
नेपालमा मानवीय प्र�तकायर्को समी�ा 

समावेशीकरण तथा जवाफदेह�तामा केिन्द्रत  

कायर्कार� सारांश   

यो स�म�ात्मक अध्ययन अ�प्रल २५, २०१५ तथा मे १२, २०१५ मा नेपालमा आएको  भकूम्प पश्चात  मानवीय 

गठबधंन (Humanitarian Coalition) का सदस्य गरै सरकार� ससं्थाहरूः  केएर क्यानडा (CARE Canada), 

अक्सफाम क्यानाडा (Oxfam Canada), अक्सफाम -क्यबेुक (Oxfam- Québec), प्लान इन्टरनेसनल क्यानाडा 
(Plan International Canada) तथा सेभ द �चल्ड्रने क्यानाडा (Save the Children Canada) द्वारा राहत तथा 
प्र�तकायर् अन्तगतर्का �व�वध प�रयोजनामा आधार�त भ ैग�रएको �थयो  । यस अध्ययनको को प्रमखू उदेश्य  

तत्काल�न  अवस्थामा सचंा�लत प्र�तकायर्सगं सबिन्धत �क्रयाकलापका सफलताहरलाइ  अत्मसात गद� 
जवाफदेह�ता र समावे�शता सम्बिन्ध प्राप्त �सकाईहरुलाइ भ�वष्यमा  नेपाल तथा अन्य स्थानहरुमा  सञ्चालन 
ग�रने आगा�म प्र�तकायर्का चरणहरुमा समायोजन गनुर् रहेको छ ।  

प्र�तकायर् जस्ता ज�टल सन्दभर्मा सञ्चा�लत कायत्रर्मका प्रकृयामा जवाफदेह�ता र समावेशीकरणसम्विन्ध 
सवालहरू मखू्य सरोकारवालाहरुको दृिष्टकोणमा केिन्दत  भ ैस�म�ा ग�रन ुअवश्यक हुन्छ ।  यो समी�ामा 
स�क्रय सनुाइ, र वास्त�वकतासगंको ग�हरो सम्वादमा आधा�रत गणुात्मक प��तको प्रयोग गरेको �थयो। 
जवाफदेह�ता र समावेशीताको �वषयमा सकं�लत ममर् तथा आयामहरुलाई सरोकारवालहरुको भनाइ समावेश 

भएको प्रत्य� श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट प्रस्ततु ग�रएको छ । �सकाइ तथा दोहोरो सचंारका ला�ग  अनलाईन 

�चत्रण, व्ल�गङ्ग,  तथा �ट्रवटरको माध्यममा जोड �दईएको �थयो ।  

जवाफदेह�ता तथा समावेशीकरणलाई दईु प�रपरूक दृिष्टकोणका रूपबाट �वश्लेषण ग�रएको �थयो  

 जवाफदेह�ता र समावेशीता प्रस्ततु गन� खाका वा ढाँचा  यसका आयामहरु स्वतन्त्र भएता �पन एक 

अकार् सगं अन्तसर्म्विन्धत  छन ्। जवाफदेह�ता  र समावेशीकरणलाई छुट्याएर हे�रया भने कायत्रर्म 
सञ्चालाका ला�ग �व�वधप्रवेश �वन्द ूतथा रणनी�त प�हचान गनर् मद्दत गछर्  ।  

 मानवीय सहायताका मखू्य मापदण्डहरूः   जवाफदेह�ता र समावेशीकरणले त्यस्ता मापदण्डका  

गणुस्तर बढाउन वा उपलिब्धहरु हां�सल गनर् कुन हदसम्म सहयाग वा बाधा उत्पन्न गछर्  ? र मापदण्ड 
प्राप्त गन� सन्दभर्का सी�मतताले  कुन हदसम्म जवाफदेह�ता र समावेशीकरणलाइर्  असर गछर्  ?  

