
स्थानीय तहको ससं्थागत क्षमता स्वमलूयाकंन (LISA) 

र 

बित्तीय सशुासन जोबिम मलूयाकंन (FRA) सम्िन्धी  
अनबुशक्षण तथा अन्तरक्रिया काययिम  
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प्रस्ततुकताय 
िररदार श्री यादवदवेी सवुदेी 

बजलला समन्वय सबमबतको कायायलय, मोरङ  
 

 

पषृ्ठभूबम:- 



प्रदशे अनुसन्धान तथा प्रबशक्षण प्रबतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीय शासन काययिम, कलवलगुरी झापाको 
आर्थयक तथा प्राबवबधक सहयोगमा मोरङ बजललाका १७ वटा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता 
स्वमूलयाङ्कन (LISA) र बवत्तीय सुशासन जोबिम मूलयांकन (FRA) सम्िन्धी ५ क्रदने अनुबशक्षण तथा 
अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गनय बमबत २०७९/07/04 मा प्रबशक्षण प्रबतष्ठान र बन. बजलला समन्वय 
अबधकारी श्री हररप्रसाद भट्टराईिीच भएको सम्झौता अनुसार पबहलो चरणमा मोरङ बजललाका 
रतुवामाई, लेटाङ, रंगेली, िेलिारी न.पा. र बमक्लाजुङ, धनपालथान, केरािारी, कटहरी गा.पा. गरी 
८ वटा स्थानीय तहहरूका आर्थयक प्रशासन शािा प्रमुि, योजना शािा प्रमुि, सूचना प्रबवबध 
अबधकृत, र फोकल पसयन सहभागी भई बमबत २०७९/08/13 गते स्थानीय तह संस्थागत क्षमता 
स्वमूलयाङ्कन (LISA) र 14 गते स्थानीय तह बवत्तीय सुशासन जोबिम मूलयाङ्कन (FRA) सम्िन्धी 
अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गररयो । 
 

उद्देश्य:- 
यस अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गनुयको पछाबड दहेायका कारणहरु बजम्मेवार रहकेो 
पाईन्छः-  

 LISA र FRA सम्िन्धी काययबवबधमा भएका सूचकांकहरुको िारेमा सैद्दाबन्तक र प्रयोगात्मक 
ज्ञानको िारेमा अनुबशक्षण, अन्तर्क्िय या र पुनतायजकी कायम गनुय/गराउनु,  

 स्थानीय तहहरुको भूबमकाको बवषयमा जानकारी गराउनु, 
 स्थानीय तहहरुिीच आन्तररक प्रबतस्पधाय कायम गराई संस्थागत क्षमता अबभवृद्दी गराउनु, 
 स्थानीय तहहरुको संभाबवत बवत्तीय जोबिम कम गरी बवत्तीय अनुशासन कायम गनुय, 

 

काययिमको प्रस्तबुतकरण बवबध:- 
 प्रवचन बवबध 

 प्रस्तुबतकरण बवबध 

 छलफल बवबध 

 प्रश्नोत्तर बवबध 

 मुलयाङ्कन बवबध 

 

काययिमको अवबध:- 
यस ताबलम काययिमको अवबध बमबत २०७९ मंबसर १३ र १४ गत े२ क्रदन रहकेो बथयो। 
सहभागी सखंयाः- 
बजलला मोरङ अन्तगयतका १७ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये पबहलो चरणमा माबथ उललेबित ८ वटा 
स्थानीय तहहरुिाट जम्मा २३ जना सहभागी सबहत बज.स.स.पदाबधकारी, कमयचारी तथा 
प्रबतष्ठानिाट पालनुहुने बवज्ञज्यूहरु समेतको सहभाबगता रहकेो बथयो । 

 

काययिम संचालन भएको स्थानः- 
बजलला समन्वय सबमबतको कायायलय, मोरङको सभाहल । 

 



प्रबशक्षक तथा स्रोत व्यबतः-  
१. बन.बजलला समन्वय अबधकारी श्री हररप्रसाद भट्टराई, 
२. बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका ना.सु.श्री चन्रकला िनाल, 
३. बनवतयमान बजलला समन्वय अबधकारी श्री राजु अबधकारी, 
४. बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका लेिापाल श्री बहन्दकुुमारी ओझा, 
५. स्थानीय शासन सहयोग काययिमका सूचना प्रबवबध बवज्ञ श्री बनरज दाहाल, 
 

काययिमको उपलबधध:- 
 अनुबशक्षण तथा अन्तरक्रिया पश्चात स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कनका 

बनबम्त तोक्रकएका बवषय के्षत्रहरुिारे अबधकांश सहभाबगहरु जानकार भएको र यस 
काययिमलाई पुनतायजकीको रुपमा बलईएको पाईयो, 

 अनुबशक्षण पश्चात स्थानीय तहहरुले सम्पादन गने काययको प्रक्रियाको जोबिम, नबतजाको 
जोबिम र बवत्तीय अनुशासनको जोबिमका बवषयमा जानकार भएको र आर्थयक सुशासन 
कायम गनय तफय  केबन्रत रहकेो पाईयो, 

 स्थानीय तहहरुिीच अन्तर प्रबतस्पधाय, सहकायय र समन्वय गनय तफय  उत्साबहत रहकेो पाइयो ।  
 

 

 

 

सबंक्षप्तमा काययिम प्रारम्भ र समापन गररएको प्रक्रिया र प्रस्तबुतकरण  
काययिमको नामः-स्थानीय तहको ससं्थागत क्षमता स्वमलूयाङ्कन(LISA) र बवत्तीय सशुासन जोबिम मलूयाङ्कन 
(FRA) सम्िन्धी २ क्रदन ेअनबुशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम  

