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ल��त �ेत्र �ेत्र सेप्टेम्बर13-सेप्टेम्बर30（कोरोना �बरुद्ध आपतकाल�न रुपका उपायहरु）

प्रान्तका  नाग�रक प्रान्त �भत्र
का सम्पणूर् �ेत्र

�दउँसोमा प�न अनावश्यक वा अत्यन्त जरु�र बाहेक बा�हर जाने कायर्मा आत्मसंयमता अपनाऔँ
व्यापार समय घटाउन ग�रएको अनुरोध समय प�छ अनावश्यक रुपमा पसलमा जाने आउने नगरौ
व्यापार समय घटाउन ग�रएको अनरुोधलाई अटेर गरेका रेस्टुरेन्ट आ�दमा जाने कायर् रोक्ने आ�द

रेस्टुरेन्टहरु

सेन्दाई �सट�
�भत्र

सब ैरेस्टुरेन्टहरुको व्यापार समय घटाउन ग�रएको अनरुोध：�बहान 5 बजे-बेलकुा 8 बजे
म�दराको �ब�क्र�बतरण �दउँसोमा प�न बन्द（�नधार्�रत पसल चाँह� �बहान 11 बजे-बेलकुा 7 बजे सम्म �मल्ने ）
काराओके जाने कायर्मा आत्मसंयमता अपनाउन（मखु्तयत रेस्टुरेन्ट व्यावसाय मात्र）आ�द

सेन्दाई �सट�
बाहेक

सब ैरेस्टुरेन्टहरुको व्यापार समय घटाउन ग�रएको अनरुोध：�बहान 5 बजे-बेलकुा 8 बजे
म�दराको  �ब�क्र�बतरण ：�बहान 11 बजे-बेलकुा 7 बजे
काराओके जाने कायर्मा आत्मसंयमता अपनाउन（मखु्तयत रेस्टुरेन्ट व्यावसाय मात्र） आ�द

कायर्क्रम प्रान्त �भत्रका
सम्पणूर् �ेत्र

5 हजार जनाको संख्या अथवा �मता दर 50 प्र�तशत（ठुलो आवाज गनर्100％ नपाउने）मात्र भएको सानो ठाउँ 
खुल्ने समय：�बहान 5 बजे-बेलकुा 9 बजे आ�द

यस बाहेकका अन्य
संस्था

सेन्दाई 
�सट�

व्यापार समय घटाउने：�बहान 5 बजे-बेलकुा 8 बजे（कायर्क्रम आयोजन बेलकुा 9 बजे सम्म）※1,000㎡ भन्दा कमको 
ला�ग अनरुोध,1,000㎡ भन्दा कमको ला�ग सहयोग अनरुोध
म�दराको �ब�क्र �बतरण：�दउँसोमा प�न बन्द
काराओके जाने कायर्लाई आत्मसंयमता अपनाउन (काराओके बक्स,आ�द बाहेक)लाई सहयोगको अनरुोध

सेन्दाई �सट�
बाहेक

व्यापार समय घटाउने：�बहान 5 बजे-बेलकुा 8 बजे（कायर्क्रम आयोजन बेलकुा 9 बजे सम्म）※मापन नहेर� सहयोगको 
अनरुोध

म�दराको  �ब�क्र�बतरण ：�बहान 11बजे –बेलकुा 7 बजे
काराओके जाने कायर्लाई आत्मसंयमता अपनाउन (काराओके बक्स,आ�द बाहेक)लाई सहयोगको अनरुोध

▽यस प्रान्तमा कोरोना �बरुद्ध आ�द आपतकाल�न रुपका उपायहरु लागु ग�रएको �ेत्र तफर्  नजान
（अब�ध：सेप्टेम्बर13-सेप्टेम्बर30 उपाय लागु ग�रएको  �ेत्र：सेन्दाई �सट� �भत्रमा）
→ प्रान्त र सेन्दाई �सट� द्वारा「मौ�लक रुपका आपतकाल�न अवस्थाको घोषणा」प�न आपतकाल�न रुपका उपायको अव�धसँग �मलाएर,सेप्टेम्बर 30ता�रक सम्ममा थपीएको

