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मिमि २०७७।०९।०२ 

कार्य वििरण 

श्री विलन कुिार भट्टराई 

लेखा अविकृत  

आवथयक प्रशासन शाखा ।  

• गाउँपामिकाको आमथिक ऐन िर्जििा गनि, बामषिक रुपिा अद्यावमिक गनि, कार्ािन्वर्न गनि र रार्श्व संकिन गन ेकार्ििा 

गाउंपामिकािाई सहर्ोग गन े। 

• अन्िर सरकारी मवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोमर्ि कर सम्बन्िी 

नीमि, काननू, िापदण्ड, कार्ािन्वर्न, बाँडफाँड, संकिन, मनर्िन र अन्र् आर् व्र्वस्थापन गन ेकार्िमवमि िस्र्ौदा 

िर्ार गरी स्वीकृमिका िामग पेश गन े। 

• संघीर् काननूको अमिनिा रही स्थानीर् िहिा रार्श्व चजहावट मनर्न्रण सम्बन्िी नीमि, काननू िर्ूििा, िापदण्ड मनिािण, 

कार्ािन्वर्न र मनर्िन गन े। 

• स्थानीर् रार्श्व परािशि समिमिको सदस्र्–समचवको हमैसर्ििे समिमििाई रार्श्व संभाव्र्िा अध्र्र्न र रार्श्व दररेट 

मनिािरणिा सहर्ोग गन े। 

• गाउँसभाबाट स्वीकृि वर्टेको पररमिमभर रही स्वीकृि कार्िक्रििा खचि गनिका िामग वर्टे मनकासा मिने । 

• केन्रबाट प्राप्त हुने सव ैप्रकारका अनजदान र आन्िररक रार्श्वबाट संचािन हुने गरी स्वीकृि कार्िक्रि संचािनका िामग 

वर्टे खचि गन ेमनदमेशका अनजसार वर्टे मनकासा मिई कार्िक्रि संचािनिा सहर्िा ल्र्ाउने । 

• रार्श्व शाखाबाट प्राप्त रार्श्व संकिन वापिको रकि, कार्ाििर्िा प्राप्त रार्श्व रकि र अन्र् सेवा शजल्क, दस्िजर, कर, 

भाडा, बहाि आमदबाट प्राप्त रकि गाउँपामिका कोष खािािा आम्दानी बांध्ने । 

• समिमिको परािशििा गाउँसभाबाट स्वीकृि दररेट अनजसार रार्श्व संकिन कार्ििा शाखाहरुको काििा सहमर्करण 

एव ंसिन्वर् गन े।  

• आन्िररक र अमन्िि िेखापरीक्षण गराउने, िेखापरीक्षण प्रमिवदेन गाउँपामिका बैठक र गाउँसभािा पेश गरी प्राप्त 

सजझाव एव ंमनदशेन कार्ािन्वर्न गन े।  

• वर्टे िर्जििाको िामग रार्श्व परािशि समिमिको मसफाररस, आन्िररक आर् अनजिान, प्राप्त वर्टे मशमिङ र गि वषिको 

मर्म्िवेारी सििेको आिारिा उपिव्ि वर्टे खाका िर्ार गरी बैठककिा र्ानकारी गराउन े।  
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• ऐन मनर्िानजसार खडा गनजिपने मवशषे कोष खडा गरी उक्त कोषको नाउंिा बैंक खािा खोिी न्र्नूिि रकि िामकएको 

वर्टे मशषिकबाट मनर्मिि रुपिा र्म्िा गन े।  

• गाउँसभा सम्पन्न भएपमि प्रिजख प्रशासकीर् अमिकृिबाट प्राप्त कार्िक्रि कार्ािन्वर्नको मर्म्िवेारी बिोमर्ि कार्िक्रि 

कार्ािन्वर्न कार्िर्ोर्ना बनाई िोमकएको सिर्मभर पेश गन े।   

• िािहिका कििचारीहरुको कार्िमववरण िर्ार गरी स्पष्ट मर्म्िवेारी मकटान गने र सो अनजसार कार्िसम्पादन िलू्र्ांकन 

गरी प्रिजख पशासकीर् अमिकृि सिक्ष पेश गने ।  

• प्रिजख प्रशासकीर् अमिकृि वा गाउँसभा वा कार्िपामिकािे िोकेका र अमिकार प्रतर्ाार्ोर्न गररएका अन्र् कार्िहरु 

गन े। 

 

कार्ीिान राई 

    प्रिजख प्रशासकीर् अमिकृि 