बमबतः-2079/0८/13 गते मगंलिार (उद्घाटन सत्र) 
समय बिहानः- बिहान १०.०० िज े

काययिम संचालकः- ना.सु. श्री चन्रकला िनाल 

आसन ग्रहण 

अध्यक्षता बजलला समन्वय सबमबत, मोरङ्गका प्रमुि श्री अजम्िर राई ज्यू,  

 

 

 

 

 

 

आसन ग्रहण  

1) बजलला समन्वय सबमबतका उप-प्रमुि श्री उषा झा ज्यू, 
2) बजलला समन्वय सबमबतका सदस्य श्री तुलसी बिबमरे ज्यू, श्री 

दवेमणी कटुवाल ज्यू, श्री हररमाया बवश्वकमाय ज्यू, श्री चन्रकुमार 
सरदार ज्यू, श्री उमा नेपाली ज्यू, श्री उवयशी कुमारी थारु, श्री 
बमत्रप्रसाद ढकाल ज्यू, 

बवशेष अबतबथ 1) प्रदशे अनुसन्धान प्रबशक्षण प्रबतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीय शासन 
काययिम, कलवलगुरी झापािाट पालनुहुने स्थानीय शासन बवज्ञ, 
श्री अबनता गुरागााँई ज्यू, 



आसन ग्रहण बजलला समन्वय सबमबतका बन. बजलला समन्वय अबधकारी श्री हरर प्रसाद 
भट्टराई ज्य,ू 

PLGSP िाट सावयजबनक बवत्त व्यवस्थापन बवज्ञ श्री पुनम चौधरीज्यू, 
PLGSP िाट अनुगमन तथा मूलयाङ्कन बवज्ञ श्री क्रकरण कुमार महतज्यू,  

  एकमुष्ठ आसन 
ग्रहण 

बवबभन्न पाबलकािाट उपबस्थत योजना अबधकृत, लेिा अबधकृत, सूचना 
तथा प्रबवबध अबधकृत र Focal Person लगायतका सम्पूणय सहभाबग, 
लगायत बज.स.स. मोरङका कमयचारी महानुभावहरुलाई यथास्थानमा 
आसन ग्रहण 

 

 

 

 

 

उद्घाटन काययिम 

राबिय गान सिै जना यथा स्थानिाट उठेर सामुबहक राबिय गानमा सहभागी  
काययिमको उद्घाटन अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिमका अध्यक्ष तथा यस बज.स.स. मोरङका 

प्रमुि श्री अजम्िर राई ज्यू िाट धयानर िाचन गरेर उद्धिाटन  
स्वागत मन्तव्य बजलला समन्वय सबमबत मोरङ्गका उप-प्रमुि श्री उषा झा ज्यूिाट स्वागत 

मन्तव्य  
काययिमको 
औबचत्यता/उद्दशे्य 
माथी प्रकाश 

प्रदशे अनुसन्धान प्रबशक्षण प्रबतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीय शासन काययिम, 
कलवलगुरी झापािाट पालनुहुने स्थानीय शासन बवज्ञ, श्री अबनता गुरागााँई 
ज्यूिाट काययिमको उद्दशे्य/औबचत्यता माबथ प्रकाश पाद ैआफ्ना भनाई समेत 
राबिएको साथ ैकाययिमको दौरानमा उठेका सवालहरु रटपोट गरी आवश्यक 
सम्िोधन गररएको 

औपचाररक उद्घाटन 
काययिम समापन 

अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिमका अध्यक्ष तथा यस बज.स.स.मोरङका 
प्रमुि श्री अजम्िर राई ज्यूिाट आफ्ना भनाई सबहत औपचाररक उद्घाटन 
काययिम समापन  

portal सम्िन्धी 
जानकारी  

प्रदशे अनुसन्धान प्रबशक्षण प्रबतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीय शासन काययिम, 
कलवलगुरी झापािाट पालनुहुने IT EXPERT श्री बनरज दाहालज्यू िाट LISA र 
FRA सम्िन्धी Portal सम्िन्धी आएका करठनाई, गुनासा, सललाह, सुझावहरुको 
रटपोट गरी आवश्यक सम्िोधन गररएको 

काययिम कायय ताबलका:- 
उत अनुबशक्षण काययिममा पबहलो क्रदनको कायय ताबलका तपबसल िमोबजम रहकेो बथयो । 
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िजे 0 

उद्घाटन 
सत्र 

बचया ब्रेक Lisa सम्िन्धी 
प्रथम कक्षा 
बन.बज.स.अ.
श्री हररप्रसाद 
भट्टराई िाट  

Lisa सम्िन्धी 
दोश्रो कक्षा 
बज.स.स.मोरङ
का ना.सु. श्री 
चन्रकला 
िनाल िाट  

िाजा 
ब्रेक 

Lisa सम्िन्धी 
तेश्रो कक्षा 
बन.बज.स.अ.
श्री हररप्रसाद 
भट्टराई िाट   

Lisa सम्िन्धी 
चौथो कक्षा 
बज.स.स.मोरङ
का ना.सु. श्री 
चन्रकला 
िनाल िाट  

पुन: 
ताजकी, 
पृष्ठपोष
ण  

 

उत अनुबशक्षण काययिममा दोश्रो क्रदनको कायय ताबलका तपबसल िमोबजम रहकेो बथयो । 
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FRA 

सम्िन्धी 
प्रथम कक्षा 
बनवतयमान 
बज.स.अ.श्री 
राजु 
अबधकारी 
िाट   

बचया ब्रेक FRA सम्िन्धी 
दोश्रो  कक्षा 
बज.स.स.मोरङका 
लेिापाल श्री 
बहन्दकुुमारी 
ओझा िाट  

