
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 

ससिंहदरबार, काठमाडौं 

बेरोजगार व्यजिको सूचीमा सूचीकृत हनु सनवेदन दताय गने सम्बन्त्धी सूचना 

प्रत्येक नेपाली नागररकलाई रोजगारीको हक प्रत्याभसूत गराउन तोककएको मापदण्ड परुा गरेका 
नेपाली नागररकले रोजगारीको हक सम्बन्त्धी सनयमावली, २०७५ को सनयम ७ बमोजजम आफू 
स्थायी बसोबास गरेको वडा कायायलयमा वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्त्रमा फागनु 
मकहना भरी आ.व. २०७९/०८० को लासग सनवेदन ददन ुहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

बेरोजगार व्यजि सूजचकरणसम्बन्त्धी व्यवस्था 

(क) १८ देजि ५९ वर्य उमेर समूहको हनु ुपने,  

(ि) सनवेदन ददिँदाको समसतसम्म सोही आसथयक वर्यमा न्त्यूनतम एक सय ददनको रोजगारमा 
सिंलग्न नभएको हनु ुपने,  

(ग) स्वरोजगारमा सिंलग्न व्यजिको हकमा सनवेदन ददिँदाको समसतसम्म सोही आसथयक वर्यमा 
न्त्यूनतम एक सय ददनको रोजगारी वापत प्राप्त गने नेपाल सरकारले तोकेको न्त्यूनतम 
पाररश्रसमक बराबरको आय (चाल ुआसथयक वर्यको सन्त्दभयमा रु. ५७,७००/-) भन्त्दा कम 
आय भएको हनु ुपने,  

सूचीकरण प्रकक्रया  

(क) ररतपूवयक प्राप्त आवेदनलाई वडा कायायलयले छानकवन गरी बेरोजगार ठहर हनुे सबै 
मापदण्ड परुा गरेको प्रमाजणत गनुय पने ।  

(ि) प्राप्त प्रमाजणत सनवेदनलाई स्थानीय सनदेशक ससमसतले थप छानकवन गरी बेरोजगार 
व्यजिको अजन्त्तम सूची गाउिँ काययपासलका / नगर काययपासलकाबाट स्वीकृसतको लासग 
ससफाररस गनुय पने।  

(ग) काययपासलकाले आवश्यक भए थप पररमाजयन समेत गरी बेरोजगार व्यजिको अजन्त्तम 
सूची स्वीकृत गनुय पने 

(घ)  स्थानीय तहले बेरोजगार व्यजिको व्यजिगत कववरणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार 
काययक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रकवष्ट गरे पसछ मार बेरोजगार 
व्यजिको अजन्त्तम सूची कायम हनुे, साथै प्राप्त हनु आएका नयािँ सनवेदन तथा बेरोजगार 
व्यवस्थापन सूचन प्रणालीसिँग सभडार्य आसधकारीक कववरण प्राथसमकतासाथ अजन्त्तम सूची 
सनधायरण गने । 

 

  



थप जानकारीका लासगिः-फोन निं.01-4200477 ,र्मेल: info@pmep.gov.np 

 

            "न्त्यूनतम रोजगार- नागररकको असधकार" 
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श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 

ससिंहदरबार, काठमाडौं 

 

आ०८० को लासग न्त्यनुतम रोजगारीमा सिंलग्न हनु सनवेदन ददन ेसम्बन्त्धी सूचना/२०७९ .व. 

चाल ुआसथयक वर्य ७८20/०७९  मा न्त्यून आय भएका वा स्वरोजगारमा सिंलग्न नरहेका अठार 
बर्य देजि उनान्त्साठी बर्य उमेर समूहका बेरोजगार नागररकले 207८ फागनु मकहना भरी आफू 
स्थायी बसोबास गरेको वडा कायायलयमा सूचीकृत हनु सनवेदन ददन ु हनु यो सूचना प्रकाजशत 
गररएको छ। सनवेदनको ढािँचा र यस सम्बन्त्धी थप जानकारी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा 
केन्त्र वा प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमको वेवसार्ट  www.pmep.gov.np  बाट प्राप्त गनय सककनेछ 
। 
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