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सम्पति वििरण पेश गरे्न प्रयोजर्नको लातग िोवकएको फारमको ढााँचा सम्बन्धमा रे्नपाल राजपत्र, भाग ५ खण्ड ६० संख्या १ तमति 2067 बैशाख ६ गिे प्रकाशशि भै संशोधर्न भएको। 

(भ्रष्टाचार तर्निारण ऐर्न, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) िथा अशख्ियार दरुुपयोग अर्नसुन्धार्न आयोग ऐर्न, २०४८ को दफा ३१ क. को 
उपदफा (१) को प्रयोजर्नको लातग 

सम्पशि वििरण फाराम 
सािवजतर्नक पदधारण गरेको व्यशिको र्नाम, थरः-  
पदः-                   वििरण पेश गरेको तर्नकायः- तमक्िाखोला गाउपातलका 
कायावलयः- तमक्िाखोला गाउाँ कायवपातलकाको कायावलय             वििरण पेश गरेको आ.बः- २०७८/७९  

स्थायी ठेगार्नाः-  
शजललाः-      गा.पा./र्न.पाः-        िडा रं्न-      टोलः-  

हाल बसोबास गरेको ठेगार्नाः-  
शजललाः- िाप्लेजङु्ग     गा.पा./र्न.पाः- तमक्िाखोला गाउाँपातलका  िडा रं्न-  ४    टोलः- थलङ 

कमवचारी संकेि र्नम्बर भएः-            स्थायी लेखा र्नः 

१. अचल सम्पशिको वििरणः  
(क) घर 

क्र.सं. घर धर्नीको र्नाम 
 घर र घरले चचेको जग्गाको वििरण  

खरीद गरेको भए 
खररद मूलय 

प्रातिको स्रोि कैवफयि  
शजलला गा.पा./र्न.पा िडा रं्न वकिा रं्न. 

क्षेत्रफल 
(िगव तमटर) 
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(ख) जग्गा 

क्र.सं. जग्गा धर्नीको र्नाम 
 जग्गाको वििरण  खरीद गरेको 

भए खररद मूलय 
प्रातिको स्रोि कैवफयि  

शजलला गा.पा./र्न.पा िडा रं्न वकिा रं्न. क्षेत्रफल 

          

  

२. चल सम्पशिको वििरण   
(क) र्नगद, सरु्न, चााँदी, वहरा, जिाहराि 

क्र.सं. वििरण पररणाम  प्राि तमति  
खरीद गरेको भए 

खररद मूलय 
प्रातिको स्रोि कैवफयि  

        

  

(ख) बैक, विशिय संस्था िथा सहकारी संस्थामा रहेको खािाको वििरण 
क्र.सं. खािािालाको र्नाम  संस्थाको र्नाम र ठेगार्ना  खािा रं्न.  मौज्दाि रकम  प्रातिको स्रोि कैवफयि  
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(ग) तधिोपत्र, शेयर िा ऋणपत्रको वििरण 

क्र.सं. शेयरधर्नीको र्नाम, थर कम्पर्नीको र्नाम, ठेगार्ना शेयर÷ ऋणपत्रको 
वकतसम 

शेयर÷ ऋणपत्रको वििरण 

प्रातिको स्रोि कैवफयि  
संख्या  रकम 

         

  

(घ) ऋण तलए÷ददए÷तिरेको वििरण   
क्र.सं. ऋण तलरे्न÷ददरे्न÷तिरे्न 

व्यशि÷संस्थाको र्नाम, ठेगार्ना 
 ऋण  ऋण तलए÷ददए÷तिरेको  

रकम 

ऋण तलए÷ददए÷तिरेको  
तमति 

कैवफयि 

तलएको  ददएको तिरेको 
          

  

(ङ) सिारी साधर्न (अटोमोबाइलको हकमा मात्र) को वििरण 

क्र.सं. सिारी धर्नीको र्नाम सिारीको वकतसम र र्नम्बर खररद मूलय  खररद तमति प्रातिको स्रोि कैवफयि  
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 ३. कृवि िथा पशधुर्न (घरजग्गा बाहेक) को वििरण 
क्र.सं. वििरण संख्या  खररद मूलय प्राि तमति प्रातिको स्रोि कैवफयि 
    

  

  

          

  

४. अन्य सम्पतिको वििरण 
क्र.सं. वििरण खररद मूलय प्राि तमति प्रातिको स्रोि कैवफयि 
       

   

 मैले जारे्न बझेुसम्म मातथ लेशखए बमोशजमको वििरण दठक छ । फरक परे्न छैर्न ।    

                                                                 र्नामः-  

                                                                 पदः-  

                                                                 दस्िखिः-  

                                                                 तमतिः-  
द्रष्टव्यः अशघललो आतथवक ििवमा पेश गरेको सम्पशि वििरणमा थपघट भएको वििरण यसै बमोशजमको फाराममा भरी पेश गर्नुव परे्नछ ।   


