
सजना गु�ङ 
�नडवान �देश ४ फोकल ���

"�पछ�डएको समुदाय ज�तै
म�हला,  अपा�ता भएको ���,
आ�दवासी जनजा�त, द�लत,
मु��लम लगायत अ�य

सीमा�तकृत वग�ह�को रा�यको 
 हरेक �नकाय तथा नी�त �नमा�ण
तहमा समानुप�तक सहभा�गता र

प�ँच सु�न��तता गनु�नै 
 समावेशीता ह।  जबस�म यी
सीमा�तकृत समुदायह�को
समावेशी �ँदैन तबस�म

समाजको �वकास स�ब छैन।" 

"�कनारा पा�रएका आवाजह� " 
"समावेशीता र सहभा�गता २०२१" 



"आ�दवासी जनजाती , अपा�,
द�लत , मु�लीम तथा मधेशी
समुदायह�को रा�यका 

 काय�योजना �नमा�णमा अथ�पूण�
सहभा�गता नै समावेशीता हो ।
सुचना र सहभा�गतामा पछा�ड
परेका अपा�ता भएका
अ�दवासी जनजा�तह�को
भा�षक , सां�कृ�तक तथा

शा�र�रक अश�तालाई रा�यले
प�हचान ग�र उ�चत �सपमुलक
ता�लमह� �दान गनु� �दान गनु�

नै सहभा�गता हो ।" 
सकुन चाेैधरी

�नडवान �देश २ फोकल ���
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रा�य, ल��गकता र अपांगताको
वहसमा हरेक तह र त�काबाट

व��चत ग�रएका समुदायह� ज�तै
अपा�ता भएका म�हला र
आ�दवासी अपा�ता भएका
म�हलाह�को सवाल, चुनौती र
अ�धकारलाई सुनेर �ा�नय तहमा
�यसलाई बु�नु र काया��वयनको
महसुस �नु समवेशीता ह। यी
मा�थका वग�ह�को सवालको
बारेमा बु�नु, एकजुट गराउनु र
संगसँगै लैजानको ला�ग हातेमालो

गनु� नै सहभा�गता हो। 

"�कनारा पा�रएका आवाजह� " 
"समावेशीता र सहभा�गता २०२१" 

�ब�णु कुमारी �े�
फोकल ���, �नडवान �देश १ 



�च�ा राना मगर
�नडवान �देश ५ फोकल ���

" सामा�जक, आ�थ�क र
राजनै�तक �े�ह�मा रा�यको
हरेक �नकायबाट पछा�ड
पा�रएका सीमा�तकृत
समुदायह�काे हक र

अ�धकारलाइ सु�न��त ग�र
उनीह�सँग स�ब��त हरेक
�े�मा प�ँच र आ�ना कुराह�
�भावकारी �पमा अ�घ रा�न
पाउनु नै समावे�शता हो । " 
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रा�यको मूलधारमा समावेश �न
नसकेका सीमा�तकृत आ�दवासी 

 म�हला �यसमा प�न अपा�ता भएका
आ�दवासी म�हलाह�लाई सं�वधान
तथा रा�यका �व�भ� संय��ह�मा
समे�ट नी�त �नमा�ण गरी काय��वयन
गनु� नै समावे�शता हो । अपा�ता
भएका आ�दवासी  म�हलाह�काे

