
कोरोना भाइरस बिरूद्ध आपतकालीन रुपका उपायहरु
अपनाउनुपने क्षेत्रहरूका लागिको अपपल

【अनुरोध अवगध】 अपिल 5 ताररक～मे 5 ताररक
【लक्षक्षत क्षेत्र】 िान्त भभत्रका सम्पूर्ण के्षत्र 
भमयािी िान्त,सेन्दाई भसटीमा आपतकालीन अवस्था मे 5 ताररक सम्म थपपयो

○ अनावश्यक वा अत्यन्त जरुरि बाहेक बाहहि जाने, एक ठाउँ बाट अको ठाउँमा जाने कायय नगिौ
○ प्रान्त भन्दा बाहहि अनावश्यक वा अत्यन्त जरुरि बाहेक, जाने कायय नगिौ
○बबशषे गरि भभडभाड हुने समयमा वा स्थानहरुमा, सकेसम्म जानको लागग िोकौ
○ ठुलो संख्यामा यात्रा गनय िोक्ने वा स्थगगत गने, परिवाि, साथीभाई आहद सानो संख्याको यात्रामा पनन सावधानीपूवयक

सोचेि ननर्यय गिौ
○व्यापाि समय घटाउन अनुिोध गरिएको समय पनि, िेस्टुिेन्ट आहदमा अनावश्यक जाने आउने नगिौँ

(धािा 31 बुँदा 6 को अनुच्िेद २ को आधािमा)
○ स्वागत ि बबदाई काययक्रम, नयाँ कमयचािी स्वागत काययक्रम, खाने-पपउने सहहतको धन्यवाद ज्ञापन काययक्रम 
वा हानामी(साकुिा हेने) काययक्रम आहदमा सक्केसम्म सहभागगता नहुने गिौँ 
○ संक्रमर् फैभलन िोकथाम गने ननदेभशका पालना नगिेका िेस्टुिेन्टहरुको प्रयोग नगिौं
○ महदिा पपउनको लागग ठुलो संख्यामा भेलाभै लामोसमयसम्म अनावश्यक नबसौ
ि कुिाकानीको बेलामा मास्क िाम्रोसँग लगाउने तथा महदिा नपपउदा पनन साबधानी अपनाउने गिौँ  
○ िेस्टुिेन्टमा लागु गरिएकोको संक्रमर् फैभलन िोकथामको उपाएहरुलाइ पूर्यरुपमा सहयोग गिौँ 

●भमयािी िान्तका नािररकहरुमा हार्दणक अपपल（िान्त भभत्रका सम्पूर्ण क्षेत्र）

भमयािी िान्त,सेन्दाई भसटीमा आपतकालीन अवस्थाको 
घोषर्ा जारी िररएको छ

अवगध：मार्ण 18 ताररक िाट मे 5 ताररक



लक्षक्षत 
क्षेत्र 

सेन्दाई भसटीमा 
बबशेष कानूनको धािा 31 बुँदा 6 को आधािमा 

फैलावट िोकथाम आहद प्राथभमकताका
उपायहरु  

सेन्दाई भसटी िाहेक िान्तको सम्पूर्ण स्थानमा 
बबशेष कानूनको धािा 24 को बँुदा 9 को आधािमा 

अपपल  

लक्षक्षत 
अवगध

2021 साल अपप्रल 5 तारिक（सोमवाि）बेलुका 8 बजे बाट
2021 साल मे 6 तारिक (बबहहबाि) बबहान 5 बजे

2021 साल अपप्रल 5 तारिक（सोमवाि）बेलुका 9 बजे बाट
2021 साल मे 6 तारिक (बबहहबाि) बबहान 5 बजे

लक्षक्षत 
सुपवधा

खाद्य स्वच्िता ऐन अन्तगयत सञ्चालन हुने िेस्टुिेन्टहरू
※केहह अपवादहरु पनन िन 

खाद्य स्वच्िता ऐन अन्तगयतका व्यापाि अनुमनतपत्र प्राप्त गिेका 
ननम्न भलखखत व्यवसाय
① मनोिन्जन सहहतको िेस्टुिेन्टहरु
② महदिा बबक्रक्र बबतिर् गने िेस्टुिेन्ट（खािावोके आहद सहहत）

अनुरोध 
बििरर्

बबहान 5 बजे बाट बेलुका 8 बजे सम्म समय घटाएको
व्यापाि（महदिाको बबक्रक्र बबतिर् चाही बबहान 11 बजे बाट 
बेलुका 7 बजे सम्म）

बबहान 5 बजे बाट बेलुका 9 बजे सम्मको समय घटाएको व्यापाि
ग्राहकहरुको व्यवस्थापन आहद, मास्क लगाउन जानकािी 
गिाउने, संक्रमर् िोकथाम ननदेशन पालना नगने ग्राहकलाई 
प्रबेशमा ननषेध आहद 

आदेश 
जरीवाना

उगचत कािर् बबना उक्त अनुिोधहरूको पालना गनय असफल 
व्यवसायीहरूको लागग
➢यस अपपल सम्बन्न्ध उपायहरू अपनाउन आदेश हदन 
सक्दि।
➢यहद तपाइँले आदेश उलंघन गनुयभयो भने, 2 लाख  येन 
वा सोभन्दा  कमको जरिवाना हुन सक्दि 

－

अन्य उपिोक्त, व्यापाि समय वा पनि, िेस्टुिेन्टमा अनावश्यक 
रुपमा जाने आउने नगिौ, नगिबाभसन्दा सँग अनुिोध －

नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामर् रोि फैलावट रोकथामको लागि
व्यापार समय घटाउनको लागि सहयोिको अनुरोध ताभलका 
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