
दता� नं. ६४५/०५६/०५७  
सहकार� �वभागको स�पि�त श�ु�करण �नवारण स�बि�ध �नद��शका , २०७५ (दफा ३ उपदफा (२) को ख�ड (ख) संग स�बि�धत)

सद�यता प�हचान स�बि�ध �बवरण (KYM)

क.�यि�तगत �बवरण

ख.पा�रवा�रक �बवरण

�ी �ब�ध �नद�शक�य,ू  
�म�यो�त बचार तथा ऋण सहकार� सं�था �ल.  
बागबजार-२८, काठमाड�

हालसाल ै�खचेको पासपोट� साइजको फोटो

नाम थर: कुमार शमा�

NAME IN CAPITAL
LETTER:

KUMAR SHARMA

ज�म
�म�त:

२०४९-१२-२९ ना.�.न.: 12050/1254 जार� गन�
काया�लय:

Banke

�ल�ग:  म�हला  प�ुष  अ�य

बाबकुो नाम: राजाराम शमा� FATHER'S
NAME:

Rajaram Sharma

आमाको नाम: मायादेवी शमा� MOTHER'S
NAME:

Maya Devi Sharma

बाजे/ससरुाको
नाम:

�दपक शमा� GRANDFATHER/
FATHER IN
LAW'S NAME:

Dipak Sharma

बबैा�हक
इि�थती:

 �बबा�हत  अ�बबा�हत  एकल

प�त/प�नीको
नाम थर:

N/A SPOUSE
NAME:

N/A

प�रवार स�ंया
(आ��त समेत):

8

 संय�ुत  एकै भातभा�छा  संय�ुत तर अलग भातभा�छा चिु�त�भ�न वा एक स�वा (Nuclear)



ग.पेशाको �बवरण
पेशाको हकमा १,२ र ४ म�यमा �च�ह लगाएको भए सोको �बवरण खलुाउने

प�त/प�नीको म�ुय पेशा

पेशाको हकमा १,२,४ र ५ म�यमा �च�ह लगाएको भए सोको �बवरण खलुाउने

आफु प�त वा प�नी बाहेक प�रवारमा म�ुय कमाउने सद�य

पेशाको हकमा १,२,४ र ५ म�यमा �च�ह लगाएको भए सोको �बवरण खलुाउने

प�रवारको
�क�सम:

आ�नो म�ुय पेशा:  १. नोकर�  २. �यवसाय  ३. खेतीपाती  ४. अ�य

नोकर�को �बवरण:

काय�रत रहेको
काया�लय:

NEA ठेगाना: Kathmandu

तह: 5 पद: Officer

�नयिु�त �म�त: २०६३-१०-१६ अवकास हुने
�म�त:

२१०७-१२-२९

क.स.न.: 12587

इ�थायी लेखा नं.: 108909210 कम�चार� �प�द�ब नं.: 1541

म�ुय पेशा:  १. नोकर�  २. �यवसाय  ३. खेतीपाती
 

४. बदेै�शक रोजगार
 5. अ�य

नाम थर: राजाराम शमा� नाता: बवुा

आ�नो म�ुय पेशा:  १. नोकर�  २. �यवसाय  ३. खेतीपाती
 

४. बदेै�शक रोजगार  5. अ�य

नोकर�को �बवरण:

काय�रत रहेको
काया�लय:

General Post Office ठेगाना: Kathmandu

तह: 6 पद: Officer

�नयिु�त �म�त: २०४७-२-१८ अवकास हुने
�म�त:

२०८३-१२-१८

क.स.न.: 4587

इ�थायी लेखा नं.: 154236789 कम�चार� �प�द�ब नं.: 1548

आफै वा प�रवारको कुन ैसद�य पद�य राजनी�तक, �सास�नक वा
सांगठ�नक भ�ूमकामा रहे/नरहेको:  रहेको  नरहेको



घ.रहनसहनको �बवरण

ङ.सहकार� सद�यता

च.आय�ोतको �बवरण

इ�थायी
ठेगाना:

�देश: Lumbini Province िज�ला: Banke

म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./
गा.पा.:

Nepalgunj

वडा
नं.:

6 घर
नं.:

150

गाउँ /टोल: Belaspur

हालको
ठेगाना:

�देश: Bagmati Province िज�ला: Kathmandu

म.न.पा./उप-म.न.पा./न.पा./
गा.पा.:

Kathmandu KMC

वडा
नं.:

32 घर
नं.:

250

गाउँ /टोल: Setiopi Marg

स�ंथाको कय��े�को
बसोबास:

 इ�थायी  अ�थायी

�नवासको
फोन नं.:

N/A

काया�लयको
फोन नं.:

1-5231487

मोबाइल नं: 9800000000

इमेल: kumarsharma@gma

मतदाता
प�रचय प�
नं.:

1258749

मतदान
�थल:

Banke College

राहदानी नं
भएमा:

N/A

सं�थाको
कय��े�मा
�बताउने
अव�ध:

20  Year

स�ंथाको सद�य ब�नकुो उदे�य: बचत गन� साथ ैसं�था बाट �दान  ग�रने सेवा स�ुवधा �ा�त गन�को ला�ग

आफै अ� सहकार� स�ंथाको प�न सद�य भए नभएको:  भएको  नभएको

आफु बाहेक प�रवारको सद�य अक� सहकार� स�ंथाको प�न सद�य भए
नभएको:

 भएको  नभएको

प�रवारको अक� सद�य यस ैस�ंथाको सद�य भए नभएको:  भएको  नभएको

प�रवारको अक�
सद�य यस ैस�ंथाको
सद�य भएको भए
सोको �बवरण:

�स. नं. नाम थर सद�य नं.

