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भाग–२  

हतवुागढी गाउँपालिका 
सािदुाययक यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन कायययवलि, २०७७ 

  

पररच्छेद १ 

 

सािदुाययक यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन कायययवलि, २०७७ 
प्रस्तावना 

यवद्यािय तहसम्िको शिक्षािा पहुँच अलभवृयि गदै आिारभूत तहसम्ि शिक्षाको सलुनशितता गने हतवुागढी गाउँपालिकाको िैशक्षक 
उद्देश्य रहेको छ । यो उद्देश्य हालसि गनय आ.व.०७६÷०७७ िा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका सािदुाययक यवद्याियहरुका 
बाियवकास केन्द्रिा लसकाइ गनय आउने बािबालिकाहरुिाई ददवा खाजा खुवाउने काययक्रि संञ्चािन गरेको लथयो।उक्त काययक्रि 
प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ् चािन भएसँगै आ.व. ०७७÷०७८ का िालग नेपाि सरकारिे संयविानको अलनवायय तथा लनःिलु्क आिारभूत 
शिक्षा, सबैका िालग खाद्य सम्प्रभतुाको हक, ददगो यवकासको गररबी उन्द्िूिन तथा भोक उन्द्िूिन र सबैका िालग गणुस्तरीय शिक्षािा 
पहुँच सलुनशितता सम्बन्द्ििा भएका काननु तथा सम्झौता कायायन्द्वयन गनय प्रfरशम्भक बाि कक्षादेशख कक्षा ५ सम्ि अध्ययनरत 




 

बािबालिकाहरूको ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािानाथय हतवुागढी गाउँपालिकाको िालग बजेट यवलनयोजन भएकोिा यस काययक्रििाई 
प्रभावकारी रुपिा सञ् चािन गनय  सािदुाययक यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन कायययवलि, २०७७ तयार गररएको छ । 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ 

 १.१ यो कायययवलिको नाि “सािदुाययक यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन कायययवलि, २०७७” रहेको छ । 

 १.२ यो कायययवलि यव.सं. २०७७ पौष १ गतेदेशख िाग ुहनुेछ । 

२. काययक्रिको उद्दशे्य 

क) यवद्यािय उिेर सिूहका बािबालिकाहरूको यवद्यािय भनाय दरिा वृयि गनुय, 
ख) पोषणयकु्त खाद्यान्नको अभाव पयहचान भएका यविेष क्षेत्रहरुका बािबालिकाहरुिाई िशक्षत गरी शिक्षािा सिुार ल्याउन,ु 
ग) शिक्षाको पहुँचिा बृयि गदै आिारभूत तहसम्िको िैशक्षक पहुँच सलुनशितता गनुय, 
घ) यवद्याथीहरुको स्वास््य एवि ्पोषणको यवद्यिान शस्थलतिा सिुार ल्याउन,ु 
ङ) यवद्याथीहरुको कक्षा दोहोर् याउने र यवद्यािय छाड्ने प्रवृशििा किी ल्याउन,ु 
च) यवद्याथीहरुको लनयलित कक्षा उपशस्थलत दरिा वृयि गनुय, 
छ) सािदुाययक यवद्याियहरुिा यवद्याथीहरुको आकय षण बढाउन,ु 

 

३. ददवा खाजाको पररकार 

३.१ ददवा खाजाको पररकार अनसूुची-१ बिोशजि हनुेछ।उक्त सूचीिा उल्िेख नभएका तर स्थानीयस्तरिा उत्पाददत अन्द्य खाद्य   
सािाग्री भए यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको लनणययानसुार लसफाररस गनय सयकने छ । 

४. पालिकास्तरीय यवद्यािय ददवा खाजा व्यवस्थापन लनदेिक सलिलत  

४.१ हतवुागढी गाउँपालिका लभत्रका यवद्याियहरुिा ददवा खाजा व्यवस्थापन गनय देहाय बिोशजिको पालिकास्तरीय लनदेिक सलिलत 
रहने छ – 

(क) गाउँपालिका प्रिखु                         अध्यक्ष 

(ख) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत                                  सदस्य  

(ग) वडा नं. १ को वडाध्यक्ष                   सदस्य 

(घ) भोजपरु उद्योग वाशणज्य िाखा कायायिय घोडेटार अध्यक्ष    सदस्य 

(ङ) स्वास््य िाखा प्रिखु                             सदस्य  

(च) पिपंुक्षी सेवा िाखा प्रिखु                        सदस्य 

(छ) कृयष यवकास िाखा प्रिखु              सदस्य  

(ज) खानेपानी तथा सरसफाई िाखा प्रिखु    सदस्य 

(झ) ियहिा तथा बािबालिका िाखा प्रिखु    सदस्य 




 

