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सामुदायिक यसकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्िवस्थापन सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७८   

 

प्रस्तावनााः समदुायको आवश्यकताअनसुार साक्षरता, ननरन्तर निक्षा, जीवनपययन्त नसकाइ तथा सामदुानयक नवकास 

काययक्रम पनिचान, व्यवस्थापन, कायायन्वयन तथा समन्वय र सामदुानयक सचूना केन्रसमेतको कायय गनय सामदुानयक 

नसकाइ केन्र स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ननयमन गनयका लानग स्थानीय तिलाई सिजीकरण तथा मागयदियन 

प्रदान गनय आवश्यक भएकोले, 

नेपाल सरकार (कायय नवभाजन) ननयमावली, २०७४ को अनसुचूी २ को खण्ड १५ को उपखण्ड १ बमोनजम नेपाल 

सरकार निक्षा, नवज्ञान तथा प्रनवनि मन्रालयले दिेायको मापदण्ड बनाएको छ । 

१. सङ्यक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यो मापदण्डको नाम “सामदुानयक नसकाइ केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्िी मापदण्ड, २०७८” रिकेो छ । 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ िुनेछ । 

(३) यो मापदण्ड सङ्घीय स्तर, प्रदिे स्तर तथा स्थानीय स्तरमा लाग ुिुनेछ । 

२. पररभाषााः नवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा  यस मापदण्डमा;  

 (क) “केन्र” भन्नाले मापदण्डको दफा ३ बमोनजम स्थानपत सामदुानयक नसकाइ केन्र सम्झन ु पछय । सो 

िब्दले यो मापदण्ड लागु िुनुअनघ स्वीकृनत पाई सञ्चालनमा रिकेा सामदुानयक अध्ययन केन्रलाई 

समेत जनाउँछ ।  

(ख) “ननदनेिका” भन्नाले सामदुानयक नसकाइ केन्र स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ननयमनका लानग 

सम्बनन्ित स्थानीय तिले तयार गरी लाग ुगरेको काननुी दस्तावेज सम्झन ुपछय । 

(ग) “पररचालक” भन्नाले सानवकमा ननयनुि नलई काययरत रिकेा वा ननयनुि िुने सामदुानयक नसकाइ केन्रको 

मनिला समदुाय पररचालक कमयचारी सम्झन ुपछय । 

(घ) “व्यवस्थापन सनमनत” भन्नाले सामदुानयक नसकाइ केन्रको व्यवस्थापन सनमनत सम्झनु पछय । 

(ङ) “समदुाय” भन्नाले स्थानीय तिमा स्थायी बसोबास गरी ननरन्तर निक्षा, नसकाइ तथा समाजको 

नवकासमा नक्रयािील व्यनििरूको समिू सम्झन ुपछय । 

       (च) “स्थानीय ति” भन्नाले गाउँपानलका, नगरपानलका, उपमिानगरपानलका र मिानगरपानलका सम्झन ुपछय 

। 

३. केन्द्र स्थापनाको लायि आवेदन िनुुपननाः (१) स्थानीय समदुायका माननसिरू नमलेर आफ्नो ननरन्तर निक्षा तथा 

जीवनपययन्त नसकाइ आवश्यकता पनूतयका लानग आफ्नो क्षेरनभरको समदुायमा केन्र स्थापना गनय चािमेा दिेायका 

कागजात संलग्न गरी सम्बनन्ित स्थानीय तिमा आवेदन नदनु पनेछः 

(क) केन्र स्थापना िुन ेवडाका सबै टोल बस्ती तथा समदुायमा रिकेा सम्पणूय घरिरुीमध्य ेएक घरिरुीबाट 

एक जनाको प्रनतनननित्व िुने गरी गाउँपानलकामा कम्तीमा पचास जना र नगरपानलकामा कम्तीमा एक 

सय जना प्रनतनननिको सामनूिक ननणयय िुन ुपनेछ । 
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(ख) केन्र स्थापना िुने टोल वा बस्ती वा स्थान, केन्रको नाम र तदथय व्यवस्थापन सनमनतसमेत गठन गरेको 

िुन ुपनेछ । 

(ग) केन्रको तदथय व्यवस्थापन सनमनतले रीतपवूयक नविान तयार गरी पाररत गरेको िुन ुपनेछ । 

(घ) नविानमा सेवा क्षेर स्पष्ट ननिायरण गररएको िुन ु पने र ननिायरण गररएको सेवा क्षेरनभर केन्र नरिकेो 

सनुननित गरेको िुन ुपनेछ । 

(ङ) एक सेवा क्षेरनभर एउटा मार केन्र रिनेछ र एक केन्रको सवेाक्षेर न्यनूतम एउटा वडा समेनटएको िुन ु

पनेछ ।  

(च) तदथय व्यवस्थापन सनमनतले सम्बनन्ित वडा कायायलयमा अनसुचूी १ बमोनजमको ननिायररत ढाँचामा 

आवेदन पेस गनुय पनेछ ।  

(छ) केन्र स्थापना िुने प्रस्तानवत स्थान सबैलाई पायक पने र उपयिु भएको भन्ने सम्बनन्ित वडा सनमनतको 

