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महिला संजाल गठन तथा परिचालन कार्यहिधी-२०७९ 

 

प्रस्तािनााः गाउँपाललका क्षते्रलित्रका िडास्तिदेखि नै महिलािरुको नतेतृ्िमा सिोकाििाला महिलािरुको 
प्रलतलनधीत्ि िडास्तिीर् महिला मार्य त सलुनखित गदै गाउँ कार्यपाललका मातितको सामाखजक हिकास 
सलमलतको प्रत्र्क्ष मातितमा ििने गिी महिला संजालको गठन गिी सोिी संजाल मार्य त महिला हिकास 
सम्बन्धी गाउँपाललका स्तिीर् नीलत लनमायण देखि कार्ायन्िर्न तिसम्म आिश्र्कता अनसुाि उलनिरुलाई 
संलग्न गिाई समग्र अखजिकोट गाउँपाललकाको सिाहगयण हिकासको मलुप्रिािमा महिलालाई समािेश 
गने सम्बन्धमा आिश्र्क व्र्िस्था गनय िाञ्छलनर् िएकोले 

स्थानीर् सिकाि संचालन ऐन,२०७४ को दर्ा १०२ ले ददएको अलधकाि प्रर्ोग गिी अखजिकोट 
गाउँपाललकाले र्ो कार्यहिधी तजुयमा गिी लाग ुगिेको छ।  

 

परिच्क्क्षदे १ 

प्रािखम्िक 

१. संखक्षप्त नाम ि प्रािम्िाः १. र्स कार्यहिधीको नाम" महिला संजाल गठन तथा परिचालन 
कार्यहिधी २०७९ ििेको छ। 

२. र्ो कार्यहिधी अखजिकोट गाउँपाललका क्षेत्रिरि लाग ुिनुेछ ि तरुुन्त प्रािम्ि िनुेछ। 

३. परिचर्ाः हिषर् ि प्रसगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यहिधीाः 
क " अध्र्क्ष" िन्नाले र्स कार्यहिधीको लनर्म ६ बमोखजम गठन िनुे संजालको अध्र्क्ष लाई 
सम्झनपुछय। 

ि "कार्यपाललका" िन्नाले अखजिकोट गाउँ कार्यपाललकालाई सम्झन ुपदयछ। 

ग "कार्ायलर्" िन्नाले अखजिकोट गाउँकार्यपाललको कार्यलर्लाई सम्झन ुपदयछ। 

घ " कार्यहिधी " िन्नाले महिला संजाल गठन तथा परिचालन कार्यलबधी २०७९ लाई 
सम्झनपुछय। 

ङ "गाउँपालका" िन्नाले अखजिकोट गाउँपाललकालाई सम्झनपुदयछ। 

च " पाललका स्तरिर् संजाल" िन्नाले कार्यहिलधको लनर्म ६ बमोखजमको संजाललाई 
सम्झनपुदयछ। 

छ  "िडा" िन्नाले अखजिकोट गाउँपाललका मातितको कुनैपलन िडालाई सम्झनपुदयछ। 

ज " िडा सलमलत" िन्नाले सम्बन्धीत िडाको िडा सलमलतलाई सम्झनपुदयछ। 



झ " िडा अध्र्क्ष" िन्नाले अखजिकोट गाउँपाललका मातितको सम्बन्धीत िडाका 
िडाध्र्क्डलाई सम्झनपुदयछ। 

ञ. " िडा सखचि" िन्नाले अखजिकोट गाउँपाललकाका सम्बन्धीत िडाको िडा सखचिलाई 
सम्झनपुदयछ। 

ट." िडास्तरिर् महिला संजाल" िन्नाले कार्यहिधीको लनर्म ३ बमोखजम प्रत्र्क िडामा गठन 
िनुे महिला संजाललाई सम्झन ुपदयछ। 

ठ " सदस्र्" िन्नाले र्स कार्यहिधी बमोखजम गठन िनुे संजालका सदस्र्लाई सम्झनपुदयछ। 

ड. "सामाखजक हिकास सलमलत" िन्नाले स्थालनर् सिकाि संचालन ऐन-२०७४ बमोखजम 
सामाखजक क्षेत्र िेने गाउँ कार्यपाललका मातितको सामाखज हिकास सलमलतलाई सम्झन ुपदयछ।  

