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 यही नोभेम्बर ५-१० सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको साांघाई शहरमा आयोजना हनुे र नोभेम्बर २० सम्म एक्स्टेण्डेड 
पिररयड रहेको उक्त एक्स्िोमा नेिालको तर्फ बाट व्यािार तथा ननकासी प्रवर्द्फन केन्त्रको सांयोजकत्वमा नेिाल ह्तकला 
महासङ्घ, ्वच्छ व्यािार सङ्घ तथा पवनभन्न १४ वटा उत्िादक कम्िनीहरुले सहभानगता जनाईरहेका छन।् एक्स्िोमा 
नेिालको मौनलक नबशेषतायकु्त कन्त्री प्यानभनलयन ननमाफण गरी चीन ननकासी हनुे ह्तकलाका सामान (धातकुा मतुी, 
नेिाली हाते कागजका उत्िादन, थान्त्का, िस््मना, रे्ल्टजन्त्य व्तहुरु, चादीका गहनाहरु, नेिाली झोला), जतु्ता लगायतका 
सामानहरु प्रदशफनीमा रास्िएको छ। उक्त एक्स्िोमा सहभागी नेिाली व्यवसायीहरु र स्चननयााँ आयातकताफहरु बीच B2B 

को आयोजना हनुे र सो बाट नेिाली उत्िादनहरुको स्चननयााँ बजार पव्तार हनुे अिेक्षा गररएको छ। ६४ देश तथा 
अन्त्तराफपिय सां्थाहरुको कन्त्री प्यानभनलयन र १५० भन्त्दा बढी देशहरुका सयौं व्यािाररक सां्थाहरुको व्यवसापयक 
प्रदशफनी रहेको यस एक्स्िोमा नेिालले नस्जपकदै गरेको भ्रमण नेिाल बषफ २०२० लाई समेत मध्यनजर गदै  
आगन्त्तकुहरु बीच प्रवर्द्फनात्मक प्रचार समेत गरररहेको छ। 

 



 उक्त एक्ससिोको अवसरमा उद्योग वास्णज्य तथा आितुी मन्त्रालयका श्रीमान ्सस्चव श्री बैकुण्ठ अयाफलज्य ुसपहतको 
नेिाली प्रनतनननधमण्डलले नेिाल सरकारको तर्फ बाट सहभानगता जनाएको छ । चीनका महामपहम रा्रिनत नस 
स्जस्न्त्िङ्द्वारा २०७६ कानतफक १९, तदनसुार २०१९ नोभेम्बर ५ मा  उद्घाटन भएको सो प्रदशफनीको क्रममा उद्योग 
वास्णज्य तथा आितुी मन्त्रालयका श्रीमान ्सस्चव श्री बैकुण्ठ अयाफलज्यलेु चीनको यनुान प्रान्त्त र पहनान क्रस बोडफर इ 
कमशफवारा आयोस्जत दईु छुट्टाछुटै्ट सरलाई सम्बोधन गनुफभयो। गत अक्सटोबर १२-१३ मा चीनका राििती नस वारा 
भएको नेिालको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएका पवनभन्न २० वटा समझदारी िर, सम्झौता तथा आदानप्रदान िरहरुको 
अवगत गराउदै उहााँले द्वविक्षीय व्यािार, लगानी तथा ियफटन प्रवर्द्फनका क्षेरमा सहकायफका लानग नयााँ अध्यायहरुको 
िोजी गनुफिने कुरामा जोड द्वदनभुयो। उहााँले चीनले नेिालका ८०३० व्तलुाई प्रदान गरेको Duty Free Quota 

Free बजार िहुाँचको सपुवधाको ्मरण गदै दईु देश बीच ननकट भपवष्यमा दोहोरो कर मकु्त सम्झौता तथा लगानी 
प्रवर्द्फन गने सम्बन्त्धी द्वविक्षीय सम्झौता समेत हनुे पवश्वास व्यक्त गनुफभयो। 

 

