
 

जिल्ला समन्वय सजमजि,मगु ु
सघन अनगुमन प्रजिवेदन ढााँचा 

१. संघीय/प्रदेश कायाालय वा स्थानीय िहको 

नाम :      वडा संख्या :  केन्र :     

इमले ठेगाना :       वभेसाईट : 

२. कमाचारीको दरबन्दी िथा उपलब्धिा 
 

जववरण 
रा.प. 
जििीय 

रा.प. ििृीय / 
अजधकृि स्िर 

सािौं 

अजधकृि स्िर 

छैंठौ / 

रा.प.अनं. प्रथम 

सहायकस्िर पााँचौं / 

रा.प.अनं. जििीय / 
सहायकस्िर चौंथो 

सहयोगी िम्मा 

दरबन्दी संख्या       

पदपिूी संख्या       

३. बिटे र अन्य जववरण  

३.१ आय िर्ा  

समाजनकरण अनदुान सशिा अनदुान आन्िररक आय िम्मा आय 

    

३.२ जवजनयोिन िर्ा  

चाल ु  
पूंिीगि  

३.३ पूंिीगि जवजनयोजिि बिटे रकम (रू.) 

(क) सडक :  

(ख) जसंचाई : 

(ग) कृजि : 

(घ) स्वास््य : 

(ङ) जशक्षा : 

(च) जवद्यिु : 

(छ) संचार : 

(ि) खानेपानी : 

(झ) पयाटन 

(ञ) अन्य : 



 

३.४ योिनाको वजगाकरण  

पाजलका स्िरीय योिना संख्या  
वडा स्िरीय योिना संख्या  
कुल योिना संख्या  

 

३.५ वडागि जवजनयोजिि बिटे रकम (रू.) 

वडा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

बिटे        

वडा नं. ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

बिटे        

 

३.६ योिना कायाान्वयनको जस्थजि : 

(क) उपभोक्ता सजमजिबाट गररने योिना संख्या : 

(ख) ठेक्काबाट गररने योिना संख्या : 

(ग) उपभोक्ता सजमजि संग सम्झौिा भएको योिना संख्या : 

(घ) बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौिा भएको योिना संख्या : 

(ङ) बोलपत्र आह्वान भएको िर सम्झौिा हुन बााँकी योिना संख्या : 

(च) सम्पन्न भई सकेको योिना संख्या : 

३.७ योिनामा जवजनयोजिि विटे र संख्या 

१ लाख भन्दा 
साना  

१ लाख – 
५ लाख 

५ लाख – १० 
लाख 

१० लाख – 
२० लाख 

२० लाख – 
५० लाख 

५० लाख 
भन्दा माथी 

      

३.८ बेरुि ुजववरण 

(क) गि आ .व .सम्मको बेरुिु रकम रू: .  

(ख) गि आ.व.मा र्र्छ्यौट गररएको बेरुि ुरकम रू. : 

४. स्थानीय िहबाट जनमााण गररएका ऐन, जनयम िथा कायाजवधी 

(क)         (घ) 

(ख)         (ङ) 

(ग)          (च) 

५. स्थानीय िहको बैठक सम्बन्धी (२०७५ श्रावण १ दजेख हाल सम्मको) 



 

सभा बैठक संख्या  : 

कायापाजलका बैठक संख्या : 

सबै वडाको वडा स्िरीय बैठक संख्या : 

६. क्षेत्रगि नीजि, रणनीजि ििुामा सम्बन्धी 

६.१ आवजधक योिना (५ बिे) 

भएको बन्दगैरेको नभएको 

   

 

६.२ क्षेत्रगि जनजि 

क्षेत्र भएको नभएको 

कृजि   
पवूााधार   
जशक्षा   
स्वास््य   
वन िथा वािावरण   
खानेपानी िथा सरसर्ाई   
पयाटन   

 

७. सामाजिक सरुक्षा िथा व्यजक्तगि घटना दिाा जववरण 

७.१ सामाजिक सरुक्षा 

सामाजिक सरुक्षा भत्ता जविरण बैंजकङ्ग प्रणाली मार्ा ि ्भएको/नभएको : 

सामाजिक सरुक्षाको पजहलो जकस्िा जविरण जमजि : 

सामाजिक सरुक्षाको दोश्रो जकस्िा जविरण जमजि : 

सामाजिक सरुक्षाको िेश्रो जकस्िा जविरण जमजि : 

७.२ व्यजक्तगि घटना दिाा 

Online व्यजक्तगि घटना 

दिाा  

भएको नभएको आजंशक  आजंशक भएमा, वडागि जववरण 

    

८. पाजलकाजभत्र रहकेा जवियगि क्षेत्र र कायाालय साँगको समन्वयत्मक बैठक संख्या (चाल ुआ.व. मा) 
 