ढ "संर्ोजक" िन्नाले र्स कार्यहिलध बमोखजम गठन िनुे महिला संजालका संर्ोजकलाई 
सम्झनपुदयछ। 

 

परिच्क्छेद-२  

िडास्तरिर् महिला सञ्जाल सम्िखन्ध व्र्ािस्था 
 

३.सञ्जाल गठनाः- १) प्रत्र्क िडामा महिला हिकास तथा सशखिकिण सम्बन्धी र्ोजना तथा 
कार्यक्रम सञ्चालन गने काम समेतको लालग एक िडास्तरिर् महिला सञ्जाल ििनेछ। 

२. सञ्जालको गठन देिार् बमोखजम िनुेछाः- 

 क) सम्िन्धीत िडा सलमलतले तोकेको सम्बन्धीत िडाको महिलािरु मध्र्बाट एकजना -
संर्ोजक 

ि) सम्बन्धीत िडालित्रका महिला समिु, महिला सिकािी, आमा समिु िा टोल हिकास 
संस्थाबाट एक जना महिला-सदस्र् 

ग) महिलाको िक, हितको संिक्षण ि सम्बर्द्यन िासमाज सेिाको हिशेष र्ोगदान परु्ायएका 
महिलािरुमध्रे्बाट िडा सलमलतबाट मनोलनत चािजना-सदस्र् 

घ) िडा सखचच िा लनजले तोकेको कमयचािी - सदस्र्-सखचि 

३. उपलनर्म २ को िण्ड ि ि ग बमोखजमका सदस्र्िरुको मनोनर्न समािेशी लसर्द्ान्तको 
आधािमा िडा सलमलतले गनेछ। 

४. मनोलनत सदस्र्िरुको पदािलध २ बषयको िनुेछ।  

 

 

 

 

 



 

५. उपलनर्म ४ मा जनुसकैु कुिा लेखिएको िएतापलन कुनै मनोलनत सदस्र्ले आफ्नो पद अनरुुपको  
आचिण नगिेको  िा खजम्मेिािी पूिा नगिेको िलन सञ्जालको बिमुत सदस्र्ले ठिि गिी िडा सलमलतमा 
लसर्रिष गिेमा िडा सलमलतले त्र्स्तो सदस्र्लाई जनुसकैु समर्मा पदबाट िटाउन सक्नेछ । ति 
पदबाट िटाउन ुअखघ लनजलाइ आफ्नो सर्ाई पेश गने मौकाबाट बखञ्चत  गरिने छैै् िन । 

४. सञ्जालको बैठक ि लनणयर्ाः  

१. सञ्जालको बैठक कमतीमा दईु महिनामा एक पटक सम्बन्धीत िटा कार्ायलर्मा बस्नेछ । 

२. संर्ोजकले तोकेको लमलत  समर् ि स्थानमा सलमलतको. िैठक बस्नेछ । 

३. सञ्जालको बैठक िैठक िनु ुिन्दा कम्तीमा चौहिस घण्टा अगािै छलर्ल िनुे हिषर्को कार्यसचुी 
सहितको सचुना सदस्र् सखचिले सदस्र्िरुलाई ददनछे । 

४. सञ्जालको कुल सदस्र् संख्र्ाको पचाुुस प्रलतशतिन्दा बढी सदस्र्िरुको उपस्थीलत िएमा सञ्जालको 
िैठकको लालग गणपूिक संख्र्ा पगेुको मालनन्छ । 

५.सञ्जालको बैठकमा बिमुत को िार् मान्र् िनुेछ ि मत बिाबि िएमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्खि 
ले लनणयर्क मत ददनेछ 

६. सञ्जालको बैठकको लनणयर् िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्खिले प्रमाखणत गिी  िाख्नछे।  

७ सञ्जालको बैठकमा िडाध्र्क्षलाई आमन्त्रण गनुय पने छ।  

५ सञ्जालको काम कतयव्र् ि अलधकािाः  

र्स कार्यहिलधको अन्र्त्र लनर्ममा उल्लेखित काम , कतयव्र् ि अलधकाि को अलतरिि सञ्जालको काम 
,कत्र्तव्र्  ि अलधकाि देिार्बमोखजम िनुेछाः- 

