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स्वीकृतिहरू
हामवी महहलाहरूको जहमन िथा सम्पततिका अतधकारहरूमा यस अनुसन्ान र WRI को 
काममा उदारिापूर्वक समथ्वन गनने Wellspring Philanthropic Fund प्रति अत्यन्त आभारवी छौं। 
हामवी WRI लाई मुख्य कोष उपलब्ध गराउने हाम्ो संसथागि रणनवीतिक साझेदारहरूलाई 
स्वीकार गन्व खुशवी छौं: नेडरल्ाण्डस रैदेशशक माहमला मन्तालय, रोयल डहेनश रैदेशशक 
माहमला मन्तालय र स्वीहडश अन्तरराहट्रिय हरकास सहकाररिा हनकाय। 

हामवी माहमला अध्ययनका ररपोर्वहरूमा हामवीसँग लेखक रा सह-लेखक हुनुभएका 
माहमला अध्ययन देशहरूमा हुनुहुने हाम्ा साझेदारलाई हरशेष धन्यराद व्यक्त गछछौं: Elisa 
Scalise (संसाधन समानिा); Septrina Tobing, Carolina Astri, Riza Aryani र Dean Affandi (WRI 
इन्ोनेशसया); Laura Jimenez-Bautista (UZACHI); र Janak Acharya र Melina Panta (FECOFUN)। 
मेहसिको माहमला अध्ययनको लाहग अनुसन्ानमा सहायिा गनु्वभएको Lucy Ruiz Perez 
(UZACHI) र Elizabeth Moses (WRI) लाई पहन धन्यराद।

हामवी आफ्ो समय हदनुभएका हाम्ा साथवी समवीक्षकहरू र हाम्ो ररपोर्व समवीक्षा गनने 
हरशेषज्ञिा प्रति कृिज्ञ छौं: Ruth Meinzen-Dick, Jolyn Sanjak, Victoria Stanley, Herbert 
Kamusiime र Paul Ntegeka Mwesige, जसले औपचाररक बाहहरवी समवीक्षकहरूको रूपमा 
सेरा प्रदान गनु्वभयो र Natalie Elwell, Ruth Nogueron, Dean Affandi, Ana M. Martinez, Uttara 
Narayan र Neha Lal, जसले आन्तररक समवीक्षकहरूको रूपमा सेरा प्रदान गनु्वभयो। WRI को 
शासन प्रणालवी केन्द्र र अनुसन्ान, डरेा र नरप्ररि्वनको लाहग साइन-अफ हनदनेशकहरूको रूपमा 
Peter Veit र Renata Marson को माग्वहनदनेशनका लाहग उहाँहरूलाई हरशेष धन्यराद।

हामवी Emilia Suarez, Romain Warnault, Caroline Taylor, Shannon Collins द्ारा उपलब्ध 
गराइएको सम्पादन र उत्ादन सहायिा र Corey Filiault, Laura Lee Dooley, Rocio Lower, 
Mansie Hough, Nicholas Walton, Nadia Pembert, Jerin Tan र Sarah Parsons द्ारा उपलब्ध 
गराइएको सञ्ार व्यरसथा र पहँुच सहायिा पहन स्वीकार गन्व चाहन्ौं। 

अन्तमा, हामवी BOPO, क्ामरून; गजह बेररालुर, इन्ोनेशसया; बानवी-हशशम, जोड्वन; ला 
हरिहनडाड इक्रलान, मेहसिको; र बनपाले, नेपालका महहला र पुरुषलाई हामवीलाई आफ्ा 
समुदायहरूमा स्ागि गनु्वभएको, आफ्ा अन्तदृहटि साझा गनु्वभएको र हामवीलाई आफ्ा 
आत्ाले प्रेररि गनु्वभएकोमा धन्यराद हदन्ौं।

लेखकहरूको बारेमा
Celine Salcedo-La Viña अनुसन्ान सम्बदध 
II, जहमन िथा संसाधन अतधकारहरूको पहल 
र लैङहगक िथा सामाशजक समानिाको पहल, 
WRI शासन प्रणालवी केन्द्र हो 

Renée Giovarelli सह-संसथापक र शसहनयर 
अतधरक्ता, संसाधन समानिा हो

हडजाइन र लेआउर:
Shannon Collins
shannon.collins@wri.com
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हिश्वभररका तीन हिलि्नभन्ा िढी माहनसिरूका िाहि, 
जहमन उिािँरूको उत्तरजीिन, कल्ाण र म्ाय्ा ाको 
िीचमा परया। आफना जीहिकाको िाहि ििभि पणूया रूपमा 
जहमन र प्ाकृहतक समप्ािरूमा भर पनने माहनसिरूमध्ये, 
आिाभन्ा ियेरै महििािरू रन।् महििािरूिये आफना 
समु् ा्िरूमा मित्िपणूया भहूमका हनिायाि िरयान—्उनीिरूिये 
आफना पररिारका िाहि खाना उतपा्न िरयान,् आफना 
िाििालिकािाई पोषण, लशक्ा र सिास्थ् प््ान िरयान ्र 
उनीिरू हिरुिा, िन समप्ा र प्ायािरणी् व्िस्ापन िारये 
पारमपररक ज्ान भएका िािकिरू हुन।् महििािरू आफना 
पररिार र समु् ा्िरूको अनकूुलित क्मतािरू हिकास िनया 
मित्िपणूया हुनरन।्

महििािरूिये हिकासशीि ससंारमा 70 प्हतशत िघ ुिारक 
हकसानिरू एकहरित िरयान,् जिा ँििभि 80 प्हतशत खाना 
साना फामयािरूिाट आउँर। खाद्य उतपा्नमा उनीिरूको 
पारमपररक भहूमका र पानी, इनिनको रूपमा प््ोि हुनये 
काठ र अन् घरा्सी ससंािनिरू सङ्किन िनने लजममयेिारीिये 
उनीिरूिाई राह्रि् खाद्य सरुक्ा र मौसम िचकता िनाउनये का्या 
प्हत मित्िपणूया िनाउँर। त्यिी पहन, ियेरैजसो महििािरूसिँ 
जहमन सिाहमतिमा राखनये अहिकार रैन। हिश्वको कुि 
जनसङख्ामा कृहषजन् जहमनका मालिकिरूमध्ये – 14 
प्हतशत मारि महििािरू रन ्र त्यो सङख्ा अहरिका र 
पिूवी एहस्ामा प्भािशािी तररकािये घटयेको र। हिशयेषिरी 
ियेरैजसोसिँ आफनो श्ीमान िा परुुष नातय्े ार माफया त मारि पहँुच 
र। समिनि हिचरये् िा जीिनसा्ीको मतृ्यकुा अिस्ािरूमा 
हतनीिरूिाई तीव्र नोकसानीिरू हुनये भएकािये ्ो उनीिरूका 
िाहि अत्यनत असरुक्क्त क्स्हत िो। िामीिये मौसम िचक्ार 
समु् ा्िरू हनमायाण िनया र हिश्वभरर अत्याहिक िररिी र भोकको 
अनत्य िनया र भनये महििािरूको जहमनका अहिकारिरूको 
असरुक्ािाई अलभभतू िनया अत्यनत मित्िपणूया र।  

महििािरूको जहमनका अहिकारिरू िारये अहिकाशं हिद्यमान 
अनसुनिानिये महििािरूिये उतकृष्ट रूपमा जहमन प्हत व्हतिित 
पहँुच कसरी प्ाप्त िनया सकरन ्भन्नये कुरामा ध्ान कये क्नरित िरया। 
तर िन र िौचर जसता सामप््ाह्क र समग्रमा समिालिएका 
जहमनिरू ्ी समु् ा्िरूका मित्िपणूया ससंािनिरू हुन।् 
महििािरूिये हतनीिरू उतकृष्ट रूपमा कसरी पहँुच िनया सकरन ्
भन्नये िारये अनसुनिान हनषपक् जहमन का्याकाि प्णािीिरू 
हसजयाना िनया अत्यािश्क हुनर।  

्ो ररपोटयािये पाचँिटा य्ेश—क्ामरून, मयेक्कसको, इन्ोनयेहस्ा, 
नयेपाि र जो्यान—का पाचँिटा हिहिि सि य्ेशी र प्चलित 
समु् ा्िाई हिचार िरया , जसमा सामप््ाह्क जहमन र 
ससंािनिरूमा सिै महििािरूका सरुक्क्त अहिकारिरू 
रन।् ्सिये ्ी समु् ा्िरूमा महििािरूका का्याकाि 
अहिकारिरूको क्येरििाई प्सततु िरया  र हतनीिरूका 
अहिकारिरू कसरी हसदि भएका ह्ए भन्नये कुरामा सिंग्न 
हुनर। पाचँिटा सिै समु् ा्मा, काननू त्ा नीहतिरूिये 
महििाका अहिकारिरू सिीकृत िरये र सामालजक िसतक्येपिरूिये 
महििािरूिाई हतनीिरू ्ािी िनया सक्म िनाए। ररपोटयािये 
नीहत हनमायाता, ्ाता र महििािरूिाई अहिकार ह्नये का्यामा 
िाहिरियेका अन् व्हतििरूिाई अमलू् माियाहन न्ेशन उपिबि 
िराउन ्ी माहमिा अध््निरू प््ोि िरया।  

िामीिये 2030 ्ीघयाकािीन हिकास एजयेन्ा अनतियात सिस् 
ग्रिमा साझा िररएको समहृदि, शाक्नत र सिैको िाहि 
अिसरको ्हृष्ट हसदि िनया र भनये, िामीिये ्िुै महििा र 
परुुषसिँ जहमन र ससंािनिरूमा समान पहँुच र अहिकारिरू र 
भनी सहुनहचित िनुयापरया—र िामीिये ्ो अहििये िाटै सरुु िनुयापरया।

