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क्वारेन्टाइन कार्ाालर्¸ तातोपानी¸ सिन्धपुाल्चोकको चौमासिक प्रकाशन 

K\nf)\^ S\jf/]G^fOg a'n]l^g 
वर्ष: १   अंक: २   २०७७ मंसिर-२०७७ फागुन  Nov.2020-Mar.2021 

 
आ.व.२०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकमा  

बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको आयात स्थथतत 
चीन तर्फ को खासा बजार र नेपाल तर्फ को ललपपङ्ग ह ुँदै आयात र 

ननयाफत ह ने बबरुवा तथा बबरुवाजन्य वस्त हरुको ननयमन गनफ सञ्चाललत 
क्वारेन्टाइन कायाफलय¸ तातोपानी¸ लसन्ध पाल्चोकद्बारा वस्त हरुको बर्फभरी 
अलभलेख राखी अद्यावधधक गरी रहेको छ । आधथफक वर्फ (आ.व.) २०७७/७८ 
को दोस्रो चौमालसकको अलभलखे हेदाफ ताजा र्लरू्ल (स्याउ, नास्पती, ओखर 
र पपस्टाधचयो)¸ मसलाबाली (लस न) र प्रशोधधत सामाग्रीहरु (र्सीको पवयाुँ र 
स यफमूखीको पवयाुँ) आयात भएका छन ् (ताललका १) । जम्मा ५०५८ मे.टन 
पवरुवाजन्य उपजहरु पैठारी भएका धथए जसमध्ये स्याउ (र्ल) ८८%¸ नास्पती 
(र्ल) १%¸ ओखर (र्ल) ६% र लस न (गाना) ५% आयात भएको छ । 
आयानतत वस्त को मूल्य अन सार त लना गरी हेदाफ स्याउ (र्ल) ७२%¸ नास्पती 
(र्ल) १%¸ ओखर (र्ल) २१% र लस न (गाना) ६% गरी जम्मा रु. ४२ 
करोड ३६ लाख ७७ हजार बराबरको आयात भएको छ । पपस्टाधचयो (र्ल), 
र्सीको पवयाुँ (प्रशोधधत) र सूयफम खीको पवयाुँ (प्रशोधधत) केही मात्रामा आयात 
भएका छ । समग्रमा, यस अवधधमा स्याउ (र्ल) म ख्य पवरुवाजन्य उपजको 
रुपमा पैठारी भई व्यापार भएको छ । 

    बाुँकी पषृ्ठ ४ मा... 
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लसन्ध पाल्चोक स्जल्ला सदरम काम, चौताराबाट कररब १४ कोर्को द रीमा 
भोटेकोशी गाउुँपाललका रहेको छ । अग्ला भीर तथा पहराहरु रहेको भोटेकोशी नदी 
बग्ने यस क्षेत्रमा बस्न्ज जम्प, राफ्याटटङ्ग, क्यानोइङ, रक क्लाइस्म्बङ्ग इत्याटद 
गनफ पाइने पयफटक्रकय आक्रर्णको पवन्द  रहेको छ । वर्फको अधधकांश मटहना धचसो 
हावापानी पाइने भोटेकोशी गाउुँपाललका, वडा नं. २ मा भोटेकोशी नदीको क्रकनारामा 
तातोपानी (Hot spring) धारा रहेको छ । यस धारा स्नानका लाधग ननकै प्रलसद्ध 
छ । धचसो हावापानीमा न्यानो एवं तातोपानीले गदाफ स्थाननय सम दायले पनन 
ननयलमत स्नान गने चलन छ भने यस धाराको पानी ऐनतहालसक, धालमफक र 
और्धधय महत्व रहेको पाइन्छ । 

