
  

 

 

 

 

कोड：  

रेइवा 4 (2022) साल 

जीवन कल्याण कोषको ववशेष ऋण वलनुभएको सबैजना 

समाज कल्याण संस्था ह्योगो विफेक्चर समाज कल्याण पररषद 

ऋण मोचन (फिर्ता) फमनतहत र्थत बैंक खतर्त दर्ताको सूचनत 

जीवन कल्याण कोषको ववशेष ऋण वलनुभएको (आपत्कालीन सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोष) बारे, सरकारले 

तोकेको सततहरुमा मेल खाने व्यक्तिहरुले आवश्यक िविया पुरा गरेको खण्डमा ऋण वमनाहा हुन्छ। 

ऋण वमनाहामा नपने व्यक्तिहरुले पैसा वफतात गनतको लावग आफ्नो बैंक खाता दतात गनत आवश्यक छ। 

पत्र पढी िविया अगाडी बढाउनुहोस।   

■ यस खतमको पत्रहरू (पत्रको मतफथल्लो दतयताँ भतगमत लेखखएको संख्यतको क्रम अनुसतर) 

   जीवन कल्याण कोष नयााँ कोरोना भाइरस ववशेष ऋण छुट (वफतात) वमनाहा िविया बारे【हररयो】 1 िवत 

   आपत्कालीन सानो रकम कोष ववशेष ऋणको लावग ऋण छुट वमनाहा आवेदन पत्र 【सेतो】 ऋण वलएको संख्या 

अनुसार 

※ आपत्कालीन सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोष (पवहलो पटक) को लागि ऋण वलएको संख्या अनुसार धेरै आवेदन 

कागजातहरु समावेश हुन सक्छ। 

   आपत्कालीन सानो रकम कोष ववशेष ऋणको लावग ऋण छुट वमनाहा आवेदन पत्र＜लेखे्न तररका＞ 【सेतो】 1 िवत 

   कर कायातलयको गिमे्मवार डेस्क बारेमा 

जीवन कल्याण कोष नयााँ कोरोना भाइरस ववशेष ऋण बैंक खाता दतात गने तररका 【सुन्तला रंग】 1 िवत 

   4वटा पत्रको अवतररि, एउटा जवाफको लावग खाम (कृपया वटकट नटासी पठाउनुहोस) 【वनलो】 1 िवत 

■ जतपतनी भतषत बतहेक अन्य भतषतहरूमत प्रफक्रयत जतन्न चतहनुहुन्छ भने यहताँ खिक 

गनुाहोस। 

Click here if you want to know the procedure in languages other than 

Japanese 

 

नबुझेको कुनै कुरत छ भने यहताँ िोन गनुाहोस। 

ह्योगो विफेक्चर समाज कल्याण पररषद  ववशेष ऋण कल सेन्टर 

ＴＥＬ ０１２０－552－039 

 【सम्पकत  समय】 सोमबार देखि शुक्रबार (weekday) ９：００～１７：００  

※जापानी भाषा बाहेक अन्य 5 भाषाहरूमा बोल्न सकु्नहुन्छ। (अंगे्रजी, से्पवनस, पोरु्तवगज, वभयतनामी, नेपाली) 

 【होमपेज】https://www.hyogo-wel.or.jp/topics/coronatokurei.repayment1.php 
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（योउसिकी1-1） 

आपत्कालीन सानो रकम कोष जस्ता विशेष ऋणहरूसँग सम्बन्धित ऋण छुट आिेदन फारम  

  आपत्कालीन िानो रकम कोष      ＜िमाज कल्याण पररषदले लेखे्न स्तम्भ＞   
※मोटो रेखाको बक्स सित्र िबैमा लेख्नुहोि्। 

कोषको सकसिम आपत्कालीन िानो रकम कोष 

ऋण सलने व्यक्तिको 

नाम 
ह्योगो तारो 

ऋण रकम 100,000येन छुट आवेदन रकम िम्बक्तित सकसिमको कोषको असिकतम ऋण छुट रकम 

छुट आवेदन कारण सनवािी करको िमान दर र आय अनुिार िुिान रकम दुबै कर छुट िएको हुनाले। 

पाररवाररक क्तथिसत  

※कुनै एउटामा 

☑लगाउनुहोि् 

 

