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अध्याय एकः रणनीतिक सन्दर्भ (Strategic Context) 

1.1 पषृ्ठर्तू ः 

देशको आतथभक विकास ा पूूँजी पररचालनको  हत्ि सिोपरर रहेको हनु्छ। art पूूँजी पररचालनको अपररहायभ 
आधार हो। थोपा थोपा बचिले लगानीका लातग पूूँजी संग्रह गछभ। व्यक्ति देक्ति राविय जीिनलाई स ेि स वृि 
पानभ बचि र त्यसको प्रर्ािकारी लगानी जरुरी हनु्छ। पूूँजी पररचालनका के्षत्र  ध्ये पूूँजीबजार एक  हत्िपूणभ 
क्षेत्र हो। पूूँजीबजारलाई आधतुनक अथभिन्त्रको ऐनाको रुप ा हेररने र्एकोले यसको विकास एिं सदुृढीकरण 
अति आिश्यक हनु्छ। यसै पररप्रके्ष्य ा रोजगार आिि िथा सिभसाधारण नागररकलाई बचिका लातग प्रोत्सावहि 
गरी लगानीका साथै पूूँजी बजारको विकास ा सहर्ागी गराउने  ूल ध्येयका साथ 3१ िर्भ अक्ति २०४७ 
साल ा नागररक लगानी कोर्को स्थापना र्एको हो। न्यासधारी (Trustee) संस्थाको रूप ा स्थापना र्एको 
कोर्ले सेिाग्राहीको वहिलाई ध्यान ददई क्रत क रूप ा कोर्को आकार बढाउूँदै राविय विकास ा तनरन्िर 
सहयोग परुय्ाउूँदै आएको छ . 

 लुकुको आतथभक विकासलाई गतिशील बनाउन राविय प्राथत किा प्रापरि पररयोजनाहरु ा लगानी बढाउूँदै 
कोर्लाई आतथभक विकासको केन्रको रुप ा स्थावपि गराउने उद्देश्यका साथ कोर् अगाति बढेको छ। नागररक 
लगानी कोर् ऐन, २०४७ ले तनधाभरण गरेको कायभ दायारा र विगि िर्भहरुको प्रगति स ीक्षा स ेिलाई आधार 
 ानी दोस्रो रणनीतिक योजना ियार गररएको छ । 

1.2 उद्देश्य िथा कायभहरुः  

आतथभक विकासका लातग अिकाश कोर् संचालन िथा व्यिस्थापन गने, सरोकारिाला संस्था ा सिभसाधारण 
जनिालाई िचि गनभ प्रोत्सावहि गरी राविय पूूँजीको तन ाभण गने र दीिभकातलन पूूँजीको  ाध्य बाट लगानीका 
अिसरहरु बढाउन ुिथा संस्थागि रुप ा पूूँजीबजारको विस्िार ा गतिशीलिा ल्याउन ुकोर्को प्र िु उद्देश्य 
रहेको छ । उि उद्देश्य हातसल गनभका लातग कोर्का विक्तशष्ट कायभहरु देहाए अनसुार रहेका छन:् 

1.  कोर्ले ट्रष्टीको रुप ा िचिकिाभलाई दक्ष लगानी सेिा प्रदान गरी बढी प्रतिफल उपलब्ध  गराउन 
देहाय ब ोक्तज का कायभक्र  संचालन गने छ। 

क)  योगदान ा आधाररि तनिृत्तर्रण, स्िास््य बी ा जस्िा सा ाक्तजक सरुक्षाको क्षते्र ा 
आफैं ले िा अन्य कुनै संस्थासूँगको सहकायभ ा िोवकए ब ोक्तज  कायभक्र  संचालन 
गने । 

ि) तनजा िी क भचारी, सैतनक िथा प्रहरी, क्तशक्षक िथा अन्य संगठीि संस्थाका क भचारीको 
लातग योगदान ा आधाररि साितधक जीिन बी ा कोर् संचालन गने, 

ग)  उपदान कोर् र पेन्सन कायभक्र  संचालन गने 
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2.  कोर्ले वितर्न्न योजनाहरु संचालन गरी संकलन गरेको बचि देहाए ब ोक्तज  पररचालन गनेछ । 

क)  बाक्तणज्य बैंकको नगद प्र ाणपत्र (क्यास सवटभवफकेट) िा स य सी ाको शिभ ा  दु्दति 
तनक्षेप ा लगानी गने, 

ि)   नेपाल सरकार िा नेपाल राि बैंकद्वारा “क” िगभको  ान्यिा प्रापरि कुनै बाक्तणज्य 
बैंकको ज ानि ा कोर्ले िोकेको शिभ ा कुनै संगठीि संस्था ा ऋण लगानी गने, 

ग) कोर्ले उपयिु ठहयाभएको कुनै बाक्तणज्य बैंक, वित्तीय संस्था, बी ा कम्पनी, संगठीि 
संस्थाहरु िा त्यस्िो संस्था िा कम्पनीको शेयर ा लगानी गने, 

घ) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार र तनजी के्षत्रसूँग तनजी िथा सािभजतनक तनजी 
साझेदारी  ोिल ा सम्पन्न हनुे पूिाभधार तन ाभणका आयोजना ा लगानी गने, 

ङ) लगानीकिाभ वहसाब योजना, नागररक एकांक योजना िा कोर्ले संचालन गरेका अन्य 
कायभक्र  ा जम् ा र्एको रक बाट िा कोर्को आफ्नै स्रोिबाट नेपाल सरकारद्वारा 
तनष्काक्तशि ऋणपत्र ा लगानी गने, 

च) विदेशक्तस्थि नेपाली नागररकबाट एकांक योजना ा संकलन र्एको रक  नेपाल राि 
बैंकको स्िीकृति तलई कुनै स्िदेशी िा विदेशी कम्पनी िा संगठीि संस्थासूँगको 
सहकायभ ा विदेशी तधिोपत्र ा लगानी गने, 

छ) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको पूणभ िा 
आकं्तशक स्िात त्ि िा तनयन्त्रण ा रहेको संगठीि संस्था िा तनकायबाट स्थापना िा 
प्रििभन गररएको विद्यिु उत्पादन िा प्रसारण िा अन्य पूिाभधार तन ाभण ा लगानी गने, 

ज)  प्रचतलि कानून ब ोक्तज  संस्थावपि संगठीि संस्थाहरुलाई कजाभ ददन,े 

झ) कोर्का सहर्ागीहरुलाई कजाभ िथा सापटी प्रदान गने । 

१.3 नागररक लगानी कोर् ा रणनीतिक योजना 

अतनक्तिििाको बीच ा एक िा स ग्र दीिभकातलन लक्ष्य हातसल गनभका लातग ियार गररएको सा ान्य योजना 
नै रणनीति हो। सा ान्यिया रणनीति ा लक्ष्य तनधाभरण गने, लक्ष्य प्रापरि गनभ चावहने कायभहरू (action) वकटान 
गने र उि कायभहरू कायाभन्ियन गनभ आिश्यक संशाधनहरू (Resources)को पररचालन गने विर्य स ािेश 
गररएको हनु्छ। रणनीतिले तनक्तिि स य सी ा तर्त्र प्रापरि गनुभ पने उपलब्धीलाई तनदेक्तशि गदभछ। त्यसैले 
संस्थाको संगठनात् क संशाधन, सीप र दक्षिालाई एक साथ जोिेर प्रतिस्पधाभत् क फाइदा तसजभना गनभका लातग 
रणनीतिको आिश्यकिा पदभछ। 

 

