
माच 7, 2022 

जीवन सहायता िवभाग, नारा ि फे चरको समाज क याण प रषद 
 

[मह वपूण] सानो रकमका आकि मक फ डह  ज ता िवशेष कजाह का लािग ेस अविधको समय थप ग रएको, कजा भु ानीमा छुटस ब धी 

िदशािनदश 
(िन न जानकारी पिढ छ भनेर सिुनि त गनहुोस)् 

 
प रषदले COVID-19 को फैलावटको ितकाय व प उपल ध गराएका सानो रकमको आकि मक फ डह  ज ता िवशषे कजाह का योगकताह का लािग 
कजा भु ानी सु  गन समयका लािग िन नानसुारको समयतािलका तय गरेको छ (नोभे बर 22, 2021 मा वा य, म तथा क याण म ालयको सचूना):  

 

1. [कजा भु ानी सु  गन समय ( ेस अविध)] * यिद कजा भु ानी सु  भइसकेको छ भन ेसमयतािलका कजामा लाग ूहदँनै ।  
 

हरेक कारको फ डका लािग कजा भु ानी सु  हन ेसमय ( ेस अविध) तलको तािलकामा ततु ग रएको छ:  

 
सानो रकमका आकि मक 

फ डह  

सामा य सहायता 
फ डह  

(सु को कजा) 

सामा य सहायता फ डह  
(समय थप ग रएको कजा) 

सामा य सहायता 
फ डह  

(पनु: िदइएको कजा) 
ेस अविधको समाि  िडसे बर 2022 को अ त िडसे बर 2022 को अ त िडसे बर 2023 को अ त िडसे बर 2024 को अ त 

कजा भु ानी सु  गन समय जनवरी 2023 जनवरी 2023 जनवरी 2024 जनवरी 2025 
 

 

[ ि याह को स ब धमा यान िदनपुन कुरा] 

ेस अविधको समय थप गनका लािग तपाईलें ि यालाई अगािड बढाउन आव यक पदन िकनभन ेप रषदले यो काय गनछ ।  

* य िप, यिद तपाई ंकजा भु ानीको समय सु  नहदँ ैकजा भु ानी सु  गन चाहनहु छ भन ेकृपया तल उ लेिखत कल से टरलाई स पक गनहुोस ्।  

 

2. [कजा भु ानीमा छुट] 

यिद तपाई ंकजा भु ानीमा छुटको शतह मा पनहु छ (तल उ लेख ग रएको) भने तपाईलें यसका लािग प रषद ारा स बि धत वषको 

मई मिहनामा तपाईलंाई पठाइएका कागजप ह का साथ यसका लािग आवेदन िदन स नुह छ । (आवेदनह लाई स बि धत वषको 

जुन मिहनाबाट वीकार ग र छ । ितनीह लाई अिहले वीकार ग रँदैन ।) 

* कजा भु ानीमा छुटका शतह  तल उ लेख ग रएका छन:्  

■ सानो रकमका आकि मक फ डह  

यिद ऋणी र घरधनी दवु ैिव ीय वष 2021 वा िव ीय वष 2022 मा आवास करको छुटमा पछन ्भन ेपणू छुट लाग ूह छ ।  

■ सामा य सहायता फ डह  

कजा भु ानीमा छुटका लािग यो यता कजाका तीनवटै कारह  (सु को कजा, समय थप ग रएको कजा र पनु: िदइएको कजा) का लािग मू याङ्कन 
ग र छ ।  

・ यिद ऋणी र घरधनी दवु ै येक कजाको येक कार (सु को कजाका लािग िव ीय वष 2021 वा 2022, समय थप ग रएको कजाका लािग िव ीय 

वष 2023 र पनु: िदइएको कजाका लािग िव ीय वष 2024) का लािग यो यता मू याङ्कन गन वषमा आवास करको छुटमा पछन ्भन ेकजाको 
कारका लािग पणू छुट लाग ूह छ ।  

