
 ネパール語（NP） 

सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको कायाान्वयन गर्ाा उद्यमी आदर्लाई दर्इने सहायताबारे 

मे 11 ताररख (मङ्गलबार) घोषित 

भोषल मे 12 ताररख (बुधबार) र्ेषख सङ्कटकाल लगाइनेछ। 

यसपाषलको सङ्कटकालमा अपनाइन ेउपायहरूल ेगर्ाा घरबाषहर नषनषककन संयषमत हुन ेर व्यापार-व्यवसाय 

व्यापार-व्यवसाय बन्र् गन ेवा व्यापार समय छोट्याउन ेआग्रहको असर व्यापक रूपमा पना जाने सम्भावना छ। 

छ। राषिय सरकार, फुकुओका प्रान्त तथा सहर र गाउँहरू षमलेर एकजुट भई उद्यमीहरूलाई षछटै षवकतृत 

सहायता गनुापन ेआवश्यकता मध्यनजर गरेर सहायताका उपायहरू अपनाउन ेषनर्ाय गररयो। 

 

तीन वटा नयाँ सहायता उपायहरू यस प्रकार छन्: 

 



〇पषहलो हो, सङ्कटकालमा अपनाइन ेउपायहरूको प्रत्यक्ष असर पन ेरेकटुरेन्टहरूको लाषग सहायता। 

मे 7 ताररख (शुक्रबार) घोिर्ा गररएको सहायताका साथै फुकुओका प्रान्तल ेआफ्न ै"पसल बहाल सहायता" 

सहायता" पषन गनेछ। मार्क पर्ाथाको षबक्री-षवतरर् तथा काराओके सुषवधाको सेवा प्रर्ान गने 

रेकटुरेन्टहरूमध्य ेव्यापार बन्र् गने वा मार्क पर्ाथाको षबक्री-षवतरर् तथा काराओके सुषवधाको सेवा प्रर्ान गना 

गना छोडेर व्यापार समय बेलुका 8 बजेसम्ममा छोट्याउन ेआग्रहलाई सहयोग गन ेउद्यमीहरूलाई यो सहायता 

सहायता लषक्षत गररएको छ। 

सहायता रकम पसल भवनको माषसक बहालको 2/3 बराबरको रकम, अषधकतम सीमा 2 लाख येन हुनेछ। 

हुनेछ। 

प्रान्तल ेदर्ने सहायता रकममा सहर र गाउँल ेपषन सहायता रकम थप्न सक्छन्। 

 



〇 र्ोस्रो हो, राषिय सरकारद्वारा घोिर्ा गररएको "माषसक सहायता रकम" मा फुकुओका प्रान्तल ेआफ्न ै

सहायता थषपदर्नछे। 

सङ्कटकालको घोिर्ाल ेगर्ाा रेकटुरेन्टहरूल ेव्यापार बन्र् गनुापने वा व्यापार समय छोट्याउनपुन,े माषनसहरू 

माषनसहरू घरबाषहर नषनषककन संयषमत हुनुपन ेआदर्को कारर् षबक्री रकम 50% वा सोभन्र्ा बढी ह्रास 

भएका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई माषसक सहायता रकम (अषधकतम सीमा: कम्पनी 2 लाख येन, 

कवरोजगार उद्यमी 1 लाख येन) भुक्तानी गन ेषनर्ाय राषिय सरकारल ेगरेको छ। 

तर षबक्री रकम 30% र्ेषख 50% षभत्र ह्रास भएका साना तथा मझौला उद्यमी आदर् भने राषिय सरकारद्वारा 

प्रर्ान गररन ेमाषसक सहायता रकम प्राप्त गन ेर्ायरामा नपरेकोल ेती उद्यमीहरूलाई फुकुओका प्रान्तल ेसहायता 

सहायता रकम भुक्तानी गनछे। त्यो भुक्तानी रकम कम्पनीलाई माषसक 1 लाख येनसम्म, कवरोजगार उद्यमीलाई 

उद्यमीलाई माषसक 50 हजार येनसम्म हुनेछ। 

जो राषिय सरकारल ेदर्ने माषसक सहायता रकम प्राप्त गन ेर्ायरामा पछा (षबक्री रकम 50% वा सोभन्र्ा बढी 

बढी ह्रास भयो) र मार्क पर्ाथाको षबक्री-षवतरर् बन्र् गन ेरेकटुरेन्टसँग कारोबार गछा, त्यस मार्क पर्ाथा षबक्री 

