COVID-19 माग�दश�न
हाम्रो रा�मा द्रुत �पमा बिढरहे को COVID का केसह�को फैलाव कम गन� र अ�ताल र िचिक�ा
प्रणालीह� अिभभूत छै नन् भनी सुिनि�त गन�का लािग, हामी साव�जिनक �ा�को सुर�ा गन� एकदमै
किठन तर आव�क कदमह� चािलरहे का छौं।
यसले धेरैजसो �वसायह�मा िव�ीय किठनाइ िनम्�ाउनेछ र गभन�र र कम�चारीले प्रभावह�लाई कम गन�
त�रकाह� अ�ेषण गद� �नु�न्छ भ�े कुरा हामीले पिहचान गऱ्यौं।
•

सोमबार, नोभे�र 16 मा म�रातबाट सोमबार, िडसे�र 14 स�, वािस�टनका सबै काउ�ीह�
तल उ���खत प्रितब�ह�मा रोल�ाक �न्छन्।

सबै काउ�ीह�का प्रितब�स��ी प�रमाज�नह� अ�था नोट नग�रँ दास� सोमबार, नोभे�र
16 को म�रातस� प्रभावकारी �न्छन्। िक्रयाकलाप सूचीब� नग�रएमा, यसले यसको हालको
माग�दश�न पालना गनु�पछ� । सबै K-12/उ� िश�ा, �ा� �ाहार र बाल�ाहार नयाँ प्रितब�ह�बाट मु�
छन् र हालको माग�दश�न पालना गन�छन्। यी प्रितब�ह� अदालत र �ाियक शाखास��ी
काय�वाहीह�मा लागू �ँ दैनन्।
1. तपाईंको घरप�रवारभ�ा बािहरका मािनसह�ले िन� कुरा पूरा नगदा�स� उहाँह�सँग
ग�रने िभत्री सामािजक जमघटह� मा प्रितब� लगाइन्छ (a) सामािजक जमघटमा आउनुअिघ
चौध िदन (14) स� �ारे �ाइनमा नरहँ दास�; वा (b) सामािजक जमघटमा आउनुअिघ सात (7)
िदनस� �ारे �ाइनमा नरहँ दास� र जमघटमा आउनुअिघ 48 घ�ाभ�ा िढला नग�रकन ने गेिटभ
COVID-19 परी�णको नितजा प्रा� नगदा� स�। घरप�रवारलाई एउटै िनवासमा बसोबास गन�
���ह�को �पमा प�रभािषत ग�रन्छ।
2. बािहरी सामािजक जमघटह� तपाईंको घरप�रवारभ�ा बािहरका पाँ च (5) जना मािनसह�मा
सीिमत ग�रनेछ।
3. िभत्री खानपान सेवाको लािग रे �ु रे� र बारह� ब� छन्। सबै बािहरी खानपानमा बािहरी
खानपान माग�िनद� शनका आव�कताह�को अनु पालना ग�रनुपन� भएमा, बािहरी खानपान र
पास�ल सेवाको लािग अनुमित िदइन्छ। बािहरी खानपानको लािग टे बलको साइज अिधकतम पाँ च (5)
जना मािनसमा सीिमत �न्छ। यी प�रमािज�त रे �ु रे� तथा बारका प्रितब�ह� बुधबार, नोभे�र 18,
2020 मा िबहान 12:01 बजे प्रभावकारी �न्छन्।
4. �स्थता सुिवधा र िजमह� आ��रक स�ालनह�को लािग ब� ग�रन्छ। बािहरी �स्थता
क�ाह�को लािग अनुमित िदइन्छ तर मािथ सूचीब� ग�रएको बािहरी सामािजक जमघट
प्रितब�को अधीनमा र यस�ारा सीिमत �न्छन्।
5. बोिलङ के�ह� आ��रक सेवाको लािग ब� ग�रन्छ।
6. िविवध स्थानह�: सबै खुद्रा �ापार िक्रयाकलाप र �ावसाियक बैठकह� िनषेिधत छन् ।
टाढाबाट स�ादन गन� नसिकने पेशागत प्रिश�ण र परी�ण साथसाथै अदालती र �ाियक
शाखासँग स���त प्रिक्रयाह�को लािग मात्र अनुमित िदइन्छ। प्र�ेक बैठक क�को अिधभोग
आ��रक अिधभोग सीमाह�को 25 प्रितशत वा 100 मािनसह�, जसम�े जुन थोरै �न्छ �सैमा
सीिमत �न्छ।
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िविवध स्थानह�मा सभा/क�ेरे � के�, होटलको िनिद� � बैठक स्थान, काय�क्रम के�,
�ापार मेला, खेलकुद र�म�ह�, गैर-नाफामूलक स्थापना वा मूलभूत �पमा सामा�
स्थान पद� छन्।

