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माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसँग गर्भवती महििा सरुक्षा कायभक्रम सञ्चािन 
कायभहवलि, २०७७ 

प्रस्तावना: गर्भवती महििािरुको लनयलमत तथा प्रोटोकि अनसुार गर्ाभवस्थाको जाँच, 
जोखिमिरुको व्यवस्थापन, उपचार एवम ्समयमा नै उखचत सहुविा, सम्बखधित स्वास््य 
संस्थािरुमा प्रेषण र सामाधय स्वास््य खस्थलत, गर्भको सामाधय अवस्थामा नखजकको वलथभङ्ग 
सेधटरिरुमा प्रसतुी िनु साथै जहटिता उत्पन्न  र्एमा यथासक्य लछटो प्रेषण सेधटरमा पठाई 
आमा र बच्छ्चाको जीवन सरुक्षा गनभ र परम्परागत रुपमा घरमा िनुे असरुखक्षत प्रसतुी 
दरिाई शधुय बनाउनको िालग माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीलत 
तथा कायभक्रममा समावेश एवम ् स्वीकृत र्एको उपाध्यक्षसंग गर्भवती महििा सरुक्षा 
कायभक्रम सञ्चािन गनभका िालग माछापचु्छ्रे गाउँ कायभपालिकािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा 
उपाध्यक्षसँग गर्भवती महििा सरुक्षा कायभक्रम सञ्चािन कायभहवलि, २०७७ बनाएको छ I 

गाउँ कायभपालिकाको लमलत २०७७ पौष १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत। 

१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्र्: (१) यस कायभहवलिको नाम "माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा 
उपाध्यक्षसँग गर्भवती महििा सरुक्षा कायभक्रम संचािन कायभहवलि, २०७७" रिेको 
छ। 

(२) यो कायभहवलि कायभपालिकािे पाररत गरेको लमलत देखि तरुुधत िाग ुिनुेछ। 

२. पररर्ाषा: लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथभ निागेमा यस कायभहवलिमा,  

(क) "गाउँपालिका" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछभ। 

(ि) "अध्यक्ष" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ कायभपालिकाका अध्यक्षिाई 
सम्झन ुपछभ। 

(ग) "उपाध्यक्ष" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँकायभ पालिकाका 
उपाध्यक्षिाई  सम्झन ुपछभ। 

(घ) "प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत "र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ 
कायभपालिकाका प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिाई सम्झन ुपछभ I 

(ङ) "स्वास््य शािा" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको स्वास््य शािािाई 
सम्झन ुपछभ। 
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(च) "स्वास््य संस्था" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका अधतगभतका प्राथलमक 
स्वास््य केधर, स्वास््य चौकी, सामदुाहयक स्वास््य इकाई, आिाररू्त 
स्वास््य केधरिाई सम्झन ुपछभ। 

(छ) "संरक्षक" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपछभ। 

(ज) "नलसभङ कमभचारी" र्न्नािे स्वास््य संस्थामा कायभरत सरकारी तथा करार 
सेवामा रिेका नलसभङ पररषद मा दताभ र्एका स्टाफ नसभ, लस.अ.न.मी 
./अ.न.मी . िाई सम्झन ुपछभ I 

(झ) "जनशखि" र्न्नािे स्वास््य संस्थामा लनयमानसुार लनयखुि रै् कायभरत देिाय 
बमोखजमका स्वास््य कमीिरुिाई जनाउने छ I (हवशेषज्ञ खचहकत्सक, 
खचहकत्सक, जनस्वास््य लनररक्षक, लस.अ.िे.व. अलिकृत, िे.अ., स्टाफनसभ, 
सी,अ,न.लम. अलिकृत, अ.न.लम. अधय प्यारामेलिक्स र नसभिरु, जनस्वास््य 
कमीिरु प्रयोगशािा कमीिरु, रेलियो ग्राफरिरुिाई सम्झन ुपछभ। 

