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१) प्रस्ताविा :  
सदूुरपन्त्िम प्रदेश सरकार कायगहवभािि नियमावली, २०७४ को सामान्त्िक हवकास मन्िालयको कायगक्षेि अन्तगगतको बुाँदा 
िम्बर २५ मा "सरुवा तर्था िसिे रोग नियन्िण तर्था रोकर्थाम" रिेको छ । आनर्थगक वषग २०७७/०७८ को बिेट 
वक्तव्यको सामान्त्िक हवकास मन्िालय तफग को क्षेिगत कायगिम तर्था हवनियोििको बुाँदा िम्बर ६२ मा "िसिे रोगको 
िोन्त्िम न्यूिीकरण गिग र ििस्वास््य प्रवधगिको लानग नबिाि वा बेलकुा हिड्ि,े दौडि ेवा शारीररक स्फूनतग बढाउि ेबािी 
हवकास गिग "म हिंड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ" अनभयाि संचालिको लानग आवश्यक बिेट व्यवस्र्था गरेको छु ।" भिी  
उल्लेि गररएको छ । यस आनर्थगक वषग सामान्त्िक हवकास मन्िालयको वाहषगक हवकास कायगिम अन्तगगत उक्त 
अनभयाि संचालिको लानग रु १० लाि हवनियोिि र ९ वटै न्त्िल्लाका स्वास््य कायागलयमा ३ लािको दरले बिेट 
हवनियोन्त्ित छ । 

२) अनभयािको अवधारणा र उदे्दश्य : 
िेपालको संहवधािको कायागन्वयि, "समदृ्ध िपेाल र सिुी िपेाली" को वतगमाि सरकारको लक्ष्य एवं सि ्२०३० सम्ममा 
िानसल गिुगपिे ददगो हवकास लक्ष्यिरु सम्बन्धी अन्तराहिय प्रनतबद्दता पूरा गिगका लानग आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवािको 
प्रभावकारी व्यवस्र्थापि भएको ििु ुपदगछ। िेपालमा िसिे रोग र त्यसको िोन्त्िमको बारेमा अध्ययि भएको छ । केहि 
त्यांकिरु निकै सोचिीय छि । ििस्वास््य क्षेिमा समस्या सक्कस लाग्दो छ तर रोकर्थाम सामान्य छ । िेपाल 
STEPS सवेक्षण २०१९ को िनतिा अिसुार अहिले सदूुरपन्त्िम प्रदेशमा १०० मा कररब २१ ििालाई उच्च रक्तचाप, 
१०० मा ४ ििालाई मधमेुि र १०० मा १० ििालाई उच्च कोलेस्रोल छ । त्यस्तै १०० मा कररब ३३ ििा 
सतुीिन्य पदार्थगको सेवि र १०० मा १८ ििाले धमु्रपाि गरररिेका छि । पहिलो पटक धमु्रपाि गिेको औषत उमेर 
१७ वषग रिेको छ । १०० मा ७ ििाले अत्यानधक मददरा सेवि गरररिेका छि । त्यस्तै १०० मा ९ ििाले मािै 
अपयागप्त शारीररक गनतहवनध गदाग रिेछि (प्रनत िप्ता १५० नमिेटभन्दा कम समय मध्यम पररश्रम गिे वा सो सरि) । 
१०० मा कररब ११ ििा अनधक विि वा मोटोपिाबाट ग्रनसत छि । यी त केहि प्रनतनिनधत्व सूचकांक मािै ििु । 
यस प्रदेशमा पनि िसिे रोगको िोन्त्िम ददिािदुदि बहढरिेको भिी उपरोक्त त्यांकािसुार अिमुाि गिग सहकन्छ ।  