हाल म（ऋण सलने व्यक्ति）नै घरमुली हुुँ। 

हाल ऋण सलने व्यक्ति बाहेकको व्यक्ति घरमुली हो र ऋणको 

लासग आवेदन सदुँदा ऋण सलने व्यक्ति र हालको घरमुली 

छुट्टाछुटै्ट पररवारको िदस्य सिए। 

हाल ऋण सलने व्यक्ति बाहेकको व्यक्ति घरमुली हो र DV को 

कारण िुरसित ठाउुँ आसदमा िएकोले घरमुलीको आयको 

प्रमाणपत्र प्राप्त गनन िकेको छैन। 

बायाुँ लेक्तखएको कुनै अवथिामा पसन नपने खण्डमा 

आवश्यक कागजात 

 

①-1：छुट आवेदनपत्र（यो पत्र） 

①-2：हालको पररवारको िबै िदस्यहरू उले्लख गररएको सनवािी 

दतान प्रमाणपत्र  (घरमुलीको नाम र िम्बि लेक्तखएको प्रमाणपत्रको 

प्रसतसलसप) 

①-3：ऋण लिने व्यक्तको रेइवा 3 (2021)िाल अिवा रेइवा 4 

(2022)िालको कर छुट प्रमाणपत्र  

※सनवािी कर छुट िएको कुरा बुसिने कागजात・सनवािी करको 

िमान दर र आय अनुिार िुिान रकम दुबैको कर छुट िएको 

व्यक्तिहरू ऋण छुटको दायरामा पदनछन् 

 

②-1：छुट आवेदनपत्र（यो पत्र） 

②-2：हालको पररवारको िबै िदस्यहरू उले्लख गररएको 

सनवािी दतान प्रमाणपत्र (घरमुलीको नाम र िम्बि लेक्तखएको 

प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप) 

②-3：ऋण लिने व्यक्तक्त र घरमुिीको रेइवा 3 (2021)िाल 

अिवा रेइवा 4 (2022)िालको कर छुट प्रमाणपत्र (सनवािी कर 

छुट िएको कुरा बुसिने कागजात ) 

※सनवािी करको समान दर र आय अनुसार भुक्तान रकम 

दुबैको कर छुट िएको व्यक्तिहरू ऋण छुटको दायरामा 

पदनछन्  

ह्योगो सप्रफेक्चर िमाज  कल्याण पररषद अध्यि जू्य, 

【िहमसत सनश्चय ठाउुँ】छुट आवेदन सदनु िन्दा असघ तलका ①～⑥ को िबै कुराहरू सनश्चय गरर, िहमसत सनश्चय ठाउुँमा（☑）लगाउनुहोि्। 

① यि सवशेष प्रणालीको ऋण छुट सनिानरण िएको खण्डमा, आत्मसनिनर परामशन िहयोग िंघिंथिालाई, उि िंघिंथिाको कायन िंचालनमा उपयोग गने 

उदे्दश्यले मेरो व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गने कुरािुँग म िहमत छु। 

② यि प्रणालीमा आवश्यक परेको दायरामा रहेर, मैले लेखेको व्यक्तिगत जानकारी तेस्रो पिलाई प्रदान गने कुरािुँग म िहमत छु। 

③ यि िमाज कल्याण पररषदले यि प्रणालीमा आवश्यक परेको दायरामा रहेर रासरि य िमाज कल्याण पररषद, अन्य सजल्लाका िमाज कल्याण 

पररषदहरू, नगरपासलका वा गाउुँपासलका िमाज कल्याण पररषदहरू, नगरपासलकाहरू, िावनजसनक रोजगार िुरिा कायानलय, आत्मसनिनर परामशन 

िहयोग िंघिंथिा, घर खचन िुिार िहयोग िंघिंथिा जस्ता िम्बक्तित सनकायलाई जाुँचबुिको लासग िम्पकन  गरी, मेरो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गने 

कुरािुँग म िहमत छु। 

④म र मेरो पररवारको कुनै पसन िदस्य सहंिात्मक िंगठनको िदस्य होइन। यि िमाज कल्याण पररषदले आवश्यकता अनुिार िरकारी सनकायहरू 

आसदबाट म अिवा मेरो पररवारको िदस्य सहंिात्मक िंगठनको िदस्य हो वा होइन पत्ता लगाउनको लासग आवश्यक जानकारी माग गने कुरािुँग म 

िहमत छु। सहंिात्मक िंगठन िनेको सहंिात्मक िंगठनको िदस्यद्वारा गररने अवैि कायन सनयन्त्रण आसदिुँग िम्बक्तित कानुन को दफा 2 को (2) मा 

लेक्तखए अनुिार उि िंगठनको िदस्य（यिमा उि िंगठनको िदस्य पसन पछन ।）ले िामूसहक अिवा सनयसमत रूपमा अवैि सहंिात्मक कायन 

