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शिि ुस्याहार केन्द्र सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७९ 

सर्वोच्च अर्दालत 

 

प्रस्तार्वनााः सर्वोच्च अर्दालतमा काययरत कमयचारीका शििहुरूलाई कायायलय समयनित्र बालमैत्री 
र्वातार्वरणमा उपयकु्त हेरचाह, रेखरे्दख र स्याहार गनय, शिि ु स्याहार केन्द्रलाई व्यर्वशस्ित तिा 
पारर्दिी ढङ्गबाट सञ्चालन गनय सर्वोच्च अर्दालतले यो ननरे्दशिका बनाई लाग ुगरेको छ।  

पररच्छेर्द-१ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभिाः  

१. यो ननरे्दशिकाको नाम "शिि ुस्याहार केन्द्र सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७९" रहेको छ।  

२. यो ननरे्दशिका सर्वोच्च अर्दालतले तोकेको नमनत 2079।03।01 रे्दशख लाग ुहनेु 
छ। 

२. पररिाषााः वर्वषय र्वा प्रसंगले अको अिय नलागेमा यस ननरे्दशिकामा:  

क. "ननरे्दशिका" िन्नाले शिि ुस्याहार केन्द्र सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७९ लाई जनाउने 
छ।  

ख. "केन्द्र" िन्नाले यस ननरे्दशिकाबमोशजम सर्वोच्च अर्दालतबाट स्िापना िई सर्वोच्च 
अर्दालतको पररसरमा सञ्चानलत शिि ुस्याहार केन्द्रलाई बझुाउने छ।  

ग. "कमयचारी" िन्नाले सर्वोच्च अर्दालतमा काययरत स्िायी तिा करार सेर्वामा काययरत 
कमयचारीलाई जनाउने छ ।  

घ. "सनमनत" िन्नाले र्दफा ४ बमोशजम गठित सनमनतलाई जनाउने छ।  
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पररच्छेर्द-२ 

    केन्द्रको स्िापना र सञ्चालन 

३. केन्द्रको स्िापना र सञ्चालनाः  

क. कायायलय समयमा कमयचारीका शििकुो उपयकु्त र्वातार्वरणमा स्याहार, सभिार, सरुिा 
र हेरचाह गने, पौविक आहार खरु्वाउनेलगायतका काययमा सहयोग परु् याउन सर्वोच्च 
अर्दालतको पररसरमा एक शिि ुस्याहार केन्द्र स्िापना गररने छ ।  

ख. केन्द्र सञ्चालनका लानग तोवकएका कोिाहरूको लानग आर्वश्यक पने िौनतक 
पूर्वायधारका सािै पयायप्त प्रकाि, नबजलुी,  पानी,  सरसफाइ र सरुिालगायतका 
सवुर्वधाहरूको व्यर्वस्िा गररने छ ।  

ग. शििकुो िनाय, केन्द्रको नसट संख्या र्वा िमतासभबन्द्धी सभपूणय व्यर्वस्िापन र्दफा 4 
बमोशजम गठित सनमनतले ननधायरण गरेबमोशजम हनेु छ।  

घ. केन्द्रमा छ मवहनारे्दशख साढे र्दईु र्वषय उमेर समूहका शििहुरू राशखने छ। 

ङ. शििहुरूलाई उनीहरूका अनििार्वक र्वा संरिकले राखेको नाम तिा केन्द्रमा 
उपलब्ध गराइएको नामबाट सभबोधन गररने छ ।  

च. कुनै पनन शििलुाई र्वगय,  नलंग, जातजानत,  धमय,  र्वणय र्वा अन्द्य कुनै आधारमा िेर्दिार्व 
नगरी समान व्यर्वहार गररने छ। 

