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१. नवजात �शशुहरुको भ�वष्यको ला�ग सहयोग अनुदान बारे |  
 
नौलो कोरोना भाईरसको संक्रमण व्यापकताले समाज तथा अथर्तन्त्रमा ग�हरो प्रभाव पारेको 
अवस्थामा, नवजात �शशुहरुको आगमन हुने प�रवारहरुलाई एक �निश्चत रकम सहयोग 
अनुदानको रुपमा प्रदान ग�रने भएको जानकार� गराईन्छ | 
 
�नम्न�ल�खत ३ ओटै कुराहरु �मल्ने व्यिक्तहरु यो सहयोग अनुदान प्राप्त गनर् योग्य 
ठह�रनेछेन ्|  
प�हलो कुरा, सन ्२०२० सालको अ�प्रल म�हनाको २८ ता�रक दे�ख सन ्२०२१ सालको माचर् 
म�हनाको ३१ ता�रक सम्ममा जन्मेका नवजात �शशुहरुका अ�भभावकहरु | 
दोश्रो कुरा, नवजात �शशु जन्मदाखेर� तो�चगी नगरमा बसोबास दतार् भै, नवजात �शशुको 
प�न तो�चगी नगरमा बसोबास दतार् भएको | 
र तेश्रो कुरा, नवजात �शशु जन्मेप�छ प�न, नवजात �शशु संग १ बषर् भन्दा ब�ढ बसोबास 
गरेको हुनु पन�छ | 

 
अनुदान रकम, नवजात �शशु १ जनालाई ५०,००० येन र एक पटकलाई मात्र | 
 
अनुदान प्रदान ग�रने अव�ध सन ्२०२१ सालको अ�प्रल १५ ता�रक सम्म रहनेछ | 

 
यो सहयोग अनुदान प्राप्त गनर् योग्य अ�भभावकहरुले, �शयाकुस्योको कोसोदाते �शयन्कामा 
गई आवेदन पेश गनुर्हुन अनुरोध ग�रन्छ | 

 
आवेदन फारम, तो�चगी नगरको होमपेजबाट डाउनलोड गन� अथवा �शयाकुस्योको कोसोदात े
�शयन्काको काउन्टरमा रा�खएको छ | 

 
गत जुलाई म�हनाको ३१ ता�रक सम्म तो�चगी नगरमा जन्म दतार् गराएका व्यिक्तहरुलाई, 
�शयाकुस्योबाट अगस्त म�हनाको मध्येभाग �तर आवेदन फारम पठाईनछे | उक्त सूचना 
प्राप्त गरेप�छ, राम्रर� �नक्य�ल ग�र, आवेदन �दने प्र�क्रया चाल्नुहोला | 
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२. इन्फ्लुएन्जा रोकथाम खोपको खचर्को एकभाग अनुदान �दईने बारे |  
 
नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण तथा इन्फ्लुएन्जा एकैचोट� फै�लन सक्ने महामार�को रोकथाम 
गनर्को ला�ग, �वगतका बषर्हरुमा, बालक र बदृ्धहरुलाई मात्र यो सु�वधा �दईने ग�रन्थ्यो | 
तर यो बषर्, ६ म�हना नपुगेका �शशुहरु बाहेक, नगरमा बसोबास गन� सबै व्यिक्तहरुलाई 
प्रदान ग�रने �नणर्य भएको जानकार� गराईन्छ | 
 
अनुदान रकम �नम्नानुसार कायम ग�रएकोछ | 
६ म�हना दे�ख प्रा. �व. मा भनार् हुन ेउमेर भएका बालबा�लकाहरुको ला�ग २ पटक सम्म 
२,५०० येन | 
प्रा. �व. मा भनार् भएर १३ बषर् नपुगेका बालबा�लकाहरुको ला�ग २ पटक सम्म १,००० येन 
| 
१३ बषर् दे�ख ६५ बषर् सम्मका व्यिक्तहरुको ला�ग १ पटक मात्र १,००० येन |  
 
