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१. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको पषृ्ठभमूी  

गभभवती, प्रसतुत र सतु्केरी अबमथामा आमाहरूको मवाम्य जााँच गरी जटिलताको 
पटहचान गरेर ब्यबमथापन गनभकासाथै आमा र नवशििकुो मतृ्य ुहनुबाि जोगाउन 
बजेि तथा कायभक्रम ब्यबमथापन गररएको हो । दिगो टवकास लक्ष्य तथा 
मवाम्यका टवतभन्न राटिय, अन्तराटिय सभा सम्मेलनहरुमा नपेालले गरेका 
प्रततबद्धताहरुलाई परुा गनभका साथै मात ृतथा नवशिि ुमतृ्यिुर कम गनभका तनशम्त 
िेवा पयुाभउन, प्रसतुत केन्र भएका मवाम्य संमथामा गभभवती,प्रसतुत र सतु्केरी सेवा 
तलन आएका सेवाग्राहीहरु आतथभक टवपन्नताको कारण टविेषज्ञ मवाम्य सेवाको 
पहुाँच र प्रयोगबाि बशन्चत नहोउन भन्ने उिेश् यले गेरुवा गाउाँपातलका र मथानीय 
मवाम्य संमथा सञ्चालन तथा व्यवमथापन सतमततको संयकु्त प्रयासमा प्रसूतत केन्र 
भएका हरेक मवाम्य संमथाहरुमा आकशममक चक्रकोषको मथापना गररएको हो 
। आकशममक चक्रकोष मथापना भएका प्रसूतत केन्रहरुमा एकरुपता कायम गरी 
मथाटपत चक्रकोषलाई दिगो, पारििी एवं उत्तरिायी बनाउन े र व्यवशमथत 
टकतसमले संचालन, अनगुमन तथा मूल्याकंन गने उिेश्यले गेरुवा गाउाँपातलकाको 
मवाम्य ऐन २०७६ को िफा ६०को उपिफा (२) ले दिएको अतिकार प्रयोग 
गरी गेरुवा गाउाँपातलकाले मात ृ तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष मथापना, 
सञ्चालन तथा व्यवमथापन तनिेशिका २०७८ लाग ुगरेको छ। 

२. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष पररचय 

मवाम्य संमथाको संरचना,  औजार, उपकरण तथा टविेषज्ञ सेवा नभएको वा 
अन्य कुनै कारणले उपचार, ब्यबमथापन तथा सेवा प्रिान गनभ नसटकने अवमथा 
भएमा  टवपन्न, असहाय, गभभवती, प्रसतुत, सतु्केरी मटहला तथा नवजात शििकुो 
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जीवन रक्षाको लातग सेवा सतुबिा सम्मन्न मवाम्य संमथामा तरुुन्त प्रषेण गनभ 
आतथभक संकि नपरोस ्भन्नका लागी प्रसूतत केन्र सञ्चालनमा आएका मवाम्य 
संमथाहरुमा आकशममक चक्रकोषको व्यवमथा गररएको छ । आवश्यकता अनसुार 
उक्त कोषलाई बढाउाँिै लैजान पतन सटकनछे । 

३. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको उिेश्य 

क. गभभवतत, प्रसूतत तथा सतु्केरी अवमथामा जटिलतायकु्त मवाम्य सममया 
भएका मटहलाहरुको प्रषेण व्यवमथापन गनभ आतथभक कदिनाई पिाभ तत्काल 
सापिी रकम उपलब्ि गराउने । 

ख. नवशििकुो मवाम्य अवमथामा आईपने जटिलतायकु्त मवाम्य सममया 
भएका नवशििहुरुको प्रषेण व्यवमथापन गनभ आतथभक कदिनाई पिाभ तत्काल 
सापिी रकम उपलब्ि गराउने । 

४. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको मथापना 
 टवपन्न, असहाय, गभभवती, प्रसतुी, सतु्केरी मटहला तथा नवजात शिि ुलाभाशन्वत 
हनुे गरी गेरुवा गाउाँपातलका तभत्र पने प्रसूतत केन्र भएका मवाम्य संमथाहरुमा 
आकशममक चक्रकोष मथापना गररएको छ । गेरुवा गाउाँपातलकाको मवाम्य नीतत 
तथा ऐनको ममभ र भावना अनरुुप चक्रकोष संचालनमा ल्याएको हो । जनसंख्या, 
भगूोलको आिारमा आईपनभ सक्ने आवश्यकता अनरुुप प्रसूतत केन्रहरु मथापना 
हुाँिै जााँिा आकशममक चक्रकोषको मथापना पतन मवत: टवमतार हनुेछ । प्रसूतत 
केन्र भएका मवाम्य संमथामा मवाम्य संमथा संचालन तथा व्यवमथापन सतमततको 
तनणभयानसुार खोतलएका मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष खातामा रकम 
जम्मा हनुेछ । 
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५. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको पररचालन तथा ब्यबमथापन 

५.१. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष बाि सेवा प्राप्त गनभ सक्न ेयोग्य 
व्यशक्तहरु 

बुाँिा नं ४ मा उल्लेख भए बमोशजम रकम उपलब्ि भएर संचालनमा रहेको 
मात ृ तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष माफभ त सेवा प्राप्त गनभ िेहायका 
व्यशक्तहरु योग्य हनुछेन ्। 

गेरुवा गाउाँपातलका तभत्र मथायी रुपमा बसोबास भएका टवपन्न, असहाय 
गभभवती,प्रसतुत, सतु्केरी मटहला तथा नवजात शििहुरु । 

५.२. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन िोलीको 
गिन  

मात ृ तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन गनभ गेरूवा गाउाँपातलका 
तभत्रका प्रसतुत केन्र भएका मवाम्य संमथामा आतथभक शजम्मेवारी सटहत एक 
मात ृ तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन िोली 
रहनेछ । उक्त िोलीमा तनम्न सिमयहरु रहनेछन । 

क.  मवाम्य संमथा प्रमखु -   संयोजक ...........१ जना 
ख.  सेवा प्रिायक ( नतसभङ कमभचारी) - सिमय................२ जना 

पनुश् च : मवाम्य संमथा संचालन तथा व्यवमथापन सतमततको बैिकले मात ृ
तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन िोली तनणभय 
गरर गिन गनुभपनेछ । तनणभय गरी गिन नभएको मात ृ तथा नवशिि ु
आकशममक चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन िोलीले शजम्मेवारी बहन गनभ 
पाउने छैन। 
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५.३. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन िोलीको 
बैिक र तनणभय  

क. मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन 
िोलीको बैिक िोलीको संयोजकले तोकेको तमतत, समय  र मथानमा बमनेछ 
, मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन िोलीको 
संयोजकले बैिकको अध्यक्षता गनेछन ् र तनजको अनपुशमथततमा मात ृ तथा 
नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन िोलीका अन्य सिमय 
मध्ये सेवा जेष्ठताको आिारमा जेष्ठ सिमयले अध्यक्षता गनेछन।् 

ख. मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन 
िोलीको बैिक मातसक रुपमा बमनेछ । आवश्यकता अनसुार संयोजकको 
तनिेिनमा जनुसकैु बेला पतन बैिक बोलाउन सटकनेछ । 

ग. मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन 
िोलीको बैिक हरेक मटहना मवाम्य संमथा संचालन तथा व्यवमथापन 
सतमततको बैिक बमन ुभन्िा अगावै बतससकेको हनु ुपनेछ ।  

घ. मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन 
िोलीको बैिक बमन ुभन्िा कशम्तमा चौतबस घण्िा अगावै बैिकमा छलफल 
हनुे कायभसूची सटहतको सूचना संयोजकले सबै सिमयहरुलाई दिन ुपनेछ । 