विश्वर्रका सबै लगानी गने संस्थाहरुले रणनीतिक योजनाको विकास गने  र त्यसको कायाभन्ियनको अभ्यास 
गरररहेका छन।् रणनीतिले संस्थाको दूर दृिी (Vision),  प्राथत किाहरू (Priorities) र संगठनात् क 
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व्यिस्थापन र कायभसंचालन सदुृढीकरण गने कायभहरू तनधाभरण गदभछ। यस सन्दर्भ ा कुनै पतन लगानी कम्पनीले 
उच्च प्रतिफल प्रापरि गनभका लातग स ग्र रुप ा विश्लरे्ण गरी क  जोक्ति पूणभ क्षेत्र ा लगानी केक्तन्रि गने र 
क भचारीको गणुस्िर, कायभ िािािरण, आन्िररक र बाह्य सञ्चार, वितनयोजन र सरुक्षाको स्रोिहरूको उपयोग 
बढाउूँदै संगठनको क्ष िा सदुृढ गनभ ा ध्यान केक्तन्रि गनुभपने हनु्छ । 

 

कोर्ले स्थापनाको करीब २५ बर्भ पतछ पवहलो पटक पाूँच िरे् प्रथ  रणनीतिक योजना (२०72-2077) 
लागू गररयो। प्रथ  रणनीतिक योजनाले तलएको उद्देश्य अनरुुप  खु्य व्यिसावयक स्िम्र्को रुप ा बचि 
पररचालन, लगानी व्यिस्थापन र पूूँजी बजार सेिा पवहचान गररएको तथयो। बचि संकलन र लगानी 
व्यिस्थापन ा आशातिि उपलक्तब्ध हातसल र्एको र्एिापतन पूूँजीबजारको के्षत्र ा िथा ित्सम्िन्धी काननु एि 
कायभवितध तन ाभण लगायिका विर्य ा र्न े अझै थपु्र ै कायभ गनभ बाूँकी रहेको अिस्था छ। कोर्ले प्रथ  
रणनीतिक योजना (२०७2-2077)  अितध ा अिलम्िन गरेका लक्ष्य िथा उद्दशे्यहरु देहाए ब ोक्तज  रहेका 
छन।्  

क्षते्र लक्ष्य उद्दशे्य 

बचि संकलन  वितर्न्न बचि योजनाहरु र सा ूवहक 
लगानी कोर्  

( mutual funds) को  ाध्य बाट 
बचि संकलन बढाउने । 

 कोर्ले संचालन गरेका कायभक्र हरु ा देश 
िथा विदेश ा बसोबास गने नेपाली 
नागररकहरुलाई आकवर्भि गने । 

 सा ाक्तजक सरुक्षा सम्बन्धी अतिररि कायभक्र  
संचालन गने । 

लगानी व्यिस्थापन  जोक्ति  विश्लरे्णको आधार ा सरुक्तक्षि र 
लार्दायक क्षेत्रहरु ा लगानी 
विविधीकरण गने। 

 प्राथत किा प्रापरि क्षेत्र (जलविद्यिु, पूिाभधार 
विकास, उत्पादन, पयभटन र तनयाभि प्रििभन) एिं 

पूूँजी बजार ा लगानी गने।  

 न्यूनि  जोक्ति  र्एका क्षेत्रहरु ा लगानी 
गने। 

पूूँजीबजार 
 

पूूँजी बजारको विकास र विस्िारलाई 
गति ददने। 

 

 शेयर बजारलाई  स्थावयत्ि ददनका लातग  शयेर 
कारोिार गरी  बजार तन ाभिाको र्तू का तनबाभह 
गने ।   

 पूूँजीबजार सेिाका औजार/उपकरणहरुलाई 
प्रर्ािकारी बनाउने । 

 ानि संसाधन 
 

दक्ष िथा उत्प्ररेरि  ानि संसाधनबाट 
सेिाग्राहीलाई प्रर्ािकारी सेिा प्रिाह  
गने । 

 कोर्को कायभ प्रकृति अनसुार दक्ष जनशक्ति 
विकास गने।  

 क भचारीहरुको क्ष िा अतर्िवृि गने । 

सूचना प्रतबतध 
 

नविनि  सूचना प्रवितधको प्रयोगबाट 
कोर्को 

 सूचना प्रवितधको प्रयोगबाट सहर्ागीहरुलाई  
सरल, सलुर् िथा गणुस्िरीय सेिा प्रदान गने। 



4 
 

क्षते्र लक्ष्य उद्दशे्य 

कायभसम्पादन स्िररय बनाउन े।  कोर्को व्यिस्थापन सूचना प्रणाली प्रर्ािकारी 
बनाउने ।  

कानूनी पक्षहरु 
 

कोर्का  ऐन र तनय हरुको 
प्रर्ािकारी कायाभन्ियन गने 

 कोर्को ऐन, वितनय ािली, तनदेक्तशका िथा 
कायभवितधहरु स य सापेक्ष संशोधन िथा नयाूँ 
कायभवितध िजुभ ा गने ।  

प्रथ  रणनीतिक योजनाको अितध 2077 असार  सान्ि ा  स ापरि र्एको । िर, कोतर्ि-19 को असर िथा 
बन्दाबन्दीको कारणले दोस्रो रणनीतिक योजना ियार गरी कायाभन्यिन गनभ नसवकएको हदुाूँ आ.ि.2077-
2078 को िावर्भक नीति िथा कायभक्र  प्रथ  रणनीतिक योजनाको तनरन्िरिाको रुप ा रहेको छ। 

१.4 पवहलो रणनीतिक योजनाको संक्तक्षपरि स ीक्षा: 

नागररक लगानी कोर्को  खु्य उद्देश्य लगानीका अिसरहरू तसजभना गनभका लातग सिभसाधरणलाई पूूँजीको बचि 
गनभ प्रोत्सावहि गने एिं सेिातनिृि कोर् िथा सा ाक्तजक सरुक्षा कायभक्र  सञ्चालन गरी लगानीका अिसरहरू 
तसजभना गनुभका साथै र पूूँजी बजार ा गतिक्तशलिा ल्याउन हो । यसै विर्यलाई सम्बोधन गनभका लातग प्रथ  
रणनीतिक योजना ा व्यिसावयक स्िम्र्को रुप ा बचि पररचालन, लगानी व्यिस्थापन र पूूँजी बजार सेिा 
स ािेश गररएको तथयो ।   

नागररक लगानी कोर्को पवहलो रणनीतिक योजना (२०72/077) बाट केही  हत्िपूणभ  उपलक्तव्ध हातसल 
र्एको देक्तिन्छ । बचि संकलनको दायरा तनकै बढेको छ । वित्तीय साक्षरिा बवृि गरी बचि संकलन ा 
कोर्ले ठूलो फड्को  ारेको छ। बचि संकलन िथा लगानी व्यिस्थापन ा लक्ष्य र्न्दा धेरै प्रगति हातसल 
गरेको छ । पूूँजी बजारको विकासको लातग यस योजना अितध ा तनकै राम्रा का  सम्पन्न गरेको छ । 
नागररक स्टक तिलर कम्पनी स्थापना गरी पूूँजी बजार ा स्थावयत्ि काय  गने कायभको थालनी र्एको छ । 
नागररक स्टक तिलर कम्पनी स्थापना र्एको शरुुको िर्भ र्एकोले पतन लक्ष्य अनसुार प्रगति नर्एको हनु 
सक्छ । आगा ी िर्भदेक्ति पूूँजीबजारको विकास, विस्िार र स्थायीत्ि ा यो कम्पनीले  हत्िपूणभ र्तू का िेल्न े
अपेक्षा गररएको छ ।  

बचि कायभक्र ः 

प्रथ  रणनीतिक योजना ा वितर्न्न बचि कायभक्र  िथा सा ूवहक लगानी कोर् संचालन गरी कुल कोर् ( 

