
 

ネパール語（NP） 

सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको कायाान्वयनबारे 

रेइवा 3 साल मे 7 ताररख घोषित 

 फुकुओका प्रान्तमा मे 12 ताररख (बुधबार) देषख मे 31 ताररख (सोमबार) सम्मको अवषधमा सङ्कटकालमा अपनाइन े

अपनाइन ेउपायहरूबारे प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूलाई अनरुोध गन ेषववरणहरू षनणाय गररयो। 

【प्रान्तवासी महानभुावहरूलाई अनरुोध】 

 

〇अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा घरबाषहर नषनस्की संयषमत हुन ेसन्दभामा ददनको समयमा र  

षवशेिगरर बेलुका 8 बजेपषि कडाइका साथ पालना गनुाहोस्। 

आजको थप पोजेरटभ भएकाहरूको सङ््या 472 जना पुगेको ि र यो अषहलेसम्मको षशखर सङ््या हो। सषजलै सने 

सषजलै सने उच्च जोषखम भएको नयााँ प्रजाषतको भाइरस षहजोआज सङ्रमण भइरहकेा भाइरसमध्य े80% पुगेको ि। 

पुगेको ि। त्यसैल ेघरबाषहर षनषस्कन लाग्दा हामी स्वयम्ल े‘के यसरी घरबाषहर षनस्कन ुवा सामान दकन्न बाषहर जानु 



जानु अषहल ेसााँचै्च आवश्यक ि´ भनेर एकषिन रोकी मन लगाएर षवचार गरी होषसयार हुाँदै षजम्मेवार व्यवहार गनुा 

सबैभन्दा महत्त्वपूणा कुरा हो। यसो गनुा न ैसबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुनेि। 

सङ्कटकालको घोिणा पषन जारी गररएको हुनाल ेप्रान्तवासी महानुभावहरूलाई घरबाषहर नषनस्की संयषमत हुन 

गररएको अनरुोधको कडाइका साथ पालना गनुाहोस्। 

भीडभाड हुन ेठाउाँ  र समयमा घरबाषहर नगई एउटा प्रान्तबाट अको प्रान्तमा र फुकुओका प्रान्तषभत्र भए पषन सङ्रमण 

सङ्रमण फैषलरहकेो क्षेत्रमा अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा जाने-आउन ेनगरी संयषमत हुन अनुरोध 

अनुरोध गदाि ाँ। 

 

〇20 विादेषख 39 विासम्मका जवान वयस्कहरूमा अषप्रल मषहनाको बीचषतरदेषख यता तीव्र गषतमा सङ्रमण  

फैललाँदै गएको देषखन्ि र षबरामी अवस्थाल ेगम्भीर रूप षलएको केस पषन ि। त्यसैले होषसयारीसाथ षजम्मेवार 

व्यवहार गनुाहोस्। 



सङ्रमण षनयन्त्रणका उपायहरू षवस्तृत रूपल ेनअपनाएको रेस्टुरेन्ट आदद र पसल बन्द गन ेआग्रह वा व्यापार समय 

समय िोट्याउने आग्रह नषस्वकारेका रेस्टुरेन्टहरूको प्रयोग कदाषप नगनुाहोस्। 

 

〇 बाटो वा पाकामा समूहमै खानषपन गदाा सङ्रमण जोषखम उच्च हुन्ि। यस्तो व्यवहार नगनुाहोस्। 

 

【रेस्टुरेन्टलाई आग्रह】 



 

〇 रेस्टुरेन्ट आददमा मादक पदाथाको षबरी-षवतरण तथा काराओके सुषवधाको सेवा प्रदान नगनुाहोस्। 

मादक पदाथाको षबरी-षवतरण तथा काराओके सुषवधाको सेवा प्रदान गन ेरेस्टुरेन्टलाई पसल बन्द गना अनुरोध गिछ ाँ। 

गिछ ाँ। ग्राहक आफैल ेमादक पदाथा पसलमा ल्याएर सेवन गना अनुमषत ददने रेस्टुरेन्टलाई पषन पसल बन्द गना अनरुोध 

अनुरोध गिछ ाँ। 



मादक पदाथाको षबरी-षवतरण तथा काराओके सुषवधाको सेवा प्रदान नगन ेरेस्टुरेन्टको हकमा व्यापार समयलाई 

षबहान 5 बजेदेषख बेलुका 8 बजेसम्म बनाउनुहोस्।

 

〇पसल बन्द गन ेवा व्यापार समय िोटो बनाउने अनुरोध षस्वकारेका रेस्टुरेन्टलाई सहयोग रकम भुक्तानी   

गररनिे। 

साना तथा मझ ला उद्योगलाई प्रषतददन 40,000 येनदेषख 100,000 येनसम्म 

ठूलठूला कम्पनीलाई षबरी रकममा भएको ह्रास रकमअनुसार प्रषतददन अषधकतम 200,000 येन 

 

