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दिवा खाजा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययदवदध, २०७७
स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ अनुसार आधारभतु तहसम्मको शिक्षा संघीय सरकारको मापदण्डको आधारमा
व्यवस्थापन गने शिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दभभमा सो आधारभतु तहसम्मको शिक्षालाई शन:िल्ु क तथा
अशनवायभ गराउनका लाशग एउटा महत्वपर्ु भ कायभक्रम शवद्यालयमा बालबाशलकालाई शदवा खािाको व्यवस्था गनुभ हो । यस
कायभक्रमलाई सहिीकरर् गने उद्देश्यले नेपाल सरकार शिक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशध मंत्रालयले “सामुिादयक दवद्यालयमा
दिवा खाजा मापिण्ड तथा सहजीकरण पदु स्तका, २०७६” िारी गरेको सन्दभभमा यस कायभक्रमको सचं ालन तथा
व्यवस्थापनलाई सुव्यवशस्थत गनभका लाशग यस गोिावरी नगर काययपादलकावाट शदवा खािा संचालन तथा व्यवस्थापन
कायभशवधी, २०७६ िारी गररएको छ ।
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पररच्छे ि – १
१. संदिप्त नाम र प्रारम्भः
क. यो कायभशवशधको नाम शदवा खािा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायभशवशध, २०७६ रहेको छ ।
ख. यो कायभशवशध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
ग. यो कायभशवशध शवद्यालयमा शदवाखािा कायभक्रम लागु भएका शवद्यालयहरूको हकमा मात्र लागु हुनेछ ।

२. पररभाषा :
क. “ शदवा खािा ” भन्नाले शवद्यालयमा शवद्याथीहरूका लाशग व्यवस्था गररएको खािा कायभक्रम सम्झनु पदभछ ।
ख. “ प्रधानाध्यापक ” भन्नाले यस शनदेशिकामा उल्लेख भएअनुसार करारमा शवद्यालय व्यवस्थापनका लाशग शनयुक्त
भएका प्रधानाध्यापक सम्झनु पदभछ ।
ग. सो िब्दले शनिी तथा संस्थागत शवद्यालयका प्रमुखलाई समेत िनाउछ।

पररच्छे ि – २
दिवा खाजा काययक्रमको उद्देश्य तथा लदित वगय/समूह
३. उद्देश्यहरः
संघीय सरकारले शवद्यायलमा पढ्ने बालबाशलकाको शिक्षामा पहुुँच, शनरन्तरता, गुर्स्तर अशभवृशद्द र स्वस््यमा सुधारका लाशग
संचाशलत शदवा खािा कायभक्रमका उद्दयेश्यहरुलाई पुरा गने गरी यस पाशलकाले शदवा खािा कायभक्रमको लाशग पररपरु क
उद्देश्यहरु शनधाभरर् गरेको छ िनु देहाय वमोशिम हुनेछ ।
क. शवद्यालयमा शवद्याथीको नशतिामुशख उपशस्थशत ।
ख. शवद्याथीको पोषर्मा सुधार ।
ग. शवद्यालय शबचमै छोडने प्रवृशतमा कशम ।
घ. स्थानीय कृ षी उपिलाई बढावा शदन ।
ङ. स्थानीय अथभतन्त्रमा टेवा पुर्याउन ।
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४. लदित समुह:
सघं ीय सरकारले तोके को सवै सामदु ायीक शवद्यालयका पवु भ प्राथशमक तह देशख कक्षा ५ सम्मका सवै शवद्याथी यस कायभक्रमको
लशक्षत समुह हुनेछ ।

पररच्छे ि – ३
दिवा खाजाको पोषण मापिण्ड र मेनु सम्बन्धी व्यवस्था
५. पोषण मापिण्ड:
संघीय सरकारवाट तोशकएको पोषर् मापदण्डलाई (दैशनक रूपमा चाशहने बृहत तथा सुक्ष्म पोषक तत्वहरु मात्राको ३० % शदवा
खािावाट प्राप्त हुनपु छभ ) पर्ु रुभ पले पालना गनभ देहाय वमोशिमको व्यवस्था गररनेछ ।
क. प्रत्येक एक व्यशक्त (शवद्याथी) को लाशग शनम्न अनसु ार खाद्य सामाग्री मात्रा हुनेछ ।
खाद्य सामाग्रीको समुह

वाल दवकाश िेदख किा किा ६ िेदख मादथ लादग
५ सम्मको लादग मात्रा
मात्रा (ग्राममा)*
(ग्राममा)

कै दियत

अन्न (चामल र वा गहुुँ कोदो मकै )

