
विद्यालय खाना शुल्क सम्बन्धी सूचना

रेइिा 4 साल अविल मविना

कािासाकी नगर वशक्षा सवमविअवििािकिरूका लावग

कािासाकी नगरमा रेइिा 3 साल अविल मविनादेवख विद्यालयको खाना शुल्कको, नगर बजेटद्वारा िुक्तानी िथा वनयन्रण गररने "सरकारी बजेट" िणालीमा 

पररिितन िएको छ ।

 1 िर्तको विद्यालयको खाना शुल्क "िवि１खाना शुल्क × योजनारि िार्र्तक खाना संख्या" द्वारा गणना गररन्छ ।

 िुक्तान गनुतपने रकमको ददशावनदेश िलको िावलकामा देखाइएको छ । ठोस नगद रकम जून मविनाविर सूचना गररनेछ ।

 विद्यालयको खाना शुल्क, सामान्यिया बैंक खािाद्वारा िुक्तान गनुतपनेछ ।

 आफ्नो बैंक खािा दिात िइनसकेको खण्डमा, हुलाकबाट आउने "िुक्तान पर" द्वारा वित्तीय संस्थाको सम्बवन्धि कक्षमा आददमा गई िुक्तान गनुतिोस  ।

 विद्यालयको खाना शुल्क बैंक खािाद्वारा िुक्तान गने वमवि (िुक्तान म्याद) एक िर्तमा 9 पटक हुनेछ । िुक्तान गने म्याद, शवनबार, आइिबार िथा छुरिको ददन परेको खण्डमा, त्यस पवछ 

वित्तीय संस्था जुन ददन खुल्छ त्यिी ददन सम्म हुनेछ ।

 बैंक खािाद्वारा िुक्तानी सम्बन्धीको दिात, िुक्तान गने म्यादको अविल्लो मविनाको 20 िाररख सम्ममा िाप्त गरेका वनिेदनद्वारा, आउँदो मविनाबाट कामकाज सुरु गनेछ ।

【 कृपया विद्यालयको खाना शुल्क बैंक खािाद्वारा िुक्तान गने गरी व्यिस्थापन गररददनु हुन िार्दतक अनुरोध गदतछौं ।】

वनम्न विर्यिरू कािासाकी नगरबाट ित्यक्ष अवििािकिरूलाई हुलाकद्वारा पठाइने छ ।

2. विद्यालय खाना शुल्क िुक्तान गने िररका

3. विद्यालयको खाना शुल्कसगँ सम्बवन्धि वििरण िस्िुिरू

वितरण िस्तु वितरण अिधि वितररत िस्तु प्राप्त गर्ने व्यक्तत
विद्यालयको खार्ना शुल्क भुततार्नी रकम नर्नणणय 
सूचर्ना पत्र जून महिना सम्पूर्ण बालबाललका विद्यार्थीिरू आहि

विद्यालयको खार्ना शुल्क भुततार्न सूचर्ना पत्र भुक्तानी म्याि अगाडि भुक्तान विधिमा भुक्तानी पत्रद्िारा भुक्तान गनेिरू

विद्यालयको खार्ना शुल्क भुततार्न रकम पररितणर्न 
सम्बन्िीको सूचर्ना पत्र समय समयमा सुरुमा, विद्यालयको खाना शुल्कबाट रकममा पररितणन आएकािरू

िावषणक लेखाजोखा, ककस्ता 9 मा सम्पन्न िुने िुनाले, फेब्रुअरीततर सूधतत गनेौँ    

विद्यालयको खार्ना शुल्क फिताण (विनर्नयोजर्न) सूचर्ना 
पत्र आिश्यकता अनुसार विद्यालयको खाना शुल्क बढी ततरेकािरू, अर्थिा बढी ततरेर अको महिनामा विद्यालयको 

खाना शुल्क प्रयोग गनण सक्नेिरू

र्ननतरेको विद्यालयको खार्ना शुल्क रकम भुततार्नीको 
बारेमा

महिनाको 20 ताररख
िररपरर भुक्तान म्याि पतौँ  भुक्तानीको तनश्तय गनण नसकेकािरू

भुततार्नी स्मरण पत्र महिनाको 20 ताररख
िररपरर

“नततरेको विद्यालयको खाना शुल्क रकम भुक्तानीको बारेमा" तोककएको भुक्तान म्याि पतौँ  
भुक्तानीको तनश्तय गनण नसकेकािरू

