लोवर अिस्�यन
न्यूनतम आय िवधान
अनुसारको

आवेदन

फराम A
एउटै घरप�रवार / साझा बासस्थानमा ब�े सबै �ि�ह�को उनीह�ले �ोत-परीिक्षत आय लाभह�का लािग
अनुरोध गरे का छन् वा छैनन् भ�े कु रालाई ध्यानमा नराखेर �दइएको िववरण । हरे क �ि�ले एउटा िभ�
फाराम भनुर्पछर् ।
Familienname
थर
Vorname
नाम

Geschlcht
िलङ्ग

Gesetzliche Vertretung
(Eltern, Sachwalter)
कानूनी �ितिनिधत्व
(आमाबुबा, कानूनी �ितिनिध)
Antrag auf Geldleistungen der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung
�ोत-परीिक्षत न्यूनतम आय लाभ भु�ानीको आवेदन
Angaben zur Person
(eines ankreuzen)
�ि�को िववरण
(एउटामा ठीक िचन्ह लगाउनुहोस्)

Sozialversicherungsnummer (10-stellig)
सामािजक सुरक्षा नम्बर (10
अङ्क)
Staatsbürgerschaft
नाग�रकता
Berufliche Tätigkeit
पेशा

abweichender Hauptwohnsitz
innerhalb der letzten 6 Jahre
पिछल्ला 6 वषर्ह�मा अन्य मुख्य
आवासह�
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Nein
होइन
Ja
हो

Antrag auf Krankenhilfe
स्वास्थ्य स्याहारको आवेदन

weiblich
मिहला
männlich
पु�ष

Nein
होइन
Ja
हो

Kind von
und von
ब�ा, िन�को:
तथा
Lebenspartner/Ehepartner/Eingetragener Partner der antragstellenden Person
आवेदन �दने �ि�को िववाह नगरी सँगै बसेको साथी/�ीमान वा �ीमती/दतार् ग�रएको साझेदार
MitbewohnerIn der antragstellenden Person
आवेदन �दने �ि�को साथमा सँगै ब�े साथी
Elternteil der antragstellenden Person
आवेदन �दने �ि�को आमा/बुबा
Sonstiges:
अन्य:
nein
Krankenversicherung
छैन
ja , bei
स्वास्थ्य बीमा
छ, िन�सँग:
Aufenthaltstitel
आवासीय अनुमित
Stufe:
Pflegegeld
स्याहार भ�ा
स्तर:
Höhe:
रकम
von
देिख

