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令和３年　７月１６日
रइेवा ३ साल ७ मिहना १६ गते

〒　　　-

ठेगाना

नाम: 　　　　　　　　　　　　様
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
स्याकाइ फुकुशी  होिजन  आइची केन स्याकाइ  
फुकुशी क्योगी काइ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　　鈴　木　雅　雄
 अध्यक्ष सुजुकी मासाओ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

कोरोनाभाइरस सँग सम्बिन्धत आपतकालीन िवशेष सानो लोनको भुक्तानी गनर् नपनेर् 
अविधको िवस्तारको बारमेा महत्वपुणर् जानकारी  

तपाइँले  आपतकालीन िवशेष सानो लोन  ( िकनक्यू  कोगूिच  िसिकन तोकुरइे खािसचुके ) प्रिक्रया  माफर् त िलनु 
भएको ऋण एक बषर्को भुक्तानी गनुर् नपनेर् अविध पुरा गिर ऋण भुक्तानी सुरु गिरन ेबेला भएको छ ।  
तर, कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभाव लामो समय सम्म जारीभइ किठन आिथर् क िस्थिथलाई ध्यानमा राख्दै रइेवा ४ 
वषर्को ३ मिहनाको अिन्तम िदन भन्दा पिहला सुरु हुन ेभिनएको ऋणको  िडफरमेन्ट अविधलाई  रइेवा ४ वषर्को ३ 
मिहना सम्म बढाइएको जानकारी गराउछौ। 
यो सूचना जानकारी गराउनको लािग िढलो भएकोमा क्षमाप्राथीर् छौं। 

１．ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविधको िवस्तार र ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुटको बारमेा

（１）ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविधको िवस्तारको बारमेा 

〇「ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविध」「रइेवा ४ वषर्को ३ मिहना सम्म」 बढाएकाले, ऋणको 

िफतार् /भुक्तानी गनुर् पनेर्  समय 「रइेवा ४ वषर्को ४ मिहनाबाट」 सुरु हुनेछ ।

〇「ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविध」को िवस्तारको　लािग　तपाइँले कुनै प्रिक्रया पुरा गनुर्पनेर् 

छैन।

（２）ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुटको बारमेा (संलग्न पम्फ्लेट हनेुर्होस)्

○आयमा िनरन्तर िगरावट भइरहकेा िनवास कर मुक्त पिरवारलाई/घरलाई (ज्युिमन जेइ िहखा जेइ सेताइ)  
ऋणको  छुट िदएको अविधमा ऋणको िफतार्  छुट प्रदान गिरनेछ। प्रिक्रयाको सम्बन्धमा हाल स्वास्थ्य, श्रम 
र कल्याण मन्त्रालयमा िवचाराधीन भएकाले िनणर्य भएपिछ पत्र माफर् त सुिचत गिरनेछ।   
यस समयमा ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुटको ह्यान्डिलंग  िनन्म  अनुसार हुनेछ।

〇 आपतकालीन िवशेष सानो लोन  ( िकनक्य ू  कोगूिच  िसिकन तोकुरइे खािसचुके )को   िफतार्/भुक्तानी 

छुटको ह्यान्डिलंग  
ऋणी तथा  पिरवारको प्रमुख  आम्दानी प्रमािणकरणको (िनवास कर छुटको पुिष्टको)  दायरामा 
हुनेछन्।
・आपतकालीन साना कोषको लागी छुट िनधार्रण गनेर् समय रइेवा ४ सालको  आिथर् क वषर् (ऋणको 

िफतार् /भुक्तानी छुटको पिहलो वषर्) हो। यिद रइेवा ३ सालको  आिथर् क वषर् वा रइेवा ४ सालको  



आिथर् क वषर् दुइ मध्ये कुन ैएक वषर्मा िनवास कर छुट भएको अवस्थामा , दुइ वषर्को ऋणको भुक्तानी 
छुटको छुट योजना अनुसार  एकमुष्ट रकम छुट गिरने छ।  

