कोभिड-१९ को सन्दिभमा कन्सुलर सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना
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३ ( भडसेम्बर १८, २०२०)

कन्सुलर सेवा सम्बन्धी नयााँ व्यवस्ााः
१) हुलाक (Mailing Services) मार्भत ददईने सेवााः वतभमान सन्दिभमा भनम्न कन्सुलर सेवाहरु अको सूचना जारी निएसम्मका
लाभि हुलाकमार्भत प्रदान िररनेछाः भिषा, ट्रािल डकुमेन्ट, प्रमाणीकरण, िैरआवासीय नेपाली पररचयपत्र, राहदानी (पहहले
एम.आर.पी. भलइसकेकालाई मात्र)।

२)

भई
क/

अभधकृत वारे सनामा र Live-Enrollment राहदानी (

टक

) आवेदकहरुले पहहलेनै समय भनश्चित िरे र मात्र

दू तावासमा आउनुपनेछ। सा्ै, अन्य अभत आवश्यक कामको लाभि अभिमरुपमा समय भनश्चित िरे र मात्र दू तावासमा
िेटघाटको लाभि आउन सहकनेछ।

कुनै पभन सेवाको लाभि दुतावासमा भनवेदन पेश िनुभ अश्चघ दू तावासको वेबसाईट https://us.nepalembassy.gov.np/ को

'Consular Services' मेनभु ित्र रहेका सूचानाहरु राम्ररी पढी आवश्यक कािजातहरु तयार िरी भनवेदन र्ारामहरु
िनुप
भ नेछ। तत्पिात उक्त वेबसाइटको कन्सुलर सेवा सम्बन्धी पेजमा रहेको भलङ्क (Submit Your Details) मा आफ्नो
भनवेदनको व्यहोरा अभनवायभरुपमा िनुप
भ नेछ।

क

अभिम समय पभन भलन सहकनेछ।

दू तावासमा प्राप्त हुने भनवेदन र प्राप्त कािजातहरु पूरा िएमा कूनै पभन कन्सूलर सेवाहरु प्रदान िनभ र कािजातहरु
हुलाकमार्भत हर्ताभ पठाउन सामान्यताः ३ दे श्चि ५ कायभददन लाग्न सक्नेछ। त्ाहप,

सेवािाही रहेको स्ानको दू री र

सेवािाहीले प्रयोि िने हुलाक सेवा (Mailing Services) को आधारमा दू तावासबाट जारी हुने कािजात सेवािाहीको हात पनभ
अझ बहढ समय लाग्नसक्नेछ।

भिषा सम्बन्धी पभछल्लो व्यवस्ााः
३) आिमन भबन्दुमा भिषा (Visa on Arrival)

नेपालको अध्यािमन हविािको 26 मंभसर २०७७ (भडसेम्बर 11,

2020) को सूचना अनुसार, नेपाल यात्रा िनभ चाहने भबदे शी नािररकहरुमध्ये नेपालश्चस्त कूटनीभतक भनयोि, अन्तराहिय
सं घ, सं स्ामा कायभरत भबदे शी नािररक त्ा भनजका पररवारका सदसयहरु र िैर आवासीय नेपाली (Non-resident Nepali -

NRNs) वा नेपाली मुलका हवदे शी राहदानीवाहक त्ा भतनका पररवारका सदसयहरुले मात्र पूवसभ वीकृभत वा भसर्ाररशपत्रभबना

नेपाल प्रवेश िनभ सक्नेछन्। िैर आवासीय नेपाली वा नेपाली मुलका हवदे शी राहदानीवाहकले आफ्नो नेपाली मूलको
सम्बन्धमा भसर्ाररशको लाभि दू तावासको ईमेलमार्भत भनभवेदन ददन सक्नेछन्। यसतो भनवेदनसा् आफ्नो राहदानीको प्रभतभलहप
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र िैरआवासीय नेपाली पररचय पत्र सं लग्न िरी दूतावासको ईमेल consular@nepalembassyusa.org मा भनवेदन
पठाउनुपनेछ।
आिमन भिषाको लाभि यात्रा शुरु िनुभ अश्चघ अध्यािमन हविािको वेबसाईट https://nepaliport.immigration.gov.np/on-

arrival/IO01 मा िई Online Application र्ाराम िरी त्यसको Submission Number उल्लेि िएको हप्रन्टे ड भनससा
सा्मा भलई िएमा नेपाल प्रवेश भबन्दुमा समय कम लाग्ने र सेवा भलन सहज हुनेछ।

