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१. ऩरयचम 

नेऩारको र्ॊविधानभा आधायबतू स्िास््म रे्िा य र्यर्पाइसराइस स्थानीम तहको एकर अमधकायको 
रू्चीभा यान्िएको छ । जर् अनरुूऩ आभ जनताभा आधायबतू स्िास््म रे्िा य र्यर्पाइसको उऩरब्धता, ऩॉहचु 
य उऩमोमर्ताको र्मुनन्ितता र्ने भखु्म न्जम्भेिायी ऩमन स्थानीम तहको नै हनु्छ । र्ॊघीम र्यकायको 
जनस्िास््म रे्िा ऐन, २०७५ को दपा ३ को उऩदपा ४ भा उल्रेि र्रयएका आधायबतू स्िास््म रे्िाहरू 
विद्यारम स्िास््म कामसक्रभफाट प्रिाह र्दास प्रबािकायी हनेु देन्िन्छ ।  

नेऩारको जनर्ॊख्माको करयफ ४५.९८ प्रमतर्त १९ फषस भमुनका फारफामरका य वकर्ोयवकर्ोयीहरूरे 
ओर्टेको छ जर् भध्मे अमधकाॊर् विद्यारम जाने उभेय र्भहुका ऩदसछन (नेऩारको जनर्ाॊन्ख्मक र्िेक्षण २०६८) 
। मो उभेय र्भहु कुऩोषण, यक्तअल्ऩता तथा विमबन्न िारको योर्फाट वऩमडत बएको त्माॊकरे देिाएको छ 
। नेऩारभा १५ देन्ि १९ फषसर्म्भ यक्तअल्ऩता बएका वकर्ोयीहरू २१ प्रमतर्त यहेका छन (नेऩार याविम 
भाइसक्रोन्मूटे्रन्ट र्बे २०१६)। र्ाथै १५ फषस भमुनका फारफामरकाभा जकुाको र्ॊक्रभण दय ऩमन फढी नै यहेको 
छ । मर्का र्ाथै मर् उभेय र्भहुभा रार् ुऔषध दवु्मसर्नी, भानमर्क स्िास््म र्भस्मा य आॉिा, नाक, कान 
घाॉवटका र्भस्मा त्ममतकै भाराभा विघभान छन । वकर्ोय अिस्थाभा विमबन्न र्ारयरयक ऩरयितसन र्ॉर्ै 
अिान्न्छत र्बस य मौन र्ॊक्रभणको ऩमन उन्िकै भाराभा जोन्िभ यहेको हनु्छ । र्फर य स्िस्थ विद्याथीको 
भार रै्न्क्षक रर्ामत फहआुमामभक विकार् र्म्बि बइस उत्ऩादनर्ीर मिुा मनभासण हनेु देन्िन्छ । मर्का 
रामर् न्जल्राको दरु्सभ ३ स्थानीम तहभा "एक विद्यारम एक नर्स" कामसक्रभरे भहत्िऩूणस बमुभका िेल्नेछ । 
मो कामसक्रभको कामासन्िमन ऩक्ष र्िर एिॊ प्रबािकायी फनाउने य आर्ाभी ददनभा कामसक्रभराइस मनयन्तयता 
ददने, कामसक्रभको दामया फढाउने जस्ता कामसका रामर् स्थानीम तहको अहभ बमुभका यहनेछ ।   

२. छनौट  र्म्फन्न्ध प्रािधान 
२.१ विद्यारम स्िास््म र्म्फन्न्ध कामसक्रभ र्दुृढीकयणको रामर् एक विद्यारम एक नर्स कामसक्रभ 
अन्तर्सत ऩरयचारन र्रयएका नर्सको नाभ "विद्यारम नर्स" हनेुछ य मो भार्सदर्सनभा नर्स बन्नारे 
"विद्यारम नर्स" र्म्झन ुऩदसछ ।    

२.२ मर् कामसक्रभका रामर् विज्ञाऩन र्यी हयेक न्जल्राभा ३ जना "विद्यारम नर्स" छनौट र्रयनेछ य 
मनजको न्मूनतभ रै्न्क्षक मोग्मता प्रविणता प्रभाणऩर तह नमर्सङ्गभा उमतसण र्यी र्म्फन्न्धत काउन्न्र्रभा 
दतास बएको हनुऩुनेछ । प्रविणता प्रभाण ऩर तह नमर्सङ्ग उऩरब्ध नबएभा कन्म्तभा २ िषस स्िास््म 
क्षेरभा कामस अनबुि बएको अ.न.मभ. ऩमन छनौट र्नस र्वकनेछ ।  