प्रस्ारना

Andrew Steer

रा्रिपहत
हिश्व समप्ा ससं्ा

Wanjira Mathai

अहरिकाको उप रा्रिपहत र क्येरिी् हन न्ेशक
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पषृ्ठभहूम
धरैेजसो महिलािरूका लाहि, हिशषेिरी हिकासशील 
संसारमा, उनीिरू आफै, आफना पररिार र समदुायिरूका 
लाहि थप लचकदार भहिषय बनाउन र अझ समािशेी, 
हनषपक्ष र दीर्घकालीन समाजिरू प्ाप्त िन्घका लाहि जहमन 
र अनय उतपादक संसाधनिरूमाहथ पहुँच र अहधकारिरू 
मित्िपूर्घ हन्छन्। ्ी िक््िरू िाहसि िनयाका िाहि, 
महििािरूको जहमनका अहिकारिरू सरुक्क्त िनने नीहत 
र ििानीिरूिये घरा्सी जहमनमा उनीिरूका व्हतिित 
अहिकारिरू (िा सं् तुि रूपमा जीिनसा्ीिरूको सा्मा) 
मारि नभएर िन र रयेनजल्ाण्िरू जसता समग्रमा समिालिएका 
जहमन र ससंािनिरूमा उनीिरूको समिू-आिाररत 
अहिकारिरूिाई पहन िक्क्त िनुयापरया।

संसाधन हनषपक्षता (RE) र तलुनातमक रूपमा लैहगिक-
समानताका जहमन काय्घकाल प्रालीिरू भएका पाुँचिटा 
समदुायका माहमला अधययनिरू पहिचान र सञ्ालन 
िनने पाुँचिटा देशका संसथािरूसुँि साझदेार भएको हिश्व 
संसाधन संसथा (WRI) (तालिका ES-1 ियेनुयािोस)्। माहमिा 
अध््निरूिये पाचँिटा समु् ा्मा महििािरूको का्याकाि 
अहिकारिरूको सीमा र सिि पक् अनसुनिान िर् ् ो र 
महििािरूिाई अहिकारिरू ्ािी र अभ्ास िनया सक्म 
िनाउनये मखु् कारक र अिस्ािरू िटा्ो। का्याकाि 
अहिकारिरूको सीमा का्याकाि सरुक्ाका तीनिटा आ्ाम 
अनसुार परीक्ण िररएको ह््ो:

1. ्िुै औपचाररक र प्चलित प्णािीिरूमा अहिकारिरूको 
िैिता िा पहिचान र तयेस्ो पक्िरू हिरुदि 
अहिकारिरूको पररितयानी् समाियेश भएका मजितुी; 

2. जहमन र ससंािनका सा्ै उनीिरूको शासन 
प्णािीमा सिभाहितािाट िाभिरू पहँुच, प््ोि र 
व्तुपन्न िनने अहिकारसहित पणूयाता िा समिालिएका 
अहिकारिरूको क्येरि; र 

3. अहिकारिरूको हटकाउपन िा ्ीघयाता र हनहचितता  
(Doss र Meinzen-Dick 2018)। 

त्यसपहर WRI र RE िये कारकिरूको ्ईुिटा सयेट भनी 
प्मालणत भएको महििािरूको का्याकाि सरुक्ा हसदि िनयाका 
िाहि प्मखु सक्म िनाउनये कारकिरू प्ाप्त िनया खोजिरू 
सशं्येषण िर् ् ो: 

1. सरंचनातमक कारक िा महििािरूसिँ अहिकारिरू रन ्
भनी सहुनहचित िनने कारकिरू 

2. पररचािनसमिनिी कारकिरू िा महििािरूका 
िाहि अहिकारिरू ्ािी र अभ्ास िनया िातािरण 
हसजयाना िनने कारकिरू 

हाइलाइटहरू 

 ▪ हरशरव्यापवी हरकासका पररणामहरू र थप 
लैङहगक समानिा र दवीर्वकालवीन हरशर 
प्राप्त गन्वको लाहग महहलाहरूका लाहग 
समान र सुरशक्षि जहमन अतधकारहरू 
महत्त्वपूण्व छन।्

 ▪ समग्रमा सम्ाललएका जहमनहरूमा, 
समग्र जहमन काय्वकाल कानूनवी रूपमा 
पहहचान र प्ररि्वनवीय हँुदा महहलाहरूसँग 
सुरशक्षि काय्वकाल हुन् र महहलाहरूले 
जहमन र संसाधनहरू प्रयोग गनने र त्यसबार 
लाभ प्राप्त गनने र तिनवीहरूको शासन 
प्रणालवीमा सहभागवी हुने अतधकारसहहि 
पुरुष जततिकै समान अतधकारहरू दाबवी र 
अभ्ास गन्व सक्छन।् 

 ▪ सथानवीय समुदायहरूमा साधारण 
संसाधनहरूमा हनयन्तण हाशसल गनने 
कानूनहरू, तिनवीहरूले लैङहगक समारेशवी 
अहनराय्व बनाउँदा, महहलाहरूको 
लाहग काय्वकाल अतधकारहरू 
प्राप्त गन्व सहज बनाउनुहोस ्जहाँ 
अतरल्ो परक उनवीहरूसँग दोस्ो रा 
कुनै अतधकार तथएन।

 ▪ सथानवीय समुदायहरूमा साधारण 
संसाधनहरूमा हनयन्तण हाशसल गनने 
कानूनहरू, तिनवीहरूले लैङहगक समारेशवी 
अहनराय्व बनाउँदा, महहलाहरूको 
लाहग काय्वकाल अतधकारहरू 
प्राप्त गन्व सहज बनाउनुहोस ्जहाँ 
अतरल्ो परक उनवीहरूसँग दोस्ो रा 
कुनै अतधकार तथएन।

 ▪ हरतभन्न सन्दभ्वहरूमा सबै पररशसथतिमा 
लागू हुने फमु्वला नहँुदा, सर्वव्यापवी 
रूपमा, महहलाहरूको जहमन काय्वकाल 
सुरशक्षि गनने हस्क्षेपहरू बहुहरध स्रमा 
र महहलाहरूसँग अतधकारहरू छ भनवी 
सुहनशशचि गनने संरचनात्क रूपरेखा र 
महहलाहरूलाई अतधकारहरू शसदध गन्व 
सक्षम बनाउने अरसथाहरू शसज्वना गनने 
पररचालनसम्बन्वी रािाररण दुरैलाई 
लशक्षि गददै आपसमा जोहडने िररकामा 
पूरा गनु्वपछ्व। 
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समुदार र NGO 
साझेदार(हरू) कार्यकाल शासन शासन प्रणालीको संरचना

BOPO सामुदायरक वन, 
तटवतती क्ेत्र, क्ामरून

साझेदारहरू: रनहरूको 
सामुदाहयक व्यरसथापनको 
लाहग अहरिकी महहलाहरूको 
नेररक्व  (REFACOF) िथा 
क्ामरून पयराररण-
हरज्ञान (CE)

 ▪ 2010 मा सामुदाहयक रनको रूपमा कानूनवी रूपमा रगगीकृि 
गररएको। 

 ▪ सदस्यिा श्वीमान र श्वीमिवीद्ारा प्रतिहनतधत्व गनने 
पाररराररक आधारमा हुन्। 

 ▪ रन-हनमराणका हरियाकलापहरूको लाहग स्वीकृि 
व्यरसथापन योजनामा आधाररि काय्व योजनाद्ारा  
हनदनेशशि गररन्। 

 ▪ रि्वमान प्रयोग, नगद बालवी उत्ादनको लाहग हो र 
व्यहक्तगि पहँुच, परररार उपभोगको लाहग हो।

 ▪ BOPO लाई लललखि उप-हनयमहरूको साथमा एक संरको 
रूपमा संगहिि गररन्। 

 ▪ साधारण सभा (GA) द्ारा हनयहन्ति, सथायवी हनरासवीहरू र 
हनररातचि सदस्यहरूसहहिको काय्वकारवी सहमति (EC) ले 
बनेको। 

 ▪ महहलाहरू हाल GA र सािमध्ये पाँच EC सदस्यहरूको 40% 
अन्तग्वि पछ्वन।्

Gajah Bertalut गाउँ, Riau 
प्रान्त, इन्ोनेससरा

साझेदार: WRI इन्ोनेशसया

 ▪ औपचाररक शवीष्वक प्राप्त गनने प्रहरियामा ऐतिहाशसक भूहम 
कब्ा भएको आहदरासवी समुदाय। 

 ▪ रनलाई रोपण रन र सामुदाहयक रनमा हरभाशजि 
गररएको छ। 

 ▪ रोपण जङगल (PF) लाई माितृ्व रेखा ("गणका भूहमहरू) 
को साथमा महहलाहरू र रंशाणुगि भोगातधकार भएका 
प्लरहरूमा प्रहरभाजन गररएको छ। जवीरनसाथवीहरूद्ारा 
खोललएका नयाँ प्लरहरू संयुक्त रूपमा तिनवीहरूको हुन्। 

 ▪ सामुदाहयक जङगल हनषेतधि, आरशक्षि र उपयोहगिा 
जङगलहरूमा प्रहरभाजन गररएको छ। 

 ▪ भूहमको प्रयोग व्यारहाररक कानून (adat) द्ारा हनयहन्ति छ। 

 ▪ PF मा रहकेा ररायसवी प्लरहरू जवीरनसाथवी रा हरस्ाररि 
परररारहरूद्ारा संयुक्त रूपमा व्यरशसथि गररन्। 

