नय ाँ कोरोन को खोप लग उने ब रे म

ネパール語

सामूहिक खोपको नयााँ बुककिंग बारे मा
तल दिएअनुस र, फ इजर खोपको स मुदिक बुककङ्ग खुल्ल िुनेछ।
१) बुककङ्ग सुरु िुने दिन

११ महिना ८ गते(सोमबार) १२:३० दे खि वेबसाइट र सच
ु ना केन्द्रबाट बकु कङ्ग गनन सककन्द्छ।

२) १२ दे खि २९ वर्नका व्यक्तिहरूले प्राथमिकिाका साथ बुककङ्ग गनन सतने ददन ।

११ महिना ५ गते(शक्र
ु बार) १२:३० दे खि वेबसाइट र सुचना केन्द्रबाट बुककङ्ग गनन सककन्द्छ।

※

१२ दे खि १५ वर्नका व्यक्तिहरूले वेबसाइट बाट बकु कङ्ग गनन
सतदै नन ्। सुचना केन्द्र ०५९-३२७-५९९०

←WEB

३) लक्षिि व्यक्ति,मिति,सिय र स्थान
लक्षिि व्यक्ति

१२ वर्ष र माथि
१६ वर्ष र माथि

मिति र सिय (पदहलो पटक)

१२ िदहना ४ गिे(शतनबार)

स्थान

बबहान र ददउँ सो

१२ िदहना ५ गिे(आइिबार), बबहान र ददउँ सो
११ िदहना २० गिे(शतनबार) ददउँ सो
११ िदहना २१ गिे(आइिबार), बबहान र ददउँ सो

जना

एयोन टाउन योतकाइची

५००

टोिारी

५००

िध्य अक्ननतनयन्द्रक
ववभाग केन्द्रीय शािा

२५०
५००

※ दोस्रो िोप, पदहलो िारा लगाएको ३ हप्िा पतछ।

ककशोर र १२-२९ वर्षका पुरुर्िरूका लाथग दोस्रो खोपको बारे मा
ककशोर व १२-२९ वर्षक परु
ु र्ले पदिलो खोप मोडन ष खोप लग एको भएत पनन, िोस्रो खोप फ इजर

लग उन च िनेिरूले पदिलो खोप लग एको २८ दिन व सोभन्ि बढी भएपछी फ इजरको िोस्रो खोप
लग उन सक्नि
ु ु नेछ

ममए प्रिे शम स मदू िक खोप व क यषस्थलम मोडन ष खोपको पदिलो म त्र लग एको व्यक्क्तल ई पनन

फ इजरको िोस्रो खोप दिन सककन्छ।

१) स्थानान्द्िरण िोप मलन सककने व्यक्ति,मिति, सिय र स्थान

लक्षिि व्यक्ति

१६-२९ वर्षका पुरुर्
१२-२९ वर्षका पुरुर्

मिति

११ िदहना १३ गिे(शतनबार) ददउँ सो
११ िदहना १८ गिे(बबहीबार) ददउँ सो
११ िदहना २८ गिे(आइिबार) ददउँ सो

२)आवेदन ददने िररका

सच
ु ना केन्द्र ०५९-३२७-५९९० िा सम्पकन गनह
ुन ोस ्।

स्थान

क्जबासान मिए
एयोन टाउन योतकाइची टोिारी

जना
३००
१५०
१००

