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ननमायण काययमा मषिला सिभानगता तथा मषिला मैरी काययस्थल सम्िन्धी कायय संचालन ननरे्दशशका, २०७८ 

  
1. पषृ्ठभूमी  

नेपालको संिैधाननक व्यिस्था अनरुुप सिै प्रकारका षिभेर्द र उत्पीडन (लैषिक षिभेर्द र सिै प्रकारका िनगयय, जातीय, के्षरीय, 
भाषिक, धानमयक षिभेर्द) को अन्त्य गने संकल्प  गररएको  र राज्यका सिै ननकायमा समानपुानतक नसद्धान्तको आधारमा 
सिभागी िनेु िक लगायत समानताको िक, छुिाछुत तथा भेर्दभाि षिरुद्धको िक, शशक्षा सम्िन्धी िक, मषिलाको िक, 
बालबानलकाको िक, र्दनलतको िक, सामाशजक न्यायको िक, जषे्ठ नागररकको िक, सामाशजक सरुक्षाको िक जस्ता मौनलक 
िकिरुको प्रत्याभूत गरेको छ।त्यसै गरर मषिला षिरुद्ध िनेु सिै प्रकारका भेर्दभाि उन्मूलन गने मिासन्धी लगायतका 
अन्तराषिय तथा के्षरीय सन्धी अनभसन्धीिरुमा िस्ताक्षर गरर प्रनतिद्धता जनाएको छ।यसरी लैषिक तथा सामाशजक 
भेर्दभाििरु अन्त्य गनयको लानग राषिय तथा अन्तरायषिय स्तरमा गररएका षिनभन्न प्रनतिद्धतािरु, काययस्थलमा िनेु यौनजन्य 
र्दवु्ययििार ननिारण ऐन २०७१, यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमको षिकास साझेर्दार संस्था- कृषि षिकासका लानग अन्तरायषिय 
कोि (IFAD) को लैषिक समानता तथा मषिला सशशिकरण र यौन र्दवु्ययििार ननयन्रण नीनतिरुले मषिला सशशिकरण, 
लैषिक समानता, काययस्थलमा िनेु यौनजन्य र्दवु्ययििार ननयन्रण तथा मयायदर्दत र स्िच्छ कायय िातािरण सृजना गनयका 
लानग नीनतगत रुपमा प्रसस्त आधारिरु िुुँर्दािुुँरै्द पनन व्यिारगत रुपमा साियजननक तथा समरु्दाषयक भौनतक ननमायणका 
काययस्थलिरुमा लैषिक षिंसा तथा यौनजन्य र्दवु्ययििारका घटनािरु, जानगरको असरुक्षा/काम र्खोनसन े डर, बच्चािरुको 
असरुक्षा, ज्यालामा षिभेर्द, मषिलािरुको न्यनू सिभानगताका कारण  एक्लोपनाको मिशिु तथा आफ्ना आिाज उठाउन 
नसक्ने अिस्था र मषिलािरुको आिाज नसनुनने अिस्था जस्ता कारण मषिला मरैी काययस्थलको अभाि रे्दशर्खन ेगरेको 
यथाथयतालाई मध्यनजर गरी यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमले यस काययक्रमको सियोगमा संचानलत कुनै पनन साियजननक 
तथा सामरु्दाषयक ननमायणका काययस्थललाई मषिला मैरी काययस्थल बनाउन आिश्यक ठानी यो “ननमायण काययमा मषिला 
सिभानगता तथा मषिला मैरी काययस्थल सम्िन्धी कायय संचालन ननरे्दशशका, २०७८” तयार गरर लाग ुगररएको छ ।  

2. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

२.१  यस ननरे्दशशकाको नाम “ननमायण काययमा मषिला सिभानगता तथा मषिला मरैी काययस्थल सम्िन्धी कायय संचालन 
ननरे्दशशका, २०७८” रिेको छ ।  

२.२  यो ननरे्दशशका यसै आनथयक बिय २०७८/७९ रे्दशर्ख लाग ुिनेु छ। 

3. पररभािा 

३.१   “काययक्रम” भन्नाले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय अन्तगयत संचानलत कृषि के्षर षिकास 
काययक्रम, काययक्रम समन्िय कायायलय तथा यस माताितका कायायलयलाई समेत जनाउछ। 



३.२  “ननमायण काययमा मषिला” भन्नाले कृषि के्षर षिकास काययक्रमको सियोगमा ननमायण िनु लागेको कुनै पनन सामरु्दाषयक 
िा साियजननक भौनतक पूिायधार ननमायण स्थलमा काम गने मषिला कमयचारी िा कामर्दार भने्न सम्झन ुपछय।  

३.३  “कामर्दार” भन्नाले काययक्रमको सियोगमा संचानलत सामरु्दाषयक िा साियजननक ननमायण कायय स्थल िा सो काययका 
लानग प्रयोग भएको घर, जग्गा िा मशेशनरीमा कायय गने व्यशि िा त्यस्तो काययसंग सम्िशन्धत काम गरे िापत 
पाररश्रनमक दर्दई काम लगाईएको व्यशि सम्झन ुपछय। 

