
     गहृ मन्त्रालय 

                 अनगुमन प्रतिवेदनको ढााँचा 
 

 

1. अनगुमन गरिएको कायाालयः- 
2. अनगुमन गरिएको जिललाः- 
3. अनगुमन तमतिः- 
4. अनगुमन टोलीको संिचनाः- 
5. अनगुमनमा देजिएका प्रमिु कुिाहरः- 

 सकािात्मक काया ि पहलहर  

 समस्याहर  

 समस्या समाधानमा स्थलगि रपमा भएका प्रयासहर 

 स्थलगि रपमा समाधान गना नसककएका समस्याहरः- 
 समाधानका उपायहरः- 

6. अनगुमन टोलीको सझुावः- 
 

                                                            प्रतिवेदकहरू 

 

 



कायाालय अनगुमन प्रश्नावली (Check List) 

................................कायाालय 

१.  भौतिक जस्थतिः- 
१.१ भवन/ िगगाः- 
१.२ फतनाचिः- 
१.३ ममाि सम्भाि ि सिसफाईः- 
१.४ कायाालयको भौतिक संिचना/शौचालयः- मकहला मैरी, अपाङ्गमैरी िहे/निहेको 
१.५ समस्याः- 

 २. मानव स्रोि सम्बन्त्धीः- 

 २.१ दिबन्त्दी संखयाः 
  २.२ दिबन्त्दी अनसुाि पदपूतिाको अवस्थाः 
  २.३ कािको जस्थतिः 
  २.४ हाल कायाालयमा कायािि कमाचािी संखयाः ........ मकहला..........     परुष........... 
  २.५ किािमा कायािि कमाचािी संखयाः ........       मकहला..........     परुष............... 
  ३. सेवाग्राहीको गनुासो/उििुी व्यवस्थापन प्रकियाः- 

 ३.१ उििुी पेकटका िहेको/निहेकोः 
  ३.२ उििुी पेकटका कति अवतधमा िोलने गिेको/नगिेकोः 
 ३.३ प्राप्त उििुी/गनुासो उपि सम्बोधन कसिी गने गरिएकोः 
  ३.४ सेवाग्राहीको दैतनक औषि संखयाः 
३.५ नागरिक वडापर कस्िो प्रकािको िहेको 

३.६ कमाचािीको सेवाग्राही प्रतिको धािणा* 
 

 ४. कायाप्रकिया एवं सेवाप्रवाह सम्बन्त्धी जस्थतिः- 
 ४.१ सूचना प्रकवतधको प्रयोगको अवस्थाः- 

क) नागरिकिाको सफ्टवेि CIMS प्रयोग भएको/ नभएको 

ि) नागरिकिाको पिुानो कवविणलाई प्रकवकि गिाएको/नगिाएको 

ग) वेबसाइट/ईमेल प्रयोगमा लयाएको/नलयाएको  

घ) अर सफ्टवेिहरको प्रयोग भएको/नभएको (भएको भए कस्िो सफ्टवेि के प्रयोिनको लातग प्रयोग) 



ङ) कम््यटुि उपकिणहरको कवविण (जिलला वेबसाइटमा िाजिएको फमा हेिी प्रकवकि गने) 

च) कम््यटुि/फ्याक्स/टेतलफोनको अवस्थाः 

च) प्राकवतधक िनशजिको अवस्था 
स्थायीः- 
किािः- 

छ) इन्त्टिनेट आवद्धिाको जस्थति 

४.२ कमाचािी व्यवस्थापनको अवस्थाः  

क) सेवाप्रवाहका सन्त्दभामा कमाचािीको उत्प्रिेणा स्िि 

ि) कमाचािीमा िातलमको आवश्यकिा भए कुन लेवलको/ कुन कवषयको 

   ग) लैकङ्गक मैरी कायावािाविण िहेको/निहेको 

   घ) तनयतमि स्टाफबैठक बसेको/नबसेको 

४.३ न्त्याकयक तनणाय हनुे मदु्दाको संखया 

४.४ दईु वषा नाघेको तनणाय हनु बााँकी मदु्दाको संखया 

४.५ मदु्दाको कुल संखया/ फछयौट संखया 

४.६ ठाडो उििुी पिेको संखया/ फछयौट संखया 

४.७ समयमा फछयौट हनु नसक्नकुो कािण 

४.८ कैद/िरिवानाको लगि व्यवजस्थि छ/ छैन? 

४.९ असलु िहतसल गने (कैद िरिवाना) काया प्रगति 

४.१० मातसक/वाकषाक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको छ छैन? 

