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मममत आवेदनकतामले भने
क्र.सं
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कुल जम्मा रकमिः

स्टोरहकपर/फााँटवालाले भने

जजन्सी  संकेत नं
वारेन्टी अवमि भए / 

नभएको
अगाडी मममत 
गररएको पटकिः

यस अजि मममत 
गररएको मममतिः अगामड मममत गररएको रकमिः

श्री ...............................
मममत आदेश ददइएको व्यजि/मनकायको नाम:
ठेगाना : फोन नं:
संस्था दताम नं: प्यान नं :
मामथ उजललजित सामानको मममत गरर मममत .........मभत्र ....................कायामलय .........स्थानमा मिल /इन्भाइससहित िझुाउनिुोला ।

मसफाररस गने शािा प्रमिुको सिीिः मसफाररस गने प्राहवमिकको सिीिः स्वीकृत गने कायामलय प्रमिुको सिीिः
नामिः नामिः नामिः
दजामिः दजामिः दजामिः
मममतिः मममतिः मममतिः

उद्देश्य

केहपलासगढी गाउाँपामलका
गाउाँ कायमपामलकाको कायामलय

िाजससला , िोटाङ
मममत,  सम्भार तथा संरक्षण आवेदन फाराम
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सम्पत्तिको समयमै मममत, सम्भार गरी प्रभावकारी  प्रयोगमा ल्याउने, उक्त मममत, सभंार तथा सरंक्षण खर्मलार्म तलुनात्मक बिश्लेषणका आधारमा 
ननयन्त्रण गने

म.ले.प.फारम नं: ४१४



फारम भर्ने तररकााः
१ जिन्त्सी सामानको  मममत, सम्भार र सरंक्षणको त्तववरण राख्नलाई यस फाराम प्रयोग गररन्त्छ । 
२ सरुुमा आर्थमक वषम, साल र महिना लेख्नपुछम  ।
३ मममत आवदेन फाराम नं. प्रत्येक आर्थमक वषमको लार्ग नं. १ िाट शरुू िुने गरी ससलससलेिार रूपमा लेख्नपुछम  ।
४ समनतमा मममत आवदेन गररएको हदनको समनत लेख्नपुछम  ।
५ मिल १ मा ससलससलेिार क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नपुछम  ।
६ मिल २ मा मममत गररने सामानको  त्तववरण वा नाम लेख्नपुछम  ।
७ मिल ३ मा सामानको  पहिर्ान नं. लेख्नपुछम  । िसतैैः गाडी भए र्जन्त्िन नं., च्याससस नं., गाडी नं., आहद ।
८ मिल ४ मा मममतको अनमुाननत लागत रकम लेख्नपुछम  ।
९ मिल ५ मा सामान मममत गनुमपने कारण लेख्नपुछम  ।
१० मिल ६ मा मममत आवदेनकतामको नाम र सिी राख्नपुछम  ।
११ मिल ७ मा कुनै कैफफयत भएमा सो कैफफयत लेख्नपुछम  ।
१२ कुल िम्मा िरफमा मममतको िम्मा रकमको िोड िम्मा रकम लेख्नपुछम  ।

१३

१४
१५ ससफाररस गने शाखा प्रमखु, ससफाररस गने प्रात्तवर्धक तथा सवीकृत गने कायामलय प्रमखुको नाम, पद र समनत लेखेर िसताक्षर गनुमपछम  ।

सटोर फकपर वा फााँटवालाले   मममत गररने सामानको  जिन्त्सी सङ्खकेत/कोड नं., सो सम्पत्तिको वारेन्त्टी भए वा नभएको, अगाडड कनत औँ पटक सो 
सम्पत्ति मममत गररएको िो र अनिल्लो मममत गररएको समनत र अनिल्लो मममत रकम उल्लेख गनुमपदमछ ।

श्री.... मा मममत आदेश हदर्ने व्यजक्तलाई सम्िोधन गनुमपछम  र सो पनछ मममत आदेश हदर्एको व्यजक्त वा ननकायको नाम, ठेगाना, फोन, दताम नं. र 
पान न.ं लेखी सो सामान मममत पनछ कुन समनत सभर कुन कायामलयमा  सामान िझुाउने िो लेख्नपुछम  ।


