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नयाँ कोरोना भाइरस थप फै लँदै गएको अव थामाअपनाइने स कटकाल व थाह बारे

आज फुकुओका ा तलाईराि यसरकारले घोषणा गरेको स कटकाल लगाइने े माथपेएको छ। यो िनण यअनुसार

फुकुओका ा तमानयाँ कोरोना भाइरस िनय णटा कफोस गठन गरी ा तवासीतथा उ मी महानुभावह लाई लागू

ने स कटकाल व थाह िनण यग रयो।

〇स कटकाल व थाह लगाइने े तथा अविध

े : ा तिभ कोस पूण े

अविध: जनवरी 14 ता रख(िबहीबार) म यरात0 बजेदेिख फे ुअरी7 ता रख(शिनबार) म यरात24 बजेस म

〇 ा तवासीमहानुभावह लाई लागू ने कुराह

िवशेष व थाऐन धारा 45 (1) बमोिजम दनरातसधै ँ अ याव यककाम बाहेक अनाव यक पमा घरबािहर

निनि कनर एक ठाउँबाट अक ठाउँमा नसन आ ह गद छौ ँ ।िवशेषग रराित 8 बजेपिछ कडाइका साथ यसको पालन

गनु होस्।

य िप अ पतालजान,े खानेकुरा र दैिनक जीवनको लािग आव यकसामान क जाने, काय थलमाजाने, ायाम

र हँडडुलगन ज ताजीवनयापन गन र वा यकायम गन आव यक याकलापह यस व थाकोदायरामा पद न।

मा कलगाउन,े हात धुन,े शारी रकदरूी कायम रा ,े "सान-िमचु" (अथा तह्ावाको आवतजावत रा ो न नेब द

कोठा, बढी भीडभाड ने ठाउँ र एकदम निजक बसेर ग रनकुेराकानी) बाट टाढा रहनेज तास मण रोकथामका

आधारभूत उपायह लाई कडाइका साथ पालन ग ररहनु नअनुरोध गद छौ ँ।
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〇उ ामी महानुभावह लाई लागू ने कुराह

िवशेष व थाऐन धारा 24 (9) बमोिजम, रे टुरे ट, िचयाकफ पसल, मनोर न सुिवधा भएको पसल (बार, 

काराओके ब सआ द) म येखा व छताऐनमा आधा रतरे टुरे ट वसाय स ालन गन अनुमित ा रे टुरे टउ ामी

महानुभावह लाई, ापार गन समय िबहान 5 बजेदेिख बेलुका 8 बजेस मबनाउन अनुरोध गद छौ ँ। मादक पदाथ

िब िवतरण गन समय िबहान 11 बजेदेिख बलुका 7 बजेस म नेछ।

उ व थालागू नेअविध, जनवरी 16 ता रख(शिनबार) म यरात0 बजेदेिख फे ुअरी7 ता रख(आइतबार) 

म यरात24 बजेस म नेछ।

तर होम डेिलभरी र टेकआउट सेवा, अिधकांश मािनसह ले रात का नेउ े यलसेेवा उपभोग गन नेट याफेज ता

सुिवधाह यस व थाको दायरामा पन छैन।

साथै काय ढाँचामाआधा रतस मणरोकथाम उपायह कडाइका साथ उपनाई "स मणरोकथाम घोषणा ि टकर" 

टाँ ु नअनुरोध गद छौ ँ। अिहलेस मउ काम गरेर सहयोग गद आउनुभएका पसलह का महानुभावह लाई ध यवाद 

द छौ ँ। अझै सहायता रकमको ब दोब ता योगनगरेका वा ि टकरनटाँसेका पसलह लाई शी आवेदन दनु नअनुरोध

गद छौ ँ।
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ापार समय छोटो बनाउने अनुरोध ि वकानु भएकारे टुरे टलाईसहयोग रकम भु ानी गन िवचार गद छौ ँ । यस

िवषयमा स बि धतकुराह िमलाउने ममा रहेको नाले िनण यभएपिछ तु तजैानकारी गराइनेछ।

रे टुरे टबाहेककाअ पसल र सुिवधालाई िवशेष व थाऐन बमोिजम आ ह ग रनेछैनतर रे टुरे टलाईग रएज तै

