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लक्मी शे्ष्ठ

परिच्य
“मेडम म सरिता, िहिििाबाट । िममे न्ा् हमली की नाई ? म आफना बच्ािरू सहित 
आतमित्ा गन्न ्ािन छ्ु ” (िेनछु्निोस् घटना २) । िाहत ८ बजे मलाई एक अपरिह्त महिलाले 
फोनमा ्सतो भहनन् । म मधेश मानिअहधकाि गृि (मािुिी िोम) सँग आबद्ध ििेको एक 
अहभ्नता तिा अहधकािकममी िुँ । म कतै न्ा् हिने ति-तपकामा बसेकी व्हति िोइन । 
आहिि सरितालाई आतमित्ा गनने सो् उतपनन गनने िि सममको पीडा ि कष्ट हिने समस्ा 
के िोला ? फोनमा कछु िा गिा्न िािा भ्ो—उनी एक हशहषित महिला िुन्, ि िछुई सनतानकी 
आमा । आफनो हििाि िता्न, नागरिकता ि ्ोिा्ोिीको जनमिता्न बनाउन नसकेि आहजत 
भएकी िहि्न् । त्िी िैिानी बेिोन्न गाह्ो भएपह् उनी आतमित्ा गनने ििसमम सोचन 
बाध् भइ्न् । उनको समस्ाबािे केिी सम् कछु िा गिेपह् अकको हिन भेटेिै हिसतािमा 
कछु िाकानी गनने िा्ा गिदै उनलाई िमिमाएँ । उनलाई कहतिको शानत बनाउन सकँे, िािा 
भएन । मेिो मनलाई भने िातभरि उनकै प्रश्नले िल्ल मच्ाइिह्ो । महिलाका समस्ा 
ि पीडा िशा्नउने ्सता कछु िा सछुनिै आएको एक िशकभनिा बढी भइसक्ो ।

मधेसको िकमा नागरिकता एकिमै मित्िपूर्न ि हििाहित हिष्को रूपमा ििँिै आएको 
् । मधेसी महिला लगा्त समग्र मधेसी जनताको नागरिकताको मछुद्ालाई अहघ बढाउन 
पहिलो मधेस आनिोलन पश्ात् २०६३ सालमा सिकािसँग भएको सम्झौता बमोहजम 
नेपालभि नागरिकताको प्रमारपत्र हितिर टोली िटाइएको हि्ो । लामो हििाि ि 
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संघष्नपह् नागरिकता हिइ्ो । त्स बेला गाउँ-गाउँमा गई नागरिकताको प्रमारपत्र (्िाँ 
उप्रानत नागरिकता मात्र भहनने) हितिर गरिएको हि्ो । तैपहन नागरिकताको समस्ा 
सछुह््एको ्ैन । 

मधेसमा समग्र मधेसी समछुिा्लाई नागरिकता प्राप्त गन्न केिी कहिनाइ ्न् । केिी 
प्राहिहधक ि मनोसामाहजक समस्ा पहन ्न्, िास गिी महिलाका लाहग । उिाििरको 
लाहग, कहपलिसतछुकी मिना गडरि्ाले ३६ िष्न लामो संघष्न पश्ात् माघ २०७१ 
नागरिकता प्राप्त गरिन्, ७३ िष्नको उमेिमा । उनले घि-परििाि, समाज, प्रशासन ि केिी 
सिानी् िाजनीहतक िलका नेतासँग िािगछुिाि मागेकी हिइन् । अनत्मा अहधकािकममी, 
अिालतको आिेश, ि सञ्ाि माध्मको सि्ोगबाट नागरिकता प्राप्त गरिन् ।1 मधेसमा 
्सता धेिै मिनाले अनेक संघष्न गिदै आएका ्न्, तैपहन न्ून संख्ामा मातै्र नागरिकता 
प्राप्त गन्न सफल भएका ्न् ।

सकािातमक रूपमा िोस् ्ा नकािातमक रूपमा, मधेस ि नागरिकता समबनधी हिष्ले 
सञ्ाि माध्म, िाजनीहतक षिेत्र, ि बझौहद्धक एिं प्राहञिक षिेत्रमा पहन सिान पाइििेको 
् । मधेस-केहनरित िलिरूले मधेसमा भएको नागरिकताको समस्ा समाधान गनछु्नपननेमा 
जोड हिँिै आइििेका ्न् । पह््लो सम्मा आमाको नामबाट नागरिकताको हिष्मा 
सिनिेहि सडकसमम, िाहट्रि्िेहि अनतिा्नहट्रि् सतिमै पहन ्का्न बिस भइििेका ्न् । ्ी 
सबै बिस िाहट्रि्तालाई केनरिमा िािेि गरिँिै आएका ्न् । जो नागरिकता हििीन भएि 
आफनो िैहनक जीिनमा अनेक िणडि िेहपििेका ्न्, उनीिरूलाई केनरिमा िािेि बिस ि 
्लफल कमै िुने गिेका ्न् ।

आमाको नामबाट नागरिकताको बिस ्हलििेको अिसिामा आमाकै नागरिकताको 
सिाल भने ओ्ेलमा पिेको ् । आमाको नामबाट पहन आफना सनतानलाई नागरिकता 
हिने प्रािधान सिाहपत िुनछुप ््न , ्समा कछु नै हिमहत िुनछुिुँिैन । ति प्रश्न के पहन िो भने कछु नै 
आमाकै नागरिकता िा पहि्ानपत्र नभएको िणडमा उसले कसिी आफना सनतानलाई 
पहि्ान हिन सहकलन् ? ्सबािे भने ््ा्न ि बिस भएको ्ैन । एक अहभ्नता ि 
अहधकािकममीको िैहस्तले करिब एक िशक अहघिेहि महिलाका िक-अहधकािको लाहग 
काम गिदै आउँिा मैले नागरिकता नभएका कािर महिलाले भोगनछुपिेका अनेक िछुःि-कष्ट 
प्रत्षि िेिेकी, सछुनेकी छ्ु  । त्सता व्हतिगत समस्ा समाधान गन्न प्र्तन पहन गिेकी छ्ु  । 
ति समस्ाको जिा जसताको तसतै ् ।

मैले सन् २००६ िेहि महिला अहधकाि ि मानिअहधकािको षिेत्रमा काम गन्न िाले ँ । 
शछुरूमा “पहिलो पाइला सािी” भनने संसिामा काम गिा्न महिलािरू िैहनक आधा िज्ननभनिा 

1 www.onlinekhabar.com/2015/01/234476 मा उपलबध; ्ैत १२, २०७१ मा 
िेरिएको ।
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बढी घिेलछु हिंसाका गछुनासा हलएि आउँिे । ती अहधकांश महिलाको हििाि िता्न नभएको, 
नागरिकता नभएको, श्ीमान् ले नागरिकता नबनाइहिएको कािर त्सता घटनाको उजछुिी 
प्रहरि्ामा समस्ा िुन्थ्ो । त्स बेला िामीले सिानी् प्रििी ि प्रशासनसँग समनि् गिेि 
सबभनिा पहिले हििाि िता्न ि नागरिकता बनाउने काममा सि्ोग गनछु्नपि्न्थ्ो । प्रििी ि 
प्रशासनसँग िैहनक रूपमा लड्िै नागरिकता ि हििाि िता्न गन्नमै िाम्ा हिन हबतिे । 

“िहलत सामाहजक हिकास केनरि” नामक संसिामा काम गनने रिममा गाउँ-गाउँ 
जानछुप्थ्को । त्स बेला गाउँ-गाउँमा बसने महिलाले पहन ्िी समस्ा ्ेहलििेको िेिे ँ । 
त्सपह् मधेश मानिअहधकाि गृिमा काम गन्न िाले ँ । त्िाँ पहन घिेलछु हिंसा ि लैंहगक 
हिंसाका पीहडतसँग बढी भेटघाट िुन िा््ो । न्ा्को लाहग पिल गरिहिन संसिामा 
आउने मध्ेमा अहधकांशको नागरिकता ि हििाि िता्न नै िुँिैन्थ्ो । हज्ला प्रििी का्ा्नल् 
कहपलिसतछुको त्थ्ांक अनछुसाि त्िाँ नागरिकता ि हििाि िता्न गिाइहिन माग गिदै आ.ि. 
२०७२।७३ मा २५, २०७३।७४ मा २३, २०७४।७५ मा २४ ि २०७५।७६ मा २५ ओटा 
उजछुिी िता्न भएका हिए । िामीले महिलाको हििाि िता्न ि नागरिकता बनाउने काममा 
प्रििी ि प्रशासनसँग सधै ँसंघष्न गरिििनछुप¥्ो भने महिलामाहि भएको हिंसा कसिी अनत् 
िुन् भनने मेिो मनमा प्रश्न उि््ो ।

