
अनसूुची १ 

       (प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) ननरे्दशशका, २०७७ को र्दफा १८ को उपर्दफा (१) सगँ सम्बशन्त्धत) 

बेरोजगार र्दतायका लानग दर्दन ेननवेर्दन 

(नमनत 2077/०३/30 गते मा. मन्त्रीस्तरको ननर्ायर्ानसुार संसोनधत)  

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

वडा नं.......                        ......................................गाउँपानलका,  रोल्पा शजल्ला 

 

रोजगारीको िक सम्बशन्त्ध ऐन, २०७५ ले गरेको व्र्वस्था बमोशजम मैले न्त्रू्नतम रोजगारीको अवसर नपाएको र म तोहकए 
बमोशजमको आर् आजयन िनु ेस्वरोजगारमा संलग्न नभएको िुँर्दा नेपाल सरकार / प्ररे्दश सरकार / स्थानीर् तिद्वारा संचानलत न्त्रू्नतम 
रोजगार कार्यक्रममा संलग्न िनु रे्दिार् बमोशजमको हववरर् सहित र्ो ननवेर्दन पेश गरेको छु ।  

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

२. नलङ्ग: (कुनै एकमा  लगाउनिुोस ) क)  परुुष  ख) महिला ग)  अन्त्र्   

३. पाररवाररक हववरर्:  

 (अ) वगय / समूि :  (तपाईं आफूलाई कुन वगय / समूिमा राख्न रुचाउन ुिनु्त्छ ? कुनै एकमा  लगाउनिुोस) 

क) आदर्दबासी जनजाती ख) र्दनलत ग) वैश्र् घ) मसुलमान ङ) ब्राह्मर् च) क्षेरी छ) मधेशी ज) अन्त्र् …… 
        

 

 

 (आ) अल्पसंख्र्क समूर्दार् (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)्:   

 (इ) लोपोन्त्मखु जनजाती (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)्:  

 (ई) सीमान्त्तकृत वगय (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)्:  

  (र्दर्द (ई) मा उत्तर ‘िो’ भने, अनतसीमान्त्तकृत वगयको िो?)  

 (उ) पररवारको संख्र्ा:   

  १.  महिला: ………………    परुुष: ………………  अन्त्र्: ……………… जम्मा: ……………………… 

  २. १८ रे्दशख ५९ वषय उमेर समूिको सर्दस्र् संख्र्ा: ……………………… 

 (ऊ) पररवारमा अपाङ्गता भएका सर्दस्र् (कुनै एकमा  लगाउनिुोस):                         

(र्दर्द उत्तर ‘छ’ भने्न भएमा रे्दिार्को हववरर् उल्लेख गनुयिोस ्। ‘छैन’ भने तथा आवेर्दक महिला भएमा ‘ए’ को 
उत्तर दर्दनिुोस ्। र्दर्द आवेर्दक परुुष र्ा अन्त्र् भएमा प्रश्न नं. ४ को उत्तर दर्दनिुोस ्) 

१. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अशक्तताको प्रकृनत:   परु्य अशक्त / अनत अशक्त / मध्र्म / सामान्त्र्  

२. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अशक्तताको प्रकृनत:   परु्य अशक्त / अनत अशक्त / मध्र्म / सामान्त्र्  

३. नाम:  ………………………………………. उमेर: …………. अशक्तताको प्रकृनत:   परु्य अशक्त / अनत अशक्त / मध्र्म / सामान्त्र् 

 

िो िोइन 

 िो िोइन 

 िो िोइन 

 िो िोइन 

 

छैन छ 

 

फोटो 



 (ए) ननवेर्दक महिला भएमा, गभयवती वा सतु्केरी भएको महिला िो ?  

  (र्दर्द ‘िैन’ भने प्रश्न ४ मा जानिुोस ्। र्दर्द ‘िो’ भन ेरे्दिार्को प्रश्नको उत्तर दर्दनिुोस)् 

  गभयवती: ……………….. महिना  वा  सतु्केरी भएमा :…………………. महिना  

४. स्थार्ी ठेगाना: प्ररे्दश: लशुम्बनी     शजल्ला: रोल्पा   गा.पा.: पररवतयन    वडा नं.: ………    टोलः……….…………………… 

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

६. आवेर्दकको मखु्र् पेशा (कुनै एकमा मार  लगाउनिुोस ्):     

क्र.सं. पेशा क्र.सं. पेशा 
क) कृहष तथा पशपुालन  ख) गिृर्ी (महिला भएमा मार)  
ग) हवद्याथी (अध्र्र्नरत भएमा मार)  घ) ज्र्ाला मजर्दरुी  
ङ) बेरोजगार  च) उद्योग तथा व्र्ापार  
छ) नोकरी तथा जागीर   ज) वैरे्दशशक रोजगारी  
झ) व्र्ावसाहर्क कार्य  ञ) अन्त्र् ………………………………………  

 

७. ननवेर्दक चाल ुआ. व. मा रोजगारीमा संलग्न दर्दन संख्र्ा : ………………………………………. दर्दन  