 ▪ उच्चिम सञ्ालन सहमति भनेको समुदायले सहमिललि 
गनने प्रत्येक चार ररा गणबार चुहनएको पुरुष रदृध 
व्यहक्तहरूले बनेको रदृधहरूको पररषद (ninik mamak) हो। 

 ▪ पररषदले CF र कम्ुनल खोलाको प्रयोग र व्यरसथापनसँग 
सम्बहन्ि हनयमहरूलाई सेर गछ्व। 

Hima Bani-Hashem, Zarqa 
River Basin, Jordan

साझेदारहरू: अन्तराहट्रिय 
प्रकृति संरक्षण युहनयनको 
पशशचम एशसयाको 
क्षेत्वीय कायरालय र अरबवी 
महहलाहरूको संसथा (AWO)

 ▪ हरशशटि भूहम-प्रयोगका अतधकारहरूको राज्यको 
अनुमतिबार 2010 मा सथापना गररएको। Hima शब्दले 
रेनजल्ाण व्यरसथापनको पारम्पररक प्रणालवीलाई 
जनाउँछ।

 ▪ hima प्राथहमक रूपमा पशुपालन चराउनको लाहग 
प्रयोग गररन्। महहलाहरूसँग जवीहरकापाज्वनका लाहग 
जडवीबुरवीहरू सङकलन गरवी हबरिी गनने थप अतधकार छ। 

 ▪ जनजातिय चार्वरलाई भूहम पुनउ्वत्ादनको लाहग 
परररिमणको आधारमा बञ्जर बाँकी राख्नको लाहग  
हनशशचि क्षेत्हरू आरशयक पछ्व। 

 ▪ hima सामुदाहयक सदस्यहरूद्ारा सङकेि गररएको 
जनजातिय चार्वरद्ारा हनयहन्ति गररन्।

 ▪ दैहनक व्यरसथापन 60% पुरुष र 40% महहलाहरू सहमिललि 
गनने सदस्यिाको साथमा व्यरसथापन सहमतिसँग छ। 

 ▪ व्यरसथापन सहमतिमा 13 जना सदस्य छन ्जसमा साि जना 
पुरुष र छ जना महहलाहरू हुनुहुन्।

La Trinidad Ixtlán (LTI), 
Oaxaca, Mexico

पार्वनर: Union of Zapotec and 
Chinantec Forest Producing 
Communities in the Sierra 
Juarez (UZACHI)

 ▪ 1990s मा भूहम-अतधकारहरूको हनयमन काय्वरिम अन्तग्वि 
पुहटि गररएको शवीष्वकको साथमा 1949 मा राट्रिपति 
ररजोल्ूसनद्ारा जनजािवीय समुदाय (comunidad) द्ारा 
आतधकाररक रूपमा पहहचान गररएको छ। 

 ▪ औपचाररक रा दिरा भएका समुदायका सदस्यहरूले 
समुदायका जङगल भूहमहरूलाई सह-स्ाहमत्वमा 
ललनुहुन्। पुरुष र महहलाहरूसँग सदस्यहरू बन्ने बराबर 
अतधकार छ िर केहवी थोरै महहलाहरूलाई मात् उनवीहरूको 
अतधकारमा हहिकारवी बनाइएको छ। 

 ▪ क्षेत्लाई बनको क्षेत् र बस्वी/नगरवीय क्षेत्मा हरभाजन 
गररएको छ। जङगलको क्षेत्मा िवीनररा क्षेत् छ: 
सामुदाहयक जङगल, पयराररणवीय पय्वरन क्षेत् र कम्ुनल 
कृहष क्षेत्,

 ▪ सामुदाहयक जङगल र पयराररणवीय पय्वरन क्षेत् समुदायको 
स्ाहमत्वमा रहकेो कम्पनवीहरूद्ारा सञ्ालन गररएका छन।् 
हनरासवीहरूले ररेलु प्रयोगको लाहग गैर-काि जङगल 
उत्ादनहरू (NTFPs) सङकलन गन्व सक्छन।् कृहष क्षेत्लाई 
प्लरहरूमा नक्ासवी गररएको छ जसमा सदस्यहरू 
भोगातधकार हुन सक्छन।् नगरवीय क्षेत् ररायसवी प्लर र 
सार्वजहनक क्षेत्हरूले बनेको छ।

 ▪ Comunidades ले पारम्पररक अभ्ास र रवीति-ररराजको 
आधारमा आफ्ा आन्तररक हनयमहरू सथापना गन्व सक्छन।्

 ▪ उच्चिम अतधकारवी GA हो जसमा सबै समुदायका सदस्य 
(comuneros) र समुदायका हनरासवीहरू (avecindados) मा 
समारेश छन।् 

 ▪ जङगल क्षेत्को सञ्ालनात्क व्यरसथापन कम्ुनल 
सम्पततिहरूको सुपरररेक्षक हनकायसँग छ भने नगरवीय क्षेत् 
नगरवीय अतधकारवीद्ारा व्यरशसथि गररन्। सुपरररेक्षक 
हनकाय राट्रिपति, सतचर र कोषाध्यक्षले बनेको छ। अकको 
हनकाय, अध्यक्ष र दुईररा सतचरले बनेको हनरवीक्षण 
पररषदले हनरवीक्षण हनकायको रूपमा सेरा प्रदान गछ्व।

 ▪ हाल, हनरवीक्षणात्क हनकायमा रैकलपिक सतचरको 
रूपमा व्यरसथापन पद धारण गनने एउरा मात् महहलाहरू 
हुनुहुन्। केहवी महहलाहरूलाई सहायकहरूको रूपमा 
हनयुक्त गररएको छ।



WRI.org        4

समुदार र NGO 
साझेदार(हरू) कार्यकाल शासन शासन प्रणालीको संरचना

बनपाले सामुदायरक वन 
प्ररोगकतता समूह (Banpale 
Community Forest User 
Group, CFUG), गण्डकी प्रदेश 
प्रान्त, नेपाल

पार्वनर: सामुदाहयक रन 
प्रयोगकिराहरूको महासंर, 
नेपाल (FECOFUN)

 ▪ 1994 मा CFUG को रूपमा औपचाररक रूपमा सथापना 
गररएको।

 ▪ CFUG सदस्यिा ररायसवी आधारमा हुन्, प्रत्येकलाई एउरा 
पुरुष र महहलाहरूद्ारा प्रतिहनतधत्व गररएको।

 ▪ CFUG सँग संग्रहहि इन्टरप्राइज छ जसमा श्म उपलब्ध 
गराउने सदस्यहरूलाई ज्याला भुक्तानवी गररन्; र आम्ानवी 
व्यरसाय र रन व्यरसथापनलाई सुधान्व प्रयोग गररन्। 

 ▪ सबै सदस्यका ररायसवीहरू काि र NTFP हरूको लाहग 
रनमा हनभ्वर छन।् रन उत्ादनहरूमा पहँुच र सङकलन 
रष्वको हनशशचि समय रा हरशेष अनुमतिद्ारा सवीहमि छ।

 ▪ CFUG सँग शजल्ा रन हरज्ञान कायरालयद्ारा स्वीकृि 
गररएको आफै् हरधान र रन सञ्ालनात्क योजना छ।

 ▪ GA भनेको सबै ररायसवी सदस्यहरू समारेश गनने उच्चिम 
हनयन्तक हनकाय हो भने व्यरसथापन EC सँग छ। रन हरज्ञान 
माग्वहनदनेशनहरूलाई महहलाहरू हुन कम्वीमा पहन EC को 
50% आरशयक हुन् जसमध्ये एक जना अध्यक्ष रा सतचर 
हुनुपछ्व भने, EC को अन्य 50% सँग कमजोरदेलख िल्ो-
जाति समुहहरूबार अनुपातिक प्रतिहनतधत्व हुनुपछ्व। 

 ▪ EC मा GA अनुकूलिाद्ारा छनोर गररएको 11 जना सदस्य 
छ। छ जना महहलाहरू हुनुहुन् जसमध्ये एक जना िल्ो-
जािवी समूहको हुनुहुन्। उपाध्यक्ष र सतचर महहलाहरू हो। 

स्ोि: लेखकहरू।

तालिका ES-1  |  माहमला अध्ययन समुदायहरूको प्रोफाइल (जारवी)

मखु् हनषकषयािरू 

A. माहमला अध्ययन समुदायहरूको प्रोफाइल 
तालिका ES-1 िये महििािरू कसरी अिक्स्त रन ्भनी सङ्कयेत 
िनने उनीिरूको जहमन का्याकाि शासन र शासन प्णािीको 
सरंचना अनसुार प्त्ययेक पाचँिटा माहमिा अध््न समु् ा्को 
सन्ापशट उपिबि िराउँर। 

B. महहलाहरूको काय्वकाल सुरक्षाका 
आयामहरू
तालिका ES-2 िये स्ोतिरूको समीक्ा र जहमन का्याकाि 
सरुक्ाका तीनिटा आ्ाममा प्त्ययेक पाचँिटा माहमिा 
अध््नका समु् ा्मा महििािरूको का्याकाि सरुक्ाको 
सीमा उपिबि िराउँर। 

अनसुनिान खोजिरूिये प्त्ययेक जहमन का्याकाि सरुक्ाका 
आ्ामिरूका िाहि महििािरूको का्याकाि सरुक्ामा  
हिलभन्न प्चिनिरूको खिुासा िरयान।्