मछुलछुक भि्नि संघी्तामा प्रिेश गिेको ् । िेशमा तीन तिका सिकािले शासन 
गरिििेका ्न् । सिानी् सतिमा बहल्ो सिानी् सिकाि ् । सिानी् सिकािमा ४० 
प्रहतशत महिलाको सिभाहगता ् । ति नागरिकता, हििाि िता्नजसता नैसहग्नक अहधकािबाट 
महिला नै िहञ्त ्न् । हिहभनन कोरबाट नागरिकता समबनधी बिस भइििँिा नागरिकता 
हििीन महिलािरूको िासतहिक समस्ा ि त्सको प्रभािबािे बिस निुनछु िछुःिि् िो । 
त्सतो बिस, अध््न, अनछुसनधान िुनछु अहत आिश्क ् । तसि्न, आमाको नाममा 
नागरिकताको कछु िा गरिििँिा आमािरू सि्ं नै नागरिकता हििीन भएको अिसिाबािे ्ो 
अध््न केहनरित ् ।

नागरिकता अहधकाििरूको संग्रि िो । नागरिकताले कछु नै पहन व्हतिको पहि्ान 
का्म गिदै सामछुिाह्क जीिनमा व्हतिको िाजनीहतक भागीिािी, मतिानको अहधकाि, 
समछुिा्को हिशेष संिषिर प्राप्त गन्न प्रमारको काम गि्न् । नागरिकता एउटा हिशेष 
सामाहजक, िाजनीहतक तिा िाहट्रि्ताको पहि्ान गिाउने िसतािेज िो । उति पहि्ानले 
नै व्हतिको अहधकाि ि उतिििाह्तिलाई बोध गिाउँ् । नागरिकताले व्हतिलाई पहि्ान 
सहित आफना व्हतिगत, व्ािसाह्क ि िाजनीहतक अहधकािको उपभोग गनने आधाि त्ाि 
गि्न् । ्छुनािमा मत िा्न, बैंकमा िाता िो्न, घि-जहमनमा सिाहमति िाखन, औप्ारिक 
कानूनी रूपमा पेशा व्िसा् गन्न, मोबाइलको हसम हकनन, िाििानी बनाउन, ि कछु नै 
सामाहजक, सामछुिाह्क िा िाजनीहतक समूिको सिस् बनने सममका हरि्ाकलापका लाहग 
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नागरिकता अहनिा ््न िुन् । हिहभनन सामाहजक संघसंसिामा काम गनने रिममा मैले मधेसी 
समछुिा्का महिला परििािबाटै नागरिकताबाट िहञ्त गिाइँिै आइििेको कछु िा बछुझने मझौका 
पाएँ । त्सैको आधािमा मधेसका महिलाले बेिोिेको नागरिकताको समस्ालाई हिहभनन 
मञ्मा िाखिा बेिासता गनने िा नपत्ाउने गिेको पहन अनछुभि गिे ँ ।2 साउन ३१, २०७५ 
मा िोटल गझौतम बछुद्धमा लछुहमबनी टेहलहभजनले आ्ोजना गिेको नागरिकताको सिालमा 
मनिन का ््नरिममा महिलािरूले नागरिकता प्राप्त गन्न िछुई-तीन ओटा सनतान प्रमारको 
रूपमा जनमाउनछु पनने बाध्ता ििेको लगा्तका समस्ा िािेपह् सिोकाििालािरूले 
त्सता समस्ालाई गिन रूपमा अध््न गिी त्थ्गत ्लफल ि बिसको लाहग बाहिि 
््ाउने उद्ेश्ले ्ो अध््न गिेकी िुँ ।

मधेस-केहनरित हिहभनन संघसंसिामा ििेि महिला अहधकाि ि मानिअहधकािका लाहग 
काम गिदै आउँिा प्रत्षि िेिेका, सछुनेका, भोगेका कछु िाबाट म धेिै प्रभाहित भएँ । त्सैले 
नागरिकता हििीन महिलाका समस्ालाई बाहिि ््ाउनछुप ््न  भनने कछु िामा मैले जोड हिनछुप ््न 
भनने मिसछुस गिे ँ । िुन त म त्सको कछु नै हसद्धानत िा िािबािे जानकाि व्हति िोइन । 
तैपहन उनीिरूकै अनछुभि ि भोगाइलाई प्रािहमकता हिने, उनीिरूको हि्ाि सछुनने ि त्सबाट 
नागरिकताको समस्ाबािे बछुझने प्र्तन गन्न िाले ँ । म का ््नित षिेत्र अनतग्नतकै कहपलिसतछु 
हज्लामा बसोबास गनने महिलालाई ्स अध््नको लाहग ््न गिेकी छ्ु  । नागरिकता 
नपाउँिाको अड््न िा नागरिकता पाउन उनीिरूले गनछु्न पिेको मेिनत बािेको अनछुभिलाई 
्िाँ प्र्ोग गिेकी छ्ु  । मधेश मानिअहधकाि गिृमा ्ैत्र २०६९ िेहि हनिनति महिलािरूको 
नागरिकता समबनधी समस्ा आउने गिेका ्न् । ्सिी िता्न भएका उजछुिी िा िता्न भएका 
उजछुिी िा घटनाको अध््न, हिंसा प्रभाहित महिलासँगका अनतिा्नता्न, समबहनधत समछुिा् 
सँगको अनतिा्नता्न, ि सिानी् हनका्का प्रहतहनहध, सिकािी अहधकािी, समछुिा्का अगछुिा, 
प्रििी का्ा्नल्को प्रहतहनहध सँगको अनतिा्नता्न ्ो अध््नका प्रािहमक स्ोत िुन् । 

सािै, अध््नको लाहग मंहसि–माघ २०७५ मा कहपलिसतछु नगिपाहलका िडा नं. ५ 
िलिला ि िडा नं. ८ िोिनी; ्शोधिा गाउँपाहलका िडा नं. ८ हसििोि ि िोरि्ा; ि 
कहपलिसतछु नगिपाहलका िडा नं. ४ हपपिीका गाउँमा हिहभनन तिमा समूिगत ्लफल 
ि व्हतिगत अनतिा्नता्न गरिएका हिए । ्सको लाहग जममा २२ जना व्हतिसँग व्हतिगत 
अनतिा्नता्न ि हकशोिी-हकशोि, महिला तिा अहभभािक समूि (१५ जना) सँग ्लफल 
गरिएको हि्ो । ्सै रिममा हिंसा प्रभाहित िा नागरिकताका लाहग संघष्नित महिला, 
सिानी् हनका्का प्रहतहनहध, सिकािी अहधकािी, समछुिा्का अगछुिा ि प्रििी का्ा्नल्का 
प्रहतहनहधसँग बेगलाबेगलै सिान ि हमहतमा व्हतिगत रूपमा अनतिा्नता्न गरिएको हि्ो ।

2 सो मनिन का ््नरिमबािे भिझौ १, २०७५ मा सेतोपाटीमा प्रकाहशत समा्ािको लाहग िेनछु्निोस ्
www.setopati.com/social/165342; ्ैत १२, २०७५ मा िेरिएको ।
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सािै, मधेश मानिअहधकाि गृिले २०७० सालमा नागरिकता हिष्मा गिेको सानो 
अध््न, गिृमा िता्न भएका प्रभाहितिरूका हनिेिन, सञ्ाि माध्ममा प्रकाहशत समा्ाि, 
हिहभनन मञ्मा नागरिक समाजका प्रहतहनहधद्ािा उिाइएका हि्ािले पहन ्स अध््नको 
हिष्िसतछुलाई गिन बनाउन सघाएको ् ।

