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विदेशबाट नपेाल आगमन हनु ेयात्रहुरूको व्यिस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७8 

प्रस्तािना: कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण, भनदान र उपचारमा प्रभतकूल असर नपने गरी 
नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशी नागररकहरूको आिागमनलाई व्यिस्स्थत गनन िाञ्छनीय िएकोले, 

 कोभिड-१९ सङ् कट व्यिस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ ले ददएको अभधकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ। 

1. संस्िप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस आदेशको नाम "विदेशबाट नेपाल आगमन हनुे यात्रहुरूको 
व्यिस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७8”  रहेको छ।  

  (२) यो आदेश तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ। 

 2. पररिाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस आदेशमा,- 

 (क) "िाय ु सेिा" िन्नाले नेपालमा अन्तरानविय उडान गने नपेाली िा विदेशी िाय ु
सेिा सम्झन ु पछन। 

 (ख) "कोभिड-१९ को परीिण" िन्नाले RT-PCR, Gene Xpert िा True NAAT 

 सम्झन ुपछन र सो शब्दले विश्व स्िास््य सङ्गठनबाट मान्यता प्राप्त  तत्सम्बन्धी 
अन्य परीिणलाई समेत जनाउँछ। 

3. हिाई अनमुभत ददन ेर उडान िनेसम्बन्धी व्यिस्थाः (१) नेपाल सरकारले उडान खलु्ला गरेका 
िायसेुिालाई संस्कृभत, पयनटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयले यस आदेशमा उल्लेख िएका 
व्यिस्थाको पूणन पालना गने शतनमा मात्र अन्तरानविय उडान अनमुभत ददन ुपनेछ। यो आदेश 
प्रारम्ि हनु ुअस्ि उडान अनमुभत ददइसकेका उडानका हकमा समेत त्यस्तो शतन अभनिायन रूपमा 
लागू गनुन पनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम उडान अनमुभत ददँदा विमानस्थलमा िीडिाड नहनु े गरी 
ददन ुपनेछ। 

4. होटेल सूचीकृत गनेः (1) पयनटन वििागले क्िारेस्न्टनको लाभग स्िीकृत मापदण्ड पूरा गरेका 
होटेलहरूको सूचीकरण गनेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम सूस्चकृत िएका होटलको वििरण संस्कृभत, पयनटन तथा 
नागररक उड्डयन मन्त्रालय, पयनटन वििाग र कोभिड-19 सङ्कट व्यिस्थापन केन्र (सीसीएमसी) 
तथा सम्बद्ध भनकायको िेबसाइट माफन त ्सािनजभनक गनुनपनेछ। 
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  (2) पयनटन वििागले स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय र सीसीएमसीसँग समन्िय 
गरी होटल क्िारेस्न्टन व्यिस्थापन कायनविभध कायानन् ियन गनुनपनेछ। 

5. अन्तराविय उडानबाट नपेाल आउन े यात्रहुरूले पालना गनुनपने शतनहरुः (१) एअरलाइन्सले 
हिाई यात्राको लाभग यात्रकुो चेक इन गनुन अस्ि पभछल्लो 72 (बहत्तर) िण्टाभित्रको फोटो 
एिं  Barcode/QR Code सवहतको कोभिड-19 परीिणको ररपोटन नेगेवटि िएको प्रमाण र 
सीसीएमसी को िेबसाइटमा रहेको Abroad Returnee Management System फाराम िरेको 
यवकन गरेपभछ मात्र यात्रहुरूलाई पवहलो चेक इन गराउन ुिा हिाई उडानबाट नेपाल ल्याउन ु
पनेछ। 

 तर, फोटो एिं Barcode/QR Code सवहतको कोभिड-19 परीिणको ररपोटन जारी नहनुे मलुकुको 
हकमा सम्बस्न्धत मलुकु हेने नेपाली कुटनीभतक भनयोग समेतको सहयोगमा परीिण ररपोटनको 
ढाँचा अभिम रूपमा प्राप् त गरी सोहीबमोस्जमको परीिण ररपोटन यात्रकुो साथमा हनुपुनेछ। 

