
फेयोजगाय दतााका रागग ददन ेगनवेदन 

श्री ..................नॊ वडा कामाारम, 

 तातोपानी गाउँपालिका,जुम्िा                                        

 

                                                                                                                                                   

                                                       गभगत:  ..................... 

 योजगायीको हक सम्फन्धध ऐन, २०७५ रे गयेको व्मवस्था फभोन्जभ भैरे धमूनतभ योजगायीको अवसय नऩाएको य भ तोककए 
फभोन्जभको आम आजान हनु ेस्वयोजगायभा सॊरग्न नबएको हुॉदा नेऩार सयकाय / प्रदेश सयकाय / स्थानीम तहद्वाया सॊचागरत धमूनतभ 
योजगाय कामाक्रभभा सॊरग्न हनु देहाम फभोन्जभको कववयण सकहत मो गनवेदन ऩेश गयेको छु ।  

१. नाभ, थय:    ........................................................................................................ 

२. गरङ्ग:  (कुनै एकभा  रगाउनहुोस ) क) ऩरुुष  ख) भकहरा ग) अधम   

३. ऩारयवारयक कववयण:  

 (अ) वगा / सभूह : (तऩाईं आपूराई कुन वगा / सभूहभा याख्न रुचाउन ुहधुछ ? कुनै एकभा  रगाउनहुोस) 

क) आददफासी 
जनजाती 

ख) दगरत ग) वैश्म घ) भसुरभान ङ) ब्राह्मण च) ऺेत्री छ) भधेशी ज) अधम ………. 

        

 

 (आ) अल्ऩसॊख्मक सभूदाम (कुनै एकभा  रगाउनहुोस)्:   

 (इ) रोऩोधभखु जनजाती (कुनै एकभा  रगाउनहुोस)्:  

 (ई) सीभाधतकृत वगा (कुनै एकभा  रगाउनहुोस)्:  

  (मदद (ई) भा उत्तय ‘हो’ बने, अगतसीभाधतकृत वगाको हो? )  

 (उ) ऩरयवायको सॊख्मा:   

  १.  भकहरा: ………………    ऩरुुष: ………………  अधम: ……………… जम्भा: ……………………… 

  २. १८ देन्ख ५९ वषा उभेय सभूहको सदस्म सॊख्मा: ……………………… 

 (ऊ) ऩरयवायभा अऩाङ्गता बएका सदस्म (कुनै एकभा  रगाउनहुोस):                         

(मदद उत्तय ‘छ’ बने्न बएभा देहामको कववयण उल्रेख गनुाहोस ्। ‘छैन’ बने तथा आवेदक भकहरा बएभा ‘ए’ को 
उत्तय ददनहुोस ्। मदद आवेदक ऩरुुष मा अधम बएभा प्रश्न नॊ. ४ को उत्तय ददनहुोस ्) 

१. नाभ:  ………………………………………. उभेय: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   ऩणुा अशक्त / अगत अशक्त / भध्मभ / साभाधम  

२. नाभ:  ………………………………………. उभेय: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   ऩणुा अशक्त / अगत अशक्त / भध्मभ / साभाधम  

३. नाभ:  ………………………………………. उभेय: …………. अशक्तताको प्रकृगत:   ऩणुा अशक्त / अगत अशक्त / भध्मभ / साभाधम  

हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 हो होइन 

 

छैन छ 

 

फोटो 



 

 

 (ए) गनवेदक भकहरा बएभा, गबावती वा सतु्केयी बएको भकहरा हो ?  

  (मदद ‘हैन’ बने प्रश्न ४ भा जानहुोस ्। मदद ‘हो’ बने देहामको प्रश्नको उत्तय ददन ुहोस ्) 

  गबावती: ……………….. भकहना           वा             सतु्केयी बएभा :…………………. भकहना  

४. स्थामी ठेगाना:    प्रदेश:  ………………………. न्जल्रा:  …………………………….. न.ऩा. / गा.ऩा.: ……………………… वडा नॊ.: ………. 

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

६. आवेदकको भखु्म ऩेशा (कुनै एकभा भात्र  रगाउनहुोस ्):     

क्र.सॊ. ऩेशा क्र.सॊ. ऩेशा 
क) कृकष तथा ऩशऩुारन  ख) गहृणी (भकहरा बएभा भात्र)  
ग) कवद्याथी (अध्ममनयत बएभा भात्र)  घ) ज्मारा भजदयुी  
ङ) फेयोजगाय  च) उद्योग तथा व्माऩाय  
छ) नोकयी तथा जागीय   ज) वैदेन्शक योजगायी  
झ) व्मावसाकमक कामा  ञ) अधम ………………………………………  

 

७. गनवेदक चार ुआ. व. भा योजगायीभा सॊरग्न ददन सॊख्मा : ………………………………………. ददन  

८. गनवेदकरे चार ुआ.व. भा कूर योजगायी वा स्वयोजगायीफाट प्राप्त गयेको आम्दानी यकभ:  रु.  ……………………………. 