अध््नको लाहग कछु िाकानीको रिममा कहपलिसतछु नगिपाहलकाको बिनडीििा गाउँका 
महिलाले आफना समस्ा बताउन ि जानकािी हिन असिज मानेका हिए । त्सतो हकन 
भनने मेिो प्रश्नमा उनीिरूका अहभभािक ि घिपरििािले, िास गिी श्ीमान् ले, िािा 
पाएको िणडमा उनीिरूलाई अपि््ािो पनने कछु िासँग म जानकाि भएँ । उनीिरूको बछु्ाइमा 
अहभभािकसँग नागरिकताको माग गनछु्न भनेको अहभभािकको हििोधमा बो्नछु िो । 
नागरिकता माहग्ो भने परििािप्रहत हिश्ास नगिेको िाहनन्थ्ो । त्सले सू्ना संकलनमा 
्छुनझौती िपेको हि्ो ।

नागरिकताको दाबी : िह्चतीकिणमा गुणातमक िहृधि

पारििारिक अड्चन
नागरिकता प्राप्त गन्न महिलािरूलाई सबभनिा पहिले पारििारिक तिबाट समस्ा पनने 
गिेको ् । हिशेषतः समपहतिमाहि िाबी गनने डिका कािर उनीिरूको नागरिकता नबनाउने 
गरिन् । नागरिकता प्राप्त गिेपह् श्ीमतीले समबनध हिच्ेि गिेि समपहतिमा िाबी गन्न सक्न ्
भनने सो् व्ाप्त ् । ्ोिीको नागरिकता बनाइएमा हििाि गिेि गएपह् पहन माइतीको 
समपहतिमा िाबी गन्न सक्न् भनने त्रास अकको ् । नागरिकता बनाइहिएपह् श्ीमती िा 
्ोिीलाई आफनो काबछुमा िाखन सहकँिैन, ्ोिा नभएको िणडमा अकको हििाि गन्न पाइँिैन 
भनने भ्रम पहन ् । घटनासँग जोहडएका पछुरुषिरू (श्ीमान्, ससछुिा ि बछुबा) सँग ्लफल 
गिा्न ्सता भ् ि भ्रम अगाहड आएका िुन् । ्सले पारििारिक तिमा महिलामाहि कम 
हिश्ास गरिने ि कमजोि अिसिामा िा हन्नत्ररमा िाहििाखन नागरिकता नबनाइहिने 
गिेको िेिाउँ् । मिना गडरि्ाको घटनाले त्ो कछु िा प्रसट िुन् ।

मधेसका गरिब, िहलत, ि महिलाको सनिभ्नमा सामाहजक न्ा्को अिसिा 
घिपरििाििेहि हलएि समाज ि िाज्समम कसतो ् भनने कछु िा मिनाको पीडाबाट प्रसट 
िुन् । िाजनीहतक िलको नेतृति तिमा हतनैको पिुँ् ् जो सामाहजक न्ा्को हिरुद्धमा 
्न् । ्ो घटनाले िाजनीहतक िलका नेता समेत न्ा्को पषिमा ्ैनन् भनने िेिाएको ् । 
्सको व्ाख्ा अकको िणडमा गरिएको ् ।
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घटना १ : नागरिकताको हिपक्षमा परििाि, समाज ि प्रशासन

मिना गडरि्ा अहिले ७८ िष्नकी भइन् । उनले २०७१ सालमा ७३ िष्नको उमेिमा 
नागरिकता प्राप्त गरिन् । उनी एकल महिला िुन् । जीहित ्ँिा उनका श्ीमान ्
क्लछुले उनको नागरिकता बनाइहिएनन् । श्ीमान् को मतृ्छुपह् उनले समपहतिमाहि 
िाबी गनने त्रासका कािर परििािले नागरिकता बनाइहिन मानेनन् । त्सपह् उनी 
आफनो समस्ा हलएि सिानी् िाजनीहतक िलकिाँ पछुहगन् । िाजनीहतक िलका 
प्रहतहनहधिरू समाजमा हिहभनन ओिोिामा ििेका उनका परििािका पछुरुष सिस् 
हिरुद्ध मझौन ििे । सामाहजक रूपमा उनी एकलो भइन् ।

मिनाको पहिलो हििाि क्लछुकै कान्ा भाइसँग भएको हि्ो । क्लछुका 
भाइको हनधनपह् मिना एकली भइन् । उता क्लछुकी श्ीमतीको पहन हनधन 
भ्ो । त्सपह् क्लछु ि मिना (जेिाजछु ि बछुिािी) बी् पे्रम समबनध ्््ो । केिी 
सम्पह् मिना गभ्निती भइन् । ्ो कछु िा गाउँमा सि्नत्र ््ा्न भएपह् पञ्ा्तले 
िछुिैलाई िोस्ो हििाि गिाइहिए । क्लछुकी पहिली श्ीमतीबाट तीन ्ोिा हिए । 
मिनाका पहिलो श्ीमान्  परटिबाट एक ्ोिा मात्र हिए । मिनाले फेरि क्लछुबाट 
एक ्ोिा ि एक ्ोिी जनमाइन् । ति ्ोिाको अकालमै मतृ्छु भ्ो ।

क्लछु परििािको नाममा कहपलिसतछुको हसशिा गाउँमा ६ हबघा जहमन ् । 
क्लछुकी पहिली श्ीमतीबाट जनमेका तीन ्ोिा जिान भएपह् परििािमा समस्ा 
िेिापन्न िा््ो । मिनालाई आफू ि आफूपरटिका ्ोिा्ोिीले समपहति नपाउने त्रास 
जाग्ो । क्लछुलाई नागरिकता बनाइहिन आग्रि गरिन् । जेिी तफ्न का ्ोिािरूले 
त्सको हििोध गिे । उनीिरूले आफनै बछुबालाई कछु टहपट समेत गिे । २०५७ सालमा 
क्लछुको मतृ्छु भ्ो । मिना हब््लीमा परिन् । पहतको हनधनपह् मिनालाई गाउँ 
हिकास सहमहतबाट नागरिकताको हसफारिस बनाउन पाँ् िष्न लाग्ो । त्सपह् 
ब्ल उनी २०६३ सालमा हज्ला प्रशासन का्ा्नल् तझौहलििाको प्रांगरमा 
पाइला िाखन सफल भइन् । ्ो बी्मा गाउँमा नागरिकता हितिर टोली िछुई ्ोहट 
गएको हि्ो । ति क्लछुकी पहिली श्ीमती तफ्न का ्ोिािरूको अििोधका कािर 
मिनालाई नागरिकता हलनबाट िोक लगाइ्ो ।

क्लछुकी पहिली श्ीमती तफ्न का जेिो ्ोिा हसहद्ध गडरि्ा हबसतािै नेपाली काँग्रेसमा 
लागे । उनी सिानी् काँगे्रस नेताका हिश्ासपात्र बने । आफनो िाजनीहतक पिुँ् का कािर 
उनीिरू मिनालाई नागरिकता नहिने ि भएको सबै समपहति आफँै ित्ाउने षड् ् नत्रमा 
लागे । मिना कानूनी उपा् अपनाउन हज्ला प्रशासन का्ा्नल् धाउन िाहलन् ।
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घटना १ : क्रमश...

त्िाँ उनले ्ताबाट उता, कहिले किाँ, कहिले कता िझौहडनमै सम् हबताउनछुप¥्ो । 
त्सपह् उनी मधेश मानिअहधकाि गृिमा गछुिाि मागन पछुहगन् । गृिको पिलमा 
अिालत पछुहगन् । त्सको लाहग तिाई मानिअहधकाि िषिक सञजालले कानूनी 
सि्ोग ग¥्ो । 

असाि २०७० मा पछुनिािेिन अिालत बछुटिलले हज्ला प्रशासन का्ा्नल् 
कहपलिसतछुका नाममा आिेश जािी ग¥्ो, “मिना गडरि्ालाई ततकाल नागरिकता 
हिनू ।” ति अिालतको आिेश आएको ् महिना कहटसकिा पहन प्रशासनले 
आलटाल गिदै उनलाई िझौडाइिह्ो । त्सपह् कहपलिसतछु हज्ला प्रशासनले गाउँका 
पाँ् जनाको सनाित गिाएि ््ाउन भन्ो । मिनाले त्ो पहन ््ाएि हिइन् । १५ 
हिनभनिा बढी भइसकिा पहन प्रशासन फाँटका कम्न्ािीले उ्टै ्पािे, “िाहकम 
सािेब नभएका बेला तपाई ँजहिले पहन आउने ि हक्हक् गनने ?” मिना भहनिन्, 
“मलाई अ्ै नागरिकता नहिने सो् ् ह्नीिरूको । केिी िष्नमा म मरििा् छ्ु , 
त्सपह् भएभिको समपहति उनीिरूको एकलझौटी िुन्, त्सैकै लाहग आलटाल 
गरिििेका ्न् ।”