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

९. आवेर्दक कृहषमा आशश्रत पररवारको सर्दस्र् िो ? (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)    

 (र्दर्द उत्तर ‘िोइन’ भएमा प्रश्न १० मा जाने । र्दर्द उत्तर ‘िो’ भएमा रे्दिार्को प्रश्नको उत्तर दर्दनिुोस)् 

क) कृहष उत्पार्दनले कनत महिना खान पगु्र्दछ ?…………………………..महिना 

१०. बसोबासका लानग आफ्नै घर:  (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)् 

 

११. ननवेर्दकको घरमूली एकल महिला िो ?  (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)् 

 

१२. ननवेर्दक शहिर्द पररवार र्ा बेपत्ता पररवारको सर्दस्र् िो ? (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)्   

 

१३. पररवारमा काम गने उमेर समूि (१८ रे्दखी ५९ वषय) को र काम गनय सक्ने शारीररक  

अवस्था भएको पररवारको सर्दस्र् (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)् 

 (र्दर्द उत्तर ‘छैन’ भन ेकारर् खलुाउनिुोस ्। कारर्िरु ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………. 

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

 

िो िोइन 

 

िो िोइन 

 

भएको  नभएको  

 

िो िोइन 

 

िो िोइन 

 

छ छैन 



१४.  पररवारको सर्दस्र् र रोजगारीको अवस्था (ननवेर्दक सहित):  

क्र. 

सं.  

 
 

नाम ननवेर्दक 

सँगको 
नाता 

नागररकता / राहिर् पररचर् परको हववरर् शैशक्षक 
र्ोग्र्ता 
 

स्वरे्दश 
तथा 
हवरे्दशमा 
रोजगार र्ा 
स्वरोजगार
मा संलग्न 

सामाशजक सरुक्षा 
कोष वा अन्त्र् 

सरकारी कोष वा 
रोजगारर्दाताबाट 
कुनै सिार्ता र्ा 

आम्र्दानी 
जन्त्म नमनत ना. प. नं./रा. प. प. 

नं. 
जारी नमनत जारी 

शजल्ला 
छ / छैन नलइरिेको / 

नरिेको 
  (ननवेर्दक)        

!          

@          

#          

$          

%          

^          

&          

*          

(          

!)          

!!          

!@          

         (ननवेर्दनको बुँर्दा (३) (उ) अनसुारको सबै पररवारको संख्र्ाको हववरर् उल्लेख गनुय पनेछ । फाराममा पररवारको संख्र्ा अनसुार रो थपघट गनय सहकनेछ।)



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

१६. कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत सामरु्दाहर्क पवुायधार हवकासको ननमायर् तथा ममयत कार्यमा संलग्न िनु ईच्छुक िनु ु
िनु्त्छ ? (कुनै एकमा  लगाउनिुोस) 

 (र्दर्द उत्तर ‘छैन’ भएमा बुँर्दा २० मा जानिुोस)् 

१७.  सीपको हववरर्: 

 सीपको हववरर् र्दक्ष / अधयर्दक्ष / अर्दक्ष 

  

  

१८. काममा खहटन चािेको सम्भाहवत समर्:…………………………… महिना रे्दशख ………………………. महिना सम्म  

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

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

20. ननवेर्दक चाल ुआनथयक वषयको सूशचकृत बेरोजगार िो ?    (कुनै एकमा  लगाउनिुोस)  

(र्दर्द उत्तर ‘िोइन’ भएमा प्रश्न २१ मा जाने । र्दर्द उत्तर ‘िो’ भएमा रे्दिार्को प्रश्नको उत्तर दर्दन ुिोस।्) 

क) लाभग्रािी पररचर् पर नं…………………………….…………………………..  

२१. ननवेर्दक वैरे्दशशक रोजगारीबाट फहकय एको वा श्रम स्वीकृती नलइ वैरे्दशशक रोजगारीमा जान नपाएको व्र्शक्त िो ?  
(कुनै एकमा  लगाउनिुोस)  

 

(र्दर्द उत्तर ‘िोइन’ भएमा प्रश्न २२ मा जाने । र्दर्द उत्तर ‘िो’ भएमा रे्दिार्को प्रश्नको उत्तर दर्दनिुोस)् 

रे्दश………………………………………………….…     पासपोटय नं......................................  

हवरे्दशमा गरेको कामसंग सम्बशन्त्धत सीप ........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 

२२. उपरोक्त बमोशजमको हववरर्िरु साचँो िो, झठुा ठिरे कानून बमोशजम सिुँला / बझुाउँला भनन सहिछाप गने ।  

 

ननवेर्दकको नाम: ……………………………………….. नमनत: ………………………………………….. िस्ताक्षर ………………………………. 

 

 

 

 

[कार्ायलर् प्रर्ोजनको लानग] 

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

उपरोक्त हववरर्िरु पूर्य तथा सहि छन ्भनन प्रमाशर्त गने वडा अध्र्क्ष:  

नाम:…………………………………………………………………………           िस्ताक्षर………………………………………………………. 

िो 

 

र्दार्ा ँ

 

िोइन 

िो िोइन 

 

बाँर्ा 

 

छु छैन 


