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भाग-२

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको सं गठन तथा व्यवस्थापन
सवेक्षण लनदे शशका, २०७८
लिम्च ुङबुङ गाउँ सभाको वैठकबाट स्वीकृत भएको ऐन, स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
बमोशजम लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी
काययववलध २०७४ अनुसार सवयसाधरणको जानकारीको िालग
प्रकाशन गररएको छ ।

सं बत् २०७८ सारको काययववलध नं ०9
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लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको सं गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण लनर्दे शिका, २०७८
प्रस्तावना:

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा ८३ को उपर्दफा (१) बमोशिम गाउँ पालिकाको आफ्नो
काययबोझ, रािश्व क्षमता, खचयको आकार, स्थानीय आवश्यक्ता र ववशिष्टता समेतिाई ध्यान राखी कमयचारी
समायोिन भएपछी मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवयक्षणका आधारमा गाउँ पालिकामा ववषयगत िाखा वा

महािाखा रहे को सङ्गठन सं रचना कायम गने र सोही ऐनको र्दफा ८३ को उपर्दफा (२) बमोशिम वडाको
सङ्गठन सं रचना समेत समावेि गने व्यवस्थाको कायायन्वयनका िालग ऐनको र्दफा ८३ को उपर्दफा (३)
बमोशिम प्रस्ताव तयार गने प्रयोिनका िालग लिम्च ुङबुङ गाउँ काययपालिकािे यो लनर्दे शिका बनाएको छ ।
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस लनर्दे शिकाको नाम “लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको सं गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण लनर्दे शिका,

२०७८” रहे को छ ।

(२) यो लनर्दे शिका गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत भऐको लमलतबाट िागु हुनेछ ।

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनर्दे शिकामा
(क) गाउँ पालिका भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिका सम्झनु पछय ।

(ख) गाउँ काययपालिका भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ काययपालिका सम्झनु पछय ।
(ग) अध्यक्ष भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पछय ।

(घ) उपाध्यक्ष भन्निे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पछय ।

(ङ) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकामा काययरत प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत
सम्झनु पछय ।

(च) सभा भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको गाउँ सभा सम्झनु पछय ।

(छ) सलमलत भन्नािे लनर्दे शिकाको र्दफा ५ बमोशिम गठन गररएको सङ्गठन तथा
सलमलत सम्झनु पछय ।

व्यवस्थापन सवेक्षण

(ि) सवेक्षण भन्नािे सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षण सम्झनु पछय ।
३. उद्देश्य : यस लनर्दे शिकाको उद्देश्य र्दे हाय बमोशिम रहे को छ:-

(क) गाउँ पालिकाबाट हुने सवेक्षण प्रवियािाई व्यवशस्थत गने ।
(ख) सवेक्षण काययमा स्पष्ट मागयर्दियन गने ।

(ग) सवेक्षण सम्बन्धी काममा एकरुपता प्रर्दान गने ।

४. सवे क्षण गनुय पूव य ध्यान दर्दनु पने ववषय : सवेक्षण गनुय पूव य र्दे हायका ववषयमा ध्यान दर्दनु पनेछ:(क) सङ्गठनको कायय सरिीकरण र छररतो व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय,

(ख) गाउँ पालिकाको सांगठलनक सं रचनािाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने ववषय,

(ग) सङ्गठनिाई समसामवयक रुपमा सुदृढ, सक्षम, च ुस्त र्दुरुस्त बनाउनका िालग आवश्यक पने नीलत,

रणनीलत, योिना र व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय,

(घ) सेवाग्राहीिाई उपिब्ध गराउनु पने सेवा सुववधाको प्रभावकाररता अलभवृवि उगने ववषय,

(ङ) सङ्गठनिाई प्रभावकारी , काययमूिक तथा उपिब्धीमूिक बनाउन आवश्यक पने सं रचनागत

पक्षसँग सम्बशन्धत ववषय,
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(च) कमयचारी उत्प्प्रेरणा र मनोबिको अलभवृिीसँगै उत्प्पार्दन र उत्प्पार्दकत्प्व बढाउन आवश्यक पने

योिना र रणनीलतसँग सम्बशन्धत ववषय,

(छ) सङ्गठनिाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पने श्रोत साधनहरुको खोिी, प्रालप्त र प्रभावकारी

पररचािन सम्बन्धी ववषय,

(ि) सङ्गठनको योिना, काययिम, कमयचारी व्यवस्था, समन्वय, बिेट लनयन्त्रण , लनर्दे िन सुपररवेक्षण ,

सं गठनात्प्मक सं चार एवं सूचना प्रववलध सम्बन्धी ववषय ।

५. सवे क्षणका आधारहरु : सवेक्षण गर्दाय र्दे हाय बमोशिमका आधारहरु लिनु पनेछ:
(क) सङ्गठनको उद्देश्य

