
 

कुरुमे सहरभित्रका रेस्टुरेन्ट आदिलाई व्यापार समय छोट्याउन अनुरोध 

2021 साल अभिल 22 ताररख  

आज फुकुओका िान्तको नयााँ कोरोना िाइरस भनयन्त्रण टास्क फोससको बैठक गठन गरी कुरुम ेसहरभित्रका 

रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गन ेमहानिुावहरूलाई व्यापार समय छोट्याउन आग्रह गन ेभनणसय गरेकोल ेयसबारे सूभित 

गराउन िाहन्छछ ाँ र सहयोगको लाभग अनुरोध गिसछछ ाँ। 

 उक्त िान्तको थप पोजेरटि िएकाहरूको सङ्ख्या भहजो 200 जनािन्िा बढी भथयो िन ेआज पभन 268 

जना पुगेर सङ्खरभमतहरूको सङ्ख्या उच्च स्तरमा रहकेो छ। पभछल्लो एक साताका सङ्खरभमतहरूको कुल सङ्ख्या 

पभन अभगल्लो पटक भनयन्त्रण टास्क फोससको बैठक गठन गरेको दिन (अभिल 18 ताररखको मान) बाट लगिग 

1.5 गुणाल े(754 जना→1,164 जना) वृभि िई सङ्खरमण अझ ैफैभलरहकेो छ। 

 क्षेत्रअनसुार हने ेहो िन ेकुरुम ेसहरमा उल्लेखनीय वृभि िभेखन्छ। कुरुम ेसहरको आजको थप पोजरेटि िएकाहरूको 

सङ्ख्या 51 जना पुगेको छ र यो अभहलेसम्मको भिखर सङ्ख्या हो। पभछल्लो एक साताको कुल सङ्ख्या 

र त्यस अगाभिको एक साताको कुल सङ्ख्या तलुना गिास 4 गुणाको वृभि िभेखन्छ (34 जना→137 जना)। 

ित्यके 1 लाख जनामा 11. 2 जनाबाट बढेर 45. 3 जना पुगी फुकुओका सहरको सङ्ख्यािन्िा धेरै ियो। 

सङ्खरमणको स्रोतको सन्ििसमा िन्नपुिास अरू माभनसहरूसाँग ैरेस्टुरेन्ट आदिमा खाना खाएकोल ेसङ्खरभमत 

िएकाहरूको अनपुात बढेको छ (मािस: 1%→अभिल: 29%)। 

ネパール語（NP） 



 

〇 फुकुओका िान्तल ेकुरुम ेसहरलगायत िान्तको िभक्षण क्षेत्रको सङ्खरमण भस्थभतलाई कुरुम ेसहरसाँग घभनष्ठ 

सम्पकसमा रहरे ध्यानमा राखेको भथयो। भिकुगो इलाकाको सबिैन्िा ठूलो मनोरञ्जन पसलहरू िएको क्षेत्र कुरुम े

सहरमा छ र कुरुम ेसहरबाट वरपरका क्षेत्रहरूमा ठूलो असर पन ेसम्िावना िएकोल ेजसरी िए पभन सङ्खरमण 

अझ ैफैभलन रोकु्नपिसछ। कुरुम ेसहरको मेयरभसत भविारभवमिस गरेपभछ फुकुओका सहरभित्रलगायत कुरुम े

सहरभित्रका रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गन ेमहानिुावहरूलाई पभन व्यापार समय छोट्याउन आग्रह गन ेभनणसय गररएको 

छ। 

 

〇 उक्त आग्रह लाग ूहुन ेअवभध अभिल 25 ताररख (आइतबार) िभेख म े19 ताररख (बुधबार) सम्म रहनछे 

र व्यापार गन ेसमय भबहान 5 बजिेभेख बेलकुा 9 बजेसम्म, मािक पिाथस भबरी-भवतरण गन ेसमय भबहान 

11 बजेिभेख अिसर-सटप बेलकुा साढ े8 बजसेम्म गररनेछ। 

यो आग्रह भस्वकारेका रेस्टुरेन्टहरूलाई सहयोग रकम िुक्तानी गररनछे। साना तथा मझछला उद्योगलाई भबरी 



रकमअनुसार िभतदिन 25,000 येन～75,000 येन, ठूलठूला कम्पनीलाई भबरी रकममा िएको ह्रास 

रकमअनुसार िभतदिन अभधकतम 200,000 येन िुक्तानी गररनछे। 

 

〇 नयााँ िजाभतको िाइरसबाट पोजेरटि िएकाहरूको सङ्ख्या बदढरहकेो छ, जसमध्य ेसङ्खरमण स्रोत पत्ता 

नलागकेा सङ्खरभमतहरूको अनुपात आधािन्िा बढी िएको हुनाल ेसमुिाय स्तरमा सङ्खरमण फैभलएको अड्कल 

काट्न सदकन्छ। िान्तवासी महानुिावहरूलाई अभहलिेन्िा अझ ैसङ्खरमण फैभलन नदिन अत्यावश्यक कामबाहके 

अनावश्यक रूपमा घरबाभहर नभनभस्कन संयभमत हुन गररएको आह्वान पालन गनुसहुन अनुरोध गिसछछ ाँ। 

〇 साथ ैअदफसमा आउन ेआदिको भवषयबारे भहजो आर्थसक सङ्खगठनसाँग भिभियो कन्फरेन्स गरेर घरबाट अदफसको 

काम गन े(टेभलवकस) र अदफसमा आउन ेसमय फरक-फरक बनाउनजेस्ता उपायहरू अपनाउन ेकुरालाई किाइका 

साथ िवधसन गनस अनुरोध गरेका छछ ाँ। 



〇 िान्तवासी तथा उद्यमी महानिुावहरूको सहयोगको लाभग अनुरोध गिसछछ ाँ। 

 


