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r'gf} tL /  efjL sfo{lbzfsf ;DaGwdf ;+lIfKt cWoog u/ L k|sfzg u/ ] sf]  5 . cWoogn]  
g] kfnL dlxnfx¿sf]  cfly{s ;zlQms/ 0fsf ljljw cfofdx¿sf]  cj: yf ljZn] if0f u/ ] sf]  
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xb;Dd ;du| ufpFkflnsfx¿sf]  k|ltlglwTj ug] { ck] Iff ul/ Psf]  5 . 

k|: t't cWoog k|ltj] bgn]  dlxnfx¿sf]  cfly{s z;lQms/ 0fsf]  nflu sfo{ ul/ / x] sf 
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ug'{ePsf] df ljsf; pBdL ;+: yfsf ;'a'gf a: g] t /  ljgf] b clwsf/ L tyf ;Da4 ;a} nfO{ 
xflb{s wGojfb JoQm ub{5f} + . oxfFx¿sf]  lj1tf /  k|lta4tfn]  of]  sfd ;DkGg ePsf]  5 . 
cWoog sfo{sf]  nflu ;xsfo{ ug'{ePsf] df jN8{ lehg OG6/ g] Zgn g] kfnk|lt xflb{s 
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;sf/ fTds ;+nUgtf a9fpg dxTjk'0f{ e'ldsf lgjf{x u/ ] sf]  5 . o;sf ;fy}  : yflgo d'No 
>[ªvnf ljsf;, ahf/  ;fIf/ tf h: tf sfo{qmddfkm{t\ dlxnf cfly{s ;zlQms/ 0fsf 
ljifox¿nfO{ klg plQs}  k|fyldstfdg / fv] sf]  5 . sf] le8 dfxfdf/ Ln]  ljZj ahf/ df 
kf/ ] sf]  c;/  /  ;f]  sf]  k|efj dlxnfx¿df cem}  al9 / x] sf]  ljleGg cWoogx¿n]  bz{Psf 
5g\ . o: tf]  cj: yfdf g] kfndf dlxnf ;zlQms/ 0fsf] ]  ljifo p7fpg' lgs}  dxTjk"0f{ 5 . 
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a9fpg'ePsf] df ufpFkflnsf / fli6«o dxf;+3 g] kfnnfO{ xflb{s wGojfb lbg rfxfG5' . 
ufpFkflnsf dxf;+3dfkm{t\ o; cWoogn]  lgsfn] sf dxTjk'0f{ ;'emfjx¿nfO{ b] zel/ sf 
kflnsfx¿df k'/ \ofO{ of]  cleofgnfO{ cem dha't agfpgsf nflu dxf;+3sf]  e'ldsfsf]  
ck] Iff klg u/ ] sf]  5' . cGTodf of]  cWoogdf k|ToIf k/ f] If ?kdf hf] l8g'ePsf jN8{ lehg 
nufot cWoogdf ;+nUg ;a} nfO{ wGojfb lbg rfxfG5' . 

jN8{ lehg O{G6/ g] zgn g] kfn 



कृतज्ञता

नेपाली महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरण, मदु्ािरू, चनुौतीिरू र भावी कारथिहिशा समवन्ी 
अधररन गनथिका लाहग अवसर प्ाप्त भएकोमा हवकास उद्यमी नेपाल गाउँपाहलका राहट्रिर मिासंघ 
नेपालप्हत िाहिथिक आभार वरति गिथिछ । रस अधररनका लाहग आवशरक मागथिहनिदेशन, सिरोग, 
पषृ्ठपोषण, सललाि र सझुाव प्िान गनुथिभएकोमा र गाउँपाहलकसँग समनवर समते गरी सिरोग 
गररहिन ु भएकोमा गाउँपाहलका राहट्रिर मिासंघका कारथिकारी हनिदेशक राजेनद्र पराकुरेलजरयू 
लगारत मिासंघका सबै कमथिचारीिरूप्हत पहन आभार प्कट गिथिछु । तरसरी नै रस अधररनको 
अवसरका लाहग वल्लथि हभजनका शराम अह्कारीप्हत आभार प्कट गिथिछु । आह थ्िक वषथिको 
अहनतमहतरको अहत वरसत समरमा पहन अधररनसमवन्ी प्श्ावलीिरूको समरमा नै जवाफ 
हिई सिरोग परुाथिउन ुिुने अधररनका लाहग छनोट भएका गाउँपाहलका र हवशषे गरी अधरक्ष, 
उपाधरक्ष, प्मखु कारथिकारी अह्कृतजरयूिरूप्हत पहन िाहिथिक ्नरवाि वरति गिथिछु । 

रस अधररनलाई समपनन गनथि स्ोत सामग्ीिरूको खोज त्ा अधररन, प्श्ावलीको तरारी, 
जवाफिरूको संकलन, हवशे्षण, समीक्षा, हवषरवसतकुो प्सतहुतकरण, ताहलकािरूको 
वरवस्ापन आहि अधररनका समपयूणथि कारथिमा खहटनिुुने सबुनुा बसनेत र हवनोि अह्कारीको 
सा्ै अधररन सिरोगीको रूपमा हवहभनन कारथिमा आवशरक सिरोग k'¥ofpg'x'g] सजनी लामा 
र राह्का बढुा्ोकीप्हत पहन हवकास उद्यमी नेपाल िाहिथिक ्नरवाि वरति गिथिछ । 

अनतरमा, हवकास उद्यमीले हवगत केिी समरिहेख उद्यमशीलताको क्षेत्रमासमते काम गिदै 
आएको िुनाले सो अनभुवले रस अधररनलाई समपनन गनथि केिी मद्त पगुेको अनभुव भएको 
छ । छोटो समरमा नै समपनन गररएकोले रस अधररनमा केिी कमी कमजोरीिरू िुन सकिछन ्
रसैले रसलाई अझ पररट्कृत बनाउन सरकारी, गैर सरकारी र सरोकारवाला सबै हनकारबाट 
रचनातमक सझुावको अपेक्षा गिदै रस समबन्मा भहवट्रमा गनथि सहकने हवसततृ अधररनका 
लाहग रो अधररन एउटा मितवपयूणथि सनिभथि सामग्ीको रूपमा प्रोग िुनसकने हवश्ास राखिछु । 

 

कार्यकारी निर्देशक
हवकास उद्यमी
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१. पररचर

महिला सशहतिकरणको हवषर अहिले राहट्रिर र अनतराथिहट्रिर तिमा ्रैे छलफल िुने गरेको 
हवषर िो । आह थ्िक सशहतिकरण रसको मखुर मदु्ा वा सवाल िुने गरेको छ । गररबी हनवारण 
र लैङ्हगक समानताको आ्ार पहन रिी नै िो । सशहतिकरणले मखुररूपमा हवत्तीर स्ोत त्ा 
समपहत्तमाह्को सवाहमतव र हनणथिर हलन पाउने अह्कार त्ा हसप हवकास र आर आजथिनमा 
हवशषे जो्ल हिएको पाइनछ । नेपालको सनिभथिमा पहन महिला वगथिको आह थ्िक सशहतिकरणहभत्र 
री नै हवषरिरू अ्ाथित ्स्ोत त्ा समपहत्तमाह्को सवाहमतव र हनणथिर हलन पाउने अह्कार त्ा 
हसप हवकास र आर आजथिन नै मित्वपयूणथि छन ्। तर ज्ान र हसपको कमी, ्रैेजसो मौहद्रक मयूलरमा 
गणना निुने अनौपचाररक आह थ्िक क्षेत्र, जसतैैः परमपरागत कृहष त्ा घरारसी कामिरूमा नै 
सीहमत िुनपनदे अवस्ा महिलािरूमा छ । िालको अवस्ामा कोहभ्ल १९ को हवश्वरापी 
मिामारीले अनर क्षेत्र जसतै महिला आह थ्िक सशहतिकरणका पक्षमा पहन ्प समसरा हसजथिना 
गरेको िहेखनछ । 

नेपालको संहव्ान २०७२ ले महिलाको आह थ्िक, सामाहजक र राजनीहतक सशहतिकरणका 
लाहग हवहभनन प्ाव्ानिरू राखकेो छ । जस अनरुूप नेपाल सरकारबाट ऐन, नीहत हनरमिरूको 
तजुथिमा भएका छन ्। संस्ागत त्ा नीहतगत वरवस्ाका लाहग केनद्र (सङ्घीर सतर) मा महिला 
बालबाहलका त्ा जेष्ठ नागररक मनत्रालरको वरवस्ा छ । जसले महिलािरूको सवाथिङ्गीण 
हवकासको लाहग नीहत हनरमिरूको तजुथिमा, काराथिनवरन र अनगुमनको सवरूप वा प्णाली 
हनमाथिण गिथिछ । प्िशेसतरमा सामाहजक हवकास मनत्रालरको वरवस्ा छ जसले प्तरक्षरूपमा 
महिलािरूको आह थ्िक सामाहजक हवकास समवन्ी नीहत हनरमिरूको तजुथिमा र हतनको 
काराथिनवरन गिथिछ । नगर/गाउँपाहलकासतरमा महिला हवकास समवन्ी नीहत हनरमिरू तजुथिमा, 
हतनीिरूको काराथिनवरनको वरवस्ा छ र महिला त्ा बालबाहलकाका हवषरिरूलाई समबो्न 
गनदे छुटै् शाखाको प्ाव्ान छ । रसरी सरकारका हतनैवटा तिबाट महिलािरूको आह थ्िक त्ा 
सामाहजक हवकासका लाहग हवहभनन प्रासिरू भएको पाइनछ । 

रसै पररपे्क्रमा, महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग संघ, प्िशे र पाहलका (स्ानीर) तिमा 
हवद्यमान काननु, नीहतिरु वा िसतावेजिरु के कसता छन?् हरनीिरुले कसता हबषर समटेेका छन?्, 
गाउँपाहलकाको तिमा औपचाररक त्ा अनौपचाररक क्षेत्रमा काम गनदे महिलाको अवस्ा कसतो 
छ?, कुन कुन क्षेत्रमा उनीिरूको सिभाहगता छ?, आह थ्िक हवकास अ्ाथित ्आर आजथिनका पक्षमा 
के कसता चनुौतीिरू छन?्, र हतनको समा्ानको लाहग गाउँपाहलकािरूले गरेका प्रासिरू 
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के के छन?्, अभाव के छ?, िाल भरैिकेा प्रासिरूमा कुन कुन बढी प्भावकारी िहेखएका 
छन?्, हतनलाई अझ प्भावकारी बनाउन पाहलकाले नीहतगत त्ा काराथिनवरनको पक्षमा के 
कसता सु् ारिरू गनुथिपनदे िुनसकछ?, भनने हवषरमा केहनद्रत रिी रो अधररन समपनन गररएको छ । 
सा्ै पाहलकासतरमा िहेखएका वा अनभुव गररएका महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका प्मखु 
मदु्ािरू के के छन?्, चनुौतीिरू के के छन ्? र अबको कारथिहिशा के िुनपुिथिछ?, भनने कुराको 
हनट्कषथि खोजने प्रास गररएको छ । 

रस अनसुन्ानका लाहग स्ोत सामग्ीको अधररन हवह्बाट महिला आह थ्िक सशहतिकरण 
समबन्ी हवहव् हबषरिरूको पनुरावलोकन, अधररन गररएको छ । तरसतै रस क्षेत्रको 
काराथिनवरन पक्षको, वसतहुस्हत, सबल र सु् ार गनुथिपनदे क्षेत्रको समते पहिचान गनदे उद्शेरले 
एक गाउँपाहलकासतरीर सवदेक्षण पहन समपनन गररएको छ । रसका लाहग ३८ वटा प्श्ावलीिरु 
तरार गरी र िशेभरका सातै प्िशेिरूबाट छनोट गररएका २० वटा गाउँपाहलकािरूको प्तरक्ष 
्ारणालाई संकलन गररएको छ । सा्ै हतनलाई हवशे्षण गरी अधररनको हवषरको हनट्कषथि 
खोजने प्रास समते गररएको छ । 

प्सततु अधररनको पहिलो खण्लमा, प्ाप्त सामग्ीिरूको अधररनको आ्ारमा महिला आह थ्िक 
सशहतिकरणको पषृ्ठभयूहम, अव्ारणा, आरामिरू, संवै्ाहनक त्ा नीहतगत प्ाव्ानिरू र 
गाउँपाहलकाको भयूहमकाका बारेमा केिी हवषरिरू उललेख गररएका छन ्। अ्ररनको उद्शेर, 
हवह्, सीहमतता आहि हवषरिरूको बारेमा सपटि पानदे प्रास गररएको छ । िोस्ो खण्लमा 
गाउँपाहलकासतरीर सवदेक्षण समबन्ी हबषरिरू र तेस्ो खण्लमा अधररनका हनट्कषथििरू, समीक्षा 
त्ा अधररनमा प्रोग भएका सनिभथि सामग्ीिरु प्सततु गररएको छ । सवदेक्षणका लाहग छनोट 
गररएका पाहलकािरूको हववरण आहिलाई अनसुयूचीको रुपमा चौ्ो खण्लमा राहखएको छ । 
रस अधररनले महिला अह थ्िक सशहतिकरणको सवालमा गाउँपाहलिरूको हवद्यमान अवस्ा र 
प्रासिरूको केिी ििसमम हचत्रण गनथि सफल भएको हवश्ास गररएको छ । 

१.१. अधररिको उद्देशर

रस अधररिका उद्देशरहरु निमिािुसार रहदेका छि ्:

 � महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणको क्षेत्रमा मौजिुा काननुले वरवस्ा गरेका 
हवषरिरूको पनुराबलोकन, मयूलराङ्कन गनदे । 

 � रस क्षेत्रमा भएका हवहव् चनुौती र मदु्ािरूको खोजी गनदे । 
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 � स्ानीर सरकारद्ारा महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणको हनहमत चाहलएका 
हवहभनन अहभरान/कारथिरिमिरूमा सु् ार गनुथिपनदे कुरािरूको खोजी गनदे, छलफल 
गनदे त्ा आवशरक सझुाविरू हिने वा पषृ्ठपोषण गनदे । 

१.२. अधररिको सीनितता

 � रस अधररन नेपालको भौगोहलक हसमाहभत्र मात्रै सीहमत छ र रसले नेपालको 
महिला आह थ्िक सशहतिकरणका हवषरलाई समट्ेने प्रास गरेको छ । 

 � रस अधररनले महिलािरूको सशहतिकरणका हवहव् आरामिरू मधरे आह थ्िक 
सशहतिकरणलाई मात्र समट्ेिछ । आह थ्िक सशहतिकरण हभत्र पहन महिलािरूको 
जीहवकोपाजथिन र उद्यमशीलतामा रो अधररन, अझ बढी केहनद्रत छ । 

 �  रस अधररन अनतगथित समपनन सवदेक्षणले उत्तरिाताको रूपमा गाउँपाहलकािरूलाई 
मात्रै हलएको छ, तरसैले रसमा स्ानीर लाभाहनवत महिलािरूको ् ारणा समहेटएको 
छैन । 

 �  सवदेक्षणको लाहग हलइएको उत्तरिाताको संखरा सानो (२० वटा गाउँपाहलकािरू) 
भएको िुिँा रसबाट आएका नहतजा पहन बढी जसो संकेतातमक िुन सकछन ्। 

 � तरसतै उद्शेर नमनुा छनोट हवह् प्रोग गररएको िुिँा रसबाट आएको नहतजालाई 
सबै पररवेशमा सामानरीकरण गनथि समभव निुन सकछ । 

 � रस अधररनमा महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणको क्षेत्रमा प्ाप्त हवहव् सन्भथि 
सामग्ीिरुलाई समट्ेने प्रास गररएको छ । री िसतावेजिरुको सकु्म सहमक्षा र 
हबशे्षणट्लाई भने रस अधररनले समट्ेन सकेको छैन । 

१.३. अधररिको नर्नि

“नेपाली महिलाको आह थ्िक सशहतिकरण; मदु्ा, चनुौती र आगामी बाटो-अधररन २०७८” 
लाई समपनन गनथि ऐन, नीहत हनरम िसतावेज आहि स्ोत सामग्ीिरुको पनुरावलोकन, 
अधररन(गणुातमक) र उिशेरगत नमनुा छनोट हवह् (संखरातमक) िवुै हवह्िरूको प्रोग 
गररएको छ । स्ोत सामग्ीिरुको अधररन हवह् अनतगथित, रस अधररनको उिशेर अनरुूप 
नेपालका सङ्घीर, प्ािहेशक र स्ानीर सरकारद्ारा हन्ाथिररत रोजना, नीहत, ऐन, कारथिहवह् 
त्ा अनर प्काशनिरूको पनुरावलोकन ,अधररन गरर सोको समीक्षा गररएको छ । रसैगरी 
संखरातमक हवह् अनतगथित छनोट गररएका गाउँपाहलकािरूसँग तरिाँका महिलािरूको 
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आह थ्िक सशहतिकरणको वासतहवक अवस्ा, र रस क्षेत्रमा लहक्षत गररएका हवहव् नीहत त्ा 
कारथिरिमिरूको काराथिनवरनमा भएका प्रोगातमक चनुौतीिरूलाई उनीिरूमाफथि त ्नै प्तरक्ष बझुने 
उद्शेरका सा् प्ा्हमक अधररन हवह्द्ारा एक सवदेक्षण समपनन गररएको छ । सवदेक्षणको 
लाहग सवथिप््म नेपालभरका २० वटा गाउँपाहलकािरुलाई अनपुाहतक हवशे्शण हवह्बाट 
छनोट गररएको छ । रसैगरर प्ाप्त नहतजािरुको बै्तालाई प्तराभयूत गनथिका लाहग गाउँपाहलका 
प्मखु, उपप्मखु, वा प्शासहनक अह्कृत मधरेमा कोिी एक पि ्ारण गरेका वरहतिलाई रस 
अधररनको उत्तरिाताको रुपमा हलईएको छ । अनलाईन र टेहलफोन माधरमबाट जवाफिरु 
सङ्कलन गररएको िुिा समभाहवत त्रटुीिरु कम िुन ्भनने उद्शेरले सवदेक्षणका लाहग संरहचत 
प्श्ावालीिरुको प्रोग गररएको छ भने रसरी प्ाप्त तथराङ्किरूको प्शो्न गरी वणाथिनातमक 
हवशे्षण गररएको छ । अनतरमा री िवुै हवह्बाट प्ाप्त नहतजािरूको समीक्षा गिदै नेपाली 
महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणको क्षेत्रमा भएका वासतहवक प्रोगातमक चनुौतीिरूको 
पहिचान र आगामी हिनमा गाउँपाहलकािरूले अपनाउन ुपनदे उपारिरू समते सपटि पाररएको छ । 

२. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणको पषृ्ठभूनि

मानव सहृटि र समरताको हवकासमा महिला र परुुष िवुैको उहत्तकै मित्वपयूणथि स्ान रिकेो छ । 
तरसैले िवुैको समान सिभाहगतालाई सहुनहचित गनथि हवगत लामो समरिहेख हवहभनन प्रासिरू 
गररएका पाइनछन ् । नेपालको सनिभथिमा पहन महिलािरुको आह थ्िक सशहतिकरणका पक्षमा 
हवहभनन समरखण्लमा हवहभनन प्रासिरु भएका छन ्। सन ्१९५६ मा ततकालीन पञचारत त्ा 
स्ानीर हवकास मनत्रालर अनतरगत महिला प्हशक्षण केनद्र स्ापना भएको पाइनछ र रसले 
घरारसी आह थ्िक हरिराकलापिरू समवन्ी ताहलमिरू प्िान गरेको िहेखनछ । 

