
कोरोनाभाइरस संक्रमणको फैलावटसँगै चाललएको लवशेष कदमसँग सम्बन्धित 

आपतकालीन लवशेष सानो लोन  ( लकनकू्य  कोगूलच  लसलकन तोकुरेइ खालसचुके ) 

ऋणको लफताा /भुक्तानी छुटको बारेमा जानकारी

आपतकालीन विशेष सानो लोन ( वकनकू्य कोगूवि वसवकन तोकुरेइ खावसिुके ) ऋणको विताा /भुक्तानी छुटको सम्बन्धमा

「आयमा वनरन्तर वगरािट भइरहेका वनिास कर मुक्त पररिारलाई/घरलाई (जु्यवमन जेइ वहखाजेइ सेताइ) ऋणको छुट

विएको अिविमा ऋणको विताा छुट प्रिान गरर、िैवनक जीविकोपाजान गनाको लावग कविनाई भएको व्यक्तक्तको खण्डमा

ध्यानपूिाक वििार गररने」 भवनएको वियो। हामीले अवहले यसलाई विस्तारमा ह्यान्डल गने वनणाय गरेका छ ौं।

ऋणको लफताा /भुक्तानी छुटको पोइन्टहरु
✔ प्रते्यक प्रकारको कोषको लागी ऋणको विताा /भुक्तानी छुट एकै िोटी प्रिान गररनेछ।

विशेष गरी (१) आपतकालीन विशेष सानो लोन ( वकनकू्य कोगूवि वसवकन) (२) व्यापक सहायता कोष

पवहलो ऋण (सोगोौं वसएन वसवकन स्योकाई खावसिुके बुन) (३)व्यापक सहायता कोष विस्ताररत ऋण (सोगोौं

वसएन वसवकन एन्चो खावसिुके बुन) (४) व्यापक सहायता कोष पुनः ऋण (सोगोौं वसएन वसवकन साइ-

खावसिुके) पिाछन्।

✔ ऋणी र पररिारको प्रमुख वनिास कर मुक्त छन् भने ऋणको विताा /भुक्तानी छुटको ियेरा वभत्र पने छन्।  

पररिारको अन्य सिस्यहरुको कर क्तथिविले हेररने छैन। 

✔ वनणाय समय र िायरा हरुको लावग िावहने करािान आिश्यकताहरु ऋणको टाइप अनुसार िरक-िरक 

हुनेछ।  विसृ्तत वििरणको लावग  तलको वित्र हेनुाहोस्।

ऋण विताा भुक्तानीको 

पवहलो िषा

（रेइवा ४को आर्थिक
वर्ि）

ऋण फिर्ाि /भकु्र्ानीको 
दोस्रो वर्ि

（रेइवा ५को आर्थिक 
वर्ि）

ऋणको फिर्ाि 
/भकु्र्ानीको र्से्रो वर्ि

(रेइवा ६को आर्थिक
वर्ि)

आपतकालीन विशेष सानो लोन
( वकनकू्य  कोगूवि  वसवकन) 

२० मान एन

व्यापक 

सहायता 

कोष 
(सोगोौं वसएन 

वसवकन ) 

पवहलो ऋण
(स्योकाई  खावसिुके बुन )

४५ मान एन

६०  मान एन

विस्ताररत ऋण 
(एन्चो  खावसिुके बुन)

४५ मान एन

६०  मान एन

व्यापक सहायता कोष  पुनः ऋण
(सोगोौं वसएन वसवकन  साइ- खावसिुके बुन)

४५ मान एन

६०  मान एन

निर्णय समय र दायराहरुको लागि चाहहिे कराधाि आवश्यकहाहरु 

（एकल व्यन्धक्त पररवार ）
（दुई वा बढी मालनसहरुको पररवारलाई）

ऋण छुट हुने आलथाक वषा 

अथवा ऋण छुट भएको 

पलहलो वषामा लनवास कर 

छुट भएको अवस्थामा

वनणाय िायराहरुको लावग 

िावहने करािान 

आिश्यकताहरु 

ऋण छुट भएको दोस्रो

आलथाक वषामा लनवास 

कर छुट भएको 

अवस्थामा

ऋर् छुट भएको हेस्रो
आगथणक वर्णमा निवास 

कर छुट भएको 
अवस्थामा

（ऋर्को फिहाण हदि िपिे 
अवगधको ववस्हार）

※

※

※ ऋणको छुट पवछ पवन  स्वतन्त्र परामशा सौंगिनहरु बाट पवन वनरन्तर सहयोग प्राप्त गनाको लावग िलो-अप गररनेछ। 

एकमुष्ट छुटएकमुष्ट छुटएकमुष्ट छुट 



विशेष ऋणको  भुक्तानी छुटको बारेमाＱ＆Ａ

Ｑ１ ऋणको विताा /भुक्तानी छुट प्राप्त गना मैले के प्रविया पुरा गनुापछा ?

Ａ１ ऋणको विताा /भुक्तानी छुटको लावग तपाइले समाज कल्याण पररषिमा आिेिन गना सकु्नहुनेछ। तर आिेिन

विने समय तिा िावहने कागजातहरुको सम्बन्धमा अवहले स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय मा वििारािीन छन् ।

Ｑ２ वनिासी कर (जु्यवमन जेइ) छुट (वहखाजेइ ) छ वक छैन भनेर मैले कहााँ िाहा पाउन सक्छु?

Ａ２ आिु बसै्द आएको नगरपावलका अििा गाउाँपावलकाबाट वहखाजेइ स्योमेइशो वनकालेर िेक गना सकु्नहुन्छ।

तिापी रेइिा तेस्रो आविाक बषाको कर सम्बक्तन्ध वििरण सामान्यतया जुन मवहना पवछ उपलप्ढ हुने हुनाले आिु

बसै्द आएको नगरपावलका अििा गाउाँपावलकामा िेक गनुाहोला ।

Ｑ３ वकन पुरा रकम एकै िोवट छुट नविएको होला ?

Ａ３ विशेष ऋणको कायाान्वयन विवि अनुसार आपतकालीन विशेष सानो लोन  ( वकनकू्य  कोगूवि  वसवकन), 

व्यापक सहायता कोष पवहलो ऋण (सोगोौं वसएन वसवकन  स्योकाई  खावसिुके ) , व्यापक सहायता कोष 

विस्ताररत ऋण (सोगोौं वसएन वसवकन  एन्चो  खावसिुके) , व्यापक सहायता कोष  पुनः ऋण (सोगोौं वसएन वसवकन  

साइ- खावसिुके) लाई एक-एक इकाई मानी ऋण अिवि सेट गरर रकम प्रिान गररएकाले, ऋण भुक्तानी छुटको 

कायाविवि अनुसार छुट विने सन्दभामा उिारो विएको रकम, अडर र समयपवन ध्यानमा राख्िै प्रते्यकलाइ छुटै्ट छुटै्ट 

गरर एकमुस्ट छुट विने वनणाय गररएको हो। ऋण वतनुा पने भएको खण्डमा हामीहरुले ऋणीले वतने रकम र 

समयमा वििार गने गरेको छ । 

Ｑ４ वनिासकरको िायरा वभत्र आयकर छुट भएका मावनसहरु समािेस गररएका छन् ?

Ａ４ समािेस गररएको छैन।

【सोिपुछको लावग】: व्यक्तक्तको लावग आपतकालीन विशेष सानो लोन  तिा व्यापक सहायता कोष 

कल सेन्टर िोन 0120-46-1999


