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बाल सहयोगको बारे मा . . . तपाईंले के थाहा पाउनुपर्छ

1/9/2015 मा संशोधन गररएको
बाल सहयोग भनेको एउटा पररवारले अकोलाई उनीहरूका बच्चाको मनमतत गनअ अथिथछक सहयोग होआ ामाबाबु
र्ु रटएको अवस्थामा, र/वा मववाह-मवच्र्े द भ भएको अवस्थामा, मववाह, मपतृत्व मवच्र्े द भ, र कानूनी र्ु टानाम
मुद्दाहरू भएको खण्डमा बाल सहयोगको ाद भेश ाारी गरर्र्आ यो ाद भेश, ाफ्नो बाबुामाको वावामहक
सतब्धमा ना रहेको भए (वा मववाह गरे को भए) बच्चाले ास्तो ाीवन स्तरमा माउन पाउ्यो लगभग त्यही
स्तरमा उसले सुमवधा ्ा्त गनछ स्ने रकममा अद भालत वा बाल सहयोग एाे्सीले गद भछर्, अथवा सतबम्धत
पक्षहरूको सतझौतावारारा स्थापना गरी अद भालतवारारा अनुमोद भन गरर्र्आ
बाल सहयोगको स्थापना, पररवतछन र लागू गराउने काम ्ा्त बाल सहयोग लागू एाे्सी [Child Support
Enforcement Agency (CSEA)] वारारा साथा पारपाचुके, मववाह मवच्र्े द भ, कानूनी र्ु टानाम, मातृत्व वा
मपतृत्व र/वा पररवाररक अमधकारहरूको मवमनयोान (महरासतमा) ादद भ सतब्धी अद भालती कावाछहीवारारा पमन
गरर्र्आ

बाल सहयोगको लामग कसले रकम मतर्छ?
यस सतब्धी अपवाद भहरू भए तापमन, सामा्यतया “गार-ावामसय” बाबु/ामाले, वा ठू लो ातद भानी भएको
ामा/बाबुले बच्चा ाोसग धेरा ासो बास्र् (ामा/बाबु) उनलाई बाल सहयोगको मनमतत रकम ्द भान गर्छआ
बाडफाट गररएको पररवार योानामा, यदद भ बसाइको समय लगभग ाधा-ाधा भएमा, बच्चा ाफ्नो बाबु वा
ामाको घरमा बसेको ाधारमा सहयोगको रकम घाउन सदक्र्आ तापमन, यदद भ बाबु र ामको ातद भानीमा ठू लो
असमानता र् भने, बच्चा हरे क घरमा बसेको समय ामतसुका भए तापमन बाल सहयोगको रकम नघन स्र्आ
यदद भ ामा/बाबुले बच्चाको फाइद भाको मनमतत महत्वपवपूण छ योगद भान ्द भान गर्छ भने अद भालतले बाल सहयोग
मागछमनद भअशनको मवचलन ्द भान गनछस्र्आ

बाल सहयोग कसरी महसाब गरर्र्?
बाल सहयोगको महसाब राज्य कानूनमा उल्लेख गररएको सूर अ अनुसार गरर्र्आ सूर अले बाबु र ामाको कु ल
ातद भानीलाई ाोर्आ रकमको रामशलाई घटाउन स्ने महसाबले, बाबु वा ामाले के ही मनमचत ातद भानीलाई
“समायोान” गनछ पाउर्न्आ समायोानमा, मतरे को यथाथछ स्थामनय कर, वा घरमा बमसरहेका अ्य
बालबामलकाको सहयोगको मनमतत अ्य कु ना पमन बाल वा ामा/बाबु सहयोग मतरको वा ्ा्त गरे को रकम र
बाल स्वास््य मवमा अथवा अ्य कु ना पमन काम सतब्धी बाल सहयोग खचछहरूको समायोान रकम ादद भ
समावेश हु्र्आ
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राज्य कानूनले ातमा समायोान गररएको ातद भानी र बाबु/ामाको मनमतत फरक बाल सहयोग रकम राशी
सूचीकृ त गनअ चाटछ पमन ्द भान गर्छआ बाल सहयोगको लामग मतनुछ पनअ अम्तम रकमलाई मनधाछरण  गनछको मनमतत
त्यो रामश सुरु मब्द भु हो र यसलाई “दद भशामनद भअश” रकम भमन्र्आ