Fund) आतथभक िर्भ 2076/77 को अन्त्य सम्  ा रु.135.3 अबभ पयुाभउन ेलक्ष्य रहेको तथयो । उच्च 
व्यिस्थापन िथा आ  क भचारीहरुको साझा प्रयास र सेिाग्रहीको उत्साहजनक सहर्ागीिाका कारणले आ.ि. 
2076/77 को अन्ि सम्  ा रु.138.42 अबभ बचि संकलन गनभ कोर् सफल र्एको छ। जनु  कोर्ले 
तनधाभरण गरेको लक्ष्य र्न्दा रु.३ अबभ रुपैयाूँ बढी हो। आ.ि. 2077/78 रणनीतिक योजना अन्िर ( 

Strategic plan Gap)  बर्भको रुप ा रहेकोछ। यस िर्भ लक्ष्यको िलुना ा 15.96 प्रतिशि बढी उपलक्तब्ध हातसल 
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गरी कुल बचि संकलन रु 174.74 अिभ पगेुको छ । उपभयिु ि्यले कोर्को बचि संकलन विगि 6 
िर्भको अितध ा 113.40 प्रतिशिले बवृि र्एको छ।  

 

लगानी व्यिस्थापन 

कोर्ले वितर्न्न बचि कायभक्र  संचालन गरी संकलन गरेको बचि रक   ध्ये प्रथ  रणनीतिक योजनाको 
अन्ि सम्  ा वितर्न्न उपकरणहरु ा कुल रु 121.83 अिभ लगानी गने लक्ष्य रािेको ा तथयो। यस अितध ा 
कोर्ले रु. 122.85 अबभ लगानी गनभ सक्ष  र्एको छ। जनु तनधाभररि लक्ष्य र्न्दा 0.84 प्रतिशिले बढी 
हो। आ.ि. 2077/78  ा लगानी िफभ  लक्ष्यको िलुना ा 15.15 प्रतिशि बढी उपलक्तब्ध हातसल गरी 
कुल लगानी व्यिस्थापन रु. 174.74 अिभ पगेुको छ। उपभयिु ि्यले कोर्को लगानी विगि 6 िर्भको 
अितध ा 113.40 प्रतिशिले बवृि र्एको देिाउूँछ ।  
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पूूँजीबजार सेिा 

नागररक लगानी कोर्को उद्दशे्य  ध्ये पूूँजी बजारको विकास, विस्िार र क्तस्थरिाका लातग आफ्ना गतिवितधहरु 
पररलक्तक्षि गनुभ पतन हो । यसै विर्यलाई  ध्यनजर ा रािी प्रथ  रणनीतिक योजना अितधको अन्ि ा कोर्ले 
सहायक कम्पनीको रुप ा नागररक स्टक तिलर कम्पनी स्थापना गरेको छ। नागररक स्टक तिलर कम्पनी 
स्थापना र्एको शरुुको िर्भ र्एकोले पतन लक्ष्य अनसुार प्रगति नर्एको हनु सक्छ । आगा ी िर्भदेक्ति अपेक्तक्षि 
प्रगति गने अपेक्षा गनभ सवकन्छ। यस बाहेक, पवहलो रणनीतिक योजनाको अक्तन्ि  िर्भ अथाभि ्आतथभक िर्भ 
२०७६/७७  ा प्राथत क शेयर बजार (Primary Share  Market) बाट  रु.१ करोि ५० लाि रुपैया बराबरको 
शेयर िररद गने लक्ष्य रहेको ा रु.४६ लाि रुपैयाूँ बराबरको  ात्र िररद गरेको छ । त्यसैगरी दोस्रो बजार 
(Secondary Market) बाट रु.२ अिभ रुपैयाूँ बराबरको शयेर िररद गने लक्ष्य रािेको ा जम् ा रु.२१ करोि 
६३ लाि रुपैया बराबरको शेयर िररद गररएको छ।त्यसै गरी, कोर्ले यस अिधी ा दोस्रोबजार ा रु.8.5 
करोिको शयेर तबक्री गरेको छ । पूूँजीबजार सेिालाई थप प्रर्ािकारी बनाउनका लातग आ.ि.2077/78 
 ा संचालक स्िररय पूूँजीबजार उपस त ति गठन गरी कायभ प्रारम्र् गररएको छ।  

नीति तनदेक्तशका िथा  पूिाभधार तन ाभण  

पवहलो रणनीतिक योजना अितधर्र ा कोर्ले नीति, तनदेक्तशका १५ िटा बनाउने लक्ष्य रािेको ा १० िटा 
पूणभरुप ा सम्पन्न गररसकेको छ र्ने ३ िटा आकं्तशक  ात्र सम्पन्न गरेको छ । यसै गरी ७ िटा पूिाभधार 
तन ाभणको लक्ष्य रािेको ा जम् ा एउटा  ात्र पूिाभधार बनाएको देक्तिन्छ । त्यसैगरी साि िटा अध्ययन िथा 
विश्लरे्ण गने लक्ष्य राक्तिएको ा एउटा पूणभ र िीन िटा आकं्तशक  ात्र सम्पन्न गरेको देक्तिन्छ । स ग्र ा नीति 
तनदेक्तशका तन ाभण, पूिाभधार तन ाभण िथा अध्ययन अनसुन्धान ा कोर्ले लक्ष्य अनसुार प्रगति गनभ नसकेको 
अिस्था छ ।  

लक्ष्य सम्बन्धी वििरण सम्पन्न 
आकं्तशक 
सम्पन्न 

प्रवक्रया शरुु 

नर्एको जम् ा 

नीति िथा कायभवितध  तन ाभण (संख्या) 10 3 2 15 

पूिाभधार तन ाभण 1 ० 3 4 

अध्ययन िथा विश्लरे्ण 1 3 3 7 

कुल 12 6 8 26 

रणनीतिक योजना अन्िराल िर्भको रुप ा रहेको आ.ि. 2077/78  ा कोर्ले चिुा पूूँजी रु.3 अिभ 
पयुाभउनका लातग हकप्रद शयेर जारी गनभका साथै आन्िररक कायभ प्रणालीलाई व्यिक्तस्थि र प्रर्ािकारी बनाउनका 
लातग आन्िररक लेिा परीक्षण कायभवितध,2077, कजाभ कायभवितध,2077 र िरर्ािा व्यिस्थापन 
कायभवितध,2077 तन ाभण गरी लागू गररएको छ। त्यसै गरी यस आ.ि. ा स्िरोजगार ा रहेका नेपालीहरुलाई 
लक्तक्षि गरी नागररक पेन्सन योजना कायभन्ियन ा ल्याईएको छ । 
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१.5 दोस्रो रणनीतिक योजना  

दोस्रो पाूँच बरे् (2078-2082) रणनीतिक योजनाले पवहलो रणनीतिक योजना ा तनधाभरण गरेका दूरदृवि ( 

Vision) र दीधभकातलन ध्येय ( Mission) लाई नै तनरन्िरिा ददएको छ। पवहलो रणनीतिक योजनाको 
कायाभन्ियनको दौरान तसजभना र्एका स स्या, प्रापरि र्एका उपलक्तब्ध र स ग्र अपेक्षा सवहिको विश्लरे्णको 
पररणतिको रुप ा दोस्रो रणनीतिक योजना तन ाभण गररएको छ ।  

कोर्को आधारर्िू उद्दशे्य र रणनीतिक स्िम्र्हरु (Strategic Pillars) को आधार ा दोस्रो रणनीतिक योजना 
बनाइएको छ। यसको पवहलो प्राथत किा बचि व्यिस्थापन र पूूँजी बजारलाई थप सम्बोधन गनभ केन्रीि 
गररएको छ। यस बाहेक, र्ौतिक िथा प्रावितधक संरचना र  ानि संसाधन ा सधुार गरी कायभ िािािरण 
अतर्बवृि गने अपेक्षा स ेि गररएको छ।  

