
 
(भ्रष्टाचार निवारण ऐि, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अनततयार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग ऐि, २०४८ को दफा ३१ क. को 

उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग) 

सम्पति तििरण फाराम 

 
साववजनिक पदधारण गरेको व्यनिको िाम, थर:- 

पद:-        नववरण पेश गरेको निकाय:-  

        कायावलय :- 

        नववरण पेश गरेको आ.व. :-  

स्थायी ठेगािा :-  

नजल्ला:-      गा.पा./ि.पा.:-    वडा िं. :-    टोल:- 

हाल बसोबास गरेको ठेगािा : 

नजल्ला :-     गा.पा. / ि. पा.    वडा िं. :-    टोल:- 

कमवचारी भए संकेत िम्बर :-             स्थायी लेखा िं.:- 

 

१. अचल सम्पतिको तििरण                   

(क) घर 

क्र.स. घर धिीको िाम 

घर र घरले चचेको जग्गाको नववरण खररद गरेको 

भए खररद 

मलु्य 

प्रानिको स्रोत कैनफयत 
नजल्ला गा.पा./ ि.पा. 

वडा 

िं. 

नकत्ता 

िं. 

क्षेत्रफल 

(वगव नमटर) 

          

          

          

          

 



  

(ख)  जग्गा : 

क्र.स. जग्गा धिीको िाम जग्गाको नववरण खररद गरेको भए 

खररद मलु्य 

प्रानिको 

स्रोत 

कैनफयत 

नजल्ला गा.पा./ ि.पा. वडा िं. नकत्ता िं. क्षेत्रफल 

          

          

          

          

          

          

२. चल सम्पतिको तििरण 

(क) नगद, सुन, चााँदी, तिरा, जिािराि: 

क्र.स. नववरण पररमाण प्राि नमनत 
खररद गरेको भए 

खररद मलु्य 
प्रानिको स्रोत कैनफयत 

       

       

(ख)  बैक, तितिय संस्था िथा सिकारी संस्थामा रिेको खािाको तििरण 
क्र.स. खातावालाको िाम संस्थाको िाम र ठेगािा खाता ि.ं मौज्दात रकम प्रानिको स्रोत कैनफयत 

       

       



 

(ग) तििोपत्र, शेयर िा ऋणपत्रको तििरण 

क्र.स. शेयरधिीको िाम, थर 
कम्पिीको िाम, 

ठेगािा 
शेयर / ऋणपत्रको नकनसम 

शेयर /ऋणपत्रको नववरण 
प्रानिको श्रोत कैनफयत 

संतया रकम 

        

        

        

 

(घ)  ऋण, तलए /तदए/तिरेको तििरण 

क्र.स. ऋण नलिे / नदिे / नतिे व्यनि / संस्थाको िाम ठेगािा 
ऋण ऋण नलए / नदए / नतरेको 

रकम 

ऋण नलए / नदए 

/ नतरेको नमनत 
कैनफयत 

नलएको नदएको नतरेको 

        

        

        

 

(ङ) सिारी सािन ( अटोमोबाइलको िकमा मात्र) को तििरण 
क्र.स. सवारी धिीको िाम सवारीको नकनसम र िम्बर खररद मलु्य खरीद नमनत प्रानिको स्रोत कैनफयत 

       

 

 

 

 

 

 



 

३. कृति िथा पशुिन (घर जग्गा बािेक) को तििरण 
क्र.स. नववरण संतया खररद मलु्य प्राि नमनत प्रानिको स्रोत कैनफयत 

       

       

       

       

४. अन्य सम्पतिको तििरण 
क्र.स. नववरण संतया खररद मलु्य प्राि नमनत प्रानिको स्रोत कैनफयत 

       

 

 

 

 
 

 
मलेै जािे बझुेसम्म मानथ लेनखए बमोनजमको नववरण नठक छ । फरक पिे छैि । 

          
        िाम :- 

        पद :-  

        दस्तखत :- 

        नमनत :- 

 


