
आप ालीन सानो रकम कोष िवशेष ऋण आवेदन फाराम 
 
समाज क ाण सं था 

कानागावा िज ा समाज क ाण प रषद् अ   ू, 
 
मैले िन  िववरणह सँग सहमत भई, क ाण कोष ऋणको लािग आवेदन िदएको छु। 
○यस णालीको आव कता अनुसार मैले लेखेको गत जानकारी ते ो प लाई दान ग रने कुरासँग म सहमत छु। 
○यस समाज क ाण प रषद्ले ऋण िदनको लािग आव क दायरामा रहेर राि य समाज क ाण प रषद्, अ  िज ाका समाज क ाण प रषद्ह , 

नगरपािलका/गाउँपािलका ज ा स त िनकायलाई जाँचबुझको लािग स क गरी, मेरो गत जानकारी ा  गन कुरासँग म सहमत छु। 
○मैले हाल जीवनयापनको लािग सरकारी सहायता िलइरहेको छैन। 
○मैले हाल गत आिथक िदवाला (personal bankruptcy) ि या गरेको छैन। 
○म यो ऋण ापार वसाय स ालनको लािग योग गन छैन। 
○म बाहेक मेरो प रवारको अ  सद ले यो ऋण िलएको छैन। 
○म र मेरो प रवारको कुनै पिन सद  िहंसा क संगठनको सद  होइन। साथै ऋण िलएको अविधमा पिन िहंसा क संगठनको सद  ने छैन। 
○यस प रषद्ले आव कता अनुसार सरकारी िनकायह बाट म अथवा मेरो प रवारको सद  िहंसा क संगठनको सद  हो वा होइन प ा लगाउनको लािग जानकारी माग 

गन कुरासँग म सहमत छु।  
○ऋण िदनु अगािड ग रने छानिबनको नितजा अनुसार, ऋण अ ीकृत भएको ख मा, सको कारण नखुलाइने कुरासँग म सहमत छु। 
 

मैले मािथ िदएको जवाफह  सबै 
स  न्। 

आवेदक यंले 
नाम ले े कोरो इिचरो 

※मोटो रेखाको ब  िभ  ले नुहोस्। 

 

फाराम भन 
िदनको िमित 

2  7 अि ल 2020 
 शाखा/रेिस  न र  

  
 

आवेदन रकम  200,000  येन 
िडफरमे  अविध 
(12 मिहना िभ ) 

क. 12 मिहना 
 
ख. अ  (     ) मिहना 

ऋण िफता गन अविध 
(24 मिहना िभ ) 

क. 24 मिहना 
 
ख. अ  (     ) मिहना 

ऋण िफता 
गन त रका 

  मािसक भु ानी 

□  एकमु  

ऋ
ण

 आ
वेद

क
 

फु रगाना コウロウ イチロウ 
इ ान ( ा ) िल  

 पु ष 
□ मिहला ज  िमित 

 
3 से े र 1978 
(हाल  41  वष ) नाम कोरो इिचरो 

हालको ठेगाना 

(〒 000 － 0000) 

फुकुसी सहर, रोदो वडा, ो ो टोल 5-1 
घरको फोन 000  ( 000 ) 0000 
मोबाइल फोन 000  ( 000 ) 0000 

काय थलको नाम 
अथवा पेसा 

रे ु रे  वसाय स ालन काय थल आिदको ठेगाना 
ा ो सहर, ोदो वडा 5-3 

फोन  00 ( 0000 ) 0000 

ऋ
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 आ
वेद
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रक
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फु रगाना 
नाम 

स  उमेर ज  िमित काय थल वा िव ालयको नाम 
िवशेष िववरण (सं िमत , 

निसङ केयर आव क , िव ालय ब  
भएको ब ाको हेरचाह आिद) 

1  यम्     

क. सं िमत  आिद 
ख.निसङ केयर आव क   
ग. िव ालय ब  भएको ब ाको हेरचाह 
घ. सं मणको खतरा भएको ब ाको हेरचाह 
ङ. एकलौटी वसायको मािलक 

2 कोरो मोमोको 
पित・प ी・
छोरा/छोरी・बुबा・
आमा・अ  

40 23 मे 1979 पाट टाइम 

क. सं िमत  आिद 
ख.निसङ केयर आव क   
ग. िव ालय ब  भएको ब ाको हेरचाह 
घ. सं मणको खतरा भएको ब ाको हेरचाह 
ङ. एकलौटी वसायको मािलक 

3 कोरो कोकोरो 
पित・प ी・
छोरा/छोरी・बुबा・
आमा・अ  

11 2 माच 2008 ★★ ाथिमक िव ालय 

क. सं िमत  आिद 
ख.निसङ केयर आव क   
ग. िव ालय ब  भएको ब ाको हेरचाह 
घ. सं मणको खतरा भएको ब ाको हेरचाह 
ङ. एकलौटी वसायको मािलक 

