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दिवा खाजा संचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययववलि

नगरकार्यपालिकाको लिति २०७६।०८।१५ को बैठकबाट पाररत
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
(थिी काठमाण्डौं)

खण्ड -क
दिवा खाजाको गुणस्तर र व्यवस्थापन मापिण्ड
ु र माध्यलमक शिक्षा स्थानीय तहको अलिकार सूचीमा राखी प्रत्येक
नेपािको सं वविान अनुसार आिारभत
बािबालिकािाई पररवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास््य, पािन पोषण, उशचत स्याहार, खेिकूि, मनोरञ्जन

तथा सवाांगीण व्यशित्व ववकासको हक हुने व्यवस्था गरे कोमा स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ र
अलनवायय तथा लनिुल्क शिक्षा सम्वन्िी ऐन २०७५िे पलन ववद्यािय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गने

ु तहसम्मको शिक्षािाई अलनवायय तथा लन:िुल्क
शजम्मेवारी स्थानीय तहिाई प्रिान गरे को सन्िभयमा आिारभत
वनाउनका िालग एउटा महत्वपुणय काययक्रम ववद्याियमा बािबालिकािाई दिवा खाजाको व्यवस्था गनुय पियछ
।खानािे भोक मेटाउने मात्र नभई िरीरिाई आवश्यक पने सुक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrient) र वृहतपोषक
तत्व (Macronutrient) आपूलतय गियछ । त्यसै िे लनिायररत मात्रामा आवश्यक पोषकतत्व भएको स्वच्छ
स्वस््यकर खानािे िारीररक स्वास््य कायम गनय सहयोग गिय छ । त्यसै िे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे

प्रारशम्भक बािववकास िे शख कक्षा ५ सम्म अध्यनरत वािवालिकाहरुिाई ववद्याियमा दिवा खाजा उपिब्ि
गराउन यो मापिण्ड तयार गरे को छ ।
ववश्वस्वास््य सं गठनिे चार बषय िे शख नौ वषय उमेर समुहका बािबालिकाको खानामा उपिब्ि हुनपु ने वृहि
पोषक तत्व (क्यािेरी, प्रोवटन र फ्याट) र सुक्ष्मपोषक तत्व (आयोलडन, आइरन, शजङ्क, लभटालमन ए र लब)
को मात्रा र सो मध्ये दिवा खाजाबाट आपूलतय हुनपु ने पोषक तत्वको मात्रा िे हाय बमोशजम हुने गरी लनिायरण
गरे को छ ।
४-९ वषय उमेरका बािबालिकाका िालग िै लनक आवश्यक पने वृहि र सुक्ष्म पोषक तत्वको मात्रा
पोषक तत्व
वृहत पोषक तत्व
क्यािोरी
प्रोटीन

फ्याट (ग्राम)
सुक्ष्म पोषक तत्व

आयोलडन (माइक्रोग्राम)
आइरन (लमलिग्राम)
शजङ्क

लभटालमन ए

लभटालमन लब

िै लनक अवश्यक पोषक तत्वको मात्रा

दिवा खाजाबाट आपूलतय हुन ु पने पोषक तत्वको
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स्रोत: िै लनक अवश्यक पोषक तत्वको मात्रा ववश्व खाद्य सं गठनवाट प्रकाशित सामग्री1वाट लिइएको ।
क. प्रत्येक व्यशि (ववद्याथी) को िालग लनम्न अनुसार खाद्य सामाग्री मात्रा हुनेछ ।
खाद्य सामाग्रीको समुह

वाि ववकाि िे शख कक्षा ५

कैवियत

सम्मको िालग मात्रा (ग्राममा)
अन्न (चामि र वा गहुुँ)

८०

ििहन

२०

हररयो तरकारर

५०

खाने तेि

५

पिुजन्य

३०

सप्ताहमा एक दिन मात्र

िििुि**

१ ओटा

सप्ताहमा एक दिन मात्र

मरमसािा

आवश्यिा अनुसार

दिवा खाजाको रकम उपिब्ि गराउने आिारहरू
क)