  यस प्रदेशमा हिडाई र त्यसले स्वास््यमा पािे प्रभावको बारेमा िालसम्म अध्ययि िभएको देन्त्िन्छ । 
िेपाल िस्तो हवकासोन्मिु देश र हवश्वमा हिडाईसंग सम्बन्त्न्धत हवनभन्न अध्ययि अिसुन्धाि भएका छि । उक्त 
अिसुन्धािले हिडाईबाट स्वस्र्थ व्यविार प्रबद्धगिका सारै्थ व्यन्त्क्तगत स्वास््यमा उल्लेििीय प्रभाव पािग सक्ि ेदेिाएको छ 
। हवकनसत मलुकुमा हविाि वा बेलकुीनतर सामान्य शारीररक व्यायाम स्वरूप हिड्िे, दौनडिे िस्ता हियाशैली निकै 
प्रचनलत मानिन्छ । हयिै कुरािरुलाई आत्मसातगरी यस मन्िालयले "म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ" भन्ने अनभयाि 
िमिुाको रुपमा र्थालिी गरेको िो । 

३) नियनमत हिडाईका फाईदािरु : 
हवश्व स्वास््य संगठिका अिसुार िप्ताको पााँच ददि प्रनतददि कन्त्म्तमा आधा घण्टा िोड िोडले हिड्दा (निस्क वाक) 
अर्थागत िप्ता भररमा कन्त्म्तमा १५० नमिेट हिड्दा िीविशैलीसंग सम्बन्त्न्धत धेरै प्रकारका िसिे रोगिरुको िोन्त्िम 
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न्यूिीकरण र व्यन्त्क्तगत स्वास््यमा धेरै सकारात्मक पररवतगििरु ल्याउि सहकिे ििाएको छ । केहि फाईदािरु यस 
प्रकार रिेका छि ्: 

१) मटुु रोगको िोन्त्िम घटाउछ,   
२) रक्तचापको अवस्र्था सामान्यमा ल्याउाँछ, 
३) रक्त नलहपड प्रोफाईलमा सधुार ल्याउाँछ, 
४) शारीररक तौललाई सन्तनुलत राख्न मदत गछग, 
५) मािनसक स्वास््यमा सधुार ल्याउाँछ, 
६) िड्डी िीईिे िोन्त्िम घटाउछ, 
७) स्ति क्यान्सरको िोन्त्िम घटाउछ, 
८) मधमेुिको िोन्त्िम घटाउछ, 
९) मोटोपिा घटाउछ, 
१०) नडप्रसेि र न्त्चन्ता रोगको िोन्त्िम घटाउछ, 
११) तिाव घटाउि,े मडु दठक पािे, 
१२) िड्डी र मासपेशी बनलयो बिाउछ, 
१३) ठुलो आन्राको क्यान्सरको िोन्त्िम घटाउछ, 
१४) रोग संग लड्िे रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता बढाउछ आदी िस्ता फाईदािरु रिेका छि । 
 

४) अनभयाि संचालिका लानग सबल पक्षिरु : 
१) प्रदेश सरकारको प्रार्थनमकतामा रिेको,   
२) व्यन्त्क्तगत तवरमा लगािी लगभग शनु्य, 
३) िोकोिीलाई पनि लाग ुगिग सक्िे,  
४) हवशेष औिार, उपकरण वा सीपको आवश्यकता िििुे,  
५) व्यन्त्क्तगत स्वास््य प्रबद्धगि र सकारात्मक सोच ििुे, 
६) हवशेष पूवागधारको आवश्यकता िििुे,  
७) अनभयािमा सििै िोनडि सहकिे,  
८) धेरै ििा अहिले पनि हिड्िे िस्ता नियनमत शारीररक व्यायाममा संग्लग्ि रिेका, 
९) संचारमाध्यमिरुबाट सियोग प्राप्त ििुे, 
१०) अनभयाि संचालिमा सियोगी संघ संस्र्थािरु समेत रिेका आदी ।  

 

