１

रे इवा ４（2022）सालको सं स्करण

जीवन कल्याण कोष नयााँ कोरोना भाइरस ववशेष
ऋण(विर्ाा)विनाहा प्रविया बारे
तपाईंले ललनुभएको लिशेष ऋण (आपत्कालीर्न सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोष) सन् 2023 सालबाट लिताा

गने प्रलिया सुरु हुन्छ ।
तर सरकारले तोकेको सताहरुमा मेल खाएमा ऋण लमनाहा भई लिताा गना आिश्यक छै न। यो पत्र पढी प्रलिया
अगाडी बढाउनुहोस।

１

ऋण विनाहा प्रविया बारे

ऋण लमनाहा सरकारले तोकेको अनुसार ऋण ललएको ऋणको प्रकार अनुसार लमनाहाको प्रलिया छु ट्टाछु टै
सालमा गनुापर्ा छ। रे इिा 4 (2022) सालमा आपत्कालीर्न सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोषको「पलहलोपटक」
（पलहलो मलहना～तेस्रो मलहना सम्म ललएको ऋण) को ऋण लमनाहा प्रलिया गना सलकनेछ। समग्र सहयोग
कोषको लम्बिएको रे इिा 5 (2023) सालमा, पुनः ऋण ललएको रे इिा 6 (2024) सालमा प्रलिया गररने भएकोले
उक्त सालमा हुलाक पत्र मािात सूचना पठाईनेछ।

２

रे इवा 4 (2022) सालिा ऋण विनाहा हुने प्रावधान बारे

सरकारले तोकेको अनुसार आलथाक वषष रे इिा 3 (2021) साल िा आलथाक बषा रे इिा 4 (2022) सालमा、
「तपाईं (ऋण ललएको व्यम्बक्त)」र「ऋण ललएको व्यम्बक्तको घरमुली」र्ु बैको「लनिासी कर प्रलत व्यम्बक्त र्र र
आयकर र्र र्ु बै भुक्तानी गनुा नपने」छ भने ऋण लमनाहा हुनेछ।
ऋण विनाहा हुन्छ वा हुदै न थाहा नभएको व्यक्तिले पवहले 2～3 पेज पढ् नुहोस।

３

ऋण विनाहा आवेदन प्रविया वववध －ऋण विनाहाको सर्ािा िेल खाने व्यक्तिले गनुापने

प्रविया वववध－
■

आवेदन अववि

रे इिा 4 (2022)

जुन ~ अगस्ट 31 ताररख 【यो विवर्को हुलाक छाप िान्य हुनेछ】

■ आवेदन वदने ठाउाँ

ह्योगो लप्रिेक्चर समाज कल्याण पररषर्

■ आवश्यक कागजार्

अलनवाया 3 प्रकारको कागजात पेश गनुाहोला।

लिशेष ऋण कल सेन्टर

कागजात नपुगेको िा आवेर्न िारममा लेख्न छु टे को पाईएमा पुनः बुझाउनु पनेछ।
ऋण छु ट आवेर्न िारमको लेख्ने तररका、
「लेख्ने तररका」पढ् नुहोला।
【िहत्वपूणा】 पेश गनुापने कागजार्हरु
１

ऋण छु ट आवेर्न िारम（खामको पत्र ２／पत्र संख्या धेरै भएको व्यम्बक्तले सबै पेश गनुाहोला）

２

पररिार सबैको नाम उल्लेम्बखत लनिासी र्ताा प्रमाणपत्र (ज्यूलमन्ह्योउ)（घरमुलीको नाम लेम्बखएको, माईनिर
नलेम्बखएको 3 िवहना वभत्र जारी गररएको）
※जारी र्स्तुर आवेदकले भुक्तानी गनुापने

３

कर छु ट प्रमाणपत्र (तपाईं र घरमुलीको／तपाईं नै घरमुली हो भने तपाईंको मात्र)
※जारी र्स्तुर आवेदकले भुक्तानी गनुापने
※ आपत्कालीर्न सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोष र्ु बैको ऋण लमनाहा आवेर्न सँगै गने हो भने 2.3 चालहँ
1 प्रलत भए हुन्छ।
※ यो कागजात सँगै भएको लनलो रं गको जिािको लालग खाममा हालेर लटकट नटासी हुलाक मािात
पठाउनुहोला।