९. आवेदक कृकषभा आन्श्रत ऩरयवायको सदस्म हो? (कुनै एकभा  रगाउनहुोस)    

 (मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न १० भा जाने । मदद उत्तय ‘हो’ बएभा देहामको प्रश्नको उत्तय ददन ुहोस ्) 

क) कृकष उत्ऩादनरे कगत भकहना खान ऩगु्दछ ?  ………………………….. भकहना 

१०. फसोफासका रागग आफ्नै घय:  (कुनै एकभा  रगाउनहुोस) 

 

११. गनवेदकको घयभूरी एकर भकहरा हो?  (कुनै एकभा  रगाउनहुोस) 

 

१२. गनवेदक शकहद ऩरयवाय मा फेऩत्ता ऩरयवायको सदस्म हो? (कुनै एकभा  रगाउनहुोस)   

 

१३. ऩरयवायभा काभ गने उभेय सभूह (१८ देखी ५९ वषा) को य काभ गना सक्ने शायीरयक  

अवस्था बएको ऩरयवायको सदस्म (कुनै एकभा  रगाउनहुोस) 

 (मदद उत्तय ‘छैन’ बने कायण खरुाउनहुोस ्। कायणहरु …………………………………………………. ………………………………… 

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

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

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

बएको  नबएको  

 

हो होइन 

 

हो होइन 

 

छ छैन 



१४. ऩरयवायको सदस्म य योजगायीको अवस्था (गनवेदक सकहत):  

क्र. 

सॊ.  
 
 

नाभ गनवेदकसॉगको 
नाता 

नागरयकता / याकिम ऩरयचम ऩत्रको कववयण जधभ गभगत शैन्ऺक मोग्मता 
 

(गनयऺय / 

साऺय / 

आधायबतू / 

भाध्मागभक / 

उच्च 
भाध्मागभक  / 

स्नातक मा सो 
बधदा फकढ) 

स्वदेश तथा 
कवदेशभा योजगाय 
मा स्वयोजगायभा 
सॊरग्न? 

 

साभान्जक 
सयुऺा कोष वा 
अधम सयकायी 
कोष वा 
योजगायदाताफाट 
कुनै सहामता 
मा आम्दानी? 

 
नॊफय जायी गभगत जायी न्जल्रा छ / छैन गरइयहेको / 

नयहेको 
१ 
 

 (गनवेदक)        
 

२ 

 

         

३ 

 

         

४ 

 

         

५ 

 

         

६ 

 

         

         (गनवेदनको फुॉदा (३) (उ) अनसुायको सफै ऩरयवायको सॊख्माको कववयण उल्रेख गनुा ऩनेछ । पायाभभा ऩरयवायको सॊख्मा अनसुाय यो थऩघट गना सककनेछ।) 

 

१५. ऩरयवायको वाकषाक आम:  रु. …………………………………. (अऺयेऩी ………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 

 

१६. काभका रागग ऩारयश्रगभकभा आधारयत साभदुाकमक ऩवुााधाय कवकासको गनभााण तथा भभात कामाभा सॊरग्न हनु ईच्छुक हनु ुहधुछ ? (कुनै एकभा  रगाउनहुोस) 

 (मदद उत्तय ‘छैन’ बएभा फुॉदा २० भा जानहुोस ्) 
छु छैन 



 

१७.  सीऩको कववयण: 

 सीऩको कववयण दऺ / अधादऺ / अदऺ 

 
 

 

 
 

 

१८. काभभा खकटन चाहेको सम्बाकवत सभम:   ………………………… भकहना देन्ख ………………………. भकहना सम्भ  

१९. फैंक खाताको कववयण (उऩरव्ध बएभा) फैंकको नाभ: ………………………………………………………. 

फैंकको ठेगाना:  …………………………………….. खाता नॊफय:      …………………………………………खाताको प्रकाय: ……………… 

20. गनवेदक चार ुआगथाक वषाको सून्चकृत फेयोजगाय हो?    (कुनै एकभा  रगाउनहुोस)  

(मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न २१ भा जाने । मदद उत्तय ‘हो’ बएभा देहामको प्रश्नको उत्तय ददन ुहोस।्) 

क) राबग्राही ऩरयचम ऩत्र नॊफय …………………………….…………………………..  

२१. गनवेदक वैदेन्शक योजगायीफाट पकका एको वा श्रभ स्वीकृती गरइ वैदेन्शक योजगायीभा जान नऩाएको व्मन्क्त हो?  
(कुनै एकभा  रगाउनहुोस)  

 

(मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न २२ भा जाने । मदद उत्तय ‘हो’ बएभा देहामको प्रश्नको उत्तय ददन ुहोस ्) 

देश ………………………………………………….…     ऩासऩोटा नॊ. .....................................  

कवदेशभा गयेको काभसॊग सम्फन्धधत सीऩ ....................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

 

२२. उऩयोक्त फभोन्जभको कववयणहरु साॉचो हो, झठुा ठहये कानून फभोन्जभ सहुॉरा / फझुाउॉरा बगन सकहछाऩ गने ।  

 

गनवेदकको नाभ: ……………………………………….. गभगत: ………………………………………….. हस्ताऺय ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

[कामाारम प्रमोजनको रागग] 

गनवेदन दताा गभगत:  …………………………………………….. 

उऩयोक्त कववयणहरु ऩूणा तथा सकह छन ्बगन प्रभान्णत गने वडा अध्मऺ  

नाभ:  ……………………………………………….   हस्ताऺय ……………………………………. 

दामाॉ 

हो 

 

फाॉमा 

होइन 

हो होइन 

 