（３）ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुट िविधको बारमेा

〇मािथलो अनुछेदमा उल्लेिखत  ऋणको भुक्तानी िदन नपनेर् दायरािभत्र नपनुर् भएका महानुभावहरुलाई 

आपतकालीन साना कोषको ऋण भुक्तानी को लािग पैसा फुरीकोमी गनुर् पनेर् झन्झटबाट मुक्त हुनको लािग  
बैंक ट्रान्सफर (डायरके्ट डेिबट)को योजना बनाउँदै छौ।

　　　यसको अितिरक्त तपाइँले हुलाक कायार्लयको काउन्टरमा  पिन पैसा ितनर् सक्नुहुनेछ।
〇ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुट प्रिक्रयाको बारमेा हामी तपाईंलाई फेरी िबस्तृत जानकारी जानकारी माफर् त 

सूिचत गनेर्छौं।

２．बसाई सरकेो, िववाह तथा सम्बन्ध िवचे्छद भइ नाम पिरवतर्न भएको बेलाको प्रिक्रया 

बसाई सिर ठेगाना पिरवतर्न भएको या नाम फेिरएको अवस्थामा, िनन्म अनुसार प्रिक्रया पुरा गनुर् पनेर् हुन्छ।

＜प्रिक्रया＞
① पिरवतर्न सूचना फमर्मा (हने्को तोदोके)  आवश्यक कुराहरु भिर बुजाउन ुपनेर् भएकाले , तल सम्पकर्  गनुर् 

होला।
② ठेगाना पिरवतर्न भएको या नाम फेिरएको तथ्यको पुिष्ट गनर् आिधकािरक कागजात पिन आवश्यक छ।
・ठेगाना पिरवतर्न:  िनवासीको काडर् (ज्युिमन ह्योउ) को ओिरिजनल ( मूल प्रित ) अथवा  संशोिधत 

ड्राइभर लाइसेन्सको (अगािड / पछािड) एक प्रित।
・नाम पिरवतर्न: पिरवार दतार् (कोसेिक तोहोन) को ओिरिजनल ( मूल प्रित ) अथवा  संशोिधत ड्राइभर 

लाइसेन्सको (अगािड / पछािड) एक प्रित।

３．सोधपुछको लािग

समाज कल्याण िनगम आइची समाज कल्याण पिरषद (स्याकाइ फुकुशी  होिजन  आइची केन स्याकाइ 
फुकुशी क्योगी काई)
िवशेष ऋण मोचन कायार्लय  कल सेन्टर (तोकुरइे खासी चुके  शोकान जीमु सेंता कोरु सेंता)
फोन ０５２－６８４－９７６６

(रइेवा तेस्रो साल ६ मिहना देिख िवशेष ऋणको लािग मात्र प्रयोग गिरने कायार्लय केन्द्र खोिलएको छ।  )

＜पठाउने ठेगाना＞
〒461-0011　名古屋市東区白壁一丁目45番地　白壁ビル３階
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会
特例貸付　償還事務センター　宛
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ठेगाना

नाम 　　　　　　　　　　　　　様

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
स्याकाइ फुकुशी  होिजन  आइची केन स्याकाइ  
फुकुशी क्योगी काइ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　　鈴　木　雅　雄
अध्यक्ष सुजुकी मासाओ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）

कोरोनाभाइरस सँग सम्बिन्धत व्यापक समथर्न कोषको भुक्तानी गनुर् नपनेर्
अविधको िवस्तार आिद बारमेा महत्वपुणर् जानकारी

तपाइँले  व्यापक सहायता कोष िवशेष ऋण (सोगों िसएन िसिकन  तोकुरइे खािसचुके) प्रिक्रया माफर् त िलनुभएको 
ऋण एक बषर्को भुक्तानी गनुर् नपनेर् अविध पुरा गिर ऋण भुक्तानी सुरु गिरने बेला भएको छ।  
तर, कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभाव लामो समय सम्म जारीभइ किठन आिथर् क िस्थिथलाई ध्यानमा राख्दै रइेवा ४ 
सालको ३ मिहनाको अिन्तम िदन भन्दा पिहला सुरु हुने भिनएको ऋणको  िडफरमेन्ट अविधलाई  रइेवा ४ सालको ३ 
मिहना सम्म बढाइएको जानकारी गराउछौ।

