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प्रदेश ददवा शशश ुस्याहार केन्द्र स्थापना र सञ् चालन काययववधि, 207७ 

मा. मन्द्रीस्तरबाट धमधत 2077/06/13 मा स्वीकृत 

प्रस्तावनााः मन्द्रालयको आ.व. 2077/078 को वावषयक स्वीकृत काययक्रममा समावेश भएको सावयजधनक 
सेवा/सरकारी सेवामा काययरत कमयचारीहरुका लाधि प्रदेश स्तरीय शशश ु स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ् चालन 
काययक्रम व्यवशस्थत रुपमा सञ् चालन िनयका लाधि मन्द्रालयले यो काययववधि बनाई जारी िरेको छ । 

 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यो काययववधिको नाम ‟प्रदेश ददवा शशश ु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन 
काययववधि, २०७७” रहेको छ ।  

(२) यो काययववधि प्रदेश धभर सरकारी सेवामा काययरत कमयचारीका शशशहुरुको लाधि लािू हनुेछ । 

(३) यो काययववधि तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषााः ववषय वा प्रसंिले अको अथय नलािेमा यस काययववधिमा,- 
(क) "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश नं. ५ लाई सम्झन ुपछय । 

(ख)  "मन्द्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको सामाशजक ववकास मन्द्रालयलार्य सम्झन ुपछय । 

(ि)  "सपुरीवेिण सधमधत" भन्नाले दफा ५ बमोशजम िदित ददवा शशश ु स्याहार केन्द्र सपुरीवेिण सधमधत 
सम्झन ुपछय । 

(घ) "स्याहार केन्द्र” भन्नाले यस काययववधि बमोशजम सञ्चालन भएको ददवा शशश ुस्याहार केन्द्र सम्झन ुपछय । 

(ङ) “कमयचारी” भन्नाले प्रदेशको सरकारी सेवामा काययरत सबै कमयचारी सम्झन ुपछय । 

(च) “शशश”ु भन्नाले प्रदेशको सरकारी सेवामा काययरत कमयचारीका शशशहुरुसम्झन ुपछय । 

(छ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संवविान बमोशजम स्थापना भएका िाउँपाधलका र निरपाधलकालाई 
सम्झन ुपछय ।  

(ज) “सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश धनजामती सेवा र प्रदेश सरकार अन्द्तियतको अन्द्य सरकारी सेवा सम्झन ु
पछय।  

(झ) “संस्था” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोशजम दताय भई प्रदेश नं. ५ मा काययिेर भएको िैर सरकारी संघ 
संस्थालाई सम्झन ुपछय ।  

3. उद्दशे्याः यस काययववधिका उद्देश्यहरु देहायबमोशजम रहेका छन:् 

(क) कमयचारीहरुलार्य आफ्नो कामप्रधत लिनशील र शजम्मवेार हनु उत्प्प्ररेरत िने, 
(ख) कायायलय समयमाशशशहुरुको उपयकु्त वातावरणमा हेरचाह र स्याहार ससुार िने व्यवस्था धमलाउने, 
(ि) कायायलय समयमा आमाबाबबुाट हेरचाह एवं रेखदेख पाउन नसक्ने शशशहुरुको सहज वातावरणमा हकुय न 

पाउने अधिकारको सधुनशित िदै उनीहरुको शाररररक, मानधसक र बौविक ववकासमा सहयोि परु् याउने, 
(घ) प्रदेशमा बालमैरी वातावरण धनमायण िने । 
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4. स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन: (१) मन्द्रालयले प्रदेशस्तरमा एक शशशसु्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन 
िनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको शशशसु्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लाधि प्रदेश सरकारले सावयजधनक 
भवन वा कोिाको व्यवस्था िनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम शशश ु स्याहार केन्द्र सञ्चालन िदाय उपदफा (४) बमोशजम प्रदेशधभर काययिेर 
भएको संस्थासिँको साझेदारीमा सञ्चालन िररनछे र त्प्यस्तो संस्था मन्द्रालयमा सूचीकृत हनुपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम संस्था छनौटका लाधि मन्द्रालयले कम्तीमा 30 ददनको सूचना प्रकाशन िरी 
प्रस्ताव आव्यन िनेछ ।  

(५)  उपदफा (४) बमोशजम प्रकाशशत सूचना बमोशजम प्राप्त प्रस्तावनाहरुलाई अनसूुची-1 बमोशजमको 
मापदण्डको आिारमा मूल्याङ्कन िनय सामाशजक ववकास महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्प्वमा सावयजधनक 
खररद धनयमावलीको धनयम 147 बमोशजमको मूल्याङ्कन सधमधत रहनेछ ।  

(६) उपदफा (5) बमोशजमको मूल्याङ्कन सधमधतले प्राप्त प्रस्तावहरु धनयमानसुार मूल्याङ्कन िरी छनौटका लाधि 
सशचव समि धसफाररस िनेछ । 

(७) उपदफा (6) बमोशजम मूल्याङ्कन िदाय सबैभन्द्दा बढी अङ्क प्राप्त िने संस्थालाई छनौटको लाधि धसफाररस 
िनुयपनेछ । 

तर मूल्याङ्कन िदाय कुन ै पधन संस्थाले न्द्यूनतम 50 %  अङ्क प्राप्त निरेमा संस्था छनौटको लाधि पनुाः 
संस्था छनौटको नयाँ प्रवक्रया शरुू िररनेछ । 

(८) संस्था छनौट प्रवक्रयामा दरखास्त सँिै अधनवायय रुपमा बझुाउनपुने कािजात तथा दस्तावजेहरु अनसूुची-2 
बमोशजम हनुेछन ्। 

(९) उपदफा (५) बमोशजम छनौट भएको संस्थासँिको साझेदारीमा केन्द्र संचालन िदाय बावषयक रुपमा सम्झौता 
िरी साझेदारी िरी संचालन िनय सवकनछे ।यसरी छनौट भएको संस्थाको कायय सन्द्तोषजनक भएमा 
मन्द्रालयले स्वीकृत बावषयक काययक्रम र बजेटको पररधिमा रही मन्द्रालयबाट धनणययिरी सोही संस्थासंि 
सम्झौता नवीकरण िनय सक्नछे ।  

