
नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावबाट काम बन्द अथवा बेरोजगार भई दैननक जीवनयापनको खर्चलाइ 

ललएर चर्न्तिि वर्गहरु प्रति  

 

अस्थायी कोष, आपत्काललन ॠण बारे जानकारी 

 

नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावबाट काम बबदा/बन्द या बेरोजगार हुनगई दैननक जीवनयापनको लागर् 

चाहहने खर्चको समस्यामा पननग भएका वर्गहरुलाई आपत्काललन साना कोष अन्िर्गि "ववशेष ॠण" प्रदान 

गररनेछ। 

 

 

① काम बबदा/बन्द भएका वर्गहरुहरूको लाचग लक्षिि आपत्काललन साना कोष 

ित्काल र अस्थायी रुपमा दैननक जीवनयापनमा कठिनाई भएको खण्डमा साना रकमको ॠण प्रदान र्नेछौ।  

 

■ लक्षिि वर्ग：आवासीय पञ्जीकरण (दिाच) गनुच भएका सम्पूणच ववदेशी नागररकहरू (छोटो अवचिका  ववदेशी 

नागररकहरू बाहेक) 

नयााँ कोरोनाभाइरसको प्रभाबले, काम बन्द वा बबदा भइ आयमा कमी हनन र्एका पररवार जसलाई ित्काल र 

अस्थायी रुपमा दैतनक जीवनयापनको लागर् खचगको आवस्यक परेको छ।   

■ ऋण प्रदान सखं्या，अचिकिम रकम：एक पटक मात्र, 10 मान येन भभत्र  

※बच्चाको स्कूल बबदा भएकोले िपाइाँल ेबच्चाको हेरचाहको र्ननग पने अवस्थामा वा िपाईं स्वितत्र रुपमा काम 

गनुचहुतछ भने（कन नै कम्पतनमा नभई स्विन्र/व्यक्तिर्ि रूपमा काम र्ने व्यक्तिहरु जसमा फ्रीलाांसरहरू 

पतन व्यक्तिर्ि・एकल स्वालमत्वको प्रकारमा पदगछन）्20 मान येन भभत्र 

■ डिफरमेतटअवचि：1 वषच भभत्र 

■ मोचन अवगि：2 बषच भभत्र 

■ ब्याज ・ ग्यारेतटर：ब्याज नपने ・आवश्यक छैन 

■ रेभमट्यातस भमनि：प्रक्रक्रयाको करीव 1 हप्िा पनछ 



 

【आवश्यक कागजपत्रहरू】 

※यठद िपाईंले र्ाठहने कागजपत्रहरू ियार गनच सक्नु  भएन भने कृपया सम्पकच  गनुचहोस।् 

  (1) आवासीय कािच,   (2) िपाईंको पठहर्ान पुन्टट गने पररर्य पत्र ,   

(3) बैंकको पासबुक वा क्याश कािच,  

(4) नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारण आय कम भएको पुन्स्ट गने कागजािहरू (िलब वववरण, आठद), 

   (5) भसल,   (6) ननवास कािच वा ववशेष स्थायी ननवासी प्रमाणपत्रको प्रनिभलवप (िेगाना पररविचन भएको 

अवस्थामा दबैु साइि) 

   http://www.aichi-fukushi.or.jp/news/pdf/01_english_all.pdf 

② काम र्नमाई बेरोजर्ार भएका वर्गहरुहरूको लागर् लक्षिि  व्यापक सहयोर् कोष (जीववका सहयोर् लार्ि) 

जीवन पननस्थागपना अवगि सम्म आवश्यक पने खचगको लागर् ऋण प्रदान र्नेछौ। 

※मनख्य रुपमा, स्विन्र परामर्ग सहयोर् पररयोजना इत्याहद मार्ग ि तनरन्िर सहयोर् प्राप्ि र्नग आवश्यक छ। 

 

■ लक्षिि वर्ग：आवासीय पञ्जीकरण (दिाच) गनुच भएका सम्पूणच ववदेशी नागररकहरू (छोटो अवचिका  ववदेशी 

नागररकहरू बाहेक) 

नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभाबल ेआयमा कमी र काम र्नमाई बेरोजर्ार हनदा दैतनक जीवनमा कहिनाई 

भोगर्रहेका पररवार प्रति 

■ अगिकिम ऋण रकम： (2जाना व्यक्ति वा अगिक) 20 मान येन लभर/ महहना 

(एतलै बस्न ेव्यक्ति) 15मान येन लभर/ महहना 

■ ऋण अवगि：मनख्यिया 3 महहना लभर 

■ डिफरमेतट अवचि：1 वषच भभत्र      

■ मोचन अवगि：10 वषच लभर 

■ ब्याज ・ ग्यारेतटर：ब्याज नपने ・आवश्यक छैन 

 

 

http://www.aichi-fukushi.or.jp/news/pdf/01_english_all.pdf


सम्पकग：बस्ने वाडगको सामाक्जक कल्याण पररषद（सोमवार देखख र्नक्रवार 9:00-17:00） 

※कृपया हामीलाई र्ोनबाट अगिम सम्पकग  र्ननगहोस।्  

 

 

 

 

 
 

गचकन साकन  763-1531 

हहर्ासीकन  932-8204 

ककिाकन  915-7435 

तनलसकन  532-9076 

नाकामनराकन  486-2131 

नाकाकन  331-9951 

स्योउवाकन  884-5511 

लमजनहोकन  841-4063 

आचनिाकन  671-2875 

नाकार्ावाकन  352-8257 

लमनािोकन  651-0305 

लमनालमकन  823-2035 

मोररयामाकन  758-2011 

लमदोररकन  891-7638 

मेइिोकन  726-8664 

िेन्पाकन कन  809-5550 