ङ. मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन 
िोलीको कुल सिमय संख्याको पचास प्रततित भन्िा बढी सिमयहरु उपशमथत 
भएमा बैिकको लागी गणपरुक संख्या पगेुको मातननछे । 

च. मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष संन्चालन तथा ब्यबमथापन 
िोलीको बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे र मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्यक्षता गने ब्यशक्तले तनणाभयक मत दिनछे । 
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 ५.४ मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन प्रटक्रया  

(क) प्रसती केन्र भएका मवाम्य संमथामा  मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष  
संचालन तथा व्यवमथापन िोली रहनेछ । 

(ख) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष  सञ्चालन तथा ब्यवमथापन िोलीको माग 
बमोशजम मवाम्य संमथा सञ्चालन तथा व्यवमथापन सतमततले तनणभय गरी रकम तनकासा 
दिन ेब्यबमथा हनुेछ । 

(ग) उक्त तनकासा भएको मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको  रकम  एकजना 
सेवाग्राहीलाइ बटढमा नगि रु ५,००० (अक्षररुपी पााँच हजार रुपैया ) सम्म तरुुन्त 
उपलब्ि हनुेगरी मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष  सञ्चालन तथा ब्यवमथापन 
िोलीले प्रसूतत सेवा प्रिायकको शजम्मा दिनछे र रु १०,००० (अक्षरुपी िि हजार 
रुपैया) भन्िा बटढ रकम प्रसूतत सेवा प्रिायकमा मौज्िात िेशखन आएमा तरुुन्त मात ृ
तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको  खातामा जम्मा गररहाल्न ुपनेछ । यसको सम्पूणभ 
जानकारी मवाम्य संमथा सञ्चालन तथा ब्यवमथापन सतमततमा गराउन ुपनेछ । 

-घ_ प्रसतुत केन्र भएका  मवाम्य संमथामा आएका  तबपन्न, असहाय, गभभवती, प्रसतुी, 
सतु्केरी मटहला तथा नवजात शििहुरु आतथभक अभावकै कारण प्रषेण गररएको सेवा, 
सतुबिा सम्पन्न मवाम्य संमथा पगु्न कदिनाई भएको कुरा सेवा प्रिायलाई मनातसव 
लागेमा त्यमतो अवमथामा सेवाग्राहीहरुले अनसूुची १ बमोशजक भरपाई गरी यस मात ृ
तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषबाि एकजना सेवाग्राहीले बटढमा रु ५,००० (अक्षरेटप 
पााँच हजार) सम्म सापिी तलई सेवा प्राप्त गनभ सक्नेछ। 

(ङ) यसरी भरपाई गरेको रकमलाई प्रसूतत सेवामा खटिएका  मात ृ तथा नवशिि ु
आकशममक चक्रकोष सञ्चालन तथा ब्यबमथापनको शजम्मा पाएका सेवा प्रिायकहरुले 
यथासक्य तछिो रकम उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 
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(च) प्रसतुत केन्रका साथै मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष भएका मवाम्य 
संमथाबाि सापिी तलन ेसेवाग्राहीले आफूले सापिी तलएको तमततले ९० दिन ३ मटहना 
तभत्र आफैले वा आफ्नो सम्बशन्ित व्यशक्तलाइ पिाइ मात ृतथा नवशिि ुआकशममक 
चक्रकोषको  रकम टफताभ गनुभ पनेछ । यसरी सापिी तलएको रकम बझुाउन आएमा  
मात ृ तथा नवशिि ु आकशममक चक्रकोष सञ्चालन तथा ब्यबमथापनको  शजम्मेवारी 
तोटकएको सेवा प्रिायकले अनसूुची २ अनरुुपको रतसि भरी एक प्रतत सेवाग्राहीलाइ दिन े
र एक प्रतत मवाम्य संमथामाराखी रकम सोिभनाभमा सहयोग गनुभपनेछ । 

६. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकम पररचालनमा बन्िेज तथा रकम 
पररपूततभको ब्यवमथा 

(क) यस तनिेशिकाले तोकेको बाहेक अन्य शिषभकमा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक 
चक्रकोषको रकम खचभ तथा पररचालन गनभ पाइने छैन । 

(ख) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको संचालन गरे बापत मात ृतथा नवशिि ु
आकशममक चक्रकोष संचालन िोली वा अन्य कसैलाई पतन सेवा, सटुविा वा सहतुलयतको 
रुपमा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकम उपलब्ि गराइने छैन । 

(ग) यो मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष उपभोग गने व्यशक्तले अतत गररबीका 
कारण वा अन्य टविेष पररशमथतत सजृना भई रकम टफताभ गनभ सम्भव नभएमा वा सम्भव 
छैन भन्न ेकुरा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालक िोलीलाई लागेमा मात ृ
तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा ब्यवमथापन िोलीको पूणभ बैिकले 
उक्त सापिी रकम टफताभ आउन नसक्न ेकारण खलेुको पत्र मवाम्य संमथा सञ्चालन 
तथा ब्यवमथापन सतमततको बैिक समक्ष पेि गनुभपनेछ र मवाम्य संमथा सञ्चालन तथा 
ब्यवमथापन सतमततले उक्त पत्रलाई कायभपातलका बैिकमा पेि गनेछ, कायभपातलका 
बैिकमा पेि गररसकेपतछ पत्रमा खलुाईएको सापिी रकम टफताभ आउन नसक्ने कारण 
कायभपातलका बैिकलाई मनातसव लागेमा कायभपातलकाको बैिकको बहमुतको तनणभयबाि 
गाउाँ सभामा पेिगरी कायभक्रम तथा बजेिको तनणभय भए पश्चात गाउाँपातलकाले सम्बशन्ित 
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मवाम्य संमथाको मात ृ तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषमा टफताभ नभए बराबरको 
रकम पररपूततभ गनभ सक्नेछ । 

(घ) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकम उपभोग गने व्यशक्तले तोटकएको 
समयमा टफताभ नगरे टफताभ गनभ म्याि सटकएको २ मटहना सम्म सापिी तलएको रकमको 
३ % प्रततितका िरले ब्याज लाग्नेछ । सापिी तलएको रकमको ब्याज जोतिएको २ 
मटहना सम्म पतन रकम टफताभ नगरे वा टहनातमना गरेमा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक 
चक्रकोष संचालन िोलीले तनजलाई कारबाही गनुभपने कारण खलुाई कारबाही वा असलुी 
उपरको तनशम्त एक उजरुी पत्र मवाम्य संमथा सञ्चालन तथा ब्यवमथापन सतमतत समक्ष 
तनणभयाथभ पेि गनुभपिभछ । मवाम्य संमथा सञ्चालन तथा ब्यवमथापन सतमततले तनणभयगरी 
गाउाँपातलकामा पेि गरे पश्चात गाउाँपातलकाले प्रचतलत काननु बमोशजम आवश्यक 
कारवाहीको लागी सम्बन्िीत तह र तनकायमा पहल चाल्ने छ । 

7. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा ब्यवमथापन िोलीको काम, 
कतभब्य र अतिकार 

(क) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको सञ्चालन तथा ब्यवमथापन गनभका 
साथै मातसक रूपमा तनयतमत बैिक बसी तनणभयहरू गने । 

(ख) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषले पयुाभउन ेसेवा र सहयोगको बारेमा 
पूणभरूपमा जानकार हनुे र उक्त जानकारी समिुायमा गएर प्रचार प्रसार गनुभका साथै 
मवाम्य संमथामा नै सतु्केरी गराउन प्रोत्साटहत गने । 

(ग) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष पररचालन तथा ब्यवमथापन गनभका लागी 
मथातनय स्रोत सािन जिुाउनकुो साथै आवश्यक समन्वय तथा सहयोग पयुाभउन े। 

