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याख्यान्

भुइतँ हबाट पिर यमा : नेपालको मिहला
आ दोलनको गित र िदशा
रेणु अिधकारी
िवषय प्रवेश
मिहला अिधकारको संरक्षण, संवद्धर्न तथा पिरपूितर्लाई राजनीितक संघषर्को मुख्य मु ा
बनाएका सामािजक आ दोलन मिहला आ दोलन हुन् । य ता आ दोलनका अगुवा र ियनमा
सामेल भई संघषर् गनेर् मिहला, पु ष वा ते ो िलंगी जो पिन हुन सक्छन् । तर, मिहला र
पु षबीच भएका वा हुन सक्ने असमानता र अ यायलाई मिहलाह ले चुनौती िदने गछर् न् ।
यसैले, मिहला आ दोलनका अगुवा मिहला नै हु छन् । सबै ठाउँ का मिहला आ दोलन
एकै प्रकारका हुँदैनन् । यसै गरी, आ दोलनका “एजे डा” पिन समय सापेक्ष हुने गछर् न् ।
ितनले िविभ न रणनीित िलन सक्छन् । ज तै, मिहला-पु ष सम-िवकासका एजे डा िलएर
अगािड बढेका आ दोलन छन् । राजनीितक आ दोलनसँगै मिहला आ दोलनलाई िलएर
जाने पिन छन् । आफूलाई मिहलावादी मा ने तर राजनीितक आ दोलनको अंग नमा ने
अिभय ता पिन छन् । मिहलावादी भनेर आफूलाई राजनीितक पिहचान िदन नचाहनेह
पिन छन् । मैले भने मिहला र पु षबीच थािपत असमान शिक्त स ब धले मिहलालाई
पारे को प्रभावलाई राजनीितक सवालको पमा उठाउने आ दोलनलाई मिहला आ दोलन
मानेको छु । य ता आ दोलनले मिहला र पु षबीच थािपत शिक्त र पँूजीको असमान
बाँडफाँड मात्र होइन, यसलाई सामािजक, राजनीितक र आिथर्क पिरवेशले पिन प्रभािवत
पारे को हु छ भ ने मा यता राख्दछ ।
नेपालमा मिहला आ दोलनबारे दईु ओटा सोच सतहमा देिख छन् । एउटाले नेपालको
मिहला आ दोलन शु आती अव थामा छ, िवशेष गरी िवकासे मिहलावादको सेरोफे रोमा
सीिमत छ, भ ने गरे को छ । अक ले भने मिहला आ दोलन लामो समयअिघ शु भएर
िविभ न कालख डमा देशको राजनीितक पिरवेश अनु प किहले सुषु रह छ त किहले
झाँिगदै जा छ भ ने मा छ । म पिछ लो सोचमा िव ास गछुर् । यो याख्यान्मा मैले भोगेका,
समाज अ ययन १३ ः १४१–१६६, २०७५
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देखेका र िव े षण गरे का आधारमा नेपालको मिहला आ दोलनको ि थितबारे लेखाजोखा
गदैर्छु । शु आतका के ही ऐितहािसक स दभर् प्रकािशत सामग्रीबाट िलइएका हुन् । ितनमा
मे र ो मौिलकता छै न । िविभ न कालख डका राजनीितक आ दोलनमा मिहलाह ले
मह वपूणर् भूि मका खे ले क ा छन् र कितमा त अगुव ाइ गरे क ा छन् । सबै आ दोलनमा
मिहलाका मु ालाई थोरबहुत उठाइएको हु छ । तर, आ दोलनिभत्र मिहला अिधकारका
मु ालाई उठाउने र हेनेर् प्रवृि फरक हु छ । य तै, िभ नतालाई मैले बुझे अनुसार यहाँ
नेपाली मिहला आ दोलनको कालिवभाजन गरे को छु । तदनु प यहाँ मैले नेपालको मिहला
आ दोलनलाई मुख्यतः िव.सं.२०४६ अिघ, २०४६ देिख २०५२ स म र २०५२ सालपिछ
२०७४ सालस म गरी तीन चरणमा बाँडेको छु । यसो त २०४६ साल अिघका िविभ न
कालख डमा आ दोलनको व प र चिरत्र थोरबहुत नफे िरएका होइनन्, तैपिन समग्रमा
यस अविधमा भएका उतारचढावलाई एकै ख डमा राखेर प्र तुत गरे को छु । िव.सं. २०४६
पिछको प्रजाताि त्रक कालमा पिन माओवादी जनयुद्धअिघ र पिछका आ दोलनमा ताि वक
िभ नता आएको छ, यसैले २०४६ पिछको अव थालाई सोही अनु प िवभाजन गरे को हुँ ।

िव.स.ं २०४६ पूवर्को मिहला आ दोलन

सबै जसो सामािजक आ दोलन लोकताि त्रक यव था, समानता, आिथर्क पिरवतर्नका
लािग हु छन् । य ता आ दोलन सचेत नागिरकले आफूले चाहेको सकारा मक पिरवतर्नका
लािग था दछन् । आ दोलनका क्रममा मिहलाह आ ना अिधकारबारे सुसूिचत हु छन् ।
आफूलाई िपतृस ाले पाखा लगाएको अनुभव गछर् न् । यसपिछ ती आ दोलनमा मिहला
अिधकारका मु ा िभित्रन था दछन् ।
राणाकालको एकत त्रीय यव थाले ज माएको उकुसमुकुसलाई िचनेर् प्रयासमा मिहला
अिधकारका मु ालाई समेटेर योगमाया र उनका िश यह ले पिहलो मिहला आ दोलन
थाले । आजभ दा सय वषर्अिघ िवधवा योगमायाले िह दू धमर्शा को याख्या प्रितकूल
पु न िवर् व ाह गिरन् र रा य यव थासँ ग धमर् र ा यको माग गिरन् । उनले चलाएको सो
आ दोलन स ा प्राि का लािग अ ऐितहािसक मिहलाह ले गरे का संघषर्भ दा िभ न
िथयो । योगमायाका माग नौला िथए । दो ो िववाह गनेर् अिधकार मिहलािसत हुनुपछर् ,
उसको आ नो शरीरमािथ अिधकार हुनुपछर् भ ने योगमायाका सवाल यसअिघ नेपाली
समाजमा यित प ढंगले उठे का िथएनन् । योगमायाले आ ना मु ा धािमर्क आवरणिभत्र
रहेर लडे की िथइन् । के ही पिछ िद या कोइराला, रे व त कुमारी आचायर्, मंगलादेवी िसंह,
सहाना प्रधान, साधना प्रधानह ले दाइजो र मिहला िहंसा िव द्ध संघषर् अगािड बढाए ।
पिछ ला संघषर् एकताि त्रक यव थादेिख मिु क्तको कामनासँगै बढेका िथए । प्राय: राजनीितक
पिरवतर्नका लािग संघषर्रत नेताह , जो प्रायः पु ष नै िथए, उनीह का घरपिरवारका मिहला
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सद यले य तो आ दोलनको अगुवाइ गरे का िथए । यसैले, ितनको मूल उ े य राजनीितक
पिरवतर्नका लािग मिहलालाई संगिठत गनर्ु र ो । ितनले असमान शिक्त स ब धका कारण
पु षद्वारा िवभेिदत मिहलाको ि थितबारे खुल त कुरा गनर् सके नन् । मिहला अिधकारका
सवालले िझनो पमा दलगत राजनीितिभत्र प्रवेश त पायो, तर मह व पाएन । िकनभने
य ता सवाल भुइँत हबाट उठाइएका िथएनन् । लोकत त्रका लािग लिडरहेक ा ने त ाका
पिरवार सद यह को अगुवाइमा ती मु ा उठाइएका िथए । यसैले, ती संघषर् लोकत त्र
प्राि कै बृहत् योजनाका अंग रहे । यापक जनसहभािगता भने हुन सके न ।
संसारका अ ठाउँ मा भएका मिहलाह को संघषर् पिन राजनीितक संघषर्सँगै बढेका
देि ख छन् । महा मा गा धीको भारत छोडो आ दोलन, ले ि ननको समाजवादी क्राि त,
अमेिरकाको नागिरक वत त्रता प्राि को आ दोलन, दिक्षण अिफ्रकाको रंगभेद िव द्ध
अिभयानिभत्र पिन मिहला अिधकारका कुरा प्र फुिटत भए । नेपालमा पिन य तै भयो ।
िव.सं. २००४ र २०१७ बीचको अविधमा मिहलाका भोट िदन पाउने, राजनीितक पाटीर्को
अनुग्रहमा राजनीितक सहभािगता जनाउने, िवद्यालयह को थापना र लेख्न/पढ्न पाउने
ज ता मह वपूणर् उपलि ध प्रा भए । राजनीितक पिरवेश अिल खुकुलो भए अनुसार
नागिरक अिधकारका के ही कुरा त हािसल भयो । तर, मिहलालाई घरिभत्र र बािहर दो ो
दजार्मा रािखएको ि थितमा पिरवतर्न भने आएन । मिहलालाई दो ो दजार्मा राख्ने िपतृस ा
र िपतृस ाले िनय त्रण गरे का क्षेत्रह को बारे मा कुरास म पिन भएन । मिहलाको उ पादन,
प्रजनन्, गितशीलता, शरीर मािथको आ नो िनय त्रण ज ता सवालह ले किह यै ठाउँ
पाएनन् । मिहलाले गनेर् काम पिन काम हो भ ने िवषय मु ाको पमा किह यै थािपत
हुन सके न ।
िव.सं. २०१७ मा राजा महे द्रले शासन स ा ह याएपिछ लोकताि त्रक र वामप थी
नेता-कायर्कतार् भूिमगत भए । राजनीितक पले गोलब द हुन थालेका अगुवा मिहलाह
िनि क्रय भए । प चायती रा यले त कालीन अ तरार् ि ट्रय पिरवेश सुहाउँ दा मिहलाको
पेवा बढाउने कायर्क्रम (पीसीआरड लु), आदशर् मिहला संगठनको शु आत, नारी सेवा
सम वय सिमितको थापना ज ता कायर्क्रम यायो । यी कदम सुधारा मक देिख थे, तर
ियनको िनिहताथर् मिहला आ दोलनलाई गै र -राजनीितक बनाउनु िथयो । रा यस ाले
मिहलाका मु ालाई अिधकार हनन्को पमा नहेरी क याणकारी अवधारणाबाट हे¥ यो ।
यी सुधारा मक कायर्/सेवाले के ही नेपाली मिहलाको जीवन तर भने अिलकित सुिध्रयो,
तर मिहला आ दोनल धेरै पछािड धके िलयो ।
“जु न सु कै बादलमा पिन चाँ द ीको घे र ा हु छ” भने ज तै प चायत कालका यी
कायर्क्रमम ये अमेिरकी सहयोग िनयोग (युएसएआइडी) को सहयोगमा आिथर्क िवकास
तथा प्रशासन के द्र (सेडा) बाट सन् १९७० दशकको अ तितर गिरएको नेपालमा मिहलाको
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मयार्दा तर स ब धी अनुस धान दरू गामी मह वको िथयो । यो अ ययनमा मीना आचायर्
र वीणा प्रधान ज ता मिहलाह संल ग्न िथए । अमेि रकी नागिरक िलन बे नेट को पिन
यो अ ययनमा ठूलो भूिमका र ो । पूवर्प्रधानम त्री टंकप्रसाद आचायर्की छोरी भए पिन
मिहला भएकै कारण मीना आचायर्को जीवन सहज िथएन । उनले पढ्न तथा िवदेश जान
संघषर् गनर्ुपरे को िथयो । साथै, िवदेशीसँग िववाह गरे पिछ उनले अ ठ्यारा पिरि थितको
सामना गनर्ुपरे को िथयो । यसैले, यो अनुस धान प्रितवेदन नेपाली मिहलाका वैयिक्तक
एवं राजनीितक सम या उजागर गनेर् मह वपूणर् द तावेज ब यो ।
त कालीन राजनीितक यव थािभत्र उपल ध अवसरलाई उपयोग गदैर् यो द तावेजले
ने पाली मिहलाको भुइँतहको अनुभव प्रकाशमा यायो । फल व प सन् १९८० देिख
राि ट्रय योजना आयोगले “िवकासमा मिहला” अवधारणा अनुसार आ नो छै ठौ ँ आविधक
योजनामा मिहलाका मु ा समावेश ग¥यो । प्र येक गाउँ स म मिहला संगठनको शाखा पुग्यो ।
मिहलालाई घरबाट िन कने पिरि थित ब यो । मिहलाका लािग छुट्ट्याइएका कायर्क्रममा
के ही युवा मिहला आकिषर्त भए । मिहलाले िवकास अिधकृ तको पमा काम थाले ।
समुदायस म मिहला आफै पुग्न थाले । सामुदाियक तरमा के ही त कालीन शासन पद्धित
अनुकूल मिहला य ता कायर्क्रमले लाभाि वत पिन भए ।
यी पिरवतर्न “िवकासमा मिहला” भ ने अवधारणाबाट स चािलत िथए । ियनले आिथर्क
गितिविधमा मिहलाको पहुँच के ही मात्रामा बढाए पिन राजनीितक सम यालाई स बोधन
गनर् सके नन् । मिहलाको आिथर्क ि थितमा के ही सुधार होस् र समाजले िदएको भूिमका
ितनले चुपचाप वीका न् भ ने सोचले यी कायर्क्रम याइएका िथए । यितखेर मानव
अिधकारबारे छलफल गनर् िनषेध िथयो । मानव अिधकारका कुरा गनेर्ह लाई अराि ट्रय
त व भिनने हुँदा य ता कायर्क्रममा कसैले पिन मिहला अिधकारका सवाल उठाउन सके नन् ।
फल व प प चायत यव थाभर मिहलाले आ नो दो ो दजार् क ो ि थित, शरीरमािथ
आ नो िनय त्रण र मिहला िहंसाको कारण ज ता राजनीितक िवषयमा प्रवेश गनर् पाएनन् ।
सरकारी योजना के ही सफल भयो । तर मिहला अिधकारको आ दोलन पछािड
धके िलयो । लोकताि त्रक गितिविधमा सिक्रय—खास गरी िवद्याथीर् आ दोलनका के ही
अगुवा—मिहलाह लाई (उदाहरणको लािग, त कालीन नेपाल िवद्याथीर् संघकी नेता दगु ार्
िघिमरे लाई सन् १९७७ मा) नारी सेवा सम वय सिमितमा लगेर चुप लगाइयो । सामुदाियक
तहमा मख
ु र हुन थालेका के ही मिहला पेवा बढाउनेितर अ मिलए । के ही ठाउँ मा लोकत त्रका
लािग संघषर्रत मिहलाका िव द्ध मिहला नै प्रयोग गरी दबाइयो । अधर्भूिमगत वा भूिमगत
भएर काम गिररहेका मिहलाबाट प्रिशिक्षत गोमा देवकोटा ज ता मिहलाले २०३७ सालदेिख
सामुदाियक तरमा िकसान आ दोलन र िशक्षक आ दोलन ज ता सामािजक आ दोलनमा
अगुवाइ गरे । तर यी आ दोलनका के द्रमा मिहलाका सवाल िथएनन् ।
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प चायत कालमा अिधकार प्राि का आ दोलनमा लाग्नु जोिखमपूणर् काम िथयो ।
यसमािथ थोरै मिहला मात्रै िशिक्षत िथए । सामुदाियक तरमा जित िशिक्षत िथए, ती पिन
खास वगर् र समूहका िथए । ितनीह म ये लोकत त्रमा िव ास गनेर्ह भूिमगत िथए । अ
राजावादी िथए । य तो िवषम पिरि थितमा समुदायमा रहेर मिहला अिधकार आ दोलन
अिघ बढाउने मिहला पिन िथए । ती दुलर्भ िथए र ितनको खोजी भएन । न त ितनले
गरे का कामको द तावेजीकरण नै भयो । उदाहरणका पमा िसरहाकी देवदेवी शमार्लाई
िलन सिक छ । उनको पािरवािरक सूत्रबाट प्रा जानकारी अनुसार ियनी बमार्बाट आएकी
हुन् । सहाना प्रधानकी समकालीन ियनी िबहे भएर िसरहा पुिगन् । िशिक्षत एवं चेतनशील
ियनले आ नै घरको िपँढीमा िसरहाका मिहलाह लाई बटुलेर पढाउन शु गिरन् । यसरी
मिहलाह लाई पढाउँ दा यहाँका मािनसले उनलाई अनेक गालीगलौज गनेर्, शरीरमा पानी
ख याइिदने र थुक् ने स मका अ य त िनकृ यवहार गथेर् । यसबाट ियनी कि पिन
िवचिलत नभई िनर तर पमा मिहला िशक्षा र ितनको आिथर्क अिधकारका लािग आवाज
उठाइरिहन् । य तै, िसरहाको माडर कूलको थापनामा पिन ियनको धेरै योगदान र ो ।
हुन त उनी पिछ गएर मिहला आदशर् सेवा के द्रको सद य बिनन् र प चायती राजनीितमा
प्रवेश गिरन्, यद्यिप िसरहाको मिहला अिधकारको स दभर्मा उनको योगदान िबसर्न िम दैन ।
देवदेवी शमार्को योगदान ज तै झापाका मिहला िशक्षकह ले ८ माचर्को अवसरमा गरे का
प्रदशर्नका क्रममा भएको गोली प्रहार, धनकुटामा मिहलाले गरे का िवद्रोह ज ता घटनाको
पिन नेपाली मिहला आ दोलनको इितहासमा अंिकत हुन सके को छै न । समुदाय तरमा
गएर िविभ न यिक्तसँग कुराकानी गनेर् हो भने य ता जानकारी अझै संकलन गनर् सिक छ ।
प्रािज्ञक वगर् समूहमा िपतृस ा मक सोचबाट िनदेर्िशत पु षह को बाहु य िथयो ।
राजघराना, राणा पिरवार, राजाका भारदार र उ च वगर्का के ही मिहला भारतमा अ ययन
गरे र फकेर् का िथए । संयुक्त रा ट्र संघीय िनकाय युिनफे ममा ितनैको वचर् व िथयो । सोही
अव था त कालीन अ य िवदेशी िनकाय र सं थाह मा िथयो । सबै ठाउँ मा काठमाडौकँ ा
सभ्रा त मिहलाकै हालीमुहाली हु यो । यितखेर सबै दातृ िनकायले आ नो अि त वको
लािग सरकारबाट िनदेर्िशत काम गनर्ु पदर् यो । राजनीितक पले मिहलाका मु ा उठाउने
मिहला अिभय ता भने राजधानीमा सीमा तकृ त भइरहे । मिहला आ दोलन भने क ो
काठमाडौमँ ा रहेका िविभ न अ तरार्ि ट्रय संघ सं थामा कायर्क्रम संयोजक, परामशर्दाता
ज ता िविभ न ओहोदामा रहेका मिहलाले गनेर् काम नै हो भ ने मा यता थािपत गराउन
रा यका सबै संरचना िक्रयाशील रहे । भुइँतहमा िक्रयाशील मिहलाको कामको पिहचान
नै भएन । उनीह पाखा लगाइए ।
सन् १९७५ मा मेिक्सकोमा प्रथम िव मिहला स मेलन भयो । संयुक्त रा ट्र संघले
मिहला दशक कायर्क्रम घोषण ग¥ यो । यी घटनाले नेपालमा प्रभाव पा¥ यो । राजनीितक
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संरचनािभत्र रहेका शिक्त-स प न मािनसले यी कायर्क्रमलाई उपयोग गदैर् के ही सुधारा मक
कदम चाले । तर ती मिहलािभत्र जागेको राजनीितक चेतनालाई दबाउन चाह थे । मिहला
आ दोलनका नाममा वा तिवक मिहला आ दोलनलाई दबाइराख्न ितनले ठूलो भूिमका
खेले । य तो िवषम पिरि थितमा पिन जो राजनीितक पले सचेत िथए तर प चायती
यव थाबाट दिमत िथए र देशिभत्र तथा बािहर िविभ न तहमा िथए, ितनले मिहलालाई
िविभ न प्रकारले सं ग िठत गनेर् काम भने जारी राखे । यसरी २०४६ साल स मका
आ दोलनिभत्र सिक्रय मिहलाले आ-आ ना िनदेर्शक िवचारधारा अथवा िसद्धा त अनुसार
मिहलालाई राजत त्र अथवा एका मक यव था िव द्ध गोलब द गरे । त कालीन शासन
यव थाले भने राजनीितक मु ालाई प छाउँ दै देखावटी सुधारका के ही प्रयास जारी राख्यो ।

