
विशषे नगद भुक्तानी अनुदानको लागग 
कसरी आिेदन ददने।

खंडन/डडसक्लेमर
☑कृपया ध्यान राख्नुहोला, अनुदानको लागग आिेदन गने विगि र फारम 

नगरपाललका अनुसार फरक फरक हुन सक्छ, र नमुनाको रूपमा पोष्ट गररएकोसँग मेल 
नखान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा, सहयोगका लागग हामीलाई सम्पकक  गननकहोला।

☑यो अनुिाद विदेशी बालसन्दाहरूको सहयोगको लागग हो। अनुिाद प्रयोगकतााले कुनै पनन 
कारणबस यो अनुबादको पररणामको रूपमा लाभ ललन असफल भयो भने OIHF कन न ैपनन 
कारणको लागग उत्तरदायी हननेछैन।
☑यदद तपाइँसँग ननिेदन ददने बेलामा केदह प्रश्नहरू छन ्भने कृपया हामीलाई सम्पका  
गनुाहोस।्

सम्पकक :
ओककनावा अन्तराकष्ट्रिय एक्सचेन्ज र मानव संसाधन ववकास फाउण्डशेन (OIHF)

टेलीफोन: 098-942-9215 ईमेल: kokusai@oihf.or.jp  फेसबनक: http://www.facebook.com/oihf60

ठगी बाट बच्ननहोस।
केदह त्यस्ता व्यक्क्तहरू हुन सक्छन जसले "मद्दत गना" प्रस्ताि गरेर तपाईंको बहुमूल्य 

सम्पविहरू चोरी गना प्रयास गना सक्छन। सरकार, नगरपाललका र OIHF ले तलका  कन रा 
कहहले गदैन: 

● एटीएम प्रयोग गनकलाई अननरोध। 
● लाभ भनक्तानी सम्बन्धी सेवा शनल्क  अननरोध।
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ननिेदन ददने लमनत - रेइिा-िषा 2 / (मदहना) / (गते )
* यो िषा जापानी यगुमा रेइिा 2 बषा हो।“

अथिा तपाईंले िषा(year)/मदहना(month)/गत(ेday) 
को तररकाले पनन भना सक्नहुुन्छ। 
उदाहरणको लागग 2020/05/14

तपाईंको शहर/नगर/गाउँ को नाम 
लेख्नुहोस जुन तपाईं अवप्रल 27th, २०२० 
अनसुार बस्नहुुन्छ िा दताा छ।

यो सका ल "अफफसयल प्रयोग 
को लागग मात्र” हो। तपाईंको 
नामको सील (Inkan) 
नहान्नहुोस।

तपाईंको नाम लेख्नुहोस र तपाईंको नामको 
सील(Inkan)हान्नहुोस।  यदद तपाईंसँग 
नामको सील(Inkan) छैन भने, तपाईंले 
हस्ताक्षर (sign) गदाा पनन हुन्छ।

तपाईंले ददउसो 
उठाउन लमल्ने फोन 
नंबर लेख्नुहोस।

①

जन्म लमनत:
"यदद तपाईंलाई जापानीज क्यालेन्डर अनसुार 
तपाईंको जन्म लमनत थाहाछैन भने, तपाईं  
अंगे्रजी नतगथ अनसुार िषा(year)/ 
मदहना(month) /गते (day) मा  जन्म लमनत
भना सक्नहुुनेछ। उदाहरणको लागग: 1982/10/31

Zaiden, Taro ○○○（○○○○）○○○○

○○

2 ○ ○

आवेदन फारम भदाक मसी मेहटने बलपोइन्ट पेन प्रयोग नगननकहोस।् मसी नमेहटने कलम प्रयोग गननकहोस।्