रसै रिममा सन ्१९७० को सरुुवातमा हवकासमा महिलािरू भनने अव्ारण लराइएको पाइनछ । 
रस अव्ारणले परमपरागत मानरतािरू, परमपरागत कृहष त्ा घरारसी कामबाट महिलािरुलाई 
आ्हुनकीकरणतफथि  उनमखु गराउन मद्त गरेको िहेखनछ । रसले हवकासका कारथििरूमा परुुष र 
महिला िवुैको उहत्तकै मितव रिकेो हवषर सा्ै महिलािरूको गणुसतरीर जीवन हशक्षा, सवास्, 
जराला आहिमा समते जो्ल हिएको छ । तरसपहछ सन ्१९७० कै अनतरहतर उसतै उसतै रूपमा 
महिला र हवकास भनने अव्ारण जनमकेो िहेखनछ । रसले महिलािरूलाई आह थ्िक हवकासका 
हरिराकलापिरूमा सहरिररूपमा सिभागी गराउने कुरामा नै जो्ल हिएको पाईनछ । 

तरसरी नै महिलािरूको आह थ्िक त्ा सामाहजक हवकासको अकको प्रास हवकासमा लैङ्हगक 
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सिभाहगता िो । रो मानरता १९८० को िशकमा आएको िहेखनछ । रसले हवकासमा महिला 
र परुुष िवुैको अनतरसमवन् र भयूहमकालाई उललेख गनथि खोजेको छ र महिला, परुुष सामाहजक 
हवकासमा एक अकाथिका पररपयूरक भएको र िवुैको सामयूहिक सिभाहगतामा मात्र हवकासका 
कारथिरिमिरू प्भावकारी िुनसकने कुरालाई हबशषे मितव हिएको िहेखनछ (International 
Development and Research Center, 1989) । 

 प्सततु प्रासिरूले महिलालाई पहन पररवतथिनको बािकको रूपमा अङ्गीकार गरेका छन ् र 
महिलािरूलाई िनेदे दृहटिकोण, महिलािरूको हवकासमा भएका काननुी अ््लचनिरू, परमपरागत 
सोच, स्ोतिरू माह्को पिुचँको सीहमतता, अहशक्षा, सवास् समसरा, कुपोषण जसता 
समसरािरूबाट माह् उठ्न मद्त परुाथिएका छन ्। 

महिला सशहतिकरणको सनिभथिमा १८ ह्लसेमवर १९७९ मा अमरेरकाको नरयूरोकथि मा समपनन 
महिलािरू माह् िुने सबै हकहसमका हवभिेिरूको अनतरका लाहग भएको मिासममलेन The 
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW) को पहन मित्वपयूणथि भयूहमका रिकेो िहेखनछ । जसलाई संरतुि राट्रिसंघको 
मिासभाले पहन अहंगकार गरेको ह्रो । रस सममलेनले महिलािरू माह् िुने हवभिे र हिसंालाई 
नरयूनीकरण गनथि ठयूलो रोगिान परुाथिउनकुा सा्ै सामाहजक, आह थ्िक, राजनीहतक क्षेत्रमा अगाह्ल 
बढ्न महिलािरूलाई अवसर प्िान गरेको र लैङ्हगक समानता र सवतनत्रताको पक्षमा जो्ल 
हिएको छ । 

छैठौं पञचवषषीर रोजना (हव.सं.२०३७ िहेख २०४२) मा पहिलोपटक हवकास कारथिमा महिला 
सिभाहगता प्व्थिन गनदे छुटै् नीहत समावेश गररएको िहेखनछ । तरसैगरी महिलािरुको आह थ्िक 
हवकासका सनिभथिमा हव.सं.२०३६ िहेख २०३८ मा नेपालमा महिलािरुको मराथििासतरको 
हवषरमा अधररन गरी नेपाल सरकारलाई प्हतवेिन बझुाइएको िहेखनछ । सो प्हतवेिन अनसुार 
२०३८ मा स्ानीर हवकास मनत्रालर अनतरगत महिला हवकास शाखा स्ापना भएको 
िहेखनछ । सा्ै रहुनसेफको आह थ्िक सिरोगमा घाहिङ्ग,सराङ्गजा,तनिु,ँनवलपरासी र 
सखुदेतमा ग्ामीण महिलािरुका लाहग उतपािन ऋण वरवस्ा कारथिरिम (Production Credit 
for Rural Women-PCRW) सञचालन भएको िहेखनछ । महिला आह थ्िक सशहतिकरणको 
हसलहसलामा रो प्रास पहन मितवपयूणथि िहेखनछ (राहट्रिर सिकारी हवकास बो्लथि, २०७७) । 

तरसैगरी, सन ् १९९५ को सेपटेमवरमा चीनको बेहजङ्ा समपनन महिलािरूको हवश् सममलेन 
महिलािरूको आह थ्िक त्ा सामाहजक सशहतिकरणको अकको मित्वपयूणथि शृखंला िो । रसले 
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लैङ्हगक समानता सा्ै महिलािरूको गररबी हनवारण, सवास्, हशक्षा, ताहलम, हिसंा 
नरयूनीकरण, मानव अह्कार, वातावरण संरक्षणजसता बाह्रवटा मित्वपयूणथि हवषरमा जो्ल हिएको 
छ । (United Nations, 1995) जसमा आह थ्िक हवकासमा महिला भनने हवषर पहन समावेश 
भएको छ । रसले आह थ्िक हरिराकलापिरूमा महिलाको सिभाहगता र आवशरक ज्ान हसपको 
िसतानतरण समतेमा ठयूलो रोगिान परुाथिएको छ । 

सन ्२००० मा सञचालन भएको महिला जागहृत आर आजथिनआजथिन कारथिरिमले पहन महिला 
आह थ्िक सशहतिकरणमा टेवा परुाथिएको छ । रो कारथिरिम ततकालीन ७५ वटा हजललाका ९४२ 
गाउँ हवकास सहमहतिरुमा (गा.हव.स.) सञचालन गररएको ह्रो सा्ै ५ वषथि हभत्रमा सबै 
गा.हव.स.मा परुाथिउने लक्र राहखएको ह्रो । महिलािरुको आर आजथिनमा नै रस कारथिरिमको 
मखुर जो्ल रिकेो ह्रो । (“Study the Effectiveness of Programmes Targeted to 
Women ( Final Report),” 2003 । 

संरतुि राटिसंघले अगंीकार गरेको सिश्राबिी हवकास लक्र (सन ्२००० िहेख २०१५ समम ) 
लाई नेपालले पहन प्हतवधिता जनाएको ह्रो । रसको मखुर लक्र गररबी हनवारण र सामाहजक 
हवकास रिकेो ह्रो । सोिी अनसुार नेपालले पहन आवशरक रणनीहतिरु हनमाथिण गरेको ह्रो । 
रसका मखुर आठवटा लक्ररिम मधरे तेस्ो लक्ररिममा लैङ्हगक समानताको कुरा उललेख 
गररएको ह्रो । जसको काराथिनवरन पहछको नहतजाले िखेाए अनसुार मखुर रुपमा मखुर रुपमा 
गैर कृहष क्षेत्रको महिलािरुको वेतनरतुि रोजगारी उललेखररुपमा बढेको (२००० मा १७.७ 
प्हतशत रिकेोमा २०१५ मा ४४.८ पगुेको) िखेाइएको छ । तरसैगरी प्ा्हमक हवधरालर सतरमा 
्रैे महिलािरु हशहक्षकाको रुपमा आवधि भएको हनजामती सेवामा महिलािरुको सिभाहगता 
िोबबर भएको र प्िरी सेना र बैिहेशक रोजगारहमा पहन महिलािरुको सिभाहगता बढेको पाइनछ । 
रसबाट महिला आह थ्िक सशहतिकरणको सवालमा सिश्राबिी हवकास लक्रले ठयूलो रोगिान 
परुाथिएको सपटि िुनछ (National Review of Sustainable Development Goals, n.d.) । 

नेपालले संरतुि राटिसंघका सिसर राटिको सामहुिक प्रास र प्हतवधिताको आ्ारमा २०१५ 
सेपटेमबरमा घोषणा गररएको हिगो हवकास लक्रलाई आफना आवह्क त्ा वाहषथिक रोजनामा 
राखी काराथिनवरन गनदे प्हतवधिता जनाएको छ र चौ्ौं रोजना िहेख नै लक्रलाई आनतररकीकरण 
गरेको छ । रस एजेण्लामा िरेक महिला र बाहलकािरूले पयूणथि लैंङ्हगक अह्कारको उपरोग 
गनदेछन ्भनने कुरा गररनकुा सा्ै महिलािरूलाई आह थ्िक स्ोतिरूमा समान अह्कार, जहमन र 
अनर समपहत्तमा पिूचँ सा्ै राहट्रिर काननु अनसुार हवत्तीर सेवा त्ा प्ाकृहतक स्ोतिरूमा पहन 



g]kfnL dlxnfx?sf] cfly{s ;zlQms/0fM d'2f, r'gf}tL / 
cfufdL sfo{lbzf ufpFkflnsf:t/Lo cWoogM @)&*

9

उनीिरूको पिुचँ हवसतार गररने कुरा समते उललेख गररएका छन ्(नेपाल सरकार, राहट्रिर रोजना 
आरोग, २०७७) । 

 तरसरी नै महिलािरूको आह थ्िक सामाहजक लगारत महिला सशहतिकरणका लाहग हवश्वरापी 
अहभरान सञचालन गनथि सन ् २०१० जलुाईमा र ु अन ् वोमनको (UN Women) स्ापना 
भएको छ । नेपालमा सन ् २०१२ काराथिलर स्ापना भई हवहभनन कारथिरिमिरु सञचालन 
भइरिकेा छन ् । रसले मखुररुपमा सशुासन,नेततृव हवकास र आह थ्िक सशहतिकरणमा जो्ल 
हिएको छ । महिलाको सवाथिङ्गीण हवकासका लाहग रो पहन अकको मित्वपयूणथि उपलहब् िो । 
महिला सशहतिकरणका रसता हवश्बरापी प्रासिरूलाई नेपालले पहन आतमसात गरेको छ र 
सोिी अनसुार नीहतिरूको हनमाथिण र काराथिनवरर भ ैरिकेो अवस्ा छ (UN Women Nepal, 
n.d.) । 

नेपालको महिला आह थ्िक सशहतिकरणमा सिकारी क्षते्रले पहन ठयूलो रोगिान परुाथिएको िहेखनछ । 
हव.सं.२०१३ साल चतै्रमा हचतवन हजललाको बखान सिकारी संस्ाको िताथि र सञचालनबाट 
नेपालमा आ्हुनक सरकारीको संस्ागत सरुुवात भएको िहेखनछ । नेपालको सहंव्ान २०७२ 
को ्ारा ५० को उप्ारा ३ मा सावथिजहनक हनजी र सिकारी क्षते्रको सिभाहगता त्ा हवकास 
माफथि त उपलब् स्ोतको अह्कतम पररचालनद्ारा तीव्र आह्कृ वहृधि िाँहसल गिदै हिगो आह थ्िक 
हवकास गनदे त्ा प्ाप्त उपलहव्िरुको नरारोहचत हवतरण गरी आह थ्िक असमानताको अनतर गिदै 
शोषणरहित समाजको हनमाथिण गनथि राहट्रिर अ थ्ितनत्रलाई आतमहनभथिर सवतनत्र त्ा उननहतशील 
बनाउँि ैसमाजवािउनमखु सवतनत्र र समधृि अ थ्ितनत्रको हवकास गनदे राजरको उद्शेर िुने कुरा उललेख 
छ । जस अनसुार सिकारीको हवकास उललेखर रुपमा भएको िहेखनछ । सिकारी हवभागबाट 
२०७७ मा प्काहशत तथरांक अनसुार नेपालमा कुल सिकारी संस्ािरु २९,८८६ र सिसर सखंरा 
७३,०७,४६२ रिकेो छ । जसमधरे ४०,९२,३९५ अ्ाथित कुल सिसर सखंराको ५६ प्हतशत 
सिसर महिलािरु रिकेा छन ्। ती महिला सिसरिरुबाट अरबौं रुपैरा बचत संकलन िुनकुा सा्ै 
सो बचतको पररचालन पहन भएको छ । जसबाट महिलािरुलाई आह थ्िक उपाजथिनका काम गनथि 
आमिानी बढाउन र ऋणबाट मतुि िुन ठयूलो टेवा पगुकेो छ (राहट्रिर सिकारी हवकास बो्लथि, २०७७) । 

३. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणको अर्िारणा

आह थ्िक सशहतिकरणको कुनै एउटा हनहचित पररभाषा भहेटँिनै । रसलाई हवहभनन तररकाले 
पररभाहषत गनदे गररएको पाइनछ । र.ुएन.् वोमनका अनसुार घरारसी तििहेख अनतराहट्रिर 
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तिसमम समान सिभाहगता गनथिसकने क्षमता,उहचत कामिरुमा पिुचँ,समर शरीर र जीवनमा 
आफनो हनरनत्रण र आह थ्िक हवषरिरुमा हनणथिर हलन पाउने अह्कारलाई आह थ्िक सशहतिकरण 
भहनएको छ । 

अकको एक अव्ारण अनसुार महिला आह थ्िक सशहतिकरणले आह थ्िक स्ोत समपहत्तबाट 
फाइिा हलन पाउने महिलािरूको अह्कारको सरुक्षा त्ा ती माह्को हनरनत्रण सा्ै हवत्तीर 
चनुौतीिरूको वरवस्ापन गनथि सकने क्षमता त्ा उनीिरूको आह थ्िक सतर र समपननतालाई 
बझुाउँछ (Oxfam’s Conceptual Framework on Women’s Economic 
Empowerment, 2017) । 

तरसरी नै महिला आह थ्िक सशहतिकरणका सनिभथिमा भहनएको छ “महिलािरूको आह थ्िक 
स्ोतिरूमा समान अह्कार, जहमन र अनर समपहत्तमा पिूचँ सा्ै राहट्रिर काननु अनसुार हवत्तीर 
सेवा त्ा प्ाकृहतक स्ोतिरूमा पहन उनीिरूको पिुचँ हवसतार गररने कुरा आह थ्िक सशहतिकरण 
िो” (United Nations Department of Economic and Social Affairs, n.d.) । 

उति पररभाषािरुको आ्ारमा महिलािरूको हवत्तीर स्ोतिरूमा पिुचँ पगुन,ु हवत्तीर अवसरिरू 
प्ाप्त गनुथि,तरसको बारेमा उनीिरूले हनणथिर गनथि र उपभोग गनथि पाउन ुनै महिला आह थ्िक सशहतिकरण 
िो भनने बझुन सहकनछ । 

३.१.िनहिा आन ््यक सशनतिकरणका आरािहरू

सशहतिकरणका प्हरिरािरुिरुलाई मापन गनदे हवहभनन कोणिरु वा आरामिरू छन ् । महिला 
सशहतिकरणका आरामिरुलाई हवहभनन तररकाले प्सततु गनदे गरेको पाइनछ । अधररनका 
रिममा पहन प्ाप्त केिी प्हतवेिनिरुको अधररन गरररो । जसले महिला आह थ्िक सशहतिकरणका 
आरामिरुलाई प्सततु गरेका ह्ए । ती मधरे ILO को ढाँचा (WED Assessment Guide, 
ILO, 2013) र गररबी हनवारणका लाहग लघ ुउद्यम हवकास कारथिरिमको लघ ुउद्यम हवकासका 
चरणिरु पहन उपरतुि नै ह्ए । त्ाहप अधररन कारथििलले Overseas Development 
Institute, ले तल ताहलका १ अनसुारको आरामलाई नै प्सततु गनदे हनणथिर गरको,हकनभने 
रो आराम रस अधररनको उद्शेर हवह् र क्षेत्रसंग नहजकको अ्ाथित हमलिोजलुिो पाइरो । 
रस बािके महिला आह थ्िक सशहतिकरणको वासतहवक आराम रिी नै भनने सपटि तोहकएको 
नपनाइएकोले पहन िामीलाई कुनै एउटा छनोट गनुथिपनदे अवस्ा ह्रो । रसो भए तापहन 
प्सततु आरामहभत्र महिला उद्यमशीलताहभत्र भएका केिी हवषरिरु, जसतै: वरावसाहरक 
सीप,वरावसाहरक ऋण,वरवसार िताथि आहि सवदेक्षणमा समहेटएका छन ्। 
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 महिला सशहतिकरणमा सकारातमक वा नकारातमक िवुै हकहसमको असर पानथि सकने केिी 
आरामिरू छन ् । (Overseas Development Institute, n.d.) री आरामिरूलाई 
अनतहनथिहित र प्तरक्ष गरेर गरेर िईु प्कारमा हवभाजन गरेको पाइनछ । जस अनसुार आह थ्िक 
नीहत, काननुी प्ाव्ान, श्रम बजारका चररत्रिरू, लैङ्हगक त्ा सामाहजक मयूलर मानरता 
अनतहनथिहित आरामिरूमा पिथिछन ्भने सामयूहिक कारथि र नेततृव, रोजगारी अ्ाथित ्हनरहमत तलब 
पाइने कामिरू, हशक्षा त्ा हसप हवकास समवन्ी ताहलमिरू, समपहत्त त्ा हवत्तीर सेवािरूमा 
पिुचँ हवसतार, सामाहजक सरुक्षा र प्तरक्ष आर आजथिन निुनेखालका घरारसी कामिरूको 
सममान जसता हवषरिरू प्तरक्ष आरामिरूमा पिथिछन ् । री सबै पक्षिरूको हवकासबाट मात्र 
महिला सशहतिकरणको लक्र पयूरा िुन सकिछ । 

तानिका-१: िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका प्तरक्ष र अनतनि्यनहत आरािहरू 

प्तरक्ष आरामिरू

सामयूहिक कारथि र नेततृव
रोजगारी अ्ाथित ्हनरहमत तलब पाइने कामिरू
हशक्षा त्ा हसप हवकाससमवन्ी ताहलमिरू
समपहत्त त्ा हवत्तीर सेवािरूमा पिुचँ हवसतार
सामाहजक सरुक्षा
प्तरक्ष आर आजथिन निुनेखालका घरारसी कामिरूको सममान

अनतहनथिहित आरामिरू

आह थ्िक नीहत
 काननुी प्ाव्ान
श्रम बजारका चररत्रिरू
लैङ्हगक त्ा सामाहजक मयूलर मानरता

सशहतिकरण, वरहतिगत त्ा सामाहजक पररवतथिनको एउटा प्हरिरा िो । रो सामाहजक हवकासका 
सबै क्षेत्रिरूमा एक अकाथिसँग प्तरक्ष वा अप्तरक्षरूपमा अनतरसमवहन्त िुनछ । सामयूहिक 
नेततृवको हवकासले ज्ान, हसपिरू त्ा स्ोतिरू माह्को पिुचँ हवसतार गिथिछ, स्ोतिरू माह्को 
पिुचँ हवसतारबाट आह थ्िक उननहतका अवसरिरू वहृधि िुनछन ् । आह थ्िक अवसरले समपहत्त 
माह्को सवाहमतव र तरसको हनणथिर गनदे अह्कारलाई प्बधिथिन गिथिछ । रोजगारीका अवसरिरूको 
वहृधिले आह थ्िक उननहत निुने खालका परमपरागत कृहष त्ा घरारसी कामबाट छुटकारा हिनछ । 
री सबै अवसरिरूले सामाहजक सरुक्षामा टेवा परुाथिउँछ र अनततोगतवा सशहतिकरण संभव िुनछ । 
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तरसैले महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग सबै कोण वा आराम अ्ाथित ्हवषरक्षेत्रिरूलाई 
समान रूपमा समवो्न गनुथिपिथिछ । 

गररबी अ्ाथित ् परहनभथिरता सशहतिकरणको प्मखु वा्कततव अ्ाथित ् समसराको रूपमा बझुने 
गररनछ । रसले महिलालाई िनेदे दृहटिकोणमा नकारातमक प्भाव पािथिछ । गररबीले गिाथि अवसरिरूबाट 
वहञचत िुने, शोषण िुने, उपेहक्षत िुने, शारीररक त्ा मानहसक हिसाबले कमजोर िुने, िहेपइने 
जसता अवस्ािरू हसजथिना गिथिछ । आह थ्िक अभावले गिाथि ज्ान, हसप र क्षमतािरूमा पिुचँ पगुन 
सकिनै र रोजगारीका राम्ा अवसरिरू गमुिछन ्। सामाहजक असरुक्षाको भावना हवकास िुनछ । 
तरसैले हवत्तीर पिुचँ हवसतार,आर आजथिन वा उद्यमशीलताका क्षते्रमा अह्कतम सिभाहगताको 
सहुनहचितता महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग समवो्न गनुथिपनदे अझ मित्वपयूणथि पक्ष िुन ्। 

