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मधुवन नगरपालिका

मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना,सञ्चािन तथा ब्यवमथापन
लनदेलिका, २०७८

मधुवन नगरपालिका
नगरकाययपालिकाको कायायिय
बर्ददया
िुलबबनी प्रदेि, नेपाि

मन्तब्य
लमलत : २०७८/०३/ ०२

सुरलित मातृत्व तथा प्रजनन मवाम्य सबवलन्ध काययक्रम नेपाि सरकारको प्राथलमकताको काययक्रम हो ।
मातृ तथा नवलििु मृत्यूदर कम गदै ददगो लबकास िक्ष्य हााँलसि गनय नेपाििे गरे को प्रलतबद्धतामा
सहयोगी भूलमका खेल्न तथा अर्थथक ऄभावकै कारण प्रेषण ब्यवमथापनमा देलखदै अएको दढिासुमतीिाइ
हटाइ अमा तथा नवजात लििुको जीवन रिा गनय मधुवन नगरपालिका लभत्रका प्रसूलत के न्र भएका मथालनय
मवाम्य संमथाहरूमा मथापना गररएको अकलममक चक्रकोषिाइ ब्यबलमथत दकलसमिे सञ्चािन, ऄनुगमन
तथा मुल्याङ्कन गने ईद्धेश्यिे यो लनदेलिका तयार गररएको हो । मथानीय लनकायको प्रतक्ष्य
संिग्नता,ऄपनत्व तथा मधुवनको िक्ष्य,घरघरमा मवाम्य भन्ने मूि ऄलभप्रायिाइ अधार मान्दै िागु गररएको यस
लनदेलिकािे अकलममक चक्रकोषको ईलचत प्रयोग,व्यवमथापन तथा लनरन्तरता हुने कु रामा पूणय लवश्वास लिएको
छु । यस लनदेलिका तयार पानयमा महत्वपूणय सहयोग गनुहु
य ने मधुवन नगरपालिकाका मवाम्य िाखा प्रमुख
श्री मणीराम अचाययज्यू िगायत मवाम्य िाखाका सबपुणय कमयचारीहरू, मथानीय मवाम्य संमथा सञ्चािन
तथा ब्यबमथापन सलमलतका पदालधकारीहरू,काययपालिकाका पदालधकारीहरू, मवाम्य कायायिय बर्ददया,
मवाम्यका िालग सिम प्रणािी पररयोजना तथा सबपूणय सरोकारवािाहरूिाइ धन्यवाद टक्रयाईन चाहन्छु ।
ऄसार,२०७८

मधुवन नगरपालिका,
मधुवन, बर्ददया

गणेि बहादुर िेत्री
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१ = पृष्ठभूलम
हरे क मलहिाको सुरलित मातृत्व र प्रजनन मवाम्य सबवलन्ध हकिाइ मौलिक हकको रुपमा नेपािको
संलवधानिे सुरलित गररसके को छ । ददगो लबकास िक्ष्य तथा मवाम्यका लवलभन्न रालिय, ऄन्तरालिय सभा
सबमेिनहरुमा नेपाििे गरे का प्रलतबद्धताहरुिाइ पुरा गनय ऐक्यबद्धताका साथै मातृ तथा नवलििु मृत्युदर
कम गनयका लनलबत प्रत्यि वा परोि रुपमा थप टेवा पुयायईन, मथानीय मवाम्य संमथामा प्रसूलत सेवा लिन
अएका सेवाग्राहीहरु अर्थथक लबपन्नताको कारण लबिेषज्ञ मवाम्य सेवाको पहुाँच र प्रयोगबाट बलन्चत नहोईन्
भन्ने ईद्धेश्यिे अर्थथक ऄभावकै कारण प्रेषण ब्यवमथापनमा देलखदै अएको दढिासुमतीिाइ हटाइ प्रेषण
सेवािाइ बैज्ञालनक र चुमत दुरुमत बनाईदै अमा तथा नवजात लििुको जीवन रिा गनय अवश्यक भएकािे
मधुवन नगरपालिका र मथानीय मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यबमथापन सलमलतको संयुि प्रयासमा प्रसूलत
के न्र भएका हरे क मवाम्य संमथाहरुमा अकलममक चक्रकोषको मथापना गररएको हो । लवगतका वषयहरुमा यस
नगरपालिका लभत्रका गभयवती, प्रसूलत, सुत्के री र नवलििुहरु अर्थथक ऄभावकै कारण लबिेषज्ञ मवाम्य
सेवाको पहुाँच र प्रयोग सबम पुग्न नसकी ज्यान गुमाईनु परे को दृष्टान्तिाइ मनन् गदै अकलममक चक्रकोष
मथापना भएका प्रसूलत के न्रहरुमा एक रुपता कायम गरी मथालपत चक्रकोषिाइ ददगो,पारदिी एवं
ईत्तरदायी बनाईने र ब्यबलमथत दकलसमिे सञ्चािन, ऄनुगमन तथा मुल्याङ्कन गने ईद्धेश्यिे मधुवन नगर
मवाम्य ऐन २०७८ को दफा ७ को ईपदफा (२) तथा त्यसै ऐनको दफा ३० िे ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी
मधुवन नगरपालिकािे “ मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना, सञ्चािन तथा ब्यवमथापन
लनदेलिका २०७८ ” िागु गरे को छ ।