मजबुती: जहमन र ससंािनिरूमा स्ानी् समु् ा्िरूका 
अहिकारिरू प््ान िनने काननूिरूिाट र महििािरूका िाहि 
सकारातमक प्चलित काननूिरूिाट प्ाप्त महििािरूका 
का्याकाि अहिकारिरू। क्ामरून र नयेपािमा, महििािरूिये 
समु् ा्िरूका राज् िनिरूमा हन्नरिण िाहसि िनने िन 
हनमायाण हििानिाट का्याकाि अहिकारिरू प्ाप्त िरयान।् 
जो्यानमा, उनीिरूिये रयेनजल्ाण् पनुः प्ाहप्त िसतक्येप अनतियात 
िौचरमा हिलशष्ट अहिकारिरूको राज् अनु् ान माफया त 
अहिकारिरू िाहसि िरयान।् इन्ोनयेहस्ामा, महििािरू भनयेका 
मातसृिाहमक जाती् समिूका स्स्िरूको रूपमा प्चलित 
का्याकाि अहिकारका िािकिरू हुन।् मयेक्कसकोमा कृहष 
समिनिी काननू अनतियात, महििािरूिये सि य्ेशी समु् ा्िरू 

(कम्हुन्य्े िरू) मा का्याकाि अहिकारिरू प्ाप्त िनया सकरन ्
तर समग्रमा समिालिएका जहमनिरूमा पहँुच िनया र त्यसिाट 
िाभ प्ाप्त िनया प्चलित आ्शयािरूमा हनभयार रिन पहन सकरन।् 
समग्र का्याकािको औपचाररक पहिचान भनयेको ्िुै महििा र 
परुुषिये िाहिरी माहनसिरू हिरुदि आफना अहिकारिरू िाि ू
िनया सकरन;् उ्ािरणका िाहि, व्ािसाह्क ििानीकतायािरू। 
आनतररक रूपमा, काननूी िैहगिक अहिकार-परििरू र 
क्ा समु् ा् समिदितािये अन् समु् ा् स्स्िरूद्ारा 
महििािरूको अहिकारको अनहिकार ग्रिणिाई अिि िरयान।् 

पूर्घता: महििािरूसिँ सामप््ाह्क जहमन र ससंािनिरूको 
पहँुच, प््ोि र िाभमा परुुष जहत्तकै समान अहिकारिरू रन।् 
महििािरूसिँ सामप््ाह्क जहमन र ससंािनिरूको पहँुच, 
प््ोि र िाभमा परुुष जहत्तकै समान अहिकारिरू रन।् ्िुै 
अिस्ािरूमा, िन प्ा्हमक रूपमा सरंक्णका उद्येश्िरू 
परूा िनया हन्मन िररएको व्हतिित पहँुचको सा्मा समग्र 
उद्यमका िाहि प््ोि िररनर। जो्यानमा, जनजाहत् शासनपरि 
अनतियात hima पशपुािन चराउनको िाहि अलभप्येररत र, 
तर महििािरूसिँ जीहिकाको िाहि ससंािनिरू जममा 
िनने अहिकार र। मयेक्कसकोमा, स्स्ता क्स्हतिाई ध्ान 
नह्इकन सिै हनिासीिरूिये िन हिज्ान इनटरप्ाइजयेजिाट 
िाभिरू घरा्सी आिारमा हितरण ि्ाया, समु् ा्को िन 
पहँुच िनया र NTFP िरू सङ्किन िनया सकरन।् इन्ोनयेहस्ामा, 
्िुै जीिनसा्ीिये कुि जहमन प््ोि िरयेर िाभ प्ाप्त िरयेतापहन 
महििािरू का्याकाि अहिकारका िािकिरू हुन।् कुन ैपहन 
हनिासी सामु् ाह्क िन जान र NTFPs सङ्किन िनया सकनहुुनर 
तर हटमिर कटाई हनषयेहित िनमा प्हतिनि ििाइएको र। 



        5समान आधारमा: सामूहिक रूपमा सम्ालिएका जहमनमा महििाका अधधकारिरू जान्नका िाहि आशाजनक अभ्ासिरू

तालिका ES-2  | महहलाहरूको भूहम-काय्वकाल सुरक्षाको समवीक्षा

मयहलाहरूको भूयम-अधिकार सुरक्ा
तागत पूण्यता यटकाउपन

समुदाय महिलािरूको काय्यकाल 
अधिकारिरूको विैताको 
प्ाथहमक आिार

खतरािरूको हवरुदि प्योग 
र प्वत्यन गनने सचेतनाका 
अधिकारिरू र क्षमता

समग्रमा आयोजित भूहम र 
स्ोतिरूमा पहुँ च, प्योग र 
लाभको हवस्ार 

कम्ुनल भूहम हनयन्त्रणमा 
सिभाहगताको हवस्ार

नागररक ज्थधतमा 
पररवत्यनको काय्यक्रममा 
अधिकारिरू र सुरक्षाको 
हवस्ार 

BOPO 
सामुदायरक 
वन, क्ामरून

सामुदाहयक रनहरूको 
व्यरसथापन 2009 
को लाहग आरोपण 
र आदश्वहरूका 
काय्वहरतधहरूको 
म्ानुअल (1994 रन 
संहहिालाई कायरान्वयन 
गनने)

महहलाहरू NGO 
अतधकारहरूका-सचेिना 
अतभयानहरूबार आफ्ा 
अतधकारहरूको बारेमा 
सचेि छन।् कानूनले 
बाहहरवी खिराहरूबार 
सुरक्षा प्रदान गद्वछ। 
व्यारहाररक मानहरूले केहवी 
महहलाहरूका अतधकारहरू 
र महहलाहरूको 
सहभाहगिालाई सवीहमि 
गछ्व।

महहलाहरूसँग 
पुरुषको बणडलमा 
समान अतधकारहरू 
हुन्न ्िर रन हरज्ञान 
इन्टरप्राइजमा थप 
शजमिेरारवीहरूको 
साथमा। 

महहलाहरूसँग हनयन्तणमा 
सहरिय सहभागवीिा छ 
र काय्वकारवी हनकायमा 
पदहरूलाई ओगटनुहुन् 
िर एजेन्ा पुरुष 
रूतचहरूमा केहन्द्रि छ। 

25 रष्वमा कानूनद्ारा सेर 
गररए अनुसार पुरुषको 
रूपमा एउरै दवीर्वकालवीन 
अतधकारवीहरू िर 
नरवीकरणवीय हुन्। िर 
अतधकारहरू रैराहहक 
शसथति परररि्वनद्ारा 
प्रभाहरि हुन सक्छ।

Gajah 
Bertalut, 
इन्ोनेससरा

मािरंृशवीय उतिरातधकार र 
म्ाहरिलकको हनरासको 
आधारमा व्यारहाररक 
काय्वकाल प्रणालवी (adat)

महहलाहरू आफ्ा 
अतधकारहरूको बारेमा 
सचेि हुनुहुन्। यो 
मािरंृशवीय काय्वकाल 
प्रणालवी रंशको लाहग 
अभ्ास गररएको छ। 
भूहम शवीष्वकको प्रहरिया 
र यसको ररमोर सथानले 
बाहहरवी खिराहरूबार 
सुरशक्षि राखदछ। 
महहलाहरूका प्रचललि 
अतधकारहरू समुदायद्ारा 
समिान गररएको छ।

महहलाहरूसँग 
सामुदाहयक रनमा 
पुरुषको रूपमा समान 
अतधकारहरू छन ्िर 
मािरंृशवीय प्रणालवीमा 
आधाररि रोपण 
रनमा पुरुषको भन्दा 
बललयो काय्वकाल 
अतधकारहरू छन।्

महहलाहरू गण 
बैिकहरूमा उपशसथि 
हुनुहुन् िर आफ्ा 
श्वीमानहरूबार 
सामान्यिया बोल्ुहुन्। 
गाउँको काय्वकारवी हनकाय 
हरशशटि रूपमा पुरुष 
प्रति प्रचललि हनयमहरू 
हुन।् महहलाहरूले भूहम 
स्ाहमत्वको कारण प्रभार 
प्रयोग गन्व सकु्हुन्।

समुदायले प्रचललि 
क्षेत्लाइ स्ाहमत्वलाई 
ललँदा र कब्ा गदरासमि 
हनरन्तर। महहलाहरूले 
आफ्ा छोरवीहरूलाई 
उतिरातधकार बनाउनुहुन् र 
भूहम पास गनु्वहुन्।

Hima Bani-
Hashem, 
जो्ड्यन

राज्य नवीति र अनुदान 
आरशयकिा: IUCN-
ROWA, कृहष मन्तालय र 
AWO द्ारा कायरान्वयन गरे 
अनुसार 2014 Hima लाई 
नरप्ररि्वन गनने Amman को 
रोषणापत्। 

महहलाहरू NGO 
लैङहगक संरेदनशशल 
अतभयानहरूबार आफ्ा 
अतधकारहरूको बारेमा 
सचेि हुनुहुन्।
जवीरनयापनहरूको 
पररयोजनाबार 
आम्ानवी उत्ादनले 
उहाँहरूलाई hima मा 
सरोकाररालाहरूको रूपमा 
पहहचान हुन अनुमति हदन्। 
बाहहरवी व्यहक्तहरूबार 
hima लाई सुरशक्षि गनने हरति 
व्यरसथाको कमवीले बाहहरवी 
खिरा धारण गछ्व।

महहलाहरूसँग 
पुरुष जसै् समान 
अतधकारहरू र स्िन्त 
जवीरनयापनको लाहग 
जनारर चनने भूहममा 
झाडवी र हबरुराहरू जमिा 
गनने थप अतधकार छ िर 
यसमा अतिररक्त काय्व 
आरशयक हुन्। 

लैङहगक कोराले 
नेितृ्वका पदहरूमा 
समारेशनलाई सुहनशशचि 
गछ्व। महहलाहरूसँग 
बैिकहरूमा सहरिय 
सहभाहगिा छ िर 
अधवीनसथ भूहमकामा।

Hima भूहमको अतधकार 
सरकारद्ारा रद्द नगदरासमि 
पुरुष जसै् समान 
दवीर्वकालवीन अतधकारहरू। 
िर अतधकारहरू रैराहहक 
शसथति परररि्वनद्ारा 
प्रभाहरि हुन सक्छ।