bis
सम्म

von
देिख

bis
सम्म
Beilage A - Nepali

von
देिख

bis
सम्म
Einkommen
aus Erwerbstätigkeit, Pension, Arbeitslosengeld, Unterhalt, Miete, Pacht usw.
आय
रोजगारी, पेन्सन, बेरोजगारी भ�ा, जीवन-िनवार्ह, भाडा, ठे �ाप�ा, इत्यादीबाट ।
Art
Höhe
Auszahlende
Stelle
�कार
रकम
भु�ानी �दने
एजेन्ट
Art
Höhe
Auszahlende
Stelle
�कार
रकम
भु�ानी �दने
एजेन्ट
Vermögen
सम्पि�ह�
nein
Girokonto
€
Bankinstitut
Bankleitzahl
चालू खाता
छैन
ब�क
सोटर् कोड
ja
छ
nein
Sparguthaben
€
Bankinstitut
Bankleitzahl
बचत खाता
छैन
ब�क
सोटर् कोड
ja
छ
nein
Bausparvertrag
€
Bausparkasse
Vertragsnummer
िब�ल्डंग बचत करार
छैन
िब�ल्डंग तथा ऋण संस्थान
खाता नम्बर
ja
छ
nein
Lebensversicherung
€
Versicherungsgesellschaft
Polizze
जीवन बीमा
छैन
बीमा कम्पनी
पोिलसी
ja
छ
nein
Sonstiges Vermögen
(zB PKW, Aktien, …)
छैन
अन्य सम्पि�ह� (उदाहरण:
ja
कार, शेयर, इत्यादी)
छ
nein
Grundeigentum
EZ
KG
जग्गा
छैन
जग्गा संख्या
�क�ा नाप सम्बन्धी क्षे�
ja
EZ
KG
छ
जग्गा संख्या
�क�ा नाप सम्बन्धी क्षे�
Haben Sie einen Antrag auf eine Pension, Rente oder Pflegegeld gestellt? Wenn ja, sind nachstehende Angaben
zu machen:
के तपाईले पेन्सन, भाडा वा स्याहार भ�ाको लािग आवेदन �दनुभएको छ ? य�द �दनुभएको छ भने िन� जानकारी भनुप
र् छर्:
offene Verfahren (Angaben zur zuständigen
Pensionsversicherungsanstalt oder zum
Gericht und der Aktenzahl sowie zum
Verfahrensstand)
खुला कायर्िविध (योग्य पेन्सन बीमा कोष वा अदालत तथा
मु�ा संख्याका साथसाथै कायर्िविधको चरण बारे को िववरण)
Haben Sie einen Antrag auf Unterhalt gestellt? Wenn ja, sind nachstehende Angaben zu machen:
के तपा�ले जीवन-िनवार्हको लािग आवेदन �दनुभएको छ ? य�द �दनुभएको छ भने िन� जानकारी भनुप
र् छर्:
UnterhaltsSozialversicherungsn
verpflichteter
ummer (10-stellig)
जीवन-िनवार्हको
सामािजक सुरक्षा नम्बर (10
भु�ानी गन� पक्ष
अङ्क)
offene Verfahren
(Angaben zum zuständigen Gericht und der
Aktenzahl sowie zum Verfahrensstand)
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खुला कायर्िविध
(योग्य अदालत तथा मु�ा संख्याका साथसाथै कायर्िविधको
चरण बारे को िववरण)
Sind Sie durch einen Unfall oder durch Fremdverschulden hilfebedürftig geworden? Wenn ja, sind
nachstehende Angaben zu machen:
के तपा� दुघटर् ना वा ते�ो-पक्षको िजम्मेवारीको कारणले गदार् आवश्यकताको िस्थितमा पनुभ
र् एको छ ? य�द �नु�न्छ भने िन� जानकारी भनुर्पछर्:
Name der
Angaben zum
schädigenden
Unfallgeschehen
Person
दुघटर् ना बारे को
घाइते बनाउने
जानकारी
�ि�को नाम
offene Verfahren
(Angaben zum zuständigen Gericht und der
Aktenzahl sowie zum Verfahrensstand)
खुला कायर्िविध
(योग्य अदालत तथा मु�ा संख्याका साथसाथै कायर्िविधको
चरण बारे को िववरण)
erhaltene
zukünftige (regelmäßige)
Schadensersatzzahlungen
Schadensersatzzahlungen
क्षितह�का लािग �ा� भएका
लािग (िनयिमत �पमा)
क्षितपू�तर्
भिवष्यमा �दइने क्षितपू�तर्

Haben Sie innerhalb des letzten Jahres vor Antragstellung Vermögen verschenkt, oder
sonst ohne entsprechende Gegenleistung an andere Personen übertragen
के तपा�ले आवेदन भन्दा अगािडको पिछल्लो एक वषर् िभ�मा अन्य �ि�ह�लाई पैसा �दनुभएको छ वा सम्पि�ह�
हस्तान्तरण गनुभ
र् एको छ र त्यसको साटोमा के ही पिन �फतार् �ा� गनुभ
र् एको छैन ?
Wenn ja, sind nachfolgende Angaben zu den Daten des Geschenknehmers zu machen:
य�द त्यस्तो भएमा लाभाथ�को बारे मा िन� जानकारी भनुप
र् छर्:
Familienname
थर
Vorname
नाम
Gesetzliche Vertretung
(Eltern, Sachwalter)
कानूनी �ितिनिधत्व
(आमाबुबा, कानूनी �ितिनिध)
Hauptwohnsitz
मुख्य आवास
Angaben zum verschenkten
Vermögen (Art, Wert des
Vermögens,…)
�दइएका सम्पि�ह�को िववरण (�कार,
सम्पि�को मूल्य, इत्यादी)

ja
छ
nein
छैन

Geb. Datum
जन्म िमित

nein
Soll die Anweisung auf das Konto der antragstellenden Person erfolgen?

