
नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलावट रोकथाम सम्बन्धि  
तोहोकु・नीइगाताको संयुक्त सधदेश 

～ मन-मुटु एक ढिक्का पारेर आफ्नो प्यारो ठााँउलाइ जोगाऔँ ～ 
 

अप्रिल 16 ताररकमा「आपतकालीन घोषणा」जापान भररका सबै िाधतमा लागु भएपछि, हामीहरुको 
क्षेत्रको हकमा, घर बाढहर जान सयंमयता आपनाउने या सकं्रमणको फैलावटलाई रोकथामलाइ 
कडाइकासाथ लागु गरेका कारणले गदाा नयााँ संक्रममतको संख्यामा कमी हुाँदै आइरहेको ि । ब्यबसायी 
महानुभावहरु लगायत, िाधत तथा नगरबामस एक-एक जनाको समझदारी तथा सहयोगको लागग 
यााँहाहरुमा हीदय देखि आभार तथा िधयवाद व्यक्त गना चाहधिौं । 
यद्यप्रप,「आपतकालीन घोषणा」अढहलेको देशव्यापी सकं्रमणको न्थथछतको आिारमा मे 31 सम्म थप्ने 
छनणाय गररएको ि, र अढहले कै न्थथछतमा अझै िुक्क भहैाल्ने अवथथा िैन । 
ब्यवसाय तथा सेवा सुबबिाको उपयोग तथा संचालन हुन शुरु भइसकेका थथानहरु पछन िन तर फेरी 
पछन दोहोररएर संक्रमण फैमलएमा फेरी कडाइका साथ प्रवमभधन उपाएहरु नअपनाइ नहुने हुधि । फेरी 
संक्रमण फैलने या अढहलेसम्मको गचककत्सा पद्दछत भत्कन नढदनको लागग, िाधत या नगरबामस सम्पणूा 
महानुभावहरुमा, अबबाट पछन छनम्न कुरामा, सहयोगको लागग कडाइका साथ अनुरोि गदािौं । गचककत्सा 
कमासाँग सम्बन्धि महानुभावहरु लगायत, सबकैो न्जबन यापन अछघ बिाउन बबमभधन काममा लागग 
परररहनु भएका सम्पूणा महानुभावहरुलाई ढरादय देखि िधयवाद ब्यक्त गनुाका साथै, तोहोकु र छनइगाता 
एक ढिक्का भएर, नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगलाइ मसध्याउन पहल गदै अछघ बिौं । 
 

1 एक प्रान्तबाट अकोमा जान रोककने काम (आत्मसंयमता अपनाउने) अझ ैजारी राखौ 
तोउहोकु तथा छनगाता िाधत क्षेत्रमभत्रको आवतजावत या िाधतो, िाधसाइ आढदका अधय क्षेत्रसाँगको 
आवतजावत, यात्रा तथा घर फका ने आढद सढहत, आफ्नो िाधतहरुबाट अनावश्यक तथा अत्यधत जरुरी 
बाहेक बाढहर जानबाट जोगगनका साथै, आत्मसंयमता अपनाउ आह्वान गररएको क्षेत्रको शहरी भीडभाड 
क्षेत्रका ित्यक्ष संसगा हुने रेथटुरेधट आढद ठाउाँमा जान अझै पछन जोगगन हुन अनुरोि गदािौं । 
 

2 नयााँ जजबन शैली स्थापपत गने  
「छतन वटा ब」 (बधद थथान・बिी भीडभाड・बिी नन्जकको संसगा) बाट बच्ने कुरा, राम्रोसाँग हात 
िुने तथा माथक लगाउने, ब्यन्क्त र व्यन्क्त बबचमा दरुी राक्ने, घरैबाट कामगने तथा काममा जानेआउने 
समय फरक पाने लगाएतको व्यन्क्त र व्यन्क्तको बबचको संसगालाई कम गने लगायतका संक्रमणको 
फैलावटलाई रोकथामको लागग “नयााँ न्जबन शैली थथाप्रपत” गना कडाइका साथ अनुरोि गररधि । 
 
2020 मे 8 ताररि 
  

<ネパール語・नेपाली> 

आवोमोरी िाधत गभनार     
 मममुरा मसधगो 

 

 
आककता िाधत गभनार      
साताके नोररढहसा 

इवाते िाधत गभनार   

  ताथसो ताकुया 

यामागाता िाधत गभनार    

योमसमुरा ममएको 

छनगाता िाधत गभनार      

हानाजुमी  ढहदेयो 

फुकुमसमा िाधत गभनार    

उगचबोरी मासाओ 

ममयागीिाधत गभनार   
  मुराई योमसढहरो  
 

सेधदाई मसटी मेयर         

कोवोरी काजुको 
छनगाता मसटी मेयर 
नाकाहारा याइची 