La Trinidad 
Ixtlán, 
मेयसिको

कृहष सम्बन्वी कानून:1971 
संशोधनले पाररराररक 
उतिरातधकार र 
पाररराररक प्रदायकको 
संग्रहहि धारण भूहम 
(ejidos and comunidades) 
and the cultural precepts 
(usos y costumbres)
मा सदस्यिाको लाहग 
महहलाहरूको बराबर 
योगयिालाई पहहचान गददै

महहलाहरू आफ्ा 
अतधकारहरूको बारेमा 
सचेि हुनुहुन्। कानूनले 
बाहहरवी खिराहरूबार सुरक्षा 
प्रदान गद्वछ। हरराहहि 
महहलाहरू कानून अन्तग्वि 
औपचाररक सामुदाहयक 
सदस्यिाबार बाहहर 
हनस्कन प्ररिृ हुनुहुन् र 
सामाशजक रैधिामा हनभ्वर 
हुनुहुन्।

महहलाहरूसँग अनुमति 
र हनयमनहरूको 
अधवीनमा औपचाररक 
सदस्यिाको रारजूद 
अतधकारहरूमा पहँुच र 
प्रयोग गनने अतधकारहरू 
छ। रन हरज्ञान 
इन्टरप्राइजेजबार 
लाभहरू ररायसवी 
आधारमा हरिरण 
गररएको छ।

औपचाररक सदस्यहरू 
हुनुभएको महहलाहरू 
सहरिय रूपमा सहभागवी 
हुनुहुन् िर सञ्ालन 
अझैपहन पुरुष रच्वस् 
छ। गैर-सदस्यहरूलाई 
उहाँहरूका श्वीमानहरूद्ारा 
प्रतिहनतधत्व गररएको छ।

सामुदायले कम्ुनल 
क्षेत्लाई स्ाहमत्वमा ललँदा 
र कब्ा गदरासमि हनरन्तर। 
महहलाहरूले शसथति 
परररि्वनको अरसथामा 
आफै् अतधकारमा 
औपचाररक सदस्यिाको 
लाहग आरेदन हदन 
सकु्हुन्।
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महििािरूिाई सामु् ाह्क हनणय्ा  िनने हनका्मा औपचाररक 
रूपमा प्हतहनहिति िराइनर तर उिािँरूको िासतहिक 
सिभाहिता लभन्न-लभन्न हुनर। महििािरूिाई सामु् ाह्क 
हनणय्ा  िनने हनका्मा औपचाररक रूपमा प्हतहनहिति िराइनर 
तर उिािँरूको िासतहिक सिभाहिता लभन्न-लभन्न हुनर। 

प्त्ययेक लिगिका व्हति कूि सङख्ामा भएका हसटिरूको 
60 प्हतशतसमम हफल् अप हुन सकरन।् प्त्ययेक लिगिका 
व्हति कूि सङख्ामा भएका हसटिरूको 60 प्हतशतसमम 
हफल् अप हुन सकरन।् महििािरूिये हनणय्ा  लिनये का्यामा 
आफनो कये िी भनाइ र भनी िताउनभु्ो। का्यासचूी-त् िनने 
का्यामा नयेपािमा, उनीिरू सहरि् रूपमा सिभािी भएको 
य्ेक्खनरन,् जिकी क्ामरून र जो्यानमा, उनीिरू आफना 
हिचारिरू भनरन ्तर त्यसको प्भाि परुुषिरूको भन्ा कम 
हुनर। मयेक्कसकोमा, उममय्े िारको कोटा का्ायानि्न िररएको 
रैन; त्यसैिये कये िी महििािरू नयेततृिमा रन।् इन्ोनयेहस्ामा, 
महििािरू हिशयेषिरी मौन िसयेर श्ीमान िणका एसयेमबिीिरूमा 
पररिारको िाहि िोलनहुुनर। समग्रमा, परुुषिरू हनणय्ा  
लिनये का्यामा उतकृष्ट भहूमका खयेलरन;् महििािरूसिँ अझै 
पहन कम अनभुि हुनर िा सम् अिरोििरू जसता अभ्ास 
कारणिरूको िाहि अप आउट िनुयाहुनर। 

हटकाउपन: प््ोिकताया समिू िा समु् ा्का स्स्िरूको 
रूपमा, महििािरूसिँ परुुषकै समान का्याकाि अिहि 
र र सामान्त्ा िैिाहिक क्स्हतको अिस्ामा आफना 
अहिकारिरू िारण िनुयाहुनर। इन्ोनयेहस्ा र मयेक्कसकोमा 
समु् ा्मा काननू अनतियात िमभीर अहिकारिरू रन ्(अझै पहन 
पिूया औपचाररक रूपमा ह्इएको); जिा ँहतनीिरू hima का्म 
रिँ्ासमम जो्यानमा ह्घयाकािीन हुनरन;् र नयेपािमा, हतनीिरू 
काननू र CFUG व्िस्ापन ्ोजनािरूको अनपुािनमा 
समिक्नित हुनरन।् क्ामरूनमा सामु् ाह्क िनिरू 
निीकरणको हिष्मा 25 िषयाको हनहचित अिहि हुनर। समिनि 
हिचरये् िा श्ीमानको मतृ्यकुो अिस्ामा, इन्ोनयेहस्ाका 
महििािरू समु् ा्को मयेट्येलिनि हससटम अनतियात सरंक्क्त 

सथानवीय समुदायहरूलाई 
भूहम र स्ोिहरूमा 
अतधकारहरू प्रदान गनने 
कानून र महहलाको 
लाहग सकारात्क हुने 
प्रचललि कानूनहरूबार 
हनकाललएको महहलाका 
काय्वकारवी अतधकारहरू।

मयहलाहरूको भूयम-अधिकार सुरक्ा
तागत पूण्यता यटकाउपन

समुदाय महिलािरूको काय्यकाल 
अधिकारिरूको विैताको 
प्ाथहमक आिार

खतरािरूको हवरुदि प्योग 
र प्वत्यन गनने सचेतनाका 
अधिकारिरू र क्षमता

समग्रमा आयोजित भूहम र 
स्ोतिरूमा पहुँ च, प्योग र 
लाभको हवस्ार 

कम्ुनल भूहम हनयन्त्रणमा 
सिभाहगताको हवस्ार

नागररक ज्थधतमा 
पररवत्यनको काय्यक्रममा 
अधिकारिरू र सुरक्षाको 
हवस्ार 

Banpale 
CFUG, नेपाल

सामुदाहयक रन 
प्रयोगकिरा समूहहरू 
(2001, 2009) लाई 
सथापना गददै 1993 रन 
ऐनलाई कायरान्वयन गनने 
माग्वहनदनेशनहरू

महहलाहरू NGO 
अतधकारहरूका-
सचेिना अतभयान र 
आफै् अनुभरबार आफ्ा 
अतधकारहरू बारेमा सचेि 
हुनुहुन्। कानूनले बाहहरवी 
खिराहरू हररुदध संरक्षण 
गछ्व। महहलाहरूसँग 
पुरुषसँग आफ्ा 
जवीरनयापनहरू साझा गरेर 
CFUG कायरालयहरू र रन 
हरज्ञान इन्टरप्राइजलाई 
भरन सथान उपलब्ध गराएर 
ललभरेज हुन्।

महहलाहरूसँग 
पुरुष जसै् समान 
अतधकारहरू छन।् 
िल्ो-जािका 
सदस्यहरूलाई 
व्यहक्तगि रन पहँुचमा 
प्रतिबन्हरूद्ारा 
बेफाइदा भएको छ।

लैङहगक कोराहरू र 
अन्य राज्य नवीतिहरूले 
हनयन्तणमा महहलाहरूको 
अन्तरहरियात्क 
सहभाहगिालाई प्ररद्वधन 
गछ्व िर तिनवीहरूसँग 
अझैपहन पूण्व अनुरूपिा 
हँुदैन। िल्ो-जािका 
सदस्यहरूलाई पहन 
प्रतिहनतधत्व गररन् िर 
कम प्रभारशालवी हुन्न।्

CFUG संसथाको 
रूपमा हरद्यमान हँुदा र 
स्वीकृि सञ्ालनात्क 
योजनाहरूको अनुसार 
सामुदाहयक रनलाई 
व्यरशसथि गदरासमि 
पुरुषको रूपमा एउरै 
दवीर्वकालवीन अतधकारहरू। 
िर अतधकारहरू शसथतिको 
परररि्वनद्ारा प्रभाहरि हुन 
सक्छ।

स्ोि: लेखकहरू।
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रन।् मयेक्कसकोमा, ्ताया िररएका स्स्का का्याकाि 
अहिकारिरू ्ताया निररएको हििाहित महििािरू हनियासी्त 
उत्तराहिकारीमा प्ा्हमकता भएपहन र व्हतिित स्स्ताको 
अनकूुिन र आिय्े न ह्नये आिारमा आफना अहिकारिरू 
राखन सकये पहन अप्भाहित पहन रन।् अन् तीनिटा समु् ा्मा, 
हिििािरू आफना समिू स्स्ता िारण िनुयाहुनर तर 
आिश्क रूपमा समिनि हिचरये् भएका महििािरूिये िनुयाहुन्न। 
नयेपािमा, हतनीिरूिये आफै स्स्ताको िाहि आिय्े न ह्न 
सकनहुुनर तर महििािरू समिनि हिचरये् पचिात ्िाउँमा 
िसनहुुनर िा िाहिर जानहुुनर भनी स्ानी् आ्शयािरूिये 
हनिायारण िरया। क्ामरून र जो्यानमा, समिनि हिचरये् भएका 
महििािरू परमपराित रूपमा आफना जनम घरमा फकया नहुुनर। 

