
 

 

 

आवश्यकता 

पुनः  प्रकाशित सुचना शमशतः  २०७७ भाद्र ३ गते र  आबेदन शदने अन्तिम शमशतः  २०७७ भाद्र ७ गते । 

बर्दिया र्जल्लाको राजापुर नगरपार्िकामा मानर्िक स्वास्थ्य तथा परामर्ि केन्द्र र्ि=एम=र्ि= नेपािको प्रार्िर्धक िहयोग तथा स्वस्वि दुतािािको आर्थिक िहयोगमा 

यि नगरपार्िका मार्ि त द्वन्द्द्व पीर्डतहरुिाई मनोिामार्जक िहयोग कायिक्रम िञ्चािन गनिकािार्ग ति उले्लख गरे अनुिारको पदको िार्ग योग्यता पुगेका 

र्निेदकहरुबाट र्निेदन आह्वान गदिछ ौं । छन ट गररएको उमे्मदिारिाई रु्रुमा मनोिामार्जक परामर्िको तार्िम प्रदान गररनेछ र तार्िम िँगिँगै द्वन्द्द्वप्रभार्ित 

ब्यस्विको िार्ग मनोिामार्जक िहयोग पुयािउने काममा पररचािन गररनेछ ।  

पद: मनोिमार्जक कायिकताि — २ जना  

कामको मूख्य शजमे्मवार ः  

 द्वन्द्द्वको प्रभािको कारणिे गदाि मनोिामार्जक तथा मानर्िक स्वास्थ्य िमस्या भएका ब्यस्विहरुको पर्हचान गने ।  

 मनोिामामार्जक िहयोगको महत्वको बारेमा द्वन्द्द्व प्रभार्ित ब्यस्विहरुमा जनचेतना अर्भबृस्वि गने । 

 द्वन्द्द्व प्रभार्ित ब्यस्विहरुिाई आिश्यक पने मनोिामार्जक िहयोग नगरपार्िकामा स्थापना गररने मनोिामाजीक परामर्ि केन्द्र मार्ि त तथा घर भेटघाट 

गरी ब्यस्विगत र िमूहमा प्रदान गने ।  

 र्जल्लामा रहेका कायिक्रमका र्िज्ञ मनोिीद तथा र्ि=एम=र्ि= नेपािको केन्द्रका र्िज्ञ मनोर्िदहरुिाट प्रदान गररने मनोिामाजीक परामर्ि तार्िम कोर्िको 

ढाँचा अनुिार अर्निायि उपस्वस्थत भएर तार्िम र्िने, मनोिामाजीक परामर्िको र्र्पहरुको िर्क्रय पूििक द्वन्द्द्व  पीर्डत िेिाग्राहीहरुिँग अभ्याि गने ।    

 यो तार्िमको क्रममा प्रदान गररने मनोिामाजीक िुपरर्भजनमा अर्निायि िौंिग्न हुने । 

 द्वन्द्द्व प्रभार्ित ब्यस्विहरुिाई आिश्यक पने मानर्िक स्वास्थ्य िेिाको िार्ग मानर्िक रोग र्िरे्र्ज्ञिँग िमन्वय गरी र्ि=एम=र्ि= नेपाििे ब्यिस्था गरेको 

स्वास्थ्य िौंस्था मार्ि त मानर्िक रोगको र्िरे्र्ज्ञिाट  उपचारिेिा र्िनकािार्ग आिश्यक िमन्वय गने । 

 तोर्कएको ढाँचामा मनोिामाजीक परामर्ि िेिाको िेिाग्राहीको र्ििरण राखे्न, केर् र्ाईि तयार गने, रे्िन नोट भने आर्द ।  

योग्यताः  

 र्निेदक स्वयौं द्वन्द्द्वबाट प्रभार्ित िा द्वन्द्द्व प्रभार्ित पररिारको िदस्य भएको हुनुपनेछ । अन्यथा अन्तरिातािमा छार्नने छैन ।  

 कम्तीमा कक्षा १२ िा प्रर्िणता प्रमाणपत्र तह उत्तीणि गरेको हुनुपनेछ । िामाजर्ास्त्र िा मनोर्िज्ञान िा स्वास्थ्य र्र्क्षा र्िर्यमा स्नातक गरेकािाई 

प्राथर्मकता र्दइने छ ।  

 मनोिामार्जक परामर्ि िम्बन्धी ६ मर्हने तार्िम प्राप्त गरेको र स्टार् निि िा हे=अ=अ=हे=ि= िा अ=न=मी= पािगरी कामको अनुभि गररिकेकोिाई 

प्राथर्मकता र्दईनेछ । 

 र्निेदक कम्तीमा २० िर्ि उमेर पुरा भएको हुनुपनेछ । 

 प्रभािकारी िौंचारको िीपका िाथै कम्प्युटर, इन्टरनेट िम्वस्वन्ध ज्ञान÷िीप भएको । 

यि पदमा कामगने कमिचारी नगरपार्िकामा स्थापना गररने मनोपरामर्ि केन्द्रमा रहेर काम गनुिपने हुन्द्छ र आिश्यकता अनुिार नगरपार्िकामा रहेर द्वन्द्द्वप्रभार्ित 

ब्यस्वि तथा पररिारका िदस्यहरुिाई ब्यस्विगत र िमूहमा मनोपरामर्ि िेिा प्रदान गनिकोिार्ग िमुदायस्तरमा िमेत जानुपने हुन्द्छ ।   

िुर्िधाहरुुः   िीएमिी. नेपाि र नगरपार्िका र्िच भएको िम्प्झ ता अनुिार हुने छ । करारनामा र्ागुण २०७७ िाि िम्मको िार्ग हुनेछ र कामको आिश्यकता 

अनुिार थप गनि िर्कनेछ । 

मार्थ उले्लख गरेअनुिार योग्यता पुगेका इचु्छक व्यस्वििे आफ्नो व्यस्विगत र्ििरण िर्हत दरखास्त ति र्दइएको ठेगानामा २०७७ भाद्र ७ गते र्भत्र पठाइर्दन हुन 

आह्वान गदिछ ौं ।  यि अर्घ र्निेदन र्दएका उमे्मदिारको पर्हिाको र्निेदन नै कायम गररने भएकोिे पुनुः  र्निेदन हाल्नु पदैन । द्वन्द्द्व प्रभाशवत स्थान य ब्यन्ति 

तथा मशहलालाई शविेष प्राथशमकता शदईनेछ ।  

पदपुर्ति प्रर्क्रया िम्वस्वन्ध िमू्पणि अर्धकार िी.एम.िी. नेपािमा र्नर्हत रहनेछ । 

कायिकारी र्नदेर्क, र्ि=एम=र्ि= – नेपाि 
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