चेतर्ना पत्र आिश्यकता अनुसार "भुक्तानी स्मरर् पत्र" मा तोककएको भुक्तानी म्यािपतौँ  भुक्तानीको तनश्तय गनण नसकेकािरू

4. ठेगाना, नाम, खािा जानकारी आददमा पररिितन िएको खण्डमा गररने कागज िदिया

 "विद्यालयको खाना आपूर्ित वनिेदन"मा उवल्लवखि वनम्न विर्यिरूमा पररिितन आएको खण्डमा,"विद्यालयको खाना आपूर्ित वनिेदनमा उवल्लवखि 

विर्यिरूमा पररिितन आएको वनिेदन" पेस गनुतिोस  । * नगरपावलकाद्वारा सञ्चावलि अन्य विद्यालयमा स्थानान्िरण गने खण्डमा, नयाँ विद्यालयमा पेस 

गनुतिोस । नगरपावलकाद्वारा सञ्चावलि विद्यालयमा जाने खण्डमा पेस गनत आिश्यक पदैन।

पररिितनको कारण: बालबावलकाको विद्यालय, नामथर, विद्यालयको खाना शुल्क बेिोन े(अवििािक आदद) व्यवक्तको नाम, ठेगाना, 

टेवलफोन नम्बर
 िुक्तानी बैंक खािा पररिितन गनत चािने खण्डमा, विद्यालयबाट "िुक्तानी बैंक खािाद्वारा िुक्तानीका लावग अनुरोध पर" मगाएर कािासाकी नगरद्वारा 

िोदकएको वित्तीय संस्थामा पेस गनुतिोस  ।

 खािािालाको नामथर पररिितन िएको खण्डमा, "िुक्तानी बैंक खािाद्वारा िुक्तानीका लावग अनुरोध पर" लाई वित्तीय संस्थामा पुन: बुझाउनु आिश्यक हुँदैन

िर , "विद्यालयको खाना आपूर्ित वनिेदनमा उवल्लवखि विर्यिरूमा पररिितन आएको वनिेदन"मा पासबुकको िविवलवप आदद पररिितन पवछको 

खािािालाको नाम थािा हुने िस्िुपवन सँगै पेस गनुतिोस  । 

* िथावप, जापान पोष्ट बैंकको मामलामा, जापान पोष्ट बैंकद्वारा िोदकएको कागजपरसँगै राखी यस नगरद्वारा िोदकएको "िुक्तानी बैंक खािाद्वारा िुक्तानीका 

लावग अनुरोध पर“ द्वारा पररिितनको जानकारी गराउन आिश्यक हुनेछ ।

रेइिा 4 साल तरर् 1 तरर् 2 तरर् 3 तरर् 4 तरर् 5 तरर् 6 तरर् 7 तरर् 8 तरर् 9

भुक्तानी 
म्याि

जून महिना
30 ताररख

अगस्त 
महिना 1

ताररख

अगस्त 
महिना 31

ताररख

सेप्टेम्बर 
महिना 30

ताररख

अक्टोिर
महिना 31

ताररख

नोभेम्बर 
महिना 30

ताररख

जनिरी 
महिना 4

ताररख

जनिरी 
महिना 31

ताररख

फेब्रुअरी 
महिना 28

ताररख

लक्षित 
महिना

अवप्रल र मे
महिनाको भाग

जून 
महिनाको 

भाग

जुलाई 
महिनाको 

भाग

अगस्त र 
सेप्टेम्बर 

महिनाको भाग

अक्टोबर 
महिनाको 

भाग

नोभेम्बर 
महिनाको 

भाग

डिसेम्बर 
महिनाको 

भाग

जनिरी 
महिनाको 

भाग
फेब्रुअरी र मातण 
महिनाको भाग

1. विद्यालय खाना शुल्कको वनधातरण

विद्यालयको प्रकार

प्राथममक विद्यालय

माध्यममक विद्यालय विशेष सहयोग विद्यालय

शकै्षिक िषण पहिलो र िोस्रो किाका 
विद्यार्थी तेस्रो किाका विद्यार्थी लशश ुविभाग प्रार्थलमक विद्यालय 

