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क्वारेन्टाइन कार्ाालर्¸ तातोपानी¸ सिन्धपुाल्चोकको चौमासिक प्रकाशन 

प्लाण्ट क्वारेन्टाइन बलेुटटन 
वर्ा: १   अंक: १   २०७७ श्रावण÷२०७७ कासताक  Jul. 2020-Nov.2020 

२०७२ िालको महा÷भकूम्प पश्चातको नाका िंचालनको पटहलो आ.व. २०७६/७७ 

क्वारेन्टाइन कार्ाालर्को पनु: िूचारु र आर्ात सनर्ाातको अवस्था  

टवश्व व्र्ापार िंगठन (WTO) को १४७ औ ंिदस्र्को रुपमा टव.िं. 
२०६१ बैशाख ११ गते नेपालको प्रवेश प्रश्चात श्रृजना भएको टवश्वव्र्ापाररकरण 
र खलुा बजार अथातन्रले सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तकुो आर्ात, सनर्ाात र 
ओिार पिार गदाा रोग, कीरा र झारपातहरुको प्रवेश, स्थापना र टवस्तार हनुे 
भएको हनुाले टव.िं. २०६१ माघ मटहना देखख तत्कासलन प्लाण्ट क्वारेन्टाइन 
चेकपोष्ट, तातोपानी, सिन्धपुाल्चोकको स्थापना गरी चीनतर्ा को खािा बजार र 
नेपालतर्ा को सलटपङ्ग हुुँदै व्र्ापार हनु ेसबरुवा तथा सबरुवाजन्र् उपजको पैठारी र 
सनकािीमा िहखजकरण गरररहेको अवस्थामा टव.िं. २०७२ िाल बैशाख १२ 
गतेको महा÷भकूम्प र सब.िं. २०७३ िालको भोटेकोशी नदीको वाढीले 
सनम्ताएको पटहरोले र्ि नाकाको भैसतक िंरचना टवशेर् गरी बाटो पूणा रुपले क्षसत 
भएको सथर्ो । आर्ात सनर्ाात ठप्प भए । कार्ाालर् िंचालन गनुा पने अवस्था 
पसन रहेन । तथापी टव.िं. २०७६ िालमा र्ि नाका िंचालन हनु ेअवस्था 
िजृना भएको र सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् उपजको पैठारीमा र्लरू्ललाई मूख्र् 
बनाई नाका िचुारु गररर्ो । तैपसन टव.िं. २०७२ िाल अखघ जस्तो गरी िहज 
रुपमा िंचालन भएन । बर्ैपसि नाका िचुारु हुुँदा सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् 
वस्तकुो सनर्मन गने तत्कासलन प्लाण्ट क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट हाल क्वारेन्टाइन 
कार्ाालर्, तातोपानी, सिन्धपुाल्चोकको नाममा रुपान्तरण भएको ि । 

आ.व. २०७६/७७ िालको पटहलो दईु मटहना िम्म सबरुवा तथा 
सबरुवाजन्र् कुनै पसन वस्तहुरु आर्ात सनर्ाात भएनन ्। तत्पश्चात अिोज मटहनामा 
नेपालको महान चाड दशैं लखक्षत गरी स्र्ाउ, नास्पती, प्र्ाज र लिनुको आर्ात 
भई िरुुवात भए । प्रथम चौमासिकमा ८१२९ मे.टन स्र्ाउ, १४१ मे.टन 
नास्पती, ६६ मे.टन प्र्ाज र १५८ मे.टन लिनु आर्ात भएका सथए भन ेदोस्रो 

चौमासिकमा १०५८१ मे.टन स्र्ाउ, ८६१ मे.टन नास्पती, ३४५८ मे.टन 
प्र्ाज र २२८ मे.टन लिनु आर्ात भएका सथए । दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको 
सबचमा खचनमा कोसभड÷१९ को िंक्रमण र रै्लावटको कारण आर्ात सनर्ाातमा 
प्रभाव पर् र्ो र त्र्ि पश्चात तेस्रो चौमासिकमा २५९० मे.टन स्र्ाउ, ३ मे.टन 
नास्पती, ११९ मे.टन ओखर, ६१४ मे.टन लिनु, १०० मे.टन धानको बीउ 
र १५ मे.टन अंगरुको प्रशोसधत वस्त ु(टकखक्मि) पैठारी भएका सथए ।  
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• केही सबरुवाहरुका िामान्र् नाम र वैज्ञासनक नाम..................................२ 

