
खनियावास गााँउपानिका 

गााँउकाययपानिकाको कायायिय, दाखाय धानदङ्ग 

 

१.मेडिकल अडिकृतको कार्यशतय डििरण 

क) संडिप्त डििरण M  

कमयचारीको पद M – मेडिकल अडिसर सेिा प्रकृडत M – करार सेिा 

कार्ायलर् M– दार्ाय स्िास््र् चौकी / प्रस्ताडित 

पाडलकाडस्तरर् अस्पताल 

सपुररिेिक M – प्रमरु् प्रशासडकर् अडिकृत 

कार्य समर् M– दडैिक रुपमा डिहाि १०.०० 

िजेदडेर् सााँझ ५.०० िजेसम्म O.P.D. सेिा 

संचालि, अन्र् समर्मा ON Call मा रडह सेिा 

प्रदाि, भिाय भएका डिरामीलाइ Round 

Service प्रदाि 

पररिाको डकडसम M – अन्तिायता 

सेिा अिडि M–आ.ब.२०७७/०७८ (कार्य 

सम्पादिको आिारमा थप हुि सक्िे ) 

 

प्रनिवेदि पेश गिनय पिे निकाय  

– स्िास््र् शार्ा मािय त गााँउ कार्यपाडलकाको 

कार्ायलर्,दार्ाय िाडदङ्गमा 

मनख्य कायय 

- दडैिक रुपमा डिरामी जााँच गरी गणुस्तरीर् 

स्िास््र् सेिा प्रदाि गिे  

- अस्पतालमा आउिे इमरजेन्सी डिरामीको 

उपचार सेिालाई सडुिडित गिे  

- अस्पतालको उपचारात्मक सेिालाई 

गणुस्तरीर् र प्रभािकारी ििाउि पहल गिे 

। 

उदे्धश्र्हरु M 

- अस्पतालको उपचारात्मक सेिालाई प्रभािकारी ििाउिे । 

- अस्पतालिाट प्रदाि गररिे उपचारात्क सेिालाई गणुस्तररर् ििाउिे  । 

शैडिक र्ोग्र्ता M-मान्र्ता प्राप्त डशिण संस्थािाट डचडकत्साशास्त्र डिषर्मा कडम्तमा एम.डि.डि.एस. 

उडिणय गरी मेडिकल काउन्सीलमा दताय भई कडम्तमा एक िषय कार्य अिभुि भएको । 

र्) कार्य डििरण M 

मखु्र् डिर्ाकलापहरु कार्य सम्पादि सचुक  सचुकको स्रोत 

मेनिकि अनिसरिे गिे काययहरु निम्िािनसार हुिेछि । 



दडैिक ओ.डप.डि.संचालि उपचारमा आएका डिरामीले 

प्रभािकारी र गणुस्तररर् 

स्िास््र् सेिा प्राप्त गरेको 

दडैिक ओ.डप.डि.मा आउिे 

डिरामी दर (संख्र्ा) 

ईमरजेन्सी सेिा सञ्चालि ईमरजेन्सी सेिामा आउिे 

डिडभन्ि रोगिाट ग्रडसत 

डिरामीहरुको सन्तषु्टी 

ईमरजेन्सी सेिामा आउिे 

डिरामी दर (संख्र्ा) 

भिायमा रहकेा डिरामीलाई 

उपचारात्मक सेिा 

उपचारको लाडग अस्पतालमा 

भिाय भएको डिरामी िकय दाको 

अिस्था/सझुाि 

डिरामी भिाय दर (संख्र्ा) 

र्.ुएस.डज.जााँच उपचरमा सहजता आएको र्.ुएस.डज.जााँच गिे दर 

इ.डस.डज. जााँच उपचरमा सहजता आएको इ.डस.डज. जााँच गिे दर 

Plaster and Procedure 

Service 

उपचरमा सहजता आएको Plaster and Procedure 

Service मा आउिे दर 

परामशय सेिा सेिाग्राहीको सन्तषु्टीको अिस्था परामशय िमोडजम सेिा ग्राहीले कार्य 

गरे िगरेको  

ग) कार्यडििरण लि उदे्यश्र् परुा गिय आिश्र्क िमता तथा श्रोत साििहरु M 

सीप तथा िमता स्रोत साििहरु र उपकरणहरु सहर्ोगी व्र्िस्थाहरु तथा 

िातािरण 

- ई.डस.डज.,र्.ुएस.डज. र 

प्लास्टर सेिा डदि सक्िे 

- उडचत परामशय सडहत 

उपचारात्मक सेिामा 

अिभुि सडहतको दिता 

प्राप्त 

- ई.डस.डज. मेडसि 

- इन्टरिेट 

- र्.ुएस.डज. मेडसि 

- प्लास्टर लगाएत 

Procedure का लाडग 

आिश्र्क पिे समाग्री   

- इन्टरिेट सडहत 

सडुििार्कु्त आिासीर् 

व्र्िस्था 

- अत्र्ािश्र्क ताडलम 

डलिे व्र्िस्था 

- अिभुि आदाि प्रदाि 

र सकाईको अिसर 

- उपर्कु्त कार्य िातिारण 

२. सेिा करार गरेिापत पाउिे पाररश्रडमक र अन्र् सडुििा M 

क) तलि स्केत M– िेपाल सरकारले तोकेको तलि र थप १०० प्रडतशत प्रोत्साहि भिा उपलव्ि गराईिे । 

र्) अन्र् भिा तथा सडुििाहरु M-  गााँउपाडलकाले तोके िमोडजम र्टाए िमोडजम डिर्मािसुार भ्रमण 

भिा   िा  डिल्ि भिा उपलव्ि हुिेछ । 

३. आचरण 

- सेिा सम्िडन्ि प्रचडलत काििुमा व्र्िस्था भएका कमयचारीको आचरण सम्िडन्ि कुराहरु पालिा गिुयपिे 

र गााँउपाडलकाको डिमािसुार कार्य गिुयपिे । 