यो जवाफदेह�ता र समावेशीताको अपे��त खाका हो, पणूर् जवाफदे�हता तथा समावे�शता प्राप्तीको आकां�ा 
स्थानीय सन्दभर् र ग�तशीलताद्वारा प्रभावीत एक क�हल्य ैसमाप्त नहुने चुनौती हो । एका�तर प्रकोपले स्थानीय 

ग�तशीलतामा प�रवतर्न गनर् सक्छ भने अक��तर जवाफदेह�ता र समावेशीकरणकाला�ग नयां आयाम र �वकल्पहरु 

खोल्न सक्दछ, उदाहरणका ला�ग स�म�ाको दौरान केह� प्र�तकायर् प�रयोजनामा दे�खएका म�हला वा यवुा को 
सलंग्नता । तथापी, बन्देवस्ती , भौगो�लकता, सरकार� माग जस्ता प्रास�ंगक चुनौतीहरूका कारण प्र�तकायर् 



प�रयोजनाका �क्रयाकलापहरुमा जवाफदेह�ता र समावेशीकरणलाइर् ए�ककृतीकरण गनर् के�ह सी�मतता वा वाधा  

हुन सक्दछ । त्यसलेै जवाफदेह�ता र समावेशीकरणको उपलिब्धका प्रसगंहरुलाई डोर� तान्ने (Tug of war) रुपमा 
हे�रन ुहुनपुछर्  ।  

जवाफदेह�ता 

राजनी�तद्वारा प्रभा�वत वातावरणका कारण प्र�तबद्धता, �नणर्यहरु र तत्सम्बिन्ध प�र�णमा कस्को◌ ेसलंग्नता 
�थयो भन्ने जांच गनर्, स्थानीय नेततृ्वको प�र�ध बा�हरका मा�नसहरूलाई सलंग्न गनर् कठ�न भएको अनभुव  

ग�रएको �थयो । जवाफदेह�ता प्र�त�ा र पारदश� सचंार को स्पष्टतामा �नभर्र गदर्छ । अन्तरवातार् �लईएकाहरुमा 
�तनीहरूले सहायता माफर् त के प्राप्त हुनेछ भन्नेवारेमा जानकार� गराएका �थए भने तत्सम्बिन्ध �वस्ततु �ववरण 

जस्तःै सहायता बाँडफाँडको मापदण्डको बारेमा सध� जानकार� गराउने ग�रएको �थएन । स्थानीय रे�डयो र आम 

�म�डयाका माध्यमबाट सचूना तथा जानकार�हरु स�ूचत ग�रएको भए प�न  यस्ता सब ैसचूनाहरु आम उपभोक्ता 
तथा सरोकारवाला सम्म पणूर्रूपमा पगु्न सकेको देखएन । सचूना तथा जानकार�हरु पे्र�षत गदार् स्थानीय सचंारको 
पा�रिस्थ�त,  प्रणाल� र मनोबिृत्तको ग�हरो �वश्लेषण आवश्यक दे�खएकोछ । स्थानीय टोल वा गाउं तहमा सहायता 
सम्बिन्ध जानकार� तथा सचूनाहरु पारदश� ढंगबाट प्रवाह गनर् गाउँ स्तरमासचूना प्रवाह गनर्  स्थलहरु वा सचूना 
पाट� स्थापना गनर् स�कन्छ । मानवीय गठबन्धन अन्तगर्तका ससं्थाहरू सचंार र जवाफदेह�ता सधुार गनर् परस्पर 

रुपमा सचंा�लत  पहलहरू (जस्तःै सामदूा�यक पषृ्ठपोषण प�रयोजना)मा सहभागी हँुदै अएका  छन ्। यस ैपहल  

अन्तरगत सञ्चा�लत सामािजक प�र�णमा स्थानीय सरकार, मानवीय सहयागमा सलंग्न  ससं्था तथा 
सगंठनहरुको सहभागीता हँुदै अएका देखन्छ, जस्लाई �नरन्तरता �दन जरुर� छ ।  

समावेशीकरण 

समावेशीकरणकाला�ग �व�वधताको सम्मान, जो�खम प�रिस्थ�तको प�हचान आवश्यक हुन्छ । कुन ैप�न 

