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�ाचीन ��कका नगर रा�यमा राजनी�तक ��याकलापमा सहभागी हुने अवसर सी$मत बय%क प&ुषलाई 

मा) �थयो। -यसबेला ��कमा ब%ने .वदेशी, दास र म1हला अ�न उमेर नपगेुका प&ुषको राजनी�तमा 

.वचार 3य4त गन5 वा �नण7यकाय7मा सहभागी हुन पाउने स8भावना �थएन। -य%तै, रोमन सा;ा�यमा 

प�न मता�धकार (अ$भ3यि4त %वत=)ता) सी$मत प&ुष वग7मा �न1हत �थयो। 
 

.व?वभ@रम ैप&ुषवग7लाई प�न मता�धकारAपी सरकार �नमा7णमा स@रक हुनपाउने अ�धकार उ=नाइसC 

शताDदEको अ=-य�तर र बीसC शताDदEको स&ु�तरमा) �ाFत भयो। सव7�थम मता�धकारको �योग 

अमे@रकाबाट भएको मा�न=छ। अमे@रकाले जब बहुसंJयक बय%क प&ुषलाई सन ्१८४८ मा मता�धकार 

�दान गयNग। सबै ि%वस बय%कले सन ् १९८४ मा मता�धकार �ाFत गरे। .व?वमा 3यापक उप�नवेश 

बनाउन सफल बेलायतले बहुसंJयक रोजगारE भएका बय%क गोरा प&ुषलाई मा) Pे=चाइज .वथ @रफम7 

ए4ट १८८४ अ=तग7त मता�धकार 1दएको देQख=छ। बेलायतमा सबै प&ुषका ला�ग समान मता�धकार 

काननु सन ्१९१८ (प1हलो .व?वयSुको समय) स8म �थएन। 
 

.व?वभ@र न ैम1हला मता�धकार �नकै प�छ स&ु भएको देQख=छ। सन ्१८९३ मा =यिुजUया=डमा म1हलाले 

सव7�थम मता�धकार पाएका हुन।् बेलायती म1हलाले सन ्१९१८ मा सी$मत मता�धकार पाएका �थए। 

-यसबेला प&ुषका ला�ग २५ तथा म1हलाका ला�ग ३० वष7 मतदान गन7पाउने उमेर राQखएको �थयो। 

म1हलालाई समान उमेरको मतदानको अ�धकार XY1टस काननुले १९२८ प�छ मा) �दान गयNम। प1हलो 

.व?वयSुप�छ �नि?चत योZयता पगेुका म1हलालाई मा) मता�धकार �थयो भने प&ुषका ला�ग -यो 

भेदभाव �थएन। संय4ुत रा�य अमे@रकामा सं.वधानको १९ औ\ संशोधनप�छ मा) सन ्१९२० मा म1हलाले 

मता�धकार �ाFत गरे। मता�धकार पाउन ‘सेनेका फUस' बाट ग�त $लएको म1हला एकता र राजनी�तक 

सहभा�गताको अ$भयानले बाटो देखाएको �थयो। ि%वजरUया=ड सान ैभए प�न लोकताि=)क मलुकुमा 

अ�णी मा�न=छ। तर म1हला मता�धकारको 1हसाबले सबभ=दा प�छUलो ]ेणीमा देQख=छ। 

ि%वजरUया=डका धेरैजसो 4या=टन (रा�य) का म1हलाले सन ्१९७१ मा मा) ैमता�धकार �ाFत गरेको 

इ�तहास छ। लामो समय जहा�नया ँशासन, राजत=), अि%थर �जात=) भएको हा;ो मलुकु नेपालमा 



2 | P a g e  @  C E D E P  N e p a l ,  N A M E  B u i l d i n g ,  K a t h m a n d u .  P H  0 1 - 4 2 2 0 2 5 5  

 

म1हलाले प&ुषभ=दा ५ वष7प�छ (२००४ सालको सं.वधानले �दान गरेको सी$मत मतदान) को 

अ�धकारप�छ २००८ सालम ै मता�धकार �ाFत गरेका �थए। 3यावहा@रक तवरमा नेपालमा प&ुष र 

म1हलाले २०१५ सालको �थम आम�नवा7चनमा देश3यापीAमा एकैसाथ मतदानको अ�धकारको �योग 

गरेको पाइ=छ। सन ्२००५ मा म1हलालाई मता�धकार 1दने रा`aको Aपमा कुवेत परेको छ भने ग@रब रा`a 

भएर प�न म1हला राजनी�तक सहभा�गता राि`aय 3यव%था.पकास8म पयुा7 उने देशको Aपमा &वा=डा 

पद7छ। .वकास हँुदैमा म1हला राजनी�तक सहभा�गता ज&रE नभएका उदाहरण जापान र अमे@रका हुन।् 

&वा=डा जहा ँहाल ५४ ��तशत म1हला संसbा उपि%थत छन।् 
 

अमे@रकामा राजनी�तक cे)मा हालस8म रा`aप�त म1हला हुनपाएका छैनन।् राजनी�तबाहेकका अ=य 

cे)मा भने साव7ज�नक पदमा अमे@रकामा म1हला सहभा�गता रा;ो रहेको छ। जापानमा भने शि4तशालE 

राजनी�तक, �शास�नक पदमा म1हला राजनी�तक सहभा�गता =यनू न ै छ। म1हला राजनी�तक 

सहभा�गताका �नि8त मतदानको अ�धकारमा) ैपया7Fत हँुदैन। नेकपा एमाओवादEको $सSा=तमा जेहोस ्

जनतालाई खास ै मतलब छैन। 3यवहारमा एमाओवादE र अ=य राजनी�तक दलमा के $भ=नता छ? 