३.४ “ननमायण के्षरको काययस्थल” भन्नाले यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमको सियोगमा संचानलत कुनै पनन सामरु्दाषयक िा 
साियजननक ननमायण कायय भईरिेको स्थानिरु िा सो काययका लानग प्रयोग भएको घर, जग्गा िा ननमायण व्यिसायीको 
कायायलय िा त्यस्तो काययसंग सम्िशन्धत समूि/सिकारीिरुको कायायलय आदर्दलाई सम्झन ुपछय। 

३.५ “लैषिक षिभेर्द” भन्नाले नलिको आधारमा गररने भेर्दभाि भने्न बशुझन्छ। लैषिक षिभेर्द मषिला र परुुि र्दिैु उपर िनेु 
भए पनन नेपालको ितयमान सन्र्दभयमा िेर्दाय मषिला नै बढी यसको शशकार िनुपुरेको रे्दशर्खन्छ जस्तै: मषिलालाई कम 
ज्याला दर्दन,े शशक्षा स्िास््य क्षमता षिकास तथा ननणाययक अिसरिरुबाट बशित गराउने आदर्द।  

३.५ “लैषिक षिंसा” भन्नाले नलिको आधारमा शारीररक, माननसक क्षनत िा षपडा पयुायउने कायय अथायत नलिको आधारमा 
गररने कुनै पनन प्रकारको अपमानजनक, षपडाजन्य िा धम्कीपूणय व्यििार, र्दिाि, करकाप िा स्िेच्छाचारर रुपमा 
मषिला, परुुि िा तेस्रो नलिीलाई उनीिरुको अनधकार िा अिसरबाट बशित गने काययलाई जनाउछ। 

३.६ “यौनजन्य र्दवु्ययििार” भन्नाले अको व्यशिलाई अस्िीकायय िनेु गरर यौनजन्य मनसायले गररने आचरण भने्न बझु्न ुपछय। 

३.७ “काययस्थलमा िनेु यौनजन्य र्दवु्ययििार” भन्नले कसैले आफ्नो पर्द, शशि िा अनधकारको र्दरुुपयोग गरी, कुनै षकनसमको 
र्दबाि, प्रभाि िा प्रलोभनमा पारी  िा ितोत्साषित गरर कुनै कमयचारी िा सेिाग्रािीलाई काययस्थलमा यौनजन्य आशयले 
शरीरको कुनै अिमा छोएमा िा छुने प्रयास गरेमा; अशिल तथा यौनजन्य षक्रयाकलापसंग सम्िशन्धत शब्र्द, शचर, 
परपनरका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रषिनध, साधन, िस्त ुिा सामग्री प्रयोग िा प्रर्दशयन गरेमा; लेर्खेर, बोलेर िा 
इशाराले अशित तथा यौनजन्य आशय प्रर्दशयन िा प्रकट गरेमा; यौनजन्य षक्रयाकलापको लानग प्रस्ताि गरेमा; र 

यौनजन्य आशयले शजस्काएमा िा िैरानी दर्दएमा काययस्थलमा िनेु यौनजन्य र्दवु्ययििार भएको भने्न बझु्न ुपछय। 

4. काययक्रमले ननमायण काययमा मषिला सिभानगता र मषिला मैरी काययस्थल बनाउनका लानग गनुयपने काययिरु 

४.१ यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमका कुनै पनन कमयचारी, साझेर्दार संस्था, ननमायण व्यिसायी र कामर्दारिरुले यस 
काययक्रमको सियोगमा संचानलत सामरु्दाषयक तथा साियजननक ननमायणका काम गर्दाय लैषिक षिंसा र यौनजन्य र्दवु्ययििार 
गनय गराउन र यस्ता र्दवु्ययििार िनेु िातािरण नसजयना गनय पाईने छैन, 

४.२ ननमायण के्षरको काययस्थलमा लैषिक षिंसा र यौनजन्य र्दवु्ययििार िनु नदर्दन यस काययक्रमका कमयचारीिरु, ननमायण 
काययमा संलग्न कामर्दारिरु, ननमायण व्यिसायीिरु र व्यिस्थापन पक्ष षिच र्खुल्ला छलफल िनेु िातािरण नमलाउने, 

४.३ ननमायण के्षरको काययस्थलका कामर्दार तथा कमयचारीिरु र स्थानीय समरु्दायिरूमा एचआईभी सषित यौन संचाररत 
संक्रामक रोगिरु, लैषिक षिंसा र यौनजन्य र्दवु्ययििार षिरुद्ध जनचेतना जगाउने र्खालका जानकारीमूलक नलशर्खत 
सामग्रीिरु जस्तै: पोष्टर तथा नलफलेटिरु षितरण गने, मषिला कामर्दारका अनधकार, मानि अनधकार, श्रनमक ऐन 
आदर्दका बारेमा समय समयमा अनभमशुर्खकरण तानलम, गोष्ठी तथा बैठकिरु माफय त जानकारीिरु गराउने, 

