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एक मावि एक  नर्स कार्सक्रम रं्चालन कार्सविधि २०७९ 

प्रमाणिकरि धमधि : २०७९/०५/१० 

प्रस्िािना 

विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रमलाइ प्रभािकारी बनाउन िथा विद्यालर् िहबाटै बालबाधलकालाइस पोषिर्कु्त िथा 
रं्न्िधुलि खान ेकुरा खानकालागी उत्प्प्ररेरि गरर स्िस्थ णिबनशैली अपनाउन,ब्र्णक्तगि र बािाबरणिर् र्रर्फाइमा 
र्िुार ल्र्ाउन वकर्ोर,वकर्ोरी र्ौन िथा प्रिनन ्स्िास््र्मा र्िुार ल्र्ाउन, वकर्ोरी हरूको मवहनािारी ब्र्बस्थापन 
गनस,िवटल स्िास््र् र्मस्र्ा भएको अिस्थामा प्रषेि गरी िोणखम अिस्था बाट बचाउन, विद्यालर्मा स्िास््र् 
रे्िाको पहुुँच परु्ासइ विद्याथीको स्िास््र् अिस्था र्िुार गनस,स्िस्थ िीिनशैलीका लागी र्कारात्प्मक पररििसन 
ल्र्ाउन प्रशार्कीर् कार्सधबिी (धनर्धमि गने) ऐन २०७६ को दफा ४ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी गेरूिा 
गाउुँपाधलका बाट र्ो एक मावि एक नर्स कार्सक्रम रं्चालन कार्सविधि २०७९ िारी गररएको छ । 

१. रं्णिप्त नाम र प्रारम्भ                                                                                          
(क) र्ो धनदेणशकाको नाम एक मावि एक नर्स कार्सक्रम रं्चालन कार्सविधि २०७९ रहेको छ ।                                         
(ख) र्ो धनदेणशका रािपत्रमा प्रकाशन भएको धमधि देणख लाग ुहनुेछ ।                                               
२.पररभाषााः- धबषर् िा प्ररं्गले अको अथस नलागेमा र्र् धनदेणशकामा,                                                                                                                                                                       
(क) विद्यालर् भन्नाले गेरूिा गाउुँपाधलका अन्िरगिका र्ािसिधनक र धनणि लगानी बाट रं्न्चाधलि 
विद्यालर्लाइस र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                                                         
(ख) र्ािसिधनक विद्यालर् भन्नाले नेपाल र्रकार, प्रदेश र्रकार, िथा स्थानीर् िहको अनदुान र लगानीमा 
रं्न्चालन भएका प्रचधलि काननु अनरु्ारका र्ामदुार्ीक विद्यालर् र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                
(ग) धनणि लगानीका विद्यालर्  भन्नाले धनणि लगानी बाट स्थापना िा रं्न्चालन भएको विद्यालर् िा प्रचधलि 
काननु बमोणिम रं्स्थागि विद्यालर् र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                  
(घ) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम भन्नाले र्म्पिुस विद्यालर्का विद्याथी,बालबाधलका,वकर्ोर,वकर्ोरी,णशिक िथा 
अन्र् कमसचारी हरूको स्िास््र् प्रििसन गरी स्िस्थ विद्यालर् िथा धर्काइ मैत्री िािािरि र्िृना गने कार्सक्रम 
र्णम्िन ुपदसछ                                                                                      
(ङ) विद्यालर् नर्स भन्नाले नपेाल र्रकार बाट मान्र्िा प्राप्त णशिि रं्स्थाबाट नधर्सङ धबषर्मा प्रविििा 
प्रमािपत्र िह उधििस भइस नपेाल नधर्सङ पररषदमा दिास भएको ।                                                                                        
(च) विद्यालर् स्िास््र् र्मन्िर् र्धमधि भन्नाले दफा ८ बमोणिम गठन भएको र्धमिी र्णम्िन ुपदसछ ।                                     
(छ) विद्यालर् स्िास््र् इसकाइ भन्नाले स्िास््र् र्म्बन्िी कामकाि गनस स्थावपि दफा ९ बमोणिम गठन 
भएको विद्यालर्को स्िास््र् इसकाइ र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                                          
(ि) स्िास््र् रं्स्था भन्नाले विद्यालर् भएको िाडामा रहेका आिारभिू स्िास््र् केन्र,स्िास््र् चौकी,आिारभिू 
अस्पिाल िा त्प्र्स्िै प्रकृधिको अन्र् स्िास््र् रं्स्था र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                                    
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(ि) गाउुँपाधलका भन्नाले गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                   
(ञ ) गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् भन्नाले गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा र्णम्िन ुपदसछ ।                                                                                            
(ट) णशिा शाखा भन्नाले गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ामा रहेको णशिा शाखा र्णम्िन ुपदसछ                     
(ठ) स्िास््र् शाखा भन्नाले गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ामा रहेको स्िास््र् शाखा र्णम्िन ु
पदसछ ।                      
३. विद्यालर् स्िास््र् रे्िा कार्सक्रमका उदेश्र्हरूाः-                                                                         
(क) विद्यालर् स्िरबाटै बालबाधलकाहरूलाइस स्िस्थ णिबनशैली अपनाउन उत्प्प्ररेरि गने।                                              
(ख) वकर्ोर,वकर्ोरीको र्ौन िथा प्रिनन ्स्िास््र् प्रििसनकार्ाथै मवहनािारी स्िास््र् ब्र्बस्थापन गने ।                                    
(ग) स्िस्थ,स्िच्छ, र्फा र धर्काइ मैत्री बािाबरि िर्ार गने ।                                                             
(घ) विद्यालर् स्िास््र् िथा पोषि रे्िा प्रदान गने ।                                                                     
(ङ) ब्र्बहार पररििसनमा आिाररि स्िास््र् णशिा प्रदान गरर स्िास््र्मा र्रकारात्प्मक पररििसन ल्र्ाउने ।                                               
(च) विद्यालर्मा अध्र्र्नरि बालबाधलकाहरूलाइ मानधर्क स्िास््र् र्म्बन्िी स्िास््र् णशिा प्रदान गने ।                                
(छ) प्राथधमक उपचार रे्िा प्रदान गने ।                                                                                     
(ि) स्िास््र् रं्ग र्म्बणन्िि विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम रं्न्चालन गने ।                                                          
(ि) स्िास््र् र्मस्र्ाको पवहचान, र्ामान्र् उपचार,रोकथामकार्ाथै िवटलिा देणखएमा र्मर्मा नै र्म्बणन्िि 
स्िास््र् रं्स्थामा प्रषेि गने ।                                                                                              
(ञ) विद्याथीहरूलाइस परामशस, र्िुाब, र्ल्लाह ददइस विद्यालर् छोड्ने दर घटाउने ।                                               
४. विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रमको रं्न्चालन                                                                                                                   
४.१ र्ािसिधनक विद्यालर्मााः-                                                                                       
(क) विद्यालर्मा ३०० िा ३०० भन्दा बढी विद्याथी भएका विद्यालर्मा विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम 
रं्न्चालन गनस विद्यालर् नर्स राख्न र्वकनेछ ३०० भन्दा कम विद्याथी रं्ख्र्ा भएका विद्यालर्हरूमा नणिकका 
२ (दइुस) विद्यालर् हेनेगरी १ (एक) िना विद्यालर् नर्स राख्न र्वकनेछ ।                                                                     
(ख) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िा गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा अन्िरगिका माध्र्ाधमक 
विद्यालर्हरू बाट शरुूिाि गरी क्रधमक रूपमा र्बै विद्यालर्हरूमा लाग ुगररन ेछ ।                                                        
(ग) कार्सक्रम रं्न्चालन गनस गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा र विद्यालर् धबच अनरु्चुी -१ 
बमोणिम र्म्िौिा गरी कार्सक्रम रं्न्चालन गनुसपनेछ ।                                                                             
(घ) विद्यालर् स्िास््र् इसकाइ रं्न्चालनकालागी अनरूु्ची -२ (क) बमोणिम आबश्र्क पिुासिारको ब्र्बस्था 
विद्यालर्ले गनुसपनेछ ।                                                                                                            
(ङ) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िा रं्न्चालन गनस अनरु्चुी -२ (ख) बमोणिमको आबश्र्क 
औिार,उपकरि,औषिी िथा औषिीिन्र् र्ामग्रीको ब्र्बस्था गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ाले 
गनुसपनेछ ।                                                                                                    
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(च) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िा गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ाको णशिा िथा 
स्िास््र् शाखाको र्मन्िर्मा रं्न्चालन गनुसपनेछ ।                                                                             
(छ) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िा लाग ुगने विद्यालर्को नाम कार्सपाधलका बैठक बाट 
धनिसर्गरी लाग ुगनुसपनेछ ।                                                                                                                                                                              
४.२ धनणि लगानीका विद्यालर्हरूमा विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रमको रं्न्चालनाः-                                           
(क) धनणि लगानीका विद्यालर्को हकमा स्थानीर् िह रं्गको र्मन्िर्मा िोकीएको मापदण्ड अनरुूप विद्यालर् 
नर्सको ब्र्बस्था  विद्यालर् आफैले गनुसपनेछ ।                                                                                          
(ख)  धनणि लगानीका विद्यालर्को हकमा विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िाकालागी धनर्कु्त 
गररएका नर्सको िाधलमको ब्र्बस्था र्म्बणन्िि विद्यालर्को हनुेछ । र्र् र्म्बन्िमा गेरूिा गाउुँ 
कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा रं्ग र्मन्िर् भएमा िाधलम र्म्बन्िी प्राधबधिक र्हर्ोग गनस र्वकनेछ ।                                                                                 
(ग) धनणि लगानीका विद्यालर्को हकमा विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िाकालागी आिश्र्क 
औिार, उपकरि, र्ामाग्री, औषिी, भौधिक पूिासिार िथा अन्र् आबश्र्क ब्र्बस्था र्म्बणन्िि विद्यालर्ले 
गनुसपनेछ ।                                                                                                
(घ) धनणि लगानीका विद्यालर्ले स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िा र औषिी प्रदान गरेको आिारमा 
विद्याथीहरू रं्ग अधिररक्त शलु्क धलन पाउने छैन ।                                                                     

