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

अन्द्तरकृया तथा सहजीकरण काययक्रम
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साववजननक सेवा प्रवाह

सच
ू क सम्बन्धी जानकारी
●
●
●
●

●
●

सेवा प्रवाह मापदण्ड
सेवा प्रवाहमा प्रववधिको प्रयोग
सेवा प्रवाहमा बैकल्पीक व्यवस्था
गुनासो व्यवस्थापन
सामाजजक सुरक्षा
सेवामा पहुुँच

साववजननक सेवा प्रवाह
अवस्था

अंकभार

समग्र अवस्था

३

प्रक्रियागत अवस्था

४

पररमाणात्मक अवस्था

९

जम्मा

१६

साववजननक सेवा प्रवाह:
सूचक क्षेत्र

५.१.१ सेिा प्रिाह
(स्थाससं ऐ दफा११)

अिस्था -१

स्थानीय तहबाट
नागररकलाई
उपलब्ध गराउनु
पने सेिा सुविधाको
सम्बन्धमा
काययपातलका
बैठकमा छलफल
हुने गरे को।

(आधार १)

समग्र जस्थनि

अिस्था -२

स्थानीय तहबाट
नागररकलाई
उपलब्ध गराउनु
पने सेिा सुविधाको
सम्बन्धमा
काययपातलकामा
छलफल भई सेिा
प्रिाह सुधारका
सम्बन्धमा तनणयय
समेत भएको ।

(आधार १)

अिस्था -३

स्थानीय तहबाट
नागररकलाई उपलब्ध
गराउनु पने सेिा
सुविधाको सम्बन्धमा
काययपातलकामा छलफल
भई सेिा प्रिाह सुधारका
सम्बन्धमा तनणयय भई
५० प्रततशत कायायन्ियन
भएको।

(आधार १,२)

अिस्था -४

स्थानीय तहबाट
नागररकलाई
उपलब्ध गराउनु
पने सेिा सुविधाको
सम्बन्धमा
काययपातलकामा
छलफल भई सेिा
प्रिाह सुधारका
सम्बन्धमा तनणयय
भई पूणय रूपमा
कायायन्ियन
भएको।

(आधार १,२)

अंकभार

0

0.5

0.75

1

प्रमाणीकरणको आधार

1. काययपातलकाको
बैठकको तनणयय
2. तनणयय कायायन्ियन
प्रगतत प्रततिेदन

साववजननक सेवा प्रवाह:
सूचक क्षेत्र

५.१.२ िडाले
उपलब्ध गराउने
सेिा
(स्थाससं ऐ
दफा१२)

अिस्था -१

सबै िडामा
कायायलय
स्थापना नगरी
सयुक्त िडा
कायायलयबाट
सेिाप्रिाह गने
गररएको।

समग्र जस्थनि

अिस्था -२

सबै िडामा
कायायलयहरू
स्थापना
भएको।

(आधार १)

अिस्था -३

सबै िडामा
कायायलय स्थापना
भई िडाबाट
सेिाहरू प्रिाह
भएको।

(आधार १,२)

(आधार १)

अंकभार

0

0.5

0.75

अिस्था -४

सबै िडामा
आफ्नै भिनमा
कायायलय
स्थापना भई
सबै सेिाहरू
प्रिाह भएको।

(आधार
१,२,३)

1

प्रमाणीकरणको आधार

1. िडा
कायायलयहरू
स्थापनाको
वििरण
2. िडाबाट सेिा
प्रिाहको वििरण
3. िडा कायायलयको
भिनको
अतभलेख

साववजननक सेवा प्रवाह:
सूचक क्षेत्र

५.१.३ सेिा
प्रततको सन्तुष्टी
(स्थाससं ऐ दफा
११,१२ को
काम)

अिस्था -१

सेिाप्रिाह प्रतत
सेिाग्राहीहरुलाई
सन्तुष्ट बनाउन
नसवकएको।

(आधार
नचावहने)

