
 
 

२०७७ पसु १७ 
ूसे नोट 

 

उच्चःतरीय िव ीय क्षेऽ  समन्वय सिमितको बैठक 

 

आिथर्क पनु त्थानका लािग ल्याइएका कजार्ह को अिधकतम पहुँच लिक्षत वगर्मा पयुार्उने िनणर्य 
 

 

काठमाड ,  पसु १७ 
 

उच्चःतरीय िव ीय क्षेऽ समन्वय सिमितको बैठकले आिथर्क पनु त्थानका लािग ल्याइएका 
सहिुलयतपूणर् कजार्, व्यावसाियक िनरन्तरता कजार् तथा पनुकर् जार्को अिधकतम पहुँच लिक्षत वगर्मा 
ःथािपत हनेु गरी कजार् ूवाह गन िनणर्य गरेको छ । त्यसका लािग नेपाल रा  बक र नेपाल 
बकसर् एशोिसएशनले वातावरण िमलाउने र ूवाह गिरएको कजार्को िववरण िनयिमत पमा 
सावर्जिनक गन  िनणर्य भएको छ ।  

 

अथर्मन्ऽी िवंणुू साद पौडेलको अध्यक्षतामा अथर् मन्ऽालयमा बसेको बैठकले सहिुलयतपूणर् कजार्को 
ूभावकािरताको अध्ययन गरी नेपाल रा  बकले अक  बैठकमा पेश गन िनणर्य गरेको छ ।  

 

यःतै उच्चःतरीय िब ीय क्षेऽ समन्वय सिमितको बैठकमा उपिःथत हुँदा सबै िनकायले पन्ीौ 
योजनाले तय गरेको लआय अनु प ूगित हािसल भए/नभएको व्यहोरा सिहत ूःततुी गन िनणर्य पिन 
भएको छ ।  

 

बैठकले समम अथर्तन्ऽको पनु त्थानको लािग ल्याइएका नीित तथा कायर्बमको कायार्न्वयनका लािग 
सरोकारवाला िनकाय/संगठनमाफर् त आएका गनुासाह को सनुवुाई गनर् रा  बक, बकसर् एशोिसएसन र 
सम्ब  व्यावसाियक संघ/संगठनबीच छलफल गरी समाधान गन व्यवःथा िमलाउने िनणर्य गरेको छ ।  
 

बिक  पहुँच नपगुेका चार ःथानीय तहमा यथािशय तोिकएको बकको शाखा ःथापना गन व्यवःथा 
नेपाल रा  बकले अिनवायर् पमा िमलाउने, नेपाल िधतोपऽ बोडर्ले पूजँी बजारमा देिखएको हालको 
ूबिृ , यसको ःथाियत्व र यसले समम पूजँी बजारमा पान ूभावको सआुम पमा िव षेण गरी 
िनयिमत पमा अ ाविधक गन िनणर्य भएको छ ।  

 



 

बैठकमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गिरवी िनवारण कोष अन्तगर्तका 
समूह लाई सहकारीमा पान्तरण गन र सहकारी ारा रोजगारी िसजर्ना गन सम्बन्धी व्यवःथा 
कायार्न्वयनको ूगित आगामी वैठकमा पेश गनुर्का साथै सहकारी क्षेऽको ःथाियत्व, सशुासन र 
लगानी सम्बन्धमा सहकारी िवभागले ूभावकारी अनगुमन गन िनणर्य भएको छ ।  

 

यःतै बैठकले कम्पनी रिज ारको कायार्लयले कम्पनी दतार् र पूजँी लगानीको िववरण तयार गरी 
पठाउने लगायतका िनणर्य गरेको छ । 

  

बैठकमा राि य योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल रा  बैकका गभनर्र, अथर् सिचव, सिचव(राजःव), 
डेपटुी गभनर्र, िनयमनकारी िनकायका ूमखु लगायतका पदािधकारीह को उपिःथित िथयो। 