कोर्का दूरदृवि, दीिभकातलन ध्येय, उद्देश्य र प्राथत क  ान्यिा ( Core Value) को  लु   भ सम्बोधन हनु ेगरी 
तनयत ि का  िथा गतिवितधहरुलाई अझ प्रर्ािकारी िथा निीनि  बनाउन र नयाूँ का  िथा गतिवितधहरु 
आगा ी पाूँच बर्भ ा संचालन गनभ प्रस्िाि गररएको छ।  

यो सहर्ातगिा ूलक प्रवक्रया  (Participatory Process ) द्वारा ियार पाररएको हदुाूँ कायाभन्ियन गनभ सहजीकरण 
हनुे अपेक्षा स ेि गररएकोछ । यो योजना ियार पानुभ पूिभ देहाएका चरण ा कायभ सम्पादन गररएको छ ।  

 ििभ ान अिस्था ा कोर्सूँग सम्बक्तन्धि आन्िररक र बाह्य िािािरणको क्तस्थति विश्लरे्ण; 

 कोर्को सिलपक्ष, क जोर पक्ष, अिसर र चनुौिीको विश्लरे्ण (SWOT Analysis) ; 

 ििभ ान राजनीतिक, आतथभक, सा ाक्तजक, प्रावितधक, िािािरणीय र कानूनी पक्षको विश्लरे्ण ( PESTEL 
Analysis ) ;  

 आगा ी पाूँच िर्भ ा प्रत्येक विर्ाग र कायाभलयले गने  हत्त्िपूणभ कायभहरूको सूची तन ाभण;  

 विर्ाग र कायाभलय प्र िुहरूबाट राय िथा पषृ्ठपोर्ण सङ्कलन। 

 अक्तिल्लो रणनीतिक योजनाको कायाभन्ियन पक्षको सत क्षा । 

उपयुभि विश्लरे्णका आधार ा प्रत्येक व्यािसावयक स्िम्र् अन्िगभिका लक्ष्य हातसल गनभका लातग िस्ितुनष्ठ 
रूप ा प्र ाणीकरणयोग्य सूचक (Objectively Verifiable Indicator), प्र ाणीकरणको साधन ( Means of 

Verification ), प्रत्येक कायभ पूरा गनभ लाग्ने स य सी ा र कायभ सम्पादनको क्तजम् ेिारी स ेि वकटान गरी 
कायभन्ियन योजना ियार पाररएको छ ।  

1.6 रणनीतिक विश्लरे्ण ( Strategic Analysis) 

 

कोर्को रणनीतिक विश्लरे्ण गने क्र  ा यसका सिल पक्ष, क जोर पक्ष, चनुौति र अिसरलाई संके्षप ा देहाए 
ब ोक्तज  उल्लेि गररएको छ।  
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सिल र क जोर पक्ष िथा अिसर र चनुौिीको तबश्लरे्ण (SWOT Analysis) 
सिल पक्ष क जोर पक्ष 

 सरकारको स्िात त्ि र्एको हुूँदा सेिाग्राहीहरूको उच्च  
विश्वास । 

 विशेर् ऐनबाट स्थावपि स्िायत्त संस्था । 

 कायभक्र  िथा सेिा ा विविधिा । 

 कोर् संकलन क्रत क रूप ा बवृि हुूँदै गइरहेको । 

 दीिभकातलन प्रकृतिको िचि र सोही अनसुारको  
लगानी । 

 Investment trustee को रूप ा का  गने एक  ात्र 
संस्था । 

 पूूँजीगि अधार बतलयो र्एको गैर बैंक वित्तीय  
संस्था । 

 पूूँजीगि संरचना ा नेपाल सरकार, बैंक िथा वित्तीय 
संस्थाहरु िथा सिभसाधारण लगानीकिाभको शेयर स्िात त्ि 
रहेको विक्तशष्टीकृि संस्था । 

 ब्यिसावयक दक्षिा सवहिको संचालक सत ति । 

 केन्रीकृि सेिा । 

 परम्परागि संगठन ढाूँचा । 

 ग्राहक  ैत्री िथा गणुस्िररय सेिा प्रदान गनभ  
नसक्न ु। 

 लगानी विविधीकरण गरी पोटभफोतलयो सन्िलुन गनभ नसक्न ु
। 

 जनशक्तिको स यसापेक्ष क्ष िा अतर्बवृि गनभ  
नसक्न ु। 

  ानि संसाधन योजनाको अर्ाि । 

 अनसुन्धान र विकासको अपयाभपरििा । 

 एकीकृि सूचना प्रणालीको अर्ाि । 

 स य ा नै आन्िररक वहसाि त लान गनभ नसक्न।ु 

अिसर चनुौिी 
 दीिभकातलन प्रकृतिको पूूँजीलाइभ दीगो एिं उच्च प्रतिफल 

प्रापरि हनुे राविय आयोजना ा लगानी गनभ सवकने । 

 स्िीकृि अिकास कोर्को आय ा कर छुटको ब्यिस्था 
रहेकोले सहर्ागी संख्या बवृि गनभ सवकने। 

 स्िरोजगार िथा बैदेक्तशक रोजगार ा रहेका 
का दारहरूलाइभ नागररक पेन्सन योजना ा स ेट्न सवकने 
। 

 पूूँजी बजार ा नेितृ्िदायी र्तू का िेल्न सवकने । 

 पूिाभधार विकासका लातग PPP model  ा लगानी गनभ 
सवकने । 

 संचातलि योजनाहरूको दायारा विस्िार गनभ सवकने । 

 उच्चि  प्रवितधको प्रयोग गरी सहर्ागीहरूलाइभ  
गणुस्िररय सेिा उपलब्ध गनभ सवकने ।  

 पूूँजीबजार िफभ को कारोबार ा अस्िस्थ प्रतिष्पधाभले असर 
पानुभ । 

 सरकारको ज ानि ा गररएको लगानी असलुी ा  

स स्या । 

 कोर् ा आिि संस्था र सहर्ागीलाई सा ाक्तजक सरुक्षा 
कोर् ा हस्िान्िरण गनभ दिाि तसजभना गररन ु। 

 नागररक लगानी कोर् ऐन, 2047 ा स्पष्ट व्यिस्था हुूँदा 
हुूँदै सरकारले योगदान ा आधाररि पेन्सन कायभक्र  अन्य 
संस्थाबाट संचालन गनभ तनदेशन गररन ु।  

 हाल विकास गररएको software लाइभ सबै कारोबार र अन्य 
तनकायसूँग integration हनुे गरी compatible  

बनाउने । 

 Data security सम्बन्ध ा तनरन्िर रुप ा क्ष िा बवृि  

गने । 

  Maturity Mismatch (long term Liability and short term 

Asset) लाइभ सन्ितुलि बनाउने चनुौिी । 

 परुानो Bank Reconciliation कायभ सम्पन्न गने चनुौिी  

 Systematic Risk from COVID-19 र त्यसले आतथभक 
क्षेत्र ा पने असर । 

 सहर्ागीलाइभ ददइने प्रतिफल दरलाइभ सन्िलुन ा  
राख्न े। 
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अध्याय दईुः रणनीतिक योजनाको प्रारुप ( Strategic Planning Framework) 

2.1 िैचाररक प्रारूप 

रणनीतिक योजनाले नागररक लगानी कोर्को दूरदृिी, ध्येय,  लुर्िू  ान्यिा तनधाभरण गनुभको साथै आगा ी 

