जीवनयापन गनन सहयोगी कायनक्रमहरु बारे जानकारी
＊२०२०साल मे महिनाको १ तारिकमा तयाि पारिएको, आउदााँ हदनिरुमा पनन परिमार्जन गदै लगगनेछ।
रकम(जीवनयापन खर्न वा व्यवसाय गने पुँजी) ले समस्या पर्ान
१. आवास सरक्षा लाभ (कोठाभाडा)

पेज.१

काम बिदा भएि आम्दानी घटे को, काम िाट ननस्केको वा व्यवसाय िन्द भएको अथवा त्यहि सििको
अवस्था भएकोले, आवास िाट िन्न्ित िुने सम्भावना भएका ब्यन्ततिरुकोलागी, ननन्चित समयको लागी
कोठाभाडा ििाििको िकम अनद
ु ानमा िढावा हदइनेछ।
२. आकस्स्मक कोष मार्नत श्रण
ृ दर्इने (जीवनयापनको लागी)
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नाँया कोिोना भाइिस संक्रमणको असिले गदाज काम बिदा भएका, वेिोर्गाि लगाएतका िरुको लागी,
र्ीवनयापन गनज िकम नभएि अप्ठ्यािोमा पिे का िरुको लागी, आवचयक िकम सापटी हदइनेछ।
३. व्यवसाय धान्नको लागी अनर्ान(साना･मझ्यौला कम्पनी तथा व्यस्ततगत व्यवसायी) पेज.३
नाँया कोिोना भाइिस संक्रमणको फैलावटले, बिशेष असि पिे को व्यवसायीिरुलाई, व्यवसायको ननिन्तिता
हदन सियोग िोस भनेि, पुन: व्यवसाय सञ्िालन गनजको लागी प्रयोग िोस भनेि अनुदान हदइनेछ।
४. बबना ब्याज･बबना धधतोको श्रण
ृ (व्यवसायको लागी) पेज.४

नाँया कोिोना भाइिस संक्रमणको फैलावटको असिले व्यवसायमा नकिात्मक प्रभाव पिे का व्यवसायीिरु
फ्रिलेन्स समेतका व्यन्ततगत व्यवसायीिरुको लागी, बिना ब्यार्･बिना गितो श्रण
ृ प्रदान गरिनेछ।
५. ववषेश तथा ननस्चर्त रकम अनर्ान पेज.५
आिाि ममनत (२०२० साल अप्रप्रल महिनाको २७ तारिक) सम्ममा स्थाननय िामसन्दा िन्र्ष्ट्रे शन फाइलमा
दताज भएका ब्यन्ततिरुले, प्रनतव्यन्तत १लाख र्ापानी येन प्राप्ठत गनेछन ्।＊आवेदनको म्याद ि आवेदन हदन
शुरु गिे को हदन िाट ३ महिना मभत्र

६. बालबाललका हकानउने परीवारलाई अनतररतत बबशेष अनर्ान (बालबाललका हकानउने परीवारको लागी) पेज.६
नाँया कोिोना भाइिस संक्रमणको फैलावटको असि पिे का िालिामलका िुकाजउने पिीवािको र्ीवनयापन लाई
सिर् िनाउने सियोग कायजक्रम मध्येको एक, िाल भत्ता(ननयममत अनुदान) पाउने पिीवािलाई अनतरितत
बिशेष अनुदान(एक पटक) प्रदान गरिनेछ।

७. समाजीक वीमा रकमहरु भततानी केदह समय स्थगन गनन सककने
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र्ीवनयापन गनज गिन्ता भएका ब्यन्ततिरुलाई आन्तस्मक सियोग मध्येको १ सामार्ीक वीमा लगाएत,
िान्ष्ट्रय कि वा िप्रत्त पानी लगाएतका सावजर्ाननक सप्रु विाका िकमको भत
ु तानी केहि समय स्थगन गिी पछी
नतनज सफ्रकने अनम
ु नत हदन सफ्रकनेछ।

८. जीववका र्लाउन कष्टप्रर् ब्यस्ततको लागी आत्माननभनर सहयोग कायनक्रम पेज.८
बिमभन्न समस्या भएि र्ीप्रवका िलाउन कष्ट्टप्रद ब्यन्ततिरुको लागी, प्रत्येकको अवस्था िे िेि आवचयक िि
ृ त

