
बंगलादेशबाट सामान आयात रोक्न  यवसायीको माग, 'हामीलाई िनकासी गनर् 
असहज, उनीह लाई सहज िकन?' 
 

िवराटनगर।नेपाल आ मिनभर्र भइसकेका व तुह  बङ्गलादेशबाट सहुिलयतमा प्रश त पैठारी भइरहेको 
उ लेख गद यवसायीले ितनलाई िनय त्रण गनर् आग्रह गरेका छन ्। 
 

उ योग, वािण य तथा आपूितर् म त्रालय र मोरङ यापार सङ्घको सयंुक्त आयोजनामा भएको 
अ तरिक्रयामा सहभागी यवसायीले आ मिनभर्र भइसकेका व तुको पैठारीमा िनय त्रण गनर् आग्रह 

गरेका हुन ्।‘हामी दधू धेरै उ पादन गरेर िम क होिलड ेमनाइरहेका छ  तर बङ्गलादेशबाट धूलो दधू 

पैठारी गछ ’, नेपाल–बङ्गलादेश या बर अफ टे्रडसर्का सं थापक अ यक्ष प नालाल जनैले भने, ‘जसुमा 
पिन आ मिनभर्र छ  तर बङ्गलादेशबाट जसुका नाममा केिमकलयुक्त पानी आइरहेको छ । यसले 

वदेशी उ योग सङ्कटमा परेका छन ्।’ 
 
 

यवसायी जनैका अनुसार बङ्गलादेशबाट नेपालमा सहुिलयत भ सार महसलुमा प्रश त मालव तु 

िभित्रए पिन यहाँबाट बङ्गलादेश िनकासी गनर् भने धेरै अ ठेराह  छन ्।उ यमी जनैले इलामको आल ु

बङ्गलादेश िनकासी गनर् खो दा ११५ प्रितशत भ सार ितनुर्परेको र २२० डलर प्रित मेिट्रक टनको 
अदवुालाई  बङ्गलादेशको भ सारले ९०० डलर मू याङ्कन गरेको जानकारी िदए । 
 

नेपालबाट बङ्गलादेश मालव तु िनयार्त गदार् ७८ वटा डकुमे ट आव यक पन र गरै भ सार अवरोधको 
प्रश त सामना गनुर्पन उनको गनुासो िथयो । 
‘बङ्गलादेशमा कृिष उ पादन र हिरयो तरकारीको ठूलो बजार छ तर हामीले पठाएको हिरयो तरकारीको 
ट्रक चेकजाँचका नाउँमा बङ्गलादेश तफर् को भ सारले २ िदन रोिकिद छ’, जैनले भने, ‘नेपालको 
क्वारे टाइनले परीक्षण गरेर पठाएको कृिष उ पादनलाई बङ्गलादेशको भ सारले वीकार गन स झौता 
गिरन ुआव यक छ ।’ 
 

उनले एक समय नेपालबाट बङ्गलादेशमा ट्रा सफरमरको िनकासी उ लेखनीय पमा भए पिन केही 
वषर्यता ास आएको प्रसङ्ग उ लेख गरे ।बङ्गलादेशतफर्  नेपालको जङ्गलका लडापडा ख र ितनका 
फिनर्चरको िनकासीको स भावना यादै भएको चचार् गद उनले काठमाड बाट ढाका स मको बस 

स चालन गनर् सके पयर्टन पिन फ टाउने िथयो भ ने धारणा प्रकट गरे । 



 

नेपाल बङ्गलादेश या बर अफ कमसर्का अ यक्ष यादव पौडलेका अनुसार भटूानबाट बङ्गलादेश िनयार्त 

हुने अलचीको भ सार महसलु शू य प्रितशत छ तर नेपालको अलचीको भ सार महसलु ११० प्रितशत 

असलु गिर छ ।अ यक्ष पौडलेले नेपालका गणु तरीय उ पादन पिन बङ्गलादेश पठाउन नसिकएको तर 
यहाँका अखा य र गणु तरहीन व तु नेपाल िभित्रएको दाबी गरे । 

 

उनले नेपाली यवसायीले नेपालबाट २६ िकलोिमटर पूवर्मा रहेको बङ्गलादेश जान िभसाका लािग ५ सय 

िकलोिमटर पि चम पुग्न ुपन बा यता रहेको गनुासो गद काँकडिभट्टा नाकाबाट बङ्गलादेशका लािग 

िभसा पाइने यव था हुनुपन आग्रह गरे ।नेपाल जटु उ योग सङ्घका अ यक्ष राजकुमार गो छाले भने, 

‘नेपालका कापट उ योगलाई आव यक पन जटुको धागो बङ्गलादेशबाट पैठारी गिर छ जबिक हामी न ै

य तो धागोको उ पादन गनर् सक्छ  । तर बङ्गलादेशले जटुको धागोको िनयार्तमा यहाँका 
यवसायीलायर् २० प्रितशत नगद अनुदान िदएको छ । यसलेै यहाँका उ योगले हामीिसत खिरद गनर् 
भ दा पैठारी गनर् स तो परेको हो । हामी जनु मू यमा जटुको आयात गछ , यही बराबरको मू यमा 
धागोको पैठारी हु छ ।’ 
 

अ यक्ष गो छाले सरकारले जटु उ योगीलाई चोर–डाका स झकेो र यहीअनसुारको यवहार गन गरेको 
आक्रोश यक्त गरे ।अ यक्ष राजकुमारले जटुका व तुको िनयार्तमा सरकारबाट नगद अनुदान प्रा त गनर् 
एलसीमा िनकासी भएको हुनुपन भ ने सरकारी प्रावधानले उ यमी िनराश र हतो साही भएको प्रितिक्रया 
यक्त गरे । 

 

मोरङ यापार सङ्घका उपा यक्ष सनुील िटवडवेालले आ नो कापट उ योगमा उ पािदत मालव तु 

बङ्गलादेश िनकासी भइरहेको भए पिन बैङ्क ग्यारे टीमा क चा पदाथर् याउन नपाएको दखेुसो गरे 
।‘उ योगको क चा पदाथर् बङ्गलादेशबाट काँकडिभट्टा नाका हँुदै िभत्र छ’, उपा यक्ष िटवडवेालले भने, 

‘तयारी कापटको िनकासी बङ्गलादेश हु छ र िवराटनगर नाकाबाट गिर छ । यसरी २ वटा भ सारबाट 

काम गनुर्पदार् बैङ्क ग्यारे टीमा क चा पदाथर् याउन नपाइएको हो । यसका लािग हामी भ सार 
िवभागमा पिन धेरै पटक गय  । िवभागले एक वार प्रणालीबाट रकम िफतार् िलन सझुाव िदए पिन यस 

प्रणालीबाट काम गनर् सहज छैन ।’ 
 

उ यमी सनुीलले बङ्गलादेशमा कापट उ योग नभएको तर नेपालबाट यहाँ जाने कापटलाई ९० प्रितशत 

भ सार महसलु िनधार्रण गिरएको बताए । 
शारडा ग्रपुका स चालक एवम ्उ योगी प्रदीप शारडाले बङ्गलादेशतफर्  दाल र ब्रान (धानको भसु)को 



िनयार्त गन आफू प्रदेश न बर १ कै सबैभ दा ठूलो कारोबारी भएको दाबी गद नेपाल सरकारले शु क 

िलइरहेको गनुासो गरे ।उ यमी शारडाले दालमा १ प्रितशत र ब्रानमा प्रित िकलोग्राम ५० पैसा िनयार्त 

शु क ितिररहेको जानकारी िदए । 
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