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वाणिज्य नीति, २०७२
१.

पृष्ठभूति
खुला एवं बजारोन्िुख वाणिज्य नीतिले स्रोि साधनको पररचालन, आतथिक ववकास र गररबी
तनवारििा सकारात्िक प्रभाव पार्ि भन्ने िान्यिा बिोणजि नेपालले दुई दशक अणिदे णख
यस्िो नीति अवलम्बन गदै आएको र् । वाणिज्य क्षेत्रलाई खुला र उदार आतथिक नीतिको
अवधारिा बिोणजि अणि बढाउने तसलतसलािा वव.सं . २०४९ िा वाणिज्य नीति जारी
गररएको तथयो । उक्त नीतिले वाणिज्य क्षेत्रलाई प्रतिस्पधाित्िक र गतिशील बनाउन िथा
वाणिज्य क्षेत्रिा तनजी क्षेत्रको भूतिकालाई बढाउन कोशेढं ु गाको रूपिा कायि गरे को
तथयो । नेपालको बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार प्रिालीसँगको आबद्धिा र अन्य
सिसािवयक ववषयहरूलाई अद्यावतधक गनि वाणिज्य नीति, २०६५ कायािन्वयनिा ल्याइएको
तथयो । हाम्रा तर्िेकी िुलूक लगायि नेपालजस्िा अतिकि ववकतसि िुलूकले सिेि
अन्िराविय व्यापारबाट अथििन्त्रिा उल्ले खनीय प्रगति गरे को भएिा पतन नेपालको व्यापार
िाटा द्वदनानुद्वदन बढ्दै गइरहे को पररणस्थतििा ववद्यिान बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार
प्रिालीबाट अतधकिि लाभ तलन सिसािवयक ववषयहरूलाई सिावेश गरी वाणिज्य नीति,
२०७२ जारी गररएको र् ।

२.

ववगिका प्रयासहरू
नेपालले वव.सं . २०४६ सालिा प्रजािन्त्रको पुनःस्थापना पश्चाि् खुला, उदार िथा बजारिुखी
अथिव्यवस्था अवलम्बन गदै आएको हो । आठौं पञ्चवषीय योजना

(वव.सं .२०४९–

२०५४) दे णख नै वाणिज्य क्षेत्रको ववकासका साथै अथििन्त्रको स्थावयत्व र सिृवद्धका लातग
खुला अथििन्त्रिा आधाररि ववतभन्न नीति िथा रिनीतिहरू िजुि
ि ा गररएका तथए । यसै
क्रििा वाणिज्य नीति, २०४९ कायािन्वयनिा ल्याइएको तथयो । अन्िराविय व्यापार र
सिग्र वाणिज्य क्षेत्रिा आएको गतिशीलिा, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार प्रिालीसँगको
आबद्धिा, द्विपक्षीय एवं स्विन्त्र व्यापार क्षेत्रको ववस्िार िथा व्यापार सहजीकरि जस्िा
सिसािवयक ववषयलाई नीतििा सिावेश गनि ित्कालीन वाणिज्य नीति, २०४९ लाई
प्रतिस्थापन गरी वाणिज्य नीति, २०६५ कायािन्वयनिा ल्याइएको तथयो । उक्त नीतििा
ववशेष केणन्िि क्षेत्र र जोड द्वदइएका क्षेत्रहरूको ववकास एवं तनयािि प्रवद्धिन गनेिर्ि सं स्थागि
व्यवस्था सिेि गरी कायािन्वयन गने प्रयास गरे को तथयो । यसका साथै आवतधक
योजनाहरूिा वाणिज्य क्षेत्रलाई िहत्वपूर्रिि रूपिा सिावेश गररँदै आएको र चालु िे ह्रौँ
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योजना (आ.व. २०७०/७१– २०७२/७३) ले पतन प्राथतिकिा प्राप्त क्षेत्रका रूपिा
उल्लेख गरे को र् ।
नेपालले तनयािि व्यापारबाट र्ाइदा तलन व्यापार वािािलाई सुदृढ गने, तनयािि क्षििा वृवद्ध
गने, व्यापारको लातग सहयोगलाई सं योजन र व्यवस्थापन गने उद्देश्यले नेपाल व्यापार
एकीकृि रिनीति, २०१० को िजुि
ि ा गरी क्षेत्रगि तनकायसँगको सिन्वयिा उक्त
रिनीतिको कायािन्वयन गदै आएको र् । त्यसै गरी ववश्व व्यापार सं गठन लगायि क्षेत्रीय
र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौिाले प्रदान गरे का सुववधा िथा सहुतलयिहरूको अतधकिि
उपयोगको लातग नीतिगि सािञ्जस्य गने लगायिका कायिहरू सिन्वयात्िक रूपिा जारी
रहेका र्न् ।
३.

विििान णस्थति
ु ले अन्िराविय बजारिा सहज पहुँचको
ववश्व व्यापार सं गठनको सदस्यिा प्रातप्तसँगै िुलक
अवसर प्राप्त गनुक
ि ा साथै सो सं गठनले अतिकि ववकतसि रािको व्यापार क्षििा अतभवृवद्धका
लातग उपलब्ध गराउने प्राववतधक िथा आतथिक सहायिाबाट लाभाणन्वि हुने अवसर प्राप्त
भएको र् । यस वकतसिका अवसरहरूका बावजुद पतन नेपालको व्यापार िाटा तनरन्िर
रूपिा बवढरहेको र् । नेपालले तनयािि गने िुख्य वस्िुहरू न्यू न िूल्ययुक्त रहेको, तनयाििको
िूल्यवृवद्ध किजोर रहे को र आयाि गने िुख्य वस्िुहरूिा पेट्रोतलयि पदाथि, सवारी साधन
िथा ववलातसिाका सािानहरूको िात्रा बढी भएकोले व्यापार िाटाको आकार द्वदनानुद्वदन
बवढरहेको र् ।
नेपालले बजारोन्िुख अथि व्यवस्था आत्िसाि् गरे को दुई दशक पुरा हुँदा पतन अपयािप्त
भौतिक पूवािधार, किजोर श्रि सम्बन्ध, अपयािप्त सं स्थागि सिन्वय र लगानी–िैत्री
वािावरििा अपेणक्षि सुधार हुन नसक्नु लगायिका कारिले अपेक्षाकृि वैदेणशक लगानी
आकवषिि गनि सवकएको र्ै न । जनसं ख्याको वृवद्धसँगै आन्िररक उत्पादन बढ्न नसक्नु र
ववप्रेषिका कारि उपभोग र आयाि गनि सक्ने क्षििाको अतभवृवद्धको कारि आयाि तनरन्िर
बवढरहेको र् ।
यसका साथै वव. सं . २०७२ साल वैशाख १२ गिे को ववनाशकारी भूकम्प र त्यसपतर्का
परकम्पहरूबाट वाणिज्य क्षेत्रिा भएको ठू लो क्षति िथा नोक्सानीबाट तनयािि क्षििा अझ
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किजोर बनेको िथा आयाि उच्च रूपिा वृवद्ध भइरहे कोले व्यापार िाटा थप वृवद्ध हुँदै
जाने अवस्था सृजना भएको र् ।
४.

िुख्य सिस्या िथा च ुनौिीहरू
तनयािि र आयािबीचको बढ्दो खाडलले तनरन्िर बवढरहे को व्यापार िाटालाई वाणछर्ि
सीिािा ल्याउनु िुख्य च ुनौिीको रूपिा रहे को र् । नेपालले बढी िात्रािा कच्चा पदाथि,
प्राथतिक वस्िु िथा अधिप्रशोतधि वस्िुको तनयािि गने भएकोले तनयाििको िूल्य वृवद्ध किजोर
हुन,ु सिग्र उत्पादन र उत्पादकत्व किजोर हुन,ु औद्योतगक क्षेत्रको उत्पादन िट्नु, नेपाल
एकीकृि व्यापार रिनीति, २०१० ले पवहचान गरे का वस्िु िथा सेवाको तनकासी
उत्साहजनक नहुन,ु गुिस्िर परीक्षि, प्रिािीकरि, लेवतलङ्ग र प्याकेणजङ्ग सम्बन्धी किजोर
अवस्था हुन,ु व्यापारजन्य भौतिक पूवािधारको अवस्था किजोर हुन,ु ववशेष आतथिक क्षेत्रको
कायािन्वयनिा वढलाइ हुन,ु पयािप्त िात्रािा ऊजािको आपूतिि नहुन,ु किजोर श्रि सम्बन्ध र
सं स्थागि सिन्वय िजबुि नहुन ु लगायिका कारिले तनकासी व्यापारको आपूतििजन्य
क्षििािा अपेणक्षि वृवद्ध हुन सकेको र्ै न ।

५.

