
संरिामक रघोि िघोभल कघोरघोिा भाइरस (कघोभभ्ड 19) कघो असरकघो कारण व्यापार व्यवसा्य 
बनद वा बेरघोजिार भई दैनिक जीवि्यापिमा समस्या भएका समपूणता व्यक्तहरूकघो लागि

आपतकालीि सािघो रकम कघोष र समग्र सह्यघोि 
कघोष (ववशषे ऋण) कघो ऋण फिताता छुटबारे

रपाईंले ऋणमा नलनभुएको आपतकालीन सानो रकम कोष र समग्र सहरोग कोष (क्वशेष ऋण), 2023 सालदेलख दरराता 
सरुु हुने्छ। सरकारले रोकेको सरताहरूमा पनने खण्डमा रो रकम “ऋण दरराता ्ुछ्ट” हुन्छ। रस पत्रमा रपाईं “ऋण दरराता 
्ुछ्ट” मा पनुताहुन्छ वा पनुताहुनन र “ऋण दरराता ्ुछ्ट” हुनको लानग के गनुताप्छता भनने कुरा्बारे वराखरा गररने हुनाले राम्ोसगँ 
पढनहुोस।्

1 ऋण फिताता छुटकघो प्रफरि्याबारे
ऋणमा नलएको रकमको प्रकार अनुसार, ऋण दरराता ्ुछ्टको प्रदरिरा ्ुछट्टा्ुछट्ैट सालमा गनुतापनने्छ।
2022 सालमा “आपतकालीन सानो रकम कोष” र “समग्र सहरोग कोषको पदहलो मदहना～रेस्ो मदहना” को ऋण दरराता 
्ुछ्टको प्रदरिरा गनता सदकन्छ। 

कघोषका प्रकारहरू आपतकालीन सानो 
रकम कोष

समग्र सहरोग कोष 
पदहलो प्टक

(पदहलो मदहना～रेस्ो 
मदहना)

समग्र सहरोग कोष 
लम्बराइएको

(चौथो मदहना～्ैछ्टौँ 
मदहना)

समग्र सहरोग कोष
पनुः ऋण

ऋण फिताता छुटकघो 
प्रफरि्या ििने साल 2022 साल 2023 साल 2024 साल

2 2022 सालमा ऋण फिताता छुट हुिे सतताबारे
2022 सालको ऋण दरराता ्ुछ्टको प्रदरिरा्बारे वराखरा गररने्छ।
आनथताक वषता 2021 साल अथवा आनथताक वषता 2022 सालमा “रपाईं (ऋण नलएको वरक्ति)” र “रपाईं (ऋण नलएको 
वरक्ति) को घरमलूी” द्ुबकैो “ननवासी कर प्रनर वरक्ति दर र आर दर द्ुब ैकर ्ुछ्ट (ननवासी कर भुतिानी गनुता नपनने)” 
्छ भने ऋण दरराता ्ुछ्ट हुने्छ।

3 2022 सालमा ऋण फिताता छुट हुिे सतताबारे
●	आवेदि अवगि 2022 साल जनवरी～अग्र 31 राररख (रो नमनरको हुलाक ्छाप मानर हुने्छ)
●	आवेदि ददिे ठाउँ ्टोकरो महानगरपानलका समाज कलराण पररषद् क्वशेष ऋण कारातालर
  *रो पत्रसँगै पठाइएको खाममा हालेर हुलाक मारता र पठाउनहुोस।्
●	आवश्यक कािजात (1)  पररवारको स्ब ैसद्रहरूको नाम लेलखएको ननवासी दराता प्रमाणपत्र (रसमा पररवारको 

स्ब ैसद्रहरूको नाम लेलखएको हुनपुनने्छ र 3 मदहना नभत्र जारी गररएको हुनपुनने्छ) 
 (2) कर ्ुछ्ट प्रमाणपत्र
 (3) 	ऋण दरराता ्ुछ्ट आवेदन पत्र (रस ैखाममा भएको कागजार 2 )
 *	रदद (3) 2 प्रनर ्छ भने (1) र (2) पनन 2 प्रनर आवशरक 

हुने्छ। एक प्रनर प्रनरनलक्प भए पनन हुन्छ।
 *	(3) मा लेखे् रररका थाहा नभएमा क्वशेष ऋण कारातालर वा 

रपाईं ्बसो्बास गनने सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलकाको 
समाज कलराण पररषदसँग परामशता नलनहुोस।्