ननणययसनितको राय सम्बनन्ित स्थानीय तिमा गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम आवेदनसनितको कागजात प्राप्त भएपनछ स्थानीय तिले सम्बनन्ित स्थान तथा 

समदुायको स्थलगत ननरीक्षण गरी गराई रायसनितको प्रनतवेदन पेस गनुय पनेछ। 

४. सतु तथा आधार तोक्न सक्नेाः (१) स्थानीय तिले केन्रको स्वीकृनत नददँा दिेाय बमोनजमका सतय तथा आिार 

तोक्न सक्नेछः  

 (क)  सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोतको उपलब्िता सनुननित भएको िुन ुपनेछ । 

 (ख) सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय समदुायको सिभानगता र सियोग िुन ुपनेछ । 

(ग) सम्बनन्ित स्थानीय तिले केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लानग ननयनमत स्रोत सािन      

उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(घ) केन्रको सङ्गठन र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्वरूप तथा काययनवनि स्पष्ट भई जनिनि उपलब्ि िुन ु

पनेछ । 

(२) यस मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भएता पधन स्थानीय तहले 
आिश्यकताअनसुार थप सतण, आिार तथा मापदण्डहरू धनिाणरर् गरी लाग ुगनण सक्नछे। 

५. केन्द्र स्थापनाको स्वीकृयत यदनेाः मापदण्डको दफा ३ तथा दफा ४ बमोनजमको प्रनक्रया र कागजातका आिारमा 

स्थानीय तिले आवश्यक र उपयिु ठानेमा केन्र स्थापनाको स्वीकृनत नदन सक्नेछ।  

६. केन्द्र स्विायसत र सङ्ियठत सिंस्था हुनेाः स्थानीय तिमा स्थापना िुने केन्र स्वायत्त,अनवनछन्न, उत्तरानिकारवाला, 

स्विानसत र नाफारनित  िुनेछ । 

७. केन्द्रको नामकरण र नाम पररवतुनाः (१) यो मापदण्ड लाग ुभएपनछ स्थापना िुने तथा अगानड नै सञ्चालनमा 

रिकेा केन्रको नामकरण तथा नाम पररवतयन दिेायबमोनजमका आिारमा गनय सनकनेछः 

(क)  रानरियता, स्थानीय मित्त्वको भौगोनलक, िानमयक, सांस्कृनतक र प्राकृनतक सम्पदा स्थल, 

(ख)  रानरिय नवभनूत वा व्यनित्व, 

(ग)  रानरिय संस्कृनत, परम्परा वा ऐनतिानसकता, 
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(२) केन्रको सानवकको नाम पररवतयन गनुयपने भएमा सेवा के्षरका समदुायको भेला र सम्बनन्ित व्यवस्थापन 

सनमनतको ननणययले नाम पररवतयन गनुयपने औनचत्य सनित (क), (ख) वा (ग) बमोनजमका आिारमा नाम प्रस्ताव 

गरी सम्बनन्ित स्थानीय तिमा आवेदन गनुय पने र प्राप्त प्रस्तावको औनचत्यका आिारमा सम्बनन्ित स्थानीय तिले 

नाम पररवतयनको स्वीकृनत नदन सक्नेछ । 

(३) कुनै संस्था वा व्यनिले आफ्नो वा आफ्नो पाररवाररक सदस्यको नाममा केन्र नामकरण वा केन्रको कुनै 

भवन वा कोठाको नाम राख्न चािमेा सम्बनन्ित स्थानीय तिले काययनवनि बनाई तोकेको रकम वा सो बराबरको 

चल अचल सम्पनत्त केन्रको नाममा िस्तान्तरण गनय वा कोषमा जम्मा गनय लगाई नामकरण सम्बन्िी स्वीकृनत नदन 

सक्नेछ । 

८. व्िवस्थापन सयमयतको िठन, कािुयवयध तथा कािुकालाः (१) केन्रको काययक्रम ननमायण, योजना तजुयमा, 

काययक्रम व्यवस्थापन तथा कायायन्वयन गनय र केन्रको व्यवस्थापन पक्षमा नीनतगत ननणयय गनय सािारण सदस्यको 

भेलाले छनोट गरेको सातदनेख नौ सदस्यीय समावेिी प्रकृनतको एक व्यवस्थापन सनमनत रिनेछ । 

(२) केन्रको व्यवस्थापन सनमनतका अध्यक्षलगायत अन्य पदानिकारीको छनोट प्रनक्रया, नवनि, पद ननिायरण 

सम्बनन्ित स्थानीय तिले ननिारण गरेबमोनजम िुनेछ ।  

(३) व्यवस्थापन सनमनत छनोट गदाय दिेाय बमोनजमका व्यनिमध्येबाट अध्यक्ष लगायतका पदानिकारी छनोट 

गनुय पनेछ: 

(क) केन्रको सेवा क्षेरनभरका सािारण सदस्यको भेलाले छनोट गरेका निक्षाकमी वा निक्षानवद ्

