
यो द तावेज वझुन सिजलो गनका िनि त एक स दभ सामा ी हो ।
वा तिवक द तावेज चािह जन वा य के वाट कािशत जापानीज भाषामा िलिखत द तावेज हो ।

वा य प  सङ् या ........
②                      जापान संवत.्.......साल........मिहना........ता रख

यू

जन वा य के मखु

अ पताल भना िसफा रस प

तपाईलँाई स वा रोगको रोकथाम एवम् स वा रोगको िबरामीको लािग ग रने उपचार स ब धी कानुन (उपरा त "ऐन" भिनने।)  
दफा नं. 6 मा तोिकए अनुसार, िनिद सं ामक रोग (नयां कारको कोरोना भाइरस सं मण रोग) बाट सङ् िमत भएको कुरा 
दिेखन आएको छ । 

यस स ब धमा, नयां कारको कोरोना भाइरस सं मण रोग लाई िनिद सं ामक रोगका पमा िनधा रत गन आिदको सरकारी
आदशे दफा 3 को ावधान अनुसार, ऐन 19 को अनु छेद 1 (ऐनको दफा नं. 26 अनु प लाग)ू मा आधा रत रहरे, िन न 
िलिखत यहोरा मतुािबक अ पताल भना गन िसफा रस गदछौ ँ ।

साथै, यस िसफा रस पालना नगरेमा, ऐनको दफा न.ं 19 को अनु छेद 3 (ऐनको दफा नं. 26 अनु प लाग)ूमा आधा रत रिह, 
अ पताल भना गन उपाय अवल बन ग रन ेछ ।

1 भना हने िचिक शालय /सं था /अ पताल
     (1) नाम
     (2) ठेगाना

2 अ पताल भना हनपुन आव यक अविध
........साल........मिहना........ता रख स ममा अ पताल भना हनुहोस्

3 अ पताल भना हने अविध
........साल........मिहना........ता रख बाट ..........साल........मिहना........ता रख स म

4 अ पताल भना हन िसफा रस गनकुो कारण
     (1) सं ामक रोगको फैलावट रोकथाम गनको लािग
     (2) सं ामक रोगको ल ण दखेा परेकाले

5 अ य
तपाईलँे, ऐन को दफा 22 को अनु छेद 3 (ऐन को दफा नं 26 अनु प )मा आधा रत रहरे जन वा य के मखुसंग अ पतालबाट 
िड चाज गन माग गन स नुहनछे । यस अव थामा स वा रोगको िकटाणु अथवा ल यण नभएको पिु ट भएमा ऐन को दफा 22 को
अनु छेद 3 (ऐन को दफा नं 26 अनु प )मा आधा रत रहरे तपाई ंलाई िड चाज गन सिकने छ ।
साथै, ऐनको दफा न.ं 24 को 2, अनु छेद 1को ावधानमा आधा रत रहरे , अ पताल भना हदँाको समय बीच तपाईलँाई ग रएको 
उपचार / यवहार बारेमा, कागजी अथवा मौिखक पमा उजरुी हा न स नुहनछे ।

इ चाज : 


