श्रोत-परीक्षित न्यूनतम आय
सम्बन्धी जानकारी पाना
श्रोत-परीक्षित न्यूनतम आय (BMS) ले त्यस्ता लाभहरूलाई जनाउँ छ जसले क्षित्तीय आकक्षस्मकताको अिस्थामा रहेका र
आफ्नो स्ियंका श्रोतहरू (आय तथा सम्पक्षत्त) बाट आफ्नो जीिन क्षनिााह गना नसक्ने क्षस्थक्षतमा रहेका माक्षनसहरूका
आजीक्षिका तथा जीिन क्षनिााहका आिश्यकताहरूलाई सुरक्षित बनाउँ छ ।

योग्यता सम्बन्धी आिश्यकताहरू



कु नै आय नभएको िा आय एकदमै कम भएको



कु नै सम्पक्षत्त नभएको



लोिर अक्षस्ियामा मुख्य बसोबास भएको



अक्षस्ियामा स्थायी आिासीय अनुमक्षतको लाक्षग योग्य भएको



काम गनामा असिमता नभएसम्म काम गना इच्छु क भएको



समायोजन हुनमा इच्छु क रहेको (उदाहरण: जमान भाषाका किा र मूल्य-मान्यता तथा अक्षभमुखीकरण कोसाहरूमा
सहभागी हुने)



सम्बक्षन्धत कागजातहरूको प्रस्तुतीकरण (पररक्षिष्ट 1 हेनुाहोस्)

आिेदन बुझाउने ठाउँ



क्षजल्ला प्रिासन िा मक्षजस्िेट



आिास रहेको ठाउँ को स्थानीय प्राक्षधकरण

क्षनणायका लाक्षग क्षजम्मेिार पि



क्षजल्ला प्रिासन िा मक्षजस्िेट

लाभहरू



अनुमाक्षनत न्यूनतम आिश्यकताहरूका लाक्षग नगद िा क्षजन्सीको रूपमा भुक्तानी (पररक्षिष्ट 2 हेनुाहोस्)



पक्षछल्लो छ िषा क्षभत्रमा पाँच िषा भन्दा कम समय देक्षख अक्षस्ियामा बसोबास गने माक्षनसहरूका लाक्षग समायोजनको
न्यूनतम मापदण्डहरू लागू हुन्छन् (पररक्षिष्ट 3 हेनुाहोस्) ।



एउटै घरपररिार िा साझा आिासमा बस्ने सबै व्यक्षक्तहरूको न्यूनतम मापदण्डहरूको जोड सामान्यतया कु ल €1500
सम्म सीक्षमत हुन्छ ।



िैधाक्षनक स्िास््य बीमाको लाक्षग योगदानहरूको भुक्तानी



श्रक्षमक बजारमा पुन: प्रिेि गदै गरे का माक्षनसहरूका लाक्षग बोनस
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स्िास््य बीमाको लाक्षग भुक्तानी / आिेदन



कु नै अपिाद बाहेक राक्षिय चालू खातामा भुक्तानी



मक्षहनाको अन्तमा लाभहरू स्थानान्तरण गररन्छ



अक्षधकारीहरूद्वारा आिेदकलाई मात्र सोसल इन्सुरेन्सेस् अफ लोिर अक्षस्ियामा किरे जको लाक्षग सीधै दताा गना सककन्छ
 आिेदकका आक्षश्रतहरूका क्षनक्षम्त सह-बीमाको लाक्षग सोसल इन्सुरेन्सेस् अफ लोिर अक्षस्ियामा एउटा आिेदन
कदनुपछा (यसको योगदानहरूका लाक्षग भुक्तानी अझै पक्षन श्रोत-परीक्षित न्यूनतम आयको रूपरे खा क्षभत्र हुन्छ) ।

