
रेइवा 4 साल（2022 साल）संस्करण
समाज कल्याण निगम फुकुससमा प्रान्त समाज कल्याण पररषद्

तपाईंले ऋण ललएको आपत्कालीन सानो रकम कोष・・समग्र सहयोग कोष（（विशेष ऋण））रेइिा ５５ 

साल（（22002233 साल））देखि ऋण फिताा गने क्रम सुरु हुन्छ। यो कोषमा सरकारले तोकेको सतामा 

पयो भने “फिताा लमनाहा (ऋण फिताा गना नपने)” हुन्छ।

तपाईंपनन “फिताा लमनाहा”मा पनुाहुन्छ फक, राम्ररी पढेर प्रफक्रयामा जानुहोस।्

１１ फिताा लमनाहाको प्रफक्रयाको बारे
फफताा समिाहाको प्रफिया ऋण सलएको कोषको प्रकारअिुसार बेग्ला-बेग्लै वषामा गररिे छ।

रेइवा ４ साल（2022 साल）मा फफताा समिाहाको प्रफिया गिा सक्िे कोष, “आपत्कालीि सािो रकम 

कोष” र “समग्र सहयोग कोष(पहहलो ऋण)” हुि।्

※यस पासलको दायरा रातो रंगले घेरेको कोष （रेइवा４साल ３महहिा सम्मको ऋण आवेदि）

कोषको प्रकार आपत्कालीन 

सानो रकम कोष

समग्र सहयोग 

कोष

（पहहलो ऋण：

１～３महहिा）

समग्र सहयोग कोष

（लम््याइएको ऋण：

４～６महहिा）

समग्र सहयोग कोष 

（पुिः ऋण）

फिताा लमनाहाको 

प्रफक्रया गने िषा
रेइवा ４ साल

（2022 साल）

रेइवा ５ साल

（2023 साल）

रेइवा ６ साल

（2024 साल）

समग्र सहयोग कोषको लम््याइएको ऋण, पुिः ऋणको बारेमा, रेइवा ５ साल（2023 साल）पछाडि 

जािकारी हदइिे छ।



２２ रेइिा ４４ साल（（22002222 साल））मा फिताा लमनाहा हुने सताबारे
रेइवा ３ आर्थाक वषा（2021 आर्थाक वषा）、अथवा रेइवा ４ अर्थाक वषा（2022 आर्थाक वषा）मा, 

“तपाईं(ऋण ललएको व्यक्तत)” र “तपाईं(ऋण ललएको व्यक्तत)को घरमूली” दिुै जना, “एउटै आर्थाक 

िषा”को “बसोबास कर समान दर र आय दर दिुै कर छुट(बसोबास कर नतना नपने)” भएमा, फफताा 

समिाहा हुिेछ।

３３ फिताा लमनाहाको आिेदन गने तररका
〇आवेदि अवर्ि रेइवा４साल（2022साल）６महहिा～８महहिा３１ताररख（त्यही हदिको 

पोस्टमाका सम्म स्वीकाया）

※※”आवेदि अवर्ि” िार्गसकेको अवस्थामा, जस्तो सुकै कारण भएपनि स्वीकार िगररिे भएकोले 

होससयार हुिुहोस।्

〇आवेदि हदिे ठाउँ समाज कल्याण निगम फुकुससमा प्रान्त समाज कल्याण पररषद्

※यो कागजात सँगै हासलएको खाममा राखेर हुलाकद्वारा पठाउिुहोस।्

〇आवश्यक कागजात

①समिाहा आवेदि फारम（संलग्ि भएको कागजात, हरेक कोषको लार्ग चाहहन्छ।）

क．आपत्कालीि सािो रकम कोष： गुलाबी रंगको समिाहा आवेदि फारम

ख．समग्र सहयोग कोष(पहहलो ऋण)： हल्का हररयो रंगको समिाहा आवेदि फारम

②सँगै बस्िे पररवार सबैको बसोबास पत्र （सँगै बस्िे पररवार सबैको बारेमा लेखखएको अनि

घरमूलीको िाम र घरमूलीसँगको सम्बन्िको बारेमा लेखखएको, समिाहा आवेदि गिे हदिभन्दा

अगाडिको 3 महहिा सभत्रमा जारी गररएको हुिुपछा）

③बसोबास कर प्रमाणपत्र （वा कर छुट प्रमाणपत्र）

※”तपाईं（ऋण सलएको व्यक्क्त）” र “तपाईं（ऋण सलएको व्यक्क्त）को घरमूली” दवुै “एउटै आर्थाक

