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कायाकािी सािांश
वाणिज्य कुनै पतन िाष्ट्रिय अथािन्त्रको भिपदो स्िम्भको रूपमा िहेको हुन्छ । आन्िरिक ि बाह्य
व्यापािको समष्ट्रिगि स्वरूपको ष्ट्रवकास ि प्रवद्धान गने अन्िििाष्ट्रिय परिणस्थति अनुरूप, िाष्ट्रिय क्षमिा
(उत्पादनमा) ष्ट्रवकास व्यापाि कौशल ि व्यापाि नीति, ििनीतिको सही अवलम्वनले नै प्रभाव ि
महत्व िाख्दछ ।
नेपालमा पतन वाणिज्य क्षेत्रको योगदान अथािन्त्रमा आतिकातिक पुयााउने प्रयोजनका लातग वाणिज्य
नीतिहरू िजुम
ा ा गिी कायाान्वयन गने िममा २०७२ सालमा नयााँ वाणिज्य नीति, २०७२ िजुम
ा ा
गिी कायाान्वयमा ल्याइएको हो ।
नेपाल वैदेणशक व्यापािमा तनयााि भन्दा आयाि ज्यादै ठु लो परिमािमा हुन गई व्यापाि घाटाको
खार्ल ठु लो हुाँदै जानु णचन्िाको ष्ट्रवषयको रूपमा िहेको छ । नेपालको आन्िरिक उत्पादन,
उत्पादकत्व गुिस्ििमा समस्या दे खा पनुक
ा ा साथै वैदेणशक व्यापाि व्यवस्थापन, अन्िििाष्ट्रिय
प्रतिवद्धिा अनुरूपको व्यवस्थापन ि व्यापािमा सुिाि गरिनु अति आवश्यक समयमा िी समस्या ि
च ुनौतिको समािानका लातग यो वाणिज्य नीति आएको हो ।
वाणिज्य नीति, २०७२ मा कायाान्वयनमा आएको ि कायाान्वयनको पतन ५ वषा भै सकेपतछ
कायाान्वयमा प्रभावकािी अध्ययन गरिनु सान्दतभाक भएकोले "नीतिले तनिाािि गिे का लक्ष्य िथा
उद्देश्य प्रातिका लातग ििनीति, कायानीति सं स्थागि व्यवस्था, प्रष्ट्रियागि सुिाि हुन सके नसकेको
सं णक्षि ष्ट्रवश्लेषि गनुा ि दुिदृष्ट्रि लक्ष्य प्रातिका लातग नीति ििनीति सं स्थागि सुिाि आददको योगदान
सम्बन्िमा सं णक्षि ष्ट्रवश्लेषि गने उद्देश्यले प्रस्िुि वाणिज्य नीति, २०७२ को कायाान्वयको प्रभावकािी
अध्ययन िाष्ट्रिय आयोगका लातग गरिएको छ ।
प्रस्िुि अध्ययनमा वाणिज्य नीति, २०७२ मा भएका व्यवस्था ि प्राविानको समीक्षा, नीतिका
ष्ट्रवशेषिाहरू पष्ट्रहल्याइएको छ । त्यस्िै नीति कायाान्वयनको समीक्षा अन्िगाि नीति कायाान्वयमा
सं लग्न सं स्थाहरूको सं स्थागि समीक्षा, कायाान्वयनको प्रष्ट्रियागि समीक्षा, कानूनी समीक्षा, वाणिज्य
नीतिको अनुगमन मूल्याङ्कन व्यवस्थाको समीक्षा गरिएको छ । प्रस्िुि नीति कायाान्वयनमा प्रत्यक्ष
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ि पिोक्ष रूपमा सम्वन्िी अन्य नीति कायानीति एवम् कायाष्ट्रवतिका सम्बन्िमा पतन उल्लेख गरिएको
छ।
खासमा वाणिज्य नीति कायाान्वयनको प्रभावकारििाको मुख्य मापदण्र् भनेकै नेपालको वैदेणशक
व्यापािमा िहेको घाटा कम हुन ु नै हो ि समीक्षाको िममा ष्ट्रवगि ७ वषादेणखको व्यापाि (आयाि
तनयााि) को अवस्थालाई अध्ययन ष्ट्रवश्लेषि गदाा कुनै महत्वपूिा उपलब्िी हातसल नभई िमश:
समस्या बढ्दो रूपमा अणघ बढे को दे णखएको छ । यो नीति कायाान्वयनको सफलिाका लातग
समस्याकै रूपमा दे खा पिे को छ । वषा २०१४ मा आयाि तनयााि अनुपाि ८.५ प्रतिशि िहेकोमा
वषा २०२० मा ११.९ प्रतिशि पुग्नुलाई सकािात्मक मान्न सष्ट्रकदै न ।
वाणिज्य नीति, २०७२ को कायाान्वयनको सन्दभामा दे णखएको अन्य समस्याको रूपमा नीति िजुम
ा ा
कै िममा अध्ययन ि अनुसन्िान नगिी िाष्ट्रिय आवश्यकिाको पष्ट्रहचान कसिी गने यो अवस्थामा
नीतिले तनिाािि गिे को उद्देश्य अपुिो हुने णस्थति यस नीतिमा पतन िहेको छ । यसका अतिरिक्त
तनम्नानुसाि कायाान्वयन समस्या दे णखएका छन् ।
१.

नीति कायाान्वयन काय योजना नहुन ु ।

२.

नीति कायाान्वयको सं स्थागि संयन्त्रहरू तनमााि (स्थाष्ट्रपि) नहुन ु ि भएका पतन तनणस्िय
िहनु ।

३.

वाणिज्य क्षेत्रलाई सम्बणन्िि मन्त्रालयले प्रातथमकिा ददन नसक्नु ि वाष्ट्रषक
ा
बजेट िथा
कायािममा पिे का ष्ट्रियाकलाप पतन अस्पि ि सान्दतभाक हुन ु नसक्नु ।

४.

नीति कायाान्वयनका औजाि (Instruments) पष्ट्रहचान गिी तनमााि गनुा पनेमा हुन सकेका
छै नन् ।

५.

नीतिले दे खाएका काया पुिा गना ियाि गनुा पने व्यापाि पूवाािािहरू ियाि नगरिनु ।

६.

वाणिज्य नीतिसाँग िादम्यिा िाख्ने अन्य नीति, ििनीति कायानीतिसाँग सामनजस्िा नहुन ु ।

// II //

७.

कुनै पतन नीति स्वयं सकिकािले मात्र कायाान्वयन गने होइन, तनजी क्षेत्रको पतन महत्वपूिा
भूतमका िहन्छ िि यस नीति कायाान्वयनमा नीति क्षेत्रलाई पतन महत्व ददएको छै न ।

८.

व्यापाि ष्ट्रवकास ि प्रवद्धानका लातग व्यापािका ष्ट्रवतभन्न पक्षमा वैज्ञातनक अध्ययन अनुसन्िान
हुन ु जरुिी हुन्छ जुन कुिा नीतिले पतन इष्ट्रिि गिे को छ ि सं स्था पष्ट्रहचान पतन गिे को छ।
िि कुनै ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनुसन्िान हुन सकेको छै न जसले गदाा सहायिा व्यापािका लातग
(Aid for Trade) दे श तभत्रको उत्पादन ढु वानी आपूतिा प्रिाली सूचना जस्िा कुिाहरू एकाङ्की ि
वेवािीसे हुन ु पुगेका छन् ।

९.

नीतिको प्रभावकािी कायाान्वयनका लातग अनुगमन मूल्याङ्कनको सस्थागि कायागि (Indicators)
हरू ियाि नहुन ु ।

१०. नीति कायाान्वयमा नीतिगि, सं स्थागि, प्रष्ट्रियागि एव कानूनी कतम कमजोिी िहेका छन् ि
प्रतिफल अपेणक्षि प्राि हुन सकेको छै न ।
प्रस्िुि समस्याहरू समािान हुन नसकने भने होइन । समािानका उपायहरूका कुनै ित्काल सुिाि
गना सष्ट्रकन्छ भने कुनै सुिािका लातग समय आवश्यक पदाछ । प्रस्ििु प्रिवेदनमा सुिाि सुझाव
प्रस्िुि गरिएको पतन छन्
१.

सस्थागि रूपमा स्थाष्ट्रपि तनकाय सष्ट्रिया बनाउनु जरुिी छ ि स्थाष्ट्रपि गरिनु पने तनकाय
स्थापना गनुप
ा दाछ ।

२.

नीति कायाानवयन प्रभवाकािी बनाउन आवश्यक कानून कायाष्ट्रवति, तनदे णशका पष्ट्रहचान गिी
िजुम
ा ा गने गिी अणघ वढाउनु पछा ।

३.

वाणिज्य नीति कायाान्वयनमा प्राथतमकिा वाष्ट्रषक
ा कायािम वनाउदा नै महसुस गरिनु पछा ।

४.

वाणिज्य क्षेत्रको ष्ट्रवकास ि प्रवनाद्धका लातग अति आवश्यक ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनुसन्िान गने
व्यवस्था कायाान्वयन गनाका साथै प्रष्ट्रवतिमा आिारिि सूचना सं कलन ि सञ्चािको सं यन्त्र
सशक्त बनाउन पछा ।

// III //

५.

वाणिज्यसाँग प्रत्यक्ष सम्बणन्िि उत्पादन ढु वानी िथा ष्ट्रविििको समन्वय एव उत्पादन ि
बजािीकिि प्रभावकािी बनाउन पूवाािाि ष्ट्रवकासलाई प्रथतमकिा ददनुपछा ।

६.

अनुगमन सं यन्त्र ष्ट्रियाशील बनाइ, वाष्ट्रषक
ा कायािम समीक्षाका आिािमा गहन अध्ययन गिी,
आवश्यक मापदण्र् तनमााि गरिनु पछा ।

वाणिज्य नीति असफल भै सकेको छै न िि समयसापेक्ष परिमाजानको आवश्यकिा छ ।

// IV //

वाणिज्य नीति, 2072 कायाान्वयनको
प्रभावकारििा अध्ययन प्रतिवेदन
1. पृष्ठभूति
िाष्ट्रिय अर्ािन्रको भिपदो ि ददगो खम्बाको रूपिा वाणिज्य क्षेर िहको छ । ि यसको ष्ट्रवकासले
िूलकको ष्ट्रवकासको गति ददगो ि द्रि
ु त्ति हुने कुिा स्पष्ट छ । नेपालिा पतन िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा
वाणिज्य क्षेरको योगदानलाई बढाउँ दै लातग िजवुि अर्ािन्रको स्र्ापना ि तनिन्िििाको आवश्यकिा
िहेकै छ । वाणिज्य क्षेर भन्नाले आन्िरिक व्यापाि ि अन्िििाष्ट्रिय व्यापािको सिग्र स्वरूप हो ।
आन्िरिक क्षििा ि उत्पादन वेगि अन्िििाष्ट्रिय व्यापाििा आफ्नो स्र्ान पाउन िुणस्कन पने हुन्छ ।
अन्िििाष्ट्रिय परिणस्र्ति िाष्ट्रिय क्षििा व्यापाि कौशल ि नीति ििनीतिले नै वाणिज्य क्षेरको प्रभाव
ि िहत्वलाई बढाउँ छ ।
नेपालको दीर्ाकालीन िाष्ट्रिय णिन्िनको रूपिा "सिृष्ट्रि नेपाल सुखी नेपाली" भन्ने नािालाई ग्रहि
गिे को छ । नेपालको सिृष्ट्रिको वाहाक भनेकै िलायिान ि अग्रगािी अर्ाव्यवस्र्ा िजवुि आतर्ाक
स्िम्भहरू ि सक्षि ि सुशातसि

शासन व्यवस्र्ा नै हो । नेपालको िजवुि आतर्ाक व्यवस्र्ाका

लातग सिय सापेक्ष ददगो सािर्थया ि आवश्यकिा अनुसािको सिृष्ट्रिका नीति अवलम्वन गनुा हो ।
नेपालको इतिहासलाई स्ििि गने हो भने िल्लकालभन्दा अणर्दे णख नै नेपालको व्यापाि भोटसँगै
िाम्रै फस्टाएको ि व्यापािकै कािि नेपालको अवस्र्ा पतन ओजपूिा िहेको दे णखन्छ । वाणिज्य
व्यापािको शणि कतिको प्रभावकािी हुन्छ भन्ने कुिािा तछिेकी भािििा व्यापाि वाणिज्यको लातग
प्रवेश गिे को इष्ट इणडिया कम्पनीले भािििा शिाव्दी भन्दा बढी आफ्नो िाज्य अतिपति जिाएको
कुिाबाट पतन व्यापाि वाणिज्यको शणि ि िहत्वको आकलन गना सष्ट्रकन्छ । सिृष्ट्रि िाि तनिाािका
लातग आवश्यक पने ित्वहरूिा िाज्यले अवलम्वन गिे का नीतिहरू ि तनयिहरूको प्रयोगको
प्रभावकारििा अनुगिन ि सही सिय परिणस्र्तििा सही कदिबाट नीतिले दे खाएका कुिाको
कायाान्वयनको सुतनणिििाबाट हुने गछा ।
नेपालको सिष्ट्रष्टगि आतर्ाक अवस्र्ालाई हेदाा वाणिज्य क्षेरको योगदान सकािात्िक बढोत्तिीिा छ
भन्ने नसष्ट्रकए िापतन अवस्र्ा र्टोत्तिी तिि गएको पतन िहसुस भएको छै न । यसका सूिाङ्कहरूलाई
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असि पने ष्ट्रवष्ट्रवि कािि ि कािक (Variables) होलान िि पतन वैदेणशक व्यापािका कािि
अर्ािन्त्रले िान्न नसक्ने अवस्र्ा दे णखदै न ।

1.1 ष्ट्रवगिको प्रयास
वाणिज्य क्षेरलाई नेपाल एकीकिि हुनअ
ु णर् पतन िहत्वपूिा आतर्ाक ष्ट्रियाकलापको रूपिा तलइन्र्थयो,
भािि ि भोटसँगको वाणिज्यिा सन्िुलन कायि गिी िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा वाणिज्य क्षेरको योगदानलाई
अणर् बढाउने ििनीति ित्कालीन शासकहरूले तलएको दे णखन्छ । नेपालको एकीकिि पिाि पतन
िाज्यले अवलम्वन गिे को वाणिज्य नीति ि ििनीतिले नेपालको अर्ािन्रलाई अग्रिागा भै लगेको
दे णखन्छ ि वाणिज्य नीति पतन सोही अनुरूप को अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । पृर्थवीनािायि शाहको
ददव्य उपदे शिा वाणिज्य ि स्र्ानीय उद्यिशीलिाले पाएको िहत्वबाटै ित्काल िाज्यले अवलम्वन
गिे को नीति स्पष्ट हुन्छ । िािाकालिा पतन उद्योग ि व्यापािले िाम्रै स्र्ान पाएको ि खासिा जुि
शम्शेि जङ्गबहादुि िािापतछ यो क्षेरलाई बढी िहत्व ददन र्ातलएको पाइन्छ ।
प्रजािन्र पिाि कालिा पतन वाणिज्य क्षेरले िहत्वपूिा रूपिा अर्ािन्रिा भूतिका तनभाएकै हो ।
नीतिगि रूपिा व्यवणस्र्ि ि आवश्यकिानुसाि दस्िावेणजकिि भै वाणिज्य नीति, 2049 आएको
तर्यो । वाणिज्य नीति 2049 ष्ट्रवश्व परिवेशिा आएको खुल्ला ि उदाि आतर्ाक प्रिालीलाई
आत्िसाि गदै िाष्ट्रिय अर्ािन्रको स्वरूपिा तनजी क्षेरको भूतिकालाई सप्ष्ष्ट रूपिा अङ्गीकाि गरिएको
तर्यो । यस नीतििा खुल्ला िर्ा उदाि आतर्ाक वािाविि, सिकाको भूतिका सीतिि ि दे श ि वस्िु
व्यापाि ष्ट्रवष्ट्रविकिि असन्िुतलि व्यापािलाई सन्िुलनिा ल्याउने, गुिस्ििीय उत्पादन ि उत्पदकत्व,
सेवा व्यापािको िािि सं स्र्ागि व्यवस्र्ा, कि प्रिालीका सुिाि कायाष्ट्रवतििा सिलीकिि अन्य नीति
ि (औद्योतगक नीति, 2049 ष्ट्रवदे शी लगानी िर्ा प्रष्ट्रवति नीति, 2049) सँग िादम्यिा जस्िा
कुिालाई ध्यान ददइएको तर्यो । यो नीतिको कायाान्वयनबाट िाष्ट्रिय वाणिज्य क्षेरले नयाँ खुणककलो
पाि गिी नयाँ परिवेशिा प्रवेश गिे को दे णखन्छ ।
ित्पिाि वाणिज्य नीति, 2065 ले वाणिज्य नीति, 2049 को िुलनािा नयाँ ष्ट्रवस्िृि ि फिाष्ट्रकलो
सोि सष्ट्रहि वाणिज्य क्षेर अणर् वढ्नु पछा भनी व्यापािले अन्िििाष्ट्रिय स्िििा प्रतिस्पिाा गने सक्ने
गिी अनुकुल वािाविि तसजाना गने तनयााि अतभवृष्ट्रि गिी व्यापाि र्ाटा कि गने आय ि िोजगािी
वृष्ट्रि गने आन्िरिक ि वैदेणशक व्यापाि बीि अन्ििसम्बन्ि स्र्ापना गने जस्िा ििनैतिक ध्येय
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िाखेको तर्यो । यो नीतिले सं स्र्ागि व्यवस्र्ा, तनकासीजन्य िुलनात्िक लाभका वस्िुहरूको पष्ट्रहिान
छनौट उत्पादन प्रविान िर्ा प्रष्ट्रियागि सितलकिि िफा उन्िुख तर्यो । िूलिः वाणिज्य नीतिको
उद्देश्य ि लक्ष्य व्यापाि र्ाटा हुन नददन ि आन्िरिक उत्पादनको वृष्ट्रि गिी सही बजाि पष्ट्रहिान
गिी नयाािलाई प्रोत्साहन हुने वािाविि सृजना गनुा नै हो ।
यस सियिा पतन व्यापाि र्ाटा र्ट्नुको साटो बढ्दो िििा िहेको दे णखन्छ, नीतििा पुनिावलोकन
गनुा आवश्यक दे णखयो । आपूतिा क्षििाको ष्ट्रवकास उत्पादन ि उत्पादकत्विा वृष्ट्रि सेवा व्यापािको
व्यापरिकिि, बौष्ट्रिक सम्पणत्तको सं िक्षिका सार्ै िूलिः व्यापाि र्ाटा कसिी कि गने भन्ने
णिन्िनका वीि नयाँ नीतिको आवश्यकिा िहसुस भै वाणिज्य नीति, 2072 ल्याइएको हो ।