पाूँच िर्भतर्त्र कोर्ले हातसल गने उद्दशे्यहरुको ढाूँचा ियार गरेकोछ । यसले कायभसम्पादन सूचकांक ियार 

गरी दैतनक गतिवितधहरू संचालन गनभ  ागभदशभकको र्तू का िेल्दछ । साथै, कायभसम्पादन सूचकांकका 

आधार ा स य स य ा प्रगति  ूल्याङ्कन गनभ स ेि सक्तजलो बनाउूँद छ । रणनीतिक योजना SWOT र PESTEL 

विश्लरे्णका आधार ा ियार गररने हदुाूँ सिल पक्षको सदपुयोग गनभ, क जोरीहरूलाई न्यूनीकरण गनभ, 

अिसरहरुबाट अतधकि  फाइदा तलन र संर्ाव्य चनुौतिहरुको सा ना गनभ र्ािी कायभक्र  िथा गतिवितधहरु 

पररर्ावर्ि गररन्छ । यसै अिधारणाका आधार ा प्रस्िाविि रणनीतिक योजनाको बैचाररक प्रारुप देहाए अनसुार 

उल्लेि गररएको छ ।  

 

2.2 रणनीतिक स्िम्र्हरुः 

दोस्रो रणनीतिक योजना िीनिटा  ूल स्िम्र्हरूका आधार ा तन ाभण गररएको छ। प्रत्येक  ूल स्िम्र्हरूलाई 

चारिटा सहायक स्िम्र्हरूले स थभन गरेका छन।् बचि र लगानी व्यिस्थापनको उद्देश्य प्रापरि गनभका लातग 

Strategic Planning Framework 
 

 VISION 

MISSION 
 

GOAL 
 

OBJECTIVE 

CIT BOARD FEEDBACK 

CORE 
VALUES 

SWOT 
ANALYSIS 

PESTAL 
ANALYSIS 

STRATEGIC PILLARS 

 

 

 

 

Core Pillars 

1. Saving Programs 

2. Investment Management 

3. Capital Market 

4. Retirement Fund and Social 

Security Programs 

 

 

Supporting Pillars 

1. Human Resources 

2. Information Technology 

3. Corporate Governance 

4. Research, Development & Innovation  

5. Business Continuity Plan 

 

 

ACTION PLAN 

COORDINATION AND IMPLEMENTATION 

MONITORING AND EVALUATION 
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 ूल रणनीतिक स्िम्र्हरु िय गररएको छ र्ने सहायक स्िम्र्हरू  खु्य रणनीतिक स्िम्र्हरूको पूरकको 

रुप ा रहेका छन।् यी स्िम्र्हरूको पारस्पररक आबििा रहने र्एकोले रणनीतिक योजनाको स ग्र 

उपलक्तब्धलाई प्रर्ाि पानभ सक्दछन।् प्रत्येक  ूल स्िम्र् र सहायक स्िम्र्हरुको संक्तक्षपरि रुप िल उल्लेि 

गररएको छ। 

2.2.1  ूल स्िम्र्ः 
स्िम्र् एक: बचि कायभक्र  
सा ाक्तजक कल्याण प्रििभन गनभ ििभ ान बचि ा आधाररि कायभक्र  िथा योजनाहरुलाई तनरन्िरिा ददई बचि 

संकलन कायभ प्रर्ािकारी रूप ा विविधीकरण गररनेछ। यसका लातग स्िदेश ा रहेका संर्ाव्य सहर्ागीका 

साथै विदेश ा रहेका नेपालीहरुको स ेि पहुूँच बढाउने प्रयास गररनेछ। साथै, आतथभक रूप ा क जोर िगभ 

स ेि स ेवटन ेगरी वितर्न्न नयाूँ योजनाहरु  ाफभ ि दीिभकालीन बचि बढाउन ध्यान केक्तन्रि गररने छ। 
स्िम्र् दईु: लगानी व्यिस्थापन 

यस योजना अिधी ा संकतलि रक लाई क  जोक्ति पूणभ र धेरै नाफा ूलक के्षत्र ा लगानी गनभ वितर्न्न 

उपकरण र रणनीतिहरू प्रयोग गररनेछ। यसका अतिररि कोर्ले लगानी पोटभफोतलयो विविधीकरण गनभ र 

दीिभकालीन आय सतुनक्तिि गनभका लातग जग्गा र र्िन जस्िा क्तस्थर सम्पक्तत्त ा स ेि लगानी गनेछ। कोर्ले 

सबै प्रदेश ा आक्रा क रुप ा व्यापाररक गतिवितध विस्िार गनेछ। केन्रीय कायाभलय र सबै प्रादेक्तशक 

कायाभलय ा बहउुद्देश्यीय व्यािसावयक कम््लेक्स तन ाभण गररनेछ। यस योजनाको अन्ि सम्  ा सिै प्रदेश ा 

बहउुद्देश्यीय व्यािसावयक कम््लेक्स सवहिको कायाभलय र्िन हनुेछन।् राविय स वृि ा टेिा पगु्ने गरी आय 

आजभन, उत्पादन बवृि र रोजगारी तसजभना गने के्षत्र ा लगानी केक्तन्रि गररनछे।  

स्िम्र् िीन: पूूँजी बजार सेिा 

पूूँजी बजारलाई राविय अथभिन्त्रको  ेरुदण्ि बनाउने गरी पूूँजी बजार सेिा सञ्चालन गररनछे। तधिोपत्र 

तनस्काशन, बजार तन ाभिा, लगानी सल्लाहकार,  तधिोपत्र प्रत्यार्तूि,  र लगानी व्यिस्थापन जस्िा सेिा िथा 

पूूँजीबजारसंग सम्बक्तन्धि गतिवितधलाई प्रििभन गरी व्यािसावयक  ूल्य र तसिान्िका आधार ा संस्थागि 

गररनेछ। 

स्िम्र् चार: सेिातनििृ कोर् र सा ाक्तजक सरुक्षा कायभक्र  

वितर्न्न सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरू र तनजी के्षत्र ा कायभरि क भचारी र श्रत कहरूलाई लक्तक्षि गरी 

अिकाश कोर् योजनाहरू सञ्चालन गररनेछ र यसरी संकतलि रक लाई उच्च प्रतिफल ददने के्षत्र ा लगानी 

गरी उनीहरूलाई सम्र्ि र्एसम्  अतधकि  लार् प्रदान गररनेछ। साथै सरुक्तक्षि स ाजको तन ाभण गनभ ज्येष्ठ 

नागररक, स्िरोजगार िथा िैदेक्तशक रोजगार ा रहेका नागररकलाई लक्तक्षि गरी सा ाक्तजक सरुक्षा सम्बन्धी 
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वितर्न्न बचि कायभक्र  सञ्चालन गररनछे । साथै, यस्िा कायभक्र का सहर्ागीहरुलाइ सम्बक्तन्धि कोर्को 

अयबाट अन्य सवुिधाहरु स ेि प्रदान गररनेछ । 

 

2.2.2 सहायक स्िम्र्हरू 

स्िम्र् एक:  ानि संसाधन 

कोर्ले तनधाभरण गरेको लक्ष्य हातसल गनभका लातग आफ्ना क भचारीहरूको क्ष िा अतर्बवृि गनभ वितर्न्न 

कायभक्र हरु संचालन गनेछ। िैज्ञातनक कायभसम्पादन  ूल्याङ्कन प्रणाली (Scientific Performance Appraisal 

System ),  िृति विकास योजना (Career Plan),  उत्तरातधकार योजना ( Succession Plan), र संस्थागि  े ोरी 

प्रणाली (Institutional Memory System) अपनाउने गरी  ानि पूूँजीलाई सिल एिं सक्ष  बनाउन कोर् केक्तन्रि 

