नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्रालय
सामाजजक सरु क्षा कोष
मुद्दती खातामा लगानी गने सम्बन्धी सूचना

यस सामाजजक सरु क्षा कोषको जिजभन्त्न खाताहरुमा रहेको करीि रु. २ अबब ३३ करोड िरािरको रकम लगानी
गनुपने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनमु जत प्राप्त तल उल्लेजखत शतुहरू परू ा गरे का “क” िगुका िाजणज्य
बैंकहरूबाट आफूले जलन चाहेको रकम , समय तथा उक्त रकमका लाजग प्रस्ताि गररएको व्याजदर समेत खल
ु ाई
जसलबन्त्दी दरभाउपर सम्बन्त्धी फाराम भरी यस कोषमा जमजत २०७८/०७/०६ गते २ :०० बजे जभर आइपग्ु ने गरी
पठाउन आह्वान गररएको छ ।
शतुहरू :
(क) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोजकएको न्त्यनू तम चक्त
ु ा पूँजू ी पु याुएको साथै न्त्यनू तम पूँजू ीकोष अनपु ात कायम गरे को ,
(११ प्रजतशत िा सो भन्त्दा बढी)
(ख) जनष्ट्कृय कजाु कुल कजाु सापटको ५ प्रजतशत भन्त्दा कम भएको,
(ग) खदु तरल सम्पजि स्िदेशी जनक्षेपको कजम्तमा २० प्रजतशत िा सोभन्त्दा बढी रहेको,
(घ) कजाु/स्िदेशी जनक्षेप र प्राथजमक पूँजू ी अनपु ात नेपाल राष्ट्र बैंकले जनधाुरण गरे को सीमाजभर रहेको,
(ङ) जनकटतम अजघल्लो आजथुक िषुमा कजाु नोक्सानी व्यिस्था पजछ संचालन मनु ाफामा रहेको,
(च) आिेदक बैंकका बहालिाला सञ्चालक, कायुकारी प्रमख
ु िा कायुकारी सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले
कुनै पजन जकजसमको आजथुक जररिाना नगरे को,
(छ) शीघ्र सधु ारात्मक कारिाही िा समस्याग्रस्त घोषणा गरे को भएमा सो कारिाही फुकुिा भएको कजम्तमा ६
मजहना व्यजतत भएको,
(ज) सिुसाधारणको लाजग छुट्टयाइएको शेयर जारी गरी सके को ।
(झ) जिस्तृत जानकारीको लाजग कोषको कायाुलय ििरमहल, काठमाण्डौंमा सम्पकु राख्न हुन अनरु ोध गररन्त्छ।
(ञ) जसलिन्त्दी व्याजदर प्रस्तािको ढाूँचा यसै सचू ना साथ संलग्न छ ।
(च) प्रस्ताजित ब्याज दर र रकम जशलबन्त्दी दरभाउप्रस्ताि पेश गने अजन्त्तमजमजतले १ मजहना अिजध सम्म घटाउन
पाइने छै न ।

श्री कायुकारी जनदेशकज्य,ू
सामाजजक सरु क्षा कोष,
बबरमहल, काठमाडौ ।
जिषय : जशलबन्त्दी दरभाउ पेश गरे को सम्बन्त्धमा ।
त्यस कोषको जिजभन्त्न कोषहरूमा रहेको रकम िाजणज्य बैंकहरूमा लगानी गने सम्बन्त्धमा तहाूँबाट जमजत
२०७८/०६/३१मा भएको आह्वान बमोजजम तोजकएका सबै शतुहरू यस बैकले परू ा गरे को घोषणा गदै यो
दरभाउपरपेश गरे का छौ ।
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k"FhLsf]if M
lgis[o shf{ (Non-Performing Assets) M
v'b t/n ;DklQ ÷ :jb]zLlgIf]k (Net Liquidity) M
shf{ ÷ :jb]zLlgIf]k tyfk|fyldsk"FhLcg'kft(CCD Ratio) M
k"FhLsf]if cg'kft(CAR):
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सस्ं थाको आजधकाररक पदाजधकारीको नाम :- .....
दस्तखत :–.............................................
संस्थाको नाम :- ....................................
संस्थाको ठे गाना :- ..................................
संस्थाको छाप :- ....................................
जमजत :- .............................................
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