छ. कमयचारी र्दभपतीको रै्वर्वावहक सभबन्द्ध वर्वच्छेर्द िई र्वा अरू कुनै कारणबाट बाब ुर्वा 
आमा निन्न बसेको अर्वस्िामा बाबसँुग बसेको बालकलाई आमासँग र आमासँग 
बसेको बालकलाई बाबसँुग प्रचनलत कानूनबमोशजम समय समयमा िेटघाट गनय 
ठर्दइने छ । 

ज. केन्द्रमा िनाय िएका सबै शििहुरूको उमेरसवहतको शििकुो व्यशक्तगत वर्वर्वरण 
शिि ु अनिलेख र्दताय वकताब केन्द्रले तयार गरी अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा 
राशखने छ ।  

४. सनमनतसभबन्द्धी व्यर्वस्िााः 
१. केन्द्रको ननयनमत सञ्चालन, व्यर्वस्िापन, सपुरीरे्विण तिा समन्द्र्वयका लानग 

रे्दहायबमोशजमको केन्द्र सञ्चालन तिा व्यर्वस्िापन सनमनत रहने छ: 
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(क) सहरशजस्रार, सर्वोच्च अर्दालत प्रिासन महािाखा ...........................संयोजक  

(ख) मखु्य रशजस्रारले तोकेको उपरशजस्रार, सर्वोच्च अर्दालत..........................सर्दस्य  

(ग) संयोजकले तोकेको िाखा अनधकृत (मवहला), सर्वोच्च अर्दालत........सर्दस्य-सशचर्व  

२. उपर्दफा (१) बमोशजमको सनमनतले केन्द्रको सञ्चालन, व्यर्वस्िापन र केन्द्रमा िनाय हनेु 
शििहुरूको वर्वर्वरण तिा सवुर्वधालगायत अन्द्य व्यर्वस्िापनको कायय गनेछ।   

३. उपर्दफा (२) मा उशललशखत काययका अनतररक्त सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार 
रे्दहायबमोशजम हनेु छ:  

क. केन्द्रको िमता, नसट संख्या र िनाय हनु योग्य शििकुो उमेर हर्द (समूह) 
आर्वश्यकता अनसुार पररर्वतयन गने।  

ख. केन्द्रको िमता तिा कमयचारीको प्रािनमकताको अनरुूप शिि ुिनायसभबन्द्धी सभपूणय 
व्यर्वस्िापनको कायय गने।  

ग. केन्द्रमा रहेका सभपूणय सामानको अनिलेख पारर्दिी रूपमा राख् न लगाउने। 

घ. केन्द्र सञ्चालनमा आर्वश्यक पने सामानहरूको उपलब्धताको सनुनशितता गराउने।  

ङ. केन्द्रको सरसफाइ, केन्द्रमा काययरत कमयचारीहरूको व्यर्वस्िापन, सरुिालगायत 
केन्द्रको काम कारबाहीसभबन्द्धी ननरीिण/अनगुमन गने, गराउने।  

च. केन्द्र सञ्चालनका लानग आर्वश्यकता अनसुार अन्द्य सरोकारर्वाला ननकाय तिा 
संस्िाहरूसँग समन्द्र्वय गने।  

छ. केन्द्रको कामकारबाहीका सभबन्द्धमा उिेका गनुासो व्यर्वस्िापनसभबन्द्धी कायय गने।  

ज. केन्द्र सञ्चालन तिा व्यर्वस्िापनसभबन्द्धी अन्द्य काम गने, गराउने । 

४. सनमनतको बैिक मवहनाको कभतीमा १ पटक बस्ने छ तर आर्वश्यक परेमा संयोजकले 
जनुसकैु समयमा बैिक बोलाउन सक्ने छ ।  

५. सनमनतको बैिक संयोजकले तोकेको नमनत, समय र स्िानमा बस्ने छ ।  

६. सनमनतले आर्वश्यकता अनसुार अन्द्य कुनै पर्दानधकारी र्वा व्यशक्तलाई बैिकमा आमन्द्त्रण 
गनय सक्ने छ ।  

