विकासको मार्गमा समािेसी पाइलाहरु ....
सबल समदु ायको लागि सशगिकरण

ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन परियोजना, तेस्रो चिण

खाने पानी ि सिसफाइमा पहच
ुँ दुर्गममा बस्ने समुदायको पवन अविकाि हो
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाको बहु क्षेत्रित काययले पररयोजनाका सबै गियाकलापहरुमा मानव अगिकारमा आिाररत अविारणालाई जोड गदन्छ । हामी
जातीय समुदाय, गलङ् ि वा िररबीको स्तर जेसुकै भएता पगन पररयोजना काययक्षेत्र का सबै समुदाय खानेपानी, सरससफाइ, स्वच्छता तथा जीगवकोपाजयनका अवसरहरुको
बारेमा जानकार रहेका र सो हागसल िनयको लागि आवश्यक पने उपायहरुमा पहुुँच भएको सुगनगित िदयछौं ।
सुरगक्षत खानेपानी प्राप्त िनुय र स्वच्छ वातावरणमा रहन पाउनु सबै जनताको अगिकार हो । हाम्रो सहयोिमा गनमायण हुने खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरुले
बालबागलका, फरक क्षमता भएका व्यगिहरु एवम् आगथयक , िागमयक तथा जातीय पृष्ठ भूमीको लाभ हागसल िनय नसके का समाजका सबै वियले सुग विा प्राप्त िरेको सुग नगित
िदयछौं । मानव अगिकार पररयोजनाको मुटु हो, जसमा गनम्न प्राविानहरु अवलम्बन िररन्छ ।
 लैङ्गिक गहसाबले संवेदनशील, समावेसी तथा सहभागितात्मक जल तथा जीगवकोपाजयन
िुरुयोजना,
 लिानीका गनणययहरुमा गवभेदरगहत आिारहरु एवम् भेला, बैठक तथा पररयोजनाका
प्रगतगनगिमूलक सगमगतहरुमा मगहला, गपछगडएको बियको आनुपागतक सहभागिता अगनवायय,
 पररयोजनाका सबै पक्षहरुमा प्रजातागन्त्रक तथा उ्तररदायी संयन्त्र तथा प्धतगत,
 समुदायले अिुवाई िरेको खानेपानी तथा जीगवकोपाजयन योजना कायायन्वयन सहजताको लागि
चरणब्धत काययगवगि,
 समुदायको अिुवाईमा खररद व्यवस्थापन तथा उपभोिा सगमगत माफय त कोष प्रवाह ।

लै ङ्वर्क समानता तथा सामावजक समािे सीकिण — परियोजनाको मूल क्षमता
हामी हरेक व्यगिको लागि समान अवसर र गवकल्प छनौटमा गवश्वास िदयछौं । त्यसैले पररयोजनाले गवगभन्न गियाकलापहरुको माध्यमबाट मगहला र गपछगडएको विय लाभागन्वत
हुनसक्ने िरी उनीहरुको समावेसीकरण र सशगिकरणलाई सम्बोिन िदयछ ।
हामी पररयोजनाको कोष सञ्चालनमा समुदाय प्रगत उ्तररदायी रहने िाउुँ पागलका/निरपागलका माफय त तथा
सुँिसुँिै काययि महरु सञ्चालन िदयछौं । हामी स्थानीय स रकारलाई दुियम तथा सेवागवहीन िाउुँ हरुमा
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गवस्तार िने काययमा सहयोि िदयछौं । जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ
क्षेत्रसुँि सम्बगन्ित नीगत गनमायण ,
सहभागितात्मक योजना तजुयमा तथा
प्रगतवेदन प्धतगत समेत समावेस िररएको
हुन्छ । सावयजगनक पररक्षण तथा
आमभेलाहरु को माध्यमबाट स्थानीय
तहहरुमा हु ने गवकासमा पारदगशयता तथा उ्तररदागयत्वको माध्यमबाट सुशासनको संस्कृ गतलाई सबल
बनाउन सहयोि िदयछौं ।
समानता र समावेसीकरणलाई सहयोि िनयको लागि खानेपानी प्रणाली कायायन् वयनको चरणव्धत
काययप्धतगतमा लैङ्गिक समानताका गस्धतान्तहरुलाई समावेस िररएको छ, जस्तैैः मगहला तथा दगलत लगक्षत आत्मगवश्वास अगभवृग ्धत तागलम, फरक क्षमता भएका
व्यगिहरुको लागि उपयुि हुने चपीको गडजाइन आगद । साना बच्चाहरु भएका मगहलाहरु तागलममा सहभागि हुन आउुँ दा हेरालुको व्यवस्था समे त िररएको छ ।

