[भु क्तानी रकम छु ट गररनेबारे ]
यदि तपाईं नागरिक स्वास्थ्य दिमामा आिद्ध हुनुहुन्छ ि संक्रामक िोग नोभल कोिोना भाइिस (कोदभड 19) को
कािण तपाईंले दनम्न सततहरू पूिा गनुतभएको छ भने तपाईंले बबमा शुल्कमा छु ट पाउनुहुनेछ।
●यसको दायरामा पने व्यक्तक्तहरू
① सं क्रामक िोग नोभल कोिोना भाइिस (कोदभड 19) को कािण, घिव्यवहाि चलाउने मुख्य व्यक्तिको मृत्यु भएको
वा गम्भीि चोट वा िोग लागेको परिवािको व्यक्ति ⇒ सम्पूर्ण बबमा शुल्क छु ट
② सं क्रामक िोग नोभल कोिोना भाइिस (कोदभड 19) को असिले गिात घिव्यवहाि चलाउने मुख्य व्यक्तिको आय
घट् ने (*) अनुमान गरिएको परिवाि भई, तलका सम्पूणत सततहरू पूिा गिे को व्यक्ति ⇒ बबमा शुल्कको केही
अंश छु ट
* बनम्न सर्ण हरू पूरा गरे को व्यक्तक्तले बबमा शुल्कको केही अंश छु ट पाउनेछ
परिवािको घिव्यवहाि चलाउने मुख्य व्यक्तििािे
(1)
व्यापािव्यवसायको आम्दानी वा तलि आदि, आयहरू मध्ये कुनै एक 2019 सालको तुलनामा 10
भागको 3 भाग वा सोभन्दा िढी
घट् ने अनुमान भएमा
(2)
2019 सालको कुल आय 1 किोड येन वा सोभन्दा कम भएमा
(3)
आय घट् ने अनुमान गरिएको कामको आय िाहे कको 2019 सालको कुल आय 40 लाख येन वा
सोभन्दा कम भएमा
● छु ट बदइने बबमा शुल्क
2020 साल फेब्रुअिी 1 तारिखिे क्तख 2021 साल माचत 31 तारिखसम्मको दिमा शुल्क
● आवेदन अवबि
सामान्यतया 2021 साल माचत 29 तारिख (सोमिाि) सम्म

[बबरामी भत्ता भु क्तानीबारे ]
यदि तपाईं सहिको नागरिक स्वास्थ्य दिमामा आिद्ध कमणचारी हुनुहुन्छ र र्पाईं संक्रामक रोग नोभल कोरोना
भाइरस (कोबभड 19) बाट संक्रबमर् भई (अथवा ज्वरो जस्ता लक्षर्हरू भई संक्रमर् भएको आशंका गररएको),
कामबाट बबदा बलनुभएको छ भने, तपाईंलाई दििामी भत्ता भुिानी गरिन्छ।
1.यसको दायरामा पने व्यक्तक्तहरू
नागरिक स्वास्थ्य दिमामा आिद्ध भएको कमतचािी मध्ये , संक्रामक िोग नोभल कोिोना भाइिस (कोदभड 19) िाट
संक्रदमत व्यक्ति, अथवा ज्विो जस्ता लक्षणहरू भई संक्रमण भएको आशंका गरिएको व्यक्ति
2. भुक्तानी गररने अवबि (बदन सङ्ख् या)
काम गनत नसकेको दिनिाट गन्ती गिी 3 दिन दितेको दिनिे क्तख काम गनत नसकेको अवदि दभत्रको काम गने योजना
भएको दिन
3. प्रबर् बदनको भुक्तानी रकम * अबिकर्म सीमा छ
ठीक अगादडको लगाताि 3 मदहनाको तलि आदिको कुल िकमलाई काम गिे को दिनको सङ्ख्ख्याले भाग गिे को िकम
× 2/3
* तलि आदिको केही अंश भुिानी गरिने खण्डमा वा दििा क्षदतपूदतत आदि पाउने खण्डमा, कम िकम भुिानी गरिने
वा भुिानीको िायिामा नपने अवस्थाहरू हुन सक्छन्।
4. लागू गररने अवबि
2020 साल जनविी 1 तारिखिे क्तख 2020 साल सेप्टेम्बि 30 तारिख
(यद्यदप, दनिन्ति अस्पतालमा भनात गने जस्ता अवस्थाहरूमा, अदिकतम 1 वर्त 6 मदहनासम्म)

