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e'ldsf
ufpFkflnsf /fli6«o dxf;+3 g]kfnn]g]kfnL dlxnfx¿sf]cfly{s ;zlQms/0fsf ;jfn,
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]
5 eg]o; If]qdf /x]sf r'gf}tLsf];fy;fy}efjL sfo{lbzfsf ;DaGwdf s]xL lgZsif{x¿
;d]t k|:t't u/]sf] 5 .
g]kfnsf];+ljwfg hf/L kZrft k'g{;+/lrt :yfgLo txsf]lgjf{rg ;DkGg ePsf]klg
rf}yf] jif{ k'/f e};s]sf] 5 . :yfgLo txsf] klxnf] sfo{sfn ;DkGg ub}{ubf{ klxnf]
sfo{sfnsf]pknAwLx¿sf]cWoog tyf l;sfO{ cfbfgk|bfg ub}{ca x'g]lgjf{rgaf6
cfpg]hgk|ltlglwx¿nfO{ dfubz{g ug]{tkm{ dxf;+3n]k|fyldstf lbPsf]5 . o;};Gbe{df
dxf;+3n] cg';"rL * df /x]sf] :yfgLo txsf] Psn clwsf/sf] sfof{Gjogsf] cj:yf,
pknAwL, cj;/, ;d:of / r'gf}tLx¿sf] qmdz cWoog ul//x]sf] 5 . k|:t't cWoog
sfo{ klg dxf;+3sf]oxL cleofgsf]Pp6f kf6f]/x]sf]5 .
k|:t't cWoog k|ltj]bgdf dlxnfsf]cfly{s ;zlQmx¿0fsf]k[i7e'dL, cjwf/0ff /
ljljw cfofdx¿sf] ljZn]if0f ul/Psf] 5 . g]kfndf dlxnfx¿sf] cfly{s ;zlQms/0fsf]
cj:yf cGtu{t ;+a}w flgs, gLltut Joj:yfsf]ljZn]if0f ;d]t ul/Psf]5 . o; ;jfndf
:yfgLo ;/sf/sf] e'ldsf / lhDd]jf/Lx¿ / k|b]z tyf :yfgLo txaLrsf] ;DaGwdf o;
k|ltj]bgn] :ki6 ?kdf ljZn]if0f ul/Psf] 5 .
klxnf]sfo{sfn ;DkGg ub}{ubf{ dlxnfx¿sf]cfly{s ;zlQms/0fsf ;jfnx¿df :yfgLo
;/sf/x¿ slt ;kmn eP < eGg]k|Zgsf];d]t o; cWoogn]k|ltlglwTj u/]sf]5 .
;Lldt >f]t ;fwg /;dosf afah'b yf]/}dfq ufpFkflnsfaf6 ;"rgf tyf tYofÍ ;+sng
ul/of]cWoog k|ltj]b g tof/ePsf]5 . t/klg ef}u f]lns, ;fdflhs tyf cfly{s
?kdf ljljwtf /x]sf ufpFkflnsfx¿af6 ;"rgf tyf tYofÍ ;+sng ul/Psf]n]s]xL
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
:yfgLo ;/sf/sf];fy;fy}k|b]z /;+3Lo ;/sf/nfO{ ;d]t cfufdL lbgdf gLlt tyf
sfo{qmd /ah]6 th'{df tyf sfof{Gjogsf]nflu dfu{bz{g ug]{ck]Iff u/]sf 5f}+. o;sf
;fy}o; If]qdf sfo{ ul//x ]sf ljleGg ;+3÷;+:yf, lghL If]q /o;df rf;f]/fVg]hf]
sf]xLnfO{ of] k|ltj]bg ;fGble{s x'g] ck]Iff u/]sf 5f}+ .

;Lldt ;|f]t ;fwg /5f]6 f];dosf]afah'b cWoog sfo{nfO{ k|efjsf/L ?kdf ;DkGg
ug'{ePsf]df ljsf; pBdL ;+:y fsf ;'a'gf a:g]t /ljgf]b clwsf/L tyf ;Da4 ;a}n
 fO{
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
cfef/JoQm ub{5f}}+ . dxf;+3sf ultljlwx¿df cfufdL lbgdf klg lg/Gt/;xsfo{sf]
ck]Iff ul//xg] 5f}+ . o; cWoog sfo{sf] ;+of]hg ug'{ePsf]df dxf;+3sf sfo{sf/L
lgb]{zs ;lxtsf]l6dnfO{ wGojfb JoQm ub{5f}+.
wGojfb
xf]dgf/fo0f >]i7
cWoIf
ufpFkflnsf /fli6«o dxf;+3 g]kfn

jN8{ lehgsf]tkm{af6 cfef/
g]kfnL ;dfhdf dlxnf cfly{s ;zlQms/0fsf]ax; kof{Kt dfqfdf p7\g' kg{]cfjZostf
dx;'; u/L jN8{ lehg O{G6/g]zgnsf];xof]u /ufpFkflnsf /fli6«o dxf;+3;uFsf]
;fem]b f/Ldf …g]k fnL dlxnfx¿sf]cfly{s ;zlQms/0f d'2f, r'gf}lt /cfufdL sfo{lbzf,
ufpFkflnsf :tl/o cWoog @)&*Ú;Dej ePsf]xf] . o; cWoogn]dlxnf cfly{s
;zlQms/0fsf]ljleGg kf6f]x ¿;Fu ;DalGwt ljifox¿ p7fg u/]sf]5 . g]kfnsf];+ljwfg
@)&@ n] dlxnf cfly{s ;zlQms/0fsf] ;]/f]km]/f]df /xg] ul/ ljleGg Joj:yfx¿ u/]sf]
5 . ;+ljwfgsf]wf/f !* sf];dfgtfsf]xssf]bkmf # df lnËsf]cfwf/df s'g}e]befj
gul/g], ;dfg sfdsf nflu n}lËstfsf]cfwf/df kfl/>dLs tyf ;fdflhs ;'/Iffdf
e]befj gul/g], bkmf % df k}lqs ;DktLdf e]befj gul/g] nufotsf Joj:yfx¿ u/]sf]
5 . To;}u l/wf/f #* sf]bkmf % df dlxnfnfO{ lzIff, :jf:Yo, /f]h
 uf/L /;fdflhs
;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf cfwf/df ljz]if cj;/ k|fKt ug{] Joj:yf klg u/]sf] 5 .
;+ljwfg;Fu}lbuff]ljsf; nIo, !% cf}Fof]hgf, dlxnf cfof]u P]g – @)&$, cf}wf]lus
Joj;fo P]g – @)&^, ;x'lnotk'0f{ shf{sf]nflu Jofh cg'bfg;DaGwL sfo{ljwL
– @)&% h:tf gLltut Joj:yfx¿ klg 5g\ . oL ;a}Joj:yfx¿n]g]kfndf dlxnf
;zlQms/0fsf]]nfO{[ cufl8 a9fpgsf nflu dxTjk'0f{ sfo{lbzf k|bfg u/]sf 5g\ .
jN8{ lehg O{G6/g]z
 gn g]kfnn]dlxnf cfly{s ;zlQms/0fsf]nflu hLljsf]kfh{g,
aflnsf tyf dlxnf :jf:Yo Pjd\ aflnsfnfO{ lzIffdf kx'Fr h:tf sfo{qmdx¿ ;+rfng
ub{} cfO{/x]sf] 5 . ;+:yfsf] hLljsf]kfh{g;Fu ;DaGwLt sfo{qmdn] ef]sd/Lsf] cGTo
/afnaflnsfsf];'/lIft kf}li6s cfxf/df kx'Fr, ul/aLsf]cGTo /cfDbfgLdf a[l4,
lzIffdf kx'Fr, pTyfglzntfsf]lgdf{0f /cfly{s, ;fdflhs jftfj/0f;DaGwL cf3ft /
ljkb\ hf]lvd Go'lgs/0fsf]nIo lnPsf]5 . ;g\ @))! b]lv g]k fndf sfd ul//x]sf]o;
;+:yfn] ;~rfng u/]sf] hLljsf]kfh{g sfo{qmd4f/f dlxnfx¿sf] cfly{s ;zlQms/0f
h; dfkm{t\ kfl/jfl/s ;zlQms/0f, ;d'bfo /;d'xsf]kl/rfngdfkm{t\ pTkfbsTj a[l4, /
ljlto ;dfj]lzs/0fsf] ;jnLs/0f nufotsf k|fyldstfx¿df nlIft /x]sf] 5 . o:tf
sfo{qmdx¿n]dlxnfx¿ cfly{s ?kdf ;zQm x'g'sf];fy}pQm s'/fn]plgx¿sf]3/fol;
vr{, 5f]/f5f]/Lsf] lzIff, kl/jf/sf] :jf:Yo h:tf laifox¿df ;xof]u ug{ d2t u5{ eGg]
s'/fdf jN8{ lehg ljZjf; /fVb5 .
;+:yfsf] Building Secure Livelihood sfo{qmdn] l;dfGtLs[t kl/jf/x¿sf]
hLljsf]k fh{g, pTkfbgl;ntf /ljleGg k|sf/sf cf3ftx¿nfO{ ;fdgf ug{ ;Sg]txdf ;'wf/
ug{]nIo lnPsf]5 eg]Ultra Poor Graduation n] clt ljkGg kl/jf/x¿nfO{ ul/aLsf]
/]vf dfly k'Ug ;xof]u ug{ ;xof]u u/L dlxnfx¿sf]:yflgo cfly{s k|0ffnL /;d'bfodf

;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 .
jN8{ lehg O{G6/g]z
 gn g]kfnsf]o; cleofgdf ;fem]bfl/ul/o; cWoognfO{ cufl8
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]z
 el/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 महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, मद्ु दाहरू, चनु ौतीहरू र भावी कार्यदिशा सम्वन्धी
अध्ययन गर्नका लागि अवसर प्राप्त भएकोमा विकास उद्यमी नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
नेपालप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ । यस अध्ययनका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन, सहयोग,
पृष्ठपोषण, सल्लाह र सझु ाव प्रदान गर्नुभएकोमा र गाउँपालिकसँग समन्वय समेत गरी सहयोग
गरिदिनु भएकोमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरे लज्यू
लगायत महासंघका सबै कर्मचारीहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु । त्यसरी नै यस अध्ययनको
अवसरका लागि वर्ल्ड भिजनका श्याम अधिकारीप्रति आभार प्रकट गर्दछु । आर्थिक वर्षको
अन्तिमतिरको अति व्यस्त समयमा पनि अध्ययनसम्वन्धी प्रश्नावलीहरूको समयमा नै जवाफ
दिई सहयोग परु ्याउनु हुने अध्ययनका लागि छनोट भएका गाउँपालिका र विशेष गरी अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, प्रमख
ु कार्यकारी अधिकृ तज्हयू रूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
यस अध्ययनलाई सम्पन्न गर्न स्रोत सामग्रीहरूको खोज तथा अध्ययन, प्रश्नावलीको तयारी,
जवाफहरूको सक
ं लन, विश्ले षण, समीक्षा, विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण, तालिकाहरूको
व्यवस्थापन आदि अध्ययनका सम्पूर्ण कार्यमा खटिनहु ुने सबु नु ा बस्नेत र विनोद अधिकारीको
साथै अध्ययन सहयोगीको रूपमा विभिन्न कार्यमा आवश्यक सहयोग k'¥ofpg'x'g] सजनी लामा
र राधिका बढु ाथोकीप्रति पनि विकास उद्यमी नेपाल हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
अन्त्यमा, विकास उद्यमीले विगत के ही समयदेखि उद्यमशीलताको क्षेत्रमासमेत काम गर्दै
आएको हुनाले सो अनभु वले यस अध्ययनलाई सम्पन्न गर्न के ही मद्दत पगु ेको अनभु व भएको
छ । छोटो समयमा नै सम्पन्न गरिएकोले यस अध्ययनमा के ही कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्
यसैले यसलाई अझ परिष्कृ त बनाउन सरकारी, गैर सरकारी र सरोकारवाला सबै निकायबाट
रचनात्मक सझु ावको अपेक्षा गर्दै यस सम्बन्धमा भविष्यमा गर्न सकिने विस्तृत अध्ययनका
लागि यो अध्ययन एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने विश्वास राख्दछु ।
कार्यकारी निर्देशक
विकास उद्यमी
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१.

परिचय

महिला सशक्तिकरणको विषय अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा धेरै छलफल हुने गरे को
विषय हो । आर्थिक सशक्तिकरण यसको मखु ्य मद्ु दा वा सवाल हुने गरे को छ । गरिबी निवारण
र लैङ्गिक समानताको आधार पनि यही नै हो । सशक्तिकरणले मखु ्यरूपमा वित्तीय स्रोत तथा
सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र निर्णय लिन पाउने अधिकार तथा सिप विकास र आय आर्जनमा
विशेष जोड दिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि महिला वर्गको आर्थिक सशक्तिकरणभित्र
यी नै विषयहरू अर्थात् स्रोत तथा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र निर्णय लिन पाउने अधिकार तथा
सिप विकास र आय आर्जन नै महत्त्वपूर्ण छन् । तर ज्ञान र सिपको कमी, धेरैजसो मौद्रिक मलू ्यमा
गणना नहुने अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र, जस्तैः परम्परागत कृ षि तथा घरायसी कामहरूमा नै
सीमित हुनपर्ने अवस्था महिलाहरूमा छ । हालको अवस्थामा कोभिड १९ को विश्वव्यापी
महामारीले अन्य क्षेत्र जस्तै महिला आर्थिक सशक्तिकरणका पक्षमा पनि थप समस्या सिर्जना
गरे को देखिन्छ ।
नेपालको सविध
ं ान २०७२ ले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका
लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ । जस अनरू
ु प नेपाल सरकारबाट ऐन, नीति नियमहरूको
तर्जुमा भएका छन् । ससं ्थागत तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि के न्द्र (सङ्घीय स्तर) मा महिला
बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको व्यवस्था छ । जसले महिलाहरूको सर्वाङ्गीण
विकासको लागि नीति नियमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनगु मनको स्वरूप वा प्रणाली
निर्माण गर्दछ । प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको व्यवस्था छ जसले प्रत्यक्षरूपमा
महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक विकास सम्वन्धी नीति नियमहरूको तर्जुमा र तिनको
कार्यान्वयन गर्दछ । नगर/गाउँपालिकास्तरमा महिला विकास सम्वन्धी नीति नियमहरू तर्जुमा,
तिनीहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था छ र महिला तथा बालबालिकाका विषयहरूलाई सम्बोधन
गर्ने छुट्टै शाखाको प्रावधान छ । यसरी सरकारका तिनैवटा तहबाट महिलाहरूको आर्थिक तथा
सामाजिक विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएको पाइन्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा, महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सघं , प्रदेश र पालिका (स्थानीय) तहमा
विद्यमान काननु , नीतिहरु वा दस्तावेजहरु के कस्ता छन?् यिनीहरुले कस्ता बिषय समेटेका छन?् ,
गाउँपालिकाको तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको अवस्था कस्तो
छ?, कुन कुन क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता छ?, आर्थिक विकास अर्थात् आय आर्जनका पक्षमा
के कस्ता चनु ौतीहरू छन?् , र तिनको समाधानको लागि गाउँपालिकाहरूले गरे का प्रयासहरू
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के के छन?् , अभाव के छ?, हाल भैरहेका प्रयासहरूमा कुन कुन बढी प्रभावकारी देखिएका
छन?् , तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पालिकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयनको पक्षमा के
कस्ता सधु ारहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ?, भन्ने विषयमा के न्द्रित रही यो अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।
साथै पालिकास्तरमा देखिएका वा अनभु व गरिएका महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका प्रमख
ु
मद्ु दाहरू के के छन?् , चनु ौतीहरू के के छन् ? र अबको कार्यदिशा के हुनपु र्दछ?, भन्ने कुराको
निष्कर्ष खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस अनसु न्धानका लागि स्रोत सामग्रीको अध्ययन विधिबाट महिला आर्थिक सशक्तिकरण
सम्बन्धी विविध बिषयहरूको पनु रावलोकन, अध्ययन गरिएको छ । त्यस्तै यस क्षेत्रको
कार्यान्वयन पक्षको, वस्तुस्थिति, सबल र सधु ार गर्नुपर्ने क्षेत्रको समेत पहिचान गर्ने उद्देश्यले
एक गाउँपालिकास्तरीय सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गरिएको छ । यसका लागि ३८ वटा प्रश्नावलीहरु
तयार गरी र देशभरका सातै प्रदेशहरूबाट छनोट गरिएका २० वटा गाउँपालिकाहरूको प्रत्यक्ष
धारणालाई संकलन गरिएको छ । साथै तिनलाई विश्ले षण गरी अध्ययनको विषयको निष्कर्ष
खोज्ने प्रयास समेत गरिएको छ ।
प्रस्तुत अध्ययनको पहिलो खण्डमा, प्राप्त सामग्रीहरूको अध्ययनको आधारमा महिला आर्थिक
सशक्तिकरणको पृष्ठभूमि, अवधारणा, आयामहरू, संवैधानिक तथा नीतिगत प्रावधानहरू र
गाउँपालिकाको भूमिकाका बारे मा के ही विषयहरू उल्लेख गरिएका छन् । अधययनको उद्देश्य,
विधि, सीमितता आदि विषयहरूको बारे मा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा
गाउँपालिकास्तरीय सर्वेक्षण सम्बन्धी बिषयहरू र तेस्रो खण्डमा अध्ययनका निष्कर्षहरू, समीक्षा
तथा अध्ययनमा प्रयोग भएका सन्दर्भ सामग्रीहरु प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि छनोट
गरिएका पालिकाहरूको विवरण आदिलाई अनसु चू ीको रुपमा चौथो खण्डमा राखिएको छ ।
यस अध्ययनले महिला अर्थिक सशक्तिकरणको सवालमा गाउँपालिहरूको विद्यमान अवस्था र
प्रयासहरूको के ही हदसम्म चित्रण गर्न सफल भएको विश्वास गरिएको छ ।

