
 ネパール語（NP） 

सङ्कटकालमा अपनाइन ेउपायहरूको कायाान्वयन गर्ाा उद्यमी आदर्लाई दर्इने सहायताबारे 

म े11 ताररख (मङ्गलबार) घोषित 

भोलल मे 12 ताररख (बधुबार) रे्खख सङ्कटकाल लगाइनेछ। 

यसपाललको सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूले गर्ाा घरबादहर नननस्ककन सयंलमत हुने र 

व्यापार-व्यवसाय बन्र् गने वा व्यापार समय छोट्याउन ेआग्रहको असर व्यापक रूपमा पना जाने 

सम्भावना छ। रास्रिय सरकार, फुकुओका प्रान्त तथा सहर र गाउँहरू लमलेर एकजुट भई उद्यमीहरूलाई 

नछटै षवकततृ सहायता गनुापने आवश्यकता मध्यनजर गरेर सहायताका उपायहरू अपनाउने ननर्ाय 

गररयो। 

 

तीन वटा नयाँ सहायता उपायहरू यस प्रकार छन:् 



 

〇पदहलो हो, सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको प्रत्यक्ष असर पने रेकटुरेन्टहरूको लागग सहायता। 

मे 7 ताररख (शकु्रबार) घोिर्ा गररएको सहायताका साथ ैफुकुओका प्रान्तल ेआफ्न ै"पसल बहाल 

सहायता" पनन गनेछ। मार्क पर्ाथाको बबक्री-षवतरर् तथा काराओके सषुवधाको सेवा प्रर्ान गने 

रेकटुरेन्टहरूमध्ये व्यापार बन्र् गने वा मार्क पर्ाथाको बबक्री-षवतरर् तथा काराओके सषुवधाको सेवा 

प्रर्ान गना छोडरे व्यापार समय बेलकुा 8 बजेसम्ममा छोट्याउने आग्रहलाई सहयोग गने उद्यमीहरूलाई 

यो सहायता लक्षक्षत गररएको छ। 

सहायता रकम पसल भवनको मालसक बहालको 2/3 बराबरको रकम, अगधकतम सीमा 2 लाख येन 

हुनेछ। 

प्रान्तल ेदर्ने सहायता रकममा सहर र गाउँल ेपनन सहायता रकम थप्न सक्छन।् 



 

〇 र्ोस्रो हो, रास्रिय सरकारद्वारा घोिर्ा गररएको "मालसक सहायता रकम" मा फुकुओका प्रान्तल े

आफ्न ैसहायता थषपदर्नेछ। 

सङ्कटकालको घोिर्ाल ेगर्ाा रेकटुरेन्टहरूले व्यापार बन्र् गनुापने वा व्यापार समय छोट्याउनपुने, 

माननसहरू घरबादहर नननस्ककन सयंलमत हुनपुने आदर्को कारर् बबक्री रकम 50% वा सोभन्र्ा बढी ह्रास 

भएका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई मालसक सहायता रकम (अगधकतम सीमा: कम्पनी 2 लाख येन, 

कवरोजगार उद्यमी 1 लाख येन) भकु्तानी गने ननर्ाय रास्रिय सरकारल ेगरेको छ। 

तर बबक्री रकम 30% रे्खख 50% लभत्र ह्रास भएका साना तथा मझौला उद्यमी आदर् भने रास्रिय 

सरकारद्वारा प्रर्ान गररने मालसक सहायता रकम प्राप्त गने र्ायरामा नपरेकोल ेती उद्यमीहरूलाई 



फुकुओका प्रान्तल ेसहायता रकम भकु्तानी गनेछ। त्यो भकु्तानी रकम कम्पनीलाई मालसक 1 लाख 

येनसम्म, कवरोजगार उद्यमीलाई मालसक 50 हजार येनसम्म हुनेछ। 

जो रास्रिय सरकारल ेदर्ने मालसक सहायता रकम प्राप्त गने र्ायरामा पछा  (बबक्री रकम 50% वा सोभन्र्ा 

बढी ह्रास भयो) र मार्क पर्ाथाको बबक्री-षवतरर् बन्र् गने रेकटुरेन्टसँग कारोबार गछा , त्यस मार्क पर्ाथा 