दाक्षयत्िहरू



योग्यताको क्षस्थक्षतहरूमा हुने कु नै पक्षन पररितानलाई त्यसो भएको दुइ हप्ता क्षभत्रमा क्षजल्ला प्रिासन िा मक्षजस्िेटलाई
जानकारी गराइनुपछा
उदाहरणको लाक्षग:

o आय िा सम्पक्षत्तहरूमा पररितान भएमा
o बसोबास िा पररिारको प्रबन्धहरूमा पररितान भएमा
o अक्षस्ियामा कानूनी रूपमा आिास पररितान गरे मा
o लाभकारी रोजगारी िुरू गरे मा
o अस्पताल िा उपचार संस्थामा भनाा हुनु परे मा
o दुइ हप्ता भन्दा बढी समयको लाक्षग हुने अन्य अनुपक्षस्थक्षत भएमा


तेस्रो पिहरूद्वारा गररएका दाबी प्रक्षतको प्रक्षतज्ञा (उदाहरण: जीिन-क्षनिााह, क्षबरामी लाभहरू)



काम गने प्रक्षतबद्धता



सीक्षमत जमान ज्ञान भएको खण्डमा जमान भाषाका किाहरूमा िा रोजगारीको बजारमा सम्भाव्यता, काम गने िमता
िा सामाक्षजक स्थायीकरण सुधार गनाको लाक्षग अन्य क्षिक्षधहरू (उदाहरण: परोपकारी सामुदाक्षयक काम) मा सहभागी
हुने ।



पक्षछल्लो 6 िषा क्षभत्रमा 5 िषा भन्दा कम समय देक्षख अक्षस्ियामा बसोबास गने व्यक्षक्तहरूले कम्तीमा पक्षन 8-घण्टाको
मूल्य-मान्यता तथा अक्षभमुखीकरण कोसामा सहभागी हुने ।



पक्षछल्लो 6 िषा क्षभत्रमा 5 िषा भन्दा कम समय देक्षख अक्षस्ियामा बसोबास गने व्यक्षक्तहरूको लाक्षग जमान भाषाको ज्ञान
A2 स्तर सक्षहत तथा सम्म प्राप्त गने ।



पक्षछल्लो 6 िषा क्षभत्रमा 5 िषा भन्दा कम समय देक्षख अक्षस्ियामा बसोबास गने व्यक्षक्तहरूको लाक्षग समायोजन सम्झौता
गने ।

अस्िीकृ क्षत / कटौती / समाक्षप्त
काम गना अस्िीकार गने, समायोजन क्षिक्षधहरू (जमान भाषाको किा, मूल्य-मान्यता तथा अक्षभमुखीकरण कोसाहरू र
सामुदाक्षयक काम), लोक रोजगारी सेिाको कोसाहरूमा सहभागी नहुने िा त्यस्ता कियाकलापहरूमा कु नै स्पष्टीकरण क्षबना
अनुपक्षस्थत रहने व्यक्षक्तहरूको श्रोत-परीक्षित न्यूनतम आय लाभहरूको लाक्षग बुझाइएका आिेदनहरू अस्िीकार गररनेछ ।
चालू अिस्थामा रहेका लाभहरूलाई कटौती िा रद्द गररनेछ ।
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रकम कफताा, सोधभनाा तथा जररिानाहरू
क्षनम्न माक्षमलाहरूमा, प्राप्त लाभहरूलाई कफताा गररनुपछा र जररिाना पक्षन लगाइन सक्छ:



पररितानहरूका बारे मा अक्षधकारीहरूलाई सूक्षचत गने कताव्यको उल्लंघन गरे मा



गलत जानकारी कदएको िा सम्बक्षन्धत जानकारीलाई खुलासा नगरे को



प्रयोग गना सककने सम्पक्षत्तहरू पक्षछ प्राप्त हुने (उदाहरण: अपुताली)



