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अ तवार्तार्

अ ययनशील नेतृ वले मात्र मिहला आ दोलन
हाँक्न सक्छ – मीना आचायर्सगँ अ तवार्तार्
देवे द्र उप्रेती

मीना आचायर् ने प ाली मिहला आ दोलनमा पिरिचत नाम हो । आचायर् ले भारतको
युिनभिसर्टी अफ िद लीबाट बीए (सन् १९६०), सोिभयत संघको म को टेट युिनभिसर्टीबाट
अथर्शा मा एमएस (सन् १९६६) र संयुक्त रा य अमेिरकाको युिनभिसर्टी अफ िव कि सनमेिडसनबाट िवकास अ ययनमा िवद्यावािरिध (सन् १९८७) गरे की छन् । िवगत ४५ वषर्देिख
नेपालको िवकास, अथर्त त्र, लिगक स ब ध, वैदेिशक सहयोग, म बजार, राजनीित,
गरीबी र योजना ज ता िवषयमा अनुस धानरत आचायर्का एक दजर्नभ दा बढी पु तक
र दजर्नौ ँ प्रािज्ञक लेख तथा अनुस धान प्रितवेदन प्रकािशत छन् ।1 किरब २५ वषर् (सन्
१९६६–१९९०) नेपाल रा ट्र बकमा कायर्रत (अनुस धान अिधकृ त, आिथर्क स लाहकार,
प्रमुख आिथर्क स लाहकार र िवकास िव िवभाग प्रमुख) आचायर् सन् १९९० को शु ितर
नीित अ ययन गनेर् सं था इि ट यूट फर इि टग्रेटेड डे भल मे ट टिडज (आईआईडीएस)
को कायर्कारी िनदेर्शक (सन् १९९०–१९९४) भइन् । आचायर्सँग िव बक, युिनसेफ र
युएनएफपीए ज ता अ तरार्ि ट्रय िनयोग र गैरसरकारी सं थामा लामो समय परामशर्दाता
भई काम गरे को अनुभव छ । नारीवादी अथर्शा ीको अ तरार् ि ट्रय सं था इ टरने शनल
एसोिसयशन फर फे िमिन ट इकोनोिमक्सको बोडर् सद य आचायर् २०७३–२०७४ मा रा ट्रपित
कायार्लयमा मिहला सशक्तीकरण तथा आिथर्क िवकास स ब धी स लाहकार िथइन् ।
उनलाई नेपाल सरकारले असोज २०७५ मा गठन गरे को नीित अनुस धान प्रित ानको
सद यमा िनयुक्त गिरएको छ । प्र तुत अ तवार्तार् नेपालको नारीवादी आ दोलनमा आचायर्को
िक्रयाशीलता र उनका प्रािज्ञक कमर्ले नेपालमा मिहला सशक्तीकरणको मु ा र मिहला
आ दोलनमा पु¥ याएको योगदानमा के ि द्रत छ ।2
1

आचायर्का छािनएका पु तक तथा लेखका सूचीका लािग उप्रेती (सन् २०१८) हेनर्ुहोस् ।
यो अ तवार्तार् अक्टोबर २०१७ देिख अग २०१८ स म िविभ न चरणमा गिरएको हो ।
समाज अ ययन १३ ः २१९–२३५, २०७५
2
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मिहला आ दोलनमा तपाई ं किहलेबाट जोिडन आइपुग्नुभयो ?
मै ले मिहलाका िवषयमा यवि थत पमा बो न, ले ख् न र अ ययन गनर् थाले क ो सन्
१९७० को दशकको म य ितरबाट मात्र हो । यसअिघ आ ना िवषयलाई िलएर सानोितनो
िववाद, झगडा र संघषर् गरे ँ होला, यो बेग्लै हो । सन् १९७५ मा आिथर्क िवकास तथा
प्रशासन के द्र (सेडा) ले “मिहला र िवकास” बारे एक कायर्शाला आयोजना गरे को िथयो ।
आयोजकले मलाई “अथर् यव थामा मिहलाको भूिमका” भ ने िवषयमा कायर्पत्र तयार
गनर् अनुरोध गरे । यस कायर्शालामा प्र तुत गरे को कायर्पत्र नै मैले मिहलाबारे तयार गरे को
पिहलो सामग्री हो । यो लेख्ने क्रममा मैले इ टर बोजरपको िवमे स रोल इन इकोनोिमक
डे भ ल मे ट भ ने पु तक पढे ँ । 3 सावर् ज िनक तहमा मिहलाबारे उपल ध त यां क लाई
के लाउन थाले ँ । मिहला र िवकासबारे लेिखएका अ य सामग्री पिन पढे ँ । मिहलाले गनेर्
आिथर्क गितिविधबारे लेखेको यो कायर्पत्रको यहाँ प्रशंसा भयो । सेडाले सन् १९७७
मा प्रकािशत गरे को िवमेन ए ड डे भल मे ट पु तकमा यो कायर्पत्र पिन छ ।4 मेरो प्रािज्ञक
जीवनको िनमार्णमा यो कायर्शालाको मह वपूणर् भूिमका छ । िकनभने लीन बेनेटसँग मेरो
िचनजान यही ँ भएको िथयो । लीन यस बेला िवद्यावािरिध शोधाथीर्का पमा नेपालमा
“पवर्ते मिहलाको सां कृ ितक भूिमका” बारे अ ययन गदैर् िथइन् । यसपिछ लीन र मैले
“नेपालका मिहलाह को मयार्दा तर” (द टाटस अफ िवमेन इन नेपाल) भ ने अनुस धान
पिरयोजनामा अ य साथीह सँगै काम ग¥ यौ ँ । नेपाली मिहलाको व तुगत ि थित त य
सिहत िचत्रण गनेर् कायर् यस अनुस धान पिरयोजनाले गरे को िथयो ।
“नेपालका मिहलाह को मयार् दा तर” अनुस धान पिरयोजनाले मिहला आ दोलनमा
पु¥याएको योगदान/प्रभावबारे समीक्षा गनर्ुअिघ यो पिरयोजना र यसमा तपाईको
ं संलग्नताबारे
के ही बताइिदनुहोस् न ।
सन् १९७७ मा “पसीर् किमसन” को प्रितवेदनलाई अमेिरकी काँग्रेसले वीकृ त ग¥यो । यो
प्रितवेदनमा संयुक्त रा य अमेिरकाले आिथर्क सहायता उपल ध गराउने कुनै पिन देशमा
मिहला स ब धी अ ययन र कायर्क्रम हुनुपनेर् प्रावधान राखेको िथयो । मलाई थाहा भएस म
यो पिरयोजना नेपालमा याउने यिक्त एलेन िडफे न वेकर हुन् (उनी यो बेला यू एरामा
काम गथेर्, यो बेलास म यू एरा नेपालमा दतार् भइसके को िथएन) । स भवतः उनैले सो
पिरयोजना अिघ बढाउन लीन बेनेटलाई अनुरोध गरे को हुनुपछर् । यसपिछ “यो अ ययन गनर्ु
प¥यो, मीनाजी” भ दै उनी म कहाँ आइन् । आफै ले गनर्ुपनेर् अ ययन अकार्ले पैसा िदएर गनेर्
3
4

हेनर्ुहोस्, बोजरप (सन् १९७०) ।
हेनर्ुहोस्, आचायर् (सन् १९७७) ।
