
अस्थाइ ऋणको आपतकालीन कोष सम्बन्धि जानकारी

नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगका प्रभावका कारणले ब्यवसाय 
बधद या बेरोजगार हुन ्पुगेर, दैननक न्जबनयापको लागग आगथिक 
समस्यामा पनुिभएका महानुभावहरुलाई

प्रत्येक प्राधतको सामान्जक कल्याण पररषदले कम आय भएका पररवारहरूलाई, दैननक न्जबनयापन खर्ि 
जस्ता आवस्यक पने पैसा ऋण ददने कल्याणकारी कोष ऋण प्रणाली लागु गरेको छ ।
यस प्रणाली अधतगित नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोगको प्रभावले गदाि , कम आय भएका पररवारहरू 
बाहेक अधय पररवारहरूलाई पनन ऋण ददने लक्षित समुहलाई बबस्तार  गरर,ब्यवसाय बधद या बेरोजगार 
हुन ्पुगेर दैननक न्जबनयापको लागग आगथिक समस्यामा परेका व्यन्ततहरुलाइ लक्षित गररएका, 
आपतकालीन सानाकोषहरुको बबशषे ऋण प्रदान गदिछ 

बबशषे ऋण सम्बन्धि बनृ्स्तत वववरणहरुको लागग पछाडी हेनुि होला । त्यसैगरर,  बनृ्स्तत वववरणहरु 
बुझ्नको लागग ननम्न स्थानमा सम्पकि  गनि अनुरोि गररधछ ।

ऋण आवेदनको प्रक्रक्रया

समस्यामा परेका 
व्यन्तत

नगरपाललका
समाज कल्याण 
पररषद

आवेदन
प्राधतीय
समाज कल्याण 
पररषदपरामशि 

सहायता

पठाउने

ऋण पास तथा पसैा पठाउने 

（ネパール語）

※ दोभाषे सुबिधा आवस्यक परे्न व्यक्तिले सेन्दाई िहुसाांसृ्कबिक समाज केन्द्र

「दोभाषे सहयोगी टेलीफोर्न」022-224-1919（9:00～17:00）मा सम्पकक गरु्नकहोला

सामान्जक कल्याण ननगम सेधदाई समाज कल्याण पररषद
कृपया फोन द्वारा सोिपछु तथा परामशि ललनहुोस । 
प्रत्येि रुपमा परामशिको लागग नआउनहुोला ।

070-1398-1681 / 070-3105-3485

080-9190-5476 / 090-6088-4507

080-9190-2546 / 080-7998-2206

080-4478-5025 / 090-6071-5795

खलु्ने समय （ कायािलय ददन 9:00～16:00）
मागथको सम्पकि  ठेगाना जलुाई 2020 डडसेम्बर अधत्य सम्मको लागग रहन ेछ।

आवेदन ठेगाना

2020 सेप्टेम्बर 18



मखु्य रूपमा ब्यवसाय बधद भएकाहरूको लागग
(आपतकालीन साना कोष)

■ लक्षित समुह
नयााँ कोरोना भाइरसको प्रभावले गदाि अस्थायी रुपमा  
काम ब्यवसाय बधद इत्याददका कारण आम्दानीमा 
कमी आएको पररवारहरू,  जसलाई आफ्नो जीववका 
र्लाउन तत्काल ऋणको आवश्यक परेको छ ।

※अदहले सम्म आम्दानन कम भएको पररवारमा मात्र 
लसलमत रहेकोमा अदहले अरुमा पनन बबस्तार गररएको 
छ।

※नयााँ कोरोनाका कारण आय घटेमा,  ब्यवसाय बधद 
नभएका हरुमा पनन यो  लागु हुनेछ ।

■ अगिकतम ऋण रकम 
 स्कुल लगायतका ब्यवसाय बधद, स्वरोजगार भएका

व्यन्तत आददको बबशषे अवस्थामा 2 लाख वा सो भधदा
कम

 त्यस भधदा बाहेकको अवस्थामा 1 लाख वा सो भधदा
कम

※ बबशषे पररन्स्थनतको लागग, तपाईले पनछ नतने गरर 2 
लाख एन सम्म पैसा ललन लमल्ने सुबबिा उपलब्ि 
भएको छ ।

■ लागु अवगि
1 वषि लभत्र 

※यो अदहले र्लेको 2 मदहना सम्मको 
लसमालाइ बबस्तार गररएको नीनत हो 

■ क्रफताि गने अवगि 
2 वषि लभत्र 

※यो अदहले र्लेको 12 मदहना सम्मको 
लसमालाइ बबस्तार गररएको नीनत हो 

■ यस ऋणको  ब्याज तथा     
गारंटरको आवस्यक पदैन

■ आवेदन ठेगाना
सेधदाई समाज कल्याण पररषद

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

हामी तत्कालका लागग अस्थाइ रुपमा, जीवन िाधन कदठनाइ भएको अवस्थामा थोरै रकमको ऋण 
सहायता उपलब्ि  गराउदछौं ।

मखु्यतया बेरोजगार व्यन्ततहरूको लागग । 
（बहृत सहायता कोष）

■ लक्षित समुह
नयााँ कोरोनाभाइरसबाट प्रभाववत पररवारहरू 
जसलाई कम आय र बेरोजगारीका कारण आफ्नो
दैननक जीवन िाधन कदठनाई भइरहेको छ 

※अदहले सम्म आम्दानन कम भएको पररवारमा  मात्र 
लसलमत रहेकोमा अदहले अरुमा पनन बबस्तार गररएको 
छ  ।※नयााँ कोरोनाका कारण आय घटेमा, ब्यवसाय 
बधद नभएका हरुमा पनन यो  लागु हुनेछ ।

■ अगिकतम ऋण रकम 
 （दइु जना भधदा बढी）मदहनाको 2 लाख भधदा कम 
 （ एकल व्यन्तत ）मदहनाको 1 लाख 50 हजार

भधदा कम 
ऋणललने अवगि：सामाधयतया３मदहना लभत्र

■ लागु अवगि
1 वषि लभत्र 

※यो अदहले र्लेको 6 मदहना सम्मको 
लसमालाइ बबस्तार गररएको नीनत हो 

■ क्रफताि गने अवगि 
10 वषि लभत्र 

■ यस ऋणको  ब्याज तथा  गारंटरको
आवस्यक पदैन

※खासमा ग्यारेधटर भएमा शुधय ब्याज र 
ग्यारेधटर नभएको अवस्थामा र्ााँही 
1.5％ब्याज लाग्ने प्रणाली हो

■ आवेदन ठेगाना
सेधदाई समाज कल्याण पररषद

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

तपाइलाइ दैननक न्जबन यापन पूविस्थानमा नफके सम्म आवस्यकता पने खर्िहरुको लागग  ऋण 
देइनेछ । 

※ बहृत कोष लभत्रको जीवनयापन
सहायता रकम 

नयााँ पररन्स्थनत रूपमा, यी ववशषे उपायहरू  नगरपाललका करबाट छुट पाउने  तथा आय घट्न  जारी 
रहेको घरपररवारलाई भुततानीमा  छुट ददइधछ।

「ववदेशी रान्रियता भएका व्यरट्ततहरुको हकमा, भभसा स्टाटस र्ाााँही 「सामाधतय स्थायी नननासी」वा
「 ववशषे स्थायी ननवासी」यी दइु स्टाटस भएका व्यरट्ततहरुले मात्र बरृट्स्तत सहायता कोषको उपभोग 
गनक पाउनेछन । 

赤字は従来の要件を
緩和したもの。


