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Q1. आवेदन कागजात 

 

Q1. मैले आवेदन फारम कसरी भने? 

A1. फारम कसरी भने बारे जानकारीको लागि कृपया टोगकयो काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयर वेबसाइटमा 

जानकारी हेननुहोस्। 

 

Q2. मैले प्राप्त िरेको खाममा नाम फरक छ। 

(मेरो पररवारको नाम यसमा छागपएको छ।) 

A2. यगद यो पररवारको सदस्यको नाम हो भने, त्यो व्यन्सिले पैसा उधारो गलइरहेको छ, त्यसले आवश्यक 

प्रगियाहरू पूरा िननुपछु। 

 

Q3. पेश िननुपने कािजातहरू लेख्दा मैले िल्ती िरें । 

A3. कृपया दोहोरो रेखाको साथ कन नै पगन िल्तीहरू काट्ननहोस् र यसको मागथ सही रूपमा फारम पनन: 

टाइप िननुहोस्। 

(एक सनधार गिन्ह आवश्यक छैन।) 

 

Q4. मैले छन टको लागि धेरै आवेदनहरू प्राप्त िरेको छन । 

A4. हामी प्रते्यक उधाररएको कोषको लागि छन ट आवेदन फारम पठाउँछ ौं। यगद तपाईौंले आपत्कालीन साना 

ऋण कोष र व्यापक सहायता कोष (पगहलो पटक ऋण) गलननभयो भने, हामी तपाईौंलाई दनईवटा छन ट 

आवेदन फारमहरू पठाउनेछ ौं। 

कृपया ध्यान गदननहोस् गक छन टको लागि आवेदन प्रते्यक उधाररएको कोषको लागि िररनन पछु। 

 

Q5. म आवश्यक कािजातहरूको लागि कहाँ व्यवस्था िनु सक्छन , र त्यहाँ शनल्क छ? 

A5.  

[सरकारी कायाुलय] 

(१) बसोबासको प्रमाणपत्र 

(२) कर छन टको प्रमाणपत्र (उधारकताु र उसको/उनको पररवारको प्रमनखको लागि) 

 

[सौंलग्न कािजातहरू] 

(३) प्रगतपूगतु छन टको लागि आवेदन 

 

यगद त्यहाँ ③ को दनई प्रगतगलगपहरू छन् भने, ① र ② को दनई प्रगतगलगपहरू पगन आवश्यक छन्। 

(ती मधे्य एक फोटोकपी िनु सगकन्छ।) 

थप रूपमा, केही निरपागलकाहरूले गनिः शनल्क गवगभन्न प्रमाणपत्रहरू (1) र (2) प्रदान िछुन् जनन 

नयाँ कोरोनाभाइरस सौंिमणसँि सम्बन्सित ऋण जस्ता प्रगियाहरूको लागि प्रयोि िररन्छ। 

कृपया सौंलग्न आवेदन फारम प्रयोि िननुहोस्। 



Q2. ननवासी कर छुट 

 

Q1. म कसरी कर छन ट प्रमाणपत्र प्राप्त िनु सक्छन ? 

A1．कृपया टोगकयो मेटर ोपोगलटन काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयरको वेबसाइटमा रहेको गभगियो "आवासीय 

कर छन ट" हेननुहोस्। 

 

Q2. म कर छन ट प्रमाणपत्र प्राप्त िनु िाहन्छन , तर मैले मेरो आय घोषणा िरेको छैन। 

A2. कृपया आफ्नो के्षत्रमा रहेको निरपागलका कायाुलयको कर गवभािमा सोध्ननहोस्। 

 

Q3. शाखा कायाुलयमा [कर छन ट प्रमाणपत्र] जारी िनु सगकन्छ? 

