योजगाय सॊ मोजकका रागग आवेदन ददने उम्भेदवायहरुका रागग जानकायी
क) Online Application भापफत् दयखास्त ददॉदा ध्मान ददनुऩने कुयाहरु
दयखास्त पायभ बनुब
फ न्दा ऩहहरा उम्भेदवायराई आवश्मक ऩने कुयाहरु



उम्भेदवायको हारसारै खखचेको दुवै कान दे खखने ऩासऩोर्फ साइजको पोर्ोको गिखजर्र प्रगत एक वर्ा (फढीभा
५० हऩक्सेर सम्भको JPEG Format)



उम्भेदवायको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको गिखजर्र प्रगत एक वर्ा (फढीभा १०० kb सम्भको JPEG)



न्मूनतभ शैखऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र (रब्धाङ्क ऩत्र) को गिखजर्र प्रगत (फढीभा १५० kb सम्भको JPEG)



न्मूनतभ शैखऺक मोग्मताबन्दा एक तह भागथको शैखऺक मोग्मता बएभा सो को प्रभाणऩत्र (रब्धाङ्क ऩत्र) को
गिखजर्र प्रगत (फढीभा १५० kb सम्भको JPEG)



कम्तीभा २ वषफ कामफ गये को अनुबवको प्रभाणऩत्र बएभा सोको गिखजर्र प्रगत एक प्रगत (फढीभा १५० kb
सम्भको JPEG) । (मसका रागग एक बन्दा फढी सॊ स्थाभा काभ गये को बएभा कम्तीभा २ फषफ कामफ अनुबव
दे खखने प्रभाणऩत्रहरु स्क्मान गयी एउर्ै पाइरभा याख्ने)

Online पायभ बयी आवेदन गने तरयका


प्रधानभन्त्री योजगाय कामफक्रभको वेवसाइर् www.pmep.gov.np भा यहेको Application भा Click गये ऩगि
दे खखने शतफहरु याम्रोसॉग ऩढी Proceed बन्ने गरङ्कभा Click गने य त्मसऩगि दे खखने पायभभा आफ्नो सम्ऩूण फ
हववयण बने ।



शाखा अगधकृत सयहको योजगाय सॊमोजक वा नामव सुब्फा सयहको योजगाय सॊमोजक भध्मे कुन ऩदभा आवदे न
गने हो सुरुभै िनौर् गने। दुवै ऩदभा आवेदन ददने बएभा पयक पयक इभेर ठे गाना चाहहने य आवेदन ऩगन
पयक पयक गनुऩ
फ नेि।



उम्भेदवायरे कुन प्रदे शको रागग आवेदन गने हो िनौर् गने ।



गनददफष्ट गरङ्कहरुभा गई भाग बएको पोर्ो, नागरयकता, न्मूनतभ शैखऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य एक तह
भागथल्रो शैखऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र (उऩरब्ध बएभा) एवभ् अनुबव सम्फन्धी Document Attach गने ।



मोग्मता तथा अनुबवका प्रभाणऩत्रका प्रगतगरऩीहरु उम्भेदवाय स्वमम्रे हस्ताऺय सहहत प्रभाखणत गयी ऩेश गने ।



आफ्नो सफै हववयण बरयसकेऩगि पायभको अखन्तभभा यहे को Login Detail भा भाग बएको हववयण (इभेर
ठे गाना य आवेदन प्रहक्रमाभा बहवष्मभा प्रमोग गने प्रमोजनका रागग िु ट्टै Password) याख्ने।




सफै हववयण बरयसकेऩगि पायभको अखन्तभभा यहेको Save गरङ्कभा Click गने ।

Save गरङ्कभा Click गरयसकेऩगि सफ्र्वेमयरे Are you sure to submit the form? बन्ने प्रश्न सोध्ि।
त्मसऩगि आपूरे बये को सफै हववयण ठीक ि िै न रुजु गने । मदद ठीक बएभा Ok भा Click गने।