मध्येबाट, 

(ख) सम्बनन्ित स्थानीय तिका निक्षा एकाइका प्रनतनननिमध्य ेस्थानीय तिले मनोनयन गरेका व्यनि 

मध्येबाट, 

(ग)  केन्र रिकेो समदुाय वा स्थानमा अवनस्थत सबैभन्दा मानथल्लो कक्षा सञ्चानलत सावयजननक 

नवद्यालयका प्रिानाध्यापक मध्येबाट, 

(घ) केन्रको सेवा क्षेरनभरका अनौपचाररक निक्षा नविेषज्ञ वा अनभयन्ता मध्येबाट, 

(ङ) केन्रको सेवा के्षरनभरका दनलत र मनिला निक्षानवद ्वा निक्षा अनभयन्ता मध्येबाट । 

(४) सनमनतमा अध्यक्ष, सनचव, कोषाध्यक्ष र सदस्य पदका अनतररि पदने र आमनन्रत पदानिकारीसमेत रिनेछन ्

र त्यस्ता पदको ननिायरण छनोट भएको सनमनत स्वयमले बैठकद्वारा गनुय पनेछ । 

(५) सनमनतको काययकाल चार वषयको िुनेछ ।  

(६) केन्रका समदुाय पररचालक व्यवस्थापन सनमनतको सनचव िुनेछ । 

(७) व्यवस्थापन सनमनतको बैठक सामान्यतया प्रत्येक मनिना बस्नेछ ।  

(८) बैठकमा सेवा क्षेरनभरका कृनष, स्वास््य, वन, मनिला नवकास, बैङ्क, सिकारी वा नवत्तीय क्षेरसँग 

सम्बनन्ित सरकारी गैरसरकारी सङ्घसंस्था वा ननकायका प्रनतनननि तथा सम्बनन्ित वडाका वडा सनमनतका 

पदानिकारीलाई आमनन्रत सदस्यका रूपमा सिभागी गराउन सनकनेछ । 

(९) सनमनतको बैठकको काययनवनि तथा काम कारवािी केन्रको नविानमा उल्लेख भएबमोनजम िुनेछ । 
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(१०) सनमनतको बैठकको काययनवनि तथा प्रनक्रया व्यवस्थापन सनमनतले ननिायरण गरेअनसुार िुनेछ ।  

९. व्िवस्थापन सयमयतको काम, कतुव्ि र अयधकाराः (१) व्यवस्थापन सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार 

दिेायबमोनजम िुनेछः-  

(क) समदुायमा घरिरुी सवेक्षण गरी समदुायको नसकाइ आवश्यकताको प्रोफाइल ननमायण गने र नसकाइ 

आवश्यकता पनिचान गने,  

(ख) पनिचान भएका नसकाइ आवश्यकता पनूतयका योजना तथा काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन योजना ननमायण 

गन ेर कायायन्वयन गराउने, 

(ग) केन्रको वानषयक बजेट तथा काययक्रम ननमायण गन,े  

(घ) केन्रको नवकास तथा सदुृढीकरणका कायय गने र सो काययका लानग स्रोत सािनको प्रानप्त र पररचालन 

गन,े  

(ङ) सदस्य तथा कमयचारीको  काययनववरण तयार गने, काययनवभाजन र कायय  सम्पादन नजम्मेवारी ननिायरण 

गन,े  

(च) काययक्रम प्रानप्त र कायायन्वयनका लानग नवनभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी ननकाय, सङ्घसंस्था र 

समदुायसँग साझेदारी एवम ्समन्वय गने र समदुायको नवकासका लानग काययक्रम सञ्चालन गनय अगवुाइ 

गन,े 

(छ) समदुायका माननसिरूबीच पेसागत तथा व्यावसानयक समिू गठन गरी सामनूिक वचत ऋण, 

आययआजयन नक्रयाकलाप गनय संयोजन, समन्वय र उत्प्रेररत गने, 

(ज) केन्रको गनतनवनि तथा काययक्रमको वानषयक तिमा सामानजक परीक्षण गराउने,  

(झ) केन्रको आयव्ययको वानषयक रूपमा लेखापरीक्षण गराउने,  

(ञ) केन्र सञ्चालन व्यवस्थापनको लानग आवश्यक जनिनि, स्रोत सािन प्रबन्ि गने,  

(ट) केन्रको समग्र काययक्रम तथा नक्रयाकलापको प्रनतवेदन तयार गरी सम्बनन्ित स्थानीय तिमा वानषयक 

रूपमा प्रस्ततु गने,  

(ठ) गनठत नवषयगत सनमनत पररचालन गने र सनमनतको कायय र काययक्रमको अनभलेख राख्ने,  

(ड) केन्रको वानषयक बजेट तथा काययक्रम आयव्यय सािारण सभामा प्रस्ततु गने र स्वीकृत गराउने, 

(ढ) केन्रको नवकास एवम ्सदुृढीकरण र समदुायको नवकास सम्बन्िी काययक्रम सञ्चालन गनय आवश्यक 

