नेपाली व तु बंगलादेश पठाउन झ झट
मोरङ — प्रदेश १ का उद्योगी यवसायीले बंगलादेशसँग यापार सहजीकरणका लािग सरकारसँग माग गरे का छन् ।
उद्योग वािण य तथा आपिू तर् म त्रालयअ तगर्तका नेपाल–भारत क्षेत्रीय यापार तथा पारवहन आयोजना सम वय
कायार्लय काठमाड र मोरङ यापार संघले आयोजना गरे को ‘नेपाल बंगलादेश यापार : अवसर र चनु ौती’ िवषयक
अ तरिक्रयामा उद्योगी यवसायीह ले उक्त माग गरे का हुन् ।
मोरङ यापार संघका अ यक्ष पवन सारडाले कृ िषज य, लाि टकज य, खाद्यपदाथर्, जडीबटु ीलगायतका यहाँका
उ पादन बंगलादेश िनयार्तको प्रया स भावना रहेको बताए । उनले बंगलादेशबाट प्रदेश १ लगायत मल
ु क
ु भिर पयर्टक
िभ याउन सक्ने पयार् स भावना रहेकाले सरकारले यसको यव थापन गनर्ु आव यक रहेको जनाए ।
उद्योग सगं ठन मोरङका अ यक्ष भीम िघिमरे ले सरकारले यहाँबाट िनयार्त हुन सक्ने व तक
ु ो सचू ी बनाएर िनयार्तको
आधार तयार गनर्पु नेर् बताए । ‘मल
ु क
ु को यापार घाटा कम गनर्का लािग उ पादनमा समेत सरकारले जोड िदनपु छर् ,’
उनले भने, ‘िनयार्तज य व तक
ु ो गणु तर िनधार्रणका लािग समेत सरकारले काम अिघ बढाउनपु छर् ।’
नेपाल–बंगलादेश चे बर अफ ट्रेडसर् धल
ु ाबारी झापाका अ यक्ष यादव पौडेलले नेपाली उ पादन िनयार्त गनर्का लािग
बंगलादेशले अ यिधक भ सार महसल
ु िलनक
ु ा साथै अनाव यक कागजातसमेत माग गदैर् आएको गनु ासो पोखे । गत
वषर् २ सय २० डलरप्रित टनमा िनयार्त गिरएको अदवु ाको बंगलादेश भ सारले ९ सय डलर मू यांकन गरे र महसल
ु
िलएको उनले जनाए ।
‘बंगलादेशसँग यापारको २२ वषर् परू ा हुदँ ा नेपालबाट मसरु ो र िपँडो मात्रै िनयार्त हुन सके को छ,’ उनले भने,
‘बंगलादेश िनयार्तका लािग अिम्रसो, मसला, ब दाकोबी, गोलभडा, कुस, िकबी, एभोकाडो, सु तला, पापड, दाल,
ल सीको पिरकार, भिु जया, िचउरा, िपँडो, कापेर्ट, दधू ज य पदाथर्लगायतको पयार् स भावना रहेको छ ।’ स भािवत
व तहु िनयार्तका लािग सरकारले पहल गनर्ु आव यक रहेको पौडेलले बताए ।
कापेर्ट उ पादक सनु ील िटबडेबालले बंगलादेशमा बसेर्िन ५/६ सय क टेनर अ य मल
ु क
ु बाट कापेर्ट आयात भइरहेकाले
िनयार्तको सचू ीमा कापेर्ट समावेश गनर् सरकारसँग आग्रह गरे । बंगलादेश िनयार्त गनेर् प्रमख
ु यवसायी प्रदीप सारडाले
सरकारले िनयार्त ट्याक्स असिु लरहेको गनु ासो पोखे ।
‘मल
ु क
ु मा यापार घाटा बढदै गइरहेको अव थामा सरकारले िनयार्त ट्याक्स असल
ु गरे र आ नै खट्टु ामा आफ ब चरो
हा ने काम गरे को छ,’ उनले भने, ‘दाल िनयार्तमा १ प्रितशत र िपँडो िनयार्तमा प्रितिकलो ५० पैसा सरकारले शु क