हनुेछ। कोर्ले संगठन व्यिस्थापन  सिेक्षणको आधार ा  ानि संसाधन योजना िजुभ गरी कायाभन्ियन गनेछ। 

तनक्तिि अन्िराल ा आिश्यकिा ा आधाररि प्रक्तशक्षण संचालन गररनेछ। यसरी संचालन गररने प्रक्तशक्षणले 

क भचारीहरुको ज्ञानको दायारा फरावकलो हनुका साथै प्रर्ािकारी रुप ा कायभसम्पादन गनभ  द्दि गदभछ। 

स्िम्र् दईु: सूचना प्रवितध 

कोर्का स ग्र गतिवितधहरु प्रर्ािकारी रुप ा संचालन गनभका लातग सूचना प्रवितध प्रणालीले सहयोग गनुभका 

साथै दूर दराज ा रहेका सहर्ागीहरुलाई कोर्को पहुूँच ा ल्याउूँछ। यसका साथै कुनै क भचारी कायाभलय ा 

र्ौतिक रुप ा उपक्तस्थि नर्एर पतन दैतनक कायभसंचालन गरी उत्पादकत्ि बढाउन सवकन्छ। उदाहरणका 

लातग, कोतर्ि-19  हा ारीको स य ा प्रायः सबै िहका क भचारीहरू इ ेल, तर्तियो कन्फरेक्तन्सङ उपकरण र 

आन्िररक च्याट रु हरूसूँग जोतिएर तनयत ि कायभ संचालन गरेका तथए। आजको यगु आधतुनक प्रवितधको 

यगु र्एको हुूँदा क्लाउि कम््यवुटङ सेिाहरूलाई िाटा सेन्टर,  उत्पादन साइट र तिजास्टर ररकर्री (DR) 

साइट सवहिको  उन्नि सूचना प्रवितध प्रणालीको स्थापना र कायाभन्ियनलाई तनरन्िरिा ददईनेछ ।  

स्िम्र् िीन: संस्थागि सशुासन : 

नागररक लगानी कोर्  ऐन, 2048 (दोस्रो संशोधन)  ा प्रत्यार्िू गररएको अतधकार र कायभ के्षत्र तर्त्र रही 

कोर्ले रचनात् क का  गदै आएको छ। नागररक लगानी कोर्  ऐन र अन्य प्रचतलि ऐन,  तनय ,  वितनय ,  

तनदेशन र नीतिहरू ा स ािेश गररएका काननुी प्रािधानहरूले कोर्का का  कारिाही ा पारदक्तशभिा ल्याउनका 

साथै र जिाफदेवहिा स ेि सतुनक्तिि गनभ  द्दि गरेको छ। साथै, यसले कोर् संचालक सत तिलाई प्र िु 

नीतिगि विर्यहरूको तनरीक्षण गनभ, पूूँजी बजार र वित्तीय स्थावयत्िका साथै संस्थागि सशुासनको सतुनक्तिििाका 

लातग सधुारात् क उपायहरू अिलम्िन गनभ  ागभ तनदेश गदभछ। 
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स्िम्र् चार: कपोरेट सा ाक्तजक उत्तरदावयत्ि 

नागररक लगानी कोर्ले रािको स वृि ा सदैि योगदान गदै आएको छ । यसले आफ्ना ग्राहकहरूको वहिलाई 

ध्यान ा राख्दै व्यािसावयक वित्तपोर्ण पररचालन गनभ र स ाजको वहिका लातग तनरन्िर रुप ा योगदान िृवि 

गदै आएकोछ। दोस्रो रणनीतिक योजनाले सन्ितुलि दृवष्टकोणबाट सरकार,  शयेरधनी र सहर्ागीहरूको वहि 

परुा गनभ हरसम्र्ि प्रयास गनेछ । यसले तधिोपत्रको कारोबारलाई सन्िलुन ा राख्न र पूूँजी बजारको 

स्थावयत्िका लातग थोक ा शयेर िररद तबक्री गनभ बजार तन ाभिाको र्तू का सवक्रय रुप ा िेल्नेछ । 

स्िम्र् पाूँच: व्यापार तनरन्िरिा योजना 

बजार ा तसजभना र्एको प्रतिश्पधाभसूँग जधु्न एिं प्राकृतिक प्रकोप/विपक्तत्त र  हा ारीको प्रर्ाि न्यूतनकरण गनभका 

लातग  नागररक लगानी कोर्ले व्यापार तनरन्िरिा योजना ियार (Business Continuity Plan) गनेछ। 

अध्याय िीनः दूरदृवि, ध्येय,  ूल  ान्यिा र उदे्दश्य 

3.1 रणनीतिक ददसा : 

नागररक लगानी कोर् ऐनले तनधाभरण गरेका  लुर्िू उद्देश्यलाई आधार  ानी आगा ी पाूँच िर्भ कोर्लाई 
 ागभदशभन गनभ नयाूँ रणनीतिक योजना 2078/079- 2082/083 तन ाभण गररएको छ । यस रणनीतिक 
योजनाले राविय विकास लक्ष्यहरू हातसल गनभ आिश्यक पने पूूँजी बजारको विकास र बचि संकलन अतर्बवृि 
गनभ संचालन गररन ेकायभक्र हरुको िाका (Blue Print) को रूप ा का  गदभछ। कोर्सूँग दीिभकालीन दावयत्ि 
र क्तस्थर नगद प्रिाह छ। यसले देशको पूूँजी बजारको विकास ा ठूलो र्तू का िेल्छ । यस सम्बन्ध ा, 
कोर्ले स ाजका वितर्न्न बचिकिाभ स ूहहरूको आिश्यकिाहरू पूरा गने वितर्न्न विशरे् वित्तीय साधन ( 

Products) र उपकरणहरू विकास र तसजभना गनेछ। 

प्रस्िाविि रणनीतनक योजनाले स्िदेशी िथा विदेशी सहर्ागीहरुका लातग वितर्न्न प्रकारका सेिा तनिृक्तत्त योजना 
र कायभक्र का साथै वितर्न्न सा ूवहक लगानी कोर्हरु सञ्चालन र व्यिस्थापन गने अपेक्षा गररएको छ । जसले 
सिभसाधारणलाई बचि गनभ प्रोत्सावहि गरी कोर् विस्िार गनभका साथै लगानीका अिसरहरू स ेि बढाउनछे। 
साथै, पूूँजीबजार गतिशीलिा ल्याई रािको आतथभक विकास ा योगदान पयुाभउूँनछे । 

कोर्को दूर दृिी (Vision), अन्ितनभवहि ध्येय (Mission), आन्िररक र बाह्य सरोकारिालासंगको परा शभ, 
SWOT Analysis, PESTEL Analysis, अन्िराभविय बेन्च  ाकभ  एिं अभ्यास, सरकारी प्राथत किाहरूको फरावकलो 
स ीक्षा, कुशल स्रोि वितनयोजन, सा ाक्तजक नाफा र जोक्ति   ूल्याङ्कनका आधार ा यस रणनीति योजनालाई 
पूणभिा ददईएकोछ ।  
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3.2 दूरदृिी (Vision) 

सा ाक्तजक सरुक्षा सवहिको बचि संकलन, दक्ष लगानी व्यिस्थापन र  पूूँजीबजार प्रबिभन गने  एक अग्रणी 
व्यिसावयक संस्थाको रुप ा स्थावपि र्ई रािको सम्बवृि ा टेिा पयुाभउने ।   

3.3 ध्येय (Mission) 

वितर्न्न बचि कायभक्र हरू संचालन गरी संकतलि कोर्को प्रतिफल िुी लगानी  ाफभ ि सरुक्तक्षि स ाजको तन ाभण 
र गतिशील पूूँजी बजारको विकास गने । 

