ान गरिनेछ ।
*सन् 2020 अहप्रल 1 पहछ िसाइाँ सनान भएको भए कृ पया पिन ानो नगिपाहलकामा सबपका गनािन ोला।

आिेर्दन प्रर्रया
सैर्द्ाहन्तक रूपमा, आवेर्न आवश्यक छै न।
योग्य व्यहक्तलाई सन् 2020 माचा 31मा िसोिास गनान भएको नगिपाहलका द्वािा सहू चत गरिनेछ।
*सिकािी कमाचािी भएमा सबिहन्ित ििेको एजेन्सी द्वािा भक्तन ानीको लाहग योग्य भएको प्रमाहणत गिे पहछ आवेर्न हर्निन ोस्।

i

●सोिपछन स्थल
・सन् 2020 माचा 31 तारिखको समयमा (नयााँ मध्याहमक स्ति पहिलो वषाका हवद्याथीका सन्र्भामा सन् 2020
फे ब्रअ
न िी 29 तारिखको समयमा)मा आफू िसोिास गने गाउाँपाहलका/नगिपाहलकाको "िालिाहलका िुकााउने घिपरिवाि
प्रहतको अस्थायी तथा हवशेष लाभ िकम" काउण्टि
・समि प्रणाली सबिन्िमा, मन्रीपरिषर्द् कायािलय बालबार्लका हुकािउने घिपरििाि प्रर्तको अस्थायी तथा
र्िशेष लाभ िकमको कल सेन्टि
0120-271-381

खल्न ने समय: 9:00 र्ेहख 18:30 (शहन, आइत, हिर्ाको हर्न िािेक)
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न्यनू आय हुने एकल अर्भभािकीय घिपरििाि प्रर्तको
अस्थायी तथा र्िशेष लाभ िकम
नयााँ कोिोना भाइस सड्रामक िोगको प्रभावले िालिाहलका िुकााउने िढ्र्ो िोझ ि घट्र्ो आबर्ानीलाई सियोग
पनयााउनको लाहग, न्यून आय िुने एकल अहभभावकीय घिपरिवािका मिाननभाव प्रहत अस्थायी तथा हवशेष लाभ
िकम भनक्तान गरिनेछ।
र्दायिामा पने व्यर्िहरू
① सन् 2020 जनन महिनाको बालबच्चा लालनपालन भत्ता भुिानी पाउनुहुने महानुभाि
② सावाजहनक पेन्सन आहर् प्राप्त गरिििेको ि, सन् 2020 जनन महिनाको बालबच्चा लालनपालन भत्ताको भुिानी पण
ू ि
रूपमा बन्र्द हुने महानुभाि
③ नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले घिायसी खचामा आकहस्मक परिवतान आउने जस्तो भएि आय बालबच्चा
लालनपालन भत्ता प्राप्त िरििहेका महानुभाि सिहकै स्तिमा आइपुिेका महानुभाि
भुिानी तथा आिेर्दन

थप लाभ िकम

आिािभतू लाभ

①को र्ायिामा पने व्यहक्त

②को र्ायिामा पने व्यहक्त

③को र्ायिामा पने व्यहक्त

1 घिपरििाि बिाबि 50 हजाि येन

भक्त
न ानी िाहश

* र्ोस्रो िच्चा र्ेहख 1 जना ििािि 30 हजाि येन जोडेि र्हसाब

आवर्ेन

आिश्यक नपने

आवश्यक पने

भक्त
न ानी समय

अिष्ट र्ति

सम्भि भएसम्म चााँडो

भक्त
न ानी िाहश
आवर्ेन
भक्त
न ानी समय

आय न्यनू भएको िेलामा 50 हजाि येन
आवश्यक पने

आवश्यक पने

(हनयहमत गरिने यथाहस्थहत चेकजााँचिरूमा)

－

सम्भि भएसम्म चााँडो

*②, ③को र्दायिामा पने व्यर्िहरूको आिेर्दन र्िर्ि
(1) लाभ िकमको आिेर्दन प्रर्रया
एकल
गाउाँपाहलका/नगिपाहलकाको काउण्टिमा हसिै गएि अथवा िुलाकिाट आवेर्न फािम ि आवश्यक कागजात िझन ाउनिन ोस्।
अहभभावकीय
(2) तोके को बैङ्क्क खातामा िकमान्ति
घिपरिवाि

गाउाँपाहलका/
नगिपाहलका

तपाई ाँले िनझाएको आवेर्न फािम िेिी, भनक्तानीका आवश्यक सतासाँग मेल खान्छ खााँर्नै हनणाय गिेि मात्र भनक्तानी गरिनेछ।

i

【सोिपछ
ु को लार्ि】
 आम रूपमा सोहिने प्रश्नको लाहग कल सेन्टिमा सबपका गनािन ोस।्
0120ｰ400ｰ903 (सबपका समय: कायाालय खल्न ने हर्न 9:00‐18:00)
【आिेर्दनको लार्ि】
 तपाईको
ाँ िसोिास ििेको गाउाँपाहलका/नगिपाहलकाको "एकल अहभभावकीय घिपरिवाि प्रहत अस्थायी तथा हवशेष लाभ
िकम” काउण्टिसबम पाल्निन ोला।
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आपत्कालीन साना कोष/सामान्य समथिन कोष (जीर्िका खचि)
प्रत्येक प्रान्तको समाज कल्याण परिषर्ल
् े नयााँ कोिोना भाइिसको कािण काम िाट हनलबिन वा िेिोजगािीको कािण आफ्नो जीवन व्ययको िािे मा हचहन्तत भएका
व्यहक्तिरूलाई हवशेष ऋण प्रर्ान गर्ाछ।

आपत्कालीन सानो िकम (जसलाई अस्थायी िकम आिश्यक छ [मुख्य रूपमा जसको व्यापाि बन्र्द
भएको छ])
आपतकाहलन या हजहिकापजानमा अस्थायी कहिनाइ भएको खण्डमा थोिै पैसा ऋण प्रर्ान गरिनेछ।

योग्य व्यर्ि कोिोना भाइिस सड् रामक िोग द्वािा व्यापाि प्रभाहवत भई आय घटेको ि जीहवका चलाउन तत्काल अस्थायी रूपमा ऋण चाहिने घि परिवाििरूलाई।
* यहर् कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको कािण आय घटेको छ भने, व्यापाि िन्र् नभएको खण्डमा पहन योग्य िुननिुने छ।

अर्िकतम ऋण िकम
र्डफिमेन्ट अिर्ि
छुटकािाको म्यार्द

िन्र् स्कनलिरू वा हवशेष के शमा हनजी फमा का माहलकिरूको लाहग 2
लाख (20 मान) येन ि अन्य के सिरूका लाहग 1 लख (10 मान) येन ।
1 वषा हभत्र (साउ ब्याज के िी पहन िझन ाउनन नपने अवहि )
2 वषा हभत्र
ब्याज/र्ितो

ब्याज िहित/अनावस्यक

बृहत् समथिन कोष(जीर्िकाको लार्ि आिश्यक भएका【जार्िि िुमाएका इत्यार्र्द कोलािी】)
सामान्य अवस्थामा जीहवका गने हस्थहत नभए सबम ऋण उपलब्ि गरिनेछ।

योग्य व्यर्ि नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणिाट प्रभाहवत घि गृिस्थी जसको आय कम भएको छ या िोजगािी गमन ेको छ, कािण र्ैहनक जीहवका िान्न गाह्रो
भएको छ।
*यहर् नयााँ कोिोना भाइिसको कािण आय कम भएको िो भने, िेिोजगाि भए पहन योग्य िुनेछ।

ऋण पाउने िकम
र्डफिमेन्ट अिर्ि
छुटकािाको म्यार्द

प्रत्येक महिना 2 लाख (20 मान) येन (2 व्यहक्त वा सो भन्र्ा अहिक)
प्रत्येक महिना 1 लख 50 िजाि (15 मान) येन (एकल व्यहक्त )(अवहि: 3 महिना हभत्र )
1 वषा (सावााँ ब्याज के िी पहन िझन ाउनन नपने अवहि )
10 वषा हभत्र
ब्याज / र्ितो
ब्याज िहित / अनावस्यक

* 1. यस हवशेष प्रिन्ि अन्तगात, हनवास कििाट छनट पाएका घि गृिस्थीिरूले बयार्मा छनट पाउने छ, जसको कि
छनट पाएको समयमा पहन हनिन्ति आबर्ानी घहटििेको छ।
* 2. पहिले, आपतकालीन सानो कोषको रूपमा 2 लाख येन ऋण हलन सहकने छ, यहर् आयमा कमी जािी ििेमा, 2
व्यहक्त वा सो भन्र्ा अहिक परिवाि भएका घि परिवािले 3 महिना सबम 2 लाख येन ऋण हलन सक्नेछ (जबमा गरि 8 लाख (80 मान) सबम।

ऋण हलने प्रहरया
आवेर्क

आवेर्न

i

प्रत्येक स्थानीय सिकाि वा मजर्िन सघं को समाज
कल्याण परिषर््

पिाउने

प्रान्तिरूको
समाज कल्याण परिषर्

* श्रम कोष तथा सबिहन्ित िुलाक कायाालयले आवेर्न हलने भनेको आपतकालीन साना कोष िकम मात्र भएकोले ,
हवस्तृत टे वा कोष िकमको लाहग आफ्नो िसोिास ििेको गाउाँ पाहलका/नगिपाहलकाको सामाज कल्याण सहमहतमा पिामशा गननािोला।

● सामान्य पिामशाका लाहग पिामशा कल सेन्टिमा कल गनािन ोस्
0120ｰ46ｰ1999 * 9:00 - 21:00 (शहन/आइत ि सावाजहनक हवर्ामा पहन उपलब्ि छ)
●र्दैर्नक जीर्िका टेिा र्िशेष िेबसाइट (र्िशेष प्राििानात्मक ऋण)को लार्ि यता

 तपाई ाँको िेरमा िहेको समाज कल्याण परिषर्द् वा श्रर्मक सङ्क्घमा आिेर्दन र्र्दनुहोस्।
* िुलाक माफा त पहन आवेर्न हर्न सक्निन ुनेछ।
* प्रान्तिरू ि िनला सिििरूको समाज कल्याण परिषर्ि् रूको "हलङ्क्क" िोम पेजमा वा "स्थानीय सिकािको सङ्क्गिनको सूची"को हलस्टमा पाइने छ।
र्ायााँ हति ििेको QR कोड िाट खोज्नन िोला। यहर् फे ला नपिेमा इन्टिनेटमा उपलब्ि साइटिरू प्रयोग गिी प्रयास गननािोस्।
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हनणाय गने / िकम पिाउने

र्जजोकु-खा क्यफ
ू ु र्कन अथाि त् र्र्दिो बनाउने लाभ िकम
हवशेष गिी नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगिाट प्रभाहवत व्यवसायिरूलाई व्यापक लाभ प्रर्ान गनेछ ाँ जसले गर्ाा व्यवसाय
हनिन्तितालाई समथान िोस् ि पनन ः सरुन वातको लाहग आिािका रूपमा सियोग िोस् ।

योग्य व्यर्ि

○ नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको कािण गएको आहथाक वषाको
उिी महिनाको तल
न नामा 50% या सो भन्र्दा कम व्यापाि भएका
* 1 अिा येन भन्र्ा िढी पाँजू ी भएका िनला उद्योग िािेकका, मध्यम स्तिका उद्योि िा साना तथा मझौला उद्योि, साना स्तिका
उद्यमी, फ्रीलान्सि सर्हतका व्यर्िित उद्यमीहरू र्ायिामा पनेछन।् साथै, र्चर्कत्सा सस्ं थाहरू, कृर्ष सस्ं थाहरू, िैि
नाफामूलक (NPO) संस्थाहरू, कम्पनी बाहेकका संस्थाहरू पर्न व्यापक रूपमा र्दायिामा पनेछन।्

