एकल अभििावकीय घरबारका महार्नुिाव समक्ष महत्त्वपूर्व सूचर्ना

एकल अभििावकीय घरपररवार प्रभत
अस्थायी तथा भवभिष्ट लाि रकम प्रदार्न गररर्ने सम्बन्धी ी नार्नकारी
एकल अभििावकीय घरपररवारलाई सहायता गर्ने हेतुले लाि रकम िुक्तार्नी गररर्नेछ!
1. आ ारिूत लाि
बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ता प्राप्त गरररहेका एकल अभििावकीय घरपररवारहरू प्रभत लाि प्रदार्न*¹
● लाि रकमक दायरामा पर्नवहु ुर्ने महार्नुिाव

■हनम्न, ① देहख ③ मध्येको कुनै एकमा पनचिु ुने मिानभु ाव
① सन् 2020 जनु महिनाको बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ता िुक्तार्नी पाउर्नुहुर्ने महार्नुिाव
② साववनभर्नक पेन्धीसर्न आभद*² प्राप्त गरिििेको ि सन् 2020 जनु महिनाको बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ताक

सम्पर्
ू व राभि िुक्तार्नी बन्धीद हुर्ने महार्नि
ु ाव*³
③ नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोगको प्रभावले घिायसी खर्चमा आकहममक परिवर्चन आउने जमर्ा,

बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ता प्राप्त गरररहेका महार्नि
ु ाव सरहकै स्तरमा आय आइपगु ेका महार्नि
ु ाव
*¹ बालबच्र्ा लालनपालन भत्ता ऐनमा हनर्ाचरिर् "पालर्नप षर् कताव" समेर् दायिामा पनेछन्
*² मृर्क परिवाि पेन्सन, अपाङ्क्गर्ा पेन्सन, वृद्धावमथा पेन्सन, श्रम दघु चटना पेन्सन, मृर्क परिवाि क्षहर्पहर र्च इ्याहद
*³ पहिल्यै बालबच्र्ा लालनपालन भत्ता प्राप्त गनच योग्य व्यहि भनेि प्रमाणीकिण प्राप्त गिेको व्यहि नभएि,
बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ताक आवेदर्न भदएक िए, सर्न् 2020 नुर्न मभहर्नाक बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ता िुक्तार्नी
सम्पूर्व अथवा के ही भहस्सा रकम र भकएक अर्नुमार्न लगाउर्न सभकर्ने महार्नुिाव समेर् दायिामा पनचिु ुनेछ

● लाि रकम
प्रहर् एक घिपरिवाि 50 हनार येर्न, दोस्रो बच्र्ा देहख 1 जनालाई 30 हनार येर्न

2. थप लाि रकम
र्नयााँ क र र्ना िाइरस सङ्क्रामक र गक प्रिावले घरायसी खचवमा आकभस्मक पररवतवर्न आएर,
आय घभिरहेक महार्नुिावलाई लाि प्रदार्न
● लाि रकमक दायरामा पर्नवहु ुर्ने महार्नुिाव
उपयचि
ु , आर्ािभर्र लाभ िकम दायिाको ① अथवा ②मा पनचिु ुने मिानभु ाव मध्ये, नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोगको
प्रभावले घिायसी खर्चमा आकहममक परिवर्चन आएि, आय घटेका मिानभु ाव
● लाि रकम
प्रहर् एक घिपरिवाि 50 हनार येर्न
प्रभरया अपर्नाउर्ने तररका इत्याभद बारेमा पछाभिक पृष्ठमा रहेक छ। अवश्य पभर्न हेर्नवहु ला।

लाि रकम िुक्तार्नीक प्रभरया
सर्न् 2020 नुर्न मभहर्नाक बालबच्चा लालर्नपालर्न ित्ता िुक्तार्नी हुर्ने महार्नि
ु ाव (अभघल्ल पृष्ठ 1. ① मा पर्नवहु ुर्ने महार्निु ाव)
▶ आ ारिूत लािक लाहग भने आवेदर्न भदर्नुपर्ने िुदाँ नै
▶ अगष्ट मभहर्ना भतर, सन् 2020 जनु महिनाको बालबच्र्ा लालनपालन भत्ता भि
ु ानी भइििेको बैङ्क्क खार्ामा
िकमान्र्ि िुनेछ।
【कृपया ध्यार्न पऱ्ु याउर्नु ह