A3. यगद तपाईौंले कर ररटनु फाइल िननुभएको छ भने, यो शाखा कायाुलयमा जारी िनु सगकन्छ। 

यगद तपाईौंले अगहलेसम्म कर ररटनु फाइल िननुभएको छैन भने, प्रते्यक विा, सहर, सहर वा िाउँको 

शाखा कायाुलयमा कर ररटनु फाइल िनु पाइने वा निने सम्बिमा आफ्नै गनयमहरू छन्। यगद तपाईौंले 

अगहलेसम्म आफ्नो कर ररटनु फाइल िननुभएको छैन भने, कृपया तपाईौंको निरपागलका कायाुलयको 

कर गवभािमा अगिम जाँि िननुहोस्। 

 

Q4. यगद मलाई २०२१ मा कर लिाइएको गथयो भने, के म २०२२ को लागि कर छन ट प्रमाणपत्र पेश िनु 

सक्छन ? 

A4. कृपया आगथुक वषु २०२२ को लागि कर छन टको प्रमाणपत्र पेश िननुहोस्। 

 

Q5. यगद मलाई २०२२ मा कर लिाइएको गथयो भने, के म २०२१ को लागि कर छन ट प्रमाणपत्र पेश िनु 

सक्छन ? 

A5. कृपया आगथुक वषु २०२१ को लागि कर छन टको प्रमाणपत्र पेश िननुहोस्। 

 

Q6. मलाई आवासीय करबाट छन ट छ गक छैन भनेर कसरी जाँि िने थाहा छैन। 

A6. कृपया टोगकयो मेटर ोपोगलटन काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयर वेबसाइटमा गनवासी कर छन टको बारेमा 

गभगियो हेननुहोस्, र तपाईौंको वािु कायाुलयको कर गवभािसँि जाँि िननुहोस्। 



Q3. ऋण 

 

Q1. मैले मेरो सामान्य समथुन कोषलाई कगहलेसम्म पनन: उधारो गदन सक्छन ? 

A1．गिसेम्बर २०२१ को अन्त्यमा पनन: उधारोका लागि आवेदनहरू बन्द िररयो। 

 

Q2. यगद मैले अको गप्रफेक्चरमा यसै्त ऋण पाएको भए टोगकयो िएपगछ नयाँ ऋणको लागि आवेदन गदन 

सम्भव छ? 

A2. पनन: ऋण अब स्वीकायु छैन। 

आपत्कालीन साना ऋण र सामान्य सहायता कोषहरू (पगहलो पटक) मािु ३१, २०२२ सम्म उपलब्ध 

छन्, तर तपाईौं फरक प्रान्तमा भए तापगन तपाईौंले एउटै कोष दनई पटक प्रयोि िनु सक्ननहुन्न भने्न कन रा 

कृपया याद िननुहोस्। 

कृपया आफू बसेको वािु, सहर, सहर वा िाउँको समाज कल्याण पररषद्सँि जाँि िननुहोस्। 

 

Q3. के आपत्कालीन साना ऋण कोष र व्यापक सहायता कोषको लागि गवशेष ऋणमा ब्याज गलइन्छ? 

A3. िासो छैन। यद्यगप, यगद म्याच्यनररटी गमगत ओभरगियो छ भने, बाँकी मूल रकम बक्य तामा वागषुक 

3% ब्याजको अधीनमा हुनेछ। 

 

Q4. यगद मैले आकन्सिक साना ऋण गलएर सम्बिगवचे्छद िरे भने, के म थप उधारो गलन सक्छन ? 

A4. सम्बिगवचे्छदपगछ प्रते्यक घरपररवारमा नयाँ कोरोनाका कारण आम्दानीमा कमी आएमा बृहत् (पगहलो 

पटक) कजाुको लागि योग्य हुनेछ । 

 

Q5. के मलाई ग्यारेन्टर िागहन्छ? 

A5. आवश्यक छैन। 



Q4. ऋण राहत 

 

Q1. गवशेष आपतकालीन साना ऋण कोषको लागि प्रगतपूगतु के हो? 

A1．"प्रगतपूगतुबाट" का अथु है "पननभनुितान"। यगद तपाईौंले नयाँ कोरोना सौंिमणको प्रभावको कारणले 

गवशेष आपतकालीन साना ऋणहरू उधारो गलननभएको छ, र तपाईौंले प्रगतपूगतु छन टको आवश्यकताहरू 

पूरा िननुभएन भने, तपाईौंले उधाररएको पैसा गफताु िननुपनेछ। 

 

Q2. म छन टको लागि योग्य छैन। 

मलाई कगहले क्षगतपूगतु गदइनेछ? 

