िंघ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्रालय / किभाग / कायाालय
कायाालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

म.ले.प.फारम नं: २०४
साबबकको फारम नं: ४४

प्रदेश/ स्थानीय
सरकारको छाप

भुक्तानी अदेश
कारोबारः
चालु पूज
ूँ ीगत
बजेट ईप शीर्ि क नं:……………………….
भुक्तानी अदेश नं :

वित्तीय

धरौटी

श्री .......................कायाि लय,
..................।
देहाय बमोवजमको रकम भुक्तानी/ वनवकसा को लागी ऄनुरोध छ ।
खचा उपशीर्ाक
क्र.ि. गो. भौ. नं.

१

२
1
2
3

7
9
9

कु ल जम्मा

िंकेत नं

कििरण

३
४
31151 सडक तथा पुल वनमाि ण
31152 सडक तथा पुल वनमाि ण
31153 सडक तथा पुल वनमाि ण

विविध....

अवथि क बर्ि ः
विद्युतीय कारोिार संकेत नं :

स्रोत कििरण

स्रोतको तह

स्रोत
व्यहोने
िंस्था

५

६

स्रोतको
कककिम

जम्मा रकम
कनकािा किकध (नगद, ऄनुदान,
िोधभनाा, ऋण)

७
नगद
नगद
नगद

८
नगद
नगद
नगद

ऄंकमा

ऄक्षरमा

९
१०
३४४००८९.०० रुपैयाूँ चौवतस लाख चावलस हजार ईनाननब्बे मात्र ।
२११२५५.०० रुपैयाूँ दइु लाख एघार हजार दइु सय पचपन्न मात्र ।
३३८००८.०० रुपैयाूँ तीन लाख ऄडवतस हजार अठ मात्र ।

भुक्तानी
स्थायी लेखा
भुक्तानी पाउनेको नाम
पाउनेको कोड
(PAN ) नं
११

१२
दाहाल वनमाि ण सेिा
वसद्धाथि बैंक
रावरिय िावणज्य बैंक

चेक

भुक्तानीको माध्यम
बैंक ट्रान्त्ििर

चेकको कककिम

१३
१४
604184382 A/c Payee
A/c Payee
A/c Payee

बैंकको
नाम

शाखा खाता नं

१५

१६
0
0
0

१७
0
0
0

३९८९३५२.००

भुक्तानी अदेशको कु ल रकम ऄक्षरमा...........................................................
ईनान्चावलस लाख ईनाननब्बे हजार तीन सय बाईन्न मात्र ।

……………
लेखा प्रमुख

……………
कायाि लय प्रमुख

प्रकतबद्ध
कै कियत
ता नं
१८

0
0
0

१९
0
0
0

कनकािा कदने.................. कायाालय प्रयोजनका लागी मार
दताा िम्बन्त्धी कििरण
दताि नं:
टोकन नः
दताि समयः
दताि वमवत
दताि गननः
किद्युतीय कारोबारको हकमा
वप्रन्ट वमवतः
नोटः धरौटी लगायत भुक्तानी आदेशमा प्रयोग नहुने महलहरूमा ( - ) राखी खाली छोड् नुपनेछ ।

कनकािा /भुक्तानी िम्बन्त्धी कििरण ।
कनकािा /भुक्तानीको किकध
चेक नं
बैंक िान्सफर संकेत
तयार गननः

