
 

अनुसूची-२ 
(दफा ३ उपदफा(२) को खण्ड (क)संग सम्बन्धित)_ 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्था दतााको आवेदन ददने ब्यन्तत र सदस्यको पदिचान 
सम्बधिी कागजात तथा वववरण 

क.ब्यन्ततगत बबवरण  

१.नामथरः- 

२. जधमममततः- 

३.नागररकता प्रमाणपत्र नः- 

४.नागररकता जारी गने कायाालयः- 

५. मलङ्ग     मदिला     पुरुष     अधय(उल्लेख गने) 

ख. पाररवाररक बबवरण 

६. आमाको नामः- 

७. बाबुको नामः- 

८. बाजेको नामः- 

९. बैबादिक न्स्थतीः-  अबबबादित   बबवादित   अधय(उल्लेख गने) 

१0. पतत/पत्नीको नामथरः- 

ग. पेशाको बबवरण 

११. आफ्नो मुख्य पेशा 
कृवष/खेतीपाती 
ब्यवसाय खुलाउने 

  

नोकरी खुलाउने   



 

 

   

    अधय (खुलाउने)  

१२. स्थायी  लेखा नम्बर- 
१३.पतत/पत्नीको मुख्य पेशा 

 

 

 

 

 

 

१४. आफ्नो पररवारको कुनै सदस्य उच्च पददय 
राजनैततक प्रशासतनक वा सांगठतनक भूमीकामा रिे 
नरिेको ।     रिेको    नरिेको  

१5. आफ्नो वा पररवारको कुनै सदस्य उच्च पददय 
राजनैततक प्रशासतनक वा सांगठतनक भूमीकामा 
भए वववरण 

१. नाम 

२. नाता 

३. पद वा सावाजतनक भूमीका 

 घ. रिन सिनको वववरण 

१६. स्थायी ठेगाना 

 १) प्रदेशः- 

 २) नगरपामलकाः- 

 ३) वडा नः- 

४) गाउँ/टोलः- 

बैदेमशक रोजगारी(खुलाउने)    

कृवष/खेतीपाती 

ब्यवसाय खुलाउन े

  

 नोकरी खुलाउने   

 बैदेमशक रोजगारी(खुलाउने)    



 

५) सम्पका  नः- 
 

17. अस्थायी ठेगाना 

 १) प्रदेशः- 

 २) नगरपामलकाः- 

 ३) वडा नः- 

४) गाउँ/टोलः- 

५) सम्पका  नः- 

१८.  संस्थाको काया के्षत्रको बसोबासः    स्थायी    अस्थायी 

१९. मतदाता पररयचय पत्र नः 

 मतदानस्थलः- 

ङ. सिकारी सदस्यता 

२१. संस्थाको सदस्य बधनुको उदेश्यः 

२२. आफै अको सिकारी संस्थाको सदस्य भए, नभएको 

  भएको   नभएको 

23. आफै अको सिकारी संस्थाको पतन सदस्य भएको भए 
वववरण 

 मस.नं. संस्थाको नाम, ठेगाना  सदस्यता नं. 

 १) 

 २) 

 ३) 

 ४) 

 च. आय स्रोतको वववरण 

२४. पररवार सदस्य अको सिकारी संस्थाको सदस्य भए, 
नभएको 



 

  भएको   नभएको 

2५. पररवार सदस्य अको सिकारी संस्थाको पतन सदस्य 
भएको भए वववरण 

 मस.नं. संस्थाको नाम, ठेगाना  सदस्यता नं. 

 १) 

 २) 

 ३) 
 

२६. आफु अको सिकारी संस्थाको सदस्य िुनुको प्रयोजन 

 

२७. पररवार सदस्य अको सिकारीको सदस्य िुनुको प्रयोजन 

२८. आफु बािेक पररवार सदस्य यसै सिकारीमा सदस्य 
भएको भए बबवरण । 

 

२९. बावषाक पाररवाररक (आफ्नो पतत वा पत्नीको र एउटै 
भातभाधछाका सदस्यिरुको आम्दानी जस्तैः खुद आयस्ता, 
नोकरीको पाररश्रममक, व्यवसायको मुनाफा ईत्यादी) 

 रु. ४ लाख सम्म 

 रु. ४ लाख भधदा बढी रु. 10 लाखसम्म 

रु. 10 लाख भधदा बढी रु. 25 लाखसम्म  

रु. 25 लाख भधदा बढी रु. 50 लाखसम्म 

रु. 50 लाख भधदा बढी 
 

 

२९. ४ लाख भधदा बदढ आम्दानी िुनेको िकमा आम्दानीको श्रोत 

मस.नं.   श्रोत   आम्दानी रु 



 

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

३0. संस्थाको कायाक्षेत्रमा बषामा बबताउने अवधिः- 

 

छ. बबविय कारोबारको बबवरण 

3१. प्रारम्भमा संस्थामा जम्मा गने वा िालसम्म संस्थामा जम्मा 
गररसकेको रकमको बबवरण । 

मस.नं. बापत रकम रु 

-!_  शेयर  

-@_  बचत  

-#_  अधय  

3२. संस्थाको खातामा अनुमातनत राखनिरको रकमकलम रु 

3३. बषामा कारोबार गने पटक 

3४. बावषाक रुपमा जम्मा गने अनुमातनत रकम रु 

3५. संस्थामा अनुमातनत ऋणिनको रकमकलम 

3६. अमभलेखमा राख्न योग्य थप वववरण वा द्रष्टव्य 

छ. स्व-घोषणा 

(१) मैले पेश गरेको यो वववरणमा भववष्यमा कुनै पररवतान आएमा त्यस्तो 
पररवतान भएका ममततले 35 ददन मभत्र संस्थामा पेश गनेछु ।  

(२) मैले माथी पेश गरेको मेरो सम्पूणा वववरण ठीक दरुुस्त छ झुट्टा ठिरे 
कानून बमोन्जम सिँुला, बुझाउँला । 

     

     



 

 दस्तखतः    औठंाछाप 

 नामः    दाँया  बाँया 

 

ममततः  

ज. संलग्न कागजातिरुः 

 नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततमलपी 

 अधय 

झ. मसफाररस (दताा भए पश्चात िुने सदस्यको िकमा) 

 यसमा उल्लेखखत भएका श्री ........................ लाई म राम्ररी 
धचधदछु । तनजले मेरो रोिवरमा सिीछाप गरेका िुन ्। मैले जाने बुझेसम्म 
तनजले पेश गरेको वववरण ठीक भएकाले तनजको तनवेदन अनुसार सिकारी 
संस्थाको सदस्यता प्रदान गना मसफाररस गदाछु ।  

मसफाररसकताा सदस्यको  मसफाररसकताा सदस्यको 

दस्तखतः    दस्तखतः 

नामः     नामः 

सदस्यता नः    सदस्यता नं



 

 


