एकमुष्ठ िुक्तानि ििेको कुिै पनि प्रकािको एक पटक मात्र

आर्थणक सहायताको निष्म्त तपाईँको सहायता समुह अयोग्य िहिे

गर्ण छ र साथसाथै एकमुष्ठ भुक्िानिले ववपन्ि पररवारलाई

जार्गिबाट

अवर्ि सककिु अनि िै उक्त िकम सक्िि
ु एमा, प्राय: यस

पाउि आवश्यक योग्यिालाई कसरी असर गछण भन्िे र्े खाउँ छ।

बीमा िकम, एकमुष्ठ पेन्सि वा लािांि ववतिर्बाट प्राप्त

िुक्तानि प्राप्त िएको समयमा तपाईँको सहायता समुहको

'पररवार सेवा ववशेषज्ञ' (FSS) लाई सम्पकण राख्िु होला।

एकमुष्ठ भुक्िानि प्राप्ि भएमा वा प्राप्ि हुिे भएमा मैले के
गिप
ुण छण ?

मेरो अयोग्यिाको अवर्ध कनि लामो हुिेछ?

महत्वपूर्:ण के िपाईँ एकमुष्ठ भक्
ु िानिको अपेक्षा गरररहिुभएको



यस पुस्तिकाले एकमुष्ठ भुक्िानि पाउिे िीनिको बारे मा वर्णि

गरििे

आर्थणक सहयोग कायणक्रम (FANF) का लाभ र तवात्य सुववधा

सुवविाहरु, बेिोजगाि या अन्य कायणक्रमबाट प्राप्त ित्ताहरु,

यो सम्पर्
ू ण पस्ु तिका पढिसकेपनछ यढर् िपाईंसँग कुिै प्रश्ि

िकम, ि पैत्रत्रक सम्पष्त्त पदण छि ् ।

भएमा वा यसलाई पढ्ि सहयोग चाढहएमा कृपया िपाईँको

छ?

प्रायःजसो, तपाईँको सम्पूर्ण या आंशिक आर्थणक सहायताको

िुक्तानि

तपाईँको

वतणमाि

तथा

आगामी

ददिको



निष्ष्ित अवर्िको ष्जउिे खिण टािण प्रयोग गिुह
ण ु िेछ िन्िे
अपेक्षा गरिन्छ। यसको अथण हुन्छ:


यदद तपाईँ एउटा आवेदक िएमा, तपाईँले उक्त मदहिा वा
अझ पनछसम्म कुिै सहायिा पनि प्राप्त िगिे अवस्था
आउि सक्छ।



यदद तपाईँ एउटा प्रापक िएमा, एक मदहिासम्म तपाईँको

लािहरु,

उदाहिर्हरुमा

सामाष्जक

र्िट्ठा

सिु क्षाबाट

पिु,ण

संर्ित

एकमुष्ठ िुक्तानि प्राप्त िएमा वा प्राप्त हुिे निष्चित
हुिासाथ तपाईँको पररवार सेवा ववशेषज्ञ (FSS) लाई िुरुन्िै

FSS ले तपाईको आर्थणक सहायतामा कस्तो परिवतणि हुिेछ
िन्िे जािकािी िददएसम्म उक्त एकमुष्ठ िुक्ताि खचण
िगिुणहोस ्।



आर्थणक सहायता िोक्का हुिे वा कटौती हुिे मदहिाको
निष्म्त आफ्िो बजेट साविािीपूवक
ण
गिुणहोस ्, ककिकक

तपाईँको एकमुष्ठ िुक्तािलाई अनतरिक्त खिणको लार्ग
ददइएको मानिाँदैि। यो पैसा जीवि यापिको लार्ग प्रयोग
गिुण पदण छ।

आर्थणक सहायतामा कटौनत हुि सक्िे छ वा एक वा
त्यसिन्दा बढी समयसम्म िपाईँको भुक्िानि रोक्का हुि

आर्थणक सहायिाका फाइर्ाहरुलाई एकमुष्ठ भुक्िानिले कसरी

यदद हामीले स्वीकृत गिे िन्दा िााँडै उक्त एकमुष्ठ िुक्ताि

आर्थणक

आर्थणक सहायता प्राप्त गिण सक्िुहुिेछैि।

प्राप्त गिुह
ण ु न्छ, यसलाई तपाईँको आर्थणक सहायताको ठाउाँ मा

सक्छ।


संर्ित

केही

हुिे वा िोक्का हुिे िए बताउिेछि ् ि कदहलेसम्मलाई पनि
हुन्छ िन्िे कुिा पनि जािकािी गिाउिेछि ्।