ववद्यािय खुल्ने दिनमध्ये परीक्षाका दिन वाहे क अध्ययन अध्यापन हुने दिन बविमा १८० दिनका
िालग नगरपालिकािे प्रलत ववद्याथी प्रलतदिन रु २० का िरिे वडा कायायिय माियत दिवा खाजा
वापत रकम उपिब्ि गराउने ।

ख)

प्रारशम्भक बािलबकास िे शख कक्षा ५ सम्म अध्ययनका िालग तोवकएको उमेर समूह (४ िे शख ९
बषय उमेर समूहका) बािबालिकािाई आवश्यक पने मात्रा, स्वच्छता र पोषणतत्वयुि हुने गरी
दिवाखाजा घरबाटै तयार गरी पठाउने व्यवस्था गने

ग)

तर ववद्याियिे ववद्यािय हातामा चाउचाउ

कुरमुरे जस्ता जङ्क िूडहरु दिवा खाजाका रुपमा उपभोग गनय नदिने ।

नगर पालिकाको शिक्षा तथा खेिकुि िाखािे तोवकएको लमलतमा प्रत्येक ववद्याियिे अपडे ट गरे को
Educational Management Information System-EMIS इलमस वववरणका आिारमा कक्षागत
ववद्याथी वववरण तयार गरी वडा कायायियिाइ उपिब्ि गराउने । नगरपालिकािे ववद्याियगत
रुपमा ववद्याथी सङ्ख्या र ववद्यािय खुल्ने दिनका आिारमा हुन आउने अलिकतम् रकम सम्वशन्ित
वडा कायायियिाई लनकासा दिने ।

घ)

नगर शिक्षा िाखािे उपिब्ि गराएको ववद्याथी वववरणमध्ये कुन कुन ववद्याथी (नामनामेसी
सवहतको) कलत दिन ववद्याियमा हाुँशजर भएका छन भलन ववद्याियिे उपिब्ि गराएको ववद्याथी
उपशस्थलतको प्रमाशणत वववरण ववद्युलतय हाुँशजरीको अलभिे ख र वडा शिक्षा सलमलतिे गरे को
अनुगमनका आिारमा सम्वशन्ित वडा कायायियिे मालसक रूपमा प्रत्येक ववद्याथीिे प्राप्त गने रकम
एवकन गरी वडा शिक्षा सलमतका पिालिकारीको उपशस्थलतमा सम्वशन्ित ववद्याियमा गै ववद्याथीका

1

Energy-FAO (2001); Carbohydrates, protein and fat-WHO (2003); Fibre, vitamins and minerals- IOM (1997–
2000–2001)
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आमा वा वावुिाई रकम उपिब्ि गराउने । त्यसरी रकम उपिब्ि गराउने ववद्याियगत मालसक
दिन नगरपालिकामा जानकारी गराउने । तर ववद्याियमा ववद्याथीको उपशस्थलतको िालग ववद्युलतय
हाुँशजरी (E-Attendance)को लडभाइस जडान नभएसम्मका िालग ववद्याियिे प्रमाशणत गरी उपिब्ि
गराएको ववद्याथीको मालसक हाशजरी वववरणिाई आिार लिन सवकने ।
ङ)

सम्वशन्ित वडा कायायियिे नगरपालिकािे उपिब्ि गराएको रकममध्ये मालसक रूपमा के कलत

खचय भयो र के कलत रकम वचत छ सो को वववरण मालसक रूपमा नगर काययपालिकामा पेस
गनुप
य ने ।
च)

ववद्याियिे अलभभावक आमाहरुको भेिा बोिाई बािबालिकाको खाजामा आवश्यक पने मात्रा,
स्वच्छता र पोषक तत्वका सम्बन्िमा अलभमुखीकरण गनुप
य ने ।

छ)

ववद्याियिे मालसक रुपमा तोवकएको रकम ववद्याथीका सम्बशन्ित अलभभावक आमािाई उपिब्ि
गराउने दिन उपशस्थलतका िालग सूचना गनुप
य ने ।

