
कृषिजन्य सामाग्रीको अनौपचारिक व्यापाि कम गननपुनेमा 
सिोकािबालाको जोड  

 

काठमाडौं । साउथ एससया वाच अन टे्रड, इकोनोसमक्स एण्ड इन्भायिोन्मेन्ट (सावती) तथा कट्स 

इन्टिनेशनलले संयनक्तरुपमा नेपाल भाित ससमामा हनन े गिेका केहह कृषिजन्य सामाग्रीहरुको 
अनौपचारिक व्यापाि सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनको ननष्किुको बािेमा षवज्ञ तथा 
सिोकािवालाहरुसँग छलफल गिेको छ । 
नेपालको सननसिी ि धननिा जजल्लाका केहह स्थानहरुमा गरिएको स्थलगत अध्ययनको आधािमा तयाि 

पारिएको प्रनतवेदन प्रस्तनत गदै सावतीका अननसन्धान अधधकृत हदक्षा ससहंले अध्ययन गरिएको क्षेत्रका 
अधधकांश ककसान तथा स्थानीयहरुले षवउ, मललगायत अन्य आवश्यककय कृषिजन्य वस्तनहरुलाई 

औपचारिक बाटोबाट ल्याउँदा लामो बाटो, प्रकियागत झमेला, अत्यधधक मूल्य, कनतपय वस्तनहरु नेपालमा 
प्रनतवजन्धत भएका कािण यसप्रकािको अनौपचारिक व्यापािमा वषृि भएको अध्ययनले देखाएको बताईन ्

। 
सावतीका कायकुािी अध्यक्ष डा पोििाज पाण्डलेे अध्ययनको सन्दभु ि परिजस्थतीलाई सािांशमा षवश्लेिण 

गदै, सीमा क्षेत्रमा हनने यस्तो कृषिजन्य वस्तनहरुको व्यापािलाई अन्र्तिाजष्ट्रय व्यापािबाट अलग िाखी 



हेननकुा साथ ै व्यापारिक सहजजकिणका लाधग छन टै्ट कायषुवधध बनाउन सके ससमामा हनन ेयस ककससमको 
अनौपचारिक व्यापािलाई कम गन ुसककने बताए । 
कृषि षवकास मन्त्रालयका सहसधचव डा योगेन्र कन माि काकीले खासगिी सम्बजन्धत ननकायले 

कृिकहरुको माग अननसाि मललगायत आवश्यककय कृषिजन्य वस्तनहरु उधचत समयमा उपलब्ध गिाउन 

नसक्नन नै अनौपचारिक व्यापािको सबैभन्दा ठूलो कािक िहेको धािणा व्यक्त गिे । 
वाणणज्य मन्त्रालयका सहसधचव िबी सैंजनले अनौपचारिक व्यापािलाई ननरुत्साहहत गन ेनीनतहरु हनँदा हनँदै 

पनन यी ननतीहरुको कायाुन्वयन गन ेप्रभावकािी संगन्त्रको अभावमा यसको  कायाुन्वयनमा कहठनाई 

आएको कन िामा जोड हदए । यसका साथ ैअनौपचारिक व्यापािलाई ननरुत्साहहत पानकुा लाधग ससमा क्षेत्रमा 
हाट बजािहरु सञ्चालन गन ुसके पनन अहहले भएको समस्यालाई ननिाकिण गन ुसककने धािणा व्यक्त 

गिे । 
पूव ु वाणणज्य सधचव तथा वाणणज्य क्षेत्रका षवज्ञ पनरुिोत्तम ओझाले कमसल खालका षवउषवजनको 
आयातले त्यस क्षेत्रका सम्पूण ुबालीहरु नै नष्ट हननसक्न ेसम्भाबना भएका कािण नेपाल सभत्रत्रने यस्ता 
वस्तनहरुको गनणस्ति पिीक्षण हननन अननवाय ुभएको बताए । 
सो कायिुममा सहभाधग षवज्ञहरुले नेपालको सबैभन्दा बढी वैदेसशक व्यापाि हनने िाष्ट्र भाितसँगको झण्ड ै

१८५० ककलोमीटि खनला ससमानाका कािण िहेका भन्साि नाकाहरुबाट औपचारिक रुपमा हनन े व्यापाि 

भन्दा अनौपचारिक रुपमा हनने व्यापािको परिमाण धेिै भएको हनदा यसलाई तत्काल ननिाकिण गननपुन े

आवश्यकतामाधथ जोड हदए । षवशिे गिेि भाितबाट नपेालमा अनौपचारिक रुपमा आयात हनन ेकीटनाशक 

औिधध तथा कृषि िसायनहरुको परिमाण भयावह भएको धचन्ता व्यक्त गदै यसलाई ननयन्त्रण गनकुा 
लाधग तत्काल ैआवश्यक कानून तथा नीनतगत सनधािहरु गननपुन ेधािणा व्यक्त गिेका धथए । 
 