स्थानीय विकासको लावर् मवहला नेतृत्ि
सामान्यतैः पररयोजना काययक्षेत्रमा मगहलाहरु घरेलु काम तथा खेतीपातीको व्यवस्थापन िदै पररवार तथा सामुदागयक काम को नेतत्ृ व िदयछन् भने पुरुषहरु अथोपाजयनको लागि
भारत जाने िदयछन् । मगहलाहरु प्रायैः िाउुँपागलकाहरुको उपाध्यक्षको भूगमकामा रहेका छन् । पररयोजनाले सदैव मगहला
 स्थानीय स्तरमा लै ङ्गिक उत्तरदायी
तथा गपछगडएको बियलाई नेतत्ृ वदायी पदमा रही गजम्मेवारी बहन िनय उत्प्रेररत िने खालका काययहरु सञ्चालन िरररहेको
योजना तजजुमाको लागि पगिलो पटक
सञ्चालन िररएको “गनर्ुयमा मगिला”
छ । जसमा आत्मगवश्वास अगभबृग्धत, क्षमता गवकास, गसकाई आदान-प्रदान तथा सामागजक प्रचलनहरुलाई सम्बोिन
कायुशालामा सिभागिताको माध्यमबाट
िने काययहरु पदयछन् ।
पररयोजनाले “गनणययमा मगहला” काययशाला सञ्चालन िदै आएको छ । समाजमा गवद्यमान रहेका खास खास लैङ्गिक
भूगमकाहरुको पगहचान िररन्छ र यसलाई समुदायमा मगहलाहरुको सशगिकरण तथा गवकासको प्रवेश गबन्दक
ू ो रुपमा
समेत गलइन्छ । समग्र समुदायको गदिो गवकासको लागि सबै गनणयय प्रकृ याहरुमा मगहलाहरुलाई समावेश िनुय अगनवायय
रहेको कु रा िाउुँपागलकाहरुले महशुस िरेका छन् । काययशालाले िाउुँपागलका तथा अन्य गनकायहरुले लैङ्गिक
सवालहरुलाई सम्बोिन िनयको लागि लैङ्गिक उ्तररदायी योजना तजुयमा िदयछ र सम्भव भएसम्म पररयोजनाले समेत
कायायन्वयनमा सहयोि िदयछ । लैङ्गिक उ्तररदायी योजनाको वागषयक सगमक्षा हुने िदयछ । आगथयक वषय २०७७/७८ देगख
अपाङ् िताका सवालहरुलाई पगन समावेस िरी लैङ्गिक तथा अपाङ् िता उ्तररदायी योजना तजुयमा िररएको छ ।

ग्रामीर् मगिलािरु आफज सम्मागनत भएको
मिसजस िरे का छन् ।
 पररयोजनासँि काम िदै जाँदा मगिलािरु
आफ्ना कज रा गनर्ु क्कसँि राख्न सक्ने
भएका छन् ।
 लै ङ्गिक
उत्तरदायी
योजनाको
कायाुन्वयनबाट मगिलािरुका सवालिरु
क्रगमक रुपमा सम्बोर्न भै रिे का छन् ।

जीविकोपाजग न सुिािमा मवहलाको सफलता
प्रायैः मगहलाहरुले नै घरबारी व्यवस्थापनको कामहरु िने िदयछन् । मगहलाहरु नै खानामा गवगभन्न प्रकारका तरकारी समावेस िनय र बगि भएको उत्पादन गबगि िरी फाइदा गलन
उत्सागहत हुन्छन् । पररयोजनाले घरबारी व्यवस्थापन तागलम गदएका मध्ये आिा भन्दा बगि मगहला सहभागि रहेका छन् ।
मगहलाहरुले नेतत्ृ व िरे को र / वा मगहलाहरु मात्रको सहकारी पुरुषले नेतत्ृ व िरे को सहकारी भन्दा सफल र गदिो रहेको
प्रमागणत भैसके को छ । तागलमको समय गनिायरण िदाय मगहलाहरुको लागि उपयुि समयमा तागलम सञ्चालन िनय गवषेश
ध्यान गदइन्छ । तागलममा सहभागि हुने बच्चा भएका मगहलाहरुको लागि हेरालुको समे त व्यवस्था िररएको हुन् छ ।
घरखचयबाट बचत िरी अगिकांश मगहलाहरुले सहकारीमा वचत िने िरेको पाइएको छ । बचत िरे को पैसा उगनहरुकै
लागि हो र समुदायको सहकारीमा रहीरहन्छ भन्ने कु रा मगहलाहरुलाई राम्रोसुँि थाहा छ ।
चिण

