नेप ाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय माननीय मन्त्रीस्तरबाट २०७६।०५।२५ मा स्िीकृ त

सामद
ु ाययक विद्यालयमा ददिा खाजा मापदण्ड तथा काययक्रम
सहजीकरण पस्ु स्तका, २०७६

.. .
नेपाल सरकार

शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र
सानोदिमी, भक्तपुर

प्राक्कथन
विद्यालयका बालबाललकाका लागि दििा खाजा स्िास््य, लिक्षा, सामाजजक न्याय तथा समानताका पक्षबाट महत्त्िपूर् ण
माननन्छ । बालबाललकाको विद्यालयमा पोषर्यक्
ु त खाजा खाने अिसरले स्िास््य राम्र ो हुने र सिणपक्षीय मानिीय

क्षमताको विकास हुने अध्ययनहरूको ननचोड छ । विद्यालयमा पोषर्यु क्त दििा खाजाबाट बालबालल कामा कुपोषर्बाट

िे खखने पुड्को, अल्पपोषर् जस्त ा समस्या नहुने हुन् छ । राजरिय स्तरमै स्िास््य स ूचकहरूम ा उजल्लखखत उपलजधि प्राप्त
हुन्छ । यसले विद्यालयमा बालबाललकाको उपजस्थनत बढ्ने र विद्यालय छाड्ने िरम ा कमी ल्याउँ छ । विद्याथीको
िक्षै क्ष क उपलजधिमा समेत उसासाहजनक रूपमा अलििृ द्गि हुने कुरा िेरै अध्ययन र अनुस न्िानले िे खाएका छन ् । दििा
खाजा कायणक्रमले िािी जीिनमा आगथणक उपाजणनमा उजल्लखखत प्रिनत हुने हुन्छ ।

नेपालमै िररएको एक अध्ययनले पोषर्युक्त दििा खाजाम ा िररएको रु.१ लिानीबाट उसको जीिनम ा ५.२ िुना

आगथणक लाि प्राप्त हुने िरे को ननचोड ननजस्कएको छ । विद्यालयमा खाइने दििा खाजा सबै बालबाललकालाई सँ िै र
एउटै िुर् स्तरको खुि ाइने हुँि ा समािेि ी पक्षबाट महत्त्िपू र् ण माननन्छ । नेप ालको संवििानको अननिायण तथा नन:िु ल्क
आिारि ूत लिक्षा, सबै नािररकलाई खाद्य सम्प्प्रि ुत ाको हक तथा नेपाल समाजिाि उन्म ुख राज्य हुने ममण र
िािनालाई पनन दििा खाजा कायक्रणमले सम्प्बोिन ििणछ । दििो विकास का िररबी उन्म ूल न, िोक उन्म ूल न र सबैका

लागि िुर् स्तरीय लिक्षामा पहुँ चको स ुननजचचतता जस्ता लक्ष्य प्राजप्त र प्रनतबद्ित ालाई पूर ा िने एउटा महत्त्िपूर् ण
कायणक्रम को रूपम ा दििा खाजा रहेक ो छ ।

सायस ैले लिक्षा ऐन¸ विद्यालय क्षे त्र विकास कायणक्रम¸ पन्रौँ योजनाको आिारपत्र¸ एकीकृत स्िास््य रर्नीनत जस्ता
नेपालका लिक्षा र स्िास््य सम्प्बन्िी नीनतित िस्तािेज हरूले यस विषयल ाई उच्च महत्त्ि दिएका छन ् । पनछल्लो

उच्चस्तरीय लिक्षा आयोिको प्रनतिेिन तथा नेपाल सरकारको आब २०७६/७७ को नीनत तथा कायणक्रम र बजेट िाषर्मा
समेत यसलाई महत्त्िका साथ प्रस्तुत िररएको छ । उजल्लखखत प्रनतबद्िता िा उद्िे चय हालसल िनण हालसम्प्म
कायाणन्ियनम ा रहे को खाद्य सामरी ी आपूनत ण र निि प्रिाहमा आ िाररत िरी िि
ु ै ँाँच ाका दििा खाजा कायणक्रमलाई

एकीकृत र सम्प्प्रियासामक रूपमा आयोिको प्रनतिे िन तथा नेपाल सरकारको आ.ि. २०७६/७७ नीनत तथा कायणक्रम र
बजेट िाषर्मा समेत यसलाई उच्च महत्त्िका साथ प्रस्तुत िररएको छ ।

हालसम्प्म िएका यी प्रयासहरूलाई अझ व्यिजस्थत रूपम ा सम्प्बोिन िनुप
ण ने अिचयकत ा िे खखयो । साथै हाल नेपालमा
सञ्चाललत खाद्य सामरी ी (Kinds) वितरर् र निि (Cash) मा आिाररत िईु प्रकारका प्रद्िनत (Model) लाई एकीकृत

रूपमा आपसी लसकाइ हुने िरी सम्प्बोिन िनुप
ण ने िे खखयो । यी विषयहरूलाई सम्प्बोिन ििै नेपाल सरकारले क्रमि:
विस्तार ििै लिे क ो यस कायणक्रमलाई अझ व्यिजस्थत िनण यो सहजीकरर् पुजस्तका तयार िररएको छ ।
दििा खाजा कायणक्रमको म ूल जजम्प्मेिार ननकाय स्थानीय तह िए पनन र प्रिे ि सरकारको पनन यसमा सहयोिी ि ूलमका
रहेकाले स्थानीय सरकार¸ प्रिे ि सरकार र सरोकारिाला ननकायलाई कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापन िनण
सहयोि तथा सहजीकरर् िने अलिप्रायले यो मापिण्ड र कायणविगि तयार िररएको छ । यस मापिण्ड र कायणविगिले
दििा खाजाको राजरिय मापिण्ड समेत ननिाणर र् िरे क ो छ िने दििा खाजाको बारे म ा जानकारी, समस्या तथा चुनौती,
महत्त्ि र आिचयकता, मापिण्ड कायाणन्ियन तररका र ँाँचा, विलिन्न ननकाय र पिागिकारी तथा सलमनतहरूको
जजम्प्मेिारी तथा अनुिमन तथा सहजीकरर् जस्ता विषयिस्तु प्रस्तुत िररएको छ । यसबाट स्िास््य र कृवष क्षे त्रमा
काम िने वििेष िरी स्थानीय तहमा र तृर्ि ूलम (Grass root level) हरूका लागि समेत उपयोिी हुने माननएको छ ।

अन्तमा यस साम ुिानयक विद्यालयमा दििा खाजा मापिण्ड तथा कायणक्रम सहजीकरर् पुजस्तकालाई अझ िुर् स्तरीय र

व्यिहाररक बनाउन ननरन्तर स झ
ु ाि पाउने अपे क्ष ा ििै तयारीमा संल ग्न सबैप्रनत मन्त्रालय हादिणक आिारसदहत िन्यिाि
व्यक्त ििणछ ।
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अनस
ु च
ू ी ११-२६ खाद्य आपनू त णमा आिाररत दििा खाजाको लागि मात्र चादहने

फारामहरु

खण्ड १

पष्ृ िभूशम
१. विषय सन्त्दभ य : स्िस््य िरीर र िोकरदहत िातािरर् बालबाललकाको लसकाइका ननजम्प्त आिारि ूत ित ण हुन ् । यही
त्यलाई आसामसात ् िरी बालबाललकाको िक्षै क्ष क पहुँच , सहिागिता र लसकाइ स्तर अलििृद्गि िनण र उनीहरूको स्िास््य
तन्िरुु स्त राख्न िेरैजसो म ुल ुकहरूम ा विद्यालय खाजा कायणक्रम सञ्चाललत छ । तासाकाललक रूपमा बालबाललकाको िोक

न्यन
ू ीकरर् ििै उनीहरूको पोषर् त था स्िास््य जस्थनतमा स ि
ु ार िरी िैक्षक्ष क पहुँच , सहिागिता, ननरन्तरता र लस काइ

स्तर समेत अलििृद्गि िने िीघणकालीन लक्ष्यका साथ नेपालमा विलिन्न ँाँच ाका दििा खाजा कायणक्रम आिारि ू त
विद्यालय तहमा विित के ही ििकिे ख ख कायाणन्ियनमा छ । यसको िायरा प्रनतिषण विस्त ार हुँ िै िएको छ ।

नेपालको संवििानले आिारि ूत तहसम्प्मको लिक्षा अननिायण तथा ननिःिु ल्क हुने र प्रसाये क नािररकलाई खाद्य स ुरक्षा
समेत प्रसायाि त
िरे को छ । दििो विकासका लक्ष्यमा िररबी न्यन
ू
ू ीकरर्, िोक उन्म ूल न र सबैल ाई िर्
ु स्तरीय

आिारि त
ू लिक्षा स नु नजचचत िने राजरिय प्रनतबद्ित ा व्यक्त िररएको छ । आगथणक रूपमा विपन्न , मानि विकास
स ूचकाङ्कमा पनछ परे क ा सम ुिायका बालबाललकाल ाई दििा खाजासदहत ननिःिु ल्क लिक्षा स ुननजचचत िररने व्यिस्था

अननिायण तथा ननिःिु ल्क लिक्षा ऐन २०७५ ले िरे को छ । नेपाल सरकारको िावषणक कायणक्रम तथा बजेटम ा समेत दििा
खाजा कायणक्रमलाई क्रमि: विस्तार ििै लगिएको सन्िि म
ण ा हाल सञ्चाललत निि अनु िान सहयोि र खाद्य सामरी ी
आपनू त णमा आिाररत िि
ु ै ँाँ चाका दििा खाजा कायणक्रमलाई एकीकृत िरी थप व्यिजस्थत र प्रिािकारी बनाउनु आिचयक
रहेको छ ।

१.१ बालबाशलकाको िैक्षक्ष क र स्िास््य सन्त्दभ य : विितमा िएका विलिन्न प्रयासका पररर्ाम स्िरुप नेपालले विद्यालय
लिक्षाको क्षेत्रमा िनाण , सहिागिता तथा ल ैङ्गिक समताका दृजरटले उजल्लखखत उपलजधि हालसल िरे को छ । तथावप

प्राथलमक त हमा कक्षा छाड्ने र कक्षा िोहोरयाउने िर उच्च छ । िे रै विद्याथीले प्राथलमक तह र आिारि ूत तह उत्तीर्ण
िरे का हुँ िैनन ् । यस तहका विद्याथीको लसकाइ उपलजधि स्त र पनन कमजोर रहनुले सबैका लागि िु र् स्तरीय
आिारि त
ू लिक्षा स नु नजचचत िनण नसक्रकएको जस्थनत प्ररट हुन् छ । (िक्षै क्ष क जस्थनतका स च
ू कका अनस
ु च
ू ी १ मा प्रस्तत
ु )
िुर् स्तरीय लिक्षर् लसकाइका लागि अनु कूल िातािरर् लसजणना िनण थप प्रयास आिचयक िे खखएको छ । यसका लागि
प्राथलमक तहमा दििा खाजा कायणक्रम पनन एउटा उपाय हुने माननएको छ ।

बालबाललकामा पुड्कोपन, कम तौल, ख्याउटे पन , रक्तअल्पता, जजङ्कको कमी जस्ता समस्या पोषर्युक्त खानाको कमीले
हुने िरे क ो छ । (थप जानकारी अनुस ू ची १ मा छ) री ामीर् क्षे त्रका बालबालल काको पोषर् तथा स्िास््य जस्थनत अझ

कमजोर रहे को िे खखन्छ िने सङ्क्रामक रोिका कारर्ले िेरै सङ्ख्याम ा बालबाललकाहरू विद्यालयमा ननयलमत र
ननरन्तर हुन सक्िैनन ् । विद्यालयमा सफा वपउने पानी र स्िास््य स ुवििाको अिािले पनन अगिकां ि बालबाललकाका
लागि विद्यालय आकषणर् स्थल बन्न सकेको छैन । तसथण विद्यालयमा पोषर्युक्त खाजा उपलधि हुने व्यिस्थाले
विद्यालयलाई बालबाललकाको आकषणर् स्थल बनाउने र कुपोषर् हटाउने महत्त्िपूर् ण उपाय िे खखएको छ ।

१.२ विद्यालय ददिा खाजा काययक्रम : बालबाललकाको स्िास््य र पोषर् जस्थनतमा स ि
ु ार िरी विद्यालय िनाण ,
ननरन्तरता र लसकाइ स्त र स ुिार िने उद्िे चयले नेपालमा विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम को स ुरुिात सन ् १९६७ िे खख
नै

िएको हो । प्रारम्प्िमा खाद्य

अस ुरक्षक्षत

३७

जजल्लाका स ुवििाविहीन

स्थानका छाननएका विद्यालयहरूमा

कल्यार्कारी सोचबाट िररब , सीमान्तकृत र स ुवििाविहीन बालबाललकाको स्िास््य , पोषर् तथा िैक्ष क्षक जस्थनत स ुिार
िनण तसाकालीन समाजकल्यार् पररषद्म ाफण त कायाणन्ियन
पररिनत णत स्िरुपम ा ननरन्तरता पाउँ िै आएको छ ।
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िररएको विद्यालय दििा खाजा कायणक्रमले हालस म्प्म

उजल्लखखत कायणक्रम नै पनछल्ला िषणहरूम ा प्राथलमक विद्यालयका लागि खाद्य सहयोि पररयोजनाका नाममा (विकास
कायणक्रम का रूपमा) रुपान्तरर् िई सन ् १९९६ िे खख तसाकालीन लिक्षा तथा खेल कु ि मन्त्रालयअन्तिणत स ुि ूर तथा
मध्यपजचचमका १६

जजल्लाका प्राथलमक विद्यालयमा अध्ययनरत

बालबाललकाहरूलाई लक्षक्षत

िरी दििा खाजा

कायणक्रम का नाममा कायाणन्ियन िनण थाललयो । बालबाललकाको विद्यालय िनाण एिम ् ननरन्तरतामा िृ द्गि िनण र

अनप
ु जस्थनत घटाउन उक्त दििा खाजा कायणक्रम प्रिािकारी लसद्ि िएकाले यो कायण क्रम लिक्षाका लागि खाद्य कायणक्रम
पररयोजनाका नामबाट हालसम्प्म कायाणन्ियन िइरहे को छ । बाल स्िास््य स ुिारका लागि विद्यालयमा आिाररत

स्िास््य तथा पोषर् से िा उपयोिी लसद्ि िएकाले विद्यालय बालबाललकाको स्िास््य , पोषर् तथा िैक्षक्ष क क्षेत्रमा
स ुिार िनण यो कायणक्रमलाई पनछ निि सहयोिम ा आिाररत विद्यालय खाजाको ँाँच ामा पनन सन ् २००८ िे खख थप १९

जजल्लाम ा विस्त ार िररयो । ित आ.ि. िे खख थप १२ जजल्लामा यो कायणक्रम विस्तार िररएको छ । विद्यालय लिक्षामा
पहुँच स नु नजचचत िने प्रिािकारी सािनका रूपमा स्िीकािै सन ् २००९ िे खख विद्यालय क्षे त्र स ि
ु ार कायणक्रम र हाल
विद्यालय क्षे त्र विकास कायणक्रम अन्तिणत ननरन्तर कायाणन्ियनम ा रहेको छ । ननिःिु ल्क तथा अननिायण आिारि ूत लिक्षा
ऐन २०७४ मा विद्यालय दििा खाजाल ाई िु र् स्तरीय लिक्षा प्राजप्तसँ ि खान पाउने अगिकारको रूपमा स्थावपत िररएको
छ ।
१.३ विद्यालय ददिा खाजा काययक्रमका समस्या तथा चुनौत ी : राज्यको महत्त्िपू र् ण कायणक्रमका रूपमा विलिन्न
जजल्लाम ा विित पाँ च ििकिे ख ख कायाणन्ियनमा रहेक ो यो कायणक्रम सञ्चालन व्यिस्थापनका क्रममा केही समस्या तथा
चुनौतीहरू पनन अनुि ि िररएका छन ् । यो कायणक्रमका लागि केन्िीय स्तरबाट खाद्य सामरी ी तथा निि अनु िान

सहयोि उपलधि हुँिै आएकाले हालसम्प्म पूर्त
ण या केन्िीय सरकारको मात्र कायणक्रम बन्न पुिेको छ र स्थानीय तह,
स्थानीय सङ्घसं स्था र सम ुिायबाट सहकायण, स्रोत साझेिाररता र सहयोि उपलधि हुने पद्िनत संस्थाित िराउन
सक्रकएको छैन । स्थानीय तह तथा सम ुिायमा यसप्रनत अपनसािको िािना अपे क्षक्षत रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।
यसथण यस कायणक्रम कायाणन्ियनमा स्थानीय तह , स्थानीय

सङ्घसं स्था र सम ि
ु ायसँ ि स्र ोत साझे िारी हुने पद्िनत

विकास िरी कायणक्रमको दििोपन विकास िनु ण यस कायणक्रमको एउटा चुनौत ी हो ।

दििा खाजाको पोषर् तथा िुर् स्तर र व्यिस्थापनका राजरिय मापिण्ड स्परट िइनसकेको, अपे क्षक्षत पोषर् तथा
िुर् स्तरका मापिण्ड अनुरूपका खाजा उपलधि िए निएको अनुिमन अपे क्ष क्षत रूपमा हुन सके को छैन । स्थानीय

स्तरमा यस ै विषयलाई स म्प्बोिन िने क्षमता विकास तथा संयन्त्र विकास निएकाले उपलधि खाजा ननिाणररत पोषर्

तथा िर्
ु स्तर अनु रूप स नु नजचचत िनण सक्रकएको छैन । दििा खाजालाई स्थानीय कृवष उपजमा आिाररत बनाउनु पनन
समस्याको अकप पाटो रहे को छ । यस ैिरी स्थानीय तहमा क्षमताको अपयाणप्तताले साना क्रकसान , कृवष सहकारी, स्थानीय

खाद्य व्यिसायी र विद्यालयबबचमा दििा खाजाका लागि खाद्य सामरी ी स्थानीय आपूनत ण श्रृङ्खल ा पनन स्परट र स ु दृँ
हुन सकेको छैन । दििा खाजा व्यिस्थापनका कम लाितयुक्त ँाँच ा पनन अभ्यासमा आउन सकेका छैनन ् ।
हालसम्प्म केन्िमाफण त उपलधि स्रोत सािनबाट मात्र कायणक्रम कायाणन्ियन हुँ िै आएका कारर् यसको अनु िमन
म ल्
ू याङ्कनमा केन्िको मात्र संल ग्नता रदहआएको छ । यस कायणम ा स्थानीय तह र सम ि
ु ायलाई अपे क्ष क्षत रूपमा
जजम्प्मेिार बनाउन नसक्रकएको अिस्था विद्यमान छ । जसले ििाण दििा खाजाको पोषर् र िु र्स्त र कायम िरी यसको
व्यिस्थापन स्तरीय िएको स ुननजचचत िनण कदठन िएको छ । उजल्लखखत समस्या सम्प्बोिनका लागि स्थानीय तहबाटै

कायणक्रम तथा बजेट तजुम
ण ा िने , राजरिय मापिण्ड अनु रूप पोषर् तथा िुर् स्तरका दििा खाजाको स ुननजचचत िनण
सक्रकएको छैन । सरोकारिाल ाको ि ूलमका र जजम्प्मेिारी स्परट िनण पनन सक्रकएको छैन ।

विद्यालय खाजा कायणक्रम अगिक लाितयु क्त िएकाले िर्
ु स्तरीय खाद्य सामरी ी व्यिस्थापन िरी सायसलाई खानाका
रूपमा रुपान्तरर् िनण मात्र प्रिस्त स्रोत आिचयक पने होइन, यसका पूिाण िार तयारी र व्यिस्थापनका लागि पनन
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सायवत्तकै स्रोत आिचयक पिणछ । तसथण विद्यालय तहम ा यसको कायाणन्ियन र व्यिस्थापनल ाई प्रिािकारी बनाउन तीनै
तहका सरकार र ती सरकारअन्तिणत का विलिन्न ननकायबबच लाित साझे िारी हुने पद्िनत विकास िनु ण चुनौतीपू र् ण छ ।
१.४ विद्यालय ददिा खाजा काययक्रमको औधचत्य : विद्यालय दििा खाजाको उपलधिताले बालबाललका िुरुिाती दिनका
विकासासामक कमजोरी पररपूर र् ििै र िारीररक विकास तथा िृ द्गिका िनतलाई ननरन्तर कायम राख्िै बालबाललकालाई
विकासका पर्
ू ण सम्प्िािनामा योििान पुरयाउन योििान िछण िन्ने ननरकषण विचि बैङ्कको अनस
ु न्िानले ननकाले को छ
। खासिरी न्यन
ू आय िएका र खाद्य जोखखममा रहे का पररिारका बालबाललकाल ाई िोकका समयमा स्िस््यकर खाना

उपलधि हुनाले सायस्त ा सम ुिायका लागि दििा खाजा सामाजजक स ुरक्षा कायणक्रम समेत बन्न पुिेको छ । यस्तो
खाजाको उपलधिताले िोक न्यूनीकरर् िई िारीररक विकास का िनतलाई ननरन्तरत ा दिन म द्ित िछण । िक्षै क्षक
स ुिारमा महत्त्िपूर् ण योििान िछण । सायस ैले विद्यालय खाजा कायणक्रमलाई मानि पुँजी विकास िने एउटा िरपिप

लिानीका रूपमा ललइन्छ । विपन्न सम ु िायलाई सामाजजक स रु क्षा प्रिान िरी स्थानीय अथणतन्त्रप्रनतको लिानी समेत
बढ्िछ । जसबाट दििो विकासका िोक र िररबी उन्म ूल न जस्त ा लक्ष्य हालसल िनण पनन सघाउ पुग्ने िे खखन्छ ।

विद्यालय दििा खाजा कायणक्रमका कारर् बालबाललकाको िैक्षक्ष क स्तरम ा स ुिार िएको, व्यजक्तको उसापािकसाि िृद्गि

िएको, विपन्न पररिारको आयस्तर िृद्गि िएको र स्िास््य सम्प्बन्िी पररर्ामहरू स ुिार आएको पररर्ाम स्िरुप दििा
खाजामा िएको प्रसाये क १ डलर बराबरको लिानीबाट ५.२ डलर बराबरको आगथणक लाि आजीिन प्राप्त िई िे ि को

अथणतन्त्रम ा टे िा पि
ण ा िररएको दििा खाजा कायणक्रमको लाि लाित विचले षर्ले िे खाएको छ ।
ु े को नेपालको सन्िि म
नेपालको संवििानले आिारि ूत लिक्षा प्राजप्तलाई म ौललक अगिकारको रूपमा प्रसायाि ूत िरे को र अननिायण तथा नन:िु ल्क
आिारि ूत लिक्षा ऐन २०७५ मा विपन्न, खाद्य सङ्कटमा रहेक ा बालबाललकाको लिक्षा स ुननजचचत िनण दििा खाजा
उपलधि िराउने व्यिस्था उजल्लखखत िइसके काले विद्यालयमा दििा खाजाको अपररहायणत ा बढ्न िएको छ ।

१.५ विद्यालय ददिा खाजा काययक्रम का उद्दे श्य: आिारि ूत तहका बालबालल काको िोक न्यून ीकरर्, पोषर् तथा स्िास््य

जस्थनतमा स ि
ु ार िरी िैक्षक्ष क स्तर अलििृ द्गि िने िीघणक ालीन लक्ष्यका साथ कायाणन्ियन हुँ िै आएको यस कायणक्रमका
म ुख्य उद्िे चय ननम्प्नानुस ार रहेका छन ् :


कम्प्तीम ा ३० प्रनतित पोषर् पररपूर र् हुने विविित ाम ूल क आहार उपलधि िराएर विद्यालय बालबाललकाको
स्िास््य र पोषर् जस्थनत स ुिार िने



लिक्षर् लस काइम ा बालबालल काको सहिागिता िृ द्गि र लसकाइ स्तर स ुि ार िरी िु र् स्तरीय आ िारि ूत लिक्षामा
समताम ल
ू क पहुँच बँाउने



दििा खाजामा स्थानीय कृवष उपजको उपि ोि बँाएर विद्यालय र कृवष उसापािनबबच सम्प्बन्ि स्थावपत िरी
कृवष प्रनतफल बँाउने र स्थानीय आगथणक बजार विस्तार िने

१.६ कायायन्त्ियन म ापदण्ड र काययविधिका उद्दे श्य : यो कायणक्रम व्यिस्थापन लागि सित ण अनुि ान सङ्घीय सरकारबाट

स्थानीय तहहरूलाई उपलधि हुन् छ । स्थानीय तहहरूकै अिुि ाइ र समन्ियमा विद्यालय स्तरम ा कायाणन्ियन िनुप
ण ने
ै े सहजीकरर् िनण यो मापिण्ड र कायणविगि तयार िररएको हो । यस मापिण्ड र कायणविगिका म ल
हुन्छ । सायस ल
ु ित
ू
उद्िे चयहरू ननम्प्नानुस ार रहे का छन ् :


दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन र व्यिस्थापनका लागि स्थानीय तह र विद्यालयलाई मािणििणन िने



विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियनका मापिण्ड तथा िु र् स्तर ननिाणर र् िने



विद्यालय दििा खाजाको पोषर् स्तर तथा खाना पररकारको न्यूनतम राजरिय मापिण्डको आिार प्रस्तुत िने



विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन र व्यिस्थापनम ा विलिन्न ननकायका जजम्प्मेिारी स्परट िने



विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन र व्यिस्थापनका लागि लाित साझेि ारीका आ िार ननमाण र् िने
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१.७ ददिा खाजा काययक्रमको विस्त ार : सबै प्रकारका साम ुिानयक विद्यालयहरूम ा दििा खाजाको उपलधिता अननिायण
िए पनन स्रोतको सीलमतताको कारर्ले सामाजजक स ुरक्षा लसद्िान्त र नीनत अनु रूप स्परट मापिण्ड र स ूचकका

आिारमा छनोटमा परे का जजल्ल ाका िापा तथा नपा अिजस्थत विद्यालयका विद्याथीहरूलाई यो स ुवििा उपलधि
िराइने छ । यसलाई क्रलमक रूपमा हालसम्प्म निि र खाद्य सामरी ीमा आिाररत विद्याथीको लागि दििा खाजा
कायणक्रम लािु िएका जजल्ला अनस
ु च
ू ी २ मा दिइएको छ ।

खण्ड २
ददिा खाजाको मापदण्ड तथा गुणस्तर
२.१

ददिा खाजाको मापदण्ड::

खाना िोक हटाउन

मात्र निई िरीरल ाई आिचयक पने

स ूक्ष्म

पोषक तत्त्ि

(Micronutrient) र बह
ृ त ् पोषक तत्त्ि (Macronutrient) आपनू त णको लागि असायािचयक हुन्छ । ननिाणर रत मात्रामा
आिचयक पोषक तत्त्ि उपलधि िएको खाना मात्र स्िस््यकर माननन्छ र स्िस््यकर खानाले िारीररक स्िास््य कायम

िनण सहयोि ििणछ । पोषक तत्त्ियुक्त खाना सफा र स्िच्छ पनन हुनुपिणछ । खानामा उपलधि हुनुपने पोषक तत्त्िको
मात्राको राजरिय मापिण्ड ननिाणर र् िरी सो मापिण्ड अनु रूपका खाना मात्र उपलधि िराउने प्रचलन संस ारका िेरै

िे ि हरूम ा छ । ननिाणररत राजरिय मापिण्ड अनु रूप पोषक तत्त्ि आपूनत ण हुने िरी दििा खाजा आिचयक पररमार्मा

उपलधि िराउनप
ु िणछ िन्ने मान्यता विकास िएको छ । यस्त ो खाजा सफा , स्िच्छ र स्िस््यकर पनन हुनप
ु िणछ ।
यसका लागि आिचयक सामरी ी र पूिाणि ार समेत प्रबन्ि िररनुपिणछ ।

ददिा खाजाको पोषण स्त रको मापदण्ड : विचि स्िास््य सङ्िठनले ४ िे खख १० िषण उमेर सम ह
ू का बालबाललकाको
उपिोग्य खानामा उपलधि हुनुपने बृहत ् पोषक तत्त्ि (क्यालोरी, प्रोदटन र फ्याट) र स ूक्ष्मपोषक तत्त्ि (आयोडडन, आइरन,
जजङ्क, लिटालमन ए र बब) को मात्रा र सोमध्ये दििा खाजाबाट आपूनत ण हुनुपने उजल्लखखत पोषक तत्त्िको मात्रा ननिाण रर्
िरे को छ । उक्त मापिण्डका आिारमा नेप ालले पनन पूि ण प्राथलमक र प्राथलमक तहका बालबाललकाहरूका लागि

कम्प्तीम ा ३०% प्रनतित स ूक्ष्म पोषक तत्त्ि र बह
ृ त ् पोषक तत्त्ियुक्त हुने िरी आिचयक पररमार्मा दििा खाजाको

राजरिय मापिण्ड ननिाण रर् िरे क ो छ । विलिन्न िे िम ा अभ्यास िएको दििा खाजाबाट आपनू त ण हुनुपने पोषर् तत्त्िको
मात्र अनस
ु च
ू ी २ मा प्रस्तत
ु छ । राजरिय मापिण्ड अनुरूप विद्यालयले पनन बह
ू म पोषक तत्त्िको मात्रा नघट्ने
ृ त ् र स क्ष्

िरी विद्याथीलाई पोषर्युक्त , स्िस््यकर र सफा खाजा उपलधि िराउनुपने छ । ४–१० उमेर सम ूहका बालबाललकाको

उपिोग्य खाना तथा खाजामा उपलधि हुनुपने राजरिय मापिण्ड अनु रूपको बृहत ् र स ूक्ष्म पोषक तत्त्िको मात्रासदहतको
दििा खाजाको पोषर् स्तर ताललका १ बमोजजम हुनुपने छ ।

ताललका १ : िैननक आिचयक खाजाबाट आपूनत ण हुनुपने बृहत ् र स ूक्ष्म पोषक तत्त्िको राजरिय मापिण्ड अनुरूपको मात्रा
पोषक तत्त्ि

बृहत ् पोषक तत्त्ि
क्यालोरी
प्रोदटन
फ्याट (री ाम)
स ूक्ष्म पोषक तत्त्ि

आयोडडन (म ाइक्रोरी ाम)

दैयनक अिश्यक पोषक तत्त्िको मारा

नेपालका बालबाशलकाका लाधग न्त्यूनतम ददिा खाजाबाट

(४-९ िषय उमेर सम ूह)

आपूयतय हु नुपने पोषक तत्त्ि को मारा (३०%)

१८५०

५५५

५७

१७

४८

१४

१२०

३६
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आइरन (लमललरी ाम )

१७.८

५.४

जजङ्क

११.२

३.४

लिटालमन ए

३३

११

लिटालमन बब

१२

४.१

स्रोत : िैननक अिचयक पोषक तत्त्िको मात्रा विचि खाद्य सङ्िठनबाट प्रकालित सामरी ीबाट ललइएको । नेपालको सन्ििणमा बदिण या र
लसन्िप
ु ाल्चोकमा िररएको परीक्षर् तथा विज्ञहरूको छलफलका आिारमा तयार ।

उजल्लखखत पोषर् स्तरको मात्रा न्यूनतम मात्र िएकाले सोिन्िा घटी पोषर् स्त र नहुने िरी विद्यालय तथा स्थानीय
तहले दििा खाजा आिचयक पररमार्म ा उपलधि िराउनप
ु ने छ ।

२.२ टोकरी खाद्य तथा ददिा खाजा मेनु : मागथ ताललकामा दिइएको पोषर् स्तर आपूनत ण िराउन सम्प्बजन्ित स्थानीय

तहले स्थानीय खाद्य प्रविगि तथा िर्
ु स्तर ननयन्त्रर् कायाणल यका पोषर् अगिकारी िा स्थानीय स्िास््य अगिकारी

समेतको सहयोि र परामिणम ा ननिाणररत मात्राको पोषर् स्त र प्राप्त हुने स्थानीय खाद्य सामरी ीको पररमार्सदहतको

खाद्य टोकरी विलिन्न िौिोललक क्षेत्रमा मौसमअनुस ार उपलधि हुने खाद्य सामरी ीको वििरर् र सायसमा पाइने पोषक
तत्त्िहरूको मात्राको आिारमा तय िररने छ । दििा खाजाको यस्तो टोकरी स्थानीय कृवष उसापािनमा आिाररत हुनुपने
छ । स्थानीय स्तरम ा उपलधि नहुने नुन , गचनी, तेल, मसला जस्त ा खाद्य सामरी ी मात्र बादहरबाट आपू नत ण िनुप
ण ने छ ।
उक्त टोकरीलाई आिार मानी स्थानीय संस्कृ नत र खाद्य व्यिहार समेत अनु रूप हुने िरी प्राविगिक तथा पोषर्

अगिकारीहरूको परामिणम ा स्थानीय तहले विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत, अलििािक तथा लिक्षकलिायत अन्य
सरोकारिालाहरूको सहयोिमा आफ्नो मातहतका विद्यालयका लागि अनुकूल हुने दििा खाजा मेनु ननमाण र् िरी

