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सामािजक प रचालक पदको काय िववरण 

पद नामः सामािजक प रचालक 
सुप रवे कः वास संयोजक   

ितवेदन पेश गनुपन अिधकारीः मुख शासक य अिधकृत 
यो यताः एसएलसी उ ीण भएको 
अनुभवः वा य, सरसफाइ े मा काय अनभुव भएको 
काम गनुपन थान, समय र अविधः 

क) थानः तोिकएको वडा कायालय, माडी गाउँपािलका 

ख) समयः नेपाल सरकारबाट तोिकएको कायालय समय तथा तोिकए अनसुार थप समय 

ग) अविधः २०७७ असोज १५ देिख  २०७८ असार मसा तस म  

पा र िमकः माडी गाउपँािलकाले तोकेबमोिजम  

काय िववरणः 
१. कायरत रहेको काय े मा भएगरेका कृयाकलापलाइह लाइ मािसक पमा ितवेदन तयार गरी काय म 

सयोजक माफत कायलयमा पेश गन ुपन । 

२. अनगुमन तथा मू यांकनका लािग आव यक जानकारी उपल ध गराउने । 

३. समुदायमा पूण सरसफाइ स ब धी सूचकह कोबारे जनचेतनामुलक स ब धी िविभ न गोि  तािलम 

सचंालन गनमा सहजीकरण गन गराउने । 

४. सहजीकरण योजना तजमुा समूह गठन ताव तयारी तथा िफ ड तरमा तािलमको आयोजना ग रने 

अनभुवको िनयिमत आदन दान गन । 

५. समूहह को मता अिभबृि  गनकालािग िविभ न सरोकारवाला िनकायह  सगँ सम वयका लािग  

सहजीकरण गन । काम गदा जाग रलो र फुितलो भएर साथै जनताको भावनालाइ बजुी समुदायमा नया ँ

खोजअनुस धान गरी आव यक स लाहकोलािग िविभ न सरोकारवाला िनकायह  सगँ सम वयन र सह 

काय गन 

६. गनपुन काम आ नो पिदय िज मेवारी पुवक नगरी जनभावना िवप रत भएको कुनैपिन िनकाय बाट 

जानकारी भएमा सो िवषयमा अनगुमन गरी िनयमावली तथा चिलत काननु बमोिजम कारवाही हनेछ । 

७. सामािजक सेवाको भावना राखी उ च आदशले रत भइ आफुलाइ िवशु  िवकास स वाहकको पमा 

दिशत गनपुनछ ।  
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पद नामः अ.ह.ेब. 
सुप रवे कः वा य सयंोजक, माडी गाउ ँकायपािलकाको कायालय  

ितवेदन पेश गनुपन अिधकारीः वा य सयंोजक, माडी गाउ ँकायपािलकाको कायालय  

यो यताः मा यता ा  िश ण सं थाबाट िसएमए वा सो सरह उ ीण गरी काउि सलमा दता भएको 

अनुभवः अ.हे.ब.का पमा काय अनभुव भएको 

काम गनुपन थान, समय र अविधः 
क) थानः सामदुाियक वा य इकाइ, भाबाङ, माडी ५  

ख) समयः नेपाल सरकारबाट तोिकएको कायालय समय तथा तोिकए अनसुार थप समय 

ग) अविधः २०७७ असोज १५ देिख  २०७८ असार मसा तस म  

पा र िमकः माडी गाउपँािलकाले तोकेबमोिजम  

काय िववरणः 
१. सामुदाियक वा य इकाइबाट हने ाथिमक उपचारज य काय  

२. खोप ि लिनक, गाउघँर ि लिनक स चालन गन 

३. सामुदाियक वा य इकाइको दिैनक शासिनक काय 

४. वा य सूचकाङ्कको रेकिडङ तथा रपोिटङ काय 

५. सरुि त मातृ व, बाल वा य, प रवार िनयोजन स ब धी काम 

६. समुदायमा वा य िश ा, जनचेतना स ब धी काय  

७. रोग तथा महामारी िनय ण स ब धी काय 

८. नेपाल सरकार, वा य तथा जनसं या म ालयको वीकृत कायिववरण बमोिजम वा य चौक मा 

रहेको अ.ह.ेब. पदले गन ुपन भिन तोिकएको काम । 

९. नेपाल सरकार, देश सरकार तथा माडी गाउपँािलकाको वीकृत वािषक काय मह  स चालन गन 

१०. सामािजक सेवाको भावना राखी उ च आदशले रत भइ आफुलाइ िवशु  िवकास स वाहकको पमा 

दिशत गनपुनछ । 
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कायालय सहयोगी काय िववरण 

पद नामः कायालय सहयोगी 
सुप रवे कः वडा सिचव  

यो यताः सामा य लेखपढ  

अनुभवः सहयोगीका पमा काय गरकेो, क यूटर स चालन स ब धी ान भएको 

काम गनुपन थान, समय र अविधः 

क) थानः ४ न.ं वडा कायालय, माडी गाउँपािलका 

ख) समयः नेपाल सरकारबाट तोिकएको कायालय समय तथा तोिकए अनसुार थप समय 

ग) अविधः २०७७ असोज १५ देिख  २०७८ असार मसा तस म  

पा र िमकः माडी गाउपँािलकाले तोकेबमोिजम  

काय िववरणः 

१) वडा कायालयको सरसफाइ गन 
२) िच ीप  तथा अ य कागजात ओसारपसार,  
३) कायालयमा पाहना, कमचारीह का िचया बनाउने  
४) कायालय सहयोगीलाई तोिकएका काम गन  
५) वडा सिचवले तोके बमोिजमका अ य काय गन 

 