५. विद्यालर् नर्सको छनौट                                                                                    
(क) स्थार्ी दरबन्दी र्िृना नभए र्म्म गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ाले स्थानीर् िहको बिेट 
बाट गेरूिा गाउुँपाधलका करारमा प्राधबधिक कमसचारी ब्र्बस्थापन गने र्म्बन्िी कार्सधबधि २०७५ अनरु्ार 
रे्िा करारमा विद्यालर् नर्स धनर्कु्ती गररनेछ ।                                                                                            
(ख) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िाकालागी नेपाल र्रकार िथा प्रदेश र्रकार बाट कार्सक्रम, 
कार्सधबधि र्वहि बिेट प्राप्त भएमा कार्सधबिीमा उल्लेख भए अनरु्ार हनुछे ।                                             
(ग) धनणि लगानीका विद्यालर्को हकमा विद्यालर् नर्स छनौटको ब्र्बस्था  विद्यालर् आफैले गनुसपनेछ ।  
(घ) र्ो कार्सविधि लाग ुहनु ुभन्दा अगाडी गाउुँपाधलकामा कार्सरि नर्सहरूलाइ विद्यालर्मा खटाइन र्वकनेछ 
।                                                                                     
६. विद्यालर् नर्सको काम, पाररश्रधमक र िमिा अधभबणृध्द                                                        
(क) विद्यालर् नर्सको काम र किसब्र् अनरु्चुी -३ बमोणिम हनुेछ ।                                                       
(ख) पाररश्रधमक गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ाले िोके बमोणिम हनुेछ ।                                                 
(ग) विद्यालर् नर्सको कार्सिेत्र धभत्र पने िमिा धबकार् रं्ग र्म्बन्िीि िाधलममा विद्यालर् नर्सलाइ र्हभागी 
गराइनेछ । 
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(घ) विद्यालर्मा लामो धबदा (वहउुँदे/बषे/िाडो/गधमस) भएको र्मर्मा गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् 
बददसर्ाले विद्यालर् नर्सलाइस आफु मािहिको स्िास््र् रं्स्थामा खटाउनेछ ।                                                             
७. अधभलेख, प्रधिबेदन, र्धमिा, अनगुमन िथा मूल्र्ाकंन                                                                                                 
(क) विद्यालर् नर्सले विद्याथीको स्िास््र् र्म्बन्िी अधभलेख फारम अनरु्चुी -४ बमोणिम अद्यािधिक गराइस 
राख्नपुनेछ    

(ख) प्रत्प्रे्क मवहनाको ७ गिे धभत्र अनरूु्ची-५ बमोणिमको ढाुँचामा अणघल्लो मवहनाको प्रधिबेदन िर्ार गरी 
विद्यालर् नर्सले र्म्बणन्िि विद्यालर् माफस ि १ (एक) प्रधि णशिा शाखा िथा  १ (एक) प्रधि विद्यालर् भएको 
िडाको स्िास््र् रं्स्थामा पठाउन ुपनेछ र १ (एक) प्रधि विद्यालर्मा राख्नपुनेछ ।                                                                                                                  
(ग) विद्यालर् नर्स बाट विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िाको प्रधिबेदन प्राप्त भए पश्चाि णशिा 
शाखाले  INTEGRATED EDUCATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (IEMIS)  र स्वास््य संस्थाहरूले  HEALTH  

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HMIS)  िा DHIS-2 माफस ि माधर्क रूपमा प्रधिबेदन पठाउनपुनेछ ।                                                                                                
(घ) गेरूिा गाउुँपाधलकामा हनुे धनर्धमि स्िास््र् रं्स्थाहरूको र्धमिा कार्सक्रममा विद्यालर् स्िास््र् 
कार्सक्रमको पधन र्धमिा हनुछे ।                                                                                                  
(ङ) प्रत्प्रे्क बषसको शैणिकर्त्रको शरुूमा उपचार ब्र्बस्थापन र प्रषेिकालागी विद्याथीको अधभभािक रं्ग 
अनरूु्ची -६ अनरु्ार र्रूु्णचि मन्िरुरनामाको अधभलेख अध्र्ाबधिक गरी राख्नपुनेछ ।                                                      
(च) विद्याथी, णशिक, कमसचारीलाइस थप उपचारका लागी प्रषेि गदास अनरूु्णच-७ बमोणिम दइुस प्रधि प्रषेि पिुास 
अध्र्ाबधिक गरी एक प्रधि र्म्बणन्िि स्िास््र् रं्स्था िा अस्पिाललाइस पठाउने र एक प्रधि अधभलेख राख्न े।                                                                                                                                                                                                          
(छ) विद्यालर् नर्सबाट र्म्पाददि कामहरूको अनगुमन िथा मूल्र्ांकन गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् 
बददसर्ा िथा विद्यालर् स्िास््र् र्मन्िर् र्धमधिले गनेछ ।                                                                                               

