
 
 

प्रसे विज्ञप्ती 
 

माननीय अर्थमन्त्री डा. य  ुिराज खतििडाको उपस्थर्तिमा विश्व आतर्थक मञ्च (World Economic 

Forum) का पदातिकारी, दस्िण एस्ियाली राष्ट्रका उच्च पदथर् पदातिकारी, तनजी िेरका 
प्रतितनति, अर्थिास्त्री एिम ् विश्व बैंकका पदातिकारी बीच विश्वभर फैतलएको कोरोना भाईरस 
(कोतभड –१९) ले दस्िण एस्ियाको पयथटन िेरमा पारेको प्रभाि र सो लाई कम गने उपाय 
बारे आज तभतडयो कन्त्फरेन्त्स माफथ ि छलफल सम्पन्न भयो।  

माननीय अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्िव्य ददने क्रममा कोतभड –१९ ले पयथटन र यािायाि िेरमा 
बढी असर गरेको उल्लेख गन थह ुँदै पयथटन िेरको प  नरुत्र्ानको लातग नेपाल सरकारले गरेका 
प्रयास िर्ा अन्त्िराथवष्ट्रय एिम ्िेरीय सहयोग, साझेदारी र समन्त्ियका िेरमा गनथ सवकने प्रयास 
बारे जानकारी गराउन भयो। सारै् उहाुँले नेपालको सन्त्दभथमा ि रुिािी चरणमा पदयारा र 
पिथिारोहण जथिा कम भीडभाड, न्त्यून जोस्खमम क्त र ि लनात्मक रुपमा स रस्िि थर्ानबाट 
पयथटन व्यिसाय प्रिर्द्थन गनथ उपय क्त ह ने िारणा राख्न  भयो। 
माननीय अर्थमन्त्रीले  कोतभड –१९ को असरबाट पयथटन िेरलाई प  नथर्ाथवपि गनथ पयथटक  
आगमनका स्रोि म ल कहरुमा विवितिकरण गरी पयथटक आगमनलाई व्यिस्थर्ि र स रस्िि 
बनाउने, पयथटक आगमन संख्या र ग णथिर समेि पयथटन िेरको मूल्य अतभिवृर्द् (Value Added) 
बढाउन िफथ  पतन ध्यान ददन पने र नयाुँ पयथटकीय गन्त्िव्यथर्लको पवहचान, विकास िर्ा पयथटन 
उपजमा विवििस्ुकरण गने विषयमा जोड ददन भयो। उहाुँले अन्त्िराथवष्ट्रय यािायािलाई कम 
खस्चथलो, सहज, स रस्िि, ग णथिरीय र विश्वसनीय बनाउदै जान पने िर्ा िेरीय सहयोग र 
सहकायथको रुपमा पयथटन व्यिसायलाई एकअकाथको पररपूरकको रुपमा अस्ि बढाउन सवकने 
विश्वास व्यक्त गन थभयो। 

माननीय अर्थमन्त्रीले आन्त्िररक पयथटनलाई बढािा ददन पने उल्लेख गन थ ह ुँदै पयथटन िेरमा भएको 
लगानीको संरिण गन थपने क रामा जोड ददन भयो।उहाुँले पयथटन पूिाथिार र सेिा स वििामा 
विवितिकरण गरी कोतभड–१९ का कारण लगानी र पूुँजी िय ह न नददई बेमौसमी (Off 
Season) पयथटनको प्रिर्द्थनमा जोड ददन पने बिाउन  भयो।  

उक्त छलफलमा विश्व आतर्थक मञ्चका अध्यि बजथ बे्रण्ड,  भ  टानका श्रम मन्त्री उग्गेन दोजी, 
बंगलादेिका विदेि राज्य मन्त्री मोहम्मद आलम, विश्व आतर्थक मञ्चका वक्रथटोफ उल्फ लगायि 
अर्थिास्त्री एिम ् तनजी िेरका सहभागीले कोतभड –१९ को कारण दस्िण एस्ियाली राष्ट्रको 
पयथटन िेरमा परेको असरलाइ कम गनथ र प  नरुत्र्ानका लातग सबैको सामूवहक र एकीकृि 
प्रयास िर्ा समन्त्िय ह न पने क रामा जोड ददन  भएको तर्यो। 
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