(घ) गाउाँपातलका तभत्र पटहले िेखी नै मथापना भइ तनशमक्रय अवमथामा रहेका वा 
उशचत प्रयोग तथा पररचालन हनु नसकेका अन्य कुनै टकतसमका मात ृतथा नवशिि ु
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सम्बन्िी चक्रकोष छन ्भने हालको अवमथा पटहचान गरी ब्यवशमथत गनभ सहयोग 
गने। 

(ङ) मात ृतथा नवशिि ुचक्रकोषको मातसक, अिभवाटषभक तथा वाटषभक सतमक्षा गने । 

(च) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको बटृद्धका लागी मवाम्य संमथा 
सञ्चालन तथा ब्यवमथापन सतमतत, गाउाँपातलका, टवतभन्न संघसमथा तथा ब्यशक्तहरूसंग 
समन्वय गरी आवश्यक पहल गने । 

(छ) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको प्रभावकारीता एवं पारिशिभताको लागी 
वाटषभक रूपमा सामाशजक लेखा प्रररक्षण गने । 

(ज) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकम माग गने ब्यशक्तलाइ तोटकएको 
प्रकृ्रया पयुाभएर तरुून्त रकम उपलब्ि गराउने ब्यवमथा तमलाउने । 

(झ) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकमलाइ प्रभावकारी ढंगले 
पररचालन गनभ सहयोग पयाभउन े। 

(ञ) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष प्रयोग गने सेवा ग्राहीहरूको यथाथभ 
आतथभक, पररवाररक, जनसांशखक तथा सामाशजक अवमथालाइ विाको रेकिभ तथा अन्य 
िमतावेजहरूवाि सतुनशचत गने । 

(ि) प्रसतुत केन्र भएका मवाम्य संमथामा प्रसतुी सेवा प्रिायकहरूको साथमा रटहरहन े
मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको न्यूनतम रकमलाइ 24 सै घण्िा उपलब्ि 
गराउने ब्यवमथा तमलाउने । 

(ि) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको प्रयोग गने सेवाग्राहीको यथाथभ आतथभक, 
पाररवाररक तथा सामाशजक अवमथा बझेुर मात ृ तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष 
संचालन तथा ब्यवमथापन िोलीमा छलफल गने । 
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(ि) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संग सम्वशन्ित भैपरी आउन ेसम्पणुभ 
कामहरु अटवलम्व सम्पन्न गने । 

८. पिपतुतभ तथा पि ररक्त  

मवाम्य संमथा संन्चालन तथा ब्यबमथापन सतमतत बाि मात ृतथा नवशिि ुआकशममक 
चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन िोलीका सिमयहरु पनु छनौि गनभ यस तनिेशिकाले 
वािा पयुाभएको मातनन ेछैन ।  

तनम्न अवमथामा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा व्यवमथापन  
िोलीका सिमयहरूको पि ररक्त हनुछे ।  

(क) तनजको मतृ्य ुभएमा । 

(ख) तनज बसाइभ सरी गएमा । 

(ग) तनजको राशजनामा मवीकृत भएमा । 

(घ) मानतसक अवमथा दिक नभएमा वा कोषको रकम टहनातमना गरी कारवाही भएमा  

(ङ) नैततक पतन िेशखने कायभ गरेमा वा अन्य कायभ व्यमतताले टवना जानकारी ३ पिक 
वा सो भन्िा बढी बैिकमा उपशमथत नभएमा । 

तर यमतो अवमथाको व्यशक्तलाइभ सनुवुाइको उशचत मौका भन ेदिइनेछ ।  

९. मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको लेखापररक्षण  

(क) मवाम्य संमथा संन्चालन तथा ब्यबमथापन सतमततले मान्यता प्राप्त लेखा पररक्षकबाि 
मवाम्य संमथा संचालन तथा व्यवमथापन सतमततको खाता संगै मात ृ तथा नवशिि ु
आकशममक चक्रकोषको समेत ्लेखा पररक्षण गराउन ुपनेछ । 