१.१. अध्ययनको उद्देश्य
यस अध्ययनका उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :
 महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको क्षेत्रमा मौजदु ा काननु ले व्यवस्था गरे का
विषयहरूको पनु राबलोकन, मलू ्याङ्कन गर्ने ।
 यस क्षेत्रमा भएका विविध चनु ौती र मद्ु दाहरूको खोजी गर्ने ।
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 स्थानीय सरकारद्वारा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको निम्ति चालिएका
विभिन्न अभियान/कार्यक्रमहरूमा सधु ार गर्नुपर्ने कुराहरूको खोजी गर्ने, छलफल
गर्ने तथा आवश्यक सझु ावहरू दिने वा पृष्ठपोषण गर्ने ।

१.२. अध्ययनको सीमितता
 यस अध्ययन नेपालको भौगोलिक सिमाभित्र मात्रै सीमित छ र यसले नेपालको
महिला आर्थिक सशक्तिकरणका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरे को छ ।
 यस अध्ययनले महिलाहरूको सशक्तिकरणका विविध आयामहरू मध्ये आर्थिक
सशक्तिकरणलाई मात्र समेट्दछ । आर्थिक सशक्तिकरण भित्र पनि महिलाहरूको
जीविकोपार्जन र उद्यमशीलतामा यो अध्ययन, अझ बढी के न्द्रित छ ।
 यस अध्ययन अन्तर्गत सम्पन्न सर्वेक्षणले उत्तरदाताको रूपमा गाउँपालिकाहरूलाई
मात्रै लिएको छ, त्यसैले यसमा स्थानीय लाभान्वित महिलाहरूको धारणा समेटिएको
छै न ।
 सर्वेक्षणको लागि लिइएको उत्तरदाताको संख्या सानो (२० वटा गाउँपालिकाहरू)
भएको हुदँ ा यसबाट आएका नतिजा पनि बढी जसो संकेतात्मक हुन सक्छन् ।
 त्यस्तै उद्देश्य नमनु ा छनोट विधि प्रयोग गरिएको हुदँ ा यसबाट आएको नतिजालाई
सबै परिवेशमा सामान्यीकरण गर्न सम्भव नहुन सक्छ ।
 यस अध्ययनमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको क्षेत्रमा प्राप्त विविध सन्धर्भ
सामग्रीहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यी दस्तावेजहरुको सक्ु ष्म समिक्षा र
बिश्ले षण्ष्लाई भने यस अध्ययनले समेट्न सके को छै न ।

१.३. अध्ययनको विधि
“नेपाली महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण; मद्ु दा, चनु ौती र आगामी बाटो-अध्ययन २०७८”
लाई सम्पन्न गर्न ऐन, नीति नियम दस्तावेज आदि स्रोत सामग्रीहरुको पनु रावलोकन,
अध्ययन(गणु ात्मक) र उदेश्यगत नमनु ा छनोट विधि (सखं ्यात्मक) दवु ै विधिहरूको प्रयोग
गरिएको छ । स्रोत सामग्रीहरुको अध्ययन विधि अन्तर्गत, यस अध्ययनको उदेश्य अनरू
ु प
नेपालका सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारद्वारा निर्धारित योजना, नीति, ऐन, कार्यविधि
तथा अन्य प्रकाशनहरूको पनु रावलोकन ,अध्ययन गरि सोको समीक्षा गरिएको छ । यसैगरी
सखं ्यात्मक विधि अन्तर्गत छनोट गरिएका गाउँपालिकाहरूसँग त्यहाँका महिलाहरूको
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आर्थिक सशक्तिकरणको वास्तविक अवस्था, र यस क्षेत्रमा लक्षित गरिएका विविध नीति तथा
कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा भएका प्रयोगात्मक चनु ौतीहरूलाई उनीहरूमार्फ त् नै प्रत्यक्ष बझु ्ने
उद्देश्यका साथ प्राथमिक अध्ययन विधिद्वारा एक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सर्वेक्षणको
लागि सर्वप्रथम नेपालभरका २० वटा गाउँपालिकाहरुलाई अनपु ातिक विश्ले शण विधिबाट
छनोट गरिएको छ । यसैगरि प्राप्त नतिजाहरुको बैधतालाई प्रत्याभतू गर्नका लागि गाउँपालिका
प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वा प्रशासनिक अधिकृ त मध्येमा कोही एक पद धारण गरे का व्यक्तिलाई यस
अध्ययनको उत्तरदाताको रुपमा लिईएको छ । अनलाईन र टेलिफोन माध्यमबाट जवाफहरु
सङ्कलन गरिएको हुदा सम्भावित त्रुटीहरु कम हुन् भन्ने उद्देश्यले सर्वेक्षणका लागि संरचित
प्रश्नावालीहरुको प्रयोग गरिएको छ भने यसरी प्राप्त तथ्याङ्कहरूको प्रशोधन गरी वर्णानात्मक
विश्ले षण गरिएको छ । अन्त्यमा यी दवु ै विधिबाट प्राप्त नतिजाहरूको समीक्षा गर्दै नेपाली
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको क्षेत्रमा भएका वास्तविक प्रयोगात्मक चनु ौतीहरूको
पहिचान र आगामी दिनमा गाउँपालिकाहरूले अपनाउनु पर्ने उपायहरू समेत स्पष्ट पारिएको छ ।

२. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको पष्ठृ भूमि
मानव सृष्टि र सम्यताको विकासमा महिला र परुु ष दवु ैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ ।
त्यसैले दवु ैको समान सहभागितालाई सनिश्
ु चित गर्न विगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरू
गरिएका पाइन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका पक्षमा
विभिन्न समयखण्डमा विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । सन् १९५६ मा तत्कालीन पञ्चायत तथा
स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत महिला प्रशिक्षण के न्द्र स्थापना भएको पाइन्छ र यसले
घरायसी आर्थिक क्रियाकलापहरू सम्वन्धी तालिमहरू प्रदान गरे को देखिन्छ ।
यसै क्रममा सन् १९७० को सरुु वातमा विकासमा महिलाहरू भन्ने अवधारण ल्याइएको पाइन्छ ।
यस अवधारणले परम्परागत मान्यताहरू, परम्परागत कृ षि तथा घरायसी कामबाट महिलाहरुलाई
आधनि
ु कीकरणतर्फ उन्मुख गराउन मद्दत गरे को देखिन्छ । यसले विकासका कार्यहरूमा परुु ष र
महिला दवु ैको उत्तिकै महत्व रहेको विषय साथै महिलाहरूको गणु स्तरीय जीवन शिक्षा, स्वास्थ,
ज्याला आदिमा समेत जोड दिएको छ । त्यसपछि सन् १९७० कै अन्त्यतिर उस्तै उस्तै रूपमा
महिला र विकास भन्ने अवधारण जन्मेको देखिन्छ । यसले महिलाहरूलाई आर्थिक विकासका
क्रियाकलापहरूमा सक्रियरूपमा सहभागी गराउने कुरामा नै जोड दिएको पाईन्छ ।
त्यसरी नै महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अर्को प्रयास विकासमा लैङ्गिक
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सहभागिता हो । यो मान्यता १९८० को दशकमा आएको देखिन्छ । यसले विकासमा महिला
र परुु ष दवु ैको अन्तरसम्वन्ध र भूमिकालाई उल्लेख गर्न खोजेको छ र महिला, परुु ष सामाजिक
विकासमा एक अर्काका परिपरू क भएको र दवु ैको सामहू िक सहभागितामा मात्र विकासका
कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनसक्ने कुरालाई बिशेष महत्व दिएको देखिन्छ (International
Development and Research Center, 1989) ।
प्रस्तुत प्रयासहरूले महिलालाई पनि परिवर्तनको बाहकको रूपमा अङ्गीकार गरे का छन् र
महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, महिलाहरूको विकासमा भएका काननु ी अड्चनहरू, परम्परागत
सोच, स्रोतहरू माथिको पहुचँ को सीमितता, अशिक्षा, स्वास्थ समस्या, कुपोषण जस्ता
समस्याहरूबाट माथि उठ्न मद्दत परु ्याएका छन् ।
महिला सशक्तिकरणको सन्दर्भमा १८ डिसेम्वर १९७९ मा अमेरिकाको न्ययू ोर्क मा सम्पन्न
महिलाहरू माथि हुने सबै किसिमका विभेदहरूको अन्त्यका लागि भएको महासम्मेलन The
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women (CEDAW) को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । जसलाई संयक्त
ु राष्ट्रसंघको
महासभाले पनि अगि
ं कार गरे को थियो । यस सम्मेलनले महिलाहरू माथि हुने विभेद र हिसं ालाई
न्नयू ीकरण गर्न ठूलो योगदान परु ्याउनक
ु ा साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि
बढ्न महिलाहरूलाई अवसर प्रदान गरे को र लैङ्गिक समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा जोड
दिएको छ ।
छै ठौं पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं.२०३७ देखि २०४२) मा पहिलोपटक विकास कार्यमा महिला
सहभागिता प्रवर्धन गर्ने छुट्टै नीति समावेश गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी महिलाहरुको आर्थिक
विकासका सन्दर्भमा वि.सं.२०३६ देखि २०३८ मा नेपालमा महिलाहरुको मर्यादास्तरको
विषयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बझु ाइएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदन अनसु ार
२०३८ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत महिला विकास शाखा स्थापना भएको
देखिन्छ । साथै यनि
ु सेफको आर्थिक सहयोगमा घादिङ्ग,स्याङ्गजा,तनहु,ँ नवलपरासी र
सर्खे
ु तमा ग्रामीण महिलाहरुका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम (Production Credit
for Rural Women-PCRW) सञ्चालन भएको देखिन्छ । महिला आर्थिक सशक्तिकरणको
सिलसिलामा यो प्रयास पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ (राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, २०७७) ।
त्यसैगरी, सन् १९९५ को सेप्टेम्वरमा चीनको बेजिङ्मा सम्पन्न महिलाहरूको विश्व सम्मेलन
महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण शृख
ं ला हो । यसले
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लैङ्गिक समानता साथै महिलाहरूको गरिबी निवारण, स्वास्थ, शिक्षा, तालिम, हिसं ा
न्नयू ीकरण, मानव अधिकार, वातावरण संरक्षणजस्ता बाह्रवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा जोड दिएको
छ । (United Nations, 1995) जसमा आर्थिक विकासमा महिला भन्ने विषय पनि समावेश
भएको छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा महिलाको सहभागिता र आवश्यक ज्ञान सिपको
हस्तान्तरण समेतमा ठूलो योगदान परु ्याएको छ ।
सन् २००० मा सञ्चालन भएको महिला जागृति आय आर्जनआर्जन कार्यक्रमले पनि महिला
आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा परु ्याएको छ । यो कार्यक्रम तत्कालीन ७५ वटा जिल्लाका ९४२
गाउँ विकास समितिहरुमा (गा.वि.स.) सञ्चालन गरिएको थियो साथै ५ वर्ष भित्रमा सबै
गा.वि.स.मा परु ्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । महिलाहरुको आय आर्जनमा नै यस कार्यक्रमको
मखु ्य जोड रहेको थियो । (“Study the Effectiveness of Programmes Targeted to
Women ( Final Report),” 2003 ।
संयक्त
ु राष्टसंघले अगं ीकार गरे को सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २००० देखि २०१५ सम्म )
लाई नेपालले पनि प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यसको मखु ्य लक्ष्य गरिबी निवारण र सामाजिक
विकास रहेको थियो । सोही अनसु ार नेपालले पनि आवश्यक रणनीतिहरु निर्माण गरे को थियो ।
यसका मखु ्य आठवटा लक्ष्यक्रम मध्ये तेस्रो लक्ष्यक्रममा लैङ्गिक समानताको कुरा उल्लेख
गरिएको थियो । जसको कार्यान्वयन पछिको नतिजाले देखाए अनसु ार मखु ्य रुपमा मखु ्य रुपमा
गैर कृ षि क्षेत्रको महिलाहरुको वेतनयक्त
ु रोजगारी उल्लेख्यरुपमा बढेको (२००० मा १७.७
प्रतिशत रहेकोमा २०१५ मा ४४.८ पगु ेको) देखाइएको छ । त्यसैगरी प्राथमिक विध्यालय स्तरमा
धेरै महिलाहरु शिक्षिकाको रुपमा आवद्ध भएको निजामती सेवामा महिलाहरुको सहभागिता
दोब्बर भएको र प्रहरी सेना र बैदशि
े क रोजगारमिा पनि महिलाहरुको सहभागिता बढेको पाइन्छ ।
यसबाट महिला आर्थिक सशक्तिकरणको सवालमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले ठूलो योगदान
परु ्याएको स्पष्ट हुन्छ (National Review of Sustainable Development Goals, n.d.) ।
नेपालले संयक्त
ु राष्टसंघका सदस्य राष्टको सामहु िक प्रयास र प्रतिवद्धताको आधारमा २०१५
सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्ना आवधिक तथा वार्षिक योजनामा
राखी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ र चौधौं योजना देखि नै लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण
गरे को छ । यस एजेण्डामा हरे क महिला र बालिकाहरूले पूर्ण लैंङ्गिक अधिकारको उपयोग
गर्नेछन् भन्ने कुरा गरिनक
ु ा साथै महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, जमिन र
अन्य सम्पत्तिमा पहूचँ साथै राष्ट्रिय काननु अनसु ार वित्तीय सेवा तथा प्राकृ तिक स्रोतहरूमा पनि
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उनीहरूको पहुचँ विस्तार गरिने कुरा समेत उल्लेख गरिएका छन् (नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना
आयोग, २०७७) ।
त्यसरी नै महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक लगायत महिला सशक्तिकरणका लागि विश्वव्यापी
अभियान सञ्चालन गर्न सन् २०१० जल
ु ाईमा यु अन् वोमनको (UN Women) स्थापना
भएको छ । नेपालमा सन् २०१२ कार्यालय स्थापना भई विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन
भइरहेका छन् । यसले मखु ्यरुपमा सश
ु ासन,नेततृ ्व विकास र आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड
दिएको छ । महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
महिला सशक्तिकरणका यस्ता विश्वब्यापी प्रयासहरूलाई नेपालले पनि आत्मसात गरे को छ र
सोही अनसु ार नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयय भै रहेको अवस्था छ (UN Women Nepal,
n.d.) ।
नेपालको महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा सहकारी क्षेत्रले पनि ठूलो योगदान परु ्याएको देखिन्छ ।
वि.स.ं २०१३ साल चैत्रमा चितवन जिल्लाको बखान सहकारी ससं ्थाको दर्ता र सञ्चालनबाट
नेपालमा आधनि
ु क सरकारीको ससं ्थागत सरुु वात भएको देखिन्छ । नेपालको सविध
ं ान २०७२
को धारा ५० को उपधारा ३ मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास
मार्फ त उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आथिृक वृद्धि हाँसिल गर्दै दिगो आर्थिक
विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलव्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै
शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील
बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुने कुरा उल्लेख
छ । जस अनसु ार सहकारीको विकास उल्लेख्य रुपमा भएको देखिन्छ । सहकारी विभागबाट
२०७७ मा प्रकाशित तथ्यांक अनसु ार नेपालमा कुल सहकारी ससं ्थाहरु २९,८८६ र सदस्य सखं ्या
७३,०७,४६२ रहेको छ । जसमध्ये ४०,९२,३९५ अर्थात कुल सदस्य सखं ्याको ५६ प्रतिशत
सदस्य महिलाहरु रहेका छन् । ती महिला सदस्यहरुबाट अरबौं रुपैया बचत सक
ु ा साथै
ं लन हुनक
सो बचतको परिचालन पनि भएको छ । जसबाट महिलाहरुलाई आर्थिक उपार्जनका काम गर्न
आम्दानी बढाउन र ऋणबाट मक्त
े ो छ (राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, २०७७) ।
ु हुन ठूलो टेवा पगु क

३. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको अवधारणा
आर्थिक सशक्तिकरणको कुनै एउटा निश्चित परिभाषा भेटिँदनै । यसलाई विभिन्न तरिकाले
परिभाषित गर्ने गरिएको पाइन्छ । य.ु एन.् वोमनका अनसु ार घरायसी तहदेखि अन्तराष्ट्रिय
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तहसम्म समान सहभागिता गर्नसक्ने क्षमता,उचित कामहरुमा पहुचँ ,समय शरीर र जीवनमा
आफ्नो नियन्त्रण र आर्थिक विषयहरुमा निर्णय लिन पाउने अधिकारलाई आर्थिक सशक्तिकरण
भनिएको छ ।
अर्को एक अवधारण अनसु ार महिला आर्थिक सशक्तिकरणले आर्थिक स्रोत सम्पत्तिबाट
फाइदा लिन पाउने महिलाहरूको अधिकारको सरु क्षा तथा ती माथिको नियन्त्रण साथै वित्तीय
चनु ौतीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता तथा उनीहरूको आर्थिक स्तर र सम्पन्नतालाई
बझु ाउँछ (Oxfam’s Conceptual Framework on Women’s Economic
Empowerment, 2017) ।
त्यसरी नै महिला आर्थिक सशक्तिकरणका सन्दर्भमा भनिएको छ “महिलाहरूको आर्थिक
स्रोतहरूमा समान अधिकार, जमिन र अन्य सम्पत्तिमा पहूचँ साथै राष्ट्रिय काननु अनसु ार वित्तीय
सेवा तथा प्राकृ तिक स्रोतहरूमा पनि उनीहरूको पहुचँ विस्तार गरिने कुरा आर्थिक सशक्तिकरण
हो” (United Nations Department of Economic and Social Affairs, n.d.) ।
उक्त परिभाषाहरुको आधारमा महिलाहरूको वित्तीय स्रोतहरूमा पहुचँ पगु ्नु, वित्तीय अवसरहरू
प्राप्त गर्नु,त्यसको बारे मा उनीहरूले निर्णय गर्न र उपभोग गर्न पाउनु नै महिला आर्थिक सशक्तिकरण
हो भन्ने बझु ्न सकिन्छ ।

३.१.महिला आर्थिक सशक्तिकरणका आयामहरू
सशक्तिकरणका प्रक्रियाहरुहरुलाई मापन गर्ने विभिन्न कोणहरु वा आयामहरू छन् । महिला
सशक्तिकरणका आयामहरुलाई विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गरे को पाइन्छ । अध्ययनका
क्रममा पनि प्राप्त के ही प्रतिवेदनहरुको अध्ययन गरियो । जसले महिला आर्थिक सशक्तिकरणका
आयामहरुलाई प्रस्तुत गरे का थिए । ती मध्ये ILO को ढाँचा (WED Assessment Guide,
ILO, 2013) र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लघु उद्यम विकासका
चरणहरु पनि उपयक्त
ु नै थिए । तथापि अध्ययन कार्यदलले Overseas Development
Institute, ले तल तालिका १ अनसु ारको आयामलाई नै प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो,किनभने
यो आयाम यस अध्ययनको उद्देश्य विधि र क्षेत्रसंग नजिकको अर्थात मिल्दोजलु ्दो पाइयो ।
यस बाहेक महिला आर्थिक सशक्तिकरणको वास्तविक आयाम यही नै भन्ने स्पष्ट तोकिएको
नपनाइएकोले पनि हामीलाई कुनै एउटा छनोट गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसो भए तापनि
प्रस्तुत आयामभित्र महिला उद्यमशीलताभित्र भएका के ही विषयहरु, जस्तै: व्यावसायिक
सीप,व्यावसायिक ऋण,व्यवसाय दर्ता आदि सर्वेक्षणमा समेटिएका छन् ।
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महिला सशक्तिकरणमा सकारात्मक वा नकारात्मक दवु ै किसिमको असर पार्न सक्ने के ही
आयामहरू छन् । (Overseas Development Institute, n.d.) यी आयामहरूलाई
अन्तर्निहित र प्रत्यक्ष गरे र गरे र दईु प्रकारमा विभाजन गरे को पाइन्छ । जस अनसु ार आर्थिक
नीति, काननु ी प्रावधान, श्रम बजारका चरित्रहरू, लैङ्गिक तथा सामाजिक मलू ्य मान्यता
अन्तर्निहित आयामहरूमा पर्दछन् भने सामहू िक कार्य र नेततृ ्व, रोजगारी अर्थात् नियमित तलब
पाइने कामहरू, शिक्षा तथा सिप विकास सम्वन्धी तालिमहरू, सम्पत्ति तथा वित्तीय सेवाहरूमा
पहुचँ विस्तार, सामाजिक सरु क्षा र प्रत्यक्ष आय आर्जन नहुनेखालका घरायसी कामहरूको
सम्मान जस्ता विषयहरू प्रत्यक्ष आयामहरूमा पर्दछन् । यी सबै पक्षहरूको विकासबाट मात्र
महिला सशक्तिकरणको लक्ष्य परू ा हुन सक्दछ ।
तालिका-१: महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका प्रत्यक्ष र अन्तर्निहित आयामहरू
सामहू िक कार्य र नेततृ ्व
रोजगारी अर्थात् नियमित तलब पाइने कामहरू
शिक्षा तथा सिप विकाससम्वन्धी तालिमहरू
प्रत्यक्ष आयामहरू
सम्पत्ति तथा वित्तीय सेवाहरूमा पहुचँ विस्तार
सामाजिक सरु क्षा
प्रत्यक्ष आय आर्जन नहुनेखालका घरायसी कामहरूको सम्मान
आर्थिक नीति
काननु ी प्रावधान
अन्तर्निहित आयामहरू
श्रम बजारका चरित्रहरू
लैङ्गिक तथा सामाजिक मलू ्य मान्यता
सशक्तिकरण, व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवर्तनको एउटा प्रक्रिया हो । यो सामाजिक विकासका
सबै क्षेत्रहरूमा एक अर्कासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अन्तरसम्वन्धित हुन्छ । सामहू िक
नेततृ ्वको विकासले ज्ञान, सिपहरू तथा स्रोतहरू माथिको पहुचँ विस्तार गर्दछ, स्रोतहरू माथिको
पहुचँ विस्तारबाट आर्थिक उन्नतिका अवसरहरू वृद्धि हुन्छन् । आर्थिक अवसरले सम्पत्ति
माथिको स्वामित्व र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकारलाई प्रबर्द्धन गर्दछ । रोजगारीका अवसरहरूको
वृद्धिले आर्थिक उन्नति नहुने खालका परम्परागत कृ षि तथा घरायसी कामबाट छुटकारा दिन्छ ।
यी सबै अवसरहरूले सामाजिक सरु क्षामा टेवा परु ्याउँछ र अन्ततोगत्वा सशक्तिकरण संभव हुन्छ ।
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त्यसैले महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सबै कोण वा आयाम अर्थात् विषयक्षेत्रहरूलाई
समान रूपमा सम्वोधन गर्नुपर्दछ ।
गरिबी अर्थात् परनिर्भरता सशक्तिकरणको प्रमख
ु वाधकतत्व अर्थात् समस्याको रूपमा बझु ्ने
गरिन्छ । यसले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । गरिबीले गर्दा अवसरहरूबाट
वञ्चित हुन,े शोषण हुन,े उपेक्षित हुन,े शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले कमजोर हुन,े हेपिइने
जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना गर्दछ । आर्थिक अभावले गर्दा ज्ञान, सिप र क्षमताहरूमा पहुचँ पगु ्न
सक्दैन र रोजगारीका राम्रा अवसरहरू गमु ्दछन् । सामाजिक असरु क्षाको भावना विकास हुन्छ ।
त्यसैले वित्तीय पहुचँ विस्तार,आय आर्जन वा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा अधिकतम सहभागिताको
सनिश्
ु चितता महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सम्वोधन गर्नुपर्ने अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

४. नेपालमा महिला आर्थिक सशक्तिकरणको अवस्था
नेपाली समाज सदिऔदं खि
े पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारबाट सञ्चालित हुदँ ै आएको देखिन्छ ।
जहाँ परिवारका मखु ्य मालिक बाबु नै हुन्छन् र आर्थिक सामाजिक अवसरहरू,पारिवारिक निर्णय
तथा अधिकारहरूमा महिलाहरू धेरै पछाडि पारिएका छन् । यसका मखु ्य कारक तत्वहरूमा
जात, वर्ण, धर्म, भौगोलिक अवस्थिति आदि मखु ्य मानिन्छन् । महिलाहरूको आर्थिक
सशक्तिकरणविना परिवार, समाज र देशको विकास संभव देखिदं नै ।
नेपालका महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर देखिन्छ । आर्थिक
विकासका काममा अर्थात् सन्चालित विभिन्न ब्यबसायमा काम गर्ने श्रमिकहरु मद्धे करिब
४० प्रतिशत मात्र महिलाहरू छन् । धेरैजसो महिलाहरू भने अझै सानातिना घरायसी काममा र
जीविकामख
ु ी कृ षिमा नै अल्झिएका छन् (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,
२०७७) । त्यसैले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा
महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गर्नु र उनीहरूको आम्दानी बढाउनु जरुरी छ । वित्तीय सेवाहरूमा
महिलाहरूको पहुचँ विकास, ज्ञान र सिपको विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रबर्द्धन आम्दानी वृद्धि
तथा आर्थिक सशक्तिकरणका प्रमख
ु माध्यमहरु हुन् ।
देशको आर्थिक विकास अझ विशेष गरी महिलाहरूको लागि आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्ने
पक्षमा नेपालले धेरै समस्याहरू झेलिरहेको अवस्था छ । शिक्षा तथा आर्थिक अवसरहरूमाथि
महिलाहरूको पहुचँ को अवस्था कमजोर नै देखिन्छ (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
मन्त्रालय, २०७४) ।
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लैङ्गिक असमानता, परम्परागत सोच र संस्कारले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा
महिलाहरूको पहुचँ तथा सहभागिता, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, त्यसको निर्णय लिने
अधिकारको अवस्था पनि कमजोर छ (नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,
n.d.) । जसले गर्दा काम गर्न सक्ने उमेरका महिलाहरू पनि जीविकामख
ु ी कृ षि, बालबच्चाको
स्याहारससु ार जस्ता घरायसी काममा खम्चि
ु न बाध्य छन् । रोजगारी तथा उद्यमशीलता सम्वन्धी
ज्ञान र सिपको पनि अभाव छ । अहिलेको कोभिड १९ को महामारीले समेत महिलाहरूको
आम्दानी वृद्धिमा झन् समस्या पारिरहेको अवस्था छ ।
महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि नेपालको संविधान २०७२ ले विशेष
जोड दिएको छ । उक्त संवैधानिक अवसरको प्रत्यभूतिको लागि संघीय राज्य प्रणाली अन्तरगतका
तीनवटा तह, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये तल्लो निकाय स्थानीय तह अर्थात् पालिकाहरूको
महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतहरुमा महिलाहरूको पहुचँ विस्तार, ज्ञान र
सिपको अभिवृद्धि र उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसरहरुको विकास पलिकाहरुले परु ्याउन
सक्ने महिला आर्थिक सशक्तिकरणका मखु ्य क्षेत्र हुन् । त्यसका लागि नीतिगत प्रावधानहरु पनि
छन् । हाल भैरहेका नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन साथै अन्य आवश्यक नीति
नियमहरूको तर्जुमाबाट गाउँपालिकाहरूले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा ठूलो टेवा परु ्याउन
सक्दछन् ।

४.१. सवं ैधानिक प्रावधान
संविधान देशको मल
ू काननू हो । महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि संविधानमा उल्लेख
भएका प्रावधानहरु महत्वपूर्ण छन् । यस सन्दर्भमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि
बनेको पहिलो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा समानताको
हक अन्तरगत वर्ण लिङ्ग जात जातिको आधारमा भेदभाव नगरिने समान कामको लागि समान
पारिश्रमिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न काननु ले वाधा नपार्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यी
संवैधानिक प्रावधानहरू महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि महत्त्वपूर्ण थिए ।
त्यसरी नै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा महिलाहरुको अधिकार पैत्रिक
सम्पत्तिमा छोरा छोरीलाई समान हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो र धारा १३ मा
समानताको हक,सामाजिक सरु क्षा तथा सशक्तिकरणको कुरा उल्लेख थियो साथै समान कामका
लागि महिला र परुु ष बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सरु क्षामा भेदभाव नगरिने कुरा पनि
उल्लेख थियो ।
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त्यसपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को समानताको हकको दफा
३ मा जात वर्ण लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने विषय उल्लेख छ । त्यसरी नै ‘४’ मा
‘राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग आर्थिक अवस्था, भाषा
क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छै न भनिएको छ । साथै यसै
दफामा ‘तर सामाजिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि काननु बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न
रोक लगाएको मानिने छै न’ भनिएको छ । सोही दफा ‘४’ मा समान कामका लागि लैङ्गिक
आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सरु क्षामा कुनै भेदभाव गरिने छै न’ भन्ने उल्लेख छ । साथै
दफा ‘५’ मा पैत्रिक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनिएको
छ । त्यस्तै धारा ३३ दफा (१) रोजगारीको हकको कुरा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “प्रत्येक
नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।” रोजगारीको शर्त, अवस्था वेरोजगार सहायता संघीय
काननु बमोजिम हुनेछ ।
त्यस्तै धारा ३४ मा पनि प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने भन्ने उल्लेख छ ।
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणकै सन्दर्भमा उक्त संविधानकै धारा ३८ को दफा ‘५’ मा
महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सरु क्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा
विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ र दफा ५ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा
दम्पत्तीको समान हक हुनेछ भनिएको छ ।