(ञ) "गर्भवती महििा" र्न्नािे स्त्री जालतको पाठेघर वा गर्भ सयामा एक वा एक 
र्धदा बढी सधतान भ्रणुको  रुपमा रिेको अवस्थािाई बझु्न ुपछभ सामधयतया 
यो अवस्था नौ महिना वा चािीस िप्ता सम्म रिन  सक्छ। 

(ट) "प्रसतुी महििा " र्न्नािे स्त्री जालतिे पाठेघर  वा गर्भसयमा रिेको भ्रणु 
समय पगेुर सामधय अवस्थामा  वा जहटि   अवस्थामा कृलतम तररकािे 
गर्ाभसय बाट (जीहवत वा मतृ खशश)ु बाहिर लनसकन ुवा बाहिर लनक्िेको 
अवस्थािाई जनाउने छ तर २८ िप्ता र्धदा  अखघको  बच्छ्चा जान ु वा 
लनकाल्निुाई  प्रसूलत अवस्था र्लनने छैन (२८-४० िप्ता  सम्मको बच्छ्चा 
जधमाउने महििा)। 

(ठ) “सतु्केरी अवस्था" र्न्नािे  बच्छ्चा जधमेको समय देखि ४२ ददन  सम्मको 
अवलििाई  सतु्केरी अवस्था सम्झन ुपछभ। 

(ि) "सतु्केरी पलछको रे्ट" र्न्नािे  प्रसतुी र्एको पहििो २४ घण्टा, दोस्रो ७२ 
घण्टा, तेस्रो ७ ददन लर्त्र स्वास््यकमीिरु द्वारा प्रसतुी र्एको महििािरुिाई 
रे्ट गरेको सम्झन ुपछभ । 

(ढ) "महििा स्वास््य स्वयं सेहवका" र्न्नािे समदुायका आमा समिुिे छनौट 
गरी स्वास््य संस्थाको लसफाररसमा पररवार स्वास््य मिाशािामा सखुचकृत 
महििा स्वास््य स्वयं  सेहवका िाई सम्झनपुछभ।  
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(ण) "संचािक सलमलत" र्न्नािे दफा ५ मा व्यवस्था र्ए वमोखजमका सलमलत 
सम्झनपुछभ। 

(त) "दगुभम स्थान" र्न्नािे अनसूुची-३ मा उल्िेखित स्थानिरुिाई सम्झनपुछभ। 

(थ) "कायभक्रम" र्न्नािे उपाध्यक्षसंग गर्भवती महििा सरुक्षा कायभक्रम 
सम्झनपुछभ। 

(द) "प्रोत्सािन रकम" र्न्नािे गाउँपालिकािे गर्भ जाँच, वलथिंग सेधटरमा प्रसतुी 
र्ए वापत वा महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािे लिएर (प्रसतुी गराउन) आए 
वापत उपिब्ि गराउने  रकमिाई जनाउने छ।  

(ि) "यातायात िचभ" र्न्नािे दगुभम इिाकाबाट स्वास््य संस्थामा प्रसूलत िनु आए 
वापत यातायात वा माधछे बाट िोको/चाम्दनी/स्रेचर आददमा लिएर आय 
वापत सतु्केरी महििािाई आलथभक र्र नपरोस र्नेर ददईने तोकेको रकम 
सम्झनपुछभ। 

(न) "पोषण िचभ" र्न्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािे यो कायभक्रम स्वीकृत िनु ु
र्धदा अगावै स्वास््य संस्थामा प्रसूलत महििािरुिाई ददने गरेको 
रु.१०००।– सम्झनपुछभ। 

(प) "संचार िचभ" र्न्नािे स्वास््य संस्थाको आमा र बच्छ्चा कायभक्रम िेने सम्पकभ  
व्यखििाई ददईने गर्भवती महििािरुिाई गर्भ जाँच र सोको अवस्था सम्बधिी 
आवश्यक सूचना SMS/फोन  माफभ त जानकारी ददए वापत ददइने रकम 
रु.६००।- सम्झनपुछभ I 

