
   

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र स्वास््य शाखा प्रमुख बीचको काययसम्पादन करार सम्झौता 

 

सुशासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् सरकार संचािन सेवा 

ऐन २०७४, सिै नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त देहार् िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता 

गररएको छ । र्ो करार सबिौतामा गाउँपाझिकाका प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र स्वास््र् शािा प्रमिु दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

 

1. गाउँपाझिकािे पाररत गरेको स्वास््र् सबिन्धी नीझत, झनर्म, झनदेझशकाहरुको कार्ायन्वर्न गन,े गराउन ेर स्वास््र् सबिन्धी कार्यक्रम तथा वजेट तजुयमा गने कार्यमा 

सहर्ोग गन ेर कार्ायन्वर्न गने, 

2.  आधारभतू स्वास््र् सबिन्धी नीझत, कानून, कार्यझवझध, मापदण्ड, र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा सहजीकरण गने र कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने, 

3.  स्वास््र् सबिन्धी वाझषयक कार्यक्रम तथा िजेट तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने, 

4.  औषधी र स्वास््र् उपकरणको िररद, भण्डाण र झवतरण व्र्वस्थापन गन,े 

5.  पररवार झनर्ोजन, मातझृशश,ु पररवार स्वास््र्, िोप जस्ता पररवार स्वास््र् कार्यक्रम सञ्चािनमा सहर्ोग गने 

6.  रोकथाम मिूक सेवाको रुपमााः िोप कार्यक्रम, पररवार झनर्ोजन सेवा, पोषण कार्यक्रम, क्षर्रोग, कुष्ठरोगतथा एड्स रोग झनर्न्त्रण कार्यक्रम, सुरझक्षत माततृ्व 

कार्यक्रम सञ्चािन गनय सहर्ोग गने, 

7.  मात ृतथा झशशुहरुको पोषण  स्वास््र् तथा गभयजाँच, सुरझक्षत प्रसुती, सुत्केरी जाँच सेवा प्रदान गने, 

8.  स्वास््र् सबिन्धी तथा जनसंख्र्ा चेतना र व्र्वस्थापन सबिन्धी कार्यहरु गने, 

9.  स्वास््र् सबिन्धी प्रवद्रनात्मक, प्रझतकारात्मक, उपचारात्मक स्वास््र् सेवाको कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने, 

10.  स्वास््र् केन्द्र चौकीको झनर्झमत तथा आवझधक प्रगझत प्रझतवेदन तर्ार गने, 

11.  झवपदको समर्मा स्वास््र् सबिन्धी पूवयतर्ारी  प्रझतकार्य गने, गराउने, 

12.  सुझतय, मझदरा र िागू पदाथयजन्र् वस्तुको प्रर्ोग झनर्न्त्रण तथा सचेतना अझभवझृद्ध गन,े गराउन,े 

13.  पोषणसबिन्धी सेवा प्रवाह तथा जनचेतनामिूक कार्यक्रम सञ्चािन गने गराउन,े 

14.   मझहिा सामदुार्ीक स्वास््र् स्वरं्सेझवका पररचािन गन ेगराउन,े 

15.  स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी सबिन्धी कार्यहरु गने तथा स्वास््र् सबिन्धी कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण एवं अनुगमन गने, 

16.  जनस्वास््र्, आपत्कािीन स्वास््र् तथा महामारीको झनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्वर्न गने, 

17.  सझमझत गठन गरी महामारी रोकथाम र झनर्न्त्रण सबिन्धी कार्य गन ेगराउने र महामारी झनर्न्त्रणको िागी जनचेतनामिूककार्यक्रम सञ्चािन गने, 

18.  िाद्य सुरक्षा, गुणस्तर झनर्न्त्रण तथा उपभोक्ता झहत संरक्षण सबिन्धी झवषर्मा सबिझन्धत झनकार्सँगसमन्वर् गरी प्रारझबभक कार्यवाही चिाउन,े 

