नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगका प्रभावका कारणले ब्यवसाय
（ネパール語）
बन्द या बेरोजगार हुन ् पग
ु ेर, दै ननक जजबनयापको लागग आगथिक
समस्यामा पनभ
ुि एका महानुभावहरुलाई
2020.8.5

अस्थाइ ऋणको आपतकालीन कोष सम्बन्धि जानकाीी
प्रत्येक प्रान्तको सामाजजक कल्याण पररषदले कम आय भएका पररवारहरूलाई, दै ननक जजबनयापन खर्ि
जस्ता आवस्यक पने पैसा ऋण ददने कल्याणकारी कोष ऋण प्रणाली लागु गरे को छ ।

यस प्रणाली अन्तगित नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोगको प्रभावले गदाि , कम आय भएका पररवारहरू
बाहे क अन्य पररवारहरूलाई पनन ऋण ददने लक्षित समुहलाई बबस्तार

गरर,ब्यवसाय बन्द या बेरोजगार

हुन ् पुगेर दै ननक जजबनयापको लागग आगथिक समस्यामा परे का व्यजततहरुलाइ लक्षित गररएका,
आपतकालीन सानाकोषहरुको बबशेष ऋण प्रदान गदि छ
बबशेष ऋण सम्बजन्ि बजृ स्तत वववरणहरुको लागग पछाडी हे नुि होला । त्यसैगरर,

बुझ्नको लागग ननम्न स्थानमा सम्पकि गनि अनुरोि गररन्छ ।

बजृ स्तत वववरणहरु

ऋण आवेदनको प्रक्रक्रया
आवेदन

समस्यामा परे का
व्यजतत

परामशि
सहायता

नगरपाललका
समाज कल्याण
पररषद

पठाउने

प्रान्तीय
समाज कल्याण
पररषद

ऋण पास तथा पैसा पठाउने

आवेदन ठे गाना सामान्जक कल्याण ननगम सेधदाई समाज कल्याण परीषद
कृपया फोन द्वाीा सोिपछ
ु तथा पीामर्श ललनह
ु ोस ।
प्रत्येक्ष रुपमा पीामर्शको लागग नआउनह
ु ोला ।
070-1398-1681 / 070-3105-3485
080-9190-5476 / 090-6088-4507
080-9190-2546 / 080-7998-2206
080-4478-5025 / 090-6071-5795
खल्
ु ने समय （ कायाशलय ददन 9:00～16:00）
मागथको सम्पकश ठे गाना जुलाई 2020 सेप्टे म्बर अधत्य सम्मको लागग ीहने छ।

※ दोभाषे सबु िधा आवस्यक पर्ने व्यबिले सेन्दाई िहुसाांस्कृ बिक समाज के न्र
「दोभाषे सहयोगी टेलीफोर्न」022-224-1919（9:00～17:00）मा सम्पकक गर्नकहु ोला

मख्
ु य रूपमा ब्यवसाय बन्द भएकाहरूको लागग
(आपतकालीन साना कोष)

赤字は従来の要件を
緩和したもの。

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

・

■ लागु अवगि
■ लक्षित समुह
・
・
नयााँ कोरोना भाइरसको प्रभावले गदाि अस्थायी रुपमा・ 1 वषि लभत्र
काम ब्यवसाय बन्द इत्याददका कारण आम्दानीमा ・ ※ यो अदहले र्लेको 2 मदहना सम्मको
लसमालाइ बबस्तार गररएको नीनत हो
कमी आएको पररवारहरू, जसलाई आफ्नो जीववका ・
・
・
र्लाउन तत्काल ऋणको आवश्यक परे को छ ।
・
※ अदहले सम्म आम्दानन कम भएको पररवारमा मात्र ・ ■ क्रिताि गने अवगि
लसलमत रहे कोमा अदहले अरुमा पनन बबस्तार गररएको ・ 2 वषि लभत्र
・
छ।
・ ※ यो अदहले र्लेको 12 मदहना सम्मको
लसमालाइ बबस्तार गररएको नीनत हो
※ नयााँ कोरोनाका कारण आय घटे मा, ब्यवसाय बन्द ・
・
नभएका हरुमा पनन यो लागु हुनेछ ।
・
・
■ यस ऋणको ब्याज तथा
・
■ अगिकतम ऋण रकम
・ गारं टरको आवस्यक पदै न
 स्कुल लगायतका ब्यवसाय बन्द, स्वरोजगार भएका ・
・
व्यजतत आददको बबशेष अवस्थामा 2 लाख वा सो भन्दा ・ ■ आवेदन ठे गाना
・ सेन्दाई समाज कल्याण पररषद
कम
・
 त्यस भन्दा बाहे कको अवस्थामा 1 लाख वा सो भन्दा ・ (दताि मात्रको कायि र्ााँही, तोहोकु
・
श्रलमक बैंक, हुलाक कायािलयको केदह
कम
・
・
※ बबशेष पररजस्थनतको लागग, तपाईले पनछ नतने गरर 2・ काउन्टरहरु बाट गनि सक्रकन्छ ।)
लाख एन सम्म पैसा ललन लमल्ने सबु बिा उपलब्ि ・
・
भएको छ ।

मख्
ु यतया बेरोजगार व्यजततहरूको लागग ।
（बह
ृ त सहायता कोष）

※ बह
ृ त कोष लभत्रको जीवनयापन
सहायता रकम

तपाइलाइ दै ननक जजबन यापन पूवस्
ि थानमा निके सम्म आवस्यकता पने खर्िहरुको लागग ऋण
दे इनेछ ।
・
■ लक्षित समुह
■ लागु अवगि
・
・
नयााँ कोरोनाभाइरसबाट प्रभाववत पररवारहरू
・ 1 वषि लभत्र
जसलाई कम आय र बेरोजगारीका कारण आफ्नो ・※ यो अदहले र्लेको 6 मदहना सम्मको
・
दै ननक जीवन िान्न कदठनाई भइरहे को छ
・ लसमालाइ बबस्तार गररएको नीनत हो
※ अदहले सम्म आम्दानन कम भएको पररवारमा मात्र ・
・
लसलमत रहे कोमा अदहले अरुमा पनन बबस्तार गररएको ・■ क्रिताि गने अवगि
छ ।※नयााँ कोरोनाका कारण आय घटे मा, ब्यवसाय ・ 10 वषि लभत्र
・
बन्द नभएका हरुमा पनन यो लागु हुनेछ ।
・
・
■ यस ऋणको ब्याज तथा गारं टरको
・
■ अगिकतम ऋण रकम
・ आवस्यक पदै न
 （दइु जना भन्दा बढी）मदहनाको 2 लाख भन्दा कम・
※ खासमा ग्यारे न्टर भएमा शुन्य ब्याज र
・
・
 （ एकल व्यजतत ）मदहनाको 1 लाख 50 हजार
ग्यारे न्टर नभएको अवस्थामा र्ााँही
・
भन्दा कम
1.5％ब्याज लाग्ने प्रणाली हो
・
・
ऋणललने अवगि：सामान्यतया３मदहना लभत्र
・
■ आवेदन ठे गाना
・
・ सेन्दाई समाज कल्याण पररषद

・
・

नयााँ पररजस्थनत रूपमा, यी ववशेष उपायहरू नगरपाललका करबाट छुट पाउने
रहे को घरपररवारलाई भुततानीमा छुट ददइन्छ।

तथा आय घट्न जारी