िषा”मा जारी गररएको हुिुपछा (ऋण सलएको र घरमूली एउटै व्यक्क्त भएमा 1 प्रनत)

※”कर प्रमाणपत्र”को “कर रकम”मा “सुन्य” हुिुपछा। खाली हुिु हँुदैि।



４４ फिताा लमनाहा हुन्छ फक हुुँदैन？？（（２２को फिताा लमनाहा सता 

पतका गनुाहोस）्）
फफताा समिाहाको सतामा पछा फक पदैि, सो पक्का गिुाहोस।्

होइन

 हो

छ छैन

छ    छैन   थाह छैन   तपाईंलाई घरमूलीलाई दिैुलाई   थाह छैन

   कर लगाइएको छ। कर लगाइएको छ। कर लगाइएको छैन

１１ ２２－－１１ ３３ １１ １１ ２２－－２２ ４４  

अहहले तपाईं “घरमूली” हुनुहुन्छ？？

“कर प्रमाणपत्र”（िा कर छुट प्रमाणपत्र）

रेइवा３आर्थाक वषा：：रेइवा３साल ６महहिामा जारी गररएको प्रमाणपत्र 

（（रेइवा２साल １～１２माहहिा सम्मको आय लेखखएको छ））

रेएवा４आर्थाक वषा：：रेइवा４साल ６महहिामा जारी गररिे प्रमाणपत्र 

（（रेइवा３साल １～１２महहिा सम्मको आय लेखखएको छ））

ऋण ललएको बेलाको घरमूली र अहहलेको घरमूली 

पररितान भएको छ?

अहहले तपाई� लाई बसोबास कर 

लगाइएको छ?

अहहले तपाईं िा घरमूलीमध्ये एक जनालाई 

बसोबास कर लगाइएको छ?



１ रेइिा ４４ साल（（22002222 साल））６６ महहना भन्दा पछाडि नगरपाललका (गाउुँपाललका)को कर विभागमा 

पतका गनुाहोस।्

रेइवा ４ आर्थाक वषा（2022 आर्थाक वषा）मा “बसोबास कर छुट” भएको अवस्थमा फफताा 

समहािाको दायरामा पछा।

２－１ तपाईं “बसोबास कर छुट” भएकोले फिताा लमनाहाको 

दायरामा पनुाहुन्छ।

２－２ तपाईं र घरमूली “बसोबास कर छुट” भएकोले फिताा 

लमनाहाको दायरामा पनुाहुन्छ।

３ तपाईं “बसोबास कर छुट”मा पनुाभएको छ फक छैन, सो पतका गनुाहोस।्

４ तपाईं र घरमूली “बसोबास कर छुट”मा पनुाभएको छ फक छैन, सो पतका गनुाहोस।्

※रेइवा ３ साल（2021 साल）１महहिा、वा रेइवा ４ साल（2022 साल）1महहिामा तपाईंको

बसोबास पत्र भएको िगरपासलका वा गाउँपासलकामा प्राप्त गिा सक्िुहुन्छ। िगरपासलकाको

कर ववभागमा पक्का गिुाहोस।्

３को “फफताा समिाहा आवेदि” 

हेदै प्रफियामा जािुहोस।्



５５ बसोबास करको बारेमा पतका गनाको लार्ग
※तपाईंको आय पेन्सिमात्र भएमा, िगरपासलकामा “कर छुट” भएको वा िभएको, सो पक्का गिुाहोस।्

र्थयो

थाह छैि

छैि

लागु हँुदैि  छ

होइि

छैि  छ हो

रेइिा２２साल（（22002200साल）） िा रेइिा３３साल（（22002211साल））１１～～１１２２महहनामा आय र्थयो?

