बेरोजगार दर्ााका लागग ददने गनवेदन
श्री वडा कार्ाालर्,

गिगर्: ...........................

वडा नं .....
गौर नगरपागलका, रौर्हट ।

रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले गरे को व्र्वस्था बिोन्जि िैले धर्ूनर्ि रोजगारीको अवसर नपाएको र ि र्ोककए
बिोन्जिको आर् आजान हुने स्वरोजगारिा सं लग्न नभएको हुुँदा नेपाल सरकार / प्रदे श सरकार / स्थानीर् र्हद्वारा सं चागलर् धर्ूनर्ि
रोजगार कार्ाक्रििा सं लग्न हुन दे हार् बिोन्जिको कववरण सकहर् र्ो गनवेदन पेश गरे को छु ।
१.

नाि, थर:

२.

गलङ्ग: (कुनै एकिा  लगाउनुहोस )

३.

पाररवाररक कववरण:

(अ)

........................................................................................................
पुरुष

ख) िकहला

ग) अधर्

(र्पाईं आफूलाई कुन वगा / सिूहिा राख्न रुचाउनु हुधछ ? कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

वगा / सिूह :
क) आददबासी

क)

ख) दगलर्

ग) वैश्र्

घ) िुसलिान

ङ) ब्राह्मण

च) क्षेत्री

छ) ििेशी

ज) अधर् ……….

जनजार्ी

(आ)

अल्पसंख्र्क सिूदार् (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):

हो

होइन

(इ)

लोपोधिुख जनजार्ी (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):

हो

होइन

(ई)

सीिाधर्कृर् वगा (कुनै एकिा  लगाउनुहोस्):

हो

होइन

(र्दद (ई) िा उत्तर ‘हो’ भने, अगर्सीिाधर्कृर् वगाको हो? )

हो

(उ)

(ऊ)

होइन

पररवारको सं ख्र्ा:
१.

िकहला: ………………

पुरुष: ………………

अधर्: ……………… जम्िा: ………………………

२.

१८ दे न्ख ५९ वषा उिेर सिूहको सदस्र् सं ख्र्ा: ………………………

पररवारिा अपाङ्गर्ा भएका सदस्र् (कुनै एकिा  लगाउनुहोस):

छ

छै न

(र्दद उत्तर ‘छ’ भन्ने भएिा दे हार्को कववरण उल्लेख गनुहा ोस् । ‘छै न’ भने र्था आवेदक िकहला भएिा ‘ए’ को
उत्तर ददनुहोस् । र्दद आवेदक पुरुष र्ा अधर् भएिा प्रश्न नं. ४ को उत्तर ददनुहोस् )
१.

नाि: ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तर्ाको प्रकृगर्: पुण ा अशक्त / अगर् अशक्त / िध्र्ि / सािाधर्

२.

नाि: ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तर्ाको प्रकृगर्: पुण ा अशक्त / अगर् अशक्त / िध्र्ि / सािाधर्

३.

नाि: ………………………………………. उिेर: …………. अशक्तर्ाको प्रकृगर्: पुण ा अशक्त / अगर् अशक्त / िध्र्ि / सािाधर्

(ए)

हो

गनवेदक िकहला भएिा, गभावर्ी वा सुत्केरी भएको िकहला हो ?

होइन

(र्दद ‘है न’ भने प्रश्न ४ िा जानुहोस् । र्दद ‘हो’ भने दे हार्को प्रश्नको उत्तर ददनु होस् )
गभावर्ी: ……………….. िकहना

वा

सुत्केरी भएिा :…………………. िकहना

४.

स्थार्ी ठे गाना:

प्रदे श: ………………………. न्जल्ला: …………………………….. न.पा. / गा.पा.: ……………………… वडा नं.: ……….

५.

सम्पका कववरण (उपलव्ि भए सम्ि) िोबाइल नं. …………………………………………. इिेल: ………………………………………

६.

आवेदकको िुख्र् पेशा (कुनै एकिा िात्र  लगाउनुहोस् ):
क्र.सं .

पेशा

क्र.सं .

पेशा

क)

कृकष र्था पशुपालन

ख)

गृहणी (िकहला भएिा िात्र)

ग)

कवद्याथी (अध्र्र्नरर् भएिा िात्र)

घ)

ज्र्ाला िजदुरी

ङ)

बेरोजगार

च)

उद्योग र्था व्र्ापार

छ)

नोकरी र्था जागीर

ज)

वैदेन्शक रोजगारी

झ)

व्र्ावसाकर्क कार्ा

ञ)

अधर् ………………………………………

७.

गनवेदक चालु आ. व. िा रोजगारीिा सं लग्न ददन संख्र्ा : ………………………………………. ददन

८.

