
प्रसे विज्ञप्ति 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाले आज विश्व बैङ्कको अध्ययनमा बैङ्कबाट प्रकाशिि A Glass Half Full: 

The Promise of Regional Trade in South Asia विषयक पसु्िक विमोचन गरै्द औपचाररक िथ्याङ्कको आधारमा 
पसु्िकमा A Glass Half Full को रुपमा शचरण गररए िापप्तन र्दशिण एशियाको िास्िविक व्यापार िथ्याङ्क 
अनसुार A Glass One Third Full मार रहेको बिाउँरै्द िेरीय व्यापार प्रिर्द्थन हनु नसक्नकुा सैर्द्ाशन्त्िक र 
व्यिहाररक समस्या िर्थ  ध्यान दर्दन सबैलाई आग्रह गनुथ भयो ।   

माननीय अर्थमन्त्रीले व्यापार उर्दारीकरणको नीप्तिले व्यापारको आयािन बढाएिा पप्तन सबै मलुकुहरू उशिकै 
रुपमा लाभाशन्त्िि हनु नसकेको र समय समयमा व्यापार यरु्द् पप्तन चप्तलरहेको सन्त्र्दभथमा व्यापार उर्दारीकरण 
नीप्तिमा रहेका विसङ्गप्तिहरूको खोजी गरी त्यसको सधुार िर्थ  ध्यान दर्दन ुपनेमा जोड दर्दन ुभयो। ठूला‚ साना 
िर्ा विकप्तसि र विकासउन्त्मखु अर्थिन्त्रहरूमा समान प्रकारको ब्यापार नीप्ति अिलम्बन गररिंर्दा सानो अर्थिन्त्र 
र गररब मलुकुहरूमा उत्पार्दन‚ रोजगारी र प्तनयाथिमा नकरात्मक असर पने भएकोले यसको बारेमा सूक्ष्म 
विश्लषेण गरी सबै मलुकुहरूले व्यापारमा उशिकै न्त्याय पाउन ेशस्र्प्तिको खोजी गनुथ पने बिाउन ुभयो। अर्थमन्त्री 
डा. खप्तििडाले सानो अर्थिन्त्रको िमिा विस्िार हनु समय लाग्ने भएकोले समान (Reciprocal) व्यापार नीप्ति 
अिलम्बन गनथ यरे्ष्ठ समय पाउन ुपने समेि बिाउन ुभयो ।   

र्दशिण एशियाली मलुकुहरूले आपसी व्यापारमा धेरैजसो समान िस्िहुरूमा प्रप्तिस्पधाथ गने भएकाले पररपूरक 
रुपमा व्यापार विकास गने िर्थ  लाग्न ुपने बिाउन ुभयो । िेरीय व्यापार अपेशिि रुपमा बढ्न नसकेको 
बिाउँरै्द अर्थ मन्त्री डा. खप्तििडाले यो िेरमा अनौपचाररक व्यापारको आकार पप्तन ठूलो रहेकोले औपचाररक 
व्यापारको आकँाडा सानो रे्दशखएको बिाउन ुभयो । उक्त अिसरमा अर्थमन्त्री डा. खप्तििडाले पयथटन र हिाई 
सेिा लगायिका सेिा िेरमा सहकायथ गरी िेरीय व्यापार विस्िार गनथ सक्ने प्रसस्ि सम्भािना रहेकोले र्दशिण 
एशियाका मलुकुहरूले आपसी विश्वास र सद्भाि बढाएर व्यापार विस्िार गनथ सक्ने सम्भािना रहेको बिाउन ु
भयो ।  

व्यापार उर्दारीकरण मार्थ ि व्यापारको आकार बढाउने चचाथ गरररहँर्दा अन्त्य आप्तर्थक उदे्दश्यहरू प्तबसथन नहनु े
प्रसङ्ग उल्लेख गरै्द अर्थमन्त्री डा. खप्तििडाले नेपाल लगायि प्रत्येक मलुकुहरूमा गरीबी‚ बेरोजगारी‚ खाद्य 
सरुिा लगायिका आप्तर्थक र सामाशजक उदे्दश्यहरू हाप्तसल गनथ आयािमा भन्त्सार िलु्क र अन्त्य प्रिासप्तनक 
व्यिस्र्ा चसु्ि बनाउन ुआिश्यक रहेको बिाउन ुभयो । िर भन्त्सारका नाकाहरूमा रे्दशखने पूिाथधारहरूको 
कमीको कारण भन्त्सार प्रविया झन्त्झवटलो भएको मान्न नसवकने िकथ  समेि माननीय अर्थमन्त्रीले राख्न ुभएको 
प्तर्यो ।   

विश्व बैङ्कको उक्त पसु्िकमा र्दशिण एशियाली मलुकुहरूले मानि सशृजि व्यापारका अिरोधहरू‚ खासगरी 
भन्त्सार प्रवियामा सरलीकरण‚ भन्त्सार र्दरमा न्त्यूनिा‚ हिाई सेिा विस्िार‚ आपसी विश्वासमा अप्तभिवृर्द् र 
सिंिेर्दनिील िस्िहुरूको सूची सङ्ख्या कटौिी गनथ सकेमा िेरीय व्यापार लगायि नपेालको व्यापार पप्तन चार 
गणुाले विस्िार हनु सक्ने प्तनचोड रहेको छ ।   
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