विद्यालयलाई उपलधि िराउनुपने छ । प्रसाये क दिनको खाना मेनु अलि अलि हुने तथा एक दिनको मेनु सबै

विद्यालयमा समान हुने िरी साप्तादहक मेनु स्थानीय त हले तयार िरी सबै विद्यालयमा लािु िनुप
ण िणछ । विलिन्न
िौिोललक क्षे त्र तथा मौसमअनस
ु ार उपलधि हुने खाद्य सामरी ीको खाद्य टोकरीका केही नम ुनाहरू तथा दििा खाजाका
मेनुहरू अनस
ु च
ू ी ३ मा प्रस्तत
ु छ ।

२.३ ददिा खाजा तयारीका पूिायि ारको : दििा खाजा सञ्चालन िनण िान्सा, िाँडा तथा सामान, पानी आपूनत ण र खुल ा
स्थान जस्ता पूिाण िार विद्यालयमा उपलधि िएको स्थानीय सम ुिायले (विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत माफण त)
स ुनजचचत िनुप
ण ने छ । िान्सा, पानी तथा खुल ा स्थान उपयु क्त र पयाणप्त निएका विद्यालयमा स्थानीय िा प्रिे ि
सकारले सो ननमाण र् तथा उपलधिताका लागि विद्यालयलाई सहयोि िनप
ु ण ने छ । आिचयक पूि ाणि ार र नतनका
मापिण्ड ननम्प्नानुस ार छन ् ।
२.३.१ भान्त्सा सदहतको भण्डार कक्ष : खाजा कायणक्रम सञ्चालन िने प्रसाये क विद्यालयमा स ुरक्षक्षत रूपम ा खाना पकाउने
र खाद्य सामरी ी िण्डारर् िने िण्डार कक्षसदहत को ि ान्सा हुनु आिचयक छ । खाद्य सामरी ी र खाना पररकार िवू षत
एिम ् विषाक्त

नहुने , आिलािी

िघ
ु टण नाको जोखखम

रदहत , स्िास््य

खतरा नहुने

ि ान्सा कक्ष हुनुपछण ,

जुन

कक्षाकोठािन्िा के ही टाँा तर बालबाललकाको सहज पहुँचम ा पनन रहनप
ु छण । विद्यालयका लागि विद्याथी सङ्ख्याको

आिारमा िण्डारसदहतको िान्साघरको नम ुना ँाँ चा अनुस ू ची ४ मा समािेि छ । पकाउने स्थल केही मागथ उठे को,
प्रकाियुक्त र हािा सञ्चार हुने िेजन्टले स नसदहतको हुनुपछण िने यसमा ँल ननकास र फोहोर विसजणन िने व्यिस्था
समेत हुनु आिचयक छ । आिलािी नछटो नहुने सामरी ीले बनेको छाना हुनु स ुरक्षाका दृजरटले उपयुक्त हुन् छ खर िा
ै ।
परालको छाना हु नु हुँिन

5

२.३.२ िुुँिारदहत चुल ो : खाना तयार िनण इन्िनका रूपम ा िाउरा प्रयोि िररने िए िैकजल्पक ऊजाण केन्िद्िारा ननमाणर्

प्रििणन तथा लसफाररस िररएको िुँि ारदहत चुल ो उपयोि िनाणले िाउराको खपत कम हुने र ऊजाण पनन संर क्षर् हुने
िएकाले लसफाररस िएकै िुँिारदहत चुल ो उपयोि िनप
ु ण ने छ । यस्त ो चुल ोको नम ुना ँाँचा अनुस ूची ५ मा प्रस्तुत छ ।

२.३.३ भाुँडाितन
य : िाँडाितन
ण र दििाखाजाको तयारी िनण दििा खाजाको लागि ननजचचत िाँ डाितन
ण को आिचयकता हुने

हुँिा विद्यालयमा हुने विद्याथीको स ङ्ख्याको आिारमा ि ाँडाितन
ण को व्यिस्थापन िनप
ु ण ने छ । यसको लागि
विद्याथीको सङ्ख्याको आिारम ा चादहने िाँडाितन
ण को वििरर् ताललका अनुस ूच ी ६ मा प्रस्तुत छ ।
२.४ ददिा खाजा, गु णस्त र तथा वितरणका मापदण्डहरू
२.४.१ खाजा तयार गने भान्त्से

(तयारी कताय ) को मापदण्ड : खाजा िान्से क ो व्यिस्थापन विद्याथी सङ्ख्याका

अनुपातमा हुनुप िणछ । पदहल ो ६० जना विद्याथी बराबर एक जना, १३० जनासम्प्मका लागि ि ुई जना र २०० सम्प्मका
लागि तीन जना र सोिन्िा बँी वि द्याथी िएको अिस्थाम ा प्रसाये क १०० जना बराबर एक जनाका िरले आिचयक
सङ्ख्यामा आमाहरू मध्ये ब ाट ि ान्से व्यिस्थापन हुनु आिचयक छ । ि ान्से खाना पकाउन ताललम प्राप्त र िक्ष हुनु

जरूरी छ । आमाहरू िान्से का लागि तसापर निएको अिस्थाम ा मात्र अन्य व्यजक्तबाट िान्से व्यिस्थापन िनप
ु ण िणछ ।
िान्से व्यजक्तित रूपमा स्ियं पनन सफास ुग्घर रहने हुनुपछण िने सरसफाइ, स्िच्छता कायम िनण ताललम प्राप्त
हुनुपिणछ । खाना पकाउनुि न्िा अनघ नङ काट्ने , हात र खुट् टा साबुनले सफा िने िनप
ु ण छण । िान्से ले सफा पोसाक
लिाउने िनप
ु ण िणछ िने खाना पकाउँ ि ा िरीर एप्रोनले र टाउको सफा कपडा िा ओढ्नेले ँाक्ने िनप
ु ण िणछ ।
२.४.२ भान्त्साको सरसफाइ र स ुरक्षा सम्बन्त्िी यनयमहरू :



खाना प्रिवू षत हुन र रोि सङ्क्रमर् हुन नदिन िान्साको ननयलमत सरसफाइ िरी उच्च स्िच्छत ा कायम
राख्नुप िणछ ।



खाना पकाउन िाउराको सट्टा एलवपजी ग्याँस उपयोि हुने अिस्थामा यसको िण्डारर् स ुरक्षक्षत स्थानमा र

तररकाले िररनुप िणछ र चुदहने (Leakage) निएको स ुननजचचत िररनुपिणछ । खाजा पकाउने िान्से ग्यास र
ग्यास इन्िनयुक्त चुल ो चल ाउन िक्ष र अनुि िी हुन आिचयक छ ।


पकाउने िाँडा, िान्सामा प्रयोि हुने औजार र उपकरर्, खाजा खान प्रयोि हुने थाल प्ले ट आदि सामानको
उगचत सरसफाइ िररनुप छण ।

२.४.३ तयारीका मापदण्ड :


पकाएको खाना खेर जान नदिन खाना पकाउनु अनघ विद्याथीको उपजस्थनतका आिारमा खाजा तयार िरी
िान्से ले खाजा खाने विद्याथी यक्रकन िनप
ु ण िणछ ।



तयार हुने खाना पररकारका लागि आिचयक पने प्रसाये क खाद्य सामरी ीको उगचत पररमार् र मात्र तय िनण
िान्से जानकार रहनुप िणछ । बालबालल काको उमेर अनुस ार आिचयक पोषर् तत्त्िको मात्राका लागि आिचयक
खाद्य सामरी ीको पररमार् र मात्रासँ ि ननजलाई जानकार िराउनुपिणछ ।



सम्प्िि िएसम्प्म एकल लमगश्रत खाजा (जस्तै खखचडी, तरकारी लमगश्रत िात) तयार िनु ण र उपिोि िनु ण
उपयुक्त हुन्छ । यसमा ननिाणररत पररम ार् तथा मात्रामा िाल तथा खानेतेल लमसाइएको हुनुपछण ।



अङ्कुरयक्
ु त मास/िे ड ािड
ु ीमा पोषर् उच्च हुने हुँि ा खानामा यस्त ा अङ्कुरयक्
ु त मास तथा िे ड ािु डी पररकार
से िन िनण उसाप्रे ररत िनप
ु ण छण । सािपात प्रयोि ििाण सफा पानीले िोएर मात्र काट्नुप छण । काटी सकेर िुनु
पखाल्नु उपयुक्त हुँ िैन ।
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िाल , चामल, िे डािु डी केही समय लिजाएर म ात्र पकाउने िरे म ा कम समयमा पाक्छ । तसथण राम्ररी पखाले र
मात्र दठक मात्राको पानीमा लिजाउने र सो पानीसदहत पकाउने िनप
ु ण छण ।

राम्ररी छोप्ने िनप
ु ण छण । यसो िनाणले पोषक तत्त्ि नरट हुँ िैन । साथै खाना
ै ।
आिचयकतािन्िा बँी समय पकाउनु हुँ िन



खाना पकाउँ िा बबकपले



एकचोटी खाना पकाउन प्रयोि िइसकेको तेल अकप पटक प्रयोि िनु ण हुँ िैन ।
म ूल ा, िाँ जर, सलिमका पात काटे र फाल्नु हुँ िैन । खानामा लमसाएर पकाउने िा उपयोि िनप
ु ण िणछ ।




आयोडडनयुक्त नुन खाना पाक्ने अिस्थामा मात्र प्रयोि िनप
ु ण िणछ ।

२.४.४ खाजा वितरण तररका :



कक्षाित पालो ननिाणर र् िरी त ल्ला कक्षाका विद्याथीलाई पदहल ो प्राथलम कतामा राख्ने,



सफा र स्िच्छ स्थानको प्रबन्ि िने,



साबुनपानीले हात िोएर मात्र खाजा खाने व्यिस्था िने र सम ूहमा हात िुने प्रबन्ि िने,



फाललने िरी खानेकु रा नललने र ललएको खाना नफाल्ने जानकारी िराउने ।

२.४.५ फोहोर व्यिस्थापन : िान्स ा, खाजा खाने स्थान , समरी  विद्यालय र पररसर स्िच्छ, सफास ुग्घर र स्िस््य कर हुनु

अपररहायण छ । तसथण फोहोरको व्यिस्थापन उपयक्
ु त स्थानमा उगचत तररकाले िनु ण आिचयक छ । यसका लागि
ननम्प्नानुस ारका उपायहरू अिलम्प्बन िनण सक्रकन्छ :




ननदिणर ट स्थानमा मात्र फोहोर फाल्न , थाल िाँडा र हात िुन तथा सरसफाइका कायण िनण,

कुदहने , सड्ने, िल्ने िस्तु तथा फोहोर कािज, प्लाजस्टक, कपडाका टु क्रा, लससा िा बोतल अलि टोकरी
(ट्याङ्की, बाल्टी िा बबन ) िा खाडलमा मात्र राख्ने िा विसजणन िने,




नकुदहने कुदहने र पुन प्रयोि िनण लमल्ने ३ प्रकारमा बाल्टी, टयाङकी िा विनको व्यिस्था िरी छुट्टाएर राख्ने ,

कुदहने , सड्ने, िल्ने िस्तु त था फोहोरलाई अलि स्थान तथा नकुदहनेल ाई उगचत विस जणन िने र कािज,
प्लाजस्टक, कपडाका टुक्राल ाई समय समयमा अलि स्थानमा जल ाउने ,



कुदहने , सड्ने, िल्ने िस्तु तथा फोहोरबाट मल तयार िने तथा नकु दहनेल ाई उगचत विसजणन िने ।

२.५ पूरक क्रक्रयाकलाप : विद्यालय खाजा कायणक्रमलाई प्रिािकारी र व्यिजस्थत बनाउन विद्यालयमा ननम्प्नानुस ारका
परू क क्रक्रयाकलाप सञ्चालन िनण िराउन स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई समन्िय र सहजीकरर् िनप
ु ण िणछ :

२.५.१ सफा पानीको उपलब्िता र सरस फाइ क्रक्रयाकलाप सञ्चालन : कायणक्रम सञ्चालन हुने विद्यालयमा उपयुक्त

विद्यालय खानेप ानी, सरसफाई र स्िच्छता (Water Sanitation and Hygine – WASH) स ुवििा उपलधि िएको
स ुननजचचतता सम्प्बजन्ित स्थानीय तहहरूले िनप
ु ण ने छ । यस्तो स ुवििाको उपलधिता तथा पूिाणिार व्यिस्थापनका
लागि स्थानीय

तहहरूले

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तिणत का ननकाय , िातस
ृ ंस्था र स्ियम्प्से िी
संस्थाहरूबाट समेत सहयोि पररचालन िनण सक्ने छ । खाजा खानु अिाडड सबै विद्याथीहरूलाई ननयलमत हात
िुने र सरसफाइ िने िराउने अलिम ुखीकरर् कायणक्रममा सबै लिक्षक र विद्यालय कमणच ारी समेतको संल ग्नता र

अननिायण िराउनुपने छ । यसका लागि विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता सम्प्बन्िी कायणविगि, २०७५
संिोिन सदहत/अनस
ु ारका क्रक्रयाकलाप परू ा िनु ण पिणछ ।

२.५.२ विद्यालय स्िास््य तथा पोषण क्रक्रयाकलाप : स्िास््य से िा प्रिायक ननकायहरूसँ ि समन्िय र पररचालन िरी

स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूम ा जु का औषिी, लिटालमन ए त था आइरन फोललक चक्की खुि ाउने जस्ता पोषर्
तथा स्िास््य सम्प्बन्िी क्रक्रयाकलापहरू तोक्रकएको समयमा िनुप
ण ने छ ।
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२.५.३ पोषण शिक्षा तथा सचेतना क्रक्रयाकलाप : विद्यालयहरूले विद्याथीहरूम ा पोषर् लिक्षा तथा चेतना जािरर्

कायणक्रम आिगिक रूपमा िनप
ु ण ने छ । पोषर् तथा स्िास््य लिक्षाका व्यिहाररक क्रक्रयाकलापहरू विज्ञान ,
स्िास््य तथा िातािरर् लिक्षा विषयका पाठ्य क्रमअन्तिणतका लसकाइ क्रक्रयाकलापसँ ि सान्िलि क
ण र आबद्ि
िराई विद्याथीहरूल ाई अभ्यास समेत िराउनुपने छ । यसअन्तिणत खाना तथा पोषर् मेल ा, पोषर्युक्त खाद्य
सामरी ी

सङ्कलन, करे स ाबारी

खेत ी

तथा

बिैँच ा

अिलोकन

भ्रमर्, पोषर्

खेल

जस्ता

क्रक्रयाकलापहरू

विद्यालयहरूले आयोजना िनप
ु ण ने छ ।

२.५.४ करे स ाबारी व्यिस्थापन : बालबाललकाहरूलाई ताजा तरकारी आपूनत ण िनण र लसकाइ प्रयोििाला उपलधि िराउन

विद्यालयहरूमा करे स ाबारी व्यिस्थापन िनण स्थानीय तहहरूबाट विद्यालयहरूलाई सहयोि उपलधि िराउनुपने
छ । हररत विद्यालय सम्प्बन्िी कायणविगि समेतका आिारमा करे स ाबारी व्यिस्थापन िनु ण पनेछ ।
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खण्ड ३
नगदमा आिाररत ददिा खाजाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
काययक्रम कायायन्त्ियन ढाुँ चा : दििा खाजालाई चादहने खाद्य सामरी ीहरूको खररि व्यिस्थापन र खाजा तयारी
व्यिस्थापनलाई सहज बनाउन राजरिय तथा अन्तराण जरिय स्तरमा केही सफल र राम्रा अभ्यासहरूसदहत का विलिन्न
कायणक्रम कायणन्ियन तथा व्यिस्थापन तररका छन ् । केही मोडेल ितम
ण ान सङ्घीय संरचनाको पररिे िमा सामाजजक
महत्त्ि र सम्प्िािना रहेको पाइएको छ । नेपालको सन्िि ल
ण ाई स ुहाउँ िो विलिन्न खररि व्यिस्थापन तथा खाजा तयारी

व्यिस्थापन पद्िनतहरू यस खन्डमा उल्ले ख िररएको छ । खाद्य सामरी ी खररि व्यिस्थापन र खाजा तयारी
व्यिस्थापन छु ट्टाछु ट्टै क्रकलसमबाट हुन सक्छ । िि
ु ै व्यिस्थापनका संयुक्त तररका पनन हुन स क्छ । प्रसाये क स्थानीय
तहले आफ्नो क्षमता र पररिेि अनुस ार खररि र खाजा तयारी व्यिस्थापनको उपयुक्त मोडेल लािु िनण सक्ने छन ् ।

३ १.खाद्य सामग्री खररद व्यिस्थापनका तररका : दििा खाजाको लागि खाद्य सामरी ी खररि तथा वितरर्का
अन्तराणजरिय रूपमा थप्र
ु ै अभ्यासहरू िे खखन्छन ् । यसमा केन्िीकृत खररि प्रक्रक्रया

र विकेजन्ित खररि प्रक्रक्रया प्रम ख
ु

रुपमा अभ्यासमा िएको पाइन्छ । नेपालमा नििम ा आिाररत दििा खाजा अनु िानको आिारमा हुने खाजाको खररि

व्यिस्थापन तथा वितरर् विकेन्िीकृत तररकाको हुने छ । विकेन्िीकृत खररि तररकालित्र ै विद्यालय केजन्ित िा
क्रकलसमका स्थानीय तह केजन्ित खररि व्यिस्थापन तररका हु न सक्छन ् । स्थानीय तहको ननिे िनमा विद्यालयहरूले
सह
ु ाँउ िो खररि व्यिस्थापन तररका छनौट िने छन ् ।

३.१.१ विद्यालय केस्न्त्रत खररद व्यिस्थापन तररका : यो खररि व्यिस्थापन तररका विकेन्िीकृत तररकामा विद्यालयले

स्थानीय तहमाफण त सङ्घीय सरकारले दिएको दििा खाजाको ससत ण अनुिान प्राप्त ििणछ । यसबाहेक प्रिे ि सरकार
र स्थानीय तहबाट थप अनु िान प्राप्त िनण सक्ने छन ् । यस अन्तरित िईु विगि अपनाउन सक्रकन्छ ।

(क) विद्यालय

केस्न्त्रत (In-sour ce) खररद व्यिस्थापन मोडेल : यस तररकामा विद्यालयलाई तोक्रकएको खाजा

पररकारहरू (मेनु ) लाई चादहने आिचयक खाद्य सामरी ीहरूको खररि विद्यालयले प्रसायक्ष रूपमा आफैँ

ििणछ ।

यस मोडेल मा खररि व्यिस्थापनको म ुख्य जजम्प्मेिारी विद्यालय व्यिस्थापन सलमनतको िए पनन विद्यालयका

लिक्षक, प्रािानाध्यापक र तोक्रकएको िान्से पनन खररि प्रक्रक्रया संल ग्न पाइन्छ । विद्यालयले खाद्य सामरी ीहरू
खररिका लागि पसल आपूनत णकताण अथिा क्रकस ानको खोजी िरी चादहने सामरी ीहरू िै ननक िा साप्तादहक रूपमा
खररि िरे र आफैँ ल्याउँ िछ । विद्यालयले नै खाद्य स ामरी ीहरूको िण्डारर् र रे खिे ख पनन िने ििणछ । यो खररि

मोडेल साना विद्यालयहरूका लागि बदँ उपयु क्त हुन्छ । तथावप नेपालमा बँी प्रचलनमा रहेक ो यस मोडेल मा
लिक्षक र प्रािानाध्यापक िे खखएकाले पठनपाठनमा असर पनण सक्ने िे खखन्छ ।
(ख)

विद्यालय केस्न्त्रत तेस्र ो पक्षद्िारा (out-source) खररद व्यिस्थापन मोडेल : यो विद्यालय केजन्ित खररि
मोडेल मा विद्यालयको संल ग्नता अप्रसाक्ष रूपमा हुने ििणछ । खाद्य सामरी ीहरूको आप"नत ण तेस्र ो पक्षले ििणछ । तेस्र ो

पक्ष स्थानीय सहकारी, आमा सम ूह िा अन्य इच्छु क पक्ष हुन सक्छ । आमाहरूको सम ूह तयार िएमा सायसलाई
पदहलो

प्राथलमकत ा

दिन'पने

हुन्छ

।

स्थानीय

कृषकको

उसापािनलाई

वििेष

प्राथलमकता

दिई

स्थानीय

सरोकारिालाको सहिागिताम ा संयुक्त रूपमा स ामरी ीको म ूल्य ननिाण रर् िररन्छ । यस मोडेल मा विद्यालयलाई कुनै
ै
क्रकलसमका कायणि ार नहुने िएकाले पठनपाठनम ा पनन खास ै असर हुँिन
। तेस्र ो पक्ष अझै बालबाललकाहरूको
अलििािक समेत हुन सक्ने िएपनछ िि
ु ै पक्षबबच ननयन्त्रर् र सन्तल
ु न िई कायणक्रमको प्रिािकाररता पनन राम्रो
हुन सक्छ।
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३.२ स्थानीय तह केस्न्त्रत खररद व्यिस्थापन तररका
(क)

स्थानीय तह केस्न्त्रत आफै द्िारा (In-source) खररद व्यिस्थापन मोडेल : विकेन्िीकृत यस मोडेल मा खररिको

लागि सम्प्पू र् ण जजम्प्मेिारी स्थानीय आ फैँ ले ललन्छ । त ोक्रकएको मेनुक ो आिारमा आफ्नो मातहत का स म्प्पूर् ण
विद्यालयहरूको लागि ननकाललएको खाद्य सामरी ीहरूको मािस ूची अनुस ार स्थानीय तहले प्रचललत खररि प्रक्रक्रयाको
मापिण्ड अपनाई आफै खाद्य सामरी ी खररि ििणछ । खररि िएको सामरी ीहरूका उपयु क्त स्थानमा िोिाम
व्यिस्थापन, िन्डारर् तथा रे ख िे ख िने काम पनन स्थानीय तहकै हुन्छ । ननजचचत अिगिमा सामान खररि िने र
मदहनैवपच्छे अथिा ि ुई मदहनाको एकपटक विद्यालयहरूलाई खाद्य सामरी ी वितरर् िने व्यिस्था स्थानीय तहले

लमलाउँ छन ् । यसका लागि के ही िक्ष जनिजक्त को आिचयकता (िन्डारर्, रे ख िे ख तथा वितरर्का लागि) पनण
सक्िछ । साथै वितरर्को लागि यात ायात को व्यिस्था पनन िनप
ु ण ने हुन्छ । नेपालमा खाद्य सामरी ीको आपूनत णमा
प्रयोि िइरहे क दििा खाजासँ ि मेल खाने यो मोडेल सङ्घीय संरचना िएको तथा दििा खाजा व्यिस्थापन संस ारमै
अरी  स्थान रहे को ब्राजजलमा व्यापक अभ्यासमा छ ।

(ख) स्थानीय तह केस्न्त्रत तेस्र ो पक्षद्िारा (out-source) खररद व्यिस्थापन मोडेल : स्थानीय तहमाफण त नै व्यिस्थापन

हुने यस मोडेल मा स्थानीय तह प्रसायक्ष रूपमा संल ग्न निई तेस्र ो पक्षमाफण त आफ्नो मातहतका सबै विद्यालयहरूको
लागि तोक्रकएको समयमा आपूनत ण िने िरी व्यिस्था लमलाउँ िछ । यसमा स्थानीय तहलाई िोिाम तथा अन्य

जनिजक्तको व्यिस्थापन िनु ण पिैन । यसमा पनन मागथको जस्तै तेस्र ो पक्षलाई जजम्प्मेिारी आिचयक कानुनी
मापिन्ड पूर ा िरी मात्र सम्प्झौता िनप
ु ण ने छ । अनघल्ल ो मोडेल िन्िा स्थानीय कृवषल ाई प्रोसासाहन िने सम्प्ि ािना बँी

रहेको यो मोडेल मा स्थानीय कृवष िाखालाई पररचालन िरी सहकारीम ाफण त स्थानीय कृषकहरूलाई ज्ञान, प्रविगि तथा
अन्य सहयोि दिएर प्रोसासाहन िनण सक्रकन्छ । कृवष उसापािन अझ Neglected crops and species लाई िृद्गि िरर

कृवष अथणतन्त्रलाई टे ि ा पुग्ने िरी स्थानीय कायणक्रम तजम
ु ण ा िनण सक्रकन्छ । यस ै प्रक्रक्रयाको लागि सम्प्झौता फाराम
अनुस ूची ७ मा प्रस्तुत िररएको छ ।

३.३ खाजा तयारी तथा वितरण: मागथ उजल्लखखत जुनस ुकै मोडेल मा खाद्य सामरी ी खररि िए पनन विद्यालय
पररसरमा आइसके को खाद्य स ामरी ीलाई दििा खाजाको रूपमा पररर्त िरी बालबाललकालाई वितरर् िने कायणह रूलाई
व्यिस्थापन िने केही मोडेल हरू यहाँ प्रस्तत
ु िररएको छ । यी मोडेल हरूले खाजा तयारी र वितरर् कायणल ाई सहज र
व्यिजस्थत िरे को राजरिय र अन्तराणजरिय अभ्यासहरूले प्रमाखर्त िररसकेको छ ।

३.३.१ अशभभािक (आमा) सम ूहमाफय त : विद्यालयमा खाजा तयारी र वितरर्का लागि बालबाललकाको अलििािकलाई

नै पररचालन िने एउटा उत्तम विकल्प हो । यसमा विद्यालयमा पढ्ने बालबाललकाहरूका अलििािक (खास िरे र
आमाहरू) सजम्प्मललत एउटा सम ूह बनाइन्छ । यो सम ूहको सबै सिस्यहरूलाई (एकपटकमा एकिे खख ४ जनासम्प्म)
पाल ैपालो (िैननक साप्तादहक रूपमा) विद्यालयमा आई खाजा पकाउने जजम्प्मेिारी तोक्रकएको हुन्छ । यो मोडेल
साना विद्यालय (५० जनास म्प्म विद्यायी िएको) को लागि बँी उपयुक्य हुन् छ।

३.३.२ स ुवििासदहतको यनयुक्त गररएका भान्त्से म ाफय त : मध्यम आकारका विद्यालयहरू (५० िे खख मागथ १५० सम्प्म

विद्याथी

सङ्ख्या

िएको)

को

हकमा

उपयु क्त

िे खखने

यस

मोडेल मा

विद्यालयले

स्थानीय

तह

तथा

अलििािकहरूको सहयोिमा तोक्रकएको मापिण्ड अनुस ारको िान्से क ो ननयुज क्त िररन्छ । ि ान्से ले नै खाजा तयार

िरी लिक्षकहरूको सहयोिमा बालबालल कालाई खाजा वितरर् ििणछ । िान्से हरूको लागि केही पाररश्रलमकको
व्यिस्थापन िररएको हुन्छ।
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३.३.३ केटररङ माफय खररद र वितरण तररका: :
३.३.३.१ विद्यालय केस्न्त्रत केटररङ मोडे ल : यो मोडेल मा विद्यालयले खाजा तयारीको जजम्प्मा तेस्र ो पक्षलाई (खास िरे र

नजजकको पसल अथिा आमा सम ूहलाई) दिन्छ । यसमा विद्यालयले रकम तेस्र ो पक्षलाई उपलधि िराई खाजा
तयारी िरी विद्यालयलाई खानेकु राको आपूनत ण तथा वितरर् ििणछ । यस मोडेल मा विद्यालयमा पररश्रम िनप
ु ण िैन
। सायसकारर् विद्यालयको लागि सहज मोडेल को रूपमा गचननन्छ ।

३.३.३.२ स्थानीय तह केस्न्त्रत केटररङ (केन्त्रीकृत भान्त्सा) मोडेल : यो केटररङ मोडेल मा विद्यालयहरूको तफण बाट

स्थानीय तहले नै तेस्र ो पक्षसँ ि सम्प्झौता ििणछ । यो सहमती अनु रूप तेस्र ो पक्षले तोक्रकएको खाना पररकारको

स ूचीअनुस ार विद्यालयहरूलाई तयारी खाजा आपूनत ण ििणछ । सामान्यतया एउटै ठूलो िान्सामा पाक्ने र पाके को
खाना विद्यालयहरूमा वितरर् हुने यस मोडेल लाई केन्िीकृत िान्सा मोडेल पनन िननन्छ । नेपाल को के ही स्थान र
िारतमा सबैि न्िा लोकवप्रय यस मोडेल मा प्रसाये क बालबाललकाले एउटै िु र्स्तरको खानेकु रा खान्छन ् । एउटै

िान्सामा खाने कुरा पाक्ने िएकाले एउटै िु र्स्तर र पररकार सबैल ाई स ुननजचचतता हुन् छ । तेस्र ो पक्षलाई पररचालन
िरी पयाणप्त

तथा िु र्स्त रीय

दििा खाजाको व्यिस्था िनण सक्रकन्छ

। यसमा िालमणक तथा सामाजजक

सङ्घसंस्थाहरूलाई जजम्प्मेिार िराई पररचालन िनण पनन सक्रकन्छ ।
३.४ ददिा खाजा सामग्री खररद तथा आपयू त य प्रक्रक्रया: दििा खाजा व्यिस्थापनको ँाँच ा जन
ु सक
ु ै िए पनन यसको खररि
तथा आपनू त ण सािणज ननक खररि ऐन २०६३ र स ािणजननक खररि ननयमािल ी २०६४ बमोजजम प्रनत स्पिाणसामक विगि
अपनाई खाद्य सामरी ी खररि तथा व्यिस्थापन प्रक्रक्रया विद्याल य तहमा विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत िा
स्थानीय तहमा हुने सलमनतले ननिाणर र् िरे बमोजजम हुने छ ।
३.५ ददिा खाजा काययक्रम कायायन्त्िय प्रक्रक्रया: दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियनमा सङ्घ, प्रिे ि , स्थानीय तह, विद्यालय,
अििािक सदहत अन्य पक्षहरु समेत संल ग्न हुनु पिणछ तसथण यसको कायाणन्ियन प्रक्रक्रया सबैका ल ागि स्परट, पारििी
र स्तरीय हुनु आिचयक छ । यसका साथ कायाणन्ियनकत ाणल ाई सहज र स्िीकायण हुनु पनन सायनतकै जरुरी छ ।
अनुद ान रकम म ाग र यनकास प्रक्रक्रया : विद्यालयले नै खाजा व्यिस्थापन िनण स्थानीय तहको ननर्णय िएमा
विद्यालयले दििा खाजाका लागि अनुि ान रकम िा खाद्य सामरी ी स्थानीय तहसँ ि माि िनप
ु ण ने छ । स्थानीय तहले

विद्यालयबाट आिचयक वििरर् ललई ननिाणररत िरअनुस ारको रकम चौमालसक रूपम ा पे स्की स्िरुप विद्यालयको बैङ्क
खातामा ननकासा िनप
ु ण ने छ । यस क्रममा अिलम्प्बन िनप
ु ण ने प्रक्रक्रया ननम्प्नानस
ु ार छन ् :


आफूले पाउनुपने अनु ि ान रकम ननकासाका लागि विद्यालयले अनघल्ल ो चौमालसकको प्रिनत वििरर् तयार
िरी अनु िान ननकासा माि (बमोजजमको ँाँ चामा अनस
ण ने छ ।
ु ू ची ७. सम्प्बजन्ित स्थानीय तहमा पे स िनुप




स्थानीय तहले अनघल्लो चौम ालसकको प्रिनत वििरर् र माि फाराम प्राप्त िएपनछ चौमालसकका लागि

स्िीकृत बाँडफाँडबमोजजमको रकम विद्यालयको बै ङ्क खात ामा जम्प्मा िनुप
ण ने छ ।
एक िक्षै क्ष क िषणम ा १८० दिनिन्िा बँीको रकम िा खाद्य सामरी ी ननकास ा हुने छैन । विद्यालय सञ्चाललत
दिन र सो दिन हरूमा उपजस्थत विद्याथी सङ्ख्या यक्रकन िरे र रकम िा खाद्य सामरी ी ननकासा ललनुदिनुपने
छ ।




ननकासा रकम खाद्य सामरी ी खररि तथा आपूनत ण र िान्से व्यिस्थापनका प्रयोजनमा मात्र खचण िनप
ु ण ने छ ।

सङ्घीय सरकारको सहयोिअन्तिणत मन्त्रालयले कायणक्रमका ल ागि एक पटक विद्यालयमा ि ान्साका िाँड ा र
सामान खररि तथा व्यिस्थापनका लागि स्थानीय तहमा विद्याथी सङ्ख्यालाई आ िार मानी ननिाणररत रकम
क्रलमक रूपमा उपलधि िराउँ िै जान सक्ने छ ।
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उजल्लखखत प्रयोजनबाहे क िान्सा तथा िण्डार कक्ष ननमाणर् तथा ममणत , खानेपानी िारा तथा ट्याङ्की ननमाण र् जस्ता

कायणम ा सो रकम खचण िनण पाइने छैन । यस्त ा पूिाण िारको व्यिस्थापन विद्यालय िा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट
िनप
ु ण ने छ ।
३.६ इन्त्िन व्यिस्थापन : विद्यालयमा नै तयार िररने खाजाका लागि तोक्रकएको मापिण्ड अनुस ार उपलधि रकमबाट
खाद्य साम री ी व्यिस्थापन इन्िन तथा िान्से व्यिस्थापन िनु ण पने छ । रकम अपुि िएमा अन्य सम्प्िाव्य स्रोत र