सियोग कायजक्रम लागू गरिएको छ।
९.कल्याण कायनक्रम
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वान्स्तप्रवक र्ीप्रवका िलाउन कष्ट्ट भएका ब्यन्ततिरुको लागी, आिािभत
ू र्ीवनयापनको सनु नन्चितता ि
आत्माननभजिता िढाउने उदे ष्ट्यले गरिप्रवको ति िे िेि र्ीवन यापन गने खिज, आवास खिज लगाएत आवचयक
कल्याणका सुप्रविािरु हदइनेछ।

【पुनचि:】माथी उल्लेखखत ५ दे खख ९ सम्मको िािे मा, कानागावा बिदे शी आवास सियोग केन्रमा खिि
गनि
ुज ोस ्।

१. आवास सुरक्षा लाभ (कोठाभाडा)
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नँया कोरोना भाइरसको सकंक्रमणको फैलावट को असरलाई हे रेर, काम बिदा भएर आम्दानी घटे को, काम
िाट ननस्केको वा व्यवसाय िन्दै नभएपनन त्यहह सरहको अवस्था भएकोले, आवास िाट िन्न्ित हुने
सम्भावना भएका ब्यन्ततहरुको लागी, ननन्चित समयको लागी कोठाभाडा िरािरको रकम अनुदानमा िढावा
हदइनेछ।

आवास सुरक्षा लाभ
(बढावा पछि)

लक्षक्षत बगन(हालको)
･ काम िाट ननस्केको･व्यवसाय
िन्द भएको

२ िर्ष भभत्रको

ब्यन्तत

･ काम िाट ननस्केको･व्यवसाय िन्द भएको २ िर्ष
भभत्रको ब्यन्तत

･ सम्िन्न्धत ब्यन्ततको तलि घटे को कारण ब्यन्तत
स्वँयमको कारणलने नभइ काम िाट ननकालेर वा
व्यवसाय िन्द भएर वा त्यहह सरहको कारण भएका
ब्यन्तत

लक्षक्षत ब्यक्तत

काम िाट ननस्केको･व्यवसाय िन्द भएको २ िर्ष भभत्रको अथवा काम बिदा भएर
आम्दानी घटे का, काम िाट ननकाले सरहको अवस्था भएका ब्यन्ततहरु

प्राप्त गर्ने अवधि

भसद्धान्तत ३ महहना (इमान्दारर साथ रोजगारी खोजेको हकमा ३ महहना थप
गदै (िहढमा ९ महहना सम्म))

प्राप्त गर्ने रकम

(टोककयो बिशेर् वडामा) १जना परीवार: ५३,७००येन, २जना परीवार:६४,०००येन, ३जना
परीवार: ६९८०० येन

प्राप्त गर्नन शतनहरु

〇 आम्दानीको शतषहरु:परीवारको आम्दानीको कुल रकम, स्थाननय नगर वा गाउको वाभसन्दा करको औसत
दर िाँहह कर

भमनाह हुने आम्दानी रकमको १/१२+घरभाडा रकम(आवास सहयोग बिशेर् आधारमा

तोककएको रकम भभत्र) िढ्न नहुने
(टोककयो बिशेर् वडामा) १जना परीवार: १३८,०००येन, २जना परीवार:१९४,०००येन, ३जना परीवार:
२४१,००० येन

〇

पँज
ु ी शतष: परीवारको कुल िित रकम तल तोककएको िन्दा िहढ हुनु हुदैन ्(तर १० लाख येन नाघ्न

भएन) (टोककयो बिशेर् वडामा) १जना परीवार: ५०४,०००येन, २जना परीवार:७८०,०००येन, ३जना परीवार:
१००,००० येन)

〇 रोजगारी खोजेकाहरुको लागी शतष: इमान्दारर साथ र भमहे नत गरे र काम खोजेको हुनु पनेछ।

※आवेदन हदँ दा हलोवकषमा गएर रोजगारी खोजेको आवेदन हदएको हुनुपने छै न(अप्रिल ३० ताररक ～)

