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सकंटकालका नीतिहरूको कार्ाान्वर्नबारे 

2021 साल अगस्ट 17 तारिख (मंगलबाि) जािी 

अगस्ट 17 तारिख (मंगलबाि) को ममततमा जापान सिकािले यस  जजल्लालाई संकटकालका नीततहरू कार्ाान्वर्न 

गननापने क्षेत्रमा समावेश गिेको छ।  र्ो जानकािी प्राप्त भएपति, नीततहरूको ववविण तोककएको हननाले र्ी 
ववविणबािे जानकािी गिाउन चाहन्िौं। 

 

【सम्पूर्ा जिल्लावासीलाई अनुरोध】 

 



 

ネパール語（NP） 

 

 

 



 

ネパール語（NP） 

बाहहि जाननपने अवस्थामा पतन सकेसम्म परिवाि वा सामान्र्तर्ा सँगै हनने (सँगै गततववधि गने) साथीहरूसँग कम 

संख्र्ामा जाने। मभड नभएको ठाउँ र  मभड नहनने समर्मा गननापने कन िाहरू गने 

【सम्पूर्ा खानपपनका व्र्वसार्हरू (रेस्टुरेन्ट आदि) लाई अनुरोध】 

 

 

अननिोिको पालना गने खानवपनका व्र्वसार्हरू (िेस्टन िेन्ट आहि) लाई सहर्ोग रकम  भनक्तानी गरिनेि। बबक्री 
रकम  अननसाि प्रतत हिन 40 हजाि～1 लाख रे्न सहर्ोग गरिनेि। ववगतमा सहर्ोग रकम  प्राप्त गिेको िेकडा 
भएका खानवपनका व्र्वसार्हरू (िेस्टन िेन्ट आहि) लाई सहर्ोग िकमको एक  अंशको रूपमा 6 लाख 40 हजाि रे्न 

(40 हजाि×16 हिन) अधिम अननिान प्रिान गरिनेि। साथै महििाजन्र् पिाथा प्रिान गना िोकी व्र्ापाि बन्ि अथवा 
व्र्ापाि खनला िाख्ने समय  िोट्टर््ाउने खानवपनका व्र्वसार्हरू (िेस्टन िेन्ट आहि) लाई भाडा सहर्ोग रकम  पतन 

प्रिान गरिनेि। (मामसक भाडाको 2/3 अधिकतम 2 लाख रे्न)  



 

ネパール語（NP） 

 

महििाजन्र् पिाथा प्रिान गना िोक्नाले असर  पने महििाजन्र् पिाथा बबक्री गने व्र्ापािव्र्वसार् सञ्चालकहरूलाई 

जापान सिकािको मामसक सहर्ोग िकममा रकम  थप  गिी वा ववशेष अननिान सहर्ोग गरिनेि। जापान 

सिकािको मामसक सहर्ोग िकमको िार्िामा नपने साना तथा मध्र्म स्तिका कम्पनीहरूलाई पतन जजल्ला आफैले 

व्र्ापक रूपमा सहर्ोग गनेि। र्ी "फन कन ओका जजल्ला साना तथा मध्र्म स्तिका कम्पनीहरू आहिलाई मामसक 

सहर्ोग रकम " को बािेमा अगस्टको सहर्ोगका साथै सेप्टेम्बिको रकम  पतन प्रिान गरिनेि। 

【ग्राहक िम्मा हुने सुपवधालाई अनुरोध】 

 



 

ネパール語（NP） 

 

 

ववशेष गिी बागेन वा टाइम सेल जस्ता मभडको अननमान गरिने गततववधिहरू गिाा, तनर्न्त्रण तथा िोकथामका 
पर्ााप्त उपार्हरू अपनाउननहोस।् संक्रमणको उच्च जोखखम हनने भनेि मातनने डडपाटामेन्ट स्टोिको अन्डििाउन्डको 
खाद्र् सामिी बबक्री स्थलहरूमा, व्र्स्त समर्मा िाहकको संख्र्ा आिा वा सोभन्िा कम हनने गिी, िाहकको 
व्र्वस्थापन आहि गननाहोस।् 



 

ネパール語（NP） 

 

व्र्ापाि समय  िोट्टर््ाउन गरिएको अननिोिको पालना गने िाहक जम्मा हनने सनवविा तथा त्र्स्ता सनवविाहरूमा 
कोठा आहि भाडामा मलनेलाई सहर्ोग रकम  भनक्तानी गरिनेि। 

【समारोह (इभेन्ट) मा गनुापने कुराहरू】 

 

अहहलेको लाधग अगस्ट 31 तारिखसम्म गरिनेि र  सेप्टेम्बि पतिको सन्िभामा, जापान सिकािको सूचनाको 
आिािमा पननः जानकािी गिाइनेि। 

 

 

 



 

ネパール語（NP） 

【व्र्ापारव्र्वसार् सञ्चालकहरूलाई अनुरोध】 

 