आसदलाई बढुवा सदने खतरा िएको िंगठन हो ।〕 

⑤ छानसबनको नसतजा, ऋण छुट अस्वीकृत िएको खण्डमा, त्यिको कारण नखुलाइने कुरािुँग म िहमत छु । 

⑥ मैले ऋण छुट पाउने उदे्दश्यले घरमूली पररवतनन गरेको छैन । िािै ऋण छुटको सनणनय ियको पसछ यो आवेदनपत्रमा लेक्तखएको कुरा िुटो िएको कुरा 

पत्ता लागेको खण्डमा वा ऋण छुटको आवश्यकताहरू पूरा नगरेको कुरा पत्ता लागेको खण्डमा, ऋण छुट रद्द गररने कुरािुँग म िहमत छु । 

रेइवा 4 िाल     मसहना     गते  ※यो फारम िएको सदनको समसत लेख्नुहोि् । 

ऋण सलने व्यक्तिको नाम （आफैले नाम लेखे्न）                      

टेसलफोन     ―      ―        ※सदउुँिोको िमयमा िम्पकन  गनन िसकने टेसलफोन नम्बर लेख्नुहोि् । 

※आवेदकले यो िन्दा तल नलेख्नुहोि् । 

※ 資金コード 貸付コード 受付番号 兵庫県社協受付 
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①(तलका 3 कागजात िबै आवश्यक) 

 

②(तलका 3 कागजात िबै आवश्यक) 

 



 

 

 

 

आपत्कालीन सानो रकम कोष जस्ता विशेष ऋणहरूसँग सम्बन्धित ऋण वमनाहा  आिेदन फारम 

  आपत्कालीन सानो रकम कोष      ＜समाज कल्याण पररषदले लेखे्न स्तम्भ＞   
※मोटो रेखाको बक्स वित्र सबैमा लेख्नुहोस्।  

कोषको वकवसम आपत्कालीन सानो रकम कोष 

ऋण वलने व्यन्धिको 

नाम 
ह्योगो तारो 

ऋण रकम 100,000येन छुट आिेदन रकम सम्बन्धित वकवसमको कोषको अविकतम ऋण छुट रकम 

छुट आिेदन कारण वनिासी करको समान दर र आय अनुसार िुिान रकम दुबै कर छुट िएको हुनाले। 

पाररिाररक न्धथिवत  

※कुनै एउटामा 

☑लगाउनुहोस् 

 

हाल म（ऋण वलने व्यन्धि）नै घरमुली हँु। 

हाल ऋण वलने व्यन्धि बाहेकको व्यन्धि घरमुली हो र ऋणको 

लावग आिेदन वदँदा ऋण वलने व्यन्धि र हालको घरमुली 

छुट्टाछुटै्ट पररिारको सदस्य विए। 

हाल ऋण वलने व्यन्धि बाहेकको व्यन्धि घरमुली हो र DV को 

कारण सुरवित ठाउँ आवदमा िएकोले घरमुलीको आयको 

प्रमाणपत्र प्राप्त गनन सकेको छैन। 

बायाँ लेन्धखएको कुनै अिथिामा पवन नपने खण्डमा 

आिश्यक कागजात 

 

①-1：छुट आिेदनपत्र（यो पत्र） 

①-2：हालको पररिारको सबै सदस्यहरू उले्लख गररएको वनिासी 

दतान प्रमाणपत्र  (घरमुलीको नाम र सम्बि लेन्धखएको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप) 

①-3：ऋण लिने व्यक्तको रेइिा 3 (2021)साल अििा रेइिा 4 

(2022)सालको कर छुट प्रमाणपत्र  

※वनिासी कर छुट िएको कुरा बुविने कागजात・वनिासी करको 

समान दर र आय अनुसार िुिान रकम दुबैको कर छुट िएको 

व्यन्धिहरू ऋण छुटको दायरामा पदनछन् 

 

②-1：छुट आिेदनपत्र（यो पत्र） 

②-2：हालको पररिारको सबै सदस्यहरू उले्लख गररएको 

वनिासी दतान प्रमाणपत्र (घरमुलीको नाम र सम्बि लेन्धखएको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप) 

②-3：ऋण लिने व्यक्तक्त र घरमुिीको रेइिा 3 (2021)साल 

अििा रेइिा 4 (2022)सालको कर छुट प्रमाणपत्र (वनिासी कर 

छुट िएको कुरा बुविने कागजात ) 