सहयोि जु टाई आिचयक व्यिस्थापन िनप
ु ण ने हुन् छ । स्थानीय तह तथा िडा कायणल यको सहयोि र समन्ियमा
इन्िनका लागि स्रोत र सहयोि विद्यालयले जु टाउनुपने छ । इन्िनका रूपमा प्रयोि हुने िाउरा उपलधित ाका लागि
िन उपिोक्ता सम ह
ू , िाता िा ननजी क्षे त्रलिायतबाट सहयोि जु टाउन सक्रकने छ ।

विद्यालयमा नै खाजा तयार िरी वितरर् िने तररका अपनाउँिा प्राप्त िएको रकमबाट नै खाद्य सामरी ी, िान्से र इन्िनको

व्यिस्था िनुण पनेछ । इन्िनको प्रिन्ि िनण यस रकमबाट अपुि िएमा स्थानीय तह, िडा, उपिोक्ता समूह लिायत अन्य स्रोतको
खोजी िनुण पनेछ ।

३.७ खररद योजना यनमाय ण , दररे ट यनिायर ण तथा खररद सम्झौत ा : विद्यालय िा स्थानीय तहले छ मदहना िा िषणका
ननजम्प्त खाजा खररि तथा आपूनत ण िनण अनुस ूची ८ बमोजजम को खररि योजना बनाउनुपने छ । योजना बनाउँ िा
ननिाणर रत खाद्य मेनु (िैननक खाजा स ूची) अनुस ारका खाद्य सामरी ीको वििरर् र िुर् स्तर पररमार् समेत ननिाणरर्
िरी िनु ण पनेछ । विद्याथी सङ्ख्या, विद्यालयमा खाजा उपि ोि हुने दिन , प्रनतदिन आिचयक पने खाजा र खाद्य

सामरी ीको पररमार् र लाित िरसमेत अनम
ण िणछ । खररि म ल्
ु ाननत रूपमा खररि योजनाम ा उल्ले ख िनुप
ू य तथा िरि ाउ

तय ििाण प्रचललत बजार िरिाउ तल
ण ने छ । यस प्रयोजनका लागि अनस
ु नासामक विचले षर् िनु प
ु च
ू ी ९ बमोजजमको
फाराम प्रयोि िरी कम्प्त ीमा ि ुई अथिा तीन ओटा खु िा, थोक बजार लाित कृषकको खेतबारीम ा लाग्ने म ूल्य तथा

िरिाउलाई समेत म ूल्याङ्कन िरी सोहीअनुस ार खाद्य सामरी ी खररि िने व्यिस्था लमलाउनुपने हुन्छ । यसरी
ननिाणर र् िररएको िररे ट को आ िारम ा स्थानीय तह अथिा विद्यालयले छाननएका आपूनत णकताणसँ ि खाद्य सामरी ी
अपनू त णको लागि अनस
ु च
ू ी-१० मा उल्ले ख िएअनस
ु ार सम्प्झौता िनप
ु ण छण ।

३.८ खाद्य सामग्री प्रास्तत र रकम भ ुक्तानी : सम्प्झौताम ा उजल्लखखत समय ताललकाअनुस ार आपूनत णकत ाणले खाद्य

सामरी ी आपूनत ण िनप
ु ण ने छ । सड्ने, कुदहने , िल्ने र लामो समयसम्प्म िण्डारर् िनण सक्रकने सामरी ीको आपूनत ण समय
ताललका अलि अलि ननिाणर र् िनप
ु ण ने छ । खाद्य सामरी ीका प्रकारित पररमार् र िुर् स्तर तोक्रकएबमोजजम िएको

आगिकाररक पिागिकारीबाट स ुननजचचत िनप
ण ताणल ाई आपूनत ण िएको सामरी ीको
ु ण ने छ । ि ुक्तानी तालल काअनुस ार आपूनत क
म ूल्य ि ुक्तानी िनुप
ण ने छ ।

३.९ ददिा खाजा काययक्रम कायायन्त्ियन प्रक्रक्रयाको लाधग अन्त्य सहयोगी उपायहरू
३.९.१ लागत साझेदारी उपाय : यस कायणक्रमको लागि िर्
ु स्तरीय खाद्य सामरी ी व्यिस्थापन िरी खाजाका रूपमा

रुपान्तरर् िनण प्रिस्त स्रोत र पूिाणिारको जरूरी हुन्छ । तसथण यसको कायाणन्ियनलाई व्यिजस्थत र प्रिािकारी

बनाउन तीनै तहका सरकारबबच लाित साझेिारी आिचयक छ । प्रनत विद्याथी निि िा खाद्यिस्तु सहयोि िि
ु ै

ँाँ चाका दििा खाजाका लागि सिणत अनुिानका रूपम ा स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय सरकारबाट अनु िान उपलधि
हुने र स्थानीय तह र प्रिे ि सरकारको तफण बाट समेत लाित साझेिारी अननिायण हुनुपने हुन्छ ।

३.९.२ अन्त्य नीयत र काययक्रमसुँ ग सामञ्जस्य : विद्यालय क्षे त्र विकास कायणक्रमअन्तिणत को स्िास््य तथा पोषर्

अियिका रूपमा विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन हुने िए पनन यसलाई बहु क्षे त्रीय पोषर् योजना ,
विद्यालय स्िास््य तथा पोषर् रर्नीनत २००६, एकीकृत समता रर्नीनत एिम ् अन्य सामाजजक स रु क्षा नीनतसँ ि
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पनन सामञ्जस्य आिचयक छ । यस कायणक्रमलाई प्रिािकारी, व्यिजस्थत र स्तरीय बनाउन सम्प्बद्ि सबै पक्षको
पहल हुनुपने आिचयक छ । यसका लागि स्िा्य, कृवष, संघीय मालमला, खानेपानी, मदहला तथा बालबाललका सम्प्बद्ि
मन्त्रालयहरुबीच ननकटता समन्िय र साझेिारी अपररहायण छ ।
३.९.३ साियजयनक यनजी साझे दारी : विद्यालयहरूम ा दििा खाजा व्यिस्थापन िनण आिचयक थप स्रोत जुट ाउन र प्रविगि

उपयोि िनण तीनै त हका सरकारबाट सािणज ननक ननजी स ाझेि ारीको ँाँचा र सं यन्त्र विकास िनण आिचयक छ ।
विद्यालयहरूमा स्िस््यकर र िुर् स्तरीय दििा खाजा उपलधि िराउन अगिक स्रोत र प्रविगि लाग्ने जदटल
प्रक्रक्रया िएकाले दििा खाजाको प्रबन्ि िनणक ा लागि आिचयक पूिाण िार तयारी र उपलधि खाजा पररकारको

िुर् स्तर कायम िने कायणम ा िात ा, सङ्िदठत संस्था, साना व्यापारी, व्यािसानयक घरानाहरूबाट समेत सहयोि

पररचालन िनण सक्रकन्छ । कृवष उसापािनसँ ि जोडडएका िैर सरकारी तथा ननजीक्षेत्र र कृवष व्यिसायसँि प्रसायक्ष साझेिारी
िनण सक्रकन्छ । सामाजजक िानयसािअन्तिणत ननजी क्षे त्र पररचालन िनण सम्प्बजन्ित ननकायहरूबाट उपयक्
ु त र सहज

िातािरर् ननमाण र् िनप
ु ण ने छ ।

३.९.४ बहुपक्षीय साझे दारी समन्त्िय र सहकायय : विद्यालय खाजा कायणक्रम बहुआ यालमक िएकाले यसको सफल र

व्यिजस्थत कायाणन्ियन र दििोपनाका लागि विलिन्न तहका सरकार र ती सरकारका विलिन्न ननकायहरूबबच
सहकायण, समन्िय र साझेिारी स्थावपत िनुप
ण ने हुन् छ । व्यिस्थापन र कायाणन्ियनमा विद्यालय तहमा स्थानीय

सम ुिाय, नािररक समाजका संस् था/व्यिसायी र सम्प्बजन्ित सरोकारिाल ासँ िको सहकायण र साझेि ारीम ा जोखखमको

न्यूनीकरर्, दििोपन कायम र कायणक्रम विस्त ार िने कायण िनुप
ण ने छ । केन्ििे खख स्थानीय तह र विद्यालय
तहसम्प्म कायणक्रम व्यिस्थापन सञ्चालन , अनि
ु मन र समन्ियका लागि बहुप क्षीय सलमनत बनाई कायणक्रम
कायाणन्ियनका कायण, स्रोत र प्रयासलाई एकीकृत िनुप
ण ने हुन् छ ।

३.९.५ सम ुदाय सहयोग र सहकायय : विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम सफल, व्यिजस्थत र प्रिािकारी कायाणन्ियनका

लागि विद्यालय तहका अलििािक, स्थानीय सम ि
ु ाय र प्रनतननगिहरूको सहयोि, संल ग्नता र सहिागिता अपररहायण
छ । तसथण प्रसाये क तहमा उनीहरूको संल ग्नता र सहिागितामा स्रोत पररचालन , कायणक्रम तजुम
ण ा र व्यिस्थापन

िरी कायणक्रममा उनीहरूको अपनसाि विकास िनप
ु ण ने छ । यसका लागि प्रसाये क विद्यालय तहमा अलििािक ,
लिक्षक, सम ुिायका प्रनतननगिको संल ग्नतामा खाजा व्यिस्थापन सलमनत ननमाण र् िरी जजम्प्मेिारी र कायणस मेत
स्परट िनप
ु ण छण ।
३.९.६ स्थानीय साना क्रकसान र कृवष व्यिसायसुँ ग सम्बन्त्ि स्थापना : विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम पूर्त
ण यािः

स्थानीय कृवष व्यिसाय र साना क्रकसानका कृवष उसापािनमा आिाररत हुने छ । कायणक्रमलाई स्थानीय कृवष

उसापािमा आिाररत बनाउन विद्यालय र अिस्थाअनस
ु ार स्थानीय क्रकसान सङ्घ, मदहला, कृषक, कृवष सहकारी,
क्रकसान सम ूह र स्थानीय सम ु िायबबच सम्प्बन्ि स्थापना िनुप
ण ने छ । दििा खाजाका ल ागि आिचयक खाद्य
सामरी ी साना क्रकस ानबाट उसापादित स्थानीय कृवष उपज मध्ये बाट नै खररि िनप
ु ण ने छ ।
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खण्ड ४
ददिा खाजा काययक्रम व्यिस्थापनमा यनकायगत स्जम्मे िारी
विद्यालय खाजा कायणक्रम कायाणन्ियनको म ुख्य जजम्प्मेिारी स्थानीय तहमा हुने िए तापनन प्रिे ि तहमा सामाजजक

विकास मन्त्रालय र सङ्घीय तहमा लिक्षाका ल ागि खाद्य कायणक्रम पररयोजना, लिक्षा तथा म ानि स्रोत विकास केन्ि र
लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालयको पनन प्रसायक्ष सं ल ग्नता हुन्छ । कायाणन्ियन तहमा सम्प्बजन्ित स्थानीय तह र

विद्यालयको प्रम ुख जजम्प्मेि ारी रहे को हुन् छ । स्रोत साझेि ारी, पूिाणिार तयारी, अनुिमन तथा म ूल्याङ्कन, समन्ियका

कायण प्रिे ि स्तरमा सामाजजक विकास मन्त्रालयबाट हुने छ । दििा खाजाका लागि राजरिय नीनत, मापिण्ड, सित ण
अनुि ान ननिाण रर् र विकास कायणको जजम्प्मेिारी सङ्घीय तहमा लिक्षा विज्ञान , तथा प्रविगि मन्त्रालयले िने छ ।
यस ैिरी बजे ट तथा कायणक्रम तजुम
ण ामा लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्िको ि ूलमका महत्त्िपू र् ण हुने छ । विद्यालय ,
स्थानीय तथा अन्य सम्प्बजन्ित ननकायलाई प्राविगिक सहयोि र सहजीकरर् िनण तथा मन्त्रालय र मानि स्रोत विकास
केन्िलाई अनुिमनका आ िारम ा प्राविगिक पक्षमा परामिण दिने ि ूलमका लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजनाको
हुने छ । यो कायणक्रम कायाणन्ियनमा सं ल ग्न प्रसाये क ननकायको जजम्प्मेिारी यस खण्डमा उल्ले ख िएअनुस ार हुने छ ।
४.१ स्थानीय तह : दििा खाजा व्यिस्थापनका लागि स ङ्घीय सरकारबाट उपलधि अनु ि ानका अनतररक्त आफ्नो
तफण बाट समेत ननजचचत स्रोत पररचालन िरी स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूमा दििा खाजाको व्यिस्थापन िनप
ु ण ने छ ।
आिचयकतानुस ार प्रिे ि सरकारले

समेत आफ्नो स्रोत पररचालन िरी स्थानीय तहलाई सहयोि िनप
ु ण ने छ ।

विद्यालयमा दििा खाजा व्यिस्थापनका लागि स्थानीय तहको जजम्प्मेिारी ननम्प्नानुस ार हुने छ :


आिचयक स्रोत सािनसदहत वित्तीय व्यिस्थापन िने,



दििा खाजाका लागि विद्यालयित स्रोत ननिाण रर्, बाँडफाँ ड र प्रिाह िने,



दििा खाजा व्यिस्थापन सम्प्बजन्ि नीनत , कायणक्रम , कायणन ीनत , ननिे िन तजुम
ण ा िने र कायाणन्ियन िराउने ,



कायणक्रम कायाणन्ियन र दििा खाजाको राजरिय मापिण्ड अनु रूप आफ्नो स्थानीय तहका लागि मापिण्ड तथा
स्तर ननिाणरर् िने र कायाणन्ियन िराउने,




कायणक्रम कायाणन्ियनको अनु िमन तथा म ूल्याङ्कन िने िराउने,

कायणक्रम व्यिस्थापन तथा स्रोत पररचालनका लागि ननजी क्षे त्र तथा स्थानीय सरकारी, िैर सरकारी,
सङ्घसंस्थासँ ि समन्िय र साझे िारी िने , कायणक्रम व्यिस्थापनको उपयक्
ु त ँाँचा ननिाणरर् िने र सोअनस
ु ार
कायाणन्ियन िराउने ।

४.१.१ स्थानीय तहको काययक्रम कायायन्त्ियन संयन्त्र : स्थानीय तहलित्रका विद्यालयमा दििा खाजा व्यिस्थापन िने
जजम्प्मेिारी न.पा./िा.पा.मा रहने सामाजजक विकास सलमनतलाई नै हुनेछ । यस कायणका लागि िे ह ाय बमोजजमका
सिस्यहरु समेत हुने िरी एक उपसलमनत िठन िने छ ।
१. उपप्रम ुख िा उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

२. सामाजजक सलमनतको प्रम ुख

सिस्य

३. अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको मदहला िडा अध्यक्ष मध्ये एक जना

सिस्य

४. प्रम ुख प्रिासकीय अगिकृत

सिस्य

६. स्थानीय तहभित्रका विद्यालयका व्यिस्थापन सभमभत अध्यक्ष मध्ये ब ाट प्रमख
ु िा अध्यक्षले १ जना सिस्य
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७. स्थानीय तहभित्र सञ्चाभलत आधारिूत तहका शिक्षक मध्ये बाट सलमनतका अध्यक्षले मनोभनत गरेक ा १ जना

सदस्य
८. स्थानीय तहभित्रका मवहला शिक्षकम ध्ये सलमनतका अध्यक्षले मनोभनत शिक्षक १ जना – सदस्य
९. स्िास््य कृवष विकास हे ने िाखा प्रमुख ।
१०. स्थ ानीय तहको शिक्षा हे ने प्रम ख
ु अभधकृत – सदस्य सशिि ।

यस सशमयतको काम कतव्य य र स्जम्मेिारी यनम्नानुस ार हुने छ :


आफ्नो तहलित्रका विद्यालयमा दििा खाजा व्यिस्थापन तथा दििा खाजाका राजरिय मापिण्ड अनु रूपका
स्थानीय मापिण्ड र स्तर ननिाणर र् िने



आफ्नो स्थानीय तहलित्रका विद्यालयमा दििा खाजा व्यिस्थापनका लागि िावषणक बजे ट तथा कायणक्रम
स्िीकृत िने




कायणक ारी सलमनतबाट प्रस्तुत िएको दििा खाजा व्यिस्थापनका कायणन ीनत तथा कायणक्रम स्िीकृत िने

दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियनको अनि
ु मन सम्प्बन्िी ननिे िन तयार िने र सोअनस
ु ार अनि
ु मन िने
िराउने



दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियनका लागि स्थानीय

सङ्घसं स्था, ननजी क्षे त्र र अन्य ननकायसँ ि समन्िय िने



स्थानीय तहलित्रका विद्यालयमा दििा खाजा व्यिस्थापन सम्प्बन्िी नीनत , कायणक्रम , कायणनीनत तजुम
ण ा िनण
नीनत ननिाण रर् सलमनतलाई सहयोि िने र नीनत ननिाणर र् सलमनतबाट िएका ननर्णय तथा ननिे िन कायाणन्ियन
िने िराउने



दििा खाजा कायणक्रमको कायणयोजना बनाउने र कायाणन्िय िने िराउने



कायणक्रम कायाणन्ियनमा विद्यालयलाई सहजीकरर् तथा समन्िय िने



दििा खाजा कायणक्रमको िावषणक बजे ट तथा कायणक्रम तयार िरी नीनत ननिाणर र् सलमनतमा प्रस्तुत िने



विद्यालय खाजा कायणक्रमका ल ागि उपलधि बजे ट तथा स्रोत सािन स्थानीय तहलित्रका विद्यालयहरूमा
बाँडफाँड र स्रोत ननिाण रर् िने



स्थानीय तहलि त्रका विद्यालयका लागि खाजा कायणक्रम ँाँ चा ननिाणर र् िने र कायाणन्ियन िराउने



विद्यालय खाजा कायणक्रम को साप्तादहक मेनु ननिाण रर् िरी विद्यालयलाई उपलधि िराउने



ननिाणर रत मापिण्ड अनु रूप खाजा उपलधि िएको स ुननजचचत िने र कायणक्रम कायाणन्ियनको अनुिमन िने

४.१.२ अशभभािक आमा सम ूह : विद्यालयमा दििा खाजा तयारी र व्यिस्थापनको रे ख िे ख तथा अिुि ाइ िनण प्रसाये क
विद्यालयमा अलििािक आमाहरूको सम ूह िठन िनप
ु ण ने छ । यो सम ूहको संल ग्नता ननम्प्नानुस ारका कायणम ा हुने छ :


विद्यालयमा खाजा तयारी िने िान्से व्यिस्थापन िनण िा खाजा तयारी िने आमाहरूको रोस्टर ननमाण र् िरी
िैननक पाल ो ननिाण रर् िने



विद्यालयमा खाजा व्यिस्थापनका प्रक्रक्रया ननिाणर र् िनण िान्स ा , खाद्य सामरी ी, खाजा तयारी र वितरर्को
रे खिे ख िने र सोका लागि िैननक पाल ो ननिाण रर् िनण




विद्यालयमा खाद्य सामरी ी िा खाजा आपनू त णकत ाण छनोट िनण र आपूनत णका प्रक्रक्रया ननिाणर र् िनण सहयोि िने

विद्यालयमा खाजा व्यिस्थापन र सोको अनुिमनका लागि क्षमता विकासका कायणक्रम पदहचान िने र
तिनुरूपका कायण िने
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४.१.३ विद्यालय व्यिस्थापन सशमयत : स्थानीय तहको मापडण्ड र सहजीकरर्मा ननिाणररत म ापिण्ड अनुस ारको
िुर् स्तरीय खाजा उपलधि िराउने जजम्प्मेिारी सम्प्बजन्ित विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत हुने छ । तसथण यो सलमनतको
जजम्प्मेिारी ननम्प्नानुस ार हुने छ :



दििा खाजा कायणक्रमको िावषणक बजे ट कायणक्रम तथा कायणयोजना ननमाण र् िने सो अनु रूप कायाणन्िय िने
तोक्रकएको मापिण्ड अनु रूपका िान्स ा, िण्डारर्, सरसफाइ, खाद्य सामरी ी र खाजाको व्यिस्था िने



खाजा तयारी, व्यिस्थापन तथा रे खिे खम ा आमाहरूको सं ल ग्नता र सहिागिता स ुननजचचत िने



विद्यालय दििा खाजाको अलिले ख राख्ने र राख्न लिाउने



लिक्षर् लसकाइको समय न्यन
ू हुन नदिन खाजा तयारी तथा व्यिस्थापनमा लिक्षक सं ल ग्नतालाई सकिर
हटाउने



स्थानीय कृवष उसापािनबाट दििा खाजाका लागि आिचयक खाद्य सामरी ी िा तयारी खाजा उपलधि हुने
व्यिस्था लमलाउने




दििा खाजा व्यिस्थापनमा िे खा परे क ा समस्या पदहचान िरी समािानका उपाय अिल म्प्बन िने

प्रसाये क िैक्षक्षक सत्र प्रारम्प्ि हुनप
ु ि
ू ण दििा खाजा व्यिस्थापन तथा कायाणन्ियनको सम्प्बन्िमा लिक्षक स्टाफबबच
समीक्षा िरी प्रनतिेिन र िावषणक कायणय ोजना ननमाण र् िनण लिाउने

४.१.४ सामास्जक विकास मन्त्रालय : विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापनका ल ागि प्रिे ि
तहमा आिचयक समन्िय, अनुिमन, अनतररक्त स्रोत सािन पररचालन िने अिुिा ननकायका रूपमा सामाजजक विकास
मन्त्रालय रहने छ । यस क्रममा यसका जजम्प्मेिारी ननम्प्नानुस ार हुने छन ् :


विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापनका लागि आिचयक पूिाणि ार विकासका लागि
स्थानीय तह र विद्यालयलाई सहयोि िने



स्थानीय तहहरूमा आिचयक स्रोत सािन पररचालन र क्षमता विकासका क्रक्रयाकलाप स ञ्चालन िनण समन्िय
िने



प्रिे ि स्तरका क्षे त्रित ननकायहरूबाट कायाणन्ियन हुने क्रक्रयाकल ापहरूलाई विद्यालय दििा खाजा कायणक्रमसँ ि
सामञ्जस्य हुने िरी सञ्चालन िनण सम्प्बजन्ित समन्िय र सहजीकरर् िने



प्रिे ि स्त रमा कायणक्रम को अनुिमन िने िराउने र स ुिारका लागि स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई स ुझाि
तथा पृरठपोषर् दिने



कायणक्रम को प्रिािकाररत ा म ूल्याङ्कनका लागि अध्ययन अनुस न्िान िराउने

४.१.५ शिक्षा विकास यनदे िनालय : ननिे िानालयले विद्यालय खाजा कायणक्रमका नीनत , ननयम र ननिे िन अनुरूप
प्रिे ि अन्तिणत कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापन सम्प्बन्िमा समन्िय र सहजीकरर् िनु ण पिणछ । ननिे िनालयका थप
जजम्प्मेिारीहरू ननम्प्नानुस ार हुने छन ् :


दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन िनण सम्प्बजन्ित जजल्ला, स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूल ाई सहयोि,
सहजीकरर् र समन्िय िने,




आफ्नो कायणक्षे त्रलित्र सञ्चाललत कायणक्रमको अनु िमन , स ुपररिेक्षर् र पुनरािलोकन िरी स ुिारका कायण िने,
कायणक्रम को सक्षमता तथा प्रिािकाररता बँाउन
सङ्घसंस्था एिम ् ननजी क्षे त्रलाई समन्िय िने,
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आफ्नो कायणक्षेत्र अन्तिणत का सरकारी तथा िै रसरकारी



कायणक्रम कायाणन्ियनम ा सम्प्लग्न जनिजक्त तथा ननकायको क्षमता विकास तथा कायणस्तर स ुि ारका लागि िातृ
ननकाय सरकारी, िैरसरकारी सङ्घसं स्थासँ ि समन्िय िरी आिचयक कायणक्रम सञ्चालन िने,



कायणक्रम कायाणन्ियनमा आइपरे क ा समस्या तथा कम जोरी पदहचान िरी स ुिारका उपाय अिलम्प्बन िने ।

४.१.६ शिक्षाका लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना: यो कायाणल य लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्त्रालय अन्तिणत को दििा
खाजा कायणक्रम व्यिस्थापन र कायाणन्ियन िनण प्राविगिक सहयोि िने ननकाय हुने छ । यसले प्राविगिक पक्षमा लिक्षा
तथा मानि स्रोत विकास केन्िको ननकटमा रही काम ििणछ । साथै लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालयको समन्िय र
ननिे िनमा कायाणन्ियन ििणछ । यो कायणक्रम सञ्चालन व्यिस्थापनका क्रममा यसले ननम्प्नानुस ारका कायणह रू ििणछ :


खाद्य

सामरी ी आपूनत णमा आिाररत

दििा खाजा कायणक्रम

सञ्चालन

व्यिस्थापन

िनण लिक्षा विकास

ननिे िनालय , लिक्षाका लागि खाद्य कायणक्रम क्षेत्र ीय समन्िय कायाणल य र स्थानीय तहहरूलाई कायण क्रम
सञ्चालन सम्प्बन्िी सहयोि र ननिे िन प्रिान िने,


कायणक्रम को प्रिािकारी कायाणन्ियनका लागि विचि खाद्य कायण क्रम लिायत लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि
मन्त्रालय, लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्ि, िातृ संस्थाहरू र अन्य सम्प्बजन्ित ननकायबबच समन्िय िने,



लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालयको दििा खाजा सम्प्बन्िी केन्िीय तहको प्राविगिक कायाणल यको रूपमा
कायण िने,



सम्प्बजन्ित सरकारी त था िै रसरकारी ननकाय र
स्तरमा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन िने िराउने ,



कायणक्रम

सञ्चालनका

लागि

विचि

खाद्य

सङ्घसं स्थाको समन्िय , सहयोि र सहकायणम ा स्थानीय तह
कायण क्रमलिायतका

िातृ

ननकाय

र

मन्त्रालयबबच

िएको

सम्प्झौताबम ोजजम दििा खाजा कायणक्रमको उपयुक्त योजना ननमाणर् िने


सबै ँाँच ाका दििा खाजा कायणक्रम को ननयलमत अनुिमन तथा संयुक्त स ुपररिे क्षर् िरी कायणक्रमको प्रिनत
वििरर् तयार िने र लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्ि र लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय र विचि
खाद्य कायणक्रम कायाणल य समक्ष प्रस्तुत िने



कायणक्रम कायाणन्ियनका लागि आिचयक ननिे ल िका, ननिे िन, कायण प्रक्रक्रया, कायणविगि, कायणक्रमको ँाँचा ननम ाणर्
तथा तयार िनण लिक्षा विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय र लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्िलाई सहयोि िने



कायणक्रम को अद्यािगिक समीक्षा तथा म ूल् याङ्कनका आिारमा कायणक्रम सञ्चाललत स्थानीय तह तथा
विद्यालयमा खाद्य तथा सामरी ी समेत आिचयक पररमार्मा आपूनत ण स ुननजचचत िने ।



विद्यालयस म्प्म खाद्य तथा िैर खाद्य सामरी ी आपूनत ण तथा वितरर्को अनुिमन तथा स ुपररिे क्षर् िरी
ननिाणर रत समयानुस ार नतनको आपूनत ण तथा वितरर् स ुननजचचत िने,



स्िीकृत कायणक्रम अनुरूप सम्प्बजन्ित लिक्षा विकास ननिे िनालय तथा कायणक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहलाई
कायणक्रम कायाणन्ियनको अजख्तयारी तथा बजे ट बाँड फाँड उपलधि िराउने ।

४.१.७ शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र : कायणक्रम कायाणन्ियन िने केन्िीय ननकायका रूपमा रहेक ो यस केन्िले
ननम्प्नानुस ारका कायणहरू िने छ :






नििमा आिाररत दििा खाजा कायणक्रमका लागि िावषणक बजे ट तथा कायणक्रम तजुम
ण ा िरी स्िीकृनत िराउने
विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम सञ्चालन कायाणन्ियन समन्िय तथा प्राविगिक सलमनतमा प्रस्तुत िने
स्िीकृत कायणक्रम तथा बजेट स्थानीय तहित रूपमा स्रोत सािन बाँड फॉड िरी पठाउने

ननिाणर रत स ूचकका आिारम ा कायणक्रम कायाणन्ियनको अनुिमन , स ुपररिेक्षर् र ननरीक्षर् िने

कायणक्रम को जस्थनत प्रनतिेिन सङ्कलन र एकीकृत िरी मन्त्रालय र अन्य सम्प्बजन्ित ननकायमा पठाउने
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कायण सम्प्पािनको प्रिािकाररत ा परीक्षर् िने सािन विकासका लागि िैक्ष क्षक िु र्स्तर परीक्षर् केन्िलाई
सहयोि िने केन्िले परीक्षर् र औल्याएको ननतजा कायाणन्ियन िने




अनुिमन म ूल्याङ्कन प्रनतिे िनले दिएका स ुझाि कायाणन्ियन िने र िराउने

विद्यालय खाजा कायणक्रम सञ्चालन राजरिय सलमनतबाट प्राप्त ननिे िनहरू कायाणन्ियन िने र मातहतका
ननकायमाफण त कायाणन्ियन िराउने



कायणक्रम कायाणन्ियनको स्तर स ुिार र प्रितन
ण िनण िातृ ननकाय सदहत विलिन्न ननकायबबच समन्िय र
सहकायण िने



कायणक्रम का कायण प्रक्रक्रया ननिाणर र् िने र कायणक्रमका सम्प्बन्िमा जािरर् ल्याउने



विद्यालय खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन समन्िय तथा प्राविगिक सलमनत र विद्यालय

खाजा कायणक्रम

सञ्चालन राजरिय सलमनतको बैठ कका लागि प्रस्ताि तयार िरी, सलमनतको बैठकमा पे स िने र बै ठक ननयलमत
सञ्चालन िने,


कायणक्रम सञ्चालन िएका स्थानमा सञ्चाललत नमुना विद्यालयहरुलाई दििा खाजाको व्यिस्थापकीय कायणमा सहजकताणको
रुपमा स्थावपत िने ।

४.१.८ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : कायणक्रमको योजना ननमाण र् , नीनत ननिाणर र् र कायणक्रम तजुम
ण ा िने
सिपच्च ननकायका रूपमा रहे को यस मन्त्रालयले ननम्प्नानुस ारका जजम्प्मेि ारी बहन ििणछ ।



दििा खाजा कायणक्रम व्यिस्थापन तथा सञ्चालनका लागि नीनत, रर्नीनत , ननयम ननिे िन र कायणक्रम तजुम
ण ा
िने र कायाणन्ियन िनण मातहका ननकायहरूलाई मािणननिे िन िने





आिचयकताअनस
ु ार दििा खाजा कायणक्रमलाई ननरन्तरता दिन र विस्तार िनण नीनत तथा कायणक्रम तजम
ु ण ा िने
िईु पक्षीय, बहुपक्षीय ननकाय तथा संस्था र विलिन्न मन्त्रालयबबच समन्िय र सहकायण िने

दििा खाजा कायणक्रम सञ्चालन व्यिस्थापनका क्रक्रयाकलाप सञ्चालन िने मोडल ननकाय मन्त्रालयअन्तिणत
ननमाणर् िने र कायणक्रमको सहज कायाणन्ियन िनण अिाचयक मानि तथा वित्तीय स्रोत उपलधि िराउने



विद्यालय दििा खाजा कायणक्रमका लागि िावषणक कायणक्रम तथा बजेट लितमास्रोविके र लिखाकापमाफण त तयार
िराउने , अथण मन्त्रालयको सहमनतमा सो बजेट कायणक्रम स्िीकृत िने र प्राप्त बजेट स्थानीय स्थानीय
तहहरूलाई ननकासा दिने



खाद्य सामरी ी ँुि ानी, िण्डार व्यिस्थापन तथा सञ्चालन र प्रिासननक खचण अथण मन्त्रालयबाट प्राप्त िनण र
मातहतका ननकायहरूलाई ननकास ा दिन लिखाकापलाई समन्िय िने



दििा

खाजा

कायणक्रम

कायाणन्ियनको

ै ालसक, िावषणक
मालसक, त्रम

प्रिनत

वििरर्

लितमास्र ोविके

तथा

लिखाकापबाट प्राप्त िरी सोको पन
ु रािल ोकन , विचले षर् िने र सम्प्बजन्ित ननकायहरूलाई ननिे िन दिने


कायणक्रम व्यिस्थापन तथा कायाणन्ियनमा िे खा परे का समस्या विचले षर् िरी स ुिार िनण तथा सहज बनाउन
आिचयक योजना, नीनत , ननयम र ननिे िन तजुम
ण ा िरी कायाणन्ियन िराउने



कायणक्रम को प्रिािकारी कायाणन्ियनका लागि सङ्घीय, प्रिे ि र स्थानीय सरकारका विलिन्न ननकायहरूल ाई नीनत
तथा मािणननिे िन दिने