नयाँ नीतिको आवश्यकिा
िे ह्रौँ योजनाले तलएको वव.सं .२०७९ (सन् २०२२) तभत्र नेपाललाई अतिकि ववकतसि
रािबाट ववकासशील राििा स्िरोन्नति गने दीििकालीन सोच िथा गररबी िटाउने उद्देश्यलाई
िागिदशिनको रूपिा तलई यो नीतिको दू रदृवि, उद्देश्य, रिनीति, नीति र कायिनीति िजुि
ि ा
गररएको र् । त्यसै गरी योजना अवतधको अणन्िि वषििा कुल गाहिस््य उत्पादनसँग वस्िु
तनकासीको अनुपाि ६ प्रतिशि, वस्िु िथा सेवा तनकासीको अनुपाि १२ प्रतिशि र व्यापार
िाटा २० प्रतिशििा झाने योजनाको व्यवस्थालाईि सिेि ध्यानिा राणखएको र् ।
वाणिज्य नीति, २०६५ का प्रावधानहरू कायािन्वयनकै क्रििा रहे को भए िापतन आवश्यक
र िहत्वपूिि प्रावधानहरूको कायािन्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, अन्िराविय व्यापारिा नयाँ
ववषयहरु आउनु र व्यापार िाटािा तनरन्िर वृवद्ध हुन ु जस्िा सवालहरूलाई सम्बोधन गनि
नयाँ नीतिको आवश्यकिा िहसुस गररएको र् । त्यसै गरी ववश्व व्यापार प्रिाली खासगरी
ववश्व व्यापार सं गठनको नवौं िणन्त्रस्िरीय सम्िेलनिा व्यापार सहजीकरि सम्झौिा, अतिकि
ववकतसि दे शलाई सेवा व्यापारिा र्ु ट, सहुतलयिपूि ि उत्पणिको तनयि, भन्सार िथा
कोटारवहि बजार पहुँच सम्बन्धी तनिियलाई सिेि कायािन्वयनिा ल्याउन आवश्यक दे णखएको
र् । साथै वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृि रिनीतिबीच िादात्म्य, आपूतििजन्य
3

www.lawcommission.gov.np

क्षििा ववकास, उत्पादन र उत्पादकत्विा वृवद्ध, सेवा व्यापार, बौवद्धक सम्पणिको सं रक्षि र
प्रवद्धिन, व्यापार िूलप्रवाहीकरि, व्यापारका लातग सहायिा, सं स्थागि सािाणजक उिरदावयत्व,
व्यापार र वािावरि, अनुगिन सं यन्त्रको व्यवस्था जस्िा ववषयहरू सिावेश गरी
ववश्वव्यापीकरि, आतथिक उदारीकरि र ववश्व व्यापार प्रिालीले

उपलब्ध गराएका

अवसरहरूको उपयोग गरी व्यापार िाटा कि गनुप
ि ने भएकोले वाणिज्य नीति, २०६५ को
पुनरावलोकन गरी नयाँ वाणिज्य नीति, २०७२ िजुि
ि ा गनि आवश्यक भएको हो ।
ववकास सहायिा नीति, २०७१, ववदे शी लगानी नीति, २०७१, कृवष ववकास रिनीति, २०७२
र िजुि
ि ाको क्रििा रहे का औद्योतगक व्यवसाय ऐन लगायिका क्षेत्रगि नीतिहरूसँग
सािञ्जस्य कायि गनि अतनवायि भएको र् । त्यस्िै तनयािि प्रवद्धिनका अतिररक्त दे शतभत्र
ठू लो िात्रािा आयाि भइरहे का कृवषरउद्योगजन्य िथा आधारभूि वस्िु िथा सेवाको उत्पादन
र उत्पादकत्व बढाई स्वावलम्बी िथा आत्ितनभिर अथििन्त्रको ववकास गनि िथा आयाि
गनुप
ि ने वस्िुहरूको वगीकरि गरी सोही अनुरूप गुिस्िर तनयन्त्रि, तनयिन िथा सहजीकरि
गनि सिेि आवश्यक दे णखएको र् ।
यसका साथै हालै ठू लो धनजनको क्षति हुने गरी गएको ववनाशकारी भूकम्पबाट व्यापारका
क्षेत्रिा भएको क्षति िथा नोक्सानी पश्चाि् पवहचान गररएका यस क्षेत्रका आवश्यकिाहरूलाई
सिेि सम्बोधन गनि वाणिज्य नीति, २०७२ िजुि
ि ा गररएकोेे र् ।
६.

दूरदृवि
तनकासी प्रवद्धिन िार्िि राविय अथििन्त्रिा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आतथिक सिृवद्ध
हातसल गने ।

७.

लक्ष्य
तनकासी प्रवद्धिन गरी सिावेशी र द्वदगो आतथिक वृवद्ध हातसल गने ।

८.

उद्देश्य
८.१. आपूतििजन्य क्षििाको सुदृढीकरि गने र ववश्व बजारिा िूल्य अतभवृवद्धयुक्त प्रतिस्पधी
वस्िु िथा सेवाको तनकासी

बढाई व्यापार िाटा कि गने ।

८.२. क्षेत्रीय िथा ववश्व बजारिा वस्िु, सेवा र बौवद्धक सम्पणिको पहुँच वृवद्ध गने ।
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९.

रिनीति
आपूतििजन्य क्षििाको सुदृढीकरि गने र ववश्व बजारिा िूल्य अतभवृवद्धयुक्त प्रतिस्पधी वस्िु
िथा सेवाको तनकासी बढाई व्यापार िाटा कि गने सम्बन्धी रिनीति
९.१

सरकारले सहजकिाि, उत्प्रेरक र तनयािकको भूतिका तनवािह गदै तनजी क्षेत्रको
सवक्रय सहभातगिा अतभवृवद्ध गने ।

९.२

िुलनात्िक र प्रतिस्पधी लाभका वस्िुहरूको प्रतिस्पधी क्षििा अतभवृवद्ध गरी तनयािि
प्रवद्धिन गने ।

९.३

आपूतििजन्य क्षििा सुदृढीकरि गदै व्यापार िाटा कि गने ।

९.४

तनयाििजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पधी क्षििा अतभवृवद्ध गने ।

९.५

व्यापार सहजीकरि िथा सं स्थागि सुदृढीकरिको िाध्यिबाट कारोवार लागि
िटाउने ।

९.६

व्यापारलाई अथििन्त्रको िुख्य सम्भागको रूपिा स्थावपि गनि िूलप्रवाहीकरि
गने ।

ँ वृवद्ध गने सम्बन्धी रिनीति
क्षेत्रीय िथा ववश्व बजारिा वस्िु, सेवा र बौवद्धक सम्पणिको पहुच
९.७

बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सं यन्त्र िथा व्यापार कूटनीतिको िाध्यिबाट बजार
ववस्िार र व्यापारजन्य क्षििा अतभवृवद्ध गने ।

९.८

वस्िु र सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पधी एवं सुदृढ

बनाई एक अकािको सिपूरकको

रुपिा क्षेत्रीय िथा ववश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालिा आबद्ध गने ।
९.९

व्यापार सम्बद्ध बौवद्धक सम्पणि सम्बन्धी अतधकारको प्रवद्धिन र सं रक्षि गरी ववश्व
बजारिा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने ।

१०.

नीति िथा कायिनीति
10.1 सरकारले सहजकिाि, उत्प्रेरक र तनयािकको भूतिका तनवािह गदै तनजी क्षेत्रको सवक्रय
सहभातगिा अतभवृवद्ध गने
10.1.1

तनजी क्षेत्रको अगुवाइिा तनयािि व्यापारलाई वस्िुगि एवं दे शगि
ववववधीकरि गरी प्रतिस्पधी बनाउन सरकारबाट सहजकिाि, उत्प्रेरक र
तनयािकको भूतिका तनवािह गररनेर् ।

10.1.2

अन्िराविय व्यापारबाट अतधकिि लाभ तलन नेपाल व्यापार एकीकृि
रिनीतिको सिसािवयक पुनरावलोकन गरी कायािन्वयन गररनेर् ।
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10.1.3

नेपालको तनयािि व्यापार अतभवृवद्धका लातग प्रवक्रयागि व्यवस्थािा
सियानुकूल सुधार गरी सरल र पारदशी बनाइनेर् ।

10.1.4

तनयािि व्यापारसँग सम्बणन्धि तनजी क्षेत्र र गैरसरकारी सं स्थाको क्षििा
अतभवृवद्ध गररनेर् ।

10.1.5

उत्पणिको प्रिािपत्र जारी गने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन
कायिववतध ियार गरी लागू गररनेर् ।

10.1.6

उद्यिी, व्यवसायी, व्यापाररक

सं स्थाहरूिा

सं स्थागि

सािाणजक

उिरदावयत्वको ववषयलाई लागू गनि प्राथतिकिा द्वदइनेर् ।
10.1.7

व्यापारलाई

सियानुकूल, तििव्ययी

र

भरपदो

बनाउन

ववद्युिीय

व्यापारको प्रवद्धिन गररनेर् ।
10.1.8

तनयािि व्यापार प्रवद्धिन र ववस्िार गनि प्रिुख तनयाििकिािहरू एवं
ववदे शणस्थि

नेपाली

वस्िुका

प्रिुख

आयािकिािहरूलाई

सम्िान

गररनेर् ।
10.1.9

प्राथतिकिा प्राप्त तनयािििूलक वस्िुका उत्पादक र तनकासीकिािलाई
िूल्य अतभवृवद्धका आधारिा र्ु ट र प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेर् ।