स्रोतसािन तथा सियोग प्रानप्त र पररचालन गने,  

(ण) नवनभन्न काययक्रम तथा नक्रयाकलापको पररयोजना प्रस्ताव तयार गने,  

(त) सम्बनन्ित स्थानीय तिको िैनक्षक प्रोफाइल तथा निक्षा योजना तजुयमाका लानग सियोग र समन्वय गने,  

(थ) काययरत पररचालकलगायतका कमयचारीको सेवा, सतय तथा सनुविा योग्यता र काययभारका आिारमा 

नेपाल सरकारले तोकेको न्यनूतम पाररश्रनमकभन्दा कम निुने गरी ननिायरण गने, 

(२) यस मापदण्डबमोनजम सञ्चालन िुने केन्रमा न्यनूतम दिेायअनसुारको मानव नवनविता मैरी भौनतक पवूायिार 

कायम गनुय पनेछः 

(क)  कायायलय सञ्चालन कक्ष कम्तीमा एकओटा,  
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(ख) अध्ययन कक्षसनितको वाचनालय वा पसु्तकालय एकओटा, 

(ग) सचूना, सञ्चार प्रनवनि कक्ष  (कम््यटुर, इन्टरनेट, नप्रन्टर, मनल्टनमनडयासनित) एकओटा, 

(घ) नसकाइ कक्ष एकओटा, 

(ङ) िौचालय (परुुष, मनिला, अपाङ्गमैरी) एकओटा, 

(च) िदु्ध खानेपानी 

१०. अयभलेख राख्नु पननाः केन्रले दिेायबमोनजमको सचूनािरू सङ्कलन तथा अद्यावनिक गरी अनभलेख राख्न ु

पनेछः 

(क) सेवा के्षरको साक्षरता नक्साङ्कन तथा उमेर समिूगत साक्षरता त्याङ्क, 

(ख) सेवा क्षेरनभरका नवद्यालय उमेर समिूका नवद्यालयमा अध्ययनरत र नवद्यालयबानिर रिकेा 

जनसङ्ख्या, 

(ग) सेवा क्षेरनभर अवनस्थत निक्षण संस्था नववरण,  

(घ) बैङ्क, नवत्तीय समेतका सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको नववरण, 

(ङ) सेवा के्षरनभरका प्राकृनतक, सांस्कृनतक, ऐनतिानसक तथा परुातानत्त्वक सम्पदा तथा स्थलको 

नववरण, 

(च) सेवा के्षरको जनसाङ्नख्यक नववरण, 

(छ) सेवा क्षेरअन्तगयत रिकेा जनिनििरूको नसप नक्साङ्कन, 

(ज) सेवा क्षेरनभर उपलब्ि सावयजननक सेवा सनुविाको नववरण, 

११. केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कािुक्रम र सेवााः (१) केन्रले अन्य काययक्रमका अनतररि दिेायबमोनजमको 

काययक्रमिरू सञ्चालन गनुय पनेछः 

(क) सचूना प्रनवनिसनितको साक्षरता तथा ननरन्तर निक्षा,  

(ख)  प्रारनम्भक बाल नवकास तथा निक्षा, 

(ग) वैकनल्पक नवद्यालय निक्षा तथा नसकाइ काययक्रम, 

(घ) नसप नवकास तानलम, 

(ङ) वचत तथा ऋण पररचालन, 

(च) सामदुानयक नवकास, 

(छ) नागररक निक्षा, मानव अनिकार निक्षा र अनभभावक निक्षा, 

(ज) काननुी साक्षरता निक्षा, 

(झ) भेदभाव तथा लैङ्नगक निंसा नवरुद्धका जनचेतनामलूक काययक्रम, 

(ञ) वातावरणीय संरक्षण तथा संवियन काययक्रम, 

(ट) सामदुानयक सरसफाइ तथा स्वास््य निक्षाका नक्रयाकलापिरू, 

(ठ) खेलकुद, 

(ड) व्यावसानयक तानलम, 

(ढ) कला, सानित्य, संस्कृनत, बालनवकास तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेरका काययक्रम, 
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(ण) अन्तरपसु्ता नसकाइ स्थानान्तरण तथा िस्तान्तरण काययक्रम, 

(त) परम्परागत नसपको प्रवियन तथा आिनुनकीकरण काययक्रम, 

(थ) जनचेतनामलूक काययक्रम, 

(द) उद्यमी नवकास काययक्रम, 

(ि) सरुक्षा र बचावट निक्षा, 

(न) नवनवि । 

     (२) केन्रले उपदफा (१) मा उनल्लनखत (क), (घ), (ङ), (ड), (ण), (त), (द) सँग सम्बनन्ित 

काययक्रममध्ये कनम्तमा एकओटा काययक्रम वानषयक रूपमा आफ्नो सेवा क्षेरनभर अननवायय रुपमा सम्पन्न गनुय 

पनेछ र सािन स्रोतको उपलब्िताका आिारमा अन्य काययक्रमसमेत आवश्यकतानसुार ननयनमत रूपमा गनुय 