४.२ ददिा खाजा व्यिस्थापन तथा कायायन्त्ियन सशमयतहरु: विद्यालय खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापनका
लागि आिचयक स्रोत, सािन, िक्षत ा र लिानीको प्रबन्ि िनण बहुपक्षीय सरोकारिालाको बबचमा समन्िय आिचयक
पिणछ । तसथण वि द्यालय दििा खाजा समन्िय र सञ्चालन िनण विलिन्न सलमनत रहने छन ् ।
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४.२.१ ददिा खाजा सञ्चालन रास्ष्िय यनदे िक सशमयत : विद्यालय दििा खाजा सञ्चालन राजरिय सलमनत िठन
िे हायअनुस ार हुने छ ।
(क) मन्त्री - लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय

–

अध्यक्ष

(ख) राजरिय योजना आयोि

–

सिस्य (लिक्षा हेने )

(ि) सगचि - कृवष तथा पिुपन्छी विकास मन्लाय
(घ) सगचि - स्िास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

-

सिस्य

-

सिस्य

(ङ) सगचि – सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालय

-

सिस्य

(च) सगचि - अथण मन्त्रालय
(छ) सगचि – खानेपानी मन्त्रालय

–

सिस्य

-

सिस्य

(ज) सगचि – मदहला बालबाललका तथा ज्ये रठ नािररक मन्त्रालय

-

सिस्य

(झ) सगचि - लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय

–

सिस्य

(ञ पररयोजना ननिे िक – लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजना

–

सिस्य

(ट) महाननिे िक – लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्ि

-

सिस्य सगचि

विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम सञ्चालन राजरिय ननिे िक सलमनतको जजम्प्मेिारी ननम्प्नानुस ार हुने छ :


कायणक्रम कायाणन्ियनका लागि राजरिय नीनत , ननयम र ननिे िन तजम
ु ण ा िने र सो कायाणन्ियनका लागि
स्थानीय तथा सङ्घीय तहका कायाणन्ियनकत ाणल ाई नीनत परामिण र ननिे िन दिने



कायणक्रम कायाणन्ियनका लागि आिचयक स्रोत उपयोि तथा पररचालन िनण विलिन्न मन्त्रालय ननकाय र
तहबबच समन्िय िने



कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापन र दििा खाजाका राजरिय मापिण्ड ननिाणर र् िने



कायणक्रम कायाणन्ियनको अनि
ु मनको िरी प्रिनत र प्रिािकाररत ा समीक्षा िने र स ि
ु ारका उपायहरू ननिे िन
िने



कायणक्रम कायाणन्ियनका ल ागि िईु पक्षीयहरू बहुपक्षीय स्रोत र प्राविगिक सहयोि पररचालन र उपयोि नीनत
तजुम
ण ा िने



कायणक्रम

कायाणन्ियनका लागि प्रितन
ण ासामक तथा प्रबिणन ासामक कायणक्रम

तथा कायणकलाप

कायाणन्ियनका लागि मािण ननिे िन िने

तजुम
ण ा िरी

४.२.२ ददिा खाजा सञ्चालन समन्त्िय तथा प्राविधिक सशमयत: विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम समन्िय तथा प्राविगिक
सलमनतको िठन िे हाय अनुस ार हुने छ :
(क) सगचि - लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय

–

(ख) उपमहाननिे िक – (योजना तथा कायणक्रम) लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्ि
(ि) खाद्य विज्ञ (सहसगचि स्तर) - कृवष तथा पिुपं क्षी विकास मन्त्रालय
(घ) पोषर् विज्ञ (सहसगचि स्तर) - स्िास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
(ङ) सहसगचि (योजना) लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय

अध्यक्ष
–

-

सिस्य
सिस्य

-

सिस्य

-

सिस्य

(च) सहसगचि - अथण मन्त्रालय

–

सिस्य

(छ) पररयोजना ननिे ि क – लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजना

–

सिस्य सगचि

उजल्लखखत सलमनतको जजम्प्मेिारी ननम्प्नानुस ार हुने छ :
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खाजा कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा िे खा परे क ा समस्या तथा म ु द्िाहरू पदहचान िरी समािानका



उपायहरू ननिे िन िने

कायणक्रम को िावषणक बजे ट तथा कायणक्रम तजुम
ण ा िरी स्िीकृनतका लागि प्रस्तुत िने




कायणक्रम का लागि आिचय क स्रोत , सािन पदहचान तथा ननिाण रर् िने



कायणक्रम कायाणन्ियनको समन्िय, अनि
ु मन र स प
ु ररिेक्षर् िने



प्रिे ि तथा स्थानीय तहका कायणक्रम कायाणन्ियनकताणल ाई ननिे िन र प्राविगिक सहयो ि उपलधि िराउने



कायणक्रम को प्रिािकाररत ा म ूल्याङ्कनका लागि अध्ययन अनुस न्िान िने िराउने



कायणक्रम को प्रिािकाररत ा अलििृद्गिका लागि प्रिणतनासामक र प्रििणन ासामक कायणहरू िने
राजरिय मापिण्ड ननिाणर र् िरी प्रस्ताि िने ।



४.३ विकास साझेदार संस्थाहरु: विकास
हुन सक्ने छन ् :

सङ्घसंस्था तथा िातृ ननकायले सहयोि िने केही म ख्
ु य क्षेत्रहरू ननम्प्नानस
ु ार

(क) लिक्षा प्रर्ाली स ि
ु ार र कायणक्रम कायाणन्ियनमा विलिन्न तहका सरकार , कायणक्रम कायाणन्ियनकत ाण र विकास
साझेिारहरु बबच प्राविगिक सहयोि र पराम िण उपलधि िराउने

(ख) विद्यालय दििा खाजा लिायत स्िास््य तथा पोषर् कायणक्रम कायाणन्ियनका लागि निि िा सामरी ी सहयोिका
(ि)

रूपमा अपुि स्रोत सािन उपलधि िराई कायणक्रमको िुर् स्तर , प्रिािकाररता र दििोपन अलििृद्गि िने
कायणक्रम

कायाणन्ियनका

सम्प्बन्िमा

अध्ययन

अनुस न्िान

तथा

प्रिािकाररता

म ूल्याङ्कन

िरी

कायणक्रम

व्यिस्थापनमा आिचयक ज्ञान तथा प्रमार् विकास िने
(घ) नीनत ननमाणत ा, कायाणन्ियनकत ाण एिं लािरी ाहीहरूका लागि क्षमता अलििृद् गिका कायणक्रम तथा सहयोि उपलधि
िराउने

(ङ) विद्यालय खाजाको पोषर् स्तर स ुिारका लागि अन्तराणजरिय सहयोि जु टाउन र यसको नम ुना परीक्षर् (Pilot)
क्रक्रयाकलाप सञ्चालन िने,

(च) सामुदहक कृवष, पिुपालन र उसापािनमुखी कायणक्रम सञ्चालनमा सहयोि िरी दििा खाजाको स्थानीय उसापािन प्रििणन िने ।

४.४ काययक्रमको यनगरानी तथा सहयोगका पक्षमा नागररक समाजको भ ूशमका:
(क) कायणक्रम को िु र्स्तर स ुि ार र यसलाई दििो बनाउन अपुि स्रोत का लागि निि िा सामरी ीमा साझे िारी िने,

(ख) विद्यालय खाजा कायणक्रमका पररपूरक क्रक्रयाकलाप सञ्चालन िनण र पूिाणिारका आिचयकत ा पररपूनत ण िनण सहयोि
िने,

(ि) केजन्िकृत िान्सा स्थापना, खाना बनाउने उन्नत प्रविगि उपयोि , जिाफिे दहता िृ द्गि र नयाँ प्रविगि तथा उपायहरू
प्रयोि िनण सहयोि िने,

(घ) स्थानीय साना क्रकसान सम ूह , कृवष उपजका साना व्यिसायी, खाद्य प्रिोिनकताण र वितरकसँ ि विद्यालय खाजा
कायणक्रम को सम्प्िन्ि स्थापना िरी स्थानीय बजार र अथणतन्त्रल ाई प्रििणन िनण सहयोि िने,

(ङ) विद्यालय खाजा कायणक्रमका लागि आिचयक खाद्य सामरी ी त था िस्तुक ा नयाँ उसापािन विकास िनण, कृवष सामरी ी
उपयोि िनण र खाद्य िजक्त बँाउने तररका लसक्ने लसकाउने अिसर विस्त ार िने,

(च) विद्यालय खाजाका लागि आिचयक खाद्य सामरी ी तथा िस्तुक ो नयाँ उसापािन विकास िनण, कृवष सामरी ीको
उपयोि िनण, उसापादिन खाद्यिस्तु को खाद्य िजक्त िृ द्गि िने तररका तथा प्रविगि लसक्ने लसकाउने स्थानीय साना
क्रकसानको अिसर विस्त ार िने,
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(छ) विद्यालय खाजा कायणक्रम का लागि सहयोि उपलधि िराउन र यसको महत्त्िका विषयमा सम ुिाय तथा
अलििािकमा प्रचारप्रसार िनण र यस बारे म ा जनचेतना विकास िने,

(ज) स्थानीय स्तरमा तरकारी, पिु तथा कृवष उसापािन बँाउन प्राविगिक ज्ञान लसप तथा प्रविगि विकास िनण स्थानीय
तहलाई बजेट र कायणक्रम तजुम
ण ा िनण सहजीकरर् िनण सहयोि िने ।

४.५ िैक्षक्ष क गु ण स्तर परीक्षण केन्त्र : कायाणल य व्यिस्थापनमा यस ननकायको प्रसायक्ष संल ग्नता निए पनन यसले
ननम्प्नानुस ारका कायण यस केन्िले िने छ :


दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियनसँ ि सम्प्बजन्ित विलिन्न ननकाय पिागिकारी र कायणक्रमको कायण सम्प्पािन
स्तर परीक्षर् िनण सािनको विकास िनण र नम ुना परीक्षर् (Piloting ) िने,




कायण सम्प्पािन स्तरको परीक्षर् िरी ननतजा सािणजनीकरर् िने,

ननतजाको समरी  जस्थनत िावषणक प्रनतिेिनम ा समािेि िरी राजरिय लिक्षा सलमनतमा पे स िने ।
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खण्ड ५
काययक्र ममको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास
५ १.काययक्रमको अनग
ु मन: राविय काययक्रम का रुपमा विद्यालय दििा खाजा कायणक्रम व्यिजस्थत र प्रिािकारी कायाण न्ियन िनण,

ननरन्तर परृ ठपोषर् प्राप्त िरी सुिार िनण र समन्िय िरी स्तरीय बनाउिै लैजान विलिन्न तहका सरकारी साझेिार तथा सहयोिी
ननकायहरुबाट िे ह ाय अनुसारका विषयमा अनु िमन मूल्याङ्कन िररने छ ।

५.१.१ विद्यालय एिम ् विद्यालय व्यिस्थापन सशमयत


ननिाणर रत पररमार् र पोषर् स्त रयुक्त खाद्य सामरी ी िा खाजा आपूनत ण िए निएको,



उपजस्थत विद्याथी सबैल ाई खाजा उपलधि िए निएको,



विद्यालयमा विद्याथी िनाण , ननयलमतता, ननरन्तरता र लसकाइ स्तरम ा स ुिार िए निएको,



त्याङ्क र अलिले ख ि ुरुस्त िए निएको,



खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन जस्थनत र िनतविगिको रे ख िे ख ,



बैठक ननर्णय तथा प्रनतिेिन तयारी, प्रस्तुनत कायाणन्ियन अिस्था ।

५.१.२ स्थानीय तह :




ननिाणर रत मापिण्ड, िुर्स्तर तथा पररम ार्अनुस ार विद्यालयहरूमा खाद्य सामरी ी/खाजा आपूनत ण िए निएको,
उपजस्थत विद्याथी सङ्ख्याअनस
ु ारका विद्याथी सबैल ाई खाद्य सामरी ी िा खाजा आपनू त ण िए निएको,

खाजा कयणक्रममले विद्यालयहरूम ा विद्याथी िनाण , ननयलमतता, ननरन्तरता र लसकाइ स्तरमा स ुि ार िए
निएको,



स्थानीय तह लित्रका बालबाललकाको पोषर् तथा स्िास््य जस्थनतमा स ुिार आए नआएको,



स्थानीय कृवष उपजमा आिाररत खाद्य सामरी ीबाट दििा खाजा तयारी तथा उपलधि िए निएको,



खाद्य त था कृ वष सम्प्बन्िी कायणक्षे त्रमा काम िने कमणचारी, पिागिकारी तथा ननकायसँ ि समनिय िए
निएको ।

५.१.३ शिक्षा विकास यनदे िनालय :


कायणक्षे त्र लित्रका सबै स्थानीय तहजस्थत विद्यालय हरूमा ननिाणर रत मापिण्ड पोषर् स्तर तथा पररमार्मा
विद्यालय तथा स्थानीय तहहरूबाट विद्याथीलाई खाजा उपलधि िए निएको,



खाजा कायणक्रमले आफ्नो क्षेत्र लित्र विद्याथी िनाण , ननयलमतता, ननरन्तरता, लसकाइ उपलजधि स्तरमा स ि
ु ार आए
नआएको,



त्याङ्क तथा अलिले ख र अनुिमन प्रनतिे िन समयमा तयार िए निएको,



खाजा व्यिस्थापनका लागि ननिाणररत मापिण्ड अनु रूपका पि
ू ाणि ार र संस्थाित क्षमता उपलधि िए निएको,



स्थानीय तह त था विद्यालयहरूल ाई खाजा व्यिस्थापनका लागि आिचयक प्राविगिक सहयोि र स्र ोत सािन
उपलधि िए निएको,



दििा खाजा कायणक्रमका नीनत, ननिे िन, कायाणन्ियनमा एकरूपत ा िएको निएको,



कायणक्रम कायाणन्ियनमा ननिाणर रत जजम्प्मेि ारीअनुस ारका कायणह रू सबैबाट स म्प्पािन िएको निएको,
22




कायणक्रम कायाणन्ियनबाट बालस्िास््य तथा पोषर् जस्थनतमा स ुिार आए नआएको,

सामाजजक विकास मन्त्रालयको ननकटमा रही अन्य अनु िमन तथा समन्िय सम्प्बन्िी कायण िने ।

५.१.४ सामास्जक विकास मन्त्रालय :


सबै स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूम ा दििा खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापन िने संस् थाित
क्षमता तथा आिचयक पूि ाणिार उपलधि िए निएको,





खाजा कायणक्रमका मापिण्ड तथा िु र् स्तर र समायानक
ु ू ल िए निएको,

खाजा कायणक्रम व्यिस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूम ा उपलधि स्रोत सािन पयाणप्त िए निएको,

खाजा कायणक्रम व्यिस्थापनका लागि सरोकारिाला सरकारी तथा िैरसरकारी ननकाय बबच समन्िय र साझेि ारी
िए निएको,




प्रिे ि स्तरमा विद्याथी ननरन्तरत ा र लसकाइ स्तरमा स ुिार िए निएको,

कायणक्रम प्रिािकाररताको आिार रे खा (Baseline) र अजन्तम रे खा (End line)

सिेक्षर् अध्ययन िने र

िराउने ।
५.१.५ शिक्षाका लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना :


खाद्य तथा िैर खाद्य सामरी ी आपूनत ण तथा वितरर् लक्षक्षत स्थान , ननिाणररत समय , मापिण्ड र पररमार्म ा िए
निएको,



विद्यालय खाजा कायणक्रम सञ्चालन राजरिय सलमनत तथा विद्यालय खाजा कायणक्रम कायाणन्ियन समन्िय
तथा प्राविगिक सलमनत र मागथल्ल ा ननकायबाट िएका ननर्णय र ननिे िन कायाणन्ियन िए निएको,



विद्यालय खाजा कायणक्रम कायणन्ियनम ा सम्प्बजन्ित सरकारी तथा िैरसरकारी ननकाय र सङ्घसंस्थाको
समन्िय, सहयोि र सहकायण िए निएको,



आिचयक स च
ू ना, त्याङ्क र अलिले ख ि रु
ु स्त र समयमा उपलधि िए निएको ।

५.१.६ शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र :


स्थानीय

तहित

उपलधि

बजेट र मापिण्डअनस
ु ार स्थानीय

तहमा कायणक्रम

सञ्चालन

िए

निएको

विद्यालयहरूमा ननिाणररत मापिण्ड, पोषर् स्तर तथा पररमार्मा विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट दििा खाजा
व्यिस्थापन िए निएको


खाजा व्यिस्थापनका लागि विद्यालयहरूमा आिचयक पूि ाणिार उपलधि िए निएको



खाजा व्यिस्थापनका लागि स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूल ाई आिचयक प्राविगिक सहयोि त था स्रोत सािन
उपलधि िए निएको




खाजा कायक्रम सम्प्बन्िी नीनत, ननिे िन ननिाणर रत मापिण्ड अनु रूप कायाणन्ियन िए निएको
आिचयक स ूचना, त्याङ्क ि ुरुस्त र समयमा उपलधि िए निएको

५.१.७ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय :


ननिाणर रत मापिण्ड त था पोषर् स्तरअनुस ारको दििा खाजा सबै स्थानीय त हहरूबाट विद्यालयहरूमाफण त
विद्याथीहरूलाई उपलधि िए निएको,
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स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूमा आिचयक पूिाणि ार र संस्थाित क्षमताका कायणक्रम सञ्चालन िएको
निएको,



कायणक्रमसँ ि सम्प्बजन्ित ननकाय बबच समन्िय साझेिारी र सहकायण िए निएको,



राजरिय नीनत , ननिे िनहरूको कायाणन्ियनमा एकरूपता िए निएको,



ननिाणर रत स्रोत सािन लक्षक्षत सम ूह र स्थानमा पुिे नपुि को र प्रिािकारी िएका निएको,





िैक्षक्ष क तथा स्िास््य जस्थनत स ुिारमा कायणक्रम प्रिािकारी िए निएको,

ननिाणर रत जजम्प्मेि ारीअनुस ारको कायण सम्प्पािन सबै ननकायहरूबाट िए निएको,

कायणक्रम व्यिस्थापन तथा खाजाका राजरिय मापिण्ड समयानुकूल िए निएको ।

५.२ काययक्रमको म ू ल्याङ्कन
५.२.१

िैक्षक्षक गुण स्तर परीक्षण केन्त्र

यस ननकायबाट हुने बाहय परीक्षर् ननम्प्न विषयमा आिाररत हुने छ :


कायणक्रम

कायाणन्ियन

व्यिस्थापनमा

संल ग्न

विद्यालयिे खख

मन्त्रालयसम्प्मका

ननकायहरूबाट

जजम्प्मेिारीअनुस ारका कायण ननिाण ररत समय मापिण्ड र स्तर अनु रूप सम्प्पािन िए निएको



कायणक्रम सञ्चालन व्यिस्थापकका मापिण्ड तथा स्तर अनु रूप सम्प्पािन िए निएको

कायणक्रम कायणन्ियन व्यिस्थापनबाट अपे क्ष ीत प्रनतफल (बाल स्िास््य र पोषर् जस्थनत, विद्याथी िनाण,
विद्यालयमा विद्याथी ननयलमतता ननरन्त रता र लसकाइ स्तरमा स ुि ार) हालसल िए निएको

५.३ क्षमता अशभिृद्धि : तीनै तहका सरकारहरुको लिक्षा क्षेत्र को व्यिस्थापन र सञ्चालनमा आ-आफ्नो जजम्प्मेि ारीहरु
छन ् । दििा खाजा सञ्चालन र व्यिस्थापनका लागि स्थानीय तहलिायत अन्य सरोकारिालाहरूको क्षमता अलििृ द्गि
हुन आिचयक िे खखएको छ । तसथण िे हायका विषयमा क्षमता अलििद्
ृ दि ििै लगिने छ :
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना :
(क)

अभििािक

:

बालबाभलकाको

पोषण

तथा

ददिा

खाजाको

व्यिस्थ ापनको

प्रमख
ु

शजम्मे िार

र

कतयव्य

अभििािकहरूको नै िएकाले अभििािकहरूल ाई ददिा खाजा र पोषणका महत्त्ि बारेमा सुसूशित गने । यसका
लाभग
(ख)

शिक्षक अभििािक अन्त्त रवक्रया, खाद्य मे ला सञ्चालन गनय सहजीकरण गने ।

विद्यालय व्यिस्थापन सभमभत : विद्यालयमा ददिा खाजाको व्यिस्थापन र सञ्चालनमा सम्पूण य शजम्मे ि ारी विव्यसको
िएकाले यसका सम्पूण य पदाभधकारीहरूको क्षमता विकास गने उपाय पवहिान गनय र सहजीकरण गनय ।
सभमभतलाई ददिा खाजाको महत्त्ि तथा आिश्यकता बारेमा सुसूशित गराई ददिा खाजा सम्बन्त्धी कायययोजना स्रोत
पवहिान र पररिालन काययय ोजना स्रोत कायाय न्त्ियन, पवहिान र पररिालन, मापन प्रवक्रया खाद्य अनु गमन मूल्याङ्कन
जस्ता विभिन्न विषयहरूमा क्षमता विकास गने ।

(ग)

ददिा खाजा तयारी

गने

िान्त्से अथिा आमा

:

ददिा खाजाको तयारीको लाभग खटाइएको िान्त्से तथा

बालबाभलकाहरुको आम ा तथा अन्त्य आिश्यक व्यशिलाई पोषण खाद्य सुर क्षा तथा सरसफाइ, पकाउने तररका,
गुणस्तर लगायत विभिन्न विषयमा क्षमता विकास गराउने ।
(घ)

शिक्षक : तोवकएको गुण स्तर तथा मापदण्डअनुसार ददिा खाजा काययक्रम काययन्त्ियन गनय गराउन शिक्षकहरुको

ु े िएकाले क्षमता अभििृवि सम्बन्त्धी वक्रयाकलाप जस्तै अन्त्त रवक्रया पाठयोजना तथा
िूभमका पभन महत्त्िपूण य हन
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पाठ्यक्रमस ँग पोषण र गुण स्तरीय शिक्षा जोड्ने practical events जोड्ने ताभलम आयोजना गरी क्षमता विकास गने
।

(ङ)

स्थानीय तह ददिा : खाजा सम्बन्त्ध ी कायययोजना, स्रोत पवहिान र पररिालन खाद्य सामग्री खररद व्यिस्था र
प्रवक्रया तथा व्यिस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा क्षमता विकास गने ।

(च)

प्रदे ि स्तरीय सामाशजक विकास मन्त्त्रालय तथा शिक्षा विकास भनदे िानालय : ददिा खाजाको गुण स्तरीय व्यिस्थापन
ँ अन्त्त रवक्रया गरी सम्बशन्त्धत क्षमता विकासको लाभग सहजीकरण गने
र अनुगमनमा भनकायहरूसग

(छ)

सङ्घीय सरकारका सम्प्बजन्ित ननकाय तथा सरोकारिालाहरू : विलिन्न क्रकलसमका पैरिी र sharing events,
workshop तथा से लमनारहरूको माध्यमबाट दििा खाजाको महत्त्ि र आिश्यकता अनुिभू त गराउने ।

क्षमता अशभिद्ृ ददको व्यिस्था : सम्प्बजन्ित विलिरटता प्राप्त सरकारी ननकायहरु, उजल्लखखत सरोकारिालाको आिचयक क्षमता
अलििृद्दि िनण विचि खाद्य कायणक्रम

सदहत संयक्
ु त रारि संघीय संस्थाहरु, विकास साझेिारहरु तथा राजरिय र

अन्तरराजरिय िैर सरकारी संस्थाहरु एिम ् ननजी क्षेत्रिाट आगथणक तथा प्राविगिक सहयोि पररचालन िररनेछ ।
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खण्ड – ६
खाद्य आपूयतयमा आिाररत ददिा खाजाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
नेपालका सन ् १९७४ सरकार (वि.सं. २०३०) िे खख यस प्रकारको खाद्य आपनू त णमा आिाररत बालबाललकाको लागि दििा

खाजा कायणक्रम विचि खाद्य कायणक्रमको खाद्य तथा प्राविगिक स हयोिम ा सञ्चालन हुँिै आएको छ । यस प्रकारको
कायणक्रम िे ििरका ४६ जजल्लासम्प्म विस्तार िएको गथयो । अदहले आएर आगथणक तथा स ामाजजक रूपमा पछाडड परे का

११ जजल्लाका ननजचचत विद्यालयमा सञ्चालनमा छ । नेपाल सरकार लिक्षा , विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालयअन्त िणत को
लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजनामाफण त यो कायणक्रम सञ्चालन िइरहेक ो छ । साविकको æलिक्षाको लागि
खाद्य कायणक्रम कायाणन्ियन ननिे लिका २०६७Æ का आिारम ा कायणक्रम सञ्चालन िइरहेक ो छ । सायस ननिे लिकाअनस
ु ार

हाल अभ्यासमा आइरहे का र के ही सामाजजक विषयल ाई समेत सम्प्बोिन िने िरी यो खण्डमा ती ११ जजल्लामा
सञ्चाललत खाद्य तथा प्रविगि सहयोि

(विचि खाद्य

कायणक्रम ) िएका जजल्ल ामा बालबालल काको दििा खाजा

व्यिस्थापन सम्प्बन्िी विषय प्रस्तुत िररएको छ ।
६ १.खाद्य आपूयत यमा आिाररत खाजा काययक्रमको मापदण्ड M
(क) नििमा आ िाररत दििा खाजा जस्तै यस दििा खाजाको न्यूनतम राजरिय मापिण्ड पनन िि
ु ै पोषक तत्त्िका

(स ूक्ष्म पोषर् तत्त्ि र बृहत ् पोषर् तत्त्ि) लागि ३०% नै हुने छ ।

(ख) राजरिय मापिण्ड प्राप्त िनणको लागि तीनै तह जजम्प्मेिार हुने छ िने सङ्घीय सरकारको तफण बाट विचि खाद्य

कायणक्रम को खाद्य सामरी ी सहयोिम ा खाद्य सामरी ी विद्यालयहरूल ाई उपलधि िराउने छ । यो खाद्य टोकरीबाट
तोक्रकएको न्यूनतम राजरिय म ापिण्ड प्राप्त नहु ने िएका स्थानीय तह तथा विद्यालयले हररयो स ािसधजी तथा
तरकारीको थप व्यिस्था िरी तोक्रकएको मापिण्ड पूरा िनु ण पने छ ।

६

.२.खाद्यान्त्नकाययक्रम लागु भएका स्जल्ला मा आिाररत हरू तथा लक्षक्षत सम ूह

कायणक्रम सञ्चालन िएका जजल्लाहरूका आिारि त
ू तह बाल विकासिे खख कक्षा ८ सम्प्म विद्यालयहरू लक्षक्षत सम ह
ू हुने
छन ् ।

६.३. खाद्यान्त्नमा आिाररत ददिा खाजामा स्रोत को प्रक्षेप ण :
हरे क िैक्षक्ष क िषणक ो स ुरुमा लिक्षाको ल ागि खाद्य कायणक्रम पररयोजनाले विचि खाद्य कायणक्रम नेप ालसँ ि लमले र
कायणक्रम लािु िएका जजल्लाहरूबाट अनुर ोि िई आएका कोटा/लक्ष्य सम्प्बन्िी मािको पुनरािलोकन िरी आिामी
िषणको ननजम्प्त स्रोत छुट्याइने छ । यसका लागि ननम्प्न पक्षहरूको महत्त्ि दिइने छ ।

(क) कायणक्रम लािु िएका जजल्लाहरूमा खाद्यान्नको वितरर्को जस्थनत , सहयोि पाएका उपिोक्ता सङ्ख्या र स्परट

क्रकटान िएका उद्िे चयहरू (िनाण , हाजजरी, मध्यान्हपनछको अनुपजस्थनत र पोषर्को अिस्था) मा ित िषण हालसल
िएको प्रिनत र उपलजधि

(ख) जजल्लाको िैक्ष क्षक अिस्था विद्याथी िनाण िर, उपजस्थनत तथा िैक्ष क्षक उपलजधि र खाद्य स ुरक्षा तथा पोषर्को
जस्थनत
(ि) कायणक्रमको कायाणन्ियन र अनु िमन िनण उपलधि मानिीय स्रोत सािन

(घ) सम ुि ाय, स्थानीय तह र जजल्लाले कायणक्रम कायाणन्ियन प्रक्रक्रयामा िे ख ाएको चास ो र प्रनतबद्ित ा
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६.४ खाद्य आपूयत यमा आिाररत ददिाको व्यिस्थापन
(क) नेपाल सरकार लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय अन्तिणत लिक्षाको लागि खाद्य पररयोजना यस कायणक्रमको
कायाणन्ियन िने आगिकाररक ननकाय हुने छ । लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रमको कायाणन्ियनको ननजम्प्त केन्िीय

स्तरमा ननिे िकसदहत को केन्िीय कायाणल य, प्रिे ि स्तरमा समन्िय कायाणल य र कायाणन्ियन तहम ा जजल्ला स्तरमा
लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ तथा लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ र स्थानीय तहमा लिक्षा तथा
स्िास््य िाखा रहने छ ।
(ख) कायणक्रम कायाणन्ियन िने प्रक्रक्रयामा नीनत ननमाण र् , कायणक्रम तजम
ु ण ा, व्यिस्थापन एिम ् अनि
ु मन िरी कायणक्रम

स ुचारु रूपमा सञ्चालन िने उद्िे चयले केन्िीय स्तरिे खख जजल्ला स्त रसम्प्म विलिन्न सलमनतहरू िठन िररने छन ्
। यस्ता सलमनतहरूका बारे म ा खण्ड ४ मा उल्ले ख िररएको छ ।

(ि) विचि खाद्य कायणक्रम –नेपालले चौमालसक रूपमा िा लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रमसँ ि िएको सहमनत अनुरूप

खाद्य पिाथणहरू र िैर खाद्यिस्तु (िाँ डाितन
ण ) हरू िि
ु ै पक्षले ननिाण रर् िरे को विस्त ाररत ँुि ानी विन्ि ु (इडडपी)
सम्प्म पुरयाउने छ ।

(घ) लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइले आफ्नो जजल्लाम ा चादहने खाद्यिस्तुह रू मालसक रूपमा इडडपीबाट
जजल्लाको वितरर् केन्िहरू (एफडडपी) सम्प्म उपिोक्त ाहरूको सम ूहमाफण त सािणजननक खररि ननयमािली अनरूप
ँुिानी िनप
ु ण ने छ । यसका लागि उपिोक्त ा सम ूहबाट ँुि ानी िराउँ ि ा वितरर् केन्ि स्त रीय पौजरटक आहार ँुि ानी

एिम ् व्यिस्थापन उपि ोक्ता सलमनत िठन र यस ै कायाणन्ियन ननिे ल िकाको पररगिलि त्र रही ँुि ानी कायण िराउनुपने
छ ।
(ङ) विद्यालय व्यिस्थापन सलमनतले सम्प्बजन्ित विद्यालयलाई आिचयक खाद्यिस्तुह रू ननिाणररत लमनतमा त ोक्रकएको
वितरर् केन्िबाट स ङ्कलन िने छन ् । ननिाणररत लमनतमा खाद्यान्न ललनको ननजम्प्त विद्यालय व्यिस्थापन

सलमनतले अनघल्लो मदहनामा िएको खाद्यान्न प्रयोिको अलिले ख वितरर् केन्िमा बुझाउनुपने छ । वितरर्
केन्िबाट विद्यालयसम्प्म खाद्य पिाथण ँुिानीको ननजम्प्त सलमनतले आफ्नै तिरले व्यिस्था िनप
ु ण ने हुन्छ ।

(च) म ख्
ु य िोिामबाट विलिन्न सहायक िोिामसम्प्म लाग्ने आन्तररक ँुि ानी, िण्डारर् तथा पररचालन सम्प्बन्िी खचण
एिम ् कायणक्रमसँ ि स म्प्िजन्ित कमणचारीहरूको तलि ित्ता नेपाल सरकार र विचि खाद्य कायणक्रमबबच िएको
सम्प्झौताअनुस ार हुने छ ।
(छ) कायणक्रम कायाणन्ियन अिस्थाको प्रनतिेिन सरोकारिाल ा ननकायले तोक्रकएको ँाँच ा अनु रूप मालसक, चौमालस क र
िावषणक रूपम ा सम्प्बजन्ित ननकायमा पे स िनप
ु ण ने छ ।

६.५ खाद्य आपूयत यमा आिाररत ददिा खाजा काययक्रम सञ्चालन प्रक्रक्रया
६.१.५ काययक्रममा आबद्ि भई सम्झौता तथा निीकरण गने प्रक्रक्रयाहरू
(क) विद्यालयहरूले कायणक्रमसँ ि आबद्ि हुन ननम्प्न प्रक्रक्रयाहरू अपनाउनुपने छ ।