 

क्षेत्र संख्या 

जशक्षा, जशक्षक, जवद्यालय व्यवस्थापन सजमजि  

कृजि िथा पश ु  

स्वास््य (अस्पिाल, स्वास््यचौकी)  

वन, सामदुाजयक वन उपभोक्ता सजमजि  

अन्य  

९. कर सम्बन्धी जववरण 
 

९.१ एकीकृि सम्पत्ती कर लाग ूभएको/नभएको/अन्य : 

९.२ मालपोि कर दर रू. न्यनूिम :      अजधकिम : 

९.३ जसर्ाररस दस्िरु रू. न्यनूिम :      अजधकिम : 

९.४ नक्सा पास दस्िरु (प्रजि वगा रु्ट) रू. न्यनूिम :    अजधकिम : 

९.५ सम्पत्ती मलू्याङ्कन बापिको कर 

(क) कर नलाग्ने जसजलङ्ग रू. : 

(ख) त्यस पजछको मलू्याङ्कन प्रजिशि 
 

रकम ( ….. दजेख ….. सम्म) प्रजिशि 

  

  

  

१०. योिना, सुशासन र पारदशीिा 
 

१०.१ जवियगि सजमजि जनमााणको अवस्था 

क्र.सं. जवियगि सजमजि गठन भएको नभएको 

१ पवूााधार जवकास सजमजि   
२ आजथाक जवकास सजमजि   
३ सामाजिक जवकास सजमजि   
४ सावािजनक सेवा िथा क्षमिा जवकास सजमजि   
५ जवधेयक सजमजि   
६ र्ोहोर मलैा, वन, वािावरण िथा जवपद ्व्यवस्थापन सजमजि   

१०.२ योिना अनुगमन सजमजि 

सजमजि गठन भएको नभएको गठन भएको  जमजि 

न.पा./गा.पा. स्िरीय अनमुगन सजमजि    

वडा स्िरीय अनुमगन सजमजि    



 

१०.३ पटके जनणाय गरी योिना िथा बिटे जवजनयोिन गरेको / नगरेको : 

१०.४ आयोिना सचूना पाटी राख्ने व्यवस्थालाई अजनवाया गरेको / नगरेको : 

१०.५ सावािजनक परीक्षण गने गरेको / नगरेको : 

१०.६ सामाजिक परीक्षण गन ेगरेको / नगरेको : 

१०.७ कायालयमा हले्प डेस्कको व्यवस्था भएको / नभएको : 

१०.८ कायाालयमा सचूना अजधकारी िोजकएको / निोजकएको : 

११. स्थानीय न्याजयक सजमजिको सजक्रयिाको जस्थिी  

११.१ न्याजयक सजमजिले पणूािा पाए/नपाएको : 

११.२ न्याजयक सजमजिका लाजग कमाचारी िोजकएको / निोजकएको : 

िोजकएको भए कमाचारीको नामथर र दिाा : 

११.३ न्याजयक सजमजिको माजसक बैठक जस्थजि : 

११.४ इिलास गठन भए /नभएको : 

११.५ यस आ.व.मा हाल सम्मको प्राप्त उिरुी संख्या : 

११.६ मेलजमलाप केन्रको स्थापना गरेको / नगरेको : 

११.७ सामदुाजयक मलेजमलापकिााहरू छनौट गररए/नगररएको : 

११.८ प्राप्त उिरुी मध्ये मलेजमलापमा पठाई र्र्छ्यौट भएको उिरुी संख्या : 

११.९ न्याजयक सजमजि आाँरै्ले र्र्छ्यौट गरेको उिरुी संख्या : 

११.१० र्र्छ्यौट हुन नसकी अदालि पठाईएको उिरुी संख्या : 

१२. भकूम्प प्रभाजवि व्यजक्तहरूको जनिी आवास पनुजनामााणको अवस्था 
 

घरधरुी संख्या सम्झौिा 
भएको 
िम्मा 

पजहलो 
जकस्िा 
जसर्ाररस 

दोश्रो 
जकस्िा 
जसर्ाररस 

िेश्रो जकस्िा 
जसर्ाररस 

गनुासो  

पणूा आजंशक िम्मा 
िम्मा 
संख्या 

र्र्छ्यौट 
संख्या 

      

 

  

१३. स्थानीय िहले हाल सम्म गरेका अनकुरणीय कायाहरू 

(क)        (घ)      

(ख)        (ङ) 



 

(ग)        (च) 

१४. स्थानीय िहले पजहचान गरेका िुलनात्मक लाभका क्षेत्र र संभावनाहरू 

(क)         (घ) 

(ख)         (ङ) 

(ग)         (च) 

१५. समस्याहरू 

(क)        (घ) 

(ख)        (ङ) 

(ग)        (च) 

 

~  ~ 


