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िेन्र्ाई शहरले हर्ने भत्ता ”बिोबाि कर छुट पाएका घरहरूलाई हर्इने अस्थायी भत्ता”
“जाडो यामको लागग राहत” बारे िच
ू ना

１ कस्तो ककसिमको भत्ता हो ?
बिोबाि कर छुट पाएका घरहरूलाई हर्इने अस्थायी भत्ता

भनेको कोसभड १९ को महामारीले गर्ाा विसभन्न िमस्यामा

परे का व्यक्ततहरूले र्ै ननक जीिनमा चाहहने आिश्यक मर्त तरु
ु न्तै पाउनको लागग प्रबन्ध गररएको भत्ता हो।
जाडो यामको लागग राहत

भनेको अस्थायी भत्ता पाउने व्यक्ततहरूलाई मट्टीतेल जस्ता चीजहरू ककन्नको लागग हर्इने

राहत हो। तर घरको िबै िर्स्य कल्याण आश्रममा बस्छन ् भने यो राहत नपाउन पनन ितछ।

２ कनत पैिा पाइन्छ ?
बिोबाि कर छुट पाएका घरहरूलाई हर्इने अस्थायी भत्ता
जाडो यामको लागग राहत

・・・・・・प्रनतघर

・・・・・・・・・・・・・・・・・・प्रनतघर

１００,０００येन
５,０００येन

３ किले भत्ता पाउन ितछ ?

ननम्न घरसभत्रमा पनभ
ुा यो भने यो भत्ता पाउन ितनह
ु ु न्छ।
बिोबाि कर छुट पाएका घरहरू

2021 िाल डडिेम्बर 10 ताररखमा बिोबाि र्ताा िेन्र्ाई शहरमा भएको अनन घरका िबै िर्स्यलाई 2021

आगथाक िर्ाको बिोबाि करमध्ये बराबर कर छुट पाएका घरहरू（िबैलाई लागू नहुन ितछ।）
िामाक्जक िरु क्षा पाएका घरहरू

िेन्र्ाई शहरबाट िामाक्जक िरु क्षा पाइरहे का घरहरू

पाररिाररक बजेट अचानक पररितान भएका घरहरू

आिेर्न हर्एको हर्नमा तपाईंको बिोबाि र्ताा िेन्र्ाई शहरमा भएको हुनप
ु छा र कोसभड १९ले गर्ाा 2021
जनिरी र्े खख यता पाररिाररक बजेटमा अचानक पररितान भएको अनन बिोबाि कर छुट पाएका घरहरू जस्तै
अिस्थामा भएका घरहरू

４

भत्ता पाउन किरी अनन कहहलेिम्ममा आिेर्न हर्नप
ु छा ?
बिोबाि कर छुट पाएका घरहरू

िा िामाक्जक िरु क्षा पाएका घरहरू

भएमा

●

2022 िाल जनिरी अन्तनतर र्े खख फेब्रअ
ु रीसभत्रमा िेन्र्ाई शहरबाट आिेर्नको लागग आिश्यक कागजातहरू आउँ छन ्।

●

कागजातहरू पाउनभ
ु यो भने आिश्यक जानकारीहरू भरे र िेन्र्ाई शहरमा हुलाकद्िारा पठाउनह
ु ोि ्।

●

फाराम भने तररका विर्े शी भार्ामा बझ्
ु न चाहनह
ु ु न्छ भने िेन्र्ाई शहरको िेब पेज हे नह
ुा ोि ्।

●

आिेर्न हर्ने म्यार् 2022िाल मे 31ताररख （मंगलबार）िम्म हो।

＜कागजातको नमन
ु ा＞（2021िाल जनिरी 1ताररखिम्ममा िेन्र्ाई शहरमा बिाइँ िरे काहरू）
यस्तो
खाम आउँ छ

िच
ू ना

पुक्टटकरण पत्र

↑िेन्र्ाई शहरको िेब पेज

जिाफ हर्ने
खाम

यो भाग काटे र जिाफ हर्ने खाममा हालेर हुलाकद्िारा पठाउनुहोि ्।

＜कागजातको नमन
ु ा＞（2021िाल जनिरी 2ताररखभन्र्ा पनछ िेन्र्ाई शहरमा बिाइँ िरे काहरू）
यस्तो
खाम आउँ छ

िूचना आहर्

आिेर्न फाराम

जिाफ हर्ने
खाम

पाररिाररक बजेट अचानक पररितान भएका घरहरू

भएमा

● प्रत्येक िडा कायाालय र त्यिको शाखा कायाालय अनन िेन्र्ाई बहुिांस्कृनतक िमाज केन्र जस्ता ठाउँ हरूमा
आिेर्न फाराम पाउन िककन्छ।

तल हर्इएको “‘बिोबाि कर छुट पाएका घरहरूलाई हर्इने अस्थायी भत्ता’ तथा ‘जाडो यामको लागग

राहत’को लागग टे सलफोन”लाई कल गनुभ
ा यो भने तपाईंको घरमा हुलाकद्िारा आिेर्न फाराम पठाइनेछ।
● आिश्यक जानकारी आिेर्न फाराममा भरे पनछ फाराम िँगिँगै पठाइएको जिाफ हर्ने खाममा अरू आिश्यक
कागजातहरूिँगै हालेर हुलाकद्िारा िेन्र्ाई शहरमा पठाउनुहोि ्।
● आिेर्न हर्ने म्यार् 2022 िाल िेप्टे म्बर 30 ताररख（शक्र
ु बार）िम्म हो।
（