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भए िकन नगनेर् भ ने सोचे ँ । म यित बेला नेपाल रा ट्र बकमा आिथर्क स लाहकार िथएँ ।
बकको जािगर नछोिडकन िबहान-बेलुका अ ययन पिरयोजनामा काम गछुर् भने,ँ लीनले पिन
हु छ भिनन् । मिहला स ब धी अ ययन क तो गनेर् भ ने खाका यो बेला अमेिरकी सहयोग
िनयोग (युएसएआईडी) ले हामीलाई उपल ध गराएको िथयो । तर उनीह ले तयार पारे को
प्र ावलीले नेपाली समाजलाई समेट्न सक्दैन भ ने हामीलाई लाग्यो । यसपिछ हामीले यो
अ ययन खाकालाई पूरै पिरमाजर्न ग¥यौ ँ । हामीलाई के लाग्यो भने नेपालमा बसोबास गनेर्
जनजाितह को छुट्टाछुट्टै अ ययन नगिरकन नेपाली समाज (मिहला) को यथाथर् आउँ दैन ।
शु मै पिरयोजना कायार् वयन गनेर् क्रममा सम या प¥ यो । नेपालमा दतार् नभएको सं था
यू एराबाट पिरयोजना स चालन गनर् कानूनी पमा िम दैन यो । पिरयोजनालाई अब
कसरी अगािड बढाउने भ नेबारे धेरै पटक हामीबीच छलफल र स लाह भयो । अिखल
नेपाल मिहला संगठन (अनेमसं) ले िमलेर यो अ ययन पिरयोजना स प न गरौ ँ भिनरहेको
िथयो । अ य के ही सं थाले पिन हामीसँग सहकायर् गनर् िच देखाएका िथए । तर सेडामा
कमसेकम प्रािज्ञक र अ ययन सं कृ ित भएकाले हामीले यो पिरयोजना यही ँबाट स प न गनेर्
िवचार ग¥ यौ ँ । सेडाबाट यो पिरयोजना अगािड बढाउन सिकयो भने राजनीितक ह तक्षेप
पिन कम हु छ भ ने लागे प िछ पिरयोजनाको प्र ताव िलएर म र लीन से ड ामा गयौ ँ ।
सेडाका कायर्कारी िनदेर्शक खेमबहादरु िव ले प्र ताव हेिरसके पिछ पिरयोजना स चालन
गनर् माने । यसपिछ वीकृ ितका लािग अथर् म त्रालयमा िनवेदन िदयौ ँ । तर म त्रालयबाट
यो पिरयोजनाको वीकृ ित पाउनै गा ो भयो । यो बे ल ा देवे द्रजी [ देवे द्रराज पा डे ]
सिचव िथए । उनले “देशको अथर्त त्र हाँकेर बसेको मा छे , तपाई ं मिहलाले कित समय
भात पकाउँ छन्, के खा छन् भनेर अ ययन गनर् जा छु भनेर आउनुहु छ !” भनेर गाली पिन
गरे । म र वीना प्रधानले भखर्रै “नेपालको कृ िषमा मिहलाको भूिमका” शीषर्कमा कायर्पत्र
लेखेका िथयौ,ँ यही कायर्पत्र आफू अगािड बसेर देवे द्रजीलाई पढ्न अनुरोध गरे ँ । फे िर
उनी पिन िचनजानकै मा छे । यसपिछ भने ब ल-ब ल सो पिरयोजना वीकृ त भयो ।
पिरयोजना कसरी अिघ बढ्यो ? यो पिरयोजनामा को-को संलग्न हुनुहु यो ?
यो अनुस धान पिरयोजनाको उ े य राि ट्रय िवकास प्रिक्रयामा मिहलालाई सि मिलत
गराउन नेपाली मिहलाह को ि थित र भूिमका स ब धी जानकारी तयार पानेर् भ ने िथयो ।
पिरयोजना तीन चरणमा स प न गनेर् ल य रािखएको िथयो । सोही अनु प पिहलो चरणमा
हामीले उपल ध त यांक र त यका आधारमा नेपाली मिहलाको आिथर्क, सामािजक,
कानून ी तथा िविवध ि थितबारे समीक्षा गरी से ड ाबाट पाँ च ओटा मोनोग्राफ प्रकाशन
ग¥ यौ ँ । मेरो टािटि टकल प्रोफाइल अफ नेि लज िवमेन: अ िक्रिटकल िर यु, लीन बेनेट
र िशलु िसं ह को ट्रे ि डशन ए ड चे ज इन द िलगल टाटस अफ ने ि लज िवमे न , वीना
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प्रधानको इि ट युस स क सिनर्ङ िवमेन इन नेपाल, इि दरा े को एनोटे टेड िबि लयोग्राफी
अफ िवमेन इन नेपाल र पु करराज िरजालको इि टग्रेशन अफ िवमेन इन डे भल मे ट: द
के स अफ नेपाल मोनोग्राफ यसै पिरयोजनाका उपज हुन् ।5 दो ो चरणमा भने नेपालका
आठ ओटा भू-भागमा बसोबास गनेर् िभ न-िभ न जनजाित समुदायमा रहेका मिहलाको
अ ययन गिरयो । यस अ तगर्त मैले धनुषाि थत िसिसर्या गाउँ का मिहलाबारे अ ययन
गरे ँ । लीन बेनेटले म य-पहाडी भू-भागमा ब ने बाहुन क्षत्री र साकीर् मिहलाको अ ययन
गरे की िथइन् । वीना प्रधानले लिलतपुरका नेवार मिहला र इि दरा े ले िस धुपा चोकका
तामाङ मिहलाबारे अ ययन गरे का िथए । यसै गरी अग ा मो नारले रो पा थवाङका खाम
मगर, द्रोण रजौरे ले दाङका था मिहला र शाल ट हाडर् मनले संखुवासभाका लोह ङ राई
मिहलाको अनुस धान गरे । िसड्नी शुलरले भने मु ताङका ित बती भाषा बो ने बा गाउँ ले
मिहलाबारे थलगत अ ययन गरे की िथइन् ।6 यी अ ययन सन् १९७० दशकको अ य
तथा १९८० दशकको शु आतका वषर्म ा भएका िथए । ने प ालका िविभ न भू-भागमा
ब ने िविवध जनजाित (मिहला) बारे गिरएको यो थलगत अ ययनले नेपाली समाजमा
मिहलाको व तुगत ि थित र िनवार्हमुखी अथर्त त्रमा मिहलाको योगदानलाई त य सिहत
प्र तुत ग¥ यो । साथै, नेपाली समाजमा िविभ न सं कृ ित तथा पर परा छन् र सोही अनुसार
मिहलाको तरमा पिन िभ नता छ भनेर आँखा खो ने काम पिन यही अ ययनले ग¥ यो ।
पिरयोजनाको ते ो चरण भने पिहलो र दो ो चरणको अ ययनको आधारमा मिहलाका
लािग एउटा राि ट्रय कायर् योजना बनाउनु िथयो ।
तपाईलें आ ना के ही लेख र अ तवार् तार् मा िनवार् हमुखी अथर्त त्रमा मिहलाको योगदान
र मिहला मु ालाई अगािड याउन यो पिरयोजनाले मह वपूणर् भूिमका खेलेको बताउनु
भएको छ । यसबारे थप बताइिदनुस् न !
