
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरएको ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण देजि असोि सम्मको 
(स्वतः प्रकाशन) 

 
 
 

 
 आरुघाट गाउँपानलका 
गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

आरुघाट, गोरिा । 
Website: https://aarughatmun.gov.np/ 

इमेलः arughat.rm @gmail.com ,suchanaadhikari@aarughatmun.gov.np 

२०७९ कानतवक १५ गते मंगलबार 

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


 

१. ननकायको स्वरूप र प्रकृनत 

• नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साववक मान्व,ु थनुम,आरुआवावङ, आरुचनौटे र आरुपोिरी गा.वव.स. 
नमनल आरुघाट गाउँपानलकाको नामाकरण गरी स्थानीय तहको रूपमा यस आरुघाट गाउँपानलकाको स्थापना 
गररएको हो ।  

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 

• स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐन, २०७४, गाउँसभा सञ्चालन कायवववनध, २०७४, गाउँपानलका (कायवववभािन) 
ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४, आरुघाट गाउँपानलकाको 
आनथवक ऐन, २०७८, ववननयोिन ऐन, २०७८ ले तोके अनसुार  र अन्य गाउँपानलकाले ननमावण गरेका ऐन 
ननयम अनसुार । 

३. कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

४. (क) कर्मचारीको उपलव्धता (न.पा./गा.पा. स्तर वडा कार्ामलर् सरे्त) 
जम्मा दरवन्दी संख्या (गा.पा. स्तर वडा कायाालय समेत) 
अनधकृत स्तर: 
 

सहायकस्तर: 
 

कूल िम्मा: 
 

६  ३२  ३८  

 

पदपूर्ता संख्या 
अनधकृत स्तर (स्थायी): ५ अनधकृत स्तर (करार):२ अनधकृत स्तर (िम्मा): ७ 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी):१७ सहायकस्तर स्तर (करार): १७ सहायकस्तर स्तर (िम्मा): ३४ 

िम्मा (स्थायी): २२ िम्मा (करार): १९ कूल िम्मा (िम्मा): ४१ 
 (ख) ववषर्गत क्षेत्र तर्म का कर्मचारीको वववरण 

अ) जशक्षा 
िम्मा दरवन्दी संख्या 

अनधकृत स्तर: 
 

सहायकस्तर: 
 

कूल िम्मा: 
 

१ १ २ 

 

पदपूनतव संख्या 
अनधकृत स्तर:  

 

सहायकस्तर:  

 

कूल िम्मा: 
 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी): १ सहायकस्तर स्तर (करार): ० सहायकस्तर स्तर (िम्मा): १ 
िम्मा (स्थायी): १ िम्मा (करार): ० कूल िम्मा (िम्मा):१ 

 

➢ कृवि 

िम्मा दरवन्दी 
अनधकृत स्तर: १ सहायकस्तर: ३ कूल िम्मा: ४ 
 

अनधकृत स्तर (स्थायी):० अनधकृत स्तर (करार):० अनधकृत स्तर (िम्मा):० 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी): २ सहायकस्तर स्तर (करार): ४ सहायकस्तर स्तर (िम्मा): ६ 



िम्मा (स्थायी): २ िम्मा (करार): ४ कूल िम्मा (िम्मा): ६ 
 

पश ुसेवा 
जम्मा दरवन्दी संख्या 

अनधकृत स्तर: 
 

सहायकस्तर: 
 

कूल िम्मा: 
 

१ ४ ५ 
पदपूनतव   
अनधकृत स्तर (स्थायी):० अनधकृत स्तर (करार):० अनधकृत स्तर (िम्मा):० 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी):३ सहायकस्तर स्तर (करार):५ सहायकस्तर स्तर (िम्मा):८ 
िम्मा (स्थायी):३ िम्मा (करार):५ कूल िम्मा (िम्मा):८ 

 

➢ स्वास््य (स्वास््य चौकी सवहत) 
िम्मा दरवन्दी संख्या :- 

अनधकृत स्तर: 
 

सहायकस्तर: 
 

कूल िम्मा: 
 

५ ३८ ४३ 
पदपूनतव संख्या    
अनधकृत स्तर (स्थायी):४ 

 

अनधकृत स्तर (करार):२ अनधकृत स्तर (िम्मा):६ 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी):२४ 

 
सहायकस्तर स्तर (करार):२१ सहायकस्तर स्तर (िम्मा):४५ 

िम्मा (स्थायी):२८ िम्मा (करार):२३ कूल िम्मा (िम्मा):५१  
ररक्त    
अनधकृत स्तर : २ सहायक स्तर : ३ कुल िम्मा (सहायक स्तर + अनधकृत 

स्तर ) : ५ 
 

➢ मवहला तथा बालबानलका: 
िम्मा दरवन्दी: 

