नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जजल्ला प्रशासन कायालय , जसन्धुल ी
कायालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट पृष्टपोषण फारम
(सेवाग्राहीले सन्तुष्ट ष्ट असन्तुष्ट ष्ट जनाउने)
१.
२.

३.

तपाइको ठे गाना (पाजलकामात्र ):-

कायालयमा जलएको सेवा/कामः

कमलामाई

दुध ौली

 तीनपाटन

 ष्टफक्कल

 सुनकोशी

 मररण

 घ्याङलेक

 हररहरपुरगढी

 गोलन्जोर

 नयाँ नागररकता

 नागररकता प्रततजलष्टप

 राहदानी

 संघ संस्थ ा

 जसफाररश

 मुद्द ा

 राष्टष्टि य पररचयपत्र

 अन्य

कायालयमा प्रवेश गरे को समयः-

काम सम्पन्न भएको समयः-

४ . सेवाग्राहीको मापन
१

सेवा प्रदान गने कममच ारीको व्यवहार कस्तो पाउनुभ यो ?

 अत्यन्त सहयोगी
२

 सहयोगी

यस पहहला सेवा जल दिँ ा र हाल सेवा जल िँदा केही पररवतमन पाँउनुभ यो ?

 पहहला भन्दा धेरै राम्रो
३

 वास्ता नै गरे नन्  खराव व्यवहार

 सुध ार हुुँदै गरे को  पहहलाको जस्तै  पहहला भन्दा खराव

सेवा जल दिँ ा तोष्टकएको दस्तुर वाहेक अन्य दस्तुर ततनुम भयो वा कसैल े ततनम भन्यो ?

 तोष्टकएको दस्तुर मात्र ततरे  तोके भन्दा वढी ततरे
४

कायालयमा खानेपानी , शौचालय लगायत सुत वधाबाट सन्तुष्ट हु नहु ु न्छ ?

 पूण म सन्तुष्ट छु
५

 हठकै हो

 खासै सन्तुष्ट छै न

 जनप्रतततनधध/जान्नेस न्नु े पतन जलएर आएुँ  अरु मान्छे चाहहने रहेनछ  अरु मान्छे नभइ काम नहुने रहेछ

सवै सेवाग्राहीले समान रुपमा सेवा पाएको पाउनुभ यो की, कममच ारीका आफ्ना मान्छे ल ाई कोठा धभत्रैबाट सेवा हदए ?

 सवैल े समान रुपमा सेवा पाए
७

 तवचौजलयाहरु पतन भेष्ट टयो

यस कायालयको सेवा प्रवाह कधिको सहज पाँउनुभ यो ?

 उत्कृष्ट सेवा पाँए
९

 आफ्ना मान्छे ल ाई छछटो सेवा हदए

कायालयमा दलाल/तवचौजलया प्रवेश गरे को वा छछटो काम सष्टकहदने भन्दै कसैल े भनेको पाउुँ नभ
ु यो की भएन ?

 काम जलएर आउने व्यक्ति मात्रै भेष्ट टयो
८

 असन्तुष्ट छु

कायालयको सेवा जलन आ उुँ दा तपाइ आफू बाहेक अरु कोही सहयोगी आवश्यक भयो भएन ?
 सेवा जलने व्यक्ति मात्र आएुँ

६

 ततनम भतनयो तर मैल े ततररन

 हठकै हो

 सुध ार हुुँदै रहेछ  सेवा असहज रहेछ

सेवा प्रवाहमा सुध ारका लाक्तग केही सुझ ाव छन भने उल्लेख गनुहम ोस

सेवाग्राहीको हस्ताक्षर

तमतत

