横浜版

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

आवे दनको प्रकृया सहज गन� आवे दकले लेख्नु पन� कुराह� सकेस� कम ग�रएको छ ।
सन् २०२० सालको अिप्रल मिहनाको २७ ता�रख स�मा स्थानीय बािस�ा
क�ो ���लाई िदने ?
रे िजष्�र फाईलमा दता� भएको ���
किहलेस�?

2020 साल से�े�र 10 ता�रख (िबहीबार)
(यो िमितको �लाक छाप लगाइएको भएमा �ीकार ग�रनेछ)

आवे दन कसरी िदने ?

�लाक
माफ�त
अनलाईन
माफ�त

स्थानीय नगरपािलकाले आवे दकको नाम र ज�िमित ऊ�ेख
गरी आवे दन फारम �लाक माफ�त पठाईने छ ।
कोरोना भाइरसको सङ् क्रमणबाट ब�का लािग कृपया
�लाकबाट अथवा अनलाइनबाट आवे दन पेश गनु� होस् ।

आवे दन फाराममा रकम ट� ा�फर गन� खाता आिद लेखी,
आव�क कागजात सिहत योकोहामा सहरमा िफता� पठाउनुहोस् ।
���गत न�र काड� (माइ� न�र काड� ) भएका ���ह�ले,
“Mynaportal site”माफ�त अनलाइनबाट आवे दन िदन सिकनेछ

●प्र�े क आवेदन फारममा ऊ�ेख ग�रएको खातान�रमा अनुदान रकम ज�ा ग�रिदनेछ ।

▶िव�ृत जानकारीको लािग तलको URL (योकोहामा सहरको आिधका�रक होमपेज) हे नु�होस्
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumaikurashi/teigaku/teigaku.html
▶स�क� स्थान (योकोहामा सहर, िवशेष तथा िनि�त रकम अनु दान ब�भाषी हटलाइन)
045-211-6573 ने पाली भाषामा सेवा उपल�
(खुला रहने समय: सोम～शुक्र 10:00～16:30, दोस्रो र चौथौ शिनबार 10:00～12:30）

ठग दे �ख सावधान !!
“ म�त ग�रिदन्छु ” भ�ै तपाइ� को मह�पू ण� स�ि�लाइ� लुट्न खो�े ठगह� �न सक्छन् ।
अनुदान िदने स��मा जापान सरकार अथवा स्थानीय नगरपािलकाले तल ऊ�े�खत काय�
【कदापी गन�छैन】 ।

●एिटएम(ATM)माफ�त केही काय� गन� अनुरोध गन� छै न
●अनुदान रकममा अित�र� कर (चाज�) लाग्छ भ�ै सो रकम खातामा हािलिदन अनुरोध गन�छैन

यिद शंका�द ईमेल पाऊनुभयो भने,URLलाइ� ��क नगनु�होस् र फाइलह� पिन नखोल्नुहोस् ।
कुनै कुरामा शंका ला�े िबि�कै अप्�ारो नमानीकन िन� ऊ�े�खत िनकायह�मा स�क� गरी स�ाह िलनु होला ।

▶उपभो�ा हट लाइन न�र [१८८]
▶तपाइ� ब�े स्थानीय नगरपािलका
(�ेत्रीय कोड नचािहने , तीन वटा अ� मात्र)
▶निजकको पु िलस थाना
▶नयाँ
कोरोना भाइरस अनुदानसं ग स���त हट लाइन
▶पु िलससँग स�ाह गन�कोलािग फोन् न�र [#९११०]
[०१२०-२१३-१८८] (मे मिहनाको १ ता�रख पिछ बाट)

धे रै सोिधने प्र�ह�
माइ� न�र काड� नभएको ���ले अनलाइन आवे दन िदन पाई�ै न िक ?
अनलाइन माफ�त आवे दन िदनको लािग ���गत न�र काड� (माइ� न�र काड� ) को
आव�कता पद� छ । यिद माइ� न�र काड� नभएमा कृपया �लाक माफ�त आवे दन िदनुहोला
।

