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फजज ुगाउॉऩालरका, सजनसयीद्फाया प्रकालित 

फजज ुयाजऩत्र 
खण्ड: ३ सॊख्मा: ३९ लभतत:20७९/०९/२० 

बाग -२ 

फजज ुगाउॉऩालरका 
 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ फभोजजभ तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन 
२०७४ को दपा १०२ य फजज ु गाउॉ ऩालरका कामसुम्ऩादन तनमभािरी २०७५ 
फभोजजभ गाउॉ कामऩुालरकाको फठैकरे फनाएको मो कामवुिधध सिसुाधायणको 
जानकायीको राधग प्रकािन गरयएको छ । 
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सामदुाययक यसकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्द्धी कायययवयध – २०७९   

        

प्रस्तावनाः समदुायको अवश्यकतामा साक्षरता, यनरन्द्तर यिक्षा, जीवन पययन्द्त यसकाइ तथा सामदुाययक 

यवकास काययक्रम पयहचान, व्यवस्थापन, कायायन्द्वयन तथा समन्द्वय र समदूाययक सचूना केन्द्र समेतको 

कायय गनय सामदुाययक यसकाइ केन्द्र स्थापना ,सञ्चालन , व्यवस्थापन तथा यनयमन गनयका लायग स्थानीय 

तहलाइ सहजीकरण तथा मागयदियन प्रदान गनय अवश्यक भएकाले, 

नेपाल सरकार, यिक्षा , यवज्ञान तथा प्रयवयध मन्द्रालयको यमयत २०७८/०३/२२ को मा. मन्द्री स्तरीय 

यनणयय ऄनसुार स्वीकृत "सामदुाययक यसकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्द्धी मापदण्ड-

२०७८" को दफा २४ ले यदएको ऄयधकार प्रयोग गरी यो यनयम बनाएको छ।     

   

१. संयक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो कायय यवयधको नाम " सामुदायिक यसकाई केन्द्रको सञ्चालन 

तथा व्िवस्थापन सम्वन्द्धी कािययवयध – २०७९  " रहकेो छ ।  

(२) यो कायययवयध नगर काययपायलकाले स्वीकृत गरेको यमयतबाट लाग ुहुनेछ । 

२.  पररभाषाःयबषय र प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस कायययवयधमा,  

क. "केन्द्र " भन्द्नाले पायलका यभर दफा ३ बमोयजम स्थायपत सामदुाययक यसकाइ केन्द्रलाइ सम्झन ु

पदयछ । सो िव्दले यो मापदण्ड लाग ु हुन ु ऄयग स्वीकृत पाइ सञ्चालनमा रहकेा सामयुयक 

केन्द्रलाइ जनाईँदछ ।   

ख. "यनदेयिका" भन्द्नाले सामुदाययक यसकाइ केन्द्र स्थापना,सञ्चालन,व्यवस्थापन तथा यनयमका 

लायग सम्वयन्द्धत स्थानीय तहले तयार गरी लाग ुगरेको काननुी दस्तावेज सम्झन ुपदयछ।                          

ग. "पररचालक " भन्द्नाले सायवकमा यनययुि यलइ काययरत रहकेा वा यनययुि हुने सामदुाययक 

यसकाइ केन्द्रको मयहला समदुाय कमयचारी सम्झन ुपदयछ ।   

घ. "सयमयत" भन्द्नाले सामदुाययक यसकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन सयमयत सम्झन ुपदयछ ।   

ङ. "समदुाय" भन्द्नाले स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गरी यनरन्द्तर यिक्षा, यसकाइ तथा समाजको 

यवकासमा यक्रयािील व्ययिहरुको समहू सम्झन ु पदयछ ।   

च. " पायलका " भन्द्नाले बजुय गाईँपायलका सम्झन ुपदयछ ।  

छ. " नगर काययपायलका " भन्द्नाले बजुय गाईँपायलकाको काययपायलकालाइ सम्झन ुपदयछ ।  
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३.  केन्द्रको स्थापनाका लायग अवेदन गनुयपनेः स्थानीय समदुायका मायनसहरु यमलेर अफ्नो यनरन्द्तर 

यिक्षा तथा जीवन पययन्द्त यसकाइ अवश्यकता पतूीका लायग अफ्नो के्षर यभरको समदुायमा केन्द्र 

स्थापना गनय चाहमेा  दहेायका कागजात संलग्न गरी सम्वयन्द्धत स्थानीय तहमा अवेदन गनुयपनेछः  

   क. केन्द्र स्थापना हुने वडाका सबै टोल वस्ती तथा समदुायमा रहकेा सम्पणूय 

 घरधरूी मध्ये  घरधरूीबाट एक जनाको प्रयतयनयधत्व हुने गरी पायलका यभर  कयम्तमा एक सय 

प्रयतयनयधको सामयुहक प्रयतयनयधको सामयूहक यनणयय हुन ुपनेछ ।   

  ख.केन्द्र स्थापना हुने टोल वा वस्ती वा स्थान , केन्द्रको नाम र तदथय व्यवस्थापन  सयमयत समेत 

गठन गरेको हुनपुनेछ ।  

  ग. केन्द्र तदथय व्यवस्थापन  सयमयतले रीतपवूयक यवधान तयार पारी पाररत   गरेको हुनपुनेछ ।  

  घ. यवधानमा सेवा के्षरमा स्पष्ट यनधायरण गररएको हुनपुने र यनधायरण गररएको सेवा क्षेरयभर केन्द्र नरहकेो 