जारीगर्ने समाज कल्याण संस्था ह्योगो प्रिफेक्चर समाज कल्याण पररषद

１

４

ऋण विनाहा हुन्छ वक हुाँदैन थाहा पाउने वववि

तपाईंको म्बथथलत、
「हो」「होइन」「थाहा छै न」द्वारा जिाि लर्नुहोस।

हाल, र्पाईं「घरिुली」हो？
※पररिारको सबै सर्स्यहरुको नाम लेम्बखएको लनिासी र्ताा प्रमाणपत्र (ज्यूलमन्ह्योउ) को सबैभन्दा मालथ
नाम लेम्बखएको व्यम्बक्त「घरमुली」हो।
होइन

हो

हालको「घरमुली」ऋण ललएको बेला, िरक पररिारको लथयो?
होइन

हो

हाल तपाईंले लनिासी कर भुक्तानी

हाल तपाईं िा घरमुली कुनैले लनिासी कर भुक्तानी

गरररहनुभएको छ?

गरररहनुभएको छ?

हो

होइन

1

2－1

थाहा छै न

3

तपाईंले भुक्तानी घरमुलीले भुक्तानी
गरररहनुभएको छ।
गरररहनुभएको छ।

र्ु बैले भुक्तानी
गरे को छैन।

1

1

थाहा छै न।

2－2

4

ऋण (विर्ाा) गना आवश्यक छ।

1

िेरी एकपटक आलथाक वषा रे इिा 3 (2021) साल िा आलथाक वषा रे इिा 4 (2022) साल र्ु बैमा लनिासी कर
के लथयो प्रर्नश्चय गनुाहोला। र्ु ई मध्य कुनै एक वषामा लनिासी कर भुक्तानी लमनाहा भएको लथयो भने ऋण लमनाहा
हुन्छ।
ऋण विर्ाा गना आवश्यक व्यक्तिले,「７」को प्रविया गनुाहोस।
2－1

र्पाईं वनवासी कर भुिानी विनाहािा परे को हुनाले ऋण विनाहा हुनेछ।
「３」को प्रविया गनुाहोस।

2－2

र्पाईं र घरिुली वनवासी कर भुिानी विनाहािा परे को हुनाले ऋण विनाहा हुनेछ।

3

र्पाईं वनवासी कर भुिानी विनाहािा पनुाभएको छ छै न वनस्चय गनुाहोस।⇒「５」िा

4

र्पाईं र घरिुली वनवासी कर भुिानी विनाहािा पनुाभएको छ छै न वनस्चय गनुाहोस।⇒「５」िा

★वनवासी करको उद् घोष गनुाभएको छै न भने शहर, नगरपावलका, गाउाँ पावलका कायाालयको कर
ववभागिा उद् घोष गनुाहोस।（4 पेज）।
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２

５

वनवासी कर बारे वनश्चय गने वबवि

तपाईंको म्बथथलत、
「हो」「होइन」「थाहा छै न」द्वारा जिाि लर्नुहोस।
※आम्दानी पेन्सन मात्र भएको खण्डमा सरकारी कायाालयमा「कर लमनाहा」हो िा「भुक्तानी गनुापने」हो प्रर्नश्चय
गनुाहोस।

रे इिा 2 (2020) साल जनिरी~लडसेिर िा रे इिा 3 (2021) साल जनिरी~लडसेिरमा आम्दानी लथयो।
हो

काम गरररहेको कम्पलन िा पसलले शहर, नगरपाललका िा गाउँ पाललकामा तलब ररपोटा गने गरे को छ।
हो

थाहा छै न

होइन

म आिैले कर उर्् घोष अथिा
लनिासी कर उर्् घोष गरें ।

होइन

आम्दानी तलब मात्रै हो।
हो

हो
होइन

सरकारी कायाालयमा「कर लमनाहा」िा「भुक्तानी गनुापने」हो प्रर्नश्चय गनुाहोस।

सरकारी कायाालयमा लनिासी कर उर्् घोष गरे पलछ、「कर लमनाहा」िा「भुक्तानी गनुापने」हो प्रर्नश्चय
गनुाहोस। लनिासी कर उर्् घोष बारे अको पेज हेनुाहोस।

कर विनाहा रहेछ
「तपाईं」िा तपाईं घरमुली होइन भने「तपाईं」र「घरमुली」लनिासी कर लमनाहा प्रमाणपत्र प्राप्त गनुाहोस।
कर लमनाहा प्रमाणपत्र रे इिा 2 (2020) साल िा रे इिा 3 (2021) साल जनिरी 1 ताररख लनिासी र्ताा
प्रमाणपत्र भएको शहर, नगरपाललका िा गाउँ पाललकाको सरकारी कायाा लयमा प्राप्त गना सलकन्छ।※जारी र्स्तुर
अवेर्कले भुक्तानी गनुापने
थाहा नभएको खण्डिा शहर, नगरपावलका वा गाउाँ पावलकाको सरकारी कायाालयको कर शाखािा
सोध्नुहोस।
※समाज कल्याण पररषर्लाई तपाईं िा घरमुली कर लमनाहामा पने हो िा भुक्तानी गनुापनेमा पने हो अथिा कर
भुक्तानी प्रमाणपत्रको लालग आिश्यक पत्रको प्रवस्तृत लििरण थाहा हुँ र्ैन।
कर भुिानी गनुापने रहे छ
ऋण लिताा गना आिश्यक छ। 「７」को प्रविया गनुाहोस।
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３

