रैंगिक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण प्रवर्द्धनको रागि गिवेणी िाउॉऩागरका, योल्ऩाभा सञ्चागरत
अफका भहहरा् उम्दा भहहरा ऩरयमोजनाको प्माकेज कामधक्रभभा राबग्राहीको रुऩभा सुचीकृत हुनको रागि
ददने गनवेदन पायाभको ढाॉचा
गभगत: ................................
श्रीभान् प्रभु

प्रकाशकयम अगधकृत्मू,

िाउॉ कामधऩागरकाको कामाधरम, गिवेणी िाउॉऩागरका, जुिाय, योल्ऩा ।
हवषम् राबग्राहीको रुऩभा छनौट ियी सुचीकृत िरयददनु हुन ।
प्रस्तुत हवषमभा तहाॉ गिवेणी िाउॉऩागरकाको गभगत २०७९/०२/१२ िते प्रकाजशत सूचना फभोजजभ भहहरा सशजिकयणको
भाध्मभफाट रैंगिक सभानता तथा साभावेशीकयण प्रवर्द्धनको रागि नवप्रवतधन साझेदायी कोष अन्तिधत गिवेणी िाउॉऩागरका, योल्ऩा य
भुख्मभन्िी तथा भजन्िऩरयषदको कामाधरम, रुजम्फनी प्रदे शको सह-रिानीभा आगथधक वषध २०७९/०८० सम्भका रागि सञ्चारन
बैयहे को अफका भहहरा् उम्दा भहहरा ऩरयमोजना अन्तिधतका भहहरा सशिीकयणको प्माकेज कामधक्रभभा सहबािी हुन इच्छु क बई
दे हाम फभोजजभको हववयणसहहत मो गनवेदन पायाभ ऩेश िये को छु ।
१.

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

२.

गरङ्ग: (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

३.

जन्भ गभगत् ....................................................................................... (उभेय: ......................................)

४.

स्थामी ठे िाना:
प्रदे श: …….….

क) ऩुरुष

जजल्रा: ……..…..

िा.ऩा.: …...…………………

५.

सम्ऩकध पोन: ………………………………………….

६.

व्मजिित तथा ऩारयवारयक हवस्तृत हववयण:

(अ)

) भहहरा

ि) अन्म

वडा नॊ.: …….....

टोर् .................

इभेर ठे िाना् ……......................…………………………………

विध/सभूह : (तऩाईं आपूराई कुन विध/सभूहभा याख्न रुचाउनु हुन्छ? अगधकतभ कुनै दुईभा  रिाउनुहोस्)
क) दगरत

) आददफासी जनजाती

ि) ऺेिी

घ) ब्राह्मण

ङ) हवऩन्न

च) अन्म..….

(आ)

अल्ऩसॊख्मक सभुदाम (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्):

हो

होइन

(इ)

रोऩोन्भु

हो

होइन

(ई)

सीभान्तकृत विध (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्):

हो

होइन

(उ)

फैफाहहक जस्थगत (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्):

जनजाती (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्):

क) अगफफाहहत

(ऊ)

) गफफाहहत

ि) गफधवा

घ) एकर

ङ) अन्म

शैजऺक मोग्मता (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्):
क) ऩूणध साऺय
घ) भाध्मगभक तह (१२) उत्तीणध

) प्राथगभक तह (५) उत्तीणध

ि) आधायबूत तह (८) उत्तीणध

ङ) स्नातक तह वा सोबन्दा भागथल्रो तह उत्तीणध

(ऋ)

ऩरयवायभा अऩाङ्गता बएका सदस्म (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्):

(मदद उत्तय ‘छ’ बन्ने बएभा देहामको हववयण उल्रे

छ

छै न

िनुह
ध ोस्।

क) नाभ: …………………….............…………………. अशिताको प्रकृगत: ऩुणध अशि/अगत अशि/भध्मभ/साभान्म
) नाभ: ………………….............……………………. अशिताको प्रकृगत: ऩुणध अशि/अगत अशि/भध्मभ/साभान्म

(ए)

गनवेदक िबधवती वा सु्केयी बएको भहहरा हो?

