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बेरोजगार यि को सूचीमा सूचीकृत हुन नवेदन दता गन स ब धी सूचना
येक नेपाल नाग रकलाई रोजगार को हक

याभू त गराउन तो कएको मापद ड पुरा गरे का

नेपाल नाग रकले रोजगार को हक स ब धी नयमावल , २०७५ को नयम ७ बमोिजम आफू
थायी बसोबास गरे को वडा कायालयमा वा

थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा के

म हना भर आ.व. २०७९/८० को ला ग नवेदन दनु हुन यो सूचना
बेरोजगार यि

मा फागुन

काशन ग रएको छ ।

सूिचकरणस ब धी यव था

(क) १८ दे िख ५९ वष उमेर समूहको हुन ु पन,
(ख) नवेदन

दँदाको म तस म सोह आ थक वषमा

यूनतम एक सय दनको रोजगारमा

सं ल न नभएको हुन ु पन,
(ग)

वरोजगारमा संल न

यि

को हकमा नवेदन दँदाको म तस म सोह आ थक वषमा

यूनतम एक सय दनको रोजगार वापत

ा

गन नेपाल सरकारले तोकेको

पा र मक बराबरको आय (चालु आ थक वषको स दभमा

यूनतम

. ५७,७००/-) भ दा कम

आय भएको हुन ु पन,
सूचीकरण

या

(क) रतपूवक

ा

आवेदनलाई वडा कायालयले छान वन गर बेरोजगार ठहर हुने सबै

मापद ड पुरा गरे को
(ख)

मािणत गनु पन ।

ा

मािणत नवेदनलाई थानीय नदशक स म तले थप छान वन गर बेरोजगार

यि

को अि तम सूची गाउँ कायपा लका / नगर कायपा लकाबाट वीकृ तको ला ग

सफा रस गनु पन।
(ग) कायपा लकाले आव यक भए थप प रमाजन समेत गर बेरोजगार

यि

को अि तम

सूची वीकृत गनु पन
(घ)

थानीय तहले बेरोजगार यि

को यि

काय मको रोजगार यव थापन सूचना
यि

को अि तम सूची कायम हुन,े साथै

यव थापन सूचन

गत ववरणलाई
णाल मा
ा

व

धानम

ी रोजगार

गरे प छ मा

बेरोजगार

हुन आएका नयाँ नवेदन तथा बेरोजगार

णाल सँग भडाइ आ धकार क ववरण

ाथ मकतासाथ अि तम सूची

नधारण गन ।

थप जानकार का ला गः-फोन नं.01-4200477 ,इमेल: info@pmep.gov.np
" यूनतम रोजगार- नाग रकको अ धकार"

म, रोजगार तथा सामािजक सुर ा म
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ी रोजगार काय म

संहदरबार, काठमाड

आ.व. २०७९/८० को ला ग यू तम रोजगार मा संल न हुन नवेदन दने स ब धी सूचना
चालु आ थक वष २०७८/७९ मा यून आय भएका वा वरोजगारमा सं ल न नरहे का अठार वष
दे िख उना साठ वष उमेर समूहका बेरोजगार नाग रकले २०७८ फागुन म हना भर मा आफू
थायी बसोबास गरे को वडा कायालयमा सूचीकृत हुन नवेदन दनु हुन यो सूचना
ग रएको छ। नवेदनको ढाँचा र यस स ब धी थप जानकार
के

वा

स कनेछ।

धानम

ी रोजगार काय मको वेबसाइट

कािशत

थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा

www.pmep.gov.np

बाट

ा

गन