1.2 विािान अवस्र्ा
वाणिज्य नीतिको िूल लक्ष्य दे शको उत्पादन ि उत्पदकत्विा वृष्ट्रि गिी सिुणिि आपूतिा प्रिालीद्वािा
ष्ट्रवश्ववजाििा आफ्ना उत्पादनलाई पुयााइ िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा वाणिज्य क्षेरको योगदानिा वृष्ट्रि गनुा
नै हो । िर्ाष्ट्रप नेपालको व्यापाि र्ाटाको दि ि िफ्िाि प्रति वर्ा वढदै जाँदा वैदेणशक व्यापािले
िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा नकािात्िक असि पना सक्ने अवस्र्ा पतन आउने अवस्र्ा हुन गयो । वास्िविा
हाम्रो वाणिज्य क्षेरिा दे णखएका सिस्याहरू पिम्पिागि ि सीतिि वस्िुको िार तनयााि हुन,ु व्यापाििा
आयाि ज्यादै बढी हुन,ु खणिालो उत्पादन ि पािवहन, ष्ट्रवश्ववजाििा पहुँिको कति, असङ्गदिि सेवा
क्षेर, अप्रशोतिि वस्िु तनिााि, गुिस्ििीयिाको अभाव, बौष्ट्रिक सम्पणत्त सं िक्षििा उदास, किजोि
आतर्ाक कुटनीति जस्िा सिस्याका कािि नै तनकासी कि भै व्यापाि र्ाटा हुन ु पुगेको दे णखन्छ ।
यसका अतिरिि दे शिा उद्योग स्र्ापना गिी दीर्ासोि िाणख लाभ तलने प्रवृणत्त भन्दा वाणिज्य ि
व्यापाि गिी ित्काल लाभ किाउने ि सुसंस्कृि व्यापाि भन्दा जे जस्िो गिी फाइदा तलई हाल्ने
प्रवृणत्तले बढु वा पाउने वािाविि पतन व्यापाि र्ाटा हुनक
ु ो प्रिुख कािि वन्न पुगेको हो ।

1.3 ि ुनौतिहरू
उत्पादन (गुिस्ििीय) िा वृष्ट्रि ि उत्पादकत्विा वृष्ट्रि लगायि, प्रतिस्पिी क्षििाको ष्ट्रवकास गिी
नयाँ व्यापािको पष्ट्रहिान, सेवा व्यापाि क्षेरिा आएको अवसिको सदुपयोग, व्यापािको िुलनात्िक
लाभको क्षेर िहेको वस्िुको प्रशोिन ि व्यापाि गने वािावििको अभाव, क्षणिक लाभ तलने िनोवृणत्त
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तनयााि वृष्ट्रिका लातग लागििा कति गने प्रष्ट्रवति ि सुष्ट्रविािा कति जस्िा ि ुनौति आफै पतन ष्ट्रवद्यिान
हुँदा यी ि ुनौति सम्वोिन गने गिी स्पष्ट नीतिको आवश्यकिा िहसुस भई वाणिज्य नीति, 2072
सिकािले कायाान्वयनिा ल्याएको हो ।

2. अध्ययनको उद्देश्य
कुनै पतन नीतिको िजुि
ा ा ि कायाान्वयन िाज्यले परिकल्पना गिे को िूल लक्ष्य प्रातिका लातग िि्
क्षेरबाट योगदान आतिकातिक पुयााउने नै हो ।त्यसै अनुरूप वाणिज्य नीति, 207२ पतन िाज्यले
परिकल्पना गिे को "सिृष्ट्रि नेपाल सुखी नेपाली" लक्ष्य प्रातििा वाणिज्य क्षेर ि नीतिको अतिकिि
योगदान िहोस् भन्नु नै हो । यो नीतिको िजुि
ा ा भै कायाान्वयनिा आएको पतन ५ वर्ा भयो ि यस
नीतिको प्रभावकारििाको सं णक्षि अध्ययन गनुक
ा ो प्रिुख उद्देश्य नीतिले परिकल्पना गिे को दुिदृष्ट्रष्टको
ि लक्ष्य प्रािीका लातग तनिाािि गरिएको उद्देश्य हातसल गना नीतिगि सं ििनागि िर्ा प्रष्ट्रियागि
(कानून सष्ट्रहि) व्यवस्र्ाको कायाान्वयन ि त्यसको उपलब्िीलाई आकलन गनुा नै हो ।यसका
अतिरिि यस अध्ययनका अन्य उद्देश्यहरू तनम्नानुसाि िहेको छन्।
क.

वाणिज्य नीति, 2072 ले तनिाािि गिे का लक्ष्य िर्ा उद्देश्य प्रातिका लातग ियाि भएका
ििनीति कायानीति सं स्र्ागि व्यवस्र्ा प्रष्ट्रियागि सुिािको अवस्र्ा सोि अनुसाि भए नभएको
ष्ट्रवर्यिा सं णक्षि ष्ट्रवश्लेर्ि गनुा ि

ख.

नीति परिकल्पना गिे को दुिदृष्ट्रष्ट (vision) लक्ष्य (Objectives ) प्रातिका लातग ियाि गरिएको
नीति ििनीति, सं स्र्ागि व्यवस्र्ा ि प्रष्ट्रियागि सुिाि प्रयास प्रयााि भए नभएको सम्बन्ििा
सं णक्षि िूल्याङ्कन गिी सुझाव प्रदान गनुा िहेको छ । नीतिको सफलिा भनेकै व्यापाि आयाि
तनयााििा दे णखएको तभन्निालाई कसिी कि गिी तनयााि अतभवृष्ट्रिको प्रयास भएको छ भन्ने नै
िुख्य हुने कायालाई आिाि तलएि ष्ट्रवश्लेर्ि गरिने छ।
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3. अध्ययनको प्रश्न
वाणिज्य नीति, 2072 को कायाान्वयन प्रभावकारििाको सं णक्षि अध्ययन गदाा तनम्न प्रश्नको उत्ति
खोज्ने गिी अध्ययन प्रयास गरिएको छ ।
ग.

नयाँ वाणिज्य नीति, 2072 आएपतछ यसले परिलणक्षि गिे को उद्देश्य अनुरूप ि ष्ट्रवगिका
नीतिहरूिा दे णखएको किजोिी सुिाि गना के कस्िो प्रयास गरिएको छ आकलन गरिने छ ।

र्.

यो नीति नेपालको व्यापाि एकीकृि ििनीति, 2073 सं गको सािान्जस्यिाको अध्ययन एव
नेपालको हालको वैदेणशक व्यापािको णस्र्तिका आिाििा िूल्याङ्कन गने प्रयास गरिएको छ

ङ.

यो नीतिको व्यवस्र्ा कायाान्वयन बीि दे णखएको कतिलाई िध्यनजि गदै केही नीतिगि केही
सं ििनागि (सं स्र्ागि) ि केही प्रष्ट्रियागि सुझाव ि कायाान्वयनको स्वरूप प्रदान गने प्रयास
गरिएको छ ।

4. ष्ट्रवगििा गरिएका अध्ययनको सिीक्षा
वाणिज्य नीति, 2072 का सम्बन्ििा गरिएका अध्ययन ि सिीक्षा लगायि तनयााि अतभवृष्ट्रिका
सम्बन्ििा भएको ष्ट्रवगिका अध्ययनहरू िध्य ष्ट्रवश्व व्यापाि सङ्गिनिा प्रस्िुि गरिएको Nepal Trade
Policy Review 2018 दोश्रो प्रतिवेदन जुन उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयबाट ियाि गिी प्रस्िुि
गरिएको तर्यो । यसिा खासै वाणिज्य नीति, 2072 को कायाान्वयन सिीक्षा हुन सकेको दणखएन ।
भखािै नीति आएको ि आिािभूि ष्ट्रवर्य कायाान्वयन शुरु भएको हुँदा पतन सिीक्षा हुन नपाइएको
हुन सक्छ िि यो सिीक्षािा िाष्ट्रिय वाणिज्य वािाविि ियाि गना ियाि गरिएका कानूतन नीतिगि
सं ििनागि ि प्रष्ट्रियागि सुिािको वृहि रूपिा (Micro) वस्िुणस्र्ति प्रष्ट गरिएको तर्यो । त्यसै गिी
2075 सालिा नीति अनुसन्िान प्रतिष्ठानका लातग िा. सन्िोर् अतिकािीद्वािा गरिएको Addressing
Trade deficit of Nepal, Nepal Productive structure and avenues of diversification भन्ने अनुसन्िान प्रतिवेदनिा
वाणिज्य नीति, 2072 ि नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति 2073 जुन एक अकााको परिपुिक
नीति ििनीति हुनको सिीक्षा गरिएको छ। सो अनुसन्िान प्रतिवेदनले औल्याएको केही वुँदाहरू
तनम्नानुसाि िहेका तर्ए:
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क.

तनयााि प्रोत्साहन गना नेपाल सिकािले अपनाएका अनेकौ ििनीतिका वावजुद प्रत्येक वर्ा
नेपालको व्यापाि र्ाटा आकातसदै गएको छ।

ख.

व्यापाि र्ाटाको पूतिा (ष्ट्रवदे शी ष्ट्रवतनयि) ष्ट्रवप्रेर्िले िान्दै आएको छ ।
ग.

ष्ट्रवप्रेर्िले आयको असिानिा, आतर्ाक वृष्ट्रि ि सिग्र अर्ािन्रिा नकािात्िक प्रभाव पािे को
हुन्छ

र्.

नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति, 2073 ले तनयााि प्रविान सिावेशी ि ददगो ष्ट्रवकासको
ध्येय िाख्दै तनयााि सम्भाष्ट्रवि वस्िु िर्ा सेवाको पष्ट्रहिान गिे को छ । यद्यष्ट्रप सोिे जस्िो
परििाि ददएको दे णखएन । अझ केही प्रार्तिकिािा िाणखएका वस्िुहरूको तनयााि यो ििनीति
लाग भए पतछ र्ट्दै गएको छ।

ङ.

नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीतिले प्रातर्िकिािा िाखेका वस्िु िुलनात्िक लाभ िाख्दै न्न ि
िुलनात्िक लाभ तलन सक्ने वस्िु ििनीतिको सूिीिा पिे का छै नन् ।

ि.

तनयााि प्रविान परिर्द (केन्द्र) ले ४ वटा वस्िुको (सूिीिा पिे का) िार उत्पादन ष्ट्रवकास
ििनीति ियाि गिे को छ ।

छ.

वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयको वाष्ट्रर्क
ा सिीक्षािा नीतिको भन्दा पतन वाष्ट्रर्क
ा कायाििको
प्रगति सिीक्षा गने गरिएको छ नीतिको व्यवस्र्ा गिे को "वोिा अफ ट्रेि" ि "व्यापाि प्रविान
प्रतिष्ठान" बाट गरिएको सिक्षाको सिष्ट्रष्ट सं ििनागि कायाान्वयन सिीक्षािा प्रस्िुि गरिएको
छ।

5. अध्ययनको पिति/ ष्ट्रवति
यसको अध्ययनका लातग ष्ट्रववेिनात्िक ष्ट्रवश्लेर्िात्िक पिति अपनाइएको छ । वाणिज्य नीति,
2072 को कायाान्वयन णस्र्ति िूल्याङ्कन गना तनम्न ष्ट्रवति अवलम्वन गरिएको छ ।
क.

वाणिज्य नीति ि सो सम्वि साष्ट्रहत्य (Literature) योजना कायािि िर्ा अन्य
दस्िावेजहरू अध्ययन गिी सो िा उल्लेणखि सं स्र्ागि व्यवस्र्ा ष्ट्रवर्य तनतिाि प्रष्ट्रिया
नीतिको अध्ययन ष्ट्रववेिना गरिएको छ ।
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ख.

नीति कायाान्वयन गने सम्वि पदातिकािीहरू प्रिुख सिोकािवालहरू प्राज्ञ, ष्ट्रवज्ञ ि
प्रिुख

सूिनादािाहरूसं गको

छलफलका

आिाििा

गरिएको

छलफल

गरिएका

पददिकािीको नािावली अनुसि
ु ी १ िा उल्लेख गरिएको छ।
ग.

नीति कायाान्वयन सम्वन्िी िुख्य सूिनाहरू सं कलन ि ष्ट्रवश्लेर्ि गरिएको छ।

र्.

यो

अध्ययन

प्रतिवेदनको

िस्यौदा

िाष्ट्रिय

योजना

आयोगिा

गदिि

सतितििा

छलफल/अन्ििष्ट्रिया गिे ि परििाजान सष्ट्रहि प्रस्िुि गरिएको छ।

6. अध्ययनको सीिा
वाणिज्य नीति, 2072 ले सिेटेको क्षेर ि यसको परिपूिक नीतिहरू प्रसस्ि ि व्यापक िहेको छ।
अध्ययनको लातग प्राि सिय ि अन्य अवस्र्ालाई ध्यानिा िाख्दै ष्ट्रवगिका प्रयास िर्ा विािान नीति
ष्ट्रवश्ल्र्ि गदाा सं लग्न सन्दभा सािग्रीको अध्ययन ि वाष्ट्रर्क
ा
कायािि िर्ा वजेट सं ििनागि
(सस्र्ागि) ष्ट्रियाशीलिा ि गहनिा एव उपलब्ि िर्थयाङ्कका आिाििा ष्ट्रवश्लेर्ि गरिएको छ । यस
क्षेरका ष्ट्रवज्ञ िर्ा कायाान्वयनिा सलग्न केही पदातिकािीहरू सँग छलफल ि अन्िष्ट्रिया गिी
ष्ट्रवश्लेर्िको तनष्कर्ालाई प्रिाणिि (Verification) गने प्रयास गरिएको छ । सिय ि परिणस्र्तिका
कािि व्यापक छलफल ि अन्िष्ट्रिाया भने गना सष्ट्रकएन । िर्ाष्ट्रप वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयका
पदातिकािीहरूसँग छलफल भने गरिएको छ ।

7. वाणिज्य नीति 2072 को सिीक्षा
ष्ट्रवश्व व्यापाि परिवेशिा दे णखएका आयाि ि अवसहरूलाई दृष्ट्रष्टगि गिी नेपालले गिे को ष्ट्रवश्व व्यापाि
सङ्गिनिा प्रतिवििाहरूलाई पालना गनुा ि आफ्नो सं भाव्यिालाई बढावा ददने उद्देश्यले केही
ििनीतिहरू कायाान्वयनिा ल्याएको तर्यो । यस िििा सवा प्रर्ि सन् 2004 िा नेपाल व्यापाि
प्रतिस्पिाात्िक क्षििा अध्ययन 2004 को रूपिा ििनीतिको रूपिा सिकािले प्रर्ि ििनीति
अवलम्वन गयो । यो ििनीति व्यापाि एकीकृि गने पष्ट्रहिान अध्ययन (Diagnostic Trade

Integration studies DTIS) को आिाििा ियाि गरिएको तर्यो । िि् पिाि नेपाल व्यापाि
एकीकृि ििनीति, 2010 ियाि गिी 2004 को ििनीतिलाई परििाजान ि नयाँ क्षेर पष्ट्रहिान
सष्ट्रहि नेपालबाट तनयााि हुन सक्ने सं भाव्य वस्िु ि सो को उत्पादन प्रविान गने काया ष्ट्रवविि ियाि
गरिएको तर्यो । यसै गिी 2073 सालिा अको नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनति, 2016(2072)
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कायाान्वयनिा ल्याइयो । यो िेश्रो पुस्िाको व्यापाि ििनीति हो । यो ििनीतिले व्यापाि क्षेरिा
गरिन वाँकी ष्ट्रवर्य ि व्यापािीक प्रतिस्पिाात्िक क्षििा अतभवृष्ट्रिको नीति अवलणम्बि छ ।
ष्ट्रयनै ििनीतिहरूका आिाििा दे शको वाणिज्य व्यवस्र्ापन गरिनु आवश्यक तर्यो । वाणिज्य नीति,
2072 नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति बीि िादम्यिा ल्याउन आपूतिा क्षििा ष्ट्रवकास गना उत्पादन
ि उत्पादकत्विा वृष्ट्रि गना सेवा व्यापािको व्यापकिा ि बढावा गना बौददक सम्पणत्त सं िक्षि ि
प्रविान व्यापाि िूल प्रवाहीकिि गना व्यापाि

सहायिा aid for Trade सस्र्ागि सिाणजक

उत्तदाष्ट्रयत्व वहन गना ि व्यापाि वािाविि Trade Environment ियाि गनुा िर्ा ष्ट्रवश्व व्यापाि
प्रिातलसँग नेपालको व्यापािलाई आवि गिाउने अवस्र्ा सृजना गना िर्ा अन्िििाष्ट्रिय प्रतिवििा
अनुरूप व्यापाि अवसि ग्रहि ि पालन गना ल्याउन जरुिी तर्यो ।

7.1 यस नीतिका ष्ट्रवशेर्िाहरू
िूलिः यो नीति वाणिज्य क्षेरको प्रविान ि ष्ट्रवकास गना नीतिगि सं ििनागि िर्ा प्रष्ट्रियागि सुिाि
गिी िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा वाणिज्य क्षेरको योगदान वढाउनु ष्ट्रवशेर्िा िहेको छ। यस नीतिका
ष्ट्रवशेर्िाहरू ििाा गना यो नीति ष्ट्रकन ल्याइयो भन्ने कुिालाई सिान्य ििाा गनुा सान्दतभाक दे णखन्छ ।
यो भन्दा अगातिका वाणिज्य नीतिहरू एकाङ्की तर्ए । अन्य नीतिहरूसँग सम्बन्ि ि िादम्यिा तर्एन
िि यो नीति अन्य नीतिहरू (कृष्ट्रर् उद्योग आददसँग) िादम्यिा िाख्ने गिी ियाि गरिएको छ ।
त्यसैगिी यो नीति नेपालको व्यापाि र्ाटालाई कि गना आपूतिा व्यवस्र्ालाई सुदृि वनाइ तनयााि
वृष्ट्रि गना ष्ट्रवश्व व्यापाि सङ्गिनको र्ोर्िा परिपूतिा गना (सेवा शुल्क हटाउने उत्पाणत्तको तनयि)
व्यापािलाई ष्ट्रवश्व व्यारिकिि गना ि आतर्ाक उदारिकिि िर्ा ष्ट्रवश्व व्यापािबाट फाइदा तलने अवस्र्ा
सृजना गना व्यापािलाई िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा िूल प्रवाहीकिि गना ि खासिा व्यापािका लातग सहायिा
(Aid for Trade) लाई अवलम्वन गना ल्याएको तर्यो । ष्ट्रयनै परिप्रेक्षिा वाणिज्य नीति, 2072 को
व्यवस्र्ाका आिाििा यसका ष्ट्रवशेर्िाहरूलाई तनम्नानुसाि सं णक्षि व्याख्या गरिएको छ ।
क.

