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  कालिञ्चोक गाउँपालिका 

साप्तालिक गलिलिलि 
(लिलि २०७७ चैत्र ८ – चैत्र १३  सम्ि) 

शाखागि प्रगलि 

शाखा/इकाई/केन्द्र सम्पादित मखू्य काययहरुको दििरण 

सािालिक लिकास शाखा 

क. सामादिक 

सरुक्षा तथा 

पदजिकरण इकाई 

• व्यदिगत घटना ितायका दििरणहरु 

िडा नं. १ – िन्द्म २   

िडा नं. २ –िन्द्म १२ िन्द्मको प्रदतदिदप ४  दििाह ३ 

िडा नं. ३ – िन्द्म १  

िडा नं. ४ –  

िडा नं. ५ – िन्द्म ६ ,मतृ्य ु,  दििाह २ 

िडा नं. ६ –      

िडा नं. ७ –    िना िन्द्म २ मतृ्य ु३ 

िडा नं. ८ – िन्द्म  , 

िडा नं. ९ 

ख. स्िास््य इकाई • गाउँपालिका लित्रका स्िास््य संस्था िार्फ ि लिलिि सेिा अन्िरगि – १ िाघ देलख 

र्ागुन ७ सम्ि 

✓ आकदस्मक सेिा – ९ िना 

✓ बदहरंग सेिा - ५९६ िना 

✓ पररिार दनयोिन सेिा – ३८ िना  

✓ गर्यिती सेिा -  ११ िना 

✓ दनयदमत खोप सेिा – ० िना 

✓ गाउँघर दलिदनक सेिा – ० िना 

✓ प्रसतुी सेिा - २ िना 

✓ एलस रे/अल्ट्रा साउण्ड सेिा - १६ िना 

✓ प्रयोगशािा परीक्षण सेिा - ४३ िना  

✓ बाि रोग व्यिस्थापन - ८३ िना 

✓ पोषण सेिा - २४ िना  

दशक्षा शाखा • िेखापररक्षण दसफारीश – २ 

• दशक्षा शाखा अदन्द्तम िेखापरीक्षणमा संिग्न 

• अनौपचारीक सेिा केन्द्र (ईन्द्सेक)को शैदक्षक अन्द्तदकय या काययक्रममा सहर्ागी 

• िल्ट्पाश्वरी मादिको दनमादि दिज्ञान दिषयको दशक्षक छनोट परीक्षाको सहिीकरण 
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आदथयक प्रशासन 

शाखा 

रकि िुक्तानी 

लििरण बिेट खचफ 

रकि 

िादपिाङ आधारर्तु प्रा स्िा के र प्रा स्िा के िादपिाङको दबद्धुत महशुि 

र्िुानी 

७,२९० 

अपाङ्को िादग न्द्यानो कपडा दितरण १,००,००० 

दपपिबोट नाम्थाचौर दपपिबोट सडकिाई मोदबिाईिेशन पेश्की ८,८०,००० 

र्कुम्प स्मारक दबि र्पायई १६,५०० 

दकदिखेदत तारेदर्र िडा न १ १,८७,५०० 

सामान खररि तथा ढुिानी २८,७१,५२९ 

िडा न २ मा रहकेो धारापानी काकीगाउ खानेपानी आयोिना उ.स. ३,००,००० 
 

अन्द्य काययक्रम 

बाट 

कालिन्चोक गाउपालिका र िुलिखेि अस्पिािद्वारा साझेदारीिा संचालिि सािुदालयक 

स्िास््य सियोग कायफक्रि 
लक्रयाकिाप िम्िा 

घरर्ेट गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको गर्यिती मदहिाहरुको संख्या: ३० 

गर्य िाँच, प्रसतुी सेिा र उच्च िोदखममा परेका गर्यिती मदहिाहरुिाई स्िास््य 

सस्थामा प्रेषण गरेको गर्यिती मदहिाहरुको संख्या:   

९ 

घर रे्ट गरर आिश्यक स्िास््य सेिा प्रिान गरेको िम्मा सतु्केरी मदहिाहरुको 

संख्या: 

२५ 

सतु्केरी िाचको िादग प्रेषण गरेको मदहिाहरुको संख्या: ० 

दपसाब िांचबाट योग्य मदहिामा गर्यिती पदहचान गरेको कुि संख्या: २ 

पररिार दनयोिन सम्बन्द्धी सन्द्तदुित परामशय दिएको मदहिाहरुको संख्या: ४ 

पररिार दनयोिन र सरुदक्षत गर्यपतनको सेिाको िादग स्िास््य सस्थामा प्रेषण 

गरेको िम्पदतहरुको संख्या: 

४ 

घर रे्ट गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको बच्चाहरुको कुि संख्या: १३८ 

आमा समहू बैठकमा उपदस्थदत र्एर स्िास््य सम्बन्द्धी अदर्मुखीकरण गरेको 

संख्या: 

६ 

 
 

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि 

 