  (२) विदेशबाट नेपाल आगमन गने यात्रलेु यात्रा गनुन अस्ि Abroad Returnee 

Management System अनलाइन फाराम िरी सोको Barcode वप्रन्ट गरी साथै भलएर आउन ु
पनेछ। विशेष पररस्स्थभतका कारण यात्रा शरुु गनुन अस्ि अनलाइन फाराम िनन नसकेका 
यात्रहुरूको हकमा उडानको लाभग चेक इन गनुन अस्ि सो अनलाइन फाराम िनुन िराउन ु
पनेछ। चेक इन गनुन अस्ि अनलाइन फाराम िनन सम्िि निएकाको हकमा संस्कृभत, पयनटन 
तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयको समन्ियमा सम्बस्न्धत िाय ु सेिाले नै भत्रििुन अन्तरानविय 
विमानस्थलमा हनुे स्िास््य परीिण अगािै फाराम िने व्यिस्था भमलाउन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जमको व्यिस्थाबारे सम्बस्न्धत कुटनीभतक भनयोगले 
नेपाल आउन इच्छुक यात्रलुाई जानकारी ददने व्यिस्था भमलाउन ुपनेछ। 

 (4)  उपदफा (१) र (2) बमोस्जमको प्रवक्रया पूरा गरी नेपाल आएका यात्रहुरूलाई 
विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा स्स्क्रभनङ्ग गदान कोभिड-१९ को लिण निएमा यस दफाको 
उपदफा (8), (9) र (10) मा उस्ल्लस्खत अिस्था बाहेकका यात्र ु७ (सात) ददनसम्म भनजले 
बकु गरेको दफा ४ बमोस्जम सूचीकृत होटलमा अभनिायन रूपमा क्िारेस्न्टनमा बस्न ु पनेछ। 
िैदेस्शक रोजगारीमा गएका र करार अिभध समाप् त िई नेपाल फवकन ने नेपालीहरूले अभिम 
होटेल बकु नगरेको अिस्थामा दफा ४ बमोस्जम सूचीकृत होटेल क्िारेस्न्टनमा बस् नपुनेछ। कुनै 
शंकास्पद लिण देस्खएमा हेल्थ डेस्कबाट आईसोलेशन सेन्टर िा अस्पतालमा पठाइनछे। 
होटेल क् िारेस्न्टनमा पठाइएका यात्रकुो वििरण सम्बस्न्धत स्जल्लाको स्जल्ला कोभिड-१९ सङ्कट 
व्यिस्थापन केन्र डीसीसीएमसीमा पठाउनपुनेछ। 
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 (5)  कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी खोप प्रमाणपत्र (Vaccination 

Certificate) िएका र कोभिड-19 परीिण ररपोटन नेगेवटि िएका हिाइ मागनबाट आउन े
यात्रहुरूलाई १० (दश) ददन स्ि-क्िारेस्न्टन (Self-quarantine) मा बस्ने गरी सीधै गन्तव्यस्थल 
जान अनमुभत ददन सवकनछे। भनजहरूले िरेको फाराममा उस्ल्लस्खत वििरण सम्बस्न्धत 
डीसीसीएमसी र स्थानीय तहमा पठाउन ु पनेछ। सम्बस्न्धत डीसीसीएमसी र स्थानीय तहले 
भनजहरू क्िारेस्न्टनमा बसे नबसेको अनगुमन गरी सीसीएमसीलाई प्रभतिेदन ददनपुनेछ। 