10.1.10 तनकासीलाई प्रोत्साहन गनि तनयािि ऋि योजना र बीिा योजना
कायािन्वयनिा ल्याइनेर् ।
10.1.11

कृवष, वन पैदावार लगायिका व्यावसावयक खेिी गनि तलजिा जग्गा
उपलब्ध गराउने व्यवस्था तिलाइनेर् ।

10.1.12

तनयािििूलक उद्योगले आयाि गरे को वा स्थानीयस्िरिा खररद गरे को
कच्चा पदाथि वा सहायक कच्चा पदाथििा लागेको कर तनयािि
पररिािको आधारिा वर्िाि द्वदइनेर् ।

10.1.13

स्थानीय उद्योगसँग तनयािििूलक उद्योग वा कम्पनीले करार गरी खररद
गरे का वस्िु तनयािि पश्चाि् तनयािि पररिािको आधारिा उत्पादकलाई
िूल्य अतभवृवद्ध कर र अन्िःशुल्क वर्िाि गररनेर् ।

10.1.14 तनयािििूलक उद्योगहरूलाई नवीनिि प्रववतधहरूको आयाििा प्रोत्साहन
िथा सुववधा उपलब्ध गराइनेर् ।
10.1.15 तनयािि हुने वस्िु र सोको उत्पादनको लातग चावहने कच्चा पदाथि, िेणशन
ु तभत्र ओसारपसार गदाि कुनै वकतसिको शुल्क
लगायिका सािान िुलक
नलाग्ने व्यवस्था तिलाइनेर् ।
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10.1.16

तनयािििूलक उद्योगहरूले स्वदे शी कच्चा पदाथि प्रयोग गरे िा र्ु ट िथा
प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेर् ।

10.1.17 आयािलाई व्यवस्थापन गनि िानव, पशुपंक्षी िथा वनस्पति स्वास््य
र वािावरििा प्रतिुकूल असर गने लगायिका वस्िुहरूको क्वारे न्टाइन
जाँच लगायि गैर भं सारजन्य उपायहरु (Non Tariff Measures)को
प्रभावकारी प्रयोग गररनेर् । साथै एन्टीडणम्पङ्ग, काउन्टरभेतलङ्ग र
सेर्गाडि सम्बन्धी कानून ल्याइने र् ।
10.1.18 दे शिा रोजगारी सृजना र आतथिक वृवद्धिा सहयोग पुग्ने गरी
तनयािियोग्य वस्िु

िथा सेवाको अग र पृष्ठ सम्वन्ध (Forward and

Backward Linkage) लाई सुदृढ गररनेर् ।
10.1.19 दे शतभत्र स्थापना भएका उद्योगहरूको सं रक्षि, प्रवद्धिन र ववकासका लातग
बहुपक्षीय व्यापार सम्झौिा अनुकूल हुने गरी उपयुक्त उपायहरू
अवलम्वन गररनेर् ।
10.2 िुलनात्िक र प्रतिस्पधी लाभका वस्िुहरूको प्रतिस्पधी क्षििा अतभवृवद्ध गरी तनयािि
प्रवद्धिन गने
10.2.1

ववश्वबजारको

िाग अनुरूपका िुलनात्िक

लाभ र प्रतिस्पधी

क्षििायुक्त वस्िुहरूको पवहचान, र्नौट, ववकास, प्रवद्धिन र तनयाििका
लातग तनजी क्षेत्रसँग सिन्वय गररनेर् ।
10.2.2

नेपाल

व्यापार

एकीकृि

रिनीतिले

पवहचान

गरे

लगायिका

वस्िुहरूको प्रतिस्पधी क्षििावृवद्ध गनि िूल्य शृङ्खला ववकासिा
सहयोग गररनेर् ।
10.2.3

णजल्ला उद्योग वाणिज्य सं िहरूको सिन्वयिा तनणश्चि णजल्ला वा
क्षेत्रका तनयािि सम्भाव्य वस्िुहरुको पवहचान र र्नौट गररनेर् ।
यसरी र्नौट भएका वस्िुको प्रतिस्पधी क्षििा अतभवृवद्ध गनि
साविजतनक–तनजी–साझेदारी अवधारिा िार्िि िूल्य शृङ्खला ववकास
गररनेर् ।

10.2.4

तनयाििजन्य वस्िुहरूको उत्पादन, उत्पादन क्षििा र गुिस्िर वृवद्ध
ँ ी, प्रववतध आद्वद उपलब्ध गराउन सहयोग
गनि आवश्यक पने सीप, पूज
पुयािइनेर् ।
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10.2.5

गुिस्िर प्रिािीकरि, तनरीक्षि र अनुगिनका लातग कानूनी,
प्राववतधक िथा अन्य आवश्यक आधारणशलाको स्थापना, सूचना प्रवाह
र दक्ष जनशणक्तको व्यवस्था गररनेर् ।

10.2.6

गुिस्िर प्रिािीकरि सम्बन्धी िौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरि
गररनेर् । साथै आवश्यकिा अनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला

(Multi Functional Lab) र Reference Lab को स्थापना
गररनेर् ।
10.2.7

वस्िुहरूको गुिस्िर कायि गनि प्रचतलि आन्िररक, क्षेत्रीय र
अन्िराविय िापदण्ड अनुसार गुिस्िर तनधािरि गने कायि थप
प्रभावकारी बनाइनेर् ।

10.2.8

अन्िराविय

स्िरका

व्यापाररक

सं स्थाहरूको

तनजी

िापदण्ड

(Private Standard) पूरा गनि प्रोत्साहन गररनेर् ।
10.2.9

तनयािियोग्य वस्िु िथा सेवाका सम्भाव्य बजारहरूको खोजी गरी
तनयािि प्रवद्धिन गररनेर् ।

10.2.10

तनजी क्षेत्रको योगदान सिेि सुतनणश्चि गरी राविय िथा अन्िराविय
व्यापार िेला आयोजना गनि र िेलािा भाग तलन सहयोग
गररनेर् ।

10.2.11

तनयािि व्यापारका गैर भन्सारजन्य अवरोधहरू हटाई तनयािि प्रवद्धिन
गररनेर् ।

10.2.12

उत्पणिको प्रिािपत्र जारी गरे बापि प्राप्त हुने रकिलाई जारी गने
तनकायले तनयािि प्रवद्धिन र वस्िु ववकास कायििा खचि गने व्यवस्था
गररनेर् ।

10.2.13

नेपालिा तनयािि सम्भावना भएका वस्िुहरूको प्रशोधन गरी तनयािि
गनिका लातग Common Facility Center स्थापना गनि प्रोत्सावहि
गररनेर् ।

10.2.14

तनयािि सम्भाव्य क्षेत्र िथा वस्िुहरूको तनयािि रिनीति ियार गरी
कायािन्वयनिा ल्याइनेर् ।
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10.2.15

तनयािियोग्य कृवष िथा वनजन्य वस्िुहरूको सं कलन एवं प्रशोधन
गरी तनयािि अतभवृवद्ध गनि प्रशोधन केन्िहरू स्थापना गनि सहयोग
पुयािइनेर् ।

10.2.16

भूकम्पको

प्रभावबाट

अग्र

र

पृष्ठ

सम्बन्ध

टु टेका

उद्योगी

व्यवसायीहरूको उक्त सम्बन्ध कायि गनि आवश्यक सहयोग
गररनेर्
10.2 आपूतििजन्य क्षििा सुदृढीकरि गदै व्यापार िाटा कि गने
10.3.1

व्यापारजन्य पूवािधारको ववकास, ववस्िार र सुदृढीकरि गररनेर् ।

10.3.2

उत्पाद्वदि वस्िु िथा सेवाको बजार पहुँच सहज िुल्याउन यािायाि
एवं पूवािधार ववकासिा जोड द्वदइनेर् ।

10.3.3

तनजी क्षेत्र सिेिको सहभातगिािा काठिाण्डौिा अन्िरावियस्िरको
प्रदशिनी स्थल तनिािि गररनेर् । साथै क्रिशः पाँच ववकास क्षेत्रिा
राविय प्रदशिनी स्थल तनिािि गदै लतगनेर् ।

10.3.4

तनयाििलाई प्रभावकारी बनाउन ववतभन्न स्थानिा स्थानीय तनकाय िथा
सहकारी सं ि–सं स्था िार्िि शीि भण्डारको तनिािि गररनेर् ।

10.3.5

तनकासीयोग्य वस्िुको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पधी क्षििा
वृवद्धका लातग तनजी एवं सहकारी क्षेत्रको सं लग्निािा वस्िु ववकास
लगायिका कायि गररनेर् ।

10.3.6

तनकासीयोग्य

वस्िुको

ब्राणण्डङ्ग, गुिस्िर

प्रिािीकरि, भन्सार

जाँचपास प्रवक्रया लगायिका ववषयिा सरकारी र तनजी क्षेत्रका
जनशणक्तको क्षििा अतभवृवद्ध गररनेर् ।
10.3.7

तनयाििजन्य वस्िु िथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व अतभवृवद्ध गनि
नवीनिि प्रववतधको प्रयोगिा जोड द्वदइनेर् ।