८०

१००

दलहन

२०

२५

हररयो तरकारर

५०

७५

खाने तेल

५

७.५

पििु न्य

३०

४०

सप्ताहमा एक शदन मात्र

फलफुल**

१ ओटा

१ ओटा

सप्ताहमा एक शदन मात्र

मरमसाला

आवश्यक्ता अनुसार

आवश्यक्ता अनुसार

*संघीय सरकारको अनदु ान कक्षा ५ सम्म मात्र हुनछे ।
ख. सवै शवद्यालयले माथी उल्लेशखत खाद्य सामाग्रीहरुको न्यनु तम मात्रा अशनवायभ रुपले पालना गनेछ ।
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६. दिवा खाजाका लादग मेनु:
तोशकएको पोषर् मापदण्ड र खाद्य सामाग्रीहरुको मात्राको आधारमा यस पाशलका अन्तगभ तका सम्पूर्भ शवद्यालयको लाशग एउटै
शदवा खािाको साप्ताशहक मेनु हुनेछ । मेनुको लाशग देहाय वमोशिको व्यवस्था गररनेछ ।
क. शदवा खािाको मेनु शनमाभर्का लाशग सहकारी, कृ षी तथा अन्य समूहहरु, संघसंस्थाहरू, कृ शष, पोषर्, स्वास््य शवज्ञको
परामिभ र शवद्यालय शिक्षक, शव.व्य.स. र आमाहरुको सल्लाहमा हुनेछ ।
ख. शदवा खािाको मेनु पुर्भ रुपले यस पाशलकाको उत्पादनमा आधाररत हुने वा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनभ हुनेछ ।
ग. शहउुँद र वषे मौसम गरी २ वटा मेनुको सेट शनमाभर् गररनेछ ।
घ. प्रत्येक शदनको खािा मेनु अलग अलग हुने तथा एक शदनको मेनु सबै शवद्यालयमा एउटै हुने गरी साप्ताशहक मेनु लागु हुनछे ।
ङ. वषभको एक पटक मेनुको पनु रावलोकन गनभ सशकनेछ । पशहलोपटकलाई अनूसचु ी घ अनसु ारको मेनु हुनेछ ।

पररच्छे ि – ४
दिवा खाजाको लादग चादहने पुवायधार सम्बन्धी व्यवस्था
७. भण्डारण सदहतको भान्साकोठ:
पाशलकाले आफ्नो मातहतका सम्पर्ु भ सामदु ाशयक शवद्यालयलाई भण्डारर् सशहतको भान्सा शनमाभर् गनभ प्रत्येक १० वषभमा
एकपटक देहाय वमोशिमको सहयोग गनेछ । पशहलो पटक शदवा खािाको लाशग शवशनयोशित सितभ अनदु ान बाट उक्त रकम
उपलब्ध गराईने छ ।
क. ७५ सम्म शवद्याथी संख्या भएको शवद्यालयलाई रू ३०,००० वा सो वरावरको शनमाभर् सामाग्री
ख. ७६ देशख १५० शवद्याथी संख्या भएको शवद्यालायलाई रू ४०,००० वा सो वरावरको शनमाभर् सामाग्री
ग.१५१ देशख २५० शवद्याथी सख्ं या भएको शवद्यालायलाई रू ५०,००० वा सो वरावरको शनमाभर् सामाग्री
घ. २५० भन्दा माशथ शवद्याथी संख्या भएको शवद्यालायलाई रू ६०,००० वा सो वरावरको शनमाभर् सामाग्री
ङ. पाशलकाले उपलव्ध गराएको नगद वा समाग्री नपुग भएमा शवद्यालले शव.व्य.स.को सहकायभमा स्थानीय समुदाय, दाता, अन्य
सघं सस्ं थाहरुको सहयोगमा भण्डारर् सशहतको भान्सा शनमाभर् गने छन् ।
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च. भण्डारर् सशहतको भान्सा शनमाभर् गदाभ “सामिु ादयक दवद्यालयमा दिवा खाजा मापिण्ड तथा सहजीकरण पदु स्तका,
२०७६” मा तोशकएको ढाुँचामा मात्र शनमाभर् गनेछ । साथै स्थाशनय शनमाभर् सामग्रीको बहुप्रयोग गररनेछ ।

