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अक्टुिर २०१९ मा प्रकाभशत  

सुझाव िररएको सन्ििगहरू : 

साझिेारीता मार्ग त शीघ्र स्थानीयकरण (२०१९) स्थानीयकरणका लागि मािगदिशा : साझिेारीतामा आधाररत कायगमा 
स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय प्रततकायगको लागि कायगढााँचा । सी. स्मेलेनिाच कक्रष्ट्स्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्सनएड, 

भसएएर्ओडी, अक्सर्ामको साथ । 
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सधन्यवाि 

कक्रष्ट्स्टना स्मालेनिाचलाई यस कायगको शे्रयका साथ धन्यवाि जसल ेयस प्रततििेनलाई चार राष्ट्ष्िय 
स्थानीयकरणका कायगढााँचा र स्थानीयकरणमा हालसालकैा अन्य प्रकाशनहरू, प्रततिेिनहरू र 
कायगढााँचाको िहन समीिापतछ तयार पारेकी छन ्। 

म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सढुानमा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको ववकासमा योििान 
प¥ुयाउन ेसि ैसरोकारवालालाई धन्यवाि व्यक्त ििगछौ साथै स्थानीय तथा राष्ट्ष्िय मानवीय तनकाय र 
सङ्क्ांिठनहरू, अन्तरराष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांघसांस्थाहरू, सांयकु्त राष्िसांघका तनकायहरू, िाता  तनकायहरू, 

रेडक्रस र रेडकक्रसेन्ट र सरकारी अगधकारीहरू,  तपाइ ँ बिना यो िस्तािेजमा यस खालको स्तरीयता, 
ववस्ततृ र प्रासङ्क्गिक ववश्लेषण हुाँिैनथय्ों, जुन यहााँ िएको छ ।  योििान प¥ुयाउन े तनकायहरूलाई 
अनसुगूच  १ मा उल्लेख िररएको छ । 

म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सढुानका राष्ट्ष्िय सञ्चालक सभमततका सिस्यहरूलाई हादिगक 
धन्यवाि जसल े कायगक्रमको अवगधिरर उजाग, जोश र उत्साहका साथ तनिेशन, सल्लाह र समन्वय 
िरेका छन ्। 

सि ैकन्सोदटगयम सिस्यहरू : कक्रष्ट्स्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम  सदहत 
पररयोजना कमगचारी भलज ह्याररसन (कक्रष्ट्स्चयन एड यकेु), मायो ओओ थेट (क्रष्ट्स्चयन एड म्यानमार), 
हस्तिहािरु सनुार (टेयरर्ां ड नेपाल), ववक्टर आरोकोयो (कक्रष्ट्श्चयन एड नाइजरेरया) र माभलश जोन 
(केयर िषिण सडुान) सिलैाई धन्यवाि  । ग्लोिल ष्ट्स्टयररांि समहूका सिस्यहरूलाई पतन धन्यवाि 
व्यक्त िनग चाहन्छौं, जो यस प्रकक्रयाको दहस्सा िएका छन ् र कायगक्रमलाई िरपरु समथगन  ििै 
कायगक्रमलाई दिशा तनिेशन र प्रततकक्रयाहरू प्रिान िनुगिएको छ ।  

यरुोपीयन आयोिको नािररक सांरिण र मानवीय सहायता अपरेसन वविाि (ECHO) लाई पतन 
धन्यवाि जसल े यस कायगक्रमलाई सम्िव िनाउनका लागि  आगथगक सहयोि मात्र निई ब्रसेल्स, 

याङ्क्ििनु, काठमाडौँ, अिजुा र जुिािाट घतनष्ठ समन्वय र सांलग्नता पतन िशागउनिुयो । 
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सङ्क्षिप्तरूपहरूको सूगच   

C4C पररवतगनका लागि िडापत्र  (‘Charter for Change’) 

CBPF राष्ट्ष्ियरूपमा उपलब्ध पलु कोष (‘Country Based Pooled Fund’) 

ECHO यरुोपीयन आयोिको नािररक सांरिण र मानवीय सहायता अपरेसन वविाि 

GB ग्रान्ड िािेन (‘Grand Bargain’) 

GMI ववश्वव्यापी अनिुमनको पहल 

HCT राष्ट्ष्िय मानवीय टोली 
HPC मानवीय योजना चक्र 

INGO अन्तरागष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्था ( नार्ारदहत ) 
L/NA स्थातनय तथा राष्ट्ष्िय सांस्थाहरू ( सरकारी, िरैसरकारी, सामिुायीक ) 
L/NNGO स्थातनय तथा राष्ट्ष्ररय िरैसरकारी सांघसांस्थाहरू   

MEAL अनिुमन, मलू्याङ्क्कन, उत्तरिातयत्व र भसकाई 

NEAR प्रततकायगका लागि आगथगक सहयोि सिलीकरण सञ्ांजाल 

PoP साझेिारीताका भसद्धान्तहरू  (‘Principles of Partnership’) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
यो िस्तािेजले यूरोपेली सांघको ववत्तीय/आगथगक सहयोिमा लािू िररएको मानवीय सहायता सम्िष्ट्न्ध 
िततववगधहरूलाई  समेट्छ । यहााँ व्यक्त ववचारहरूलाई कुनै पतन दहसािले युरोवपयन युतनयनको औपचाररक 
धारणाको रूपमा भलनु हुाँिैन र युरोपेली आयोि यसमा समावेश िररएको कुनै पतन ववषयवस्तुको प्रयोिका लागि 
ष्ट्जम्मेवार रहने छैन । 
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साराांश 

२०१६ मा ववश्व मानवीय सम्मेलन (WHS) ले मानवीय प्रततकायगमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको 
अत्यावश्यक िभूमकालाई प्रकाश पारेको गथयो । मानवीय कायगमा उच्च नेततृ्विायी िभूमका भलन 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूलाई सिम िनाउनका लागि आवश्यक पररवतगन र पररवतगनका सि ैतीन 
प्रमखु कुराहरूलाई उक्त भशखर सम्मेलनमा रेखाांककत िररएका प्रततिद्धताको अनमुोिन िररयको छ 
जस्त ै:  १)  मानवताका लागि एजेन्डा (२०१६), २) ग्रान्ड िािेन (२०१६), र ३)पररवतगनका लागि िडापत्र 
(२०१६) ।  

 

साझेिाररतामा आधाररत शीघ्र स्थानीयकरण कक्रष्ट्स्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, सीएएर्ओडी, 
अक्सर्ामको कन्सोदटगयम प्रोग्राम हो र राष्ट्ष्िय ष्ट्स्टयररांि कभमटीहरूमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
सांघसांस्थाहरूले तनिेभशत  ििगछन ् । यो २०१७ को आखखरीिेखख २०१९ सम्म यरुोवपयन आयोिको 
नािररक सांरिण र मानवीय सहायता तनकाय (ECHO) को आगथगक सहयोिमा सञ्चाभलत कायगक्रम 
हो । यो कायगक्रम मानवीय कायगमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको नेततृ्वलाई सदुृढ पाने लक्ष्यका 
साथ कन्सोदटगयम मार्ग त २०१२ िेखख सञ्चाभलत िमेुका अवसर हुाँिै  हाल ववद्यमान कायगमा आधाररत 
रहेको छ । 
 

साझेिारीता मार्ग त भशघ्र स्थानीयकरण कायगक्रमल े एक साझिेारी मोडल पदहचान िनग अनसुन्धान 
ि¥यो जुन स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूल े स्थानीयकरणको लागि सििैन्िा अनकूुल / उपयकु्त 
साझेिारी अभ्यासको रूपमा  ववश्वास ििगछन ् ।  यस अनसुन्धानले म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र 
िषिण सढुानका ३५० िन्िा िढी सांघसांस्थाहरूसाँि परामशग भलएको गथयो जसमध्ये ८५ प्रततशत 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय सङ्क्िठनहरू गथए । यसरी कन्सोदटगयम सिस्यहरू र स्थानीय साझेिारहरूल े
भसर्ाररसहरू पदहचान िरी वधै िने र नमनुा परीिण िने काम िरे । नमनुा परीिण चरणिाट िएको 
भसकाईलाई  १०० िन्िा िढी स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िमता आकलनिाट आएको 
तनष्कषगहरूको साथ भमलाएर हेररयो । उक्त कायगक्रमको अनसुन्धान, अध्ययन र तनष्कषगले स्थानीय र 
राष्ट्ष्िय तनकायहरू र अन्तरागष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्थाहरू, सांयकु्त राष्ि सङ्क्घीय तनकायहरू, िाताहरू, 

रेडक्रस र रेडकक्रसेन्ट समाज, साथै सम्िष्ट्न्धत सरकारी अगधकारीहरू लिायत अन्य मानवीय 
सरोकारवालाहरूको योििानमा आधाररत िएर राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको ववकासलाई तयार 
पाररएको हो । 
 

चारवटै िेशका राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचा, भिन्न भिन्न कायागन्वयन वातावरण र मानवीय ववपद्मा 
आधाररत छन ्जस्त ै म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सडुानका आाँरै्मा ववभशष्ट छन ् । चार 
राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचा बिच उल्लेखनीय भिन्नता यो िस्तािेजमा रेखाङ्क्ककत  िररएको छ र 
ततनीहरुले ववववध सन्ििगहरूलाई िशागउाँछन ् । ततनीहरूमा ववशषे िरी स्थानीयकरणमा सरकारी 
अगधकारीहरूको िभूमकाका सम्िन्धमा भिन्नता रहेको छ । 

 
जहााँसम्म यसमा चार प्राथभमकता कायगहरू र िते्रहरू सामदूहक रूपमा छन ् र धेरै जसो अवष्ट्स्थत 
स्थानीयकरण प्रततिद्धताहरू, कायगढााँचाहरू र सान्िभिगक सचूकहरूसाँि तनकट सम्िन्ध राख्िछन ् । 
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जिकक साझिेारीको माध्यमिाट स्थानीयकरणको ितत द्रतु पाने उद्िेश्य साझेिारीतामा आधाररत 
मानवीय कायग गथयो िने राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाल े यसिन्िा पतन परसम्मको कुरालाई 
समेटेको छ । चारैवटा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूमा समावेश िएका मखु्य िेत्रहरू, उद्िेश्यहरु, 

प्राथभमकताका कायगहरू, र सम्िाववत सङ्क्केतहरूको साथ यो पत्र तयार िररएको छ । 

 

साझेिारीता अन्तरागष्ट्ष्िय र स्थानीय / राष्ट्ष्िय तनकायहरू िीच साझेिारी वास्तववक र 
न्यायसङ्क्ित हुन्छ ।  

िमता िभलया स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरू प्रिावकारी, मातनसहरू केष्ट्न्द्रत 
मानवीय प्रततकायग कायगक्रमहरू तनमागण िनग, प्रिन्ध िनग र ववतरण िनग 
सिम हुन्छन ्। 

आागथगक / बित्तीय श्रोत स्थानीय र राष्ट्ष्िय मानवीय तनकायहरूल ेअन्तरागष्ट्ष्िय र राष्ट्ष्िय कोषमा 
पहुाँच िढाएका हुन्छन ्।  

समन्वय स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेमानवीय समन्वय सांयन्त्रमा िढीिन्िा िढी 
उपष्ट्स्थतत, प्रिाव र नेततृ्विायी िभूमका खेल्िछन ्।  

 

स्थानीयकरणका लागि मािगदिशाले चार राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको साझा िेत्रहरूको 
सांश्लेषण प्रस्तुत ििै उक्त कुरालाई िईुवटा िेत्रहरूमा ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचा िनाई प्रस्तुत 
ििगछ ।  १) साझेिारीतामा आधाररत मानवीय कायगका लागि कायगहरू र २) स्थानीयकरणका लागि 
उपयुक्त वातावरण तनमागण कायगका कायगहरू । ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा उष्ट्ल्लखखत 
कायगहरू, सुझाव दिइएका सूचकहरू र पररणामहरू, अन्तरागष्ट्ष्िय िैर सरकारी सांघसांस्थाहरू, सांयुक्त 
राष्िसांघीय तनकायहरू, िात ृ तनकायहरू, सरकारी अगधकारीहरू र स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूका 
लागि सान्िभिगक छन ्। उनीहरूले प्रतततनगधत्व िने १२० िन्िा िढी स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायगहरू 
र अन्य ३० मानवीय सरोकारवालाहरूले उनीहरूको िेशहरूमा स्थानीयकरणको दिशा ििल्न 
महत्त्वपूणग रूपमा कसरी काम िनग सककन्छ िनी प्रकाश पारेका छन ्। 
 

मानवीय सरोकारवालाहरूलाई लषित प्रितत हाभसल िनगका लागि महत्त्वाकाांिी तर यथाथगवािी 
समयरेखा सदहत कायग योजना ववकभसत िने दृष्ट्ष्टकोणले ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचा समीिा 
िनग आग्रह िररएको छ । यो ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचाले  स्थानीयकरणको मािगदिशा 
अनुसरण कायग िनग सहज वातावरण िनाई प्रस्तुत ििगछ । अि हामीले किम चाल्नु पिगछ । 
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१. पररचय  

२०१६ मा ववश्व मानवीय सम्मेलन (WHS) ले मानवीय प्रततकायगमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
तनकायहरूको अत्यावश्यक िूभमकालाई प्रकाश पारेको गथयो । मानवीय कायगमा उच्च नेततृ्विायी 
िूभमका भलन स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूलाई सिम िनाउनका लागि आवश्यक पररवतगन र 
पररवतगनका सिै तीन प्रमुख कुराहरूलाई उक्त भशखर सम्मेलनमा रेखाङ्क्ककत िररएका 
प्रततिद्धताको अनुमोिन िररएको छ जस्तै : १)  मानवताका लागि एजेन्डा (२०१६), २) ग्रान्ड िािेन 
(२०१६), र ३) पररवतगनका लागि िडापत्र (२०१६) ।  अगधक स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय प्रततकायग  
‘स्थानीयकरण’ को दिशामा आन्िोलनले ििैु ववश्वव्यापी र नयााँ वा चभलरहेको मानवीय सङ्क्कट 
िएका िेशहरूमा यस्तो कायगका लागि सन ्२०१६ िेखख ितत प्राप्त ियो ।  

  

सन ्२०१२ िेखख, अन्तरागष्ट्ष्िय िैरसरकारी तनकायहरू (INGOs) को सांघ / समूह: कक्रष्ट्स्चयन एड, 

क्यार्ोड, अक्सर्ाम, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, केएरले युकेएडको आगथगक सहयोिमा धेरै मानवीय 
प्रततकायग कायगक्रमहरूमा स्थानीय तनकायहरूसाँिको साझेिारीतामा अनुिव िस्तावेजीकरण िने धेरै 
पररयोजनाहरू र अध्ययनहरू सञ्चालन िरे । छुटेका अवसर प्रततवेिन श्रङृ्क्खलाले अन्तरागष्ट्ष्िय 
तनकायहरू र स्थानीय तथा राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरू बिच अझ मझिुत, समतामूलक  साझेिारीताको 
सुतनष्ट्श्चत िनग आवश्यक पररवतगनहरूको अन्तरदृष्ट्ष्ट प्रिान ििगछ । 

यस कामको आधारमा कन्सोदटगयमले २०१७ िेखख २०१९ सम्म युरोवपयन आयोिको नािररक 
सांरिण र मानवीय सहायता सञ्चालन तनकाय (ECHO) को सहयोिमा साझेिारीताको 
माध्यमिाट शीघ्र स्थानीयकरण कायगक्रम कायागन्वयन िरेको छ । म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र 
िषिण सुडानमा अनुसन्धानिाट कायगक्रमले साझेिारीता अभ्यासहरूको आधारमा प्रमाण तनमागण 
ि¥यो जुन स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूका लागि सिैिन्िा अनुकूल छ । अनुसन्धानका 
भसर्ाररसहरू प्रमाणीकरण िररएको गथयो र व्यापक रूपमा साझेिारी िररएको गथयो । पररयोजना 
अवगधमा कन्सोदटगयम सिस्यहरू र उनीहरूका स्थानीय साझेिारहरूद्वारा नमुना कायगक्रम पतन 
कायागन्वयन िररयो । केही भसर्ाररसहरू साझेिारीतािन्िा िादहरिाट आएका गथए र अन्य 
मानवीय सरोकारवालाहरूले स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय प्रततकायगलाई सम्िव पानग आवश्यक 
पररवतगनका प्रयासहरू िनुगपने आवश्यक रहेको पदहल्याएका छन ्। 

थप कुरा िनुग पिाग, १०० िन्िा िढी स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरूले आफ्नो स्वयां िमता 
मूल्याङ्क्कन प्रकक्रया आरै् िरेका छन ्।  आफ्नो िमता शष्ट्क्त र खाली ठाउाँ हरू पदहचान िनग यस 
कायगक्रमले सहयोि िरेको छ । स्वयां िमता मूल्याङ्क्कन प्रकक्रयाको नततजालाई अनुसन्धान, नमूना 
चरणिाट म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सुडानमा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचालाई 
सूगचत िनग अन्य सान्िभिगक पहलिाट प्राप्त जानकारीको, भशिा र प्रमाणहरूलाई पतन आधार 
िनाइएको छ । यी राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचा १५० िन्िा िढी मानवीय 
सरोकारवालाहरूद्वारा ववकभसत िररएको छ : १२० िन्िा िढी स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरू 
(८७ प्रततशत) र प्रासङ्क्गिक अन्तरागष्ट्ष्िय िैरसरकारी तनकायहरू, सांयुक्त राष्िसांघका (UN) 
तनकायहरू, रेडक्रस र रेडकक्रसेन्ट राष्ट्ष्िय समाजहरू, िाताहरू, सञ्जालहरू र प्रत्येक िेशका 
सम्िष्ट्न्धत सरकारी अगधकारीहरू अतन सम्िष्ट्न्धत िेशहरू राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको 
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ववकासमा सांलग्न छन ्, प्रत्यि रूपमा सांलग्न तनकायहरूको सूची अनुसूगच १ मा समेदटएको छ । 
कायगक्रमको िततववगधमा समग्रमा ४०० िन्िा िढी स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूसाँि परामशग 
भलइएको छ । 