२= पररचय
मवाम्य संमथाको संरचना, ईपकरण, लबिेषज्ञ सेवा नभएको वा ऄन्य कु नै कारणिे ईपचार तथा सेवा प्रदान
गनय नसदकने ऄवमथा भएमा ऄलत लबपन्न, ऄसहाय, लपछलडएका तथा बलन्चलतकरणमा परे का समुह वा
मथानीय तहबाट तोदकए बमोलजमका समुहहरुबाट गभयवती, सुत्के री मलहिा तथा नवजात लििुको जीवन
रिाको िालग ईपयुि मवाम्य संमथामा तुरुन्त प्रेषण गनय अर्थथक संकट नपरोस् भन्नाका लनलबत प्रसूलत के न्र
सञ्चािनमा अएका मवाम्य संमथाहरुमा अकलममक चक्रकोषको ब्यवमथा गररएको छ । अवश्यकता ऄनुसार
ईि कोषिाइ लवमतार गदै िैजान पलन सदकनेछ ।

३. अकलममक चक्रकोषको ईद्देश्य
(क) गभयवती, प्रसूलत तथा सुत्के री ऄवमथामा जरटियुि सममया भएका मलहिाहरुको प्रेषण ब्यवमथापन गनय
अर्थथक करठनाइ पदाय तत्काि सापटी रकम ईपिब्ध गराईने ।
मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना, सञ्चािन तथा ब्यवमथापन लनदेलिका, २०७८
पेज नं.
ख) नवलििु ऄवमथामा अइपने जरटियुि सममया भएका नवलििुहरुको प्रेषण ब्यवमथापन गनय अर्थथक
करठनाइ पदाय तत्काि सापटी रकम ईपिब्ध गराईने ।

४. अकलममक चक्रकोषको मथापना

४

ऄलत लबपन्न, ऄसहाय, लपछलडएका तथा बलन्चलतकरणमा परे का वा मथानीय तहबाट तोदकए बमोलजमका
समुहहरुबाट गभयवती, सुत्के री मलहिा तथा नवजात लििु िाभालन्वत हुने गरी मधुवन नगरपालिका लभत्र पने
प्रसूलत के न्र भएका मवाम्य संमथाहरुमा मथानीय मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यबमथापन सलमलतको पहि
कदमीबाट अकलममक चक्रकोष मथापना गररएको छ । ईि मथालपत चक्रकोषमा नगरपालिकािे अवश्यक
पुाँजी थप गरी मधुवन नगरपालिकाको मवाम्य नीलत तथा ऐनको ममय र भावना ऄनुरुप चक्रकोष सञ्चािनमा
ल्याएको हो । जनघनत्व, भुगोि तथा ऄन्य अइपनय सक्ने अवश्यकता ऄनुरुप प्रसूलत के न्रहरु मथापना हुाँदै
जााँदा यस नगरपालिकािे अकलममक चक्रकोषको मथापना पलन मवतः लवमतार गनेछ । मथानीय मवाम्य
संमथामा मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलतको खातामा चक्रकोषको िालग जबमा भएको
रकमबाट न्युनतम् नगद रकम कलबतमा रु.१०,००० (ऄिरुपी दस हजार रुपैया मात्र ) सबम सदैव प्रसूलत
के न्रमा रहने गरी ईि कोष सञ्चािनमा समेत अइसके को छ । यो कोषमा देहाय बमोलजमका स्रोतहरुबाट
रकम ईपिब्ध हुनसक्नेछ ।
(क) संघीय सरकार र प्रदेि सरकार बाट प्राप्त ऄनुदान रकम ।
(ख) नगरपालिकािे अकलममक चक्रकोषको िालग मवाम्यसंमथामा छु ट्ट्याएको रकम ।
(ग) वडा वा मथानीय मवाम्य संमथा व्यवमथापन सलमलतिे ददएको ऄनुदान रकम ।
(घ) सरकारी, गैर सरकारी सघसंमथा, लनजी िेत्र तथा सामालजक ऄलभयन्ताहरुबाट प्राप्त ऄनुदान
रकम ।
(ङ) मवाम्य संमथा व्यवमथापन सलमलतिे लवलवध दक्रयाकिाप संचािन गरी प्राप्त गरे को रकम
(च) िुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त रकम ।
(छ) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम ।
मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष
मथापना,
सञ्चािनप्राप्त
तथारकम
ब्यवमथापन
लनदेलिका, २०७८
(ज) ऄन्य
स्रोतबाट
।