प्र�तकायर्का �क्रयाकलापहरु ल��त वगर् प�हचानका ल�ग �निश्चत अधारहरू वा जांच सचू�मा आधार�त ग�रएको 
हुन्छ  उदाहरणकाला�ग �निश्चत वगर् (म�हला, सतु्केर�, अपांगता भएका व्यिक्त) र �व�वध प्रसगं जस्त ैजातजातीका 
�वशषे आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन ग�रएको छ । तथापी, मानवीय सहयाग गन�ससं्थाहरू  र �तनीहरूको 
साझेदार ससं्थाहरुले ब�हष्करणका थप कारक प�हचान गनर् र �व�भन्न सामािजक �वशषेताहरु र यस �वच 

�वद्यमान �भन्नताका अन्तरसम्बन्धबाट व�हष्करणमा परेका वर्र्ग को प�हचान गर�कायर् गन� अनभुव र �मता 
भएका पाइर्एका छ  यसलाई सहभागीमलूक जो�खम आंकलन माफर् त ग�रएको �व�वधतापणूर् तत्थ्यांक सगं्रहले 

प�न पिुष्ट गरेका छ । समग्र �ेत्र समेट्ने सरकार� आग्रहका कारण �निश्चत वगर्लाई समेट्ने र �व�वध आवश्यकता 
परुा गन� अवधारण एक हद सम्म सी�मत हुन पगेुको �थयो । समता र समानता वीचको तनावका कारण प्र�तकायर् 
प�रयोजना प्रभा�वत भ ैआई परेको चुनौती सम्वोधन गनर् गाह्रो भएको �थयो । ससं्थाहरु सम्वेदनशील भए र 

दृढतापवूर्क समता तफर्  अगाढ� वढेका दे�खन्छ  ।  केह� ससं्थाहरु �वद्यमान बाधाहरू समाधान गनर् स�म भएका 



दे�खए, उदाहरणका ला�ग म�हलाहरु डकम�को ता�लममा सहभागी हुन स�म भए अथार्त छोरा छार�लाई 

�रपोट�ङ्गमा सहभागीहुन अनमुती �दयो, जुन पहल �वस्तार ग�रन ुपन� दे�खन्छ र । 

सहभागीमलुक �नणर्य प्र�क्रया 

यस आयामले जवाफदेह�ता र समावेशीकरण दवुलैाईअभव�ृद गराउंदछ । मान�वय सहायताको बारेमा मा�नसहरुसगं 

�दईने सामग्री तथा सेवा र आफ्नो प्राथ�मकता बारेमा परामशर् �लने भन्दा जानकार� �दने कायर् भएको दे�खयो । 

प्र�तकायर् �क्रयाकलापले प्रग�त हां�सल गद� जाँदा केह� ससं्थाहरुले �नणर्यप्रकृयामा स�क्रय सलंग्नताकाला�ग अझ 

वहृत अवसरको (जस्त ैकाम को ला�ग नगद प�रयोजनाहरूको प�हचान, सामदुा�यक पषृ्ठपोषणमा आधा�रत 

कायर्क्रम) ढोका खोल्यो । नेपालमा �नणर्य प्रकृयामा सहभागीता र परामशर् प्रकृयामा थप सहयोग प¥ुयाउन ससं्थाका 
अनभुव र पद्धतीहरुलाई अझ वढ� प्रयोग गनर् स�कन्छ ।    

 मानवीय सहायताका मखू्य मापदण्ड  (Core Humanitarian Standard) को दृिष्टकोणबाट जवाफदेह�तालाई हेदार्, 
यो स�म�ाले केह� �ेत्रलाई थप अन्वेषण गनर् सझुाएको छ : 

 तत्थ्यांक सगंकलनमा लगानी, तत्थ्यांक प्रमा�णकरण माफर् त �व�वध तत्थ्यांक सेटको पसु्ता �तर ( 

प�रवेशगत �वश्लेषणके आधारमा सहभागीमलूक �वश्लेषण, तत्थ्यांक सगं्रहकाला�ग नयाँ प्र�व�धको 
�वकासका अवश्यकता  (मानक १)  

 प्रकोपद्वारा आउने प�रवतर्नकाला�ग अवसरका रूपमा बदल्न प्र�तकायर्को सरुुवातमा न ैजवाफदेह�ता र 

