
अनसुचुी-५ 

सम्पती वििरण सम्बन्धी फारामको नमनुा 

 

        सम्पवि वििरण पेश गन ेप्रयोजनको लावग तोवकएको फारामको ढााँचा सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र, भाग ५, खण्ड ६० संख्या १ वमवत २०६७ बैशाख ६ गते 

प्रकावशत भ ैसंशोधन भएको । 

(भ्रष्टाचार वनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अवख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को 

प्रयोजनको लावग   

सम्पवि वििरण फाराम 

सािवजवनक पदधारण गरेको व्यविको नाम, थरः– 

पदः–      वििरण पेश गरेको वनकाय – 

     कायावलयः– 

     वििरण पेश गरेको आ.ब.– 

स्थायी ठेगाना – 

वजल्ला –   गा.पा. / न.पा. –     िडा नं. –   टोल – 

हाल बसोबास गरेको ठेगाना  

वजल्ला –   गा.पा. / न.पा. –     िडा नं.–   टोल – 

कर्मचारी भए सकेंत नम्बरः–        स्थायी लेखा नं. – 

१. अचल सम्पत्तिको त्तििरण 

(क) घर 

क्र .स  घर धनीको नाम  

घर र घरले चचेको जग्गाको वििरण खरीद गरेको 
 

भए खररद मलू्य 

 

प्राविको स्रोत 

 

कैवफयत 
  वजल्ला गाउाँपावलका नगरपावलका िडा नं वकिा नं. क्षेत्रफल )िगव वमटर(  

१  

 

 

 

 

         

(ख) जग्गा  

क्र .स  

 

 

जग्गा धनीको नाम 
 

जग्गाको वििरण 
 

खररद गरेको भए 

सो को मलू्य 

 

प्राविको स्रोत 

 

कैवफयत 

  वजल्ला गाउाँपावलका नगरपावलका िडा नं वकिा नं. क्षेत्रफल 

१     

 

 

 

 

 

      

 

२. चल सम्पत्तिको त्तििरण 

(क) नगद, सनु, चााँदी, त्तिरा, जिािरात  

क्र .सं.  वििरण पररमाण प्राि वमवत खररद गरेको भए खररद मलू्य प्राविको स्रोत कैवफयत 

१  

 

     

२  

 

 

     

 



(ख) बैक, त्तित्तिय ससं्था तथा सिकारी ससं्थार्ा रिेको खाताको त्तििरण 

क्र .सं.  खातािालाको नाम संस्थाको नाम र ठेगाना खाता नं. मौज्दात रकम प्राविको स्रोत कैवफयत 

१       

२       

  

(ग) त्तितोपत्र, शेयर िा ऋणपत्रको त्तििरण 
 

क्र .सं.  

 

शेयरधनीको नाम 

 

कम्पनीको नाम 

 

शेयर /  ऋणपत्रको वकवसम 

शेयर / ऋणपत्रको वििरण  

प्राविको श्रोत 

 

कैवफयत 
संख्या रकम 

१        

२        

३        

 

 (घ) ऋण त्तलए / त्तदए / त्ततरेको त्तििरण 

क्र .सं.  ऋण वलने / वदने / वतने व्यवि / संस्थाको नाम, ठेगाना ऋण ऋण वलए / वदए / वतरेको 

रकम 

ऋण वलए/ वदए / 

वतरेको वमवत 

कैवफयत 

वलएको वदएको वतरेको 

१      २०    /      /  

२      २०    /      /  

३      २०    /      /  

 

(ङ) सिारी सािन (अटोर्ोबाइलको िकर्ा र्ात्र) को त्तििरण 

वस.नं. सिारीधनीको नाम सिारीको वकसीम खररद मलु्य खररद वमवत प्रािीको श्रोत कैवफयत 

१    २०    /      /   

२    २०    /      /   

 

३. कृत्ति तथा पशुिन (घरजग्गा बािेक) को त्तििरण 

वस.नं. वििरण सख्या खररदमलु्य प्राि वमवत प्रािीको श्रोत कैवफयत 

१    २०    /      /   

२    २०    /      /   

 

४. अन्य सम्पत्तिको त्तििरण 

वस.नं. वििरण खररद मलु्य प्राि वमवत प्रािीको श्रोत कैवफयत 

१   २०    /      /   

२   २०    /      /   

मैले जाने बझुेसम्म मावथ लेवखए बमोवजमको वििरण वठक छ । फरक पने छैन । 

नामः– 

पद – 

संकेत नं.- 

दस्तखत – 

वमवतः– 

द्रष्टव्यः अवघल्लो आवथवक िर्वमा पेश गरेको सम्पवि वििरणमा थपघट भएको वििरण यसै बमोवजमको फाराममा भरी पेश गनुव पनेछ।  