10.3.8

नेपालिा उत्पादन सम्भावना भएका िर आयाि गनुि परररहे का
औद्योतगक र कृवषजन्य (खाद्यान्न, िरकारी, र्लर्ूल लगायिका)
वस्िुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सम्बणन्धि तनकायसँग
सिन्वय र सहकायि गररनेर् ।

10.3.9

उद्योगहरूलाई पूि ि क्षििािा सञ्चालन गनि ववद्युि लगायिका
पूवािधारको सुतनणश्चििाको लातग सम्बणन्धि तनकायहरूसँग सिन्वय
गररनेर् ।
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10.3.10

उत्पादनस्िरिा

लागि

प्रभावी

उपायहरू

अपनाउनुका

साथै

आपूतििजन्य कद्वठनाइहरू हटाउन कायिक्रि िजुि
ि ा गरी कायािन्वयन
गररनेर् ।
10.3.11

स्वदे शी िथा ववदे शी लगानी आकवषिि गरी तनकासी प्रवद्धिन गनि
ववशेष आतथिक क्षेत्र र तनयािि प्रवद्धिन क्षेत्रहरूको स्थापना एवं ववस्िार
गररनेर् ।

10.3.12

ववशेष

आतथिक

क्षेत्रको

आसपासका

क्षेत्रिा

तनकासीजन्य

उद्योगहरूलाई कच्चा एवं अधिप्रशोतधि सहायक वस्िु उपलब्ध
गराउने प्रकृतिका उद्योगहरू (Ancilliary Industries) स्थापना
गनि तनजी क्षेत्रलाई प्रोत्सावहि गररनेर् ।
10.3.13

स्थानीय तनकाय, तनजी क्षेत्र र सहकारी सं स्थाको सहभातगिािा
स्थानीय स्िरिा तनकासी प्रवद्धिन गृहको स्थापना र सञ्चालन गनि
प्रोत्सावहि गररनेर् ।

10.3.14

उद्यिशीलिािा जोड द्वदँदै स्वदे शी कच्चा पदाथििा आधाररि
तनकासीजन्य वस्िुहरूको उत्पादन गने उद्योगहरूिा नयाँ प्रववतध
अपनाउन र उत्पादन प्रवक्रयािा सुधार गनि प्रोत्सावहि गररनेर् ।

10.3.15

ववववधिाको अवसरलाई

उपयोग गरी तनयाििजन्य वस्िुहरूको

उत्पादन

अन्िराविय

एवं

प्रशोधन

िाग

बिोणजिको बनाउन

प्याकेणजङ, ले बतलङ्ग, भण्डारि र प्रिािीकरििा सहयोग पुयािइनेर् ।
10.3.16

तनयािि प्रवद्धिनका लातग असल कृवष अभ्यास र प्राङ्गाररक खेिीलाई
प्रोत्साहन गनि सम्बणन्धि सरोकारवालाहरूसँग सिन्वय गररनेर् ।

10.3.17

तनयािि व्यापारलाई प्रतिस्पधी बनाउन हाल तनतििि सुख्खा बन्दरगाह
क्षेत्रहरूको नणजक तनजी क्षेत्रको सं लग्निािा तनयािि प्रशोधन
क्षेत्रहरूको स्थापनाका लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेर् ।

10.3.18

हालसालै गएको ववनासकारी भूकम्पबाट अति प्रभाववि णजल्लाहरूिा
तनजी क्षेत्रसँगको सहकायििा उद्योगी व्यवसायीहरूको क्षििा ववकास
सम्बन्धी कायिक्रिहरू सञ्चालन गररनेर् ।

10.3.19

भूकम्पबाट भएको क्षतिको असर न्यू नीकरि गनि तनयािि क्षििा
अतभवृवद्ध र व्यापारजन्य पूवािधार तनिािििा व्यापारका लातग सहायिा
पररचालन गररनेर् ।
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10.4. तनयाििजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पधी क्षििा अतभवृवद्ध गने
10.4.1

सेवा व्यापारलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन नीतिगि िथा
सं स्थागि व्यवस्था एवं प्रवक्रयागि सरलीकरि गररनेर् ।

10.4.2

सेवा व्यापार प्रवद्धिनको लातग ववद्यिान कानूनहरू पररिाजिन र
आवश्यक नयाँ कानूनहरू िजुि
ि ा गनि सम्बणन्धि तनकायहरूसँग
सिन्वय गररनेर् ।

10.4.3

सेवा व्यापार सम्बन्धी सम्पकि ववन्दुका रूपिा काि गनि वाणिज्य
िथा आपूतिि िन्त्रालयको क्षििा अतभवृवद्ध गररनेर् ।

10.4.4

बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय स्िरिा हुने सम्झौिा िथा वािािहरूिा
सेवा व्यापार प्रवद्धिनलाई प्राथतिकिा द्वदइनेर् ।

10.4.5

सूचना प्रववतधिथा Business Process Outsourcing लगायिका
ु ानी प्राप्त गने
सेवा तनयाििकहरूलाई सरल र सहज ढं गबाट भक्त
व्यवस्था तिलाइनेर् ।

10.4.6

नेपाल व्यापार एकीकृि रिनीतिले पवहचान गरे लगायिका सेवा
क्षेत्रहरूको तनयािि बढाउन सम्बणन्धि तनकायसँग सिन्वय र सहकायि
गररनेर् ।

10.4.7

ववश्व व्यापार सं गठन र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौिाहरूिा भएको
प्रावधान अनुरूप चौथो िोड (Mode-4) अन्िगििको सेवा व्यापार
ववस्िार गनि अधिदक्ष/दक्ष जनशणक्त ियार गररनेर् ।

10.4.8

ववश्व व्यापार सं गठनको सेवा व्यापार सम्वन्धी प्रावधान बिोणजि
ववकतसि िुलूकले अतिकि ववकतसि िुलूक (LDCs) लाई द्वदएको
सेवा व्यापारिा

र्ु ट (Service Waiver) बाट अतधकिि र्ाइदा

तलन सो सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्र/िोडको पवहचान गरी वािाि िथा
सम्झौिा गररनेर् ।
10.4.9

सेवा व्यापार प्रवद्धिनिा तनजी क्षेत्रलाई प्रोत्सावहि गरी आवश्यकिा
अनुसार स्वदे शी िथा ववदे शी लगानी पररचालन गररनेर् ।

10.4.10 तनयािि सम्भाव्य सेवा क्षेत्र र उपक्षेत्रका ववतभन्न िोडहरू िार्िि
सेवा तनयािि गनि अन्िराविय बजारिा प्रवद्धिन र ववकासका कायिक्रि
सञ्चालन गररनेर् ।
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10.4.11 वैदेणशक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएका दे शहरूसँग श्रि
सम्झौिा गदाि रोजगार प्रदायक दे शहरूले उनीहरूलाई राविय
व्यवहार र अति सौववध्यपूि ि रािको व्यवहार गने व्यवस्थाको
सुतनणश्चििाका लातग आवश्यक पहल िथा सहजीकरि गररनेर् ।
10.4.12 नेपालका

ववश्वववद्यालय

केन्िहरूबाट

जारी

िथा
गररएका

प्राववतधक/व्यावसावयक
शैणक्षक

उपातध,

िातलि

योग्यिाका

प्रिािपत्रहरूलाई िान्यिा द्वदलाउनको लातग पारस्पररक िान्यिा
सम्झौिा गनि सम्बणन्धि तनकायहरूसँग सिन्वय गररनेर् ।

10.5.

व्यापार सहजीकरि िथा सं स्थागि सुदृढीकरिको िाध्यिबाट कारोवार लागि
िटाउने
10.5.1

तनयािि प्रवद्धिन िथा व्यापार सहजीकरिका लातग गुरुयोजना
बनाइनेर् ।

10.5.2

ववश्व व्यापार सं गठनको नवौं िणन्त्रस्िरीय सम्िेलनले पाररि गरे को
व्यापार सहणजकरि सम्झौिाको कायािन्वयन गनि सं झौिािा व्यवस्था
भए बिोणजि आतथिक िथा प्राववतधक सहायिा तलन व्यापार
सहणजकरि सम्वन्धी प्रावधानलाई वतगिकरि गररनेर् ।

10.5.3

अन्िराविय व्यापार प्रिाली अनुरूपको भन्सार िूल्याङ्कन ववतध
अवलम्बन गदै भन्सार प्रवक्रयालाई सरल, आधुतनक र प्रभावकारी
बनाइनेर् ।

10.5.4

भन्सार जाँचपास प्रवक्रयालाई सरल एवं च ुस्ि बनाउन तर्िेकी रािका
भन्सार तबन्दुहरूसँग सिेि सिन्वय गरी एकीकृि जाँच चौकीको
तनिािि र ववस्िार गररनेर् ।

10.5.5

आयाि तनयाििको सिग्र प्रवक्रयालाई सरल, र्ररिो र लागि प्रभावी
बनाइनेर् ।

10.5.6

नेपालको अन्िराविय व्यापार सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र
सम्प्रेषिलाई प्रभावकारी बनाइनेर् ।
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10.5.7

व्यापाररक नाकाहरूलाई रे लिागि िथा र्रावकला राजिागिबाट जोड्न
अध्ययन गराइनुका साथै ववद्यिान उिर–दणक्षि सडक िागिहरूको
सुधार र स्िरोन्नति गररनेर् ।

