
 
डिडिटल पेमेण्टको प्रवद््रधनमा सरोकारवालाको िोि 
काठमाि ौं, २० बैशाख । कम्प्युटर एशोडसएशन नेपाल महासौंघ (क्यान महासौंघ)का अध्यक्ष 

नवराि कुुँ वरले कोरोनाभाइरसका कारण डसडिित डवशेष पररस्थिडतमा व्यवसायी तिा 

सरोकारवालाहरुले सञ्चार तिा सूचनासम्बन्धी नवीन प्रडवडधको प्रयोग र प्रवद््रधन गने बारेमा 

डवशेष पहल गनुि पने बताएका छन् ।  
 
कम्प्युटर एशोडशएशन नेपाल (क्यान महासौंघ)ले राडरि य सूचना प्रडवडध डिवस २०७७ (नेशनल 

आईसीटी िे २०२०)को अवसरमा सडनबार आयोिना गरेको ‘गो डिडिटल – गो क्याशलेस’ 
वेडबनारमा बोलै्द उनले सरकार र यस के्षत्रका व्यवसायीका लाडग क्याशलेस प्रणाली प्रवद््रधनका 

लाडग यो एउटा अवसर पडन भएको बताए ।‘समू्पणि डवश्व अडहले व्यवसाय, डशक्षा, व्यापार र 

स्वास्थ्य समेत अनलाईनबाटै सञ्चालन गरररहेको छ । त्यसैले यो नयाुँ प्रणाली डवकासका लाडग 

उपयुक्त अवसर हो,’ कुुँ वरले भने ।  
 
कायिक्रममा सूचना प्रडवडध डबभागमा महाडनिेशक श्री पे्रमशरण शे्रष्ठले नेपाल सरकारको तर्ि वाट 

माननीय सौंचार तिा सूचना प्रडवडध मन्त्री िा.युवराि खडतविाले र मन्त्रालयका सडचव श्री िीपक 

सुवेिीले डिनुभएको शुभकामना सने्दश पढेर सुनाउनु भएको डियो | 
 
खासगरी अनलाईनबाट कारोबार तिा व्यवसाय सञ्चालन गिाि हुने र्ाइिा तिा चुन डतका बारेमा 

सम्बस्न्धत व्यस्क्तहरुमा िनचेतना रै्लाउन ज्यािै िरुरी रहेको बताउुँिै उनले त्यस डिशामा 

सरकारले पडन उडचत पहल गने डवश्वास व्यक्त गरे ।  
 
कोरोनाभाइरसबाट डसडिित यस सौंकटको घिीमा तीनै तहका सरकारलाई सूचना तिा सञ्चार 

प्रडवडध के्षत्रका लाडग व्यवसाय डवकास तिा प्रवद््रधनको वातावरण डनमािण गनि र यस के्षत्रमा 

स्विेशी व्यवसायी तिा उद्यमीहरुको क्षमता अन्तरराडरि य स्तरको रहेकाले सरकारले खरीि गने 

सञ्चार तिा सूचना प्रडवडधसम्बन्धी सेवामा नेपाली व्यवासायी तिा कम्पनीहरुलाई डवशेष 

प्रािडमकता डिन पडन कुुँ वरले अनुरोध गरेका छन् ।  
 
वेडबनारमा बोलै्द रारि बैंकका डनिेशक सुवास डघडमरेले नेपालमा डिडिटल पेमेण्टको डवकास र 

प्रवद््रधनलाई केन्द्रीय बैंकले प्रािडमकता डिएको बताए । डनयामक डनकायले प्रडवडधको डवकास र 

व्यवसाय सञ्चालनका लाडग वातावरण डनमािण गने र मूल्य तोके्न कायि बिारलाई छाडिडिनु पने 

