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महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यहिधि, २०७६ 

प्रस्तािना: गाउँपाधलका क्षते्रधित्रका िडास्तिदेखी नै महिलािरुको नेततृ्िमा सिोकाििाला महिलािरुको 
प्रधतधनधित्ि िडास्तरिर् महिला सञ्जाल मार्य त सधुनश्चित गदै गाउँ कार्यपाधलका मातितको सामाश्चिक 
हिकास सधमधतको प्रत्र्क्ष मातित ििने गिी महिला सञ्जालको गठन गिी सोिी सञ्जाल मार्य त महिला 
हिकास सम्बन्िी गाउँपाधलका स्तिीर् नीधत धनमायण देश्चख कार्ायन्िर्न तिसम्म आिश्र्कता अनसुाि 
उनीिरुलाई संलग्न गिाई समग्र माछापचु्छ्रे गाउँपाधलकाको सिायङ्गीण हिकासको मूलप्रिािमा महिलालाई 
समािेश गने सम्बन्िमा आिश्र्क व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् िएकोले 

स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन,२०७४ को दर्ा १०२ ले ददएको अधिकाि प्रर्ोग गिी माछापचु्छ्रे 
गाउँपाधलकाले र्ो कार्यहिधि तिुयमा गिी लाग ुगिेको छ। 

परिच्छ्छेद १ 

प्रािश्चम्िक 

१.संश्चक्षप्त नाम ि प्रािम्ि : १.र्स कार्यहिधिको नाम æमहिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यहिधि, 

२०७६Æ ििेको छ । 

२.र्ो कार्यहिधि माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका क्षेत्रिि लागू िनुेछ ि  तरुुन्त प्रािम्ि िनुेछ । 

२.परििाषा : हिषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यिधिमा:- 

क.æअध्र्क्षÆ िन्नाले र्स कार्यहिधिको धनर्म ६ बमोश्चिम गठन िनुे सञ्जालको अध्र्क्षलाई सम्झनपुछय । 

ख.æकार्यपाधलकाÆ िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँ कार्यपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ। 

ग.æकार्ायलर्Æ िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँकार्यपाधलकाको कार्ायलर्लाई सम्झन ुपदयछ। 

घ.æकार्यहिधिÆ िन्नाले महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यहिधि ,२०७६ लाई सम्झनपुदयछ। 

ङ.æगाउपाधलकाÆ िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलकालाई सम्झनपुदयछ। 

च.æपाधलका स्तरिर् सञ्जालÆ िन्नाले कार्यहिधिको धनर्म ६ बमोश्चिमको सञ्जाललाई सम्झनपुदयछ। 

छ.æिडाÆ िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका मातितको कुनैपधन िडालाई सम्झनपुदयछ । 

ि.æिडा सधमधतÆ िन्नाले सम्बन्िीत िडाको िडा सधमधतलाई सम्झनपुदयछ। 
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झ.æिडाध्र्क्षÆ िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका मातितको सम्बन्िीत िडाका िडाध्र्क्षलाई 
सम्झनपुदयछ। 

ञ.æिडासश्चचिÆ िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका सम्बन्िीत िडाको िडा सश्चचिलाई सम्झनपुदयछ । 

ट.æवडास्तरिय महिला सञ्जालÆ िन्नाले कार्यहिधिको धनर्म ३ बमोश्चिम प्रत्रे्क िडामा गठन िनुे 
महिला सञ्जाललाई सम्झन ुपदयछ। 

ठ.æसदस्र्Æ िन्नाले र्स कार्यहिधि बमोश्चिम गठन िनुे सञ्जालका सदस्र्लाई सम्झनपुदयछ। 

ड.æसामाश्चिक हिकास सधमधतÆ िन्नाले स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोश्चिम सामाश्चिक क्षेत्र 
िेने गाउँ कार्ायपाधलका मातितको सामाश्चिक हिकास सधमधतलाई सम्झन ुपदयछ। 

ढ.æसंर्ोिकÆ िन्नाले र्स कार्यहिधि बमोश्चिम गठन िनुे महिला सञ्जालका संर्ोिकलाई सम्झनपुदयछ। 