• क्वारेन्टाइन िम्बखन्ध िचेतनामूलक कुराकानी..................................... ३ 

• सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् उपजको आर्ात अनमुसतपरको 
कार्ाटवसध............................................................................................ ३ 

• आ.व. २०७६/७७ मा सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् उपजको आर्ात सनर्ाात 
खस्थसत......................................................................................... ४ र ५ 

• आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् 
उपजको आर्ात सनर्ाात खस्थसत............................................................. ५ 

• सबरुवा स्वस्थताको प्रमाणपर प्रदान गने कार्ाटवसध............................... ६ 
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िम्पादक 

चन्र बहादरु बढुा 
 

िम्पादन िहर्ोगीहरु 

िभुार् बराल 

िजुता शे्रष्ठ 

 

टवतरण व्र्वस्थापन िहर्ोगी 
रटवन्र काकी 

दोणा बहादरु थापा 

 

प्रकाशक 

 

नेपाल िरकार 

कृटर् तथा पशपुन्िी टवकाि मन्रालर् 

प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा टवर्ादी व्र्वस्थापन केन्र 

क्वारेन्टाइन कार्ाालर् 
तातोपानी¸ सिन्धपुाल्चोक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.िं. िामान्र् नाम (Common name)  वैज्ञासनक नाम (Scientific name) 

१. स्र्ाउ (Apple)   Malus domestica 

Malus pumila 

२. नास्पती (Pear)   Pyrus communis 

Pyrus pyrifolia 

३. ओखर (Walnut)   Juglans regia  

४. प्र्ाज (Onion)   Allium cepa 

५. लिनु (Garlic)   Allium sativum 

६. अंगरु (Grapes)   Vitis vinifera 

७. धान (Rice)   Oryza sativa 

केही सबरुवाहरुका िामान्र् नाम र वैज्ञासनक नाम 

२०७२ िालको महा÷भकूम्प....... 

 बर्ाभरीको असभलेख हेदाा जम्मा २१२९९ मे.टन स्र्ाउ, १००५ मे.टन 
नास्पती, ११९ मे.टन ओखर, ३५२४ मे.टन प्र्ाज, १११४ मे.टन लिनु, १०० 
मे.टन धानको बीउ र १५ मे.टन टकखस्मि आर्ात भएको देखखन्ि । जिको मूल्र् 
कररब नेपाली १ अबा ७७ करोड ९६ लाख ९२ हजार रुपैंर्ा रहेको सथर्ो । र्ि 
नाकाबाट भन ेसबरुवा तथा सबरुवाजन्र् कुनै पसन वस्त ुसनर्ाात भएनन ्।  

िमग्रमा हेदाा महा÷भकूम्प पश्चातको पटहलो आ.व. २०७६/७७ मा नाका 
िचुारु भई सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तकुो पैठारी भएता पसन र्ि के्षरको भ÷ूबनोट, 
बाटोको अवस्था, प्राकृसतक प्रकोप र कोसभड÷१९ ले गदाा सनखश्चत मार र तवरले 
प्रभाटवत भएको देखखन्ि । 

  
स्र्ाउ ओखर 

  
लिनु टकखस्मि 

खचर: आर्ात गररएका केही वस्तकुो नमूनाहरु 
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ए दाई! तपाईले ल्र्ाउन ुभएको सबरुवा तथा 
सबरुवाजन्र् उपजमा रोग¸ कीरा तथा झारपात 
िमेत सभसरन िक्दि¸ तिथा ख्र्ाल गनुाहोि 
त्र्स्ता वस्तहुरु एक ठाउुँबाट अको ठाउुँमा 
सनर्ाात¸ आर्ात र ओिार पिार गदाा प्लाण्ट 

क्वारेन्टाइन प्रटक्रर्ा परु् र्ाई ल्र्ाइएमा भटवष्र्मा 
पना जान ेजोखखमबाट बच्न िटकन्ि । 

हो र! हामीलाई र्ि टवर्र्मा 
जानकारी सथएन बल्ल पो थाहा 
पार्ौँ । आइन्दा सबरुवा तथा 

