फागन
ु २९, २०७२: संघका तर्पबाट Trade Preferences for Nepal सम्बन्धी अन्र्तक्रियामा सहभागगता
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका काययबाहक अध्यक्ष श्री चण्डी प्रसाद अयायलद्वारा Inspire Nepal को
संयोजकत्वमा होटल याक एण्ड यततमा आयोजजत
काययिममा सहभागी हुनभ
ु यो । अमेररकी सरकारका
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को उपजथितत रहे को सो काययिममा हालै मात्र संयक्
ु त राज्य अमेररकी सरकारद्वारा नेपालबाट

अमेररकामा तनयायत हुने ६६ वटा बबभभन्न वथतह
ु रु जथतैैः कापेट, बाह्य भ्रमणमा प्रयोग गररने सामानहरु आददलाई
भंसार छुट सहुभलयत सदहतको

Trade Prederence for Nepal सम्बन्धी ऐन थवीकृत भएको बबषयमा

छलफल भएको थियो । का. वा. अध्यक्ष श्री अयायलद्वारा भंसार रदहत तनयायतयोग्य वथतह
ु रुको सथू चमा नेपाली तयारी
पोशाकहरु छुट हुन गएको तपयm ध्यानाकषयण गराउँ दै गत २०७२ साल बैशाख मदहनामा गएको महाभक
ु म्पले एकदमै
प्रभाववत नेपाली अियतन्त्रलाई पन
ु रुत्िान गनय तयारी पोशाकहरु समावेश हुन अतनवायय रहे को तपयm प्रकाश पानुय भयो
। संघका पव
ू य अध्यक्षहरु श्री चण्डी राज ढकाल तिा क्रकरण प्रकाश साखैःद्वारा भंसार रदहत वथतह
ु रुको सथू चमा
नेपाली तयारी पोशाक जथतो प्रचुर तनयायत सम्भावना रहे को वथतु छुट हुन गएको तपय अन्र्तक्रियाका िममा आफ्नो
मन्तव्य राख्नुभयो ।
सो काययिममा संघका तपयmबाट द्ववतीय उपाध्यक्ष श्री ईमान भसंह लामा, महा – सथचव श्री अशोक कुमार अग्रवाल,
कोषाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, कायय सभमतत सदथयहरु श्री भप
ु ाल बथनेत, श्री पशप
ु तत दे व पाण्डे, श्री बसन्त राज
अथधकारी, बबशेष सल्लाहकार श्री आभशष सेनगप्ु ता, पव
ू य बाणणज्य सथचव श्री परु
ु षोत्तम ओझा एवं प्रमख
ु काययकारी
अथधकृत श्री राजेश लाभमछाने समेत सहभागी हुनु भएको थियो । सािै Inspire Nepal भमतत फागन
ु २७ गतेदेणख
फागन
ु २९ गतेसम्म होटल याक एण्ड यततमा आयोजना गररएको USA मा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका
सदथय संथिाहरुद्वारा उत्पाददत बबभभन्न तयारी पोशाकहरु प्रदशयन गररएको थियो ।

फागन
ं भेटघाट तथा
ु १९, २०७२ : संघको प्रतततनगधमण्डलद्वारा माननीय उद्योग मन्री श्री सोम प्रसाद र्ाण्डेज्यस
ू ग
छलफल नेपाल तयारी पोशक उद्योग संघका काययबाहक अध्यक्ष श्री चण्डी प्रसाद अयायलको नेतत्ृ वमा संघका
पदाथधकारी एवं कायय सभमततका सदथयहरुको समेत टोलीद्वारा नेपाल सरकारका माननीय उद्योग मन्त्री श्री सोम
प्रसाद पाण्डेज्यस
ं उद्योग मन्त्रालयमा भेट गरी नेपाली तयारी पोशाकको उत्पादन तिा तनयायत अभभबद्
ू ग
ृ थध गनयका
लाज ग नेपाल सरकारका तपयmबाट अवलम्बन गनप
ुय ने नीततगत सध
ु ारहरुका सािै बबभभन्न छुट तिा
सहुभलयतहरुको माग ग¥यो । सो बैठकमा सन ् २००२ – ०३ मा रु. १२ अरब बराबरको तयारी पोशाक तनयायत गनय
सकेको यस उद्योगको ववकाशका लाथग न्यन
ु तम ५ बषयका लाथग आयकर छुटको व्यवथिा, तनयायतमा १० प्रततशतको
नगद अनद
ु ान, लथचलो श्रमनीतत, सहुभलयतपण
ू य कजाय तिा ब्याजदर तिा सौयय उजायको व्यवथिा आददको नीततगत
सवु वधाहरु हुन सके नेपाली तयारी पोशाकले एक पटक पन
ु ैः फड्को मानय सक्ने समेत जानकारी गराईयो । संघका का.
वा. अध्यक्ष तिा बैठकमा उपजथित अन्य पदाथधकारीहरुद्वारा नेपाली तयारी पोशाकलाई ववश्व बजारमा
प्रततथपधायत्मक बनाउन सरकारका तपयmबाट उल्लेणखत सवु वधा सहुभलयतहरु उपलब्ध गराउनु पने बबषयमा जोड
ददनभ
ु यो । बैठकमा अन्त्यमा मानीय मन्त्री श्री पाण्डेज्यद्
ू वारा संघका तपयmबाट बँद
ु ागत रुपमा ठोस सझ
ु ाव
भसफाररसहरु सरकार समक्ष पेश गनय तनदे शन ददनु भए अनस
ु ार संघका तपयmबाट सो सम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा पेश
गरी सक्रकएको समेत अवथिा रहे को छ ।

सो बैठकमा संघका द्ववतीय उपाध्यक्ष श्री ईमान भसंह लामा, महा – सथचव श्री अशोक कुमार अग्रवाल, कायय
सभमतत सदथय श्री पशप
ु तत दे व पाण्डे, संघका बबशेष सल्लाहकार श्री आभशष सेनगप्ु ताका सािै प्रमख
ु काययकारी
अथधकृत श्री राजेश लाभमछानेको समेत उपजथित रहे को थियो ।

च. नं.

