नयााँ कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्ाा जीवनयापनमा समस्या परे का व्यक्तिहरूको लागग ऋण
1.ओताकु सामाजिक कल्याण काउजससल (ओताकु स्याखाई फुकुसी क्योगीखाई )
https://www.city.ota.tokyo.jp/cyuumokujoho/infection/kinkyukoguchi.html
नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभावले गर्ाा काम बसर्(बबर्ा) वा बेरोिगार भई आर्थाक आय घटे का
घरपररवारको लार्ग ऋणको बारे परामर्ा गर्ै छौं।
परामर्ाको लार्ग अर्िम बकु कं ग गनुा पर्ाछ । फोन गरर बकु कं ग गनह
ुा ोस ् ।
⚫

ववर्ेष ऋण परामर्ाको लार्ग डायल फोन : ０３－３７３６－７７７７

⚫

फोन गने बार र समय सोमबार र्े खख र्ुक्रबार ８：４５～１６：３０
☆ कायाालयमा आउाँ नुहुने व्यजक्तहरूको लार्ग अनुरोध

⚫

ज्वरो वा रूधाको लक्षण भएको व्यजक्तहरू, आफु संगै बसेको पररवारमा नयााँ कोरोनाभाइरस
संक्रमण भएको व्यजक्तहरू, अथवा र्ंका लागेको व्यजक्तहरू भएमा कृपया नआउनुहोस ् ।

⚫

संक्रमण भएको र्ंकालागेको भएमा आफ्नो प्रतततनर्ध माफात आवेर्न दर्एमा प्रततकक्रया दर्नेछौं ।
अर्िम रूपमा खबर गनह
ुा ोस ् ।

⚫

यदर् परामर्ाको लार्ग आउाँ नु भएको खण्डमा मास्क लगाउनुहोस ् ।
☆ आवासीय प्रमाणपत्र

(भभसा)

अनुसार आवेर्न दर्न सक्ने भसमा भसभमत गररएको छ । कृपया

ववस्तत
ुा ोस ्।
ृ िानकारीको लार्ग हामीलाई सम्पका गनह
【सम्पका स्थान 】

ओताकु सामाजिक कल्याण काउजससल (ओताकु स्याखाई फुकुसी क्योगीखाई )
ओताकु तनसी कामाता ７－４９－２ ओताकु स्याखाई फुकुसी सेसटर ６F
फोन ：０３－３７３６－２０２６
2 टोक्यो
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007534.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/yushi/index.html
नयााँ कोरोनाभाइरसको प्रभावले गर्ाा काम बसर्(बबर्ा) वा बेरोिगार भई आर्थाक आय घटे का व्यजक्त
हरूकोलागी र साना व्यवसायका कमाचारीहरूको िीवनयापन जस्थरताको लार्ग बबना ब्याि ऋण दर्ने
व्यवस्था गररएको छ ।
⚫

आवेर्न दर्न सक्ने व्यजक्तहरूको लार्ग र्ताहरू
तनम्न र्ताहरू सबै मेल खाने साना तथा मध्यम आकारका उद्यम（※） कायारत कमाचारीहरू

・हालको कायाालयमा 6 मदहना भसर्ा बढी कायारत व्यजक्तहरु
・हालको स्थानमा 3 मदहना भसर्ा बढी बसोबास गरर, कायाालय वा ठे गाना मध्ये एक टोक्योमा भएको
व्यजक्तहरू
・वावषाक आय ( कर सदहत ) 800मान भसर्ा कम भएको व्यजक्तहरू
・आवासीय कर ततरे का व्यजक्त
・ऋण िीवनयापन जस्थरताको लार्ग भएकोले ऋण चुक्ता गना सक्ने सक्षम व्यजक्तहरू
☆ आवासीय प्रमाणपत्र

(भभसा)

अनुसार आवेर्न दर्न सक्ने भसमा भसभमत गररएको छ । कृपया

ववस्तत
ुा ोस ्।
ृ िानकारीको लार्ग हामीलाई सम्पका गनह

※साना तथा मध्यम आकारका उद्यमहरू तनम्न बर्
ु ााँहरूमा मेल खाने भएमा
・साना उद्यम : पंि
ु ी (Capital) पााँच करोड यन भसर्ा कम अथवा कमाचारीको संख्या 50 िना भसर्ा
कम
・सेवा मुलक उद्यम : पि
ुं ी (Capital) पााँच करोड यन भसर्ा कम अथवा कमाचारीको संख्या 100
िना भसर्ा कम

・थोक व्यापार (Wholesale trade) : पि
ुं ी (Capital) 1 ओकु (र्र् करोड यन) भसर्ा कम अथवा
कमाचारीको संख्या 100 िना भसर्ा कम

・मार्थ उल्लेखखत बाहेकका उद्यम : पि
ुं ी (Capital) 3 ओकु

( तीस करोड यन )भसर्ा कम अथवा

कमाचारीको संख्या 500 िना भसर्ा कम

⚫

कोषहरूको प्रयोग नयााँ कोरोनाभाइरस सक्रमणको प्रभावले गर्ाा िीवनयापन कोष

⚫

ऋणको भसमा रकम : 100 मान (र्र् लाख यन )

⚫

ऋणको अवर्ध : 5 वषा भभत्र

⚫

व्याि , सुरक्षा तनक्षेप टोक्यो-तो ले व्यहोने छ |
【सम्पका स्थान 】
फोन च्यओ
ु उ रोउर्ोउ ककसकोउ कामाता ब्र्ाखा ０３－３７３８－６２５１