A2. गिसेम्बर 2021 सम्म पूरा भएको साना-लट र कन ल (प्रारन्सम्भक) रेगमट्याि जनवरी 2023 मा सनरु हुनेछ। 

त्यो गमगत पगछ पूरा भएका साना-लट र कन ल (प्रारन्सम्भक) रेगमटेिहरू रेगमट्याि पूरा भएको मगहना 

पगछको मगहनाबाट एक वषु सनरु हुनेछ। 

 

Q3. मैले साना ऋण र व्यापक सहायता कोष दनवै उधारो गलएको छन । यगद म प्रगतपूगतुबाट छन टको लागि 

योग्य छैन भने, के मैले ती दनवै प्रगतपूगतु िननुपछु? 

A3. तपाईौंले दनवै प्रगतपूगतु िनु आवश्यक हुनेछ। 

 

Q4. के ती सबै (सबै िार कोषहरू) एकैिोगट ररगिम ( प्रगतपूगतु ) हुनेछन्? 

A4.  

यगद छूट प्रदान िररएको छैन भने तलको रूपमा ररिेम्पसन सनरु हुनेछ 

सानो गिट्ठा र सामान्य (पगहलो पटक) जनवरी २०२३ देन्सख 

जनवरी २०२४ देन्सख व्यापक (गवस्तार) 

जनवरी २०२५ देन्सख व्यापक (पनन: उधारो)। 

 

* जनवरी 2023 पगछ पूरा भएका साना गिट्ठा र सामान्य (पगहलो पटक) रेगमट्यािहरूको लागि, रेगमटेि 

पूरा भएको मगहना पगछको एक वषु पगछ ररिेम्पसन सनरु हुनेछ। 

 

Q5. के तपाईौं मेरो आफ्नै छन टको छन टकारा अवगध स्वीकार िनु सक्ननहुन्छ? 

A5. ऋण पूरा भएपगछ स्थिन अवगधमा, मोिन अवगध यस कायुिम द्वारा स्थागपत ररिम्प्शन अवगध गभत्र 

सेट िनु सगकन्छ, तर ररिम्प्शनको समयमा, ररिम्प्शन अवगध पररवतुन िनु सगकँदैन। 

 

Q6. के मैले गफताु िननुपने पैसाको रकम पररवतुन िनु (घटाउन वा बढाउन) सक्छन ? 

A6. मूलतिः , त्यहाँ कन नै कमी छैन। बृन्सि भनिानी सम्भव छ। 

 

 

 



Q7. भनिानी कगहले सनरु हुन्छ? 

A7.  

आपतकालीन साना ऋण र सामान्य समथुन कोष (प्रारन्सम्भक) जनवरी 2023 देन्सख उपलब्ध हुनेछ। 

व्यापक समथुन कोष (गवस्तार) जनवरी 2024 देन्सख भनिान िररनेछ। 

बृहत समथुन कोष (पनन: उधारो) को ररिेम्पसन जनवरी 2025 मा सनरु हुनेछ। 

 

※साना-लट र कन ल (पगहलो पटक) ऋण को ररिमे्पशन जसको लागि जनवरी 2022 मा रेगमट्याि पूरा 

भएको गथयो वा पगछ गवपे्रषण पूरा भएको मगहना पगछ एक वषु पगछ सनरु हुनेछ। 

 



Q5. स्थनगत अवनि 

 

Q1. अननिह अवगध के हो? 

A1．यो छन टकारा सनरु हुनन अगघ एक अननिह अवगध हो। 

 

Q2. के तपाईौं मलाई स्थगित अवगधको गवस्तारको बारेमा थप बताउन सक्ननहुन्छ? 

