
क ाण कोष (सम  सहयोग कोष) िवशेष ऋण 

 ऋण वाचाप  
 

ऋण रकम (कुल रकम)  600,000  येन 
 
 

मैले क ाण कोष (सम  सहयोग कोष) िवशेष ऋणबाट ऋण प मािथ ले खएको रकम िलएँ। 
म यस ऋण वाचाप  तथा मह पूण बँुदाह को ा ाप मा ले खएको कुराह को कडा पमा पालना गरी, 

यस प रषद्को िनदशन अनु प, तल ले खएको सतह  बमोिजम मैले िलएको ऋण िफता गछु। 
 

रेइवा  साल  मिहना  ता रख※िज ाको समाज क ाण प रषद् योजनको लािग 
 

समाज क ाण सं था िज ा समाज क ाण प रषद् अ  ू, 
(ऋण िलने क्) 

 

ठेगाना योकोहामा सहर, कानागावा वडा, सावातार  4-2 

नाम 
 
 कानागावा तारो इ ान ( ा ) 

ज  िमित 5 मे 1975  

 
[ ऋण िलन गनुपन कुराहर ] 

 

1 ऋण रकम 
ा  गन त रका 

ऋण िलने ले तोकेको िव ीय सं थाको खातामा टा फर गन िविध ारा। 

※ऋण रकम टा फर 
गन खाता 

िव ीय सं था △△बक शाखाको नाम ✕✕✕शाखा 

खाताको 
कार 

 
☑सामा  ・ □च ी खाता न र 0123456 

खातावालाको नाम 
अिनवाय पमा खातावालाको नाम बक पासबुकमा जसरी 
ले खएको छ, सरी नै ले नुहोस् (काताकाना वा अ ाबेट) 

カナガワ タロウ (Taro Kanagawa) 

2 ऋणको िव ृत िववरण मािसक ऋण रकम 200,000  येन × 3 मिहना (अिधकतम 3 मिहना) 

3 ऋण रकम िफता गन 

िडफरमे  अविध 12 मिहना (अिधकतम 12 मिहना) 

ऋण िफता गन 
अविध 

10 वष  मिहना (अिधकतम 10 वष) 

ऋण िफता गन 
त रका िडफरमे  अविध समा  भएपिछ, मािसक पमा िफता गन 

4 ाद िभ  िफता 
नगरेमा ितनुपन ाज 

मािथ ले खएको ऋण िफता गन अविधको अ म िदनस मा िफता गनुपन रकम िफता नगरेमा, 
ऋण िफता गन अविध पिछ, िफता गन बाँकी सावाँमा वािषक 3.0% को दरले ाज लगाइनेछ। 

 

【 ान िदनुपन कुराह 】 
 मािथको मोटो रेखाको ब  िभ  अिनवाय पमा आवेदक यंले आव क िववरण लेखी, इ ान ( ा ) 

लगाउनुहोस्। 
 रकम टा फर ग रएको िमित पन मिहना पिछ आउने मिहनाबाट िडफरमे  अविध सु  छ। 
 िडफरमे  अविध समा  ने मिहना पिछ आउने मिहनाबाट ऋण िफता गन अविध सु  छ। 

 

※िन  कानागावा िज ा समाज क ाण प रषद् योजनको लािग 

नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) िवशेष ऋण (2020.5) 

े  आिथक वष ऋण कोड नगरपािलका वा गाउँपािलकाको समाज क ाण प रषद् 

    

ऋण आवेदन फाराममा लेखेको 
रकम ले नुहोस्। 

ऋण आवेदन फाराममा लेखकेो अव ध 

र ऋण फता गन त रका ले हुोस ्

भरेको उदाहरण 
※आवेदक यंले ले नु न 

अनुरोध गदछौ।ं 

मोटो रेखाको ब  िभ  लेखी, 
इ ान ( ा ) लगाउनुहोस्। 