स्ोत : माहुरी होम ।

नागरिकता भ्ो भने महिलािरू घिबाहिि अिा्नत् साि्नजहनक िाउँमा कामकाज 
गन्न, व्िसा् गन्न सक्न्; त्सतो काम गनने भनेको पछुरुषले िो, महिलाले िोइन; केिी 
अिकोपाज्ननको काममा महिला लागेमा पछुरुषको हन्नत्ररबाट बाहिि जान् भनने डि परििािका 
पछुरुषमा ििेको ् । त्सैले, त्सतो काम गन्न नहिन पहन महिलािरूको नागरिकता प्राहप्तको 
अहधकािमाहि पछुरुषद्ािा िसतषिेप गरिएको ् । महिलािरू श्ीमान् कै कमाइमा घिहभतै्र 
बहसििून्, उनीिरूकै आिेश अनछुरूप ्हलििून् भनने मनसा्ले पहन काम गिेको पाइन् । 
उिाििरको लाहग, सिानी् प्रभािशाली व्िसा्ी िहि शाि सीधै भन्न्, “हकन ्ाहि्ो 
श्ीमतीलाई नागरिकता ? के काम ् ि ? मैले कमाएि ह्नीिरूलाई पालेकै छ्ु , ्ाि ओटा 
सनतान नै प्रमार िुन् । ्सलाई न कछु नै जाहगि गनछु्न ्, न अरू केिी ।”3 पारििारिक तिमा 
ििेको ्सतो सो् ि व्ििािले गिा्न महिलािरू घिेलछु हिंसाको हशकाि भइििेका ्न् । 

3 मधेश मानिअहधकाि गिृमा असाि २३, २०७५ मा उनकी श्ीमतीले न्ा् प्राहप्तका पिल 
गिी हिन अनछुिोध गिदै हनििने िता्न गिाएकोमा त्सको एक िप्तापह् कृट्रनगिहसित इलाका प्रििी 
का्ा्नल्मा प्रििी, नागरिक समाज, सिानी्को िोिििमा ्लफल गिा्न शािले ्ी कछु िा भनेका िुन् ।
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घटना २ : नागरिकताको दाबीले हनमत्याएको घिेलु हिंसा

सरिता सािनी (परििहत्नत नाम) भाितको मछुमबई उ्लास नगिमा िुहक्न बढेकी एक 
हशहषित महिला िुन् । कहपलिसतछुका एक पछुरुष िोजगािको लाहग मछुमबई जाँिा उनीसँग 
भेट भ्ो ि िछुई जनाबी् पे्रम भ्ो । माघ २, २०६५ मा उनीिरू िाजीिछुसी िैिाहिक 
बनधनमा बाँहधए, पाँ्/् िष्न मछुमबईमा बसे, ि िछुई सनतान जनमाए । २०७१ सालहति 
मछुमबईबाट उनीिरू नेपाल आएि कहपलिसतछुको िहिििामा श्ीमान् को घिमा बसन 
िाले । ्िाँ आएपह् उनीिरूको अकको एक सनतान जहनम्ो । उनीिरूको हििाि 
भएको िश िष्न भ्ो । अहिले उनीिरूका िछुई ्ोिी ि एक ्ोिा ्न् । 

अहिलेसमम सरिता सािनीको हििाि िता्न तिा नागरिकता, ि बच्ािरूको जनम 
िता्नको कछु नै पहन कागजात बनाइएको ्ैन । तीन िष्नअहघ सरिताले ्ी कागजात 
बनाइहिन परििािसँग अनछुिोध गरिन् । त्सपह् उनीमाहि घिेलछु हिंसा ि भझौहतक तिा 
मानहसक ्ातना हिन शछुरू गरि्ो । उनको श्ीमान् लगा्त घिपरििािले उनलाई 
गालीगलझौज गनने, शािीरिक तिा मानहसक ्ातना हिने काम जािी ् । ती कागजात 
बनाउन जाँिा प्रशासनले एकपह् अकको तारिि हिँिै हफता्न पिाउने गिेको ् ।

असोज २७, २०७५ मा िामी अहधकािकममीको एक समूि सरिता सािनीको 
ससछुिाली घि शछुद्धोधन गाउँपाहलकाको िहिििा पछुग्झौ ँ । घिमा सासू, बछुिािी ि तीन 
स-साना नानी आमाका पह्-पह् घछुहमििेका हिए । सरिताले उिी समस्ा िामीसामछु 
िाहिन् । ससछुिाले सम् ि पैसा नभएकोले ती कागजात नबनाएको सपष्टीकिर हिए, 
केिी हिनमा बनाइहिने िा्ा पहन गिे, ति बनाएनन् । सरिता भहन्न्, “मैले आफनो 
माइतीलाई गछुिािे ँ। ्ोिा्ोिी घिमै ्ाडेि माइती फहक्न ने सछु्ाि हिए । ति म आफना 
बच्ािरूलाई ्िाँ ्ाडेि कसिी जाऊँ ? ्िाँ बसने मेिो आधाि पहन ्ैन । मैले 
नागरिकता बनाइहिने माग गिा्न मेिो ्रित्रमा लाञ्ना लगाउँिै आएका ्न् । ्न ्
बढी ्ातना ि कछु टहपट सिनछु पिेको ् ।” 

िाइजोको लाहग ससछुिा ि परििािका अरू सिस्ले श्ीमान् लाई अकको हििाि 
गिाउने मनसा् िािेका ्न् । श्ीमान् ले पिस्तीसँग समबनध िािेि आफूलाई मानहसक 
्ातना पहन हिइििेको सरिताले िाबी गरिन् ।

सरिता िहिििाको बोहड्नङ सकूलमा हशहषिका हिइन् । घिबाट बाहिि हनसकनै 
नहिएपह् जाहगि गछुमाउनछुप¥्ो । ्ोिा्ोिीले समेत पढ्न पाएका ्ैनन् । मधेश 
मानिअहधकाि गृिले सिलगत अनछुगमन ग¥्ो । सरिताको नागरिकता तिा हििाि 
िता्न, ि बच्ािरूको जनम िता्न बनाउन पिल गरिििेको ् । गृिको पिलबाट 
ब्लत्ल हििाि िता्न बन्ो ।

स्ोत : माहुरी होम ।
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सरिता सािनी (परििहत्नत नाम) ले नागरिकता ि हििाि िता्नको माग गिेपह् घिेलछु हिंसा 
भोगनछुप¥्ो । उनलाई घिबाहिि हनसकन समेत िोक लगाइ्ो । एक हनजी हिद्ाल्मा 
हशषिकको रूपमा काम गिदै आएकोमा सो काम गन्नबाट उनलाई प्रहतबनध लगाइ्ो । 
उनका बच्ाले समेत पढ्न पाएनन् (िेनछु्निोस्, घटना २) ।

महिलाले सिज रूपमा आफू नागरिक िुने अहधकाि न घिपरििािमा, न समाजमा, न 
सिकािको कछु नै नीहत, कानून ्ा हनका्मा नै अनछुभूहत गन्न सकेको अिसिा ् । ्ोिीको 
नागरिकता बनाउन उसको हििाि िुनछुपनने अिसिा ् । आमाको नागरिकता बनाउन ्ोिाको 
जनम कछु नछु्नपनने अिसिा ् । आहिि हकन ? ६५ िष्नकी एक िहलत महिलाले नागरिकता 
नभएकैले िदृ्ध भतिा पाउन सहकिनन् । उनको श्ीमान् लाई प्रश्न गिा्न उनी भन्न्, “उनले 
मेिो सेिा गरिनन्, त्िी भएि मैले उसको नागरिकता बनाइनँ । अकको हििाि पहन गिे ँ ।” 