● सम्पकष･आवेदन को लागी
आफु िसेको नगर वा गाउको आत्मननभषरता परामसष सहयोग केन्रमा
दे शैभरको सम्पकष सि
ू ी

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

२. आकक्ममक कोष･ बह
ृ त श्रण
ृ

(जीवर्नयापर्नको लागी)
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हरे क प्रिफेतिरको समाज कल्याण पररर्दमा नँया कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले गदाष काम बिदा भएका,
वेरोजगार लगाएतकाहरुको लागी, जीवनयापन गनष रकम नभएर अप्ठ्यारोमा परे का हरुको लागी, बिर्ेश
सापटी हदइनेछ।
आकक्ममक कोष(केहह समयको लागी पँज
ु ी आवचयक परे को ब्यन्तत〔बिशेर्गरी काम बिदा भएका〕)
आकन्स्मक तथा केहह समयको लागी घर िलाउन समस्या परे को िेला थोरै रकम सापटी

हदइनेछ।

लक्षक्षत ब्यक्तत नँया कोरोना भाइरसको असरले काम िन्दभएर आम्दानी घटे को, र आपतकालीन अवस्था र
हाल जीवन ननवाषह गनष कहठन भइ सापटी आवचयक परे को परीवारलाई

※कोरोना भाइरसको असरले आम्दानी कम भएमा, काम िन्द नभए पनन लक्षित िगषमा पनेछ।
अधिकतम सापटी रकम

स्कुल िन्द, ब्यन्ततगत व्यवसायी जस्ता बिशेर् अवस्थामा, २लाख ऐन सम्म
त्यस िाहे कको अवस्थामा, १ लाख ऐन सम्म

मथगर्न अविी

१ िर्ष सम्म

ररपेमेन्ट अविी

२ िर्ष सम्म

सापटी ब्याजदर･जमार्नत

ननब्याषज･जमानत निाहहने

बह
ृ त श्रण
ृ (जीवनयापन पून:सुिारु गनष आवचयक ब्यन्तत〔बिशेर्गरी काम िाट ननकाभलएका हरु〕)
जीवनयापन पून:सुिारु रुपमा िलाउनको लागी घरखिष आवचयक परे कालाई सापटी हदइन्छ।

लक्षक्षत ब्यक्तत नँया कोरोना भाइरसको असरले आम्दानी घटे को वा काम िाट ननकाभलएर हाल गररबिले
दै ननक िलाउन गाहो भइ, जीवन ननवाषह गनष कहठनाइमा परे को परीवारलाई

※कोरोना भाइरसको असरले आम्दानी कम भएमा, काम िाट नननकाभलए पनन लक्षित िगषमा पनेछ।
अधिकतम सापटी रकम (२ जना भन्दा िढी परीवार) महहनामा २लाख ऐन सम्म
(एतलो ब्यन्तत) महहनामा १लाख ५० हजार ऐन सम्म (सापटी अवधी: सामान्यत ३ महहना सम्म)
मथगर्न अविी

१ िर्ष सम्म

ररपेमेन्ट अविी

१० िर्ष सम्म

सापटी ब्याजदर･जमार्नत

ननब्याषज･जमानत निाहहने

※१ यसपालीको बिशेर् व्यवस्थामा थप्रपएको ररपेमेन्ट अवधी भभत्र पनन आम्दानी कम भइरहे र वाभसन्दा कर
भमनाहा गरे को परीवारले ररपेमन्
े ट नगरे पनन हुने व्यवस्था गररएको छ।

※२ सवषिथम, आकन्स्मक कोर् िाट २लाख सापहट हदएर, अझ पनन आम्दानी घटे को अवस्थामा िहृ त श्रण
ृ
िाट, २ जना भन्दा िहढ परीवार भएको अवस्थामा िहढमा २ लाख येन ३ महहना सम्म सहयोग गररनेछ।
(अधधततम ८ लाख येन सम्म)