(ञ) नेपि शिक्षक िहासंघ हतवुागढी अध्यक्ष    सदस्य 

(ट) शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखा प्रिखु    सदस्य सशचव 

 

४.२  पालिकास्तरीय यवद्यािय ददवा खाजा व्यवस्थापन लनदेिक सलिलतको काि, कतयव्य, अलिकार 

(क) गाउँपालिकालभत्रका यवद्याियिा ददवा खाजा व्यवस्थापन काययक्रि सञ् चािानाथय तोयकएको िापदण्ड अनरुूप स्थानीय िापदण्ड 
र स्तर लनिायरण गने, 

(ख) ददवा खाजा काययक्रि कायायन्द्वयनका िालग स्थानीय संघसंस्था, नीशज क्षेत्र र अन्द्य लनकायसँग सिन्द्वय गने, 

(ग) ददवा खाजा काययक्रि कायायन्द्वयनको अनगुिनसम्बन्द्िी सूचक तयार गने र सो अनसुार अनगुिन गने गराउने, 

(घ) यवद्याियहरुिाई ददवा खाजा काययक्रि प्रभावकारी रुपिा कायायन्द्वयन गनय प्रेररत गने, 

(ङ) यवद्याियहरुिाई स्थानीयस्तरिा उपिब्ि हनुे खाद्य सािाग्रीहरुको प्रयोग गरी खाजा तयार गनय िगाउने, 

(च) यवद्याियहरुिा बाियवकास केन्द्रदेशख कक्षा ५सम्ि भनाय भएका यवद्याथीहरुको दैलनक हाशजरी तयार गरी यवद्याियका प्रिानाध्यापक 

र यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे प्रिाशणत गरेर पठाएको यववरणको आिारिा दैलनक प्रलत यवद्याथी रु.१५।-का दरिे एक 
आ.व. िा १८० ददन (परीक्षा सञ् चािन भएको ददन सिेत) तै्रिालसक हनु आउने रकि यवद्याियको खातािा लनकासाको िालग 
लसफाररस गने, 

(छ) लनिायररत िापदण्ड, गणुस्तर तथा पररिाणअनसुार यवद्याियहरुिा खाद्य सािाग्री/खाजा आपूलतय भए नभएको अनगुिन गने, 

(ज) खाजा काययक्रििे यवद्याियहरुिा यवद्याथी भनाय, लनयलितता, लनरन्द्तरता र लसकाइ स्तरिा सिुार भए नभएको साथै स्थानीय   

तहलभत्रका बािबालिकाको पोषण तथा स्वास््य शस्थलतिा सिुार आए नआएको लनयिन गने, 

(झ) यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रिको सम्बन्द्ििा िालथल्िो लनकायहरुबाट प्राप्त लनदेिनहरु कायायन्द्वयन गने गराउने, 

(ञ) प्रत्येक यवद्याियिा वषयिा एकपटक यवद्यािय अलभभावक सचेतना कायायक्रि सञ् चािन गने। 

 

 

५. वडास्तरीय यवद्यािय ददवा खाजा व्यवस्थापन सलिलत 

५.१ हतवुागढी गाउँपालिका शस्थत हरेक वडाका सािदुाययक यवद्याियिा ददवा खाजा व्यवस्थापन तथा सञ् चािन गनय देहाय 
बिोशजिको वडास्तरीय यवद्यािय ददवा खाजा व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ – 

(क) वडाध्यक्ष                     अध्यक्ष 

(ख) वडाध्यक्षिे तोकेको ियहिा वडा सदस्य एक जना          सदस्य  

(ग)  सम्बशन्द्ित वडाशस्थत यवद्याियका यव.व्य.स. अध्यक्ष िध्येबाट एक जना  सदस्य 

(घ) सम्बशन्द्ित वडाशस्थत यवद्याियका प्र.अ. िध्येबाट एक जना    सदस्य   




 

(ङ) सम्बशन्द्ित वडाका वदुद्दजीवी/सिाजसेवी िध्येबाट एक जना    सदस्य 

(च) स्वास््य चौकी/संस्था प्रिखु         सदस्य 

(छ) वडा सशचव          सदस्य सशचव 

 

५.२ वडास्तरीय यवद्यािय ददवा खाजा व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य, अलिकार 

