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अनुसूची १
(प्रधाभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ननदे शिका, २०७५ को दपा १८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत)

फेयोजगाय दतायका रानग ददने ननवेदन
(नभनत 2077/०३/30 गते भा. भन्त्रीस्तयको ननणायमानुसाय सॊ सोनधत)
श्री वडा कामायरम,

नभनत: ...........................

वडा नॊ .....

............................................ गाउॉ ऩानरका / नगयऩानरका , …................ ……………. शजल्रा

योजगायीको हक सम्फशन्त्ध ऐन , २०७५ रे गये को व्मवस्था फभोशजभ भैरे न्त्मूनतभ योजगायीको अवसय नऩाएको य भ तोककए
फभोशजभको आम आजयन हुने स्वयोजगायभा सॊ रग्न नबएको हुॉदा नेऩार सयकाय / प्रदे ि सयकाय / स्थानीम तहद्वाया सॊ चानरत न्त्मूनतभ
योजगाय कामयक्रभभा सॊ रग्न हुन दे हाम फभोशजभको कववयण सकहत मो ननवेदन ऩेि गये को छु ।
१.

नाभ, थय:

२.

नरङ्ग: (कुनै एकभा  रगाउनुहोस )

३.

ऩारयवारयक कववयण:

(अ)

........................................................................................................
ऩुरुष

ख) भकहरा

ग) अन्त्म

(तऩाईं आपूराई कुन वगय / सभूहभा याख्न रुचाउनु हुन्त्छ ? कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

वगय / सभूह :
क) आददफासी

क)

ख) दनरत

ग) वैश्म

घ) भुसरभान

ङ) ब्राह्मण

च) ऺेरी

छ) भधेिी

ज) अन्त्म ……….

जनजाती

(आ)

अल्ऩसॊ ख्मक सभूदाम (कुनै एकभा  रगाउनुहोस्):

हो

होइन

(इ)

रोऩोन्त्भुख जनजाती (कुनै एकभा  रगाउनुहोस्):

हो

होइन

(ई)

सीभान्त्तकृत वगय (कुनै एकभा  रगाउनुहोस्):

हो

होइन

(मदद (ई) भा उत्तय ‘हो’ बने, अनतसीभान्त्तकृत वगयको हो? )

हो

(उ)

(ऊ)

होइन

ऩरयवायको सॊ ख्मा:
१.

भकहरा: ………………

ऩुरुष: ………………

अन्त्म: ……………… जम्भा: ………………………

२.

१८ दे शख ५९ वषय उभेय सभूहको सदस्म सॊ ख्मा: ………………………

ऩरयवायभा अऩाङ्गता बएका सदस्म (कुनै एकभा  रगाउनुहोस):

छ

छै न

(मदद उत्तय ‘छ’ बन्ने बएभा दे हामको कववयण उल्रेख गनुहय ोस् । ‘छै न’ बने तथा आवेदक भकहरा बएभा ‘ए’ को
उत्तय ददनुहोस् । मदद आवेदक ऩुरुष मा अन्त्म बएभा प्रश्न नॊ. ४ को उत्तय ददनुहोस् )
१.

नाभ: ………………………………………. उभेय: …………. अिक्तताको प्रकृनत: ऩुण य अिक्त / अनत अिक्त / भध्मभ / साभान्त्म

२.

नाभ: ………………………………………. उभेय: …………. अिक्तताको प्रकृनत: ऩुण य अिक्त / अनत अिक्त / भध्मभ / साभान्त्म

३.

नाभ: ………………………………………. उभेय: …………. अिक्तताको प्रकृनत: ऩुण य अिक्त / अनत अिक्त / भध्मभ / साभान्त्म

(ए)

हो

ननवेदक भकहरा बएभा, गबयवती वा सुत्केयी बएको भकहरा हो ?

होइन

(मदद ‘है न’ बने प्रश्न ४ भा जानुहोस् । मदद ‘हो’ बने दे हामको प्रश्नको उत्तय ददनु होस् )
गबयवती: ……………….. भकहना

वा

सुत्केयी बएभा :…………………. भकहना

४.

स्थामी ठे गाना:

प्रदे ि: ………………………. शजल्रा: …………………………….. न.ऩा. / गा.ऩा.: ……………………… वडा नॊ.: ……….

५.

सम्ऩकय कववयण (उऩरव्ध बए सम्भ) भोफाइर नॊ. …………………………………………. इभेर: ………………………………………

६.

आवेदकको भुख्म ऩेिा (कुनै एकभा भार  रगाउनुहोस् ):
क्र.सॊ .

ऩेिा

क्र.सॊ .

ऩेिा

क)

कृकष तथा ऩिुऩारन

ख)

गृहणी (भकहरा बएभा भार)

ग)

कवद्याथी (अध्ममनयत बएभा भार)

घ)

ज्मारा भजदुयी

ङ)

फेयोजगाय

च)

उद्योग तथा व्माऩाय

छ)

नोकयी तथा जागीय

ज)

वैदेशिक योजगायी

झ)

व्मावसाकमक कामय

ञ)

अन्त्म ………………………………………

७.

ननवेदक चारु आ. व. भा योजगायीभा सॊ रग्न ददन सॊ ख्मा : ………………………………………. ददन

८.