【धरैे ग्राहक आउन ेसुषवधालाई आग्रह】 



〇 धेरै माषनसले प्रयोग गन ेठाउाँको क्षेत्रफल 1,000 ㎡ वा सोभन्दा ठूलो भएको सुषवधा जस्तै: व्यापार-व्यवसाय 

सुषवधा, व्यायाम सुषवधा, मनोरञ्जन केन्र, सङ्ग्रहालय तथा कला सङ्ग्रहालय आददको हकमा भने व्यापार समय 

समय षबहान 5 बजेदेषख बेलुका 8 बजेसम्म बनाउन आग्रह गदाि ाँ। 

साथै मादक पदाथा षबरी-षवतरण नगना अनुरोध गदाि ाँ। 

 

【कायास्थलमा जान ेआददबारे उद्यमीलाई आग्रह】 

〇उद्यमी महानुभावहरूलाई कायास्थलमा आउन ेकामदारको सङ््या 70% घटाउने लक्ष्य राखी घरबाट    

अदफसको काम गन े(टेषलवकाको) बन्दोबस्त षमलाउन ेर िुट्टी षलन बढावा ददने आदद गनुाहुन अनुरोध गिछ ाँ। 

अदफसमा आउनुपन ेअवस्था भए पषन कामदारहरू अदफसमा आउन ेसमय फरक-फरक बनाउने वा साइकलबाट 

साइकलबाट कायास्थलमा आउनेजस्ता माषनसहरूसाँगको सम्पका  कम गन ेप्रयासलाई अगाषड बढाउनुहोस्। 

उद्यम सुचारु गना अत्यावश्यकबाहके बेलुका 8  बजेभन्दा पषिको कायालाई षनयन्त्रण गनुाहोस्। 

षहजोआज व्यावसाषयक केन्रमा पषन क्लस्टर फेला परेको ि। लन्च खाने समयमा आराम गन ेकोठा, लगुा फेन ेकोठा र 

कोठा र चुरोट षपउन ेकोठा आददमा बस्न ेठाउाँ  सने बेलामा सङ्रमणको जोषखम उच्च हुन्ि। यी ठाउाँहरूमा सङ्रमण 

सङ्रमण षनयन्त्रण उपायहरू षवस्तृत रूपल ेअपनाउन अनुरोध गदाि ाँ। 

 

【इभने्टहरूलाई लगाइन ेप्रषतबन्ध】 



〇इभेन्ट सम्पन्न हुन ेठाउाँ /भवनमा अटाउने माषनसको सङ््याको अषधकतम सीमा 5,000 जनासम्म वा त्यस 

ठाउाँ /भवनमा अटाउन ेक्षमताको 50% षभत्र, यीमध्य ेकुनै एउटा कम सङ््या हुनेि। 

साथै इभेन्ट हुन ेसमय बेलुका 9 बजेसम्म बनाउन अनुरोध गररएको ि। 

 

【फुकुओका प्रान्तद्वारा सञ्चाषलत सुषवधा केन्रहरू तथा आयोषजत इभने्ट】 

〇यसपाषल फुकुओका प्रान्तल ेसङ्कटकालमा अपनाइन ेउपायहरूलाई सुदढृीकरण गना प्रान्तद्वारा सञ्चाषलत   

सुषवधा केन्रलाई सामान्यतया बन्द गिा। 

प्रान्तद्वारा सञ्चाषलत इभेन्टहरू पषन सामान्यतया रद्द वा स्थषगत गररनिेन्। 

 

【षचदकत्सा सेवा प्रदान प्रणाली】 

 



〇अषहलेसम्म प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूको समझदारी तथा सहयोगल ेफुकुओका प्रान्तल ेसङ्रमण 

फैलावटको षवस्तृत रूपल ेषनयन्त्रण गना र षचदकत्सा सेवा प्रदान प्रणालीको सुदढृीकरण गना अषघ बढेको ि। 

षचदकत्सा सेवा प्रदान प्रणालीको सन्दभामा अषप्रल 19 ताररखमा नयााँ कोरोना भाइरस पोजेरटभ सङ्रषमतहरूको लाषग 

लाषग प्रयोग गररन े802 वटा बेड षथयो भने त्यसपषि थप्न ेप्रयास गदै आज फेरर 67 वटा बेड सुषनषित गररएकोल े

जम्मा 1,007 वटासम्म वृषि भयो। 

साथै स्वास््यलाभ गना बस्न ेआवास सुषवधाको लाषग आज दकता-क्युस्य ुसहरमा नयााँ सुषवधा सुरु भएर कोठाको कुल 

कुल सङ््या 1,538 वटा भयो। 

हामीले बेडको सङ््या 1,220 वटा र स्वास््यलाभ गना बस्न ेआवास सुषवधाको कोठाको सङ््या 2,000 वटा सुषनषित 

सुषनषित गन ेलक्ष्य रा्दै सरोकारवाला व्यषक्तषसत षवचारषवमशा गद ैजानेि ाँ। 


