
【रे ु रे  आिद】

①अनुरोध ग रएका पसलह : मिदरा दान गन रे ुरे , काराओके आिद

अनुरोध ग रएको कुरा: ब  गनुहोस्

②अनुरोध ग रएका पसलह : ① बाहेकमा पन पसलह

पसल खोले पिन ने समय: िबहानको５बजेदे ख राितको８बजेस

【इभे  गन पसल※】

○ ाहक सं ा 5000 जना वा सोभ ा कम गनुहोस्।  

     वेश गराउने ाहक सं ालाई, अट्ने मा छेको 50% स  गनुहोस्। 

※िथएटर, सभा थल, खेलकुद सुिवधा, मनोर न पाक आिद 

○पसल खोले पिन ने समय: िबहानको 5 बजेदे ख राितको 9 बजेस  

○ सकेस  घरमा ब ुहोस्।

सकेस  घर बािहर निन नुहोस्।

○ टो ोमा आउने, टो ोबाट बािहर जाने नगनुहोस्।

○ सधै ँसँगै न ने सँग अनलाइनमा भेट्नुहोस्।

○ प रवार र सँगै बसोबास गन सँग खाना खानुहोस्।

○ सडक र पाकमा ज ा भएर मिदरा सेवन नगनुहोस्।

नोभल कोरोनाभाइरस कोिभड 19 बारे टो ो महानगरपािलकाले िन अनुरोध गरेको छ

मे 12 ता रख (बुधबार)  िबहानको０बजे दे ख मे 31 ता रख (सोमबार) राितको 12 बजेसकिहलेदे ख किहलेस

○ हाल नोभल कोरोनाभाइरस कोिभड-19 बाट सं मण ने को सं ा धेरै छ। अझै ब ो भने खतरा छ।

○ टो ो महानगरपािलकामा आप ालीन अव थाको घोषणा ग रएको छ। हालको अव थामा मह पूण कुरा भनेको सकेस  घरमा ब े र घरबाट निन ने हो।

सपिछ अ लाई भेट्ने, कुरा गन ज ा कायह  नगन कुरा हो।

○आप ालीन अव थाको घषणाको अथ सबैले आ नो दैिनक जीवनका गितिविधह  प रवतन गनुहोस् भ े हो।

टो ो महानगरपािलकामा बसोबास गन とう きょう と

ब  गनुहोस् वा समय छो ाउनुहोस्

みせ
पसल स ालन गन 

घरमा ब ुहोस्

खाना खाने बेला



सुिवधाह को बारेमा― ब  गन अनुरोध

●सुिवधाको साइज अनुसार फरक छन्

सुिवधाह  उदाहरणह  अनुरोध ग रएका कुराह  

िथएटर आिद िसनेमा हल, ानेटे रयम आिद

 【1,000㎡ भ ा फरािकलो 

सुिवधा】
●ब  गनुहोस्

【1,000㎡ वा सोभ ा सानो 

सुिवधा】
●सकेस  ब  गनुहोस्

ापा रक सुिवधा
सिपङ से र, िडपाटमे  ोर, सुपरमाकट, क नी, डग ोर, 

पेटोल प आिद

खेलकुद सुिवधा ायामशाला, सुइिमङ पुल, इनडोर टेिनस कोट आिद

खेल-मनोर न सुिवधा
बिलङ गन ठाउँ, ोट ब, 

पािच ो पसल, गेम से र आिद

सङ् हालय आिद सङ् हालय, कला सं हालय, ए े रयम, िचिडयाखाना आिद

मनोर न सुिवधा
गत कोठा भएको िभिडयो पसल, गत कोठा भएको 

बाथ वसायसँग स त प क बाथहाउस, बेिटङ िटकट 

िब ी थल आिद

सेवा दान उ ोग
प क बाथ, नेल सलोन,

सौ य सेवा उ ोग आिद



इभे आिदको बारेमा―अनुरोध

●इभे बारे अनुरोध
・ ाहक सं ा 5000 जना वा सोभ ा कम गनुहोस्।  

 वेश गराउने ाहक सं ालाई, अट्ने मा छेको 50% स  गनुहोस्। 

      ・ पसल खोले पिन ने समय: िबहानको 5 बजेदे ख राितको 9 बजेस  

●अनुरोध ग रएका सुिवधाह

सुिवधाह उदाहरणह अनुरोध ग रएका कुराह

िथएटर आिद िथएटर , अवलोकन थल आिद
● ाहक सं ा 5000 जना वा सोभ ा कम गनुहोस्।  

   वेश गराउने ाहक सं ालाई, अट्ने मा छेको 50% 

स  गनुहोस्। 

●पसल खोले पिन ने समय िबहानको 5 बजेदे ख 

राितको 9 बजेस  हो। 

● वेश गराउने को सं ा घटाउनुहोस्। 

●मिदरा उपल  नगराउनुहोस्। 

● ाहकले पसलमा मिदरा िलएर जान पिन पाउनेछैन। 

●कारावके नगनुहोस्।

सभा थल आिद सभा थल, प क हल आिद

दशनालय दशनालय, रे ल स ेलन कोठा आिद

होटेल आिद होटेल,  योकान (सभाको लािग योग ग रने ठाउँ मा )

खेलकुद सुिवधा बेसबल िफ , ग  कोस, ािटङ अ ास गन ठाउँ आिद

मनोर न थल िथम पाक, मनोर न पाक