।२०७२।०७३

भमतत : २०७२।११।२०

माननीय उद्योग मन्त्री,
श्री सोम प्रसाद पाण्डेज्य,ू
उद्योग मन्त्रालय,
भसंहदरबार, काठमाण्डौं ।

बबषयैः भसफाररस गररएको बारे ।
महोदय,
यदह २०७२ साल फागन
ु १९ गते यहाँको अध्यक्षतामा श्री सथचवज्य,ू नेपाल सरकारका सम्बद्ध तनकायका
अथधकृतहरु एवं यस संघ सदहत तनजी क्षेत्रका अन्य प्रतततनथधहरु समेतको उपजथिततमा संयक्
ु त राज्य अमेररकी
सरकारद्वारा तयारी पोशाक सदहत ६६ बबभभन्न थवदे शी वथतह
ु रुको तनयायतमा भंसाररदहत सवु वधा उपलब्ध गराउने
बबषयमा बबथतत
ृ छलफल पश्चात ् नेपाली तयारी पोशाकको तनयायतलाई अभभबद्
ृ थध गनय संघका तपयmबाट दे हाय
बमोजजम बँद
ु ागत रुपमा तनम्नानस
ु ार भसफाररशहरु पेश गदयछौं ।

१.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तनयायतजन्य उद्योगलाई उपलब्ध गराईएको ४.५% (खुद) बावषयक सहुभलयत

ब्याजदरको पन
य जाय सवु वधालाई चालु पँज
ु क
ू ीका अलावा थिीर पँज
ू ीमा बावषयक ४.५% मा नबढ्ने गरी समेत प्रवाह गने
व्यवथिा गने । उल्लेणखत कजायको समयावथध नवीकरणको प्रावधान सदहत न्यन
ु तम २ बषयको लाथग हुनप
ु ने ।
त्यसैगरी तयारी पोशाक उद्योगलाई ५ बषयका लाथग आय छुट ददने व्यवथिा गने । सािै वपछडडएका जजल्लाहरुमा हुने
कजाय प्रवाहमा समेत नगद अनद
ु ान व्यवथिा रहे को हुँदा सोही अनस
ु ार तयारी पोशाक जथता तनयायतजन्य
उद्योगहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मापयmत बबवत्तय संथिाहरुलाई एक तनजश्चत प्रततशत कजाय प्रवाह गने व्यवथिा
गररनु पने ।

२.

तयारी पोशाक उत्पादन गरी तनयायत गने उद्योगहरुलाई हाल उपलब्ध गराईएको १% अनद
ु ान सवु वधालाई

बद्
ुय ने । यस सवु वधाबाट भप
ू ररवेजष्ट्ठत मल
ु क
ु का नाताले नेपालमा आयात गररने तिा
ृ थध गरी १०% कायम गनप
नेपालबाट तनयायत हुने वथतह
ु रुको ढुवानी लागत न्यन
ु तम रुपमा १५% महङ्गो हुन जाने दे णखएको जथिततलाई
न्यतु नकरण गनय सघाउँ छ ।

३.

हालको अवथिामा तनवायध रुपमा न्यन
ु तम १२ घन्टा बबद्यत
ु आपतू तय हुन सक्ने अवथिा नरहे को हुँदा सौयय

उजायको व्यवथिा गरी तयारी पोशाक उत्पादनमा सघाउ प¥ु याउने ।

४.

िेताको डडजाइन एवं मौसमी माग अनस
ु ार तयारी पोशाकको उत्पादन हुने भएको हुँदा तयारी पोशाक

उत्पादनका लाथग प्रयोग हुने श्रभमकहरुको तनयजु क्त एवं अवकाशमा खुकुलो तनयम आवश्यक भएको हुँदा तयारी
पोशाक मैत्री एवं लथचलो श्रमनीतत तजम
ुय ा गरी कायायन्वयन गररददने । तनयायत हुने वथतह
ु रुको आवागमन बन्द,
हड्तालको समयमा पतन रोक्रकनु नहुने हुँदा तनवायध आवागमनका लाथग Cargo Ambulance को अवधारणालाई
कायायन्वयन गररनु पने ।

उपरोक्त व्यवथिाबाट नेपाली तयारी पोशाक उद्योगको प्रततथपधायत्मक क्षमता बद्
ृ थध भई बाह्य बजारमा तयारी
पोशाक उद्योगले आफ्नो दहथसा बद्
ृ थध गनय सघाउ पग्ु ने ववश्वास व्यक्त गदय छौं ।

सहयोगका अपेक्षा सदहत ।
भवदीय,

(अशोक कुमार अग्रवाल)
महा – सथचव

