
अनुसुची-५ 

 सम्पत्ति त्तििरण पेश गने प्रयोजनको लात्तग तोककएको फारामको ढााँचा सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र, भाग ५, खण्ड ६० संख्या १ त्तमत्तत २०६७ बैशाख ६ गते प्रकात्तशत भै संशोधन भएको। 

(भ्रष्टाचार त्तनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अत्तख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) को प्रयोजनको लात्तग 

सम्पत्ति त्तििरण फाराम 

सािवजत्तनक पदधारण गरेको व्यत्तिको नाम, थरः– 

पदः–     त्तििरण पेश गरेको त्तनकाय – 

    कायावलयः– 

    त्तििरण पेश गरेको आ.ब.– 

स्थायी ठेगाना – 

त्तजल्ला –   गा.त्ति.स./न.पा. –   िडा नं. –   टोल – 

हाल बसोबास गरेको ठेगाना  

त्तजल्ला –   गा.त्ति.स./न.पा. –   िडा नं.–   टोल – 

कमवचारी भए संकेत नम्बरः–      स्थायी लेखा नं. – 

१. अचल सम्पत्तिको त्तििरण 

(क) घर 

क्र .स  घर धनीको नाम घर र घरले चचेको जग्गाको त्तििरण खरीद गरेको 

 

भए खररद 

मूल्य 

प्रात्तिको 

स्रोत 

कैकफयत 

 

  त्तजल्ला गा .त्ति.स  न .पा  िडा नं ककिा नं. क्षेत्रफल (िगव त्तमटर)     

           

 

(ख) जग्गा  

क्र .स  

 

जग्गा धनीको नाम जग्गाको त्तििरण 

 

खररद गरेको 

भए सो को 

मूल्य 

प्रात्तिको 

स्रोत 

कैकफयत 

 

  त्तजल्ला गा .त्ति.स  न .पा  िडा नं ककिा नं. क्षेत्रफल    

           

 

२. चल सम्पत्तिको त्तििरण 

(क) नगद, सुन, चााँदी, त्तहरा, जिाहरात  

क्र .सं.  त्तििरण पररमाण प्राि त्तमत्तत खररद गरेको भए खररद मूल्य प्रात्तिको स्रोत कैकफयत 

       

 



 (ख) बैक, त्तित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहकेो खाताको त्तििरण 

क्र .सं.  खातािालाको नाम संस्थाको नाम र ठेगाना खाता नं. मौज्दात रकम प्रात्तिको स्रोत कैकफयत 

       

  

 

 

(ग) त्तधतोपत्र, शेयर िा ऋणपत्रको त्तििरण 

क्र .सं.  शेयरधनीको नाम कम्पनीको नाम शेयर÷ ऋणपत्रको 

ककत्तसम 

शेयर÷ऋणपत्रको त्तििरण प्रात्तिको श्रोत कैकफयत 

    सख्या       रकम   

 

 (घ) ऋण त्तलए÷कदए÷त्ततरेको त्तििरण 

क्र .सं.  ऋण त्तलने कदन ेत्ततने व्यत्ति÷संस्थाको नाम, ठेगाना ऋण 

त्तलएको 

ऋण कदएको ऋण त्ततरेको ऋण त्तलए कदए त्ततरेको 

रकम 

ऋण त्तलए कदए 

त्ततरेको त्तमत्तत 

कैकफयत 

  

   

   

 

     (ङ) सिारी साधन (अटोमोबाइलको हकमा मात्र) को त्तििरण 

त्तस.न. सिारी धनीको नाम सिारीको ककसीम खररद मुल्य खररद त्तमत्तत प्रािीको श्रोत कैकफयत 

       

 

३. कृत्ति तथा पशुधन (घरजग्गा बाहके) को त्तििरण 

त्तस.न. त्तििरण सख्या खररदमुल्य प्राि त्तमत्तत प्रािीको श्रोत कैकफयत 

       

 

४. अन्य सम्पत्तिको त्तििरण 

त्तस.न. त्तििरण खररद मुल्य प्राि त्तमत्तत प्रािीको श्रोत कैकफयत 

      

 

मैले जाने बुझेसम्म मात्तथ लेत्तखए बमोत्तजमको त्तििरण रठक छ । फरक पने छैन । 

नामः– 

पद – 

संकेत नं.- 

दस्तखत – 

त्तमत्ततः– 

द्रष्टव्यः अत्तघल्लो आर्थवक ििवमा पेश गरेको सम्पत्ति त्तििरणमा थपघट भएको त्तििरण यसै बमोत्तजमको फाराममा भरी पेश गनुव पनेछ।  


