
 
 

 

 

नपेाली राजदतूावास‚ बइेजजङ 

    चीनमा रहनभुएका नपेालीहरुका लाजि सचूना 

 
१ नेपाल सरकारको कोरोनाभाइरस प्रकोप रोकथाम तथा जनयन्त्रण उच्चस्तरीय सजमजतले संक्रमणका जवरुद्ध आवश्यक तयारी तथा 

सतककता अपनाउने सम्बन्त्धमा जवजभन्न जनणकयहरु िरेको छ । सो अनुसार जवदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई अत्यन्त्त जरुरी 

अवस्थामा बाहके यारा निनक एवम ्संक्रमणबाट जोजिनका लाजि उच्च सतककता अपनाउनुहुन हार्दकक अनुरोध छ ।  

 
२ नेपाल सरकारले चैर ९ देजि चैर १८ (तदनुसार २२ माचक देजि ३१ माचक) सम्मका लाजि सबै अन्त्तराकजिय उडान बन्त्द िने जनणकय 

िरेको छ । सीमानाकाबाट आवािमन िने यारुको स्वास््यलाई प्राथजमकतामा रािी संक्रमणबाट जोिाउन अजनवायक स्वास््य 

जााँचको व्यवस्था सजहत ्आवािमनको व्यवस्था जमलाइएको छ । साथै‚ १४ माचक २०२० देजि यता नेपाल आउने जवदेशी नािररक‚ 

िैह्र आवासीय नेपाली एवम ्नेपाली नािररकले १४ ददनसम्म क्वारान्त्टाइनमा बस्नुपने व्यवस्था समेत ्िररएको छ ।  

  
३ चीनमा प्रकोप रोकथाम र जनयन्त्रणका लाजि जवजवध प्रावधानहरु अपनाइएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार जवमानस्थलमा आिमन 

पश्चात ्यारुहरुको स्वास््य परीक्षण िने एवम ्यारुको स्वास््य अवस्था एवम ्जनजले यारा शुरु िरेको मुलुक र हालसालै यारा िरेका 

ठाउाँहरुको आधारमा सरकारद्वारा तोदकएका क्वारान्त्टाइन स्थल वा आफै क्वारान्त्टाइनमा बस्नुपने जनयम छ । बेइजजङका हकमा 

सरकारद्वारा तोदकएका ठाउाँमा आफ्नै िचकमा १४ ददनसम्म क्वारान्त्टाइनमा बस्नुपदकछ । प्रकोपको अवस्थामा आउने फेरबदल अनुसार 

उक्त जनयमहरु जनरन्त्तर रुपले अद्यावजधक हुाँदैिने हुनाले पजछल्लो प्रावधानका बारेमा जानकारी जलएर याराको योजना बनाउन ु

उपयुक्त हुनछे । 

 
४ चीनमा कोरोनाभाइरसको प्रकोपबारे राजिय स्वास््य आयोिल ेजारी िने त्याङ्क र सूचनाका लाजि http://en.nhc.gov.cn प्रयोि 

िनक सदकन्त्छ । नेपालको अध्यािमन सम्बन्त्धी अद्यावजधक जानकारीका लाजि http://www.nepalimmigration.gov.np वा 

हटलाइन ९७७‒१‒४११‒३०४५ मा सम्पकक  िनक सदकनेछ । चीनमा रहनुभएका नेपाली नािररकहरुलाई जछटोछररतो सेवा प्रवाह 

िनक दतूावास प्रजतबद्ध छ । थप जानकारी र मद्दतका लाजि यस दतूावास एवम ् ग्वाञ्जाओ‚ ल्हासा‚ हङकङ र शांघाईका नेपाली 

वाजणज्यदतूावासहरुद्वारा स्थाजपत जनम्न हटलाइनमा सम्पकक  िनक सदकनेछ ।  

क. नेपाली राजदतूावास, बेइजजङ  जद्वतीय सजचव दीपक जव.क .फोन न ं.१५६५०७२००६९ 

ि. नेपाली महावाजणज्यदतूावास, ग्वाञ्जाओ वाजणज्यदतू कुञ्जन शाह ,फोन न ं.१३३१०८८४८८० 

ि. नेपाली महावाजणज्यदतूावास, ल्हासा  वाजणज्यदतू जजम्सन रुम्दाली राई ,फोन न ं.१८८८९०९७७३० 

घ. नेपाली महावाजणज्यदतूावास, हङकङ वाजणज्यदतू दकरण िुरुङ ,फोन नं.  (८५३) ५६२४९०६७ 

ङ. अवैतजनक नेपाली वाजणज्यदतूावास, शांघाई  जेनेट जल ,फोन नं .१३८१८३६९५५९ 

 
५ कोरोनाभाइरस प्रकोप जवरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने सन्त्दभकमा चीनमा रहनुभएका नेपालीहरुको अद्यावजधक जववरण संकलन 

िने कायक भइरहकेाले चीनमा रहनुभएका सम्पूणक नािररकहरु ⁽हाल नेपालमा रहनुभएका समेत⁾् लाई दतूावासको वेबसाइटमा रहकेो 

जववरण फाराम भनुकहुन हार्दकक अनुरोध छ । संकजलत जववरणका मद्दतले दतूावासलाई चीनमा रहनुभएका नेपालीलाई कन्त्सुलर सेवा 

प्रदान िनक सहज हुन ेव्यहोरा अनुरोध छ  । तलको कोड स््यान िरेर वा http://www.wjx.cn/m/60612057.aspx मा ज्लक िरेर 

वैयजक्तक जववरण फाराम भनक सदकनेछ ।    

 
बेइजजङ‚ ८ चैर २०७६ (२१ माचक २०२०)         *** 
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