४.२. नीतिगत प्रावधानहरू
क) महिला आयोग ऐन
महिला आयोग ऐन २०७४ “घ” मा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तिकरणको
लागि पँजु ीको स्रोत साधन र प्रविधिमा महिलाहरूको पहुचँ बढाउन आवश्यक उपायहरूबारे
सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
ख) औद्योगिक व्यवसाय ऐन
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ परिच्छेद ५ दफा २७ को (१) मा महिला उद्यमका लागि थप
सविध
ु ाहरूको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, “प्रचलित काननु मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए पनि
महिला उद्यमीको मात्र स्वमित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता
गर्दा काननु बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा पैतीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ” त्यसरी नै दफा (३) मा महिला
उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र वा ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन
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गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसरी नै दफा
‘४’ मा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात
गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरे मा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट
बैंकिङ प्रणालीमार्फ त् तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनिएको छ ।
ग) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ को प्रस्तावनामा महिलाहरूको सिप तथा
उद्यमशीलता विकास र महिला सशक्तिकरणको माध्यमबाट आर्थिक रूपमा कमजोर र विपन्न
महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्ने कुरा उल्लेख छ । सोही कार्यविधिको ‘ङ’ मा विपन्न भन्नाले
विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एस.् ई.ई.) उत्तीर्ण गर्न नसके का शैक्षिकरूपमा वञ्चित वा आफ्नो
जग्गा वा आम्दानीको नियमित स्रोतबाट वर्ष दिन खान नपगु ्ने परिवारमा आर्थिकरूपमा वञ्चित
भएको महिला सम्झनपु र्ने कुरा उल्लेख छ । परिच्छेद २ दफा ३ मा यस कार्यक्रमको उद्देश्य
जीविकोपार्जन सधु ार वित्तीय पहुचँ तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तिकरण गर्दै
दिगो विकास हाँसिल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
महिला बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणमा
टेवा परु ्याउने उद्देश्यले उद्यमशीलता र सीपमल
ू क तालिम प्राप्त गरे कउद्यमी बन्न चाहनेहरुलाई
प्रोत्साहन गर्न र उद्यमीहरुलाई स्तरोन्नतिका लागि उद्यमशीलता विकास वित्तीय पहुचँ ,टेवा पँजु ी
र प्रविधि सहयोग प्रदान गरी सफल महिला उद्यमी बन्न सहयोग परु ्याउन राष्ट्रपति महिला उत्थान
कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता विकास वित्तीय पहुचँ टेवा र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम
कार्यविधि २०७७ बनाई कार्यान्वयन गरे को छ । यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा
स्थानीय पालिका पनि रहेको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नै जीविकोपार्जन सधु ार कार्यक्रम मार्फ त विकास
सचू कांकमा पछाडि परे का जिल्लाका विपन्न र एकल महिलालाई सीप क्षमता र योग्यताको
आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिन आर्थिक तथा सामाजिक अवसर र लाभ प्रदान गर्न
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जीविकोपार्जन सधु ार कार्यक्रम सञ्चालन
सम्वन्धी मापदण्ड (२०७७) समेत बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरे को छ । यसको मखु ्य
उद्देश्य उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु, विपन्न
महिलाहरुको जीवनस्तरमा बढोत्तरी ल्याउनु रहेको र यसलाई मानव विकास सचू कांकमा पछाडि
परे का जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
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घ) राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति
राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ को लक्ष्यमा महिलाको आर्थिक सामाजिक र
राजनीतिक रुपमा सशक्तिकरण सहित समानता स्थापित गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी त्यसको
उद्देश्यमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु भन्ने उल्लेख छ । सोही अनसु ार रणनीति ४, (ग)
महिलाहरुलाई रोजगारी उन्मुख गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ५ मा स्वरोजगार
रोगगारी र उद्यमशीलताको एकीकृ त कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण
गर्ने ६ मा स्रोत साधनमाथि समान पहुचँ नियन्त्रण,निर्णय प्रक्रियामा अर्थपर्णु सहभागिता हुन
सक्नेगरी आर्थिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख छ । आर्थिक क्षेत्रमा
महिला सहभागिता वृद्धि,महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण के न्द्र स्थापना, महिला प्रवर्धित उद्यम
व्यवसायमा,दर्ता,ऋण र व्यवसायमा छुट,महिला उद्यमशीलता सहजीकरण के न्द्र स्थापनाको
व्यवस्था छ ।
यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के न्द्रस्तरमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ
नागरिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा लैङ्गिक समानता राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन,प्रदेशमा
सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा लैङ्गिक नीति समन्वय तथा अनगु मन समिति
गठन,स्थानीय तहमा प्रमख
ु तथा अध्यक्षको संयोजकत्वमा नीति कार्यान्वयन तथा समन्वय
समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
ङ) पन्ध्रौं आवधिक योजना केन्द्र स्तर (२०७६ /२०७७ देखि २०८०/ २०८१)
पन्ध्रौं आवधिक योजनाको परिच्छेद ७ सामाजिक क्षेत्र अन्तरगत ६ मा लैङ्गिक समानता तथा
महिला सशक्तिकरणको विषय उल्लेख छ । यसको लक्ष्यमा महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण
सहभागिता सहित सारभतू समानता कायम गर्ने कुरा उल्लेख छ । रणनीति ६ मा घरे लु तथा
पारिवारिक हेरचाह सम्वन्धी क्रियाकलापको मलू ्य कायम गर्ने, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण
कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउने, उद्यमशीलता विकासको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय
पहुचँ को व्यवस्था गर्ने विषयहरु समावेश छन् ।
च) सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनदु ानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५
मा ‘महिला उद्यमशीलता कर्जा र शिक्षित यवु ा स्वरोजगार कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनसु ार महिलालाई व्यक्तिगत वा सामहू िक रूपमा उद्यमशील बन्नका लागि कर्जा उपलब्ध
हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
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कार्यविधिको दफा २ ‘ञ, दफा २ ‘ध’ र ‘न’ मा शिक्षित यवु ा स्वरोजगार कर्जा यवु ा स्वरोजगार
कर्जाको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा यवु ा भनेका यवु ा उमेरका महिला परुु ष दवु ै हुन् ।
उक्त कार्यविधिका अनसु ार कर्जाको सीमा सम्बन्धमा महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म,
शिक्षित यवु ा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, र यवु ावर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाखसम्म रहेको छ ।
त्यसरी नै १८ वर्ष उमेर परू ा भएका महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारका कम्तीमा पाँच
जना उक्त उमेरका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरे को व्याजदर मध्ये ६ प्रतिशत
अनदु ान दिने व्यवस्था छ ।
छ) नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट २०७८-२०७९
नेपाल सरकारले हरे क वर्ष प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेटमा महिलाहरूको आर्थिक विकासका
लागि बजेटको प्रावधान राखेको हुन्छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएको बजेट
वक्तव्य २०७८ जेठ १५ मा एकल महिला अपांगता भएका महिला, बादी, कमलरी, विपन्न,
दलित, आदिवासी जनजाति सीमान्तकृ त सबै समदु ायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन
क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै महिलाहरूको
लागि लघु साना, मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृ षि, यवु ा उद्यम, महिला उद्यम, तथा वैदशि
े क
रोजगारबाट फर्कि एका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियत पूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र
निर्धारण, व्याज अनदु ान,यवु ा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरणा, परियोजना
धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म बीउपँजू ी कर्जा उपलब्ध गराउने÷स्टार्ट
अप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट निःशलु ्क उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलालाई
सिपमल
ू क तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराईने, सबै स्थानीय तहमा
सहजीकरण के न्द्र स्थापना गरिने कुरा पनि यस बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/२०७८ मा पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान
कार्यक्रम मार्फ त उद्यमशीलता विकास वित्तीय पहुचँ वृद्धि प्रविधि सहयोग र उत्पादित वस्तुको
बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गरिनेछ र सबै स्थानीय तहमा महिला
उद्यमशीलता सहजीकरण के न्द्र स्थापना गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो (२३६) । जस
अनसु ार महिला बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उद्यमशीलता सहजीकरण के न्द्र
सञ्चालन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरे को छ । यो के न्द्र स्थानीय तहमा रहेको महिला तथा
बालबालिका शाखामा रहने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा पालिकाले सोको लागि आवश्यक
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काननु बनाउने के न्द्र सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, अनगु मन मलू ्यांकन गर्ने उल्लेख
छ । साथै महिला उद्यमी सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । त्यसरी नै यवु ाको
क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबै प्रदेशमा यवु ा नव प्रवर्तन के न्द्र स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरामा
विशेष जोड दिएको देखिन्छ (२४३) ।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७७ को प्रस्तावनामा
लघु उद्यमको विकास र प्रबर्द्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग परु ्याउने उद्देश्यले
नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरे को गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई
स्थानीय तहमा प्रभावकारी तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाको दफा २५ मा संभाब्य लघु उद्यमीको पहिचान र छनोट गर्दा कार्यक्रमको उद्देश्य
बमोजिम लक्षित समूह गरिवको रे खामनि
ु रहेका महिला, दलित, जनजाति आदिको अनपु ातको
आधारमा गर्ने कुरा उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (१) तालिम प्राप्त गरी उद्यम सरुु गरे का
उद्यमीलाई समूहको निर्णायक पदमा समेत महिला रहने गरी लघु उद्यमी समूहमा आवद्ध गराउन
सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा ५६ मा स्थानीय तहको भूमिका तथा दायित्वको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
जस अन्तरगत ‘घ’ मा लघु उद्यम विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने महिला उद्यमशीलता सहजीकरण
के न्द्र, रोजगार सचू ना के न्द्र लगायतका अन्य सरकारी विकास साझेदार तथा निजीक्षेत्रका संघ
संस्थासँग समन्वय गर्ने विषय रहेको छ । दफा ५२ मा उद्यम विकास समिति गठन र दफा ५८
बमोजिम गठन हुने अनगु मन विकास समितिमा क्रमशः लघउु द्यमी मध्ये एक जना महिला र
उद्यम विकास समितिले तोके को कार्यपालिकाको महिला सदस्य मध्ये एक जना सदस्य बन्ने
प्रावधान राखिएको छ । अनसू चू ी-२ को तालिका नं. १ मा उद्यमी सिर्जना तथा स्तरोन्नतिका
लागि बजेट तर्जुमाको दायरा तोकिएको छ । त्यसरी नै अनसु चू ी ९ मा लघु उद्यम विकास (मेड)
मोडेलको उल्लेख गरिएको छ ।
ज) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट
नेपाल सरकारले सन् २००७-२००८ देखि नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आरम्भ गरे को
छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि
राष्ट्रिय तहबाट नै बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रणाली हो । यसले महिलाहरूको लैङ्गिक अधिकार
र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि ठूलो योगदान परु ्याउँदै आएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी
बजेटलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ गरी तिनवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको
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छ । नेपाल सरकारको विगत छ वटा आ.व.को बजेट विनियोजनको अवस्थालाई हेर्दा लैङ्गिक
उत्तरदायी बजेटको अवस्था निम्न अनसु ार रहेको देखिन्छ (Shilpakar Rajkarnikar, n.d.) ।
तालिका-२: विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवस्था
प्रत्यक्ष उत्तरदायी बजेट (रकम
राष्ट्रिय बजेटको आधारमा
आर्थिक वर्ष
अर्बमा)
प्रतिशत
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
चौंधौं आवधिक योजना (सन.् २०१६-२०१९) ले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई स्थानीय
तहसम्ममा ससं ्थागत गर्न कम्तीमा पनि कुल बजेटको २७ प्रतिशत प्रत्यक्षरूपमा लैङ्गिक
उत्तरदायी कार्यक्रमहरूको लागि छुट्याउने लक्ष्य बनाएको छ ।
सघं ीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महिला उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण नीति
(Gender Responsive Budget Localization Strategy, 2015) बनाएको छ । यसले
हरे क स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रावधान राख्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनमा
समेत जोड दिइएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनको लागि मन्त्रीस्तरीय कार्यान्वयन समिति
पनि निमार्ण गरिएको छ । यसले नीतिगत प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
झ) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (२०७५)
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ को दफा २१ (३) मा काममा
खटाउँदा एकल महिला घरमल
ु ी भएको परिवारको सदस्य (ग) र महिला बेरोजगार व्यक्तिलाई
प्राथमिकता दिने(झ) कुरा उल्लेख छ ।
ञ) मौद्रिक नीति २०७७/२०७८
नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरे को आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय
पहुचँ उल्लेख्य विस्तार भएको (३) वित्तीय साधनलाई उद्यमशीलता विकास उत्पादन अभिवृद्धि
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र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने (५) बाणिज्य बैकहरुले कृ षि क्षेत्रमा प्रवाह
गर्नुपर्ने कुल कर्जाको १० प्रतिशत मध्ये ९.७ प्रतिशत प्रवाह भएको (४९) सहुलियतपूर्ण कर्जा
कार्यक्रमबाट २०७७ जेष्ठ मसान्तसम्म २९ हजार १५७ ऋणी लाभान्वित भएको (५१) स्थानीय
तहका सबै वडामा वित्तीय सेवाको पहुचँ सनिश्
ु चित गर्न राष्ट्रबैंकको स्वीकृ ति लिइरहनु नपर्ने
(५३) वित्तीय पहुचँ र सेवाको गणु स्तर अभिवृद्धि गरिने(६४) बाणिज्य बैंकले २०८० असार
मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीमा न्युनतम १५ प्रतिशत कृ षि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने(७७) कृ षि
विकास र्बैकबाट क्रेडिटकार्ड व्यवस्था (८३) उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा
५ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराउने (९३) स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुचँ परु ्याउन
लघवि
ु त्त वित्तीय संस्थाले शाखा नभएका वडामा मात्र शाखा खोल्न पाउने (१४३) कुराहरु
उल्लेख गरिएका छन् । प्रस्तुत परिदृश्य तथा प्रवधानहरु निश्चयनै पूर्ण रुपमा महिलाहरुका लागि
मात्र परिलक्षित गरिएका छै नन,् तथापि यी प्रावधानहरुले प्रत्यक्ष र परोक्ष दबु ैरुपबाट महिला
आर्थिक सशक्तिकरणका क्षेत्रहरु, जस्तै उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय पहुचँ
विस्तारसँग सम्वन्धित छन् र तिनले महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा प्रत्यक्ष टेवा परु ्याउन
सक्दछन् भन्न सकिन्छ ।
ट) महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि प्रदेशस्तरमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु
प्रदेशहरुमा पन्ध्रौं आवधिक योजना २०७६/ २०७७ देखि २०८० /२०८१ बनेका पाइन्छन् ।
जसमा महिलाहरुको लागि योजना निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गर्ने (प्रदेश १) महिला लक्षित
छोटो तथा लामो अवधिको सीप विकास कायृक्रम सञ्चालन गर्ने,बेटी पढाउ,बेटी बचाउ
अभियान सञ्चालन गर्ने (प्रदेश २) सामाजिक क्षेत्र अन्तरगत लैङ्गिक समानता तथा
सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रत्यक्ष रुपमा महिलाहरुका आय आर्जन हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालनममा
सहयोग परु ्याउने,प्रादेशिक लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति (वाग्मती) महिला
सशक्तिकरणमा जोड दिई हरे क क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गर्दे मल
ू प्रवाहीकरण र सारपूर्ण
लैङ्गिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कोशेली घर सञ्चालन गर्ने (गण्डकी) लैङ्गिक समानता
र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने,आर्थिक अवसरहरुमा महिलाहरुको पहुचँ
विकास गर्ने(लम्बि
ु नी) अवसरबाट वञ्चित महिलाहरुको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लक्षित कार्यक्रम ल्याइने,व्यावसायिक सीप क्षमता विकास गर्न,
वित्तीय र डिगिटल साक्षरता सम्वन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्ने(कर्णाली) महिलावर्गको जीविकोपार्जन
सधु ार र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई बिउपँजु ी अनदु ान (सदु रु पश्चिम) कार्यक्रमहरु
ल्याइएका छन् ।
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ठ) महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि पालिकास्तरमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहहरुलाई विधायिकी कार्यकारिणी
र न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरे को छ । जस अनसु ार, ऐन काननु का आधारमा रही अधिकार
क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय निकायहरुलाई गाउँ तथा नगरसभाद्वारा ऐन, काननु र गाउँ नगर
कार्यपालिकाद्वारा नीति नियम,निर्देशिका ,कार्यविधिहरु बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । जस
अनसु ार पालिकाहरुले महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आवश्यक नीति तथा
कार्यविधिहरु बनाई कार्यान्वयन गरे को देखिन्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, व्यवसाय कर नियमावली र कार्यविधि तथा निर्देशिका जस्तैः आय
आर्जनका लागि बाख्रापालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,एक घर एक महिला रोजगार
कार्यविधि, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालन
कार्यविधि,उद्यमीहरुका लागि अनदु ान सञ्चालन निर्देशिका,साना उद्यमशील किसान कार्यक्रम
सञ्चालन कार्यविधि,व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका,महिला विकास कार्यक्रम
सञ्चालन कार्यविधि,महिला सशक्तिकरण तथा ससं ्थागत विकास परियोजना सञ्चालन
सम्वन्धी कार्यविधि,लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि आदि
कार्यविधिहरु महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा परु ्याउने उद्देश्यले विभिन्न पालिकाकहरुद्वारा
निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपरु को उद्यमशीलता विकास
कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७, हल्दीबारी गाउँ पालिका झापाद्वारा प्रकाशित महिला विकास
समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५, सनु वल नगरपालिका रुपन्द्ेही ,महिला उद्यम
के न्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, दशरथचन्द्र नगरपालिका बैतडीको महिला
अधिकार सरं क्षण सम्वन्धी नीति २०७५ यस्ता नीति तथा कार्यविधिका उदाहरणहरु हुन् ।
त्यसरी नै महिलाहरुका लागि पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था,महिलाको
नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था
(एकल महिला भएमा ३५ प्रतिशत) साविकको घर जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पति पत्नी
दबु ैको संयक्त
ु नमममा लिखत गर्न चाहेमा सोमा एकसय मात्र रजिष्टेसन दस्तुर( महिलाका सविध
ु ा
सम्वन्धी सचू ना,२०७३ असार, राष्ट्रिय सचू ना आयोग) महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणमा
सहयोग परु ्याउने अन्य नीतिगत प्रावधानहरु हुन् ।
ड) नीतिगत प्रावधानहरुको सारांश
महिला आर्थिक सशक्तिकरण सम्वन्धी मौजदु ा, कानन,ु नीति तथा प्रावधानहरुको अध्ययन गर्दा

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

21

संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म नै नीति नियमहरु निर्माण भएका तर स्थनीय तहमा मात्र गरिएको
सर्वेक्षणको नतिजाको आधारमा ती काननु ,नीति तथा प्रावधानहरुको बारे मा महिलाहरुलाई
पर्याप्त जानकारी नभएको,दस्तावेजहरु अपर्याप्त भएको र कार्यान्वयन पनि ठीकै मात्र भएको भन्ने
देखिएकोले प्रावधानहरु र कार्यान्वयनको बीचमा के ही अन्तर देखिएको बझु ्न सकिन्छ ।

४.३. गाउँपालिकाका भूमिका र जिम्मेवारीहरू
देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
२०७४ को प्रस्तावनामा संविधान बमोजिम स्थानीय तहको सरकार सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन
गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सह अस्तित्व, र समन्वयलाई प्रबर्द्धन गर्न तथा
जन सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शितालाई सनिश्
ु चित गरी सल
ु भ र गणु स्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,
समानपु ातिक समावेशी र न्यायोचित तरिकाले लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण गर्न, काननु ी
राज्य र दिगो विकासको अवधारणलाई स्थानीय तहदेखि नै सदृु ढीकरण गर्न, स्थानीय नेततृ ्वको
विकास गर्न वाञ्छनीय भएको हुनाले स्थानीय सरकार ऐन ल्याइएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ उपदफा २ मा स्थानीय तहले योजना बनाउँदा
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई ध्यान दिनपु र्ने उल्लेख छ । उपदफा
३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्ना योजना बनाउँदा महिला बालबालिकालाई
प्रत्यक्ष लाभ पगु ्ने लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने खालका
योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनपु र्ने उल्लेख छ । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
अन्तरगत योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिलावर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु ्ने योजना छनोटमा जोड दिने
कुरा उल्लेख छ ।
आम नागरिकहरूका साथै संवैधानिक प्रावधानको आधारमा महिलाहरूको लागि सनिश्
ु चित
गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा पनि गाउँपालिकाको
ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय राज्य प्रणाली अनरू
ु प २०७४ सालमा
सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित ३५०४१ जनप्रतिनिधिहरू मध्ये ४०.९६ प्रतिशत
अर्थात् १४३५२ जनप्रतिनिधिहरू महिलाहरू हुनु विशेष महत्वको विषय हो । त्यसमा पनि
उपप्रमख
ु हरूको उपस्थिति ९१ प्रतिशत रहेको छ । यध्यपि यस्तो प्रतिनिधित्वले मात्र महिला
आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएपनि यसले
महिला आर्थिक सशक्तिकरणका सवालमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्न सकिन्छ ।
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सोही ऐन अनसु ार स्थानीय सरकारको योजनामा के ही प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि तोकिएका
छन् । जसमा गरिबी निवारणमा सहयोग पगु ्ने र उत्पादनमल
ू क कार्यहरूमा जोड दिने कुराहरू
उल्लेख छ । त्यस्तै महिला बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग क्षेत्र र समदु ायलाई लाभ
पगु ्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा टेवा पगु ्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गर्ने र पालिकामा यस्ता योजनाहरू बनाउँदा महिलाहरूको अधिकतम सहभागिता गराउने
कुराहरू ऐनमा समावेश गरिएका छन् । प्रस्तुत तथ्यहरूको आधारमा महिलाहरूको आर्थिक
सशक्तिकरणको लागि गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा जिम्मेवारी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