2022 साल सं्करण   समाज कलराण सं्था ्टोकरो महानगरपानलका समाज कलराण पररषद्

तपाईं ऋण फिताता छुटमा पिुताहुनछ वा पिुताहुनि भनिे कुरा पतता लिाउिकघो लागि अकको पषृठमा हेिुताहघोस।्
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4 ऋण फिताता छुट हुनछ वा हँुदैि भनिे कुरा निश्च्य ििने तररका

रपाईंको ल्थनरमा “हजरु” “अहँ” र “थाहा ्ैछन” द्ारा जवार ददनुहोस।्

! 2022 साल जुि नतर िेरर एकपटक निश्च्य ििुताहघोस।्
आनथताक वषता 2022 सालमा “ननवासी कर ्ुछ्ट” भरो भने ऋण दरराता ्ुछ्ट हुन्छ।
“ननवासी कर ्ुछ्ट” हुन्छ वा हँुदैन भनने कुरा रेइवा 4 साल जनु मदहना नरर ननणतार हुन्छ।
●	आनथताक वषता 2022 सालमा पनन “कर भतुिानी (ननवासी कर भुतिानी गनुतापनने)” परेको नथरो  & मा जानहुोस।्

2-1  तपाईंकघो “निवासी कर छुट” हुिाले, तपाईं ऋण फिताता छुटकघो दा्यरामा पिुताहुनछ।
2-2  तपाईं र र ्रमूलीकघो “निवासी कर छुट” हुिाले तपाईं ऋण फिताता छुटकघो दा्यरामा पिुताहुनछ।
ऋण दरराता ्ुछ्टको प्रदरिरा गनुताहोस ् # मा जानहुोस।्

# तपाईं “निवासी कर छुट” मा पिुताहुनछ वा पिुताहुनि, निश्च्य ििुताहघोस।्
 % मा जानहुोस।्

$ तपाईं र ्रमूली “निवासी कर छुट” मा पिुताहुनछ वा पिुताहुनि, निश्च्य ििुताहघोस।्
 % मा जानहुोस।्

हालको घरमूल�ले ऋण �लएको बेला,
तपा� फरक प�रवार हुनुहुन्थ्यो?

हाल तपा�ले �नवासी 
कर भुक्तानी ग�ररहनुभएको छ?

हाल तपा� अथवा घरमूल�
कसलेै �नवासी कर भुक्तानी ग�ररहनुभएको छ?

हजुर

हजुर थाहा छैन थाहा छैन

हजुर अहँ

अहँ

अहँ तपा�ले भुक्तानी 
ग�ररहनुभएको 

छ।

घरमूल�ले 
भुक्तानी 

ग�ररहेको छ।

दबुलेै भुक्तानी 
गरेको छैन।

हाल, तपा� “घरमूल�” हो?
*प�रवारको सबै सदस्यहरूको नाम ले�खएको �नवासी दतार् प्रमाणपत्रको 

सबभैन्दा मा�थ नाम ले�खएको व्यिक्त "घरमूल�" हो।
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5 निवासी करबारे निश्च्य ििने तररका

रपाईंको ल्थनरमा “हजरु” “अहँ” र “थाहा ्ैछन” द्ारा जवार ददनुहोस।्
*आर पेनसन मात्र भएको खण्डमा, सरकारी कारातालरमा “कर ्ुछ्ट” हो वा “कर भतुिानी गनुतापनने” हो, ननश्चर गनुताहोस।्

कर छुट भएकघो ग््यघो
"रपाईं" अथवा "रपाईं" र "घरमूली" को कर ्ुछ्ट प्रमाणपत्र प्राप्त गनुताहोस।्
2021 साल जनवरीमा ननवासी दराता प्रमाणपत्र भएको सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलकाको सरकारी कारातालरमा प्राप्त 
गनता सदकन्छ।
थाहा नभएको खण्डमा सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलकाको सरकारी कारातालरको कर शाखामा सोधनहुोस।्

कर भु्तािी ििुता परेकघो ग््यघो

 $ मा जानहुोस।् !

हजुर

हजुर

हजुर

2020 साल जनवर�～�डसेम्बरमा आम्दानी (आय) �थयो।

काम गन� कम्पनी वा पसलले सहर, नगरपा�लका वा 
गाउँपा�लकामा तलब �रपोटर् गन� गरेको छ।

थाहा छैन
यसमा पद�न

मलेै आफैले कर उद्घोष
अथवा �नवासी कर उद्घोष गर�।

आय तलब मात्र हो।

सरकार� कायार्लयमा “कर छुट” हो वा 
“कर भुक्तानी गनुर्पन�” हो, �नश्चय गनुर्होस।्

सरकार� कायार्लयमा �नवासी कर उद्घोष गरेप�छ "कर छुट" हो वा 
“कर भुक्तानी गनुर्पन�” हो, �नश्चय गनुर्होस।्