िाजा 
ब्रेक   

FRA 

सम्िन्धी 
तेश्रो  कक्षा 
बनवतयमान 
बज.स.अ.श्री 
राजु 
अबधकारी 
िाट   

  चौथो कक्षा 
LISA र FRA  

को portal 

सम्िन्धी 
जानकारीमूलक 
कक्षा 
बन.बज.स.अ.श्री 
हररप्रसाद 
भट्टराई िाट   

पुन: 
ताजकी, 
पृष्ठपोषण 
र पबहलो 
चरणको 
अनुबशक्षण 
तथा 
अन्तर्क्िय या 
काययिम 
समापन 

 

 

सहभागी सललाह, सझुाव तथा आगामी अपके्षा 
उपबस्थत सम्पूणय नगरपाबलका तथा गाउाँपाबलकाको प्रबतबनबधत्व हुन ेगरी पुरुष सहभागीमध्येिाट काययिमप्रबत 
आफ्ना धारणा िेलिारी नगरपाबलकाका योजना अबधकृत श्री झमक भट्टराईज्यूले राख्नुभयो । त्यसैगरी उपबस्थत 
सम्पूणय नगरपाबलका तथा गाउाँपाबलकाको प्रबतबनबधत्व हुने गरी मबहला सहभागीमध्येिाट काययिमप्रबत आफ्ना 
धारणा कटहरी गाउाँपाबलकाका लेिा अबधकृत श्री रुपा सुनुवारज्यूले राख्नुभयो । दवुै वताले काययिमलाई 
पुनतायजकीको रुपमा बलईएको र समग्र व्यवस्थापनको पाटो राम्रो रहकेो व्यहोरा प्रस्तुत गनुयभयो। साथ ै
काययिमको प्रगबत भनु्ननै सचूकांकमा दबेिने प्रगबतलाई िुझ्नुपने र त्यसको प्राबप्तकोलागी कायययोजना िनाएर 
अबि िढ्ने साझा प्रबतिद्दता व्यत गनुयभयो । 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

बनष्कषय तथा सझुावहरुः- 
आमबन्त्रत सहभागीहरुको अपेक्षाकृत सहभाबगता रहकेो पाईयो । काययिम अवबधभर उत्साहपूवयक 
सहभाबगताका साथ ै सहभागी स्थानीय तहहरुिीच अन्तर प्रबतस्पधायत्मक वातावरण बसजयना कायम भएको 
बथयो । प्राप्त सुझावहरुलाई िुाँदागतरुपमा यसरी प्रस्तुत गररएको छ । 
 

 संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कनमा अग्र स्थान हााँबसल गनय र बवत्तीय जोबिम न्यूबनकरण गनय 
कायययोजना िनाएरन ैअगाबड िढ्नुपने, 

 सिै स्थानीय तहहरुले मूलयाङ्कन प्रक्रियाका बवषयमा आ-आफ्नो स्थानीय तहमा अबभमुिीकरण 
काययिम संचालन गनुयपने, 

 काययबवबधमा रहकेा सचूकाकंहरुमा तोक्रकए अनसुार आवश्यक पने कबतपय काययहरु गररएको तर 
व्यवबस्थत रुपमा  कागजात, बलित, प्रमाणहरुको अबभलेिीकरण नभएको हुाँदा  प्रमाणीकरणका 
आधार पुष्टी गनय नसक्रकएको साझा समस्या दबेिएको हुाँदा आगामी क्रदनमा व्यवबस्थत रुपमा कायय र 
अबभलेिीकरण गने प्रबतवद्दता समेत जाहरे, 

 प्रमाणीकरणका आधारमध्ये कबतपय सचूकांकमा सबमक्षा प्रबतवेदन, अवलोकन प्रबतवेदन र 
बवशे्लषणात्मक प्रबतवेदन पेश गनुयपने भबनएका कारण सो को स्पष्ट िाका नभएको कारणले अन्यौलता 
बसजयना भई िुझाईमा एकरुपता कायम हुन नसकी प्राप्ताङ्कमा कमी आएकोल े सो िाका समेत 
मन्त्रालयिाट उपलधध गराईनुपने । 

 आगामी क्रदनमा बज.स.स.को कायायलयिाट क्षमता बवकास सम्िन्धी काययिमहरु आयोजना गररनुपन े
अपेक्षा समेत प्राप्त भयो । 

........................   

     प्रबतवेदक   

 िररदार श्री यादव दवेी सुवदेी   
बजलला समन्वय सबमबत, मोरङ 

 
 

                
   

 

 

 

 



 

 



स्थानीय तहको ससं्थागत क्षमता स्वमलूयाकंन (LISA) 

र 

बित्तीय सशुासन जोबिम मलूयाकंन (FRA) सम्िन्धी  
अनबुशक्षण तथा अन्तरक्रिया काययिम  

प्रबतवदेन (िण्ड ि) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ततुकताय 
िररदार श्री यादवदवेी सवुदेी 

बजलला समन्वय सबमबतको कायायलय,मोरङ  
 

 

पषृ्ठभूबम:- 



प्रदशे अनुसन्धान तथा प्रबशक्षण प्रबतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीय शासन काययिम, कलवलगुरी झापाको 
आर्थयक तथा प्राबवबधक सहयोगमा मोरङ बजललाका १७ वटा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता 
स्वमूलयाङ्कन (LISA) र बवत्तीय सुशासन जोबिम मूलयांकन (FRA) सम्िन्धी ५ क्रदने अनुबशक्षण तथा 
अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गनय बमबत २०७९/07/04 गते प्रबशक्षण प्रबतष्ठान र बन. बजलला समन्वय 
अबधकारी श्री हररप्रसाद भट्टराईिीच भएको सम्झौता अनुसार दोश्रो चरणमा मोरङ बजललाका १७ वटै 
स्थानीय तहहरूका नगरपाबलकाका प्रमुि तथा उपप्रमुि, गाउँपाबलकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र 
प्रमुि प्रशासकीय अबधकृतज्यूहरु सहभागी भई बमबत २०७९/08/१५ गते स्थानीय तह संस्थागत 
क्षमता स्वमूलयाङ्कन (LISA) र स्थानीय तह बवत्तीय सुशासन जोबिम मूलयाङ्कन (FRA) सम्िन्धी १ 
क्रदने अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गररयो । 
 

