
   

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

 

गाउँपालिका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र राजश्व तथा आलथिक प्रशासन शाखा प्रमखु बीचको कायिसम्पादन करार 
सम्झौता 

 
सुशासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् सरकार संचािन सेवा ऐन २०७४, 

सिै नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त देहार् िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता गररएको छ । र्ो करार 

सबिौतामा गाउँपाझिकाका प्रमि ुप्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र राजश्व तथा आझथयक प्रशासन शािा दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

 

1.  शािा िाट श्रोत अनुमान तथा िचयको आवश्र्कता संकिन गरी अगामी वर्यको िजेटको मस्र्ौदा र्ोजना तथा प्रशासन शािाको समन्वर्मा तर्ार गनय सहर्ोग गन,े 

2.  गाउँपाझिकाको स्रोत पररचािन गनयका िागी कर, शलु्क तथा दस्तुर असूिी, ठेक्कापट्टा र सो सबिन्धी कार्यगनय सहर्ोग पु¥र्ाउने, 

3.  गाउँपाझिकाको श्रेस्ता िेिा परीक्षण ह दँा औलं्र्ाइएका िेरुजुको िगत अद्यावझधक गनय िगाउन,े िेरुजुफछ्र्र्ौट गनय िगाउन,े झनर्झमत गनुयपने भए झनर्झमत गने, 

असूिउपर गनुय भए असूिउपर गरी िेरुजु फछ्र्र्ौट गनय गराउन आवश्र्क कार्यहरु गने गराउन,े 

4.  गाउँपाझिकामा प्राप्त ह ने सिै आन्तररक आबदानीहरु झनर्झमत र व्र्वझस्थत रुपमा आबदानी िाँध्न,े अझभिेिराख्न ेर िैंक दाझििा गरी आर् श्रेस्तािाई दरुुस्त राख्ने 

व्र्वस्था झमिाउने र सोको झनर्झमत अनुगमन गनेगराउन,े 

5.  गाउँपाझिकाको आर्व्र्र्को झववरण प्रत्र्ेक चौमाझसकमा सावयजाझनक गने गराउन,े 

6.  राजश्वको सबभाव्र्ता अध्र्र्न, झवशे्लर्ण र प्रक्षेपण गरी पररचािनको िागी झसफाररस गन,े 

7.  गाउँपाझिकािाट संचाझित आर्ोजनाको िागी आवश्र्क पने झनमायण सामाग्री िरीद गनय सहर्ोग गन,े 

8.  गाउँपाझिकामा उपिब्ध ह ने अन्तर सरकारी झवत्तीर् हस्तान्तरण अन्तगयत संघ तथा प्रदेश सरकारिाटउपिब्ध ह ने अनुदान संझचत कोर्मा जबमा गने र िचय िाता 

माफय त िचय गने व्र्वस्था झमिाउने, 

9.  गाउँपाझिकाको आबदानी तथा िचयहरुको माझसक, चौमाझसक तथा वाझर्यक प्रझतवेदन तर्ार गरी/गनय िगाई कार्यपाझिका र सबिझन्धत झनकार्मा समर्मा पठाउन,े 

10.  गाउँपाझिकाको संझचत कोर् िाता र िचय िाताहरुको सञ्चािनको व्र्वस्था झमिाउने 
11.  तिव, भत्ता, पाररश्रझमक झवतरण र तिवी प्रझतवेदन पाररत गराउन,े 

12.  पूवायधार झवकास शािािाट प्राप्त झनमायण सबिन्धी झिि (एमिी) जाँच गने, आर्ोजनामा झकस्ता झनकासा,पेश्की आझद सबिन्धी कार्यहरु गने, 

13.  सबिझन्धत झनकार्िाट चौमाझसक झनकासा माग गने, झनर्मानुसार िचय गन ेर सोको मास्केवारी तर्ार गरी 
14. झनर्झमत रुपमा सबिझन्धत झनकार्मा पठाउने व्र्वस्था झमिाउने, 
15.  िाँकी रहकेो पुरानो पेश्की असूि उपर तथा, फछ्र्र्ौट गनय गराउन आवश्र्क कारिाही गरी सोको माझसकररपोट तर्ारी गनय िगाउने, 

16.  िजेट तजुयमा प्रझिर्ामा श्रोत अनुमान तथा िजेट झसमा झनधायरण सझमझत र र्ोजना तथा िजेट तजुयमासझमझतिाई सहर्ोग गन,े 

17.  गाउँपाझिकाको आर् व्र्र्को आन्तररक िेिा परीक्षण गने कार्यमा आवश्र्क सहर्ोग गने, 

18.  आ.िे.प.िाट देिाइएको वेरुजु असूि उपर ह न नसकेमा असूि गनय नसक्नाको कारण िोिी प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत माफय त गाउँपाझिकामा प्रझतवेदन पेश 

गने, 

19.  गाउँ सभामा प्रस्तुत गररने िेिा सझमझतको वाझर्यक प्रझतवेदन तर्ार गने गराउन,े  

20.  िेिा व्र्वस्थापन, िचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसञ्चािन कोर् तथा अन्र् सरकारी कोर् तथा सबपझत्तकोएकीकृत झववरण तर्ार गने, गराउन,े 