ते्रताय गमा श्रृगंी ऋपर् मानसरोवर जाने क्रममा कानत फक श क्ल ततृीयाका 
टदन बत्रश लले पहरा खोपेर तातोपानी ननकाली स्नान गरेको भन्ने स ननन्छ भने 
भगवान रामको जन्म भएको खबर पाएपनछ चैत्र श क्ल ततृीयका टदन सोही धारामा 
स्नान गरी अयोध्या र्केको टहमवत खण्डमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही कारण 
प्रत्येक कानत फक र चैत्र मटहना भरी स्वदेशी र पवदेशी भक्तजनहरु स्नानको लाधग 
प ग्ने गदफछन ्। 

चौवाललस डडग्री सेस्ल्सयस तापक्रम रहेको धाराको पानीमा गन्धकको 
लमश्रण भएको ब झझएको छ । उक्त लमश्रण भएकोले चमफरोग तथा पेट सम्बस्न्ध 
रोग ननको ह ने जनपवश्वास रहेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्प र २०७३ सालको 
भोटेकोशी नदीको बाढी पश्चात धचनसुँगको व्यापाररक नाका २०७६ सालमा प न: 
संचालन भएपनछ स्वदेशी र पवदेशी पयफटकको चहलपहल बढेको छ । धारामा स्नान 
गनेको संख्या बदृ्धध ह न थालेपनछ सातवटा धारामा मटहला र प रुर्ले छ ट्टाछ टै 
स्नान गने व्यवस्था लमलाई शौचालय, कपडा रे्ने कक्ष तथा बाथ टपहरुको राम्रो 
व्यवस्था रहेको छ । 

         

तातोपानी धारामा थनान गररनुका केही फाइदाहरु 

प्राकृनतक तातो वसन्तमा रे्ला परेको पानीमा क्यास्ल्सयम र सोडडयम बाईकाबोनेट 
सटहत पवलभन्न खननजहरु रहेका छन ्। तातो खननज पानीले स्नान गदाफ शरररले 
यी खननजहरुलाई ग्रहण गदफछ र उल्लझेखत र्ाइदा गदफछन ्। 

१. रगत संचार बढाउने 

२. तनाब कम र ननदाफ बढावा गराउने 

३. द खाई कम गने 

४. छालाको समस्या ननको पाने 

श्रोत: पवलभन्न पत्रपबत्रका र तातोपानी धारा सम्बस्न्ध सूचना पाटी 

तातोपानी धारा (Hot Spring) 
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१. पैठारी भएका ववरुवाजन्य उपजको थथलगत तनरीक्षण, तनयमन र िहस्जकरण 

बबरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ र बबरुवा संरक्षण ननयमावली, २०६६ ल ेननटदफष्ट गरेको पररधी लभत्र रही चीनतर्फ को खासा 
बजार र नेपालतर्फ को ललपपङ्ग ह ुँदै व्यापार ह ने बबरुवा तथा बबरुवाजन्य उपजको पैठारी र ननकासीको कायफलाई 
ननयलमत स्थलगत अन गमन, ननरीक्षण, ननयमन र सहस्जकरण गरररहेको छ । कोलभड १९ को सकं्रमणका कारण 
“Hook and Tie प्रणाली” मा सामाग्री सटहतका कन्टेनरहरुको आवत-जावतको व्यवस्था लमलाइएको छ । त्यसैल ेसामाग्री 
सटहतका कन्टेनरहरु सोझै स ख्खा बन्दग्राहको याडफमा ल्याइ सकेपनछ अनलोडडङ्ग लोडडङ्ग र स्थलगत जाुँच पास 
गने कायफ ननरन्तर भैरहेको छ । 

२. प्लाण्ट क्वारेन्टाइन िरोकारवालाहरु िगँको अन्तरक्रिया िैठक 

बबलभन्न कायाफलयहरुसुँग आवश्यक सम्बन्ध र समन्वय स्थापना गदै प्लाण्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रक्रया र सूचनालाई 
व्यवस्स्थत गनफ २०७७ साल पौर् १५ गतेका टदन प्लाण्ट क्वारेन्टाइन सरोकारवालाहरु सुँग अन्तरक्रक्रया बैठक संचालन 
गररएको धथयो । उक्त बैठकमा तातोपानी भन्सार कायाफलय, सशस्त्र प्रहरी बल (पव.ओ.पी.), पश  क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट, 
खाद्य आयात ननयाफत ग णस्तर प्रमाणीकरण कायाफलय, नपेाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लललमटेड र पवलभन्न 
संस्था/कम्पनीका प्रनतननधध एव ंएजने्टहरुको सहभाधगतामा सम्पन्न भएको धथयो । 

