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कोरोना भाइरसको संक्रमण वन्द नभएसम्मका लागि राजदूतावासमा  

आउन ुहनु ेसेवाग्राहीहरूको लागि जरूरी सूचना ! 

नोभल कोरोना भाईरस (कोगभड-१९) को कारण माचच १७ देखि फ्रान्समा देशव्यापीरूपमा 
करीव दइुच महहना बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुुँदा पगन पेररस लिायतका क्षेत्रहरूमा भाइरस 
संक्रमण गनमूचल भइनसकेको हुुँदा राजदूतावासमा आउनहुनुे सेवाग्राहीहरूलाइच भाइरस 
सङ्क्क्रमणबाट बच्न गनम्न कुराहरूमा ध्यान पयुाचउनहुनु राजदूतावास अनरुोध िदचछ: 

१. अगनवायच रूपले मास्क लिाएर मात्र आउनहुनु ।  

२. कमचचारीहरूसुँि सोधपछु िदाच न्यूनतम डेढ गमटर (१ मीटर) टाढै वसेर िनुचहनु।  

३. राजदूतावास गभत्र रहुँदा भाइरस संङ्क्क्रमणबाट बच्न सरकारी गनकाय वा हवज्ञहरूले ददएका 
अन्य सवै सल्लाहहरूको पालना िनुचहनु । 

४. कािजपत्र पेश िरेपगछ तोहकएको समयमा मात्र गलन आउन ु हनु । भीड हनु नददन 
राजदूतावासमा प्रगतक्षा निनुचहनु । 

अन्य जानकारीहरू 

कािजात बझुाउन ेर गलन आउन ेसमय: (सोमबार-शकु्रबार, सावचजगनक हवदाका ददनमा वाहेक) 

गनवेदन पेश िने समय:  गबहान १०:३० देखि अपरान्ह १३:०० सम्म  

कािजात संकलन िने गमगत र समय: मौखिकरूपमा जानकारी िराइने । 

नपेालमा लकडाउन र अन्तराचहिय उडान: 
नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ तदनसुार २४ माचच २०२० देखि लिाएको बन्दाबन्दी 
(लकडाउन) २०७७ श्रावण ६ िते तदनसुार २१ जलुाइच २०२० को मध्यरातदेखि केही 
अपवाद वाहेक अन््य िरेको छ । अन्तराचहिय सीमाना र हवमानस्थल २०७७ श्रावण ३२ िते 
तदनसुार १६ अिष्ट २०२० सम्मका लागि बन्द िररएको छ। 

राजदूतावास र कन्सलुटहरूबाट गभसा जारी नहनु:े 
अको सूचना नभएसम्म यस राजदूतावासबाट र रूवाुँ (फ्रान्स), गलस्वन (पोच ुचिल) र 
मोनाकोखस्थत अवैतगनक नपेाली वाखणज्यदूतावासहरूबाट पयचटक भीसा जारी िररनेछैन ।  

नपेाल आिमनका समयमा गभसा जारी नहनु:े 
१४ माचच २०२० को मध्यरात पगछ अक्रो व्यवस्था नभएसम्म सवै हवदेशी र पररचयपत्र वाहक 
िैरआवासीय नेपालीहरूलाइच नेपाल आइसकेपगछ भीसा जारी िनच वन्द िररएको छ । 
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१ जनवरीदेखि ३१ माचच २०२० सम्म जारी िररएका पयचटक गभसाको म्याद थप: 

यस राजदूतावास र फ्रान्सको रूवाुँ, पोच ुचिलको गलस्वन र मोनाकोखस्थत अवैतगनक नेपाली 
वाखणज्यदूतावासहरूबाट १ जनवरीदेखि ३१ माचच २०२० को अवगधमा जारी िररएका भीसाहरू 
जारी िरेको गमगतबाट ६ महहनाको सट्टा स्वत एक वर्चसम्म वहाल रहने छन ्।  

कन्सलुर सेवा सम्बन्धी नयाुँ जानकारी राजदूतावासको वेवसाइटमा हेने सहकन:े 

भीसा, पासपोटच र अन्य कन्सलुर सेवासुँि सम्बन्धी हवर्यमा िररएको नयाुँ व्यवस्था वारेको 
जानकारी राजदूतावासको वेवसाइचट https://fr.nepalembassy.gov.np मा हेनच सहकनेछ । 

गमगत: २२ जलुाइच २०२० (०७ श्रावण २०७७) 
 

 

 

https://fr.nepalembassy.gov.np/visa

