
आप�ालीन सानो रकम कोष ज�ा िवशेष ऋणह�सँग स���त ऋण रकम छुटको आवेदनपत्र 
＜差込・資金種類＞ को रकम 

※मोटो रेखाको ब� िभत्र सबैमा लेख्नुहोस्।  
कोषको िकिसम ＜差込＞ 
ऋण िलने  

���को नाम ＜氏名・差込＞ 

ऋण रकम ＜金額・差込＞येन छुट आवेदन 
रकम स���त िकिसमको कोषको अिधकतम ऋण छुट रकम 

छुट आवेदन 
कारण िनवासी करको समान दर र आय अनुसार भु�ान रकम दुबै कर छुट भएको �नाले। 

पा�रवा�रक 
�स्थित 

※कुनै एउटामा 
☑ लगाउनुहोस्। 

हाल म (ऋण िलने ���) नै घरमूली �ँ। 
 

हाल ऋण िलने ��� बाहेकको ��� घरमूली हो र 
ऋणको लािग आवेदन िदँदा ऋण िलने ��� र हालको 
घरमूली छु�ाछु�ै प�रवारको सद� िथए। 

 

हाल ऋण िलने ��� बाहेकको ��� घरमूली हो र 
DV को कारण सुरि�त ठाउँ आिदमा भएकोले घरमूलीको 
आयको प्रमाणपत्र प्रा� गन� सकेको छैन। 

बायाँ ले�खएको कुनै अवस्थामा पिन नपन� ख�मा 

आव�क 
कागजात 

①(तलका 3 कागजात सबै आव�क) ②(तलका 3 कागजात सबै आव�क) 
①-1:छुट आवेदनपत्र (यो पत्र) 
②-2:हालको प�रवारको सबै सद�ह� उ�ेख ग�रएको 
िनवासी प्रमाणपत्रको प्रितिलिप (घरमूलीको नाम र स�� 
ले�खएको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप) 
③-3:ऋण िलने ���को＜差込＞को कर छुट प्रमाणपत्र 
(िनवासी कर छुट भएको कुरा बुिझने कागजात)*िनवासी करको 
समान दर र आय अनुसार भु�ान रकम दुबैको कर छुट भएको ���ह� 
ऋण छुटको दायरामा पद�छन् 

②-1:छुट आवेदनपत्र (यो पत्र) 
②-2:हालको प�रवारको सबै सद�ह� उ�ेख 
ग�रएको िनवासी प्रमाणपत्रको प्रितिलिप (घरमूलीको 
नाम र स�� ले�खएको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप) 
②-3:ऋण िलने ��� र घरमूलीको＜差込＞को 
कर छुट प्रमाणपत्र (िनवासी कर छुट भएको कुरा 
बुिझने कागजात)*िनवासी करको समान दर र आय अनुसार 
भु�ान रकम दुबैको कर छुट भएको ���ह� ऋण छुटको 
दायरामा पद�छन् 

(都道府県)समाज क�ाण प�रषद् अ�� �ू, 
【सहमित िन�य ठाउँ】छुट आवेदन िदनु भ�ा अिघ तलका ①～⑥ को सबै कुराह� िन�य गरी, सहमित िन�य ठाउँमा (☑) लगाउनुहोस्। 

① यस िवशेष प्रणालीको ऋण छुट िनधा�रण भएको ख�मा, आ�िनभ�र परामश� सहयोग संघसंस्थालाई, उ� संघसंस्थाको काय�स�ालनमा 
उपयोग गन� उ�े�ले मेरो ���गत जानकारी प्रदान गन� कुरासँग म सहमत छु। 

② यस प्रणालीमा आव�क परेको दायरामा रहेर, मैले लेखेको ���गत जानकारी तेस्रो प�लाई प्रदान गन� कुरासँग म सहमत छु। 
③ यस समाज क�ाण प�रषद्ले यस प्रणालीमा आव�क परेको दायरामा रहेर राि�� य समाज क�ाण प�रषद्, अ� िज�ाका समाज क�ाण 

प�रषद्ह�, नगरपािलका वा गाउँपािलका समाज क�ाण प�रषद्ह�, नगरपािलकाह�, साव�जिनक रोजगार सुर�ा काया�लय, आ�िनभ�र 
परामश� सहयोग संघसंस्था, घर खच� सुधार सहयोग संघसंस्था ज�ा स���त िनकायलाई जाँचबुझको लािग स�क�  गरी, मेरो ���गत 
जानकारी प्रा� गन� कुरासँग म सहमत छु। 

④ म र मेरो प�रवारको कुनै पिन सद� िहंसा�क संगठनको सद� होइन। यस समाज क�ाण प�रषद्ले आव�कता अनुसार सरकारी 
िनकायह� आिदबाट म अथवा मेरो प�रवारको सद� िहंसा�क संगठनको सद� हो वा होइन प�ा लगाउनको लािग आव�क जानकारी 
माग गन� कुरासँग म सहमत छु। 〔िहंसा�क संगठन भनेको "िहंसा�क संगठनको सद��ारा ग�रने अवैध काय� िनय�ण आिदसँग 
स���त कानुन" को दफा 2 को (2) मा ले�खए अनुसार "उ� संगठनको सद� (यसमा उ� संगठनको सद� संगठनको सद� पिन 
पछ� ।) ले सामूिहक अथवा िनयिमत �पमा अवैध िहंसा�क काय� आिदलाई बढुवा िदने खतरा भएको संगठन" हो।〕  

⑤ छानिबनको नितजा, ऋण छुट अ�ीकृत भएको ख�मा, �सको कारण नखुलाइने कुरासँग म सहमत छु। 
⑥ मैले ऋण छुट पाउने उ�े�ले घरमूली प�रवत�न गरेको छैन। साथै ऋण छुटको िनण�य भए पिछ यो आवेदनपत्रमा ले�खएको कुरा झटूो 

भएको कुरा प�ा लागेको ख�मा वा ऋण छुटको आव�कताह� पूरा नगरेको कुरा प�ा लागेको ख�मा, ऋण छुट र� ग�रने कुरासँग 
म सहमत छु। 

रेइवा    साल    मिहना    ता�रख    *यो फारम भरेको िदनको िमित लेख्नुहोस्। 
 

ऋण िलने ���को नाम (आफैले नाम ले�े)                                               
टेिलफोन      ―       ―      *िदउँसोको समयमा स�क�  गन� सिकने टेिलफोन न�र लेख्नुहोस्।               

※आवेदकले यो भ�ा तल नलेख्नुहोस्। 
※ 資金コード 貸付コード 受付番号 都道府県社協受付 市町村社協受付 

＜差込＞ ＜差込＞ ＜差込＞  令和    年     月    日 令和    年     月    日 

 

（様式１―１） 

＜社協記入欄＞ 