परिच्छ्छेद २ 

िडास्तरिर् महिला सञ्जाल सम्बन्िी व्र्िस्था 

३.सञ्जालको गठन:- १.प्रत्रे्क िडामा महिला हिकास सम्बन्िी र्ोिना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गने 
काम समेतको लाधग एक महिला िडस्तरिर् महिला सञ्जाल ििनेछ। 

२.सञ्जालको गठन देिार् बमोश्चिम िनुछे:- 

क.सम्बन्िीत िडा सधमधतले तोकेको सम्बन्िीत िडाको महिलािरु मध्रे्बाट एकिना -संर्ोिक  

ख.सम्बन्िीत िडाधित्रका टोल हिकास संस्थाका अध्र्क्ष िा धनिले तोकेको टोल हिकास संस्थाको 
पदािीकािी िा सदस्र्िरु एक-एक िना महिला -सदस्र्  

ग.महिलाको िक, हितको संिक्षण ि सम्िर्द्यन िा समाि सेिाको हिशेष र्ोगदान परु्ायएका 
महिलािरुमध्रे्बाट िडा सधमधतबाट मनोधनत चाििना -सदस्र्  

घ.िडा सश्चचि िा धनिले तोकेको कमयचािी –सदस्र्-सश्चचि  

३.उपधनर्म २ को खण्ड ख ि ग बमोश्चिमका सदस्र्िरुको मनोनर्न समािेशी धसर्द्ान्तको आिािमा 
िडा सधमधतले गनेछ । 

४.मनोधनत सदस्र्िरुको पदािधि २ बषयको िनुेछ । 
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५.उपधनर्म ४ मा िनुसकैु कुिा लेश्चखएको िएता पधन कुनै मनोधनत सदस्र्ले आफ्नो पद अनरुुपको 
आचिण नगिेको िा श्चिम्मेिािी पूिा नगिेको िनी सञ्जालको बिमुत सदस्र्ले ठिि गिी िडा सधमधतमा 
धसर्ारिश गिेमा िडा सधमधतले त्र्स्तो सदस्र्लाई िनुसकैु समर्मा पदबाट िटाउन सक्नेछ।ति, 
पदबाट िटाउन ुअश्चघ धनिलाई आफ्नो सर्ाई पेश गने मौकाबाट बश्चञ्चत गरिने छैन। 

४.सञ्जालको बैठक ि धनणयर्:-  

१.सञ्जालको िैठक कम्तीमा दईु महिनामा एक पटक सम्बन्िीत िडा कार्ायलर्मा बस्नेछ । 

२.संर्ोिकले तोकेको धमधत, समर् ि स्थानमा सधमधतको िैठक बस्नेछ । 

३.सञ्जालको िैठक िनुिुन्दा कम्तीमा चौहिस घण्टा अगािै छलर्ल िनु ेहिषर्को कार्यसचुी सहितको 
सचुना सदस्र् सश्चचिले सदस्र्िरुलाई ददनेछ। 

४.सञ्जालको कुल सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रधतशतिन्दा बढी सदस्र्िरुको उपश्चस्थत िएमा सञ्जालको 
िैठकको लाधग गणपिुक संख्र्ा पगेुको माधननेछ। 

५.सञ्जालको िैठकमा बिमुतको िार् मान्र् िनुेछ ि मत बिाबि िएमा िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्श्चिले 
धनणायर्क मत ददनेछ। 

६.सञ्जालको िैठकको धनणयर् िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्श्चिले प्रमाश्चणत गिी िाख्नछे । 

७.सञ्जालको िैठकमा िडाध्र्क्षलाई आमन्त्रण गनुयपनेछ। 

५.सञ्जालको काम कतयव्र् ि अधिकाि:-  

र्स कार्यहिधिको अन्र्त्र धनर्ममा उल्लेश्चखत काम, कतयव्र् ि अधिकािको अधतरिि सञ्जालको काम, 
कतयव्र् ि अधिकाि देिार् बमोश्चिम िनुेछ:- 

क.िडाधित्रका टोल हिकास संस्थािरुले सम्पादन गने कार्यमा आिश्र्क समन्िर् तथा सििीकिण 
गने । 

ख.महिला सशिीकिण तथा मलु प्रिािीकिण सम्बन्िी कार्यक्रमिरुको तिुयमा गिी िडा सधमधतमा पेश 
गने । 

