
 अनुसूची २ 

ननके्षपको लानि दरभाउ पत्र पेश िने फारामको नमुना 

मिमि:....      ..  

श्री कार्यकारी मिरे्दशक जू्य , 

बैरे्दमशक रोजगार बोर्यको समिवालर्, 

काठिाण्डौं । 

मवषर्: मशलवन्दी र्दरभाउ पत्र सम्बन्धिा । 

 

            वैरे्दमशक रोजगार प्रवद््रधि बोर्यको कल्याणकारी कोषिा रहेको रकि वामणज्य बैंकहरुिा १ 

बषे  िुद्दिी  मिके्षपिा लगािी गिे  सम्बन्धिा मिमि ................ .िा सूििा प्रकामसि  भए 

बिोमजि सूििािा उले्लख भएका सवै शियहरु पुरा गरर र्दरभाउ पत्रिा सहभागी हुि र्ोग्य भएको घोषणा 

गरै्द र्ो  र्दरभाउ पत्र पेश गरेका छड । 

मस

.िौं 

बैंकको िाि र 

 ठेगािा  

मिके्षप मलि िाहेको रकि रु. प्रस्तामवि व्याज र्दर 

(प्रमिशि) 

व्याजर्दर 

प्रर्दािगररिे 

अवमध नू्यििि अमधकिि  अौंकिा  अक्षरिा  

१       

 

र्स...................... . . . . .को .......साल..............िमहिाको 

मवत्तीर् सूिकाौंक र्स प्रकार रहेको छ । 

क्र.स. मववरण इकाई मवत्तीर् सूिकाौंक 

१. मिष्क्रिर् कजाय-NPA) M 
( Non-Performing Assets-) 

प्रमिशि  

२. खुर्द िरल सम्पमत्त/स्वरे्दशी मिके्षप M  

( Net Liquidity - NLP) 

प्रमिशि  

३. पूूँजी कोष:अिुपाि ( Capital 

Adequacy Ratio CAR) 

प्रमिशि  

४. खुर्द सम्पिी ( Net worth )   

Total assets - Current Labilities) 
रकि रु  

५. िुक्ता पूूँजी रकि रु  

६. सौंस्थागि मिके्षप/कुल मिके्षप 

अिुपाििा प्रमिसि/ 

प्रमिशि  

७ खुर्द सौंिालि िुिाफा   रकि रु  

                                                 
 पमहलो सौंसोधिद्वारा सौंसोमधि 



८ जम्मा मिके्षप रकि                  

(क) सौंस्थागि .......                 

(ख) व्यष्क्रक्तगि ......... 

रकि रु  

 

िोट:  १. समू्पणय मववरण िभरी प्राप्त भएको र्दरभाउपत्र िूल्याङ्कि प्रमक्रर्ािा सिवेश गररिे छैि ।  

        २. िामथ उले्लष्क्रखि समू्पणय मवमत्तर् सूिकाङ्कहरु िधे्य िूल्याङ्कि प्रर्ोजिका लामग िोमकएका                 

सूिकाङ्कहरु िात्र प्रर्ोग गररिे छ ।         

        ३. र्दरभाउपत्रको िान्य अवमध मिस मर्दि सम्म रहिे छ । सो भन्दा घटी अवमध भएको वा कुिै                   

        शिय राष्क्रखएको र्दरभाउ पत्र िान्य हुिेछैि।  

        ४. कुिै पमि बैङ्किा लगािी गिे वा िगिे समू्पणय अमधकार कल्याणकारी कोष ब्यवस्थापि            

समिमििा रहिे छ ।   

िामथ उले्लख गररएका समू्पणय मवमत्तर् मवररणहरु समह र सत्य छि् । िुद्धिी खािािा रकि मिके्षप 

मलिे प्रर्ोजिका लामग कुिै मवबरण गलि उले्लख भएका छैिि भमि हस्ताक्षर गिे:  

बैंकको आमधकारीक पर्दामधकारीका 

र्दस्तखि                        बैंकको िाि: 

 

िाि:          बैंकको ठेगािा: 

पर्द:          बैंकको छाप: 

सम्पकय  िोवाईल िम्वर:    

इिेल: 

मिमि: 


