
 

1 |  Email: kalinchokrmdolakha@gmail.com, Website: www.kalinchowkmun.gov.np  

 

  कालिञ्चोक गाउँपालिका 

साप्तालिक गलिलिलि 
(लिलि २०७७ चैत्र १७ – चैत्र २०  सम्ि) 

शाखागि प्रगलि 

शाखा/इकाई/केन्द्र सम्पादित मखू्य काययहरुको दििरण 

सािालिक लिकास शाखा 

क. स्िास््य इकाई • गाउँपालिका लित्रका स्िास््य संस्था िार्फ ि लिलिि सेिा अन्िरगि  

✓ आकदस्मक सेिा -  २३ जना 

✓ बदहरंग सेिा -  ९६५ जना 

✓ पररिार दनयोजन सेिा - ७८ जना  

✓ गर्यिती सेिा -   २७ जना 

✓ दनयदमत खोप सेिा - २६ जना 

✓ गाउँघर दलिदनक सेिा - ३२ जना 

✓ प्रसतुी सेिा -  ४ जना 

✓ एलस रे/अल्ट्रा साउण्ड सेिा - ३६ जना 

✓ प्रयोगशािा परीक्षण सेिा - ६० जना  

✓ बाि रोग व्यिस्थापन -  १४६ जना 

✓ पोषण सेिा -  ६१ जना  

िघ ुउद्यम शाखा कृयाकिाप (िलिनााः र्ागुन र चैत्र) 

• िघ ुउद्यमी समहु गठन 

• उद्यमदशिता दिकास तादिम सामाग्री खररि 

• अनगुमन उपसदमतीको तादिममा सहर्ार्ी 

• कादिञ्चोक गा.पा िडा नं ७ दसत्कामा ८ दिने उद्धमदशिता दिकास एिं िैंदगक समानता 

तथा सामादजक समािेशीकण तादिम सहजीकरण 

• उद्धमदशिता दिकास एिं िैंदगक समानता तथा सामादजक समािेशीकण तादिम प्रदतिेिन 

तयार 

कृदष शाखा योिना सम्पन्न (लिलि २०७७ चैत्र ८ – चैत्र १३  सम्ि) 

• का.गा.पा -६ टोपा दपदिखेपा चाईथिी दकदि दिरुिा खरीि तथा दितरण र्कु्तादन 

दसफाररश (योजना सम्पन्द्न) 

• का.गा.पा -१ व्यिसादयक दकदि खेती तारेदर्र-सादिक िडा न ६, ७  र्कु्तादन दसफाररस 

(योजना सम्पन्द्न) 

 



 

2 |  Email: kalinchokrmdolakha@gmail.com, Website: www.kalinchowkmun.gov.np  

 

अन्द्य काययक्रम 

बाट 

कालिन्चोक गाउपालिका र िुलिखेि अस्पिािद्वारा साझेदारीिा संचालिि सािुदालयक 

स्िास््य सियोग कायफक्रि (लिलि २०७७ चैत्र १५ – चैत्र २३  सम्ि) 
लक्रयाकिाप िम्िा 

नया घरधरुी िताय ० 

घरर्ेट गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको गर्यिती मदहिाहरुको संख्या: १९ 

गर्य जाँच, प्रसतुी सेिा र उच्च जोदखममा परेका गर्यिती मदहिाहरुिाई स्िास््य 

सस्थामा प्रेषण गरेको गर्यिती मदहिाहरुको संख्या:   

५ 

घर रे्ट गरर आिश्यक स्िास््य सेिा प्रिान गरेको जम्मा सतु्केरी मदहिाहरुको 

संख्या: 

१४ 

सतु्केरी जाचको िादग प्रेषण गरेको मदहिाहरुको संख्या: २ 

दपसाब जांचबाट योग्य मदहिामा गर्यिती पदहचान गरेको कुि संख्या: ४ 

पररिार दनयोजन सम्बन्द्धी सन्द्तदुित परामशय दिएको मदहिाहरुको संख्या: ४ 

पररिार दनयोजन र सरुदक्षत गर्यपतनको सेिाको िादग स्िास््य सस्थामा प्रेषण 

गरेको िम्पदतहरुको संख्या: 

३ 

घर रे्ट गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको बच्चाहरुको कुि संख्या: १२५ 

आमा समहू बैठकमा उपदस्थदत र्एर स्िास््य सम्बन्द्धी अदर्मुखीकरण गरेको 

संख्या: 

० 

 
 

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि 

 