पेज नं. ५

पुनश्चः मथानीय मवाम्य संमथामा प्रसूलत सेवा लिन अईने सेवाग्राहीहरुको घनत्व, चाप तथा कोष खपतको
अधारमा नगरपालिकािे मथानीय मवाम्य संमथाहरुमा अकलममक चक्रकोषको लबई पुाँजी वा थप पुाँजी
अवश्यकता ऄनुसार फरक फरक गनय सक्नेछ । त्यसैगरी चन्दा, दान दातव्य वा ऄन्य श्रोतबाट कु नै लनलश्चत
मवाम्य संमथामा अकलममक चक्रकोषको थप पुाँजीका रुपमा प्राप्त रकम ईि मवाम्य संमथाको मवाम्य संमथा
सञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलतको खातामा चक्रकोषको िीषयकमा जबमा हुनेछ ।

५. अकलममक चक्रकोष पररचािन तथा ब्यवमथापन
५.१ अकलममक चक्रकोष वाट सेवा प्राप्त गनय सक्ने योग्य व्यलिहरु
बुद
ाँ ा नं. ४ मा ईल्िेख भए बमोलजम रकम ईपिब्ध भएर सञ्चािनमा रहेको चक्रकोष माफय त सेवा
प्राप्त गनय देहायका ब्यलिहरु योग्य हुनेछन्
मधुवन नगरपालिका लभत्र मथायी रुपमा बसोबास भएका ऄलत लबपन्न, ऄसहाय, लपछलडएका तथा
बलन्चलतकरणमा परे का वा मथानीय तहबाट तोदकए बमोलजमका समुहहरुबाट गभयवती, सुत्के री
मलहिा तथा नवजात लििुहरु ।

५.२. अकलममक चक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीको गठन
मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष संचािन गनय हरे क मवाम्य संमथामा अर्थथक लजबमेवारी
सलहत एक चक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिी रहनेछ । ईि टोिीमा लनम्न सदमयहरु
रहनेछन्
(क) सबबलन्धत मवाम्य संमथाका प्रमुख —कोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीका –
संयोजक..........१ जना
(ख) सबबलन्धत मवाम्य संमथाका प्रसूलत सेवा प्रदायकहरु –सदमय.....................२ जना
अवश्यक परे मा यस मधुवन नगरपालिकाका पदालधकारीहरु, मवाम्य संमथा संचािन तथा
ब्यबमथापन सलमलतका पदालधकारीहरु, ऄन्य प्रसूलत सेवा प्रदायकहरु, मवाम्यसाँग सरोकार राख्ने
दातृसंमथाहरु, संमथाहरु र पालिकाको कोष तथा लवत्तसंग सबबलन्धत लविेष व्यलिहरुिाइ चक्रकोष
संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीको अमलन्त्रत सदमयका रुपमा राख्न सदकनेछ ।

मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना, सञ्चािन तथा ब्यवमथापन लनदेलिका, २०७८