ष्ट्रवगिका नीतिहरूको सिीक्षाका आिाििा दे णखएका कति किजोिीलाई सम्वोिन गने प्रयास
गरिएको छ
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ख.

नेपालका तछिेकी लगायि वैदेणशक व्यापाििा िाम्रो अनुभवन भएका िािहरूको वाणिज्य
नीतिको अध्ययन गिी सािभूि कुिा ग्रहिको प्रयास भएको छ ।

ग.

नयाँ नीति िजुि
ा ा गदाा अपनाउनु पने, गहन अध्ययन अनुसन्िान िस्यौदा ियािीिा सम्वि
पक्षहरूसँग पिािशा व्यापक अन्िष्ट्रिाया सष्ट्रहि नीति िस्यौदा गरिएको तर्यो ।

र्.

अन्िििाष्ट्रिय जगििा व्यापािको वहाविा आएको परिविानको सम्वोिनको प्रयास ि
अन्िििाष्ट्रिय प्रतिवििा अनुरूपको व्यापाि प्राविान सिावेश गने प्रयास गरिएको छ।

ङ.

नेपालिा िजुि
ा ा भै सकेका नीति, ििनीति कानुन ि िजुि
ा ा िस्यौदाको िििा िहेका नीति
ििनीति िर्ा कानून सँग िादम्यिा कायि गने प्रयास गरिएको छ (ष्ट्रवकास सहायिा नीति,
2071, ष्ट्रवदे शी लगानी नीति 2071, दीर्ाकालीन कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास ििनीति, 2073 आदद सँग
िादम्यिा कायि गने प्रयास भएको छ ।

ि.

सिकािको भूतिकािा सहजकिाा उत्प्रेिक ि तनयिनकािी सीतिि गरिएको छ।

छ.

उत्पादनको प्रतिस्प्रिाात्िक क्षििािा अतभवृष्ट्रि गिी िुलनात्िक लाभका वस्िु उत्पादन गिी
तनयााि व्यापाििा वृष्ट्रि गने िेय िाणखएको छ ।

ज.

आपूतिा व्यवस्र्ालाई सुदृढ वनाइ व्यापाि र्ाटा कि गिाउने प्राविान िाणखएको छ ।

झ.

तनयााि गना सक्ने सेवाको प्रतिस्प्रिाात्िक क्षििा वृष्ट्रि गना प्राविान िाणखएको छ ।

ञ.

उत्पादन लागि र्टाइ व्यापाि लगायििा कि गिाउने सं स्र्ागि सुदृष्ट्रढकिि ि क्षििा
ष्ट्रवकासको प्राविान िाणखएको छ ।

ट.

व्यापािलाई िाष्ट्रिय अर्ािन्रको प्रिुख ष्ट्रहस्सको रूपिा स्र्ाष्ट्रपि गिाउने प्राविान छ ।

ि.

व्यापाि कुटनीतिको िाध्यिबाट वहुिाष्ट्रिय क्षेरीय व्यापािको वजाि ष्ट्रवस्िाि गना प्राविान छ ।

ि.

नेपालको उत्पादनलाई अन्िििाष्ट्रिय वजाििा पुयााउने ि वौष्ट्रिक सम्पणत्तको सं िक्षि गने
प्राविान छ।

ढ.

नीणजक्षेरलाई प्रोत्साहन ि क्षििा ष्ट्रवकास गने प्राष्ट्रविान

ि.

नष्ट्रवन प्रष्ट्रवतिका आिाििा व्यापािका अति आवश्यक सूिना जानकािी िाख्ने ि उपलब्ि
गिाउनुका सार्ै व्यापािका ष्ट्रवर्यिा भेला प्रदशानीको सं स्र्ागि व्यवस्र्ा

ि अध्ययन

अनुसन्िानको प्राविान िहेको छ।
ि.

सं स्र्ागि रूपिा "वोिा अफ ट्रेि" ि "व्यापाि प्रविान प्रतिप्ष्िान"को व्यवस्र्ा गरिएको छ।

र्.

नीति कायाान्वनका लातग ऐन कानून कायाष्ट्रवति तनदे णशका ियाि गरिने प्राष्ट्रविान िहेको छ।
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द.

नीतिको अनुगिन िर्ा िूल्याङ्कन सियवन रूपिा गने ि दाष्ट्रयत्व सष्ट्रहि सं स्र्ागि व्याख्या को
प्राविानको व्यवस्र्ा छ।

7.2 नीतिका दुिदृष्ट्रष्ट िर्ा लक्ष्य
वाणिज्य नीति, 2072 को दस्िावेज अनुसाि नीतिको दुिदृष्ट्रष्टिा "तनकासी प्रविान िाफाि िाष्ट्रिय
अर्ािन्रिा वाणिज्य क्षेरको योगदान बढाइ आतर्ाक सिृष्ट्रि हातसल गनु"ा िहेको छ। त्यसै गिी
सिकािले पन्िौ पञ्चवर्ीय योजना 2075/76-2080/८1 अनुसाि वाणिज्य िफाको दुिदृष्ट्रष्टिा
आतर्ाक सम्वृष्ट्रिका लातग तनयााि प्रविान, आयाि व्यास्र्ापन ि व्यापाि सन्िुलि गनुा उल्लेख छ।
यसिी दुिदृष्ट्रष्टका ष्ट्रहसावले िुलनात्िक हेदाा एक अकााको परिपुिकको रूपिा दे णखएिा पतन
प्रार्तिकिािा भने आिािभूि रूपिा तिरिा भएको आभार् हुन्छ।
वाणिज्य नीति, 2072 को लक्ष्यिा तनकासी प्रविान गिी सिावेशी ि ददगो आतर्ाक वृष्ट्रि हातसल
गने िहेको छ। त्यस्िै पन्िौ पँिवष्ट्रर्य
ा योजनाको वाणिज्य क्षेरको लक्ष्िा अर्ािन्रिा वाणिज्य
क्षेरको योगदान अतभवृष्ट्रि गने िहेको छ।
सािान्य रूपले हेदाा लक्ष्य सिान जस्िो दे णखएिा पतन पििाििा दुवैको लक्ष्य तभन्न भएको प्रष्ट
दे णखन्छ ।
दुिदृष्ट्रष्ट ि लक्ष्यका ष्ट्रहसाविा वाणिज्य नीति, 2072 आवतिक योजना बीि िालिेल अझै तिल्न
वाँकी दणखन्छ ।

7.3 वाणिज्य नीति, 2072 ि पन्िौ पञ्चवर्ीय योजना वाणिज्य क्षेरको उद्देश्य
वाणिज्य नीति, 2072 अनुसाि प्रस्िुि नीतिका २ वटा उद्देश्य उल्लेख छ िी तनिानुसािका िहेका
छन् ।
क.

आपूतिाजन्य क्षििाको सुदृष्ट्रढकिि गने ि ष्ट्रवश्व वजाििा िूल्य अतभवृष्ट्रििा आवि नै प्रतिस्पतिा
वस्िु िर्ा सेवाको तनकासी वढाइ व्यापाि र्ाटा कि गने,

ख.

क्षेरीय िर्ा ष्ट्रवश्व वजाििा वस्िु िर्ा सेवा ि बौष्ट्रिक सम्पणत्तको पहुँि वृष्ट्रि गने,
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यसै गिी पन्िौ पञ्चवर्ीय योजना अनुसाि वाणिज्य क्षेरको उद्देश्य ३ वटा िहेका छन् ि िी तनम्नु
अनुसाि िहेका छन् ।
1.

आिािभूि ि िुलनात्िक लाभका तनयाािजन्य वस्िु िर्ा सेवाको उत्पादनिा वृष्ट्रि गने

2.

आन्िरिक िर्ा अन्िििाष्ट्रिय व्यापािको लागि कि गने

3.

नेपाली वस्िु िर्ा सेवाको अन्िििाष्ट्रिय िूल्य सृङखलािा आवििा अतभवृष्ट्रि गनुा

सो वाणिज्य नीति, 2072 पन्िौ योजनाको उद्देश्यिा पतन सािभूि िहेको दे णखन्छ।

7.4 वाणिज्य नीति 2072 कायाान्वयन ििनीति िर्ा कायानीति ि पन्रौं पञ्चवर्ीय
योजनाले अवलम्वन गिे को ििनीतिहरू
वाणिज्य नीति, 2072 को उद्देश्य प्रािीका लातग ९ वटा ििनीतिहरू पष्ट्रहल्याएको छ िी तनम्नुसाि
िहेकाव छन् ।
क.

सिकािले सहजकिाा उत्प्रेिक तनयािकको भूतिका तनवााह गदै नीजी क्षेरको सष्ट्रिय सहभातगिा
अतभवृष्ट्रि गने

ख.

िुलनात्िक ि प्रतिसपिाा लाभको वस्िुहरूको प्रतिस्पिी क्षििा अतभवृष्ट्रि गिी तनयााि प्रविान
गने

ग.

आपूतिाजन्य क्षििा सुदृढीकिि गदै व्यापाि र्ाटा कि गने

र्.

तनयाािजन्य सेवा क्षेरको प्रतिस्पिी क्षििा अतभवृष्ट्रि गने

ङ.

व्यापाि सहणजकिि िर्ा सं स्र्ागि सुदृष्ट्रढकििको िाध्यबाट कािोवाि लागि र्टाउने

ि.

व्यापािलाई अर्ािन्रको िुख्य सं भाव्यको रूपिा णस्र्तििूल प्रवाहीकिि गने

छ.

वहुपक्षीय क्षेरीय ि दद्वपक्षीय सं यन्र िर्ा व्यापाि कुटनीतिको िाध्यिबाट बजाि ष्ट्रवस्िाि ि
व्यापाि जन्य क्षििा अतभवृष्ट्रि गने

ज.

वस्िु िर्ा सेवा व्यापािलाई प्रतिस्पिी एवै सुदृढ वनाइ एक अको सिपुिको रूपिा क्षेरीय
िर्ा ष्ट्रवश्वव्यापी उत्पादन सं जाल सँग आवि गने
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झ.

व्यापाि सम्वि बौष्ट्रिक सम्पणत्त सम्बणन्िि अतिकािको प्रविान ि सं िक्षि गिी ष्ट्रवश्व वजाििा
नेपाली उत्पादनको पहुि वढाउने

पन्िौं पञ्चवर्ीय योजनाले वाणिज्य तनकास ि प्रविानका

लातग िय गिे का ििनीतिहरू तनम्नानुसाि िहेका छन्
1.

आिािभूि िुलनात्िक लाभ ि प्रतिस्पिीक्षििाका वस्िु िर्ा सेवाको उत्पादन ि
उत्पादकत्व अतभवृष्ट्रि गिी आयाि व्यवस्र्ापन िर्ा तनयााि प्रविान गने

२.

व्यापािजन्य प्रष्ट्रवति ि पूवाािाि ष्ट्रवकास िर्ा उपयोग व्यापाि सहजीकिि ि सं स्र्ागि
सुदृष्ट्रढकिि गिी व्यापाि लागि कि गने

3.

व्यापाि सम्वि वौष्ट्रिक सम्िणत्त सम्वन्िी अतिकािको अन्िििाष्ट्रिय वबजाििा सं िक्षि
ि प्रविान गने ।

4.

आतर्ाक कुटनीतिलाई सुदृढ िुल्याउदै व्यापाि सम्वि सं यन्रको िाध्यिबाट व्यापाि
जन्य क्षििा वढाउने ।

8. वाणिज्य नीति 2072 को कायाान्वयन सिीक्षा
कुनै पतन नीति तनिााि सिय परिणस्र्ति ि िाष्ट्रिय प्रतिवििा एवं सं वैिातनक प्राविानका आिाििा
गरिन्छ । नीतिहरू िविार सफल हुन्छन् जव उि नीति कायाान्वयनको वािाविि वन्दछ ि
नीतििा उल्लेणखि प्रत्येक एकाइ कायाान्वयन हुन्छन् । वास्िविा नीति कायाान्वयनको सिीक्षा गदाा,
नीतिले प्रष्ठ गना खोजेको लक्ष्य िफाको अग्रसििा, कायाान्वयन वािाविि सं स्र्ागि सिन्वय परििाि
ि परििाि प्रातिका लातग आवश्यक श्रोि सािनको प्रयाििा नीति कायाान्वयनको औजाि उपकििको
व्यवस्र्ा ि कायाान्वयन क्षििा आददका आिाििा गरिन्छ । प्रस्िुि वाणिज्य नीति 2072 को
कायाान्वयन सिीक्षा गदाा नीतिगि सिीक्षा, सं ििनागि, प्रष्ट्रियागि िर्ा कानूनीय रूपिा कायाान्वयन
व्यवस्र्ालाई सिीक्षा गरिएको छ।
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8.1 नीतिगि सिीक्षा
वाणिज्य नीतिले सिग्र िािको व्यापािलाई आिाि बनाइ सो बाट िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा सकािात्िक
प्रभाव पाने लक्ष्य ददएको हुन्छ । यस नीतिको ध्येय पतन त्यष्ट्रह हो । ।िि नीतिका प्राविान,
व्यवस्र्ालाई ध्यानिा िाख्ने हो भने यो नीतिले ष्ट्रवदे शी व्यापािलाई बष्ट्रढ केन्द्रष्ट्रवन्दुिा िाखेको
दे णखन्छ । आन्िरिक व्यापािको व्यवस्र्ापान ि आन्िरिक उत्पादनको व्यापारिक वािाविि तनिााि
ि बजाि व्यवस्र्ापनलाई यस नीतिले िहत्व ददएको दे णखदै न । व्यापाि भन्नाले वैदेणशक व्यापाि
िार होइन आन्िरिक व्यपािबाट पतन िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा िु लो सहयोग पुग्छ भन्ने िान्यिा आत्िासार्
गिे को छै न ।
व्यापाििा Upward linkage / Backward linkage ले पतन िु लो प्रवभाव पिे को हुन्छ । Back