िव.स.ं २०४६ देिख २०५२ का आ दोलन र मिहलाका मु ा

िव.सं. २०४६ को जनआ दोलनपिछ देशको राजनीितक पिरि थित खक
ु ु लो भयो । पिहलेदिे ख
समु द ायमा सिक्रय मिहला, मिहला अिधकारका सवालमा मु ख र यिक्त र समू ह लाई
आ-आ ना गितिविध अगािड बढाउन सहज भयो । तथािप, राजनीितक पाटीर्ह ले मिहला
प्रितिनिध वलाई संिवधानतः पाँच प्रितशतमा सीिमत राखे । म त्रीम डलमा मिहलाको
प्रितिनिध वलाई मह व िदएनन् । मिहलामािथ िहं स ा बढ् द ो िथयो । तर, प्र यु रमा
त कालीन अ तिरम सरकारका गृहम त्री योगप्रसाद उपा यायले य तो िहंसाको प्रितकार
गनर् “खुसार्नीको धुलो िलएर िहँड्नू र लामो नङ पा नू” भ ने ज तो ह का िट पणी गरे ।
यी घटनाक्रमले राजनीितक पाटीर्मा सामेल मिहलालाई मिहलाको मु ा उठाउन राजनीितक
आ दोलनले पुग्दैन, संगिठत पमा मिहलाका मु ा राख्नुपनेर् रहेछ भ ने बोध भयो । मिहला
सु र क्षा समू ह ज तो स जालको शु आत भयो । योसँ गै सु ध ारा मक कामका लािग
ोत सिहत िविभ न खाले मिहला संघसं था खुले । नेपालले मानव अिधकार स ब धी
द तावेजमा ह ताक्षर ग¥ यो । मिहलाका मु ा कसरी उठान गनेर् भ ने िवषयमा राजनीितक
पाटीर्िभत्र छलफल शु भयो ।
यो अविधमा पिन पिहले झै ँ लामो समयस म स ा र ोतको िनकट रहेका स भ्रा त
मिहलाको हालीमुह ाली भने चिलर ो । सं युक्त रा ट्र सं घ ीय मिहला स ब धी िनकाय
लगायत अ तरार्ि ट्रय गैरसरकारी सं थामा ितनीह नै रहे । िवदेशी दातृ सं थादेिख रा यका
उ च िनकायमा काम गनेर् मािनस ितनकै स जालमा िथए । अक तफर् , मिहलाका मु ालाई
वगीर्य ि कोणबाट हेनर् ज री ठा ने, तर वगीर्य िवभेदलाई उ पादन र उ पादनका साधन
एवं थान विरपिर मात्रै राखेर पुग्दैन भ ने मिहलालाई त कालीन वामप थीह ले समेत
िकनारामा राखे । जातीय तथा वगीर्य िवभेदसँगै लिगक िवभेदलाई पिन अ य गदैर् अिघ
बढ्नुपछर् भ नेह लाई काम गनर् सकस िथयो । मिहलािभत्र वगीर्य िवभेद छ भनी ती मा थे,
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तर मिहलाका मु ा वगीर्य ि कोणले मात्र स बोधन हु न सक्दैन भ ने धारणा राख्थे ।
यसको स बोधन गनर् मिहलाको शरीरमािथ उनको आ नै िनय त्रण हुनुपछर् , मिहलाको
यौिनकताका सवालह प्रित रा यको प ि कोण हु नुप छर् र नव-उदारवादी आिथर् क
नीितले मिहलालाई गिहरो प्रभाव पारे क ो छ भ ने ितनको िवचार िथयो । तर, य तो
िवचार राख्नेलाई प्रजात त्रो र कालमा पिन काम गनर् सहज भने िथएन । अक श दमा
भ नु पदार्, मिहला सवाललाई राजनीितक तवरले उठाउनु पदर्छ, मिहला आ दोलनलाई
दलगत राजनीितको सेरोफे रोमा मात्रै सीिमत राख्नु हुँदैन भ ने मिहलालाई धेरै गा ो िथयो ।
मिहलावादी ि कोणबाट उनीह ले उठाएका सवालको उ र पाउन संरचनागत पिरवतर्न
आव यक िथयो । आिथर्क नीितको िदशा पिरवतर्न हुनुप य । तर, साम तवादी उ पादन
पद्धित र स चार मा यमले मिहलाको म र यिक्त वलाई प्रभािवत गरे को छ भ ने तकर्
नै मिहला आ दोलनको आधार त भ हो भनी बु ने समूह सानो िथयो । मिहलावादीह
वगीर्य मुिक्तले मात्रै मिहला मुिक्त स भव छ भ ने मा दैनन् । मिहलाले घरिभत्र गरे को म
पिन मको गणनामा आउनुपछर् भ ने मा यता राख्दछन् । यस बखत यही मा यता राख्ने
मिहलवादीह मिहलाको यौिनकता, यौन र प्रजनन् अिधकारलाई वा यसँग मात्रै जोडे र
हुँदैन, मिहला र पु षबीच थािपत असमान शिक्त स ब ध, यिक्तका नैसिगर्क अिधकारसँग
जोडे र िव े षण गिरनुपछर् भ ने ठा थे । उनीह वगीर्य िव े षण फरािकलो तवरले गिरनुपछर्
भ थे । मिहलाको सोच, जीवन प्रितको ि कोण, जीवनबाट गरे को चाहना, आफूबाट
राखेको अपेक्षा, सामािजक सम या र समाधान स ब धी उनको बुझाइ, उनले आफूले गरे का
प्रयास अथवा सुझाएका उपायको आधारमा समेत वगर् िव े षण गिरनुपछर् भ ने ितनको
धारणा िथयो । ितनीह मिहलाको यौिनकता, प्रजनन् अिधकार, यौनकमीर्को अिधकार,
मिहला र पु ष बीचका असमान शिक्त स ब धका कुरा अिघ सानर् चाह थे ।
मिहलावादीका उपरोक्त मा यता वामप थी भिनने पाटीर्द्वारा िनयि त्रत मिहला संगठनले
पिन चाएनन् । यी भिगनी संगठनमा धेरै जसो म यम वगीर्य मिहलाह िथए । ितनमा
पिन अिधकांश राजनीितक पाटीर्का उ च ओहोदामा रहेका पु षकै पिरवारका सद य र
नातागोता िथए । ितनले िपतृस ालाई आ मसात गरे का िथए । यसैले, ितनले मिहलाका
सवालमा आ-आ नो पाटीर्लाई चुन ौती िदन सके नन् । अकार् ि तर ती मा यता पु षको
वचर् व वीकादैर् र के ही सुधारा मक कायर्क्रम चलाउँ दै जीिवकोपाजर्न गिररहेका मिहला
अिभय तालाई पिन पचेन । िव.सं. २०४६ पिछ लामो समयदेिख काम गिररहेका मानव
अिधकारकमीर् तथा मानव अिधकारवादी सं था सतहमा देखा परे । तर, सबैमा कुनै न कुनै
पाटीर्का पु ष कायर्कतार्कै वचर् व िथयो । उनीह लाई मिहलावादी राजनीितक िव े षण
गनेर् मिहलासँग यवहार गनर् सहज िथएन । यसैले, य ता मिहला मानव अिधकारको
आ दोलन हाँक्नेका लािग पिन िप्रय ब न सके नन् । प चायत कालदेिख ोत र स ाको
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निजक भएका एवं दातृ िनकायिसत िनकट रही मिहला अिधकारका सवालमा काम गछ ँ
भ ने मिहलाका लािग पिन िप्रय िथएनन् ती । उनीह ले य ता मिहलावादीलाई वामप थी
मिहला भनेर पाखा लगाए । उता वामप थी मिहलाले भने मिहलावादी राजनीित अंगीकार
गदैर् काम गनेर् मिहलावादीलाई एनजीओकमीर् भनेर आफूलाई चािहँदा मात्र उपयोग गनेर् र
अ यथा बेवा ता गनेर् नीित अिख्तयार गरे । यसरी मिहलावादी सोच राखेर काम गनेर्ह
दोहोरो, तेहेरो चपेटामा परे ।
यितखेर मिहलावाद श ददेिख डराउनेह मिहला आ दोलनका अगुवा देिखए । ितनले
मिहलावादको अवधारणा पि मा सं कृ ितको उ पादनका पमा बु ने ह लाई चुन ौती
िदन सके नन्, ब यो बुझाइलाई नै थप बिलयो बनाए । य तै , राजनीितक पाटीर्िभत्र
धेरै मिहलाले आफू मिहलावादी होइन भ दै बो ने चलन आयो । पाटीर्िभत्र लामो संघषर्
गरे का, भुइँतहदेिख मिहला अिधकारका लािग लडे का र आफू मिहलावादी हुँ भनी आँट
गनेर् मिहला सीमा तकृ त भए ।
पीडा र शोषणका एकै प्रकारको पिरभाषा हुँदैन । न एकै प्रकारले ितनलाई ना न
सिक छ । सामािजक ि थित, आव यकता तथा चाहना ज ता त वले पीडा र शोषणको
अनुभूित र पिरभाषालाई फरक पादर्छन् । शोषण र पीडाबाट मुक्त हुन ऐितहािसक ि थित
र पिरवेशलाई व तुगत िव े षण गरी राजनीितक तरले सूचकांकह िनधार्रण गिरनुपदर्छ ।
यसपिछ क तो कायर्क्रमलाई प्राथिमकतामा राख्ने भ ने प हु छ । “सबै मिहलाको
पीडा उ तै हो” भ ने िसद्धा त अपनाए मिहला आ दोलन िलकबाट बािहिर छ । प्रायः
जसो ोत र स ामा पहुँच हुने मिहलाले भने आ दोलनलाई राजनीितबाट िवमुख पानर्
यसो गदर्छन् । वगीर्य वाथर्को पक्षमा ितनले अग्रािधकारको प्रयोग गदर्छन् । यो प्रवृि
अ मुलुकका आ दोलनपिछ पिन देिखएको हो । हामीकहाँ पिन प्र टै पमा देिखयो ।
ोतमा पहुँच भएका ठू ठूला पिरयोजना चलाउने मिहलाले “सबै मिहला समान पले
पीिडत हु छन्” भ ने मा यता थािपत गनर् खोजे । मिहला आ दोलनलाई राजनीितबाट
िवमुख गराए । मिहला िभत्रको िविवधताले थान पाएन । मिहला िभत्रको वगीर्य र जातीय,
यौिनक मु ाले प्रवेश पाएन । िव.सं. २०४६ को आ दोलनपिछ पिन मिहला आ दोलनलाई
राजधानी-के ि द्रत र पिरयोजनामुखी काम ज तो पािरयो । भुइँतहमा आ नो जीवन अनेक
गरी सपानेर् मिहलाह आ दोलनमा अटाएनन् । मिहलािभत्र शोषणका िविवध कारण
खोत ने प्रयास भएन । ब मिहला र पु षको समान सहभािगता मात्रै मिहला आ दोलनको
मु ाको पमा थािपत गनेर् कोिसस गिरयो । मिहलाको यौिनकता, मिहलालाई लामो
समयदेि ख िपतृस ाले पु षमा िनभर्र बनाएको ि थितलाई चुन ौती िदइएन, ब िवधवा