२.३ छनौट र्म्फन्धी र्ाभान्जक विकार् भन्रारम कैरारीको "कयाय रे्िाभा न्चवकत्र्क तथा 
स्िास््मकभी व्मिस्थाऩन र्ने र्म्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७" िा अन्म प्रचमरत ऐन कानून फभोन्जभ र्नस 
र्वकनेछ ।  
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३. कामसक्रभ रार् ुहनेु स्थानीम तहहरू 

३.१ मो कामसक्रभ अनरूु्ची ४ फभोन्जभका स्थानीम तहहरूभा रार् ुहनेुछ । 

३.२ कामसक्रभ रार् ु हनेु विद्यारम र्म्फन्न्धत स्थानीम तहको मर्पारयर्भा स्िास््म 
कामासरमरे छनौट र्नुसऩनेछ ।    

४. फजेट व्मिस्थाऩन 

४.१ प्रदेर् र्यकाय र्ाभान्जक विकार् भन्रारमफाट चार ुआ फ २०७७/७८ भा न्जल्राको दरु्सभ 
३ स्थानीम तहभा "एक विद्यारम एक नर्स" कामसक्रभ र्ीषसकभा फजेट विमनमोजन र्रयएको छ ।  

४.२ विमनमोन्जत फजेटको विबाजन तथा िचसका आधायहरु तऩमर्र फभोन्जभ हनेुछन । 

 क) भामर्क तरफ िचस  

 ि) व्मिस्थाऩन िचस  

 र्) औजाय, उऩकयण िरयद  

 घ) अमबभनु्िकयण  

५. विद्यारम नर्सको रे्िा र्तस  

छनौट र्रयएका विद्यारम नर्सको रे्िा र्तस देहामफभोन्जभ हनेुछ : 

५.१ विद्यारम नर्सरे तोवकएको विद्यारमभा कामस विियण फभोन्जभ कामस र्नुसऩनेछ ।  

५.२ विद्यारम नर्सरे अनरूु्ची-१ फभोन्जभ भामर्क कामसमोजना फनाई स्िास््म कामासरम 
प्रभिुफाट स्िीकृत र्नुसऩनेछ । 

५.३ र्म्फन्न्धत स्िास््म कामासरमरे उक्त कामसमोजना अनरु्ाय कामस र्येको िा नर्येको, थऩ 
र्हजीकयणको रामर् अनरु्भन य ऩषृ्ठऩोषण र्नुसऩनेछ । 

५.४ विद्यारमभा कामस र्येको ददन अनरूु्ची-२ फभोन्जभको पायभ बयी र्ो विद्यारमको प्रभिुफाट 
प्रभान्णत र्याइस हयेक भवहनाको अन्तभा स्िास््म कामासरमभा ऩेर् र्नुसऩनेछ ।  

५.५ प्रमत भवहना कन्म्तभा ४० िटा रे्र्न र्ॊचारन र्येको हनुऩुनेछ । र्ाथै विद्यारमभा 
भवहनाको कन्म्तभा २ ऩटक ६.३ फभोन्जभ कामसहरु र्येको हनुऩुनेछ । 

५.६ स्थानीम तह र्ॊर्को र्भन्िमभा विद्यारम य र्ॊख्मा स्िास््म कामासरमरे तोक्नेछ ।     

६. विद्यारम नर्सको कामस विियण 

विद्यारम नर्सको कामस विियण देहाम फभोन्जभ हनेुछ : 

६.१ प्रफर्द्सनात्भक रे्िा  
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 विधाथीहरूको स्िस्थ जीिनरै्री र्ॉर् र्म्फन्न्धत आचयणहरू मर्काउने । र्ाथै नर्ने योर्का 
ऩरयितसन र्नस र्वकने  य ऩरयितसन र्नस नर्वकने कायक तत्ि  र्म्फन्न्ध जानकायी र्याउने । 