क) आफ्नो वडालभत्रका यवद्याियिा ददवा खाजा  व्यवस्थापन काययक्रि तोयकएको िापदण्ड अनरुूप भए नभएको अनगुिन गने, 

ख) यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन सम्बन्द्ििा पालिकास्तरीय लनदेिक सलिलतिे गरेका लनणययहरु कायायन्द्वयन गने गराउने, 

ग) आफनो वडालभत्रका यवद्याियको लनयलित अनगुिन गने तथा आवश्यक लनदेिन प्रदान गने, 

घ) यवद्याियहरुिाई ददवा खाजा काययक्रि प्रभावकारी रुपिा कायायन्द्वयन गनय प्रेररत गने, 

ङ) यवद्याियहरुिाई स्थानीयस्तरिा उपिब्ि हनुे खाद्य सािग्रीहरुको प्रयोग गरी खाजा तयार गनय िगाउने, 

च) यवद्याियको पहुँचबाट बायहर रहेका बािबालिकािाई यवद्यािय सम्ि ल्याउन अलभभावकिाई पहि गने, 

छ) ददवा खाजा काययक्रिको प्रभावकाररताबारे तै्रिालसक रुपिा प्रगलत प्रलतवेदन पालिकास्तरीय यवद्यािय ददवा खाजा व्यवस्थापन 
लनदेिक सलिलतिा पेि गने, 

ज) ददवा खाजा काययक्रििाई प्रभावकारी बनाउन यवद्याियहरुसँग लनयलित रुपिा आवश्यक सिन्द्वय, सहकायय र सहयोग गने, 

झ) यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रिको सम्बन्द्ििा िालथल्िो लनकायहरुबाट प्राप्त लनदेिनहरु कायायन्द्वयन गने गराउने। 

 

६. यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत 

यवद्याियिा ददवा खाजाको व्यवस्थापन र सञ् चािनिा िहत्वपूणय शजम्िेवारी यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको हनुेछ ।यस 
सलिलतको काि, कतयव्य, अलिकार लनम्नानसुार हनुेछ - 

क) लनिायररत पररिाण र पोषण स्तरयकु्त खाद्य सािाग्री वा खाजा आपूलतय भए नभएको र उपशस्थत यवद्याथी सबैिाई खाजा 
उपिब्ि भए नभएको हेने, 

ख) खाजा काययक्रििे यवद्याियहरुिा यवद्याथी भनाय, लनयलितता,लनरन्द्तरता र लसकाइ स्तरिा सिुार भए नभएको साथै स्थानीय 
तहलभत्रका बािबालिकाको पोषण तथा स्वास््य शस्थलतिा सिुार आए नआएको लनयिन गने, 

ग) त्याङ्क र अलभिेख दरुुस्त भए नभएको साथै खाजा काययक्रि कायायन्द्वयन शस्थलत र गलतयवलि रेखदेख गने, 

घ) बैठकका लनणयय र कायायन्द्वयन तथा प्रगलत प्रलतवेदन तयारीबारे अन्द्तरयक्रया साथै िातहतका सम्पणूय सलिलतहरु पररचािन र 
लनदेिन गने । 

 

७. अलभभावक आिा सिहु सलिलत 




 

७.१ यवद्याियिा खाजा व्यवस्थापन गनय यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे देहाय बिोशजिको अलभभावक आिा सिहु सलिलत गठन 
गनुयपने छ - 

(क) यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सलिलतको ियहिा सदस्य         अध्यक्ष      

(ख) शिक्षक अलभभावक संघिे िनोलनत गरेका अलभभावकहरू िध्येबाट ५ जना ियहिा         सदस्य 

(ग) सम्बशन्द्ित टोि यवकास सलिलतबाट प्रलतलनलि २ ियहिा            सदस्य      

(घ) सम्बशन्द्ित बाियवकास केन्द्रको सहजकताय                          सदस्य 

(ङ) प्रिानाध्यापकिे तोकेको १ जना ियहिा शिक्षक                    सदस्य  
(च) प्रिानाध्यापक                                                                        सदस्य सशचव 

 

७.२. यस काययक्रििा सहयोग गनय सक्ने यवद्यािय सेवा क्षते्रलभत्र काययरत रहेका अन्द्य सरकारी एवि ्गैर सरकारी लनकाय तथा 
संस्थाहरुका पदालिकारी सिेत बैठकिा आिशन्द्त्रत गनय सयकने छ । 

 

७.३ अलभभावक आिा सिहु सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार  

यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत र यवद्यािय प्रिासनको सहयोगिा देहाय बिोशजि यस सलिलतिे खाजा व्यवस्थापनसम्बन्द्िी कायय 
गनुयपनेछ - 