एक हििाहित महिलाका सबै अहधकाि उसको परििािमा, अ् श्ीमान् मा हनहित ् । 
श्ीमान् ले ्ािेमा मातै्र उनले नागरिकता पाउने िेहि्ो । हििाहित महिलाको नागरिकताको 
अहधकाि प्राहप्तको कछु िा श्ीमान्  सँगको समबनधमाहि हनभ्नि ् । हििाि भएको प्रािहमभक 
अिसिासमम सबैजसो कछु िा िामै् िुने िुँिा महिलालाई नागरिकता, हििाि िता्न लगा्तको 
आिश्कताबािे िािै निुने अिसिा ् । महिलाले नभनेसमम परििािका अरू कसैले 
त्सता कछु िामा ्ासो नै हलने गिदैनन् । कहपलिसतछु नगिपाहलका िडा नं. ४ का अध्षि 
िहिनरि हतिािी भन्न्, “जसका श्ीमान्, बछुबा, पछुरुषिरूको नागरिकता ्, उनीिरूका 
श्ीमती, ्ोिी, बछुिािीको नागरिकता बनाउन सहजलो ् । ति उनीिरू घिका महिलाको 
नागरिकता बनाउन सनाित नै गन्न आउँिैनन् । हििाि भएको सालझौसँाल भए पहन, उमेि 
पहन ४०–५० िष्न नाहघसके पहन हििाि िता्न नै गिाएका ्ैनन् ।” जहत बेला कछु नै सम्मा 
हििाि िता्न, बच्ाको जनम िता्न ि नागरिकताको िाँ्ो पिेपह् महिलािरूले परििािसँग 
त्सको माग ग ््नन्, त्स बेलामा उनीिरूको कछु िा सछुहनँिैन ।

त्समाहि पारििारिक समबनध हबग्रँिै गएको अिसिामा त्सतो माग गरिएमा सछुनिाइ 
िुनेभनिा पहन समस्ा बढ्िै जाने गिेको पाइन् । समबनध िामै् भए पहन िछुई-तीन ओटा 
सनतान भइसकेपह् मात्र श्ीमतीको नागरिकता बनाउने ्लन ् । ्ोिी मातै्र जहनमएको 
िणडमा पहन महिलाको नागरिकता बनन नसकेका धेिै घटना ्न् ।

पारििारिक तिमा नागरिकताबािे महिला अहधकािमाहि अड््न गलत सो्ाइ ि 
बछु्ाइका कािर उहबजएको ् । घिेलछुकिर गरिएका महिलािरूको साि्नजहनक जीिनमा 
प्रिेश धेिैजसो पछुरुषका लाहग सो्नी् ि सिीका ््न भएको ्ैन । उनीिरूको पछुिातन िेिाइ 
ि बछु्ाइ अनछुसाि महिलालाई नागरिकता, हििाि िता्न हकन ्ाहि्ो ? आहिि जाहगि गनने 
िोइन, पेशा व्िसा् गनने पहन िोइन । घिबाहिि हनसकेि, मछुमबईिेहि कताि, मलेहस्ा, 
िछुबईजसता िेशमा कमाउन जाने त आहिि श्ीमान् िा पछुरुष नै िुन् । आहिि महिला 
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त एक श्ीमती मातै्र िो, आमा मातै्र िो भनने आधाि ि प्रमारको लाहग ्ोिा्ोिी तिा 
सनतान ्ँिै ्न् । श्ीमान् ले श्ीमती मानेि घिमा िािेकै ्, त्समाहि ्ोिा्ोिी सबछुतका 
रूपमा ्ँिै ्न् भने अरू प्रमार ि पहि्ान हकन आिश्क भ्ो ? ्सतो मानहसकताले 
बेसी मात्रामा पछुरुषिरूमा गहििोसँग जिो गाडेको ् । ्िी मानहसकता नै नागरिकतामाहि 
महिलाको अहधकािमा अड््नको मूल जड भएको ् ।

सामाहजक अड्चन
मीना ज्सिाल (परििहत्नत नाम) एक गृहिरी िुन् । उनको हििाि भएको १९ िष्न पछुग्ो । 
उनका १७ िषने एक ्ोिा ्न् । ति श्ीमान् ले नागरिकता बनाइहिन मानेका ्ैनन् । उनी 
श्ीमान् बाट नागरिकता हिलाइ पाउन भनिै भाितिेहि नेपालका हिहभनन सिकािी तिा 
सामाहजक संसिामा धाइििेकी ्न् । उनका श्ीमान् को सामाहजक पिुँ् ि समबनध बहल्ो 
् । माइती भाित भएकोले नेपालमा उनलाई हिश्ास गनने ि उनको कछु िामा साि हिनेको 
अभाि ् । उनको पषिमा बोहलहिने कोिी पहन नभएको ि आहि्नक अिसिा पहन कमजोि 
ििेकोले न्ा् पाउन नसकेको उनको िछुिेसो ् (िेनछु्निोस्, घटना ३) ।

घटना ३ : मोलमोलाइ गनने पीडकको अस्त्र नागरिकता

मीना ज्सिाल (परििहत्नत नाम) ले कहपलिसतछुका हिज् धीिेनरि कछु माि ज्सिाल 
(परििहत्नत नाम) सँग १९ िष्नअहघ हििाि गरिन् । उनका ्ोिा अहिले १७ िष्न पछुगे 
ि उनी मामाघिमा बस्न् । हििाि भएपह् ्ोिा नजनमिै मीना श्ीमान् को मानहसक 
ि शािीरिक ्ातनाको हशकाि िुन िाहलन् । उनलाई घि हनकाला गरि्ो । त्सपह् 
गोििपछुिहसित माइतीमै बसन िाहलन् । उनीसँग हििाि िता्न एिं नागरिकता ्ैन । 
उनी नेपालका हिहभनन हनका्मा नागरिकताको लाहग पटक-पटक धाइन् । ्िाँको 
कानून, प्रशासहनक प्रहरि्ा ि कामकाजबािे जानकाि नभएकोले पहन उनले धेिै िछुःि 
पाइन् । उनले श्ीमान् हिरुद्ध बिुहििािको मछुद्ा िाहलन् । मछुद्ाको फैसला भएको ्ैन । 

श्ीमान् को भनाइ ्, “ममाहि तीन ओटा मछुद्ा िाले पछुग्थ्ो । ति उनलाई नेपाल 
धाउने रिममा जसले जे मछुद्ा िाल भन्ो सबै गिदै गइन् ि अहिले ममाहि २० ओटा 
मछुद्ा लगाइएको ् । ती सबैको िकालत ि््न किाँबाट आउँ् ?”

मीनालाई ब्ेन ट््ूमि भएको ् । उनको सिास्थ् हसिहत हबगँ्रिो ् । उनी 
भहन्न्, “म नेपालमा न्ा्को लाहग धाउँिा-धाउँिा िाकँे । िारिसकँे । कहिलेकािी ँ
त आतमित्ा गिझौ ँ जसतो लाग् ।” 
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घटना ३ : क्रमश...

उनले नागरिकताको लाहग धाएको सात िष्न नाघ्ो । मधेश मानिअहधकाि 
गृिको समपक्न मा आएपह् गोििपछुि, भैिििा, बछुटिल, कहपलिसतछु, ्नरिझौटाका 
प्रशासहनक हनका्मा धाइििेकी ्न् । संसिाले श्ीमान्, श्ीमती ि ्ोिाबी् कछु िाकानी 
गनने िाताििर हसज्नना ग¥्ो । पिामश्न गनने काम पहन ग¥्ो । १७ िष्नको उमेिमा 
्ोिाले पहिलो पटक बछुबासँग भेटे । कछु िाकानीपह् ्ोिा ि श्ीमतीको नागरिकता 
बनाउन धीिेनरि िाजी भए । ति धीिेनरिको शत्न हि्ो, आफूमाहि लागेका सबै मछुद्ा 
िािेज िुनछुप ््न  ।

मछुद्ा हफता्न हलने कछु िामा मीना िाजी भइनन् । पछुस ८, २०७५ मा रुपनिेिी प्रशासन 
का्ा्नल्मा शाहनत सछुिषिाको व्िसिा गिी पाऊँ भनी हनिेिन पेस गरिन् । १० गते 
मधेश मानिअहधकाि गृि लगा्त अरू संसिा ि पत्रकािको िोिबिमा धीिेनरिले १५ 
हिनहभत्र सनाित गिी श्ीमतीको नागरिकताको प्रमारपत्र बनाइहिने सिमहत गिे । 
उति कागज समबहनधत हज्ला कहपलिसतछु प्रशासन का्ा्नल्मा पिाइ्ो । पछुस 
२२ गते मीना ि धीिेनरि सहित संसिाका प्रहतहनहधबी् कहपलिसतछु हज्ला प्रशासन 
का्ा्नल्मा बैिक भ्ो । प्रमछुि हज्ला अहधकािी अजछु्नन पोििेलको नेततृिमा बसेको 
बैिकले अकको हिन सिानी् ्नरिझौटा नगिपाहलकाबाट हसफारिस ््ाई, सनाित 
गिी नागरिकता बनाउने ि मछुद्ािरूलाई मेलहमलाप गनने सिमहत ग¥्ो । अकको हिन 
मीना आफना िहकल हलएि ्नरिझौटा नगिपाहलका पछुहगन् । हिनभरि ्लफल िुँिा पहन 
समाधानको ्छुिो फेला पिेन । उनले नागरिकता पाइनन् । हकनभने उनले नागरिकता 
हलने िो भने श्ीमान् लाई सबै मछुद्ाबाट उनमछुहति हिनछुपनने शत्न फेरि तेस्ा्नइएको हि्ो, 
जछुन उनले सिीकारिनन् ।