क) िडा लित्रका टोल हिकास संस्थािरुले सम्पादन गने कार्यमा समन्िर् तथसिखजकिण गने  

ि) महिला सशखिकिण तथा मलु प्रिाहिकिण सम्बन्धी कार्यक्रमिरुका तजुयमा गरुी िडा सलमलतमा 
पेश गने । 

ग) िडालित्र हक्रर्ाखशल महिलासंग सम्बन्धीत संघ संस्थािरुहिच आिश्र्क समन्िर् एिं सिजीकिण 
गने । 

घ) िडा लित्रका महिला िरुलाई उद्यमशील बनाउनका लालग आिश्र्क क्षेत्र पहिचान गिी िडा 
सलमलतमान लसर्रिश गने । 



ङ) महिलालाई सिायहगण हिकासको मलु प्रिािमा परिचालन गनय अलिर्ानमलुक कार्यिरु सञ्चालन गने 
, गिाउने । 

च) महिलालाई हिकास लनमायण तथा समाज सेिाको क्षेत्रमा स्िर्मंसेिक को रुपमा परिचालन गने , 

गिाउने 

छ) महिलासंग सम्बन्धीत हिलिन्न संघ संस्थाको क्षमता अलििहृर्द् गने ,गिाउने  

ज) लैंलगक हिंसा लनर्न्त्रणका आिश्र्क कार्यक्रमिरुको तजुयमा गिी िडा सलमलतमा पेश गने  

झ) कार्यपाललका तथा िडा सलमलत ले तोकेको अन्र् कार्य गने, गिाउने । 

  

परिच्क्छेद ३ 

                              गाउँपाललका स्तिीर् महिला सञ्जाल 

६. सञ्जाल गठनाः- 

१. कार्यपाललकाको मातितको सामाखजक हिकास सलमलतको प्रत्र्क्ष मातितमा ििने गिी गाउँपाललका 
स्तिीर् एक महिला सञ्जाल गठन िनुेछ । 

क) सिै िडाका सञ्जालका संर्ोजक िरु मध्रे्बाट  आरु्ले छानेको एक जना -अध्र्क्ष 

ि) सिै िडा का महिला  सञ्जाल का संर्ोजक -सदस्र् 

ग) महिला को िक ,हितको संिक्षण ि प्रिर्द्यन िा समाज सेिाको क्षत्रमा हिशेस र्ोगदान परु्ायएका 
महिला िरुमध्रे् बाट कार्यपाललकाले मनोलनत गिेको पाँच जना-  सदस्र् 

घ) कार्ायलर्कको महिला हिकास शािा प्रमिु -सदस्र् सखचि  

२. उपलनर्म १ को िण्ड ग बमोखजमका सदस्र्िरुको मनोनर्न समािेशी लसद्घान्त को आधािमा 
गरिने छ । 

३ मनोलनत सदस्र्को पदािलध २ िषयको िनुेछ । 

४ उपलनर्म ३मा जनुसकै कुिा लेखिएको िएता पनी कुनै मनोलनत सदस्र्ले आफ्नो पद अनरुुपको 
आचािण नगिेको िा खजम्मेिािी पिुा नगिेको िलन परिषदको बिमुत सदस्र्ले ठिि गिी सामाखजक 
हिकास सलमलत मार्य त कार्यपाललकाले त्र्स्तो सदस्र्लाई जनुसकैु समर्मा पदबाट िटाउन सक्नेछ 
।ति,पदबाट िटाउन ुअखघ लनजलाई आफ्नो सर्ाई पेश गने मौका बाट बखञ्चत गरिने छैन । 



७ ) सञ्जालको िैठक ि लनणयर्ाः  

१) सञ्जालको िैठक कम्तीमा दईु महिनामा एक पटक बस्नेछ । 

२) अध्र्क्षले तोुृकेको लमलत , समर् ि स्थानमा सञ्जालकोिैठक बस्नेछ । 

३) सञ्जालको िठैकमा कम्तीमा चौहिस घण्टा अगािै छलर्ल िनुे हिषर्को कार्यसूखच सहितको सूचना 
सदस्र् सखचिले सदस्र्िरुलाई ददनेछ । 