 ऩोषण र्म्फन्न्ध रे्िा 
– ऩोषण र्म्फन्न्ध स्िस्थकय र्न्तमुरत िाना (प्रोवटन, काफोहाइसडे्रट, फ्माट, मबटामभन य 

मभनयल्र्) को भहत्ि दर्ासउने य स्थानीम तहभा त्मर्को जोहो कर्यी र्ने बनी 
आफ्नो ऩरयिायभा मर्काउने र्म्फन्न्ध र्चेतना भरुक कामसक्रभ (नाटक, व्मन्क्तत्ि 
करा, प्रदसर्नी आदद) र्ने र्याउने । 

– घयभा फनेको ऩोवषरो तथा र्यर्पाइस मकु्त िाना प्रोत्र्ाहन र्यी ऩर ुिाना मनमन्रण 
र्ने । 

– कोमबड-१९ र्म्फन्न्ध जानकायी ददने ।  

 व्मन्क्तर्त तथा िाताियणीम र्यर्पाइस प्रफर्द्सन  

– स्िच्छता तथा र्यर्पाइसका पाइसदा य फेपाईदाहरूको फायेभा जानकायी र्याउने । 

– र्ने योर्हरूको (हािा, ऩानी य िानाफाट) फाये जानकायी ददने । 

– हात धनुकुा पाइसदा, धनु ुऩने र्भम य हात धनेु विमबन्न चयण फाये फताउने । 

– विद्यारमभा र्ाफनु र्वहतको हात धनेु व्मिस्थाको र्मुनन्ितता र्ने । र्ाथै घयभा 
ऩमन उक्त व्मिहाय रार् ुर्नस प्रेरयत र्ने । 

– ऩानी र्वुर्द्कयणका विमधहरू फाये फताउने य प्रत्मेक विद्याथीराइस घयभा 
अमबबािकराइस र्दु्द ऩानीको भहत्िको व्मिस्था र्नस प्रेरयत र्ने । विद्यारमभा र्दु्द 
ऩानीको व्मिस्था नबएभा प्रधानाध्माऩक य स्िास््म र्ािाराइस जानकायी र्याइस 
व्मिस्थाऩन र्नस ऩहर र्ने ।  

– विद्यारम प्रभिुको र्हमोर्भा र्ाप्तावहक रूऩभा विद्यारम ऩरयर्य, कक्षा कोठा य 
र्ौचारमको र्यर्पाइसका मनन्म्त ऩहर र्ने य पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन र्म्फन्न्ध न्र्क्षा 
ददने । 

– भवहनािायी प्राकृमतक प्रवक्रमा बएको जानकायी र्याइस भवहनािायी स्िच्छता कामभ 
र्याउने । 

 विद्याथी, न्र्क्षक तथा कभसचायीहरूराइस छाउऩडी कुप्रथा न्मूनीकयण, रैंमर्क वहॊर्ा, फार वहॊर्ा, 
फारफामरका तथा चेरीफेटी फेचवििन, भवहरा तथा फारफामरकाको हक अमधकाय, फारवििाह 
मनरूत्र्ाहन, वकर्ोयवकर्ोयी भैरी मौन तथा प्रजनन स्िास््म आदद विषमभा न्र्क्षा ददने ।  

 विद्यभान र्भमभा भानमर्क स्िास््म र्भस्मा य र्डक दघुसटना उल्रेख्म िृदद्द बएको जानकायी 
र्याउने । भानमर्क स्िस्थताका रामर् मनममभत िेरकुद, भनोयञ्जन य मोर्को प्रिर्द्सन तथा 
र्डक दघुसटनाफाट जोमर्न र्डक र्युक्षा र्म्फन्न्ध ज्ञान ददने ।  