मेमडकल रकम सहयोग ाद भेश भनेको के हो?
यदद भ उमचत मूल्यमा उपलब्ध भएमा अद भालतले बच्चाको बाबु वा ामा द भुवालाई स्वास््य मवमा समावेश गनछ
ाद भेश दद भ्र्आ यदद भ बच्चाको मवमाको मनमतत लाने रकम ाातमा ातद भानीको पाच ्मतशत वा त्योभ्द भा कम
भएमा मूल्यलाई उमचत भनी मामन्र्आ यदद भ मतनछ सदकने मवमा सेवा उपलब्ध नभएमा, ामाबाबुलाई ासरी भए
पमन स्वास््य मवमाको मनमतत रकम बाडफाट गरी मतनछ ाद भेश दद भइ्र्, र यस अ्तगछत बाल सहयोगको मनमतत
रकम मतनअ बाबु/ामालाई थप रकम मतनछ लगाइ्र् (तर यसमा मार अ सीममत हुद भान) ासलाई “मेमडकल रकम”
भनी भमन्र्आ

बाल सहयोगको मनमतत रकम ्ा्त गनअ ावासीय बाबु/ामालाई ना सामा्यतया असमावेश "सामा्य" मेमडकल
खचछहरू ाद भेश दद भइ्र्, यस खचछलाई राज्य कानूनले पमहलो ्मत बालको मनमतत $१०० ्मत वर्छ रकम भनी
पररभामर्त गरे को र्आ योभ्द भा मामथको रकमलाई “असामा्य” रकम भनी भमन्र् र यो रकम मतनछ बाबु र ामा
द भुवालाई ाफ्ना ातद भानीको अनुपातको ाधारमा वा बाबु वा ामाले बाल सहयोगको मनमतत रकम
मतररसके पमर् रहेको रकमको अनुपातको ाधारमा मतनछ ाद भेश दद भइ्र्आ

२००८ मा लागू भई, कु ना पमन बाल सहयोगले तीन फरक तररकाबट बाल मवमा खचछ समावेश गनछ कानूनले
अमनवायछ गद भछर्:
1) बच्चाको मनमतत मवमा गररद भा बाल सहयोग ाद भेशले बच्चाको स्वास््य मवमा खचछ समावेश गनरपर्छआ
मवमाको खचछको ाधारमा, ावयक पनअ खचछ रकम फरक हुनेर्आ
2) यदद भ सतबम्धत पक्षले स्वास््य मवमा ाद भेश पालन गद भरन भने वा ्यायसंगत ङ्गले मतनछ स्ने स्वास््य
मवमा ्द भान गररएन भने, ाधारभूत बाल सहयोग राशी लागू गरर्र्, र यसमा "मेमडकल रकम
सहयोग ाद भेश" समावेश गरर्र्आ
3) सुरु गनछको मनमतत कु ना स्वास््य मवमा र्ा न भने, अथवा कु ना कारण वश मवमा गुमाइयो भने, मेमडकल
रकम सहयोग ावयक पद भछर्आ

मेमडकल रकम सहयोग ाद भेशको उद्देय भनेको बच्चाको समावेश नगररएको स्वास््य हेरचहार खचछको मनमतत
रकम ्द भान गनुछ हो, यो रकम बाबु वा ामा ाोसग बच्चा बसोबास गद भरन उनीवारारा मतररएको हुनस्र्, वा
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सावछाामनक एाे्सी वा यक्म्तवारारा ्द भान गररएको हुनस्र्, र बच्चाको मनमतत यक्म्तगत स्वास््य मवमा
नगररएको/नभएको अवस्थामा मार अ यो रकम मलइ्र्आ