४) सञ्जालको कुल सदस्र् संख्र्ाकोपचास प्रलतसत िन्दा बहढ सदस्र्िरुको उपस्थीलत िएमा परिषदको 
बैठककोलालग गणपूिक संख्र्ा पगुोको मालननेछ । 

५) सञ्जालको बैठकमा बिमुतको िार् मान्र् िनुेछ ि मत बिाबि िएमा बैठकको अध्र्क्षता गने 
व्र्खि ले लनणयर्क मत ददनेछ । 

६) सञ्जालको बैठक को लनणयर् बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्खिल ुे प्रमाखण्त गनेछ । 

७) बैठकमा संिक्षकलाई अलनिार्य आमन्त्रण गनुयपनेछ । 

८.सञ्जालकोकाम ,कतयव्र् ि अलधकािाः  

क) महिला हिकास सम्बन्धी गाउँपाललका स्तिीर् दीघयकाललन नीलतको मस्र्ौदा तजूमा गिी सामाखजक 
हिकास सलमलतमा पेश िनुछे । 

ि) महिला लखक्षत गाउँपाललका स्तिीर् िाहषयक कार्यक्रमिरुको तजूमा गिी सामाखजक हिकास हिकास 
सलमलतमा पेश गने  

ग) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र हक्रर्ाखशल महिला संग सम्बन्धीत हिलिन्न संघ संस्थािरुलाई गाउँपाललका मा 
सूखचकृत गने ि उल्लेखित संस्थािरुको काम काििािीको िेिदेि तथा लनर्मन गने । 

घ) गाउँपाललका क्षेत्रलित्रका महिलािरुलाई उद्यमशील बनाउनकोलालग आिश्र्क क्षेत्र पहिचान गिी 
सामाखजक हिकास सलमलतमा लसर्रिष गने 

ङ) गाउँपाललका  क्षेत्रलित्रको महिलािरुलाई हिकासको मलु प्रिािमा परिचालन गनय अलिर्ानमलुक 
कार्य सञ्चालन गने गिाउने  

च)महिला हिकास ,शसखिकिण एिं मलुपूिािीकिण सम्बन्धी हिषर्मा सामाखजक हिकास सलमलतमा 
लसर्रिष गने  

छ) गाउँपाललका क्षेत्रलित्रका महिलािरुलाई हिकास लनमायण तथा समाज सेिाका क्षेत्रमा स्िरं्सेिकको 
रुपमा परिचालन गने , गिाउने । 



ज) गाउँपाललकामा सूखचकृत महिला  सम्बन्धी संघ संस्थाको क्षमता अलििदृि गने , गिाउने  

झ) कार्यपाललका तथा सामाखजक हिकास सलमलतले हिकास सलमलतले तोकेको अन्र् कार्य गने, गिाउने 
। 

 

परिच्क्छेद ४ 

हिहिध 

 ९. िाग ललन निनुाेः सञ्जालका कुनै सदस्र् िा पदालधकािीले आफ्नो लनखज स्िाथय िएको कुनै काम 
कुिामा िाग ललन िदैुन । 

१०. उपसलमलत िा कार्यदल गठन  गनय सक्नाेः पाललकास्तिीर् िा िडास्तिीर् सञ्जालले र्स कार्यहिलध 
बमोखजम आरु्ले गनुय पनेपने कुनै  कार्य सम्पादन गनयको लनलमत्त आिश्र्कता अनसुाि बढीमा पाँच 
िषय सदस्र्ीर् उपसलमलत िा कार्यदल गठन गनय सक्नेछ  

११. परिश्रलमक , सहुिधा तथा बैठक  ित्तााः (१) पाललकास्तिीर्  िा िडास्तिीर्  सञ्जालका पदालधकािी 
तथा सदस्र्ले कार्यपाललकाले तोके बमोखजमको दिमा बैठक ित्ता पाउनेछनै्। 