३. कायभक्रमको उद्दशे्यः यस कायभक्रमको देिाय बमोखजम उद्देश्यिरु रेिका छन्; 
(क) लनयलमत गर्भ जांच गराई आमा र बच्छ्चाको स्वास््य सदुृढ बनाउने, ANC 

Coverage १०% िे बृद्धी गने। 

(ि) गर्भवती एवं प्रसलुत र प्रसतुी पश्च्यात िनु सक्ने जहटिता घटाउने। 

(ग) प्रसतुी केधरमा प्रसतुी िनुे दर बढाई परम्परागत रुपमा घरमा सतु्केरी िनु े
दरिाई शधुय बनाउने। 

(घ) प्रसतुी केधरिरु संक्रमण रहित साथै सािन श्रोत सम्पन्न बनाउने र तालिम 
प्राप्त जनशखिको व्यवस्था गने। 

(ङ) आलथभक अर्ावका कारण अस्पताि वा प्रसतुी केधरमा प्रसलुत िनु जान 
नसक्ने गर्भवती महििािरुिाई यातायात िचभ व्यवस्था गरर सियोग गने। 
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(च) असरुखक्षत गर्भपतनिाई लनरुत्साहित गने। 

(छ) माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा मात ृखशश ुमतृ्य ुदरिाई शधुयमा झाने। 

(ज) महििा स्वास््य स्वयं सेहवकािरुिाई गर्भवती र नवाजात खशश ुप्रलत थप 
उत्तरदायी बनाई उलनिरुिाई स्वास््य सस्थामा सरुखक्षत प्रसलुत िनु सियोग 
गनभ अलर्प्रेररत गने। 

४. कायभक्रमको क्षते्रः  (१) यो कायभक्रम गाउँपालिका लर्त्र िाग ुिनुेछ । 

(२) यो कायभक्रमको क्षेत्रिे देिायका महििािरु जनाउने छ । 

(क) गर्भवती महििा   

(ि) प्रसतुी महििा  

(ग) सतु्केरी महििा  

 ५. सञ्चािक सलमलत सम्बधिी व्यवस्थाः (१) कायभक्रम संचािनको िालग देिाय बमोखजमको 
संचािक सलमलत गठन िनुे छ। 

(क) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष     - संयोजक 

(ि) सामाखजक लबकास  सलमलत  संयोजक             - सदस्य 

(ग) संयोजकिे तोकेको कायभपालिकाको महििा सदस्य            - सदस्य  

(घ) महििा बािबालिका शािाको प्रमिु             - सदस्य  

(ङ) स्वास््य शािा प्रमिु वा सम्बखधित कायभक्रम िेने नलसभङ्ग  

कमभचारी           -सदस्य सखचव  

(२) मालथ जनुसकैु कुरा िेखिएको र्एतापलन हवलर्न्न हवषयमा आवश्यक छिफि 
गनुभपने आवश्यकता देखिएमा बैठकमा सम्बखधित हवज्ञिाई आमखधत्रत सदस्यको रुपमा राख्न 
सहकनेछ। 

६. सञ्चािक सलमलतको काम, कतभव्य र अलिकारः सञ्चािक सलमलतको काम, कतभव्य र 
अलिकार देिाय बोखजम िनुेछः 

(क) कायभक्रमको आवश्यक नीलत, योजना, बजेट तथा कायभक्रम तजुभमा गनभ 
कायभपालिकािाई सझुाव प्रदान गने । 

(ि) स्वीकृत र्एको नीलत योजना तथा कायभक्रम कायभधवयन गने गराउने। 
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(ग) पराम्परागत रुपमा घरमा िनुे असरुखक्षत प्रसतुी दरिाई शधुय बनाउन पिि 
गने। 

(घ) मात ृ खशश ु मतृ्यदुरिाई घटाउन हवलर्न्न सचेतनामिुक कायभक्रम गने 
गराउने। 

(ङ) कायभक्रमको उद्देश्य अनरुुप कायभ गने । 

७. सलमलतको बैठक सम्बधिी व्यवस्थाः सलमलतको बैठक सम्बधिी व्यवस्था देिाय बमोखजम 
िनुेछः 