�नवासी कर उद्घोषको ला�ग अक� पषृ्ठमा हेनुर्होस।्

हजुर

अहँ

अहँ

अहँ

अहँ

निवासी कर उद्घोषकघो लागि अकको पषृठमा हेिुताहघोस।्



निवासी कर उद्घोष
2021 सालको जनवरीमा ननवासी दराता प्रमाणपत्र भएको सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलकाको कारातालरको कर 
शाखा काउन्टर वा हुलाक मारता र उद्ोष गनुताहोस।्
कागजार ररार गनता नसकेमा वा थाहा नभएको खण्डमा सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलकाको सरकारी कारातालरको 
कर शाखामा सोधनुहोस।् 

[निवासी कर उद्घोषकघो लागि आवश्यक कािजात]
■	ननवासी कर उद्ोष पत्र *सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलका अनसुार रस पत्रको ढाँचा ररक हुन्छ।
■	पररचर खलुने कागजार
■	माइ-नम्बर
		उद्ोषको लानग माइ-नम्बर आवशरक पनने्छ। माइ-नम्बर का्डता, माइ-नम्बर सचूना का्डता, ननवासी दराता प्रमाणपत्र 
आददमा ननश्चर गनुताहोस।्

■	आरका प्रमाणपत्रहरू
• [कमपनी वा पसल आददमा काम गनने वरक्ति] रल्ब आरको “टराकस हुइथहोलल्डङ ल्लप (गेनसेन 
चरोउ्रुह्ो)” वा 1 वषताको अवनिको रल्बको क्व्रतृर क्ववरण आदद

• [सावताजननक पेनसन भएको वरक्ति] सावताजननक पेनसन “टराकस हुइथहोलल्डङ ल्लप (गेनसेन चरोउ्रुह्ो)”
• [आरैले वरवसार गरररहेको वरक्ति] खारा वा रनसद ज्रा आर प्रमाणका कागजार

■	क्टौरी कागजार
* कर लागने आरको रकम कम गनता चाहने वरक्तिले ररार गनुताहोस।् क्टौरी प्राप्त नगनने वरक्तिले ररार गनुता 
पददैन। 

• आरैले भतुिानी गरेको सामालजक ्बीमा शलुक आददको रनसद आदद
• जीवन ्बीमा, भकुमप ्बीमा आददको प्रमाणपत्र
• नचदकतसा खचता क्टौरीको क्व्रतृर क्ववरण, नचदकतसा खचताको रनसद आदद
• चनदा रकमको रनसद आदद
• अपाङगरा पररचरपत्र, ्बौक्धिक अपाङगरा प्रमाण पुल्रका आदद

6 ऋण फिताता छुट आवेदि प्रफरि्या पूरा भएपनछ
2022 साल सेप्ेटम्बर नरर ऋण दरराता ्ुछ्ट भएको वा नभएको भनने कुरा पत्रद्ारा जानकारी गराइने्छ।
ऋण दरराता ्ुछ्ट नभएको वरक्तिको सनदभतामा, हरेक मदहना उति वरक्तिको ्बैंकको खारा्बा्ट दरराता गनने रकम 
ननकानलने्छ। रकम ननकालने खाराको जानकारी प्रदान गनुतापनने्छ।
“समग्र सहरोग कोषको चौथो मदहना～्ैछ्टौँ मदहना” ऋण नलएको वरक्तिको लानग अकको वषता ऋण दरराता ्ुछ्टको प्रदरिरा 
हुने्छ। प्रदरिराको समर भए पन्छ रेरर जानकारी गराइने हुनाले राद राख्हुोस।्

7 ऋण फिताता छुट िहुिे खण्डमा
रकम दरराता प्रदरिरा गनुतापनने्छ। WEB पेज अथवा रस ैखाममा भएको “्बचर खारा्बा्ट रकम 
ट्ानसरर अनुरोि पत्र” द्ारा रकम ननकालने खाराको जानकारी ददनुहोस।् थाहा नभएको खण्डमा, 
क्वशेष ऋण कारातालर वा रपाईं ्बसो्बास गनने सहर, नगरपानलका वा गाउँपानलकाको समाज 
कलराण पररषदसँग परामशता नलनहुोस।्
https://tcsw.g-sb.net/new/

समपकता  स्ाि
्टोकरो महानगरपानलका समाज कलराण पररषद्  क्वशेष ऋण कारातालर
☎ 03-6261-4335 (समपकता  समर: सोम्बारदेलख शुरि्बार 9:30～17:30)
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/coronatokurei.html