उद्देश्य:- 
यस अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गनुयको पछाबड दहेायका कारणहरु बजम्मेवार रहकेो 
पाईन्छः-  

 LISA र FRA सम्िन्धी काययबवबधमा भएका सूचकांकहरुको िारेमा जनप्रबतबनबधज्यूहरुलाई 
समेत सैद्दाबन्तक र प्रयोगात्मक ज्ञानको िारेमा अनुबशक्षण, अन्तर्क्िय या र प्र.प्र.अ.ज्यूहरुलाई 
पुनतायजकी कायम गनुय/गराउनु,  

 स्थानीय तहहरुको भूबमकाको बवषयमा जानकारी गराउनु, 
 स्थानीय तहहरुिीच आन्तररक प्रबतस्पधाय कायम गराई संस्थागत क्षमता अबभवृद्दी गराउनु, 
 स्थानीय तहहरुको संभाबवत बवत्तीय जोबिम कम गरी बवत्तीय अनुशासन कायम गनुय, 
 जनप्रबतबनबध र कमयचारीिीच सहकायय, समन्वय र सहअबस्तत्वको भावना बवकास गराउनु, 

काययिमको बवबध:- 
 प्रवचन बवबध 

 प्रस्तुबतकरण बवबध 

 छलफल बवबध 

 प्रश्नोत्तर बवबध 

 

काययिमको अवबध:- 
यस ताबलम काययिमको अवबध बमबत २०७९ मंबसर १५ गत े१ क्रदन रहकेो बथयो। 
सहभागी सखंयाः- 
बजलला मोरङ अन्तगयतका सम्पूणय १७ वटा स्थानीय तहहरुिाट जनप्रबतबनबध र प्र.प्र.अ गरी  जम्मा 
39 जना सहभाबग सबहत बज.स.स.पदाबधकारी, कमयचारी तथा प्रबतष्ठानिाट पालनुहुने बवज्ञज्यूहरु 
समेतको सहभाबगता रहकेो बथयो । 
 

 

काययिम संचालन भएको स्थानः- 
बजलला समन्वय सबमबतको कायायलय, मोरङको सभाहल । 

 



प्रबशक्षक तथा स्रोत व्यबतः-  
 राबिय सूचना आयोगका पूवय प्रमुि सूचना आयुत तथा नेपाल सरकारका पूवय सबचव श्री 

कृष्णहरर िाँस्कोटाज्यू, 
काययिमको उपलबधध:- 

 अनुबशक्षण तथा अन्तरक्रिया पश्चात स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कनका 
बनबम्त तोक्रकएका बवषय के्षत्रहरुिारे जनप्रबतबनबधहरु जानकार भएको पाईयो र 
प्र.प्र.अ.ज्यूहरुले यस काययिमलाई पुनतायजकीको रुपमा बलईएको पाईयो, 

 अनुबशक्षण पश्चात स्थानीय तहहरुले सम्पादन गने काययको प्रक्रियाको जोबिम, नबतजाको 
जोबिम र बवत्तीय अनुशासनको जोबिमका बवषयमा जानकार भएको र आर्थयक सुशासन 
कायम गनय तफय  केबन्ित रहकेो पाईयो, 

 स्थानीय तहहरुिीच अन्तर प्रबतस्पधाय, सहकायय र समन्वय गनय तफय  उत्साबहत रहकेो पाइयो ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सबंक्षप्तमा काययिम प्रारम्भ र समापन गररएको प्रक्रिया र प्रस्तबुतकरण  
काययिमको नामः-स्थानीय तहको ससं्थागत क्षमता स्वमलूयाङ्कन(LISA) र बवत्तीय सशुासन जोबिम मलूयाङ्कन 
(FRA) सम्िन्धी १ क्रदन ेअनबुशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम  

काययिम संचालन बमबतः-2079/0८/1५ गत ेबिबहिार 
समय बिहानः- बिहान ११.००  िज े

काययिम संचालकः- ना.सु.श्री चन्िकला िनाल 

आसन ग्रहण 

अध्यक्षता बजलला समन्वय सबमबत, मोरङ्गका प्रमुि श्री अजम्िर राई ज्यू,  

 

 

 

 

 

 

अबतबथ आसन 
ग्रहण 

 

1) बवराटनगर महानगरपाबलकाका प्रमुि ज्यू, 
2) उपबस्थत सम्पूणय नगरपाबलकाका प्रमुि ज्यू, 
3) बवराटनगर महानगरपाबलकाका उप-प्रमुि ज्यू, 
4) बजलला समन्वय सबमबतका उप-प्रमुि श्री उषा झा ज्यू, 
5) उपबस्थत सम्पूणय गाउँपाबलकाका अध्यक्ष ज्यू, 
6) उपबस्थत सम्पूणय नगरपाबलकाका उप-प्रमुि ज्यू, 
7) बवराटनगर महानगरपाबलकाका प्रमुि प्रशासकीय अबधकृत ज्यू, 
8) उपबस्थत सम्पूणय गाउँपाबलकाका उपाध्यक्ष ज्यू, 
9) उपबस्थत सम्पूणय नगरपाबलकाका प्रमुि प्रशासकीय अबधकृत ज्यू,  



10)  उपबस्थत सम्पूण गाउँपाबलकाका प्रमुि प्रशासकीय अबधकृत 
ज्यू, 

11) बजलला समन्वय सबमबतका सदस्य श्री तुलसी बिबमरे ज्यू, श्री 
दवेमणी कटुवाल ज्यू, श्री हररमाया बवश्वकमाय ज्यू, श्री चन्िकुमार 
सरदार ज्यू, श्री उमा नेपाली ज्यू, श्री उवयशी कुमारी थारु, श्री 
बमत्रप्रसाद ढकाल ज्यू, 

