नेऩार सयकाय
श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारम
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ
फेयोजगाय व्मजिको दताय प्रक्रक्रमा
क्र सॊ .

फेयोजगायी
दतायको चयण

1

दताय प्रक्रक्रमाका क्रक्रमाकराऩ

जजम्भेवाय

सूचना,

गाउॉऩानरका/नगयऩानरकारे वडाहरुराई

अनबभुखीकयण

अनबभुखीकयण गने

य पायाभ
क्रवतयण

गाउॉऩानरका/नगयऩानरकारे फेयोजगाय व्मजि
दतायका रानग सूचना प्रकाशन गने

ननकाम/अनधकायी
प्रभुख प्रशासकीम

अनधकृत य योजगाय
सॊ मोजक
प्रभुख प्रशासकीम

अनधकृत, योजगाय
सॊ मोजक/ वडा
कामायरमहरु

२

वडा कामायरमहरुराई पायाभ उऩरब्ध गयाउने

योजगाय सॊ मोजक

ननवेदन सॊ करन

फेयोजगाय व्मजिराई पायभ क्रवतयण गने

वडा कामायरम

य प्रशोधन

फेयोजगाय व्मजिराई पायभ बनय सहमोग गने

वडा कामायरम

प्राप्त ननवेदनहरु दताय गने

वडा कामायरम

प्राप्त ननवेदनहरुको सूची तमाय गने

वडा कामायरम

ननवेदनको सूची य सक्करै ननवेदन योजगाय सेवा

वडा कामायरम

केन्त्रभा ऩठाउने
3

छानक्रवन य
स्वीकृनत

प्राप्त ननवेदनहरुको सूची य सक्करै ननवेदन

योजगाय सॊ मोजक

ननवेदन सॊ रकन गने
ननवेदकहरुको अध्ममन गयी दे हाम अनुसायको

योजगाय सॊ मोजक

क्रववयण तमाय गयी प्रभुख प्रशासकीम
अनधकृतसभऺ ऩेश गने
नस

नॊ.

नाभ

फाफुको
नाभ

आभाको
नाभ

ठे गाना
वडा
नॊ.

चारु आ व भा हारसम्भ १०० ददनको योजगायी
टोर

स्वमभ् रे
ऩाएको

ऩरयवायको अन्त्म सदस्मरे
नऩाएको

ऩाएको

नऩाएको

फाक्रषक
य स्वयोजगायीफाट आम्दानी रु.

छानक्रवन य
स्वीकृनत

फेयोजगाय व्मजिको सूची य ननवेदन उऩय

गाउॉऩानरका/नगय

योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, ननमभावरीभा

कामयऩानरकाको कामायरम

उल्रे जखत आधायहरु फभोजजभ छानक्रवन गने
छानक्रवनफाट क्रववयण सही य गरत यहे का
व्मजिहरुको अरग अरगत सूची फनाउने य

प्रभुख प्रशासकीम
अनधकृत

कामयऩानरका सभऺ ऩेश गने
फेयोजगाय व्मजिको अजन्त्तभ सूचीका सम्फन्त्धभा

गाउॉ/नगय कामयऩानरका

आवश्मक छानक्रवन गयी ननणयम गने
४

फेयोजगाय

फेयोजगाय व्मजिको सम्फन्त्धभा गाउॉ/नगय

व्मजिको

कामयऩानरकाफाट स्वीकृत बएको क्रववयण

सूचीकयण य

योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा प्रक्रवष्ट गने

सूचना साझेदायी

अद्यावनधक क्रववयण अनराईनभापयत् प्रदे श

योजगाय सॊ मोजक

योजगाय सॊ मोजक

साभाजजक क्रवकास भन्त्रारम य श्रभ योजगाय
तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारमभा ऩठाउने
फेयोजगाय व्मजिको प्रदे श स्तयको क्रववयण

योजगाय सॊ मोजक

अनराइनभापयत् सॊ करन य अद्यावनधक गने

प्रदे श साभाजजक क्रवकास
भन्त्रारम

फेयोजगाय व्मजिहरुको अद्यावनधक एकीकृत

योजगाय सॊ मोजक‚

तथमाॊक अनराइन प्रणारीफाट भन्त्रारमभा

प्रदे श साभाजजक क्रवकास

ऩठाउने

भन्त्रारम

याक्रिम स्तयभा सफै स्थानीम तह य प्रदे शहरुको

उऩसजचव‚ मोजना तथा

फेयोजगाय व्मजिहरुको एकीकृत तथमाॉक
अद्यावनधक याख्ने य सावयजननक गने

अनुगभन शाखा‚
प्रधानभन्त्री योजगाय
कामयक्रभ

