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१. नौलो कोरोना भाईरसको भ्यािक्सनेशनको तयार� बारे जानकार� ! 
 
तो�चगी नगरमा नौलो कोरोना भाईरसको भ्यािक्सनेशनलाई �लएर तयार� अगाडी 
ब�ढरहेकोछ |खोपको �ववरण, �नणर्य भए लग�,ै क्र�मक रुपमा, जानकार� �दईनेछ  
यसपा�ल, फेब्रुअर� म�हनाको १ ता�रक सम्मको, जानकार�बारे सू�चत ग�रन्छ | 
  
सबर्प्रथम, भ्यािक्सनको खोप, गम्भीरताको जो�खम ब�ढ हुने ६५ बषर् भन्दा मा�थका 
बदृ्धहरुबाट शुरु ग�र, क्र�मक रुपले अन्य व्यिक्तहरुमा �वस्तार गद� ल�गने योजना 
रहेकोछ |  
 

खोप �न:शुल्क हो र २ पटक �दइने योजना रहेकोछ | 
 

फेर�, खोप �दइने ठाउँ, अब दे�ख के�ह समयको ला�ग, सामु�हक खोपलाई प्राथ�मकता 
�दएर कायार्न्वयन �तर ल�गनेछ | 
सामु�हक खोपको ला�ग, नगरका सु�वधाहरु (भवनहरु) लाई खोप केन्द्रको रुपमा प्रयोग 

ग�रने योजना रहेकोछ | 
 
खोपको ला�ग, फोन अथवा इन्टन�टको मध्यमबाट अ�ग्रम बू�कंग गनुर्पन�, पूणर्तया 

अ�ग्रम बू�कंग प्रणाल� अपनाईने योजना रहेकोछ | के�ह�दन प�छ, �शयाकुस्योबाट (खोप 
�टकट) पठाईने भएकोले, �टकट आइपुगे प�छ बू�कंग गनुर्होला | 
 

माचर् म�हनाको प�हलो भाग�तर, खोप संग सम्बिन्धत सल्लाह र खोपको अ�ग्रम बू�कंग 
गनर्लाई कल सेन्टर खो�लने योजना रहेकोछ | 
कलसेन्टर प्रणाल�को तैयार� हुने�ब��कै कोउहोउ तो�चगी अथवा होमेपेज आ�दबाट सू�चत 
ग�रनेछ | 
 

यो खोपमा लाग्ने खचर्हरु सबै �न:शुल्क हुन ् भन्नेकुरा पुन: जानकार� अवगत 
गराईन्छ | देशको ढुकुट�बाट भरपाई ग�रनेछ | अ�ग्रम बू�कंग तथा खोप लगाएको खचर्प�न 
लाग्नेछैन |  
ठगी दे�ख सावधान रहनुहोला | 
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२. �शयाकुस्योका आइतबार प�न खुल्ने सेवा काउन्टरहरु बारे जानकार� ! 
 

नयाँ स्कूल भनार् तथा स्थानान्तरणले क्रममा मा�नसहरुको चहलपहल बढ्नेहुनाले  माचर् 
र अ�प्रल म�हनाको आइतबारमा प�न, तो�चगी �शयाकुस्यो प्रधान ्कायार्लयका के�ह सेवा 
काउन्टरहरु खुल्ला ग�रनेछन ्| 
 

खुल्ला रहेने �दनहरुमा, माचर् म�हनाको १४, २१ र २८ ता�रक र अ�प्रल म�हनाको ४, ११ 
र १८ ता�रक हुन ्| 
समय, �बहान ८:३० दे�ख बेलुक� ५:१५ बजे सम्म | 
 

खुल्ला रहने सेवा काउन्टरहरुमा, �स�मन सेइकाचु-का, होकेन इय�उ-का, �श�मनजेई-का, 
�ससानजेइ-का र स्युउजेइ-का हुन ्| 
 

त्यस बाहेक, अ�प्रल म�हना दे�ख, �शयाकुस्योको संगठनात्मक समी�ाको ला�ग, 
शाखाहरुको नाम प�रवतर्न, सोउगोउ �शस्योहरुको सेवाहरु प�न �शयाकुस्योको प्रधान 
कायार्लयमा एक�त्रकरण गन� ग�रन्छ | 
 

खो�लने काउन्टरको शाखाको नाम प�न, होकेन ् इय�उ-कालाई होकेन ् न��कन-का, 
�स�मन्जेई-का र �ससान्जेई-का चा�ह ं जेईमु-का आ�दमा प�रवतर्न हुनेगछर्न ् ताप�न 
उपरोक्त सेवाहरुको ला�ग आईतबार खुल्ने काउन्टरको उपयोग गनर् सक्नुहुनेछ | 
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३. कुकुर पाल्ने कुरा सम्बिन्ध आवश्यक प्रकृयाबारे जानकार� ! 
 