सयुनयित गरेको हुनपुनेछ ।   

  ङ. एक सेवा के्षर यभर एकमार केन्द्र रहनेछ र एक केन्द्रको सेवा के्षर न्द्यनूतम एईटा वडा समेयटएको 

हुनपुनेछ ।  

  च. तदथय व्यवस्थापन सयमयतले वडा कायायलयमा ऄनसुचूी -१  वमोयजमको यनधायररत ढाँचामा अवेदन  

अवेदन पेस गनुयपनेछ ।  

छ. केन्द्र स्थापना हुने प्रस्तायवत स्थान सबैलाइ पायक पने र ईपयिु  भएको भन्द्ने  सम्वयन्द्धत वडा 

सयमयतको यनणयय सयहतको राय सम्वयन्द्धत स्थानीय तहमा  गनुयपनेछ ।  

२. सतय तथा अधार तोकनेः (१) केन्द्रको स्वीकृती यदँदा तोयकएको ऄयधकारीले दहेाय बमोयजमका सतय 

तथा अधार तोकन सकनेछ । 

क. सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोतको ईपलब्धता सयुनयित भएको हुनपुनेछ । 

ख.  सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय समदुायको सहभायगता र सहयोग हुन ुपनेछ ।  

ग. सम्वयन्द्धत स्थानीय तहले केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लायग यनययमत स्रोत 

साधन ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

घ. केन्द्रको संगठन र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्वरुप तथा तथा कारययवयध स्पष्ट भइ 

जनियि ईपलब्ध हुनपुनेछ।  

(२) यस कायययवयधको दफा ४ को ईपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा ईल्लेख भएको भएता पयन 

पायलकाले समयानकुुल र अवश्यकता ऄनसुार थप ितय , अधार तथा मापदण्डहरु यनधायरण गरी 

लाग ुगनय सकनेछ । 
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५.  केन्द्र स्थापनाको स्वीकृती यदनेः कायययवयधको दफा ३ तथा दफा ४ बमोयजमको  प्रकृया र 

कागजातका अधारमा पायलकाले अवश्यक र ईपयिु ठानेमा  तोयकएको ऄयधकारीको प्रयतबेदनका 

अधारमा केन्द्र स्थापनाको   स्थापनाको स्वीकृती यदन सकनेछ । 

 ६. केन्द्र स्विायसत र संगयठत संस्था हुनपुनेः केन्द्र स्वायत्त , ऄयभयछन्द्न , ईत्तरयधकारीकारीवाला , स्व 

िायसत नाफा रयहत हुनेछ । 

७. केन्द्रको नामाकरण र नाम पररवतयनः (१) यो कायययवयध लाग ुभएपयछ स्थापना  हुने तथा 

ऄगायडनै सञ्चालनमा रहकेो नामकरण तथा नाम पररवतयन  दहेायबमोयजमका अधारमा गनय 

सयकनेछः 

क. रायरियता,स्थानीय महत्वको भौगोयलक, धायमयक, सांस्कृयतक र प्राकृयतक स्थल 

ख. रायरिय यवभयूत वा व्ययित्व, 

ग. रायरिय सांस्कृयतक, परम्परा वा ऐयतहायसकता,  

(२) केन्द्रको सायवकको नाम पररवतयन गनुयपने भएमा  सेवा के्षरका समदुायको भेला  र सम्वयन्द्धत 

व्यवस्थापन सयमयतको यनणययले नाम पररवतयन गनुयपने  औयचत्य सयहत (क), (ख) वा (ग) बमोयजमका 

अधारमा नाम प्रस्ताव गरी सम्वयन्द्धत स्थानीय तहमा अवेदन गनुयपने र प्राप्त प्रस्ताबको औयचत्यका 

अधारमा सम्वयन्द्धत सस्थानीय तहमा तोयकएको ऄयधकारीले नाम पररवतयनको स्वीकृयत यदन सकनेछ ।  

(३)   कुनै संस्था वा व्ययिले अफ्नो वा अफ्नो पाररवाररक सदस्यको नाममा केन्द्र  नामाकरण वा 

केन्द्रको कुनै भवन वा कोठाको नाम राख्न चाहमेा केन्द्रको नामाकरणको हकमा रु एक लाख र कोठाको 

नामाकरणको हकमा रु पचास हजार रुपैयाँ वा सो रकम वराबरको चल ऄचल सम्पयत केन्द्रको नाममा  

 हस्तानान्द्तरण गनय वा कोषमा जम्मा गनय लगाइ  नामाकरण सम्वन्द्धी  स्वीकृयत यदन सकनेछ ।  

८. व्यवस्थापन सयमयतको गठन, कायययवयध तथा काययकालः (१)   केन्द्रको काययक्रम  यनमायण, योजना 

तजुयमा, काययक्रम व्यवस्थापन तथा काययन्द्वयन र केन्द्रको  व्यवस्थापन पक्षमा नीयतगत यनणयय गनय 

साधारण सदस्यको भेलाले छनौट  गरेको सात दयेख नौ सदस्यीय समावेिी प्रकृयतको एक 

व्यवस्थापन सयमयत  रहनेछ।  

     (२) केन्द्रको व्यवस्थापन सयमयतका ऄध्यक्ष तथा ऄन्द्य सदस्यहरुको छनौट देहाय  बमोयजम हुनेछ । 