(ख) सङ्गठनको काययबोझ

(ग) सङ्गठनको काययप्रकृलत,

(घ) सङ्गठनको ववत्तीय अवस्था,
(ङ) सङ्गठनको िनिशक्त।

६. काययिमको ववश्िेषण : गाउँ पालिकाको अलधकार क्षेत्रमा रहे को सं ववधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन
ऐन, २०७४, प्रर्दे ि सरकारको नीलत, गाउँ पालिकाको नीलत, काययिम, बिेट, आवलधक योिना तथा यस्ता
कुनै आलधकाररक र्दस्तावेिमा उल्िेख भए बमोशिम नयाँ सङ्गठनको आवश्यक्ता वा मौिुर्दा सङ्गठनको

काययिममा वृवि हुन गएमा सो को अवस्था ववश्लेषण गरी काययिम कायायन्वयन आवश्यक पने सांगठलनक
ढाँचा तथा आवश्यक पने िनिशक्त तय गनुय पनेछ ।

७. काययबोझको ववश्लेषण : सङ्गठनको काययबोझको आधारमा र्दरबन्र्दी तय गनुय पने हुन्छ । यसका िालग
काययबोझ ववश्लेषण गनुय पनेछ । र्दे हाय बमोशिम काययबोझको ववश्लेषण गनुय पनेछ :(क) लनशित मापर्दण्ड तथा सूचक बनाउनु पछय ।

(ख) कमयचारीिे गनय सक्ने कामको ववश्लेषण गरर लनशित मापर्दण्ड बनाउन पछय ।
(ग) सूचक र मापर्दण्डको आधारमा वास्तवव कमयचारी सं ख्या लनधायरण गने ।

(घ) काययबोझको लनधायरण गर्दाय प्रश्नाविी , तथ्याङ्क सङ्किन तथा ववश्लेषण गनुय पछय

।

८. कायय प्रकृलतको ववश्लेषण : र्दरबन्र्दी सं ख्यािाइ काययप्रकृलतको आधारमासमेत ववश्लेषण गनुप
य छय :(क) कामको प्रकृलत,
(ख) भौगोलिक क्षेत्र,

(ग) र्दरबन्र्दी थप्न, घटाउनको औशचत्प्य,

(घ) उपिब्ध हुने मानव श्रोतको वववेचना गरर औशचत्प्य पुष्टी गने ।

९. ववत्तीय श्रोतको ववश्लेषण : सवेक्षण गररने नयाँ सङ्गठनको स्थापना गर्दाय वा मौिुर्दा सङ्गठन, र्दरबन्र्दी तथा
व्यवस्थापन पररवतयन गर्दाय गत वषयहरुमा भएको प्रिासलनक र चािु खचयका आधारमा प्रस्ताववत सङ्गठनको
िालग नयाँ थप हुने िनिशक्तको खचय, कायायिय भवन वा भाडा खचय, सवारी साधन, उपकरण , फलनयलसङ्ग

िगायतका प्रिासलनक र चािु खचयमा एकै पटक वा सािबसािी खचयको ववश्लेषण गनुय पर्दयछ , िसिे गर्दाय
सङ्गठनको औशचत्प्य पुवष्ट हुन सक्छ ।

१०. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सलमलतको गठन :
गनुय पनेछ :

(१) र्दे हाय बमोशिमको सवेक्षण सलमलत गठन

(क) गाउँ पालिकाको प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत :- सं योिक
(ख) िेखा अलधकृत : सर्दस्य
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(ग) ववषयगत िाखाहरुको अलधकृत स्तरका िाखा प्रमुखहरु : सर्दस्य
(घ) प्रिासन िाखा प्रमुख : सर्दस्य सशचव ।

(२) उपर्दफा (१) बमोशिमको सलमलतमा आवश्यक्ता अनुसार ववषय ववज्ञ वा सरोकारवािािाई समेत

सर्दस्यको रुपमा राख्न वा सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सवकनेछ।

(३) उपर्दफा (१) बमोशिमको सलमलतिे यस लनर्दे शिका बमोशिम सवेक्षण प्रलतवेर्दन तयार गनय सक्नेछ ।

(४) उपर्दफा (१) बमोशिम गदठत सलमलतका सं योिकिे गाउँ पालिका गाउँ पालिकाको अलधकारक्षेत्र तथा

काययबोझ समेतको ववश्िेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृलतको कामको
िालग आवश्यक पने तथा सेवा करारबाट लिइने कमयचारीको र्दरबन्र्दीको प्रस्ताब तयार गनुय पनेछ ।

(५) उपर्दफा (५) बमोशिम कमयचारीको प्रस्ताव तयार गर्दाय स्थायी कमयचारीको िालग चावहने तिब, भत्ता,

सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगर्दानमा आधाररत उपर्दान वा लनवृत्तभरण , औषधी उपचार सम्बशन्धत ववर्दा

िस्ता सेवा सुववधाको िालग िाग्ने खचय ब्यहोने श्रोत समेतको ववश्िेषण गरी त्प्यस्तो खचय सुलनशश्चत हुने
गरी मात्र र्दरबन्र्दी प्रस्ताव गनुय पनेछ।

(६) उपर्दफा (१) बमोशिम सलमलतिे र्दरबन्र्दी प्रस्ताव तयार गर्दाय सेवा करारको िालग चावहने तिब, भत्ता

तथा योगर्दानमा आधाररत सामाशिक सुरक्षा िस्ता सेवा सुववधाको िालग िाग्ने खचय ब्यहोने श्रोत समेतको
ववश्िेषण गरी त्प्यस्तो खचय सुलनशित हुने गरी मात्र र्दरबन्र्दी प्रस्ताव गनुय पनेछ ।

(७) उपर्दफा (१) बमोशिम गदठत सलमलतिे सवेक्षणको िालग आवश्यक वविेषज्ञ सेवा प्रचलित खररर्द ऐन,
लनयमाविी बमोशिम खररर्द गनय सक्नेछन ।
११. प्रलतवेर्दनको ढाँचा :

(१) सलमलतिे आवश्यक्ता अनुसार सवेक्षण गरी काययिम, काययबोझ तथा कायय प्रकृलतको ववश्लेषण गरे र
सांगठलनक ढाँचा तथा र्दरबन्र्दी प्रस्ताव गरी सलमलत समक्ष प्रलतवेर्दन पेि गनुय पनेछ ।

(२) सवेक्षण गरी पेि गररने प्रलतवेर्दनको ढाँचा अनुसूची -१ मा उल्िेख भए बमोशिम हुनेछ ।
१२. सङ्गठन र र्दरबन्र्दी स्वीकृलत :- (१) र्दफा ११ बमोशिम तयार भएको प्रलतवेर्दन मालथ गाउँ
काययपालिकामा छिफि गरर ऐनको र्दफा (१०) बमोशिम सभाबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।

१३. स्वीकृत सङ्गठन र पर्द र्दताय गनुप
य ने : (१) र्दफा (१२) बमोशिम गाउँ सभाबाट स्वीकृत सङ्गठन र
पर्द गाउँ पालिकाको कमयचारी प्रिासन िाखामा र्दताय गनुय पछय।

१४. मागयर्दियनको रुपमा रहने: यो लनर्दे शिका गाउँ पालिकाको कोषबाट तिबभत्ता वा सुववधा पाउने सबै
सङ्गठनका िालग मागयर्दियनको रुपमा हुनेछ ।

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको सं गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण लनर्दे शिका, २०७८

3

खण्ड-5 बाराहा २०७8/10/7
अनुसूची – १

र्दफा ११ को उपर्दफा (२) सँग सम्बशन्धत

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी पेि गररने प्रलतवेर्दनको ढाँचा
भाग -१

१. अध्ययनको पृष्ठभूमी:

२. अध्ययनको उद्देश्य :

३. अध्ययनको ववलध र सीमा:
१. मौिुर्दा सङ्गठनको काययक्षत्र
े :

भाग-२

२. मौिुर्दा साङ्गठलनक ढाँचा :

३. मौिुर्दा र्दरबन्र्दीको अवस्था :

४. मौिुर्दा सङ्गठन सं रचना र र्दरबन्र्दी सम्बन्धमा र्दे शखएका समस्याहरु
१. काययिमको ववश्लेषण

भाग -३

२. काययबोझको ववश्लेषण

३. कायय प्रकृलतको ववश्लेषण

४. उपिब्ध मानव श्रोतको आँकिन

५. सङ्गठनको ववत्तीय अवस्थाको ववश्लेषण
६. पररवतयनको औशचत्प्य :

प्रस्ताववत सङ्गठन, र्दरबन्र्दी र लसफाररस

भाग-४

१. प्रस्ताववत सङ्गठनको ढाँचाको व्याख्या

२. प्रस्ताववत र्दरवन्र्दी वववरणको व्याख्या
३. अन्य सुझाव तथा लसफाररस
४. अनुसूचीहरु:

(क) मौिुर्दा तथा प्रस्ताववत सांगठलनक ढाँचा

(ख) मौिुर्दा तथा प्रस्ताववत र्दरबन्र्दी तेररिको वववरण

(ग) प्रस्ताववत सं गठन, महािाखा, िाखा तथा पर्दहरुको काययवववरण ।

आज्ञािे
टाियन कुमार लिम्बु
(प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत)
प्रकाशित लमलतिः 2078/10/10
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