समावे�शकरणका सवाललाई सम्बोधन गन� । नेपालमा यो कायर् गनर् केह� प�रवेशमलूक चुनौतीहरु दे�खए  

जस्तःै सब ै�ते्र  तथा सब ैप्रभा�वत प�रवार  लाई एकै पटक प्र�तकायर् माफर् त सम्बोधन गनुर् पन� तफर् को 
जोड, र नयाँ कमर्चार�हरुलाई �सकाउन लाग्ने समय अ�द   (मानक २) ।   

 �क्रयाकलापहरुले जवाफदेह�ता र समावे�शतालाई नकारात्मक असर पानर् नहुने (मानक ३) । 

o हानी नगर� प्रावधान अनसुार (छुटेका समहूरुको सचेतनामा ब�ृद्ध गन�) 
o जो�खम घटाउने र प्रकोपको जो�खम न्य�ूनकरणलाई मलू प्रवाह�करण गन� (जो�खमपणूर् तथा 

खतरनाक भभूागमा जी�वकोपाजर्नका ग�त�व�धहरु रोक्ने) 

o तथ्य वा प्रमाणहरुको �नमार्ण गद� सरं�ण तथा सरु�ा ग�त�व�ध सञ्चालन गन�(जस्तःै 
लङै्�गक �हसंा तथा वाल शोषण जस्ता सवालको अझ प्रणाल�बद्ध सम्बोधन) 

o �दगोपनकाला�ग उत्पे्ररणा तथा प्रवदर्न (पनु�नर्मार्ण सहयोगकाला�ग सम्भावना भएका 
प्रारिम्भक प्र�तकायर् ग�त�व�धहरुका प�हचान) ।  

 सहायताको अ�धकार बारेमा सचेतना सदुृढ�करण गन� (�वशषे ग�र दगुर्म �ेत्रमा सचेतना र जागरुकता उच्च 

�थएन), र समानताको अवधारणामा कमर्चार� र सरकारलाई सम्वेदनशील वनाउने । �नणर्य प्रकृयामा 
सहभा�गताको स्तरमा सधुार गनर् परम्परामा अधा�रत सामािजक सांस्कृ�तक बाधाहरु हटाउन आवश्यक 



छ । पनु�नर्मार्ण प्र�क्रयाको बारेमा आउने अफवाहहरु सम्बोधन गनर् सचंारमा �वशषे लगानी आवश्यक छ । 

(मानक(४)  

 �वद्यमान पषृ्ठपोषण प्रणाल�मा सदुृ�ढकरण गन� । अन्तरवातार् �लईका थोरै मा�नसहरुलाईमात्र पषृ्ठपोषण 

प्रणाल� र त्यसको प्रयोगको वारेमा थाहा �थयो । परम्परागत हटलाईन र उजुर� बाकस मात्र पयार्प्त छैन । 

यस्ता प्रणाल�हरु समहूगत मदु्धाहरु सम्बोधन गनर् कम प्रभावकार� छ भने प्रत्य�रुपमा अन्तर�क्रया गनर् 
चाहनेहरुकाला�ग उपयकू्त प�न छैनन ्। (मानक(५)  

 सहयोग र सहकायर्लाई �नरन्तरता �दने । समाग्री बन्दाबस्ती  व्यवस्थापन सगं मात्र समन्वय सी�मत हुन ु

हँुदैन, जवाफदेह�ता र समावेशीता लाई समेत सहयाग सहकायर् अबश्यक छ ।  (मानक ६) 

 मखू्यतः �फल्डका कमर्चार�को �सकाईकाला�ग लगानी गन� । अवलोकनको दौरानमा �फल्डका कमर्चार� 
�सक्न र सधुार गनर् धेरै उत्पे्रर�त छन ्। कायर् पश्चातको समी�ा, सहकम� वा जोडा साथी समी�ा र �सकाई 

आदानप्रदानलाई प्रोत्सा�हत गनुर्पछर्    । (मानक ७) 

 कमर्चार�मा लगानी गन� कायर् जार� राख� । प्रकोपको प�रणाम पश्चात स्थानीय तहमा सध ै�वशषे� 