४.४. प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मल
ू संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको
रहने व्यवस्था रहेको छ । तीनै तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व र समन्वयको
सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह एक किसिमले सशक्तिकरण भइसके का
छन् । आवश्यकता अनसु ार एक अर्कासंग सहकार्य गर्न सक्दछन् । तर दवु ै स्वायत्त भएकोले एक
अर्काबीचको सहकार्य र समन्वयको हकमा कुन विषयमा कसले कोसँग समन्वय गर्ने भन्ने कुरा
स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । संविधानले सबै तहको आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार तोके को छ । स्थानीय
र क्षेत्रीय विकासको हिसावले प्रदेश र पालिकाबीच बलियो सम्वन्ध हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन यी दईु बीचको अन्तर सम्वन्ध जरुरी छ । संघ प्रदेश स्थानीय
तह (समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध )ऐन २०७७ को निर्माण समेत भएको छ । संघीय लोक
् तान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक शासनप्रणलीको सदृु ढीकरणका लागि नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको
प्रयोग गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्वन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व समन्वय र
पारस्परिक सहयोगको आधारमा व्यवस्थित गर्न यो ऐन ल्याइएको उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका सचू ीहरु
निर्धारण गरे को छ । सामाजिक सरु क्षा गरिवी निवारण,कृ षि सहकारी आदि साझा अधिकारका
सचू ीभित्र पर्दछन् ।
ऐनको दफा ११ उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँग र (३)मा नेपाल सरकारले
देहायका विषयमा आवश्यकता अनसु ार प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय र परामर्श गर्न सक्ने
उल्लेख छ । दफा २४ मा प्रदेश समन्वय परिषदको गठनको व्यवस्था छ । जसको (१) मा
प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेश भित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको
समन्वय र अन्तरसम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशस्तरमा एक समन्वय परिषद रहने
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व्यवस्था छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका अन्य विषयक्षेत्रका साथै महिला आर्थिक
सशक्तिकरणका लागि पनि प्रदेश तथा स्थानीय निकायबीचको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य
रहेको छ । (गाउँपालिकाहरुको काननु निर्माण प्रकृ या र अद्यावधिक अवस्था सम्बन्धी एक
अध्ययन प्रतिवेदन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल)
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५. नेपाली महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण: गाउँपालिका स्तरिय सर्वेक्षण
५.१. सर्वेक्षणको परिचय
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे को संघीय संरचना अनुरूप बनेका ३ तहको
सरकारहरु मध्ये ७५३ वटा गाउँ पालिका/नगरपालिकाहरू सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्दछन् ।
त्यस मध्येमा पनि नेपाल सरकार के न्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट (Central
Bureau of Statistics, Nepal, n.d.) का अनुसार नेपालको कुल भभू ागको ७९. ८५%
ग्रामीण भभू ागले ओगटेको छl चाहे संघीय र प्रादेशिक सरकारद्वारा नियोजित विविध
आयोजनाहरू हुन् वा आफ्नै पहलमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू, यी सबैलाई गाउँ स्तरमा
बसी त्यहाँको समदु ाय स्तरमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा ४६० वटा गाउँ पालिकाहरू
अहम् भूमिकामा छन् ।
स्थानीयस्तरमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि मौजदु ा काननु ले
व्यवस्था गरे का प्रावधानहरू, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू वा विभिन्न गैर सरकारी तथा
दातृ निकायहरूका अनदु ान र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तहमा गाउँपालिकाहरू प्रत्यक्ष
साक्षी बनेका छन् l यसबाट यी नीति एवम् कार्यक्रमहरूका सबल पक्षहरू, कमी कमजोरीहरू,
प्रयोगात्मक चनु ौतीहरूको बारे मा समेत गाउँपालिकाहरूले महत्त्वपूर्ण अनभु व र ज्ञानहरू बटुल्न
सफल बनेका छन् । यद्यपि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा सातै प्रदेशहरूमा छरिएर
रहेका गाउँपालिकाहरूले भोगिरहेका मखु ्य प्रयोगात्मक चनु ौतीहरू के के हुन् र आगामी दिनमा
उनीहरूको सामहु िक भूमिका कस्तो हुनपु र्दछ भन्ने सामहु िक स्पष्टता तिनै तहका सरकारहरूमा
पर्याप्त रूपमा भएको पाइँदनै । साथै यस क्षेत्रमा अध्ययन र अनसु न्धान पनि सीमित मात्रामा मात्रै
भएको पाइन्छ ।
यसर्थ यस नेपाली महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण; मद्ु दा, चनु ौती र आगामी कार्यदिशा :
अध्ययन २०७८ ले आर्थिक सशक्तिकरणको क्षेत्रमा महिलाहरूको लागि मौजदु ा काननु ले
व्यवस्था गरे का विषयहरूको मलू ्याङ्कन गर्ने, यस क्षेत्रका भएका विविध चनु ौती र मद्ु दाहरूको
खोजी गर्ने, र यस क्षेत्रमा आवश्यक सधु ारका निम्ति मार्ग निर्दिष्ट गर्ने प्रयास गरे को छ । यसका
निम्ति गाउँपालिकाहरूसँग महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका विविध आयामहरूलाई समेटेर
प्रत्यक्ष कुराकानी गरी एक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

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

27

५.२. सर्वेक्षणको विधि
५.२.१. सर्वेक्षणको नमुना छनोट
यस अध्ययन कार्यक्रमका लागि उत्तरदाताको रूपमा नेपालभरका २० वटा गाउँपालिकाहरूलाई
लिइएको छ । उत्तरदाताहरू छनोट गर्दा यथासम्भव रूपमा लैङ्गिकरूपमा समावेशी र भौगोलिक
रूपमा प्रतिनिधिमल
ु क बनाउन प्रयास गरिएको थियो । नेपालका ७ प्रदेशभित्र फै लिएका
४६० वटा गाउँपालिकाहरूको भौगोलिक अवस्थितिको प्रतिनिधित्व गराउन आनपु ातिक
विश्ले षणबाट प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गत निश्चित सखं ्यामा हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका
गाउँपालिकाहरूलाई उत्तरदाताको रूपमा छनोट गरिएको थियो । आनपु ातिक विश्ले षणबाटै
हरे क प्रदेशभित्र गाउँपालिकाको प्रमख
ु नेततृ ्व तहमा महिला भएका गाउँपालिकाहरूलाई समेत
समावेश गरिएको थियो । यस प्रक्रियाबाट छनोट गर्दा प्रदेश -२ का कुनै पनि गाउँपालिकामा
महिलाको नेततृ ्व नभएको हुदँ ा, त्यस बाहेकका हरे क प्रदेशहरूमा कम्तीमा महिलाद्वारा नेततृ ्व
गरिएको एउटा गाउँपालिकालाई समावेस गरिएको थियो । त्यस्तै प्रमख
ु नेततृ ्व तहमा दलित
समदु ायबाट प्रतिनिधित्व भएको नेपालको एक मात्र गाउँपालिका, लम्बि
ु नी प्रदेशको प्युठान
जिल्लामा पर्ने सरुमारानी गाउँपालिकालाई समेत सामेल गरिएको थियो । यस सम्बन्धी थप
जानकारी (८.१.अनसु चू ी १: नमनु ा छनोट) मा हेर्न सकिने छ ।

५.२.२. प्रश्नावली निर्माण
यस अध्ययन अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको सर्वेक्षणका लागि अध्ययनको क्षेत्र र उद्देश्यअनुरूप र
महिला सशक्तिकरणका विभिन्न आयामहरू (Dimensions)लाई समेटेर संरचित प्रश्नावली
निर्माण गरिएको थियो । त्यस भित्र पनि (Overseas Development Institute, n.d.)
ले प्रकाश पारे का महिला सशक्तिकरणभित्रका ६ वटा प्रत्यक्ष आयामहरू मध्येमा यस
अध्ययनको उद्देश्य र गाउँ पालिकाहरूको वस्तुस्थितिसँग सुहाउदो ४ वटा आयामहरू मखु ्यत;
सिप विकास र तालिम, गुणस्तरीय र सम्मानजक ज्याला सहितको कामको पहुचँ , स्याहार
तथा अन्य पारिवारिक जिम्मेवारीहरू, सम्पत्ति र वित्तीय पहुचँ र सामाजिक सुरक्षालाई
समेटिएको थियो । यसैगरी ४ वटा अन्तर्निहित आयामहरू मध्येमा कानुनी अधिकारलाई
समेटिएको थियो भने यस बाहेक पनि कार्यान्वयन पक्षको वास्तविक अवस्था बुझ्ने
उद्देश्यका साथ महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा गाउँ पालिकाहरूले व्यवस्था गरे को
बजेट तथा हाल चलिरहेका कार्यक्रमहरू, दर्ता प्रक्रिया, र कानुनी प्रावधानजस्ता पाटोलाई
पनि थप गरिएको छ । यी आयामहरूलाई यस अध्ययनको उद्देश्य अनुरूप प्राथमिकता र
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सान्दर्भिकताका आधारमा प्रमख
ु प्रश्न वा सम्भावित उत्तरहरू मध्ये विकल्पको रूपमा समेट्ने
प्रयास गरिएको थियो । यसरी उत्तरदाताको व्यक्तिगत जानकारी र सम्बन्धित गाउँ पालिकाको
सामान्य जानकारी बाहेक विभिन्न ३८ वटा प्रश्नहरू समावेश गरे र प्रश्नावली तयार पारिएको
थियो । यीमध्ये २३ वटा प्रश्नहरूको सम्भावित जवाफको रूपमा उत्तरदातालाई बढीभन्दा बढी
विकल्पहरू दिईएको थियो, जसबाट उनीहरूले एक वा सोभन्दा बढी जत्ति पनि जवाफहरू
छनोट गर्न सक्थे । त्यसैगरी प्रश्नावली भित्रका ११ वटा प्रश्नमा गाउँ पालिकाहरूले अनुमानको
आधारमा निश्चित दायराको रूपमा दिईएको धेरै वटा सम्भावित जवाफहरू मध्ये कुनै एक
छनोट गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तै बाँकी ४ वटा प्रश्नहरूमा भने ५ बिन्दुहरू भएको लिकर्ट स्के ल
(Likert Scale) को प्रयोग गरिएको थियो । जसमा उत्तरदाताले पहिलो बिन्दुलाई पुरै राम्रो,
दोश्रोलाई राम्रो, तेश्रोलाई ठिकै , चौथोलाई खराब र पाँचौलाई कम खराबको रूपमा मानेर
अनुमानित जवाफ दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

५.२.३. तथ्याङ्क सक
ं लन, प्रशोधन, विश्लेषण र चित्रण
अध्ययनको लागि निर्धारण गरिएको समय र उत्तरदातासँगको भौगोलिक दरु ीलाई ध्यानमा राख्दै,
सबै उत्तरदाताहरूको सजिलै पहुचँ पगु ्न सक्ने र प्राप्त नतिजालाई विश्ले षणका लागि कम्प्युटरमा
प्रविष्टि गरिरहनु नपर्ने हुदँ ा सर्वप्रथम निर्धारित प्रश्नावालीलाई गगू ल फर्मस् मा उतार्ने रणनीति
निर्णय गरिएको थियो l यसका लागि उत्तरदाताको अनक
ु ु लताका आधारमा अनलाईनबाट
प्रशानावाली पठाउने, तोकिएको समय भित्र जवाफहरू संकलन भए नभएको यकिन गरि ताके ता
गर्ने, वा टेलिफोन मार्फ त् कुराकानी गरि प्राप्त जवाफहरू आफै ले प्रविष्टि गरिदिने जस्ता कार्य
सम्पन्न गरिएको थियो ।
यसरी प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरी विभिन्न कोणबाट विश्ले षण गरिएको थियो । यस क्रममा
विषयवस्तुको सान्दर्भिकता र यस अध्ययनको उद्देश्यलाई ध्यानमा राखि विभिन्न सचू कहरूको
तल
ु नात्मक अध्ययन गरिएको थियो भने प्राप्त निष्कर्षलाई वर्णनात्मक रुपमा विश्ले षण गरिएको
थियो । यस सर्वेक्षणको लागि लिइएको उत्तरदाताको संख्या निकै सानो भएको हुदँ ा यस
सर्वेक्षणको नतिजा जति सक्दो सहि होस् भन्नका लागि बहुविकल्प भएका प्रश्नहरूमा प्राप्त
जवाफहरूलाई तथ्याङ्कशास्त्रीय हेरफे र गरिएको छै न । यसैगरी यस्तो अवस्थामा वर्णनात्मक
विधिहरू प्रयोग गर्न बान्छनीय हुने हुनाले प्राप्त तथ्याङ्कलाई सान्दर्भिकताको आधारमा सोझै
विविध रे खाचित्रहरूमा प्रस्तुति गरिएको थियो ।
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५.३. सर्वेक्षणको नतिजा
५.३.१. उत्तरदाताको पष्ठृ भूमि र सहभागिता
यस सर्वेक्षणको क्रममा लिइएका विभिन्न २० वटा गाउँपालिकाहरू मध्येमा उत्तरदाताको पद,
लिङ्ग, जात/जाति र प्रदेशको प्रतिनिधित्व यस्तो रहेको थियो:
आँकडा १: पदको अधारमा
उत्तरदाताको विभाजन

आँकडा ३: जात/जातिको
आधारमा उत्तरदाताको
विभाजन

आँकडा २: लिङ्गको अधारमा
उत्तरदाताको विभाजन

आँकडा ४: सात प्रदेशहरूमा
उत्तरदाताको विभाजन

उत्तरदाताहरूले धारण गरे को पदको आधारमा हेर्दा यस सर्वेक्षणमा सबैभन्दा धेरै, करिब ६०
प्रतिशत गाउँपालिका उपप्रमख
ु हरूको सहभागिता रहेको थियो भने त्यसपछि गाउँपालिका
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प्रमख
ु हरू र प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तहरूको क्रमश: ३०% र १०% सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसैगरी यस सर्वेक्षणमा परुु षहरूको भन्दा बढी महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै
जात/जातिको आधारमा हेर्दा ५०% जनजाति रहेका थिए भने ३५% ब्रामण-क्षेत्रि, १०% मधेशी
र ५% दलित समदु ायबाट प्रतिनिधित्व गर्दथे । आनपु ातिक विश्ले षणको अधारमा सात प्रदेशहरू
मध्येमा सबैभन्दा धेरै उत्तरदाताहरू प्रदेश-१ बाट लिइएको थियो भने कर्णाली प्रदेश र सदु रु पश्चिम
प्रदेशबाट सबैभन्दा कम उत्तरदाताहरू लिइएको थियो ।

५.३.२. महिलाको आर्थिक सक्रियताको समग्र अवस्था र चुनौतीहरू
५.३.२.१. औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा आर्थिक रूपले सक्रिय
महिलाको अनुमानित आँकडा
अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर सगं ठन (International Labour Organization - ILO) ले औपचारिक
र अनौपचारिक क्षेत्रलाई भिन्न परिभाषा र अवस्थामा वणर्न गरे को छ । जस अनसु ार औपचारिक
क्षेत्रमा कामदारहरूले निश्चित समय सीमाभित्र रहेर काम गर्दै त्यसै अनसु ारको उपयक्त
ु कर
सम्बन्धित निकायलाई तिर्दछन् । यसैगरी ‘औपचारिक क्षेत्र’ मा सबै मजदूरहरू एकै समावेशी
व्यवसायमा सगं ्लग्न हुन्छन् ।
त्यस्तै ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ मा कामदारहरूको कुनै निश्चित समयसीमा हुदँ नै र जसमा व्यवसायी
वा कामदारहरूले कर तिर्दैनन् । यस क्षेत्रलाई सरकारी निकायहरूबाट कुनै किसिमको अनगु मन
वा निरीक्षण पनि गरिँ दनै । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न गार्हो हुन्छ र यसलाई अर्थतन्त्रमा एक
झन्झटिलो क्षेत्र पनि भनीन्छ । (International Labour Organisation (ILO), n.d.) । यसै
मान्यताभित्र रहेर यस सर्वेक्षणको क्रममा “गाउँपालिकाहरूभित्र औपचारिक र अनौपचारिक
क्षेत्रहरूमा सक्रिय महिलाको अनमु ानित आँकडा कस्तो रहेको छ ?” भनी प्रश्न गरिएको थियो ।
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आँकडा ५: औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाको आँकडा