लाभाथीद्वारा कदइएको िक्षतपूर्ता

लाभकारी रोजगारी िुरू गरे र रोजगारी बजारमा पुन: प्रिेिको बोनस
रोजगारी बजारमा पुन: प्रिेिको बोनस त्यस्ता व्यक्षक्तहरूमा लागू हुनसक्छ जसले क्षबना कु नै रूकािट कम्तीमा पक्षन 6
मक्षहनाको लाक्षग श्रोत-परीक्षित न्यूनतम आय लाभहरू प्राप्त गरे का छन् र रोजगारी िुरू गरे का छन् (उक्त रोजगारी मामूली
नै भएतापक्षन) ।

आिेदन तथा समयसीमाहरू:
आिेदनको लाक्षग क्षनम्न दुइ कदमहरू चाल्नु जरूरी हुन्छ:
1.

लाभकारी रोजगारी िुरू गदाा, अथाात्, रोजगारी िुरू भइसके पक्षछ सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रिासन िा मक्षजस्िेटलाई
दुइ हप्ता क्षभत्रमा सूक्षचत गररनुपछा ।

2.

लाभकारी रोजगारी िुरू गरे को 4 हप्ता क्षभत्रमा, अथाात् रोजगारी िुरू गरे पक्षछ रोजगारी बजारमा पुन: प्रिेिको
बोनसका लाक्षग सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रिासन िा मक्षजस्िेटलाई क्षलक्षखत िा मौक्षखक रूपमा आिेदन कदइनुपछा ।
तपाईंले लाभकारी रोजगारी िुरू गदै हुनुहुन्छ भनेर सूक्षचत गदाा बोनसको लाक्षग पक्षन आिेदन कदन सम्भि हुन्छ ।

रकम:
रोजगारी बजारमा पुन: प्रिेिको बोनसको रकम खुद आय (अक्षधकतम) को एक क्षतहाइको अनुरूप हुन्छ । यकद खुद आय
तथा बोनस एकल

नतम मापदण्ड को 140% भन्दा बढी भएमा रोजगारी बजारमा पु

प्रिेिको बोनस सोहीअनुसार घट्नेछ ।
बोनस अक्षधकतम 12 मक्षहनासम्म प्रदान गररनेछ । अस्थायी रोजगारी भएको खण्डमा बोनसलाई रोजगारीको समय
अनुसार प्रदान गररनेछ ।
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पररक्षिष्ट 1:
उपलब्ध गराइनुपने कागजातहरू:
1. व्यक्षक्तगत क्षििरण
o आक्षधकाररक पररचय भएको कागजात
o जन्म दताा प्रमाणपत्र
o नागररकताको प्रमाण
o EEA (इइए) नागररकहरूका लाक्षग: क्षिदेिी प्रहरी दताा प्रमाणपत्र
o गैर-EEA (इइए) नागररकहरूका लाक्षग: आिासीय अनुमक्षत, िरणको अक्षधसूचना
o अक्षख्तयारनामा (संरिकत्ि सम्बन्धी क्षनणाय, अक्षभकताा, इत्यादी)
o सम्बन्धक्षिच्छेदको फै सला तथा मुद्दाको सम्झौता माफा त भएको क्षनब्टाराको प्रक्षतक्षलपी (हरे क िैधताको सूचनासँग)

2. आय तथा सम्पक्षत्तहरूको क्षििरण
2.1. आय तथा स्याहार भत्ता क्षििरण
o पक्षछल्लो 3 मक्षहनाको तलबको प्रमाणपत्र िा आयको प्रमाण (ससाना रोजगारीको लाक्षग पक्षन)
o लोक रोजगारी सेिाको क्षलक्षखत प्रमाण
o PVA (पेन्सन बीमा), SVA (सामाक्षजक बीमा), ÖBB (अक्षस्ियन रे ल्िेस्), VAEB (अक्षस्ियन रे ल्िेस् बीमा संस्थान), BVA
(लोक सेिा बीमा क्षनगम), क्षिदेिी पेन्सनहरू, इत्यादीबाट क्षलक्षखत प्रमाण
o क्षबरामी लाभको प्रमाण
o मातृत्ि भत्ता / बाल स्याहार भत्ता (को पूरक) को प्रमाण
o अक्षिम पेन्सन भुक्तानीको प्रमाण
o दुघाटना लाभको प्रमाण
o जीिन-क्षनिााहको दाबी / खाद्य अनुदान दाबीहरूको प्रमाण
o भाडा तथा/िा ठे क्कापट्टा सम्बन्धी सम्झौताहरू
o आयका अन्य प्रकारका प्रमाण (जीिन िार्षाक िृक्षत्त, इत्यादी)
o स्याहार भत्ता सूचना
o पक्षछल्लो 3 मक्षहनाको क्षिस्तृत आय तथा खचाहरूको क्षििरण