3.3 लक्ष्य िथा उद्देश्यहरू 

कोर्ले तनधाभरण गरेको दूर दृिी र ध्यये अनसुार रणनीतिक लक्ष्यहरू तनधाभरण गररएको छ, जसले आगा ी पाूँच 
िर्भहरू ा कोर्ले गने का लाई तनदेक्तशि गदभछ । रणनीतिक लक्ष्यहरू तनधाभरण गदाभ कोर्को ददगो वित्तीय 
स्िास््य, आ  सहर्ागीहरुका लातग प्रदान गररन ेसा ाक्तजक सरुक्षाका सवुिधा र आतथभक विकासलाई स ेि 
ध्यान ददइएकोछ। यस योजना अितध ा कायाभन्ियनका लातग देहाए ब ोक्तज  चार रणनीतिक लक्ष्यहरू 
िोवकएको छ। 

तस. नं लक्ष्य उद्देश्य 

1. बचि कायभक्र  (Saving 

Programs):  

आ  नागररकलाई कोर्का 
कायभक्र हरु ा आिद्घ गनभ कोर्द्वारा 
संचातलि बचि योजनाहरुको दायरा 
विस्िार गने .  

 वितर्न्न सरकारी, अधभसरकारी, गैरसरकारी कायाभलय र 
िीनिटै िहका सरकारका तनिाभक्तचि जनप्रतितनतधहरूलाई 
आकवर्भि गनभ बचि कायभक्र  सञ्चालन गने । 

 विदेश ा का  गने नेपाली नागररक र गैरआिासीय 
नेपालीलाई बचि गनभ उत्प्ररेरि गने र त्यस्िो रक  
नेपाल ा ल्याउने िा नेपाल राि बैंकको स्िीकृति तलई 
विदेश ा लगानी गने व्यिस्था त लाउने । 

2. लगानी व्यिस्थापन (Investment 

Management):  

जोक्ति  विश्लरे्ण गरी सन्ितुलि 
पोटभफोतलयो हनुे वकतस ले सरुक्तक्षि 
र प्रतिफल िुी के्षत्र ा लगानी 
विस्िार गने । 

 प्राथत किा प्रापरि क्षेत्रहरूलाई उच्च प्राथत किा ददई उच्च 
प्रतिफल र क  जोक्ति  र्एका क्षेत्र ा कजाभ िथा तधिोपत्र 
 ाफभ ि लगानी विस्िार गने। 

 दीिभकालीन सरुक्तक्षि आयको लातग देशका प्र िु 
शहरहरू ा क्तस्थर सम्पक्तत्तहरू तसजभना गनभ लगानी गने  

 सरकारी िथा अन्य सािभजतनक क्षेत्रका तनकायहरू  ाफभ ि 
जग्गा िररद गरी बचिकिाभहरूका लातग सा ूवहक आिास 
योजना तन ाभण गने। 
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3. पूूँजीबजार (Capital Market)s:  

पूूँजीबजारको विकास, विस्िार र 
स्थायीत्िलाई  ध्यनजर गरी अग्रणी 
संस्थागि लगानीको पवहचान 
बनाउने । 

 कोर्ले प्रदान गने पूूँजीबजार सेिाको दायरा थप फरावकलो 
बनाउने।  

 पूूँजी बजारको विकास र विस्िारलाई गति ददन सहायक 
कम्पनी  ाफभ ि बजार तन ाभिा िथा स्टक तिलर 
कारोबारको र्तू का िेल्ने ।   

 पूूँजी बजार सेिालाई प्रर्ािकारी बनाउनका लातग नविनि  
साधन िथा उपकरणहरू लागू गने।  

4. सेिातनििृ कोर् र सा ाक्तजक सरुक्षा 
कायभक्र  (Retirement fund and 

Social Security Program):  

वितर्न्न अिकाश कोर् कायभक्र  
 ाफभ ि सा ाक्तजक सरुक्षाको 
प्रत्यार्तूि प्रदान गने  

 ज्येष्ठ नागररकलाई लक्तक्षि गरी सा ाक्तजक सरुक्षाका 
कायभक्र  संचालन गने ।  

 सेिातनिृत्त कोर्का योगदानकिाभहरूलाई अतधकि  
प्रतिफल ददन अिकाश कोर्को प्रर्ािकारी व्यिस्थापन 
गने।  

5.  ानि संसाधनको उत्पादकत्ि बवृि 
गने एिं प्रणातलगि सधुार गने । 

 

 जनशक्ति व्यिस्थापन िथा क्ष िा विकास गने । 

 संस्थागि सधुार िथा विकास गने 

 

3.5  ूल  ान्यिाहरु (Core Values ) 

 ातथ उल्लेक्तिि दूरदृिी, ध्येय र लक्ष्य प्रापरिीका लातग नागररक लगानी कोर् देहाएका  लु  ान्यिाहरूद्वारा 
तनदेक्तशि हनुछे: 

 राविय अथभिन्त्र ा योगदान: नागररक लगानी कोर्को प्र िु उद्दशे्य सिभसाधारण जनिालाई िचि गनभ 
प्रोत्सावहि गरी राविय पूूँजीको तन ाभण गने, अिकाश कोर् संचालन िथा व्यिस्थापन गने, दीिभकातलन 
पूूँजीको  ाध्य बाट लगानीका अिसरहरु बढाउने िथा संस्थागि रुप ा पूूँजीबजारको विस्िार ा 
गतिशीलिा ल्याई देशको आतथभक विकास ा योगदान पयुाभउन ुहो। कोर्का हरेक गतिवितधहरु उपरोि 
उद्देश्यहरुद्बारा तनदेक्तशि हनुछेन।् 

 सािभजतनक वहिको संरक्षण: नागररक लगानी कोर् सािभजतनक संस्था हनुका साथै यसले संचालन गने 
अतधकांश कायभक्र हरु सिभसाधारण नागररक लक्तक्षि र्एको हुूँदा सहर्ागीहरुको वहि ा कायभ गनुभ 
यसको प्र िु दावयत्ि हो । िसथभ, सािभजतनक वहिको रक्षा हनुे गरी कोर्ले आफ्ना आतधकाररक कायभ 
िथा गतिवितधहरु संचालन गनेछ ।   

 सशुासनको प्रििभन:- सशुासन, पारदक्तशभिा र जिाफदेवहिा कोर्ले अिलम्िन गरेका  खु्य  ान्यिाहरु 
हनु।् वयनै  ान्यिाहरुको संयोजनबाट कोर् र सम्बक्तन्धि सरोकारिालाहरू बीच आपसी विश्वास तन ाभण 
गरी बतलयो सम्बन्ध तन ाभण हनुेछ । 

 तनष्ठा र नैतिकिा:- कोर् सम्झौिा ( Compromise) रवहि उच्च स्िरको तनष्ठा, नैतिकिा र 
व्यािसावयकिा काय  गनभ प्रतिबि रहनेछ। 
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 गणुस्िर र प्रतिबििा:- निीनि  सूचना प्रवितध प्रयोग गरेर व्यक्तिगि र सा ूवहक रुप ा स य ै 
गणुात् क एिं गणुस्िररय कायभसम्पादन गने संस्कृतिको विकास गनभ कोर् प्रतिबि रहेको छ ।   

