अनस
ु च
ू ी१
(दफा १८ को उपदफा (१) सँग स बि धत)
बेरोजगार दताका लािग िदने िनवेदन
िमितः२०७५।१२।४ गतेको मा म ी तरको िनणय अनुसार संसोिधत

ी ............ नं. वडा कायालय,
........................ गाउँपािलका/नगरपािलका, िज ला .........................

िमितः

रोजगारीको हक स ब धी ऐन, २०७५ ले गरेको यव था बमोिजम मैले यूनतम रोजगारीको अवसर नपाएको र म
तोिकए बमोिजमको आय आजन हने वरोजगारमा संल न नभएको हदाँ नेपाल सरकार/ देश सरकार/ थानीय तह ारा
संचािलत यूनतम रोजगार काय ममा संल न हन देहाय बमोिजमको िववरण सिहत यो िनवेदन पेश गरेको छु ।
१. नाम, थरः .........................................................................................
२. िलङ् गः
क) पु ष
ख) मिहला
ग) अ य
३. पा रवा रक िववरणः
(अ) वग/समूहः (तपाई आफुलाई कुन वग/समूहमा रा न चाउनु ह छ? छा नहु ोस)
क) आिदवासी जनजाती ख) दिलत ग) वै य घ) मस
ु लमान

ङ) ा ण च) े ी छ) मधेशी ज) अ य....

(आ) अ पसं यक समूदायः हो / होईन
(इ) लोपो मख
ु जनजातीः हो / होईन
(ई) िसमा तकृत वगः हो / होईन
(उ) प रवारको सं याः ज माः ........ मिहलाः ........पु षः ........१८-५९ उमेर समूहको सद य सं याः .......
(ऊ) प रवारमा अपाङ् गता भएका सद यः छ / छै न (यिद छ भने उ लेख गनहोस)
ु
१. नामः ........................................ उमेरः ...... .... अश ताको कृितः पूण अश /अित अश /म यम/सामा य
२. नामः ......................................... उमेरः ...... .... अश ताको कृितः पूण अश /अित अश /म यम/सामा य
(ए) आवेदक गभवित वा सु के री भएक मिहला भएमा उ लेख गन
गभवित ........................... (मिहना) वा सु के री भएमा ................. (मिहना)
४. थायी ठे गानाः देश ........ िज ला ..........................न.पा./गा.पा. ..................................वडा नं............
५. अ थायी ठेगानाः देश ........ िज ला ..........................न.पा./गा.पा. ...............................वडा नं............
६. स पक िववरण (उपल ध भएस म) फोन/मोबाईल नं. .............................. ईमेल ........................................
७. ाथिम ा म िनधारण योजनका लािग आव यक थप िववरणः
(क) कृिष उ पादनले वषमा ३ मिहनास म खान (कृिषमा आि त प रवारको सद य भएमा)
पु छ
पु दैन
(ख) बसोबासका लािग आ नै घर
भएको नभएको
(ग) घरमूली एकल मिहला
हो
होईन
(घ) शिहद प रवार तथा बेप ा प रवारको सद य
हो
होईन
(ङ) प रवारमा काम गन उमेर (१८-५९) समूहको र काम गन स ने शरी रक अव था भएको
छ
छै न
प रवारको सद य

८. आवेदकको कामको अनुभव स ब धी
काय े

काम गरेको अविध
देिख
सम

पद

सं था (यिद भएमा)

९. प रवारका सद य र रोजगारीको अव था (िनवेदक सिहत)
शैि क
यो यता

नाग र ा/रा.प.प. स ब धी
िववरण
नाम

िनवेदकसँ
गको नाता ना. .नं
./रा.प.
प.नं.

ज म िमित
जारी
िमित

जारी
िज ला

हािसल गरेको सीप

(िनर र, सा र,
आधारभतू ,
एस.एल.सी.,
उ च मा.िब.,
नातक वा सो
भ दा मािथ)

सीपको
िववरण

(द ,
अधद ,
अद )

सामािजक सरु ा
कोष वा अ य
सरकारी कोष वा
रोजगारदाताबाट
( वदेश/िवदेश/ िनयिमत पमा कुनै
वरोजगार/बेरो
सहायता
जगार)
िलईरहेको/नरहेको

रोजगारी
को
अव था

(िनवेदक)

१०. वािषक पा रवा रक आयः .......................................(अ रेपी.........................................................................)
११. काम गन चाहेको े ः........................................ (एकभ दा बढी े ह छनौट गन सिकने)
कृिष, सहकारी उजा, िसंचाई तथा
तथा पशु िवकास नदी िनय ण

खानेपानी तथा
सरसफाई

वन तथा
वातावरण

पयटन
ब न

सडक
िश ा, यवु ा
यातायात तथा खेलकुद

पनु ः
िनमाण

ठूला तथा राि य
गौरवका आयोजना

सूचना तथा
उ ोग
संचार िविध

वा य अ य.....

१२. काममा खिटन चाहेको स भािवत समय .....................................देिख................................स म
१३. बक खाताको िववरण (उपल ध भएमा) बकको नामः ........................................ ठेगानाः ........................................ खाता नंबरः .....................................
उपरो बमोिजमको िववरण साँचो हो, झठु ा ठहरे चिलत काननु बमोिजम सहँला/बझ
ु ाउला भनी सिहछाप गन ।
िनवेदकको सही

िमितः