2.2. सम्पक्षत्तहरूको जानकारी
o बैंकको क्षििरण (आिेदन कदएको क्षमक्षत भन्दा तीन मक्षहना अगाक्षड देक्षखको)
o बीमा पोक्षलसीहरू (अक्षन्तम संस्कार बीमा योजना, जीिन बीमा, इत्यादी)
o बचत पुक्षस्तकाहरू
o क्षबलल्डंग ऋणको सम्झौताहरू
o िेयर तथा प्रक्षतज्ञापत्रहरू
o कोषहरू
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o गाडी (कार, लोरी, ियाक्टर, इत्यादी)
o अन्य सम्पक्षत्तहरू (नगद सम्पक्षत्त, इत्यादी)
o भूक्षम दताा सार

महत्िपूणा सूचना:
सहयोग खोक्षजरहेको व्यक्षक्तले तेस्रो पिहरू (आमाबुबा, श्रीमान/श्रीमती इत्यादी) क्षिरूद्ध दाबी दताा गना र यो काया स्पष्ट
रूपमा क्षनरथाक तथा अव्यिहाररक नहुँदासम्म उनको यी तेस्रो पिहरूबाट कानूनी रूपमा पैसा दाबी गने प्रयास गने दाक्षयत्ि
रहन्छ, यसो गदाा यस्तो अनुमान लगाइन्छ कक यकद तेस्रो पिहरूद्वारा भुक्तानीको माग पूरा गररएमा श्रोत-परीक्षित न्यूनतम
आय लाभहरूको भुक्तानी गनुा जरूरी हुँदन
ै िा कम्तीमा पक्षन प्रचक्षलत सीमा सम्म पदैन ।

3. क्षनम्न कागजातहरू पक्षन पेि गररनुपछा:
3.1 थप प्रमाण
o रोजगारी खोजीकतााको रूपमा दताा भएको प्रमाण
o अक्षस्ियन श्रम बजार बोडाको सुपररिेिण सम्झौता
o अक्षस्ियन श्रम बजार बोडाबाट लाभ अस्िीकार गररएको सूचना
o पेन्सन आिेदन सम्बन्धी कागजातहरू
o जीिन-क्षनिााह आिेदन सम्बन्धी कागजातहरू
o काम गने िमताको नक्षतजा तथा क्षचककत्सकको कागजातहरू
o सामाक्षजक स्थायीकरणको क्षिक्षधहरूको प्रमाण (जमान भाषाका किाहरू, इत्यादी)
o क्षिद्यालयमा उपक्षस्थक्षतको क्षलक्षखत प्रमाण

3.2. भाडाको लाक्षग आिासीय खचाहरू
o भाडाको करार/कोअपरे रटभ संघ सम्झौता
o हालको भाडा तथा चालू खचाहरूको व्यिस्था
o चालू भाडाको भुक्तानी सम्बन्धी प्रमाण
o आिासीय लाभहरूको क्षििरण

3.3. आफ्नै घरको चालू खचाहरूको प्रमाण:
o क्षबलल्डंगको बीमा (पोक्षलसी)
o क्षचम्नी सफा गरे को क्षबल
o फोहोर व्यिस्थापनको क्षबल
o सामुदाक्षयक िुल्कहरू (पानी/ढल)
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