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नेपाल बैंक लललमटेडको लवशेष साधारण सभा समबनधधी सचूना
(प्रथमपटक प्रकालशत लमलत २०७७/०६/०२ गते )

यस बैंकको सञ्चालक समिमिको मिमि २०७७/०५/२५ गिे मबहीबचार बसेको सचािौं बैठकको मिर्णयचािसुचार दहेचायकचा 
मिषयिचा 5nkmn / lg0f{osf nflu लभलडयो कनफे्नस (Virtual Zoom Meeting) dfkm{t बैंकको मिशषे 
सचाधचारर सभचा बसिे भएको हुदँचा कम्पिी ऐि, २०६३ को दफचा ६७ बिोमिि सम्पपूर्ण शयेरधिी िहचािभुचािहरूको 
सहभचामगिचाकचा लचामग अिरुोध गददै यो सप्ू िचा प्रकचामशि गररएको छ ।
१. लवशेष साधारण सभा हुने लमलत, सथान र समयः
मिमि : २०७७ आमविि १९ गिे सोिबचार

स्चाि :
बैंकको प्रधचाि कचायचा्णलय, धि्ण्प्, कचाठिचाडौंबचाट । सभचािचा सहभचागी हुि ् चाहिे शयेरधिी िहचािभुचािहरूलचाई 
Zoom ID/Passcode उ्पलबध गरचाइिेछ ।

सिय : मदिको ११:०० बिे
२. छलफलका लवषयहरू ः
क. लवशेष प्रसतावहरूः
१) यस बैंकको सञ्चालक समिमििचा सञ्चालकको प्रमिमिमधति समबनधी सचामिकको वयिस्चािचा ्पररिि्णि गरी 

िे्पचाल सरकचारबचाट ििोमिि हुिे ४ (्चार) ििचा सञ्चालकबचाट घटचाई ३ (िीि) र सि्णसचाधचारर शयेरधिीको िफ्ण बचाट 
मििचा्णम्ि हुिे २ (दईु) ििचा सञ्चालकबचाट बमृधि गरी ३ (िीि) कचायि गि्ण मियिचािलीको समबमनधि दफचािचा 
संशोधि गिने । सचा्ै, बैंक ि्चा मित्ीय संस्चा समबनधी ऐि, २०७३ बिोमिि हुिे गरी बैंकको प्रबनध्पत्र ि्चा 
मियिचािलीलचाई सियचािकुपू ल अद्चािमधक गिु्ण्पिने भएकोले संलगि िीि िहले प्रसिचाि बिोमिि हुिे गरी प्रबनध्पत्र 
ि्चा मियिचािलीकचा अनय वयिस्चािचा संशोधि/््पघट गिने ।

२) बैंकको प्रबनध्पत्र ि्चा मियिचािलीको प्रसिचामिि संशोधििचा मियििकचारी मिकचायहरूबचाट कुिै फेरबदलको सझुचाि 
प्रचाप्त भएिचा सो बिोमिि आिशयक फेरबदल गि्ण सञ्चालक समिमिलचाई अम्ियचारी प्रदचाि गिने ।

सञचालक सलमलतको आज्ाले
केशव प्रसाद भणडारधी

कमपनधी सलचव

लवशेष साधारण सभा समबनधधी अनय जानकारधी
१. मिशषे सचाधचारर सभचा प्रयोििको मिमित् मिमि २०७७/०६/०८ गिे शयेरधिी दिचा्ण ्पमुसिकचा बनद रहिेछ । िे्पचाल 

सटक एकस्नेि मलमिटेडिचा मिमि २०७७/०६/०७ गिेसमि कचारोबचार भई मियिचािसुचार शयेर िचािसचारी भएकचा 
शयेरधिीहरूले िचात्र मिशषे सचाधचारर सभचािचा सहभचागी भई मिर्णय प्रकृयचािचा भचाग मलि सकिहुुिेछ ।