४.४ ननमायण के्षरको काययस्थलमा काययरत मषिला कामर्दारिरुको लानग छुटै्ट शौचालयको व्यिस्थापन र शौचालयमा पानीको 
व्िस्थापन गने गराउने, 

४.५ मषिला, परुुि, सिै िगय र जातजातीका कामर्दारिरुमा समान कामका लानग समान ज्यालाको सनुनश्चतता गने गराउने, 



४.६ ननमायण के्षरको काययस्थलमा मषिला कामर्दारिरुलाई बेलकुा अिेर सम्म काम गराएमा सरुशक्षतपूियक आफ्नो ननयनमत 
बासस्थान सम्म पयुायउने व्यिस्था गने गरउने। 

४.७ ननमायण काययमा संलग्न कामर्दारिरुको कामको प्रकृनत िेरी शारीररक सरुक्षा सामग्रीिरु र स्िास््य सम्िशन्ध प्राथनमक 
उपचारका सामग्रीिरु (First- Aid Kit) को व्यिस्था गने गराउने। 

४.८ भारी िस्तिुरू बारम्बार उठाउुँर्दा पछानड ढाड र्दखेु्न समस्या िनु सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरै्द ननमायण काययमा प्रयोग 
िनेु औजार तथा उपकरणिरु र्खररर्द गर्दाय मषिला मैरी औजार उपकरणिरुलाई पनन प्राथनमकता दर्दन,े 

४.९ गभयिती मषिलािरूको लानग रसायनिरूको जोशर्खम बषढ िनेु र गभायिस्थाको पनछल्लो चरणिरूमा लामो समय सम्म 
उनभन, गह्रौ भारी उठाउने र तल मानथ चढ्ने झने जस्ता कडा गनतषिनधिरू र्खतरा िनु सक्ने भएकाले गभायिस्थामा 
सकेसम्म तलुनात्मक रुपमा सशजलो र कम र्खतरा भएका स्थानमा काम लगाउने िातािरण नमलाउने, 

४.१० स्तनपान गराईरिेका (३ ििय भन्र्दा कम उमेरका बच्चा भएका) मषिला कामर्दारिरुको लानग स्तनपान कक्ष र 
सशुशक्षत शशश ुस्यािार कक्ष बनाउनको लानग सिजीकरण गरर बनाउने िातािरण सृजना गने,  

४.११ ननमायण स्थलमा काम गने कामर्दारिरुलाई श्रम ऐन २०७४ मा तोषकएको समय भन्र्दा बषढ समय काम लगाएमा 
ननयमानसुार थप पाररश्रनमकको व्यिस्थाका साथै राषिय कानूनमा पररभाषित गररए अनसुार कुनै पनन बाध्यत्मक श्रम 
र बाल श्रम ननिेध गने गराउने, 

४.१२ ननमायण के्षरको काययमा मषिलािरु र नसमान्तकृत तथा षपछनडएका जातजाती िरुको सिभानगता अनभिृषद्ध गराउन 
प्रोत्सािन गने र मषिला कामर्दारिरुलाई उनीिरुको नसप, क्षमता र िृशि षिकासका षक्रयाकलापिरुमा सिभानगता 
गराउने, 

४.१३ कमयचारीिरु, ननमायण व्यिसायीिरु, परुुि तथा  मषिला कामर्दारिरु र लाभग्रािीिरु नबच गररन ेबोली व्यििारमा 
लैषिक संिेर्दनशील र शशष्टाचारयिु भािा प्रयोग गने गराउन,े 

४.१४ लैषिक षिंसा िा यौनजन्य र्दवु्ययििारका घटना भएको पाईएमा तत्काल छानषिन गरर र्दोिीलाई काययस्थलमा िनेु 
यौनजन्य षिंसा ननिारण ऐन २०७१ तथा अन्य प्रचनलत ननयम कानून अनसुार कारिाषि गने। 

5. ननरे्दशशकाको पालना गनुय पने  

५.१ यस ननरे्दशशकाको पालना काययक्रमका सिै कमयचारीिरु, साझेर्दार संस्थािरु, सेिाग्रािीिरु, ननमायण व्यिसायीिरु र 
कामर्दारिरुले गनुयपनेछ,  

५.२ यस ननरे्दशशकाको पालना गने गराउने कतयव्य काययक्रमको िनेुछ र ननरे्दशशकाको पालना भए नभएको अनगुमन 
काययक्रमको तिबाट काययक्रम संयोजकले  र मन्रालय तिबाट कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयले र्खटाएका 
कुनैपनन व्यशिले गनय सक्नेछन,् 

५.३ यस ननरे्दशशकालाई काययक्रमको जीिन्त र्दस्तािेजको रुपमा नलईएको छ र यसको कायायन्ियनका क्रममा भएका 
नसकाईिरुको आधारमा जनुसकैु समयमा पररमाजयन गनय सषकनछे। 