C. महहलाहरूको काय्वकालका अतधकारहरू 
सुरशक्षि गन्वको लाहग कारकहरू सक्षम गनने र 
अभ्ासहरू प्रतिज्ञा गनने
माहमिा अध््न समु् ा्िरूका महििािरूिये उनीिरूका 
का्याकाि अहिकारिरू सरुक्क्त िनया िा सिुार िनयाको िाहि 
आपसी शैिीमा काम ि द्ै सरंचनातमक र सञ्ािन सतरिरूका 

कारकिरू सक्म िनने कये िी सं् ोजनमा िाभ प्ाप्त िनुयाहुनर। 
सरंचनातमक सतरमा, महििािरूिये सगं्रहित जहमनको का्याकाि 
र महििािरूको जहमनको का्याकाि पहिचान िनने काननू 
र प्चलित आ्शयािरूिाट िाभ प्ाप्त िनुयाहुनर। क्ामरून र 
नयेपािमा, महििािरूिये पहििये नै सयेकये ण्री िा कुनै अहिकार 
नहँु्ा औपचाररक का्याकाि प्ाप्त िनया उिािँाई पक्ी 
िररएको तररकामा सञ्ारिरू िनया िनिरूभरर हन्नरिण िराउँ्ै 
िनहिज्ान काननूिरूमा ससुपष्ट लिगि अहनिा्या हुनर। सा्ै, 
मयेक्कसकोमा सि य्ेशी अहिकारिरू पहिचान िनने कृहषसमिनिी 
काननूिये ्ताया िररएका स्स् िा समु् ा् जहमनिरूको 
सि-मालिकिरू हुन महििािरूिाई समान अहिकारिरू 
ह्नर। जो्यानमा, hima को स्ापनाको िाहि रयेनजल्ाण्िाई 
हिलशष्ट अहिकारिरूको अनु् ानको िाहि सरोकारिािािरूको 
रूपमा महििािरूको समाियेशन आिश्क ह््ो। 
महििािरूिये व्ाििाररक का्याकाि प्णािीिरूिाट िाभ 
पहन प्ाप्त िनुयाहुनर जसिये हतनीिरूिाई िलि्ो सरुक्ािरू 
प्ोतसािन िा उपिबि िराउँर जसत ैइन्ोनयेहस्ा, जिा ँmatri-
archal Minangkabau जाती् समिूिये महििाको जहमनका 
अहिकारिरू प््ान िरया , आमा य्ेक्ख रोरीमा पास िरया  र 

हचरि ES-1  |   सामुदाहयक सञ्ालनमा महहलाहरूको भूहम-अतधकार सुरक्षा र आराजको लाहग कारकहरूलाई 
सक्षम गनने 

स्ोि: Doss र Meinzen-Dick 2018 बार अनुकूललि।

काय� मैदान
प�रचालनस��ी कारकह�

बािहरी कत�/उ�ेरकह�

- मिहलाको सामूिहक उ�मह�को �सज�ना 
- लै�िगक संवेदीकरण र ह��ेपह� िवकास गन� �मता

आ��रक कत�/उ�ेरकह�

- समुदाय�भ  लै�िगक ाि�यन र अ�गमन र �सिनयर 
�ि�ह�बाट सहायता

- समुदाय-आधा�रत सामा�जक र नगरका सं�थाह�बाट सहायता 
र ��श�ण 

िनकाय अ�ास गन� मिहला

- िव�ीय र सामा�ी योगदानह�को लाभ उठाउने
- सि�य संल�ता र सहभागीको लािग नय� �थानह� िनका�े

स�भ�
संरचना क/संथागत कारकह�

कानूनह�

- लै�िगक अ�धकार-प ह� भएका समुदायह�मा 
अ�धकारह�को अनुदान वा संशाधन िनय�णको ह�ा�रण

- �च�लत जिमन अ�धकारह�को औपचा�रक पिहचान
- लै�िगक कोटाह�

सकारा क �च�लत िनयमह�
- मातवंृ�शय वंशागत �णाली र मिहला¡ारा पु¢£ली जिमनको 

िनय�ण
- मिहलाका काय�काल अ�धकारह�को कडा सामा�जक वैधता

मिहलाको जिमन-काय�कालको सुर�ा
प�रणाम
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मयेट्ोिोकि हनिास आिाससिँ जो्ा हमिाउँर। मयेक्कसकोमा, 
पररिारको पैतकृ समपहतको रूपमा जहमनको परमपरािये 
औपचाररक समु् ा् स्स्ता अप आउट िनने महििािरूिाई 
पहँुच िनया र कम्नुि जहमन र स्ोतिरूिाट िाभ प्ाप्त 
िनया अनमुहत ह्नर। 

िैहगिक कोटािरू र ससुपष्टिये महििािरूको िाहि हनणय्ा  
लिनये फोरमिरू खिुयेको स्ोत सञ्ािनमा महििािरूको 
समाियेशनको िाहि काननूमा आ य्ेश ह्नर। व्ापक आ य्ेश, 
जसत ैका्याकारी सहमहतमा महििाको िाहि नयेपािको 50 
प्हतशत कोटा, िये महििािरूिाई मजितु आिाज उठाउनये 
सङख्ा ह्नर। क्ामरून र जो्यानमा, महििािरू समाियेश 
िनने आ य्ेशिये प््ोिकताया समिूिरू सामान्त्ा न्ा ँभएर 
महििाको सिभाहिता अझै पहन अपररपक् भए तापहन 
हतनीिरूिाई सञ्ािनमा िलि्ो प्हतहनहिति िनया सक्म 
िराउँर। हिशयेषतः, इन्ोनयेहस्ा, जो्यान र मयेक्कसकोमा, 
महििािरू िैठकिरूको अिहिमा परुुष जसत ैसिर निरयेपहन 
उिािँरू आफना रुहचिरू िणयान िनया िझुरन।् उिािँरू समु् ा् 
सञ्ािन (सञ्ािनातमक कारकिरू ियेनुयािोस)् मा सिभािी 
हुन आफना क्मता िढाउनये हरि्ाकिापिरूमा सहरि् रूपमा 
सिभािी हँु्ै हुनहुुनर।

सञ्ािनातमक सतरमा, हिलभन्न सक्म िनने कारकिरू, आपसी 
शैिीमा काम ि द्ै र सरंचनातमक कारकिरूसिँ सं् ोजन 
ि द्ै, महििािरूिाई अहिकारिरू अनभुि िनया सशति 
िराइनर। ह्नीिरूमा महििािरूको सगं्रहित उद्योििरूको 
स्ापना समाियेश रन ्जसिये हतनीिरूिाई िढ्ो लिभरयेज 
र सशहतिकरणमा नयेततृि ि द्ै ्शृ्िान ्ोि्ानिरू िनया 
अनमुहत ह्नर। ्ो जो्यानमा उ्ािरण र, जिा ँरयेनजल्ाण् 
जािनुयाण िसतक्येपमा महििािाई पासचर सघंमा काननूी 
सरोकारिािािरूको रूपमा उनीिरूको क्स्हत जोड्ै घरा्सी 
र समु् ा्मा हित्ती् रूपमा ्ोि्ान पर्ु ् ाउन महििािरूिाई 
सक्म िनाएर महििािरूको सगं्रहित उद्योिको हनमायाण समाियेश 
र। नयेपािमा, परुुषिाई सिभािी हुन अनरुोि िनया प्ोम्पट ि द्ै, 
त्यसपहर CFUG मा महििािरूको क्ाउटिाई पररषकृत ि द्ै 
हिकास परर्ोजना अनतियात स्ापना िररएको महििािरूको 
समग्र उद्यम सरुु भ्ो। ्िुै समु् ा्का महििािरूिये पररिारमा 
अझ राम्ो मोितोि अहिकार प्ाप्त िनने िारये पहन ररपोटया िरये।

लिगि सिंय्े नशीिता र क्मता-हनमायाण िसतक्येपिरूिये 
भय्े भािपणूया पारमपररक मानकिाई कम िनया मद्त पर्ु ् ाए। ्ो 
जो्यानमा प््र्शत र, जिा ँिैर-सरकारी ससं्ािरू (NGO िरू) 
द्ारा आ्ोजना िररएका ह्िो सिंय्े नशीिता र सचयेतना-िढाउनये 
हरि्ाकिापिरूिये परुुषद्ारा महििािरूको समाियेशीको 
उदग्रिण सक्म िराए। अरि महििाको ससं्ा (AWO) 
िये सासंकृहतक रूपमा सिंय्े नशीि पदिहतप््ोि िरयेको र 
जसिये परुुषिाई खतरा मिससु निररकन काम िनने महििाको 
िारयेमा न्ा ँउपा्िरू सिीकानया अनमुहत ह्नर। AWO िये 
महििािाई पासचर सघंमा सरोकारिािािरूको रूपमा न्ा ँ
भहूमका र व्िस्ापन सहमहतमा प्िरूको िाहि त्ार 
ि द्ैhima,  का प्ाहिहिक फिकिरूमा जीिन्ापनिरूका 
सीपिरू र प्लशक्ण पहन उपिबि िराएको र। क्ामरूनमा, 

CE िये महििाका काननूी अहिकारिरू िारये समु् ा्िाई 
लशक्ा प््ान िरयेको र र महििािाई का्याकारी हनका्मा 
प्िरूको िाहि काम िनया पहन प्ोतसाहित िरयेको र। नयेपािमा, 
हिकास िसतक्येपिरूको िाहि सिजकतायािरूको रूपमा 
प्लशक्णिये महििािाई सामु् ाह्क माहमिािरूमा ्प सिंग्न 
हुन र नयेततृिका भहूमकािरूमा िौसिा राखन सक्म िराउँ्ै 
उनीिरूिाई न्ा ँकुशितािरू ह््ो।  