(ख) लेखा पररक्षकले दिएको सझुाव, तनिेिन, मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको 
संचालन तथा व्यवमथापन िोलीले पालना गनुभपनेछ ।   
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१०. अनगुमन,मूल्याकंन तथा अतभलेख र प्रततबेिन 

मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको अनगुमन तथा मूल्यांकन गेरूवा गाउाँपातलका 
बदिभयाले तोके बमोशजम हनुेछ, मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन तथा 
ब्यवमथापन िोलीको सेवा प्रिायक (नतसभङ कमभचारी) सिमयले  अनसुचुी-३ बमोशजम 
मातसक रूपमा अतभलेख अध्याबतिक गरी राख्नपुने छ । मवाम्य संमथा संन्चालन तथा 
ब्यबमथापन सतमततको मातसक बैिकमा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन 
तथा ब्यवमथापन िोलीका संयोजक द्वारा उक्त     अनसुचुी-३ बमोशजम मातसक रूपमा 
अध्याबतिक अतभलेखको तबषयमा छलफल तथा तनणभय गराउन ुपनेछ र अध्याबतिक 
अतभलेखकै आिारमा चौमातसक रूपमा गेरूवा गाउाँपातलका बदिभयाको मवाम्य िाखामा 
अनसूुशच ४ अनसुार प्रततवेिन गनुभपनेछ । 

११. टवटवि 

(क) यस तनिेशिकामा लेशखएको कुरा यसै बमोशजम र अन्य नलेशखएका कुराहरु  
प्रचतलत ऐन,काननु र तनयम अनसुार हनुेछ । 

(ख) शजम्मेवारी वहन  गिै जाने क्रममा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालन 
तथा ब्यवमथापन िोलीका सिमयहरु तबच वैमनमय, कलह वा मनमिुाव भएको 
पररशमथततमा त्यसको ब्यवमथापन गनभ मवाम्य संमथा संचालन तथा व्यवमथापन सतमततले 
आवश्यक पहल चाल्नछे। 

(ग) मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष संचालनकालागी आबश्यक तनबेिन, फारम, 
रतसि, भरपाइभ अतभलेख, प्रततबेिन यस तनिेशिकाको अनसूुशचमा तोटकए बमोशजम हनुेछ 
।                                                                                         

(घ) प्रषेण गनुभपने अबमथा सम्बशन्ि अनसूुची ५ मा उल्लेख गररएको छ । 
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अनसुचुी १ 

मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकम सापिी दििा गनुभपने भरपाई 

 

तलशखतम भरपाई िािै म बदिभया शजल्ला गेरूवा गाउाँपातलका विा नं....बमने श्री..............को 
पशि/बहुारी/छोरी ले गभाभबमथा/प्रसतुी अबमथा/सतु्केरी अबमथामा मवाम्य जटिलताका कारण 
सेवा,सटुविायकु्त मवाम्य संमथामा जानकालागी यस ........ मवाम्य चौककको मात ृ तथा नवशिि ु
आकशममक चक्रकोषबाि रु.....................सापिी तलएकक छु । सो सापटि रकम आजका तमततले ३ 
मटहना तभत्रमा टफताभ गनेछु , तोटकएको समय तभत्र टफताभ नगरेमा मेरो घरघरानाबाि प्रचतलत काननु 
अनूसार असलु उपर गररतलनभुनी मेरो मञ्जुर छ । 

नाम थरः- 

िमतखतः-  

तमततः- 

सााँछी 

(१) सााँछीको िमतखतः- 

(२)                            सााँछीको िमतखतः- 

तनवेिकको औिँा छाप 

 

िायााँ         बायााँ 
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अनसूुची २ 

मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको सापिी रकम टफताभ गरेको रतसि 

 

