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क) पृष्ठभुहम 
उपेहक्षत समुर्दार् सिन्धिकरण तथा हिकास मंच (USSBM) डोटीको स्थापना साहवकको तोलेनी, 

डौड, कलेना, िगलेक, न्धखरसैन, गैरागाउ, काडामाण्ौ,ं सानागाउ, गााँिरी र  पोखरी गाहवसका १० वटा 

समुर्दार्मा आिाररत संस्थािरुिाट िनेको संस्था िो । २७६ समूिका तत्काहलन ५४५६ घरिुरीलाई 

समेटेको र्स संस्थाको स्थापना २०६२ सालमा भएको िो ।  

उपेहक्षत समुर्दार् सिन्धिकरण तथा हिकास मंच (USSBM) डोटीको वेवसाईट  

https://www.ussbmdoti.org/ रिेको छ भने इमेल  ncdfnepaldoti@gmail.com, 

ussbm.silgadhidoti@gmail.com रिेको छ भने गुनासो तथा सुझाव संकलन तथा ब्यवस्थापनका लाहग 

इमेल आई हड ussbm.complain@gmail.com रिेको छ ।र्स संस्थाले कार्कक्रम संचालनका र्दौरानमा 

तथा संस्थाको हनर्हमत गहतहिहििरुलाई सफलतापुवकक सम्पन्न गने क्रममा कसैका गुनासा तथा हिज्ञासा 

सम्बोिन गनकका लाहग कार्ाकलर् अगाडी सुझाव पेटीका राखेको छ । गुनासो ब्यवस्थापन गनक र्स सहमहतको 

हनर्हमत िैठक िसे्न गरेको छ र गुनासा तथा सुझाविरुको समर्मै कार्ाकन्वर्न गने कुरामा प्रहतिद्ध रिेको 

छ ।  



र्स संस्थाले २०६२ पौष रे्दन्धख िाल सम्म गररव तथा उपेहक्षत समुर्दार्को िक, हित तथा िीवनस्तर 

उकास्नका लाहग हर्दगो िीहवकोपािकन तथा आर्मुलक कार्कक्रमिरु, सिन्धिकरणका के्षत्रमा काम गरै्द 

आएको छ ।  

समािमा रिेका सिै खाले हिभेर्दको अन्त गरी आत्म हनभकर स्वावलन्धि  सामाहिक न्यार् र मानव 

अहिकार तथा समतामुलक समािको हनमाणक गन]{ -A prosperous society where people are 

empowered and capable to exercise their rights) र्स संस्थाको पररकल्पना रिेको छ भने संस्थाको 

धे्यर्ः समािका हवपन्न िोन्धखममा रिेका समुर्दार् िरुको समावेसी हसर्दान्तका आिारमा पहुच वृह द्ध गने, 

हसपमुलक तथा ब्यवसाहर्क ताहलमिरु संचालन गरी ब्यवसार्हतर उनु्मख गने, साँगहठत सचेतनामुलक 

अहभर्ान अध्यर्न अनुसिान र िनवकालत का माध्यमिाट उहनिरुको सिन्धिकरण र पहुच तथा 

हनर्न्त्रण कार्म गनकका लागी कहटवद्ध हुने (Mission : To ensure the empowerment of the 
disadvantaged communities through facilitation on human right & skill oriented training 

and different awareness raising activity in education and health.)  रिेको छ । संस्थाको लक्ष्यः 

हवपन्न तथा उपेहक्षत र िोन्धखममा रिेका व्यन्धि र पररवार को हिवन स्तरमा सुिार भएको हुनेछ 

(Improved conditions of marginalized communities through various programs related to 

gender, disaster, good governance education & livelihood.) भने्न रिेको छ । 

मुि िहलर्ा तथा आन्तररक हवस्थाहपत समुर्दार्को सामाहिक तथा आहथकक अहिकार प्रिद््रिनका 

लाहग सामुहिक प्रर्ास सािस २ पररर्ोिना इभान्िेहलकल लुथरन चचक इन अमेररका र लुथरन वल्र्ड 

फेडरेसन नेपालको आहथकक सिर्ोगमा र्स संस्थािाट संचाहलत संरु्ि पररर्ोिना िो ।  िसको लक्ष्य 

समावेिी हवकास र सुिासनमा प्रभावकारी र्ोगर्दान गनकका लाहग नेपालका ग्रामीण के्षत्रमा रिेका 

महिलािरुको अवस्था सवलीकरण गनुक रिेको छ । र्ो पररर्ोिनालाई कार्ाकन्वर्न गनकका लाहग िरेक 