नेपाली समाजमा बसोबास गनेर् मिहलाका बहुआयािमक भूिमका, िवशेष गरी िनवार्हमुखी
(घरायसी) अथर्त त्रमा उनीह को योगदानलाई यी अनुस धानले पिहलो प ट बहसमा
याए । मिहला र पु षले दैिनक कित/कसरी समय खचर् गछर् न् र यसबाट आिथर्क उ पादनमा
के असर पिररहेको छ भ ने त यांक हामीले संकलन/िव े षण गरे का िथयौ ँ । लीन बेनेट र
मैले िविभ न आठ गाउँ का मिहलाबारे गरे को अ ययनको समि गत िव े षणले िनवार्हमुखी
5

यी प्रकाशनह का लािग हेनर्ुहोस्, आचायर् (सन् १९७९), बेनेट र िसंह (सन् १९७९),
प्रधान (सन् १९७९), े (सन् १९७९) र िरजाल (सन् १९७९) ।
6
यी ोत सामग्रीका लािग हेनर्ुहोस्, आचायर् (सन् १९८१), बे नेट (सन् १९८१), प्रधान
(सन् १९८१), रजौरे (सन् १९८१), मो नार (सन् १९८१), हाडर् मन (सन् १९८१), शुलर (सन्
१९८१) र े (िमित नखुलेको) ।
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अथर्त त्रमा मिहलाको बहुआयािमक भूिमका देखायो ।7 यितखेर िनवार्हमुखी क्षेत्र अ य त
ठूलो िथयो । अ ययनले कूल पिरवारम ये ८५ प्रितशत िनवार्हमूलक उ पादनमा लागेका
देखायो । पिछ लो समयमा यो क्रमशः घिटरहेको छ । घरायसी आ दानीमा मिहलाको
५४ प्रितशत र पु षको ४६ प्रितशत योगदान रहेको त य यी अनुस धानले पिहलो प ट
सावर्जिनक गरे । “यिद पिरवारका लािग अ याव यक पानी र दाउरा ज ता व तुह को
खोजीमा लगाएको समयलाई संलग्न गरे को ख डमा ... मिहलाको कायर् बोझ पु षको भ दा
४४ प्रितशतले बढी छ (पु षको ७.५१ घ टा र मिहलाको १०.८१ घ टा)” हु यो ।8
यसै गरी, पर परागत आिथर्क िक्रयाकलापमा मिहलाह ले ४९ प्रितशत समय काम गनर्ुका
अितिरक्त घरायसी कायर्मा ८६ प्रितशत र अ य आिथर्क िक्रयाकलापमा ७४ प्रितशत काम
गरे को समेत यो अ ययनले देखायो । पिरवारको उ पादनमा यालादारीबाट मात्र प्रा
हुने आयबाट नभई मू य वृिद्धबाट लेखाजोखा गदार् कूल आएको ५० प्रितशत मिहलाको
योगदान हु यो । साथै , धान खे त ी बाहेक मकै , कोदो, गहुँ र तरकारी ज ता खे त ीमा
मिहलाको संलग्नता पु षको भ दा बढी िथयो । यी िववरणले नेपालको कृ िष मिहलामा
िनभर्र छ भ ने प्रमािणत ग¥ यो । िनवार्हमुखी अथर्त त्रमा मिहलाको भूिमका मह वपूणर् हु छ
भ ने त यलाई हामीले बािहर यायौ ँ ।
नेपाल ज तो देशमा मौिद्रक अथर्त त्रको मात्र कुरा गरे र जनताको जीवन तर र िवकासको
गित थाहा हुँदैन । िकनभने घरमा भै ँसी पालेर दधू खायो भने यो कूल गाहर् य उ पादन
(जीडीपी) मा गिनँदनै , तर दधू बेचेर कोकाकोला खायो भने यो दईु चोिट गिन छ । यसैले,
जनताको जीवन तर थाहा पाउन जीडीपीको त यांक हेरेर मात्र हुँदैन । यो अ ययनले यी
त यलाई बािहर याउन सहयोग ग¥यो । िव बक ज ता सं थामा परामशर्दाता हुदँ ा होस् वा
अ य क्षेत्रमा होस,् य ता तकर् लाई मैले बार बार उठाउने गछुर् । यसबारे फे िमिन ट इकोनोिमक्समा
मेरो “अफ िम क ए ड कोका-कोला” (सन् १९९६) भ ने छोटो लेख प्रकािशत छ ।9 ियनै
त यलाई देखाउँ दै िवकासमा मिहलाको योगदानको बहसलाई हामीले अगािड बढायौ ँ ।
यी अ ययनले रा यले बनाउने आिथर्क (िवशेष गरी मिहला िवकास स ब धी) नीित र
मिहलाका मु ामा के प्रभाव पारे ज तो लाग्छ ?
सबै भ दा पिहलो कु रा, यो बे ल ास म मिहला स ब धी कायर् क्र मलाई “क याणकारी
कायर्क्रम” को पमा मात्र हेिर यो । यितस म िक िशक्षालाई समेत रा यले “सामािजक
7
8
9

हेनर्ुहोस्, आचायर् र बेनेट (सन् १९८१) ।
हेनर्ुहोस्, मिहला तथा िवकास के द्र (२०४३) ।
हेनर्ुहोस्, आचायर् (सन् १९९६) ।
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कायर्क्रम” मा राख् यो । मिहलालाई िशक्षा िकन िदने भ दा मिहला िशिक्षत भए भने छोराछोरी
राम्रोसँग हुकार्उँछन्, घर पिरवार र ीमान्को राम्रोसँग हेरिवचार गछर् न् भ ने िथयो । य तो
सोचाइ नेपालमा मात्र नभई अ य देशमा पिन िथयो । रा यले पिन क याणकारी ि कोणलाई
यान िदएर मात्र मिहला स ब धी कायर्क्रम याउँ यो । ज तै, मिहलाका लािग खाना पकाउन
िसकाउने, सानोितनो घरे लु िसलाइबुनाइ गनेर् र पोषणका िविभ न कायर्क्रम याउने, आिद ।
िवशेष गरी िनवार्हमख
ु ी कृ िष मिहलामा िनभर्र छ भ ने कुरालाई यो बेलास म कसैले उठाएका
िथएनन् । हाम्रा अनुस धानले यी त यलाई बािहर याए । यसले िवकास योजनामा लिगक
पक्षलाई समावेश गनर् पिहलो पटक यावहािरक आधार तयार ग¥यो । यसपिछ योजनािवद्
समेतले मिहलालाई अथर्त त्रका सिक्रय सद यका पमा आ मसात गनर् थाले । यसैलाई
टेकेर हामीले छै टौ ँ आविधक योजना (िव.सं. २०३७–२०४२) मा मिहला स ब धी “आिथर्क
िवकास कायर्क्रम” याउनुपछर् भनेका िथयौ ँ । पिछ यो योजनाले िवकास कायर्मा मिहला
सहभािगता बढाउने नीित अिघ सा¥यो पिन । यसपिछ क्रमशः साना िकसान-के ि द्रत मिहला
स ब धी कायर्क्रम पिन आयो, मिहलाका लािग पेवा बढाउने कायर्क्रम आयो । शु बाटै
मिहलाका लािग िवकास कायर्क्रम आउँ दा मिहलाको कायर् बोझलाई घटाउनुपनेर् कुरालाई पिन
यान िदयौ ँ । यसैले, यी कायर्क्रममा िशशु याहार के द्रको थापना र पालो-पालो सबैले
िशशु हेनेर्, सल
ु भ खानेपानी साथसाथै आिथर्क आजर्नका कायर्क्रम समेत रािखएका िथए ।
यो समयमा लघु कजार्मा बक र अ य िवकास कायर्क्रममा दातृ िनकायले सहयोग गरे । पिछ
यी कायर्क्रममा एिशयाली िवकास बक र आई याड ज ता सं थाले लगानी गरे र यसलाई पणू र्
लघु कजार् कायर्क्रममा लिगयो । तर यसको समग्र सामािजक पक्षलाई भने बेवा ता गिरयो ।
छै टौ ँ योजनामा शु भएका यी मिहला-के ि द्रत िवकास कायर्क्रम २०४६ सालपिछ ती
पमा िव तािरत भए । र, य ता कायर्क्रमले मिहलालाई समहू मा आबद्ध मात्र गरे नन् िक,
उनीह लाई सामिू हक आवाज उठाउन पिन समथर् बनाए । पचासको दशकको म यबाट यी
कायर्क्रमह लिगक समानता तथा सशक्तीकरणमा के ि द्रत हुन थाले ।
यी अ ययन िविभ न जनजाितको सां कृ ितक पक्षमा पिन के ि द्रत िथए । िवशेष गरी िविभ न
जनजाितमा रहेका लिगक स ब ध बु न यी अ ययनले के सहयोग गरे भ ने लाग्छ ?