४. िदेपाििा िनहिा आन ््यक सशनतिकरणको अर्स्ा

नेपाली समाज सहिऔिंहेख हपतसृत्तातमक सोच र वरविारबाट सञचाहलत िुिँ ैआएको िहेखनछ । 
जिाँ पररवारका मखुर माहलक बाब ुनै िुनछन ्र आह थ्िक सामाहजक अवसरिरू,पाररवाररक हनणथिर 
त्ा अह्कारिरूमा महिलािरू ्रैे पछाह्ल पाररएका छन ्। रसका मखुर कारक ततविरूमा 
जात, वणथि, ्मथि, भौगोहलक अवहस्हत आहि मखुर माहननछन ् । महिलािरूको आह थ्िक 
सशहतिकरणहवना पररवार, समाज र िशेको हवकास संभव िहेखिंनै । 

 नेपालका महिलािरूको आह थ्िक त्ा सामाहजक अवस्ा कमजोर िहेखनछ । आह थ्िक 
हवकासका काममा अ्ाथित ् सनचाहलत हवहभनन बरबसारमा काम गनदे श्रहमकिरु मधेि कररब 
४० प्हतशत मात्र महिलािरू छन ्। ्रैेजसो महिलािरू भने अझ ैसानाहतना घरारसी काममा र 
जीहवकामखुी कृहषमा नै अहलझएका छन ्(महिला बालबाहलका त्ा जेष्ठ नागररक मनत्रालर, 
२०७७) । तरसैले महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग आह थ्िक हरिराकलापिरूमा 
महिलािरूको सिभाहगता वहृधि गनुथि र उनीिरूको आमिानी बढाउन ुजरुरी छ । हवत्तीर सेवािरूमा 
महिलािरूको पिुचँ हवकास, ज्ान र हसपको हवसतार त्ा उद्यमशीलता प्बधिथिन आमिानी वहृधि 
त्ा आह थ्िक सशहतिकरणका प्मखु माधरमिरु िुन ्। 

िशेको आह थ्िक हवकास अझ हवशषे गरी महिलािरूको लाहग आह थ्िक अवसरिरू हवसतार गनदे 
पक्षमा नेपालले ्रैे समसरािरू झहेलरिकेो अवस्ा छ । हशक्षा त्ा आह थ्िक अवसरिरूमाह् 
महिलािरूको पिुचँको अवस्ा कमजोर नै िहेखनछ (महिला बालबाहलका त्ा जेष्ठ नागररक 
मनत्रालर, २०७४) । 
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लैङ्हगक असमानता, परमपरागत सोच र संसकारले गिाथि आह थ्िक हरिराकलापिरूमा 
महिलािरूको पिुचँ त्ा सिभाहगता, समपहत्तमाह्को सवाहमतव, तरसको हनणथिर हलने 
अह्कारको अवस्ा पहन कमजोर छ (नेपाल सरकार, सवासथर त्ा जनसंखरा मनत्रालर, 
n.d.) । जसले गिाथि काम गनथि सकने उमरेका महिलािरू पहन जीहवकामखुी कृहष, बालबचचाको 
सरािारससुार जसता घरारसी काममा खहुमचन बाधर छन ्। रोजगारी त्ा उद्यमशीलता समवन्ी 
ज्ान र हसपको पहन अभाव छ । अहिलेको कोहभ्ल १९ को मिामारीले समते महिलािरूको 
आमिानी वहृधिमा झन ्समसरा पारररिकेो अवस्ा छ । 

महिलािरूको सामाहजक त्ा आह थ्िक हवकासको लाहग नेपालको संहव्ान २०७२ ले हवशषे 
जो्ल हिएको छ । उति संवै्ाहनक अवसरको प्तरभयूहतको लाहग संघीर राजर प्णाली अनतरगतका 
तीनवटा ति, संघ प्िशे र स्ानीर तिमधरे तललो हनकार स्ानीर ति अ्ाथित ्पाहलकािरूको 
मित्वपयूणथि भयूहमका रिकेो िहेखनछ । हवत्तीर स्ोतिरुमा महिलािरूको पिुचँ हवसतार, ज्ान र 
हसपको अहभवहृधि र उद्यमशीलता त्ा रोजगारीका अवसरिरुको हवकास पहलकािरुले परुाथिउन 
सकने महिला आह थ्िक सशहतिकरणका मखुर क्षेत्र िुन ्। तरसका लाहग नीहतगत प्ाव्ानिरु पहन 
छन ्। िाल भरैिकेा नीहतगत वरवस्ािरूको प्भावकारी काराथिनवरन सा्ै अनर आवशरक नीहत 
हनरमिरूको तजुथिमाबाट गाउँपाहलकािरूले महिलािरूको सशहतिकरणमा ठयूलो टेवा परुाथिउन 
सकिछन ्। 

४.१. सरैं्िानिक प्ार्िाि

संहव्ान िशेको मयूल कानयून िो । महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग संहव्ानमा उललेख 
भएका प्ाव्ानिरु मितवपयूणथि छन ्। रस सनिभथिमा २०४६ सालको राजनीहतक पररवतथिन पहछ 
बनेको पहिलो संहव्ान नेपाल अह्राजरको संहव्ान २०४७ को ्ारा ११ मा समानताको 
िक अनतरगत वणथि हलङ्ग जात जाहतको आ्ारमा भिेभाव नगररने समान कामको लाहग समान 
पाररश्रहमकका लाहग हवशषे वरवस्ा गनथि काननुले वा्ा नपानदे कुरा उललेख गररएको ह्रो । री 
संवै्ाहनक प्ाव्ानिरू महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग मित्वपयूणथि ह्ए । 

तरसरी नै नेपालको अनतररम संहव्ान २०६३ को ्ारा २० मा महिलािरुको अह्कार पैहत्रक 
समपहत्तमा छोरा छोरीलाई समान िक िुनेछ भनने कुरा उललेख गररएको ह्रो र ्ारा १३ मा 
समानताको िक,सामाहजक सरुक्षा त्ा सशहतिकरणको कुरा उललेख ह्रो सा्ै समान कामका 
लाहग महिला र परुुष बीच पाररश्रहमक त्ा सामाहजक सरुक्षामा भिेभाव नगररने कुरा पहन 
उललेख ह्रो । 
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तरसपहछ जारी भएको नेपालको संहव्ान २०७२ को ्ारा १८ को समानताको िकको िफा 
३ मा जात वणथि हलङ्गको आ्ारमा कुनै भिेभाव नगररने हवषर उललेख छ । तरसरी नै ‘४’ मा 
‘राजरले नागररकिरूका हबच उतपहत्त ्मथि, वणथि, जातजाहत, हलङ्ग आह थ्िक अवस्ा, भाषा 
क्षेत्र वैचाररक आस्ा वा रसतै अनर कुनै आ्ारमा भिेभाव गनदे छैन भहनएको छ । सा्ै रसै 
िफामा ‘तर सामाहजक सशहतिकरण त्ा हवकासका लाहग काननुबमोहजम हवशषे वरवस्ा गनथि 
रोक लगाएको माहनने छैन’ भहनएको छ । सोिी िफा ‘४’ मा समान कामका लाहग लैङ्हगक 
आ्ारमा पाररश्रहमक त्ा सामाहजक सरुक्षामा कुनै भिेभाव गररने छैन’ भनने उललेख छ । सा्ै 
िफा ‘५’ मा पैहत्रक समपहत्तमा लैङ्हगक भिेभावहवना सबै सनतानको समान िक िुनेछ भहनएको 
छ । तरसतै ्ारा ३३ िफा (१) रोजगारीको िकको कुरा उललेख गिदै भहनएको छ, “प्तरेक 
नागररकलाई रोजगारीको िक िुनेछ ।” रोजगारीको शतथि, अवस्ा वेरोजगार सिारता संघीर 
काननु बमोहजम िुनेछ । 

तरसतै ्ारा ३४ मा पहन प्तरेक श्रहमकलाई उहचत श्रम अभरासको िक िुने भनने उललेख छ । 
महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणकै सनिभथिमा उति संहव्ानकै ्ारा ३८ को िफा ‘५’ मा 
महिलालाई हशक्षा, सवास्, रोजगारी र सामाहजक सरुक्षामा सकारातमक हवभिेका आ्ारमा 
हवशषे अवसर प्ाप्त गनदे िक िुनेछ भहनएको छ र िफा ५ मा समपहत्त त्ा पाररवाररक माहमलामा 
िमपत्तीको समान िक िुनेछ भहनएको छ । 

४.२. िीनतगत प्ार्िािहरू

क) िनहिा आरोग ऐि

महिला आरोग ऐन २०७४ “घ” मा महिलािरूलाई आतमहनभथिर बनाउन त्ा सशहतिकरणको 
लाहग पुँजीको स्ोत सा्न र प्हवह्मा महिलािरूको पिुचँ बढाउन आवशरक उपारिरूबारे 
समबहन्त हनकारलाई हसफाररस गनदे कुरा उललेख गररएको छ । 

 ख) औद्ोनगक वरर्सार ऐि

औद्योहगक वरवसार ऐन २०७६ पररचछेि ५ िफा २७ को (१) मा महिला उद्यमका लाहग ्प 
सहुव्ािरूको वरवस्ा गिदै भहनएको छ, “प्चहलत काननुमा जनुसकैु कुरा लेहखएको भए पहन 
महिला उद्यमीको मात्र सवहमतव रिने गरी उद्योग वा फमथि िताथि गराएमा तरसतो उद्योग वा फमथि िताथि 
गिाथि काननु बमोहजम लागने िसतरुमा पैतीस प्हतशत छुट िुनेछ । ” तरसरी नै िफा (३) मा महिला 
उद्यमीले कुनै औद्योहगक क्षेत्र वा ग्ामहभत्र नराँ उद्योग स्ापना गनथि चािमेा तरसतो क्षेत्र सञचालन 
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गनदे हनकारले स्ान उपलब् गराउन प्ा्हमकता हिन ुपनदेछ भनने उललेख छ । तरसरी नै िफा 
‘४’ मा महिला उद्यमीको मात्र सवाहमतव रिकेो उद्योगले आफनो औद्योहगक उतपािन हनराथित 
गनदे प्रोजनका लाहग कजाथि माग गरेमा महिला उद्यमीको लाहग कजाथि उपलब् गराउने कोषबाट 
बैंहकङ प्णालीमाफथि त ्तोहकए बमोहजम हनराथित कजाथि उपलब् गराउन सहकनेछ भहनएको छ । 

ग) राष्ट्रपनत िनहिा उत्ाि कार्यक्रि

राट्रिपहत महिला उत्ान कारथिरिम कारथिहवह् २०७६ को प्सतावनामा महिलािरूको हसप त्ा 
उद्यमशीलता हवकास र महिला सशहतिकरणको माधरमबाट आह थ्िक रूपमा कमजोर र हवपनन 
महिलािरूको जीवनसतर उकासने कुरा उललेख छ । सोिी कारथिहवह्को ‘ङ’ मा हवपनन भननाले 
हवद्यालर हशक्षा परीक्षा (एस.्ई.ई.) उत्तीणथि गनथि नसकेका शहैक्षकरूपमा वहञचत वा आफनो 
जगगा वा आमिानीको हनरहमत स्ोतबाट वषथि हिन खान नपगुने पररवारमा आह थ्िकरूपमा वहञचत 
भएको महिला समझनपुनदे कुरा उललेख छ । पररचछेि २ िफा ३ मा रस कारथिरिमको उद्शेर 
जीहवकोपाजथिन सु् ार हवत्तीर पिुचँ त्ा उद्यमशीलताको माधरमबाट आह थ्िक सशहतिकरण गिदै 
हिगो हवकास िाँहसल गनदे हवषर उललेख गररएको छ । 

महिला बाल बाहलका त्ा जेष्ठ नागररक मनत्रालरले महिलािरुको आह थ्िक सशहतिकरणमा 
टेवा परुाथिउने उद्शेरले उद्यमशीलता र सीपमयूलक ताहलम प्ाप्त गरेकउद्यमी बनन चािनेिरुलाई 
प्ोतसािन गनथि र उद्यमीिरुलाई सतरोननहतका लाहग उद्यमशीलता हवकास हवत्तीर पिुचँ,टेवा पुँजी 
र प्हवह् सिरोग प्िान गरी सफल महिला उद्यमी बनन सिरोग परुाथिउन राट्रिपहत महिला उत्ान 
कारथिरिम अनतगथित महिला उद्यमशीलता हवकास हवत्तीर पिुचँ टेवा र प्हवह् सिरोग कारथिरिम 
कारथिहवह् २०७७ बनाई काराथिनवरन गरेको छ । रसतो कारथिरिम सञचालन गनदे हनकारमा 
स्ानीर पाहलका पहन रिकेो छ । 

राट्रिपहत महिला उत्ान कारथिरिम अनतगथित नै जीहवकोपाजथिन सु् ार कारथिरिम माफथि त हवकास 
सयूचकांकमा पछाह्ल परेका हजललाका हवपनन र एकल महिलालाई सीप क्षमता र रोगरताको 
आ्ारमा रोजगारीमा प्ा्हमकता हिन आह थ्िक त्ा सामाहजक अवसर र लाभ प्िान गनथि 
महिला बालबाहलका त्ा जेष्ठ नागररक मनत्रालरले जीहवकोपाजथिन सु् ार कारथिरिम सञचालन 
समवन्ी मापिण्ल (२०७७) समते बनाई कारथिरिम सञचालन गरेको छ । रसको मखुर 
उद्शेर उद्यमशीलता हवकासका माधरमबाट महिलािरुको आह थ्िक सशहतिकरण गनुथि, हवपनन 
महिलािरुको जीवनसतरमा बढोत्तरी लराउन ुरिकेो र रसलाई मानव हवकास सयूचकांकमा पछाह्ल 
परेका हजललाका स्ानीर तििरुमा सञचालन गनदे भहनएको छ । 
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घ) रानष्ट्रर िैङ्नगक सिािता िीनत

राहट्रिर लैङ्हगक समानता नीहत २०७७ को लक्रमा महिलाको आह थ्िक सामाहजक र 
राजनीहतक रुपमा सशहतिकरण सहित समानता स्ाहपत गनदे कुरा उललेख छ । तरसैगरी तरसको 
उद्शेरमा महिलाको आह थ्िक सशहतिकरण गनुथि भनने उललेख छ । सोिी अनसुार रणनीहत ४, (ग) 
महिलािरुलाई रोजगारी उनमखु गराउन कारथिरिम सञचालन गनदे उललेख छ । ५ मा सवरोजगार 
रोगगारी र उद्यमशीलताको एकीकृत कारथिरिमको माधरमबाट महिलाको आह थ्िक सशहतिकरण 
गनदे ६ मा स्ोत सा्नमाह् समान पिुचँ हनरनत्रण,हनणथिर प्हरिरामा अ थ्िपणुथि सिभाहगता िुन 
सकनेगरी आह थ्िक सशहतिकरणका माधरमबाट आतमहनभथिर बनाउने उललेख छ । आह थ्िक क्षेत्रमा 
महिला सिभाहगता वहृधि,महिला उद्यमशीलता प्हशक्षण केनद्र स्ापना, महिला प्वह्थित उद्यम 
वरवसारमा,िताथि,ऋण र वरवसारमा छुट,महिला उद्यमशीलता सिजीकरण केनद्र स्ापनाको 
वरवस्ा छ । 

रस नीहतको प्भावकारी काराथिनवरनको लाहग केनद्रसतरमा महिला बालबाहलका त्ा जेष्ठ 
नागररक मनत्रीको संरोजकतवमा लैङ्हगक समानता राहट्रिर समनवर पररषि गठन,प्िशेमा 
सामाहजक हवकास मनत्रीको संरोजकतवमा लैङ्हगक नीहत समनवर त्ा अनगुमन सहमहत 
गठन,स्ानीर तिमा प्मखु त्ा अधरक्षको संरोजकतवमा नीहत काराथिनवरन त्ा समनवर 
सहमहत गठन िुने वरवस्ा छ । 

ङ) पनध्रौं आर्निक रोजिा कदे नद्र सतर (२०७६ /२०७७ र्देनख २०८०/ २०८१)

पनध्ौं आवह्क रोजनाको पररचछेि ७ सामाहजक क्षेत्र अनतरगत ६ मा लैङ्हगक समानता त्ा 
महिला सशहतिकरणको हवषर उललेख छ । रसको लक्रमा महिलाको समान त्ा अ थ्िपयूणथि 
सिभाहगता सहित सारभयूत समानता कारम गनदे कुरा उललेख छ । रणनीहत ६ मा घरेल ुत्ा 
पाररवाररक िरेचाि समवन्ी हरिराकलापको मयूलर कारम गनदे, राट्रिपहत महिला सशहतिकरण 
कारथिरिमलाई िशेवरापी बनाउने, उद्यमशीलता हवकासको लाहग सिुहलरतपयूणथि ऋण त्ा हवत्तीर 
पिुचँको वरवस्ा गनदे हवषरिरु समावेश छन ्। 

च) सहुनिरतपूण्य कजा्यका िानग बराज अिुर्ाि समबनिी कार्यनर्नि

नेपाल राट्रि बैंकको सिुहलरतपयूणथि कजाथिका लाहग बराज अनिुानसमबन्ी कारथिहवह् २०७५ 
मा ‘महिला उद्यमशीलता कजाथि र हशहक्षत रवुा सवरोजगार कजाथिको वरवस्ा गररएको छ । 
जसअनसुार महिलालाई वरहतिगत वा सामयूहिक रूपमा उद्यमशील बननका लाहग कजाथि उपलब् 
िुने कुरा उललेख गररएको छ । 
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कारथिहवह्को िफा २ ‘ञ, िफा २ ‘्’ र ‘न’ मा हशहक्षत रवुा सवरोजगार कजाथि रवुा सवरोजगार 
कजाथिको कुरा उललेख गररएको छ । रसमा रवुा भनेका रवुा उमरेका महिला परुुष िवुै िुन ्। 

उति कारथिहवह्का अनसुार कजाथिको सीमा समबन्मा महिला उद्यमशील कजाथि १५ लाखसमम, 
हशहक्षत रवुा सवरोजगार कजाथि ७ लाख, र रवुावगथि सवरोजगार कजाथि ५ लाखसमम रिकेो छ । 
तरसरी नै १८ वषथि उमरे पयूरा भएका महिला वा समयूिको िकमा फरक पररवारका कमतीमा पाँच 
जना उति उमरेका वरहतिलाई बैंक त्ा हवत्तीर संस्ाले हन्ाथिरण गरेको वराजिर मधरे ६ प्हतशत 
अनिुान हिने वरवस्ा छ । 