A2. यगद तपाईौं गवस्तारको लागि योग्य हुननहुन्छ भने सोसाइटीले तपाईौंलाई सम्पकु िनेछ। 

- आपतकालीन साना ऋण 

गिसेम्बर २०२२ सम्म गतनु सनरु हुने ऋणहरूको लागि गिसेम्बर २०२२ को अन्त्यसम्मको स्थिन अवगध 

गवस्तार। 

- व्यापक समथुन कोष (पगहलो पटक) 

गिसेम्बर 2022 सम्म ररगिम िररनन पने ऋणहरूको लागि गिसेम्बर 2022 को अन्त्यसम्म स्थिन अवगध 

गवस्तार िररयो (जनवरी 2023 मा ररिेम्पसन सनरु हुने)। 

- व्यापक सहायता कोष (गवस्तार) 

स्थिन अवगध गिसेम्बर 2023 को अन्त्य सम्म गवस्तार िररयो (मोिन जनवरी 2024 मा सनरु हुनेछ)। 

- व्यापक समथुन कोष (पननिः  उधारो) 

स्थिन अवगध गिसेम्बर 2024 को अन्त्यमा गवस्तार िररयो (जनवरी 2025 मा सनरु हुने ररिेम्पसन)। 



Q6. ऋण ननकासी 

 

Q1. के मेरो आफ्नै खाता बाहेक अन्य खाताबाट पैसा गनकाल्न सम्भव छ? 

A1．सैिान्सन्तक रूपमा, भनिानी उधारकताुको नाममा खाताबाट िेगबट हुनेछ। 

 

Q2. म कसरी ररिेम्पसनको लागि मेरो बैंक खाता दताु िनु सक्छन ? 

A2. कृपया वेब माफुत दताु िननुहोस्। 

यगद तपाइँ वेब प्रयोि िनु असमथु हुननहुन्छ भने, कृपया जम्मा खाता स्थानान्तरण अननरोध फारम पेश 

िननुहोस्। 

 

Q3. गनकासीको गदन मेरो खातामा पैसा गथएन, मैले के िने? 

A3. यगद तपाईौंले गफताु गलन सक्ननहुन्न भने, हामी तपाईौंलाई सनगवधा स्टोर (Combini) भनिानी पिी पठाउनेछ ौं, 

त्यसैले कृपया यसको साथ भनिानी िननुहोस्। 

 

Q4. प्रत्यक्ष िेगबटको लागि म कन न गवत्तीय सौंस्थाहरू प्रयोि िनु सक्छन ? के म अनलाइन बैंकहरू वा गवदेशी 

बैंकहरूबाट प्रत्यक्ष िेगबटहरू प्रयोि िनु सक्छन ? 

A4. उपलब्ध गवत्तीय सौंस्थाहरूको सूिी हेननुहोस्। कृपया ध्यान गदननहोस् गक गवदेशी बैंकहरूबाट प्रत्यक्ष 

िेगबटहरू िनु सगकँदैन। 

 

Q5. 2020 मा ऋण आवेदनको समयमा ररिमे्पशनको लागि सेट िररएका खाताहरूलाई के भयो? 

A5. हामीले हाम्रो प्रत्यक्ष िेगबट कम्पनी पररवतुन िने गनणुय िरेका छ ौं, त्यसैले हामीले तपाइँ सबैलाई नयाँ 

प्रत्यक्ष िेगबट खाता स्थापना िनु अननरोध िनु आवश्यक छ। 

 

Q6. प्रगतपूगतुको लागि मागसक िेगबट गमगत कगहले हो? 

A6. यो प्रते्यक मगहनाको २७ िते गफताु हुनेछ। 

(यगद २७ िते शगनबार, आइतबार, वा सावुजगनक गबदा हो भने, यो अको व्यापाररक गदन हुनेछ।) 

 

 



Q7. मुक्ति छूट 

 

Q1. म कसरी प्रगतपूगतुबाट छन ट पाउन सक्छन ? 

A1．छन टकारा छूटको लागि आवेदनको समय उधारो कोषको प्रकारमा गनभुर िदुछ। 

साना-लट र व्यापक (पगहलो पटक) ऋणहरूको लागि, यगद उधारकताु र घरपररवारको प्रमनखलाई 

2022 वा 2023 मा आवासीय कर (प्रगतव्यन्सि र प्रगत आय दनवै) बाट छन ट गदइयो भने, गतनीहरू 

ररिेम्पशन छूटको लागि योग्य छन्। 

 

Q2. मलाई छन टको लागि मेरो आवेदनको नगतजा कगहले थाहा हुनेछ? 