(क) खाद्य सािग्री खररद गने 

(१) ददवा खाजाको िालग सािग्री खररद गदाय यसै कायययवलिको अनसूुची-१ िा उल्िेशखत सिूहको खाद्य सािग्रीहरू पने गरी खररद 
गनुयपने, 

(२) उक्त सािग्री खररद गदाय स्थानीय रूपिा उत्पाददत सािग्रीिाई खररद गनुयपनेछ साथै सािग्री खररद गदाय भण्डारण क्षितािाई 
ध्यान ददनपुने, 

(३) खाद्य सािग्री खररद गदाय गणुस्तर ययकन गनुयपने, 

(४) लछटो सड्ने यकलसिका सािग्री एकै पटकिा िेरै खररद नगने, 

(५) साप्तायहक रुपिा प्रत्येक बार खुवाइने खाजाको यववरण टाँस गनुयपनेछ । 

 

(ख) खाद्य सािग्री भण्डारण र संरक्षण गने 

(१) खररद गररएका सािग्री भण्डारणको िालग उपयकु्त कोठा र राख्ने भाँडाको व्यवस्था गनुयपने, 

(२) भण्डारण कक्ष, सािग्री राख्ने ठाउँ, िसुा, यकरा आददबाट संरक्षण गने तथा चहुावट हनु नपाउने गरी भण्डारण गनुयपनेछ । 

 




 

(ग) खाजा पकाउने र खुवाउने 

(१) यवद्यािय खुिेको ददन (परीक्षा सञ् चािनको ददन सिेत) यवद्याियिा उपशस्थत प्रारशम्भक बाियवकास देशख कक्षा ५ सम्िका 
बािबालिकहरुिाई राखेर खाजा खुवाउनपुने, 

(२) वुँदा नं. १ िा उल्िेख भए अनसुार खाजा खुवाउन सम्भव नभए यवद्याियिे यवद्याथीको हाशजरी रुज ुगरी प्रलत ददन प्रलत यवद्याथी 
रु.१५ का दरिे अलभभावकिाई रकि प्रदान गरी सोको भपायइ राख ने र अलभभावकिे अनसूुची -१ िा उशल्िशखत तथा यवद्यािय 
व्यवस्थापन सलिलतिे पाररत गरेको खाजा सूची लभत्रका पररकार तयार गरी पठाउन ुपनेछ जसको लनयिन यवद्यािय व्यवस्थापन 
सलिलत, अलभभावक आिा सिूह सलिलत र यवद्यािय प्रिासनिे गनुयपने, 

(३) वुँदा नं. २ बिोशजि अलभभावकिे खाजा पठाउदा अलभभावक आिा सिहुिे लनयलित रुपिा यविेष लनगरानी गरी तातो पानी 
सयहतको बोति तथा खाजा सयहतको यटयफन क्यारीको व्यवस्था भए नभएको र नभएको खण्डिा आवश्यक पराििय ददने, 

(४) खाजा खुवाउने कायय ददउँसो (िध्यान्द्तर) सियिा गनुयपन,े 

(५) खाजा पकाउने र खुवाउने काययका िालग यवद्याियको बाियवकास केन्द्रको सहजकताय, यवद्यािय कियचारी वा अन्द्य वैकशल्पक 
व्यवस्था यवद्याियिे लििाउनपुने, 

(६) यस काययिा पठनपाठनिा बािा पने गरी शिक्षक तथा यवद्याथीहरुिाई प्रयोग गनय नपाइने, 

(७) खाजा पकाउन ुअशघ खाद्य सािग्री खान योग्य भए नभएको ययकन गरेर िात्र पकाउने व्यवस्था गनुयपने,  

(८) खाजा खुवाउने क्रििा सम्बशन्द्ित सहजकतायबाट बािबालिकाहरुिाई िायाि ुवातावरणिा खुवाउन ुपनछे साथै अपांग यवद्याथीिाई 
प्राथलिकता ददनपुने, 

 

(घ) खाजा पकाउने र खुवाउने स्थानको सरसफाई तथा इन्द्िन व्यवस्थापन गने।यवद्याियिा ददवा खाजा व्यवस्थापन गदाय यवद्याियको 
वातावरणको सरसफाइ र यवद्याथीको स्वास््यिा यविेष ध्यान परु् याउन ु पनेछ ।यसका िालग देहाय बिोशजि 
गनुयपनेछ - 