विद्यालय

व्यिस्थापन

सलमनतले

(वितरर्

केन्िबाट

विद्यालयसम्प्म

ँुिानी

र

(प्रनतबद्ितासदहत को अनुस ूच ी १. ननिेिन पे स िने




विद्यालय पररसर िा नजजक खानेप ानी र सरसफाइ उपलधि िएको हुनुपने

विद्यालयमा पयाणप्त र उपयुक्त कक्षा कोठाहरू, फननणचर र आिारि ूत अन्य स ुवििाहरू हुनुपने
पररयोजनाले तोके को कोटाअनुस ारको लिक्षक सङ्ख्याको अगिकतम उपजस्थनत हुनुपने
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पकाएर

खुि ाउने



हरे क विद्यालयहरूले असोज मदहनालि त्र कक्षा, ललङ्ि तथा जनजानत अनुस ारको िनाण , खाद्य व्यिस्थापन र
खुिाउने प्रक्रक्रयाको लागि उपलधि स ुवििा र विद्याथीहरूको प्रिनतसदहत को विद्यालयको िावषणक वििरर् िरी
ननिेिनसदहत बुझाउनुपने



प्राप्त ननिेिन लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइर लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइले पुनरािलोकन िने
र जजल्ला खाद्य समन्िय तथा अनि
ु मन सलमनतले अनम
ु ोिन िनप
ु ण ने



ित िषणको कायणक्रम सञ्चालनको जस्थनतलाई अध्ययन िरी लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ र जजल्ला
खाद्य समन्िय तथा अनुिमन सलमनतले विद्यालयबाट प्राप्त ननिे िनलाई स्िीकृत/अस्िीकृत िनण सक्ने



यसरी छाननएका विद्यालयहरूले लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ , लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाईसँ ि
तोक्रकएको ँाँच ामा औपचाररक रूपमा सम्प्झौत ा िनप
ु ण ने



विद्यालयमा िनाण िएका विद्याथी सङ्ख्याका लागि सहयोि पाउन परू ा िनप
ु ण ने िानयसाि, ित हण रू र विद्यालय
तथा खाजा व्यिस्थापन सलमनतको ि ूलमका तथा जजम्प्मेि ारी समेत संल ग्न िएको सम्प्झौता फाराम सम्प्बजन्ित
जजल्लाको लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइले तयार िने



सम्प्झौताम ा हस्त ाक्षर िने ननकायले सम्प्झौताको एक/ एक प्रनत पाउने



पररयोजनाको नीनतअनु रूप कायणक्रम सञ्चालन िने विद्यालयसँ ि प्रसाये क िषण तोक्रकएको समय सीमालित्र



सम्प्झौता निीकरर् हुने
पूि ण स ूचना िा कुनै जायज कारर् विना िईु मदहनासम्प्म खाद्य सामरी ी नल ैजाने िैक्ष क्षक संस्थाहरूलाई
कायणक्रमबाट हटाउन सक्रकने । यस प्रकार बचत िएको स्रोत कायणक्रम सञ्चाललत कोटा कम िएका अन्य
िैक्षक्ष क संस्थाहरूमा थप हुने



कायणक्रमबाट हटे का विद्यालयहरू िा खाजा व्यिस्थापन सलमनतबाट जायज कारर् र पयाणप्त प्रनतबद्ितासदहत
ननिेिन आएमा जजल्ला खाद्य समन्िय तथा अनि
ु मन सलमनतले लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ र
लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइसँ ि सल्लाह ललई पुनिः कायणक्रमसँ ि आबद्ि िनणक ो ननजम्प्त पुनरािलोकन
िनण सक्रकने

६.५.२ खाद्यान्त्न आपूयत यलगायत विस्ताररत ढुिानी विन्त्द ु र वितरण केन्त्र सम्बन्त्िी व्यिस्था
(क) नेपाल सरकार र विचि खाद्य कायणक्रमबबच िएको सम्प्झौता तथा िावषणक रूपमा हुने दििा खाजाको स्रोतको
प्रक्षेपर् अनु रूप खाद्यान्न तथा िाँड ाितन
ण हरू उपलधि हुने छ । खाद्य सामरी ीहरू स्थानीय खररि िरी िा
विलिन्न िाता म ुल ुकहरूबाट अनु िान सहयोिमा प्राप्त हुने खाद्य सामरी ीहरू समेत उपलधि िराउने छ ।

(ख) खाद्यन्मा आिाररत दििा खाजा लािु िएका जजल्ल ाहरूमा जजल्लाित कोटाको आिारमा आिचयक पने (लि टालमन
तथा खननज लमगश्रत चामल, िाल, लिटालमन तथा खननज लमगश्रत तेल र नुन ) खाद्यान्न त था अन्य सामरी ीहरू
म ुख्य िोिामस म्प्म विचि खाद्य कायणक्रमले आपूनत ण िने छ ।

(ि) म ुख्य िोिामहरूबाट सि-िोिामस म्प्म पुरयाउने जजम्प्म ा पररयोजनाको हुने छ ।

(घ) प्रसाये क आगथणक िषणको स ु रुमा जजल्लाित कोटा र खाद्यान्नको पररमार् पुनरािलोकन िररने छ ।
(ङ) यस कायणक ो लागि सम्प्बजन्ित जजल्लाले लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजनाको ननिे िनबमोजजम जजल्लालाई
आिचयक खाद्यान्न िण्डार िनण सक्रकने पयाणप्त ठाउँ िएको र पायक पने स्थानमा (मोटर बाटोले जोडडएको)
इडडपीको व्यिस्था िनप
ु ण ने छ । यसरी तोक्रकएको इडडपीस म्प्म विचि खाद्य कायणक्रमले ननयलमत रूपमा आिचयक
खाद्यान्न ँुि ानी िने व्यिस्था लमलाउने छ ।

(च) सब िोिामबाट विलिन्न विद्यालयस म्प्मको ँुिानी व्यिस्था स म्प्बजन्ित विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत/विद्यालय
आफैँ ले नै िनप
ु ण ने छ । यस ँुिानी कायणम ा आिचयक सहयोिको लागि स्थानीय तहसँ ि पनन समन्िय िनप
ु ण िणछ ।
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(छ) लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइले जजल्लाल ाई आिचयक पने खाद्यान्न अनघल्लो मदहना नै तोक्रकएको कल
फिाणड फमण िरी सम्प्बजन्ित विचि खाद्य कायणक्रमको सब अक्रफसमा माि िरी पठाउनुपने छ ।
६.५.३ विद्यालयहरूलाई खाद्य सामग्रीको यनकासा प्रक्रक्रया
(क) लक्षक्षत िै क्षक्ष क संस्था र लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइबबच औपचाररक तिरले सम्प्झौतामा हस्त ाक्षर
अनुरूप लक्षक्षत िैक्षक्ष क संस्थाहरूले विद्याथी िनाण सङ्ख्याअनस
ु ार खाद्यिस्तु प्राप्त िनण स रु
ु िने छन ् ।

(ख) लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइले उक्त विद्यालयलाई हरे क १/१ मदहना तोक्रकएको लमनत र तोक्रकएको
(ि)

वितरर् केन्िबाट खाद्यिस्तु उपलधि िराउने छ ।
विद्यालय/खाजा

व्यिस्थापन

सलमनतहरूले

खाद्यिस्तु

तोक्रकएको

लमनतमा

वितरर्

केन्िबाट

बु झी

ललई

विद्यालयस म्प्म ँुिानी िनप
ु ण ने हुन्छ । विद्यालयहरूलाई खाद्यिस्तु ननम्प्न आिारहरूबाट उपलधि िराइने छ ।

(घ) हरे क मदहनामा विद्यालय सञ्चालन िएको दिन खाजा तयार िरी खि
ु ाउनको लागि खाद्य सामरी ी उपलधि

िराइने छ । तोक्रकएको कोटाअनुस ारको खाद्य स ामरी ी पूरै खचण निई िचत हुन िएमा िास्तविक खचणको
आिारमा सायस्तो िचत िएको पररमार्लाई समेत समािेि िरी थप आिचयक पररमार् पररयोजनाबाट उपलधि
िराइने छ ।

(ङ) हरे क विद्यालयलाई एक िैक्षक्ष क सत्र अिगिमा १० मदहनामा नबढ्ने िरी िावषणक २०० दिनका लागि खाद्यान्न
उपलधि िराइने छ ।
६.५.४ खाद्यान्त्न भण्डारण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी व्यिस्था
(क) गोदाममा खाद्य सामग्रीहरू राख्ने ले आउट गने

१. िोिाममा खाद्य सामरी ीहरू प्राप्त हुनु पदहले नै ती सामरी ीहरू कहाँ कहाँ राख्ने कनत ठाउँ क ो आिचयक पने छ िन्ने
कुराहरूको विचार िरी सोको ले आउट तयार िनण जरुरी हुने छ ।

२. खाद्य सामरी ीहरू चाङ लिाउनुि न्िा पदहले िोिाम घरको ि ुइ ँ सफास ुग्घर हुन जरुरी छ ।

३. प्रसाये क खाद्य सामरी ीहरूले कनत ठाउँ ओिट्िछ िन्ने कुराको अनुम ान पदहले नै िनुप
ण ने छ ।
४. कस्तो खालको खाद्य सामरी ी (वपठो, नघउ, चामल, तेल ) के हो, जानकारी राख्नुपने छ ।
५. कनत पररमार् िण्डारर् िनप
ण ने छ ।
ु ण ने हो, एक्रकन िनुप

६. सामरी ीहरूको प्याके जजङ अिस्था/आकार कस्तो छ, सो विचार िनप
ु ण ने : जस्त ो कािजको बोरा हो िा जट
ु को बोरा हो
िा काटुन
ण के हो, सो विचार िनप
ु ण ने छ ।

७. कनत उचाइस म्प्म छल्ल ी लिाउने हो, सो विचार िनप
ु ण ने छ ।

८. सामरी ीको प्याकेज कस्त ो छ, सो कुराको विचार िने िोिामघरको उचाइ कनत छ, सो ख्याल िने प्राय सामरी ीको
चौडाइ बराबर उचाइ बनाउनु राम्रो हुने छ । जस्त ो १० छल्ल ीको चौडाइ छ िने १० छल्लीकै उचाइ बनाउनु राम्रो
हुने छ । १० ह १० को चाङ बनाउनु उपयुक्त हुने छ ।

९. ले आउट तयार पािाण िोिामको सरसफाइ िनण, सामानहरू ओसारपस ार िनण, िोिामको ननयलमत ननरीक्षर् िनण सक्रकने
िरी बबच बबचम ा ठाउँ छाडी चाङ लमलाएर राख्ने व्यिस्था िनुप
ण ने छ ।

१०. कुन कुन ठाउँ म ा के के खाद्य स ामरी ीहरू राख्ने हो, सायसको ले आउट तयार िररसकेपनछ चाङ चाङको स ीमाना
छुट्याउन इनामेल द्िारा लाइन बनाई दिएम ा खाद्य सामरी ीहरू राख्न अझ सजजलो हुने छ ।

११. प्राप्त हुने खाद्य सामरी ीहरूको क्रकलसमअनुस ार बे ग्लाबेग्ल ै छल्ली लिाउनुपने छ । एकै क्रकलसमको खाद्य
सामरी ीहरू िएता पनन नयाँ प्राप्त हुने र पदहले आई सकेकालाई एकै छल्लीमा नलमसाई अलि/अलि छल्ली
लिाउनुपने छ ।
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१२. िोिामघरको आकार ठुलो खालको िएता पनन िक आदि सिारी सािन हरूल ाई कदहले पनन लित्र प्रिे ि िनण दिन
हुँिैन ।

१३. िोिामहरूको आकार सानो खालको छ िने पनन सामानहरू यसरी लमलाएर राख्नुपने छ ताक्रक कमणच ारीहरू
सजजल ैसँ ि आितजाित िरी काम िनण सजजलो होस ् । सानो ठाउँ िएता पनन प्रसाये क छल्लील ाई सजजल ैसँ ि घुम ेर

हेन ण सक्ने िरी चाङ लिाउनप
ु ने छ र सजजल ोसँ ि लोडडङ र अनलोडडङ िनण सक्ने हुनुपने छ । ि ईँ
ु मा लाइन पे न्ट
िरी दिएम ा प्रसाये क छल्ल ीहरू लमलाएर राख्न सजजलो हुने छ र ि ुई ओटा छल्लीको बबचमा सामान्तर िरु ी कायम
रहने छ ।

१४. प्रसाये क सामानहरूको छु ट्टाछु ट्टै चाङ लमलाएर राख्नुपिणछ र पुरानो र नयाँ सामरी ीहरूको समेत छुट्टाछुट्टै चाङ
हुनुपने छ ।

१५. िोिाममा, फननणचर, औजार, परु ाना बोरा र प्याकेजहरू िएमा छुट्टै कोठामा अथिा छु ट्याएर अलग्िै राख्ने व्यिस्था
लमलाउनुपने छ । खाद्य सामरी ीहरूको साथमा अखाद्यिस्तु राख्नु हुँ िैन ।

१६. खाद्य सामरी ीहरू राखेक ो कोठालि त्र कीटनािक औषिीहरू र लसमेन्टहरू कदहल ै सँ िसँ िै राख्नु हुँिैन ।

१७. सामरी ीहरूको प्रसाये क चाङको स्ट्याक काडणम ा Shipping Instruction Number (SI) िा Purchase order no. P.O.No.
आदि छु ट्टाछु ट्टै खुल ाएर राख्नुपने छ ।

(ख) खाद्यान्त्न चाङ शमलाएर राख्ने तररका/प्रक्रक्रया : खाद्यान्न िोिाम िने घरको क्षमता र िोिाम िने खाद्यान्नको
पररमार्ल ाई ध्यानमा राखी चाङ बनाउने मोटाम ोटी योजना बनाएपनछ प्राप्त खाद्यान्नल ाई चाङ लमलाएर राख्नुपने
छ । खाद्यान्नका बोरा तथा काटुन
ण हरूलाई िोिाममा राख्िा ननम्प्न विगि अपनाई िण्डारर् िनुप
ण ने छ ।

१. खाद्यान्नको बोरा अथिा काटुन
ण हरूल ाई चाङ लिाउनुपूि ण चाङ लिाउने ठाउँ को ि ुईँ राम्ररी सफा िनप
ु ण ने छ ।

२. िोिामघरलित्र कनत कनत ठाउँ म ा कुन कुन खाद्य सामरी ीहरू राख्ने हो, सायसको एक्रकन िरी खाद्यान्न िण्डार िने
ले आउट योजनाअनुस ार तयार िनुप
ण ने छ ।

३. तयार िरीएको ले आउटअनुस ार खाद्यान्नहरूका बोराहरू तथा काटुन
ण हरूलाई काठको तख्ता मागथ चाङ लिाएर
राख्नुपने छ । सामरी ीहरू राख्नुि न्िा पदहला सफा ि ुईँमा काठका तख्ताहरू राम्ररी लमलाएर राख्नुपने छ ।

४. बोराहरू काठका तख्ता मागथ चाङ लमलाएर राख्िा तख्ताको िाि खाली नछाडी चाङ लिाउनुपने छ । काठका यी
बबच्छाइने तख्ताहरू ले ि ल लमले को, नफुटे क ो र यसमा प्रयोि िएका क्रकला काटीहरू बादहर नननजस्कएको हुनुपने छ
। क्रकलाकाँ टीहरू नहटाउँ िा यसले बोरालाई प्िाल पाररदिन्छ ।

५. बोरा तथा काटुन
ण हरूल ाई चाङ लमलाएर राख्िा बादहरबाट सजजल ैसँ ि िन्ती िनण सक्रकने िरी राख्नु पने छ ।

६. चाङ यस क्रकलसमबाट लिाइएको होस ् क्रक लिाएको चाङ नँलोस ् । चाङ लिाउने प्रचललत तररकामा बोराहरू क्रस
पारे र छल्ली लिाउने नै हो । बोराहरूको छल्ली लिाउँ िा इटाको िाह्रो लिाए झैँ एक तहम ा बोराहरू लम्प्बाइनतरबाट

राख्ने र सायस मागथको तहमा बोराहरूको चौडाइ तफण बाट लिाउँ िै छल्ली लिाउनुपने छ । एकआपसमा क्रस िरे र
छल्ली लिाउनुपने छ ।

७. बोरा अथिा काटुन
ण हरूको चाङ लिाउँ ि ा िेरै म ागथसम्प्म लिाउनु हुँ िैन । जसले ििाण मागथको िारले तलको बोरा तथा
काटुन
ण फुट्ने सम्प्ि ािना हुने छ ।

८. तरल खाद्य साम री ीहरू जस्त ो तेल , नघउका क्यान , जक्रकणन, काटुन
ण हरू चाङ लिाउँ िा बबकप मागथ पने िरी लिाउनुपने
छ ।

९. टुटफु ट िएका धयाि, बोरा तथा ममणत िररएका काटुन
ण हरूका लागि अलग्िै चाङ बनाएर राख्नुपने छ । बबरी े का
सामानहरूल ाई छु ट्टै राख्नुपने छ ।

१०. िोिाम घरलित्र खाद्यान्नहरूको बोरा तथा काटुन
ण हरूको चाङ लिाउँ ि ा छाना अथिा काठका बबमहरूल ाई छुने िरी
लिाउनु हुँ िैन । छानाको िेरै नजजक पने िरे र पनन बोराहरू राख्नु हुँिैन ।
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११. अग्लो चाङहरूबाट बोराहरू तथा काटुन
ण हरू ननकाल्नु परे म ा ि ुईँमा नखसाली होलियारीपूि णक ओराल्नुपने छ । यस्तै
िरी होिीयारीपूिक
ण चाङ लिाउनुप ने छ ।

१२. सायस ैले खाद्यान्नहरू जदहले पनन डने जमागथ चाङ लिाएर राख्नुपने छ । यसबाट खाद्यान्नहरू बबरी न, सड्न, ँुस ी
पनण आदिबाट बच्िछ छ िने Fumigation िनण पनन सजजलो हुने छ । डने जहरू जदहले पनन बललया हुनुप िणछन ् ।

१३. प्रसाये क खाद्यान्नको चाङमा स्ट्याक काडण अननिायण रूपमा िे ख्ने िरी राख्नुपने छ । साथै अद्यािगिक िरी राख्नुपने

छ । आएको, िएको आदि उल्ले ख िरे र अन्सायमा खाद्यान्नका बोराहरूलाई चाङ लमलाएर राख्िा बोराहरूल ाई क्रस
पारे र (नँल्ले प्रकारले ) छल्ल ी लमलाएर राख्नुपिणछ र खाद्यान्न को बोरालाई िोिामको लित्ताम ा टालसने िरी चाङ
पानण हुँिै न । खाद्यान्नका बोराहरूको विलिन्न चाङहरूबबच तथा बोराका चाङ र िोिामको लित्ताबबचम ा कम्प्तीमा ३

क्रफट जनत ठाउँ छाड्नुपने छ र कमसे कम एक जना माननस बेल ाबेल ामा ननरीक्षर् िनण, सरसफाइ िनण र बोरा
िन्ती िनण िररपरर सजजल ै लसत घम्प्
ु न सक्रक योस ् । खाद्यान्न राखखने कोठाम ा या िोिाममा कृवष रासायननक मल
िा लसमेन्टहरू कुनै पनन हालतमा राख्नु हुँिैन । यस ैिरी खाद्यान्न बोराहरू सकेस म्प्म सिैँ काठको तख्ता (डनेज र
प्याले ट) मागथ राख्नु पने छ । यदि काठको तख्ता निएमा ि ु ईँको गचसो नछडीमा िा सोझै ि ुईँमा कुनै पनन

हालतमा राख्नु हुँ िैन । यस ै प्रकारले खाद्यान्नल ाई कोठाको छानास म्प्म छुने िरी िा िे रै अग्लो पारे र पनन राख्नु
ै ।
हुँिन
(ग) खाद्यान्त्नको मौज्दात को पररचालन गने
१. खाद्यान्नको स्टक पररचालन ििाण सबैि न्िा पदहले आएको लटको खाद्यान्न हरू सबैि न्िा पदहले वितरर्को लागि

पठाउनुपिणछ । सबैि न्िा पनछ आएको खाद्यान्न हरू पनछ पठाउनुपने छ । खानाको लागि योग्य तर बोरा अथिा

प्याकहरू टु टफुट िएका खाद्यान्नहरू पनछ प्राप्त हुन आएता पनन सायस्ता खाल का खाद्यान्नहरूलाई िने पदहले नै
वितरर् िनप
ु ण ने छ क्रक नक्रक सायस्ता खालका खाद्यान्नहरू मौज्िात िरी रहिा बबरी ने सम्प्ि ािना िेरै हुने छ ।
सायस ैले पदहले नै वितरर् िरी हाल्नुप ने छ ।

२. पदहला लिबत्रएको पदहला नै बादहरको माध्यमबाट खाद्यान्नहरू पररचालन िररिा िोिाम लित्रको खाद्यान्न हरूको
प्रसाये क चाङमा कनत पररमार् बाँक ी छ, कदहले प्राप्त िएका हुन ्, कदहले कदहले कनत वितरर् िए र अब कनत
बाँकी छन ्, आदि सम्प्पूर् ण कुराहरू उल्ले ख िररएको स्टक रे कडण काडण झुण्डाएर राख्नुपने छ । यसबाट आफूलाई काम
िनण सजजलो हुने छ । सायस ैले खाद्यान्न पररचालन ििाण िोिामलि त्र चाङ पारे र राखखएको खाद्यान्नको प्रसाये क
चाङमा स्परट रूपबाट बुखझने िरी तथा पररमार् खु ल्ने िरी स्टक रे क डण काडण झुण्डाएर राख्नुपने छ । सो काडणम ा
कुन दिन कनत खाद्यान्न आएको, कुन दिन कनत खाद्यान्न वितरर्को ल ागि खचण िररएको र कुन दिनसम्प्म कनत
खाद्यान्न बाँक ी छ, खाद्यान्न उसापािन िएको लमनत , उसापािन िएको िे ि अननिायण रूपमा उल्ले ख िनप
ु ण ने छ ।
(घ) खाद्यान्त्नको रे कडय राख्ने तररका
१. िोिाममा खाद्यान्नहरू आउने र जाने क्रम चललरहने छ । जुन समयमा जे जे खाद्यान्नहरू आयो, सायसको रे कडण
तरु
ु न्तै (ले जर त था स्टक काडण िि
ु ैम ा) िररहाल्नुपने छ र वितरर् िरे प नछ पनन स ोहीअनस
ु ार तु रुन्तै रे क डणम ा जनाई
हाल्नुप ने छ ।

२. िोिामको सम्प्पू र् ण खाद्य स ामरी ीहरूको रे कडणको अलािा हरे क चाङमा िएको खाद्यान्नको ननम्प्न अनुस ारको वििरर्
खुले को स्टककाडण चाङमा झुण्डाएर राख्नुपने छ ।

(क) कुन लमनतमा कनत पररमार्को खाद्य सामरी ी प्राप्त िएको हो ?
(ख) कुन लमनतमा कनत पररमार्को खाद्य सामरी ी वितरर् ियो ?
(ि) बाँक ी पररमार् कनत छ ?
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३. खान उपयुक्त नहुने िनी छु ट्याइएका र प्राप्त आ िे ि अनुस ार सम ुगचत तररकाले नरट िनप
ु ण ने कायण िएको िए
ननम्प्नअनुस ार रे क डण िनप
ु ण ने छ ।

(क) नरट िरे को पररमार्
(ख) कसरी सड्न िएको हो ?
(ि) कसरी नरट िने काम िएको हो ?

(घ) खाद्यान्न नरटको लागि िररएको सबै प्रमार्हरू स ुरक्षक्षत साथ राख्नप
ु ने हुन्छ । िोिाममा रहेको सम्प्पू र् ण खाद्य
सामरी ीहरूको रे कडण, ननरीक्षर् िररएको ररपोटण र क्रकरा ननयन्त्रर् िरे को ररपोटण आदि सबै राख्नुपने हुन्छ ।

४. स्टक काडणको पछाडडपट्दट िोिाममा क्रक रा तथा म ुस ा ननयन्त्रर् िररएको रे कडण उल्ले ख िनप
ु ण ने हुन् छ ।
५. नयनै कािजातहरूको माध्यामबाट नै सही जानकारी हालसल िनण सक्रकन्छ । िोिाममा खाद्यान्न आएिे खख िोिामबाट
खाद्यान्नहरू बादहर जाँ िास म्प्मका कािजातहरू क्रमबद्ि रूपम ा लसललसले बार लमलाएर राख्नुपने छ ।

(क) सामान प्राप्त िएको र सामानहरू बादहर िएको रे क डण तन्िरुु स्त राख्नुपने छ ।
(ख) ले जरम ा उल्ले ख िरे क ो पररमार्सँ ि िोिामको मौज्िात लमल्नुपने छ ।
(ि) माि फारामहरू क्रमबद्ि रूपमा राख्नुपने छ ।

(घ) ि ाँडाकँु डाहरू िैर खाद्यिस्तु स म्प्बन्िी कराही, डेक्ची डाडु , पननउँ , तौलने मेलसन, जस्टल का प्ले ट आदिको ले जर पनन
तन्िरुु स्त राख्नुपने छ र सोको जानकारी आफूिन्िा मागथको कायाणल य प्रम ख
ु समक्ष दिई राख्नुपने छ ।

(ङ) खाद्यान्त्नको स ुरक्षक्षत भण्डारणको लाधग अपनाउनुपने प्रक्रक्रयाहरू

१. िोिाम : खाद्यान्न िण्डार िनु ण अनघ खाद्यान्न राखखने िोिामको छाना चुदहन्छ िा चुदहँ िैन, सायसको जाँ च िने ,
िोिामको ँोका, झ्याल कनतको पक्का छ र म ुस ा र चराहरू नछने प्िाल छ क्रक सो जाँ च िरी आिचयक परे सायसको
ममणत िने, िोिामलित्रको ि ुईँ र लित्ताहरू सफा र ओिानो (स ुख्खा) हुनु जरुरी छ ।

२. खाद्यान्न अनलोड : खाद्यान्न िकबाट िोिाममा अनलोड िने क्रममा पदहला िकमा रहेक ो सामानको छल्ल ी िन्ती
िनुप
ण ने छ । बोरा तथा काटुन
ण हरू टु टफु ट िएका छन ्, छैनन ् यदि टुटफु ट िएका िेदटएमा सायस्तो सामानलाई

अलग्िै राखी नयाँ बोरा त था डडधबाहरूमा ररक्रफल िनप
ु ण ने छ । यदि क्रकरा परे क ो, सडेको, लिजेका स ामान आएमा
सायस्तो सामानलाई अलग्िै राख्नुपने छ । प्रसाये क िाडीमा आएको टु टफु ट सामानको रे कडण अलग्िै राख्ने र राम्रो

सामानको अलग्िै रे क डण राख्नुपने छ । बबरी ेको, प्रयोि िने लमनत नाघेको सामान आएको अिस्थामा नबुझ्ने िनप
ु ण ने
छ ।

३. हैन्डललङ्ि (ओसारपसार) : खाद्यान्न ओसारपसार ििाण िा उचाल्िा िाररलो िा नतखो (चुच्चा) सािन हुक को प्रयोि
ै र खाद्यान्न बोरा या तेल को काटुन
कदहल्यै िनु ण हुँिन
ण लाई ओसारपसार ििाण िली िएमा िलीमा राखेर ल ैजाने

निए बोकेर ओसारपसार िने िषाणत ् िइरहेक ो बेल ामा (पानी परररहे को बेल ामा) खाद्यान्न ओसारपसार या अनलोड
िनु ण हुँिैन । खाद्यान्नको बोरा पानीमा लिज्यो िने खाद्यान्न नछटो बबगरी न्छ । कुनै कारर्बस बोरा लिज्न िएमा
सायस्ता बोरालाई राम्ररी स क
ु ाएर मात्र बेग्ल ै स्थानमा राखी यस्ता बोराहरूको वितरर्मा प्राथलमकता दिने िनप
ु ण छण ।

४. िोिाम को सरसफाइ : खाद्यान्न राखखएको कोठा िा िोिामको लि त्र र बादहर िि
ु ै ठाउँ म ा सिै राम्ररी सफा िरी
चटक्क पारे र राख्नुपने छ । खाद्यान्न राखखएको कोठा लित्र कुना काप्चा, लित्ता, ि ुईँ, छत िा छाना, झ्याल ँोका
सबैनतर माकुराको जालो िा फोहोर घुन आदि राम्ररी सफा िररराख्नुपने छ ।

५. िोिाम ननरीक्षर् : खाद्यान्न राखखएको िोिाम लित्र स्टोरक्रकपरले कमसे कम हप्ताको एक पटक राम्ररी ननरीक्षर्

िनप
ु ण ने छ । यसरी ननरीक्षर् ििाण खाद्यान्नको चाङ्का िररपरर , तल मागथ, कुना काप्चा सबैनतर बोरा उठाएर राम्ररी
लित्र पनन हेनप
ु ण छण ताक्रक कतै म ुस ाले खाएको छ क्रक या क्रकरा लािे क ो छ िने सो िे ख्न सक्रकयोस ् ।

६. घुन क्रकरा आदिको ननयन्त्रर् : यदि खाद्यान्नमा क्रकरा या घुन लािे र बबरी न लािे म ा या अन्य कारर्हरूबाट
खाद्यान्न बबरी न िएको िङ्का लािे म ा तुरुन्त मागथल्लो ननकायमा खबर िने र सोको ननयन्त्रर्को लागि
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सम्प्बजन्ित कायणक ा िखल प्राप्त या ताललम प्राप्त कमणचारीद्िारा आिचयक उपचार (फ्युलमिे स न) िनण लिाउने

िनप
ु ण छण। यस कायणक ो लागि विचि खाद्य कायणक्रमका िखल तथा प्राविगिक कमणच ारर हरूको सहयोि ललन सक्रकने छ
।
७. सडेिले को या बबरी ेको (खान अयोग्य) खाद्यान्नको व्यिस्था : यदि खाद्यान्न सडेम ा सायस्त ो खाद्यान्नलाई
आिचयक ननयम पय
ु ाणए र मात्र नरट िने िा िाड्नुपने छ । सायस्तो सडे को खाद्यान्नको नम न
ु ा तु रुन्त आिचयक
जाँच िराउन पठाउनुपने छ र यदि खान अयोग्य ठहररएमा विचि खाद्य कायणक्रमको प्रनतननगिको रोहिरमा यस्तो
सँेको खाद्यान्नलाई िाड्न िा नरट िनण सक्रकने छ ।

६.६ खाद्य आपयू त यमा आिाररत ददिा खाजा काययक्रममा अनग
ु मन, यनरीक्षण र ररपोदटयङ प्रणाल ी
खाद्यान्नमा आिाररत दििा खाजा कायणक्रम को अनुिमन तथा ननरीक्षर् पनन खण्ड ५ मा उल्ले ख िएअनुस ारको
ननकायहरूले तोक्रकएको अनि
ु मनका मापिण्ड तथा विषयिस्तु हरूमा अनि
ु मन िने छ ।
६.६.१ शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम एकाइ/शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ
(क) विद्यालयहरूको ननयलमत ननरीक्षर् िरी वितरर् केन्िबाट प्राप्त िएका वििरर्हरू छानबबन िने र अनुस ूची ......
बमोजजमका फारामहरू िरी सम्प्बजन्ित ननकायमा पठाउने ,

(ख) लिक्षा विकासका लागि तयार पाररने योजना, कायणक्रममा दििाखाजा पनन समािे ि िने ।
६.६.२ शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना समन्त्िय कायायल य
(क) आफ्नो मातहतका इकाइ तथा विद्यालयहरूको ननयलमत ननरीक्षर् तथा स ुपररिेक्ष र् िने

(ख) विद्यालय तथा इकाइहरूबाट प्राप्त प्रनतिेिनहरूको अध्ययन , विचले षर् र छानविन िरी केन्िीय कायाणल यमा
पठाउने
६.६.३ शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना
(क) पररयोजना लािु िएका जजल्ल ाहरूको अनुस ूची–४ फाराम नं.३ अनुस ार ननरीक्षर् तथा अनुिमन िने,

(ख) कायणक्रम कायाणन्ियनमा िे खा परे क ा समस्याबारे ररपोदटणङ िने , समस्या समािानका लागि उपायहरू पत्ता लिाउने ,
सहजीकरर् िने र ननिे िन दिने ।
६.६.४ अनुगमनका विषयिस्तुह रू
१. त्याङ्क सङ्कलन , अलिले ख र ररपोदटणङ,
२. अनुिमन िररने ननकायहरूको िौनतक तथा प्रिासननक अिस्थाको पदहचान िने,
३. दििा खाजा कायणक्रमको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन,
४. कायणक्रम कायाणन्ियनम ा िे ख ा परे का समस्याहरू र समािानका लागि िररएका उपायहरू,
५. स्थानीय तह र अन्य सम्प्बजन्ित ननकाय हरूसँ ि को समन्िय र सहयोि ।
६.६.५ सम्बस्न्त्ित यनकायहरूले पे स गनप
ु य ने वििरण फारामहरू

