लगानी सम्बन्धी सूचना नं—२२४
यस कोषको विविन्न कोषमा रहेको रकम ६ मवहनाको लावगमुद्दती वनक्षेपमा लगानी गनुु परे कोले
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त तल उवललखीत शतुहरु पुरा गरेका िाविज्य बैंकहरुबाट आपूmले
वलन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लावग प्रस्ताि गररएको ब्याजदर समेत यस कोषले तोके को
तल उललेवखत वशलबन्दी दरिाउपत्रको ढााँचा बमोवजम नै िरी कु ल लगानीयोग्य रकम मध्ये मुद्दती
वनक्षेपको रुपमा वलन चाहेको रकम खोली यस कोषमा & ददनवित्र बुझाउन आहिान गररएको छ
।लगानी योग्य रकम रु.३०,००,००,०००।– (अक्षरे पी तिस करोड मात्र) रहेको छ ।
शतुहरुुः
(क)
(ख)
(ग)

बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको कम्तीमा पााँच बषु पुरा गरे को ।
लगातार पााँच िषु देवख नाफमा रहेको ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोदकएको न्यूनतम पूाँजीकोष कायम रहेको ।

(घ)

वनष्कृ य कजाु (NPL) कु ल कजाु सापटको # प्रवतशत िन्दा कम िएको ।

(ङ) खुद तरल सम्पवत्त स्िदेशी वनक्षेपको कम्तीमा २० प्रवतशत िा सो िन्दा बढी रहेको ।
(च) कजाु ÷स्िदेशी वनक्षेप र प्राथवमक पूाँजी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा वनधाुरि
गरे को सीमावित्र रहेको ।
(छ) वनकटतम अवघललो आर्थुक िषुमा सञ्चालन मुनाफामा (व्यिस्थापवछको) रहेको ।
(ज) लगानी गररने संस्थाको कु नै पवनप्रमुख कायुकारी अवधकृ त िा sfo{sf/L cWoIf jf कायुकारी
सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जरीिाना िा कारिाही गरे को अिस्थामा सो कारिाही िएको Ps
िषु पुरा िएको ।
(झ_ शीघ्र सुधारात्मक कारिाहीमा परे को िए,;f] sf/jfxL फु कु िा िएको कम्तीमा तीन मवहना पुरा
िएको ।
(ञ) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ िमोवजम कारिाहीमा परीसमस्याग्रस्त घोषिा
निएको ।समस्याग्रस्त घोषिा िएकोमा सो फु कु िा िएको छ मवहना अिवध पुरा िएको ।
(ट) सिुसाधारिको लावग छु ट्याइएको शेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज वल.मा सूवचकृ त
िइसके को।
(ठ)
sf]ifलेलगानी गनु सूचना प्रकावशत ग/]को रकम लगानी गने÷नगने अवधकार sf]ifमा सुरवक्षत
रहनेछ।
वनक्षेप तथा कजाु सुरक्षि कोष
के न्रीय कायाुलय
लेखा वबिाग

टंगाल, काठमाण्डौ ।

अनुसच
ू ी–२
ljlgod !) संग सम्बवन्धत
श्री प्रमुख कायुकारी अवधकृ तज्यू,
वनक्षेप तथा कजाु सुरक्षि कोष
के न्रीय कायाुलय
टंगाल, काठमाण्डौं ।
वबषयुः– वशलबन्दी दरिाउपत्र सम्बन्धी फारम
महोदय,
त्यस कोषको विविन्न कोषहरुमा रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गने
सम्बन्धमा तहांबाट वमवत......................................मा
िएको
आह्िान बमोवजम तपवशलमा उललेवखत सबै शतुहरु यस बैंकले पुरा गरेको घोषिा गदै तलको
तावलकामा उललेख िएबमोवजमको ब्याजदरमा सोही तावलकामा उललेख िए बमोवजमको रकम वलन
ईच्छु क िएकोले सोही प्रयोजनका लावग यो वशलबन्दी दरिाउपत्र पेश गरे का छौं ।
१. वलन चाहेको वनक्षेप रकम ( रु लाखमा )
क्र.सं

प्रस्तावित ब्याजदर अिवध

न्यूनतम

१.