(१) खाजा खान ुअशघ र खाजा खाए पलछ हात िनुे ठाउँ र सोका िालग आवश्यक पानी र साबनुको व्यवस्था गनुयपने, 

(२) खाजा पकाउने स्थान र कोठाको उशचत व्यवस्था गनुयपने, 

(३) खाजा पकाउन इन्द्िनको व्यवस्था गनुयपनेछ र इन्द्िनको रुपिा दाउरा प्रयोग गने भए िूँवा रयहत चिुो प्रयोग गने व्यवस्था 
लििाउन ुपनेछ खाजा तयार गदाय र खाना पलछ लनस्कने फोहर व्यवस्थापनको िालग लनशित स्थान तय गरी वातावरणिाई 
स्वच्छ बनाइ राख्ने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

 

८. यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रिको आलथयक व्यवस्थापन 

(क) गाउँपालिकाबाट यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि बापत तै्रिालसक रुपिा प्राप्त भएको रकिको आम्दानी र खचयको यहसाब दरुूस्त 
राख्नपुनेछ । 




 

(ख) बुँदा नं. (क) अनसुारको यहसाब यकताब र प्रगलत यववरण यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट अनिुोदन र पाररत गराइ व्यवशस्थत 
रुपिा राख्ने दाययत्व यवद्यािय प्रिानाध्यापकको हनुेछ । 

(ग) बुँदा नं. (ख) अनसुारको प्रगलत यववरण तै्रिालसक रूपिा गाउँ पालिकािा पठाउन ुपनेछ। 

(घ) शिक्षा लनयिाविी २०५९को लनयि १७१ (क) अनसुारको सलिलतबाट खाजा काययक्रिको सािाशजक परीक्षण र लनयिानसुार 
िेखापरीक्षण गराउने दाययत्व यवद्यािय र यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको हनुेछ । 

 

९. यवद्याियका प्रिानाध्यापकको काि, कतयव्य र शजम्िेवारी 

(क) गाउँपालिकाबाट खाजाको रकि लनकासा लिई यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत, अलभभावक आिा सिूह सलिलतिाई लनयलित रुपिा 
जानकारी गराउन,े 

(ख) यवद्याियका यवद्याथीहरूिाई दैलनक खाजा खुवाउने सिय तालिका लनिायरण गरी ददवा खाजा खुवाउन सहजीकरणको िालग 
फोकि पसयन तोक्ने, 

(ग) यवद्याथीको दैलनक उपशस्थलतका आिारिा ददवा खाजा पकाउन ुपने भएकोिे दैलनक रुपिा यवद्याथी संखयाको यववरण खाजा तयार 
गनुय अगालड नै तोयकएको व्यशक्तिाई उपिब्ि गराउने, 

(घ) ददवा खाजाका सािानको उशचत भण्डार गने ठाउँ तथा ददवा खाजा पकाउने ठाउँ उपिब्ि गराउनका साथै सरसफाइको उशचत 
प्रवन्द्ि गने, 

(ङ) आम्दानी र खचयको यहसाब राशख तै्रिालसक र वायषयक प्रगलत लनयलित रूपिा यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट पाररत गरी 
गाउँपालिकाको कायायियिा पठाउने, 

(च) ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन गनय प्रिासकीय तथा व्यवस्थापकीय भलुिका खेल्ने, 

(छ) ददवा खाजा सम्बन्द्ििा गाउँपालिकाबाट प्राप्त लनदेिन कायायन्द्वयन गने गराउने, 

(ज) यवद्याथीको भनाय, लनयलितता, लसकाइ अवस्था, स्वास््य र पोषण तथा सरसफाइबारे अलभभावकिाई जानकारी गराउने, 

(झ) ददवा खाजा काययक्रिको संशक्षप्त सूचनािूिक चाटय तयार गरी सूचना पाटीिा टासँ गने, 

(ञ) यवद्याियिा ददवा खाजा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने थप स्रोत सािन तथा सहयोग खोजी गने, 

(ट) यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत, अलभभावक आिा सिूह सलिलत, शिक्षक अलभभावक संघ तथा यवद्यािय पररवारको संयकु्त छिफि 
तथा अन्द्तरयक्रया िालसक रुपिा गराइ सोको प्रलतवेदन तै्रिालसक रुपिा गाउँपालिकाको कायायियिा पेि गने, 

(ठ) लनयलित अनगुिनका क्रििा आएका सझुाव कायायन्द्वयन गने व्यवस्था लििाउने, 

(ड) तै्रिालसक रुपिा अलभभावक भेिा गराइ स्वच्छ िैशक्षक वातावरण लसजयना गनय अन्द्तरयक्रया गने, 