**ध्यानाकषभणाः त्ाहप, िैर आवासीय नेपाली पररचयपत्र बाहक बाहेक अन्य सबै हवदे शीले नेपाली राजदू तावास वा नेपाली
कन्सुलेटबाट भिषा भलएरमात्र यात्रा िनुह
भ न
ु हवशेष अनुरोध िररन्छ।

४) अन्य हवदे शी नािररकहरुले दूतावासबाट भिषा प्राप्त िनुपभ नेाः माभ् नं ( ३) मा उल्लेश्चित हवदे शी नािररक बाहेक अन्य भबदे शी
नािररकहरुले दूतावासबाट भिषा भलनुपनेछ। दू तावासमा भिषाको आवेदन र्ाराम िदाभ नेपाल भ्रमणको प्रयोजन सपष्टरुपमा
िुलाउनु पनेछ।

भिषाआवेदनको लाभि दूतावासको वेबसाईटमा रहेको भलङ्क https://us.nepalembassy.gov.np/tourist-

visa/ मार्भत अनलाईन र्ाराम िरी सोको Submission Receipt सहहत आवेदन हुलाकमार्भत दू तावासमा पठाउनु पनेछ।
नेपाल आिमन भबन्दुमा भिषा प्राप्त िनभ चाहने अन्य हवदे शीहरुले भसधै नेपालको सम्बश्चन्धत मन्त्रालयबाट पदयात्रा अनुमभतपत्र,

पवभतारोहण अनुमभतपत्र, औपचाररक भनमन्त्रणापत्र वा अन्य औपचाररक पत्राचारको रुपमा पूवसभ वीकृभत वा भसर्ाररश
अभनवायरुपमा
5)

भ
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िनुप
भ नेछ, र सोको आधारमा मात्र दूतावासबाट ईमेलमार्भत आवश्यक भसर्ररस ददईनेछ।
भ

नेपाल यात्रा िने सबैले यात्रा शुरु िनुभ अश्चघ ७२ घन्टाभित्र प्राप्त िरे को

आफ्नो PCR पररक्षण Negative Report (RT-PCR/Gene Xpert/True NAAT or equivalent) सा्मा राख्नुपनेछ। ५ वषभ िन्दा

मुभनका बालबाभलकाहरुको हकमा PCR Report आवश्यक नपने। PCR Report लिायत अन्य हवषयमा हवाई सेवा कम्पनी
(Airlines)

अन्य ्प व्यवस्ा (Requirement)

िएकोले आफ्नो हवाई सेवा कम्पनी (Airlines)

भ

साँि पुनाः बुझेर मात्र हवमानस्ल जानुहन
ु अनुरोध िररन्छ। नेपाल प्रवेश िने सबै यात्रुहरुले १४ ददन क्वारे न्टाइन लिायत

नेपाल सरकारले लािू िरे को सवास्य सम्बन्धी मापदण्ड अभनवायभ रुपमा पालना िनुप
भ नेछ।

6) नेपाल यात्रा अिाभड तोहकएको र्ाराम अभनवायभरुपमा िनुपभ नेाः नेपाल

यात्रा

िनुभ

अिाभड

सम्पूण भ

यात्रुहरुले

https://ccmc.gov.np/arms/person_add.php भलङ्कमा िई "International Traveller Arrival Form" अभनवायभ रुपमा
िरी बारकोड सहहतको हप्रन्ट वा भडश्चजटल भनससा आफ्नो सा्मा रािी यात्रा िनुप
भ नेछ।

**ध्यानाकषभण:
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** सबै सेवािाहीहरुलाई कन्सुलर सेवा सम्बन्धी सोधपुछका लाभि टे भलर्ोन िन्दा ईमेल प्रयोि िनुहभ न
ु अनुरोध िररन्छ, र
यसकालाभि दू तावासको ईमेल ठे िाना consular@nepalembassyusa.org मा मात्र सम्पकभ िनुहभ न
ु समेत अनुरोध िररन्छ ।
** यात्राको क्रममा आउनसक्ने झन्झटलाई ध्यानमा रािी दू तावासबाटै भिषा भलएर मात्र यात्रा शुरु िनुहभ न
ु
लाई अनुरोध िररन्छ।

हवदे शी नािररकहरु

** हुलाक (Post Mail)मार्भत वा सवयं उपश्चस्त िई दूतावासमा कु नै आवेदन पेश िनुअ
भ श्चघ सम्बश्चन्धत कन्सुलर सेवा पृष्ठमा

दे िा पने भलं क “Submit Your Details” मार्भत हववरण िरी सेवाका लाभि दताभ िनभ समेत अनुरोध िररन्छ। यसरी हववरण
निरे सम्म य्ासमयमा सेवा प्रवाह िनभ कदठनाई हुने व्यहोरा समेत अनुरोध िररन्छ।
***
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