साझेर्दारी संस्थाको कार्कके्षत्रमा महिला मानव अहिकारकमीिरु कार्करत हुनुहुन्छ । 
 

महिला अहिकारकमी वा मानव अहिकार रक्षक ती व्यन्धि समुि वा समािका अङ्ग हुन िसले 

हवश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्क गरीएको मानव अहिकार र मौहलक स्वतन्त्रताको रक्षा र सिद््रिन गर्दकछन् । 

मानव अहिकारकमीले नागररक तथा रािनैहतक र आहथकक अहिकारसाँगसाँगै सामाहिक सांसृ्कहतक 

अहिकार रक्षाको लाहग पहन काम गने गर्दकछन् । कुनै पहन िाहतगत सामाहिक द्वन्द, िाहतर् हवभेर्द 

लगार्तका महिला हिंसा, लैहङ्गक हिंसा, िालिाहलका माहथ हुने हवहभन्न प्रकारको हिंसा हिरुद्ध संरक्षण तथा 

अहिकारको लाहग न्यार्मा पुिाँच िृन्धद्ध गनकमा सििहकरण, सचेतीकरण, वकालत र समन्वर्मा पिल गने 

कार्क गर्दकछन् । अहिकारकमीिरु सिै अरुको लाहग मात्र नभएर आफ्नै सुरक्षाका लाहग पहन मानव 

अहिकार हवश्व व्याहप घोषणा–पत्रमा उले्लख भए अनुरुप मानव अहिकार र मौलीक अहिकारको लाहग सिै 

तटस्त िसे्न, वकालत तथा समन्वर् गने काममा संलग्न हुन्छन् । र्ो हनरे्दहिका ग्राहमण भेगमा लैहङ्गक हिंसामा 

काम गरै्द आउनु भएका र अहिकार रक्षाको के्षत्रमा हक्रर्ाहिल महिला मानव अहिकारकमीिरुको 

पररचालनका लागी तर्ार गररएको छ । पररर्ोिनाको हक्रर्ाकलापिरु लागू भएको के्षत्रमा संचालन गररने 

लैहङ्गक समानता तथा सामाहिक समावेिीकरण सम्बन्धि हक्रर्ाकलापिरुमा महिला अहिकारकमीिरुको 

पररचालनलाई र्स हनरे्दहिका अनुसार ब्यवन्धस्थत र प्रभावकारी गनक लाहगएको िाँ ुर्दा र्स हनरे्दहिकालाई 

“महिला मानव अहिकारकमी पररचालन सिन्धि हनरे्दहिका २०७८” रान्धखएको छ । र्ो हनरे्दहिका मानव 

अहिकारकमीिरुको पररचालन प्रर्ोिनका लाहग मात्र हसहमत रिने छ । 

 
 
ख) पररभाषा  ः 



 

सन् १९९८ मा अपनाइएको मानव अहिकार रक्षक सम्बिी संरु्ि राष््ट् संघको घोषणा अनुसार, 

“मानव अहिकार रक्षक त्यो िो िसले एकै्ल वा अरुसाँग हमलेर मानव अहिकारको प्रवद््रिन र संरक्षण गनक 

िान्धन्तपूणक र अहिंसक रुपमा काम गर्दकछ” । 
 

ग) उदे्दश्य  ः 
 

र्ो हनरे्दहिका पररर्ोिना कार्कके्षत्रमा कार्करत महिला मानव अहिकारकमीिरुको पररचालन गनक र 

उिााँिरुलाई सुरहक्षत रुपमा कार्क गनक सके्न वातावरण िनाउनको लाहग तर्ार पाररएको िो । र्स 

हनरे्दहिकाले महिला मानव अहिकारकमीिरुलाई उनीिरुको भूहमका, हिमे्मवारी र हसमा÷हसहमततािरु 

िुझ्न मर्दत गनेछ । 
 

घ) कार्कके्षत्र  ः 
 

साझेर्दारी संस्था लुथरन हवश्व फेडेरेिन नेपाल साझेर्दार संस्था माफक त SAHAS-II पररर्ोिना 

कार्कन्वर्न भएका डोटी हिल्लाको गाउाँपाहलका÷नगरपाहलका के्षत्रिरु 
 

ङ) महिला मानव अहिकारकमीको लाहग र्ोग्यता  ः 

१) ३ रे्दन्धख ५ हर्दन सम्मको मानव अहिकार तथा महिला अहिकार सम्बन्धि ताहलम हलएको । २) समुर्दार्को 