८. विद्यालर् स्िास््र् र्मन्िर् र्धमधिको गठनाः-                                                                   
(क) विद्यालर् स्िास््र् र्मन्िर् र्धमधिको गठन देहार् बमेणिम हनुछे ।                                                                                       
(१) उपाध्र्ि                                                     - रं्र्ोिक       

(३) र्ामाणिक विकार् र्धमधि रं्र्ोिक          ÷ र्दस्र्                                                                    
(२) प्रमखु प्रशार्कीर् अधिकृि                                         -र्दस्र्                                                                     
(३) स्िास््र् शाखा प्रमखु                                              - र्दस्र्                                                                                       
(४) रं्र्ोिकले िोकेको स्थानीर् िहका प्रिानाध्र्ापक मध्रे् बाट १ िना        - र्दस्र्                                                                                     
(६) रं्र्ोिकले िोकेको विद्यालर् ब्र्िस्थापन र्धमधि मध्रे् बाट १ िना          - र्दस्र्                                  
(७) णशिा शाखा प्रमखु                                             - र्दस्र् र्णचि 
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(ख) विद्यालर् स्िास््र् र्मन्िर् र्धमधिको काम, किसब्र्ाः-                                                                        
(१) विद्यालर् स्िास््र् रे्िा र्न्चालनको लाधग आिश्र्क औिार, उपकरि, र्ामाग्री, औषिी, िाधलम 
लगार्िका धबषर्मा विद्यालर् र गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् धबच र्मन्िर् र र्हिीकरि गने ।                                                                               
(२) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम लाइस प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क र्िुारका लागी र्म्बणन्िि विद्यालर् लाइस 
र्िुाि ,र्ल्लाह ददने िथा विद्यालर् स्िास््र् रे्िा र्न्चालनको क्रममा आएका र्मस्र्ा लाइस र्मािान 
र्हिीकरि गने।                                                                                          
(३) विद्यालर् स्िास््र् रे्िाको धनर्धमि अनगुमन र मलु्र्ांकन गने ।                                                                                              
(४)विद्यालर् नर्स लाइस काम गनस अनकुुल िािािरि को र्िृना गने ।                                                
(५) विद्यालर्मा र्धुिसिन्र् पदाथस,अत्प्र्धिक णचधनर्कु्त पेर् पदाथसको प्रर्ोगमा धनर्न्त्रि, िंक फुड धनर्न्त्रि 
,स्िच्छ खानेपानी, लैंधगकमैत्री शौचालर् लगार्िका स्िास््र् मैत्री पबुासिार भए नभएको र्न्दभसमा आएका 
र्िुाबलाइस कार्ासन्िर्न गने र बालबाधलका मैत्री विद्यालर् िािािरि धनमासि गने ।                                                                                              
९. विद्यालर् स्िास््र् इकाइसाः-                                                                                      
(क) विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम र्न्चालन गनसकालागी देहार् बमोणिमको विद्यालर् स्िास््र् इकाइस रहन ेछ                                                                                                  
(१) र्म्बणन्िि िडाको िडा अध्र्ि                                          - रं्र्ोिक                                                                                            
(२) मवहला णशिक एक िना (िडा अध्र्िले िोकेको)                              - र्दस्र्                                                               
(३) माध्र्ाधमक िहका छात्र र छात्रा २ िना (विद्यालर् स्िास््र् इकाइस ले छनौट गरेका )  - र्दस्र्                                      
(४) र्म्बणन्िि विद्यालर्मा स्िास््र् र्म्बणन्ि धबषर् अध्र्ापन गराउने णशिक             - र्दस्र्                                            
(५) विव्र्र् अध्र्ि (१) िना                                                 - र्दस्र्  

(६) र्म्बणन्िि िडाको िडा अध्र्िले िोकेको १ िना िडा र्दस्र्    – र्दस्र् 

(७) र्म्बणन्िि विद्यालर्को प्र.अ.                                                -र्दस्र् र्णचि 

(ख) विद्यालर् स्िास््र् इकाइसको काम र किसब्र्ाः-                                                                                                   
(१) विद्यालर्मा रं्न्चालन गनुसपने स्िास््र् कार्सक्रमको र्ोिना ििुसमा गनुस पने ।                                                    
(२) विद्यालर् स्िास््र् रे्िा प्रबाह गनस आिश्र्क पने औिार, उपकरि, र्ामाग्री, औषिी व्र्िस्था गनस 
विद्यालर् ब्र्िस्थापन र्धमधि र्मि पेश गने ।                                                                                                       
(३) विद्याथीलाइस धबधभन्न र्महुमा स्िास््र्रं्ग र्म्बणन्िि कृर्ाकलापहरू गनस र्हिीकरि गने ।                                              
(४) विद्यालर्को र्ोिना कार्सक्रम र क्र्ालेण्डर बनाउुँदा विद्यालर् स्िास््र् रे्िा र्म्बणन्ि कार्सक्रम भए 
नभएको धबषर्मा र्धुनश्चििा गने                                                                                                            
(५)आिश्र्किा अनरु्ार बैठक बर्ी विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम िथा नधर्सङ रे्िा र्म्बणन्ि छलफल र अन्र् 

आबश्र्क कार्सहरु गने ।                                                                                                          
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१०. विद्यालर् ब्र्बस्थापन र्धमधिको भधूमका                                                                 
(क) स्िास््र् रे्िाकालागी र्हणिकरि र र्मन्िर् गने                                                                                                                         
(ख)औिार,उपकरि,र्ामाग्री,औषिी, स्िच्छ खानेपानी, भौधिक पूिासिार िथा अन्र् आबश्र्क ब्र्बस्थाको 
र्धुनणश्चि गने ।                                                                                             
(ग) विद्यालर्मा र्धुिसिन्र् पदाथस,मददरािन्र् पदाथस,िंक फुड लगार्िका अखाद्य पदाथस,अत्प्र्धिक णचनीर्कु्त पेर् 
पदाथसको प्रर्ोगमा धनर्न्त्रि गने ।                                                                                                   
(घ) बालबाधलका मैत्री विद्यालर् बािाबरि धनमासि गने ।  
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अनरूु्ची -१                                                                                     
गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा र विद्यालर् बीचको र्म्िौिाको ढाुँचा 

