नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामािजक सरु �ा मन्त्रालय
सामािजक सरु �ा कोष
मुद्दती खातामा लगानी गन� सम्बन्धी सच
ू ना
यस सामािजक सरु �ा कोषको िविभन्न खाताह�मा रहेको करीव �. ७ अबर् १७ करोड वरावरको रकम लगानी
गनर्पु न� भएकोले नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनमु ित प्रा� तल उल्लेिखत शतर्ह� परू ा गरे का “क” वगर्का वािणज्य
बैंकह�बाट आफूले िलन चाहेको रकम, समय तथा उ� रकमका लािग प्रस्ताव ग�रएको व्याजदर समेत खल
ु ाई
िसलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराम भरी यस कोषमा िमित २०७८/१०/०२ गते २:०० बजे िभत्र आइपग्ु ने गरी
पठाउन आ�ान ग�रएको छ ।
शतर्ह� :
(क) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोिकएको न्यनू तम च�
ु ा पँजू ी परु य् ाएको साथै न्यनू तम पँजू ीकोष अनपु ात कायम गरे को,
(११ प्रितशत वा सो भन्दा बढी)
(ख) िनष्कृ य कजार् कुल कजार् सापटको ५ प्रितशत भन्दा कम भएको,
(ग) खदु तरल सम्पि� स्वदेशी िन�ेपको किम्तमा २० प्रितशत वा सोभन्दा बढी रहेको,
(घ) कजार्/ स्वदेशी िन�ेप र प्राथिमक पँजू ी अनपु ात नेपाल राष्ट्र बैंकले िनधार्रण गरे को सीमािभत्र रहेको,
(ङ) िनकटतम अिघल्लो आिथर्क वषर्मा कजार् नोक्सानी व्यवस्था पिछ सच
ं ालन मनु ाफामा रहेको,
(च) आवेदक बैंकका बहालवाला सञ्चालक, कायर्कारी प्रमख
ु वा कायर्कारी सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले
कुनै पिन िकिसमको आिथर्क ज�रवाना नगरे को,
(छ) शीघ्र सधु ारात्मक कारवाही वा समस्याग्रस्त घोषणा गरे को भएमा सो कारवाही फुकुवा भएको किम्तमा ६ मिहना
व्यितत भएको,
(ज) सवर्साधारणको लािग छुट्टयाइएको शेयर जारी गरी सके को ।
(झ) िवस्तृत जानकारीको लािग कोषको कायार्लय ववरमहल, काठमाण्डौंमा सम्पकर् राख्न ह�न अनरु ोध ग�रन्छ।
(ञ) िसलवन्दी व्याजदर प्रस्तावको ढाँचा यसै सचू ना साथ सल
ं ग्न छ ।
(च) प्रस्तािवत ब्याज दर र रकम िशलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव पेश गन� अिन्तम िमितले १ मिहना अविध सम्म घटाउन
पाइने छै न ।

श्री कायर्कारी िनद�शकज्य,ू
सामािजक सरु �ा कोष,
बबरमहल, काठमाडौ ।
िवषय : िशलबन्दी दरभाउ पेश गरे को सम्बन्धमा ।
त्यस कोषको िविभन्न कोषह�मा रहेको रकम वािणज्य बैंकह�मा लगानी गन� सम्बन्धमा तहाँबाट िमित
२०७८/०९/२६ मा भएको आ�ान बमोिजम तोिकएका सबै शतर्ह� यस बैकले परू ा गरे को घोषणा गद� यो दरभाउपत्र
पेश गरे का छौ ।
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ljj/0f
k"FhLsf]if M
lgis[o shf{ (Non-Performing Assets) M
v'b t/n ;DklQ ÷ :jb]zL lgIf]k (Net Liquidity) M
shf{ ÷ :jb]zL lgIf]k tyf k|fylds k"FhL cg'kft(CCD Ratio) M
k"FhLsf]if cg'kft (CAR):
;j{;fwf/0fsf] s'n lgIf]k -¿_ M
r'Stf k"FhL -¿_ M

संस्थाको आिधका�रक पदािधकारीको नाम :- .....
दस्तखत :– .............................................
सस्ं थाको नाम :- ....................................
संस्थाको ठे गाना :- ..................................
संस्थाको छाप :- ....................................
िमित :- .............................................
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