A2. सूिना सेपे्टम्बर 2022 वा पगछ मेल माफुत पठाइनेछ। 

 

Q3. यगद ऋण गलने व्यन्सिको मृत्यन भएको छ भने के यो िनिाबाट छन ट गदइनेछ? 

A3. यो प्रगतपूगतुबाट छन टको लागि आवश्यकताहरू अन्तिुत पने भएकोले, कृपया उत्तरागधकारीलाई 

उधारकताुको मृत्यनको सूिना र मृत्यन पनगि िनु सके्न कािजातहरू पठाउननहोस् (जसै्त, मृत्यन प्रमाणपत्रको 

प्रगतगलगप र यसबाट बगहष्कारको प्रमाणपत्र। गनवासी दताु) हुलाक कोि "119-0213" र "गवशेष ऋण 

प्रशासन केन्द्रमा" (ठेिाना लेख्न आवश्यक छैन) को साथ खाममा गवशेष ऋण प्रशासन केन्द्रको लागि 

मात्र। 

(न्सस्थगत पररवतुनको सूिना टोगकयो मेटर ोपोगलटन काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयरको वेबसाइटबाट 

िाउनलोि िनु सगकन्छ।) 

तर, मृत्यनपगछ भनिान िररएको ऋणलाई प्रगतपूगतुबाट छन ट गदइने छैन। 

 

Q4. मैले प्रगतपूगतुबाट छन टको लागि कगहलेसम्म आवेदन गदन सक्छन ? 

A4. वषु २०२२ को लागि आवेदनहरू अिस्ट ३१, २०२२ सम्ममा पोस्टमाकु िररननपछु। 

 

Q5. मलाई लागै्दन गक म प्रगतपूगतु छूटको लागि आवेदन अवगध पूरा िनु सक्षम हुनेछन । 

A5. आवेदन अन्सन्तम गमगत (अिस्ट 31, 2022) पगछ आवेदनहरू स्वीकार िररने छैन। 

 

Q6. यगद म करबाट छन ट छन  भने, के मलाई ती सबैबाट छन ट गदन सगकन्छ (सबै िार कोषहरू)? 

A6. प्रगतपूगतु छूटहरू कोष-द्वारा-कोषको आधारमा गनधाुरण िररनेछ। आगथुक वषु २०२२ मा साना र कन ल 

(प्रारन्सम्भक) ऋण, आगथुक वषु २०२३ मा कन ल (गवस्ताररत) ऋण र आगथुक वषु २०२४ मा कन ल (पननिः  

कजाु) कजाु गदइनेछ। 

 

Q7. म अगहले सावुजगनक सहायतामा छन , के मलाई प्रगतपूगतुबाट छन ट गदन सगकन्छ? 

A7. यगद तपाईौंले ररिेम्पसन सनरु िरेपगछ सावुजगनक सहायता प्राप्त िननुभयो भने, तपाईौंले छन टकारा छूटका 

लागि आवश्यकताहरूको अधीनमा हुननहुनेछ। 

 



Q8. यगद मसँि छन टै्ट गनवास कािु छ भने के हुन्छ? (ठेिानामा कन नै पररवतुन भएको छैन, तर तपाईले 

एकल व्यन्सिको घरपररवारमा पररवतुन िननुभएको छ, आगद) 

A8. प्रगतपूगतुबाट छन ट पाउनको लागि, घरपररवारको गवभाजन प्रगतपूगतुबाट छन टमा लािू हँुदैन। 

 

 

Q9. के हुन्छ यगद घरको प्रमनखले आवेदनको समय र प्रगतपूगतुबाट छन टको लागि आवेदन िने समय बीिमा 

पररवतुन हुन्छ? 

A9. यगद प्रगतपूगतुबाट छन ट प्राप्त िनुको लागि घरको प्रमनख पररवतुन िररएको छ भने, यो प्रगतपूगतुबाट छन ट 

अन्तिुत पदैन। 

 

Q10. सेपे्टम्बर 2021 पगछ साना र व्यापक ऋण गलनेहरूका लागि छन टबाट छन टको प्रगिया कगहले हुन्छ? 

