
 

 

 

अनसूुची १ 

(�धाम��ी रोजगार काय��म स�ालन �नद� िशका, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

बेरोजगार दता�का ला�ग �दने �नवेदन 

(�म�त 2077/०३/30  गते मा. म��ी�तरको �नणा�यानसुार संसो�धत)  

�ी वडा काया�लय,         �म�त:  ........................... 

वडा नं .....                        ............................................ गाउँपा�लका / नगरपा�लका, …................……………. िज�ला 

 

रोजगार�को हक स�बि�ध ऐन, २०७५ ले गरेको �यव�था बमोिजम मैले �यूनतम रोजगार�को अवसर नपाएको र म तो�कए बमोिजमको 

आय आज�न हनु े�वरोजगारमा संल�न नभएको हुँदा नेपाल सरकार / �देश सरकार / �थानीय तह�ारा संचा�लत �यूनतम रोजगार 

काय��ममा संल�न हनु देहाय बमोिजमको �ववरण स�हत यो �नवेदन पेश गरेको छु ।  

१. नाम, थर:   ........................................................................................................ 

२. �ल�:  (कुनै एकमा  लगाउनहुोस ) क) प�ुष  ख) म�हला ग) अ�य   

३. पा�रवा�रक �ववरण:  

 (अ) वग� / समूह : (तपा� आफूलाई कुन वग� / समूहमा रा� �चाउन ुह�ुछ ? कुन ैएकमा  लगाउनहुोस) 

क) आ�दबासी 

जनजाती 

ख) द�लत ग) वै�य घ) मसुलमान ङ) �ा�ण च) �े�ी छ) मधेशी ज) अ�य ………. 

        

 

 (आ) अ�पसं�यक समूदाय (कुनै एकमा  लगाउनहुोस)्:   

 (इ) लोपो�मखु जनजाती (कुनै एकमा  लगाउनहुोस)्:  

 (ई) सीमा�तकृत वग� (कुनै एकमा  लगाउनहुोस)्:  

  (य�द (ई) मा उ�र ‘हो’ भने, अ�तसीमा�तकृत वग�को हो? )  

 (उ) प�रवारको सं�या:   

  १.  म�हला: ………………    प�ुष: ………………  अ�य: ……………… ज�मा: ……………………… 

  २. १८ देिख ५९ वष� उमेर समूहको सद�य सं�या: ……………………… 

 (ऊ) प�रवारमा अपा�ता भएका सद�य (कुनै एकमा  लगाउनहुोस):                         

(य�द उ�र ‘छ’ भ�े भएमा देहायको �ववरण उ�लेख गनु�होस ्। ‘छैन’ भने तथा आवेदक म�हला भएमा ‘ए’ को 

उ�र �दनहुोस ्। य�द आवेदक प�ुष या अ�य भएमा �� नं. ४ को उ�र �दनहुोस ्) 

१. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अश�ताको �कृ�त:   पणु� अश� / अ�त अश� / म�यम / सामा�य  

२. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अश�ताको �कृ�त:   पणु� अश� / अ�त अश� / म�यम / सामा�य  

३. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अश�ताको �कृ�त:   पणु� अश� / अ�त अश� / म�यम / सामा�य  

हो होइन 

हो होइन 

हो होइन 

हो होइन 

छैन छ 



 

 (ए) �नवेदक म�हला भएमा, गभ�वती वा स�ुकेर� भएको म�हला हो ?  

  (य�द ‘हैन’ भने �� ४ मा जानहुोस ्। य�द ‘हो’ भने देहायको ��को उ�र �दन ुहोस ्) 

  गभ�वती: ……………….. म�हना           वा             स�ुकेर� भएमा :…………………. म�हना  

४. �थायी ठेगाना:    �देश:  ………………………. िज�ला:  …………………………….. न.पा. / गा.पा.: ……………………… वडा नं.: ………. 

५. स�पक�  �ववरण (उपल�ध भए स�म)   मोबाइल नं. …………………………………………. इमेल: ……………………………………… 

६. आवेदकको म�ुय पेशा (कुन ैएकमा मा�  लगाउनहुोस ्):     

�.सं. पेशा �.सं. पेशा 

क) कृ�ष तथा पशपुालन  ख) गहृणी (म�हला भएमा मा�)  

ग) �व�ाथ� (अ�ययनरत भएमा मा�)  घ) �याला मजदरु�  

ङ) बेरोजगार  च) उ�ोग तथा �यापार  

छ) नोकर� तथा जागीर   ज) वैदेिशक रोजगार�  

झ) �यावसा�यक काय�  ञ) अ�य ………………………………………  

 

७. �नवेदक चाल ुआ. व. मा रोजगार�मा संल�न �दन सं�या : ………………………………………. �दन  

८. �नवेदकले चाल ुआ.व. मा कूल रोजगार� वा �वरोजगार�बाट �ा� गरेको आ�दानी रकम:  �.  ……………………………. 