(१०) उपदफा (७) बमोशजम छनौट भएका संस्थाको कायय सन्द्तोषजनक नभएमा मन्द्रालयले कुनै पधन समय 
सिुारका लाधि एक मवहनाको समय ददन सक्नेछ । सो अवधिमा पधन सिुार नभएमा उक्त संस्था पनुाः 
सहभािी हनु नपाउने िरी जनुसकैु वखत सूचना प्रकाशन िरी यसै काययधबधि बमोशजम संस्था छनौट 
िनेछ । नयाँ संस्थाको छनौट नभएसम्मका लाधि परुान ैसंस्थालाई काममा लिाउन ेवा अन्द्य आवश्यक 
व्यवस्था मन्द्रालयले िनेछ ।  

(११) स्याहार केन्द्रमा शशश ुभनाय धलर्यने धसट संख्या मन्द्रालयले तोकेबमोशजम हनुछे । 
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5. स्याहार केन्द्र सपुरीवेिण सम्बन्द्िी व्यवस्थााः (१) यस काययववधि बमोशजम स्याहार केन्द्र सञ्चालनको धनयधमत 
सपुरीवेिण, नीधतित सहयोि तथा समन्द्वयका लाधि मन्द्रालयले एक सपुरीवेिण सधमधत ििन िनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम ििन हनुे सपुरीवेिण सधमधतमा देहाय बमोशजमका पदाधिकारीहरु रहनेछन।् 

(क) सशचव, मन्द्रालय       -संयोजक 

(ख) प्रमखु, सामाशजक ववकास महाशाखा, मन्द्रालय   -सदस्य 

(ि) अधिकृत प्रधतधनधि,आन्द्तररक माधमला तथा कानून मन्द्रालय  -सदस्य 

(घ) बाल शचवकत्प्सक प्रधतधनधि, लशुम्बनी प्रादेशशक अस्पताल  -सदस्य 

(ङ) संयोजक, ददवा सेवा केन्द्र स्याहार व्यवस्थापन सधमधत   -सदस्य 

(च) शाखा प्रमखु, बाल अधिकार तथा सामाशजक न्द्याय   -सदस्य सशचव 

(३) सपुरीवेिण सधमधतका सदस्यहरुले स्याहार केन्द्रका शशशहुरुका लाधि आवश्यक पने आ–आफ्नो 
धनकायसँि सम्बशन्द्ित सेवा र सवुविा धनयधमत रुपमा केन्द्र वा शशशहुरुलार्य उपलब्ि िराउन पहल िने र सो 
को लाधि सहजकतायको भधूमका धनवायह िनुयपनेछ । 

6. सपुरीवेिण सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकाराः सपुरीवेिण सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार देहाय 
बमोशजम हनुछेाः 

(क) स्याहार केन्द्र सञ् चालनको शजम्मा पाएको संस्थालाई आवश्यक सहयोि तथा स्याहार केन्द्र 
सञ्चालन सम्बन्द्िी आवश्यक धनदेशन ददने, 

(ख) समय समयमा स्याहार केन्द्रको आयव्ययको वहसाव वकताव तथा शजन्द्सी सामानको लेखा 
प्रचधलत काननु बमोशजम राखे नराखेको अनिुमन/धनरीिण िने, 

(ि) स्याहार केन्द्रको ववकास सम्बशन्द्ि अन्द्य काम िने, िराउने, 
(घ) स्याहार केन्द्रको सम्पूणय काययको अनिुमन/धनररिण िने, 
(ङ) दफा ४ बमोशजम छनौट भएको संस्थाले सम्झौता बमोशजम कायय निरेमा सम्झौता रद्द िनय 

मन्द्रालयलाई धसफाररस िने, 
(च) मन्द्रालयलाई आवश्यकता बमोशजम स्याहार संचालन सम्बन्द्िी उपयकु्त नीधतित तथा अन्द्य सझुाव र 

परामशय ददने, 
(छ) सधमधतको सशचवालयको काम मन्द्रालयको बाल अधिकार तथा सामाशजक न्द्याय शाखाले िने 

। 

7. सपुरीवेिण सधमधतको बैिक र धनणययाः सपुरीवेिण सधमधतको बैिक र धनणयय सम्बन्द्िी काययववधि देहायबमोशजम 
हनुेछ । 

(क) प्रत्प्येक चौमाधसकमा कम्तीमा एक पटक बैिक बस्नपुनेछ र आवश्यकता अनसुार जनुसकैु 
समयमा पधन संयोजकले बैिक बोलाउन सक्नछे । 



4 
 

(ख)  संयोजकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बैिक बस्नछे । 

(ि) कूल सदस्य संख्याको पचास प्रधतशत भन्द्दा बढी सदस्यहरु उपशस्थत भएमा बैिकको लाधि िणपूरक 
संख्या पिेुको माधननछे । 

(घ) बैिकको अध्यिता सधमधतको संयोजकले िनेछ र धनजको अनपुशस्थधतमा सामाशजक ववकास महाशाखा 
प्रमखुले िनेछ। 

(ङ) बैिकमा बहमुतको राय मान्द्य हनुेछ र मत बराबर भएमा अध्यिले धनणाययक मत ददनेछ । 

(च) आवश्यकता अनसुार मन्द्रालयका पदाधिकारी वा अन्द्य कुनै व्यशक्तलार्य बैिकमा आमन्द्रण िनय 
सवकनछे । 

(छ) बैिकको धनणयय सधमधतको संयोजकले प्रमाशणत िनेछ । 

8. स्याहार केन्द्रमा शशशकुो भनाय प्रवक्रयााः(१) कम्तीमा ३ मवहना देशख बढीमा ४ वषयसम्मको उमेर समहुका 
शशशहुरुलार्य स्याहार केन्द्रमा भनाय िररनेछ ।  