लाभ िकम
कपोिेट व्यवसायका लाहग 20 लाख (200 मान) येन, ि एकल व्यवसायका लाहग 10 लाख (100 मान)
येन।
(यद्यहप, ित बषिको अर्िकतम कािोबाि भन्र्दा कमी भएको िकम लार्ि मार्थल्लो सीमा ििनेछ।)
हिरीमा कमी आएको िकमको गणना गने हवहि
ित बषिको कुल र्बरी (व्यिसाय आय) － (ित बषिको सोही मर्हनाको 50% ले घटेको आय िकम × 12
मर्हना )
• माहथ उल्लेहखत िािेक, गत वषार्हे ख सरुन गरिएको व्यवसायलाई पहन ध्यानमा पऱ्न याइने छ ।

i

हजजोकन-खा क्यफ
ू न हकन अथाात् हर्गो िनाउने लाभ िकम कायाालयको कल सेन्टि
डाइिे क्ट लाइन: 0120ｰ115ｰ570 IP टेहलफोनको लाइन: 03‐6831‐0613
खल्न ने समय: 8:30 ‐ 19:00
* जनन महिनामा (ििे क हर्न), जल
न ाई र्ेहख हडसेबिि (शहनवाि िािेकका हर्न)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
【आिेर्दन साइट】
"हजजोकन-खा क्यफ
ू न हकन अथाात् हर्गो िनाउने लाभ िकम" सहचवालयको वेिसाइट
https://www.jizokuka-kyufu.jp
【आिेर्दन र्र्दाँर्दाका आिश्यकताहरू, िेिै िरिने सोिपुछहरू】
माहथ उल्लेहखत सहचवालयको HP अथवा, अथा व्यापाि तथा उद्योग मन्त्रालयको HPमा िेना सक्निन नु ेछ।
अथा, व्यापाि तथा उद्योग मन्त्रालयको HP (हजजोकन-खा क्यफ
ू न हकन अथाात् हर्गो िनाउने लाभ िकम)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
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घिभाडा टे िा लाभ िकम
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको कािणले मे महिनामा आपतकाल घोषणा लहबिन गई, घट्र्ो सेल्सको सामना गनान पिेका
उद्यमीिरूको व्यवसाय हनिन्तितालाई टेवा हर्नको लाहग, जग्गाभाडा वा घिभाडा (भाडा िकम)को िोझ कम गने उद्देश्य स्वरूप,
भाडामा िस्ने उद्यमी प्रहत "घिभाडा टेवा लाभ िकम" भक्त
न ानी गरिनेछ।

भुिानको र्दायिामा पने व्यर्िहरू

भाडामा बस्ने उद्यमीहरू मध्ये, मध्यम स्तिका, साना तथा मझ ला उद्योगका, साना स्तिका, व्यहक्तगत स्तिका
उद्यमीिरू, जो मे मर्हना र्देर्ख र्डसेम्बि मर्हना सबममा हनबन मध्ये कननै एक साँग मेल खान्छन् भने, त्यसता
व्यहक्तलाई लाभ िकम भक्त
न ान गरिनेछ।
① कननै 1 मर्हनाको जबमा सेल्स गत वषाको सोिी महिनासाँगको तल
न नामा 50% िा सो भन्र्दा बढी घटेको
② लगाताि 3 मर्हनाको जबमा सेल्ल गत वषाको सोिी अवहिसाँगको तल
न नामा 30% िा सो भन्र्दा बढी घटेको
लाभ िार्श तथा लाभ र्दि

आवेर्न हर्ाँर्ा हतिेको पहछल्लो भाडा (माहसक िाहश) लाई आिाि मानेि हिसाि गरिने लाभ िाहश (माहसक िाहश)को
आिािमा, 6 मर्हने हिस्साको लाभ िाहश ििाििको िाहश भक्त
न ानी हर्इनेछ।
लाभ िाहश
(माहसक िाहश)

लाभ िाहश
(माहसक िाहश)

<संस्था िो भने:1 महिनाको>

(अहिकतम)
10 लाख येन

(अहिकतम)
5 लाख येन

लाभ र्ि 1/3

लाभ र्ि 1/3

5 लाख येन

2 लाख 50
िजाि येन

लाभ र्ि 2/3

0

7 लाख 50
िजाि येन

22 लाख 50
िजाि येन

हतिेको घिभाडा
(माहसक िाहश)

⇒सस्ं थालाई बढीमा 60 लाख येन
i

<व्यर्िित उद्यमीको िो भने:1 महिना ििािि>

0

लाभ र्ि 2/3

3 लाख 75 िजाि
येन

11 लाख 25 िजाि
येन

हतिेको घिभाडा
(माहसक िाहश)

⇒व्यर्िित उद्यमीलाई बढीमा 30 लाख येन

सोिपुछको लार्ि “घिभाडा सहयोि लाभ कल सेन्टि”

टेहलफोन नबिि: 0120-653-930
खल्न ने समय: 8:30 ‐19:00 (कायाालय खल्न ने हर्न; शहन, आइत ि सावाजहनक हिर्ाको हर्न)
घिभाडा सहयोि लाभ सम्बन्िी सूचनाको लार्ि अथि, व्यापाि तथा उद्योि मन्रालयको HPमा हेनिसक्नुहुनेछ।

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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जापान फाइनान्स कपोिेसन एिम् ओर्कनािा डेभ्लप्मेन्ट फाइनान्स कपोिेसनले प्रर्दान िने नयााँ
कोिोना भाइिस सड्रामक िोि र्िशेष ऋणहरू
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले व्यवसायीकता हिहिएका फ्रीलान्सि लगायत व्यहक्तगत उद्यमीिरूलाई वास्तहवक रूपमा हिना
ब्याजी, हिना हितो कजाा प्रर्ान गरिनेछ।
"नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोग हवशेष ऋण” तथा "ब्याज परिपहू ता सबिन्िी हवशेष प्रणाली” लाई सयं क्त
न रूपमा प्रयोग गर्ाा, वास्तहवक हिना
ब्याजीकिणलाई यथाथामा परिणत गना सके ि, पाँजन ी परिचालन सबिन्िी टेवा प्रर्ान गना सक्ने भएका छ ाँ।
जल
न ाई महिना र्ेहख सस्ं थागत कजााको सीमा िकम ि ब्याज कट तीको सीमा िकम िहृ र्द् गरिनेछ।

नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोि र्िशेष ऋण
▶ नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले, अस्थायी रूपमा व्यवसाय खहस्कएका (पहछल्लो 1 महिनाको जबमा सेल्स िकम, गत वषा
वा त्यो भन्र्ा पहिलेको वषाको सोिी अवहिसाँगको तल
न नामा 5% वा सो भन्र्ा िढी घटेको) उद्यमीिरू (व्यवसायीकता भएका फ्रीलान्सि
समेत) लाई उनीिरूको हवश्वसनीयता, हितो आहर्को वास्ता नगरि समान ब्याज र्ि तोके ि सस्ं थागत कजाा हलएको 3 वषा सबम 0.9％
ब्याज र्ि कट ती लागन गरिनेछ।
* व्यहक्तगत उद्यमी (व्यवसायीकता भएका फ्रीलान्सि समेत, साना स्तिकालाई मात्र)ले आफू लाई पिेको प्रभाविाट अगाहड िढ्ने स्पष्ट उद्देश्य र्ेखाउन सके मात्रै पहन लहचलो भएि सेवा प्रर्ान गने तत्पिता र्ेखाउने छ ाँ।

पाँज
ु ीको उपयोि | चालन पाँजन ी, उपकिण हवकास पाँजन ी र्ितो | हिना हितो
ऋण अिर्ि | उपकिण हवकास 20 वषा हभत्र, चालन 15 वषा हभत्र जसमा डेफिमेन्ट (ब्याज मार र्तिे पुग्ने) अिर्ि | 5 वषा हभत्र
संस्थाित कजाि सीमा िकम
किोड येन)

| साना तथा मझ ला उद्योग परियोजना; स्योउकोउ च्यउन हकन 60 किोड येन (िढाउनन अगाहड 30
नागरिक जीहवका परियोजना 8 किोड येन (िढाउनन अहघ 6 किोड येन)

(र्भन्न परिर्िमा)

ब्याज र्दि | पहिलो तीन वषा आिािभतू ब्याज र्ि▲0.9%, च थो वषा र्ेहख आिािभतू ब्याज र्ि
(ब्याज कट ती सीमा िकम:साना तथा मझ ला उद्योग परियोजना; स्योउकोउ च्यउन हकन् 20 किोड येन (िढाउनन अहघ 10 किोड येन)
नागरिक जीहवका परियोजना 4 किोड येन (िढाउनन अहघ 3 किोड येन) )
 कायािलय खल्ु ने र्र्दनको पिामशि

i

जापान फाइनान्स कपोिे सन परियोजना पाँजन ी पिामशाको डायल: 0120-154-505
स्योउकोउ च्यउन हकन पिामशा काउण्टि: 0120-542-711
ओहकनावा डेभ्लप्मेन्ट फाइनान्स कपोिे सन परियोजना पाँजन ी पिामशाको डायल: 0120-981-827

 शर्न, आइत ि साििजर्नक र्बर्दाको पिामशि
जापान फाइनान्स कपोिे सन: 0120-112476 (नागरिक जीहवका परियोजना), 0120-327790 (साना तथा मझ ला उद्योग व्यवसाय)
ओहकनावा डेभ्लप्मेन्ट फाइनान्स कपोिे सन: 0120-981-827 स्योउकोउ च्यउन हकन पिामशा काउण्टि: 0120-542-711

ब्याज परिपूर्ति सम्बन्िी र्िशेष प्रणाली
i

आिेर्दन र्लन अझै सुरु िरिएको छै न। भक्त
न ानीका आवश्यक सतािरू या आवेर्न प्रहरयािरू सबिन्िमा पहन, हवस्तृत जानकािी
हनिय िुनासाथै सके सबम चााँडै घोषणा गरिनेछ।

▶ जापान फाइनान्स कपोिे सन आहर्िाट "नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोग हवशेष ऋण” माफा त ऋण हलने व्यहक्तगत उद्यमी
(व्यवसायीकता भएका फ्रीलान्सि सहित)िरूको प्रहत, ब्याज परिपहू ता गिे ि पाँजन ी परिचालनमा टेवा प्रर्ान गनेछ ।ाँ
ब्याज परिपूर्ति अिर्ि | ऋण हलएपहछको पहिलो 3 वषा
ब्याज परिपूर्ति को अर्िकतम सीमा | साना तथा मझ ला उद्योग परियोजना, स्योउकोउ च्यनउहकन 20 किोड येन, नागरिक जीहवका परियोजना
4 किोड येन
i

 साना तथा मझौला उद्योि र्ित्तीय पिामशि काउण्टि
0570-783183 (कायाालय खल्न ने हर्न हिर्ाको हर्न 9:00 ‐ 19:00)
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र्नजी र्ित्तीय सस्ं थाले र्र्देने िास्तर्िक र्बना ब्याजी, र्बना र्ितो कजाि
प्रान्त अनरू
न पको प्रणाली हर्इने कजााको उपयोग गिे ि, हनजी हवत्तीय सस्ं थालाई पहन वास्तहवक रूपमा हिना ब्याजी*, हिना हितो, िढीमा 5 वषाको
डेफिमेन्ट अवहि सहितको सस्ं थागत कजाा हवस्ताि गरिने। साँगसाँगै रे हडट ग्यािे न्टीको ग्यािे न्टी शल्न कलाई आिा वा शन्न यमा झाने।
ििे क गाउाँपाहलका/नगिपाहलकाको तयािी पिू ा िुनासाथ सस्ं थागत कजााको अहिकतम सीमा िाहश िढाइनेछ।
* के िी प्रान्तिरूमा, पहिले उद्यमीिरूलाई ब्याज िकम भनक्तानी गना लगाएि, त्यस पिात् भनक्तानी गननाभएको
ब्याजको हिस्सा उद्यमीिरूलाई नै हफताा हर्ने गिेि, िेिोनना पने ब्याज वास्तहवक रूपमा हिना ब्याजी िुने पिल गरिएको छ।

र्नजी र्ित्तीय संस्थाले र्र्देने िास्तर्िक र्बना ब्याजी, र्बना र्ितो कजाि
【र्दायिामा पनिका आिश्यक सति हरू】
िारिले अनर्न ान हर्ई प्रान्तिरूिाट प्राप्त िुने सस्ं थागत कजाामा, सेहफ्टनेट ग्यािे न्टी नं.4, नं.5को सङ्क्कट सबिन्िी ग्यािे न्टीिरू मध्ये कननै एक प्रयोग
गिे को अवस्थामा, हनबन आवश्यक सतािरू पिू ा गिे मा, ग्यािे न्टी शल्न क ि ब्याजमा छनट हर्इनेछ।
*पाँजन ी परिचालन गिी िाल्नन पने जरुिी छ भने, सवाप्रथम हनजी हवत्तीय सस्ं थािाट थप कजाा प्राप्त गिेि, यस थप कजाालाई वास्तहवक ब्याज-मक्त
न कजाामा
सिापिा गना हमल्ने अवस्था िुन सक्छ। हवस्तृत जानकािीको लाहग सबिहन्ित हवत्तीय संस्थासाँग पिामशा गननािोस्।

जम्मा सेल्स ▲5％

जम्मा सेल्स ▲15％

व्यहक्तगत उद्यमी
(व्यवसायीकता भएका फ्रीलान्सि समेत,
साना स्तिका मात्र)

साना तथा मझ ला वगाका उद्यमी
(माहथ उल्लेहखत िािेक)

ग्यािे न्टी शल्न क शन्न य, ब्याज र्ि शन्न य

ग्यािे न्टी शल्न क आिा

ग्यािे न्टी शल्न क शन्न य, ब्याज र्ि शन्न य

【सस्ं थाित कजािको अर्िकतम सीमा िार्श】 4 किोड येन (िढाउनन अहघ 3 किोड येन)
* सतािरू परिवतान साँगै उत्पन्न िुने थप ग्यािेन्टी शनल्क भने, उद्यमी आफै ाँ ले िेिोनना पने िुन्छ।