७. सनमनतको ननणयय सनमनतको संयोजकले प्रमाशणत गने छ।  
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८. सनमनतले केन्द्र सञ्चालन प्रनतरे्वर्दन अनसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा तै्रमानसक रूपमा 
सर्वोच्च अर्दालतको प्रिासन िाखासमि पेस गनुयपने छ ।  

५. स्याहार केन्द्रमा शििकुो िनाय प्रवकयााः  

१. केन्द्रमा शिि ुिनायका लानग अनसूुची-१ मा तोवकएबमोशजमको ढाँचामा शिि ुिनाय गनुयपूर्वय 
कभतीमा ७ ठर्दनअगारै्व कमयचारीले सनमनतसमि ननरे्वर्दन ठर्दनपुने छ।  

२. केन्द्रबाट िनाय िएका शििकुो व्यशक्तगत वर्वर्वरणसभबन्द्धी अनिलेख अनसूुची-२ बमोशजमको 
ढाँचामा र्दताय वकताबमा राशखने छ। 

३. केन्द्रमा राशखएको शििलुाई अनसूुची-3 बमोशजमको ढाँचामा सनमनतबाट पररचयपत्र ठर्दइने 
छ। 

६. केन्द्रको कमयचारीसभबन्द्धी व्यर्वस्िााः  

१. केन्द्रको रै्दननक कायय सञ्चालनािय शिि ु संख्याको आधारमा सनमनतले तोकेको संख्यामा 
आर्वश्यक स्याहारकतायहरू (आमा) र अन्द्य कमयचारीहरूको व्यर्वस्िापन तिा उक्त 
व्यर्वस्िापनमा लाग्ने आनियक व्यायिार सर्वोच्च अर्दालतले बेहोने छ। 

२. शििहुरूको स्याहारको काममा खवटने कमयचारीहरू सकेसभम मवहला हनुपुने छ।  

७. मनोरञ्जनसभबन्द्धी व्यर्वस्िााः शििकुो मनोरञ्जनका लानग चोटपटक नलाग्ने तिा माननसक र 
िारीररक वर्वकासमा सहयोग पगु्ने खालका खेलौना, िैशिक सामग्री, Television, लगायत 
मनोरञ्जनात्मक सामग्रीको व्यर्वस्िा गनय सवकने छ।  

८. शििकुो िोजन र पौविक आहारको व्यर्वस्िााः  

१. शििकुो लानग आर्वश्यक िोजन र पौविक आहारको व्यर्वस्िा अनििार्वक स्र्वयंले गनुयपने 
छ। 

२. स्तनपान गने शििकुो हकमा सभबशन्द्धत मवहला कमयचारीलाई कायायलय समयनित्र कभतीमा 
तीन पटकसभम आफ्नो शिि ुिेट्न आधा घण्टाको समय प्रर्दान गररने छ। 

९. सरसफाइसभबन्द्धीाः 
१. केन्द्रको सरसफाइमा उशचत ध्यान ठर्दइने छ।  

२. केन्द्रबाट ननशस्कएको फोहोरको उशचत व्यर्वस्िापन सर्वोच्च अर्दालतबाट हनेु छ। 

३. केन्द्रको िौचालयहरू अननर्वायय रूपमा सफा रहने व्यर्वस्िा नमलाइने छ। 
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४. केन्द्रको िान्द्साकोिालगायत शििहुरूले उपयोग गने सभपूणय सामानहरूको सरसफाइको 
सनुनशितताका लानग सनमनतबाट समयसमयमा अर्वलोकन तिा अनगुमन गररने छ र 
आर्वश्यक परेमा उशचत ननरे्दिनसमेत ठर्दन सक्ने छ।  

१०.   स्र्वास््यसभबन्द्धी व्यर्वस्िााः  

१. केन्द्रमा प्रािनमक उपचारसभबन्द्धी औषधी तिा औजार (First Aid Box) को व्यर्वस्िा गररने 
छ।  