हो

होइन

(मदद ‘है न’ बने प्रश्न ४ भा जानुहोस्। मदद ‘हो’ बने देहामको प्रश्नको उत्तय ददनुहोस्)
िबधवती: ……………….. भहहना

वा

सु्केयी बएभा: …………………. भहहना

(ऐ)

गनवेदक शहहद ऩरयवाय मा फेऩत्ता ऩरयवायको सदस्म हो? (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

(ओ)

ऩरयवायका कुर सदस्महरुको सॊख्मा:

हो

होइन

क) भहहरा: ……………… ऩुरुष: ……………… अन्म: ……………… जम्भा: ………………………
) ऩरयवायभा काभ िने उभेय सभूह (१८ दे ी ५९ वषध) का य काभ िनध सक्ने शायीरयक अवस्था बएको
ऩरयवायको सदस्महरुको सॊख्मा् ................... जना

(औ)

ऩरयवायका सदस्म य योजिायी तथा सेवा सुहवधा प्रागिको हवस्तृत हववयण (गनवेदकसहहत):
शैजऺक मोग्मता

क्र.
सॊ.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

नाभ

गनवेदकसॉिको
नाता

(गनवेदक)

स्वदे श तथा

(गनयऺय/साऺय/आधायबूत/ हवदे शभा योजिाय
वा स्वयोजिायभा
भाध्मागभक/उच्च
सॊ रग्न?
भाध्मागभक/स्नातक वा सो
बन्दा फहढ)
छ वा छै न

साभाजजक सुयऺा कोष

वा अन्म सयकायी कोष

वा योजिायदाताफाट कुनै
सहामता मा आम्दानी?
गरइयहे को वा नयहे को

७.

गनवेदकको हारको भुख्म ऩेशा (कुनै एकभा भाि  रिाउनुहोस्):
क्र.सॊ.

ऩेशा

क्र.सॊ.

क)

कृहष तथा ऩशुऩारन

ि)

हवद्याथॉ (अध्ममनयत बएभा भाि)

ङ)
छ)

ऩेशा
िृहणी (भहहरा बएभा भाि)

)
घ)

्मारा भजदुयी

फेयोजिाय

च)

व्माऩाय तथा व्मावसाहमक कामध

नोकयी तथा जािीय

ज)

अन्म ……………………………

८.

गनवेदकको ित आगथधक वषधभा योजिायी वा स्वयोजिायीफाट प्राि िये को कुर आम्दानी यकभ: रु. …………………………….

९.

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

१०.

आवेदक कृहषभा आश्रीत ऩरयवायको सदस्म हो? (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

होइन

हो

(मदद उत्तय ‘होइन’ बएभा प्रश्न १० भा जाने। मदद उत्तय ‘हो’ बएभा दे हामको प्रश्नको उत्तय ददनुहोस्)
क) कृहष उ्ऩादनरे कगत भहहना

ान ऩुग्दछ? ………………………….. भहहना

११.

फसोफासका रागि आफ्नै घय: (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

१२.

जग्िा सम्फन्धी्
अ) जग्िाको स्वागभ्व कोसॉि यहे को छ

बएको

नबएको

आवेदक आपैसॉि

ऩरयवायको घयभुरी वा अन्म सदस्मसॉि

आ) जग्िाको स्वागभ्व अरुसॉि बए व्मवसाम सञ्चारनको रागि भञ्जुयीनाभा ददएको छ
इ) जग्िाको हववयण्
ई)
१३.

क)

ेगतमोग्म जगभन् ........... योऩनी

ेतीको रागि गसॊ चाईको सुहवधा् (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

ेत् ........... योऩनी
छ

छै न
ि) ऩा ो् ........... योऩनी

छै न

आपु सहबािी हुन चाहेको सीऩभूरक तागरभ कामधक्रभ:
आपु सहबािी हुन चाहेको सीऩभूरक तागरभको हववयण
(कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

१
२
३
४
५

६

१४.

)

छ

एड्बान्स गसराई कटाई तागरभ तथा व्मवसाम सञ्चारन
सहमोि

फाख्रा ऩारन तागरभ,

ोय गनभाधण तथा व्मवसाम सञ्चारन
सहमोि

भौसभी तथा फेभौसभी तयकायी

ेती तागरभ, टनेर तथा

थोऩा गसॊ चाई गनभाणध तथा व्मवसाम सञ्चारन सहमोि

भोफाइर रयहऩएरयङ तागरभ तथा व्मवसाम सञ्चारन सहमोि
रोकर कु ुया ऩारन तागरभ, ोय गनभाधण तथा व्मवसाम
सञ्चारन सहमोि