धलणखिम गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा र्र्पधछ प्रथम पि भधनएको र 
.....विद्यालर् र्र्पधछ दोश्रो पि भधनएको बीच भएको र्र् र्म्िौिा पत्र अनरु्ार देहार्का 
शिसको अिीनमा रही रे्िा उपलब्ि गराउन दबैु पिको अधिकार प्राप्त अधिकारीको 
रं्र्कु्त दस्िखि गरी र्म्िौिा गरी दबैु पिले एक/एक प्रधि ददर्ौं/धलर्ौं ।                                      
र्म्िौिाका शिसहरूाः-                                                                                                 
१, नेपाल र्रकार,प्रदेश र्रकार,िथा स्थानीर् िहको अनदुान र लगानीमा रं्न्चालन 
भएको ..............विद्यालर् नर्सको धनर्णुक्त गने, िलब भत्ता,बणृत्त धबकार् िथा रे्िा 
र्धुबिा र्म्बन्िी ब्र्िस्था गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ाले गरर र्ोको 
धनर्मन र्मेि ्पवहलो पिले गनेछ, धनणि विद्यालर्को हकमा र्ो णिम्मेिारी दोश्रो पिको 
हनुेछ र र्ोको धनर्मन प्रथम पिले गने छ ।                                                                                                                              
२, विद्यालर् स्िास््र् इकाइसका लाधग आिश्र्क पबुासिार दोश्रो पिले धमलाउन ुपने छ 
।                                           ३, अनरूु्ची -२ (क) बमोणिम 
स्िच्छ खानेपानी,वकशोर,वकर्ोरी मैत्री शौचालर्,फोहोरमैला ब्र्िस्थापन, भौधिक 
पूबासिार,आदी  दोश्रो पिले ब्र्बस्थापन गनुसपने र अनरु्णुच २ (ख)  बमोणिमका 
औिार,उपकरि,र्ामाग्री,औषिीको ब्र्िस्था प्रथम पिले गनुस पने छ।                                                                                      
(४) दोश्रो पिले र्मर् र्मर्मा विद्याथीहरुको स्िास््र्को प्रगधि धबिरि प्रथम पिलाइस 
उपलब्ि गराउन ुपने छ                          (५) प्रथम पिले विद्यालर् 
स्िास््र् इकाइसले प्रदान गने स्िास््र् रे्िा िथा  र्ो इकाइसको ब्र्िस्थापनको धनर्धमि  
अनगुमन,मलु्र्ांकन िथा धनर्मन गनेछ ।                                                                                                                                                                         
(६) विद्यालर् नर्सले विद्यालर्को प्रिानाध्र्ापकको प्रत्प्र्ि धनदेशनकार्ाथै गेरूिा गाउुँ 
कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ाको णशिा िथा स्िास््र् शाखाको र्मन्िर्मा रही 
कामकाि गनुस पने छ ।                                                      
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प्रथम पि                                                          
दोश्रो पि                                 नामाः-                                                             
नामाः-                                                पदाः- प्रमखु 
प्रशार्कीर् अधिकृि                                         पदाः-  
प्रिानाध्र्ापक                                      दस्िखिाः-                                                          
दस्िखिाः-                                                कार्ासलर्को छापाः-                                                  
विद्यालर्को छापाः-                                                   
र्ािीाः- 

प्रथम पिको िफस  बाट                                            दोश्रो 
पिको िफस  बाट                                              १,                                                             
१,                                                    २,                                                             
२,                                                       ३,                                                             
३,                                              इधि र्म्बि ्
.....र्ाल......मवहना...गिे...रोि...शभुम ्
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अनरूु्ची -२                                                                                   
विद्यालर् स्िास््र् इकाइसको भौधिक पबुासिार,औिार,उपकरि,र्ामग्री िथा औषिी र औषिीिन्र् र्ामानहरु 

(क) कार्सकि ब्र्िस्थापनाः- 
(१) कुधर्स -३                                                                                               
(२) टेबलु-२                                                                                       
(३) ल्र्ापटप (इन्टरनेट र्धुबिा र्वहि)-१                                                                            
(४) दराि-२                                                                                              
(५) बेन्च-१ 

(६) र्चुना पावट-१                                                                                              
(७)स्िास््र् णशिा र्ामाग्री र प्रदशसन बोडस 
(८) कपडा राख्न ेRack र ह्ांगर -१                                                                                      
(९) िौधलर्ा-१ 
(१०) हाि िनुे र्धुबिा 
(११) स्टेशनरी आिश्र्किा अनरु्ार 

(१२) पदास िथा अन्र् र्ामाग्री आिश्र्किा अनरु्ार विद्यालर्ले थपघट गनस र्क्नेछन                                      
(ख) णक्लधनक Set up :- 

Equipment Required Quantities Remarks 

Examination bed with matteress blankets and pillow 1  

Sick Room with bed with mattress blankets and pillow 1  

Foot step 1  

Weight machine 1  

Height Board 1  

Torch light 1  

Measuring Tape (MUAC) 1  

Knee hammer 1  

Snellen chart 1  

Tunning fork 1  

First Aid kit with basic medicine,First Aids Chart 1/1  

Sanitary Pads (Dignified menstrual hygiene set) As needed  

नोटाः माधथ उल्लेणखि उपकरिहरू नेपाल र्रकारले िोकेको मापदण्ड अनरु्ारको हनु ुपने छ । 
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अनरूु्ची -३                                                                               
विद्यालर् नर्सको काम र किसब्र् 

मखु्र् णिम्मेिारी 

 विद्यालर् नर्सले विद्याथीलाइस प्रिसद्धनात्प्मक,प्रधिकारात्प्मक,उपचारात्प्मक र प्रषेि रे्िा उपलब्ि 
गराउने । 

 विद्यालर्मा स्िास््र् किाकार्ाथै नधर्सङ िथा आपिकाधलन किको पधन ब्र्बस्थापन गने । 

 विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम रं्न्चालनकालागी नेितृ्प्िदार्ी भधूमका बहन गने । 

 विद्यालर्को बािािरि धर्क्न र धर्काउनकालागी र्रुणिि एिं बालबाधलका िथा वकर्ोर 
वकर्ोरी मैत्री बनाउन र्हर्ोग गने । 

 विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रमलाइस प्रभाबकारी बनाउनकालागी विद्याथीद्वारा विद्याथीलाइस चेिना 
मूलक कार्सक्रम रं्न्चालन गने । 

 विद्याथीलाइस स्िस्थ राख्नकालागी अधभभािकरं्ग र्मन्िर् गरी कामगने । 

 विद्याथीलाइस स्िस्थ णििनशैलीरं्ग र्म्बणन्िि आचरि धर्काउनकार्ाथै र्कारात्प्मक र्ोचको 
र्मेि ्धबकार् गनस मद्दि गने । 

 गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् रं्ग आबश्र्क र्मन्िर् गने । 

 रे्िा प्रबाहरं्ग र्म्बणन्िि णिम्मेिारी                                                                    
(१) प्रिसद्धनात्प्मक रे्िा 

 विद्याथीको स्िस्थ णििनशैली रं्ग र्म्बणन्िि ब्र्बहारको (र्धुिसिन्र् पदाथस,मददरािन्र् 
पदाथसको प्रर्ोगमा धनर्न्त्रि)  प्रिसद्धन गने । 

 पोषि रे्िााः-धबधभन्न वकधर्मको पोवषलो खानाबारे चेिनामूलक कार्सक्रम रं्न्चालन गने िस्िै 
पोषिको महत्प्िबारे िानकारी ददने ,स्िस्थकर खानाको प्रिसद्धन गने,पोषि र्म्बन्िी पोष्टर 
टाुँस्ने, पोषिर्कु्त खानाको प्रदशसन गने,मेर् िथा क्र्ाणन्टनमा पोवषलो खाना र र्रर्फाइसको 
ब्र्बस्था धमलाउनमा िोडददने, पोषिर्कु्त खािा खान उत्प्प्ररेरि गने,पत्रखुान (Junk Food) 

प्रर्ोगमा धनर्न्त्रि गने । 

 पोषिर्कु्त अगासधनक खानाको रू्ची िर्ारगरी विद्याथी र अधभभािकलाइस िानकारी गराउने । 

 विद्याथीलाइस लाग ुपदाथसको प्रर्ोग नगनस स्िास््र् णशिा ददन े
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 विद्याथीहरूलाइस लैंधगक वहंर्ा,बालवहंर्ा,बालधबबाह,चेधलबेटी बेचधबखन,बालबाधलका िथा मवहला 
अधिकार,ब्र्णक्तगि िथा बािािरणिर् र्रर्फाइस , फोहोरमैला ब्र्बस्थापन,वकर्ोर वकर्ोरी 
मैत्री र्ौन िथा प्रिनन ्स्िास््र् ,खोप,र्रुणिि माितृ्प्ि,र्रूिा रोग िथा नर्ने रोग  धनर्न्त्रि, 
आदद धबषर्मा स्िास््र् णशिा प्रदान गने ।  

