
नेपाल सरकार 

करैयामार्इ गाउँपाललका 
गाउँ कायइपाललकाको कायाइलय 

करैया, बारा 
मधेश प्रदेश, नेपाल 

 

कायाइलय कोड नं.  

अन्तरदेशीय/अन्तराष्ट्रिय भ्रमण आदेश 

                                                      आदेश नं. 
                                                   लमलतिः  

कमइचारी संकेत नं. 

भ्रमण गने पदालधकारीको वा कमइचारीको नामिः-  

पदिः-  

कायाइलयको नामिः- 

भ्रमण गने स्थान (ष्ट्रवदेश भए मलुकु र शहर खलुाउन)े:- 

भ्रमणको उद्दशे्यिः-  

भ्रमण गने अवलधिः-                    देखख                       सम्म 

भ्रमण गने साधनिः-  

भ्रमण लनलमत्त मागँ गरेको पेश्की रकमिः- 

भ्रमण सम्बन्धी अन्य आवश्यक ष्ट्रववरण 

   .................................      ............................... 
भ्रमण गने पदालधकारी वा कमइचारी    भ्रमण स्वीकृत गने पदालधकारी वा कमइचारी 
लमलतिः         लमलतिः 
 

प्रशासन शाखाले भने 

हाखिरी खातामा िनाएको लमलतिः 
िनाउने कमइचारीको दस्तख्त 

 

उद्दशे्य 

पदालधकारी तथा कमइचारीको भ्रमणलाई लनयन्रण तथा स्वीकृत गने, भ्रमणको प्रयोिन, प्रयोग हनुे साधन तथा पेशकी समेत 
खलुाई बिेट तय गने मखु्य उद्देश्यले यो फारामको ष्ट्रवकास गररएको छ । 

  



 

करैयामार्इ गाउँपाललका 
गाउँ कायइपाललकाको कायाइलय 

करैया, बारा 
मधेश प्रदेश, नेपाल 

 

भ्रमण प्रलतवेदन 

                                                       
भ्रमण आदेश नं:- 

भ्रमण अवलधिः-  

भ्रमणको उद्दशे्य 

 
 

 
 

सम्पाददत मखु्य मखु्य काम 

 
 
 
 

 
 

लसकाई तथा उपलब्धी 
 
 
 
 
 

 
 

साराशं तथा उपलब्धी 
 
 
 

 
 

भ्रमण पषु्ट्रि गने संलग्न कागिातको ष्ट्रववरण 

 
 
 

 
 

भ्रमण िान ेकमइचारीको 
दस्तखतिः 
नाम, थरिः 
पदिः 



 

करैयामार्इ गाउँपाललका 
गाउँ कायइपाललकाको कायाइलय 

करैया, बारा 
मधेश प्रदेश, नेपाल 

कायाइलय कोड नं. 
दैलनक तथा भ्रमण खचइको लबल 

नाम, थरिः-                                                                                                     नत्थी रलसद लबल आददको संख्यािः- 
दिाइ(शे्रणी खलु्ने गरी):- 

कमइचारीको स्थायी ठेगानािः- 
भ्रमणको उद्देश्यिः- 
कायाइलयिः- करैयामाई गाउँपाललकाको कायाइलय, करैया, बारा । 

प्रस्थान पहुँच 
भ्रमण साधन भ्रमण खचइ 

दैलनक भता होटल बास खचइ फुटकर खचइ 
कुल िम्मा कैष्ट्रफयत 

स्थान लमलत स्थान लमलत ददन दर िम्मा ददन दर िम्मा ष्ट्रववरण िम्मा 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

               

 

            

               

               

               

               

               

  

 

  

  

 

१. भ्रमण खचइ (महल 6 को िम्मा रु.)  

2. ........ ददनको भ्रमण भत्ता (महल 9 को िम्मा रु.)  

3. होटल बास खचइ (महल 12 को िम्मा रु.)  

4. फुटकर खचइ (महल 14 को िम्मा रु.)  

5. कुल िम्मा (महल 15 को िम्मा रु.)  

6. भ्रमण पेश्की रु.  

7. खदु भकु्तानी पाउन ेरकम रु.  

स्वीकृत भ्रमण आदेश नं. 
लमलतिः- 
पेश भएको व्यहोरा ठीक छ झठु्ठा ठहरे प्रचललत 
कानून बमोखिम सहने छु बझुाउने छु । 

भ्रमण गने कमइचारीको दस्तखतिः- 
लमलतिः- 

स्वीकृत रकम रु.  

 

िाँच गने अलधकारीको दस्तखतिः 
लमलतिः- 
 

स्वीकृत गने अलधकारीको दस्तखतिः 
लमलतिः- 
 

 