३. एजेन्ट तथा प्रतततनधधहरु र िुरक्षा तनकायहरु िगँको अन्तरक्रिया गोष्ठी 
पवरुवा तथा पवरुवाजन्य उपजको पठैारी ननकासीमा कायफ गने पवलभन्न संस्था/कम्पनीका एजेन्ट एव ंप्रनतननधधहरु र 
स रक्षाकमीहरुलाई क्वारेन्टाइन सम्बस्न्धत पवपवध पवर्यहरुबारे जानकारी गराउने र प्रक्रक्रयालाई स दृट गने कायफको 
लाधग अन्तरक्रक्रया तालीम/गोष्ठी यही लमनत २०७७ साल पौर् १४ गतेका टदन संचालन गररएको धथयो । उक्त गोष्ठीमा 
सशस्त्र प्रहरी बल (पव.ओ.पी.), नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लललमटेड र पवलभन्न संस्था/कम्पनीका प्रनतननधध 
एवं एजेन्टहरुको सहभाधगता रहेको धथयो । क्वारेन्टाइन कायाफलयको सेवा प्रकृनत, प्लाण्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रक्रया, पवरुवा 
तथा पवरुवाजन्य उपजको प्रवेश अन मनत पत्र, पवरुवा स्वस्थताको प्रमाण पत्र जारी गने कानूनी व्यवस्था, ननवेदनका 
र्ारामहरु र भन ेतवर तररका बारे छलर्ल गरर सम्पन्न गररएको धथयो । 

४. कायाषलयको स्जणष भवनको ममषत िूधार कायष र आफ्नै भवनिाट कायाषलय पुन: िंचालन 

२०७२ सालको महाभूकम्प र २०७३ सालको भोटेकोशी नदीको वाढीको क्षनतले संचालनमा नरहेको तातोपानी नाका र 
यस कायाफलय पनन ह ने अवस्था धथएन । यस कायाफलयको भवनलाई लसमा स रक्षा सशस्त्र प्रहरी बल, तातोपानीद्बारा 
उपभोगमा ल्याईएको धथयो । तथापी २०७६ सालमा नाका प न: संचालनमा ल्याईए पश्चात यस कायाफलय पनन प न: 
संचालनमा आयो र सशस्त्र प्रहरी बलद्बारा कायाफलयलाई २०७७ भार मटहनामा हस्तान्त्रण गररयो र यसै चौमालसकबाट 
कायफलयको कामकाज आफ्नै भवनबाट संचालन गने कायफ स चारु भएको छ । हस्तान्त्रण गररएको कायाफलय भवन 
स्जणफ रहेको र उक्त भवनमा ट्रस्ट ननमाफण र छानो बनाउने कायफ, भवनको वायररङ्ग ममफत गन ेर भवनको लभत्र 
बाटहर रङ्गरोगन गन ेकायफ भैरहेको छ । 

५. वावर्षक पुस्थतका, चौमासिक िुलेटटन, पचाष छपाई र होडिङ्ग िोिष थथापना 
यस कायाफलयले सचंालन गरेको वापर्फक कायफक्रम, पैठारी ननकासी सम्बस्न्धत वापर्फक तथ्याङ्क अलभलझेखकरण, 
उपलस्धध र अन्य पवपवध कायफहरु समेत समावेश गरी वापर्फक प्रगनत प स्स्तका (आ.व.२०७६/७७), क्वारेन्टाइन ब लेटटन 
र पैठारी ननकासी सम्बस्न्ध पम्पलेट प्रकाशन र पवतरण गररयो । सन्देशमूलक होडडङ्ग बोडफहरु राजमागफको पवलभन्न 
स्थानहरुमा स्थापना गररएको छ । 