स्वीकार्कता भएको 

३) समुर्दार्मा नेतृत्व हलन सके्न र सम्बन्धित हनकार्साँग सिकार्क गनक सके्न क्षमता भएको । 

४) सािारण लेखपढ गनक सकु्नका साथै स्थाहनर् भाषाको ज्ञान भएको । 

५) महिला मानव अहिकारकमी को काम, कतकव्य र हिमे्मवारी िुझेर हनस्वाथक रुपमा स्वरं्सेवी 

रुपमा काम गनक इचु्छक भएको । 

६) कम्तीमा २२ िषक उमेर पुगेको 
 
 

च) महिला मानव अहिकारकमीिरुको कार्कहिमे्मवारी 

१) महिला समूििरु, समूर्दार्मा आिाररत संघ, संस्था तथा सिकारीिरुसाँग समन्वर् र सििीकरणगने । 

२) स्थाहनर् सरकार वा वडा कार्ाकलर्, गाउाँ  तथा नगरपाहलका न्याहर्क सहमहत, महिला िालिाहलका तथा 

सामाहिक हवकास िाखा, मेलहमलाप सहमहत, लैहङ्गक हिंसा हनर्न्त्रण संिाल सहमहतिरुसाँग समन्वर् गने । 

३) लैहङ्गक तथा सामाहिक सवाल का हवषर्िरु मा छलफल,अन्तरहक्रर्ा, सचेतना र वकालत 

सिन्धि हक्रर्ाकलापिरु संचालन गने । 

४) हिंसामा परेका महिला िालिाहलका वा पुरुषिरु लाई न्यार् प्रान्धिका लाहग सरोकारवालािरु साँग 

समन्वर्मा सििीकरण गने । 

५) मानव अहिकारको उल्लङ्ग नभएको अवस्थामा हपडीतको अहिकार रक्षाका लाहग वडा कार्ाकलर् 

र पाहलका स्तरीर्, लैंहगक हिंसा हनर्न्त्रण सञ्जाल, सहमहत, प्रिरी कार्ाकलर्, मानव अहिकार 

रक्षक सञ्जाल साँग समन्वर् गने । 

६) हपहडतको अहभव्यन्धिलाई ध्यान हर्दने, उसको भावनाको कर्दर गने र गोहपहनर्ता कार्म राखे्न ।  

७) हिंसा भएको अवस्था मा हपडीत लाईन्यार् प्रान्धिका लाहग सििीकरण गरै्द वडा कार्ाकलर्, गाउाँ  तथा 

नगर पाहलका न्याहर्क सहमहत, राहष््ट्र् मानि अहिकार आर्ोग र राहष््ट्र् महिला आर्ोग मा 

पठाउन पिल तथा सिर्ोग गने  । 
 



८) िोल्दा सम्मान िनक र सभ्य भाषाको प्रर्ोग गने । 

९) हपहडतलाई असर पने खालका प्रश्न वा अन्य िव्र्दको प्रर्ोग नगने 

१०) हिंसा सम्बिी सूचना संकलन र समे्प्रषण गर्दाक संवेर्दनिील हुने 

११) मुद्दाको अन्धन्तम हनणकर्को अहिकार हपहडतलाई हर्दने । 

१२) कुनैपहन हिंसाको सवालमा सििीकरण गने तर हनणकर् हर्दने कोहिस नगने । 

१३) मानवअहिकार उल्लङ्गनका घटनाको अनुगमन र र्दस्तावेिीकरण गने । 

१४) साझेर्दार संस्थासाँग सम्झौता भए अनुसारको हक्रर्ाकलापिरु संचालन, सििीकरण गने र प्रहतवेर्दन 

तर्ार गनकका लाहग सिर्ोग गने । 
 
 
 
 

छ) महिला मानव अहिकारकमीिरुले प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन नहुने तर हविेष अवस्थामा परामिक हर्दन 

सहकने हवषर् वा के्षत्रिरु  ः 

१)  िाल हिवाि िस्तो सामाहिक अपरािका मुद्दा 

२) िाडनाता करणी सिन्धि मुद्दािरु 

३) िहुहववाि सिन्धि मुद्दािरु 

४) करणी सिन्धि मद्दािरु 

५) र्ौनिन्य हिंसा उद्योग गरेको ठिररएका मुद्दािरु 

६) घरेलु हिंसासिन्धि मुद्दािरु 

७) घरहनकाला तथा पहतले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुट हपट गरको अवस्थामा । 

