
ऋण फिर्ता गर्नापरे् र्र ऋण फिर्ता कफिर् अवस्थत भएको व्यक्तिले पछतफिको भतगको सम्बक्तिर् फर्कतयहरूकको जतर्कतरी रेर्नारोस्।

 प्रते्यक कोषको कककिम अनुिार ऋण भुक्तानी छुट एकमुस्ट रूपमा किइनेछ।

यी कोषहरू ①आपत्कालीन िानो रकम कोष, ②िमग्र िहयोग कोषको पकहलो ऋण रकम, ③िमग्र िहयोग कोषको लम्ब्याइएको

ऋण रकम र ④िमग्र िहयोग कोषको पुनः ऋण हुन्।

 ऋण कलने व्यक्तक्त र घरमूलीले कनवािी कर छुट (िमान िर र आय अनुिार भुक्तान रकम िुबै) पाइरहेको खण्डमा उक्त व्यक्तक्तहरू ऋण

भुक्तानी छुटको िायरामा पनेछन्। पररवारको अन्य ििस्यको कर क्तथिकिले फरक पािैन। (*छुट कनणणय गररएको कमकिमा कफिाण

गररिकेको रकम भने छुटको िायरामा पिैन)।

 कोषको कककिम अनुिार छुटको लाकग पूरा गरेको हुनुपने ििणहरू फरक हुनेछ। (िलको िाकलका हेनुणहोि्)

 मतफथ लेक्तिएकत कन रतरूक बतरेक पफर्, फर्णायह गररएको आफथाक वर्ा पफछ ऋण फलरे् व्यक्ति र घरमूलीले फर्वतसी कर छन ट पतएको

िण्डमत, बताँकी ऋण एकमनस्ट ूकपमत छन ट हुर्नकत सतथै, फिर्ता गररररेको ऋण फलरे् व्यक्तिको मृत्यन वत बेपत्तत भएको घोर्णत

गररएको र ऋण फलरे् व्यक्ति टतट पले्टको अवस्थत आफिको कतरणले गिता, फिर्ता गररररेको बेलतमत पफर् फिर्ता गर्ा कफिर्

क्तस्थफर् भएमत, समू्पणा ऋण अथवत आंफिक ऋण छन ट गर्ा सफकरे् अवस्थतरूक पफर् हुन्छर््।

 ऋण भनितर्ी छन टको लतफग आवेिर् फिर्न परे्छ (*िायरामा पने व्यक्तक्तहरूलाई स्विः छुट किइनेछैन)। िमाज कल्याण पररषिबाट

पठाइएको िूचना कनश्चय गरेपकछ म्याि कभत्र आवेिन किनुहुन अनुरोध गिणछ ौं।

बिाइ िराइ आकिको कारण आवेिर् फिएको बेलतको िेगतर्त र रतलको िेगतर्त िरक भएको िण्डमत, ऋणआवेिर्को प्रफियहत

गरेको समतज कल्यतण पररर्िमत सम्पका गर्नारोस्।

हाल रेइवा 4 िाल अगस्ट

संितमक रोग र्ोभल कोरोर्त भतइरस (कोफभि 19) िैफलएको कतरण र्यहतर गररएको फविेर् व्यवस्थत

"आपत्कतलीर् सतर्ो रकम कोर् आफिको फविेर् ऋण" को भनितर्ी छन टबतरे

ऋण भनितर्ी छन टकत बनाँितरूक

छनटको लतफग पूरत गरेको हुर्नपरे् सर्ारूक र अफिकर्म छनट रकम

कोर्को फकफसम
छनटको लतफग पूरत गरेको

हुर्नपरे् सर्ारूक
अफिकर्म छनट रकम

ऋण फिर्ता सनरु अवफि

*छुट नहुने अवथिा आकि

आपत्कालीन िानो रकम कोष

रेइवा 4 िाल माचणको अन्त्यिम्ममा आवेिन किइएको रकम

आकिणक वषण रेइवा 3 िाल

अिवा आकिणक वषण रेइवा 4 
िालमा फर्वतसी कर छनट

2 लाख येन रेइवा 5 िाल जनवरी～

आपत्कालीन िानो रकम कोष

रेइवा 4 िाल अकप्रलको अन्त्यिम्ममा आवेिन किइएको रकम

आकिणक वषण रेइवा 5 
िालमा फर्वतसी कर छनट

2 लाख येन रेइवा 6 िाल जनवरी～

िमग्र िहयोग कोष (पकहलो ऋण रकम)
रेइवा 4 िाल माचणको अन्त्यिम्ममा आवेिन किइएको रकम

आकिणक वषण रेइवा 3 िाल

अिवा आकिणक वषण रेइवा 4 
िालमा फर्वतसी कर छनट

4 लाख 50 हजार येन (एकल पररवार)