छ) िदेपाि सरकारको र्ान ््यक बजदेट २०७८-२०७९

नेपाल सरकारले िरेक वषथि प्सततु गनदे वाहषथिक बजेटमा महिलािरूको आह थ्िक हवकासका 
लाहग बजेटको प्ाव्ान राखकेो िुनछ । नेपाल सरकार अ थ्ि मनत्रालरबाट प्सततु गररएको बजेट 
वतिवर २०७८ जेठ १५ मा एकल महिला अपांगता भएका महिला, बािी, कमलरी, हवपनन, 
िहलत, आहिवासी जनजाहत सीमानतकृत सबै समिुारका महिला त्ा हकशोरीको आर आजथिन 
क्षमता हवकास र सशहतिकरणका कारथिरिम सञचालन गररने उललेख छ । तरसतै महिलािरूको 
लाहग लघ ुसाना, मझौला उद्योग, वरावसाहरक कृहष, रवुा उद्यम, महिला उद्यम, त्ा वैिहेशक 
रोजगारबाट फहकथि एका वरहतििरूका लाहग प्िान गररने सिुहलरत पयूणथि कजाथिको सीमा र क्षेत्र 
हन्ाथिरण, वराज अनिुान,रवुा उद्यमीलाई सटाटथिअप वरवसारमा संलगन िुन उतपे्रणा, परररोजना 
ह्तो राखी एक प्हतशत वराजिरमा रु. २५ लाखसमम बीउपयूँजी कजाथि उपलब् गराउने÷सटाटथि 
अप वरवसारको िताथि, नवीकरण त्ा अनर सेवािरू एकद्ार प्णालीबाट हनैःशलुक उपलब् 
गराउने वरवस्ा गररएको छ । राट्रिपहत महिला उत्ान कारथिरिमको माधरमबाट महिलालाई 
हसपमयूलक ताहलम हिई आर आजथिनका हरिराकलापमा संलगन गराईने, सबै स्ानीर तिमा 
सिजीकरण केनद्र स्ापना गररने कुरा पहन रस बजेटमा उललेख गररएको छ । 

नेपाल सरकारको नीहत त्ा कारथिरिम २०७७/२०७८ मा पहन राट्रिपहत महिला उत्ान 
कारथिरिम माफथि त उद्यमशीलता हवकास हवत्तीर पिुचँ वहृधि प्हवह् सिरोग र उतपाहित वसतकुो 
बजारीकरणमा सिरोग गरी महिला सशहतिकरण गररनेछ र सबै स्ानीर तिमा महिला 
उद्यमशीलता सिजीकरण केनद्र स्ापना गररनेछ भनने उललेख गररएको ह्रो (२३६) । जस 
अनसुार महिला बाल बाहलका त्ा जेष्ठ नागररक मनत्रालरले उद्यमशीलता सिजीकरण केनद्र 
सञचालन कारथिहवह् २०७७ हनमाथिण गरेको छ । रो केनद्र स्ानीर तिमा रिकेो महिला त्ा 
बालबाहलका शाखामा रिने वरवस्ा छ । कारथिहवह्मा पाहलकाले सोको लाहग आवशरक 
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काननु बनाउने केनद्र सञचालनको लाहग बजेट वरवस्ा गनदे, अनगुमन मयूलरांकन गनदे उललेख 
छ । सा्ै महिला उद्यमी सिजकताथिको वरवस्ा गनदे कुरा पहन उललेख छ । तरसरी नै रवुाको 
क्षमता अहभवहृधिका लाहग सबै प्िशेमा रवुा नव प्वतथिन केनद्र स्ापना गररनेछ भनने कुरामा 
हवशषे जो्ल हिएको िहेखनछ (२४३) । 

गररबी हनवारणका लाहग लघ ु उद्यम हवकास कारथिरिम हनिदेहशका २०७७ को प्सतावनामा 
लघ ु उद्यमको हवकास र प्बधिथिनको माधरमबाट गररबी हनवारणमा सिरोग परुाथिउने उद्शेरले 
नेपाल सरकारले सवीकृत गरेको गररबी हनवारणका लाहग लघ ु उद्यम हवकास कारथिरिमलाई 
स्ानीर तिमा प्भावकारी त्ा वरवहस्त रूपमा काराथिनवरन गनदे कुरा उललेख गररएको छ । 
हनिदेहशकाको िफा २५ मा संभाबर लघ ुउद्यमीको पहिचान र छनोट गिाथि कारथिरिमको उद्शेर 
बमोहजम लहक्षत समयूि गररवको रेखामहुन रिकेा महिला, िहलत, जनजाहत आहिको अनपुातको 
आ्ारमा गनदे कुरा उललेख छ । सोिी िफाको उपिफा (१) ताहलम प्ाप्त गरी उद्यम सरुु गरेका 
उद्यमीलाई समयूिको हनणाथिरक पिमा समते महिला रिने गरी लघ ुउद्यमी समयूिमा आवधि गराउन 
सिरोग गनुथिपनदे उललेख छ । 

हनिदेहशकाको िफा ५६ मा स्ानीर तिको भयूहमका त्ा िाहरतवको हवषर उललेख गररएको छ । 
जस अनतरगत ‘घ’ मा लघ ुउद्यम हवकासका क्षेत्रमा काम गनदे महिला उद्यमशीलता सिजीकरण 
केनद्र, रोजगार सयूचना केनद्र लगारतका अनर सरकारी हवकास साझिेार त्ा हनजीक्षेत्रका संघ 
संस्ासँग समनवर गनदे हवषर रिकेो छ । िफा ५२ मा उद्यम हवकास सहमहत गठन र िफा ५८ 
बमोहजम गठन िुने अनगुमन हवकास सहमहतमा रिमशैः लघउुद्यमी मधरे एक जना महिला र 
उद्यम हवकास सहमहतले तोकेको कारथिपाहलकाको महिला सिसर मधरे एक जना सिसर बनने 
प्ाव्ान राहखएको छ । अनयूसयूची-२ को ताहलका नं. १ मा उद्यमी हसजथिना त्ा सतरोननहतका 
लाहग बजेट तजुथिमाको िाररा तोहकएको छ । तरसरी नै अनसुयूची ९ मा लघ ुउद्यम हवकास (मे्ल) 
मो्ेललको उललेख गररएको छ । 

ज) िैङ्नगक उत्तरर्ारी बजदेट

नेपाल सरकारले सन ् २००७-२००८ िहेख नै लैङ्हगक उत्तरिारी बजेटको आरमभ गरेको 
छ । लैङ्हगक उत्तरिारी बजेट भनेको महिलािरूको आह थ्िक त्ा सामाहजक हवकासका लाहग 
राहट्रिर तिबाट नै बजेटको वरवस्ा गनदे प्णाली िो । रसले महिलािरूको लैङ्हगक अह्कार 
र आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग ठयूलो रोगिान परुाथिउँि ै आएको छ । लैङ्हगक उत्तरिारी 
बजेटलाई प्तरक्ष उत्तरिारी, अप्तरक्ष उत्तरिारी र तटस् गरी हतनवटा क्षेत्रमा हवभाजन गररएको 
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छ । नेपाल सरकारको हवगत छ वटा आ.व.को बजेट हवहनरोजनको अवस्ालाई ििेाथि लैङ्हगक 
उत्तरिारी बजेटको अवस्ा हनमन अनसुार रिकेो िहेखनछ (Shilpakar Rajkarnikar, n.d.) । 

तानिका-२: नर्नभनि आन ््यक र् ््यहरूिा िैङ्नगक उत्तरर्ारी बजदेटको अर्स्ा

आन ््यक र् ््य
प्तरक्ष उत्तरर्ारी बजदेट (रकि 

अब्यिा)
रानष्ट्रर बजदेटको आिारिा 

प्नतशत 
२०७२/०७३ १३६ २१.९३
२०७३/०७४ १८२ २२.२७
२०७४/०७५ २४२ २३.१
२०७५/०७६ ५०८ ३८.६५
२०७६/०७७ ५८५ ३८.१७
२०७७/०७८ ५६२ ३८.१६

चौं्ौं आवह्क रोजना (सन.् २०१६-२०१९) ले लैङ्हगक उत्तरिारी बजेटलाई स्ानीर 
तिसमममा संस्ागत गनथि कमतीमा पहन कुल बजेटको २७ प्हतशत प्तरक्षरूपमा लैङ्हगक 
उत्तरिारी कारथिरिमिरूको लाहग छुट्राउने लक्र बनाएको छ । 

संघीर माहमला त्ा सामानर प्शासन मनत्रालरले महिला उत्तरिारी बजेट स्ानीरकरण नीहत 
(Gender Responsive Budget Localization Strategy, 2015) बनाएको छ । रसले 
िरेक स्ानीर तिमा लैङ्हगक उत्तरिारी बजेटको प्ाव्ान राखनकुा सा्ै तरसको काराथिनवरनमा 
समते जो्ल हिइएको छ । रसको सफल काराथिनवरनको लाहग मनत्रीसतरीर काराथिनवरन सहमहत 
पहन हनमाणथि गररएको छ । रसले नीहतगत प्ाव्ानिरुको काराथिनवरनमा जो्ल हिएको छ । 

झ) प्िाििनत्ी रोजगार कार्यक्रि (२०७५)

प््ानमनत्री रोजगार कारथिरिम सञचालन हनिदेहशका २०७६ को िफा २१ (३) मा काममा 
खटाउँिा एकल महिला घरमलुी भएको पररवारको सिसर (ग) र महिला बेरोजगार वरहतिलाई 
प्ा्हमकता हिने(झ) कुरा उललेख छ । 

ञ) िौनद्रक िीनत २०७७/२०७८

नेपाल राट्रिबैंकले सावथिजहनक गरेको आह थ्िक वषथि २०७७-२०७८ को मौहद्रक नीहतमा हवत्तीर 
पिुचँ उललेखर हवसतार भएको (३) हवत्तीर सा्नलाई उद्यमशीलता हवकास उतपािन अहभवहृधि 
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र रोजगारी हसजथिना गनदेतफथि  प्ोतसाहित गनुथिपनदे (५) बाहणजर बैकिरुले कृहष क्षेत्रमा प्वाि 
गनुथिपनदे कुल कजाथिको १० प्हतशत मधरे ९.७ प्हतशत प्वाि भएको (४९) सिुहलरतपयूणथि कजाथि 
कारथिरिमबाट २०७७ जेष्ठ मसानतसमम २९ िजार १५७ ऋणी लाभाहनवत भएको (५१) स्ानीर 
तिका सबै व्लामा हवत्तीर सेवाको पिुचँ सहुनहचित गनथि राट्रिबैंकको सवीकृहत हलइरिन ु नपनदे 
(५३) हवत्तीर पिुचँ र सेवाको गणुसतर अहभवहृधि गररने(६४) बाहणजर बैंकले २०८० असार 
मसानतसमम कुल कजाथि लगानीमा नरनुतम १५ प्हतशत कृहष क्षेत्रमा प्वाि गनुथिपनदे(७७) कृहष 
हवकास बदैकबाट रेिह्लटका्लथि वरवस्ा (८३) उद्यमशीलता हवकासका लाहग सिुहलरतपयूणथि कजाथि 
५ प्हतशत वराजमा उपलब् गराउने (९३) स्ानीर तिका सबै व्लािरुमा हवत्तीर पिुचँ परुाथिउन 
लघहुवत्त हवत्तीर संस्ाले शाखा नभएका व्लामा मात्र शाखा खोलन पाउने (१४३) कुरािरु 
उललेख गररएका छन ्। प्सततु पररदृशर त्ा प्व्ानिरु हनचिरनै पयूणथि रुपमा महिलािरुका लाहग 
मात्र पररलहक्षत गररएका छैनन,्त्ाहप री प्ाव्ानिरुले प्तरक्ष र परोक्ष िबैुरुपबाट महिला 
आह थ्िक सशहतिकरणका क्षेत्रिरु, जसतै उद्यमशीलता हवकास, रोजगारी हसजथिना, हवत्तीर पिुचँ 
हवसतारसँग समवहन्त छन ् र हतनले महिला आह थ्िक सशहतिकरणमा प्तरक्ष टेवा परुाथिउन 
सकिछन ्भनन सहकनछ । 

ट) िनहिा आन ््यक सशनतिकरणका िानग प्र्देशसतरिा भएका िीनतगत वरर्स्ाहरु

प्िशेिरुमा पनध्ौं आवह्क रोजना २०७६/ २०७७ िहेख २०८० /२०८१ बनेका पाइनछन ्। 
जसमा महिलािरुको लाहग रोजना हनमाथिण गरी कारथि सञचालन गनदे (प्िशे १) महिला लहक्षत 
छोटो त्ा लामो अवह्को सीप हवकास काररृिम सञचालन गनदे,बेटी पढाउ,बेटी बचाउ 
अहभरान सञचालन गनदे (प्िशे २) सामाहजक क्षेत्र अनतरगत लैङ्हगक समानता त्ा 
सशहतिकरण कारथिरिम प्तरक्ष रुपमा महिलािरुका आर आजथिन िुने कारथिरिमिरु सञचालनममा 
सिरोग परुाथिउने,प्ािहेशक लैङ्हगक समानता त्ा समावेशीकरण नीहत (वागमती) महिला 
सशहतिकरणमा जो्ल हिई िरेक क्षेत्रमा अ थ्िपयूणथि सिभाहगता गिदे मयूलप्वािीकरण र सारपयूणथि 
लैङ्हगक कारथिरिम सञचालन गनदे र कोशलेी घर सञचालन गनदे (गण्लकी) लैङ्हगक समानता 
र सामाहजक नरारमा आ्ाररत समाज हनमाथिण गनदे,आह थ्िक अवसरिरुमा महिलािरुको पिुचँ 
हवकास गनदे(लहुमबनी) अवसरबाट वहञचत महिलािरुको क्षमता हवकास र सशहतिकरणका लाहग 
स्ानीर तिसँग समनवर गरी लहक्षत कारथिरिम लराइने,वरावसाहरक सीप क्षमता हवकास गनथि, 
हवत्तीर र ह्लहगटल साक्षरता समवन्ी प्हशक्षण प्िान गनदे(कणाथिली) महिलावगथिको जीहवकोपाजथिन 
सु् ार र महिलाद्ारा सञचाहलत सिकारी संस्ालाई हबउपुँजी अनिुान (सिुरुपहचिम) कारथिरिमिरु 
लराइएका छन ्। 
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 ठ) िनहिा आन ््यक सशनतिकरणका िानग पानिकासतरिा भएका िीनतगत वरर्स्ाहरु

नेपालको संहव्ान २०७२ ले संघ प्िशे र स्ानीर तीनवटै तििरुलाई हव्ाहरकी कारथिकाररणी 
र नराहरक अह्कारको वरवस्ा गरेको छ । जस अनसुार, ऐन काननुका आ्ारमा रिी अह्कार 
क्षेत्रहभत्रका हवषरमा स्ानीर हनकारिरुलाई गाउँ त्ा नगरसभाद्ारा ऐन, काननु र गाउँ नगर 
कारथिपाहलकाद्ारा नीहत हनरम,हनिदेहशका ,कारथिहवह्िरु बनाई काराथिनवरन गनथि सकिछन ्। जस 
अनसुार पाहलकािरुले महिलािरुको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग आवशरक नीहत त्ा 
कारथिहवह्िरु बनाई काराथिनवरन गरेको िहेखनछ । 

औद्योहगक वरवसार ऐन, वरवसार कर हनरमावली र कारथिहवह् त्ा हनिदेहशका जसतैैः आर 
आजथिनका लाहग बाख्ापालन कारथिरिम काराथिनवरन कारथिहवह्,एक घर एक महिला रोजगार 
कारथिहवह्, गररबी हनवारणका लाहग लघ ु उद्यम हवकास कारथिरिम(म््ेलपा) कारथिरिम सञचालन 
कारथिहवह्,उद्यमीिरुका लाहग अनिुान सञचालन हनिदेहशका,साना उद्यमशील हकसान कारथिरिम 
सञचालन कारथिहवह्,वरवसार िताथि त्ा नवीकरण हनिदेहशका,महिला हवकास कारथिरिम 
सञचालन कारथिहवह्,महिला सशहतिकरण त्ा संस्ागत हवकास परररोजना सञचालन 
समवन्ी कारथिहवह्,लैङ्हगक समानता त्ा सामाहजक समावेशीकरण परीक्षण कारथिहवह् आहि 
कारथिहवह्िरु महिला आह थ्िक सशहतिकरणमा टेवा परुाथिउने उद्शेरले हवहभनन पाहलकाकिरुद्ारा 
हनमाथिण गरी काराथिनवरन गररएका छन ्। मिालक्मी नगरपाहलका लहलतपरुको उद्यमशीलता हवकास 
कोष सञचालन कारथिहवह् २०७७, िलिीबारी गाउँ पाहलका झापाद्ारा प्काहशत महिला हवकास 
सहमहत गठन त्ा पररचालन कारथिहवह् २०७५, सनुवल नगरपाहलका रुपनि्िेी ,महिला उद्यम 
केनद्र सञचालन त्ा वरवस्ापन कारथिहवह् २०७५, िशर्चनद्र नगरपाहलका बैत्लीको महिला 
अह्कार संरक्षण समवन्ी नीहत २०७५ रसता नीहत त्ा कारथिहवह्का उिािरणिरु िुन ्। 

तरसरी नै महिलािरुका लाहग पाररश्रहमक आरमा १० प्हतशत छुट िुने वरवस्ा,महिलाको 
नाममा सवाहमतव प्ाप्त िुने गरी पाररत िुने हलखतको िसतरुमा २५ प्हतशत छुट िुने वरवस्ा 
(एकल महिला भएमा ३५ प्हतशत) साहवकको घर जगगाको सवाहमतव पररवतथिन गरी पहत पतनी 
िबैुको संरतुि नमममा हलखत गनथि चािमेा सोमा एकसर मात्र रहजटिसेन िसतरु( महिलाका सहुव्ा 
समवन्ी सयूचना,२०७३ असार, राहट्रिर सयूचना आरोग) महिलािरुको आह थ्िक सशहतिकरणमा 
सिरोग परुाथिउने अनर नीहतगत प्ाव्ानिरु िुन ्। 

ड) िीनतगत प्ार्िािहरुको सारांश

महिला आह थ्िक सशहतिकरण समवन्ी मौजिुा, कानन,ु नीहत त्ा प्ाव्ानिरुको अधररन गिाथि 
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संघ प्िशे त्ा स्ानीर तिसमम नै नीहत हनरमिरु हनमाथिण भएका तर स्नीर तिमा मात्र गररएको 
सवदेक्षणको नहतजाको आ्ारमा ती काननु,नीहत त्ा प्ाव्ानिरुको बारेमा महिलािरुलाई 
पराथिप्त जानकारी नभएको,िसतावेजिरु अपराथिप्त भएको र काराथिनवरन पहन ठीकै मात्र भएको भनने 
िहेखएकोले प्ाव्ानिरु र काराथिनवरनको बीचमा केिी अनतर िहेखएको बझुन सहकनछ । 

४.३. गाउँपानिकाका भूनिका र नजमिदेर्ारीहरू

िशेको आह थ्िक त्ा सामाहजक हवकासमा स्ानीर तिको मित्वपयूणथि भयूहमका रिकेो िुनछ । 
स्ानीर सरकार सञचालनका समवन्मा वरवस्ा गनथि बनेको स्ानीर सरकार सञचालन ऐन 
२०७४ को प्सतावनामा संहव्ान बमोहजम स्ानीर तिको सरकार समवन्ी वरवस्ा काराथिनवरन 
गनथि संघ, प्िशे र स्ानीर ति हबचको सिकाररता, सि अहसततव, र समनवरलाई प्बधिथिन गनथि त्ा 
जन सिभाहगता, उत्तरिाहरतव, पारिहशथितालाई सहुनहचित गरी सलुभ र गणुसतरीर सेवा प्वाि गनथि, 
समानपुाहतक समावेशी र नरारोहचत तररकाले लोकतनत्रका लाभिरूको हवतरण गनथि, काननुी 
राजर र हिगो हवकासको अव्ारणलाई स्ानीर तििहेख नै सदुृढीकरण गनथि, स्ानीर नेततृवको 
हवकास गनथि वाञछनीर भएको िुनाले स्ानीर सरकार ऐन लराइएको कुरा उललेख गररएको छ । 

स्ानीर सरकार सञचालन ऐन २०७४ को िफा २४ उपिफा २ मा स्ानीर तिले रोजना बनाउँिा 
लैङ्हगक त्ा सामाहजक समावेशीकरणको हवषरलाई धरान हिनपुनदे उललेख छ । उपिफा 
३ मा गाउँपाहलका त्ा नगरपाहलकाले आफना रोजना बनाउँिा महिला बालबाहलकालाई 
प्तरक्ष लाभ पगुने लैङ्हगक समानता त्ा सामाहजक समावेशीकरण अहभवहृधि िुने खालका 
रोजना त्ा कारथिरिमिरुलाई प्ा्हमकता हिनपुनदे उललेख छ । रोजना तजुथिमा त्ा काराथिनवरन 
अनतरगत रोजना तजुथिमा प्हरिरामा महिलावगथिलाई प्तरक्ष लाभ पगुने रोजना छनोटमा जो्ल हिने 
कुरा उललेख छ । 