५) हवत्तीय सििीकरण : 
यस अनभयािको लानग तपनसलको तानलका बमोन्त्िम बिेट हवनियोिि गरीईएको छ । 
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ि.स. निकायको िाम हवनियोन्त्ित बिेट कैहफयत 
१ सामान्त्िक हवकास मन्िालय कैलाली  १० लाि   
२ स्वास््य कायागलय बािरुा ३ लाि   
३ स्वास््य कायागलय अछाम ३ लाि   
४ स्वास््य कायागलय बझांग ३ लाि   
५ स्वास््य कायागलय बैतडी ३ लाि   
६ स्वास््य कायागलय डोटी ३ लाि   
७ स्वास््य कायागलय डडेल्धरुा  ३ लाि   
८ स्वास््य कायागलय दाच ुगला ३ लाि   
९ स्वास््य कायागलय कंचिपरु ३ लाि   
१० स्वास््य कायागलय कैलाली  ३ लाि   
 
                  

६) मखु्य हियाकलापिरु : 
६.१) "म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ" अनभयािको शभुारम्भ कायगिम : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) यस अन्तगगत अनभयािको शभुारम्भ गिगको लानग मन्िालयले आवश्यकता अिसुार उप/सनमनत गठि गिग सक्िेछ ।  
२) ििस्वास््य मिाशािाले ७ वटै मन्िालयका माििीय मन्िी, सन्त्चव, प्रादेन्त्शक स्तरका सरकारी निकायिरु, ८८ वटै 
स्र्थािीय तिका प्रमिु र उपप्रमिु, ९ वटै न्त्िल्ला समन्वय सनमनत प्रमिु, ९ वटै न्त्िल्ला प्रशासि कायागलय प्रमिु, 
हवकासे साझेदारिरु लगायतका सिभागीिरुको उपन्त्स्र्थनतमा कायगिम तय गिे । 
३) भच ुगअल माध्यमबाट कायगिमको औपचाररक उद्घाटि माििीय मखु्यमन्िीबाट गरीिेछ ।       
४) अनभयािको बारेमा उद्देश्य, प्रस्ततुीकरण, कायगिम तानलका सहितको हववरण सिभागीिरुलाई कन्त्म्तमा एक िप्ता 
अगावै उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 
५) कायगिम संचालि तर्था व्यवस्र्थापिको लानग सम्बन्त्न्धत क्षेिका हवज्ञिरु (प्रहवनध क्षेिका) सहितको सनमनत गठि गरी 
गिुगपिेछ ।  
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय कैलाली ।   

६.२) प्रदेश सभाका माििीय र ९ वटै न्त्िल्लाका कमगचारीिरुको स्वास््य पररक्षण : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) स्वास््य पररक्षण अन्तगगत नब.एम.आई., वेस्ट सकग मफेरेंस (कम्मरको मोटाई मापि), रक्तचाप, सगुर पररक्षण र 
परामशग गरीिेछ । 
२) उक्त कायगको लानग एक ििा न्त्चहकत्सकको िेततृ्वमा बढीमा ५ ििा पारामेनडक्सिरुलाई करारमा नलई एक िप्ता 
पररचालि गरीिेछ । स्वास््य कायागलय कैलालीको िकमा बढीमा १० ििा स्वास््यकमी पररचालि गिग सहकिेछ । सो 
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कायगको लानग स्वास््य कायागलयमा हवनियोन्त्ित बिेट आवश्यक भत्ता, यातायात िचग र िािा/िािको व्यवस्र्थापि 
गिुगपिेछ ।  
३) प्रकरण १ बमोन्त्िम संदेश सामग्री सहितको पररक्षण पनु्त्स्तका मन्िालयले सम्बन्त्न्धत कायागलयमा पठाउिपुिेछ ।  
४) प्रकरण २ बमोन्त्िमका न्त्चहकत्सक/स्वास््यकमीिरुलाई कायागलय प्रमिुले अनभमिुीकरण गिुगपिेछ । 
४) ििस्वास््य मिाशािाले यो कायग शरुु गिुगभन्दा कन्त्म्तमा १ िप्ता अगावै सोको संदेशमूलक िािकारी सम्बन्त्न्धत 
निकायमा गराउि ुपिेछ ।  
५) अिसूुची-१ मा उल्लेि भएबमोन्त्िम हववरण प्रमान्त्णत गरी स्वास््य कायागलयले मन्िालयमा पेश गिुगपिेछ ।   
६) स्वास््य कायागलय कैलालीले प्रदेश सभाका माििीय, ७ वटै मन्िालय र कैलाली न्त्स्र्थत सरकारी कायागलयमा 
कायगरत र अन्य न्त्िल्लाले न्त्िल्ला न्त्स्र्थत सरकारी कायागलय, न्त्िल्ला समन्वय सनमनत, सदरमकुामको स्र्थािीय तिका 
प्रमिु/उपप्रमिु लगायतका अन्य कमगचारीिरुको प्रकरण १ बमोन्त्िम चेकिााँच गिुगपिेछ ।  
७) स्वास््य कायागलयले न्त्िल्ला न्त्स्र्थत सरकारी अस्पताल संग समन्वय गरी १ ििा न्त्चहकत्सक िटाउि ुपिेछ र सो 
कायगमा न्त्चहकत्सक िटाउिे न्त्िम्मेवारी सम्बन्त्न्धत अस्पताल प्रमिुको िनु्छ ।  
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : स्वास््य कायागलयिरु ।    