मिहलाले रातो लुगा लगाउने ज ता अिभयान, िवधवा भ ा ज ता सुधारा मक काम गरे र
मिहलाको मूल मु ालाई ओझेलमा पानेर् काम गिरयो । यसले एउटा जात, धमर्, क्षेत्र र
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वगर्का मिहलाह को शिक्त के द्रमा पहुँच बढ्यो । य ता मिहला नै मिहला आ दोलनका
अगुवा हुन् भ ने थािपत गराउन खोिजयो । िपतृस ा मक संरचना अझ बिलयो ब यो ।
पिहलेदेिख नै स ा र ोतमा पहुँच भएका के ही मिहलाको रहनसहन बदिलयो । तर, समग्र
मिहलाको जीवन तरमा सुधार आएन । सतहमा हेदार् यसले मिहलाको जीवनमा आमूल
पिरवतर्न नै याए ज तो प्रचार गिरयो । तर, सारमा भने यसले मिहला आ दोलनलाई
राजनीितक ब नबाट फे िर पिन रोक्यो । सुधारको सेरोफे रोमा मात्रै अ म यायो, मिहलालाई
दो ो दजार्मा राख्ने मूल मु ा प्राथिमकतामा आउन सके न ।
मिहलावादी आ दोलन जातीय, पिहचानगत अथवा सां कृ ितक आधारमा गिरने
सबै प्रकारको िवभेदको अ य चाह छ । ब्रा ण, क्षेत्री र के ही दिलत समुदायका मिहला
बाहेक अ य मिहलालाई सामािजक पर पराले दो ो िववाह गनेर् छुट िद छ । कितलाई
आ नो इ छा िव द्ध िववाह गनर् लगाइ छ । मिहलालाई सामािजक-सां कृ ितक िवभेदको
आधारमा िववाह गनर् निदनु वा जबजर् ती गनर् लगाउनु मानव अिधकारको हनन् हो । यो
एउटा अपराध पिन हो । यसैले, मिहला आ दोलन यो प्रवृि को िवरोध गछर् । िबहे गनर्ु
वा नगनर्ु, रातो लुगा लगाउनु वा नलगाउनु मिहलाको वैयिक्तक वत त्रताको कुरा हो ।
बहस रातो लुगा लगाउनु वा नलगाउनु भ ने होइन । बहस त पिहरन, शरीर र आ मिनणर्य
स ब धी मिहलाको अिधकारमािथ िपतृस ाले जमाएको क जाबाट कसरी मुक्त हुन सिक छ
भ नेबारे हुनुप य , तर भएन । यौिनक पिहचानबारे छलफल गिरएन । बहस त िवधवा
मिहलाले भ ा पाउने वा नपाउने भ नेमा के ि द्रत भयो । रातो लुगा लगाउने वा नलगाउने
भ नेमा के ि द्रत भयो । सरकारले िवधवा मिहलालाई भ ा िदने प्रावधान यायो । एकल
मिहलालाई सामािजक सुरक्षा प्रा भयो भिनयो । य तो सामािजक सुरक्षाको दायरािभत्र
ीमान् बे प ा भएका, रक् याहा ीमान्बाट पीिडत, िववाह नगरी एक्लै बसे क ा, घर
पिरवारबाट उपेिक्षत, ीमान्सँग स ब ध िव छे द भएर पिन ब चा एक्लै हु कार् उनु पनेर् ,
शारीिरक वा मानिसक पले अशक्त ीमान्को याहार गनर्ुपनेर् मिहला भने पनर् सके नन्,
जसलाई सामािजक सुरक्षा अ य त आव यक िथयो । िवधवा मिहला धनी वा गरीब जे
भए पिन िवधवा भ ा प्रा गनेर् समूहमा पा तिरत भए । आिथर्क िहसाबले अ ठ्यारो
ि थितमा रहेका िवधवा मिहलालाई यसले थोरै राहत त िदलायो, तर पु ष भएनन् भने
मिहला बेसहारा हु छन् भ ने िपतृस ामक मा यतालाई यसले झन् जगैदेिख बिलयो बनायो ।
सामािजक सुरक्षाको बहस मिहलावादीले चाहे ज तो सामािजक यायको मु ा ब न सके न ।
िव.सं. २०४६ को राजनीितक पिरवतर्न प ात् के ही उपलि ध नभएका होइनन् । के ही
उपलि ध अव य प्रा भएका छन् । ज तै, मिहलाको पैतृक स पि मािथको अिधकार
लगायत मिहलाका िवषयमा भएका धेरै कानूनह को संशोधन भयो । वैवािहक बला कार
िव द्धको कानून ब यो । चे ल ीबे ट ी ओसारपसार िव द्धको राि ट्रय कायर् य ोजना तयार
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भयो । राि ट्रय योजनामा मिहलाका मु ा समावेश गिरयो । मिहला अिधकारको क्षेत्रमा
काम गनर् बढी बजेट छुट्ट्याइयो । िवधवा मिहलाले सामािजक सुरक्षा भ ा पाए । तर, म
फे िर दोहो¥ याउँ दै छु, य ता के ही सुधारा मक कामले मात्र संरचनागत पिरवतर्न याउन
सिकँ दैन यो । यसो त पँूजीवादी िपतृस ा मक यव थालाई सुधारवाद नै बढी मन पछर् ।
झन् संवैधािनक राजत त्रलाई नै सफलता ठा ने वगर्लाई सुधारका यी प्रयासबाट फड्को
मारे को लाग्नु वाभािवक िथयो । ितनले कुनै संरचना बद नु परे न । मिहलाका मु ामा
िक्रयाशील छौ ँ भ ने बािहर स देश पिन गयो । सिदयौदँ ेिख पाखा लगाइएका समूहलाई
पिन सुध ारले आशा जाग्दछ । ती असल िदन पिखर्न था छन् र सामािजक समीकरण
बद नितर लाग्दैन न् । फल व प, सुध ारका कु रा गनेर् ह नै मिहला अिधकारकमीर्का
पमा थािपत भए ।
व तुगत पमा मिहलाको ि थित सधु ार हुने खाले संरचनागत फे रबदल भने िवरलै भयो ।
िव.सं. २०५२ मा त कालीन नेकपा एमालेका अ यक्ष मनमोहन अिधकारी अ पमतको
सरकारको प्रधानम त्री हुँदा वडा तहमा २० प्रितशत मिहला िनवार्िचत गराउने यव था
गिरयो । सामािजक सुरक्षाको सोच आयो । साथै, िवकासका लािग थानीय िनकायस म
ोत पु¥ याउने पर परा थािलयो । यी सकारा मक संरचनागत पिरवतर्नको दरू गामी प्रभाव
प¥ यो । यसले समुदायमा रहेका मिहला र काठमाडौमँ ा बसेर आ दोलनमुखी काम गनेर्
मिहला जोिडन पाए । संयुक्त रा ट्र संघबाट लिगक मूलप्रवाहीकरण पिरयोजना शु भयो ।
छ ओटा िज लामा िनवार्िचत मिहला वडा सद यह को क्षमता अिभवृिद्ध हुन पायो । अ
दातृ िनकायले पिन य तो कायर्क्रममा लगानी गरे । धेरै मिहलासँग संरचनागत अ ठ्यारा
र अनुभव साट्ने वातावरण िम यो । वत त्र मिहला आ दोलनका लािग वातावरण ब न
था यो । अिहले थानीय िनवार्चनमा के ही सक्षम मिहला नेतृ व आउन सक्ने पिरि थितको
बीज यित बेलै रोिपएको हो ।
िव.सं. २०४७ मा गिठत अ तिरम सरकारले अिप्रल १९९१ मा मिहलामािथ हुने सबै
प्रकारका भेदभाव उ मूलन महासि ध लगायत मानव अिधकारका द तावेजह मा ह ताक्षर
ग¥ यो । सन् १९९३ मा मानव अिधकार स ब धी िव स मेलन (िभयना स मेलन) भयो ।
यहाँ “सबै मिहला अिधकार मानव अिधकार हुन्” भ ने मा यता थािपत भयो । सन्
१९९४ मा जनसंख्या तथा िवकास स ब धी िव स मेलन भयो । यसमा संसारको सुख,
समृिद्ध र िवकासका लािग मिहला अिधकार, मिहलाको सशक्तीकरण, मिहलाको प्रजनन्
तथा यौन अिधकार ज ता क्षेत्र मह वपूणर् छन् भ ने मा यता वीकृ त भयो । जनसंख्या
तथा िवकास स ब धी कायर् योजनालाई नेपालले अनुमोदन ग¥ यो । कोपनहेगनमा भएका
सामािजक िवकास स ब धी अ तरार्ि ट्रय स मेलनमा पिन नेपालका मानव अिधकारकमीर्
सिक्रय भए । िवदेशी संघसं थाद्वारा मिहलाको मु ामा लगानी गनेर् वातावरण ब यो ।
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सन् १९९५ मा चौथो िव मिहला स मे ल न बे इ िजङमा हु ने भनी घोषणा भएसँ गै
ने पालमा तयारी थािलयो । यसले धेरैलाई मिहलाका मु ा बु ने , समुदायदेिख राि ट्रय,
क्षेत्रीय, अ तरार्ि ट्रय तहस म जुट्ने अवसर प्रदान ग¥ यो । यो अविधमा समुदाय तहका
मिहला अिधकारकमीर्को सहभािगता आव यक छ भनेर िज ला तरमा सिक्रय मिहलालाई
काठमाडौ ँ बोलाउने र सहभागी बनाउने चलन च यो । ितनलाई बेइिजङ स मेलनको नाममा
र यसपिछ ोतका कारण िविभ न समूहमा िवभाजन गिरयो । बेइिजङ स मेलनले मिहला
अिधकारका १२ ओटा प्राथिमक क्षेत्र िनधार्िरत ग¥यो । यसमा बेइिजङ स मेलनमा सहभागी
भएका िज ला तरमा सिक्रय मिहलालाई रािखयो । के ही मिहला नेतृ वमा आए । तर
मिहला आ दोलन पछािड धके िलयो । ती मिहला परिनभर्र बने । िज ला तरमा काम
गिररहेका के ही अग्रणी मिहला भ ा, सुिवधा, होटलको खानिपनिबना काम गनर् नसक्ने
बने । के ही मिहलावादीले भने सीमा तीकरणका बाबजुद मिहला अिधकारका मु ालाई
अगािड बढाउने कायर् गरी नै रहे । अ तरार्ि ट्रय मिहला आ दोलनका कारण सीिमत पमै
भए पिन ियनीह ले सहयोग प्रा गनर् सके । समुदाय तहमा ियनीह ले मिहलाको जीवन,
मिहला सीमा तीकरणका प्रमुख कारण, मिहलामािथ हुने िहंसाका मुख्य कारण, यौिनक
अिधकार ज ता सवाल विरपिर मिहलालाई गोलबद्ध हुन सहयोग गरी नै रहे । मिहला
ओसारपसार र बेचिबखनको मु ालाई कुनै जात समूहको मु ा नमानी संरचनागत मु ाको
पमा थािपत गराउन खोिजरहे । चेलीबेटी बेचिबखनको सम या भूिम, सीमा तीकरण,
जातीय िवभेदसँग जोिडएको मु ा हो भ ने मा यता थािपत भयो ।