यसै बीच उहााँले कानतफक २१, तदनसुार नोभेम्बर ७ मा चीननयााँ वास्णज्य मन्त्रालयका उिमन्त्री श्री नल छेङ्द््याङसङ्ग 
द्वविक्षीय भेटवाताफ समेत गनुफभयो। भेटका क्रममा दवैु िक्षबीच द्वविक्षीय व्यािार, लगानी तथा ियफटन प्रवर्द्फनका क्षेरमा 
पवचार आदानप्रदान भयो। नेिाल र चीन बीच ह्ताक्षररत िारवहन ढुवानी सम्झौताको प्रोटोकल कायाफन्त्वयनका लानग 
नेिाल तर्फ  आन्त्तररक तयारी िूरा गरर स्चननयााँ िक्षलाई जानकारी गराईसपकएको सन्त्दभफमा प्रोटोकलको स्शघ्र कायाफन्त्वयन 
मार्फ त सम्िकफ  सन्त्जाल पव्तार र व्यािार सहजीकरणका लानग नेिाल उत्सकु रहेको श्रीमान ्सस्चवज्यलेु जानकारी 
गराउन ुभयो। व्यािार सम्बर्द् िवुाफधार पवकासको लानग रसवुाको ननमाफणाधीन पटमरेु सखु्िा बन्त्दरगाहको स्शघ्र ननमाफण 
गने सम्बन्त्धमा समेत छलर्ल भयो। सोही क्रममा श्रीमान ्सस्चवज्यलेु मु् ताङ्को कोरलामा नसमावारिार आनथफक क्षेर 
ननमाफण गनफ उियकु्त हनु ेप्र्ताव राख्दै स्चननयााँ क्षेरमा िवुाफधार पवकास भइरहेको सन्त्दभफमा नेिाल तर्फ  िनन सोको 



ननमाफणका लानग स्चननयााँ  सहकायफको अिेक्षा राख्नभुयो। जवार्मा चीननया उिमन्त्री ज्यलेु पहमालय क्षेरको पवस्शष्ट 
भौगोनलक बनावटलाई मध्यनजर गदै द्वविक्षीय अध्ययन सनमनतको अध्ययन ननष्कषफका आधारमा ्थान र अवस््थती 
हेरेर कायफ अगाडी बढाउन चीन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनभुयो। सोही अवसरमा उहााँले नेिालले पवगतको 
तलुनामा लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सधुार गरेको र पवश्व बैङ्कको डइुङ नबजनेस ररिोटफले समेत नेिालले लगानी 
सचुकाङ्कमा सधुार गरर गत सालको ११० औां ्थानबाट यो साल ९४ औां ्थानमा उस्क्सलएको देिाएको हुाँदा ननसङ्कोच 
नेिालमा लगानी नभत्र्याउन महामपहम उिमन्त्रीज्य ु मार्फ त चीननया लगानी कताफलाई अनरुोध गनुफभयो। साथै सन ्
२०२० लाई नेिालले भ्रमण बषफको रुिमा मनाउन लागेको र सो उिलक्ष्यमा २० लाि ियफटकलाई ्वागत गने 
योजना रहेको सन्त्दभफमा धेरै भन्त्दा धेरै चीननया ियफटकलाई नेिाल भ्रमण गने ननम्तो समेत द्वदनभुयो। 

भेटवाताफका क्रममा श्रीमान ्सस्चवज्यलेु चीनले नेिाली व्तलुाई उिलब्ध गराएको Duty Free Quota Free बजार 
िहुाँचको सपुवधा अन्त्तगफत ननयाफतहनुे सामानको 6 digit  HS Code मा उक्त सपुवधा प्राप्त गनफका लानग नेिालले आन्त्तररक 
तयारी गरररहेको र नछटै्ट नै चीननया िक्षलाई सो सम्बन्त्धमा अनरुोध गररने जानकारी गराउनभुयो।  यसका साथै उहााँले 
राििती नस को नेिाल भ्रमणका क्रममा ह्ताक्षररत Sanitary and Phytosanitary Agreement को स्शघ्र कायाफन्त्वयन 
मार्फ त नेिालका ्व्थकर र गणु्तरीय सनु्त्तला र अनमलो र्लरु्लजन्त्य उत्िादनहरु चीन ननयाफतका लानग नेिाल 
आतरु रहेको जानकारी गराउनभुयो।  