A10. आवेदन अिस्ट ३१, २०२२ सम्ममा पोस्टमाकु िररननपछु। छन टको सूिना अगप्रल २०२२ वा पगछ पठाइनेछ। 

 

Q11. प्रगतपूगतु छूट प्रगिया कगत लामो छ? 

A11. अिस्ट ३१, २०२२ सम्म। 

 

Q12. यगद म स्थगित अवगधमा गदवागलया भएँ भने के हुन्छ? 

A12. तपाईौंले गदवागलयापनको लागि दायर िरेपगछ र गिस्िाजु अिुर पनगि भएपगछ, तपाईौंले गदवागलयापन 

कायुवाही, कर, र जररवाना सनरु भएपगछ ऋण बाहेक कन नै पगन ऋण गतनु पदैन। 

 

Q13. के म प्रगतपूगतुबाट मनि हुनेछन ? 

A13. आपतकालीन साना र मध्यम अवगध ऋण कोष र व्यापक समथुन कोष (पगहलो पटक) ररिम्प्शनबाट 

छन ट पाउन सगकन्छ। यगद उधारकताु र उधारकताुको घरको प्रमनख दनवैलाई बागसन्दा करको समान 

प्रगतशत र २०२२ मा आयकरबाट छन ट गदइन्छ भने, उनीहरूलाई छन ट गदइनेछ। 

 

Q14. मैले प्रगतपूगतु छूटको लागि कसरी आवेदन गदन सक्छन ? 

A14. ररिम्प्शन सनरु हुनन अगघ (स्थिन अवगधमा), गवशेष ऋण प्रशासन केन्द्रले जानकारी सीधै उधारकताुलाई 

पठाउनेछ। 

यगद तपाइँ िाइि प्राप्त िरेपगछ छूटको लागि आवेदन गदन िाहननहुन्छ भने, तपाइँले गनम्न कािजातहरू 

पेश िनु आवश्यक हुनेछ। 

 

・छन टको लागि आवेदन फारम 

・"उधारकताु" वा "उधारकताु" र "पररवारको प्रमनखको"कर छन ट प्रमाणपत्र 

・घरका सबै सदस्यहरूको लागि बसोबासको प्रमाणपत्र 

 

Q15. म गकन प्रगतपूगतुबाट छन ट पाउन सन्सिन? 

A15. यगद उधारकताु वा उसको/उनको/उनको घरको प्रमनख कर योग्य व्यन्सि हो भने, उसलाई छन ट गदइने 



छैन। 

(गकनभने उसले गनवासी कर गतछु।) 

 

Q16. मलाई थाहा छैन गक म प्रगतपूगतुबाट छन ट छन  वा छैन। (प्रगतपूगतुबाट छन टको बारेमा।) 

A16.  

① आपतकालीन साना ऋण  

② व्यापक समथुन कोष (पगहलो पटक)  बारेमा  

यगद उधारकताु र उधारकताुको पररवारको प्रमनख दनवैलाई 2021 वषु वा 2022 वषुमा (प्रगतव्यन्सि आवास 

कर र आय दर दनवैमा कर छन ट) छ भने, उनीहरूलाई छन ट गदइनेछ। 

③ व्यापक समथुन कोष (गवस्तार) 

ऋणी र उधारकताुको घरपररवारका प्रमनख दनवैलाई आगथुक वषु २०२३ को लागि प्रगतव्यन्सि कर र 

प्रगतव्यन्सि आयकर दनवैबाट छन ट गदइनेछ। 

④ व्यापक समथुन कोष (पनन: उधारो) 

यगद उधारकताु र उधारकताुको घरको प्रमनख दनवैलाई 2024 मा प्रगतव्यन्सि कर र प्रगतव्यन्सि आयकरबाट 

छन ट गदइन्छ भने, उनीहरूलाई छन ट गदइनेछ। 

 

Q17. के तपाईलाई थाहा छ तपाई कगहले छन ट हुन्छ? 

A17. तपाईौंलाई सेपे्टम्बर 2022 मा ररिेम्पशन छूटको स्वीकृगत (अस्वीकृगत) बारे सूगित िररनेछ। 

 

Q18. यगद मैले छन ट पाइन भने के हुन्छ? 