ज)

ववद्याियका सम्बशन्ित कक्षा शिक्षकिे बािबालिकाहरुको खाजाको अनुगमन गरी आवश्यक
सल्िाह सुझाव दिने व्यवस्था गनुय पनेछ ।

झ)

ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत शिक्षक अलभभावक सं घसमेतिे ववद्यािय दिवा खाजा व्यवस्थापनको
अनुगमन गरी सुिारका िालग आवश्यक सुझाव दिने ।

खाजाको अनुगमन गिाय दिवा खाजामा हुन ु पने आवश्यक मात्रा, स्वच्छता र पोषक तत्वका

ञ)

्
सम्बन्िमा ध्यान पुरयाउनु
पने छ । खाजा व्यवस्थापनको ववषयमा सम्बशन्ित आमा समूहबाट
समेत अनुगमन हुने व्यवस्था लमिाउनु पने छ ।

वडा शिक्षा सलमलत: ववद्याियमा दिवा खाजा व्यवस्थापनको मु्य शजम्मेवारी सम्वशन्ित वडा शिक्षा सलमलतको
हुने भएकोिे मापिण्ड अनुसारको गुणस्तरीय खाजा उपिब्ि गराउने शजम्मेवारी पलन सलमलतको हुनछ
े ।
सलमलतको शजम्मेवारी लनम्नानुसार हुनछ
े :

१. ववद्याियगत दिवा खाजा काययक्रमको कायययोजना लनमायण गने सो अनुरुप कायायन्वय गने गराउने ।
२. ववद्याियमा तोवकएको मापिण्ड अनुरुपको मात्रा, स्वच्छता र पोषक तत्वयुि दिवा खाजा
व्यवस्थापनको सुलनशितता गने ।
३. खाजा तयारी, व्यवस्थापन तथा रे खिे खमा अलभभावक आमाहरूको सम्िग्नता र सहभालगता सुलनशित
गने ।
४. ववद्यािय दिवा खाजाको अलभिे ख राख्ने र राख्न िगाउने ।

५. स्थानीय कृवष उत्पािनबाट दिवा खाजाका िालग आवश्यक खाद्य सामग्री वा तयारी खाजा उपिब्ि
हुने व्यवस्था लमिाउने ।

६. दिवा खाजा व्यवस्थापनमा िे खापरे का समस्या पवहचान गरी समािानका उपाय अविम्बन गने ।

७. प्रत्येक िैशक्षक सत्र प्रारम्भ हुनपु ूव य दिवा खाजा व्यवस्थापन तथा कायायन्वयनको सम्बन्िमा अलभभावक
आमा समूह र शिक्षक स्टािबीच समीक्षा गरी प्रलतवेिन र वावषयक कायययोजना लनमायण गनय िगाउने
।
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खण्ड -ख
दिवा खाजा संचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७६
ु र माध्यलमक शिक्षा स्थानीय तहको अलिकार सूचीमा राखी प्रत्येक
नेपािको सं वविान अनुसार आिारभत

बािबालिकािाई पररवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास््य, पािन पोषण, उशचत स्याहार, खेिकूि, मनोरञ्जन
तथा सवाांगीण व्यशित्व ववकासको हक हुने व्यवस्था गरे कोमा स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ र
अलनवायय तथा लनिुल्क शिक्षा सम्वन्िी ऐन २०७५िे पलन ववद्यािय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गने

ु तहसम्मको शिक्षािाई अलनवायय तथा लन:िुल्क
शजम्मेवारी स्थानीय तहिाई प्रिान गरे को सन्िभयमा आिारभत
वनाउनका िालग एउटा महत्वपुणय काययक्रम ववद्याियमा बािबालिकािाई दिवा खाजाको व्यवस्था गनुय हो
। यस काययक्रमिाई व्यवशस्थत गने उद्ये श्यिे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे ते स्रो नगर सभावाट पाररत
गरी दिवा खाजा सं चािन तथा व्यवस्थापन काययवविी, २०७६ जारी गरीएको छ ।
पररच्छे ि –१
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः

क)
ख)

यो काययववलिको नाम “दिवा खाजा संचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७६” रहे को छ ।
यो काययववलि िैशक्षक सत्र २०७६ िे शख कागेश्वर मनोहरा नगरपालिका अन्तगयतका सामुिावयक
ववद्याियमा िागु हुनेछ ।

ग)

यो काययववलि कागेश्वर मनोहरा नगरपालिका अन्तगयतका सामुिावयक ववद्याियमा प्रारशम्भक बाि
ववकास केन्र िे शख कक्षा ५ सम्म अध्ययन गने बािबालिकाहरुिाई आवश्यक पोषकतत्व भएको
स्वच्छ स्वस््यकर दिवा खाजा उपिब्ि गराउने प्रयोजनका िालग तयार गरीएको सम्झनु पियछ ।

२. पररभाषा

क)

"दिवा खाजा " भन्नािे नगरपालिका अन्तगयतका सामुिावयक ववद्याियमा प्रारशम्भक बाि ववकास केन्र
िे शख कक्षा ५ सम्म अध्ययन गने बािबालिकाहरूका िालग व्यवस्था गरीएको खाजा काययक्रम सम्झनु
पियछ ।

ख) "प्रिानाध्यापक"
ग)

भन्नािे प्रचलिि कानून बमोशजम लनयुि भएका प्रिानाध्यापक सम्झनु पियछ ।

" वडा शिक्षा सलमलत" भन्नािे नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ को ििा १६ अनुसारको वडा शिक्षा
सलमलतिाई सम्झनु पियछ ।

पररच्छे ि – २
दिवा खाजा काययक्रमको उद्देश्य
३. उद्येश्यहरु: नगरपालिका क्षेत्रमा रहे का ४ बषय िे शख ९ बषय उमेर समूहका सबै बािबालिकाहरुिाई
ववद्यािवयय शिक्षामा समेटी नगरक्षेत्रमा सञ्चालित सबै सामुिावयक ववद्याियमा पुव य प्राथलमक तह िे शख कक्षा
५ सम्म अध्ययनरत सवै ववद्याथीको शिक्षामा पहुुँच, लनरन्तरता, गुणस्तर अलभवृवि र स्वस््यमा सुिार गने
गरी यस नगरपालिकािे दिवा खाजा काययक्रमको िालग पररपुरक उद्देियहरु लनिायरण गरे को छ जुन िे हाय
वमोशजम हुनेछ ।
क) ववद्यािय उमेर समूहका सबै वािवालिकािाई ववद्यािय शिक्षामा समेटी शिक्षाको पहुुँचमा बृवि गने,
।
ख) ववद्याथीको कक्षा िोहयायउने र कक्षा छाड्ने प्रवृशिमा कमी ल्याई िैशक्षक क्षलत न्यू नीकरण गने ।
ग) ववद्याथीहरुको कक्षामा उपशस्थलत िरमा वृवि गने,
घ) ववद्याथीहरुको लसकाई उपिशब्ि बिाउने,
पररच्छे ि – ३
दिवा खाजाको पोषण मापिण्ड र मेन ु सम्बन्िी व्यवस्था
4. पोषण मापिण्ड: संघीय सरकारवाट तोवकएको पोषण मापिण्डिाई (िै लनक रूपमा चावहने बृहत तथा
सुक्ष्म पोषक तत्वहरु मात्राको ३०% दिवा खाजवाट प्राप्त हुनपु छय) पुणरु
य पिे पािना गनय िे हाय वमोशजमको
व्यवस्था गरीनेछ ।
क. प्रत्येक एक व्यशि (ववद्याथी) को िालग कशम्तमा लनम्न अनुसार खाद्य सामाग्री मात्रा हुन ु पनेछ ।
खाद्य सामाग्रीको समुह