साथै, िनम्नानुसार, पुनः ऋण  िदने िबषयमा ऋण िफतार् /भुक्तानी िदनु नपनेर् अविध रइेवा ६ सालको ३ मिहना  (३वषर्)  
िवस्तार गिरएको जानकारी  गराउछौ। 

यो सूचना जानकारी गराउनको लािग िढलो भएकोमा क्षमाप्राथीर् छौं। 

１．ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविधको िवस्तारको बारमेा 

（１）व्यापक सहायता कोषको  पिहलो  र  िवस्तािरत ऋणको सम्बन्धमा

○「ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविध」रइेवा ४ वषर्को ३ मिहना सम्म बढाएकाले, ऋणको िफतार् /

भुक्तानी गनुर् पनेर्  समय  [रइेवा ४ वषर्को ४ मिहनाबाट] सुरु हुनेछ ।
○「ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविध」को िवस्तारको　लािग　तपाइल ेकुनै प्रिक्रया गनुर् पनेर् छैन।

（２）व्यापक सहायता कोषको पुनः ऋणको बारमेा

　　〇पुनः ऋण भनेको पिहलो र िबस्तािरत ऋण भन्दा अलग भएको हुनाले, भुक्तानी गनुर् पनेर् अविध अजै लिम्बएर  

रइेवा ६ सालको ४ मिहनाबाट भुक्तानी सुरु हुनेछ।  त्येसैले पिहलो र  िबस्तािरत ऋण भन्दा पिछ ऋण चुक्ता 
सुरु हुनेछ ।

○「ऋणको िफतार् /भुक्तानी िदन नपनेर् अविध」को िवस्तारको　लािग　तपाइँल ेकुनै प्रिक्रया गनुर् पनेर् छैन।

２.　ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुटको बारमेा (संलग्न पम्फ्लेट हनेुर्होस्)



आयमा िनरन्तर िगरावट भैरहकेा िनवास कर मुक्त पिरवारलाई/घरलाई  ऋणको  छुट िदएको अविधमा ऋणको 
िफतार्  छुट प्रदान गिरनेछ। प्रिक्रयाको सम्बन्धमा हाल स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयमा िवचाराधीन 
भएकाले िनणर्य भएपिछ पत्र माफर् त सुिचत गिरनेछ।   
यितबेला ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुटको ह्यान्डिलंग  िनम्न  अनुसार हुनेछ।

(１)　 व्यापक सहायता कोष िवशेष ऋण (सोगों िसएन िसिकन  तोकुरइे खािसचुके)  को िफतार् /भुक्तानी 

छुटको ह्यान्डिलंग  
यो पिहलो ऋण , िवस्तािरत ऋण र पुनः ऋण गिर ितन इकाईमा  िवभािजत गिर , प्रत्येक इकाईको लागी 
अिधकतम  छुट रािश (एकल व्यिक्त पिरवार को लागी ४५०,००० येन सम्म  र  दुई वा बढी मािनसहरुको 
पिरवारलाई ६००,००० येन सम्म )  पिन सेट गिरएको छ।  
〇ऋणी तथा  पिरवारको प्रमुख  आम्दानी प्रमािणकरणको (िनवास कर छुटको पुिष्टको)  दायरामा हुनेछन्।

〇पिहलो ऋणको (स्योकाइ  खािस चुके) लागी छुट िनधार्रण गनेर् समय (रइेवा ४को आिथर् क वषर्) 

(ऋणको िफतार् /भुक्तानीको पिहलो वषर्) हो। यिद रइेवा तेस्रो आिथर् क वषर् वा रइेवा चौथो आिथर् क वषर् 
दुइ मध्ये कुनै एक वषर्मा िनवास कर छुट भएको अवस्थामा , दुइ वषर्को ऋणको भुक्तानी छुटको छुट योजना 
अनुसार  एकमुष्ट रकम माफ  गिरने छ।  

