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  कालिञ्चोक गाउँपालिका 

साप्तालिक गलिलिलि 
(लिलि २०७८ िैशाख ५- िैशाख १०  सम्ि) 

शाखागि प्रगलि 

शाखा/इकाई/केन्द्र सम्पादित मखू्य काययहरुको दििरण 

सािालिक लिकास शाखा 

क. दशक्षा शाखा • दशक्षा सदमदत बैठकमा सहभागी 

• अदिट दसफाररश-४ 

• सबै तहको िरबन्द्िी तथा दशक्षक दििरण अपिेट 

• संघीय दशक्षक अनिुानको दनकासा दििरण तयार 

• बालदबकास सहजकतायको प्रिशे तथा पादलका अनिुानको दनकासा दििरण तयार 
क. स्िास््य इकाई • गाउँपालिका लित्रका स्िास््य संस्था िार्फ ि लिलिि सेिा अन्िरगि  

✓ आकदस्मक सेिा -  ५ जना 

✓ बदहरंग सेिा - ३०० जना 

✓ पररिार दनयोजन सेिा - २७  जना  

✓ गभयिती सेिा -  २९ जना 

✓ दनयदमत खोप सेिा - ० जना 

✓ गाउँघर दललदनक सेिा - १५८ जना 

✓ प्रसतुी सेिा - १ जना 

✓ एलस रे/अल्ट्रा साउण्ि सेिा - १५  जना 

✓ प्रयोगशाला परीक्षण सेिा - २५ जना  

✓ बाल रोग व्यिस्थापन - ३० जना 

✓ पोषण सेिा - ११  जना  

✓ अन्द्य – २ जना 

 

अन्द्य काययक्रम 

बाट 

कालिन्चोक गाउपालिका र िुलिखेि अस्पिािद्वारा साझेदारीिा संचालिि सािुदालयक 

स्िास््य सियोग कायफक्रि 
लक्रयाकिाप िम्िा 

नया घरधरुी िताय ३ 

घरभेट गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको गभयिती मदहलाहरुको संख्या २३ 

गभय जाँच, प्रसतुी सेिा र उच्च जोदखममा परेका गभयिती मदहलाहरुलाई स्िास््य 

सस्थामा प्रेषण गरेको गभयिती मदहलाहरुको संख्या 

४ 
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घर भेट गरर आिश्यक स्िास््य सेिा प्रिान गरेको जम्मा सतु्केरी मदहलाहरुको 

संख्या 

१५ 

सतु्केरी जाचको लादग प्रेषण गरेको मदहलाहरुको संख्या २ 

दपसाब जांचबाट योग्य मदहलामा गभयिती पदहचान गरेको कुल संख्या ४ 

पररिार दनयोजन सम्बन्द्धी सन्द्तदुलत परामशय दिएको मदहलाहरुको संख्या ४ 

पररिार दनयोजन र सरुदक्षत गभयपतनको सेिाको लादग स्िास््य सस्थामा प्रेषण 

गरेको िम्पदतहरुको संख्या 

८ 

घर भेट गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको बच्चाहरुको कुल संख्या १०३ 

आमा समहू बैठकमा उपदस्थदत भएर स्िास््य सम्बन्द्धी अदभमुखीकरण गरेको 

संख्या 

१ 

मानदसक रोग भएकोलाई घर भेट गररएको संख्या  ० 

योग्य मदहलाहरुको घर भेट गरर आिश्यक स्िास््य सम्बन्द्धी परामशय गररएको 

संख्या  

९० 

खोप दललदनक र गाउघर दललदनकमा उपदस्थत आिश्यक सहयोग गरेको संख्या  २ 
 

 

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि 

 