योजना चक्रमा लै ङ्वर्क तथा सामावजक समािेसीकिण एवककृ त र्ने परियोजनाका उपायहरु
 पररयोजनाले काम िने िाउुँ पागलका छनौट िदाय दुिमय ता, हालसम्म सुगविा नपुिक
े ो क्षेत्र, गपछगडएको वियको अनुपात बिी भएको आिारमा खानेपानीको

गहसावले कगठनतम क्षेत्र छनौट िदयछ ।
 आिारभूत तथ्याङ् कमा गलङ् ि, जातीय समुदाय र फरक क्षमता भएका व्यगिहरुको गवच्छे गदत तथ्याङ् क समावेस िररन्छ ।

योजना तजुगमा चिण

 सहयोिी संस्था छनौट िदाय काययसगमगतमा मगहला भएका संस्थालाई अगतररि अङ् क गदइन्छ र कमयचारीको मूल्याङ् कन िदाय मगहला, गपछगडएको जातीय

समुदाय तथा स्थानीय आवेदकले अगतररि अङ् क प्राप्त िदयछन् ।
 जलउपयोि िुरुयोजनाको योजना तजुयमा कायय आरम्भ हु नभ
ु न्दा अिावै मगहला र दगलतहरुको लागि आत्मगवश्वास अगभवृग्धत तागलम प्रदान िररन्छ ।
 सामागजक लेखाजोखा तथा आवश्यकता पगहचान िने लिायतका आमभेलाहरुमा हरेक घरबाट एक मगहला एक पुरुष, कु ल घरिुरीको कगम्तमा ७५%

सहभागिता जसमा मगहलाको सहभागिता कगम्तमा ५०% र समानुपागतक रुपमा सबै जातीय समुदायको प्रगतगनगित्व िराइन्छ ।
 आवश्यकता पगहचान िने, स्रोत नक्शा तयार िने तथा पररयोजनासुँि सम्बगन्ित अन्य प्रमुख गवषयहरुमा गनणयय िनय मगहला र पुरुषको अलि अलि भेला

राखी छलफल िराइन्छ ।
 लैङ्गिक उ्तररदायी योजना तथा बजेट तजुयमाको लागि गनवायगचत जनप्रगतगनगिहरु र िाउुँ पागलकाका कमयचारीहरुलाई गनणययमा मगहला काययशाला सञ्चालन

तयािी चिण









िनय सहयोि उपलव्ि िराइन्छ ।
पररयोजनाको लक्ष उपभोिा सगमगत, सहकारी बोडय, जीगवकोपाजयन सम्बन्िी तागलमहरु तथा अन्य सबै गियाकलापहरुमा मगहलाहरुको ५०% तथा सबै
जातीय समुदायको समानुपागतका प्रगतगनगित्व कायम िराउनु रहेको छ । यसका अगतररि सगमगतहरुका प्रमुख पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सगचव, सह-सगचव र
कोषाध्यक्ष) मध्ये कगम्तमा ५०% मगहला तथा समानुपागतक रुपमा गपछगडएको जातीय समुदायको प्रगतगनगित्व हुनुपदयछ ।
उपभोिा सगमगत िठन िदाय आफ्ना प्रगतगनगिहरु छनौट िनय मगहला र पुरुषको अलि अलि भेला बस्दछ । आनीबानी पररवतयन िनय, सहमगत गनमायण िनय र
सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्िी कु रीगतहरुलाई हटाउने अगभयानमा टोल वा वडास्तरमा काययिम मगहला वा आमा समूहको अिुवाईमा आरम्भ िररन्छ ।
गवद्यालयमा सरसफाइ तथा स्वच्छता सुगविाहरु गनमायण िनयको लागि छात्रा तथा गशगक्षकाहरुसुँि छलफल िरी उगनहरुको आवश्यकता अनुसार संरचना
गडजाइन िररन्छ ।
सावयजगनक िाराको स्थान गनिायरण िदाय हरेक घरबाट एक एक जना मगहलाको प्रगतगनगित्व िराई मगहलाहरु माफय त िाराको स्थान गनिायरण िररन्छ ।
उपभोिा सगमगत तथा उपभोिाहरुको भेला बैठक आयोजना िदाय उपयुि स्थान, समय र सबै सहभागिहरुलाई अग्रीम सूचना उपलव्ि िराइन्छ ।
तागलम, बैठक र आमभेलाहरुमा सम्भव भएसम्म स्थानीय बोगलचालीको भाषा प्रयोि िररन्छ ।