पेज नं. ६

पुनश्चः यसरी गठन भएको अकलममक चक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीिाइ मवाम्य संमथा संचािन
तथा ब्यबमथापन सलमलतको बैठकिे ऄनुमोदन गनुयपनेछ । ऄनुमोदन लवना चक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन
टोिीिे लजबमेवारी बहन गनय पाईने छैन।

५.३ अकलममकचक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीको बैठक तथा लनणयय
(क) टोिीको बैठक टोिीको संयोजकिे तोके को लमलत, समय र मथानमा बस्नेछ । टोिीको संयोजकिे
बैठकको ऄध्यिता गनेछन् र लनजको ऄनुपलमथलतमा चक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीका
ऄन्य सदमय मध्ये सेवा जेष्ठताको अधारमा जेष्ठ सदमयिे ऄध्यिता गनेछन् ।
(ख) टोिीको बैठक मालसक रुपमा बस्नेछ । अवश्यकता ऄनुसार टोिीको संयोजकको लनदेिनमा
जुनसुकै बेिा पलन बैठक बोिाईन सदकनेछ ।
(ग) टोिीको बैठक हरे क मलहना मवाम्य संमथा संञ्चािन तथा ब्यवमथापन सलमलतको बैठक बस्नु भन्दा
ऄगावै बलससके को हुनुपनेछ ।
(घ) टोिीको बैठक बस्नु भन्दा कबतीमा चौलबस घण्टा ऄगावै बैठकमा छिफि हुने काययसूची सलहतको
सुचना टोिीको संयोजकिे सबै सदमयहरुिाइ ददनु पनेछ ।
(ङ) टोिीको कु ि सदमय सङ््याको पचास प्रलतित भन्दा बढी सदमयहरु ईपलमथत भएमा टोिीको
बैठकको िागी गणपुरक सङ््या पुगेको मालननेछ ।
(च) टोिीको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यिता गने ब्यलििे
लनणाययक मत ददनेछ ।

५.४ अकलममक चक्रकोष संचािन प्रदक्रया
(क) मथानीय मवाम्य संमथा तहमा एक अकलममक चक्रकोष संचािन तथा ब्यवमथापन टोिी रहनेछ।
(ख) अकलममक चक्रकोष सञ्चािन तथा ब्यबमथापन टोिीको माग बमोलजम मथानीय मवाम्य संमथा
सञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलतको खातामा भएको चक्रकोषको रकम सलमलतको लनणयय गराएर मात्र
अकलममक चक्रकोष सञ्चािन तथा ब्यबमथापन टोिीिाआ लनकासा गररनेछ।
(ग)ईि लनकासा भएको चक्रकोषको रकम एकजना सेवाग्राहीिाइ बदढमा नगद रु.५,०००.(ऄिरुपी पााँच
हजार रुपैया मात्र ) सबम तुरुन्त ईपिब्ध हुनेगरी, अकलममक चक्रकोष सञ्चािन तथा ब्यबमथापन टोिीिे
प्रसूलत सेवा प्रदायकको लजबमामा ददनेछ । रु.१०००० (ऄिरुपी दि हजार रुपैया मात्र ) भन्दा बदढ रकम
प्रसूलत सेवा प्रदायकमा मौज्दात देलखन अएमा तुरुन्त मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलतको
खातामा जबमा गररहाल्नु पदयछ । यसको सबपुणय जानकारी मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यबमथापन
सलमलतमा गराईनु पनेछ ।
(घ) चक्रकोषको नाममा छु ट्टै खाता सञ्चािन हुनेछैन ।मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यबमथापन सलमलतको
खाताबाट नै चक्रकोष संचािन हुनेछ । ऄन्य लवत्तीय व्यवमथापन मधुवन नगर मवाम्य ऐन २०७७ को दफा
१३ ऄनुसार हुनेछ ।
(घ) मथानीय मवाम्य संमथामा अएका ऄलत लबपन्न, ऄसहाय, लपछलडएका तथा बलन्चलतकरणमा परे का वा
मथानीय तहबाट तोदकए बमोलजमका समुहहरुबाट गभयवती, सुत्के री मलहिा तथा नवजात लििुहरु अर्थथक
ऄभावकै कारण प्रेषण
गररएको मवाम्य संमथा पुग्न करठनाइ भएको कु रा सेवा प्रदायकिाइ मनालसव
िागेमा त्यमतो ऄवमथाका सेवाग्राहीहरुिे ऄनुसूची १ बमोलजम भरपाइ गरी यस चक्रकोषबाट एकजना
सेवाग्राहीिे बदढमा रु.५,००० (ऄिरे लप पााँच हजार रुपैया मात्र )सबम सापटी लिइ सेवा प्राप्त गनय सक्नेछन् ।
(ङ) यसरी भरपाइ गरे को रकमिाइ प्रसूलत सेवामा खरटएका तथा चक्रकोष सञ्चािनको लजबमा पाएका सेवा
प्रदायकहरुिे यथासक्य लछटो रकम ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
(च) मथानीय मवाम्य संमथाबाट सापटी लिने सेवाग्राहीिे अफू िे सापटी लिएको लमलतिे ९० ददन (३
मलहना) लभत्र अफै िे वा लनजको सबबलन्धत व्यलििे कोषमा रकम दफताय गनुय पनेछ । यसरी सापटी लिएको
रकमिाइ कोषको लजबमेवारी तोदकएको सेवा प्रदायकिे ऄनुसूची २ ऄनुरुपको फारम भराइ रकम
सोधभनायमा सहयोग गनुपनेछ ।