के ही (पि मा) मानवशा ीले िविभ न सां कृ ितक समूहको अ ययन गदार् यी समूहिभत्र
रहेको लिगक पक्षलाई के ही उ लेख गरे का िथए । यद्यिप फरक-फरक सां कृ ितक समूहिभत्र
रहेको लिगक स ब धमा हुने िविवधताको तुलना मक ि थित देखाउन भने यी अ ययन
कमजोर िथए, अथवा यी अ ययनको उ े य नै यो िथएन । हामीले गरे का अनुस धानको
मूल ये य फरक-फरक सां कृ ितक/जनजाित समूह िभत्र भएको लिगक स ब धमा हु ने
िविवधताको तुलना मक अ ययन गनेर् भ ने िथयो । नेपाली समाजको एउटा ठूलो अंश—
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गैरआयर् जनजाित समुदाय—नेवार, मगर, तामाङ, भोटे , राई र था मा यी अ ययन के ि द्रत
िथए । यसै गरी िह दू आयर् मूलका ब्रा ण-क्षत्री समूहको अ ययन पिन हामीले गरे का
िथयौ ँ । यी सां कृ ितक समूहका मिहला प्रितको भावना, यवहार र मिहलाको आिथर्क
ोत मािथको पहुँचबारे अ ययन गनर् हामीले िविभ न पिरसूचकह प्रयोग गरे का िथयौ ँ ।
यी अ ययनले गैरआयर् जनजाित समुदायमा भूिम मािथको अिधकार, िशक्षा र रोजगारीका
आधुिनक ोतमा जनजाित समुदायमा पिन “उ च” िह दू आयर् समुदायको ज तै पु षमा
एकािधकार देखाए । तर िह दू आयर् समुदायका मिहलालाई भ दा जनजाित समुदायका
मिहलालाई सामािजक मा यता-प्रा जीवन यापनका िवक पह िनकै बढी र िविभ न
सां कृ ितक चालचलनमा सामािजक प्रितब ध िनकै कम रहेको देिखयो । जनजाित समदु ायका
मिहलामा आ मिव ास, आँट र जीवनलाई बु ने क्षमता ब्रा ण-क्षत्री समूहका मिहलाभ दा
पिन िनकै बढी रहेको समेत देिखयो । अझ, यी अ ययनले उही सां कृ ितक समूहिभत्र पिन
मिहलाको तरमा प्रश त िविवधता छ भ ने पिन देखाए । ज तै, नेवार समूहिभत्र “उ च”
जाितका मािनने े , प्रधान, बज्राचायर्, आिदमा मिहलाह पुनःिववाह गनर् सां कृ ितक
पमा प्रितबि धत िथए । तर नेवार समुदायिभत्र यापू जाितका मिहलाले आफूलाई मन
नपरे को वैवािहक स ब धबाट आफूलाई िनका न सक्ने रहेछन् । उनीह ले पुनःिववाह
गरे भने पिन “उ च” आयर् िह दू समूह का मिहला ज तो सामािजक पमा ितर कृ त
हुनु पदैर्न यो । कुनै कारणवश लोग्नेको मृ यु भएमा जीवनभिर िवधवा ब नुपनेर् मा यता
ब्रा ण-क्षत्री पिरवारमा ज तो यो समुदायमा िथएन । मैिथल समाजमा के टाके टीको सानैमा
िबहे गिरिदने चलन िथयो (अिहले पिन के ही छ), तर के टीको गौना नगिरकन के टाको
घर जाँदैनथे । यिद िववाहपिछ तर गौनाअिघ िववािहत के टीले घर जान इ कार गिरन् वा
ीमान्को मृ यु भयो भने उनले पिन पुनःिववाह गनर् पाउने सामािजक मा यता िथयो ।
मैि थल ब्रा ण र राजपूत मा मात्र पुन ःिववाह र िवधवा िववाहलाई सामािजक मा यता
िथएन । था समुदायमा के टाके टीको िववाह उनीह को सहमितमा मात्र हुने देिखयो ।
नेपाली समाजमा बसोबास गनेर् िविभ न जनजाित समूहिभत्र रहेको लिगक स ब धमा
हुने िविवधताका बहुआयामलाई यी अनुस धानले स भवतः पिहलो पटक बहसमा याए ।
यो बेलास म “उ च” िह दू आयर् समाजबाट आएका कमसेकम हामी ज ता मिहला/
पु षमा जनजाित सं कृ ितमा मिहलाको मयार् द ा तर हाम्रोभ दा फरक छ भ ने सोच नै
िथएन । हामीले य तो नसो नमा िविभ न ऐितहािसक कारणले काम गरे को िथयो । ज तै,
“उ च” िह दू आयर् सं कृ ितका पर परा मा ने समूह नेपाली समाजमा प्रभावशाली भयो ।
र, यसैले गदार् ऐन कानूनमा समेत िह दू सां कृ ितक तथा सामािजक प्रचलनले प्र य पाए ।
“उ च” िह दू आयर् समूहले आ नो सं कृ ितलाई नै स पूणर् नेपाली सं कृ ितको संज्ञा िदने
र यस समाजमा मिहलाप्रित गनेर् यवहारलाई नै आदशर् मा ने प्रचलन िव तार भयो ।
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िवद्यालय, रा य-िनयि त्रत स चार मा यम र अ य संघ/सं थाले समेत यस प्रकारको ज्ञान/
मू य-मा यतालाई पुनःउ पादन गनेर् र नयाँ पु तालाई सामािजकीकरण गनेर् प्रयास भइर ो ।
समग्रमा “उ च” िह दू आयर् समाजमा मिहलाप्रित गिरने यवहार नै “नेपाली प्रचलन”
हो भ ने मा यतालाई खलन गनर् यी अ ययनले सहयोग गरे । यो ठूलो उपलि ध िथयो ।
िविभ न समुद ायका मिहलाले गनेर् आिथर् क िक्रयाकलापमा समे त यी अ ययन के ि द्रत
िथए, होइन ?