ward linkage िा वस्िु उत्पादन, उत्पादकत्व लागि न्यूतनकिि आपूतिा व्यवस्र्ाको सुगम्यिा ि
वास्िष्ट्रवक उत्पादनकिाालइ उणति प्रतिफलको सुतनणिििा जस्िा कुिाहरू िहेका हुन्छन ।िि यस
नीतिले व्यापािका Back ward linkage लाई उपयुि सम्वोिन गिे को छै न । आन्िरिक
उत्पादनको ि व्यापािको प्रतिस्पिाात्िक क्षििा वढाउने भतनिापतन त्यसका लातग आवश्यक पूवाािाि,
लागि कि पने उपायहरू ि प्रष्ट्रवतिका सिन्वििा प्रयाि व्यवस्र्ा हुन सकेको छै न । उद्योग
वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयबाट व्यापाि र्ाटा न्यूननीकिि सम्वन्िी िाष्ट्रिय कायायोजना 2075
ियाि गिी िणन्रपरिर्दबाट स्वीकृि गिी कायाान्वयनिा ल्याइएको छ । िि सस्र्ागि सिन्वय
अन्िि िन्रालय, तनकाय वीिको सिन्वय ढाँिा स्पष्ट छै न । यसले गदाा नेपालको आन्िरिक
उत्पादनको उपेक्षा हुन ु ि ष्ट्रवदे शबाट वस्िु िर्ा सेवाको आपूतिािा व्यापािी बढी सं लग्न हुने गिे को
दे णखएका छन् । उदाहििका लातग नेपालिा उत्पाददि ििकािी फलफूलको उणिि व्यापािीक
वािाविि नवन्दा िी वस्िु खेिजाने ि ष्ट्रवदे शिा उत्पादीि तिनै वस्ििुहरू िहगोिा उपभोिाहरू
सिक्ष पुग्ने गिे को छ। यस्िो अवस्र्ाले आयाििा स्विः वृष्ट्रि गने तनयााििा कति ि आयि
प्रतिस्र्ापन अवस्र्ा किजोि भएको छ। यहाँ सं स्र्ागि सिन्वय ि नीतिगि रूपिा अस्पष्टिा स्पष्ट
दे णखएको छ।
वाणिज्य नीति एउटा एकाङ्की रूपिा कायाान्वयनिा ल्याउन ज्यादै गािो हुन्छ । यस नीतिको परिपुिको
रूपिा औद्योतगक नीति, ष्ट्रवदे शी लगानी िर्ा प्रष्ट्रवति हस्िान्ििि नीति िर्ा आपूतिा नीति ि ढु वानी
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(िे ल ट्रक ि अन्य) नीति पतन छन् । िी नीतिहरूसँग सिन्वयको व्यवस्र्ा नीतिगि रूपिा गने
भतनए िाष्ट्रपन सं ििना ियाि हुन नसकेको प्रष्ट दे णखन्छ ।
वाणिज्य नीति ि िािको आवतिक योजना (जुन िाष्ट्रिय नीति कै स्वरूप हो ) ष्ट्रविको िालिेल पतन
त्यतिकै िहत्व हुन्छ । वाणिज्य नीति, 2072 ि पन्िौ पंि वाष्ट्रर्य
ा योजना बीि पतन िालिेल
स्र्ापना हुन् आवश्यक छ। पञ्चवर्ीय योजनाको उद्देश्य ि प्रार्तिकिा ि वाणिज्य नीतिको उद्देश्य
िै सिानजस्यिा स्र्ाष्ट्रपि दे णखदै न । त्यसै गिी नीति कायाान्वयन सफलिा पूवक
ा सम्पन्न गना "नीति
कायाान्वयन कायायोजना" आवश्यक पछा । त्यसैका आिाििा कुन काि कष्ट्रहले कस्िे कति लगायिा
गने भन्ने स्पष्ट कायातनदे श गदाछ िि यो नीति कायाान्वयनका लातग कुनै कायायोजना वनेको पाइदै न ।
जस्ले गदाा िन्रालय ि अन्िगािको कायािि नीति ि पञ्चवर्ीय योजना बीि िादम्यिा स्र्ाष्ट्रपि
दे णखदै न ।
सिकािको काया सहजकिाा उत्प्रेिक ि तनयािक भतन नीतििा उल्लेख गिी वाणिज्य नीतिको
कायाान्वयनिा नीणज क्षेरको अहि भूतिका अपेक्षा गरिएको छ।िि नीणज क्षेरबाट हुने गरिने ि
गरिनुपने काया सम्बन्ििा नीतिले स्पष्ट िागातनदे श गने सकेको छै न ।
नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति 2015-2020 ले पष्ट्रहिान गिे का तनकातसयोग्य वस्िु भतनएका
वस्िु अपेणक्षि िारिा तनकासी हुन नसक्नु िर्ा उि ििनीतिको म्याद स्न 2020 िा सिाि भै
सक्दा पतन त्यसको िूल्याङ्कन गिी वन्द (Terminate) गरिएको छ ि नया ििििा (Phase) लैजाने
कुनै काया भएको छ ।
नीतिको सिन्वय, कायाान्वयनका आिािभूि काया गनािा सिकािले प्रातर्िकिा ददएको िन्रालयले
ियाि गिे को योजना कायािि ि बजेटबाट पुष्टी हुने अवस्र्ा छै न ।

8.2 सं ििनागि सिीक्षा
सं ििनागि ष्ट्रहसावले वाणिज्य नीति कायाान्वयनिा प्रत्यक्ष सं लग्न हुने तनकायहरू तनम्नानुसाि
दे णखन्छन् ।
क.

प्रिानिन्री िर्ा िणन्रपरिर्द कायाालय
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ख.

उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय खासिा "वोिा अफ ट्रेि" सष्ट्रहि

ग.

व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्र

र्.

िाष्ट्रिय योजना आयोग

ङ.

वाणिज्य िर्ा उपभोिा ष्ट्रहि सं िक्षि ष्ट्रवभाग

ि.

अन्य भन्साि, कृष्ट्रर्, गोदाि पािवहन, इन्टििोिल आदद

8.२.1 प्रिानिन्री िर्ा िणन्रपरिर्द्को कायाालय
नेपाल सिकािले िजुि
ा ा गिी कायाान्वयनिा ल्याएका नीतिहरूको कायाान्वयनको अनुगिन, िूल्याङ्कन,
तनगिानी िर्ा कायाान्वयनिा सिस्या दे णखएिा त्यसको गाँिो फुकाउने काया यस कायाालयको हुने
प्रष्ट छ । यस कायाालयले नीति कायाान्वयनका लातग वािाविि कायाान्वयन कायायोजना बनाइ नीति
कायाान्वयन गने सं स्र्ाहरूलाई िलाएिान वनाउनु पनेिा आवश्यक सष्ट्रियिा दे खाएको िहसुस
भएन । व्यापा र्ाटा न्यूतनकिि सम्वन्िी िाष्ट्रिय कायायोजना 2075 वाणिज्य िर्ा आपूतिा
िन्रालयबाट ियाि गिी नेपाल सिकािबाट स्वीकृि भएको दस्िावेज हो । यस कायानीतिले पतन
प्रिानिन्री िर्ा िणन्रपरिर्द्को कायाालयबाट सम्पादन गनुप
ा ने काया स्पष्ट गिे को छ िि तन कायाको
प्रभावकािी कायाान्वयन भै परििाि आउन सकेको छे न ि तनकासी खुणम्िदो ि आयाि वढदो ियिै
िहेको छ ।

8.२.2 उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय "वोिा अफ ट्रेि"
नेपाल सिकािको काया ष्ट्रवभाजन तनयिावली अनुसाि वाणिज्य नीति िजुि
ा ा कायाान्वयन ि िूल्याङ्कन
जस्िा कायाहरूको णजम्िेवािी उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयको हो । आन्िरिक िर्ा
अन्िििाष्ट्रिय व्यापािलाई वढाउदै िाजगािीको सृजना गिी िाष्ट्रिय सं कल्प पुिा गने णजम्िेवाि तनकाय
यही िन्रालय हो ।वाणिज्य नीति, 2072 को िस्यौदा पतन, वाणिज्य िन्रालयिा गदिि सतितिको
अगुवाइिा ष्ट्रवतभन्न प्रष्ट्रियाहरू पुिा गिी गरिएको हो । यो िन्रालयले व्यापाि क्षेरको प्रविान ि
ष्ट्रवकास गनाका लातग, कानुन, नीतिगि सं ििनागि एव प्रष्ट्रियागि सुिाि गने णजम्िेवािी अनुरूप
काया गदै आएको पतन छ । वाणिज्य नीतिको कायाान्वयनको िातर्ल्लो तनकाय (Apex body) यष्ट्रह
िन्रालय भएको सन्दभािा नीति कायाान्वयनका िििहरू त्यसको अनुगिन िूल्याङ्कन िर्ा नीतिले
िाहेको उद्देश्य पुिा गना योजनावि कायाान्वय खाका िर्ा गरिनु पने हुन्छ । नीति कायाान्वयनिा
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सं लगन अन्य नकायहरू बीि सिन्वय स्र्ापना गिी कुने सिस्या वा बािा फुकाउने काया पतन यसै
िन्रालयबाट गरिनु पदाछ ।
वाणिज्य नीति, 2072 कायाान्वयन गने सं स्र्ागि व्यवस्र्ा अन्िगाि दफा 11 िा "वोिा अफ ट्रेि"
को व्यवस्र्ा गिे को छ । यसको सं ििनािा वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रीज्यू अध्यक्षिािा 27
सदस्यीय वोिा गिन गरिएको छ । वोिाको अध्यक्ष सम्वन्िीि िन्रालयको िन्री हुने ि सदस्य
सणिव पतन सहो िन्रालयको सहसणिव िहेन व्यवस्र्ा यो वोिा वास्िविा िन्रालयकै अतभन्न अंगको
रूपिा स्र्ाष्ट्रपि गरिएको छ ।
प्रस्िुि वोिाको िुख्य कायािा वाणिज्य नीतिको कायाालय सिन्वय गने पििाजान गनाका लातग
सिकाििा तसफारि गने ि कायाान्वयनिा पिको बािा व्यविान हटाउन सिकािलाई तसफारिस गने
आयाि तनयााि व्यापाििा दे णखएको बािा हटाउन तनिाय गने िर्ा व्यापाि सहणजकििका लातग
आवश्यक काया गने िहेका छन् ।
यो वोिाको वैिक कणम्ििा २ िष्ट्रहनािा एक पटक वस्नेछ भन्ने प्राविान अनुसाि वर्ािा ६ पटक
वस्ने प्राविान छ ि यसैबाट यस वोिाको िहत्व ि काया एव भूतिकाको वाििा स्पष्ट हुन्छ ।
उि वोिा एव िान्रालयकले तिति 2072/04/25 िा िाष्ट्रिय नीति 2072 नेपाल सिकािबाट
स्वीकृि भए पतछ नीति कायाान्वयनको काया योजना बनाइ स्वीकृि गिी कायाान्वयन र्ालनी गनुा
पने तर्यो । िि यस्िो कायायोजना ि कायाान्वयन िागादशान बनाउन सकेको छै न ि िन्रलयको
वहुपक्षीय व्यापाि शाखाबाट योजना बनाइ कायािि कायाान्वयनिा िहेको भन्ने भनाइ िएिाष्ट्रपन
काया योजना प्राि हुन सकेन (बनाएकै छै न)
कुनै पतन नीति कायाान्वयन गने अको प्रिुख औजाि (Instrument ) भनेको कानून हो । वाणिज्य
क्षेरको प्रविन, ष्ट्रवकास ि नयिन द्वािा नै नीतिले परिलणक्षि गिे को लक्ष्य प्राि गना सष्ट्रकन्छ । हाल
सम्ि वाणिज्य सम्वन्िी एकीकृि कानून वनेकै छै न । छरिएििहेका ष्ट्रवतभन्न कानूनको ििा ि िहत्व
फिक फिक हुने हुँदा वाणिज्य नीतिको ििा अनुरूप कानून वनेकै छै ि नीति एउटा िागा तनदे श
गने दस्िावेज िार हो कानून भने अतनवाया पालनाको अर्ा िाख्दछ ।
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प्रस्िुि वाणिज्य नीति कायाान्वयिा के कस्िा कदिनाइ िहेका छन् भतन अनुसान्िान अध्ययन गनुा
पनेिा हाल सम्ि यस ष्ट्रवर्यिा िन्रालयबाट कुनै अनुसन्िान भएकै छै न । यो नीतिसँग उद्योग
नीतिको अति नै तनकट सम्बन्ि िाख्छ िि सिन्वयको व्यवस्र्ा भएको दे णखदै न । जवसम्ि आन्िरिक
गुिस्िरिय उत्पादन उद्योग क्षेरबाट हुदैन वाणिज्य िले के व्यापाि गने यो सिस्या टककािो दे खा
पिे को छ यस सम्बन्ििा अध्ययन गरिनु पनेिा िन्रालयबाट त्यसको काया नभई व्यापाि क्षेर
गुरुयोजना िस्यौदा िार भएको जानकािी भएको छ ।
वैदेणशक व्यापािको िर्थयाङ्क हेने हो भने आयािको परििाि तनयाािको िुलनािा वढ्दै गएको छ ि
नयाँ नीतिले खासै प्रभाव (Impact) नपािे को प्रष्ट छ । यो कुिालाई िन्रालयले स्वीकाि गिे को
छ िि ष्ट्रकन नीति ले प्रभाव पािे न के बािा व्यविान छन् पष्ट्रहिान गने णजम्िेवाि तनकाय ष्ट्रकन िौन
वसेको छ सोिनीय दे णखन्छ । िन्रालयबाट प्राि ष्ट्रवविि अनुसाि वोिा अफ ट्रेिको वैिक नयाँ
नीति आएपिाि ५ वटा वसेको ि नीति सम्वन्िी ष्ट्रवर्यिा छलफल भएको भतनएको छ । नीति
आएको ५ वर्ा भन्दा बढी भै सक्यो वर्ािा 30 वटा वैिक वसी सिस्या छलफल गनुप
ा नेिा
वोिािार गिन गनुक
ा ो औणित्य दे णखएन । वोिाले नेपाल सिकािलाई आयाि तनयााििा दे खापिे का
सिस्या सिािानका लातग खास तसफारिस गिे को पतन दे णखएन।
नीतििा उल्लेख भए अनुसाि िन्रालयको पहलिा नेपाल सिकािले केही ऐन बनाइ लागू गिे को ि
केही ऐनहरू िस्यौदाको िििा िहेको दे णखन्छ ।
िन्रालय िर्ा वोिा ि सम्वि तनकायहरूबाट िूल्याङ्कन अनुगिनका

ष्ट्रवतभन्न िापदडि Indicators

ियाि गिी िूल्याङ्कन गना पनेिा हाल सम्ि त्यस िफा कुनै काया अगािी बढाएको छै न ।
िन्रालयको भनाइ अनुसाि आयाि तनयााि व्यािि तनम्नानुसाि सिस्या िहेको भनतनएको छ ।
1.

सिक पूवाािानको अवस्र्ा किजोि ।

2.

नाकाहरूिा ल्याव तनिााि गना नसष्ट्रकनु ।

3.

िुलक
ु को उत्पादन ि उत्पादकत्व किजोि हुन ु ।

४.

भािि िफा तनयााि गदाा प्रत्यक प्रान्िको फिक कानून हुँदा छु ट्टा छु ट्टै व्यवाहाि ि सिस्या ।
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5.

तनयाािको िुलनािा आयाि अत्यातिक िापदन वृष्ट्रि ।

िि िी सिस्या किजोिी हटाउनै नसक्ने भन्ने होइन्न ि यस िफा िन्रालयबाट कुनै काया अणर्
बढाएको छै न ।
वाणिज्य िन्रालय ि अन्िगािका तनकायहरूको वाष्ट्रर्क
ा कायािि िर्ा बजेट ि नीतिले हातसल गना
खोजेको लक्ष्य ष्ट्रविको िालिेल स्पष्ट छै न । गि ३ वर्ाको वाष्ट्रर्क
ा कायाििको लेखाजोखा गदाा
नीतिको लक्ष्य प्रािी उन्िुख दे णखदै न ।

8.२.3 व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्र
वाणिज्य नीति, 2072 को कायाान्वयन िहत्वपूिा दाष्ट्रयत्व वोकेको अको सं स्र्ा हो व्यापाि िर्ा
तनकासी प्रविान केन्द्र/वाणिज्य नीतििा यो सस्र्ाको नाि "व्यापाि प्रविान प्रतिष्ठान" िाणखएको
छ । नीतििा उल्लेणखि नाि कायािि ि तनकायको नाििै दद्वष्ट्रविा उत्पन्न हुने णस्र्ति छ । वाणिज्य
नीति अनुसाि तनयााि योग्य वस्िु िर्ा सेवा ि वजाि ष्ट्रवकासका लातग प्रभावकािी भूतिका खेल्न
सक्ने िैजद
ु ा व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्रलाई आवश्यक सं गितनक सं ििना ि श्रोि सािान
सष्ट्रहिको व्यापाि प्रविान प्रतिष्ठानको स्वयत्त सं स्र्ाको रूपिा स्र्ाष्ट्रपि गिाउने ।

त्यसैगिी सेवा

व्यापाि प्रविानको लातग प्रतिष्ठान अन्िगाि छु टै "सेवा व्यापाि" सम्वन्िी सं यन्र स्र्ापन गरिनेछ
भतनएको छ ।
यहाँ न स्वात्त सस्र्ाको रूपिा अणर् वढाउन कुनै प्रयास भै संस्र्ागि रुपान्ििि गरिएको छ। नि
सेवा व्यापाि सम्वन्िी वेग्लै संयन्र स्र्ाष्ट्रपि छ । नीति अनुसाि यस प्रतिष्ठान (केन्द्र) को कायाहरू
प्रिुख रूपिा तनम्नानुसाि हुने उल्लेख गरिएको छ ।
क.

व्यापाि सम्वन्िी अध्ययन अनुसन्िन, वस्िु ष्ट्रवकास ि तनकासी प्रविान सम्वन्िी काया

ख.

व्यापाि सम्वन्िी सं ििना सं कलन प्रशोिन ष्ट्रवश्लेष्ि ि सम्प्रेक्षिको िुख्य सं यन्रको रूपिा
काि गने ।

ग.

आिुतनक प्रष्ट्रवतियुि सूिना प्रिालीद्वाि (णज.एस.ष्ट्रप) ि (णज.एस.ष्ट्रपटी) सुष्ट्रविाको तनयतिि
अतभलेख िाणख व्यावसाष्ट्रयलाई जानकािी गिाउने ।
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र्.

नेपाल सिकािलाई व्यापाि प्रवृणत्त, अवस्र्ा कायाददशा ि नेपालले िाल्नुपने नीतिगि कदिवािे
ष्ट्रवश्लेर्िात्िक िाय सुझाव ददने अनुसन्िान सं स्र्ाको रूपिा काया गने गिी परिकल्पना गरिएको
छ । यसका लातग क्षेरीय व्यापाि सुदृढीकिि आयोजनाबाट प्राि श्रोि परििालन गरिएको
छ
ष्ट्रवविि

आ.व.076/77

आ.व.077/78

1.नेपाल सिकािको वजेट

9,97,75,000/-

2,42,6,00,000/-

2. नेपाल भािि क्षेरीय व्यापाि आयोजना 4,54,95,000/-

7,74,45,000/-

३.व्यापाि सूिना िर्ा तनयााि आयोजना

2,10,00,000/-

1,85,60,000

यो सं स्र्ाको स्वयन्िा ि काया प्रतगि एव नीतिगि प्राविानका आिाििा ष्ट्रवश्लेर्ि गदाा तनम्न अवस्र्ा
दे णखएका छन् ।
1.