चिण

योजना चक्रमा लै ङ्वर्क तथा सामावजक समािेसीकिण एवककृ त र्ने परियोजनाका उपायहरु
 योजना गनमायणको िममा ज्याला पाउने काममा तथा जीगवकोपाजयन प्रव्धतयन र आयआजयनका गियाकलापहरुमा मगहला, गवपन्न तथा गपछगडएको वियलाई

कायागन्ियन चिण

प्राथगमकता गदइन्छ ।
 पररयोजनाले बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री र फरक क्षमता भएका व्यगिहरु मैत्री गवद्यालय तथा सावयजगनक शौचालय बनाउन सहयोि िनुयका साथै गवद्यालयमा

मगहनावारी स्वच्छता मैत्री शौचालय र बाल मैत्री िारा प्रव्धतयन िदयछ ।
 उपभोिा सगमगतहरुले एकल मगहला/पुरुष, गवपन्न बृ्धतबृ्धतामात्र भएका घरिुरीहरुको लागि उगनहरुले िनुयपने योिदान कम िनय गनणयय िनय सक्दछ ।





वनमागण पश्चातको चिण










सीप गवकास तागलमका अवसरहरुमा मगहला तथा गपछगडएको वियका सहभागिहरुलाई गवशेष प्राथमीकता गदइन्छ ।
खानेपानी योजनाहरुमा मगहला र पुरुष दुवै ममयत सम्भार काययकतायहरु छनौट तथा प्रगशगक्षत िररन्छ ।
मगहनावारी स्वच्छता व्यवस्थान तथा मगहनावारी बाने कु प्रथाहरुको गवरु्धतता जनचेतना अगभवृग्धत िने काययिमहरु तथा तागलम उपलव्ि िराइन्छ ।
जलस्रोत तथा मयायगदत मगहनावारी व्यवस्थापन लिायतका रणनीगतहरु बनाउन िाउुँपागलकाहरुलाई सहयोि िररन्छ ।
योजनाको सावयजगनक पररक्षण िदाय कगम्तमा ५०% मगहला तथा समानुपागतक रुपमा गपछगडएको जातीय समुदायको प्रगतगनगित्व अगनवायय हुनुपदयछ । कु ल
लाभागन्वत घरिुरीको कगम्तमा ७५% घरिुरीबाट प्रगतगनगित्व हुनपु दयछ ।
मगहला िारा समूहलाई आिारभूत ममयत सम्भार तथा सरसफाइ र स्वच्छता तागलम आयोजना िररन्छ ।
उपभोिा सगमगतका मगहला सदस्यहरुको क्षमता र आत्मगवश्वास अगभवृग्धतको लागि िाउुँपागलका स्तरमा काययशाला आयोजना िररन्छ ।
गनमायण पिातका सबै तागलमहरुमा मगहलाहरुको सहभागिता कगम्तमा ५०% हुनुपदयछ ।
योजनाको अनुिमन टोलीमा कगम्तमा एकजना मगहला हुनुपदयछ ।
अध्ययन अबलोकन भ्रमणमा मगहला तथा गपछगडएको वियलाई प्राथगमकता गदइन्छ ।
सीप गवकास तागलमका अवसरहरुमा मगहला तथा गपछगडएको वियका सहभागिहरुलाई गवशेष प्राथमीकता गदइन्छ ।
हरेक खानेपानी योजनामा मगहला ममयत सम्भार काययकतायलाई तागलम गदइन्छ ।

सम्पकग :
परियोजना सहयोर् इकाई :
अमरििी निरपागलका –५, डडेल्िुरा,
सुदूरपगिम प्रदेश ,नेपाल
फोन + :९७७- ९६-४१०४१३/४१०४१४
फ्याक्स + :९७७- ९६- ४१०४१५
ईमेल: info@rvwrmp.org.np

सम्पकग कायागलय:
मानभवन, जावलाखेल, लगलतपुर , नेपाल
फोन + :९७७- १- ५५५०६२८/५ ५४३३०१
फ्याक्स + :९७७-१-५५२१४१७

www.rvwrmp.org.np

प्राविविक सहयोर् इकाईहरुुः अछाम, बैतडी, बझाङ् ि, बाजुरा, डडेल्िुरा, दैलेख, दाचुयला, डोटी, हुम्ला र कै लाली

“यो सामग्री युरोपेली संघ र वैदेगशक मागमला मन्त्रालय, गफनल्याण्ड समेतको आगथयक सहयोिमा उत्पादन िररएको हो । यसमा व्यि
िररएका दृगिकोणहरुले युरोपेली संघ वा वैदेगशक मागमला मन्त्रालय, गफनल्याण्डको आगिकाररक िारणा प्रगतगबगम्बत िदैन ।”