आम नागररकिरूका सा्ै संवै्ाहनक प्ाव्ानको आ्ारमा महिलािरूको लाहग सहुनहचित 
गररएका आह थ्िक त्ा सामाहजक अह्कारिरूको काराथिनवरनमा पहन गाउँपाहलकाको 
ठयूलो हजममवेारी रिकेो छ । रस पररपे्क्रमा संघीर राजर प्णाली अनरुूप २०७४ सालमा 
समपनन स्ानीर हनवाथिचनमा हनवाथिहचत ३५०४१ जनप्हतहनह्िरू मधरे ४०.९६ प्हतशत 
अ्ाथित ्१४३५२ जनप्हतहनह्िरू महिलािरू िुन ु हवशषे मितवको हवषर िो । तरसमा पहन 
उपप्मखुिरूको उपहस्हत ९१ प्हतशत रिकेो छ । रधरहप रसतो प्हतहनह्तवले मात्र महिला 
आह थ्िक सामाहजक सशहतिकरण िुन सकछ भनने सपटि आ्ार प्सततु गनथि नसहकएपहन रसले 
महिला आह थ्िक सशहतिकरणका सवालमा सकारातमक प्भाव पाछथि भनन सहकनछ । 
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सोिी ऐन अनसुार स्ानीर सरकारको रोजनामा केिी प्ा्हमकताका क्षेत्रिरू पहन तोहकएका 
छन ् । जसमा गररबी हनवारणमा सिरोग पगुने र उतपािनमयूलक कारथििरूमा जो्ल हिने कुरािरू 
उललेख छ । तरसतै महिला बालबाहलका त्ा हपछह्लएका वगथि क्षेत्र र समिुारलाई लाभ 
पगुने, लैङ्हगक समानता र सामाहजक समावेशीकरणमा टेवा पगुने कारथिरिमिरू सञचालन 
गनदे र पाहलकामा रसता रोजनािरू बनाउँिा महिलािरूको अह्कतम सिभाहगता गराउने 
कुरािरू ऐनमा समावेश गररएका छन ् । प्सततु तथरिरूको आ्ारमा महिलािरूको आह थ्िक 
सशहतिकरणको लाहग गाउँपाहलकाको मित्वपयूणथि भयूहमका त्ा हजममवेारी भएको सपटि िहेखनछ । 

४.४. प्र्देश त्ा स्ािीर तहबीचको समर्नि 

संघीर लोकताहनत्रक गणतनत्र नेपालको मयूल संरचना संघ प्िशे र स्ानीर ति गरी तीन तिको 
रिने वरवस्ा रिकेो छ । तीनै तिबीचको समवन् सिकाररता,सिअहसततव र समनवरको 
हसधिानतमा आ्ाररत रिकेो छ । प्िशे र स्ानीर ति एक हकहसमले सशहतिकरण भइसकेका 
छन ्। आवशरकता अनसुार एक अकाथिसंग सिकारथि गनथि सकिछन ्। तर िवुै सवारत्त भएकोले एक 
अकाथिबीचको सिकारथि र समनवरको िकमा कुन हवषरमा कसले कोसँग समनवर गनदे भनने कुरा 
सपटि िुन ुजरुरी िहेखनछ । संहव्ानले सबै तिको आफनो आफनो क्षेत्राह्कार तोकेको छ । स्ानीर 
र क्षेत्रीर हवकासको हिसावले प्िशे र पाहलकाबीच बहलरो समवन् िुन ुअपररिारथि िहेखनछ । 
संघीर वरवस्ालाई सफल बनाउन री िईुबीचको अनतर समवन् जरुरी छ । संघ प्िशे स्ानीर 
ति (समनवर त्ा अनतरसमवन् )ऐन २०७७ को हनमाथिण समते भएको छ । संघीर लोक्ताहनत्रक 
गणतनत्रातमक शासनप्णलीको सदुृढीकरणका लाहग नेपालको संहव्ान बमोहजम राजरशहतिको 
प्रोग गनथि संघ प्िशे र स्ानीर ति बीचको अनतरसमवन् सिकाररता,सिअहसततव समनवर र 
पारसपररक सिरोगको आ्ारमा वरवहस्त गनथि रो ऐन लराइएको उललेख छ । 

नेपालको संहव्ान २०७२ ले संघ प्िशे र स्ानीर तिका एकल र साझा अह्कारका सयूचीिरु 
हन्ाथिरण गरेको छ । सामाहजक सरुक्षा गररवी हनवारण,कृहष सिकारी आहि साझा अह्कारका 
सयूचीहभत्र पिथिछन ्। 

ऐनको िफा ११ उपिफा (२) मा नेपाल सरकारले स्ानीर तिसँग र (३)मा नेपाल सरकारले 
ििेारका हवषरमा आवशरकता अनसुार प्िशे र स्ानीर तिसंग समनवर र परामशथि गनथि सकने 
उललेख छ । िफा २४ मा प्िशे समनवर पररषिको गठनको वरवस्ा छ । जसको (१) मा 
प्िशे र स्ानीर तिबीच वा प्िशे हभत्रका एकभनिा बढी हजललाहभत्रका स्ानीर तिबीचको 
समनवर र अनतरसमवन्लाई वरवहस्त गनथि प्तरेक प्िशेसतरमा एक समनवर पररषि रिने 



g]kfnL dlxnfx?sf] cfly{s ;zlQms/0fM d'2f, r'gf}tL / 
cfufdL sfo{lbzf ufpFkflnsf:t/Lo cWoogM @)&*

24

वरवस्ा छ । सामाहजक त्ा आह थ्िक हवकासका अनर हवषरक्षेत्रका सा्ै महिला आह थ्िक 
सशहतिकरणका लाहग पहन प्िशे त्ा स्ानीर हनकारबीचको समनवर र सिकारथि अपररिारथि 
रिकेो छ । (गाउँपाहलकािरुको काननु हनमाथिण प्कृरा र अद्यावह्क अवस्ा समबन्ी एक 
अधररन प्हतवेिन गाउँपाहलका राहट्रिर मिासंघ नेपाल)
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५. िदेपािी िनहिाहरूको आन ््यक सशनतिकरण: गाउँपानिका सतररर सर्देक्षण 

५.१. सर्देक्षणको पररचर 

नेपालको संहव्ान २०७२ ले वरवस्ा गरेको संघीर संरचना अनुरूप बनेका ३ तिको 
सरकारिरु मधरे ७५३ वटा गाउँपाहलका/नगरपाहलकािरू सबैभनिा तललो तिमा पिथिछन् । 
तरस मधरेमा पहन नेपाल सरकार केनद्रीर तथरांक हवभागद्ारा प्काहशत एक ररपोटथि (Central 
Bureau of Statistics, Nepal, n.d.) का अनुसार नेपालको कुल भयूभागको ७९. ८५% 
ग्ामीण भयूभागले ओगटेको छl चाि े संघीर र प्ािेहशक सरकारद्ारा हनरोहजत हवहव् 
आरोजनािरू िुन् वा आफनै पिलमा अगाह्ल साररएका कारथिरिमिरू, री सबैलाई गाउँसतरमा 
बसी तरिाँको समिुार सतरमा काराथिनवरन गराउने हजममेवारीमा ४६० वटा गाउँपाहलकािरू 
अिम ्भयूहमकामा छन् । 

स्ानीरसतरमा बसोबास गनदे महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग मौजिुा काननुले 
वरवस्ा गरेका प्ाव्ानिरू, सरकारका नीहत त्ा कारथिरिमिरू वा हवहभनन गैर सरकारी त्ा 
िात ृ हनकारिरूका अनिुान र कारथिरिमिरूको काराथिनवरन तिमा गाउँपाहलकािरू प्तरक्ष 
साक्षी बनेका छन ्l रसबाट री नीहत एवम ्कारथिरिमिरूका सबल पक्षिरू, कमी कमजोरीिरू, 
प्रोगातमक चनुौतीिरूको बारेमा समते गाउँपाहलकािरूले मित्वपयूणथि अनभुव र ज्ानिरू बटुलन 
सफल बनेका छन ् । रद्यहप महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणमा सातै प्िशेिरूमा छररएर 
रिकेा गाउँपाहलकािरूले भोहगरिकेा मखुर प्रोगातमक चनुौतीिरू के के िुन ्र आगामी हिनमा 
उनीिरूको सामहुिक भयूहमका कसतो िुनपुिथिछ भनने सामहुिक सपटिता हतनै तिका सरकारिरूमा 
पराथिप्त रूपमा भएको पाइिँनै । सा्ै रस क्षेत्रमा अधररन र अनसुन्ान पहन सीहमत मात्रामा मात्रै 
भएको पाइनछ । 

रस थ्ि रस नेपाली महिलाको आह थ्िक सशहतिकरण; मदु्ा, चनुौती र आगामी कारथिहिशा : 
अधररन २०७८ ले आह थ्िक सशहतिकरणको क्षेत्रमा महिलािरूको लाहग मौजिुा काननुले 
वरवस्ा गरेका हवषरिरूको मयूलराङ्कन गनदे, रस क्षेत्रका भएका हवहव् चनुौती र मदु्ािरूको 
खोजी गनदे, र रस क्षेत्रमा आवशरक सु् ारका हनहमत मागथि हनहिथिटि गनदे प्रास गरेको छ । रसका 
हनहमत गाउँपाहलकािरूसँग महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका हवहव् आरामिरूलाई समटेेर 
प्तरक्ष कुराकानी गरी एक सवदेक्षण समपनन गररएको छ । 
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५.२. सर्देक्षणको नर्नि 

५.२.१. सर्देक्षणको ििुिा छिोट 

रस अधररन कारथिरिमका लाहग उत्तरिाताको रूपमा नेपालभरका २० वटा गाउँपाहलकािरूलाई 
हलइएको छ । उत्तरिातािरू छनोट गिाथि र्ासमभव रूपमा लैङ्हगकरूपमा समावेशी र भौगोहलक 
रूपमा प्हतहनह्मलुक बनाउन प्रास गररएको ह्रो । नेपालका ७ प्िशेहभत्र फैहलएका 
४६० वटा गाउँपाहलकािरूको भौगोहलक अवहस्हतको प्हतहनह्तव गराउन आनपुाहतक 
हवशे्षणबाट प्तरेक प्िशे अनतगथित हनहचित संखरामा हिमाली, पिा्ली र तराई क्षेत्रका 
गाउँपाहलकािरूलाई उत्तरिाताको रूपमा छनोट गररएको ह्रो । आनपुाहतक हवशे्षणबाटै 
िरेक प्िशेहभत्र गाउँपाहलकाको प्मखु नेततृव तिमा महिला भएका गाउँपाहलकािरूलाई समते 
समावेश गररएको ह्रो । रस प्हरिराबाट छनोट गिाथि प्िशे -२ का कुनै पहन गाउँपाहलकामा 
महिलाको नेततृव नभएको िुिँा, तरस बािकेका िरेक प्िशेिरूमा कमतीमा महिलाद्ारा नेततृव 
गररएको एउटा गाउँपाहलकालाई समावेस गररएको ह्रो । तरसतै प्मखु नेततृव तिमा िहलत 
समिुारबाट प्हतहनह्तव भएको नेपालको एक मात्र गाउँपाहलका, लहुमबनी प्िशेको परठुान 
हजललामा पनदे सरुमारानी गाउँपाहलकालाई समते सामले गररएको ह्रो । रस समबन्ी ्प 
जानकारी (८.१.अनसुयूची १: नमनुा छनोट) मा िनेथि सहकने छ । 

५.२.२. प्श्ार्िी नििा्यण 

रस अधररन अनतगथित समपनन गररएको सवदेक्षणका लाहग अधररनको क्षेत्र र उद्ेशरअनुरूप र 
महिला सशहतिकरणका हवहभनन आरामिरू (Dimensions)लाई समेटेर संरहचत प्श्ावली 
हनमाथिण गररएको ह्रो । तरस हभत्र पहन (Overseas Development Institute, n.d.) 
ले प्काश पारेका महिला सशहतिकरणहभत्रका ६ वटा प्तरक्ष आरामिरू मधरेमा रस 
अधररनको उद्ेशर र गाउँपाहलकािरूको वसतुहस्हतसँग सुिाउिो ४ वटा आरामिरू मखुरत; 
हसप हवकास र ताहलम, गुणसतरीर र सममानजक जराला सहितको कामको पिुचँ, सरािार 
त्ा अनर पाररवाररक हजममेवारीिरू, समपहत्त र हवत्तीर पिुचँ र सामाहजक सुरक्षालाई 
समेहटएको ह्रो । रसैगरी ४ वटा अनतहनथिहित आरामिरू मधरेमा कानुनी अह्कारलाई 
समेहटएको ह्रो भने रस बािके पहन काराथिनवरन पक्षको वासतहवक अवस्ा बुझने 
उद्ेशरका सा् महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणमा गाउँपाहलकािरूले वरवस्ा गरेको 
बजेट त्ा िाल चहलरिकेा कारथिरिमिरू, िताथि प्हरिरा, र कानुनी प्ाव्ानजसता पाटोलाई 
पहन ्प गररएको छ । री आरामिरूलाई रस अधररनको उद्ेशर अनुरूप प्ा्हमकता र 
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सानिहभथिकताका आ्ारमा प्मखु प्श् वा समभाहवत उत्तरिरू मधरे हवकलपको रूपमा समेट्ने 
प्रास गररएको ह्रो । रसरी उत्तरिाताको वरहतिगत जानकारी र समबहन्त गाउँपाहलकाको 
सामानर जानकारी बािके हवहभनन ३८ वटा प्श्िरू समावेश गरेर प्श्ावली तरार पाररएको 
ह्रो । रीमधरे २३ वटा प्श्िरूको समभाहवत जवाफको रूपमा उत्तरिातालाई बढीभनिा बढी 
हवकलपिरू हिईएको ह्रो, जसबाट उनीिरूले एक वा सोभनिा बढी जहत्त पहन जवाफिरू 
छनोट गनथि सक्े । तरसैगरी प्श्ावली हभत्रका ११ वटा प्श्मा गाउँपाहलकािरूले अनुमानको 
आ्ारमा हनहचित िारराको रूपमा हिईएको ्ेरै वटा समभाहवत जवाफिरू मधरे कुनै एक 
छनोट गनुथि पनदे िुनथरो । तरसतै बाँकी ४ वटा प्श्िरूमा भने ५ हबनििुरू भएको हलकटथि सकेल 
(Likert Scale) को प्रोग गररएको ह्रो । जसमा उत्तरिाताले पहिलो हबनिलुाई पुरै राम्ो, 
िोश्रोलाई राम्ो, तेश्रोलाई हठकै, चौ्ोलाई खराब र पाँचौलाई कम खराबको रूपमा मानेर 
अनुमाहनत जवाफ हिनुपनदे िुनथरो । 

५.२.३. तथराङ्क सकंिि, प्शोिि, नर्श्दे्ण र नचत्ण 

अधररनको लाहग हन्ाथिरण गररएको समर र उत्तरिातासँगको भौगोहलक िरुीलाई धरानमा राखि,ै 
सबै उत्तरिातािरूको सहजलै पिुचँ पगुन सकने र प्ाप्त नहतजालाई हवशे्षणका लाहग कमपरटुरमा 
प्हवहटि गरररिन ुनपनदे िुिँा सवथिप््म हन्ाथिररत प्श्ावालीलाई गयूगल फमथिस ्मा उतानदे रणनीहत 
हनणथिर गररएको ह्रो l रसका लाहग उत्तरिाताको अनकुुलताका आ्ारमा अनलाईनबाट 
प्शानावाली पठाउने, तोहकएको समर हभत्र जवाफिरू संकलन भए नभएको रहकन गरर ताकेता 
गनदे, वा टेहलफोन माफथि त ्कुराकानी गरर प्ाप्त जवाफिरू आफैले प्हवहटि गररहिने जसता कारथि 
समपनन गररएको ह्रो । 

रसरी प्ाप्त तथराङ्कलाई प्शो्न गरी हवहभनन कोणबाट हवशे्षण गररएको ह्रो । रस रिममा 
हवषरवसतकुो सानिहभथिकता र रस अधररनको उद्शेरलाई धरानमा राहख हवहभनन सयूचकिरूको 
तलुनातमक अधररन गररएको ह्रो भने प्ाप्त हनट्कषथिलाई वणथिनातमक रुपमा हवशे्षण गररएको 
ह्रो । रस सवदेक्षणको लाहग हलइएको उत्तरिाताको संखरा हनकै सानो भएको िुिँा रस 
सवदेक्षणको नहतजा जहत सकिो सहि िोस ् भननका लाहग बिुहवकलप भएका प्श्िरूमा प्ाप्त 
जवाफिरूलाई तथराङ्कशास्तीर िरेफेर गररएको छैन । रसैगरी रसतो अवस्ामा वणथिनातमक 
हवह्िरू प्रोग गनथि बानछनीर िुने िुनाले प्ाप्त तथराङ्कलाई सानिहभथिकताको आ्ारमा सोझ ै
हवहव् रेखाहचत्रिरूमा प्सतहुत गररएको ह्रो । 
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५.३. सर्देक्षणको िनतजा 

५.३.१. उत्तरर्ाताको पषृ्ठभूनि र सहभानगता 

रस सवदेक्षणको रिममा हलइएका हवहभनन २० वटा गाउँपाहलकािरू मधरेमा उत्तरिाताको पि, 
हलङ्ग, जात/जाहत र प्िशेको प्हतहनह्तव रसतो रिकेो ह्रो:

 

आकँडा १: पर्को अिारिा 
उत्तरर्ाताको नर्भाजि

आकँडा २: निङ्गको अिारिा 
उत्तरर्ाताको नर्भाजि 

आकँडा ३: जात/जानतको 
आिारिा उत्तरर्ाताको 

नर्भाजि

आकँडा ४: सात प्र्देशहरूिा 
उत्तरर्ाताको नर्भाजि 

उत्तरिातािरूले ्ारण गरेको पिको आ्ारमा ििेाथि रस सवदेक्षणमा सबैभनिा ्रैे, कररब ६० 
प्हतशत गाउँपाहलका उपप्मखुिरूको सिभाहगता रिकेो ह्रो भने तरसपहछ गाउँपाहलका 
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प्मखुिरू र प्मखु प्शासकीर अह्कृतिरूको रिमश: ३०% र १०% सिभाहगता रिकेो ह्रो । 
तरसैगरी रस सवदेक्षणमा परुुषिरूको भनिा बढी महिलािरूको सिभाहगता रिकेो ह्रो । तरसतै 
जात/जाहतको आ्ारमा ििेाथि ५०% जनजाहत रिकेा ह्ए भने ३५% ब्ामण-क्षेहत्र, १०% म्शेी 
र ५% िहलत समिुारबाट प्हतहनह्तव गिथ्ि े । आनपुाहतक हवशे्षणको अ्ारमा सात प्िशेिरू 
मधरेमा सबैभनिा ् रैे उत्तरिातािरू प्िशे-१ बाट हलइएको ह्रो भने कणाथिली प्िशे र सिुरुपहचिम 
प्िशेबाट सबैभनिा कम उत्तरिातािरू हलइएको ह्रो । 

५.३.२. िनहिाको आन ््यक सनक्ररताको सिग्र अर्स्ा र चुिौतीहरू 

५.३.२.१. औपचाररक र अिौपचाररक क्षदेत्हरूिा आन ््यक रूपिदे सनक्रर 
िनहिाको अिुिानित आकँडा 