〇िवस्तािरत ऋणको (िवस्तािरत खािस चुके) लागी छुट िनधार्रण गनेर् समय रइेवा पाचौ आिथर् क वषर् 

(ऋणको िफतार् /भुक्तानीको दोस्रो वषर्) हो। यिद रइेवा पाचौ आिथर् क वषर्मा िनवास कर छुट भएको 
अवस्थामा , अिधकतम मोचन छूट रकमको सीमा िभत्र  रही एकमुष्ट छुट प्रदान गिरने छ।  

〇पुनः ऋणको (साइ खािस चुके) लागी छुट िनधार्रण गनेर् समय रइेवा छैटौ आिथर् क वषर् (ऋणको िफतार् /

भुक्तानीको तेस्रो वषर्) हो। यिद रइेवा छैटौ आिथर् क वषर्मा िनवास कर छुट भएको अवस्थामा , अिधकतम 
मोचन छुट रकमको सीमा िभत्र  रही एकमुष्ट छुट प्रदान गिरने छ।  

３. ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुट िविधको बारमेा

　　〇मािथलो अनुछेदमा उल्लेिखत  ऋणको भुक्तानी िदन नपनेर् दायरािभत्र नपनुर् भएका व्यापक सहायता कोष 

िवशेष ऋण (सोगों िसएन िसिकन  तोकुरइे खािसचुके) ऋण भुक्तानीको लािग पैसा फुरीकोमी गनुर् पनेर् 
झन्झटबाट मुक्त हुनको लािग  बैंक ट्रान्सफर (डायरके्ट डेिबट)को योजना बनाउँदै छौ।

　　　यसको अितिरक्त तपाइँले हुलाक कायार्लयको काउन्टरमा  पिन ितनर् सक्नु हुन्छ।
〇ऋणको िफतार् /भुक्तानी छुट प्रिक्रयाको बारमेा हामी तपाईंलाई फेरी िबस्तृत जानकारी गनेर्छौं।

４．बसाई सरकेो,िववाह तथा सम्बन्ध िवचे्छद भइ नाम पिरवतर्न भएको बेलाको प्रिक्रया 

○बसाई सिर ठेगाना पिरवतर्न भएको या नाम फेिरएको अवस्थामा, िनन्म अनुसार प्रिक्रया पुरा गनुर् पनेर् हुन्छ।
＜प्रिक्रया＞
① पिरवतर्न सूचना फमर्मा (हने्को तोदोके)  आवश्यक कुराहरु भिर बुजाउन ुपनेर् भएकाले , तल सम्पकर्  गनुर् 

होला 
② ठेगाना पिरवतर्न भएको या नाम फेिरएको तथ्यको पुिष्ट गनर् आिधकािरक कागजात पिन आवश्यक छ।
・ठेगाना पिरवतर्न:  िनवासीको काडर् (ज्युिमन ह्योउ) को ओिरिजनल ( मूल प्रित ) अथवा  संशोिधत 

ड्राइभर लाइसेन्सको (अगािड / पछािड) एक प्रित।
・नाम पिरवतर्न: पिरवार दतार् (कोसेिक तोहोन) को ओिरिजनल ( मूल प्रित ) अथवा  संशोिधत ड्राइभर 

लाइसेन्सको (अगािड / पछािड) एक प्रित।

５．सोधपुछको लािग



समाज कल्याण िनगम आइची समाज कल्याण पिरषद (स्याकाइ फुकुशी  होिजन  आइची केन स्याकाइ  
फुकुशी क्योगी काइ)

िवशेष ऋण मोचन कायार्लय  कल सेन्टर (तोकुरइे खासी चुके  शोकान जीमु सेंता कोरु सेंता)
फोन ０５２－６８４－９７６６

 (रइेवा तेस्रो साल ६ मिहना देिख िवशेष ऋणको लािग मात्र प्रयोग गिरने कायार्लय केन्द्र खोिलएको छ।  )

＜पठाउने ठेगाना＞
〒461-0011　名古屋市東区白壁一丁目45番地　白壁ビル３階
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会　
特例貸付　償還事務センター　宛