आँकडा ५ बाट गाउँपालिकाहरूभित्र औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिकरूपले सक्रिय महिलाहरूको
आँकडा १-१०% हुनसक्ने सम्भावनामा सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूको सहमति रहेको
बझि
ु न्छ । यसैगरी ४१% भन्दा माथिका कुनै पनि सम्भावित उत्तर छनोटमा नपर्नुले औपचारिक
क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाहरूको संख्या निकै कम हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी गाउँपालिकाहरू भित्र अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिकरूपले सक्रिय महिलाहरूको
सम्भावित आँकडाको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरूबिच विभाजित धारणाहरू देखिन्छन् ।
अर्कातर्फ ५ जना (२५%) उत्तरदाताले अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूको आँकडा ८१
-९०% को बिच हुनसक्ने बताएका छन् । अर्कोतर्फ बाँकी १५ जना (७५%) उत्तरदाताहरूले
५१% भन्दा तलको दायरा (Range) का विभिन्न सम्भावित उत्तरहरू छनोट गरे का छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूको आँकडा ८१ -९०% को बिच हुनसक्ने करिब २५%
उत्तरदाताको निष्कर्ष (WIEGO, 2020) सँग मिल्दोजलु ्दो छ । जस अनसु ार नेपालका करिब
३० लाख महिलाहरू श्रम बजारमा आवद्द छन् र त्यसमध्य ९०.५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा
सक्रिय छन् । यद्यपि बाँकी ७५% उत्तरदाताको धारणा योभन्दा फरक भएको बझि
ु न्छ । यसर्थ,
अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिकरूपले सक्रिय महिलाहरूको आँकडा एक अर्काबिच यति धेरै
फरक पर्नुको पछाडि गाउँपालिकाहरूका आफ्नै आन्तरिक वस्तुस्थिति र बिशेषताहरूका कारण
भएको अनमु ान लगाउन सकिन्छ । यदि त्यसो नभए, यस विषयमा तथ्यपरक र वास्तविक
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आँकडा/जानकारी गाउँपालिकाहरूसँग नभएको कारण पनि यस्तो निस्कर्ष प्राप्त भएको हुनसक्छ
वा यस क्षेत्रमा सक्रिय महिलाको संख्या तल
ु नात्मक रूपमा साच्चिकै कम पनि हुनसक्छ ।
भविष्यमा यस विषयमा थप गहन अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

५.३.२.२. औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय
महिलाको कार्यगत विभाजन
यस सर्वेक्षणको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठन (ILO) को परिभाषा भित्रै रहेर गाउँपालिकाहरूको
सन्दर्भमा मेल खाने विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको थियो ।
त्यस पछि यी क्षेत्रहरूलाई उत्तरदातासमक्ष सम्भावित जवाफको रूपमा पेश गर्दै एकभन्दा बढी
जवाफ छनोटको अवसर प्रदान गरिएको थियो । त्यसमा कृ षि, घरे लु उद्योग जस्ता कार्यक्षेत्रहरू
औपचारिक र अनौपचारिक दवु ै क्षेत्रको सम्भावित जवाफको रूपमा परे का थिए ।
आँकडा ६: महिलाहरू आर्थिक रूपले सक्रिय भएका अनौपचारिक क्षेत्रहरू

अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाहरू मध्य सबैभन्दा धेरै कृ षि, पशपु ालन,
घरे लु उद्योगहरू र किराना/खद्रा
ु पसलहरूमा सक्रिय देखिन्छन् भने ईटा भट्टामा सबैभन्दा कम
सक्रिय देखिन्छन् । त्यस्तै के हीले अन्य क्षेत्रहरूमा समेत सक्रिय रहेको जनाएका छन् ।
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आँकडा ७: महिलाहरू आर्थिक रूपले सक्रिय भएका औपचारिक क्षेत्रहरू

यसैगरी औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाहरूको आँकडा हेर्दा पनि कृ षि र
किराना खद्रा
ु पसलहरू प्रति नै बढी आकर्षण भएको बझि
ु न्छ भने सिलाइ-कटाइ र शिक्षण पेशा
त्यसपछि आउँछन् । त्यस्तै बैंक, होटल, पर्यटन, मनोरन्जन जस्ता औपचारिक क्षेत्रमा महिलाको
सबैभन्दा कम सक्रियता देखिन्छ भने औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा शनू ्य सहभागिता रहेको
देखिन्छ ।

५.३.२.३. औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाले
समग्र रूपमा भोग्नु परेको समस्या र त्यसको समाधानमा गाउँपालिकाहरू
गाउँपालिकाहरुको दृष्टिबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय
महिलाले समग्र रूपमा कस्ता समस्या भोग्नु परे को छ भनि प्रश्न गरिएको थियो ।
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आँकडा ८: आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाले भोग्नु परेका समस्या र त्यसमा
गाउँपालिकाले गर्दै आएको सहयोग

आर्थिक रूपमा सक्रिय भएका वा भविष्यमा हुन चाहने महिलाहरूले भोग्नु परे को सबैभन्दा ठूलो
समस्याको रूपमा घरे लु तथा पारिवारिक जिम्मेवारीहरू देखिन्छन् । त्यस्तै शैक्षिक योग्यता नपगु ्नु
र सिपको कमीका कारण पनि उनीहरू समस्यामा परे को देखिन्छ भने ‘महिलालाई हिँडडुल गर्न
असरु क्षित वातावारण भएकोले’ भन्ने सम्भावित जवाफ, सबैभन्दा कम गाउँपालिकाहरूको
छनोटमा परे को छ । गाउँपालिकाहरूलाई मात्रै उत्तरदाताको रूपमा लिएको र यस सर्वेक्षणले
लक्षित महिलाहरूको धारणालाई समेट्न नसके को कारण पनि यस्तो जवाफ आएको हुनसक्छ ।
यस निष्कर्षको ठिक विपरीत सन् २०१४ मा महिलाहरूको दृष्टिकोणलाई समेटेर तयार पारिएको
एक रिपोर्टका अनसु ार सार्वजनिक स्थलमा र कार्यस्थलमा महिला हिसं ा व्याप्त रूपमा रहेको तर
त्यसको उजरु ी कम हुने गरे को छ ।
त्यस्तै यस आँकडा-८ ले आर्थिक रूपमा सक्रिय भएका वा भविष्यमा हुन चाहने महिलाहरूले
भोग्नु परे का समस्याको समाधानको लागि गाउँपालिकाहरूले विविध उपायहरू अबलम्बन
गरिरहेको पनि देखाउँछ । यी मध्ये महिलालाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सामाजिक सचेतना
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फै लाउने कार्य सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूले गर्दै आएको देखिन्छ । त्यस्तै सिप र व्यवसाय
विकासका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने, परिवारको सहयोग जटु ाउन आवश्यक
सचेतना फै लाउने, गाउँस्तरमा उत्पादित वस्तुका लागि नयाँ बजारको खोजी गर्ने जस्ता कार्य
पनि धेरै गाउँपालिकाहरूले गर्दै आएको देखिन्छ । यसरी आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाले भोग्नु
परे का समस्या र त्यसमा गाउँपालिकाले गर्दै आएको सहयोगलाई तल
ु नात्मक रूपमा हेर्ने हो भने
आर्थिक रूपमा सक्रिय भएका वा भविष्यमा हुन चाहने महिलाका मखु ्य समस्या पहिचानमा मात्र
नभई र यसको समाधानमा समेत गाउँपालिकाहरू सफल भएको बझु ्न सकिन्छ ।

५.३.२.४. गाउँपालिकाहरूले समग्रमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि
विविध प्रयासहरू गर्ने क्रममा आफै ले भोगेका समस्या र यसका सम्भावित समाधानहरू
औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका निम्ति
गाउँपालिकाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट विविध प्रयासहरू गरिरहेको आँकडा ८ बाट प्रष्ट हुन्छ ।
यद्यपि, गाउँपालिका आफै ले पनि यस क्रममा विविध समस्याहरू भोग्नुपरे को देखिन्छ ।
आँकडा ९: महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा गाउँपालिका आफैले भोग्दै आएको
समस्या र सम्भावित समाधानहरू
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यी समस्याहरू मध्ये बजेट अभावको समस्यालाई सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूले छनोट गरे का
छन् भने दक्ष सहजकर्ताको कमी र आवश्यक भवन/पर्वा
ु घार नहुनु त्यसपछिको मखु ्य समस्या
रहेको इङ्गित गरे का छन् । त्यस्तै यसको समधानको निम्ति बजेटको आकार बढाउनु पर्ने र नयाँ
दक्ष जनशक्ति थप गर्ने सम्भावित समाधानलाई सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाले छनोट गरे का छन् ।

५.३.३. प्राविधिक/व्यावसायिक सिप तथा व्यवसाय दर्ताको अवस्था र चुनौतीहरू
५.३.३.१. गाउँपालिकाहरूमा प्राविधिक/व्यावसायिक सिप हासिल गरेका
महिला, र महिलाको नाममा दर्ता भएका व्यवसायको तुलनात्मक विश्लेषण
गाउँपालिकाहरूलाई त्यस क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने कति प्रतिशत महिलाले प्राविधिक/
व्यावसायिक सिप हासिल गरे का छन् भनी प्रश्न गरिएको थियो । त्यस्तै उनीहरूलाई कति प्रतिशत
महिलाले व्यवसाय दर्ता गरे का छन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि गरिएको थियो ।
आँकडा १०: प्राविधिक/व्यावसायिक सिप हासिल गरेका महिला र महिलाको नाममा
दर्ता भएका व्यवसाय

प्राविधिक/व्यावसायिक सिप हासिल गरे का महिला सबैभन्दा बढी ११-२०% को दायरामा
हुनसक्ने अनमु ान अधिकतम् गाउँपालिकाहरूले गरे का छन् भने करिब ३५% (७ जना) ले
त्योभन्दा कम र बाँकीले त्योभन्दा बढीको दायरामा हुनसक्ने अनमु ान गरे का छन् । तथापि,
व्यवसाय दर्ता भने, सबैभन्दा बढी उत्तरदाताले १-१०% को दायरामा सीमित भएको हुन सक्ने
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अनमु ान गरे का छन् भने करिब २०% (४ जना) ले मात्र ११-२०% को दायरामा हुन सक्ने अनमु ान
गरे का छन् । यसरी हेर्दा तल
ु नात्मक रूपमा यी गाउँपालिकाहरूमा व्यावसायिक/प्राविधिक सिप
सिक्नेको संख्या उलेख्य भए पनि व्यवसाय दर्ता गर्ने महिलाको संख्या निकै कम भएको बझु ्न
सकिन्छ । सिपको प्रकृ ति हेरेर सबै प्राविधिक सिप सिक्ने महिलाले व्यवसाय गर्न सम्भव हुन्छ
भन्ने हुदँ नै त्यसैले पनि व्यवसाय दर्ता गर्नेको सङ्ख्या के ही कम भएको मान्न सकिन्छ । अथवा,
महिलाहरूले सिप हासिल गर्ने तर त्यसको व्यावसायिक लाभ नलिने गरे काले यस्तो भएको
हुन सक्छ । त्यस्तै सिप हासिल गरी अनौपचारिक हिसाबमा मात्रै व्यावसायीकरण गरे काले पनि
यस्तो निष्कर्ष आएको हुनसक्छ । त्यसै गरे र कुनै निश्चित विषयमा रहेर सिप/तालिम हासिल
गर्नुले मात्रै महिलाहरूलाई व्यावसायिक बाटोमा अगाडि बढ्न पर्याप्त नहुन सक्छ, बरु यस सँगै
अन्य थप्ु रै त्यस्ता आयामहरू हुन सक्छन,् जसलाई समेटेर सर्वाङ्गिण ढङ्गबाट हस्त्क्षेपको
रणनीति सम्बन्धित निकायहरूले तय गर्न जरुरी हुन्छ भन्नेतर्फ पनि यसले इङ्गित गरे को मान्न
सकिन्छ ।

५.३.३.२. महिलाको प्राविधिक/व्यावसायिक सिपको स्तर बद्ृ धि-विकासका लागि
गाउँपालिकाद्वारा सन्चालित कार्यक्रमको सफलताका आधारमा तुलनात्मक विश्लेषण
“गाउँपालिकाले महिलाहरूका लागि प्रदान गरे को प्राविधिक/व्यावसायिक सिपहरू मध्ये
कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्तिको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा सफल र असफल कार्यक्रमहरू कुन-कुन हुन
सक्लान?् ” भनी हामीले सोधेका थियौ ँ ।
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आँकडा ११: प्राविधिक/व्यावसायिक सिप प्रदान गर्ने प्रयासहरू मध्ये सबैभन्दा सफल
र असफल कार्यक्रमहरू

सोधिएको प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूले पशपु ालनलाई सफल कार्यक्रमको रूपमा
छनोट गरे का छन् भने ब्युटिसियन तालिमलाई सबैभन्दा धेरैले असफल कार्यक्रमको रूपमा
छनोट गरे का छन् । सफल कार्यक्रमहरूको रूपमा कृ षि, सिलाइ-कटाइ, हस्तकला एवम्
सजावट सामग्री, पर्यटन, तथा होमस्टे सन्चालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि क्रमश सबैभन्दा
बढी छनोटमा परे का देखिन्छन् । यसैगरी ड्राईभिङ्ग, अचार बनाउने तथा खाध्य प्रशोधन,
बजारीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू असफल कार्यक्रमहरूको रूपमा अगाडि देखिन्छन् । यसबाट
सफल ठहरिएका कार्यक्रमहरूलाई गाउँपालिकाहरूले अझ प्राथमिकतामा राख्ने वा असफल
ठहरिएका कार्यक्रमहरूको विविध पक्षको अध्ययन गरि त्यसमा सधु ार गर्ने जस्ता रणनीति
गाउँपालिकाहरूले भविष्यमा तय गर्न सक्छन् ।
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५.३.३.३. व्यवसाय दर्तामा महिलाको पहुच
ँ , भएका कार्यक्रम र भविष्यका लागि
सझ
ु ावहरू
अझै पनि गाउँपालिकाहरूमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाको उल्लेख्य हिस्सा अनौपचारिक
क्षेत्रमा रहेको यसै सर्वेक्षणको आँकडा-५ बाट प्रष्ट भइसके को छ । यस अवस्थामा अनौपचारिक
क्षेत्रभित्र पनि विशेष गरे र व्यावसायिक ढङ्गबाट अगाडि बढी रहेका महिलाका प्रयासहरूलाई
औपचारिकता दिने हो भने व्यवसाय दर्तामा उनीहरूको पहुचँ वृद्धि गर्न अति आवश्यक हुन्छ ।
आँकडा १२: व्यवसाय दर्तामा महिलाको पहुच
ँ पुर्याउनका लागि हाल सन्चालित र
भविष्यमा गर्न सकिने कार्यक्रमहरू

व्यवसाय दर्तामा बढीभन्दा बढी महिलाको सहभागिता बढाउन गाउँपालिकाले विभिन्न
गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यस मध्य सबैभन्दा धेरैले निशलु ्क काननु ी सझु ाव
दिने र आवश्यक कागजात जटु ाउन सहयोग गर्ने गरे को देखिन्छ । त्यस्तै एकातर्फ यस सर्वेक्षणको
क्रममा ६ वटा (३०%) गाउँपालिकाले यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् भने
अर्कातर्फ व्यवसाय दर्तामा महिलाको पहुचँ बृद्धि गर्नका लागि औधोगिक व्यवसाय ऐनले
महिलाका नाममा व्यवसाय दर्ता गर्दा शलु ्कमा ३५% छुट दिने व्यवस्था गरे को छ । यसबाट
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उपलब्ध सविध
ु ाको बारे मा गाउँस्तरसम्म सचेतना
नपगु ेको हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै महिलाहरूलाई औपचारिक रूपमा व्यावसायिक
बाटोमा अघि बढ्न सहयोगी नीति/कार्यक्रमहरू अझै पनि अपर्याप्त भएको पनि यसबाट बझु ्न
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सकिन्छ । त्यसका लागि भविष्यमा महिलालाई दर्ता शलु ्क नलाग्ने, घरदैलोमै दर्ता सविध
ु ा जस्ता
कार्यक्रमहरू ल्याउन सके व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा महिलाको पहुचँ बृद्धि गर्न सकिने धेरैको
धारणा रहेको बझि
ु न्छ ।

५.३.३.४. गाउँपालिकाहरूले व्यावसायिक/प्राविधिक सिप विकासका लागि विविध
प्रयासहरू गर्ने क्रममा आफैले भोगक
े ा समस्या र यसका सम्भावित समाधानहरू
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा आवश्यक प्राविधिक र व्यावसायिक सिपहरूमा
पहुचँ पर्याउन र हासिल गरे को सिपलाई व्यावसायिक रूप दिनका निम्ति गाउँपालिकाहरूले
आ-आफ्नो क्षेत्रबाट विविध प्रयासहरू गरिरहेका छन् ।
आँकडा १३: महिलाको सिप विकासमा गाउँपालिकाले भोग्दै आएका समस्या र
सम्भावित समाधानहरू