पनेछ । 

     (३) केन्रमा दिेाय बमोनजमको सेवा सनुविा उपलब्ि िुन ुपनेछः 

(क)   अध्ययन कक्षसनितको वाचनालय वा पसु्तकालय । पसु्तकालयमा बसी अध्ययन गनय   

तथा अनभलेख राखी पसु्तक लैजान र नफताय गनय पाउने व्यवस्था, 

(ख) सचूना प्रनवनि तथा सञ्चारको व्यवस्था र प्रयोगको सनुननितता, 

(ग) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेरबाट प्राप्त िुने सेवा प्राप्त गनयका लानग अपनाउनपुने प्रनक्रया 

सम्बन्िी सचूनामलूक जानकारी र सियोग प्रणालीको व्यवस्था । 

          (४) सङ्घीय सरकारले नवत्तीय िस्तान्तरणमाफय त नवगतमा नदइदँ ै आएको अनदुानमा नघट्ने गरी 

केन्रलाई ससतय अनदुान सनुविा उपलब्ि गराउनेछ ।  

          (५) केन्रसँग सम्बनन्ित काययक्रम कायायन्वयन तथा सञ्चालन गनय काययक्रमको गिनता र आवश्यकताका 

आिारमा स्थानीय तिले थप अनदुान उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) स्थानीय तिले यस मापदण्डको दफा १० र दफा ११ बमोनजमका नवषय र सोसँग सम्बनन्ित 

काययक्रमिरू सञ्चालन गदाय सम्बनन्ित केन्रमाफय त सञ्चालन गने व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१२. केन्द्रको काम, कतुव्ि र अयधकाराः स्थानीय समदुायमा सञ्चालन िुने केन्रको काम, कतयव्य र अनिकार 

दिेायबमोनजम िुनछेः-  

(क)  आफ्नो काययक्षेरनभरका समदुायको सवेक्षण गरी लनक्षत समिूअनुसार नसकाइ आवश्यकता र काययक्रम 

पनिचान तथा तजुयमा गरी समिूमा पररलनक्षत गने, 

(ख) समदुायका लनक्षत समिूको आवश्यकताअनसुार ननरन्तर निक्षा, जीवनपययन्त नसकाइ, आयआजयन र नसप 

नवकासका काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन गने,  

(ग)  समदुायको िैनक्षक नवकासका लानग प्रारनम्भक बालनवकास निक्षा, साक्षरता तथा ननरन्तर निक्षा, नसप 

नवकास तानलम काययक्रमको तजुयमा तथा व्यवस्थापन गने,   

(घ)  नवद्यालय बानिर रिकेा प्राथनमक नवद्यालय उमेर समिूका लानग प्राथनमक तिको निक्षाका लानग वैकनल्पक 

नवद्यालय तथा नसकाइ काययक्रमको तजुयमा तथा व्यवस्थापन गने,   
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(ङ) सामदुानयक नवकासका काययक्रमअनसुारका लनक्षत समिूको समदुायगत तथा बस्तीगत नक्साङ्कन ननमायण   

गरी ननरन्तर अद्यावनिक गने, 

 (च) सामदुानयक सचूना तथा स्रोत केन्रको कायय गने, सामदुानयक सचूना प्रणाली नवकास तथा व्यवस्थापन गन े

 तथा सचूना प्रनवनि उपयोगका लानग समदुायको क्षमता नवकास र सो सम्बन्िी सेवा प्रवाि गने, 

 (छ) सामदुानयक पसु्तकालय तथा वाचनालय सञ्चालन गने, 

 (ज) समदुाय नवकासमा काययरत नवनभन्न सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा ननकायनबच समन्वय गरी नवषय 

 के्षरगत समूिको सञ्जाल नवकास गने, 

   (झ) वचत तथा सामनूिक सिकाररता प्रवियनका काययक्रम सञ्चालन, काययक्रमको संयोजन र समन्वय गने, 

 (ञ) सरुक्षा तथा वचावट सम्बन्िी जनचेतनामलूक काययक्रम तजुयमा र व्यवस्थापन गन,े 

 (ट) सामानजक भेदभाव तथा निसंानवरुद्ध जनचेतनामलूक काययक्रम तजुयमा र व्यवस्थापन गने, 

 (ठ) वातावरण, प्राकृनतक, सांस्कृनतक, ऐनतिानसक सम्पदा संरक्षण तथा सम्बियन सम्बन्िी काययक्रम तजुयमा र 

 कायायन्वयन गन,े 

 (ड) स्वास््य तथा पोषण, आरोग्य जीवनकला, प्रजनन स्वास््य सम्बन्िी काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन गन,े 

 (ढ) अनभभावक निक्षा तथा िैनक्षक जागरणका कायय गने, 

 (ण) नागररकको कतयव्य र अनिकार सम्बन्िमा ससुनूचत गने काययक्रम सञ्चालन गने । 

१३. सदस्िता सम्बन्द्धी व्िवस्थााः केन्रको सदस्यता सम्बन्िी व्यवस्था दिेाय बमोनजम िुनेछः 

(क) एक केन्रमा कम्तीमा एक सय जना सािारण सदस्य िुन ुपनेछ । 

(ख) केन्रलाई आनथयक, भौनतक तथा पवूायिार नवकास र व्यवस्थापनमा नविेष सियोग उपलब्ि गराउने 