विभाग
माध्यलमक विद्यालय विभाग 
/ उच्त माध्यलमक विद्यालय 

विभाग

मामसक 
दर

पुरा खाजा 4,600 येन 4,800 येन 4,600 येन 3,000 येन 4,500 येन 5,400 येन

ििू बािेक 3,700 येन 4,000 येन 3,800 येन 2,100 येन 3,600 येन 4,500 येन

बैंक खािाद्वारा िुक्तान गने िदिया

इन्टरनेट माफत ि पवन गनत सदकन्छ । 

(िकृयाको िररकाको लावग पछावडको 

पानामा रिकेो URL मा िनेुतिोस  ।)



5. विद्यालयको खाना शुल्कको बन्दोबस्ि (लेखाजोखा) को बारेमा

खाद्य एलजी आददका कारणबाट दधू रोके्न िा केिल दधू मार चािन ेखण्डमा आदद

वबमारी िा चोटपटक आददका कारणल ेलगािार 4 ददन िन्दा बढी खाना नखाएको खण्डमा

 विद्यालयको खाना आपूर्ित "रोके्न (नखान)े", "रोकेको अिस्थाबाट पुनः सुरु गने", "विद्यालयको खानाको सामग्री पररिितन गने (दधू रोके्न िा केिल दधू मार 

चािने)" आदद अिस्थामा, अगावड नै विद्यालयमा "विद्यालयको खाना िगीकरण पररिितन वनिेदन" पेस गनुतिएमा, विद्यालयको खाना शुल्कको बन्दोबस्ि 

गनेछौं ।

यदद िपाईंलाई खाना एलजी आददको कारणबाट, "(1) खाना रोके्न", "(2) दधू रोके्न", िा "(3) दधू मार चािने" खण्डमा "विद्यालयको खाना िगीकरण पररिितन 

वनिेदन" पेस गनुतिोस  । (1) ~ (3) को िगीकरण अनुसार विद्यालयको खाना शुल्कको बन्दोबस्ि गररनेछ ।

चोट िा वबरामी आददको कारणले लगािार 4 ददन िा सो िन्दा बढी खाना नखाने बारेमा अगावड नै थािा िएको खण्डमा, "विद्यालयको खाना िगीकरण 

पररिितन वनिेदन" विद्यालयमा पेस गरेमा विद्यालयको खाना शुल्क िुक्तानीको माग रोदकनेछ ।

नगरबाट बाविर सने िा वनजी विद्यालयमा स्थानान्िरण गने खण्डमा, सामान्य िररकाको स्थानान्िरण िदिया गनत आिश्यक पछत, िर विद्यालयको खाना 

सम्बन्धी कागजाििरू बुझाउनु आिश्यक पनेछैन । साथै, खाद्य सामग्रीको अडतर गने वसलवसलामा, विद्यालयको खाना शुल्क िुक्तानीको माग िुरुन्ि रोक्न नसदकने 

कुराको अगावड नै जानकारी गराउँछौं ।

खाद्य सामग्रीको अडतर गने वसलवसलामा, विद्यालयल ेवनिेदन ("विद्यालयको खाना िगीकरण पररिितन वनिेदन" अथिा विद्यालय पररिितनको वनिेदन) 

वलएको ददनको िोवलपल्टबाट विसाब गरेर 8 औं ददन (शवनबार, आइिबार िथा छुरिको ददन आदद बािेक) िा सो िन्दा पवछ विद्यालयको खाना शुल्कको 

बन्दोबस्ि गनेछ ।

जानकारी पेस गनत दढलाइ िएको खण्डमा, योजनािरू अपेवक्षि वमवि देवख लागू गनत नसदकने हुनाले कृपया ध्यान ददनुिोला ।

(उदािरण) रेइिा 3 साल नोिेम्बर मविना 24 िाररख (बुधबार) ~ 29 िाररख (सोमबार) सम्मको खाना रोक्न चािकेो खण्डमा

→ विद्यालयमा "विद्यालयको खाना िगीकरण पररिितन वनिेदन" पेस गने म्याद : रेइिा 3 साल नोिेम्बर मविना 10 िाररख (बुधबार)

