
�.सं
.

राज�व 

शषक

गत 
म�हनास�म
को ज�मा 
आ�दानी

यो 
म�हनामा 
भएको 
आ�दनी

कूल 
आ�दानी

नगद 
मौ दात

१ १४२२७ ०.०० ५००.०० ५००.०० ०.००
२ ०.०० ०.०० ०.००
३ ०.०० ५००.०० ५००.०० ०.००

५००.००

बकै दा*खला गरेको रकम ५००.००
नगद मौ दातः ०.००

लेखा .मखु कायालय .मखु

२०६ साल ……. म	हना �मतः 

नेपाल सरकार 

…………………………..

………………………………..

………………………………….

राज�व स�ब�धी मा�सक �तवेदन

आ�दानीको व1गकरण

अ4य .शास5नक सेवा श6ुक

नगद आ�दानी म7ये,

कूल आ�दानी

कोषको अव�था
कूल ज�मा



अनसुचूी १०.२

म.ले.प.फा.न.ं १०८ क


श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं ज�मा

१ २ ३ ५ ६ ७ ८

लेखा .मखु कायालय .मखु

आजको ज�मा
अ5घ6लो �दनस�मको ज�मा
आजस�मको ज�मा

नेपाल सरकार 
……………

                                                                                                ………………………..., का�क"
                                    राज�व आ�दानीको दैनक नगद �ाि'त खाता


म5त
आ�दानी 
र
सद न.ं

बझुाउने ?यिAत स�ुथा
आ�दानीको व1गकरण (राज�व 
शषक)  ४

चढाउनेको 
द�तखत

कायालय 
.मखुको 
द�तखत

                                                                                             …………………….

२०६ साल ….. म	हना
�मतः ……………….

कैDफयत



अनसुचूी १०.३

म.ले.प.फा.न.ं १०८ ख


श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं ज�मा
१ २ ३ ४ ६ ७ ८ ९

नेपाल सरकार 
………………. म4Fालय

                                                                                      …………………………..

                                                                                   ……………………..., का�क"
                               राज�व आ�दानीको दैनक ब)क भौचर खाता �मतः 

२०६ साल …………... म	हना


म5त
राज�व 
बGक 

भौचर न.ं

बझुाउने 
?यिAत 
स�ंथा

आ�दानीको व1गकरण (राज�व 
शषक)  ५
कायालय 
.मखुको 
द�तखत

कैDफयत

आजको ज�मा
अ5घ6लो �दनस�मको ज�मा
आजस�मको ज�मा

आ�दानी 
र
सद न.ं

चढाउनेको 
द�तखत



अनसुचूी १०.४

म.ले.प.फा.न.ं १०९
�मतः 

बकैको नामः नेपाल राHI बGक, पोखरा खाता न.ं   क१.१-१०१


श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं ज�मा
१ २ ३ ५ ६ ७ ८

आजको ज�मा
अ5घ6लो �दनस�मको ज�मा
आजस�मको ज�मा

नेपाल सरकार 
………………………... म4Fालय

२०६ साल ………... म	हना

गो.भौन.ं 
म5त बकै 
भौचर न.ं

आ�दानीको व1गकरण (राज�व 
शषक)  ४ चढाउनेको 
द�तखत

                                                                 …………………………………..

                                                                            ……………………..., पोखरा
                          नगद राज�व आ�दानी बैक दा.खला /ववरण

कायालय 
.मखुको 

कैDफयत



अनसुचूी १०.६

म.ले.प.फा.न.ं १०८
�मतः ……………..


श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं 
श.न.ं ज�मा
१ २ ३ ५ ६ ७ ८

कैDफयत

आजको ज�मा
अ5घ6लो �दनस�मको ज�मा
आजस�मको ज�मा

नेपाल सरकार 
……………..


म5त गोJवारा 
भौचर न.ं

Kववरण आ�दानीको व1गकरण (राज�व 
शषक)  ४ चढाउनेको 
द�तखत

कायालय 
.मखुको 

                                                                                                             ………………………….

                                                     ………………………….. काया2लय, का�क"
                          राज�व आ�दानीको दैनक गौ3वारा खाता
२०६ साल …………... म	हना



अनसुचूी १०.७

म.ले.प.फा.न.ं २३
�मतः .

डKेवट �ेNडट बाँकP डKेवट �ेNडट बाँकP डKेवट �ेNडट बाँकP

लेखा .मखुको स�ह कायालय .मखुको स�ह

चढाउनेको 
स�ह

कैDफयत

नेपाल सरकार 
………. म4Fालय

२०६ साल……………. म	हना
गोJवारा 
भौ.न.ं


म5त Kववरण नगद

                                                                                                          ………………………..

                                                                              ……………….. काया2लय, का�क"
                          राज�व आ�दानी ब)क नगद4 5कताव

यो म�हनाको ज�मा
गत म�हनास�मको अ.6या.
कूल ज�मा

बGक राज�व आ�दानी



अनसुचूी ११.२
म.ले.प.फा.न.ं १५ क

�मतः

खाता न.ं १.१-१०१ Q.

१५००.००
५००.००

१०००.००

भौचर नं. 
म5त राज�व 

शषक नं.

रकम

१२३४५६७ २०६८-०५-०४ १४२२७ १०००.००

लेखा �मखुः काया2लय �मखुः

(+) बैकमा रकम दा*खला भएको तर कायालयमा भौचर .ाRत नभएको (क)

Kववरण

ज�मा (क)

नेपाल सरकार
………………………... म4Fालय

बैकको नामः नेपाल राHI बGक २०६ ……..

                   राज�वको बकै 	हसाव �मलान फाराम

कूल ज�मा (क-ख(+/-)ग-घ)

                                             ……………………………… .Sबभाग
                                           ……………………………….

बैक Kववरणमा उ6ले*खत मौ दातः
Tे�ता अनुसार बGक मौ दातः
फरकः

फरक रकमको क:चावार4

ज�मा (ग)

(̶) भौचर .ाRत भएको तर बGक �टेटमेUटमा समावेश नभएको (घ)

ज�मा (घ)

(̶) गत आ.व.को भौचरवाट आ�दानी (ख)

(+/-) बैक �टेटमे4ट र भौचरमा उ6ले*खत रकममा फरक (ग)

ज�मा (ख)