समग्र जस्थनि

अिस्था -२

कायायलयबाट
प्रिाह भएका
सेिाहरु मध्ये
केही सेिाहरुमा
मात्र
सेिाग्राहीहरु
सन्तुष्ट बनाउन
सवकएको।

अिस्था -३

सेिाप्रिाहको स्तर
सन्तोषजनक
रहेको।

(आधार १, ३)

अिस्था -४

सेिाप्रिाहिाट
1. गुनासो िा उजूरी
सेिाग्राही पूण य
सं ख्या र तनणयय,
सन्तुष्ट भएको। 2. उपभोक्ता सभे ,
(आधार
3. साियजतनक
ु ाइको
सुनि
१,२,३)
अतभलेख र
तस्स्बर/भिडियो

(आधार १)
अंकभार

0

0.5

0.75

प्रमाणीकरणको आधार

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक
५.२.१ सेिाप्रिाहमा
प्रवितधमा आधाररत
टोकन, अनलाइन
रस्जष्ट्रेसन िा

कम््युटर तबतलङ्ग
प्रवितधको प्रयोग
(स्थाससं ऐ दफा११
को उपदफा २ को
ङ १)

अंकभार

कमजोर
सेिा ्िाहमा
उल्लेस्खत कुनै पतन
सूचना प्रवितधको
प्रयोग नभएको ।

(आधार नचावहने)

0

प्रक्रियागि अवस्था
सामान्य

सेिाप्रिाहमा
उल्लेस्खत मध्ये २
प्रकारको सूचना
प्रवितधको प्रयोग
भएको ।

(आधार १,२,३)

0.5

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

सेिाप्रिाहमा उल्लेस्खत सबै 1. टोकन प्रणाली
प्रकारको सूचना प्रवितधको 2. अनलाईन रस्जष्ट्रेसन
प्रयोग भएको।
3. कम््युटर तबतलङ्ग

(आधार १,२,३)

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

५.२.२
सेिाप्रिाहको
मापदण्ड
(SOP)
(स्थाससं ऐ दफा
११ को
उपदफा २ को
ङ १)
अंकभार

कमजोर

प्रक्रियागि अवस्था
सामान्य

कायायलयबाट
कायायलयबाट
प्रिाह हन
ु े सेिा
प्रिाह हन
ु े सेिा
सम्बन्धी
सम्बन्धी
मापदण्ड तयार
मापदण्ड तयार
भएको तर
नभएको ।
कायायन्ियन
(आधार
नभएको।

नचावहने)

0

(आधार १,२)
0.5

उत्तम

कायायलयबाट प्रिाह
हन
ु े सेिा सम्बन्धी
मापदण्ड तयार भई
कायायन्ियन भएको
।

(आधार १,२,३)

1

प्रमाणीकरणको आधार

1.तनधायररत गररएका
सेिाका मापदण्ड
एिं सूचकहरु,
2.िेबसाईटमा
मापदण्ड
रास्खएको
3.मापदण्ड
पालनाको
समीक्षा प्रततवेदन
।

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

प्रक्रियागि अवस्था

कमजोर

सामान्य

५.२.३ बैवकङ्ग
प्रणालीबाट
भ ुक्तानी
(स्थाससं ऐ
दफा११ को
उपदफा २ को
ङ ७)

कायायलयबाट
गररने
भ ुक्तानीहरु
बैंवकंग प्रणाली
र नगदमा समेत
हन
ु े गरे को।

ु ानीहरु
सबै भक्त
बैवकङ्ग
प्रणालीद्वारा गने
गररएको।

अंकभार

0

0.5

(आधार १)

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

ु ानीहरु
ु ानी
सबै भक्त
1.बैवकङ्ग भक्त
बैवकङ्ग प्रणालीद्वारा
प्रणाली
भई e-Payment लागु 2. e-payment को
लागग िएको
गरे को।
(आधार १,२)
सम्झौता

(आधार
नचावहने)

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

५.२.४ िडामा
सेिाप्रिाहको
िैकस्ल्पक व्यिस्था
(स्थाससं ऐ १६को
उपदफा ४ को ग
को ६ र दफा१८
को उपदफा ३)

