अन्तर प्रादे शिक व्यापार विस्तार एिं प्रिर्द्धन गनध कर्ाधली प्रदे िका माननीय मुख्यमन्रीसँग छलफल
सम्पन्न
मममत २०७५।०८।१७
अन्तर प्रदे शिय व्यापार प्रिर्द्धन गरर आयात प्रमतस्थापन गदै मनयाधत बढाउने सन्दर्धमा केन्रका कायधकारी मनदे िक सवितको
टोमलले कर्ाधली प्रदे िका माननीय मुख्यमन्री श्री मिेन्र बिादुर िािीज्यूसँग छलफल सम्पन्न गरे को छ ।
मनरन्तर रुपमा च ुमलदै गएको व्यापार घाटा सम्पूर्ध पक्षको शचन्ताको विषय बन्दै गएको छ । जसले गदाध राविय अथधतन्र
ददन प्रमतददन धरायसी बन्दै जानेतफध उन्मुख र्एको दे ख्न सवकन्छ । यसै सन्दर्धमा कर्ाधली प्रदे िको विस्तृत अध्ययन गरी
स्थामनय, प्रादे शिक, राविय एिं अन्तराधविय व्यापारलाई प्रिर्द्धन गने मसलमसलामा कर्ाधली प्रदे िका माननीय मुख्यमन्री मिेन्र
बिादुर िािी, प्रदे ि सर्ासद, प्रदे ि उद्योग िाशर्ज्य मिासं घका अध्यक्ष, सुखेत उद्योग िाशर्ज्य सं घका अध्यक्ष एिं नेपाल
सरकार उद्योग, िाशर्ज्य तथा आपूमतध मन्रालय व्यापार तथा मनकासी प्रिर्द्धन केन्रका कायधकारी मनदे िक सवितको प्रमतमनमध
मण्डलमबच व्यापार घाटा न्यूमनकरर् गने सन्दर्धमा गिन अन्तरकृया सम्पन्न र्एको छ ।
माननीय मुख्यमन्रीज्यू बाट यस्ता प्रकारका अध्ययन एिं अनुसन्धानले दे िलाई आफ्नो श्रोत र साधनको बारे मा जानकारी
िुनजाने तफध ध्यानाकषधर् गराउनु िुँदै अध्ययनले के कती मारामा के कस्ता मालसामान तथा िस्तुिरु कर्ाधली प्रदे िले
आयात गरीरिेको तथा आयात प्रमतस्थापन गदै मनयाधत गनध के कस्ता कदम चाल्नुपने िो सोका साथै मनमत मनमाधर् तिमा
समेत सघाउन टोमललाई मनदे िन ददनुर्यो ।
प्रच ुर मारामा सं र्ािना रिेको कर्ाधली प्रदे िको श्रोत र साधनको पररचालन गनध सकेमा यस क्षेरलाई नमुना प्रदे िको रुपमा
अगाडी बढाउन सवकने केन्रका कायधकारी मनदे िक श्री सरद विक्रम रार्ाज्यूले बताउँन ु िुँदै आफ्नो दे िमा उत्पादन गनध
सवकने बस्तुिरुको उत्पादन बढाउँदै आयात प्रमतस्थापन गनध सकेमा बढ्दो व्यापार घाटा कम िुन जाने एिं दे िको
अथधतन्रमा सकारात्मक र् ुममका खेल्न सवकने कुरा व्यक्त गनुर्
ध यो । कररि डेढ घण्टासम्म चलेको उक्त छलफलमा
माननीय मुख्य मन्रीज्यूबाट टोमललाई आिश्यक पने सम्पूर्ध सियोग गने िचनिर्द्ता समेत व्यक्त गनुर्
ध यो ।बदमलँदो
पररस्थीमत अनुसार नयाँ सोच र विमधबाट काम गदै राि एिं प्रदे िलाई समुन्नती तफध अगाडी बढाउने कायधमा व्यापार तथा
मनकासी प्रिर्द्धन केन्र जस्ता सं स्थाको र् ुममका अिम िुनजाने कुरा समेत व्यक्त गनुर्
ध यो ।
अन्तरकृयामा केन्रका कायधकारी मनदे िक सरद विक्रम रार्ाज्यूले कायधक्रमको पररचय, उद्देश्य, च ुनौती तथा सं र्ािनाको
विषयमा प्रष्ट्याउँदै बढ्दो व्यापार घाटाको न्युमनकरर् गनध प्रदे िसँगको आन्तररक तथा िाह्य व्यापारमा यस अध्ययनले
ठु लो टे िा पुग्न जाने कुरा बताउनु िुँदै िस्तु तथा सेिाको उत्पादन, बजारीकरर्का साथै राजश्व अमर्िृवर्द्मा समेत मित्िपूर्ध
योगदान पुग्नजाने कुरा उल्ले ख गदै प्रदे िमा उत्पादन िुने िस्तुिरुको पविचान गरी यस प्रकारका िस्तुिरुको प्रिर्द्धन गदै
आयात प्रमतस्थापन गने एिं मनकासी बढाउने कायधका लामग यस प्रादे शिक अध्ययनले ठु लो र् ुममका खेल्न सक्ने उल्ले ख
गनुर्
ध यो ।