बबक्री उद्यमीलाई फुकुओका प्रान्तल ेथप सहायता दर्नेछ। सहायता रकम कम्पनीलाई मालसक 2 लाख 

येनसम्म, कवरोजगार उद्यमीलाई मालसक1 लाख येनसम्म हुनेछ। 

 

〇 तसे्रो हो, "भवनको फ्लोरको क्षेत्रफल 1,000 ㎡ वा सोभन्र्ा बढी भएको ठूलठूलो सषुवधा तथा 

सषुवधाको भाडावाललाई सहयोग रकम"। धेरै ग्राहक आउने ठूलठूलो सषुवधालाई व्यापार समय बेलकुा 



8 बजेसम्म बनाउन अनरुोध गरै् छौँ। यो अनरुोध स्कवकारी सहयोग गनुाभएका सषुवधा तथा 

भाडावाललाई सहयोग रकम भकु्तानी गनेछौँ। 

प्रत्येक दर्नको भकु्तानी रकम यसरी ननधाारर् गररनेछ: ठूलठूला सषुवधाको हकमा प्रनत 1,000 ㎡ को 

लागग 2 लाख येन र सषुवधाको भाडावालको हकमा प्रनत 100 ㎡ को लागग 20 हजार येनको र्रल ेदहसाब 

गररने रकमलाई आधार मानी त्यसलाई सामान्य व्यापार समय तफा  बेलकुा 8 बजेसम्ममा व्यापार समय 

छोट्याउने आग्रह स्कवकारेकोले घटेको व्यापार समयको अनपुात गरु्न गरेर आउने रकम। 

 

〇 यसबाहेक सहर तथा गाउँहरूमा "षप्रलमयमसदहत क्षेत्रीय सषपङ भौचर" चाँड ैजारी गना प्रवर्द्ान गरी 

क्षेत्रीय अथातन्त्रलाई शीघ्र पनुकथाापना गना टेवा परुय्ाइनेछ। यो भौचर जुलाई मदहनारे्खख क्रमशः जारी 

गना आयोजना गरै् छौँ र षप्रलमयम र्र 20% वा सोभन्र्ा मागथ हुनेछ। 



〇 खोप लगाउन ेप्रक्रक्रया तीव्र रूपमा अनघ बढाउनपुरेकोले आज फुकुओका प्रान्तल ेफुकुओका सहरसँग   

लमलेर रास्रिय सरकारलाई रास्रिय सरकारल ेप्रत्यक्ष ननयन्त्रर् तथा सञ्चालन गने ठूलो खोप केन्र 

फुकुओका सहरमा कथापना गना अनरुोध गनेछ। 

 

〇 फुकुओका प्रान्तल ेगचक्रकत्सा सेवा प्रर्ान प्रर्ाली सदुृढीकरर् गने अलभयान चलाइरहेको छ। कोरोना  

भाइरस पोजेदटभ सङ्क्रलमतहरूको लागग प्रयोग गररने बेड आज फेरर 42 वटा सनुनस्श्चत गरेर 1,049 

वटासम्म वषृर्द् भयो। 1,220 वटा बेड सनुनस्श्चत गने लक्ष्य परूा गना अझ धेरै कवाक्य सकंथालसत 

षवचारषवमशा गनुाका साथ ैलसक्रककत बबरामीको लागग बेड पनन बढाउन ेप्रयास गछौँ। 



 

〇 गोल्डने षवकको लामो बबर्ापनछ नया ँकोरोना भाइरसबाट पोजेदटभ पसु्रट भएका थप सङ्क्रलमतहरूको 

सङ््या 500 नाघेर सङ्क्रमर् तीव्र रूपमा फैललँरै् छ। 

प्रान्तवासी महानभुावहरूलाई दर्नको समयमा अनन अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा 

घरबादहर नननस्ककन सयंलमत हुने, घरबाट अक्रफसको काम गने (टेललवका ) र अक्रफसमा आउने समय 

फरक-फरक बनाउन ेआदर् गरेर सहयोग गनुाहुन अनरुोध गर्ाछौँ। 