२. कोरोिचा भचाइरस (Covid-19) dxfdf/Lको िोमििकचा सचा्ै िे्पचाल सरकचारको सिचास्थय समबनधी िचा्पदणडको 
्पचालिचा गिु्ण्पिने भएकोले मिशषे सचाधचारर सभचा मभमडयो कनफे्नस (Virtual Zoom Meeting) िचाफ्ण ि गररिे 
भएकोले शयेरधिी िहचािभुचािहरूलचाई मभमडयो कनफे्नसको िचाधयिबचाट सभचािचा भचाग मलि अिरुोध छ ।

३. मभमडयो कनफे्नस िचाफ्ण ि आफिो िनिवय रचा्ि ्चाहिे शयेरधिी िहचािभुचािहरूले sgm@nbl.com.np िचा इिले 
गरी िचा ०१-४२२२३७१ िचा सम्पक्ण  गरी सभचा हुि ुभनदचा ४८ घणटचा अगचािै आफिो िचाि / Od]n 7]ufgf मट्पचाउि ु
्पिनेछ । मभमडयो कनफे्नस िचाफ्ण ि उ्पमस्ि हुिे शयेरधिीहरूलचाई Meeting ID/ Passcode उ्पलबध गरचाई 
सभचािचा सहभचागी हुिे वयिस्चा मिलचाइिेछ ।

४. सभचािचा सहभचागी हुि इचछुक शयेरधिी िहचािभुचािहरूले शयेर प्रिचार्पत्र िचा महिग्चाही (DMAT) िचािचा 
िोमलएको प्रिचार/महिग्चाही (DMAT) vftf g+÷z]o/ lsQf ;+Vof ि्चा फोटो समहिको कुिै ्परर्य्पत्र 
अमििचाय्णरु्पिचा सचा्िचा मलई सहभचागी हुि ु्पिनेछ । 

५. सभचा शरुु हुिभुनदचा १ घणटचा अगचामडबचाट मभमडयो कनफे्नस (Virtual Zoom Meeting) िलुलचा गररिेछ । उक्त १ 
घणटचाको सियमभत्र सभचािचा सहभचागी शयेरधिीहरूले मदइएको Zoom ID र Passcode को िचाधयिबचाट Zoom 
Login गरी आफिो ्परर्य, मडमयचाट िचािचा िं. र शयेर मकत्चा सं्यचा समहि उ्पमस्मिको िचािकचारी सभचालचाई मदि ु
्पिनेछ । शयेरधिी िहचािभुचािहरूले Chat Box बचाट सििे आफिो ्परर्य, मडमयचाट िचािचा िं. र शयेर मकत्चा समहिको 
िचािकचारी गरचाई उ्पमस्मि यमकि गरचाउि सकि ुहुिेछ । शयेरधिीको उ्पमस्मिबचाट कम्पिी ऐिको वयिस्चा बिोमिि 
सभचाकचा लचामग आिशयक गर्परुक सं्यचा ्पपूरचा भए ्पश्चाि सभचाको कचारबचाही अगचामड बढचाइिेछ ।

६. मिशषे सचाधचारर सभचा समबनधी कचागिचािहरू मिरीक्षर गि्ण ि्चा प्रमिमलम्प आिशयक भएिचा कचायचा्णलय 
सियमभत्र केनद्ीय कचायचा्णलय धि्ण्प्, कचाठिचाडौंिचा सम्पक्ण  रचा्ि समकिेछ । तयसिचा कचागिचाि बैंकको िेबसचाइट  
www.nepalbank.com.np बचाट सििे प्रचाप्त गि्ण समकिेछ ।