वनवासी कर उद् घोष
रे इिा 3 (2021) साल जनिरी 1 ताररख लनिासी र्ताा प्रमाणपत्र(ज्यूलमन्ह्योउ)भएको शहर, नगरपाललका िा
गाउँ पाललकाको कायाालयको कर शाखा काउन्टर िा हुलाक मािात उर्् घोष गनुाहोस। थाहा नभएको खण्डिा
शहर, नगरपावलका वा गाउाँ पावलकाको कायाालयको कर शाखािा सोध्नुहोस।
※समाज कल्याण पररषर् लनिासी करको उर्् घोष गने प्रलिया बारे को सोधपुछको जिाि लर्न असमथा छ।
【वनवासी करको उद् घोषको लावग आवश्यक कागजार्हरु】
□लनिासी करको उर्् घोष पत्र ※शहर, नगरपाललका िा गाउँ पाललका अनुसार यस पत्रको ढाँ चा िरक हुन्छ।
□पररचय खुल्ने कागजात
□माईनिर ※माईनिर काडा , माईनिर सूचना काडा , लनिासी र्ताा प्रमाणपत्र आलर्मा प्रर्नश्चय गनुाहोस।
□आम्दानीको प्रमाणहरु
・कम्पलन िा पसलमा काम गने व्यम्बक्त तलब आयको लिथहोम्बडंग म्बिप「गेन्सेन च्योउस्युउ ह्योउ」िा 1 बषा
अिलधको तलबको म्बिप आलर्
・सावषजप्रर्नक पेन्सन पाईरहेको व्यम्बक्त सावषजप्रर्नक पेन्सन लिथहोम्बडंग म्बिप「गेन्सेन च्योउस्युउ ह्योउ」
・लनजी व्यवसाय गरररहे को व्यम्बक्त व्यापार लेनर्े न आम्दानी खचा लहसाबलकताब रे कडा गररएको लकताब लबल रलसर्
जस्ता आम्दानी प्रमाणको कागजात
□कर लाग्ने आम्दानीको रकम कम गने कटौती कागजात
※ कर लाग्ने आम्दानीको रकम कम गना चाहने व्यम्बक्तले तयार गनुाहोला। नचाहने व्यम्बक्तले तयार गनुापर्ै न।
・आिैले भुक्तानी गरे को सामालजक लबमा शुल्क आलर्को लबल
※ QR कोड टोलकयो
・जीवर्न लबमा, भुकम्प लबमा आलर्को प्रमाणपत्र
समाज कल्याण पररषर्
・लचलकत्सा खचा कटौतीको प्रवस्तृत लििरण, लचलकत्सा खचाको लबल
द्वारा बनाईएको लभलडयो
・चन्दा रकमको लबल
・अपाङ्गता पररचयपत्र आलर्

６

हो।

ऋण विनाहा आवेदनको नवर्जा सुवचर् गररने बारे

विनाहा भयो वा भएन भन्ने कुरा रे इवा 4 (2022) साल अक्टोबर पवछ पालैसाँग पत्रद्वारा सुवचर् गररने
भएकोले कृपया पखानुहोस। लमनाहा बारे को नलतजा ह्योगो लप्रिेक्चर समाज कल्याण पररषर्बाट अलनवाया
सबैलाई हुलाक पत्रद्वारा सुलचत गररने छ। िोनबाट उत्तर लर्इने छै न। सकेसम्म चाँ डो नलतजा पठाउने प्रयास
गनेछौं, त्यसैले कृपया नलतजा बारे के हुर्ै छ भलन सोधपुछ नगररलर्नुहुन अनुरोध गर्ा छौं।
जीवन संरक्षण लाभ ललईरहे को व्यम्बक्तले ऋण ललएको पाईएमा, एकै पररिारमा एकभन्दा बढी ऋण ललएको
पाईएमा, यस ऋण ललनको लालग झुटो लििरण पेश गरे को आलर् अनालधकृत ऋण ठहररएमा लमनाहा नभई एकमुष्ट
ऋण लिताा गनुापरे छ।

