
नामः
पद: नत्थी रसिद सिल आसदको िंख्ाः भ्रमण आदेश सि नं............. िँग िम्वसधधत
कममचारी िंकेत नं भ्रमणको उदेश््ः भ्रमण प्रसतवेदन दताम नं: 
का्ामल्ः
कममचारीको स्था्ी ठेगानाः

भ्रमण भ्रमण 

स्थान मममि स्थान मममि साधन खर्च मिन िर जम्मा मिवरण जम्मा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

जम्मा

१. भ्रमण खर्च (महल ८ को जम्मा रू )  स्वीकृत भ्रमण अदेश नं. .......मममत.........

२. दैमनक भत्ता  (महल ११ को जम्मा रू ) पेश भएको ब्यहोरा ठीक छ झटु्टा ठहर ेप्रर्मलत

४. फुटकर खर्च (महल १३ को जम्मा रू ) काननु बमोमजम सहने छु बझुाउने छु मस्वकृत रकमः

५ कुल जम्मा (महल १४ को जम्मा रू ) जांर् गने ऄमधकारीको दस्तखतः स्वीकृत गने ऄमधकारीको दस्तखतः

मममत मममतः

कैमियि

लुमम्िनी प्रिेश

मममतः

भ्रमण गने कमचर्ारीको दस्तखतः

६. भ्रमण पेश्की रू .

७ खदु भकु्तानी पाउने रकम रू.

राप्ती गाउँपामलका

गाउँ कायचपामलकाको कायाचलय

मसरुरया, िाङ

दैसनक तथा भ्रमण खचमको सिल

िेमख सम्म िैमनक भत्ता िुटकर खर्च
कुल जम्मा

म.ले.प.फारम नं: २२४ 

साबबकको फारम नं:४ 



उदे्दश्यः

फारम भरे्न तररकाः

१ शीषच भागमा कायाचलयको नाम, भ्रमण गने कमचर्ारीको नाम,पद, ठेगाना उल्लेख गने ।

२ भ्रमणको उदे्दश्य मा कुन प्रयोजनको लामग भ्रमण गनच लामगएको हो सो उल्लेख गने 

३ स्थान देमख सम्म भन्ने महलमा कुन ठाउ ँदेमख कुन ठाउ ँसम्म जाने हो सो ठाउकँो नाम उल्लेख गने साथै मममत पमन खलुाउने । 

४ भ्रमण साधनको महलमा कुन साधन प्रयोग गने हो सो उल्लेख गने यमद सरकारी सवारी साधन र भाडामा मलएको साधन भए सवारी साधन नं . समेत उल्लेख गने । 

५ भ्रमण खर्चको महलमा सरकारी साधन प्रयोग गरकेो भए भ्रमण खर्च लेख्न ममल्दैन । सावचजमनक यातायात तथा भाडाको साधन भए लागत ऄनसुार रकम उल्लेख गने ।

६ दैमनक भत्ताको महलमा पद तथा शे्रणी ऄनसुार कानून वमोमजम पाउने पने रकम उल्लेख गने 

७ फुटकर खर्चको महलमा सामान्य खर्च जस्तै ररक्सा ट्याक्सी अमद प्रयोग गरवेापत को रकम उल्लेख गने ।

८ ऄन्य मववरण फाराममा उल्लेमखत मनदेशानसुार गने 

कमचर्ारीको तथा पधामधकारीहरूको भ्रमण खर्चलाआच यथाथचरूपमा पेश गने र त्यसको मनयन्रण गने उदेशे्ल यो फाराम तयार गररएको छ।


