
(सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्फन्धी 
ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गयएको ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.फ. २०७७/०७८ भा सम्ऩाददत प्रभखु क्रिमाकराऩहरू 

(स्वत् प्रकाशन) 
 
 
 

 
 आरुघाट गाउॉऩानरका 
गाउॉ कामवऩानरकाको कामावरम 

आरुघाट, गोयखा । 
Website: https://arughatmun.gov.np/ 

इभेर् mr.rmhgura @gmail.com , suchanaadhikari@aarughatmun.gov.np 

२०७८ श्रावण ४ गते सोभफाय  

https://arughatmun.gov.np/
mailto:rm.arughat@gmail.com


 

१. ननकामको स्वरूऩ य प्रकृनत 

 नफ.सॊ. २०७३ सार पागनु २७ गते साक्रवक भान्व,ु थनुभ,आरुआवावङ, आरुचनौटे य आरुऩोखयी गा.क्रव.स. 
नभनर आरुघाट गाउॉऩानरकाको नाभाकयण गयी स्थानीम तहको रूऩभा मस आरुघाट गाउॉऩानरकाको स्थाऩना 
गरयएको हो ।  

२. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

 स्थानीम सयकाय सञ्चरान ऐन, २०७४, गाउॉसबा सञ्चारन कामवक्रवनध, २०७४, गाउॉऩानरका (कामवक्रवबाजन) 
ननमभावरी, २०७४, गाउॉऩानरकाको (कामव सम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४, आरुघाट गाउॉऩानरकाका 
ऩदानधकायीहरूको आचाय सॊक्रहता २०७४, आरुघाट गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७७, क्रवननमोजन ऐन, 
२०७७ रे तोके अनसुाय  य अन्म गाउॉऩानरकारे ननभावण गयेका ऐन ननमभ अनसुाय । 

३. कभवचायी सॊख्मा य कामव क्रववयण 

४. (क) कर्मचारीको उऩलव्धता (न.ऩा./गा.ऩा. स्तर वडा कार्ामलर् सरे्त) 
जम्भा दयवन्दी सॊख्मा (गा.ऩा. स्तय वडा कामावरम सभेत) 
अनधकृत स्तय: 
 

सहामकस्तय: 
 

कूर जम्भा: 
 

६  ३२  ३८  

 

पदपरू्त ि सखं्या 
अनधकृत स्तय (स्थामी): ६ अनधकृत स्तय (कयाय):२ अनधकृत स्तय (जम्भा): ८ 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी):२२ 

 

सहामकस्तय स्तय (कयाय): १० सहामकस्तय स्तय (जम्भा): ३२ 

जम्भा (स्थामी): २८ जम्भा (कयाय): १२ कूर जम्भा (जम्भा): ४० 
 (ख) ववषर्गत क्षेत्र तपम का कर्मचारीको वववरण 

अ) जशऺा 
जम्भा दयवन्दी सॊख्मा 

अनधकृत स्तय: 
 

सहामकस्तय: 
 

कूर जम्भा: 
 

१ १ २ 

 

ऩदऩूनतव सॊख्मा 
अनधकृत स्तय: १ 

 

सहामकस्तय: ० 

 

कूर जम्भा:१ 

 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी): १ सहामकस्तय स्तय (कयाय): ० सहामकस्तय स्तय (जम्भा): १ 
जम्भा (स्थामी): २ जम्भा (कयाय): ० कूर जम्भा (जम्भा):२ 

 

 कृक्रष 

जम्भा दयवन्दी 
अनधकृत स्तय: १ सहामकस्तय: ३ कूर जम्भा: ४ 

 

अनधकृत स्तय (स्थामी): अनधकृत स्तय (कयाय): अनधकृत स्तय (जम्भा): 



० ० ० 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी): 
० 

सहामकस्तय स्तय (कयाय): 
३ 

सहामकस्तय स्तय (जम्भा): 
३ 

जम्भा (स्थामी): 
० 

जम्भा (कयाय): 
३ 

कूर जम्भा (जम्भा): 
३ 

 

ऩश ुसेवा 
जम्मा दरवन्दी सखं्या 

अनधकृत स्तय: 
 

सहामकस्तय: 
 

कूर जम्भा: 
 

१ ४ ५ 
ऩदऩूनतव   
अनधकृत स्तय (स्थामी): 
० 

 

अनधकृत स्तय (कयाय): 
० 

अनधकृत स्तय (जम्भा): 
० 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी): 
१ 

सहामकस्तय स्तय (कयाय): 
३ 

सहामकस्तय स्तय (जम्भा): 
४ 

जम्भा (स्थामी): 
१ 

जम्भा (कयाय): 
३ 

कूर जम्भा (जम्भा): 
४ 

 

