स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन
Local Government Institutional Self-Assessment (LISA)

अन्द्तरकृया तथा सहजीकरण काययक्रम
२०७७ फाल्गुन ६ देशि ९ गतेसम्म
सुनकोशी गाउँपाशिका, ओििढुङ्गा

प्रदेश सरकार

प्रदेश प्रशशक्षण के न्द्र

विषयक्षेत्र,
सूचकहरु,
क्षेत्रगत मल्ु याङ्कन
र
नततजा

स्वमल्
ू याङ्कन ववषयक्षेत्र

सहकायय र समन्वय

सच
ू क सम्बन्धी जानकारी
● सघ, प्रदे श तथा स्थानीय तह बीचको समन्िय
● अन्तर स्थानीय तह समन्िय र साझेदारी
● जजसससगको समन्िय

सहकायय र समन्वय
अवस्था

अंकभार

समग्र अवस्था

२

प्रक्रियागत अवस्था

१

पररमाणात्मक अवस्था

३

जम्मा

६

सहकायय र समन्वय :
सूचक क्षेत्र

१०.१.१ सङ्घ, प्रदे श
र स्थानीय तह
बीचको सहकायय र
समन्िय
(नेपालको सं विधानको
धारा २३५)

अिस्था -१

स्थानीय तहले
आफ्ना नीतत तथा
काययक्रम तय गदाय
सङ्घ र प्रदे शसँग
गनुप
य ने नीततगत र
काययगत समन्िय
नगरे को

(आधार नचावहने)

समग्र स्स्थति
अिस्था -२

स्थानीय तहले
आफ्ना नीतत तथा
काययक्रम तय गदाय
सङ्घ र प्रदे शसँग
गनुप
य ने नीततगत र
काययगत समन्ियका
लातग आिश्यक
तनणयय गरे को तर
कानुन
बतननसकेको।

अिस्था -३

आफ्ना नीतत तथा
काययक्रम तय गदाय सङ्घ
र प्रदे श सँग गनुप
य ने
नीततगत र काययगत
समन्िय आंजशक रूपमा
गरे को ।

(आधार १,२,३)

(आधार १ )

अंकभार

0

0.5

अिस्था -४

सङ्घ र प्रदे शसँग
गनुप
य ने नीततगत र
काययगत समन्िय
गरे र मात्र आफ्ना
नीतत तथा काययक्रम
तय गने गरे को तथा
स्थानीय तहले
प्रदे शलाई बाँडफाँट
गनुप
य ने राजश्व रकम
तनयतमत रूपमा
उपलब्ध गराएको।

(आधार १,२,३,४)

0.75

1

प्रमाणीकरणको आधार

1. अन्तर सरकार
समन्िय सम्बन्धी
नीततगत तनणययको
प्रतत
2. अन्तर सरकार
समन्िय सम्बन्धी
कानुनको प्रतत,
3. िावषयक िजेट तथा
काययक्रममा समन्िय
र साझेदारी
4. बाँडफाँट रकम
प्रदे शमा बुझाएको
प्रमाण

सहकायय र समन्वय :
सूचक क्षेत्र

१०.१.२ अन्तर स्थानीय तह
सहकायय र समन्िय (प्राकृततक
श्रोतको सं रक्षण र उपयोग,
पूिायधार तनमायण, िातािरण
सं रक्षण तथा फौहोरमैला
व्यिस्थापन, आपतकालीन सेिा
व्यिस्थापन,राजश्व सङ्कलन
आदद)
(स्थाससं ऐ, २०७४ को दफा
२६)
(सह-लगानीका योजनाहरू :
ल्याण्डवफल साईट, अग्नी
तनयन्त्रण, सडक हररयाली,
प्लाविक तनयन्त्रण, स्िास््य
जशक्षा, रं गशाला, खेलकुद,
पययटन, बोटातनकल गाडे न, नदी
तनयन्त्रण, तसं चाई, खानेपानी
आदी)

अिस्था -१

साझा सरोकारका
विषयहरुमा सहकायय
र समन्ियका
क्षेत्रहरु पवहचान
नभएको र सो
सम्बन्धमा कुनै
पहल नभएको।

(आधार नचावहने)

समग्र स्स्थति
अिस्था -२

साझा सरोकारका
विषयहरुमा
सहकायय र समन्िय
गने क्षेत्रहरु पवहचान
भएको तर सो
सम्बन्धी नीतत र
सं रचना तयार
नभएको ।

