नयाँ श

नेपाल

नाग रकतामा
ूयोग हुने

सदःयता आवेदन फाराम

साइजको

सदःयता नं

फोटो

आवे द कको ववरण
नाम:
ज म िमित:

नाग रकता नं:

क्ला र:

मधेशी-थारु

आिदवासी-जनजाती

मतदाता प.प.नं:
खस-आयर्

समूह:

मिहला

स्थायी ठे गाना: वडा नं:

गाउँ /नगर:

िजल्ला:

सम्पकर् ठे गाना: वडा नं:

गाउँ /नगर:

िजल्ला:
मोबाइल

ल्यान्डलाइन:
विश अवःथा:
शै

दिलत

स हद प रवार

वेप ा प रवार

घाइते

अपांग

तेॐो िल गी

क यो यता

बाबुको नाम:

आमाको नाम:

पेशा:

आव संःथा:

राजनीितक पृ भू िम

नयाँ श

नेपालमा योगदान गन इ छुक

ेऽ

ितव ता
म १८ वषर् पूरा गरे को नेपाली नागिरक हुँ. म नेपालको समृि र पिरवतर्न ित ितब छु . स्वाधीन, समृ र समावेशी नेपाल मेरो मुख्य सरोकार हो. यो िबना नेपाली
जनताको िहत र अपेक्षा पूरा हुँदन
ै भ े कु रामा मेरो िव ास छ. यही िव ासका आधारमा नयाँ शि िनमार्ण अिभयानमा सहभागी भई अिभयन्ताको रूपमा योगदान गनर्
ितब छु . म
ाचार, सावर्जिनक अपराध र नैितक पतनका कु नै पिन गितिविधमा संल छैन र भिवष्यमा पिन सदाचार, मानवीय मूल्य र गिरमा ित सचेत रहने छु . म
नयाँ शि नेपालको ल य र उ ेश्य ा गनर् िनरन्तर ि यािशल रहने छु . म देशको अिहत हुने कु नै पिन गितिविध गन छैन.

सदस्यता शुल्क:

रु.

स्वैिच्छक योगदान:

रु.

आवेदकको दस्तखत:
नयाँ शि

ने पालको तफर् बाट सदस्यता दान गनले भनुर् पन (तलको खण्ड भपार् इ स्वरूप आवे द कलाई िदने )
नयाँ शि

नेपालको सदस्य भएको अस्थायी माणप

सदस्यता नं

िमित:

नयाँ शि नेपालमा आव हुने रुची र ितव ता सिहतको आवेदनका आधारमा तपाईं ी ........................................................................ लाई
यो सदस्यता दान गिरएको छ.
सदस्यता शुल्क:

रु. १००/-

सदस्यता ा गनको हस्ताक्षर :

स्वैिच्छक योगदान:

रु.

अक्षरे पी रु.
सदस्यता
दान गनको

नाम
िजम्मेवारी
हस्ताक्षर

सदःय हुन यो य हुने छै नन ्

दे हाय बमो जमका य
१. गै -नेपाली नागिरक.
२.

चिलत नेपाल कानुनले कु नै राजनीितक संघ-संस्थाको सदस्य हुन रोक लगाएको

३.

चिलत कानुन बमोिजम बैक वा िव ीय संस्थाको ऋण नितरी वा सावर्जिनक ठे ामा गलत काम गरी कालो सुचीमा परे को
ि . यिद यस्तो ि ले सदस्यता ा गरे को भएमा सो सुचीमा कायम रहेसम्म िनजको सदस्यता स्वतः िनलम्बन हुनेछ.

ि .

४.

ाचारको अिभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएको ि . यिद कु नै सदस्य उपर
ाचारको अिभयोगमा अदालतमा मु ा दायर
भएमा सो ि को सदस्यता छानिबन अविधभिर स्वतः: िनलम्बन हुनेछ र िनजको
ाचारको कसूर मािणत भई अिन्तम
फै सला भएमा िनजको सदस्यता स्वतः खारे ज हुनेछ.

संकेत नम्बर िदने मागर्दशर्न
सदस्यता नम्बरका११अंकहरु िन बमोिजम छन्:
• पिहलो दुई अंक िजल्ला संकेत हो
• त्यसपिछको एक अंक िलगको संकेत हो. ० ले मिहला र १ ले पुरुष जनाउने छ.
• त्यसपिछको एक अंक क्ल र हो. १ ले मधेशी-थारु, २ ले आिदवासी-जनजाित, ३ ले खस-आयर् जनाउँ छ.
• त्यसपिछको एक अंक समूहको हो. जसमा १ ले दिलत र २ लेगैर-दिलत जनाउँ छ.
• त्यसपिछको एक अंकले िविश अवस्था जनाउँ छ. १ लेशिहद पिरवार, २ ले वेप ा पिरवार, ३ ले अिधकार
ाि का आन्दोलनको घाइते ४ ले अपांग र ५ ले ते ो िल गी.
• त्यसपिछको ५ अंकले मसंख्या जनाउँ छ.
•
मसंख्याको पिहलो अक्षर हुने छ, जुन अं ेजी वणर्मालाको A बाट ारम्भ हुनेछ. चार वटा ०००० को अंक
सिकएपिछ B म शुरु हुनेछ. यसो गदार् ५ अंकको मसंख्याले २६०,००० सदस्य बनाउन सिकन्छ. पूराअंक
लेखेको भए ६ अंक हुन्थ्यो यसो गदार् एउटा अंक घटाउन सिकन्छ. उदाहरणको लािग ताप्लेजुंग िजल्लाको
एकजना जनआन्दोलनकी घाइते “सुि मा सुब्बा कम्बांग” त्यस िजल्लाको पिहलो सदस्य भइन् भने उनको
सदस्यता नम्बर िन अनुसार हुनेछ:
सुि माको सदस्यता नं

० १

०

२

२

३

A

०

०

०

१