१२. िाहषक प्रलतिेदनाः (१) िडा सञ्जालले आरु्ले  िषय ििीमा सम्पादन गिेको काम काििािीकोिाहषयक 
प्रलतिेदन आलथयक िषय समाप्त िएको  एक महिना लित्र सम्बन्धीत िडाका िडाध्र्क्ष  िपाललका स्तिीर् 
ुाःसञ्जाल समक्ष पेश गनुय पनेछ ि िडाध्र्क्ष ले उि प्रलतिेदन िडा  सलमखुखुतको बैठकमा प्रस्ततु 
गिी सामाखजक  हिकास सलमलतमा पेश गनुय पनेछ । 

२) पाललका स्तिीर्ाः सञ्जाल पदालधकािीिरुले आरु्ले िषय ििीमा गिेको  काम काििािीको िाहषयक 
प्रलतिेदन आलथयक िषय समाप्त िएको एक महिनालित्र सामाखजक हिकास सलमलतका संर्ोजक समक्ष पेश 
गनुय पने छ ि सामाखजक हिकास सलमलतको संर्ोजकले उि प्रलतिेदन सामाखजक हिकास सलमलतको 
बैठकमा प्रस्ततु गिी कार्यपाललकामा  पेश गनुय पनेछ । 

१३) लनदेशन ददन सक्नाेः  १) कार्यपाललका तथा सामाखजक हिकास सलमलतले ददएको लनदेशन पालना 
गनृय र्स कार्यहिलध बमोखजम गदठत ुाःसञ्जालको कतयव्र् िनुेछ । 

१४) संिक्षक सम्बन्धी व्र्िस्थााः (१)सञ्जालको संिक्षक सामाखजक हिकास सलमलतका संर्ोजक ििनेछ 
। 

२) िडास्तिीर्ाः सञ्जालको संिक्षक सम्बन्धीत िडाका िडाध्र्क्ष िनुेछ । 

१५) सिर्ोग गनूयपनेाः  र्स कार्यहिलध बमोखजम गदठत सञ्जालको काम काििािीको 



 सम्बन्धमा आिश्र्क सिर्ोग गनुय सम्बन्धीत सिैको कतयव्र् हृनेछ । 

१६) सञ्जालको हिघटनाः (१) र्स कार्यहिलधमा उखल्लखित उिेश्र् बमोखजम काम गनय नसक्ने िडा 
सञ्जाललाई सम्बन्धीत िडाको िडा सलमलतले हिघटन गनै सक्ने ि सो को जानाकािी सामाखजक हिकास 
सलमलतलाई गिाउन ुपनेछ। 

२) र्स कार्हृिलधमा उल्लेखित उिेश्र् बमोखजम काम गनय नसक्न सञ्जाललाई सामाखजक हिकास 
सलमलतको लसर्रिषमा कार्यपाललकाले हिघटन गनय सक्ने छ। 

१७) हिषर्गत सलमलतको संर्ोजकाः सञ्जालको अध्र्क्ष िनु नपाउनाेः र्स कार्यहिलधको अन्र्त्र लनर्ममा 
जनुसकैु कुिा लेखिएको िएतापलन गाउँ कार्यपाललकाका मातितको हिषगत सलमलतका संर्ोजक िरु र्स 
कार्यहिलध िमोखजम िनु ेसञ्जालको अध्र्क्ष िनु पाउन ेछैन । 

१८) कार्यपाललकासंग सम्पकय ाः  पाललका स्तिीर् सञ्जालले कार्यपाललकासंग सम्पकय  िाख्न ुपदाय सामाखजक 
हिकास सलमलत मार्य त िाख्नपुने छ। 

१९) मापदण्ड बनाउने अलधकािाः  र्स कार्यहिलधको कार्यन्िर्न गनयको लालग सामाखजक लबकास 
सलमलतको लसर्रिसमा कार्यपाललकाले आिश्र्क मापदण्डको तजुयमा गनय सक्नेछ । 

२०) बाधा अड्काउ रु्काउनेाः र्स कार्यहिलधमा उल्लेखित प्रािधान कार्ायन्िर्न गदाय कुनै बाधा 
अड्काउ आईपिेमा कार्यपाललकाले लनणयर् गिी त्र्स्तो बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ । 
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