सं.वधान सभा वा 3यव%था.पका संसbा गरेको मनोनयन हेदा7 3यवसायीको ��त�न�ध-व गराउन सब ै

दलले दानदात3य 1दने प&ुषमा) ै�कन देखे? उfच%तरEय राजनी�तक संय=)मा खै म1हला सहभा�गता? 

म1हला सहभा�गताको भाषण 1दएर नथा4ने एमाओवादE सेना समायोजनमा म1हला सहभा�गताको 

.वषयमा के–क�त समावेशी देQखयो? वा म1हला��त उदार भएर म1हलालाई सेनामा समायोजन गन5�तर 

क�त उदार भयो? वत7मान सरकारको �नमा7ण हँुदा प1हलो, दोgो, तेgो पटकको मि=)मhडल .व%तार गदा7 

म1हलाको सहभा�गता भएकोले न ैमलूतः नेपालका राजनी�तक दलको भनाइ र गराइले दईुिजYे नी�त 

देखाउँदैन र? नेपालको सं.वधान सभामा ३३ ��तशतभ=दा बढE म1हला सहभा�गता भनी �चार ग@रयो। 

यसबारे ‘गुगल सच7' मा हेदा7 जेठ १४ गतेस8म .व?वमा संसbा म1हला राजनी�तक सहभा�गता भएका 

मलुकुमा अठारC न8बरमा नेपाल परेको पाइयो। जेठ १५ गतेदेQख नेपाल पनुः मसुीको भवः को अव%थामा 

म1हला राजनी�तक सहभा�गता =यनू भएका मलुकुको ]ेणीमा पन7गयो! सं.वधान सभामा म1हला 

सहभा�गता कमजोर पान7 कसेको दोष रlयो? ठूला राजनी�तक दल, भरेुटाकुरे दल? जनजा�त वा को 

िज8मेवार छन?् 
 

सफलतामा आmनो भ$ूमका र असफलतामा �छमेकn मलुकु वा अ=य कसलैाई दोष 1दने �विृ-तले 

नेपालको लोकत=), �जात=), कसकैो भलो गदpन। उfच मत �ाFत गनु7 जनसमथ7न पाइएको �माण हो। 

क�तपय अव%थामा उfचमत पाउँदैमा साँfच ैजनताले .व?वास गरेर, सवN-कृ`ट भनेर मत न1दएको प�न 

हुनस4छ। अमे@रकामा ५४/५५ ��तशतमा) मतदान हु=छ। खसेको मतको बहुमत �ाFत गरेका �नवा7चक 
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मhडलका सद%यको बहुमत पाउने उ8मेदवार रा`aप�तमा �नवा7�चत हु=छ। कुन ैप�न रा`aप�त आठ वष7 

(दईु पटक गरेर) भ=दा बढE उ8मेदवार प�न हुन पाउँदैन। 

त-कालEन बाथ पाटqको इराक, %टा$लनको सो$भयत य�ुनयन, िजयाउल हकको इ%ला$मक गणत=) 

पा�क%तान, स�ैनक स-ता वा धा$म7क कrरताको इ%ला$मक मलुकुमा मतदान उfच भएको देQख=छ। 

-यहाँ .व?वासभ=दा डर, भय, )ासले काम गरेको हु=छ। वत7मान नेपालका �धान म=)ीले पाएको मतको 

उfचतम अंक प�न .वsयमान मतदाताभ=दा बढE पो छ �क? �कनभने नेपालबाट वदेै$शक रोजगारEमा 

जानेको संJया २५ लाखभ=दा बढE छ। म-ृय ु हुनेको संJयाको 1हसाब ै छैन। तैप�न खसेको मत र �ाFत 

गरेको मत प@रणाम आ?चय7च�कत गन5 खालको छ। 
 

राजीव गा=धीको �नवा7चन �चार�सारको �ममा ह-या भएप�छ �धान म=)ी हुन पगेुका पीभी नर$सहं 

रावको उप�नवा7चनमा एकजना मतदाताले बीबीसी 1ह=दE सेवामा भनेका �थए– मलेै .व$भ=न बथुमा गरE 

१ सय ७७ मत �धान म=)ीको पcमा ए4ललेै खसालेको छु। के यहE हो लोकताि=)क मUूयमा=यता? य�त 

लामो लोकत=)को बाटोमा 1हँडकेो मलुकुको �नवा7चन आलोचना म4ुत �कन हुनसकेन? -यसलेै त 

Pाि=सस फुकुयामाले ‘द ओ@रिजन अफ पो$ल1टकल अड7र' नामक प%ुतकमा लेखेका छन–् भारतज%तो 

�जाताि=)क भ�नएको मलुकुमा ३३ ��तशतभ=दा बढE ��$मनल (आपरा�धक) ग�त.व�धमा %वयं 

संलZन वा -य%ता ग�त.व�धमा लागेकाहAबाट संरtcत, �व.S7त नेता 1दUलEको राजनी�तमा पगेुका छन।् 

यस 1हसाबले हेदा7 मतदानमा) ैजनमत हो �क होइन र यसले जनको भलो गछ7  �क गदpन .वचारणीय छ, 

वत7मान अ=योल�%त नेपालE राजनी�तको ला�ग। राजनी�तमा म1हला सहभा�गताको सवालमा प�न यहE 

तuय लाग ुहु=छ।  

 

सह–�ा�यापक, राजनी�तशा�� 
- See more at: 

http://www.nagariknews.com/opinion/story/33338.html#st

hash.UN5ZHl1h.dpuf 