२. कुनै शिि ुसरुर्वा र्वा अन्द्य कुनै प्रकारको रोगबाट संक्रनमत िएमा स्र्वस्ि नहञु्जले केन्द्रमा 
राशखने छैन। 

३. सरकारी स्तरबाट समय-समयमा ठर्दइने खोपहरूको सभबन्द्धमा अनििार्वक आफैँ  सचेत िई 
जानकारी नलई शििलुाई खोप लगाउने कायय गनुयपने छ। 

४. शििहुरू अस्र्वस्ि िई केन्द्रमा अनपुशस्ित हनेु िएमा अनििार्वकले उक्त कुराको जानकारी 
केन्द्रको कमयचारीलाई ठर्दनपुने छ।  

५. शिि ु नबरामी रहेको अर्वस्िामा शििकुो अर्वस्िा हेरी केन्द्रको कमयचारीले अनििार्वकलाई 
शिि ुकेन्द्रमा नलयाउनसमेत अनरुोध गनय सक्ने छ।  

६. केन्द्रमा शििलुाई चोटपटक लागेमा र्वा अचानक अस्र्वस्ि िएमा सभिर्व िएसभम केन्द्रमा 
उपलब्ध प्रािनमक उपचार गररने छ र सभबशन्द्धत अनििार्वकलाई शििकुो स्र्वास््य अर्वस्िा 
बारेमा केन्द्रले तरुून्द्त जानकारी गराउनपुने छ। 

७. शििकुो स्र्वास््य अर्वस्िा गभिीर रहेमा अनििार्वकसँग समन्द्र्वय गरी आर्वश्यक परेमा 
अस्पताल परु् याउनेसभमको काययमा केन्द्रबाट सहयोग गररने छ। उक्त काययमा 
लाग्ने/लागेको खचयको व्यर्वस्िा अनििार्वक स्र्वयंले गनुयपने छ। 

११.  केन्द्रको िौनतक अर्वस्िााः  

१. शििहुरूलाई चोट पटक नलागोस ् िन्द् ने उदेशेश्यले केन्द्रको सभपूणय कोिाहरूमा (Soft 

Flooring) गरी आर्वश्यकता अनसुार समय समयमा रंगरोगन गररने छ। 

२. शििहुरूको लानग प्रयोग हनेु कोिाको तापक्रम व्यर्वशस्ित गनय Air Conditioner (AC) जडान 
गररने छ।  

३. शििकुो सरुिािय CC Camera जडान गररने छ। 
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४. शिि ुसतुाउन आर्वश्यक पने खाट, डस्ना, नसरानी, नसरक, कोक्रो, तन्द् ना, नरम भयारेससवहतको 
सफा ओढ्ने ब्लयाङ्केट लगायतको व्यर्वस्िापन गररने छ। 

५. शििलुाई खान खरु्वाउन तिा िान्द्सा कोिमा प्रयोग हनेु सामग्रीहरू जस्तै ग्याँस, नसनलन्द्डर, 

िान्द्सामा प्रयोग हनेु िाँडाहरू जस्तैाः चभचा, कचौरा, िाल, प्रसेरकुकर, फ्राई प्यान, डाड,ु 

पन्द्यलुगायत अन्द्य आर्वश्यक र्वस्तहुरूको व्यर्वस्िापन गररने छ।  

६. प्राकृनतक प्रकोपहरू (जस्तैाः िकूभप, आगलागी आठर्द) बाट सरुशित हनेु गरी सभिर्व 
िएसभमका िौनतक पूर्वायधारको व्यर्वस्िा नमलाइने छ।  

७. केन्द्रमा आर्वश्यकताअनसुार अशग्न ननयन्द्त्रण प्रणाली (Fire Fighting System) को व्यर्वस्िा 
गरै्द केन्द्रका सबै कमयचारीलाई त्यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी ठर्दइने छ। 

