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को�भड-१९  को  स�दभ�मा  नेपाल  �वेशा�ा  लगायत  राजदूतावासको  सेवा  �वाह  स�ब�धी  

नयाँ  �यव�थाबारे  ज�र�  सूचना

2077  मं�सर  ५  गते  शु�वार  (नोभे�वर  20,  २०२०)

१)  हुलाक  (Mailing  Services)  माफ�त  दूतावासको  सेवा  �वाह  हुनेः  प�छ�ला  �दनह�मा  संयु�  रा�य  
अमे�रकामा,  खासगर�  वा�स�टन  �ड.�स.  आसपास  (DMV)  �े�मा,  को�भड-19  को  सं�मण  �त�  ग�तमा  ब�ढरहेको  
र  यहाँको  सरकारले  जार�  गरेको  जन�वा��य  स�ब�धी  प�छ�लो  �ोटोकलको  समेत  आधारमा  सेवा�ाह�  एवं  
कम�चार�ह�को  �वा��य  सुर�ालाई  �यानमा  राखी  यस  राजदूतावासबाट  �दान  ग�रने  अ�धकांश  क�सुलर  सेवाह�  
(राहदानी,  �भषा,  �ाभल  डकुमे�ट,  �माणीकरण  आ�द  सेवाह�)  अक�  सूचना  जार�  नभएस�मका  ला�ग  हुलाकवाट  
मा�  �दान  गन�  गर�  �यव�था  �मलाईएको  छ।  

२)  अ��म�पमा  समय  �नि�त  गरेर  मा�  दूतावासमा  आउन  स�कनेः  सेवा�ाह�  अ�नवाय��पमा  उपि�थत  हुनुपन�  
सेवाह�  ज�तै  अ�धकृत  वारेसनामाको  हकमा  अ�त  ज�र�  भएको  अव�थामा  प�ह�यै  समय  �नि�त  गरेर  मा�  सेवा  
�लन  स�कने  छ।  साथै,  अ�य  अ�त  आव�यक  कामको  ला�ग  अ��म�पमा  समय  �नि�त  गरेर  मा�  दूतावासमा  
भेटघाटको  ला�ग  आउन  स�कनेछ।

३)  नेपालको  आगमन  �ब�दुमा  (On-Arrival-Visa)  �भषा  जार�  ग�रनेः  नेपाल  या�ा  गन�पन�  अव�थामा  रहेका  
�बदेशी  नाग�रकह�म�ये  नेपाल  ि�थत  कूटनी�तक  �नयोग,  अ�तरा��य  संघ,  सं�था  र  अ�तरा��य  गै�  सरकार�  
सं�थाह�मा  काय�रत  �बदेशी  नाग�रक  तथा  �नजका  प�रवारका  सद�यह�  र  नेपाल�  मुलका  गैर  आवासीय  नेपाल�  
(�बदेशी  नाग�रक)  (गैर  आवासीय  नेपाल�  प�रचय  प�  �लएका  र  प�रचयप�को  �याद  बांक�  भएका)  तथा  �तनका  
प�रवारका  सद�यह�ले  या�ा  शु�  गनु�  अिघ  ७२  घ�टा  �भ�को  PCR प�र�ण  Negative Report  को  आधारमा  
नेपाल  �वेश  गन�  स�नेछन्।  PCR Report Negative भएका  अ�भभावकका  ५  वष�  भ�दा  मु�नका  बालबा�लकाह�को  
हकमा  PCR Report  आव�यक  नपन�।  PCR Report  अ�तग�त  RT-PCR/Gene Xpert/True NAAT  वा  सो  
सरहका  प�र�ण  �माणप�लाई  समेत  मा�यता  �दईने।  PCR Report  बारे  हवाई  सेवा  क�पनी  (Airlines)  को  
अल�गै  �यव�था  (Requirement)  हुनस�ने  भएकोले  आ�नो  हवाई  सेवा  क�पनी  (Airlines)  सँग  पुनः  बुझेर  मा�  
�वमान�थल  जानुहुन  अनुरोध  ग�र�छ।  उ�लेिखत  �बदेशी  नाग�रकह�को  हकमा  नेपाल  �वेश  गन�  �ब�दुमा  �भषा  
उपल�ध  हुने  भएकोले  राजदूतावासको  िशफा�रस  आव�यक  नपन�  तर  या�ा  शु�  गनु�  अिघ  �भषाको  ला�ग  
https://nepaliport.immigration.gov.np/  �ल�मा  गई  Online Application पेश  गर�  �यसको  बारकोडस�हतको  
���टेड  �न�सा  साथमा  �लई  गएमा  नेपाल  �वेश  �ब�दुमा  समय  कम  ला�ने  र  सेवा  �लन  सहज  हुनेछ।