(क) सलमलतको बैठक कम्तीमा वषभको ३ पटक र आवश्यकता अनसुार  
संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(ि) कुि सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत र्धदा बढी सदस्यिरु उपखस्थत र्एमा 
सलमलतको बैठकको िालग गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ। 

(ग) बैठक सम्बधिी अधय कायभहवलि सलमलत आफैिे लनिाभरण गरे बमोखजम  
िनुेछ। 

८. कायभक्रम  कायाभधवयन गने  इकाई  र प्रहक्रयाः  (१) उपाध्यक्षसँग गर्भवती महििा 
सरुक्षा कायभक्रम गाउँपालिकामा रिेको स्वास््य शािाद्वारा कायाभधवयनमा ल्याईनेछ।  

(२) सबै स्वास््य संस्था अधतगभतका नलसभङ्ग कमभचारीिरुिाई गाउँपालिकाको स्वास््य 
शािािे अलर्मिुीकरण कायभक्रम संचािन गने। 

(३) सबै स्वास््य संस्थामा आवद्ध महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािरुिाई आफ्नो क्षेत्रमा 
रिेका गर्भवती महििािरुको संख्या एहकन तथा त्याङ्क संकिन गनभ िगाउने। 

(४) संकलित त्याङ्कको आिारमा स्वास््य संस्थािे आफ्नो सेवा रखजस्टरमा सबै 
गर्भवतीिरुको हववरण प्रहवस्ट गने। 

(५) सबै गर्भवतीिरुको हववरण गाउँपालिकामा एउटा मास्टर रखजस्टर बनाई मालसक 
िाटा अध्यावलिकको व्यवस्था गने र महिनको १ ददन ४, ६, ८, र ९ महिनमा तपाई 
गर्भ जांच गने बेिा र्यो र्नी SMS वा िबर गने। 
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(६) गर्भवतीिरुिाई गर्ाभवस्थामा देिा पनभ सक्न ेितराका खचधििरु र ब्यबस्थापनका 
उपायिरु लसकाउने साथै जहटिता उपचारको िालग उपयिु अस्पताििरुमा जान उत्प्रेररत 
गने। 

(७) गर्भवतीिरुिाई प्रसतुी पवुभ तयारी गनुभ पने आलथभक, पोषण, यातायातको व्यवस्था, 
स्वास््य संस्था र स्वास््य कमीको बारेमा बताउने र तयारीमा राख्न सझुाउन ेतथा हटपोट 
गराउने। 

(८) गर्भवतीिरुिाई नेपाि सरकार र माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराउन े
गर्भवती उत्प्रेरणा िचभ र प्रसतुी यातायातिचभ सहित पोषण िचभ बारे जानकारी ददने। 

(९) गर्भवतीिरुिाई घरमा प्रसतुी िुँदा िनुसक्ने गखम्बर ितरािरुको बारेमा जानकारी 
दने। 

(१०) प्रसतुी केधरमा आवश्यक जनशखिको साथै नेपाि सरकारको स्वास््य नीलत 
अनसुार प्रसतुी केधरको िालग लनिाभरण गरेको अनसूुचीमा उल्िेि र्ए बमोखजम नपगु औजार 
उपकरणको व्यबस्था गने। 

(११) सखुचकृत स्वास््य संस्थामा प्रसलुत र्एका सेवा ग्राहििे (स्वास््य चौकीमा रिेका 
बलथिंग सेधटर बािेक) लनम्न प्रमाणिरु पेश गनुभ पने छ। 