१२. केन्द्रमा शििकुो सरुिााः  

१. केन्द्रमा शिि ु परु् याउन र नलन आउने व्यशक्त आमा, बबुा, अनििार्वक र्वा ननजले र्वारेस 
मकुरर गरेको व्यशक्त मात्र हनुपुने छ।  

२. अनििार्वक र्वा ननजले र्वारेस मकुरर गरेको व्यशक्त (शििकुो पररचयपत्र रे्दखाई) बाहेक 
अन्द्य कुनै व्यशक्तलाई शिि ुशजभमा लगाइने छैन।  

३. केन्द्र र शििकुो सरुिाको लानग केन्द्रमा पालोपहराको व्यर्वस्िा गररने छ। 

१३. केन्द्रको र्दावयत्र्वाः  

१. केन्द्रले शिि ु स्याहार केन्द्रमा रहेको शििहुरूको अनसूुची-२ मा व्यर्वस्िा िएबमोशजम 
शििकुो वर्वर्वरण अध्यार्वनधक गरी राख् नपुने छ।  

२. शििलुाई मायाल ुर स्र्वच्छ र्वातार्वरणमा समशुचत ढंगबाट स्याहार र हेरचाह गनुयपने छ।  

३. अनििार्वकको पर्द, पषृ्ठिनूम, जात, जानत, धमय, र्वणय, नलंगलगायत अन्द्य कुनै पनन आधारमा 
शिि ुहेरचाहमा िेर्दिार्व गररने छैन।  

४. केन्द्रको रै्दननक काम कारबाही तिा सञ्चालनमा आइपने समस्या अिर्वा व्यर्वस्िापन 
सनमनतबाट कुनै वर्वषयमा सभबोधन हनुपुने िनी केन्द्रलाई लागेमा उक्त वर्वषय केन्द्रले 
सनमनत समि पेस गनुयपने छ।  

५. सनमनतबाट िएको अर्वलोकन, ननरीिण तिा अनगुमनको क्रममा ठर्दइएका ननरे्दिनको 
पालना गनुयपने छ। 
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१४. अनििार्वकको र्दावयत्र्वाः  

१. केन्द्रमा िनायको लानग कभतीमा ७ ठर्दन अगारै्व अनसूुची-१ बमोशजम तोवकएको ढाँचामा 
ननरे्वर्दनसवहत शििकुो खोपकाडयको प्रनतनलवप अननर्वायय ननरे्वर्दनसािै ठर्दनपुने छ। 

२. केन्द्रले व्यस्िापन गरेर्वाहेका शििलुाई आर्वश्यक पने अन्द्य सभपूणय सामानहरू बाब,ु आमा 
र्वा अनििार्वकले समयमै केन्द्रमा केन्द्रको सहकाययमा ननरन्द्तर बझुाउनपुने छ। 

३. शििलुाई अनििार्वकले केन्द्रले तोकेको समयमा परु् याउन र नलन आउनपुने छ।  

४. शििकुो कुनै असामान्द्य बानी बेहोरा िएको शििलुाई हनेु र्वा सने रोग, नसने खालको 
र्दीघयरोग िएमा सोको जानकारी केन्द्रलाई िनाय हनेु समयमा जानकारी गराउनपुने छ।  

५. शििकुो स्याहार तिा हेरचाह सभबन्द्धमा केही गनुासो िएमा सनमनतलाई जानकारी 
गराउनपुने छ। 

६. शििलुाई कारणर्वि आकशस्मक रूपमा तिा यस ननरे्दशिकामा उललेख िएअनसुारको उमेर 
हर्द तिा स्र्वास््य समस्यालगायतका कारण केन्द्रबाट ननकालनपुने िएमा कभतीमा १५ 
ठर्दन अगारै्व अनििार्वकले सो कुराको जानकारी सनमनतसमि अननर्वायय रुपमा गराउनपुने 
छ।    