(क) विद्यालय तहबाट पे स िनप
ु ण ने फारामहरू : अनुस ूच ीमा उल्ले ख िएअनुस ारका ननिेिन तथा सम्प्झौता फाराम
(अनुस ूच ी-७), विद्यालय िावषणक वििरर् फाराम (अनुस ूची-८), विद्यालयबाट खाद्यान्न माि र वितरर् फाराम ,
(अनुस ूच ी-९), विद्यालयको विद्याथी िैननक हाजजरी वििरर् फाराम (अनुस ूच ी-१०), तोक्रकएको समयमा तोक्रकएका
सम्प्बजन्ित ननकायमा बझ
ु ाउनप
ु ने छ ।

(ख) लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ/लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइले िनप
ु ण ने फारामहरू
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अनुस ूचीमा उल्ले ख िएअनुस ारका वितरर् केन्िको मालसक वितरर् प्रनतिेिन (अनुस ूची-११), मालसक प्रिनत
प्रनतिेिन (अनुस ूची-१२), मदहनाको खचण तथा प्रिनतको वििरर् (अनुस ूच ी-१३), खाद्य मौज्िातको मालसक प्रनतिेिन

(अनुस ूच ी-१४), मालसक आम्प्िानी वििरर् (अनुस ू ची-१५), मािणस्थल को मौज्िात प्रनतिे िन (अनुस ूच ी-१६), िोिामहरूको
खाद्यान्न मौज्िातको वििरर् (अनुस ूची-७), ँुिानी वििरर् (अनुस ूची-८), अनुिमन फाराम र खाद्यान्नको माि

फाराम (Callforward) (अनुस च
ू ी-१३), अनि
ु मन फाराम (अनस
ु च
ू ी-१४), िरी सम्प्बजन्ित ननकायमा प्रनतिेिन तयार
िरी पठाउने । (फारामहरू क्रम ि: अनुस ूची ...... मा दिइएको छ ।)

(ग) शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना समन्त्िय कायायल यले

भनुप
य ने फारामहरू : अनुस ू चीमा उल्ले ख

िएअनुस ारको अनुिमन फाराम (अनुस ूची-२०), र अनुिमन फाराम (अनुस ू ची-१५), िरी केन्िीय कायाणल यमा पठाउने
(घ) शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना नक्साल, कािम ाडौले भनुप
य ने फारामहरू

लिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्ि तथा समन्िय इकाइ र लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ हरूले िनुप
ण ने
अनुिमन फाराम/प्रनतिे िन ँाँच ा (अनुस ूच ी २०), लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम समन्िय कायाणल यले िनुप
ण ने
(अनस
ण ने अनि
ु च
ू ी २१) र लिक्षाको लागि खाद्य पररयोजना केन्िीय कायाणल यले िनुप
ु मन/प्रनतिेिन फाराम (अनस
ु च
ू ी
२२) मा दिइएको छ । तोक्रकएका अनु िमन/प्रनतिेिन फारामहरू तोक्रकएअनस
ु ार िरी स म्प्बजन्ित ननकायमा
पठाउनुपने छ ।

६.७ खाद्य आपूयत यमा आिाररत काययक्रम कायायन्त्ियनम ा संल ग्न साझेदार यनकाय हरू
६.७.१ विश्ि खाद्य काययक्रम – नेपाल तथा मातहतका सब-अक्रफस
(क) नेपाल सरकार र विचि खाद्य कायणक्रमबबच िएको सम्प्झौताअनुस ार पररयोजनाको अनुरोिमा पररयोजना र

अन्तरितका जजल्ल ाहरूलाई आिचयक पने खाद्यान्न र िाडाँकु डाँह रू (Food and Non-food Items) तथा मेस नरी
औजार, सामानहरू खररि िने र कायणक्रम लािु िएका प्रसाये क जजल्ल ाको म ुख्य िोिामसम्प्म पुरयाई पररयोजनालाई
जानकारी िराउने

(ख) पररयोजनाको कायणक्रम सञ्चालन िनण योजना बनाउन , विद्यालय छनौट िनण, आिचयक खाद्यान्न र अन्य
सामरी ीहरूको प्रक्षेप र् (Projection) िनण केन्िीय कायाणल यलाई आिचयक सरसल्ल ाह र सहयोि िने

(ि) सहायता दिइएका खाद्य/िैर खाद्य सामानहरूको िु र् स्तर िए निएको एक्रकन िने

(घ) कायणक्रम कायाणन्ियन तथा व्यिस्थापनका लागि प्राविगिक तथा प्रिासननक सहयोि प्रिान िने
(ङ) आन्तररक ँुि ानी, िोिाम व्यिस्थापन स म्प्बन्िी कुल खचण (ITSH) मध्ये नेपाल सरकार र विचि खाद्य कायणक्रमबबच
िएको सम्प्झौत ामा उल्ले ख िएअनुस ारको आगथणक सहयोि उपलधि िराउने

(च) कायणक्रम कायाणन्ियनमा आइपरे का समस्याहरूको बारे म ा लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालय, पररयोजनाको केन्िीय
कायाणल य, लिक्षा तथा मानि स्रोत विकाससँ ि समन्िय राखी समस्या समािान िनण आिचयक सहयोि एिम ् पहल
िने
(छ) विचि खाद्य कायणक्रम नेपालले आिचयकताअनुस ार सब अक्रफसहरू स्थापना िरी अनुिमन तथा म ूल्याङ्कन िने र
सोको प्रनतिे िन सम्प्बजन्ित ननकायमा पे स िने र समन्िय िने

(ज) आिचयकताअनुस ार विचि खाद्य कायणक्रम नेपाल र पररयोजना तथा राजरिय सलमनतका पिागिकारीहरूबाट संयुक्त
अनुिमन िने

(झ) लिक्षाको लागि खाद्यान्न कायणक्रम अन्तिणत दििा खाजा कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको सहयोिको
लागिअनुस ार आिचयकत ाअनुस ार लिक्षाको लागि खाद्य

कायणक्रम

पररयोजनासँ ि पराम िण िरी प्राविगिक

सलमनतको ननर्णय सब अक्रफसहरू तथा जजल्लाजस्थत सम्प्नियकताण ह रू राख्न सक्ने छ, जसले
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कायणक्रमसँ ि

सम्प्बजन्ित सबै ननकायहरूसँ ि समन्िय िरी विचि खाद्य कायण क्रमको ननिे िनम ा आफ्नो क्षेत्र लित्रका कायणक्रमको
अनुिमन, ननरीक्षर् र ररपोदटणङ िने छ ।
(ञ) विचि खाद्य कायणक्रम आिासीय कायाणल यबाट प्राप्त नीनत ननिे िन हरूको पालना तथा कायाणन्ियन िने
६.७.२ शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम समन्त्िय कायायल य
१. आआफ्नो क्षेत्रअन्त िणत रहेक ा जजल्ल ाहरूमा कायणक्रम कायाणन्ियनको लागि विचि खाद्य कायणक्रमको सम्प्बजन्ित सब
अक्रफस , लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ, लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ र केन्िमा समेत समन्िय
कायम िने,

२. लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ, वितरर् केन्ि र विद्यालयहरूको ननरन्तर रूपम ा अनुिमन, ननरीक्षर् र
म ल्
ू याङ्कन िने छ,

३. आफ्नो र आफ्नो मातहतमा रहेका कायाणल यहरूमा कायणरत कमणच ारीहरूको अलिले ख राख्ने र ननयलमत ननरीक्षर् तथा
स ुपररिेक्षर् िने,

४. कायाणल यको लागि प्राप्त कायणक्रम र अजख्तयारीअनुस ार लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजना केन्िीय
कायाणल यको ननिे िनम ा कायण सम्प्पािन िने,

५. आफ्नो समन्िय कायाणल यको कायाणल य सञ्चालन िने स्िीकृत बजे ट रकम खचण िने र सो सम्प्बन्िी ले खा
परीक्षर्को जजम्प्मेिारी ललने,

६. लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम सम्प्बन्िी नीनत , योजना तथा कायणक्रम कायाणन्ियन िने सम्प्बन्िमा तोक्रकएको अन्य
कायणह रू िने ।
६.७.३ स्जल्ला खाद्य समन्त्िय तथा अनुगमन सशमयत

१. जजल्लालित्रका विद्यालयहरूमा लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम कायाण न्ियनको रे खिे ख र व्यिस्थापन िने कायणको
लागि प्रसाये क जजल्लामा िे हायका स िस्य हरू रहेक ो जजल्ला खाद्य समन्िय तथा अनि
ु मन सलमनत िठन िररएको
छ ।
(क) जजल्ला समन्िय प्रम ुख

अध्यक्ष

(ख) प्रम ुख जजल्ला अगिकारी

सिस्य

(ि) जजल्ल ा समन्िय अगिकारी

सिस्य

(घ) लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ प्रम ख
ु

सिस्य

(ङ) मदहला तथा बालबाललका िाखा प्रम ुख

सिस्य

(च) जजल्ला स्िास््य प्रम ुख

सिस्य

(छ) खानेपानी तथा सरसफाइ डडलिजन प्रम ुख

सिस्य

(ज) कृवष ज्ञान केन्ि प्रम ख
ु

सिस्य

(झ) खाद्य प्रविगि तथा िु र् ननयन्त्रर् कायाणल य

सिस्य

(ञ) विचि खाद्य कायणक्रम प्रनतननगि

सिस्य

(ट) इकाइ प्रम ुख –.लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम एकाइ

सिस्य सगचि

स्जल्ला खाद्य समन्त्िय तथा अनुगमन सशमयतको काम , कतव्य य, अधिकार र दाययत्ि दे ह ाय बमोस्जम हुने छ :—
१. िावषणक कायणक्रम, योजना ननमाणर् , स्िीकृनत , लसफाररस िने
२. खाद्यान्न ँुिानी र वितरर्को व्यिस्था लमलाउने

३. कायणक्रम लािु िनण लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ र लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइको लसफाररसमा
छनौट िने
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४. कायणक्रम कायाणन्ियन िनण जजल्ला समन्िय सलमनत र अन्य सम्प्बद्ि संस्थाहरूसँ ि समन्िय िने
५. विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत र खाजा व्यिस्थापन सलमनतलाई आिचयक ननिे िन दिने
६. जजल्ला स्तरबाट लिक्षाको लागि कायणक्रम कायाणन्ियन

ििाण हुने

उपलजधिबारे

प्रचारप्रसार िने , खाद्य, िैर

खाद्यिस्तुह रूको स ुरक्षा र ननरन्त र वितरर् व्यिस्थाल ाई प्रिािकारी बनाउन ननिे िन दिने

७. कायणक्रममा िैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनन यथासम्प्िि सहिागित ा िने , िराउने

८. जजल्ला खाद्य समन्िय तथा अनुिमन सलमनतको बैठक ३ मदहनाको १ पटक बस्नुपने
६.७.४ शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइ
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाइकाम , कतव्य य र उत्तरदाययत्ि यनम्न अनस
ु ार छन ् :

१. जजल्ला स्तरीय िैक्ष क्षक योजनामा लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रमलाई एकीकृत िरी योजना, नीनत तथा िावषणक
कायणक्रम ननमाण र् र पाररत िराई कायाणन्ियन िने िराउने

२. इकाइ प्रम ुखलिायत सम्प्पू र् ण कमणचारीहरूलाई आआफ्नो तोक्रकएको काममा लिाउने
३. म ख्
ु य िोिामबाट वितरर् केन्िहरूमा उपिोक्त ा सम ह
ू माफण त ँुिानी िराउने

४. लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम कायाणन्ियनको मालसक , चौमालसक र िावषणक प्रिनत प्रनतिे िन सम्प्बजन्ित ननकायमा
पठाउने
५. विद्यालय व्यिस्थापन सलमनत तथा खाजा व्यिस्थापन सलमनतलाई लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम कायाणन्ियनमा
सक्रक्रय सहिागिता िने , िराउने व्यिस्था लमलाउने

६. लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम पररयोजनासँ ि समन्िय िरी प्राप्त ननिे िनको पालना िने साथै विचि खाद्य
कायणक्रम सबअक्रफससँ ि पनन समन्िय िने
७. लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रमतफण को बजे ट खचण ले ख्िा लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ प्रम ुखको लस फाररस
अननिायण िने

८. लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइ प्रम ुखको लसफाररसमा कायणक्रमहरू कायाणन्ियन िने िराउने

६.७.५ .शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम , इकाइ

(क) शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई प्रमख
ु काा् मातहतमा रही शिक्षाको लाभग खाद्य काययक्रम तफय को सम्पू ण य कायय गने
।

(ख) काययरत कम ि
य ारीहरुको दै भनक प्रिासभनक कायय गने , गराउने ।
(ग) शजल्लामा िएका िौभतक साधनको उशित व्यिस्थापन गरी अभिलेख राख्ने ।

ँ सम्बशन्त्धत खाद्य तथा अन्त्य साम ग्रीहरुको उशित व्यिस्थापन गने ।
(घ) ददिा खाजा काययक्रमसग
(ङ) प्रत्ये क िषय िावषयक कायय योजना तयार गरी

शिक्षा विकास तथा समन्त्ि य इकाइमा पे ि गने ।

(च) स्थानीय तहस ँग आिश्यक सहयोग तथा समन्त्ियमा काम गने गराउने ।

(छ) श्रोत प्रक्षे पणको लाभग िावहने आिश्यक तथयाङक सङ्कलन गने ।
(ज ) वितरण के न्त्र हरु अन्त्तरगतका विद्यालयहरुमा प्रत्ये क मवहना काययताभल का बनाई खाद्य तथा अन्त्य सामग्रीहरु भनयभमत
र सुव्यिशस्थत रुपमा वितरणको व्यिस्था भमलाउने ।
(झ) माभसक, िौमाभसक र िावषयक प्रभतिे द न शिक्षा विकास तथा सम न्त्िय प्रमख
ु बाट प्रमाशणत गराई

सम्िशन्त्धत भनकायमा

पठाउने ।
(ञ ) आिश्यकता अनुस ार मख्ु य गोदाम र वितरण केन्त्र स्तरको गोदाम , सि गोदामको ममत
य सम्िार गने ।
(ट) विद्यालय र वितरण के न्त्र ले िरी पठाएका फारामहरु इकाई प्रमख
ु ले प्रमाशणत गने र शजल्लाबाट के न्त्र मा पठाउने
फारामहरु लि.वि.स.इ.प्रमख
ु िाट प्रमाशणत गराई सम्बशन्त्धत भनकायहरुमा
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पठाउने ।

(ठ ) िावषयक काययक्रम अनुसार प्राप्त अशख्तयारी बमोशजम काययक्रम सञ्चालन गने ।
(ड ) विद्यालयमा खाजा व्यिस्थापन सभमभत गठन गने र सो सभमभतलाई नीभत अनुसार काययक्रम कायाय न्त्ियनमा सवक्रय
सहिाभग गराउने ।
ँ) विद्लायहरुमा भनयभमत अनुगमन भ्रम ण गरी सो अनुसार प्रवक्रयागत अनुगमन (Prosess Monitoring) का लाभग ददइएको

लक्ष्य समयमा पुरा गने ।
६.८ विविि
१. नेपाल सरकार लिक्षा, विज्ञान तथा प्रविगि मन्त्रालयबाट जारी िररएको ननिे लिकाको यो खण्डलाई पालना िनु/ण िराउनु
सम्प्बजन्ित सबैको कतव्ण य हुने छ ।

२. खण्डमा उल्लेख िरे का विषयिस्तुहरू प्रचललत कानुन र ऐन ननयमसँ ि बाँखझन िएमा कानुनमा र ऐन ननयममा

व्यिस्था िएअनुस ार हुने छ । साथै नेपाल सरकार र विचि खाद्य कायणक्रमबबच िएको सम्प्झौताको पररगिलित्र
रहेर यसलाई ननमाण र् िने कायण िएकाले यसमा िररएको व्यिस्थाले म ूल सम्प्झौत ालाई असर िा प्रिाि पाने िएमा

३.

मल
ू िस्तािेजलाई नै प्रम ख
ु आिारको रूपमा ललइने छ ।
यस

पुजस्तकमा जारी िनुप
ण ूि ण कायाणन्ियनम ा ल्याइएको कायणक्रम

कायाणन्ियन

ननिे लिका २०६७

ले

िरे को

व्यिस्थाअनुस ार िए िरे क ा कायणह रू समेत यस ैबमोजजम िए िरे क ो ठहररने छ र यो म ापिण्ड र कायणविगि स्िीकृत
िई कायाणन्ियनमा ल्याएपनछ सम्प्पू र् ण कायण यस ैबमोजजम िने िराइने छ ।
४. यस “सामुदाययक विद्यालयमा ददिा खाजा मापदण्ड तथा काययक्रम सहजीकरण पुस्स्तका, २०७६” मा िएका व्यिस्था अनुसार
स्थानीय तथा प्रिे ि तहिाट आिचयक सहजीकरर् र स्रोत व्यिस्थापनमा सहयोि िरी प्रिािकाररता बँाउनु मख्
ु य िानयसाि
हु नेछ ।

37

अनुसूचीहरु
अनुस ूची : १ … िैक्षक्षक तथा पोषण स्स्थत का स ूचकहरु
ने पालको आधारिूत विद्यालयको िैशक्षक अिस्था
मख्ु य सूिकहरु
कक्षा

उतीणय दर (कक्षा १)

१३.९%

कक्षा उतीणय (promotion) दर (कक्षा १)

८२.५ %

कक्षा उतीणय दर (कक्षा ५)

४.१ %

कक्षा उतीणय (promotion) दर (कक्षा ५)

९२.९ %

कक्षा उतीणय दर (कक्षा ८)

३.९ %

कक्षा उतीणय (promotion) दर (कक्षा ८)

९०.६ %

कक्षा ५ सम्मको विद्याथी वटकाउ (survival) दर

८८.३ %

कक्षा ८ सम्मको विद्याथी वटकाउ (survival) दर

७७.४

विद्यालय बावहर रहे क ा विद्यालय उमे र (५–१२ िषय) समहु का

८.७ %

बालबालीका %
कक्षा ३ का विद्याथ ीका पढाई अिस्था (reading proficiency)

२७.२ िव्द प्रभत
भमने ट

श्रोत: फ्लायास-२, २०७४
कक्षा ३ र ५ को विद्याथीको राविय उपलशधध परीक्षणमा छात्र र छात्राको विषयगत औसत उपलशधध
औसत उपलशधध

औसत उपलशधध
(२०१५)

(२०१२ )

विषय

औसत उपलशधध
(२०१२)

कक्षा ५

कक्षा ३
गशणत
नेपाली
अङ्ग्रेजी

औसत उपलशधध (२०१५)

छात्र

59.5

45.3

54.4

49.5

छात्रा

59.5

45.3

52.7

47.9

छात्र

62.7

51.3

59

45.6

छात्रा

64.2

53.7

60.7

48.1

छात्र

-

-

54.8

47.5

छात्रा

-

-

53

47.1

श्रोत: विद्याथी राविय उपलशधध परीक्षण २०११,२०१२, अन ुसार २०१५ ,१०१३
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पोषण तथा स्िास््य स्स्थयत
पोषण तथा स्िास्थयका के ही स ूच कहरु

पररणाम

६ दे खख ५९ मदहना उमेर सम ुहका बालबालीकामा
पड
ु कोपन

४३ %

कम तौल

३३ %

ख्याउटे पन

१३ %

फलाम तसािको न्यूनता

२७ % ६.

रक्तअल्पता

१९ % १.

जजंक तसािको न्यूनता
विद्यालय उमेरका सम ुहका

२५ %
(६ दे खख ९ बषय उमेर सम ुह ) बालबाशल कामा

न्यूनतम विविितायुक्त आहार उपलव्ि

४१ % ६.

ज्िरो र खोकीका रोिी

१६ %

झाडा पखालाबाट री लसत

६ %

१० दे खख १९ बषय उमेर सम ह
ु का क्रकिोर क्रकिोरीमा
पुडकोपन

३२ %

ख्याउटे पन

१४ %

फलाम तसािको न्यन
ू ता

१८ %

रक्तअल्पता

२० % ७.

न्यूनतम विविितायुक्त आहार उपलव्ि

केटा – ४७ % ९ .
केवट – ४२% ९.

श्रोत: ने पाल राविय माइक्रोन्त्यवु िएन्त्ट स्टाटस सिे क्षण २०१६
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अनुस ुची २ : विशभन्त्न दे िहरुमा प्रयोगमा रहे का ददिाखाजाको मेनु बाट प्रातत हुने पोषक तत्िहरु संरचना

RDA
िैननक रासन/अन्य (री ा

घाना

भारत

केन्त्या

माली

रूिान्त्डा

२२५

१७८

१९८

१९०

१४०

६६४ (३० %)

६८० (३१ %)

७०६ (३२ %)

७३१ (३३ %)

५३७ (२४%)

१६.३ (३३ %)

३०.९ (६२
%)

२४.८ (५०%)

१९.९ (३६
%)

१४.५ (२९%)

प्रनत व्यजक्त, प्रनत
दिन)
िजक्त (क्रकलो क्यालोरर)
प्रोदटन (री ा)

२२१०
५९

बोिो- फ्याट (री ा)

४२.१

११ (२६%)

१५.७ (३७%)

११.५ (२७%)

११.१ (२६
%)

१०.१ (२४%)

क्याललसयम (लम.

६००

२२ (४ %)

१५८ (२६%)

४७ (७%)

३० (५%)

१५३ (२५%)

३.७ (१६%)

११.४ (४७%)

५.८ (२४%)

३.९ (१६%)

७.८ (३२%)

री ा.)
आइरन (लम. री ा.)

२४

आयोडडन

१४०

३ (२%)

१८३ (१३१
%)

१८१ (१२९%)

१ (०%)

१८० (१२९%)

लिटालमन ए

५५०

३७५ (६८%)

५१ (९%)

२७५ (५०%)

१०४ (१९%)

२१३ (३९%)

गथयालमन

०.९

०.१९ (२१२%)

०.६३ (७०%)

०.८६ (९५%)

०.३६ (४०%)

०.९८
(१०९%)

राइिोफ्लोलसन

१.५

०.१० (७%)

०.५२ (३४%)

०.३८ (२५%)

०.११ (७%)

०.५३ (३५%)

ननयालसन

१४.६

१०.४ (७१%)

१२.२ (८३%)

४.५ (३१%)

९.२ (६३%)

७.४ (५०%)

४ (१८%)

४ (१७%)

१ (३%)

१ (२%)

० (०%)

लिटालमन लस
अनुम ाननत प्रनत खाजाको

२५

$०.३२

$०.१९

$०.५९

लाित
स्रोत:

(WHO) विचि खाद्य कायणक्रम एक दिनमा एकजना १११४ उमेर सम ह
ू का बच्चालाई चादहने पोषर्को

पररमार् (RDA - Recommended Dietary Allowance)
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$०.४८

अनुस ुची ३: ददिा खाजाका मेनुको खाद्य टोकरी (एक ददनको खाजाम ा चादहने खाद्य िस्तुक ो पररमाण) का केही
नम ूनाहरु

पोषण स्रोत सदहतको खाद्य टोकरी …१

विशभन्त्न

खाद्य

सम ूहहरु

दहमाली
क्षेर का

लाधग

पररमाण

पहाडी

पररमाण

तराई

क्षे रका

पररमाण

(ग्राम)

क्षेर का लाधग

(ग्राम)

लाधग

खाद्य

(ग्राम)

खाद्य टोकरी

खाद्य

टोकरी

टोकरी
प्रोदटन स्र ोत

जरे लसमी

४०

बोडी

७०

चना

८०

कािपहाइिे ड

कोिो

८०

फापर

६०

मकैको पीठो

६०

तरकारी

लट्टे साि

१५

तोरी साि

२५

सलिमको पात

२०

फलफूल

मझौला िाना

१००

मझौला िाना

९०

आँप

५०

स्याउ १

स ुन्तला १

खाने तेल

खाने तेल

१०

खाने तेल

१०

खाने तेल

१०

मसला

नून

१ गचम्प्टी

नून

१ गचम्प्टी

नून

१ गचम्प्टी

स्रोत:

Partnership for Child Development (PCD) बाट परीक्षर् प्रये ि का क्रममा विकास िररएको

शसन्त्िुपाल्चोकका लाधग तयार गररएको वििरण – १

पररकार १: भुटेको मकै र
तरकारर

पररकार २: जाउलो

सामग्री

तौल (पररमाण ग्राम)

जम्मा खचय(रु)

मकै

50

2.5

50

0

स्याउ

50
30

0
4.5

पाकेको केरा

30

1.35

Sweet pota to green lea ves

15

0

फलसण

40

1.2

जम्मा

२६५

९.५५

सामग्री

तौल (पररमाण ग्राम)

जम्मा खचय(रु)

चामल

60

3.6

चना

20

2.4

कालो िाल

30

4.5

Ra pe lea ves

30

0

Ama ra nth (tender)

20

0.7

िाजर

15

0.6

िननयाँ पात

5

0.25

फलसणको मुन्टओ
Sponge
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Total

180

12.05

सामग्री

तौल (पररमाण ग्राम)

जम्मा खचय(रु)

मुर लल मकै

60

0

20

0

चना

40

4.8

लिजन्ड

30

1.2

िैलसको िि
ु

150

8.25

ककण लोको पात

10

0

Total

310

14.25

सामग्री

तौल (पररमाण ग्राम)

जम्मा खचय(रु)

आलु

30

0

चना

20

2.4

लौका

10

0.4

टमाटर

10

0.35

पाकेको केरा

50

2.25

ककण लोको पात

20

0

100

0

Ama ra nth (spied) लट्टे को साँि

20

0.7

सुकेको केराउ

40

0

Total

300

6.099999

सामग्री

तौल (पररमाण ग्राम)

जम्मा खचय(रु)

िहँु को वपठो

70

0

आलु

20

0.7

चना

25

3

फुलिोलि

50

0

टमाटर

50

1.75

लिण्डी

50

2

लसलम

50

0

पालुङ्िो

15

0

Total

330

7.45

सामग्री

तौल (पररमाण ग्राम)

जम्मा खचय(रु)

चामल

40

2.4

कालो िाल

50

7.5

ककण लोको पात

30

0

तरुल

50

0

हररयो तरकारर

50

0

आलु
पररकार ३: च्याखला

पररकार ४: भुटेको च्युर ा र
तरकारर

टाइगचन च्यरु ा

पररकार ५: परु र तरकारर

पररकार ५: खखचडी

43

जम्मा

स्रोत:

220

9.900001

Partnership for Child Development (PCD) बाट परीक्षर् प्रये ि का क्रममा विकास िररएको

अनस
ु च
ु ी ४: ददिा खाजाको लाधग भान्त्सा घरको नम न
ु ा
अनुसुची – ४ (क)

दििा खाजाको लागि िान्सा घरको नमुना
(१५० िन्िा कम विद्याथीका लागि)

44

अनुसुची – ४ (ख)

दििा खाजाको लागि िान्सा घरको नमुना

45

अनुस ुची ५: ददिा खाजाको लाधग िुुँि ारदहत चुल ोको नम ुना ढाुँ चा

अनुसुची – ५ (क - १)

दििा खाजाको लागि िुँि ारदहत चुलोको नमुना ँाँचा
(१०० जना िन्िा िदँ विद्याथीका लागि)

46

अनस
ु च
ु ी – ५ (क - २)

दििा खाजाको लागि िुँिारदहत चुल ोको नम ुना ँाँच ा (पररक्षर्मा रहे को)
(१०० जना िन्िा िदँ विद्याथीका लागि )

47

अनस
ु ची
ु – ५ (ख)

दििा खाजाको लागि िँि
ु ा रदहत चल
ु ोको नमन
ु ा ँाँचा
(१०० िे खख २००जनासम्प्म विद्याथीका लागि)

48

अनस
ु च
ु ी – ५ (ि)
दििा खाजाको लागि िुँिारदहत चुल ोको नम ुना ँाँचा
(२०० िन्िा िँी विद्याथीका लागि)

49

अनुस ूची ६: ददिा खाजाका लाधग आिश्यक भाुँ डाितन
य सम्बन्त्िी वििरण
७५ जना मभु नसम्म विद्याथी िएमा विद्यालय
भस.न.

सामानको नाम

आकार

सङ्ख्या

१

फलामको कराही

२० ईन्त्ि

१

२

तािा

२१ ईन्त्ि

१

३

डे शचि

२० भलटर

१

४

पन्त्य ु

२० ईन्त्ि

१

५

डाँडु

२० ईन्त्ि

१

६

प्रेसरकुकर

१६ भलटर

१

७

िवपङगिोडय

८

िाशल्टन

९

मग

१

१०

फोहोर राख्ने िाँ डा

१

११

नाप्ने िाँडा (ठोस पदाथ य का लाभग)

१

१२

नाप्ने िाँडा (तरल पदाथ य का लाभग)

१

१
१५ भलटर

१

१५० जना मुभन सम्मविद्याथी िएमा विद्यालय

भस.न.

सामानको नाम

आकार

सङ्ख्या

१

फलामको कराही

२८ ईन्त्ि

१

२

तािा

२० ईन्त्ि

१

३

डे शचि

२० भलटर

१

४

पन्त्य ु

२० ईन्त्ि

१

५

डाँडु

२० ईन्त्ि

१

६

प्रेसरकुकर

२५ भलटर

१

७

िवपङगिोडय

८

िाशल्टन

९

मग

१

१०

फोहोर राख्ने िाँ डा

१

११

नाप्ने िाँडा (ठोस पदाथ य का लाभग)

१

१२

नाप्ने िाँडा (तरल पदाथ य का लाभग)

१

१
२०भल टर

२५० जना मुभन सम्मविद्याथी िएमा विद्यालय

भस.न.

सामानको नाम

आकार

१

सङ्ख्या

१

फलामको कराही

३६ ईन्त्ि

१

२

तािा

२४ ईन्त्ि

१

३

डे शचि

३० भलटर

१

४

पन्त्य ु

३० ईन्त्ि

१
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५

डाँडु

२० ईन्त्ि

१

६

प्रेसरकुकर

२५ भलटर

१

७

प्रेसरकुकर

१६ भलटर

१

८

िवपङगिोडय

९

िाशल्टन

२०भल टर

१

१०

िाशल्टन

१०भल टर

१

१०

मग

२

११

फोहोर राख्ने िाँ डा

१

१२

नाप्ने िाँडा (ठोस पदाथ य का लाभग)

१

१३

नाप्ने िाँडा (तरल पदाथ य का लाभग)

१

१

२५० जना िन्त्दा िवढविद्याथी िऐका विद्यालय

भस.न.

सामानको नाम

आकार

सङ्ख्या

१

फलामको कराही

३६ ईन्त्ि

१

२

फलामको कराही

२० ईन्त्ि

१

२

तािा

२४ ईन्त्ि

१

३

तािा

२० ईन्त्ि

१

३

डे शचि

३० भलटर

१

४

डे शचि

२० भलटर

१

४

पन्त्य ु

३० ईन्त्ि

१

पन्त्य ु

३० ईन्त्ि

१

डाँडु

२० ईन्त्ि

१

डाँडु

२१ ईन्त्ि

१

६

प्रेसरकुकर

२५ भलटर

१

७

प्रेसरकुकर

२५ भलटर

१

८

िवपङगिोडय

९

िाशल्टन

२०भल टर

२

१०

िाशल्टन

१०भल टर

१

१०

मग

३

११

फोहोर राख्ने िाँ डा

२

१२

नाप्ने िाँडा (ठोस पदाथ य का लाभग)

२

१३

नाप्ने िाँडा (तरल पदाथ य का लाभग)

१

५

२

51

अनुस ुधच – ७ चौमाशसक प्रगयत वििरण तथा अनुद ान यनकािा फाराम
(चौम ाशसक वििरणका आिारमा त्याङ्क भनप
ु य ने)
विद्यालयको नाम :

पाललका

अनघल्ल ो चौमालस कमा विद्यालय सञ्चाललत दिन :

िडा नं .

खाजा उपिोि िएका जम्प्म ा दिन :

क. अयघल्लो चौमाशस कको विद्याथी संख्या
वििरण

छारा

छार

जम्मा

जम्प्मा िनाण
जम्प्मा उपजस्थनत दिन
खाजा उपिोि िएका
दिनको जम्प्मा
उपजस्थनत
ख.मौज्दातको वििरण
वििरण

रकम

खाद्य सामग्री

(खाद्य सामग्री

खाद्य सामग्री

खाद्य सामग्री

(रू

१ (केजी)

२ (केजी)

३ (केजी)

४(केजी)

हजारम ा)
ित चौमालसकको मौज्िात
ित चौमालसकम ा

प्राप्ती

ित चौमालसकको खचण
बचत र मौजिात
जम्प्मा

विद्याथाण िनाण

आिामी चौमालसकमा खाजा
उपिोि हुने जम्प्मा दिन
प्रनतदिन प्रनत विद्याथी

लाित रकम र आिचयक
खाद्य सामरी ी पररमार् िर
आिचयक खाद्य सामरी ी
पररमार् र रकम
ज्म्प्मा मौज्िात रिचत
ननकासा हुनप
ु ने रकम र
खाद्य सामिी परलमार्

बबव्यस(खाधयस अध्यक्षको नाम :

खाद्य समरी ी िा रकम ननकासा िने अगिकारीको नामिः

सही :

सही :

सामरी ी बुखझललनेक ो नाम :
सही :
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विद्यालय छाप :
अनस
ु च
ू ी

८ खररद सशमयतले तयार गनप
ु ने खररद योजनाको वििरण

विद्यालय :

पाशलका

क. खाद्य सामग्री पशमाण र लागत अनुम ान

िडा नं.