असु दै आएको छ ।’ नेपाल रा ट्र बकबाट एडभा स पेमे ट गनर् िम छ तर बंगलादेशबाट एडभा स पेमे ट गनर् िम दैन ।
सरकारले बंगलादेशबाट एडभा स पेमे टको सिु वधा उपल ध गराउने यव था गनर् सारडाले माग गरे ।
नेपाल–बंगलादेश चे बर अफ ट्रेडसर्का सं थापक अ यक्ष प नालाल जैनले बंगलादेशले नेपाली व तु िनयार्तका लािग
७८ िकिसमको कागजात आव यक हुने गरे काले यापार अ य तै किठन भएको बताए । ‘अिहलेस मको
बंगलादेशसँगको यापारमा आयात सहज भएको र िनयार्त किठन ब दै गएको िवषय सरकारले बु नु आव यक छ,’
उनले भने, ‘बंगलादेशबाट नेपाल आयात हुने मालव तु त काल भ सारमा पास हु छ तर िनयार्त गनर्का लािग दईु
िदनस म लाग्ने गरे को छ ।’ य तो अव थामा कुिहएर जाने कृ िषज य व तु िनयार्तको सपना देख्नु अस भव रहेको
उनको भनाइ िथयो ।
यहाँबाट पि मना िनयार्तको स भावना रहेको तर यसका लािग बंगलादेशले तयारी पोसाक आयात गनेर् सतर् राखे
नेपाली गामेर् ट धराशायी हुने जैनले बताए । ‘मल
ु क
ु मा उ पादन भइरहेको व तक
ु ो आयातमा सरकारले कडाइ गनर्ु
आव यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा फ्रुटीलगायतका पेय पदाथर् उ पादन भइरहेको अव थामा अब को बंगलादेशी
जसु आयात गनर्ु गलत हो ।’ कृ िषज य उ पादनको िनयार्त िनःशु क गनर् उनले माग गरे । उनले िवराटनगबाट
बंगलादेशको सिहदपरु हवाई उडान र ढाकादेिख काठमाड स मको बस सेवा स चालनको यव था आव यक भएको
बताए ।
योजना आयोगका पवू र्सद य पोषराज पा डे नेपालबाट बंगलादेश सन् २०१७/०१८ मा १० अबर् ८३ करोडको िनयार्त
भएको र १२ अबर् ४४ करोडको आयात भएको बताए । उनले बंगलादेश िनयार्तका लािग भ सार महसल
ु भ दा अ य
शु कह अ यिधक रहेकाले िनयार्त गनर् िनकै जिटल रहेको जनाए ।
नेपाली उ पादनम ये बंगलादेश िनयार्तका लािग योग्य व तहु को प्राथिमकता तोके र सरकारले सहजीकरण गनर्पु नेर्
बताए । वदेशी उ पादन तथा उद्योगलाई असर नपनेर् व तु मात्रै बंगलादेशबाट आयात गनेर् यव थासमेत सरकारले
गनर्पु नेर् उनको भनाइ िथयो ।
िहमाल थापाले बंगलादेशको चटगाउँ ब दरगाहबाट यापार गनर्ु उिचत भएको बताए । उक्त ब दरगाहमा रे ल, सडक,
जलमागर् र हवाईमागर्सँग जोिडएको छ । अ य ब दरगाहमा यी सबै सिु वधा नभएको उनले सनु ाए । उद्योग वािण य तथा
आपिू तर् म त्रालयका सहसिचव रिवशंकर सजल
ु े अिहले साकर् रा ट्रि थत प्र येक मल
ु क
ु सँगको यापार स झौताको
समीक्षा भइरहेकोले बंगलादेशसँगको यापारमा यापारीह ले भोिगरहेका सम या पिहचानका लािग छलफल गरे को
बताए ।
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