 पररच्छेर्द-३ 

वर्ववर्वध 

१५. ननरे्दिन ठर्दन सक्नेाः  

१. सर्वोच्च अर्दालतले समय-समयमा केन्द्रको ननरीिण गरी सनमनतलाई आर्वश्यक ननरे्दिन 
ठर्दन सक्ने छ ।  

२. उक्त ननरे्दिनको पालना गनुय सनमनतको कतयव्य हनेु छ।  

१६. कमयचारीहरूको आचरणाः केन्द्रमा काम गने कमयचारीहरूले प्रचनलत ऐन ननयमबमोशजमका 
आचरणसमेत पालना गनुयपने छ। 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनेाः केन्द्र सञ्चालन सभबन्द्धमा कुनै ठिवर्वधा रे्दशखएमा र्वा बाधा 
अड्काउ परेमा सोलाई फुकाउन सर्वोच्च अर्दालतले सनमनतलाई आर्वश्यक ननरे्दिन ठर्दन 
सक्ने छ।  
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अनसूुची -१ 

र्दफा ५(१) सँग सभबशन्द्धत 

केन्द्रमा शिि ुिनायका लानग ठर्दइने ननरे्वर्दन 

श्री संयोजकज्यू, 

केन्द्र सञ्चालन तिा व्यर्वस्िापन सनमनत 

सर्वोच्च अर्दालत।  

वर्वषय: शिि ुस्याहारको लानग मेरो/हाम्रो शिि ुिनाय गरी पाऊँ। 

महोर्दय,  

मेरा/हाम्रो ननभन वर्वर्वरणको शििलुाई स्याहर केन्द्रमा िनाय गनयको लानग आर्वश्यक पने 
कागजातहरू यसै पत्रसाि संलग्न गरी यो ननरे्वर्दन पेस गरेको छु/छौं। मेरो शिि ुिनाय गरेबापत 
सर्वोच्च अर्दालतबाट नननमयत  शिि ु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७९ तिा प्रचनलत 
कानूनी व्यर्वस्िा पालना गनय मन्द्जरु गछुय/गर्दयछौं। सािै शििकुो जन्द्म नमनत खलुने तिा 
ननरे्दशिकामा शििकुो बारेमा खलुाउनपुने अन्द्य वर्वर्वरणसमेत उललेख गरी यो ननरे्वर्दन पेस 
गरेको/गरेका छु/छौं ।  

१. शििकुो वर्वर्वरण: 

क. शििकुो नाम, िर: ............................................................. 

ख. शििकुो जन्द्म नमनत: ............................................................ 

ग. उमेर:   घ. नलङ्ग:   ङ. जन्द्म स्िान: 

२. आमाको नाम, िर: ............................................................ 
क. काययरत अर्दालत/कायायलय: ....................................... 
ख. पेिा:     र्दजाय:  

ग. िेगाना:..................................... 
घ. मोबाइल नं. ................................. ई-मेल : ................................ 
ङ. कमयचारीको संकेत नं.:................................. 
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३. बबुाको नाम, िर: ............................................................... 
क. काययरत/अर्दालत/कायायलय: ....................................... 
ख. पेसा:....................................... र्दजाय: .................................. 
ग. िेगाना:.................................... 
घ. कमयचारीको संकेत नं.:........................ 
ङ. मोबाइल नं.: ................................... ई-मेल : ................................ 

४. स्िानीय अनििार्वकको :  

क. नाम, िर .......................................... नाता : ................................ 
ख. िेगाना: ......................................... 
ग. मोबाइल नं.:...............................ई-मेल: ......................................... 

५. शििकुो कमी/कमजोरी/व्यर्वहार: 
क. िारीररक:......................................    

ख. व्यार्वहाररक:....................................     

ग. अरूको कुरा बझु्ने िमता:................................. 
६. शििलुाई मन नपने कुरा: 

क. व्यशक्त : (१)    (२)    (३) 

ख. खाना : (१)    (२)    (३) 

ग. कायय : (१)    (२)    (३) 

घ. िाउँ : (१)    (२)    (३) 

ङ. शचजबीज: (१)    (२)    (३) 

च. अन्द्य:   (१)    (२)    (३) 

७. शििकुो वर्विेष र्वानी व्यर्वहार : 

क. घरमा:.................................... 