८.भान्सामा प्रयोग हुने सामाग्रीहर (पकाउने र खाने वतयन):
पाशलकाले आफ्नो मातहतका सम्पुर्भ शवद्यालयलाई शदवा खािा तयार, शवतरर् र खुवाउनलाई चाशहने आवश्यक सामाग्रीहरुको
व्यवस्थापन गनभ प्रत्येक ५ वषभमा एकपटक देहाय वमोशिमको सहयोग गनेछ । पशहलो पटक शदवा खािाको लाशग शवशनयोशित
सितभ अनदु ान बाट उक्त रकम उपलब्ध गराईने छ ।
क. ७५ सम्म शवद्याथी सख्ं या भएको शवद्यालयलाई रू १०,००० वा सो वरावरको भान्सा सामाग्रीहरुको एक सेट
ख. ७६ देशख १५० शवद्याथी संख्या भएको शवद्यालायलाई रू १५,००० वा सो वरावरको भान्सा सामाग्रीहरुको एक सेट
ग. १५१ देशख २५० शवद्याथी संख्या भएको शवद्यालायलाई रू २०,००० वा सो वरावरको भान्सा सामाग्रीहरुको एक सेट
घ. २५० भन्दा माशथ शवद्याथी संख्या भएको शवद्यालायलाई रू २५,००० वा सो वरावरको भान्सा सामाग्रीहरुको एक सेट
ङ. यसरर शवद्यालयले भान्सा सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गदाभ “सामिु ादयक दवद्यालयमा दिवा खाजा मापिण्ड तथा
सहजीकरण पुदस्तका, २०७६” मा तोशकएको शवद्याथी संख्याको आधारमा चाशहने न्युनतम भान्सा सामशग्रहरु व्यवस्था गनेछ
।

९. चल
ु ो र ईन्धनको व्यवस्थापन:
शवद्यालयहरुले शदवा खािा तयार गनभ चुलो र ईन्धनको व्यवस्थापन आफै गनुभपने छ । शवद्यालयहरुले सघं ीय सरकारले तोके को
रकम खाद्य सामाग्रीहरू र भान्सेको लाशग खचभ गरी वाुँशक रहेको रकमवाट चुलो र ईन्धनको व्यवस्थापन गनेछ । यसो गदाभ रकम
अपुग भएमा वालवाशलकाहरुको स्थानीय तह, प्रदेि सरकार, अशभभावक वा अन्य दाताहरुसुँग सहयोग िटु ाउन सक्नेछ । यशद
शवद्यालयले एल. पी. िी. गयाुँस चल
ु ो प्रयोग नगरर दाउरा चल
ु ो प्रयोग गरेको खण्डमा यस्ता चल
ु ो “सामिु ादयक दवद्यालयमा
दिवा खाजा मापिण्ड तथा सहजीकरण पुदस्तका, २०७६” मा तोशकएको अनुसारको धुुँवा रशहत वातावरर् मैत्री चुलो मात्र
प्रयोग गनेछ । पाशलकाले शवद्यालयहरुमा यस्तो चुलो शनमाभर्को लागी नेपाल सरकारको सम्वशन्धत शनकाय वैकदपपक ऊजाय
प्रबधयन के न्र वा यसले तोके को सस्ं थासुँग सहकायभ गरी आवश्यक सहयोग गनेछ ।
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पररच्छे ि – ५
दिवा खाजाको खररि तथा तयारर र रकम दनकाशासम्वन्धी व्यवस्था
१०. दिवा खाजाको लादग खाद्य सामाग्री खररि:
यस नगरपाशलकामा खाद्य सामग्रीहरुको खररद देहाय वमोिीम हुनेछ ।
क शदवाखािाको लाशग चाशहने खाद्य सामग्रीहरुको खररद सघं ीय सरकारले तोके को मोडेलहरुमध्येको शवद्यालय के शन्ित बाह्रय
स्रोत मोडेलवाट हुनेछ ।
ख. यस अन्तगभत शवद्यालयले पाशलकावाट पशहचान भएको मशहला वा कृ शष सहकारी, शकसान समहु वा अन्य आपशू तभकताभसुँग
खाद्य सामाग्री खररद तथा आपुती गनेछ ।
ग. यस्ता िोसक
ु ै आपूशतभकताभ भएपशन शदवा खािाका लागी चाशहने सम्पुर्भ खाद्य सामग्रीहरु (स्थानीय स्तरमा उत्पादन नहुने
वाहेक) स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको हुनपु छभ । तोशकएको सम्झौता अवशधमा ५० % भन्दा कम मुल्य वरावरको स्थानीय
उत्पाशदत खादसामाग्रीहरु आपुती भएमा शवद्यालयले यस्तो आपुतीकताभसुँग खररद सम्झौता नवीकरर् गने छैन ।