यदद भ माले बाल सहयोगको मनमतत रकम मतरे भने, माले मेरो कर दफताछमा बच्चालाई स्वत: रूपमा द भाबी गर्ु छ?
सामा्यता, यक्म्तगत कर उद्देयको मनमतत कसले बालक द भाबी गनअ अमधकार पाउनेर् त्यस मवर्यमा
बाबु/ामालले कु राकानी गनुछपर्छआ यदद भ अद भालतले ाद भेश दद भ्र् भने, ाद भेशले ्त्येक पररवारलाई पनअ खुद भ कर
्भाव र बच्चाको हीतमा कु नचां हं उतम म र् त्यसलाई अद भालतले मवचार गनरपर्छआ बच्चालाई यक्म्तगत कर
उद्देशयको मनमतत द भाबी घोर्ण ा गनछको मनमतत गार-ावासीय बाबु/ामाले ाइ.ार.एस. फारम (IRS Form)
(हाल, ८३३२ फारम) मा हस्ताक्षर गनर पर्छआ सुलभ हेरचहार कानून (the Affordable Care Act) अ्तगछत,
बच्चाको मनमतत र्ू ट द भाबी गनअ बाबु/ामा ना बच्चाको मवमा गराउने काम्मत मातमेवार हु्र्आ

बाल सहयोग कमत लामो समयसतम रह्र्?
बालकको उमेर १८ वर्छ अथवा बच्चा उच्च मा्यममक तहको मशक्षा समा्तम्ये ाुनको समय पमर् हु्र् त्यस
बेलासतम बाल सहयोग मतररनुपर्छआ तापमन, यदद भ बच्चाले उच्च मा्यममक मशक्षा अ्ययन गरररहेको र्ा न र
बाबु/ामामा भर परररहेको र्ान वा बाबु/ामासग बमसरहेको र्ा न भने (ास्ता, मववाह गरे को वा अ्यथा स्वत्र अ
भएको), त्यस्तो अवस्थामा बाल सहयोग बच्चाको उमेर १८ वर्छ पुनुभ्द भा पमहले ना समा्त हु्र्आ यदद भ
बच्चाको उमेर १८ वर्छभ्द भा मामथ र् र अझा उच्च मा्यममक तहमा अ्ययन गरररहेको र् भने, ाद भेश दद भइने
अथवा सहमती नगररएको खण्डमा उसको उमेर १९ वर्छ पूरा भइ्ाेलसतम उसको उच्च मा्यममक मशक्षा
समा्त गरु्ाेल बाल सहयोग मनर्तर हुनेर्आ

१८ वर्छको उमेरसतम ात्म-मनभछर हुन नस्ने द भेमखएका अपा्ग बालबामलकाहरूका मनमतत मवशेर् मनयम लागू
हु्र्आ यदद भ बच्चा अपा्ग र् भने, बच्चाको उमेर १८ वर्छभ्द भा मामथ भए पमन बाल सहयोग राररीरी मतनअ ाद भेश
दद भन सदक्र्आ समय अवमध बच्चाको ात्ममनभछर हुनस्ने क्षमतामा मनभछर हुनेर्आ

तापमन, यदद भ बाबु/ामाले ाफ्ना मववाह-मवच्र्े द भ उद भक कागाातमा बच्चालाई १८ वर्छ भ्द भा मामथ पमन सहयोग
गनअ (ास्ता, कलेाको लामग सहयोग गनअ) सतझौता गरे को र् भने, अद भालतले उ्त सतझौतालाई अपनाई लागू
गराउन स्र्आ