 रार् ु ऩदाथस दवु्मसर्नी मनमन्रणका विषमभा न्र्क्षा ददने । विरे्षर्यी भददया जन्म ऩेम 
ऩदाथसफाट हनेु भानमर्क, र्ायीरयक य र्ाभान्जक र्भस्मा फाये फताइस भददयाको रे्िनभा कमभ 
ल्माउने । र्ाथै र्मुतसजन्म ऩदाथसको मनमन्रणभा ऩहर र्ने ।  
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 र्ाउॉघयभा विघभान भानमर्क स्िास््म र्भस्मा (मडप्रेर्न, वहस्टेरयमा, मर्जोफे्रमनमा आदद), 
र्ऩसको टोकाइस, कुकुय फ्माउयोरे टोक्दा िा अन्म कुनै स्िास््म र्भस्मा बएभा धाभी,  
झाॉवक्र, र्रुूिा कॉ हा रग्ने र्रत ऩयम्ऩया फाये जानकायी र्याई मथार्ीघ्र स्िास््म र्ॊस्थाभा 
जानऩुने न्र्क्षा ददने ।   

६.२ प्रमतकायात्भक रे्िा 

 विद्यारमभा र्ाभवुहक स्िास््म र्भस्माहरू (भहाभायी) देिा ऩयेभा स्थानीम स्िास््म र्ािाराइस 
र्कबय मछटो जानकायी र्याउने य व्मिस्थाऩनभा र्वक्रम बमुभका िेल्ने । 

 याविम स्िास््मका अमबमान जस्तै मबटामभन ए कामसक्रभ, िोऩ कामसक्रभ, हान्िऩाइसरे योर्का 
विरूद्द आभ औषधी रे्िन कामसक्रभ रर्ामतका कामसक्रभ र्ॊचारन र्नस स्थानीम स्िास््म 
र्ािाराइस र्हमोर् र्ने ।  

६.३ स्िास््म ऩरयक्षण तथा प्राथमभक उऩचाय 

 र्ायीरयक स्िास््म प्रायन्म्बक जाॉच र्ने  

– मो र्ायीरयक स्िास््म र्भस्माको मनदान नबइस विद्यारम स्तयभा र्रयने र्ाभान्म 
जाॉच हो । मर् जाॉचको क्रभभा विधाथीभा कुनै स्िास््म र्भस्मा ऩवहचान बएभा 
विद्यारमको प्रधानाध्माऩक भापस त अमबबािकराइस जानकायी र्याइस नन्जकको 
स्िास््म र्ॊस्थाभा अनरूु्ची ३ फभोन्जभ प्रेषण पायभ बयी प्रेषणको र्मुनन्ितता र्ने  
।  

 जाॉच र्नुसऩने कुयाहरू 

– यक्तअल्ऩता 
– जन्न्डर् 

– ज्ियो 
– ग्रन्न्थ र्नु्न्नएको  

– ऩोषण अिस्था जाॉच (तौर, उचाइ य मफ.एभ.आई) 
– आॉिा जाॉच (र्ॊक्रभण य दृवि) 
– श्रिण क्षभता य फाह्य कान जाॉच 

– दाॉत य मर्जाको र्ाभान्म ऩयीक्षण  (टनमर्र य  हाडे ऩमन) 
– यक्तचाऩ (न्र्क्षकको हकभा भार)  

– आिश्मक बए अन्म  

 आिश्मक औजाय, उऩकयण य औषधी 
– तौर भेमर्न  

– उचाइस भाऩन र्ने स्केर (ऩिासरभा बएको) 
– फारफामरकाको ऩोषण अिस्था जाॉच र्ने  मफ.एभ.आई. चाटस 
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– इस चाटस, स्नेरेन चाटस 
– थभोमभटय 

– टॊर् मडप्ररे्य  

– अटोस्कोऩ  

– टचस राइसट  

– स्पाईग्भोम्मानोमभटय य स्टेथेर्कोऩ  

– प्राथमभक उऩचाय फक्र् (न्मूनतभ कैं ची, योर ब्मान्डेज, मनभसमरकयण र्रयईएको 
र्ज वऩर्, र्न्जसकर ग्रोब्र्, फेटामडन, म्मवुऩयोमर्न वक्रभ, ऩायामर्टाभोर, 
आइफपु्रोवपन, भेपेनामभक एमर्ड, जीिनजर, मर्प्रो ड्रऩ, न्स्ऩमरन्ट आदद) 

६.४ स्थानीम तह एिॊ स्िास््म कामासरम र्ॉर् र्भन्िम र्यी विद्यारम न्र्क्षकको र्हमोर्भा जकुाको 
औषधी रे्िन र्याउने (र्ाथै जकुा के हो, भामनर्भा कर्यी र्छस, जकुा र्ॊक्रभण मनमन्रणका पाइसदाहरू 
आदद ऩमन मर्काउने) 