हववयण दुरुस्त नबएभा Cancel गयी सच्माउने । सच्माइसकेऩगि ऩुन् save गरङ्कभा Click गयी ऩुन् रुजु गयी

ok भा Click गने।


पायभ ऩेश बएऩगि आवेदकको ईभेर ठे गानाभा प्रभाणीकयण गरॊ क (Verification Link) ऩठाइनेि। आवेदकरे
उक्त गरङ्कभा Click गयी Login गये ऩगि भात्र प्रभाखणत बै गनजरे आफ्नो प्रवेशऩत्र हप्रन्र् गनफ सक्नेि। मसयी
प्रभाणीकृत नहुने आवेदकको आवेदन स्वीकृत बएको भागनने िै न।

ऩयीऺा दस्तुय



आवेदनका रागग कुनै ऩगन प्रकायको दस्तुय फुझाउनु नऩने।

1

प्रवेश ऩत्र गरने तरयका



आवेदन दताफ गरयसकेऩगि Online भा नै आवेदकको प्रवेशऩत्र गसजफना हुनेि । मस्तो प्रवेशऩत्र आवेदकरे हप्रन्र्
गयी बहवष्मभा हुने कम््मुर्य सीऩ ऩयीऺण, कयाय सम्झौता रगामतका प्रहक्रमाहरुभा अगनवामफ रुऩभा ऩेश गनुऩ
फ ने
बएकोरे सुयखऺत याख्नुऩनेि।

ख) िनौर्को तरयका



अनराइन प्रणारीभापफत आवेदन ददने गभगत सभाप्त बएऩगि ऩहहरो चयणको िनौर्भा दे हामफभोखजभ अङ्क प्रदान
गयी सफै बन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उम्भेदवायहरुको प्रायखम्बक नगतजा प्रदे शगत रुऩभा प्रकाशन गरयनेि। मस्तो
सूचीभा उऩरब्ध बएसम्भ भाग सॊ ख्माको तीनगुणा उम्भेवायहरु िनौर् हुनि
े न्।

(क) तोहकएको न्मूनतभ शैखऺक मोग्मताको प्राप्त रब्धाॊक प्रगतशतफाऩत ७० अॊक,
(ख) न्मूनतभ बन्दा एक तह भागथल्रो शैखऺक मोग्मता फाऩत २० अॊक, य

ु
(ग) नेऩार सयकायद्वाया सॊ चागरत कामफक्रभ, सागफकका स्थानीम गनकाम वा हारका स्थानीम तहहरु वा सॊ मक्त
याष्ट्रसॊघीम गनकामहरु (मूएन एजेन्सी) वा नेऩार खस्थत हवकास साझे दाय गनकाम वा कुर्नीगतक गनकामहरुका

कामफक्रभभा योजगायी, हवकास, साभाखजक ऩरयचारन, नीगत तथा मोजना, गरयफी गनवायण, तथमाॊक व्मवस्थाऩन वा
सूचना प्रहवगधको ऺेत्रभा कम्तीभा २ वषफ काभ गये को अनुबव फाऩत १० अॊक ।
दुई वषफबन्दा कभ अवगधको अनुबव वाऩत अङ्क प्रदान गरयने िै न ।
न्मूनतभ शैखऺक मोग्मताको रब्धाॊक फाऩतको अॊक गनधाफयण दे हाम अनुसायको सूत्रको प्रमोग गयी गरयनेि्
न्मूनतभ शैखऺक मोग्मताको रब्धाॊक प्रगतशत*७०
१००



दोस्रो चयणका रागग ऩहहरो चयणफार् िनौर् बएका उम्भे दवायहरुराई आवेदन गये को सम्फखन्धत प्रदे शभा
कम््मुर्य सीऩ ऩयीऺा सञ्चारन गयी सो ऩयीऺाभाभा प्राप्त अङ्कका आधायभा फैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ सहहतको
अखन्तभ गसपारयस सूची तमाय गरयनेि ।

थऩ जानकायीका रागग श्रभ, योजगाय तथा साभाखजक सुयऺा भन्त्रारम, प्रधानभन्त्री योजगाय कामफक्रभको

Website www.pmep.gov.np भा जानुहोस ।
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