वप्रन्ट गननको नामः

वप्रन्ट गरेको पटकः

उद्देश्यः
एकल कोर् खाताको ऄिधारणा कायाि न्ियन गनि कोर् तथा लेखा वनयन्त्रक कायि लयबाट रकम भुक्तानीका लावग माध्यमका रूपमा प्रयोग गररन्छ । यसलाआि चेक सरहको रूपमा बुझ्न सवकन्छ । कायाि लयहरूले वनयम संगत रूपमा खचि लेखी भुक्तानीको लागी कोर् वनयन्त्रकलाआि एकल खाता कोर् प्रणालीबाट खचि जनाआि चेक जारी गनि िा विधुतीय
माध्यमबाट सम्िवन्धतको खातामा रकम भुक्तानी गनि कोर् वनयन्त्रकलाआि ऄनुरोध गनुि यस फारमको ईद्देश्य हो ।
िाराम भने तररकाः
१ अवथि क िर्ि भन्ने हरफमा भुक्तानी अदेश तयार भएको अवथि क िर्ि लेख्नुपछि ।
२ विद्युतीय कारोबार संकेत नं. मा यस भुक्तानी अदेश विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएमा QR code िा Bar code को प्रयोग गनि सवकने गरी संकेत नं. राख्ने व्यिस्था गनुिपछि ।
३ कारोबार भन्ने स्थानमा चालु, पूज
ूँ ीगत, वित्तीय, धरौटी िा विविध कु न खचि प्रकारको लावग भुक्तानी अदेश तयार हुन लागेको हो सो प्रकारमा ठीक वचन्ह लगाईनुपछि । विविधमा कु न शीर्ि क िा प्रकारको भुक्तानी हुदूँ ै छ सो खुलाएर लेख्नुपछि ।
४ बजेट ईपशीर्ि क नं. हरफमा कायाि लयको बजेट ईपशीर्ि क नं. लेख्नुपछि ।
५ भुक्तानी अदेश नं. हरफमा सो अवथि क िर्ि को कवत औ ं भुक्तानी अदेश हो सो नं. लेख्नुपछि ।
६ श्री..... भन्ने स्थानमा भुक्तानीको लावग पेश गररने वनकाय/कोर् तथा लेखावनयन्त्रक कायाि लयको नाम लेख्नुपछि र सो स्थान भन्दा तल ईक्त कायाि लयको ठे गाना लेख्नुपछि ।
७ महल १ मा क्रम संख्या १ बाट शुरू गरी वसलवसलेबार वकवसमले लेख्दै जानुपछि ।
८ महल २ मा खचि भुक्तानी लेवखएको गोश्वारा भौचरको नं. लेख्नुपछि ।
९ महल ३ मा खचि को शीर्ि क नं. लेख्नुपछि । जस्तै २११११, २१११२ अदी
१० महल ४ मा खचि शीर्ि क संकेतको वििरण िा शीर्ि क लेख्नुपछि ।जस्तै २११११को तलब अदी
११ महल ५ मा स्रोतको तह लेख्नुपछि । यसमा तह भन्नाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, िा स्थानीय सरकार (तह) हुन् ।
१२ महल ६ मा दातृ वनकायको नाम लेख्नुपछि । दातृ वनकायमा विदेशी दातृ वनकायको नाम (जस्तैः आ.यू., यू.एस्.एड.,िर्लडि बैंक, अवद), स्िदेशी दातृ वनकायको नाम (जस्तैः नेपाल सरकार, प्रदेश १, प्रदेश २, अवद)
१३ महल ७ मा स्रोतको वकवसम लेख्नुपछि । यसमा दातृ वनकायले रकम कसरी वदूँदै छ भन्ने कु रा ईर्ललेख गनुिपछि । जस्तैः नगद, ऄनुदान, समावनकरण ऄनुदान, ऋण, अवद)
१४ महल ८ मा वनकासा विवध नगद माफित भएमा यस शीर्ि कमा लेख्नुपछि । यसमा अफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी भएमा यहाूँ खुलाईनुपछि ।
१५ वनकासा विवध नगद ऄनुदान, सोधभनाि , ऋण ऄदी भएमा यहाूँ लेख्नुपछि । संघीय सरकारबाट िा प्रदेश सरकारहरूबाट प्राप्त हुने समावनकरण, समपुरक िा ऄन्य ऄनुदानहरू यही ूँ महलमा नै लेख्नुपछि ।
१६ महल ९ मा भुक्तानी हुने कु ल जम्मा रकम ऄंकमा लेख्नुपछि ।
१७ महल १० मा भुक्तानी हुने कु ल जम्मा रकम ऄक्षरमा लेख्नुपछि ।