यो केन्द्रको वजेट िर्ा वाष्ट्रर्क
ा कायाििको स्वीकृि सिकािबाट (अर्ा िन्रालयबा६) हुने ि
नीति कायाान्वयनको कायािि स्वीकृि हुन ि वजेट अभावले गह्रो भएको अनुभव (केन्द्रका
कायाकािी तनदे कको भनाइ) िहेकव छ । त्यसै गिी केन्द्रको कायाििका लातग ३ वटा बजेट
व्यवस्र्गा भएकोिा िी कायािि नीतिको लक्ष्य पुिा गने जस्िै व्यापाि पूवाािाि तनिााि,
तनयााि गृह, अन्ििााष्ट्रिय व्यापाि प्रदशान स्र्ल उत्पादन ष्ट्रवकास कायािि केन्द्रीि हुन सकेका
छै नन् । केही िातलि कायािि ि प्रदशानीिा भाग तलने (अन्िििाष्ट्रिय एक्स्पो) काया भएको
छ । नीतिले यस केन्द्रलाई अध्ययन अनुसन्िानको केन्द्र ि अन्िििाष्ट्रिय व्यापािको सुिना
सं कलन ि ष्ट्रवश्लेर्ि गने क्षििाको केन्द्रको रूपिा परिकल्पना गिे कोिा केही सुिना सं कलनको
काया वाहेक अध्ययन अनुसन्िान हुन सकेका छै नन् (िा.तन सं गको छलफलबाट पुष्ट्रष्ट)

2.

केन्द्रको नाि नीति अनुसाि परिविान सिेि

गना सष्ट्रकएको छै न ि स्वत्तिा ददने सम्बन्ििा

भाििको ITOP जस्िो स्विन्र तनकास (बजेट िर्ा कायािि आफैले स्वीकृि गने) बनाउने
सोि िहे पतन काया रूपिा हुन सकेको छै न ।
३.

नेपाल ट्रेि पोटाल सष्ट्रहिको आिुतनक प्रष्ट्रवतियुि सुिन सं कलन ि सम्प्रेर्ि व्यवस्र्गा
कायाान्वयनको िििा छ ि प्रभावकारििा सम्बन्ििा परिक्षि हुन सकेको छै न ।
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4.

व्यापािका लातग वस्िु ष्ट्रवकास िर्ा लगानी कि गने सािुष्ट्रहि सेवा (common Service
platform) किजोि उत्पादकलाई आतर्ाक सहयोग, बजाि व्यवस्र्ापन ि उत्पादनलाई प्रिाणिि
गने काया हाल सम्ि प्रभावकािी हुन नसेकको केन्द्र भनाइ िहेको छ ।

सिग्रिा केन्द्रले पिम्पिागि रूपिा सम्पादन गदै भएकव काया िार गदै आएको ि नीतिलाई िूल
आिाि िानी कायाान्वयन कायायोजना बनाइ काया गिे को दे णखएन्

8.२.4 िाष्ट्रिय योजना आयोग
िीव्र आतर्ाक प्रगिति ि सन्िुतलि िर्ा दीगो ष्ट्रवकासका लातग नेपालको सं ष्ट्रविान बिोणजि दुिगािी
सोि सष्ट्रहिको ष्ट्रवकास आयोजना िजुि
ा ा गने ि त्यसको कायाान्वयनिा सहणजकिि िर्ा अनुगिन
िूल्याङ्कन गिी सिकािलाई िाय ददने प्रयोजनका लातग िाष्ट्रिय योजना आयोगको गिन भएको छ ।
आयोगको िुख्य कायािा दीर्ाकालीन सोि, िर्थयपिक नीति िर्ा योजना िजुन
ा गने, अनुगिन िर्ा
िूल्याङ्कन गने िहगि सिन्वय गने (सं र् प्रदे श ि स्र्ानीय तनकाय) अध्ययन अनुसन्िान िर्ा
अन्वेर्ि गने िहेका छन् ।
िाष्ट्रिय योजना आयोगले िािले अगाल्नु पने आतर्ाक ष्ट्रियाकलाप लगाएि सिग्र क्षेरको ष्ट्रवकासको
खाँकाको रूपिा आवतिक योजना ियाि गदाछ । उि योजना िजुि
ा ा गदाा क्षेरगि नीतिहरू सँग
सम्बन्ि

हुने गिी व्यवस्र्ापन गनुा पने ि सोही आिाििा वाष्ट्रर्क
ा कायािि िर्ा बजेट बनाइ

कायाान्वयन हुन ु पने हुन्छ । उि कायाििको अनुगिन ि िूल्याङ्कन गिी, नीतिगि रूपिा
अंगातलएका उद्देश्य प्रति कस्िो भै िहेको छ भन्ने अनुगिन ि िूल्याङ्कन गने णजम्िा सिेि िाष्ट्रिय
योजना आयोगको हो । वाणिज्य नीति, 2072 ि पन्रौ पञ्चपष्ट्रर्य
ा योजना ि वाष्ट्रर्क
ा

कायािि

ष्ट्रविको िालिेल सम्बन्ििा पतन हेन ाु पने दाष्ट्रयत्व िाष्ट्रिय योजना आयोको भएको हुँदा प्रस्िुि अध्ययन
"वाणिज्य नीति, 2072 कायाान्वयन प्रभावकारििा अध्ययन" आयोग िाफाि नै हुँदै गिे को छ।
यस प्रतिवेदनका आिाििा दे णखएका ि सुिाि गनुा पने कुिालाई सम्बणन्िि कायाान्वयन तनकाय
सिक्ष जानकािी गिाउने नै छ ।
वाणिज्य नीति, 2072 को दुिदृष्ट्रष्ट (Vision) परिदृष्य (Mission) िर्ा उद्देश्य ि प्रार्तिकिा िर्ा पन्रौ
योजना वीि िात्वीक अन्िि नदे णखएिा पतन प्रातर्िकिािा भने अन्िि दे णखएको छ। नीति
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कायाान्यवयन कायायोजना योजना आयोगसँग सिन्वय गिी बनाउनु पने ि सोही आिाििा वाष्ट्रर्क
ा
कायािि िर्ा बजेट ियाि हुन ु पने व्यवस्र्ा भने हुन सकेको दे खाएन ।

8.२.5 वाणिज्य िर्ा उपभोिा ष्ट्रहि सं िक्षि ष्ट्रवभाग
वाणिज्य नीति, 2072 को कायाान्वयन गने अको तनकाय वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय लगायिको
वणिज्य िर्ा उपभोिा िन्रालय अन्िगािको वाणिज्य िर्ा उपभोिा ष्ट्रहि सं िक्षि ष्ट्रवभाग पतन हो ।
यस ष्ट्रवभागबाट ष्ट्रविविि ि आपूतिा तनयिन, वस्िुको गुिस्िि कायि गिाउन पहल गने लगायि,
वाणिज्य व्यापाि सहणजकिििा सहयोग गने तनकाय िहेको छ । िि तन वाणिज्य नीति कायाान्वयिा
गहन भूतिका भने पाइदै न ।

8.२.6 अन्य तनकायहरू (भन्साि, कृष्ट्रर्, गोदाि पािवहन इन िोिल आदद)
यी तनकायहरू पतन वाणिज्य नीति कायाान्यन गिाउन प्रत्यक्ष पिोक्ष रूपिा सहयोग गने तनकाय हुन
ष्ट्रयतन बीि सिन्वयन गिाउन वाणिज्य नीति कायाान्वयन गिाउनु पने (वोिा अफ ट्रेि) िाफाि
सिन्वय ि कायाान्वयन हुने गिे को छ।

8.3 प्रष्ट्रियागि सिीक्षा
आयाि तनयााििा सं लग्न हुने भनेकै नीणज क्षेर हो । सिकाले सहजीकििको वािाविि बनाइददने
ि आवश्यकिा अनुसाि तनयिान गने हो । अन्िििाष्ट्रिय व्यापाि सहज रूपिा हुन ष्ट्रकन सष्ट्रकिहेको
छै न सिस्या पष्ट्रहिान गिी त्स्िा प्रष्ट्रियागि रूपिा सहणजकिि गनुा पने भए सो गनुा पने हुन्छ ।

तनयााि व्यापािलाई प्रोत्साहन गनाका लातग, बजाि पूँजी दक्ष जनशणि, ष्ट्रवद्युि िर्ा व्यापािको
उपलब्िी स-साना उयोगीहरूसँग पुयााउन ि तितनहरूलाई उत्प्रेरिि ि प्रोत्साष्ट्रहि गनुा पने हुन्छ ।
तनयााि गने व्यापािीहरूले ससाना उद्योगबाट वस्िु सं कलगन गिी तनयााि गछान ि बढी फाइदा आफु
तलन्छन् यस्िो अवस्र्ािा एकीकृि तनयााि गृह व्यवस्र्ा, व्यापाि िेला िाफाि ष्ट्रवदे शी आयािकिाा
सँग दे शो उत्पादकहरू सँग सम्पका लगायिका भौतिक पूवाािाि तनिााि अपेणक्षि प्रगति हुन नसकेको
स्पष्ट छ ।
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अन्िििाष्ट्रिय व्यापाििा व्यापािबािाा (Trade negation) अति िहत्विा कुिाले ि यस िािलािा
नेपाल किजोि िहेको स्पष्ट दे णखन्छ । नेपालका सिकािी तनकायहरूिा सं स्र्ागि स्ििि

Institutional Memory ज्यादै किजोि िहने ि दस्िावेज व्यवस्र्ापन ि सूिना प्रवाह नाजुक
िहेको अवस्र्ा दे णखन्छ ।
खासिा भाििसँगको तनयााि व्यापाििा दे खापने गैि भन्साि अविोि स्यातनटे शन िर्ा फाइको
स्यानेटेशन सिस्या सािािान अति आवश्यक छ । नेपालको तनयााि योग्य वस्िुहरूको तनवााि
तनकासीका लातग अनावश्यक प्रयोगशाला िर्ा भन्साि जाँि िौष्ट्रकको सिान काया व्यवहाि िफा
नेपाल सिकािको िफाबाट पहल गने कायाि ि ुस्ििा आवश्यक दे णखन्छ । कुनै खास िुलक
ु बाट
आयाि ि तनयााििा सीतिि हुँदा आयाििा बष्ट्रढ तनभाििा ि त्यस िुलक
ु को व्यापािीक दवदवा िहने िर्ा
तनयााििा पतन सीतिि िुलक
ु िा िार हुँदा,

ष्ट्रवतभन्न िाउिा सुख्खा वन्दिगाहा तनिाािको सुरुवावाि भएका छन् िि सेवा प्रवाह प्रिाली ि
सुष्ट्रविाको सुतनणिििा प्रत्याभूिको आवश्यकिा छ। नेपालका भन्साि, गोदाि िर्ा किािारिको
व्यापाि िैरी व्यवहाििा पतन सुिािकै अपेक्षा नीतिले गिे को छ ।
वाजाििा प्रष्ट्रियागि सुिाि अन्िगाि पने कुिाहरू तनम्ननुसाि िहत्वपूिा िहेका छन्
1.

व्यापाि दिाा, कििप्रिाली, व्यापाि प्रवाहिा सिलिा जस्िा कििा सिल प्रष्ट्रिया

2.

भन्साि ष्ट्रवन्दु, आयाि तनयााि व्यवहाि िर्ा प्रष्ट्रिया सहज ि सिलीकिि

3.

सुख्खा वन्दिगाह, वन्दिगाह, िे ल्वे स्टे शन ढुवानी व्यवस्र्ापनिा सहजिा

4.

गोदाि, वायि हाउस व्यवस्र्ापन सिल

5.

सूिना प्रष्ट्रवतिको व्यापाििा उपयोग

6.

प्रष्ट्रिया पािदणशा ि सिल

7.

उिपणत्तको प्रिािपर जािी गने व्यवस्र्ाको प्रष्ट्रिया पिादणशा

8.

तनयााििा कि छु ट प्रष्ट्रिया
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9.

गैि भन्साि जन्य उपायको व्यवस्र्ापन

10. गुिस्िि प्रिाणिि गने वहुउदे श्यीय प्रयोगशाला ऐन
11. वस्िुि प्रशोिनको सािान्य केन्द्र (Common

Facility Center)

को स्र्ापना

ष्ट्रय सेवा व्यवस्र्ापनबाट व्यापाि सहजीकिि हुने हो ि प्रष्ट्रियात्िक सुिाि हुने हो िि अपेणक्षि
प्रष्ट्रियािा सुिाि भएको व्यवसाष्ट्रयहरूले अनुभूति गिे का छै नन्

8.4 कानूनी सिीक्षा
वाणिज्य क्षेरको सिृष्ट्रि ि ष्ट्रवकासका लातग प्रष्ट प्रत्याभूि ददन कानूनी सं िक्षि व्यवस्र्ापन ि तनयिन
व्यवस्र्ाको आवश्यकिा पदाछ । वाणिज्य नीति, 2072 ले पतन यस क्षेरिा वाणिज्यको एकीकृि
कानून तनिाािका सार्ै क्षेरगि कानूनको तनिााि गरिने कुिा उल्लेख गिे को छ ।नीतििा उल्लेख
भए अनुसाि तनम्नानुसाि कानून तनिाािको अपेक्षा गरिएको छ ।
क.

एकीकृि वाणिज्य ऐन

ख.

तनकासी पैिािी ऐन, 2013 को सिय सापेक्ष सं शोिन

ग.

उपभोिा सं िक्षि ऐन

र्.

सेफगािा, एन्टीिणम्पङ्ग िर्ा काउन्टि भेतलङ्ग ऐन

ङ.

वौष्ट्रिक सम्पणत्त सं िक्षि ऐन

ि.

सावाजतनक नीणज साझेदािी ऐन

छ.

प्रतिप्ष्पिाात्िक िर्ा बजाि सं िक्षि ऐन

त्यस्िै व्यापाि सहणजकिि प्रष्ट्रिया पिादणशा बनाउन ि भिपदो लगानी वािाविि बनाउन केही
तनयिावली तनदे णशका वा कायाष्ट्रवति बनाउनुपने अवस्र्ा पष्ट्रहिान गरिएको छ। िातर् उल्लेणखि
कानून िध्ये एकीकृि वाणिज्य कानून, बौष्ट्रिक सम्पणत्त सं िक्षि ऐन तनकासी पैिािी ऐनको
सियसाष्ट्रपक्षय सुिािको काया हुन सकेको छै न । अन्य कानून पतन कायाान्वयनिा आएको छ ।
तनयिावली िर्ा कायाष्ट्रवति पतन केही बनेि कायाान्वयनिा आएको ि केही िस्यौदाको िििा िहेको
िन्रालयको भनाइ िहेको छ।
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प्रस्िुि वाणिज्य नीति 2072 को कायाान्वयन प्रभावकारििा कानूनी व्यवस्र्ाको कायाान्वयन
ष्ट्रहसावबाट सिीक्षा गदाा उपलणब्ि ि सन्िोर्जकन अवस्र्ा दे णखदै न ।

9. वाणिज्य नीतिको अनुगिन िूल्याङ्कन व्यवस्र्ा ि कायाान्वयन
कुनै पतन नीतिको कायाान्वयन सही रूपिा भै िहेको छ वा छै न भनी तनगिानी अनुगिन अति
आवश्यक प्रष्ट्रिया हो । यस नीतिको पतन कायाान्वयनको अनुगिन गनुा पने व्यवस्र्ा नीतिको दफा
14 िा गरिएको छ । सो दफािा उल्लेख भए अनुसाि "वाणिज्य नीति 2072 कायाान्वयनको
सिग्र णस्र्तिको वाष्ट्रर्क
ा िर्ा आवतिक िूल्याङ्कन वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयबाट हुनेछ । यसका
सार्ै िन्रालय अन्िगािका वाणिज्य िर्ा आपूतिा व्यवस्र्ा ष्ट्रवभाग, व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान
केन्द्र लगायिका तनकायहरूले आ-आफ्नो क्षेरतिकाि तभर िही तनयतिि अनुगिनको काया गने
छन् । सिग्र नीतिको अनुगिन िूल्याङ्कनको णजिेिवािी वाणिज्य िर्ा आपूति िन्रालयको हुनेछ ि
सोही सिीक्षाको आिाििा नीतििा सियोजन गदै लाग्ने प्राविान छ ।
कुनै पतन नीति िूल्याङ्कन अनुगिन गनाका लातग योजनावि दस्िावेज ियाि गना पछा त्यसको लातग
नीति कायाान्वयनको काया योजना हुन ु पछा िर्ा अनुगिनका लातग तनणिि िापदडि (Indicators)
ियाि गिी सियवि रूपिा अनुगिन गरिनु पछा ।
िन्रालयिा तनयतिि वाष्ट्रर्क
ा कायाििको प्रगति सिीक्षा हुने पिम्पिागि प्राविान अनुसाि सिीक्षा
हुने िि नीति कायाान्वयको सिग्र दृष्ट्रष्टकोि िाणख अनुगिन गने गिे को दे णखएन । आ.व.
2074/75, 2075/76, 2076/77 को वाष्ट्रर्क
ा
प्रगति सिीक्षा प्रतिवेदन अध्ययन गदाा
वाणिज्य क्षेरलाई भएिा पतन त्यति प्रातर्िकिा ददइएको नै छै न ि वाणिज्य नीतिका सम्बन्ििा कुनै
कुिा उल्लेख सम्ि भएकै छै न । वाणिज्य नीति, वाष्ट्रर्क
ा कायािि िर्ा बजेट िर्ा पञ्चवर्ीय योजना
बीि िालिेल हुन नसक्नुबाट पतन नीतिको सफल कायाान्वयन आसा गना सष्ट्रकने णस्र्ति छै न । कुनै
खास िुलक
ु बाट आयाि ि तनयााििा सीतिि हुँदा आयाििा बष्ट्रढ तनभाििा ि त्यस िुलक
ु को व्यापािीक
दवदवा िहने िर्ा तनयााििा पतन सीतिि िुलक
ु िा िार हुँदा,
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ष्ट्रवतभन्न िाउिा सुख्खा वन्दिगाहा तनिाािको सुरुवावाि भएका छन् िि सेवा प्रवाह प्रिाली ि
सुष्ट्रविाको सुतनणिििा प्रत्याभूिको आवश्यकिा छ। नेपालका भन्साि, गोदाि िर्ा किािारिको
व्यापाि िैरी व्यवहाििा पतन सुिािकै अपेक्षा नीतिले गिे को छ ।
वाजाििा प्रष्ट्रियागि सुिाि अन्िगाि पने कुिाहरू तनम्ननुसाि िहत्वपूिा िहेका छन्
1.

