
यो क्षयरोग सम्बन्धि कागजात , क्षयरोगबारे जानकारी हाससल गराउन तयार गररएको सन्दर्भ सामग्रीको अनुवाद 

हो। स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रकासित जापानी र्ाषामा सलन्धित कागजातमा कानूनी प्रावधान सुरसक्षत गररएको छ।  
 

स्वास््य पत्र सङ्ख ्या.......... 

②          जापान संवतख........साल........महिना........तारिख 
 

 को अहििावक ज्य ू

 

   जनस्वास््य केन्द्र प्रमखु 

 
 
 

िोजगािी प्रहतबन्द्ध सम्बन्द्धी सचूना पत्र 

 

 
 
तपाईकँो बच्चालाई, सरुवा िोगको िोकथाम एवमख सरुवा िोगको हबिामीको लाहग गरिन ेउपचाि सम्बन्द्धी कानुन (उपिान्द्त "ऐन" 

िहनने)को दफा न.ं 6 को प्रावधान बमोहजम क्षयिोगबाट सङ्ख रहमत िएको कुिा दहेखन आएको छ। 

 

यस सम्बन्द्धमा , हचहकत्सा संस्थामा गएि जाचँ गिाउनुका साथसाथै, ऐनको दफा न.ं 18 को अनुच्छेद  2 को प्रावधानमा 

आधारित िििे सरुवा िोगको फैलावट िोकथाम गननको लाहग हवहिन्द्न प्रहतबन्द्धिरू िएकाले, हनम्न हलहखत बँुदामा सावधानी 

अपनाउनिुोसख। 

 

हलहखतमख 

 

1 अवस्था 

(1) लक्षण 

 

खोकी, खकाि, ज्विो, छाती दु् ने, श्वासप्रश्वासमा कहिनाइ, अन्द्य (    ) , केिी निएको 

(2) हनदान हवहध 

(3) प्रथम जाचँ िएको हमहत 

(4) हनदान हमहत 

 

2 प्रहतबन्द्धको हवषयवस्त ु

(1) तपाईकँो वच्चाले , ग्रािकलाई आहत्य प्रदान गन ेकायन तथा अन्द्य धेिै सङ्ख ्यामा माहनससँग सम्पकन मा आउने कायनिरु गनन 

नहमल्न ेिनुाले सावधानी अपनाउनिुोसख। 

(2) त्यस िोगको कािक तत्व/ जीवाण ुनष्ट निएसम्म, अथवा त्यसको लक्षण नििाएसम्म कायनिरु प्रहतबहन्द्धत िनुेछन। 

 

3 अन्द्य 

(1) उक्त सरुवा िोगको लक्षण दखेा पनन छोडेमा, स्वास््य केन्द्र (होकेन-् ज्यो)मा सम्पकन  गनुनिोसख। 

(2) ऐनको दफा न.ं 18 को अनुच्छेद 2 को प्रावधानलाई उल्लङ्ख घन गिेको खण्डमा, ऐनको दफा नं. 77 को अनुच्छेद 4 को 

प्रावधान बमोहजम  5 लाख येन सम्मको जरिवाना लाग्नेछ। 

(3) ऐनको दफा न.ं 18 को अनुच्छेद 3 को प्रावधान बमोहजम स्वास््य केन्द्र प्रमखु प्रहत, त्यस प्रहतबन्द्धबाट फुकुवा िएको 

प्रमाहणत गरिहदन ेमाग िा्न सक्निुनुेछ। 

(4) यस हनणनय प्रहत असन्द्तषु्टी िएमा , यो हनणनय थािा पाएको िोहल पल्टको हमहत दहेख 3 महिना हित्र (प्रान्द्त) गिननि उपि     

छानहवनका लाहग माग पशे गनन सहकनेछ।  



 
 

“सवदेिीहरुका सनन्धि HIV पररक्षण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृन्धि गने सम्बन्धि अनुसिान समूह” (सकतासजमा चुतोमु 

समूह ) को आधारमा तयार गररएको 

(5) यस हनणनय प्रहत असन्द्तषु्टी िएमा, माहथ उल्लेहखत (4) छान हवन माग पेश पत्र वािके , यो हनणनय थािा िएको िोहल पल्ट को 

हमहत दहेख 6 महिना हित्र  (प्रान्द्त) लाई प्रहतवादी गरि  (यस मदु्दाका लाहग (प्रान्द्त)को प्रहतहनहध (प्रान्द्त ) का गिननि िनुेछ। ), यस 

हनणनय वदिका लाहग मदु्दा दाहखला गनन सहकनेछ।  

(6) माहथ उल्लेहखत (4) को छानहवन माग पेश गिेमा , त्यस छान हवन माग सम्बहन्द्ध फैसला िएको थािा पाएको िोहलपल्ट दहेख 

6 महिना हित्र (प्रान्द्त) प्रहतवादी गरि, यस हनणनय वदिका लाहग मदु्दा दाहखल गनन सहकनछे।  

 

      

 

      

  इन्द्चाजन :       


