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मलूुकको व्यापार क्षेत्र खासगरी नियाात व्यापारलाई प्रवर्द्ाि गिा वाणिज्य िीनत, २०७२ र 
िेपाल व्यापार एकीकृत रििीनत, २०७३ कायाान्वयिमा रहेको छि ्l वाणिज्य िीनतको उद्देश्यमा 
क्षेत्रीय तथा ववश्व वजारमा वस्त,ु सेवा र वौवर्द्क सम्पणिको पहुुँच बवृर्द् गिे ववषय रहेको छ 
भिे िेपाल व्यापार एकीकृत रििीनतले िेपालको तलुिात्मक र प्रनतस्पनधा लाभ भएका वस्त ुर 
सेवालाई प्राथनमकताका साथ प्रवधाि गिे उद्देश्यरहेका छि ्। 

उक्त िीनतगत व्यवस्था र यस आनथाक वषा २०७४/७५ को स्वीकृत कायाक्रम सञ्चालि गिे 
सन्दभामा चीिको ग्वान्जाओमा १ देणख ५ मे सम्म सञ्चालि हिु गैरहेको !@#cf} Spring China 

Import-Export Fair 2018 मा िेपालको सहभानगता हुुँदैछ।ववश्वकै ठूला मेला मध्येको यो 
मेलामासहभानगताबाट िेपाली वस्तलुाई प्रवर्द्ाि गिा महत्त्वपूिा रुपमा सघाउ पगु्िे अपेक्षा 
नलइएको छ ।उक्त मेलामा िेपालको सहभानगतालाई प्रभावकारी बिाउि नमनत 



२०७५/०१/१० का ददि व्यापार तथा निकासी प्रवधाि केन्रमा मेलामा सहभागी हिु जािे 
उद्यमी, व्यवसायी र मन्त्रालय एवं केन्रका पदानधकारी बीच तयारी बैठक र छलफल कायाक्रम 
सम्मन्न भयो । 

िेपालका वस्तलुाई प्रवधाि गिे सन्दभामा गिुापिे मेलाको तयारी र सहभानगतालाई प्रभावकारी 
बिाउिे ववषयमा मन्त्रालय र केन्रका पदानधकारी क्रमश: सहसणचव तोयािारायि ज्ञवाली, 
िायव कमाचारी निदेशक तेजनसंह ववष्ट र ववमल िेपालले िीनतगत ववषय, मेलाको प्राववनधक 
पक्ष र तयारीका बारेमा भिाइहरु राख्न ुभएको नथयो । 

उक्त मेलामा vf;u/L l;+luª an, अल्लोका सामािहरु, चाुँददका गहिाहरु,जनिवटुी,िेपाली 
कागज, पणश्मिा,  l6d'/ crf/ / हस्तकलाका सामािहरु k|bz{gdf /flvg] / ;f] af/] ;xeflu 

Jofkf/Lx?n]  मेलाको सन्दभामा भएको तयारीका ववषयमा जािकारी गराउि ुभएको नथयो । 

pQm छलफलका sfo{qmddf मन्त्रालय  / s]Gb|sf kbflwsf/Lx?n] उद्योगीहरुले िेपालको 
प्रनतनिनधत्व गिे हुुँदा मेलामा जाि ु पूवा वस्तकुो वववरि(Product Profile) भाषागत 
ववषय,आवश्यक कागजात, भन्सार जाुँचपास, वस्तसंुग सम्वणन्धत कागजात जस्ता ववषयमा सम्पूिा 
तयारी गिुा पिे र मेलाको समयमा प्राप्त हिेु सझुाव / पषृ्ठपोषि मन्त्रालय र केन्रलाई उपलब्ध 
गराउि अिरुोध गररएको नथयो । 

 