बुझाएको छ?

आिैले अक्न्तम कर फिती ननिेदन

िा बसोबास कर ननिेदन गनुाभएको छ?
आय तलब मात्र हो?

िगरपासलकामा बसोबास कर निवेदि गरेपनछ, “कर छुट” भएको वा िभएको, सो पक्का 

गिुाहोस।्

※※बसोबास कर निवेदि गिे तररकाको बारेमा, रेइवा ３３ साल（（22002211 साल））１１महहिा, वा रेइवा ４４ साल

（（22002222 साल））11महहिामा तपाईंको बसोबासपत्र भएको िगरपासलकाको कर ववभागमा सोिपुछ गिुाहोस।्

（（बसोबास कर छुट हँुदा, िगरपासलकाबाट  सूचिा िहदिे भएकोले, िगरपासलकाको कर ववभागमा

अनिवाया रूपमा पक्का गिुाहोस।्））

नगरपाललकामा “कर छटु” भएको िा नभाएको, सो पतका गनुाहोस् ।

छैि

छैि

ककाामम गगररेेककोो ककम्म्पपननीी ववाा पपससललललेे ननगगररपपााललललककााललााईई ततललबबककोो ररररपपोोर्र्टट बबुुझझााएएककोो छछ? 



６６ फिताा लमनाहा आिेदन प्रफक्रयाको ननतजा चाहहिं？？
〇रेइवा ４ साल（２０２２ साल）10 महहिा नतर सम्ममा फफताा समिाहा भयो फक भएि भन्िेबारेमा 

कागजपत्रद्वारा जािकारी हदइिेछ।

※कागजपत्र िआएसम्म पखािुहोस।् िनतजाको बारेमा सोिपुछ िगिुाहोस।्

〇यहद फफताा समिाहा िहुिे भएमा, तपाईंको बैंक खाताबाट हरेक महहिा स्वचासलत रूपमा

भुक्तािी गररिेछ वा भुक्तािी पची माफा त भुक्तािी गिुाहोस।् तपाईंको बैंक खाताबाट स्वचासलत

रूपमा भुक्तािी गिा चाहिुहुन्छ भिे, त्यही बैंक खाताको जािकारी पेस गिुाहोस।्

７７ सोधपुछ गना सतने ठाउुँ
समाज कल्याण निगम फुकुससमा प्रान्त समाज कल्याण पररषद् सामुदानयक कल्याण ववभाग

（जीवि सहयोग ववभाग）

फोि िम्बर 024－523－1250（बबहाि 9 बजे～हदउँसो 5 बजे सम्म）

※शनिवार, आइतवार, राक्रिय बबदा, ियाँ वषाको छुट्टी बाहेक

８８ तपाईंको मातभृाषा जापानी भाषा होइन भने
यो कागजातमा आपत्कालीि सािो रकम कोष वा समग्र सहयोग कोषबाट ऋण सलएका 

व्यक्क्तहरूका लार्ग ऋण फफताा गिा िपिे प्रफियाको बारेमा बताइएको छ।

यस पररषद्को वेबसाइटमा बहुभाषामा जािकारी राखखएको हुिाले तपाईंको मातभृाषा जापािी भाषा 

होइि भिे त्यसमा भएको सामग्री हेिुाहोस।्

HP：１.िोभल कोरोिा भाइरस सम्बन्िी ववशेष ऋणको बारे । फुकुससमा प्रान्त समाज कल्याण 

पररषद् (fukushakyo.com)

ककाामम गगररेेककोो ककम्म्पपननीी ववाा पपससललललेे ननगगररपपााललललककााललााईई ततललबबककोो ररररपपोोर्र्टट बबुुझझााएएककोो छछ? 


