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सरकारद्वारा अनिवार्य परीक्षण सूचिा राजपत्र जारी  

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

सरकारल ेरोग रोकथाम तथा निर्न्त्त्रण (केही व्यनिहरुलाई अनिवार्य परीक्षण गिनयपि)े निर्मि (क्र्ाप 

599J) अन्त्तगयतको शनिको प्रर्ोग गर्द ैसो अिनसार र राजपत्रमा अनिवार्य परीक्षण सचूिा प्रकाशि गरे अिनसार, 

निर्र्दयष्ट समर्मा नवशेष सात पररसरमा उपनथथत भएका कन ि ैपनि व्यनिले (त्र्स व्यनिले अनिवार्य परीक्षण 

गिनयपिे ) COVID-19 न्त्र्ूनक्लक एनसड परीक्षण गिनय पिे हुन्त्छ । 

 

    खाद्य तथा थवाथ्र् ब्र्ूरो (फूड एण्ड हले्थ ब्र्ूरो) (FHB) का प्रविाले आज (जिवरी 18 ) भि,े " र्ो 

छोटो अवनिमा हालसाल ैजोडयि र र्ाउ मा तेईका नजल्लाहरुमा िेरै संख्र्ामा पननष्ट भएका केसहरु भेरटएका छि ्

। सो नजल्लामा संक्रमणको प्रसारणलाई नछटो भन्त्र्दा नछटो रोक्न, सरकारल े पूवयमा िेथि रोड,उत्तरमा रहकेो 

कन्त्सन नथिट, फेरी नथिटको पनिम नसमािामा तोककएका क्षेत्रहरु र र्दनक्षणका जोडयि रोडमा बसोबास गिेहरुका 

लानग अनिवार्यताको आिारमा अनिवार्य परीक्षण गराउिे थप कर्दम चाल्िे सरकारल ेपूवय निणयर् गररसकेको छ 

। तोककएका क्षेत्र नभत्र, र्दनई वा सोभन्त्र्दा िरै र्ननिटहरुमा महामारीको एक अकायसँग सम्बनन्त्ित िभएको पननष्ट 

भएका भविहरु बाहके, नवगतमा 14 कर्दिहरुमा एक वा बढी केसहरु पननष्ट भएका भविहरुलाई पनि क्र्ाप 599J 

अन्त्तगयत अनिवार्य परीक्षण सूचिामा समावेश गररिेछ । पनछल्लो 14 कर्दिहरुमा प्रासंनगक भविहरुमा उपनथथत 

भएका व्यनिहरुल ेपनि अनिवार्य परीक्षण गिनय पिे हुन्त्छ । मानथका मापर्दण्ड पूरा गिे सात भविहरुलाई आज 

अनिवार्य परीक्षण सूचिामा समावेश गररएको छ ।" 

 

   “अनिवार्य परीक्षणको अनििमा रहकेा व्यनिहरुल े अनिवार्य परीक्षण सूचिाहरुको अिनपालिमा 

सरकारल ेगम्भीरतापूवयक अिनसरण गिेछ र महामारीको नवकासलाई ध्र्ािमा राख्र्द ैमानथको निर्र्दयष्ट क्षेत्रको 

अनिवार्य परीक्षण प्रबन्त्िको निरन्त्तर समीक्षा गिेछ । निर्र्दयष्ट क्षेत्रको समनर्दार्मा संक्रमण जोनखम उच्च हुि सके्न 

हुिाल,े सरकारल ेसो इलाकाका बानसन्त्र्दाहरूलाई उिीहरू अनिवार्य परीक्षणको अिीिमा छैिि भि ेपनि नछटो 

र सकक्रर् रुपमा परीक्षण गिय प्रोत्सानहत गर्दयछ । घनम्ती (मोबाइल) िमूिा संकलि थटेशिहरूल ेसो क्षेत्रका सब ै

बानसन्त्र्दाहरूको लानग नििःशनल्क परीक्षण सेवा प्रर्दाि गर्दयछ चाह े उिीहरू अनिवार्य परीक्षणका भानग हुि ् वा 

िहुि । " 

 

अनिवार्य परीक्षण सूचिाका नववरणहरु निम्नािनसार छि्: 