प्रक्रियागि अवस्था

कमजोर

सामान्य

िडाहरुमा िडा
अध्यक्षको
अनुपस्स्थततमा
तनजले उपलब्ध
गराउनुपने सेिाको
िैकस्ल्पक व्यिस्था
नगरे को

िडाहरुमा िडा
अध्यक्षको
अनुपस्स्थततमा
तनजले उपलब्ध
गराउनुपने सेिाको
िैकस्ल्पक व्यिस्था
कवहले कााँही/
केही िडामा गने
गरे को।

(आधार नचावहने)

उत्तम

सबै िडामा िडा अध्यक्ष 1. स्जम्िेिारी तोवकएको
अनुपस्स्थत हाँद
पत्रको प्रतत ।
ु ा तनजले
उपलब्ध गराउनु पने
2. अतधकार
सेिाको िैकस्ल्पक
प्रत्यायोजनको
व्यिस्था गने गरे को।
प्रतत ।

(आधार १,२)

(आधार १)
अंकभार

0

0.5

प्रमाणीकरणको आधार

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक
५.३.१गुनासो

\

फछ यौट

(स्थाससं ऐ दफा
११ को उपदफा
२ को ङ ७)

अंकभार

कमजोर
मूल्याङ्कन अितधमा
प्राप्त गुनासोको
अतभलेख राखी सो
मध्ये ४०% भन्दा
कम सम्बोधन
भएको ।

(आधार १,२)

0

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

मूल्याङ्कन अितधमा
प्राप्त गुनासोको
अतभलेख राखी सो
मध्ये (४०-८०)%
सम्म सम्बोधन
भएको ।

उत्तम

मूल्याङ्कन अितधमा प्राप्त 1. गुनासो दताय वकताि
गुनासोको अतभलेख राखी
3. गुनासो फछ यौट
सो मध्ये ८०% भन्दा
िवि सम्बोधन भएको । सूची

\

(आधार १,२)

(आधार १,२)

0.5

प्रमाणीकरणको आधार

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

५.३.२
सामास्जक
सुरक्षा भत्ता बैङ्क
खाता माफयत
भ ुक्तानी
(स्थाससं ऐ
दफा११ को
उपदफा २ को
त २)
अंकभार

पररमाणात्मक जस्थनि

कमजोर

सामान्य

कूल
लाभग्राहीको
१/३ सम्म

कूल
लाभग्राहीको
१/३ दे स्ख
२/३ सम्म

(आधार १,२)

0

उत्तम

कूल लाभग्राहीको
२/३ भन्दा मातथ

(आधार १,२)

(आधार १,२)

0.5

1

प्रमाणीकरणको आधार

1.लाभग्रावह सं ख्या र
ु ानीको
भक्त
अतभलेख
2.बैं क सुविधा
उपलब्ध भए
बैंकको Statement

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

कमजोर

५.३.३
७०% भन्दा
जन्मेको तमततले कम
३५ ददनतभत्र
(आधार १)
भएको कूल
जन्मदताय सं ख्या
(स्थाससं ऐ दफा
११ को
उपदफा ४)
अंकभार

0

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

उत्तम

७०% दे स्ख ९० ९० % भन्दा ििी
%सम्म
(आधार १)

(आधार १)

0.5

1

प्रमाणीकरणको आधार

घटना दताय वकताब

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

५.३.४
साियजतनक
ु ाइ
सुनि
(स्थाससं ऐ
दफा ७८ को
उपदफा ५)

अंकभार

कमजोर

मूल्याङ्कन
अितधमा १
पटक मात्र
साियजतनक
ु ाइ
सुनि
भएको।

(आधार १)
0

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

मूल्याङ्कन
अितधमा २
पटक सम्म
साियजतनक
ु ाइ
सुनि
भएको।

(आधार १)
0.5

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

प्रत्येक
1.साियजतनक
ु ाइको
चौमातसकमा
सुनि
कम्तीमा १ पटक अतभलेख
साियजतनक
पुस्स्तका,
ु ाइ
सुनि

