
अनुसूची १                                                                               

 

 (प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन ननरे्दनिका, २०७५ को र्दफा १८ को उपर्दफा (१) सँग सम्बन्धित) 

 

बेरोजगार दर्ााका लागग गदने गनवेदन 

     (नमनत २०७८/११/११  गते मा. मन्त्रीस्तरको ननर्ायर्ानुसार संसोनधत)  

श्री वडा कार्ायलर्,         नमनत:  
........................... 

वडा नं .....       गाउँपानलका / नगरपानलका, …................……………. नजल्ला 

रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बमोनजम मैले नू्यनतम रोजगारीको अवसर नपाएको र म तोनकए 

बमोनजमको आर् आजयन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको हँुर्दा नेपाल सरकार / प्ररे्दि सरकार / स्थानीर् तहद्वारा संचानलत 

नू्यनतम रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन रे्दहार् बमोनजमको नववरर् सनहत र्ो ननवेर्दन पेि गरेको छु ।  

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

२. गलङ्ग:  (कुनै एकमा  लगाउनुहोस ) क) पुरुष  ख) मनहला ग) अन्य   

३. पाररवाररक गववरण:  

 (अ) वगा / समूह : (तपाईं आफूलाई कुन वगय / समूहमा राख्न रुचाउनु हुन्छ ? कुनै एकमा  लगाउनुहोस) 

क) आनर्दबासी 

जनजाती 

ख) र्दनलत ग) वैश्य घ) मुसलमान ङ) ब्राह्मर् च) के्षत्री छ) मधेिी ज) अन्य 
………. 

        

 

 (आ) अल्पसंख्यक समूदाय (कुनै एकमा  लगाउनुहोस्):   

 (इ) लोपोनु्मख जनजार्ी (कुनै एकमा  लगाउनुहोस्):  

 (ई) सीमान्तकृर् वगा (कुनै एकमा  लगाउनुहोस्):  

  (र्नर्द (ई) मा उत्तर ‘हो’ भने, अनतसीमान्तकृत वगयको हो? )  

 (उ) पररवारको संख्या:   

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

  २. १८ रे्दन्धख ५९ वषय उमेर समूहको सर्दस्य संख्या: ……………………… 

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

(र्नर्द उत्तर ‘छ’ भने्न भएमा रे्दहार्को नववरर् उले्लख गनुयहोस् । ‘छैन’ भने तथा आवेर्दक मनहला भएमा ‘ए’ 

को उत्तर नर्दनुहोस् । र्नर्द आवेर्दक पुरुष र्ा अन्य भएमा प्रश्न नं. ४ को उत्तर नर्दनुहोस् ) 

१. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अिक्तताको प्रकृनत:   पुर्य अिक्त / अनत अिक्त / मध्यम / 

सामान्य  

१. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अिक्तताको प्रकृनत:   पुर्य अिक्त / अनत अिक्त / मध्यम / 

सामान्य  

१. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अिक्तताको प्रकृनत:   पुर्य अिक्त / अनत अिक्त / मध्यम / 

सामान्य  
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 (ए) ननवेर्दक मनहला भएमा, गभयवती वा सुते्करी भएको मनहला हो ?  

  (र्नर्द ‘हैन’ भने प्रश्न ४ मा जानुहोस् । र्नर्द ‘हो’ भने रे्दहार्को प्रश्नको उत्तर नर्दनु होस् ) 

  गभयवती: ……………….. मनहना           वा             सुते्करी भएमा :…………………. मनहना  

४. स्थार्ी ठेगाना:    प्ररे्दि:  ………… नजल्ला:  …………… न.पा. / गा.पा.: ………………………        वडा नं.: … 

५. सम्पकय  नववरर् (उपलव्ध भए सम्म)   मोबाइल नं. …………………………………………. इमेल: ……………………………………… 

६. आवेर्दकको मुख्य पेिा (कुनै एकमा मात्र  लगाउनुहोस् ):     

क्र.सं. पेिा क्र.सं. पेिा 

क) कृनष तथा पिुपालन  ख) गृहर्ी (मनहला भएमा मात्र)  

ग) नवद्याथी (अध्यर्नरत भएमा मात्र)  घ) ज्याला मजरु्दरी  

ङ) बेरोजगार  च) उद्योग तथा व्यापार  

छ) नोकरी तथा जागीर   ज) वैरे्दनिक रोजगारी  

झ) व्यावसानर्क कार्य  ञ) अन्य ………………………………………  

७. ननवेर्दक चालु आ. व. मा रोजगारीमा संलग्न नर्दन संख्या : ………………………………………. नर्दन  

८. ननवेर्दकले चालु आ.व. मा कूल रोजगारी वा स्वरोजगारीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी रकम:  रु.  ……………………………. 