(ढ) वायषयक रुपिा सािाशजक परीक्षण गराइ सम्बशन्द्ित लनकायिा तोयकएको ढाँचािा प्रलतवेदन पठाउन,े 

(ण) िालसक आय व्ययको से्रस्ता दरुुस्त राख्ने व्यवस्था लििाउने, 




 

(त) प्रारशम्भक बाि कक्षादेशख कक्षा ५सम्िका यवद्याथीहरुिाई यवद्यािियिा नै तोयकएको िापदण्ड लभत्र रयह ददवा खाजा तयार 
गरी खुवाउने व्यवस्था लििाउने। यदद त्यसको व्यवस्थापन गनय कदठनाइ भए कक्षा १-५ का यवद्याथीहरुिाई घरैबाट खाजा 
ल्याउन प्रवन्द्ि लििाउने तर ECD का बािबालिकाहरुिाई अलनवायय रुपिा यवद्याियिा नै खाजा बनाएर खुवाउने व्यवस्था 
लििाउने । 

(थ) यवद्याथीको दैलनक हाशजरीको प्रलतलियप र अनसूुची-३ बिोशजिको सियिगत यववरण, साथिा अनसूुची-४ को ढाँचािा तै्रिालसक 
रुपिा रकि लनकासाको िालग िाग फाराि पेस गन े। 

 

१०. अलभभावकको भलुिका 

(क) यवद्याियबाट भएका सूचना, लनदेिनिाई पूणय रुपिा पािना गनुयपने, 

(ख) दैलनक रुपिा आफ्ना बच्चाहरुिाई यटयफन क्यारीिा स्थानीयस्तरिा उत्पाददत वा यवद्याियिे उपिब्ि गराएको खाद्य सािाग्रीको 
सूचीलभत्र िध्येको यवद्याियिे सूचनापाटीिा टासँ गरेको खाजाको तालिका अनसुारको पोषणयकु्त खाजा घरैबाट तयार गरी तातो 
पानीको बोति सयहत लनयलित यवद्यािय पठाउने व्यवस्था गने, 

(ग) सिय सियिा यवद्यािय पलुग यवद्यािय प्रिासनबाट आफ्ना बच्चाहरुको िैशक्षक अवस्थाबारे बझु्ने, 

(घ) बजारिा तयारी अवस्थािा रहेका Junk Food जस्तैः चाउचाउ, लबस्कुट, चटपटे आददिाई बच्चाको खाजाको रुपिा लसफाररस 
नगने वा पूणयरुपिा बन्द्देज गनुयपने।  

 

११.अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

यो काययक्रिको लनयलित अनगुिन गाउँ काययपालिकाको कायायिय र यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट देहाय बिोशजि हनुेछ - 

(क) यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलत तथा शिक्षक अलभभावक संघिे लनयलित अनगुिन गनुयपनेछ । अनगुिन काययिा सम्बशन्द्ित वडा 
सलिलतका सदस्य एंवि ्वडाध्यक्ष सिेतिाई सहभागी गराउनपुने, 

(ख) गाउँ काययपालिकाको कायायियबाट सिय सियिा आकशस्िक लनरीक्षण तथा प्रभाव िूल्याङ्कन गरीनछे। 

 

१२. बजेट व्यवस्थापन 

सािदुाययक यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रिको सन्द्दभयिा हनुे  बैठक तथा अनगुिन खचय (गाउँपालिका/गाउँ काययपालिकािे 
यवलनयोजन गरेको रकि) देहायविोशजि gD;{ (दर रेट)को  आिारिा खचय गनुय पने छ। 

क्र.सं. कािको यववरण 

खचय िीषयक (प्रलत एकिा) 
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१. 

पालिकास्तरीय 
यवद्यािय ददवा 
खाजा व्यवस्थापन 
लनदेिक सलिलतको रु.

१०
००

।-
 

रु.
३०

०।
- 
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इ 

० 

रु.
२०

००
।-

 आवश्यकता अनसुार वैठक 
र तै्रिालसक प्रलतवेदन ( 

एकजना सहायक र एकजना 
कायायिय सहायक सिेत) 

२. 

वडास्तरीय 
यवद्यािय ददवा 
खाजा व्यवस्थापन 
सलिलतको रु.

