शिवराज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाकको कारा्यिर
चन््द्रौटाा, कविवरणपिवसतस
कारा्यिर ककोड नस.:

अन्तरदाधक िबन्धीर / अन्तराविवरणष्ट्रिर भ्ररण आदाधक ि

कर्यचाररी सस ककत नस
भ्ररण गनगर्ने पदाधालपदाधिकाररी वा कर्यचाररीकको नारो
पदाधो
कारा्यिरो
स र िहर खसिाउनक)
भ्ररण गनगर्ने सनान (लसम्बदाधक ि भए रसिक
भ्ररणकको उदाधक शरो
भ्ररण गनगर्ने अवलपदाधिो

..................दाधक शख ................समर

भ्ररण गनगर्ने सापदाधिनो

कार्यिरकको

साव्यजलनक

भ्ररण लनलरत्त राग गरक कको पकशकपेश्की रकर
भ्ररण समसम्बन्पदाधिबन्धी

अन्र आवशरक विवरणववरण

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

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

भ्ररण गनगर्ने पदाधालपदाधिकाररी

भ्ररण सवबन्धीकवत गनगर्ने पदाधालपदाधिकाररी

लरलतो

लरलत

=============================================================================
प्रिासन िाखािक भनगर्ने
हाशजररी खातारा जनाएकको लरलत
जनाउनक कर्यचाररीकको दाधसतखत

र.िक.प.फारर नं: :२२३
साबिकको
फारम
नं: :३

ा

रा्यिर

आदाधक ि
आदाधक ि नस............
लरलत.................

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

त गनगर्ने पदाधालपदाधिकाररी

=======================

भाडाकको

म.ले .प.फारम नं:: २२
साबिकको फारम नं

शिवराज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाकको कारा्यिर
चन््द्रौटाा, कविवरणपिवसतस
कारा्यिर ककोड नस.:

दाधै लनक तना भ्ररण खच्यकको लसम्बि
नारो
पदाध:

नतनबन्धी रलसदाध लसम्बि आददाधकको सस खराो

भ्ररण आदाधक ि लस नस............. सँग समवशन्पदाधित

कर्यचाररी सस ककत नस

भ्ररणकको उदाधक शरो

भ्ररण प्रलतवकदाधन दाधता्य नस:

कारा्यिरो
कर्यचाररीकको सनारबन्धी ठक गानाो
दाधक शख

समर

भ्ररण

भ्ररण

फसटाकर खच्य

दाधै लनक भत्ता

सनान

लरलत

सनान

लरलत

सापदाधिन

खच्य

ददाधन

दाधर

जमरा

लसम्बवरण

जमरा
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कसि जमरा
12

जमरा

१. भ्ररण खच्य (रहि ८ कको जमरा रू )

सवबन्धीकवत भ्ररण आदाधक ि नस. .......लरलत.........

२. दाधै लनक भत्ता

पकि भएकको बरहकोरा ठठीक छ झसटा ठहरक प्रचलित

(रहि ११ कको जमरा रू )

४. फसटाकर खच्य (रहि १३ कको जमरा रू )

कानसन सम्बरकोशजर सहनक छस सम्बसझाउनक छस

शसवकवत रकरो

५ कसि जमरा (रहि १४ कको जमरा रू )

भ्ररण गनगर्ने कर्यचाररीकको दाधसतखतो

जासच गनगर्ने अलपदाधिकाररीकको दाधसतखतो

६. भ्ररण पकशकपेश्की रू .

लरलतो

लरलत

७ खसदाध भ सकानबन्धी पाउनक रकर रू.

म .ले .प .फारम
नं:: ९०६
साबिकको
फाराम
नं::१८९

शिवराज नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाकको कारा्यिर
चन्दाधद्रौटाा, कविवरणपिवसतस
कारा्यिर ककोड नस.:

पररवारकको दाधै लनक भ्ररण भत्तासमसम्बन्पदाधिबन्धी अलभिकख

क.स.

कर्यचाररीकको नार

कर्यचाररीिक

कर्यचाररी सम्बहाि

र दाधजा्य

छाडककको कारा्यिर

गनगर्ने कारा्यिर

1

2

3

लनरसकबन्धी,सरूवा,
सम्बढस वा भई रराना
लरलत
4

पररवारकको दाधै लनक भत्ता खच्य
पररवार सान िगककको
सङखरा, नार र नाता

5

भ सकानबन्धी गनगर्ने
कारा्यिरकको नार
6

गकोसवारा नस र लरलत

रकर

7

8

कैविवरणफरत

9

