
सङ्कटकालको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 
 

फेब्रुअिी 2 तारिख िाष्ट्रिय सिकािले सङ्कटकालको म्याद मार्च 7 तारिखसम्म थप गर्ने घोषणा गिेको छ। अहिलेको 
सङ्रमण अवस्था ि उपर्ाि सेवा प्रदार्न प्रणालीलाई मध्यर्नजि गिी फुकुओका प्रान्तमा सङ्कटकाल अझै जािी िाख्न ेनर्नणचय 
गरिएको छ। 

यसले गदाच प्रान्तवासी तथा उद्यमी मिारु्नभाविरूलाई अझै पनर्न असुववधा ि दुुःख िुर्न जारे्नछ। यद्यवप अबउप्रान्त गरिर्न े
प्रयासद्वािा सङ्रमण अवस्था तथा उपर्ाि सेवा प्रदार्न प्रणालीमा सुधाि आएको खण्डमा ववज्ञिरूको िाय-सुझाव ललएपनछ 
सङ्कटकाल घोषणाको अवधध समाप्त िुरु्नअगाव ैशीघ्र सङ्कटकाल िटाउर्न िारिलाई आग्रि गरिर्नेछ। 

तसथच सङ्कटकाल क्षेत्रमा पिेको अवस्थाबाट सकेजनत र्ााँडै नर्नष्ट्स्कर्न प्रान्तवासी तथा उद्यमी मिारु्नभाविरूलाई नर्नम्र्नारु्नसाि 
सियोगको आग्रि गदचछौँ। 
 

(1) प्रान्तवासी मिारु्नभाविरूलाई 

 

जीवर्नयापर्न गर्नच ि स्वास््य कायम गर्नच आवश्यक पिेको खण्डमा बािेक हदर्नको समयमा समेत अत्यावश्यक कामबािेक 
अर्नावश्यक रूपमा घिबाहिि र्ननर्नष्ट्स्करु्निोस ्ि एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा र्नजारु्निोस।् ववशेषगरि बेलुका 8 बजेपनछ अत्यावश्यक 
कामबािेक अर्नावश्यक रूपमा घिबाहिि र्ननर्नष्ट्स्कर्न संयलमत िुरे्न आग्रिलाई कडाइका साथ पालर्ना गरु्नचिोस।् साथै त्यसो गदाच 
अत्यावश्यक कामबािेक अर्नावश्यक रूपमा एउटा प्रान्तबाट अको प्रान्तमा ि सङ्रमण फैललििेको क्षेत्रमा सकेसम्म र्नजारु्निोस।् 
 

ネパール語 



(2) िेस्टुिेन्टका मिारु्नभाविरूलाई 

मार्च 7 तारिखसम्म व्यापाि समयलाई बबिार्न 5 बजेदेखख बेलुका 5 बजेसम्म ि मादक पदाथच बबरी-ववतिण गर्न ेसमय 
बबिार्न 11 बजेदेखख बेलुका 7 बजेसम्ममा सीलमत पारु्नचिोस।् 
व्यवसाय प्रकािअरु्नसािको कायचढााँर्ामा आधारित सङ्रमण िोकथाम उपायिरू कडाइका साथ अपर्नाई "सङ्रमण िोकथाम 
घोषणा ष्ट्स्टकि" टााँसी सङ्रमण िोकथामको प्रयास गरिििेको कुिा स्परट देखाउरु्निोस।् 

र्ााँडोभन्दा र्ााँडो सङ्कटकाल क्षेत्रमा पिेको अवस्थाबाट बाहिि नर्नष्ट्स्कर्न े उद्देश्य िाख्दै यसपनछ पनर्न व्यापाि समय 
छोट्याउरे्न प्रयासप्रनत िेस्टुिेन्ट सञ्र्ालर्न गर्न ेमिारु्नभाविरूको समझदािी ि सियोगको लाधग अरु्निोध गदचछौँ। 
 

फेब्रुअिी 8 तारिख (सोमबाि) मध्यिात 0 बजेदेखख मार्च 7 तारिख (आइतबाि) मध्यिात 12 बजेसम्मको अवधधमा व्यापाि 
समय छोट्याउरे्न उक्त प्रयासमा सिभागी भई सियोग गिेका िेस्टुिेन्टलाई दोस्रो र्िणको रूपमा फुकुओका प्रान्त सङ्रमण 
फैलावट िोकथाम सियोग िकम भुक्तार्नी गरिर्नेछ। आवेदर्न ववधध आहदबािे ववस्ततृ जार्नकािी केिी हदर्नपनछ सूधर्त गिाइरे्नछ। 
〔फुकुओका प्रान्त सङ्रमण फैलावट िोकथाम सियोग िकम〕 

पहिलो र्िण: जर्नविी 16 तारिखदेखख फेब्रुअिी 7 तारिखसम्म व्यापाि समय छोट्याएको िेस्टुिेन्टलाई अधधकतम 13 
लाख 80 िजाि येर्न 

दोस्रो र्िण: फेब्रुअिी ८ तारिखदेखख मार्च 7 तारिखसम्म व्यापाि समय छोट्याएको िेस्टुिेन्टलाई अधधकतम 16 लाख 80 
िजाि येर्न 

 



(3) कायचस्थलमा जारे्न आहद 

 
"कायचस्थलमा आउरे्न कामदािको सङ्ख्या 70% घटाउरे्न" लक्ष्य िाखु्नका साथै मानर्नसिरूसाँगको सम्पकच  कम गर्न ेउद्देश्यले 
घिबाट अफफसको काम गर्नच (टेललवकच ) ि अफफसमा आउरु्नपरे्न भए तापनर्न अफफसमा आउरे्न हदर्नको पालो लमलाउर्न अझै पूणच 
प्रयास गरु्नचिोस।् 
 बेलुका 8 बजेपनछ अत्यावश्यक कामबािेक अर्नावश्यक रूपमा घिबाहिि र्ननर्नष्ट्स्कर्न संयलमत िुरे्न आग्रिलाई कडाइका साथ 
पालर्ना गर्न ेआग्रिलाई मध्यर्नजि गिी उद्यम सुर्ारु गर्नच अत्यावश्यकबािेक बेलुका 8 बजभेन्दा पनछको कायचलाई नर्नयन्त्रण 
गरु्नचिोस।् 
 व्यवसाय प्रकािअरु्नसािको कायचढााँर्ामा आधारित सङ्रमण िोकथाम उपायिरू कडाइका साथ अपर्नाई "सङ्रमण िोकथाम 
घोषणा ष्ट्स्टकि" टााँसी सङ्रमण िोकथामको प्रयास गरिििेको कुिा स्परट देखाउरु्निोस।् 
 

(4) अन्य 

 िेस्टुिेन्टबािेक अरू सुववधािरू, इभेन्टिरूको आयोजर्नालाई लगाइरे्न प्रनतबन्ध, ववद्यालय आहदलाई गरिएको आग्रिको 
सन्दभचमा अहिले अपर्नाइििेका उपायिरूलाई नर्निन्तिता हदइरे्नछ। यसपनछ पनर्न सियोग गरिहदरु्निुर्न अरु्निोध गदचछौँ। 
 

 र्ााँडोभन्दा र्ााँडो सङ्कटकाल िटाइयोस ्भन्रे्न आशा गदै फुकुओका प्रान्तको तफच बाट पनर्न भिमग्दिु प्रयास गछौँ। त्यसकािण 
प्रान्तवासी तथा उद्यमी मिारु्नभाविरूको समझदािी तथा सियोगको लाधग ववर्नम्र अरु्निोध गदचछौँ। 