६.५ स्थानीम तह एिॊ स्िास््म कामासरमर्ॉर् र्भन्िमर्यी विद्यारम न्र्क्षकको र्हमोर्भा वकर्ोयीहरूराइस 
आइयन चदि ििुाउने (र्ाथै यक्त अल्ऩता के हो, मर्का कायणहरू, वकर्ोयीभा यक्त अल्ऩता फढी हनुकुो 
कायण रर्ामत य मर्कररे्र एनेमभमा⁄थारारे्मभमा प्रबावित स्थानीम तहभा र्ो योर् र्म्फन्न्ध र्चेतना 
र्याउने) 

६.६ स्थानीम तह, स्िास््म कामासरम य र्म्फन्न्धत विद्यारमर्ॉर् र्भन्िम र्यी प्रत्मेक विद्यारमभा 
प्राथमभक उऩचाय फक्र्को व्मिस्थाऩन र्ने । र्ाभान्म रूऩभा छारा ऩामछएको, कावटएको, हाड 
बाॉन्चएको, टाउको दिेुको, भवहनािायीभा ऩेट दिेुको, ज्ियो, झाडाऩिारा य आॉिा र्ॊक्रभणको प्राथमभक 
उऩचाय र्ने । 

७. कामसक्रभको अनरु्भन तथा र्ऩुरयिके्षण 

स्िास््म कामासरम, स्िास््म मनदेर्नारम य र्ाभान्जक विकार् भन्रारमरे कामसक्रभको अनरु्भन, 
र्ऩुरयिके्षण एिॊ ऩषृ्ठऩोषण र्नेछ ।  
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अनरूु्ची-१  

विद्यारम नर्स कामसक्रभ  

न्जल्रा : ....................................          स्थानीम तह : ....................................... 
 

क्र.र्. मभमत कामस र्ने स्थान (विद्यारम/स्िास््म 
र्ािा) 

विद्यारमको नाभ विद्यारमको 
ठेर्ाना 

कैवपमत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

१०      

११      

१२      

१३      

१४      

१५      

१६      

१७      

१८      

१९      

२०      

२१      

२२      

२३      

२४      

२५      

२६      

२७      

२८      

२९      

३०      

३१      

 

तमाय र्ने (विद्यारम नर्स)              प्रभान्णत र्ने : 
नाभ :                                                                   नाभ : 
हस्ताक्षय :         हस्ताक्षय : 
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अनरूु्ची-२ 

न्जल्रा : .........................                          एक विद्यारम एक नर्स कामसक्रभ                  स्थानीम तहको नाभ : .................. 
विद्यारमको नाभ : ...........................                                            मभमत : ................................. 
कक्षा : .............. 
 

िण्ड क. र्ायीरयक जाॉच 

मर्.न. विधाथी⁄न्र्क्षकको 
नाभ 

उभेय मरङ्ग र्ायीरयक जाॉच 

A J L Eye Ear O Ht/Wt BMI BP Others 

              

              

              

              

              

              

              

              

  
A=  यक्तअल्ऩता (यक्तअल्ऩता बएको िण्डभा  नबएको िण्डभा ✕) 
J=  जन्न्डर्( जन्न्डर् बएको िण्डभा  नबएको िण्डभा ✕)  
L= Lymphadenopathy ( Lymphadenopathy बएको िण्डभा  नबएको िण्डभा ✕) 
Eye=  Vision र्वहत आॉिा जाॉच्ने (र्ाभान्म बए N य कुनै र्भस्मा बएभा  AB रेख्ने)   
Ear=  Whisper test  र्ने य फाह्य कान जाॉच्ने (र्ाभान्म बए  N य कुनै र्भस्मा बएभा  AB रेख्ने)   
 O=  Oral cavity (दाॉत, मर्जा, टनमर्र आदद) जाॉच्ने य र्ाभान्म बए N य कुनै र्भस्मा बएभा  AB रेख्ने 
Ht/Wt=  उचाइस मभटयभा य तौर  के न्ज भा उल्रेि र्ने (जस्तै १.७ /६२) 
BMI = Weight in Kg/(Height in meter)2  मनकामर उल्रेि र्ने (जस्तै २१.४५) 
BP=  Blood Pressure mmHg  भा उल्रेि र्ने (जस्तै १२०/८०) 
Others = अन्म कुनै abnormality  देन्िएभा उल्रेि र्ने 