िुक्तानि प्राप्त गिणको लार्ग आवेदि ददिुिएको वा ‘ववपन्ि
एकमुष्ठ

िुक्तानि हो।

बिाउिह
ु ोस ्। उिले यदद तपाईँको आर्थणक सहायतामा कटौती

सट्टा, तपाईँले वा तपाईँको सहायता समूहशित्रको कसैले एकमुष्ठ
परिवािलाई आर्थणक सहायोग’ प्राप्त गिि
ुण एको मदहिामा, उक्त

िगद

खिण गिे मा, तपाईँको कुिै आयस्रोि िभएिापनि तपाईँले

यतिो अवतथा आउि िढर्ि, कुिै पनि भुक्िाि खचण गररसक्िु
अनि िै कृपया पररवार सेवा ववशेषज्ञ (FSS) लाई सम्पकण
गिुह
ण ोला।

एकमुष्ठ भुक्िानि भिेको के हो?

असर गर्ण छ?

सहायताको

गिुह
ण ु िेछ

निष्म्त,

तपाईँको

एकमुष्ठ

िुक्तानिलाई

िन्िे

अपेक्षा

िाखखन्छ।

तपाईँका

दै निक

खिणहरुमा एकमष्ु ठ िक्
ु तानिको प्रयोग गिण सककिे अवर्िमा
तपाईँले

अवर्ििि

आर्थणक

सहायता

पाउि

सक्िुहुिेछैि।

एकमुष्ठ

सदस्य ििएका व्यष्क्तहरुमा अयोग्यताको अवर्ि लागु हुाँदैि।

तपाई अयोग्य िहिे मदहिाको संख्या, तपाईँको त्यस मदहिाको
कुल एकमुष्ठ िुक्तानि ि अन्य कुिै गन्ि शमल्िे आयलाई
तपाईँको आवचयकताको स्तिले िाग गिी नििाणिर् गरिन्छ।

तपाईँको एउटा िििुिीको सदस्य संख्याको निष्म्त माशसक
आयको

सीमा

िै

तपाईको

आवचयकताको

स्ति

हो।

यो,

अिर्
ु ािको निस्म्ि िपाईँको योग्यिा मापि गिण प्रयोग गररिे
'आयको सीमा' अथाणि ् भुक्िानि मािकजतिो होइि।

उर्ाहरर्: यदद एकमुष्ठ िुक्तानि २८०० डलि छ ि तपाईले अन्य

आयको रूपमा प्रत्येक मदहिा २०० डलि प्राप्त गिुणहुन्छ ििे,

जम्मा ३,००० डलि हुिेगिी यी आयहरुलाई एकैठाउाँ मा जोडडन्छ।
मािौं, तपाईको आवचयकताको स्ति माशसक १,५०० डलि छ।
यसिी तपाईँ आर्थणक सहायताको निष्म्त २ मदहिासम्म अयोग्य
हुिुहुिेछ।
एकमुष्ठ भुक्िानिले तवात्य सहायिा र रासि कार्ण सुववधाको
निस्म्ि मेरो योग्यिालाई कसरी असर पार्ण छ?

स्वास््य सहायता ि िासि काडण सवु विाको निष्म्त एकमष्ु ठ
िकमलाई आयको रुपमा गन्ती गरिाँ दैि। यसलाई स्रोतको रुपमा

सामान्यतयाः आय मानिन्छ। जब तपाईले एकमुष्ठ िुक्तानि
प्रयोग

समयावर्िलाई “अयोग्यताको अवर्ि” िनिन्छ। यदद अयोग्यताको

आफ्िो लार्ग वा तपाईँको सहायता समुहको कुिै

सदस्यहरुको लार्ग पनि िगद सहयोग प्राप्त गिुणहुिेछैि।

गर्िा गरिन्छ ि तपाईँको अन्य गर्िा हुिे स्रोतहरुमा जोडडन्छ।
यदद तपाईको जम्मा स्रोत, स्रोतको सीमािन्दा बढी िएमा,
स्वास््य सहायता ि/वा िासि काडणको सुवविाहरुलाई िोक्का
गरििेछ।

के कुल एकमुष्ठ भुक्िानिलाई सधैं गर्िा गिे गररन्छ?