व्यापाि दिाा, कििप्रिाली, व्यापाि प्रवाहिा सिलिा जस्िा कििा सिल प्रष्ट्रिया

2.

भन्साि ष्ट्रवन्दु, आयाि तनयााि व्यवहाि िर्ा प्रष्ट्रिया सहज ि सिलीकिि

3.

सुख्खा वन्दिगाह, वन्दिगाह, िे ल्वे स्टे शन ढु वानी व्यवस्र्ापनिा सहजिा

4.

गोदाि, वायि हाउस व्यवस्र्ापन सिल

5.

सूिना प्रष्ट्रवतिको व्यापाििा उपयोग

6.

प्रष्ट्रिया पािदणशा ि सिल

7.

उिपणत्तको प्रिािपर जािी गने व्यवस्र्ाको प्रष्ट्रिया पिादणशा

8.

तनयााििा कि छु ट प्रष्ट्रिया

9.

गैि भन्साि जन्य उपायको व्यवस्र्ापन

10. गुिस्िि प्रिाणिि गने वहुउदे श्यीय प्रयोगशाला ऐन
11. वस्िुि प्रशोिनको सािान्य केन्द्र (Common Facility Center) को स्र्ापना
यी सेवा व्यवस्र्ापनबाट व्यापाि सहजीकिि हुने हो ि प्रष्ट्रियात्िक सुिाि हुने हो िि अपेणक्षि
प्रष्ट्रियािा सुिाि भएको व्यवसाष्ट्रयहरूले अनुभूति गिे का छै नन् कुनै खास िुलक
ु बाट आयाि ि
तनयााििा सीतिि हुँदा आयाििा बष्ट्रढ तनभाििा ि त्यस िुलक
ु को व्यापािीक दवदवा िहने िर्ा
तनयााििा पतन सीतिि िुलक
ु िा िार हुँदा,
ष्ट्रवतभन्न िाउिा सुख्खा वन्दिगाहा तनिाािको सुरुवावाि भएका छन् िि सेवा प्रवाह प्रिाली ि
सुष्ट्रविाको सुतनणिििा प्रत्याभूिको आवश्यकिा छ।
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ष्ट्रय सेवा व्यवस्र्ापनबाट व्यापाि सहजीकिि हुने हो ि प्रष्ट्रियात्िक सुिाि हुने हो िि अपेणक्षि
प्रष्ट्रियािा सुिाि भएको व्यवसाष्ट्रयहरूले अनुभूति गिे का छै नन्

10. नीतिका सहयोगी ि परिपुिक अन्य व्यवस्र्ा
वृहत्ति आतर्ाक क्षेरको एउटा सानो अंग िार वाणिज्य क्षेरको िापतन वाणिज्य क्षेर आफै व्यापक
ि वहुक्षेरबाट प्रभावीि प्रिाली हो । वाणिज्य क्षेरले अङ्गीकाि गिे को उद्देश्य प्रािीका लातग वाणिज्य
नीतिका सार्ै अनय नीति वा ििनीतिको पतन त्यतिकै सहयोग ि सिन्वय वाणिज्य नीति सँग
िहत्वपूिा परिपुिकको रूपिा हुन ु पने ि भएका नीतिहरू िध्य तनम्न वा नीति िहत्वपूिा दे णखन्छ ।

क)

क)

औद्योतगक नीति, 2067

ख)

पन्िौ पञ्चवर्ीय योजना

ग)

व्यापाि र्ाटा न्यूनीकिि सम्वन्िी िाष्ट्रिय काया योजना, 2075

र्)

नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति, 2073

ङ)

िाष्ट्रिय वौष्ट्रिक सम्पणत्त सम्वन्िी नीति, 2073

ि)

वैदेणशक लगानी नीति,

छ)

अन्य (आपूतिा नीति, 2069)

औद्योतगक नीति, 2067 वाणिज्य नीतिको त्यतिवेला हुन्छ जव आन्िरिक उत्पादन
प्रतिस्पिाात्िक रूपि हुन सक्षि भै गुिस्ििीय ि उत्पादकत्विा वृष्ट्रि हुन्छ । खासिा कृष्ट्रर्
उत्पादन भन्दा पतन औद्योतगक उत्पादनले दे श तभरको आन्िरिक खापि पूतिा गने (आयि
प्रतिस्र्ापन गने) ि उत्पादीि सािान ष्ट्रवश्व वजाििा तनयााि गना सक्ने अवस्र्ा भएिा ि त्यस्िो
वािाविि औद्योतगक नीतिले सृजना गना सकेिार वाणिज्य क्षेर खासिा वैदेणशक व्यापािलाई
उद्योग नीतिले सहयोग गछा । हाल नेपािा कायाान्वयनिा िहेको औद्योतगक नीति, 2067
ले त्यस्िो अवस्र्ा सृजना गने पने हुन्छ । औद्योतगक नीति, 2067 को उद्देश्य १ िा
"गुिस्िरिय िर्ा प्रतिस्पिाात्िक औद्योतगक उत्पादन एव उत्पादकत्व अतभवृष्ट्रिबाट िाष्ट्रिय
आय ि िोजगािीिा वढोत्तिी सष्ट्रहि औद्योतगक वस्िुको तनयााि वढाउने भन्ने ि औद्योतगक
वैष्ट्रिक सम्पणत्त अतिकाि सं िक्षि गने भन्ने िहेको छ । यसिी वाणिज्य क्षेरको तनकायलाई
उद्योग क्षेरबाट िहत्वपूिा टे वा पुग्ने गिी उद्देश्यिा उल्लेख भएिापतन औद्योतगक कायानीतििा
भन्ने तनकासी वृष्ट्रिको कुनै कायानीति दे णखदै न । तनयााि प्रोत्साहनका लातग तनयााििूलक
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उद्योगलाई िाजश्विा छु ट ददने भन्ने प्राविान भएिापतन त्यसको कायाान्वयन ि परििाि
उत्साहजनक भन्ने छै न । तनकासी प्रविान गने उद्योगलाई प्रार्तिकिा प्राि उद्योगको रूपिा
िाणखएको छ । उद्योग (उत्पादन ) ि वाणिज्य क्षेर एक अकाािा अन्योन्याणश्रि क्षेर हुन,
ष्ट्रयनीहरू बीि िालिेल सािन्व वाटै िाष्ट्रिय सं वृष्ट्रििा सहयोग पुग्दछ । उत्पादको क्षेरिा
कृष्ट्रर् िि औद्योतगक उत्पादन, गुिस्िरिय ि प्रतिर्प्रति भएिार तनकासी हुन सं भव हुन्छ ।
औद्योतगक उत्पादन आफै अपेक्षीि िारिा हुन नसक्दा वा कािि अन्िििाष्ट्रिय व्यापाििा पतन
उपुि प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट छ । अन्ििाणप्ष्ट्रय वजाििा िाग हुने वस्िु, गुिसत्तिको
उत्पादन हुन नसक्दा बजाि ष्ट्रवस्िाि हुन नसक्नु ि बजाििा ष्ट्रवश्वसतनयिा कायि गना नसक्नु
पतन सिस्याकै रूपिा दे खा पिे को छ । कृष्ट्रर् उपजिा खरिदकिााको एकातिकािका कािि
उणिि िूल्य प्रातििा पतन सिस्या दे खा पिे को छ । अिः वाणिज्यको ष्ट्रवकास सं वृष्ट्रििा उद्योग
क्षेरको योगदान सोिे अनुसाि हुन सकेको छै न ।
ख)

पन्रौं पञ्चवर्ीय योजनाः- िाष्ट्रिय नीति ि आवतिक योजना बीि स्पष्ट िालिेल प्रार्तिकिा ि
कायािि बीि सिन्वय भएिा िािले तन क्षेरिा हातसल गना खोजेको उद्देश्य प्राि गना सक्छ ।
वाणिज्य नीति, 2072 ि पन्िौ पञ्चवर्ीय योजना बीि सािानजस्यिा स्र्ापना ि भएको छ
िि

प्रातर्िकिा ि िहत्विा केही अन्िि भने दे णखएको छ । वाणिज्य नीतिले आन्िरिक

व्यापाि व्यवस्र्ापन (आयाि) लाई त्यति िहत्वय ददएको पाइदै न । िि पन्िौ पञ्चवर्ीय
योजनाले,

आयाि व्यवस्र्ापन,

आयाि प्रिस्र्ापनका

अलावा,

वाणिज्य

ष्ट्रवष्ट्रवतिकिि,

उत्पनदकत्विा वृष्ट्रि नेपाली वस्िुलाई अन्िििाष्ट्रिय िूल्य सृङ्खलािा आवििा, व्यापाििा नष्ट्रवन
प्रष्ट्रवतिको प्रयोग, िर्ा आतर्ाक कुटनीतिको प्रभावकािी कायाान्वयिा जोि ददएको छ ।
आवतिक योजना तनिााि दाष्ट्रयत्व िाष्ट्रिय योजना आयोगको हो ि योजनाको कायाान्वयको
सुतनणिििा वाष्ट्रर्क
ा कायाििबाट हुन्छ त्यसको तनिााि सम्बणन्िि तनकाय वा िन्रालयबाट
हुन्छ । आवतिक योजना ि वाष्ट्रर्क
ा कायािि िर्ा बजेट ष्ट्रविको िालिेल हुन नसष्ट्रकिहेको
सवैले िहसुस गिे को हो ि यस ष्ट्रवर्यिा िाष्ट्रिय योजना

आयोग पतन िुकदशाक नै भएको

िहसुस हुन्छ । वाणिज्य नीति ि वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयको गि ३ वर्ाको वाष्ट्रर्क
ा
कायािि िर्ा बजेट एव आवतिक योजनालाई िुलनात्क रूपिा अध्यया गदाा िालिेल ि
एकले अकाालाई सहयोग गिे कै छ भनी हाल्न सष्ट्रकएको छै न ।
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ग)

व्यापाि र्ाटा न्यूनीकिि सम्बन्िी िाष्ट्रिय योजना, 2075- वाणिज्य क्षेरको िूल सिस्याको
रूपिा िहेको अत्यातिक आयाि ि न्यून तनयााि भै व्यापाििा दे णखएको असन्िुलको िारा
िु लो हुन ु नै हो । त्यसै कुिालाई उणिि सम्वोिन गना वाणिज्य नीति, 2072 लातग पिे को
ि सो को सहयोगका लातग नेपाल सिकाले व्यापाि र्ाटा न्यूतनकिि सम्वन्िी िाष्ट्रिय
कायाायोजना, 2075 ि ल्याएको छ िि त्यसको कायाान्वयन प्रभावकारििाका लातग ष्ट्रवतभन्न
तनकायबीि सिन्वय गने काया प्रिानिन्री िर्ा िणन्रपरिर्द्को कायाालयको िहेको छ ।
वाणिज्य नीति कायाान्वयनको णजम्िवािी वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालको छ ि यी दुइ ष्ट्रविको
िातलिेलबाट िार व्यापाि र्ाटा न्युतनकिि हुन सक्ने हुन्छ ।

र्)

नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति, 2073 (NITS)- वाणिज्य नीति 2072 ि NITSले वाणिज्य
क्षेरबाट िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा सहयोग बढाउन िद्दि गछा भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । खासिा
वाणिज्य नीति कायाान्वयिा सहयोग गने यो ििनीति ल्याइएको हो । यस ििनीति, बढ्दो
व्यापाि र्ाटा कि गना व्यापािको प्रतिस्पिाात्िक क्षििा अतभवृष्ट्रि गना ल्याइएको हो । यो
ििनीतिले व्यापाि क्षेरिा दे णखएका ष्ट्रवष्ट्रवति सिस्याहरू सम्वोिन गने अपेर्ा सष्ट्रहि ल्याइएको
छ । िी अपेक्षा तनम्नानुसाका िहेका छन्1.

सं स्र्ागि क्षििा ष्ट्रवकास, वाणिज्य सम्झौिाको क्षििा ष्ट्रवकास

2.

लगानी ि व्यापािको व्यावसाष्ट्रयक वािाविि सृजना गने

3.

व्यापािका लातग आयाि सुष्ट्रविा

4.

स्ििीय प्राष्ट्रवतिक तनयिन

5.

स्यानेटिी ि फाइटो स्नेटिी उपाय ष्ट्रवकास

6.

वौष्ट्रिक सम्पणत्त अतिकाि स्र्ापना

7.

सेवा व्यापािका सम्बन्ििा िुिाहरू

िातर् उल्लेणख अन्िि तनभाि Cross cutting ष्ट्रवर्यको सम्वोिन गकाा सार्ै तनयााि योग्य वस्िुको
िूल्य अतभवृष्ट्रि Value chain का ष्ट्रवर्यिा सहयोग गने यस ििनीतिको लक्ष्य िहेकव छ ।

.. 28 ..

यस ििनीतिको 4 वटा उद्देश्य (Objectives) िहेका छन् । िी तनम्नानुसाि छन्
क.

उपयुि वाणिज्य वािाविि सृजना गिी तनयााि व्यापाििा वृष्ट्रि गने

ख.

तनकासीयोग्य वस्िु तनकास गने

ग.

व्यापाि वािाा (Trade negotiation) ि अन्िितनकाय सम्व्नय क्षििा वृष्ट्रि गने

र्.

आयाि जन्य पूवाािाि ष्ट्रवकास गने

यस ििनीतिले तनकासी सं भाव्य वस्िु 26 ि सेवा िफा 7 वटा पष्ट्रहिान गिी िी वस्िु ष्ट्रवकास गने
सम्बन्ििा आवश्यक काया गने िहेको छ ।
यो ििनीतिले तनयााि प्रविान सिावेशी ि ददगो ष्ट्रवकासको आिाििा तनयााि सं भाष्ट्रवि वस्िुहरू ि
सेवाहरूको पष्ट्रहिान गिे को छ । यद्यष्ट्रप सोिे जस्िो परििाि दे णखएन्न । अझ केही प्रातर्िकिािा
िाणखएका वस्िुको तनयााि यो ििनीति लागू भए पिाि र्टदै गएको छ । ष्ट्रवशेर् गिी ष्ट्रय सिस्ि
प्रिािहरूले यो ििनीतििा प्रश्नणिन्ह खिा गरिददएक छ । ष्ट्रवशेर्गिी यो ििनीति योजना ि
िुलनात्िक लाभ ष्ट्रविको सािान्जस्ििाको िुल्याकन गनुा पने दे णखन्छ । (िा. सन्िोर् अतिकािी

Addressing Trade deficit in Nepal 2021) यो ििनीति योजना (2016-2020) सम्िको
लातग ियाि गरिएको ि यो अवति हाल सम्पन्न भै सको छ । िि को िूल्याङ्कन गिी वन्द गने वा
अको िििको ििनीति वनाउने भन्ने सम्बन्ििा िन्रालय िौन दे णखन्छ ।
ङ.

िाष्ट्रिय वैष्ट्रिक सम्पणत्त सम्बन्िी नीति, 2073- नेपालिा ज्ञान णशर् ि दक्षिाको प्रविान गदै
उद्योग व्यवसाय िैतर वािाविि सृजना, ष्ट्रवदे शी लगानी अतभवृष्ट्रि िोजगािीको अवसिको सृजना
ि प्रष्ट्रवति हस्िान्िििको िाध्यिबाट आतर्ाक सािाणजक रूपिान्ििि गने वौष्ट्रिक नीतिगि
सं स्र्ागि व्यवस्र्ा गना वौष्ट्रिक सम्पणत्त सम्वन्िी नीति, 2073 ल्याइएको हो । यस नीतिले
खासिा अन्िििाष्ट्रिय व्यापाििा ष्ट्रवश्वसनीयिा अतभवृष्ट्रि वा तनतित्त, स्वादे शिा, आफ्नो अिूिा
वौष्ट्रिक सम्पणत्तको दिाा, सं िर्ि ि कानुनी उपिािको प्राविाका अतिरिि ष्ट्रवदे शी वौष्ट्रिक
सम्पणत्तको सं िक्षि (अन्िििाष्ट्रिय प्रतिवष्ट्रििा अनुरूप) को व्यवस्र्ाका लातग प्राविान िाणखएको
छ । यस नीतिका कािि वैदेणशक व्यापाििा वृष्ट्रि हुने आसा गरिएकोिा छ । नीति अनुसाि
वौष्ट्रिक सम्पणत्त सम्वन्िी ऐन भने अष्ट्रहले सम्ि वन्न सकेको छे न । कानूनको अभाविा नीतिले
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िार खासै प्रभाव पने दे णखदै न । जति सक्दो िाँिो वौष्ट्रिक सम्पणत्त सम्वन्िी कानून ल्याउन
जरुिी छ ।
ि.

वैदेणशक लगानी नीति, 2071- उत्पादन ि उत्पादकत्व वृष्ट्रि गने दीगो ि भिपदो औद्योतगक
वािाविि सृजना गना प्रयाि पूँणजको आवश्यक पछा । न्यून ग्राहस्र् वििका कािि पूणज
तनिााििा दे णखएको अप्रयाििा पूतिा गिी, पूवि
ा ाि क्षेरको ष्ट्रवकास ि ष्ट्रवस्िाि गने, आिुतनक
प्रष्ट्रवति िर्ा व्यवस्र्ापकीय एव प्राष्ट्रवतिक सीप तभत्र्याउन औद्योतगक ष्ट्रवकासिा िाध्यबाट
अन्िििाष्ट्रिय बजाििा पहुँि वढाउदै व्यापाि र्ाटा न्यून गने उति आतर्ाक वृष्ट्रि हातसल गना
वैददशक लगानी नीति, 2071 ल्याइएको हो । यस नीति पिाि िाष्ट्रिय प्रार्तिकिाको
क्षेरहरूिा ष्ट्रवदे शी पूणज प्रष्ट्रवति तसप ि ज्ञान आकणशाि गदै आयाि प्रतिर्ापन ि तनयााि प्रविानको
िाध्यिबाट व्यापाि सन्िुलन हुने ष्ट्रवश्वास तलइएको छ । ष्ट्रवदे शी लगानी नीति पिाि, वैददशक
लगानी प्रतिवििािा वृष्ट्रि भएको िर्थयाङ्कबाट दे णखन्छ । वर्ा 2017 िा नेपालिा ष्ट्रवकास
लगानी 198 तितलयन यु.इस.िलि िहेकोिा वर्ा 2018 िा 67 ति यु.एस.िलििा झिे को
तर्यो । पुनः वर्ा 2019 िा वढे ि १८५ ति.युस.िलििा पुगेको छ । (स्रोि वाणिज्य िर्ा
आपूतिा िन्रालय) जम्िा लगानी िार बढ्दो िििा छ । उद्योग वािाविििा केही अनुकुलिा
हुँदै गदाा वैददशक लगानीिा वृष्ट्रि भै उत्पादन उत्पादकत्विा वृष्ट्रि भएि आयाि प्रतिस्र्ापन ि
तनकासी वृष्ट्रि हुने ष्ट्रवश्वा गरिन्छ ।

छ.