एक िषु

२

६ मवहना

२.
आर्थुक
िषु
..................मवहनाको
यस
वित्तीय पररसुचकहरु वनम्नानुसार रहेको छ ।

अवधकतम

........................
को
..............................वल.

क्र.सं

वििरि

इकाई

१.

प्राथवमक पू‘जीकोष
प्रवतशत )

२.

पू‘जीकोष अनुपात ( न्यूनतम ........... प्रवतशत )

प्रवतशत

३.

वनष्कृ य कजाु अनुपात ( #प्रवतशत िन्दा कम )

प्रवतशत

४.

खुद तरल सम्पवत ÷ स्िदेशी वनक्षेप अनुपात ( २० प्रवतशत प्रवतशत
िा सो िन्दा बढी )

अनुपात

-न्यूनतम

........... प्रवतशत

प्रवतशत
रकम

÷

५.

कजाु ÷ स्िदेशी वनक्षेप र प्राथवमक
(िढीमा ...... प्रवतशत )

६.

नफा ÷ नोक्सान वहसाब

पू‘जीकोष

अनुपात प्रवतशत

रकमरु लाखमा

क. वनकटतम अवधललो ५ िषु
ख. चालु अिवध
कजाु

अनुपात

............ प्रवतशत

७.

ररयल स्टेट
प्रवतशत )

८.

कु ल वनक्षेप

रकमरु लाखमा

९.

चुक्ता पु‘जीरकम

रकमरु लाखमा

१०

sf]ifको नाममा रहेको हालसम्मको मुद्दती वनक्षेप रकम

रकमरु लाखमा

(िढीमा

३. यस ........................................वल. को सम्िन्धमा देहाय
बमोवजमको थप वििरि समेत पेश गदुछौ ।
१. आ. ब. =================================== देवख आ. ब. ===================================सम्मको नाफा नोक्सान
वििरि ।
२. लगानी गररने संस्थाको कु नै पवन सञ्चालक, प्रमुख कायुकारी अवधकृ त िा कायुकारी
सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जररिाना िा कारिाही गरेको अिस्था छ ÷ छैन र सो कारिाही
िएको Psिषु पूरा िएको ।
३. संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारिाहीमा परे को छ ÷5}g / ;f] sf/jfxL k'ms'jf ePsf]
sDtLdf tLg dlxgf k"/f ePsf] .
४.
संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६िमोवजम कारिाहीमा परी समस्याग्रस्त
घोषिा िएको छ िा छैन र सो फु कु िा िएको छ मवहना अिवध पुरा िएको ।
५.
सिुसाधारिको
लावग
छु ट्याइएको
शेयर
जारी
गरी
सके को
र
वमवत
................. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज वल. मा सूवचकृ त िइसके को ।
६.
साथै
यस..................................वल.को
वमती......................मा प्रकावसत पवछललो विवत्तय वििरि यसै दरिाउपत्रसाँग
संलग्न गरे का छौं ।

संस्थाका आवधकारीक पदावधकारीको
दस्तखतुः–
नामुः–..............................

संस्थाको नामुः–
ठे गानाुः–
छापुः–

पदुः–
उक्त वशलबन्दी दरिाउपत्र २०७७÷)#÷!*को ददउसो १.०० बजे वित्र लयाउनु पनेछ ।
उक्त वशलबन्दी दरिाउपत्र मा न्युन्तम ५ करोडको लावग दखाुस्त ददनुपने छ ।
उक्त वशलबन्दी दरिाउपत्र आहिान िाविज्य बैंकहरुमा िएको मुद्दती वनक्षेपको नविकरि आहिानको
रुपमा वलनवमलने छैन ।
उक्त वशलबन्दी दरिाउपत्र मा दुई

विन्न ब्याज दर पेश गनु पाइने छैन ।