यस कायगपत्र वा स्थानीयकरणका लागि मािगदिशाले चार राष्ट्ष्िय कायगढााँचाको एक सांश्लेषण 
प्रस्तुत ििगछ र मानवीय कायगकताग, नीतत तनमागता र तनणगय तनमागताहरूलाई सान्िभिगक हुनेिरी एक 
ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा प्रस्तुत िररएकोछ ।  

 

यस कायगपत्र प्रकाशनको िखत मानवीय कायगक्रम कायागन्वयन र अनुिानका लागि ववभिन्न 
शब्िावलीहरू जस्तै ‘स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरू’, ‘अन्तरागष्ट्ष्िय िैरसरकारी तनकायहरू’ र 
‘िाताहरू’ मानवीय तनकायहरू, समूहहरू अतन सञ्जालहरूको पूणग ववववधता प्रततबिष्ट्म्ित िनग प्रयोि 
िररएको छ । 

• स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरू : समिुाय सिस्यहरू र समहूहरू, एकै िेश भित्रका मानवीय 
कायगक्रमहरू लाि ू िने स्थानीय र राष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्थाहरू लिायत सम्पणूग नािररक 
समाज सांघसङ्क्िठनहरू र समिुायमा आधाररत सङ्क्िठनहरू साथै राष्ट्ष्िय रेडक्रस र रेडकक्रसेन्ट 
सोसाइटीहरु ।  

• अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू : अन्तरागष्ट्ष्िय िरै सरकारी सांघसांस्थाहरू, सांयकु्त राष्िसांघका तनकायहरू 
र सञ्जालहरू एकिन्िा िढी िेशहरूमा मानवीय कायगक्रम कायगन्वयन िने सञ्जालहरू, जसमा 
अन्तरागष्ट्ष्िय रेडक्रस र रेडके्रसेन्ट सोसाइटीहरू, सभमतत र सांघसांस्थाहरू ।  

• िात ृ तनकाहरू : सि ैकोषिाता, िाताहरू र तनकायहरू जसल ेमानवीय कायगका लागि आगथगक 
सहयोि ििगछन ् ।  जहााँ करिाताहरूिाट आएको रकम आगधकाररक ववकास सहायता मार्ग त 
सहयोि िररन्छ ।  सरकारिाट, सांयकु्त राष्िसांघ मार्ग त वा िरैसरकारी सांस्थाको आपतकालीन 
अवपलहरू मार्ग त  र  व्यष्ट्क्तहरूिाट । 
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२.  राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरू 

२.१ राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूको उद्िेश्य : 

राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूको उद्िेश्य अगधकागधक स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय 
प्रततकायगलाई सिम/िरुुस्त पानग मानवीय प्रणालीमा सिै सरोकारवालाहरूद्वारा आवश्यक 
पररवतगनहरूलाई प्रकाश पाने र मािगिशगन िने वातावरणको सजृना िनुग हो । यी कायगढााँचाहरू 
मानवीय कक्रयाकलापमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको नेततृ्व सुदृढ पानग  मानवीय 
कायागन्वयनकताग र िाताहरूका लागि प्रिान िररने भसर्ाररसहरू तयार पानग तनमागण िररएको हो । 
भसर्ाररसले अन्तरागष्ट्ष्िय िैर सरकारी सांघसांस्थाहरू र स्थानीय/राष्ट्ष्िय तनकायहरूबिच 
साझेिारीताको ववकास र कायगिेत्र, िमता सुदृढीकरण,  स्रोतहरूमा पहुाँच र समन्वयका आवश्यक 
कायगहरूलाई जनाउाँछन ्। 

पदहचान िररएको कायगहरूको अष्ट्न्तम लक्ष्य िनेको सङ्क्कट÷ववपद्िाट प्रिाववत व्यष्ट्क्तहरूका 
आवश्यकता सिैिन्िा प्रिावकारी तररकाद्वारा पूरा िएको सुतनष्ट्श्चत िनुग हो र स्थानीयकरण 
यसका लागि एक महत्त्वपूणग मािगदिशा हो । प्रत्येक सांस्था, तनकाय  वा प्रागधकरण जो मानवीय 
प्रणालीसाँि सम्िष्ट्न्धत छन ्ततनीहरूले स्थानीयकरणको ितत िढाउनमा िूभमका खेल्िछन ्। ग्रान्ड 
िािेनमा हस्तािर िरेकोले ततनीहरूको प्रितत  ररपोटग िनग पतन उनीहरू ष्ट्जम्मेवार छन ्। राष्ट्ष्िय 
स्थानीयकरण कायगढााँचाले म्यानमार,  नेपाल, नाइजेररया र िषिण सुडानमा मानवीय 
सरोकारवालाका लागि स्पष्ट र महत्वाकाांिी मािगदिशा प्रिान ििगछ ।  

२.२ राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूको जिहरू : 

राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढाचाहरू साझेिारीता मार्ग त भशघ्र स्थानीयकरणको अनसुन्धान भसर्ाररसमा 
कन्सोदटगयम सिस्यहरूिाट प्राप्त भसकाइ र स्थानीय साझेिारिाट भसर्ाररसहरूको परीिण ििाग स्थानीय 

र राष्ट्ष्िय तनकायहरूले आफ्नो िमता आकलनिाट  प्राप्त तनष्कषग र स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको 
अनिुवमा आधाररत छन ्। 

  

ततनीहरू पतन तनम्न िईु ववश्व कायगढााँचाका आधारमा तनमागण िररएको छ : 
• स्टाटग सञ्जालको प्रकोप र आपतकालीन तयारी कायगक्रम (DEPP) अन्तिगत ववश्वव्यापी 

अनिुमन पहल (GMI) द्वारा ववकभसत स्थानीयकरण र स्थानीयकरणका सात आयामहरू र 
उियमान सचूकाङ्क्कहरू  र 

• सशक्त प्रततकायगका लागि आगथगक सहयोि सञ्जालद्वारा ववकभसत स्थानीयकरण कायगसम्पािन 
मापन कायगढााँचा (NEAR)  

राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचा ववकासको प्रकक्रयामा यी ववश्वव्यापी नमनुाहरूको प्रयोिले उनीहरूको 
मलू्य र वधैतालाई ववशषे प्राथभमकता प्रिान ििगछ । यी नमनुाहरूलाई राष्ट्ष्िय स्तरमा प्रयोि ििाग 
ववश्वव्यापी महत्त्वाकाांिालाई ठोस र ववभशष्ट उद्िेश्यको साथ प्रासङ्क्गिक राष्ट्ष्िय ढााँचामा अनवुाि 
िररएको छ । 
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२.३ राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूका बिच प्रासङ्क्गिक भिन्नता : 

प्रत्येक िेशमा स्थानीयकरणको मािगदिशा, ितत र कोसेढुङ्क्िाहरू भिन्न भिन्न िेखखन्छन जुन कुरा 
ववभशष्ट िेश र मानवीय प्रसङ्क्िमा तनिगर ििगछ । जहााँ चारै िेशका राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण 
कायगढााँचाहरूमा धेरै प्रमखु समानताहरू छन ्। त्यसिैरी प्रमखु भिन्नताहरू पतन रहेका छन ्। 

 

उिाहरणका लागि चारवटा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचामा सरकारी अगधकारीहरूको िभूमकालाई 
भिन्न रूपमा ष्ट्जम्मेवारी प्रत्यायोजन िररएको छ ।  नाइजेररया र नेपालको स्थानीयकरण कायगढााँचाल े
स्थानीयकरणलाई सरकारले आफ्नो कायगक्रमको रूपमा ववकास िनगका लागि सरकारको प्रमखु 
िभूमकालाई उल्लखे िरेको छ  । नाइजेररयाको स्थानीयकरण कायगढााँचाले सङ्क्घीय सरकारल े “नेततृ्व 
प्रिान िने र यसमा िहुसरोकारवाला स्थानीयकरण कायगढााँचा कायागन्वयनको प्रिावकारी समन्वय िने” 
अपेिा िरेको छ । त्यसिैरी नाइजेररयाको सङ्क्घीय सरकारल े उत्तर पवूगका लागि राष्िपतत मानवीय 
प्रततकायग योजनाको खाकामा सांस्थाको स्थापनाको िारेमा समेत उल्लेख िरेको छ । उत्तर पवूी पहल 
सम्िन्धी राष्िपतत सभमतत, “स्थानीयकरणका मदु्िासाँि भमल्िो प्रततकायगको पदहलो प्रयास’’को रूपमा 
रहोको छ (नाइजेररया स्थानीयकरण कायगढााँचा २०१९) । यसिैरी नेपाल स्थानीयकरण कायगढााँचा 
(२०१९)लाई नेपाल सरकारको प्रकोप जोखखम न्यनूीकरण र व्यवस्थापन ऐनको पररपरुकको रूपमा 
भलइएको छ र सरकारल ेस्थानीयकरणका मदु्िालाई राष्ट्ष्िय बिपद् व्यवस्थापन प्रागधकरण (NDMA) 
को नीतत र अभ्यासमा समेट्न ेअपेिा िररएको छ । 
 

यसको ववपरीत स्थानीयकरणलाई म्यानमार र िषिण सडुान स्थानीयकरण कायगढााँचामा नािररक  

समाजको ष्ट्जम्मेवारीको रूपमा उल्लखे िररएको छ । िषिण सडुानमा त्यहााँको सरकारले ठूलो िभूमका 
खेल्ने अवसरहरू छन ् तर अदहलेसम्म ततनीहरू स्थानीयकरणका मदु्िामा सकक्रय रूपमा सहिािी 
िएका छैनन ् । म्यानमारमा स्थानीयकरणमा हुने प्रितत नािररक समाज र मानवीय िततववगध 
सञ्चालनका लागि म्यानमार सरकारल े स्थानीय र राष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्थाहरूलाई कस्तो ठाउाँको 
भसजगना ििगछ उक्त कुरामा तनिगर ििगछ । स्पष्टतः मानवीय कायगमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको 
नेततृ्वलाई सदुृढ पानग कुन ैपतन तररकाल ेयी भिन्नताहरूलाई ध्यानमा राख्नु पिगछ । साथै अन्तरागष्ट्ष्िय 
साझेिारहरूसाँि वा उनीहरू बिना न ै नािररक समाज सङ्क्िठनहरू कुन हिसम्म मानवीय कायगमा 
सांलग्न हुन स्वतन्त्र छन ्िनेर ववचार िनुगपने हुन्छ । 

 

अको उिाहरण राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूमा कायगक्रमहरूको शे्रणीकरण हो । नेपाल 
स्थानीयकरण कायगढााँचामा कायगक्रमहरूको स्पष्ट तहित प्रस्ततुत ववद्यमान छ जसमा ववत्तीय 
सहयोिलाई “उच्च प्राथभमकता िेत्र’’को रूपमा प्रस्ततु िररएको छ, त्यसपतछ साझेिारीता, िमता 
ववकास, नीतत र प्रिाव, समन्वय, सहिागितामा क्राष्ट्न्त र पदहचान रहेका छन ्। यो स्तर नाइजेररया 
स्थानीयकरण कायगढााँचामा प्रततबिष्ट्म्ित िएको छ ककनकक यसले िन्छ “तनजी िेत्रलिायत िाताहरूको 
प्रत्यि लिानीलाई खोजी िने र वातागलाप िने कुरा मानवीय प्रततकायगमा सांलग्न धेरै राष्ट्ष्िय र 
स्थानीय िरैसरकारी सांस्थाहरूका लागि सििैन्िा ठूलो चुनौती हो ।’’ 
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केही अन्य उल्लखेनीय भिन्नताहरू : म्यानमार स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) मा लङै्क्गििता, 
समावेशीकरण र यौन शोषण तथा िरुूपयोि रोकथाम (PSEA) लाई स्थानीयकरणको सम्झौता िन ै
नसककने तत्त्वहरूका रूपमा समावेश िनुगपने कुराको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यस्त ैनेपालको 
स्थानीयकरण कायगढााँचामा ववपद्िाट प्रिाववत समिुायहरूको िभूमकालाई प्रकाश पािै मानवीय 
कायगक्रमहरूमा समिुायको सहिागिता र प्रिावलाई सदुृढ पािै जाने कुरामा जोड  दिइएको छ  । 

थप मतिेिहरू यस िस्तािजेमा पछाडड प्रस्ततु िररएको ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा ववशषे रूपमा 
रेखाङ्क्ककत िररएको छैन जहााँ चार राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको सट्टा अभिसांस्मरणका िेत्रहरू 
मखु्य रूपमा उल्लेख िररएको छ । चार राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको मखु्य समानताहरूलाई एक 
ववश्वव्यापी कायगढााँचामा भमलाउन ुिनेको त्यहााँ स्थानीयकरणका लागि एक मात्र मािगदिशा रहेको छ 
िन्ने सङ्क्केत होइन ।  यसको सट्टामा ववश्वव्यापी रूपमा सि ै मानवीय सरोकारवालाहरूका लागि 
प्रासङ्क्गिक/सान्िभिगक केही प्रमखु तत्त्वहरू छन ्िन्ने न ैहो । 

 

सरुिा र सरुिा जोखखम व्यवस्थापन 

ववशषे िरी उत्तर पवूग नाइजेररया र िषिण सडुानको सरुिा प्रसङ्क्िलाई ध्यानमा राख्िा आश्चयगजनक छ 
कक सरुिा र सरुिा जोखखम व्यवस्थापन राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचामा उल्लेखनीय ढङ्क्िले उठान 
िररएको छैन । सरुिा र  जोखखम ववश्लेषण तथा व्यवस्थापन स्थानीय नेततृ्वमा िररने मानवीय 
प्रततकायगका लागि  ववशषे रूपमा चाभलन ु पिगछ । स्थानीय नेततृ्वमा िररने प्रततकायगमा  महत्त्वपणूग 
जोखखम राष्ट्ष्िय सहायताकमीहरूले सामना िनुगपने हुन्छ । स्थानीय सङ्क्िठनको दृष्ट्ष्टकोणिाट 
तनष्कषगहरूलाई २०२० मा EISF को साझेिारीता र सरुिा जोखखम प्रिन्धन सम्िन्धी अनसुन्धानिाट 
प्रकाभशत िररने  छ । यसल ेसरुिा र सरुिा जोखखम व्यवस्थापनलाई राष्ट्ष्िय र ववश्व स्तरमा छलर्ल 
िनग सगूचत िनुग पिगछ । 

 

२.४ राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूमा साझिेारीतामा आधाररत मानवीय प्रततकायग : 

राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको ववकासलाई साझेिारीता मार्ग त शीघ्र स्थानीयकरण कायगक्रमल े
सहयोि प¥ुयाइएको गथयो जुन स्थानीयकरणको एक मािगदिशाको रूपमा साझेिारीतामा आधाररत 
मानवीय कायगमा केष्ट्न्द्रत छ । उक्त कायगक्रमको िािका रूपमा िररएको अनसुन्धानले पत्ता लिायो कक 
िईु ततहाई उत्तरिाताले ववश्वास ििगछ कक साझेिारीता स्थानीयकरणका लागि उत्तम मािग हो, िााँकी एक 
ततहाईल ेत्यहााँ एक अझ उत्तम मािग  रहेको छ िनेर ववश्वास ििगछन ्। अनसुन्धानले उत्तरिाताहरूलाई 
सन्तषु्ट्ष्ट स्तरको िारेमा सोधेन तर यसले उनीहरूको सङ्क्िठनको साझिेारीतालाई केही हिसम्म सोधेको 
गथयो कक उनीहरूको सङ्क्िठनमा एक “वास्तववक साझेिारीता’’मा आधाररत साझेतारीता गथयो िनेर । 
केवल २४ प्रततशत स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरू र २७ प्रततशत अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेवास्तवम ै
ववश्वास िरे कक ततनीहरू (वास्तववक साझेिारीता) िएका छन ्िनेर । यी तनष्कषगहरूले अन्तरागष्ट्ष्िय 
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तनकायहरू जसल े स्थानीय साझिेारहरूसाँि भमलेर कायगक्रम ििगछन ् उनीहरूको साझेिारीता दृष्ट्ष्टकोण 
वास्तववक र न्यायसङ्क्ित साझेिारीताका लागि कायग ििगछ िन्ने कुरा सतुनष्ट्श्चत िनुगपिगछ र सि ै
िेशहरूमा सङ्क्िठन सांस्कृतत, नीतत र अभ्यासमा यस खालको  आवश्यकतालाई सष्ट्म्मभलत िररएको 
हुनपुिगछ । 

 