१८ महल ११ मा भुक्तानी पाईने व्यवक्त िा संस्थाको सफ्टिेयर बाट वनस्कने कोट लेख्नुपछि ।
१९ महल १२ मा भुक्तानी पाईने व्यवक्त िा संस्थाको नाम लेख्नुपछि ।
२० महल १३ मा भुक्तानी पाईने व्यवक्त िा संस्थाको कर कायाि लयमा दताि रहेको स्थायी लेखा नम्बर लेख्नुपछि ।
२१ महल १४ देवख १७ सम्ममा भुक्तानीको माध्यम कसरी हुदूँ ैछ भन्ने जानकारीहरू ईर्ललेख गनुिपछि ।
२२ महल १४ मा चेकको वकवसम ईर्ललेख गनुिपछि । चेकको वकवसममा एकाईन्ट पेयी चेक, वियरर चेक, क्रस चेक, अवद
२३ महल १५ मा चेक नवदइ वसधै बैंक िान्सफर हुने भएमा भुक्तानी िान्सफर भएर जाने भुक्तानी प्रापकको बैंकको नाम लेख्नुपछि ।
२४ महल १६ मा महल १७ मा लेवखएको बैंकको कु न शाखामा भुक्तानी हुने हो सो शाखा कायाि लयको ठे गाना लेख्नुपछि ।
२५ महल १७ मा भुक्तानी हुने बैंक खाता नं. लेख्नुपछि । यसमा प्रापकको खाता नं. लेख्नुपछि ।
२६ महल १८ मा प्रवतिद्धताको रकम भएमा प्रवतिद्धता नं. समेत ईर्ललेख गनुिपछि ।
२७ महल नं १९ कै वफयत भएमा ईर्ललेख गनन , जस्तै चेक जारी गनन, A/c Payee लेख्ने ।
२८ कु ल जम्मा हरफमा रकम लेवखएका महलको जोड जम्मा लेख्नुपछि ।
२९ भुक्तानी अदेशको कु ल रकम ऄक्षरमा भन्ने हरफमा कु ल भुक्तानी गनि लावगएको जम्मा भुक्तानी रकमलाइ ऄक्षरमा लेख्नुपछि ।
३० भुक्तानी/वनकासाका लावग विशेर् ऄनुरोध भन्ने हरफमा विशेर् वसफाररसका लावग प्रयोग गनुिपछि । जस्तैः कायाि लयलाइ तोवकएको सीमा भन्दा बढी रकमको वियरर (bearer) चेक माग गनुिपरेमा यहाूँ वसफाररसको भार्ा लेख्नुपछि ।
३१ मावथका वििरण भरेमा भुक्तानी अदेश तयार हुन्छ । यसरी तयार भएको भुक्तानी अदेशमा लेखा प्रमुख र कायाि लय प्रमुखले नाम,दजाि र वमवत लेखेर सही गनुिपछि ।
३२ वनकासा वदने.................. कायाि लय प्रयोजनका लागी मात्र भवनएको स्थानमा वनकासा वदने कायाि लय/कोलेवनकाको नाम लेख्नुपछि र सो हरफ भन्दा तलका वििरण सोही वनकासा वदने कायाि लयले भनुिपछि ।
३३ दताि सम्बन्धी वििरणमा दताि नं., टोकन नं., दताि समय, वमवत र दताि गनन कमि चारीको नाम लेख्नुपछि ।
३४ वनकासा/भुक्तानी सम्बन्धी वििरण वनकासा भुक्तानी वदने कायाि लयले अिश्यक स्थानमा वििरण भरेर वदनुपछि र यस भुक्तानी अदेश दइु प्रवत हुने र भुक्तानी पाईनेलाइ वदआने प्रवतमा मात्र अिश्यक वििरण राख्नुपछि ।
३५

वनकासा/भुक्तानी सम्बन्धी वििरणमा चेक नं. कवत देवख कवत सम्मको र कवत थान जारी गररएको हो सो लेख्नुपछि र बैंक िान्सफर भएको खण्डमा बैंक िान्सफर संकेत कवत नं. देवख कवत नं. सम्मको हो सो लेख्नुपछि । बैंक िान्सफर भएमा थान महलमा के ही लेख्नुपदैन ।
३६ वनकासा/भुक्तानी वदने कायाि लयबाट चेक वदएमा िा बैंक िान्सफर गरेमा सो चेक तयार गनन िा बैंक िान्सफरको लावग तयारी गनन र प्रमावणत गनन कमि चारीले सही गनुिपछि
३७ भुक्तानी अदेश विद्युतीय माध्यमबाट तयार हुने भएमा वप्रन्ट गररएको वमवत, वप्रन्ट गननको नाम र एईटै भुक्तानी अदेश कवत पटक वप्रन्ट गररएको हो सो समेत ईर्ललेख गनुिपछि िा ईर्ललेख हुने व्यिस्था गनुिपछि ।

