令和３年１１月現在

संक्रामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (को�भड 19) फै�लएको कारण व्यवस्था ग�रएको
आपत्काल�न सानो रकम कोष जस्ता �वशेष ऋणको ऋण छुट सम्बन्धी जानकार�
हामीले आपत्काल�न सानो रकम कोष जस्ता �वशेष ऋणहरूको ऋण छुटको सन्दभर्मा, "प्रत्येक �क�समको ऋणलाई
एकमुस्ट रूपमा छुट �दई, ऋण �लने व्यिक्त र घरमूल�ले �नवासी कर छुट पाइरहे को भएमा, सो व्यिक्त ऋण छुटको
दायरामा पन�" भनेर भनेका �थय� र यसमा ती प्र�क्रयाहरूबारे �वस्तत
ृ जानकार� �दएका छ�।

ऋण छुट सम्बन्धी ध्यान �दनप
ु न� बँद
ु ाहरू
✔

प्रत्येक �क�समको कोषको ऋणलाई एकमुस्ट रूपमा छुट �दइनेछ। यी कोषहरू ①आपत्काल�न सानो रकम
कोष, ②समग्र सहयोग कोषको प�हलो ऋण रकम, ③समग्र सहयोग कोषको लम्ब्याइएको ऋण रकम र ④
समग्र सहयोग कोषको पन
ु ः ऋण हुन ्।

✔

ऋण �लने व्यिक्त र घरमूल�ले �नवासी कर छुट पाइरहे को भएमा, सो व्यिक्त ऋण छुटको दायरामा
पन�छ। प�रवारको अन्य सदस्यको कर िस्थ�तले फरक पाद� न।

✔

�नधार्रण समय र �नधार्रणको ला�ग जाँ�चने कर आवश्यकताहरू कोषको �क�सम अनुसार फरक हुन्छ।
�वस्तत
ुर् ोस ्।
ृ जानकार�को ला�ग तलको �चत्र हे नह

✔

मा�थ ले�खएका बाहे क प�न, ऋण �फतार् ग�ररहे को बेला मत्ृ य,ु बेप�ा भएको घोषणा, टाट पल्टे को अवस्था
आ�दको कारण ऋण �फतार् गनर् क�ठनाइ भएमा, सम्पूणर् ऋण अथवा आं�शक ऋण छुट गनर् स�कने
अवस्थाहरू प�न हुन्छन ्।
कोषको �क�सम अनस
ु ार �डफरमेन्ट अव�ध लम्ब्याइनेछ।

✔

�नधार्रण समय र �नधार्रणको ला�ग जाँ�चने कर आवश्यकताहरू
ऋण �फतार् गन� प�हलो
आ�थर्क वषर्
(आ�थर्क वषर् रे इवा 4
साल)

समग्र
सहयोग
कोष

4 लाख 50 हजार येन (एकल व्यिक्तको घरप�रवार)
6 लाख येन (2 जना वा सोभन्दा बढ�को घरप�रवार)

�नधार्रणको ला�ग
जाँ�चने कर
आवश्यकताहरू

आ�थर्क वषर् रे इवा 3
साल अथवा रे इवा 4
सालमा �नवासी कर
छुट
आ�थर्क वषर् रे इवा 5
साल �नवासी कर
※
छुट

4 लाख 50 हजार येन
6 लाख येन

③लम्ब्याइएको
ऋण रकम

4 लाख 50 हजार येन
6 लाख येन

④समग्र सहयोग कोष
पुनः ऋण

※

ऋण �फतार् गन� तेस्रो
आ�थर्क वषर्
(आ�थर्क वषर् रे इवा 6
साल)

2 लाख येन

①आपत्काल�न सानो रकम कोष
②प�हलो ऋण
रकम

ऋण �फतार् गन� दोस्रो
आ�थर्क वषर्
(आ�थर्क वषर् रे इवा 5
साल)

आ�थर्क वषर् रे इवा 6
साल �नवासी कर
※
छुट

ऋण छुट प�छ प�न आत्म�नभर्र परामशर् सहयोग संघसंस्था आ�दबाट �नरन्तर सहयोग पाउन सक्ने गर� फलोअप ग�रनेछ।

�डफरमेन्ट अव�ध लम्ब्याउनेबारे
①आपत्काल�न सानो रकम कोष
समग्र
सहयोग
कोष़

②प�हलो ऋण रकम
③लम्ब्याइएको ऋण
रकम

④समग्र सहयोग कोषको पुनः ऋण

(नोट)