वाि ववकाि िे शख कक्षा ५

कैवियत

सम्मको िालग मात्रा (ग्राममा)
अन्न (चामि र वा गहुुँ)

८०

ििहन

२०

हररयो तरकारर

५०

खाने तेि

५

पिुजन्य

३०

सप्ताहमा एक दिन मात्र

िििुि**

१ ओटा

सप्ताहमा एक दिन मात्र

मरमसािा

आवश्यिा अनुसार
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ख. सवै ववद्याियिे माथी उल्िे शखत खाद्य सामाग्रीहरुको न्युनतम मात्रा अलनवायय रुपिे पािना गनेछ ।
5. दिवा खाजाका िालग मेन:ु तोवकएको पोषण मापिण्ड र खाद्य सामाग्रीहरुको मात्राको आिारमा यस
पालिका अन्तरगतका सम्पूणय ववद्याियको िालग एउटै प्रकृलतको दिवा खाजाको साप्तावहक मेन ु हुनेछ ।
ु ो िालग िे हाय वमोशजको व्यवस्था गरीनेछ ।
मेनक
क) दिवा खाजाको मेन ु लनमायण कृवष, पोषण, स्वास्थय ववज्ञको परामिय र ववद्यािय शिक्षक,
वव.व्य.स. र आमाहरुको सल्िाह हुनेछ ।
ख) दिवा खाजाको मेन ु पुण य रुपिे यस पालिकाको उत्पािनमा आिाररत हुने वा स्थानीय
उत्पािनिाई प्रोत्साहन गनय हुनेछ ।
ु ो सेट लनमायण गरीनेछ ।
ग) वहउुँि र वषे मौसम गरी २ वटा मेनक
घ) प्रत्येक दिनको खाजा मेन ु अिग अिग हुने तथा एक दिनको मेन ु सबै ववद्याियमा एउटै
हुने गरी साप्तावहक मेन ु िागु गनय सवकनेछ ।
ु ो पुनारविोकन गनय सवकनेछ ।
ङ) ववद्याियगत रुपमा मेनक
च) दिवा खाजाका िागी चावहने सम्पुण य खाद्य सामग्रीहरु (स्थानीय स्तरमा उत्पािन नहुने वाहे क)
स्थानीय स्तरमा उत्पािन भएको हुनपु छय ।
छ) आमा समुहहरु पररचािन गरी दिवा खाजा व्यवस्थापन
पररच्छे ि – 4
दिवा खाजाको रकम लनकािा सम्वन्िी व्यवस्था
6. दिवा खाजाको िालग रकम लनकािा: नगरपालिकािे दिवा खाजा व्यवस्थापनका िालग नगि लनकािा
िे हाय बमोशजम गनेछ ।
क) नगरपालिकािे वडामा रकम लनकािा गिाय िुरुमा ववद्याियिे वेवसाइट https://iemis.doe.gov.np/मा
अपिोड गरे को EMIS मा उशल्िशखत ववद्याथी वववरणिाई आिार लिनेछ ।
ख)

नगरपालिका अन्तगयतका सम्पुण य ववियाियका वािवालिकािाई प्रलत व्यशि प्रलत दिन रु २० को
िरिे तिको िरमुिामा आिारमा नगरपालिकािे वडा कायायियमा रकम लनकािा गनेछ ।
जम्मा रकम=ववद्याथी सं्या x कक्षा संचािन हुने दिन (१८०) x रु २०
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ग)

नगरपालिकािे वडा कायायियििाई रकम लनकािा दििा ववद्याियगत प्रगलत लबवरण सवहतको
वववरण खचय िछययौट गरी मौज्िात रकमिाई कटाई अको चौमालसकको िालग थप रकम लनकािा
दिनेछ ।

घ)