21.  ऋण तथा अनुदानको रेकर्य व्र्वस्थापन र प्रझतवेदन सबिन्धी कार्य गने, 



 22.  आझथयक कारोवारको िेिांकन, झनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन सबिन्धी कार्यको झजबमेवारी झिने, 

23.  आझथयक कारोवारमा कार्ायिर् प्रमिु तथा झवझभन्न शािा, उपशािाहरुिाई रार् झदन,े 

24.  चौमाझसक झनकासा माग गने झनर्मानुसार िचय गने र सो को मास्केवारी तर्ार गरी झनर्झमत रुपमासबिझन्धत झनकार्मा पठाउन पेश गने, 

25.  प्रत्र्ेक आ.व. समाप्त भएपझछ शािा अन्तगयतका कमयचारीहरुको कार्यसबपादन मूल्र्ाङ्कन फाराम भनय िगाईकार्यसबपादन मलू्र्ाङ्कन गरी पुरस्कार र दण्र्को िाझग 

पेश गन,े 

26.  समर् समर्मा शािा अन्तगयत कमयचारीहरुसँग िैठक आर्ोजना गने, 

27.  शािाको कार्य क्षेत्रसँग सबिझन्धत सूचना तथा जानकारी प्रवाह गने, 
28.  शािा अन्तगयतका शािाका कमयचारीहरुको झिदाहरु स्वीकृत गनय झसफाररस गन,े 

29.  शािा अन्तगयतका कमयचारीहरुिाई काजमा पठाउनु परेमा स्वीकृतका िाझग झसफाररस गने, 

30.  आफू अन्तगयतका कमयचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण गने र कारवाही तथा पुरस्कारको िाझग झसफाररससझहत पेश गने, 

31.  शािा अन्तगयतका कमयचारीहरुको झजबमा रहकेो रझजस्टर अझभिेि, प्रझतवेदन फाइि तथा अन्र् सबपझत्तकोदरुुस्त र सही व्र्वस्था गन,े गराउन ेतथा कमयचारीहरु 

सरुवा ह दँा आफनो झजबमामा रहकेो सामानहरुकोिरिुिारथ गने तथा गनय िगाउन,े 

32.  शािा अन्तरगत सबपादन ह ने काम कारवाहीहरुेे समर्मा ह नुपने व्र्वस्था गने, कार्यसबपादन ह न नसकेमासोको पूणय जवाफदेझहता वहन गने, गराउन े, 

33.  गाउँपाझिकाको आर्व्र्र् झववरण र िजेट तर्ार सबिन्धी कार्य, 

34.  कोर् तथा िेिा झनर्न्त्रण कार्ायिर्िाट चौमाझसक झनकासा माग गने, झनर्मानुसार िचय सबिन्धी कार्य, 

35.  गाउँपाझिकाको आबदानी तथा िचयहरुको माझसक, चौमाझसक तथा वाझर्यक प्रझतवेदन तर्ार सबिन्धी कार्य, 

36.  पुराना पेश्की िाँकी रहकेो असूि उपर तथा फछ्र्र्ौट गनय गराउन आवश्र्क कारवाही सबिन्धी कार्य, 

37.  िजेट झसमा झनधायरण र र्ोजना तथा िजेट तजुयमा सझमझतिाई आवश्र्क सहर्ोग सबिन्धी कार्य, 

38.  गाउँपाझिकाको आर्व्र्र्को आन्तररक र अझन्तम िेिा परीक्षण सबिन्धी कार्य, 

39.  धरौटीको से्रस्ता िाख्न,े िेिा परीक्षण गराउन,े िेरुजु फछ्र्र्ौट गने र सदरस्र्ाहा सबिन्धी कार्य, 

40.  कमयचारी संचर् कोर्, झवमा, नागररक िगानी कोर्, र अन्र् आर् कर सबिन्धी कार्य, 

41.  सामाझजक सुरक्षा भत्ता झनकासा सबिन्धी कार्य, 

42.  कमयचारीहरु तथा जनप्रझतझनझधहरुको तिि, भत्ता तथा सुझवधा झवतरण सबिन्धी कार्य । 

43.  झवजुिी, धारा, टेझिफोनको महशिु भुक्तानी सबिन्धी कार्य । 

44.  िचय सबिन्धी झविहरु चेकजाँच गरी झनर्मानुसार भकु्तानी गने सबिन्धी कार्य । 
45.  धरौटी अझभिेि राख्न ेतथा झफताय झदने कार्य । 

46.  झवत्तीर् प्रगझत प्रझतवेदन तथा अन्र् झववरण तर्ारी सबिन्धी कार्य 

47.  संझचत कोर्को आबदानी र िचय िाँर्फाँर्को झहसाि दरुुस्त राख्ने सबिन्धी कार्य,  

48.  संझचत कोर्िाट िचय िातामा पठाउन झववरण तर्ार सबिन्धी कार्य,  
49.  संझचत कोर् र अन्र् कोर्हरुमा रहकेो रकमको झहसाि िाता दरुुस्त राख्ने र िैकं झववरण ररकन्साइि सबिन्धीकार्य, 

50.  राजश्व, िचय, धरौटी, कार्य सञ्चािन कोर् तथा अन्र् सरकारी कोर् सबिन्धी कार्य, 
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