
आवश्यकता 
 

प्रथम पटक प्रकाशन ममततिः २०७९।०१।२५ 

मानसिक स्वास््य तथा परामर्श केन्द्र – नेपाल (िी.एम.िी.– नेपाल), मानसिक स्वास््य तथा 
मनोिामाजिक िहयोगको क्षेत्रमा काम गने राजरियस्तरको एक गैरिरकारी िंस्था हो । फेल्मको 
आर्थशक िहयोगमा कैलाली र िल्यान जिल्लाका ७ वटा गाउँ तथा नगरपासलकामा बैदेसर्क 
रोिगारमा गएका ब्यजतत र ततनका पररवारका िदस्यहरुको मानसिक स्वास््य तथा 
मनोिामाजिक िुस्वास््य प्रवर्शन गने उद्देश्यका िाथ िञ्चालन भएको प्रवािी कामदार र 
उनका पररवारको मानसिक स्वास््य तथा मनोिामाजिक िुस्वास््य प्रवर्शन पररयोिना को 
लार्ग तल उल्लेख गरे अनुिारको पदको पदपुतत शका लार्ग योग्यता पुगेका तनवेदकहरुबाट 
तनवेदन आह्वान गदशछौं ।   
 

१. पदिः मनोसामाजिक काययकताय (६ िनािः कैलाली जिल्ला अन्र्तगत घोडाघोडी न.पा, टीकापुर 
न.पा र िानकी गा.पा. को लार्ग १।१ िना गरी ३ िना र िल्यान जिल्ला अन्र्तगत बनगाड 
कुसभण्ड ेन.पा, बागचौर न.पा र छत्रशे्वरी गा.पा. को लार्ग १।१ िना गरी ३ िना) 
 

कामको मूख्य जिम्मेवार िः 
 मानसिक स्वास््य तथा मनोिामाजिक िवालमा िमुदायस्तरमा िचेतना बढाउन े। 

 मानसिक स्वास््य िमस्या भएका प्रवािी कामदार र पररवारका िदस्यहरुको पहहचान 
गने, उपचारको लार्ग स्वास््य तनकायमा िम्प्पे्रषण गने र घरभेटघाटको माध्यमबाट 
ब्यजततगत वा िमूहमा मनोिामाजिक परामर्श िेवा प्रदान गने ।  

 मानसिक स्वास््य िमस्या भएका प्रवािी कामदार, उनीहरुका पररवारका िदस्यहरुलाई 
िमेटेर मानसिक स्वास््य स्वावलम्प्वन िमूह वा िोडी िमूह गठन गने, उनीहरुको 
िंस्थागत र अन्द्य ब्यविातयक क्षमता असभबदृ्र्र् गदै त्यस्ता िमूहलाई िमुदायस्तरमा 
पररचालन गने । 

 अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गने िंस्थािँग िहकायश गरी मनोिामाजिक अपाङ्गता भएका 
ब्यजततहरुको हक, अर्र्कार िंरक्षण, िमावेर्ी र िेवामा पहँुुच बदृ्र्र्का लार्ग िहयोग 
गने ।  

 प्रवािी कामदारका र उनका पररवारका िदस्यहरुको आयआिशन बढाउनको लार्ग िरकारी 
लगायत अन्द्य रोिगारप्रदायक िंघिस्थाहरु िँग िमन्द्वय गने, िीप ववकाि तासलम तथा 
ववविय िाक्षरताको कक्षा सलन ेलार्ग िंयोिन गने लगायतका काममा िहयोग गने । 



 स्थानीय तहमा िञ्चासलत कायशक्रमलाई प्रभावकारी तररकाले कायाशन्द्वयन गनश स्थानीय 
िरकार लगायत अन्द्य िरोकारवाला िंघिस्थाहरु िँग िमन्द्वय गने आहद । 

 प्रततवेदन तयार गने, त्यांकहरु िंकलन गने, रेकडश राख्न ेर कायशक्रम अर्र्कृतलाई पठाउने 
। 

योग्यता: 
 स्नातक तह उिीणश गरी मानसिक स्वास््य कायशकताश वा िामाजिक कायशकताशको रुपमा 

िमुदायस्तरमा २ वषश भन्द्दा बहढ िमय काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको ।  

 राजरिय स्वास््य तासलम केन्द्रबाट जस्वकृत मनोिामाजिक परामर्शको ६ महहनाको तासलम 
सलएको वा सलईरहेको उम्प्मेदवारलाई प्राथसमकता हदईनेछ । 

 अर्र्कारमुखी िामाजिक पररचालन पद्घततमा रही मानसिक स्वास््य स्वावलम्प्वन िमूह 
वा अन्द्य िमुदायस्तरका िंस्थाहरुिँग काम गरेको अनुभव भएको ।  

 प्रततवेदन लेखन, त्यांक, िानकारी िंकलन र असभलेखीकरण िम्प्वजन्द्र् िीप भएको । 

 िंचार, िंयोिन र पैरवी िम्प्वजन्द्र् आवश्यक िीपका िाथ ैकम्प्प्युटर, इन्द्टरनेट िम्प्वजन्द्र् 
ज्ञान, िीप भएको । 

 बालबासलका लगायत िोखखममा परेका अन्द्य ब्यजततहरुको िुरक्षाका लार्ग आफैले वा 
अन्द्य व्यजतत वा िंघिस्थाहरुिँग िमन्द्वय गरेर काम गनश ितने । 

 

सुववधाहरु:  िी.एम.िी. नेपाल र िम्प्वजन्द्र्त दात ृतनकायिँग भएको िम्प्झौता अनुिार 
करारनामा हाललाई डडिेम्प्वर २०२२ िम्प्मको लार्ग हुनेछ र कामको आवश्यकता अनुिार थप 
गनश िककनेछ । 
 

मार्थ उल्लेख गरेअनुिार योग्यता पुगेका इच्छुक व्यजततले आफ्नो व्यजततगत वववरण िहहत 
दरखास्त तल हदइएको ठेगानामा २०७९ िेरठ ६ गत ेसभत्र पठाइहदन हुन आह्वान गदशछौं ।  
 

स्थानीय बामसन्दा, वववाहहत महहला तथा अपाङ्गता भएका ब्यजततहरुलाई ववशेष प्राथममकता 
हदईनेछ ।  

 

पदपुतत श प्रकक्रया िम्प्वजन्द्र् िम्प्पूणश अर्र्कार िी.एम.िी. नेपालमा तनहहत रहनेछ । 
 

काययकार  तनदेशक, सी.एम.सी.– नेपाल 

ईमेलःvacancy.cmcnepal@gmail.com, वेभपेिःwww.cmcnepal.org.np 
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