  गेरूवा गाउाँपातलका विा नं...............बमने   श्री............................को  छोरी / बहुारी / 
श्रीमतत वषभ.......को श्री.................................................ले .........मवाम्य चौकक बदिभयाको मात ृ
तथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषको रकम तमतत................................मा सापिी तलन ु भएको 
रु.........................आज तमतत....................मा .........मवाम्य चौकक बदिभयाको मात ृतथा नवशिि ु
आकशममक चक्रकोषमा टफताभ गनुभभएकोले सिन्यवाि यो रतसि उपलब्ि गराईएको छ  
 

रतसि दिनेको  

नामथरः-  

िेगानाः-                                          सम्पकभ  फोन नम्बरः- 

पिः- 

िमतखतः- 

तमततः- 

                                (मवाम्य संमथाको छाप) 
 

सापिी तलएको रकम बझुाउनेको 

नामथरः-  

िेगानाः-                                                 सम्पकभ  फोन नम्बरः- 

िमतखतः- 

तमततः- 
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अनसूुची ३ 

मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष बाि सापिी तलने सेवाग्राहीहरूको अतभलेख 

 

आतथभक बषभः- मटहनाः- 

मवाम्य संमथाको नामः- 
तस.
नं. 

सापि तलने सेवाग्राहीको 
नामथर 

िेगाना सापि तलएको 
तमतत 

सापि 
तलएको 
रकम रू. 

सापिी रकम 
टफताभ हनुे 

अशन्तम तमतत 

सापि तलने 
ब्यशक्तको  
िमतखत 

 

सापि दिने 
ब्यशक्तको  
िमतखत 

        
        
        
        
        

 

१ यस मटहनामा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषबाि सापि तलएको मटहलाको संख्याः-  
२ यस मटहनामा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषबाि खचभ भएको जम्मा रकम रू.   
३ यस मटहनामा सापि तलएको  टफताभ प्राप्त रकम रू.  
४ यस मटहनामा सम्म सापि तलएको  टफताभ हनु बााँकक रकम रू.  
५ कुनै श्रोत (चन्िा, िान, आिी) बाि यस मटहनामा कोषमा जम्मा हनु आएको रकम रू.                                                                 
६ यस मटहनामा नगि मैज्िात रकम रू.  
७ यस मटहनामा बैंक मैज्िात रकम रू.   

 

तयार गनेको िमतखतः-                          मवाम्य संमथा प्रमखुको िमतखतः- 
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अनसूुची ४ 

मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोष सेवाप्रिान चौमातसक प्रगतत प्रततवेिन  फारम 

 

आतथभक बषभः- 

मवाम्य संमथाको नामः-                                            
प्रततबेिन पिाएको तमततः- 
 

चौमातसकः- .........साल .........मटहना 
िेखी...........साल..........मटहना सम्म । 
 

१ यस चौमातसकमा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषबाि सापि तलएको मटहलाको संख्याः-  
२ यस चौमातसकमा मात ृतथा नवशिि ुआकशममक चक्रकोषबाि खचभ भएको जम्मा रकम रू.   
३ यस चौमातसकमा सापि तलएको  टफताभ प्राप्त रकम रू.  
४ यस चौमातसक सम्म सापि तलएको  टफताभ हनु बााँकक रकम रू.  
५ कुनै श्रोत (चन्िा, िान, आिी) बाि कोषमा जम्मा हनु आएको रकम रू.                                                                 
६ यस चौमातसकमा नगि मैज्िात रकम रू.  
७ यस चौमातसकमा बैंक मैज्िात रकम रू.   