अन्य सहयोगी नीतिहरू- अन्य सहयोगी नीतिहरूिा, आपूतिा नीति, दीर्ाकालीन कृष्ट्रर् ििनीति,
भन्साि व्यवस्र्ा ि अन्य ऐन तनयि हिे का छन् । तििीहरूको उद्देशय पतन िाष्ट्रिय उत्पादन
ि उत्पादकत्विा वृष्ट्रि भै तनकासी प्रविान सहयोग पुग्ने लक्ष्य तलइएको छ ।

११. वाणिज्य नीति, 2072 पिाि नेपालको वैदेणशक व्यापािको णस्र्ति
वाणिज्य नीति 2072 ल्याउनुको िूल लक्ष्य भनेकै तनकासीिा वृष्ट्रि गिी आतर्ाक सं वृष्ट्रि ल्याउने ि
आयािलाई व्यवस्र्ापन

गिी व्यापाि सन्िुलन कायि गने तर्यो । तनकासीिा वृष्ट्रि गना उत्पादन

ि उत्पादकत्विा वृष्ट्रि हुनका सार्ै िोजगािी सृजना भै िाष्ट्रिय अर्ािन्रलाई सवल वाउनु तर्यो।
वाणिज्य नीतिले वैददशक व्यापाििा आयाि ि तनयााि ष्ट्रविको िु लो फिक स्वरूपलाई कि गदै
लग्ने उद्देश्य िाखेको हो । नीतिको परिपुिक रूपिा ल्याइएको नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीतिले
तनयााि सं भाव्य (योग्य) वसत्त ु ि सेवाको ष्ट्रपहिान पतन गिे को छ। िि आयाि व्यवस्र्ापन ि आयाि
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प्रतिस्र्ापनको लातग कुनै ििनीति वनेको भन्ने पाइएन । व्यापाि र्ाटा न्यनूतनकिि सम्वन्िी िाष्ट्रिय
कायायोजना 2075 लयाएको पतन त्यसलाई प्रतिष्ट्रवणम्वि गने कायािि कायाान्वयिा आइसकेको
छै न । यी ििाि प्रयासका वावजुद पतन नेपाको वेदेणशक व्यापािको अवस्र्ा अनुकुल हुन ु सेको
दे णखएन्
नेपालको वैदेणशक व्यापािको णस्र्ति (नयाँ वाणिज्य नीति पिाि)
(Rs in 100000)
वर्ा (सन्िा)

कुल आयाि

कुल तनयााि

व्यापाि सन्िुलन आयाि/तनयााि
अनुपाि

2014

772212

90382

-(681830)

8.54%

2015

688470

75523

-(612947)

8.98%

2016

956868

74832

-(882036)

12.78%

2017

1067982

76784

-(991198)

13.9%

2018

1407156

85489

-(1321667)

16.46%

2019

1387823

108057

-(1279766)

12.84%

2020

1154445

101333

-(1053112)

11.99%

(श्रोि वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय)
प्रस्िुि िातलकालाई हेदाा आयाि तनयाािको परििाििा आएको वृष्ट्रि दिले व्यापाि र्ाटालाई 10
प्रतिशि भन्दा कि अनुपाििा िाख्ने िाष्ट्रिय अनुिानलाई प्राि गना सष्ट्रकिहेको छै न । वर्ा 2018
िा व्यापाि र्ाटाको अनुपाि 16.46 भएको दे णखन्छ । यस पतछका वर्ािा केही कि अनुपाि
दे णखएिा पतन तनयााििा वृष्ट्रि भएि अनुपाििा कति आएको नभई आयाििा कतिका कािि हेकी
अनुपाििा कति दे णखएको हो । वर्ा 2020 िा िहािािीको रूपिा दे खपापिे को कोतभि-19 का
कािि िाष्ट्रिय अन्िििाष्ट्रिय व्यापाििा कति आएको हो । खासिा नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीतिले
पष्ट्रहिान गिे को 26 वटा वस्िु िर्ा ७ वटा सेवाको तनयााि उत्साहजन भएि व्यापाि र्ाटा कि
भएको भने होइनन् । वान्छीि िारिा व्यापाि र्ाटा कि नहुदा ष्ट्रवदे शी िुद्राको िगको िारा बढ्दो
छ । ष्ट्रवदे शी िुद्राको आपूतिा ष्ट्रवप्रेर्िबाट हुने गिे कोिा दीर्ाकालिा यसिी भि पनुा िाष्ट्रिय स्वास्र्थय
ि ष्ट्रहि अनुकुल हुदैन ि िाष्ट्रिय अर्ािन्र सवल ि ददगो हुन सक्दै न ।
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वैदेणशक व्यापािको अको िहत्वपूिा पाटो भनेको दे शको ष्ट्रवष्ट्रवतिकिि पतन हो । आफ्नो उत्पादनका
वस्िु जतिपतन दे शिा तनयााि गना सक्यो त्ययतिनै व्यापािको परििाि पतन बढ्ने हुन्छ ।
आयाि बढी तनभाििा ि त्यस िुलक
ु को व्यापारिक दवदवा िहने िर्ा तनयााििा पतन सीतिि िुलक
ु िा
िार हुँदा परििाििा कि हुने हुँदा वैदेणशक व्यापािको णस्र्ति सन्िुतलि हुन कदिन हुन्छ । नेपालको
वैदेणशक व्यापाििा तछिेकी िुलक
ु िा भािििातर् िु लो तनभाििा हिे को ि अिेरिका िीन जस्िा
िुलक
ु हरूबाट पतन िनग्य आयि गने गरिएको छ । व्यपारिक ष्ट्रवष्ट्रवतिकिि गने, वाणिज्य नीतिले
अरु दे शिा तनयााि बढाउनु पने हुन्छ ।
प्रिुख ५ िुलक
ु सँगको व्यापािको णस्र्ति
रु लाखिा

िुलक
ु हरू

वर्ा 2016

वर्ा 2017

वर्ा 2018

आयाि

तनयााि

व्यापाि र्ाटा

आयाि

तनयााि

व्यापाि

आयाि

तनयााि

व्यापाि

भािि

629224

42621

-586603

693945

53672

-640273

911360

50541

-860819

अिेरिका

10230

9511

-719

8710

8630

-80

10287

10156

-131

िीन

134011

2055

-131956

138135

1891

-136244

190223

2429

-187794

िाइवान

2123

314

-1809

1963

191

-1772

3227

265

-2962

र्ाटा

र्ाटा

रु लाखिा

िुलक
ु हरू

वर्ा 201९

वर्ा 2020

आयाि

तनयााि

व्यापाि र्ाटा

आयाि

तनयााि

व्यापाि र्ाटा

भािि

875713

74268

-801445

741223

37910

-703313

अिेरिका

17736

11076

-6660

20320

10287

-10033

िीन

218431

2039

-216392

158724

681

-158043

िाइवान

3775

333

-3442

1255

344

-911

श्रोिः- वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय
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िातर्को िातलका हेदाा नेपालको प्रिुख व्यापरिक साझेदािी भािि, अिेरिका, िीन, हङकङ्ग िर्ा
िाइवान कुनै पतन िुलक
ु सँग व्यापाि सन्िुलन छै न व्यापािको अतिकाशं

ष्ट्रहस्सा भािि सँग नै भै

व्यापाि र्ाटा पतन भािि सँग नै िहेको दे णखन्छ । िि् पिाि णिन सँग पतन व्यापाि र्ाटाकोअवस्र्ा
आकाणशदो रूपिा अति बष्ट्रढिहेको पाइन्छ । जुन अनुपाि नीति लागू हुन ु अगािी व्यापाििा (आयाि
तनयााि) फिक अवस्र्ा तर्यो नीति लागू पिाि पतन प्रभावकािी परिविान भएको दे णखदै न ।
भाििबाट पेट्रोतलयि पदार्ा, िोटि ि पाटासको आयािका अत्यातिक वृष्ट्रि हुन ु सिस्याकै रूपिा
िहेको दे णखन्छ ।

12. वाणिज्य नीति, 2072 कायाान्वयनको प्रभावकािीका लातग गनुप
ा ने सुिाि
सम्बन्ििा सुझाव ि सुझाव कायाान्वयन सम्बन्ििा गरिनुपने व्यवहाि
कुनै पतन नीति बनाउदै िा हाम्रो दाष्ट्रयत्व पुिा हुदैन । नीति कायाान्वयन िहत्वपूिा कुिा हो । नीति
कायाान्वयन वािाविि सृजना गनु,ा सं ििना स्र्ापना गना, कानून वा औजाि तनिााि गरिन पदाछ ।
नीतिको प्रभावकािी कायाान्वयनन गने हो भने नीति कायाान्वयनको नीतिगि रूपिा कायागि रूपिा
कस्ले के गने, कष्ट्रहले

गने कसिी गने, िर्ा त्यसको लातग आवश्यक श्रोि सािनको व्यवस्र्ा

सष्ट्रहिको किायान्वयन योजना आवश्यक पछा
प्रस्िु वाणिज्य नीति, 2072 वाणिज्य नीति 2049, वाणिज्य नीति 2065 लाई ष्ट्रवस्िाष्ट्रपि गने
गिी आएको हो । पुिाना नीतिहरूको िूल्याङ्कन गिी के कस्िो कति दे णखयो ि तितनहरूलाई कसिी
सम्वोिन गने भन्ने नयाँ नीतिले ष्ट्रपहिान गिे को हुन ु पछा । िि प्रस्िुि नीति िजुािा हुन ु अणर् गहन
रूपिा नीतिको कायाान्वयन उपल्बिी सम्बन्ििा अनुसनिान अध्ययन हुन सकेको तर्एन । िसर्ा
पुिानो सिस्या यर्ावि रूपिा उपणस्र्ि िहेका छन् । वाणिज्य नीति ल्याउनुको िूल िकसद भनेकै
दे श तभरको आन्िरिक व्यापाि पिादणशा ि प्रतिस्पिाा भै जनसािाििको सुष्ट्रविालाई

ध्यानिा िाख्ने

ि वैदेणशक व्यापाििा व्यापाि असन्िुलन हुन नददन, तनयााि प्रविान िर्ा आयाि व्यवस्र्ापन गने
हो ि वैदेणशक ि स्वदे शी व्यापािले िाष्ट्रिय अर्ािन्रिा आतिकातिक ष्ट्रहस्िा

पुयााउने हो ।

यस अध्ययनको िूल कुिा भनेकै वाणिज्य नीति कायाान्वयिा के के सिस्या दे णखए ि तिनको
सिािानको उपायहरू के हुन सक्छन्, पष्ट्रहिान गनुा हो । अव हाति प्रस्िुि नीति कायाान्वयनको
अवस्र्ा दे णखएको सिस्याहरूिा वािे िा उलेलेख गिौं ।
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1.

प्रस्िुि नीति िजुि
ा ा गनुा अणर् वाणिज्य नीति, 2049 ि 2065 कायाान्वयन गदाा के कस्िो
कदिनाइ भए, नीतिले प्राि गना खोजेको लक्ष्य प्रािी भयो भएन, यदद भएन भने के कस्िा
बािाका कािि भएनन् भनी अनुसन्िान अध्ययन हुन ु पनेिा नै कुिा भएको पाइदै न । प्रस्िुि
नीति िजुि
ा ा गदाा आन्िरिक क्षििा, प्रष्ट्रिया, परिणस्र्ति ि कायाान्वयनको वािाविि आकलन
भएको दे णखएन । िसर्ा नीति तसिान्ि, अन्िििाष्ट्रिय परिणस्र्ति अनुरूपिा िार भयो ि नेपाल
ि नेपालीको वाणिज्य नीति सम्पूिा रूपिा हुन ु सकेन । नेपालको क्षििा अन्य परिणस्र्ति ि
उत्पादन आपूतिा ष्ट्रविविि उपभोग्िा सन्िुष्ट्रष्ट आदद लाई नीतिले ग्रहि गना क्षििा िाखेन ।
आन्िरिक व्यापाि, आयाि प्रतिस्र्ापन प्रिाली ि आयाि व्यवस्र्ापन (अत्यातिक आयािबाट
खासिा ष्ट्रवलातसिा वस्िु िाििा उव्जन सकेने आतर्ाक सं कट) लाई ष्ट्रवश्लेर्ि गिी नीतिले
िाल्नु पने कदि िातलएको छै न ।

2.

कुनै पतन नीति वनाएि िार पुग्दै न त्यसको कायाान्वयन खाका (Implementation
framework) को आवश्यकिा पछा, यस नीति िजुि
ा ा भएको ५ वर्ा नाति सक्दा पतन कुने
कायायोजना बनाइ कायाान्वयनिा लातगएको छै न । हि ुवा को रूपिा कायािि बनाइ
कायाान्वयन प्रयास भयो िसार् नीतिका कतिपय प्राविान कायाान्वयनको सुरुवाि नै भएको
छै न् । कायाान्वयन गुरुयोजना बनाउनु सुरु गरिएको भन्ने िन्रालयको भनाइ िहेको छ ।

3.

नीतिले जुनजुन सं यन्रहरूको गिन गिी नीति कायाान्वयन प्रभावकािी बनाउने भतनएको तर्यो,
कुनै सं यन्रनै नवनेका ि कुनै सं यन्र सष्ट्रिया हुन नसष्ट्रक दाष्ट्रयत्व पुिा हुन नसकेको दे णखन्छ ।

4.

नीति कायाान्वयनको िहत्वपूिा अंग भनेको वाष्ट्रर्क
ा कायािि ि बजेट हो, नीति कायाान्वयन
लातग आवश्यक बजेट व्यवस्र्ा नुहन
ु ि कायािि पतन स्वीकृतििा स्विन्रिा नहुँदा नीति सँग
वाष्ट्रर्क
ा कायाििको िादम्यिा तिले को दे णखदै न ।

5.

नीति कायाान्वयनका लातग आवश्यक पने औजािका रूपिा ष्ट्रवतभन्न ऐनहरूको आवश्यक
हुन्छ । प्रस्िुि नीतिले पतन ऐनहरूको िाग गिे को दे णखन्छ । एकीकृि वाणिज्य ऐन, वौष्ट्रिक
सम्पणत्त सम्वन्िी ऐन आददको िजुि
ा ा हालसम्ि पतन हुन सकेको छै न भने अन्य तनयिावली
कायाष्ट्रवति ि तनदे णशका के कति आवश्यक हुन, तिनको आकलन गिी ियाि गनुप
ा नेिा हालसम्ि
सीतिि िार भएको ि आवश्यकिानुसाि हुन सकेको छ्न ।
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6.

नीति कायाान्वयनिा आएपतछ जुन रूपिा आयाि ि तनयााि ष्ट्रविको दुिी बढे को दे णखन्छ
त्यसबाटै नीतिले सही सिस्या, पष्ट्रहिान गिी सुिािका उपाय अपनाउन सकेको छै न भन्ने प्रष्ट
दे णखन्छ । हुनि वाणिज्य नीतिको एकिार उद्देश्य व्यापाि र्ाटा कि गनुा िार नभई
आन्िरिक व्यापािको व्यवस्र्ापन पतन हो िि आन्िरिक व्यापािको व्यवस्र्ापन पतन सही
रूपले हुन सष्ट्रकिहेको पाइएको छै न ।

7.

वाणिज्य नीतिले व्यापाि अतभवृष्ट्रिका लातग ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रकतसिका पूवाािाि ियाि गने परिकल्पना
गिे को छ जस्िै व्यापाि िेला प्रदशानी स्र्ल (िाष्ट्रिय ि अन्िििाष्ट्रिय) व्यापाि केन्द्र ड्राइपोटा
भन्साि ष्ट्रवन्दुिा गोदाि, आयाि तनयाािका लातग सुष्ट्रविायुि सािन व्यवस्र्ा (िे ल, ट्रक, िोपवे)
आदद िर्ा ष्ट्रवदे शी पोटािा आफ्नो दे शको सािान व्यवस्र्ापन गने गोदाि वा स्र्ान ससना
उद्यिीको लागि कि गने, सािान्य सेवा (उत्पादन) गृह आदद तनिााि गरिनु पनेिा त्यस्िो
पूवाािान योजना वृि ढं गले प्रातर्िकिाका सार् वन्ने गिे को छै न । दे शिा

ढु वानी अतिकांश

स्र्ानिा स्र्लिागाबाट हुने ि सिक व्यवस्र्ा ज्यादै नाजुक हुँदा न त्यहाँको उत्पादन (कृष्ट्रर्
गैि कृष्ट्रर्) उणिि लागििा बजाििा पुग्न सक्छन ि स्र्ातनय उपभोिाले उणिि लागििा
सािान उपभोग गना पाउने णस्र्ति छ । सिक ि वाणिज्य बीि कुनै सम्बन्ि स्र्ापन हुन ु
सकेको छै न ।
8.

