
अनुसूची १ 

(प्रधामन्त्री रोजगार कायर्क्रम सञ्चालन िनद�िशका, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

बेरोजगार दतार्का लािग िदने िनवेदन 

(िमित 2077/०३/30  गते मा. मन्त्रीस्तरको िनणार्यानुसार ससंोिधत)  

श्री वडा कायार्लय,         िमित:  
........................... 

वडा नं .....                        ............................................ गाउँपािलका / नगरपािलका, 
…................……………. िजल्ला 

 

रोजगारीको हक सम्बिन्ध ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बमोिजम मैले न्यूनतम रोजगारीको अवसर नपाएको र म तोिकए बमोिजमको आय आजर्न ह�ने 
स्वरोजगारमा संलग्न नभएको ह�ँदा नेपाल सरकार / प्रदेश सरकार / स्थानीय तहद्वारा संचािलत न्यूनतम रोजगार कायर्क्रममा संलग्न ह�न देहाय बमोिजमको 
िववरण सिहत यो िनवेदन पेश गरेको छु ।  

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

२. िलङ्ग:  (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस ) क) पु�ष  ख) मिहला ग) अन्य   

३. पा�रवा�रक िववरण:  

 (अ) वगर् / समूह : (तपाई ंआफूलाई कुन वगर् / समूहमा राख्न �चाउनु ह�न्छ ? कुनै एकमा √ लगाउनुहोस) 

क) आिदबासी 
जनजाती 

ख) दिलत ग) वैश्य घ) मुसलमान ङ) ब्रा�ण च) �ेत्री छ) मधेशी ज) अन्य ………. 

        
 

 (आ) अल्पसंख्यक समूदाय (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)्:   

 (इ) लोपोन्मुख जनजाती (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)्:  

 (ई) सीमान्तकृत वगर् (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)्:  

  (यिद (ई) मा उ�र ‘हो’ भने, अितसीमान्तकृत वगर्को हो? )  

 (उ) प�रवारको संख्या:   

  १.  मिहला: ………………    पु�ष: ………………  अन्य: ……………… जम्मा: ……………………… 

  २. १८ देिख ५९ वषर् उमेर समूहको सदस्य संख्या: ……………………… 

 (ऊ) प�रवारमा अपाङ्गता भएका सदस्य (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस):                         

(यिद उ�र ‘छ’ भन्ने भएमा देहायको िववरण उल्लेख गनुर्होस ्। ‘छैन’ भने तथा आवेदक मिहला भएमा ‘ए’ को उ�र िदनुहोस ्। 
यिद आवेदक पु�ष या अन्य भएमा प्र� न.ं ४ को उ�र िदनुहोस ्) 

१. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अश�ताको प्रकृित:   पुणर् अश� / अित अश� / मध्यम / सामान्य  
२. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अश�ताको प्रकृित:   पुणर् अश� / अित अश� / मध्यम / सामान्य  
३. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अश�ताको प्रकृित:   पुणर् अश� / अित अश� / मध्यम / सामान्य  

 

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 

छैन छ 



 (ए) िनवेदक मिहला भएमा, गभर्वती वा सुत्केरी भएको मिहला हो ?  

  (यिद ‘हैन’ भने प्र� ४ मा जानुहोस ्। यिद ‘हो’ भने देहायको प्र�को उ�र िदन ुहोस ्) 

  गभर्वती: ……………….. मिहना           वा             सुत्केरी भएमा :…………………. मिहना  

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

५. सम्पकर्  िववरण (उपलव्ध भए सम्म)   मोबाइल न.ं …………………………………………. इमेल: ……………………………………… 

६. आवेदकको मुख्य पेशा (कुनै एकमा मात्र √ लगाउनुहोस ्):     

क्र.सं. पेशा क्र.सं. पेशा 

क) कृिष तथा पशुपालन  ख) गृहणी (मिहला भएमा मात्र)  

ग) िवद्याथ� (अध्ययनरत भएमा मात्र)  घ) ज्याला मजदुरी  

ङ) बेरोजगार  च) उद्योग तथा व्यापार  

छ) नोकरी तथा जागीर   ज) वैदेिशक रोजगारी  

झ) व्यावसाियक कायर्  ञ) अन्य ………………………………………  

 

७. िनवेदक चालु आ. व. मा रोजगारीमा संलग्न िदन संख्या : ………………………………………. िदन  

८. िनवेदकले चालु आ.व. मा कूल रोजगारी वा स्वरोजगारीबाट प्रा� गरेको आम्दानी रकम:  �.  ……………………………. 