६. कोषको रकम पररचािनमा बन्देज तथा रकम पररपूर्थतको ब्यबमथा

मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना, सञ्चािन तथा ब्यवमथापन लनदेलिका, २०७८

(क) यस लनदेलिकािे तोके को बाहेक ऄन्य लिषयकमा अकलममक चक्रकोषको रकम खचय तथा पररचािन गनय
पाआने छैन ।
(ख) अकलममक कोष संचािन गरे बापत चक्रकोष संचािक टोिी वा ऄन्य कसैिाइ पलन सेवा, सुलवधा वा
सहुलियतको रुपमा चक्रकोषबाट रकम ईपिब्ध गराआने छैन ।
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(ग) यो चक्रकोष ईपभोग गने व्यलििे ऄलत गररबीका कारण वा ऄन्य लविेष पररलमथलत सृजना भइ कोषको
रकम दफताय गनय सबभव नभएमा वा सबभव छैन भन्ने कु रा चक्रकोष संचािक टोिीिाइ िागेमा चक्रकोष
संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीको पूणय बैठकिे ईि सापटी रकम दफताय अईन नसक्ने कारण खुिेको पत्र
मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यवमथापन सलमलतको बैठक समि पेि गनुयपनेछ । मवाम्य संमथा सञ्चािन
तथा ब्यवमथापन सलमलतिे ईि पत्रिाइ काययपालिकामा पेि गनेछ। काययपालिकामा पेि गररसके पलछ
पत्रमा खुिाइएको सापटी रकम दफताय अईन नसक्ने कारण काययपालिकािाइ मनालसव िागेमा
काययपालिकाको बैठकको बहुमतको लनणययबाट मवीकृ त गरे पश्चात मात्र नगरपालिकािे सबबलन्धत मवाम्य
संमथाको चक्रकोषमा दफताय नभए बराबरको रकम पररपूर्थत गनय सक्नेछ ।
(घ) चक्रकोषको रकम ईपभोग गने व्यलििे तोदकएको समयमा दफताय नगरे दफताय गने बयाद सदकएको २
मलहना सबम
सापटी लिएको रकमको ३ % प्रलतितका दरिे ब्याज िाग्नेछ । सापटी लिएको रकमको
ब्याज जोलडएको २ मलहना सबम पलन रकम दफताय नगरे वा लहनालमना गरे मा चक्रकोष संचािन टोिीिे
लनजिाइ कारबाही गर्नुपने कारण खुिाइ कारबाही वा ऄसुि ईपरको लनलबत एक ईजुरी पत्र मवाम्य संमथा
सञ्चािन तथा ब्यवमथापन सलमलत समि लनणययाथय पेि गनुयपदयछ । ईि लनणयय पश्चात नगरकाययपालिकाको
मवीकृ लतमा प्रचलित कानुन बमोलजम नगरपालिकािे लनजिाइ अवश्यक कारवाही गनेछ ।