 स्वास््म (स्वास््म चौकी सक्रहत) 
जम्भा दयवन्दी सॊख्मा :- 

अनधकृत स्तय: 
 

सहामकस्तय: 
 

कूर जम्भा: 
 

५ ३८ ४३ 
ऩदऩूनतव सॊख्मा    
अनधकृत स्तय (स्थामी): 
४ 

 

अनधकृत स्तय (कयाय): 
० 

अनधकृत स्तय (जम्भा): 
४ 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी): 
१५ 

 

सहामकस्तय स्तय (कयाय): 
१४ 

सहामकस्तय स्तय (जम्भा): 
२९ 

जम्भा (स्थामी): 
१९ 

जम्भा (कयाय): 
१४ 

कूर जम्भा (जम्भा): 
३३  

रयक्त    
अनधकृत स्तय : १  सहामक स्तय : ७ कुर जम्भा (सहामक स्तय + अनधकृत 

स्तय ) : ८  
 

 भक्रहरा तथा फारफानरका: 
जम्भा दयवन्दी: 

अनधकृत स्तय: 
० 

सहामकस्तय: 
१ 

कूर जम्भा: 
१ 

ऩदऩूनतव:   



अनधकृत स्तय (स्थामी): 
१ 

 

अनधकृत स्तय (कयाय): 
० 

अनधकृत स्तय (जम्भा): 
० 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी): 
० 

 

सहामकस्तय स्तय (कयाय): 
० 

सहामकस्तय स्तय (जम्भा): 
० 

जम्भा (स्थामी): १ 

 
जम्भा (कयाय): ० कूर जम्भा (जम्भा): १ 

 
 

 इजिननमरयङ्ग सेवा तपव  
दयवन्दी 

अनधकृत स्तय: १ 

 

सहामकस्तय : १३ कूर जम्भा: १४ 

 

ऩदऩूनतव   
अनधकृत स्तय (स्थामी): १ 

 

अनधकृत स्तय (कयाय):० 

 

अनधकृत स्तय (जम्भा):१ 

 

सहामकस्तय स्तय (स्थामी):७ 

 
सहामकस्तय स्तय (कयाय):३ 

 
सहामकस्तय स्तय (जम्भा):१० 

 
जम्भा (स्थामी): ८ जम्भा (कयाय):३ 

 
कूर जम्भा (जम्भा):११ 

 
 

५. गाउॉऩानरकाफाट प्रदान गरयन ेसेवा  

 गाउॉऩानरका (कामवक्रवबाजन) ननमभावरी, २०७४ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे तोके अनसुाय  

६. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय 

 आनधकारयक-साॊगठननक ढाॉचा अनसुाय शाखाहरूको जजम्भेवायी तोक्रकएको । 

७. सेवा प्राप्त गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध 

 दस्तयु य अवनध नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेख गरयएको साथै नागरयक वडाऩत्र य दस्तयुको क्रवस्ततृ क्रववयण 
वेवसाइटभा ऩनन याजखएको । 

८. ननणवम गने प्रक्रिमा य अनधकायी् 
 वाक्रषवक क्रवकास मोजना गाउॉऩानरकारे स्वीकृत गने गयेको  

 अन्म ननणवमहरू गाउॉ कामवऩानरकारे गने गयेको 
 अन्म ननमनभत काभहरू शाखा प्रभखुको नसपारयसभा अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतफाट ननणवम हनुे । 

९. ननणवम उऩय उजयुी सून्न ेअनधकायी् 
 अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत 

१०. गाउॉऩानरका शाखा/इकाई य जजम्भेवाय अनधकायी एवॊ सम्फजन्धत शाखा प्रभखु  

आरुघाट गाउॉऩानरकाको कामवऺ ेत्र नबत्र सभाक्रहत बएका क्रवनबन्न क्रिमाकराऩहरू सञ्चारन गनव गाउॉऩानरकाभा देहाम 
फभोजजभका शाखा/इकाईहरूको व्मवस्था गरयएको छ् 

ि.सॊ. शाखा/ईकाइ/कामविभ जजम्भेवाय अनधकायीको ऩद 

जजम्भेवाय अनधकायीको 
नाभ  



1.  कामावरम प्रभखु प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत एकदेव खनार 

2.  प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शाखा   प्रशासन अनधकृत  भहेश काफ्रे 

