
अनुसूची १ 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

बरेोजगार दताका लागग ददन ेगनवदेन 

(मिगत २०७६/१२/०४ गते िा. िन्त्रीस्तरको गनर्णायानुसार संसोधित)  

श्री वडा कायालय,                           मिगत:  ..................................... 

वडा नं ...........   
चचशंखगुढी गाउँपाललका, ओखलढंुगा जजल्ला 

 

रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बिोजजि िैले न्यूनति रोजगारीको अवसर नपाएको र ि तोगकए बिोजजिको आय 
आजजन हुने स्वरोजगारिा संलग्न नभएको हुँदा नेपाल सरकार / प्रदेश सरकार / स्थानीय तहद्वारा संचाललत न्यूनति रोजगार कायजक्रििा संलग्न 
हुन देहाय बिोजजिको गववरर्ण सहहत यो गनवेदन पेश गरेको छु ।  

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

२. ललङ्ग:  (कुनै एकिा  लगाउनुहोस ) क) पुरुष  ख) िहहला ग) अन्य   

३. पाररवाररक गववरर्ण:  

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

क) आददबासी 
जनजाती 

ख) दललत ग) वैश्य घ) िुसलिान ङ) ब्राह्मर्ण च) क्षेत्री छ) ििेशी ज) अन्य ………. 

        
 

 (आ) अल्पसंख्यक सिदूाय (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):   

 (इ) लोपोन्मुख जनजाती (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):  

 (ई) सीिान्तकृत वगज (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):  

  (यदद (ई) िा उत्तर ‘हो’ भने, अगतसीिान्तकृत वगजको हो? )  

 (उ) पररवारको सखं्या:   
  १.  िहहला: ………………    परुुष: ………………  अन्य: ……………… जम्मा: ……………………… 
  २. १८ देजख ५९ वषज उिेर सिूहको सदस्य संख्या: ……………………… 
 (ऊ) पररवारिा अपाङ्गता भएका सदस्य (कुनै एकिा  लगाउनुहोस):                         

(यदद उत्तर ‘छ’ भन्ने भएिा देहायको गववरर्ण उले्लख गनुजहोस् । ‘छैन’ भने तथा आवेदक िहहला भएिा ‘ए’ को उत्तर 
ददनुहोस् । यदद आवेदक पुरुष या अन्य भएिा प्रश्न नं. ४ को उत्तर ददनुहोस् ) 

१. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   पुर्णज अशक्त / अगत अशक्त / िध्यि / सािान्य  
२. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   पुर्णज अशक्त / अगत अशक्त / िध्यि / सािान्य  
३. नाि:  ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   पुर्णज अशक्त / अगत अशक्त / िध्यि / सािान्य  

हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 

छैन छ 



 

 (ए) गनवेदक िहहला भएिा, गभजवती वा सुते्करी भएको िहहला हो ?  

  (यदद हनै भने प्रश्न ४ िा जानुहोस् । यदद हो भने देहायको प्रश्नको उत्तर ददनुहोस् ) 

  गभजवती: ……………….. िहहना           वा             सुते्करी भएिा :…………………. िहहना  

४. स्थायी ठेगाना:    प्रदेश:  …………………………………. जजल्ला:  ………….……………………..  

    न.पा. / गा.पा.: …………….…………………… वडा नं.: …………..   टोल: ……………………………….. 

५. सम्पकज गववरर्ण (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) गृहर्णी (िहहला भएिा िात्र)  
ग) गवद्याथी (अध्ययनरत भएिा िात्र)  घ) ज्याला िजदरुी  
ङ) बेरोजगार  च) उद्योग तथा व्यापार  
छ) नोकरी तथा जागीर   ज) वैदेशशक रोजगारी  
झ) व्यावसामयक कायज  ञ) अन्य ………………………………………  

 

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

८. गनवेदकल ेचालु आ.व. िा कूल रोजगारी वा स्वरोजगारीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी रकि:  रु.  ……………………………. 

