रगानी सम्फन्धी सूचना नॊ—२3३
मस कोषको विभबन्न कोषभा यहेको यकभ १ फषषको राभग भुद्दती भनऺेऩभा रगानी गनुष ऩये कोरे नेऩार याष्ट्र
फैंकफाट इजाजतऩत्रप्राप्त तर उल्लरखीत शतषहरु ऩुया गये का िाल्णज्म फैंकहरुफाट आऩूmरे भरन चाहेको यकभ

तथा उक्त यकभका राभग प्रस्ताि गरयएको ब्माजदय सभेत मस कोषरे तोकेको तर उलरे ल्खत ल्शरफन्दी
दयबाउऩत्रको ढाॉचा फभोल्जभ नै बयी कुर रगानीमोग्म यकभ भध्मे भुद्दती भनऺेऩको रुऩभा भरन चाहेको यकभ
खोरी मस कोषभा & ददनभबत्र फुझाउन आहिान गरयएको छ ।रगानी मोग्म यकभ रु. ६0,००,००,०००।–
(अऺये ऩी रु ;f7L s/f]8) यहेको छ ।
शतषहरु्
(क)
(ख)

फैंक तथा वित्तीम सॊ स्था सॊ चारनभा आएको कम्तीभा ऩाॉच फषष ऩुया गये को ।

रगाताय ऩाॉच िषष दे ल्ख नापभा यहेको ।

(ग)

ॉ ीकोष कामभ यहेको ।
नेऩार याष्ट्र फैंकफाट तोवकएको न्मूनतभ ऩूज

(घ)

भनष्कृम कजाष (NPL) कुर कजाष साऩटको # प्रभतशत बन्दा कभ बएको ।

(ङ)

खुद तयर सम्ऩल्त्त स्िदे शी भनऺेऩको कम्तीभा २० प्रभतशत िा सो बन्दा फढी यहेको ।

(च)

ॉ ी अनुऩात नेऩार याष्ट्र फैंकरे सभम सभमभा भनधाषयण गये को
कजाष ÷स्िदे शी भनऺेऩ य प्राथभभक ऩूज

सीभाभबत्र यहेको ।
(छ)

भनकटतभ अल्घलरो आभथषक िषषभा सञ्चारन भुनापाभा (व्मिस्थाऩभछको) यहेको ।

(ज) रगानी गरयने सॊ स्थाको कुनै ऩभनप्रभुख कामषकायी अभधकृत िा sfo{sf/L cWoIf jf कामषकायी सञ्चारकराई
नेऩार याष्ट्र फैंकरे जयीिाना िा कायिाही गये को अिस्थाभा सो कायिाही बएको Ps

िषष ऩुया बएको ।

(झ_ शीघ्र सुधायात्भक कायिाहीभा ऩये को बए,;f] sf/jfxL पुकुिा बएको कम्तीभा तीन भवहना ऩुया बएको ।
(ञ)

नेऩार याष्ट्र फैंक ऐन, २०५८ को दपा ८६ िभोल्जभ कायिाहीभा ऩयीसभस्माग्रस्त घोषणा नबएको

।सभस्माग्रस्त घोषणा बएकोभा सो पुकुिा बएको छ भवहना अिभध ऩुया बएको ।

(ट) सिषसाधायणको राभग छु ट्याइएको शेमय जायी गयी नेऩार स्टक एक्सचेञ्ज भर.भा सूल्चकृत बइसकेको।
(ठ)

sf]ifरेरगानी गनष सूचना प्रकाल्शत ग/]को यकभ रगानी गने÷नगने अभधकाय sf]ifभा सुयल्ऺत यहनेछ।
भनऺेऩ तथा कजाष सुयऺण कोष
केन्रीम कामाषरम
रेखा भफबाग
टॊ गार, काठभाण्डौ ।

अनुसूची–२
ljlgod !)सॊ ग सम्फल्न्धत
श्री प्रभुख कामषकायी अभधकृतज्मू,
भनऺेऩ तथा कजाष सुयऺण कोष
केन्रीम कामाषरम

टॊ गार, काठभाण्डौं ।

भफषम्– ल्शरफन्दी दयबाउऩत्र सम्फन्धी पायभ

भहोदम,
त्मस कोषको विभबन्न कोषहरुभा यहेको यकभ फैंक तथा वित्तीम सॊ स्थाहरुभा रगानी गने सम्फन्धभा

तहाॊफाट भभभत......................................भा

बएको आह्वान फभोल्जभ तऩल्शरभा उलरे ल्खत सफै शतषहरु

मस फैंकरे ऩुया गये को घोषणा गदै तरको ताभरकाभा उलरेख बएफभोल्जभको ब्माजदयभा सोही ताभरकाभा

उलरेख बए फभोल्जभको यकभ भरन ईच्छु क बएकोरे सोही प्रमोजनका राभग मो ल्शरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेश
गये का छौं ।
१. भरन चाहेको भनऺेऩ यकभ ( रु राखभा )
क्र.सॊ

प्रस्तावित ब्माजदय

अिभध

१.