क.   ईपयस्थत भेलाले बहुमतले पाररत गरेको ऄध्यक्ष  

ख.  ऄध्यक्षको हकमा कक्षा-१० एस.एल.सी. वा एस.इ.सी. वा सो सरह ईयत्तणय गरेको 

ग. सदस्यको हकमा कक्षा-८ ईयतणय गरेको र भेलाल ेबहुमतले छनौट गरेको 

घ. ऄध्यक्ष वा सदस्य हुन ईसको पररवारको सदस्य केन्द्रमा ऄध्ययन गरेको हुनपुने ।  

ङ. सदस्यमा कयम्तमा दइु जना मयहला सदस्य हुनपुने  
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(३) व्यवस्थापन सयमयत छनौट गदाय दहेाय बमोयजमका व्ययिहरु मध्येवाट  ऄध्यक्ष लगायत 

ऄन्द्य पदायधकारी छनौट गनुय पनेछ ।  

क.  केन्द्रको सेवा क्षेर यभरका साधारण सदस्यको भेलाले छनौट गरेका यिक्षाकमी वा 

यिक्षायवद ्मध्येबाट 

ख.  सम्वयन्द्धत स्थानीय तहका यिक्षा िाखा प्रमखु वा यनजले तोकेको ऄयधकृत 

ग. केन्द्र रहकेो समदुाय वा स्थानमा सञ्चायलत सावयजयनक यवद्यालयका 

प्रधानाध्यापक मध्येवाट 

घ. केन्द्रको सेवा क्षेर यभरका ऄनौपचाररक यिक्षा यविेषज्ञ वा ऄयभयन्द्ता मध्येबाट 

ङ.  केन्द्रको सेवा के्षर यभरका दयलत मयहला र मयहला यिक्षा यवद ् वा यिक्षा 

ऄयभयन्द्ता मध्येवाट ।  

 (४ ) सयमयतमा ऄध्यक्ष, सयचव, कोषाध्यक्ष र सदस्य पदका ऄयतररि पदेन   

 अमयन्द्रत पदायधकारी समेत रहनेछन ् र त्यस्ता पदको यनधायरण    छनौट 

भएको सयमयत  स्वयमले बैठक द्वारा गनुयपनेछ । 

 (५) सयमयतको काययकाल चार बषयको हुनेछ ।  

 (६) केन्द्रका समदुायक पररचालक व्यवस्थापन सयमयतको सयचव हुनेछ।   

 (७) व्यवस्थापन सयमयतको बैठक सामान्द्यतया प्रत्येक मयहना बस्नेछ ।  

 (८) बैठकमा सेवा के्षरयभरका कृयष, स्वास््य, वन, मयहला यवकास, बैंक   सहकारी 

वा यवयत्तय के्षर सँग सम्वयन्द्धत सरकारी गैह्रसरकारी संघ  सस्था  वा यनकायका प्रयतयनयध तथा सम्वयन्द्धत 

वडाका व सयमयतका पदायधकारीलाइ अमयन्द्रत सदस्यका रुपमा  सहभागी गराईन   

  सयकनेछ।  

 (९) सयमयतको बैठकको कायययवधयय तथा काम कावायही केन्द्रको यवधानमा  ईल्लेख भए 

बमोयजम गररनेछ । 

 (१०) सयमयतको बैठकको कायययवयध तथा प्रकृया व्यवस्थापन सयमयतले   

 यनधायरण गरे ऄनसुार हुनेछ ।  

९. व्यवस्थापन सयमयतको काम,कतयव्य र ऄयधकारः (१) व्यवस्थापन सयमयतको  काम,कतयव्य र ऄयधकार 

दहेायबमोयजम हुनेछः 

क. समदुायमा घरधरूी सवयक्षण गरी समदुायको यसकाइ अवश्यकताको  प्रोफाइल यनमायण गने र 

यसकाइ अवश्यकता पयहचान गने । 

ख. पयहचान भएका यसकाइ अवश्यकता पयूतयका योजना तथा काययक्रम योजना र कायायन्द्वय योजना 

यनमायण गने र कायायन्द्वयन गने । 
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ग. केन्द्रको बायषयक योजना तथा काययक्रम यनमायण गने  

घ. केन्द्रको यवकास तथा सढृुढीकरण कायय गने र सो काययका लायग स्रोत साधनको प्रायप्त र पररचालन 

गने  

ङ. सदस्य तथा  कमयचारीको कायययववरण तयार गने, कायय यवभाजन र कायय सम्पादन यजम्मेवारी 

यनधायरण गने  

च. काययक्रम प्रायप्त र कायायन्द्वयनका लायग यवयभन्द्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी यनकाय , संघ संस्था र 

समदुाय सँग साझेदारी एवम ्समन्द्वय गने र समदुायको यवकासको लायग काययक्रम सञ्चालन  गनय 

ऄगवुाइ गने ।  

छ. समदुायका मायनसहरु वीच पेसागत तथा व्यवसाययक समहू गठन गरी समहू वचत ऋण, 

अयअजयन यक्रयाकलाप सञ्चालन गनय संयोजन,  समन्द्वय र ईत्प्रेररत गने ।  

ज.  केन्द्रको गयतयवयध तथा काययक्रमको बायषयक तहमा सामायजक लेखा परीक्षण गराईने  

झ.  केन्द्रको अयव्ययको बायषयक रुपमा लेखा परीक्षण गराईने  

ञ. केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापनको लायगय अवश्यक जनियि, स्रोत साधन प्रवन्द्ध गने ।  

ट. केन्द्रको समग्र तथा यक्रयाकलापको प्रयतवेदन तयार गरी पायलकामा बायषयक  रुपमा प्रस्ततु गने   