【परिपर्ू ति अिर्ि】 ग्यािे न्टी शल्न क चाहिाँ सबपणू ा सस्ं थागत कजाा अवहि, ब्याज अनर्न ान भने पहिलो 3 वषा
【सस्ं थाित कजाि अिर्ि】 10 वषा हभत्र
【त्यस मध्ये डेफिमेन्ट अिर्ि】 िढीमा 5 वषा
【र्ितो】 हिना हितो
【ग्यािे न्टि】 रिहप्रजेन्टेहटभ डाइिे क्टिले एक हनहित आवश्यक सता (① संस्था वा व्यहक्तगत छनट्याइएको, ② पाँजन ी-सबपहत्तमा प्रचिन ता भएको) पिू ा
गिे मा ग्यािे न्टि नचाहिने (हसर्द्ान्ततः रिहप्रजेन्टेहटभ डाइिे क्टि िािेकका अन्य जमानी िस्ने ग्यािे न्टि नचाहिने)
【पिु ानो ऋणको रूपान्तिण】
रे हडट ग्यािे न्टि भएको पिन ानो ऋणीले पहन र्ायिामा पने आवश्यक सतािरू पिू ा गिे मा, सस्ं थागत कजाा उपयोग गिे को वास्तहवक ब्याज-मक्त
न
सस्ं थागत कजाा तफा रूपान्तिण गना सहकने।

i

 【सोिपछ
ु स्थल】
साना तथा मझ ला उद्योग हवत्तीय पिामशा काउण्टि 0570ｰ783183
* कायाालय खल्न ने हर्न, शहन, आइत, सावाजहनक हिर्ाको हर्न 9:00‐19:00
* वास्तहवक सस्ं थागत कजााको पिामशा तथा आवेर्नको लाहग, कािोिाि भएको अथवा नहजकै को हवत्तीय सस्ं थामा पिामशा गनािन ोला।
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सामार्जक र्बमा (स्याखाई होके न)को भुिान स्थर्ित िनिु (1)
कमिचािी पेन्सन र्बमा शुल्क आर्र्दको स्थिन प्रणालीको र्िशेष प्राििान
यसपाहलको नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले, व्यवसायिाट िुने आबर्ानीमा उल्लेखनीय हगिावट आएका उद्यम
माहलकिरूको लाहग, आवेर्न हर्एमा, कमाचािी पेन्सन हिमा शनल्क तथा श्रम हिमा शनल्किरू चनक्ता गनापन नेलाई हवशेष प्राविान लागन
गिे ि, 1 वषाको लाहग स्थगन गना हमल्ने भएको छ।
【र्दायिामा पने व्यर्िहरू】
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले, सन् 2020 फे ब्रअ
न िी पहछको कननैपहन अवहि (1 महिना वा सो भन्र्ा िढी) मा,
व्यिसायबाट हुने आम्र्दानी ित िषि को सोही अिर्िसाँिको तुलनामा लिभि 20% िा सो भन्र्दा बढी र्ििािट आएि, एकै
पटकमा भक्त
न ानी गना समस्या पिे का उद्यम माहलक
【अन्तिि स्तु】
कमि चािी पेन्सन र्बमा शुल्क आर्र्दको भुिानी 1 िषि को लार्ि स्थिन
र्ितो पेस िनिुनपने । जिीिाना िकम र्मनाहा
* सन् 2020 फे ब्रअ
न िी 1 तारिख र्ेहख 2021 फे ब्रअ
न िी 1 तारिख सबम चक्त
न ा बयार् पग्न ने कमाचािी पेन्सन हिमा शल्न किरू र्ायिामा पने।

चक्त
न ा स्थगन प्रणालीको हवशेष प्राविान उपयोग गनाको लाहग, पेन्सन कायाालयमा आवेर्न फािम िझाउन आवश्यक िुनेछ। हवस्ततृ
जानकािीको लाहग नहजकै को पेन्सन कायाालयमा पिामशा गनािन ोला। चक्त
न ा स्थगन प्रणाली सबिन्िी आम रूपमा सोहिने प्रश्नको लाहग, कमाचािी
पेन्सन हिमा शल्न क चक्त
न ा स्थगन पिामशा काउण्टिले समेत उत्ति हर्ने गिे को छ।
साथै, आवेर्न फािम जापान पेन्सन सगं िन (Japan Pension Service)को वेिसाइटिाट डाउनलोड गना सहकनेछ।
* स्वास््य हिमा शल्न क सबिन्िी सोिपछन को लाहग, क्योउखाइ के न्पो भहनने नागरिक स्वास््य हिमा सङ्क्गिनको सर्स्यले पेन्सन कायाालयमा,
के न्कोउ िोके न् कनहमआइ भहनने स्वास््य हिमा मिासघं को सर्स्यले मिासघं मै सबपका गनापन ने छ।
* श्रम हिमा शल्न क सबिन्िी सोिपछन को लाहग सबिहन्ित प्रान्तको श्रम ब्यिन ोमा सबपका गनापन ने छ।
चक्त
न ा स्थगन स्वीकृ त भयो भने, "चि
ु ा स्थिन (र्िशेष प्राििान) अनमु र्त सच
ू ना पर” पिाइने छ।
यस "चुिा स्थिन (र्िशेष प्राििान) अनुमर्त सूचना पर”मा "नयााँ कोिोना अस्थायी र्िशेष प्राििान ऐनको र्दफा 3 अनुसाि चुिा
स्थिन लािु” िरिएको व्यहोिा लेर्खएको िुनेछ।
* चक्त
न ा स्थगन अवहिभि िेत्राहिकाि ििेको पेन्सन कायाालयिाट "चक्त
न ा पहन ष्ट पत्र" प्राप्त भएको खण्डमा
"नयााँ कोिोना अस्थायी हवशेष प्राविान ऐनको र्फा 3 अनसन ाि चक्त
न ा स्थगन लाग”न गरिएको व्यिोिा
लेहखएको िुनेछ।
* नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले, कमाचािी पेन्सन हिमा शल्न क आहर् एकै पटकमा चक्त
न ा
गना समस्या िुने अवस्थामा, माहथ उल्लेहखत चक्त
न ा स्थगन हवशेष प्राविानका अलावा, हकस्तामा चक्त
न ा गने व्यवस्था
("हललामी स्थगन” तथा "चक्त
न ा स्थगन”) उपयोग गना सहकने अवस्था िुने भएकोले,
माहथ उल्लेहखत सबपका स्थलमा पिामशा गनािन ोला।
i

● सम्पकि स्थल

नहजकै को पेन्सन कायाालय (तलको URL अथवा र्ााँयाको QR कोड)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
कमाचािी पेन्सन हिमा शल्न क चक्त
न ा स्थगन पिामशा काउण्टि (तलको URL)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200422.html
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सामार्जक र्बमा (स्याखाई होके न)को भुिान स्थर्ित िनिु(2)
75 बषि िा मार्थ उमेिकालाई लाई, नािरिक स्िास््य र्बमा, नािरिक पेन्सन, र्चर्कत्सा बीमा प्रणाली ि नर्सिंि हेिचाह र्बमा
शुल्क (कि) कटौती िा भुिानीमा छुट।
नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणको प्रभाव िाट आयमा कमी आएका व्यहक्तिरू लाई नागरिक स्वास््य हिमा, नागरिक पेन्सन, हचहकत्सा प्रणाली ि नहसाङ्क हिमाको शनल्क (कि)को
कट ती या छनट स्वीकाया िुन सक्छ। हवस्तृत हवविणको लाहग, पेन्सन कायाालय वा नागरिक स्वास््य हिमा संघमा सबपका

 सम्पकि जानकािी

i

○ नागरिक स्वास््य हिमा शनल्क (कि)को लागी
⇒ नगिपाहलकाको नागरिक स्वास््य हिमा शाखा

(यहर् स्वास््य हिमा सङ्क्घ(Health Insurance Society)मा आिर्द् िुननिुन्छ भने, सबिहन्ित संस्थामा सबपका गननािोला)
○ वृर्द्िरूको हचहकत्सा प्रणाली हिमा शनल्कको लागी
⇒ नगिपाहलकाको वृर्द्िरूका लाहग हचहकत्सा प्रणाली शाखा
○ नहसाङ्क हिमाको लागी

⇒नगिपाहलकाको नहसाङ्क हिमा शाखा
○

नागरिक पेन्सन हकस्ताको लागी
⇒ नगिपाहलकाको नागरिक पेन्सन शाखा, वा पेन्सन कायाालय।

नािरिक पेन्सन र्बमा शुल्क र्मनाहाको र्िशेष प्राििान
यस पाहलको नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले, आबर्ानी घटेका व्यहक्तिरूको लाहग, नागरिक पेन्सन हिमा शल्न क हमनािा गना हमल्नेछ।

【र्दायिामा पने व्यर्िहरू】 नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले, सन् 2020 साल फे ब्रअ
न िी आबर्ानीमा कमी आई, िेिै िर्सबम
आय घटेका व्यहक्त
【र्िििण】 व्यहक्तगत रूपमा चक्त
न ा गने नागरिक पेन्सन हिमा शल्न कको सबपणू ा वा आहशंक िाहश हमनािा या चक्त
न ा स्थगन प्रर्ान।

【आिेर्दन र्िर्ि】 आवेर्न कागजात सबिहन्ित गाउाँपाहलका/नगिपाहलकाको नागरिक पेन्सन इन्चाजाको काउण्टिमा पेस।
* जापान पेन्सन सगं िनको वेिसाइटिाट आवेर्न कागजातलाई डाउनलोड गना सहकनेछ।
* नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको संरमण िोकथामको दृहष्टकोणिाट, कागजात पेस गना अवश्य पहन िुलाकको
उपयोग गननािोला।

【आिेर्दन र्लन सुरु हुने र्मर्त】 सन् 2020 मे 1 तारिख

i

● सोिपछ स्थल
・Japan Pension Service "नेहन्कन खान्यस्न या डायल” भहनने सर्स्य हनहमत्तको फोन नबिि प्रयोग गनािन ोला।
TEL: 0570-003-004 * 050 िाट सरुन िुने टेहलफोनिाट फोन गर्ाा 03-6630-2525 मा
・सबिहन्ित गाउाँपाहलका/नगिपाहलकाको नागरिक पेन्सन इन्चाजा शाखा अथवा पेन्सन कायाालय प्रयोग गनािन ोस्।
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सामार्जक र्बमा (स्याखाई होके न)को भुिान स्थर्ित िनिु (3)
िार्रिय कि भुिान स्थर्ित िने प्रणाली
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको कािणले िाहरिय कि हतना कहिनाइ भएमा, कि अहिकािी द्वािा कि हतना पयााप्त पैसा आजान गरुन्जेल कनने अनमन हत पाउनिन ुनेछ।
यसको लाहग कि कायाालयमा आवेर्न हर्ननिोस्, साथै हनबन उल्लेहखत मध्ये एक मेल खाएमा पहन आवेर्न स्वीकृ त िुनेछ। पहिला कि कायाालयमा फोन गनािन ोस्,
त्यसपहछ कि कायाालयले तपाई ाँको आवेर्न सके सबम हछटो जााँच् गनेछ। सवाप्रथम टेहलफोनिाट िाहरिय कि ब्यिन ो चक्त
न ा स्थगन पिामशा के न्रमा पिामशा गनािन ोला।
○ नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले, सन् 2020 साल फे ब्रअ
न िी पहछको कननै पहन अवहि (1 महिना वा सो भन्र्ा िढी)
मा, व्यवसायिाट आउने आबर्ानी गत वषाको सोिी अवहिको तल
न नामा लगभग 20% भन्र्ा िढी घटेको
साथै, हनबन अनसन ािको व्यहक्तगत समस्यािरू छ भनेपहन पिामशाको िेलामा भन्निन ोला।
○ नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले सबपत्तीमा िर्ैसबमको िती भएको
○ सबिहन्ित व्यहक्त आफै ाँ वा परिवािलाई िोग लागेको

यहर् भक्त
न ान स्थहगत स्वीकाि गरिएमा
◆हसर्द्ान्ततः 1 वषाको कि चक्त
न ा स्थगन गरिनेछ।
◆स्थहगत अवहि भरि हतना हढला भएको कि घटाइनेछ वा छनट गना सहकन्छ।
◆सबपहत्तको जफत या हिरी स्थहगत गरिनेछ।

i

 सम्पकि जानकािी
िाहरिय कि एजेन्सी (तल हर्इएको URL वा र्ायााँको QR कोड प्रयोग गनािन ोला )

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

स्थानीय कि भुिान स्थर्ित िनिु
नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले स्थानीय कि एकै पटकमा चक्त
न ा गना समस्या िुने अवस्थामा, स्थानीय समिू मा आवेर्न हर्एमा, कि कट ती
स्थगनलाई मान्यता हर्इने िुनसक्छ। साथै, हनबन परिहस्थहतिरू भएको अवस्थामा कि कट ती स्थगनको हवशेष प्राविानलाई मान्यता हर्इने िुनसक्छ। सवाप्रथम
टेहलफोनिाट भक्त
न ानी गने स्थानीय समिू साँग पिामशा गनािन ोला।
○ नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले, सन् 2020 साल फे ब्रअ
न िी पहछको कननै पहन अवहि (1 महिना वा सो भन्र्ा िढी)
मा, व्यवसायिाट आउने आबर्ानी गत वषाको सोिी अवहिको तल
नामा
लगभग 20% भन्र्ा िढी घटेको
न

