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साविक रुकुम जिल्लाबाट सरी आई रुकुम (पिूव) जिल्लामा निीकरण भएका/नयााँ दर्ाव भएका 
गरैसरकारी ससं्थाहरुको वििरण सकंलन ढााँचा आर्थिक िर्व २०७७।०७८ 

 

१) संस्थाको नाम, ठेगाना र सम्पकव  नम्बर: 
१.१ नेपालीमा: 
१.२ In English: 
१.३ Use Acronym if applicable: 
१.४ ठेगाना: 
१.५ फोन: 
१.६ फ्याक्स: 
१.७ इमेल: 
१.८ अध्यक्षको नाम: 
१.९ िेिसाइट: 
१.१० सम्पकव  व्यविको नाम र पद: 
१.११ मोबाइल नं.: 

२) स्थापना र्मवर्: 
३) संस्थाका पदार्िकारीहरुको वििरण 

३.१ हालसम्मका संस्था प्रमुखहरुको वििरण 
क्र.सं. संस्था प्रमुखहरुको नाम थर पदािर्ि (...देखख..सम्म) सम्पकव  नम्बर 
    
    
    
    
 
३.२ हालको कायवसर्मवर्को वििरण 

क्र.सं. पदार्िकारीको 
नाम थर 

पद विर्यगर् 
विशेर्ज्ञर्ा 

जिम्मेिारी र्ोककएको 
विर्य के्षत्र/ कायवके्षत्र 

सामाजिक 
के्षत्रको 
अनुभि 

सम्पकव  
नम्बर 

इमेल 
ठेगाना 

        



2 | www.dccrukumeast.gov.np 
 

        
        

 
४) आिद्धर्ा र्था दर्ाव: 
वनकाय दर्ाव र्मवर् आिद्धर्ा 

र्मवर् 
दर्ाव नम्बर अन्तिम 

निीकरण र्मवर् 
निीकरण 
अिर्ि 

जिल्ला प्रशासन कायावलय      
समािकल्याण पररर्द्      
गैसस महासंघ नेपाल      
      
      

 
५) अन्तिम सािारण सभा/अर्ििेशन र्मवर् : 
६) अन्तिम लेखापररक्षण र्मवर् : 
७) संस्थाको पररकल्पना, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य: 

६.१ पररकल्पना: 
६.२ ध्येय: 
६.३ लक्ष्य: 
६.४ उद्देश्य: 

८) हाल सञ्चाजलर् कायवक्रमहरु, कायवके्षत्र, लजक्षर् िगव, कायवक्रमको उद्देश्य: 
क्र.सं. कायवक्रमको नाम विर्यके्षत्र कायवके्षत्र 

(स्थान) 
लजक्षर् िगव कायवक्रमको उद्देश्य 

      

      
 

      
 

      
 

 
९) िावर्िक बिेट (रु हिारमा) 
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आर्थिक िर्व कुल बिेट स्थानीय बाह्य (Donor/INGO) 
रकम वनकाय रकम  वनकाय 

      
      
      
      
      
      
 

१०) ससं्थाल ेसञ्चालन गरेका मखु्य कायवक्रमहरु 

 

११) िर्वमान सागंठवनक ढााँचा 
 

क्र. 
स.ं 

िार्िावर्         सािारण सदस्य कायवसर्मवर् कमवचारी 
म प ु अन्य िम्मा म प ु अन्य िम्मा म प ु अन्य  िम्मा 

१ दजलर्             
२ आददिासी िनिावर्             
३ मिेशी             
४ ब्राह्मण/के्षत्री/ठकुरी             
५ मुस्लिम             
६ अन्य             
 िम्मा             
 

१२) शारीररक क्षमर्ा र लैंवगक आिारमा  

क्र 
स 

वििरण सािारण सदस्य कायवसर्मवर् कमवचारी 
म प ु अन्य िम्मा म प ु अन्य िम्मा म प ु अन्य  िम्मा 

१ फरक 
क्षमर्ा 
भएका  

            

२ िम्मा             
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१३) नीवर्, वनयमािली, योिना ( छ भन ेउल्लखे गन)े 

१३.१. रणवनवर्क योिनााः 
१३. २. आर्थिक वनयमािलीाः 
१३.३. कमवचारी प्रशासन वनयमािलीाः 
१३.४. िावर्िक कायवक्रम/बिेटाः 
१३.५ कोर् अर्भिृर्द्ध वनदेजशका 
१३.६ स्रोर् व्यिस्थापन र्था पररचालन वनदेजशका 
१३.७ स्वयंसेिक व्यिस्थापन वनयमािली 
१३.८ सहभावगर्ामूलक जसकाई कायववनदेजशका 
१३.९ अनुगमन र्था मुल्याङ्कन वनदेजशका 
१३.१० लैदिक संिेदनजशलर्ा कायव सञ्चालन वनदेजशका 

१४) विर्यगर् िनशविको वििरण  
१५) सहयोगी र्था साझेदारी संस्था 

क्र.स.ं ससं्थाको नाम उद्देश्य र्था कायवक्रम 
   
   
   
 

१६) संस्थाका प्रमुख निप्रिर्वनात्मक कायवहरु 
 

१७) मुख्य चुनौवर्हरु 
 

१८) आगामी कायवक्रम र कायवयोिना 
 

 