१०
००

।-
 

० ० ० 

रु.
३०

०।
- 

रु.
५०

०।
- 

 बयढिा ५ वैठक र ४ वटा 
प्रलतवेदन 

३. 
यवद्यािय 
अलभभावक सचेतना 
कायायक्रिको 

० ० 

लनि
ायरर
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दर
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तो
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क
 

चौ
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इ 

० ० 

रु.१,२००।– 

 का दरिे प्रलत यवद्यािय २ 
सेसन काययक्रि २ जना 
प्रशिक्षक 

 

१३. लनदेिन एवं संिोिन 

गाउँ काययपालिकाबाट सािदुाययक यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन गने यवद्याियहरुिाई आवश्यक लनदेिन ददन र यस 
कायययवलििाई आवश्यकता अनसुार संिोिन गनय सक्नेछ । 




 

अनसूुची १ 

(१) स्थानीय स्तरिा उपिब्ि हनेु खाद्य पदाथयिध्ये सम्बशन्द्ित यवद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे यवद्याथीहरूिाई देहायका सिूह 
अनसुारका खाद्य सािग्रीबाट “ददवा खाजा” सिफारिि गर्नुपनेछ - 

(क) काबोहाइडे्रट सिूह (िशक्त ददने)  
जस्तैः– चािि, गहुँ, िकै, कोदो, फापर, जौ, आि ु, तरुि, सखरखण्ड आदद। 
(ख) प्रोयटन सिूह (िारीररक यवकास गने) 
जस्तैः– भटिास, लसिी, केराउ, चना, गेडागडुी, िाछा, िास,ु अण्डा आदद। 
(ग) लिनरि सिूह (िशक्त ददने, प्रलतरक्षात्िक) 
जस्तैः– हररया सागपात र अन्द्य हररया तरकारीहरू आदद।  
(घ) लभटालिन लिनरल्स (िरीरका अङ्गहरूको सन्द्तलुित यवकास र कायय क्षिता बृयि गने) 
जस्तैः– स्याउ, सनु्द्तिा, जनुार, नासपती, िेवा, केरा, यकयव आदद। 
(ङ) शजङ्क 
जस्तैः– बदाि 
(च) शचल्िो पदाथय सिूह, 
जस्तैः– घ्यू, तेि, नौनी, दूि, दही आदद। 
तर दिु, दही िात्र खुवाउँदा शचल्िो पदाथय को िात्रा पगु्ने गरी उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(२) बजारका तयारी अवस्थािा रहेका खाद्य सािग्री (junk food)जस्तैः चाउचाउ, लबस्कुट, चटपटे आददको प्रयोगिाई पूणय रुपिा 
लनषेि गनुयपनेछ । 

  




 

अनसूुची २ 

यवद्यािय ददवा खाजा काययक्रि सञ् चािन गनय अनदुान पठाइने यवद्याियहरु 

qm=;= ljBfnosf] gfd 7]ufgf k|=c= sf] gfd k|=c=kmf]g g+ 

१ kGrsGof eujtL cf=lj= xt'jfu9L—! g/]Gb| s'df/ v8\sf (*%@)%@&## 

२ led]Zj/L cf=lj= xt'jfu9L—! xs{/fh k|wfg (*^@!@!%#% 

३ hfNkf b]jL k|f=lj= xt'jfu9L—! df]xg s'df/ /fO{ (*^@!(@%#^ 

४ hgtf k|f=lj= xt'jfu9L—! lbks /fO{ (*^!%&$^*% 

५ zfGtL lgs]tg cf=lj= xt'jfu9L—@ /fh]Gb| s'df/ /fO{ (*$@)&%^)$ 

६ z+v/fgL cf=lj= xt'jfu9L—@ jfn s'df/ /fO{ (*$@!!%%!% 

७ ;f+Dk's 7f]Ssf k|f=lj= xt'jfu9L—@ >Ls'df/ /fO{ (*^@)!*#)& 

८ lzjfno k|f=lj= xt'jfu9L—@ k|sfz /fO{ (*^@!@)^)# 

९ cjtf/L k|f=lj= xt'jfu9L—# lty{dfg /fO{ (*^@!$@*(* 

१० lbdfn'ª k|f=lj= xt'jfu9L—# lgdf /fO{ (*^!)!%(!! 

११ lzz' lzIff df=lj= xt'jfu9L—# bnaxfb'/ /fO{ (*^(^!(()% 

१२ sflnsf k|f=lj= xt'jfu9L—$ 6+s lj/ /fO{ (*^@@(^!)! 