 विद्यालर्मा स्िच्छ खानेपानी, लैंधगक,अपाङ्गमैत्री शौचालर् लगार्ि धबध्र्ाथसमैत्री पूिासिार 
धनमासि िथा ब्र्बस्थापनकालागी पहल गने । 

 प्रभाबकारी िथा रचनात्प्मक धर्काइसकालागी विद्याथी द्वारा विद्याथीहरूलाइस स्िास््र् णशिा ददने 
परम्परा र्रुूिाि गने । 

 विद्याथीहरूमा र्कारात्प्मक र्ोच धबकार् गनसकालागी विद्यालर्मा स्िास््र् र्म्बन्िी 
प्रदशसनी,नाटक,आददको आर्ोिना गनस प्रोत्प्र्ाहन गने । 

 प्राकृधिक प्रकोप िथा धबपदबारे विद्याथी,णशिक िथा कमसचारीलाइस र्चेि गराउने र त्प्र्र्बाट 
हनुे िोणखम न्रू्न गनस आबश्र्क पहल चाल्ने । 

(२) प्रधिकारात्प्मक रे्िा  

 रोगको रोकथाम रं्ग र्म्बणन्िि रे्िा उपलब्ि गराइस आबश्र्किा अनरु्ार प्रषेि गने । 

 नेपाल र्रकार,प्रदेश र्रकार,िथा गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा द्वारा रं्न्चाधलि विद्यालर् लणिि 
िनस्िास््र् कार्सक्रम रं्न्चालन गने । 

 विद्यालर्मा कुनै र्रूिारोग देखापरेमा स्थानीर् स्िास््र् रं्स्थालाइस धछटो िानकारी गराउने र 
ब्र्बस्थापनमा र्वक्रर् भधूमका धनबासह गने । 

 विद्यालर्को बािािरि भौधिक िथा मनोर्ामाणिक रूपमा स्िस्थकर र विद्याथीमैत्री बनाउन 
र्हणिकरि गने । 

(३) परामशस रे्िा  

 वकर्ोराबस्थामा हनुे शारीररक िथा मानधर्क पररििसन,प्रिनन ्स्िास््र्,पररिार धनर्ोिन र र्ौन अनी र्ौधनकिा 
र्म्बन्िी धबषर्मा परामशस ददने । 

 मानधर्क र्मस्र्ा र अन्र् स्िास््र् र्म्बन्िी र्मस्र्ा ब्र्बस्थापनकालागी विद्याथीलाइस मनोर्ामाणिक परामशस ददने 
र्म्भि भएर्म्म मनोर्ामाणिक परामशसकालागी अलग्गै परामशस किको ब्र्बस्था धमलाउने । 

 फरक िमिा भएका विद्याथीको िमिा अधभबवृद्ध गनस परामशस रे्िा ददने । 
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 ददघसरोग लागी लामो र्मर् र्म्म उपचार आबश्र्क पने विद्याथीको पवहचानगरी धिनका अधभभािक रं्गै राखी 
र्थोणचि परामशस ददने । 

 प्राथधमक उपचार बारे णशिक,विद्याथी,अधभभािकलाइस परामशस गने । 

(४) स्िास््र् पररिि िथा प्राथधमक उपचार   

 गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा रं्ग र्मन्िर् गरी र्मर् र्मर्मा विद्याथीको धबशेष स्िास््र्  
पररिि )धबशेष गरी आुँखा,नाक,कान,मखु,दाुँि,छालाको पररिि (गने ।  

 पोषिको अिस्था पत्ता लगाउन एन्रोपोमेविक मेिरमेन्ट ( Anthropometric measurement)  गरी 
मापदण्ड अनरु्ार भए नभएको एवकन गरी ब्र्बस्थापन गने । 

 विद्याथी,णशिक िथा कमसचारीहरूलाइस लाग्ने र्ामान्र् चोटपटक,घाउ खवटरा िथा आकणस्मक आइसपने र्मस्र्ाको 
प्राथधमक उपचार िथा ब्र्बस्थापन गने । 

 मवहनािारी रं्ग र्म्बणन्िि धबधभन्न वकधर्मका र्मस्र्ा र्मािान गनस वकर्ोरी हरूलाइस र्हर्ोग गने । 

 वकर्ोरीहरूलाइस धनशलु्क रे्नेटररप्र्ाड धबिरिकालागी आबश्र्क पहल गने । 

 विद्यालर्मा आकणस्मक स्िास््र् रे्िा प्रदान गनसकालागी विद्याथी भनासको र्मर्मा अधभभािक रं्ग स्िास््र् 
पररिि िथा उपचार र प्रषेिकालागी पूिस र्रूु्णचि मन्िरुरनामा धलइसराख्न े। 

 

 (५) प्रषेि रे्िा  

 विद्याथी,णशिक,कमसचारीलाइस थप उपचार आबश्र्क भएमा स्थानीर् स्िास््र् रं्स्थारं्ग र्मन्िर्गरी उपर्कु्त 
स्िास््र् र्धुबिा भएको स्िास््र् रं्स्थामा प्रषेि गने,प्रषेि गदास अधनबार्स रूपमा धबरामीको अधभभािकलाइस 
िानकारी गराइस प्रषेि पिुास भरेर पठाउने । 

 प्रषेिकालागी स्टेचर िथा अन्र् र्ामग्री िर्ारी अिस्थामा राख्न ेर एम्बलेुन्र्कालागी नणिकका रं्न्चालनमा 
आएका एम्बलेुन्र् रं्न्चालक िथा ड्राइसभरहरूका र्म्पकस  फोन नम्बर अध्र्ाबधिक गरी राख्न े। 

 प्रषेि गररएका विद्याथी,णशिक,कमसचारीलाइस आबश्र्किा अनरु्ार अनगुमनगरी अधभलेख राख्न े। 

ब्र्बस्थापकीर् णिम्मेिारी                                                                              
(१) र्ोिना ििुसमा                                                                                  
(क) दैधनक कार्सर्ोिनााः- 

 विद्याथीहरूलाइस ब्र्णक्तगि र्रर्फाइस गनसकालागी उत्प्प्ररेरि गने र र्मर् र्मर्मा धनररिि गने 
। 

 मेर् िा क्र्ाणन्टन भएको विद्यालर्मा पूबस धनिासररि खानाहरू उपलब्ि भए नभएको एवकन 
गने । 
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 विद्याथीहरूले ल्र्ाएको खािामा िंकफुड भए नभएको एवकनगरी िंकफुड भएमा खान 
धनरूत्प्र्ावहि गने । 

 आबश्र्क परेको खण्डमा विद्याथीहरूको स्िास््र् णस्थधिको बारे अधभभािक हरूरं्ग र्मन्िर् 
गने । 

 विद्याथी,णशिक,कमसचारीहरूको स्िास््र् र्मस्र्ा िथा आबश्र्किाहरू र्मािान गनस ित्प्पर 
भएर बस्ने । 