कुकुर पाल्ने र रे�बज रोकथामको खोप लगाएको कागजपत्रको दतार् प्रत्येक सोउगोउ 
�शस्योमा गन� ग�रन्छ तर अ�प्रल म�हना दे�ख �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको दोश्रो 
तल्लाको कान्क्योउ-काको काउन्टरमा मात्र दतार् गनर् स�कनेछ | 
 

कुकुर पाल्नु भएकोछ भने, �नम्न�ल�खत प्र�क्रयाहरु पूरागनुर् पन� हुन्छ | त्यसैले, 
अवश्यप�न �त सबै प्र�क्रयाहरु पूरा गनुर्होला | 
 
रे�बज रोकथाम �बरुद्ध को खोप पशु �च�कत्सा िक्ल�नकमा लगाइ, त्यसको प्रमाणपत्र 
�लने बेलामा �नम्न�ल�खत कुराहरुमा ध्यान पुयार्उनु होला 
कुकुरको मा�लकले, बषर्मा १ पटक अवश्यप�न रे�बज �बरुद्धको खोप लगाउन अ�नवायर् 
छ | नगर �भत्रको पशु िक्ल�नक होभने, खोप लगाउने बेलामा. खोप लगाएको प्रमाणपत्र 
प्राप्त गनर् स�कन्छ | 
 

नयाँ कुकुर पाल्नसुरुगन� बेलामा | जन्मेको ९१ �दन भन्दा ब�ढको कुकुरको, आफु बस्ने 
गरपा�लकामा दतार् प्र�क्रया पूरा गनर् अ�नवायर् छ | दतार् प्र�क्रया शुरु गनुर्भयो भने, 
लाइसेन्स प्राप्त गनर् स�कन्छ | लाइसेन्समा, कुकुरको दतार् नम्बर ले�खएको हुन्छ | य�द, 
कुकुर हरायो भनेप�न, लाइसेन्सको माध्यमबाट पक्कै प�न कुकुरलाई कुकुरको मा�लकको 
ठाउमा पुयार्उन स�कन्छ | 
 
नगर�भत्रको ठेगाना प�रवतर्न, कुकुरको मा�लकको प�रवतर्न, कुकुरको मतृ्यु भएमा, 
सम्बिन्धत शाखामा गई प्र�क्रया पूरा गनुर्होला | 
य�द नगरभन्दा बा�हर बसाई-सराई गन� भने, आफु जाने ठाउँको प्र�क्रया अपनाउनु पन� 
हुनाले तो�चगी नगरबाट जार� ग�रएको लाइसेन्स, त्यहाँ पेश गरेर नयाँ लाइसने्स प्राप्त 
गनर् सक्नुहुनेछ | 
यसबारे यहाँहरुको सहयोगको अपे�ा ग�रन्छ | 
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४. हल्का सवार� साधन आ�दको अ�धसुचना बारे जानकार� ! 
 

हल्का सवार� साधनहरु जस्तै �मनी-कार, मोटरसाइकल तथा स्कूटर भएका व्यिक्तहरुले 
आफु बस्ने नगर तथा नगरपा�लकालाई, हरेक बषर् सवार�साधन कर �तनुर् आवश्यक छ | 
 

यो करको दा�यत्वमा, हरेक बषर्को अ�प्रल म�हनाको १ ता�रक सम्म, यस्ता 
सवार�साधनहरुको स्वा�मत्वमा रहने व्यिक्तहरु पदर्छन ्| 
 

चोर� तथा दान-्दातव्य आ�द कारणहरुले, त्यस्ता सवार�साधन आफुसंग नभएप�न, स्क्र्याप 
(�वधीवत रुपमा तह लगाउने काम) नगरेको, ठेगाना प�रवतर्न र नामसार�को अ�धसूचना 
गरेको छैनभने, कर भुक्तानीको दावी सूचना आउने गदर्छ | 
 

य�द उपरोक्त प�रवतर्नहरु भएका छन ्भने, हरेक बषर्को माचर् म�हना �भत्र त्यसको 
अ�धसूचना �दने काम सम्पन्न गनुर्होला | 
 


