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COVID-19 को समयमा  रकम खो� सुझावह�, िशकारी ऋण (predatory lenders)  
िदनेह� सँग ब�े उपायह�   

ठूला पंूजीका स्रोतह� खो�ा, िशकारी ऋण (predatory lenders) दाताह�बाट ब�को लािग िव�ीय सत�ह� र अ� के के हेन� 

पछ�  भ�े मह�पूण� छ।जबिक �हाँ धेरै ऋणदाताह� अिहले स- साना तथा संघष� गद�  आएका साना �वसायीह�लाई सेवा िदन 

खोजीरहेका छन्, अिहले सबै प्रकारका साना �वसायका लािग  िवि�य (financing) संघीय सरकार �ारा िविनयिमत �ँदैन, र केही 

नराम्रा कलाकारह� (actors) जो के्रिडट िलने स� आव�कतामा स-साना �वसायीह�लाई िशकार गन� य�ो फाईदा िलन 

सक्छ।  केही मान्छेह� (actors) सरकारी राहत काय�क्रम पूवा�नुभव गरेर प्र�ाव गन� साना �वसाय मािलकह�लाई घोटाला गन� 

प्रयास गद�छन्।  य�ो अित�र� थप �पमा, ऋण उ�ादनको प्रकार जुन पर�रागत 

ऋण उ�ादनकोह� ज�ै िविनयिमत �ँदैन, �स अ�ग�त अनलाइन बजार ऋण (online marketplace loan), भु�ानी िवके्रता 

ऋण (payment vendor loans), �ापारी नगद अिग्रमह� (merchant cash advances) र अ� प्रकारका अ�कािलन िवि�य 

(financing ) पिन पद�छ।  एक ऋण दलाल (लोअन ब्रोकेर) ऋणदाता (lender) होइन - �ो तेस्रो-प�को �पमा सेवा गन� जो तपाईंको 

�वसायको धन (पंुजी) को लािग ऋणदाता (lender) को "दुकान� "shops" िदन्छ। 
   
यिद तपाईंको सानो �वसाय COVID-19 �ारा प्रभािवत गरीएको छ र तपाईं िव� पोषणको (financing) प्रिक्रयामा �नु�न्छ भने, 

तपाइँले उधारो प्रिक्रयामा नेिभगेट गन� र जोिगनका लािग म�त गन� तल केिह मह�पूण� सुझावह� र संसाधनह� छन् ज�े 

तपाईंलाई िशकारी ऋणदाता (predatory lender) ह�बाट साबधन रहन सहयोग गछ� । िशकारी ऋण (predatory lenders) -

ऋणदाता �ारा लो�ाउने,ऋण  िलनमा म�त पुर्याउने कुनै बेइमान काय�ह� समावेश गद�छ जुन उ� शु�, उ� �ाज दर, 

ऋणदाताको लोभको लािग  ऋण।) 

यिद संयु� रा� साना �वसाय प्रशासन -U.S. Small Business Administration (SBA) माफ� त 
पंूजी खो�ै खो�ै �नु�न्छ भने  

● सबै आिथ�क चोट प्रकोप ऋण (Economic Injury Disaster Loans) EIDL SBA को माफ� त िवतरण ग�रन्छ, कुनै अ� 

ऋणदाता (lender) लाई अनुमती िदइएको छैन। अ� कुनै पिन ऋणदाता (lender)ह� लाई बेवा�ा गनु�होस् ज�े 

तपाईंलाई SBA ऋण प्रदान गन� प्र�ाव गछ� ।   

● SBA 7(a), PPP या EIDL ऋण वा अनुदानको लािग तपाईंलाई कसैले संपक�  गद�न। यदी तपाईंलाई कसैले � बाट भनेर 

दाबी गद�  संपक�  गछ�  भने ��ाई ठगीको शंका गनु�होला ।   

● यिद तपाइँले SBA ऋण �ीकृित िलने वचन िदने ���बाट स�क�  गनु�भयो भने, तर ��ो लािग अगािडनै कुनै  भु�ानी 