११. खाजा तयारी तथा दवतरण सम्बन्धी व्यवस्था:
यस नगरपाशलका अन्तगभतको शवद्यालले शदवा खािा तयाररको लाशग देहाय वमोशिमको उपायहरु गनेछ ।
क. ५० िना भन्दा कम शवद्याथी भएका शवद्यालयहरुले तोशकएको शवद्यालय खािा ब्यवस्थापन सशमशतले स्वयमसे वक भान्छे
पररचालन गरी शदवा खािा सचं ालन गराउनेछ ।
ख. ५० भन्दा वशढ शवद्याथी सख्ं या भएका शवद्यालयमा स्वयमसेवक भान्से पररचालन गरी शदवा खािा तयारर गराउने
व्यवास्थापन गराउनेछ । सो स्वयमसेवक भान्से पररचालन गदाभ पशहलो आमाहरु उपलव्ध नभएमा मात्र भान्सेको लाशग अन्य
व्यशक्त प्रयोग गनभ पाइनेछ ।
ग. यस्ता शदवा खािा तयार गने भान्से स्वयमसेवक भएपशन ऊनीहरुले गरेको पररश्रमलाई सम्मान गनभ के ही रकम उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
घ. सुरक्षाको दृशिले पशहले प्रधानाध्यापक वा फोकल शिक्षकले तयार भएको खािा खाएर रुिु गरेपशछ मात्र शवतरर् गनेछ ।
ङ. तयार भएको खािा शवतरर् शिक्षकहरुको उपस्थीशत तथा सहयोगमा मात्र हुनेछ। शवतरर् गदाभ पशहले सवभन्दा साना
कक्षादेशख िरुु गरर क्रमि: माशथको कक्षाहरुलाई मात्र शवतरर् गने ।
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१२. दिवा खाजाको लादग रकम दनकाशा:
पालीकाले शदवा खािा व्यवस्थापनका लाशग नगद वा शिशन्स शनकािा देहाय बमोशिम गनेछ ।
क. संघीय सरकारवाट प्राप्त शवद्याथी भनाभ अनसु ारको रकम प्रत्येक शवद्यालयको खातामा चौमाशसक रुपमा पेश्की स्वरुप
पठाउनेछ । यसको लाशग शवद्यालयले पशछल्लो चौमाशसकको प्रगशत शववरर् सशहत अनदु ान शनकािा फाराम भरर अनुसशु च (क)
पाशलकाको शिक्षा िाखामा पेि गनेछ । पशहलो पटकलाई पशछल्लो चौमाशसक शववरर् आवश्यक पने छै न ।
ख. पाशलकाले रकम शनकािा गदाभ पशछल्लो शवद्यालयले पेि गरेको प्रगशत शबवरर् सशहतको चौमाशसकको खचभ km5\of}{6 गरी
मौज्दात रकमलाई कटाई अको चौमाशसकको लाशग थप रकम शनकािा शदनेछ ।
ग. माशथको रकम शनकािाको लाशग शवद्यालयले अनसु ुशच (क) अनुसारको माग फारम भरर पाशलकाको शिक्षा िाखामा पेि
गनेछ ।
घ. भण्डारर् सशहतको भान्साकोठाको शनकािाको लाशग शवद्यालयले पशहले तोशकएको ढाुँचा अनसु ारको भान्सा शनमाभर्को
लाशग आवश्यक खचभ लागत अनुमान गरी सो खचभको लाशग आवश्यक अपुग श्रोत पशहचान समेत गरर वडा कायभलयको
शसफाररि सशहत पाशलकामा शनवेदन पेि गने ।
ङ. पाशलकाको शिक्षा िाखाले यस शनवेदनलाई रुिु गरर तोशकएको रकम वा सामाग्रीको शनकासा गनेछ ।
च. भान्सा सामग्रीहरुको लाशग पशन तोशकएको मापदण्ड अनुसारको आबश्यक खचभ लागत अनुमान गरी सो खचभको लाशग
आवश्यक अपुग श्रोत पशहचान सशहत वडा कायभलयको शसफाररि सशहत पाशलकामा शनवेदन पेि गनेछ र सो शनवेदनको
आधारमा तोशकएको रकम वा सामाग्री पाशलकाले शनकािा गनेछ ।

पररच्छे ि – ६
शदवा खािाको संचालनको लाशग कायाभन्वयन प्रकृ या तथा संस्थागत संरचना
(मानव श्रोत) तथा सवं न्वय सशमशत सम्बन्धी व्यवस्थााः
१३. स्थाशनय तहको कायभक्रम कायाभन्वयन सयन्त्र :
स्थाशनय तहशभत्रका शवद्यालयमा
शदवा खािा व्यवस्थापन गने शिम्मेवारी नगरपाशलकामा रहने सामाशिक शवकाि सशमशतलाई नै हुनछे । यस कायभका लाशग
देहायबमोशिमका सदस्यहरु समेत हुने गरर एक उपसशमशत गठन गररनेछ ।
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क. उप-प्रमख
ु