धारणा उनले राखेका डिए ।   
 
तर डिडिटल पेमेण्टको कारोबार गने अनुमडतप्राप्त सौंथिाले प्रणालीमा खराबी आउन नडिन 

डवशेष ध्यान डिनु पछि , उनले भने । उनका अनुसार क्याशलेस पेमेण्टको प्रणालीमा खराबी 

आउुँिा डवत्तीय थिाडयत्वमै असर पनि सक्छ ।  



वेडबनारमा शुभकामना सने्दश डिौंिै कणािली प्रिेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहािुर शाहीले अडहले डवश्व 

डिडिटलाइिेशनमा गइरहेको अवथिामा नेपालमा पडन तीनै तहका सरकार र डनिी के्षत्रको 

सहकायिमा अगािी बढ्नु पने बताए । नेपालिस्तो भ गोडलक बनावटले बनेको िेशको समृस्िको 

एकमात्र डवकल्प सूचना प्रडवडध नै रहेको उनको भनाइ डियो ।  
 
प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रडवडध सल्लाहकार अथगर अलीले सरकारले क्याशलेस प्रणालीलाई अझ 

सरल र सबल बनाउन काम गरररहेको बताए । उनले यस प्रणालीका सकारात्मक तिा 

नकारात्मक पक्षका बारेमा चचाि गरेका डिए ।  
 
नेपाल स्ियररङ हाउसका प्रमुख कायिकारी अडधकृत डनलेशमान डसौंह प्रधानले क्याशलेस प्रणाली 

थिापना गनि एनएचसीएलले योगिान डिएको बताए ।  
 
बैंकर एशोडसएशन नेपालका आईसीटी कडमडटका अध्यक्ष नारायण प्रकाश भुिुले क्याशलेस 

प्रडवडधको डवस्तारका लाडग थिानीय तहमा प्रवद््रधन र क्षमता डवकासका कायि गनुि पने सुझाव 

डिए ।  
 
डवगतका वषिमा आईसीटी िेमा प्रभातरे्री, प्रिशिनी, रक्तिान, समे्मलन तिा गोष्ठी र चेतनामूलक 

कायिक्रमलगायत गडतडवडधहरुको आयोिना हुने गरेकोमा यो वषि डवडभन्न डिडिटल कायिक्रमहरु 

गरररहेको क्यान महासौंघका महासडचव नारायण िापाले बताए ।  
 
करीब ८ सय िना सहभागी सो कायिक्रममा पूविमन्त्री गणेश शाह, सूचना डवभागका डनिेशक 

पे्रमशरण शे्रष्ठ, क्यान युएसएका अध्यक्ष डवद्या सुवेिी, सौंथिापक अध्यक्ष डवमलकुमार शमािले 

डिवसको अवसरमा शुभकामना डिएका डिए ।  
 
क्यान महासौंघले ‘गो डिडिटल–गो क्याशलेस’ भने्न नाराका साि साताब्यापी रुपमा वेबमा 

आधाररत डवडभन्न समे्मलन तिा गोष्ठीहरुको आयोिना गरेर आईसीटी िे मनाउने योिना 

बनाएको उनले बताए । िसमा डिडिटल लडनिङ, अनलाईन कायि, अनलाइन सुरक्षा र ई–हेल्थ 

िस्ता डवषयमा छलर्ल तिा अन्तडक््ररयाहरु मे मडहना भरी आयोिना हुनेछन् ।  
 
क्यान महासौंघले आईसीटी िेको अवसरमा आयोिना गने साताब्यापी अडभयानको योपडहलो 

कायिक्रमहो । वेडबनारको सञ्चालन नेपाल िूरसञ्चार प्राडधकरणका वररष्ठ डनिेशक आनन्दराि 

खनालले गरेका डिए भने महासौंघका उपाध्यक्ष खुसल रेग्मीले धन्यवाि ज्ञापन गरेका डिए ।  
क्यान महासौंघले एक िशकिेस्ख आईसीटी िे मनाउुँिै आएकोमा सन २०१७ मा सरकारले 

यसलाई आडधकाररक डिवसको रुपमा मान्यता डिएपडछ यसलाई सन् २०१८ मे २ मा पडहलो 

पटक नेपाल सरकारको अगुवाईमामनाइएको डियो ।  

 
नारायण िापा  
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