भएको।(आधार
१)
1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

कमजोर

५.३.५ सेिा प्रिाहमा
सेिा प्रिाह कायायलयबाट
घुम्ती सेिाको प्रयोग
मात्र सीतमत रहे को ।
(स्थाससं ऐ दफा११ को (आधार नचावहने)
उपदफा २ को ङ ७)
घुम्तीसेिाका क्षेत्रहरू
खोप, तभटातमन ए
वितरण, स्िास््य
स्शविर, कृवष पशु
सम्बन्धी सेिाहरू
व्यस्क्तगत घटना दताय
आदद)

अंकभार

0

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

सेिा प्रिाहलाई पहुाँच
योग्य बनाउन कम्तीमा
िषयको १ पटक घुम्ती
सेिाहरु सञ्चालन।

(आधार १)

0.5

उत्तम
सेिा प्रिाहलाई सहज बनाउन
आिश्यकता अनुसार सबै
िडामा घुम्ती सेिाहरु समेत
सञ्चालन गने गरे को।

(आधार १)

1

प्रमाणीकरणको आधार
घुम्ती सेिाको अतभलेख
पुस्स्तका

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक
५.३.६ स्शक्षामा
सबै बालबातलको
पहाँच
ु
(स्थाससं ऐ दफा११
को उपदफा २ को
ज)

कमजोर

सामान्य

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

मूल्याङ्कन अितधमा
विद्याथी भनाय दर
८० % भन्दा
कम रहेको र गत
िषयको तुलनामा
विद्यालय छोड्ने दर
नघटे को।

मूल्याङ्कन अितधमा
विद्याथी भनाय दर
(८०-९०) % भई
गत िषयको
तुलनामा विद्यालय
छोड्ने दर ५०%
सम्म घटे को।

मूल्याङ्कन अितधमा
विद्याथी भनाय दर ९०%
भन्दा िवि भई गत
िषयको तुलनामा विद्यालय
छोड्ने दर ५०% भन्दा
बविले घटे को।

Education MIS (EMIS)
बाट विद्याथीको कक्षागत
भनाय र हास्जरी सवहत
समग्र स्स्थतत दे स्खने
प्रततिेदन।

0

0.5

1

(आधार १)

अंकभार

पररमाणात्मक जस्थनि

(आधार १)

(आधार १)

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

५.३.७ स्िास््य सेिामा
नागररकको पहुाँच
(स्थाससं ऐ दफा११ को
उपदफा २ को झ)

कमजोर
(क) नेपाल सरकारको
नीतत बमोस्जम स्थापना र
सञ्चालन भएका स्िास््य
सं स्थाहरुमा जनशक्ती,
उपकरण र औषधी
आिश्यकतानुसार उपलब्ध
नभएको ।
(ख) बालबातलकाको लातग
अतनिायय गररएका खोप
८०% भन्दा कम
बालबातलकाले मात्र प्राप्त
गरे को ।

(आधार १,२)

अंकभार

0

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

(क) नेपाल सरकारको
नीतत बमोस्जम स्थापना र
सञ्चालन भएका स्िास््य
सं स्थाहरुमा जनशक्ती,
उपकरण र औषधी
आिश्यकतानुसार उपलब्ध
भएको ।
(ख) बालबातलकाको लातग
अतनिायय गररएका खोप
(८०-९०%) सम्म
बालबातलकाले प्राप्त
गरे को ।

(आधार १,२)

0.5

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

1. स्िास््य सं स्थाहरुमा जनशक्ती,
उपकरण र औषधी
आवश्यकता र पररपूतीको
(क) नेपाल सरकारको नीतत
अिस्था झस्ल्कने प्रततिेदन
बमोस्जम स्थापना र सञ्चालन भएका 2. Health MIS (HMIS) बाट
स्िास््य सं स्थाहरुमा जनशक्ती,
प्राप्त प्रततवेदन (संचाभलत
उपकरण र औषधी
स्वास््य संस्थाको वववरण,
आिश्यकतानुसार उपलब्ध भएको
स्वास््य संस्थामा िएको
दरबन्दी र तनयभमत काययरत
।
(ख) बालबातलकाको लातग अतनिायय
स्स््यकमीको संख्या, स्वास््य
गररएका खोप ९०% भन्दा बिी
उपकरण र औषधी
उपलव्धता, वगथयङ्ग सवु वधा,
बालबातलकाले प्राप्त गरे को।
बालबाभलकाको अभिलेख र
(आधार १,२)
खोप भलएका को रकिय)
लगायतको समग्र स्स्थतत
दे खखने गरी ।