रकम लनकािाको िालग ववद्याियिे इ-हाशजरीका आिारमा ववद्याथी उपशस्थलत वववरण तयार गरी
रकम माग िारम भरी वडा कायायियमा पेि गनेछ । वडा कायायियिे ववद्याियिे पेस गरे को
वववरणिाई रुजु एवकन गरी तोवकएको रकम वडा शिक्षा सलमलत माियत ववतरण गनेछ । तर
नगरपालिकािे इ-हाशजरीको व्यवस्था नगरे सम्मका िालग ववद्याियिे हाशजरी प्रमाशणत गरे को
ववद्याथी वववरणिाई आिार लिने छ ।
पररच्छे ि – 5
दिवा खाजाको संचािनको िालग काययन्वयन प्रकृया तथा संवन्वय सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था

7. आमा समुह गठन: पालिका अन्तगयतका प्रत्येक ववद्यािहरुिे वव.व्य.स. को अगुवाईमा दिवा खाजा
व्यवस्थापन तथा काययन्वयनमा सहयोग जुटाउन ५ िे शख १० जना एक समुहमा पने गरी आमाहरुको समूह
सूची वनाउने छ । यी आमाको समूहहरुिे पािै पािो ववद्यिायमा दिवा खाजाका िालग खररि भएको खाद्य
सामग्रीहरु परीक्षण गरी प्राप्त गने, खाजा तयारर, ववतरण, सरसिाई तथा िोहोर व्यवस्थापन जस्ता काययहरुमा
सहयोग तथा अनुगमन गनेछ ।
8. ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे ववद्यािय र आमा समूहसुँग सल्िाह र सहयोगमा लनम्न काययहरु गनेछ:
क) नगरपालिकािे दिवाखाजाको िालग तोकेको न्युनतम मापिण्ड र आवश्यक पुवायिारहरुको व्यवस्थापन
गने।
ख) न्युनतम मापिण्ड र आवश्यक पुवायिारहरुको व्यवस्थापनको िालग चावहने आलथयक तथा शजशन्स श्रोत
व्यवस्थापनको िालग वडा काययिय, नगरपालिका िगायत अन्य लनकाय र िातासुँग सहकायय गने ।
ग) दिवा खाजाको िालग तोवकएको मापिण्ड अनुसारको रकम लनकािाको िालग आवश्यक कागजात
तथा प्रकृया पुरा गरी वडा कायायियमा पेि गने ।
9. वडा कायायिय: वडा काययियहरुिे दिवा खाजा काययन्वयनमा िे हायको काययहरु गनेछ ।
क) ववद्याियहरुिाई चावहने आवश्यक पुवायिारको िालग श्रोतको पवहचान र पररचािन गने ।
ख) ववद्यािय र पालिकाको ववचमा पुिको काम गरी ववलभन्न लनकायहरुववच समन्वय गने ।
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ग) तोवकएको मापिण्ड अनुसारको कायय भएको नभएको अनुगमण गरी सुिारका प्रयास गने गराउने ।
घ) आफ्ना मातहतका ववद्याियहरुिाई दिवा खाजाको िालग वावषयक रुपमा समाशजक परीक्षण गराउन
सहयोग गने ।
ङ) तोवकएको मापिण्ड तथा लनयम अनुसार सम्वशन्ित ववद्याियिाई चौमालसक रुपमा लनकािा दिने र
ववद्याियिे अलभभावकिाई रकम ववतरण गने लनशित लमलत समय तय गरी वडा शिक्षा सलमलतको
रोहवरमा मात्र ववतरण गने व्यवस्था लमिाउने ।
च) वडा कायायियिे ववद्याियिाई चौमालसक रुपमा लनकािा दििा ववद्याथी उपशस्थलत भएको दिनको
वहसाव गरे र दिने र ववद्याथीको अनुपशस्थत दिनको दिवा खाजा वापतको रकम लनकासा नदिइ वडा