२०४६ देिख २०५२ स मका उपलि धको समीक्षा
िव.सं. २०४६ मा लोकत त्र प्रा भएप ात् देशमा के ही मह वपूणर् मु ा मिहलाका मु ाका
पमा राजनीितक आधारमा थािपत पिन भए । वंशजको अिधकार, ओसारपसार तथा
बे च िबखन िव द्ध र मिहलाको प्रजनन् तथा यौन अिधकारका मु ा र यसका लािग
भएका संघषर्, संघषर् पिछका उपलि ध यो समयको मह वपूणर् उपलि ध िथए । तर, ती
प्रितफल प्राि का लािग गिरएका आ दोलनिभत्र मिहलावादी ि कोण िटकाइराख्न किठन
भएकै कारण प्रा प्रितफल सबै मिहलाको अिधकारको पबाट थािपत हु न सके न ।
मिहलाका क्षेत्रमा काम गनेर् सं थािभत्र मु ालाई हेनेर् िविवध ि कोण हुँदा र अ तरार्ि ट्रय
दातृ सं थाह को राजनीितले गाँ दा यी आ दोलनको प र सार अ य तै फरक रहे ।
उदाहरणका लािग मिहलाको वंशजको अिधकारको आ दोलनलाई िलऊँ । मिहला र
पु ष समान भएकाले ितनको समान हक थािपत हुनुपछर् भ ने आवाज धेरै अिघ उठे को
हो । माक्सर्वादी/समाजवादी मिहलावादी सोच भएकाह ले भुइँतहदेिख नै यो मु ा उठाएका
िथए । लोकत त्र आएपिछ मिहलावादीह ले यो छलफललाई दीगो तवरले अगािड
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बढाउनु पछर् भ ने मा यता राखी समुदाय तहमा काम थाले । काठमाडौमँ ा मिहला सुरक्षा
दबाब समूहले यो मु ा िसलिसलेवार ढंगले उठायो । तर काठमाडौमँ ा सिक्रय र ोतस प न के ही मिहला समूहका कारण, अिलकित भखर्र उठ्न लागेको मिहला आ दोलनले
सं र चनागत पिरवतर् न गनर् नसकू न् भ ने चाहनाका कारण, अिन अिलकित दु प्रचार र
अिलकित दाताह को दबाबका कारण यो आ दोलन पैतृक स पि मािथ मिहलाको हक
स ब धी सतही संघषर्मा सीिमत रहनुप¥ यो । यो संघषर्का लािग िक्रयाशील मिहला समूह
भनेर एउटा छुट्टै मिहला स जाल ब यो । तर यहाँ सीिमत यिक्तको सोच थोपिरयो ।
मिहला आ दोलन कमजोर नदेिखयोस् भनेर के ही मिहलावादीले स झौता गरे । वामप थी
राजनीितक पाटीर्का भिगनी के ही मिहला संगठनिभत्रै पिन वंशज अिधकारबारे अ प ता
र ो । राजनीितक संघषर् गनेर् तर गैरसरकारी सं थािभत्र काम गनेर् मिहलाह िद्विवधाग्र त
भए । यसरी वंशज मािथको अिधकार पैतृक स पि मािथको अिधकारमा खुि चन पुग्यो ।
मिहलाह ले पैतृक स पि मा अिधकार त पाए, तर ती प्रितफल प्राि का लािग गिरएका
आ दोलनिभत्र मिहलावादी ि कोण िटकाइराख्न किठन भएकै कारण प्रा प्रितफल सबै
मिहलाको अिधकारको पबाट थािपत हुन सके न । पु ष सरह पिहचानको अिधकार
प्रा गनर् ितनले अझै संघषर् गनर्ु पिररहेको छ ।
मिहला ओसारपसार र बेचिबखन िव द्धको आ दोलनले पिन िविभ न किठनाइको
सामना गनर्ुप¥ यो । मिहला बेचिबखन संरचनागत मु ा हो । यसलाई चेतनामूलक कायर्क्रमले
मात्रै स बोधन गनर् सक्दैन यो । मिहलािभत्र जात, समूह, भौगोिलक क्षेत्र र वगर्को आधारमा
ितनको िवभािजत ि थित तथा िविभ न मिहला समूह बीचका समान र िविश सम याको
िव े ष ण गिरनु प य । यसै क ा आधारमा सं र चनागत हेर फे र गरे मात्र यो सम याको
दीघर्कालीन स बोधन हुन सक् यो । तर चेतनामूलक कायर्क्रम चलाउनेह लाई य ता िवचार
राजनीितक कायर्क्रम लाग्ने नै भयो । यसैले, चेलीबेटी बेचिबखनका मु ा “िबचरा” गरीब
मिहला, अनपढ आमाबुबा वा भनौ ँ जातीय पमा पाखा पािरएका समूहको मु ाकै पमा
प्र तुत भइर ो । िहजोदेिख हालीमुहाली गिररहेका समूहलाई य तो दीनहीन प्र तुितले फाइदा
पुग् यो । य ता अ ठ्यारा हुँदाहुँदै चेलीबेटी बेचिबखनको मु ाले ठूलो फड्को मा¥ यो ।
सन् १९९६ मा बेचिबखन ओसारपसारबाट प्रभािवत मिहलाह को व-प्रितिनिध व हुने
“शिक्त समूह” को गठन भयो (दनुवार २०७३ : १६५) । मिहलावादी सोच राख्ने समूहले
गरे को कामको यो एउटा राम्रो प्रितफल िथयो । यसै गरी सन् १९९७ मा मिहला तथा
बालबािलका बे च िबखन िव द्ध एउटा सहकमीर् समूह (एटिवन) को गठन पिन अक
उदाहरण हो (िव र प त २०७४ : १४०) । एटिवनले “बेचिबखन ओसारपसारको मु ा
बढ्दो आिथर्क उदारीकरण, आ नो शरीरमा मिहलाको आ नो िनय त्रण नभएको ि थित
र मिहलाको— यसमा पिन गरीब मिहलाको— म, शरीर र यौिनकतामािथ िनय त्रण गरी