बवबशष्ट अबतबथ 1) नेपाल सरकारका पूवय सबचव एवं राबिय सूचना आयोगका पूवय 
प्रमुि सूचना आयूत श्री कृष्णहरी िाँस्कोटा ज्यू, 

आसन ग्रहण बजलला समन्वय सबमबतका बन. बजलला समन्वय अबधकारी श्री हरर प्रसाद 
भट्टराई ज्यू, 
PLGSP िाट सावयजबनक बवत्त व्यवस्थापन बवज्ञ श्री पुनम चौधरीज्यू, 
 

  एकमुष्ठ आसन 
ग्रहण 

लगायत यस कायायलयका कमयचारी महानुभावहरुलाई यथास्थानमा  

 

उद्घाटन काययिम 

राबिय गान सिै जना यथा स्थानिाट उठेर सामुबहक राबिय गानमा सहभागी  
पररचयात्मक 

काययिम 
एकआपसमा 

काययिमको उद्घाटन आजको यस अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिमका अध्यक्ष तथा यस बज.स.स. 
मोरङका प्रमुि श्री अजम्िर राई ज्यू लाई धयानर िाचन गरेर उद्धिाटन  

काययिमको उद्दशे्य 
माबथ प्रकाश पाद ै
स्वागत मन्तव्य 

बजलला समन्वय सबमबत मोरङ्गका उप-प्रमुि श्री उषा झा ज्यूिाट स्वागत 
मन्तव्य  

प्रस्तुबतकरण तफय  
प्रवेश 

अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिमका अध्यक्ष तथा बज.स.स.मोरङका प्रमुि श्री 
अजम्िर राई ज्यूको अनुमती बलई प्रस्तुबतकरण चरण प्रवेश 

काययिम कायय ताबलका:- 
उत अनुबशक्षण काययिमको कायय ताबलका तपबसल िमोबजम रहकेो बथयो । 
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उद्घाटन 
सत्र 

प्रथम कक्षा 
सकारात्मक 
उजाय क्रदने 
क्रकबसमका 
जीवनका 
बवबवध 
आयामका 

बचया 
ब्रेक  

दोश्रो 
कक्षा 
Lisa 

सम्िन्धी  

िाजा 
ब्रेक 

तेश्रो 
कक्षा 
Lisa 

सम्िन्धी  

चौथो 
कक्षा 
FRA  
सम्िन्धी 

अन्त्यमा 
जनप्रबतबनबधका 
भूबमका, 
कमयचारीका भबूमका 
लगायतका 
बवषयमा समग्रमा 
चचाय गद ैपुन: 



संकलनहरु 
प्रस्तुबतकरण 

ताजकी, पृष्ठपोषण 
सबहत प्रस्तुबतकरण 
समापन गररयो  

 

सहभागी सललाह, सझुाव, आगामी अपके्षा सबहत औपचाररक समापन  
१. सम्पूणय नगरपाबलका तथा गाउँपाबलकाका प्रमुि प्रशासकीय अबधकृतज्यूहरुको प्रबतबनबधत्व हुने गरी 

उलायिारी नगरपाबलका प्र.प्र.अ. श्री अग्नीप्रसाद अबधकारीज्यूिाट काययिमप्रबतका धारणा व्यत गनुयभयो 
।  

२. सम्पूणय नगरपाबलका तथा गाउँपाबलकाका उपप्रमुि/उपाध्यक्षज्यूहरुको प्रबतबनबधत्व हुने गरी लेटाङ्ग 
नगरपाबलकाका उप-प्रमुि श्री कृष्णकुमारी बनरौलाज्यूिाट काययिमप्रबतका धारणा व्यत गनुयभयो ।  

३. सम्पूणय नगरपाबलका तथा गाउँपाबलकाका प्रमुि/अध्यक्षज्यूहरुको प्रबतबनबधत्व हुन ेगरी कटहरी 
गाउँपाबलकाका अध्यक्ष श्री दवेराज चौधरीज्यूिाट काययिमप्रबतका धारणा व्यत गनुयभयो ।  

४. समग्रमा सम्पूणय वताहरुले काययिम सभ्य, भव्य, उत्साहजनक, सक्रिय सहभाबगताका साथ ससुम्पन्न 
भएको व्यहोरा साझा रुपमा व्यत गनुयभयो । आगामी क्रदनमा बज.स.स.िाट यसैप्रकारका सकारात्मक 
उजाय क्रदने र क्षमता बवकासका काययिमहरु आयोजना गनुयहुन समेत अपेक्षा व्यत गनुयभयो । 

५. काययिमका अध्यक्ष तथा बजलला समन्वय सबमबत मोरङका प्रमुि श्री अजम्िर राईज्यूिाट 
काययिमप्रबतका आफ्ना बवचार, धारणा, अन्तरपाबलका समन्वय र सहकाययका लाबग आफ्ना भनाई 
राखद ैसम्पूणय उपबस्थत प्रबतबनबध, प्र.प्र.अ., कमयचारी, सहजकताय लागायतलाई एकमुष्ठरुपमा धन्यवाद 
ज्ञापन गद ैकाययिमको औपचाररक समापन भएको िोषणा गनुयभयो । 

बनष्कषय तथा सझुावहरुः- 
आमबन्त्रत जनप्रबतबनबध तथा कमयचारीहरुको अपेक्षाकृत सहभाबगता रहकेो पाईयो । काययिम अवबधभर 
उत्साहपूवयक र रचनात्मक सहभाबगताका साथै सहभागी स्थानीय तहहरुिीच अन्तर प्रबतस्पधायत्मक वातावरण 
बसजयना कायम भएको बथयो । प्राप्त सुझावहरुलाई िुँदागतरुपमा यसरी प्रस्तुत गररएको छ । 

 संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कनमा अग्र स्थान हाँबसल गनय र बवत्तीय जोबिम न्यूबनकरण गनय 
कायययोजना िनाएर अगाबड िढ्नुपने, 

 सिै स्थानीय तहहरुले मूलयाङ्कन प्रक्रियाका बवषयमा आ-आफ्नो स्थानीय तहमा अबभमुिीकरण 
काययिम संचालन गनुयपने,  

 काययबवबधमा रहकेा सचूकाकंहरुमा तोक्रकए अनसुार आवश्यक पने कबतपय काययहरु गररएको तर 
प्रमाणहरुको व्यवबस्थत अबभलेिीकरण नभएको हुदँा  प्रमाणीकरणका आधार पुष्टी गनय नसक्रकएको 
साझा समस्या दबेिएको हुदँा आगामी क्रदनमा व्यवबस्थत रुपमा कायय र अबभलेिीकरण गने प्रबतिद्दता 
समेत जाहरे, 

   

 
  ........................  

प्रबतवेदक   

                                                     िररदार श्री यादव दवेी सुवेदी      
     बजलला समन्वय सबमबत, मोरङ  



    

        
   

 

 

 

 

 

 

 



स्थानीय तहको ससं्थागत क्षमता स्वमलूयाकंन (LISA) 

र 

बित्तीय सशुासन जोबिम मलूयाकंन (FRA) सम्िन्धी  
अनबुशक्षण तथा अन्तरक्रिया काययिम  

प्रबतवदेन (िण्ड ग) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ततुकताय 
िररदार श्री यादवदवेी सवुदेी 

बजलला समन्वय सबमबतको कायायलय,मोरङ  
 

पषृ्ठभुबम:- 
प्रदशे अनुसन्धान तथा प्रबशक्षण प्रबतष्ठान, प्रदशे तथा स्थानीय शासन काययिम, कलवलगुरी झापाको 
आर्थयक तथा प्राबवबधक सहयोगमा मोरङ बजललाका १७ वटा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता 



स्वमूलयाङ्कन (LISA) र बवत्तीय सुशासन जोबिम मूलयांकन (FRA) सम्िन्धी ५ क्रदने अनुबशक्षण तथा 
अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गनय बमबत २०७९/07/04 गते प्रबशक्षण प्रबतष्ठान र बन. बजलला समन्वय 
अबधकारी श्री हररप्रसाद भट्टराईिीच भएको सम्झौता अनुसार तेश्रो चरणमा मोरङ बजललाका 
बवराटनगर म.न.पा., उलायिारी, सुनिषी, , पथरी शबनचरेरे, सुन्दरहरच ाचा न.पा., जहदा, कानेपोिरी, 
ग्रामथान र िुढीगंगा गा.पा. समेत गरी ९ वटा स्थानीय तहहरूका आर्थयक प्रशासन शािा प्रमुि, 
योजना शािा प्रमुि, सूचना प्रबवबध अबधकृत, र फोकल पसयन सहभागी भई बमबत २०७९/08/1६ गते 
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कन (LISA) र 1७ गते स्थानीय तह बवत्तीय सुशासन जोबिम 
मूलयाङ्कन (FRA) सम्िन्धी अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गररयो । 
 

उद्देश्य:- 
यस अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम संचालन गनुयको पछाबड दहेायका कारणहरु बजम्मेवार रहकेो 
पाईन्छः-  

 LISA र FRA सम्िन्धी काययबवबधमा भएका सूचकांकहरुको िारेमा सचद्दाबन्तक र प्रयोगात्मक 
ज्ञानको िारेमा अनुबशक्षण, अन्तर्क्िय या र पुनतायजकी कायम गनुय/गराउनु,  

 स्थानीय तहहरुको भूबमकाको बवषी,यमा जानकारी गराउनु, 
 स्थानीय तहहरुिीच आन्तररक प्रबतस्पधाय कायम गराई संस्थागत क्षमता अबभवृद्दी गराउनु, 
 स्थानीय तहहरुको संभाबवत बवत्तीय जोबिम कम गरी बवत्तीय अनुशासन कायम गनुय, 

 

ताबलमको बवबध:- 
 प्रवचन बवबध 

 प्रस्तुबतकरण बवबध 

 छलफल बवबध 

 प्रश्नोत्तर बवबध 

 मुलयाङ्कन बवबध 

 

काययिमको अवबध:- 
यस ताबलम काययिमको अवबध बमबत २०७९ मंबसर १६ र १७ गत े२ क्रदन रहकेो बथयो। 
सहभागी सखंयाः- 
बजलला मोरङ अन्तगयतका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये तेश्रो चरणमा माबथ उललेबित ९ वटा स्थानीय 
तहहरुिाट जम्मा 33 जना सहभाबग सबहत बज.स.स. पदाबधकारी, कमयचारी तथा प्रबतष्ठानिाट 
पालनुहुन ेबवज्ञज्यूहरु समेतको सहभाबगता रहकेो बथयो । 
 

 

काययिम संचालन भएको स्थानः- 
बजलला समन्वय सबमबतको कायायलय, मोरङको सभाहल । 

 

प्रबशक्षक तथा स्रोत व्यबतः-  



१. बन.बजलला समन्वय अबधकारी श्री हररप्रसाद भट्टराई, 
२. बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका ना.सु.श्री चन्रकला िनाल, 
३. बनवतयमान बजलला समन्वय अबधकारी श्री राजु अबधकारी, 
४. बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका लेिापाल श्री बहन्दकुुमारी ओझा, 
५. स्थानीय शासन सहयोग काययिमका सूचना प्रबवबध बवज्ञ श्री बनरज दाहाल, 
 

काययिमको उपलबधध:- 
 अनुबशक्षण तथा अन्तरक्रिया पचरेात स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कनका 