ननम्नललखखत शतकहरू लागू हननेछ।
म  ननम्नललखखत चीजहरूमा सहमत छु र विशषे क्यास भकु्तानीको लागग आिेदन ददन्छु:
① हामी तपाईंको आिेदन योग्यता को बारे मा सािाजननक पुस्तक (public book) सगं जाँच गना सक्छौं।
② यदद हामी सािाजननक पुस्तकमा तपाईंको आिेदन योग्यता पुक्ष्ट गना असमथा भए, हामी तपाईंलाई सम्बक्न्ित 

कागजातहरू पेश गना आग्रह गना सक्दछौं। साथै, हामी अन्य नगरपाललका सगं तपाईंको बस्ने ठाउँको बारेमा 
पुक्ष्ट गना सक्दछौं।“

③ प्राप्त खातामा हस्तान्तरण प्रफिया पनछ यदद ननम्न ललखखत कुराहरू लागु भए नगरपाललकाले आिेदन फफताा 
ललनेछ।

वििरणमा भएका  गल्तीका कारण स्थानान्तरण(ट्रान्स़्र) सम्पन्न भएको छैन र नगरपाललकाले आिेदन 
ग्रहण सरुु हुने लमनतको  तीन मदहना पनछ आिेदनको  अक्न्तम म्याद सम्ममा घरमलूी (आिेदन /ररसीभर) 
को पदहचान गना सकेन िा उसको प्रनतननगि माफा त सम्पका  गना सकेन।

④ यदद तपाईंले अको नगरपाललकाबाट विशषे नगद भकु्तानी प्राप्त गनुाहुन्छ भने, तपाईंले त्यसलाई फफताा 
गनुापनेछ।

⑤ यदद घरमलूी बाहेक घरका अन्य सदस्यले विशषे नगद भकु्तानी प्राप्त गदाछ भने, तपाईंले त्यसलाई फफताा गनुा 
पछा।"

②



सावधान: यो कोलम त्यो 
व्यष्ट्क्तको लागग हो जनन अननदान 
प्राप्त गनक चाहँदैन। कृपया थाहा 
पाइराख्नुहोस, यदद तपाईं ले यहाँ 
“X” गचन्ह लगाउनुभयो भने
अनुदानको जम्मा रकम कटौती 
गररनेछ िा रकम पाइने छैन।

अनुदानको कुल रकम ： यो रकम १००,००० येनको दरले  पररिारका      ब्यक्क्तहरूको गुणक 
संख्या बराबर हो। यो कुल रकम तपाईंको  बैंक/जापान पोष्ट खातामा ट्रान्सफर गररने छ।  यदद 
अनुदानको कुल रकम लेखखएको छैन भने, कृपया यो आफैले लेखु्नहोस।्

यो अनुदान प्राप्त गने व्यक्क्तहरूको सूची हो। यी 
ब्यक्क्तहरूको बारेको जानकारी पदहले नै लेखखएको हुनेछ।  
यदद त्यह  ंकुनै जानकारी छैन भने कृपया आिश्यक 
ठाऊँहरूमा भनुाहोस।्  साथै यदद जानकारीहरू पदहलेनै 
भररएको छ तर गलत जानकारी समािेश छ भने, 
यसलाई रातो मसी/कलमले सच्याउनुहोस।्

③

नाम

घरमूलीसंगको सम्बन्ि जन्म लमनत

अनुदान को कुल रालश



तपाईंले यसलाई आिश्यक कागजातहरू (नगद काडाको प्रनतललवप, पासबकुको प्रनतललवप, आदद) संगै  पठाउन ुपनेछ 
जुन तपाईंको खाताको जानकारी जस्ताको त्यस्तै यहाँ छन ्(कागजातहरू अको सेक्सनमा संलग्न हुनपुदाछ)।  
ननक्श्चत गनुाहोस ्फक प्रनतललवप संग यहाँ लेखेको कुरा मेल खान्छ।

कृपया तपाईंको बैंक िा  पोष्टल "JP Yucho" खाताको जानकारी भनुाहोस।्  कृपया दबुै नभनुाहोस।्
बैंक वा पोरटल "JP Yucho" मध्य कन नै एक खाताको मात्र जानकारी भननकहोस।् यहद यो जानकारी 
सहह छैन भने अननदान प्राप्त गनक समय लाग्ने छ।