(२) स्रोत सािनको उपलब्िताका आिारमा मन्द्रालयले शशशहुरुको धसट संख्या धनिायरण िरी सूचना प्रकाशन 
िनुयपनेछ । 

(३) शशश ुभनायका लाधि अनसूुची-3 बमोशजमको ढाँचामा धनवदेन ददनपुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजमको धनवेदनमा देहायका कािजात संलग्न िनुयपनेछाः 
(क) कमयचारी काययरत कायायलय/ धनकायको धसफाररस पर, 
(ख) शशशकुो जन्द्मदताय प्रमाण पर, 
(ि)  नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट मान्द्यता प्राप्त अस्पताल वा शचवकत्प्सकिारा सम्बशन्द्ित 

शशशलुार्य केन्द्रमा भनाय िनय स्वास््यको दृविले दिक छ भनी ददएको प्रमाणपर, 
(५) उपदफा (२) बमोशजम ददएको धनवदेनलाईयस दफा बमोशजम िररने शशश ुभनायको आिार माधननेछ र दफा 

९ को अिीनमा रही पवहले दताय भएको धनवेदनलार्य पवहलो प्राथधमकता ददर्यनेछ । 

(६) शशशहुरु भनायका लाधि छनौट भर्य स्वीकृत भएपधछ सबै वववरण सवहत स्याहार केन्द्रको सूचना पाटीमा 
टाँस िनुयपनेछ । 

(७) स्याहार केन्द्रमा भनाय भएका शशशहुरुको व्यशक्तित वववरण फार्ल तयार िरी देहायका वववरणहरु खलुाई 
दताय वकताब अद्यावधिक िरी राख् नपुनेछाः 

(क) शशशकुो नाम, 
(ख) बाब,ु आमाको नाम, िेिाना र सम्पकय  नम्बर, 
(ि) बाब,ु आमाको काययरत कायायलयको नाम, िेिाना र सम्पकय  नम्बर, 
(घ) शशशकुो जन्द्म धमधत, 
(ङ) भनाय िने समयमा शखशचएको शशश ुर अधभभावक दवैुको फोटो, 
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(च) भनाय िने समयमा बच्चाको उचार्य, तौल। 

9. प्राथधमकतााः (1) दफा 8बमोशजम शशशहुरुको भनाय िदाय धनिायररत धसट संख्या भन्द्दा बढी संख्याको आवदेन परेमा 
देहायबमोशजमको प्राथधमकताका आिारमा िनुयपनेछाः 

(क)एकल मवहला वा एकल परुुष कमयचारीका शशश ु।  

(ख) अपाङ्गता भएका कमयचारीका शशश ु। 

(ि) पधत पत्नी दवैु कमयचारी रहेका अधभभावकहरुका शशश ु। 

(घ) शे्रशण वववहन र राजपर अनंवकत तहका मवहला कमयचारीका शशश ु। 

(2) उपदफा (1) बाहेक अन्द्यको हकमा दफा 8 को उपदफा (४) बमोशजम हनुेछ । 

10. पररचयपर सम्बन्द्िी व्यवस्थााः स्याहार केन्द्रमा रहेका शशशहुरुको लाधि केन्द्रले पररचय परको व्यवस्था 
िनुयपनेछ र सो पररचय परमा शशशकुो नाम, जन्द्म धमधत, बवुा आमा वा दवैुको नाम लिायतका वववरणहरु 
उल्लेख िनुयपनेछ । 

11. शशश ु स्याहार सम्भार सम्बन्द्िी व्यवस्थााः केन्द्रमा भनाय भएका शशशहुरुको देहायबमोशजम स्याहारको व्यवस्था 
िनुयपनेछाः 

(क) केन्द्रले कायायलय खलेुको ददन कायायलय समयभन्द्दा एक घण्टा अिाडी र एक घण्टा पछाडी सम्म 
शशश ुराख्न ेव्यवस्था धमलाउनपुनेछ तर कुन ैपररशस्थधतले शशशकुो अववभावक तोवकएको समयमा शशश ु
धलन आउन नसकेमा अधभभावकको शजम्मा नलिाउन्द्जले शशशलुार्य सरुशित राख्न ुपनेछ । 

(ख) ३ मवहना देशख २ वषय सम्मका ४ जना शशशहुरुको लाधि एकजना र २ वषय देशख ३ वषयसम्मका ७ 
जना शशशहुरुको हेरचाहका लाधि एक जना आया धनयकु्त िरी कोिामा पयायप्त स्थान हनुेिरी शशशहुरु 
राख्न ेव्यवस्था धमलाउन ुपनेछ । 

(ि) सम्भव भए सम्म समान उमरेका शशशहुरुलार्य एउटै कोिामा राख्न ेव्यवस्था धमलाउनपुनेछ। 

(घ) शशशहुरुलार्य उनीहरुको बाबआुमाले अंिालेको आफ्नो िमय, संस्कृती र चलन अनसुारको व्यवहार र 
नामबाट सम्बोिन र स्याहार िनुयपनेछ र कुन ैपधन शशशलुार्य विय, धलङ्ग, जातजाधत, िमयको आिारमा 
भेदभाव र यातनापूणय व्यवहार िनय पार्यने छैन । 

12. मनोरञ्जन सम्बन्द्िी व्यवस्थााः स्याहार केन्द्रले भनाय भएका शशशहुरुका लाधि देहायबमोशजमको मनोरञ् जन 
सम्बन्द्िी व्यवस्था िनुयपनेछ । 

(क) शशशकुो मनोरञ्जनका लाधि चोटपटक नलाग्ने तथा सकारात्प्मक मानधसक तथा शाररररक ववकासमा 
सहयोि पगु्ने खालका खेलौनाहरुको व्यवस्था िनुयपनेछ । 