अनतराथिहट्रिर मजियूर संगठन (International Labour Organization - ILO) ले औपचाररक 
र अनौपचाररक क्षेत्रलाई हभनन पररभाषा र अवस्ामा वणनथि गरेको छ । जस अनसुार औपचाररक 
क्षेत्रमा कामिारिरूले हनहचित समर सीमाहभत्र रिरे काम गिदै तरसै अनसुारको उपरतुि कर 
समबहन्त हनकारलाई हतिथिछन ्। रसैगरी ‘औपचाररक क्षेत्र’ मा सबै मजियूरिरू एकै समावेशी 
वरवसारमा संगलगन िुनछन ्। 

तरसतै ‘अनौपचाररक क्षेत्र’ मा कामिारिरूको कुनै हनहचित समरसीमा िुिँनै र जसमा वरवसारी 
वा कामिारिरूले कर हतिदैनन ्। रस क्षेत्रलाई सरकारी हनकारिरूबाट कुनै हकहसमको अनगुमन 
वा हनरीक्षण पहन गररँिनै । रस क्षेत्रलाई वरवस्ापन गनथि गािको िुनछ र रसलाई अ थ्ितनत्रमा एक 
झनझहटलो क्षेत्र पहन भनीनछ । (International Labour Organisation (ILO), n.d.) । रसै 
मानरताहभत्र रिरे रस सवदेक्षणको रिममा “गाउँपाहलकािरूहभत्र औपचाररक र अनौपचाररक 
क्षेत्रिरूमा सहरिर महिलाको अनमुाहनत आकँ्ला कसतो रिकेो छ ?” भनी प्श् गररएको ह्रो । 
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आकँडा ५: औपचाररक र अिौपचाररक क्षदेत्हरूिा आन ््यक रूपिदे सनक्रर िनहिाको आकँडा 

आकँ्ला ५ बाट गाउँपाहलकािरूहभत्र औपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िकरूपले सहरिर महिलािरूको 
आकँ्ला १-१०% िुनसकने समभावनामा सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूको सिमहत रिकेो 
बहुझनछ । रसैगरी ४१% भनिा माह्का कुनै पहन समभाहवत उत्तर छनोटमा नपनुथिले औपचाररक 
क्षेत्रमा आह थ्िक रूपले सहरिर महिलािरूको संखरा हनकै कम िुनसकने अ््लकल गनथि सहकनछ । 

रसैगरी गाउँपाहलकािरू हभत्र अनौपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िकरूपले सहरिर महिलािरूको 
समभाहवत आकँ्लाको सनिभथिमा गाउँपाहलकािरूहबच हवभाहजत ्ारणािरू िहेखनछन ् । 
अकाथितफथि  ५ जना (२५%) उत्तरिाताले अनौपचाररक क्षेत्रमा सहरिर महिलािरूको आकँ्ला ८१ 
-९०% को हबच िुनसकने बताएका छन ्। अककोतफथि  बाँकी १५ जना (७५%) उत्तरिातािरूले 
५१% भनिा तलको िाररा (Range) का हवहभनन समभाहवत उत्तरिरू छनोट गरेका छन ् । 
अनौपचाररक क्षेत्रमा सहरिर महिलािरूको आकँ्ला ८१ -९०% को हबच िुनसकने कररब २५% 
उत्तरिाताको हनट्कषथि (WIEGO, 2020) सँग हमलिोजलुिो छ । जस अनसुार नेपालका कररब 
३० लाख महिलािरू श्रम बजारमा आवद् छन ्र तरसमधर ९०.५ प्हतशत अनौपचाररक क्षेत्रमा 
सहरिर छन ्। रद्यहप बाँकी ७५% उत्तरिाताको ्ारणा रोभनिा फरक भएको बहुझनछ । रस थ्ि, 
अनौपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िकरूपले सहरिर महिलािरूको आकँ्ला एक अकाथिहबच रहत ्रैे 
फरक पनुथिको पछाह्ल गाउँपाहलकािरूका आफनै आनतररक वसतहुस्हत र हबशषेतािरूका कारण 
भएको अनमुान लगाउन सहकनछ । रहि तरसो नभए, रस हवषरमा तथरपरक र वासतहवक 
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आकँ्ला/जानकारी गाउँपाहलकािरूसँग नभएको कारण पहन रसतो हनसकषथि प्ाप्त भएको िुनसकछ 
वा रस क्षेत्रमा सहरिर महिलाको संखरा तलुनातमक रूपमा साहचचकै कम पहन िुनसकछ । 
भहवट्रमा रस हवषरमा ्प गिन अधररन गनथि सहकनछ । 

५.३.२.२. औपचाररक त्ा अिौपचाररक क्षदेत्िा आन ््यक रूपिदे सनक्रर 
िनहिाको कार्यगत नर्भाजि

रस सवदेक्षणको रिममा अनतराथिहट्रिर श्रम सँगठन (ILO) को पररभाषा हभत्रै रिरे गाउँपाहलकािरूको 
सनिभथिमा मले खाने हवहभनन औपचाररक र अनौपचाररक क्षेत्रिरूको पहिचान गररएको ह्रो । 
तरस पहछ री क्षेत्रिरूलाई उत्तरिातासमक्ष समभाहवत जवाफको रूपमा पेश गिदै एकभनिा बढी 
जवाफ छनोटको अवसर प्िान गररएको ह्रो । तरसमा कृहष, घरेल ुउद्योग जसता कारथिक्षेत्रिरू 
औपचाररक र अनौपचाररक िवुै क्षेत्रको समभाहवत जवाफको रूपमा परेका ह्ए । 

आकँडा ६: िनहिाहरू आन ््यक रूपिदे सनक्रर भएका अिौपचाररक क्षदेत्हरू 

अनौपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िक रूपले सहरिर महिलािरू मधर सबैभनिा ्रैे कृहष, पशपुालन, 
घरेल ुउद्योगिरू र हकराना/खदु्रा पसलिरूमा सहरिर िहेखनछन ्भने ईटा भट्ामा सबैभनिा कम 
सहरिर िहेखनछन ्। तरसतै केिीले अनर क्षेत्रिरूमा समते सहरिर रिकेो जनाएका छन ्। 
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आकँडा ७: िनहिाहरू आन ््यक रूपिदे सनक्रर भएका औपचाररक क्षदेत्हरू 

रसैगरी औपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िक रूपले सहरिर महिलािरूको आकँ्ला ििेाथि पहन कृहष र 
हकराना खदु्रा पसलिरू प्हत नै बढी आकषथिण भएको बहुझनछ भने हसलाइ-कटाइ र हशक्षण पेशा 
तरसपहछ आउँछन ्। तरसतै बैंक, िोटल, परथिटन, मनोरनजन जसता औपचाररक क्षेत्रमा महिलाको 
सबैभनिा कम सहरिरता िहेखनछ भने औद्योहगक उतपािनको क्षेत्रमा शयूनर सिभाहगता रिकेो 
िहेखनछ । 

५.३.२.३. औपचाररक त्ा अिौपचाररक क्षदेत्िा आन ््यक रूपिदे सनक्रर िनहिािदे 
सिग्र रूपिा भोगिु परदेको सिसरा र तरसको सिािाििा गाउँपानिकाहरू

गाउँपाहलकािरुको दृहटिबाट औपचाररक त्ा अनौपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िक रूपले सहरिर 
महिलाले समग् रूपमा कसता समसरा भोगन ुपरेको छ भहन प्श् गररएको ह्रो । 
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आकँडा ८: आन ््यक रूपिदे सनक्रर िनहिािदे भोगिु परदेका सिसरा र तरसिा 
गाउँपानिकािदे गर्दै आएको सहरोग 

आह थ्िक रूपमा सहरिर भएका वा भहवट्रमा िुन चािने महिलािरूले भोगन ुपरेको सबैभनिा ठयूलो 
समसराको रूपमा घरेल ुत्ा पाररवाररक हजममवेारीिरू िहेखनछन ्। तरसतै शहैक्षक रोगरता नपगुन ु
र हसपको कमीका कारण पहन उनीिरू समसरामा परेको िहेखनछ भने ‘महिलालाई हि्ँल्ुलल गनथि 
असरुहक्षत वातावारण भएकोले’ भनने समभाहवत जवाफ, सबैभनिा कम गाउँपाहलकािरूको 
छनोटमा परेको छ । गाउँपाहलकािरूलाई मात्रै उत्तरिाताको रूपमा हलएको र रस सवदेक्षणले 
लहक्षत महिलािरूको ्ारणालाई समट्ेन नसकेको कारण पहन रसतो जवाफ आएको िुनसकछ । 
रस हनट्कषथिको हठक हवपरीत सन ्२०१४ मा महिलािरूको दृहटिकोणलाई समटेेर तरार पाररएको 
एक ररपोटथिका अनसुार सावथिजहनक स्लमा र कारथिस्लमा महिला हिसंा वराप्त रूपमा रिकेो तर 
तरसको उजरुी कम िुने गरेको छ । 

तरसतै रस आकँ्ला-८ ले आह थ्िक रूपमा सहरिर भएका वा भहवट्रमा िुन चािने महिलािरूले 
भोगन ु परेका समसराको समा्ानको लाहग गाउँपाहलकािरूले हवहव् उपारिरू अबलमबन 
गरररिकेो पहन िखेाउँछ । री मधरे महिलालाई रस क्षेत्रमा प्ोतसािन गनथि सामाहजक सचतेना 
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फैलाउने कारथि सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूले गिदै आएको िहेखनछ । तरसतै हसप र वरवसार 
हवकासका लाहग आवशरक ताहलमको वरवस्ा गनदे, पररवारको सिरोग जटुाउन आवशरक 
सचतेना फैलाउने, गाउँसतरमा उतपाहित वसतकुा लाहग नराँ बजारको खोजी गनदे जसता कारथि 
पहन ्रैे गाउँपाहलकािरूले गिदै आएको िहेखनछ । रसरी आह थ्िक रूपले सहरिर महिलाले भोगन ु
परेका समसरा र तरसमा गाउँपाहलकाले गिदै आएको सिरोगलाई तलुनातमक रूपमा िनेदे िो भने 
आह थ्िक रूपमा सहरिर भएका वा भहवट्रमा िुन चािने महिलाका मखुर समसरा पहिचानमा मात्र 
नभई र रसको समा्ानमा समते गाउँपाहलकािरू सफल भएको बझुन सहकनछ । 

५.३.२.४. गाउँपानिकाहरूिदे सिग्रिा िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग 
नर्नर्ि प्रासहरू गिदे क्रििा आफैिदे भोगदेका सिसरा र रसका समभानर्त सिािािहरू 

औपचाररक र अनौपचाररक क्षेत्रमा सहरिर महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणका हनहमत 
गाउँपाहलकािरूले आ-आफनो क्षेत्रबाट हवहव् प्रासिरू गरररिकेो आकँ्ला ८ बाट प्टि िुनछ । 
रद्यहप, गाउँपाहलका आफैले पहन रस रिममा हवहव् समसरािरू भोगनपुरेको िहेखनछ । 

आकँडा ९: िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणिा गाउँपानिका आफैिदे भोगरै् आएको 
सिसरा र समभानर्त सिािािहरू 
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री समसरािरू मधरे बजेट अभावको समसरालाई सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूले छनोट गरेका 
छन ्भने िक्ष सिजकताथिको कमी र आवशरक भवन/पवुाथिघार निुन ुतरसपहछको मखुर समसरा 
रिकेो इङ्हगत गरेका छन ्। तरसतै रसको सम्ानको हनहमत बजेटको आकार बढाउन ुपनदे र नराँ 
िक्ष जनशहति ्प गनदे समभाहवत समा्ानलाई सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकाले छनोट गरेका छन ्। 

५.३.३. प्ानर्निक/वरार्सानरक नसप त्ा वरर्सार र्ता्यको अर्स्ा र चुिौतीहरू 

५.३.३.१. गाउँपानिकाहरूिा प्ानर्निक/वरार्सानरक नसप हानसि गरदेका 
िनहिा, र िनहिाको िाििा र्ता्य भएका वरर्सारको तुििातिक नर्श्दे्ण 

गाउँपाहलकािरूलाई तरस क्षेत्रहभत्र बसोबास गनदे कहत प्हतशत महिलाले प्ाहवह्क/
वरावसाहरक हसप िाहसल गरेका छन ्भनी प्श् गररएको ह्रो । तरसतै उनीिरूलाई कहत प्हतशत 
महिलाले वरवसार िताथि गरेका छन ्भनने अकको प्श् पहन गररएको ह्रो । 

आकँडा १०: प्ानर्निक/वरार्सानरक नसप हानसि गरदेका िनहिा र िनहिाको िाििा 
र्ता्य भएका वरर्सार 

प्ाहवह्क/वरावसाहरक हसप िाहसल गरेका महिला सबैभनिा बढी ११-२०% को िाररामा 
िुनसकने अनमुान अह्कतम ् गाउँपाहलकािरूले गरेका छन ् भने कररब ३५% (७ जना) ले 
तरोभनिा कम र बाँकीले तरोभनिा बढीको िाररामा िुनसकने अनमुान गरेका छन ् । त्ाहप, 
वरवसार िताथि भने, सबैभनिा बढी उत्तरिाताले १-१०% को िाररामा सीहमत भएको िुन सकने 
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अनमुान गरेका छन ्भने कररब २०% (४ जना) ले मात्र ११-२०% को िाररामा िुन सकने अनमुान 
गरेका छन ्। रसरी ििेाथि तलुनातमक रूपमा री गाउँपाहलकािरूमा वरावसाहरक/प्ाहवह्क हसप 
हसकनेको संखरा उलेखर भए पहन वरवसार िताथि गनदे महिलाको संखरा हनकै कम भएको बझुन 
सहकनछ । हसपको प्कृहत िरेेर सबै प्ाहवह्क हसप हसकने महिलाले वरवसार गनथि समभव िुनछ 
भनने िुिँनै तरसैले पहन वरवसार िताथि गनदेको सङ्खरा केिी कम भएको मानन सहकनछ । अ्वा, 
महिलािरूले हसप िाहसल गनदे तर तरसको वरावसाहरक लाभ नहलने गरेकाले रसतो भएको 
िुन सकछ । तरसतै हसप िाहसल गरी अनौपचाररक हिसाबमा मात्रै वरावसारीकरण गरेकाले पहन 
रसतो हनट्कषथि आएको िुनसकछ । तरसै गरेर कुनै हनहचित हवषरमा रिरे हसप/ताहलम िाहसल 
गनुथिले मात्रै महिलािरूलाई वरावसाहरक बाटोमा अगाह्ल बढ्न पराथिप्त निुन सकछ, बरु रस सँगै 
अनर ्पैु् तरसता आरामिरू िुन सकछन,् जसलाई समटेेर सवाथिङ्हगण ढङ्गबाट िसतक्षेपको 
रणनीहत समबहन्त हनकारिरूले तर गनथि जरुरी िुनछ भननेतफथि  पहन रसले इङ्हगत गरेको मानन 
सहकनछ । 

५.३.३.२. िनहिाको प्ानर्निक/वरार्सानरक नसपको सतर बनृधि-नर्कासका िानग 
गाउँपानिकाद्ारा सनचानित कार्यक्रिको सफिताका आिारिा तुििातिक नर्श्दे्ण 

“गाउँपाहलकाले महिलािरूका लाहग प्िान गरेको प्ाहवह्क/वरावसाहरक हसपिरू मधरे 
कारथिरिमको उद्शेर पयूहतथिको दृहटिकोणबाट सबैभनिा सफल र असफल कारथिरिमिरू कुन-कुन िुन 
सकलान?्” भनी िामीले सो्केा ह्रौ ँ। 
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आकँडा ११: प्ानर्निक/वरार्सानरक नसप प्र्ाि गिदे प्रासहरू िधरदे सबैभनर्ा सफि 
र असफि कार्यक्रिहरू 

सोह्एको प्श्मा सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूले पशपुालनलाई सफल कारथिरिमको रूपमा 
छनोट गरेका छन ् भने बरहुटहसरन ताहलमलाई सबैभनिा ्रैेले असफल कारथिरिमको रूपमा 
छनोट गरेका छन ् । सफल कारथिरिमिरूको रूपमा कृहष, हसलाइ-कटाइ, िसतकला एवम ्
सजावट सामग्ी, परथिटन, त्ा िोमसटे सनचालन समबन्ी कारथिरिमिरू पहन रिमश सबैभनिा 
बढी छनोटमा परेका िहेखनछन ् । रसैगरी ड्ाईहभङ्ग, अचार बनाउने त्ा खाधर प्शो्न, 
बजारीकरण जसता कारथिरिमिरू असफल कारथिरिमिरूको रूपमा अगाह्ल िहेखनछन ्। रसबाट 
सफल ठिररएका कारथिरिमिरूलाई गाउँपाहलकािरूले अझ प्ा्हमकतामा राखने वा असफल 
ठिररएका कारथिरिमिरूको हवहव् पक्षको अधररन गरर तरसमा सु् ार गनदे जसता रणनीहत 
गाउँपाहलकािरूले भहवट्रमा तर गनथि सकछन ्। 
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५.३.३.३. वरर्सार र्ता्यिा िनहिाको पहुचँ, भएका कार्यक्रि र भनर्ष्रका िानग 
सझुार्हरू 

अझ ैपहन गाउँपाहलकािरूमा आह थ्िक रूपले सहरिर महिलाको उललेखर हिससा अनौपचाररक 
क्षेत्रमा रिकेो रसै सवदेक्षणको आकँ्ला-५ बाट प्टि भइसकेको छ । रस अवस्ामा अनौपचाररक 
क्षेत्रहभत्र पहन हवशषे गरेर वरावसाहरक ढङ्गबाट अगाह्ल बढी रिकेा महिलाका प्रासिरूलाई 
औपचाररकता हिने िो भने वरवसार िताथिमा उनीिरूको पिुचँ वहृधि गनथि अहत आवशरक िुनछ । 

आकँडा १२: वरर्सार र्ता्यिा िनहिाको पहुचँ पुरा्यउिका िानग हाि सनचानित र 
भनर्ष्रिा गि्य सनकिदे कार्यक्रिहरू

वरवसार िताथिमा बढीभनिा बढी महिलाको सिभाहगता बढाउन गाउँपाहलकाले हवहभनन 
गहतहवह्िरू संचालन गरररिकेो िहेखनछ । तरस मधर सबैभनिा ्रैेले हनशलुक काननुी सझुाव 
हिने र आवशरक कागजात जटुाउन सिरोग गनदे गरेको िहेखनछ । तरसतै एकातफथि  रस सवदेक्षणको 
रिममा ६ वटा (३०%) गाउँपाहलकाले रसता कुनै पहन कारथिरिम नभएको जनाएका छन ्भने 
अकाथितफथि  वरवसार िताथिमा महिलाको पिुचँ बहृधि गनथिका लाहग औ्ोहगक वरवसार ऐनले 
महिलाका नाममा वरवसार िताथि गिाथि शलुकमा ३५% छुट हिने वरवस्ा गरेको छ । रसबाट 
महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग उपलब् सहुव्ाको बारेमा गाउँसतरसमम सचतेना 
नपगुेको िुनसकने अ््लकल गनथि सहकनछ । तरसतै महिलािरूलाई औपचाररक रूपमा वरावसाहरक 
बाटोमा अहघ बढ्न सिरोगी नीहत/कारथिरिमिरू अझ ैपहन अपराथिप्त भएको पहन रसबाट बझुन 
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सहकनछ । तरसका लाहग भहवट्रमा महिलालाई िताथि शलुक नलागने, घरिलैोम ैिताथि सहुव्ा जसता 
कारथिरिमिरू लराउन सके वरवसार िताथि प्हरिरामा महिलाको पिुचँ बहृधि गनथि सहकने ्रैेको 
्ारणा रिकेो बहुझनछ । 

५.३.३.४. गाउँपानिकाहरूिदे वरार्सानरक/प्ानर्निक नसप नर्कासका िानग नर्नर्ि 
प्रासहरू गिदे क्रििा आफैिदे भोगदेका सिसरा र रसका समभानर्त सिािािहरू 

महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणमा आवशरक प्ाहवह्क र वरावसाहरक हसपिरूमा 
पिुचँ पराथिउन र िाहसल गरेको हसपलाई वरावसाहरक रूप हिनका हनहमत गाउँपाहलकािरूले 
आ-आफनो क्षेत्रबाट हवहव् प्रासिरू गरररिकेा छन ्। 

