※यो एक "भनेर् फाराम" हो। अवश्य जापानी सं स्करणको
आवेदन फारममा भरे पिछ पठाइ िदनुहोस्।
आपतकालीन साना नगद कोषहरू जस्ता िवशेष ऋणहरूको
सम्बन्धमा ऋण िमनाह आवेदन

（ 様式１―１）

※ कृ पया बाक्लो मोटो लाइन िभत्रको सबैमा भनुर्होस्।

ऋणीको नाम

SAMPLE

ऋण रकम

िमनाह आवेदन रकम

कोषका प्रकारहरू

＜社協記入欄＞

सान्दिर्भक कोष प्रकारमा िमनाहको अिधकतम रकम

िमनाह आवेदनको कारण प्रितव्यिक्त आवास कर दर र आम्दानी कर दर दुवैमा छु ट भएकोले।
हाल, म (ऋणी) घरमूली हुँ
घरपरिवारको अवस्था
※कुनै एकमा □
✓
लगाउनुहोस्

हाल, ऋणी बाहेक अकोर् व्यिक्त घरमूली हो, र हालको घरमूली चािह ऋणको
लािग आवेदन िददा सम्म ऋणी नभइ अरू नै भएको

यिद बायाँको िबषयवस्तु कु नै पिन उिचत नभएमा

हाल, ऋणी बाहेक अकोर् व्यिक्त घरमूली हो, तर पािरवािरक समस्या (DV)
अनुसार िहनान जस्ता कारणले घरमूलीले आय प्रमाणपत्र प्राप्त गनर् सक्दै न

② (तलका तीन कागजातहरू सबै आवश्यक छन्)

① (तलका तीन कागजातहरू सबै आवश्यक छन्)

आवश्यक कागजातहरू

①-1: िमनाह आवेदन (यो कागजात)

②- 1 : िमनाह आवेदन (यो कागजात)

①-2 : हालका सबै घरपिरवारहरू उल्लेिखत िनवास सूिचको प्रितिलिप

②-2 : हालका सबै घरपिरवारहरू उल्लेिखत िनवास सूिचको प्रितिलिप

(घरमूलीको नाम र सम्बन्ध उल्लेिखत भएका पत्रहरू)

(घरमूलीको नाम र सम्बन्ध उल्लेिखत भएका पत्रहरू)

①-3 : ऋणीको रे इवा तेस्रो वषर् वा रे इवा चौथो वषर्को िनवास कर छु ट प्रमाणपत्र

②-3 : ऋणी र घरमूलीको रेइवा तेस्रो वषर् वा रेइवा चौथो वषर्को िनवास
कर छु ट प्रमाणपत्र

※प्रितव्यिक्त आवास कर दर र आम्दानी कर दर दुवैमा छु ट भएकोहरूको लािग मात्र िमनाह लागू

※प्रितव्यिक्त आवास कर दर र आम्दानी कर दर दुवैमा छु ट भएकोहरूको लािग मात्र िमनाह लागू

िचबा िप्रफे क्चर समाज कल्याण पिरषद्का अध्यक्षज्यू

[सहमित चेक कोलम] छु ट आवेदन िदंदा, कृ पया तलको ① देिख ⑥ सबैमा जाँचचेक गिर सहमित चेक कोलममा चेक（□
✓）लगाउनुहोस्।
① यस िवशेष प्रणाली माफर् त ऋण िमनाह िनणर्य भएमा, म मेरो व्यिक्तगत जानकारी स्वतन्त्र परामशर् समथर्न सं स्थालाई सं स्थाको व्यवसाियक कायार्न्वयनको लािग प्रयोग गनेर् गराउने उद्दे श्यले उपलब्ध
गराउन सहमत छु ।
② फमर्मा उल्लेिखत व्यिक्तगत जानकारीहरू यस प्रणाली अन्तगर्त आवश्यक हदसम्म तेस्रो पक्षलाई उल्लेिखत व्यिक्तगत जानकारी प्रदान गनर् सहमत छु ।
③ म तँ पाइर्को समाज कल्याण पिरषद्को लािग यस प्रणाली माफर् त आवश्यक हदसम्म रािष्ट्रय समाज कल्याण पिरषद्, अन्य िप्रफे क्चरल समाज कल्याण पिरषद्, नगरपािलका समाज कल्याण पिरषद्,
घरे लु सुधार समथर्न सं स्थाहरू जस्ता सम्बिन्धत सं स्थाहरूलाइर् मेरो व्यिक्तगत जानकारी स्पष्ट रूपमा दे खाउन म सहमत छु ।
④ म र मेरो घरपिरवारका मािनसहरू गुन्डागडीर् सं गठनमा सामेल छै न। तपाईको समाज कल्याण पिरषद्लाइर् आवश्यकता अनुसार म वा मेरो घरपिरवारका सदस्यहरूको जानकारी सावर्जिनक रूपमा
कायार्लयहरूबाट प्रदान गनर् म सहमत छु । गुण्डागडीर् भनेको "गुण्डागडीर् सं गठन अनुसार अन्यायपूणर् कायर्हरूको रोकथामसम्बन्धी ऐन" धारा २ को उपधारा २मा उल्लेख भए अनुसार [यसले सं गठनका
सदस्यहरूलाई (सं स्थाका सदस्यहरू सिहत) सामूिहक रूपमा वा बानीब्यहोरा अनुसार िहंसात्मक र गैरकानूनी कायर्हरूलाई प्रोत्सािहत गनर् सक्ने सं गठन] लाई जनाउँ छ।
⑤ परीक्षाको नितजा अन्तगर्त ऋण िमनाह अस्वीकृ त भएमा, कारण खुलासा नगनेर् कु रामा म सहमत छु ।
⑥ ऋण िमनाह प्रािप्टको उद्दे श्यले घरमूलीलाई पिरवतर्न गिरएको छै न। साथै, ऋण िमनाह स्वीकृ त भएपिछ पिन यस आवेदनमा उल्लेिखत जानकारी गलत ठहिरएमा वा ऋण िमनाहको माग अनुसार
उपयूक्त नभएको ठहिरएमा ऋण िमनाह प्रिकयालाइर् रद्द गिरने कु रामा म सहमत छु ।

रे इ वा चौथो वषर्

मिहना

तािरक ※ यो कागजातमा भदार् खे ि रको िमित उल्ले ख गनुर् ह ोस्

※िनवास सू ि चमा दतार् भएको िववरण जस्ताको त्यस्तै उल्ले ख गनुर् ह ोस् (यिद साधारण िकिसमको नाम दतार् गिरएको छ भने , त्यो नाम नै प्रयोग गनर् सिकन्छ)। िनवास सू ि चमा दतार् भएको िववरण बाहे क अन्य िववरण उल्ले ख नगनुर् ह ोला।

ऋणीको नाम (हस्ताक्षर)
※ िदनको कु नै पिन समयमा सम्पकर् गनर् सिकने फोन नम्बर उल्लेख गनुर्होस्।

फोन नम्बर
※कृ पया िनम्न तल उल्लेिखत िबषयवस्तुहरूमा आवेदकले नभनुर्होस्
※

●
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