हो, यी अ ययनले िविभ न समुदायका मिहलाले गनेर् सबै उ पादनमूलक िक्रयाकलाप,
यापार, उद्यमशीलतालाई समेत उजागर गरे । यी अ ययनबाट िह दू आयर् समुदायका
मिहलाभ दा जनजाित मिहला यापार/उद्यमशीलतामा अगािड दे ि खए । जनजाित
समुदायका मिहला यापारका लािग बजार जाने र सानाितना उद्यम (होटे ल स चालन
गनेर्, रक्सी बनाउने, कुखुरा पा ने/बे ने, र िचया चुरोट बे ने, आिद) गनेर् कायर्मा वत त्र
िथए । यस प्रयोजनका लािग आव यक परे को ख डमा उनीह ॠण िलन समेत वत त्र
िथए । साथै, य ता िक्रयाकलापबाट प्रा हुने आ दानीमा उनीह को पहुँच िथयो । तर
िह दू आयर् मूल का ब्रा ण-क्षत्री मिहला भने यापारमा सं ल ग्न हु ने अथवा यापारका
लािग गाउँ बािहर जाने चलन देिखँदैन यो वा यादै कम िथयो । घर बािहर हुने आिथर्क
िक्रयाकलापमा मिहलाको सहभािगतालाई आयर् समाजमा राम्रो मािनँदैन यो । यसले गदार्
िह दू आयर् मूलका मिहलाको “सोशल मोिबिलटी” जनजाित समुदायका मिहलाको भ दा
कम िथयो । मह वपूणर् के भने, यो अ ययन (नेपालका मिहलाह को मयार्दा तर) ले
“पैतृक स पि मा समान अिधकार” को मु ालाई समेत अप्र यक्ष पमा उठाउने काम
ग¥ यो । पचासको दशक (र, यसपिछ पिन) यो िवषय नेपाली मिहला आ दोलनको मूल
मु ा ब यो । नेपाली मिहला आ दोलनबारे चासो राख्ने जो कोहीलाई यो अवगत नै छ ।
यी अ ययनले िव.सं. २०४० को दशकपिछ मिहला सशक्तीकरण, रा यले बनाउने नीित
तथा योजना र मिहला आ दोलनलाई प्रभाव पारे को बताउनु भयो । ने पालको मिहला
आ दोलनमा तपाई ं आफै सहभागी हुनुका साथै यसबारे सावर्जिनक पमा बो ने, लेख्ने
समेत गनर्ुभएको छ । समग्रमा नेपालको मिहला आ दोलन कसरी अगािड बढेको पाउनुहु छ ?
मेरो िवचारमा नेपालमा मिहला आ दोलनलाई देशको समग्र आ दोलनबाट छुट्ट्याएर हेनर्
िम दैन ।10 िव.सं. २००७ अिघ मिहलाको मु ा उठाउनमा राणा िवरोधी आ दोलनमा
10

नेपालको मिहला आ दोलनबारे आचायर्ले लामो समयदेिख सावर्जिनक पमा बो दै र
लेख्दै आएकी छन् । नेपालको मिहला आ दोलनको पिरवितर्त स दभर्बारे उनको पु तक (आचायर्

अ ययनशील नेतृ वले मात्र मिहला आ दोलन हाँक्न सक्छ |

227

लागेका यिक्तका ीमती, छोरी र िददीबिहनी ज ता ितनका पािरवािरक सद यको भूिमका
िथयो । उनीह ले रा यबाट सा ती खेपेका र अनाहकमा दःु ख पाएका िथए । यो बेलाको
मिहला आ दोलनलाई राजनीितक आ दोलनको सहायक आ दोलनको पमा पु षले पिन
म त गरे का िथए । िवशेष गरी राजनीितक पिरवार िभत्रका मिहलाले प्रजाताि त्रक रा य
यव थाको थापनासँगै बािलकालाई िशक्षा, बाल िववाहमा रोक, बहुिववाह प्रथाको अ य,
िवधवाले पुनःिववाह र मिहलाले िववाह गनेर् वत त्रता, आिदको माग गरे का िथए । िव.सं.
२००७ अिघको मिहला आ दोलनको सबैभ दा ठूलो उपलि ध भनेको मिहलालाई पु ष
सरह मतािधकारको प्राि हो । िव.सं. २००७ देिख २०१७ स मको अविधमा राजनीितक
आ दोलन िविभ न खेमामा िवभािजत भएकोले मिहला आ दोलन पिन य तै भयो । यो
समयको उ लेखनीय उपलि ध भने को पद्मक या कलेजको थापना (सन् १९५१) हो,
जसबाट सीिमत नै भए पिन स भ्रा त वगर्का के ही मिहलाले “उ च” िशक्षाको अवसर
पाए । िव.सं. २०१७ मा महे द्रले िवपी कोइरालाको सरकारलाई अपद थ गरी िनदर्लीय
प चायती यव था लागू गरे । िव.सं. २०१७ अिघ राजनीितक चेतबाट थापना भएका
मिहला संगठनम ये के ही भूिमगत भए । र, के ही मिहला संगठन भने यितकै िनि क्रय भए ।
राजनीितक दल आबद्ध मिहला संघ/संगठनमा काम गरे का के ही कायर्कतार् भने प चायती
रा यबाट गिठत अिखल नेपाल मिहला संगठन (अनेमसं) मा सि मिलत हुन पुगे ।
प चायत कालमा मिहला अ दोलन कसरी अगािड बढ्यो ?
प चायत अविधभर (िव.सं. २०१७–२०४६) भएको मिहला आ दोलनलाई भने मैले अिलक
फरक तिरकाले हेनेर् गछुर् । मेरो िवचारमा यस कालमा भएको राजनीितक आ दोलन र
मिहला आ दोलनलाई छुट्टाछुट्टै पमा बु नु हुँदैन । िवशेष गरी राजनीितक दलका मिहला
भातृ संगठन र दलप्रित झुकाव राख्नेले खािल आ नो दलले मात्र के ग¥ यो भ नेमा बढी
जोड िद छन् । तर मलाई लाग्छ, प चायत कालमा मिहला आ दोलन मोटामोटी िन न
तीन फरक धारबाट अिघ बढ्यो :
पिहलो धारको नेतृ व रा यबाट गिठत अनेमसंले ग य । यसलाई रा य-िनयि त्रत
मिहला आ दोलन भ न सिक छ । त कालीन यव थालाई समथर्न गनर् रा यबाट पिरचािलत
यो संगठनको नेतृ व रा यमा पहुँच भएको स भ्रा त वगर्ले नै गरे को िथयो । यो औपचािरक
पमा रा यबाट धेरै हदस म प्रायोिजत गरे को मिहला आ दोलन हो । यद्यिप, अनेमसंले
गाउँ गाउँ मा मिहलालाई एकीकृ त गनेर्, मिहला संगठन गठन गनेर् र मिहलालाई पिरचालन
२०६८) के ही वषर्अिघ प्रकािशत भएको िथयो । मिहला आ दोलनबारे आचायर्ले सो पु तकमा
उ लेख गरे का के ही िववरण यो अ तवार्तार्मा समेत परे का छन् ।
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गनेर् काम ग¥ यो । कसै कसैले अनेमसंले मिहला मुिक्तको नारा बोके को िथएन भ ने तकर्
पिन गछर् न् । तर मिहला मु ालाई उठाउने काम मिहलावाद वा नारीवाद हो भने अनेमसंले
गरे का कामलाई पिन मिहला आ दोलन भ नुपनेर् हु छ, भलै यसले प चायती यव थाको
समथर्न ग य । अनेमसंमा थुप्रै खालका सम या िथए होलान् तर मिहलाको राजनीितक
चेत िनमार्ण गनेर् कायर्मा यो संगठनले के ही न के ही भूिमका खेलेको िथयो । िव.सं. २०३०
को दशकमा सरकारले गाउँ प चायतको कायर् क ारी पदमा क तीमा एक जना मिहला
अिनवायर् मनोनयन गनेर् िनयम बनायो । यसले पिन मिहलालाई आ नो राजनीितक तथा
आिथर्क अिधकारबारे सचेत पानर् सहयोग ग¥ यो ।
दो ो धार सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्र र िव िवद्यालयमा जािगर खाने , पढे ले खेका,
अ ययन अनुस धान गनेर् र राि ट्रय/अ तरार्ि ट्रय पमा अिलअिल मिहला आ दोलनलाई
बुझे क ाले गरे क ो आ दोलन हो । यसलाई प्रािज्ञक िहसाबले गरे क ो मिहला आ दोलन
भ न सिक छ होला । उनीह ले मिहलाले घरायसी अथर्त त्रमा गरे को योगदान र मिहला
अिधकारका मु ालाई लेखेर, बोलेर सावर्जिनक छलफलको िवषय बनाउन सहयोग गरे ।
सन् १९७५ को संयुक्त रा ट्र संघको मिहला अिधकार स ब धी घोषणापत्रबाट प्रेिरत भएर
वा िव िवद्यालयमा रहेर वा िविभ न राि ट्रय/अ तरार्ि ट्रय संघ/सं थामा रहेर उनीह ले
मिहलाको ि थितबारे अनुस धान, पै र वी र िवकासमा मिहलाको सहभािगतामा सुध ार