ग.िडाधित्र हक्रर्ाश्चशल महिलासँग सम्बन्िीत संघ संस्थािरुहिच आिश्र्क समन्िर् एिम ्सििीकिण 
गने। 
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घ.िडाधित्रका महिलािरुलाई उद्यमशील बनाउनका लाधग आिश्र्क क्षेत्र पहिचान गिी िडा सधमधतमा 
धसर्ारिस गने। 

ङ.महिलालाई सिायङ्गीण हिकासको मलु प्रिािमा परिचालन गनय अधिर्ानमलुक कार्यिरु सञ्चालन गने, 
गिाउने। 

च.महिलालाई हिकास धनमायण तथा समाि सेिाको क्षेत्रमा स्िरं्सेिकको रुपमा परिचालन गने, गिाउने 
। 

छ.महिलासँग सम्बन्िीत हिधिन्न संघ संस्था को क्षमता अधििहृर्द् गने, गिाउने । 

ि.लैहङ्गक हिंसा धनर्न्त्रणका आिश्र्क कार्यक्रमिरुको तिुयमा गिी िडा सधमधतमा पेश गने। 

झ.कार्यपाधलका तथा िडा सधमधतले तोकेको अन्र् कार्य गने, गिाउने । 

परिच्छ्छेद ३ 

पाधलकास्तरिर् महिला सञ्जाल  

६.सञ्जाल गठन:-  

१.कार्यपाधलका मातितको सामाश्चिक हिकास सधमधतको प्रत्र्क्ष मातितमा ििन ेगिी गाउँपाधलका स्तिीर् 
एक महिला सञ्जाल गठन देिार् बमोश्चिम िनुेछ 

क.सबै िडाका सञ्जालका संर्ोिकिरुमध्रे्बाट आरू्ले छानेको एकिना -अध्र्क्ष 

ख.सबै िडाका महिला सञ्जालका संर्ोिक -सदस्र्  

ग.महिलाको िक, हितको संिक्षण ि सम्िर्द्यन िा समाि सेिाको क्षेत्रमा हिशेष र्ोगदान परु्ायएका 
महिलािरुमध्रे्बाट कार्यपाधलकाले मनोनर्न गिेका पाँचिना -सदस्र् 

ङ.कार्ायलर्को महिला हिकास शाखा िेने शाखा प्रमखु –सदस्र्-सश्चचि 

२.उपधनर्म (१) को खण्ड (ग) बमोश्चिमका सदस्र्िरुको मनोनर्न समािेशी धसर्द्ान्तको आिािमा 
गरिनेछ। 

३.मनोधनत सदस्र्िरुको पदािधि दईु िषयको िनुेछ। 
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४.उपधनर्म (३) मा िनुसकैु कुिा लेश्चखएको िएता पधन कुनै मनोधनत सदस्र्ले आफ्नो पद अनरुुपको 
आचिण नगिेको िा श्चिम्मेिािी पिुा नगिेको िनी परिषद्को बिमुत सदस्र्ले ठिि गिी सामाश्चिक 
हिकास सधमधत मार्य त कार्यपाधलकामा धसर्ारिश गिेमा कार्यपाधलकाले त्र्स्तो सदस्र्लाई िनुसकैु 
समर्मा पदबाट िटाउन सक्नेछ।ति, पदबाट िटाउन ुअश्चघ धनिलाई आफ्नो सर्ाई पेश गने मौकाबाट 
िश्चञ्चत गरिने छैन। 

७.सञ्जालको िैठक ि धनणयर्:- १.सञ्जालको िैठक कम्तीमा दईु महिनामा एक पटक बस्नेछ। 

(२) अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् ि स्थानमा सञ्जालको िैठक बस्नेछ । 

(३) सञ्जालको िैठक िनुिुन्दा कम्तीमा चौहिस घण्टा अगािै छलर्ल िनुे हिषर्को कार्यसचुी सहितको 
सूचना सदस्र् सश्चचिले सदस्र्िरुलाई ददनेछ। 

(४) सञ्जालको कुल सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रधतशत िन्दा बढी सदस्र्िरुको उपश्चस्थत िएमा परिषद्को 
बैठकको लाधग गणपिुक संख्र्ा पगेुको माधननेछ। 

