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सार 
यस अनुसन्धानमा हामी महहलाको शान्न्ि ननमााण कायाकालागि प्रदान िरिने सहायिा कोष लाई िाम्रोसँि बुझ्न 

चाहन््यौं। हामील ेकोलन्बबया, नेपाल ि उत्तिी आयिल्याण्डभरि महहलाहरूको नाििीक समाज संिठनहरूसँि कुिा 
िर्यौं ि पत्ता लिायौं कक उनीहरूको काम दािाहरूको प्याचवका द्वािा लिानी भइिहेको छ ि नयनीहरु ठूलो हदसबम 

परियोजना-आधारिि ि वषेपपच्छेको अननन्चचििाले ग्रस्ि छन ्। हामीले दािाहरू ि नािरिक समाज संिठनहरूका 
वास्िपवक आवचयकिाहरू िाम्रोसँि बुझ्न ि द्वन्द्व ि द्वन्दोत्ति परिन्स्िनिमा काया िने व्यावहारिकिाहरू पहहचान 

िनाका लागि ममलेि काम िने धेिै अवसिहरू पहहचान ििेका छौं।

 

ससफाररसिरू 

कोलन्बबया, नेपाल ि उत्तिी आयिल्याण्ड भरिका  धेिै 

नािरिक समाज संिठनहरूसँि कुिा िदाा, हामील े

ननबन कुिाहरु पाएका छौं: 
 

• अगधकिम प्रभावको लागि कोषको अवगध 

बढाउनु आवचयक छ; हाम्रो अन्िवाािााहरूले 
कन्तिमा िीि बषाको कोषल ेएक संिठन को 
एक कायाक्रम स्िापना िनाकोलागि, प्रभावकािी 
रुपमा चलाउन, यसको प्रभावमापन ि यसको 
सफलिा मूल्यांकन िना को लागि अवसि 

प्रदान िने रिपोर्ा ििे। 

• दािाहरूल ेसंस्िाहरूको लागि मूख्र् 

क्रिर्ाकलापको लागि अिुदाि प्रदाि िने बािे 

पवचाि िनुापदाछ, ि परियोजनामा आधारिि 

कोषबार् र्ाढा जानु पछा। धेिै संिठनहरुलाई (ि 

उनीहरूल ेसेवा िने समुदायहरूलाई) यािायाि, 

कोठा भाडा ि कायाालय स्िान जस्िा 
चीजहरूको आवचयक पदाछ, ि यी मुख्य 

आवचयकिाहरूलाई अनुदान हददा (अरु 

नभएपनन)  कायािोष्ठीको श्रंखला भन्दा िी  
संिठनको िनिपवगधमा  धेिै  प्रभाव पाना  ि  

मभन्निा ल्याउन सक्छ। 

• मूिा ि मापन योग्य लक्ष्यहरू कािजमा 
आकषाक देखखएिापनन, कन्बिमा द्वन्द्व ि 

द्वन्द्वपनछको परिन्स्िनिको अननन्चचििामा 
यो जरुिी छैन की निनीहरू शान्न्ि ननमााण ि 

कायम िने उपयुक्ि ििीका हुन।् र्सको अर्ा 
डिसलभरेवलजस्िै कोष रकम बढी लगिलो िुिु 
पर्ा। 
 

'एक वषाका प्रोजेक्र्हरू वास्िवमै जहर्ल छन,् 

िि जब यी परियोजनाहरू दईु, िीन बषाको हुने 
नवीकिण हुने सबभावना हुन्छ, त्यसले 

िुणस्िि ि परियोजनाको प्रभावमा सुधाि 

िदाछ।' (कोलन्बबयाबार् अन्िवाािाा) 
 

 

 

 

 

• समुदार्िरूको वास्िववक आवश्र्किािरू 

निधाारण िना दािाहरूल ेअिापूणारुपमा 
नािरिक समाज संिठनहरूसँि संलग्न हुनु 
आवचयक छ। संिठनहरूले शान्न्ि स्िापना 
िना महत्वपूणा ठान्ने कुिा ि दािाल ेलिानी 
िने इच्छा वा अनुदान सहयोि महत्वपुणा छ 

भनेि आंकलन ििेको कुिाबीच कुनै पवच्छेद 

हुन सक्छ। िकम प्रािममकिाहरूको पहहचान 

दािा ि संिठनहरुबीच सहयोिीको भावनामा 
खुला वािाालाप ि चासो एकरुपिाले मािादशान 

िनुापदाछ। 
 

'िपाईलाई िाहा छ, अको बषामा बबमभन्न 

समुदायका व्यन्क्िहरूको १० वर्ा बैठक हुन े

ग्यािेन्र्ी हदन सक्नुहुन्न, ककनकक िपाईनन्जकै 

शूहरं्ि वा बम हुन सक्छ ि मान्छेहरू उनीहरूको 
घि फका न्छन।् "(उत्तिीबार् अन्िवाािाा 
आयिल्यान्ड) 