६.३) सूचिा, संदेश सामग्रीको छिौट एवं निमागण :  
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) मन्िालयले ििस्वास््य क्षेिका हवज्ञिरु सहितको सूचिा संदेश सामग्री छिौट एवं निमागण सनमनत बिाउिेछ । 
२) आम संचारका माध्यमबाट संदेश प्रवाि गिे उद्देश्यले सामग्री निमागण गिुगपिेछ । 
३) प्रदेश भररका सम्पूणग सरकारी, गैर सरकारी लगायतका निकायिरुमा मन्िालयले तयार पारेको हिड्िे व्यविार प्रबधगि 
सम्बन्धी संदेश सामग्री तयार गिे । 
४) सावगिनिक स्र्थलिरुको लानग आवश्यक संदेश सामग्री तयार गिे । 
५) संचार माध्यमिरुमा प्रकाशि र प्रसारणमा सिि ििुेगरी श्रवण, दृश्य र दवैु हकनसमका संदेश सामग्री मस्यौदा तयार 
गिे । 
६) प्रदेशभररका कायागलयको लेटर प्याडको फुटर भागमा उल्लेि गिेगरी छोटो संदेश सामग्री तयार गिे । 
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय ।   

६.४) प्रादेन्त्शक सरकारको प्रनतबद्दता देन्त्िि ेिालको प्रबदगि सामग्री तयार गिे : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) माििीय मखु्यमन्िी र अन्य मन्िी ज्यू (िालका र भ.ूप.ु) िरु द्वारा "म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ" अनभयािसंग 
सम्बन्त्न्धत छोटो अहपल संदेशको नभनडयो सामग्री बिाउिे । 
२) सदूुरपन्त्िम प्रदेशबाट िेततृ्व गिे सम्पूणग राििैनतक िेततृ्वलाई "म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ" अनभयािलाई सफल 
पाररददिििु आव्िाि गिे । 
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३) श्रीमाि प्रमिु/सन्त्चव, स्वास््य निदेशक, बररष्ट न्त्चहकत्सकिरु, िेलकुद क्षेिका राहिय िेलाडीिरु, यस प्रदेशका 
राहिय कलाकारिरु, बदुद्दिीवीिरुको छोटो नभनडयो संदेश सामग्री बिाउि े। 
४) सो कायगलाई सामान्त्िक संिाल माफग त प्रचार प्रसार गिग मन्िालयको कुिै १ ििा कम्प्यटुर अपरेटर वा 
अनधकृतलाई सो कायगको न्त्िम्मेवारी ददिे । सो कायग गरेबापत मन्िालयको निणगयािसुार र्थप पाररश्रनमक समेतको 
व्यवस्र्था समेत गिग सहकिेछ । 
५) बुाँदा १, २ र ३ ले भिे बमोन्त्िमको व्यन्त्क्तिरु छिौट गिग र सोका लानग संदेश सामग्री तयार गिग हवज्ञ सहितको 
कायगदल समेत बिाउि सहकिेछ ।             
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय ।    

