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सरु क्षित आप्रवासन -सामी_ नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीचको क्षिपिीय sfo{qmd हो । यो काययक्रम, श्रम,
रोजगार तथा सामाक्षजक सरु िा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरुको नेतत्ृ वमा सच
ं ाक्षलत छ । काययक्रमलाई स्वीस सरकार
क्षवकास सहयोगको तर्य बाट हेल्भेटास नेपालले प्राक्षवक्षिक सहयोग उपलब्ि गराइरहेको छ । यस काययक्रम अन्त्तगयत सलायही
क्षजल्लामा सरु क्षित वैदक्षे िक रोजगार सम्बन्त्िी आप्रवासी स्रोत के न्त्रहरुलाई सहयोग / समन्त्वय गनय तथा a/xyjf
gu/kflnsfdf वैदक्षे िक रोजगार सम्वन्त्िी सचेतीकरणका काययक्रमहरु सञ्चालन गनयका लाक्षग क्षनम्नानसु ारको जनिक्षिको
आवश्यकता भएको हुनाले योग्य अनभु वी नेपाली नागररकहरुबाट तल उल्लेक्षित पदका लाक्षग दरिास्त आह्वान गररएको छ
।
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सामी काययक्रम अन्तर्यत मनोसामाजिक परामर्य सम्बन्धी ६ मजिनाको ताजिम प्राप्त
मनोसामाजिक परामर्यकतायको सन्दभयमााः
 कक्षम्तमा प्रवीणता प्रमाणपर तह वा १०+२ वा सो सरह उक्षिणय गरी मनोसामाक्षजक परामिय
सम्वन्त्िी ६ मक्षहने ताक्षलम क्षलई सरु क्षित वैदक्षे िक रोजगारीको िेरमा काम गरे को ।
नयााँ मनोसामाजिक परामर्यकताय भनाय सम्बन्धी व्यवसथााः
नयााँ मनोसमाक्षजक परामियकताय छनौट गदाय स्वास््य तथा जनसंा या मन्त्रालय अन्त्तगयतको राक्षरिय
स्वास््य ताक्षलम के न्त्रले क्षवकास गरे को तथा स्वास््य मन्त्रालयले स्वीकृ त गरे को ताक्षलम पाठ्यक्रमले
तोके को योग्यता भएको हुनु पनेछ । जुन क्षनम्नानुसार छ:
 मान्त्यताप्राप्त िैक्षिक संस्थाबाट हेल्थ अक्षसस्टेन्त्ट वा स्टार् नसय वा मान्त्यता प्राप्त
क्षवश्वक्षवद्यालयबाट पक्षब्लक हेल्थ, मनोक्षवज्ञान, समाजिास्त्र, सोक्षसएल वकय मा स्नातक तह वा
क्षब.एड.स्वास््य क्षििा वा पोष्ट ग्राजएु ट क्षडप्लोमा इन काउन्त्सेक्षलङ उिीणय गरे को ।
मनोसामाक्षजक परामिय सम्बन्त्िी ताक्षलम प्राप्त गरी सोही िेरमा अनुभव भएकालाई क्षविेष
प्राथक्षमकता क्षदईनेछ । कम्पटु रमा वेब इन्त्िी / ररपोक्षटिंग गनय सक्ने ।
न्त्यनू तम प्रवीणता प्रमाण पर तह वा १०+२ उक्षिणय, प्रौढ क्षििा वा बयस्क सािरता, सहकारर वा
बैंक\क्षविीय सस्ं थामा २ बषयको अनभु व भएको, क्षविीय सािरता तथा सरु क्षित वैदक्षे िक रोजगारीको
िेरमा काम गरे कोलाई प्राथक्षमकता क्षदईनेछ । कम्पटु र मा वेब इन्त्िी / ररपोक्षटिंग गनय सक्ने ।
न्त्यनू तम् किा १० किा पास गरी वैदक्षे िक रोजगार (िाडी मल
ु ुक र मलेक्षसया) मा गई कम्तीमा १ वषय
काम गरे को अनुभवी । सरु क्षित वैदक्षे िक रोजगारीको िेरमा काम गरे कोलाई प्राथक्षमकता क्षदईनेछ ।

कार्य अवध िः हाललाई २०८० असार मसान्त सम्म, कार्यक्रमको आवश्र्कता तथा कार्य सम्पादन मुलर्ाांकन
अनुसार नवीकरण हुन सक्नेछ ।
पररक्षाको ककधसम : धलखित, अन्तवाताय र प्रर्ोगात्मक (ररटनी स्वर्म् सेवकको हकमा अन्तवायताय मात्र हुनेछ )
तलव तथा अन्र् सुकव ा : कार्यक्रमको धनर्मानुसार ।
आवश्र्क कागजातहरु : माधथ उलले खित र्ोग्र्ता पुगेका इच्छु क सलायही वसोवास भएका नागररकहरुले नेपाली
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी, अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रधतधलकप, कखम्तमा पधन २ जना सन्दभय व्र्खिहरुको
नाम र सम्पकय फोन नम्वर सकहतको व्र्खिगत कववरण तथा शैखक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी र पासपोटय
साईजको एक प्रधत फोटोको साथमा आफुले आवेदन गनय चाहेको पद प्रष्ट रुपमा िुलाई हस्तधलखित धनवेदन
सकहत बरहथवा नगरपाधलकामा पेश गनुप
य नेछ । तोककएको समर्भन्दा पधछ आएका आवेदनहरुलाई छनौट
प्रकक्रर्ामा समावेश गररने छै न ।
छनौट प्रकक्रर्ािः
प्रारखम्भक छनौटमा परे का उम्मेद्वारहरुलाई मात्र धलखित, अन्तरय वाताय र प्रर्ोगात्मक पररक्षामा समावेश गररने छ
।प्रत्र्ेक पदमा अवसरबाट बखिधतकरणमा परे का समुदार्हरु िासगरी, मकहला, दधलत, जनजाती, म ेशी तथा
अलपसां ख्र्क वगयका उम्मेदवारहरुको समावेशीकरणको लाधग सकारात्मक कवभेदको प्रकक्रर्ा अवलम्बन गररनेछ ।
दरिास्त ददने अखन्तम धमधत : २०७९।०४।१३ गतेका ददन कार्ायलर् समर् धभत्र | आवेदन बुझाउने अखन्तम
धमधतको ददन सावयजधनक कवदा परे मा कवदाको भोधलपलट धनवेदन बुझाउन सककने छ ।
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