भहहराहरुको रागि रोक सेवा आमोि/जशऺक सेवा

आमोि तमायी सम्फन्धी अगबभु ीकयण तथा आधायबूत
कम्प्मूटय तागरभ

राबग्राहीको रुऩभा छनौट बएऩगछ अगनवामध
सहबािी हुनऩ
ु ने कामधक्रभको हववयण

 भहहरा अगधकाय तथा कानूनी सचेतना सम्फन्धी
अगबभु ीकयण

 भहहराहरुको नेत्ृ व हवकास सॊ स्थाित सहबागिता
सम्फन्धी अगबभु ीकयण
आवर्द्ता

 प्रजनन्

स्वास््म,

तथा

सभूह/सगभगतभा

जीवनोऩमोिी

सीऩ

तथा

हहॊ सायहहत अगबबावक्व सम्फन्धी अगबभु ीकयण

 हहॊ सा तथा दुव्मधवहायफाट फच्न आ्भयऺा तागरभ
 ऩरयमोजनाको

सूचना,

त्माङ्क

व्मवस्थाऩन,

ऩरयमोजनाको रक्ष्म अनुसायका भहहराहरुका हक
अगधकाय तथा कानून रिामतका सन्दबध साभग्री
अध्ममन सम्फन्धी प्रणारी सञ्चारन

छनौट िये को कामधक्रभको नाभ् ................................................................................................................

१५.

मस ऩरयमोजना अन्तिधत सञ्चारन हुने हक्रमाकराऩहरुभा सहबािी हुॉदा तऩाईराई ऩरयवायको भुरी तथा अन्म सदस्महरुफाट
प्रमाि सहमोि तथा सभन्वमको प्रगतवर्द्ता जनाइएको छ (कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

१६.

छै न

छ

तऩाई मस ऩरयमोजनाको राबग्राहीको रुऩभा स्वीकृत बएऩगछ सहक्रमताऩूवक
ध तोहकएका हक्रमाकराऩहरु िाउॉ कामधऩागरकाको
कामाधरमको गनदे शन य प्र्मऺ अनुिभन तथा सुऩयीवेऺणको अगधनभा यही तोहकएको आमभूरक व्मवसाम कजम्तभा तीन
वषधसम्भ सञ्चारन िनध भञ्जुय िनुह
ध न्ु छ

१७.

(कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

ऩूणध रुऩभा भञ्जुय िदधछु

भञ्जुय िदै न

तऩाईरे आमभूरक व्मवसाम सञ्चारन सम्फन्धी तोहकएका कामधहरु निये भा वा तोहकएको अवगधसम्भ निये भा वा
ऩरयमोजनाभा आवर्द्ता गफचभै छोडेभा तऩाईभाथी कामधक्रभको गसरगसराभा िरयएको अनुदान सहामता तथा तागरभ

चध

सयकायी फाॉकय सयह असुयउऩय ियी आिाभी ददनभा सभेत मस हकगसभका कुनै ऩगन कामधक्रभ सहबािी हुन नऩाउने ियी
कारो सूचीभा याज ने य रुजम्फनी प्रदे शको भुख्मभन्िी तथा भजन्िऩरयषदको कामाधरमभा सभेत ऩिाचाय ियी ्महाॉफाट
उऩरब्ध हुने कुनै ऩगन सयकायी अनुदानभा सहबािी नियाउने ियी ऩरयमोजना य ऩरयमोजना अन्तिधत सञ्चारन हुने
हक्रमाकराऩहरूराई व्मवजस्थत तथा ददिोऩन कामभ िने तमायी िरयएको छ। मस हकगसभको दण्डा्भक व्मवस्थाराई तऩाई
सभथधन तथा भञ्जुय िनुह
ध न्ु छ
२०.

(कुनै एकभा  रिाउनुहोस्)

ऩूणध रुऩभा सभथधन, भञ्जुय िदधछु

भञ्जुय िदै न

उऩयोि फभोजजभको हववयणहरु साॉचो हो, झुठा ठहये भा कानून फभोजजभ सहुॉरा, फुझाउॉरा बनी सहहछाऩ िनेगनवेदकको नाभ: ……………………………................ गभगत: ………………………………….. हस्ताऺय ……………………………….

दामाॉ

फाॉमा

[वडा कामाधरम प्रमोजनको रागि]
गनवेदन प्राि गभगत: ……………………………………………..
उऩयोि हववयणहरु ऩूणध तथा सही छन् बनी प्रभाजणत िने वडा कामाधरमको अगधकायीकोनाभ: ……………………………………………….

ऩद: वडा अध्मऺ

हस्ताऺय …………………………………….

कामाधरमको छाऩ्

[कामाधरम प्रमोजनको रागि]
गनवेदन दताध गभगत: ……………………………………………..
राबग्राही छनौट िने गनकाम/सगभगतको गनणधम्
छनौट बएको
गनणधम जनाउने प्रभु

वैकजल्ऩक सुचीभा याज एको

छनौट हुन नसकेको

झुट्टा हववयण ऩेश िये को

प्रशासकयम अगधकृत वा कामधक्रभ सॊ मोजकको-

नाभ: ……………………………………………...........…. ऩद: …….....................…………..………….. हस्ताऺय …………...……...……….
कामाधरमको छाऩ्

