
नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रमण सम्बन्धित विशेष ऋणको सम्बिमा विफमेन्ट अिवि विस्तार इत्यावि बारे जानकारी 

(महत्त्वपूणण) 

 

 नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रमक रोगको लागग जीवन कल्याण कोषबाट तपाईले गलनुभएको गवशेष ऋणको बारेमा, 

हालको गम्भीर आगथिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयले गिफमेन्ट अवगि गवस्तार (ऋण 

चुक्ता सुरु नगरेसम्म अनुग्रह अवगि) रेइवा 4 साल (2022साल )  माचि मगहनाको  अन्त्य सम्मको लागग गवस्तार गने  

गनणिय गरेको छ। 

 ऋणको चुक्ता, रेइवा 4साल अगिल मगहना पगछ सुरु हुने भएकोले हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहनछछ।ं कृपया 

गनम्न बुाँदाहरू गनगित गनुिहोस्। 

 

１．कुनै प्रवक्रया गनुण आिश्यक छैन  

❑ यो जानकारीको साथै, गिफमेन्ट अवगि गवस्तार (ऋण चुक्ता सुरु नगरेसम्म अनुग्रह अवगि)  स्वचागलत रूपमा रेइवा 4 

साल माचि मगहनाको अन्त्यसम्म गवस्तार गररने छ , त्यसैले अवगि गवस्तार गनिको लागग कुनै िगक्रया गनुि आवश्यक छैन। 

❑ ऋण गतने  (ऋण चुक्ता) रेइवा 4 साल अगिल मगहना पगछ सुरु हुनेछ। 

 

２．ऋण वतने विवि पवछ हुलाकद्वारा सूवित गररनेछ।  

❑ ऋण गतने सुरु गररने मगहना वा ऋण गतने गवगि( गनगदिष्ट खाताबाट गनकासी) आगद बारेमा, ऋण गतने सुरुवात हुने बेला 

सम्ममा तपाईलाई ह्योगोकेन स्याखाई फुकुसी क्योउगीखाईबाट हुलाक माफि त जानकारी गररनेछ ।  

❑ ऋण गतने मगहनाको संख्या र मागसक गतने रकम, तपाईले ऋण गलएको बेलामा फाराममा भनुि भएको हुाँदा कुनै पररवतिन 

हुने छैन।   

 

３．ऋण छूटको प्रवक्रया वनणणय गररएको छैन। 

❑ ऋण छुट हुन सक्छ, तर यसको  लागग आवश्यक कागजातहरू वा  िगक्रयाको सुरु गने समय गनणिय भएको छैन। 

❑ भगवष्यमा यदी स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयले गवगशष्ट िगक्रया गवगि र िगक्रयाको सुरु समय आगद िकागशत गररयो 

भने,  ह्योगोकेन स्याखाई फुकुसी क्योउगीखाईबाट तपाईलाई हुलाक माफि त जानकारी गररनेछ।  

❑ थप जानकारीको लागग, ह्योगोकेन स्याखाई फुकुसी क्योउगीखाईको वेबसाइटमा, हालसालै गनणिय गररएको ऋण छूटको 

आवश्यकताहरू वणिन गररएको हुनाले कृपया हेनुिहोस्। 
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４．यिी ठेगाना पररितणन भएको छ भने कृपया तुरुन्त प्रवक्रया गनुणहोस्। 

❑ बसाई सराईले गदाि तपाईको ठेगाना पररवतिन भएको वा तपाईको नाम पररवतिन भएको खण्डमा, कृपया ह्योगोकेन 

स्याखाई फुकुसी क्योउगीखाईमा  तुरुन्त सूगचत गनुिहोस्। 

❑ यदी ठेगाना पररवतिन भएको खण्डमा, सबै भन्दा पगहले,कृपया "विशेष ऋण कल सेन्टर" मा सम्पकि  गनुिहोस्। 

तपाईलाई िगक्रयाको लागग आवश्यक फाराम पठाइनेछ।  

❑ यदी तपाईले आफ्नो पररवतिन सम्बन्धी हामीलाई सूगचत गनुि भएन भने, ऋण छूट जस्ता महत्वपूणि जानकारी गदन 

नसके्न हुनछ। ठेगाना आगदको पररवतिन बारेमा अवश्य सूगचत गनुिहोस्।   
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