6 लाख येन (2 जना वा िोभन्दा बढीको

घरपररवार)

रेइवा 5 िाल जनवरी～

िमग्र िहयोग कोष (पकहलो ऋण रकम)

रेइवा 4 िाल अकप्रलको अन्त्यिम्ममा आवेिन किइएको रकम

आकिणक वषण रेइवा 5 
िालमा फर्वतसी कर छनट

4 लाख 50 हजार येन (एकल पररवार)

6 लाख येन (2 जना वा िोभन्दा बढीको

घरपररवार)

रेइवा 6 िाल जनवरी～

िमग्र िहयोग कोष (लम्ब्याइएको ऋण रकम)
आकिणक वषण रेइवा 5 

िालमा फर्वतसी कर छनट

4 लाख 50 हजार येन (एकल पररवार)

6 लाख येन (2 जना वा िोभन्दा बढीको

घरपररवार)

रेइवा 6 िाल जनवरी～

िमग्र िहयोग कोष (पुनः ऋण) आकिणक वषण रेइवा 6 
िालमा फर्वतसी कर छनट

4 लाख 50 हजार येन (एकल पररवार)

6 लाख येन (2 जना वा िोभन्दा बढीको

घरपररवार)

रेइवा 7 िाल जनवरी～

*1 रेइवा 4 िाल अकप्रल पकछको आपत्कालीन िानो रकम कोष र िमग्र िहयोग कोष (पकहलो ऋण) को कवशेष ऋणको आवेिनको िन्दभणमा,

आकिणक वषण रेइवा 5 िालको कनवािी कर छुटको आधारमा ऋण भुक्तानी छुटको कनणणय गररनेछ र किफरमेन्ट अवकध रेइवा 5 िाल कििेम्बरको

अन्त्यिम्म हुनेछ।

*2 ऋण भुक्तानी छुट पकछ पकन आत्मकनभणर परामशण िहयोग िौंघिौंथिा आकिबाट कनरन्तर िहयोग पाउन िके्न गरी फलोअप गररनेछ।

*3 ऋण कलने व्यक्तक्तको इच्छा अनुिार छोटो किफरमेन्ट अवकध कनधाणरण गररएको खण्डमा यो लागु हुनेछैन।



कफिाण गरररहेको अवकधको ऋण भुक्तानी छुट लागु आकि गनण िककने अवथिाहरू पकन हुन्छन्।

िािै आवश्यक िम्बक्तिि कनकायहरूको िहयोगिँग िम्पकण गराउनेछ ौं।

【प्रयोगको िायरामा पने व्यक्तक्तहरू】ऋण भुक्तानी छुटको िायरामा नपने िर ऋण कफिाण गनण ककठन अवथिा भएका व्यक्तक्तहरू

【परामशण काउन्टर】 िपाईौं बिोबाि गनुणहुने कजल्ला अनुिार फरक हुनेछ। कवसृ्ति जानकारीको लाकग कजल्ला िमाज कल्याण पररषिबाट

पठाइएको छुट जानकारी, होमपेज आकि हेरेर कनश्चय गनुणहोि्।

िँगै घर खचणको िमीक्षा गरी आयव्ययको क्तथिकि िुधार गने िहयोग र ऋण िमायोजनको जानकारीका िािै हेलोवकण

आकििँग िहकायण गरी रोजगारको लाकग िहयोग गररन्छ।

【प्रयोगको िायरामा पने व्यक्तक्तहरू】आय र घर खचणबारे कचन्ता परेका व्यक्तक्तहरू

मनख्यपरतमिा कतउन्टररूक िोर् सरयहोग फववरण

उपभोक्ता हटलाइन

(उपभोक्ता जीवनयापन परामशण

काउन्टर)