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकमा 

क्वारेन्टाइन कायाषलयद्िारा िंचासलत कायषिमहरु 
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नेपालको कृपर् पवकासमा आयानतत श्रोतहरुको ननकै उच्च स्थान रहेको छ । श्रोत आयात गदाफ आधथफक महत्वका रोग 

र कीरा प्रवेश नपाउन भन्नाका लाधग नेपालल ेआफ्नो र सम्बस्न्धत राष्ट्रहरुको पेष्ट स्स्थनतको आधारमा क्वारेन्टाइन पेष्ट तोकेको 
छ । नपवन रोग, कीरा तथा झारपात प्रवेशको खतरा हेरी आयात गररने बस्त को लाधग बबरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ र बबरुवा 
संरक्षण ननयमावली, २०६६ अन सारको प्रवशे अन मनत पत्र प्रदान गदफछ र सामाग्री नाकामा ल्याईए पश्चात ननरीक्षण गने कायफ 
गररन्छ र क्वारेन्टाइन पेष्टहरु नरहेको स ननस्श्चत गरी छोडप स्जफ जारी गररन्छ । 

चीनतर्फ को खासा बजार र नेपालतर्फ को ललपपङ्ग ह ुँदै आयात र ननयाफत ह न ेबबरुवा तथा बबरुवाजन्य उपजहरुको रोग र 
कीराको अवस्थाको ननरीक्षण ननयमन गरी व्यापार सहस्जकरण गरररहेको क्वारेन्टाइन कायाफलय, तातोपानी, लसन्ध पाल्चोकल े
ननरन्तर ननयलमत पैठारी भएका उपजहरुको ननरीक्षण गदै आएको छ । प्रतेक कन्साइन्मेटको दृश्य ननरीक्षण पश्चात छोडप स्जफ 
जारी गनफ हालको प्रयोगशालाको अवस्था र उपलधध श्रोत साधनको प्रयोग गने गररएको छ । दृश्य ननरीक्षणको क्रममा बबरुवाजन्य 
उपजमा कीराको क्षनत, रोगका लक्षण र भौनतक क्षनतहरु देझखन ेगरेका छन ्। उपजको बाटहरी भागमा क्षनत वा लक्षण देझखएमा 
उपजलाई काटेर कीरा रहेको वा नरहेको भनी ननणफयमा प धगन्छ भने, रोगको लक्षण देझखएमा क्वारेनटाइन रोगको लक्षणहरुसुँग 
त लना गरी ननणफय ललन ेगररएको छ । 

उपजको ढ वानी गदाफ ठोक्रकएर नोक्सान भएका र लामो समयसम्म गाडीमा रहदाुँको जस्तो भौनतक क्षनत देझखने गरेका 
छन ्। पैठारीको पटहलो स्थान ओगटेको स्याउ र्लको नमूनाहरुमा स्यान जोसे कत्ले कीरा (San Jose scale insect), हररयो 
मोल्ड (Green mold), कालो स ट्टी मोल्ड (Black sooty mold), ननलो मोल्ड (Blue mold), कीराले खाएको स रुङ्ग जस्ता 
कीरा र रोगहरुको क्षनत तथा लक्षणहरु देझखने गरेका छन ्। 

  
ननलो मोल्ड      हररयो मोल्ड         कालो स ट्टी मोल्ट     भौनतक क्षनत          कीराले खाएको क्षनत 
 

तातोपानी नाकामा ववरुवाजन्य उपजको रोग कीरा पररक्षण प्रक्रिया 

तासलका १: आ.व.२०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकको तुलनात्मक आयात स्थथतत (पररमाण मे.टनमा र मूल्य रु. हजारमा) 
क. 
िं. बिरुवाजन्य उपज 