९. आवेदक कृिषमा आिश्रत प�रवारको सदस्य हो? (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)    

 (यिद उ�र ‘होइन’ भएमा प्र� १० मा जाने । यिद उ�र ‘हो’ भएमा देहायको प्र�को उ�र िदनु होस ्) 

क) कृिष उत्पादनले कित मिहना खान पुग्दछ ?  ………………………….. मिहना 

१०. बसोबासका लािग आफ्नै घर:  (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस) 

 

११. िनवेदकको घरमूली एकल मिहला हो?  (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस) 

 

१२. िनवेदक शिहद प�रवार या बेप�ा प�रवारको सदस्य हो? (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)   

 

१३. प�रवारमा काम गन� उमेर समूह (१८ देखी ५९ वषर्) को र काम गनर् सक्ने शारी�रक  

अवस्था भएको प�रवारको सदस्य (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस) 

 (यिद उ�र ‘छैन’ भने कारण खुलाउनुहोस ्। कारणह� …………………………………………………. ………………………………… 

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

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

 

हो होइन 

 

भएको  नभएको  

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

छ छैन 



१४. प�रवारको सदस्य र रोजगारीको अवस्था (िनवेदक सिहत):  

क्र. सं.  
 
 

नाम िनवेदकसँगको नाता नाग�रकता / रािष्ट्रय प�रचय पत्रको िववरण जन्म िमित शैि�क योग्यता 
 
(िनर�र / सा�र / 
आधारभूत / 
माध्यािमक / उच्च 
माध्यािमक  / 
स्नातक या सो 
भन्दा बिढ) 

स्वदेश तथा िवदेशमा 
रोजगार या 
स्वरोजगारमा संलग्न? 
 

सामािजक सुर�ा 
कोष वा अन्य 
सरकारी कोष वा 
रोजगारदाताबाट 
कुनै सहायता या 

आम्दानी? 
 

नंबर जारी िमित जारी िजल्ला छ / छैन िलइरहेको / 
नरहेको 
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         (िनवेदनको बँुदा (३) (उ) अनुसारको सबै प�रवारको संख्याको िववरण उल्लेख गनुर् पन�छ । फाराममा प�रवारको संख्या अनुसार रो थपघट गनर् सिकनेछ।) 



 

१५. प�रवारको वािषर्क आय:  �. …………………………………. (अ�रेपी 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 

१६. कामका लािग पा�रश्रिमकमा आधा�रत सामुदाियक पुवार्धार िवकासको िनमार्ण तथा ममर्त कायर्मा संलग्न ह�न ईच्छुक ह�नु ह�न्छ ? (कुनै एकमा √ 
लगाउनुहोस) 

 (यिद उ�र ‘छैन’ भएमा बँुदा २० मा जानुहोस ्) 

१७.  सीपको िववरण: 

 सीपको िववरण द� / अधर्द� / अद� 
 
 

 

 
 

 

१८. काममा खिटन चाहेको सम्भािवत समय:   ………………………… मिहना देिख ………………………. मिहना सम्म  

१९. बैंक खाताको िववरण (उपलव्ध भएमा) बैंकको नाम: ………………………………………………………. 

बैंकको ठेगाना:  …………………………………….. खाता नंबर:      …………………………………………खाताको प्रकार: ……………… 

20. िनवेदक चालु आिथर्क वषर्को सूिचकृत बेरोजगार हो?    (कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)  

(यिद उ�र ‘होइन’ भएमा प्र� २१ मा जाने । यिद उ�र ‘हो’ भएमा देहायको प्र�को उ�र िदनु होस।्) 

क) लाभग्राही प�रचय पत्र नंबर …………………………….…………………………..  

२१. िनवेदक वैदेिशक रोजगारीबाट फिकर् एको वा श्रम स्वीकृती िलइ वैदेिशक रोजगारीमा जान नपाएको व्यि� हो?  
(कुनै एकमा √ लगाउनुहोस)  

 

(यिद उ�र ‘होइन’ भएमा प्र� २२ मा जाने । यिद उ�र ‘हो’ भएमा देहायको प्र�को उ�र िदनु होस ्) 

देश ………………………………………………….…     पासपोटर् नं. .....................................  

िवदेशमा गरेको कामसंग सम्बिन्धत सीप 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..... 

२२. उपरो� बमोिजमको िववरणह� साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोिजम सह�ँला / बुझाउँला भिन सिहछाप गन� ।  
 

िनवेदकको नाम: ……………………………………….. िमित: ………………………………………….. हस्ता�र ………………………………. 

 

 

 

 

 
 

[कायार्लय प्रयोजनको लािग] 
िनवेदन दतार् िमित:  …………………………………………….. 
उपरो� िववरणह� पूणर् तथा सिह छन ्भिन प्रमािणत गन� वडा अध्य�  
नाम:  ……………………………………………….   हस्ता�र ……………………………………. 

दायाँ 

हो 

 

बाँया 

होइन 

हो होइन 

छु छैन 

 


