
 
अनसूुची –१५ 

(ननयम ९० को उपननयम 10 र ननयम 112 को उपननयम (१) सँग सम्बन्धित) 
नेपाल सरकार 

... ... ... ... ... ... मधरालय 

... ... ... ... ... ... विभाग 

 

लगत कस्न पठाउँदा भनु ुपने वििरण फाराम 

 
१. न्िम्मेिार व्यन्िको/संस्थाको वििरण  
    १.१ सस्था/फमकुो 

(क) नामः–   

 (ख) ठेगानाः-  

 (ग) सम्पकु नं–  

 (घ) स्थावय लेखा नम्बरः– 

 (ङ) सस्था/फमकुो ईिाित नम्बरः- 
(च) बैक खाता नम्बर र बैकको नामः- 

  (नोटः िे.भी.भएमा सबै पाटुनरको वििरण थप गरी उल्लेख गने)     

१.२ व्यन्िको (संस्थाको हकमा संस्थाको वििरण मानथ उल्लेख गरी संचालक/प्रोप्राइटरको वििरण यहाँ एक भधदा बवि 
भएमा थप गरर उल्लेख गने) 

(क) नाम थरः–   

 (ख) ठेगानाः–  

  स्थायीः–  

  अस्थायीः–  

 (ग) सम्पकु नम्बरः– 

(घ) बाबकुो नाम थरः–  

 (ङ) बािेको नाम थरः– 

(च) नागररकता नम्बर र िारी गने न्िल्लाः- 
(छ) प्यान नम्बरः- 
(च) बैक खाता नम्बर र बैकको नामः- 

२. कमचुारी भए बहाली वििरण 

(क) कायाुलयः–  

(ख) पदः– 

(ग) कमचुारी संकेत नः- 
(च)  बैक खाता नम्बर र बैकको नामः- 

३. अिकास प्राप्त कमचुारीको हकमा 
(क) अिकास प्राप्त नमनतः– 

 (ख) अिकास प्राप्त गरेको कायाुलयः– 

 (ग) ननिनृ्िभरण पाइरहेकोभए अनिकार पर नं. 

४. असूल उपर गनु ुपने रकमको वििरण 

(क) पेशककः–  

 (ख) बेरुिःु–  

 (ग) हिाुना रु.–  

 (घ) दण्ड िररिाना रु.– 

 (ङ) िम्मा रु.            अक्षेरपीः 
 (च) व्याि लाग्ने रकमः– 

 (छ) व्याि दरः–   

 (ि) व्याि लाग्न शरुुहनुे नमनतः-  
   

५. नितो र िमानीको वििरण     

 ५.१ नितो रहेको िायिेथाको वििरण     

(क) िग्गा िनीको नाम थरः– 

  (ख) बाबकुो नाम थरः–  

  (ग) बािेको नाम थरः–  

   

(घ) ठेगानाः– 

(ङ) सम्पकु नम्बरः- 
(च) नागररकता नम्बर र िारीगने न्िल्लाः-

  

 ५.२ नितो रहेको घर िग्गाको वििरणः– 

 नस.नं.  न्िल्ला न.पा./गा.पा.  वकिा नं. क्षेरफल वकनसम कैवफयत 

          

 



६. िमानीको वििरण  

(क) नाम थरः–  

 (ख) बािकुो नाम थरः–  

 (ग) बािेको नाम थरः–  

 (घ) ठेगानाः–  

(ङ) सम्पकु नम्बरः- 
 (च) नागररकता नम्बर र िारीगने न्िल्लाः-  

 (छ) िमानी ददएको घरिग्गाको वििरण 

          

 नस.नं.  न्िल्ला न.पा./गा.पा.  वकिा नं. क्षेरफल वकनसम कैवफयत 

           

 

७. असलु उपरको लानग गरेको प्रयासः-  
 (क) सम्बन्धित व्यन्ि/संस्थालाई असलु उपरको लानग गरेको पराचाको च.नं. र नमनतः–   

 (ख) असलु उपरका लानग ३५ ददने सूचना िारर गरेको नमनत र समाचार परको नामः–   

 (ग) अधय प्रयासहरुः–   

   

उन्ल्लन्खत रकम आनथकु कायवुिनि तथा वििीय उिरदावयत्ि ऐन, २०७६ को दफा 39 र 40 अनसुार ननयनमत 
फस्यौट तथा फरफारक हनु नसकेका, गन ु ननमल्न े र सोसँग सम्बन्धित ननयममा उन्ल्लन्खत सम्पूण ु कारबाही 
गररसवकएको हुँदा सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) अनसुार लगत पठाइएको छ।  

  

     पेश गनेः        प्रमान्णत गनेः  
   

  .............................................                 ........................................  

आनथकु प्रशासन शाखा प्रमखुको दस्तखत     लेखा उिरदायी अनिकृतको दस्तखत  

 

 

द्रष्टव्यः  
लगत वििरण पठाउँदा ननम्न अनसुारको कागिातहरु पठाउन ुपदुछ ।  

१.सरकारी बाँकक सरह असूल उपर गन ुकेन्धद्रय कायाुलयमा लगत पठाउन ेलेखा उिरदायी अनिकृतले गरेको ननणयुको 
प्रनतनलवप,  

२.नितो रहेको िायिेथाको िग्गा िनी प्रमाण पूिाुको सक्कलै र सो िायिेथा रोक्का राखेको सम्बन्धित मालपोत 
कायालुयको पर,  

३.िमानीकताुले गरेको कबूनलयतनामा, सोकबूनलयतनामामा उल्लेन्खत िायिेथाको सक्कलै िग्गािनी प्रमाणपूिाु र सो 
िायिेथा रोक्कारहेको सम्बन्धित मालपोत कायाुलयको पर,  

४.घरको नितो नलईएको भए उि घरको मूल्यांकन गररएका कागिातहरु ।  

५.िे.भी.को हकमा िे.भी.को सम्झौता र पाटुनरहरुको कागिपरहरु ।  

५.अधय सम्बन्धित कागिात तथा मानथ वििरणमा उल्लेन्खत परहरु ।  

 