६.५) संचार माध्यम माफग त संदेश सहितको अनभयािको प्रचार प्रसार :  
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) ९ वटै न्त्िल्लाका संचार माध्यमिरु (रेनडयो/एफ.एम, टेनलनभिि, पिपनिका, अिलाईि नमनडया आदी) बाट 
स्वास््यको लानग हिड्ि प्रबधगि गिे िालका संदेश सामग्रीको वषैभरी प्रकाशि/प्रसारण गिे । 
२) स्वास््य कायागलयमा हवनियोन्त्ित रकमबाट बढीमा २ लाि सम्मको बिेट प्रकाशि/प्रसारणमा िचग गिग सहकिेछ । 
३) ७०% रेनडयो/एफ.एम., २०% अिलाईि नमनडया र १०% रकम पिपनिका र टेनलनभिि आदीमा िचग गिुगपिेछ । 
४) मन्िालयबाट उपलब्ध गराएको सम्झौता पिको प्रनतनलहप र संदेश अिसुार ९ वटै स्वास््य कायागलयले न्त्िल्लान्त्स्र्थत 
संचार माध्यम संग सम्झौता गिुगपिेछ । 
५) सम्झौतामा उल्लेि भएबमोन्त्िमको संदेश सामग्री र प्रसारण गिुगपिे पटक अिसुार प्रसारण भएको वा िभएको भिी  
स्वास््य कायागलय, स्वास््य निदेशिालय र मन्िालयले आवश्यकता अिसुार अिगुमि गिेछ ।       
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ९ वटै स्वास््य कायागलय र ििस्वास््य मिाशािा सामान्त्िक हवकास मन्िालय कैलाली 
।   

६.६) सम्पूणग निकायिरुलाई अनभयािमा सग्लंग्ि ििु मन्िालयबाट नलन्त्ित/मौन्त्िक अहपल : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) प्रदेशमा रिेका सम्पूणग सरकारी र बािेकका निकायिरुलाई स्वास््यको लानग हिडाि/हिडाउि र सोबाट ििु े
फाईदािरुको बारेमा मखु्यमन्िी तर्था मन्त्न्िपररषद्को कायागलय माफग त पिाचार गिग लगाउिे । पिाचार गिुगपिे व्यिोरा 
र संदेश सामान्त्िक हवकास मन्िालयले नसफाररस गरी पठाउि ुपिेछ । 
२) प्रत्येक मन्िालय/कायागलय/गै.स.स./सावगिनिक सेवा प्रवाि ििुे निकायिरु (बैंक, बसपाकग , एयरपोटग, सहपंग मल, 
रेस्टुरेन्ट आदी) मा स्वास््य लानग हिडाई सम्बन्धी फ्लेक्स अनिवायग छपाई राख्न अिरुोध गिे र सो फ्लेक्सको नडिाईि 
र संदेश मन्िालयले वेबसाईटमा राख्न ुपिेछ । 
३) मन्िालयले सम्पूणग सावगिनिक निकायको अहफनसयल पेि, वेबसाईटमा स्वास््यको लानग हिडाई सम्बन्धी संदेश राख्न 
हवधतुीय प्रनतनलहप तयार गरी पठाउि ुपिेछ । 
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ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय कैलाली ।   

६.७) प्रदेश सरकार मातितका निकायिरुबाट संचालि ििु े तानलम, गोष्ठी, सेनमिार र वेनभिार आदीमा 
स्वास््यका लागी हिडाई कक्षा संचालि : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) मन्िालयले स्वास््य तानलम केन्र कैलाली संग समन्वयगरी बढीमा २० नमिेटको "स्वास््यका लानग हिडाई" 
सम्बन्धी प्रन्त्शक्षण संदेश तयार गिग पिाचार गिे । 
२) प्राप्त संदेशमा र्थप छलफलगरी आवश्यक कायागन्वयिको लानग पिाचार गिे र सोहि अिसुार कायागन्वयि गरेको वा 
िगरेको अिगुमि गिे ।   
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय र स्वास््य तानलम केन्र कैलाली । 