10.5.8

भारि

र

चीनबीचको

स्थलिागिबाट

हुने

द्विपक्षीय

व्यापारिा

नेपाललाई पारवहन तबन्दुको रूपिा ववकास गने उद्देश्यबाट पवहचान
गररएका िुख्य भन्सार नाका िथा अन्य सम्भाव्य स्थानहरूिा
पूवािधार तनिािि गररनेर् ।
10.5.9

काठिाण्डौको अन्िराविय वविानस्थलको कागो कम्प्ले क्सलाई
ु का कागो वविानहरूको उडानिा
सुव्यवणस्थि गने र अन्य िुलक
वृवद्ध गनि पहल गररनेर् ।

10.5.10 सुख्खा

बन्दरगाह, शीि

भण्डार, कन्टे नर

फ्रेट

स्टे सन, सडक

लगायिका व्यापारजन्य पूवािधारहरूको अन्िराविय िापदण्ड अनुरूप
तनिािि िथा स्िरोन्नति गररनेर् ।
10.5.11 आयाि तनयाििको तनयिन, भन्सार िूल्याङ्कन िथा जाँचपास, गुिस्िर
परीक्षि िथा प्रिािीकरि लगायिका सेवाहरू ववद्युिीय िाध्यिबाट
प्रवाह हुने गरी एकिार प्रिालीको स्थापना गररनेर् ।
10.5.12 पारवहन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सीिाविी भन्सार नाकाहरूिा
गोदाि सुववधा, भन्सार सम्बन्धी सूचना प्रवाहिा वृवद्ध र ढु वानी एवं

Clearing and Forwarding को सेवा ववस्िार गररनेर् ।
10.5.13 तर्िेकी रािहरूको बन्दरगाहबाट सरल र सहज ढङ्गबाट कागो
सािान बहुववतधक ढु वानी सेवाका आधारिा नेपालको भन्सार/सुख्खा
बन्दरगाहसम्ि ल्याउन पाउने व्यवस्था गनि आवश्यक व्यवस्था
तिलाइनेर् ।
10.5.14 सीिा

िथा

कायािलयहरूिा

अन्िराविय
नापिौल

वविानस्थलणस्थि
िेतसन, एक्स–रे

प्रिुख

भन्सार

िेतसन, ल्याबोरे टरी,

कम्प्युटर डाटा व्यवस्थापन, क्वारे न्टाइन जाँचपास िथा शीि
भण्डारको व्यवस्था गररनेर् ।
10.5.15 तनिाििाधीन सुख्खा बन्दरगाह लगायिका व्यापारजन्य पूवािधारहरूको
तनिािि

यथासियिा
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बन्दरगाहहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोग गररनेर् । साथै
आवश्यकिानुसार थप सुख्खा बन्दरगाह तनिािि गररनेर् ।
10.5.16 ववद्यिान

नेपाल–भारि

व्यापार

सम्झौिा

र

रे ल

सम्झौिािा

पुनरावलोकन िथा पररिाजिन गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेर्
। साथै अन्य सम्भाववि तबन्दुहरूिा सिेि रे लसेवा ववस्िार गनि
पहल गररनेर् ।
10.5.17 नेपालतभत्र स्थापना भएका र हुने सुख्खा बन्दरगाह, कन्टे नर फ्रेट
स्टे शन, एकीकृि जाँच चौकीको व्यवस्थापन र सञ्चालनको तनयिन
गनि आवश्यक सांगठतनक सं रचना र जनशणक्त सवहिको इन्टरिोडल
यािायाि ववकास प्रातधकरिको स्थापना गररनेर् ।
10.5.18 आयाििा बन्दे ज र पररिािात्िक बन्दे ज लगाइएका वस्िुहरू बाहे क
अन्य वस्िु बैंवकङ्ग प्रिाली िार्िि आयाि गदाि इजाजि–पत्र नचावहने
व्यवस्था गररनेर् ।
10.5.19 ववदे शी क्रेिाले नेपाली तनयाििकिािलाई तनयािि आदे शका लातग
पठाएको निूना वस्िुिा भन्सार िहसुल लगायिका कुनै पतन कर
िथा शुल्क लगाइने र्ै न ।
10.5.20 तनयाितिि वस्िुहरू ववदे शी आयािकिािलाई अिान्य भई वर्िाि भएको
अवस्थािा तनयािि भएको प्रिाणिि गने कागजािहरूको आधारिा
त्यस्िा वस्िुहरूिा भन्सार िहसुल र अन्य कर िथा शुल्क नलाग्ने
व्यवस्था गररनेर् ।
10.5.21 पैठारी भएका कच्चा पदाथि िथा सहायक कच्चा पदाथिहरूबाट
उत्पाद्वदि वस्िु तनयािि भएिा आयाििा तिरे को भन्सार िहशुल वर्िाि
हुनेर् ।

साथै

बैंक

ग्यारे न्टी राखेकोिा

सम्बणन्धि

भन्सार

कायािलयले र्ुकुवा गनेर् ।
10.5.22 आयाि वा तनयाििको इजाजि चावहने अवस्थािा सरल र शीघ्र रूपिा
इजाजि–पत्र द्वदने व्यवस्था तिलाइनेर् ।
10.6 व्यापारलाई अथििन्त्रको िुख्य सम्भागको रूपिा स्थावपि गनि िूलप्रवाहीकरि गने
10.6.1 राविय, क्षेत्रगि र स्थानीयस्िरका ववकास योजना, नीति, कायिक्रि िथा
आयोजनाहरूको िजुि
ि ा, कायािन्वयन, अनुगिन िथा िूल्याङ्कन प्रवक्रयािा
व्यापार प्रवद्धिनलाई ववशेष प्राथतिकिा द्वदइनेर् ।
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10.6.2 व्यापार िूलप्रवाहीकरिका लातग सम्बणन्धि तनकायहरूको नीतिगि, सं स्थागि
र िानवीय क्षििा अतभवृवद्ध गनि सिन्वय गररनेर् ।
10.6.3 तनजी क्षेत्रका र्ािा सं गठनहरूका नीति िथा रिनीतिहरूिा व्यापार
िूलप्रवाहीकरि गनि प्रोत्साहन गररनेर् ।
10.6.4 वस्िु िथा से वा व्यापारसँग सम्बणन्धि िन्त्रालयहरूको योजना, नीति,
कायिक्रि र वावषिक बजेटिा व्यापारसम्बद्ध ववषयलाई िूलप्रवाहीकरि
गररनेर् ।
10.6.5 वाणिज्य क्षेत्रिा ववतनयोणजि बजेटको कायािन्वयन अवस्था र प्रभावको
आवतधक रूपिा ले खाजोखा गररनेर् ।
10.6.6 ववश्वववद्यालयहरूका पाठ्यक्रििा ववश्व व्यापार सं गठनका प्रिुख सम्झौिा
िथा कायिप्रिाली, नेपालको व्यापारसम्बद्ध सणन्ध सम्झौिाहरू, तिनका िुख्य
प्रावधान र तनयािि प्रवद्धिन लगायिका ववषयहरू सिावेश गनि सम्बणन्धि
ँ सिन्वय गररनेर् ।
तनकायग
10.6.7 व्यापार िूलप्रवाहीकरिका लातग ववतभन्न सञ्चार िाध्यिहरूबाट सचेिनािूलक
कायिक्रि सञ्चालन गररनेर् ।
10.6.8 वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रालय, व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्ि, ववतभन्न
तनकायहरूिा रहे का ववश्व व्यापार सं गठन सम्पकि तबन्दु, िन्त्रालय अन्िगिि
रहेका ववतभन्न सतितिहरू िथा WTO Reference Centre को क्षििा
अतभवृवद्ध गररनेर् ।
10.6.9 वविीय िथा िौद्विक, ववदे शी लगानी, औद्योतगक, पयिटन, कृवष, वन, भौतिक
पूवािधार लगायिका नीतिहरू र वाणिज्य नीतिबीच सािञ्जस्य कायि
गररनेर् ।
10.6.10 व्यापारका लातग सहायिाको प्रभावकारी पररचालन गरी तनयािि प्रवद्धिनलाई
जोड द्वदन ववकास साझेदारसँग सिन्वय बढाउँदै क्षेत्रगि अवधारिा लागू
गररनेर् ।
10.6.11 िूलप्रवाहिा आउन नसकेका वगि, सिुदाय र क्षेत्रको परम्परागि पेशा,
व्यवसायको आधुतनकीकरि, व्यवसायीकरि िथा बजारीकरि गरी तनयािि
प्रवद्धिन गनि सिन्वय गररनेर् ।
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10.6.12 लिु, िरे ल ु िथा साना र िझौला उद्योगहरू एवं िवहला िथा सीिान्िकृि
वगि/सिुदायहरूबाट सं चातलि उद्योगहरूलाई तनयािि व्यापारिा आबद्ध गनि
कायिक्रिहरू सञ्चालन गररनेर् ।
10.6.13 नेपाली कला, सं स्कृति र िौतलक पवहचान झल्कने वस्िुहरूको उत्पादन वृवद्ध
र तनयािि प्रवद्धिन गनि प्रोत्सावहि गररनेर् ।
10.7 बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र िथा व्यापार कूटनीतिको िाध्यिबाट बजार
ववस्िार र व्यापारजन्य क्षििा अतभवृवद्ध गने ।
10.7.1 व्यापार प्रवद्धिनलाई आतथिक कूटनीतिको िूख्य अं गको रुपिा कायािन्वयन
गररने र् ।
10.7.2 अन्िराविय बजारिा पहुँच ववस्िार गनि िुलनात्िक रूपिा बढी व्यापाररक
ु िथा क्षेत्रीय सं गठनहरूसँग स्विन्त्र व्यापार सम्झौिा
सम्भावना भएका िुलक

