
कोरोनाको प्रभावले िबशेष ऋण िलनुभएका महानुभाबहरुका लािग महत्त्वपुणर् सुचना  
(कृपया अबस्य पढ्नुहोला)

＊जापानी भाषा नबुझ्नेलाई पिन सिजलो शब्द प्रयोग गिर बुझाउने प्रयास गिरएको छ

1. ऋण िफतार् गनेर् अविध बढाइएको सम्बिन्धको बारमेा !
तपाईंले िलनु भएको आपतकालीन रकम (िवशेष रकम (ऋण) ितनुर्पनेर् अबधी थप गिरएको छ ।  
िफतार् गनेर् अबिध लम्बाउने प्रिक्रया सामािजक कल्याण काउिन्सल आइची केनले गनेर्छ। 

2.  ऋण िमनाहा (पैसा ितनर् नपनेर्) को बारमेा !
     तपाईंल ेिलनुभएको ऋण जापान राज्यले तोकेको िनयम िभत्र पर् यो भने ऋण िमनाहा पिन हुन सक्छ।

देश िनधार्िरत िवषयहरु: 
रइेवा 3 (तेस्रो बषर्) (2021A.D) वा रइेवा 4 ( चौथो बषर् ) (2022A.D) मा तपाई (उधारकतार्) वा तपाईंको उधारकतार् 
घरधनी कसैको प्रितब्यक्ती आयकर , िनबासी करहरु छुट हुन पिन सक्छ। 

    
ऋण िमनाहा गनेर् प्रिकया रइेवा 4 (2022 A.D) MAY बाट जानकारी गराइन्छ ।
ऋण िमनाहामा छनोट नभएको खण्डमा रइेवा 5 (2023 A.D) JANUARY बाट िफतार् गनेर् प्रिक्रया सुरु हुन्छ । 
िफतार् गनेर् प्रिक्रया को बारमेा रइेवा 4 (2022 A.D) MAY बाट जानकारी गराइन्छ । 

3. ठेगाना, नाम पिरवतर्न भएमा  
ठेगाना. नाम पिरवतर्न भएको अवस्थामा तपाईंको बारमेा ( िनयम पालना गनुर्पनेर् कुराहरु ) िववरण पेश गनुर्पनेर्छ । 
जसरी पिन यो टेिलफोन नंम्बर 052-684-9766 मा जानकारी गनुर्होला । 
(ठेगाना,नाम,इत्यािद पिरबतर्न भएमा) 
(महत्त्वपूणर् कागजपत्रहरु) 

    . [ ठेगाना, नाम इत्यािद पिरवतर्न भएको पत्र ] 
ठेगाना पिरवतर्न: िनबासी काडर् (ज्युिमन्ह्योउ ) पिरवार सबै भएको (जापानमा हुनुहुन्छ भने ) चालक अनुमती पत्र (पिरबतर्न     
भएपिछको प्रितिलपी ) स्वास्थ्य िबमा पत्र (ठेगाना पिरवतर्न भएपिछको प्रितिलपी )पत्र 
. नाम पिरवतर्न भएमा नागिरकता या चालक अनुमती पत्र (पिरवतर्न भएपिछको) प्रितिलपी पत्र । 

4. एस सम्बिन्धत जानकारी को लािग यहाँ सम्पकर्  गनुर् होला: 
स्याकैफुकुिसहोउिजन आइिचकेन स्याकैफुकुिसकेनसािजमु सेन्टर लािग कल सेन्टर (फोन गनेर्हरुको लागी आफ्नै भाषामा 

पिन कुरा गनर् सिकन्छ)  

टेलीफोन: 052-684-9766 सोमबार बाट शुक्रबार 9:00 AM ~5AM 



※ सामान्य सहयोग ऋण (पुन थप ऋण) ितनेर् अबिध पिरवतर्न हुने भएमा ऋणको नया पत्र (ऋण कोड) पठाउछौ। 

रइेवा 4 (2022 A.D) माचर् 

ऋणको प्रकार हरू भुक्तानी गनेर् अबिध
पैसा ितनेर् लम्बाइएको 

अबिध  
पैसा ितनर् सुरू 
गनेर् समय

आपतकालीन सानो ऋण  
रइेवा 4 (2022A.D) डीसेम्बर 

बाट  ितनर् सुरुवात हुने
रइेवा 4 (2022A.D) डीसेम्बर 31 रइेवा 5 (2023A.D) 

जनवरी बाट 

सामान्य सहयोग ऋण 
(पिहलो पटक)

रइेवा 4 (2022A.D) डीसेम्बर 
बाट ितनर् सुरुवात हुने 

रइेवा 4 (2022A.D) डीसेम्बर 31 रइेवा 5 (2023A.D) 
जनवरी बाट

　सामान्य सहयोग ऋण 
(थप ऋण)※

रइेवा 5 (2023A.D) डीसेम्बर 
बाट  ितनर् सुरुवात हुने रइेवा 5 (2023A.D) डीसेम्बर 31

रइेवा 6 (2024A.D) 
जनवरी बाट

सामान्य सहयोग ऋण)  
(पुन थप ऋण) 

रइेवा 6 (2024A.D) डीसेम्बर 
बाट ितनर् सुरुवात हुने 

रइेवा 6 (2024A.D) डीसेम्बर 31 
रइेवा 7 (2025A.D) 

जनवरी बाट

नेपाली