सम्पूणा व्र्ापािव्र्वसार् सञ्चालकहरूले कार्ास्थलमा आउने कमाचािीको संख्र्ा 70% घटाउने लक्ष्र् िाख्ननहोस।् 

र्ो बाहेक तनम्न कन िाहरू गननाहनन अननिोि गिािौं। 

・ कामलाई तनिन्तिता हिन आवश्र्क अवस्थामा बाहेक, 20:00 पतिको काम िोक्न े

・ कमाचािीहरूलाई कार्ास्थल मभत्र र  बाहहि, जननसनकै ठाउँमा पतन पूणा रूपमा संक्रमण िोकथाम तथा तनर्न्त्रणका 
उपार्हरू अपनाउन आवहान गने। ववशेष गिी बन्ि गना गरिएको अननिोि तथा व्र्ापाि समय  िोट्टर््ाउन गरिएको 
अननिोिको पालना नगिेका खानवपनका व्र्वसार्हरू (िेस्टन िेन्ट) आहि पटक्कै प्रर्ोग नगना भन्ने 

【पवद्र्ालर् आदिले गनुापने कुराहरू】 

 



 

ネパール語（NP） 

ववद्र्ालर्का शैक्षक्षक गततववधिहरू गिाा, कडाइका साथ सान ममचन (3C) अवस्थाहरूबाट टाढा िहने, मास्क लगाउने 

जस्ता आिािभूत संक्रमण िोकथाम तथा तनर्न्त्रणका उपार्हरू अपनाई, अरूको शिीिमा िन ने, ठूलो स्वि तनकाल्ने 

जस्ता संक्रमणको उच्च जोखखम भएका गततववधिहरू नगना अननिोि गिािौं। 

【चचककत्सा सेवा प्रर्ाली】 

हहजोिेखख सनरु गरिएको, जस्थतत गम्भीि हनने जोखखम भएका भनाा भएका व्र्जक्तहरूलाई न्रू्ट्रलाइजजङ एन्टीबडीको 
औषधि हिने कार्ा (अथाात"्एन्टीबडी ककटेल थेिापी") लाई अतघ बढाई, जस्थतत गम्भीि हननबाट िोकी, गम्भीि 

बबिामीको बेडको चापलाई िोक्नेिौं।  

आफ्नै घिमा स्वास््र्लाभको लाधग आिाम गने सम्पूणा व्र्जक्तहरूलाई पल्स अजक्सममटि प्रर्ोग गनाको लाधग हिई, 

कडाइका साथ स्वास््र् अवलोकन गरिनेि। साथै सोमबाििेखख शनक्रबाि स्वास््र् केन्रमा सेवा प्रिान गरिनेि तर  

िाती वा बबिाको हिन ज्विो आहिको पिामशा, "बबिा तथा िातीको लाधग तोककएको डायल " मा तनरुन्तै आवश्र्क 

कन िाहरू गरिनेि। 

र्ी बाहेक पतन, हामीहरूले एक्लै बस्ने आहिको कािण खाद्र् सामिी जनटाउन कहठन हनने व्र्जक्तहरूलाई तनःशनल्क 

तर्ािी खाद्र् सामिी आहि ववतिण गरििहेका िौं। 

【अजससिन दिइने स्टेसन】 

 

र्ो बाहेक अगस्ट अन्त्र् तति नर्ाँ "अजक्सजन हिइने स्टेसन" को स्थापना गरिनेि। लक्षण खिाब भई  अस्पतालमा 
भनाा गननापने अवस्था आएका आफ्नै घिमा पखेि बसेका व्र्जक्तहरू आहिलाई, अजक्सजन हिइने जस्ता उपार्हरू 

(सामान्र्तर्ा चौबबसै घण्टा) अपनाइने अजक्सजन हिइने स्टेसनको स्थापना गरिनेि। 



 

ネパール語（NP） 

स्वास््र् केन्र तथा अजननतनर्न्त्रण ववभागको अननिोिमा स्टेसनले बबिामीलाई िाखी, भनाा गने अस्पतालमा 
व्र्वस्था नभएसम्मको अवधि, बबिामीलाई अजक्सजन हिने, आवश्र्कता अननसाि औषधि हिने जस्ता उपर्ाहरू 

अपनाइनेि। 

हाल, संक्रामक िोग नोभल कोिोना भाइिस (कोमभड 19) को बबिामीलाई िाख्ने स्वास््र् संस्थाहरू मध्रे्को 
अजक्सजन उपकरण  र  स्टेसनको स्थापना गना ममल्ने ठाउँ भएको स्वास््र् संस्थामा स्थापना गने गिी तर्ािी 
भइिहेको छ र  अगस्ट अन्त्र् तति खनला गने र्ोजना छ।  

सम्पूणा जजल्लावासी र  व्र्ापािव्र्वसार् सञ्चालकहरू ममलेि संक्रमणलाई तनर्न्त्रणमा िाखौं। 


