म.ले.प.फारम नं:२०२
साबबकको फारम नं: १९३

संघ/ प्रदेश / स्थानीय तह
............... मन्त्त्रालय / ववभाग / कायाइलय
कायाइलय कोड नं.:

नेपाल
सरकारको छाप

प्रदेश/ स्थानीय
सरकारको छाप

भुक्तानी कारोवारको वसफाररस पत्र
श्री आर्थि क प्रशासन शाखा
देहायको कारोबारको भक्त
ु ानी तथा लेखाङकनका लागी र्सफाररस गररएको छ ।

क्र.स.
१

कारोवारको वववरण
२

पुष्टायार्इ गने कागजातको
वववरण
३

कारोबार रकम
४

वनणइय वमवत
५

वनणइय गने पदावधकारीको
नाम
६

जम्मा
उपरोक्त कारोबारको भक्त
ु ानीको लागी ब.उ.शी.नं ..............खचि शीषि क नं.......बाट कायाि न्वयन हुने..............कायि क्रमको लागी व्यवस्था भएको
रू......मध्येबाट भक्त
ु ानी गनि र्सफाररस गदि छु ।
वसफाररस गने
पदार्धकारी/कमि चारी
सम्बद्ध शाखा/महाशाखा
र्सफाररस र्मर्त
र्सफाररस पत्रमार्थको कारवाहीको र्ववरण

आवथइक प्रशासन शाखा
प्राप्त गने वा बर्ु झर्लनेको नाम
दस्तखत
र्मर्त

उद्देश्यः
प्रार्वर्धक तथा अन्य शाखाहरूबाट आर्थि क प्रशासन शाखामा भक्त
ु ानीको लागी आवश्यक अन्य कागज पत्रहरू सर्हत र्सफाररसको लार्ग यो
फाराम प्रयोग गररन्छ ।
फाराम भने तररकाः
१ महल १ मा क्रम संख्या लेर्खन्छ । क्रम संख्या १ देर्ख शरू
ु भइि र्सलर्सलेवारमा लेख्नपु छि ।
२ महल २ मा कारोबारको र्ववरण उल्लेख गनि पु दि छ ।
३ महल ३ मा पष्टु ् याइ गने कागजातको र्ववरण लेख्नपु छि ।
४ महल ४ मा कारोबारको रकम लेख्नपु छि ।
५ महल ५ मा कारोबारको र्नणि य र्मर्त लेर्खन्छ ।
६ महल ६ मा कारोबारको रकम र र्नणि य गने पदार्धकारीको नाम लेख्नपु छि ।
७ एक भन्दा धेरै कारोबार भएमा क्रर्मक रूपमा लेख्दै जानपु छि ।
८ जम्मा हरफमा कारोबार रकमको महलको जोड जम्मा गरी लेख्नपु छि ।
९ जम्मा हरफभन्दा तल रहेको भाषामा बजेट उपशीषि क नं., खचि शीषि क नं., कायि क्रमको नाम र रकम उल्लेख गनि पु दि छ ।
१० र्सफाररस गने पदार्धकारी वा कमि चारी को नाम, शाखा/महाशाखाको नाम र र्सफाररस र्मर्त लेख्नपु छि ।
११ आर्थि क प्रशासन शाखाको कमि चारीले प्राप्त गने भन्ने ठाउँमा नाम, र्मर्त र सही गनि पु छि ।