７

ऋण विनाहा नहुने खण्डिा

रे इिा 5 (2023) साल जनिरी पलछ ऋण लिताा शुरु हुनेछ। खाि वभत्रको 5 पढे र रकि वनकासी बैंक खार्ा
सेट गनुाहोस। ऋण लिताा शुरु हुने मलहना र मालसक रकम बारे िेरी सुलचत गररने छ।
ह्योगो वप्रिेक्चर सिाज कल्याण पररषद

ववशेष ऋण कल सेन्टर

０１２０－５５２－０３９
होिपेज：https://www.hyogo-wel.or.jp/topics/coronatokurei.repayment1.php
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４

5
िीिन कल्याण कोष नयािँ कोरोना भाइरस लिशेष ऋण बैंक खाता दताा गने तररका
तपाईंले ललनुभएको लिशेष ऋण (आपत्कालीर्न सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोष) रे इिा 5 (2023) सालबाट
लिताा सुरु हुनेछ।

पलहले लनम्न कुनै प्रिलिबाट、रे इवा
खाता सेट गनुाहोस।

4 (2022) साल सेप्टेम्बर अन्तिम、सम्ममा

रकम लनकासी बैंक

सािधार्नी １）लिशेष ऋण ललिँदा 「खाता स्थानान्तरण अनुरोि िारम」भनुाभएको व्यक्तिले पलन िेरी सेट गनुाहोस।
सािधार्नी２）रकम लनकासी बैंक खाता सेट नगरे को खण्डमा बैंकमा लाग्ने दस्तुर ऋण ललने व्यक्ति स्वयंले भुिानी गरर हरे क मलहना भुिानी
िारम प्रयोग गरे र भुिानी गनुापने भएकोले अलनबाया रकम लनकासी बैंक खाता सेट गनुाहोस।
सािधार्नी３）बैंक खाता सेट एकपटक गरे पुग्छ। आपत्कालीर्न सानो रकम कोष र समग्र सहयोग कोषको लालग 2 पटक सेट गना आिश्यक
छै न।(उही बैंक खाता बाट रकम कट्टा गररनेछ)
सािधार्नी４）बैंक खाता सेट SMBC लित्त सेिा कम्पर्नी लललमटे डलाई लिम्मा लदईएको छ।

विधि１स्मार्ट फोन

कम्प्युर्रबार् सेर् गने －घर धित्र वा बाधिरबार् पधन तुरुिै सेर् गनट सधकने－

तपाईंसिँग भएको स्माटा िोन, कम्प्युटरबाट दायािँ को QR कोड अथिा ह्योगो लप्रिेक्चर समाि कल्याण पररषदको होमपेिबाट
सेट गना सलकनेछ।
※सेट गनाको लालग ऋण ललएको बेलाको कोडको आिश्यकता पदा छ।

https://www.hyogo-wel.or.jp/topics/coronatokurei.repayment2-1.php

「WEB खाता स्थानान्तरण」बाट बैंक खाता सेट गनुाहोस।

■सेट गनाको लालग शलनबार आइतबार र लबदाको लदन सलहत लबहान 9 बजेबार् बेलुका 5 बजेसम्म
■बैंक लित्तीय संस्थाहरु: पछालडकोको भाग: सेट गना नसलकने बैंक लित्तीय संस्थाहरु बारे
■काउन्टरमा नगएपलन स्माटा िोन िा कम्प्युटर भएमा आिैले सेट गना सलकने
■रकम लनकासीमा लाग्ने दस्तुर लनशुल्क

विधि 2 िुक्तानी मेधसनमा बैंकको क्यास कार्ट िालेर सेर् गने

－ शिर, नगरपाधलका वा गाउँ पाधलका

कार्ाटलर्को समाज कल्याण पररषदको काउन्टरमा सेर् गने－
「बैंक लित्तीय संस्थाको क्यास काडा (क्रेलडट काडा हुदै न, बायोमेलटि क्स मात्रै भएको क्यास काडा हुदै न )」र「व्यक्तिगत पररचय
खुल्ने कागिात」साथमा ललई बसोबास गनुाभएको शहर, र्नगरपाप्रलका िा गाउँ पाप्रलका कार्ाा लर्को समाज कल्याण पररषदको
काउन्टरमा गई लिशेष भुिानी मेलसनमा सेट गनुाहोस। हान्को लबना सलिलै सेट गना सलकन्छ।
※अलनिाया ऋण ललएको व्यक्ति स्वयं आउनुहोला।