एक िषष

२

६ भवहना

२.

न्मूनतभ

अभधकतभ

आभथषक िषष ........................ को ..................भवहनाको मस ..............................भर.

वित्तीम ऩरयसुचकहरु भनम्नानुसाय यहेको छ ।
क्र.सॊ

विियण

इकाई

१.

प्राथभभक ऩू‘जीकोष अनुऩात -न्मूनतभ ........... प्रभतशत )

प्रभतशत

२.

ऩू‘जीकोष अनुऩात ( न्मूनतभ ........... प्रभतशत )

प्रभतशत

३.

भनष्कृम कजाष अनुऩात ( #प्रभतशत बन्दा कभ )

प्रभतशत

४.

खुद तयर सम्ऩभत ÷ स्िदे शी भनऺेऩ अनुऩात ( २० प्रभतशत िा सो प्रभतशत

प्रभतशत
यकभ

÷

बन्दा फढी )
५.

कजाष ÷ स्िदे शी भनऺेऩ य प्राथभभक ऩू‘जीकोष अनुऩात (िढीभा प्रभतशत

६.

नपा ÷ नोक्सान वहसाफ

...... प्रभतशत )

यकभरु राखभा

क. भनकटतभ अभधलरो ५ िषष
ख. चारु अिभध
७.

रयमर स्टे ट कजाष अनुऩात (िढीभा ............ प्रभतशत )

प्रभतशत

८.

कुर भनऺेऩ

यकभरु राखभा

९.

च ुक्ता ऩु‘जीयकभ

यकभरु राखभा

१०

sf]ifको नाभभा यहेको हारसम्भको भुद्दती भनऺेऩ यकभ

यकभरु राखभा

३.

मस ........................................भर. को सम्िन्धभा दे हाम फभोल्जभको थऩ विियण सभेत ऩेश

गदषछौ ।

१. आ. फ. =================================== दे ल्ख आ. फ. ===================================सम्भको नापा नोक्सान विियण ।
२.

रगानी गरयने सॊ स्थाको कुनै ऩभन सञ्चारक, प्रभुख कामषकायी अभधकृत िा कामषकायी सञ्चारकराई नेऩार

याष्ट्र फैंकरे जरयिाना िा कायिाही गये को अिस्था छ ÷ छै न य सो कायिाही बएको Psिषष ऩूया बएको ।

३. सॊ स्था नेऩार याष्ट्र फैंकको शीघ्र सुधायात्भक कायिाहीभा ऩये को छ ÷5}g / ;f] sf/jfxL k'ms'jf ePsf] sDtLdf tLg
dlxgf k"/f ePsf] .
४.
सॊ स्था नेऩार याष्ट्र फैंक ऐन, २०५८ को दपा ८६ िभोल्जभ कायिाहीभा ऩयी सभस्माग्रस्त घोषणा
बएको छ िा छै न य सो पुकुिा बएको छ भवहना अिभध ऩुया बएको ।
५.

सिषसाधायणको राभग छु ट्याइएको शेमय जायी गयी सकेको य भभभत ................. नेऩार स्टक

६.

साथै मस..................................भर.को भभती......................भा प्रकाभसत ऩभछलरो विल्त्तम विियण

एक्सचेञ्ज भर. भा सूल्चकृत बइसकेको ।
मसै दयबाउऩत्रसॉग सॊ रग्न गये का छौं ।

सॊ स्थाका आभधकायीक ऩदाभधकायीको
दस्तखत्–
नाभ्–..............................

सॊ स्थाको नाभ्–
ठे गाना्–
छाऩ्–

ऩद्–
उक्त ल्शरफन्दी दयबाउऩत्र २०७७÷)%÷@$ को ददउसो १.०० फजे भबत्र लमाउनु ऩनेछ ।
उक्त ल्शरफन्दी दयबाउऩत्र भा न्मुन्तभ ५ कयोडको राभग दखाषस्त ददनुऩने छ ।
उक्त ल्शरफन्दी दयबाउऩत्र आहिान िाल्णज्म फैंकहरुभा बएको भुद्दती भनऺेऩको नविकयण आहिानको रुऩभा
भरन भभलने छै न ।
उक्त ल्शरफन्दी दयबाउऩत्र भा दुई भबन्न ब्माज दय ऩेश गनष ऩाइने छै न ।

