नेपाली वस्तु बंगलादे श ननर्ाातमा अत्र्धिक भन्सार
फाल्गुन ९, २०७५
प्रदे श १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले बंगलादे शसँग ब्यापार सहजीकरणका लागग सरकारसँग माग गरे का छन ् ।
उद्योग वाणणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्त्तगितका नेपाल भारत क्षेरीय ब्यापार तथा पारवहन आयोजना समन्त्वय
कायािलय काठमाडौं र मोरङ ब्यापार संघले आयोजना गरे को ‘नेपाल बंगलादे श ब्यापार : अवसर र चुनौती’ ववषयक
अन्त्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरे का हुन ् । मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले

कृवषजन्त्य, प्लाष्टिकजन्त्य, खाद्यपदाथि, जडीबुिी लगायतका उत्पादन बंगलादे श र्नयाितको प्रयाप्त सम्भावना
रहे को बताउनुभयो । उहाँले बंगलादे शबाि प्रदे श १ लगायत मुलुकभरी पयििक भभत्ररयाउन सक्ने प्रयाप्त सम्भावना
रहे कोले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गनुि आवश्यक रहे को बताउनुभयो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम
र्घभमरे ले सरकारले यहाँबाि र्नयाित हुन सक्ने वस्तुको सूची बनाएर र्नयाितको आधार तयार गनप
ुि ने बताउनुभयो ।

‘मूलुकको ब्यापार घािा कम गनिका लागग उत्पादनमा समेत सरकारले जोड ददनुपछि ,’ उहाँले भन्त्नुभयो, ‘र्नयाितजन्त्य
वस्तुको गुणस्तर र्नधािरणका लागग समेत सरकारले काम अर्घ बढाउनु पछि ।’ नेपाल बंगलादे श चेम्बर अफ ट्रे डसि
धुलाबारी, झापाका अध्यक्ष यादव पौडेलले नेपाली उत्पादन र्नयाित गनिका लागग बंगलादे शले अत्यगधक भन्त्सार
महसुल भलनुका साथै अनावश्यक कागजात समेत माग गदै आएको गुनासो गनभ
ुि यो । गत वषि २ सय २० डलर प्रर्त
िनमा र्नयाित गररएको अदव
ु ाको बंगलादे श भन्त्सारले ९ सय डलर मूल्यांकन गरे र महसुल भलएको उहाँले बताउनुभयो
। ‘बंगलादे शसँग ब्यापारको २२ वषि पूरा हुँदा नेपालबाि मसुरो र वपडो मारै र्नयाित हुन सकेको छ,’ उहाँले भन्त्नुभयो,
‘बंगलादे श र्नयाितका लागग अभिसो, मसला, बन्त्दाकोबी, गोलभेडा, इस्कुस, क्रकत्रब, एभोकाडो, सुन्त्तला, पापड, दाल,
लपसीको पररकार, भुष्जया, गचउरा, वपडो, कापेि, दध
ू जन्त्य पदाथि लगायतको प्रयाप्त सम्भावना रहे को छ ।’
सम्भाववत वस्तुहरु र्नयाितका लागग सरकारले पहल गनुि आवश्यक रहे को पौडेलले बताउनुभयो । कापेि उत्पादक
सुर्नल दिबडेबालले बंगलादे शमा वषेनी ५/६ सय कन्त्िे नर अन्त्य मुलुकबाि कापेि आयात भइरहे कोले र्नयाितको
सूचीमा कापेि समावेश गनि सरकारसँग आग्रह गनभ
ुि यो । बंगलादे श र्नयाित गने प्रमुख ब्यबसायी प्रददप शारडाले
सरकारले र्नयाित ट्याक्स असूली रहे को गुनासो गनभ
ुि यो । ‘मुलुकमा ब्यापार घािा बढ्दै गइरहे को अबस्थामा
सरकारले र्नयाित ट्याक्स असूल गरे र आफ्नै खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्त्ने काम गरे को छ,’ उहाँले भन्त्नुभयो, ‘दाल
र्नयाितमा १ प्रर्तशत र वपडो र्नयाितमा प्रर्त क्रकलो ५० पैसा सरकारले शल्
ु क असुल्दै आएको छ ।’ नेपाल राटट्र बैंकबाि
एडभान्त्स पेमेण्ि गनि भमल्छ तर बंगलादे शबाि एडभान्त्स पेमेण्ि गनि भमल्दै न । सरकारले बंगलादे शबाि एडभान्त्स
पेमेण्िको सुववधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनि शारडाले माग गनभ
ुि यो । नेपाल बंगलादे श चेम्बर अफ ट्रे डसिका
संस्थापक अध्यक्ष पन्त्नालाल जैनले बंगलादे श नेपाली वस्तु र्नयाितका लागग ७८ क्रकभसमको कागजात आवश्यक हुने
गरे कोले ब्यापार अत्यन्त्तै कदठन भएको बताउनुभयो । ‘अदहलेसम्मको बंगलादे शसँगको ब्यापारमा आयात सहज
भएको र र्नयाित कदठन बन्त्दै गएको ववषय सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ,’ उहाँले भन्त्नुभयो, ‘बंगलादे शबाि नेपाल
आयात हुने मालवस्तु तत्काल भन्त्सारमा पास हुन्त्छ तर र्नयाित गनिका लागग दईु ददनसम्म लाग्ने गरे को छ ।’ यस्तो
अवस्था कुदहएर जाने कृवषजन्त्य वस्तु र्नयाितको सपना दे ख्नु असम्भव रहे को उहाँको भनाई गथयो । यहाँबाि