(Free Trade Agreement) गररनेर् ।
10.7.3 व्यापारसम्बद्ध लगानी प्रवद्धिनका लातग आवश्यकिा अनुसार द्विपक्षीय लगानी
सम्झौिा गररनेर् ।
10.7.4 अन्िराविय व्यापारको लागि कि गनि पारवहन दे शहरू एवं तर्िेकी
ु हरूको वैकणल्पक पारवहन िागिहरू िथा बन्दरगाहहरूको भौतिक
िुलक
पूवािधार, बहुववतधक ढु वानी सुववधा, यािायाि सुववधा र लागि अध्ययन गरी
उपयुक्त पारवहन िागिको प्रयोग गनि सणन्ध/सम्झौिा गररनेर् ।
10.7.5 बहुपक्षीय, क्षेत्रीय

र

द्विपक्षीय

व्यापार

सणन्ध/सम्झौिाबाट

उपलब्ध

ु हरूसँग
अवसरहरूको उपयोग गनि सिान व्यापार स्वाथि भएका अन्य िुलक
सहकायि गररनेर् ।
10.7.6 दणक्षि एणशयाली क्षेत्रीय सहयोग सं गठनका सदस्यहरूबीच गहन एकीकरि
गनि व्यापार, लगानी, सडक सञ्जाल, ऊजाि व्यापार, प्रवेशाज्ञा जस्िा क्षेत्रिा
उपलणब्ध हातसल गनि सम्झौिाकारी सदस्य दे शहरूबीच सहकायि गररनेर् ।
10.7.7 नेपालको आतथिक िथा व्यापाररक वहि प्रवद्धिन गने गरी बहुपक्षीय प्राववतधक
िथा आतथिक सहयोगका लातग बंगालको खाडीका दे शको प्रयास (ववतिस्टे क)
को कायािन्वयन गररनेर् ।
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ु हरूसँग तिल्ने गरी
10.7.8 साकिका सदस्य रािहरू एवं व्यापार साझेदार िुलक
नेपालको भन्सार, पारवहन र गुिस्िर प्रिािीकरि सम्बन्धी प्रवक्रया, िापदण्ड
िथा नीति तनयिहरूिा एकरूपिा ल्याइनेर् ।
10.7.9 नेपालको तनकासी व्यापारिा दे खा परे का गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू हटाउन
बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय िहिा वािाि िथा सम्झौिा गररनेर् ।
10.7.10 नेपाली गुिस्िरलाई अन्िराविय िान्यिा द्वदलाउन क्षेत्रीय र द्विपक्षीय िहिा
पारस्पररक िान्यिा सम्झौिा गररनेर् ।
10.7.11 दणक्षि

एणशयाका

नेपाल, भारि, बंगलादे श

ु ानलाई
भट

र

जोड्ने

अन्िरावियस्िरको यािायाि िागिसवहिको उपक्षेत्रीय ववकास अवधारिाको
कायािन्वयन िार्िि तनयािि अतभवृवद्ध गररनेर् ।
10.7.12 ववश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापार प्रिालीले ववकासशील िथा अतिकि ववकतसि
दे शका लातग व्यवस्था गरे को भन्सार िथा कोटा रवहि सुववधा लगायिका
ववशेष िथा पृथक् व्यवहारको अतधकिि उपयोग गररनेर् ।
10.7.13 ववदे शणस्थि नेपाली तनयोग िथा वाणिज्य दू िावासहरूलाई व्यापार कूटनीति,
बजार अनुसन्धान, लगानी सम्भाव्यिा र तनयािि प्रवद्धिनका ववववध पक्षहरूिा
प्रभावकारी ढङ्गले पररचालन गररनेर् ।
ँ बढी
10.7.14नेपाली वस्िु िथा सेवाहरूका प्रिुख आयािकिाि एवं नेपालसग
व्यापाररक िथा लगानी सम्भाव्यिा भएका िुलूकणस्थि नेपाली तनयोगहरूिा
वाणिज्यको

क्षेत्रिा

कायिरि

अनुभवी

िथा

ववज्ञिा

हातसल

गरे का

कििचारीहरूलाई वाणिज्य क्षेत्रको काििा खटाइनेर् ।
10.7.15 बजार सम्भावनाका आधारिा वाणिज्य दू िावासहरूको आवश्यकिा अध्ययन
गरी थप स्थापना र ववस्िार गररनेर् । ववतभन्न तनयोगिा हाल रहे का
वाणिज्य दूि/सहचारीको कायिबोझलाई दृविगि गरी थप दरबन्दी सृजना
िथा

त्यस्िा

तनकायिा रहे का

व्यापार

एकाइ

(Trade Cell) को

सुदृढीकरिका लातग आवश्यक व्यवस्था गररनेर् ।
10.7.16 ववदे शणस्थि नेपाली दू िावास िथा तनयोगहरूिा अन्िराविय व्यापार, लगानी,
बजार अनुसन्धान लगायिका प्रवद्र्धनात्िक कायिक्रि सञ्चालन गनि
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेर् ।
10.7.17 नेपाली वस्िुको तनयािि प्रवद्धिन िथा नेपालिा वैदेणशक लगानी आकवषिि गनि
ववदे शणस्थि नेपाली तनयोग िथा वाणिज्य दू िावासहरूबाट वषििा कणम्ििा
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एक

पटक

व्यापार

िथा

लगानी

बैठक

आयोजना

गने

व्यवस्था

तिलाइनेर् ।
10.7.18ववदे शणस्थि नेपाली तनयोग िथा वाणिज्य दू िावासहरूिा प्रिुख नेपाली
तनयाििजन्य वस्िुहरूको प्रदशिन गने व्यवस्था तिलाइनेर् ।
10.7.19 तनयाििक कम्पनीहरूलाई ववदे शिा सम्पकि कायािलय वा तबक्री िथा प्रदशिन
कक्ष खोल्न र ववदे शी आयािकिाि कम्पनीलाई नेपाली सेवा िथा वस्िुको
प्रवद्धिन गनि सम्पकि कायािलय स्थापना गनि प्रोत्सावहि गररनेर् ।
10.7.20बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सणन्ध/सम्झौिाहरूको जवटलिालाई
ध्यान द्वदई वस्िु एवं बजार ववकास, गुिस्िर सुधार लगायि व्यापार
सणन्ध/सम्झौिाहरूका बारे िा वािाि गनि सक्ने क्षििायुक्त जनशणक्त ियार
गररनेर् ।
10.7.21 तनयािि प्रवद्धिन गनिका लातग ववदे शी व्यापार िेलािा सहभागी हुँदा सािानको
झन्झटिुक्त ओसारपसार गनि सिाउ पुयािउने उद्देश्यले एटा कानेट (ATA

