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धमधतिः२०७९।०९।१९ 

 

विषयिः सामदुावयक धसकाइ केन्त्र सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्िन्त्िमा । 

श्री स्थानीय तह सबै । 

उपरोक्त सम्िन्त्िमा साक्षरता, धनरन्त्तर शिक्षा तथा जीिनपययन्त्त शिक्षासँग सम्िशन्त्ित काययक्रमहरु सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापनमा सामदुावयक धसकाइ केन्त्रको योगदान स्मरणीय छ । हालको पररिधतयत संरचना अनरुुप 
सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुको भधूमका तथा शजम्मेिारीमा पधन पररितयन आएको छ । तर कधतपय 
सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरु प्रभािकारी ढङ्गिाट सञ्चालन हनु नसकेको र स्थानीय तहबाट अनदुान प्राप्त 
नभएको गनुासो आएको सम्िन्त्िमा देहाय बमोशजम हनेु गरी व्यिस्थापनमा सहजीकरण गनुयहनु धनणययानसुार 
अनरुोि छ । 

(क)  सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुलाई आफ्नो सेिा के्षर धभरका िैशक्षक, साँस्कृधतक, प्राकृधतक, आधथयक 
वित्तीय, जनसाविक वििरणका सूचना तथा तथ्याङ्कहरुको अधभलेख राख्न लगाउने । 

(ख)  सामदुावयक धसकाइ केन्त्रलाई सामदुावयक धसकाइ केन्त्र सञ्चालन तथा व्यिस्थापन मापदण्ड २०७८ 
मा उल्लेख भए बमोशजमका काययहरु गनय लगाउने । 

(ग)  सामदुावयक धसकाइ केन्त्रको सेिा के्षर धभर रहेका सामदुावयक पसु्तकालय तथा सूचना केन्त्रहरुलाई 
सामदुावयक धसकाइ केन्त्रसँगको समन्त्ियमा व्यिस्थापन हनु ेव्यिस्था धमलाउने । 

(घ)  हाल सञ्चालनमा रहेका सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुबाट नै व्यिस्थापन हनेु गरी सेिाके्षर विस्तार 
गरी काममा लगाउन े। 

(ङ)  हाल धनशरक्रय रुपमा रहेका सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुको व्यिस्थापन सधमधत विघटन गरी अको 
व्यिस्थापन सधमधत गिन गनय लगाई सवक्रय रुपमा सञ्चालन हनेु व्यिस्था धमलाउने । 

(च) उत्कृष्ट काययसम्पादन भएका सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुलाई नमनुा सामदुावयक धसकाइ केन्त्रको 
रुपमा विकास गने र सो को जानकारी शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रमा पिाउन ेव्यिस्था 
धमलाउने । 

(छ)  यस िषयबाट सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुले NFE EMIS को प्रयोग गरी केन्त्रमा सञ्चालन भएका 
काययक्रमहरुको प्रगधत online reporting बाट गने व्यिस्था गररएको र आगामी िषयबाट सामदुावयक 
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धसकाइ केन्त्रको अनदुान Reporting भएका सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुलाई मार ठदइन ेभएको हुँदा 
सो को बारेमा जानकारी गराउने । 

(ज)  िेरै जसो सामदुावयक धसकाइ केन्त्रका पररचालकहरु विद्यालयमा काययरत रहेको भने्न गनुासो आएको 
हुँदा सामदुावयक धसकाइ केन्त्रका पररचालकहरुलाई िडा कायायलयको समन्त्ियमा रहने गरी 
कामकाजमा लगाउन ेव्यिस्था धमलाउने। 

(झ) बषयको एक पटक अधनिायय रुपमा सामदुावयक धसकाइ केन्त्रको सािारण सभा गनय लगाउन े। 

(ञ)  धनयधमत रुपमा सामदुावयक धसकाइ केन्त्रका पदाधिकाररहरुको बैिक सञ्चालन गरी निप्रितयनात्मक 
काययक्रमहरु सञ्चालन गनय लगाउन े। 

(ट) पररचालक धनयशुक्त नभएका सामदुावयक धसकाइ केन्त्रहरुमा स्थानीय तहले आिश्यक मापदण्ड तयार 
गरी अधबलम्ि पररचालक धनयशुक्तको व्यिस्था गने । 

(ि) सामदुावयक धसकाइ केन्त्र एक स्थानबाट अको स्थानमा स्थानान्त्तरण गनुयपने अिस्था आएमा 
व्यिस्थापन सधमधतको र सम्िशन्त्ित िडाको धसफाररसमा स्थानान्त्तरणको व्यिस्था धमलाई सो को 
जानकारी यस केन्त्रलाई समेत ठदने । 

(ड) साक्षर स्थानीय तह घोषणा हनु बाँकी रहेका स्थानीय तहमा सामदुावयक धसकाइ केन्त्र पररचालन गरी 
साक्षर घोषणाको व्यिस्था धमलाउने । 

(ढ) स्थानीय तहको िडा कायायलय माफय त सामदुावयक धसकाइ केन्त्रको धनयधमत अनगुमन तथा 
समन्त्ियको व्यिस्था धमलाउन े। 

(ण) सामदुावयक धसकाइ केन्त्रलाई आशजिन धसकाइ थलो (Life Long Learning Hub) को रुपमा विकास 
गनय  आिश्यक समन्त्िय, सहकायय र सहजीकरणको िातािरण धमलाउने । 

बोिाथयिः 
श्री शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई सबैिः शजल्लास्तरमा समेत सामदुावयक धसकाइ केन्त्रका पररचालकहरुको 
बैिक सञ्चालन गनुयहनु तथा उपरोक्त बमोशजमका काययहरुमा आिश्यक समन्त्िय र सहजीकरण गनुयहनु । 

 

 

धनलकण्ि ढकाल 

         धनदेिक 

 