कायायियमा मौज्िात िे खाउने र नगरपालिकावाट आगामी चौमालसक लनकासा माग गिाय कट्टा गरी
माग गने ।
छ) ववद्यािहरुिे पेि गरे को प्रगलत प्रलतवेिनहरुिाई एवककृत गरी आफ्नो वडाको चौमालसक/बावषयक
प्रलतवेिन तयार गरी नगर काययपालिकामा पेस गने ।
१0. शिक्षा तथा खेिकुि िाखा: िाखािे दिवा खाजा सं चािन र काययन्वयनमा िे हायको काययहरु गनेछ
क) ववद्याियमा अध्ययनरत िशक्षत ववद्याथीहरुको नाम नामेिी सवहतको वववरण सम्बशन्ित वडा
कायायियिाई उपिब्ि गराउने ।
ख) सम्बशन्ित लनकायिगायत शिक्षक, वव.व्य.स. र आमा समुहहरुको प्रलतलनलिहरुको समन्वयममा
तोवकएको मापिण्ड अनुसारको मेन ु लनमायण गरी समाशजक ववकाि सलमलतको शस्वकृलत लिई
कायायन्वयन गने ।
ग) दिवा खाजा सं चािनको िालग कायययोजना तथा वावषयक वजेट वनाई सामाशजक ववकाि सलमलतमा
अनुमोिन गराई काययपालिकामा स्वीकृलतको िालग पेि गने ।
घ) दिवा खाजा सं चािनको िालग ववद्याथी सङ्ख्याका आिारमा आवश्यिा पवहचान गरी सोको
व्यवस्थापनको िालग स्थानीय तह काययपालिका सुँग पहि गने ।
ङ) इलमस वववरणमा उशल्िशखत िशक्षत ववद्याथी सङ्याका आिारमा वडागत वववरण तयार गरी नगर
पररषिको लनणयय बमोशजमको दिवा खाजा वापतको रकम चौमालसक रुपमा सम्वशन्ित वडा
कायायियिाई लनकासा दिन नगरपालिकामा लसिाररस गने ।
च) मालसक प्रिानाध्यापक वैठकमा दिवा खाजा सम्बन्िी ववषयवस्तु पलन छििि गरी गराई
वािावालिकाको शिक्षामा पहुुँच, सहभालगता र लसकाईमा सुलनशित गने खािको कृयाकापहरुमा
छििि गराउने ।
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छ) दिवा खाजाको काययन्वयन तोवकएको मापिण्ड अनुसारको भए नभएको अनुगन गरी आवश्यक
सल्िाह, सुझाव र सहजीकरण गने गराउने ।
ज) कशम्तमा चौमालसक रुपमा एकपटक आफ्नो मातहतको सम्पुण य ववद्याियहरुको अनुगमन गरी
अनुगमनमा िे शखएको ववषयवस्तुिाई छिििगरी समस्याहरुको समािान गरी दिवाखाजािाई
प्रभावकारी वनाउने पहि गने ।
१1. स्थानीय तह सामाशजक ववकाि सलमलत: दिवा खाजा सं चािनमा समाशजक ववकाि सलमलतको
समन्वयकारी भ ुलमका सवहत लनम्न काययहरु गनेछ ।
क) दिवा खाजाको िालग हुने यस सलमलतको वैठकमा आवस्यिा अनुसार पालिका अन्तगयतको कृषी,
पिु, सामाशजक सुरक्षा िाखाका प्रमुखहरु िगायत अन्य सरोकारवािाहरुिाई पलन आमन्त्रण गरी
वहुक्षेलत्रय प्िेटिमय कायम गरी आवश्यक सहयोग र सहकाययका िालग पहि गने ।
ख) नगर शिक्षा िाखािे पेि गरे को दिवा खाजाको कायययोजना र वजेटमाथी आवश्यक छििि गरी
अनुमोिन गने र नगर कायय पालिकामा स्वीकृलतको िालग आवश्यक पहि तथा समन्वय गने ।
ग) दिवा खाजािाई स्थानीयस्तरको उत्पािनमा आिाररत वनाउन नगर कृवष िाखाको सहयोगमा कृवष
सहकारर वा वकसान समुहहरुिाई आवश्यक प्राववलिक तथा अन्य सहयोगहरु दििाउन पहि गनय
।