र ६५ बषर् नाघेका सबैलाई १ पटक मात्र ३,५०० येन | 

 
इन्फ्लुएन्जा रोकथाम खोपको ला�ग, नगर �भत्रका �च�कत्सा संस्थानहरुमा सीधै सम्पकर्  
रा�हुन अनुरोध ग�रन्छ | खोपको शुल्क भुक्तानी गन�बेलामा, अनुदान रकम घटाएर बाँक� 
रकम �तरे हुन्छ | 

 
खोप लगाउन ेअव�ध यो बषर्को अक्टोबर १ ता�रक दे�ख सन ्२०२१ साल फेब्रुअर� म�हनाको 
२८ ता�रक सम्म रहेको जानकार� गराईन्छ | 

 
यो पटक इन्फ्लुएन्जा लाग्न न�दन, सबैले रोकथामको खोप लगाऔ ं| 
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३. नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण व्यापक हुनबाट रोक्नका ला�ग अनुरोध बारे | 
 
नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको कुरा गदार्, हाल, जापान देश �भत्र, प्रसारण मागर् स्पष्ट 
नभएका �वरामीहरु देखापनर् थालेकाछन ्| 
 
त्यस बाहेक, कुनै ठाउँहरुमा, �वरामीहरु �बचको सम्बन्धलाई मान्यता �दने समुहहरु (क्लस्टर) 
प�न देखा परेकाछन ्|  
 
क्लस्टरबाट हुने संक्रमण व्यापक हुनबाट रोकथाम गनर्को ला�ग, “३ वटा कुरा” वायु संचारको 
नराम्रो ठाउँमा जाने, मा�नसहरु जम्मा भएर बस्ने ठाउँमा जाने र समुहमा जम्मा हुने जस्ता 
ग�त�वधीहरु कम गनुर्होस | 
 
त्यस बाहेक, “एक दे�ख अक� व्यिक्त �बचको दरू� कायम रा�े”, “मास्क लगाउने” र 
“लगनशील रुपमा धोएर, हात र औलंाहरु स्वच्छ रा�े” आ�द जस्ता आधारभूत संक्रमण 
रोकथामका उपायहरु पूणर्रूपले अपनाउनुहोस ्| 

 
तर, तापक्रम तथा आद्रर्ता ब�ढ भएको बेला मास्क प्रयोग गदार्, नेच्यूउस्योउ (ह�टस्ट्रोक) हुने 
�रस्क उच्च हुनेहुनाले सावधान हुन जरुर� छ | 

 
घर बा�हर हँुदा, एक दे�ख अक� व्यिक्त �बचको दरू� २ �मटर भन्दा ब�ढ छभने र आफु 
ओ�रपर� अरु व्यिक्त नभएको बेला आ�द, िस्थ�त हे�र मास्क फुकाल्नुहोस ्| 

 
�शयाकुस्यो प्रधान कायार्लय अथवा प्रत्येक सोउगोउ �शस्यो अथवा कोउ�मन्कान ् अथवा 
कम्यु�नट� सेन्टर आ�द सु�वधाहरु सम्पूणर् नगरवासीहरुले आश्वस्त भै प्रयोग गरून ्भ�न, 
संक्रमण रोकथाममा भरमग्दरु प्रयत्नहरु ग�रएकोछ |  

 
उदाहरणको ला�ग, भवन �भत्र वायु संचारको व्यवस्था, काउन्टरहरुमा �भनाइल शीट तथा 
ए�क्र�लक प्लेटका पदार् लगाइएका छन,् हात तथा औलंाहरु सफागनर् एिन्टसेिप्टक झोलको 
व्यवस्था छ, र मान्छेले प्राय: स्पशर् गन� स्थानहरु लगनशीलताका साथ सफा गन� र 
एिन्टसेिप्टक झोल प्रयोग गन� ग�रन्छ | 

 
कमर्चार�हरु प�न स्वास्थ्य सुर�ामा ध्यान पुयार्ई, मास्क अथवा फेस-गाडर् र हातमा पन्जा 
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लगाएका हुनेछन ्| 
 

�वदेशी नाग�रकहरु प�न सबैले, उपरोक्त कायार्लयहरु जाँदा, मास्क लगाउने र हात स्टे�रलाइज 
गन� सहयोग गनुर् हुन अनुरोध ग�रन्छ | 

 


