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१. मनको रोग बारे जानकार�  
 

प�हले-प�हले, “यो रोग” �व�शष्ट अल्पसंख्यकहरुको समस्याको रूपमा �लईन्थ्यो | तर, हाल, जो 
को�हलाई प�न र ज�त उमेरको भएप�न, यो रोग लाग्न सक्ने सम्भावना छ | 
 

“मनको रोग” कदा�प अप�र�चत रोग होइन |  
 
वी�वध मान्यताहरुलाई मनमा समेटेर, वी�वध प�रवेशका �बच जीवनयापन गनुर्पन� जमानामा, 
जो कोह�ले प�न, घर, �वद्यालय अथवा कामगन� आ�द ठाउँहरुमा �वभीन्न �क�समका तनावहरुको 
सामना गनुर्पन� हुन्छ | 
 
यो समस्यामा, “िस्कजोफे्र�नया” (एक प्रकारको पागलपन) र “मन:िस्थ�तको �वकार” समावेश 
छन ्| 
 
“िस्कजोफे्र�नया”ले, अवास्त�वक कुरालाई वास्त�वक मान्ने, अरुले आफ्नो कुरा काटेको तथा 
नचा�हँदो हल्ला फैलाएको सुन्ने, पराईसगं भेट्न मन ्नलाग्न ेर घरबाट बा�हर �नस्कन नचाहन े
जस्ता समस्याहरु उत्पन्न गराऊँदछ |  
 
तर �चन्ता छैन | औषधी तथा �रहा�बल�टेशन (लत वा �बमार� प�छ प्र�श�ण र उपचारको 
माध्यमबाट कसैलाई स्वस्थ्य वा सामान्य जीवनमा बहाल गन� कायर् लाई �रहा�ब�लटेशन भ�नन्छ) 
लाई जार� राखेर, यस्ता ल�णहरुको �नयन्त्रण ग�र, स्वास्थ्य लाभ गनर् स�कन्छ | यसमा काम 
ग�ररहेका मा�नसहरु प�न धेरै छन ्| 
 

“मन:िस्थ�तको �वकार”ले, जे काम गरेप�न रमाईलो नलाग्ने, कुन ैकुरामा प�न रू�च नहुने र मनर् 
मन ्लाग्ने जस्ता समस्याहरु उत्पन्न गराऊँदछ | ए त्यसो हो ? भन्ने सो�च, अचानक उच्च 
तनावमा आएर कुरा गन� र महंगो सामान �क�नहाल्ने जस्ता ल�णहरु देखापनर् सक्छन ्| 
 
तर �चन्ता छैन | औषधी सेवन, आराम तथा काउन्से�लगं (परामशर्) �लदैं उपचार गरेमा, 
सा�वकको जीवनशैल�मा फकर् न स�कन्छ | 
 
कतै ममा यो �वमार� हो�क भन्न ेलागेमा, परामशर् �लने ठाऊँहरु धेरै छन ्| तो�चगी नगरमा, 
व्यवसा�यक सल्लाहकारहरुले अ�ग्रम आर�णद्वारा “कोकोरोनो क� कोउ सोउदान”् (मनको स्वास्थ्य 
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परामशर्) कायर्हरु गन� गदर्छन ्| 
मनको रोग, कुनै �वशेष कुरा नभएर, एक �चरप�र�चत रोग हो | य�द तपा� यसको �बरामी 
हुनुहुन्छ भने, त्यो केह� खास कुरा होईन |  
 
हामीले यसबारेमा �वस्ततृ जानकार� हा�सल गरेर, मनका रोगीहरुलाई सह� ढंगले बुझेर सहयोग 
गनुर् महत्वपूणर् छ | 
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२. नया ँबषर्को �बदाका �दनहरुमा सरकार� सेवा बारे जानकार� ! 
 
�शयाकुस्योको प्रधान कायार्लय, सोउगोउ �शस्यो समेत,् �डसेम्बर २९ तार�ख मंगलबार दे�ख सन ्
२०२१ सालको जनवर� ३ तार�ख आईतबार सम्म बन्द रहने जानकार� गराईन्छ | यसबारे यहाँहरु 
सबैको समझदार� तथा सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रन्छ |  
 
उक्त अव�धमा �ववाह, जन्म, मतृ्यु आ�दको सूचना, �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको प�हलो 
तल्लाको द��ण पिश्चम �तरको कुनाको सुर�ा क�मा बुझाउन स�कनेछ | 
 
अ�न, त्यस अव�धको फोहोर संकलन कायर्, संकलन ता�लका अनुसार ग�रनेछ | तर जनवर� १ 
तार�ख दे�ख ३ तार�ख सम्म संकलन नग�रने व्यहोराको जानकार� गराईन्छ |  
 
