लगानी सम्बन्धी सूचना नं—२3७
यस कोषको विभिन्न कोषमा रहे को रकम १ बषषको लागि मुद्दती ननक्षेपमा लिानी िनुष परे कोले

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त तल उल्ललखीत शतषहरु पुरा िरे का िाणिज्य बैंकहरुबाट
आपूmले भलन चाहे को रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताि िररएको ब्याजदर समेत यस कोषले

तोकेको तल उललेणखत भशलबन्दी दरिाउपत्रको ढााँचा बमोल्जम नै िरी कुल लिानीयोग्य रकम
मध्ये मुद्दती ननक्षेपको रुपमा भलन चाहे को रकम खोली यस कोषमा & ददनभित्र बुझाउन आहिान
िररएको छ ।लगानी योग्य रकम रु. 20,००,००,०००।– (अक्षरे पी रु aL; s/f]8) रहे को छ ।
शर्तहरुुः
(क)
(ख)
(ि)
(घ)
(ङ)
(च)

बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको कम्तीमा पााँच बषष पुरा िरे को ।
लिातार पााँच िषष दे णख नाफमा रहे को ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोककएको न्यन
ू तम पाँज
ू ीकोष कायम रहे को ।

ननष्ट्कृय कजाष (NPL) कुल कजाष सापटको # प्रनतशत िन्दा कम िएको ।

खुद तरल सम्पवत्त स्िदे शी ननक्षेपको कम्तीमा २० प्रनतशत िा सो िन्दा बढी रहे को ।

कजाष ÷स्िदे शी ननक्षेप र प्राथभमक पाँज
ू ी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा

ननर्ाषरि िरे को सीमाभित्र रहे को ।
(छ)

ननकटतम अनघललो आगथषक िषषमा सञ्चालन मुनाफामा (व्यिस्थापनछको) रहे को ।

(ज) लिानी िररने संस्थाको कुनै पननप्रमुख कायषकारी अगर्कृत िा sfo{sf/L cWoIf jf कायषकारी
सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जरीिाना िा कारिाही िरे को अिस्थामा सो कारिाही िएको Ps
िषष पुरा िएको ।

(झ_ शीघ्र सुर्ारात्मक कारिाहीमा परे को िए,;f] sf/jfxL फुकुिा िएको कम्तीमा तीन मदहना पुरा
िएको ।
(ञ)

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ िमोल्जम कारिाहीमा परीसमस्याग्रस्त घोषिा

निएको ।समस्याग्रस्त घोषिा िएकोमा सो फुकुिा िएको छ मदहना अिगर् पुरा िएको ।
(ट)

सिषसार्ारिको लागि छुट्याइएको शेयर जारी िरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज भल.मा सूगचकृत

िइसकेको।
(ठ)
रहनेछ।

sf]ifलेलिानी िनष सूचना प्रकाभशत ि/]को रकम लिानी िने÷निने अगर्कार sf]ifमा सुरक्षक्षत

ननक्षेप र्था कर्ात सुरक्षण कोष

केन्रीय कायातलय
लेखा बबभाग
टं गाल, काठमाण्डौ ।
अनुसूची–२
ljlgod !)संग सम्बन्न्धर्
श्री प्रमुख कायषकारी अगर्कृतज्यू,
ननक्षेप तथा कजाष सुरक्षि कोष
केन्रीय कायाषलय

टं िाल, काठमाण्डौं ।
बबषयः– भशलबन्दी दरिाउपत्र सम्बन्र्ी फारम
महोदय,
त्यस कोषको विभिन्न कोषहरुमा रहे को रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लिानी िने
सम्बन्र्मा तहांबाट भमनत......................................मा
उललेणखत

सबै

शतषहरु

यस

बैंकले

पुरा

िरे को

िएको आह्िान बमोल्जम तपभशलमा

घोषिा

िदै

तलको

ताभलकामा

उललेख

िएबमोल्जमको ब्याजदरमा सोही ताभलकामा उललेख िए बमोल्जमको रकम भलन ईच्छुक िएकोले
सोही प्रयोजनका लागि यो भशलबन्दी दरिाउपत्र पेश िरे का छौं ।
१. भलन चाहे को ननक्षेप रकम ( रु लाखमा )
क्र.सं

प्रस्तावित

अिगर्

ब्याजदर
१.