आकँडा १३: िनहिाको नसप नर्कासिा गाउँपानिकािदे भोगरै् आएका सिसरा र 
समभानर्त सिािािहरू 

रद्यहप रस रिममा गाउँपाहलका आफैले पहन हवहव् समसरािरू भोगन ुपरेको िुनसकछ । रस 
सवदेक्षणको रिममा बजेट अभावको समसरालाई सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूले छनोट गरेका 
छन ्भने िक्ष सिजकताथिको कमी तरसपहछको मखुर समसरा रिकेो इङ्हगत गरेका छन ्। रद्यहप, 
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बजेटको आकार बढाउने कारथिलाई भने उनीिरूले समभाहवत सम्ानको सहुचमा तरहत मितव 
हिएको पाइिँनै बरु जनप्हतहनह् र कमथिचारीिरूको क्षमता अहभवहृधि गनदे, िक्ष जनशहति ्प गनदे 
जसता उपारिरूमा उनीिरू बढी सिमत िहेखनछन ्। 

५.३.४. नर्त्तीर पहुचँको अर्स्ा र चुिौतीहरू 

५.३.४.१. बैंक त्ा नर्त्तीर ससं्ाहरूिा आफिै िािको खाता भएका िनहिा र 
वरार्सानरक ऋण हानसि गि्य सफि िनहिाहरूको तुििातिक नर्श्दे ष्ण 

बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरूमा आफनै नामको खाता िुने सबैले वरवसार गिथिछन ्वा सबैले कजाथि 
हलनछन ्नै भनने समभावना निुन सकछ । तरसैले री संस्ामा आफनै नामको खाता िुनेिरूको 
तलुनामा वरावसाहरक कजाथि िाहसल गनदेिरूको संखरामा केिी कमी आउनलुाई सवाभाहवक 
मानन सहकनछ । रद्यहप हवत्तीर पिुचँ िुन ुभननाले बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरूमा आफनै नामको 
खाता िुन ुमात्र नभई रस क्षेत्रबाट समग् रूपमा प्ाप्त गनथि सहकने समभाहवत लाभमा पहन पिुचँ 
पगुन ु िो । रसले गिाथि रस अधररनको रिममा बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरूमा आफनै नामको 
खाता िुनेिरूको समभाहवत आकँ्ला र री संस्ािरूबाट वरावसाहरक कजाथि िाहसल गनदेिरूको 
संखरालाई तलुना गररएको छ । 

आकँडा १४: बैंक त्ा नर्त्तीर ससं्ािा िनहिाको पहुचँको अर्स्ा 

 

‘बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरूमा आफनै नामको खाता िुनेिरूको समभाहवत आकँ्ला कहत 



g]kfnL dlxnfx?sf] cfly{s ;zlQms/0fM d'2f, r'gf}tL / 
cfufdL sfo{lbzf ufpFkflnsf:t/Lo cWoogM @)&*

43

िोला ?’ भनने प्श्मा गाउँपाहलकािरूको हवभाहजत ्ारणा िहेखनछ । सबैभनिा ्रैे उत्तरिाता 
३०% (६ जना) ले ११-२०% को हबच िुनसकने अनमुान गरेका छन ्भने २५% (५ जना) ले 
१-१०%, अनर २५% (५ जना) ले ४१-५०% समम िुनसकने अनमुान गरेका छन ्। त्ापी, री 
संस्ाबाट ऋण हलन सफल महिलाको संखरा भने तलुनातमक रूपमा हनकै कम रिकेो िहेखनछ । 
उत्तरिाताको कररब ७५% ले रसता महिलाको आकँ्ला १-१०% को हबच मात्रै िुनसकने अनमुान 
गरेका छन ् । तरसैले भहवट्रमा महिलािरूको हवत्तीर पिुचँलाई साँहचचकै प्भावकारी बनाई 
उनीिरूको आह थ्िक सशहतिकरणमा टेवा परुाथिउने िो भने रस हवषरमा ्प अधररन गनथि जरुरी 
िुनसकछ । तरसैगरी महिलालाई वरावसाहरक ऋण उपलब् गराउनका लाहग सिजीकरण गनदे 
हवहव् प्रासिरूको खाँचो रिकेो िुनसकने संकेत पहन रसले गिथिछ । 

५.३.४.२.गाउँपानिकाहरूिदे िनहिाको नर्त्तीर पहुचँ नबसतार र नर्कासका िानग नर्नभि 
प्रासहरू गिदे क्रििा आफैिदे भोगदेका सिसरा र रसका समभानर्त सिािािहरू 

रस सवदेक्षणको रिममा ‘महिलािरूको हवत्तीर पिुचँ बहृधि गनथिका लाहग गाउँपाहलकाले हवहव् 
प्रासिरू गनदे रिममा कसता समसरा भोगन ुपरेको छ ?’ र ‘रसको समभाहवत समा्ान के िुन 
सकला?’ भनी प्श् सोह्एको ह्रो । 

आकँडा १५: िनहिाको नर्त्तीर पहुचँ नबसतारिा गाउँपानिकाका सिसरा र समभानर्त सिािािहरू 
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महिलाको हवत्तीर पिुचँलाई अझ प्भावकारी बनाउने कारथिमा पहन गाउँपाहलकािरूले हवहभनन 
समसरा भोगि ैआएको र रसको समा्ानको लाहग हवहव् गहतहवह्िरू समते संचालन गिदै 
आएको िहेखनछ । तरस मधरे सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूले बजेट अभाव, महिलािरूमा 
साक्षरताको कमी, उनीिरूमा रसको आवशरकताको ज्ान निुन ु जसता समसरा औलँराएका 
छन ् । रसैगरी बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरूसँग ्प सिकारथि र समनवर गनदे, बजेटको आकार 
बढाउने र सिरोगी संघ-संस्ािरूसँग आवशरक पिुचँ बढाउने कारथिलाई समभाहवत समा्ानको 
रूपमा छनोट गरेका छन ्। 

५.३.५. बजदेट त्ा कार्यक्रििा िनहिाको आन ््यक सशनतिकरण 

५.३.५.१. नर्गतका २ र्टा आन ््यक र् ््यहरूिा िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका 
िानग गाउँपानिकाद्ारा नर्निरोनजत बजदेट, र िाभाननर्त सखंराको तुििातिक 
अधररि

आकँडा १६: बजदेटिा िनहिा सशनतिकरण 

  



g]kfnL dlxnfx?sf] cfly{s ;zlQms/0fM d'2f, r'gf}tL / 
cfufdL sfo{lbzf ufpFkflnsf:t/Lo cWoogM @)&*

45

आकँडा १७: िनहिा िनक्षत कार्यक्रिका िाभाननर्त सखंरा 

महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग गाउँपाहलकाले हबहनरोजन गरेको बजेटको आकँ्ला 
ििेाथि िवुै आह थ्िक वषथििरूमा सबैभनिा ्रैे उत्तरिाताले २ लाखिहेख १ करो्लको िाररामा रिकेो 
कुरा जनाएका छन ्। रसतै ५% ले (१ जना) ले १ करो्ल िहेख १० करो्लको िाररामा रिकेो 
जनाएका छन ्रद्यहप आह थ्िक वषथि २०७७-७८ मा कुनै पहन उत्तरिाताले २ करो्लभनिा माह्को 
जवाफ छनोट गरेका छैनन ् । रसबाट आह थ्िक वषथि २०७६-७७ को तलुनामा आह थ्िक वषथि 
२०७७-७८ मा बजेटको आकार केिी साँघरुरएको िुनसकने समभावना िहेखनछ । कोहभ्ल-१९ 
को मिामारीका हबच बजेट हवहनरोजन भएकोले सङ्घीर सरकारको बजेटसमते आह थ्िक वषथि 
२०७७-७८ मा अहघललो वषथिको तलुनामा खहुमचएका (Government of Nepal, Ministry 
of Finance, 2077) कारण रसो भएको िुनसकछ । 

तरसतै लाभाहनवत संखरा भने िवुै आह थ्िक वषथििरूमा १-५०० को िाररामा िुनसकने प्हतहरिरा 
अह्कतम ्उत्तरिाताले हिएका छन ्। त्ाहप, आह थ्िक वषथि २०७७-७८ मा भने कररब २०% (४ 
जना) उत्तरिाताले लाभाहनवत संखरा ५०१ िहेख १,००० जनाको हबच िुनसकने अनमुान गरेका 
छन ्। रसले आह थ्िक वषथि २०७६/७७ को तलुनामा २०७७/७८ मा सानो आकारको बजेटबाट 
पहन ्रैेले रसता कारथिरिमको लाभ हलन सफल भएको संकेत गिथिछ । साँघरुो बजेट, तरसमाह् 
कोहभ्ल मिामारीका हबच संचाहलत रसता कारथिरिमिरू २०७७/७८ मा अझ बढी लाभाहनवतिरू 
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समक्ष कसरी पगुन सफल भरो भनने प्श्मा भहवट्रमा ्प अधररन, अनसुन्ान गनथि सहकएला । 
रद्यहप रसको पछाह्ल गाउँपाहलकािरूको आफनै हसकाइ पहन समर र अनभुवसँगै पररपकव िुि ै
गएको करण रसो नहतजा आएको िुनसकने अ््लकल गनथि सहकनछ । 

५.३.५.२. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग सङ्घीर, प्ार्देनशक सरकार 
र गाउँपानिकाद्ारा सचंानित कार्यक्रिहरू 

‘महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग सङ्घीर, प्ािहेशक सरकार र गाउँपाहलकािरू 
आफँैद्ारा संचाहलत कसता-कसता कारथिरिमिरू काराथिनवरनमा छन?्’ भनी प्श् गररएको ह्रो । 

आकँडा १८: िनहिाहरूको आन ््यक सनक्ररता बनृधि-नर्कास गि्य सघंीर सरकारद्ारा 
सचंानित कार्यक्रिहरू

महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणलाई प्तरक्ष वा अप्तरक्ष रूपमा समट्ेने सङ्घीर सरकारका 
हवहव् कारथिरिमिरू मधरे सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरूले िाल गररबी हनवारणका लाहग 
लघ ु उद्यम कारथिरिम (MEDEPA), प््ानमहनत्र रोजगार कारथिरिम, प्िशे र स्ानीर तिको 
सिकारथिमा वरावसाहरक त्ा हसप हवकास कारथिरिम जसता कारथिरिमिरू कारथिनवरनमा रिकेो 
बताएका छन ्। 
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आकँडा १९: िनहिाहरूको आन ््यक सनक्ररता बनृधि-नर्कास गि्य प्ार्देनशक सरकारद्ारा 
सचंानित कार्यक्रिहरू

प्ािहेशक सरकारद्ारा संचाहलत र गाउँपाहलकाद्ारा काराथिनवरन भएका हवहभनन कारथिरिमिरू 
मधर वरावसाहरक त्ा हसप हवकास कारथिरिम र हवशषे गरेर प्िशे-२ को सरकारद्ारा संचाहलत 
र राहट्रिर सतरम ै चचाथि पाएको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ कारथिरिम’ ्रैे गाउँपाहलकािरूमा 
काराथिनवरनमा रिकेो िहेखनछ । तरसतै हवहभनन कृहषजनर उतपािनको पकेट क्षेत्र कारथिरिमिरू पहन 
संचालनमा भएको पाइएको छ मधरे कररब २०% ले रसता कुनै पहन कारथिरिम काराथिनवरनमा 
नभएको बताएका छन ्। रसबाट सङ्घीर सरकारको तलुनामा प्ािहेशक सरकारद्ारा संचाहलत र 
गाउँपाहलकाको काराथिनवरनमा भएका कारथिरिमिरू केिी कम सङ्खरामा भएको बझुन सहकनछ । 
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आकँडा २०: िनहिाहरूको आन ््यक सनक्ररता बनृधि-नर्कास गि्य गाउँपानिका 
आफँैद्ारा सचंानित कार्यक्रिहरू

महिलािरूको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग गाउँपाहलकािरू आफैले संचालन गरेका 
कारथिरिमिरूको सयूची ििेाथि सबैभनिा ्रैेले कृहष त्ा पशपुालन समबन्ी कारथिरिमिरू संचालन 
गरेको िहेखनछ भने तरस पहछ हसलाई-कटाई ताहलमिरू र अनर हसप हवकास समबन्ी 
ताहलमिरू सनचालन गरेको िहेखनछ । आकँ्ला ६ र आकँ्ला ७ सँग रो जवाफलाई िाँजेर िनेदे िो 
भने पहन गाउँपाहलकािरूले बढीभनिा बढी महिलािरूको संलगनता भएको कारथिक्षेत्रिरूम ैबढी 
कारथिरिमिरू लराउने रणनीहत अपनाएको बझुन सहकनछ । 

५.३.५.३. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग सङ्घीर, प्ार्देनशक सरकार र 
गाउँपानिकाद्ारा सचंानित कार्यक्रिहरूको प्भार्काररता 

सवदेक्षणको रिममा ‘महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग सङ्घीर, प्ािहेशक सरकार 
र गाउँपाहलकाद्ारा संचाहलत कारथिरिमिरू कहत्तको प्भावकारी छन ् ?’ भनी प्श् गररएको 
ह्रो । जवाफ संकलनका लाहग उत्तरिातािरूलाई ५ हबनििुरू भएको Likert Scale हिइएको 
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ह्रो । जसमधरे पहिलो हबनिलुाई परैु राम्ो, िोश्रोलाई राम्ो, तेश्रोलाई हठकै, चौ्ोलाई खराब र 
पाँचौलाई कम खराबको रूपमा माहनएको ह्रो । 

आकँडा २१: सङ्घीर, प्ार्देनशक सरकार र गाउँपानिकाद्ारा सचंानित कार्यक्रिहरूको 
प्भार्काररता

तीनै तिका सरकारिरू द्ारा सनचाहलत रसता कारथिरिमिरू समग्मा हठकै मात्र प्भावकारी 
रिकेो कुरामा सबैभनिा ्रैे उत्तरिातािरू सिमत िहेखनछन ् । रसैगरी कररब १५% (३ जना) 
का अनसुार प्ािहेशक र गाउँपाहलकाबाट सनचाहलत रसता कारथिरिमिरूले परैु राम्ो प्भाव पानथि 
सफल रिकेा छन ्भने केिीले तीनै तिका सरकारबाट सनचाहलत रसता कारथिरिम पयूरै खराब 
भएको पहन जनाएका छन ्। 

५.३.५.४. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग सङ्घीर, प्ार्देनशक सरकार 
र गाउँपानिकाद्ारा सचंानित कार्यक्रिहरूिाई ् प प्भार्कारी बिाउिदे उपारहरू 

सवदेक्षणको रिममा सङ्घीर, प्ािहेशक सरकार र गाउँपाहलकाद्ारा संचाहलत कारथिरिमिरूलाई 
्प प्भावकारी बनाउन के गनुथिपलाथि भनी ३ वटा छुट्ाछुटै् प्श् गररएको ह्रो । री हतनवटा 
प्श्िरूबाट प्ाप्त जवाफिरूलाई एउटै रेखाहचत्रहभत्र राखी तलुनातमक अधररन गररएको ह्रो । 
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आकँडा २२:  सङ्घीर, प्ार्देनशक सरकार र गाउँपानिकाद्ारा सचंानित कार्यक्रिहरूिाई 
्प प्भार्कारर बिाउिदे उपारहरू 

सङ्घीर र गाउँपाहलका सतरबाट संचाहलत रसता कारथिरिमको प्भावकाररता बढाउनका लाहग 
सवथिप््म महिलािरू माझ नै रसता कारथिरिमको मितव बझुाउन जरुरी रिकेो कुरामा सबैभनिा 
्रैे गाउँपाहलकािरू सिमत िहेखनछन ्। तरसतै प्ािहेशक सरकारद्ारा संचाहलत कारथिरिमिरूलाई 
अझ प्भावकारी बनाउनका लाहग बजेट ्प गनुथिपनदे कुरामा ्रैे गाउँपाहलका सिमत िहेखनछन ्। 

५.३.६. गाउँपानिकाहरूको कािुििा िनहिाको आन ््यक सशनतिकरण

महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणको हवहव् अनतहनथिहित आरामिरू मधरेमा काननुी अह्कारलाई 
एक मित्वपयूणथि आरामको रूपमा िरेरनछ (Overseas Development Institute, n.d.) । रसै 
पररपे्क्षमा रस सवदेक्षणको रिममा गाउँपाहलकािरूले महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग 
कसता ऐन, नीहत, कारथिहवह् तजुथिमा गरेका छन,् तरसको प्भावकाररता कसतो छ र भहवट्रमा 
रसलाई अझ प्भावकारी बनाउन के गनथि सहकएला भनी बझुने प्रास गररएको ह्रो । 
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५.३.६.१. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग गाउँपानिकाद्ारा हािसमि 
प्काशि/प्भार्कारी भएका कािुिी र्सतार्देजहरूको अिुिानित आकँडा 

रस सवदेक्षणको रिममा ‘गाउँपाहलकािरूबाट महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणमा टेवा परुाथिउने 
उद्शेरका सा् प्काशन र प्भावकारी भएका काननुी िसतावेजिरू कहत संखरामा छन’् भनी 
सोह्एको ह्रो । 

आकँडा २३: िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग हािसमि प्काशि/प्भार्कारी 
भएका कािुिी र्सतार्देजहरू

उत्तरिाताको रूपमा छनोट भएका मधरे ५०% गाउँपाहलकािरूले महिलाको आह थ्िक 
सशहतिकरणका हवहभनन पाटािरूलाई समटेेर नीहत, ऐन र कारथिहव्ीिरू प्काशन गरेको िहेखनछ 
भने बाँकी ५० % ले िालसमम रसतो कुनै पहन िसतावेज प्काशन नगरेको िहेखनछ । रसले 
महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणको हवषर गाउँपाहलका सतरको काननु र िसतावेजिरूमा 
समहेटन ुपनदे आवशरकता रिकेो सङ्केत गिथिछ । 
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५.३.६.२. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग गाउँपानिकाद्ारा हािसमि 
प्काशि/प्भार्कारी भएका कािुिी र्सतार्देजहरूिदे िुखर रूपिा सिदेटदेका क्षदेत्हरू

आकँडा २४: कािुिी र्सतार्देजहरूिदे िुखर रूपिा सिदेटदेका क्षदेत्हरू

गाउँपाहलकािरूमा प्काशन भएका री िसतवेजिरूले कारथिस्लमा िुने हिसंा नरयूनीकरणको 
हवषरलाई मखुर रूपमा समटेेको िहेखनछ । रसैगरी महिनावारी, प्जनन र हशशसुरािार समबन्ी 
सहुव्ािरू, उद्यमी महिलालाई आवशरक स्ोत सा्न र भौहतक सिरोग उपलब् गराउने 
हवषरिरू पहन री िसतावेजिरूले समटेेको पाइनछ । 
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५.३.६.३. र्सतार्देजको उद्देशर प्ानप्तको दृनटिबाट िनहिाको आन ््यक 
सशनतिकरणका िानग गाउँपानिकाद्ारा हािसमि प्काशि/प्भार्कारी भएका 
कािुिी र्सतार्देजहरूको प्भार्काररता 

आकँडा २५: गाउँपानिकाद्ारा िनक्षत उद्देशर हानसि गि्य री कािुिी र्सतार्देजहरूको 
प्भार्काररता

री िसतावेजिरूले आफनो लहक्षत उद्शेर पयूहतथि गनथि हठकै मात्र सफल भएको कुरामा कररब ३०% 
(६ जना) उत्तरिातािरू सिमत भएको िहेखनछ । रसैगरी कररब २५% (५ जना) री िसतावेज ् रैे 
सफल भएको ठानिछन ्भने कररब २०% (४ जना) परैु असफल भएको ठानिछन ्। 
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५.३.६.४. िनहिाको आन ््यक सशनतिकरणका िानग गाउँपानिकाद्ारा हािसमि 
प्काशि/प्भार्कारी भएका कािुिी र्सतार्देजहरूिाई ्प प्भार्कारर बिाउिदे 
समभानर्त उपारहरू 