स्ोत : माहुरी होम ।

महिलािरूको नागरिकता प्राहप्तमा पारििारिक समबनधसँगै प्रमछुि बाधक तत्िको रूपमा 
ििेको ्—समाजमा सिाहपत पछुरुषिािी सो् ि हपतृसतिातमक सामाहजक प्रराली । हशषिा, 
सिास्थ्, व्िसा् तिा िोजगािका अिसिमा महिलािरूको कम पिुँ्का कािर उनीिरूको 
गहतशीलता कम ् । त्िी कमीले पहन नागरिकता प्राहप्तको आिश्कताबोध ि त्सको 
लाहग जरुिी सहरि्तालाई प्रभाहित पारिििेको ् । 

सामान्तः नागरिकताको लाहग आिश्क कागजात बनाउने काम सम्मै भएका 
िुँिैनन् । जसतै, हििािलगतिै हििाि िता्न गनने िा बच्ा जनमे लगतिै जनम िता्न गनने काम 
गरिँिैन । व्हतिगत घटना िता्न समबनधी हिहभनन अहभ्ान ि का ््नरिम सामाहजक संसिा 



34 |  लक्मी श्ेष्ठ

माफ्न त सञ्ालन भए पहन, एकिमै िोिै संख्ामा मात्र व्हतिगत घटना िता्न िुने गिेका 
्न् । नागरिकता हलनछु मेिो अहधकाि िो ि मैले हलनछुप ््न  भनने ्ेतना कम भएकोले ्सता 
व्हतिगत घटना िता्नमा समेत हढलाइ िुने िा आिश्क नपिेसमम केिी गिदै नगनने ्लन 
् । ्सले नागरिकता बनाउने कामको शछुरूको ्िरमै समस्ा ििेको संकेत ग ््न  । समस्ा 
पिेपह् सामाहजक संसिा िा कानूनी उप्ािका लाहग िता्न गरिएका घटनाको अध््न 
गिा्न ्ो कछु िा िािा भ्ो । 

धेिैजसो अिसिामा हििाि लगतिै जोडीिरूको समबनध िाम्ो ििने ग ््न  । सो सम्मा 
श्ीमान् ि श्ीमती कसैले पहन हििाि िता्न ि नागरिकताको हिष्मा सजगता अपनाएको 
पाइँिैन । बच्ा जनमेपह् जब हिद्ाल् भना्न िुने उमेि िुन्, त्स बेला हिद्ाल्ले जनम 
िता्न मागेपह् मात्र जनमिता्न गननेतफ्न  अहभभािकिरू लागने गिेका ्न् । बच्ाको जनमिता्न 
आिश्क पना्नले मातै्र हििाि िता्न बनाइएको ति नागरिकता नबनाइएका उिाििर धेिै 
मात्रामा ्न् । हशहषित महिलािरू पहन नागरिकता निुँिा बेिोजगाि भएका ्न् । आ् 
आज्ननमा जोहडन नसकिा आहि्नक हसिहत नाजछुक िुने ि महिलािरू परििाि तिा समाजमा 
कमजोि भूहमकामा ििनछु पिेको ् । 

्सिी हशषिा ि िोजगािमा महिलाको गहतशीलता निुँिा, व्िसा् तिा िोजगािका 
अिसिमा पछुरुषको मात्र पिुँ् िुँिा महिलाको नागरिकता अहधकािमा पछुरुष ि पछुरुषप्रधान 
समाजले हन्नत्रर गिेको िेहिन् । सरिता सािनीले आफनो नागरिकता, हििाि िता्न, 
तीन सनतानको जनम िता्न ि हशषिा व्िसिापनको माग गिा्न परििािको शािीरिक तिा 
मानहसक ्ातना भोगिै आइन् । त्िी कछु िा बाहिि ््ाएपह् पछुरुषप्रधान समाजले उनलाई 
नै घिपरििािको कछु िा बाहिि, प्रििी प्रशासनसमम पछु¥्ाई भनी आिोप लगाएको अिसिा ् ।

िाज्य तिमा अड्चन : “माहिबाट पत्र आएको छैन”
नागरिकता हलन अनेक पारििारिक ि सामाहजक प्रहरि्ा ि समस्ा पाि गिेि िाज् समषि 
पछुगी िाले पहन महिलािरू सिकािी सं्नत्र ि प्रहतहनहधबाट समेत असि्ोग ि बाधा ्े्न 
बाध् ्न् ।

धीिेनरि कछु माि ज्सिालले हज्ला प्रशासन का्ा्नल्मा मीना ज्सिाल आफनी 
श्ीमती भएको कछु िा पटक-पटक सिीकािेका ्न् । ति त्िी सिीकािोहतिलाई मित्ििीन 
पारिएको ् । मीनाले आफूलाई लगाएका मछुद्ा हफता्न हलएपह् मातै्र धीिेनरिले नागरिकता 
बनाइहिने शत्न िाखिै आएका ्न्, सोिी बमोहजमको कागज पहन गिेका ्न् । नेपालको 
प्रशासहनक षिेत्र पछुरुषिािी ह्नतनले भरिएको ् भनने कछु िाको प्रमार ्सले हिन् । एक 
पछुरुषले आफनो श्ीमतीको पहि्ान पटक-पटक सिीकािे पहन उसका हनहश्त शत्न हज्ला 
प्रशासन का्ा्नल्लाई पहन सिीका ््न भ्ो । त्िी शत्नका आडमा श्ीमतीको नागरिकता 
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नबनाउने िक हज्ला प्रशासन का्ा्नल्ले उपभोग ग¥्ो । प्रशासनले श्ीमान् को मातै्र 
कछु िा सछुन्ो ि पत्ा्ो । 

मीनाले नागरिकताको लाहग आफनो घिपरििािसँग हिरिोि गिदै समाज ि िाज्लाई 
गछुिारिन् । ति उनको माग समाज ि प्रशासनले जा्ज िि¥्ाएनन् । उनलाई नागरिकताबाट 
िहञ्त गनने श्ीमान् कै कछु िा मातै्र प्रशासनको लाहग मित्िपूर्न भ्ो । घिबाट हिरिोि गिेि 
बाहिि आए पहन प्रशासहनक प्रहरि्ाले भने उिी पीडक पछुरुषकै पो्टामा पिाइहिन्, जसले 
गिा्न पछुरुषिरूलाई बहल्ो बनाएको ् । िाज्ले आफनो महिला नागरिकलाई नागरिकता 
हिन पछुरुषकै सनाित अहनिा ््न गिेको ् । घिबाट बाहिि हनसकेि समाज ि िाज्को ढोका 
ढकढकाए पहन समाज ि िाज्ले महिलालाई घिकै पछुरुषकै अहधकाि अनतग्नत सछुमपेको 
िेहिन् । अनेक प्रशासहनक अंकछु श ि बाध्ताले बाँधेि महिलािरूमाहि पछुरुष आहधपत् 
का्म िाहिएको ् । ्सको अि्न लोकताहनत्रक भहनएको नेपाली िाज्ले महिलालाई 
नागरिकताको नाममा पछुरुषकै अधीनमा िािेको ् । 