सािारण सदस्यिरूलाई  नविेष सदस्यता प्रदान गनय सनकनेछ । 

(ग) सदस्यता प्रानप्त र नवीकरणबापतको िुल्क समदुाय भेलाको ननणययबाट ननिायरण गरेबमोनजम िुनेछ । 

(घ) सदस्यता वानषयक रूपमा नवीकरण गनुय पनेछ । 

१४. साधारण सभा र बैठकको आिोजनााः केन्रको सािारण सभा र बैठक सम्बन्िी व्यवस्था दिेायबमोनजम 

िुनेछः 

(क) केन्रको सािारण सभा वषयको एक पटक अननवायय रूपमा गनुय पनेछ । 

(ख) सािारण सदस्यिरूको भेला गराई वानषयक, अियवानषयक र चौमानसक समीक्षा बैठक सम्पन्न गनुय पनेछ । 

(ग) केन्रको वानषयक काययक्रम, बजेट तथा कायययोजना सािारण सभाबाट पाररत गराउन ुपनेछ । 

(घ) लेखापरीक्षण र सामानजक परीक्षणका प्रनतवेदन समेत सािारण सभामा पेस गरी पाररत गराउन ुपनेछ । 

१५. केन्द्रको आिस्रोताः (१) केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लानग प्राप्त िुने आयस्रोत दिेायबमोनजम िुनेछः 

(क)  सङ्घीय सरकार, प्रदिे सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त  िुने अनदुान, 

(ख)  खास काययक्रम कायायन्वयनका लानग केन्रसँग भएको सम्झौताअनसुार सरकारी 

 तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था एवम ्दात ृननकायबाट प्राप्त रकम, 

(ग)  केन्रका सदस्यिरूबाट सदस्यता र सो नवीकरणबापत सङ्कनलत िुल्क रकम, 

(घ)  नवनभन्न व्यनि तथा संस्थाबाट प्राप्त चन्दा, दान, सियोग तथा परुस्कार रकम, 
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(ङ)  केन्रका नाममा बैङ्क खातामा जम्मा िुने रकमबाट प्राप्त ब्याज रकम, 

(च)  केन्रबाट सञ्चानलत र प्रवानित नाफामूलक काययक्रम तथा सेवाबापत प्राप्त 

 रकम, िलु्क तथा सियोग रकम । 

(२) केन्रका नाममा प्राप्त िुन े सबै रकम नेपाल सरकारबाट मान्यता वा स्वीकृनत प्राप्त बैङ्कमा खाता 

खोली जम्मा गनुय पनेछ । 

(३)  केन्रका नामबाट गररने सम्पणूय खचय उपदफा (१) बमोनजमको रकमबाट व्यिोररने छ । 

(४) केन्रको खाता सञ्चालनको लानग व्यवस्थापन सनमनतको ननणययसनित सम्बनन्ित स्थानीय तिले 

बैङ्कलाई नसफाररस गनुय पनेछ । 

(५) केन्रले तोकेको व्यवस्थापन सनमनतको एक जना पदानिकारी र कुनै कमयचारीको संयिु दस्तखतबाट 

बैङ्क खाता सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

१६. लेखापरीक्षणाः (१) केन्रको सम्पणूय आनथयक कारोबार र चलअचल सम्पनत्तको लेखापरीक्षण इजाजत प्राप्त 

लेखापरीक्षकबाट प्रत्येक आनथयक वषयको अन्त्यमा गराउन ुपनेछ । 

(२) केन्रले वानषयक लेखापरीक्षण गराउदा नवत्तीय गनतनवनि, आम्दानी तथा खचयको सम्पणूय 

नववरण दनेखने गरी नवत्तीय लेखापरीक्षण र सेवा प्रवाि तथा काययक्रम कायायन्वयन दनेखने गरी सामानजक परीक्षण 

गराउन ुपनेछ ।  

                      (३) नवत्तीय लेखापरीक्षण र सामानजक परीक्षण प्रनतवेदन केन्रको सािारण सभामा पेस गरी 

सावयजननक गनुय पनेछ र सो प्रनतवेदन सम्बनन्ित स्थानीय तिमा समेत प्रत्येक वषय पेस गनुय पनेछ। 

१७. प्रयतवेदन सम्वन्द्धी व्िवस्थााः (१) केन्रले प्रत्येक वषयमा गरेका काययक्रम र उपलनब्ि, आगामी वषयको काययक्रम, 

बजेट र गनतनवनि समावेि गरी वानषयक प्रनतवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(२) वानषयक प्रनतवेदन, लेखा परीक्षण प्रनतवेदन र सामानजक परीक्षणको प्रनतवेदन आनथयक वषय समाप्त 

भएको सात नदननभर अद्यावनिक रूपमा प्रत्येक वषय सम्बनन्ित स्थानीय तिमा पेस गनुय पनेछ । 

(३) दफा (१) बमोनजमको प्रनतवेदन स्थानीय तिले वानषयक रूपमा निक्षा तथा मानव स्रोत नवकास 