(ख) उमेर र अवस्था हेरी बच्चालार्य कोिा बावहर, भवन बावहरको कम्पाउण्डमा भएका शचप्लेटी, वपङ्ग, 
रोटेटर, जशम्पङ्ग प्याड आददमा खेल्ने व्यवस्था िनुयपनेछ ।यसरी खेलाउदा आया वा सम्बशन्द्ित 
कमयचारी साथै रहन ुपनेछ । 



6 
 

(ि) शशशहुरुलार्य संभव भए बहउुद्देश्यीय हल र भवन बावहर सामूवहक खेल खेलाउन ेर सामवुहक िीत र 
बाल िीत िाउन लिाउन ु पनेछ र त्प्यस्ता शशशहुरुलार्य आवश्यकता अनसुार साना समूहमा 
शचधडयाखाना आदद बालरुची भएको स्थानमा घमुाउन लैजान ुपनेछ, यसरी घमुाउन लैजादा आया वा 
सम्बशन्द्ित कमयचारी साथै रहन ुपनेछ । 

(घ) बच्चालाई खेलेर र बारम्बार देखेर अिर शचन्न सक्न े तलु्याउन आया तथा शशशिकाले अभ्यास 
िराउने तथा तदनरुुपको शैशिक सामाग्री शशश ुराशखने तथा अन्द्य उपयकु्त स्थानमा राख्न ेव्यवस्था 
िनुयपनेछ । 

13. शशश ु तथा स्याहार केन्द्रको सरसफार्ाः भनाय भएका शशशकुो स्वास््यलाई मध्यनजर िरी स्याहार केन्द्रले 
देहायबमोशजम सरसफाईको प्रबन्द्ि िनुयपनेछ । 

(क)प्रत्प्येक २/२ घण्टामा केन्द्रका सबै शौचालय अधनवायय रुपमा सफा र Disinfect िने व्यवस्था 
धमलाउन ुपनेछ । 

(ख) शशशहुरुलार्य शौच िराउने, सरसफार्य िने, Diaper फेराउने कायय आयाहरुले िने र त्प्यस्तो Diaper, 

Baby  Napkinहरु तथा फेने लिुा कपडा भन े सम्बशन्द्ित शशशकुा अधभभावकले प्रत्प्येक ददन 
आवश्यकता अनसुार केन्द्रलार्य उपलब्ि िराउनपुनेछ । 

(ि) शशश ुराख्न ेकोिा र खेल्ने स्थानमा पयायप्त सरसफार्यको व्यवस्था िनुयपनेछ ।   

14. शशशकुो आहार तथा भोजनाः (1) स्याहार केन्द्रमा भनाय भएका शशशहुरुका लाधि उमेर, रुशच र मौसमानकुुलको 
स्वस्थ एवम ्िणुस्तरीय आहार जस्तोाः दिु, फलफुल, धलटो, जाउलो, हलवुा, खीर लिायतका आहार स्याहार 
केन्द्रले व्यवस्था िरी भोजन िराउनपुनेछ । 

(2) शशशहुरुका लाधि उमालेर वफल्टर िररएको पानी मार खानेपानीको रुपमा मार प्रयोि िनुयपनेछ। 

(3)  शशशकुा अधभभावकले वशजयत िरेका आहारहरु धनजको शशशलुाई खवुाउन पार्ने छैन । 

(4)  स्याहार केन्द्रले शशशलुाई उपलब्ि िराएको िणुस्तरहीन आहारको कारणले शशश ुअस्वस्थ भएमा सो को 
शजम्मेवारी स्याहार केन्द्र सञ् चालनको शजम्मा पाएको संस्थाले नै धलनपुनेछ। 

(5)  स्याहार केन्द्रमा शशशकुा अधभभावकले आफूले ल्याएको आहार खवुाउन चाहेमा सो को व्यवस्था स्याहार 
केन्द्रले धमलाउन ुपनेछ ।सो आहार िणुस्तरीय हनुपुनेछ। 

साथै धनजले ल्याएको आहारको िणुस्तरको शजम्मवेारी धनज अधभभावकले नै धलनपुनेछ । 

(6) शशशलुार्य खवुाउने दिु लिायत अन्द्य शशश ु आहार तयार िने र ख्वाउन े तररका, खाना तयार िदाय 
अपनाउनपुने सजिता, खान े र पकाउने भाँडाहरुको सरसफार्य, भान्द्साको सरसफार्य, खाद्य पदाथयको 
भण्डारण आदी बारे पूणय जानकारी भएको व्यशक्तलाई मार स्याहार केन्द्रको आयाको रुपमा राख्नपुनेछ । 

(7) पकार्यएको वा नपकार्यएको खाना स्वस््य र सरुशित तरीकाले भण्डारण िनुयपनेछ र खाना खवुाउने एवं 
राख्न ेिाउँमा शझंिा, कीरा, ढुसी वा अरु प्रकारका कीरा वा फोहोर नहनुे व्यवस्था धमलाउन ुपनेछ । 
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15. स्वास््य हेरचाह सम्बन्द्िी व्यवस्थााः स्याहार केन्द्रलेशशशकुो स्वास््य सरुिा र हेरचाहका लाधि देहायको व्यवस्था 
िनुयपनेछ । 

(क)कुनै शशश ुसरुवा वा अन्द्य कुनै प्रकारको रोिबाट संक्रधमत भएमा शशश ुस्वस्थ नहनु्द्जेल केन्द्रमा राशखन े
छैन र पनुाः केन्द्रमा ल्याउँदा शशश ुस्वस्थ भएको प्रमाण पेश िनुयपनेछ । 

(ख) स्याहार केन्द्रमा भएका बेला शशश ुअस्वस्थ भएमा वा चोटपटक लािेमा स्याहार केन्द्रमा हनुेसम्मको 
उपचार तत्प्काल िनुयपनेछ र तत्प्काल धनजको अधभभावकलार्य शशश ु धलन आउन खबर िनुयपनेछ । 
तत्प्काल अधभभावक उपलब्ि नहनुे भएमा अधभभावकले खचय व्यहोने िरी स्याहार केन्द्रले नै स्वास््य 
संस्थामा लैजान ुपनेछ । 