Carnet) को सदस्यिा तलन पहल गररनेर् ।
10.7.22 ववश्व व्यापार सं गठनको प्रावधान अनुसार पशु िथा वनस्पतिजन्य स्वास््य,
व्यापारजन्य प्राववतधक अवरोध र सेवा व्यापार लगायिका सूचना प्रवाह र
सोधपुर् सम्बन्धी ववद्यिान राविय सोधपुर् ववन्दु/सूचना केन्िहरूको
सुदृढीकरि गररनेर् ।
10.8 वस्िु र सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पधी एवं सुदृढ बनाई एक अकािको सिपूरकको
रूपिा क्षेत्रीय िथा ववश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालिा आबद्घ गने
10.8.1 वस्िु र सेवा व्यापारलाई सिपूरकको रूपिा ववकास गनि रिनीति ियार
गरी कायािन्वयनिा ल्याइनेर् ।
10.8.2 साना, िरे ल ु िथा िझौला उद्योगहरुलाई ववश्व उत्पादन िथा आपूतिि सञ्जालिा
आवद्ध गदै अन्िराविय िाग बिोणजिका वस्िु िथा सेवाहरूको उत्पादन र
ववकास गररनेर् ।
10.8.3 ववद्यिान श्रि शणक्तको सीप िथा क्षििा अतभवृवद्ध गरी उत्पादकत्व बढाउन
सम्बणन्धि तनकायसँग सिन्वय गररनेर् ।
10.8.4 वस्िुको उत्पादन र तनयािि प्रवद्धिनिा सहयोग पुग्ने गरी सेवा क्षेत्रिा लगानी
गररनेर् ।
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10.8.5 क्षेत्रगि नीतिहरूबीच अग्र, पृष्ठ िथा सिानान्िर अन्िरसम्बन्ध कायि गराई
तनकासीका आधारलाई र्रावकलो पाररनेर् ।
10.8.6 उच्च िूल्य र कि वजन भएका वस्िुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी
हवाई कागोबाट तनयािि गनि प्राथतिकिा द्वदइनेर् ।
10.8.7 तनयािििूलक उद्योगहरूिा बहुराविय कम्पनीहरूलाई लगानी गनि अनुकूल
वािावरि सृजना गररनेर् ।
10.8.8 वस्िु िथा सेवा व्यापार गने तनकायहरूबीच प्रभावकारी सिन्वय सुतनणश्चि
गररनेर् ।
10.8.9 वैदेणशक व्यापारको क्षेत्रिा दक्ष एवं कुशल जनशणक्त ियार गनि शैणक्षक
सं स्थाहरूसँग सहकायि गररनेर् ।
10.8.10 तनयािििूलक उद्योगहरू र प्राववतधक शैणक्षक सं स्थाहरूबीच कायििूलक
सम्बन्ध स्थापना गररनेर् ।
10.9 व्यापारसम्बद्ध बौवद्धक सम्पणि सम्बन्धी अतधकारको प्रवद्धिन र संरक्षि गरी
ववश्वबजारिा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने
10.9.1 व्यापारसम्बद्ध बौवद्धक सम्पणि अतधकारको सं रक्षि र प्रवद्धिनका लातग
कायिक्रिहरू सञ्चालन गररनेर् ।
10.9.2 व्यापारसम्बद्ध बौवद्धक सम्पणि अतधकार सम्बन्धी सम्झौिा (TRIPS) को
धारा ६६.१ अन्िगिि नेपालले अतिकि ववकतसि सदस्यका है तसयिले प्राप्त
गने र्ूटको अवतधलाई क्षििा अतभवृवद्धिा उपयोग गररनेर् । साथै धारा
६६.२ िा भएको प्रववतध हस्िान्िरिको प्रावधान कायािन्वयनको लातग
अन्िराविय स्िरिा पहल गररनेर् ।
10.9.3 तनयािि सम्भाव्य वस्िुहरूको भौगोतलक सांङ्केतिकरि, टे «डिाकि, सािूवहक
व्यापार णचन्ह, तडजाइन, प्याटे न्ट, गोप्य व्यापाररक सूचनाहरू (Undisclosed

Information/Trade Secrets), प्रतितलवप अतधकार लगायिका बौवद्धक
सम्पणि अन्िराविय बजारिा दिाि िथा सं रक्षिका लातग प्रोत्साहन, सहयोग
र सिन्वय गररनेर् ।
10.9.4 नेपालको आनुवंणशक स्रोि, परम्परागि ज्ञान, कलाकौशल, वस्िु उत्पादन गने
प्रवक्रया र उत्पाद्वदि वस्िुको बौवद्धक सम्पणि सम्बन्धी अतधकारको सं रक्षि
र प्रवद्धिन गररनेर् ।
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10.9.5 व्यापारसम्बद्ध बौवद्धक सम्पणि अतधकारका क्षेत्रिा कायि गने सरकारी,
गैरसरकारी िथा तनजी क्षेत्रको सं स्थागि क्षििा अतभवृवद्ध गररनेर् ।
10.9.6 व्यापारसम्बद्ध बौवद्धक सम्पणिको सं वद्धिन र प्रवद्धिनबाट अतधकिि लाभ
तलन सम्बद्ध तनकायहरूको वािाि सीप/क्षििा अतभवृवद्ध गररनेर् ।
10.9.7 नवप्रवििनका

लातग

उद्योग

र

अनुसन्धानिूलक

सं स्था

एवं

ववश्वववद्यालयबीचको सहकायििा अनुसन्धान गनि प्रोत्साहन गररनेर् ।
संस्थागि व्यवस्था
11.1

बोडि अर् ट्रेड
11.1.1 व्यापार प्रवद्धिनका लातग आवश्यक नीति िजुि
ि ा कायििा सहयोग पुयािउन,

व्यापार सहजीकरि गनि एवं नीतिको अनुगिन र अन्िर– तनकाय सिन्वय
गनि तनजी क्षेत्र सिेिको सहभातगिािा केन्िीयस्िरिा दे हाय बिोणजिको बोडि
अर् ट्रेड गठन गररनेर्:
वाणिज्य

िथा आपूतिि िन्त्री / राज्यिन्त्री

अध्यक्ष

वाणिज्य

िथा आपूतिि सहायक िन्त्री

सदस्य

िुख्य सणचव, नेपाल सरकार

सदस्य

सदस्य, राविय योजना आयोग (वाणिज्य क्षेत्र हे ने)

सदस्य

गभनिर, नेपाल राि बैंक

सदस्य

सणचव, प्रधानिन्त्री िथा िन्त्रीपररषदको कायािलय (आतथिक िथा पूवािधार हेने)

सदस्य

सणचव, अथि िन्त्रालय

सदस्य

सणचव, उद्योग िन्त्रालय

सदस्य

सणचव, कानून, न्याय, सं ववधान सभा िथा सं सदीय िातिला िन्त्रालय

सदस्य

सणचव, कृवष ववकास िन्त्रालय

सदस्य

सणचव, परराि िन्त्रालय

सदस्य

सणचव, वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रालय

सदस्य

िहातनदे शक, वाणिज्य िथा आपूतिि व्यवस्थापन ववभाग

सदस्य

कायिकारी तनदे शक, व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्ि

सदस्य

अध्यक्ष, नेपाल पारवहन िथा गोदाि व्यवस्था कं. तल.

सदस्य

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य िहासं ि

सदस्य

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग पररसं ि

सदस्य
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अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अर् किसि

सदस्य

अध्यक्ष, नेपाल िरे ल ु िथा साना उद्योग िहासं ि

सदस्य

अध्यक्ष, सुनचाँदी रत्न िथा आभ ुषि िहासं ि

सदस्य

वाणिज्य

वा अथिशास्त्र

ववषयिा ववशेषज्ञिा हातसल

गरे का रावियस्िरका सदस्य

ववश्वववद्यालयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक िध्येबाट िनोनीि ववज्ञ २ जना
वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रीबाट िनोनीि अथि, वाणिज्य र आतथिक कूटनीतिको सदस्य
क्षेत्रका ववज्ञिध्येबाट कणम्ििा २ जना िवहला सवहि ४ जना
सह-सणचव, योजना िथा अन्िराविय व्यापार सहयोग िहाशाखा, वाणिज्य िथा सदस्य–
आपूतिि िन्त्रालय

सणचव

11.1.2 उणल्लणखि

पदे न सदस्यहरू बाहे क वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्री /

राज्यिन्त्रीले आवश्यकिानुसार कुनै व्यणक्त वा ववज्ञलाई बैठकिा भाग तलन
आिन्त्रि

गनि

सक्नेर्

।

नेपाल

सरकारले

बोडिका

सदस्यहरूिा

आवश्यकिानुसार थपिट र हे रर्ेर गनि सक्नेर् । बोडिको बैठक कणम्ििा
दुई िवहनािा एक पटक बस्नेर् । बैठक सम्बन्धी कायिववतध बोडिले िय
गरे बिोणजि हुनेर् ।
11.1.3 बोडिको

िुख्य

काि

वाणिज्य

नीतिको

कायािन्वयनिा

सिन्वय

गने,

पररिाजिनको लातग सरकारलाई तसर्ाररस गने र कायािन्वयनिा परे को
बाधा–व्यवधान हटाउन सरकारलाई सुझाव द्वदने हुनेर् ।
11.1.4 बोडिले आयाि तनयािि व्यापारिा दे णखएका बाधा–व्यवधानहरू हटाउन तनििय

गने िथा व्यापार सहजीकरिका लातग आवश्यक अन्य कायिहरू सिेि
गनेर् ।
11.1.5 बोडिको कािलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकिा अनुसार उप–

सतितिहरू गठन गनि सवकनेर् ।
11.1.6 िनोतनि सदस्यको पदावतध २ वषिको हुनेर् ।
11.2

व्यापार प्रवद्धिन प्रतिष्ठान
तनयािियोग्य वस्िु िथा सेवा र बजारको ववकासका लातग प्रभावकारी भूतिका खेल्न
सक्नेगरी िौजुदा व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्िलाई आवश्यक सांगठतनक
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सं रचना र स्रोिसाधन सवहिको व्यापार प्रवद्धिन प्रतिष्ठान नािको स्वायि सं स्थािा
रूपान्िरि गररनेर् । सेवा व्यापारको प्रवद्धिनको लातग प्रतिष्ठान अन्िगिि र्ु ट्टै सेवा
व्यापार सम्बन्धी सं यन्त्र स्थापना गररनेर् । व्यापार प्रवद्धिन प्रतिष्ठानले तनम्न
कायिहरू गनेर्ः11.2.1 व्यापार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, वस्िु ववकास र तनकासी प्रवद्धिन

सम्बन्धी कायि गने,
11.2.2 व्यापार प्रवद्धिनका लातग आन्िररक एवं बाह्य सूचना िथा जानकारी र

व्यापार सम्बन्धी ि्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लेषि िथा सूचना सम्प्रेषि गने
िुख्य सं यन्त्रको रूपिा काि गने,
11.2.3 सािान्य ग्राह्यिा पद्धति

