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कालिञ्चोक गाउँपालिका 

साप्तालिक गलिलिलि 
(लिलि २०७७ फाल्गुन १ – फाल्गुन ७  सम्ि) 

 

शाखागि प्रगलि 

शाखा/इकाई/केन्द्र सम्पादित मखू्य काययहरुको दििरण 

प्रशासन‚ योजना िथा अनुगिन शाखा 

क. प्रशासन शाखा दििरण संख्या कैदियत/पष्ु्टयाइ 

व्यदिगत दसिाररस ४ - 

संस्थागत दसिाररस ८ - 

पत्राचार १४ अन्द्य कायायलयहरुलाई पत्राचार गरेको 

स्टाि बैठक २  

प्रगदत दििरण १ कोदिड -१९ को व्यिस्थापन सम्बन्द्धी प्रगदत 

दििरण – स्िास््य तथा जनसंख्या मन्द्त्रालय  

अनगुमन तथा 

दनरीक्षण 

१ प्रधानमन्द्त्री रोजगार काययक्रम अन्द्तरगत िडा नं. 

१ मा सिकेो दनरीक्षण र दिव्यश्वरी आधारितू 

दिद्यालयको अनुगमन गररएको । 

िदैनक प्रशासदनक 

कामकाज 

- िदैनक प्रशासदनक कामकाज  

 
ख. योजना तथा अनगुमन 

इकाई 

ििुानी दििरण 

िडा भुक्तानी/लसफारिश कैलफयि 

१ २  

२ ३  

३ ३  

४ ४  

५ -  

६ २  

७ ४  

८ १  

९ २  
 

सािालजक लिकास शाखा 

क. सामादजक सरुक्षा 

तथा पदजजकरण इकाई 

 व्यदिगत घटना ितायका दििरणहरु 

िडा नं. १ – जन्द्म ८, जन्द्मको प्रदतदलदप १, मतृ्य ु१ जना,  । 

िडा नं. २ –जन्द्म ३, जन्द्मको प्रदतदलदप , मतृ्य ु१, दििाह १   

िडा नं. ३ – जन्द्म ६ , मतृ्य ु१, दििाह १   
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िडा नं. ४ –  

िडा नं. ५ – जन्द्म ४ ,मतृ्य ु१, दििाह १   

िडा नं. ६ –  जन्द्म ७, दििाह १     

िडा नं. ७ – जन्द्म ८ ,मतृ्य ु१, दििाह १  सामादजक सरुक्षा १ जना 

िडा नं. ८ – जन्द्म ५ ,मतृ्य ु१,    

िडा नं. ९ – जन्द्म १५, मतृ्य ु१, दििाह १ सामादजक सरुक्षा १ 

ख. स्िास््य इकाई  म. स्िास््य स्ियंसेदिकालाई मात ृसरुक्षा चकीको २ दिने तादलम – १६५ जना 

 दिपन्द्न नागररक औषधोपचार दसिाररस - ३ जना 

 १०- १९ िषयका दकशोरीहरूलाई आइरन चक्की दितरण सम्बन्द्धी १९ जना प्रअ 

हरूलाई १ दिने अदिमखुीकरण सम्पन्द्न 

 १९ जना स्िास््यकमीहरू लाई २ दिने पोषण काययशाला गोष्ठी सम्पन्द्न 

 गाउँपालिका लभत्रका स्िास््य संस्था िाफफ ि लिलिि सेिा अन्ििगि – १ िाघ 

देलख फागुन ७ सम्ि 

 आकदस्मक सेिा – ३५ जना 

 बदहरंग सेिा -  ११२३ जना 

 पररिार दनयोजन सेिा - ८९ जना  

 गियिती सेिा - ८५ जना 

 दनयदमत खोप सेिा – ११७ जना 

 गाउँघर दक्लदनक सेिा - ६४ जना 

 प्रसतुी सेिा - २३ जना 

 एक्स रे/अल्ट्रा साउण्ड सेिा – ५९ जना 

 प्रयोगशाला परीक्षण सेिा -  ९९ जना  

 बाल रोग व्यिस्थापन -  २०७ जना 

 पोषण सेिा -  १५५ जना  

ग. कृदष सेिा केन्द्र  माघ १० िदेख िाल्ट्गनु ७ सम्मको प्रगदत दििरण 

सम्पादित दक्रयाकलाप उपलब्धी 

दचया काँटछाँट तथा गोडमले िडा न० ९ को ििादन दसिाररस योजना सम्पन्द्न 

व्यिसादयक दकदि खदेत डुदसखकय को ििुादन दसिाररस योजना सम्पन्द्न 

का.गा.पा -९ मा गने  व्यिसादयक दकदि खतेीको लादग माटो   

परीक्षण काययक्रम सम्पन्द्न 

माटो  परीक्षण काययक्रम 

सम्पन्द्न 

निचेतना कृदष तथा नसयरी िामय अनिुान ििुादन दसिाररस योजना सम्पन्द्न 

का.गा.पा -१  क्याम्पोलमा दकदि पकेट   क्षेत्र घोषणा काययक्रम 

सम्पन्द्न 

दकदि पकेट   क्षेत्र 

दिस्तार 

दिदिन्द्न दमदतमा रासायदनक मल दिदक्र इजाजतपत्र प्रिान तथा 

अनिुानको रासायदनक मलको लादग दसिाररस 

३ िटा सहकारर सस्था  

रासायदनक मल दिदक्र 

इजाजतपत्र प्रिान 

का.गा.पा -४ मा  मकेाडोदमयानट र िन्द्ते अखर दिरु दितरण 

काययक्रम 
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मदहला तथा समग्र काययक्रम एक घर एक टनेल काययक्रम को  

