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माननीय अर्थमन्त्री र अन्त्तराथविय वित्त ननगम (IFC) का एशिया तर्ा प्रिान्त्त क्षरेका क्षरेीय उपाध्यक्ष बीच 
शिष्टाचार भेट 

 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यिुराज खनतिडासँग अन्त्तराथविय वित्त ननगम (IFC) का एशिया तर्ा प्रिान्त्त 
क्षेरका क्षेरीय उपाध्यक्ष श्री नेना स्टोनिकोनभकिे शिष्टाचार भेट गनुथभयो ।  

सो अिसरमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूिे एशिया तर्ा प्रिान्त्त क्षेरका क्षेरीय उपाध्यक्षिाई स्िागत गरै्द 
नेपािको ननजी क्षेरको विकास र विस्तार प्रयासमाविश्व बैंक समूहको अन्त्तराथविय वित्त ननगमको ननरन्त्तर 
सहयोगका िानग धन्त्यिार्द व्यक्त गनुथभयो ।  

भेटका क्रममा एशिया तर्ा प्रिान्त्त क्षेरका क्षेरीय उपाध्यक्षिे नेपाि अन्त्तराथविय वित्त ननगमका िानग 
सन ्२००८ रे्दशख प्रार्नमकता प्राप्त मिुकुको रुपमा स्र्ावपत रहेको र नेपािको जिविद्यतु, पूिाथधारक्षेर, 
पयथटन र वित्तीय बजारको िगानी प्रबर्द्थनमा नेपािको ननजी क्षेरसंग नशजकबाट सहकायथ 
गरररहेकोजानकारी गराउनभुयो ।सो का अनतररक्त नेपािको विकासमा महत्िपूर्थ योगर्दान गने जस्तै 
कृवि व्यिसाय, यातायात, वित्त व्यापार, साना व्यिसाय तर्ा ननजीइशविटी र भेन्त्चर फण्ड जस्ता अन्त्य 
विविध क्षेर िगायत नेपािमा व्यिसाय संचािन गनथ अनकुुि िातािरर् शृ्रजना गनथमा अन्त्तराथविय वित्त 
ननगमिे सवक्रय योगर्दान गरररहेको बताउनभुयो । 

सोही क्रममा एशिया तर्ा प्रिान्त्त क्षेरका क्षेरीय उपाध्यक्षिे विनभन्न रे्दि र क्षेरहरुको प्रनतनननधत्ि गने 
विश्व बैंकका १२ जना प्रभाििािी कायथकारी ननरे्दिकहरुिे एकैपटक गत मवहना नेपािको भ्रमर् 
गरेको प्रसंग उठाउँरै्द नेपाि भ्रमर्को क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूिे प्रस्ततु गनुथभएको नेपािको 
र्दीर्थकािीन सोच, गन्त्तव्य,विकास प्रयास िगायत विनभन्न शजज्ञासाहरुको सम्बोधनबाट िहाँहरु अन्त्त्यन्त्त 
प्रभावित भएको र सो भ्रमर्को अनभुि विश्व बैंकको बोडथका सबै सर्दस्य तर्ा उच्च पर्दस्र् 
कमथचारीहरुिाई जानकारी गराउँरै्द आनतथ्यता तर्ा सहयोगका िानग नेपाि सरकारिाई धन्त्यिार्द दर्दन 
भनेको समेत जानकारी गराउन ु भयो । ती भ्रमर् िगायत नेपाििे आयोजना गरेका विनभन्न राविय 
क्षेरीय तर्ा अन्त्तराथविय सभा सम्मेिनको सफिता, नेपािको अतिुनीय प्राकृनतक मनमोहक दृष्य 
पररदृष्य र नपेाि सरकार र नेपािी जनताको व्यिहारबाट मोवहत भै यस पटक अन्त्तराथविय वित्त 
ननगमको आन्त्तररक बैठक नेपािमा आयोजना गने ननर्थय सवहत विश्वभर काम गने उच्च पर्दस्र् 
कमथचारीहरुको समूह निइ नेपाि आएको जानकारी गराउनभुयो । 



छिफिका क्रममा नेपािको जिविद्यतु विकासमा कोिेढुङ्गा सानबत हनुे तर्ा स्िरे्दिी तर्ा विरे्दिी ननजी 
क्षेरको संयकु्त प्रयासमा ननमाथर् तर्ा संचािन हनु ेनेपािको सबैभन्त्र्दा ठूिो आयोजनाको रुपमा रहेको 
मानर्ल्िो नरििुी १ को वित्तीय प्रिन्त्धका िानग अन्त्तराथविय वित्त ननगमको नेततृ्िमा कररब ४५ करोड 
३० िाख अमेररकी डिर बराबर िेयर तर्ा ऋर् िगानी जटुाउने सहमनतमा पगु्न विनभन्न व्यिधानका 
बािजरु्द नेपाि सरकारिे प्रर्दान गरेको सहयोगका िानग एशिया तर्ा प्रिान्त्त क्षेरका क्षेरीय उपाध्यक्षिे 
धन्त्यिार्द दर्दनभुयो । प्रत्यतु्तरमा माननीय अर्थमन्त्रीिे सो सहमनत जटुाउन अन्त्तराथविय वित्त ननगमिे 
गरेको ननरन्त्तर प्रयास र संयोजनका िानग धन्त्यिार्द दर्दनभुयो ।  

सोही क्रममा ननजी क्षेरबाट हनुसवने िगानीका विनभन्न अिसरहरुबारे चचाथ गरै्द माननीय अर्थमन्त्रीिे 
पररिनतथत सन्त्र्दभथमा जिविद्यतु विकासमा प्रनतस्पधाथत्मक क्षमता बढाउने, गरु्स्तर कायम गने र 
िगानीकताथ,व्यिसायी, उपभोक्ता र नेपाि सरकार समेतिाई फाईर्दा हनुे गरी आयोजना विकास गनुथपने 
आिश्यकता प्रनत ध्यान आकविथत गनुथभयो । नेपािी रुवपयामा अफसोर बण्ड जारी गनथ अन्त्तराथविय वित्त 
ननगमिाई अनमुनत दर्दने प्रकृया अशन्त्तम चरर्मा पगेुको र नेपािको विकासमा ननजी क्षेरको भनूमका र्प 
प्रबर्द्थन गनथ तर्ा व्यािसावयक िातािरर्मा सहजता ल्याउन अन्त्तराथविय वित्त ननगमको भनूमका समेत 
प्रभािकारी हनुे बताउँरै्द र्प योगर्दानका िानग माननीय अर्थमन्त्रीिे आव्हान गनुथभयो । 

सो भेटमा अन्त्तराथविय वित्त ननगमकानेपाि समेत हेने क्षेरीय ननरे्दिक, नपेािका नननमत्त कशन्त्ि म्यानजेर 
िगायत अन्त्य पर्दानधकारीहरुको उपशस्र्नत रहेको नर्यो । 
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अर्थ मन्त्रािय, नसंहर्दरबार। 


