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जांच गन� अिधकारीको द�खतः �ीकृत गन� अिधकारीको द�खतः

िमित िमितः

उ�े�ः

फारम भन� त�रकाः

१ शीष� भागमा काया�लयको नाम, �मण गन� कम�चारीको नाम,पद, ठेगाना उ�ेख गन� ।

२ �मणको उ�े� मा कुन �योजनको लािग �मण गन� लािगएको हो सो उ�ेख गन� 

३ �थान दे�ख स� भ�े महलमा कुन ठाउँ दे�ख कुन ठाउँ स� जाने हो सो ठाउँको नाम उ�ेख गन� साथै िमित पिन खुलाउने । 

४ �मण साधनको महलमा कुन साधन �योग गन� हो सो उ�ेख गन� यिद सरकारी सवारी साधन र भाडामा िलएको साधन भए सवारी साधन नं. समेत उ�ेख गन� । 

५ �मण खच�को महलमा सरकारी साधन �योग गरेको भए �मण खच� ले� िम�ैन । साव�जिनक यातायात तथा भाडाको साधन भए लागत अनुसार रकम उ�ेख गन� ।

६ दैिनक भ�ाको महलमा पद तथा �ेणी अनुसार कानून वमोिजम पाउने पन� रकम उ�ेख गन� 

७ फुटकर खच�को महलमा सामा� खच� ज�ै �र�ा �ा�ी आिद �योग गरेवापत को रकम उ�ेख गन� ।

८ अ� िववरण फाराममा उ�े�खत िनद�शानुसार गन� 

 �थानीय तह 
राम�ाम नगरपािलका नगरकाय�पािलकाको काया�लय

काया�लय कोड नं.:
दैिनक तथा �मण खच�को िबल

दे�ख स� फुटकर खच�
कुल ज�ा कैिफयत
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१. �मण खच� (महल ६ को ज�ा � ) �ीकृत �मण आदेश नं. .......िमित...............................

दैिनक भ�ा

७ खुद भु�ानी पाउने रकम �.

कम�चारीको तथा पधािधकारीह�को �मण खच�लाइ� यथाथ��पमा पेश गन� र �सको िनय�ण गन� उदे�े यो फाराम तयार ग�रएको छ।

२. दैिनक भ�ा  (महल ९ को ज�ा � ) पेश भएको �होरा ठीक छ झु�ा ठहरे �चिलत 
कानुन बमोिजम सहने छु बुझाउने छु

४. फुटकर खच� (महल ११ को ज�ा � )

५ कुल ज�ा (महल १२ को ज�ा � ) �मण गन� कम�चारीको द�खतः

६. �मण पे�ी � . िमितः
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