 आबश्र्किा अनरु्ार स्िास््र् णशिा ददने ।                                                             

(ख) माधर्क कार्सर्ोिना  

 विद्यालर् स्िास््र् इसकाइ र्धमधिको बैठक बर्ाल्ने । 

 विद्यालर् ब्र्बस्थापन र्धमधिको बैठकमा भागधलने । 

 अधिररक्त वक्रर्ाकलाप रं्न्चालन हुुँदा आइपने स्िास््र् र्मस्र्ाको ब्र्बस्थापन गनस 
ित्प्पर रहने । 

 विद्यालर्मा रं्न्चालनहनुे कार्सक्रमहरूमा स्िास््र् रं्ग र्म्बणन्िि िानकारीमलुक 
स्िास््र् रू्चना िथा र्न्देश प्रिाह गने । 

 स्िास््र् र्मस्र्ाका कारि गर्ल भएका विद्याथीहरूको अधभलेखराखी अधभभािक रं्ग 
आबश्र्क छलफल गने । 

 धनर्मानरु्ार विद्यालर् िथा स्िास््र् रं्स्था र णशिा शाखामा माधर्क प्रधिबेदन पेश 
गने । 

 नेपाल र्रकार,प्रदेश र्रकार िथा गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा द्वारा स्िास््र् र्म्बन्िी 
रं्न्चाधलि कार्सक्रममा आबश्र्क र्हर्ोग गने । 

(ग) बावषसक कार्सर्ोिना        

 विद्यालर्मा स्िास््र् र्म्बन्िी भएका कार्सक्रमहरूको अधभलेख राख्नकुार्ाथै र्म्बणन्िि धनकार्मा 
प्रधिबेदन पेश गने । 

 बषसभररकालागी अनमुाधनि स्िास््र् णशिि र्ामग्री,स्िास््र् रे्िा प्रदान गनसकालागी 
औिार,उपकरि,औषिी आददको धबबरि िर्ारगरी र्म्बणन्िि धनकार्मा माुँग र्वहि पेशगने  

 विद्यालर्मा बावषसक रं्न्चालन हनुे स्िास््र् कार्सक्रमको िाधलका बनाउने । 
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 विद्याथीको धबशेष स्िास््र्  पररिि )धबशेष गरी आुँखा,नाक,कान,मखु,दाुँि,छालाको पररिि (
गनसकालागी र्म्बन्िी स्िास््र् रं्स्थारं्ग र्मन्िर् गरी बषसमा २ (दइुस) पटक पररिि गने िाधलका 
बनाउने । 

 णशिक र अधभभािक धबचको धमवटङमा र्मर् धमलाएर स्िास््र् र्म्बन्िी चेिनामूलक कार्सक्रमको 
बावषसक र्ोिना िर्ार गने । 

 नेपाल र्रकार,प्रदेश र्रकार िथा गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा द्बारा र्न्चाधलि 
विद्यालर् स्िास््र् कार्सक्रम कार्ासन्िर्नका लागीआिश्र्क र्ोिना िर्ार गनस 
र्हर्ोग गने । 

 धभटाधमन ए िथा िकुाको औषिी र हाणत्तपाइलेको औषिी खिुाउने रावष्टर् 
कार्सक्रमका लागी पबुस िर्ारीको र्ाथ ब्र्िस्था धमलाउने । 

 वकर्ोर वकशोरी लाइस आइरन चक्की ,िकुाको औषिी खिुाउनका लागी औषिी माुँग 
गरी पबुस िर्ारीमा रहने ।                                                                                             
(२) र्मन्िर्ात्प्मक  भधुमका                                                                      

 विद्यालर् रहेको िाडामा भएको स्िास््र् रं्स्था रं्ग धमलेर विद्यालर् धभत्र /बावहर 
स्िास््र् र्म्बणन्ि गधिधबधि गने । 

 विद्यालर् स्िास््र् एकाइ,णशिक िथा कमसचारीर्ुँग धनर्धमि बैठक बस्ने । 

 विद्यालर् स्िच्छ खानेपानी, लैवङग िथा अपाङमैत्री शौचालर् लगार्िका 
विद्याथीमैत्री पबुासिार भए/नभएको िाुँच गरी र्ोको ब्र्िस्थापनका लागी आिश्र्क  
र्मन्िर् र पहल गने । 

 णशिक िथा अधभभािक धबच हनुे बैठकमा आिश्र्किा अनरु्ार स्िास््र् र्म्बणन्ि 
धबषर्मा िानकारी ददने । 

 पाठर्क्रम अनरु्ारका किागि / धबषर्गि स्िास््र् र्म्बणन्ि वक्रर्ाकलापको 
पठनपाठनमा धबषर् णशिक र्ुँग अन्िरवक्रर्ात्प्मक कार्स गने, गराउने र 
पठनपाठनमा आिश्र्क र्हणिकरि गने 

 र्ने िथा नर्ने रोगबाट बच्न रोगको िोणखम न्रू्न गने उपार्का लाधग आिश्र्क 
र्मन्िर् गने । 
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 धबपद् िथा प्रकोपको पबुस िर्ारी िथा ब्र्िस्थापनका लागी गेरूिा गाउुँ 
कार्सपाधलकाको कार्ासलर् बददसर्ा र्ुँग र्मन्िर् गनस विद्यालर् ब्र्िस्थापन 
र्धमधिलाइस र्हर्ोग गने । 

 गिुस्िरीर् विद्यालर् स्िास््र् रे्िाका लागी र्रकारी िथा गैर र्रकारी रं्स्था र्ुँग 
आिश्र्क र्मन्िर् गने त्प्र्स्िै र्न्चालनमा रहेको रेडक्रर् रं्ग र्मन्िर् गरी 
स्िास््र् रे्िालाइस थप र्रुणिि िररकाले प्रदान गने ब्र्िस्था धमलाउने । 

 विद्याथीको धनर्धमि स्िास््र् धनररिि गनसका लागी किा णशिकर्ुँग र्मन्िर् गने  

 नेपाल र्रकार,प्रदेश र्रकार िथा गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा बाट र्न्चाधलि गोष्ठी, 
रे्धमनार आदद िाधलममा र्हभागी हनुका लागी आिश्र्क र्मन्िर् गने । 

 र्मर् र्मर्मा हनुे  रावष्टर् िथा अन्िरासवष्टर् स्िास््र् ददिश मनाउन र्रोकारिाला 
धनकार्र्ुँग र्मन्िर् गरी विद्यालर्को र्मेि र्हभाधगिा हनुे गरी आिश्र्क ब्र्िस्था 
धमलाउने।                                                        
(३) अधभलेख िथा प्रधिबेदन 

 नेपाल र्रकार िथा प्रदेश र्रकारले र्न्चालन गने  विद्यालर् लणिि िनस्िास््र् 
कार्सक्रम र्न्चालन गरी र्ोको प्रधिबेदन गेरूिा गाउुँ कार्सपाधलकाको कार्ासलर् 
बददसर्ामा पेश गने । 

 रे्िा प्रदान गरेको माणशक प्रधिबेदन िर्ार गरी विद्यालर् भएको िाडाको स्िास््र् 
रं्स्था,णशिा शाखा र विद्यालर्मा प्रत्प्रे्क मवहनाको र्ाि गिेधभत्र अणघल्लो मवहनाको 
प्रधिबेदन बिुाउने । 

 विद्यालर्मा अध्र्र्नरि प्रत्प्रे्क विद्याथीको ब्र्णक्तगि स्िास््र् धबिरि अद्यािधिक 
गने र विद्यालर् पररिार र अधभभािकर्ुँग र्हकार्स गरी स्िास््र् रे्िाको धनर्धमििा 
र्धुनणश्चि गने ।                                                                         
(४)र्म्बणन्िि अन्र् कार्स  