उपलब्ध हुदैन, जा�गर कै दौरानमा जवाफदेह�ता, समावे�शता र सरु�ा �ेत्रमा �सकाईका अवसरको �वकास 

अन्तत सगंठनको सम्पित्त हुनेछ  (मानक ८) 

 प्रकोप प्रभा�वतहरु सरेकारवालाहरूलाइर् प्र�तकायर् �क्रयाकलापमा भएको लगानीवारेमा जानकार� गराउदै 
उनीहरू यसबारेमा जा�नफकार भएको स�ुनिश्चत गर� (जस्त ैबजेट सहकायर्) (मानक ९) 

स�म�ाका ८ �सफा�रसहरू 

1 य�द �सकाइहरूलाई अवलम्वन ग�रएन वा राम्रर� स�ुनएन भने यसलाई दोहोयार्उन ुपयार्प्त हुनेछैन । 

जवाफदेह� तथा समावेशीकरणको ला�ग आका�ंा रा�खता प�न यसको तयार�मा लगानी र ब�लयो 
आन्त�रक परैवी तथा सञ्चारको आवश्यक पछर्  । 

2 �लङ्ग, उमेर, �मता, आय जस्ता �वषयहरु गणु वा �वशषेताहरू हुन, न क� कमजोर� । कमजोर�हरूलाई बहु 

अया�मक  स�ूचहरू प्रयोग गरेर �नधार्रण गदार् राम्रो हुन्छ । �नन्दा ग�रने कायर्बाट बच्नपुन� हुन्छ ।    

3 शटर्कट (गणुस्तरबारे �बचार नगर� �छटै्ट काम सक्ने प्रव�ृत) हरूबाट सावधान रहनपुछर्  । श्रम 

सहभा�गता होइन । ल��त गनुर् समावेशीकरण होइन । पषृ्ठपोषण जवाफदेह�ता होइन ।   

4 सञ्चार समावेशीता तथा जवाफदेह�ताको केन्द्रमा  हुन ुपछर्  । सञ्चारका नयाँ माध्यमहरूमा थप लगानी 
गनुर् र स्थानीय सञ्चारका  प्रणाल�हरूमा �ान बढाउन ुआवश्यक देखन्छ ।   

5 तथ्याङ्कको शिक्तको अ�धकतम ्प्रयेग  तथ्याङ्कको गणुस्तर ब�ृद्ध गनर् तत्थ्यांकमा राम्रो �व�वधीकरण 

तथा खुल्ला तत्थ्यांकमा लगानी आवश्यक दे�खन्छ ।   

6 द्वन्द्व सवेंदनशीलताः कोठामा हात्ती । याद गर� नेपालमा तनावहरू �वद्यमान रहेको र त्यस्लाई खुला 
रूपमा समाधानका ला�ग पयार्प्त कदम चलाइएको छैन । द्वन्द्व सवेंदनशीलतालाई अझ बढ� सदुृढ़ 

बनाउनपुछर्  ।    



7 हालसम्मका उपलिब्धहरूका अधारमा पवूर् तयैार�ले अथर् राख्छः । ससं्थाहरूले जवाफदेह� तथा 
समावेशीकरण जस्त ैसरकारसँगका  सम्बन्धमा आफ्नो उपलिब्धहरूलाई आदानप्रदान गनुर्पन� दे�खएका 
छ  । स्थानीय ग�तशीलताकाला�ग प्रवाह/सजर् टोल�हरूलाई सचेतीकरणाको महत्व मा�थ प्रकाश पा�रएको 
�थयो ।    

8 सँग ैकाम गरेर फरक न�तजा �दन स�कन्छ । ससं्थाहरू बीचका सहकायर्का थुप्र ैअवसरहरूलाई अझ ैसम्म 

प�न प्रयोग गनर् स�कएको छैन । उदाहरणको ला�ग, समान �वचारधारा भएका ससं्थाहरूको मञ्चले 

जवाफदेह� तथा परैवीका �वषयहरूलाई सयुकं्तरूपमा प्रबद्धर्न गन� कायर्मा भ�ूमका हुन सक्थ्यो ।    


