
 

 

 

आय घटेको थित स ी यािचकाप  
 

 
कानागावा िज ा समाज क ाण प रषद् अ  ू, 

 
 

मैले आवेदन िदएको क ाण कोषको ऋणको स भमा, ऋण पाउन पूरा गरेको नुपन आव कताह  म ेको एक, 
सं ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को असरको कारण िन  अनुसार मेरो आय घटेको बेहोरा घोषणा गदछु। 
 

काय थलको नाम वा पेसा 
 

योकोयोको क नी िलिमटेड 

काय थलको ठेगाना 〒△△△−✕✕✕✕ 

 योकोहामा सहर,□□वडा,○○ ✕✕−△ 
फोन न र 045 (***) **** 

घट्नु अगािडको आय 2020 साल माचको मािसक आय (हातमा पन रकम) लगभग 320,000 येन िथयो। 

घटे पिछको आय 2020 साल अि लको मािसक आय (हातमा पन रकम) लगभग 150,000 येन िथयो। 

घटेको कारण सं ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को असरले गदा उ ेखनीय पमा 
काम घटेकोले, तलब कम भयो। 

 
(सम  सहयोग कोषको आवेदनको ख मा मा  ले नुहोस्) 

हाल योग ग ररहेको 
अ  सावजिनक अनुदान 
(िलइरहेको अनुदानमा 
○ लगाउनुहोस्) 

・बेरोजगार आिदको अनुदान    ・ ावसाियक िश ण िलने अनुदान 
・पे न 
・अ  (              ) 

अ  सावजिनक 
अनुदानको साथै िवशेष 
ऋण पिन आव क 
पनुको कारण 

(घर चलाउन ला े खच र सावजिनक अनुदान रकम, पैसा के को लािग योग र त ाल 
आव क पनुको कारण आिद) 
・सावजिनक अनुदान िलएको छैन 
・घर खच धा  मािसक 350,000 जित ला छ। सैले प रवारको आयमा भएको कमी पूित 

गन 200,000 येन ऋण आव क परेकोले। 

 
 _____________________________  

(ता रख  म हना  साल) 
(ऋण आवेदक) ठेगाना योकोहामा सहर, कानागावा वडा, सावातारी 4-2  

  
 

नाम कानागावा तारो इ ान ( ा ) 
 

घट्नु अगािडको आयमा, नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) 
महामारीको असर पनु अगािडको आय र घटे पिछको आयमा असर 
परेपिछको आय ले नुहोस्। घटेको कारणमा, आफूलाई थाहा भएको 
आय घटेको कारण ले नुहोस्। 

ऋण आवेदन फाराममा लेखेको काय थलको नाम र पेसा ले नुहोस्। 

हाल रोजगार नभएको ख मा बेरोजगार ले नुहोस्। 

** मे 2020 सावजिनक अनुदान िलइरहेको भएमा 

सको रकम र ऋण आव क 

कारणबारे आफूले खुलाउन स े 

दायरामा रहेर िव ृत पमा 

ले नुहोस्। 

आवेदक यंले लेखी, इ ान लगाउन अनुरोध गदछौ।ं 


