गण्डकी प्रदे शको उत्पादन सम्भावना, ननकासी अनभबृद्धि र अन्तर प्रादे शशक व्यापार
द्धवस्तार एवं प्रवद्र्धन गनन गण्डकी प्रदे शका माननीय उद्योग ,पयनटन, वन तथा वातावरण
मन्रीसं गको बैठक एवं छलफल कायनक्रम सम्पन्नः

गण्डकी प्रदे शका माननीय उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण मन्री द्धवकास लम्सालको कायनकक्षमा
२०७५/०९/२९ गते गण्डकी प्रदे शमा

उत्पाददत वस्तु ,सेवा र लगानीका अवसरहरुको पद्धहचान,

आयात प्रनतस्थापन गनन सक्ने सम्भाद्धवत वस्तुहरुको ननकौल साथै प्रदे शमा उत्पाददत वस्तु तथा सेवाले
ननयानत प्रविनन तथा अन्तर प्रादे शशक व्यापार अनभवृद्धिमा खेल्नु पने भ ुनमका सम्बन्धमा केन्रले चालु
आ.ब. २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायनक्रम अनुसार सञ्चालन गनन लागेको अध्ययन
अनुसन्धान बारे द्धवस्तृत रुपमा छलफल भयो । उक्त छलफल कायनक्रममा व्यापार तथा ननकासी प्रविनन
केन्रका नायव कायनकारी ननदे शक श्री सुयश खनालले केन्रको मुख्य मुख्य कायनहरुको बारे मा जानकारी
ददनुका साथै केन्रको चालु आ.व. को स्वीकृत वाद्धषक
न कायनक्रममा उल्लेख भए अनुसार गण्डकी प्रदे शमा
उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवा एवं लगानीका अवसरहरुका सम्वन्धमा द्धवस्तृत रुपमा अध्ययन गरी
अध्ययन प्रनतवेदन माफनत अन्तर प्रादे शशक व्यापार द्धवस्तार, ननयानत प्रवद्र्धन एवं आयात प्रनतस्थापन गनन
सद्धकने वस्तुहरुको पद्धहचान गने

र पद्धहचान भएका वस्तु तथा सेवाहरुको अन्तरप्रादे शशक एवं

अन्तरानद्धियस्तरमा प्रवद्र्धनात्मक कायनहरुको लानग दस्तावेज तयार हुने कुरा बताउनु भयो । साथै
गण्डकी प्रदे शमा गनन सद्धकने सम्भाद्धवत लगानीका अवसरहरु, व्यापार सम्बि पूवानधारको द्धवकास एवं
नीनतगत व्यवस्थाका लानग उक्त प्रनतवेदन उपयोगी हुने कुरा माननीय मन्रीज्यू व्यक्त गनुन भयो ।
त्यसैगरी केन्रका वररष्ठ अनधकृत श्री नवराज मरहट्टाले अध्ययनको द्धवषयवस्तुका वारे मा जानकारी
गराउनु भएको नथयो । सो प्रनतवेदनबाट गण्डकी प्रदे शमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरु एवं
लगानीका नबवरणहरु समाद्धवष्ट महत्वपूणन दस्तावेज प्रदे शले प्राप्त गने, बैदेशशक तथा अन्तरप्रादे शशक
व्यापार द्धवस्तारमा सहजता हुने उत्पादन एवं व्यापारको क्षेरमा नीनतगत व्यवस्थामा सुधार गनन सहयोग
पुग्ने, ननयानत प्रवद्र्धन तथा आयात प्रनतस्थापनमा सहयोग पुग्ने। प्रदे शमा औद्योनगक द्धवकासमा सहयोग
पुग्ने कुराको माननीय मन्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुका साथै अध्ययनमा प्रयोग हुने द्धवनध र यसका
च ुनौनत एवं प्रदे शले उपलव्ध गराउनु पने सहयोग समेतको जानकारी गराउनु भएको नथयो । उक्त
अवसरमा माननीय मन्रीज्यूले उक्त अध्ययन प्रनतवेदन यथानपरक रुपमा ननकाल्ने कायनमा आफ्नो सहयोग
रहने तथा आवश्यकता अनुसार प्रनतकृया ददने कुरा वताउनु भयो । गण्डकी प्रदे श जलश्रोत, पयनटन
फलफूल तथा जडीवुटीको प्रच ुर सम्भावना रहे कोले सोको प्रवद्र्धनका

यो प्रनतवेदन मागनननदे शक

दस्तावेजको रुपमा आउनु पने द्धवचार व्यक्त गनुन भयो । प्रदे श पद्धहले आफैमा आत्मननभनर हुन सकेको
अवस्थामा स्वतहः आयात प्रनतस्थापन हुन जाने कुरा वताउनु भयो । यस अध्ययनका लानग आवश्यक
पने सहयोग, सहशजकरण एवं समन्वय प्रदे श सरकारबाट उपलव्ध हुने द्धवचार पनन व्यक्त गनुभ
न यो ।