    

र्कर्द कोही व्यनि निम्न निर्र्दयष्ट पररसर मध्र्ेमा जिवरी 5 र्दनेख जिवरी 18, 2021(समावेश तर आगन्त्तनक, 

बानसन्त्र्दा र कामर्दारहरुमा मात्र सीनमत छैि) नभत्र र्दनई घण्टा भन्त्र्दा िेरै समर्को लानग उपनथथत हुिन भएको 

नथर्ो भिे, उिीहरुल ेजिवरी 21, 2021 सम्ममा परीक्षण गिनय पिे हुन्त्छ । र्कर्द अनिवार्य परीक्षणको अिीिमा 

परेका व्यनिहरुले जिवरी 16, 2021 र्दनेख जिवरी 18, 2021 सम्ममा परीक्षण गररसकेका छि ्भि ेउिीहरुलाई 

अनिवार्य परीक्षण सूचिामा नििायररत आवश्कताहरुको पालिा गररएको भनि मानििेछ । 

 

1. 184-186 Shanghai Street, Yau Tsim Mong 

2. Hang Fook Building, 170-174 Shanghai Street, Yau Tsim Mong 
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3. 16-18 Reclamation Street, Yau Tsim Mong 

4. Bo Lun Building, 28-34 Battery Street, Yau Tsim Mong 

5. Siu Hing Building, 230-236 Temple Street, Yau Tsim Mong 

6. 542-544 Canton Road, Yau Tsim Mong 

7. 161-163 Temple Street, Yau Tsim Mong 

 

Kwun Chung Sports Centre र  Jordan Road र Saigon Street (Jade Street पनि भनिि)े 

Canton Road बीचको घनम्ती (मोबाइल) िमूिा संकलि थटेशिल े अनिवार्य परीक्षणको अिीिमा परेका 

व्यनिहरुलाई अन्त्र् नजल्लाहरुका बानसन्त्र्दाहरुलाई नििःशनल्क परीक्षण सेवा प्रर्दाि गिय जारी राख्नेछ । 

सवयसािारणहरुलाई नििःशनल्क COVID-19 न्त्र्ूनक्लक एनसड परीक्षण प्रर्दाि गिे नवनभन्न नजल्लाहरुको घनम्ती 

िमूिा संकलि थटेशिहरु सञ्चालि नमनत तथा सञ्चालि समर् एिेक्समा उल्लेख गररएको छ । घनम्ती िमूिा 

संकलि थटेशिहरु बाहके, अनिवार्य परीक्षणको अिीिमा परेका व्यनिहरुले नििःशनल्क परीक्षण प्राप्त गिय सब ै

नजल्लाहरुको कन ि ैपनि परीक्षण केन्त्रहरुमा जाि सक्छि् । 

 

अनिवार्य परीक्षणको अिीिमा पिे व्यनिहरुले निम्न माध्र्महरु माफय त परीक्षण गिय सक्नन हुन्त्छ: 

 

1. कन िै एक घनम्ती िमूिा संकलि थटेशिहरुमा जाँच गिय जािको लानग (सूची र लनक्षत समूहहरु बारे (र्कर्द 

लागू भएमा) www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html मा) हिेनयहोस ्; 

  

2. कन िै पनि एक सामनर्दानर्क परीक्षण केन्त्रहरुमा उपनथथत हुि www.communitytest.gov.hk/en/) सूचीमा 

हिेनयहोस् ; 

 

3. घाँटीको नभत्र पट्टीबाट निकालेको र्ायल(खकार)को िमूिा संकलि प्र्ाक प्राप्त गियका लानग कन ि ैपनि 121 

पोष्ट अकफसहरु, 20 MTR थटेशिमा थथानपत भेनन्त्डङ मेनशिहरु वा अथपताल प्रानिकरणले तोककएका 47 

जिरल बानहररंग(आउटपेशेन्त्ट)नक्लनिक(GOPCs) जाि सक्नन हुन्त्छ र िमूिालाई निर्र्दयष्ट िमूिा संकलि 

थथािहरुमा फकायइिनहोस ् (नवतरण थथािहरु तथा समर्, िमूिा संकलि थथािहरु र समर् बारे 

www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html मा हिेनयहोस् ); 