मुंसिर पौर् माघ फागुन चौमासिक जम्मा 
पररमाण मूल्य पररमाण मूल्य पररमाण मूल्य पररमाण मूल्य पररमाण मूल्य 

१ स्याउ (र्ल) ४१८ २७५५६ २१०५ १४२४५२ ९१० ६१०२१ १०४० ७३५३० ४४७२ ३०४५५९ 
२ नास्पती (र्ल) ० ० ३८ २२३० ९ ५२६ ० ० ४७ २७५५ 
३ ओखर (र्ल) ३२ ९४९६ १२५ ३७७४१ ८० २३६६६ ५६ १६४५२ २९३ ८७३५५ 
४ पपस्टाधचयो (र्ल) ० ० ३ २८३२ ० ० ० ० ३ २८३२ 
५ लस न (गाना) ३० ३२४० ३४ ३६१९ १२४ १३२३५ ५२ ५४४८७ २४० २५५८२ 
६ र्सीको बबयाुँ (प्रशोधधत) ० ० २ ५१६ ० ० ० ० २ ५१६ 
७ स यफम खीको बबयाुँ (प्रशोधधत) ० ० १ ७७ ० ० ० ० १ ७७ 

जम्मा ४८० ४०२९२ २३०८ १८९४६७ ११२३ ९८४४८ ११४७ ९५४६९ ५०५८ ४२३६७७ 
 

आ.व.२०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकमा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको आयात स्थथतत 
पषृ्ठ १ बाट... 
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चाल  आ.व.२०७७/७८ र गत आ.व.२०७६/७७ को यस ैदोस्रो चौमालसकको अवस्था त लना गदाफ गत आ.व.मा स्याउ 
र प्याजको पैठारी भएका धथए भने चाल  आ.व.मा स्याउ र ओखरको आयात भएको छ (ताललका २) । भारनतय प्याजको 
आयात गररने नेपाली बजारमा प्याजको आपूतीमा देझखएका समस्याका कारण गत आ.व.मा धचनमा उत्पाटदत प्याज यस 
नाका ह ुँदै आयात भई दोस्रो स्थान ओगटेकोमा यस वर्फ प्याजको आयात न ैभएन भन ेचाल  आ.व. को यस अवधधमा गत 
वर्फ यसै अवधधमा आयात नभएको ओखरको र्ल आयात भएको छ र आयात ह न ेमहत्वपूणफ उपजको रुपमा रहेको छ । 

तासलका २: गत आ.व.२०७६/७७ र चाल ुआ.व.२०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकको तुलनात्मक आयात स्थथतत (पररमाण म.ेटनमा र 
मूल्य रु. हजारमा)  
ि.िं. 

ववरुवाजन्य उपज 
२०७६/७७ दोस्रो चौमासिक २०७७/७८ दोस्रो चौमासिक 

पररमाण मूल्य पररमाण मूल्य 
१ स्याउ (र्ल) १०५८१ ६५२८५६ ४४७२ ३०४५५९ 
२ नास्पती (र्ल) ८६१ ४७२२७ ४७ २७५५ 
३ ओखर (र्ल) ० ० २९३ ८७३५५ 
४ प्याज (गाना) ३४५८ २३२५९४ ० ० 
५ लस न (गाना) २२८ २३४२४ २४० २५५८२ 
६ अन्य ० ० ६ ३४२५  

 

 
धचत्र: आ.व.२०७६/७७ र आ.व.२०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकको पररमाण अनुिारको तलुनात्मक स्थथतत (प्रततशतमा) 

 
धचत्र: आ.व.२०७६/७७ र आ.व.२०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकको मूल्य अनुिारको तुलनात्मक स्थथतत (प्रततशतमा)   

 

चालु आ.व.२०७७/७८ र गत आ.व.२०७६/७७ को दोस्रो चौमासिकमा  

बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको तुलनात्मक आयात स्थथतत 
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नेपाल सरकार 

कृपर् तथा पश पन्छी पवकास मन्त्रालय 
प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा पवर्ादी व्यवस्थापन केन्र 