िैहगिक च्ाक्मप्न र अग्रिमन व्हतििरूिये पररितयानको िाहि 
उतप्येरकको रूपमा सयेिा प््ान िनुयाभ्ो। ्सिाई मयेक्कसकोमा 
व्ाख्ा िररएको र, जिा ँघरा्सीको महििा प्मखुिये 
सामु् ाह्क नयेतािरूिाई सिभािी हुन सहरि् रूपमा प््ास 
िनुयाभएको र, त्यसपहर अन् महििाको िाहि अनकुरणी् 
व्हतिको रूपमा सयेिा प््ान िनने सािारण सभाका सिै परुुष 
रिमशः सिभािी हुनभु्ो। सा्ै, पिूया निरी् प्मखुिये उिाकँो 
सम्ािहिमा सिै महििािाई समु् ा्मा उनीिरूका मित्िपणूया 
भहूमका सङ्कयेत िनने र व्हतिको अनरुोिद्ारा मारि पहँुच िररनये 
पहििो ठाउँिाई सामान् िनाएर निरी् सभा िैठकिरूमा 
सिभािी हुन आमनरिण िररएको ह््ो। जो्यानमा, जनजाहत् 
नयेततृिकताया र सहरि् र सममाननी् हसहन्र महििािरू 
परुुषिाई AWO सनु्नये िनाउन र न्ा ँिैहगिक आ्शयािरू सिीकार 
िराउनये का्यामा मित्िपणूया ह्ए। 

महििािरूिये नयेततृि िनने र सिंग्न हुनये समु् ा्मा आिाररत 
सामालजक त्ा नािररक ससं्ािरू, जसिये महििािरूिाई नै 
उल्येखनी् तररकािरूमा सामालजक रूपिये सशति िनाउँर। 
्ो नयेपािमा य्ेक्खएको र, जिा ँCFUG को िाहि ्सको 
हनमायाणमा भौहतक स्ान उपिबि िराउनये र न्ा ँCFUG 
मखु् का्याि्िरूको हनमायाणमा सि-हित्त व्िस्ा हमिाउनये 
िरयेर, महििािरूको एक समिू (आमा समिू) िये CFUG लभरि 
महििािरूको अहिकार क्येरििाई िढािा ह्नर। मयेक्कसकोमा, 
हिद्याि्, सिास्थ् त्ा खयेिकु् सहमहतिरू जसता सामु् ाह्क 
शासन प्णािी ससं्ािरूद्ारा हसजयाना िररएका सिा्क सहमहत 
र का्या समिूिरूिये महििािरूिाई स्ान पररितयानको िाहि 
परमपराित रूपमा आिश्क हुनये अनभुि सहंचत िनया उच्च नयेततृि 
भहूमकािरूमा मितिाकाकं्ी िनया अनमुहत ह्नये साियाजहनक 
माहमिा त्ा सामु् ाह्क नयेततृिको पहँुच र प्लशक्ण 
उपिबि िराउँरन।् 

D. काय्वकाल अतधकारहरू प्राप्त गनने समय
लिगि-सहुिचाररत हििान र नीहत सा्सा्ै िाह्य र आनतररक 
कतायािरूद्ारा िररनये अनिुतवी िसतक्येपिरूको सम्िये अभ्ासमा 
रियेको महििािरूको का्याकाि अहिकारिरूको अनभुहूतमा 
प्भाि पार् ् ो। क्ामरून र जो्यानमा, महििािरूिये औपचाररक 
रूपमा प््ोिकताया समिूिाई स्ापना िनने प्हरि्ा अहघ िा 
सो अिहिमा अलभनीत िररएका लिगि अहिकारिरूिाट िाभ 
उठाए। त्यसपहर, महििािरूको आर््क सशहतिकरण र 
लिगि सिंय्े नशीिताको िाहि िक्क्त िसतक्येपिरूद्ारा ्ी 
अहिकारिरूको पािना िररएको ह््ो, जसिये ि्ाया सरुुिाटै 
महििािरूका का्याकाि अहिकारिरूमा सिज भ्ो। 
नयेपािमा, CFUG सिंहठत िररएको सात िषया पचिात प््म 
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लिगिसमिनिी माियाहन न्ेशनिरू जारी िररएको ह््ो, जसमा 
महििािरूिाई अनतररमको अिहिमा अहिक मारिामा सशति 
िनाइएको कारणिये ती माियाहन न्ेशनिरू का्ायानि्न िनयाका 
िाहि समु् ा् हन्तुि िरर्ो। मयेक्कसकोमा, महििािरूिये 
सरुु-सरुुमा कृहषसमिनिी सिुारिरू अनतियात ह्इएका 
अहिकारिरूिाट सि् ंिाभ उठाउन सक्ैन्ये हकनभनये ्सका 
सामु् ाह्क भहूमिरूमाह् समु् ा् कै हन्नरिण ह्एन। पहर, 
उनीिरूिये आफना का्याकाि हितिरूको सामालजक पहिचानमा 
िढी हिश्वास िनया िािये। महििािरूिाई शासन प्णािीमा 
सिंग्न िराउनये सामु् ाह्क कतायाका पिििरूिये ि्ाया महििािरू 
आफनो का्याकाि अहिकार ्ािी िनया प्येररत भए। अक्नतममा, 
इन्ोनयेहस्ा समु् ा्का महििािरूसिँ क्येन भहूमिरूमाह् 
पारमपररक हन्नरिण रियेको र, जसिाई सि य्ेशी माहनसिरूको 
िनभहूमिरूको काननूी पहिचानद्ारा सु् ढृ िनाइ्ो।  

E. महहलाहरूद्ारा खेललएको भूहमका
महििािरूिये लिगि अहिकार र िसतक्येपिरूप्हत हनक्षरि् 
िाभा्वीिरू हुन ुिाियेक अन् ियेरै तररकािरूमा एजयेनसीको 
अभ्ास िरये। सिै पाचँ समु् ा्िरूमा, महििािरू न्ा ँलिगिको 
कोटा िा अहिकारिरूद्ारा खोलिएका शासन प्णािीका 
ससं्ािरूमा हसटिरूको िाहि अिाह् िढये। उनीिरूिये िैहगिक 
मानकिाई पररितयान िनया र समिूमा महििािरूको प्भतुि 
िढाउनका िाहि आ-आफनो ससंािन, जसत ैजो्यानको ज्येष्ठता 
त्ा प्भतुि र नयेपािको भौहतक र आर््क ्ोि्ानिरूिाट 
िाभ उठाए। महििािरूिये समु् ा्मा ठूिो सिभाहिताको िाहि 

न्ा ँस्ानिरू पहन क्ा पररश्म िरयेर कमाए। उ्ािरणको 
िाहि, उनीिरूिये जो्यानको सामु् ाह्क लशक्ा पररष्िाट 
सफितापिूयाक लजत िाहसि िरये।

्द्यहप, माहमिा-अध््न समु् ा्का महििािरूिये िािािरूको 
सामना िरररिये। घरयेि ुहरि्ाकिापिरूको िाहि महििािरूको 
प्ा्हमक लजममयेिारीिये ्ोिोरो का्याभार हसजयाना िरया। उनीिरू 
प्ा्: सिै समिू स्स्िरूद्ारा िरािर रूपमा फाइ्ा साझा 
िररए तापहन कृहष हरि्ाकिापिरूको आ्तनको िाहि पहन 
लजममयेिार रिनरन।् महििािरूको उपििया, जसत ैहििाि र 
स्ानानतरणको िाहि अपयेक्क्त रोरीिरूिाई अहिकारिरूको 
्ािी िनयािाट प्हतिनि ििाउन सहकनर; िा उनीिरूिये 
सिंग्न ्ाह्तििरू कष्ट्ा्क फये िा पारयेको कारणिये ि्ाया िा 
अलपि्सकता िा तल्ो जातका महििािरू अहिकारिरूको 
्ािी िनयाका िाहि कमजोर प्मा भएकािये अहिकारिरूिाई 
पररत्याि िनया सकरन।् अनतमा, महििािरूिये प्भािकारी 
सिभाहितामा सम् र अनभुिको कमी र आफना क्मतािरू 
िारये नकारातमक िारणािरू जसता व्ििाररक र सामालजक 
िािािरूको सामना िरयान।् 
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हसफाररसिरू
कुनै पहन अ्यापणूया र हचरस्ा्ी पररितयानको सा्मा, िासतिमा 
िैहगिक हनषपक् र समाियेशी समग्र जहमन त्ा ससंािन 
का्याकाि र शासन प्णािी िाहसि िनुया भनयेको हिकहसत 
हुनये प्हरि्ा िो। महििाको अिस्ा पररितयान िनया ्प कुरा 
िनया सहकनर। सरंचनातमक सतरमा, काननू हनमायाता िा 
हन्ामकिरूिये काननूिरू र हन्मनिरू का्ायानि्न िनने 
का्यामा महििािरूका िाहि िलि्ो सिभािी का्याहिहििरू 

हचरि ES-2  |  महहलाहरूको काय्वकारवी सुरक्षाको लाहग हरशशटि शसफाररसहरू

संरचनात्मक स्तर: बललरो सहभागी 
कार्ययवधिहरू

सञ्ालनात्मक स्तर: 
क्ेत्रमा मयहलाहरूलाई सक्म गनने

अधभनेताहरू: यनमनहरूलाई अधभनीत गनने आरोप 
लगाइएका यविारक तथा यनरमनहरू

अधभनेताहरू: दाता सामुदायरक, सरकारहरू, 
अन्तरायट्रिर र रायट्रिर NGO र CBO

हनम्नसँग लैङहगक कोराहरू अहनराय्व गराउने:

 ▪ उमिेदरारहरूको प्रतिशि भन्दा आरशक्षि शसरहरूको 
उलल्लखि सङख्या। 

 ▪ गम्वीर हपणड प्रभार शसज्वना गन्वको लाहग आरशक्षि 
शसरहरूको अनुपाि (तै्माशसकमा देलख िेस्ोसमि 
न्यूनिम)। 

 ▪ महहलाहरू कक्षमा हुनुहुन् र उहाँहरू अपिसंख्यक 
भएिापहन प्रभारकारवी रूपमा सहभागवी हुन 
सकु्हुन् भनवी सुहनशशचि गन्व कोरम र मिदानका 
आरशयकिाहरू।

छलफल र महहलाहरूको लाहग बैिकमा स्लरहरू 
हनधराररि गन्वको लाहग फोरमको रूपमा महहलाहरूका 
समुदायहरूलाई अहनराय्व गराउने। 

प्रचललि काय्वकाल प्रणालवीमा रतञ्ि गररएका 
महहलाहरू (र पुरुष) का उप-सेरहरूको लाहग 
समारेशनका हनयमहरू सथापना गनने। 

हडजाइनदेलख कायरान्वयनदेलख हनरवीक्षण र 
मूल्ाङकनसमि पररयोजनाका सबै चरणहरूमा 
लैङहगक हरशलेषण लागू गनने। 

 ▪ हरशलेषण ललङग (पुरुष र महहला) को बाइनेरवी 
संरचनाभन्दा िल जानुपछ्व र जाि, रग्व, जािवीयिा 
र सामाशजक अभ्ास र संसथागि प्रबन्हरू जस्ा 
तभन्निाहरूका अन्य रग्वहरूको लाहग हरररण हदने 
अन्तर्वगगीय पहँुच लागू गनु्वपछ्व।

सवीपहरू र भरोसलाई बढाउनमा मद्दि गन्व र अन्य 
महहलाहरूको लाहग प्रेरणाका स्ोिहरूको रूपमा सेरा 
प्रदान गन्व काय्वरिम र हस्क्षेपहरूमा सहजकिरा रा 
हरस्ार एजेन्टहरूको रूपमा महहलाहरूलाई ट्ाप गनने

सामग्रवी स्ोिहरू, प्रशशक्षण र सवीपहरूको हरकासबार 
लैङहगक च्ाहम्पयन र महहलाका समूहहरूबार सहायिा 
गनने र उहाँहरूका सामाशजक सञ्जालहरूलाई हरस्ार गनने। 

समय गररबवी र ररेलु समस्याहरूलाई कम गन्वमा मद्दि 
गन्व सार्वजहनक सेराहरू (उदाहरण, पानवीको पाइप, 
न्यून-लागिको हरद्युि), हडशजरल पहँुच (उदाहरण, 
मोबाइल फोनहरू) र श्म बचि यन्तहरू (उदाहरण, 
सुधाररएको खाना पकाउने स्ोभहरू) का प्रारधान 
जस्ा अभ्ासात्क हस्क्षेपहरू। 

नेितृ्वका पदहरूको लाहग सि्व सवीमाहरूबार, अहनराय्व 
अतभलेखवीकरण आहद जस्ा हरशशटि हनयन्तण रा 
कब्ाको हररुदध सुरक्षाहरू सेर गनने र हरतभन्न महहलाका 
रग्वहरूको समारेशनलाई सुहनशशचि गनने।

कुनै हस्क्षेप रा पररयोजनामा आरम्बार पुरुषलाई 
संलग्न गनने, प्रतिरािलाई रोके् िररकाहरूमा 
तिनवीहरूलाई महहलाहरूको ज्ञान, अनुभर र 
योगदानहरूलाई पहहचान गनने लाभहरूमा संरेदनशवील 
बनाउने।

स्ोि: लेखकहरू।

मायमला अध्यरन 
साझेदारहरूसँगको

उपिबि िराउन सकरन।् पररचािनसमिनिी सतरमा, ्ाता 
समु् ा्, सरकार, NGO र समु् ा्-आिाररत ससं्ािरू  
(CBO िरू) सहित िाहिरी र समु् ा्-आिाररत अलभनयेतािरूिये 
महििािरूिाई िैहगिक-सिंय्े नशीि नीहतिरू र काननूिाट 
िाभ प्ाप्त िनया सक्म िनाउन अनतर्नहित सामालजक आ्शया र 
सासंकृहतक हिश्वासिरू समिोिन िनया मद्त िनया सकरन।् हचरि 
ES-2 िये हिशयेष सझुाििरूिाई उल्येख िरया।
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फोरो रेिहडरहरू 
कभर, Paolo Nicolello; Pg. ii, Aaron Thomas; pg. 9, WRI Indonesia

WRI को बारेमा
हरशर स्ोिहरूको संसथा भनेको हरशरव्यापवी अनुसन्ान संसथा हो 
जसले िूला उपायहरूलाई रािाररण, आरथ्वक अरसर र मानर 
कल्ाणको बन्नमा काय्वमा परररि्वन गछ्व। 

हाम्ो चुनौती

प्राकृतिक स्ोिहरू आरथ्वक अरसर र मानर कल्ाणको संसथानमा 
छन।् िर आज, हामवीले पथृ्वीका स्ोिहरूलाई दवीर्वकालवीन नहुने, 
आरथ्वक र माहनसका जवीरनहरूलाई खिरामा पुर ्याउने दरहरूमा 
समाप्त गरररहकेा छौं। माहनस सफा पानवी, उर्वर भूहम, स्ास्थ्यकर 
रनहरू र शसथर मौसममा हनभ्वर रहन्। बस्नयोगय सहर र सफा उजरा 
दवीर्वकालवीन ग्रहको लाहग महत्त्वपूण्व हुन्। हामवीले यवी आकशमिक, 
हरशरव्यापवी चुनौिवीहरूलाई यो दशकमा सम्बोधन गनु्वपछ्व।

हाम्ो दृयटिकोण

हामवीले प्राकृतिक स्ोिहरूको हररेकी व्यरसथापनद्ारा चलाइएको 
हनष्पक्ष र सम्पन्न ग्रहको कपिना गछछौं। हामवीले सबै माहनसको लाहग 
गररबवीलाई रोक् र प्राकृतिक रािाररणलाई हदगो बनाउन सरकार, 
व्यरसाय र समुदायहरूका काय्वहरू सहमिललि हुने संसार शसज्वना 
गनने हौसला राखछौं।

हाम्ो प्ररास

यसलाई गन्नुहोस्

हामवी डरेाबार सुरु गछछौं। हामवी स्िन्त अनुसन्ान सञ्ालन गछछौं 
र नयाँ हनरवीक्षण र शसफाररसहरू हरकास गन्व नरवीनिम प्रहरतधको 
िैयार गछछौं। हाम्ो कहिन हरशलेषणले जोलखमहरू, अनाररण 
अरसरहरूलाई पहहचान गछ्व र मिार्व रणनवीतिहरूलाई सूतचि गछ्व। 
हामवीले प्रभारशालवी र उदाउँदा आरथ्वकहरूमा हाम्ा प्रयासहरूलाई 
केहन्द्रि गछछौं जहाँ हनरन्तरिाको भहरष्य हनधरारण गररनेछ।

यसलाई परररि्वन गनु्वहोस्

हामवीले सरकारवी नवीति, व्यरसाय रणनवीति र नागररक समाज 
काय्वलाई प्रभार पान्व हाम्ो अनुसन्ान प्रयोग गछछौं। हामवीले 
बललयो प्रमाणको आधार हनमराण गन्व समुदाय, कम्पनवी र 
सरकारवी हनकायहरूसँग पररयोजनाहरू जाँच गछछौं। त्यसपशछ, 
हामवीले गररबवीलाई कम गनने र समाजलाई बललयो बनाउने क्षेत्मा 
परररि्वनलाई डलेलभर गन्व साझेदारहरूसँग काय्व गछछौं। हामवीले हाम्ा 
पररणामहरू बोल्ड र सथायवी हुनेछन ्भनवी सुहनशशचि गन्व आफूलाई 
उतिरदायवी िान्ौं।

यसलाई नाप्ुहोस्

हामवीले सानो सोचदेनौं। एकपरक जाँच गरेपशछ, हामवी हाम्ा प्रयासहरू 
क्षेत्वीय र हरशरव्यापवी रूपमा अपनाउन र हरस्ार गन्व साझेदारहरूसँग 
काय्व गछछौं। हामवी हाम्ा उपायहरूलाई पूरा गन्व र हाम्ो प्रभारलाई उन्नि 
गन्व हनण्वयकिराहरूसँग संलग्न हुन्ौं। हामवीले माहनसको जवीरनलाई 
सुधानने र स्ास्थ्यकर रािाररण सुधानने सरकार र व्यरसायका 
काय्वहरूबार सफलिा मापन गछछौं।

स्ोि समानिा बारे 
स्ोि समानिाले सशक्त महहलाहरूले संसार परररि्वन गन्व सक्छन ्
भनवी हरशरास गछ्व। हामवीले महहलाको भूहम र स्ोि अतधकारहरूलाई 
अगाहड बढाउने उद्दशेयसँग कानून, नवीति र सामाशजक परररि्वनको 
लाहग रकालि गछछौं र हामवीले अनुसन्ान, उतृ्टि अभ्ास र नवीति 
हनमराणको लाहग हरशरव्यापवी स्ोिको रूपमा सेरा प्रदान गछछौं। हामवी 
महहला, भूहम र स्ोिहरूमा हाम्ो ध्यानाकष्वणमा हरशर रररपररका 
साझेदारहरूसँग सहकाय्व गन्व प्रतिबदध छौं।
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