
अनुसूची १ 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

बेरोजगार दर्ााका लागग गदने गनवेदन 

(मिमत २०७६/१२/04 गते िा. िन्त्रीस्तरको मनर्ाायानुसार संसोमित)  

श्री वडा कायाालय,         मिमत:  
........................... 

वडा नं .....   

............................................ गाउँपामलका …................……………. मिल्ला 

 

रोिगारीको हक सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बिोमिि िैले नू्यनति रोिगारीको अवसर नपाएको र ि तोमकए 

बिोमििको आय आिान हुने स्वरोिगारिा संलग्न नभएको हँुदा नेपाल सरकार / प्रदेश सरकार / स्थानीय तहद्वारा संचामलत 

नू्यनति रोिगार कायाक्रििा संलग्न हुन देहाय बिोमििको मववरर् समहत यो मनवेदन पेश गरेको छु ।  

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

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

२. गलङ्ग:  (कुनै एकिा  लगाउनुहोस ) क) पुरुष  ख) िमहला ग) अन्य   

३. पाररवाररक गववरण:  

 (अ) वगा / समूह : (तपाईं आफूलाई कुन वगा / सिूहिा राख्न रुचाउनु हुन्छ ? कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

क) आमदबासी 

िनिाती 

ख) दमलत ग) वैश्य घ) िुसलिान ङ) ब्राह्मर् च) के्षत्री छ) ििेशी ि) अन्य ………. 

        

 

 (आ) अल्पसंख्यक समूदाय (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):   

 (इ) लोपोनु्मख जनजार्ी (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):  

 (ई) सीमान्तकृर् वगा (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):  

  (यमद (ई) िा उत्तर ‘हो’ भने, अमतसीिान्तकृत वगाको हो? )  

 (उ) पररवारको संख्या:   

  १.  मगहला: ………………    पुरुष: ………………  अन्य: ……………… जम्मा: ……………………… 

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

 (ऊ) पररवारमा अपाङ्गर्ा भएका सदस्य (कुनै एकिा  लगाउनुहोस):                         

(यमद उत्तर ‘छ’ भने्न भएिा देहायको मववरर् उले्लख गनुाहोस् । ‘छैन’ भने तथा आवेदक िमहला भएिा ‘ए’ 

को उत्तर मदनुहोस् । यमद आवेदक पुरुष या अन्य भएिा प्रश्न नं. ४ को उत्तर मदनुहोस् ) 

१. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृमत:   पुर्ा अशक्त / अमत अशक्त / िध्यि / 

सािान्य  

१. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृमत:   पुर्ा अशक्त / अमत अशक्त / िध्यि / 

सािान्य  

१. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृमत:   पुर्ा अशक्त / अमत अशक्त / िध्यि / 

सािान्य  

हो होइन 

 
हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 

छैन छ 



 

 

 (ए) मनवेदक िमहला भएिा, गभावती वा सुते्करी भएको िमहला हो ?  

  (यमद ‘हैन’ भने प्रश्न ४ िा िानुहोस् । यमद ‘हो’ भने देहायको प्रश्नको उत्तर मदनु होस् ) 

  गभावती: ……………….. िमहना           वा             सुते्करी भएिा :…………………. िमहना  

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

………. 

५. सम्पका  मववरर् (उपलव्ि भए सम्म)   िोबाइल नं. …………………………………………. इिेल: ……………………………………… 

६. आवेदकको िुख्य पेशा (कुनै एकिा िात्र  लगाउनुहोस् ):     

क्र.सं. पेशा क्र.सं. पेशा 

क) कृमष तथा पशुपालन  ख) गृहर्ी (िमहला भएिा िात्र)  

ग) मवद्याथी (अध्ययनरत भएिा िात्र)  घ) ज्याला ििदुरी  

ङ) बेरोिगार  च) उद्योग तथा व्यापार  

छ) नोकरी तथा िागीर   ि) वैदेमशक रोिगारी  

झ) व्यावसामयक काया  ञ) अन्य ………………………………………  

 

७. मनवेदक चालु आ. व. िा रोिगारीिा संलग्न मदन संख्या : ………………………………………. मदन  

८. मनवेदकले चालु आ.व. िा कूल रोिगारी वा स्वरोिगारीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी रकि:  रु.  ……………………………. 