(ि) स्याहार केन्द्रमा प्राथधमक उपचार सम्बन्द्िी औषिीतथा औजारको व्यवस्था िनुयपनेछ । 

(घ) मौसमी प्रभावबाट बचाउन स्याहार केन्द्रमा Heating and Cooling System को व्यवस्था िनुयपदयछ । 

(ङ) कम्तीमा मवहनाको एक पटक स्याहार केन्द्रमा भनाय भएका शशशहुरुको बाल शचवकत्प्सकबाट स्वास््य 
परीिण र बाल स्वास््य सम्बन्द्िी परामशय धलने व्यवस्था िनुयपनेछ। 

16. स्याहार केन्द्रको भौधतक व्यवस्थााः स्याहार केन्द्र सञ् चालनको शजम्मा पाएको संस्थाले देहाय बमोशजमको भौधतक 
व्यवस्था धमलाउनपुनेछ । 

(क) स्याहार केन्द्रमा प्राकृधतक प्रकोपहरु जस्तै: भरँु्चालो, आिो लिायतबाट सरुशित रहन सम्भव भए सम्मका 
भौधतक पूवायिार, आवश्यकता अनसुारअग्नी धनयन्द्रण प्रणालीको व्यवस्थािरीस्याहार केन्द्रमा काययरत 
कमयचारीहरुलार्य त्प्यसको प्रयोि ववधि बारे जानकारी िनुयपनेछ । 

(ख) स्याहार केन्द्रका कमयचारी, भनाय भएका शशश,ु शशशकुा अधभभावक वा धनजले वारेस िरेका व्यशक्त,केन्द्रको 
धनयमक संस्थाका कमयचारी, ममयत सम्भार िनय आउन े व्यशक्त, केन्द्रले आमन्द्रण िरेकाव्यशक्त वाकेन्द्र 
प्रमखुको पूवय स्वीकृती धलर्य प्रवेश िने व्यशक्त वा दघुयटनाको बेला उिार िनयआउने व्यशक्तहरु बाहेक 
अन्द्य व्यशक्तहरुलार्य स्याहार केन्द्रमा प्रवेश िराउँदा अनमुधत धलएर मार प्रवेश िने व्यवस्था 
धमलाउनपुनेछ र यसरी आउने आिन्द्तकुहरुको वववरण राख्न ेव्यवस्था धमलाउनपुनेछ ।  

(ि) आवश्यकता अनसुार कोिामा झोलङु्गो, खाट, धसटवेल्ट सवहतको होचा Infant Chair,खेल्ने स्थान, खेल्न े
सामाग्री आदीको व्यवस्था िनुयपनेछ । 

(घ)  कोिामा Soft Flooring र धभत्तामा उज्यालो रंिरोिन िनुयपनेछ । 

(ङ)  शशशकुो उचार्यको िेरसम्म पाकेवटङ्ग िनुयपनेछ । 

(च) शौचालयमा होचो कमोड,प्यानको व्यवस्था िनुयपनेछ। 

(छ) शशशहुरुका लाधि सतेु्न नरम म्याटे्रस सवहतको सफा ओड्ने ओछ्याउने व्यवस्था िनुयपनेछ । 

(ज) स्याहार केन्द्रबाट उत्प्पाददत जैववक तथा अजैववक फोहोरको उशचत व्यवस्थापन िनुयपनेछ । 
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17. शशशकुो सरुिााः स्याहार केन्द्रमा रहेकाशशशकुो सरुिा संवदेनशीलतालाई मध्यनजर िरी स्याहार केन्द्रले 
देहायको सरुिा व्यवस्था धमलाउन ुपनेछ । 

(क) शशश ुपरु् याउन वा धलन आउने व्यशक्त सम्बशन्द्ित अधभभावक वा धनजले वारेस िरेको व्यशक्त नै हनुपुनेछ 
र आवश्यकता अनसुार स्याहार केन्द्रले धनजको लाधि फोटो सवहतको पररचयपर जारी िनेछ । 

(ख) स्याहार केन्द्रमा शशश ुराख्न ल्याउदा र लैजाँदा राख्न ल्याउने र लैजान ेव्यशक्तको अधनवायय हस्तािर िराई 
धलने र पिाउने व्यवस्था िनुयपनेछ । 

(ि) शशशकुो सरुिाको लाधि स्याहार केन्द्रमा शशश ुरहेसम्म पालो पहराको व्यवस्था धमलाउनपुनेछ। 

(घ) शशशलुाई स्याहार केन्द्र भन्द्दा बावहर घमुाउन लैजादा पयायप्त सरुिाको व्यवस्था धमलाएर मार 
लैजानपुनेछ । 

(ङ) शशश ुराख्न ेर खेल्ने िाउँमा अनावश्यक फधनयचर नराख्न ेर शशश ुलडेमा पधन चोट नलाग्ने िरी पयायप्त 
मेटे्रसहरु ववछ्याउन ुपनेछ । 

(च) शशशलेु चलाउँदा चोटपटक लाग्ने सामान धतनको पहँूच भन्द्दा टाढा राख्नपुनेछ । 

 

18. स्याहार केन्द्र सञ्चालन िने संस्था तथा स्याहार केन्द्रको दावयत्प्वाः स्याहार संचालनको शजम्मा पाएको संस्थाको 
स्याहार केन्द्र सञ् चालन सम्बन्द्िी देहायका दावयत्प्वहरु हनुेछन ्। 

(क)  प्रचधलत ऐन,धनयम, बाल अधिकार सम्बन्द्िी राविय तथा अन्द्तराविय मूल्य मान्द्यताको प्रधतकुल  नहनु े
िरी यस काययववधिमा व्यवस्था भए बमोशजम मन्द्रालय र सपुरीवेिण सधमधतको धनणययतथा धनदेशन 
अनसुार स्याहार केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन िने सम्पूणय शजम्मेवारी र दावयत्प्व स्याहार केन्द्र सञ्चालन 
िने शजम्मा पाएको संस्थाको हनुेछ । 