यद्यपि यस क्रममा गाउँपालिका आफै ले पनि विविध समस्याहरू भोग्नु परे को हुनसक्छ । यस
सर्वेक्षणको क्रममा बजेट अभावको समस्यालाई सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूले छनोट गरे का
छन् भने दक्ष सहजकर्ताको कमी त्यसपछिको मखु ्य समस्या रहेको इङ्गित गरे का छन् । यद्यपि,
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बजेटको आकार बढाउने कार्यलाई भने उनीहरूले सम्भावित समधानको सचि
ु मा त्यति महत्व
दिएको पाइँदनै बरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दक्ष जनशक्ति थप गर्ने
जस्ता उपायहरूमा उनीहरू बढी सहमत देखिन्छन् ।

५.३.४. वित्तीय पहुच
ँ को अवस्था र चुनौतीहरू
५.३.४.१. बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरूमा आफ्नै नामको खाता भएका महिला र
व्यावसायिक ऋण हासिल गर्न सफल महिलाहरूको तुलनात्मक विश्लेष्ण
बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरूमा आफ्नै नामको खाता हुने सबैले व्यवसाय गर्दछन् वा सबैले कर्जा
लिन्छन् नै भन्ने सम्भावना नहुन सक्छ । त्यसैले यी ससं ्थामा आफ्नै नामको खाता हुनेहरूको
तल
ु नामा व्यावसायिक कर्जा हासिल गर्नेहरूको सखं ्यामा के ही कमी आउनल
ु ाई स्वाभाविक
मान्न सकिन्छ । यद्यपि वित्तीय पहुचँ हुनु भन्नाले बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरूमा आफ्नै नामको
खाता हुनु मात्र नभई यस क्षेत्रबाट समग्र रूपमा प्राप्त गर्न सकिने सम्भावित लाभमा पनि पहुचँ
पगु ्नु हो । यसले गर्दा यस अध्ययनको क्रममा बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरूमा आफ्नै नामको
खाता हुनेहरूको सम्भावित आँकडा र यी ससं ्थाहरूबाट व्यावसायिक कर्जा हासिल गर्नेहरूको
सखं ्यालाई तल
ु ना गरिएको छ ।
आँकडा १४: बैंक तथा वित्तीय ससं ्थामा महिलाको पहुच
ँ को अवस्था

‘बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरूमा आफ्नै नामको खाता हुनेहरूको सम्भावित आँकडा कति
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होला ?’ भन्ने प्रश्नमा गाउँपालिकाहरूको विभाजित धारणा देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै उत्तरदाता
३०% (६ जना) ले ११-२०% को बिच हुनसक्ने अनमु ान गरे का छन् भने २५% (५ जना) ले
१-१०%, अन्य २५% (५ जना) ले ४१-५०% सम्म हुनसक्ने अनमु ान गरे का छन् । तथापी, यी
ससं ्थाबाट ऋण लिन सफल महिलाको सखं ्या भने तल
ु नात्मक रूपमा निकै कम रहेको देखिन्छ ।
उत्तरदाताको करिब ७५% ले यस्ता महिलाको आँकडा १-१०% को बिच मात्रै हुनसक्ने अनमु ान
गरे का छन् । त्यसैले भविष्यमा महिलाहरूको वित्तीय पहुचँ लाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाई
उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा परु ्याउने हो भने यस विषयमा थप अध्ययन गर्न जरुरी
हुनसक्छ । त्यसैगरी महिलालाई व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गर्ने
विविध प्रयासहरूको खाँचो रहेको हुनसक्ने संकेत पनि यसले गर्दछ ।

५.३.४.२.गाउँपालिकाहरूले महिलाको वित्तीय पहुचँ बिस्तार र विकासका लागि विभिध
प्रयासहरू गर्ने क्रममा आफै ले भोगेका समस्या र यसका सम्भावित समाधानहरू
यस सर्वेक्षणको क्रममा ‘महिलाहरूको वित्तीय पहुचँ बृद्धि गर्नका लागि गाउँपालिकाले विविध
प्रयासहरू गर्ने क्रममा कस्ता समस्या भोग्नु परे को छ ?’ र ‘यसको सम्भावित समाधान के हुन
सक्ला?’ भनी प्रश्न सोधिएको थियो ।
आँकडा १५: महिलाको वित्तीय पहुचँ बिस्तारमा गाउँपालिकाका समस्या र सम्भावित समाधानहरू
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महिलाको वित्तीय पहुचँ लाई अझ प्रभावकारी बनाउने कार्यमा पनि गाउँपालिकाहरूले विभिन्न
समस्या भोग्दै आएको र यसको समाधानको लागि विविध गतिविधिहरू समेत संचालन गर्दै
आएको देखिन्छ । त्यस मध्ये सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूले बजेट अभाव, महिलाहरूमा
साक्षरताको कमी, उनीहरूमा यसको आवश्यकताको ज्ञान नहुनु जस्ता समस्या औँल्याएका
छन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग थप सहकार्य र समन्वय गर्ने, बजेटको आकार
बढाउने र सहयोगी संघ-संस्थाहरूसँग आवश्यक पहुचँ बढाउने कार्यलाई सम्भावित समाधानको
रूपमा छनोट गरे का छन् ।

५.३.५. बजेट तथा कार्यक्रममा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण
५.३.५.१. विगतका २ वटा आर्थिक वर्षहरूमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका
लागि गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित बजेट, र लाभान्वित सख
ं ्याको तुलनात्मक
अध्ययन
आँकडा १६: बजेटमा महिला सशक्तिकरण
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आँकडा १७: महिला लक्षित कार्यक्रमका लाभान्वित सख
ं ्या

महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गाउँपालिकाले बिनियोजन गरे को बजेटको आँकडा
हेर्दा दवु ै आर्थिक वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै उत्तरदाताले २ लाखदेखि १ करोडको दायरामा रहेको
कुरा जनाएका छन् । यस्तै ५% ले (१ जना) ले १ करोड देखि १० करोडको दायरामा रहेको
जनाएका छन् यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुनै पनि उत्तरदाताले २ करोडभन्दा माथिको
जवाफ छनोट गरे का छै नन् । यसबाट आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तल
ु नामा आर्थिक वर्ष
२०७७-७८ मा बजेटको आकार के ही साँघरु िएको हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । कोभिड-१९
को महामारीका बिच बजेट विनियोजन भएकोले सङ्घीय सरकारको बजेटसमेत आर्थिक वर्ष
२०७७-७८ मा अघिल्लो वर्षको तल
ु नामा खम्चि
ु एका (Government of Nepal, Ministry
of Finance, 2077) कारण यसो भएको हुनसक्छ ।
त्यस्तै लाभान्वित संख्या भने दवु ै आर्थिक वर्षहरूमा १-५०० को दायरामा हुनसक्ने प्रतिक्रिया
अधिकतम् उत्तरदाताले दिएका छन् । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा भने करिब २०% (४
जना) उत्तरदाताले लाभान्वित संख्या ५०१ देखि १,००० जनाको बिच हुनसक्ने अनमु ान गरे का
छन् । यसले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तल
ु नामा २०७७/७८ मा सानो आकारको बजेटबाट
पनि धेरैले यस्ता कार्यक्रमको लाभ लिन सफल भएको संकेत गर्दछ । साँघरु ो बजेट, त्यसमाथि
कोभिड महामारीका बिच संचालित यस्ता कार्यक्रमहरू २०७७/७८ मा अझ बढी लाभान्वितहरू
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समक्ष कसरी पगु ्न सफल भयो भन्ने प्रश्नमा भविष्यमा थप अध्ययन, अनसु न्धान गर्न सकिएला ।
यद्यपि यसको पछाडि गाउँपालिकाहरूको आफ्नै सिकाइ पनि समय र अनभु वसँगै परिपक्व हुदै
गएको करण यसो नतिजा आएको हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।

५.३.५.२. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार
र गाउँपालिकाद्वारा सच
ं ालित कार्यक्रमहरू
‘महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिकाहरू
आफै ँ द्वारा संचालित कस्ता-कस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा छन?् ’ भनी प्रश्न गरिएको थियो ।
आँकडा १८: महिलाहरूको आर्थिक सक्रियता बद्ृ धि-विकास गर्न सघं ीय सरकारद्वारा
सच
ं ालित कार्यक्रमहरू

महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने सङ्घीय सरकारका
विविध कार्यक्रमहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरूले हाल गरिबी निवारणका लागि
लघु उद्यम कार्यक्रम (MEDEPA), प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहको
सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सिप विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू कार्यन्वयनमा रहेको
बताएका छन् ।
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आँकडा १९: महिलाहरूको आर्थिक सक्रियता बद्ृ धि-विकास गर्न प्रादेशिक सरकारद्वारा
सच
ं ालित कार्यक्रमहरू

प्रादेशिक सरकारद्वारा संचालित र गाउँपालिकाद्वारा कार्यान्वयन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू
मध्य व्यावसायिक तथा सिप विकास कार्यक्रम र विशेष गरे र प्रदेश-२ को सरकारद्वारा संचालित
र राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम’ धेरै गाउँपालिकाहरूमा
कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न कृ षिजन्य उत्पादनको पके ट क्षेत्र कार्यक्रमहरू पनि
संचालनमा भएको पाइएको छ मध्ये करिब २०% ले यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा
नभएको बताएका छन् । यसबाट सङ्घीय सरकारको तल
ु नामा प्रादेशिक सरकारद्वारा संचालित र
गाउँपालिकाको कार्यान्वयनमा भएका कार्यक्रमहरू के ही कम सङ्ख्यामा भएको बझु ्न सकिन्छ ।
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आँकडा २०: महिलाहरूको आर्थिक सक्रियता बद्ृ धि-विकास गर्न गाउँपालिका
आफैँद्वारा सच
ं ालित कार्यक्रमहरू

महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गाउँपालिकाहरू आफै ले संचालन गरे का
कार्यक्रमहरूको सचू ी हेर्दा सबैभन्दा धेरैले कृ षि तथा पशपु ालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू संचालन
गरे को देखिन्छ भने त्यस पछि सिलाई-कटाई तालिमहरू र अन्य सिप विकास सम्बन्धी
तालिमहरू सन्चालन गरे को देखिन्छ । आँकडा ६ र आँकडा ७ सँग यो जवाफलाई दाँजेर हेर्ने हो
भने पनि गाउँपालिकाहरूले बढीभन्दा बढी महिलाहरूको संलग्नता भएको कार्यक्षेत्रहरूमै बढी
कार्यक्रमहरू ल्याउने रणनीति अपनाएको बझु ्न सकिन्छ ।
५.३.५.३. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार र
गाउँपालिकाद्वारा सच
ं ालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता
सर्वेक्षणको क्रममा ‘महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार
र गाउँपालिकाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् ?’ भनी प्रश्न गरिएको
थियो । जवाफ संकलनका लागि उत्तरदाताहरूलाई ५ बिन्दुहरू भएको Likert Scale दिइएको
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थियो । जसमध्ये पहिलो बिन्दुलाई परु ै राम्रो, दोश्रोलाई राम्रो, तेश्रोलाई ठिकै , चौथोलाई खराब र
पाँचौलाई कम खराबको रूपमा मानिएको थियो ।
आँकडा २१: सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिकाद्वारा सच
ं ालित कार्यक्रमहरूको
प्रभावकारिता

तीनै तहका सरकारहरू द्वारा सन्चालित यस्ता कार्यक्रमहरू समग्रमा ठिकै मात्र प्रभावकारी
रहेको कुरामा सबैभन्दा धेरै उत्तरदाताहरू सहमत देखिन्छन् । यसैगरी करिब १५% (३ जना)
का अनसु ार प्रादेशिक र गाउँपालिकाबाट सन्चालित यस्ता कार्यक्रमहरूले परु ै राम्रो प्रभाव पार्न
सफल रहेका छन् भने के हीले तीनै तहका सरकारबाट सन्चालित यस्ता कार्यक्रम परू ै खराब
भएको पनि जनाएका छन् ।

५.३.५.४. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार
र गाउँपालिकाद्वारा सच
ं ालित कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
सर्वेक्षणको क्रममा सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिकाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरूलाई
थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला भनी ३ वटा छुट्टाछुट्टै प्रश्न गरिएको थियो । यी तिनवटा
प्रश्नहरूबाट प्राप्त जवाफहरूलाई एउटै रे खाचित्रभित्र राखी तल
ु नात्मक अध्ययन गरिएको थियो ।
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आँकडा २२: सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार र गाउँपालिकाद्वारा सच
ं ालित कार्यक्रमहरूलाई
थप प्रभावकारि बनाउने उपायहरू

सङ्घीय र गाउँपालिका स्तरबाट सचं ालित यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि
सर्वप्रथम महिलाहरू माझ नै यस्ता कार्यक्रमको महत्व बझु ाउन जरुरी रहेको कुरामा सबैभन्दा
धेरै गाउँपालिकाहरू सहमत देखिन्छन् । त्यस्तै प्रादेशिक सरकारद्वारा सचं ालित कार्यक्रमहरूलाई
अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट थप गर्नुपर्ने कुरामा धेरै गाउँपालिका सहमत देखिन्छन् ।

५.३.६. गाउँपालिकाहरूको कानुनमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको विविध अन्तर्निहित आयामहरू मध्येमा काननु ी अधिकारलाई
एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा हेरिन्छ (Overseas Development Institute, n.d.) । यसै
परिप्रेक्षमा यस सर्वेक्षणको क्रममा गाउँपालिकाहरूले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि
कस्ता ऐन, नीति, कार्यविधि तर्जुमा गरे का छन,् त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ र भविष्यमा
यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिएला भनी बझु ्ने प्रयास गरिएको थियो ।
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५.३.६.१. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गाउँपालिकाद्वारा हालसम्म
प्रकाशन/प्रभावकारी भएका कानुनी दस्तावेजहरूको अनुमानित आँकडा
यस सर्वेक्षणको क्रममा ‘गाउँपालिकाहरूबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा परु ्याउने
उद्देश्यका साथ प्रकाशन र प्रभावकारी भएका काननु ी दस्तावेजहरू कति सखं ्यामा छन’् भनी
सोधिएको थियो ।
आँकडा २३: महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि हालसम्म प्रकाशन/प्रभावकारी
भएका कानुनी दस्तावेजहरू

उत्तरदाताको रूपमा छनोट भएका मध्ये ५०% गाउँपालिकाहरूले महिलाको आर्थिक
सशक्तिकरणका विभिन्न पाटाहरूलाई समेटेर नीति, ऐन र कार्यविधीहरू प्रकाशन गरे को देखिन्छ
भने बाँकी ५० % ले हालसम्म यस्तो कुनै पनि दस्तावेज प्रकाशन नगरे को देखिन्छ । यसले
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणको विषय गाउँपालिका स्तरको काननु र दस्तावेजहरूमा
समेटिनु पर्ने आवश्यकता रहेको सङ्के त गर्दछ ।
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५.३.६.२. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गाउँपालिकाद्वारा हालसम्म
प्रकाशन/प्रभावकारी भएका कानुनी दस्तावेजहरूले मुख्य रूपमा समेटेका क्षेत्रहरू
आँकडा २४: कानुनी दस्तावेजहरूले मुख्य रूपमा समेटे का क्षेत्रहरू

गाउँपालिकाहरूमा प्रकाशन भएका यी दस्तवेजहरूले कार्यस्थलमा हुने हिसं ा न्नयू ीकरणको
विषयलाई मखु ्य रूपमा समेटेको देखिन्छ । यसैगरी महिनावारी, प्रजनन र शिशसु ्याहार सम्बन्धी
सविध
ु ाहरू, उद्यमी महिलालाई आवश्यक स्रोत साधन र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने
विषयहरू पनि यी दस्तावेजहरूले समेटेको पाइन्छ ।

52

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

५.३.६.३. दस्तावेजको उद्देश्य प्राप्तिको दृष्टिबाट महिलाको आर्थिक
सशक्तिकरणका लागि गाउँपालिकाद्वारा हालसम्म प्रकाशन/प्रभावकारी भएका
कानुनी दस्तावेजहरूको प्रभावकारिता
आँकडा २५: गाउँपालिकाद्वारा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न यी कानुनी दस्तावेजहरूको
प्रभावकारिता

यी दस्तावेजहरूले आफ्नो लक्षित उद्देश्य पूर्ति गर्न ठिकै मात्र सफल भएको कुरामा करिब ३०%
(६ जना) उत्तरदाताहरू सहमत भएको देखिन्छ । यसैगरी करिब २५% (५ जना) यी दस्तावेज धेरै
सफल भएको ठान्दछन् भने करिब २०% (४ जना) परु ै असफल भएको ठान्दछन् ।
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५.३.६.४. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गाउँपालिकाद्वारा हालसम्म
प्रकाशन/प्रभावकारी भएका कानुनी दस्तावेजहरूलाई थप प्रभावकारि बनाउने
सम्भावित उपायहरू
आँकडा २६: दस्तावेजहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