 प्रिानाध्र्ापक िथा विद्यालर् ब्र्िस्थापन र्धमधिलाइस स्िास््र्र्ुँग र्म्बणन्िि 
धबषर्मा र्िुाब ददने । 

 प्रिानाध्र्ापकको मागस धनदेशनमा िोवकएको स्िास््र् िथा बािाबरिीर् र्रर्फाइस 
र्म्बणन्ि कार्स गने । 
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 विद्यालर् स्िास््र् िथा बािािरि र्िुारका लागी रिधनधिक र्ोिना िर्ार पानस 
विद्यालर् ब्र्िस्थापन र्धमधिलाइस र्हर्ोग गने । 

 धर्काइ दबुसलिा भएका विद्याथी र्मर्मा पवहचान गरी आिश्र्क ब्र्िस्था धमलाउन 
विद्यालर् प्रशार्न िथा अधभभािकलाइस र्हर्ोग गने । 

 शारीररक दबुसलिा भएका विद्याथीलाइस आिश्र्किा अनरु्ार र्हर्ोग गने । 

 शारीररक र्िार् रोक्न णशिकलाइस र्चेि िथा र्हर्ोग गने । 

 विद्यालर् स्िास््र् रं्ग र्म्बणन्िि अध्र्र्न िथा अनरु्न्िान कार्समा र्हभागी भइस 
आिश्र्क र्हर्ोग गने । 

 अत्प्र्ािश्र्क रं्स्था िस्िै एम्बलेुन्र्,दमकल,ब्लड बैंक,प्रहरी कार्ासलर्को फोन 
नम्बर विद्यालर्को र्चुना पाटीमा राख्न े। 

 णशिक णशणिकालाइस प्राथधमक उपचारर्म्बणन्ि िाधलम र्न्चालनकालागी आिश्र्क 
पहल गने । 

 किाकोठा र विद्यालर्को बािािरि धनर्धमि रूपमा अिलोकन गने । 

 धबधभन्न अपांगिा र रोगहरूको णस्क्रधनङ गरी आिश्र्क ब्र्िस्थापन गने । 
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अनरूु्णच -४ 

विद्याथीको स्िास््र् र्म्बन्िी अधभलेख फारम                                                    
Identifying Information 

 
 
Name of Student:- 

 
 
Identification no.  

 
 

Photo 

Age:- Sex:- Blood group:-  Date of Birth:  

Weight in kg:  Height in cm:  
  

Standard: 

Name of Father Age:  Occupation:  Contact no.:  

Name of Mother Age:  Occupation:  Contact no.:  

Address: Temporary:  

Permanent:  
 

Guardians name:  Relationship:  Contact no.:  

Ethnic group:  
Religion:  

Date and time of examination:  

Chief/presenting complaint 

Past history:  

To be filled by parents at the time of admission  

Immunizatio history: BCG DPT/HIB/HepB/OPV/PCV Rotavirus JE Measles, Rubella  FIPV 

 
1st 2nd 3rd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 

            

Previous illness, injuries, or operations 

Allergies, respiratory difficulty, rash, hives, itching etc 

Current medications:  
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Birth marks, birth defects:  

Nutrition history:  

Usual mealtimes:  

What the child eats in:  

Breakfast:  Lunch:  Dinner:  

Lost or gained weight recently:  Body mass Index:  

Any problem regarding appetite:  

Growth and development history:  

To be filled by school health nurse:  

Academic performance:  Rank:  

Withdrawn/shy:  Hyperactive:  Aggrasive:  

Maintains friendship:  maintains eye contact: participates  in group activities: 
 
  

Comunicates effectively:  Understand directions:  

Stay in group:  Recognizes danger:  

Physical mobility and limitations:  Play and or sports activities: 

Length and timing of night time sleep:  Nightmares other sleep disturbances:  

Systems Review  Any potential health problems related to: Remarks  

General  General growth pattern, overall health status, ability to keep up with other 
children or tires easily activity, fever  etc.  
 

 

Skin and lymph  Rashes, dry skin, itching, changes in skin color or texture, tendency for bruising, 
swollen or tender lymph glands  

 

Hair and nails  Hair loss, changes in color or texture, Abnormalities of nail growth, changes in 
color 

 

Head  Headaches, injuries   

Eyes  Vision problems, squinting, crossed eyes, lazy eye, wears glasses, eye infections, 
redness, tearing, rubbing, eyelids 

 

Ears  Ear infections, frequent discharge from ears, hearing loss (no response to loud 
noises or questions, inattentiveness, was hearing test ever done?), 
having  hearing aids or cochlear implant.  
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Physical Assessment  

Physiological 
measurement:  

Temperature:  Pulse: Respiration:  

Blood pressure:  02 saturation:  Pain:  

 
General  

General appearance:  

Facial expression:  Hygiene status:  

Assessing and nails  colour, moisture turgor:  presence of leisons: 

Capillary refill:  Clubbing nails:  Cyanosis: 

Assessing head & 
face  

Shape of head Facial symmetry during smiling, talking, crying:  

Scalp hair color:  Distribution: Cleanliness:  

Assessing eye 
structures and 
function  

External structures, Eyeballs 
eyelids lashes  

 

Eyemusclesaccommodation: cover 
uncover tests:  

 

Vision:  

Assessing ear  External structures  internal Structures  Hearing assessment  

Nose and sinuses Nosebleeds, nasal congestion, colds with runny nose,  sinus pain or infections, 
nasal obstruction, difficulty breathing, snoring at night, sleep apnoea.  

 

Mouth and throat Mouth breathing, difficulty swallowing, sore throats,  mouth odor, cavities, 
Voice change, hoarseness, speech problems  

 

Cardiac and hematologic Palpitation, weakness, cyanosis, odema, rheumatic fever, chest pain, bleeding, 
pallor, lymphadenopathy.  

 

Chest andrespiratory  Trouble,breathing,choking,episodes,cough,wheezing,to tuberculosis, dyspnea, c
yanosis,exposure hemoptysis 

 

Gastrointestinal  Bowel movements, frequency, color, regularity,consistency,discomfort, 
constipation or diarrhea, abdominal pain, bleeding from rectum, flatulence, 
nausea or vomiting, increased or decreased appetite, distension 

 

Genito-Urinary  Frequency, urgency, dysuria, dribbling, strength of  Urinary stream, enuresis, 
hematuria. 

 

Toilet trained-age when day and night dryness attained.   

Reproductive: Only for adolescence  

Female  Menses onset, amount, duration, frequency, discomfort, problems; vaginal 
discharge, breast development  

 

Male  Puberty onset, emissions, erections, pain or discharge from penis, swelling or 
pain in  Testicles.  

 

Both  Sexual activity, use of contraception, presence of  
Sexually transmitted diseases.  

 

Musculoskeletal  Weakness, clumsiness, poor coordination, balance, tremors, abnormal gait, 
painful muscles or joints,  swelling or redness of joints, fractures  

 

Neurologic  Brain or head injuries, seizures, fainting spells, dizziness, numbness, tearing 
problems, attention span, hyperactivity, memory problems, focal weakness.  