सश��करणका ला�ग  समावे�श नी�त
आव�यक छ । ��तमा लामा

�नडवान �देश ३ फोकल ���
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आ�दवासी म�हलाको ���कोणबाट समावेशी भ�ाले
आ�दवासीको पृथक तथा �ब�श� सामु�हक प�हचान,
आ�दवासी नारीवाद स�हतको सामु�हक �जवन प�ती,
सामु�हक अ�धकार, आ�म�नणय�, �वाय�ता,
�थाज�नत �वःशासन प�ती, भू�म, भूभाग तथा
�ोतह�मा सामु�हक �वा�म�व तथा �नय��ण, �वत��
अ��म जानकारी स�हतको म�ुरी, रा�यको हरेक तह
र त�कामा आ�दवासीको ��य� सहभा�गता, आ�दवासी
�ान, आ�दवासी भाषा तथा रा�य, सरकार, नाग�रक
समाज, नी�ज �ापारीक क�नी लगायतका बा�
प�ले स�मान र औपचा�रक मा�यता समेतलाई बु�नु
पद�छ । �य �बनाको समावेशीता आ�दवासी
म�हलाह�का ला�ग समावेशीता नभएर ब�ह�करण हो । 
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आिदवासी अ�भया�ता एवं िव�
यशा ेका�ती भ�चन
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आ�दवासी अपा�ता भएका म�हला तथा
आ�दवासी म�हलाह�को सामू�हक अ�धकार
र ���गत अ�धकारको सु�न��तता,
उनीह�को वा�त�वक सम�याको प�हचान,
रा�यका संय��, नी�त, �नयमह�मा अथ�पूण�
र �भावकारी सहभा�गता साथै सबै
सीमा�तकृत समुदायह� �भ�को �व�वध
प�लाई समेट� प�हचानको सु�न��त गद�
सबैभ�दा �कनारामा पा�रएका आवाजह�लाई
मूलधारमा �याउनु नै समावे�शता हो । यसमा
काेही प�न नछुटुन् भ�े �स�ा�तलाई
आ�मासात गन� ज�री छ ।
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िनडवान उपा��य��
गंगा छ�ाल
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आ�दवासी जनजा�त म�हलाह�को आ�नै
पर�रागत सं�कार, सं�कृ�त, भाषा, भेषभुषा,
चालचलन, भुमी, थाकथलाे,  पर�रागत  �ान
�सप, र सामु�हक अ�धकारका अ�यासह�
�जवनका अ�भ� अंशह� हाे ज�ले आ�दवासी
म�हलाह�को  �व�श� र पृथक प�हचानह�
समाजमा �ा�पत गरेका छन्् । �त

प�हचानह�लाइ हामी ब�ने सामुदाय, समाज, र
संसदमा स�वेदनशीलताका साथ सु�न��ता गनु� नै
समावे�शता हो ।
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आिदवासी जनजाित मिहला उ�ान
के�� �स�पुा�ोक, अ��य��

पान माया तामाङ
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आ�दवासी जनजा�त म�हलाह�को आ�नै भाषा
सं�कृ�त �र�त�रवाज, पोशाक, चालचलन, पर�रागत
सीप र �ान ��छ, आ�दवासी म�हलाह� �कृ�तपूजक
��छन्, खोला, नाला, जीव तथा बोट�ब�वा सँग
एकदम न�जकको स�ब� ��छ । यही �व�वधतालाई
प�हचान गरेर वडा, नगरपा�लका, �ा�नय तह,
सरकार दे�ख �लएर रा�यको �व�भ� �नकायमा
आवाज, सूचना र प�ँच पुया�उन र सहभागी �न सके ,
प�हचानको बारेमा बो�नु अ�न अ�धकार पाएर आ�नो
जा�त समुदायलाई �ा�पत गनु� स�नु नै समावेशी हो ।
�यसमा प�न �वशेष गरी सीमा�तकृत जा�त, आ�दवासी
जनजा�त म�हला तथा अपा�ता भएको म�हलाह�लाई
�वशेष �थ�मकता �दएर अगा�ड बढाई सहभा�गता �नु
नै समावेशी हो भ� स�क�छ ।
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नपेाल पहरी मिहला िवकास संघ अ��य��
बीना नगरका�ेट
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रा�यको �नण�य ���यामा प�ँच नपुगेको वग�ह�
म�य आ�दवासी जनजा�त अपा�ता भएका
म�हलाह� प�न �न् । उनीह�को शै��क,
आ�थ�क, सामा�जक, रोजगार स�हत सचेतनाकाे
�तरबाट सबै तहमा पछा�ड पा�रएका छन् ।
उनीह�को ब� प�हचान म�हला, अपा�ता र
आ�दवासीको बारेमा रा�यले स�मान, �वद�न
प�रपूरणका साथ स�ूण� �े�मा प�हचान
स�हतको सहभा�गता सू�न��त गद� आर�णको
�व�ा गनु� पद�छ । साथै अथ�पुण�
सहभा�गताको ला�ग अपा�ता मै�ी वातावरण
सृजना गनु� रा�यको �मुख दा�य�वको �पमा
�द छ ।
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राि�� य सांकेितक भाषा दोभाष ेसंघ, कोषा��य��
कृ�णा �यारी नकम�
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