एफ.एल.ई.एक्स. – सस.सि.
नीसि र प्रक्रियाहरु
नोिेम्बर २०, २०२०
सनकाय प्रशासन:
एफ.एल.ई.एक्स. – सस.सि. काययिम समरसिलका बाससन्दाहरू जसको आय कोसिड-१९ का कारण आम्दानी
िट्न गएको छ वा खर्यमा वृसि िएको छ उनीहरु लासग एक आपिकालीन अस्थायी िाडा िथा सििो र्ुक्ता
सहयोग काययिम हो ।
समरसिल सुकुम्बासी गठबन्िन ("द एजेन्सी ") ले एफ.एल.ई.एक्स. – सस.सि. काययिमको प्रशासनीक व्यावस्था
गदयछ ।
योग्यिा मापदण्ड:
यस कोषमा योग्य हुनको लासग आवेदकले सनम्न मापदण्ड पूरा गनुयपदयछ:
१. क्षेत्र मध्य आय (ए.एम.आई.) को कु ल आय १००% आय बराबर वा वा सो िन्दा कम हुनु पछय;
(घरायसी आम्दानी घरेलु क्षेत्र मध्यविी आय (ए.एम.आई.) िन्दा १०० प्रसिशि कम हुनुपदयछ ।
२०२० एर्.यु.डी.-अनुमोक्रदि क्षेत्र मध्यविी आय सीमा समरसिलका लासग सनम्नानुसार छ:
१-व्यसक्त घरपररवारका लागी $८३,३००
२-व्यसक्त घरपररवारका लागी $९५,२२०
३-व्यसक्त घरपररवारका लागी $१,०७,१००
४-व्यसक्त घरपररवारका लागी $१,१९,०००
५-व्यसक्त घरपररवारका लागी $१,२८,५२०
६-व्यसक्त घरपररवारका लागी $१,३८,०४०
७-व्यसक्त घरपररवारका लागी $१,४७,५६०
८-व्यसक्त घरपररवारका लागी $१,५७,०८०)
२. समरसिल सनवासी हुनु पछय; र
३. िाडा, सििो, कन्डो फीस वा अन्य आवश्यकिाका सडसेम्बर, २०२० सम्मको लासग हुनु पछय ।
स्वीकायय खर्यहरु:
िुक्तानी िेस्रो पक्ष (बैंक, घरमासलक) लाई कु नै पसन बााँकी िाडा, िाडामा क्रिलो शुल्क, अदालिको आदेशबाट
बााँकी िाडा वा शुल्क, र सििो बंिक योग्य आवेदकहरूको लासग उपलब्ि हुनेछ । िासवश्यमा हुन सक्ने वक्यौिा
समेि सडसेम्बर, २०२० सित्र िुक्तान गनय सक्रकनेछ ।
िुक्तानी रकमः
िुक्तानीको रकममा कु नै ससमा हुनेछैन िर स्वीकायय खर्यको िुक्तानी सडसेम्बर २०२० पसछ उत्पन्न हुने सेवा वा
दासयत्वका लासग वा सो अवसि िन्दा पछी हुन सक्ने छैन ।
एक घरपररवारमा (जसलाई आवश्यक छ) सहयोगका लासग एकसाथ आवेदन गनय सक्छन्:

एक घर एक िन्दा बिी आवेदकका पररवार बस्ने आवास पसन हुन सक्दछन् । पसि/पत्नी, उनीहरूका बच्चाहरू,
बच्चाको कु नै पसन असििावक र/वा नाबासलग बच्चाहरूको हेरर्ाहकिायहरुले िने एक पररवारको रूपमा साँगै
आवेदन गनुय पछय ।
आवेदन पूणय हुनका लासग सनम्न कागजाि आवश्यक पदयछन्:
१. आय स्रोि देखाउने कागजािहरु
घरका सबै सदस्यहरूको आयको िेस्रो पाटीिारा ियार पारे को दस्िावेज । यक्रद एजेन्सी वा कु नै सन्दिय