नेपालको मिहला आ दोलनको गित र िदशा |

153

पँूजी जुटाउने सोचसँग स बि धत छ र यसको अ यका लािग सामूिहक काम गनर्ु आव यक
छ” भनेर ेतपत्र जारी ग¥ यो । एटिवनका सं थापकह बीचमा यो संजाललाई औपचािरक
दतार् नगरी यसलाई एउटा आ दोलन समूहको पमा राख्ने िनणर्य भएको िथयो । अिहले
आएर यो एउटा अक गैरसरकारी सं थाको पमा दतार् छ । एटिवनकै पहलमा सन् १९९७
देिख मिहलामािथ हुने िहंसा िव द्ध “कालो पिहरनमा मिहला अिभयान” च यो (िव र
प त २०७४) । शहरका मुख्य-मुख्य थानमा मिहला िहंसा (िवशेष गरी ओसारपसार र
बेचिबखन) िव द्ध कालो पिहरनमा मिहलाह उिभए । यो अिभयानमा िवद्याथीर् संगठनको
पूणर् समथर्न िथयो । अिहले यित खेरको उ साह सि झने कमै छन् । तर, यो अिभयानले
समुद ायमा कायर् र त मिहलामा अ य तै बिलयो स देश प्रवािहत ग ¥ यो । पीडामा हामी
आफै ले पिन आवाज उठाउन सक्छौ ँ भ ने स देश गयो ।
िव.सं. २०४६ पिछको दशकमा ोतमा पहुँच र िछट्टै नाम कमाउने लोभका कारण
मिहलाको यौन तथा प्रजनन् अिधकारको सवालमा पिन ठूलो स झौता गिरयो । मिहलाको
प्रजनन् तथा यौन अिधकार भनेको गभर्पतनको अिधकार मात्रै हो भने झै ँ पािरयो । यद्यिप,
िव.सं. २०५३ देिख पाठे घर ख ने सम यालाई स बोधन गनेर् उ े यले “हाम्रो शरीर हाम्रै हो”
भ ने सोच राखी उक्त अिभयानलाई समुदाय तहदेिख नै द ो बनाउने अिभयान थािलयो ।
यसका लािग समुदाय तरका मिहलाको सहज पहुँचमा रही चाहेको बेलामा उनीह लाई
सहयोग पु¥ याउन सक्ने जनशिक्त उ पादन गनर् यहीकँ ा मिहलाह छनोट गरी “सयपत्री
मिहला” तािलम स चालन गिरएको िथयो । ती तािलमबाट प्रिशिक्षत मिहलालाई बेयरफूट
गाइनोकोलोिज ट (पैदल ीरोग िवशेषज्ञ) भिन यो । यो अिभयान िवशेषत: पाठे घर खसेका
मिहलाका मु ा बािहर याउने अिन समाधान पिन गनेर् उ े यसाथ चलाइएको िथयो ।
यसलाई मिहलामुखी मिहला वा य कायर्क्रम अिभयानकै पमा चलाइएको िथयो ।
यस अ तगर्त मिहलाको शरीरमािथ आ नो अिधकार, प्रजनन्मािथ िनय त्रण, पाठे घर ख ने
सम या र यसको समाधान ज ता मिहलावादी ि कोणबाट गिरएका कायर्क्रम चले ।
यी कायर्क्रमले स चार मा यममा के ही ठाउँ त पाए तर प्राथिमकता पाएनन् । यद्यिप, यो
आ दोलनले देशभर एउटा हलचल भने यायो । पाठे घर ख ने सम याबारे बो न नचाहने
समाजमा यसबारे चचार् शु भयो । सामुद ाियक तरमा मिहलाह सं ग िठत भएर यी
मु ाबारे बो न थाले ।
संयुक्त रा ट्र संघको जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) र मिहला िवकास िवभागले ग्रामीण
मिहलाको लािग उ पादन कजार् (पीसीआरड लु) कायर्क्रम अ तगर्त मिहला सहकारी गठन
गरे का िथए । ती सहकारीिभत्र मिहलाको सशक्तीकरण िवषयमा िव.सं. २०५२ मा के ही
िज लामा अनुस धान भयो । सीिमत थानमा गिरए पिन यो अनुस धानले मिहलाह
आिथर्क पले के ही सशक्त भएको देखायो । तर, उनीह को आ नो शरीरमािथ िनय त्रण
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छै न भ ने पिन देखायो । यसले प्रजनन् वा य सम या, खास गरी पाठे घर ख ने सम याबाट
ठूलो संख्यामा नेपाली मिहला पीिडत छन्, तर यसबारे बो न सक्दैनन् भ ने त य बािहर
यायो । संयुक्त रा ट्र संघको जनसंख्या कोषले प्रजनन् वा य अिधकारमा काम गनेर्
मिहलावादीह खो न था यो । यसपिछ जनसंख्या कोष र मिहला िवकास िवभागले ७५
ओटै िज लाका मिहला िवकास अिधकृ तलाई २०६० सालमा प्रजनन् वा य स ब धी
तािलम िदयो । तािलम प ात् धे रै िज लामा मिहला िवकास अिधकृ तह ले पाठे घ र
ख ने सम यामा के ि द्रत हुँदै वा य क्या पह आयोजना गरे । यसले प्रजनन् वा य
जन वा यको मु ा मात्रै नभई सामािजक संरचनाबाट िसिजर्त मु ा हो भ ने सोच थािपत
भयो । समुदायदेिख नै मिहलाको प्रजनन् वा य अिधकार मिहला आ दोलनको मु ा
ब न पुग्यो । पिछ यो मु ामा अ सं था सामेल भए ।
मिहलाका मु ा अगािड याउन मिहला मात्रै रहने थान आव यक छ भ ने मा यता
अ तगर्त धेरै ओटा सामुदाियक मिहला वा य परामशर् के द्र खुले । के ही परामशर् के द्र
अिहले सरकारी कायर् क्र मिभत्र चिलरहेक ा छन् । मिहला अिधकारको राजनीित बु ने
राजनीितक पाटीर् िभत्रका मिहलाले पाठे घर ख ने मु ा बु न मिहलावादीिसत छलफल गरे ।
यो संवादमा त कालीन अिखल नेपाल मिहला संघ (अनेमसं) र अनेमसं (क्राि तकारी)
दुवै क ो मह वपूणर् भूि मका र ो । अने म सं घ क्राि तकारीका शिश े सन् २००७ मा
वा य रा यम त्री भएपिछ पाठे घर ख ने सम या र यसको समाधानलाई वा थ म त्रालय
अ तगर्त िनयिमत कायर्क्रममा रािखयो । यही कायर्क्रमलाई मिहला म त्रालयले पिन सबै
िज लाका मिहला िवकास कायार्लय माफर् त गिररहेको िथयो । तर सन् २०१४ मा िनलम
के सी मिहला, बालबािलका तथा समाजक याण म त्री भएपिछ भने मिहला म त्रालयको
िनयिमत कायर्क्रमबाट प्रजनन् वा य कायर्क्रमलाई फे िर वा य म त्रालयितरै फकार्इयो ।
मिहला िवकास कायार्लयबाट भखर्रै मिहलाको पाठे घर ख ने सम या िवशुद्ध शारीिरक मात्रै
नभई सामािजक हो भ ने बहस शु भएको िथयो । यो सम या समाधानका लािग समाजमा
रहेको मिहलाको थानमा पिरवतर्न, मिहलालाई हेनेर् ि कोणमा पिरवतर्न आव यक छ
भ नेबारे समुदाय तहमा भखर्र छलफल शु हुँदै िथयो । य तो अव थामा यसलाई फे िर
वा य म त्रालयतफर् नै फकार्उँदा पाठे घर ख ने सम या भनेको शारीिरक सम या नै हो,
यसको समाधानका लािग वा य कायार्लय नै िज मेवार हुनुपछर् भ ने पुरानो सोचलाई नै
टेवा पुग्यो । यसले फे िर एक पटक मिहला वा य, सहभािगताका सवाल संरचनागत सवाल
हुन्, संरचनामा पिरवतर्निबना यी सम या िक स बोधन नै हुन सक्दैनन्, स बोधन भए पिन
सतही मात्रै हु छन्, यसैले समाजमा रहेको मिहला र पु षबीच थािपत असमान शिक्त
स ब धमा पिरवतर्नका साथै सबै खाले संरचनाह को संरचनागत पिरवतर्न आव यक हु छ
भ ने मिहलावादी सोचका साथ गिरएका कामलाई के ही अ ठ्यारो हुन गयो । मिहलाह
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िनणार्यक तहमा पुगेर मात्रै मिहला सम याको समाधान हुँदैन, ितनीह मिहलावादी भए
मात्रै पिरवतर्न हुन सक्छ भ ने त य यसले दशार्यो ।
२०४६ सालपिछको दशकमा अ तरार् ि ट्रय राजनीितमा िपतृस ा मक पँूज ीवादका
नवउदारवादी नीित फै िलँदै िथयो । मिहला अिधकारको आ दोलनलाई सरकारले सामािजक
संघसं थालाई हेनेर् ि कोणले पिन प्रभाव पा¥ यो । यित बेला िक त गैरसरकारी सं था
भएर पिरयोजना कायार् वयन गनर्ुप य , िक राजनीितक पाटीर् भएर । अ को एजे डा बोक्ने
संगठन, कट्टरप थी धािमर्क संघसं था र प्रगितशील सोच राखी संरचनागत पिरवतर्नका
लािग वकालत गनेर् संघसं था सबै एउटै कानून अ तगर्त दतार् गनर्ुपनेर् बा यता िथयो । यसले
कायर्क्रमको औिच य र प्रितफल ना ने साझा मानक र सूचकांक बनाउन सिकएन । अक
मह वपूणर् बाधा स चार मा यमको त कालीन प्रवृि िथयो । यित बेला, गिहरो अनुस धान
नगरी मिहलावादी कायर्क्रमलाई िवकासे अिन डलर खेती भनेर िचत्रण गनेर् प्रवृि यापक
िथयो । सामूिहक आ दोलनका मा यमबाट पिरवतर्न स भव छ र यो आ दोलन राजनीितक
िवचारधारामा मात्रै सीिमत नभई मिहलाको ि कोणबाट हुनुपछर् भनेर काम गनेर्ह लाई
स चार मा यमले ठाउँ िदएन । मिहला आ दोलनकमीर्ह स चार मा यममा देिखन, पिढन
र सुिनन छाडे । बेला-बेलामा िवज्ञ र वत त्र बुिद्धजीवी भिननेह ले सामुदाियक तरमा
सिक्रय मिहलाह सँग छलफलै नगरी सतही िव े षण गरे । यी दुवै प्रवृि ले संरचनागत
पिरवतर् नदेिख डराएको वगर्लाई फाइदा पुग्यो । ने पाली मिहला आ दोलन भने को के ही
सीिमत मिहलाद्वारा स चािलत पिरयोजना मात्रै हुन् िक भ ने भ्रम अ तरार्ि ट्रय तरमा पनर्
गयो । संरचनागत हेरफे रका िनि त गिरएका कामलाई सीिमत मिहलाह को आ दोलनको
पमा िचित्रत गिरयो । सामुदाियक तहमा िक्रयाशील मिहला िनराश भए । र, उनीह ले
सधै ँ स ा, सोच र ोतका लािग संघषर् गिररहनु पनेर् बा यता भइर ो । बेचिबखनबाट
प्रभािवत मिहलाह को व-प्रितिनिध व, अनौपचािरक क्षे त्र —िवशे ष गरी मनोर जन
क्षेत्र—मा काम गनेर् मिहला, वादी मिहला, भूिम अिधकारका लािग िक्रयाशील मिहलाको
संघषर् ओझेलमा पिररहे । मिहलाका अ के ही मु ा सतही पमा अव य िन के । के ही
मिहलाको देव वकरण भयो । तर, समुदाय तरदेिख िक्रयाशील, देशभिर नै मिहलाको
मु ालाई सं र चनागत पिरवतर् न सँ ग जोडे र हेनेर् , राजनीितक मु ा मा ने र अिभयानमूल क
कायर्क्रम स चालन गनेर् मिहला अिभय तालाई िनकै पिछस म मिहला अिधकारकमीर्को
संज्ञा समेत िदइएन ।