९. आवेदक कृमषिा आमश्रत पररवारको सदस्य हो? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)    

 (यमद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न १० िा िाने । यमद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर मदनु होस् ) 

१) कृमष उत्पादनले कमत िमहना खान पुग्दछ ?  ………………………….. िमहना 

१०. बसोबासका लामग आफ्नै घर:  (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

 

११. मनवेदकको घरिूली एकल िमहला हो?  (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

 

१२. मनवेदक शमहद पररवार या बेपत्ता पररवारको सदस्य हो? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)   

 

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

अवस्था भएको पररवारको सदस्य (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

 (यमद उत्तर ‘छैन’ भने कारर् खुलाउनुहोस् । कारर्हरु …………………………………………………. 

………………………………… 

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

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

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

भएको  नभएको  

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

छ छैन 



१४. पररवारको सदस्य र रोिगारीको अवस्था (मनवेदक समहत):  

क्र. 

सं.  
 
 

नाि मनवेदकसँगको 

नाता 
नागररकता / रामरि य पररचय पत्रको मववरर् िन्म मिमत शैमक्षक योग्यता 

 
(मनरक्षर / 
साक्षर / 
आिारभूत / 

िाध्यामिक / 
उच्च 

िाध्यामिक  / 
स्नातक या सो 

भन्दा बमि) 

स्वदेश तथा 

मवदेशिा रोिगार 

या स्वरोिगारिा 

संलग्न? 
 

सािामिक 

सुरक्षा कोष वा 

अन्य सरकारी 

कोष वा 

रोिगारदाताबाट 

कुनै सहायता 

या आम्दानी? 
 

नंबर िारी मिमत िारी मिल्ला छ / छैन मलइरहेको / 
नरहेको 

१ 

 
 (मनवेदक)        

 

२ 
 

         

३ 
 

         

४ 
 

         

५ 
 

         

६ 
 

         

७ 
 

         

८ 
 

         

         (मनवेदनको बँुदा (३) (उ) अनुसारको सबै पररवारको संख्याको मववरर् उले्लख गनुा पनेछ । फाराििा पररवारको संख्या अनुसार रो थपघट गना समकनेछ।) 

 

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



 

१६. कािका लामग पाररश्रमिकिा आिाररत सािुदामयक पुवाािार मवकासको मनिाार् तथा ििात कायािा संलग्न हुन ईचु्छक 

हुनु हुन्छ ? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

 (यमद उत्तर ‘छैन’ भएिा बँुदा २० िा िानुहोस् ) 

१७.  सीपको मववरर्: 

 सीपको मववरर् दक्ष / अिादक्ष / अदक्ष 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

१८. काििा खमटन चाहेको सम्भामवत सिय:   ………………………… िमहना देन्धख ………………………. िमहना सम्म  

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

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

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

20. मनवेदक चालु आमथाक वषाको सूमचकृत बेरोिगार हो?    (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)  

(यमद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न २१ िा िाने । यमद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर मदनु होस् ) 

१) लाभग्राही पररचय पत्र नंबर …………………………….…………………………..  

 

२१. उपरोक्त बिोमििको मववरर्हरु साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बिोमिि सहँुला / बुझाउँला भमन समहछाप गने ।  

 

मनवेदकको नाि: ……………………………………….. मिमत: ………………………………………….. हस्ताक्षर ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

[कायाालय प्रयोिनको लामग] 

मनवेदन दताा मिमत:  …………………………………………….. 

उपरोक्त मववरर्हरु पूर्ा तथा समह छन् भमन प्रिामर्त गने वडा कायाालयको अमिकारी 

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

छु छैन 

दायाँ 

हो 

  

बाँया 

होइन 