3.  आनथवक प्रशासन शाखा रेखा अनधकृत   सजृना ऩौडेर 

4.  जशऺा शाखा शाखा अनधकृत ऩक्रवत्रा शभाव 

5.  ऩूवावधाय क्रवकास तथा वातावयण व्मवस्थाऩन शाखा ईजिननमय  ई. सनभय खड्का  

6.  स्वास््म शाखा नस अ.हे.फ  क्रवजम कुभाय शे्रष्ठ 

7.  साभाजजक क्रवकास शाखा भक्रहरा क्रवकास अनधकृत  नररा शे्रष्ठ 

8.  आनथवक क्रवकास शाखा सहामक ऩाॉचौ मऻ प्रसाद कॊ डेर 

9.  सूचना प्रक्रवनध ईकाइ सूचना प्रक्रवनध अनधकृत 
याजन ढकार 

 

10.  आन्तरयक रेखा ऩरयऺक ईकाइ आ.रे.ऩ ऩाॉचौ कृष्ण प्रसाद गौतभ 

11.  प्रधानभन्त्री योजगाय कामविभ योजगाय सॊमोजक  भहेश खत्री 

12.  ऩश ुसेवा शाखा  ऩश ुस्वास््म प्राक्रवनधक  ईन्रहरय खनार 

13.  याजश्व ईकाई आ.रे.ऩ ऩाॉचौ कृष्ण प्रसाद गौतभ 

14.  याक्रिम ऩजिकयण ईकाइ एभ आइ एस अऩयेटय नवयाज खनार 

15.  कृक्रष शाखा प्राक्रवनधक सहामक(ऩाचौं) सजुन दवाडी 
 

११. सम्ऩादन गयेको भखु्म भखु्म काभको क्रववयण्  

 मस अवनधभा १७ वटा कामवऩानरकाका फैठक सम्ऩन्न बएका छन,् 
 नभनत २०७७।१२।०१ गते आठौं गाउॉ सबा य २०७८/०३/३० भा नफौं गाउॉसबा सम्ऩन्न बएको छ, 
 आनथवक फषव २०७७/०७८ भा स्वीकृत कुर मोजनाहरूको फाक्रषवक प्रगनत अवस्था ननम्नानसुाय यहेको छ् 

 ऩूवावधाय क्रवकास  

 गाउॉऩानरका नबत्र २१ .९६ क्रक .नभ नमाॉ सडक ननभावण )Tmrar  Opening) कामव सम्ऩन्न बएको छ। 

 ननमनभत भभवत तपव  ६९ .६२ क्रक .नभ  ,स्तयोन्ननत तपव ३० .८५ क्रक .नभ य ेाफेर तपव ४ .११९  सडक ननभावण 
कामव सम्ऩन्न बएको छ । 

 गाउॉऩानरका नबत्र साना ठुरा गरय ३१ वटा साभदुाक्रमक बवन  ,२८ वटा भजन्दय /गमु्फा ननभावण कामव सम्ऩन 
बएको छ । 

 १३ वटा खानेऩानी मोजना य ३ वटा ऩाकव  ननभावण कामव सम्ऩन्न बएको छ । 

 जजल्रा सभन्वम सनभनत य गाउॉऩानरकाको सहकामवभा मस गाउॉऩानरकाको वडा नॊ ८ य १० को  प्रशासननक 
कामावरमको बवन ननभावण कामव अजन्तभ चयणभा ऩगेुको  छ।  

 एक स्थानीम तह एक खेर ेाभ कामविभ अन्तगवत सॊघीम सयकाय य मस गाउॉऩानरकाको सहकामवभा खेर 
भैदानको ननभावण बईयहेको छ। 

 त्मस्तै आन्तरयक ऩमवटन प्रवर्द्वन गने उदेश्मका साथ यभाईरो डाॉडा ऩाकव  चनौटे य स्टोन ऩाकव  भान्वकुो ननभावण 
बईयहेको छ ।  



 कृक्रष सेवा तपव  
 साना नसॊचाई कामविभ २८ वटा, नफउ क्रवतयण  प्राजस्टक टनेर क्रवतयण ५० वटा, अनदुानभा हाते ट्रमाक्टय ४४ 

वटा क्रवतयणको रानग खरयदको अजन्तभ चयणभा ऩगेुको, अनदुानभा उन्नत जातको धानको नफउ क्रवतयण ३५०० 
के .जी , १ घय १ परपुर फभोजजभ ननशलु्क परपुर नफरुवा )सनु्तरा , कागती, नरची  (क्रवतयण ५७०० वटा 
क्रवतयण बएको छ।कृक्रषव ऻान केन्रको सहकामवभा आरुघाट धान फल्क सञ्चारनभा आएको।३५० नभनुा भाटो 
ऩरयऺण सम्ऩन्न गयेको । वडा .१ भा आर ुऩकेट , वडा नॊ  .३ य ४ भा भौयी ऩकेट , वडा नॊ  .८ भा कागती 
ऩकेट सॊचारनभा आएको ।  