१३ k+~rsGof cf=lj= xt'jfu9L—$ s[i0f axfb'/ vqL (*$@)())%( 

१४ lznf ;'Ts]/L k|f=lj= xt'jfu9L—$ u0f]; axfb'/ j:g]t (*^@!$@**$ 

१५ r08]Zj/L k|f=lj= xt'jfu9L—$ s[kfnl;+x /fO{ (*^)#%@$(& 

१६ zflGt cf=lj= xt'jfu9L—% 1fg/fh v'nfn (*%@)^^(^) 

१७ c?0ff]bo k|f=lj= xt'jfu9L—% /fd k|;fb /fO{ (*$#)#@$#( 

१८ gjHof]lt k|f=lj= xt'jfu9L—% /fd axfb'/ /fO{ (*^()%!#(( 

१९ l;h{gl;n k|f=lj= xt'jfu9L—% /d0f lu/L (*$@(^#%(& 

२० k|hgtGq df=lj= xt'jfu9L—^ lvGb|dfg /fO{ (*$$#%&&($ 

२१ efg'eSt cfb{; cf=lj= xt'jfu9L—^ lhjg k|;fb /fO{ (*$)()!(@( 

२२ uFfpkms{ k|f=lj= xt'jfu9L—^ lji0f' s'df/L /fO{ (*@(#$*##$ 

२३ jfnsGof k|f=lj= xt'jfu9L—^ cf;/fd /fO{ (*$@@!*)%% 

२४ ;/:jtL k|f=lj= xt'jfu9L—^ ls;fg /fO{ (*!$#!^&#( 

२५ uf}of/fh cf=lj= xt'jfu9L—& lhj5 7fs'/ (*$@*@!)%$ 

२६ lgd{nf k|f=lj= xt'jfu9L—& k|tfk /fO{ (*$@@@%**@ 

२७ lzIff k|sf; k|f=lj= xt'jfu9L—* g]kfndfof /fO{ (*$@)*#)!# 

२८ l;+xb]jL k|f=lj= xt'jfu9L—* wd{lht rf+lDnª (*$@@!!#@@ 

२९ ljBfkf]v/L k|f=lj= xt'jfu9L—* 6+s axfb'/ yfkf (*$@!*#$^) 

३० hfNkf k|f=lj= xt'jfu9L—( b]j]Gb| l3ld/] (*$@!#^(($ 

३१ c?0f k|f=lj= xt'jfu9L—( b]j s'df/ /fO{ (*^#(!@&&& 

३२ k+~rsGof k|f=lj= xt'jfu9L—( ?b| /fO{ (*^^%$&#)* 




 

३३ hg;]jf df=lj= xt'jfu9L—( hgs /fO{ (*!@#%&!!! 

३४ ;/:jtL k|f=lj= xt'jfu9L—( uf]kfndfg /fO{ (*$@!!#)%! 

३५ k'ik k|f=lj= xt'jfu9L—( ;'jf; sfls{ (*$))#^%*( 

३६ jfn sNof0f k|f=lj= xt'jfu9L—( yfd axfb'/ /fO{ (*$@!!*#$% 

 

 

अनसूुची ३ 

गाउँपालिकाको कायायियिा पठाउने यवद्याथी हाशजरी फारािको ढाचँा 

यवद्याियको नाि,ठेगानाः      

बैङ्क खाता नं.      

       

क्र.सं. यवद्याथीको नाि, थर कक्षा 
२०... ..............देशख....................ियहना 

जम्िा हाशजरी ददन       

              

              

              

       

तयार गने (शिक्षक) रुज ुगने (प्र.अ.)  प्रिाशणत गने (यव.व्य.स.अध्यक्ष) 

नािः  नािः   नािः  

हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  

लिलत  लिलत   लिलत  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

अनसूुची ४ 

यवद्यािय ददवा खाजा खचय िाग फाराि 

यवद्याियको नािः 
      

 

ठेगानाः 
       

 

बैङ्क खाता नं.  

      

 

खाजा खुवाएको ियहनाः 

कक्षाः 
     

 

क्र.सं. ियहना 
यवद्यािय 
खुिेको 
ददन 

खाजा 
खुवाएको 
ददन 

खाजा 
खुवाएको 
संखया 

खाजािा 
खचय भएको 

रकि 

िाग गररएको 
रकि 

कैयफयत 
 

 

                 

                 

                 

तयार गने (शिक्षक)     रुज ुगने (प्रिानाध्यापक) प्रिाशणत गने (यव.व्य.स अध्यक्ष) 

नािः 
   

नािः 
 

नािः 
 

 

हस्ताक्षरः 
  

हस्ताक्षरः 
 

हस्ताक्षरः 
 

 

लिलतः 
   

लिलतः 
 

लिलतः 
 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