एक िषष

२

६ मदहना

२.

न्यूनतम

अगर्कतम

आगथषक िषष ........................ को ..................मदहनाको यस ..............................भल.

वित्तीय पररसुचकहरु ननम्नानुसार रहे को छ ।
क्र.सं

वििरण

इकाई

प्रनर्शर्

÷

रकम
१.

प्राथभमक प‘ज
ू ीकोष अनप
ु ात -न्यन
ू तम ........... प्रनतशत )

प्रनतशत

२.

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

प्रनतशत

३.

ननष्ट्कृय कजाष अनुपात ( #प्रनतशत िन्दा कम )

प्रनतशत

४.

खुद तरल सम्पनत ÷ स्िदे शी ननक्षेप अनुपात ( २० प्रनतशत प्रनतशत
िा सो िन्दा बढी )

५.

कजाष ÷ स्िदे शी ननक्षेप र प्राथभमक पू‘जीकोष अनप
ु ात प्रनतशत
(िढीमा ...... प्रनतशत )

६.

नफा ÷ नोक्सान दहसाब

रकमरु लाखमा

• ननकटतम अगर्ललो ५ िषष
ख. चालु अिगर्
७.

ररयल स्टे ट कजाष अनुपात (िढीमा ............ प्रनतशत )

प्रनतशत

८.

कुल ननक्षेप

रकमरु लाखमा

९.

चक्
ु ता पु‘जीरकम

रकमरु लाखमा

१०

sf]ifको नाममा रहे को हालसम्मको मुद्दती ननक्षेप रकम

रकमरु लाखमा

३.

यस ........................................भल. को सम्िन्र्मा दे हाय बमोल्जमको थप वििरि समेत

पेश िदषछौ ।
१.

आ. ब. =================================== दे णख आ. ब. ===================================सम्मको नाफा नोक्सान

वििरि ।
२.

लिानी िररने संस्थाको कुनै पनन सञ्चालक, प्रमुख कायषकारी अगर्कृत िा

कायषकारी

सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जररिाना िा कारिाही िरे को अिस्था छ ÷ छै न र सो कारिाही
िएको Psिषष पूरा िएको ।

३. संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुर्ारात्मक 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 ८६ िमोल्जम कारिाहीमा परी समस्याग्रस्त

घोषिा िएको छ िा छै न र सो फुकुिा िएको छ मदहना अिगर् परु ा िएको ।
५.

सिषसार्ारिको लागि छुट्याइएको शेयर जारी िरी सकेको र भमनत ................. नेपाल

स्टक एक्सचेञ्ज भल. मा सगू चकृत िइसकेको ।
६.

साथै यस..................................भल.को भमती......................मा प्रकाभसत पनछललो विवत्तय

वििरि यसै दरिाउपत्रसाँि संलग्न िरे का छौं ।

संस्थाका आगर्कारीक पदागर्कारीको

संस्थाको नामः–

दस्तखतः–

ठे िानाः–

नामः–..............................

छापः–

पदः–
उक्त भशलबन्दी दरिाउपत्र २०७७÷)^÷@( को ददउसो १.०० बजे भित्र लयाउनु पनेछ ।
उक्त भशलबन्दी दरिाउपत्र मा न्यन्
ु तम ५ करोडको लागि दखाषस्त ददनप
ु ने छ ।
उक्त भशलबन्दी दरिाउपत्र आहिान िाणिज्य बैंकहरुमा िएको मुद्दती ननक्षेपको नविकरि
आहिानको रुपमा भलन भमलने छै न ।
उक्त भशलबन्दी दरिाउपत्र मा दई
ु

भिन्न ब्याज दर पेश िनष पाइने छै न ।

gf]6 M lgs6td cl3Nnf] % aif{sf] gfkmf gf]S;fg lx;fa pNn]v ubf{ cl3Nnf] % aif{sf] 5'§f 5'§} pNn]v ug'{ kg]{5 .