७. अकलममक चक्रकोष संचािन तथा ब्यबमथापन टोिीको काम, कतयब्य र
ऄलधकार
(क) चक्रकोषको सञ्चािन तथा व्यवमथापन गनुयका साथै मालसक रुपमा लनयलमत बैठक बसी लनणययहरु गने
।
(ख) चक्रकोषिे
पुयायईसञ्चािन
ने सेवा रतथा
सहयोगको
ा पूण२०७८
यरुपमा
मातृ तथा नवलििु अकलममक
चक्रकोष मथापना,
ब्यवमथापनबारे
लनदेमलिका,

जानकार हुने र ईि जानकारी समुदायमापेजगएर
नं.
प्रचार प्रसार गनुयका साथै मवाम्य संमथामा नै सुत्के री गराईन प्रोत्सालहत गने ।
(ग) अकलममक चक्रकोषको मथापना, पररचािन तथा ब्यबमथापन गनयका िालग मथानीय स्रोत साधन
जुटाईनुको साथै अबश्यक समन्वय तथा सहयोग पुयायईने ।
(घ) नगरपालिका लभत्र पलहिेदले ख नै मथापना भइ लनलमक्रय ऄवमथामा रहेका वा ईलचत प्रयोग तथा
पररचािन हुन नसके का ऄन्य कु नै दकलसमका कोष वा सलञ्चत खाता छन् भने त्यमता कोषहरुको पलन हािको
ऄबमथा पलहचान गरी ब्यवलमथत गनय सहयोग गने ।
(ङ) चक्रकोषको मालसक,ऄधयवार्थषक तथा वार्थषक सलमिा गने ।
(च) चक्रकोषको वृलद्ध र प्रवद्र्धनको िालग मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलत, नगरपालिका,
लवलभन्न संघसंमथा तथा ब्यलिहरुसंग समन्वय गरी अवमयक पहि गने ।
(छ) चक्रकोषको प्रभावकाररता एवं पारदर्थिताको िालग वार्थषक रुपमा सामालजक िेखा पररिण गने ।
(ज) चक्रकोषको रकम माग गने व्यलििाइ तोदकएको प्रकृ या पुयायएर ऄलबिबव रकम ईपिब्ध गराईने
ब्यवमथा लमिाईने ।

९

(झ) यो लनदेलिकाको भावना ऄनुरुप काम गरी चक्रकोषको रकमिाइ प्रभावकारी ढंगिे पररचािन गनय
सहयोग पुयायईने ।
(ट) चक्रकोष प्रयोग गने सेवाग्राहीको यथाथय अर्थथक, पाररवाररक, जनसालङ््यक तथा सामालजक
ऄवमथािाइ वडाको रे कडय तथा ऄन्य दमतावेजहरुबाट सुलनलश्चत गने ।
(ठ) मवाम्य संमथामा प्रसुती सेवा प्रदायकहरुको साथमा रलहरहने चक्रकोषको न्यूनतम रकमिाइ २४ सै
घण्टा ईपिब्ध गराईने ब्यबमथा लमिाईने ।
(ड) चक्रकोष प्रयोग गने सेवाग्राहीको यथाथय अर्थथक, पाररवाररक तथा सामालजक ऄवमथा वुझेर चक्रकोष
संचािन तथा ब्यवमथापन टोिीमा जानाकारी गराईने ।
(ण) चक्रकोषसंग सबवलन्धत भैपरी अईने सबपूणय कामहरु ऄलविबब सबपन्न गने ।

८. पदपूर्थत तथा पदररि

मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना, सञ्चािन तथा ब्यवमथापन लनदेलिका, २०७८
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चक्रकोष संचािन तथा ब्यवमथापन टोिीको सबपूणय पदालधकारीहरुको समय ऄवलध र काययकाि टोिी गठन
भएको लमलतिे ३ वषयको हुनेछ । चक्रकोष संचािन तथा ब्यवमथापन टोिीका सदमयहरु पुनः छनौट हुन यस
लनदेलिकािे वाधा पुयायएको मालनने छैन तर एईटै व्यलि िगातार ३ पटक भन्दाबढी चक्रकोष संचािन तथा
ब्यवमथापन टोिीमा छनौट हुनु मनालसब मालनने छैन । यदद िगातार ३ पटक भन्दा बढी छनौट गनुयपने
ऄवमथा अआपरे मा मथानीय मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यबमथापन सलमलतको संरिकको लिलखत मवीकृ लत
लिएर मात्र छनौट गनुयपनेछ । पदावधी बााँकी छदैं कु नै सदमयको मथान ररि हुन अएमा वा मथानान्तर
भएमा त्यमतो ररि मथानको पदपुर्थत बााँकी ऄवलधको िालग मात्र हुनेछ । लनम्न ऄवमथामा चक्रकोष संचािन
तथा व्यवमथापन टोिीका सदमयहरुको पद ररि हुनेछः
(क) लनजको मृत्यु भएमा ।
(ख) लनज बसाइ सरी गएमा ।
(ग) लनजको रालजनामा मवीकृ त भएमा ।
(घ) मानलसक ऄवमथा रठक नभएमा वा कोषको रकम लहनालमना गरी कारवाही भएमा ।
(ङ) नैलतक पतन देलखने कायय गरे मा वा ऄन्य कायय व्यमततािे लवना जानकारी ३ पटक वा सो भन्दा बढी
बैठकमा ईपलमथत नभएमा ।
तर यमतो ऄवमथाको व्यलििाइ सुनुवाइको ईलचत मौका भने ददआनेछ ।