िव.स.ं २०५२ देिख २०७४ स म

िव.सं. २०५२ मा शु भई दश वषर्स म चलेको माओवादी सश आ दोलनमा मिहला
सहभािगताको कारण, ितनले उठाएका मु ा र यस पिछका चुनौती एवं उपलि धबारे चचार्
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नगरी नेपालको मिहला आ दोलन बारे को छलफल पूणर् हुँदैन । िकनभने यसमा माओवादी
आ दोलनको मह वपूणर् योगदान छ । िव.सं. २०४६ को आ दोलनले िदएको अवसर र
खडा गरे का चुनौतीलाई स याउने काम माओवादी आ दोलनले ग¥ यो ।
मिहलाको सहभािगतािबना कुनै पिन आ दोलन सफल हुन सक्दैन भनेर एक शता दी
अिघ नै ले ि ननले भने क ा िथए । यसै ले , ले ि ननवादी मा यता राख्ने पाटीर् मिहलाप्रित
अ भ दा बढी सं वे द नशील हु छन् भ ने ठािन छ । तर, माक्सर् व ादी ले ि ननवादीह
समेत समावे श भई बने क ो २०४७ सालको सं ि वधानले मिहलालाई याय गनर् सके न ।
सो संिवधानमा के वल पाँच प्रितशत मिहला प्रितिनिध व सुिनि त गिरयो । आफूलाई
जोगाउन िपतृस ाले राजनीितक पाटीर्को िसद्धा त पिन ल याउँ छ भ ने यसबाट प भयो ।
सं वै ध ािनक र यावहािरक जीवनमा पिरवतर् न नभएको ि थितबाट उ प न िनराशालाई
माओवादी जनयुद्धले पक्ड्यो । माओवादी जनयुद्धमा जसरी मिहलाह को उ साहजनक
सहभािगता भयो, यसबाट “मिहला मुिक्त” स भव छ र माओवादी पाटीर् माफर् त यसलाई
यथाथर्मा पा तिरत गनर् सिक छ भ ने िव ास जागेको देिखयो ।
मिहला अिधकारको क्षेत्रमा वकालत गनेर् मिहलाह को एउटा समूह यथाि थितका
कारण आिजत िथयो । ितनीह मिहलाका मु ालाई गैरराजनीितक बनाउने प्रवृि बाट
िनराश भएका िथए । सबभ दा ठूलो वामप थी राजनीितक पाटीर् एमालेको मिहला संगठनले
लघुिव ज ता नवउदारवादी अवधारणाबाट याइएका कायर्क्रम स चालन गनर् थालेका
िथए । राजनीितक पाटीर्सँग आबद्ध अ के ही नेता “िबयो ड बेइिजङ सिमित” ज तो
गैरसरकारी सं थामा आबद्ध िथए । आफू गैरसरकारी सं थामा आबद्ध भएर देश देशावर
घु थे तर अ गैरसरकारी सं थालाई बदनाम पिन गरी िहँड्थे । य तो ि थितका कारण
सामुदाियक तहमा कायर्रत संघषर्शील मिहला अ योलमा परे । आफूलाई माक्सर्वादी भ न
चाउने कितपय म यमवगीर्य मिहलाह वगर् स ब धको माक्सेर्ली पिरभाषा वीकाछर् न्, तर
उनीह ले कायर्कतार्लाई क तो समाज िनमार्ण गनर् खोजेका हुन् भनेर सही तवरले बताउन
सक्दैनन्/चाहँदैनन् । आफूलाई अनुकूल हुने गरी याख्या गछर् न् । िवभेदलाई प्र य िदने र
साम ती सं कृ ित झि कने आ ना यवहार पिरवतर्न गनर् चाहँदैनन् । धेरै अगुवा मिहलामा,
अझ भ ने हो भने आफू लाई माक्सर् व ादी भ ने धे रै मिहलामा, य तो प्रवृि देि खयो ।
उनीह को ऐक्यबद्धता पिहलेदेिख ोत र स ामा पहुँच भएका मिहलासँग िथयो । हुन
त यो म यमवगीर्य समूहिभत्र पिन पिरवतर्नका लािग राजनीितक िव े षण सिहत अिघ
बढ्नुपछर् भ ने जमात त िथयो । तर उनीह अ पमतमा िथए । यसकारण यो अव थामा
पिन मिहलाको थानमा सुधारका कुरा हुनुको साटो मिहलाको आव यकतामा पिरवतर्न
ज ता सतही छलफल र कायर्क्रमकै बाहु यता हुन गयो ।
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य तो अव थामा पिहचान, जात, वगर्, िलंगको आधारमा भइआएका सबै प्रकारका
भेदभावको अ य गनेर् आकषर्क नारा िलएर माओवादी पाटीर् आयो । त कालीन संयुक्त
जनमोचार्ले सामािजक पा तरण, संरचनागत पिरवतर्न, मिहला आिधकारका िवषयव तु
समावेश भएको ४० बँुदे मागपत्र सरकारसामु प्र तुत ग¥यो । सो मागपत्रलाई सरकारले गरे को
उपेक्षा धेरैले देखे । एउटा िवशेष वगर् र सबै प्रकारका सुिवधा-प्रा समूह बाहेक सबै जनाले
ती मागका उ र चाहे । लामो साम ती स ाको प्रताडना प ात् आएको २०४६ सालको
पिरवतर्नले पिन मिहलाका लािग याय र समानता सुिनि त गरे न भ ने िन कषर्मा पुगेका
एवं समुदाय तहमा धेरै प्रकारका िहंसा भोगेका मिहला उक्त माओवादी सश संघषर्मा
होिमए । तथािप, माओवादी जनयुद्धका बेला धेरै नहुनुपनेर् िक्रयाकलाप पिन भए । रा य
र िवद्रोही दुवै पक्षबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लंघन हुने गरी यादतीह भए ।
यो यथाथर् हो र यसको मू य रा य र माओवादीले चुकाउनै पछर् । तर, यो आ दोलनले
मिहलाको राजनीितक सहभािगतामा वृिद्ध, समावेशी प्रितिनिध वको बहस, मिहलाको
भूिमकामा पिरवतर्न ज ता मह वपूणर् उपलि ध हािसल गनर् उ प्रेरकको भूिमका खे यो ।
देशमा पिहचानको मु ा थािपत भयो । लोकत त्र र समावेिशता एक अकार्का पिरपूरक हुन्
भ ने मा यता थािपत भयो । मधेश आ दोलन र जनजाितह को आ दोलन थािपत भए ।
वष देिख मिहला अिधकारका सवालमा समुदायमा बसेर िनर तर संघषर्रत मिहलाले
आ नो आ दोलनलाई सतहमा याउने मौका यसै अविधमा पाए । रामगंज, सुनसरीकी
मिहला अिधकारकमीर् ठकनी मेहताले मलाई बताएकी िथइन् :
हामीले हाम्रो गाउँ मा च पल लगाउन िम दैन यो । मािलकह को अगािड हामी गरीब
मिहलाह ले कसरी च पल लगाउनु भनेर सबैले भ थे । २०४६ सालको आ दोलनपिछ
हामीले गाउँ मा च पल लगाउने अिभयान नै थालनी ग¥यौ ँ । तर बहुदलीय यव था याउने
पाटीर्कै ठालुह ले िनघार्त कुटिपट गरे । हामी काखीमा च पल यापेर गाउँ बाट बािहर
िन के पिछ मात्रै लगाउन सक् यौ ँ । हामी गाउँ भिरका मिहलाह िमलेर यो कुरामा संघषर्
ग¥ यौ ँ । हाम्रो गाउँ का ठालुह को यादतीले गदार् मिहलाह आफूमािथ भएको िहंसा,
बला कार ज ता घटनाह पिन बताउन सक्दैनथे । बताउनेले उ टै कुटाइ खानुप य ।
यसको िवरोध गनेर् हामी ज ता मिहलाह ले त कित कुटाइ खायौ ँ खायौ,ँ हाम्रो कुरा
कसैले सु दैनथे । तर, पिछ समुदाय तहमा आएका के ही मिहलावादी संघ सं थाह
अिन माओवादी मिहलाह ले साथ िदएपिछ मात्रै हाम्रो कुरा सु ने वातावरण बनाउन
हामी सफल भयौ ँ । हामी च पल लगाएर िहड्न सक्ने भयौ ँ । हामीमािथ भएका िहंसाका
घटनाह बािहर याउन सक्ने भयौ ँ ।
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२०४६ सालको आ दोलनपिछ आ नो जीवनमा पिरवतर्न गनर् समुदाय तहबाट संघषर्
गनेर् य ता धेरै मिहलाका कथा छन् । तर यी मिहलाह किह यै देिखएनन्, सुिनएनन् ।
ियनका बारे मा लेिखएन पिन । माओवादी आ दोलनले मिहला अिधकारको राजनीितक
िव े षण हुनुपछर् , िनरपेक्ष लिगक समानताको मात्र कुरा गरे र पुग्दैन र लिगक समानताका
लािग वगीर्य, जातीय, क्षेत्रीय, भािषक उ पीडन ज ता अ याय िव द्ध आवाज उठाउनुपछर्
भ ने मिहलालाई आ नो मु ा राजनीितक पले उठाउने मौका िदयो । तथािप, य ता
मिहलालाई माओवादी कायर्कतार्ले पु¥याएका अ ठ्यारा पिन कम िथएनन् । हरे क पाइलामा
आफूले गरे को कामको ितनले पुि गनर्ुप य । ितनलाई अिन ितनको कामलाई बुझेपिछ
मात्र समुदाय तहमा रहेका माओवादीह ले सहयोग गथेर् र ब ल ितनले काम गनर् पाउँ थे ।
माओवादी मिहलाले गरे का भूिमगत आ दोलनले अ राजनीितक पाटीर्मा दबाब पनर्
गयो । यसैले, ती पाटीर्ले पिन समुदाय तहमा राजनीितक मु ा अिघ सारे र काम गनर्ुपछर् भ ने
महसुस गरे । मिहलािभत्र राजनीितक िव े षण र सं कार बढ्न था यो । सामुदाियक तरमा
कायर्रत मिहला एक ठाउँ मा भेला भई छलफल गनर्ुपनेर् रहेछ भ ने बोध भयो । यसलाई
मूतर् प िदन िव.सं. २०६१ मा देशभर िविभ न रणनीित िलई शाि त स मेलनका नाममा
पाँच ओटा सभा भए (मिहला पुन थार्पना के द्र २०६१) । हरे क सभामा घोषणापत्र तयार
गिरयो । यी घोषणापत्र मिहलाको छलफलका मु ा बने । रणनीितक पले गिरएका यी
कायर्क्रम बािहरबाट हेदार् स मेलन देिखए पिन ियनले समुदाय तरदेिख मिहला अिधकारको
आ दोलनलाई वत त्र पले अगािड बढाउन र आ ना मु ामा छलफल गदैर् यायपूणर्
शाि तका लािग आवाज उठाउन घ घ यायो । िव.सं . २०५८ पिछको सं क टकालका
अविधमा गिरएका यी स मे ल नको आयोजना आफै मा कम चुन ौतीपूणर् िथएन । भलै
समुदाय तरमा िक्रयाशील मिहला अिधकारकमीर्को प्रितबद्धताका कारण यी सफल भए ।
यस क्रममा भएका छलफलबाट त कालीन अव थामा रहेका मिहलाका मु ा पिहचान
गनर् सहज भयो । ितनमा अिवल ब शाि त थापना, अपां ग ता भएका यिक्तह लाई
सहयोग, मानिसक तनावबाट मुिक्तका लािग पहल, जनयुद्धका क्रममा रा य र िवद्रोही दवु ै
तफर् बाट भएका यादतीले िन याएका सम या तथा वैदेिशक रोजगारीमा गएका युवाका
पिरवारले भोग्नुपरे का चुनौती प्रमुख सवालका पमा आए । यसपिछ भएका छलफलमा
मिहलाह ले याय र शाि तका आवाज उठाउन लागे । समुदाय तरदेिख माओवादीद्वारा
प्रिशिक्षत मिहला र पाटीर्मा असंलग्न मिहलाबीच मिहलाका मु ामा छलफल हुने क्रम
बढ्यो । वष देिख पीडा दबाएर ब न बा य मिहलाले माओवादीका “जनअदालत” मा
आ नो पीडा पोख्न थाले । ितनमा याय पाइ छ िक भ ने आशा पलायो ।
यी सकारा मक पिरणाम सँगैसँगै माओवादी कायर्कतार्का कितपय यादतीपणू र् यवहारले
िसजर्ना गरे का चुनौती भने भु न िम दैन । आ ना कायर्कतार्लाई भात पकाएर ख्वाउन
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िदइने ध कीपूणर् आदेश, अ य बहानामा बेलाबखत ख की खानु पनेर् ि थित, “जनअदालत”
मा गिरने भाटा कारवाही ज ता अमानवीय यवहार यित बे ला मिहलाले भोग्नुपरे को
िथयो । य तै , यो समयमा मिहला िहंस ा िव द्ध आवाज उठाउने , भूि म अिधकारका
लािग आवाज उठाउने तथा प्रजनन् वा यमा काम गनेर् मिहला रा य र िवद्रोहीको
दोहोरो चपेटामा परे का िथए । यसले समुदायमा टुसाउँ दै गरे को मिहला आ दोलनलाई