सबरुवाजन्र् उपज सनर्ाात¸ आर्ात र 
ओिार पिार गदाा पकै्क प्लाण्ट 

क्वारेन्टाइन प्रटक्रर्ा परु् र्ाएर मार 
गनेिु । 

र्ाद राखौँ! रोग र कीरामकु्त सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्त ुमार ओिार पिार गरौँ । 
नर्ाुँ खालका रोग र कीराबाट भटवष्र्मा हनुे हासन प्रसत िचेत बनौं । 

क्वारेन्टाइन िम्बखन्ध िचेतनामूलक कुराकानी 

 

 

नेपालको कृटर् टवकािमा आर्ासतत श्रोतहको सनकै उच्च 
स्थान ि । तर श्रोत आर्ात गदाा आसथाक महत्वका रोग कीराले 
प्रवेश नपाउन भन्नाका लासग राज्र्ले आफ्नो र िम्बखन्धत राष्ट्रहरुको 
पेष्ट खस्थसतको आधारमा क्वारेन्टाइन पेष्ट तोकेको हनु्ि । नटवन 
रोग¸ कीरा तथा झारपात प्रवेशको खतरा हेरी आर्ात गररन लागेका 
बस्तकुो लासग सबरुवा िंरक्षण ऐन¸ २०६४ र सनर्मावली¸ २०६६ 
को पररसधमा रटह आर्ात अनमुसत पर प्रदान गररन्ि । र्ो इजाजत-

पर पैठारी पवुा सलन ुपने हनु्ि । 

कार्ाटवसध 

• आर्ातकतााले आरू्ले आर्ात गना लागेको बस्तहुरु िम्बन्धमा 
सनम्न कागजातहरु पेश गनुा पदाि । 

• टवरुवा िंरक्षण सनर्मावली¸ २०६६ को अनिूुखच १ 
बमोखजमको भररएको आवेदन र्ाराम भने । 

• आवेदन िाथ जनु देशबाट सनर्ाात गने त्र्ि देशको सबल 
टवजक (Commercial Invoice) िमावेश गने । 

• आर्ात गदाा सनर्ाासतत देशको टवरुवा स्वस्थता प्रमाण पर पेश 
गने । 

 

• प्रवेश सिमा नाकामा बस्त ु ल्र्ाई िकेको खण्डमा टवरुवा 
िंरक्षण सनर्मावली¸ २०६६ को अनिूुखच ३ बमोखजमको 
भररएको Declaration र्ाराम । 

• उपरोक्त कागजातहरु िंलग्न गरर आवेदन पर रुज ुगराउन े
। 

• आर्ातकतााले आरू्ले आर्ात गना चाहेको बस्तकुो टववरण 
खोली गरेको सनवेदन उपर जोखखम मूल्र्ाङ्कन गरी सनर्मानिुार 
आर्ात इजाजत पर प्रदान गने । 

• आर्ासतत बस्तहुरु प्रवेश नाकामा परीक्षण र आवश्र्क 
देखखएमा उपचार गरी आर्ात गना ददइन्ि वा जर्त गरी नष्ट 
गना िटकन्ि । 

लाग्ने दस्तरु 

• आर्ात अनमुसत परको लासग पैठारी इजाजत पर दस्तरु रु. 
२००/- मार र पवुा आर्ात अनमुसत पर नसलइ आर्ात गरर 
िकेपसि पेश गरेमा एक पटककोलासग रु. १¸०००/÷ दस्तरु 
मार । 

• उपचार/नष्ट गनुा परेमा खचा पैठारीकतााले व्र्होनुा पनेि । 

सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तकुो आर्ात अनमुसतपरको कार्ाटवसध 
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चीन तर्ा को खािा बजार र नेपाल तर्ा को सलटपङ्ग हुुँदै आर्ात र सनर्ाात हनुे सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तहुरुको सनर्मन गराउन िञ्चासलत 
क्वारेन्टाइन कार्ाालर्¸ तातोपानी¸ सिन्धपुाल्चोकद्बारा वस्तहुरुको बर्ाभरी असभलेख राखी अद्यावसधक गरी रहेको ि । आ.व. २०७६/७७ को बाटर्ाक 
असभलेख हेदाा ताजा तरकारी¸ ताजा र्लरू्ल¸ मिलाबाली¸ बीउ टवजन र प्रशोसधत िामाग्रीहरु आर्ात भएका सथए । वाटर्ाक जम्मा २७१७७ मे.टन 
आर्ात पररमाण तलुना गरी हेदाा स्र्ाउ (र्ल) ७८%¸ प्र्ाज (गाना) १३%¸ नास्पती (र्ल) ४%¸ लिनु (गाना) ४% र अन्र् १% गरी र आर्ासतत 
वस्तकुो मूल्र् अनिुार तलुना गरी हेदाा स्र्ाउ (र्ल) ७२%¸ प्र्ाज (गाना) १३%¸ लिनु (गाना) ७%¸ नास्पती (र्ल) ३%¸ धान (बीउ) ३% र 
अन्र् २% गरी जम्मा रु. १ अबा ७७ करोड ९६ लाख ९२ हजार बराबरको आर्ात भएका सथए । 