केन्रमा पठाउन ुपनेछ । 

१८. केन्द्रको स्थान पररवतुनाः स्थानीय समदुायको कुनै खास सेवा क्षेरनभरको एक स्थानमा अवनस्थत केन्र 

दिेायबमोनजमको अवस्थामा सोिी सेवा क्षेरनभरको अको स्थानमा स्थान पररवतयन गनय वा स्थानान्तरण गनय सम्बनन्ित 

स्थानीय तिले स्वीकृनत नदन सक्नेछः 

(क) सानवकको केन्र सेवाक्षेर नभरका समदुायका माननसलाई अपायक परेको र स्थानान्तरणका 

लानग प्रस्तानवत स्थान तलुनात्मक रूपमा बढी पायक पने भई व्यवस्थापन सनमनतको ननणयय र 

सम्बनन्ित वडाको नसफाररससनित केन्रको स्थान पररवतयन वा स्थानान्तरणका लानग 

सम्बनन्ित स्थानीय तिमा अनरुोि गरेमा, 

(ख)  सानवक केन्रमा भौनतक पवूायिार तयार नभएको वा अपयायप्त रिकेो र प्रस्तानवत स्थानमा 

भौनतक पवूायिार उपलब्ि रिकेो वा पवूायिार नवकासका लानग थप स्रोत सािन लगानी गनुय      

नपने दनेखएमा, 
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(ग) प्रस्तानवत स्थानमा स्थानान्तरण िुदँा थप स्रोत, सािन उपलब्ि िुने र समदुायको 

 सिभानगता बढी रिने दनेखएमा, 

(घ) प्रस्तानवत स्थान सदस्यिरुको आवागमनका लानग सिज पिुँच योग्य भएमा, 

(ङ) स्थानीय तिअन्तगयतको कुनै नवद्यालय समायोजन, एकीकरण वा बन्द भई वा अन्य कुन ै

सरकारी कायायलयको भवन सञ्चालनमा नआई खाली रिकेो अवस्थामा त्यस्ता भवन तथा 

जग्गा स्थानीय तिले सामदुानयक नसकाइ केन्रलाई िस्तान्तरण गरी भवन वा जग्गा प्राप्त िुने 

अबस्था भएमा । 

१९. यनिमन तथा यनदनिन सम्वन्द्धी व्िवस्थााः (१) स्थानीय तिले आफ्नो क्षेरनभरका केन्रको स्थापना, व्यवस्थापन र 

सञ्चालन  सम्वन्िमा ननयनमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

           (२) केन्रको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गदाय यस मापदण्ड र स्थानीय तिबाट जारी गररएका 

काययनवनि, ननदनेिका एवम ् तोनकएका अन्य सतयबमोनजम केन्रको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन भए नभएको 

मलू्याङ्कन गनुय पनेछ । 

 (३) तोनकएको मापदण्ड, काययनवनि, ननदनेिका एवम ्सतयबमोनजम सञ्चालन िुन नसकेका केन्रलाई 

सिुारको लानग स्थानीय तिले आवश्यक ननदिेन नदन सक्नेछ र त्यस्तो ननदिेनको पालना गनुय सम्वनन्ित केन्रको 

कतयव्य िुनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोनजम समेत सिुार भई सञ्चालन िुन नसकेमा स्थानीय तिले त्यस्तो केन्रको 

व्यवस्थापन सनमनत नवघटन गरी अको व्यवस्थापन सनमनत गठन गराई सञ्चालन गराउन सक्नेछ ।  

          (५) अनगुमन तथा मलू्याङ्कनका आिारमा उत्कृष्ट कायय सम्पादन भएका केन्रलाई स्थानीय तिले  

परुस्कृत गनय सक्नेछ र सङ्घीय सरकार तथा प्रदिे सरकारसमक्ष समेत उनचत परुस्कारका लानग नसफाररस गनय सक्नेछ । 

२०. मापदण्ड पूरा िनुुपननाः (१) यस मापदण्डमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेनखएको भएता पनन यो मापदण्ड लाग ु िुनपुवूय 

स्थापना भई सञ्चालनमा रिेका केन्रिरूलाई सम्बनन्ित स्थानीय तिले नननित समयावनि तोकी पवूायिारसमेतका 

तोनकएका अन्य मापदण्ड परूा गनय लगाउन ुपनेछ ।  

(२) कुनै समदुाय वा स्थानमा स्थापना भइ सकेका केन्रिरूले तोनकएको पवूायिार समेतका 

मापदण्डका व्यवस्था र सतय परूा गराउन नसकेमा स्थानीय तिले थप नयाँ केन्र स्थापनाको स्वीकृनत ननदने नीनत 

अनख्तयार गनय सक्नेछ । 

२१. खारेजी र स्थानान्द्तरणाः (१) कुनै समदुाय वा स्थानमा व्यवनस्थत रूपमा सञ्चालन िुन नसकेको वा नननरक्रय रिकेो 

केन्रलाई  सनक्रय गराउन प्रयास गदाय पनन सञ्चालनमा आउन नसकेमा अको व्यवस्थापन सनमनत गठन गरी सञ्चालन 