याउने कायर्मा जोड िदए । यसअिघ छलफल गिरएको लीन बेनेट र म लगायत अ य
साथीले सन् १९८० को शु को दशकमा सेडा माफर् त गरे को “नेपालका मिहलाको मयार्दा
तर” स ब धी अनुस धान पिरयोजना यसको राम्रो उदाहरण हो ।
ते ो धारको ने तृ व प चायती यव था-िवरोधी आ दोलनमा लागे क ा भू ि मगत
राजनीितक दलले गरे का िथए । यो आ दोलन मूलतः प्रजात त्र प्राि को आ दोलन िथयो ।
मिहला पिन यस आ दोलनमा सहभागी भए । िवशे ष गरी ने प ाली काँ ग्रे स मा आ था
राख्ने मिहलाह प्रजात त्र पुनःबहालीको आ दोलनमा लागेका िथए । यो धारले देशको
प्रजाताि त्रक आ दोलन र मिहला आ दोलन सँगसँगै जानु पनेर्मा जोड िद यो । यद्यिप, यस
अविधमा नेपाली काँग्रेसले मिहला अिधकारका मु ालाई दलगत पमा खासै उठाएको भने
पाइँदैन । नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध मिहला नेतृ वमा प्रजाताि त्रक आ दोलन सफल भएपिछ
मिहलाका मु ा धेरै हदस म समाधान हु छन् भ ने िव ास रहेको देिख छ । वामप थी दलले
भने िव.सं. २०३६ पिछ मिहलाका मु ालाई ग भीर पमा उठाउने काम गरे । राजनीितक
पिरचालनका लािग पिन नेपालका वामप थी दलले मिहलाका मु ा उठाए । िव.सं. २०४६
को जनअ दोलनमा मिहलाको सहभािगता उ साहजनक िथयो र उनीह म ये के हीले िव.सं.
२०४७ को संिवधानमा आरक्षण र समान नागिरकताको अिधकारको माग समेत अगािड
सारे का िथए । तर २०४६ को आ दोलनपिछ भने राजनीितक दलले मिहला अिधकारको
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िवषयलाई खासै अगािड बढाएको देि खएन । उदाहरणका लािग, मिहला अिधकारका
मु ालाई बोके का दल सिहतले २०४७ को संिवधान बनाउँ दा यव थािपकामा मिहला
प्रितिनिध वलाई ५ प्रितशतमा सीिमत गिरिदए । यसो त मिहला आ दोलनलाई बु ने
र याख्या गनेर् स दभर्मा वामप थी दलिभत्र प्रश तै िवरोधाभास देिख छ । उदाहरणका
लािग, वाम आ दोलनमा वष ँ िबताएका मिहला नेतृह (पु ष पिन) ले सावर्जिनक वृ मा
मिहलाका मु ालाई फाट्टफुट्ट उठाए पिन आ नै दलिभत्र भने यो मु ालाई खासै उठाएनन्
वा उठाउन चाहेनन् । यसो त नेपालका गैरवामप थी राजनीितक दलमा समेत यो कुरा
उि कै लागू हु छ । सबै राजनीितक दलमा पु ष समकक्षीभ दा मिहला धेरै कमजोर छन् ।
मिहलामािथ हुने उ पीडन र असमानतालाई कसरी स बोधन गनेर् भ नेमा सबै दलिभत्र
प्रभावकारी बहस चलेको देिखँदैन । यसले राजनीितक दलिभत्र मिहलाका मु ाले थान
नपाएको हो भ ने जनाउँ छ ।
िवशेष गरी वामप थी आ दोलनमा लागेका मिहलाले मिहला मु ालाई प्रमुखता निदनुमा
के ही दाशर्िनक आधार पिन छन् । वामप थी िवचारधारामा िनजी स पि को वािम वलाई
नै सबै प्रकारका िवभेदको मूल कारण मािन छ । उनीह समाजवादी/सा यवादी शासन
यव थाले मात्र मिहलाको मुिक्त स भव छ भ नेमा िव ास गछर् न् । र, छुट्टै मिहला आ दोलन
उनीह का लािग असा दिभर्क हो । यद्यिप, मिहलाको (पु षको पिन) राजनीितक चेत िनमार्ण
गनर्मा िविभ न दल (वामप थी/गैरवामप थी) सँग आबद्ध भएका मिहला संघ/संगठनको
मह वपूणर् योगदान भने छ । समग्रमा भ दा, मिहला आ दोलनलाई प्रितिनिध व गनेर् यी
तीन ओटै धार मिहलाका पक्षमा पिरवतर्न होस् भ ने चाह थे । प चायती धार प चायत
यव थािभत्रै र प्रजाताि त्रक धार िवद्यमान सामािजक राजनीितक संरचनािभत्र य तो पिरवतर्न
चाह यो । र, वामप थी धार चािहँ सा यवादी आ दोलनका लािग कायर्रत िथयो । तर,
हामीले के िवचार गनर्ुपछर् भने िव.सं. २०५२ मा शु भएको १० वषेर् माओवादी सश
आ दोलनले भने नारीवादी चेतना िनमार्णमा मह वपूणर् भूिमका खे यो ।
माओवादी सश आ दोलनले नारीवादी चे त ना िनमार् ण मा मह वपूणर् भूि मका खे यो
भ नुभयो । यसबारे थप बताइिदनुस् न ।
िव.सं. २०५२ मा नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी) ले सश आ दोलन शु गदार्
त कालीन सरकार समक्ष ४० बँुदे माग प्र तुत गरे को िथयो । तीम ये “पैतृक स पि मा
छोराछोरीलाई समान अिधकार” िदनुपनेर् भ ने माग पिन एक िथयो । ऐितहािसक पमै शिक्त
संरचना र ोतको पहुँचबाट आफू वि चत भएको अनुभव गनेर् मिहला, दिलत र जनजाित
समूहको उ लेख्य संख्या यो आ दोलनमा होिमएको िथयो । यसमा मिहलाको एक ठूलो
समूह “माओवादी जनमुिक्त सेना” र नेकपा माओवादीका िविभ न भातृ िनकायमा संलग्न
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िथयो । माओवादी जनमुिक्त सेनाले रा यको सुरक्षा फौज (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी) सँग
लडे । रा य र त कालीन नेकपा माओवादी बीचमा भएको सश द्व द्वले मिहलाको जीवन
िनवार्ह र सुरक्षामा चुनौती खडा गरे पिन यसले मिहला कमजोर हु छन् भ ने मा यतामा
ठूलो धक्का पु¥ यायो । मिहलाले ब दक
ु बोक्ने वा मिहलालाई ब दक
ु बोकाउनेबारे धेरैको
असहमित होला । िहंसा मक आ दोलनमा मेरो पिन सहमित छै न । नेपालको स दभर्मा
अ य राजनीितक दल (िवशेष गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले) ले मिहला (दिलत, जनजाित
र मधे श ) का मु ालाई राजनीितक “ ले ट फमर् ” मा याउन सके कै िथएनन् । ने प ाली
कांग्रेस, नेकपा एमाले र अ य दलमा आबद्ध रहेका मिहलाले पिन यसलाई वीकारे का
छन् । मिहलाका मु ा र अिधकारबारे राजनीितक दलमा लागेका मिहलासँग कुरा ग¥ यो
भने यो हो भ छन् । माओवादी सश आ दोलनले भने मिहला अिधकारका िवषयलाई
राजनीितक मु ाका पमा थािपत गनर् सक्यो ।
अक मह वपणू र् कुरा चािहँ, लामो समयस म समाजमा जकिडएर रहेका अनेकौ ँ सामािजकसां कृ ितक प्रथालाई जरै बाट ह लाउने र मिहला कमजोर हु छन् भ ने मानिसकतामा खलन
याउने कायर् पिन यस सश आ दोलनले ग¥यो । ज तै, जारी र छाउपडी ज ता प्रथा भएको
समाजमा सश आ दोलनमा होिमएका मिहलाले “क याट ड्रेस” मा ब दक
ु बोके र सेनासँग
लड्न थालेपिछ समाजमा एक प्रकारको “मानिसक भक
ू प” नै आयो । मिहला आ दोलनबारे
म सधै ँ भ ने गछुर्—माओवादीले सश (मिहला) सेना खडा ग¥ यो, हामीले मिहलावादी
चेतनामल
ू क सेना खडा ग¥यौ ँ । यी दवु ै सेनाले मिहला चेतनालाई अगािड बढाए । साँ चै
भ ने हो भने, २०४६ पिछ नारीवादी चेतना र आ दोलनमा उ लेखनीय अिभवृिद्ध भयो ।
माओवादी सश आ दोलन बाहेक २०४६ पिछ नारीवादी चेतना िनमार्ण गनर् अ य के के ले भूिमका खे यो ज तो लाग्छ ?
