
आपतकालीन साना नगद कोषह� ज�ा िवशेष ऋणह�को 
स��मा ऋण िमनाह  आवेदन

※ कृपया बा�ो मोटो लाइन िभ�को  सबैमा भनु�होस्।

※कृपया िन� तल उ�ेिखत िबषयव�ुह�मा आवेदकले नभनु�होस्

＜社協記入欄＞

कोषका  कारह�

ऋणीको नाम

ऋण रकम िमनाह आवेदन रकम सा��भक कोष  कारमा िमनाहको अिधकतम रकम

िमनाह आवेदनको कारण  ित�ि� आवास कर दर र आ�ानी कर दर दुवैमा छुट भएकोले।

घरपरिवारको अवस्था
※कुनै एकमा □✓ 

लगाउनुहोस्

आव�क कागजातह�

हाल, म (ऋणी) घरमूली �ँ

हाल, ऋणी बाहेक अक� �ि� घरमूली हो, र हालको घरमूली  चािह ऋणको 
लािग आवेदन िददा स¡ ऋणी नभइ अ� नै भएको

हाल, ऋणी बाहेक अक� �ि� घरमूली हो, तर पािरवािरक सम£ा (DV) 
अनुसार िहनान ज�ा कारणले घरमूलीले आय  माणप�  ा¤ गन� स¥ैन

यिद बायाँको िबषयव�ु कुनै पिन उिचत नभएमा

① (तलका तीन कागजातह� सबै आव�क छन्)

①-1: िमनाह आवेदन (यो कागजात)

①-2 : हालका सबै घरपिरवारह� उ�ेिखत िनवास सूिचको  ितिलिप

(घरमूलीको नाम र स¨© उ�ेिखत भएका प�ह�)

①-3 : ऋणीको रेइवा तेªो वष� वा रेइवा चौथो वष�को िनवास कर छुट  माणप�

※ ित�ि� आवास कर दर र आ�ानी कर दर दुवैमा छुट भएकोह�को लािग मा� िमनाह लागू

② (तलका तीन कागजातह� सबै आव�क छन्)

②-1 : िमनाह आवेदन (यो कागजात)

②-2 : हालका सबै घरपिरवारह� उ�ेिखत िनवास सूिचको  ितिलिप

(घरमूलीको नाम र स¨© उ�ेिखत भएका प�ह�)

②-3 : ऋणी र घरमलूीको रेइवा तªेो वष� वा रेइवा चौथो वष�को िनवास 
कर छुट  माणप�

※ ित�ि� आवास कर दर र आ�ानी कर दर दवुैमा छुट भएकोह�को लािग मा� िमनाह लागू

िचबा ि फे®र समाज क¯ाण पिरषद्का अ°±²ू

[सहमित चेक कोलम] छुट आवेदन िदंदा, कृपया तलको ① देिख ⑥ सबैमा जाचँचेक गिर सहमित चेक कोलममा चेक （□✓）लगाउनहुोस।्

① यस िवशेष  णाली माफ� त ऋण िमनाह िनण�य भएमा, म मेरो �ि�गत जानकारी ´तµ परामश� समथ�न सं·ालाई सं·ाको �वसाियक काया�ºयनको लािग  योग गन» गराउने उ¼े�ले उपल½ 
गराउन सहमत छु।

② फम�मा उ�ेिखत �ि�गत जानकारीह� यस  णाली अ¾ग�त आव�क हदस¡ तेªो प±लाई उ�ेिखत �ि�गत जानकारी  दान गन� सहमत छु।

③ म तँपाइ�को समाज क¯ाण पिरषद्को लािग यस  णाली माफ� त आव�क हदस¡ राि¿Àय समाज क¯ाण पिरषद्, अÁ ि फे®रल समाज क¯ाण पिरषद्, नगरपािलका समाज क¯ाण पिरषद्,  
घरेलु सुधार समथ�न सं·ाह� ज�ा स¨ि©त सं·ाह�लाइ� मेरो �ि�गत जानकारी Ã¿ �पमा देखाउन म सहमत छु। 

④ म र मेरो घरपिरवारका मािनसह� गुÄागडÆ संगठनमा सामेल छैन। तपाईको समाज क¯ाण पिरषद्लाइ� आव�कता अनुसार म वा मेरो घरपिरवारका सद£ह�को जानकारी साव�जिनक �पमा 
काया�लयह�बाट  दान गन� म सहमत छु। गुÈागडÆ भनेको "गुÈागडÆ संगठन अनुसार अÁायपूण� काय�ह�को रोकथामस¨©ी ऐन" धारा २ को उपधारा २मा उ�ेख भए अनुसार [यसले संगठनका 
सद£ह�लाई (सं·ाका सद£ह� सिहत) सामूिहक �पमा वा बानीËहोरा अनुसार िहंसाÌक र गैरकानूनी काय�ह�लाई  ोÍािहत गन� सÎे संगठन] लाई जनाउँछ।

⑤ परी±ाको नितजा अ¾ग�त ऋण िमनाह अ´ीकृत भएमा, कारण खुलासा नगन» कुरामा म सहमत छु।

⑥ ऋण िमनाह  ािÏको उ¼े�ले घरमूलीलाई पिरवत�न गिरएको छैन। साथै, ऋण िमनाह ´ीकृत भएपिछ पिन यस आवेदनमा उ�ेिखत जानकारी गलत ठहिरएमा वा ऋण िमनाहको माग अनुसार 
उपयू� नभएको ठहिरएमा ऋण िमनाह  िकयालाइ� र¼ गिरने कुरामा म सहमत छु।

रेइवा चौथो वष�     मिहना     तािरक ※ यो कागजातमा भदा� खेिरको िमित उ�ेख गनु�होस्
※िनवास सूिचमा दता� भएको िववरण ज�ाको Ð�ै उ�ेख  गनु�होस् (यिद साधारण िकिसमको नाम दता� गिरएको छ भने, Ðो नाम नै  योग गन� सिकÑछ)। िनवास सूिचमा दता� भएको िववरण बाहेक अÁ िववरण उ�ेख नगनु�होला।

ऋणीको नाम (ह�ा±र)

फोन न¨र ※ िदनको कुनै पिन समयमा सÒक�  गन� सिकने फोन न¨र उ�ेख गनु�होस्।

※यो एक "भन� फाराम" हो। अव� जापानी सं�रणको 
आवेदन फारममा भरे पिछ पठाइ िदनुहोस।्

（様式１―１）
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