घ) दिवाखाजा सं चािनमा अन्य क्षेत्रको समते भलु मका पवहचान गरी प्राववलिक, आथीक तथा अन्य
सहयोग वा सहाकययको िालग पहि गनेछ ।
ङ) दिवा खाजाको सं चािनको िालग चावहने थप नीलत, लनयम, योजना, तथा काययक्रमहरुको मस्यौिा
तयार गरी शस्वकृतको िालग नगर काययपालिकामा पेि गने ।
च) आवश्यकतानुसार ववद्याियहरुको अनुगमन गरी दिवाखाजािाई प्रभावकारी वनाउन पहि गने ।
१2. स्थानीय तह काययपालिका: दिवा खाजा सं चािन, व्यवस्थापन र काययन्वयनको िालग स्थानीय तहको
काययपालिका नीलत लनिायरण तथा अशन्तम लनणयय गने लनकाय रहनेछ र िे हाय वमोशजमको कायय गने छ ।
क) नगर शिक्षा सलमलतवाट पेि भएको नीलत, लनयम, योजना, तथा काययक्रमहरुको मस्यौिामालथ छििि
गरी आवश्यक पररमाजयन सवहत स्वीकृत गने ।
ख) शिक्षा तथा खेिकुि िाखावाट प्रस्तुत भएको दिवाखाजाको कायययोजना, वावषयक वजेटिाई शस्वकृत
गने ।
ग) दिवाखाजाको व्यवस्थापनिाई च ुस्त िुरूस्त गनय वजेटको व्यवस्थापन तथा वाुँडिाुँट गने ।
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घ) दिवा खाजाकोिालग चावहने आवश्यक पुवायिारहरुको ववकाि गनय गैर सरकारी सं घ सं स्था, नीशज
क्षेत्र, िातृ लनकायहरुसुँग सहयोगको िालग आवश्यक सहकायय गने ।
ङ) दिवा खाजाको ववस्तार तथा गुणस्तरको िालग चावहने श्रोतको िालग सं ङ्घीय सरकार, प्रिे ि सरकारसुँग
सहयोगका िालग पहि गने ।
च) आफ्नो मातहतको सम्पुणय लनकाय तथा ववद्यिायहरुिाई आवश्यक लनिे िन दिने ।
पररच्छे ि – ६
दिवा खाजाको िागत, अनुगमन तथा प्रलतवेिन सम्बन्िी व्यवस्था
१3. ववद्याियमा दिवा खाजा व्यवस्थापनका िालग नेपाि सरकार, प्रिे ि सरकार सवहत स्थानीय तह र
सहयोगी सं स्था र अलभभावकबीच सहकायय र साझेिारी गरीने छ ।
14. दिवा खाजा व्यवस्थापनका िालग स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, सहकारी, आमा समूह, कृषक समुहसं ग
आवश्यक वविीय, व्यवस्थापकीय तथा िागत सझेिारी गनय सवकने छ ।
15. दिवा खाजा काययक्रमको अलभिेख: प्रत्येक ववद्यािय र वव.व्य.स.िे दिवा खाजा सम्बशन्ि ववद्याथीहरुको
भनाय, उपशस्थलत, सहभालगता, लसकाई उपिशव्िको अलभिे ख व्यवस्थापनका साथै िै लनक रुपमा खाजा खाने
वािवालिकाको सं ्या िगायत अन्य प्रगलत र सििताको ववस्तृत अलभिे ख राख्नेछ । त्यसै गरी सम्वशन्ित
वडा कायायियिे वडास्तरीय र नगर शिक्षा िाखािे पलन नगरस्तरीय अलभिे ख तयार पानेछ ।
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अनुसूची १
सत्र २०७६ को इलमसमा अपिोड भएको ववद्याथी सङ्ख्या (पूव य प्राथलमक तह िे शख कक्षा ५ सम्म)का
आिारमा तयार पाररएको दिवा खाजाको ववद्याियगत वावषयक िागत अनुमान
आलथयक बषय २०७६।०७७ का िालग िागत अनुमान
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