लगानीकर्ाा संरक्षण कोषको सचिवालय
त्रिपरु े श्वर काठमाण्डौ
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हाि गरिएको बािे
नमनत 2079।01।21 गतेको गोिखापत्र िाष्ट्रिय दै निकमा प्रकाशित सूचिा बमोशिम यस लगािीकताा सं िक्षण कोषको सशचवालयमा िहे को
िकम रु 80000000.00 (अक्षेरुपी रु आठ किोड) मुद्दती निक्षेपमा लगािी गिुा पिे कोले िेपाल िाि बैं कबाट निधाारित मापदण्डको
अनतरिक्त तल उल्लेशखत िताहरु पूिा गिे का िेपाल िाि बैंकबाट इिाित प्राप्त “क” बगाका इच्छु क वाशणज्य बैं कहरुले आफुले नलि
चाहेको िकम तथा उक्त िकमका लानग प्रस्ताव गरिएको व्याि तथा व्याि भ ुक्तािी प्रकृया समेत खुलाइ लगािीकताा सं िक्षण कोषको
सशचवालयले तोकेको शिलबन्दी प्रस्ताव सम्बन्धी फािाम भरि नमनत 2079।02।04 गते मध्यान्ह 12:०० बिे नभत्र यस कोषको
आनथाक प्रिासि िाखामा बुझाउि हुि प्रस्ताव आव्हाि गरिएकोछ।
िताहरु
(क) बैं क सं चालिमा आएको

कशम्तमा ५ बषा पुिा

गिे को ।

(ख) बैं क लगाताि पााँच बषा दे शख मुिाफामा िहे को।

(ग) िेपाल िाि बैं कबाट तोष्ट्रकएको न्युितम पुाँिी कोष कायम गिे को ।

(घ) निशस्िय किाा (NPL) कुल किाा सापटको ३ प्रनतित भन्दा कम भएको ।
(ङ) खुद तिल
(च)

सम्पनत स्वदे िी

निक्षेप को

कशम्तमा २० प्रनतित वा सो

भन्दा बढी िहेको ।

ाँ ी अिुपात िेपाल िाि बैं कले समय-समय मा निधाािण गिे को नसमा नभत्र िहेको ।
किाा/स्वदे िी निक्षेप ि प्राथनमक पूि

(छ) िेपालिाि बैं क ऐि,२०५८ को दफा ८६ बमोशिम कािवाहीमा परि समस्या ग्रस्त

सो फुकुवा भएको एक बषा अवनध पुिा भएको ।

घोषणा िभएको। समस्या ग्रस्त घोषणा भएकोमा

(ि) सवासाधािणको लानग छु ट्याएको सेयि िािी गरि िेपाल स्टक एक्सचेन्ि नल. मा सुशचकृत भएको।

(झ) यस सूचिा बमोशिम बैं कहरु बाट पेि हुि आएका प्रस्ताब पूणा वा आंशिक रुपमा स्वीकाि गिे वा िगिे सम्पूणा अनधकाि यस
कोषमा निष्ट्रहत

िहिेछ ।

(ञ) यस सूचिा बमोशिम भएको सम्झौता िष्ट्रवकिण गिे वा िगिे भन्ने ष्ट्रवषयमा कोषले निणाय गिेछ ।
(ट) ष्ट्रविेष अवस्था पिे को खण्डमा बाहेक कोषले मुद्दती निक्षेपमा िाखीएको िकम ष्ट्रफताा नलि चाहेमा एक मष्ट्रहिा अगावै सम्बन्धीत बैं कलाइ
िािकािी गिाई िकम ष्ट्रफताा नलि सक्िेछ ।
िोट: १. प्रस्ताव पेि गिे बैं क हरुले मानथ उल्लेशखत िता तथा िेपाल िाि बैं कबाट निधाारित मापदण्ड पुिा गिे को व्यहोिाको घोषणा
शिलबन्दी प्रस्तापपत्र साथ पेि गिुा पिेछ ।
२. रितपूवक
ा दताा हुि आएका शिलबन्दी प्रस्ताव

नमनत 2079।02।04 गते अपिान्ह २:00 बिे यस कोषको सशचवालय (कम्पिी

िशििािको कायाालय नत्रपुिेश्वि) मा प्रस्तावदाता वा नििका प्रनतनिधीहरु समेतको िोहविमा खोनलिेछ ति प्रस्तावदाता वा नििका
प्रनतनिधीहरुको अिुपशस्थतीमा पनि प्रस्ताव खोल्ि सष्ट्रकिेछ ।

प्रस्ताव पेि गिे पत्रको ढााँचा
श्री अध्यक्षज्यू ,
लगािीकताा सं िक्षण कोषको सशचवालय,नत्रपुिेश्वि काठमाण्डौ ।