4 कोरो हाना 
पित・प ी・
छोरा/छोरी・बुबा・
आमा・अ  

9 19 माच 2010 ★★ ाथिमक िव ालय 

क. सं िमत  आिद 
ख.निसङ केयर आव क   
ग. िव ालय ब  भएको ब ाको हेरचाह 
घ. सं मणको खतरा भएको ब ाको हेरचाह 
ङ. एकलौटी वसायको मािलक 

अ  2 जना 

खातामा टा फर गन 
ख मा 

ऋण रकम टा फर गन 
खाता 

िव ीय सं था िहफुमी बक शाखाको नाम टो ो शाखा खाताको कार सामा ・□च ी 

खाता न र 1234567 
खातावालाको नाम (काताकाना वा अ ाबेट) 
अिनवाय पमा खातावालाको नाम बक पासबुकमा 

जसरी ले खएको छ, सरी नै ले नुहोस् 
コウロウ イチロウ  (Ichiro Koro) 

ऋण िलनुको कारण  
※सं मण फैिलएको 

ज ा कारणले परेको 
भाव िववरण ले नुहोस् 

 नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को सं मण फैिलएको कारण आय घटेकोले  आउने िदनह मा 1 लाख येन भ ा बढी रकम आव क भएकोले 

िवगतमा यो ऋण योग स ी जानकारी: क. यो पिहलो पटक हो □ख.पिहला पिन िलएको िथएँ (दता िमित:      / ऋण रकम      हजार/लाख येन) 

बसोबास अविध (िभसा) 1 वष वा सोभ ा कम भएको िवदेशी नाग रक: बसोबास अविध (िभसा) ल ाउने योजना छ 

※काउ र योजन ठाउँ: □नगरपािलका वा गाउँपािलकाको समाज क ाण प रषद्  □ म बक 

●मोटो रेखाको ब  िभ  कालो बलपेनले ले नुहोस्। 
●अिनवाय पमा आवेदक यंले नाम ले नुहोस्। 
●संशोधन गदा, दुई वटा धकाले काटेर (〇〇), खाली 

ठाउँमा ले  अनुरोध गदछौ।ं 

आिधकतम 2 लाख येनस को ऋण 
िलन चाहेको रकम ले नुहोस्। 

"िडफरमे  अविध" भनेको ऋणको भु ानी ल ाउन सिकने अविध हो। 
"ऋण िफता गन अविध" भनेको ऋणको भु ानी गन अविध हो। 
यसबारे ठोस इ ा नभएमा, क. चयन गनुहोस्। 

यसबारे ठोस इ ा नभएमा, 
मािसक भु ानीमा िटक 
लगाउनुहोस्। 

कुनै एक अव था मा  िमले 
तापिन ऋणको दायरामा 
पनछ। 

कमचारीले काय थलको नाम र ठेगाना, एकलौटी 
वसायको मािलकले पेसा र ठेगाना ले नुहोस्। 

िनवासी दता गरेको िज ाको नाम 
ले नुहोस्। 

ऋण आवेदकको नाममा भएको खाता ले नुहोस्। 
आवेदन रकम 1 लाख येन भ ा बढी भएमा ☑ 
लगाउनुहोस्। 

पिहलो पटक यो िवशेष ऋण िलने ख मा "क" मा ☑ लगाउनुहोस् र एक पटक अिधकतम 
रकम िभ  पन ऋण िलइसकेको र पुनः बाँकी रकम ऋण िलने ख मा "ख" मा ☑ लगाउनुहोस्। 

बसोबास अविध (िभसा) 1 वष वा सोभ ा कम भएको को बसोबास 
अविध (िभसा) ल ाउने योजना भएमा, ☑ लगाउनुहोस्। 

तपाईकंो प रवारको सद  तल ले खएको अव थामा भएमा, "िवशेष िववरण" म ेको 
कुनै एउटामा "〇" लगाउनुहोस्। 

क.  प रवारमा सं ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को सं िमत  
आिद भएको ख मा। 

ख.  प रवारमा निसङ केयर गनुपन  भएको ख मा 
प रवारमा ग अथवा घ मा पन ब ाको हेरचाह गनु परेको जािगरे  भएको ख मा। 

ग.  सं ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को िनय ण तथा रोकथामको 
लािग अ थायी पमा ब  ग रएको िव ालय आिदमा अ यनरत ब ा। 

घ.  घाखोकीका ल ण आिद भई, नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) बाट सं िमत 
भएको स ावना रहेको (अथवा आशंका ग रएको) ाथिमक िव ालय आिदमा 
अ यनरत ब ा। 

ङ  प रवारमा एकलौटी वसायको मािलक आिद भएको कारण आिदले गदा, आय 
घटी जीिवका चलाउने खच नपुगेको ख मा 