चारैवटा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाले साझेिारीतालाई “राहत र पनुलागि प्रिान िने प्रिावशाली 
ढााँचा’’मध्ये एकको रूपमा वणगन िरे यदि होइन िने (नेपाल स्थानीयकरण फे्रमवकग स २०१९) हेनुगहोस ्। 
यस ैआधारमा, सि ै राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूले स्थानीयकरणमा अन्तरागष्ट्ष्िय िरै सरकारी 
तनकायहरुको महत्त्वपणूग िभूमका रहेकोमा जोड दिएको पाइन्छ  र मानवीय कायगमा उनीहरूको िावी 
सांलग्नता र सहयोिलाई ववचार िरी अन्तरागष्ट्ष्िय िरै सरकारी तनकायहरूका लागि अपिेाहरूको एक 
समहू न ै तनमागण ििगछन ् ।  िहुसाझिेार सहयोि चारैवटा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाको मटुुमा 
रहेको छ र स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरू र अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू बिच साझेिारीताको साथ 
मानवीय कायगमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िभूमकालाई सदुृढ पानगका लागि एक प्रमखु 
मािगदिशाको रूपमा प्रस्ततु िररएको छ  । 

 

राम्रो साझिेारी अभ्यासहरूको उिाहरण : िषिण सडुान स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) 

प्रचलनहरू जुन प्रायजसो स्थानीयकरणका लागि अनकूुल िएको िनी प्रस्ततु िररएको गथयो 
ततनीहरूमा िहुवष ेसाझेिारीता र िीघगकालीन सम्िन्धिाट आएको कुराहरू झष्ट्ल्कन््यो । िषिण सडुान 
स्थानीयकरण कायगढााँचामा उल्लेख िररएका साझेिारीता ववशषेिरी चचग र ववकास र ड्यानचचग एड (१५ 
वषग) राष्ट्ष्िय कक्रष्ट्स्चयन ववकास सङ्क्िठन (NCDO) र अन्तरागष्ट्ष्िय सहायता सेवा (IAS) (१० वषग) र 
राहतका लागि आशा र ववकास तनकाय (HARD) र कक्रष्ट्स्चयन एड (६ वषग) छन ्  । यी प्रत्येक 
साझेिारीता स्पष्ट र रणनीततक उद्िेश्य प्रभशिण र मािगतनिेशन, नीतत ववकास, ओिरहेडमा योििान, 

लगचलो कोष र प्रततिेिन व्यवस्थापन, पररयोजनाको योजना र अनिुमन, मलू्याङ्क्कन, उत्तरिातयत्व र 
भशिा (MEAL) का अांशहरू व्यवस्थापन िनग ववश्वास िढाउाँ िै मानवीय कायगमा स्थानीय नेततृ्वलाई 
सदुृढ पानुग रहेको छ ।         

 

स्थानीय/राष्ट्ष्िय तनकायहरू र अन्य मानवीय सरोकारवालाहरू ज-जसल े राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण 
कायगढााँचाको ववकासमा िाि भलएका गथए उनीहरू साझेिारीतामा आधाररत मानवीय प्रततकायगिन्िा 
िादहरको स्थानीयकरणका लागि कायगक्रमहरूको  ववस्ततृ श्रङृ्क्खला र सचूकाङ्क्कहरू समावेश िनग उत्सकु 
गथए । साझिेारी कायगमा आधाररत मानवीय प्रततकायगमा स्थानीयकरणका लागि अनकूुल वातावरणलाई 
समथगन िने प्रमखु कायगहरू पतछ यस िस्तािेजमा प्रततबिष्ट्म्ित िनग  ववश्वव्यापी स्थानीयकरण 
कायगढााँचामा समावेश िररएका छन ्। 
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२.५ राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूमा िमता सुदृढीकरण : 

िमता सदुृढीकरण ववश्व भशखर सम्मेलनमा अनमुोदित ववश्वव्यापी प्रततिद्धताहरूको (तीन ै
समहूहरूको) एक प्रमखु अङ्क्ि हो र स्थानीयकरणको मदु्िाको एक प्रमखु घटकको रूपमा मान्यता 
प्राप्त  छ जस्त ै : मानवताको ववषय, ग्रान्ड िािेन, पररवतगनका लागि िडापत्र । सि ै चार राष्ट्ष्िय 
स्थानीयकरण कायगढााँचाल े स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िमता र िमता सदुृढीकरणको 
आवश्यकताको सवालमा िभलयोसाँि जोड दिएका छन ् । केही कायगढााँचाहरूमा तनम्न शब्िावलीहरूको 
भिन्नतालाई पररिावषत िररएको  छ : योग्यता र िमता, िमता तनमागण र ववकास, सदुृढीकरण र 
िाढ्न,ु सङ्क्िठनात्मक वा सांस्थाित ववकास वा सदुृढीकरण । यस िस्तािेजले िमता सदुृढीकरण िन्ने 
शब्िावलीलाईग यी सम्पणूग सतगहरूका लागि समेट्न ेिरी प्रयोिमा ल्याएको छ ।   

 

स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरूको अनसुन्धानका उत्तरिाताहरू जो साझिेारीता िन्िा स्थानीयकरणका 
लागि अरू न ैउत्तम मािग हुनसक्छ िन्ने ववश्वास ििगछन ्र मानवीय कायगमा यसको महत्त्वलाई प्रकाश 
पािै साझिेारीतामा आधाररत छ वा छैन िनी िहुमतले साझेिारीता िमता सदुृढीकरण सहयोििन्िा 
पतन स्वतन्त्र रहेको  भसर्ाररस ििगछन ् । 

 

म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सडुानका १०० िन्िा िढी स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको यस 
कायगक्रमको सहयोिमा िररएको िमता स्व–आकलनको नततजाल ेराष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचालाई 
सगूचत िरेको छ ।  साना स्थानीयस्तरका सङ्क्िठनहरू र ठूला राष्ट्ष्िय सङ्क्िठनहरू, मदहलाहरूद्वारा–
नेततृ्व िररएका सङ्क्िठनहरू, सङ्क्कटाभिमखु वा सीमान्तकृत समहूहरू जस्त ै िालिाभलका, मदहला, 
अशक्तता िएका व्यष्ट्क्तहरूको  सङ्क्िठनहरूलाई ववशषे महत्त्व सदहत ववभिन्न प्रकारका सङ्क्िठनहरू 
समावेश िने प्रयासहरू िररएको गथयो । प्रयोि िररएको िमता स्व–आकलन उपकरण मखु्य रूपमा  

NEAR ितनने सांस्थाको सङ्क्िठन िमता तनधागरण उपकरणमा आधाररत गथयो जनु उद्िेश्य परूा िनग 
प्राप्त पररणामहरूलाई सांस्थाहरूल ेिववष्यमा छलर्ल र वातागका क्रममा साझेिारहरू, िाताहरू र अन्य 
व्यष्ट्क्तहरूसाँि भमभल समाधान िनग सक्ने खालका समस्याहरूलाई समाधान िनग सहयोिी हुन्छन ् । 
अततररक्त जानकारी जस्त ैमानवीय योजना तनमागणहरूमा सान्िभिगक प्राववगधक िते्रका िमताहरू पतन 
सङ्क्कलन िररएको गथयो : पानी, सरसर्ाई र स्वच्छता (WASH),  आवास प्रिन्धन, सरुिा, खाद्य 
सरुिा, उत्तरिातयत्व आदि । 

 

िमता सदुृढीकरण र अन्तरहरूमध्ये मखु्य प्रववृत्तको साराांश प्रत्येक िेशमा ववकास िररएको गथयो र 
एक ववश्व स्तरमा सङ्क्कभलत िररएको गथयो । स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िमता सदुृढीकरण 
सहयोिका लागि तनम्न िते्रहरू प्राथभमकतामा गथए : 
 

१. सांसाधन/स्रोत नक्साङ्क्कन/कोष सङ्क्कलन/स्रोत पररचालन (प्रस्तावना लखेन सदहत)   

२. MEAL – स्थापना र प्रणाली ववकास सदहत   

३. स्तरीय सञ्चालन प्रकक्रयाहरू  
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४. पररयोजना चक्र व्यवस्थापन/पररयोजना कायागन्वयन व्यवस्थापन 

५. ववत्तीय व्यवस्थापन – ववत्तीय प्रणाली र नीततहरूको साथ समथगन सदहत  

६. नीतत र वकालत/परैवी – प्रिाववत पाने ििता सदहत  

७. सङ्क्िठनात्मक ववकास/सांस्थाित ष्ट्स्थरता 
 

यी मागथ उल्लखेखत सहयोिका लागि व्यापक िते्रहरू हुन ् । ततनीहरूले मानवीय प्रततकायगमा 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िमता सदुृढ पानग खोज्ने पररयोजनाहरूका लागि राम्रो सरुुवात 
ववन्ि ु प्रिान ििगछन ् । यद्यवप हामीले मानवीय कायगमा सि ै पात्रहरूको ववशाल ववववधता र 
िमताहरू पतन पदहचान िनुगपिगछ र िमता अभिवदृ्गध अतन साझा योजनाहरूको ववकासको 
महत्त्वमा जोड दिन जरुरी छ  जुन प्रत्येक साझिेारीताका लागि अनकूुल हुन्छ । स्थानीय र 
राष्ट्ष्िय तनकायहरूको सहयोिका लागि अनरुोधका आधारमा सि ैस्थानीय साझेिारहरूलाई प्रयोिमा 
ल्याउनिुन्िा पतन प्रत्येकको  नमनूा ल्याउनपुिगछ । अको खण्डमा यसलाई ववश्व स्थानीयकरण 
कायगढााँचामा प्राथभमकता कायगको रूपमा रेखाङ्क्ककत िररन्छ । 

  

राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचामा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त िएको एक अपिेा छ, स्थानीय र 
राष्ट्ष्िय तनकायहरूल े मानवीय कायगको नेततृ्व िने र अन्तरागष्ट्ष्िय िरैसरकारी तनकायहरूले 
‘प्राववगधक सहयोि’ प्रिान िने र िमता सदुृढीकरण िने । यद्यवप, राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण 
कायगढााँचाल ेअनसुन्धानका तनष्कषगहरूलाई प्रततबिष्ट्म्ित ििगछ जहााँ स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूल े
िमता अभिवदृ्गध सहयोि चाहान्छन ्उक्त सहयोि पररयोजनासाँि सम्िष्ट्न्धत र छोटो अवगधको 
ताभलममा मात्र सीभमत हुनहुूिैन । नाइजेररया स्थानीयकरण कायगढााँचाले यसलाई राम्रोसाँि रूपरेखा 
दिएको छ : 

“अगधकाांश िमता ववकासका कायगक्रमहरू अल्पकालीन प्रकृततका हुन्छन ्र केवल ती 
िेत्रहरूलाई सम्िोधन ििगछन ्जसले िैर–सरकारी सांस्थाहरूको उद्िेश्यलाई पूरा िने 
तररकाले न कक स्थानीय सङ्क्िठनहरूको आवश्यकताको आधारमा । यद्यवप 
अन्तरागष्ट्ष्िय िैरसरकारी तनकायहरू र सांयुक्त राष्िसांघका तनकायहरूले िमता 
तनमागण पहलमा महत्त्वपूणग स्रोतहरू र समय लिानी िरररहेका छन ्तर िुणस्तर र 
िीघगकालीन प्रिाव िने अतनष्ट्श्चत जस्तै छ ।”  
नाइजेररया स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) 

 

िमता स्व–मलू्याङ्क्कन प्रकक्रयामा छलर्ल िररएको र राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचामा थप रूपरेखा 
िनाइएको छ, त्यहााँ परम्पराित प्रभशिण घटनाहरूको साथसाथै थप नवीन िमता अभिवदृ्गध िने 
ववगधहरूको माि िररएको छ जस्त ै “काम िरेर भसक्ने” कुरामा केष्ट्न्द्रत उिाहरणका रूपमा 
मािगतनिेशन, साथीद्वारा िररने सहयोि, सेकेण्डमेन्ट्स  आदि । 
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“अन्तरागष्ट्ष्िय साझेिारहरू र िाताहरूको 
सहयोिका लागि ववगधका आधारमा 
म्यानमारका स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
िरैसरकारी सांस्थाहरू (एल/एनएनजीओ) ले 
सम्मेलनहरू र ववतनमय भ्रमणमा 
सहिागितािाट भसके र प्रभशिण तथा 
कायगशालाहरूलाई सििैन्िा प्रिावकारी 
ववगधका रूपमा प्रकाश पारे  ।” 
म्यानमार स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) 

 “धेरै स्थानीय र राष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्थाहरू काम िने 
ठाउाँमा सल्लाहकारीता र अन्तरागष्ट्ष्िय साझेिारहरूद्वारा 
प्रभशषित िररने प्रकक्रयालाई कमगचारीको स्थानीय िमता 
तनमागण िने सििैन्िा प्रिावकारी तररकाको रूपमा महत्त्व 
दिन्छन ् । यो काममा अभ्यासको माध्यमिाट ज्ञान र 
कौशलताको प्रत्यि हस्तान्तरण िनग सहयोि ििगछ । 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्थाहरूले आफ्नो 
कमगचारी र स्वयांसेवकहरूका लागि सांयकु्त िासाइको 
व्यवस्था, सेकेन्डमेन्ट र तनयभमत रूपमा कायगस्थलम ै
प्राववगधक सहयोि िएको िेख्न रुचाउाँछन ्। ” 
िषिण सडुान स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) 

जहााँसम्म, एउटा िेत्र जुन कायगढााँचािाट हराइरहेको िेखखन्छ त्यो िते्र पररपरुकताको हो । पररपरूकता 
िनेको सािोिारीताको पााँच भसद्धान्तहरूमध्ये एक हो र मानवीय कायगको उद्िेश्यलाई सम्िव 
तलु्याउन महत्त्वपणूग छ “जतत सक्िो स्थानीय स्तरमा, अन्तरागष्ट्ष्िय रूपमा आवश्यक पिगछ”  यो 
कुरालाई ओिरभसज डिेलपमेन्ट इष्ट्न्स्टच्यटुको मानवीय नीतत समहूको िािगलेटको नयााँ प्रततवेिनमा 
खोजी िररएको छ । 

 

राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचामा िनेको एउटा धारणा िनेको स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांस्थाहरूलाई 
त्यस्तो िमता अभिवदृ्गधको सहयोि प¥ुयाउने सििैन्िा राम्रो स्थान िनेको अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू न ै 
हुन ्िन्ने हो । यो केही सङ्क्िठनहरू र प्राववगधक िेत्रहरूका लागि दठक हुन सक्छ तर यो सम्िावना 
कम छ कक मागथ उष्ट्ल्लखखत सि ैिेत्रका लागि  जुन सांस्थाित ववकास र सांस्थाित ष्ट्स्थरता समादहत 
िनग मानवीय िमतािन्िा पर िएर हेररनपुिगछ । साझिेाररता मार्ग त भशघ्र स्थानीयकरणको अनसुन्धान 
भसर्ाररसमध्ये एउटा गथयो : “अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूको िमता अभिवदृ्गध िने िमताको आकलन” र 
मानवीय कक्रयाकलापमा ववशषेज्ञता वा अनिुव िएका मातनसहरूमा वा सङ्क्िठनहरूमा राम्रो प्रभशिक 
वा सल्लाहकार हुन आवश्यक सीपहरू छन ् िनेर नठान्नहुोस ् ।  पदहचान िएका खालीपनहरूलाई 
सम्िोधन िने योजनासदहत यस्ता मलू्याङ्क्कनहरू महत्त्वपणूग छन ्।  चाहे उनीहरूल ेआन्तररक िमता 
तनमागण िने होस ् वा राष्ट्ष्िय िमता सदुृढीकरण प्रिायकहरूमा लिानी िने कुरा होस ्  । यहााँनेर 
“िमता साझिेार’ शब्ि को प्रयोि ववशषे िरी प्रासांगिक िेखखन्छ । 
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३. ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचा : 

यस िस्तािेजमा वणगन िररएअनसुार म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सडुानका चारवटा राष्ट्ष्िय 
स्थानीयकरण कायगढााँचाहरू एक ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा राखखएको छ । यो ववश्व 
स्थानीयकरण कायगढााँचा प्राथभमकतामा राखखएका कायगहरूको सांश्लेषण हो जुन चारैवटा राष्ट्ष्िय 
स्थानीयकरण कायगढााँचामा मखु्यरूपमा प्रस्ततु िररएको छ र  ततनीहरू ववभिन्न  मानवीय र िेशको 
सन्ििगमा प्रासङ्क्गिक छन ्िन्ने पतन ववश्वस्त पाररएको छ । 

चार राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचाका मुख्य िेत्रहरू स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय कायगतर्ग  
िढ्नका लागि सिैिन्िा महत्त्वपूणग रूपमा प्रस्तुत  िररएका छन ्: 