फे िर अ ठे रोमा पा¥ यो । माओवादी र सरकार पक्षको स ब ध जित कठोर हुँदै गयो, यित
नै आव यकता अनुसार समुदाय तहमा यी मिहलाले किहले सुषु त किहले राजनीितक
आवरणमा काम गनर् बा य भए ।
िव.सं. २०६१ माघमा राजाले सबै शिक्त आफूमा के ि द्रत गरे र देशमा िनरंकुश शासन
शु गरे पिछ फे िर एक पटक नेपाली मिहला आ दोलनले नयाँ चुनौतीको सामना गनर्ुप¥ यो ।
लोक त्रका पक्षधर नेताह लाई धरपकड तथा नजरब द गनर् थालेपिछ धेरै नेताह भूिमगत
भए । यसले गदार् मिहला आ दोलनका पक्षधरह पिन के ही समय अ मिलए । पिछ गएर
ितनले काठमाडौमँ ा िक्रयाशील मानव अिधकारकमीर्सँग िमलेर लोकत त्र फकार्उने उपाय
खो न लागे । उता समुदाय तहमा रहेका मिहलाह भूिमगत नेताह लाई कसरी सुरक्षा
िदन सिक छ वा जोगाउन सिक छ भ नेितर लागे ।
िव.सं . २०६१ पिछ राजा ज्ञाने द्रको प्र यक्ष शासन कालमा फे िर ितनै मिहला
सिक्रय देिखए जो पिह यैदेिख ोत र स ामा हालीमुहाली गदैर् आएका िथए । राजाले
ितनीह लाई नै म त्री बनाए । राि ट्रय मिहला आयोगमा याए । यी ा तले २०४६
सालको आ दोलनपिछ मिहला आ दोलनको नाममा क ता मिहलाले अगुवाइ गरे भ ने
प पाछर् । उता २०४६ सालदेिख नै मिहला आ दोलनलाई राजनीितक आ दोलनसँग
जोडे र हेनेर्, मिहलाका मु ा संरचनासँग जोिडएका राजनीितक मु ा हुन् भनी मा ने मिहला
अिधकारकमीर् राजाको कदम िव द्ध एकजुट भए । ितनीह ले राजाको शासनकाल देशका
लािग खराब छ र ने प ालमा शाि त आव यक छ भने र सं स ारलाई प बनाउँ दै सं युक्त
रा ट्र संघमा वक्त य िदए । नेपालको इितहासमा मिहलामािथ हुने िहंसा राजनीितक िवषय
हो, यसलाई राजनीितक पले समाधान गनर्ुपछर् भ ने िव े षण गरे र संयुक्त रा ट्र संघमा
मिहला अिधकारकमीर्द्वारा प्र तुत यो पिहलो द तावेज िथयो । राजाको शासन कालमा
पाँचै िवकास क्षेत्रको प्रितिनिध व हुने गरी समुदाय तहका २५ जना मिहला बनारसमा
भेला भएर मिहला िहंसाको अिभलेखीकरण िवषयमा छलफल गरे । यही बेलादेिख नै
देशमा मिहला िहंसालाई राजनीितक तवरले िव े षण गदैर् अिभलेखीकरण गनेर् र यसको
आधारमा पैरवी गनेर् कामको शु आत भयो ।
िव.सं. २०६२ को अ तरार्ि ट्रय िमक मिहला िदवसको अवसर पारे र मिहला मानव
अिधकार रक्षकह को संगठनको छातामुिन देशभरका अगुवा मिहलाह को पिहलो परामशर्
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गो ी आयोजना भयो । पाँच सयभ दा बढी मिहला सि मिलत यो परामशर् गो ीमा संयुक्त
रा ट्र संघीय मानव अिधकार रक्षकह स ब धी महासिचवको प्रितिनिध पिन आमि त्रत
िथए । उक्त गो ीमा उपि थतम ये ८५ प्रितशतभ दा बढी मिहला काठमाडौ ँ बािहरका
िथए । गो ीको अ यमा पािरत घोषणापत्र जारी गनर्ुका साथै राजा ज्ञाने द्रको िनरंकुशता
िव द्ध मिहलाह ले एक वरमा आवाज पिन उठाए । साथै, ितनले मिहलाको िविवधताको
स मान हुनुपछर् भ ने नारा लगाए । यस लग ै िविभ न िज लामा लोकत त्रको पुनबर्हालीका
लािग मिहलाह गोलबद्ध हुने क्रम शु भयो । मिहलाह ले राजत त्रको िवरोध मात्रै
गरे नन्; यसले मिहला अिधकारलाई कसरी कुि ठत पारे को छ, मिहला िहंसाका प्रमुख
कारण के -के हु न्, ितनलाई िनमर्ूल गनर् के -क ता कायर् ल ाई प्राथिमकता िदनुप छर् भ ने
समे त प बनाए । सुषु रहेक ो मिहला आ दोलन एक पटक फे िर सतहमा आयो ।
तर िबड बना, फे िर मिहलाले अगुवाइ गरे का य ता कायर्लाई नागिरक समाजका पु ष
अगुवाको कायर्क्रम भिनयो । मिहलाका ती प्रयास कही ँ कतै द तावेजमा आएन । यसै
बीचमा मिहला अिधकारलाई अझ फरािकलो र वत त्र बनाउने उ े यले काठमाडौकँ ा
के ही िशिक्षत युवा मिहलाले भूिमगत तवरले “चिरत्रहीन चेली” नामक एउटा अिभयान
शु गरे । पत्रपित्रकामा उक्त समूहको नामबाट लेख आउन था यो । िवशेष गरी मिहलाको
यौिनकता र अिधकारको मु ालाई सावर्जिनक छलफलको मु ा बनाउन यो आ दोलनको
ठूलो भूिमका र ो ।
िव.सं. २०६२–२०६३ मा भएको १९ िदने जनआ दोलनमा देशभर मिहलाले अ य तै
उ साहपूणर् पमा एकजुट भई सहभािगता जनाए । “मिहला अिधकारका लािग लोकत त्र”
भ ने ितनको मूल नारा िथयो । काठमाडौमँ ा मिहला अिधकारकमीर् भनी नाम चलेका मिहला
भने यो आ दोलनमा समािहत िथएनन् । जनआ दोलन सफल हु छ भ ने िनि त भएपिछ
मात्र उनीह आ दोलनमा देिखन थाले । आ दोलनको अि तम चरणमा त य ता मिहला
िविभ न प्रगितशील, पेशागत समूहह ले आयोजना गनेर् जुलुसको अग्रभागमै देिखन थाले ।
फे िर एक पटक अवसरवादी समूह नै नेतृ वमा थािपत हुने ि थित ब यो ।
लोकत त्र प्राि को आ दोलन सफल भएपिछ पिन भु इँ त हमा सिक्रय मिहला
अिधकारकमीर् ल ाई आ नो सुर क्षा चुन ौतीपूणर् िथयो । शाि त प्रिक्रया शु भइसके पिछ
माओवादीह शहर आएका िथए । उनीह ले स चालन गरे क ा “जनअदालत” ब द
भइसके को िथयो । िहजो मिहलालाई दःु ख िदने साम ती फे िर गाउँ पसेका िथए । यितखेर
मिहला अिधकारका लािग आवाज उठाएका धेरै मिहलामािथ कुटिपट भयो । दुई जना
मिहलाको त ह या नै भयो । समुदाय, रा य, स चार सबै संरचना िपतृस ा मक भएकाले
मिहला अिधकारका लािग आवाज उठाउने मिहलालाई घर पिरवार भाँड्ने भनेर आरोप
लाग् यो । यो आरोप अिहले पिन लािगरहेकै छ । मिहला अिधकार आ दोलनले फे िर
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अक प िलयो । समुद ाय तहदेि ख आ ना मु ामा सिक्रय मिहलाह मिहला मानव
अिधकार रक्षकह को राि ट्रय स जालमा एकबद्ध भए । मंिसर २०६३ मा “मिहला मानव
अिधकार रक्षकह को पिहचान र सुरक्षा अपिरहायर्ता” िवषयक कायर्क्रम भयो । उनीह ले
भोग्नु परे का पीडाका कारण उक्त परामशर् गो ीमा मिहला सुरक्षाको िवषयले प्राथिमकता
पायो । ितनीह ले “समानता तथा यायपूणर् शाि तका लािग नेपाली मिहलाह को बडापत्र
२०६३” जारी गरे । तर, सामुदाियक अिभय ताह ले छलफललाई यितमै मात्र सीिमत
राख्न चाहेन न् । मिहलाका क्षे त्र मा काम गनेर् काठमाडौ मँ ा सिक्रय सं घ सं था सबै ल ाई
बोलाएर गिहरो छलफल गरी मिहला बडापत्र तयार गनेर् र राजनीितक पाटीर्ह लाई िदने
िनधो भयो । सोही िनणर्य अनुसार, समतामूलक साझेदारी तथा यायपूणर् शाि तका लािग
मिहला अिभयान भ ने छाता समूह मातहतमा मिहला बडापत्र तयार भयो । यो बडापत्र
मिहलावादीह ले आ नो धारणा सावर्जिनक गरे को पिहलो द तावेज िथयो । यो द तावेज
राजनीितक पाटीर्का नेताह लाई ह ता तरण गिरयो । द तावेज आएपिछ सुधारवादीह
र ितनका आ यदाता िनकायलाई झट्का लाग्यो । ितनले ठूलो रकम प्रा गदैर् समावेशी
र मिहलाको समान सहभािगताका लािग वकालत गनेर् भ दै स जाल िनमार्ण गरे । पिछ
य ता धेरै ओटा बडापत्र बजारमा देिखए ।
िव.सं. २०६२–२०६३ को आ दोलन सफल भएपिछ के ही सुधारवादी कामलाई देखाएर
फे िर उही सुिवधाभोगी समूह के द्रमा आउन थाले । मिहलाको समावेशी सहभािगताको
चचार् शु भयो । िवदेशी िनकायिभत्र पिन ोत प्राि का लािग समावेशीकरण मह वपूणर्
िवषय ब न पुग्यो । यस क्रममा पछािड पािरएका समूहबाट पिन प्रितिनिध व त गराइयो, तर
यसरी प्रितिनिध व गिरएका समूह िभत्रका पिन मािथ लो वगर् र समूहका टाठाबाठाले नै ती
अवसर िलए । यद्यिप, यो समयमा समावेशीकरणका के ही कायर्क्रम थािलनु सकारा मक नै
मा नुपछर् । यित हुँदाहुँदै पिन मिहलामािथ हुने िहंसा राजनीितक पमा छलफलको िवषय
ब न भने सके को िथएन । सं क्र मणकालको बहानामा मिहलामािथ हु ने िहंस ाका िवषय
पाखा लगाइए । समुदाय तहदेिख नै सुरक्षा संय त्र ख बिलएकाले मिहलामािथ हुने िहंसा
बढेको िथयो । याय पाउन अ य तै किठन िथयो । मिहला मानव अिधकार रक्षकह को
राि ट्रय स जालले ज तो सबै मिहला अटाएको खुला म चले य ता मु ालाई राजनीितक
पले हेिरनु पछर् भ दै मिहला आ दोलनको पाटो बनाउने अिभयान चलाइरहेको िथयो ।
यसैबीच जून ६, २००८ मा क चनपुरकी मिहला मानव अिधकार रक्षक ल मी बोहोराको
रह यमय मृ यु भयो । उनी िविभ न प्रकारका घरे लु िहंस ाबाट पीिडत िथइन् । मिहला
मानव अिधकार रक्षक स जालले उनको मृ युप्रित आशंका यक्त गदैर् उिचत छानिबनको
माग गरे । खासै सुनुव ाइ नभएपिछ बोहोरा ह याको उिचत अनुस धानको माग राखे र
क चनपुर का मिहला मानव अिधकार रक्षकह को अगुव ाइमा भएको आ दोलनलाई
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मिहला मानव अिधकार रक्षकह को राि ट्रय स जालको सिचवालयले सहजीकरण ग¥ यो ।
यसै िसलिसलामा सन् २००८ मा २४ िदने घरे लु िहंसा अ यको माग राख्दै िरले अनसन
गिरयो । यसमा राजनीितक पाटीर्का किरब ७०० जना मिहलाको ऐक्यबद्धता िथयो । कूल
५० भ दा बढी िज लाका मिहला सहभागी रहेको यो आ दोलनमा ८० जनाभ दा बढी
संिवधानसभा सद यले ऐक्यबद्धता जनाएका िथए । तीन हजारभ दा बढी अिधकारकमीर्
सामेल भए । फल व प घरे लु िहंसा िव द्धको ऐन याउन संिवधानसभाको अ यक्षले
सरकारलाई िनदेर्शन िदनुप¥ यो । गृह म त्रालयले मिहला िहंसा िव द्ध कायर्दल गठन ग¥ यो ।
उक्त कायर्दलले मिहला िहंसा यूनीकरणको लािग घरे लु िहंसा लगायत िविभ न प्रकारका
िहंसा अ य गनर् कानून बनाउन िसफािरस ग¥ यो । पिछ राजनीितक िव े षण र चेतनाको
अभाव, समयिभत्र दातालाई उपलि ध देखाउनपनेर् दबाबमा रहेका मिहला सं थाका कारण
अ य तै कमजोर घरे लु िहंसा िव द्धको ऐनमा िच बुझाउनु प¥ यो ।