८) िारीरीक वा मानहसक कष्ट् हुने हकहसमको कुनै काम वा िाल प्रपञ्च गरेमा । 

९) अन््रत िाहतर् हववािका मद्दािरु 

१०) सम्बि हिचे्छर्दका मद्दािरु 

११) पहतले पत्नीलाई ििरिस्ती करणी गरेको ठिरेमा । 

१२) मानि िेचहिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धि । 

१३) िोक्सी सम्बन्धि मुद्दा। 

१४) एहसड सम्बन्धि मुद्दा । 

१५) कार्कस्थल मा हुने र्ौनिन्य रु्दब््रर्ििार । 

ि) महिला अहिकारकमीिरुले सििीकरण गनक सहकने हवषर् तथा के्षत्रिरु  ः 

१) श्रीमान श्रीमहत िीच भएको सामान्य झगडा । 

२) हछमेकी िीच भएको सामान्य चौपार्साँग सम्बन्धित झगडा । ३) खानेपानी, हसंचाई सम्बन्धि सामान्य 

झगडा । 

४) हछमेकी िीचको सामान्य भनाभनको घटना भएमा । 

५) पररवार पररवार िीचको सामान्य हववार्द । 

६) समुि मा भएका हववार्द । 

७) कसैले अपमान गरेमा वा मान िाहन गरेमा । 

८) सामान्य गाली गलौि तथा झै–झगडा । 
 
 

झ) महिला मानव अहिकारकमीले पररर्ोिनालाई सिर्ोग गनक‘ पने  ः 

१) समुिमा लैहङ्गक हवहि हवशे्लषण सिन्धि अहभमुन्धखकरण कार्कक्रम संचालनमा सििीकरणगने ।  

२)  हनरन्तर रुपमा लैहङ्गक तथा सामाहिक सवालका हवषर्मा समुिमा छलफल गराउने र 

कार्क र्ोिना िनाउने। 



३) िानकारी भएका कानुन का हवषर्मा समुिको माहसक िैठक मा सििीकरण गने । 

४) आफ्नो कार्कके्षत्र अन््रतगतका समुिको िैठकिरुमा सिभागी हुने । 

५) पाहलका हभत्र रिेका हवहभन्न संिाल सहमहतिरुमा आवद्ध हुने । 

६) महिला सिन्धिकरणको लाहग पाहलका, वडा कार्ाकलर्साँग समन्वर् गने । ७) हवहभन्न हर्दवसिरुमा 

सिभागी भई वकालत गने । 

८) हिल्ला र पाहलकास्तरका महिला मानि अहिकार रक्षक संिालिरुसाँग हनकट समन्वर् गने ।  

९) समुििरुलाई स्थाहनर् तिको िस्ती स्तरीर् र्ोिना छनौट प्रकृर्ामा सिभागी हुने र ििेट 

हवहनर्ोिन प्रहक्रर्ामा आवश्यक सिर्ोग गने । 

१०) पररर्ोिना अन्तगकत समुि तथा वस्ती स्तरमा संचालन हुने सचेतना मुलक कार्कक्रमिरु को 

सििीकरण, समन्वर् गने तथा प्रहतवेर्दन तर्ार गनक सिर्ोग गने । 

११) पररर्ोिना अन्तगकतको कार्कक्रम अनुगमन, मुल्ांकनको क्रममा आवश्यक सिर्ोग तथा भुहमका हनवाकि 

गनुकपने । 
 
 

महिला मानव अहिकारकमीिरुले माहथको हवषर् वसु्त भन्दा थप कार्किरु संचालन गर्दाक कानुनी प्राविानको 

हवषर्मा थप ज्ञान िााँहसल गनुक पने भएको िाँ ुर्दा पररर्ोिनाले मात्र सिर्ोग गनक नसके्न अवस्थामा आफै पहन हिहभन्न 

संचार माध्यम वा अन्य हनकार्साँग पहन आवश्यकता अनुसार समन्वर् गनक सहकने छ । साथै र्ो हनरे्दहिका 

पररर्ोिनाको कार्क के्षत्र भन्दा िाहिरको लाहग मान्य हुने छैन । 
 

ञ) व्याख्या गने, संिोिन तथा खारेिी 

ड्ड र्स हनरे्दहिकाको व्याख्या समर् सापेक्ष तथा आवश्यकता अनुसार पररमािकन, खारेिी गने 

अहिकार र्स संस्थासाँग मात्र रिनेछ । 

ड्ड र्स हनरे्दहिकामा व्यवस्था भएको िुाँर्दािरु राज्यिाट िारी भएको कुनै ऐन, कानुन, हनर्मावली तथा 

हनरे्दहिका साँग िाहझएमा िाहझएको िर्द सम्म स्वतःखारेि हुनेछ । 
 