ठ.   गयठत यवषयगत सयमयत पररचालन गने र सयमयतको कायय र काययक्रमको ऄयभलेख राख्ने । 

ड. केन्द्रको बायषयक बजेट तथा काययक्रम अयव्यय साधारण सभामा प्रस्ततु गने र स्वीकृत गराईने । 

ढ. केन्द्रको यवकास एवम ् सढृुढीकरण रसमदुायको यवकास सम्वयन्द्ध काययक्रम सञ्चालन गनय 

अवश्यक स्रोत साधन तथा सहयोग प्रायप्त र पररचालन गने  

ण. यवयभन्द्न काययक्रम तथा यक्रयाकलापको पररयोजना प्रस्ताव गने  

त. सम्वयन्द्धत स्थानीय तहको िैयक्षक प्रोफायल  तथा यिक्षण योजना तजुयमाका लायग सहयोग र 

समन्द्वय गने  

थ. काययरत पररचालक लगायतका कमयचारीको सेवा, सतय तथा सयुवधा योग्यता र काययभारका 

अधारमा नेपाल सरकारले तोकेको न्द्यनूतम पाररश्रयमक भन्द्दा  कम नहुने गरी यनधायरण गने   

(२) यस मापदण्ड बमोयजम सञ्चालन हुने केन्द्रमा न्द्यनूतम दहेाय ऄनसुारको  मानव यवयवधता मैरी 

भौयतक पवूायधार कायम हुनपुनेछः 

क. कायायलय सञ्चालन कक्ष कयम्तमा एक ओटा    

ख. ऄध्ययन कक्ष सयहतको वाचनालय र पसु्तकालय एक ओटा 

ग. सचूना,सञ्चार प्रयवयध कक्ष(कम््यटुर,आन्द्टरनेट, यप्रनटर, मयल्टयमयडया 

सयहत)एक ओटा 

घ. यसकाइ कक्ष एक ओटा 
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ङ. िौचालय (परुुष,मयहला,ऄपांग मैरी) एक ओटा 

च. िदु्व खानेपानी  

१०. ऄयभलेख राख्नपुनेः केन्द्रले दहेाय बमोयजमको सचूनाहरु संकलन तथा   ऄद्यावयधक गरी 

ऄयभलेख राख्नपुनेछः 

क.  सेवा के्षरको साक्षरता नकसाङ्कन तथा ईमेर समहूगत साक्षरता त्याङ्क  

ख.  सेवा के्षर यभरका यवद्यालय ईमेर  समहूका यवद्यालयमा ऄध्ययनरत र  यवद्यालय बायहर 

रहकेा जनसंख्या  

ग. सेवा के्षर यभर ऄवयस्थत यिक्षण संस्था यववरण  

घ. बैंक, यवयत्तय समेतका सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसस्थाको यववरण 

ङ. सेवा के्षर यभरका प्राकृयतक,सास्कृयतक, ऐयतहायसक तथा परुातायत्वक  सम्पदा तथा 

स्थलको यववरण  

च. सेवा के्षरको जनससांयखक यवयवरण 

छ. सेवा के्षर ऄन्द्तगयत रहकेा जनियिहरुको सीप नकसाङ्कन 

ज. सेवा के्षर यभर ईपलब्ध सावयजयनक सेवा सयुवधाको यववरण 

११. केन्द्रवाट सञ्चालन हुने काययक्रम र सेवाः (१) केन्द्र ले ऄन्द्य काययक्रमका  ऄयतररि  दहेाय 

बमोयजमको काययक्रमहरु सञ्चालन गनुय पनेछ। 

क.  सचूना प्रयवयध सयहतको साक्षरता तथा यनरन्द्तर यिक्षा 

ख. प्रारयम्भक वालयवकास तथा यिक्षा 

ग. बैकयल्पक यवद्यालय यिक्षा तथा यसकाइ काययक्रम 

घ. सीप यवकास तायलम 

ङ. वचत तथा ऋण पररचालन 

च. सामदुाययक यवकास 

छ. नगर  यिक्षा मानव ऄयधकार यिक्षा र ऄयभभावक यिक्षा  

ज. काननुी साक्षरता यिक्षा  

झ.  भेदभाव तथा लैंयगक यहसंा यवरुद्वका जनचेतातना मलूक काययक्रम 

ञ.  वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वधयन काययक्रम 

ट. सामदुाययक सरसफाइ तथा स्वास््य यिक्षाका यक्रयाकलापहरु  

ठ. खेलकुद,व्यवसाययक तायलम  

ड.  कला ,सायहत्य,संस्कृयत, वालयवकास तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेरका काययक्रम 

ढ. ऄन्द्तरपसु्ता यसकाइ स्थानान्द्तरण तथा हस्तानान्द्तरण काययक्रम 
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ण. परम्परागत सीपको प्रवधयन  तथा अधयुनयककरण काययक्रम 

त. जनचेतना मलूक काययक्रम 

थ. ईद्ययम यवकास काययक्रम 

द. सरुक्षा र वचावट यिक्षा 

ध. यवयवध  

                                                                                             

  (२) केन्द्रले ईपदफा १ मा ईयल्लयखत (क),(ख),(ग),(घ),(ङ),(ण), (त),(द) सँग  सम्वयन्द्धत  

काययक्रम मध्ये कयम्तमा एक ओटा काययक्रम बायषयक रुपमा  अफ्नो सेवा क्षेर यभर ऄयनवायय रुपमा 

