
प्रान्तका नागरिक, ब्यबसायीहरु लक्षित अनुिोधको बबबिण आदिको बािेमा

क्षेत्र लक्षक्षत क्षेत्र रेवा 4 (2022) जनविी14 तारिक पछि बाट नयााँ लागुहुने अनुरोध बबबरण 

प्रान्तको सम्पू णण क्षेत्र

प्रान्तका 
नागरिक

○ रेस्टुरेन्टहरू आदि प्रयोग गिाणको बेलामा, एउटै समहूमा एउटै टेबलमा 5 भन्िा बढी व्यक्तितहरु बि स 
खानपिन गनन,   िाबिभोज जस्ता कायन बाट जोगगने गरौ

○ भीडभाड भएको ठाउाँ  वा सकं्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउाँ तर्ण  जाने आउने कायणलाई स्थगितगत गनग गरौ
ववशषे गरर, आपतकालीन अवस्थाको उपाय लागू नभएका क्षेत्र, रै्लावट रोकथाम आदि प्राथममकताका 
उपायहरु लागू नगरेको क्षेत्र जस्तै सकं्रमण रै्मलरहेको क्षेत्रहरु तर्ण को अनावश्यक र अत्यावश्यक काम 
बाहेकको जाने आउने कायणलाई स्थगितगत गनग गरौ

िेस्टुिेन्ट
○ एउटै समहूमा एउटै टेबलमा 5 भन्िा बढी व्यक्तितहरु बि स खानपिन गनन, िाबिभोज जस्ता कायन बाट 

जोगगने गरौ
（「िनौट！िान्नसककने !!ममयागी रेस्टुरेन्ट कोरोना मापन प्रमाणीकरण प्रणाली」 द्वारा प्रमाणीकरणको सतण लाई 
बेपरवाह गररएको रेस्टुरेन्टहरुमा नजान अनुरोध)

▽ प्रान्त मभत्रमा संक्रममतहरुको संख्या बढ्िै गएको हुनाले, खानपिन、बादहि घुमफििको लागग जाने, एक ठाउँबाट अको 
ठाउँमा जाने, आउने सम्बन्धमा प्रान्तको नागरिक, ब्यबसायीहरु मा अनुिोधको बबबिण थिीयो
→ जनविी 14 तारिक बाट,िेस्टुिेन्टमा खानेपिउने बेला माननसहरुको संख्या िमता, संक्रमण िैि लएको िेिमा जाने 
आउने कायन आदि नगने, जोखखम बाट सुिक्षित हुने कायन को अनुिोध
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िानवपन,
बादहर घुमकर्रको
लागितग जाने,एक
ठाउाँबाट अको

ठाउाँमा जाने आउने

※ बे्रकथ्रु सकं्रमण सदहत सकं्रमणको द्रतु गछतलाई  ध्यानमा राख्िै, िोप, परीक्षण प्याकेज प्रणालीको प्रयोग आदिले द्वारा प्रछतबन्धहरू िकुुलो 
हुने भन्ने चांही िैनन।् कोरोनाको िोप लगाए पछि पछन सनग हुाँिा मागितथका अनुरोध बबबरणहरुको राम्रोसाँग पालना गरौ



प्रान्तका नागररकहरु लाई अनुरोधको बबबरण 【प्रान्त मभत्रका सम्पूणण के्षत्र】
जनवरी14 ताररक पछि

【कानूनको धारा २४ अनुच्िेि ९ मा आधाररत अनुरोध】
○ रेस्टुरेन्टहरू आदि प्रयोग गिाणको बेलामा, एउटै समहूमा एउटै टेबलमा 5 भन्िा बढी व्यक्तितहरु बि स खानपिन गनन, िाबिभोज जस्ता कायन बाट जोगगने गरौ
○ भीडभाड भएको ठाउाँ वा सकं्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउाँ तर्ण जाने आउने कायणलाई स्थगितगत गनग गरौ

ववशषे गरर, आपतकालीन अवस्थाको उपाय लागू नभएका क्षेत्र, रै्लावट रोकथाम आदि प्राथममकताका उपायहरु लागू नगरेको क्षेत्र जस्तै सकं्रमण
रै्मलरहेको क्षेत्रहरु तर्ण को अनावश्यक र अत्यावश्यक काम बाहेकको जाने आउने कायणलाई स्थगितगत गनग गरौ

※ बे्रकथ्रु सकं्रमण सदहत सकं्रमणको द्रतु गछतलाई ध्यानमा राख्िै, िोप, परीक्षण प्याकेज प्रणालीको प्रयोग आदिले द्वारा प्रछतबन्धहरू िकुुलो हुने भन्ने
चांही िैनन।् कोरोनाको िोप लगाए पछि पछन सनग हुाँिा मागितथका अनुरोध बबबरणहरुको राम्रोसाँग पालना गरौ सतण मसमाहरुमा कुनै पछन प्रकारको िूटको
ब्यबस्था गररएको िैन ।
○ सकं्रमणको बारेमा गितचन्न्तत महससु गनग लक्षण निेखिएको नागररकहरुले परीक्षण गनग गरौ 【लाई छनरन्तरता】
○ िोप लगाएको नलगाएको जेभएपछन, सकं्रमणको जोखिम उच्च हुने जस्ता कायणहरु नगनग साथै, िैछनक जीवनका आधारभतू सकं्रमण छनयन्त्रणका

उपायहरूको पूणणरुपमा पालना गरौ 【लाई छनरन्तरता】
○ राबत्रभोज, िानवपन गररने कायणक्रमहरु मापछन, कुराकानी गिाण पछन राम्ररी मास्क लगाउने कायण पूणणरुपमा पालना  गरौ
○ सकं्रमण छनयन्त्रण गनग उपाए पूणणरुपमा पालना नगरेका रेस्टुरेन्ट आदिको प्रयोग नगरौ (होम डमेलभरी र टेकआउट बाहेक) 【लाई 

छनरन्तरता】
○ रेस्टुरेन्टहरुमा लागु गररएकोको सकं्रमण रै्मलन रोकथामको उपाएहरुको पालनामा पूणणरुपमा सहयोग गरौँ 【लाई छनरन्तरता】
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