घरे लु िहं सा(DV) का कारणले हाल बसेको ठाउँ को र आवास प्रमाण पत्रमा
ऊ�े �खत नगरपािलका फरक फरक छ । के गदा� िठक होला ?
अनुदान प्रा� गन�को लािग,सकभर तु��ै अिहले बसे को स्थानीय नगरपािलकामा गएर
घरे लु िहं सा(DV)लगायतका कारणले अिहलेको स्थानमा आश्रय िलएर बसे को भ�े त�को
जानकारी गराई आफ्नो अवस्था बारे सु -सु िचत गनु�होस् ।
िव�ृ त जानकारीको लािग कृपया नगरपािलकामा स�क� गनु�होस् ।

िवदे शीलाइ� पिन अनुदान िदईन्छ िक ?
सन् २०२० सालको अिप्रल मिहनाको २७ ता�रख स�मा स्थानीय बिस�ा दता� फाईलमा नाम
भएका ���लाई िवदे शी भएपिन अनुदान िदईनेछ ।
य�िप, छोटो अविधको लािग बसोबास गरे का िबदे शी वा गैर-कानुनी �पमा बसीरहे का
िबदे शीको स��मा स्थानीय बािस�ा रे िज�र फाईलमा नाम दता� न�ने �ँ दा ऊ�
���ले अनुदान पाउँ ने छै न ।

आवेदन फारम बाहेक अ� तयार गनु�पन� कागजातह� छन् िक?
आवेदन िबिध अनुसार िन� कागजातह�को आव�कता पद� छ ।
१) प�रचय खुल्ने कागजात
माइ-न�र काड� , सवारी चालक अनुमित पत्र, �ा� िबमा काड� आिदको प्रितिलिप
२) रकम ट� ा�फर गन� खाता न�र िन�य गन� सिकने कागजात
�लाक माफ�त
िव�ीय संस्थाको नाम, खाता न�र र खातावालाको नाम िन�य गन� सिकने ब� कको
पासबु क, �ास काड� , इ�रनेट बै ि�ङको ��नको प्रितिलिप

अनलाइन
माफ�त

२) रकम ज�ा गन� ब�क खाता प्रमािणत गन� कागजातह�

※माई न�र काड� भएको ��� बारे इले��ोिनक सहीबाटै प्रमािणत �ने भएकाले १) ���गत
प�रचय प्र� गन� कागजातह� चािहंदैन ।

▶स�क� स्थान
045-211-6573

नेपाली भाषामा सेवा उपल�

(खुला रहने समय: सोम～शुक्र 10:00～16:30, दोस्रो र चौथो शिनबार 10:00～12:30)

अिनवाय� �पमा बलपेनले लेख्नुहोस्। मेिटने मसी भएको बलपेन
वा िससाकलमले नलेख्नुहोस्।

िवशेष तथा िनि�त रकम अनुदानको आवेदन
फाराम भरे को उदाहरण (नेपाली भाषा)
सतह

फाराम भन� िदनको िमित लेख्नुहोस्।

घरमूलीको स�ामा फरक ���ले आवेदन िदने वा अनुदान रकम प्रा� गन� ख�मा
मात्र लेख्नुहोस्।

पछािड
एजे � नाम

000-0000
○○市 ■■■■■1-23

▲▲ ＭＯＭＯＴＡＲＯ
▲▲ ＭＯＭＯＴＡＲＯ

आवेदन िदने・रकम प्रा� गन� ���को नाम
लेख्नुहोस्।

●●●● ＪＵＮＩＣＨＩＲＯ

मोबाइल फोन न�र आिद िदउँ सो स�क� गन� सिकने
न�र लेख्नुहोस्।

***

00/00/0000

●●●● TARO

***

00/00/0000

□□□
खातावाला

ब�क कोड

１２３４

शाखाको नाम

■■■

प्रतीक

�ोर न�र

567
2

फोन न�र

000-0000-0000

●●●● ＪＵＮＩＣＨＩＲＯ

印

कृपया घरको टाउकोको नाम भनु� होस् वा िटकट लगाउनु होस् ।

सँ गै पठाउने कागजातह� बारे 【कुनै एउटा】

प�रचय खुल्ने कागजात (घरमूली वा प्रितिनिध) को प्रितिलिप (※)
िफता� पठाउने खाममा सवारी चालक अनुमित पत्र, माइ-न�र काड� (माइ-न�र सूचना काड� को �ीकार ग�रनेछैन), �ा� िबमा काड� ,
पे�न पु��का,पासपोट� , रे िसडे � काड� आिदको प्रितिलिप हालेर पठाउनुहोस्।
※आिधका�रक प्रितिनिधको ख�मा, प्रितिनिध स�� िन�य गन� सिकने कागजातको प्रितिलिप र प्रितिनिधको प�रचय खुल्ने कागजातको
प्रितिलिप आव�क पन�छ।
※आिधका�रक प्रितिनिध बाहे कका प्रितिनिधको ख�मा, घरमूली र प्रितिनिध दु बैको प�रचय खुल्ने कागजातको प्रितिलिप आव�क
पन�छ।