सम्पन्द्न गनुयपनेछ र साधन स्रोतको  ईपलब्धताका अधारमा ऄन्द्य काययक्रम समेत ऄन्द्य काययक्रम  

समेत  अवश्यकता ऄनसुार यनययमतरुपमा गनुय पनेछ । 

  (३) केन्द्रमा दहेाय बमोयजमको सेवा सयुवधा ईपलब्ध हुन ुपनेछ । 

क.  ऄध्ययन कक्ष सयहतको वाचनालय वा पसु्तकालय । पसु्तकालयमा बसी ऄध्ययन गनय तथा 

ऄयभलेख रायख पसु्तक लैजान र यफताय गनय पाईने व्यवस्था 

ख.  सचूना प्रयवयध तथा सञ्चारको व्यवस्था र प्रयोगको सयुनयितता 

ग.  सरकारी तथा गैह्र सरकारी के्षरबाट प्राप्त हुने सेवा प्राप्त गनयका लायग ऄपनाईन ु पने प्रकृया 

सम्वयन्द्ध सचूना मलूक जानकारी  र सहयोग प्रणालीको व्यवस्था गनय   

(४) संघीय सरकारले  यवयत्तय हस्तानान्द्तरण माफय त यवगतमा यदइद ैअएको   

 ऄनदुानमा नघट्ने गरी केन्द्रलाइ ससतय ऄनदुान सयुवधा ईपलब्ध  गराईनेछ । 

(५) केन्द्र सँग सम्वयन्द्धत काययक्रम कायायन्द्वयन तथा सञ्चालन गनय काययक्रमको  गहनता र 

अवश्यकताका अधारमा पायलकाले थप ऄनदुान ईपलब्ध गराईन सकनेछ। 

(६) पायलकाले यस मापदण्डको दफा १० र ११ बमोयजमका यवषय र सो सँग   सम्वयन्द्धत 

काययक्रमहरु सञ्चालन गदाय सम्वयन्द्धत केन्द्र माफय त सञ्चालन गने व्यवस्था गनुयपनेछ । 

१२. केन्द्रको काम, कतयव्य र ऄयधकारः स्थानीय समदुयमा हुने  केन्द्रको केन्द्रको काम, कतयव्य र ऄयधकार 

दहेायबमोयजम हुनेछः  

क.  अफ्नो कायय के्षरयभरका समदुायको सवेक्षण गरी लयक्षत समहू ऄनसुार यसकाइ अवश्यकता र 

काययक्रम पयहचान तथा तजुयमा गरी समहूमा पररलयक्षत गने  

ख. समदूायका लयक्षत समहूको अवश्यकता ऄनसुार यनरन्द्तर यिक्षा, जीवन पययन्द्त यसकाइ, अय 

अजयन र यसप यवकासका काययक्रम तजुयमा र कायायन्द्वयन  गने  
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ग. समदुायको िैयक्षक यवकासको लायग प्रारयम्भक वाल यवकास यिक्षा, साक्षरता तथा यनरन्द्तर यिक्षा, 

सीप यवकास तायलम काययक्रमको तजुयमा तथा व्यवस्थापन गने  

घ. यवद्यालय बायहर रहकेा प्राथयमक यवद्यालय ईमेर समूहका लायग प्राथयमक तहको यिक्षाका लायग 

बैकयल्पक यवद्यालय तथा यसकाइ काययक्रमको तजुयमा तथा व्यवस्थापन गने  

ङ. सामदूाययक यवकास काययक्रम ऄनसुारका लयक्षत समहूको समदूायगत तथा वयस्तगत नकसाङ्कन 

यनमायण गरी यनरन्द्तर ऄद्यावयधक गने  

च. सामदुाययक सचूना तथा स्रोत केन्द्रको कायय गने, सामदुाययक सचूना प्रणाली यवकास तथा 

व्यवस्थापन गने तथा सचूना प्रयवयध ईपयोगका लायग समदुायको क्षमता यवकास र सो सम्वयन्द्ध 

सेवा प्रवाह गने  

छ. सामदुाययक पसु्तकालय तथा वाचनालय सञ्चालन गने 

ज. ससदुाय यवकासमा काययरत यवयभन्द्न सरकारी,गैह्रसरकारी संघ संस्था तथा यनकाय वीच समन्द्वय गरी 

यवषय के्षरगत समहूको सञ्जाल यवकास गने  

झ. वचत तथा सामयूहक सहकाररता प्रवधयन काययक्रम सञ्चालन, काययक्रमको संयोजन र समन्द्वय गने  

ञ. सरुक्षा तथा वचावट सम्वयन्द्ध जनचेतनामलूक काययक्रम तनुयमा र व्यवस्थापन गने  

ट. सामायजक भेदभाव तथा यहसंा यवरुद्व जनचेतनामलूक काययक्रम तजुयमा र व्यवस्थापन गने  

ठ.   वातावरण,प्राकृयतक,सास्कृयतक, ऐयतहायसक सम्पदा संरक्षण तथा सम्वधयन सम्वयन्द्ध काययक्रम 

तजुयमा र कायायन्द्वयन गने  

ड. स्वास््य तथा पोषण, अरोग्य यजवनकला, प्रजनन स्वास््य सम्वयन्द्ध काययक्रम तजयमा र कायायन्द्वयन 

गने  

ढ. ऄयभभावक यिक्षा तथा िैयक्षक जागरणका कायय गने  

ण. नागररक कतयव्य र ऄयधकार सम्वन्द्धमा ससूयुचत गने काययक्रम सञ्चालन गने । 

१३. सदस्यता सम्वयन्द्ध व्यवस्थाः केन्द्रको सदस्यता सम्वयन्द्ध व्यवस्था दहेाय बमोयजम हुनेछः 