गनवेदकले चालु आ.व. िा कूल रोजगारी वा स्वरोजगारीबाट प्राप्त गरे को आम्दानी रकि: रु. …………………………….

९.

आवेदक कृकषिा आन्श्रर् पररवारको सदस्र् हो? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

हो

होइन

(र्दद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न १० िा जाने । र्दद उत्तर ‘हो’ भएिा दे हार्को प्रश्नको उत्तर ददनु होस् )
क) कृकष उत्पादनले कगर् िकहना खान पुग्दछ ? ………………………….. िकहना
१०.

बसोबासका लागग आफ्नै घर: (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

११.

गनवेदकको घरिूली एकल िकहला हो? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

१२.

गनवेदक शकहद पररवार र्ा बेपत्ता पररवारको सदस्र् हो? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

१३.

पररवारिा काि गने उिेर सिूह (१८ दे खी ५९ वषा) को र काि गना सक्ने शारीररक
अवस्था भएको पररवारको सदस्र् (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

भएको

नभएको

हो

होइन

हो

होइन

छ

छै न

(र्दद उत्तर ‘छै न’ भने कारण खुलाउनुहोस् । कारणहरु …………………………………………………. …………………………………
……………………………………………….. …………………………………………. …………………………… …………………….. ………….
……………………………………………….. …………………………………………. …………………………… …………………….. ………….)

१४.
क्र.
सं .

पररवारको सदस्र् र रोजगारीको अवस्था (गनवेदक सकहर्):
नाि

गनवेदकसुँगको

नागररकर्ा / राकिर् पररचर् पत्रको कववरण

नार्ा

जधि गिगर्

शैन्क्षक र्ोग्र्र्ा

(गनरक्षर /
साक्षर /
आिारभूर् /

स्वदे श र्था

सािान्जक

कवदे शिा रोजगार

सुरक्षा कोष वा

र्ा स्वरोजगारिा

अधर् सरकारी

सं लग्न?

कोष वा
रोजगारदार्ाबाट

िाध्र्ागिक /

कुनै सहार्र्ा

उच्च

र्ा आम्दानी?

िाध्र्ागिक /
नंबर
१

जारी गिगर्

जारी न्जल्ला

स्नार्क र्ा सो
भधदा बकि)

छ / छै न

(गनवेदक)

२
३
४
५
६
७
८

(गनवेदनको बुुँदा (३) (उ) अनुसारको सबै पररवारको सं ख्र्ाको कववरण उल्लेख गनुा पनेछ । फाराििा पररवारको सं ख्र्ा अनुसार रो थपघट गना सककनेछ।)

१५.

पररवारको वाकषाक आर्: रु. …………………………………. (अक्षरे पी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………)

गलइरहेको /
नरहेको

१६.

कािका लागग पाररश्रगिकिा आिाररर् सािुदाकर्क पुवाािार कवकासको गनिााण र्था ििार् कार्ािा सं लग्न हुन ईच्छु क हुन ु
हुधछ ? (कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

छु

छै न

(र्दद उत्तर ‘छै न’ भएिा बुुँदा २० िा जानुहोस् )
१७.

सीपको कववरण:
सीपको कववरण

दक्ष / अिादक्ष / अदक्ष

१८.

काििा खकटन चाहेको सम्भाकवर् सिर्: ………………………… िकहना दे न्ख ………………………. िकहना सम्ि

१९.

बैं क खार्ाको कववरण (उपलव्ि भएिा)

बैं कको नाि: ……………………………………………………….
बैं कको ठे गाना: …………………………………………………..
खार्ा नंबर:

20.

गनवेदक चालु आगथाक वषाको सून्चकृर् बेरोजगार हो?

………………………………………….. खार्ाको प्रकार: ………………
(कुनै एकिा  लगाउनुहोस)

हो

होइन

(र्दद उत्तर ‘होइन’ भएिा प्रश्न २१ िा जाने । र्दद उत्तर ‘हो’ भएिा दे हार्को प्रश्नको उत्तर ददनु होस् )
क) लाभग्राही पररचर् पत्र नंबर …………………………….…………………………..

२१.

उपरोक्त बिोन्जिको कववरणहरु साुँचो हो, झुठा ठहरे कानून बिोन्जि सहुुँला / बुझाउुँ ला भगन सकहछाप गने ।

गनवेदकको नाि: ………………………………………..

गिगर्: ………………………………………….. हस्र्ाक्षर ……………………………….

दार्ाुँ

बाुँर्ा

[कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागग]
गनवेदन दर्ाा गिगर्: ……………………………………………..
उपरोक्त कववरणहरु पूण ा र्था सकह छन् भगन प्रिान्णर् गने वडा कार्ाालर्को अगिकारी
नाि: ………………………………………………. पद:

…………………………………………….. हस्र्ाक्षर …………………………………….