- अध्यक्ष

ख. सामाशिक शवकास सशमशतको प्रमुख

- सदस्य

ग. नगर प्रमुखले तोके को स्थाशनय तहको वडा अध्यक्ष मध्ये एक िना

- सदस्य

घ. प्रमुख प्रिासकीय अशधकृ त

- सदस्य

ङ शवद्याललय ब्यवस्थापन सशमशत अध्यक्ष मध्येबाट नगर प्रमुखले तोके को एक िना

- सदस्य

च आधारभतु तहका शिक्षकहरु मध्येबाट सशमशतका नगर प्रमख
ु ले मनोशनत गरेको एक िना

- सदस्य

छ स्थाशनय तह शभत्रका मशहला शिक्षकमध्ये सशमशतका नगर प्रमुखले मनोशनत मशहला शिक्षक एक िना - सदस्य
ि स्वास््य र कृ शष शवकास हेने िाखा प्रमुखहरू दईु िना

- सदस्य

झ मशहला शवकास िाखा प्रमुख

- सदस्य

ञ स्थानीय तहको शिक्षा हेने प्रमुख अशधकृ त

- सदस्य सशचव

१४. आमा समुह गठन:
पाशलका अन्तगभतका प्रत्येक शवद्यालहरुले शव.व्य.स. को अगवु ाईमा शदवा खािा व्यवस्थापन तथा कायभन्वयनमा सहयोग
िटु ाउन ५ देशख १० िना एक समहु मा पने गरी आमाहरुको समहू सच
ू ी वनाउने छ । यी आमाको समहू हरुले पालैपालो
शवद्यलायमा शदवा खािाका लाशग खररद भएको खाद्य सामग्रीहरु परीक्षर् गरी प्राप्त गने, खािा तयारर, शवतरर्, सरसफाई तथा
फोहोर व्यवस्थापन िस्ता कायभहरुमा सहयोग तथा अनुगमन गनेछ ।

१५. दवद्यालय व्यवस्थापन सदमदत:
शव.व्य.स.ले शवद्यालय र आमा समूहसुँग सल्लाह र सहयोगमा शनम्न कायभहरु गनेछ ।
क. पाशलकाले शदवाखािाको लाशग तोके को न्यनु तम मापदण्ड र आवश्यक पुवाभधारहरुको व्यवस्थापन ।
ख. न्युनतम मापदण्ड र आवश्यक पुवाभधारहरुको व्यवस्थापनको लाशग चाशहने आशथभक तथा शिशन्स श्रोत व्यवस्थापनको लाशग
वडा कायाभलय, नगरपाशलका लगायत अन्य शनकाय र दातासुँग सहकायभ ।
ग. पाशलकाले शदवा खािाको लाशग तोके को मेनुको र अन्य पोषर् मापदण्डलाई चाशहने खादय समाग्रीहरुको लाशग अनसु ुशच
(ख) अनुसारको खररद योिना तयार गनेछ ।
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घ. खररद योिना अनसु ार पाशलकाले पशहचान गरेको कृ शष सहकारी‚ अन्य सहकारी वा शकसान समहु सुँग आवश्यक पररमार्
सशहतको खाद्य सामग्रीहरुको खररद तथा आपुतीको लाशग अनुसुशच (ग) अनसु ारको ढाुँचामा सम्झौता गनेछ ।
ङ. आमा समूहलाई तोशकएको कायभको लाशग रुशटन अनसु ार पररचालन गने ।
च. शदवा खािा सचं ालनको लाशग तोशकएको मापदण्ड अनसु ारको रकम वा अन्य श्रोतहरुको शनकािाको लाशग आवश्यक
कागिात तथा प्रकृ या पुरा गरी पाशलकाको शिक्षा िाखामा पेि गनेछ ।
छ. खाद्य सामग्री आपतु ीकताभलाई तोशकएको समयमा रकम उपलब्ध गराउने ।
ि. शदवा खािाको तयाररको लाशग स्वयमसेवक भान्सेको पशहचान, पररचालन गने ।

१६ दवद्यालय दिवा खाजा ब्यवस्थापन सदमदतः
शवद्यालयले तपशिल बमोशिमको शवद्यालय शदवा खािा ब्यवस्थापन सशमशत गठन गनुभ पनेछ ।
क अशभभावकहरुले छानेको

अध्यक्ष

ख अशभभावकहरुले मशहलालाई प्राथशमकता हुने गरर छानेका ५ िना

सदस्य

ग शवद्यालयको प्र.अ.