 (6) उपदफा (4) बमोस्जम होटल क्िारेस्न्टन अिभध पूरा गरेका यात्रहुरूले पी.सी.आर. 
परीिणको उपलब्धताको आधारमा सातौँ ददनमा आफ्नै खचनमा कोभिड-19 परीिण गरी 
परीिणको ररपोटन नेगेवटि आएमा सम्बस्न्धत स्थानीय तहको अनगुमनमा थप ४ (चार) ददन 
होम क्िारेस्न्टनमा बस्ने गरी पठाउन सवकनेछ। सम्बस्न्धत स्थानीय तहले त्यसको अनगुमन 
गरी सोको प्रभतिेदन सम्बस्न्धत डीसीसीएमसीमा गनुनपनेछ। कोभिड-19 परीिणको ररपोटन 
पोजेवटि आएमा सम्बस्न्धत होटल र डीसीसीएमसीको समन्ियमा होम िा संस्थागत 
आईसोलेशनमा िा  अस्पतालमा पठाइनेछ। 

 (7)  भडपोटेशन सेन्टरमाफन त ्वफतान िएका, जेलमकु्त िई स्िदेश वफतीको क्रममा रहेका 
र बेखची िएका नेपालीहरूको सम्बन्धमा सम्बस्न्धत कुटनीभतक भनयोगले छानविन गरी आभथनक 
अिस्था कमजोर िएका िनी भसफाररस गरेका व्यस्क्तहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको 
क्िारेस्न्टनमा रास्खनेछ। यस्ता व्यस्क्तहरू क्िारेस्न्टनमा बस्दा, भनजहरूको कोभिड-19 परीिण 
गदान तथा भनजहरू िरसम्म जाँदा लाग्ने खचन नेपाल सरकारले बेहोनेछ। 

 (8) आफ्नो धमन, रीभत, परम्परा अनसुार आफन्तको अस्न्तम संस्कार (काजवकररया) मा 
सहिागी हनु विदेशबाट नपेाल आउने व्यस्क्तको हकमा स्थानीय तह िा सीसीएमसीको 
भसफाररसको आधारमा Antigen परीिण गरी परीिण ररपोटन नेगेवटि आएमा तोवकएको स्िास््य 
मापदण्ड पूणन रुपमा पालना गने गरी िर िा गन्तव्यमा जान अनमुभत ददइनेछ। भनजले एिारौं 
ददनमा अभनिायनरुपमा कोभिड-19 परीिण गनुनपनेछ। स्थानीय तहले त्यसको अनगुमन गरी सो 
को प्रभतिेदन सम्बस्न्धत डीसीसीएमसीमा गनुनपनेछ। 

 (9)  अशक्त, दीिन रोगी र फरक िमताका व्यस्क्तहरू, भबरामीसँगै आएका कुरुिा 
(बढीमा दईु जना) को हकमा भनजहरूको Antigen परीिण गरी परीिण नेगेवटि आएमा 
अस्पतालबाट जारी आभधकाररक कागजातका आधारमा कम्तीमा १० ददन होम क्िारेस्न्टन िा 
अस्पतालमा पठाइनछे।। भनजले एिारौं ददनमा कोभिड-19 परीिण अभनिायन गनुनपनेछ। 
स्थानीय तहले सोको अनगुमन गरी डीसीसीएमसीमा प्रभतिेदन पेश गनुनपनेछ। 
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 (10)  सत्तरी िषनमाभथका ज्येष् ठ नागररक, पाँच िषनमभुनका नाबालक र नाबालकसँगै 
आएका भनजका आमा र बाबकुो हकमा Antigen परीिण गरी परीिण ररपोटन नेगेवटि आएमा 
कम्तीमा १० ददन स्थानीय तहको अनगुमनमा होम क्िारेस्न्टनमा बस्ने गरी पठाउन सवकनेछ। 
भनजहरूले एिारौं ददनमा पी.सी.आर. परीिण अभनिायन गनुनपनेछ। स्थानीय तहले त्यसको 
अनगुमन गरी सोको प्रभतिेदन सम्बस्न्धत डीसीसीएमसीमा गनुनपनेछ। 

(11)  उपदफा (8), (9) र (10) बमोस्जम Antigen परीिण गदान पोजेवटि ररपोटन आएका 
व्यस्क्तहरूको हकमा आइसोलेशन सेन्टर िा अस्पतालमा पठाइनेछ। 