बनबम्त तोक्रकएका बवषी,य के्षत्रहरुिारे अबधकांश सहभाबगहरु जानकार भएको र यस 
काययिमलाई पुनतायजकीको रुपमा बलईएको पाईयो, 

 अनुबशक्षण पचरेात स्थानीय तहहरुले सम्पादन गने काययको प्रक्रियाको जोबिम, नबतजाको 
जोबिम र बवत्तीय अनुशासनको जोबिमका बवषी,यमा जानकार भएको र आर्थयक सुशासन 
कायम गनय तफय  केबन्रत रहकेो पाईयो, 

 स्थानीय तहहरुिीच अन्तर प्रबतस्पधाय, सहकायय र समन्वय गनय तफय  उत्साबहत रहकेो पाइयो ।  
 

 

 

सबंक्षप्तमा काययिम प्रारम्भ र समापन गररएको प्रक्रिया र प्रस्तबुतकरण  
काययिमको नामः-स्थानीय तहको ससं्थागत क्षमता स्वमलूयाङ्कन(LISA) र बवत्तीय सशुासन जोबिम मलूयाङ्कन 
(FRA) सम्िन्धी २ क्रदन ेअनबुशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिम  

बमबतः-2079/0८/1६ गते शुििार (उद्घाटन सत्र) 
समय बिहानः- बिहान १०.००  िज े

काययिम संचालकः- ना.सु. श्री चन्रकला िनाल 

आसन ग्रहण 

अध्यक्षता बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका उप-प्रमुि श्री उषी,ा झा ज्यू, 
 

 

 

 

 

 

 

 

आसन ग्रहण  

बजलला समन्वय सबमबतका सदस्य श्री तुलसी बिबमरे ज्यू, श्री दवेमणी 
कटुवाल ज्यू, श्री हररमाया बवश्वकमाय ज्यू, श्री चन्रकुमार सरदार ज्य,ू श्री 
उमा नेपाली ज्यू, श्री उवयशी कुमारी थारु, श्री बमत्रप्रसाद ढकाल ज्यू, 

आसन ग्रहण बजलला समन्वय सबमबतका बन. बजलला समन्वय अबधकारी श्री हरर प्रसाद 
भट्टराई ज्य,ू 

PLGSP िाट सावयजबनक बवत्त व्यवस्थापन बवज्ञ श्री पुनम चौधरीज्यू, 
 

 

  
एकमुष्ठ आसन 
ग्रहण 

बवबभन्न पाबलकािाट उपबस्थत योजना अबधकृत, लेिा अबधकृत, सूचना 
तथा प्रबवबध अबधकृत र Focal Person लगायतका सम्पूणय सहभाबग, 

 



लगायत बज.स.स. मोरङका कमयचारी महानुभावहरु 

 

     उद्घाटन काययिम 

राबिय गान सिच जना यथा स्थानिाट उठेर सामुबहक राबिय गानमा सहभागी  
काययिमको उद्घाटन अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिमका अध्यक्ष तथा यस बज.स.स. मोरङका उप-

प्रमुि श्री उषी,ा झाज्यू िाट धयानर िाचन गरेर उद्धिाटन  
काययिमको 
औबचत्यता/उद्दशे्य 
माथी प्रकाश 
स्वागत मन्तव्य 

बन.बज.स.अ श्री हररप्रसाद भट्टराई ज्यू,  

औपचाररक उद्घाटन 
काययिम समापन 

 अनुबशक्षण तथा अन्तर्क्िय या काययिमका अध्यक्ष तथा यस बज.स.स.मोरङका उप-
प्रमुि श्री उषी,ा झा ज्यूिाट आफ्ना भनाई सबहत औपचाररक उद्घाटन काययिम 
समापन  

ताबलम कायय ताबलका:- 
उत अनुबशक्षण काययिममा पबहलो क्रदनको कायय ताबलका तपबसल िमोबजम रहकेो बथयो । 
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उद्घाटन 
सत्र 

बचया ब्रेक Lisa सम्िन्धी 
प्रथम कक्षा 
बन.बज.स.अ.
श्री हररप्रसाद 
भट्टराई िाट  

Lisa सम्िन्धी 
दोश्रो कक्षा 
बज.स.स.मोरङ
का ना.सु. श्री 
चन्रकला 
िनाल िाट  

िाजा 
ब्रेक 

Lisa सम्िन्धी 
तेश्रो कक्षा 
बन.बज.स.अ.
श्री हररप्रसाद 
भट्टराई िाट   

Lisa सम्िन्धी 
चौथो कक्षा 
बज.स.स.मोरङ
का ना.सु. श्री 
चन्रकला 
िनाल िाट  

पुन: 
ताजकी, 
पृष्ठपोषी,
ण  

 

उत अनुबशक्षण काययिममा दोश्रो क्रदनको कायय ताबलका तपबसल िमोबजम रहकेो बथयो । 
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FRA 

सम्िन्धी 
प्रथम कक्षा 
बनवतयमान 
बज.स.अ.श्री 
राजु 
अबधकारी 
िाट   

बचया ब्रेक FRA सम्िन्धी 
दोश्रो  कक्षा 
बज.स.स.मोरङका 
लेिापाल श्री 
बहन्दकुुमारी 
ओझा िाट  

िाजा 
ब्रेक   

FRA 

सम्िन्धी 
तेश्रो  कक्षा 
बनवतयमान 
बज.स.अ.श्री 
राजु 
अबधकारी 
िाट   

  चौथो कक्षा 
LISA र FRA  

को portal 

सम्िन्धी 
जानकारीमूलक 
कक्षा 
बन.बज.स.अ. 
श्री हररप्रसाद 

पुन: 
ताजकी, 
पृष्ठपोषी,ण 
र पबहलो 
चरणको 
अनुबशक्षण 
तथा 
अन्तर्क्िय या 



भट्टराई िाट   काययिम 
समापन 

औपचाररक समापन सत्र र सहभागी सललाह, सझुाव तथा आगामी अपके्षा 
अध्यक्षता बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका प्रमुि श्री अजम्िर राईज्यू, 