(५) सञ्जालको बैठकमा बिमुतको िार् मान्र् िनुेछ ि मत बिाबि िएमा बैठकको अध्र्क्षता गने 
व्र्श्चिले धनणायर्क मत ददनेछ। 

(६) सञ्जालको बैठकको धनणयर् बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्श्चिले प्रमाश्चणत गनेछ। 

(७ बैठकमा संिक्षकलाई अधनिार्य आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

८. सञ्जालको काम, कतयव्र् ि अधिकाििः र्स कार्यहिधिको अन्र्त्र धनर्ममा उश्चल्लश्चखत काम, कतयव्र् 
ि अधिकािको अधतरिि सञ्जालको काम, कतयव्र् ि अधिकाि देिार् बमोश्चिम िनुेछिः 
(क) महिला हिकास सम्बन्िी गाउँपाधलकास्तिीर् दीघयकाधलन नीधतको मस्र्ौदा तिुयमा गिी सामाश्चिक 
हिकास सधमधतमा पेश गने। 

(ख) महिला लश्चक्षत गाउँपाधलकास्तिीर् िाहषयक कार्यक्रमिरुको तिुयमा गिी सामाश्चिक हिकास सधमधतमा 
पेश गने। 

(ग) गाउँपाधलका क्षेत्रधित्र हक्रर्ाशील महिलासँग सम्बश्चन्ित हिधिन्न संघ संस्थािरुलाई गाउँपाधलकामा 
सूचीकृत गने ि उश्चल्लश्चखत संस्थािरुको काम काििािीको िेखदेख तथा धनर्मन गने। 

(घ) गाउँपाधलका क्षेत्रधित्रका महिलािरुलाई उद्यमशील बनाउनका लाधग आिश्र्क क्षेत्र पहिचान गिी 
सामाश्चिक हिकास सधमधतमा धसर्ारिश गने। 

(ङ) गाउँपाधलका क्षेत्रधित्रका महिलािरुलाई हिकासको मलु प्रिािमा परिचालन गनय अधिर्ानमलुक 
कार्य सञ्चालन गने, गिाउने। 
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(च) महिला हिकास, सशिीकिण एिम ्मूलप्रिािीकिण सम्बन्िी हिषर्मा सामाश्चिक हिकास सधमधतमा 
धसर्ारिश गने। 

(छ) गाउँपाधलका क्षेत्रधित्रका महिलािरुलाई हिकास धनमायण तथा समाि सेिाको क्षेत्रमा स्िरं्सेिकको 
रुपमा परिचालन गने, गिाउने। 

(ि) गाउँपाधलकामा सूचीकृत महिला सम्बन्िी संघ संस्थाको क्षमता अधििहृर्द् गने, गिाउने। 

(झ) कार्यपाधलका तथा सामाश्चिक हिकास सधमधतले तोकेको अन्र् कार्य गने, गिाउने। 

परिच्छ्छेद ४ 

हिहिि 

९. िाग धलन निनुिेः सञ्जालका कुनै सदस्र् िा पदाधिकािीले आफ्नो धनिी स्िाथय िएको कुनै काम 
कुिामा िाग धलन िदैुन। 

१०. उपसधमधत िा कार्यदल गठन गनय सक्निेः पाधलकास्तरिर् िा िडास्तरिर् सञ्जालले र्स कार्यहिधि 
बमोश्चिम आरू्ले गनुय पने कुनै कार्य सम्पादन गनयका धनधमत्त आिश्र्कता अनसुाि बढीमा पाँच सदस्र्ीर् 
उपसधमधत िा कार्यदल गठन गनय सक्नेछ। 

११. परिश्रधमक, सहुििा तथा बैठक ित्तािः (१) पाधलकास्तरिर् िा िडास्तरिर् सञ्जालका पदाधिकािी 
तथा सदस्र्ले कार्यपाधलकाले तोके बमोश्चिमको दिमा बैठक ित्ता पाउनेछन।् 