A18. मनन्सि प्रगिया आवश्यक छ। कृपया हामीलाई गनके्षप खाता स्थानान्तरण अननरोध फारमको साथ तपाईौंको 

िेगबट खाता बारे सूगित िननुहोस्। 

 

Q19. ऋण गलने समयमा म छन टै्ट घरपररवारमा गथएँ तर गववाह आगदका कारण घरपररवारको अवस्था पररवतुन 

भएको भए र छन टकाराको समयमा म घरपररवारको मनन्सखया भएँ भने के मलाई छन ट गदइनेछ? 

A19. यगद उधारकताुको गनवासी कर लिाइएको छैन भने, उधारकताुलाई प्रगतपूगतुबाट छन ट गदइन्छ। 

घरपररवारको प्रमनख सरेको गमगत देखाउने गनवासको प्रमाणपत्र आवश्यक छ। 

 

Q20. म कोरोना सौंिगमत भएको छन  र म छन ट िाहन्छन । 

A20. कृपया छन टका लागि आवश्यकताहरू जाँि िननुहोस्। नयाँ कोरोना सौंिमण भएको कारणले तपाईौंले 

प्रगतपूगतुबाट छन टको आवश्यकताहरू पूरा िननुहुन्न। 

 

Q21. म व्यापक (गवस्तार) र व्यापक (पनन: उधारो) को लागि प्रगतपूगतु छूट तागलका बारे थप जान्न िाहन्छन । 

A21. व्यापक समथुन कोष (गवस्तार) अगप्रल 2023 मा घोषणा िररनेछ, र व्यापक समथुन कोष (पनन: 

उधारो) अगप्रल 2024 मा घोषणा िररनेछ। आवेदन अवगध िमशिः  अगप्रल देन्सख अिस्ट सम्म हुनेछ। 

छूट आवेदन फारम िाइिमा सौंलग्न िररनेछ, त्यसैले कृपया िाइि आइपनग्दा पखुननहोस्। 



Q8. नवनिन्न पररवततनहरूको सूचना 

 

Q1. अब मैले के िननु पछु गक म सरेको छन ? 

A1．कृपया गवशेष ऋण प्रशासगनक केन्द्रमा "ठेिाना पररवतुनको सूिना" र "गनवासी कािुको प्रगतगलगप 

(अगघल्लो र हालको ठेिानाहरू देखाउँदै, जारी भएको गमगतको 3 मगहना गभत्र जारी िररएको, र घरका 

सबै सदस्यहरू देखाउँदै)" पठाउननहोस्। 

(ठेिानामा पररवतुनहरू ररपोटु िने बारे जानकारी, आगद टोगकयो काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयरको 

वेबसाइटमा पोस्ट िररएको छ, र सूिना फारम पगन िाउनलोि िनु सगकन्छ।) 

 

※यगद तपाइँ आफ्नै खाम प्रयोि िदै हुननहुन्छ भने, कृपया "119-0213" लेख्ननहोस्, गवशेष िेगिट प्रशासन 

केन्द्रको लागि गवशेष हुलाक कोि र "गवशेष िेगिट प्रशासन केन्द्रको लागि" (तपाईौंको ठेिाना प्रगवि 

िनु आवश्यक छैन) र (ठेिाना पररवतुन सूिना) र (गनवासी कािुको प्रगतगलगप)। 

 

Q2. मैले आफ्नो नाम पररवतुन िरेमा मैले कन न प्रगियाहरू पालना िननुपछु? 

A2. कृपया गवशेष ऋण प्रशासगनक केन्द्रमा "ठेिाना पररवतुनको सूिना" र "गनवासी कािुको प्रगतगलगप 

( यसमा तपाईौंको नयाँ थर भएको एउटा, जारी भएको गमगतको 3 मगहना गभत्र जारी िररएको, र घरका 

सबै सदस्यहरू देखाउँदै)" पठाउननहोस्। 

(ठेिानामा पररवतुनहरू ररपोटु िने बारे जानकारी, आगद टोगकयो काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयरको 

वेबसाइटमा पोस्ट िररएको छ, र सूिना फारम पगन िाउनलोि िनु सगकन्छ।) 

 

※यगद तपाइँ आफ्नै खाम प्रयोि िदै हुननहुन्छ भने, कृपया ""119-0213"" लेख्ननहोस्, गवशेष िेगिट 