शमयत

ननिाणर रत

...िषणम ा

खाजा

जम्प्मा

आिचयक

बचत र

खररि

खाद्य

खाजा

पररमार्को

विद्याथी

पने

मौज्िात

टोकरी

उपिोि

िर

िनाण

सामरी ीको

खाद्य

िनुपने

पररकार

हुने

पररमार्

सामरी ीको

सामरी ीको

(ब्राण्ड

पररमार्

िास्तविक

राम्रो

पररमार्

असल)

अनुम ाननत
दिन

खाद्य

अनुम ाननत

अनुम ाननत

सामरी ीको

म ूल्य िर

म ूल्य

वििरर्

एकाइ

ख.बजेट योजना
अनुम ाननत जम्प्मा लाित
प्राप्त हुने अपे क्षक्षत रकम
बजेट को

जम्प्म ा अन्तर (कम)

सम्प्िावित अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुन
सक्ने

ग.बोलपर प्रकािन योजना
बोलपत्र स ूचना प्रकािन लमनत
म ूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र खोल्ने लमनत
बोलपत्र म ूल्याङ्कन सम्प्पन्न हुने लमनत
बोलपत्र सम्प्झौता हुन

लमनत

विद्यालयमा खाद्य सामरी ी आपूनत ण हुने
लमनत

बोलपत्र स ूचना टाँस हुने स्थानहरू

खररि योजनाले ध्यान दिनु पने जोखखम
तथा बजार

घ.खाद्य सामग्री भण्डारण र ब्यिस्थापन
कायण िायरा

कायणह रू

खाद्य सामरी ी िण्डार स्थान
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जजम्प्मेिारी

जम्प्मा

िुर् स्तर

कायण िायरा

कायणह रू

खाद्य सामरी ी िण्डारको स ुरक्षा
तखता र फले कको उपलधिता
िण्डार कक्षको सरसफाइ
िण्डार तथा जजन्स ी अलिले खको धयिस्थापन
खाधयसबाट बचत तथा मौज्िात संकलन
खाद्य िण्डारको स ुरक्षर् स ुननजचचतता (प्रिष
ु र्,

फोहोर, सडेिले का िस्तु निएको र पानी नपस्ने)
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जजम्प्मेिारी

अनस
ु च
ू ी ९ बजार मल्
ू य सिेक्षण तथा तलना
ु
स्जल्ला

पाशलका

क्र सं.

खाद्य सामरी ी

विद्यालय

एकाइ

बजार म ूल्य

उपलधिता जस्थनत

साना

थोक

खुिा

औषत

क्रकसान

म ूल्य

म ूल्य

म ूल्य

क. अन्त्न

ख. िाल तथा िे ड ािुड ी

ि.हररयो सािपात

घ.अन्त्य तरकारी

ङ. जरा तथा कन्त्दम ुल

च.फलफूल

छ.बदाम

ज.अण्डा

बजारम ू ल्य सिेक्षकको नाम :
लमनत

सिेक्षण शमयत

:
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अनस
ु च
ू ी – १० विद्यालय खाजाका ल ाधग खाद्य सामग्री आपूयत यको आपयू त यकत ाय र विद्यालय/पाशलकािीच भएको
सम्झौता
बोलपत्र नं.......................
विद्यालय रपाललकाको नाम............................................. .....................पाललका

िडा नं.......

आपूनत णकताणक ो नाम .................................................. ठे िाना............................... सम्प्पकण नं.............
तल उजल्लखखत ित ण अनुस ार ताललका

क बमोजजमका खाद्य सामरी ीहरू खररि तथा आपूनत ण िनण

िई यो सम्प्झौता आज ..................................... का दिन

िि
ु ै पक्ष मञ्जुर

मागथ िननएका विद्यालय रपालल का र आपूनत णकताणविच

सम्प्पन्न िएको छ ।
ताशलका क : खररद तथा आपूयत य गररने खाद्य सामग्रीहरू
क्र सं.

खाद्य

खाद्य सामग्रीको

जम्मा

सामग्री

प्रकार

पररमाण

क. अन्न

ख.िाल तथा िे डािु डी

ि.हररयो सािपात

घ.अरू तरकारी

जरा तथा कन्िम ुल

फलफूल
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एकाइ म ूल्य दर
रू

जम्मा म ूल्य
रू

आपूयत य समय
र तररका

क्र सं.

खाद्य

खाद्य सामग्रीको

जम्मा

सामग्री

प्रकार

पररमाण

एकाइ म ूल्य दर
रू

जम्मा म ूल्य
रू

आपूयत य समय
र तररका

बिाम

अण्डा

सम्झौता मान्त्य हुने अिधि :
१.खाद्य सामग्रीको पररमाण : आपूनत णकताणले ननिाणररत समय ताललका अनुस ार तोक्रकएको पररमार्मा खाद्य
सामरी ीहरू विद्यालयलाई आपूनत ण िनेछ जुन ताललका क मा उल्ले ख िरे अनुस ार हुने छ ।
२. दरभाउ तथा म ू ल्य : िि
ु ै पक्षले सहमनत िरे अनस ु ार आपूनत णकत ाणले विद्यालयलाइ उपलधि िराउने विलिन्न खाद्य
सामरी ीको एकाइ म ूल्य िर तालल का क मा उल्ले ख िरे बमोजजम हुनेछ ।
३.ढुिानी खचय:

आपनू त क
ण ताणले विद्यालयसम्प्म खाद्य सामरी ी ँुि ानी िरे बापत खाद्य सामरी ीको जम्प्मा म ल्
ू यको

....प्रनतित रकम थप पाउनेछ जुन स्थानीयस्तरमा प्रचललत िररे ट अनु रूप ननिाण रर् िररनेछ ।
४. असमथयताको पूि य स ूचना र भपायइ : कुनै कारर्ले ननिाणररत समय ताललकामा खाद्य सामरी ी आपूनत ण िनण सम्प्िि
निएमा आपूनत ण िनण नसक्ने कारर् सदहत आपूनत णकताणले कजम्प्तमा एक हप्ता अिाडड

विद्यालयलाई सो को

जानकारी िराउनु पने छ । प्रसाये क पटक आपू नत ण िएका खाद्य साम री ी बुझे बुझ ाएको ँाँचा १ बमोजजमको आपूनत पत्र
ललने र दिने िनु ण पनेछ ।
५. खाद्य सामग्रीको यनरीक्षण जाुँच : खाद्य सामरी ी आपूनत ण समयमा विद्यालयबाट तोक्रकएको धयजक्तले खाद्य
सामरी ीको ननरीक्षर् जाँ च िनेछ र कुनै सामरी ी खराब पाइएमा आपूनत पत्रमा जनाइ सायस्ता सामरी ी स्िीकार निरी
क्रफताण िररने छ ।
६.खाद्य सामग्रीको भ ुक्तानी : आपूनत क
ण ताणले कजम्प्तमा एक मदहना अिाडड आपूनत ण िएका खाद्य स ामरी ीको बील
ि ुक्तानीका लागि विद्यालयलाई पठाउनेछ । विद्यालयले बीजक (Invoice) बाट बैंकमाफण त बीलको ि ुक्तानी गनेछ ।
७. म ल्
ू यमा शभन्त्नता : प्राकृनतक प्रकोप, स ख
ु ा खडेरी, संकटापन्न जस्थनत जस्त ा अपिािका पररजस्थनत बाहे क सम्प्झौता
म ल्
ण हुनेछैन । सायस्तो अपिािका पररजस्थनतमा िि
ू य रकममा पररितन
ु ै पक्षविच छलफल िररने छ ।
८. मध्यस्थकताय खाद्य सामग्री खररद तथा आपूयत यका क्रममा कुनै वििाद उत्पन्त्न भएमा वििादको समादान तथा
मध्यस्थताका लाधग कुनै एक तेस्र ो पक्षलाई मध्यस्थकताय यनयुक्त गररनेछ ।
आपूनतकताणक ा तफण बाट

नाम :

सही :

लमनत र स्थान :

विद्यालयका तफण बाट

नाम :

सही :

विद्यालय :

साक्षी

नाम :

सही :

लमनत र स्थान :

57

खाद्य आपूयतयमा आिाररत ददिा खाजाको लाधग मार चादहने

फारामहरु

अनुस ूची ११ :विद्यालय तहबाट पे स गनु य पने यनिेदन तथा सम्झौत ा

श्रीमान ् इकाई प्रम ुख ज्यू ,

लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम

इकाई

...............
महोिय,
लिक्षाको लागि खाद्य पररयोजना अन्तरित संचाललत दििा खाजा कायणक्रम हाम्रो विद्यालयमा िैक्ष क्षक
ित्र ................ को लागि लािु िनण÷ ननरन्तरता दिन सायस कायाणल यबाट माि िररएको विद्यालयको
िावषणक वििरर्मा उल्ले ख िए अनस
ु ारको वििरर् िरी यो ननिेिन पे ि िरे का छौं । यस विद्यालयमा अध्ययन
िने

छात्र

..............

छात्रा

............

जम्प्मा

.........

(संख्या)

का

लागि

विद्याथीहरुलाई पुग्ने मालस क रुपमा खाद्य सामरी ी उपलधि िराई दिनु हुन अनु रोि छ ।

लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम को नीनत ननयम पालना िरी यस कायणक्रम मा पारिलिणता र स ुव्यिस्थाको

लागि प्रनतिद्ित ा व्यक्त ििै हाम्रो सक्रक्रय सहि ािीत ा हुने कु रामा विचिास दिलाउछौं । कुनै कुरामा फरक परे
हामी जिाफिे ह ी हुने छौं ।

विद्यालयको नाम : ...................................

िाउँ प ालीका÷निरपालीका:

.....................
िडा नं. : ............. विद्यालय स्थापना िषण..............
प्रिानध्यापकको

खाजा व्यिस्थापन सलमनतको अध्यक्ष

नाम :–

नाम :–

िस्तखत :–

िस्तखत :–

लमनत :–

लमनत :–

विद्यालयको छाप :–
इकाई कायाणल यतफण बाट ननर्णय :–
जजल्ला अनि
ु मन सलमनतको लमनत

.................... मा बसे को बैठ कबाट ननम्प्नानस
ु ार ननर्णय

ननरन्तरता दिने :–

:–

िएको छ ।

रोक्का राख्ने

रद्ि िने :
कारर् :
लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम

एकाई प्रम ख
ु

नाम :–

िस्तखत :–

लमनत :–

कायाणल यको छाप :–
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विद्यालयमा कायणक्रम

कायाणन्ियन िने स म्प्बन्िी सम्प्झौता :–

लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाईबाट संच ाललत दििा खाजा कायणक्रम
िे खख

लािु िनण

हाम्रो विद्यालयमा िै.स. ........

मन्जरु िरे का छौं । पररयोजनाबाट तोक्रकएकको नीनत, ननयमका अनतररक्त ननम्प्न ललखखत

कायणह रु सक्रक्रय रुपमा बहन िने छौं ।


कम्प्तीम ा ५०% मदहला स िस्य रहने िरर अलिािािक, िाउँ पाल ीका िा िा.पा.का प्रनतननिी, सम्प्बजन्ित िडा
अध्यक्ष, लिक्षा तथा समाज से िी सम ूिाय रहे कका ५ िे ख ख मागथ आिचयकता अनुस ार विद्यालय खाजा
व्यिस्थापन सलमनत िठन िने ।



इकाई कायाणल यको तोक्रकएको वितरर् केन्िबाट विद्यालयसम्प्म पौजरटक आहार र अन्य सामरी ीहरु आ –
आफ्नो विद्यालयसम्प्म ँुिानी िने छौ ।



विद्यालय खल
ु े क ो प्रसाये क दिन ननयलमत रुपमा िाल , िात÷खखचडी÷जाउँ ल ो तयार िरी विद्याथीहरुलाई
दििा खाजा खुिाउने ।



चामल, िाल , तेल , नन
ु र िाँडाकँु डाको रे कडण राख्ने , विद्याथीहरुको उपजस्थतीको रे क डण राख्ने , ननयलमत रुपमा
प्रनत मदहनाको आ म्प्िानी खचणको प्रनतिे िन पठाउने ।कायणक्रम

कायाणन्ियनका लागि आिचयक िौनतक

स ुवििाहरुको व्यिस्था र खाद्य िस्तुह रु, िाँडाकुँडाहरुको संर क्षर् िने छौ । जस्तैिः – पौ.आ. िण्डारर्, चुल ो
ननमार्ण, पानी र सरसफाईको व्यिस्था ।

उक्त ललखखत जजम्प्मेिारी िहन िनण नसकेमा िा ३ मदहनास म्प्म लिातार पौजरटक आहार वितरर् केन्िबाट
ँुिानी िरी िाल , िात÷जाउलो÷खखचडी बनाई विद्याथीहरुलाई खि
ु ाउन नसकेमा पौ.आ. कायणक्रम

रद्ि

िएका हामी मन्जरु छौ । उसमा हाम्रो कुनै उजु र िाजरु लाग्ने छैन िनी ननम्प्नानस
ु ार संयक्
ू त हस्त ाक्षर
िररदियौ ।

प्रिानध्यापक

वि.व्य.÷खाजा व्यिस्थापन सलमनतको अध्यक्ष

नाम :–

नाम :–

िस्तखत :–

िस्तखत :–

लमनत :–

लमनत :–

विद्यालयको छाप :–


विद्यालय सञ्चालक त था खाजा व्यिस्थापन सलमनतका तफण बाट आ –आफ्नो विद्यालय खाजा कायणक्रम
लाई ननरन्तरत ा दिन÷लािु िनण एकाई कायाणल यमा यो वििरर् अननिायण रुपमा िरी पे स िनेछ । वििरर्
पे स निने विद्यचालयलाई कायणक्रम मा समािेि िनण एकाई कायाणल य बाध्य हुने छैन ।



यो फाराम ४ प्रनत िरी एक प्रनत आफ्नो विद्यालयमा राख्ने , ३ प्रनत एकाई कायाणल यमा पठाउने र सायस
मध्य १ प्रनत सम्प्झौता िएपनछ विद्यालयमा पठाउने ।



फाराम िरी पठाउँ िा पररयोजना पररचय पुज स्तका राम्ररी अध्ययन िरी जानकारी ललनु जरुरी



कायणक्रम मा सहि ािी हुनुक ा लागि यो सम्प्झौता प्रसाये क सत्रको स ुरुम ा अननिायण रुपम ा िनु ण पने छ ।
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छ ।

अनुस ूची १२ : विद्यालय तहबाट पे ि गनु य पने िावषयक वििरण फारम
नेपाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम

इकाई, ........

विद्यालयको िावषयक वििरण
यो फाराम प्रसाये क विद्यालयको िैक्षक्ष क िषणक ो स ु रुमा विद्यालय िनाण समय सक्रकएपनछ जेठ १५ िते लित्रम ा िरी
एकाई कायाणल यमा अननिायण पठाउनु पछण ।
विद्यालय :–

वितरर् केन्ििः–

जजल्लािः

िैक्षक्ष क िषणिः –

खाजा कायणक्रम

संचालन िएको सालिः–

स्थानीय तहको नाम :–
१.०

भनाय संख्या (कृपया यस िैक्ष क्षक िषयको भनाय संख्या वििरण तल ददएकको वििरण अनुस ार भनह
ु य ोस ्:
कक्षा

छार

छारा

जम्मा

जम्मा दशलत
छार

बाल कक्षा
कक्षा १
कक्षा २
कक्षा ३
कक्षा ४
कक्षा ५
जम्प्मा (१–५)
कक्षा ६
कक्षा ७
कक्षा ८
जम्प्मा (६–८)
कूल जम्प्मा (१–८)
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छारा

जम्मा

२.० शिक्षक:
शिक्षक संख्या

पुरुष

मदहला

जम्मा

३.० कक्षा कोिा:
नराम्रो

दिक्कै

राम्रो

पिन पािनमा

जम्मा कक्षा

प्रयाग भएका

कोिा

कृपया कक्षा कोिाको गु ण स्तरको
आिारमा ले ख्नुह ोस ् ।

४.०पानी र सरसफाई
४.१

४.२

विद्यालयको लागि खाने पानी श्रोत ॽ

विद्यालयबाट पानीको श्रोत कनत टाँा
छ ॽ

४.३

विद्यालयमा चपीको व्यिस्था छ ॽ

१. िारा

४. पोखरी

२. इनााार

५. केही छैन ् ।

३. खोला

६. अन्य

१. विद्यालय हाता लि त्र

३. ५–१० लमनेट दहड्नु पने

२. ५–१० लमनेट दहड्नु पने

४. ३० लमनेट िन्िा बँी दहड्नु

१. छ

३. विरी ीएको अिस्थामा

२. छैन ्

४. ममणत िनण सक्रकने÷ नसक्रकने

पने

५. छात्र ÷ छात्रा छु ट्टै
४.४

विद्याथीहरु दिसा वपस ाब िनण कहाँ

१. विद्यालयको

३. विद्यालय िन्िा टाँाको

जान्छन ॽ

िौचालयमा

चौरमा

२. विद्यालय नजजकको

४. थाहा छैन

चौरमा
४.५

लिक्षकहरु दिसा वपसाब िनण कहाँ
जान्छन ॽ

. विद्यालयको िौचालयमा
२. विद्यालय नजजकको
चौरमा
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५. अन्य

५.० भान्त्छा घरको व्यिस्था, भान्त्छे र दाउराको श्रोत :

५.१
५.२
५.३

िान्छा घरको अिस्था कस्त ो छ ॽ

इन्िनको लागि के प्रयोि िनु ण हुन् छ÷हुनेछ ॽ

इन्िनको लागि श्रोत के हो ॽ

१. छुट्टै िान्छा

३. केही छैन ्

२. कक्षा कोठामा

४. खल
ु ाचौर

१. िाउरा

३. ग्याँस

२. मट्दटतेल

४. अन्य

१. खररि

४. विद्याथीद्िारा

२. अनुि ान
३. लिक्षकद्िारा संकललत

संकललत
५. अलििािक
६. अन्य

५.४

इन्िनको लागि विद्यालयले प्रनत मदहना कनत
खचण िनु ण पछण ॽ (नयाँ विद्यालयले अनुम ाननत
रकम उल्ले ख िने)

५.५

५.६

६.०

तपाईको विद्यालयमा िाल , िात, जाउलो÷खखचडी

१. लिक्षक

कसले पकाउनु हुन्छ÷हुनेछ ॽ

२. िान्छे र बबद्यालय

तलबको लागि श्रोत के हो ॽ

४. खा.व्य.स.को
सिस्य

सहयोिी

५. अलििािक

३. स्ियम से िक िान्छे

६. अन्य

१. विद्यालय श्रोत

४. बादहरी अनु िान

२. लिक्षक

५. स्थानीय तह

३. विद्याथी र अलििािक

६. अन्य

पौ. आ. ढुि ानी तथा भण्डारण :

६.१

वितरर् केन्ि तपाईको विद्यालय कनत टाँा छ ?

क) .... क्रक.मी. िाडीमा

ख) दहडेर

६.२

पौ.आ. ँुिानी वितरर् केन्िबाट विद्यालयसम्प्म

१. लिक्षक

४. खा.व्य.स.को

कसले /कसरी िनह
ु ण ु न्छ ?

२. िान्छे रबबद्यालय सहयोिी
३.स्ियम से िक िान्छे

सिस्य
५. अलििािक
६. अन्य

६.३

ँुिानीको लागि विद्यालयले प्रनत मदहना कनत

रु.

खचण िनु ण पछण ? (नयाँ विद्यालयले अनुम ाननत
रकम उल्ले ख िनप
ु ण ने )
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६.४

६.५

प.ै आ. ँुिानीको पैस ाको लागि श्रोत के हो ?

प.ै आ. कहाँ िण्डारर् िनु ण हुन्छ/िनु ण हुने छ ?

१. विद्यालयश्रोत

४. बादहरी अनु िान

२. लिक्षक

५. स्थानीय तह

३. विद्याथी र अलििािक

६. अन्य

१. िण्डारर्को ल ागि अलग्िै

४. कक्षा कोठा

२.विद्यालयको कायाणल य कोठा

५. अन्य

लित्र
३. अलग्िै कोठा विद्यालय
बादहर

६.६

खाद्य तथा िैर खाद्य सामारी ीहरुको स ुरक्षा
कसले , कसरी िनु ण हुन् छ/िनु ण हुनेछ ?

७.० खाजा व्यिस्थापन सशमयत सदस्य र क्रक्र याकल ाप
७.१

हाल खाजा व्यिस्थापन सलमनतको सिस्य

पुरुष

मदहला

जम्प्मा

७.२

हाल खाजा व्यिस्थापन सलमनतको

१. ँुिानी

४. ननरीक्षर् िनण

सिस्यहरु केमा संल ग्न हुनु हुन्छ ?

२. पकाउन

५. आकडाहरु राख्न

३. खाजा वितरर्

६. प्रनतिेिन पे ि
िनण

८.० गत िैक्षक्षक सरमा विद्याथी उयतणय सं ख्या :
कक्षा

ित िैक्ष क्षक ित्रको िनाण
वििरर्
छात्र

छात्रा

जम्प्मा

पररक्षाको ल ागि सजम्प्मललत साल

कनत उवत्तर्ण िए

(साल..................)

(साल.................)

छात्र

छात्र

छात्रा

कक्षा १
कक्षा २
कक्षा ३
कक्षा ४
कक्षा ५
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जम्प्मा

छात्रा

जम्प्मा

कक्षा ६
कक्षा ७
कक्षा ८
जम्प्मा :–

९.०

िैक्षक्ष क उपलब्िी

९.२

िनाण िरमा िृद् दि

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

९.३

लसकाई उपलधिी (विषयित समरटी)

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

९.४

कक्षा िोहरयाउने संख्या

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

९.५

कक्षा छाड्ने संख्या

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

९.२

विद्यालय तह पुरा िने संख्या (दटकाउ िर

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

कक्षा १ (५)
विद्यालय तह पुरा िने संख्या ((दटकाउ िर
कक्षा ६ (८)

तयार िने :–

पे ि िने :–

प्रमाखर्त िने :ािः

प्रिानाध्यापकको नामिः–

अध्यक्ष वि.व्य.स.को नामिः–

हस्ताक्षर :–

हस्ताक्षरिः–

लमनतिः–

हस्ताक्षर :–

लमनतिः–

अनस
ु च
ू ी

स्थानीय त ह लिक्षा िाखा प्रम ख
ु
लमनतिः–

१३ : विद्यालय तहबाट पे ि गनु य पने खाद्यान्त्न माग र वितरण फारम
नेपाल सरकार
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शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई .............
खाद्यान्त्न माग र वितरण फारम
यो फाराम मदहनाको अन्तसम्प्मको वििरर् उल्ले ख िरर ३ प्रनत सम्प्िजन्ित वितरर् केन्िमा बुझ ाउने ।
विद्यालयको नाम र कोड नं . :–

वितरर् लमनत र मदहना :–

िडा नं. :–

िा.पा.÷न.पा. :–

जजल्ला :–

वितरर् केन्ि :–

(क) विद्याथी वििरर्

छात्र :

कक्षा संचालन िएको दिन संख्या :–

छात्रा :

जम्प्मा :

खाजा खुिाएको दिन संख्या :–
छात्र

छात्रा

जम्प्मा

कूल िनाण संख्या : बाल विकास , आिारि ूत विद्यालय
कक्षा संच ालन िएको हाजजरी दिन
खाजा खुिाएको दिनको जम्प्मा हाजजरी मात्र

(ख) खाद्यान्न वििरर्
चामल (के.जी.)
ित मदहनाको मौज्िात
यस मदहनाको प्राप्त
जम्प्मा प्राप्त
यस मदहनाको जम्प्मा खचण
यस मदहनाको मौज्िात
(ि) खाद्यान्न प्राप्तीको वििरर्
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िाल (के.जी.)

तेल (के.जी.)

नुन (के.जी.)

चामल (के.जी.)

िाल (के.जी.)

तेल (के.जी.)

नुन (के.जी.)

कूल विद्याथी संख्या
आिामी मदहनाको प्रस्तावित खाजा खुिाउने दिन संख्या
िैननक रािन स्केल

८० री ाम

२० री ाम

१० री ाम

२ री ाम

कूल आिचयक पररमार्
ित मदहनाको मौज्िात (ख को अजन्तम मौज्िातबाट)
यस मदहना उपलधि िराईएको पररमार्
व्याि

काटुन
ण

बोरा

प्रिानध्यापको नाम :–

वितरकको िस्तखत :–

सिर िनेक ो िस्तखत

िस्तखत –

लमनत :–

विद्यालयको छाप :–

वितरकको

पि :
लमनत :–

िस्तखत :–
सामान बखु झललनेको नाम :–
िस्तखत :–
रष्टव्य :
यो फाराम मदहनाको अन्तसम्प्को वििरर् उल्ले ख िरी ३ प्रनत पौजरटक आहार ललन जाने बखत वित रर् केन्िमा दिने
।
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अनुसूची १४: विद्यालय तहबाट प ेि गनुयप ने दैयनक हास्जरी वििरण फाराम
नेप ाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्ि य इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई .............
विद्यालयको विद्याथी दैयनक हास्जरी वििरण
यो फाराम प्रसायेक मदहना फाराम नं. १ सि
ँ ै बुझाउनु पनेछ । तलको वििरर् अनघल्लो मदहनाको वितरर् लमनत िेखख यो मदहनाको वितरर् सम्प्मको हुन ु पने ।
वितरण्म केन्ि :

टोलिः

िा.पा.

वििरर्

कक्षा संचालन िएको दिन संख्या :

चालम

िाल

तेल

नुन

मदहना र िषण

कै क्रफ यत

लमनत :
ित मदहनाको

िाडण नं.

माणज्िात

यस मदहनाको

खाजा खुि ाएको दिन संख्य

प्राप्त

जम्प्म प्राप्त
यस मदहनाको
खचण
जम्प्मा खाजा खाने बबद्याथी संख्या M छात्र :
िते

ि .ै वि

पुि ण प्रा.वि

छात्रा

छात्रा :

छात्र

छात्रा

जम्प्मा :

कक्षा १

छात्र

छात्रा

कक्षा २

छात्र

छात्रा

मौज्िात
कक्षा ३

छात्र

छात्रा

कक्षा ४

छात्र

छात्रा

कक्षा ५

छात्र

जम्प्मा
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छात्रा

कू ल जम्प्मा

छात्र

कक्षा ६

छात्रा

कक्षा ७

छात्र

छात्रा

कक्षा ८

छात्र

छात्रा

छात्र

ज

कू ल

म्प्मा

जम्प्मा
छात्रा

अनघल्लो मदहनाको १ िते िेखख मसान्त सम्प्मको वििरर् उल्लेख िनुण पने ।
नोटिः िैननक हाजजरी वििरर्मा हाजजरी कपी अनुसार लेख्न ु पछण । कक्षा संचालन िएको दिनमा हाजजरी िएका सब ै विद्याथीको लागि वितरर् िनुप ने छ ।
प्र.अ.को हस्ताक्षर ...............

खा.व्य.स.अध्यक्ष : ......................

विद्यालयको छाप ..........................

लमनत : ...................

िरटव्य स ् यो प्रसायेक मदहना फाराम नं। १ सि
ँ ै बुझाउनु पनेछ ।
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अनुसूची १५: वितरण केन्त्रको माशसक वितरण प्रयति दे न
नेप ाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्ि इकाइ
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ................
वितरण के न्त्रको माशसक वितरण प्रयति दे न
जजल्ला :

कोटा : मदहना :

वितरर् के न्ि :

क्र.
सं.

साल:
कक्षा

बाल
बबकास ÷
आिारिुत
विद्यालय
को नाम

जम्प्मा िनाण
छात्र

छात्रा

खाजा खाएको

संचा

खाजा

दिन

को दिन

ललत

खुि ाए

अनघल्लो मदहनाको मदहनाको
जम्प्मा आम्प्िानी

जम्प्मा

िाल

र ठेिाना

कोटा
छात्र

छात्रा

चामल

तेल

cl#NNff] dlxgfsf] dlxgfsf]
hDdf vr{

नन
ू

िाल
चामल

तेल

ित

नन
ू

मदहनाको jfls
df}Hbft
िाल

तेल

यस मदहनाको वितरर् खचण
नन
ू

चामल

िाल

तेल

नन
ू

चामल

जम्प्मा

वििरर्

hDdf
नोट: यो फाराम प्रसायक मदहना वितरकले िनुण पिणछ ।

िुरुको मौज्िात
यस मदहनाको
प्राप्त
जम्प्मा प्राप्त (क)
यस मदहनाको
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चामल

िाल

तेल

वितरर् खचण
अन्य खचण
जम्प्मा खचण (ख)
(क)((ख)
अजन्तम मौज्िात
ljt/sf] x:tfIf/ M

लमनत
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अनुस ूची १६

:शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाइको माशसक प्रगती वििरण
नेप ाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्ि य इकाई

शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ................
माशसक प्रगती वििरण

जजल्ला

मदहना

िषण

वितरर्
क्र.सं.

के न्ि

विद्यालय संख्या

अनघल्लो मदहनाको खाजा खाएको जम्प्मा हाजजरL

ljBfyL{ egf{

बालविकास

आ.वि.

आ. वि

संख्या

१ ५

६ ८

जम्प्मा छात्र

छात्रा

(क)

(ख)

जम्प्मा
(ि)(क.ख)

छात्र
३

छात्रा
(ङ)

जम्प्मा
च (३+ङ)

छात्रा %(छ)
(ख+ङ)*१००

खाजा खुि ाएको

खाजा खुि ाउने

आजजरी

आजजरी

जम्प्मा िएको दिन

जम्प्मा दिन

जम्प्मा दिन(ञ)

िर (ट)

िर (ठ)

(ज)

(झ)

२
३
जम्प्मा

खाद्य इकाई प्रमुख

लिक्षा विकास समन्िय प्रमुख

रुज ू िने
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औसत

कक्षा संचालन

१

जजन्सी प्रमूख

औसत

(झ/ज)*१००

(च/ज)

(ट/ि*१००

तयार िने

प्रममाखर्त िने

यो फाराम तीन प्रनत िनुप
ण नेछ । एक प्रनत के .का.का लागि , एक प्रनत समन्िय र एक प्रनत एकाईको लागि
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अनुसच
ू ी १७:

शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्र म इकाइ मदहनाको खचय तथा प्रगती वििरण (सारांि)
नेप ाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्ि य इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ................
............. मदहनाको खचय तथा प्रगती वििरण (सारांि)
विद्या

क्र.
सं.

सन्चाललत

लक्ष्य

ित मदहनाको खाद्यान्न
आम्प्िानी(मे.^न)

बाल

आ.वि.

विद्या

कक्षा

संख्या

थी

संख्या

चामल

िाल

तेल

नन
ू

ित मदहनाको खाद्यान्न
चामल

खचण (मे.न)
िाल

तेल

दिन

ित मदहनाको िाँक ी मौज्िात
(मे.^न)
चामल

िाल

तेल

२

आ.वि. तह

३

आ.वि. तह

दिन

नन
ू

बाल

आ.वि.

प्रिनत

विद्याथी िनाण संख्या

संचालन

विद्याथी संख्या

जस्थत
कु ल

सख्या

पौ.आ.खचणक ो वििर०ाा (मे.६न)

विद्याथी संख्या
संख्या

दिन संख्या
बाल कक्षा

उप

कक्षा

वितरर्

१

लय

क

कायणक्र म
क्षेत्र

मालस

संख्या

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

छात्र

छनत्रा

जम्प्मा

चामल

िाल

(१-५)

(६-८)
जम्प्मा

जजन्सी प्रमूख

खाद्य इकाई प्रमूख
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लिक्षा विकास समन्िय इकाई प्रमुख

तेल

नन
ू

खाजा

खूि ाएको

दिन

अनुसूची १८ लिक्षाको लागि खाद्य कायणक्रम इकाइको मदहनाको खाद्य मौज्िातको मालसक प्रनतिेिन
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ................
..........मदहनाको खाद्य मौज्दातको माशसक प्रयतिेदन
जजल्ला :
वििरर्

मदहना :
चामल (के.जी.)

िाल (के.जी.)

साल :
तेल (के.जी.)

ित मदहनाको अ.ल्या.
यस मदहनाको प्राप्त
जम्प्मा प्राप्त
ित मदहना सम्प्मको वितरर् खचण
यस मदहनाको जम्प्मा वितरर् खचण
यस मदहनाको जम्प्मा हानी नोक्सानी खचण
जम्प्मा खचण
मौज्िात
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नून (के.जी.)