क्वारेन्टाइन कायाषलय 
तातोपानी¸ लसन्ध पाल्चोक 

 

र्ोन नं. ०११-४८००७० 
ईमेल: tatopani@npponepal.gov.np 

 

िम्पकष को लाधग 

   प्रापक 
   श्री ............................................. 
प्रेर्क      ............................................ 
क्वारेन्टाइन कायाफलय 
तातोपानी¸ लसन्ध पाल्चोक 

बिरुवा िंरक्षण ऐन¸ २०६४ र बिरुवा िंरक्षण तनयमावली¸ २०६६ अनुिार थवथथ व्यापारमा जोि टदयौं । 
प्लाण्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रिया अवलम्िन गरौं । थवथथ कृवर् व्यापार प्रवद्षधन गरौं । िचते नागररकको पररचय टदयौं । 

 

२०७६ सालमा तातोपानी नाका प न: संचालन पश्चात पवरुवा तथा 
पवरुवाजन्य उपजहरुको पैठारी ननकासीको ननयमन र सहस्जकरणका लाधग 
क्वारेन्टाइन कायाफलय, तातोपानी, लसन्ध पाल्चोकले कायफ गदै आएको छ । यसै 
सन्दभफमा आ.व. २०७६/७७ मा कायाफलय संचालनका लाधग कोठा भाडामा ललई र 
तातोपानी स ख्खाबन्दग्राफहमा सम्पकफ  कक्षबाट सेवा टददैँ आएकोमा चाल  आ.व. 
२०७७/७८ को स रुवात सुँगै कायाफलयको आफ्नो भवनमा कायाफलय संचालन र 
स ख्खाबन्दग्राफहबाट सेवा टददैँ आएको छ । सोको जानकारी र कायाफलय प न: 
संचालनको अवस्था बारे अन गमन ननरीक्षण र पवरुवा तथा पवरुवाजन्य उपजको 
ननरीक्षणमा उपयोगी आवश्यक नमूना संकलन सामाग्रीहरु कायाफलयलाई हस्तान्त्रण 
गनफका लाधग प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा पवर्ादी व्यवस्थापन केन्र, हररहरभवन, 
लललतपूरबाट लमनत २०७७ पौर् २४ गतेका टदन बाली संरक्षण अधधकृत श्री क्रकरण 
निलमरे, कम्प्यूटर अधधकृत श्री टंकमाया आचायफ र प्रापवधधक सहायक श्री गीता 
खड्काद्बारा अन गमन ननरीक्षण गररएको धथयो । ननरीक्षणको क्रममा कायाफलयको 
व्यवस्थापक्रकय पक्ष, सेवा प्रवाह अवस्था, रेकडफ अलभलेझखकरण, कायाफलय भवनको 
ममफत स धार र कायाफलयका पवलभन्न संचाललत क्रक्रयाकलापहरुबारे छलर्ल र स धार 
गन फपने पक्षहरुबारे स झाव सल्लाह टदने कायफ भएको धथयो । साथै २०७७ साल पौर् 
१५ गतेका टदन आल बाली पवकास केन्र, ननगाले, लसन्ध पाल्चोकका वररष्ठ बागवानी 
पवकास अधधकृत श्री पवजय क मार धगरी, माटो पवज्ञ श्री राजन पररयार, प्रापवधधक 
सहायक श्री हररन्र प्रसाद भगत, प्रापवधधक सहायक श्री टहमाल भ सालद्बारा केन्रको 
कायफक्रमको लसललसलामा भोटेकोशी गाउुँपाललकामा आउने क्रममा यस कायाफलयको 
अवलोकन ननरीक्षण गररएको धथयो । उक्त क्रममा प्लाण्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रक्रया, सेवा 
प्रवाह अवस्था र कायाफलयको व्यवस्थापक्रकय पक्ष बारे जानकारी टदइएको धथयो ।  

कायाषलयमा अनुगमन तनरीक्षण र िुझाव िल्लाह 

 