• साझेिारीता 
• िमता 
• ववत्तीय/आगथगक स्रोतहरू 

• समन्वय 

यी प्राथभमकताका िेत्रहरूले १५० िन्िा िढी मानवीय सरोकारवालाहरूलाई उनीहरूको  िेशहरूमा 
स्थानीयकरणतर्ग  पररवतगन िनगका लागि सिैिन्िा महत्त्पूणग रूपमा प्रकाश पाने कुरा प्रततबिष्ट्म्ित 
ििगछन ्र ववश्वव्यापी छलर्ललाई सुदृढ पािगछन ्जसले २०१६ मा ववश्व मानवीय भशखर सम्मेलन 
(WHS) िेखखनै यी चार िेत्रहरू समावेश िरेका छन।् वास्तवमा, २०१७–२०१९ को ग्रान्ड िािेन 
कायगप्रवाह २ को कायगयोजना M स्थानीय र राष्ट्ष्िय प्रततकायग कतागहरूलाई िढी सहयोि र कोष 
औजारहरू उपलब्ध िराउने जसलाई ‘स्थानीयकरण कायगप्रवाह’ िनेर गचतनन्छ – यी प्रत्येक िेत्रका 
लागि तनिेशन िने दटपोटहरू ववकास िइरहेका छन ्। स्थानीयकरण दिशातनिेश दटपोटका लागि 
अनुसूगच २ मा साझेिारीता अभ्यासको अष्ट्न्तम मस्यौिा हेनुगहोस ्जुन साझेिारीता अनुसन्धान र 
भसकाई मार्ग त स्थानीयकरणलाई तीव्र िनाएर अिाडड िढाउनका लागि सूगचत िररएको छ । २०१९ 

नेपालमा िूकम्प पुनलागि एक िषग 
पतछ। डोलखा ष्ट्जल्लाको ष्ट्जरी  

© Christian Aid / Claudia Janke 
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मा तीन िेत्रीय स्थानीयकरण सम्मेलनहरूमा िाि भलने सांस्थाहरू सदहत ववभिन्न 
सरोकारवालाहरूद्वारा मान्यता प्रिान िररएको छ । 

नक्कल िनुगको सट्टा तनमागण िने लक्ष्यका साथ अवष्ट्स्थत पहलहरू, सान्िभिगक प्रततिद्धताहरू, 

सङ्क्केतकहरू वा नततजाहरू ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा समावेश छन ्(सुपरष्ट्स्क्रप्टको रूपमा 
िेखाइन्छ, उिाहरणका लागि जीिी) । जहााँ अवष्ट्स्थत प्रततिद्धताहरू  वा कायगढााँचाहरू समान वा 
पररपुरक कायगहरू प्रस्तुत ििगछन ्यी कोष्ठकमा सुपरष्ट्स्क्रप्टको रूपमा िेखाइन्छ (उिाहरण (जीिी)) 
र अन्तमा सन्ििग सामग्रीको िािमा ववस्तार िररन्छ  । तनम्न कोडडङ्क्ि प्रयोि िररएको छ : 

• NEAR िाट स्थानीयकरण कायगकुशलता मापन कायगढााँचा =NEAR 

• अभ्यासमा स्थानीयकरण : उियमान सूचकहरू र GMI et al7 िाट व्यावहाररक 
भसर्ाररसहरू = GMI 

• पररवतगनका लागि िडापत्र =C4C 

• ग्रान्ड िािेन =GB   

• साझेिाररताका भसद्धान्तहरू =POP 

साझेिारीताको माध्यमिाट शीघ्र स्थानीयकरणलाई ध्यान दिाँिै ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचाको 
पदहलो खण्डले प्राथभमकताका कायगहरू र सुझाव सूचकहरूको रूपरेखा िनाउाँछ जुन साझेिारीतामा 
आधाररत मानवीय प्रततकायगसाँि सम्िष्ट्न्धत छ । यी अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू (साझेिारीतामा) 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरूसाँि काम िनगका लागि सिैिन्िा सान्िभिगक छन ्। 

 

ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचाको िोस्रो खण्डले कायगहरू र सुझाव दिइएको सूचकहरू जो ववशेष 
रूपमा साझेिारीसाँि सम्िष्ट्न्धत छैनन ्तर स्थानीय स्तरको नेततृ्वमा हुने मानवीय प्रततकायगका 
लागि अनुकूल वातावरणसाँि सम्िष्ट्न्धत छन ् । साथै मानवीय कायगका लागि आवश्यक कोष र 
समन्वय सिैिन्िा सान्िभिगक छन ्। ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचा तनम्नानुसार रहेको छ : 
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I. साझेिारीमा आधाररत मानवीय प्रततकायग 
साझेिारीता 
उद्िेश्य: अन्तरागष्ट्ष्िय र स्थानीय/राष्ट्ष्िय तनकायहरू बिचको साझेिारीता वास्तववक र 
न्यायसङ्क्ित/समानतामा आधाररत हुन्छन ्(C4C)। 

प्राथभमकताका कायगहरू सचूकाांङ्क्क र पररणामहरू 

साझेिारीताका  सम्झौताहरू 

१. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूले स्थानीय र 
राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरूसाँि नयााँ 
िीघगकालीन साझेिारी सम्झौताहरू 
ववकास िनग, िवु ैसाझेिारहरूसाँि परामशग 
िरेर आगथगक सहयोि र िरै–आगथगक 
सहयोिका रणनीततक सम्िन्धहरूका 
लागि, जसल ेस्पष्ट रूपमा साझेिारीताको 
शतगहरू तनमागण ििगछ । यो खालको 
साझेिारीता वातागलापका लागि खुला 
हुन्छ र छोटो–अवगधका पररयोजना 
सम्िष्ट्न्धत उप–सम्झौताको एकीकरणका 
लागि अनमुतत दिइएको हुन्छ । 

# अन्तरागष्ट्ष्िय र स्थानीय/राष्ट्ष्िय तनकायहरूबिच नयााँ 
न्यायसङ्क्ित/समतापणूग साझेिारी सम्झौताहरू जसले ििु ै
साझेिारहरूको िभूमका र ष्ट्जम्मेवारीहरूको रूपरेखा िनाउाँ िछ र 
िणुस्तरको सम्िन्धमा मखु्य सचूकाङ्क्कहरू समावेश ििगछ । 
 

# साझेिारी सम्झौतामा MOU (वा सम्झौताहरू) एक साझा 
पारस्पररक मलू्याङ्क्कन र तनष्ट्श्चत अन्तरालमा सम्िन्धको 
िणुको अनिुमनको व्यवस्था िररएको हुन्छ यो न ै एक 
वास्तववक साझिेारीको सङ्क्केतको रूपमा रहेको हुन्छ  GMI।  

 

# साझेिारीताहरू जसमा ववत्तीय लेनिेन र अन्तरागष्ट्ष्िय र 
स्थानीय/राष्ट्ष्िय तनकायहबिचको आगथगक पारिशीता समावेश 
िररन्छ ।  

 

# अन्तरागष्ट्ष्िय साझिेारहरूसाँि साझिेारीता शतगहरूको 
सन्तोषजनक वातागलापको प्रततवेिन िने स्थानीय साझिेारहरूको 
सांख्या ।  

 

# स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूसाँिको सम्िन्ध साझिेारीताका 
भसद्धान्तहरू (समानता, पारिशीता, नततजा उन्मखु दृष्ट्ष्टकोण, 

ष्ट्जम्मेवारी र पररपरुकताद्वारा तनिेभशत हुन्छ र समय–समयमा 
समीिा िररन्छ NEAR। 
 

# जुन साझेिारीतासाँि त्यस्ता सांरचनाहरू छन ् जसको 
सहयोिद्वारा सम्िष्ट्न्धत ववषयहरूको नष्ट्जक आउन सककन्छ 
NEAR।  
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# िीघगकालीन रणनतैतक साझेिारीताले स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
तनकायहरूको महत्वाकाांिा र लक्ष्य प्रततबिष्ट्म्ित िने प्रणाली र 
प्रकक्रयाहरू तनमागण िनग प्रततिद्ध हुन्छन ्NEAR। 

२. अन्तरागष्ट्ष्िय र स्थानीय/राष्ट्ष्िय 
सांघसांस्थाहरूले सि ै साझेिारीतामा 
आधाररत मानवीय कायगमा 
स्थानीयकरण दिशातनिेश नोट 
(अनसुगूच २) का लागि साझिेार 
अभ्यासिाट बिन्िहुरू समादहत ििगछन ्
। 

# मानवीय तनकायहरू (अन्तरागष्ट्ष्िय र राष्ट्ष्िय/स्थानीय) जसल े
साझेिारहरूसाँिको मानवीय कायगक्रममा स्थानीयकरण 
दिशातनिेश नोटका लागि साझेिारी प्रकक्रयामा सचूीिद्ध 
कष्ट्म्तमा ५ वटा िुाँिाहरू अपनाउने कायग िरेका छन ्। 
 

# मानवीय तनकायहरू (अन्तरागष्ट्ष्िय र राष्ट्ष्िय/स्थानीय) जसल े
साझेिारहरूसाँिको मानवीय कायगक्रममा उनीहरूको स्थानीयकरण 
दिशातनिेश नोटको लागि साझेिारी अभ्यासलाई एकीकृत िने 
कायग योजनाहरू ववकास िरेका छन ्। 

३. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूले समथगक, 

िाता र भमडडया साँिको सञ्चार तथा 
समन्वयमा उनीहरूको स्थानीय 
साझेिारहरूको िभूमकालाई शे्रय/महत्त्व 
दिन्छन ्(C4C)। 

#  उिाहरणको रूपमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय साझेिारहरूको नाम 
िाताहरू र समथगकहरूसाँिको सञ्चारमा र आगथगक सङ्क्कलन 
िततववगधहरूमा । 
 

# स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायको अन्तरागष्ट्ष्िय र राष्ट्ष्िय 
भमडडयाहरूमा मानवीय कायगमा ततनीहरूको िभूमकाको प्रचार 
प्रसार NEAR । 

 कायगक्रम 

४. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू र स्थानीय 
÷ राष्ट्ष्िय साझेिारहरूल े कायगक्रम चक्र 
िरी (सांयकु्त रूपमा डडजाइन, योजना, 
प्रस्तावनाको ववकास, (MEAL) र  
ववपद् प्रिाववत मातनसहरूसाँि भमलेर 
पररपरुक िभूमका र ष्ट्जम्मेवारी भलने 
क्रममा समेत सांयकु्तरूपमा सहकायग 
ििगछन ्(POP)। 

# कायगक्रम प्रस्तावहरूमा मानवीय कायगमा अन्तरागष्ट्ष्िय र 
राष्ट्ष्िय/स्थानीय तनकायहरूको सम्मातनत योििान र िमताहरू 
पदहचान िने  । 
 

#  कन्सोदटगयम पररयोजनाहरू MOUs/सम्झौताद्वारा समगथगत 
र सि ै  सिस्य र स्थानीय/राष्ट्ष्िय साझेिारहरूद्वारा हस्तािर 
िरी प्रत्येक तनकायको िभूमका र ष्ट्जम्मेवारीको रूपरेखा तयार 
िररनेछ  । 
 

# प्रस्तावना र िजटेको सांयकु्त तनमागण र स्थानीय/राष्ट्ष्िय 
तनकायहरू  र   प्रिाववत व्यष्ट्क्तहरूसाँि ै भमली कायागन्वयन, 

अनिुमन र मलू्याङ्क्कन NEAR । 
 

# प्रस्तावना ववकास प्रकक्रयाहरूमा सकक्रय रूपमा स्थानीय र 
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िमता 

उद्िेश्य: िभलयो स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरू,  प्रिावकारी मातनसहरू–केष्ट्न्द्रत मानवीय प्रततकायग 
कायगक्रमहरूको तयार पाने, प्रिन्ध भमलाउने र ववतरण िनग सिम हुन्छन ्(NEAR)। 

 

प्राथभमकताका कायगहरू सचूकाङ्क्क र पररणामहरू 

६. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू र 
स्थानीय/राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरूले एक 
अकागका लागि िमता सदुृढीकरण 
आवश्यकताहरूको मलु्याङ्क्कन िछगन ्
र व्यवहाररक खालका अन्य 
तनकायहरूद्वारा हालसाल ै िररएको 
त्यस्त ै मलू्याङ्क्कनको नततजालाई 
पतन स्वीकार ििगछन ् (सम्िष्ट्न्धत 
तनकायहरूको सहमततमा) । 

# िमता अभिवदृ्गध िने योजनाहरूल े ििु ै साझेिारहरूको 
योििान र खाली ठाउाँलाई उजािर ििै पररपरुकताको पदहचान 
दिन्छन ्।  

 

# अन्तराष्ट्ष्िय तनकायहरू  जसको साझेिार िमता सदुृढीकरण 
योजनाहरू अको तनकायको िमता तनधागरणद्वारा सगूचत िररएको 
हुन्छ ।  

 

# िमता सदुृढीकरण प्रयासहरू उद्िेश्य र आवश्यकताद्वारा 
सञ्चाभलत हुन्छन ्नकक  आपतूत गद्वारा GMI । 

 

राष्ट्ष्िय तनकायहरू, अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू  र सङ्क्कट/प्रिाववत 
व्यष्ट्क्तहरू सांलग्न  । 
 

# सहकायगमा स्थानीय/राष्ट्ष्िय तनकायहरूको आत्मसन्तषु्ट्ष्टको 
प्रततिेिन िररएको  । 

 मानवीय सांसाधन (HR) 

५. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूले स्थानीय 
पररष्ट्स्थततलाई ध्यानमा राखेर 
नतैतकतामा आधाररत कमगचारी िनाग 
अभ्यास अपनाउाँछन ् र स्थानीय 
शतगहरूमा रही तलि र प्रोत्साहन 
उपलब्ध िराउने प्रयास िछगन ्(C4C)। 

# अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू जसल ेउनीहरूको र स्थानीय/राष्ट्ष्िय 
तनकायहरू बिचको िकु्तानी र प्रोत्साहन भिन्नताहरूलाई कम 
िनग किम चालेका हुनेछन ्।  

 

# अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेस्थानीय र राष्ट्ष्िय सङ्क्िठनहरूिाट 
सष्ट्म्मभलत कमगचारीको पदहल्य ै िएको सम्झौताको सम्मान 
ििगछ ।  

 

# अन्तरागष्ट्ष्िय िरै सरकारी तनकायहरू र सांयकु्त राष्िसांघको 
नतैतक कमगचारी िनाग दिशातनिेशहरू छन ्र ततनीहरूको  पालना 
िररन्छ NEAR। 
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# साझिेारीतामा अन्तरतनदहत लक्ष्य िमता साझेिारी हो  GMI । 

 

# अन्तरागष्ट्ष्िय िरैसरकारी साँस्था र सांयकु्त राष्िसांघद्वारा 
सङ्क्िठनात्मक ववकासका लागि सहयोि समन्वय िररएको छ र 
नतीजाहरू सङ्क्गचत िररएका  छन ्NEAR ।  

 

# िमता मलू्याङ्क्कनहरू तनयभमत रूपमा प्रयोि िररन्छ र 
ववभिन्न िते्रहरूका बिचमा िमता सम्िन्धी मलू्याङ्क्कन 
दृष्ट्ष्टकोणलाई भमलाउन ेप्रयासहरूको प्रमाण हुन्छन ्NEAR । 

७. मानवीय तनकायहरूले सांयकु्त रूपमा 
साझेिारीता र कायगक्रमको कोषलाई सि ै
ववकास र ववतरण ििगछन,् ववस्ततृ 
िमता र सङ्क्िठनात्मक सदुृढीकरण (र 
साझेिारी) कायगक्रमहरू जुन स्थानीय र 
राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरूको प्राथभमकता 
द्वारा सगूचत िररएको हुन्छन,् 

िीघगकालीन सङ्क्िठनात्मक ववकासलाई 
समािेश िररएको र पररणामहरू 
मापनका लागि पारिशी सांयन्त्र रकेको 
हुन्छ (GB & C4C) । 

#  ववत्तीय सहयोि प्राप्त मानवीय पररयोजनाका िजटेहरू जसमा 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको सङ्क्िठनात्मक िमता  
सदुृढीकरणका लागि एक ववभशष्ट िजटे लाइन समावेश िररएको 
हुन्छ ।  

 

# साझेिारी सम्झौताहरूमा सङ्क्िठनात्मक ववकास समावेश 
िररन्छ NEAR। 
 

# सङ्क्िठनात्मक सदुृढीकरण िततववगधहरू र स्थानीय तथा 
राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िमता िदृ्गधका लागि अन्तरागष्ट्ष्िय 
तनकायहरूद्वारा सांसाधनहरू प्रिान ििगछन ्।  

 

# अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूले प्रारष्ट्म्िक चरणका प्रततकायग 
िततववगधहरूमा  साझेिारहरूसाँि भमलेर काम िनग सही दृष्ट्ष्टकोण 
र सान्िभिगक सीपहरू छन ्िन्ने कुराको सतुनष्ट्श्चत िनग उनीहरूल े
अन्तराष्ट्ष्िय  मानवीय कमगचारीहरूको मानभसकता र 
ििताहरूलाई पररवतगन िनग किम चालेका हुनछ्न ्5b। 
 

#  तनयभमत रूपमा िमता सदुृढीकरण कायगक्रमहरूको प्रितत र 
नतीजा समीिाका लागि सांयन्त्रहरूको व्यवस्था छ । 

८. सििैन्िा प्रिावकारी िमता 
सदुृढीकरण िने दृष्ट्ष्टकोण र 
ववगधहरू िमता अभिवदृ्गध िने कायग 
योजना प्रकक्रयाको एक िािको रूपमा 
पदहचान िरी काम ििै भसक्र्ने 