(ख) शशशहुरुको मायाल ुवातावरणमा समशुचत ढंिबाट स्याहार र हेरचाह िनेछ। 

(ि) शशशहुरुको अधभभावकको पद, पषृ्ठभधूम वा अन्द्य यस्तै व्यवहारको आिारमा शशशहुरुको हेरचाहमा भेदभाव 
िनय पार्ने छैन। 

(घ) स्याहारकेन्द्रबाट उशचत रेखदेख नभएको कारण कुनै शशश ुधबरामी परेमा केन्द्रकै खचयबाट उपचार िराउन ु
पने । 

(ङ) शशशहुरुको हरेक आवश्यकता पवहचान िरी भोक, धतखाय, तातो, शचसो, अप्ियारो, सशजलो, सञ्चो, धबसञ्चो 
के छ सो प्रधत सिै सचेत रहनपुनेछ । र अधभभावकलाई त्प्यसको जानकारी ददनपुनेछ । 

(च) केन्द्रबाट उपलब्ि िरार्यन े शशश ु आहारबाट शशशहुरुलार्य Food Poisoning  वा अन्द्य प्रधतकूल असर 
नपरोस ्भन्नका लाधि केन्द्रले खाद्यान्नको िणुस्तर र सो को तयारीमा ववशेष ध्यान पयुायउनपुनेछ। 

(छ) आवश्यक परेको बेला तरुुन्द्त सम्पकय  िने प्रयोजनका लाधि केन्द्रमा रहेका शशशकुा अधभभावकहरुको 
आवास िेिाना, सम्पकय  फोन नं, कायायलयको िेिाना र र्यमले िेिाना दरुुस्त राख्नपुनेछ। 

(ज) मन्द्रालयर सपुरीवेिण सधमधतको धनणयय र धनदेशनको पालना िनुयपनेछ । 
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(झ) स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बशन्द्ि सम्पूणय कायय िनेछ । 

(ञ)  शशशहुरुको बौविक ववकासमा सघाउ परु् याउने वकधसमको बाल शशिाको प्रबन्द्ि धमलाउनछे । 

(ट)  स्याहार केन्द्रको ववकासका लाधि आवश्यक राय सझुाव सपुरीवेिण सधमधत समि पेश िनेछ । 

(ि) स्याहार केन्द्रमा रहने शशशहुरु लिायत अन्द्य सम्बशन्द्ित काम कारवाहीको अधभलेख दरुुस्त राख्न े वा 
व्यवस्था िनुयपनेछ । 

19. शशशहुरुका अधभभावकको कतयव्याः स्याहार केन्द्रमा भनाय भएका शशशकुा अधभभावकहरुले देहायबमोशजमको 
कतयब्य पालन िनुयपनेछ । 

(क) भनाय निरी शशशहुरु केन्द्रमा नछोड्ने । 

(ख) भनाय िररएका शशशलुार्य केन्द्रले तोकेको समयमा पयुायउने र धलन आउने । 

(ि) शशशलुाई धलन आउँदा वा छोड्न जादँा आफैँ वा तोवकएको व्यशक्तमार पिाउने । 

(घ) केन्द्रमा रहेका बेला आफ्ना शशश ुदघुयटनामा परेमा वा धबरामी परेमा केन्द्रप्रधत आक्रामक नभर्य संयमताका 
साथ शशशकुो उपचारमा केशन्द्रत हनुे । 

(ङ) शशशकुो कुनै असामान्द्य बानी, व्यहोरा वा नसने खालका दीघय रोि वा ववशेष आवश्यकता छ भन े
केन्द्रलार्य सो को जानकारी भनाय िने समयमा नै िराउन े। 

(च) भनाय भएका शशश ुअस्वस्थ भएका ददनमा केन्द्रमा नल्याउने र सो को सूचना केन्द्रलार्य उपलब्ि िराउन े
। 

20. प्रधतवेदन सम्बन्द्िी व्यवस्थााः स्याहार केन्द्रले आफ्नो सम्पूणय वक्रयाकलापको प्रत्प्यके चौमाधसकको प्रिधत सो 
अवधि समाप्त भएको धमधतले ७ ददन धभर र वावषयक प्रिधत आधथयक वषय समाप्त भएको धमधतले १५ ददन धभर 
मन्द्रालयमा पेश िनुयपनेछ । 

21. अनिुमन तथा सपुरीवेिण सम्बन्द्िी व्यवस्थााः (१) मन्द्रालय र सरोकारवाला धनकायहरुले धनयधमत रुपमा 
केन्द्रको अनिुमन तथा सपुरीवेिण िनेछ । 

(2) शशशहुरुको हेरचाहको अवस्था, अधभलेख व्वस्थापन, कमयचारीहरुको काययशैली जस्ता ववषयहरूका आिारमा 
अनिुमन तथा सपुरीवेिण िररनेछ। 

(3) सपुरीवेिणका क्रममा देशखएका रटुी हटाउनका लाधि सपुररवेिकले सल्लाह, सझुाव, धनदेशन ददनसक्नेछ 
। 

(4) सपुरीवेिणमा देशखएका समस्या र समािानका लाधि ददर्यएको सल्लाह, सझुाव र धनदेशनको स्याहार 
केन्द्रले अधभलेख राख्नपुनेछ। 

22. स्याहार केन्द्रको बजेट व्यवस्थााः (1) दफा ४ बमोशजम स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनका लाधि 
मन्द्रालयले आफ्नो स्वीकृत वावषयक काययक्रममा ववधनयोशजत बजेटबाट उपलब्ि िराउनेछ । यसका साथै प्रदेश 
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सरकारले नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँिको समन्द्वयमा प्राप्त रकम समेत सो काययका लाधि खचय िनय सक्नेछ 
। 