सदस्य सशचव

१७. वडा कायायलय:
वडा कायभलयहरुले शदवा खािा कायभन्वयनमा देहायको कायभहरु गनेछ ।
क. शवद्यालयहरुलाई चाशहने आवश्यक पुवाभधारको लाशग श्रोतको पशहचान र पररचालन गने ।
ख. शवद्यालय र पाशलकाको शवचमा पुलको काम गरी शवशभन्न शनकायहरुशवच समन्वय गने ।
ग. तोशकएको मापदण्ड अनसु ारको कायभ भएको नभएको अनगु मर् गरी सधु ारका प्रयास गने गराउने ।
घ. आफ्ना मातहतका शवद्यालयहरुलाई शदवा खािाको लाशग वाशषभक रुपमा समाशिक परीक्षर् गराउन सहयोग गने ।

१८. स्थानीय तह दशिा शाखा:
स्थानीय तह शिक्षा िाखाले शदवा खािा सचं ालन र कायभन्वयनमा देहायको कायभहरु गनेछ ।
क. सम्बशन्धत शनकायलगायत शिक्षक, शव.व्य.स. र आमा समुहहरुको शदवा खािा सशमशत प्रशतशनशधहरुको समन्वयममा
तोशकएको मापदण्ड अनसु ारको मेनु शनमाभर् गरी समाशिक शवकाि सशमशतको शस्वकृ शत शलई कायाभन्वयन गने ।
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ख. शदवा खािा सचं ालनको लाशग एउटा कायभयोिना तथा वाशषभक विेट वनाई सामाशिक शवकाि सशमशतमा अनमु ोदन गराई
कायभपाशलकामा शस्वकृ शतको लाशग पेि गने ।
ग. शदवा खािा सचं ालनको लाशग चाशहने मानवश्रोत तथा कमभचारर आवश्यकता पशहचान गरी सोको व्यवस्थापनको लाशग
स्थानीय तह कायभपाशलका सुँग पहल गने ।
घ. शवद्यालहरुलाई तोशकएको मापदण्ड तथा शनयम अनसु ार चौमाशसक रुपमा शनकािा शदने ।
ङ. शवद्यालहरुले पेि गरेको प्रगशत प्रशतवेदनहरुलाई एशककृ त गरी आफ्नो स्थानीय तह स्तररय प्रशतवेदन तयार गरी सो प्रशतवेदन
पाशलका लगायत अन्य शनकायमा पेि गने ।
च. माशसक प्रधानाध्यापक वैठकमा शदवा खािा शवषयसुँग सम्बशन्धत अशनवायभ रुपमा एउटा शवषयवस्तुका रुपमा छलफल गने
गराउने र शदवाखािालाई एउटा साधनको रुपमा उपयोग गरी वालावाशलकाको शिक्षामा पहुचुँ , सहभाशगता र शसकाईमा सशु नशित
गने खालको कृ याकापहरुमा छलफल गराउने ।
छ. शदवा खािा सचं ालन तथा व्यवस्थापनमा कायभरत कमभचारी तथा अन्य सरोकारबालहरुको (भान्से, शव.व्य.स. र
शिक्षकहरुको) क्षमता शवकािका लाशग सम्वशन्धत शनकायहरु (िस्तै खाद्य तथा गर्ु स्तर शनयन्त्रर् शवभाग, शिक्षाको लाशग खाद्य
पररयोिना, पररवार कल्यार् महािाखा आशद) तथा अन्य शवकास साझेदारहरु सुँग समन्वय गने ।
ि. शदवा खािाको कायाभन्वयन तोशकएको मापदण्ड अनसु ारको भए नभएको अनगु न गरी आवश्यक सल्लाह, सझु ाव र
सहिीकरर् गने गराउने ।

१९. स्थानीय तह सामादजक दवकास सदमदत:
शदवा खािा सचं ालनमा समाशिक शवकाि सशमशतको संन्वयकारी भुशमका रशह शनम्न कायभहरु गनेछ ।
क. शदवा खािाको लाशग हुने यस सशमशतको वैठकमा आवस्यकता अनुसार पाशलका अन्तगभतको कृ षी, पि,ु सामाशिक सुरक्षा
िाखाका प्रमुखहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई पशन आमन्त्रर् गरर वहुक्षेशत्रय प्लेटफमभ कायम गरर आवश्यक सहयोग र
सहकायभका लाशग पहल गने ।
ख. नगर शिक्षा िाखाले पेि गरेको शदवा खािाको कायभयोिना र विेटमाथी आवश्यक छलफल गरर अनुमोदन गने र नगर
कायभ पाशलकामा शस्वकृ शतको लाशग आवश्यक पहल तथा समन्वय गने ।
ग. शदवा खािालाई स्थानीय स्तरको उत्पादनमा आधाररत वनाउन नगर कृ शष िाखाको सहयोगमा कृ शष सहकारी‚ सहकारी वा
शकसान समुहहरुलाई आवश्यक प्राशवशधक तथा अन्य सहयोगहरु शदलाउन पहल गनभ ।
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घ. शदवाखािा सचं ालनमा अन्य क्षेत्रको समेत भशु मका पशहचान गरर प्राशवशधक, आशथभक तथा अन्य सहयोग वा सहकायभको
लाशग पहल गनेछ ।
ङ. शदवा खािाको संचालनको लाशग चाशहने थप नीशत, शनयम, योिना, तथा कायभक्रमहरुको मस्यौदा तयार गरर शस्वकृ तको
लाशग कायभपाशलकामा पेि गने ।
च. प्रत्येको चौमाशसकमा कशम्तमा एक पटक आफ्नो मातहतको सम्पर्ु भ शवद्यालयहरुलाई संयुक्त अनुगमन गरर अनुगमनमा
देशखएको शवषयवस्तुलाई छलफलगरर समस्याहरुको समाधान गरर शदवाखािालाई प्रभावकारर वनाउने पहल गनेछ ।