९. आवेर्दक कृनषमा आनश्रत पररवारको सर्दस्य हो? (कुनै एकमा  लगाउनुहोस)    

 (र्नर्द उत्तर ‘होइन’ भएमा प्रश्न १० मा जाने । र्नर्द उत्तर ‘हो’ भएमा रे्दहार्को प्रश्नको उत्तर नर्दनु होस् ) 

१) कृनष उत्पार्दनले कनत मनहना खान पुग्दछ ?  ………………………….. मनहना 

१०. ननवेर्दक भूमीनहन वा सुकुम्बासी हो ? :  (कुनै एकमा  लगाउनुहोस) 

 

११. ननवेर्दकको घरमूली एकल मनहला हो?  (कुनै एकमा  लगाउनुहोस) 

 

१२. ननवेर्दक िनहर्द पररवार र्ा बेपत्ता पररवारको सर्दस्य हो? (कुनै एकमा  लगाउनुहोस)   

१३. पररवारमा काम गने उमेर समूह (१८ रे्दखी ५९ वषय) को र काम गनय सके्न िारीररक  

अवस्था भएको पररवारको सर्दस्य (कुनै एकमा  लगाउनुहोस) 

 (र्नर्द उत्तर ‘छैन’ भने कारर् खुलाउनुहोस् । कारर्हरु ………………………………………………….…………………………………
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१४. पररवारको सर्दस्य र रोजगारीको अवस्था (ननवेर्दक सनहत):  

क्र. 
सं.  
 
 

नाम ननवेर्दकसँगको 

नाता 
नागररकता / रानरि र् पररचर् पत्रको नववरर् जन्म नमनत िैनक्षक र्ोग्यता 

 
(ननरक्षर / साक्षर 
/ आधारभूत / 
माध्यानमक / उच्च 

माध्यानमक  / 
स्नातक र्ा सो 

भन्दा बनि) 

स्वरे्दि तथा 

नवरे्दिमा रोजगार 

र्ा स्वरोजगारमा 

संलग्न? 
 

सामानजक सुरक्षा 

कोष वा अन्य 

सरकारी कोष 

वा 

रोजगारर्दाताबाट 

कुनै सहार्ता र्ा 

आम्दानी? 
 

नंबर जारी नमनत जारी नजल्ला छ / छैन नलइरहेको / 
नरहेको 

१ 

 
 (ननवेर्दक)        

 

२ 
 

         

३ 
 

         

४ 
 

         

५ 
 

         

६ 
 

         

         (ननवेर्दनको बँुर्दा (३) (उ) अनुसारको सबै पररवारको संख्याको नववरर् उले्लख गनुय पनेछ । फाराममा पररवारको संख्या अनुसार रो थपघट गनय सनकनेछ।) 

 

१५. पररवारको वानषयक आर्:  रु. …………………………………. (अक्षरेपी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 

 

१६. कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत सामुर्दानर्क पुवायधार नवकासको ननमायर् तथा ममयत कार्यमा संलग्न हुन ईचु्छक हुनु हुन्छ ? (कुनै एकमा  लगाउनुहोस) 

 (र्नर्द उत्तर ‘छैन’ भएमा बँुर्दा २० मा जानुहोस् ) छु छैन 



 

१७.  सीपको नववरर्: 

 सीपको नववरर् र्दक्ष / अधयर्दक्ष / अर्दक्ष 

 
 

 

 
 

 

१८. काममा खनटन चाहेको सम्भानवत समर्:   ………………………… मनहना रे्दन्धख ………………………. मनहना सम्म  

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

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

……………… 

20. ननवेर्दक चालु आनथयक वषयको सूनचकृत बेरोजगार हो?    (कुनै एकमा  लगाउनुहोस)  

(र्नर्द उत्तर ‘होइन’ भएमा प्रश्न २१ मा जाने । र्नर्द उत्तर ‘हो’ भएमा रे्दहार्को प्रश्नको उत्तर नर्दनु होस्।) 

१) लाभग्राही पररचर् पत्र नंबर …………………………….…………………………..  

२१. ननवेर्दक वैरे्दनिक रोजगारीबाट फनकय एको वा श्रम स्वीकृती नलइ वैरे्दनिक रोजगारीमा जान नपाएको व्यन्धक्त हो?  

(कुनै एकमा  लगाउनुहोस)  

 

(र्नर्द उत्तर ‘होइन’ भएमा प्रश्न २२ मा जाने । र्नर्द उत्तर ‘हो’ भएमा रे्दहार्को प्रश्नको उत्तर नर्दनु होस् ) 

रे्दि ………………………………………………….…     पासपोटय नं. .....................................  

नवरे्दिमा गरेको कामसंग सम्बन्धित सीप  

 

 

२२. उपरोक्त बमोनजमको नववरर्हरु साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोनजम सहँुला / बुझाउँला भनन सनहछाप गने ।  

 

ननवेर्दकको नाम: ……………………………………….. नमनत: ………………………………………….. हस्ताक्षर ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

[कार्ायलर् प्रर्ोजनको लानग] 

ननवेर्दन र्दताय नमनत:  …………………………………………….. 

उपरोक्त नववरर्हरु पूर्य तथा सनह छन् भनन प्रमानर्त गने वडा अध्यक्ष  

नाम:  ……………………………………………….   हस्ताक्षर ……………………………………. 

र्दार्ाँ 

हो 

 

बाँर्ा 

होइन 

हो होइन 

 