 

4. अथपताल प्रानिकरणको कन ि ैपनि GOPC हरुमा एक र्दक्ष / पेशेवर नचककत्साको निर्दशेि अिनसार परीक्षण 

गररिेछ; 

 

5. थवाथ्र् नवभाग (DH) द्वारा मान्त्र्ता प्राप्त निजी प्रर्ोगशालाहरुद्वारा प्रर्दाि गररिे थवर्ं-व्यवथथा परीक्षण 

गिय र परीक्षणको पररणामहरु SMS द्वारा सूचिा जारी गिेछ 

(सूचीहरु www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf  मा हिेनयहोस)् ; वा 

 

6. सान्त्र्दर्भयक कर्दशानिर्दशेिहरु बमोनजम थवाथ्र् संरक्षण केन्त्रद्वारा(र्द सेन्त्टर फर हले्थ प्रोटेक्शि) सम्बनन्त्ित 

निर्र्दयष्ट पररसरमा नवतरण गररएको िमूिा बोतल प्रर्ोग गिय (र्कर्द लागू भएमा), र िमूिा सकंलि गरेको 

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.communitytest.gov.hk/en/
http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf


3 
Nepali version 
 

बोतल कफताय गिनयहोस ्। 

 

 प्रविाले सचेत गरे कक अथपताल प्रानिकरणको र्दनघयटिा तथा आपतकालीि नवभागमा वा 

अथपतालमा भिाय भएको समर्मा, वा निजी प्रर्ोगशालाहरुद्वारा प्रर्दाि गररएको परीक्षणको पररणामहरु 

SMSद्वारा सूचिा जारी गररिेछैि, उनल्लनखत अनिवार्य परीक्षण सूचिाको आवश्र्कताहरुमा लागू हुिेछैि । 

 

   "र्कर्द अनिवार्य परीक्षण गि ेव्यनिहरुमा लक्षणहरु र्दखेा परेमा, उिीहरुले तनरुन्त्त मेनडकल उपचार 

नलिनपर्दयछ र र्दक्ष/पेशेवर नचककत्साको निर्दशेि अिनसार परीक्षण गराउिन पर्दयछ । नतिीहरुले घनम्ती (मोबाइल) 

िमूिा सकंलि थटेशिहरु वा सामनर्दानर्क परीक्षण केन्त्रहरुमा जािन हुरँ्दिै ।" 

 

    अनिवार्य परीक्षण गिनयपिे व्यनिहरुले कािूि प्रवतयि अनिकृतद्वारा जाचँप्रचाल गर्दाय परीक्षणको 

िनतजा भएको SMS सूचिा राख्नन पर्दयछ जब अनिकारीले सो व्यनिहरुलाई उिीहरुको निर्र्दयष्ट परीक्षण बारे 

जािकारी प्राप्त गिय आवश्र्क हुन्त्छ ।  

 

      र्सबाहके, अनिवार्य परीक्षण सूचिा अन्त्तगयत परीक्षणको अिीिमा रहकेा व्यनिहरुले सकेसम्म 

व्यावहाररक रुपमा माथक लगाउिन र हातको थवच्छता कार्म गिनय जथता उपर्नि व्यनिगत रोगको रोकथाम 

उपार्हरु नलिनपर्दयछ, र निर्र्दयष्ट परीक्षण पाररत गिे प्रर्ोजि बाहके, नतिीहरु आफ्िो निवासमा बस्ननपर्दयछ र 

सकेसम्म परीक्षणको पररणाम िआएसम्म बानहर िजािनहोस् । 

 

      अनिवार्य परीक्षणको प्रबन्त्ि बारे  कन िै पनि सोिपनछ गिनय परेमा 6275 6901 को हटलाइिमा 

सम्बोिि गिय सककन्त्छ, जनि र्दनैिक नबहाि 9 बजे र्दनेख साँझ 6 बजे सम्म सचंालिमा हुन्त्छ । र्कर्द अनिवार्य 

परीक्षण र्ोजिाको अिीिमा हुिे व्यनिहरुले कन िै पनि सामनर्दानर्क परीक्षण केन्त्रहरुमा परीक्षण गिय चाहमेा, 