मीना ज्सिाल ि सरिता सािनीको घटना िेिा्न पहन प्रशासनले तारििभनिा अरू 
केिी हिन सकेको िेहिँिैन । मीनाका श्ीमान् िूला व्ापािी िुन् ि समाजमा प्रहतहष्ठत पछुरुष 
किहलएका ्न् । उनले मीना आफनी श्ीमती भएको ि उनीबाट १७ िषमी् ्ोिा ििेको 
कागज गिे तापहन प्रशासहनक अहधकािीिरूलाई ्ोएन, उनीिरू मीनाको नागरिकताका 
लाहग शत्न िाखने हतनै श्ीमान् को सनाित माग ग ््नन् । ्सतो बाधा पन्ाउन सिकािी 
हनका्का अहधकािीिरूले कानूनसममत सिहििेक पहन लगाउनछु पिेका उिाििर हिँि ै
सिा्क प्रमछुि हज्ला अहधकािी िामेश्ि अ्ा्नल भन्न्, “कहतप् घटनामा श्ीमतीको 
नागरिकता बनाइहिन न्ािने श्ीमान् िरूलाई ‘्ो श्ीमती मेिी िो ति नागरिकता बनाइहिननँ’ 
भनेि कागज गिाएि पहन नागरिकता हिएका ्झौ ँ ।”4 

्सिी कानूनसममत सिहििेक अँगाहलएका घटनालाई अपिािको रूपमा हलनछुपनने 
अिसिा ् । धेिैजसो माहमलामा पछुरुष ि परििािको पिुँ् ि प्रभािलाई िेनने गरिएका 
उिाििरको कमी ्ैन । सामान्तः िाज्का हनका्मा िालीमछुिाली ि िैकम िाखनेिरूले 
महिलाको नागरिकता बनाउने िा नबनाउने कछु िामा महिलाको घिपरििािका पछुरुषको िैहस्त 
ि पिुँ् िेिेि व्ििाि गनने गिेका ्न् । त्सैले महिलािरू घि ि समाजसँग हिरिोि गिेि 
नागरिकताको लाहग िाज्का हनका्मा त पछुग्न्, ति त्िाँ गरिने पछुरुष िैकमलाई पोसने 
अहििेकी व्ििािबाट ्न् प्रताहडत ि हनिाश िुन पछुग्न् । 

धेिैजसो घटनामा हज्ला प्रशासन ि प्रििीले उनीिरूका श्ीमान् ि परििािले १०–१५ 
हिनमा नागरिकता बनाइहिनछुपनने गिी हमहत तोहकहिन्न् । तोहकएको हमहतमा पीहडतिरू 
प्रििी प्रशासनमा पछुग्न् । ति फेरि अकको तारिि हिइन् । तारििपह् तारिि हिएि ्छुलाउने 

4 िेनछु्निोस्, www.setopati.com/social/165342; काहतिक २५, २०७५ मा िेरिएको ।
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काममा प्रशासनमाहि पछुरुषको िैहस्त ि पिुँ् प्रभािशाली ििेको िुन् । मीना ज्सिाल 
भहन्न्, “मेिो श्ीमान् ले पटक-पटक प्रशासनमा ्ो मेिी श्ीमती िो भनेको ् । ि, १५ 
हिनपह् नागरिकता बनाइहिन छ्ु , २० हिनपह् बनाइहिन छ्ु  भनेको ् । कागज पहन गिेको 
् । ति प्रशासनले मलाई नागरिकता हिँिैन ।” ्सको मतलब पछुरुषको सामाहजक िैहस्त 
ि शहतिले कानूनलाई समेत प्रभाि पािेको बछुह्न् ।

िाज्ले हििाि िता्न नगिी बच्ाको जनमिता्न नबनाउने प्रािधान ््ाएपह् त्सले 
आमािरूको लाहग हििाि िता्न गनने सममको काममा सघाएको ् । ति पहन नागरिकता 
बनाउने काम भने सिज िुन सकेको ्ैन । नेपाली िाज्ले हिशेष गिी तिाई भेगका 
महिलालाई आफनो िेशको नागरिकको रूपमा पत्ाउँिैन । महिलािरूको नागरिकतामा 
पछुरुषको सज्नहमन, हििाि िता्न लगा्तका कागजात िुँिा पहन श्ीमतीलाई नागरिकता हिन 
न्ािने श्ीमान् कै सनाित अहनिा ््न गरिएको ् । 

अककोतफ्न , घि परििािसँग ्गडा गिेि जेनतेन प्रशासनमा नागरिकता हलन पछुगेका 
महिलालाई प्रशासनको पहिलो ढोकामै “्हत धेिै उमेि िुनजेल हकन नागरिकता नबनाएको ? 
भािती् िो ?” भनने शंकाको नजिले िेनने गरिन् ि अनछुसनधान शछुरू गरिन् । एक त 
परििािले नागरिकता हिन न्ािेको अिसिा ्, त्समाहि िाज्ले पहन शंकालछु नजिबाट 
्ानहबन गिदै एकपह् अकको तारिि मातै्र तोकने पिमपिा ् । परििाि, समाज ि िाज्माहि 
िाहलमछुिाली ्लाइििेका पछुरुषिरूलाई पूर्नतः हिश्ास हिलाएपह् िा रि्ाएपह् मातै्र 
महिलाले नागरिकता पाउँ्े ।

भाितबाट हििाि गिेि नेपालमा आउने बछुिािीले िैिाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने 
व्िसिा ् । ति जहत बेला परििािले हिहभनन बिानामा नागरिकताबाट िहञ्त गिाउन 
िोज्, त्हत बेला िाज् ि प्रशासनले सिजताको िाताििर हनमा्नर गरिहिनछुको सटिा 
्न् जहटलता पैिा गनने ग ््नन् । सज्नहमन, अिालतबाट हनर्न्, सनाित लगा्तका जहटल 
प्रहरि्ाले गिा्न िाज् प्रशासन, घिपरििाि, ि समाजमा महिलािरू पीहडत ्न् । 

महिलाको नागरिकता बनन नसकनछुको अकको कािर भाित ि नेपाल बी्को िछुला 
सीमाना ि सीमा िारिपारिको िोटीबेटीको समबनधबािे अहतिहञजत बछु्ाइ पहन िो ।5 
भाितबाट हििाि गिी नेपाल आएका महिलाले नागरिकता पाएमा समपहतिमाहि िाबी गनने 
ि समपहति हलएि भाित फहक्न ने त्रास पहन नेपाली श्ीमान् िरूमा ििेको भेहट्ो । उिाििरका 

5 ्ो लेिमा भाितबाट हििाि गिी नेपाल आएका महिलािरूले नागरिकता पाउनेबािे लामो 
सम्िेहि ््िै आएको कानूनी बिसलाई केलाइएको ्ैन । बरु कानूनी रूपमा नागरिकताको 
लाहग ्ोग् भए पहन परििाि, समाज, ि िाज् तिबाट कसतो अड््न िुने ग ््न  भनने कछु िा मात्र 
््ा्न गरिएको ् ।
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लाहग १९ िष्नअहघ भाितबाट नेपालमा हििाि भएकी मीना जा्सिाल ि उनको ्ोिाको 
नागरिकता नबननछुको पृष्ठभूहममा समपनन परििािको समपहतिमाहि िाबी िुने भ् पहन ् ।

श्ीमान् नेपाली नागरिक िो ि ऊसँग सबै प्रमार ् भने श्ीमतीको नागरिकता बनाउन 
समस्ा िुन नपनने िो । सिानी् अगछुिा क्लछु कोिी भन्न्, “मेिो नागरिकता ्, समपूर्न 
प्रमार ्, मेिो श्ीमतीको नागरिकता बनाउन के समस्ा भ्ो ? म नेपाली नागरिक िो 
भने श्ीमतीलाई नागरिकता बनाउन नहम्ने कछु िै िुँिैन ।”6 ति सामान्त ्सतो सिज िुन 
सकेको ्ैन । सिानी् सिकाि आएपह् प्रत्ेक िडामा त्िीकँा ह्िपरिह्त व्हति 
हनिा्नह्त जनप्रहतहनहधको रूपमा का ््नित ििेकाले सामान्त सिज िुनछुपनने िो । ति िडा 
अध्षिबाट गरिएको हसफारिसलाई पहन प्रशासनले नमानेका गछुनासा ्न् । भाितबाट 
हििाि गिेि नेपाल आएका महिलालाई नेपालको कानूनबािे जानकािी निुँिा पहन समस्ा 
िहपन पछुग् । पारििारिक संि्ना ि सामाहजक संि्नामा ििेका पछुरुषिरूको शहतिशाली 
िैहस्तको सं्ोहजत रूप िाज्को संि्नामा िेहिन् । त्सैले महिलािरूले िाज्बाट 
पाउनछुपनने न्ा्, िक अहधकािको लाहग अनािश्क िछुःि ि समस्ा ्े्नछु परिििेको ् ।