※वनिासी करको समान दर र आय अनुसार भुक्तान रकम 

दुबैको कर छुट िएको व्यन्धिहरू ऋण छुटको दायरामा 

पदनछन्  

ह्योगो वप्रफेक्चर समाज  कल्याण पररषद अध्यि जू्य, 

【सहमवत वनश्चय ठाउँ】छुट आिेदन वदनु िन्दा अवघ तलका ①～⑥ को सबै कुराहरू वनश्चय गरर, सहमवत वनश्चय ठाउँमा（☑）लगाउनुहोस्। 

① यस विशेष प्रणालीको ऋण छुट वनिानरण िएको खण्डमा, आत्मवनिनर परामशन सहयोग संघसंथिालाई, उि संघसंथिाको कायन संचालनमा उपयोग गने 

उदे्दश्यले मेरो व्यन्धिगत जानकारी प्रदान गने कुरासँग म सहमत छु। 

② यस प्रणालीमा आिश्यक परेको दायरामा रहेर, मैले लेखेको व्यन्धिगत जानकारी तेस्रो पिलाई प्रदान गने कुरासँग म सहमत छु। 

③ यस समाज कल्याण पररषदले यस प्रणालीमा आिश्यक परेको दायरामा रहेर रावरि य समाज कल्याण पररषद, अन्य वजल्लाका समाज कल्याण 

पररषदहरू, नगरपावलका िा गाउँपावलका समाज कल्याण पररषदहरू, नगरपावलकाहरू, सािनजवनक रोजगार सुरिा कायानलय, आत्मवनिनर परामशन 

सहयोग संघसंथिा, घर खचन सुिार सहयोग संघसंथिा जस्ता सम्बन्धित वनकायलाई जाँचबुिको लावग सम्पकन  गरी, मेरो व्यन्धिगत जानकारी प्राप्त गने 

कुरासँग म सहमत छु। 

④म र मेरो पररिारको कुनै पवन सदस्य वहंसात्मक संगठनको सदस्य होइन। यस समाज कल्याण पररषदले आिश्यकता अनुसार सरकारी वनकायहरू 

आवदबाट म अििा मेरो पररिारको सदस्य वहंसात्मक संगठनको सदस्य हो िा होइन पत्ता लगाउनको लावग आिश्यक जानकारी माग गने कुरासँग म 

सहमत छु। वहंसात्मक संगठन िनेको वहंसात्मक संगठनको सदस्यद्वारा गररने अिैि कायन वनयन्त्रण आवदसँग सम्बन्धित कानुन को दफा 2 को (2) मा 

लेन्धखए अनुसार उि संगठनको सदस्य（यसमा उि संगठनको सदस्य पवन पछन ।）ले सामूवहक अििा वनयवमत रूपमा अिैि वहंसात्मक कायन 

आवदलाई बढुिा वदने खतरा िएको संगठन हो ।〕 

⑤ छानवबनको नवतजा, ऋण छु ट अस्वीकृत िएको खण्डमा, त्यसको कारण नखुलाइने कुरासँग म सहमत छु । 

⑥ मैले ऋण छुट पाउने उदे्दश्यले घरमूली पररितनन गरेको छैन । सािै ऋण छुटको वनणनय ियको पवछ यो आिेदनपत्रमा लेन्धखएको कुरा िुटो िएको कुरा 

पत्ता लागेको खण्डमा िा ऋण छुटको आिश्यकताहरू पूरा नगरेको कुरा पत्ता लागेको खण्डमा, ऋण छुट रद्द गररने कुरासँग म सहमत छु । 

रेइिा 4 साल     मवहना     गते  ※यो फारम िएको वदन को वमवत लेख्नुहोस् । 

ऋण वलने व्यन्धिको नाम （आफैले नाम लेखे्न）                      

टेवलफोन     ―      ―        ※वदउँसोको समयमा सम्पकन  गनन सवकने टेवलफोन नम्बर लेख्नुहोस् । 

 

 

①(तलका 3 कागजात सबै आिश्यक) 

 
②(तलका 3 कागजात सबै आिश्यक) 

 

लेखे्न तरिका 

िेख्नु आवश्यक छैन 

रातो भाग िेख्नु पने स्तम्भ हो। यो नमूनाको िालग रातो 

अक्षरमा छ, तर कृपया कािोिे  िेख्नुहोस्। 
3 

कृपया चेक स्तम्भ पढ्नुहोस्, कृपया सबैमा ✓ 

राख्नुहोस्। < िेख्नु आवश्यक > 

कृपया तपाईंले यो फारम 

िरेको वमवत लेख्नुहोस्। 

कृपया तपाईंलाई सम्पकन  गनन सके्न फोन 

नम्बर लेख्नुहोस्।< िेख्नु आवश्यक > 
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