को आव�क छ  वा अ��रममा उ� �ाज पुल ऋण (high interest bridge loan) प्र�ाव गद�छ भने  िसधै ठगीको शंका 

गनु�होला।  

● पेरोल संर�ण काय�क्रम ऋण (Payroll Protection Program loans) �ीकृत 7(a) ऋणदाताको  मा�मबाट िदइनेछ। 

PPP ऋण बनाउनको लािग �ीकृत ऋणदाताह�को सं�ा SBL ले िब�ार गद�छ। यिद ऋणदाताको यो�ताको बारेमा 

शंका छ भने तपाईंको स्थािनय � काया�लयमा संपक�  गनु�होला।  
 



                                                                             

1015 15th St., NW, Suite 450  Washington, DC 20005  (202) 828-8357  www.smallbusinessmajority.org 

 

● पीपीपी वा ईआईडीएल ऋण को लािग आवेदन िदन वा ब� गन� कुनै शु� िलनु �ँदैन । ऋणदाता ह�को शु� भु�ानी 

सरकार�ारा ग�रनेछ।  

● यिद तपाईं एसबीए ऋणको लािग आवेदन िदने प्रकृयामा �नु�न्छ भने र ईमेल पत्राचार प्रा� ग�ररहनु भएको    

● भने तपाईंले आफ्नो स�िभ�त आवेदन सं�ा (referenced application number) अनु�प वा�िवक आवेदन सं�ा 

(application number) सँग मेल छ िक छैन भनी ���गत �पले जानकारी पिहचान गद� , सुिनि�त गनु�होस् ।  
 

थप जानकारीको लािग: https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts 
 

यिद तपाईं िव�पोषण (financing) को बारेमा सानो �ापार कथा छ भने ब�मत साना तथा लघु �ापारलाई थाहा िदनुहोस्!  

हाम्रो सव��ण यहाँ: https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG 

पंूजीका अ� स्रोतह� खो�ा (When seeking other sources of capital) 

तपाईंले िव�पोषणको (financing) लािग आवेदन िदनु अिघ यो मह�पूण� छ िक तपाईंले कुनै ऋणदाता वा दलालको बारेमा सिह 

प्र�ह� सोध्नुहोस्। ऋण प्रिक्रयाको बखत तपाइँलाई माग�दश�न गन� तल एक सूची छ। थप स�ाह र माग�दश�नका लािग हाम्रो स्रोत 

पोट�ल Venturize.org मा हेनु�होला छ। 
  
चेकिल�(checklist) 

❏ वािष�क �ाज दर वा एपीआर (APR) के हो?यिद तपाईंले सीधा उ�र प्रा� गनु�भएन भने नोट िलनुहोस्। तपाईंको ऋणको 

वािष�क �ाज दर तपाईंले थाहा पाउनु भयो भने अ� िवक�ह� संग तुलना गन� सहयोग िदनेछ।  

❏ सबै शु�ह� के �न्? के ितनीह� उद्धृत �ाज दरमा समावेश छन्? भु�ानी रकम (amount) कती र आवृि� 

(frequency) के हो ? 

❏ जीवनकाल मा ऋण को पूण� लागत के हो?  