6. सरकारी कमनचारी, कुटनीभतक भनयोगका कमनचारी िा सरुिाकमीको सम्बन्धमा देहाय बमोस्जम 
हनुःे (1) नेपाल आउन े कूटनीभतक भनयोगका पदाभधकारीहरू, अन्तरानस्ष् िय संिसंस्था तथा 
अन्तरानस्ष् िय गैर सरकारी संस्थाका कमनचारी र भनजका एकािरका पररिारका सदस्यको हकमा 
सम्बस्न्धत भनयोगले परराष् ि मन्त्रालयमाफन त ् गरेको भसफाररसको आधारमा सम्बस्न्धत 
भनयोग/भनकायले व्यिस्थापन गरेको क्िारेस्न्टनमा अभनिायनरुपमा १० ददन बसी कोभिड-19 
परीिणको नेगेवटि ररपोटन आएपभछ मात्र भनयभमत गभतविभधमा सहिागी हनु अनमुभत ददइनेछ। 

   (2) सरकारी कामको भसलभसलामा विदेश गएका नागररकको िा नेपाली भनयोगबाट 
नेपाल फकन न ेकमनचारी र पररिारको हकमा भनजको कोभिड-19 परीिण ररपोटन नेगेवटि आएमा 
सम्बस्न्धत भनकायको भसफाररस तथा स्जम्मेिारीमा कम्तीमा १० ददन होम क्िारेस्न्टनमा बस्न े
गरी जान अनमुभत ददइनेछ। भनजहरू क्िारेस्न्टन अिभध पूरा गरेपभछ एिारौं ददनमा पी.सी.आर. 
परीिणको नेगेवटि ररपोटन आएपभछ मात्र सम्बस्न्धत कायनिेत्रमा जान सक्नछेन।् सो को 
सम्बस्न्धत भनकायले अनगुमन गरी सीसीएमसीमा प्रभतिेदन गनुनपनेछ। 

   (3) विदेशमा आफ्नो स्जम्मेिारी पूरा गरी फकेका सरुिाकमीहरूलाई सम्बस्न्धत 
सरुिा भनकायको भसफाररसका आधारमा कम्तीमा १० ददन संस्थागत क्िारेस्न्टनमा बस्नेगरी 
गन्तव्यसम्म जाने अनमुभत ददईनेछ र क्िारेस्न्टन अिभध पूरा िएपभछ एिारौं ददनमा कोभिड-19 
परीिणको नेगेवटि ररपोटन आएपभछ मात्र भनजहरू सम्बस्न्धत कायनिेत्रमा जान सक्नछेन।् सो को 
सम्बस्न्धत सरुिा भनकायले अनगुमन गरी सीसीएमसीमा प्रभतिेदन गनुनपनेछ। 

   (4) मानि बेचभबखनमा परेका िा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागररकलाई 
उद्धार गरी हिाइ मागनबाट नेपाल ल्याउनपुने अिस्थामा उद्धार गररने मलुकुमा भनजहरूको 
कोभिड-19 परीिण गरी परीिण ररपोटन नेगेवटि आएकाहरूको हकमा स्िदेश वफतीको प्रवक्रया 
अगाभड बढाउनपुने छ। विदेशमा गई त्यस्तो उद्धार कायनमा खवटने संि संस्थाका कमनचारी िा 
स्ियम ् सेिकहरूले पभन नेपाल फकेपभछ अभनिायनरुपमा कम्तीमा १० (दश) ददन होम 
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क्िारेस्न्टनमा बस्नपुनेछ। एिारौं ददनमा भनजहरूको कोभिड-19 परीिण ररपोटन नेगेवटि आएपभछ 
मात्र दैभनक कायनजीिनमा फकन न सक्नछेन।् 

7. स्थल मागनबाट नपेाल प्रिेशसम्बन्धी व्यिस्थाः (१) नेपाली नागररक बाहेक अन्य विदेशी 
नागररकले स्थल मागनबाट नपेाल प्रिेश गनन पाउने छैन। 