यस अविधमा माओवादी सश आ दोलन बाहेक नारीवादी चेतना िनमार्ण गनर् अ य धेरै
कारक त वले पिन काम गरे को छ । मैले यी त वलाई नजरअ दाज गनर् खोजेको होइन ।
वा तममै २०४६ पिछ गठन भएका सरकार यसअिघ प चायत कालमा गठन भएका
सरकारभ दा मिहलाका िवषयमा िनकै उदार िथए । यसै बेला (िव.सं. २०४८ मा) नेपाल
सरकारले मिहला िव द्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उ मूलन गनेर् महासि धमा ह ताक्षर
ग¥ यो । िव.सं. २०४६ पिछ तयार गिरएका प च-वषीर्य योजनामा मिहला िवकास स ब धी
नीित तथा कायर्क्रम समावेश भए । संयुक्त रा ट्र संघ अ तगर्तका िविभ न िनकाय तथा
दातृ सं थाले पिन मिहलालाई के ि द्रत गरे र िविभ न कायर्क्रम स चालन गरे । यसै गरी,
(अ तर)राि ट्रय गैरसरकारी सं थाले समेत मिहला समानता र अिधकार स ब धी कायर्क्रम
स चालन गरे । राजनीितक दलका मिहला भिगनी सं थाले दलिभत्र र बािहर मिहलाका
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मु ालाई बार बार उठाउने काम गरे । यद्यिप, आ नै दलमा उनीह को आवाज कम सुिनयो
होला, यो बेग्लै कुरा हो । यसै गरी मिहलाको पक्षमा कानूनी प्रावधानमा भएको अक
मह वपूणर् कदम “ थानीय वाय शासन ऐन २०५५” हो । यस ऐनले मिहला दिलत
तथा जनजाितलाई थानीय िनकायमा अिनवायर् प्रितिनिध वको कानून ी आधार तयार
ग¥ यो । यसै समयमा मिहला मु ामा के ि द्रत अि मता ( थापना २०४५ साल) र मिहला
मु ामा चासो राख्ने अ य के ही पत्रपित्रकाले िपतृस ा, पैतृक स पि मा समान अिधकार,
नारीवाद, मिहला आ दोलन, लिगक िहंसा, सुरिक्षत गभर्पतन र मिहलाको राजनीितक
प्रितिनिध व ज ता िवषयमा गहन छलफल चलाए । आम स चार तथा सूचना प्रिविधको
िवकासले पिन नारीवादी चेतना बढाउन के ही न के ही भूिमका खे यो । िव िवद्यालयिभत्र
पिन मिहला अ ययन, लिगकता ज ता िवषय पढाउन शु गिरयो । यी सबैको नारीवादी
चेतना िनमार्णमा भूिमका र ो ।
समग्रमा नेपाली मिहला सशक्तीकरण आ दोलनलाई कसरी मू यांकन गनर्ुहु छ ?
मिहलाका मु ा वा िवषयलाई उठाउन सक्ने, अिल-अिल मिहला समानताका िवषयमा
पै र वी गनर् सक्ने समू ह तयार भएको छ । म जित बे ल ा (झ डै ४० वषर् अ िघ) मै ि थल
मिहलाबारे अनुस धान गदैर् िथएँ, यित बेला उनीह ले घु टोले आ नो अनुहार छो नु
प य , परपु षको अगािड अनुहार देखाउनु हु न भ ने मा यता िथयो र मिहलाले अिधकार/
राजनीितक सहभािगताबारे बहस गलार्न् भ ने त क पना पिन गनर् सिकँ दैन यो । तर, ितनै
समुदायका मिहला अिहले अिधकारको माग गिररहेका छन्, राजनीितक प्रितिनिध वको
आ दोलनमा सामेल भएका छन् । यो सांकेितक उदाहरण मात्र हो । ब्रा ण-क्षत्री लगायत
अ य जनजाित समुदायका मिहलामा पिन य तो पिरवतर्न देख्न सक्नुहु छ । उनीह म ये
के ही थानीय र के द्रीय सरकारका प्रमुख पदमा समेत पुगेका छन् । २५ वषर्अिघ कुनै
सरकारी पिरयोजना तयार गदार् मिहलाको पक्षलाई पिन िवचार गनर्ुपछर् भ दा सरकारका
बहालवाला अिधकारी कुरा नसु ने मात्र होइन, हाँ ने गथेर् । आज सोही ठाउँ मा ब नेह
लिगक मूलप्रवाहीकरणका कुरा गछर् न् । र, यो िवषय अिहले सरकारी वा गैरसरकारी सबै
क्षेत्रमा “एसे टे ड एजे डा” मात्र होइन अिनवायर् ज तै भएको छ । िव िवद्यालयमा लिगक
अ ययन ज ता िवषयमा अ ययन गनेर् िवद्याथीर् (मिहला र पु ष दवु ै) को संख्या क्रमशः
बिढरहेको छ । यी सकारा मक पक्ष भए ।
तर, मिहला आ दोलनलाई अगािड बढाउन अिहले थुप्रै चुनौती समेत छन् । यसलाई
बँुदागत पमा छलफल गरौ ँ । पिहलो, मिहला आ दोलनलाई हाँक्न वा मिहलाका मु ालाई
अगािड बढाउन आव यक पनेर् सबल र अ ययनशील नेतृ वको कमी छ । अनुस धान
गनेर्, यसबाट प्रा नितजामा टे केर तकर् गनेर् समूहले मात्र अबको मिहला आ दोलन हाँक्न
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सक्छ । दो ो, राजनीितक दलिभत्र रहेका मिहलाले मिहलाको मु ालाई उठाउन सिकरहेका
छै नन् वा चािहरहेका छै नन् । रा यका हरे क िनकायमा ३३ प्रितशत मिहला हुनुपनेर् भ यौ ँ र
यसलाई वीकार समेत ग¥ यौ,ँ तर यो सहभािगता अथर्पूणर् भने भइरहेको छै न । पिछ लो
समय हरे क ठाउँ मा मिहलाको सहभािगता खो ने तर उनीह को भूिमकालाई वीकार नगनेर्
पद्धित देिखएको छ । ते ो, सरकारी िनकाय (ज तै, सेना, प्रहरी, अदालत) र आम स चार
मा यम मिहलामैत्री छै नन् । र, अिहले पिन मिहला िहंसामुक्त समाज क पना ज तो मात्र
भएको छ । फे िर, मिहला सशक्तीकरणको आ दोलनले समाजमा सबैभ दा पिछ परे का
शोिषत, दिलत तथा िवप न वगर्का मिहलालाई प्रभावकारी पले समेट्न सके को छै न ।
सीमा तकृ त समुदायका मिहलाले आ ना अिधकारको अनुभूित गनर् पाएका छै नन् ।
मिहला आ दोलनलाई अगािड बढाउन सक्ने सबल र अ ययनशील नेतृ वको कमी छ
भ नु भयो, यसबारे थप बताइिदनु हु छ िक ?
