महत्त्वपूर्ण सूचना
एकल आम ि बु ब को घि（यस पटकको ि हत प्र प्त गिे को घि）
ब हे क को व्यक्तिहर ल ई

ब लबच्च प ला-पोषर् गरििहे को घिल ई
सहयोग दिाे दिशे ष् ि हतको ज ाक िी
बालबच्चा पालन-पोषण गरररहे को घरलाई सहयोग गनन

ाय ाँ ि हत दितिर्

गररने छ!

１. राहत पाउने व्यक्ति
① र ② दु वै मा पने व्यक्ति

①

(※एकल आम ि बुब को घिको ल दग ि हत प्र प्त गिे क व्यक्तिहरह

ब हे क)

रे इवा ３ साल मार्न ３１ ताररखमा
18 िषणभन्द कम उमेिक ब लबच्च (अपाङ्ग भएमा 20 िषणभन्द कम
उमेिक ब लबच्च )को पालन-पोषण गरररहे का आमाबु बा इत्यादी

(※रे इवा ４ साल फेब्रु अरीको मसान्तसम्ममा जन्मेका छशशुहूका लाछग पछन लागू हुन्छ|)

■ रे इवा

②

３ वषन मा दाि स कि（ सम ात कि） छु ट प एक व्य क्ति हू

अथवा

■ रे इवा

３ सा ल जनवरी １ ता ररखभ न्दा पछछ अर्ानक दाि स कि छु ट
हु ाे गिी आ म्दा नी घटे का व्यक्ति हू

２. राहत पैसा
बच्च एक जा बि बि एक मु ष्ट
■ राहत प्राप्त गनन को लाछग आवे दन छदनु नपने अवस्था र

50 हज ि येा

आवे दन छदनु पने अवस्था हुन सक्छ|

अवश्य पछाडी ले क्तख एको राहत प्राप्त गनन को लाछग र्ाल्नु पने कदम हे रे र पक्का गनुन होस् |
＊सोधपु छको

लाछग

छनम्न

सम्पकन

नम्बरमा

फोन

गनुन होस् |

■ स्व स्थ्य , श्र म ि क ल्य र् म न्त्र ल य क ल से न्ट ि

0120-811-166

（ रिसे प्सा समय : मध्यहप्त 9 : 0 0～18:00）

आवे द न कसरी छदने भन्ने छवस्तृ त जानकारीको लाछग आफू बसोबास गरे को ठाउँ को सरकारी
कायान लयको “बालबच्चा पालन-पोषण गरररहे का घरलाई सहयोग छदने छवशे ष् राहत (एकल
आमा वा बु बाको घर बाहे क)को काउन्टर”-मा सोधपु छ गनुन होस् |

３. राहत प्राप्त गननको लाछग र्ाल्नुपने कदम
Ⅰ. रे इवा ３सालअछप्रलकोबालबच्चा भत्ता वा छवशेष् बालबच्चा पालन भत्ता प्राप्त गरे कामध्ये छनवास कर छु ट भएको व्यक्ति

▶

आिे ि ा ादिई

राहत प्राप्त गनन सक्नु हुन्छ|

प्रत्येक सरकारी कायान लयले सकेजछत र्ाँ डो रे इवा 3 साल अछप्रलको बालबच्चा भत्ता वा छवशेष्
बालबच्चा पालन भत्ताको लाछग पछहल्यै दतान गरे को खातामा राहत पैसा हाछलछदनेछ|

▶

【होछसयार हुनुहोस् 】
※ राहत प्राप्त गनन र्ाहनुहुन्न भने राहत इन्कार छनवेदन फाराम भरे र छफतान पठाउनुहोस् |
※ बालबच्चा भत्ता वा छवशेष् बालबच्चा पालन भत्ता प्राप्त गननको लाछग दतान गरे को खाता बन्द
भएको जस्ता कारणले राहत प्राप्त गनुनमा कुनै बाधा हुने सम्भावना छ भने दतान गररएको खाता
पररवतनन गने जस्ता आवश्यक कदम र्ाल्नुहोस् |

Ⅱ. माछथउल्लेख गररएकाअवस्थाहूमानपने व्यक्ति （जस्तैैः हाइस्कु ल जाने बच्चा मात्र पालन-पोषण गरे को
व्यक्ति वा अर्ानक आम्दानी धे रै घटे को व्यक्ति ）

▶ राहत प्राप्त गनन

आिेिा दिाु आिश्यक छ|

आवेदन फाराममा पैसा हाछलने बैंक खाता जस्ता कुराहू भरे र आवश्यक कागजातहूसँग तपाईं
बस्नुभएको सरकारी कायान लयको रिसेप्साम सीधै अथवा हुल कद्व ि बुझाउनुहोस् |

▶

▶ राहत प्राप्त गने योग्यता हाछसल गरे को व्यक्तिले आवेदनमा ले खेका कुराहू पक्का
गरे पछछ सो व्यक्तिले दतान गरे को बैंक खातामा पैसा हाछलनेछ|

① राहत प्राप्त गननको लाछग आवेदनका कदमहू
राहत प्राप्त
गनन योग्य
व्यक्ति

बसोबास गरे को ठाउँ को सरकारी कायानलयको
ररसेप्सनमा सीधै अथवा हुलाकद्वारा बुझाउनु होस्|

बसोबास
गरे को ठाउँ को
सरकारी
कायान लय

② दतान गररएको बैंक खातामा पैसा हाल्ने

!

“बालबच्चा पालन-पोषण गरररहे को घरलाई सहयोग छदने छवशे ष् राहत”सँ ग सम्बक्ति

“ठग्ने (तप ईल
ं ई आदिा लग एि आफ्ाो ख त म पै स ह ल्ा लग उाे
ठगी)”ि “व्यक्तिहरगतज ाक िीकोचनोिीगाे”-दे क्तख होछसयार हुनुहोस्|

तपाईं को घरमा वा काम गने ठाउँ मा सरकारी कमन र्ारी जस्तो भान पादै शं कास्पद फोन वा मे ल
आएमा तपाईं बसोबास गनुन भ एको ठाउँ को सरकारी कायान ल यमा, नछजकै प्रहरी अड्डामा वा
प्रहरीसँ ग सल्लाह गने छवशे ष् टे छलफोन नम्बर(#9110)मा सम्पकन गनुन होस् |