िव.स.ं २०५२ पिछका उपलि धको समीक्षा

नेपालका सबै राजनीितक आ दोलनमा जनजाित, दिलत, मधेशी मिहला सहभागी िथए ।
२०४६ सालको आ दोलनमा धनुषाको यदक
ु ु हामा मधेशी मिहलाह ले शहादत प्रा गरे ।
य तै, २०६२–२०६३ को जनआ दोलनमा नेपालग जमा सेतु िवकले शहादत प्रा गरे की
िथइन् । य ता त यले हरे क आ दोलनमा मिहलाको सिक्रय सहभािगता र बिलदानी िथयो
भ ने पुि हु छ । तर, मिहलाको याग र बिलदानीलाई हरे क आ दोलनको सफलता प ात्
िबसर् ने काम भयो । ितनीह ने तृ वमा आउने वातावरण बने न । सामािजक, आिथर् क ,
राजनीितक पले पछािड पािरएका मिहलाको मु ाबारे ती आ दोलन क्रममै पिन ग भीर
समीक्षा भएन । आ दोलनका अगुवा समूहको सोच सबै मिहला समान पले पीिडत हु छन्
भ ने नै र ो । माओवादी सश आ दोलनका बेलामा भने यो िवषयमा िव े षण गदैर् छलफल
अगािड बढाइयो । पिहचानको वकालत गनेर् तथा पिहचान मानव अिधकारको मह वपूणर्
पाटो हो भ ने मिहलाह ले यो छलफल कायम राखे । व-प्रितिनिधमूलक समूहमा रहेका
प्रािज्ञक मिहलाह का अनुस धानमूलक लेख रचनाका कारण यी मु ा सावर्जिनक वृ मा
देखापरे । तर, समुदायमा बसेर मिहलाका सवालमा काम गिररहेका मिहला अिभयानकतार्को
उिचत पिहचान हु न सके न । ितनका मु ाको उिचत राजनीितक िव े ष ण पिन भएन ।
आ दोलनिभत्र पिहलादेिख नै ोत र स ाको पहुँचमा रहेका मिहलाको वचर् व र ो ।
जनजाित मिहलाको मु ा अगािड याउनु अ य तै सकारा मक कदम िथयो । यसिभत्र
जनजाित मिहलाको िविवधता, पीडा र भोग्नुपनेर् चुनौतीका मु ाह भने ओझेलमा पिररहे ।
हु न त जनजातीय पिहचानको आ दोलनले धे रै तरमा औपिनवे श ीकरण िव द्ध लड् नु
पदर्छ; यो आ दोलनले िविभ न तरल पिरि थितको सामना गनर्ु पदर्छ । यित हुँदाहुँदै पिन
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मिहला अिधकारमा काम गनेर् सं था र ितनका प्रकाशनको मा यमबाट नीितगत तहमा एवं
माओवादी जनयुद्धमा बहुसंख्यक जनजाित मिहलाको सहभािगताले समुदाय तहमा जनजाित
मिहलाका मु ा सतहमा याइिदयो । शाि त िनमार् ण प्रिक्रयापिछ माओवादी पाटीर्िभत्र
अ योल छाएपिछ भने जनजाित मिहलालाई याय भएन । जनयुद्धबाट प्रभािवतह को
संख्या समुदायमा हेनेर् हो भने अिधकांश मिहला जनजाित नै छन् । तर, उनीह को पीडा,
जीवनयापनका क्रममा उनीह ले दैिनक भोग्नुपरे का किठनाइबारे किह यै छलफल भएन ।
मिहला आ दोलनिभत्र पीिडत मिहलाबारे बो नेह मा िनराशा बढ्यो । दिलत मिहलाको
मु ामा पिन य तै भयो । फे िमिन ट दिलत अगर्नाइजेशन (फे डो), दिलत मिहला संघ
लगायत दिलत मिहला अिधकारमा काम गनेर् थुप्रै सं था आए । दिलत मिहलाका मु ामा
कुरा भयो । तर समुदायका मिहलाको जीवनमा यो लागू हुन सके न । दिलत मिहलाको
मु ालाई संरचनागत तवरले हेनर्ुपछर् भ ने दिलत मिहला ओझेलमै पिररहे ।
य तो ि थितमा वादी मिहलाह को आ दोलनलाई काठमाडौमँ ा भएको सहयोग र
हिलया, ह वा, च वा ज ता बहु संख्यक दिलत समूह सहभागी भएको आ दोलनिभत्र
नेतृ व तहमा रहेका मिहलाको भूिमका अ य तै मह वपूणर् र ो । उनीह ले समग्र दिलत
मिहलाको आ दोलनलाई राजनीितक िवषय बनाए । दिलत मिहलाको मु ालाई वगीर्य
मु ाका साथसाथै लिगक पले पिन हेनर्ुपछर् भ ने मा यता बोके का राजनीितक पाटीर्ह ले
यसलाई आ-आ नो घोषणापत्र अनुसार कायार् वयन पिन गनर्ुपछर् भ ने दबाब िसजर्ना भयो ।
जनयुद्धताका धेरै दिलत मिहलाह को अ तजार्तीय िववाह भएको िथयो । शाि त िनमार्ण
प्रिक्रया शु भएपिछ य ता मिहलाह को पािरवािरक िवख डन भयो । दबाब व प
भएका पिरवतर्न दीगो हुन सक्दैनन् । संरचनागत पिरवतर्निबना दिलत अिधकार सुिनि त
हुँदैन भ ने यसबाट प भयो ।
संिवधानबाट अस तु मधेशी राजनीितक पाटीर्ह ले वत त्रता र पिहचानको सवाल
उठाउँ दै मधेश आ दोलनको उद्घोष गरे । धेरै मिहलाह यसमा समािहत भए । मधेश
आ दोलन शु हुनुअिघ मिहलाका मु ा मात्रै उठाउने भनी िवदेह फाउ डे शन ज ता सं था
िक्रयाशील िथए । मधेश आ दोलनका बखत भने य ता थािपत सं थाभ दा वतः फूतर्
पले िन के का मिहलाह बढी संलग्न िथए । पिहचानका साथ मिहला अिधकारका मु ामा
सिक्रय मिहलाह ले पूणर् सहयोग पाएनन् । काठमाडौमँ ा रहेका मिहला आ दोलनकमीर्ह
यितखेर मधेश जान सक्ने ि थित िथएन । फल व प मिहला मानव अिधकार रक्षकह ले
काठमाडौमँ ा कायर्क्रमका योजना बनाए । मिहला िहंसा िव द्ध बो दा पीडक कुन जाित,
वगर्, समुदाय र पाटीर्को हो यसले मु ालाई प्रभािवत पानेर् ि थित िसजर्ना भयो । समुदायमा
बसेर काम गिररहेका मधेशी मिहलाह ले यसलाई सामना गदैर् अगािड बढे । तर, मधेशमा
आ नो पिहचान र वत त्रताका लािग भएको यो आ दोलनले समग्रमा मिहलाका मु ालाई
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प्राथिमकतामा राखेन । पिछ िब तारै मिहलाका मु ा पिन समावेश हुन थाले । महो री,
सलार्ही, िसरहा, पसार्मा मधेशको वत त्रता र पिहचानको मु ाका साथ मिहला अिधकारका
मु ा समावेश भए । अिहले पिन मधेशमा मिहलाको जनजीिवकासँग स बि धत वतः फूतर्
आ दोलन जारी छ । दिलत मिहलाको संख्या धेरै रहेको सुकुमबासी मिहलाह को जिमन
र वासको अिधकार, दाइजो िव द्ध याय र वैदेिशक रोजगारीले ज माएका कितपय मिहला
िहंसा िव द्ध मधेशी मिहलाह नै एकजुट भई आवाज उठाइरहेका छन् ।
तर, अ यत्र ज तै मधेशिभत्र पिन मिहलाका सवाललाई पिरयोजना मूलक काममा
सीिमत राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । पिरयोजना सिकयो, मिहलाका मु ा सिकयो भने ज तो
ि थित िसजर्ना गिरँ दै छ । यो शुभ संकेत होइन । यसले वत त्र पले उठ्न थालेको मधेशी
मिहला आ दोलन अ ठ्यारोमा पनर् लागेको संकेत गछर् । मधेशी मिहला अिधकारकमीर्ह ले
किहले राजनीितक पाटीर्का मिहलासँ ग सं घ षर् र सहकायर् गिररहनु परे क ो छ त किहले
पिरयोजनामुखी कायर्सँग तालमेल िमलाउनु पिररहेको छ । यसले गदार् समुदाय तहमा बसेर
काम गरे का मिहला फे िर ओझेलमा परे का छन् ।
समग्रमा यो अविधमा मिहला आ दोलनका अ पिन मह वपणू र् उपलि ध भए । मिहलाको
भूिम मािथको अिधकार; कमलरी मिहलाह को वत त्र अिधकार; वादी मिहलाह को
िवद्रोह; सुकुमबासी मिहलाह ले आ नो बास अिधकारका लािग गरे को संघषर्; मधेशी,
मुि लम, जनजाित मिहलाह को पिहचान; अपांगता भएका यिक्तह को समग्र आ दोलन;
घरे लु िमक मिहलाह को अिधकार; मनोर जन क्षेत्रमा काम गनेर् मिहलाह को अिधकार;
सक
ु ु मबासी मिहलाह को अिधकार ज ता मु ाह मिहला आ दोलनको एजे डा बने । तर यी
मु ा अझै मिहलाका मु ा भनेर राजनीितक पमा थािपत हुन सके का छै नन् । समुदायदेिख
उठे का के ही आ दोलन व-प्रितिनिध व गनेर् समूहबाट उठाइएकाले अगािड बढेको छ ।
अ मौसमी अिभयान ज ता देिखएका छन् । अक मह वपूणर् पक्ष, मिहलाको पिहचानका
बारे मा छलफल भए । यसपिछ नेपाल आिदवासी मिहला म च (एनआईड लुएफ) र
िवदेह फाउ डे शन ज ता मिहलाह को पिहचान-के ि द्रत सं था गठन भए ।

अ यमा,
िविभ न कालख डका आ दोलन राजनीितक पिरवतर्नको मु ामािथ के ि द्रत िथए । तर
ितनमा मिहलाका मु ा पिन उठे का हुन् । िव.सं. २००४ स म भएका आ दोलन मिहलाको
सवालभ दा राजनीितक पिरवतर्नको सवालमा बढी नै के ि द्रत िथए । राजनीितमा पु ष नै
नेतृ वमा िथए । राजनीितक आ दोलनमा लागेका अिधकांश मिहलामा के ही सुधारका कायर्
भए हु छ भ ने सोच िथयो । यसैले, मिहलाह यी आ दोलनमा सामेल भए पिन ियनमा
मिहलाका मु ा समािहत हुन सके नन् । राजनीितक चेतना भएका मिहलाह ले आ-आ नो
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पाटीर्िभत्र मिहलाका मु ालाई िलएर संघषर् गिररहे । समुदाय तहमा राजनीितक पिरवतर्नका
लािग मिहलालाई संगिठत गरे । मिहलाका मु ामा खबरदारी जारी राखे । फल व प, समदु ाय
तरमा मिहलाका िवषयमा संगिठत हुने बो ने काम भइर ो । राजनीितक उतारचढाव र
रा यले िलएको नीित ज ता कुराले भने मिहला आ दोलनलाई जिहले पिन प्रभाव पािरर ो ।
भुइँतहमा भएका मिहला आ दोलनमा किह यै पिन जात, धमर्, भाषा ज ता कुराले थान
पाएनन् । वगीर्य मु ा नै प्रमुख िथयो । तर, २०४६ सालको आ दोलन पिछको खुकुलो
राजनीितक पिरवेशले भने मिहला आ दोलनमा अक नयाँ अ याय शु ग¥ यो । यद्यिप
राजनीितक पाटीर् िभत्रका मिहलामा पयार् अलमल पिन िथयो । यो अविधमा पिहलेदेिख
नै स ा र ोतमा हालीमुह ाली भएका मिहलाह ले मिहला अिधकारका नाममा धे रै
पिरयोजना चलाए । यसले गदार् समग्र मिहला आ दोलन झन् अलमिलयो ।
िव.सं. २०५१ मा मनमोहन अिधकारी प्रधानम त्री भएको बखत याइएको थानीय
िनकायमा २० प्रितशत मिहला सहभािगताको प्रावधानले धेरै मिहलामा आ मिव ास बढ्यो ।
ितनीह समुदाय तरमा नेतृ व िलन सिक छ भ ने कुरामा प्र ट भए । मिहलावादीह ले
उक्त अवसरको उपयोग गरे र मिहला आ दोलनलाई िवकिसत गनेर् काम गरे । माओवादी
जनयुद्ध शु भएपिछ भने मिहला आ दोलनले अक िदशा िलन सक्यो । माओवादीले
मिहलालाई राजनीितक पमा सचेत गराएका कारण बािहर रहेका अ राजनीितक पाटीर्का
मिहलामा पिन राजनीितक दबाब प¥ यो । मिहलाका मु ा-के ि द्रत बहस गनर्ुपनेर् वातावरण
िसजर्ना भयो । ितनमा नेपाली मिहलािभत्र रहेको िविवधता र यसले ज माएको अ यायका
िविवध आयामबारे कुराकानी स भव भयो । पिहचानको मु ा अगािड आयो ।
अिहले भुइँतहमा छिरएर रहेका मिहलाह फे िर संगिठत हुँदैछन् । मिहलाह आ नो
अिधकारका सवालमा धेरै सशक्त र संगिठत भएका छन् । िपतृस ाका लािग यो सहज
ि थित होइन । अिहले उठे का कितपय आ दोलन र अिभयानलाई धेरै प्रकारले िनयि त्रत
गनर् खोिजँ दैछ । यसै ले , अिहले भुइँत हका यी आ दोलनलाई सं ग िठत गदैर् पिर यमा
याउन आव यक छ । मिहलाह ले अिहलेस म आफूले गरे का आ दोलनको आफै ले
द तावेजीकरण गनर्ु परे को छ । अिहले मौलाउँ दो र उलदो मिहला आ दोलनलाई सही
नेतृ व िदन सके मा वतर्मान पिर यमा नेपाली मिहलाको वात य बिलयो पले देिखन
समय लाग्दैन ।

ध यवाद
यो पाठ मािटर्न चौतारीद्वारा काि क २२, २०७४ मा आयोिजत “चौतारी थापना याख्यान्
२०१७” मा प्र तुत गिरएको याख्यान्कै स पािदत प हो । सो कायर्क्रममा उपि थत भई
प्र , िट पणी र सुझाव िदनुहुने स पूणर् सहभागी तथा यसमािथ थप िट पणी र स पादन
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सिहत यसलाई अि तम प िदन सहयोग गनर्ुहुने मािटर् न चौतारीका योगेश राज र देवराज
हुमागाई ं तथा मिहला मानव अिधकार रक्षक स जालकी नारायणी देवकोटाप्रित आभारी छु ।
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