पष्स्मना र्नयाितको सम्भावना रहे को तर त्यसको लागग बंगलादे शले तयारी पोषाक आयात गने सति राखे नेपाली
गामेण्ि धारासायी हुने जैनले बताउनुभयो । ‘मुलुकमा उत्पादन भइरहे को वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गनुि
आवश्यक छ,’ उहाँले भन्त्नुभयो, ‘नेपालमा फ्रुिी लगायतका पेय पदाथि उत्पादन भइरहे को अवस्थामा अबौंको

बंगलादे शी जुस आयात गनुि गलत हो ।’ कृवषजन्त्य उत्पादनको र्नयाित र्न:शल्
ु क गनि उहाँले माग गनभ
ुि यो । उहाँले
ववरािनगबाि बंगलादे शको सदहदपुर हवाइ उडान र ढाकादे णख काठमाडौंसम्मको बस सेवा सञ्चालनको व्यवस्था
आवश्यक भएको बताउनुभयो । योजना आयोगका पूवि सदस्य डा.पोशराज पाण्डे नेपालबाि बंगलादे श सन ्
२०१७/०१८ मा १० अबि ८३ करोडको र्नयाित भएको र १२ अबि ४४ करोडको आयात भएको बताउनुभयो । उहाँले
बंगलादे श र्नयाितका लागग भन्त्सार महसुल भन्त्दा अन्त्य शल्
ु कहरु अत्यगधक रहे कोले र्नयाित गनि र्नकै जदिल रहे को
बताउनुभयो । नेपाली उत्पादनमध्ये बंगलादे श र्नयाितका लागग योग्य वस्तुहरुको प्राथभमकता तोकेर सरकारले
सहजीकरण गनप
ुि ने उहाँको भनाई छ । स्वदे शी उत्पादन तथा उद्योगलाई असर नपने वस्तु मारै बंगलादे शबाि
आयात गने ब्यवस्था समेत सरकारले गनप
ुि ने उहाँको भनाई गथयो । उद्योग वाणणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह
सगचव रत्रबशंकर सैंजुले अदहले साकि राटट्रष्स्थत प्रत्येक मुलुकसँगको ब्यापार सम्झौताको समीक्षा भइरहे कोले
बंगलादे शसँगको ब्यापारमा व्यापारीहरुले भोगगरहे का समस्या पदहचानका लागग छलफल गरे को बताउनुभयो । दईु
दे शको छलफल माफित उठे का सवाल तथा समस्या समाधानको लागग पहल गने प्रर्तबद्धता उहाँले जनाउनुभयो
। प्रदे श १ का उद्योग, पयििन, बन तथा वातावरण मन्त्री जगददसप्रसाद कुभसयैतले सन ् २०२० लाई पयिि न वषि
मनाउनका लागग दे शमा रहे का पयिि कीय क्षेरहरुको प्रवद्र्धन गदै ढाका र काठमाडौंको बस सेवालाई सुरु गनि पहल
गने बताउनुभयो । उहाँले प्रदे श १ को समवृ द्ध र ववकासका लागग बंगलादे शसँगको ब्यापारमा सहजीकरणका लागग
पहल गने प्रर्तबद्धता जनाउनुभयो ।
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