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ववदेशबाट नेपाल प्रस्थान गने यात्रहुरुको लागग अत्यन्त जरुरी सूचना  

कोगिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, गनयन्त्रण, गनदान र उपचारमा प्रगतकूल असर नपने गरी 
नेपाल जाने नपेाली तथा ववदेशी नागररकहरुको आवागमनलाई व्यवस्स्थत गने उदे्वष्यले नेपाल 
सरकारको गमगत २०७८।०३।०७ को गनणणयानसुार जारी िएको "गबदेशबाट नेपाल आगमन 
हनुे यात्रहुरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७८" अनसुार फ्रान्स, पोच ुणगल, एण्डोरा र 
मोनाकोबाट नेपाल भ्रमण गने सम्पूणण यात्रहुरुले देहायबमोस्जमको व्यवस्था अगनवायण पालना 
गनुणपने व्यहोरा सम्बस्न्धत सबैको जानकारीका लागग सूचना गररएको छ। 

१) नेपाल प्रस्थान गने सम्पूणण यात्रलेु ववमानस्थलमा चेकइन गनुण अस्ि पगछल्लो ७२ 
िण्टागित्रको कोगिड-१९ परीक्षणको ररपोटण नेगेवटि िएको प्रमाण।पााँच बर्ण मगुनका 
बालबागलकाहरूको लागग कोगिड परीक्षणको ररपोटण आवश्यक पने छैन। 

२) कोगिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) को वेबसाइटमा रहेको International 

Traveller Arrival Form िरेर अगनवायण रुपमा बारकोड वप्रन्ट गरी साथै गलएर मात्र 
यात्रा गनुणपनेछ ।  

३) तल बुाँदा नं. 4 मा उस्ल्लस्ित यात्रहुरु वाहेक अन्य यात्रहुरुले अगनवायण रुपमा नेपाल 
सरकारद्वारा www.welcomenepal.com वा ccmc.gov.np मा सूचीकृत होटलहरुमा ७ 
ददनसम्म क्वारेस्न्टनमा बस्ने गरी होटल बकु गरेको प्रमाण साथमा गलएर जानपुनेछ । 
होटल क्वारेस्न्टन परुा गरेका यात्रहुरुले सातौं ददनमा आफ्नै िचणमा अगनवायण रुपमा 
कोगिड-१९ पररक्षण गरी परीक्षणको ररपोटण नेगेवटि आएमा सम्बस्न्धत स्थानीय तहको 
अनगुमनमा थप ४ ददन होम क्वारेस्न्टनमा बस्ने गरी पठाउन सवकनेछ । 

४) हवाई मागणबाट नेपाल जाने देहायबमोस्जमका यात्रहुरुको नेपाल आगमन पगछ गरेको 
Antigen परीक्षणको नगतजा नेगेवटि आएमा १० ददनसम्म गनजी गनवसामा क्वारेन्टनमा 
बस्न तोवकएको मापदण्ड पूणण रुपमा पालना गने गरी गसधैं गनवासस्थानमा जान अनमुगत 
ददइनेछः  

क) कोगिड-१९ ववरूद्धको िोपको मात्रा पूरा गरी  सोको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको। 

ि) आफन्तको अस्न्तम संस्कार (मलामी/काजवकररया) मा सहिागी हनु जाने 
यात्रहुरुको हकमा सम्बस्न्धत स्थानीय गनकाय वा CCMC को गसफाररस िएमा।  

ग) अशक्त, ववरामीको हेरचाह गनण आएका व्यस्क्त (बढीमा दईु जना), 70 बर्ण 
मागथका ज्येष्ठ नागररक, पााँच बर्ण मगुनका नाबालक र उनीहरूसाँगै आएका 
गनजका आमा र बाब,ु दीिण रोगी र फरक क्षमताका व्यस्क्तहरुको हकमा 
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स्थानीय गनकायको अनगुमनमा रहने गरी एवं अस्पतालबाट जारी िएको 
आगधकाररक कागजातका आधारमा । 

ि) नेपाल फकण न ेसरकारी कमणचारीहरू, सरुक्षाकमीहरू, कूटनीगतज्ञहरू र गनजहरूका 
पररवार, र मानव तस्करी पीगडतहरू र ववदेशमा फसेका नेपालीहरूको उद्धार 
अगियानमा संलग्न व्यस्क्तहरू/ स्वयंसेवकहरूको हकमा सम्बस्न्धत 
कायाणलय/गनयोगको गसफाररसका आधारमा। 

५) मागथ अनचु्छेद (क), (ि), (ग) र (ि) मा उस्ल्लस्ित यात्रहुरूले नेपाल आएको ११ 
औ ंददनमा अगनवायण रुपमा कोगिड-१९ पररक्षण गनुणपने छ। 

           

गमगत: २०७८।०३।2० (४ जलुाई २०२१) 

 

 