साथै, हनबन अनसन ािको व्यहक्तगत समस्यािरू छ भनेपहन पिामशाको िेलामा भन्निन ोला।
○ नयााँ कोिोना भाइिस सड् रामक िोगको प्रभावले सबपत्तीमा िर्ैसबमको िती भएको
○ सबिहन्ित व्यहक्त आफै ाँ वा परिवािलाई िोग लागेको
यहर् भक्त
न ान स्थहगत स्वीकाि गरिएमा
◆हसर्द्ान्ततः 1 वषाको कि चक्त
न ा स्थगन गरिनेछ।
◆स्थहगत अवहि भरि हतना हढला भएको कि घटाइनेछ वा छनट गना सहकन्छ।
◆सबपहत्तको जफत या हिरी स्थहगत गरिनेछ।

i

 सम्पकि जानकािी
कि सङ्क्कलन स्थहगत गने प्रहरयाको िािे मा अहिक हवविण वा सोिपछन को लाहग कृ पया तपाईको
ाँ प्रान्तको सिकािी कायाालय
/नगिपाहलका कायाालयमा सबपका गनािन ोला ।
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सामार्जक र्बमा (स्याखाई होके न)को भुिान स्थर्ित िनिु (4)
र्बजुली, ग्यााँस, टेर्लफोन, NHK र्ट.भी. महसुलहरूको भुिानी स्थिन
व्यहक्त वा कबपनी जो कोिीलाई पहन नयााँ कोिोना भाइिस िोगको कािण, हिजल
न ी, ग्यााँस, टेहलफोन वा NHK हट.भी. मिसल
न िरू
(*1) हतना कहिनाइ भएमा, उक्त अवस्थालाई मध्यनजि गिी, मिसल
न भक्त
न ानी स्थगन वा िक्य ता िााँकी ििेको कािणले आपहू ता िन्र्
नगना वा लचकता अपनाउनको लाहग आपहू ताकताालाई अनिन ोि गिे का छ ाँ।(*2)।

(*1) NHK हट.भी. मिसल
न को िकमा, आय अनसन ािको हमनािा हर्ने गरिएको छ।
(*2) यस िािेक खानेपानी ढल एवम् सावाजहनक आवासको भाडा भक्त
न ानी गना कहिनाइ भएका व्यहक्त प्रहत, उक्त
अवस्थालाई मध्यनजि गिेि, भक्त
न ानी स्थगन आहर्, हछटो तथा लहचलो तविले व्यविाि गनान भनी आपहू ताकताा
समि माग गरिएको छ।

i

● सोिपछ स्थल
हिजनली, ग्यााँस, टेहलफोन शल्न क, NHK हट.भी. मिसनल हतना अपि्यािो भएका मिाननभावले, सवाप्रथम आफूले सबझ ता गिे को
व्यवसायीसाँग पिामशा गनािन ुन अनिन ोि छ।
हिजल
न ी शल्न कलाई समथान गने कबपनीिरूको सचन ी (अपेहित सहित)

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
ग्यााँस शल्न कलाई समथान गने कबपनीिरूको सचन ी (अपेहित सहित)

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
टेहलफोन शल्न क सबिन्िी सेवा प्रर्ान हर्ने कबपनीिरूको सूची (अपेहित सहित)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf

NHK हट.भी. मिसनल सबिन्िी पिामशा काउण्टि
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
NHK हट.भी. मिसनलको हमनािाको िािे मा
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html

- 16 -

कमिचािी पेन्सन र्बमा शुल्क आर्र्दको मानक मार्सक पारिश्रर्मक िार्शको
र्िशेष प्राििान सश
ं ोिन
कमिचािी पेन्सन र्बमा शुल्क आर्र्दको मानक मार्सक पारिश्रर्मक िार्शको र्िशेष प्राििान संशोिनको बािेमा
यसपाहलको नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले काम-हिश्राम-हिर्ा हलएका ि काम-र्बश्राम-र्बर्दा बसेको कािणले
पारिश्रर्मकमा उल्लेखनीय र्ििािट आएका व्यर्िहरूले , एक हनहित सतािरू पिू ा गिे मा, स्वास््य हिमा, कमाचािी पेन्सन हिमा शल्न कको
मानक िुने माहसक पारिश्रहमक िाहशलाई समय-समयमा गरिने हनयहमत सश
ं ोिनको (च थो महिनाको सश
ं ोिन) मतलि नगरि,
र्िशेष प्राििान स्िरूप आउाँर्दो मर्हना र्देर्खनै संशोिन िनि र्मल्ने भएको छ।
【र्दायिामा पने व्यर्ि】
र्नम्न (1) र्देर्ख (3)को सबैसाँि मेल खाने व्यर्ि र्दायिामा पनेछ।
(1) नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोिको प्रभािले काम काम-र्बश्राम-र्बर्दा (घण्टे एकाइका समेत) भएको कािणले गर्ाा, सन् 2020को
अर्प्रल र्देर्ख जुलाई मर्हना सम्मको अिर्िमा, पारिश्रर्मक उल्लेखनीय रूपमा घटे को मर्हना भएका व्यर्ि
(2) उल्लेखनीय रूपमा पारिश्रर्मक घटे को मर्हनामा प्राप्त भएको समग्र पारिश्रर्मक िकम (1 मर्हनाको र्हस्सा) पवू ाहनिाारित मानक
माहसक पारिश्रहमकको तल
न नामा 2 ग्रेड भन्र्दा बढी घटे को व्यर्ि
* हनहित तलि (आिािभूत तलि, र्ैहनक तलि, आहर्को एकाइ)मा परिवतान नआएको अवस्थामा पहन र्ायिामा पनेछ।

(3) यस हवशेष प्रिन्ि अनसन ाि सश
ं ोर्ित अन्तििस्तुमा मल
ू व्यर्ि स्ियं र्लर्खत रूपमा मञ्ु जुिी जनाएको
* हिहमत आफैं ले पयााप्त मात्रामा िझन ेको आिािमा अिीम रूपमा मञ्जिन ी जनाएको आवश्यक िुनेछ।
(संशोिन पहछको मानक माहसक पारिश्रहमकको आिािमा ििी, चोटपकट वा हििामी भत्ता िकम, सनत्के िी भत्ता तथा पेन्सन िकमको हिसाि गरिने कनिाको मञ्जनिी
समेत)
* यस हवशेष प्रिन्िको लाहग, एउटै हिहमत व्यहक्तले िेिै पटक आवेर्न हर्न हमल्ने छैन।

【र्दायिामा पने र्बमा शल्ु क】
सन् 2020 अहप्रल र्ेहख जल
न ाई सबमको अवहिमा काम-हिश्राम-हिर्ा भएि पारिश्रहमक ह्वात्तै घटेको अवस्थामा, त्यसको अको महिनाको सन्
2020 मे र्देर्ख अिष्टसम्मको र्बमा शल्ु क र्दायिामा पनेछ।
* सन् 2021 जनविीको मसान्त सबममा आएको हनवेर्न र्ायिामा पनेछ। त्यहत िेला सबमको अवहिमा पछाहड फके ि आवेर्न हर्न हमल्छ ति, तलिी कायाको जहटलता या
वषाको अन्त्यमा गरिने कि समायोजन आहर्मा पने प्रभाव न्यहू नकिण गनाको लाहग, संशोिन गना खोजेको अवस्थामा सके सबम हछटो आवेर्न िनझाउन िुन अननिोि गर्ाछ ाँ।

【आिेर्दन प्रर्रयाको बािे मा】
मार्सक िकम परििति न िने र्निेर्दन (र्िशेष प्राििानात्मक संशोिनको लार्ि) साँिै यार्चका पर साथमा िाखेि िेरार्िकािको
पेन्सन कायािलयमा आिेर्दन िझन ाउनिन ोस।्
* िेत्राहिकािको पेन्सन कायाालयमा िुलाकिाट पिाउननिोस्। (काउण्टिमै आएि िनझाउन पहन सहकनेछ।)
* हनवेर्न पत्र एवम् याहचका पत्रिरू जापान पेन्सन संगिनको वेिसाइटिाट डाउनलोड गना सहकनेछ।
* स्वास््य हिमा मिासंघको सर्स्य भएको अवस्थाको स्वास््य हिमा शनल्कको मानक माहसक पारिश्रहमकको हवशेष प्राविानात्मक संशोिनको आवेर्न स्थल,
मिासघं नै िुनेछ।

i ● सोिपछ स्थल
नेर्न्कन
खान्युस्या डायल

0570-007-123 (नेहभगेसन डायल)
03-6837-2913 (050 िाट सनरुिुने टेहलफोनिाट फोन गर्ाा)
खल्न ने समय: सोम - शर
न वाि: हििान 8:30 - िेलनकी 7:00 र्ोस्रो शहनवाि: हििान 9:30 - अपिाह्न 4:00

र्िस्तृत जानकािीको लार्ि, र्नम्न सचि िनिहु ोस् अथिा र्दााँयाको QR कोड माफित हेनिहु ोस्।

सचि

पेन्सन सिं िन र्िशेष प्राििानात्मक सश
ं ोिन
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei.html
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सिु र्ित आिास लाभहरू (भाडा शुल्क)
नोिेल कोिोना भाइिस मिामािी को वतामान अवस्थामा, व्यापाि िन्र् भई आबर्ानी मा कमी आएका वा उस्तै प्रभाव मा परि िन्र् िुने या काम गमन ाउने
हस्थहत मा पगन ी वासस्थान गमन ाउने जोहखम मा पगन ेका लाइ हनहित अवहिको लाहग भाडा भक्त
न ान शल्न क लाभ प्रर्ान गरिनेछ।

आिास लाभहरू

भुिानी िने लक्ष्य (ितिमानमा)

र्िस्ताि मा व्याख्या
・िायााँ परि उल्लेहखत हस्थहतको हवस्ताि मा व्याख्या ।
・तलिमा कमी आउनन मा तपाईको
ाँ कननै व्यहक्तगत कािण या
गल्ती छै न,यद्यहप तपाई ाँिोजगाि या व्यवसाय गमन ाउने
हस्थहतमा िुनिन न्ु छ।

・हवगत २ वषाको अवहिमा िोजगाि गमन ाएका वा
व्यवसाय िन्र् भएकािरू ।

र्दायिामा पने व्यर्िहरू२ िषा हभत्र िोजगाि वा व्यवसाय िन्र् भएका या आबर्ानी घटेि िोजगािी वा व्यवसाय िन्र् िुने हस्थहत मा ििेका व्यहक्त।
भुिानी अिर्ि
मल
ू रूपमा ३ महिनाको लाहग (३ महिना िढाउन हमल्ने ि यहर् तपाई ाँ लगनशीलताका साथ काम खोज्नन िुन्छ भने (िर्ी
मा ९ महिना सबम)।
भुिानी िार्श

(टोक्यो हवशेष वाडा मा िसोिास गनेिरूका लाहग लगभग ) परिवाि मा १ जना भए : ५३ िजाि ७०० (५ मान ३
िजाि ७ सय ) येन , २ जना भए : ६४ िजाि (६ मान ४ िजाि ) येन ि ३ जना भए: ६९ िजाि ८ सय (६ मान ९
िजाि ८ सय ) येन।

भि
ु ानी सति हरू
○ आय： कनल घिे लन आबर्ानी भन्र्ा िढी िुनिन र्ुाँ नै , प्रहत व्यहक्त स्थानीय कि को आय कि छनट िुने १/१२ + भाडा िकम (हवशेष
आवास लाभको स्ति िकम सबम)
(टोक्यो वाडा मा िसोिास गनेिरू का लाहग लगभग ) १ व्यहक्त परिवाि:१ लाख ३८ िजाि (१३ मान ८ िजाि ) येन, २ व्यहक्त
परिवाि:१ लाख ९४ िजाि (१९ मान ४ िजाि ) येन ि ३ व्यहक्त परिवाि:२ लाख ४१ िजाि (२४ मान १ िजाि ) येन।
○ सबपहत्त： प्रहत परिवािको कनल िचत १० लाख (१०० मान) भन्र्ा िार्ी िुन निुने। (टोहकयो वाडा का परिवािका लाहग लगभग )
१ व्यहक्त परिवाि : ५ लाख ४ िजाि (५० मान ४ िजाि) येन, २ व्यहक्त परिवाि ७ लाख ८० िजाि (७८ मान ) येन ि ३ व्यहक्त
परिवाि १० लाख (१०० मान )येन।
आहर्
○ काम खोज्ने गहतहवहि：इमानर्ािी ि लगनशीलताका साथ काम को खोजी गिे को िुनपन नेछ।
* (अहप्रल ३० ~)पहछ गरिने आवेर्न को लाहग िेलो वका को आवेर्न आवश्यक पने छै न।

i

 आम रूपमा सोर्िने प्रश्नको लार्ि पिामशि कल सेन्टि
0120-23-5572 * 9:00 - 21:00 (शहन/आइत ि सावाजहनक हवर्ामा पहन उपलब्ि छ)
 र्दैर्नक जीर्िका सहायता र्िशेष िेबसाइट (आिास सुर्नर्ितता लाभ)को लार्ि यता