४)  अ�य  �वदेशी  नाग�रकह�को  हकमा  नेपाल  सरकारको  पूव��वीकृ�त  यथावत�पमा  आव�यक  पन�ः  मा�थ  ख�ड  
(३)  मा  उ�लेिखत  �वदेशी  नाग�रक  बाहेक  अ�य  �बदेशी  नाग�रकह�लाई  नेपाल  �वेशका  ला�ग  स�बि�धत  �नकायह�  
(पररा�  म��ालय  वा  गृह  म��ालय  वा  सं�कृ�त  पय�टन  तथा  नाग�रक  उ ययन  म��ालय  वा  �बदेश  ि�थत  नेपाल�  
कूटनी�तक  �नयोग)को  पूव�  ि�वकृती/िशफा�रस  आव�यक  पन�  भएकोले  सोको  ला�ग  आ�नो  राहदानीको  ��त�ल�प  र  
नेपाल  जानु  पन�  कारण  उ�लेख  गर�  consular@nepalembassyusa.org  मा  स�पक�  रा�ुपन�छ।  ईमेल  

https://nepaliport.immigration.gov.np/
https://nepaliport.immigration.gov.np/
https://nepaliport.immigration.gov.np/
https://nepaliport.immigration.gov.np/
mailto:consular@nepalembassyusa.org
mailto:consular@nepalembassyusa.org


2

�ा�भएप�ात  �वेश  �ब�दुमा  �भषा  उपल�ध  गराई�दन  िशफा�रस  �दईनेछ।

५)  दूतावासबाटै  �भषा  �लन  चाहेमाः  य�द  ज�र�  कामको  ला�ग  नेपाल  या�ा  गनु�पन�  �बदेशी  नाग�रकह�ले  यस  
राजदूतावासवाट  नै  �भषा  �लन  चाहेमा  आव�यक  कागजातस�हत  हुलाकमाफ�त  यस  राजदूतावासमा  आवेदन  गन�  
स�नेछन।  यस  स�ब�धी  थप  जनकार�  राजदूतावासको  वेभसाईट  
https://us.nepalembassy.gov.np/tourist-visa/ मा  उपल�ध  छ।

६)  �वा��य  स�ब�धी  मापद�ड  (�ोटोकल ) सबैले  पालना  गनु�पन�ः  ज�र�  कामले  नेपाल  �वेश  गन�पन�  अव�थाका  
नेपाल�  नाग�रकह�  लगायत  सबै  या�ुह�ले  नेपाल  सरकारले  लागू  गरेको  �वा��य  स�ब�धी  मापद�ड  पालना  
गनु�पन�छ।

७)  नेपाल  या�ा  अगा�ड  तो�कएको  फाराम  अ�नवाय��पमा  भनु�पन�ः  नेपाल  या�ा  गनु�  अगा�ड  स�पूण�  या�ुह�ले  
https://ccmc.gov.np/arms/person_add.php  �ल�मा  गई  "International  Traveler  Arrival  Form"  
अ�नवाय�  �पमा  भर�  बारकोड  स�हतको  ���ट  वा  �डिजटल  �न�सा  आ�नो  साथमा  राखी  या�ा  गनु�पन�छ।

***
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