   (२) उपदफा (१) बमोस्जम स्थल मागनबाट नेपाल प्रिेश गने व्यस्क्तले देहायका 
नाकाबाट मात्र नेपाल प्रिेश गनन पाउनेछः- 

(क) पशपुभतनगर (इलाम), 

(ख) काकडभिट्टा (झापा), 

(ग) रानी (मोरङ), 

(ि) भिट्टामोड (महोत्तरी), 

(ङ) गौर (रौतहट), 

(च) िीरगञ्ज (पसान), 

(छ) िेलवहया (रूपन्देही), 

(ज) कृष्णनगर (कवपलिस्त)ु, 

(झ) जमनुाह (बाँके), 

(ञ) गौरीफन्टा (कैलाली), 

(ट) पलुिाट (दाच ुनला), 

(ठ) झलुािाट (बैतडी), 

(ड) गड्डाचौकी (कञ् चनपरु)। 

 8. चालक दलका सदस्यसम्बन्धी व्यिस्थाः उडान चालकदलका सदस्यको हकमा International 

Civil Aviation Organization (ICAO) ले भनधानरण गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी अन्तरानस्ष् िय 
मापदण्डको आधारमा सम्बस्न्धत िायसेुिा कम्पनीहरूले लागू गरेको प्रोटोकल बमोस्जम हनुेछ। 
त्यस्तो प्रोटोकलको जानकारी संस्कृभत, पयनटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय, स्िास््य तथा 
जनसङ् ्या मन्त्रालय, सीसीएमसी र नेपाल नागररक उड् डयन प्राभधकरणमा अभिम रूपमा 
बझुाउनपुनेछ। 
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9. नपेालबाट प्रस्थान गने यात्रसुम्बन्धी व्यिस्थाः नेपालबाट विदेश प्रस्थान गने यात्रहुरूको हकमा 
मान्यता प्राप् त प्रयोगशालाहरूबाट पभछल्लो ४८ िण्टाभित्रको िा गन्तव्य मलुकुको मापदण्डमा 
तोवकएबमोस्जमको अिभधको कोभिड-19 परीिणको नगेेवटि ररपोटनको प्रमाण पेश गनुनका साथै 
सीसीएमसीको िेबसाईटमा रहेको विदेश जान ेव्यस्क्तले िनुनपने International Online Departure 

Form अभनिायन रूपमा िरेको हनुपुनेछ। 

10. कारबाही हनुःे यस आदेशको उल्लङ्घन गने कुनै व्यस्क्त, संस्था, िाय ु सेिा िा भनकायलाई 
कोभिड-19 सङ्कट व्यिस्थापन अध्यादेश, 2078 तथा अन्य प्रचभलत कानूनबमोस्जम कारबाही 
हनुेछ। 

11. यस आदेशबमोस्जम हनु:े कोभिड- १९ को रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा यस 
आदेशमा लेस्खएको विषयमा यसै आदेशबमोस्जम र अन्य विषयमा प्रचभलत कानूनबमोस्जम 
हनुेछ। 

12. आिश्यक व्यिस्था गनन सक्नःे यो मापदण्ड कायानन्ियनका सम्बन्धमा थप स्पष्टता गनुनपने िा 
सहजीकरण गनुनपने िएमा सीसीएमसीले सोको लाभग आिश्यक व्यिस्था गनन सक्नछे। 

13. खारेजी र बचाउः (1) विदेशबाट नेपाल आगमन हनुे यात्रहुरूको स्िास््य सरुिा तथा 
क्िारेस्न्टनसम्बन्धी आदेश, २०७७ खारेज गररएको छ। 

  (2) विदेशबाट नेपाल आगमन हनुे यात्रहुरूको स्िास््य सरुिा तथा क्िारेस्न्टनसम्बन्धी 
आदेश, २०७७ बमोस्जम िए गरेका काम कारबाहीहरू यसै आदेश बमोस्जम िएको माभननेछ। 

 