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

 (यदद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न १० िा जाने । यदद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर ददनु होस् ) 

क) कृमष उत्पादनले कगत िहहना खान पुग्दछ ?  ………………………….. िहहना 

१०. बसोबासका लागग आफै्न घर:  (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

११. गनवेदकको घरिूली एकल िहहला हो?  (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

१२. गनवेदक शहहद पररवार या बेपत्ता पररवारको सदस्य हो? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)   

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

अवस्था भएको पररवारको सदस्य (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

 (यदद उत्तर छैन भने कारर्ण खुलाउनुहोस् । कारर्णहरु …………………………………………………. ………………………………… 

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

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

भएको  नभएको  

 हो होइन 

 हो होइन 

 

छ छैन 



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

क्र. 
सं.  
 
 

नाि गनवेदकसँगको 
नाता 

नागररकता / रागिय पररचय पत्रको गववरर्ण जन्म मिगत शैधक्षक योग्यता 
 
(गनरक्षर / साक्षर 
/ आिारभूत / 
िाध्यामिक / 
उच्च 
िाध्यामिक  / 
स्नातक या सो 
भन्दा बदढ) 

स्वदेश तथा 
गवदेशिा रोजगार 
या स्वरोजगारिा 
संलग्न? 
 

सािाजजक 
सुरक्षा कोष वा 
अन्य सरकारी 
कोष वा 
रोजगारदाताबाट 
कुनै सहायता या 
आम्दानी? 
 

नंबर जारी मिगत जारी जजल्ला छ / छैन ललइरहकेो / 
नरहकेो 

१ 
 

 (गनवेदक)        
 

२ 
 

         

३ 
 

         

४ 
 

         

५ 
 

         

६ 
 

         

         (गनवेदनको बुँदा (३) (उ) अनसुारको सबै पररवारको संख्याको गववरर्ण उले्लख गनुज पनेछ । फाराििा पररवारको संख्या अनुसार रो थपघट गनज सगकनेछ।) 
 

१५. पररवारको वामषि क आय:  रु. …………………………………. (अक्षरेपी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 

१६. कािका लागग पाररश्रमिकिा आिाररत सािुदामयक पुवािार गवकासको गनिार्ण तथा ििजत कायजिा संलग्न हुन ईचु्छक हुनु हुन्छ ? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस) 

 (यदद उत्तर छैन भएिा बुँदा २० िा जानुहोस् ) छु छैन 



 

१७.  सीपको गववरर्ण: 

 सीपको गववरर्ण दक्ष / अिजदक्ष / अदक्ष 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

१८. काििा खदटन चाहकेो सम्भागवत सिय:   ………………………… िहहना देजख ………………………. िहहना सम्म  

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

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

20. गनवेदक चालु आचथिक वषजको सूचचकृत बेरोजगार हो?    (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)  

(यदद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न २१ िा जाने । यदद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर ददनु होस् ) 

क) लाभग्राही पररचय पत्र नंबर …………………………….…………………………..  

२१. गनवेदक वैदेशशक रोजगारीबाट फगकि एको वा श्रि स्वीकृगत ललइ वैदेशशक रोजगारीिा जान नपाएको व्यमक्त हो?  

(कुनै एकिा  लगाउनुहोस)  

(यदद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न २२ िा जाने ।  यदद उत्तर ‘हो’ भएिा देहायको प्रश्नको उत्तर ददनु होस्) 

 देश:  …………………………………….. पासपोटज नं. ............................... 

२२. उपरोक्त बिोजजिको गववरर्णहरु साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुँला / बुझाउँला भगन सहहछाप गने ।  

गनवेदकको नाि: ……………………………………….. मिगत: ………………………………………….. हस्ताक्षर ………………………………. 

 

 

 

 
 

[कायालय प्रयोजनको लागग] 

गनवेदन दता मिगत:  …………………………………………….. 

उपरोक्त गववरर्णहरु पूर्णज तथा सहह छन् भगन प्रिाजर्णत गने वडा कायालयको अधिकारी 

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

दायाँ 

हो 

  

बाँया 

होइन 

हो होइन 