 तपाईको
ाँ नििपार्लकाको " स्ितन्र पिामशि समथिन सङ्क्ििन (र्जरिचु सोउर्दान र्शएन र्ककान)" मा सम्पकि िनिु होला।
िारिव्यापी सबपका सचू ी https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
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िरिबी/आर्थिक अभािमा पिेका लाई आत्मर्नभिि समथिन प्रणाली
जीहवका कहिनाइ भएका, प्रत्येक व्यहक्तको अवस्था लाई मध्यनजि गर्ै समथान गरिनेछ।

समस्यािरूको समािान

योजनाको समीिा

समथान मेनक
न ो प्रस्ताव

समथान योजनािरू िनािुने

जीवनयापनका हस्थहतिरूको
मद्दन ािरूको व्यवहस्थत

पिामशा रिसेप्शन

पिामशा प्रवाि (आत्महनभाि पिामशा समथान परियोजना)

समथान सचन ीको उर्ाििण
घिेलन िजेट समथान

िोजगाि समथान/िोजगािीको तैयािी समथान
■ िोजगािी खोजीको सल्लाि वा व्यहक्तगत हनयहन क्त
इत्याहर्को समथान गनेछ ।
■ साथै, िोजगािीको समस्या लाई सनल्झाउन,
सञ्चािमा कमजोि भएमा, कायाशाला ि काया
अननभवको समथान गनेछ ।

■घिेलन िजेटको हस्थहत "मूल्याङ्क्कन" गरि सोको
आिािमा ऋण प्रर्ान गनेछ ।
■ थप रूपमा, भाडा, कि, उपयोहगता शनल्क
इत्याहर्को भनक्तानी ि हवहभन्न लाभ प्रणालीिरूको
प्रयोगको लाहग समथान गर्ाछ ाँ।
अस्थायी जीवनयापन समथान

आवास सिन िा लाभ
■ िोजगािी, आहर् छनटेका कािण, आहथाक
अभावले आफ्नो आवास गनमाएका वा जोहखममा
भएका लाई, िोजगाि खोजीििेका छन् भन्ने सतामा
हनहित अवहिको लाहग भाडा खचा उपलब्ि गरिनेछ।

i

■आफ्नो घि घनमाएका व्यहक्त लाई , हनहित
अवहिको लाहग खाना, कपडा ि आवास जस्ता
र्ैहनक जीहवका समथान गर्ाछ ाँ

पिामशिको लार्ि, कृपया नििपार्लका या स्ितन्र पिामशि समथिन
परियोजना लािू िने संस्थाको काउण्टिमा सम्पकि िनिुहोस।्
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कल्याणकािी लाभ प्रणाली
कल्याणकािी लाभ, व्यहक्तको गरििी र्जाामा हनभाि ििी न्यनू तम जीहवका ि आत्म-हनवाािको लाहग आवश्यक लाभ प्रर्ान गने प्रणाली िो।
साथै, जीवनयापन सिं िणको आवेर्न भनेको नागरिकको अहिकाि िो। र्ैहनक जीवनयापन सिं िणको आवश्यकता कसैलाई पहन पना सक्ने िुनाले,
सक
ं ोच नमाहन स्थानीय हनकायमा गएि पिामशा गनािन ोला।

कल्याणकािी लाभको लािी योग्य व्यर्ि
○ कल्याणकािी लाभ अन्तगात आवेर्कको सबपहत्त, िमता, इत्याहर्लाई ध्यानमा िाहख आवश्यक लाभ प्रर्ान गरिनेछ ।
( हनबन हस्थहत का व्यहक्तिरू योग्य िुनेछन्। )
・ उपभोग गना सहकने सबपहत्त नभएमा जस्तै अचल सबपहत्त, सवािीसािन, नगर्, िचत आहर्।
*अचल सबपहत्त ि सवािीसािनलाई अपवार्को रूपमा स्वाहमत्वको अनमन हत हर्इनेछ।
・ काम नभएको वा काम भए पहन जीहवकाको लाहग आवश्यक खचा कमाउन नसक्ने।
・सामाहजक सनििा लाभिरू जस्तै पेन्सन ि भत्ता प्रयोग गर्ाा पहन आवश्यक जीहवका हनवाािका खचा प्राप्त गना नसक्ने।
・ प्रायोजकिाट िुने कननै पहन समथानलाई कल्याणकािी लाभमा प्राथहमकता हर्इनेछ।
* जि लाभको लाहग आवेर्न िनझाइन्छ, कल्याण कोष कायाालयको कमाचािीले परिवािको सर्स्य लाई समथान गना सक्ने या नसक्ने पनहष्ट गने छन,्
हवशेष गिी परिवािमा िालिाहलका जो जूहनयि िाई स्कनल तेस्रो वषा पनगेका वा पनग्न लागेका भएमा। अन्य माहमलामा कागजातको आिािमा
पनष्टीकिण गरिनेछ।
* आवश्यक जीहवका लागत पूवा हनिाारित िुनेछ। (न्यूनतम जीहवका लागत) उमेि, परिवािको सङ्क्ख्या, इत्याहर् द्वािा हनिाािण गरिनेछ ि कल्याणकािी
लाभ मात्र यस्तो अवस्थामा हर्इन्छ जि आय न्यनू तम जीहवका लागत भन्र्ा कम िुन्छ ।

न्यनू तम जीहवका लागत
प्रर्ान गरिने जीहवका कल्याण लाभ

पेन्सन/िाल भत्ता इत्यार्ी िाट आय

○जीहवका कल्याण प्राहप्तको योग्यता हवस्तृत हनयमिरूमा आिारित ििनेछ। अहिक जानकािीको लाहग कृ पया नगिपाहलकाको कल्याण कोष
कायाालयमा पिामशा गननािोला।

प्रर्रया
○कृ पया तपाईको
ाँ नगिपाहलकाको कल्याणकािी कायाालय/फनकनशी हजमस्न योउ (जीहवका पिामशाको काउण्टि)मा पिामशा गनािन ोस।्
○जीहवका कल्याणको लाहग आवेर्न हर्ए पहछ, कल्याण कोष कायाालयले तपाईको
ाँ घिमा भ्रमण गिी सबपहत्त इत्याहर्को सवेिण गरि योग्य
भए नभएको मल्ू याङ्क्कन गनेछ ि योग्य भएमा लाभ प्रर्ान गरिनेछ।
○माहथ उल्लेहखत सवेिण गिे पहछ कल्याण कोष कायाालयले आवेर्न हर्एको 14 हर्न हभत्र हनणाय गनेछ ।

जीर्िका कल्याणकािी लाभ प्रार्प्त पर्छ
○ कल्याणकािी लाभ प्राहप्त गिी ििाँर्ा, कल्याण कोष कमाचािीले वषा भरि िेिै पटक घिमा सवेिण गनेछ
ि कमाचािी द्वािा हर्इएका हनर्ेशनिरूको पालना गनापन नेछ।
○ लाभ प्राप्त गिी ििाँर्ा, माहसक रूपमा आफ्नो आय हस्थहत रिपोटा गनापन नेछ।
○ जीहवका खचाको अलावा, के िी मात्रामा पवू ा हनिाारित हनहित भाडा िकम पहन भक्त
न ान गरिनेछ।
○ थप रूपमा, हचहकत्सा उपचाि ि स्यािाि ससन ाि जस्ता आवश्यक खचा भक्त
न ान गरिनेछ।
○ परिवािको आहथाक हस्थहतको िािे मा पिामशा, िालिाहलकाको हशिा ि जीवनयापन, िोजगाि इत्याहर्
को समथान उपलब्ि िुनेछ । (के िी नगिपाहलकािरू िािेक)
i

 पिामशिका लार्ि, कृपया तपाईको
ाँ नििपार्लकाको कल्याणकािी लाभ कायािलयमा सम्पकि िनिुहोस् ।
- 20 -

चोटपटक तथा र्बिामी भत्ता
चोटपटक तथा हििामी भत्ता, स्वास््य हिमा गिे का व्यहक्तले काममा िुने र्घन ाटना िािेक अरु कािणले उपचािको लाहग हिर्ा िस्र्ा आय सिन िा प्रर्ान
गने एक प्रणाली िो। कोिोना भाइिस सङ्क्रमण िाट सङ्क्रहमत भई हचहकत्सा उपचािका कािण काम गना नसके कािरूले पहन उपयोग गना सक्नेछ।

• कननै हवशेष लिण हिना अस्पताल भनाा गरियो ति टेस्टको परिणाममा कोिोना भाइिस लागेको ििरियो।
• ज्विो जस्ता लिण ले गर्ाा उपचािको लाहग काममा हिर्ा िस्न िाध्य पयो।
यस्तो अवस्थामा, चोटपटक या हििामी भत्ताको लाहग योग्य िुन सक्निन न्ु छ।

भुिानी सतिहरू
हनबनहलहखत सिै सतािरू पिू ा भएको खण्डमा भक्त
न ानी गरिनेछ।
1.काममा िुने र्घन टा नािरू िािेक अन्य िोग वा चोटपटकको उपचािको कािण काम गना
असमथा भएमा।
* काममा ििाँर्ा ि आवागमनमा िुने हििामी ि चोटको िहतपहू ता औद्योहगक र्घन ाटना हिमा द्वािा कभि गरिनेछ।

2. कबतीमा पहन 4 हर्न काम हिर्ा िसेको भएमा।
* हचहकत्सा उपचािको लाहग (प्रतीिा अवहि) 3 हर्न लगाताि हिर्ा िसेको ि अझै च थो हर्न पहछ पहन काम गना नसके मा भनक्तानी गरिनेछ।
* प्रतीिा अवहिमा (शहन, आइत), सावाजहनक हिर्ा ि भक्त
न ानी हिर्ा (यक्न य)न पहन समावेश गरिनेछ।

भुिानी अिर्ि
भत्ता भक्त
न ानी सरुन भए पहछको 1 वषा 6 महिना हभत्र।
* 1 वषा 6 महिनाको अवहिमा, माहथ वणान गरिएको भक्त
न ानी सतािरू सन्तष्टन भएको हर्निरूको लाहग भक्त
न ानी गरिनेछ।

प्रर्त र्र्दनको भुिानी िकम
भक्त
न ान सरुन िुने महिना भन्र्ा गत 12 महिनािरूकोको मल
ू माहसक िकमको औसत आयको 1/30 भाग लाई 2/3 ले गणन ा गरिनेछ।
*भक्त
न ानी गरिएको पारिश्रहमकको िकम, चोटपटक तथा हििामी भत्ताको िाहश भन्र्ा
कम भएमा, हििामी भत्ता ि पारिश्रहमक िकमको हिचको हभन्नता िकम भक्त
न ान गरिनेछ।

कुल भि
ु ानी

i

＝

पर्छल्लो 12 मर्हनाको
औसत आय िकमको
1/30 भाि

×

2/3

×

भुिान िरिने र्र्दन

 भुिानी का सति हरू िा प्रर्रयाको र्बस्तृत र्िििणहरूको लाहग, बीमा कम्पनीसाँि सोिपुछ िनिुहोला
।

(*)नागरिक स्वास््य हिमा प्रयोग गरिििेकािरूका लाहग
नगिपाहलकाको आिािमा अध्यार्ेशमा हनभाि ििी नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमण द्वािा सङ्क्रहमत व्यहक्तलाई चोटपटक तथा हििामी भत्ता हर्इन्छ। अहिक जानकािीको
लाहग कृ पया तपाई ाँको नगिपाहलका कायाालयलाई सबपका गनािन ोला।
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र्बर्दा भत्ता(श्रम मापर्दण्ड काननु , िािा 26)
श्रम मापर्ण्ड ऐन िािा 26 अन्तगात यहर् कबपनीको कािणले कमाचािी लाई हिर्ा िाहखएमा कमाचािीको न्यनू तम जीवनस्तिको प्रत्याभहू त गना हिर्ा
भत्ता भक्त
न ान गनापन नेछ।

 कम्पनीको कािणले कमि चािी लाई र्बर्दा र्र्दइने अिस्थामा, श्रम मापर्दण्ड ऐन अनुसाि िोजिाि समायोजन अनुर्दान अनरू
ु प
कमिचािी लाई र्बर्दा भत्ता भुिान िरियोस् ताकी कमिचािी लाई कुनै र्कर्समको समस्या नहोस् ि श्रम मापर्दण्ड ऐन अनुसाि होस् ।
* िोजिाि समायोजन अनुर्दानको र्िस्तृत र्िििणको लार्ि अको पृष्ठ हेनिहु ोस्।