एजेन्सीको यथोसर्ि लगि माफय ि त्यस्िो कागजाि प्राप्त गनय सक्रकन्छ । िर यथोसर्ि रूपमा िुरुन्ि
त्यस्िो कागजाि प्राप्त गनय सक्षम हुन सक्रकदैन िने पररवारको सदस्यले आयको आत्म-प्रमाणीकरण
प्रदान गनय सक्दछ ।
२. िाडा, थप शुल्क, क्रिला शुल्क, र अदालिको आदेश बमोसजमको शुल्कको कागजािः
क) िनीबाट माससक िाडाको लासग बााँकी रहेको रकम, सििो िुक्तानीका लागी बााँकी रकम, िुक्तान
नगररएको मसहनाहरू, सो कारण छोड्नका लागी क्रदईएको सूर्ना वा हस्िाक्षर गररएको बयान
कागजाि समावेश िएको हुनु पदयछ । यक्रद पसहले देसखकै िुक्तानी बााँकी छ िने र समयाविी स्पष्ट
छैन कु ल बााँकी किी छ िन्ने कु रा नै पयायप्त हुनेछ । कु नै क्रिलो शुल्क वा अदालिको आदेशले बााँकी
शुल्कको रकम पसन कागजािमा उल्लेख गररएको हुनुपदयछ; र
ख) एउटा हस्िाक्षर गररएको र पूरा िएको डब्ल्यू९ फाराम हुनु पदयछ ।
३. सििो िुक्तानीको लासग कागजाि:
सििो कम्पनीको एक सििो सबल वा अन्य सलसखि बयानले बााँकी रहेको र सििो बााँकी रहेको सििो
िुक्तानीको रकम संकेि गने कागजाि; वा
४. एक कोसिड-१९ का कारण सम्बसन्िि आयको बक्रि वा नोक्सानी वा खर्यमा बृसि िएको कागजाि
िााँडा, सििो वा उपयोसगिा बक्यौिा र कोसिड-१९ महामारी बीर्को सम्बन्िको बारे मा बुझाउने
आवेदकको बयान ।
एफ.एल.ई.एक्स. – सस.सि. पुरस्कार प्रदान गदै
जब सबै आवश्यक कागजािहरू एजेन्सीले प्राप्त गदयछ र एजेन्सीले सनिायरण गदयछ क्रक आवेदकहरूले योग्यिा
आवश्यकिाहरू पूरा गरेको छ िब उनीहरूलाई एफ.एल.ई.एक्स. – सस.सि. अन्िगयि सहयोग कोष प्रदान गररने
छ । एस.एर्.सी.ले आफैं मा सनवेदनहरू अनुमोदन गनय सक्छ । एजेन्सीले आवेदक एफ.एल.ई.एक्स. – सस.सि.
को लासग अयोग्य छ िनी सनिायरण गदयछ । यसका लागी सनम्न समीक्षा टोली द्वारा समीक्षा गररनेछ: एलेन
स्याच्टर, ओ.एर्.एस.; सुसान हेगेल, सस.ए.एल.एस.; एशली रटएनके न, सी.ए.ए.एस.; र जेनीई लोटी,
एस.सस.सस. । यक्रद समीक्षा टोली सदस्य उपलब्ि छैनन् िने प्रत्येक एजेन्सीले वैकसल्पक नाम िोक्न सक्दछ । यक्रद
समीक्षा टोलीको बहुमिले आवेदकले िोके को मापदण्ड पूरा गरेको छ िनी सनिायरण गदयछ र योग्य फे ला पादयछ
िने समीक्षा टोलीले प्रस्िुि आवेदनलाई अनुमोदन गरेको मासननेछ । कु नै पसन एजेन्सी जसले आवेदकलाई
कोषको लासग आवेदन क्रदन सहयोग गदयछ उक्त एजेन्सी सनणययका लागी कसम्िमा दुई मि र्ासहन्छ र एक वा
बिी एजेन्सीहरू मिदान गनय अयोग्य छन् िने सनणययका लागी मिदान गनय योग्य हुनुहुने छैन ।