भेटवाताफका क्रममा श्रीमान ् सस्चवज्यूले भकु्तानीको माध्ययमा रहेको कद्वठनाईका कारण दवैु देशका व्यािारीहरुले 
व्यहोरररहन ुिरेको कद्वठनाईलाई पवशेष महत्वका साथ उठाउन ुभयो। सो क्रममा उहााँले सन ्२०१६ मा नेिालको 
राि बैङ्क र चीनको केन्त्रीय बैङ्क बीच नेिालमा स्चननयााँ बैङ्कको शािा िोल्ने सम्बन्त्धमा सहमती भएको भएता िनन 
सोको हालसम्म कायाफन्त्वयन हनु नसकेको ्मरण गराउन ुभयो। चीनका राििती नस को गत अक्सटोबरमा भएको 
राजकीय भ्रमणका क्रममा समझदारी िरमा ह्ताक्षर भई ्थािना भएको दईु देशका वास्णज्य सस्चव्तरीय सांयकु्त 
कायफदलको प्रथम बैठक स्शघ्र आयोजनाको सन्त्दभफमा  समेत श्रीमान ् सस्चवज्यलेु प्र्ताव राख्न ु भयो। सो क्रममा 
चीनलाई अनकुुल समयमा उक्त बैठक आयोजनाका लानग नेिाल तयार रहेको समेत उहााँले  जानकारी गराउन ुभयो। 

यसैबीच उद्योग, वास्णज्य तथा आिूनतफ  मन्त्रालयका सस्चवज्यलेु कानतफक १९, तदनसुार नोभेम्बर ५ मा अन्त्तराफपिय 
व्यािार केन्त्रका कायफकारी ननदेशक ओरान्त्सा गोन्त्जालेजसङ्ग समेत भेटवाताफ गनुफहदैु नेिाल र केन्त्र बीच आगामी द्वदनमा 
व्यािार सहकायफ अनभवृर्द्ी गने नबषयमा पवचार आदानप्रदान गनुफभयो। उक्त भेटको क्रममा व्यािार तथा ननकासी प्रवर्द्फन 
केन्त्रका कायफकारी ननदेशक श्री सरद पवक्रम राणा समेत सहभागी हनुहुनु्त््यो। 

एक्स्िोको क्रममा नेिाल र चीन बीच नसमावारिार इ कमशफ सहकायफ सम्बन्त्धी पवनभन्न समझदारी िरहरुमा समेत 
ह्ताक्षर भयो। नेिालको व्यािार तथा ननकासी प्रवर्द्फन केन्त्र, ह्तकला महासङ्घ र ्वच्छ व्यािार सङ्घले  चीनको 
झाङ्द्श ुप्रान्त्तको नास्न्त्जङ क्रसबोडफर इ कमशफ एसोनसएसन सङ्ग तीन छुट्टाछुटै्ट समझदारी िरमा ह्ताक्षर गदै द्वविक्षीय 
व्यािार र लगानीका क्षेरमा सहकायफ गने तथा इ कमशफ, प्रापवनधक नवप्रवतफन, व्यािार लगानी लगायतका क्षेरमा सांयकु्त 
रुिमा तानलम आयोजना गनफ र नेिाली व्यवसायीहरुको अन्त्तराफपिय व्यािार क्षमता बढाउन सहकायफ गनफ सहमत भएका 
छन ्। सो अस्घ नोभेम्बर ६ मा नेिालको तर्फ बाट व्यािार तथा ननकासी प्रवर्द्फन केन्त्रका कायफकारी ननदेशक श्री 
शरद नबक्रम राणाले चीनको पहनान क्रसबोडफर इ कमशफ एसोनसएसनसङ्ग इ कमशफको माध्यमबाट  व्यािार तथा 
लगानीका क्षेरमा सहकायफ गने सम्बन्त्धी समझदारी िरमा ह्ताक्षर गनुफभयो । सो क्रममा श्रीमान ्सस्चवज्यलेु इ 
कमशफको क्षेरमा चीनले अवलम्वन गरेको प्रपवनध र ज्ञान नेिालका लानग अनकुरणीय हनुे धारणा राख्न ुभयो। 



 

 