188
उपभोक्ता िमस्याबारे परामशण गनण िककने नकजकको उपभोक्ता जीवनयापन

परामशण काउन्टरको जानकारी किइनेछ।

जापान कानुनी िहायिा केन्द्र

(हो-िेरािु िपोटण िायल)

0570-

078374

आकिणक रूपमा ककठनाइ भएका व्यक्तक्तहरूलाई कनःशुल्क कानुनी परामशण ििा

वककल र कानुनी कागजाि ियार गने अकधकारीको खचण अथिायी रूपमा

भुक्तानी गररकिने प्रणाली आकिको जानकारी किइनेछ।

जापान बार एशोकिएशन महािौंघ

(कहमावारी कचन्ता 110 नम्बर)

0570-783-

110

नकजकको वककल िौंघको परामशण केन्द्रमा िम्पकण हुनेछ र परामशणको लाकग नाम

लेखाउने आकिको जानकारी किइनेछ।

कानुनी कागजाि ियार गने

अकधकारीको िमग्र परामशण केन्द्र

नकजकको कानुनी कागजाि ियार गने अकधकारीको िमग्र परामशण केन्द्रमा आवश्यकिा भन्दा

बढी भुक्तानी गरेको छ वा छैन आकि कनश्चय गने बारे परामशण कलन िककन्छ।

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/

बहुिौंख्यक ऋणको परामशण काउन्टर
कवत्तीय िेवा एजेन्सीको वेबिाइटमा बहुिौंख्यक ऋणको परामशण काउन्टर िूची राक्तखएको छ।

https://www.fsa.go.jp/soudan/

बहुिौंख्यक ऋणको परामशण

काउन्टर िूची

(कवत्तीय िेवा एजेन्सीको

वेबिाइट)

कानुनी कागजाि ियार गने अकधकारीको

िमग्र परामशण केन्द्र िूची

(जापान कानुनी कागजाि ियार गने

अकधकारी एशोकिएशन महािौंघ

को वेबिाइट)

मनख्यपरतमिा

कतउन्टररूक
सरयहोग फववरण

आत्मकनभणर परामशण िहयोग

िौंघिौंथिा

घर खचण िुधार िहयोग कायणक्रम आकि र िैकनक जीवनमा परेका िमग्र िमस्याहरूको लाकग परामशण िहयोग

गररन्छ।

https://www.mhlw.go.jp/content/000936284.pdf

हेलोवकण

पेिा परामशण र पेिा िम्बिी जानकारी प्रिान गने मात्र नभई, रोजगारको ियारी, पेिा िाकलम आकिको

िहयोग पकन गररन्छ।

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowo

rk.html

आत्मकनभणर परामशण िहयोग

िौंघिौंथिा िूची

(स्वास्थ्य, श्रम ििा कल्याण

मन्त्रालयको वेबिाइट)

ऋण फिर्ता गर्ा कफिर् अवस्थत भएकत व्यक्तिको लतफग सम्बक्तिर् फर्कतयहरूकको जतर्कतरी

हेलोवकण िूची

(स्वास्थ्य, श्रम ििा कल्याण

मन्त्रालयको वेबिाइट)

रोजगतर र घर िर्ा आफिको सरयहोग

कनुनी कवशेषज्ञ आकिद्वारा कानुनी परामशण र ऋण िमायोजन (व्यक्तक्तगि पुनरुत्थान, टाट पले्टको अवथिा आकि) 

मा िम्पकण गराइनेछ।

【प्रयोगको िायरामा पने व्यक्तक्तहरू】कवशेष ऋण बाहेकका अन्य ऋण भई िमस्या परेका व्यक्तक्तहरू

बहुसंख्यक ऋण र्थत कतर्नर्ी मतफमलतको परतमिा

ऋण फिर्ता सम्बिी परतमिा

【अन्य सोिपनछको लतफग】जीवर्यहतपर् र्थत कल्यतण कोर् ऋण परतमिा कल सेन्टर

0120-46-1999 (9：00～17：00 िफर्बतर, आइर्बतर र सतवाजफर्क फबितको फिर् बतरेक)

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/
https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.mhlw.go.jp/content/000936284.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