(आधार १)

अिस्था -३

साझा
सरोकारका
विषयहरुमा सहकायय र
समन्िय गने क्षेत्रहरु
पवहचान भई सो सम्बन्धी
नीतत र सं रचना तयार
भएको ।

(आधार १,२)

अिस्था -४

साझा सरोकारका
1. पवहचान भएका
विषयहरुमा सहकायय
साझा सरोकारका
र समन्िय गने
विषयको सुची
सम्बजन्धत स्थानीय 2. सं रचनाको खाका
तहको नीतत र
सवहतको सहकायय र
सं रचना तनमायण भई
समन्िय नीतत
हरे क िषय कम्तीमा 3. बैठकमा उपजस्थतत र
एक क्षेत्रमा
तनणययको प्रतत
सहलगानीका
काययक्रमहरू
सञ्चालनमा
आएको।

(आधार १,२,३)

अंकभार

0

0.5

0.75

प्रमाणीकरणको आधार

1

सहकायय र समन्वय:
विषय सम्बन्धी
सूचक
१०.२.१ दुई िा सो
भन्दा बढी स्थानीय
तहको सरोकारको
विषयमा बन्ने
सतमततहरुको गठन
र सञ्चालन
(स्थाससं ऐ, २०७४
को दफा २६
अन्तगयत)

अंकभार

कमजोर
स्थानीय तहबीच
साझा वहत र
सरोकारका विषयमा
आिश्यक पने कुनै
ु सतमतत
पतन सं यक्त
गठन नभएको।

(आधार नचावहने)

0

प्रक्रियागि अवस्था
सामान्य
स्थानीय तहबीच
साझा वहत र
सरोकारका विषयमा
ु
आिश्यक पने सं यक्त
सतमतत गठन भएको
तर सतमतत वक्रयाशील
नभएको ।

(आधार १)

0.5

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

ु सतमतत गठनको
स्थानीय तहबीच साझा वहत 1. सं यक्त
र सरोकारका विषयमा
उपजस्थतत र तनणयय
ु
आिश्यक पने सं यक्त
पुजस्तका,
ु सतमततको
सतमतत गठन भई
2. सं यक्त
सतमततहरु वक्रयाशील रहे को
पछिल्लो बैठकको
।
छनणणयको प्रछत।

(आधार १,२)

1

सहकायय र समन्वय:
विषय सम्बन्धी
सूचक

१०.३.१ अन्तर
सरकारी समन्िय
तथा सहजीकरण

कमजोर

सामान्य

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

स्थानीय तहले सङ्घीय
र प्रदे शस्तरको
आयोजना
कायायन्ियनमा
समन्िय, सहजीकरण
र सहयोग गनय
विषयमा कुनै पतन
जानकारी नभएको ।

स्थानीय तहले सङ्घीय
र प्रदे शस्तरको
आयोजना
कायायन्ियनमा
समन्िय, सहजीकरण
र सहयोग गनय
विषयमा जानकारी
भई समन्ियको
सं रचना तयार भएको
तर वक्रयाशील
नभएको।

स्थानीय तहले सङ्घीय र
प्रदे शस्तरको आयोजना
कायायन्ियनमा समन्िय,
सहजीकरण र सहयोग गनय
विषयमा जानकारी भई
समन्ियका लातग सं रचना
तयार भई सं रचना
वक्रयाशील भएको ।

1. अन्तर सरकारी समन्िय
तथा सहजीकरण
सं रचना गठनको तनणयय
प्रतततलवप
2. तीनै तहका
सरकारहरुका बीच
समन्ियात्मक रूपमा
सञ्चातलत काययक्रमको
सूची
3. िावषयक िजेट तथा
काययक्रम (सम्बन्न्धत
पेज/खण्ड)।

0.5

1

(आधार नचावहने)
अंकभार

पररमाणात्मक स्स्थति

0

(आधार १,२,३)

(आधार १,२)

सहकायय र समन्वय:
विषय सम्बन्धी
सूचक

१०.३.२ अन्तर
स्थानीय तह
साझेदारी

पररमाणात्मक स्स्थति

कमजोर

सामान्य

लागत न्यूनीकरण,
स्रोत साधनको
अतधकतम उपयोग िा
प्रभािकारी सेिा
प्रिाहको लातग अन्य
गाउँपातलका िा
नगरपातलकासँग
साझेदारीमा
ु
आयोजनाको सं यक्त
व्यिस्थापन गने
सन्दभयमा कुनै कायय
नभएको ।