मववाह ब्धनबामहर ा्मेका बालबामलकाहरूका मनमतत पमन मामथ उल्लेख गररएको मनयमहरू ना लागू हु्र्न्आ
बाल सहयोग बच्चा ा्मेको दद भनद भेमख सुरु भई “स्वत्र अता गररने” (१८ वर्छ उमेर, वा यक्म्तगत समय)
दद भनसतम रह्र्, तर यसको ाद भेश बाबुको सनाखत कानूनी रूपमा मनधाछरण  भएपमर् मार अ गरर्र्आ
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यदद भ अद भालतले सहयोगको ाद भेश ाारी गर्छ तर त्यसको मनमतत रकम मतँरद भान भने के हु्र्?
सतपूण छ बाल सहयोग ाद भेश साथा द भुई ्मतशत ्दायागत शुल्क, बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) वारारा
मतररना पर्छआ सामा्यतया रकम मतनअ यक्म्तको चेकबाट असुली गरर्र्, तर स्वरोागारमा रहेको यक्म्तको
हकमा भने बाल सहयोग धेरा ासो यक्म्तको मनयु्त बकक खाताबाट असुली गरर्र्आ

रोागार नभएका ामा/बाबुका मनमतत “काम खोा” ाद भेश ाारी गररन स्र्आ रोागार नभएका ामा/बाबुले
ाफू ले काम ्ा्त गनछको मनमतत के गरररहेको र्, र कु ना ातद भानी ्ा्त गरे को वा काम पाएको भए त्यसको
मववरण  मनर्त रूपमा बुझाउनुपर्छआ

सहयोग ाद भेश ाारी गररएको कु ना पमन यक्म्तको मनमतत बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) को
अमधकारीहरू खटाइएको हु्र्आ कु ना खथिचछमवना, बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) अमधकारीले शुल्क मतनअ
यक्म्तको तफछ बाट अवहेलन ्स्ताव उाुरी गरे र अथवा सहयोग दद भने यक्म्तको बकक खाता तथा तलब अलंकृत
गरी सहयोग ाद भेश लागू गराउने ्यास गर्छआ

बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) ले कर दफताछ, बोनस वा सतबम्धत पक्षले ्ा्त गरे को त्यस्ता दकमसमका
फाइद भा ादद भ ास्ता के ही मनमचत ामद भानी स्रोतहरूलाई मलई मवगतको बाकी सहयोग रकम असूली गनछ स्र्आ
यसका साथा, बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) ले मतनअ यक्म्तको सवारीसाधन अनुममत पर अ र यक्वसामयक
अनुममत पर अ लगायतका अनुममत पर अहरूलाई मनलमतबत गनछको मनमतत कावाछही अमघ बङाउन स्र्आ अ्त्यमा,
बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) ले अनुपमस्थत बाबु/ामाको ठे गाना पतम ा लगाई मातृत्व/मपतृत्व र बाल
सहयोग स्थापना गनछ, र लागू द भवावको मनमतत अ्य राज्यहरूमा सहयोग ाद भेश पठाउन स्र्आ

यदद भ बाबु/ामाले सहयोगको मनमतत रकम मतद भरन भने लालनपालनको समय इ्कार गरर्र्?
गँरद भानआ रकम मतनअ बाबु/ामाले लालानपालनको समय ्ा्त गनअ अमधकारको मनमतत रकम मतद भरन, तादक
बाबु/ामाले बाल सहयोगको मनमतत रकम मतनछ नसके को कारण  लालनपालनको समय इ्कार गँरद भानआ

वास्तवमा, अद भालतले ाद भेश गरे को लालनपालन समय अमधकारलाई ाानी-ाानी इ्कार गनअ बाबु/ामा
अद भालतको अपहेलन गरे को ठहर गररन स्र्, ासको मनमतत सााय भनेको ाेल सााय, ाररमाना र वकील
शुल्क र अद भालत खचछ मतनुछ पनअ हु्र्आ यसका साथा, यदद भ लालनपालनको समय इ्कार गनअ बाबु/ामाले
हेरचहारमा पररवतछन चाहा्र् भने, हेरचहारको मातमेवार ामा/बाबुले ाानी-ाानी लालनपालन समय अवमध
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इ्कारलाई कसले महरासतको सााय पाउनेर् सो कु राको मनण छय गनछको मनमतत महत्वपूण छ कारक तत्वको रूपमा
अद भालतले मलनेर्आ