कम्पनीले र्बर्दा भत्ता र्तनै पने र्स्थर्त
▶ कबपनीको कािण काम हनलहबित गरिएमा, सो अवहिको हिर्ा भत्ता भक्त
न ान गरिनन पर्ाछ ।
▶ यहर् र्घन ाटनावश भएमा, कबपनीले कामर्ािलाई हिर्ा भत्ता हतना िाध्य िुने छै न। हनबन 2 कािणिरू भएमा र्घन ाटनामा गहनने छ ।
(1) कायाालय िाहिि घटेको र्घन ाटना भएमा।
(2) यस्तो र्घन ाटना जनन व्यवसाय माहलकले जहत सक
न ै ध्यान पऱ्न याए पहन घट्ने सबभावना ििन्छ।

नबिि (1)को कािण कायाालय िाहिि िुने कनिा जनन अपरििाया छ। उर्ाििणका लाहग अनिन ोि गरिएको आपत्कालीन घोषणा।
नबिि (2)को िकमा कबपनीले व्यापाि हनलबिनिाट िच्न सबभव ििे सबम का सिै प्रयासिरू गनान पनेछ उर्ाििणका लाहग,
・ कबपनीले श्रहमकलाई घििाट काम गिाउने हवहिको िािे मा पणू ा रूपमा हवचाि गरिएको िुनपन ने।
・ सल
ं ग्न िुन सक्ने काम भएता पहन श्रहमकिरूलाई अनपन हस्थत िुन जििजस्ती गरिन।न
माहथको कनिालाई ध्यानमा िाखी, छनिै हनिाािण गरिनेछ।

त्येसल
ै े "नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणको प्रभाव"को कािण र्ेखाइ, हिर्ा भत्ता भक्त
न ानको र्ाहयत्व िाट िहन्चत िुन पाइने छै न।

र्बर्दा भत्ताको मारा
कहबतमा पहन औसत ज्यालाको 60/100 (व्यवसाय हनलबिन िुनन अहघको तीन महिनामा भक्त
न ानी गरिएको कनल ज्यालालाई त्यस अवहिको
कनल हर्न सख्ं याले भाग गने *)
*यहर् ज्याला प्रहत घण्टा, र्ैहनक, वा कामको हिसाि ले हनिाारित गरिएको छ भने, न्यनू तम ग्यािे न्टी िकम लागन गनान पर्ाछ।

i

 प्रत्येक व्यर्िित मामलामा पिामशिको लािी, कृपया र्िशेष श्रम पिामशि डेस्कमा सम्पकि िनिहु ोस।्
नयााँ कोिोना भाइिसको प्रभावका कािण काम िाट िखाास्त, िोजगाि हनलबिन, हिर्ा भत्ता, आहर् जस्ता श्रम पिामशालाई समथान
गरिनेछ।
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िोजिाि समायोजन अनर्दु ान (र्िशेष प्रबन्िहरू )
िोजगाि समायोजन अननर्ान भनेको, आहथाक समस्याको कािणले व्यवसायीक गहतहवहिलाई खबन च्याउन िाध्य िुने उद्यम माहलकले आफ्ना
श्रहमकलाई अस्थायी रूपमा काम-हिश्राम-हिर्ा हर्ने, शैहिक ताहलम हर्ने वा अन्य िाउाँमा काजमा पिाउने, श्रहमकको िोजगािी कायम िाख्न प्रयास
गिे मा, उद्यम माहलकको आवेर्नको आिािमा, उद्यम माहलकले श्रहमकलाई भक्त
न ान गिे को काम-हिश्राम-हिर्ा भत्ता आहर्को के िी अंश अनर्न ान हर्ने
प्रणाली िो।
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले, िोजगाि समायोजन अनर्न ानको हवषयलाई िृित् रूपमा हवस्ताि गिे ि, प्रहरया सिलीकिणको
िन्र्ोिस्त गरिििेका छ ाँ।

योग्य व्यर्ि (िोजिािर्दाता
नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणिाट प्रभाहवत िोजगािर्ातािरू

* सेल्स आहर् व्यवसायीक गहतहवहिको अवस्था जनाउने पहछल्लो उत्पार्दन सूचकाङ्क्क तुलनायोग्य मर्हनाको तुलनामा 5% भन्र्दा बढी घटेको
िुनन पने जस्ता आवश्यक सता ििन्छन्।

र्िशेष प्रबन्िहरू
○अनर्न ान सामिी ि योग्यताको िािे मा हवस्तािमा व्याख्या।
* 1 अहप्रल, 2020 र्ेहख 30 जनू , 2020 सबमको हिर्ामा लागू िुने।
① आहथाक अनर्न ान र्ि वृहर्द्( (साना/मध्य-आकािको कबपनीिरूको 4/5 ि िूलो कबपनीिरूको 2/3)
खािे ज गरिएको छै न भने आहथाक अनर्न ान र्ि थप(मध्यम आकािको कबपनी 10/10, ििनलो कबपनी 3/4)
* सबिहन्ित श्रहमक प्रहत व्यहक्त प्रहत हर्न अहिकतम 15000 येन
② शैहिक ताहलम प्रर्ान गिे को खण्डमा थप िकमको वृहर्द्
( मध्यम आकािको कबपनी 2400 येन, िनलो कबपनी 1800 येन)
③ िोजगाि हिमा 6 महिना या सो भन्र्ा कम भएका नयााँ कमाचािी पहन योग्य िुनेछन्।
④ यो अनर्न ान प्रहत वषा पाइने 100 भक्त
न ान हर्न भन्र्ा अलग अनर्न ान िो ।
⑤ िोजगाि हिमा नभएका कमाचािीिरूको हिर्ा पहन योग्य िुनेछ।

○ अनर्न ान प्राप्त आवश्यकतािरूको थप सिजता
*⑥ हभत्रको योजना हनवेर्न पत्र िनझाउन आवश्यक नपने प्रिन्ि तथा ⑦ का सन्र्भामा सन् 2020 मे 19 तारिख पहछको भनक्तानी आवेर्न र्ेहख कायाान्वयन िुने

⑥ आवेर्नका कागजातिरू िृित् रूपमा सिलीकिण गरिएको छ।
समेट्नन पने कागजातिरू घटाएि, काम-र्बश्राम-र्बर्दा योजना र्निेर्दन बस्ने योजनाको र्निेर्दन बुझाउन नपने गरिएको छ।
⑦ अननर्ान िकमको गणना हवहि आहर् आिेर्दन प्रर्रया सिलीकिण गरिएको छ।

i ●आिश्यकता ि प्रर्रया र्िििणहरूको लार्ि कृपया स्िास््य, श्रम, ि कल्याण मन्रालयको िेबसाइट समीिा िनुिहोस्।
●उद्यम स्थल अवहस्थत इलाका िेत्राहिकािमा पाने श्रम ब्यनिो अथवा िेलोवका मा आवेर्न सङ्क्कलन भइििेको
छ (काउण्टिमा अथवा िुलाकिाट)।
● िोजगाि समायोजन अनर्न ानको लाहग कल सेन्टिलाई सबपका गनािन ोस।्
0120-60-3999(समय: 9:00 - 21:00 (शहन,आइत ि सिकािी हिर्ा सहित)
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'नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोि प्रर्तर्रयात्मक काम-र्बश्राम-र्बर्दा टे िा िकम'
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले काम-हिश्राम-हिर्ा िसाइएका साना तथा मझ ला उद्योगका श्रहमकिरू मध्ये,
काम-हिश्राम-हिर्ा भत्ता प्राप्त गना नसके का श्रहमकलाई 'नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोग प्रहतहरयात्मक काम-हिश्राम-हिर्ा
टेवा िकम' भक्त
न ान गरिनेछ।
र्दायिामा पने व्यर्िहरू
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोग एवम् उक्त फै लावट िोकथाम हनहमत्तका प्रिन्ििरूको
प्रभावले काम-हिश्राम-हिर्ा िसाइएका साना तथा मझ ला उद्योगका श्रहमकिरू मध्ये,
काम-र्बश्राम-र्बर्दा अिर्ि भरिको तलब (काम-र्बश्राम-र्बर्दा भत्ता)को भुिनी प्राप्त िनि नसके का श्रर्मक

(*)
* हिहमत नभएका व्यहक्तिरू पहन र्ायिामा पनेछन।्
भुिानी िार्श

काम-र्बश्राम-र्बर्दा हुनु अर्घको तलबको

80% (मार्सक अर्िकतम 3 लाख 30

हजाि येन)
* काम-हिश्राम-हिर्ाको िेकडा अनसन ाि भक्त
न ान गरिनेछ।
न ानीका आवश्यक सतािरूको हवस्तृत हवविण ि िोस प्रहरयाको लाहग स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट
i ●भक्त
िेनािन ोस।्
●कल सेन्टिले 'नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोग प्रहतहरयात्मक काम-हिश्राम-हिर्ा टेवा िकम' सबिन्िी
सोिपछन को सेवा प्रर्ान गनेछ।
0120-221-276
(खोल्ने समय सोम - शर
न 8:30 - 20:00 / शहन, आइत, सावाजहनक हिर्ाको हर्न 8:30 - 17:15)
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नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोि सम्बन्िी मातृ स्िास््य व्यिस्थापन प्रबन्ि
अन्तिितको र्बर्दा प्रार्प्त अनर्दु ान िकम
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोग सबिन्िी मातृ स्वास््य व्यवस्थापन प्रिन्ि स्वरूप, काम-हिश्राम-हिर्ा आवश्यक पिेका
गभावती महिला श्रहमकले हनिाक्क भएि हिर्ा हलएि िच्चा जन्माई, सत्न के िी भएपहछ पहन हनिन्तन काममा सहरय ििन सक्ने
कायास्थलको वाताविण तयािपानाको हनहबत, उक्त महिला श्रहमकको लाहग तलिी हिर्ा प्रणाली लागन गिेि हिर्ा हर्ने उद्यम
माहलकलाई अनर्न ान हर्इनेछ।
र्दायिामा पने व्यर्िहरू (उद्यम मार्लक)
① - ③को सिै सतािरू पिू ा गने उद्यम माहलकिरू र्ायिामा पने।
सन् 2020 मे 7 तारिख र्देर्ख सेप्टेम्बि 30 तारिख सम्मको अिर्िमा
① नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोि सम्बन्िी मातृ स्िास््य व्यिस्थापन प्रबन्ि स्िरूप, हचहकत्सक
अथवा साँडन ेनीको हनर्ेशन अनरू
न प काम-हिश्राम-हिर्ा आवश्यक पिेका िभििती मर्हला श्रर्मक
ले प्राप्त िनि सक्ने तलबी र्बर्दा प्रणाली (वाहषाक तलिी हिर्ा िािेक, वाहषाक तलिी हिर्ा
को तलि िकम ििाििको 60% िा सो भन्र्दा बढी भक्त
न ानी गने उद्यम माहलकिरूलाई मात्र) तयाि पािेको,
② उक्त तलिी हिर्ा प्रणालीको अन्तवास्तल
न ाई नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोग सबिन्िी मातृ
स्वास््य व्यवस्थापन प्रिन्िको हवषय साँग हमलाएि श्रर्मकहरूलाई सुर्चत गिेका उद्यम माहलक,
सन् 2020 मे 7 तारिख र्देर्ख सन् 2021 जनििी 31 तारिखसम्मको अिर्िमा
③ त्यस्तो र्बर्दा जम्मा 5 र्र्दन िा सो भन्र्दा बढी र्र्दलाएका उद्यम माहलक
भुिानी िार्श
र्ायिामा पिेका 1 श्रहमक ििािि
तलिी हिर्ा जबमा 5 हर्न वा सो भन्र्ा िढी 20 हर्न भन्र्ा कम: 2 लाख 50 िजाि येन
तत्पिात् ििेक 20-20 हर्नमा थप 1 लाख 50 िजाि येन (अहिकतम िकम: 10 लाख येन)
* 1 व्यवसायको अहिकतम संख्या: 20 जना सबम
आिेर्दन अिर्ि