 ऩश ुसेवा तपव  
 अनदुानभा ऩाडा क्रवतयण ५० वटा  ,अनदुानभा  माड याॉगा क्रवतयण ७ वटा , बकायो सधुाय कामविभ  ४७ वटा, 

अनदुानभा बैंसी ऩारन कामविभ अन्तगवत १२ वटा  ,क्रवतयण , उन्नत जातको फमाड फोका क्रवतयण १३ वटा ,
गाउॉऩानरकाको सहकामवभा दगु्ध सहकायी सॊचारनभा आएको ,प्रधानभन्त्री कृक्रष आधनुनकयण ऩरयमोजना अन्तगवत 

सॊचानरत बैसी ऩकेट कामविभ अन्तगवत ४० वटा बैसी क्रवतयण। 

 जशऺा तपव  
 दयफन्दी नभरान सम्फन्धी कामवक्रवनध अनसुाय दयफन्दी नभरानको कामव सम्ऩन्न गरयएको साथै थऩ १५ वटा दयफन्दी 

प्राप्त बई जशऺक व्मवस्थाऩन गरयएको , 
 जशऺक तथा क्रवद्यारम कभवचायीहरुराई गाउॉ ऩानरका स्तयीम ऩरयचम ऩत्र फनाइएको  , 
 सम्ऩूणव क्रवद्यारमहरुराई IEMIS सम्फजन्ध तानरभका साथै  वडा अध्मऺ ,क्रव.व्म.स अध्मऺ य प्र.अ हरुराई ऺभता 

क्रवकास तानरभ सम्ऩन्न गरयएको, 
 साभाजजक क्रवकास भन्त्रारम  ,गढडकी प्रदेश फाट बारय वषावका कायण क्रवद्यारमभा बएको  फाढी  ,ऩक्रहयो जस्ता 

ऺनत न्मूनीकयणका रानग जनशजक्त आ.क्रव ,कल्रेयी आ.क्रव य शॊख देवी प्रा.क्रव भान्व ुभा मोजना सम्ऩन्न बएको ,  

 सम्ऩूणव साभदुाक्रमक क्रवद्यारमहरुभा सोक्रह क्रवद्यारमभा कामवयत वरयष्ठतभ जशऺकराई प्रशासननक जजम्भेवायी ददने ननणवम 
बएको , 

 सम्ऩूणव क्रवद्यारमहरुभा जशऺा ऐन अनसुाय  क्रव .व्म.स  य जश.अ.स  सनभनत गठन कामव सम्ऩन्न बएको  

  वैकजल्ऩक प्रणारी र्द्ाया  नसकाई सहजीकयण ननदेजशकाराई आधाय भानी कऺा १ देजख कऺा १० सम्भका 
क्रवद्याथीराई  फैकजल्ऩक स्वाध्ममन साभेी छऩाई तथा क्रवतयण गरयएको , 

  क्रवष्ण ुप्रा क्रव राई नन .भा.क्रव  तह अनभुनत ददएको ,  

 क्रवनबन्न अनतरयक्त क्रिमाकराऩ सॊचारन गयी क्रवद्याथीहरुको आन्तरयक ऺभता अनबफकृ्रर्द् गने कामविभहरु  सॊचारन 
गरयएको , 

 जनशजक्त आ .क्रव ,चन्रोदम आ.क्रव  , ननरकढठ  आ .क्रव य वासकुी आ.क्रव भा STTK साभेी  ,दयफाय भा.क्रव य 
नस देवी भा.क्रव भा क्रवऻान प्रमोगशारा  ,देवी जरकुभायी य गढडकी भा.क्रव भा TCT य जरकुभायी भा.क्रव भा 

ऩसु्तकारमको स्थाऩना गरयएको  ,  

 यािऩनत शैजऺक सधुाय कामविभ अन्तगवत धायाऩानी भा .क्रव भा शैजऺक साभेी  व्मवस्थाऩन अनदुान  ,जरकुभायी 
भा.क्रव भा स्भाटव कऺा व्मवस्थाऩन  मोजना ऩयी कामव सम्ऩन्न बएको  ,य धायाऩानी भा.क्रव भा २ कोठे बवन ननभावण 

िभभा यहेको  ,बवानी भा.क्रव ,भान्व ुभा HSKW  सनुफधा बएको शौचारम ननभावण बएको  



 नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदढड अनसुाय सम्ऩूणव साभदुाक्रमक क्रवद्यारमका प्रायजम्बक कऺा देजख कऺा ५ सम्भका 
छात्रछात्राराई ददवा खाजा कामविभ सॊचारन गरयएको । 
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२  खोप केन्द्र मा ितियचर व्यवस्थापि  ४   

