
 

फुकुओका प्रा�को आफ्नै नया ँकोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा �नय�णका उपायह�बारे 

2021 साल मे 3 ता�रख (सोमबार) 

 

दईु िदनअ�घ फुकुओका प्रा�ले �न�शमुरा आ�थक पुन��ान म�ीलाई फुकुओका प्रा�मा "सङ्क्रमण फैलावट रोकथाम तथा �नय�ण आिदका 

मह�पूणर् उपायह�" लागू गनर् आग्रह गर्यो। अिहले रा���य सरकार�सत यी उपायह� लागू गन� सहर तथा गाउँह� र लागू गन� अव�धबारे �वचार�वमशर् 

ग�रँदै छ। यो आग्रह ग�रएको बलेा �न�शमुरा म�ीले "फुकुओका प्रा�को सङ्क्रमण ���तबारे हामी खतराको भावना साझा गरेर महसुस गद� छौ।ँ 

प्रा�ले गरेको आग्रहको स�भर्मा लचकदार ढङ्गमा प्रभावकारी कदम चा�लनेछ" भ� ेजवाफ िदनुभएकोले हाम्रो तफर् बाट प�न स�ो चाडँो �नधार्रण 

गनर् अनुरोध गर्यौ।ँ 

तथा�प "सङ्क्रमण फैलावट रोकथाम तथा �नय�ण आिदका मह�पूणर् उपायह�" लागू गन� �नणर्य गदार्स� एउटा �न��त समय ला�े स�ावना 

छ। अ�न फुकुओका प्रा�को त�ालकै सङ्क्रमण ���त म�नजर गरेर "सङ्क्रमण फैलावट रोकथाम तथा �नय�ण आिदका मह�पूणर् उपायह�" 

भ� ेकडा उपाय अपनाउनु आव�क छ भनी �नणर्य ग�रएको कारण प्रार��क ���तमा कदम चाली सङ्क्रमण फै�लन निदन �नय�ण गनुर् आव�क 

छ भनेर �वचार गद� छौ।ँ 

�सैले सरकारले उ� मा�मलामा �नणर्य गनुर्भ�ा पिहले फुकुओका प्रा�ले "सङ्क्रमण फैलावट रोकथाम तथा �नय�ण आिदका मह�पूणर् उपायह�" 

ज�ो आफ्नै उपायह� कायार्�यन गन� कदम च�लहालेको छ। 

प्रा�वासी तथा उद्यमी महानुभावह�को समझ तथा सहयोगको ला�ग �वनम्र अनुरोध गदर्छौ।ँ 

 

 
 

〇प्रा�वासीका महानुभावह�लाई िदनको समयमा समते अ�ाव�क कामबाहके अनाव�क �पमा घरबािहर न�न��न संय�मत �न, सङ्कटकाल लगाएको 

�ेत्र र फुकुओका प्रा��भत्र भए प�न सङ्क्रमण बिढरहकेो �ेत्रमा अनाव�क �पमा जाने आउने नगनर् संय�मत �न अनुरोध गछ�ँ। 

अ� मा�नसह�सँगै खान�पन गदार् बािहर पसलमा र घरमा प�न थोरै सङ्�ामा अ�न दईु घ�ास� मात्र सी�मत गनर् अनुरोध गछ�ँ। कुराकानी 

गदार् मा� लगाउनुहोस ्र ठूलो �रले नबोल्नुहोस।् रे�ुरे�ह�लाई �ापार समयमा प�रवतर्न गनर् आग्रह ग�रनेछ। पसल ब� भएप�छ �थ� रे�ुरे�ह�मा 

नआउनुहोस ्र बाटो वा पाकर् मा समहूमै खान�पन गदार् सङ्क्रमण जो�खन उ� �नाले य�ो �वहार प�न नगनुर्होस।् 

 

ネパール語（NP） 



 
 

〇रे�ुरे� स�ालन गन� महानुभावह�लाई अनुरोध छ। फुकुओका सहर तथा कु�मे सहरका रे�ुरे�ह�लाई अिहले �ापार गन� समय "बेलुका 