प्रशासन केन्द्रको लागि गवशेष हुलाक कोि र ""गवशेष िेगिट प्रशासन केन्द्रको लागि"" (तपाईौंको 

ठेिाना प्रगवि िनु आवश्यक छैन) र (ठेिाना पररवतुन सूिना) र (गनवासी कािुको प्रगतगलगप)।" 

 



Q9. नवदेशीहरूसँग पत्राचार 

 

Q1. जापानी भाषा बनझै्न सगकनँ 

A1．अङ््गिेजी, गिगनयाँ, कोररयाली, तािालोि, थाई, नेपाली र म्यान्माररज भाषामा सामिी र गभगियोहरू 

सोसाइटीको वेबसाइटमा उपलब्ध छन्। 

 

Q2. म जापानी भाषामा पेश िररएका कािजातहरू भनु सन्सिन 

A2. तपाइँ यसलाई तपाइँको मातृभाषामा भनु सक्ननहुन्छ। 

 

Q3. म तपाईौंलाई जापानी भाषामा (मेरो मनपने भाषामा) नभएको गनदेशन पनन्सस्तका पठाउन िाहन्छन । 

A3. हामी जापानी बाहेक अन्य भाषाहरूमा गनदेशनहरू पठाउँदैन ौं। 

अौंिेजी, गिगनयाँ, कोररयाली, नेपाली, तािालोि, गभयतनामी र म्यानमारमा सामिी र गभगियोहरू हाम्रो 

वेबसाइटमा उपलब्ध छन्। 

 

Q4. यगद म लामो समयदेन्सख जापानमा फकेको छन  वा गवदेशमा काम िरररहेको छन  भने, यगद मैले कर 

छन टको प्रमाणपत्र र बसोबासको प्रमाणपत्र प्रदान िनु सक्छन  भने के मैले प्रगतपूगतुबाट छन ट पाउन सक्छन ? 

A4. तपाईौं प्रगतपूगतु छूटको लागि योग्य हुननहुन्छ। यद्यगप, यगद तपाईौं जनवरी 1, 2022 मा जापानमा बस्नन 

हुन्न भने, तपाईौंलाई कर छन ट प्रमाणपत्र जारी िररने छैन र प्रगतपूगतु छन टको आवश्यकताहरू पूरा िने 

छैन। 

 



Q10. अरू 

 

Q1. कृपया मलाई गवशेष ऋण कायाुलयको टेगलफोन नम्बर बताउननहोस्। 

A1．कृपया तलको नम्बरमा कल िननुहोस्। 

【मनन्सि सम्बिी सोधपनछ】 

03-6261-4335（Weekday 9：30～17：30） 

【ऋण बारे सोधपनछ】 

03-6457-5205（weekday 9：00～17：00） 

 

Q2. तपाईले व्यन्सिित जानकारी पठाउँदै हुननहुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवहार िररनेछ? 

A2. टोगकयो मेटर ोपोगलटन काउन्सिल अफ सोशल वेलफेयरले व्यन्सिित जानकारीको सनरक्षाको लागि 

गनयमहरू स्थापना िरेको छ, र यी गनयमहरू अननरूप आफ्ना पररयोजनाहरू सञ्चालन िदुछ। हामीले 

यस पररयोजनाको लागि मात्र तपाईौंले प्रदान िननुभएको व्यन्सिित जानकारीको व्यवस्थापन र प्रयोि 

िनेछ ौं। 

 

Q3. म QR कोि पढ्छन , तर म वेब देख्न सन्सिन। 

A3. यो पढ्ने टगमुनल सौंि समस्या हुन सक्छ। 

कृपया "Tokyo Metropolitan Council of Social Welfare" खोज्नुहोस्। 

 

Q4. के म गसधै तपाईलाई छन टको लागि आवेदन गलन सक्छन ? 

A4. हामी पोस्ट द्वारा मात्र आवेदन स्वीकार िदुछ ौं। यगद तपाइँ एक गवशेष खाम प्रयोि िननुहुन्छ भने, कन नै 

हुलाक शनल्क लागे्न छैन। 

 

 