रकम ट� ा�फर गन� खाता िन�य गन� सिकने कागजातको प्रितिलिप
िव�ीय संस्थाको नाम, खाता न�र र खातावालाको नाम (काताकाना) िन�य गन� सिकने
(ब� क पासबु क खोलेपिछ आउने पृ � आिद) ब� क पासबु कको प्रितिलिप सँगै पठाउनुहोस्।

खाताको प्रकार

●●●● ジユンイチロウ

●●

घरमूलीले "आवेदन र माग", "रकम प्रा� गन�" र "आवेदन, माग तथा रकम प्रा� गन�" म�े कुनै एउटामा िटक
लगाई, नाम लेख्नुहोस्।
【申請・請求】… आवेदन र माग
【受給】… रकम प्रा� गन�
【申請・請求および受給】… आवेदन, माग तथा रकम प्रा� गन�

िव�ीय संस्था र जापान पो� ब� क म�े कुनै एकको ब�मा लेख्नुहोस्।
लेख्दा ग�ी भएमा, ग�ी भएको ठाउँ मािथ दु ई वटा धका� ले काट् नुहोस्।

िव�ीय सं स्था (जापान
पो� ब� क बाहेक)

●

印

अनुदान रकम प्रा� गन� स�े ���को नाम सही छ वा छै न, िन�य
गनु�होस्। गलत भएमा रातो बलपे नले संशोधन गनु�होस्।
अनुदान रकम नचाहने ���ले, "अनुदान रकम आव�क छै न"
भनेर लेखेको ब�मा िटक लगाउनुहोस् ।

खातावाला

●●

000-0000-0000

●●●● HANAKO

सडक ठे गाना

ज�िदन

खाता न�र

1 2 3 4 5 6

सं �ा

जापान पो� ब� क

खाता नभएमा लेख्नु पद� न। (पिछ प्रिक्रयाबारे जानकारी प्रदान ग�रनेछ। य�ो अवस्थामा अनुदान
रकम पाउन समय ला� सक्छ।)

वाचा र सम्झौता िववरण

【※अिनवाय� �पमा पढ् नुहोस् ।】

①प्रशासिनक रे कड� आिद हेरेर अनु दान रकम प्रा� गन� यो�ता छ वा छै न भ�े कुरा िन�य ग�रन सक्छ।
②प्रशासिनक रे कड� आिदमा िन�य गन� नसिकएको ख�मा, स���त कागजातह� पेस गन� अनु रोध ग�रने छ।
साथै अ� नगरपािलका वा गाउँ पािलकामा बसोबास स्थान िन�य ग�रन सक्छ।
③नगरपािलका वा गाउँ पािलकाले तपाईंले लेख्नु भएको रकम ट� ा�फर गन� खातामा रकम ट� ा�फर गरे पिछ,
तपाईंले लेख्नु भएको िववरण गलत भएको ज�ा कारणले ट� ा�फर प्रिक्रया पूरा नभएको अवस्थामा, आवेदन िलन
सु� ग�रएको िमितदे �ख 3 मिहना पिछको आवेदन �ादस�मा, नगरपािलका वा गाउँ पािलकाले घरमूली (आवेदक
वा रकम प्रा� गन� अिधकार भएको ���) अथवा सो ���को प्रितिनिधलाई स�क� वा िन�य गन� नसकेको
ख�मा, नगरपािलका वा गाउँ पािलकाले स���त आवेदन िफता� िलइएको मा�ेछ।
④अ� नगरपािलका वा गाउँ पािलकामा िवशेष तथा िनि�त रकम अनु दान िलएको ख�मा िफता� गनु� पन� छ।
⑤आधारभूत िनवासी दता� मा रे कड� ग�रएको ���सँग स���त प�रवारको घरमूली बाहेकका सद�ले कुनै
कारणवश िवशेष तथा िनि�त रकम अनु दान प्रा� गरे को कुरा प�ा लागेको ख�मा, अनु दान रकम िफता�
गनु� पन� छ।