�ँदैन

के भु�ानीलाई आवेदन �दने �ि�को खातामा जम्मा गरे �न्छ ?

ja
�न्छ

Wenn nein, Angaben der Kontodaten:
य�द �ँदैन भने खाताको िववरण �दनुहोस्:

Kontoinhaber
खाता धारक
IBAN
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IBAN (आइिबएएन)
BIC
BIC (िबआइसी)
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Bankinstitut
ब�क
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घोषणा तथा दाियत्वह�
म यस�ारा मैले यहाँ �दएको जानकारी सही तथा पूणर् छ भनेर घोषणा गछु र् ।
म िन� कायर्ह� गनर् �ितब� छु :
• मुनािसब �पमा अपेक्षा गरे सम्म काम गनर् इच्छु क रहने
• लाभह�को लेखाजोखाको लािग मेरो आय तथा आयको �ोतको िववरण �दने
• ते�ो पक्षह� िव��का दाबीह� लागू गन�
• मेरो रोजगारीताको िस्थित, काम गन� मेरो क्षमता वा मेरो सामािजक स्थायीकरणलाई सुधार गनर् आवश्यक सबै
उपायह� चाल्ने (उदाहरणको लािग: जमर्न भाषाका कक्षाह� वा काम गन� मेरो क्षमता (पुन:) �ा� गनर् सामािजक
कायर् तथा स्याहार सुझाव)
• अझ रा�ो समायोजन (जस्तो �क कम्तीमा पिन 8-घण्टाको (न्यूनतम) मूल्य-मान्यता तथा अिभमुखीकरण कोसर्मा
सहभागी �ने वा परोपकारी सामुदाियक कायर् पूरा गन�, इत्यादी) को लािग अिधकारीह��ारा आवश्यक बनाएका सबै
उपायह� चाल्ने
• िवशेषगरी आय स्तर, िव�ीय िस्थित, बसोबासको अवस्था तथा पा�रवा�रक िस्थितह�मा भएका प�रवतर्नह�ले
लाभका योग्यतामा प�रवतर्न ल्याउन स�े भएकोले यस्ता सबै िस्थितह� बारे मा प�रवतर्न भएको दुइ ह�ा िभ�मा
अिधकारीह�लाई सूचना �दने ।
म िन� कु राह�लाई स्वीकार गछु र्:
• लाभह�लाई िनलम्बन वा घटाउन स�कन्छ, िवशेषगरी िन� अवस्थाह�मा:
⇒ काम गन� इच्छाको कमी भएमा
⇒ मेरो काम गन� क्षमतामा म�त गन� उपायह�लाई अस्वीकार गरे मा
⇒ सामािजक स्थायीकरणलाई �व�र्न गन� उपायह�लाई अस्वीकार गरे मा
⇒ समायोजनलाई सुधार गन� उपायह� (जमर्न भाषाका कक्षा र मूल्य-मान्यता तथा अिभमुखीकरण कोसर्ह�)
लाई अस्वीकार गरे मा
⇒ आकिस्मक अवस्थाबाट बािहर आउनमा योगदान �दने अन्य उपयु� उपायलाई अस्वीकार गरे मा
• गलत िववरण उपलब्ध गराउँ दा वा महत्वपूणर् तथ्यह�लाई खुलासा नगदार् लाभह�को भु�ानी िनलम्बनमा पनर्सक्छ
वा �ा� ग�रएका लाभह�लाई �फतार् गनुप
र् न� �नसक्छ
• गलत जानकारी उपलब्ध गराएको वा महत्वपूणर् तथ्यह�लाई खुलासा नगराएको कारणले मेरो िव�� �शासिनक
ज�रवाना लगाउन वा आपरािधक उजुरी दतार् गनर् स�कन्छ
• गलत िववरण �योग गरे र, खुलासाको कतर्�लाई उल्लंघन गरे र, महत्वपूणर् तथ्यह�लाई लुकाएर वा अनुिचत �पमा
दाबी ग�रएका लाभह� �फतार् ग�रनुपछर्
• य�द सहयोग शु� �नु भन्दा अगािडको एक वषर् िभ�मा, सहयोगको दौरान वा सहयोग प�ातको तीन वषर् िभ�मा
मैले अ� �ि�ह�लाई पैसा �दएको वा अन्यथा रकमह�लाई स्थानान्तरण गरे को र त्यसको साटोमा के ही पिन �फतार्
�ा� नगरे को भएमा यी �ि�ह�लाई �ा� ग�रएका लाभह�का खचर्ह�लाई �फतार् गराउनको लािग बोलाउन
स�कन्छ
• न्यूनतम आय लाभह� भूिम दतार् रिजस्�ेसन�ारा सुिनि�त ग�रन्छ ।
Das beiliegende Informationsblatt habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen
मैले संल� जानकारी रहेको पानालाई पढेको छु र ध्यानमा राखेका छु

Datum
िमित
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Eigenhändige Unterschrift
Des/der Antragsteller(in) oder des/der Sachwalter(in)
हस्तिलिखत हस्ताक्षर
आवेदक वा कानूनी �ितिनिधको
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