
नय ाँ कोरोन  भ इरस संक्रमणको प्रभ वबाट काम बन्द अथव  बेरोजग र भई दैननक जीवनय पनको खर्चलाइ ललएर नर्न्तित 

वर्गहरु प्रलि  

 

अस्थायी कोष, आपत्कालिन ॠण बारे जानकारी 

 

नय ाँ कोरोन  भ इरस संक्रमणको प्रभ वबाट काम लबदा/बन्द या बेरोजग र हुनगई दैननक जीवनय पनको लालर् चालहने खर्चको 

समस्य मा पननग भएका वर्गहरुल ई आपत्काललन स न  कोष अन्तर्गि "नवशेष ॠण" प्रद न गररनेछ। 

 

① काम लिदा/िन्द भएका वर्गहरुहरूको लागि िलित आपत्कालिन साना कोष 

ित्काल र अस्थायी रुपमा दैननक जीवनय पनमा कनिन ई भएको खण्डमा स न  रकमको ॠण प्रदान र्नेछौ।  

 

■ लनित वर्ग： 

नयााँ कोरोनाभाइरसको प्रभाबले, काम बन्द वा लबदा भइ आयमा कमी हुन र्एका पररवार जसलाई ित्काल र अस्थायी रुपमा 

दैलनक जीवनयापनको लालर् खचगको आवस्यक परेको छ।   

※लवदेशी नार्ररकहरूको हकमा, 1 र 2 दुवैम  नमल्ने व्यक्ति  

1. आव सीय न्तथथनत "थथ यी ननव सी" [एइज्यनस्या]भएका व्यक्ति 

2. ह लको िेग न म  6 मनहन  भन्द  बढी बसेक  र ज प नम  ल मो समयसम्म बसे्न योजन  भएक  

■ ऋण प्रद न संख्य ，अनिकतम रकम：एक पटक म त्र, 10 म न येन नभत्र  

※बच्चाको सू्कल लबदा भएकोले िपाइाँले बच्चाको हेरचाहको र्ननग पने अवस्थामा वा तप ईं स्वतन्त्र रुपम  क म गनुचहुन्छ 

भने（कन नै कम्पलनमा नभई स्विन्त्र/व्यक्तिर्ि रूपमा काम र्ने व्यक्तिहरु जसमा फ्रीलाांसरहरू पलन व्यक्तिर्ि・एकल 

स्वालमत्वको प्रकारमा पदगछन्）20 म न येन नभत्र 

■ निफरमेन्टअवनि：1 वषच नभत्र 

■ मोचन अवलि：2 बषच नभत्र 

■ ब्य ज ・ ग्य रेन्टर：ब्य ज नपने ・आवश्यक छैन 

■ रेनमट्य न्स नमनत：प्रनक्रय  पूर  भएको नदनको， नवत्तीय संथथ  व्यवस यको अको नदन 



 

【आवश्यक क गजपत्रहरू】※यनद तप ईंले र् नहने क गजपत्रहरू तय र गनच सकु्न  भएन भने कृपय  सम्पकच  गनुचहोस्। 

  (1) आव सीय क िच,   (2) तप ईंको पनहर् न पुनि गने पररर्य पत्र ,  (3) बैंकको प सबुक व  क्य श क िच,  

(4) नय ाँ कोरोन भ इरस संक्रमणको क रण आय कम भएको पुन्ति गने क गज तहरू (तलब नववरण, आनद), 

 (5) नसल,   (6) नसल पंजीकरण प्रम णपत्र 

   

② काम रु्माई िेरोजर्ार भएका वर्गहरुहरूको िालर् िलित  व्यापक सहयोर् कोष (जीलवका सहयोर् िार्त) 

जीवन पननस्थागपना अवलि सम्म आवश्यक पने खचगको लालर् ऋण प्रदान र्नेछौ। 

※मनख्य रुपमा, स्विन्त्र परामशग सहयोर् पररयोजना इत्यालद मार्ग ि लनरन्तर सहयोर् प्राप्त र्नग आवश्यक छ। 

 

■ लनित वर्ग： 

नय ाँ कोरोन भ इरस संक्रमणको प्रभाबले आयमा कमी र काम र्नमाई बेरोजर्ार हुदा दैलनक जीवनमा कलिनाई भोलर्रहेका 

पररवार प्रलि 

※लवदेशी नार्ररकहरूको हकमा, 1 र 2 दुवैम  नमल्ने व्यक्ति  

1. आव सीय न्तथथनत "थथ यी ननव सी" [एइज्यनस्या]भएका व्यक्ति 

2. ह लको िेग न म  6 मनहन  भन्द  बढी बसेक  र ज प नम  ल मो समयसम्म बसे्न योजन  भएक  

■ अलिकिम ऋण रकम： (2जाना व्यक्ति वा अलिक) 20 मान येन लभत्र/ मलहना 

(एकै्ल बसे्न व्यक्ति) 15मान येन लभत्र/ मलहना 

■ ऋण अवलि：मनख्यिया 3 मलहना लभत्र 

■ निफरमेन्ट अवनि：1 वषच नभत्र      

■मोचन अवलि：10 वषच लभत्र 

■ब्य ज ・ ग्य रेन्टर：ब्य ज नपने ・आवश्यक छैन 
 

 

 

 

 



सम्पर्क：बस्न ेवार्कर्ो सामाजिर् र्ल्याण परिषद（सोमवाि देखि शुक्रवाि 9:00-17:00） 

※रृ्पया हामीलाई फोनबाट अग्रिम सम्पर्क  गनुकहोस।्  

 

 ग्रिरु्सारु् 763-1531 

हहगासीरु् 932-8204 

कर्तारु् 915-7435 

ननससरु् 532-9076 

नार्ामुिारु् 486-2131 

नार्ारु् 331-9951 

स्योउवारु् 884-5511 

समिुहोरु् 841-4063 

आिुतारु् 671-2875 

नार्ागावारु् 352-8257 

समनातोरु् 651-0305 

समनासमरु् 823-2035 

मोरियामारु् 758-2011 

समदोरिरु् 891-7638 

मेइतोरु् 726-8664 

तेन्पारु्रु् 809-5550 