नबषय: शिलबन्दी प्रस्ताव पेि गिे को सम्बन्धमा ।
उपिोक्त सम्बन्धमा त्यस कोषमा िहेको िकम वाशणज्य बैं कमा मुद्दती निक्षेपमा लगािी गिे सम्बन्धमा तहांबाट नमनत२०७९।०१।२1 मा
शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हाि भए बमोशिम उल्लेशखत सबै िताहरु यस बैं कले पुिा गिे को घोषणा गदै दे हायको तानलकामा उल्लेशखत
ब्यािदिमा

सोष्ट्रह तानलकामा उल्लेख भए

बमोशिमको िकम मुद्दती निक्षेपमा नलि ईच्छु क भएकोले

सोष्ट्रह प्रयोििकोलानग यो शिलबन्दी

प्रस्ताव पेि गिे का छौ।

(क) नलि चाहेको निक्षेपको ष्ट्रवविण
ि.सं .

प्रस्ताष्ट्रवत ब्यािदि

अवनध

नलि चाहेको निक्षेप
िकम(रु किोडमा)

अं कमा

अक्षिमा

न्यूितम

ब्याि भ ुक्तािी
प्रकृया

प्रस्ताव

मान्य हुिे

अवधी

मानसक/त्रैमानसक

अनधकतम

(ख) आनथाक वषा ..............................को ..................मष्ट्रहिाको यस ..................नल. को ष्ट्रवशिय परिसूचकहरु निम्िािू साि
िहेको छ ।
ि.सं .
१
2
3
4
5
६

ष्ट्रवविण

प्राथनमक पूाँिी कोष अिुपात

इकाइ
प्रनतित

ाँ ी कोष अिुपात
पूि

प्रनतित

निष्कृय किाा अिुपात

प्रनतित

खुद तिल सम्पती/ स्वदे िी निक्षेप अिुपात

प्रनतित

किाा/स्वदे िी निक्षेप ि प्राथनमक पूाँिीकोष

प्रनतित

अिुपात
िाफा/ िोक्साि ष्ट्रहसाव
क. निकटतम अशघल्लो पााँच वषा

िकम रु लाखमा

प्रनतित/िकम

कैष्ट्रफयत

7
8
9
10
11
12

ख. चालु अवधी

िकम रु लाखमा

रियल स्टे ट किाा अिुपात

प्रनतित

कुल निक्षेप

प्रनतित

ाँ ी
च ुक्ता पूि

िकम रु लाखमा

सं स्थागत निक्षेप/कुल निक्षेप अिुपात

प्रनतित

सं चालि भएको वषा
िेट वथा प्रनत िेयि

(ग) यस............................................................. नल. को सम्बन्धमा दे हाय बमोशिमको थप ष्ट्रवविण समेत पेि गदा छौं ।
१. आ.व. ...............................दे शख आ.व.................................सम्मको िाफा िोक्साि ष्ट्रवविण ।
२. निक्षेप गरििे सं स्थाको कुिै पनि सं चालक, प्रमुख कायाकािी अनधकृत वा कायाकािी सं चालकलाइ िेपाल िाि बैं कले िरिवािा वा
कािवाष्ट्रह गिे को अवस्था छ/छै ि । (त्यस्तो कािवाष्ट्रह भएकोमा एक वषा पुिा भए िभएको व्यहोिा खुिाउिे ।)
३. सं स्था िेपाल िाि बैकको शिघ्र सुधािात्मक कािवाहीमा पिे को छ/छै ि । (त्यस्तो कािवाष्ट्रह भएकोमा एक वषा पूिा भए िभएको
व्यहोिा खुलाउिे ।)
४. सं स्था िेपाल िाि बैं क ऐि, २०५८ को दफा ८६ बमोशिम कािवाष्ट्रहमा पिी समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ वा छै ि । (त्यस्तो
कािवाहीमा पिे को भए सो फुकुवा भएको एक वषा अवधी पूिा भए िभएकोव्यहोिा खुलाउिे )।
५. सवासाधािणको लानग छु ट्याइएको िेयि िािी गिी सकेको ि नमनत..................................मा िेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज नल. मा
सूशचकृत भइसकेको ।
६. साथै यस.................................................नल. को नमनत ................................मा प्रकाशित पनछल्लो ष्ट्रवशिय ष्ट्रवविण यसै
प्रस्तावसाथ सं लग्ि छ ।
सं स्थाका आनधकारिक पदानधकािीको

सं स्थाको िाम........................................

दस्तखत..........................................

ठे गािा

िाम................................................

छाप

पद................................................
सम्पका फोि िं.............................................
द्रष्टव्यM प्रस्ताव साथ माग गरिएको ष्ट्रवविण खुलाउिे कागिात सं लग्ि गरिएको छ ।