२०. स्थानीय तह काययपादलका:
शदवा खािा संचालन, व्यवस्थापन र कायाभन्वयनको लाशग स्थानीय तहको कायभपाशलका नीशत शनधाभरर् तथा अशन्तम शनर्भय गने
शनकाय रहनेछ र देहाय वमोशिमको कायभ गने छ ।
क. सामाशिक शवकास सशमशतवाट पेि भएको नीशत, शनयम, योिना, तथा कायभक्रमहरुको मस्यौदामाशथ छलफल गरी आवश्यक
पररमािभन सशहत शस्वकृ त गने ।
ख. शिक्षा िाखावाट प्रस्ततु भएको शदवाखािाको कायभयोिना, वाशषभक विेट लाई शस्वकृ त गने ।
ग. संघीय सरकारवाट प्राप्त रकम वाहेक शदवाखािाको व्यवस्थापनलाई चुस्त दरू
ु स्त गनभ थप विेटको व्यवस्थापन तथा
वाुँडफाुँट गने ।
घ. शदवा खािा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारर गनभ यस स्थानीय तह अन्तगभत भएको िाखाहरुमा फोकल कमभचारी तोक्ने वा
आवश्यक कमभचारी काममा खटाउने ।
ङ. शदवा खािाकोलाशग चाशहने आवश्यक पवु ाभधारहरुको शवकाि गनभ गैर सरकारी सघं सस्ं था, नीशि क्षेत्र, दातृ शनकायहरुसुँग
सहयोगको लाशग आवश्यक सहकायभ गने ।
च. शदवा खािाको शवस्तार तथा गुर्स्तरको लाशग चाशहने श्रोतको लाशग प्रदेि सरकार सुँग सहयोगका लाशग पहल गने ।
छ. आफ्नो मातहतको सम्पर्ु भ शनकाय तथा शवद्यलायहरुलाई आवश्यक शनदेिन शदने ।

पररच्छे ि – ६
दिवा खाजाको लादग चादहने आवश्यक स्रोतको लादग लागत साझेिारी
२१. शवद्यालयम शदवा खािा व्यवस्थापनका लाशग नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार सशहत स्थानीय तह र सहयोगी संस्था र
अशभभावकबीच सहकायभ र साझेदारी गररने छ ।
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२२. शदवा खािा व्यवस्थापनका लाशग स्थानीय सहकारी, आमा समहू , क्याटररङ सचं ालक, कृ षक समहु सगं आवश्यक शवत्तीय,
व्यवस्थापकीय तथा लागत सझेदारी गनभ सशकने छ ।

दवदवध
१. खारेिी : यस अशघ िारी भएको शवद्याथी खािा कायभक्रम कायाभन्वयन कायभशवशध २०७६ खारेि गरीएको छ ।
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शवद्यालयको नाम :

अनुसुदच क
गोदावरी नगरपाशलका
शिक्षा िाखा
चौमादसक प्रगदत दववरण तथा अनुिान दनकाशा िाराम
(चौमादसक दववरणका आधारमा तथ्याङ् क भनयपु ने)
वडा न.ं

अशघल्लो चौमाशसकमा शवद्यालय सञ्चाशलत शदन :

खािा उपभोग भएका िम्मा शदन

क. अदिपलो चौमादसकको दवद्याथी संख्या
दववरण

छात्रा

छात्र

जम्मा

िम्मा भनाभ
िम्मा उपशस्थशत शदन
खािा उपभोग भएका
शदनको िम्मा उपशस्थशत

ख.पदछपलो मौज्िातको र आगामी दनकाशाको दववरण
दववरण

रकम (रू खाद्य सामग्री
हजारमा) १ (के जी)