बाबु/ामाले लालानपालनको समयलाई इ्कार गरे मा सहयोग रोदकन स्र्?
स्र्आ रकम ्द भान नगनअ बाबु/ामाबाट रकम संकलन गनअ ्यास गनछको मनमतत बच्चालाई हेरचहार गनअ
बाबु/ामाले अद भालतले ाद भेश दद भएको लालनपालनको समय ाानी-ाानी उल्ल्घन गरे को नहुन स्र्, त्यस्ता
हेरचहारमा संलन नभएको बाबु/ामाले ाानी-ाानी बाल सहयोग ाद भेश उल्ल्घन गरे को नहुन स्र्आ
सहयोग रकम रो्का गनअ यक्म्तलाई पमन अद भालतको अपहेलन गरे को ठामननेर्आ यसको साथा, यदद भ बाल
सहयोग रो्का गनअ बाबु/ामाले बच्चाको हेरचहार गनछ चाह्र् भने, सहयोगको मनमतत ानी-ाानी रकम
नमतररएको कु रालाई त्यस मवर्यमा मनण छय गनअ महत्वपूण छ कारक तत्व ब्द भर्आ लालनपालनको समयमा हुने
इ्कार तथा हस्तक्षेपको मनमतत कानूनले मनवारण हरू ्द भान गद भछर्आ बच्चालाई सहयोगबाट वम्चत गनुछ
मतनम्येको एक होइनआ

सहयोग पररवतछन गनछ सदक्र्?
यदद भ अवस्थाहरूमा पररवतछन भएमा (ास्ता, अनामच्र्क रूपमा रोागार र्ानु पनअ भएमा, सा्य सेवामा
बोलावट, नया बच्चाको ा्म वा अश्तता मनधाछरण  वा ामा वा बाबुको ातद भानी वा बच्चाको ावयकतामा
घटबङ भएमा) सहयोग पररवतछन गनछ सदक्र्आ ामा वा बाबुम्ये ाो-कोहीले पमन सहयोग ाद भेश ाारी
गररएको ्ा्तको वकील वा बाल सहयोग लागू एाे्सी (CSEA) मा सतपकछ गरी पररवतछनको अनुरोध दद भन
स्र्आ

१/९/२०१५

© ानवरी २०१५ ओमहओ स्टेट बार एसोमसएसन (Ohio State Bar Association)

लफ्या्ट पत्लेट सेररा (LawFacts Pamphlet Series)
ओमहओ स्टेट बार एसोमसएसन (Ohio State Bar Association)
PO Box 16562
Columbus, OH 43216-6562
(800) 282-6556 or (614) 487-2050
www.ohiobar.org

5

What You Should Know About
Child Support

NEPALI

ओमहओ स्टेट बार एसोमसएसन (Ohio State Bar Foundation) वारारा अनुद भान

लफ्या्ट सावछाामनक ाानकारी पुमस्तकाको यो एउटा रृंृंखला होआ अरू, ओमहओ स्टेट बार एसोमसएसन (Ohio
State Bar Association) लाई मलमखत रूपमा माग गरी तपाईंको वदकलको कायछलयमाफछ त अथवा
www.ohiobar.org बाट ्ापत्त गनछ स्नुहु्र्आ

यो पुमस्तकामा समावेश गररएका ाानकारी सामा्य र्न्, र पमहले तपाईंको वकीलसग परामशछ नमलई यसलाई
कु ना मवशेर् कानूनी समस्यामा लागु गररनु हुद भानआ

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अृंग्रेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार
फाउनदेिनको आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार
एसोसीएसनसृंि सहयोिी, सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको
िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता
प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस . यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी
सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं सधैं आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर
व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसृंि परामिा िनापु छा ।
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio
State Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of
the Ohio State Bar Foundation.
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