९. आवेदक कृ�षमा आि�त प�रवारको सद�य हो? (कुन ैएकमा  लगाउनहुोस)    

 (य�द उ�र ‘होइन’ भएमा �� १० मा जाने । य�द उ�र ‘हो’ भएमा देहायको ��को उ�र �दन ुहोस ्) 

क) कृ�ष उ�पादनले क�त म�हना खान प�ुदछ ?  ………………………….. म�हना 

१०. बसोबासका ला�ग आ�नै घर:  (कुन ैएकमा  लगाउनहुोस) 

 

११. �नवेदकको घरमूल� एकल म�हला हो?  (कुनै एकमा  लगाउनहुोस) 

 

१२. �नवेदक श�हद प�रवार या बेप�ा प�रवारको सद�य हो? (कुन ैएकमा  लगाउनहुोस)   

 

१३. प�रवारमा काम गन� उमेर समूह (१८ देखी ५९ वष�) को र काम गन� स�ने शार��रक  

अव�था भएको प�रवारको सद�य (कुनै एकमा  लगाउनहुोस) 

 (य�द उ�र ‘छैन’ भने कारण खलुाउनहुोस ्। कारणह� …………………………………………………. ………………………………… 

……………………………………………….. …………………………………………. …………………………… …………………….. …………. 

……………………………………………….. …………………………………………. …………………………… …………………….. ………….) 

 

हो होइन 

हो होइन 

भएको  नभएको  

हो होइन 

हो होइन 

छ छैन 



१४. प�रवारको सद�य र रोजगार�को अव�था (�नवेदक स�हत):  

�. 

सं.  

 
 

नाम �नवेदकसँगको 

नाता 

नाग�रकता / रा��य प�रचय प�को �ववरण ज�म �म�त शैि�क यो�यता 

 

(�नर�र / 

सा�र / 

आधारभतू / 

मा�या�मक / 

उ�च 

मा�या�मक  / 

�नातक या सो 

भ�दा ब�ढ) 

�वदेश तथा 

�वदेशमा रोजगार 

या �वरोजगारमा 

संल�न? 

 

सामािजक 

सरु�ा कोष वा 

अ�य सरकार� 

कोष वा 

रोजगारदाताबाट 

कुनै सहायता 

या आ�दानी? 

 

नंबर जार� �म�त जार� िज�ला छ / छैन �लइरहेको / 

नरहेको 

१ 

 

 (�नवेदक)        
 

२ 

 

         

३ 

 

         

४ 

 

         

५ 

 

         

६ 

 

         

         (�नवेदनको बुँदा (३) (उ) अनसुारको सबै प�रवारको सं�याको �ववरण उ�लेख गनु� पन�छ । फाराममा प�रवारको सं�या अनसुार रो थपघट गन� स�कनेछ।) 

 

१५. प�रवारको वा�ष�क आय:  �. …………………………………. (अ�रेपी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 

 

१६. कामका ला�ग पा�र��मकमा आधा�रत सामदुा�यक पवुा�धार �वकासको �नमा�ण तथा मम�त काय�मा संल�न हनु ई�छुक हनु ुह�ुछ ? (कुनै एकमा  लगाउनहुोस) 

 (य�द उ�र ‘छैन’ भएमा बुँदा २० मा जानहुोस ्) छु छैन 



 
 
 

१७.  सीपको �ववरण: 

 सीपको �ववरण द� / अध�द� / अद� 

 
 

 

 
 

 

१८. काममा ख�टन चाहेको स�भा�वत समय:   ………………………… म�हना देिख ………………………. म�हना स�म  

१९. ब�क खाताको �ववरण (उपल�ध भएमा) ब�कको नाम: ………………………………………………………. 

ब�कको ठेगाना:  …………………………………….. खाता नंबर:      …………………………………………खाताको �कार: ……………… 

20. �नवेदक चाल ुआ�थ�क वष�को सूिचकृत बेरोजगार हो?    (कुनै एकमा  लगाउनहुोस)  

(य�द उ�र ‘होइन’ भएमा �� २१ मा जाने । य�द उ�र ‘हो’ भएमा देहायको ��को उ�र �दन ुहोस।्) 

क) लाभ�ाह� प�रचय प� नंबर …………………………….…………………………..  

२१. �नवेदक वैदेिशक रोजगार�बाट फ�क� एको वा �म �वीकृती �लइ वैदेिशक रोजगार�मा जान नपाएको �यि� हो?  

(कुनै एकमा  लगाउनहुोस)  

 

(य�द उ�र ‘होइन’ भएमा �� २२ मा जाने । य�द उ�र ‘हो’ भएमा देहायको ��को उ�र �दन ुहोस ्) 

देश ………………………………………………….…     पासपोट� नं. .....................................  

�वदेशमा गरेको कामसंग स�बि�धत सीप ....................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
 

२२. उपरो� बमोिजमको �ववरणह� साचँो हो, झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला / बझुाउँला भ�न स�हछाप गन� ।  

 

�नवेदकको नाम: ……………………………………….. �म�त: ………………………………………….. ह�ता�र ………………………………. 

 

 

 

 

 
 

[काया�लय �योजनको ला�ग] 

�नवेदन दता� �म�त:  …………………………………………….. 

उपरो� �ववरणह� पूण� तथा स�ह छन ्भ�न �मािणत गन� वडा अ�य�  

नाम:  ……………………………………………….   ह�ता�र ……………………………………. 

 

दाया ँ

हो 

 

बाँया 

होइन 

हो होइन 

 