7. चलिचत्र िथएटरह� आ��रक सेवाको लािग ब� ग�रन्छ। ड� ाइभ-इन चलिचत्र िथएटरह�लाई
अनुमित िदइन्छ र हालको ड�ाइभ-इन चलिचत्र िथएटर माग�िनद� शन पालना गन� जारी राख्नुपछ� ।
8. संग्रहालय/िचिडयाघर/ए�े�रयमह� आ��रक सेवाको लािग ब� ग�रन्छ।
9. अचल स�ि�: खुला घरह� िनषेिधत छन्।
10. िववाह र िक्रयाकम�: समारोहह�मा कुल 30 जना मािनसस� सीिमत छन्। य�ा समारोहह�को
संयोजनमा आ��रक �ागत समारोह, जागरण वा सामा� जमघटह� िनषेिधत छन्।
11. इन-�ोर खुद्रा �ापार आ��रक अिधभोग सीमाह�को 25 प्रितशतमा सीिमत �नेछ र सामा�/
सामूिहक आसन �ेत्र र फुड कोट� ह� ज�ा आ��रक खानपान सुिवधाह� ब� ग�रन्छ।
12. धािम�क सेवाह� आ��रक अिधभोग सीमाह�को 25 प्रितशत वा 200 जना मािनसस�, जसम�े
जुन थोरै �न्छ �सैमा सीिमत �न्छन् । भ�जन सद�ह�/उप�स्थत ���ह�ले हरे क समय
फेिसयल कभ�रङह� लगाउनुपछ� र भ�जन गीत गाउन िनषेिधत छ। गायक-म�ल, �ा� वा
समूहले सेवाको समयमा प्रदश�न गन�छैन। सां गीितक वा वा� संगीत गायकह�लाई प्रदश�न गन�
अनुमित िदइन्छ र सां गीितक गायकह�सँग एकमात्र सहायक �न सक्छ। बािहरी सेवाह�ले
संरचना वा सुिवधामा लागूयो� �ने यहाँ पाइने बािहरी खानपान माग�िनद� शन पालना गनु�पछ� ।
13. पेशेवर सेवाह�ले कम�चारीह�लाई स�व �ँ दा घरबाट काम गन� र स�व भएमा साव�जिनक
�पमा काया� लयह� ब� गन� आदे श िदन आव�क �न्छ। खुला रहनुपन� कुनै पिन काया� लयले
आ��रक अिधभोग सीमाह�को 25 प्रितशत अिधभोग सीिमत गनु�पछ� ।
14. ���गत सेवाह� आ��रक अिधभोग सीमाह�को 25 प्रितशतमा सीिमत �न्छन्।


���गत सेवा प्रदायकह�मा क�ेटोलोिज�, क�ेटोलोजी जाँ च, हे यर �ाइिल�,
हजाम, ए�े िटिशयन, मा�र ए�े िटिशयन, मेिन�ु�र�, नेल सलुनका कामदार,
इले��ोलोिज�, स्थायी मेकअप कलाकार, टे िनङ सलुन र �ाटु कलाकारह� पद� छन् ।

15. दीघ�कालीन �ाहार सुिवधाह�: बािहरी भेटह�लाई अनुमित िदइन्छ। आ��रक भेटह�
िनषेिधत छन् तर अ�ाव�क सहायक ��� वा जीवनको अ��म चरण �ाहारको लािग
���गत अपवादह�मा अनुमित िदइन्छ। यी प्रितब�ह� Proclamation 20-74 et seq.
मा सुिवधाह�मा पिन िव�ा�रत छन्। कुनै पिन आग�ुकलाई अनु मित िदनको लािग सबै प्रार��क
मापद� सिहत Proclamations 20-66, et seq., and 20-74, et seq. का अ� सबै प्रावधानह�
प्रभावकारी रहन्छन्।
16. युवा तथा वय� खेलकुद िक्रयाकलापह�: आ��रक िक्रयाकलापह� र सबै प्रितयोिगता र
खेलह� िनषेिधत छन्। बािहरी िक्रयाकलापह� सबै प्रिश�क, �यंसेवक र �ायामीह�लाई हरे क
समय फेिसयल कभ�रङह�को आव�कता जनाएर मात्र आ��रक-टोली अ�ासह�मा सीिमत
�नेछन्।
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