गराउन स्थानीय तिले त्यस्तो केन्र खारेज गरी केन्र नभएको वडाको उपयिु स्थानमा स्थानान्तरण गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको केन्र खारेज गनुयपने भएमा खारेज गनुयअनघ कायम रिकेो 

व्यवस्थापन सनमनतलाई सफाइको मौका नदन ुपनेछ । 

२२. कमुचारी व्िवस्थापनाः (१) यो मापदण्ड लाग ुिुनपुवूय अनमुनत वा स्वीकृनत नलई सञ्चालनमा रिकेा केन्रमा ननयनुि 

नलई काययरत पररचानलकािरू सम्बनन्ित केन्रमा सानवकबमोनजम काययरत रिने छन ्।  
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      (२) यो मापदण्ड लाग ु भएपनछ स्थापना िुन े केन्रमा ननयनुि िुने पररचानलकाको योग्यता 

कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सोसरि िुनेछ ।  

                             (३) केन्रमा ननयिु िुने पररचानलकाको छनोट प्रनक्रया सम्बन्िी व्यवस्था स्थानीय तिल े

तोकेको काययनवनिबमोनजम िुनेछ । 

 (४) केन्रको नविान, स्थानीय तिबाट जारी काययनवनि, ननदनेिका र स्रोत सािन समेतको 

उपलब्िताका आिारमा केन्रले आवश्यक सङ्ख्यामा कमयचारी व्यवस्थापन गनय सक्नेछ ।  

(५) केन्रका कमयचारीको सेवा, सतय र सनुविा व्यवस्थापन सनमनतले ननिायरण गरेअनसुार िुनेछ । 

(६) सावयजननक नबदाको नदनबािके स्थानीय तिले तोकेबमोनजमको समयमा दनैनक छ घण्टाको 

दरले केन्रको सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेनखएको भएता पनन व्यवस्थापन सनमनतको ननणययबमोनजम 

कायय चापक आिारमा स्थानीय तिले आवश्यकताअनसुार अनतररि समय ननिायरण गनय बािा पने छैन । 

२३. समन्द्वि, सहकािु र साझेदारी िनु सक्नेाः केन्रले कायय  सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नसलनसलामा स्थानीय 

सरकार, प्रदिे सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािरू, सामदुानयक संस्थािरू र कुनै िैनक्षक संस्थासँग सम्पकय , 

समन्वय, सिकायय तथा साझेदारी गनय सक्नेछ । 

२४. यनदनयिका तथा कािुयवयध बनाई लािु िनु सक्नेाः स्थानीय तिले यस मापदण्डको अनिनमा रिी कायय गनय 

आवश्यक ननदनेिका तथा काययनवनि बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

२५. खारेजी र बचाउाः (१) सामदुानयक अध्ययन केन्र सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन ननदनेिका, २०६२ (संिोिनसनित)  

खारेज गररएको छ । 

                         (२) सामदुानयक अध्ययन केन्र सञ्चालन एवम ्व्यवस्थापन ननदनेिका, २०६२ (संिोिनसनित) 

बमोनजम भए गरेका काम कारबािी यसै मापदण्डबमोनजम भए गरेको माननने छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

अनुसूची  १ 

सामुदायिक यसकाइ केन्द्र स्वीकृयतका लायि स्थानीि तहमा पेि िनन यनवेदनको ढाौँचा 

 

  नवषयः सामदुानयक नसकाइ केन्र सञ्चालन सम्बन्िमा । 

 

 श्री ………………..गाउँपानलका/नगरपानलका/ उपमिानगरपानलका/ मिानगरपानलकाको कायायलय, 

..................................। 

 उपयुयि सम्बन्िमा ...................  नजल्ला ............... गाउँपानलका/नगरपानलका/उपमिानगरपानलका/ 

मिानगरपानलका वडा नं. .......................... मा िालसम्म सामदुानयक नसकाइ केन्र स्थापना नभएकाले नयाँ 

सामदुानयक नसकाइ केन्र खोल्ने स्वीकृनतका लानग दिेायका नववरणिरू खलुाई ननवेदन गदयछौ ँ। 

१. (क) सामदुानयक नसकाइ केन्रको नामः 

(ख)      ठेगानाः 

            (ग) भौनतक अवस्था 

(क) भवन 

(ख) कोठा 

(ग) फननयचर 

(घ) िौचालय 

(ङ) खानेपानीको व्यवस्था 

            (घ) आनथयक स्रोत सािनिरू 

  २.    ननवेदन साथ दिेायका कागजातिरू संलग्न छन ्: 

(क) सामदुानयक नसकाइ केन्रको नविान । 

(ख) सामदुानयक नसकाइ केन्र स्थापना गनय समदुायले गरेको ननणययको प्रनतनलनप । 

(ग) सम्बनन्ित गाउँपानलका/नगरपानलका/ उपमिानगरपानलका/ मिानगरपानलकाको नसफाररस । 

(घ) तदथय व्यवस्थापन सनमनतको ननणययको प्रनतनलनप । 

 

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

       अध्यक्ष 

सामदुानयक नसकाइ केन्र व्यवस्थापन सनमनत (तदथय) 

 

 