अनधकृत स्तर: 
० 

सहायकस्तर: 
१ 

कूल िम्मा: 
१ 

पदपूनतव:   
अनधकृत स्तर (स्थायी):१ 

 

अनधकृत स्तर (करार):० अनधकृत स्तर (िम्मा):१ 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी):० 

 
सहायकस्तर स्तर (करार):० सहायकस्तर स्तर (िम्मा):० 

िम्मा (स्थायी): १ िम्मा (करार): ० कूल िम्मा (िम्मा): १ 
 

  



➢ इजिननयररङ्ग सेवा तफव  
दरवन्दी 

अनधकृत स्तर: १ 

 

सहायकस्तर : १३ कूल िम्मा: १४ 

 

पदपूनतव   
अनधकृत स्तर (स्थायी): १ 

 

अनधकृत स्तर (करार):० 

 

अनधकृत स्तर (िम्मा):१ 

 

सहायकस्तर स्तर (स्थायी):३ सहायकस्तर स्तर (करार):२ सहायकस्तर स्तर (िम्मा):५ 
िम्मा (स्थायी): ४ िम्मा (करार):२  कूल िम्मा (िम्मा):६ 

 

५. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररने सेवा  

• गाउँपानलका (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोके अनसुार  

६. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार 

• आनधकाररक-सांगठननक ढाँचा अनसुार शािाहरूको जिम्मवेारी तोवकएको । 

७. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध 

• दस्तरु र अवनध नागररक वडापत्रमा उल्लेि गररएको साथै नागररक वडापत्र र दस्तरुको ववस्ततृ वववरण 
वेवसाइटमा पनन राजिएको । 

८. ननणवय गने प्रविया र अनधकारीः 
• वाविवक ववकास योिना गाउँपानलकाले स्वीकृत गने गरेको  

• अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गरेको 
• अन्य ननयनमत कामहरू शािा प्रमिुको नसफाररसमा अध्यक्ष र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतबाट ननणवय हनुे । 

९. ननणवय उपर उिरुी सून्न ेअनधकारीः 
• अध्यक्ष र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

१०. गाउँपानलका शािा/इकाई र जिम्मेवार अनधकारी एवं सम्बजन्धत शािा प्रमिु  

आरुघाट गाउँपानलकाको कायवके्षत्र नभत्र समावहत भएका ववनभन्न वियाकलापहरू सञ्चालन गनव गाउँपानलकामा देहाय 
बमोजिमका शािा/इकाईहरूको व्यवस्था गररएको छः 

ि.सं. शािा/ईकाइ/कायविम जिम्मेवार अनधकारीको पद 

जिम्मेवार अनधकारीको 
नाम  

1.  कायावलय प्रमिु प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत जचन बहादरु रानाभाट 

2.  प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शािा  प्रशासन अनधकृत छैठौं नबबेक िनाल 

3.  आनथवक प्रशासन शािा लेिापाल पाँचौं   कृष्ण प्रसाद पौडेल 

4.  जशक्षा शािा जशक्षा अनधकृत छैठौं  करुणा पनेरु 

5.  पूवावधार ववकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शािा ईजिननयर छैठौं ई. सनमर िड्का  

6.  स्वास््य शािा हे.अ. प्रववन थापा  

7.  सामाजिक ववकास शािा मवहला ववकास अनधकृत  नलला शे्रष्ठ 

8.  आनथवक ववकास शािा सहायक पाचँौ यज्ञ प्रसाद कंडेल 



9.  सूचना प्रववनध ईकाइ सूचना प्रववनध अनधकृत रािन ढकाल 

10.  प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम रोिगार संयोिक  महेश ित्री 

11.  पश ुसेवा शािा  पश ुस्वास््य प्राववनधक  ईन्रहरर िनाल 

12.  रािश्व ईकाई सहायक चौथो कववराि िनाल 

13.  राविय पजिकरण ईकाइ एम आइ एस अपरेटर नवराि िनाल 

14.  कृवि ववकास शािा प्राववनधक सहायक(पाचौं) गंगा के.नस 

 

११. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत र सूचना अनधकाकरीको नाम र पदः 
• अध्यक्षः राि ुगरुुङ 

• उपाध्यक्षः कल्पना नेपाली 
• प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतः जचन बहादरु रानाभाट 

• सूचना अनधकारीः नबबेक िनाल 

आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण  

• गाउँपानलका स्थापना कालदेजि हालसम्मको आम्दानी िचवहरूको वववरण वेवसाइटमा राजिएको छ । 

• आ.व. २०७९।०८० को हालसम्मको व्ययको वववरण यस प्रकार रहेको छः 





 

१२. गाउँपानलकामा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन 

आनथवक बिव २०७९।०८० मा प्राप्त सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन १ वटा परेकोमा १ वटा कै सूचना उपलब्ध 
गराइएको । 

 

नमनतः २०७९।०७।१५ 