आकँडा २६: र्सतार्देजहरूको कारा्यनर्रि पक्षिाई ्प प्भार्कारी बिाउिदे उपारहरू

री िसतावेजिरूलाई अझ प्भावकारी बनाउनको लाहग रसको काराथिनवरन गनदे हनकारलाई 
्प प्ोतसािन गनुथिपनदे हवषरमा सबैभनिा ्रैे गाउँपाहलकािरू सिमत भएको िहेखनछ । रसैगरी 
री िसतावेजिरूको वरापक प्चारप्सार गनुथिपनदे र काराथिनवरन नभएमा क्लाईका सा् सजारको 
वरवस्ा गनुथिपनदे समभाहवत जवाफिरू पहन रिमश सझुावको रूपमा अगाह्ल आएका छन ्। 
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६. निष्क ््य 

रस अधररनले सझुाव सवरुप प्सततु गरेका हबषरिरुलाई महिलाको आह थ्िक सशहतिकरणका 
हवहव् आरामिरु हभत्र रिरे ििेाथि हनमनानसुार हनट्कषथिमा पगुन सहकनछ: 

६.१. प्तरक्ष आरािहरू 

६.१.१. सािूनहक कार्य र िदेतृतर्

संघीर राजर प्णाली अनरुूप २०७४ सालमा समपनन स्ानीर हनवाथिचनमा हनवाथिहचत ३५०४१ 
जनप्हतहनह्िरू मधरे ४०.९६ प्हतशत अ्ाथित ् १४३५२ जनप्हतहनह्िरू महिलािरू र 
उपप्मखुिरूको उपहस्हत ९१ प्हतशत रिकेो छ । रस हकहसमको उपहस्हत वा प्हतहनह्तव 
महिला आह थ्िक सशहतिकरणको बहलरो आ्ार िो । तरसोभए तापहन हनणथिर प्हरिरा त्ा 
क्षेत्राह्कारको बहलरो प्ाव्ान नभएसमम उपहस्हतले मात्र सशहतिकरणमा प्भाव पाछथि भनने 
हनहचित गनथि सहकँिनै । तरसैले प्हतहनह्तवको सा्सा्ै हनणथिरको अह्कार र क्षेत्राह्कार 
बढाउन ुपहन सशहतिकरणका लाहग मितवपयूणथि िहेखनछन ् । तरसका सा्ै जनप्हतहनह्िरुलाई 
मौजिुा नीहत हनरमिरुको बारेमा पयूणथि जानकारी, नीहत हनमाथिणको प्हरिरा, काराथिनवरन, 
अनगुमन, हनरमन त्ा मयूलरांकन समवन्ी आवशरक ज्ान सीपको हवकास गनुथिपनदे जरुरी 
िहेखनछ । तरसतै महिला उद्यमीिरुको िक-िीतका हनहमत काम गनदे, उनीिरुद्ारा नै नेतवृ गररएका 
स्ानीर र राहट्रिर सतरका समिुिरुको सिकारथिलाई समते मजबिु बनाउि ैमहिलाको आह थ्िक 
सशहतिकरणमा अगा्ली बढ्न सहकने िहेखनछ । 

६.१. २. रोजगारी अ्ा्यत ्निरनित तिब पाइिदे कािहरू

अनौपचाररक क्षेत्रको तलुनामा औपचाररक क्षेत्रबाट आह थ्िक रुपले सहरिर महिलाको हिससा 
हनकै सानो छ । औपचाररक र अनौपचाररक िवुै क्षेत्रका सबै भनिा बढी महिलािरु कृहष र 
पशपुालन, खदु्रा पसलिरु र अनर घरेलयू उद्योगमा सहरिर िहेखनछन ् । रद्पी रस समबहन् 
बासतहवक अवस्ा बझुनका लाहग समर समरमा तथराङ्किरु अधरावह्क गनुथि पनदे िहेखनछ । 
शहैक्षक रोगरता नपगुन ुर हसपको कमीका कारण पहन उनीिरू समसरामा परेको िहेखनछ । रसो 
भए तापहन नीहतगत आह थ्िक हरिराकलापिरुमा महिलािरुको संलगनताका समवन्मा ्पैु् 
नीहतगत प्ाव्ानिरु छन ्। जसले महिलािरुको उद्यमशीलता हवकासमा जो्ल हिएका छन ्र ्पैु् 
वरवसाहरक अवसरिरु पहन प्िान गरेका छन ्। तरसैले री अवसरिरुको प्रोगका लाहग सचतेना 
हवसतार गनुथिपनदे,सिजीकरणको वरवस्ा गनुथिपनदे त्ा बजेट बढाउन ुपनदे, आवशरक ज्ान सीपको 
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हवकास गनुथिपनदे, िक्ष जनशहति ्प गनुथि पनदे, आवशरक पयूवाथि्ार ्प गनुथि पनदे, गाउँपाहलकाको 
क्षेत्राह्कार बढाउन ुपनदे, नराँ नीहत हनमाथिणथि गनुथिपनदे िहेखनछ । 

६.१.३. नशक्षा त्ा नसप नर्काससमर्निी तानििहरू 

हशक्षा त्ा सीप हवकास समवन्ी ताहलमिरुको समवन्मा प्ाहवह्क त्ा वरावसहरक 
सीपको पिुचँ साघरुो भएको र तरसको तलुनामा आफनै नामको वरवसार िताथि गनदे महिला 
अझ कम रिकेो िखेन सहकनछ । त्ाहप वरवसार िताथिमा महिलाको पिुचँ बहृधि गनथिका लाहग 
सङ्घीर सतरबाटै शलुकमा छुट, उद्यमशीलता प्हशक्षण त्ा सिजीकरण केनद्रिरु समते 
स्ापनाको प्ाव्ानिरु रसका लाहग अवसरको रुपमा िहेखनछन ् । तरसैले री अवसरिरुको 
काराथिनवरन अ्ाथित हतनीिरुको प्रोग सा्ै हसप हवकास सँगै वरवसाहरक हवकासलाई सँगसँगै 
जो्ेलर कारथिरिमिरु लराउन ु पनदे घरिलैो वरवसार िताथि सहुब्ा हिने, महिलाद्ारा संचाहलत 
वरवसारलाई हनशलुक िताथि गररहिने जसता कारथिरिमिरु लराउन पनदे िहेखनछ । तरसतै बजारको 
प्वहृत र आ्हुनक प्हवह्लाई धरानमा राखरे सीपमलुक ताहलमिरुको हशषथिक तर गिाथि अझ 
प्भावकारी िुन सकछ । 

६.१. ४. समपनत्त त्ा नर्त्तीर सदेर्ाहरूिा पहुचँ नर्सतार

हवत्तीर सेवािरूमा पिुचँ हवसतार समवन्मा बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरुमा आफनै नामको खाता 
खोलने महिलाको संखरा सानो िहेखनछ । वरवसाहरक ऋण िाहसल गनथि सफल महिलािरु झनै कम 
छन ्। हवत्तीर पिुचँको बारेमा महिलािरु माझ हशक्षाको कहम, रसको मितवको बारेमा महिलालाई 
नै ज्ान नभएको अवस्ा छ । बैंक त्ा हवत्तीर संस्ाबाट गाउँपाहलकासँग आवशरक सिकारथि 
िुन नसकेको पहन िहेखनछ । तर मौहद्रक नीहतमा स्ानीर तिका सबै व्लामा हवत्तीर सेवाको पिुचँ 
सहुनहचित गनथि राट्रिबैंकको सवीकृहत हलइरिननुपनदे,हवत्तीर पिुचँ र सेवाको गणुसतर अहभवहृधि गररने 
कुरािरु रसका अवसरका रुपमा िहेखनछन ्। तरसैले बैंक त्ा हवत्तीर संस्ािरुसँग ्प सिकारथि 
गनुथिपनदे, महिलािरु माझ नै रसको मितवको बारेमा सचतेना फैलाउन ुपनदे र भहवट्रमा रसका हनहमत 
महिलालाई प्ा्हमकतामा राहख नीहत त्ा काननु हनमाथिण गनथि सहकने िहेखनछ । 

 ६.१.५. सािानजक सरुक्षा

सामाहजक सरुक्षा समवन्मा महिलािरुको साक्षरता िर कम अ्ाथित ६० प्हतशतको िारािारीमा 
मात्रै छ । रसले अनर सामाहजक सशहतिकरणका क्षेत्रमा जसतै आह थ्िक सशहतिकरणका पक्षमा 
पहन महिलािरुलाई समसरा पारेको छ । रसैगरी महिनावारी, प्जनन र हशशसुरािार समबन्ी 
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सहुव्ािरूमा पराथिप्त धरान पगुनसकेको िहेखिँनै । िसतावेजिरूले महिनावारी, प्जनन र 
हशशसुरािार समबन्ी सहुव्ािरू, उद्यमी महिलालाई आवशरक स्ोत सा्न र भौहतक सिरोग 
उपलब् गराउने हवषरिरू पहन समटेेका छन ्। तर हरनीिरुको काराथिनवरनको पक्षमा जो्ल हिन ु
र री महिला साक्षरता त्ा हशश ु सरािार,प्जनन सवास् आहिका समवन्मा आवशरकता 
अनसुार ्प नीहतहनरमिरु हनमाथिण गनुथिपनदे िहेखनछ । 

६.१.६. प्तरक्ष आर आज्यि िहुिदेखािका घरारसी कािहरूको समिाि

रस समवन्मा अनौपचाररक क्षते्रमा आह थ्िक रूपले सहरिर महिलािरू मधर सबैभनिा ्रैे कृहष, 
पशपुालन, घरेल ुउद्योगिरू र हकराना/खदु्रा पसलिरूमा सहरिर िहेखनछन ्। औद्योहगक उतपािनको 
क्षते्रमा महिला सिभाहगता शयूनरप्ार नै िहेखनछ । त्ाहप पनध्ौं आवह्क रोजनामा उद्यमशीलता 
हवकास,सिुहलरतपयूणथि ऋण वरवस्ा,सरकारको वाहषथिक वजटे (२०७८,२०७९) मा लघ ु
उद्यम,साना त्ा मझौला उद्यम आहिका लाहग हबउ पयूजँीको वरवस्ा,सीपमयूलक ताहलम आहि 
जसता प्ाव्ानिरुले आर आजथिन िुने औपचाररक आह थ्िक हरिराकलापिरुमा महिलािरुको लाहग 
अवसरिरु भएको िखेाउँछ । तरसैले शहैक्षक अवसर त्ा ज्ान सीपको हवकास गनदे र घरारसी 
कामको पहन सममान गनदे तरसलाई मौहद्रक मयूलरमा गणना गनदे वरवस्ा िुनपुनदे िहेखनछ । 

६.२. अनतनि्यनहत आरािहरू 

६.२.१. .आन ््यक िीनत 

नेपाल सरकारले आफनो वाहषथिक बजेट,लंैैहगक उत्तरिारी बजेटमाफथि त महिला लहक्षत कारथिरिममा 
जो्ल हिएका छन ् । मौहद्रक नीहतले हवत्तीर पिुचँ हवसतारमा टेवा परुर्ाथिएको छ । आवह्क 
रोजनािरुमा संघ त्ा प्िशेिरुले महिला लहक्षत कारथिरिमिरुलाई प्ा्हमकतामा राखकेा छन ्। 
रद्यहप प्ारजसो पाहलकािरुले बजेटको कमीलाई औलराएका छन ् तापहन री अ थ्िसमवन्ी 
नीहतगत वरवस्ािरु महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग अवसरिरु िुन ्। रसको प्भावकारी 
पररचालन,काराथिनवरको पक्षमा भने सबै तिका हनकारिरुले हवशषे धरानहिनपुनदे िहेखनछ । 

६.२.२. कािूिी प्र्िाि 

महिलािरुको आह थ्िक सशहतिकरण समवन्ी काननुी प्ाव्ानका समवन्मा ्रैे नै काननु त्ा 
नीहतिरु बनेका िहेखनछन ्। राट्रिपहत महिला उत्ान कारथिरिम,गररबी हनवारणका लाहग उद्यम 
हवकास कारथिरिम, औद्योहगक वरवसार ऐन, लैङ्हगक समानता नीहत आहि रसका उिािरणिरु 
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िुन ्। पाहलकािरुमधरे झण्ैल आ्ाजसोले भने काननुी िसतावेजिरु पराथिप्त नभएको औलराएका 
छन ्। तर संहव्ानले स्ानीर हनकारलाई आफनो अह्कारक्षेत्रहभत्र रिरे आवशरक ऐन,नीहत 
हनरम बनाउन पाउने अह्कार हिएको छ । तरसैले पाहलकािरुले महिला आह थ्िक सशहतिकरणका 
समवन्मा मौजिुा नीहत हनरमिरुको प्भावकारी काराथिनवरनका सा्ै आवशरक नीहत हनरमिरु 
हनमाथिण समते गनुथिपनदे िहेखनछ । 

६.२.३. श्रि बजारका चररत्हरु 

 अधररनले औपचाररक क्षेत्रमा आह थ्िक रुपले सहरिर महिलािरुको संखरा हनकै कम िुन 
सकने िखेाएको छ । रसले पहन श्रम बजारमा महिलािरुको उपहस्हत कमजोर भएको वतथिमान 
अवस्ालाई उजागर गिथिछ । परमपरागत सामाहजक सोच त्ा वरविार र पराथिप्त ज्ान सीपको 
अभावमा पहन श्रम बजारमा प्हतसप्ाथि गनथि महिलािरुलाई समसरा परेको िहेखनछ । समान 
श्रमको लाहग समान जरालाको वरवस्ा समवन्ी संवै्ाहनक प्ाव्ान र उद्यम वरवसारमा 
महिलािरुको लाहग हवशषे वरवस्ा उहललहखत चनुौतीिरुको समा्ानका लाहग अवसरको 
रुपमा िखेा पिथिछन ्। रसता प्ाव्ानिरुले श्रम बजारमा पिुचँ बढाउन मागथि प्शसत गरेको छ भनन 
सहकने आ्ार छ । तरसैले मौजिुा नीहत हनरमिरुको काराथिनवरनमा हवशषे पिल िुन ुजरुरी छ । 

६.२.४. िैङ्नगक त्ा सािानजक िूलर िानरता

हपतसृत्तातमक सोच र संसकारबाट प्भाहवत समाज र जात, वणथि,्मथि, भौगोहलक अवस्ा आहि 
कारणले महिलािरुको आह थ्िक त्ा सामाहजक उत्ानमा वरव्ानिरु िहेखएका छन ्। हवत्तीर 
स्ोत र सा्नमाह्को पिुचँ र हनणथिरमा पहन रसले समसरा पारेको छ, तापहन महिला आह थ्िक 
सशहतिकरणका सवालमा हवश्वरापी रुपमा हवहभनन अहभरान वा प्रासिरुलाई नेपालले 
अहंगकार गरेको छ, एकैरवधिता जनाएको छ । आफना नीहत त्ा कारथिरिमिरुमा हतनलाई 
समावेश त्ा आत्तररकीकरण समते गरेको छ । महिला आह थ्िक सशहतिकरणका लाहग रो 
उजरालो पक्ष िो । अतैः प्िशे त्ा स्ानीर हनकारिरुले रस क्षेत्रमा ्ालेका प्रासिरुलाई 
हनरनतरता हिन,ुकाराथिनवरन पक्षमा जो्ल हिन ुर आवशरकता त्ा औहचतरताका आ्ारमा नराँ 
नीहत हनमाथिण पहन गनुथि जरुरी िहेखनछ । 
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८. अिुसचूी

८.१. अिुसचूी-१: ििुिा छिोट 

रस अधररन कारथिरिमका लाहग उत्तरिाताको रूपमा नेपालभरका २० वटा गाउँपाहलकािरूलाई 
हलइएको छ । उत्तरिातािरू छनोट गिाथि र्ासमभव रूपमा लैङ्हगक रूपमा समावेशी र भौगोहलक 
रूपमा प्हतहनह्मयूलक बनाउन प्रास गररएको ह्रो । 

८.१.१. सर्देक्षणको िानग निइएका २० र्टा ििुिा गाउँपानिकाहरू 

क्र. स ं प्र्देश नजलिा गाउँपानिका

१ प्िशे नं-१ सोलखुमुब ु मापर िु् कोशी गाउँपाहलका 

२ प्िशे नं-१ तापलेजङु मवैाखोला गाउँपाहलका 

३ प्िशे नं-१ उिरपयूर हलमचङ्ुगबङु गाउँपाहलका 

४ प्िशे नं-१ झापा कमल गाउँपाहलका 

५ प्िशे नं-२ पसाथि पटेवाथि सगुौली गाउँपाहलका 

६ प्िशे नं-२ मिोत्तरी एक्लारा गाउँपाहलका

७ प्िशे नं-२ रौतिट िगुाथि भगवती गाउँपाहलका

८ बागमती प्िशे हसन्पुालचोक जगुल गाउँपाहलका

९ बागमती प्िशे रसवुा काहलका गाउँपाहलका

१० बागमती प्िशे हसन्लुी गोलनजोर गाउँपाहलका

११ गण्लकी प्िशे मरागिी ्वलाहगरी गाउँपाहलका

१२ गण्लकी प्िशे लमजङु िोिषी गाउँपाहलका 

१३ गण्लकी प्िशे तनिु ँ हघररङ्ग गाउँपाहलका 

१४ लहुमबनी प्िशे परठुान सरुमारानी गाउँपाहलका 

१५ लहुमबनी प्िशे रुकुम पयूवथि हससने गाउँपाहलका 
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क्र. स ं प्र्देश नजलिा गाउँपानिका

१६ लहुमबनी प्िशे रूपनििेी गै्लिवा गाउँपाहलका 

१७ कणाथिली प्िशे जमुला गहुठचौर गाउँपाहलका 

१८ कणाथिली प्िशे सलरान कुमाख गाउँपाहलका 

१९ सिुरुपहचिम प्िशे ्लोटी सारल गाउँपाहलका 

२० सिुरुपहचिम प्िशे ्ेल्लल्रुा भागेश्र गाउँपाहलका 

  छनोट भएका २० वटा गाउँपाहलकािरू सातै प्िशेभर फैहलएका छन ्। 

८.१.२. सर्देक्षणको ििुिािा भौगोनिक अर्नस्नतको प्नतनिनितर् 

नेपालका ७ प्िशेहभत्र फैहलएका ४६० वटा गाउँपाहलकािरूको भौगोहलक अवहस्हतको 
प्हतहनह्तव गराउन आनपुाहतक हवशे्षणबाट प्तरक प्िशे अनतगथित हनहचित संखरामा हिमाली, 
पिा्ली र तराई क्षेत्रका गाउँपाहलकािरूलाई उत्तरिाताको रूपमा छनोट गररएको ह्रो । 
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८.१.३. सर्देक्षणको ििुिािा गाउँपानिकाहरू, िनहिा र र्नित प्िुखको प्र्देशगत 
प्नतनिनितर् 

आनपुाहतक हवशे्षणबाटै िरेक प्िशेहभत्र गाउँपाहलकाको प्मखु नेततृव तिमा महिला भएका 
गाउँपाहलकािरूलाई समते समावेश गररएको ह्रो । रस प्हरिराबाट छनोट गिाथि प्िशे -२ का 
कुनै पहन गाउँपाहलकामा महिलाको नेततृव नभएको िुिँा, तरस बािकेका िरेक प्िशेिरूमा 
महिलाद्ारा नेततृव गररएको कमतीमा एउटा गाउँपाहलकालाई समावेस गररएको ह्रो । तरसतै 
प्मखु नेततृव तिमा िहलत समिुारबाट प्हतहनह्तव भएको नेपालको एकमात्र गाउँपाहलका, 
लहुमबनी प्िशेको परठुान हजललामा पनदे सरुमारानी गाउँपाहलकालाई समते सामले गररएको 
ह्रो ।
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