९. चक्रकोषको िेखापररिण
(क) नगरपालिकािे तोके को मान्यता प्राप्त िेखा पररिकबाट मवाम्य संमथा सञ्चािन तथा ब्यबमथापन
सलमलतको खाता साँगै चक्रकोषको अन्तररक तथा बाह्र िेखा पररिण हुनेछ ।
(ख) िेखापररिकिे ददएको सुझाव, लनदेिन र देखाएको बेरुजी दालखिा अदद भए सो को पािना चक्रकोष
संञ्चािन तथा व्यवमथापन टोिीिे गनुयपनेछ ।

(ग) कोष संचािनको िालग अवश्यक लनवेदन, फाराम, भरपाइ ,सहमती सबझौता–पत्र
कागजातहरु यस लनदेलिकाको ऄनुसूचीमा तोदकए बमोलजम हुनेछन् ।

तथा ऄन्य

१०. ऄनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रलतवेदन
मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोषको ऄनुगमन तथा मूल्यांकन मधुवन नगरपालिकािे तोके बमोलजम
हुनेछ । मथानीय मवाम्य संमथा संञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलतको मालसक बैठकमा चक्रकोष संचािन
तथा ब्यवमथापन टोिीका संयोजक द्वारा चक्रकोष सबबन्धमा छिफि तथा श्रेमता ऄध्यावलधक गराईनु पनेछ
। ईि ऄध्यावलधक श्रेमतािाइ चौमालसक रुपमा नगरपालिकाको मवाम्य िाखामा ऄनुसूलच ३ ऄनूसार
प्रलतवेदन गनुयपनेछ । प्रत्येक मवाम्य संमथािे मालसकरुपमा अकलममक चक्रकोष प्रयोग भएका
सेवाग्राहीहरुको सं्या सेवा सुचांक प्रगलत पाटी वा ऄन्य कु नै माध्यम द्वारा ऄध्यावलधक गराईनुपनेछ ।

११. लवलवध
यस लनदेलिकामा िेलखएको कु रामा यसै बमोलजम र ऄन्य कु राहरुमा मथानीय प्रचलित लनयम ऄनुसार हुनेछ
। लजबमेवारी वहन गदै जाने क्रममा चक्रकोष संचािन तथा ब्यवमथापन टोिीका सदमयहरु लबच वैमनमय,
किह वा मनमुटाव भयो भने त्यसको ब्यवमथापन गनय मवाम्य संमथा संञ्चािन तथा व्यवमथापन सलमलतिे
अवमयक पहि गनेछ ।
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ऄनुसूची १

अकलममक चक्रकोष सापटी दददाको भरपाइ

भरपाइ दादै म बर्ददया लजल्िा

...... नगरपालिका ............................

बस्ने...........वडा नं श्री............................................
को

छोरा

र

छोरी

िे
प्रसुती

र

बुहारी

र

श्रीमलत

वषय

को

श्री..........