लागत न्यूनीकरण,
स्रोत साधनको
अतधकतम उपयोग िा
प्रभािकारी सेिा
प्रिाहको लातग अन्य
गाउँपातलका िा
नगरपातलकासँग
साझेदारीमा
ु
आयोजनाको सं यक्त
व्यिस्थापन गनय
कम्तीमा एउटा
काययक्रम सञ्चालन
भएको ।

(आधार नचावहने)

उत्तम

लागत न्यूनीकरण, स्रोत
1. िावषयक विकास
साधनको अतधकतम
काययक्रमको प्रतत,
उपयोग िा प्रभािकारी सेिा 2. स्थानीय तहहरुबीच
प्रिाहको लातग अन्य
साझेदारी भएको तनणयय
गाउँपातलका िा
पुजस्तका।
नगरपातलकासँग साझेदारीमा
ु
आयोजनाको सं यक्त
व्यिस्थापन गनय १ भन्दा
बढी काययक्रम सञ्चालन
भएको ।

(आधार १,२)

(आधार १,२)
अंकभार

0

0.5

प्रमाणीकरणको आधार

1

सहकायय र समन्वय:
विषय सम्बन्धी
सूचक

१०.३.३ जजल्ला
समन्िय सतमतत
सँगको समन्िय

कमजोर

पररमाणात्मक स्स्थति
सामान्य

विकास तनमायण
विकास तनमायण
सम्बन्धी काययमा
सम्बन्धी काययमा
सहजीकरण गनय
सहजीकरण गनय
जजल्ला समन्िय
जजल्ला समन्िय
सतमततबाट प्राप्त
सतमततबाट प्राप्त
पृष्ठपोषण, सुझाि
पृष्ठपोषण, सुझाि
तथा अनुगमन
तथा अनुगमन
प्रततिेदन मातथ
प्रततिेदन मातथ
काययपातलकामा
काययपातलकामा कुनै छलफल भएको तर
सो सम्बन्धमा कुनै
छलफल नभएको
(आधार नचावहने) तनणयय नभएको

उत्तम

विकास तनमायण सम्बन्धी
1. जजल्ला समन्िय
काययमा सहजीकरण
सतमततिाट प्राप्त
समन्िय सतमततबाट प्राप्त
पृष्ठपोषण, अनुगमन
पृष्ठपोषण, सुझाि तथा
प्रछतवेदन तथा
अनुगमन प्रततिेदन मातथ
सुझािको प्रतत,
काययपातलकामा छलफल
2. जजल्ला तभत्रका
भई आिश्यक तनणयय
स्थानीय तहहरुबीच
भएको ।
समन्िय बैठक र
तनणयय पुजस्तका ।

(आधार १,२)

(आधार १)

अंकभार

0

0.5

प्रमाणीकरणको आधार

1

मल्
ु याङ्कनको नन्जजाको सारं श
सूचक क्षेत्र नं. १० सहकायय र समन्िय
समग्र अिस्था

प्रवक्रयागत अिस्था

सूचक नं. अिस्था १ अिस्था २ अिस्था ३ अिस्था ४

सूचक नं.

कमजोर

१०.१.१

०

०.५

०.७५

१

१०.२.१

०

१०.१.२

०

०.५

०.७५

१

पररमाणात्मक अिस्था

सामान्य उत्तम

०.५

१

सूचक नं.

कमजोर

सामान्य

उत्तम

१०.३.१

०

०.५

१

१०.३.२

०

०.५

१

१०.३.३

०

०.५

१

क्षेत्रगत अंकभार

सहकायण र
समन्वय
6%

शासकीय प्रबन्ध
9%

वातावरण संरक्षण तथा
र्वपद् व्यवस्थापन

सङ्गठन तथा प्रशासन

9%

8%

सामान्जक समावेशीकरण

वार्षणक बजेट तथा योजना

10%

तजम
ुण ा व्यवस्थापन
11%

भौछतक पूवाणधार

र्वत्तीय एवम ् आर्थणक

13%

व्यवस्थापन
11%

न्याछयक

कायणसम्पादन
7%

सेवा प्रवाह
16%

िलफल र न्जज्ञासा समाधान

धन्यवाद

