
भु�ानी ग�रनुपन� रकमह� 
िवदु्यतीय भु�ानीका लािग मन्जुरी सम्झौता 

कृपया टाइप गनुर्होस ्वा स्प� बुिझनेगरी लेख्नहुोस ्

*EFT रेिमट्यान्स सूचनाह� भु�ानीको प्रिक्रया अगािड बढाइसकेप�ात ्इमेल ग�रन्छ ।

**बैकको नाम, खाताधारकको नाम, राउिटङ नम्बर र खाता नम्बर प्रमािणत गन� गरी यस पूरा भ�रएको सम्झौतासँगै रद्द ग�रएको सक्कल चेक वा हस्ता�र ग�रएको बैंकको सक्कल कागजात 

अिनवायर् �पमा पठाइनुपछर् । पूरै जानकारी नभ�रएका वा जानकारी छुटेका कागजातलाई स्वीकार ग�रने छैन ।** 

म यसैद्वारा यस उप्रान्त काउन्टी भिनन ेफ्रयाङ्किलन काउन्टीलाई मािथ उल्लेख ग�रए अनसुार मेरो खाताबाट काटेर मेरो िव�ीय संस्थालाई बुझाउनुपन� रकमह� िडपोिजट गनर् मन्जुरी प्रदान गछुर् । तु्रटीपूणर् िडपोिजट(ह�) भएको खण्डमा म 
काउन्टीलाई मेरो खातामा जम्मा गरेर वा मेरो खाताबाट घटाएर मेरो िव�ीय संस्थासँग सच्याउनका लािग मन्जुरी प्रदान गछुर् । यिद िव�ीय संस्थाल ेसच्याउन नसकेको खण्डमा िववादमा रहेको रकमलाई तत्काल ैफ्रयाङ्किलन काउन्टी टे्रजररलाई 
भु�ानी ह�नेगरी चेक तयार गरेर समाधान ग�रनेछ । काउन्टीले मबाट यसको समाि�को िलिखत सूचना प्रा� नगदार्सम्म यो मन्जुरी पूणर् �पमा लागू ह�नेछ र सो िलिखत सूचना काउन्टीसँग कायर् गनर्का लािग मनािसब समय ह�नेगरी उिचत समय र 
उिचत त�रकामा िदइनुपछर् । राउिटङ वा खाता नम्बरह�मा ह�न ेकुनै पिन प�रवतर्न लगायत खातासम्बन्धी जानकारीमा कुनै पिन प�रवतर्न भएको खण्डमा त्यस बारेमा काउन्टीलाई िलिखतमा सूिचत गन� मेरो िजम्मेवारी ह�न्छ । 

सफा अ�रमा पूरा नाम: 

हस्ता�र: िमित: 

सु� गन� एजेन्सीको प्रयोगका लािग मात्र 

भेन्डर #: फाराम बझुाउने काउन्टी कमर्चारीको नाम 

एजेन्सीको नाम: हस्ता�र 

***मािथ हस्ता�र गरेर तपाई ंयो पुि� गनुर्ह�न्छ िक फारामलाई भेन्डर वा भेन्डरद्वारा मन्जुरी प्रदान 
ग�रएको व्यि�द्वारा बुझाइएको िथयो भनेर तपाईलें प्रमािणत गनुर्भएको छ*** 

संशोिधत 11/13/19 

िव�ीय संस्था: 

राउिटङ नम्बर: 

खाता नम्बर: 

भेन्डरको नाम 

DBA,%, ATTN 

रेिमट ठेगाना 

शहर, राज्य िजप + 4 

िव�ीय सम्पकर्  

फोन नम्बर 

इमेल (आवश्यक)* 
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