 
(ऩनुि् भामथ जाॉचको क्रभभा कुनै स्िास््म र्भस्मा देन्िएभा विस्ततृ रूऩभा िण्ड ि फभोन्जभ उल्रेि र्ने)  
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िण्ड ि. उऩचाय प्रमतिेदन (स्िास््म र्भस्मा ऩाइसएका विद्याथीहरूको रामर् भार)                                           
क्र.र्. 

विधाथीको नाभ कक्षा उभेय 

/मरङ्ग स्िास््म र्भस्मा प्राथमभक उऩचाय 

प्रषेण र्रयएको 
िा विधारमभा 
नै व्मिस्थाऩन 

र्यीएको 
       

       

       

       

       

       

       

                                                                        

िण्ड र्. स्िास््म प्रिधसनात्भक वक्रमाकराऩ 

मर्.न. कक्षा वक्रमाकराऩ (विस्ततृ िरुाउने) मर्काइसको विमध (जस्तै नाटक, फहर्, कक्षा 
र्ॊचारन आदद) 

    

    

    

                                                                       

ऩेर् र्ने (विद्यारम नर्स)                                     प्रभाणत र्ने (प्रध्मानाऩक) 
नाभ :                                                         नाभ : 
हस्ताक्षय :                                                      हस्ताक्षय : 
                                                              विद्यारमको छाऩ : 
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अनरूु्ची-३ 

न्जल्रा : .........................             एक विद्यारम एक नर्स कामसक्रभ                 स्थानीम तह : ................ 

                                 प्रषेण पायभ 
विद्यारमको नाभ :  

विधाथीको नाभ : 
कक्षा : 
अमबबािकको नाभ : 
ठेर्ाना : 
मरङ्ग : 
उभेय : 
प्रषेण र्येको मभमत : 
प्रषेण र्नुसको कायण : (विद्यारम स्िास््म ऩरयक्षण जाॉच र्दास)................................................. 
............................................................................................................................ 
प्रषेण र्येको स्थान :  

 

प्रषेण र्ने : 
नाभ : 
ऩद : 
हस्ताक्षय :  

र्म्फन्न्धत विद्यारमको छाऩ : 
अनरूु्ची-४  

विद्यारम नर्स कामसक्रभ रार् ुहनेु स्थानीम तह  

मर्.न. न्जल्रा कामसक्रभ रार् ुहनेु स्थानीम तह कैवपमत 

१ कैरारी चयेु र्ा.ऩा., र्ौयीर्ॊर्ा न.ऩा., बजनी न.ऩा. भखु्मभन्री जेष्ठ 
नार्रयक स्िास््म 
कामसक्रभ रार् ु
नबएको स्थानीम 
तहहरु  

२ कञ्चनऩयु रारझाडी र्ा.ऩा., फेरौयी न.ऩा. य फेरडाडी र्ा.ऩा.  
३ डडेल्धयुा आमरतार र्ा.ऩा., बार्शे्वय र्ा.ऩा., अजमभेरु र्ा.ऩा. 
४ डोटी फोर्टान र्ा.ऩा., जोयामर र्ा. ऩा., के आइ मर्ॊह र्ा.ऩा. 
५ अछाभ भेल्रेि र्ा.ऩा., तभुासिाॉद र्ा.ऩा. य याभायोर्न न.ऩा. 
६ फाजयुा र्ौभरु र्ा.ऩा., स्िामभकामतसक र्ा.ऩा. य जर्न्नाथ र्ा.ऩा. 
७ फैतडी भेरौरी र्ा.ऩा., मडरारै्नी र्ा.ऩा., मर्र्ार् र्ा.ऩा.  
८ दाच ुसरा दहुुॉ र्ा.ऩा., नौर्ाड र्ा.ऩा., भाभास र्ा.ऩा. 
९ फझाङ्ग र्भुास र्ा.ऩा., ताल्कोट र्ा.ऩा., केदायस्मूॉ र्ा.ऩा. 

 