 

 

 

 

 

 

 

 

आसन ग्रहण बजलला समन्वय सबमबतका उप-प्रमुि श्री उषी,ा झाज्यू, 
सदस्य श्री तुलसी बिबमरे ज्यू, श्री चन्रकुमार सरदार ज्यू, श्री उवयशी 
कुमारी थारु,  

आसन ग्रहण बजलला समन्वय सबमबतका बन. बजलला समन्वय अबधकारी श्री हरर प्रसाद 
भट्टराई ज्य,ू 

PLGSP िाट सावयजबनक बवत्त व्यवस्थापन बवज्ञ श्री पुनम चौधरीज्यू, 
PLGSP िाट IT EXPERT श्री बनरज दाहालज्यू,  

एकमुष्ठ आसन 
ग्रहण 

बवबभन्न पाबलकािाट उपबस्थत योजना अबधकृत, लेिा अबधकृत, सूचना 
तथा प्रबवबध अबधकृत र Focal Person लगायतका सम्पूणय सहभाबग, 
लगायत बज.स.स. मोरङका कमयचारी महानुभावहरु 

 

सहभागी सललाह, सझुाव तथा आगामी अपके्षा  
उपबस्थत सम्पूणय नगरपाबलका तथा गाउापाबलकाको प्रबतबनबधत्व हुने गरी योजना अबधकृतको तफय िाट जहदा 
गाउापाबलकाका श्री राजेन्र पराजुलीज्यू, लेिा अबधकृतको तफय िाट िुढीगंगा गाउापाबलकाका श्री अनुज 
प्याकुरेलज्यू, फोकल पसयनमध्येिाट सुन्दरहरैंचा नगरपाबलकाका तफय िाट श्री बनरज न्यौपानेज्यू र सूचना प्रबवबध 
अबधकृतको तफय िाट बवराटनगर महानगरपाबलकाको तफय िाट श्री अचयना कुमारी कणयज्यूले काययिमप्रबतका 
आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।सम्पूणय वताले काययिमलाई पुनतायजकीको रुपमा बलईएको र समग्र व्यवस्थापनको 
पाटो राम्रो रहकेो व्यहोरा प्रस्तुत गनुयभयो । साथच फोकल पसयन श्री बनरज न्यौपानेज्यूले यस अनुबशक्षण तथा 
अन्तर्क्िय या काययिम जनप्रबतबनबध र कमयचारीलाई एउटच मञ्चमा रािेर क्रदने व्यवस्था बमलाउनुभएको भए अझ 
फलदायी हुने कुरा व्यत गनुयभयो । काययिमको प्रगबत भनु्ननच अबिललो आ.व.मा पूरा गनय नसक्रकएको सूचकमा 
पररणाम हााबसल गनुय र सोको प्राबप्तको लाबग कायययोजना िनाएर अबि िढ्ने साझा प्रबतिद्दता व्यत गनुयभयो । 

समापन मन्तव्य PLGSP िाट सावयजबनक बवत्त व्यवस्थापन बवज्ञ श्री पुनम चौधरीज्यू, 
बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका उप-प्रमुि श्री उषी,ा झा ज्यू, 
 

 

 

 

 

 

 

 

औपचाररक समापन समापन काययिमका अध्यक्ष तथा बजलला समन्वय सबमबत, मोरङका 
प्रमुि श्री अजम्िर राईज्यूिाट 

 

 

बनष्कषी,य तथा सझुावहरुः- 
आमबन्त्रत सहभागीहरुको अपेक्षाकृत सहभाबगता रहकेो पाईयो । काययिम अवबधभर उत्साहपूवयक र रचनात्मक 
सहभाबगताका साथच सहभागी स्थानीय तहहरुिीच अन्तर प्रबतस्पधायत्मक वातावरण बसजयना कायम भएको 
बथयो । प्राप्त सुझावहरुलाई िुादागतरुपमा यसरी प्रस्तुत गररएको छ । 



 

 संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कनमा अग्र स्थान हााबसल गनय र बवत्तीय जोबिम न्यूबनकरण गनय 
कायययोजना िनाएरनच अगाबड िढ्नुपने, 

 सिच स्थानीय तहहरुले मूलयाङ्कन प्रक्रियाका बवषी,यमा आ-आफ्नो स्थानीय तहमा अबभमुिीकरण 
काययिम संचालन गनुयपने, 

 काययबवबधमा रहकेा सचूकाकंहरुमा तोक्रकए अनसुार आवश्यक पने कबतपय काययहरु गररएको तर 
व्यवबस्थत रुपमा  कागजात, बलित, प्रमाणहरुको अबभलेिीकरण नभएको हुादा  प्रमाणीकरणका 
आधार पुष्टी गनय नसक्रकएको साझा समस्या दबेिएको हुादा आगामी क्रदनमा व्यवबस्थत रुपमा कायय र 
अबभलेिीकरण गने प्रबतवद्दता समेत जाहरे, 

 प्रमाणीकरणका आधारमध्ये कबतपय सचूकांकमा सबमक्षा प्रबतवेदन, अवलोकन प्रबतवेदन र 
बवशे्लषी,णात्मक प्रबतवेदन पेश गनुयपने भबनएका कारण सो को स्पष्ट िाका नभएको कारणले अन्यौलता 
बसजयना भई िुझाईमा एकरुपता कायम हुन नसकी प्राप्ताङ्कमा कमी आएकोल े सो िाका समेत 
मन्त्रालयिाट उपलधध गराईनुपने । 

 
                                                        ........................  

प्रबतवेदक 

िररदार श्री यादव दवेी सुवेदी  

    बजलला समन्वय सबमबत, मोरङ ।  

 

        
       

   
 

 

 

 

 

 

 

 