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

५.३.८ कृवष र पशु
सेिा
(स्थाससं ऐ दफा ११
को उपदफा २ को ण
र द)

अंकभार

कमजोर

स्थापना भएका कृवष
तथा पशु सेिा केन्रमा
आिश्यक जनशस्क्त र
माग अनुसारको सेिा र
प्रवितध उपलब्ध
नभएको।

(आधार १,२)

0

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

स्थापना भएका कृवष
तथा पशु सेिा केन्र
मध्ये केहीमा मात्र
आिश्यक जनशस्क्त र
माग अनुसारको सेिा र
प्रवितध उपलब्ध भएको
।

(आधार १,२)

0.5

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

१.कृवष सेिा केन्र सं ख्या, प्रतत
सेिाकेन्रले सेिा पुरयाउनु पने
क्षेत्र (हे क्टर), पशुसेिा
केन्रहरु को सं ख्या, प्रतत
स्थापना भएका सबै कृवष तथा
सेवा केन्रले पुरयाउनुपने
पशु सेिा केन्रहरुमा आिश्यक
सेवा (पशु गोटा) लगायत
जनशस्क्त, माग अनुसारको सेिा
कृवष र पशुसेवाकेन्रले
र प्रवितध उपलब्ध भएको ।
पुरयाउनुपने सेवाको मापदण्ि
(आधार १,२)
।
२.मापदण्डको अनुपातमा
हालको सेिाको अिस्था
झल्कने विश्लेषणात्मक
वििरण/प्रततिेदन ।

1

साववजननक सेवा प्रवाह:
विषय सम्बन्धी
सूचक

उत्तम

प्रमाणीकरणको आधार

स्थानीय उत्पादनको
प्रिप्रिद्धन र
स्थानीय उत्पादनको
५.३.९ स्थानीय
बजारीकरणका लातग
प्रिप्रिद्धन र
उत्पादनको प्रिद्धन र
नीततगत र
बजारीकरणका लातग
बजारीकरण
काययक्रमगत व्यिस्था
कुनै नीततगत र
(स्थाससं ऐ दफा११
गरे को तर सो
काययक्रमगत पहल
को उपदफा २ को
अनुसार बजार
नभएको ।
ण ७)
व्यिस्थापन हन
ु
(आधार नचावहने)
नसकेको।
(आधार १,२)

स्थानीय उत्पादनको
प्रिप्रिद्धन र
बजारीकरणका लातग
नीततगत र काययक्रम
व्यिस्था गरी सो अनुसार
बजार व्यिस्थापन भएको
(आधार १,२,३)

1. नीतत र काययक्रम,
2. सं स्थागत व्यिस्था,
3. बजारको व्यिस्था,

0

1

अंकभार

कमजोर

पररमाणात्मक जस्थनि
सामान्य

0.5

मल्
ु याङ्कनको नस्जजाको सारं श
सूचक क्षेत्र ५: सेिा प्रिाह
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क्षेत्रगत अंकिार

सहकायय र
समन्वय
6%

शासकीय प्रबन्ध
9%

वातावरण संरक्षण तथा
ववपद् व्यवस्थापन

सङ्गठन तथा प्रशासन

9%

8%

सामास्जक समावेशीकरण

वावषयक बजेट तथा योजना

10%

तजम
ुय ा व्यवस्थापन
11%

िौततक पूवायधार

ववत्तीय एवम ् आगथयक

13%

व्यवस्थापन
11%

न्यातयक

काययसम्पादन
7%

सेवा प्रवाह
16%

छलफल र स्जज्ञासा समाधान

धन्यवाद

