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समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको रकम दावी सम्बन्धी निवेदि 

 
 
 
 
 

श्रीमाि ्अध्यक्षज्यू 

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापि सनमनतको कायाालय  

पलु्चोक, लनलतपरु ।मार्ा त .................................................... 
 

ववषय: भकु्तािी पाउि बााँकी रकमको दावी पेश गरेको । 

 

िेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोवषत ....................................................................................... संस्थामा मैले/हामीले जम्मा 
गरेको बचत/शेयर रकम/अपाटामेण्ट बवुकङ्ग/लगािी गरेको कजाा /असूल गिा /संस्थालाई नतिा,बझुाउि पिे तपनसल बमोजजमको रकम देहाय 
बमोजजम खलुाई पेश गरेको छु, छौ ।संस्थालाई नतिा,बझाउि ुपिे रकम कटाई बााँकी रकम भकु्तािी ददलाइ ददिे व्यवस्थाका लानग अिरुोध 
गदाछु, छौ ।  

१ निवेदकको िामथरः……………………………………………………………शेयर सदस्यता िं.…… ……………………… 

िा.प्र.िं. ……………………………िा.प्र.जारी भएको जजल्ला……………….....................िा.प्र.जारी नमनत………………………. 

स्थायी ठेगािा:(िागररकतामा उल्लेख भएको ठेगािा उल्लेख गिे)  अञ्चल…………………………………जजल्ला…………………… 

गा.वव.स / ि.पा.     ……………….....................वडा िं. ………गाउाँ वा टोलको िाम…………………………………… 

हालको ठेगािा……………………………………………………………………………………………………… 

वपता वा पनतको िाम थर ………………………...............सम्पका  िम्बर …………………………………………………… 

समूह; (आरू्संग सम्बजन्धत समूहमा √लगाउिहुोस ्) 

        बचतकताा         शेयर सदस्य         अपाटामेण्ट बकुर          बैंक / ववजिय संस्था        सरकारी निकाय 

         अन्य साह ु          ऋणी सदस्य 

 

२.पाउि ुपिे बचत रकमको वववरण तलको कोठामा राम्रोसँग यवकि गरी भिुाहोस ्— 

नस.िं 

बचत रकम 
जम्मा 

गरेको नमनत 

जम्मा गरेको 
बचत रकम (रु) 

ब्याजदर
(%) 

ब्याज रकम 

२०७४ चैत्र 
मसान्तसम्मको(रु) 

बचत वर्ताा 
नमनत 

बचत वर्ताा 
रकम (रु) 

जम्मा बााँकी रकम 

सााँवा र ब्याज समेत 

(रु) (२+४-६) 
 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

२.१        

२.२        

२.३        

२.४        

२.५        

२.६        

२.७        

२.८        

२.९        

२.१०        

 जम्मा       

 

 

 

कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि 

दर्ाा नं.......................... 
दर्ाा मितर्............................ 
किाचारीको दस्र्खर्......... 
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३.पाउि ुपिे शेयर रकमको वववरण तलको कोठामा राम्रोसंग भिुाहोस ्— 
 

नस.िं  शीषाक  शेयर खररद नमनत जम्मा शेयर संख्या जम्मा शेयर रकम (रु) 
३.१ शेयर रकम    

 

४.संस्था वा सञ्चालक वा निजहरूका पररवारहरुलाई लगािी गरेको ऋण असूल गिा बााँकी बैंक/ वविीय संस्थाले तलको कोठा प्रयोग गिुा होस ् 
— 

नस.िं 
ऋण लगािी गिे 
बैंक/ वविीय 
संस्थाको िाम 

ऋण लगािी 
गरेको आयोजिा 

ऋण 
लगािी 
नमनत 

ऋण लगािी 
सााँवा रकम 

(रु) 

ब्याजदर 

बााँकी ब्याज 

(२०७४ चैत्र 
मसान्त सम्म) 

जम्मा 
पाउिपुिे  

सााँवा / ब्याज 
रकम रु 

कैवर्यत 

४.१         

४.२         

४.३         

४.४         

४.५         

४.६         

 जम्मा        

 

 ४. क. बैंक/ वविीय संस्थाले कजाा प्रवाह गदाा नधतो नलएको घर / जग्गा / अपाटामेण्टको वववरण— 

नस.ि. नधतोको वकनसम अचल नधतोको ठेगािा वकिा िं. क्षेत्रर्ल रोक्का गरेको   
नमनत 

कैवर्यत 

४.१.१       

४.२.१       

४.३.१       

४.४.१       

४.५.१       

४.६.१       

 

५.सम्बजन्धत संस्था वा संस्थाका सञ्चालकले सञ्चालि गरेका वा सञ्चालि गिे भनिएका अपाटामेण्टहरूमा अपाटामेण्ट बवुकङ्गगदाा बझुाएको रकम 
तल उल्लेख गिुाहोस ्— 