३  स्वास््य संस्थाहरुमा ितियचर व्यवस्थापि  ७   

४  जिशति व्यवस्थापि  १७   करार भिाय  

५  अतसंटोतंि भण्डारणको लातग तिज को 

व्यवस्थापि  

१   

६  कोतभड अस्पिाल संचालि  १   

७  तं .आर.तंस्टम जडाि अतन्द्िम प्रतक्रयामा  १   
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९  हाल ंम्म Antigen Test ५१३   

१०  हाल ंम्म PCR Positive ४४१   

११  हाल ंम्म Antigen Positive १२२   

१२  हाल ंम्म कोतभड अस्पिाल मा भिाय  ३३   

१३  हाल ंम्म कोतभड अस्पिालमा तिको भएका  २५   

१४  हाल ंम्म कोतभड अस्पिालिाट रेिर भएका  ५   

१५  हाल  कोतभड अस्पिाल मा उपचाररि ३   

१६  आरुघाट गा .पा .मा कोतभड१९ िाट म टयु  २   

१७  ितथिंग ंेन्द्टर िाट ंरुतिि प्रंिुी भएका  १७८   

१८  ंरुतिि गभयपिि ंेवा तलएका मतहला  १८५   
 

 

 न्माक्रमक सनभनत तपव  
 ७ वटा उजयुी दताव बएकोभा ४ वटा क्रववादभा नभराऩत्र बएका ,१ वटा क्रववाद छरपरको िभभा यहेको य    

२ वटा क्रववाद अदारतभा ऩठाईएको छ । 

 गाउॉऩानरकाको वडा नॊ १ देजख १० सम्भ सम्ऩूणव वडाहरूभा वडा भेरनभराऩ सनभनत गठन बई क्रववाद सभाधान 
हुॉदै आएको छ । 

 प्रधानभन्त्री योजगाय कामविभ तपव  
 ४६७ जना सजुचकृत वेयोजगायराई १०० ददनको योजगायी ददॉदै कुर १९ .७ क्रक ' .नभ गोयेटो फाटो ननभावण 

सम्ऩन्न बएको । 

 ऩॊजीकयण तपव   



 गत आ .फ भा १० वटै वडाभा गयेय जन्भ ९१९  ,नफवाह २०० , भतृ्मु ,२९८ ,फसाईसयाई ५० य सम्फन्ध 
नफछछेद ८ गरय कुर १४७५ व्मजक्तगत घटना दताव बएको छ।  

 ऩनुननवभावण तपव  
 बकुम्ऩ ऺनतेस्त ननजज आवासहरूको ऩनुननभावण अन्तगवत चार ुआनथवक वषव सम्भ मस गाउॉऩानरकाभा कुर 

७०७७ धय ऺनतेस्त यहेको हारसम्भ ६४६६ बन्दा वक्रढ घय ऩनुननवभाण  कामव सम्ऩन्न बएको छ । 

 

१२. अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रवक्ता, प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत य सूचना अनधकाकयीको नाभ य ऩद् 
 अध्मऺ् ऩूणव फहादयु दाहार 

 उऩाध्मऺ् कल्ऩना नेऩारी 
 प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत् एकदेव खनार  

 सूचना अनधकायी् भहेश काफ्रे (अनधकृत छैठौं) 
१३. ऐन, ननमभ, क्रवननमभ वा ननदेजशकाको सूची 

 मस अवनधभा देहाम फभोजजभका कामवक्रवनधहरू ऩारयत बएका छन ्

 सॊजऺप्त वातावयजणम अध्ममन तथा प्रायजम्बक वातावयजणम ऩरयऺण कामवक्रवनध, २०७७  

 फाॉझो जग्गा उऩमोग अनदुान कामवक्रवनध,२०७८ 

 आरूघाट गाउॉऩानरकाको फेयोजगायराई योजगाय य योजगायराई स्वयोजगाय कामविभ सॊचारन 
कामवक्रवनध, २०७८ 

१४. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक क्रववयण  

 गाउॉऩानरका स्थाऩना कारदेजख हारसम्भको आम्दानी खचवहरूको क्रववयण वेवसाइटभा याजखएको छ । 

 आ.व. २०७७।०७८ को व्ममको क्रववयण मस प्रकाय यहेको छ् 

आम व्ममको नफफयण 

  

 
आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१ फजेट प्रकाय : ऩूॊजीगत 
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