यी दस्तावेजहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई
थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकाहरू सहमत भएको देखिन्छ । यसैगरी
यी दस्तावेजहरूको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन नभएमा कडाईका साथ सजायको
व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्भावित जवाफहरू पनि क्रमश सझु ावको रूपमा अगाडि आएका छन् ।
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६. निष्कर्ष
यस अध्ययनले सझु ाव स्वरुप प्रस्तुत गरे का बिषयहरुलाई महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका
विविध आयामहरु भित्र रहेर हेर्दा निम्नानसु ार निष्कर्षमा पगु ्न सकिन्छ:

६.१. प्रत्यक्ष आयामहरू
६.१.१. सामूहिक कार्य र नेतृत्व
सघं ीय राज्य प्रणाली अनरू
ु प २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित ३५०४१
जनप्रतिनिधिहरू मध्ये ४०.९६ प्रतिशत अर्थात् १४३५२ जनप्रतिनिधिहरू महिलाहरू र
उपप्रमख
ु हरूको उपस्थिति ९१ प्रतिशत रहेको छ । यस किसिमको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्व
महिला आर्थिक सशक्तिकरणको बलियो आधार हो । त्यसोभए तापनि निर्णय प्रक्रिया तथा
क्षेत्राधिकारको बलियो प्रावधान नभएसम्म उपस्थितिले मात्र सशक्तिकरणमा प्रभाव पार्छ भन्ने
निश्चित गर्न सकिँ दैन । त्यसैले प्रतिनिधित्वको साथसाथै निर्णयको अधिकार र क्षेत्राधिकार
बढाउनु पनि सशक्तिकरणका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छन् । त्यसका साथै जनप्रतिनिधिहरुलाई
मौजदु ा नीति नियमहरुको बारे मा पूर्ण जानकारी, नीति निर्माणको प्रक्रिया, कार्यान्वयन,
अनगु मन, नियमन तथा मलू ्यांकन सम्वन्धी आवश्यक ज्ञान सीपको विकास गर्नुपर्ने जरुरी
देखिन्छ । त्यस्तै महिला उद्यमीहरुको हक-हीतका निम्ति काम गर्ने, उनीहरुद्वारा नै नेतवृ गरिएका
स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका समहह
ु रुको सहकार्यलाई समेत मजबदु बनाउदै महिलाको आर्थिक
सशक्तिकरणमा अगाडी बढ्न सकिने देखिन्छ ।

६.१. २. रोजगारी अर्थात् नियमित तलब पाइने कामहरू
अनौपचारिक क्षेत्रको तल
ु नामा औपचारिक क्षेत्रबाट आर्थिक रुपले सक्रिय महिलाको हिस्सा
निकै सानो छ । औपचारिक र अनौपचारिक दवु ै क्षेत्रका सबै भन्दा बढी महिलाहरु कृ षि र
पशपु ालन, खद्रा
ु पसलहरु र अन्य घरे लू उद्योगमा सक्रिय देखिन्छन् । यद्दपी यस सम्बन्धि
बास्तविक अवस्था बझु ्नका लागि समय समयमा तथ्याङ्कहरु अध्यावधिक गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
शैक्षिक योग्यता नपगु ्नु र सिपको कमीका कारण पनि उनीहरू समस्यामा परे को देखिन्छ । यसो
भए तापनि नीतिगत आर्थिक क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको संलग्नताका सम्वन्धमा थप्ु रै
नीतिगत प्रावधानहरु छन् । जसले महिलाहरुको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिएका छन् र थप्ु रै
व्यवसायिक अवसरहरु पनि प्रदान गरे का छन् । त्यसैले यी अवसरहरुको प्रयोगका लागि सचेतना
विस्तार गर्नुपर्ने,सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बजेट बढाउनु पर्ने, आवश्यक ज्ञान सीपको
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विकास गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति थप गर्नु पर्ने, आवश्यक पूर्वाधार थप गर्नु पर्ने, गाउँपालिकाको
क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्ने, नयाँ नीति निर्मार्ण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६.१.३. शिक्षा तथा सिप विकाससम्वन्धी तालिमहरू
शिक्षा तथा सीप विकास सम्वन्धी तालिमहरुको सम्वन्धमा प्राविधिक तथा व्यावसयिक
सीपको पहुचँ साघरु ो भएको र त्यसको तल
ु नामा आफ्नै नामको व्यवसाय दर्ता गर्ने महिला
अझ कम रहेको देख्न सकिन्छ । तथापि व्यवसाय दर्तामा महिलाको पहुचँ बृद्धि गर्नका लागि
सङ्घीय स्तरबाटै शलु ्कमा छुट, उद्यमशीलता प्रशिक्षण तथा सहजीकरण के न्द्रहरु समेत
स्थापनाको प्रावधानहरु यसका लागि अवसरको रुपमा देखिन्छन् । त्यसैले यी अवसरहरुको
कार्यान्वयन अर्थात तिनीहरुको प्रयोग साथै सिप विकास सँगै व्यवसायिक विकासलाई सँगसँगै
जोडेर कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने घरदैलो व्यवसाय दर्ता सबिध
ु ा दिने, महिलाद्वारा सचं ालित
व्यवसायलाई निशलु ्क दर्ता गरिदिने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बजारको
प्रवृति र आधनि
ु क प्रविधिलाई ध्यानमा राखेर सीपमल
ु क तालिमहरुको शिर्षक तय गर्दा अझ
प्रभावकारी हुन सक्छ ।

६.१. ४. सम्पत्ति तथा वित्तीय सेवाहरूमा पहुच
ँ विस्तार
वित्तीय सेवाहरूमा पहुचँ विस्तार सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरुमा आफनै नामको खाता
खोल्ने महिलाको सखं ्या सानो देखिन्छ । व्यवसायिक ऋण हासिल गर्न सफल महिलाहरु झनै कम
छन् । वित्तीय पहुचँ को बारे मा महिलाहरु माझ शिक्षाको कमि, यसको महत्वको बारे मा महिलालाई
नै ज्ञान नभएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाबाट गाउँपालिकासँग आवश्यक सहकार्य
हुन नसके को पनि देखिन्छ । तर मौद्रिक नीतिमा स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय सेवाको पहुचँ
सनिश्
ु चित गर्न राष्ट्रबैंकको स्वीकृ ति लिइरहननु पर्ने,वित्तीय पहुचँ र सेवाको गणु स्तर अभिवृद्धि गरिने
कुराहरु यसका अवसरका रुपमा देखिन्छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय ससं ्थाहरुसँग थप सहकार्य
गर्नुपर्ने, महिलाहरु माझ नै यसको महत्वको बारे मा सचेतना फै लाउनु पर्ने र भविष्यमा यसका निम्ति
महिलालाई प्राथमिकतामा राखि नीति तथा काननु निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ ।

६.१.५. सामाजिक सरु क्षा
सामाजिक सरु क्षा सम्वन्धमा महिलाहरुको साक्षरता दर कम अर्थात ६० प्रतिशतको हाराहारीमा
मात्रै छ । यसले अन्य सामाजिक सशक्तिकरणका क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक सशक्तिकरणका पक्षमा
पनि महिलाहरुलाई समस्या पारे को छ । यसैगरी महिनावारी, प्रजनन र शिशसु ्याहार सम्बन्धी
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ु ाहरूमा पर्याप्त ध्यान पगु ्नसके को देखिदँ नै । दस्तावेजहरूले महिनावारी, प्रजनन र
शिशसु ्याहार सम्बन्धी सविध
ु ाहरू, उद्यमी महिलालाई आवश्यक स्रोत साधन र भौतिक सहयोग
उपलब्ध गराउने विषयहरू पनि समेटेका छन् । तर यिनीहरुको कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनु
र यी महिला साक्षरता तथा शिशु स्याहार,प्रजनन स्वास्थ आदिका सम्वन्धमा आवश्यकता
अनसु ार थप नीतिनियमहरु निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६.१.६. प्रत्यक्ष आय आर्जन नहुनेखालका घरायसी कामहरूको सम्मान
यस सम्वन्धमा अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपले सक्रिय महिलाहरू मध्य सबैभन्दा धेरै कृ षि,
पशपु ालन, घरे लु उद्योगहरू र किराना/खद्रा
ु पसलहरूमा सक्रिय देखिन्छन् । औद्योगिक उत्पादनको
क्षेत्रमा महिला सहभागिता शनू ्यप्राय नै देखिन्छ । तथापि पन्ध्रौं आवधिक योजनामा उद्यमशीलता
विकास,सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था,सरकारको वार्षिक वजेट (२०७८,२०७९) मा लघु
उद्यम,साना तथा मझौला उद्यम आदिका लागि बिउ पजँू ीको व्यवस्था,सीपमल
ू क तालिम आदि
जस्ता प्रावधानहरुले आय आर्जन हुने औपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको लागि
अवसरहरु भएको देखाउँछ । त्यसैले शैक्षिक अवसर तथा ज्ञान सीपको विकास गर्ने र घरायसी
कामको पनि सम्मान गर्ने त्यसलाई मौद्रिक मलू ्यमा गणना गर्ने व्यवस्था हुनपु र्ने देखिन्छ ।

६.२. अन्तर्निहित आयामहरू
६.२.१. .आर्थिक नीति
नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट,लैंैगिक उत्तरदायी बजेटमार्फ त महिला लक्षित कार्यक्रममा
जोड दिएका छन् । मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुचँ विस्तारमा टेवा परु र् ्याएको छ । आवधिक
योजनाहरुमा संघ तथा प्रदेशहरुले महिला लक्षित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
यद्यपि प्रायजसो पालिकाहरुले बजेटको कमीलाई औल्याएका छन् तापनि यी अर्थसम्वन्धी
नीतिगत व्यवस्थाहरु महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि अवसरहरु हुन् । यसको प्रभावकारी
परिचालन,कार्यान्वयको पक्षमा भने सबै तहका निकायहरुले विशेष ध्यानदिनपु र्ने देखिन्छ ।

६.२.२. कानूनी प्रवधान
महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण सम्वन्धी काननु ी प्रावधानका सम्वन्धमा धेरै नै काननु तथा
नीतिहरु बनेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम,गरिबी निवारणका लागि उद्यम
विकास कार्यक्रम, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, लैङ्गिक समानता नीति आदि यसका उदाहरणहरु
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हुन् । पालिकाहरुमध्ये झण्डै आधाजसोले भने काननु ी दस्तावेजहरु पर्याप्त नभएको औल्याएका
छन् । तर संविधानले स्थानीय निकायलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक ऐन,नीति
नियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पालिकाहरुले महिला आर्थिक सशक्तिकरणका
सम्वन्धमा मौजदु ा नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै आवश्यक नीति नियमहरु
निर्माण समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६.२.३. श्रम बजारका चरित्रहरु
अध्ययनले औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक रुपले सक्रिय महिलाहरुको संख्या निकै कम हुन
सक्ने देखाएको छ । यसले पनि श्रम बजारमा महिलाहरुको उपस्थिति कमजोर भएको वर्तमान
अवस्थालाई उजागर गर्दछ । परम्परागत सामाजिक सोच तथा व्यवहार र पर्याप्त ज्ञान सीपको
अभावमा पनि श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न महिलाहरुलाई समस्या परे को देखिन्छ । समान
श्रमको लागि समान ज्यालाको व्यवस्था सम्वन्धी संवैधानिक प्रावधान र उद्यम व्यवसायमा
महिलाहरुको लागि विशेष व्यवस्था उल्लिखित चनु ौतीहरुको समाधानका लागि अवसरको
रुपमा देखा पर्दछन् । यस्ता प्रावधानहरुले श्रम बजारमा पहुचँ बढाउन मार्ग प्रशस्त गरे को छ भन्न
सकिने आधार छ । त्यसैले मौजदु ा नीति नियमहरुको कार्यान्वयनमा विशेष पहल हुनु जरुरी छ ।

६.२.४. लैङ्गिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यता
पितृसत्तात्मक सोच र संस्कारबाट प्रभावित समाज र जात, वर्ण,धर्म, भौगोलिक अवस्था आदि
कारणले महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा व्यवधानहरु देखिएका छन् । वित्तीय
स्रोत र साधनमाथिको पहुचँ र निर्णयमा पनि यसले समस्या पारे को छ, तापनि महिला आर्थिक
सशक्तिकरणका सवालमा विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न अभियान वा प्रयासहरुलाई नेपालले
अगि
ं कार गरे को छ, एैक्यवद्धता जनाएको छ । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुमा तिनलाई
समावेश तथा आत्तरिकीकरण समेत गरे को छ । महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि यो
उज्यालो पक्ष हो । अतः प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुले यस क्षेत्रमा थालेका प्रयासहरुलाई
निरन्तरता दिन,ु कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु र आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा नयाँ
नीति निर्माण पनि गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
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८. अनुसच
ू ी
८.१. अनुसच
ू ी-१: नमुना छनोट
यस अध्ययन कार्यक्रमका लागि उत्तरदाताको रूपमा नेपालभरका २० वटा गाउँपालिकाहरूलाई
लिइएको छ । उत्तरदाताहरू छनोट गर्दा यथासम्भव रूपमा लैङ्गिक रूपमा समावेशी र भौगोलिक
रूपमा प्रतिनिधिमल
ू क बनाउन प्रयास गरिएको थियो ।

८.१.१. सर्वेक्षणको लागि लिइएका २० वटा नमुना गाउँपालिकाहरू
क्र. सं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

प्रदेश
प्रदेश नं-१
प्रदेश नं-१
प्रदेश नं-१
प्रदेश नं-१
प्रदेश नं-२
प्रदेश नं-२
प्रदेश नं-२
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लम्बि
ु नी प्रदेश
लम्बि
ु नी प्रदेश

जिल्ला
सोलख
ु मु ्बु
ताप्लेजङु
उदयपरू
झापा
पर्सा
महोत्तरी
रौतहट
सिन्पधु ाल्चोक
रसवु ा
सिन्ल
धु ी
म्याग्दी
लम्जुङ
तनहुँ
प्युठान
रुकुम पूर्व
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गाउँपालिका
माप्य दधु कोशी गाउँपालिका
मैवाखोला गाउँपालिका
लिम्चुङ्गबङु गाउँपालिका
कमल गाउँपालिका
पटेर्वा सगु ौली गाउँपालिका
एकडारा गाउँपालिका
दर्गा
ु भगवती गाउँपालिका
जगु ल गाउँपालिका
कालिका गाउँपालिका
गोलन्जोर गाउँपालिका
धवलागिरी गाउँपालिका
दोर्दी गाउँपालिका
घिरिङ्ग गाउँपालिका
सरुमारानी गाउँपालिका
सिस्ने गाउँपालिका
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क्र. सं प्रदेश
जिल्ला
गाउँपालिका
१६ लम्बि
रूपन्देही
गैडहवा गाउँपालिका
ु नी प्रदेश
१७ कर्णाली प्रदेश
जमु ्ला
गठि
ु चौर गाउँपालिका
१८ कर्णाली प्रदेश
सल्यान
कुमाख गाउँपालिका
१९ सदु रु पश्चिम प्रदेश
डोटी
सायल गाउँपालिका
२० सदु रु पश्चिम प्रदेश
डेडलधरु ा
भागेश्वर गाउँपालिका
छनोट भएका २० वटा गाउँपालिकाहरू सातै प्रदेशभर फै लिएका छन् ।

८.१.२. सर्वेक्षणको नमुनामा भौगोलिक अवस्थितिको प्रतिनिधित्व

नेपालका ७ प्रदेशभित्र फै लिएका ४६० वटा गाउँपालिकाहरूको भौगोलिक अवस्थितिको
प्रतिनिधित्व गराउन आनपु ातिक विश्ले षणबाट प्रत्यक प्रदेश अन्तर्गत निश्चित सखं ्यामा हिमाली,
पहाडी र तराई क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूलाई उत्तरदाताको रूपमा छनोट गरिएको थियो ।
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८.१.३. सर्वेक्षणको नमुनामा गाउँपालिकाहरू, महिला र दलित प्रमुखको प्रदेशगत
प्रतिनिधित्व

आनपु ातिक विश्ले षणबाटै हरे क प्रदेशभित्र गाउँपालिकाको प्रमख
ु नेततृ ्व तहमा महिला भएका
गाउँपालिकाहरूलाई समेत समावेश गरिएको थियो । यस प्रक्रियाबाट छनोट गर्दा प्रदेश -२ का
कुनै पनि गाउँपालिकामा महिलाको नेततृ ्व नभएको हुदँ ा, त्यस बाहेकका हरे क प्रदेशहरूमा
महिलाद्वारा नेततृ ्व गरिएको कम्तीमा एउटा गाउँपालिकालाई समावेस गरिएको थियो । त्यस्तै
प्रमख
ु नेततृ ्व तहमा दलित समदु ायबाट प्रतिनिधित्व भएको नेपालको एकमात्र गाउँपालिका,
लम्बि
ु नी प्रदेशको प्युठान जिल्लामा पर्ने सरुमारानी गाउँपालिकालाई समेत सामेल गरिएको
थियो ।
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