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२६ फागनु, २०७७, काठमाडौं। 

कोभिड-१९ का कारण उद्यम व्यवसाय के्षत्रमा परेको प्रिाव र समाधानको रणनैभिक काययढााँचा भनमायण गने 
उद्दशे्यले उद्योग वाणणज्य िथा आपूभिय मन्त्रालय, भनजी के्षत्र र अन्िराष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपालणथथि 
कायायलय (ILO) को संयकु्त आयोजनामा व्यवसाय पनुःरुत्थान (National Dialogue on Business recovery) 
सम्वन्धी एक ददवसीय राष्ट्रिय सम्वाद काययक्रम सम्पन्न गररएको छ। 

कोभिड -१९ महामारीले उद्यम व्यवसाय के्षत्रमा प-ुयाएको क्षभिबाट व्यवसायहरुलाई पनुः कसरी पूवयवि 
अवथथामा सामान्यीकरण गनय सष्ट्रकन्छ र त्यसका लाभग सरकार, भनजी के्षत्र, ष्ट्रवकास साझेदारहरु र अन्य 
सरोकारवालाको कथिो िभूमका हनुपुछय िने्न सन्दियमा सम्वाद काययक्रम केणन्िि रहेको भथयो ।दईु सत्रमा 
सन्चाभलि कार्य् यकमको पष्ट्रहलो सत्रमा वररष्ठ अथयशास्त्री डा. ष्ट्रवश्व पौडेलले नेपालको व्यवसाय के्षत्रमा कोभिड-
१९ को प्रिाव, सरकार र भनजी के्षत्रले गरेका कामहरु र त्यसको प्रिावकाररिा सन्दियमा काययपत्र प्रथििु 
गनुयिएको भथयो िने बेलायिी दिुाबासका भनजी के्षत्र ष्ट्रवकास सल्लाहकार श्री रवटय क्लाकय बाट बेलायि 
सरकार  र अन्य केष्ट्रह मलुकुहरुले कोभिड-१९ को महामारीबाट व्यवसाय के्षत्रमा परेको असर न्यूनीकरण 
गनय अपनाएका रणनैभिक आभथयक िथा अन्य उपायहरुको सन्दियमा काययपत्र प्रथििु गररएको भथयो। 

दोश्रो सत्र "समूह सम्वाद (Panel Discussion)" काययक्रमको रुपमा चार वटा महत्वपूणय ष्ट्रवषयहरुमा केणन्िि 
रही सञ्चालन िएको भथयो। लघ,ु घरेल,ु साना र मझौला उद्योगहरुको पनुरुत्थान, पययटन के्षत्रको पनुयथथापना 
िथा सधुारका के्षत्रहरु, शरुुवािी व्यवसाय र नवप्रवियनमा यवुाहरुको शशणक्तकरणका उपायहरु र मष्ट्रहला 
उद्यमणशलिा एवं रोजगारी अभिवृष्ट्रिका उपायहरु सम्वन्धमा सम्वणन्धि के्षत्रका उद्यमी व्यवसायीहरु र ष्ट्रवज्ञ 
समूहको सहिाभगिामा समूह सम्वाद काययक्रम सञ्चालन िएको हो। 

काययक्रममा उद्योग वाणणज्य िथा आपूभिय मन्त्री लेखराज िट्ट, उद्योग वाणणज्य िथा आपूभिय राज्यमन्त्री ष्ट्रवमला 
ष्ट्रव.क., उद्योग, वाणणज्य िथा आपूभिय मन्त्रालय िथा सरोकार मन्त्रालयका सणचव लगायि उच्चपदथथ 
पदाभधकारीहरु, नेपाल राि बैंक, नेपाल पययटन बोडय, उद्योग बाणणज्य महासंघ, उद्योग पररसंघ, नेपाल चेम्वर 
अफ कमयश, मष्ट्रहला उद्यमी महासंघ, साना िथा घरेल ु उद्यमी महासंघ, नेपाल व्यवसाय पहल लगायिका 
संघसंथथाहरुका पदाभधकारीहरुको सहिाभगिा रहेको भथयो। 

काययक्रममा नवप्रवियन शरुुवािी व्यवसाय (startups) के्षत्रमा निेतृ्वदायी िभूमकामा रहेका सफल यवुा 
उद्यमीहरुको सकृय सहिाभगिा रहेको भथयो।यसै गरी काययक्रममा नेपाल सरकारका पूवय उद्योग सणचव श्री 
चन्िकुमार णघभमरे, अन्िराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल थथीि कायायलय (ILO) का प्रमखु डा. ररचाडय होवाडय र 
अन्य पदाभधकारीको समिे सहिाभगिा रहेको भथयो ।  