७. सभचािचा सहभचागी हुिको लचामग प्रमिमिमध (प्रोकसी) मियकु्त गि्ण ्चाहिे शयेरधिीहरूले आफिो सम्पपूर्ण शयेरको एउटै 
प्रमिमिमध हुिे गरी प्र्मलि कम्पिी कचािपूिले िोकेको ढचँा्चािचा प्रमिमिमध ्पत्र (प्रोकसी फचारि) भरी सभचा हुिभुनदचा 
कमिीिचा ७२ घणटचा अगचािै बैंकको शयेर रमिष्ट्चार श्ी मसमभल कयचाम्पटल िचाकने ट मलमिटेड, मसमटसी िल, सनुधचारचा, 
कचाठिचाडौंिचा दिचा्ण गररसकि ु्पिनेछ । प्रोकसी मियमुक्त गदचा्ण बैंककचा शयेरधिीहरूलचाई िचात्र प्रोकसी मियकु्त गि्ण समकिेछ । 
एकभनदचा बढी वयमक्तलचाई शयेर मिभचािि गरी िचा अनय कुिै मकमसिबचाट छुट्टयचाएर मदइएको प्रोकसी बदर हुिेछ ।

८. सभचािचा सहभचागी हुिको लचामग प्रमिमिमध (प्रोकसी) मियकु्त गररसके्पमछ प्रमिमिमध फेरबदल गि्ण ्चाहिेचा यस 
अमघ मदएको प्रमिमिमध (प्रोकसी) बदर गरी यो प्रमिमिमध (प्रोकसी) लचाई िचानयिचा मदइयोस ्भनिे छुटै्ट ्पत्र समहि 
प्रोकसी फचारि सभचा शरुु हुिभुनदचा कमिीिचा ४८ घणटचा अगचािै बैंकको शयेर रमिष्ट्चार श्ी मसमभल कयचाम्पटल िचाकने ट 
मलमिटेड, मसमटसी िल, सनुधचारचा, कचाठिचाडौंिचा दिचा्ण गरचाएको अिस्चािचा अमघललो प्रमिमिमधलचाई सििः बदर 
भएको िचािी ्पमछललो प्रमिमिमध (प्रोकसी) लचाई िचानयिचा मदइिेछ । प्रमिमिमध मियकु्त गररसकेको शयेरधिी सियि ्
सभचािचा सहभचागी भएिचा मििले मदएको प्रमिमिमध (प्रोकसी) सििः बदर हुिेछ ।

९. संयकु्त रु्पिचा शयेर ग्हर गिने शयेरधिीहरूको हकिचा शयेर लगि मकिचाबिचा ्पमहले िचाि उललेि भएको वयमक्त िचा 
सि्णसमिि मियकु्त प्रमिमिमधले िचात्र सभचािचा सहभचागी हुि ्पचाउिेछि ्।

१०. िचाबचालक िचा िचािमसक सनिलुि ठीक िरहकेो शयेरधिीको िफ्ण बचाट शयेर लगि दिचा्ण मकिचाबिचा संरक्षकको रु्पिचा 
िचाि दिचा्ण भएको वयमक्तले सभचािचा सहभचागी हुि ि्चा प्रमिमिमध मियकु्त गि्ण सकिेछि ्।

११. संगमठि संस्चाकचा शयेरधिी भएिचा तयसिो संगमठि संस्चाको िफ्ण बचाट सभचािचा उ्पमस्ि हुिको लचामग ििोमिि 
वयमक्तले शयेरधिी संस्चाको आमधकचाररक ्पत्रकचा सचा् प्रोकसी फचारििचा संस्चाको छचा्प र आमधकचाररक वयमक्तको 
दसििि भएको कचागिचाि ्पेश गिु्ण ्पिनेछ ।

१२. मिशषे सचाधचारर सभचाकचा समबनधिचा ््प िचािकचारी आिशयक ्परेिचा कचायचा्णलय सियमभत्र बैंकको केनद्ीय 
कचायचा्णलय, सञ्चालक समिमि सम्िचालयिचा सम्पक्ण  रचा्ि सििे अिरुोध छ ।