５

जाडो यामको लागग राहत

को आिेर्न पनन हर्न चाहनुहुन्छ भने 2022 िाल मे 31 ताररख（मंगलबार）िम्ममा आिेर्न बुझाउनुहोि ्।）

भत्ताको विर्यमा कहाँ िल्लाह गना िककन्छ ?
भत्ताको विर्यमा िोधपछ
ु गना चाहनह
ु ु न्छ भने ननम्न नम्बरलाई फोन गनह
ुा ोि।्
‘बिोबाि कर छुट पाएका घरहरूलाई हर्इने अस्थायी भत्ता’ तथा ‘जाडो यामको लागग राहत’को लागग टे सलफोन

📞０１２０－４８９－０４８

【ररिेप्िनको िमय】िोमबारर्े खख शक्र
ु बारिम्म बबहान ８:３０र्े खख बेलक
ु ा ７：００िम्म

※फेब्रुअरी महहना मात्र िप्ताहन्त र बबर्ाको हर्नमा पनन ररिेप्िन खुल्छ।（बबहान ９：００र्े खख िाँझ５：００िम्म）

【उपलब्ध भार्ा】जापानी, अंग्रज
े ी, गचननयाँ, कोररयाली, सभयतनासमज, नेपाली जस्ता 21िटा भार्ामा

６ अतिर िोगधने प्रश्नहरू
Ｑ１：म विर्े शी भए पनन भत्ता पाउन ितछु ?
Ａ１：पहहलो पानाको बँर्
ु ा 3मा लेखखएका िताहरू पूरा गनभ
ुा एको छ भने विर्े शी भए पनन भत्ता पाउन ितनुहुन्छ।
Ｑ２：आफू बिोबाि कर छुट पाएको घरमा पछुा कक पहर्ा नँ भन्ने कुरा मलाई थाह छै न, के गने ?
Ａ２：जागगर खानुभएको हो भने कम्पनीले हर्ने िावर्ाक आयकर कट्टी पत्र जस्ता कागज हे रेर पतका गनह
ुा ोि ्। यहर्
बुझ्नुभएन भने मागथ बँर्
ा ोि ्।
ु ा 5मा उल्लेखखत नम्बरलाई फोन गनुह

Ｑ３：म भखार 2021िाल जनिरी ２ताररखभन्र्ा पनछ जापानमा आएँ। त्यिैले अझै करको िन्र्भामा केही कर्म चालेको
छै नँ। मैले पनन भत्ता पाउन ितछु कक ?

Ａ３：2021 आगथाक िर्ाको बिोबाि कर तपाईंलाई लाग्र्ै न, त्यिैले 2021िाल डडिेम्बर 10ताररखिम्ममा तपाईंको

बिोबाि र्ताा भइिकेको छ भने भत्ता पाउन ितनुहुन्छ। िाथै घरका िर्स्यहरू 2 जनाभन्र्ा बढी छन ् भने िबै
िर्स्यले 2021 आगथाक िर्ाको बिोबाि करमध्ये बराबर कर छुट पाएमा मात्र भत्ता पाउन ितनुहुन्छ।

Ｑ４：आिेर्न फाराम भने तररका मैले बुखझनँ। किरी सितन ितछु ?
Ａ４：िेन्र्ाई शहरको िेब पेजमा आिेर्न फाराम भने तररका विसभन्न भार्ामा बताइएको हुनाले
पहहला त्यो िेब पेज हे नुाहोि ्।
बुझ्नुभएन भने मागथ बँर्
ा ोि ्।
ु ा 5मा उल्लेखखत नम्बरलाई फोन गनुह

िेन्र्ाई शहरको िेब पेज →

Ｑ５：मलाई जापाननज लेख्न आउँ र्ै न। कहाँ जाँर्ा आिेर्न फाराम भने तररका सितन ितछु ?
Ａ５：जापानी भार्ा बोल्न ितने व्यक्ततिँग “अस्थायी भत्ता कायाालय केन्र”िम्म आउनुहोि ्।
कायाालयको ठे गाना SSिेन्र्ाई बबक्ल्डङ 9F, ４-７-1７ इगचबान्चो, आओबा िडा, िेन्र्ाई हो।
कायाालय केन्रको नतिा （Google म्याप） →
Ｑ６：मेरो बिोबाि र्ताा अकै शहरमा छ। तर ＤＶको सिकार भएर अहहले िेन्र्ाई शहरमा शरण सलन आएको छु। मैले भत्ता पाउन
Ａ６：भत्ता पाउने िम्भािना हुने भएकोले मागथ उल्लेखखत नम्बरलाई （0120-489-048） फोन गनह
ुा ोि ्।

ितछु कक ?

Ｑ７：भत्ताको विर्यबाहे क अरू विर्यमा पनन विर्े शी भार्ामा िल्लाह गना िककन्छ ?
Ａ７：अरू विसभन्न विर्यमा विर्े शी भार्ामा िल्लाह गना “िेन्र्ाई बहुिांस्कृनतक िमाज केन्र” लाई फोन गनह
ुा ोि ्।
फोन नम्बर：０２２-２２４-１９１９（बबहान ９:００र्े खख िाँझ ５：００िम्म）

