
बेरोजगार हुनुहुन्छ ? कामका लागग चैतभित्र ननवेदन ददनुहोस ् | 

 के तऩाईँ फेयोजगाय हुनहुुन्छ । आफ्न ैगाउॉ ठाउॉभा काभको खोजीभा हुनहुुन्छ ? त्मसो 
हो बने चतै भहहना भबत्र योजगायीका रागग सयकायराई ननवेदन हदनहुोस।् 

 

सयकायरे प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्तगयत न्मनुतभ सम हदनको योजगायीका 
रागग मही चतै भहहना भबत्र ननवेदन हदन आह्वान गयेको छ ।  

स्थानीम तहको भातहतभा सञ्चारन हुने योजगाय सेवा केन्रको सभन्वमभा प्रदान 
गरयने एक सम हदन फयाफयको न्मनुतभ योजगायीभा सॊरग्न बई सवयजननक ववकास 
ननभायणको काभभा सघाउन सफ ैफेयोजगाय मवुाराई सयकायरे आह्वान गयेको हो । 

फेयोजगाय व्मक्ततरे आफ्नो स्थामी फसोफास यहेको वडा कामायरमभा गएय फेयोजगाय 
व्मक्ततको सगूचभा सगुचकृत हुन सककन्छ । श्रभ , योजगाय तथा साभाक्जक सयुऺा 
भन्त्रारमरे ऩहहरो चयणभा सावयजननक सचूना जायी गयी फेयोजगाय बए चतै 
भहहनाभबत्र आवेदन हदन आह्वान गयेको हो । 



फेयोजगाय मवुाहरुराई वर्यभा न्मनूभत १०० हदन योजगायी हदने य योजगायी हदन 
नसके फेयोजगाय बत्ता हदने उद्देश्मसहहत सयकायरे गएको पागुन १ गते 
‘प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ’ घोर्णा गयेको गथमो । 

योजगायीको हकसम्फन्धी ऐन य प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ननदेभिका 
फभोक्जभ सयकायरे हयेक आगथयक वर्यभा न्मनुतभ फेयोजगायहरूराई योजगायी 
हदनेगयी सयकायरे स्थानीम तहभापय त कामयक्रभ सञ्चारन गदैछ । मो कामयक्रभका 
रागग मो वर्य ३ अफय ५ कयोड फजेट छुट्हटएको छ । 

रोजगारीका लागग ननवेदन कहाॉ ददने ? 

सयकायरे सात ७५३ वटै स्थानीम तहभा योजगाय सेवा केन्र स्थाऩना गयी आउॉ दो 
चतै१ गतेदेखख फेयोजगायको तथ्माङक सॊकरन गदैछ । फेयोजगाय व्मक्ततरे 
योजगायीका रागग आफ्नो स्थामी फसोफास यहेका वडा कामयरमभा गएय फेयोजगाय 
व्मक्ततको सगूचभा सगूचकृत हुन ननवेदन हदन सककन्छ । 

ननवेदकरे आपूसॉग बएको सीऩ , सभम, कामयऺ ेत्र, ऺभता, ठाउॉ  खुराएय ननवेदन 
हदनऩुनेछ । आउॉ दो चतै भहहनाबयीभा सगुचकृत हुन सयकायरे आह्वान गयेको छ । 
  

योजगायीको हकसम्फन्धी ऐनभ ैकक्म्तभा सम हदन काभ हदने व्मवस्था छ । 
त्मसअैनसुाय एक आगथयक वर्यभा न्मनूतभ एक सम हदन योजगायी हदन मो कामयक्रभ 
ल्माइएको हो । स्वयोजगाय नयहेका १८ देखख ५९ वर्यसम्भका नागरयक मस 
कामयक्रभभा सभावेि हुन ऩाउनेछन ्। 

वडा कामायरमरे प्राप्त बएका ननवेदन सात हदन भबत्र योजगाय सेवा केन्रभा 
ऩठाउनऩुनेछ । त्मसऩनछ योजगाय सेवा केन्ररे ननवेदक फेयोजगाय बए नबएको 
छानववन गनेछ । स्थानीम तहका योजगाय सॊमोजकरे जेठ भसान्तसम्भ योजगायी 



नऩाउनेहरुको सॊख्मा य न्मनूभत १०० हदन योजगायी नऩाउनेहरुको सॊख्मा 
छुट्माउनेछ । 

त्मसयी प्राप्त ननवेदनहरु केन्ररे ३० हदन भबत्र सम्फक्न्धत प्रदेिको योजगाय 
कामयक्रभ हेने भन्त्रारमभा ऩठाउनऩुनेछ । योजगाय सेवा केनऽ्रे फेयोजगायको 
सचूीसॉगै आफ्नो ऺेत्रभा यहेका योजगायदाता य सयकायी स्तयका योजगाय सम्बास्म 
ववकास आमोजनाको तथ्माॊक ऩनन सॊकरन गनेछन ्। 

ननवेदको दऺता , ऺभता य सीऩको आधायभा योजगाय सेवा केन्ररे न ैयोजगायीका 
रागग कपसारयस गनेछ । सयकायरे खटाएको ठाउॉभा नजाने फेयोजगाय व्मक्ततराई 
फेयोजगायको सगुचफाट हटाइनेछ । 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामायन्वमनका रागग सयकायरे कृवर् , ऩमयटन, सडक 
मातामात, उजाय, वन तथा वातावयणदेखख याक्रिम गौयवका आमोजना , उद्मोग 
रगामतका ऺेत्र ऩहहचान गयेको छ ।  

सयकायरे न्मनूतभ सम हदन काभ हदन नसकेभा फेयोजगाय नागरयकराई ननवायह 
बत्ता हदनेछ । योजगाय सेवा केन्ररे असाय १५ भबत्र ननवायह बत्ता ऩाउने मोग्म 
ऩरयवायको ऩहहचान गनेछ । 

तय सयकायको प्रथभभकता ननवायह बत्ता हदने बन्दा ऩनन योजगायीन ैऩहहरो 
प्राथभभकता यहेको छ ।  

योजगायी उऩरब्ध गयाउन नसके ननवाहय बत्ता फाऩत सयकायरे एकभरुट २५ हजाय 
८५० रुऩमैाॉ बत्ता उऩरब्ध गयाउनेछ । तय , ननवायह बत्ता ऩाउन सक्जरो छैन । 
सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड ऩयूा बएका फेयोजगाय नागरयकरे भात्र ननवायह बत्ता 
ऩाउनेछन ्।  
 