नस.िं. बवुकङ्ग गरेको 
अपाटामेण्टको 

िाम 

बवुकङ्ग गरेको 
अपाटामेण्टको 

ठेगािा 

फ्लल्याट 
िम्बर 

बवुकङ्ग गरेको 
नमनत 

बवुकङ्ग गदााको 
मूल्य रु 

बवुकङ्गको लानग 
जम्मा गरेको 
रकम रु 

अपाटामेण्टको लानग 
नतिा बााँकी रकम 

रु 

५.१        

५.२        

५.३        

५.४        

५.५        

 जम्मा       
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६. सरकारी निकायले संस्थाबाट असूल गिा बााँकी िपेाल सरकारको बक्यौताको वववरण तलको कोठामा उल्लेख गिुाहोस ्— 

 

नस.ि. बक्यौताको वववरण नमनत  बक्यौता रकम  कैवर्यत 

६.१     

६.२     

६.३     

६.४     

६.५     

 जम्मा    

 

७.संस्था उपर मानथ उल्लेख भएका वाहेक अन्य  कुिै  व्यजक्त वा संस्थाहरूको  कुिै माग दावी  भए तलको कोठा प्रयोग गिुाहोस ्— 
 

नस.ि. पाउि ुपिे रकमको वववरण पाउि ुपिे नमनत पाउि ुपिे रकम रु रकम पाउि ुपिे कारण कैवर्यत 

७.१      

७.२      

७.३      

७.४      

७.५      

 जम्मा     

 

 

 

८.संस्थालाई नतिा/ बझुाउिबााँकी ऋणको वववरण तलको कोठामा उल्लेख गिुाहोस—् 
 

नस.ि. ऋण नलएको नमनत 
ऋणको बाकीीँ सावााँ 

रकम 
ब्याजदर (%) 

नतिुा पिे बााँकी 
ब्याज 

२०७४ चैत्र 
मसान्तसम्म (रु) 

जम्मा नतिुा पिे सााँवा 
र ब्याज रकम (रु) कैवर्यत٭ 

८.१       

८.२       

८.३       

 जम्मा      

 —् ऋण नलाँदा नधतो राखेको वववरण तलको कोठामा उल्लेख गिुाहोस٭

नस.ि. नधतोको वकनसम अचल नधतोको ठेगािा 
नसट िं./  
वकिा िं. 

क्षेत्रर्ल 
नधतो रोक्का 

नमनत 
कैवर्यत 

८.१.१       

८.२.१       

८.३.१       
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९.खदु पाउि ुपिे रकम(२+३+४+५+६+७) —८ =अंकिा........................................................ 

 

९.१खदु पाउि ुपिे रकम अक्षरमा ................................................................................................................................. 

 

१०. संस्थाका सञ्चालक, कमाचारी वा निजका पररवारका सदस्यले बचतकतााको रकम पूरै वा आंजशक रूपमा कुिै कम्पिी, संस्था वा आनथाक 
कारोवार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको वा सो बाट बढे बढाएको सम्पजि सम्बन्धी कुिै तथ्ययकु्त जािकारी वा अन्य निवेदि मागदावी  भए 
तल खलुाउि ुहोस ्– 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

संलग्ि प्रमाणहरू                                                

१.बचत रकम जम्मा गरेको निस्साको प्रनतनलवप 

२.शेयर प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप 

३.िा.प्र.को प्रनतनलवप        

४.नधतो राजखएको घर जग्गा धिी प्रमाण पूजााको 
प्रनतनलवप 

५.ऋण नलएको निस्साको प्रनतनलवप  

६. कजाा प्रवाह गदाा गररएको नलखत  

७. दावी पवुि हिुे अन्य कागजात   

८. ऋण नतरेको प्रमाणको प्रनतनलवप 

९. अन्य केही भए सो को प्रमाणको प्रनतनलवप 

जम्मा  संलग्ि  प्रमाण प्रनतनलवपको थाि संख्या 
िोट-  यो निवेदि राम्रोसंग अध्ययि गरी केरमेट िगरी  भिुा होला । मानथको महल िपगु हिुे भएमा वा अन्य कुिै माग भए छुटै्ट पािा 
तयार गरी प्रयोग गिा सवकिे छ ।   

 

              
  

मानथ ववनभन्न प्रकरणमा लेजखएको वववरण ठीक सााँचो हो । वववरण झटु्टा  
ठहरे  कािूि वमोजजम सहि, बझुाउि तयार छु । 

निवेदक     रेखात्मक सवहछाप 

िाम,थर..............................  बााँया    दााँया 
दस्तखत.............................  

नमनत ........................... 