# िमता सदुृढ िने कायग योजनाहरू जसमा ववभिन्न प्रकारका 
ववगधहरू समावेश हुन्छन ्(उिाहरणका लागि : रोजिार कोगचङ र 
अनिुमनरूपी सल्लाह, सह–कायग ििै काम िने, रोजिार 
साटासाटहरू, सेकेन्डमेन्टहरू, प्रभशिण र कायगशालाको अततररक्त 
इ–भसकाइमा पहुाँच) र कामद्वारा भसक्ने प्रकक्रयामा केष्ट्न्द्रत ििै ।  
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दृष्ट्ष्टकोणलाई अिलम्िन िररन्छ ।  

# अन्तरागष्ट्ष्िय िरैसरकारी तनकायहरू र सांयकु्त राष्ि सांघल े
मानवीय प्रततकायगको िखत िमता प्रततस्थापनाको सट्टा नयााँ 
तररका अपनाउाँ िछन ् जस्त ै कमगचारीको एम्िडेड ांि  र  छााँया  
काम िने र परामशग दिने,  स्थानीय तथा राष्ट्ष्िय तनकायहरूलाई 
मािगतनिेशन िने आदि NEAR । 

 

 

राम्रो साझेिारीता अभ्यासका उिाहरणहरू : दटयरर्न्ड 

दटयरर्न्डले भशष्ट्फ्टांि ि पावर पररयोजनाको  सर्लतामा तनमागण िरेको छ र रणनीततक मानवीय 
मूल्याङ्क्कन र सहिािी सशक्तीकरण (SHAPE) कायगढााँचालाई ववपवत्त व्यवस्थापन िमता तनधागरण 
(DMCA) उपकरणमा रूपान्तरण िरेको छ । DMCA उपकरण २ वषगको अवगधमा चलाइन्छ र 
कायगक्रमको अवगधिर स्थानीय साझेिारहरूलाई सहयोि िनगका लागि अनुिान र सहयोिी समेत प्रिान 
िरेर स्थानीय साझेिारको िमता सुदृढीकरण योजनालाई सहयोि िररन्छ । 
 

 

राम्रो साझेिारीता अभ्यासहरूको उिाहरण : सडक िालिाभलका (Street Child) 

नाइजेररयामा, सडक िालिाभलकाले ५ प्रततशत रकम असुरषित कोषको रूपमा राष्ट्ष्िय िैरसरकारी 
साझेिारहरूलाई प्रिान िनग सुरु िररसकेको छ । यसले साझेिारहरूलाई कोर र्ष्ट्न्डङ्क्घको स्तर दिन्छ 
जुन उनीहरू आरू्खुसी प्रयोि िनग सक्िछन ्: अन्य कायगक्रमहरूमा खाली ठाउाँ  िनग, ववत्त कायागलयका 
कमगचारीहरूलाई सहयोि वा उनीहरूको आफ्नै सङ्क्िठनात्मक ववकासमा लिानी िनग सक्छन ्। 

 

 

राम्रो साझेिारीता अभ्यासहरूको उिाहरण : अक्सर्ामको ववश्वव्यापी मानवीय टोली 

अक्सर्ामले पररयोजना र कोष चक्रिन्िा िादहरको प्रिावकारी र न्यायसङ्क्ित साझेिारीतालाई 
सुतनष्ट्श्चत िनग नयााँ मािगिशगन र सूचकहरू अपनाइरहेको छ जसको उद्िेश्य स्थानीय नेततृ्वमा 
मानवीय कायगलाई सहयोि पु¥याउने हो । यसको मानवीय िुणस्तरको ढााँचाको रूपमा, एक भसद्धान्त 
साझेिार चक्र व्यवस्थापनलाई तयारी, द्रतु सुरुवात, पुनःस्थापना, उत्थानशील, ष्ट्स्थरताका अवयवहरू िर 
आवश्यक मातनन्छ । 
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II.   स्थानीयकरणका लागि उपयुक्त वातावरण : 
आगथगक श्रोतहरू  

उद्िेश्य : स्थानीय र राष्ट्ष्िय मानवीय तनकायहरूले अन्तरागष्ट्ष्िय र राष्ट्ष्िय कोषमा पहुाँच िढाएका 
हुने छन ्। 

 

प्राथभमकताका कायगहरू सचूकाङ्क्क र पररणामहरू 

१.िाताहरूल ेप्रत्यि कोष (अगधक) स्थानीय 
र राविय तनकायहरूलाई उपलब्ध िराएका 
छन ्(GB & NEAR) ।  मार्ग त र तनम्न सदहत 
: 

- हरेक िेशमा आधाररत पलु कोष 
(CBPFs) (GB) । 

- मानवीय पलु कोषहरू 

- िहुवषीय कोष जुन सांस्थाित 
ववकासका लागि केही प्रततशत  
समावेश िररन्छ (NEAR)।  

- पररयोजना कायागन्वयन र सांस्थाित 
ष्ट्स्थरताका लागि आवश्यक 
सम्पवत्त/उपकरणहरू ।  

# सांख्या र मानवीय कोष सांयन्त्रहरूको प्रकारहरू 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको लागि िेशमा न ै 
उपलब्ध NEAR। 

 

# स्थानीयकरणलाई िढावा दिने नवीनतम ् कोष 
सांयन्त्रहरूको उपष्ट्स्थतत र प्रयोि NEAR। 

 

# स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूलाई प्रिान िररएको कूल 
मानवीय कोषको अनपुातमा ववषगक रूपमा वदृ्गध NEAR। 

 

# सीिीपीएर् (CBPFs) को प्रततशत जुन भसधा 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूलाई हस्तान्तरण िररएको 
हुन्छ । 

 

# सह–प्रिष्ट्न्धत पलु कोषहरू जुन स्थानीय र राष्ट्ष्िय 

डडकवाको आन्तररक ववस्थावपत व्यष्ट्क्तहरू (आईडीपी) 
भशववरहरूमध्ये ६,५००  सम्मका आईडीपीहरू उत्तर पूवी 
नाइजेररयामा द्वन्द्व र दहांसाको कारण आफ्ना घरिाट िािेर 

पतछ अष्ट्स्तत्वको लागि सङ्क्घषग िरररहेका छन ्। 
© Christian Aid / Tom Pilston 
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तनकायको पहुाँच योग्य छन ् त्यो मध्येको एक प्राथभमक 
कोष मोडाभलटी न ैहो GMI। 

 

# कोषहरूमा स्थानीय साझेिारहरूलाई प्रोत्सादहत र 
सहज महशसु िराउनका लागि िाताहरूद्वारा नीतत 
पररवतगन ।  

 

# आगथगक सहयोि प्राप्त मानवीय पररयोजनाको िजटे 
जसमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूका लागि ववशषे 
िजेट लाइनका रूपमा केही कोष समावेश िररएको हुन्छ 
।  

 

# ववत्तीय सहयोिका मानवीय िजेटहरू जसमा ओिरहेड 
र स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको सांस्थाित ववकास 
लाितका लागि िजेट लाइनहरू सामेल हुन्छन ्।  

 

# ववत्तीय सहयोिको मानवीय पररयोजना िजेट जसमा 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूका लागि मतूग सम्पवत्तको 
प्रावधान समावेश िएको छ ।  

# सतग नराखी उपलब्ध िररएको ओिरहेड लाितहरूको 
व्यवस्थापन र िववष्यको सांस्थाित ववकासका लागि 
छुट्याइएको हुन्छ GMI। 

२.  िाताहरूल ेसमन्वय र तालमेल भमलाएर  
प्रकक्रयाित आवश्यकताहरू खुकुलो ििगछन ्र 
प्रकक्रया सरल िनाएर उपलब्ध मानवीय 
कोषमा तछटो र सष्ट्जलो पहुाँच प्रिान िछगन ्
(GB)। 

# कोषिाताको आवश्यकताहरू जुन सरलीकृत वा 
भमलाइएका हुन्छन ्।  

 

# अन्तरागष्ट्ष्िय िाताहरू जसको लिानी तनणगयहरू अको 
िाताको लिनशील लिानी मलू्याङ्क्कनद्वारा सगूचत 
िररन्छ ।  

 

# शदु्ध औपचाररकता र अनावश्यक िररने लिनशील 
लिानी मलू्याङ्क्कनलाई िेवास्ता िररन्छ GMI। 
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समन्वय  

उद्िेश्य: मानवीय समन्वय सांयन्त्रमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको िढी मात्रामा उपष्ट्स्थतत, 

प्रिाव र नेततृ्व हुन्छ । 

प्राथभमकताका कायगहरू सचूकाङ्क्क र पररणामहरू 

१. मानवीय सरोकारवालाहरूल े
स्थानीयस्तरमा मानवीय प्रततकायग िने 
व्यष्ट्क्तहरूको सांयकु्त मानवीय प्रततकायगमा 
खेल्ने िभूमकालाई पदहचान र ववशषे ठाउाँ  
प्रिान ििगछन ् र उनीहरूले स्थानीय 
साझेिारहरू र अन्य स्थानीय तनकायहरूको 
सकक्रय सहिागितालाई िढावा दिन्छन ्।  

# स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरू सकक्रय रूपमा 
स्थानीय र राष्ट्ष्िय कायग िल र समन्वय सांयन्त्रमा 
उपष्ट्स्थत हुन्छन ्NEAR।  

 

# स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरू मानवीय राष्ट्ष्िय टीम 
(HCT) को सिस्य वा प्रासङ्क्गिक राष्ट्ष्िय मानवीय 
नेततृ्व र्ोरमका सिस्य हुन्छन ्NEAR (GPC)।  

 

# जहााँ क्लस्टरहरू सकक्रय छन ् त्यहा सङ्क्क्रमणकालीन 
योजनामा अवष्ट्स्थत िई मानवीय नेततृ्व र समन्वयकारी 
िभूमका राष्ट्ष्िय/ उप–राष्ट्ष्िय अगधकारीहरूमा  
स्थानान्तरण िररन्छ NEAR।   

 

# केही प्रततशत क्लस्टरहरू जुन स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
तनकायहरूद्वारा नेततृ्व वा सह–नेततृ्व िररएका हुन्छन ्। 

२. मानवीय सरोकारवालाहरूले मानवीय 
समन्वय सांयन्त्र सतुनष्ट्श्चत ििगछन ् – 
जसमा क्लस्टर, रणनीततक सल्लाहकार 
समहू (SAG), मानवीय राष्ट्ष्िय टोली 
(HCT) – स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
सांघसांस्थाहरूको स्थानीय नेततृ्वमा 
सांक्रमणकाभलन योजना सदहत प्रतततनगधत्व 
र सकक्रय सहिागिता रहन्छ (GB)। 

३. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल े

स्थानीयकरणतर्ग  मानवीय प्रततकायग र 

प्रकक्रयाहरूको व्यवस्थापन र समन्वय िनग 
राष्ट्ष्िय सरकारको नेततृ्वलाई समथगन 

ििगछन ्। 

# सरकारल ेसदै्धाष्ट्न्तक रूपमा सि ैसमन्वय सांयन्त्रको 
सह–नेततृ्व ििगछ GMI। 

 

 

मानवीय समन्वयमा स्थानीयकरणका लागि यसलाई मानवीय योजना चक्र (HPC) मा एकीकृत िनुग 
आवश्यक छ । यसमा सङ्क्केत िररएका केही कायगहरू िने चारैवटा राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण कायगढााँचामा 
जनाइएको छ | तर कसलै ेपतन HPC लाई ववशषे उल्लेख िरेका छैनन ्। यसकारण पदहलो किम 
मध्ये एक मानवीय योजना चक्रमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूको समझिारी, जािरूकता र 
सहिागिताको स्तर िदृ्गध िनुग हो  िनी सझुाव दिन ुआवश्यक पने िेखखन्छ । 
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समन्वय सांयन्त्रमा स्थानीयकरणलाई एकीकृत िने उिाहरण :  ववश्व सांरिण क्लस्टर (GPC) 

ववश्व सांरिण क्लस्टर (GPC) र यसको उत्तरिातयत्वका चार िेत्रहरू (AoRs) सतुनष्ट्श्चत िनग खोज्िै छन ्कक 
सांरिण प्रततकायग रणनीतत र समन्वय सांयन्त्रहरू “यथासम्िव स्थानीय, आवश्यकता परेमा मात्र अन्तरागष्ट्ष्िय’’ 
िन्ने भसद्धान्तद्वारा तनिेभशत छन ्। क्लस्टर सांयोजकहरू र GPC वेिसाइटमा राष्ट्ष्िय साझेिारहरूका लागि 
ववभिन्न मािगतनिेशनहरू र उपकरणहरू उपलब्ध छन ्  जसमा स्थानीयकरण कसरी मानवीय योजना चक्र 
(HPC) मा एकीकृत िनग सककन्छ िन्ने िारे एक पषृ्ठ मािगिशगन सदहत रहेको छ – अनसुगूच ३ । त्यहााँ एक 
िखगरैमात्र नाइजेररया, सोमाभलया, लोकताष्ट्न्त्रक िणतन्त्र कङ्क्िो, िषिण सडुान, भलबिया, म्यानमार र 
पाककस्तानमा िएको स्ततनयकरण भसकाइ कायगपत्र पतन रहेको छ  ।   
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४. तनष्कषग 

स्थानीयकरणतर्ग  काम िनग प्रततिद्धहरूका लागि यसको के अथग छ? 

साझेिारीता मार्ग त शीघ्र स्थानीयकरण कायगक्रमको उद्िेश्य साझेिारीतालाई केष्ट्न्द्रत ििै मानवीय 
प्रततकायगमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय नेततृ्वको सदुृढीकरण मार्ग त स्थानीयकरणको ितत िढाउन ु गथयो । 
अनसुन्धानले कुन हिसम्म साझेिारीता वास्तववकतामा आधाररत छ, मानवीय आवश्यकताहरू परूा िनग 
सहयोि प¥ुयाउाँछ की प¥ुयाउाँ िैन र स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय कायगलाई सहयोि प¥ुयाउाँछ की 
प¥ुयाउाँ िैन िन्ने कुराको अन्वेषण िरेको गथयो । यसका आधारमा चार राष्ट्ष्िय स्थानीयकरण 
कायगढााँचाहरूले साझेिारीतामा आधाररत मानवीय कायगमा स्थानीयकरणको ितत िढाउन आवश्यक पने 
साझेिारी अभ्यास, कायग र स्थानीयकरणका लागि उपयकु्त वातावरण प्रिान िनग अन्य अन्तरागष्ट्ष्िय 
तनकायहरूल ेआवश्यक कायगहरूको पदहचान िरे । 

 

ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचाले अन्तरागष्ट्ष्िय सांघसांस्था र िाताहरू सांलग्न िई आगथगक सहयोि प्रिान 
िररएको मानवीय कायगहरूका लागि स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूिाट अपेिा िररएको एक स्पष्ट 
खाकाको पदहचान ििगछ । यो प्राथभमकतामा राखखएका कायगहरूको सांश्लेषण हो जुन चारिन्िा धेरै 
मानवीय, राजनीततक र िौिोभलक सांििगहरूमा १५० िन्िा िढी मानवीय सरोकारवालाहरूको ववभिन्न 
समहूले तयार पारेको छ । त्यसरी न ै यसले सि ै मानवीय सरोकारवालाहरूलाई उनीहरूको कामको 
तरीकामा वास्तववक पररवतगनका लागि प्रततिद्ध िनाउाँ िछ जसल ेस्थानीय  नेततृ्वमा थप मानवीय 
प्रणालीतर्ग  ििु ैभित्री र िादहरीरूपमा साझिेारीताहरूमा पररवतगन ल्याउन सक्छ ।   

 

अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूमा प्रिाव पाने त्यस्तो शष्ट्क्त छ जसल ेकसरी, कहााँ र केका लागि एक मानवीय 
अपरेसन वविेशी िभूममा िररएको जस्तो छ िनेर िेखाउन सक्िछन ् । वास्तवमा साझिेारीतामार्ग त 
शीघ्र स्थानीयकरण कायगक्रमको अनसुन्धानका उत्तरिाताहरूले सांयकु्त राष्िसांघका तनकायहरूलाई सरकार 
र िाता मानवीय कोषका तनणगयहरूमा सििैन्िा ठूलो प्रिावपानग सक्ने तनकायका रूपमा भलन्छन ् र 
त्यसपतछ अन्तरागष्ट्ष्िय िरैसरकारी सांस्थाहरूले अनसुरण ििगछन ् िन्ने ठान्िछन ् । चार राष्ट्ष्िय 
स्थानीयकरण कायगढााँचाको माध्यमिाट अगधक न्यायसङ्क्ित र स्थानीय नेततृ्वमा मानवीय प्रणालीको 
लागि उनीहरूको अपेिाहरू अभिव्यक्त ििै, स्थानीय र राष्ट्ष्िय कायगवाहक तनकायहरूल े त्यस्ता 
छलर्लहरूमा शष्ट्क्त ििल्न थालेका छन ्र स्थानीयकरणको ितत िढाउन केही स्पष्ट, ठोस वा मापन 
िनग सककने कायगहरू प्रिान िरेका छन ्। ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचाले मानवीय सरोकारवालाहरूलाई 
उनीहरूका काम िने तरीकाहरूको ववश्लेषण िनग, िीघगकालीन िमताको िदृ्गध िनग र स्थानीय 
साझेिारहरूको सङ्क्िठनात्मक ष्ट्स्थरतामा लिानी िनग, साथै िीघगकालीन रूपान्तरण पररवतगनप्रतत आफ्नो 
प्रततिद्धता प्रिशगन िनग अवसर प्रिान ििगछ । 
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स्थानीयकरणलाई सतुनष्ट्श्चत िनगको लागि  स्थानीय र राष्ट्ष्िय सांघसांस्थाको पतन ष्ट्जम्मवेारी हुन्छ 
ककनकक उनीहरूको प्रिावकारी िभूमकाले जनता केष्ट्न्द्रत मानवीय कायगका लागि व्यवहाररक मािग 
प्रशस्त ििगछ । स्थानीयकरणप्रतत िढी चेतना र प्रततिद्धता िढेको छ तर राष्ट्ष्िय स्तरमा 
स्थानीयकरण कुराकानी प्रायः मानवीय कोषमा सीधा पहुाँचमा हुने छलर्लमा केष्ट्न्द्रत छ । िषिण 
सडुान र म्यानमार स्थानीयकरण कायगढााँचाहरूल ेतनम्न कुराहरू समावेश ििगछन ्: 
   