(Generalized System of Preference) र

णज.एस.वट.पी (Global System of Trade Preference) सुववधाका
सम्बन्धिा तनयतिि रूपिा अतभले ख राख्ने िथा व्यवसायीहरूलाई जानकारी
गराउने ।
11.2.4 अन्िराविय व्यापारको प्रवृणि, विििान अवस्था िथा भावी कायिद्वदशा र

नेपालले

सो

सन्दभििा

तलनुपने

नीतिगि

कदिहरूबारे

ववश्लेषिात्िक

राय/सुझाव द्वदनसक्ने गरी अनुसन्धानिूलक सं स्थाको रूपिा कायि गने,
11.2.5 बहुपक्षीय, क्षेत्रीय िथा द्विपक्षीय व्यापार सणन्ध/सम्झौिाहरूबाट उपलब्ध

अवसर र उत्पन्न च ुनौिीहरूको सम्बन्धिा सूचना सम्प्रेषि गने,
11.2.6 तनयािि र आयािको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूि ि कानुनी िथा प्रशासतनक

प्रावधानहरू, भन्सार िथा गैरभन्सारजन्य प्रावधानहरू एवं अन्य सूचना र
ि्याङ्कहरू सिावेश भएको ट्रेड पोटिल को ववकास र सञ्चालन गने,
11.2.7 तनयािि प्रवद्धिनका लातग आवश्यक पने बजार सम्बन्धी सूचनाको सङ्कलन,

प्रशोधन एवं वविरि गने,
11.2.8 तनयािि र आयािलाई व्यवणस्थि गनिका लातग तनयाििकिाि र आयािकिािलाई

सङ्केि नम्बर प्रदान गने, ज्ञ
11.2.9 उणल्लणखि कायिका अतिररक्त व्यापार िेला िथा प्रदशिनीको आयोजना गने

एवं आयोणजि िेला प्रदशिनीिा सहभातगिा सम्बन्धी कायििा सिन्वय गने ।
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आतथिक पक्ष
यस वाणिज्य नीति, २०७२ को कायािन्वयनिा तनजी क्षेत्रको िहत्वपूि ि भूतिका रहनेर् ।
तनजी क्षेत्रको लगानी वाणिज्य क्षेत्रिा प्रवावहि गनि आवश्यक सिन्वय गररनेर् । सरकारी
सं यन्त्रबाट कायािन्वयन गररनुपने कायिहरू सम्बणन्धि तनकायहरूका वावषिक योजना िथा
कायिक्रिहरू िार्िि कायािन्वयन गनुक
ि ा साथै सम्बणन्धि ववकास साझेदारहरूसँग सिन्वय
िथा सहकायि गररनेर् ।

कानुनी व्यवस्था
प्रस्िुि नीतिको कायािन्वयनको लातग ऐन, तनयि, तनदे णशका तनिािि गरी कानूनी व्यवस्था
सुदृढ गनिका लातग तनम्न कायिहरू गररनेर् :
(क)

क्षेत्रगि रूपिा र्ररएर रहे का वाणिज्य सम्बन्धी कानूनहरूलाई नेपालले ववश्व व्यापार
सङ्गठनिा गरे का प्रतिबद्धिाहरू सिेिलाई दृविगि गरी सिय सापेक्ष सुधार िथा
पररिाजिन सवहि एकीकृि गरी लागू गररनेर् ।

(ख)

तनयािि र आयािलाई व्यवस्थापन गने सम्बन्धी अद्यावतधक कानूनको िजुि
ि ा गरी
लागू गररनेर् ।

(ग)

एन्टीडणम्पङ्ग, काउन्टर भेतलङ्ग र सेर्गाडि सम्बन्धी कानून िजुि
ि ा गरी लागू
गररनेर् ।

(ि)

आन्िररक बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति िथा तनदे णशका िजुि
ि ा गरी लागू
गररनेर् ।

(ङ)

उत्पणिको प्रिािपत्र जारी गने सम्बन्धी तनदे णशका िजुि
ि ा गरी लागू गररनेर् ।

(च)

सेवा व्यापारको प्रवद्धिन र व्यापारसम्बद्ध बौवद्धक सम्पणिको सं रक्षि सम्बन्धी
आवश्यक नीति िथा कानूनको व्यवस्था गररनेर् ।

अनुगिन र िूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था
वाणिज्य नीति, २०७२ को कायािन्वयनको सिग्र णस्थतिको वावषिक िथा आवतधक िूल्याङ्कन
वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रालयले गनेर् । यसका साथै िन्त्रालय अन्िगििका वाणिज्य िथा
आपूतिि व्यवस्थापन ववभाग, व्यापार िथा तनकासी प्रवद्धिन केन्ि लगायिका तनकायहरूले
आ–आफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र रही तनयतिि अनुगिन र िूल्याङ्कनको कायि गनेर्न् । त्यस्िो
अनुगिन र िूल्याङ्कन कायिको सिग्र सिीक्षा वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रालयले गने र सोको
आधारिा नीतििा आवश्यकिानुसार सिायोजन गदै लतगनेर् ।
23

www.lawcommission.gov.np

जोणखि िथा अनुिान
१५.१ जोणखि
खुला एवं उदार वाणिज्य नीति अवलम्बन गरी अन्िरावियस्िरिा प्रतिस्पधाि गनि
आन्िररक वस्िु िथा सेवाको गुिस्िर र उत्पादकत्विा वृवद्ध र बजार पहुँचका
उपलब्ध अवसरहरूको प्रभावकारी उपयोग गनि नसवकएिा तनयािि वृवद्ध हुन नसक्ने
हुँदा यस पक्षलाई ध्यानिा राखी व्यापार िाटा कि गनेिर्ि सचेि हुनपु ने दे णखएको
र् । आतथिक वृवद्ध, रोजगारी सृजना, आय आजिन एवं सिविगि आतथिक ववकासिर्ि
वाणिज्य क्षेत्रको योगदान पररलणक्षि गनि सवकएिा िात्र यस क्षेत्रको ववकास प्रयासले
साथिक नतिजा हातसल गनि सिाउ पुग्नेर् ।
१५.२ अनुिान
यस नीतिको कायािन्वयनिा सरकारी, तनजी, सहकारी िथा ववकास साझेदारहरूबीच
प्रभावकारी सिन्वय र सहकायि हुनेर् । नीतिको सर्ल कायािन्वयनबाट आतथिक
ववकास र गररबी तनवारििा िहत्वपूि ि योगदान पुग्नेर् । साथै अथििन्त्रका अन्य
िहत्वपूिि पक्षहरू वस्िु ववकास, िूल्य अतभवृवद्ध, तनयािि प्रवद्धिन, आय आजिन र
रोजगारी सृजनािा सिेि योगदान पुग्नेर् ।

16. बाधा अड्काउ र्ुकाउने अतधकार
यस नीतिको कायािन्वयनको तसलतसलािा कुनै सिस्या उत्पन्न भएिा नेपाल सरकार,
वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रालयले बाधा अड्काउ र्ुकाउन सक्नेर् ।

१७. खारे जी र बचाउ
(क)

वाणिज्य नीति, २०६५ खारे ज गररएको र् ।

(ख)

वाणिज्य नीति, २०६५ बिोणजि भए गरे का सम्पूि ि काि कारबाहीहरू यसै

नीति बिोणजि भए गरे का िातननेर्न् ।
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अनुसूची
तनयािि सम्भावनायुक्त वस्िु िथा सेवाहरूको सूची

वस्िुहरू (Goods)
1. अदुवा/सुठो

2. अलैँ ची

3. ऊनी िथा गलैँ चा

4. औषतध, औषतधजन्य जतडबुटी िथा सारयुक्त िे ल

5. कर्ी

6. कापेट

7. च्याङ्ग्ग्रा पणश्िना िथा रे शिजन्य वस्िुहरू

8. णचनी

9. णचया

10. जुिा

11. टे क्सटायल

12. िरकारी, िरकारीको बीउ

13. ियारी चाउचाउ

14. ियारी पोशाक

15. दुग्ध उत्पादन

16. प्रशोतधि र्ाला

17. पणश्िना

18. पुष्प (र्ूल)

19. र्लर्ूल

20. र्लाि र इस्पािका वस्िुहरू

21. िह

22. दाल

23. तसिेन्ट

24. सुनचाँदीका गहना िथा बहुिूल्य रत्नपत्थर

25. हस्िकलाका वस्िुहरू

26. हािे कागज र सोको उत्पादन

सेवा (Services)
1. इणन्जतनयररङ्ग
2. जलववद्युि
3. पयिटन
4. णशक्षा
5. सूचना प्रववतध िथा तबणजनेस प्रोसेस आउटसोतसिङ्ग ९क्ष्त्र द्यएइ०
6. स्वास््य सेवा
7. श्रि शणक्त (दक्ष/अधिदक्ष)

ििव्यः
वाणिज्य िथा आपूतिि िन्त्रालयले आवश्यकिा अनुसार तनयािि सम्भावनायुक्त वस्िु िथा सेवाको
अनुसूचीिा पुनरावलोकन गनि सक्नेर् ।
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