आफैले फोहोर संकलनकेन्द्र ग्रीन प्लाजा सम्म लैजाने होभन,े �डसेम्बर ३१ तार�खको �दन �बहान 
८:३० बजे दे�ख �दउँसो १२ बजे सम्म मात्र खुल्ला रहनेछ | 
 
जनवर� ४ तार�ख दे�ख सा�वक बमोिजम संकलन कायर्हरु संचालन ग�रनेछन ्| बषर् अन्तमा 
फोहोर लैजाँदा �नकै भीड लाग्न सक्ने हुनाले, प्रशस्त समय �लएर आउनुहोला | र मास्क लगाउन 
अ�नवायर् छ | 
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३. “इन्फ्लुएन्जा दे�ख सावधान !” रहने बारे जानकार� ! 
 
इन्फ्लुएन्जा, साधारण �चसो (रुघाखोक�) को तुलनामा, सम्पूणर् श�ररको ल�ण कडा, ब्र�काइ�टस 
र �नमो�नया समेत गराएर, गम्भीर �बरामी पानर् प�न सक्ने हुनाले सावधान हुन आवश्यक छ 
|  
 
इन्फ्लुएन्जा “आफुलाई नलाग्न” र “अरुलाई नसानर्” को ला�ग रोकथामका उपायको रुपमा, 
सबभन्दा प�हले, फै�लन शुरु हुनु अगावै, भ्यािक्सन लगाऔ ं| 
 
यो बषर् इन्फ्लुएन्जा, कोरोना भाईरस संगै, एकैचोट� फैलने डर छ |  
 
नौलो कोरोना भाईरस जस्तै, मुखबाट �नस्कने �छटाबाट सन� हुनाले, खोक� �शष्टाचार र मास्कको 
प्रयोगमा महत्व �दऔ ं| 
 
बा�हरबाट घर फक� दा अथवा खाना खानुअ�घ, समय लगाएर हात धुन ेअथवा अल्कोहलले औलंाहरु 
�कटाणुशोधन  
गन� बानी बसाल� | 
 
य�द, आफुलाई इन्फ़्लुएन्जा सय��क भन्न े लागेमा, जबजर्स्ती �वद्यालय अथवा काममा 
नजानुहोला |  
 
कुन ् �च�कत्सा संस्थानमा सम्पकर्  राख्दा ठ�क हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेमा, “ज्यू�सन/्सोउदान ्
सेन्टर” मा सम्पकर्  रा�ुहोला | फोन ०५७०-०५२३-०९२ | 
 
ज्वरो आयो भन्दैमा कोरोना नै हो भन्न स�कन्न | सीधै, �च�कत्सा संस्था जानुअ�घ, अवश्य 
प�न फोनबाट परामशर् �लनुहोला | 
 
ज्वरो आ�द आएमा, आफूले अ�हले सम्म जचाएको डक्टर संग फोनमा परामशर् गनुर्होला  
 
�वदेशी नाग�रकहरुको ला�ग, आफ्नो परामशर् गनर्स�कने “तो�चगी केनमा बस्ने �वदेशीहरुको 
ला�गको नौलो कोरोना भाईरस परामशर् हटलाईन” सेवा प्रयोग गनुर्होस | 
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यो तो�चगी प्रान्तमा बस्ने �वदेशीहरुको ला�ग मात्रको फोन न.ं ०२८-६७८-२८२ हो र यहाँ २४ सै 
घण्टा सम्पकर्  गनर्स�कन्छ | 
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४. प्रकाश र ध्वनीको पेजेन्ट २०२० बारे जानकार� ! 
 
तोउबु �सनओ्�हरा�सता स्टेशनको पूव� ढोकादे�ख “पुराच्चु ओ�हरा” ओ�रपर�, एकलाख भन्दा ब�ढ 
इलु�मनेशन बल्बहरुले जाडो म�हनाका रात्री-आकाश सजाईनेछ |  
 
यसर� सजाईने अव�ध य�ह �डसेम्बर म�हनाको १ ता�रख दे�ख नयाँ बषर्को जनवर� ११ ता�रख 
सम्म, र समय चाँह� बेलुक� ५ बजे दे�ख १० बजे सम्म रहेकोछ | 
 
यो बषर्, सोस्यारु�दसुतान्सु (एक दे�ख अक� व्यिक्त �बचको दरू�) लाई कायम राख्दै, मनलाई 
तातो पान� इलु�मनेशन ्को आनन्द �लनुहोस ्|  
 
मास्कको प्रयोग गन� सहयोगको ला�ग प�न अनुरोध ग�रन्छ | 
 