सन् 2020 जनन 15 तारिख र्ेहख सन् 2021 फे ब्रअ
न िी 28 तारिख सबम
* िोजगाि हिमाको हिहमत व्यहक्तको लाहग ि िोजगाि हिमाको हिहमत िािेक अन्य व्यहक्तको लाहग गरि 2 प्रकािका ढााँचािरू छन्।
* उद्यम स्थल एकाइ हपच्छे को आवेर्न िो।

i

 भुिानीका आिश्यक सति हरूका र्िस्तृत जानकािी ि िोस प्रर्रयाको लार्ि
स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट िेनािन ोस।्
 िोस रूपमा पिामशा सोिपछन गनाका लाहग, नहजकै को प्रान्तीय श्रम ब्यिन ो िोजगािी वाताविण (कोयोउ खान्क्योउ);
समान अवसि कि (हकन्तोउि-न हसच)न मा सबपका गनािन ोस।्
सबपका समय: 8:30 - 17:15 (शहन, आइत, सावाजहनक हिर्ा, वषाान्त तथा नयााँ वषाका हर्निरू िािेक)
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काम तथा जीर्िका सन्तुलन अनुर्दान (सस
ु ािे काम-छोडाई िोकथाम कोषि)
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोिको लार्ि र्िशेष प्राििान
नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रहतहरया स्वरूप, परिवािको स्यािाि ससन ाि गनापन ने श्रहमकले िालिाहलका स्यािाि ससन ाि
काम-हिश्राम-हिर्ा ऐनमा आिारित ििी, स्यािाि ससन ाि काम-हिश्राम-हिर्ा िािेक अन्य तलिी हिर्ा प्रर्ान गिेि, स्यािाि ससन ाि
गना सक्ने व्यवस्था हमलाउने साना तथा मझ ला उद्योगपहतिरूलाई अनर्न ान हर्इनेछ।
र्दायिामा पने व्यर्िहरू (उद्यम मार्लक)
① नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रहतहरया स्वरूप प्रयोग गना सहकने स्याहाि सुसािको लार्ि र्र्दइने तलबी र्बर्दा प्रणाली (*)को
व्यवस्था गिे ि, उक्त प्रणाली समेटेि काम तथा स्यािाि ससन ाि र्वन ै सन्तहन लत गिे को प्रणालीको अन्तवास्तन कबपनी हभत्र सहू चत गनापन ने।
* तोहकएको श्रम गने हर्नको 20 हर्न वा सो भन्र्ा िढी प्राप्त गना सहकने प्रणाली
* काननन ले तोके को स्यािाि ससन ाि काम-हिश्राम-हिर्ा, स्यािाि ससन ाि हिर्ा, वाहषाक तलिी हिर्ा भन्र्ा फिक प्रकािको हिर्ा प्रणाली िुन आवश्यक छ।

② नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले र्ायिामा पने परिवािको स्यािाि ससन ािको लाहग काम हिर्ा नहलइनिुने श्रहमकले ①को हिर्ा
जम्मा 5 र्र्दन िा सो भन्र्दा बढी प्राप्त गननापने।

भुिानी िार्श

भि
ु ानी िार्श

प्राप्त र्र्दन सख्
ं या

जम्मा 5 र्र्दन भन्र्दा बढी
10 र्र्दन सम्म

2 लाख येन

जम्मा 10 र्र्दन भन्र्दा बढी

3 लाख 50 हजाि येन

र्दायिामा पने श्रर्मक

एक जना साना तथा मझौला उद्यम मार्लकले 5 जना सम्मको आिेर्दन
र्र्दन र्मल्छ।

① स्यािाि ससन ाि आवश्यक पने परिवािले सिै ाँ प्रयोग गरिििेको वा प्रयोग गना लागेको स्यािाि ससन ाि सेवा, नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको कािणले
हलएको काम-हिश्राम-हिर्ाले गर्ाा प्रयोग गना नहमल्ने भएको अवस्थामा
② परिवािले सिै ाँ प्रयोग गरिििेको वा प्रयोग गना लागेको स्यािाि ससन ाि सेवा, नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रहतहरया स्वरूप प्रयोग गना नचािेको
अवस्थामा
③ परिवािको सिै ाँ स्यािाि सनसाि गरिििेको व्यहक्तले, नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको प्रभावले परिवािको स्यािाि सनसाि गना नसके को अवस्थामा

लािु र्मर्त
सन् 2020 अहप्रल 1 तारिख र्ेहख सन् 2021 माचा 31 तारिखको अवहिमा प्राप्त गिेको हिर्ा
आिेर्दन अिर्ि
भनक्तानीका आवश्यक सता पूिा गिेको भोहलपल्टर्ेहख सनरु गिेि 2 महिना हभत्र
* सन् 2020 जनन 15 तारिख र्ेहख आवेर्न सक
ं लन सरुन
(नोट) सन् 2020 जनन 15 तारिख भन्र्ा अहघ भनक्तानीका आवश्यक सता पूिा गिेको अवस्थामा आवेर्न बयार् अगष्ट 15 सबम िुनेछ।

 भुिानीका आिश्यक सति हरूका र्िस्तृत जानकािी ि िोस प्रर्रयाको लार्ि स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट िेनािन ोस।्
 सोिपुछको लार्ि,
िि प्रान्तको श्रम ब्यिन ो िोजगािी वाताविण (कोयोउ खान्क्योउ); समान अवसि कि (हकन्तोउि-न हसच)न
सम्पकि समय: 8:30 - 17:15 (शर्न, आइत, साििजर्नक र्बर्दा बाहेक)
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नयााँ कोिोना स्याहाि सुसाि टेिा कायि-जीर्िका सन्तुलन अनुर्दान

सचि

साििजर्नक पेसाित तार्लम (काम छोडेकाको तार्लम)
िोजगाि हिमा प्राप्त गर्ै हनःशल्न क (पाि्यपस्न तकिरूको वास्तहवक शल्न क मात्र िेिोिे पग्न न)े पेसागत ताहलम हलन सहकनेछ।

र्दायिामा पने व्यर्िहरू : िोजगािी खोजी ििेको ि जसले हसर्द्ान्ततः हनबन 5 वटा सतािरू पिू ा गिेको िुन्छ
① िेलोवका मा िोजगािी खोजीको आवेर्न हर्एको िुननपने
② िाल िोजगािित (िप्तामा गने श्रम अवहि 20 घण्टा वा सो भन्र्ा िढी) िुन निुने
③ िोजगाि हिमाको िेिोजगाि लाभ प्राप्त गरिििेको िुननपने
④ श्रम गने मनसाय ि िमता िुनपन ने
⑤ पेसागत ताहलम आहर् सबिन्िी टेवा आवश्यकता छ भनेि िेलोवका ले मान्यता हर्नपन ने

तार्लमको अन्तििस्तु
① जाहगिको लाहग आवश्यक कामको सीप, ज्ञान िाहसल गने ताहलम िो।
② ताहलम अवहि लगभग 3 महिना र्ेहख 2 वषा िुनेछ।
③ कोषा हलने शल्न क हनःशल्न क िुनेछ। (पाि्यपस्न तक शल्न क, आहर् 10 िजाि - 20 िजाि येन जहत मात्र व्यहक्तगत खचा आवश्यक िुनेछ।)
④ िारि, प्रान्त, हनजी शैहिक ताहलमका हनकाय आहर् (प्रान्तद्वािा प्रत्योहजत)ले ताहलम सञ्चालन गनेछ।
............सवाप्रथम त िेलोवका मा पाल्निन ोस्।
कोषि र्लाँर्दाको प्रिाह

िेलोवका मा गरिने प्रहरया
ताहलम सञ्चालन िुने प्रहशिालयमा गरिने प्रहरया

i

●िोस प्रर्रयाको लार्ि स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट िेनािन ोस्।
●आफ्नो िसोिास इलाकामा सञ्चालन भइििेको ताहलमको िािे मा HelloWork Internet Service िाट सचा गना सहकनेछ।
●ताहलम सबिन्िी पिामशाको लाहग, नहजकै को िेलोवका मा गएि पिामशा गनािन ोला।
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तार्लमे कोषि

कोषि र्लने मध्यस्थता

छनौट नर्तजा सच
ू ना

अन्तििातािहरू

कोषि आिेर्दन

िोजिािी खोजीको
आिेर्दन, पेसाित पिामशि

सावाजहनक पेसागत ताहलम (काम-छोडेका व्यहक्तको ताहलम) एवम् िोजगािी खोजीकताा टेवा ताहलम कोषा हलनको लाहग, िेलोवका मा िोजगािी खोजीको आवेर्न
हर्एपहछ, ताहलम हर्ने प्रहशिालयले हलने अन्तिवाताािरूिाट छन ट जााँच पास गिी, िेलोवका िाट कोषा हलन मध्यस्थता प्राप्त गनान पनेछ।
पनन ि, कोषा हलने मध्यस्थता, िेलोवका मा िुने पेसागत पिामशा माफा त
① ताहलम कोषा हलने कनिा सिन ााँउर्ो िोजगािीमा लाग्नको लाहग आवश्यक छ भनेि मान्यता हमल्ने, तथा
② ताहलम हलनको लाहग आवश्यक िमता आहर् छ भनेि िेलोवका ले हनणाय गिे का व्यहक्त लाई ताहलम हर्इनेछ।

िोजिािी खोजीकताि टे िा तार्लम
िोजगाि हिमा भक्त
न ान प्राप्त गना नसक्ने िोजगािी खोजीकतााले हनःशल्न क (पाि्यपस्न तकिरूको वास्तहवक शल्न क मात्र िेिोिे पग्न ने) पेसागत ताहलम कोषा
हलाँर्,ै आवश्यक सतािरू पिू ा गिे मा माहसक 1 लाख येन कोषा भत्ता आहर् जस्ता लाभ िकमिरू प्राप्त गना सक्नेछन।्

र्दायिामा पने व्यर्िहरू: िोजगािी खोजी ििेको ि जसले हसर्द्ान्ततः हनबन 5 वटा सतािरू पिू ा गिेको िुन्छ
① िेलोवका मा िोजगािी खोजीको आवेर्न हर्एको िुननपने
② िाल िोजगािित (िप्तामा गने श्रम अवहि 20 घण्टा वा सो भन्र्ा िढी) िुन निुने
③ िोजगाि हिमाको िेिोजगाि लाभ प्राप्त गरिििेको िुन निुने
④ श्रम गने मनसाय ि िमता िुननपने
⑤ पेसागत ताहलम आहर् सबिन्िी टेवा आवश्यकता छ भनेि िेलोवका ले मान्यता हर्नपन ने
* लाभ िकम प्राप्त गनाको लाहग, थप तल उल्लेहखत "लाभ िकम भक्त
न ानीका अन्तवास्त,न आवश्यक सतािरू”मा लेहखएको
आवश्यक सतािरू पूिा गना आवश्यक िुनेछ।

तार्लमको अन्तििस्तु
① चााँडो जाहगि खानको लाहग हर्इने ताहलम िो।
② ताहलम अवहि 2 महिना र्ेहख 6 महिना िुन्छ।
③ कोषा हलने शल्न क हनःशल्न क िुनेछ। (पाि्यपनस्तक शल्न क, आहर् 10 िजाि - 20 िजाि येन जहत मात्र व्यहक्तगत खचा आवश्यक िुनेछ।)
④ िारिको स्वीकृ हत प्राप्त गिे को, हनजी शैहिक ताहलम संस्था, आहर्ले ताहलम सञ्चालन गनेछ।
⑤ 2 प्रकािका कोषािरू छन्।
・"आिािभूत कोषा”: सामाहजक कमाचािी अननरूपको आिािभूत िमता, छोटो समयमा िाहसल गना सहकने र्िता आहर्
िाहसल गना सहकनेछ।
・"व्यविारिक कोषा”: आफूले इच्छाएको पेसामा काया प्रर्शान गनाको लाहग चाहिने व्यविारिक र्िता आहर्
िाहसल गना सहकनेछ।

कोषि र्लाँर्दाको प्रिाह : P27 िेनािन ोस्। (सावाजहनक पेसागत ताहलम जस्तै िो)

लाभ िकम भुिानी र्िषय ि आिश्यक सतिहरू
【भनक्तानी िकम】
・ पेसागत ताहलमे कोषा भत्ता: माहसक 1 लाख येन
・ यातायात भत्ता: ताहलम सञ्चालन गने प्रहशिालय सबम आवतजावत गने रूट अनसन ाि हनिाारित िकम (अहिकतम सीमा िकम िुन्छ)
・ िास भत्ता: माहसक 10,700 येन
* "यातायात भत्ता” “िास भत्ता”को हवस्तृत जानकािीको लाहग, िेलोवका मा सबपका गननािोस्।
【भनक्तानीका मनख्य आवश्यक सतािरू】(तलका सिै िनाँर्ािरू पूिा गने व्यहक्त र्ायिामा पने)
・मूल व्यहक्तको माहसक आबर्ानी 80 िजाि येन भन्र्ा कम
・सबपूणा परिवािको माहसक आबर्ानी 2 लाख 50 िजाि येन भन्र्ा कम
・सबपूणा परिवािको हवत्तीय सबपहत्त 30 लाख येन भन्र्ा कम

i

●भत्ताको र्िस्तृत आिश्यक सतिहरू ि िोस प्रर्रयाको लाहग स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट िेनािन ोस्।
●आफ्नो िसोिास इलाकामा सञ्चालन भइििेको ताहलमको िािे मा HelloWork Internet Service िाट सचा गना सहकनेछ।
●ताहलम सबिन्िी पिामशाको लाहग, नहजकै को िेलोवका मा गएि पिामशा गनािन ोला।
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प्राथर्मक र्िद्यालय बन्र्द इत्यार्र्द अनर्दु ान (श्रर्मक लाई िोजिाि र्र्दइिहेका िोजिािर्दाताहरूको लार्ि )
नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणको कािण, प्राथहमक हवद्यालय िन्र् भए साँगै, िालिाहलकाको िेिचाि गनान पिे का “श्रहमक (अहभभावक)” (थाई या
अस्थायी )िरूका लागी, (श्रम मापर्ण्ड काननन ऐन अन्तगात वाहषाक हिर्ा भत्ता िािेक)को यउू क्यू (हिर्ा भत्ता) हर्एका िोजगािर्ातालाई अनर्न ान
हर्इने छ।