मेरी.......................................
सममयाको

कारण

िैजान

यस

मथानमा

सुलवधायुि ......................................
मवाम्य

चौकीको

अकलममक

प्रसुती

सेवा

चक्रकोषबाट

........................रु/ सापटी लिएको / लिएकी छु । सो सापरट रकम अजका लमलतिे
३ मलहना लभत्रमा दफताय गनेछु । तोदकएको समय लभत्र दफताय नगरे मा मेरो घरघरानाबाट प्रचलित कानून
ऄनूसार ऄसुि ईपर गनय मेरो मञ्जुर छ ।
नाम थरः
सही
लमलत
जमानत
१(
२(
लनवेदकको औठाँ ा छाप
दायााँ

बायााँ
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ऄनुसूची २

रकम दफताय गरे को रलसद

..........................मवाम्य चौकी, मधुवन, बर्ददया
बर्ददया
िे

लजल्िा,

मधुवन

यस..........

मवाम्य
मा

संमथा
लिनु

वडा

नं

बस्ने

तपाइ

......

वषय...............................................श्री

सञ्चािन
भएको

नगरपालिका,

तथा

व्यवमथापन
सापटी

सलमलतको

अकलममक

चक्रकोषबाट

लमलत

रु...................................

मा यस ........................ अज लमलत ...............................
मवाम्य संमथाकोअकलममक चक्रकोषमा दफताय गनुयभएकोमा सधन्यवाद यो रलसद ईपिब्ध गराइएको छ ।
रलसद ददनेको
नाम ःः
ठे गाना । सबपकय नंःः .
पद ःः
दमतखत ःः
लमलत ःः
छाप
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ऄनुसूची ३

अकलममक चक्रकोष सेवा
चौमालसक प्रगलत प्रलतवेदन फाराम
..............................प्राथलमक मवाम्य के न्र र मवाम्य चौकी
........................

लमलत ःः

लवषय ःः......................देलख......................सबमको प्रगलत
प्रलतवेदन
1

चक्रकोषबाट सापट लिएका मलहिाको सं्या

२

लवगत चौमालसकमा चक्रकोषबाट खचय भएको जबमा रकम

३

लवगत चौमालसकमा दफताय गरे को जबमा रकम

४

कोषमा ऄलघल्िो चौमालसकमा बैंक मौज्दात रकम

५

यस चौमालसकमा कोषबाट सापटी लिएका मलहिाको सं्या

६

यस चौमालसकमा दफताय गरेको जबमा

७

कु नै श्रोत (चन्दा, दान, अदद) बाट कोषमा जबमा हुन अएको रकम

८

हाि बैंकमा मौज्दात रहेको जबमा रकम
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ऄनुसूची ४
Clinical Criteria for maternity cases referral:
Birthing
मातृ तथा नवलििु अकलममक चक्रकोष मथापना, सञ्चािन
तथाCenters
ब्यवमथापन लनदेलिका, २०७८
(Surya Patuwa HP, Dhodhari HP, Sanoshree
HP)

BEONC
पेज नं.
(Basic Hospital,Municipal
Hospital,Bardiya Hospital)

!%

Planned maternal referral

Obstetric reasons:
 Prolonged pregnancy (>41 weeks) if not in
labour
 Previous C-section
 Transverse lie/breech(after 37 wks)
 Pre-eclampsia/eclampsia
 Bad obstetric history, history of still birth
 Previous history of obstetric complications
Non obstetric reasons:
 Any medical illnesses e.g. hypertension,
severe anaemia, Respiratory: CoPD
 HBsAg/HIV/AIDS: if management not
available

Obstetric reasons:
 Prolonged pregnancy (>41 weeks)
if not in labour
 Previous C-section
 Transverse lie/breech (after 37
wks)
 Bad obstetric history, history of still
birth
 Previous history of obstetric
complications
Non obstetric reasons:
 Severe medical illnesses e.g. heart
disease, ARF, liver failure,
 HBsAg/HIV/AIDS: if management
not

Emergency maternal referral

1st trimester
 Heavy bleeding
 Acute abdominal pain
 Suspected ectopic pregnancy
 Severe infections/fever
 Hyperemesis
 Abortion complications
2nd trimester
 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
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
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 Congenital malformations (trachea esophageal fistula, chloanal atresia, diaphragmatic
hernia, ruptured meningo-myelocoele, ectopia -vesicae)
 Birth trauma (brachial plexus palsy, facial palsy, fractures)
 Central cyanosis

Referral Channel

Birthing Center
Referred

Referred

Referred Back

Referred Back

Referred Back

BEONC

CEONC
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)
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 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
Nepalgunj Hospital.
 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.

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

आज्ञाऱे
ओमकार शाह
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
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