
प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानभुावहरूलाई गरिएको आग्रहलाई ननिन्तिता दिनेबािे  

  

प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानभुावहरूलाई मार्च ७ तारिख (शननबाि)-सम्म अत्यावश्यक कामबाहके अनावश्यक रूपमा 

घिबानहि ननननककन संयनमत हुन ि िेकटुिेन्टको व्यापाि समय छोट्याउन आग्रह गिेका नथय ौँ। त्यो आग्रह फुकुओका 

प्रान्तभरि मार्च २१ तारिख (शननबाि)-सम्म िईु हप्ताको लानग ननिन्तिता दिन ेननर्चय गिेका छ ौँ। हालको सङ्क्रमर् 

नकथनतबमोनिम सङरमर्को रिबाउण्डप्रनत सतकच िहनुपन ेहुनाल ेयो ननर्चय गरिएको हो। 

प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानभुावहरूमा पनच िान ेकरिनाइ तथा असुनवधाको लानग क्षमाप्राथी छ ौँ ि सहयोगको लानग 

नवनम्र अनुिोध गिचछ ौँ। 

िेकटुिेन्टका महानुभावहरूलाई आग्रह गछछ ौँ दक मार्च 21 तारिखसम्म व्यापाि गन ेसमय नबहान 5 बििेनेख बेलकुा 9 

बिेसम्म, मािक पिाथच नबरी-नवतिर् गन ेसमय नबहान 11 बिेिनेख अडचि-कटप बेलकुा साढे 8 बिेसम्म बनाउन ेकुिालाई 

िािी िाख्नुहोस्। व्यवसाय प्रकािअनुसािको कायचढाौँर्ामा आधारित सङ्क्रमर् िोकथाम उपायहरू कडाइका साथ अपनाई 

"सङ्क्रमर् िोकथाम घोषर्ा नकटकि" टाौँसेि सङ्क्रमर् िोकथामको प्रयास गरििहकेो कुिा कपष्ट िखेाउनुहुन अनिुोध गछछ ौँ। 

 यस सन्िभचमा सहयोग गनुचभएका उद्यमी महानभुावहरूलाई प्रनतदिन 40 हिाि येनको सहयोग िकम भुक्तानी गने 

नवर्ाि गि ैछ ौँ। उद्यमी महानभुावहरूल ेगनुचहुन ेआवेिनको बोझ कम गनच मार्च 8 िनेख 21 तारिखसम्म【र् थो अवनध】

-को आवेिन दिन ेबेलामा【िोस्रो अवनध】(फेब्रअुिी 8 तारिख～फेब्रुअिी 28 तारिख) तथा【तेस्रो अवनध】(मार्च 1 तारिख

～मार्च 7 तारिख)-को आवेिन पनन सौँग ैदिन सदकनेछ। 

 

 माननसहरूबीर् सम्पकच हुन ेअवसि कम गनच प्रान्तवासी महानभुावहरूलाई अत्यावश्यक कामबाहके अनावश्यक रूपमा 

घिबानहि ननननककन ि एक िाउौँबाट अको िाउौँमा निान संयनमत हुन,े "सान-नमर्"ु (अथाचत ्हावाको आवतिावत िाम्रो 

नहुन ेबन्ि कोिा, बढी भीडभाड हुन ेिाउौँ ि एकिम ननिक बसेि गरिन ेकुिाकानी)-बाट टाढा िहन,े शािीरिक ििूी 

कायम िाख्न,े माकक लगाउन,े हात धुनिेकता सङ्क्रमर् िोकथामका आधािभतू उपायहरूलाई कडाइका साथ पालन गनुचहुन 

ネパール語 



अनिुोध गिचछ ौँ। 

 साथ ैउद्यमी महानभुावहरूलाई घिबाट अदफसको काम गन े(टेनलवकच) ि अदफसमा आउन ेदिनको पालो नमलाउन े

उपायहरू नवकततृ रूपमा अपनाई िािी िाख्नुहुन अनुिोध गिचछ ौँ। 

 

सङ्क्रमर्को रिबाउण्ड हुन नदिन अपनाउनपुन ेकुिाहरू 

पनछल्लो दिनमा पनन लेखेझै ौँ सबैभन्िा महत्त्वपूर्च र्नु ती भनेको सङ्क्रमर्को रिबाउण्ड हुन नदिन ुनै हो। 

तसथच प्रान्तवासी महानभुावहरूलाई ननम्न कुिाहरू अनिुोध गिचछ ौँ। 

 

फुकुओका प्रान्तल ेप्रान्तद्वािा सञ्चानलत पाकच मा आयोिना गरिएको साकुिा मार्िुी पवच िद्द गिी पाकचमा िमघट बसेि 

खाननपन नगनच संयनमत हुन आग्रह गि ैछ ौँ। नगिपानलका तथा गाउौँपानलकालाई पनन यकत ैउपायहरू अपनाउन अनिुोध 

गन ेरममा छ। 

 

अन्तमा 

फुकुओका प्रान्तमा अबउप्रान्त पनन अकपतालमा थप बेड सुनननित गनेलगायत नर्दकत्सा सेवा प्रिान प्रर्ालीको सुिढृीकिर्, 

वृद्धाश्रमिकता सुनवधाहरूमा सङ्क्रमर् ननयन्रर् उपायहरू कडाइका साथ लाग ूगनुचका साथ ैनयाौँ पोिेरटभ सङ्क्रनमतको 

सङ्क््या, नयाौँ प्रिानतको भाइिसको प्रवृनि ि मान्छेहरूको प्रवाह आदिबािे सतकचता अपनाउौँि ैध्यानमा िाखे्नछ ौँ। खोपको 

सम्बन्धमा भोनल मार्च 5 तारिख (शुरबाि)-िनेख कवाक्यकमीहरू आदिलाई उच्च प्राथनमकता दिौँि ैखोप लगाउन सुरु 

गरिनछे। नगिपानलका तथा गाउौँपानलकामा पनन सरु्ारु ढङ्क्गल ेखोप लगाउन ेलक्ष्य िा्ि ैपूर्च रूपमा सहायता दिनेछ ौँ। 

 यसपनछ पनन प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानभुावहरूसौँग एकिुट भई सम्पूर्च समाि नमलिे कोिोना भाइिसनवरुद्धको 

लडाइौँमा नवियी हुन सौँग ैअनघ बढ ौँ। फुकुओका प्रान्तका सम्परू्च महानुभावको समझिािी तथा सहयोगको लानग नवनम्र 

अनिुोध गिचछ ौँ। 