 

Family history:  heart diseases, glaucoma, tuberculosis, sickle cell anemia, thalassemia, 
cancers, diabetes mellitus, psychiatric disorders, muscular dystrophy, 
down  syndrome  
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Assessing nose Patency, smell Nasal septum:  Sinuses: 

Assessing  

mouth  

andthroat  

Mouth,lips,color,odors,leisons Teeth no  oral hygiene dental carries  

Gums,mucosa,tongue cleft lip palate  Tonsils  

Assessing neck Palpation  for lymph nodes 

 
Position of trachea 

 
Thyroid enlargement:  

Assessing chest Size and shape:  Respiratory effort  Retraction  

Auscultation of breathing sound: Heart sound:  

Assessing breasts  Inspection, palpation:  

Assessing abdomen  Inspecting the shape, condition ofumbilicus, auscultation, 
palpation 

Special maneuvers for ascitesFluid 
wave test,Shifting dullness  

Special test for appendicitisRebound tenderness:  

Psoas sign:Obturator sign 
Special test for acute cholecystitis  

Murphy sign::  

Assessment of 
inguinal area 

Inspection, palpation 

Assessing genital and 
perineal 

Inspect the externalgenitalia for colour,inflammation, masses:  Determine the stage of pubertal 
maturation  

 Inspect the male genitalia for penis, Inspect the female genitalia for 
vaginal, 

areas  scrotum, and testicles:  Discharge lacerations:  

Inspection of  

anus and rectum  
Inspection for patency, spincture control, fissures, lesions:  

 

Assessing  

musculoskeletal 
system  

Inspection and palpation of bone muscles and joints:  

 

Active range of 
motion  

passive range of motion:  muscles strength:  

Posture and spinal alignment:  

Assesing nervous system  Cognitive function; memory 

 
Superficial and deep tendon reflexes:  

Behaviors: Coordination 

Communication:  Balance, Romberg test:  

 

Management after Examination  
 Discuss the findings with the parents.  
 Notify pediatrician if the examination findings suggest review is required.  
 Document all findings on the health history chart.  
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अनरूु्ची -५                                                                                          
माधर्क प्रधिबेदन 

स्थानीर् िहको नामाः-गेरूिा गाउुँपाधलका बददसर्ा                           धमधिाः-                                                                
विद्यालर्को नामाः-                                                 िम्मा विद्याथी रं्ख्र्ााः-                                                                                                         
ठेगानााः-  

धर्.
नं. 

वक्रर्ाकलाप रं्ख्र्ा कैवफर्ि 

मवहला  परुूष िम्मा 
१ विद्याथीहरूको र्ामान्र् स्िास््र् पररिि     

२ णशिक िथा कमसचारीहरूको र्ामान्र् स्िास््र् पररिि     

३ पोषि र्म्बन्िी परामशस ददएको     

४ पोषिको अिस्था र्िुार भएको     

५ धनशलु्क रे्नेटरीप्र्ाड धबिरि     

६ मानधर्क स्िास््र् र्म्बन्िी परामशस रे्िा ददएको     

७ णििनशैलीरं्ग र्म्बन्िीि परामशस रे्िा ददएको     

८ प्रिनन ्स्िास््र् रे्िा र्म्बन्िी किा रं्न्चालनगरी स्िास््र् णशिा ददएको      

९ प्रषेि गररएका     

१० िकुाको औषिी खिुाएको     

११ लगािार १३ हप्ता र्म्म आइसरन चक्की खाने वकर्ोरी     

१२ एन्रोपोमेविक मेिरमेन्ट िाुँच     

 हररर्ो     

 पहेंलो     

 रािो     

१३ ...................................र्म्बन्िी चेिनामूलक कार्सक्रममा र्हभागी     

१४ आकणस्मक स्िास््र् रे्िा प्रदान गरेको     

                                                  िम्मााः-     
 

                बैठक पटक कैवफर्ि 

१ विद्यालर् स्िास््र् र्मन्िर् र्धमधिको बैठक बरे्को   

२ विद्यालर् स्िास््र् इकाइसको बैठक बरे्को   

िर्ार गनेाः-                                                प्रमाणिि गनेाः-                               
विद्यालर् नर्सको नामाः-                                    प्रिानाध्र्ापकको नामाः-                             
दस्िखिाः-                                               दस्िखिाः- 
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अनरूु्ची -६                                                                  
र्रूु्णचि मन्िरुीनामा 

श्री.................................................................. विद्यालर्को किा .........मा 
अध्र्र्नरि मेरो छोरा/छोरी.....................................लाइस विद्यालर्मा रहदा/बस्दा िा 
पठनपाठनको क्रममाहनु र्क्ने घाउ चोटपटक िा अन्र् भधबिब्र् दघुसटना हुुँदा आिश्र्क पने प्राथधमक 
उपचार र प्रषेि गनस अनमुिी ददएको छु र र्ो क्रममा कुनै वकधर्मको र्मस्र्ा परेमा विद्यालर् पररिार 
उपर कुनै उिरु बािरु गने छैन भनी र्ो मन्िरुीनामा लेखी र्हीछाप गररददएको छु । 

अधभभािकको औठंाको छाप                                                                                     

दार्ाुँ बार्ाुँ 
  

अधभभािकको                                                                                          
र्हीाः-                                                                                                   
नाम थराः-                                                                                             
ठेगानााः-                                                                                                                          
धमधिाः-                                                                                             
र्म्पकस  नं.                                                                                         
मन्िरुीनामा गराउने कमसचारी िथा णशिकको                                                                             
र्हीाः-                                                                                               
नामथराः-                                                                                              
पदाः-                                                                                                   
धमधिाः- 
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अनरूु्ची -७                                                                                       
प्रषेि पिुास 

                                                             धमधिाः-                                                                                             
.                                                             र्मर्ाः-                                  
विद्यालर्को नामाः-                                                                         
विद्याथीको नामाः-                                              ठेगानााः-                                                  
उमेराः-                  धलङ्गाः-        अध्र्र्नरि किााः-     र्म्पकस  फोन 
नम्बराः-                               (क) धबरामी स्िास््र् णस्थधि 

िापक्रम 
Temperature 

नाडीको गधि                    

Pulse rate 

श्वार् दर Respiratory 

rate 

रक्तचाप                             

Blood pressure 

ििन 

Weight 

उचाइ                    

Height 

      

(ख) स्िास््र् र्मस्र्ा/ लिि िथा णचन्हाः-                                                               
(ग) प्रषेि पबुस ददएको उपचार/औषिी/रे्िाहरूाः-                                                          
(घ) प्रषेि गररनकुो कारिाः-                                                                                     
(ङ)अन्र् केही िानकारी भएाः-                                                     
श्री.....................................................                                                                        
उपरोक्त धबिरि भएको विद्याथीलाइस आिश्र्क रे्िाका लाधग िहाुँ पठाइएको छ। 
र्म्पकस मा आएपधछ वफिी िानकारी पठाइददनहुनु अनरुोि छ ।                                                                          
प्रषेि किास र्हीाः-                                                                                 
नामथराः-                                                                                                     
पदाः-                                                                                               
र्म्पकस  नं.                                                                                            
रे्िा ददएको धबिरि िथा वफिी िानकारी धमधिाः-                                                                  
वफिी िानकारी पठाएको विद्यालर्को नामाः-                                                                
रे्िाग्राही विद्याथीको नामाः-                                              
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उमेराः-                                                                      
ठेगानााः-                                                                                                   
धलङ्गाः-         अध्र्र्नरि किााः-      र्म्पकस  नं.                      
र्म्पकस मा आएको धमधिाः-                                                                             
ददएको उपचार/औषिी/रे्िाहरूाः-                                                                             
वफिी िानकारी ददनेको दस्िखिाः-                                                                 
नामथराः-                                                            
पदाः-                                                                   
वफिी िानकारी ददने स्िास््र् रं्स्थाको नामाः-                                                                           
ठेगानााः-                                                             
र्म्पकस  फोन नं.  
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