
कोरोना भार्इरस (COVID-19) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

विश्वभरी नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भार्इरस (COVID-19) का सम्बन्धमा नेपाि सरकारद्दारा गठित नोभि कोरोना 
रोगको रोगथाम लनयन्रण उच्चस्तरीय समन्िय सलमलतको लमलत २०७६।११।२९ गतेको िैिकिे गरेका केवह महत्िपूणइ लनणइयहरु 
सबैको जानकारीका िालग प्रकाशित गररएको छ। 

 तेस्रो मिुकुका नागररकहरुिार्इ स्थिमागइ हुुँदै नेपाि प्रिेि गनइ ठदर्इदै आएको सवुिधा १४ माचइ २०२० को राती १२ िजे 
देशि िागू हनुे गरी ३० अवप्रि २०२० सम्मका िालग स्थगन गररएको। 

 नेपािका लबलभन्न आगमन विन्दहुरुमा विदेिीहरुिार्इ ठदर्इदै आएको On-Arrival-Visaको व्यिस्था १४ माचइ २०२० को राती 
१२ िजे देशि िागू हनुे गरी ३० अवप्रि २०२० सम्मका िालग स्थगन गररएको। 

 यस भन्दा अगािै प्रिेि अनमुलत पर(लभषा) लिर्इ सकेका विदेिीिे नेपािको आगमन विन्दमुा पगु्ने लमलत भन्दा बविमा ७ 
ठदन लभरको कोरोना भार्इरस स्िास््य जाुँच प्रमाणपर (Swab Test PCR) आगमन विन्दकुो अध्यागमन कायाइियमा पेि गनुइ 
पने। 

 अलत जरुरी कामका िालग नेपाि भ्रमण गनुइ पने अिस्थामा विदेिीिे सम्बशन्धत मिुकु िा नशजकमा रहेका नेपािी 
लनयोगिाट नेपाि आर्इपगु्न े लमलत भन्दा बविमा सात ठदन लभरको कोरोना भार्इरस स्िास््य जाुँच (Swab Test PCR) 

प्रमाणपर सवहत लभषा आिेदन गनुइ पने। 

 माचइ १४ २०२० पश्चात नेपाि प्रिेि गने लबदेिीहरुिे होटि िा आफू िास िस्ने स्थानमा १४ ठदन सम्म Self 

Quarantine मा िस्न ुपने। 

 गैह्र आिासीय नेपािीिार्इ गैह्र आिासीय नेपािी पररचय परको आधारमा आगमन विन्दमुा ठदर्इदै आएको On-Arrival-Visa 

१४ माचइ २०२० को राती १२ िजे देशि िागू हनु ेगरी ३० अवप्रि २०२० सम्मका िालग स्थगन गररएको।अत्यािश्यक 
कारणिे नेपाि जान ुपने भएमा नपेाि आर्इपगु्न ेलमलत भन्दा बविमा सात ठदन लभरको कोरोना भार्इरस स्िास््य जाुँच (Swab 

Test PCR) प्रमाणपर सवहत आफू िसेको मिुकुको नेपािी लनयोगमा लभषा आिेदन गनुइ पने। 

 १४ माचइ 2020 देशि पलछ नेपाि प्रिेि गने नेपािी नागररक तथा गैह्र आिासीय नेपािीिे आफ्नो िा नातेदारको घर िा 
बासस्थानमा Self Quarantine मा १४ ठदन सम्म बस्न ुपनेछ। 

 कुटनीलतक र अवफसीयि लभषा प्राप्त गरेका लबदेिीहरु पवहिो पटक नेपाि प्रिेि गदाइ िा बावहर यारा गरी नेपाि 
फवकइ दाको अिस्थामा पलन आफ्नै बासस्थानमा Self Quarantine मा िस्न ुपने।  

 व्यिसायीक, अध्ययन र कामदार लभषा प्राप्त गरेका विदेिीहरु विदेि यारािाट नेपाि फके पलछ अलनिायइ रुपमा १४ ठदन 
सम्म Self Quarantine मा बस्न ुपनेछ। 

 यसरी Self Quarantine र Home Quarantine मा िसेका विदेिी, नेपािी नागररक र गैह्र आिासीय नेपािीहरुको अनगुमन 
स्थानीय सरकारिे नशजकको स्िास््य संस्थाको सहयोगमा गने व्यिस्था लमिार्इएको। 

 विदेिमा रहेका नेपािी नागररकहरुिार्इ अत्यािश्यक अिस्थामा िाहेक भ्रमण नगनइ र विदेिमा रहंदा उच्च सतकइ ता र 
सािधानी अपनाउन अनरुोध गररएको। 

 यस्तो अिस्थामा सभा, िैिक, भोज भतेर नगनइ, सािइजलनक यातायात प्रयोग नगनइ र बवि लभडभाड हनु े क्षेरमा नजान 
सिइसाधारणिार्इ अनरुोध गररएको।  
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