☑

यहाँ ☑ माका
गनुाहोस,् ताफक 
अनुदान 
तपाईंद्िारा
ददइएको 
खातामा 
हस्तान्तरण 
हुनेछ।

बैंक खाता 
जानकारी

पोस्टल "JP 
Yucho" खाता
जानकारी

खाता नम्बर:
दाय नंतरबाट भनुाहोस।्

खातािालाको नाम:
• खातावालाको नाम र आवेदक (घरमूली ) को नाम एउटै हनननपदकछ।
• तपाईले हुलाक कायाालय(JP) िा बैंकलाई ददएको नाम नै यहाँ लेख्न ुभएको छ 

भन्नेकुरा ननक्श्चत गनुाहोस। यदद तपाईंले JP िा बैंकमा तपाईंको नाम काताकानामा 
ददनुभएको छ भने कृपया यसलाई काताकानामै लेख्नहुोस र यदद रोमाजीमा 
(alphabet) ददनुभएको छ भने  रोमाजीमै लेख्नहुोस।

• यदद तपाईंले  बबसानुभयो भने, कृपया लेख्न ुअनघ बैंकमा गएर जाँच गनुाहोस।्

④

बैंकको नाम

शाखाको नाम र कोड*
* तपाईंले आफ्नो नगद काडा / पासबकुमा शाखा कोड फेला पाना सक्नहुुनेछ।

पासबुक प्रतीक/गचन्ह:
यदद छैठौं अकं छ भने कृपया 
*कोलम भनुाहोस।्

○○
○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Zaidan, Taro

ザイダン タロウ

○○



यो सेक्सन प्रनतननगिको प्रयोगको लागग हो।. यदद तपाईं 
आिेदक हुनुहुन्छ भने, यो सेक्सन छोड्नुहोस।्

आवेदक प्रामाखणकरण कागजातहरू
ननम्न कागजातहरूमध्ये एकको प्रनतललवप टाँस्नुहोस:्
・ रेक्जडने्स काडाको प्रनतललवप
・ चालक इजाजतपत्रको प्रनतललवप
・ माई नम्बर काडाको प्रनतललवप(अनुहारको फोटो सदहतको
प्लाक्स्टक काडा)
・ स्िास््य बीमा काडाको प्रनतललवप
・ पेन्सन पुस्तकको प्रनतललवप इत्यादद।

प्रनतननगिको आिेदन बनाउँदा (प्राप्तकताा), कृपया प्रनतननगिको
पदहचान प्रमाखणकरण कागजातको प्रनतललवप पनन संलग्न
गनुाहोस।्

ववत्तीय संस्था खाता को पनष्ट्रट/प्रामाखणकरण कागजात।
तलका कुनै कागजातको प्रनतललवप टाँस्नुहोस:् 
・ पासबुकको प्रनतललवप (खाता नम्बरसदहतको अशं र
खातािालाको नाम लेखखएको) 
・ नगद काडाको प्रनतललवप, आदद।"

चकेललस्ट
ननक्श्चत आईटमहरू जाँच गनुाहोस ् र चके बक्समा ☑ माका
लगाउनुहोस।
☑ कतै तपाईंले भरेका ठाऊँहरूमा कुनै छुटपुट िा त्रदुटहरू छन ् फक

कृपया फेरर जाँच गनुाहोस।्
☑ विशषे गरी, तपाईंले भनुाभएको पासबुक नम्बर संलग्न

पासबुकको प्रनतललवप संग मेल खान्छ फक खादैन कृपया
सुननक्श्चत गनुाहोस।्. 

☑ कृपया संलग्न सामग्री चहुािट हुने सम्भािनाका लागग पनन जाँच
गनुाहोस।्

☑

☑

☑

⑤