“स्थानीय र राष्ट्ष्िय सङ्क्िठनहरूलाई आफ्न ै
आन्तररक प्रणाली र िमता तनमागण िने 
किम चाल्न प्रोत्सादहत िररयो ।” 
 

िषिण सडुान स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) 

 

 

 

“स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेिमता िढाउन 
र सहयोंिी प्रणालीहरूलाई उनीहरूको प्रिावकारी 
िदृ्गध िनग र प्रिावकारी मानवीय प्रततकायग प्रिान 
िनग सिम िनाउनका लागि आवश्यक छ ।” 
 

म्यानमार स्थानीयकरण कायगढााँचा (२०१९) 
 

ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा उष्ट्ल्लखखत कायग र सझुावका सचूक र पररणामहरू अन्तरागष्ट्ष्िय 
िरैसरकारी सांघसांस्था, सांयकु्त राष्ि सांघका तनकायहरू, िात ृतनकायहरू, सरकारी अगधकारीहरू र स्थानीय 
र राष्ट्ष्िय तनकायहरूका लागि सान्िभिगक छन ् । यो ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचा प्राथभमकताका 
कायगहरूको साराांश हो । मानवीय सरोकारवालाहरूलाई मापनीय प्रितत िनग महत्वाकाांिी तर यथाथगवािी 
समयरेखा सदहतको एक कायग योजनाको ववकास िरी समीिा िनग आग्रह िररएको छ । २०१६ मा 
िएको ववश्व मानवीय भशखर सम्मेलनमा (WHS) िररएका प्रततिद्धताहरूलाई सि ै
सरोकारवालाहरूिाट सकक्रय किम चाभलन ु पने आवश्यकता छ ।  यदि उनीहरू यसलाई प्राप्त िनग 
सक्छन ् िने यहााँिाट अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूको प्रिततका िारेमा अनिुमन िररने छ । यो ववश्व 
स्थानीयकरण कायगढााँचाले  स्थानीयकरणको मािगदिशा अनसुार काम िनग सष्ट्जलो िाटो  प्रस्ततु िरेको 
छ । अि हामीले किम चाल्न ुपिगछ । 
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सन्ििग सामग्रीहरू र थप अध्ययनका लागि : 

सन्ििगहरू : 

१.  मानवताका लागि सवाल (२०१६) अनलाइनमा उपलब्ध छ :  
https://agendaforhumanity.org/.   

२. ग्रान्ड िािेन (२०१६) अनलाइनमा उपलब्ध छ :  
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain.    

३. पररवतगनका लागि िडापत्र (२०१५) अनलाइनमा उपलब्ध छ :  https://charter4change.org/.   

४. कक्रष्ट्श्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम (२०१९)को  साझेिारीताको 
माध्यमिाट शीघ्र स्थानीयकरणको : ववश्वव्यापी रूपमा साझिेारीतामा आधाररत मानवीय कायगमा 
राष्ट्ष्िय र स्थानीय तनकायहरूको नेततृ्वलाई सदुृढ िनग कायागन्वयन अभ्यासहरूका लागि 
भसर्ाररसहरू । एकीकृत जोखखम प्रिन्धन एसोभसएट्स (IRMA) द्वारा भलखखत र सी. 
श्मालेनिाचद्वारा सम्पादित । अनलाइन उपलब्ध छ :  http://caid.org.uk/3g.   

५. छुटेका अवसरहरू प्रततवेिन श्रङृ्क्खला : 

 ५.१ एक्शनएड, क्यार्ोड, केयर, कक्रष्ट्श्चयन एड, अक्सर्ाम, दटयरर्न्ड (२०१६)को अिसरहरूमा 
झकझकाउने : नेपाल िकूम्प प्रततकायगमा साझेिारीताको सम्िावना महससु ििै । एस. 
ििाटीको सहयोिमा ए रे्थेरस्टोनद्वारा भलखखत. अनलाइन उपलब्ध छ : पणूगपाठ : 
http://bit.ly/2qeiALv; साराांश: http://bit.ly/2IEv3P2.       

 ५.२ कक्रष्ट्स्चयन एड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम, दटयरर्न्ड, एक्शनएड (२०१२) छुटेका अवसरहरू : 
राष्ट्ष्िय र स्थानीय साझेिारीतामा आधाररत मानवीय प्रततकायगलाई सदुृढ पाने मामला. िी. 
रामभलांिम, िी. गे्र र ष्ट्ज. सेरुटीद्वारा भलखखत । अनलाइन उपलब्ध छ: 
http://bit.ly/313j7Nj.  

 ५.३ कक्रष्ट्श्चयन एड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम, दटयरर्न्ड, एक्शनएड (२०१४) रे्रर छुटेका : टाइरु्न 
हैयान प्रततकायगमा मानवीय साझेिारीताको लागि ठाउाँ  िनाउने । सी. एन्टेक्वीसाको 
सहयोिमा, ए.पाथेरस्टोनद्वारा भलखखत, अनलाईन उपलब्ध छ : http://bit.ly/2J51wyr.    

 ५.४ कक्रष्ट्स्चयन एड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम ष्ट्जिी, दटयरर्न्ड, एक्शनएड (२०१६) छुटेका: िषिण 
सडुानको द्वन्िमा मानवीय प्रततकायगमा स्थानीय तनकायहरूको िभूमका । एल टन्नेर र एल 
मोरोद्वारा भलखखत । अनलाइनमा उपलब्ध छ : http://bit.ly/2MBzZW0.  

https://agendaforhumanity.org/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://charter4change.org/
http://caid.org.uk/3g
http://bit.ly/2IEv3P2
http://bit.ly/313j7Nj
http://bit.ly/2J51wyr
http://bit.ly/2MBzZW0
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६. एक्शन कन्िे ला र्ाइम फ्रान्स, सीडीएसी (CDAC) नेटवकग  र स्टाटग नेटवकग  (२०१८) अभ्यासमा 
स्थानीयकरणमा उियमान सङ्क्केतकहरू र व्यावहाररक भसर्ाररसहरू । के. भ्यान ब्रािान्ट र एस 
पटेल, ग्लोिल मने्टोररांि इतनभसएदटि (GMI) द्वारा भलखखत । ववपद् र आपतकालीन तयारी 
कायगक्रम (DEPP) । अनलाईन उपलब्ध छ : http://bit.ly/2miAI57.   

७. सशक्त सहायता प्रततकायगका लागि सञ्जाल (NEAR) (२०१९) स्थानीयकरण कायगसांपािन मापन 
कायगढााँचा ।  http://bit.ly/2YTtHWk.   

८. आिामी प्रकाशन : EISF (२०२०) साझेिारी र सरुिा जोखखम व्यवस्थापन M स्थानीय 
सङ्क्िठनहरूको दृष्ट्ष्टकोणिाट (शीषगक र प्रकाशन भमतत पषु्ट्ष्ट हुन िााँकी ) । 

९. साझेिारीताका भसद्धान्तहरू (२००७) । अनलाइन उपलब्ध छ : 
https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment.   

१०. िािगलेट, भि. (२०१९) पनुतनगमागण िमता र अगधक स्थानीय मानवीय कायगका लागि पररपरुक । 
वविेशी ववकास सांस्थान (ODI) मानवीय नीतत समहू (HPG) । 

११. HPC को िारेमा ववस्ततृ रूपमा यहााँ हेनुगहोस ्
www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space.     

१२. ववश्व सांरिण क्लस्टर (GPC) (२०१९) सांरिण समन्वय समहूमा स्थानीयकरण एजेन्डालाई 
अिाडड िढाउने : भसकाइ पत्र । ए. ल्यबिल र एम.ई. डोष्ट्जनद्वारा भलखखत । अनलाइन उपलब्ध 
छ : http://bit.ly/2VVAsJC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2miAI57
http://bit.ly/2YTtHWk
https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
http://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
http://bit.ly/2VVAsJC
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ववश्व स्थानीयकरण कायगढााँचामा  पररपुरक उद्िेश्यहरू, कायग, सङ्क्केत/पररणामहरू : 

 पषृ्ठ  

पररवतगनका लागि िडापत्र (C4C)  

   17 पररवतगनका लागि िडापत्र : साझेिारीता : साझेिारीताका भसद्धान्तहरूको पषु्ट्ष्ट िनुगहोस ्। 

   18  पररवतगनका लागि िडापत्र : पिोन्नतत :  सञ्चार माध्यम र सावगजतनक स्थानीय तनकायहरूको 
िभूमकालाई प्रचार िनुगहोस ्। 

  19 पररवतगनका लागि िडापत्र : कमगचारी िनाग : आपतकालको समयमा एनएनजीओका (NNGOs) 
कमगचारीहरूको िनागल ेपाने नकारात्मक असरलाई सम्िोधन िनुगहोस ्वा रोक्नहुोस ्। 

   20 पररवतगनका लागि िडापत्र : समथगन/सहयोि :  िभलयो सङ्क्िठनात्मक समथगन र िमता 
तनमागणमा सहयोि प्रिान िनुगहोस ्। 

 ग्रान्ड िािेन (GB) 

20 ग्रान्ड िािेन कायगप्रिाह २, प्रततिद्धता १ : स्थानीय र राष्ट्ष्िय प्रततकायगकतागहरूको सांस्थाित 
िमतामा ववशषे िरी नाजकु सन्ििगमा र समिुायहरू जहााँ सशस्त्र द्वन्द्, ववपवत्त, िारम्िार 
प्रकोपको चपेटामा र जलवाय ु पररवतगन को प्रिावहरू रहेका स्थानीय तथा राष्ट्ष्िय 
प्रततकायगकतागहरूको सांस्थाित िमतामा िहु–वषीय लिानी िढाउने र सहयोि िने । हामीले 
ववकास साझेिारहरूसाँिको सहकायगको माध्यमिाट यो हाभसल िनुगपिगछ र साझेिारी 
सम्झौताहरूमा िमता सदुृढीकरणलाई समावेश िनुगपिगछ । 

22 ग्रान्ड िािेन कायगप्रिाह २, प्रततिद्धता ४: २०२० सम्ममा स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
प्रततकायगकतागहरूलाई कष्ट्म्तमा २५ प्रततशत मानवीय कोषको दहस्सा उपलब्ध िराउने जस्तो 
समग्र लक्ष्य हाभसल िरी सकेसम्म प्रिाववत मातनसहरूका लागि पररणामहरू सधुार िनग र 
लेनिेन लाित कम िनग सहयोि ििगछ । 

22 ग्रान्ड िािेन कायगप्रिाह २, प्रततिद्धता ६ : स्थानीय र राष्ट्ष्िय प्रततकायगकतागहरूद्वारा प्रिान 
िररएको सहयोि वदृ्गध िने र सधुार िनगका लागि र्ष्ट्न्डङ्क्ि औजारको अगधक प्रयोि िने, 

जस्त ै यएूनको नेततृ्वमा रहेको िेशमा आधाररत पलु कोष (CBPF), आईएर्आरसीको ववपद् 
प्रततकायग आपतकालीन कोष (DREF) र स्थानीय िरैसरकारी सांस्थाको नेततृ्व र अन्य पलु 
कोषहरू, 

23 ग्रान्ड िािेन कायगप्रिाह २, प्रततिद्धता २ : अझ राम्ररी िझु्नहुोस ् र सांस्था र िाताहरूलाई 
उनीहरूको प्रशासतनक िोझ कम िनगका लागि स्थानीय र राष्ट्ष्िय प्रततकायगकतागहरूसाँि साझेिारी 
िनगिाट रोक्ने अवरोधहरू हटाउन वा कम िने काम िनुगहोस ्। 

24 ग्रान्ड िािेन कायगप्रिाह २, प्रततिद्धता ३ : उनीहरू अवष्ट्स्थत राष्ट्ष्िय समन्वय सांयन्त्रलाई 
सहयोि र समथगन ििै अन्तरागष्ट्ष्िय समन्वय सांयन्त्रमा स्थानीय र राष्ट्ष्िय प्रततकायगकतागहरूलाई 
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उगचत र मानवीय भसद्धान्तहरूको साथसाथै समावेश ििगछ । 

तनयर स्थानीयकरण प्रिशगन मापन कायगढााँचा (NEAR)  

19 िमता, प्रिाव सचूक : एल र एनए मानवीय सङ्क्कटहरूको प्रिावकारी र चुस्त रूपमा प्रततकायग 
िनग सिम छन ्र आईएनजीओ अतन सांयकु्त राष्िसांघिाट लषित र प्रासङ्क्गिक सहयोि हुन्छ ।  

22 कोष, मखु्य कायगसम्पािन सचूक : स्थानीय र राष्ट्ष्िय तनकायलाई प्रिान िररने मानवीय 
कोषको मात्रा ग्रान्ड िािेन र पररवतगनका लागि िडापत्रमा िएको प्रततिद्धता साँि भमल्छ । 

22 कोष, मखु्य कायगसम्पािन सचूक : िाताहरूले िहुववषगय र्ाइनान्सलाई अवलम्िन िनुगपिगछ र 
उनीहरूल े आफ्नो ग्रान्टीहरूलाई त्यस्त ैिनग प्रोत्सादहत िनुगपिगछ ता कक स्थानीय तनकायहरूलाई 
कमगचारीहरू राख्न र अझ ठूलो कायगक्रम,  सङ्क्िठनात्मक तयारी, ष्ट्स्थरता र िणुस्तर सतुनष्ट्श्चत 
िनग सिम पाररयोस ्। 

साझिेारीताका भसद्धान्तहरू (PoP) 

18 पररपरूकता : मानवीय समिुायको ववववधता एक सम्पवत्त हो यदि हामी हाम्रो तलुनात्मक 
लािहरूमा तनमागण िछौं र एक अकागको योििानहरूलाई पररपरूक िनाउाँछौ । स्थानीय िमता 
अभिवदृ्गध िनग र तनमागण िनगका लागि मखु्य सम्पवत्त मध्ये एक हो । जहााँ सम्म सम्िव 
हुन्छ, मानवीय सङ्क्िठनहरूले आपतकालीन प्रततकायगमा यसलाई अभिन्न दहस्सा िनाउन ेप्रयास 
िनुगपिगछ । िाषा र साांस्कृततक अवरोधहरू पार िनुगपने छ । 

ववश्व सांरिण ल्कस्टर (GPC) 

24 ववश्व सांरिण क्लस्टर कायगपत्र पतन हेनुगहोस ्: स्थानीयकरणलाई कसरी मानवीय योजना चक्र 
(HPC) मा एकीकृत िनग सककन्छ िन्ने िारे मािगिशगन । अनलाइन उपलब्ध छ : 
http://bit.ly/2VwBEAe  र अनसुगूच ३ मा पतन, 
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सुझाव िररएको पषृ्ठिूभम वा थप अध्ययनका लागि : 

केयर, कक्रष्ट्स्चयन एड, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम (२०१९)को साझिेारीताको माध्यमिाट 
शीघ्र स्थानीयकरण : िषिण सडुानमा साझिेारीतामा आधाररत मानवीय कायगमा राष्ट्ष्िय र स्थानीय 
तनकायहरूको नेततृ्वलाई सदुृढ िने कायागन्वयन अभ्यासहरूका लागि भसर्ाररसहरू । एकीकृत जोखखम 
व्यवस्थापन एसोभसएट्स (IRMA) द्वारा भलखखत र सी. श्मालेनिाच द्वारा सम्पादित । अनलाइन 
उपलब्ध छ : http://caid.org.uk/3k.    

कक्रष्ट्स्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम (२०१९) को  साझिेारीताको माध्यमिाट 
शीघ्र स्थानीयकरण: नाइजेररयामा साझेिारीतामा आधाररत मानवीय कायगमा राष्ट्ष्िय र स्थानीय 
तनकायहरूको नेततृ्वलाई सदुृढ पाने कायागन्वयन अभ्यासहरूका लागि भसर्ाररसहरू । एकीकृत जोखखम 
व्यवस्थापन एसोभसएट्स (IRMA) द्वारा भलखखत र सी. श्मालेनिाच द्वारा सम्पादित । अनलाइन 
उपलब्ध छ : http://caid.org.uk/3j.  