 

तयार गनेको िमतखतः-                                    मवाम्य संमथा 
प्रमखुको िमतखतः- 
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अनसुचृी ५                                                                                                                                                              

 

Clinical Ceriteria maternity cases referral 

P
la
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Birthing centers 
Patabhar health post 
Manau health post 
Obstetric reasons: 

 Prolonged pregnancy (>41 weeks) if not in labour 

 Previous c-section 

 Transverse lie/breech(after 37 wks) 

 Pre-eclampsia/edampsia 

 Bad obstetric history,history of still birth 

 Previous history of obstetric complications Non 
obstetric reasons: 

 Any medical illnesses 
e.ghypertension,severeanaemia,Respiratory; COPD 

 HBsAg/HIV/AIDS if management not1st trimester 

 Heavy bleeding 

 Acute abdominal pain 

 Suspected ectopic pregnancy 

 Severe infections/fever 

 Hyperemesis 

 Abortion Complications 

2 ndtrimester 
 Heavy bleeding 

 Pregnancy with severe anaemia 

 Pre-term pre-labour rupture of membrane(PPROM) 

 Severe pre/eclamsia 

3rd trimester 
 APH 

 Prolonged pregnancy(>41 weeks) 

 Retained placenta (if cct fails at BC) 

 Uncontrolled PPH 

 Severe pre/eclamsia 

 Prolonged labour 

 Multiple pregnancy with mal presentation of first   
baby 

 RH negative 

Postpartum 
 Uncontrolled PPH 

 Puerperal pyrexia 

 Suspected DVT/PE 

 Sudden postpartum collapse  

 Postpartum eclampsia 

BEONC                                                                                                 
( Basic hospital,Bardiya Hospital) 
 
Obstetric reasons: 

 Prolonged pregnancy (>41 weeks) if 

not illabour 

 Previous c-section 

 Transverse lie/breech(after 37 wks) 

 Bad obstetric history,history of still 

birth 

 Previous history of obstetric 

complications 

Non obstetric reasons: 

 Severre medical illnesses e.g.heart 

disease,ARF,liver failure, 

HBsAg/HIV/AIDS: if not management  
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Indication for referral of a newborn baby  
✓ Preterm<34wks, birth weight <1.8 kg  

✓ Birth asphyxia  

✓Jaundice appearing within 24 hours; persisting for more than 14 days and jaundice extending up to palm and 
soles on any day  

✓congenital malformations (trachea esophageal fistula, chloanal atresia, diaphragmatic  hernia, ruptured 
meningo-myelococle, ectopia -vesicae)  

✓Birth trauma (brachial plexus palsy, facial palsy, fractures)  

✓ Central cyanosis  
 

Referral Channel  
 

                                      Referred 

 

               Referred 

 
 
   
 

  Referred Back  Referred Back 
 
 
 

   Referred Back 

 
 
 

Referred 

Referral Procedure:  
 Explain to the patient party about the condition and the reason for referred to another center. 
 Ask the need for transportation management/ Provide contact number of ambulance or contact with 

ambulance  
 Preparation of documents and take necessary action  
 Documentation on:  

-Demographic Background (name, age, address, gender)  
- Patient condition (on arrival)  
-Finding of the examination including vital sign  
-Treatment given (Specific drugs used)/ Procedures  
-Present condition (Stabilize the condition)  

 Suggest to accompany the visitors who are able/capable to manage emergency situation such as blood 
donation and financial arrangement.  

 Inform to the referral sites for alert & prepare for readiness i.e. Bardiya Hospital or Bheri Hospital 
NepalgunjBanke . 

 Assist woman/ Baby to reach the ambulance if necessary. Also provide service and give accompany up to 
refer site and hand over. (In critical and life threatening condition)  

 Follow-up patient's condition: Telephonic follow up to referred site, Name of service provider, designation 
and signature with contact number in referral slip that helps in information collection from referred site.  

Birthing Center 

BEONC CEONC 



v08M %    ;+VofM !$                   ldltM @)&*÷!@÷!$ 

 

 

 

 

 cf1fn], 

             lji0f' k|;fb u'?ª 

k|d'v k|Zff;sLo clws[t 

 EOC FUND can be provided as per need of clients with complete documentation  
 
   
  
 
 
 
 

 


