
बसोबास कर छुट पाएका घरपररवार आदि लाई दिइन ेअस्थायी बबशषे भत्ता साथ ै
जाडो यामको लागि राहत बारे सचूना 

 

यो सूचना, रेवा 3 (2021) जनवरी 2 ताररक पछछ बाट सेन्िाई ससदटमा बाससन्िाको रूपमा 
बसोबास िताा भएका घरपररवारहरूलाई पठाएका छौ । 
बसोबास कर छुट पाएका घरपररवार लाई यो अस्थायी बबशेष भत्ता (प्रछत पररवार एक लाख येन 
सहयोि) साथै जाडोमा दहटर वा मदटतेलको लागि अनिुान रकम (प्रछत पररवार पााँच हजार येन 
सहयोि) चाांही, रेवा 3 (2021) आगथाक बषाको बसोबास कर छुट पाएका पररवार लाई लक्षित 
िररएको छ । 
रेवा 3 (2021) जनवरी 2 ताररक पछछबाट आउनुभएको व्यक्ततहरुको लागि चाांही, सेन्िाई ससदटमा 

करको जानकारी नहुने भएकोले, लक्षितबिा सभत्र पने घरपररवार पदहचान िना नसककने भएको 
कारणले, लक्षितबिा सभत्र नपने सम्भावना भएको पररवारको व्यक्तत सदहत समान रुपमा आबेिन 
फारमका कािजात पठाउनेछौं ।  

तलका छनम्न सलखखत कुराहरु सहयोि प्राप्तका लागि योग्य व्यक्ततहरू अन्तिातमा पिाछ, सहयोि 
पाउन चाहानु हुने व्यक्ततहरुले, कृपया सांलग्न आवेिन फारम प्रयोि िरेर आवेिन दिनुहोस । 

यस अन्तिात सभत्र नपनुा भएको खण्डमा, असुववधाको लागि हामी िमाप्राथी छौं । कृपया यो 
कािजात खारेज िनुाहोला । 
 साथै, घरको आम्िानीमा अचानक पररवतान भएको घरपररवार लाई यो अस्थायी बबशेष  भत्ता 
रकमको लागि, पठाइएको आवेिन फारम भन्िा फरक ववशेष आवेिन फारमको प्रयोि िरी आवेिन 
दिन आवश्यक पिाछ । 
 

■सहयोि प्राप्तका लागि योग्य व्यक्ततहरू (बसोबास कर छुट पाएका घरपररवार) 
पररवारका सब ैसिस्यहरूको नाम सांबक्न्धत समछतमा उल्लेखखत भएको (रेवा 3 (2021) डडसेम्बर 

10 ताररक) मा, सेन्िाई ससटीको आधारभूत बसोबास िताामा रेकडा िररएको हुनपुने,र छनम्न 
सताहरु पूरा िरेको व्यक्तत िनुापछा । (वविेशी बाससन्िाहरू सदहत) 

  ・रेवा 3 (2021) आगथाक बषाको बसोबास कर प्रछतव्यक्तत िर कर लिाइएको छैन । (रेवा 3 

(2021) आगथाक बषाको बसोबास कर छुट भइ, कर नलाग्नेहरू सदहत)  

 ・रेवा 3 (2021) आगथाक बषाको बसोबास कर छुट नपाएका व्यक्ततहरुमा छनभार ििैन । 
 

 

आवेिन अवगध 

बसोबास कर छुट पाएका घरपररवार आदि लाई यो अस्थायी 
बबशषे भत्ता साथ ै

जाडो यामको लागि राहत 
 

रेवा 4 (2022) मे 31 ताररक (मांिल) 