■सेट गनाको लालग कार्ाटलर् खुल्ने धदन मात्रै लबहान 9 बिेबाट बेलुका 4 बिेसम्म
■बैंक लित्तीय संस्थाहरु：पछालडकोको भाग：सेट गना नसलकने बैंक लित्तीय संस्थाहरु बारे
■सेट गने बैंकको क्यास काडा र ऋण ललएको बेलाको ऋण कोड ललएर शहर, नगरपाललका िा गाउिँ पाललकामा
िानुहोस।
■रकम लनकासीमा लाग्ने दस्तुर लनशुल्क

नबुझेको
कुनै कुरा छ
िने र्िाँ

ह्योगो धिफेक्चर समाज कल्याण पररषद

धवशेष ऋण कल सेन्टर

0120-552-039

िोमपेज：https://www.hyogo-wel.or.jp/topics/coronatokurei.repayment1.php

जारीगर्ने समाज कल्याण संस्था ह्योगो प्रिफेक्चर समाज कल्याण पररषद

सेट गना नसलकने बैंक लित्तीय संस्थाहरुको बारे
सेट गना नसलकने बैंक लित्तीय संस्थाहरुको बारे को सूचना अध्यािलिक गररनेछ।

स्मार्ट फोन कम्प्युर्रबार्को सेर् बारे मा「WEB खाता स्थानािरण」
【सेट गना नसलकने बैंक लित्तीय संस्थाहरु】（2022 िनिरी 22 ताररख हाल सम्म）
1. ऋण सहकारी संस्था（33 संस्था）
सोरालच स्योउकोउ,उरी, तोयोउ, इिाते केन इसी, यामागाता केन इसी, गुन्मा केन इसी, साइतामा केन इसी,
टोकीयो स्योउकेन, तोउयोकु, बुन्खा साङ्ग्योउ, लसओिािा, लसिुओखा केन इसी, इलसखािा केन इसी, िुकुई
केन इसी, मारुहालच, नागोया सेइखाबुचु, आइची केन इयोउ, आइची केन इसी, लगिु केन इसी, लमए केन स्योकुइन,
माइलनलच, ओसाका क्योउएइ, च्युउओउ, कोउबे सी स्योकुइन, िाखायामा केन इसी, कुरे सी स्योकुइन, िुकुओका
केन च्यो, िुकुओका केन इसी, सागा केन इसी, िुकुए, नागासाकी केन इसी, कुमामोतो केन इसी, खागोलसमा
केन इसी
2. यस बाहेक (3 बैंक)
लसटी बैंक, िालणज्य उद्योग च्युउलकन बैंक, कृलष िन च्युउलकन बैंक
3. सबै टि स्ट बैंकहरु, सबै कृलष सहकारीहरु, सबै मत्स्यपालन सहकारीहरु
※QR कोड : यस कामको लिम्मा लदईएको SMBC लित्त सेिा कम्पर्नी लललमटे डको होमपेिमा सेट गना सलकने लित्तीय सं स्थाहरु
लनस्चय गना सलकन्छ।

िुक्तानी मेधसनमा बैंकको क्यास कार्ट िालेर सेर् गने「क्यास कार्ट बैंक खाता सेर्」
【सेट गना नसलकने बैंक लित्तीय संस्थाहरु】（2021 सेप्टेम्बर 22 हालसम्म）
1. दोस्रो तहको स्थानीय बैंक（3 बैंक）
टोलकयो स्टार, सागा क्योउएइ, नागासाकी
2. ऋण सहकारी संस्था
सेट गना नलमल्ने ऋण सहकारी संस्थाहरु िेरै भएकोले दालहने तलको भागको QR कोड, URL बाट त्यस लभत्रको
सुचनाहरु प्रर्नश्चर् गनुाहुन अनुरोि गदा छ ।ं
https://www.smbc-fs.co.jp/business/collection/service/cats/bank_list_cash.html

3. त्यस बाहेक (9 बैंक)
ＰａｙＰａｙ, सेभेन,लसन्सेइ, आओिोरा, सुलमलसन SBI नेट, लसटी बैंक, सोनी,िालणज्य
उद्योग च्युउलकन बैंक,कृलष िन च्युउलकन बैंक
4. सबै टि स्ट बैंकहरु, सबै मत्स्यपालन सहकारीहरु
※QR कोड : यस कामको लिम्मा लदईएको SMBC लित्त सेिा कम्पर्नी लललमटे डको होमपेिमा सेट गना सलकने लित्तीय संस्थाहरु
प्रर्नश्चर् गना सलकन्छ।

जारीगर्ने समाज कल्याण संस्था ह्योगो प्रिफेक्चर समाज कल्याण पररषद