 

• प्रािममकिा अिावश्र्क जहिल वा कहिि 

प्रशासनिक प्रक्रिर्ािरू र र्ोग्र्िा 
आवश्र्किािरू लाई कम ििा वा ििाउिे 
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कामको लागि हदनुपछा। दािाहरूले नािरिक 

समाज संिठनहरूसँि ममलेि कोष प्रशासनको 
िरिका पत्ता लिाउन (रे्न्डि प्रकक्रया ि प्रोजेक्र् 

फिक िना अनुिोध सहहि) काम िनुापछा  जसले 

िदाा साना संिठनहरूलाई कोषको आवेदनमा 
भाि मलनबार् वन्चचि हुदैनन।् 

 

 

 

• महहलाको अगधकािमा काम िरििहेका िल्लो 
ििका संििििरूकालागि (ग्रामीण संिठन ि 

वयस्क, जनजानि ि यौननकिा सहहि पवपवध 

जनसांन्ख्यकीय प्रनिननगधत्व िने 
संिठनहरुसहहि) समवपाि कोष महत्वपूणा छ; 

यी समूहहरूलाई समुदायहरूको आवचयकिाको 
बािेमा िहहिो जानकािी छ जुन द्वन्द्व ि 

द्वन्द्वोत्ति वािाविणमा अत्यावचयक हुन्छ। 

• िल्लो ििका संििििरूको क्षमिा निमााणमा 
लिािील ेिप CSO हरूलाई WPS एजेन्डाको 
कायाान्वयनमा अिापूणा रूपमा भाि मलन 

सक्षम िदाछ, WPS एजेन्डालाई अझ समावेशी 
बनाउँदछ। 

• द्वन्द्व ि हहसंाले धेिै बबमभन्न रूपहरू मलन्छ, 

जसमध्ये केहह महहलाको हकमा अझ बढी  ि 

बािबबाि लािू हुन्छन।् दािाहरुकालाइ यो 
पहहचान िनुा महत्वपूणा छ कक बम र 

िोलीबबिा पनि हिसंा िुतर् र िुि सक्र्, ि 

"शान्न्िमय" जस्िो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूमा 
अनुदान प्रदान िना जािी िाख्नु महत्वपुणा हुन्छ। 
त्यहाँ द्वन्द्वपनछका धेिै धक्का  हुन्छन, ि 

'द्वन्द्वोत्ति' को रूपमा गचन्ननि वािाविणबार् 

िकम हर्ाउँदा नािरिक समाज संिठनहरूको 
समुदायमा ननिन्िि सहायिा जािी िाख्ने ि 

दीघाकालीन शान्न्ि ननमााण पहलहरू िना सक्ने 
क्षमिालाई खुबच्याउछ। 

• नीनि ि िल्लो दबैु िहमा महहलाहरूल ेयी 
शान्न्ि काममा संलग्न हुनु आवचयक छ। 
FederaciónHumanitariadeMujeres
Negras, Afrocolombianas Raizales 
y Palenqueras de Arauca 
(FUMNARPA) की Beatriz 
MosqueraHernándezलेयसलाई
'पुस्िाको ररले' कोआवचयकिाकोरूपमा
एकअन्िवाािाामाव्यक्ििरिन ्। 

• कोववि -१९ ले महिलाको िािररक समाज 

संििििरूका लागि िुिौनििरू ससजािा िरेको 
र्: धेिै संिठनहरूले महहला पवरुद्ध हुने 
हहसंाको घर्नामा वरद्गध रिपोर्ा िदाछन;् 

मानमसक स्वास््य आवचयकिा सहहि 

समुदायको आवचयकिाहरू अझ स्पष्र्रुपमा  
देखखएका छन;् ि संिठनहरूबार् आशा िरिएका 
कायाहरु अब यो नयाँ वािाविणमा सबभव 

गिएन। 
 

'अब दािा शुद्ध बजािमा आधारिि छन।् 
निनीहरू पैसाको लागि मूल्य भन्छन।् 
उपकिणहरू, प्रपवगधहरू, ि सिाहरू बजािमा 
आधारिि छन।् कायाक्रमहरू प्रोजेक्र्ाइज्ड   

छन।्' (नेपालबार् अन्िवाािाा) 
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