
सरकारद्वारा स्थान- विविष्ट उडान वनलम्बन व्यिस्थाको आह्िान 

*************************************************** 

     सरकारद्वारा आज (अविल 18 ) भारत, पाककस्तान, र किवलवपन्सको लावि स्थान- विविष्ट  उडान वनलम्बन व्यिस्थाको घोषणा 

िरेको छ । रातीको 00.00  बज े अविल 20 दवेि 14 कदन सम्मका लावि यी ठाउँहरूबाट सब ैयात्री उडानहरू अितरण िनन  कदन 

िवतबवन्ित हुनेछ । साथ ैयी स्थानहरू रोि  रोकथाम र वनयन्त्रण (रेिुलेिन अि क्रस-बाउवन्ि कन्भयेन्स ्एन्ड ट्राभलसन) वनयमन 

(क्याप 599H) अन्तिनत अत्यविक जोविम समूह Aको रूपमा वनर्दनष्ट िररनेछ, ताकक यी स्थानहरुमा बसकेा व्यविहरुलाई 

वनयन्त्रणमा राख्न सककयोस ्। यो वनलम्बन 14 कदनको लावि िभािकारी हुनछे । 

       

     सरकारद्वारा अविल 14 मा, कडा िररएको  उडान-विविष्ट वनलम्बन संयन्त्र, साथ ैनया ँस्थान-विविष्ट उडान वनलम्बन व्यिस्था 

समानान्तर रुपमा लाि ूिररयो । स्थान-विविष्ट उडान वनलम्बन व्यिस्था अन्तिनत, यकद एकै ठाउँबाट सब ैउडानहरूको बीचमा 

जम्मा पाँच िा सोभन्दा बढी यात्रुहरूमा सात कदनको अिवि वभत्र आिमन परीक्षणमा कोवभड-19 साथ ैN501Y म्युटेन्ट स्टे्रन पुवष्ट 

भएमा, कुनैपवन एयरलाइनलाई िास्ता निरी सब ैयात्री उडानहरू त्यस ठाउँबाट 14 कदनसम्म अितरण िनन वनषेि िनन सरकारल े

क्याप 599H लाि ुिनछे र सोवह समयमा उि स्थानलाई क्याप 599H अन्तिनत अत्यन्त उच्च जोविमयुि स्थानको रूपमा वनर्दनष्ट 

िररनछे,  सोवह स्थानमा दईु घण्टा भन्दा बढी बसेका यात्रुहरुलाई हङकङ तिन को यात्री उडानहरुमा िस्थान िनन 14 कदनसम्म 

िवतबन्ि लिाउन, ताकक सम्बन्िवत स्थानबाट आएका यात्रुहरुलाई ट्रावन्जटको माध्यमद्वारा हङकङ ििेि िनन िवतबवन्ित िनन 

सककयोस्। 

       

     एक सरकारी िििाल ेभन,े "हङकङ समदुायमा पवहलो पटक पत्ता लािेको N501Y म्युटेन्ट स्टे्रन सम्बन्िी पुवष्ट भएका 

घटनाहरूको साथ, सरकारल ेहाल ैकायानन्ियन िररएको स्थान-विविष्ट उडान वनलम्बन व्यिस्थाको मापदण्ड आयात केसहरू जसल े

N501Y म्युटेन्ट स्टेन ल्याएको आिमन परीक्षणहरू द्वारा पुवष्ट िररएको स्थानहरुमा 14 कदनको लावि लाि ूिरेको छ । भारत, 

पाककस्तान र किवलवपन्स सबैको 7-कदन ेकेसहरुको सचंयी संख्या पाईयो जुन पवछल्ला 14 कदनमा िामावणक मापदण्ड अन्तिनत 

पुिेको वथयो र यसैल ेसरकारल ेयी तीन स्थानहरूको लावि स्थान-विविष्ट उडान वनलम्बन व्यिस्थाको आह्िान िनेछ ।” 

       

     स्थान-विविष्ट वनलम्बन व्यिस्था अविल 20 मा मध्य रात दवेि 14 कदनको लावि िभािकारी हुनछे । िासंविक िवतबन्िहरूमा 

यी स्थानहरूबाट यात्र ुउडानहरू हङकङमा अितरण िनन िवतबन्ि, साथ ैयी तीन ठाउँहरूलाई क्याप 599H अन्तिनत समूह 'A' 

विविष्ट स्थानहरुको रूपमा वनर्दनष्ट िरी समािेि िररनेछ ताकक बोर्डनङको कदन दईु घण्टा भन्दा बढी िा हङकङको लावि बोर्डनङ 

हुन ु21 कदन अिावड यी स्थानहरूमा बसकेा कुनैपवन व्यविलाई िवतबन्ि िनन सककयोस ्। 

             

     साथ,ै विदिेबाट हङकङ िकन न ेव्यिस्थाको हरूको परीक्षण विस्तार िनन सरकारल ेवनर्दनष्ट उच्च जोविमयुि स्थानहरूबाट 

हङकङ िकेका व्यविहरूको लावि क्याप 599H अन्तिनत (जनु हालको समूह A वनर्दनष्ट स्थानहरू हुन)् अन्तिनत अवनिायन परीक्षण 

सूचना जारी िनेछ । 21 कदनसम्म अवनिायन क्वारेन्टाइन पूरा िररसकेपवछ 12 औं र 19 औं कदनमा क्वारेन्टाइनको क्रममा परीक्षण 

िरेपवछ हङकङ िकेका यी व्यविहरूल ेअरु सात कदनसम्म स्िंय वनररक्षण िनुनपन ेहुन्छ, र उनीहरु िकेको 26 औं कदनमा न्यूवक्लक 

एवसड परीक्षण िनुनपन ेअिीनमा हुनछेन ्। 

       

     “सरकारल ेविश्वव्यापी र स्थानीय महामारीको विकासलाई नवजकबाट वनरुन्तर अनुिमन िनछे, र आिश्यकता बमोवजम 

आन्तररक रोकथाम र वनयन्त्रणका उपायहरू समायोजन िनेछ," सरकारी िििाल ेभन े। 
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