नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय
सामाजजक सुरक्षा कोष
मुद्दतत खातामा लगानी गने सम्बन्त्धी सूचना

यस सामाजजक सुरक्षा कोषको वितिन्न खाताहरु र एक मवहना तिर म्याद सवकने मुद्यती गरी करीि रु. 2 अिव 30
करोड िरािरको रकम लगानी गनुप
व ने िएकोले नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनुमतत प्राप्त तल उल्लेजखत शतवहरू पूरा गरे का
“क” िगवका िाजिज्य बैंकहरूबाट आफूले तलन चाहेको रकम, समय तथा उक्त रकमका लातग प्रस्ताि गररएको व्याजदर
समेत खुलाई तसलबन्त्दी दरिाउपर सम्बन्त्धी फाराम िरी यस कोषमा तमतत २०७7।04।15 गते २:०० बजे तिर
आइपुग्ने गरी पठाउन आह्वान गररएको छ ।
शतवहरू :
ूँ ी पुर ्याएको साथै न्त्यूनतम पूूँजीकोष अनुपात कायम गरे को, (११
(क) नेपाल राष्ट्र बैं कबाट तोवकएको न्त्यूनतम च ुक्ता पूज
प्रततशत िा सो िन्त्दा बढी)
(ख) तनष्कृय कजाव कुल कजाव सापटको ५ प्रततशत िन्त्दा कम िएको,
(ग) खुद तरल सम्पजि स्िदे शी तनक्षेपको कजम्तमा २० प्रततशत िा सोिन्त्दा बढी रहे को,
(घ) कजाव/ स्िदे शी तनक्षेप र प्राथतमक पूूँजी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तनधावरि गरे को सीमातिर रहेको,
(ङ) तनकटतम अजघल्लो आतथवक िषवमा कजाव नोक्सानी व्यिस्था पतछ सं चालन मुनाफामा रहेको,
(च) आिेदक बैंकका बहालिाला सञ्चालक, कायवकारी प्रमुख िा कायवकारी सञ्चालकलाई

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पतन

वकतसमको आतथवक जररिाना नगरे को,
(छ) शीघ्र सुधारात्मक कारिाही िा समस्याग्रस्त घोषिा गरे को िएमा सो कारिाही फुकुिा िएको कजम्तमा ६ मवहना
व्यततत िएको,
(ज) सिवसाधारिको लातग छु ट्टयाइएको शेयर जारी गरी सकेको ।
(झ) सामाजजक सुरक्षा कोषमा सं स्था र कमवचारी सुजचकृत गरे को ।
(ञ) विस्तृत जानकारीको लातग कोषको कायावलय ििरमहल, काठमाण्डौंमा सम्पकव राख्न हुन अनुरोध गररन्त्छ।
(ट) तसलिन्त्दी व्याजदर प्रस्तािको ढाूँचा यसै सूचना साथ सं लग्न छ ।

श्री कायवकारी तनदे शकज्यू,
सामाजजक सुरक्षा कोष,
बबरमहल, काठमाडौ ।
विषय : जशलबन्त्दी दरिाउ पेश गरे को सम्बन्त्धमा ।
त्यस कोषको वितिन्न कोषहरूमा रहेको रकम िाजिज्य बैंकहरूमा लगानी गने सम्बन्त्धमा तहाूँबाट तमतत
२०७७।०4।09 मा िएको आह्वान बमोजजम तोवकएका सबै शतवहरू यस बैकले पूरा गरे को घोषिा गदै यो
दरिाउपर पेश गरे का छौ ।
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सं स्थाको आतधकाररक पदातधकारीको नाम :- .....

दस्तखत :– .............................................
सं स्थाको नाम :-

....................................

सं स्थाकोो ठे गाना :- ..................................
सं स्थाको छाप :- ....................................
तमतत :-

.............................................
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