19.  शािाको कार्यक्षेत्रसँग सबिझन्धत सूचना तथा जानकारी प्रवाह गने, 

20.  आकझस्मक स्वास््र् सेवा, सामान्र् स्वास््र् प्रर्ोगशािा सेवा, नसन ेरोग रोकथाम सेवा सञ्चािन गनेगराउने, 

21.  झनजी स्वास््र् संस्थाहरु दताय, नवीकरण, स्तरोन्नझत तथा झनर्मन सबिन्धी कार्य गन,े 



 22.  संघीर् तथा प्रदेशको मापदण्डिाई आधारमानी जनरि अस्पताि, नझसयङ्ग होम, झनदान केन्द्र तथा अन्र् स्वास््र् संस्थाहरूको अनुगमन र झनर्मन सबिन्धी 

कार्य गने, गराउन,े 

23.  औषधी पसि सञ्चािन र झनर्मन कार्य गने, गराउन ेर प्रझतवेदन पेश गन,े 

24.  स्वास््र् झिमा िगार्तका सामाझजक सुरक्षा कार्यक्रमको व्र्वस्थापन गने, 

25.  आरु्वेझदक, रु्नानी, आबची, होझमर्ोप्र्ाझथक, प्राकृझतक झचझकत्सा िगार्तका परबपरागत स्वास््र् उपचार सेवाको व्र्वस्थापन गने, गराउन,े 

26.  गाउँपाझिका क्षेत्रमा स्वास््र् सबिन्धी काम गने संघसंस्था र झनजी क्षेत्रको रेकडय अध्र्ावझधक र झनर्मनगने, 

27.  संघीर् सरकारिाट हस्तान्तररत प्रदेश सरकारिाट प्राप्त कार्यक्रम तथा झिकरुक पाझिकािाट झनदेझशत कार्यक्रमिाई व्र्वझस्थत ढंगिाट सञ्चािन गने, 

28.  अझत गररिहरुको िाझग झनाःशलु्क उपचार सहर्ोग कार्यक्रम सञ्चािन गने, 

29.  जुनोझटक र कीटजन्र् रोगको झनर्न्त्रणका िाझग आवश्र्क कार्यहरु गने, 

30.  सरुवा तथा नसने रोगको झनर्न्त्रण तथा रोकथाम गने कार्यमा सहर्ोग गने, 

31.  सुरझक्षत माततृ्व र परामशय सेवा प्रदान गन ेतथा सुरझक्षत प्रसुती सेवा प्रवाह गन,े 

32.  जनस्वास््र् सबिन्धी कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण एवं अनुगमनमा सहर्ोग गने, 

33.  झवद्यािर् झशक्षामा स्वास््र् झशक्षा, स्वास््र् सूचना तथा व्र्वहार पररवतयन सबिन्धी कार्यक्रम सञ्चािन गने, 

34.  आफना शािा अन्तगयतका सहार्कस्तरका कमयचारीहरुको कार्यझववरण तर्ार गरी उपिब्ध गराउन शािामा झसफाररस गने, 

35.  आफू अन्तगयतका कमयचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण गने र कारवाही तथा पुरस्कारको िाझग झसफाररस सझहत पेशगने, 

36.  शािा अन्तगयतका कमयचारीहरुको झजबमा रहकेो रझजस्टर अझभिेि, प्रझतवेदन फाइि तथा अन्र् सबपझिकोदरुुस्त र सही व्र्वस्था गन,े गराउन ेतथा कमयचारीहरु 

सरुवा ह दँा आफनो झजबमामा रहकेो सामानहरुकोिरिुिारथ गने तथा गनय िगाउन,े 

37.  शािा अन्तरगत सबपादन ह ने काम कारवाहीहरु समर्मा ह नुपने व्र्वस्था गने, कार्य सबपादन ह न नसकेकोमा पूणय जवाफदेझहता वहन गने, गराउने, 

38.  मातहतका कमयचारीहरको कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन फाराम भनय िगाउन ेतथा कार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन गने र पेशगने,  

39.  मातहतका कमयचारीहरुिाई अझधकार प्रत्र्ार्ोजन गरी कामको झजबमेवारी झदन,े  
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