१. राज ुशमा�

२. ह�र शमा� 5210

  �.१० लाख स�म   �.१० लाख भ�दा बढ� �.१५
लाख स�म

  �.१५ लाख भ�दा बढ� �.३०
लाख स�म

  �.३० लाख भ�दा बढ� �.५०   �.५० लाख भ�दा बढ�



छ. �बि�तय कारोबारको �बवरण

बा�ष�क पा�रवार�क (आ�नो,प�त
वा प�नीको र एकै भातभा�छाका
सद�यह�को) आ�दानी (ज�गाको
खदु आय�ता,नोकर�को
पा�र��मक,�यवसायको मनुाफा
इ�याद�)

लाख स�म

�. १० लाख भ�दा बढ� बा�ष�क पा�रवा�रक
आ�दानी भए प�छ�लो आ�थ�क बष�को आय र
�ॊतको �बवरण

�स. नं. �ॊत रकम (�.)

१ नोकर� 700000

२. �यवसाय 350000

३. खेतीपाती 200000

४. बदेै�शक रोजगार� 0

५.
उपदान/अवकाश
कोष 0

६. अ�य 0

ज�मा 1250000

�ार�भमा सं�थामा ज�मा गन� वा हालस�म सं�थामा ज�मा ग�रसकेको रकमको �बवरण

�स. नं. वापत रकम

१. शयेर 50000

२. बचत 350000

३. अ�य (खलुाउने) N/A N/A

४. सा�वकको सद�य संकेत नं. 25874 हालको सद�य संकेत नं. 3258

५.

स�ंथाको खातामा अनमुा�नत राखनधरनको रकम कलम 50000

(क)बष�मा कारोबार गन�
पटक:

120 (ख)बा�ष�क �पमा ज�मा
गन� अनमुा�नत रकम
�.:

350000



ज. �व-घोषणा
मलेै पेश गरेको यो �बवरणमा भ�व�यमा कुन ैप�रवत�न आएमा �य�तो प�रवत�न भएको �म�तले ३५ �दन �भ� सं�थामा पेश गन�छु।  
मलेै यस अ�घ पेश गरेको मेरो स�पणू� �बवरण �ठक, द�तरु छ। झु�ा ठहरे काननु बमोिजम सहँुला,बझुाउँला।

झ. संल�न कागजातह�

नेपाल �बधतु �ा�धकरणको �नयिु�त प�को ��त�ल�प:   

(ग)स�ंथासगं अनमुा�नत ऋणधनको रकम कलम �: 120000

६. अ�भलेखमा रा�नयो�य �बवरण वा ��ट�य: आय �ोतको �बबरण ख�ुने कागज प�

द�तखत:   

नाम: KUMAR SHARMA

�म�त: 2077-12-17

दायाँ औठाको
छाप:

बाया ँऔठाको
छाप:



कम�चार� प�रचय प�को ��त�ल�प:  

  

नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प:  

  

मतदाता प�रचय प�को ��त�ल�प:  

  

ञ. �सफा�रस

यसमा उ�लेख भएका �ी KUMAR SHARMA  लाई म रा�र� �च�दछु। �नजले मेरो रोवहरमा स�हछाप गरेका हुन। मलेै जाने
बझुसे�म �नजले पेश गरेको �बवरण �ठक भएकाले �नजले �नवेदन अनसुार सहकार� सं�थाको सद�यता �दान गन� �सफा�रस गद�छु।

१. �सफा�रसकता� सद�यको

द�तखत:   

नाम: �याम गौतम

द�तखत:   



सद�य प�हचान आवेदन फारम भदा� हाल बसोबास ग�ररहेको �मखु ठाउँ दे�खने ग�र रेखांकन �च� ��ततु गनु�होस।

  

सद�य प�हचान स�ब�धी आवेदन फाराम भदा� जानकार� रा�न ुपन� �वषयह�ः  

1. यो सद�य प�हचान फाराममा उ�लेख/माग ग�रएका �ववरणह� �प�ट �पमा खलुाई शयेर आवेदन साथ पेश गनु� पन�छ । साथ ैसा�वकका सद�यह�ले
समेत सद�य प�हचान फारम भ�र यथा�स� अ�याव�ध गनु� पन�छ । 
2. बाल बचत खाता �योजनको ला�ग समेत सद�य प�हचान फारम भ�र अ�भभावक/संर�कले द�तखत छाप लगाउन ुपन�छ । साथमा अ�भभावक/संर�क
ब�ने सद�यले आपm्नो नाग�रकताको र ब�चाको ज�म दता�को ��त�लपी अ�नवाय� पेश गनु� पन�छ । 
3. सद�य प�हचान फारम उ�लेख ग�रएका �ववरण तथा कागजातह� प�रवत�न भएमा सो प�रवत�नको सचूना ३५ �दन�भ� निजकैका सेवा
के��÷��त�नधीको रोवहरमा वा म�ुय काया�लयमा सद�य �वयंम ्उपि�थत भई �ल�खत जानकार� गराउन ुपन�छ । 
4. �. १० लाखभ�दा बढ� कारोबार गदा� स�ंथाले �न�द�ट गरेको फारममा सोको �ोत अ�नवाय� खलुाउन ुपन� छ । 
5. सद�य प�हचान फारममा माग गरे बमोिजमको स�पणू� �ववरणह�को �यहोरा खलुाउन ुपन�छ। परुा �ववरण नभ�रएको वा अ�प�ट �ववरण �ा�त भएमा
स�ंथाले सद�यता �दान गन� बा�य हुने छैन । 
6. सद�य प�हचान फारममा कुन ै�ववरण नभ�रएको �थानमा 'N/A' ले�न ुहोला ।

सद�यता
नं.:

1250 नाम: गीता राई

सद�यता
नं.:

1253