६.८) "स्वास््यका लानग हिडाई" अन्य कायगिममा समावेश गिे : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) मन्िालयले स्वास््य निदेशिालयलाई पिाचार गरी प्रादेन्त्शक स्वास््य समन्वय समिु अन्तगगत यस प्रदेशमा कायगरत 
संघ संस्र्थािरुले समदुाय स्तरमा हियाकलाप गदाग अनिवायग रुपमा मन्िालयले उपलब्ध गराएको "स्वास््यका लानग 
हिडाई" सम्बन्धी संदेशको बारेमा प्रचारप्रसार गिे र सोको अधगवाहषगक प्रनतवेदि मन्िालयमा पठाउाँि भिी अिरुोध गिे । 
२) ९ वटै न्त्िल्लामा रिेका गै.स.स. मिासंघलाई स्वास््य कायागलय माफग त प्रचारप्रसारको लानग संदेश र पिाचार गिे 
। 
३) प्रदेश न्त्स्र्थत मन्िालय, मातितका कायागलय र स्र्थािीय तिका स्वास््य शािामा "स्वास््यका लानग हिडाई" सम्बन्धी 
संदेश र प्रचारप्रसार गिग ििस्वास््य मिाशािाले पिाचार गिे । 
४) मखु्यमन्िी तर्था मन्त्न्िपररषद्को कायागलयसंग समन्वयगरी स्र्थािीय तिका प्रमिु/उपप्रमिुसंग सम्बन्त्न्धत कायगिममा 
बढीमा ३० नमिेट अनभयािको बारेमा छोटो प्रस्तनुत गिे समन्वय ििस्वास््य मिाशािाले गिुगपिेछ ।          
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय कैलाली । 

६.९) "स्वास््यका लानग हिडाई" मलुिारा सहितको "म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ" अनभयाि प्रबधगि ििुगेरी 
हट-सटग, न्त्स्टकर छपाई एवं हवतरण : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) मलुिारा सहितको अनभयाि प्रबधगि ििुेगरी संदेश सहितको हट-सटग छपाई ररक्सा, अटो चालकिरुलाई हवतरण 
गरीिेछ ।  
२) मोबाईल, ल्यापटपको कभरमा टास्ि नमल्िेगरी संदेश सहितको न्त्स्टकर आवश्यकता अिसुार छापी हवतरण गरीिेछ 
। 
३) संदेश, न्त्स्टकर नडिाईिको कायग ििस्वास््य मिाशािाले गिुगपिेछ ।  
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ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय कैलाली ।   

६.१०) "स्वास््यका लागी हिडाई" मोबाईल एप्स निमागण एवं सावगिनिक : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) मन्िालयमा हवनियोन्त्ित बिेटबाट हिड्िे व्यविार प्रबद्धगि सम्बन्धी संदेशमूलक एप्स निमागण गिे । 
२) एप्स निमागणकतागिरुसंग समन्वयगरी मन्िालयले उपलब्ध गराएको कायगक्षेिगत हववरण अिसुार एप्स निमागण गिे । 
३) उक्त एप्समा हिड्िे तररका, फाईदा, ध्याि ददिपिे कुरािरु, छोटो श्रव्य वा दृश्य संदेशिरु, मन्िालयको िाम/लोगो, 
मन्िी ज्यूिरुको अहपल संदेश, हिडाई दरुी रयाकर (पेडोनमटर), नब.एम.आई. क्यालकुलेटर आदी ििुपिेछ ।   
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय । 

६.११) "स्वास््यका लागी हिडाई" सम्बन्धी हवद्यार्थीिरुलाई अिलाईि निबन्ध प्रनतयोनगता : 
क) कायागन्वयि प्रहिया :  
१) निबन्ध प्रनतयोनगतालाई व्यवन्त्स्र्थत बिाउाँि मन्िालयले सनमनत गठि गरी कायगहववरण तोक्िे । 
२) निबन्ध प्रनतयोनगता सम्बन्धी सूचिा प्रकाशि गिे । 
३) निबन्धको शीषगक, लेििको भाषा, निबन्ध आईपगु्िपुिे नमनत, निबन्धको शब्द आदी प्रकरण १ को सनमनतले तोके 
बमोन्त्िम ििुेछ । 
४) परुस्कार सम्बन्धी रकम मन्िालयको निणगयािसुार ििुेछ ।      
ि) कायागन्वयि गिे निकाय : ििस्वास््य मिाशािा, सामान्त्िक हवकास मन्िालय । 
   