४.११ प्रमिुको आफू अन्त्िगािको कायाालय वा क्षेरमा गिेको अनगुमन संखया 

४.१२ कािागािको भौतिक अवस्था 

४.१३ कािागाि तनिीक्षण भए/नभएको 



४.१४ नपेाल प्रहिी ि सशस्त्र कायाालय एवं एकाइहरको संखया 

४.१५ प्रहिी कायाालय एवं एकाइहरको अवस्था 

४.१५ प्रहिी कायाालय एवं एकाइहरको तनिीक्षण भए/नभएको 

५. आतथाक काया प्रणाली  

५.१ बिेटको अवस्था 
 (क) कवतनयोजिि बिेट 

  चाल ुिचा र  

       पूाँिीगि िचा र 

 (ि) हालसम्मको िचा  

  चाल ुिचा र  

       पूाँिीगि िचा र 

 (ग)   पेस्कीबााँकी 
  म्याद नाघेको 
  म्याद ननाघेको 
५.२ प्रतिवेदनको अवस्था 

(क) मातसक/चौमातसक ि वाकषाक प्रतिवेदन समयमा पठाएको/नपठाएको 
५.३ बेरिकुो अवस्था 
 (क) बेरि ुलगि अध्यावतधक भएको/नभएको 
 (ि) हालसम्मको बेरि ुिकम र...... 
 (ग) फछयौट र.... 
 (घ) फर्छ्यौट प्रतिशि 

६. शाजन्त्ि सिुक्षा (क्षेरस्िि/जिललास्िि) 

६.१ जिललाको Crime Map सकहिको सिुक्षा योिना अद्यावतधक भए/नभएको 

६.२ सिुक्षा सतमतिको वैठक संखया  

६.३ सिुक्षा तनकायको भौतिक पूवााधािको अवस्था  

६.२ िनशजि/मानव श्रोिको अवस्था 



६.३ अन्त्य श्रोि साधनको उपलव्धिा  

(सवािी साधन, इन्त्धन, सञ्चाि साधन, हा.ह.गो.ग. िथा अन्त्य असवाभका साधनहर) 

६.४ जिम्मेवािीको क्षेरका सिुक्षा अवस्था ि अवलम्बन गिेको िणनीति  

६.५ सिुक्षातनकायहरवीच ि अन्त्ििएकाइवीचको समन्त्वय 

६.६ गहृ मन्त्रालयवाट प्रदत्त योिना ि सो को कायाान्त्वयन, समयसीमा, कवजत्तय अवस्था ि प्रतिवेदन 

६.७ मानवअतधकाि, लैकङ्गक कहसां ि अन्त्य गनुासो व्यवस्थापन  

 

७ सेवाप्रवाह एवं सम्पादन गरिन ेप्रमिु कायाहरको प्रभावकारििा  

७.१ कायाालयको वाकषाक कायायोिना ििुामा ि कायाान्त्वयनको अवस्था  

७.२ कमाचािी कवच कायासम्पादन सम्झौिा भए/नभएको  

७.३ स्टाफ तमकटङ हनुे गिेको/नगिेको  

७.४नागरिकिा, िाहदानी िथा तभसा 

७.५ सावाितनक कहिका काया 

७.६ कवपद् व्यवस्थापन 

क. जिलला कवपद् व्यवस्थापन सतमति (DDMC) को वैठक संखया  

ि. कवपद् पूवा ियािी िथा प्रतिकाया योिना (DPRP) अध्यावतधक भए/नभएको 

ग. DEOC भए सामाग्री ि अवस्थाको कवविण  

७.४ कवििण भएको िाहि िकम रः- 

७.५ संघ संस्था ि तनयमन 

   क) संघ संस्था दिाा संखयाः- 

   ि) नवीकिण भएको संखयाः- 



ग. संस्था वतगाकृि कवविण सकहिको प्रोफाईल  

घ. संघसंस्थाको उििुी/कहसाव िााँच भए नभएको अवस्था  

७.६ सावाितनक एवं सिकािी सम्पतिको संिक्षण सम्बन्त्धी समस्या भए/नभएको 

७.७ बिाि अनगुमन/उपभोिा कहिसम्बजन्त्ध कायाहर 

  क) यस आ.व.मा बिाि अनगुमन गिेको संखया 

  ि) कावााहीको कवविण ि संखया 

७.८ सेवा प्रवाह एवं नागरिक सनुवुाई जशकवि 

  क) एकककृि सेवा सञ्चालन गिेको संखया 

७.९ सावाितनक सनुवुाइ 

७.११ तछमेकी िाष्ट्रका स्थानीय सिुक्षा अतधकािीहरसगाँको बैठक (सीमाविी जिललाहरको लातग मार)  

क) नेपालमा भएको बैठक संखया 

ि) तमर िाष्ट्रमा भएको बैठक संखया 

७.१२ अन्त्य कायाहर/ आफ्नै पहलमा भएका प्रमिु कायाहर  

८. सीमा स्िम्भहरको अवस्था, संखया ि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गिे/नगिेको  

९. प्र.जि.अ. बाट जिललाजस्थि अन्त्य कायाालयहरको तनिीक्षणको अवस्था (सशुासन ऐन तनयम बमोजिम) 

१०. गहृ मन्त्रालयबाट कवतभन्न समयमा गरिएका परिपर ि तनदेशनको कायाान्त्वयनको अवस्था । 

११. नवप्रविातनय कायाहरको कवविण  

१२. अनगुमन टोलीको समग्र मूलयाङ्कन एवं सझुाव 

 




