सेवा क्षेत्रको ववस्तारमा सरोकारवालाको जोड
२०७४-०३-२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । ‘ववश्व व्यापार सङ्गठनको सेवा छूट : नेपालका लागग अवसर तथा चुनौतीको अन्वेषण’
ववषयक काययक्रममा नेपालको अथयतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले पुरय
् ाएको योगदान र ननयायत प्रवद्र्धनमा

रहे को भशू मकाबारे सरोकारवालाले छलफल गरे का छन ् । वाणणज्य मन्त्रालय र साउथ एशिया वाच

अन ट्रे ड इकोनोशमक्स एण्ड इन्भायरोमेण्ट (सावती)ले काठमाडौंमा आइतवार आयोजना गरे को एक
काययक्रममा उक्त ववषयमागथ छलफल भएको हो । सेवा क्षेत्रलाई पररचालन गनय आवश्यक ववववध
ननयम, सेवा छूट र ववकशसत दे िले ददने गरे को सुववधा एवम ् फाइदा कसरी शलने भन्ने ववषयमा
काययक्रममा छलफल गररएको हो ।

मल
ु क
ु को अथयतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको स्स्थनत र प्रवस्ृ ततबारे बोल्दै सावतीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले

ववकशसत राष्ट्ट्रमा सेवा क्षेत्रले पुरय
् ाएको योगदानबारे बताएका गथए । अमेररका, चीन, भारत,
यूरोवपयन युननयनलगायत दे िमा नेपालको सेवा क्षेत्र ननयायतका लागग राम्रो बजार रहे को पाण्डेको

भनाइ छ । ती दे िले अल्पववकशसत दे िबाट सञ्चार, ननमायण, शिक्षा, ववततीय एवम ् पययटन र
यात्राजस्ता सेवा क्षेत्रमा छूट प्रदान गरररहे को उनले बताए ।

वाणणज्य मन्त्रालयका सगचव ङइन्रप्रसाद उपाध्यायले सेवा क्षेत्रको ननयायत तथा ववस्तारका लागग
ननजीक्षेत्रसँग परामियको आवश्यकता रहे को बताए । यसले सेवा क्षेत्रको ददिा तथा प्रकृनतलाई

ववस्तत
् ाउने
ु पक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरमा काययक्रम अनि बढाउन मद्दत परु य
ृ मा औंल्याई दई
उनको भनाइ गथयो । नेपाल कम्प्युटर एिोशसएिन महासङ्िका अध्यक्ष ववनोद ढकालले नेपालको

सूचना एवम ् प्रववगध क्षेत्रमा ववदे िी मुराको प्रयोग, ववदे ि भ्रमणका क्रममा शभसामा हुने समस्या,
राष्ट्ट्रको अस्पष्ट्ट कानूनलगायत समस्याले नेपालको आईटीसी क्षेत्रलाई अगाडड बढ्न रोकेको बताए ।
यो क्षेत्रलाई अगाडड बढाउन छुट्टै मन्त्रालयअन्तगयत काम गनुय आवश्यक रहे को उनको भनाइ छ ।

इण्डोनेशियाको बालीमा सम्पपन्न मन्त्रीस्तरीय सम्पमेलनमा ववश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्यले कम
ववकशसत दे िमा सहभागी सदस्य राष्ट्ट्रलाई उनीहरूले प्रदान गने सेवा एवम ् सेवा प्रदायकलाई उच्च
प्राथशमकतामा राख्दै छूट ददने ननणयय गरे को गथयो । यो ननणयय लागू भएमा कम ववकशसत मुलुकले
१५ वषयसम्पमका लागग ववशभन्न सेवाका क्षेत्रमा छूट सुववधा प्रा्त गने व्यवस्था छ ।

कुल गाहयस््य उतपादन (जीडीपी)मा योगदान बढाउँ दै लगेको सेवा क्षेत्रले मल
ु क
ु को अथयतन्त्रमा

सकारातमक असर पु¥याएको उनीहरूको ठम्पयाइ छ । यस कारण सरकारले सेवा क्षेत्रलाई उच्च
प्राथशमकतामा राख्नुपनेमा सरोकारवालाले जोड ददएका छन ् ।

