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 नेपाली राजदूतावास 

पेररस, फ्रान्स 

मिमत: २०७८ चैत्र २  

नेपाल आगिन र नेपालबाट प्रस्थान सम्बन्धी सूचना ! 

हालैका ददनहरूिा नेपालिा कोमिड-१९ को संक्रिण क्रिश: कि ह ुँदै गएको पक्षलार्इ 
हृदयंगि गरी नेपाल सरकारले यस अघि जारी गरेको नेपाल आगिन ह ने र नेपालबाट प्रस्थान गने 
यात्र  हरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेशहरूको सट्टा त रून्तै लागू ह ने गरी मनम्नान सारको नयाुँ 
व्यवस्था गरेको व्यहोरा सम्बघन्धत सवैको जानकारीको लामग सूचना गररएको छ: 
नेपाल आउुँदा आवश्यक पने कागजपत्रहरू: 
(क)  भ्याक्सीन प्रिाणपत्र 

हवार्इ िागइ वा स्थल िागइ िर्इ ववदेशबाट नेपाल प्रवेश गने यात्रीले कोमिड-१९ ववरूद्धको पणूइ 
िात्रा खोप लगाएको प्रिाणपत्र पेश गन इपनेछ । त्यस्तो प्रिाणपत्र पेश गनइ नसक्ने यात्र  ले यात्रा 
श रू गन इ ७२ िण्टा अघिको कोमिड-१९ परीक्षण (RT-PCR, True NAAT, Gene Xpert) को 
नेगेवटि ररपोटइ िएको प्रिाणपत्र पेश गन इपनेछ । 

(ख)  मबदेशबाट नेपाल आउने व्यघिले िन इपने फाराि (वेव सार्ट: www.ccmc.gov.np) 
ववदेशबाट नेपाल आउने यात्र  हरूले कोमिड-१९ संकट व्यवस्थापन सिन्वय केन्र (CCMC)  को 
वेव सार्ट ददर्एको "मबदेशबाट नेपाल आउने व्यघिले िन इपने फाराि" िरी सोको एक प्रमत 
र बारकोडको प्रमतमलवप साथिा मलर् जान पनेछ ।  

(उि फाराििा िागेको व्यहोरा िरी फारािको अघन्तििा "सेि" बटििा घक्लक गरेपमछ बारकोड प्राप्त 
ह न्छ । भ्याक्सीनको प्रिाणपत्र ह नलेे हवार् वटकट प्राप्त गरेपमछ र नह नलेे पी. सी. आर. ररपोटइ प्राप्त 
ह नसाथ सियिै फाराि िरेर अघन्ति सियिा ह नसक्ने सम्िाववत झिेलाबाट ि ि ह न सवकन्छ ।) 

नेपालबाट प्रस्थान गने यात्र  हरूको लामग सूचना: 
नेपालबाट हवार्इ िागइ िर्इ अन्य ि ल क जाने यात्र  हरूको लामग गन्तव्य ि ल कको कोमिड-१९ 
सम्बन्धी स्वास््य प्रोटोकल बारे सम्बघन्धत एअरलार्न्सले आफ्ना यात्र  हरूलार्इ जानकारी गराउन  
पनेछ ।यात्र  हरूले पमन आफू जान लागेको ि ल किा प्रचमलत स्वास््य प्रोटोकल बारेको जानकारी 
आफूले यात्रा गने वाय सेवाबाट प्राप्त गरी तदन सारका कागजात साथिा मलर् जान पनेछ।  

यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश र सूचनाहरू खारेज: 
नेपाल आगिन ह ने र नेपालबाट प्रस्थान गने यात्र  हरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी यस 
अघिका सूचनाहरू खारेज गररएको छ । 
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