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प्रमखु कायटकारी अलिकृत पदको पदपूलतट सम्बन्िी सूचना 
(दोश्रो पटक प्रकाजित लमलत २०७९।०३।२४ गते) 

यस बोर्टको लालग प्रमखु कायटकारी अलिकृत पदमा खलुा प्रलतस्पिाटबाट करार सेवामा पदपूलतट गनटको लालग लमलत २०७८।१२।२४ गते प्रथम पटक सूचना लनकाललएको र 
तोककएको समयावलिलभत्र प्राप्त जिलबन्दी आवेदनलाई यथावत कायम राख्दै पनुः थप आवदेन माग गने पदपूलतट सलमलतको लनर्टयानसुार देहायको योग्यता भएका इच्छुक 
नेपाली नागररकहरुबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाजित लमलतले ७ (सात) ठदनलभत्र कायाटलय समयमा बोर्टको सजचवालय, आइक्यान मागट, सातदोबाटो, लललतपरुमा जिलबन्दी 
आवेदन ठदनहुनु सम्बन्िीत सबैको िानकारीको लालग यो सूचना प्रकाजित गररएको छ । लनिाटररत लमलत र समयलभत्र प्राप्त हनु नआएको तथा रीत नपगेुको दरखास्त आवेदन 
स्वीकृत हनु ेछैन । 
(क) आवश्यक न्यूनतम योग्यता: 

१)   चाटटर्ट एकाउन्टेन्ट वा सो सरह  । 
२)  चाटटर्ट एकाउन्टेन्ट भई लेखा सम्बन्िी कजम्तमा दईु (२) बर्ट अनभुव प्राप्त गरेको । 
३)  दरखास्त बझुाउने अजन्तम लमलतमा २४ (चौलबस) वर्ट उमेर परुा भएको । 
४)   भकवष्यमा सेवाको लालग अयोग्य िहररन ेगरी बखाटस्त नभएको । 
५)  नेपाली नागररक । 
६)  नैलतक पतन देजखन ेफौिदारी अलभयोगमा सिाय नपाएको । 
७) उक्त पदको कायाटदेि लनम्न बमोजिम हनुेछ । 

• बोर्टप्रलत जिम्मेवार रकह सजचवालयको प्रमखुको रुपमा काम गने । 
• बोर्टको दैलनक प्रिासलनक काम गने । 
• बोर्टको वाकर्टक कायटयोिना, बिटे, बोर्टको प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरर बोर्टमा पेि गने । 
• बोर्टको कहसाब ककताब राख्न ेतथा राख्न लगाउने । 
• बोर्टको रेखदेख र लनयन्त्रर्मा रही कायट गने । 
• बोर्टबाट िारी भएका मानहरुको बारेमा सेलमनार, कायटिाला, गोष्ठी, अलभमखुीकरर् कायटक्रम तथा ताललमहरु सञ्चालन गने । 
• नेपाल सरकार, नेपाल चाटटर्ट एकाउन्टेन््स संस्था, लनयमनकारी लनकायहरु, अन्तराकिय तथा के्षलत्रय लेखामान बोर्ट तथा लेखापरीक्षर्मान बोर्टसाँग 

समन्वय गने । 
• बोर्टको सजचवको हैलसयतले कायट गने । 
• बोर्टले तोकेको अन्य कायटहरु गने । 

८)  तलब भत्ता आपसी समझदारीमा तय गररनेछ । 
९) उपरोक्त पदको लालग व्यजक्तगत कववरर्, िैजक्षक प्रमार्पत्रहरु, अनभुवको प्रलतललकपहरु तथा व्यवसाकयक योिना सकहत जिलबन्दी दरखास्त      
    पेि गनुटपनेछ । 

(ख) दरखास्त पेि गने प्रकक्रया:  
१) दरखास्त साथ मालथ उल्लेख गररए बमोजिमको कागिात तथा कववरर् लनवेदक स्वयंले प्रमाजर्त गरी पेि गनुटपनेछ ।  
२) दरखास्त पेि गदाट िैजक्षक योग्यता, अनभुव, नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतललकप, वैयजक्तक कववरर् र २ प्रलत पासपोटट साईिकोफोटो तथा 

संस्थाको कवकासको लालग व्यावसाकयक कायटयोिना (पााँच हिार िब्दमा नबढ्न ेगरी) चार प्रलत जिलबन्दी खामबन्दी गरी लेखामान बोर्टको सजचवालयमा 
पेि गनुटपनेछ । खामबन्दी प्रस्तावको खामबाकहर “लेखामान बोर्टको प्रमखु कायटकारी अलिकृत पदका लालग आवेदन तथा व्यावसाकयक कायटयोिना” 
उल्लेख गरेको हनुपुनेछ । 

  

(ग) व्यवसाकयक कायटयोिनाको प्रस्ततुीकरर्: 
छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारले आफूले पेि गरेको व्यावसाकयक कायटयोिना तोककएको लमलत र समयमा प्रस्ततुीकरर् गनुट पनेछ । 

(घ) सेवा अवलिः 
 कम्तीमा तीन (३) वर्टको लालग हनुछे । 
(ङ) अन्य कववरर्:   

१) यो सूचना बमोजिम प्राप्त भएका दरखास्त पदपूलतट सलमलतले कुन ैकारर् उल्लेख गरी वा नगरी रद्द गनट सक्नछे ।  
२)  झटु्टा कववरर् वा कागिात पेि गरेमा आवेदन रद्द हनुेछ ।   
३) यस सम्बन्िी थप िानकारीका लालग लेखामान बोर्टको सजचवालय वा कायाटलय समयलभत्र टेललफोन नं. ०१-५५२३३१४ मा सम्पकट  गनट सककनछे । 

- पदपूलतट सलमलत 
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