  ानि संसाधन विकास:- आन्िररक िथा बाह्य प्रक्तशक्षण  ाफिभ प्रत्येक िहका क भचारीहरूको दक्षिा 
अतर्बवृि गरी उनीहरूलाई हालको र्न्दा फरक  एिं थप र्तू का तनिाभह गनभ सक्ष  बनाईने छ । 
क भचारीहरु ा र्एको सीप िथा दक्षिा आपस ा बाढ्ने िािािरण तसजभना गरी कोर्को दीिभकातलन 
वहि ा उपयोग गररनेछ। आफ्नो क भचारीहरुको विस्ििृ जानकारी राख्नका लातग कोर्ले Know Our 

Employee  (KOE) नीति अिलम्िन गने छ।  



16 
 

पररक्तशष्ट 1  खु्य कायभसम्पादन सूचकहरू 
कोर्को कायभक्षेत्रलाई हालसम्  र्एका का का आधार ा िीनिटा व्यिसावयक क्षेत्र ा विर्ाजन गररएको छ। प्रत्येक व्यिसाय क्षते्र अन्िगभि, पाूँच िर्भको 
अितधको लक्ष्य, उदे्दश्य र उपलब्धी  सूचकांक सवहिको व्यािसावयक योजना र कायभ तनम्नानसुार प्रस्ििु गररएको छ: 
 

क) बचि कायभक्र हरू: 
       

 

लक्ष्य 

आधार िर्भ (Base Year)  प्रके्षपण (Projection) 

 

076/77 077/78 078/79 079/80 080/81 081/82 082/83 

बचि कायभक्र बाट कुल कोर् सङ्कलन 
(रु. अबभ ा) 

140.59 157.91 173.0 190.30 213.4 234.45 257.9
0 

बचि कायभक्र को कुल संख्या  12 12 12 13 13 14 15 

िरेल ुसहर्ागीहरूको कुल संख्या 
( हजार) 

650 650 670 695 730 780 800 

िैदेक्तशक रोजगारी ा रहेका का दार िथा  
NRN को कुल संख्या 

200 200 1000 5000 7500 10000 12000 
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ि)  लगानी व्यिस्थापन: 

1.तनयत ि लगानी योजना (Regular investment plan  ) 

 

लक्ष्य 

आधार िर्भ (Base Year) प्रके्षपण (Projection) 

 

कैवफयि 

076/77 077/78 078/79 079/80 080/81 081/82 082/83 

 िुति तनके्षप 89.03 103.32 95 98.5 100.0 110.0 115  

शेयर िथा तििेञ्चर 17.13 18.29 20.5 22.75 24.50 26 28  

सहर्ागी कजाभ 27.24 32.78 38.50 45 58.5 70 82.5  

स यकनतलन/पररयोजना कजाभ 18.89 20.34 22.5 25 29.50 32 35  

सरकारी ऋणपत्र 0.6 1.05 1.8 2.1 2.8 3.4 3.75  

 2. दीिभकातलन लगानी योजना (Long term investment plan)  

 

लक्ष्य 

आधार िर्भ (Base Year) प्रके्षपण (Projection) कैवफयि 

076/77 077/78 078/79 079/80 080/81 081/82 082/83 

दीिभकालीन आय योजना  

( Revenue Plan) (रु. अिभ ा) 
12.86  12.38 15.37 16.51 17.48 19.35  

क्तस्थर सम्पक्तत्त ा लगानी (सबै 
प्रदेश ा कायाभलय र व्यािसावयक 
उपयोगको लातग) 

 1 2 1 1 1 1  

 सा ूवहक आिास पररयोजना 
(संख्या)   1 1 2 2 2  
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पूूँजी बजार (Capital Market)  

 

लक्ष्य 

आधार िर्भ (Base Year) प्रक्षेपण (Projection) कैवफयि 

076/77 077/78 078/79 079/80 080/81 081/82 082/83 

दोस्रो बजार ा शेयरको 
कुल कारोबार (िरीद 
तबक्री)  (रु. अबभ ा) 

0.3023 2.0 2.2 2.5 2.9 3.3 3.75  

स्थावपि म्यचुअुल 
फण्िहरूको कुल संख्या 

  1  1  1  

म्यचुअुल फण्ि ा कुल 
लगानी (रु. अबभ ा) 

  2.0  2.5  3.0  

 

सेिातनििृ कोर् र सा ाक्तजक सरुक्षा कायभक्र  ( Retirement fund and Social Security Program) 
 

लक्ष्य 

आधार िर्भ (Base Year)  प्रके्षपण (Projection) 

076/77 077/78 078/79 079/80 080/81 081/82 082/83 

सा ाक्तजक सरुक्षा कायभक्र को कुल 
संख्या 

12 12 12 13 13 14 15 

सा ाक्तजक सरुक्षा कायभक्र  ा 
सहर्ागी हनुे कुल संख्या 

600 618 641 678 715 745 770 
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 ानि संशाधन  

 

लक्ष्य 

आधार िर्भ (Base Year) प्रके्षपण (Projection)  

076/77 077/78 078/79 079/80 080/81 081/82 082/83  

O&M सिेक्षण सञ्चालन गनभ         

 ानि संसाधन योजना िजुभ ा         

क्ष िा िृवि कायभक्र हरूको कुल संख्या  16 15 20 22 25 28 32  

अपेक्तक्षि कुल दक्ष जनशक्तिको संख्या 129 129 140 149 169 187 200  

सूचना प्रवितध (Information Technology) 

 

 

लक्ष्य 

 

आधार िर्भ (Base Year) 
प्रके्षपण (Projection) 

076/077 077/078 078/079 079/080 080/81 081/082 082/83 

आधतुनक सूचना प्रवितधको प्रयोग गरी कायभ 
सम्पादनलाई  ानकीकरण गने 

तनरन्िर       

िेब साइट र  ोबाइल एक्त्लकेसन  ाफभ ि 
सेिा प्रदान गने 

तनरन्िर       

ट्रष्टको ि्यांक र सूचनाको सरुक्षाको लातग 
उक्तचि व्यिस्था गररने  

तनरन्िर       

रक  सङ्कलन, ऋण प्रिाह र अक्तन्ि  र्िूानी 
रक  CIPS र IPS  ाफभ ि गने व्यिस्था 
त लाउने । 

तनरन्िर       
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Legal Aspect 

लक्ष्य 
आधार िर्भ (Base Year) प्रके्षपण (Projection) 

076/077 077/078 078/079 079/080 080/81 081/082 082/83 

ट्रष्टको ऐन, वितनय , तनदेशन र कायभवितध ा 
सान्दतर्भक परर ाजभन गने । 

तनरन्िर       

लगानी, कन्सोवटभय  फाइनाक्तन्सङ, तिज ग्याप 
फाइनाक्तन्सङ आदद सम्बन्धी नीति र प्रवक्रयाहरू 
तन ाभण गरी लागू गने। 

तनरन्िर       
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New business segment 

लक्ष्य 
आधार िर्भ (Base Year) प्रके्षपण (Projection) 

076/077 077/078 078/079 079/080 080/81 081/082 082/83 

नेपाल सरकार िा "क" िगभका बैंकहरूले जारी 
गरेको ज ानि ा ऋण उपलब्ध गराउने। 

 3 3 6 7 7  

नेपाल सरकार, नेपाल विद्यिु प्रातधकरण िा अन्य 
तनजी के्षत्रसूँगको स न्िय ा पीपीपी  ोिलअनसुार 
पूिाभधार ा लगानी गने 

  2 2 2 2  

अन्य अन्िराभविय िथा स्िदेशी वित्तीय 
संस्थाहरूसूँग स न्िय गरी कन्सोवटभय  
फाइनाक्तन्सङ ा लगानी गने 

  2 2 2 2  

 

नोट:  खु्य कायभसम्पादन सूचकहरू प्रापरि गनभका लातग िावर्भक बजेट िथा कायभक्र  ियार गदाभ गतिवितध योजना( Activity Plan) ियार गनेछ । 

 

 