कक्रष्ट्स्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम (२०१९)को  साझेिारीताको माध्यमिाट 
शीघ्र स्थानीयकरण : म्यानमारमा साझेिारीतामा आधाररत मानवीय कायगमा राष्ट्ष्िय र स्थानीय 
तनकायहरूको नेततृ्वलाई सदुृढ पाने कायागन्वयन अभ्यासहरूका लागि भसर्ाररसहरू । एकीकृत जोखखम 
व्यवस्थापन एसोभसएट्स (IRMA) द्वारा भलखखत र सी. श्मालेनिाच द्वारा सम्पादित । अांग्रेजी 
िाषामा अनलाइन उपलब्ध छ स ् http://caid.org.uk/3h र म्यानमार िाषामा : 

http://caid.org.uk/localisation-research-myanmar.     

कक्रष्ट्स्चयन एड, केयर, दटयरर्न्ड, एक्शनएड, क्यार्ोड, अक्सर्ाम (२०१९)को  साझेिारीताको माध्यमिाट 
शीघ्र स्थानीयकरण: नेपालमा साझेिारीतामा आधाररत मानवीय कायगमा राष्ट्ष्िय र स्थानीय 
तनकायहरूको नेततृ्वलाई सदुृढ पाने कायागन्वयन अभ्यासहरूका लागि भसर्ाररसहरू । एकीकृत जोखखम 
ब्यवस्थापन एसोभसएट्स (IRMA) द्वारा भलखखत र सी. श्मालेनिाच द्वारा सम्पादित । अांग्रेजी 
िाषामा अनलाइन उपलब्ध छ : http://caid.org.uk/3i र नेपाली िाषामा M 

http://caid.org.uk/localisation-research-nepali.   

ववश्व सांरिण क्लस्टर (GPC): स्थानीयकरण : 
www.globalprotectioncluster.org/themes/localisation.  

मानवीय योजना चक्र (HPC): www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space.   
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अनसुगूच १ : यस िस्तािेजमा योििान प¥ुयाउने सङ्क्िठन र एजेन्सीहरूको सगूच 

म्यानमार 
१. एक्शनएड  १४.  स्थानीय सांसाधन केन्द्र (LRC) 
२. आयोन ओओ  १५. मोन ट्याक्सी युवा समूह 

३. िेटर लाइर्  १६. म्यानमार ब्याष्ट्प्टस्ट गिजागघर सांघ (MBCU) 
४. क्यार्ोड   १७.  म्यानमार ब्याष्ट्प्टस्ट कन्िेन्सन (MBC) 
५. कक्रष्ट्स्चयन एड    १८.  भमत्ता ररसोसग र्ाउन्डसेन (MRF) 
६. म्यानमारको प्रिेश चचग (CPM)  १९.  अक्सर्ाम 

७. सामुिातयक शसष्ट्क्तकरण र उत्थानशील 
यसोभसयट्स (CERA) 

२०. प्याथेतयन म्यायुङ्क्ि माया एसोभसयट्स (PMA) 

८. सामुिातयक स्वास््य र ववकास (CHAD) २१. प्राइमरी कलर यसोभसयट्स 

९. गग्रन लाइर् एलाइन्स र्र डिेलपमेन्ट (GLAD) २२. राखखने मदहला सञ्जाल 

१०. करेन ब्याष्ट्प्टष्ट चचग  (KBC) २३. िाच्नका लागि शष्ट्क्त (SOS) 
११. करुना भमसन सोसल सोभलडाररटी (KMSS) २४. ताइवान ताष्ट्जन मदहला समूह 

१२. करुना भमसन सोसल सोभलडाररटी (KMSS) पाथेइन २५. दटयरर्ण्ड 

१३. स्थानीय ववकास सञ्जाल  

  नेपाल 

१. एक्सनऐड नेपाल १९. जनदहत ग्रामीण सेवा समाज (JGSS) 
२. ग्रामीण समाज कल्याण एसोभसयट्स  (ARSOW-

Nepal) 
२०. राष्ट्ष्िय ववपद् व्यवस्थापन सञ्जाल, नेपाल 

(DiMaNN) 
३. िािेश्वरी असल साशन ल्कि (BAS) २१. राष्ट्ष्िय सामुिातयक ववपद् व्यवस्थापन सभमतत, 

नेपाल  (NCDMC) 
४. िािमतत सेवा समाज २२. राष्ट्ष्िय िूकम्प प्रववगध समाज, नेपाल (NSET) 
५. केयर नेपाल २३. नेलुम्िो नेपाल 

६. काररतास नेपाल २४. िैरसरकारी सांस्था महासांघ नेपाल (NFN) 
७. सामुिातयक ववकास केन्द्र, नेपाल  (CCDN) २५. अक्सर्ाम नेपाल 

८. ववपद् व्यवस्थापन अध्ययन केन्ि (CDMS) र 

मदहला मानवीय ल्पेटर्म 

२६. सांरिण नेपाल (PN) 

९. 
 

ववकास र ववपद् व्यवस्थापन केन्द्र, नेपाल  (CDM-
Nepal) 

२७. ग्रामीण ववकास केन्द्र, नेपाल (RDC)  

१०. सामुिातयक ववकास र पैरवी समूह, नेपाल  
(CDAFN) 

२८. श्री स्वारा एकीकृत सामुिातयक ववकास केन्द्र 
(SSICDC) 

११. सामुिातयक ववकास केन्द्र  (CDC-Nepal) २९. सामुिातयक ववकास एवां अनुसन्धान केन्द्र 
(SDRC) 

१२. डिेलप्मेण्ट प्रोजेकट सभिगस केन्द्र, नेपाल 
(DEPROSC) 

३०. दििो उद्यम र वातावरण ववकास समाज 
(SEEDS) 
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१३. ववपद् पूवगतयारी सञ्जाल, नेपाल (DPNet-Nepal)  ३१. दटयरर्ण्ड नेपाल 

१४. शैषिक ताभलम तथा सामिुातयक सेवा, नेपाल 
(ETSC-Nepal) 

३२. सहयोिी हातहरूको समूह , नेपाल (SAHAS) 

१५. सामुिातयक उत्थान प्रणाली समूह, नेपाल (FOCUS-
Nepal) 

३३. सांयुक्त राष्िसङ्क्घीय िालकोष (UNICEF) 

१६. नेपाल उध्योि िाखणज्य महासांघ (FNCCI)  ३४. सांयुक्त राष्िसांघ आवासीय सांयोजकको कायागलय 
(UNRCO) 

१७. िभलत मदहला सङ्क्िठन (FEDO) ३५. िोभलष्ट्न्टयर कपगस नेपाल 

१८. होमनेट नेपाल  (HNN)  

 नाइजेररया 
१. िुडष्ट्जट २१. ककन एण्ड केयर इतनभसयदटभ्स (KIC) 
२. केयर इन्टनेश्नल २२. लाइर् एट िेष्ट डिेलपमेण्ट इतनभसयदटभ्स (Labi) 
३. क्याथोभलक चचग र्ाउण्डसेन नाइजेररया २३. मसी भिन्सेन्ट र्ाउण्डसेन 

४. सेडाभस २४. राष्ट्ष्िय योजना तथा अथग मन्त्रालय 

५. अपाांङ्क्ि नािररक केन्द्र  (CCD) २५. राष्ट्ष्िय आपत्कालीन व्यवस्थापन एजेन्सी 
(NEMA) 

६. सामाष्ट्जक सद्िाव, शाष्ट्न्त र सशक्तीकरण केन्द्र   
(CENSCOPE ) 

२६.  ववकास र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्ष्िय युवा 
कायगिल (NAYADE) 

७. कक्रष्ट्स्चयन ऐड २७. नाइजेररयन िैरसरकारी सांस्था सञ्जाल 
(NINGONET) 

८. कक्रष्ट्स्चयन ग्रामीण र सहरी ववकास सांघ, नाइजेररया 
(CRUDAN) 

२८. ववकासमा व्यवहाररक पररवतगनका लागि 
सहिागितात्मक प्रयास (PIBCID) 

९. 
 

 कनेक्टेड डिेलपमेण्ट २९. राइड RIDE 

१०.   कुल एर्एम ३०. ष्ट्स्िट चाइल्ड 

११.   कु्र ३१. ष्ट्स्वस  ववकास सहयोि तनयोि  (SDC) 
१२.  ववकास कायग समूह ३२. ष्ट्स्वस ितुावास 

१३. ववश्वास प्रत्यि र्ाउां डशेन ३३. ि िाडड गयन 

 

१४. 
सङघीय िहृ मन्त्रालय ३४. सांयुक्त राष्िसांघको मानवीय मामला समन्वय 

कायागलय (UNOCHA) 
१५. सङ्क्घीय मदहला तथा समाज  ववकास मन्त्रालय ३५. पष्ट्श्चम अकफ्रका शाष्ट्न्तका लागि सञ्जाल 

(WANEP) 
१६. ववश्व आपत्कालीन भशिा सहयोि प्रयासहरू 

(GEESI) 
३६. मदहला र िच्चाहरूको सहयोिका लागि सामिुातयक 

ववकास पहलमा (WOCCI) 
१७. ICARE ववश्व  ववकास प्रयास ३७. नाइजेररयामा शाष्ट्न्तका लागि मदहला काट्भसना 

(WOPIN) 
१८. रेडक्रस तथा रेडकक्रसेन्ट सोसाइटीहरको अन्तराष्ट्ष्िय ३८. नया नाइजेररयामा मदहलाहरू र युवा सशक्तीकरण 
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महासांघ  (IFRC) प्रयासहरू (WINN) 
१९. न्याय र  ववकास शाष्ट्न्त आयोि ३९. शैषिक कायगक्रमहरूमा मदहला अगधकार (WREP) 
२०. केिेट्काचे मदहला स्रोत केन्द्र  

साउथ सडुान 

१.   एक्रोस २९. लम 

२. 
 

एक्सन र्र गचल्रन डिेलपमेण्ट र्ाउण्डसेन 
(ACDF-SS) 

३०. िाषा र सामाष्ट्जक  ववकास सङ्क्िठन (LSDO) 

३. अकफ्रकी  ववकास सहयोि (ADA) ३१. लुल ुकेयर 

४. अकफ्रकी नेततृ्व र मेलभमलाप मन्त्रालयहरू  
(ALARM) 

३२. MLI  एमएलआई 

५. अभलयाि ग्रामीण  ववकास तनयोि (ARUDA) ३३. वाचन केन्द्र 

६. ALSI ए एल एस आई ३४. NDA  एनडडए 

७. ARD-A  एआरडड ए ३५. शाष्ट्न्त, राहत र  ववकास सांस्था (OPRD) 

८. AWICO एववको ३६. अक्सर्ाम 

९. AWIDA एववडा ३७.  वप डड डब्लु 
१०. AYWEO एववएओ ३८. शाष्ट्न्त र  ववकास साझिेार सांस्था (PDCO) 
११. केयर इन्टरनेशनल ३९. शाष्ट्न्त कपगस सांस्था (PCO) 
१२. आपत्कालीन तथा  ववकास सहयोि केन्ि (CEDS) ४०. RAO आरएओ 

१३. सामाष्ट्जक स्वास््य सहयोिमा पररवतगन (CDHA) ४१. सेि ि गचल्रन 

१४. िान र सशक्तीकरण र्ाउन्डसेन (CEF) ४२.  रे्रर हााँसो अकफ्रका  ववकास सांस्था (SAADO) 
१५. कक्रष्ट्स्चयन एड ४३. साउथ सुडान  ववकास तनकाय (SSUDA) 
१६. ववकास सांस्थाहरूका लागि सामुिातयक प्रयास 

(CIDO) 
४४. साउथ सुडान ववकास ग्रासरुट प्रयास (SSGID) 

१७. CORED कोरेड ४५. सुडान इिान्जेभलकल भमसन (SEM) 
१८. CSHO भसएसएचओ ४६. सुडातनज ्रे्लोभसप भमसन (SUFEM) 
१९. DAS डास ४७. SWIGO ष्ट्स्विो 
२०. पुनवागस र ववकास सांघका लागि डायर  (DRDA) ४८. दटयरर्ण्ड 

२१. पुनवागस र ववकासका लागि आपाङ्क्ि सांघ (DARD) ४९. TGCDA दटष्ट्जभसडीए 

२२. िषिण सुढानको इिान्जेभलकल िठिन्धन (EASS) ५०. िलिाभलका लागि मेलभमलाप सांस्था  (TOUCH) 
२३. GACDO ग्याकडो ५१. दटटी र्ाउण्डसेन (TF) 
२४.  हेल्थ एक्सन एड  (HAA) ५२. UNCDR युएनभसडडआर 

२५. राहत र ववकासका लागि आशा एजेन्सी (HARD) ५३. UNH युएनएच 

२६.  होप साउथ सुढान प्रयास (HSSI) ५४. िोइस अर् ि वपस  

२७. पररवतगन र रूपान्तरणका लागि मानवीय सहायता 
(HACT) 

५५. WFC डब्लु एर् भस 

२८. लाचा समुिातयक तथा आगथगक ववकास (LCED) ५६. मदहला सशक्तीकरण केन्द्र साउथ सुडान 
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(WECSS) 
 ववश्व स्तरमा 
१. एक्सन एड ४.  कक्रष्ट्स्चयन एड 

२. क्यार्ोड ५.  अक्सर्ाम 

३. केयर ६.  दटयरर्ण्ड 
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अनसुगूच २ : स्थानीयकरणका लागि साझेिारीताका अभ्यासहरू : एक तनिेशन नोट 

स्थानीयकरणका लागि ४०० िन्िा िढी मानवीय तनकायहरूल े प्राथभमकताका आधारमा साझिेारी 
अभ्यासहरू पदहचान िनग योििान प¥ुयाएका छन ्।  तीमध्ये लििि ८५ प्रततशन स्थानीय र राष्ट्ष्िय 
तनकायहरू गथए । मािगिशगन नोटको आधार िनेको साझेिारीता कायगक्रममार्ग त भशघ्र स्थानीयकरणको 
िािको रूपमा रहेको २०१८ मा म्यानमार, नेपाल, नाइजेररया र िषिण सडुानमा िररएको अनसुन्धानको 
तनष्कषग हो । अनसुन्धानका उत्तरिाताहरूल े ३५० िन्िा िढी तनकायहरूको प्रतततनगधत्व ििगछन ् र 
उनीहरूल ेववश्वास ििगछन ्कक स्थानीयकरणको लागि साझेिाररता अभ्यास सििैन्िा अनकूुल छ । यस 
मािगतनिेशन नोटलाई २०१९ मा तीन ग्रान्ड िािेन स्थानीयकरण कायगप्रवाह िेत्रीय सम्मेलनका 
सहिािीहरूल े थप प्रमाणीकरण िरेका गथए । जि कक सि ै प्रततकायगहरूमा सङ्क्कटमा परेका 
मातनसहरूलाई केन्द्रमा राखरे हेिाग सि ैमानवीय सरोकारवालाहरूल ेतलका साझेिारी अभ्यासहरू ध्यान 
दिएर ततनीहरूलाई कारिाही िनग ठोस प्रयास िनग आग्रह िररएको छ । 

पररयोजना र ववत्तीय व्यवस्थापन 

 १. स्थानीय सङ्क्िठनहरूल े पररयोजना र िजेट तनमागण िछगन ् वा अन्तरागष्ट्ष्िय मानवीय      

 तनकायहरूसाँि सह–डडजाइन ििगछन ् जसल े प्रस्ताव लेखन र आवश्यक िएको ठाउाँमा 
 प्राववगधक मदु्िाहरूमा प्राववगधक ववशषेज्ञता प्रिान िछगन ्। 

२.  स्थानीय तनकायहरूलाई िरािर साझिेारको रूपमा व्यवहार िररन्छ, उप–ठेकेिारहरूको 
 रूपमा होइन जुन पदहल े न ै सहमतत िएका पररयोजनाहरू र िजेटमा प्रस्ततु िररन्छ । 
 साझेिारी सम्झौतामा ििु ैपिहरूको िभूमका र ष्ट्जम्मेवारीहरू समावेश हुन्छन ्। 

३.  साझेिारहरूल े लािग्राहीहरूका लागि सांयकु्त अनिुमन भ्रमणहरू सञ्चालन ििगछन,् 

 प्रितत, अवरोध र आवश्यक सांशोधनहरूमा सांयकु्त प्रततबिम्िका लागि अवसरहरू प्रिान िछगन ्
। स्थानीय साझेिारहरूल ेस्थानीय समिुायहरूसाँिको सम्िन्ध कायम राख्छन ्र  अन्तरागष्ट्ष्िय 
साझेिारहरू र िात ृ तनकायहरूल े स्थानीय तनकायहरूसाँिको सम्झौतामा वा जि उनीहरूसाँि 
हुन्छन ्समिुायहरूलाई िेट्िछन ्। 

४.  अन्तरागष्ट्ष्िय तनकाय र िाताहरू स्थानीय साझेिारहरूको अनिुमनिाट प्राप्त िरेको  तनष्कषगमा 
छलर्लको लागि खुला हुन्छन ् र व्यावहाररक रूपमा िनग सककने आवश्यकता र समिुायको 
प्रततकक्रयाको प्रमाणको रूपमा प्रततकायगमा कायगक्रम र िजेट अनकूुलन/समायोजन िनग 
लगचलोपना प्रिान ििगछन ्। 