❏ यिद म पूव�भु�ानी गछु�  भने, मैले ऋण िलएको िपं्रिसपल बाहेक अ� केिह िफता� ितनु� पछ� ? यिद हो भने, के हो पूव�भु�ानी 

लागत? यिद तपाईंले आफ्नो ऋण चाँडै भु�ान गनु�भयो भने केिह ऋणदाताह�ले िवि�य शु� लागू गन� स�छ । य�िप 

यो लागत हो, ितनीह�ले यसलाई "पूव�भु�ानी छुट" को �पमा �ा�ा गन� स�छन्। 

❏ यिद भिव�मा म तपाईंसँग दोस्रो ऋण िलएं भने के म ""डबल िडप" �नेछु। �ो भनेको , के मैले कुनै मेरो अिघ�ो ऋणको  

अव�स्थत िप्र��पलमा (existing principal) कुनै िवि�य शु� भु�ान गन� आव�क छ।  

❏ मेरो ऋण प्र�ाव �ीकार गन� को लागी कुनै छोटो �ाद लगाईन्छ? तपाईं दबाब मा �नु �ँदैन।  

❏ मेरो ऋण प्र�ाव �ीकार गन� को लागी कुनै छोटो �ाद लगाईन्छ? तपाईं कसैको दबाब मा आएर िछटो समय सीमा िभत्र 

ऋण �ीकार गन� पद�न । 

❏ के तपाई मेरो ऋण चु�ाको  जानकारी प्रमुख के्रिडट �ूरोलाई �रपोट� गनु��न्छ तािक म मेरो �ापार के्रिडट िनमा�ण गन� 

स�छु। के तपाईं सकारा�क र नकारा�क जानकारी �रपोट� गनु��न्छ? यिद म ितन� असमथ� छु, तपाईं कसरी प्रयास र 

ऋण स�लन गनु��न्छ? 
 

https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG


                                                                             

1015 15th St., NW, Suite 450  Washington, DC 20005  (202) 828-8357  www.smallbusinessmajority.org 

 
 

❏ यिद ब्रोकरसँग काम गद�  �नु�न्छ भने सोध्नुहोस्: 

❏ तपाईंले मलाई प्र�ुत ग�ररहनु भएको प्र�ेक िवक�को वािष�क �ाज दर वा एपीआर (APR) कती हो? 

❏ के तपाईं ब्रोकर, प्र�ेक िवक�को लािग म �ारा वा ऋणदाता (lender) �ारा भु�ानी पाउनु�न्छ? के तपाई 

अझ बढी पैसा बनाउनु �न्छ यिद  मैले केिह ऋण िलए भने? 

❏ के म तपाईसँग काम गन� ऋण उधारकता�ह�को प्रकारह�को समग्र सारांश दे� सक्छु? औसत �ाज दर के 

हो? कितले ब�क ऋण  म�म-अविध अनलाइन ऋण वा �ापारी नगद अिग्रम वा छोटो अविध ऋण िलन्छ? 
 
हामी तपाईलंाई साना �वसाय ऋण िलनेह�को िवधेयकको साथ आफूलाई प�रिचत गन� पिन हौसला िदन्छौ।ं (Bill of 
Rights) अिधकारह�, जुन हामीले उ�रदायी �वसाय ऋण िदने गठब�नको (Responsible Business Lending 
Coalition) अंशको �पमा िवकास गन� म�त गरेका छौ।ं 
यी आधारभूत िवि�य अिधकारह� �न् जुन हामी िव�ास गद�छौ ं िक सबै साना �वसायह� यो� छन् — अिधकारह� जुन 

प्रायःकेसह�, अझै कानून �ारा सुरि�त छैनन्। ितनीह� यस प्रकार छन्: 

● पारदश� मू� िनधा�रण र सत�ह�को अिधकार 

● गैर-अपमानजनक उ�ादनह�को अिधकार 

● उ�रदायी उ�रदािय�को अिधकार 

● दलाल बाट िन�� सदुपयोगको (उपचार) अिधकार 

● समावेशी के्रिडट प�ँचको (Inclusive Credit Access) अिधकार 

● िन�� संग्रह अ�ासको अिधकार 

थप जानकारीको लािग : http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यो कागजात एिशयन प्रशा� अमे�रकी समुदाय िवकास www.nationalcapacd.org को नेशनल गठब�नको 
साथ साझेदारीमा अनुवाद ग�रएको िथयो।  

http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html