उिीहरुले केन्त्रको निर्ननि नथथनत बारे अनिममा जाचँ गिय सक्र्दछि्।  सामनर्दानर्क परीक्षण केन्त्रहरुको 

हटलाइिहरु www.communitytest.gov.hk/en/info/  मा उपलब्ि छि् । 

 

      सरकारले सम्बनन्त्ित पररसरमा उपनथथत भएका सम्भानवत संक्रनमत व्यनिहरु पत्ता लगाउि जारी 

राख्नेछ र नतिीहरुल ेपरीक्षण सूचिाको पालिा गरेको छ वा छैि भने्न बारे गम्भीरतापूवयक प्रमानणत गिेछ । 

परीक्षण सूचिाको पालिा िगिय जो कोनह व्यनिले अपराि गरेको ठहर हुिेछ र $5,000 को एक निनित रुपमा 

जररवािा लाग्न सके्नछ । सो व्यनिलाई नििायररत समर् नभत्र एक अनिवार्य परीक्षण गिनय पिे आर्दशे जारी गिय 

सककिेछ । आर्दशेको पालिा िगरेमा अपराि ठहररिेछ र अपरािीलाई थतर 4 को ($ 25,000) जररवािा र छ 

मनहिाको कैर्द हुि सके्नछ ।  

      

    सहार्क नचककत्सा सेवाका सर्दथर्हरु र थवाथ्र् नवभाग(DH), गृह मानमला नवभाग, समाज कल्र्ाण 

नवभाग, आवास नवभाग र हङकङ प्रहरी बल जथता नवभागका सम्बनन्त्ित अनिकारीहरुलाई रोग रोगथाम तथा 

निर्न्त्त्रण अध्र्ार्दशे (Cap. 599) अन्त्तगयत सम्बनन्त्ित निर्मि अन्त्तगयत केही कार्यहरु गिय अनिकार कर्दइएको छ । 

कन िै व्यनि जो सान्त्र्दर्भयक अिनरोिको पालिा गिय असफल हुन्त्छ, उसले/उिले अपराि गरेको ठहररन्त्छ र थतर 3 

http://www.communitytest.gov.hk/en/info/
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($10000) को जररवािाको लानग उत्तरर्दार्ी हुिेछ । COVID-19 परीक्षणहरु सञ्चालिको लानग कन िै पनि 

व्यनिगत नववरणहरुको संङकलि र प्रर्ोग व्यनिगत नववरण (गोपनिर्ता) अध्र्ार्दशे (क्र्ाप 486) अन्त्तगयत 

आवश्र्कताहरु पूरा गिै पर्दयछ । सान्त्र्दर्भयक जािकारी सम्हाल्िे सरकारी नवभागहरु र परीक्षण सेवा 

प्रर्दार्कहरुले महामारी रोकथाम गिे उद्दशे्र्को लानग नववरणहरु आवश्र्क भए अिनसार प्रर्दाि गर्दयछ । सो 

कार्यप्रवाहले कन िै व्यनिगत नववरणको प्राविाि हङकङ बानहरको कन िै पनि संथथा वा व्यनिहरुलाई समावेश 

गर्दिै । 

  

     प्रविाले भिे, "सरकारले आफ्िो थवाथ्र् सम्बन्त्िी शंका भएका सबै व्यनि वा संक्रमणको जोनखममा 

परेका व्यनिहरुलाई (जथतै महामारी फैनलएको ठाउँहरुमा भ्रमण गरेका वा संक्रनमत व्यनिको सम्पकयमा आएका 

व्यनिहरु), प्रारनम्भक जाँच पनहचािका लानग तनरुन्त्तै परीक्षण गिय आिह गर्दयछ । FHBले महामारीको घटिाक्रम 

र परीक्षण सहभानगता र्दरलाई ध्र्ािमा राखी नवशेष समूहहरुको सम्बन्त्िमा अनिवार्य परीक्षण सचूिाहरु 

प्रकानशत गिेछ । " 

 

समाप्त/ सोमबार, जिवरी 18, 2021                                                                                         

जारी समर् HKT 23:25 

 

 

 

 