५.  प्रासङ्क्गिक र आवस्यकताको आधारमा पररयोजना िजटेमा स्थानीय साझेिारहरूका लागि रकम 
समावेश हुन्छ  जस्त:ै १) आवश्यकताको आधारमा ओिरहेडहरू २)  अप्रत्यि लाित 
(पररयोजना िजेटका केही प्रततशतको रूपमा ३) पररयोजना  कायागन्वयन, सरुिा वा 
सङ्क्िठनात्मक ववत्तीय ष्ट्स्थरताका लागि सम्पवत्तहरू ४) सङ्क्िठनात्मक सदुृढीकरण ।  िजेटले 
स्पष्ट कोर कोषका लागि रकम छुट्याउन ुपिगछ ।    
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६.  सि ैमानवीय तनकायहरूल ेनतैतक कमगचारी िनाग अभ्यास/आचरणहरू अनसुरण ििगछन ् । 
अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेआफ्नो तलि तथा सबुिधाहरू जतत न ैस्थानीय तनकायहरूका लागि 
पतन व्यावहाररक िायरा भित्र राख्नका लागि प्रयास िछगन ्। स्थानीय तनकायका कमगचारीलाई 
उनीहरूको काम प्रिावशाली रूपमा िनग र उनीहरूलाई तनष्पि र न्यायसङ्क्ित व्यवहार िनग 
सहयोि िछगन ्। 

७.  सि ै तनकायहरूले पररयोजना डडजाइन, अनिुमन, कायागन्वयन र मलू्याङ्क्कनमा सङ्क्कटिाट 
प्रिाववत व्यडिहरूको सकक्रय सहिागितालाई सहयोि ििगछन ्।  सीमान्तकृत, अल्पसांख्यक र 
कमजोर समहूहरू जस्त ैमदहला, िालिाभलका र अशि  व्यडिहरू समावेश िनेमा ववशषे 
महत्त्वका साथ पहल किमी चलाउाँिछन ्। 

८. सि ैमानवीय तनकायहरूल ेकुन ैपतन साझेिारीतामा पररपरुकताको आधारमा उनीहरूको  थप 
मलू्यको पदहचान िछगन ्। अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू स्थानीय साझेिारलाई मािको  आधारमा 
आपतूत ग (आपतूत गिन्िा) प्रिान िछगन ् । लामो अवगधको सांस्थाित सदुृढीकरण सहयोि 
सामान्यतया छोटो अवगधको पररयोजनासाँि सम्िष्ट्न्धत सहयोििन्िा िढी रुचाइन्छ । 
साझेिारीताका आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर िरी  रणनतैतक साझेिारी  सङ्क्कटहरूका अिाडड 
पररपरुकताको पदहचान सदहत ल्याइन्छ जुन धेरै न ैमहत्त्वपणूग  छन ्। 

 िमता सदुृढीकरण र साझिेारी 

९.  ििु ै स्थानीय र अन्तरागष्ट्ष्िय साझिेारहरूका लागि सांयकु्त िमता मलू्याङ्क्कन िररन्छ । 
साम्यगको मान्यता र अन्तराल अनरुूप, िीघगकालीन, िमता सदुृढीकरण र साझिेारी योजना 
ववकास िररन्छ जुन प्रिावकारी सहयोि र लिानी समन्वय िनग अन्य साझेिारहरूलाई पतन 
ववतरण िररन्छ । 

१०.  िमता सदुृढीकरण तथा साझेिारी योजनाहरू िीघगकालीन हुन्छन,्  केवल पररयोजनाको 
आवश्यकतामा आधाररत हुाँिैनन ् र ववस्ततृ प्रभशिण र मािगतनिेशक योजनाहरू समावेश  
िररएका हुन्छन ्। सििैन्िा प्रिावकारी दृवष्टकोण पदहचान िररन्छ । जस्त ै: सेकेन्डमेन्टहरू, 

सल्लाह प्रिान िने/अनिुमन,  रोजिार प्रभशिण र  पनुः िररने  अनिुमनको साथ । 

११.  अन्तरागष्ट्ष्िय सांघसांस्थाहरू र िाताहरूल े सि ै प्रोजके्टहरू र साझेिारी सम्झौताहरूमा िमता 
सदुृढीकरण र सङ्क्िठनात्मक ववकासका लागि िजटे लाइन (हरू) लाई समावेश र अनमुतत 
दिन्छन ् । आिशग िजटे वा ववभशष्ट कोषको स्पष्ट प्रततशत यसको लागि राखखएको हुन्छ । 
स्थानीय तनकायहरू आफ्नो िमता र सङ्क्िठनात्मक ववकासमा लिानी िनग समय र अन्य 
सांसाधनद्वारा प्रततिद्घता व्यि ििगछन ्। 

१२. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेउनीहरूको िमता अभिववृि िने ििता पत्ता लिाउाँ िछन ् र स्थानीय 
ताभलम प्रिायकहरूमा लिानी िरेर या त कमगचारीहरूको सीपलाई सदुृढ पारी अन्तरहरू पत्ता 
लिाई ती अन्तरहरूलाई सम्िोधन ििगछन ्। 
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१३.  पयागप्त स्थानीय िमता िएमा अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल ेएक सल्लाहकार,  ब्याकस्टवप ांि वा 
मध्यस्तकतागको िभूमका अपनाउन े स्पष्ट अभिप्राय िेखाउाँछन ् ।एस कायगमा समीिा र 
साझेिारहरूको ‘स्नातक/प्रमाणीकरण’ रणनीततहरू महत्त्वपणूग हुन्छन ्। 

 बित्तीय सहयोि 

१४.  अन्तरागष्ट्ष्िय तनकाय र िाताहरूल ेस्थानीय सांघसांस्थाहरूलाई उनीहरूको स्थातयत्व  (मखु्य 
कमगचारीहरूको लामो िसाइ सतुनष्ट्ितता सदहत) तनमागण िनग िहु–वषीय रकम प्रिान िरेर, 

पररयोजना िजटेमा मलू कोषलाई अनमुतत दिएर वा आय आजगन िने िततववगधहरूमा स्थानीय 
तनकायहरूलाई सहयोि प्रिान िरेर वा स्थानीय कोष उत्पन्न  िररकन काम ििगछन ्।  

१५.  स्थानीय सङ्क्िठनहरू सकक्रयतापवूगक साँि ैिठैकहरू, सञ्चार र समन्वयका  िततववगधहरूमा िात ृ
तनकायहरूसाँि ैिाि भलन्छन ्र सम्िन्ध सधुारमा सहयोि प¥ुयाउन र यदि आवश्यक िएमा 
अन्तरागविय सहयोिीहरूको सहजीकरणलाई स्वीकार ििगछन ्।  

१६. अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल े उनीहरूका स्थानीय साझेिारहरूको िभूमकालाई समथगनकतागहरू र  
िाताहरूसाँिको सञ्चारमा शे्रय/ठाउाँ  दिन्छन ् । साथ ै यसले मानवीय प्रततकायगमा स्थानीय 
नेततृ्वको पनुभमगलन धारणामा सकारात्मक प्रिाव पाने अवधारणालाई मान्यता दिन्छ । 

१७.  िात ृतनकायहरू जवार्िेहीता र अनपुालनका लागि न्यनूतम मापिण्डहरू पदहचान  िनग 
समन्वय ििगछन ्र काही सधुार िनुगपने आवश्यकता िए सधुार प्रकक्रयाहरू अिाडड िढाउनका 
लागि पतन । अन्तरागष्ट्ष्िय तनकाय  र िाताहरूल े स्थानीय साझेिारहरूलाई यी न्यनूतम 
मापिण्डहरू परूा िनग सहयोि ििगछन ् । स्थानीय सङ्क्िठनहरूल े यी मापिण्डहरू परूा िनग 
लिानी ििगछन ्। 

 समन्वय 

१८.  अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू, ववशषे िरी सांयकु्त राष्िसांघका तनकायहरू र क्लस्टर 
 समन्वयकतागहरू प्रासङ्क्गिक समन्वयको िते्रमा स्थानीय साझिेार र अन्य स्थानीय 
 तनकायहरूको सकक्रय सहिागिताको प्रिधगन र सहजीकरण ििगछन ् र मदहला 
 नेततृ्वमा/केष्ट्न्द्रत सङ्क्िठनहरू सदहत प्रतततनगधत्व िने सङ्क्िठनहरूको ववववधतालाई 
 सतुनष्ट्श्चत ििगछन ्। 

१९.  अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूल े आफ्ना स्थानीय साझिेारहरूले खले्न े िभूमकामा 
 साझेिारीतामा आधाररत/सांयकु्त मानवीय प्रततकायगमा क्लस्टर र अन्य मानवीय  समन्वय 
सम्िन्धी िठैकहरूमा प्रकाश पािगछन ्।  

 सरुषित र सरुिा 

२०.  उच्च जोखखमयिु िेत्रहरूमा कायगक्रम सञ्चालनका लागि सरुिा, जोखखम व्यवस्थापन र 
सरुिाको िारेमा प्रभशिण, सल्लाह र समयम ैस्थानीय तनकायहरूलाई जानकारी िराई सरुिा 
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प्रिान िररन्छ । यस्तो सवेाहरूको दििो राविय प्रावधान स्थापना र कायम राख्न िाता र 
अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूले आवस्यक कोष तथा िजटे ववतनयोजन  िछगन ्। 

२१.  स्थानीय तनकायहरू उनीहरूको अन्तरागष्ट्ष्िय साझिेारहरूसाँि सरुिा जोखखम 
 व्यवस्थापनको िारेमा तनणगय भलने कायगमा सांलग्न हुन्छन ् र  स्थानीय तनकायहरूको 
 सल्लाह अनसुार स्थानीय सन्ििगलाईग अनकूुलन ििगछन ्।  

 परैवी/वकालत 

२२.  अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरूले राविय तनकायहरूलाई सरकारसाँि सामेल हुन सहयोि  प¥ुयाउाँछन ्।  
अनरुोध िरेमा प्रिावकाररता सतुनष्ट्ित िनग र मानवीय प्रततकायगको तनणगयलाई प्रिाव पानगका 
लागि । 

२३.  स्थानीय तनकायहरूलाई ववपद्बिाट प्रिाववत मातनसहरूलाई सम्िष्ट्न्धत मानवीय प्रततकायगका 
लागि आवस्यक परैवी िनगका लागि सान्िभिगक अन्तरागष्ट्ष्िय तनकायहरू र सरकारी 
अगधकारीहरूसाँि सम्पकग  िनग सहयोि प¥ुयाउछन ्।  
 

साझेिारीता मार्ग त भशघ्र स्थानीयकरणका अनसुन्धान ररपोटगका लागि र स्थानीयकरणका लागि 
मािगदिशा ितनने ववश्व स्तरीय िस्तािेजका लागि यो वेवसाइट मा जानहुोस ् : 

http://bit.ly/caid.org.uk/54.  सन्ििगका लागि यहााँ पतन : Principles of Partnership (Equality, 

Transparency, Results-Oriented Approach, Responsibility, and Complementarity); Charter 4 

Change; NEAR Localisation Performance Measurement Framework (Section 1: 

Partnerships); and Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS). 

http://bit.ly/caid.org.uk/54
https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
https://charter4change.org/
https://charter4change.org/
http://www.near.ngo/home/workdetail?id=21
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/language-versions
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अनसुगूच ३ : कसरी स्थानीयकरणलाई मानवीय योजना चक्र (HPC) मा एकीकृत िनग सककन्छ  

ववश्व सांरिण क्लस्टर (२०१९)  कसरी स्थानीयकरणलाई मानवीय योजना चक्र (HPC) मा एकीकृत िनग सककन्छ िन्ने िारे मािगिशगन । अनलाइन उपलब्ध छ : 
http://bit.ly/2VwBEAe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• मानवीय आवश्यकता अवलोकन सुतनष्ट्श्चत िनग (’HNO’) 
स्थानीय तनकायहरूको ववचार र त्याङ्क्क समावेभश िनाउने । 
यसले नािररक समाज िाहेक भशिाववद्, डायस्पोरा, तनजी िेत्र 
पतन सामेल िनग सक्िछ ।  

• HNO ले ििु ैप्रिाववत जनसांख्याको आवश्यकता र स्थानीय 
तनकयाहरूको सांस्थाित िमता आवश्यकताहरू समावेश िने 
कुराको सुतनष्ट्श्चत िने ।  

• स्थानीय साझिेारहरू त्याांङ्क्क ववश्लेषणमा सामेल हुन्छन ्
नकक त्याांङ्क्क सांकलनमा मात्र होईन िन्ने कुरालाई सुतनष्ट्श्चत 
िने ।  

 

• नेततृ्व र सह नेततृ्व पिहरूको लागि स्थानीय तनकायहरूलाई 
समथगन र सहयोि िने वा सांक्रमणकाभलन नेततृ्व भलने 
रणनीततको लागि ठाउाँ  िनाउने ।  

• रणनैततक सल्लाहकार समूह ( ‘SAG’) र मानवीय राष्ट्ष्िय 
समूहहरुमा (’HCT’) स्थानीय तनकायहरुलाई सहिागि िराउने ।  

• क्लस्टरहरूमा सैद्धाांततक साझेिारीको सांस्कृततलाई नमूना र 
अनुिमन 

• SAGर  ष्ट्जम्मेवारीको िेत्र (‘AoR’) का सिस्यहरूसाँि सेवा 
ववतरण र कोषको प्रिन्धनहरू (जस्त ैस्थानीयकरण 
ड्यासिोडगहरू) लाई लिातार समीिा ििै रणनीतत र प्रततकक्रया 
सूगचत िनग भसर्ाररसहरू प्रयोि िने ।  

 
• सुतनष्ट्श्चत िनुगहोस ्कक क्लस्टर सिस्यताले मानवीय समुिायको 

ववववधतालाई सही ढङ्क्िले प्रततबिष्ट्म्ित ििगछ – डायस्पोरा, तनजी िेत्र, 

भशिाववद् आदि ।  

• स्थानीय िाषामा प्रमुख सांचारलाई अनुवाि ििै जाने। 

• अनसाइट कोगचांि र अन्तरागष्ट्ष्िय साझिेारहरूको अनुिमनकारी 
सहयोिलाई सहष्ट्जकरण िने ।  

• राम्रो अभ्यासहरू साझा िने र िववष्यको प्रततकायग योजनाहरूमा 
यसलाई समािेश िने ।  

• कायागन्वयन र कोष एजेन्सी द्वारा असम्िष्ट्न्धतकुराहरुको अनुमतत 
दिनको लागि ’5Ws’ लाई अनुसरण िने ।  

• स्थानीय र अन्तरागष्ट्ष्िय कायागन्वयन तनकायहरू द्वारा जम्मा 
पाररएको  ववश्लेषणहरु उपलब्ध हुनेिरर ड्यासिोडगहरू उत्पािन 
र साझा िनाउने ।  

• तनरन्तररुपमा सेवा प्रावधान र िमता तनमागणका अवसरहरूको लागि 
स्थानीय तनकायहरूको पिमा पदहचानकालागि वकालत िने । 

 

• जहााँ सम्िव हुन्छ त्यहााँ स्थानीय तनकायहरूको 
मानवीय प्रततकायग योजना (‘HRP’) र क्लस्टर 
रणनीततहरू द्वारा िररन ेसेवा प्रिाहलाई प्राथभमकतामा 
राख्न े।  

• मानवीय प्रततकायग योजनाको एक दहस्साको रूपमा 
िेत्रित सांस्थाित िमता तनमागण रणनीततको ववकास 
िने ।  

• क्लस्टर सूचकहरुलाई स्थानीय र अन्तरागष्ट्ष्िय ितन 
छुट्याउने ।  

• सह –ग्राष्ट्न्टांको सट्टा अनुिमन र भसकाईको दृष्ट्ष्टकोण 
झष्ट्ल्कने साझिेारीतालाई िढावा दिाँिै जाने ।  

• पररयोजना भसटमा सांस्थाित िमता तनमागणकालागि : 
स्पष्ट सन्ििग सदहत (उिाहरण जोखखम रेदटांि कम 
िररएको)को आउटपुटको व्यवस्था समािेश िएको ।  

 

• ववत्तीय रयाक प्रणाली (’FTS’)मा योििान पु¥याउन 
स्थानीय तनकायहरूलाई सहयोि पु¥याउाँ ने ।  

• र्ष्ट्न्डङ्क्ि राउन्डहरूमा अनुमोदित स्थानीय 
तनकायहरूको प्रोजेक्ट भशटलाई प्राथभमकता दिाँिै 
(उिाहरणका लागि पुल कोलहरू) जाने ।  

• पुल कोषहरुमा स्थानीय साझिेारहरूको सांस्थाित 
िमता तनमागणका लागि लिानीहरूको लागि वकालत 
र समावेश ििैजाने ।  

http://bit.ly/2VwBEAe
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साझेदा7रतामाफ. त शी; !थानीयकरण प7रयोजना 
संचािलत चारवटा देशहA ◌ः Dानमार, नेपाल, 
नाइजे7रया र दिFण सुडानमा काय.रत !थानीय र 
रािIJ य संघसं!थाहA, अMरा.िIJ य संघसं!थाहA, 
संयुN राIJ संघीय िनकायहA र सOPQत 
सरकारी अिधकारीहAको सहयोग र सुझावका 
आधारमा तयार पा7रएको हो ।  
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आयोगको नाग7रक सुरFा एवं मानवीय सहायता 
िवभाग (इको) को आिथ.क सहयोगमा 
साझेदा7रतामाफ. त शी; !थानीयकरण 
कZोिट.यम र रािIJ य स[ाहकार सिमित\ारा 
सहिजकरण ग7रएको िथयो । 
 