 विद्यालयको गविविवध आदद अनुसार, विद्यालयमा खाना नददने िनी िोदकएको ददनको विद्यालयको खाना शुल्कको माग गररनेछैन ।

 टाइफून िथा संिामक रोगका कारण विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द गररएको (शैवक्षक िर्त, विद्यालय, कक्षा सेक्सन बन्द) आदद अिस्थामा, खाना उपलब्ध 

निए, विद्यालयको खाना शुल्कको माग रोदकनेछ ।

 विद्यालयको खाना शुल्कको बन्दोबस्ि, साधारणिया दकस्िा 9 मा लेखाजोखा हुनेछ। फेबु्रअरी मविनामा, विद्यालयको खाना आपूर्ित संख्या अनुसार, 1 िर्तको 

विद्यालयको खाना शुल्क रकम वनधातरण हुने र दकस्िा 9 को िुक्तान रकमबाट लेखाजोखा वमलाइन्छ ।

 लेखाजोखा पवछको िुक्तानी रकमको बारेमा "विद्यालयको खाना शुल्क िुक्तान रकम पररिितन सम्बन्धीको सूचना पर"द्वारा फेबु्रअरी मविनामा जानकारी 

गराइन्छ ।  नगरबाट बाविर सने आदद खण्डमा, उक्त पररवस्थवि उत्पन्न िएको मविना पवछको मविनामा हुलाकद्वारा पठाइन्छ ।

 दकस्िा 9 को िुक्तानी रकम वनविि िएपवछ विद्यालयको खाना शुल्क लेखाजोखा गने पररवस्थवि उत्पन्न िएको खण्डमा, माचत मविनामा िुक्तानका लावग 

माग िा रकम दफिात गररनेछ ।

 विद्यालयको खाना शुल्क िुक्तानी नगररएको खण्डमा, रकम दफिात नगरी, िुक्तानी नगररएको शुल्कको लावग ियोग गररनेछ ।

 सरकारी आश्रयमा जीिनयापन गने िथा शैवक्षक सिायिा िाप्त गनेिरूले विद्यालयको खाना शुल्क बेिोनुत पदैन । िमावणि हुन समय लागे्न हुनाल,े पविले नै 
िुक्तान गररएको विद्यालय खाना शुल्क िमाणीकरण पवछ दफिात गररनेछ ।

नगरपावलकाद्वारा सञ्चावलि विद्यालय बािेक अन्य विद्यालयमा स्थानान्िरण गने खण्डमा

िशस्ि समय हुँदा नै विद्यालय सूचना पेस गनुतिोस  ।

"विद्यालयको खाना िगीकरण पररिितन वनिेदन" िथा "विद्यालयको खाना आपूर्ित वनिेदनमा उवल्लवखि विर्यिरूमा पररिितन आएको 
वनिेदन"को वनिेदन पर िरेक विद्यालयमा वििरण गररएको छ । यस बािके, वनम्न वलवखि कािासाकी नगरको िेबसाइटबाट डाउनलोड गनत 
सदकनेछ । स्कूलले िपाईंलाई "िुक्तानी बैंक खािाद्वारा िुक्तानीका लावग अनुरोध पर" ददन्छ ।

(1) विद्यालयको खाना आपूर्ितको बारेमा, रोके्न, पुनः सुरु गने, पररिितनको सूचना पेस गने खण्डमा

(2) विद्यालयको गविविवध िा अस्थायीरूपमा बन्द िएको आदद कारणले विद्यालयको खाना आपूर्ित निएको खण्डमा

(3) विद्यालयको खाना शुल्कको लेखाजोखा दकस्िा 9 मा गररनेछ ।

(4) विद्यालयको खाना शुल्क िुक्तानी गाह्रो िएको खण्डमा

【सम्पकतका लावग】

कािासाकी नगर वशक्षा सवमवि 

सवचिालय स्िास््य िोजन ििधतन कायातलय
फोन 044-200-2539

ईमेल ठेगाना 88kyusyoku@city.kawasaki.jp

सरकारी बजेट पररिितनको िोमपेज 

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000121366.html 

↑ बैंक खािाद्वारा िुक्तानीको 

इन्टरनेट माफत ि गने िकृयाको लावग 

यिाँ जानुिोस  ।

mailto:88kyusyoku@city.kawasaki.jp

