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कार्य वििरण 

श्री दुष्र्न्त दाहाल 

जनस्िास््र् वनररक्षक 

स्िास््र् शाखा । 

 

• सङ्घीर् तथा प्रदेशस्तरीर् लक्ष्र् र मापदण्ड बमोवजम स्थानीर्स्तरको स्िास््र् सम्बन्धी लक्ष्र् र गुणस्तर 

वनधायरणका लावग आिश्र्क कार्यविवध िा वनर्म िा वनदेवशका स्िीकृवतका लावग प्रारवम्िक कार्य शुरु 

गने ।  

• आधारिूत स्िास््र् र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीवत, कानून, मापदण्ड तर्ार गरी स्िीकृती र 

कार्ायन्िर्न गने व्र्िस्था वमलाउने । 

• स्थानीर्स्तरका र्ोजना तजुयमाको अिस्थामा स्िस््र् विषर्लाई र्ोजनाको मूलप्रिाहमा ल्र्ाई तजुयमा, 

कार्ायन्िर्न तथा वनर्मन गने व्र्िस्था वमलाउने ।  

• नगरको स्िास््र् र सरसफाई तथा स्िास््र् के्षत्रबाट वनष्कावसत फोहोरमैला व्र्िस्थापनमा वनजी तथा 

गैरसरकारी के्षत्रसँग समन्िर्, सहकार्य र साझेदारी महामारी फैवलनबाट रोकथामका उपार् खोवजगन ।  

• आरु्िेवदक, रु्नानी, आम्ची, होवमर्ोप्र्ावथक, प्राकृवतक वचवकत्सा लगार्तका परम्परागत स्िास््र् 

उपचार सेिाको व्र्िस्थापन गने ।  

• प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृतबाट प्राप्त कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको वजम्मेिारी बमोवजम कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 

कार्यर्ोजना बनाई तोवकएको समर्वित्र पेश गने ।  

• मातहतका कमयचारीहरुको कार्यवििरण तर्ार गरी स्पष्ट वजम्मेिारी तोक्ने र सो अनुसार कार्यसम्पादन 

मूल्र्ाांकन गरी प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत समक्ष पेश गने ।  

• प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत िा नगरसिा िा कार्यपावलकाले तोकेका र अवधकार प्रत्र्ाार्ोजन गररएका 

अन्र् कार्यहरु गने । 
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• गाउँपावलकाको िौगोवलक अिस्था, विकटता, जनताको स्िास््र् सांस्थाहरुमा पह ांचको वस्थवतलाई विचार 

गरी जनरल अस्पताल, नवसयङ्ग होम, वनदान केन्र तथा अन्र् स्िास््र् सांस्थाहरुको वक्लवनक दताय, 

सञ्चालन अनुमवत र वनर्मन गने ।   

• स्थानीर्स्तरको प्रिर्धनात्मक, प्रवतकारात्मक, उपचारात्मक, पुस्र्थापनात्मक स्िास््र् सेिाको सञ्चालन 

गने ।  

• स्िस्थ जीिनशैली, पोषण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्िास््र् िृत्तको पालना, पञ्चकमय 

लगार्तका जनस्िास््र् सेिाको प्रिर्धन गने । 

• गाउँपावलका वनिासीहरुको सरसफाई स्िास््र् सम्बन्धी विषर्मा सचेतना जगाउन, फोहोर व्र्िस्थापन 

गनय, सफा र स्िच्छ वपउने पानीको प्रर्ोग गनय, पोषणरु्क्त खाना खान, घर कम्पाउण्ड सफा राख्न पालन गनुय 

पने र गनय सवकने न्रू्नतम कुराहरुका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सांचालन गने । 

• मानि स्िास््र्मा गम्िीर असर पने खालका विषदी प्रर्ोगमा रोक लगाउन कृवष र पशुस्िास््र् शाखासांग 

समन्िर् गरी कार्यक्रम सांचालन गने । 

• स्िास््र् बीमा लगार्तका सामावजक सुरक्षा कार्यक्रमको व्र्िस्थापन र वनर्मन गने कार्यमा 

कार्यपावलकाको प्रत्र्क्ष वनदेशनमा रही तोवकए बमोवजम गने ।  

• स्थानीर्स्तरमा औषवध तथा अन्र् मेवडकल उत्पादनहरुको अनुमवत, खारेजी, न्रू्नतम मूल्र् वनधायरण र 

वनर्मन सम्बन्धी जनताको सामुवहक रार् वलई प्रवतिेदन पेश गने । 

 

काजीिान राई 

    प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 