७) प्रचनलत कािूि बमोन्त्िम ििुे : 
यस मागगदशगिमा उल्लेि भए बमोन्त्िमको बिेटको बााँडफााँट प्रचनलत ऐि कािूि अिसुार िचग र लेिा पररक्षण गिुगपिेछ 
।  
 

८) अनभलेि तर्था प्रनतवेदि : 
मागगदशगि बमोन्त्िम सम्पन्न गरेका कायगिरुको फोटोसहितको कायगसम्पन्न प्रनतवेदि बिाई स्वास््य निदेशिालय र 
मन्िालयमा पठाउि ुपिेछ । 
 

९) अिगुमि तर्था मलु्यांकि/सििीकरण  :   
मन्िालयले सम्बन्त्न्धत मिाशािा प्रमिुको िेततृ्वमा अिगुमि सनमनत बिाई मागगदशगि बमोन्त्िम उल्लेि भएका कायगिरु 
गरेको वा िगरेको भिी अिगुमि गिुगपिेछ । सोको सझुाव सहितको प्रनतवेदि माििीय मन्त्न्ि समक्ष पेश गरीिेछ । 
मागगदशगिमा उल्लेि भएबमोन्त्िमका कायगिरु गिग सििीकरण गिगको लानग मन्िालयले ििस्वास््य मिाशािा प्रमिु र 
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९ वटै न्त्िल्लाका स्वास््य कायागलय प्रमिुको समेत सिभानगता ििुेगरी सििीकरण सनमनत बिाई आवश्यक कायगिरु गिग 
सहकिेछ । 
 

१०) बाधा अडकाउ फुकाउ :  
यस मागगदशगिको कायागन्वयिमा कुिै बाधा आएमा सोको बाधा अड्काउ फुकाउिे अनधकार मन्िालयमा निहित रििेछ 
।     
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अिसूुची-१ 
पररक्षण गररएकािरुको अनभलेि फाराम  

१) न्त्िल्लाको िाम :       २) नमनत : २०७७/.../... 
३) पररक्षण गररिे कायागलयको िाम र ठेगािा :    
४) िम्मा कमगचारी संख्या :      ५) पररक्षण टोनल प्रमिु : 
 महिला :       िाम : 
 परुुष :         िस्ताक्षर : 
ि.स. व्यन्त्क्तको िाम  नलङ्ग  उमेर  तौल  नब एम 

आई  
रक्तचाप  ग्लकुोि 

लेभल  
कैहफयत  

१         
२         
३         
४         
५         
 
िोट : र्थप अनभलेिको लानग आवश्यकता अिसुार सम्बन्त्न्धत कायागलयले फम्यागट बिाई गिुगपिेछ ।  
 
पररक्षण गररएको कायागलयको हववरण : 
कायागलय प्रमिुको िाम : 
ठेगािा : 
िस्ताक्षर : 
नमनत : २०७७/.../...   
कायागलयको छाप : 
कायागलय प्रमिुको मोबाईल िम्बर :  
 

अिसूुची-२ 
पररक्षणको लानग आवश्यक औिार/सामग्रीिरु  

१) स्फाईग्मोम्यािोनमटर (Sphygmomanometer)   
२) स्टेरे्थस्कोप (Stesthescope) 

३) नब एम आई क्यालकुलेशि चाटग वा सामग्री (BMI Chart) 

४) ग्लकुोनमटर (Glucometer) 

५) कम्मर मापि टेप  
६) तौल मेनसि (Weighing Machine) 

७) उचाई िाप्ि टेप आदी । 