टनेल दितरण काययक्रम सम्पन्द्न 

१६३  िटा प्लादष्टक 

टनेल दितरण काययक्रम 

का.गा.पा -१  क्याम्पोलमा दकदि पकेट   क्षेत्र काययक्रमको 

ििुादन दसिाररस 

 

का.गा.पा -६ अपाङ्ग कृषक मौरी पालन काययक्रमको सम्झौता 

तयारी ,  का.गा.पा -५ को दकदि दिरुिा दितरण काययक्रम 

सम्पन्द्न 

 

दकदि दिरुिा काँटछाँट िडा न ९  

का.गा.पा -९ दकदि दिरुिा खरीि तथा दितरण ििुादन 

दसिाररस 

योजना सम्पन्द्न 

दचया तथा अलैची खतेी व्यिस्थापन सम्बन्द्धी अदिमदुखकरण 

तादलम को ििुादन दसिाररस, गमुखुोला दहलेपादन कृदष 

सहकारी लाई रासायदनक मल दिदक्र इजाजतपत्र प्रिान तथा 

अनिुानको रासायदनक मलको लादग दसिाररस 

 

प्रधानमन्द्त्री कृदष आधदुनदककरण पररयोजना  को साना 

व्यिसादयक कृदष उत्पािन केन्द्रकपकेटव दिकास काययक्रम को 

लादग आएका प्रस्तािहरुको मलु्ट्याङ्कन मािय त प्राथदमकता 

क्रम दनधायरण,  मदहला तथा समग्र काययक्रम एक घर एक टनेल 

काययक्रम को  टनेल दितरण काययक्रम सम्पन्द्न 

योजना सम्पन्द्न 

लशक्षा‚ युिा िथा 

खेिकुद शाखा 
 दिपन्द्न दिद्याथी दसिाररश – १ 

 प्रदत दिद्याथी लागत इकाईको आधारमा हुने दनकासाको तयारी 

 शदैक्षक गणुस्तरीय पररयोजना काययदिदधको ड्राफ्ट तयार 

 दशक्षक तलि दनकासा दििरण तय 

 सरूिा सहमदत दसिाररश – २ 

 प्रत्येक िडामा दिद्यालय स्तरीय (कक्षा १-३ र कक्षा १-५)बीच हादजरीजिाि 

प्रदतयोदगता सम्पन्द्न 

आलथफक प्रशासन 

शाखा 

िकि भुक्तानी  

लिििण िकि 

मदेशनरी ओजैार िाडा १,३९,४९४ 

बोलपत्र दस्िकृत गने आसयको सचूना ५६,९५२ 

गाडी ममयत रकम ििुानी ७,२७,२३४ 

ईन्द्धन रकम ििुानी २४,७६७ 

स्िास््य सस्थामा काययरत कमयचारीको तलब िडा न ४ ४६,७५२ 

आदथयक सहायता िडा न ९  ३,००० 

कमयचारी तलब २०९०३८ 

आदथयक सहायता िडा न १०,००० 

आर दस दस पलु पाटी ियायङ्ग उ स िडा न ९ १,००,००० 

प्रोजके्ट ररपोटय िकुम्प स्मारक पाकय  १,६९,५०० 
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िडा न ९ को लप्से महाििे मदन्द्िर दन १,००,००० 