षबक्री उद्यमीलाई फुकुओका प्रान्तल ेथप सहायता दर्नेछ। सहायता रकम कम्पनीलाई माषसक 2 लाख येनसम्म, 

येनसम्म, कवरोजगार उद्यमीलाई माषसक1 लाख येनसम्म हुनछे। 



 

〇 तेस्रो हो, "भवनको फ्लोरको क्षेत्रफल 1,000 ㎡ वा सोभन्र्ा बढी भएको ठूलठूलो सुषवधा तथा सुषवधाको 

सुषवधाको भाडावाललाई सहयोग रकम"। धेरै ग्राहक आउन ेठूलठूलो सुषवधालाई व्यापार समय बेलुका 8 

8 बजेसम्म बनाउन अनरुोध गर् ैछौ।ँ यो अनरुोध षकवकारी सहयोग गनुाभएका सुषवधा तथा भाडावाललाई 

सहयोग रकम भुक्तानी गनछेौ।ँ 

प्रत्येक दर्नको भुक्तानी रकम यसरी षनधाारर् गररनछे: ठूलठूला सुषवधाको हकमा प्रषत 1,000 ㎡ को लाषग 2 

2 लाख येन र सुषवधाको भाडावालको हकमा प्रषत 100 ㎡ को लाषग 20 हजार येनको र्रल ेषहसाब गररन े

रकमलाई आधार मानी त्यसलाई सामान्य व्यापार समय तफा  बेलुका 8 बजेसम्ममा व्यापार समय छोट्याउन े

आग्रह षकवकारेकोले घटेको व्यापार समयको अनुपात गरु्न गरेर आउन ेरकम। 



 

〇 यसबाहके सहर तथा गाउँहरूमा "षप्रषमयमसषहत क्षेत्रीय सषपङ भौचर" चाँडै जारी गना प्रवर्द्ान गरी क्षेत्रीय 

क्षेत्रीय अथातन्त्रलाई शीघ्र पुनकथाापना गना टेवा पुर्याइनेछ। यो भौचर जुलाई मषहनार्ेषख क्रमशः जारी गना 

गना आयोजना गर् ैछौ ँर षप्रषमयम र्र 20% वा सोभन्र्ा माषथ हुनेछ। 

〇 खोप लगाउन ेप्रदक्रया तीव्र रूपमा अषघ बढाउनुपरेकोले आज फुकुओका प्रान्तल ेफुकुओका सहरसँग   

षमलेर राषिय सरकारलाई राषिय सरकारल ेप्रत्यक्ष षनयन्त्रर् तथा सञ्चालन गन ेठूलो खोप केन्र फुकुओका 

फुकुओका सहरमा कथापना गना अनुरोध गनछे। 



 

〇 फुकुओका प्रान्तल ेषचदकत्सा सेवा प्रर्ान प्रर्ाली सुर्ढृीकरर् गन ेअषभयान चलाइरहकेो छ। कोरोना  

भाइरस पोजेरटभ सङ्क्रषमतहरूको लाषग प्रयोग गररन ेबेड आज फेरर 42 वटा सुषनषित गरेर 1,049 

वटासम्म वृषर्द् भयो। 1,220 वटा बेड सुषनषित गन ेलक्ष्य पूरा गना अझ धेरै कवाक्य संकथाषसत षवचारषवमशा 

षवचारषवमशा गनुाका साथै षसदककत षबरामीको लाषग बेड पषन बढाउने प्रयास गछछ।ँ 



 

〇 गोल्डेन षवकको लामो षबर्ापषछ नयाँ कोरोना भाइरसबाट पोजेरटभ पषुि भएका थप सङ्क्रषमतहरूको 

सङ््या 500 नाघेर सङ्क्रमर् तीव्र रूपमा फैललँर्ै छ। 

प्रान्तवासी महानुभावहरूलाई दर्नको समयमा अषन अत्यावश्यक कामबाहके अनावश्यक रूपमा घरबाषहर 

घरबाषहर नषनषककन संयषमत हुने, घरबाट अदफसको काम गन े(टेषलवका ) र अदफसमा आउन ेसमय फरक-फरक 

फरक-फरक बनाउने आदर् गरेर सहयोग गनुाहुन अनुरोध गर्ाछौ।ँ 