खाद्य सामग्री
२ (के जी)

गत चौमाशसकको मौज्दात
गत चौमाशसकमा प्राप्ती
गत चौमाशसकको खचभ
बचत र मौि््दात
िम्मा शवद्याथभ्ी भनाभ
आगामी चौमाशसकमा खािा
उपभोग हुने िम्मा शदन
प्रशतशदन प्रशत शवद्याथी लागत
रकम र आवश्यक खाद्य सामग्री
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खाद्य सामग्री
३ (के जी)

खाद्य सामग्री
४(के जी)

पररमार् दर

आवश्यक खाद्य सामग्री पररमार्
र रकम
िम्मा मौज्दात वचत
शनकासा हुनुपने रकम र खाद्य
सामगी परशमार्

शबव्यस अध्यक्षको नाम :

खाद्य समग्री वा रकम शनकासा गने अशधकारीको नामाः

सही :

सही :

सामग्री बशु झशलनेको नाम :

सही :

शवद्यालय छाप :
अनुसूची ख
खररि सदमदतले तयार गनयपु ने खररि योजनाको दववरण
दवद्यालय :

पादलका वडा नं.

क. खाद्य सामग्री पररमााण र लागत अनुमान
शनधाभररत
खाद्य
टोकरी
पररकार

...वषभमा
खािा
उपभोग हुने
अनुमाशनत
शदन

खािा
पररमार्को
दर

िम्मा
शवद्याथी
भनाभ

दमदत
आवश्यक
पने
सामग्रीको
पररमार्

बचत र
मौज्दात
खाद्य
सामग्रीको
पररमार्
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खररद
गनुभपने
खाद्य
सामग्रीको
वास्तशवक
पररमार्

अनमु ाशनत
एकाइ मूल्य
दर

अनमु ाशनत सामग्रीको
िम्मा
ग्ुर्स्तर
मूल्य
शववरर्
(ब्राण्ड
राम्रो
असल)

अनुसूची ग
दवद्यालय खाजाका लादग खाद्य सामग्री आपूदतयको आपूदतयकताय र दवद्यालय/पादलकावीच भएको सम्झौता
बोलपत्र नं.......................
शवद्यालय रपाशलकाको नाम............................................. .....................पाशलका वडा न.ं ......
आपशू तभकताभको नाम .................................................. ठे गाना............................... सम्पकभ नं.............
तल उशल्लशखत ितभ अनुसार ताशलका क बमोशिमका खाद्य सामग्रीहरू खररद तथा आपूशतभ गनभ दवु ै पक्ष मञ्िुर भई यो सम्झौता आि
..................................... का शदन माशथ भशनएका शवद्यालय र पाशलका र आपूशतभकताभशवच सम्पन्न भएको छ ।
तादलका क : खररि तथा आपदू तय गररने खाद्य सामग्रीहरू
क्र सं.

खाद्य सामग्री

खाद्य सामग्रीको
प्रकार

जम्मा पररमाण

क. अन्न

ख.दाल तथा गेडागुडी

ग.हररयो सागपात
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एकाइ मूपय िर
रू

जम्मा मूपय रू आपदू तय समय
र तररका

क्र सं.

खाद्य सामग्री

खाद्य सामग्रीको
प्रकार

जम्मा पररमाण

घ.अरू तरकारी

िरा तथा कन्दमुल

फलफूल

बदाम

अण्डा
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एकाइ मूपय िर
रू

जम्मा मूपय रू आपदू तय समय
र तररका

क्र सं.

खाद्य सामग्री

खाद्य सामग्रीको
प्रकार

जम्मा पररमाण

एकाइ मूपय िर
रू

जम्मा मूपय रू आपदू तय समय
र तररका

अनुसूची ि

दिवा खाजा साप्ताहीक मेनु

क्र. स.

वार

पररकार

कै दियत (दवकपप)

१

आइतवार(पशहलो शदन)

शखचडी

मकै को वा चामल वा सुिीको हलुवा

२

सोमवार(दोस्रो शदन)

खीर साग तरकारी

शचउरा र गेडागुडी

३

मंगलवार(तेस्रो शदन)

क्वाटी वा गेडागुडी

मकै को सैया र तारकारी

४

बुधवार(चौथो शदन)

अण्डा वा मासु र भटु ेको भात

भुटेको मकै र भटमास

५

शबशहवार(पाुँचौ शदन)

हलुवा

स्वास््य मन्त्रालयबाट स्वीकृ त खािा

६

िुक्रवार(छैटौ शदन)

दाल भात तरकारी

आज्ञाले
िेवराज जोशी
प्रमुख प्रशासकीय अदधकृ त
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