सापहट हदने िकृया
आवेदक

आवेदन

आवेदक

नगऱ,वडा,गाउको समाज
कल्याण

पररर्द

वा

रोजगार बिप्रिय संस्था

पठाउने

प्रिफेतिरको

समाज

कल्याण पररर्द

सापहट

हदने ननणषय र रकमान्तरण

सामान्य कुराहरुको लागी सम्पकष गनष परामसष कल सेन्टे र
०१२०-४६-१९९९

※९:०० दे खी २१:०० (शननिार, आइतिार र पवषबिदाहरु समेत)

● आवेदम हदने ठाँउ आफु िसेको नगर वा गाउको समाज कल्याण पररर्द अथवा रोजगार बिप्रिय संस्था
※हुलाक माफषत पनन आवेदन हदन सककन्छ।

※धेरै प्रिफेकिर, बिशेर् नगरपाभलकाको समाज कल्याण पररर्दको HPमा, भलंकहरु समेटेको, तथा नगर गाउ वडा हरुको समाज
कल्याण पररर्दको सुिीहरु HPमा राखखएको छ। यो दाँयापट्हटको QRकोड िाट हेनष सककन्छ।नभएमा इन्टरनेटमा खोज्नुहोला।

३. व्यवसाय िान्र्नको लागी अर्नुदार्न
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नँया कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावटले, बिशेर् असर परे को व्यवसायीहरुलाई, व्यवसायको ननरन्तरता
हदन सहयोग होस भनेर, पुन: व्यवसाय सञ्िालन गनषको लागी ियोग होस भनेर बिभभन्न व्यवसायमा
ियोग गनष भमल्ने गरर अनुदान हदइनेछ।
अर्नद
ु ार्नको लक्षक्षत ब्यक्तत

〇 नँया कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले गदाष, एक महहनाको आय अनघल्लो िर्षको उहह महहनाको
तुलनामा ५०% भन्दा िहढ घट्न गएका व्यवसानयहरु

※१अरि भन्दा िहढको पँज
ु ी भएका ठुला कम्पनीहरु िाहे क (साना･मझ्यौला कम्पनी तथा व्यन्ततगत

व्यवसायीहरुलाई लक्षित गररएको छ। साथै धिककत्सा क्षेत्र, कृषष, गैरसरकारी संमथा लगाएत कम्पर्नी बाहे कले
पछर्न आवेदर्न ददर्न सतनेछन।)
अर्नुदार्नको रकम

कम्पनीले २०लाख, ब्यन्ततगत व्यवसायीले १० लाख
(तर, अनघल्लो िर्षको आयिाट घटे को जनत अधधकतम हदइनेछ)
आय घटे को हहसाि गने तररका
अनघल्लो िर्षको कुल आय(व्यवसायको आम्दानी)

― (अनघल्लो िर्षको सोहह महहनासंग माइनस ५०%

आयलाई १२ महहनाले गुणन गने)

※रकमलाई लाख

मा हहसाि गनुह
ष ोस। लाख भन्दा तलको अंक छ भने त्यो हहसाि नगनुषहोस।
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※प्रवकडे･शननिार, आइतिार र पवषबिदाहरु ※९:०० दे खी १९:००
यस िणालीको बिस्तत
ृ बिर्यमा हाल छलफल िभलरहे को छ, तर आवेदन हदने र अनुदान हदन शुरु गने
भमनत साथै आवेदन हदन आवचयक जानकारीहरु लगाएत धेरै सोधधएका िचनहरुिारे , आधारभत
ू
सोिाइहरुलाई अथष उधोग तथा ब्यापार मन्त्रालयको HPमा राखखएको छ।
तलको URLअथवा दाँया भागको QR कोड िाट हे नष सककनेछ।

https://www.meti.go.jp/covid-19

४. बबर्ना ब्याज･बबर्ना धितोको श्रण
ृ (व्यवसायको लागी) पेज.४

नँया कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावटको असरले व्यवसायमा नकरात्मक िभाव परे का व्यवसायीहरु
किलेन्स समेतका व्यन्ततगत व्यवसायीहरुको लागी, बिना ब्याज･बिना धधतो श्रण
ृ िदान गररनेछ।

