‘४ लाख मेट्रिक टन रासायननक मल अनौपचाररक बाटोबाट’
भारत सरकारसँग अनुदानको मल मागौं :ओझा
१९ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मध्ये ४ लाख मेट्रिक टर्न रासायनर्नक
मल अर्नौपचाररक बाटो हुुँदै र्नेपाल भित्रर्ने गरे को सरकारी अधिकारीहरु र्नै बताउछर्न ् ।

‘हामीलाई बाषििक ७ लाख मेट्रिक टर्न रासायनर्नक मल आवश्यक छ, हाम्रोमा औपचाररक
प्रणालीबाट मात्रै ३ लाख मेट्रिक टर्न मल भित्रन्छ, यसले स्वतः दे खाउछ कक बाुँकी मल
अर्नौपचाररक बाटोबाट र्नेपाल भित्रन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका सहसधचव डा. योगेन्र काकीले बताए ।
मंगलबार साउथ एभशया वाच अर्न िे ड, इकोर्नोभमक्स र इन्िाइरोमेन्ट (सावती) को आयोजर्नामा
िएको कायिक्रममा सहसधचव काकीले यस्तो िारणा राखेका हुर्न ् । िारतीय सरकारले त्यहाका
ककसार्नको लाधग मलमा ट्रदएको अर्नद
ु ार्नको तल
ु र्नामा र्नेपाल सरकारको अर्नुदार्न कम िएकोले
िारतबाट मल ल्याउर्न तराई क्षेत्रका बाभसन्दालाई सजजलो पर्ने गरे को छ । काकी िर्ने कृिकहरुले
सहज रुपमा मल प्राप्त गर्नि सकेमा अर्नुदार्न रकममा िएको फरकले मात्रै अर्नौपचाररक मल
ल्याउर्न आकषिित र्नगर्ने बताउछर्न ् ।

भारत सरकारसँगै अनद
ु ानको मल मागौं : ओझा
िारत सरकारसुँग उसले त्यहाका ककसार्नको लाधग अर्नुदार्नमा उपलब्ि गराउर्ने गरे को मल

र्नेपालको लाधग पनर्न माग गर्नि सककर्ने वाणणज्य तथा आपुती मन्त्रालयका पुवि सधचव पुरुिोत्तम
ओझाले बताए ।

‘र्नेपाल िारत वाणणज्य महासजन्िले अर्नुदार्न कै कारण कुर्नै बस्तुको मूल्यमा िेरै अन्तर दे णखए र
यसले र्नकारात्मक अवस्था आउर्ने दे णखएमा सो बस्तु र्नेपालले माग गर्नि सक्र्ने स्पष्ट उल्लेख
गरे को छ, यही आिारमा हामीले पहल गर्नुप
ि छि ,’ पुवि सधचव ओझाले िर्ने ।

सावतीले सर्न
ु सरी र िर्नुिाको सीमा क्षेत्रमा गरे को र्नमर्न
ु ा सवेक्षणले मल लगायतमा िारतको
तुलर्नामा र्नेपालमा लगिग २५ प्रनतशतसम्म बट्रि मूल्य नतर्नप
ुि र्ने अवस्था रहे को दे खाएको छ ।

‘र्नेपालका कृिकले मल पाउर्न पनर्न कृिक सदस्यता भलएको हुर्नप
ु र्ने र यसको प्रकक्रयापनर्न लामो र
झण्झट्रटलो दे णखएकोले सीमा क्षेत्रका बाभसन्दाले आर्नौपचाररक बाटोबाट मल ल्याउर्ने गरे को
दे णखएको हो,’ सावतीकी अर्नुसन्िार्न अधिकृत ट्रदक्षा भसंहले िनर्नर्न ् । त्यस्तै, िारतीय संस्था कट्स

इन्टरर्नेशर्नलका अर्नुसन्िार्न कताि सुिायर्न नर्नयोधगको प्रनतवेदर्नले िर्ने र्नेपालमा उपिोग हुर्ने
तरकारीको बबउमध्ये लगिग ३० दे णख ४५ प्रनतशत अर्नौपचाररक प्रणालीबाट आउर्ने गरे को
दे खाएको छ ।
सावतीका अध्यक्ष डा. पोिराज पाण्डेका अर्नुसार लगिग १ अबि बराबर रुपैयाुँको मल तथा बबउ
बबजर्नको

आयात

अर्नौपचाररक

प्रणालीबाट

िएको

हुर्नसक्छ
।
सावती र कट्सले र्नेपालका दई
ु , बंगलादे शका दई
ु र िारतका ४ सीमा क्षेत्रका बजस्तमा आिाररत
िएर यो प्रनतवेदर्न तयार पारे को हो ।

कायिक्रममा बक्ताहरुले ककटर्नाशक औिधिको अवैि आयात धचन्ता जर्नक अवस्थामा रहे को,
खाद्य आयातको क्रममा गुणस्तर मापर्नमा उच्च साविार्नी अपर्नाउर्नु पर्ने, र्नाकि र कृषि
षवश्वषवद्यालयको अर्नुसन्िार्नबाट प्राप्त उपलजब्िलाई ककसार्नसुँग जोड्र्नुपर्नेमा जोड ट्रदएका छर्न ् ।
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