9 बजेस�"-मा छोट्याउन अनुरोध ग�रएको छ। तर म े５ ता�रख (�बहीबार) दे�ख मे 19 ता�रख (बधुबार) स�को अव�धमा अझै 1 

घ�ा घटाएर "बेलुका 8 बजेस�" बनाइनेछ। मादक पदाथर् �बक्र�-�वतरण �बहान 11 बजेदे�ख अडर्र �प बलुेका 7 बजेस� अथार्त ्पसल 

ब� गन� समयभ�ा 1 घ�ाअगािडस� �नेछ। 

फुकुओका तथा कु�म ेसहरबाहकेका प्रा��भत्रका अ� �ेत्रह�मा प�न आजकाल अ�ल-अ�ल गद� सङ्क्रमण फै�लदैँ गएकोले यो ���त अब क�ो 

�नेछ भनी अनुमान लगाउन प�न नसिकने किठन प�र���तमा रहकेो छ। �सैले फुकुओका सहर तथा कु�मे सहरबाहके प्रा��भत्रका स�ूणर् सहर 

तथा गाउँह�मा भएका रे�ुरे�ह�लाई प�न �ापार समय �बहान 5 बजेदे�ख बेलुका 9 बजसे�, मादक पदाथर् �बक्र�-�वतरण �बहान 11 बजेदे�ख 

अडर्र �प बेलुका 8 बजेस� बनाउन अनुरोध ग�रएको छ। 

 

 

 

〇उ� अनुरोध ��कारेका रे�ुरे�का महानुभावह�लाई सहयोग रकम भु�ानी ग�रनेछ। फुकुओका सहर तथा कु�म ेसहरको �ेत्रमा �बक्र� रकमअनुसार 

प्र�तिदन 30,000 दे�ख 100,000 येन भु�ानी ग�रनेछ। 

अ� सहर तथा गाउँको �ेत्रमा प्र�तिदन 25,000 दे�ख 75,000 येन भु�ानी ग�रनेछ। 



ठूलठूला क�नीलाई भने प्रा�भ�र एउटै रकम �नेछ र �बक्र� रकममा भएको ह्रास रकमअनुसार प्र�तिदन अ�धकतम 200,000 येन भु�ानी 

ग�रनेछ। 

साथै "िह�-काराओके (िदउँसोको समयमा काराओके सु�वधा प्रदान गन�)" पसलप्र�त ��र�व�द्ध प्र�तकारा�क उपायको �पमा काराओके-ब�बाहके 

काराओके �ाफे र िदउँसोको �ाकज�ा पसलमा काराओके सु�वधा प्रयोग नगनर् संय�मत �न अनुरोध गछ�ँ। 

 

 

 

〇धेरै ग्राहक आउने सु�वधा स�ालन गन� महानुभावह�लाई अनुरोध छ। अ�ाव�कबाहके अनाव�क �पमा घरबािहर न�न��न संय�मत �न प्रा�वासीलाई 

ग�रएको आग्रहलाई पूणर् �पले पालन ग�न ्र मा�नसह� सु�वधाह�मा ज�ा भई खान�पनसमेत गनर् नपुगून ्भनी �नय�ण गन� उदे्द�ले रे�ुरे�बाहके 

अ� सु�वधाह� खासग�र धेरै ग्राहक आउने ठूलठूला सु�वधाह�लाई प�न �ापार समय छोट्याउने र भवनमा प्रवेश गराउने मा�नसह�को सङ्�ा 

घटाउनेज�ा उपायह� अपनाएर सहयोग गनुर्�न अनुरोध गदर्छौ।ँ नाचघर, चल�चत्र घर, प्रदशर्नी हल र 1,000㎡ भ�ा ठूला �ापार-�वसाय 

सु�वधा, �ायाम तथा मनोर�न सु�वधा, सङ्ग्रहालय तथा कला सङ्ग्रहालय आिदको हकमा भने फुकुओका सहर तथा कु�म ेसहर��त सु�वधाह�लाई 