・ कजाको येक कारका लािग पणू छुटको अिधकतम सीमा: एक यि  रहकेो घरप रवारका लािग 450,000 यने र दईु वा सोभ दा बढी मािनसह  

रहकेा घरप रवारह का लािग 600,000 येन । 



3. [भिव यको समयतािलका] 

फ डको येक कारका लािग भिव यको समयतािलका तलको तािलकामा ततु ग रएको छ:  
 

फ डको कार समय 
सानो रकमका 

आकि मक फ डह  
सामा य सहायता फ डह

(सु को कजा) 

मई 2022 जुन जुलाई अग त से टे बर अ टोबर नोभे बर िडसे बर जनवरी 2023 - 

सामा य सहायता फ डह   
(समय थप ग रएको 

कजा) 

मई 2023 जुन जुलाई अग त से टे बर अ टोबर नोभे बर िडसे बर जनवरी 2024 - 

सामा य सहायता फ डह  
(पुन: िदइएको कजा) 

मई 2024 जुन जुलाई अग त से टे बर अ टोबर नोभे बर िडसे बर जनवरी 2025 - 

ि
या

ह
 

ऋणी 

         

प रषद 

 
कागजप ह  
पठाउनहुोस ्

        

* कृपया यान िदनहुोस ्िक (1) भनेको फ डह  भु ानी गनह का लािग हो र (2) भनेको कजा भु ानीमा छुटका शतह  
अ तगत पनह का लािग हो ।  

* तपाईलें ि याह लाई अगािड बढाउन आव यकता पदा प रषदले तपाईलंाई सचूना पठाउनेछ ।  
* “कजाको याले सको सचूना” ेस अविधको बेला सिहत हरेक वषको जनवरी मिहनाको अ तमा तपाईलंाई पठाइनेछ ।  

4.  [बह-भाषा अनुवाद] 
तपाईलें यस प मा उ लेिखत जानकारीलाई दाया ँभागमा रहकेो QR कोडमाफत अं ेजी (English), िभयतनामी (Vietnamese) र नेपाली (Nepalese) गरेर 
तीनवटा भाषाह मा डाउनलोड गन स नहु छ ।  

 

5. [अ य] 

・ ठेगाना वा नाम प रवतनका बारेमा रपोट गन वा कजाको भु ानी र छुटको स ब धमा सोधपछुह  गन कृपया तल उ लेख ग रएको कल से टरलाई स पक 

गनहुोस ्। 
 

(स पक जानकारी) Life Support Department, Nara Prefectural Social Welfare Council, 320-11 Okubo-cho, Kashihara-shi 
634-0061 

कल से टरको टेिलफोन: 0744-23-0883 

(कायालय खोिलने िदनह मा िबहान 9:00 बजेदेिख बलेुका 17:00 बजेस म खुला रह छ) 

* िवशषे कजा यव थापन से टर ( पेसल लोन यानेजमे ट से टर) (स भािवत नाम) अि ल 2022 वा सोभ दा पिछ 
थािपत ग रनेछ ।  

स पक जानकारीका लािग कृपया नारा ि फे चरको समाज क याण प रषदको वेबसाइट हनेहुोस ्।  
(https://nara-shakyo.jp/) 

सचूनाह  पठाउनुहोस ्
(1)  कजा भु ानीको 

सु वातको सचूना 
(2)  छुटका बारेमा मू याङ्कन 

नितजाको सचूना 

(1) कजा भु ानीको 
सु वात 

ऋणी  

आवेदन अविध 
(1)  ा सफर एकाउ ट (खाता) का लािग 

आवेदन 
(2)  कजा भु ानीमा छुटका लािग आवेदन 

आवेदनसमबि ध कागजप ह  मू याङ्कन गन अविध 
(1)  एकाउ टको चेक, रिज ेसन इ यािद 
(2)  छुटका लािग आवेदनमा जानकारीको पुि  गनहुोस ्


