
अनसूुची १ 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

बेरोजगार दतााका लागग ददने गनवेदन 

(गिगत २०७६/१२/04 गते िा. िधरीस्तरको गनर्ाायानसुार संसोगित) 

श्री वडा कायाालय,         गिगत:  ........................... 

वडा नं .........   
बदु्धभगूि नगरपागलका,  कपपलवस्त ुन्जल्ला । 

 

रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बिोन्जि िैले धयूनति रोजगारीको अवसर नपाएको र ि तोपकए 
बिोन्जिको आय आजान हनु ेस्वरोजगारिा संलग्न नभएको हुदँा नेपाल सरकार / प्रदेश सरकार / स्थानीय तहद्वारा संचागलत धयूनति 
रोजगार कायाक्रििा संलग्न हनु देहाय बिोन्जिको पववरर् सपहत यो गनवेदन पेश गरेको छु ।  

१. नाि, थर:   ........................................................................................................ 

२. गलङ्ग:  (कुनै एकिा  लगाउनहुोस ) क) परुुष  ख) िपहला ग) अधय   

३. पाररवाररक पववरर्:  

 (अ) वगा / सिूह : (तपाईं आफूलाई कुन वगा / सिूहिा राख्न रुचाउन ुहधुछ ? कुन ैएकिा  लगाउनहुोस) 

क) आददबासी 
जनजाती 

ख) दगलत ग) वैश्य घ) िसुलिान ङ) ब्राह्मर् च) क्षेरी छ) ििेशी ज) अधय ………. 

        

 

 (आ) अल्पसंख्यक सिूदाय (कुनै एकिा  लगाउनहुोस)्:   

 (इ) लोपोधिखु जनजाती (कुनै एकिा  लगाउनहुोस)्:  

 (ई) सीिाधतकृत वगा (कुनै एकिा  लगाउनहुोस)्:  

  (यदद (ई) िा उत्तर ‘हो’ भने, अगतसीिाधतकृत वगाको हो? )  

 (उ) पररवारको संख्या:   

  १.  िपहला: ………………    परुुष: ………………  अधय: ……………… जम्िा: ……………………… 

  २. १८ देन्ख ५९ वषा उिेर सिूहको सदस्य संख्या: ……………………… 

 (ऊ) पररवारिा अपाङ्गता भएका सदस्य (कुनै एकिा  लगाउनहुोस):                         

(यदद उत्तर ‘छ’ भने्न भएिा देहायको पववरर् उल्लेख गनुाहोस ्। ‘छैन’ भने तथा आवेदक िपहला भएिा ‘ए’ को 
उत्तर ददनहुोस ्। यदद आवेदक परुुष या अधय भएिा प्रश्न नं. ४ को उत्तर ददनहुोस ्) 

१. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   परु्ा अशक्त / अगत अशक्त / िध्यि / सािाधय  

२. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   परु्ा अशक्त / अगत अशक्त / िध्यि / सािाधय  

३. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   परु्ा अशक्त / अगत अशक्त / िध्यि / सािाधय  

हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 

छैन छ 



 

 

 (ए) गनवेदक िपहला भएिा, गभावती वा सतु्केरी भएको िपहला हो ?  

  (यदद ‘हैन’ भने प्रश्न ४ िा जानहुोस ्। यदद ‘हो’ भन ेदेहायको प्रश्नको उत्तर ददन ुहोस ्) 

  गभावती: ……………….. िपहना           वा             सतु्केरी भएिा :…………………. िपहना  

४. स्थायी ठेगाना:    प्रदेश:  ………………………. न्जल्ला:  …………………………….. न.पा. / गा.पा.: ……………………… वडा नं.: ………. 

५. सम्पका  पववरर् (उपलव्ि भए सम्ि)   िोबाइल नं. …………………………………………. इिेल: ……………………………………… 

६. आवेदकको िखु्य पेशा (कुन ैएकिा िार  लगाउनहुोस ्):     

क्र.सं. पेशा क्र.सं. पेशा 
क) कृपष तथा पशपुालन  ख) गहृर्ी (िपहला भएिा िार)  
ग) पवद्याथी (अध्ययनरत भएिा िार)  घ) ज्याला िजदरुी  
ङ) बेरोजगार  च) उद्योग तथा व्यापार  
छ) नोकरी तथा जागीर   ज) वैदेन्शक रोजगारी  
झ) व्यावसापयक काया  ञ) अधय ………………………………………  

 

७. गनवेदक चाल ुआ. व. िा रोजगारीिा संलग्न ददन संख्या : ………………………………………. ददन  

८. गनवेदकले चाल ुआ.व. िा कूल रोजगारी वा स्वरोजगारीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी रकि:  रु.  ……………………………. 