�ापार समय बलुेका 8 बजेस� बनाउन र तीबाहके अ� सहर तथा गाउँह�मा भने बलुेका 9 बजसे� बनाउन अनुरोध गदर्छौ।ँ 

 

〇इभे�ह�मा अटाउने मा�नसह�को सङ्�ाको अ�धकतम सीमा अिहले 10,000 जना भनेर तोिकएको छ तर म े6 ता�रख (�बहीबार) दे�ख 

मे 19 ता�रख (बुधबार) स� यस सीमालाई 5,000 जना बनाइनेछ। यद्य�प इभे�मा आउनेह�ले चक� आवाजले जयजयकार गन� र हौसला 

बढाउन �च�ाउने स�ावना छ भने �स सङ्�ालाई 5,000 वा इभे�मा अटाउने मा�नसह�को सङ्�ाको 50% म�े कुनै एउटा कम सङ्�ामा 

सी�मत पानर् अनुरोध गदर्छौ।ँ 

 

〇यसपा�ल अपनाइने उपायह� म े19 ता�रख (बुधबार) स� लागू ग�रने भ�नए ताप�न रा���य सरकारले "सङ्क्रमण फैलावट रोकथाम तथा �नय�ण 

आिदका मह�पूणर् उपायह�" लागू ग�रएको ख�मा फे�र ती उपायह�मा लागू ग�रने �ववरणह� र लागू गन� अव�ध �नधार्रण ग�रनेछ। 

 



 

 

〇फुकुओका प्रा� �चिक�ा सेवा प्रदान प्रणालीलाई सु�ढीकरण गनर् ला�गपरेको छ। आज 19 वटा थप बडे सु�न��त गरी सङ्क्र�मतह�को उपचार गनर् 

प्रयोग ग�रने बेडको सङ्�ा ज�ा 940 वटा भएको छ। तीम�े �सिक� �बरामीको ला�ग 4 वटा बेड थपेर ज�ा 136 वटा बनाइएको छ। साथै 

�ा�लाभ गनर् ब� ेआवास सु�वधाको ब�ोब�को स�भर्मा म े7 ता�रख (शुक्रबार) दे�ख िकता�ु�ु सहरमा एउटा सु�वधा सु� �नेछ। यस सु�वधाका 

कोठाह� थपेर ज�ा 1,538 वटा बनाइनेछ। फुकुओका सहरमा र कु�म ेसहरमा भएका दईु वटा आवास सु�वधा �ा�लाभको ला�ग प्रयोग गनर् 

समायोजन अगािड बढाउनेछौ।ँ यी सु�वधा खु�ो भने लगभग 1,900 वटा कोठा सु�न��त �नेछ। 

 प्रा�वासी तथा उद्यमी महानुभावह�मा पनर् जाने किठनाइ तथा असु�वधाको ला�ग हामी मनैदे�ख �माप्राथ� छौ।ँ तर नया ँकोरोना भाइरस सङ्क्रमणको 

थप फैलावट जसरी भए प�न रो� सबै जनाको समझदारी तथा सहयोगको ला�ग �वनम्र अनुरोध गदर्छौ।ँ 

प्रा�वासीका महानुभावह�, नया ँकोरोना भाइरस सङ्क्रमण अबउप्रा� क�ो �नेछ भ� ेकुरा अिहलेको तपाईँ-हाम्रो �वहारमा �नभर्र छ। त�ालकै 

हाम्रो �वहारले 10 िदनप�छ वा दईु ह�ाप�छ फुकुओका प्रा�को अव�ा क�ो �नेछ भ�े कुरामा ठूलो असर पाछर्। �सकारण कृपया प्रा�वासी 

महानुभावह�, तपाईँ र तपाईँका �प्रय जनह�को �ान बचाउनको �न�� तपाईँ-हामी आफै हो�सयार �न र �ज�ेवार �वहार गनर् हा�दक अनुरोध 

गदर्छौ।ँ 