सबैलाई थाहा छ, आ दोलन आफै हुँदैन । आ दोलनका लािग मु ा हुनुपछर् , मु ाको ल य
हुनुपछर् र यी मु ालाई आम सरोकारको िवषय बनाउनुपछर् । मिहला आ दोलन अगािड
बढाउन मिहलाका मु ालाई पिहचान गनर् सक्ने र य ता मु ालाई सावर् ज िनक बहसमा
याउन सक्ने प्रािज्ञक पमा सबल समूह र नेतृ व आव यक पछर् । थानीय तथा िव
पिरि थितको सही िव े षण गरे र उठाइएका र ल यमा के ि द्रत मु ाले मात्र आ दोलनको
प िलन सक्छन् । मिहला आ दोलनमा मात्र होइन, जनजाित आ दोलन, दिलत आ दोलन
वा अ य कुनै पिन सामािजक-राजनीितक आ दोलनमा समेत यो उि कै लागू हु छ । तर,
अिहले त यमा आधािरत भएर बहस गनेर् सं कृ ित नेपाली समाजमा कमजोर छ । अ ययन
गरे र तकर् गनेर् समूह देिखँदैनन् । र, सतही प्रकारको “एिक्टिभजम्” बढी भइरहेको छ ।
यसको खतरा के हु छ भने यो भावना मक र उ ेजक हु छ । यसैले, नेपालको मिहला
आ दोलन सतही “एिक्टिभजम्” मै मिलने हो िक भ ने डर पिन छ ।
िकन य तो भएको होला ?
ने प ाली मिहला आ दोलनमा अ ययनशील यिक्तको कमी िकन भयो ? वा भएका
अ ययनशील मिहलालाई पिन िकन मिहला आ दोलनले ता न सके न ? वा उनीह िकन
आउन चाहेनन् ? यी प्र को प उ र मसँग छै न । यसका लािग अनुस धान गनर्ुपछर् ,
सो नुपछर् र बहस गनर्ुपछर् । तर, िकन य तो भयो होला भनेर म अिहले के ही अनुमान
गनर् सक्छु । पिहलो, हाम्रा िवद्यालय, महािवद्यालय, िव िवद्यालयले पढ्न सक्ने जमात
िनकाले पिन सो न सक्ने जमात िनका न सके न । अथार्त्, िशक्षण सं थाले अनुस धान
गनर् सक्ने जनशिक्त िनकालेन । िकन य तो भयो होला, यो बेग्लै बहसको िवषय हो ।
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यसैले, ने पालमा िशक्षा पद्धित, िव िवद्यालयलाई सबल नबनाएस म अनुस धान गनेर्
समूह िनमार्ण गनर् किठन छ । दो ो, अनुस धान गनर् सक्ने जनशिक्त तयार गनेर् िवषय रा य
र दातृ िनकाय दवु ैको प्राथिमकतामा छै न । ज्ञानमा लगानी गनेर्तफर् उनीह को यादै कम
िच छ । सरकार र दातृ िनकायले बसेर्िन “एक्सन िरसचर्” का नाममा के ही लगानी गरे
पिन “बेिसक िरसचर्” मा लगानी गरे का छै नन्, वा यादै कम लगानी गरे का छन् । बेिसक
िरसचर्मा पयार् लगानी नगरी नयाँ ज्ञानको उ पादन र िव तारको क पना गनर् सिकँ दैन ।
ते ो, सरकारभ दा बािहर अनुस धान गनेर् सं था असा य कम छन् र यी अनुस धान
सं थामा पिन जुन पमा नयाँ पु तालाई “िरसचर् मे टिरङ” हु नुप य यो हु न सके को
छै न । फे िर, हाम्रोमा अनुस धानका लािग चािहने त यांक र अिभलेख राख्ने प्रणाली पिन
यवि थत छै न । सावर्जिनक सं थाको सं थागत मरण कमजोर छ । सबैभ दा मह वपूणर्,
नेपाली समाजमा अनुस धान कमर्को सामािजक मा यता यादै कम छ । अ िवषयबारे
यसै भ न सिक्दनँ, तर अथर्शा मा राम्रो पकड र शैिक्षक उपािध भएको यिक्तका लािग
अ य क्षेत्र (बक, सरकार, योजना आयोग, अ तरार्ि ट्रय गैरसरकारी सं था/िनयोग आिद)
मा काम गदार् उसले प्रा गनेर् सामािजक हैिसयत तथा आिथर्क लाभ अनुस धान क्षेत्रमा
भ दा धेरै राम्रो छ । य तो वातावरणमा अनुस धान कमर् फ टाउन सक्दैन । यसको असर
मिहला आ दोलन (र अ य आ दोलनमा पिन) मा परे को छ ।
तपाईको
ं अबको योजना के छ ?
िवकास, वैदिे शक सहयोग, मिहला, म बजार, लिगकता, गरीबी, र सामािजक समावेशीकरण
ज ता िवषयमा िवगत ४५–५० वषर्देिख अ ययन, अनुस धान र प्रकाशन गनेर् काम गरे ँ ।
सरकारका िविभ न िनकाय, राि ट्रय/अ तरार्ि ट्रय िनयोग र सं थामा बसेर काम गरे ँ । २०४६
सालको पिरवतर्न प ात् के ही समय राजनीितमा पिन सिक्रय भएँ । आव यक परे को बेला
लोकताि त्रक आ दोलन, मिहला आ दोलन र अ य सामािजक यायका आ दोलनका लािग
सडकमा पिन गएँ । राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय पमा आयोिजत िविभ न सभा, स मेलनमा यी
आ दोलनबारे आ ना कुरा राख्दै आइयो । वा यले साथ िदएस म म के ही न के ही काम
गिररह छु । मैले गरे का अनुस धान र अ य कमर्ले ज्ञानको िव तार, लोकत त्र, सामािजक
याय र मिहला आ दोलनमा के -क तो प्रभाव प¥ यो, यो िव े षणको िवषय हो ।
मैले गरे का प्रािज्ञक कमर् र यी कमर्ले सावर्जिनक वृ मा पारे का प्रभावबारे मनमा लागेका
कुरा यस अ तवार्तार्मा राख्न पाएँ । यस क्रममा मैले आफै ले गरे का पुराना काम र अनुभवलाई
पुनः स झे ँ । मेरा लािग यो खुसीको िवषय हो । यसका िनि त तपाई,ं मािटर् न चौतारी,
अ तवार्तार्को पिहलो म यौदा पढेर सुझाव िदने प्र यूष व त र अ य सबैलाई ध यवाद ।
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