   तासलका १ सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तकुो मासिक आर्ात खस्थसत (पररमाण मे .टनमा र मूल्र् रु.हजारमा)  

क्र. 
िं. 

सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् 
वस्त ु

मटहना 
श्रावण भदौ अिोज कासताक 

पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् 

क.  ताजा तरकारी - - - - ६६ २९८३ - - 
१. प्र्ाज (गाना) - - - - ६६ २९८३ - - 
ख. ताजा र्लरु्ल  -  - - - २७३५ १३२१७६ ५५३५ ३२८१८२ 

१. स्र्ाउ (र्ल) - - - - २७०७ १३०५४९ ५४२३ ३२१८३० 

२. नास्पती (र्ल) - - - - २९ १६२७ ११२ ६३५२ 

३. ओखर (र्ल) - - - - - - - - 
ग. मिलाबाली - - - - ११४ ११५९८ १५८ १६११५ 

१. लिनु (गाना) - - - - ११४ ११५९८ १५८ १६११५ 

घ. बीउ टवजन - - - - - - - - 
१. धान (बीउ) - - - - - - - - 
ङ. प्रशोसधत िामाग्री - - - - - - - - 
१. अंगरु प्रशोसधत (टकखस्मि) - - - - - - - - 
 जम्मा - - - - २९१५ १४६७५७ ५६९३ ३४४२९७ 

  

क्र. 
िं. 

सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् 
वस्त ु

मटहना 
मंसिर परु् माघ र्ागनु 

पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् 

क.  ताजा तरकारी १६९३ १११८९० १७६५ १२०७०४ - - - - 
१. प्र्ाज (गाना) १६९३ १११८९० १७६५ १२०७०४ - - - - 
ख. ताजा र्लरु्ल ५४४८ ३२५३४३ ५५०१ ३४४००१ ४९३ ३०७४० - - 
१. स्र्ाउ (र्ल) ४७९८ २८८२१४ ५२९० ३३३९०२ ४९३ ३०७४० - - 
२. नास्पती (र्ल) ६५० ३७१२९ २११ १००९९ - - - - 
३. ओखर (र्ल) - - - - - - - - 
ग. मिलाबाली १२९ १३२८७ ९९ १०१३८ - - - - 
१. लिनु (गाना) १२९ १३२८७ ९९ १०१३८ - - - - 
घ. बीउ टवजन - - - - - - - - 
१. धान (बीउ) - - - - - - - - 
ङ. प्रशोसधत िामाग्री - - - - - - - - 
१. अंगरु प्रशोसधत (टकखस्मि) - - - - - - - - 
 जम्मा ७२७१ ४५०५२० ७३६४ ४७४८४३ ४९३ ३०७४० - - 

  

  

आ.व. २०७६/७७ मा सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् उपजको आर्ात सनर्ाात खस्थसत 
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क्र. 
िं. 

सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् 
वस्त ु

मटहना 
चैर बैशाख जेठ अिार 

पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् 

क.  ताजा तरकारी - - - - - - - - 
१. प्र्ाज (गाना) - - - - - - - - 
ख. ताजा र्लरु्ल  -  - ४२३ २६२५७ १५३४ १२०३४९ ७५५ ६९५४० 