क. एक केन्द्रमा कयम्तमा एक सय जना साधारण सदस्य हुनपुनेछ । 

ख. केन्द्रलाइ अयथयक,भौयतक तथा पवूयधार यवकास र व्यवस्थापनमा यविेष  सहयोग ईपलब्ध गराईने 

साधारण सदस्यहरुलाइ यबिेष सदस्यता प्रदान गनय  सयकनेछ । 

ग. सदस्यता प्रायप्त र नयवकरण बापतको िलु्क समदुाय भेलाको यनणययबाट  यनधायरण गरे बमोयजम 

हुनेछ । 

घ. सदस्यता बायषयक रुपमा नयवकरण गनुयपनेछ ।  

१४. साधारण सभा र बैठकको अयोजनाः केन्द्रको साधारण सभा बैठक सम्वन्द्धी   व्यवस्था दहेाय 

बमोयजम हुनेछः  
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क. केन्द्रको साधारण सभा बषयको एक पटक ऄयनवायय रुपमा गनुयपनेछ । 

ख. साधारण सदस्यहरंुको भेला गराइ बायषयक, ऄधयवायषयक र चौमायसक सयमक्षा बैठक सम्पन्द्न 

गनुयपनेछ । 

ग. केन्द्रको वायषयक काययक्रम, वजेट तथा कायययोजना साधारण सभाबाट पाररत गराईन ुपनेछ। 

घ. लेखा परीक्षण र सामायजक परीक्षणका प्रयतवेदन समेत साधारण सभामा पेस गरी पाररत 

गराईन ुपनेछ ।  

१५. केन्द्रको अय स्रोतः (१) केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लायग प्राप्त हुने अयस्रोत दहेाय 

बमोबयजम हुनेछः 

क.  संघीय सरकार,प्रदिे सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनदुान  

ख.   खास काययक्रम कायायन्द्वयका लायग केन्द्र सँग भएको संम्झौता ऄनसुार सरकारी तथा गैह्र 

सरकारी संघ सस्था एवम ्दात ृयनकायबाट प्राप्त रकम 

ग. केन्द्रका सदस्यहरुबाट सदस्यता र  सो नवीकरण बापत संकयलत िलु्क रकम 

घ.  यवयभन्द्न व्ययि तथा संस्थाबाट प्राप्त चन्द्दा,दान,सहयोग तथा परुस्कार रकम 

ङ. केन्द्रका नाममा बैंक खातामा जम्मा हुने रकमबाट प्राप्त व्याज रकम 

च. केन्द्रबाट सञ्चायलत र प्रवायहत नाफामलूक काययक्रम तथा सेवा वापत प्राप्त रकम,िलु्क 

तथा सहयोग रकम 

(२) केन्द्रका नाममा प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल सरकारबाट मान्द्यता वा स्वीकृत  प्राप्त बैंङ्कमा 

खाता खोली जम्मा गनुयपनेछ । 

(३) केन्द्रका नामबाट गररने सम्पणूय खचय ईपदफा (१) बमोयजमको रकमबाट  ब्यहोररनेछ । 

(४) केन्द्रको खाता सञ्चालनको लायग व्यवस्थापन सयमयतको यनणयय सयहत पायलकाले बैंकलाइ 

यसफाररस गनुयपनेछ । 

(५) केन्द्रले तोकेको ब्यवस्थापन सयमयतको एक जना पदायधकारी र कुनै कमयचारीको संयिु 

दस्तखतबाट बैंक खाता सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

१६. लेखापरीक्षणः (१) केन्द्रको सम्पणूय अयथयक कारोबार र चल ऄचल सम्पयतको लेखा  परीक्षण 

इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट प्रत्येक अयथयक बषयको ऄन्द्त्यमा गराईन ु पनेछ । 

 (२) केन्द्रले बायषयक लेखापरीक्षण गराईँदा यवयत्तय गयतयवयध,अम्दानी तथा  खचयको सम्पणूय 

यववरण दयेखने गरी यवयत्तय लेखा परीक्षण र सेवा प्रवाह तथा  काययक्रम कायायन्द्वयन दयेखने गरी 

सामायजक परीक्षण गराईन ुपनेछ । 

 (३) यवयत्तय लेखा परीक्षण र सामायजक परीक्षण प्रयतबेदन केन्द्रको साधारण सभामा पेस गरी 

सावयजयनक गनुयपनेछ र सो प्रयतबेदन सम्वयन्द्धत स्थानीय तहमा समेत प्रत्येक बषय पेस गनुय पनेछ । 
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१७.प्रयतवेदन सम्वयन्द्ध व्यवस्थाः (१) केन्द्रले प्रत्येक बषयमा गरेका काययक्रम र  ईपलयब्ध, अगामी 

बषयको काययक्रम, बजेट र गयतयवयध समावेि गरी बायषयक प्रयतबेदन  तयार गनुयपनेछ । 

 (२) बायषयक प्रयतबेदन,लेखा परीक्षण प्रयतबेदन र सामायजक परीक्षणको प्रयतबेदन  अयथयक बषय 

समाप्त भएको यमयतले सात यदन यभर ऄध्यावयधक रुपमा प्रत्येक बषय  पायलकामा पेस गनुय पनेछ । 