ख. आगन्द्तकुसँग:............................. 

 

८. वर्विेष केही कुरा िएमा (स्र्वास््यसभबन्द्धी समस्या): 
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क. .................................... 

ख. .................................... 

ग. .................................... 

९. आपतकालीन अर्वस्िामा सभपकय : 

क. डाक्टरको नाम:................................................ 

ख. अस्पतालको नाम: ............................................ 

ग. अस्पतालको सभपकय  नं.: ..................................... 

१०. आपतकालीन अर्वस्िामा सभपकय  गनुयपने रै्वकशलपक व्यशक्त: 

क. नाम, िर:...............................................  

ख. नाता : ................................................. 

ग. सभपकय  फोन नं.:............................. ई-मेल : .............................. 

 

 

अनििार्वकको सही  
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अनसूुची -२ 

र्दफा ५(२) सँग सभबशन्द्धत 

शिि ुअनिलेख र्दताय वकताब 

१. शििकुो आमाको नामाः  

िेगानााः       कायायलयाः    

संकेत नं:      पर्दाः  

स्िायी िेगानााः      अस्िायी िेगानााः  

सभपकय  नं:  

२. शििकुो बाबकुो नामाः  

कायायलयाः       पर्दाः  

िेगानााः       अस्िायी िेगानााः  

संकेत नंाः       स्िायी िेगानााः  

सभपकय  नंाः  

३. शििकुो नामाः  

उचाइ:       रक्त समूहाः  

जन्द्म नमनताः       तौलाः  
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अनसूुची - ३ 

र्दफा ५(३) सँग सभबशन्द्धत 

शििकुो पररचयपत्र 

 

शििकुो नामिर:  

जन्द्म नमनत र उमेर:  

रक्त समूहाः  

अनििार्वकको नामिर:-  

िेगाना:  

सभपकय  नं:  

पररचयपत्रको अर्वनधाः -  

 

(सर्दस्य सशचर्व) 

नमनताः 
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अनसूुची-४ 

र्दफा ४(८) सँग सभबशन्द्धत 

केन्द्र सञ्चालन प्रनतरे्वर्दन 

श्री सर्वोच्च अर्दालत,  

शिि ुस्याहार केन्द्र सञ्चालन ननरे्दशिका, २०७९ को र्दफा ४(८) को व्यर्वस्िाबमोशजम रे्दहायका 
कुरा खलुाई २०.......साल,...........मवहनारे्दशख..........मवहनासभमको तै्रमानसक प्रनतरे्वर्दन प्रस्ततु 
गररएको छ।  

१. केन्द्रमा हाल कायम रहेका शिि ुसंख्या:  

२. उमेर अनसुार शििकुो र्वगीकरणाः  

३. केन्द्रमा काययरत कमयचारीको वर्वर्वरण:  

४. केन्द्रमा उपलब्ध िौनतक तिा िैशिक सामग्रीहरूको अर्वस्िा:  

५. केन्द्रको वर्वत्तीय अर्वस्िााः  

६. केन्द्रको शजन्द्सी अर्वस्िााः  

७. केन्द्र सञ्चालनका क्रममा कुनै अप्िेरो र्वा समस्या िए, नतनको संशिप्त बेहोरााः  

८. अनििार्वकले केन्द्रबाट राखेका अपेिााः  

९. केन्द्रको वर्वकास र्वा वर्वस्तारका कुनै काययक्रम िए, नतनको संशिप्त बेहोरााः  

१०. सनमनतबाट िएको ननरे्दिनको अर्वस्िा:  

११. अन्द्याः   

सनमनत संयोजकको सहीाः 

  नामाः 

नमनताः 