योग्य व्यर्ि(िोजिािर्दाता)
तल हर्इएका (1) वा (2)को कािण िालिाहलकाको िेिचाि गनान पिे का श्रहमक (अहभभावक)िरू का लागी, श्रम मापर्ण्ड काननन ऐन अन्तगात
वाहषाक हिर्ा भत्ता िािेक, यउू क्यू (हिर्ा भत्ता) हर्एका िोजगािर्ाता।
① प्राथहमक हवद्यालयको िालिाहलका इत्यार्ी (*) जसले नयााँ कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको सामना गना हर्इएको मागाहनर्ेशनको
आिािमा अस्थायी रूपमा िन्र् गने हनणाय गिे ।
* प्राथहमक हवद्यालय आहर्: प्राथहमक हवद्यालय, अहनवाया स्कनलको प्रािहबभक पाि् यरम, हवहवि हवद्यालय (हकन्डिगाटा न वा प्राथहमक हवद्यालय
जस्तै कोषा भएकािरू), हवशेष आवश्यकता हशिाको लाहग स्कनल (सिै समावेशी िुन्छ), स्कनल पहछ िच्चािरू क्लि , स्कनल पहछको र्े सहभास,
हकन्डिगाटा न, नसािी स्कनल, प्रमाहणत िाल के न्र, हिना लाइसेन्स नसािी, घि-नसािी, आहर्, जस्तै िच्चािरूको लाहग डे केयि सेवा, वा शािीरिक
अशक्तता भएका िालकिरूको लाहग डे के यि सहभास सहन विा, आहर्।

② नयााँ कोिोना भाइिस द्वािा सङ्क्रहमत भएका कािण हिर्ा हलनपन िे का िालिाहलकािरू।

भुिानी िकम
हिर्ा भत्ता हलने योग्य श्रहमकलाई भक्त
न ान गरिएको मजर्िन ी × 10 /10
*प्रहत हर्न भक्त
न ानी गरिने िकम अहिकतम 8330 येन ििनेछ।
(सन् 2020 अहप्रल 1 तारिख पहछ प्राप्त भएको हिर्ाको िकमा 15,000 येन)

आिेर्दन र्मर्त
2 फे ब्रअ
न िी, 2020 र्ेहख 30 जनू हभत्र हिर्ा भत्ता (यउू क्य)ू हलएमा।
* वसन्त ऋतक
न ो हिर्ा, गमी हिर्ािरू जस्ता हवद्यालय खल्न ने योजना नििेको हर्न िािेक।

आिेर्दन अिर्ि
सन् 2020 हडसेबिि 28 तारिख सबम
i

 भुिानीको लार्ि आिश्यकता ि प्रर्रयाको र्िििणहरूको लार्ि, स्वास््य, श्रम ि कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट िेनािन ोस।्
 सोिपुछको लाहग

नयााँ कोिोना र्बर्दा टेिा

र्िद्यालय र्बर्दा / समथिन, िोजिाि समायोजन अनुर्दान कल सेन्टि

0120 - 60 - 3999
समय: 9:00 ~ 21:00 (शर्न/आइत ि सिकािी र्बर्दा सर्हत)
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सचि

प्राथर्मक स्कुल बन्र्दको लार्ि अनर्दु ान (फ्रीलान्सिहरूको लार्ि)
नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणको प्रभावले प्राथहमक हवद्यालय आहर् अस्थायी रूपमा िन्र् भई, िाल िच्चाको िेिचाि गनान पिे का कािण सबझ ता
गरिएको काम गना असफल भएका फ्रीलान्सि अहभभावक लाई आहथाक सियोग प्रर्ान गरिनेछ।

योग्य व्यर्ि (फ्रीलान्सि जो सम्झौतामा व्यर्िित रूपमा काम िर्दिछ)
अहभभावक जसले िालिाहलकाको िेिचाि गनान पिे को छ ि जसले (1) वा (2) ि अन्य हवशेष आवश्यकतािरू पिू ा गर्ाछ।
(1) प्राथहमक हवद्यालय जान िन्र् गिे का िाल िाहलका (*) कोिोना भाइिस सड्रामक िोगको कािण हर्शाहनर्ेशिरूको आिािमा
अस्थायी रूपमा िन्र् गरिएका ।
* प्राथहमक हवद्यालय आहर्: प्राथहमक हवद्यालय, अहनवाया स्कनलको प्रािहबभक पाि्यरम, हवहवि हवद्यालय (हकन्डिगाटान वा एहलमेंिी स्कनल जस्तै कोषा
भएकािरू), हवशेष आवश्यकता हशिाको लाहग स्कनल (सिै समावेशी िुन्छ), स्कनल पहछ िच्चािरू क्लि , स्कनल पहछको र्े सहवास, हकन्डिगाटा न, नसािी
स्कनल, प्रमाहणत िाल के न्र, हिना लाइसेन्स नसािी, घि-नसािी, आहर्, जस्तै िालिाहलकािरूको लाहग डेकेयि सेवा, वा शािीरिक अशक्तता भएका
िालकिरूको लाहग डे के यि सहभास सहन विा, आहर्।

(2) नयााँ कोिोना भाइिस द्वािा सङ्क्रहमत भई हवद्यालय हिर्ा हलनपन िे का िालिाहलकािरू।

आिश्यकताहरू
 यहर् तपाई ाँव्यहक्तगत रूपमा काम गने योजनामा िुनिन न्ु छ भने।
 सबझ तामा आिारित कामको लाहग िहतपहू ता भक्त
न ान गरिनेछ ि सबझ ता गने व्यहक्तद्वािा, काम गने िाउाँ, हमहत ि समय आहर्को हनहित
हनर्ेशन हर्इने छ।

भुिानी िकम
काम िोहकएको प्रहत हर्न 4100 येन (हनहित िकम)
* सन् 2020 अहप्रल 1 तारिख पहछका हर्नको िकमा 1 हर्न ििािि 7,500 येन (फ्ल्याट िे ट)
आिेर्दन र्मर्त
2020 फे ब्रअ
न िी 27 र्ेहख जनू 30 हभत्र
* स्कनल हिर्ा ििने हनयहमत वसन्त ऋतक
न ो हिर्ा का हर्निरू िािेक।

आिेर्दन अिर्ि
सेप्टेबिि 30, 2020 सबम
i

 भुिानीको लार्ि आिश्यकता ि प्रर्रयाको र्िििणहरूको लार्ि, स्वास््य, श्रम ि कल्याण मन्त्रालयको वेिसाइट िेनािन ोस।् 。

 सोिपुछको लाहग
र्िद्यालय र्बर्दा/समथिन, िोजिाि समायोजन अनर्दु ान कल सेन्टि

0120-60-3999
समय: 9：00～21：00 (शर्न/आइत ि छुट्टीहरू सर्हत)
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कम्पनी द्वािा प्रायोर्जत बेबीर्सटि प्रयोिको समथिन (र्िशेष प्रबन्ि: कम्पनीका श्रर्मकहरूको लार्ि )
नयााँ कोिोना भाइिस सर
ं मणले प्राथहमक हवद्यालय इत्यार्ी अस्थायी रूपमा िन्र् भएको कािण, कबपनीमा कायाित अहभभावकिरूले हिर्ा हलनन पर्ाा
वा स्कूल पहछको क्लि इत्यार्ीिरू प्रयोग गना नपाएको खण्डमा िेहिहसटि सेवा प्रयोग गिे मा उपयोग शल्न क समथान गरिनेछ।

योग्य व्यर्ि
तल उल्लेहखत िंर्न ा 1 र्ेखी 3 सबममा मेल खाने व्यहक्त हवशेष प्रिन्ििरूको लाहग योग्य िुनेछ।
①हनजी कबपनीमा काम गरिििेका।
②र्वन ै अहभभावकिरू काम गछा न वा एकल अहभभावक िुन,न िेहिहसटि प्रयोग नगिी काम गना सक्र्ैनन।्
③नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणको प्रभावको कािण िालिाहलकाको प्राथहमक वा नसािी हवद्यालय इत्याहर् िन्र् भएमा ।

र्िशेष प्रबन्िहरूको र्िििण
प्राथहमक हवद्यालय वा नसािी स्कनल अस्थायी रूपमा िन्र् भएको िेला प्रयोग गना सहकने छनट हटकट(2200 येन /वोटा) प्रर्ान गर्ाछ ।ाँ
< सामान्य अवस्थामा > < हवशेष अवस्थािरूमा >
・प्रहत हर्नको हटकट सङ्क्ख्या ：1 वोटा / प्रहत व्यहक्त
⇒ 5 वोटा /प्रहत व्यहक्त
・1 महिनाको हटकट सङ्क्ख्या ：24 वोटा / प्रहत परिवाि ⇒ 120 वोटा /प्रहत परिवाि
・वाहषाक हटके ट सङ्क्ख्या
： 280 वोटा / प्रहत परिवाि ⇒ असीहमत

③हसटिको प्रयोगको लाहग

② हडस्काउण्ट हटकट िुलाक द्वािा
पिाइने

④हसटि सेवा प्रर्ान

⑥प्रयोग गरिएको हडस्काउण्ट हटकटको
आिा भाग हफताा

आवेर्न

⑤शल्न क भक्त
न ानी/ हटकट हर्नन

*कािण वणान गरिएको हटकट हर्नन
िोला

i

●र्िििणको लार्ि, कृपया जापान बाल सेिा संघको िेबसाइट हेनिुहोस।्
http://www.acsa.jp/
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िेहिहसटि कबपनी

①हडस्काउण्ट हटकटको लाहग
आवेर्न

प्रयोगकताा

कायाित कबपनीआहर्

आिेर्दन प्रर्रया

कम्पनी द्वािा प्रायोर्जत बेबीर्सटि प्रयोिको समथिन
(र्िशेष प्रबन्ि:व्यर्िित मजर्दुिीमा लािेका व्यर्िको लार्ि)
नयााँ कोिोना भाइिस सर
ं मणले प्राथहमक हवद्यालय इत्यार्ी अस्थायी रूपमा िन्र् भएको कािण, स्विोजगािको रूपमामा कायाित अहभभावकिरूले
हिर्ा हलनन पर्ाा वा स्कूल पहछको क्लि इत्यार्ीिरू प्रयोग गना नपाएको खण्डमा िेहिहसटि सेवा प्रयोग गिे मा उपयोग शल्न क समथान गरिनेछ।

योग्य व्यर्ि
तल उल्लेहखत िंर्न ा 1 र्ेखी 3 सबममा मेल खाने व्यहक्त हवशेष प्रिन्ििरूको लाहग योग्य िुनेछ।
①व्यहक्तगत कामर्ािको रूपमा काम गरिििेका (स्विोजगाि, फ्रीलान्सि आहर्)
②र्वन ै अहभभावकिरू काम गछा न वा एकल अहभभावक िुन,न िेहिहसटि प्रयोग नगिी काम गना सक्र्ैनन।्
③नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रमणको प्रभावको कािण िालिाहलकाको प्राथहमक वा नसािी हवद्यालय इत्याहर् िन्र् भएमा ।

र्िशेष प्रबन्िहरूको र्िििण
प्राथहमक हवद्यालय वा नसािी स्कनल अस्थायी रूपमा िन्र् भएको िेला प्रयोग गना सहकने छनट हटकट(2200 येन /वोटा) प्रर्ान गर्ाछ ।ाँ
< सामान्य अवस्थामा > < हवशेष अवस्थािरूमा >
・प्रहत हर्नको हटकट सङ्क्ख्या ：1 वोटा / प्रहत व्यहक्त
⇒ 5 वोटा / प्रहत व्यहक्त
・1 महिनाको हटकट सङ्क्ख्या ：24 वोटा / प्रहत परिवाि ⇒ 120 वोटा / प्रहत परिवाि
・वाहषाक हटके ट सङ्क्ख्या ：280 वोटा / प्रहत परिवाि ⇒ असीहमत

i

②हडस्काउण्ट हटकट िुलाक द्वािा
पिाइने
⑥ प्रयोग गरिएको
हडस्काउण्ट हटकटको
आिा भाग िाख्नने

③हसटिको प्रयोगको लाहग

④हसटि सेवा प्रर्ान
⑤शल्न क भक्त
न ानी/ हटकट हर्नन

●र्िििणको लार्ि, कृपया जापान बाल सेिा सङ्क्घको िेबसाइट हेनिहु ोस।्

http://www.acsa.jp/
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आवेर्न

*कािण वणान गरिएको हटकट हर्नन
िोला

िेहिहसटि कबपनी

①हडस्काउण्ट हटकटको लाहग
आवेर्न

प्रयोगकताा
( स्विोजगाि गिेका व्यहक्त )

जापान िाल सेवा सघं िाट
हनहर्ाष्ट पाएको समिू

आिेर्दन प्रर्रया