गरिाँ दैि।

निष्ष्ित

खिणहरु

एकमुष्ठ

आयको

िकमबाट

कट्टा

गरिन्छ।नतिमा निम्ि कुिाहरू पदण छि ्:


एकमुष्ठ िकम प्राष्प्तसाँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बष्न्ित

खिणहरु वा एकमष्ु ठ िकमले समेट्िे अपेक्षा िाखखएका

खिणहरु, जस्तै; सम्पष्त्तको स्थािपूनतण वा ममणत खिण,
स्वास््य खिण, काजकक्रया खिण तथा कािूिी िुल्कहरु;


निवेदि ददिे मदहिाको लार्ग दै निक जीवि यापि
ित्ता (निवेदकलाई मात्र); ि



िोजगाि सम्बन्िी बेवास्ताहरु, यदद एकमुष्ठ िकम
कमाइबाट प्राप्त हो ि यी खिणहरु पदहल्यै कटौती
गरिएका छै िि ् ििे।

गिुण

अनि

िै

िपाईको

सम्बस्न्धि

कमणचारीलाई

सम्पकण

राख्िह
ु ोस ्।

तवात्य िथा मािवीय सेवा
ववभागका कायाणलयहरु

तपाईँले आफ्िो एकमष्ु ठ िुक्तानिबािे जािकािी गिाउाँ दा यी

खिणहरुको बािे मा ष्जल्ला कायाणलयलाई जािकािी गिाउिु पदण छ,
ता कक तपाईँको अयोग्यताको अवर्ि तोककिु अनि िै ती खिणहरू
कटौती गरियोस ्।

के अयोग्यिाको अवर्धलाई िटाउि सककन्छ?
अयोग्यताको

अवर्िलाई

तलका

अवस्थाहरुमा

मात्रै

िटाउि

सककन्छ:


बासस्थािको लागत बढे ि वा जीवि यापिको लागत बढे ि
वा वविागले गिे का अन्य आन्तरिक बढोत्तिीले गदाण यदद
तपाईँको आवचयकताको स्ति परिवतणि ियो ििे;



एकमुष्ठ िुक्ताि िकम अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा खिण

ियो वा हुिेछ (ति अन्य कुिै आयस्रोत उपलब्ि ििएमा
मात्रै) ि तपाईँले यो िकम आिाििूत आवचयकताहरु पूनतण
गिण मात्रै प्रयोग गिि
ुण यो वा गिह
ुण ु िेछ ििी तपाईँले पष्ु ष्ट
गिुि
ण यो ििे; वा


अयोग्यताको अवर्िमा सहायता समह
ु का सदस्यहरु मध्ये

एक अयोग्य सदस्यले स्वीकृत स्वास््य खिणमा िुक्ताि
गिे को िन्िे कुिा पुष्ष्ट गिि
ुण यो ििे।

महत्वपूर्!ण तपाईँले दे ख्िु िै ियो एकमुष्ठ िकमका नियमहरु

निकै जदटल छि ्। हे क्का रहोस ्, यदद तपाईँले हामीले स्वीकृत
गिे िन्दा नछटो एकमष्ु ठ िकम खिण गरिसक्िि
ु एमा, अन्य कुिै
आयस्रोत

ििए

तापनि

आर्थणक

सहायता

िपाउि

पनि

BERLIN
650 Main Street, Ste. 200
Berlin, NH 03570-2496
752-7800 or
800-972-6111
Fax: 752-3208

LITTLETON
80 North Littleton Road
Littleton, NH 03561-3841
444-6786 or
800-552-8959
Fax: 444-0348

CLAREMONT
17 Water Street Ste. 301
Claremont, NH 03743-2280
542-9544 or
800-982-1001
Fax: 542-2367

MANCHESTER
195 McGregor St Ste. 110
Manchester, NH 03102-3762
668-2330 or
800-852-7493
Fax: 668-5442

CONCORD
40 Terrill Park Drive
Concord, NH 03301-9955
271-6201
800-322-9191
Fax: 271-6451

SOUTHERN
3 Pine St Extension, Ste. Q
Nashua, NH 03060-3213
883-7726 or
800-852-0632
Fax: 883-2064

CONWAY
73 Hobbs Street
Conway, NH 03818-6188
447-3841 or
800-552-4628
Fax: 447-1988

SEACOAST
50 International Drive
Portsmouth, NH 03801-2862
433-8300
800-821-0326
Fax: 431-0731

KEENE
111 Key Road
Keene, NH 03431
357-3510 or
800-624-9700
Fax: 352-2598

ROCHESTER
150 Wakefield St, Ste. 22
Rochester, NH 03867-1309
332-9120 or
800-862-5300
Fax: 335-5993

LACONIA
65 Beacon Street West
Laconia, NH 03246-9988
524-4485 or
800-322-2121
Fax: 528-4105

सक्िुहुिेछ। यस्तो अवस्था आउि िददि, कृपया एकमुष्ठ रकम
पाइिेछ भिी थाहा हुिेबबस्त्िकै वा कस्म्िमा उक्ि रकम खचण
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