�नधार्�रत पसलहरुमा चाँह�
लागु नहुने
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घमु�फर गन� कायर्मा आत्मसंयमता अपनाऔँ, संक्रमण रोकथामका  उपायहरु को पणूर्ता पालना गर�

सेप्टेम्बर 13 - सेप्टेम्बर 30（कोरोना �बरुद्ध आपतकाल�न रुपका उपायहरु）
【कानूनको  धारा 31 को अनुच्छेद 6 दफा 1को  धारा 24 को अनुच्छेद 9 इत्या�द】
○ भीडभाड हुने ठाउँमा जाने कायर् लाई घटाउको ला�ग, �दउँसोमा प�न अनावश्यक वा अत्यन्त जरु�र बाहेक बा�हर जाने कायर्मा आत्मसंयमता अपनाउने
（�बशषे ग�र, व्यापार समय घटाउन ग�रएको अनरुोध समय प�छ प�न, रेस्टुरेन्ट तथा  अनरुोध ग�रएका स�ुवधा संस्था आ�दमा अनावश्यक रुपमा जाने आउने
नगरौ）

○ संक्रमण �नयन्त्रण गन� उपाए पणूर्रुपमा पालना नगरेका रेस्टुरेन्ट आ�द साथ,ै व्यापार �बश्राम समय व्यापार समय घटाउन ग�रएको अनरुोधलाई अटेर गरेका 
रेस्टुरेन्ट आ�दमा जाने कायर्वाट बच� (होम ड�ेलभर� र टेकआउट बाहेक) नगर�

○ प्रान्त बा�हर प�न अनावश्यक वा अत्यन्त जरु�र बाहेक बा�हर जाने कायर्, �बशषे ग�र, आपतकाल�न अवस्थाको घोषणा जार� ग�रएको �ेत्रका साथ ैफैलावट 
रोकथाम आ�दको ला�ग आपतकाल�न अवस्था लागु भएका �ेत्र आ�दमा आऊ जाऊ गन� कायर् रोक्ने・आत्मसंयमता अपनाउने

○ बा�हर जाँन वा एक ठाउँ बाट अक� ठाउँमा जाँनको ला�ग आवश्यक परेको खण्डमा, सकेसम्म प�रवार तथा सामन्यतया सध ैसँगै काम गन� साथीहरुसँगै सानो 
संख्या गर�, मास्क लगाउने ※・हात साबनु पानीले राम्रोसँग धनेु आ�द आधारभतू संक्रमण रोकथामको ला�गका उपाएहरु पणूर्रुपमा पालना गन�
「बढ� भीडभाड.बन्द स्थान.बढ� निजकको सम्सगर्」 वा 「मखु्य पाँच प्रकारको अवस्था」、भीडभाड हुने ठाउँ तथा समयबाट जोगने

○ म�दरा �पउनको ला�ग ठुलो संख्यामा भेलाभ ैलामो समयसम्म अनावश्य बस्दै खान�पन・कायर्क्रम गनर् आत्मसंयमता अपनाउने,
कुराकानीको बेलामा मास्क लगाउन कडाई गन� कायर्, म�दरा न�पउदाको खण्डमा प�न साबधानी अपनाउने गर�,

○ रेस्टुरेन्टहरुमा लागु ग�रएकोको संक्रमण फै�लन रोकथामको उपाएहरुको पालनामा पणूर्रुपमा सहयोग गर� 
○ सडक, पाकर्  आ�दमा साम�ुहक रुपमा भेलाभ ैखाने, म�दरा �पउने आ�दले संक्रमणको जो�खम उच्च हुनेहुनाले यस्ता कायर्हरुमा आत्मसंयमता अपनाउने कायर्गरौ
○ खोप लगाएको नलगाएको जेभएप�न, आधारभतू संक्रमण रोकथामको ला�गका उपाएहरु पणूर्रुपमा पालना गरौ
○ अ�लअ�ल भएप�न अस्वस्थ महससु भएमा, �च�कत्सा संस्थामा परामशर् ग�र, मा�नसहरु संगको सम्पकर् बाट बच्नकुा साथ ैबा�हरफेर आऊ जाऊ गन� कायर्बाट 

बच्ने 
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