ऋण �लने व्यिक्तले छोटो �डफरमेन्ट अव�ध �नधार्रण गरे को खण्डमा यो लागु हुनेछैन।
लम्ब्याउन सक्ने व्यिक्तहरूलाई समाज कल्याण प�रषदबाट सम्पकर् ग�रनेछ।

रे इवा 4 साल �डसेम्बरको अिन्तम �दन अ�घ ऋण �फतार् सुरु हुने ऋणको
सन्दभर्मा, रे इवा 4 साल �डसेम्बरको अिन्तम �दनसम्म (रे इवा 5 साल जनवर�दे �ख
ऋण �फतार् सुरु)
रे इवा 5 साल �डसेम्बरको अिन्तम �दन अ�घ ऋण �फतार् सुरु हुने ऋणको
सन्दभर्मा, रे इवा 5 साल �डसेम्बरको अिन्तम �दनसम्म (रे इवा 6 साल
जनवर�दे �ख ऋण �फतार् सुरु)
रे इवा 6 साल �डसेम्बरको अिन्तम �दन अ�घ ऋण �फतार् सुरु हुने ऋणको
सन्दभर्मा, रे इवा 6 साल �डसेम्बरको अिन्तम �दनसम्म (रे इवा 7 साल
जनवर�दे �ख ऋण �फतार् सुरु)

�वशेष ऋणको ऋण छुटसँग सम्बिन्धत प्रश्न र जवाफ
प्र. 1 ऋण छुट पाउनको ला�ग गनुप
र् न� प्र�क्रयाहरू कसर� गदार् राम्रो हुन्छ?
ज. 1 �नवासी कर छुटले गदार् हुने ऋण छुटको प्र�क्रयाको सन्दभर्मा, ऋण �फतार् सुरु
अ�घ (�डफरमेन्ट अव�ध) मा समाज कल्याण प�रषदबाट ऋण �लने व्यिक्तलाई �सधै
जानकार� पठाइने हुनाले पखर्नुहोस ्। त्यसप�छ समाज कल्याण प�रषदमा आवश्यक
कागजात पेस गर� आवेदन �दनुहोस ्।
प्र. 2 �नवासी कर छुट छ वा छै न भन्ने कुरा कहाँ �नश्चय गनर् स�कन्छ?
ज. 2 तपा� बसोबास गनुह
र् ु ने नगरपा�लका वा गाउँ पा�लकामा कर छुट प्रमाणपत्र
बनाएमा �नश्चय गनर् स�कन्छ। साथै प्रत्येक आ�थर्क वषर्को कर सम्बन्धी जानकार�
प्राप्त गनर् सक्ने अव�ध सामान्यतया जन
ु म�हना प�छ हो। सम्बिन्धत नगरपा�लका
वा गाउँ पा�लकामा �नश्चय गनुह
र् ोस ्।
प्र. 3 सबै ऋणहरू एकमुस्ट छुट न�दनुको कारण के हो?
ज. 3 �वशेष ऋणको ऋण कायार्न्वयन �व�धमा आपत्काल�न सानो रकम कोष, समग्र
सहयोग कोषको प�हलो ऋण, लम्ब्याइएको ऋण र पन
ु ः ऋणको एकाइमा ऋण
अव�ध �नधार्रण तथा रकम भुक्तानी ग�ररहे को हुनाले, ऋण छुट �नधार्रण �व�धमा
प�न, ऋण �दँ दाको जार� रकम र क्रमलाई मध्यनजर गद� छुट्टाछुट्टै एकमुस्ट छुट
�दने व्यवस्था ग�रएको हो। �फतार्को �नधार्रण ग�रएको अवस्थाको ऋण �लने
व्यिक्तको �फतार् रकम र समयमा प�न ध्यान पर्ु याइएको छ।
प्र. 4 �नवासी कर छुटको दायरा �भत्र �नवासी करको आय अनुसार भुक्तान रकम मात्र
छुट पाउने व्यिक्त प�न पछर् ?
ज. 4 पद� न।
प्र. 5 ऋण �लने व्यिक्त र घरमूल�को फरक-फरक आ�थर्क वषर्मा छुट भएको खण्डमा,
त्यो प�न आपत्काल�न सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोष (प�हलो ऋण) छुट
�नधार्रणको दायरामा पछर् ?
ज. 5 त्यस्तो अवस्था ऋण छुटको दायरामा पद� न। ऋण छुट �नधार्रणको दायरामा पन�
अवस्था भनेको एकै आ�थर्क वषर्मा ऋण �लने व्यिक्त र घरमूल� दब
ु ैको कर छुट
भएको अवस्था हो।

【お問合せ先】個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
電話 0120-46-1999
※9:00～17:00（月～金曜日、土日祝日除く）