कैजाफयत

मूख्य िोिामको मौज्िात
वितरर् केन्िमा रहे को िोिामको मौज्िात
ँुिानी कताणक ो जजम्प्मा (मािण स्थल) रहे को
जम्प्मा मौज्िात
हानी नोक्सानी
ित मदहना सम्प्मको
यस मदहनाको
जम्प्मा
हानी नोक्सानी हु नका कारर्हरु :
१ छररएर, पोखखएर
२. मूसाबाट
३. लिजेर
४. ँुिानीकताणको लापारिाही
६. अन्य कारर्बाट

76

जजन्सी प्रमुख

खाद्य इकाई प्रमुख

लिक्षा विकास समन्िय इकाई प्रमुख

िरटव्य : यो फाराम तीन प्रनत िनुणपनेछ । एक प्रनत के.का.का लागि, एक प्रनत समन्िय र एक प्रनत इकाई कायाणलयमा राख्नु पनेछ ।
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अनुस ूची १९ : शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाइ आ म्दानी वििर ण
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ................
आम्दानी वििरण

जजल्ला :

क्र.सं.

शमयत

मदहना :

चलानी नं.

आम्दानी गने
कायायलयस्थान

साल :

पिाउने
कायायलयस्थान

आम्दानी
चामल

दाल

तेल

नून

SI No./Po.No.
Line Item

78

कैक्रफयत

जम्प्मा

.........................

=========================
============================

जजन्सी प्रमुख

इकाई प्रमुख

लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाई प्रमख
ु
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अनुस ूची २० : शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई मागयस् थलमा पौ.आ. मौज्दात भएको वििरण
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ......
मागयस्थलमा पौ.आ. मौज्दात भएको वििरण

जजल्ला

क्र.सं

मदहना

वितरण केन्त्र

चामल (मे.ट.)

दाल (मे.ट.)

साल

तेल (मे.ट.)
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नुन

कैक्रफयत

ँुिानी कताण (मािणस् थल) जजम्प्मा जम्प्मा :

स्टोर क्रकपर

खाद्य इकाई प्रमख
ु

लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाई प्रमख
ु
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अनुस ूची २१: शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई गोदामहरुको पौ.आ.मौज्दात वििरण
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई ................
गोदामहरुको पौ.आ.मौज्दात वििरण
जजल्ला :

क्र.सं.

मदहना :

वितरण केन्त्र

चामल (मे.टन.)

दाल (मे.टन.)

तेल (मे.टन.)

सि िोिामको जम्प्मा मौज्िात
म’ख्य िोिाम........को मौज्िात
म’ख्य िोिाम........को मौज्िात
म’ख्य िोिामको जम्प्मा
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साल :

नून (मे.टन.)

मािणस्थलको मौज्िात
कुल जम्प्मा
नोट : यो फाराम प्रसाये क मदहना अननिायण रुपमा जजल्ला कायाणलयले िरी केजन्िय कायाणलयमा पठाउनु पनेछ ।
=========================
जजन्सी प्रमुख

=========================

============================

खाद्य इकाई प्रमुख

लिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई प्रमुख
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अनुसूची २२ : ढुिानी वििरण
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम इकाई .............
ढुिानी वििरण

क्र.सं.

ढुिानी भएको शमयत

च.नं

मख्
ु य गोदाम

वितरण केन्त्र

चामल

दाल

जम्प्मा
नो६ : यो फाराम प्रसायेक मदहना इकाई कायाणलयले अननिायण रुपमा िरी केजन्िय कायाणलय र समन्िय कायाणलयमा पठाउनु पनेछ ।

84

तेल

नून

कैक्रफयत

=========================
जजन्सी प्रमुख

=========================

===============================

खाद्य इकाई प्रमुख

लिक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ प्रमख
ु
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अनुस ूची २३ : कल फरिाडय फारम
Dispa tch
No

CALL FORWARD REQUEST
CP/IP/TA Na me

PROJECT:

SUBMISSION DATE(dd/mm/yy)

WFP Sub-Offi ce Na me:

EDP Werehouse Informa tion
EDP Location

Serving Distri ct

EDP Opening
Stock(MT)

Commodity

FDP Opening
Stock(MT)

B
Food
Intransi t
to EDP

Gi rls

CALLFORWARD REQUEST
(MT)

STOCK POSITIONS & ESTIMATED DISTRIBUTION (AS OF 1ST DAY OF REPORTING MONTH)
A

Boy
s

Werehouse Ca paci ty(MT)

C

D

E=A+B-C

3rd Month

Es tima ted
Despa tches from
EDP (MT)

Es tima ted
Despa tches from
EDP (MT)

Es tima ted
Closing Stock
a t EDP (MT)

Reques t for
...Month

1s t Month.....

2nd month......

Total

TENTATIVE CALLFORWARD REQUEST
(MT)

Ri ce
Pulse
Oil
Sal t
Rema rk:

Deli very Ti me

Note:
IP/CP Signa ture
Reques ted by:(Signature)

World Food Programme(Programme Uni t)
Recommended
by:(Si gna ture)

Name/Title

Name

Filled by WFP Logis ti cs
Uni t
CALL FORWARDS ENDORSEMENT BY WFP LOGISTICS
UNIT
Commodity

Ba tch Number

Quanti ty(M
T)

Es tima ted time of
a rri val

Loadi ng Pla ce (please speci ty supplier na me i f not
WFP wa rehouse)

LTI number ( i f applica ble)

World Food Programme(Logis ti cs
Uni t)
(Si gna ture)…………………………..
(Da te)………………………….

Recommended by:(Signa ture)
Name

Hea d of WFP Sub-Offi ce
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अनुस ूची

२४ : शिक्षाका लाधग खाद्य काययव्रम पररयोजनाले भनप
ु य ने फारामहरू
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना

शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम

इकाई÷शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई .......................
अनुगमन फाराम

विद्यालयको नाम :

भ्रमर् िरे क ो लमनत :–

स्थानीय तहको नाम :–

अनुिमनकताण को नाम :–

िडा नं. :–

विद्यालय स म्प्पकण फोन नं. :–

वितरकको नाम :–

वितरर् केन्िको नाम :–

विद्यालयको कोड नं. :
१) विद्याथी िनाण त था उपजस्थनत वििरर् :
विद्याथी वििरर्

िनाण वििरर्
छात्र

छात्रा

भ्रमर् िने दिन िर्ना िएको विद्याथी -Head Count_

जम्प्मा

छात्र

छात्रा

जम्प्मा

िाल कक्षा
कक्षा १
कक्षा २
कक्षा ३
कक्षा ४
कक्षा ५
कक्षा ६
कक्षा ७
कक्षा ८
जम्प्मा

१) अनघल्लो हप्त ाको हाजीरी वििरर् उल्ले ख िए अनुस ार विद्याथी औसत उपजस्थती .............
२) प्रािानाध्यापक िा लिक्षक÷कमणचारीहरूसँ ि ललइने अन्तरक्रक्रया :
२.१) विद्याथीहरूको औसत (Average) उपजस्थनत :
(क) ननरीक्षर् िररएको दिन विद्याथीको औसत (Average) उपजस्थत ी :–
(ख) उपजस्थत ी कम िएमा कारर् :–
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(१) खेती स्याहाने ÷ लिाउने बेल ा िएर ।
(२) अलििाबकले विद्यालय नपठाएर ।
(३) घरमा काम परे क ोले ।
(४) बबराम ी परे क ोले ।
(५) अन्य कारर्ले ।

(२.२) सबै कक्षाको विद्याथीहरूको उपजस्थनतको रे कडण स िै राखखने िररएको छ÷छैन ॽ
नराखेक ो िए कारर् :–
२.३) विद्यालयमा खाजा व्यिस्थापन सलमनत सविmय छ िा छैन यदि छैन िने क्रकन

ॽ

२.४) खाजा व्यिस्थापन सलमनतले के –के मा सहयोि िछणन ॽ
क) ँुि ानी कायणम ा सहयोि ििणछन ।

ख) खाजा पकाउनमा स हयोि ििणछन ।
ि) परर आएको काममा सहयोि िछणन ।

२.५) खाजा व्यिस्थापन सलमनतको बैठ क कनत समयमा बस्छ र ननर्णय माइन्यूट िने िररएको िए बैठक
बसे को लमनत समेत दटपपट िने ।
२.६) यनणययको कायायन्त्ियनको स्स्थत ी M
३.२) खाजा त था िाँ डा ितन
ण को िण्डारर् कहाँ र कसरी िररने िररएको छ ॽ उलले ख िनु ण पने ।

३.३) प्राप्त िएका प्रचार प्रसारका स ामरी ीहरू िे खखने स्थानमा राखखएका छन ÷् छैन ॽ उल्ले ख िनु ण पने ।
३.४) विद्यालयले प्राप्त िरीएका िाँ डाितन
ण प्रयोजनमा ल्याएको छ÷छैन र छैन िने क्रकन ॽ

३.५) ले जरबुकमा खाद्यान्न तथा िैर खाद्यान्नहरूको रे कडण राखखएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
३.६) रजजरटरमा िैननक मालसक खाद्यान्नहरुको अलिले ख राखखएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
४) िान्छा, खाजा तयारी र वितरर् :
४.१) िान्छा कोठाको व्यिस्था कस्त ो छ ॽ
४.२) चुल्हो अिस्था कस्तो छ ॽ
४.३) पानी, इन्िनको व्यिस्था कसरी िररएको छ ॽ
४.४) खाजा बनाउने िान्छे को व्यिस्था छ÷छैन ॽ िान्छे , िान्छा कोठा र िाँड ाकँु डाको सरसफाइ
छ÷छैन , छैन िने क्रकन ॽ
४.५) िान्छे ताललम प्राप्त छ÷छैन ॽ
४.६) खाजा त ोक्रकएको पररमार् अनस
ु ार दिने िरे क ो छ÷छैन ? छैन िने क्रकन ॽ
४.७) खाजा पकाउँ िा त ोक्रकएको स्केलअनुस ार नापे र पकाउने िररएको छ÷छैन ?छैन िने क्रकन ॽ
४.८) विद्यालय सञ्चालन िएको प्रसाये क दिन खाजा पकाउने िरे को छ ॽ
क) विद्यालय संचालन हुने हरे क दिन । ख) कदहले कां ही
४.९) खाजा खानुि न्िा अिाडड हात के ले िुने िररएको छ ॽ
४.१०) िाँडा के ले सफा िनु ण हुन् छ ॽ
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ि) छैन िने क्रक न ॽ

४.११) विद्याथीले खाजा के मा खाने िरे का छन ् ॽ
४.१२) िौचालय छ÷छैन ॽ
४.१३) िौचालयमा प्रयाप्त पानी छ÷छैन ॽ
४.१४) छात्राहरूको लागि अलि िौचालयको व्यिस्था छ÷छैन
५) खाजा िण्डारर्, खाजा तयारी र सरसफाईको सन्िि म
ण ा अनु िमन कताणले दिएका स झ
ु ािहरु :
६) खाद्यान्त्नको स्स्थयत :
प्रातत भएको खाद्यान्त्नहरु (चामल, दाल , तेल र नुन) को अिस्था ॽ
क्र.सं.

अयघल्ल ो

यस मदहनाको

जम्मा

यनरीक्षण गरे को ददन

बाुँकी

मदहनाको मौज्दात

प्रातत

प्रातत

सम्मको खचय

मौज्दात

वििरण

१

चामल

२

िाल

३

तेल

४

नन
ु

७) गै ्रह खाद्य सामग्रीहरुको स्स्थयत
क्र.सं.

वििरण

१

प्रे स र कुकर

२

डेक्ची

३

डाडु पन्यू

४

प्ले ट/ थाल

५

मेजररङ कप २५० री ाि

६

मेजररङ कप ५०० री ाि

७

मेजररङ कप २ के.जज.

८

कराही

९

अन्य

हालको मौज्दात

८) दििा खाजा कायणक्रम मा स्थानीय तहको ि ुलमका :
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कैक्रफयत

कैक्रफयत

९) दििा खाजा व्यिजस्थत िनण विद्यालय स्तरबाट िररएका प्रयासहरु :–
१०) विद्यालयमा अन्य सञ्चाललत कायणक्रम

िए उल्ले ख िने ।

११) विद्यालयले िु र्ासामक लिक्षा दिने सन्िि म
ण ा ि ोिे क ा समस्या िुँि ाित रुपमा उल्ले ख िने । समािानका
लागि अपनाएका उपायहरु समेत उल्ले ख िने ।
१२) समस्याहरु :–
१३) समािानका लागि अपनाएका उपायहरुिः–
प्र.अ.÷लिक्षकको नाम :–

अनुिमनकताण को नाम :–

हस्ताक्षारिः–

िस्तखत :–

लमनत :–

पि :

छाप :–

लमनत :–
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अनुस ूची २५ : समन्त्िय कायायल यले प्रयोग गने अनुगमन फाराम
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवििी मन्त्रालय
शिक्षाको लाधग खाद्य पररयोजना
समन्त्िय कायायल य ....................
अनुगमन फाराम
१) अनुिमन िररएको बबद्यालय÷कायाणल यको नाम र ठे ि ाना :–
२) अनुिमनकताणक ो नाम :–
३) पि:
४. प्रिासन तफण :– कायाणल य व्यिस्थापन
(क) िरिन्िी संख्या :–
(ख) फाइललङ्ि प्रर्ाली :–
(ि) हाजजरी अनु िमन :–
(घ) वििाको रे क डण :–
(ङ) जजल्ल ा अनुिमन सलमनतको बैठ क संख्या :–
(च) कायाणल य बैठ क संख्या (स्टाफ) :–
(छ) कायाणल य सरसफाई
(ज) पररपत्र कायाणन्ियनको जस्थनत :
(झ) कायाणल यको सम्प्पती र िौवत्तक अिस्था (ििन र अन्य) :–
४. आगथणक प्रिासन रे कडण :
(क) ननकासाको अिस्था (लिषणक अनस
ु ार)
(ख) खचणको अिस्था (लिषणक अनुस ार)
(ि) बेरु जूक ो जस्थनत
५. िौनतक तफण िः :
(क) खाद्यान्न तफण
वििरर्

वपठो

तेल

ित िषणको अ.ल्या
हाल सम्प्मको आ म्प्िानी
हाल सम्प्मको खचण
हाल सम्प्मको नोक्सानी
(ख) EDP को नाम :

क्षमता :................ मे. टन
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गचनी

FDP को नाम :–

क्र.सं.

वििरर्

१

प्रे स र कुकर

२

डेक्ची

३

डाडु पन्यू

४

प्ले ट/ थाल

५

मेजररङ कप २५० री ाि

६

मेजररङ कप ५०० री ाि

७

मेजररङ कप २ के.जज.

८

कराही

९

अन्य

क्षमता : .................मे.टन

रे कडण अनस
ु ार

िौनतक अिस्था

६) वितरर् तफण
EDP संख्या :–
FDP संख्या :–
दििा खाजा लािु िएका बबद्यालय संख्या :
लािाजन्ित संख्या :
७. िोिाम व्यिस्थापन :–
खाद्यान्नको पररचालन :
रे कडण क्रकवपङ्ि र ले जर अनुस ारका िोिामको मौज्िातको अबस्था ािः:
सरसफाइको अिस्था :–
खाद्यान्न कसरी राखेको छ ॽ
८. प्रनतिेिन तफण
क) वितरर् प्रनतिेिनको ननरीक्षर्
ख) प्रनतिेिन इकाईम ा ७ दिन लित्र पे ि िरे को छ छैन
ि)

eSPR को अिस्था :–

घ) जजन्सीको प्रनतिेिन :–
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घट बँ पररमार्

ङ) ले खाको प्रनतिे िन :–
९. अन्तरक्रक्रया (कमणच ारीहरुसँ ि )

१०) स्थानीय तहसँ ि को समन्िय

११) कमणचारी वितरर् केन्िमा रहे नरहे को अबस्था

१२) विद्यालय अनुिमन वििरर् :
विद्यालयको नाम :–

स्थानीय तहको नाम :–

िडा नं. :–

विद्यालय स म्प्पकण फोन नं. :–

वितरकको नाम :–

वितरर् केन्िको नाम :–

बबद्यालयको कोड नं. :
(१) विद्याथी िनाण तथा उपजस्थनत वििरर् :
विद्याथी वििरण

भनाय वििरण
छार

छारा

भ्रमण गने ददन गणना भएको विद्याथी -Head Count_
जम्मा

छार

छारा

जम्मा

िाल कक्षा
कक्षा १
कक्षा २
कक्षा ३
कक्षा ४
कक्षा ५
कक्षा ६
कक्षा ७
कक्षा ८
जम्प्मा

१) अनघल्लो हप्त ाको हाजीरी वििरर् उल्ले ख िए अनस
ु ार विद्याथी औसत उपजस्थती
२) प्रािानाध्यापक िा लिक्षक÷कमणचारीहरूसँ ि ललइने अन्तरक्रक्रया :
२.१) विद्याथीहरूको औसत

(Average) उपजस्थनत :
(क) ननरीक्षर् िररएको दिन विद्याथीको औसत (Average) उपजस्थती :–
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............

।

(ख) उपजस्थत ी कम िएमा कारर् :–
१) खेती स्याहाने ÷ लिाउने बेल ा िएर ।
२) अलििाबकले बबद्यालय नपठाएर ।
३) घरमा काम परे कोले ।
४) बबरामी परे कोले ।
५) अन्य कारर्ले ।

२.२) सबै कक्षाको विद्याथीहरूको उपजस्थनत को रे कडण सिै राखखने िररएको छ÷छैन ॽ
नराखेक ो िए कारर् :–

२.३) विद्यालयमा खाजा व्यिस्थापन सलमनत सविmय छ िा छैन यदि छैन िने क्रकन ॽ
२.४) खाजा व्यिस्थापन सलमनतले के –के मा सहयोि िछणन ॽ
क) ँुि ानी कायणम ा सहयोि ििणछन । ख) खाजा पकाउनम ा सहयोि ििणछन ।
ि) परर आएको काममा सहयोि िछणन ।

२.५) खाजा व्यिस्थापन सलमनतको बैठ क कनत समयमा बस्छ र ननर्णय माइन्यूट िने िररएको िए बैठक
बसे को लमनत समेत दटपपट िने ।

२.६) ननर्णयको कायाणन्ियनको जस्थत ी:
३) िण्डारर् व्यिस्था :–

३.१) खाजा िण्डारर् व्यिस्था राम्रोसँ ि िररएको छ÷छैन , छैन िने क्रकन ॽ
३.२) खाजा त था िाँ डा ितन
ण को िण्डारर् कहाँ र कसरी िररने िररएको छ ॽ उलले ख िनु ण पने ।

३.३) प्राप्त िएका प्रचार प्रसारका स ामरी ीहरू िे खखने स्थानमा राखखएका छन ÷् छैन ॽ उल्ले ख िनु ण पने ।
३.४) विद्यालयले प्राप्त िरीएका िाँ डाितन
ण प्रयोजनमा ल्याएको छ÷छैन र छैन िने क्रकन ॽ

३.५) ले जरबक
ु मा खाद्यान्न तथा िैर खाद्यान्नहरूको रे कडण राखखएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
३.६) रजजरटरमा िैननक मालसक खाद्यान्नहरुको अलिले ख राखखएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
४) िान्छा, खाजा तयारी र वितरर् :
४.१) िान्छा कोठाको व्यिस्था कस्त ो छ ॽ
४.२) चुल्हो अिस्था कस्तो छ ॽ

४.३) पानी, इन्िनको व्यिस्था कसरी िररएको छ ॽ

४.४) खाजा बनाउने िान्छे को व्यिस्था छ÷छैन ॽ िान्छे , िान्छा कोठा र िाँड ाकँु डाको सरसफाइ
छ÷छैन , छैन िने क्रकन ॽ

४.५) िान्छे ताललम प्राप्त छ÷छैन ॽ
४.६) खाजा त ोक्रकएको पररमार् अनुस ार दिने िरे क ो छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ

४.७) खाजा पकाउँ िा त ोक्रकएको स्केलअनस
ु ार नापे र पकाउने िररएको छ÷छैन ॽछैन िने क्रकन ॽ
४.८) विद्यालय सञ्चालन िएको प्रसाये क दिन खाजा पकाउने िरे को छ ॽ
क) बबद्यालय संचालन हुने हरे क दिन । ख) कदहले कां ही

ि) छैन िने क्रक न ॽ

४.९) खाजा खानुि न्िा अिाडड हात के ले िुने िररएको छ ॽ
४.१०) िाँडा के ले सफा िनु ण हुन् छ ॽ

४.११) विद्याथीले खाजा के मा खाने िरे का छन ् ॽ
४.१२) िौचालय छ÷छैन ॽ

४.१३) िौचालयमा प्रयाप्त पानी छ÷छैन ॽ

४.१४) छात्राहरूको लागि अलि िौचालयको व्यिस्था छ÷छैन ॽ
५) खाजा िण्डारर्, खाजा तयारी र सरसफाईको सन्िि म
ण ा अनु िमन कताणले दिएका स ुझािहरु :

83

६) खाद्यान्त्नको स्स्थयत :–
प्रातत भएको खाद्यान्त्नहरु (चामल, दाल , तेल र नुन) को अिस्था :
क्र.सं.

वििरण

१

चामल

२

िाल

३

तेल

४

नुन

अयघल्लो

यस

जम्मा प्रातत

मदहनाको

मदहनाको

मौज्दात

प्रातत

यनरीक्षण गरे को

बाुँकी

ददन सम्मको खचय

मौज्दात

७) गै ्रह खाद्य सामग्रीहरुको स्स्थयत
क्र.सं.

वििरण

१

प्रे स र कुकर

२

डेक्ची

३

डाडु पन्यू

४

प्ले ट/ थाल

५

मेजररङ कप २५० री ाि

६

मेजररङ कप ५०० री ाि

७

मेजररङ कप २ के.जज.

८

कराही

९

अन्य

हालको मौज्दात

८) दििा खाजा कायणक्रम मा स्थानीय तहको ि ुलमका :
९) दििा खाजा व्यिजस्थत िनण विद्यालय स्तरबाट िररएका प्रयासहरु :–
१०) विद्यालयमा अन्य सञ्चाललत कायणक्रम

िए उल्ले ख िने ।
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कैक्रफयत

कैक्रफयत

११) विद्यालयले िु र्ासामक लिक्षा दिने सन्िि म
ण ा ि ोिे क ा समस्या िुँि ाित रुपमा उल्ले ख िने । समािानका
लागि अपनाएका उपायहरु समेत उल्ले ख िने ।
१२) इकाई कायाणल य तथा अन्य साझे िार संस्थाबाट िएको अनुिमनको अिस्था :
१३) अनघल्लो अनुिमनमा दिइएका स ुझ ाबहरुको कायाणन्ियन अिस्था
१४) समस्याहरु :–

१५) समािानका लागि अपनाएका उपायहरुिः–
१६) अनुिमन र ननरीक्षर्को ननचोड -Finding and Recommendati on_

प्रम ुखको नाम :–

नुिमनकताणक ो नाम :–

हस्ताक्षार:–

िस्तखत :–

लमनत :–

पि :

छाप :–

लमनत :–
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अनुस ूची २६ : अनुगमन फाराम
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शिक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम पररयोजना
कािमाण्डौ.
१) अनुिमन िररएको विद्यालय÷कायाणल यको नाम र ठे ि ाना :–
२. अनुिमनकताण को नाम :–
३) पि :
४. अनुिमनको प्रकारिः
क) नििम ा आिाररत दििा खाजा कायणक्रम
ख) खाद्यान्नमा आ िाररत दििा खाजा कायणक्रम
५. प्रिासन तफण :– कायाणल य व्यिस्थापन
(क) िरिन्िी संख्या :–
(घ) वििाको रे क डण :–

(ख) फाइललङ्ि प्रर्ाली :–

(ि) हाजजरी अनु िमन :–

(ङ) जजल्ला अनुिमन सलमनतको बै ठक संख्या :–

(च) कायाणल य बैठ क संख्या (स्टाफ) :–
(छ) पररपत्र कायाणन्ियनको जस्थनत :
(ज) कायाणल यको सम्प्पत ी र िौवत्तक अिस्था (ििन र अन्य) :–
६. आगथणक प्रिासन रे कडण :
(क) ननकासाको अिस्था (लिषणक अनुस ार)
(ख) खचणको अिस्था (लिषणक अनुस ार)
(ि) बे रुजूक ो जस्थनत
७. िौनतक तफण िः :
(क) खाद्यान्न तफण
वििरण

वपिो

तेल

ित िषणको अ.ल्या
हाल सम्प्मको आ म्प्िानी
हाल सम्प्मको खचण
हाल सम्प्मको नोक्सानी

(ख) EDP को नाम :
FDP को नाम :–

क्षमता :................ मे. टन
क्षमता : .................मे. टन

धचनी

क्र.सं.

वििरण

१

प्रे स र कुकर

२

डेक्ची

३

डाडु पन्यू

४

प्ले ट/ थाल

५

मेजररङ कप २५० री ाि

६

मेजररङ कप ५०० री ाि

७

मेजररङ कप २ के.जज.

८

कराही

९

अन्य

रे कडय अनुस ार

भौयतक अिस्था

८) वितरर् तफण
EDP संख्या :–
FDP संख्या :–
दििा खाजा लािु िएका बबद्यालय संख्या :
लािाजन्ित संख्या :
९. िोिाम व्यिस्थापन :–
खाद्यान्नको पररचालन :
रे कडण क्रकवपङ्ि र ले जर अनुस ारका िोिामको मौज्िातको अिस्था :–
सरसफाइको अिस्था :–
खाद्यान्न कसरी राखेको छ ॽ
१०. प्रनतिेिन तफण
क) वितरर् प्रनतिेिनको ननरीक्षर्
ख) प्रनतिेिन इकाईम ा ७ दिन लित्र पे ि िरे को छ छैन
ि) eSPR को अिस्था :–
घ) जजन्सीको प्रनतिेिन :–
ङ) ले खाको प्रनतिे िन :–
११. अन्तरक्रक्रया (कमणच ारीहरुसँ ि) :–

घट बढ पररमाण

१२) स्थानीय तह सँ ि को समन्िय
१३) कमणचारी वितरर् केन्िमा रहे नरहे को अिस्था

१४) विद्यालय अनि
ु मन वििरर् :
विद्यालयको नाम :–

स्थानीय तहको नाम :–

िडा नं. :–

विद्यालय सम्प्पकण फोन नं. :–

वितरकको नाम :–

वितरर् केन्िको नाम :–

विद्यालयको कोड नं. :
क) विद्याथी िनाण तथा उपजस्थनत वििरर् :
विद्याथी वििरण

भनाय वििरण
छार

छारा

भ्रमण गने ददन गणना भएको विद्याथी -Head Count_
जम्मा

छार

छारा

जम्मा

िाल कक्षा
कक्षा १
कक्षा २
कक्षा ३
कक्षा ४
कक्षा ५
कक्षा ६
कक्षा ७
कक्षा ८
जम्प्मा

(ख)अनघल्लो

हप्ताको

.................

हाजीरी

वििरर्

उल्ले ख

िए

।

१५. प्रािानाध्यापक िा लिक्षक÷कमणचारीहरूसँ ि ललइने अन्तरक्रक्रया :
१.विद्याथीहरूको औसत

(Average)उपजस्थनत :

२ ननरीक्षर् िररएको दिन विद्याथीको औसत
३) उपजस्थत ी कम िएमा कारर् :–
क) खेती स्याहाने ÷ लिाउने बेल ा िएर ।

(Average)

अनुस ार

विद्याथी

औसत

उपजस्थती

ख) अलििाबकले बबद्यालय नपठाएर ।
ि) घरमा काम परे कोले ।
घ) बबरामी परे कोले ।
ड.) अन्य कारर्ले ।
४) सबै कक्षाको विद्याथीहरूको उपजस्थनत को रे कडण सिै राखखने िररएको छ÷छैन ॽ नराखेको िए कारर् :–
५) विद्यालयमा खाजा व्यिस्थापन सलमनत सविmय छ िा छैन यदि छैन िने क्रकन ॽ
६) खाजा व्यिस्थापन सलमनतले के –के मा सहयोि िछणन ॽ
क) ँुि ानी कायण

ख) खाजा पकाउन

ि) परर आएको काम

७) खाजा व्यिस्थापन सलमनतको बैठ क कनत समयमा बस्छ र ननर्णय माइन्यूट िने िररएको िए बै ठक
बसे को लमनत समेत दटपपट िने ।
८) ननर्णयको कायाणन्ियनको जस्थत ी :

१६) भण्डारण व्यिस्था :–

१) खाजा िण्डारर् व्यिस्था राम्रोसँ ि िररएको छ÷छैन , छैन िने क्रकन ॽ
२) खाजा त था िाँ डा ितन
ण को िण्डारर् कहाँ र कसरी िररने िररएको छ ॽ उलले ख िनु ण पने ।

३) प्राप्त िएका प्रचार प्रसारका स ामरी ीहरू िे खखने स्थानम ा राखखएका छन ÷् छैन ॽ उल्ले ख िनु ण पने ।
४) विद्यालयले प्राप्त िरीएका िाँ डाितन
ण प्रयोजनमा ल्याएको छ÷छैन र छैन िने क्रकन ॽ

५) ले जरबुकमा खाद्यान्न तथा िैर खाद्यान्नहरूको रे कडण राखखएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
६) रजजरटरमा िैननक मालसक खाद्यान्नहरुको अलिले ख राखखएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
१७) भान्त्छा, खाजा तयारी र वितरण :
१) िान्छा कोठाको व्यिस्था कस्त ो छ ॽ
२) चल्
ु हो अिस्था कस्तो छ ॽ
३) पानी, इन्िनको व्यिस्था कसरी िररएको छ ॽ

४) खाजा बनाउने िान्छे को व्यिस्था छ÷छैन ॽ िान्छे , िान्छा कोठा र िाँ डाकुँडाको सरस फाइ
छ÷छैन , छैन िने क्रकन ॽ

५) िान्छे ताललम प्राप्त छ÷छैन ॽ

६) खाजा त ोक्रकएको पररमार् अनस
ु ार दिने िरे को छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ

७) खाजा पकाउँ िा त ोक्रकएको स्केलअनुस ार नापे र पकाउने िररएको छ÷छैन ॽ छैन िने क्रकन ॽ
८) विद्यालय सञ्चालन िएको प्रसाये क दिन खाजा पकाउने िरे को छ ॽ
क) बबद्यालय संचालन हुने हरे क दिन । ख) कदहले काँ ही

ि) छैन िने क्रक न ॽ

९) खाजा खानुि न्िा अिाडड हात के ले िुने िररएको छ ॽ
१०) िाँडा के ले सफा िनु ण हुन् छ ॽ

११) विद्याथीले खाजा के मा खाने िरे का छन ् ॽ
१८) िौचालयको अिस्था :
क) िौचालय छ÷छैन ॽ

ख) िौचालयमा प्रयातत पानी छ÷छैन ॽ

ग) छाराहरूको ल ाधग अलग िौचालयको व्यिस्था छ÷छैन ॽ

१९) खाजा भण्डारण, खाजा तयारी र सरसफाईको सन्त्दभ म
य ा अनु गमन कतायले ददएका स झ
ु ािहरु :

२०) खाद्यान्त्नको स्स्थयत :–
प्रातत भएको खाद्यान्त्नहरु (चामल, दाल , तेल र नुन) को अिस्था :
क्र.सं.

वििरण

अयघल्लो

यस मदहनाको

मदहनाको

प्रातत

जम्मा प्रातत

यनरीक्षण गरे को

बाुँकी

ददन सम्मको खचय

मौज्दात

मौज्दात
१

चामल

२

िाल

३

तेल

४

नुन

२१) गै ्रह खाद्य सामग्रीहरुको स्स्थयत
क्र.सं.

वििरण

१

पेर् सर कुकर

२

डे क् ची

३

डाडु पन्यू

४

प्ले ट/थाल

५

मेजररङ कप २५० री ाि

६

मेजररङ कप ५०० री ाि

७

मेजररङ कप २ के.जज.

८

कराही

९

अन्य

२२.रकम ननकास ा िएको

लमनत र रकम

हालको मौज्दात

:

२३.प्राप्त रकमबाट खुिाईएको खाजाको पररकार :
२४.खाजाको स ाप्तादहक स ूची
२५ खाजा व्यिस्थापनको जजम्प्मेिारी ननकाय :
२६ खाजा आपु नत णको प्रकृया :
२७. दििा खाजा कायणक्रम मा स्थानीय तहको ि ुलमका :

कैक्रफयत

कैक्रफयत

२८. दििा खाजा व्यिजस्थत िनण विद्यालय स्तरबाट िररएका प्रयासहरु :–
२९. विद्यालयमा अन्य सञ्चाललत कायणक्रम

िए उल्ले ख िने

३०. विद्यालयले िु र्ासामक लिक्षा दिने सन्िि म
ण ा ि ोिे क ा समस्या िुँि ाित रुपमा उल्ले ख िने
समािानका लागि अपनाएका उपायहरु समेत उल्ले ख िने
३१. अन्य कायाणल य ÷ संस्थाबाट िएको अनु िमनको अिस्था :
३२. अनघल्लो अनुिमनमा दिइएका राय स ुझाबहरुको

कायाणन्ियन अिस्था :

३३. समस्याहरु :–

३४. समािानका लागि अपनाएका उपायहरुिः–
३५.अनुगमन र यनरीक्षणको यनचोड -Finding and Recommendation_

प्रम ख
ु को नाम :–

अनि
ु म अगिकृतको नाम :–

हस्ताक्षारिः–

िस्तखत :–

लमनत :–

पि :

छाप :–

लमनत :