वाणिज्य नीतिलाई सिाउने गिी नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीति जस्िा कायाािि (आयोजना)
आएिा पतन तितनहरूले पष्ट्रहिान गिे का वस्िुको प्रतिस्पिाात्िक क्षििा ि िुलनात्िक लाभ
उपयुि नभएको ि यो ििनीति िै प्रश्न उिे को पतन पाइन्छ । यो ििनीतिको सिय तसिा
पतन गि वर्ा अर्ााि सन् 2020 िा सष्ट्रक सकेको छ । िि अको ििनीति ियािीिा िन्रालय
अझ सम्ि अग्रसि भएको छै न ।
त्यसै गिी व्यापाि र्ाटा न्यूनीकिि सम्वन्िी िाष्ट्रिय कायायोजना 2075 िा ल्याइएको छ ि
कायाान्वयनिा ल्याएको भतनए िाष्ट्रपन यो कायाायीजनाले ष्ट्रवतभन्न तनकायहरूबाट सम्पादन हुने
काया भतन िोष्ट्रकएको छ िि सिन्वय भने हुन सकेको छै न ि कुनै परििाि पतन आएको छै न
ष्ट्रकन आएन भतन कष्ट्रह किै बाट सोि खोज पतन भएको छै न ।

.. 35 ..

9.

नीति कायाान्वयनिा सिकाििार होइन तनजी क्षेरको पतन िहत्वपूिा भूतिका िहन्छ । व्यापािी
सङ्गिन सािुष्ट्रहि रूपिा तनयााि प्रविान गनेिफा लागेको भन्दा पतन तनष्ट्रहि स्वार्ा ि आपािदणशा
व्यापाििा सलग्न हुने गिे को दे णखन्छ । नेपाल तनयााि व्यावसायी िहासं र् जस्िा सस्र्ाले पतन
व्यापाि र्ाटा कि गना िेिै ििनीतिहरू ल्याए िापतन िी सवै नीति ििनीति सफल भएका
छै नन् (सविन्र पयावेक्षकको भनाइ हिे को)

10 वैदेणशक व्यापािको क्षेरिा अध्ययन अनुसन्िान गने वजाि ष्ट्रवस्िाििा तनजी क्षेर लाई सष्ट्रहयोग
ि सूिना प्रवाह गने ससाना उद्यिीहरूलाई पूँजी प्रष्ट्रवति ि गुिस्िि सुतनणिििािा सहयोग
पुयााउने उद्देश्यले स्र्ाष्ट्रपि व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रूपिा स्र्ाष्ट्रपि
गिाउने नीतिले परिकल्पना गिे को छ । िि उि केन्द्र हाल सम्ि पतन सिकािद्वािा प्रदत्त
बजेट कै आिाििा सं िालनिा आएको छ । हाल सम्ि प्रतिष्ठान वन्न सकेको छै न । यस
सम्बन्ििा िन्रालय ि प्रतिष्ठान दुवै तनकायको िासो छै न ।
11. नीतिले अवलम्वन गिे को सहायिा व्यापािका लातग Aid for Trade आतर्ाक कुटनीति अन्िगाि
वेदेणशणस्र्ि तनयााि िाफाि व्यापाि सूिना प्रदशानी व्यापािी भेटर्ाट जस्िा कायाका अलावा
वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयको व्यापाि वािाा क्षििािा वेलावेलािा कुिा उठ्ने गिे को छ।
सिकािी दस्िावेज व्यवस्र्ापन प्रिालीिा दे णखने कति किजोिी यस िन्रालयिा पतन हिे को
कुिा अनुसन्िान किााले िागेका कतिपय ष्ट्रविविि उपलब्ि हुन नसकेको व्यहोिाबाट पतन
स्पष्ट हुन्छ ।
12. दे शको व्यापाि भनेको ष्ट्रवतभन्न आिाििा टे केि (हुन सक्छ) दे शतभर उत्पादन भएन, ढु वानी
ि आपूतिा व्यवस्र्ा, सूिना भएन वा उपभोिाको उपयोग क्षििा बढे न भन्ने व्यापाि फस्टाउन
सक्दै न । वाणिज्य नीतिको सफलिाको आिाि उत्पादनिफा औद्योतगक ि कृष्ट्रर् उत्पादन हो ।
औद्योतगक नीति ि कृष्ट्रर् नीतिसँग प्रत्यक्ष परिपुिकको रूपिा वाणिज्य नीति वन्नु पने हो, यस्िो
िहसुस नीतिबाट हुन सकेन । औद्योतगक नीतििा तनयााि वढाउने

कुिा सम्ि छ िि उि

नीति पतन प्रभावकािी रूपिा कायाान्वयन भएको छ भन्ने आिाि दे णखदै न । त्यसै गिी कृष्ट्रर्,
पशु िर्ा तसिाइ वा उजाा नीति पतन वाणिज्य नीतिको परिपुिक हुन िि त्यस्िालाई िहसुस
गने कायािि, कही किै बाट दे णखएन ।
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13. नीतिले परिकल्पना गिे को नीति कायाान्वयनको िातर्ल्लो तनकाय, "वोिा अफ ट्रेि" सष्ट्रिय
हुन नसक्नु अको सिस्याको रूपिा दे खा पिे को छ। वाणिज्य क्षेरिा दे खा पिे का सिस्यालाई
हल गना पहल गने तनकायनै सष्ट्रिया हुन नसक्नु ि नीतिले भतनए अनुसाि काि गना नसक्नु
ष्ट्रविम्वना नै भन्ने पछा।
14. कुनै पतन नीतिको कायाान्वयन प्रभावकािी बनाउन त्यसको अनुगिन ि आवश्यक सियिा
िूल्याङ्कन गनुा अति आवश्यक हुन्छ । नीतिका केही जोणखि हुन्छन् । तिनीहरूलाई ष्ट्रयनै
तनणिि ष्ट्रियाकलापको आवश्यकिा पछा । प्रस्िुि वाणिज्य नीतििा पतन अनुगिन िूल्याङ्कन
गने प्राविान ि छ िि त्यसलाई व्यवणस्र्ि रूपिा िापदडि (parameters) तनिाािि गिी
अनुगिन गने ि कायाान्वयनिा कुनै सिस्या वा रुटी दे णखएिा िुरुन्ि सतयाउनु पनेिा त्यो
सं स्र्ागि अनुगिनको सिस्या दे णखएको छ ।
वाणिज्य नीति, 2072 कायाान्वयनका सन्दभािा प्रस्िुि कति किजोिी दे णखएका िध्ये प्रिुख सिस्या
उल्लेख गरियो । अझै पतन नीति असफल नै भै सक्यो भन्ने अवस्र्ा आइ सकेको छै न िि सही
वाटो (Right trace) पतन िल्न सकेको छे न ।
केही आिािभूि कुिािा सुिाि (Correction) गने सष्ट्रकएको अवस्र्ािा नीतिले सफलिा उन्िुख हुन
सक्ने दे णखन्छ ।
सुिािका सुझाव ि कायाान्वयनको व्यवहाि
1.

सस्र्ागि रूपिा वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय नै वाणिज्य नीति कायाान्वयनको िातर्ल्लो
(Apex Body).. हो ि यस अन्िगािको वोिा अफ ट्रेि व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान (प्रतिष्ठान)
केन्द्र वाणिज्य िर्ा उपभोिा ष्ट्रहि सं िक्षि ष्ट्रवभाग लगायिका तनकाय एव तनजी क्षेरका
सङ्गदिि सस्र्ाहरू FNCCI,

िेम्वि अफ किसा, नेपाल तनयााि व्यवसायी िहासंर् अन्य

तनकाय (िाष्ट्रिय योजना आयोग, अर्ा िन्रालय, कृष्ट्रर् िर्ा पशुप क्षी ष्ट्रवकास िन्रालय) वसी
वाणिज्य नीति 2072 को ष्ट्रवर्य ि उपलब्िी एव दे णखएका सिस्या ि सिािानका उपायका
सम्बन्ििा व्यापक छलफल गिी सिीक्षा गरिनु जरुिी दे णखन्छ । यही सिीक्षाका आिाििा
नीतिका आिािभूि कुिालाई सिाष्ट्रहि गिी नीति कायाान्यन कायायोजना बनाइ त्यही अनुसाि
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अणर् बढनु जरुिी छ। यस्िो वहुक्षेरीय (पक्षीय) छलफल वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयले
सिन्वय गिी िुरुन्ि नै आयोजना गनुप
ा ने दे णखन्छ ।
2.

वाणिज्य नीति कायाान्वयन गना ि वाणिज्य क्षेरको प्रविान ष्ट्रवकास ि तनयिन गना आवश्यक
पने एकीकृि वाणिज्य ऐन वौष्ट्रिक सम्पणत्तको अतिकाि सं िक्षि ऐन आदद िाष्ट्रहने कानूनी
दस्िावेजहरूको पष्ट्रहिान गिी (ष्ट्रवतभन्न छलफल ि अध्ययन गिी) सो ियाि ि िजुि
ा ा प्रष्ट्रिया
िुरुन्ि नै अति वढाउन जरुिी छ ।

3.

वोिा अफ टे िाको ष्ट्रियाशीलिा बढाउनका लातग वोिालाई सहयोग गने सानो छरििो उपसतिति
वा काया सतिति (Mini Board) बनाइ कायालाई िदारुकिा ददनुपने दे णखन्छ । वोिा अफ ट्रेि
सतितिले यो काया िुरुन्ि गना सक्छ ि यसिी सतिति वा उपसतिति बनाउदा वोिाले स्पष्ट
काया ष्ट्रवविि ि अतिकाि प्रत्यायोजन गिे का नीतिले खोजेको कुिा प्राि गने सिय लाग्दै न ।

४.

नीति कायाान्वयन कायायोजना अनुरूप वाणिज्य िर्ा अन्य तनकायका वाष्ट्रर्क
ा कायाििहरू
वाणिज्य उन्िुख बनाउन सिन्वयात्िक भूतिका िाष्ट्रिय योजना आयोग सष्ट्रहिको िन्रालयको
सं यन्रले अनुगिन

हेन ा (follow up) गने व्यवस्र्ा आगािी आतर्ाक वर्ा दे णख शुरु गनुप
ा ने

हुन्छ ।
५.

वाणिज्य क्षेरिा गरिनुपने अनुसन्िान ि अध्ययन पतन कायायोजन अनुरूप, गिाउनु पछा ि
व्यापाििा आएका नयाँ प्रष्ट्रवतिको उपयोगिा वृष्ट्रि गने वेग्लै ििनीति बनाउन जरुिी छ ि यो
काया िन्रालय ि व्यापाि िर्ा तनयााि प्रविान केन्द्र िाफाि सम्पन्न गरिनु जरुिी छ ।

6.

वाणिज्य ष्ट्रवकासका लातग उत्पादन आपूतिा ढु वानी िर्ा व्यापाि पूवाािािको सिुणिि
व्यवस्र्ाबाट हुने हुँदा यी ष्ट्रवर्यिा सिन्वय गिी व्यापाि पूवि
ा ानिा लगानी वढाउन स्पष्ट
खाका ियाि गिी बजेट िार गिी कायाान्वयन गनुप
ा ने दे णखन्छ ि यो आगािी आतर्क वर्ाबाट
र्ालनी गना सष्ट्रकन्छ ।

7.

नेपाल व्यापाि एकीकृि ििनीतिलाई परििाजान ि पुनिावलोकन सष्ट्रहि पुनः ित्काल
कायाान्वयन गरिनु पदाछ । तनयााि व्यापािलाई सहयोग गने यस्िा ििनीति ज्यादै िहत्वपूिा
हुन् ।
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8.

नीति कायाान्वयन ि अनुगिन गने िापदडि (parameter)

ियाि गिी अनुगिन व्यवस्र्ा

ि ुस्ि गरिनु आवश्यक छ ि जोणखि ि किजोिी पत्ता लगाइ सियिानै सिािान उन्िुख गना
हुन जरुिी छ ।

१३ उपसं हाि
नीति कुनै पतन निाम्रा ि किजोि हुदैनन्, नीति कायाान्वयन िरिका ित्पििा ि कायाान्वयन णजम्िेवाि
तनकायको सष्ट्रियािािा त्यसको सफलिा ि असफलिा हुने हुन्छन । वाणिज्य नीति, कायाान्वयन
हुने तनकायको बढी सष्ट्रियिा ि सिन्वयात्िक कायाशैली भएिा यो नीतिले केही हदिा काि गना
सक्छ । नीति तनिााि गदाा नै आफ्नो ििािल ि क्षििालाई ध्यानिा िाखी आवश्यक अनुसन्िान ि
िर्थयिा आिारिि भै बनाएिा नीति सफल हुने कुिािा ष्ट्रवश्वास िाख्न सष्ट्रकन्छ ।
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१४ अनुसूिीहरू
अनुसूिी १
नीति अध्ययन गदाा छलफल ि सम्पका गरिएका िहानुभावहरूको नािावली
•

िा नािायिप्रसाद िे ग्िी, सह-सणिव उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय

•

ऋिु पन्ि, उप सणिव (िर्थयाङ्क) उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय

•

सिद ष्ट्रविि िािा, कायाकािी तनदे शक, व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्र

•

सु भाव खनाल, उप कायाकािी तनदे शक, व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्र

•

लेखा अतिकृि, व्यापाि िर्ा तनकासी प्रविान केन्द्र

•

वालकृष्ि िन्रालय तनिौला, उप सणिव, कानून उद्योग वाणिज्य िर्ा आपूतिा
आनुसूिी (२)

वाणिज्य नीति, 2072 को कायाान्वयन प्रभावकारििा अध्ययन सन्दभािा
क.

वाणिज्य नीति, 2072 को कायाान्वयनको लातग आवश्यक पने कायाान्वयन कायायोजना बनाइ
सोही अनुरूप वाष्ट्रर्क
ा कायािि ि बजेट बनेका छन् ?

ख.

नीति कायाान्वयनको औजाि (Instrument) कानून भएको हुँदा वाणिज्य सम्वन्िी एकीकृि
कानून बनाइएको छ ?

ग.

आयाि तनयााि व्यापाििा के कस्िा सिस्यf दे णखएका छन् ? िी ष्ट्रवर्यिा अनुसन्िान भएका
छन ि छन् भने सिािान कसिी गरिने गरिएकोव छ ?

र्.

वाणिज्य नीति िार एकाङ्की रूपिा कायाान्वयन अपूिा हुन्छ । यस सं गै वस्िु िर्ा सेवा
उत्पादन गने आपूतिा नीति बीि सिाञ्जस्यिा कस्िो छ ? के सिाञ्जस्यिा णित्त वुझ्दो ि िाष्ट्रिय
आकाङ्क्क्षाअनुरूप को छ ?

ङ.

िाष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औ पञ्चवर्ीय योजना को वाणिज्य क्षेरको प्रातर्िकिा ि वाणिज्य
नीति बीि िालिेल ि सािाञ्जस्िा छ ?

ि.

नीति ि आतर्ाक कायािि िर्ा बजेट बीि स्पष्ट िालिेल छ ?
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छ.

नयाँ नीति वाणिज्य आए पिाि आयाि तनयाािको अवस्र्ा जुन परिविान कस्िो अनुपािको
आएको छ ? अनुपाि अपेणक्षि नभएको दे णखएिा के कदि िातलएको छ वा अपुग वा कति
के दे णखएको छ ?

ज.

वाणिज्य नीति, 2072 को जोणखि िर्ा अनुिानिा उल्लेणखि अवस्र्ा ि ष्ट्रवर्यको सिानिाका
लातग कुनै कायायोजना बनाइ काया भएको छ ?

झ.

वाणिज्य नीति ि नेपाल एकीकृि व्यापाि ििनीति, दीर्ाकालीन कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास ििनीति बीि
कस्िो िादम्यिा छ ि यसिा कुनै सिस्या ष्ट्रवद्यिान छ ?

ञ.

"वोिा अफ हेि" वाणिज्य नीति कायाान्वयन सहजीकिि ि अनुगिन गने सं यन्रको रूपिा
व्यवस्र्ा गरिएको छ यो नयाँ नीति आएपतछ कति वटा वैिक वसी नीतिगि ि अनुगिनकािी
कतिवटा तनिाय गरियो ?

ट.

"वोिा अफ हेि" को तनिाय कायाान्वयन अनुगिन व्यवस्र्ा कस्िो छ ि गने गरिएको छ
छै न ?

ि.

"वोिा अफ हेि" बाट नीति कायाान्वयन सिग्र सिीक्षा गरिएको छ छै न गरिएको भए कष्ट्रहले
गरिएको ?

ि.

वोिाले नीति परििाजान नीति कायाान्वयनिा दे णखएको बािा अध्ययन हटाउन सिकािलाई हाल
सम्ि कुनै सुझाव सफारिस गिे को छ छ भने के ष्ट्रवर्यिा सुझाव ददएको छ ?

ढ.

नीति कायाान्वयन गने प्रयाि बजेट व्यवस्र्ा भएको छ ?

ि.

वाणिज्य नीतिकको वुँदा १३ अन्िगािका ६ वटा ष्ट्रवर्यिा (कानून वनाउने) के प्रगति भएको
छ ?

ि.

नीतिको वुँदा नं. 15(2) िा अनुगिनका िापदडि (Indicators) उल्लेख छ । तिनीहरूलाई
आिाि िानी इणन्िकेटि तनिााि गिी अनुगिन गरिएको छ वस्िु तनकायसी िूल्य अतभवृष्ट्रि
तनयााि प्रविान आय आजान िोजगािी सृजना आदद उल्लेणखि छ ?

र्.

वाणिज्य नीति कायाान्वयनको प्रभावकािी भएकव छ ष्ट्रपछ हुन सकेन भने के के कािि
होलान ?

द.

अन्य भन्नु पने कुिा भए उल्लेख गनुा होला
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13 वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयको वाष्ट्रर्क
ा प्रगति सतिि 2076
14. वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालयको वाष्ट्रर्क
ा प्रगति सतिि 2077
15 वाणिज्य िर्ा आपूतिा िन्रालय व्यापाि णस्र्ति ष्ट्रवविि
16. व्यापाि िर्ा तनयााि प्रविन केन्द्र गिन आदे श
17 सेफगािा एन्टर्णम्पङ िर्ा काउन्टि भ्यातलङ्ग ऐन, 2076
18. सावाजतनक तनजी क्षेर साझेदािी ऐन, 2075
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