(क) अस्पताििे जारी गरेको जधम दताभ प्रमाण पत्रको प्रलतलिहप 

(ि) महििा स्वास््य स्वयंसेहवकाको लसफाररस वा स्थानीय स्वास््य संस्थाको 
लसफाररस 

(ग) सम्बखधित विा कायाभियको लसफाररस 

(१२) प्रसलुत केधरमा प्रसतुी िनुे महििािरुिे नेपाि सरकार आमा सरुक्षा कायभक्रम 
खशषभकबाट प्राप्त िनुे गर्भवती उत्प्रेरणा र प्रसतुी सेवा यातायात बापतको रकम, माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउन ेपोषण िचभका साथै घरमा प्रसतुी िनु ेक्रमिाई घटाउनको 
िालग उपाध्यक्ष सँग गर्भवती महििा सरुक्षा कायभक्रम माफभ त थप रु. १०००।- (रु. एक 
िजार मात्र) प्राप्त गने छन ्। 

(१३) सतु्केरी प्रोत्सािन रकम, यातायात िचभ रकम, महििा स्वास््य स्वयंसेहवका 
प्रोत्सािन रकम, संचार िचभ र अनगुमन रकम प्राप्त गनभको िालग सम्बखधित स्वास््य 
संस्थािे अनसूुची-१ बमोखजमको फारम र्री सञ्चािक सलमलत समक्ष पेश गनुभ पनेछ र 
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सञ्चािक सलमलतिे प्राप्त फरामिरु अध्ययन तथा रुज ु गरी फाराम संख्याको आिारमा 
अनसूुची-२ बमोखजमको रकम र्िुानीको िालग लसफाररस गनेछ। 

(१४) संस्थागत प्रसलुत सेवा लिए वापत सतु्केरी महििािे र सतु्केरी महििािाई 
बलथभङ्ग सेधटर सम्म ल्याउने महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािे यस कायभक्रम माफभ त पाउन ुपने 
रकम अनसूुची-४ बमोखजको र्रपाई गराई सम्बखधित स्वास््य संस्थािे उपिब्ि गराउन ु
पदभछ। 

९. कोष सम्बधिी व्यवस्था: यस कायभहविीमा, उल्िेखित हक्रयाकिाप कायाभधवयन 
गाउँपालिकाको बाहषभक बजेटबाट सञ्चािन गररनेछ। 

१०. अनगुमन तथा मलु्याकंन: (१) कायभक्रमको अनगुमन तथा मलु्यांकन सञ्चािक 
सलमलतिे चौमालसक/अिभवाहषभक तथा वाहषभक रुपमा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेखिएको र्एता पलन आवश्यक परेको समयमा 
सञ्चािक सलमलतिे कायभक्रमको अनगुमन तथा मलु्यांकन गनभ सक्नेछ। 

११. बािा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था: यस कायभक्रम कायाभधवयन सम्बधिी कुनै बािा  
दहुविा परेमा सोको व्याख्या गने, बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार गाउँ कायभपालिकामा 
लनहित िनुेछ। 

१२. संसोिन सम्बधिी व्यवस्था: यस कायभहविीमा केिी संसोिन गने पन ेदेखिएमा संसोिन 
गने अलिकार गाउँ कायभपालिकामा लनहित िनुेछ। 

१३. प्रचालित काननु बमोखजम: यस कायभहविीमा उल्िेि र्एको लबषयको िकमा यसै 
कायभहवलि बमोखजम र अधय कुरािरुको िकमा प्रचलित काननु बमोखजम िनुेछ। 
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अनसूुची -१ 
(दफा ८ को उपदफा (१३) संग सम्बखधित) 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ कायभपालिकाको कायभिय 

िािाचोक, कास्की 

उपाध्यक्षसँग गर्भवती महििा सरुक्षा कायभक्रम  

संस्थागत प्रसतुी सेवाग्रािी प्रोत्सािन रकम प्राप्त फारम र्ने 

 

स्वास््य संस्थामा प्रसूलत िनुेको नाम : 
ठेगाना मा.गा.पा. -        फोन नं................................ 
स्वास््य  संस्थामा र्नभ  र्एको लमलत :-                  

प्रसतुी र्एको लमलत :                              समय .....................   