९. आवेदक कृपषिा आन्श्रत पररवारको सदस्य हो? (कुन ैएकिा  लगाउनहुोस)    

 (यदद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न १० िा जाने । यदद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर ददन ुहोस ्) 

क) कृपष उत्पादनले कगत िपहना खान पगु्दछ ?  ………………………….. िपहना 

१०. बसोबासका लागग आफ्नै घर:  (कुन ैएकिा  लगाउनहुोस) 

 

११. गनवेदकको घरिूली एकल िपहला हो?  (कुनै एकिा  लगाउनहुोस) 

 

१२. गनवेदक शपहद पररवार या बेपत्ता पररवारको सदस्य हो? (कुन ैएकिा  लगाउनहुोस)   

 

१३. पररवारिा काि गने उिेर सिूह (१८ देखी ५९ वषा) को र काि गना सक्ने शारीररक  

अवस्था भएको पररवारको सदस्य (कुनै एकिा  लगाउनहुोस) 

 (यदद उत्तर ‘छैन’ भन ेकारर् खलुाउनहुोस ्। कारर्हरु …………………………………………………. ………………………………… 

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

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

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

भएको  नभएको  

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

छ छैन 



१४. पररवारको सदस्य र रोजगारीको अवस्था (गनवेदक सपहत):  

क्र. 

सं.  

 
 

नाि 
गनवेदकसँगको 
नाता 

नागररकता / रापिय पररचय परको पववरर् 

जधि गिगत 

शैन्क्षक योग्यता 
 

(गनरक्षर / 

साक्षर / 

आिारभतू / 

िाध्यागिक / 

उच्च 
िाध्यागिक  / 

स्नातक या सो 
भधदा बपि) 

स्वदेश तथा 
पवदेशिा रोजगार 
या स्वरोजगारिा 
संलग्न? 

 

सािान्जक 
सरुक्षा कोष वा 
अधय सरकारी 
कोष वा 
रोजगारदाताबाट 
कुनै सहायता 
या आम्दानी? 

 

नंबर जारी गिगत जारी न्जल्ला छ / छैन 
गलइरहेको / 

नरहेको 
१ 
 

 (गनवेदक)       
 
 

२ 

 
         

३ 

 
         

४ 

 
         

५ 

 
         

६ 

 
         

७ 

 
         

८ 

 
         

         (गनवेदनको बुँदा (३) (उ) अनसुारको सबै पररवारको संख्याको पववरर् उल्लेख गनुा पनेछ । फाराििा पररवारको संख्या अनसुार रो थपघट गना सपकनेछ।) 

 

१५. पररवारको वापषाक आय:  रु. …………………………………. (अक्षरेपी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 



 

१६. कािका लागग पाररश्रगिकिा आिाररत सािदुापयक पवुाािार पवकासको गनिाार् तथा ििात कायािा संलग्न हनु ईच्छुक हनु ु
हधुछ ? (कुनै एकिा  लगाउनहुोस) 

 (यदद उत्तर ‘छैन’ भएिा बुँदा २० िा जानहुोस ्) 

१७.  सीपको पववरर्: 

 सीपको पववरर् दक्ष / अिादक्ष / अदक्ष 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

१८. काििा खपटन चाहेको सम्भापवत सिय:   ………………………… िपहना देन्ख ………………………. िपहना सम्ि  

१९. बैंक खाताको पववरर् (उपलव्ि भएिा) बैंकको नाि: ………………………………………………………. 

                               बैंकको ठेगाना:  ………………………………………………….. 

     खाता नंबर:      …………………………………………..    खाताको प्रकार: ……………… 

20. गनवेदक चाल ुआगथाक वषाको सून्चकृत बेरोजगार हो?    (कुनै एकिा  लगाउनहुोस)  

(यदद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न २१ िा जाने । यदद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर ददन ुहोस ्) 

क) लाभग्राही पररचय पर नंबर …………………………….…………………………..  

 

२१. उपरोक्त बिोन्जिको पववरर्हरु साचँो हो, झठुा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँला / बझुाउँला भगन सपहछाप गने ।  

 

गनवेदकको नाि: ……………………………………….. गिगत: ………………………………………….. हस्ताक्षर ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

[कायाालय प्रयोजनको लागग] 

गनवेदन दताा गिगत:  …………………………………………….. 

उपरोक्त पववरर्हरु पूर्ा तथा सपह छन ्भगन प्रिान्र्त गने वडा कायाालयको अगिकारी 

नाि:  ………………………………………………. पद:    ……………………………………………..   हस्ताक्षर ……………………………………. 

छु छैन 

दाया ँ

हो 

  

बाँया 

होइन 


