सम्पत्ति त्तििरण पेश गर्ने प्रयोजर्नको लात्तग तोत्तकएको फारामको ढााँचा सम्बन्धमा र्नेपाल राजपत्र, भाग ५, खण्ड ६० संख्या १ त्तमत्तत २०६७ बैशाख ६ गते प्रकात्तशत भै संशोधर्न भएको ।
(भ्रष्टाचार त्तर्निारण ऐर्न, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अत्तख्तयार दरुु पयोग अर्नसु न्धार्न आयोग ऐर्न, २०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को प्रयोजर्नको लात्तग

सम्पत्ति त्तििरण फाराम
सार्वजनिक पदधारण गरे को व्यनिको िाम, थरः–
पदः–

नर्र्रण पेश गरे को निकाय –

कायावलयः–

नर्र्रण पेश गरे को आ.ब.–

स्थायी ठे गािा –
नजल्ला –
हाल बसोबास गरे को ठे गािानजल्ला –
कमवचारी भए संकेत िम्बरः–
१. अचल सम्पनिको नर्र्रण
(क) घर
क्र सं

गा.नर्.स./ि.पा. –

र्डा ि.ं –

टोल –

गा.नर्.स./-ि.पा. –

र्डा ि.ं –
स्थायी लेखा िं. –

टोल –

घर धिीको िाम

घर र घरले चचेको जग्गाको नर्र्रण खरीद गरे को
नजल्ला

गा.नर्.स.

िपा.

र्डा िं

नकिा िं.

खररद गरे को भए प्रानिको स्रोत कै
खररद मल्ू य
क्षेत्रफल (र्गव नमटर)

(ख) जग्गा
क्रसं

जग्गा धिीको िाम

जग्गाको नर्र्रण
नजल्ला

गा.नर्.स/ि.पा.

र्डा िं

खररद गरे को भए सो को प्रानिको स्रोत कै नफयत
मल्ू य
नकिा िं.

क्षेत्रफल
(र्गव नमटर)

२. चल सम्पनिको नर्र्रण
(क) िगद, सिु , चााँदी, नहरा, जर्ाहरात
क्र.सं. नर्र्रण

पररमाण

प्राि नमनत

खररद गरे को भए खररद मल्ू य

प्रानिको स्रोत

कै नफयत

(ख) बैक, नर्निय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहेको खाताको नर्र्रण
क्र.स.ं खातार्ालाको िाम

सस्ं थाको िाम र ठे गािा

खाता ि.ं

मौज्दात रकम

प्रानिको स्रोत

कै नफयत

(ग) नधतोपत्र, शेयर र्ा ऋणपत्रको नर्र्रण
क्र.सं. शेयरधिीको िाम

कम्पिीको िाम

शेयर/ ऋणपत्रको
नकनसम

शेयर/ऋणपत्रको नर्र्रण
सख्या
रकम

प्रानिको श्रोत

कै नफयत

(घ) ऋण नलए/नदए/नतरे को नर्र्रण
क्र.सं.

ऋण नलिे/नदिे/नतिे व्यनि/संस्थाको िाम,
ठे गािा

नलएको

ऋण
नदएको नतरे को

ऋण नलए/नदए/नतरे को
रकम

ऋण नलए/
नदए/नतरे को नमनत

कै नफयत

(ङ) सर्ारी साधि (अटोमोबाइलको हकमा मात्र) को नर्र्रण
क्रसं

सर्ारी धिीको िाम

सर्ारीको नकसीम र िं

खररद मल्ु य

खररद नमनत

प्रािीको श्रोत

कै नफयत

३. कृ नि तथा पशध
ु ि (घरजग्गा बाहेक) को नर्र्रण
क्र सं

नर्र्रण

संख्या

खररदमल्ु य

प्राि नमनत

प्रािीको श्रोत

कै नफयत

४. अन्य सम्पनिको नर्र्रण
क्रसं.

नर्र्रण

खररद मल्ु य

प्राि नमनत

प्रािीको श्रोत

मैले जािे बुझेसम्म मानथ लेनखए बमोनजमको नर्र्रण नठक छ । फरक पिे छै ि ।
िामः–
पद –
सक
ं े त िं.दस्तखत –
नमनतः–
द्रष्टव्यः अनघल्लो आनथवक र्िवमा पेश गरे को सम्पनि नर्र्रणमा थपघट भएको नर्र्रण यसै बमोनजमको फाराममा भरी पेश गिवु पिेछ ।

कै नफयत