१. स्र्ाउ (र्ल) - - ४२३ २६२५७ १४५७ ९७८७७ ७१० ५४१४७ 

२. नास्पती (र्ल) - - - - ३ १६२ - - 
३. ओखर (र्ल) - - - - ७४ २२३१० ४५ १५३९३ 

ग. मिलाबाली - - ८७ ९१४१ १८० १९५५१ ३४७ ३९६६७ 

१. लिनु (गाना) - - ८७ ९१४१ १८० १९५५१ ३४७ ३९६६७ 

घ. बीउ टवजन - - १०० ४३५०० - - - - 
१. धान (बीउ) - - १०० ४३५०० - - - - 
ङ. प्रशोसधत िामाग्री - - - - १५ ४५३१ - - 
१. अंगरु प्रशोसधत (टकखस्मि) - - - - १५ ४५३१ - - 
 जम्मा - - ६०९ ७८८९८ १७२८ १४४४३१ ११०३ १०९२०७ 

 तासलका २ सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तकुो बाटर्ाक आर्ात खस्थसत (पररमाण मे.टनमा र मूल्र् रु.हजारमा) 
क्र. 
िं. 

सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् 
वस्त ु

प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक बाटर्ाक जम्मा 
पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् पररमाण मूल्र् 

क.  ताजा तरकारी ६६ २९८३ ३४५८ २३२५९४ - - ३५२४ २३५५७७ 

१. प्र्ाज (गाना) ६६ २९८३ ३४५८ २३२५९४ - - ३५२४ २३५५७७ 

ख. ताजा र्लरु्ल ८२७० ४६०३५८ ११४४२ ७०००८३ २७१२ २१६१४६ २२४२४ १३७६५८६ 

१. स्र्ाउ (र्ल) ८१२९ ४५२३७९ १०५८१ ६५२८५६ २५९० १७८२८० २१२९९ १२८३५१५ 

२. नास्पती (र्ल) १४१ ७९७९ ८६१ ४७२२७ ३ १६२ १००५ ५५३६८ 

३. ओखर (र्ल) - - - - ११९ ३७७०३ ११९ ३७७०३ 
ग. मिलाबाली २७२ २७७१३ २२८ २३४२४ ६१४ ६८३५९ १११४ ११९४९७ 

१. लिनु (गाना) २७२ २७७१३ २२८ २३४२४ ६१४ ६८३५९ १११४ ११९४९७ 

घ. बीउ टवजन - - - - १०० ४३५०० १०० ४३५०० 

१. धान (बीउ) - - - - १०० ४३५०० १०० ४३५०० 

ङ. प्रशोसधत िामाग्री - - - - १५ ४५३१ १५ ४५३१ 
१. अंगरु प्रशोसधत (टकखस्मि) - - - - १५ ४५३१ १५ ४५३१ 
 जम्मा ८६०८ ४९१०५४ १५१२८ ९५६१०२ ३४४१ ३३२५३७ २७१७७ १७७९६९२ 

 
बर्ौ देखख नाका िञ्चालन नभएको अवस्थामा आ.व. 

२०७६/७७ िालको पटहलो दईु मटहनामा कुनै पसन सबरुवा तथा 
सबरुवाजन्र् वस्त ुपैठारी भएका सथएनन ्भने अिोज मटहनादेखख दशैँको 
अविर पारेर आर्ात हनु ेकार्ा प्रारम्भ भएका सथए । पटहलो र दोस्रो 
चौमासिकमा सबशेर् गरी स्र्ाउ¸ नास्पती जस्ता र्लहरु र लिनु र 
प्र्ाजका गानाहरु आर्ात भएका देखखन्ि । तेस्रो चौमासिकमा स्र्ाउ¸ 
नास्पती र लिनुका िाथै ओखर¸ धानको बीउ र अंगरु प्रशोसधत 
(टकखस्मि) जस्ता वस्त ुआर्ात भए । 

तथापी आ.व. २०७६/७७ मा कुन ै पसन सबरुवा तथा 
सबरुवाजन्र् वस्तकुो सनर्ाात भएको सथएन । 

 

आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकको असभलेख 
हेदाा ताजा र्लरू्ल मार आर्ात भएका सथए । अिार 
र श्रावण मटहनाको बर्ााको कारण पटहरो र भोटेकोशीको 
बाढीले क्षसत ग्रस्त बाटोले आर्ात सनर्ाात प्रभाटवत भएको 
सथर्ो । श्रावण मटहनामा ३५ मे.टन र कासताक मटहनामा 
पसन ३५ मे.टन गरी जम्मा ७० मे.टन मार स्र्ाउ (५० 
लाख ७२ हजार मूल्र् बराबरको) आर्ात भएको सथर्ो 
। सनर्ाात भन ेकुनै पसन वस्तकुो भएन ।  

आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा सबरुवा 

तथा सबरुवाजन्र् उपजको आर्ात सनर्ाात खस्थसत 
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नेपाल िरकार 

कृटर् तथा पशपुन्िी टवकाि मन्रालर् 

प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा टवर्ादी व्र्वस्थापन केन्र 

क्वारेन्टाइन कार्ाालर् 
तातोपानी¸ सिन्धपुाल्चोक 

 
र्ोन नं. ०११÷४८००७० 

ईमेल: tatopani@npponepal.gov.np 

 

िम्पका को लासग 

   प्रापक 

   श्री .................................................... 
प्ररे्क   .......................................................... 

क्वारेन्टाइन कार्ाालर् 

तातोपानी¸ सिन्धपुाल्चोक 

सबरुवा िंरक्षण ऐन¸ २०६४ र सबरुवा िंरक्षण सनर्मावली¸ २०६६ अनिुार स्वस्थ व्र्ापारमा जोड ददर्ौं । 

प्लाण्ट क्वारेन्टाइन प्रटक्रर्ा अवलम्बन गरौं । स्वस्थ कृटर् व्र्ापार प्रवर्द्ान गरौं । िचेत नागररकको पररचर् ददर्ौं । 

 

सबरुवा तथा सबरुवाजन्र् वस्तहुरुको सनर्ाातिुँगै हासनकारक रोग कीरा तथा झारपातर्कु्त बस्तहुरु टवस्तार नहनु भनेर 
अन्तराटष्ट्रर् बाली िंरक्षण महािखन्ध र बाली िंरक्षण ऐन¸ २०६४ र सबरुवा िंरक्षण सनर्मावली¸ २०६६ ले गरेको व्र्वस्था अनिुार 
सनर्ाात गररन लागेका बस्तहुरुको स्वस्थता पररक्षण गरी स्वस्थ पाइएमा टवरुवा स्वस्थताको प्रमाण-पर प्रदान गररने गररन्ि । 

कार्ाटवसध 

• सनर्ाातकतााले आरू्ले सनर्ाात गना लागेको बस्तहुरु िम्बन्धमा सनम्न कागजातहरु पेश गनुा पदाि । 

 सबरुवा िंरक्षण सनर्मावली¸ २०६६ को अनिूुची १० बमोखजमको भररएको आवेदन र्ाराम । 

 सनर्ाात गने देशको आर्ात इजाजत पर वा माग गररएको आसधकाररक कागजपर । 

 टवरुवाको उत्पखि िम्बखन्ध प्रमाणपर । 

 वनजन्र् बस्तकुो हकमा वनको िुटपूजी िंलग्न । 

 अनिुन्धान िामाग्रीको हकमा जनु देशमा लानपुने हो त्र्ि देशको अनिुन्धान िंस्थाले िो िामाग्री ल्र्ाउन ददएको अनमुसत 
वा िम्झौता पर । 

• सनर्ाातकतााले उपरोक्त कागजातहरु िंलग्न गरी आवेदन पर रुज ुगराउन ुपदाि । 

• सनर्ाात गररने बस्तकुो स्थलगत सनरीक्षण वा नमूना जाुँच गराउन ुपदाि । 

• बस्तकुो अवस्था र आर्ात कतााको माग अनिुार गनुा पने प्राटवसधक पररक्षणहरु गने । 

• प्राटवसधक पररक्षणका लासग चेकपोष्टले आवश्र्क देखेमा के्षरीर् बाली िंरक्षण प्रर्ोगशाला हाल िम्बखन्धत प्रदेशको बाली िंरक्षण 
प्रर्ोगशाला वा अन्र् सनकार्हरुको िमेत िहर्ोग सलएर गना िटकन्ि । 

• िामान्र् िंक्रमणर्कु्त बस्त ुरे्ला परेमा उपचार गने र वस्त ुस्वस्थ भएमा मार टवरुवा स्वस्थताको प्रमाण-पर प्रदान गने । 

लाग्ने दस्तरु 

• सबरुवा स्वस्थताको प्रमाण परको लासग सनकािी इजाजत पर दस्तरु रु. १००/- मार । 

• उपचार खचा सनर्ाातकतााले आरै् व्र्होने । 

सबरुवा स्वस्थताको प्रमाणपर प्रदान गने कार्ाटवसध 