ला】
* लाि रकम भलर्ने इरादा र्निएक खण्िमा, पठाउर्नु पर्ने कागनातलाई भिताव पठाइभदर्नु ह ला।
* बालबच्र्ा लालनपालन भत्ताको भि
ु ानीका सन्दभचमा र्ोके को बैङ्क्क खार्ा बन्द ििेका जमर्ा,
लाभ िकमको भि
ु ानी हलन नहमल्ने अवमथामा, िकमान्र्ि गने खार्ा परिवर्चन आहदको प्रहरया अपनाउनु िुन अनिु ोर् गरिन्छ।

▶ थप लाि रकमको लाहग आवेदर्न भदर्नुपर्ने िुन्छ
▶ हनयहमर् वर्चमान अवहमथहर् हनश्चय गने समय (अगष्ट महिना) आहदमा हमलाएि, आय घटेको व्यिोिाको
आवेदन सिल र्रिकाले हदनिु ोला। आवेदनको अन्र्वचमर्ु िेिेि सक्द चााँि िकमान्र्ि गरिने छ।

त्यस बाहेकका महार्नुिाव (अभघल्ल पृष्ठ 1. ②, ③मा पर्नवुहुर्ने महार्नुिाव)
▶ आ ारिूत लाि रकम, थप लाि रकम(1.② मात्र) दवु ैको आवेदर्न भदर्नुपर्ने िुन्छ
▶ आवेदन फािाममा िकमान्र्ि गने बैङ्क्क खार्ािरू उल्लेख गिे ि, आवश्यक कागजार्साँगै बसोबास ििेको मथानीय
हनकायको काउण्िरमा भस ै अथवा िााँक गिे ि पेस गनचिु ोला।
▶ लाभ िकम भि
ु ानीको आवश्यक सर्च पिर ा गिे का मिानभु ाव प्रहर्, आवेदनको अन्र्वचमर्ु िेिेि र्ोके को बैङ्क्क खार्ामा
सक्द चााँि िकमान्र्ि गरिने छ।
(1) लाि रकमक आवेदर्न प्रभरया

एकल
अहभभावकीय
घिपरिवाि

① बसोबास ििेको मथानीय हनकायको काउण्टिमा हसर्ै वा डााँक गिे ि पेस गनचिु ोला।

बसोबास ििेको
मथानीय हनकाय

(2) त के क बैङ्क्क खातामा रकमान्धीतर
② पेस गरिएको आवेदन फािाम िेिेि, लाभ िकम भि
ु ानी आवश्यक सर्च

पिर ा भए नभएको ठिऱ्याएि मार िकमान्र्ि िुनेछ।

स पुछ स्थल
"एकल अहभभावकीय घिपरिवाि प्रहर् अमथायी र्था हवहिष्ट लाभ िकम" कल सेन्टि
0120-400-903 (खल्ु ला ििने समय कायाचलय खल्ु ने हदनको 9:00-18:00)
○ हवमर्ृर् आवेदन हवहर् सम्बन्र्मा बसोबास ििेको गाउाँ /नगिपाहलकाको

"एकल अहभभावकीय घिपरिवाि प्रहर् अमथायी र्था हवहिष्ट लाभ िकम" इन्र्ाजच काउण्टिमा सोर्पछ
ु गनचिु ोला।
"एकल अहभभावकीय घिपरिवाि प्रहर् अमथायी र्था हवहिष्ट लाभ िकम”

“िुररक मे-साभग िभर्नर्ने ठगी” या “व्यभक्तगत भववरर् हत्याउर्ने” कुरामा कृपया ध्यार्न पुऱ्याउर्नु ह ला।
आफ्नो घि या कायचमथल आहदमा प्रान्र्, गाउाँ/नगिपाहलका या मवाम्य श्रम र्था कल्याण मन्रालय (को कमचर्ािी) इ्याहद भन्दै नहर्नेको फोन या पर आएको खण्डमा, बसोबास ििेको गाउाँ /नगिपाहलका
या पायक पने प्रििी कायाचलय (अथवा प्रििी पिामिच हविेष फोन नम्बि (#9110)) मा सम्पकच गनुचिोला।