「नँया कोरोना भाइरस संक्रमण बिशेर् सापहट」र 「बिशेर् ब्याज आपूनतष िणाली」लाई संगै ियोग गरे र
व्यवहाररक रुपमा ननब्याषन्जकरण गरर, व्यवसाय सञ्िालनको लागी पँज
ु ीको व्यवस्था गररनेछ।

「नँया कोरोना भाइरस संक्रमण बिशेर् सापहट」

नँया कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावटको असरले, िखणक रुपमा व्यवसायमा नकरात्मक िभाव परे का
(हहजोआजको िनतमहहनाको आय अनघल्लो वा त्यो भन्दा अगाडडको िर्षको त्यहह िेलाको संग तुलना
गदाष ५% भन्दा िहढ घटे को आहद)भएका व्यवासयीहरु (व्यवसानयकता भएका किलान्स पनन समेहटने)

हरुको लागी, पँज
ु ी सापहट हदनेमा छुट्टै िणालीको स्थापना गररएको छ। प्रवचवास र धधतोमा भर नपरी
एकरुप ब्याजको रुपमा, पँज
ु ी सापहट हदएको ३ िर्ष सम्म ▲०.९%ब्याज कम गररनेछ।

※ब्यन्ततगत व्यवासयीहरु (व्यवसानयकता भएका किलान्स पनन समेहटने, साना स्केलको मात्र)लाई
परे को असर िारे गण
ु ात्मक रुपमा गररने बिकफङलाई पनन लिकताका साथ सम्िोधन गररनेछ।
कोष प्रयोग गर्नन ममल्र्ने: कायषगत पँज
ु ी, उपकरण आहदको पँज
ु ी

धितो: बिना धधतो

सापदट ददइर्ने अविी: उपकरण आहद २० िर्ष भभत्र, कायषगत १५ िर्ष भभत्र त्यममा मथगर्न अविी:५ िर्ष
लगार्नी गररर्ने पुँज
ु ीको मसमा(िुट्टै प्रणाली): साना तथा मझ्यौला कम्पनी ३० करोड येन, रान्रिय
ब्यवसाय ६करोड येन

ब्याज: शरु
ु को ३ िर्षको आधार ब्याज ▲०.९%ब्याज, ४ िर्ष पछीको आधार ब्याज(ब्याजदर घटाउने
भसमा: साना तथा मझ्यौला कम्पनी १० करोड येन, रान्रिय ब्यवसाय ३करोड येन

●षवकडेमा परामशन गर्नन
जापान नीनत प्रवि ननगम व्यवसानयक पँज
ु ी परामशष डायल: ०१२०-१५४-५०५

ओककनावा बिकाश बिि ननगम लगानी २ शाखा साना तथा मझ्यौला व्यवासय लगानी कि:०९८-९४१-१७८५

●शछर्नवार आइतबार･पवन बबदाको ददर्न परामषन गर्नन
जापान नीनत प्रवि ननगम:०१२०-११२४७६(जनजीवन कायषक्रम),०१२०-३२७७९०(साना तथा मझ्यौला कायषक्रम)
ओककनावा बिकाश बिि ननगम:०९८-९४१-१७९५
बिशेर् ब्याज आपूनतष िणाली

आवेदनको शुरुवात भइसकेको छै न। यो सुप्रवधा पाउनको लागी आवचयक पने आवेदनको बिर्यमा,
बिस्तत
ु गनेछौ।
ृ कुरा तय भइसकेपछी सकेसम्म नछटो िस्तत

▶जापान नीनत प्रवि ननगमको 「नँया कोरोना भाइरस संक्रमण बिशेर् सापहट」माफषत सापहट भलएका
ब्यन्ततगत ब्यवसानयहरुले (व्यवसानयकता भएका किलान्स पनन समेहटने) लगाएतका हरुको लागी,
ब्याज आपूनतष गरर पँज
ु ीको व्यवस्था गररनेछ।

ब्याज आपूछतन अविी: सापहट भलएको शुरुको ३ िर्ष

ब्याज आपूछतन गर्नन ममल्र्ने अधिततम अविी: साना तथा मझ्यौला कम्पनी १० करोड येन, रान्रिय
ब्यवसाय ३करोड येन
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(प्रवकडे･शननिार, आइतिार ※९:०० दे खी १७:००)