दकदि दिरुिा खररि ९०,००० 

िडा न ४ मा रहकेो चण्डेथान पँयौश्वरा सडक स्तरोन्द्नती ५,००,००० 

आदथयक सहायता  १०,००० 

दबद्धुत महशलु ििुानी ६,९१२ 

मदेशनरर ओजेार ममयत २,७१,६६० 

अलैदच व्यबस्थापन सम्बन्द्धी तादलम ३०,९७४ 

माघ मदहनाको दशक्षक तलब र शदैक्षक सामाग्री को रकम 

दबध्यालयहरुलाई दनकासा 

१,०४,०२,७२१.५७ 

कुदिण्डे नररिइु दहलेपानी मा दि सडक स्तरउन्द्नती उ स ३,००,००० 

िडेीखोर ओडारे पथृी बजार खानेपानी दनमायण तथा ममयत उ स 

िडा न २ 

२,००,००० 

थामी घाट दनमायण बन्द्चरे उ स २,००,००० 

ब्यादनस्िाँरा बन्द्चरे सडक स्तरोन्द्नती २,००,००० 

बंशथेली खानेपानी दनमायण उ स िडा न २ ३,००,००० 

गहतेरी दसंचाई दनमायण उ स सदमदत िडा न७ १,००,००० 

प्रदतक्षाालय दनमायण िडा ७ लक्षमुण पाण्डे २६,५५५ 

श्री तारेदिर गमु्बा िडा न १ १,००,००० 

ििौरे आचायय टोल गोरेटो बाटो दनमायण उ स २,००,००० 

जसैीटोल तारेदिर सडक स्तरउन्द्ती उ स ५,००,००० 

दसंगटी घाट दनमायण २,००,००० 

पण्डीत पजूा खोला िउेराली कोदशखते सडक उ स २,००,००० 

खले बहािरु थामी २,००,००० 

स्यारिाराङ अरेलथली पपुयचा सानोबाटो ठूलोबाटो गरेथली 

खानेपानी दनमायण उ स िडा न २ 

८,००,००० 

राधा कृष्ण मदन्द्िर दनमायण उ स िडा ३ ९,५४,३९८ 

िडा संचालन खचय १,२०,००० 

रकम ितु्तानी िडा सन्द्चालन िडा न ५ १,२०,००० 

सिारी साधन िाडा १,०५,००० 

जन्द््योती मदहला अदधकार म ६,५०,००० 

भ्रमण को लादग पेश्की ६,००,०००  
आन्द्तररक लेखा पररक्षण 

इकाई 

 १८ िटा ििुानी काययक्रमको आन्द्तररक लेखा पररक्षण गरेको । 

सचूना प्रदिदध शाखा  दिद्यालयका प्रअ तथा कम्प्यटुर दशक्षकलाई आइदसदट तादलम सम्पन्द्न 

 आइदसदटको अिस्था बारे दिद्यालय अनगुमन 

 गाउँपादलका दस्थत िडा कायायलय दिद्यालय र स्िास््य चौकीको दजदपएस 

लोकेशनको िाराम िरी संचार मतं्रालयमा पत्राचार 

  दिद्यालयको आइदसदट प्रोिाइल तयारी 

प्रधानमन्द्त्री रोजगार 

काययक्रम 

सम्पन्न भएको कायफलिििण िडा उपिब्िी 
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छापस्िारा–सनु्द्रािती सडक सोदलङ आयोजना 

सम्पन्द्न िई कामिारहरुलाई ्याला दितरण 
९ १६५ दम. सडक सोदलङ 

िएको  
थमु्का दपपलबोट सडक सोदलङ आयोजना सम्पन्द्न 

िई कामिारहरुलाई ्याला दितरण 
९ २० जना कामिारहरुलाई 

्याला दितरण िएको  
ठूलोखोला–ठूलोदसम–पाखागाउँ सडक सोदलङ 

आयोजना सम्पन्द्न 
९ १११.४ दम. सडक सोदलङ 

िएको  
सनु्द्रािती हले्ट्थपोष्ट सडक सोदलङ आयोजना 

सम्पन्द्न 
९ १००.६ दम. सडक सोदलङ 

िएको  
जनता आ.दि. खलेमिैान पखायल दनमायण आयोजना 

शरुुिात िई दनमायणादधन 
७ पदहरोद्वारा क्षदतग्रस्त 

खलेमिैान पनुदनमायण िएको  
अन्द्य काययक्रम बाट कालिन्चोक गाउपालिका ि िुलिखेि अस्पिािद्वािा साझेदािीिा संचालिि 

सािुदालयक स्िास््य सियोग कायफक्रि 
लक्रयाकिाप कुि संख्या 

घरिटे गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको गियिती मदहलाहरुको संख्या १६ 

गिय जाँच, प्रसतुी सेिा र उच्च जोदखममा परेका गियिती मदहलाहरुलाई 

स्िास््य सस्थामा प्रेषण गरेको गियिती मदहलाहरुको संख्या 

४ 

घर िटे गरर आिश्यक स्िास््य सेिा प्रिान गरेको जम्मा सतु्केरी 

मदहलाहरुको संख्या 

१४ 

सतु्केरी जाचको लादग प्रेषण गरेको मदहलाहरुको संख्या ३ 

पररिार दनयोजन सम्बन्द्धी सन्द्तदुलत परामशय दिएको मदहलाहरुको संख्या १४ 

पररिार दनयोजन र सरुदक्षत गियपतनको सेिाको लादग स्िास््य संस्थामा 

प्रेषण गरेको िम्पदतहरुको संख्या 

६ 

घर िटे गरेर स्िास््य सेिा प्रिान गरेको बच्चाहरुको कुल संख्या ९१ 

आमा समहू बैठकमा उपदस्थदत िएर स्िास््य सम्बन्द्धी अदिमखुीकरण 

गरेको संख्या 

३ 

 
 

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृि 

 

 