ननवेदकरे चारु आ.व. भा कूर योजगायी वा स्वयोजगायीफाट प्राप्त गये को आम्दानी यकभ: रु. …………………………….

९.

आवेदक कृकषभा आशश्रत ऩरयवायको सदस्म हो? (कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

हो

होइन

(मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न १० भा जाने । मदद उत्तय ‘हो’ बएभा दे हामको प्रश्नको उत्तय ददनु होस् )
क) कृकष उत्ऩादनरे कनत भकहना खान ऩुग्दछ ? ………………………….. भकहना
१०.

फसोफासका रानग आफ्नै घय: (कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

११.

ननवेदकको घयभूरी एकर भकहरा हो? (कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

१२.

ननवेदक िकहद ऩरयवाय मा फेऩत्ता ऩरयवायको सदस्म हो? (कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

१३.

ऩरयवायभा काभ गने उभेय सभूह (१८ दे खी ५९ वषय) को य काभ गनय सक्ने िायीरयक
अवस्था बएको ऩरयवायको सदस्म (कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

बएको

नबएको

हो

होइन

हो

होइन

छ

छै न

(मदद उत्तय ‘छै न’ बने कायण खुराउनुहोस् । कायणहरु …………………………………………………. …………………………………
……………………………………………….. …………………………………………. …………………………… …………………….. ………….
……………………………………………….. …………………………………………. …………………………… …………………….. ………….)

१४.
क्र.
सॊ .

ऩरयवायको सदस्म य योजगायीको अवस्था (ननवेदक सकहत):
नाभ

ननवेदकसॉगको

नागरयकता / याकिम ऩरयचम ऩरको कववयण

नाता

जन्त्भ नभनत

िैशऺक मोग्मता

(ननयऺय /
साऺय /
आधायबूत /

स्वदे ि तथा

साभाशजक

कवदे िभा योजगाय

सुयऺा कोष वा

मा स्वयोजगायभा

अन्त्म सयकायी

सॊ रग्न?

कोष वा
योजगायदाताफाट

भाध्मानभक /

कुनै सहामता

उच्च

मा आम्दानी?

भाध्मानभक /
नॊफय
१

जायी नभनत

जायी शजल्रा

स्नातक मा सो
बन्त्दा फकढ)

छ / छै न

(ननवेदक)

२
३
४
५
६

(ननवेदनको फुॉदा (३) (उ) अनुसायको सफै ऩरयवायको सॊ ख्माको कववयण उल्रेख गनुय ऩनेछ ।)
१५.

ऩरयवायको वाकषयक आम: रु. …………………………………. (अऺये ऩी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………)

१६.

काभका रानग ऩारयश्रनभकभा आधारयत साभुदाकमक ऩुवायधाय कवकासको ननभायण तथा भभयत कामयभा सॊ रग्न हुन ईच्छु क हुन ु हुन्त्छ ? (कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

(मदद उत्तय ‘छै न’ बएभा फुॉदा २० भा जानुहोस् )

छु

छै न

नरइयहेको /
नयहेको

१७.

सीऩको कववयण:
सीऩको कववयण

दऺ / अधयदऺ / अदऺ

१८.

काभभा खकटन चाहेको सम्बाकवत सभम: ………………………… भकहना दे शख ………………………. भकहना सम्भ

१९.

फैं क खाताको कववयण (उऩरव्ध बएभा)

फैं कको नाभ: ……………………………………………………….

फैं कको ठे गाना: …………………………………….. खाता नॊफय:
20.

ननवेदक चारु आनथयक वषयको सूशचकृत फेयोजगाय हो?

…………………………………………खाताको प्रकाय: ………………

(कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

हो

होइन

(मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न २१ भा जाने । मदद उत्तय ‘हो’ बएभा दे हामको प्रश्नको उत्तय ददनु होस्।)
क) राबग्राही ऩरयचम ऩर नॊफय …………………………….…………………………..
२१.

ननवेदक वैदेशिक योजगायीफाट पककयएको वा श्रभ स्वीकृती नरइ वैदेशिक योजगायीभा जान नऩाएको व्मशक्त हो?

(कुनै एकभा  रगाउनुहोस)

हो

होइन

(मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न २२ भा जाने । मदद उत्तय ‘हो’ बएभा दे हामको प्रश्नको उत्तय ददनु होस् )
दे ि ………………………………………………….…

ऩासऩोटय नॊ . .....................................

कवदे िभा गये को काभसॊ ग सम्फशन्त्धत सीऩ .......................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
२२.

उऩयोक्त फभोशजभको कववयणहरु साॉचो हो, झुठा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा / फुझाउॉ रा बनन सकहछाऩ गने ।

ननवेदकको नाभ: ………………………………………..

नभनत: ………………………………………….. हस्ताऺय ……………………………….

दामाॉ

फाॉमा

[कामायरम प्रमोजनको रानग]
ननवेदन दताय नभनत: ……………………………………………..
उऩयोक्त कववयणहरु ऩूण य तथा सकह छन् बनन प्रभाशणत गने वडा अध्मऺ
नाभ: ……………………………………………….

हस्ताऺय …………………………………….