(2)  यस काययधबधि बमोशजम छनौट भएको संस्था र मन्द्रालयबीच स्याहार केन्द्र सञ् चालन सम्बन्द्िी सम्झौता 
बमोशजम स्याहार केन्द्रमा भनाय भएका शशश ु संख्या र धतनको स्याहार केन्द्रमा भएको बसार् अवधिका 
आिारमा मन्द्रालयले चौमाधसक / वावषयक रुपमा स्याहार केन्द्रलाई रकम उपलब्ि िराउनेछ।  

(3) स्याहार केन्द्रमा भनाय भएका शशशहुरुको कुनै पधन सेवा सवुविाबापत संस्थाले कुनै शलु्क धलन पाउनेछैन । 

(4)  स्याहार केन्द्रले स्याहार केन्द्र सञ् चालनको नाममा कुनै व्यशक्त, संघ, संस्था वा अन्द्य कुनैपधन दाताबाट 
सहयोि वा अनदुान रकम धलन ुपरेमा मन्द्रालयको पूवय स्वीकृती धलन ुपनेछ। 

23. प्रचधलत कानून बमोशजम हनु े: यस काययववधिमा उल्लेख भएको ववषय यसै बमोशजम र अन्द्य कुरा प्रचधलत कानून 
बमोशजम हनुेछ। 

24. बािा अड्काउ फुकाउाः यस काययववधिको कायायन्द्वयनमा कुनै बािा अड्काउ परेमा काययववधिको मूल आशयमा 
प्रधतकूल नहनुे िरी मन्द्रालयले बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।   
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अनसूुची-१ 

संस्था छनौट सम्बन्द्िी मूल्याङ्कनको मापदण्डका आिारहरु 
दफा ४ को उपदफा (५) सँि सम्बशन्द्ित 

संस्थाको नाम:  

संस्थाको िेिाना:  
 

1. संस्थाले बालबाधलकाको िेरमा काम िरेको अनभुव 15 

(क) १ वषय देशख ३ वषय सम्म  ५ 

(ख) ३ वषय देशख ५ सम्म 10 

(ि) ५ बषय भन्द्दा माधथ  15  

2. संस्थामा काययरत जनशशक्त 10 

(क) ५ जना वा सो भन्द्दा कम5 

(ख) ६ जना वा सो भन्द्दा बवढ 10 

3. मन्द्टेश्वरी सम्बन्द्िी ताधलम प्राप्त िरेका वा शशश ुस्याहार सम्बन्द्िी अनभुव धलएको जनशशक्त संख्या   10                                              

(क) कम्तीमा १ जना   5 

(ख) २ वा सो भन्द्दा बढी  10 

4. पोषण सम्बन्द्िी ताधलम वा अनभुव प्राप्त जनशशक्त छन वा छैनन ? छन भने कधत जना ?  5 

(क) भएमा 5 

(ख) नभएमा  0 

5. प्रदेशधभर भौधतक पूवायिारको अवस्था  10 

(क)  मन्द्रालयबाट 25 वक.मी. धभर आफ्न ैस्वाधमत्प्वमा भवन भएको संस्था 10 

(ख) मन्द्रालयबाट 40 वक.मी. धभर आफ्नै स्वाधमत्प्वमा भवन भएको संस्था  8 

(ि) मन्द्रालयबाट 40 वक.मी. भन्द्दा बावहर रहेका आफ्नै स्वाधमत्प्वमा भवन भएको संस्था 6 

(घ) मन्द्रालयबाट 25 वक.मी. धभर कायायलय भाडामा रहेको संस्था   4 

(ङ) मन्द्रालयबाट 25 वक.मी. भन्द्दा बावहर कायायलय भाडामा रहेको संस्था  2 

नोट: कम्तीमा ववित ३ बषयदेशख धनयधमत रुपमा वहाल कर धतरेको कािजात पेश िनै संस्थालाई 
प्राथधमकता ददर्नछे । 
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अनसूुची-2 

अधनवायय बझुाउनपुने कािजपर तथा दस्तावेजहरु 

दफा ४ को उपदफा (6) सँि सम्बशन्द्ित 

 

1. बालबाधलकाको िेरमा काम िरेको अनभुव सम्बन्द्िी कािजात, 
2. संस्था दताय नवीकरण, वविान, प्रशासधनक र आधथयक धनयमावलीको छायाँ कपी, 
3. ित वषयको वावषयक प्रधतवदेन तथा लेखा पररिण प्रधतवदेन र संस्थाको पधछल्लो सािारण सभाको 

उपशस्थधत र धनणयय प्रधतधलपी, 
4. संस्थाको भौधतक पूवायिारको अवस्था दसायउने कािजात । 

5. काययरत जनशशक्त मध्य ेताधलम प्राप्त जनशशक्तको वववरण खलु्ने कािजात 

6. मन्द्रालयमा सूचीकृत भएको परको प्रधतधलवप 

 

 

  



13 
 

अनसूुची-3 

शशश ुभनायका लाधि ददर्ने धनवेदनको ढाचँा 
दफा 8 को उपदफा (२) सँि सम्बशन्द्ित 

 

श्री प्रमखुज्यू, 

ददवा शशश ुस्याहार केन्द्र, 

..................... ।  

ववषयाः स्याहार केन्द्रमा मेरो/हाम्रो शशश ुभनाय िरी पाउँ। 

मेरो/हाम्रो धनम्न व्यहोराको शशशलुाई ददवा स्याहारको लाधि यस स्याहार केन्द्रमा भनाय िनयका लाधि आवश्यक पने 
कािजातहरु यसै साथ संलग्न िरी यो धनवेदन पेश िरेको छु । मेरो/हाम्रो शशश ुभनाय िनय त्प्यस स्याहार केन्द्रबाट 
तोवकने सबै शतयहरु मान्न तयार छु/छौ । 

शशशकुो वववरणाः  

१. शशशकुो नाम, थराः 
२. शशशकुो जन्द्म धमधताः 
३. उमेराः             

४. धलङ्ग  

५. जन्द्म स्थानाः 
६. आमाको नाम, थराः          

(क)पेशा ………………………………………………………….   दजाय ……………...………………………….. 