१८. स्थानीय समदुायको कुनै खास सेवा के्षर यभरको एक स्थानमा ऄवयस्थत केन्द्र दहेाय बमोयजमको 

ऄवस्थामा सोही सेवा क्षेर यभरको ऄको स्थानमा स्थान पररवतयन गनय वा स्थानान्द्तरण गनय यस पायलकाले 

स्वीकृयत यदन सकनेछ । 

क. सायवक केन्द्र सेवा के्षर यभरका समदुायका मायनसलाइ ऄपायक परेको र स्थानान्द्तरणका 

लायग प्रस्तायवत स्थान तलुनात्मक रुपमा बढी पायक पने भइ व्यवस्थापन सयमयतको 

यनणयय र सम्वयन्द्धत वडाको यसफाररस सयहत केन्द्रको स्थान पररवतयन वा स्थानान्द्तरणका 

लायग सम्वयन्द्धत स्थानीय तहमा ऄनरुोध गरेमा  

ख. सायवक केन्द्रमा भौयतक पवूायधार तयार नभएको वा ऄपयायप्त रहकेो र प्रसस्तायवत स्थानमा 

भौयतक पवूायधार ईपलब्ध रहकेो वा पवूायधार यवकासका लायग थप स्रोत साधन लगानी गनुय 

नपने दयेखएमा  

ग. प्रस्तायवत स्थानमा स्थानान्द्तरण हुदँा थप,स्रोत,साधन ईपलब्ध हुने र समदुायको 

सहभायगता बयढरहने देयखएमा 

घ. प्रस्तायवत स्थान सदस्यहरुको अवागमनका लायग सहज पहचँ योग्य भएमा 

ङ. पायलका ऄन्द्तगयत कुनै यवद्यालय समायोजन,एयककरण वा बन्द्द भइ वा ऄन्द्य कुनै सरकारी 

कायायलयको भवन सञ्चालनमा नअइ खायल रहकेो ऄवस्थामा त्यस्ता भवन तथा जग्गा  

पायलकाले सामदुाययक यसकाइ केन्द्रलाइ हस्तानान्द्तरण गरी भवन वा जग्गा प्राप्त हुने 

ऄवस्था भएमा  

१९. यनयमन  तथा यनदिेन सम्वयन्द्ध व्यवस्थाः (१) पायलकाले अफ्नो क्षेर यभर रहकेा  केन्द्रको स्थापना, 

व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्वन्द्धमा यनययमत ऄनगुमन तथा  मलू्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

 (२) केन्द्रको ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गदाय यस मापदण्ड र स्थानीय तहबाट  जारी गररएका 

कायययवयध,यनदयेिका एवम ्तोयकएका ऄन्द्य सतय वमोयजम केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन भए 

नभएको मलू्याङ्कन गनुयपनेछ ।  

 (३) तोयकएको मापदण्ड, कायययवयध, यनदयेिका एवम ्सतय बमोयजम सञ्चालन हुन नसकेका 

केन्द्रलाइ सधुारको लायग पायलकाले अवश्यक यनदिेन यदन सकनेछ र त्यस्तो यनदिेन पालना गनुय 

सम्वयन्द्धत केन्द्रको कतयव्य हुनेछ ।  
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 (४) ईपदफा (३) बमोयजम समेत सधुार भइ सञ्चालन हुन नसकेमा पायलकाले  त्यस्तो केन्द्रको 

व्यवस्थापन सयमयत यवगठन गरी ऄको व्यवस्थापन सयमयत गठन  गराइ सञ्चालन गराईन सकनेछ ।   

 (५) ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनका अधारमा ईत्कृष्ठ कायय सम्पादन भएका केन्द्रलाइ पायलकाले 

परुस्कृत गनय सकनेछ र संघीय सरकार तथा प्रादेयिक सरकार  समक्ष यसफाररस गनय सकनेछ । 

२०. सामदुाययक केन्द्र स्थापना धरौटीः सामदुाययक केन्द्र स्थापना गनयको लायग रु पचास हजार धरौटी 

रकम राख्न ुपनेछ । 

२१. मापदण्ड परूा गनुयपनेः(१) यस मापदण्डमा ऄन्द्यर जनु सकैु कुरा ईल्लेख गरेको  भएता पयन यो 

मापदण्ड लाग ुहुनपुवूय स्थापना भइ सञ्चालनमा रहकेा  केन्द्रहरुलाइ पायलकाले यनयित समयावयध तोकी 

पवूायधार पवूायधार समेतका  तोयकएका ऄन्द्य मापदण्ड परूा गनय लगाईन ुपनेछ । 

 (२) कुनै समदुाय वा स्थानमा स्थापना भइ सकेका केन्द्रहरुले तोयकएको पवूायधार  समेतका 

मापदण्डका व्यवस्था र सतय परूा गराईन नसकेमा पायलकाले थप नयाँ  केन्द्र स्थापनाको स्वीकृयत नयदने 

यनयत ऄयख्तयारी गनय सकनेछ । 

२२. खारेजी र स्थानान्द्तरणः (१) कुनै समदुाय र स्थानमा व्यवयस्थत रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको वा 

यनस्कृय रहकेो केन्द्रलाइ सकृय गराईन प्रयास गदाय पयन सञ्चालनमा अईन नसकेमा ऄको व्यवस्थापन 

सयमयत गठन गरी सञ्चालन गराईन पायलकाले त्यस्तो केन्द्र खारेज गरी केन्द्र नभएको वडाको ईपयिु 