(२) िषयमा बढीमा ६ िटा सम्म बस्ने बैठकको लाधग मात्र बैठक ित्ता उपलब्ि गिाइनेछ। 

१२. िाहषयक प्रधतिेदनिः (१) िडा सञ्जालले आरू्ले िषयििीमा सम्पादन गिेको काम काििािीको िाहषयक 
प्रधतिेदन आधथयक िषय समाप्त िएको एक महिनाधित्र सम्बश्चन्ित िडाका िडाध्र्क्ष ि पाधलका स्तरिर् 
सञ्जाल समक्ष पेश गनुय पनेछ ि िडाध्र्क्षले उि प्रधतिेदन िडा सधमधतको बैठकमा प्रस्ततु गिी 
सामाश्चिक हिकास सधमधतमा पेश गनुय पनेछ। 

(२) पाधलका स्तरिर् सञ्जाल पदाधिकािीिरुले आरू्ले िषयििीमा सम्पादन गिेको काम काििािीको 
िाहषयक प्रधतिेदन आधथयक िषय समाप्त िएको एक महिनाधित्र सामाश्चिक हिकास सधमधतका संर्ोिक 
समक्ष पेश गनुय पनेछ ि सामाश्चिक हिकास सधमधतका संर्ोिकले उि प्रधतिेदन सामाश्चिक हिकास 
सधमधतको बैठकमा प्रस्ततु गिी कार्यपाधलकामा पेश गनुय पनेछ। 

१३. धनदेशन ददन सक्निेः (१) कार्यपाधलका तथा सामाश्चिक हिकास सधमधतले ददएको धनदेशन पालना 
गनुय र्स कार्यहिधि बमोश्चिम गदठत सञ्जालको कतयव्र् िनुेछ। 

१४. संिक्षक सम्बन्िी व्र्िस्थािः (१) सञ्जालको संिक्षक सामाश्चिक हिकास सधमधतका संर्ोिक िनुेछन।् 

(२) िडास्तरिर् सञ्जालको संिक्षक सम्बश्चन्ित िडाका िडाध्र्क्ष िनुेछन।् 

१५. सिर्ोग गनुय पनेिः र्स कार्यहिधि बमोश्चिम गदठत सञ्जालको काम काििािीको सम्बन्िमा आिश्र्क 
सिर्ोग गनुय सम्बश्चन्ित सबैको कतयव्र् िनुेछ। 
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१६. सञ्जालको हिघटनिः (१) र्स कार्यहिधिमा उश्चल्लश्चखत उदे्दश्र् बमोश्चिम काम गनय नसक्ने िडा 
सञ्जाललाई सम्बश्चन्ित िडाको िडा सधमधतले हिघटन गनय सक्ने ि सोको िानकािी सामाश्चिक हिकास 
सधमधतलाई गिाउन ुपनेछ। 

(२) र्स कार्यहिधिमा उश्चल्लश्चखत उदे्दश्र् बमोश्चिम काम गनय नसक्ने सञ्जाललाई सामाश्चिक हिकास 
सधमधतको धसर्ारिशमा कार्यपाधलकाले हिघटन गनय सक्नेछ। 

१७. हिषर्गत सधमधतका संर्ोिक सञ्जालको  अध्र्क्ष िनु नपाउनिेः र्स कार्यहिधिको अन्र्त्र धनर्ममा 
िनुसकैु कुिा लेश्चखएको िए तापधन गाउँ कार्यपाधलका मातितको हिषगत सधमधतका संर्ोिकिरु र्स 
कार्यहिधि बमोश्चिम गठन िनुे सञ्जालको अध्र्क्ष िनु पाउने छैनन।् 

१८. कार्यपाधलकासँग सम्पकय िः पाधलका स्तरिर् सञ्जालले कार्यपाधलकासँग सम्पकय  िाख्न ुपदाय सामाश्चिक 
हिकास सधमधत मार्य त िाख्न ुपनेछ। 

१९. मापदण्ड बनाउन ेअधिकाििः र्स कार्यहिधिको कार्ायन्िर्न गनयका लाधग सामाश्चिक हिकास सधमधतको 
धसर्ारिशमा कार्यपाधलकाले आिश्र्क मापदण्डको तिुयमा गनय सक्नेछ। 

२०. बािा अड्काउ रु्काउनिेः र्स कार्यहिधिमा उश्चल्लश्चखत प्राििान कार्ायन्िर्न गदाय कुनै िािा 
अड्काउ आईपिेमा कार्यपाधलकाले धनणयर् गिी त्र्स्तो बािा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ। 

 

           
 

 

 

 

 

 

 