ापार समयलाई िबहान ५ बजेदेिख बेलुका ८ बजेस म, मादक पदाथ िब िवतरण गन समयलाई िबहान 11 

बजेदेिख बलेुका 7 बजेस ममासीिमत पानु होस्।

अिन ना शाला, चलिच घर, स हालय, कला स हालयकोहकमा भने भवनमा अटाउने स याकोअिधकतम

सीमा 5,000 जनास म यसकासाथै भवनको अटाउने मताको 50% वा सोभ दाकममा सीिमत पानु होस्।
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〇काय थलमाजानेबारे

उ मी महानुभावह लाई काय थलमाआउने कामदारको स या70% घटाउने ल य राखी घरबाट अ फसकोकाम

गन (टेिलवट) र अ फसमाआउने दनकोपालो िमलाउने गरेर, अ फसमाआउनुपन अव थाभए पिन कामदारह

अ फसमाआउने समय फरक-फरक बनाउने वा साइकलबाट काय थलमाआउने ज तामािनसह सँगको स पककम गन

यासगनु नअनुरोध गद छौ ँ।

साथै, उ म सुचा गन अ याव यकबाहेक, बेलुका ८ बजेभ दापिछको काय लाईिनय ण गन सहयोग गनु होस्।

यसबाहेक आराम गन कोठा र लुगा फेन कोठाज तास मणको उ जोिखम ने ि थितमासावधानी अपनाउन, 

काय ढाँचाबमोिजमस मणरोकथाम उपायह कडाइका साथ पालन गन अनुरोध गद छौ ँ।

〇आयोजना गन इभे टहलाई लगाइने हदब दीबारे

भवनिभ र भवनबािहर ग रनइेभे टह मासहभागी ने स या5,000 जना वा सोभ दाकम बनाउनका साथै

भवनिभ को इभे टहो भने सहभागी स यालाईभवनमा अ ने स याको50% स ममासीिमत पारी भवन बािहर

भने सहभागीह बीच पया शारी रकदरूी कायम रा ुहोस्।
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स मणरोकथाम उपायह िव तृत पमा अपनाउन नस े ख डमाइभे टआयोजना गन या नगन बारेहोिसयार भई

िनण यगनु होस्।साथै स पकपु ीकरण एि लकेशन(COCOA) ापक योगकोलािग सहभागीह लाई सूिचत गराउनुहोस्।

〇फुकुओका ा त ाराआयोिजत इभे टतथा ा त ारास ािलत सुिवधा के ह बारे

सहभागीह कोस यार ापार समयमा मािथ उ लेखग रएझै ँ हदब दीलगाइनेछ।

〇िव ालयआ दकोस ालनबारे

पठनपाठन, कुलइभे ट, लबगितिविध आ दस मणको उ जोिखम भएको गितिविधको स दभ मााथिमकर मा यािमक

िव ालयतथा कलेज र िव िव ालयआ दकािव ाथ ह लाईसावधानी अपनाउन िव तृत पमास झाउनआ हगद छौ ँ।

〇अ तमा

अिहलेस मफुकुओका ा तले ा तिच क सकसंघलगायत वा यकम ह, ा तवासीहर उ मीह सँगकोसहकाय माउपचार

सेवा दान णालीकायम र सुिनि त गन र स मणथप फै लँदै जान रोकथाम गन िव तृत यासगरी सामािजक-आ थक

गितिविधमा पान असरलाई सकेस म यूनीकरणगद आएको छ। यसपािल फुकुओका ा तमाजापान सरकारले घोषणा गरेको

स कटकाललगाउने िनण यग रएकोकारण सकेस मस मणथप फै लँदै जान रोक लगाउन सकून् भनी ा तवासीर उ मी
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महानुभावह कोसमझ तथा सहयोगको साथ पाउँदै उ पहलह लाईअिघ बढाउने िवचार गद छौ ँ ।

ा तवासीतथा उ मीमहानुभावह कोसमझ तथा सहयोग को लािग िवन अनुरोध गद छौ ँ ।


