अनुसूची-१
(दफा ३ उपदफा(२) को खण्ड (क)सं ग सम्बन्धित)_
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगने संस्था दतााको आवेदन ददने ब्यक्ति र सदस्यको पदिचान सम्बन्धी कागजात तथा क्तववरण
क.ब्यन्िगत बबवरण
१.नामथरः२. जधमबमबतः३.नागररकता प्रमाणपत्र नः४.नागररकता जारी गने कायाालयः५. बलङ्ग

महिला

पुरुष

अधय(उल्लेख गने)

ख. पाररवाररक बबवरण
६. आमाको नामः७. बाबुको नामः८. बाजेको नामः९. बैबाहिक न्थथतीः- अबबबाहित
१0. पबत/पत्नीको नामथरः-

ग. पेशाको बबवरण
११. आफ्नो मुख्य पेशा
कृहष/खेतीपाती
ब्यवसाय खुलाउने
नोकरी खुलाउने
बैदेन्शक रोजगारी(खुलाउने)

अधय (खुलाउने)

१२. थथायी लेखा नम्बर१३.पबत/पत्नीको मुख्य पेशा
कृहष/खेतीपाती
ब्यवसाय खुलाउने

बबवाहित

अधय(उल्ले ख गने)

नोकरी खुलाउने
बैदेन्शक रोजगारी(खुलाउने)

१४. आफ्नो पररवारको कुनै सदथय उच्च पददय राजनैबतक प्रशासबनक वा सांगठबनक
भूमीकामा रिे नरिे को ।

र िे को

न र िे को

१5. आफ्नो वा पररवारको कुनै सदथय उच्च पददय राजनैबतक प्रशासबनक वा
सांगठबनक भूमीकामा भए हववरण
१. नाम
२. नाता
३. पद वा सावाजबनक भूमीका
घ. रिन सिनको हववरण
१६. थथायी ठेगाना
१) प्रदे शः२) नगरपाबलकाः३) वडा नः४) गाउँ/टोलः५) सम्पका नः17. अथथायी ठेगाना
१) प्रदे शः२) नगरपाबलकाः३) वडा नः४) गाउँ/टोलः५) सम्पका नः१८.

सं थथाको काया क्षेत्रको बसोबासः

१९. मतदाता पररयचय पत्र नः
मतदानथथलःङ. सिकारी सदथयता

थथायी

अथथायी

२१. सं थथाको सदथय बन्नुको उदे श्यः
२२. आफै अको सिकारी सं थथाको सदथय भए, नभएको
भएको

नभएको

23. आफै अको सिकारी सं थथाको पबन सदथय भएको भए हववरण
बस.नं . सं थथाको नाम, ठेगाना

सदथयता नं .

१)
२)
३)
४)
च. आय स्रोतको हववरण
२४. बाहषाक पाररवाररक (आफ्नो पबत वा पत्नीको र एउटै भातभाधछाका सदथयिरुको
आम्दानी जथतै ः खुद आयथता, नोकरीको पाररश्रबमक, 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
25. अबभले खमा राख्न योग्य थप हववरण वा द्रष्टव्य
छ. थव-घोषणा
(१) मैले पेश गरे को यो
हववरणमा भहवष्यमा कुनै
पररवतान आएमा त्यथतो
पररवतान भएका बमबतले 35 ददन बभत्र सं थथामा पेश गनेछु ।
(२) मैले माथी पेश गरे को मेरो सम्पूण ा हववरण ठीक दुरुथत छ झुट्टा ठिरे कानून
बमोन्जम सिुँला, बुझाउँला ।
दथतखतः
नामः
बमबतः
ज. सं लग्न कागजातिरुः

औ ंठाछाप
दाँया

बाँया

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी
अधय
झ. बसफाररस (दताा भए पश्चात िुने सदथयको िकमा)
यसमा उल्ले न्खत भएका श्री ........................ लाई म राम्ररी न्चधदछु । बनजले
मेरो रोिवरमा सिीछाप गरे का िुन ् । मैले जाने बुझेसम्म बनजले पेश गरे को हववरण ठीक
भएकाले बनजको बनवेदन अनुसार सिकारी सं थथाको सदथयता प्रदान गना बसफाररस गदा छु
।
बसफाररसकताा सदथयको

बसफाररसकताा सदथयको

दथतखतः

दथतखतः

नामः

नामः

सदथयता नः

सदथयता नः