स्वास््य कमी (SBA) को नाम  :.....................       प्रसलुतको  हकलसम  :                          

जहटिता केहि  र्ए :................................. रेफर गरेको  संस्था : 
पाटो ग्राफ र्रेकोः  छ  /  छैन 

प्रसतुी िनुे महििािे चौथो पटक गर्भ जाँच प्रोटोकि अनसुार गरेको लमलत : 
चौथो पटक गर्भ जांच गनेको नाम : 
गर्भवती महििाको नखजकको महििा स्वास््य स्वयंसेहवकाको नाम :                   
फोन न:-  

सतु्केरी स्यािार गनेको नाम  :                          

 

नोटः साथै गर्भ जांच कािभ HMIS का अधय टुल्सिरु समेत समावेश गनुभपने। 
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अनसूुची -२ 

(दफा ८ को उपदफा (१३) संग सम्बखधित) 

 

संस्थागत  प्रसतुी सेवा 
वापतको  प्रोत्सािन रकम  

रु.१०००।-  अक्षेरुहप एक िजार मात्र सबै प्रसतुी 
केधर बाट  

यातायात  िचभ  रकम  

थप सहुविा पाउने दगुभम 
स्थानको िालग थप रकम  

रु.१५००।- अक्षेरुहप एक िजार पाँच 
सय मात्र 

सबै प्रसतुी 
केधर बाट  

म.स्वा.से.प्रोत्सािन  रकम  

संगै  िइ आउने म.स्वा.से. 
यातायात 

रु.४००।- अक्षेरुहप चार सय मात्र सबै प्रसतुी 
केधर बाट  

संचार  िचभ  

स्वास््य संस्थाका कायभक्रम  
सम्पकभ  व्यखि  

रु.६००।- अक्षेरुहप छ सय मात्र वाहषभक  

अनगुमन  िचभ  

अनगुमन िचभ  रु.१०००।- अक्षेरुहप एक िजार 
मात्र 

प्रलत अनगुमन  
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अनसूुची-३ 

(दफा २ को बुदँा (त) संग सम्बखधित) 

 

                  

विा नं. स्थान 

विा नं. १ करुवा, लमसाभ, रुम्जा, कपजेु, सादि, र्ािौदी र सररपािा 
विा नं. २ घिेिकभ , िैमरंग, र्रावरी, काभ्र ेर मेप्रांग 

विा नं. ५ मोिोरा 
विा नं. ७ िानीगाउँ, ईददिोिा 
वि नं. ९ लसदीङ्ग, कालिमाटी, घिेि, तकु्रम, प्रमु्ि,ु इम ुर खचते्रस्वारा 
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अनसूुची-४ 

(दफा ८ को उपदफा (१४) संग सम्बखधित) 

 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँकायभपालिकाको कायभियद्वारा संचालित उपाध्यक्ष संग गर्भवती  
कायभक्रम अधतगभतको संस्थागत प्रसतुी प्रोत्सािन िचभ बझुेको र्रपाई I 
म ....................................... सतु्केरी महििािे ..............................बलथिंङ्ग 
सेधटरबाट सरुखक्षत प्रसूलत सेवा लिए वापत र म ............................ महििा स्वास््य 
स्वयंसेहवकािे सतु्केरी महििािाई बलथभङ्ग सेधटर सम्म ल्याए वापत देिाय बमोखजमको रकम 
बझुी यो र्रपाई गरी ददयौं I 

सहुविा हववरण रकम रु. अक्षेरूहप 
बझुी लिनेको 

सिी 
संस्थागत प्रसतुी सेवा वापतको 
प्रोत्सािन रकम  

रु.१०००।-  एक िजार रुपैया ँ  

थप सहुविा पाउने दगुभम 
स्थानको िालग थप रकम  

रू.१५००।- 
एक िजार पाँच सय 
रुपैया ँ

 

संगै लिई आउने 
म.स्वा.से.यातायात 

रु.४००।- चार सय रुपैया ँ  

 

स्वास््य संस्था प्रमिुको नामः 

    िस्ताक्षरः                                               