स्थानमा स्थानान्द्तरण गनय सकनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोयजम केन्द्र खारेज गनुय पने भएमा खारेज गनुय ऄयघ कायम  रहकेो 

व्यवस्थापन सयमयतलाइ सफाइको मौका यदनपुनेछ ।  

२३. कमयचारी व्यवस्थापनः (१) यो मापदण्ड लाग ुहुनपुवुय ऄनमुयत वा स्वीकृयत यलइ सञ्चालनमा रहकेा 

केन्द्रमा यनययुि यलइ काययरत पररचायलकाहरु सम्वयन्द्धत केन्द्रमा सायवक बमोयजम काययरत रहनेछन ्। 

(२) यो मापदण्ड लाग ुभएपयछ स्थापना हुने केन्द्रमा यनययुि हुने पररचायलकाको योग्यता कयम्तमा बाह्र 

कक्षा वा सो सरह हुनेछ ।  

(३) केन्द्रमा यनयिु हुने पररचायलकाको छनौट देहाय बमोयजम हुनेछ । 

क. केन्द्रको व्यवस्थापन सयमयतको संयोजकत्वमा पायलकाको तोयकएको ऄयधकृत सदस्य र 

एक जना यवज्ञ सदस्य गरी तीन सदस्यीय परीक्षा सयमयत रहनेछ । 

ख. ईि सयमयतले तोयकएको पाठ्यक्रमका अधारमा यलयखत,मौयखक तथा अवश्यक परेमा 

प्रयोगात्मक परीक्षा यलनेछ । 

ग. स्थानीय मयहलालाइ पयहलो प्राथयमकतामा रायखनेछ ।  

 

(४) केन्द्रले अवश्यक संख्यामा कमयचारी व्यवस्था गनय सकनेछ ।  
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(५) केन्द्रका कमयचारीको सेवा,सतय र सयुवधा व्यवस्थापन सयमयतले यनधायरण गरे  वमोयजम हुनेछ ।  

(६) सावयजयनक यवदाको यदन बाहके पायलकाले तोके बमोयजमको समयमा दयैनक छ  घण्टाको दरले 

केन्द्रको सञ्चालन गनुयपनेछ । 

(७) सामदुाययक ऄध्ययन केन्द्रमा काययक्रम सञ्चालन हुन सकने ऄवस्था नरहमेा तथा  सामदुाययक 

ऄध्ययन केन्द्रका पररचायलकालाइ ऄन्द्यर स्थानान्द्तरण गने ऄवस्था  नरहमेा व्यवस्थापन गनय वडा 

कायायलयमा बाचनालय सञ्चालनाथय खटाईन  सयकनेछ र ईि पाररचायलकाको व्यवस्थापन तथा 

वाचनालय सञ्चालनमा बजेट  ब्यबस्था गनय तथा पररचायलकाको थप सेवा सयुवधाको व्यवस्थाको लायग 

वडा  कायायलयको दाययत्व हुनेछ । 

(८) मायथ जनु सकैु कुरा ईल्लेख गरेको भएता पयन व्यवस्थापन सयमयतको यनणयय  बमोयजम कायय 

चापका अधारमा स्थानीय तहले अवश्यकता ऄनसुार ऄयतररि  समय यनधायरण गनय बाधा पने छैन ्

।  

२४. समन्द्वय,सहकायय र साझेदारी गनय सकनेः केन्द्रले कायय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको 

 यसलयसलामा पायलकाले प्रदिे सरकार, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरु,  सामदुाययक 

संस्थाहरु र कुनै िैयक्षक संस्थासँग सम्पकय ,समन्द्वय,सहकायय तथा  साझेदारी गनय सकनेछ ।  

 

ऄनसुचूी -१ 

सामदुाययक यसकाइ केन्द्र स्वीकृयतका लायग पायलकामा पेस गने यनवेदनको ढाँचा 

  

 

   यवषयः सामदुाययक यसकाइ केर सञ्चालन सम्वन्द्धमा । 

श्री…………………….. गाईँपायलकाको कायायलय, 

…………………………………..। 

 

ईपयिु सम्वन्द्धमा…………………..यजल्ला 

……………………गाईँपायलका………………वडा नं. ………….. मा हाल सम्म सामदुाययक 

यसकाइ केन्द्र स्थापना नभएकाले नयाँ सामदूाययक यसकाइ केन्द्र खोल्ने स्वीकृयतका लायग  दहेायका 

यववरण खलुाइ यनवेदन गदयछौं ।  

 १. क. सामदुाययक यसकाइ केन्द्रको नामः 

ख. ठेगानाः  

ग. भौयतक ऄवस्थाः 



 

 

बर्ज ुगाउँपालऱकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड ३, संख्या ३८ लमति २०७९।९।१७ 

  
   

क. भवन 

ख. कोठा 

ग. फयनयचर  

घ. िौचालय  

ङ. खानेपानीको व्यवस्था 

घ. अयथयक स्रोत साधनहरु  

२. यनवेदन साथ दहेायका कागजातहरु संलग्न छनः 

 क. सामदुाययक यसकाइ केन्द्रको यवधान 

 ख. सामदुाययक यसकाइ केन्द्र स्थापना गनय समदुायले गरेको   

 यनणययको प्रयतयलयप 

 ग. वडाको यसफाररस 

 घ. तदथय व्यवस्थापन सयमयतको यनणययको प्रयतयलपी 

 

 

 

      ………………………. 

       ऄध्यक्ष 

   सामदुाययक यसकाइख केन्द्र व्यवस्थापन सयमयत(तदथय) 

 

 

 