(ख) िेिाना (कायायलय)…………………………………………….फोन(कायायलय)……………………………………….. 

(ि) िेिाना (घर)…………………………………………….    कमयचारी संकेत नं.............................................. 

(घ) मोबाईल नम्बर ……………………………………………. ईमले……………………………………………. 

७. बाबकुो नाम थर............................................................................................................. 

(क) पेशा ………………………………………………………….   दजाय ……………...………………………….. 

(ख) िेिाना (कायायलय)…………………………………………….फोन(कायायलय)……………………………………….. 

(ि) िेिाना (घर)……………………………………………. कमयचारी संकेत नं.............................................. 

(घ) मोबाईल नम्बर ……………………………………………. ईमले……………………………………………. 

८. स्थानीय अधभभावककोाः 
(क) नाम,थर ..................................................................... नाता ......................................................... 

(ख) िेिाना.............................................................फोन नं (घर)............................................................ 

(ि) मोबाईल नम्बर ……………………………………………. ईमले……………………………………………. 
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९. शशशकुो दददी / बवहनी / दाज ु/ भाई 

नाम..............................................किा.....................................ववद्यालय  ............................................ 

(क)............................................................................... 

(ख)............................................................................... 

१०. शशशकुो कमी / कमजोरी /व्यवहार  

(क) शारीररक 

 (ख) व्यवहाररक  

 (ि) अरुको कुरा बझु्ने िमता 
११. शशशलुाई मन नपने कुराहरुाः 

(१) व्यशक्त                     (क)                   (ख)           (ि)               

(2) खाना                      (क)                   (ख)           (ि)               

(3) कायय                       (क)                   (ख)           (ि)               

(4) िाउँ                       (क)                   (ख)           (ि)               

(5) शचजववज                    (क)                   (ख)           (ि)               

(6) अन्द्य                      (क)                   (ख)            (ि)  

१२. शशशकुो ववषेश बानी व्यवहार  

(क) घरमा 
(ख) आिन्द्तकुसंि 

१३. ववशेष केही कुरा भएमा (स्वास््य सम्बन्द्िी समस्या)  

(क) ................................................................................... 

(ख) ................................................................................... 

(ि) ..................................................................................... 

१४. आपत्प्कालीन अवस्थामा सम्पकय  
(क) डाक्टरको नाम ................................................ अस्पतालको नाम......................................................... 

(ख) अस्पतालको सम्पकय  नम्बर  ...................................................... 

१५. आपत्प्कालीन अवस्थामा सम्पकय  िनुयपने बैकशल्पक व्यशक्ताः 
(क)  नाम, थर................................................  नाता ................................................ 

(ख)  सम्पकय  नम्बर ........................................ ईमेल ................................................ 

१६. शशशकुो धनरोधिताको प्रमाण पर पेश िरेको छु । 

१७. भनायका लाधि प्राथधमकतााः 
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(क) एकल मवहला र एकल परुुष कमयचारीका शशश ु

(ख) अपाङ्गता भएका कमयचारीका शशश ु

(ि) पधत/ पत्नी दवैु कमयचारी भै धनजका शशश ु

(घ) मवहला कमयचारीका शशश ु

१८. केन्द्रमा भनाय हनुका लाधि शशशकुो योग्यता तथा पेश िनुयपने कािजाताः 
(क) आफु काययरत कायायलयबाट आफु काययरत रहेको धसफाररस पर । 

(ख) बच्चा र अधभभावक धबचको नाता प्रमाशणत प्रमाण पर, जन्द्म दताय प्रमाण पर । 

(ि) शशशकुो उमेर ३ मवहना पिेुको र ३ वषय ननाघेको । 

(घ) धनरोिीताको प्रमाण पर वा कुन ैऔषधिहरुको नकरात्प्मक असर भएको वा हनु अवस्था छ भने  

       जानकारीको पर । 

(ङ) सम्बन्द्िीत कमयचारीको पधत वा पत्नी कुनै संिदित संस्थामा काम भएमा सो को प्रमाण पर । 

१९. शशश ुभनायका लाधि अधभभावकले पालना िनुयपने शतयहरुाः 
(क) शशश ुउपर कुनै पधन प्रकारको अप्राकृधतक एवं अन्द्य घटना घट्न िएमा केन्द्र शजम्मेवारी हनुेछैन  

         र कुनै प्रकारको िधतपधुतय माि िनय पाईनेछैन । 

(ख) शशशलुाई ल्याउदा लैजादा अधभभावक बाहेक अन्द्य नातेदार आउने भएमा आई धड काडय देखाएर  

मार आउन पाउने छ । 

(ि) शशशकुो लाधि सफा लिुा र डाईपर तथा फेने लिुा अधनवायय ल्याउन ुपनेछ । 

(घ) भनाय भएका शशशहुरु धबरामी भएमा त्प्यस्ता धबमारी शशश ुपूणय स्वास््य नभईकन केन्द्रमा ल्याउदा  

केन्द्रलाई जानकारी धबना ल्याउन पाईनेछैन । 

(ङ) केन्द्रमा अधभभावकको आवश्यक पदाय केन्द्रले सम्पकय  िरेको बेला तरुुन्द्तै उपशस्थत हनुपुनेछ । 

(च) केन्द्रमा उपलब्ि िराईएको सम्पकय  नम्बर िलत भएमा र अन्द्य कुनै कारणले उपशस्थत हनु 

नसकेमा अधभभावक आफैं  शजम्मेवार हनुपुनेछ । 

(छ) शशशलुाई केन्द्र खलु्ने तोवकएको समयमा ल्याउने लैजाने व्यवस्था धमलाउनपुनेछ । 

(ज) सावयजधनक ववदाका ददनमा स्याहार केन्द्र बन्द्द रहनेछ । 

 

(माधथ उल्लेशखत शतयहरु कायायन्द्वयन िनय मन्द्जरु छु/ छौं ।)  
धनवदेक ................................................ 

  नाम, थर ................................................ 

  िेिाना ................................................ कायायलय................................................  