२०६३ सालमा जनमको आधािमा नागरिकता प्राप्त गिेका परििािका सनतानले 
नागरिकता नपाएको हिष्मा मधेसिािी िाजनीहतक िलका सािै अहधकािकममीिरूले पैििी 
गरिििेका ्न् । ति सिानी् ति ि हज्ला प्रशासनले “माहिबाट पत्र नआएको” भनि ै
लािझौ ँ ्छुिालाई अनागरिक बनाइििेको अिसिा ् । ्सबािे केिी ििसमम सबै जसोको 
्ासो ििेको िेहिन् । ति मधेसका िेिात ि गाउँ बसतीका महिला (श्ीमती, ्ोिी, बछुिािी 
ि आमा) का नागरिकताका समस्ा गछुमनाम ्न् । सिानी् अहधकािकममीिरू समेत ्स 
हिष्मा साि्नजहनक मञ्मा उिेको आिाजलाई सिीकान्न त्ाि भएको पाइँिैन ।

आमाको नाममा नागरिकता हक आमाकै नागरिकता ?
महिलाको नागरिकताको कछु िा गिा्न ्ोिी-बछुिािीले पाउनछुपनने नागरिकताको कछु िा उिाउने 
गरिन्, अरू महिलाको कछु िा िासै उिेको पाइँिैन । नागरिकता हिलाइहिने हिष्मा 
आमाको नामबाट नागरिकता पाउनछुपनने कछु िामा पहन अहधकािकममी ि महिला नेतृिरूले 
आिाज उिाइििेका ्न् । मूलधािका आनिोलन ि िाहट्रि् सतिमा ्ो हिष्मा बिस 
ि ्लफल हनकै िुने गिेका ्न् । ति नागरिकता हिलाइहिने हतनै आमािरूसँग आफनो 
नागरिकता ् िा ्ैन भनने कछु िाको ख्ाल गिेको िेहिनन । कहपलिसतछु लगा्त मधेसका 
अहधकांश हज्लामा अहधकांश िजछुिआमा, आमा, बछुिािी, ्ोिी ि नाहतनीले नागरिकता 
पाउन सकेका ्ैनन् । १६ िषने नाहतको नागरिकता बहनसकिा पहन ६५ िहष्न्ा िजछुिआमा 

6  कोिीद्ािा माघ १०, २०७५ मा कहपलिसतछु नगिपाहलका–५ को िलिलामा भएको 
अहभभािक सहमहतको ्लफलमा व्ति ।
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नागरिकता हििीन भएि परििाि, समाज, ि िाज्बाट पाउनछुपनने सेिा-सछुहिधाबाट िहञ्त  
्न् । त्सता महिलाले आफना सनतानलाई नागरिकता हिलाउने िैहस्त कसिी िाखलान् ? 
आफनै नागरिकता बनाउन पूिै जीिन संघष्न गरिििँिा समेत नागरिकता पाउन नसकेको 
महिलालाई आमाको नाममा नागरिकताको अहधकािले कसिी अहधकाि समपनन बनाउला ? 
त्सैले आमाको नाममा नागरिकताको प्रािधानभनिा पहिले सि्ं आमाकै नागरिकताको 
सछुहनहश्त गरिनछु आिश्क ् ।

सिानी् तििमा महिलािरूको िैहनक जीिनलाई सिज बनाउन पहन उनीिरूसँग 
नागरिकता िुनछु आिश्क ् । त्िी नागरिकता पाउन उनीिरूले घिपरििाििेहि समाजसमम, 
समाजिेहि िाज्का हनका् ि प्रहतहनहधसमम आफना समस्ा पछु¥्ाउने प्र्ास गिदै आएका 
्न् । उनीिरूले अनेक संघष्न गिेि िाहसल भएका उपलहबध उपभोग गन्न पहन नागरिकता 
आिश्क ् । कतै ज्ाला मजिछुिी गिेि कमाएको पैसा िोस् िा आमा-िजछुिआमाबाट 
िा अिालतबाट मछुद्ा हजतेि पाएको अंश भोग गन्न िोस्, ्सिी पाइएको जगगा िा पैसा 
समेत सछुिहषितसँग बैंकमा िाखन सकने अिसिा ्ैन । हिद्ाल् भना्नका लाहग बच्ाको 
जनमिता्न समेत बनाउन नसकिाको पीडा बेिोरिििेका महिलािरूले आफनै कानूनी पहि्ान 
ि नागरिकता नपाएसमम आफना सनतानलाई पहि्ान हिन सकने समभािना नै िुँिैन । 

हनषकर्ष
नेपालमा िाजनीहतक व्िसिामा परिित्नन त पटक-पटक िुँिै आएको ्, ति त्सको 
तछुलनामा ्िाँका परििाि, समाज ि िाज्को संि्ना भने फेरिएको ्ैन । परििाि, समाज ि 
िाज्माहि पछुरुषको प्रभछुति का्म ििेकाले ती महिलामैत्री िुन सकेका ्ैनन् । ्ी तीन ओटै 
अंगको सं्ोजन ि हतनमा एकल लैंहगक प्रभछुतिले नागरिकता प्राहप्तको महिला अहधकािमाहि 
िूलो बाधा हसज्नना गिेका ्न् । पारििारिक तिमा आमा, ्ोिी, श्ीमती, बछुिािीलाई शहति 
ि समपहतिबाट िहञ्त गन्न नागरिकता एक िहत्ािको रूपमा प्र्ोग गरिएको ् । ्ोिीले 
पैतृक समपहतिमा िाबी गहल्नन्, पतनीले पहतको समपहतिमाहि िाबी गहल्नन्, अहधकािसमपनन 
भएि आफनो हन्नत्ररबाट फछु तकेहलन्, आफनो सेिा ि सछुसािमा ध्ान निेहलन् भनने डि 
पछुरुषिरूको मनमा गढेको कािर महिलािरूले नागरिकता पाउन सकेका ्ैनन् । 

महिला समबनधी िाज्का नीहत-हन्म के ्न् भननेबािे जानने-बछुझने मझौका नपाएका 
महिलालाई पारििारिक सतिबाटै नागरिकता पाउनछु भनेको हिशेष अहधकाि पाउनछु िो भनने 
िालको बछु्ाइ िाखन लगाइएको ् । त्सतो हिशेष अहधकाि महिलाका लाहग िोइन 
भनने सो् िाखने परििाि भएकोले उनीिरूले नागरिकता पाउन लामो सम् िा जीिनभरि 
संघष्न गनछु्न पिेको ् । ्सतो गलत सो्ले जनमाएको डिलाई अनत् गनछु्न आिश्क ् । 
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अककोहति, कछु नै पहन प्रहरि्ागत अपि््ािा पिेपह् मातै्र महिलाले नागरिकता हलन 
पिल गनने ्लन ् । त्सलाई तोडेि, नागरिकता प्राप्त गिेि मात्र महिलाले आफनो 
अहधकाि उपभोग गनने आधाि प्राप्त गन्न सक्न् भनने कछु िा बछुझन ि बछु्ाउनछु जरुिी ् । 
त्सैले, महिलाले पहन आफनो परििािसँग नागरिकताको हिष्मा िछुलेि कछु िा गन्न सकने 
िाताििर त्ाि िुनछु पि्न् ।

अहिले हिहभनन मञ्मा महिलाका नागरिकता समस्ा उि्न िालेका ्न् । केिी 
महिलाले नागरिकताको अहधकाि िाबी गन्न िालेका ्न् । अनेकझौ ँ बाधा पाि गिेि 
समबहनधत हनका् समषि पछुगने महिलािरूलाई िाज्ले फेरि पहन परििािकै एक पछुरुषको 
मातितमा लगेि नागरिकता हिनमा कञजछुस्ाइँ गिेको िेहिन् । २१ औ ँ शताबिीमा पहन 
िाम्ो िेशका महिलाले नागरिकता, हििाि िता्न ि बच्ाको जनम िता्नकै लाहग परििाि, 
समाज ि िाज्का पछुरुषसँग हगडहगडाउनछुपनने अिसिा का्म ् ।

िाज्का माहि्ला तिमा नागरिकताको हिष्मा जे-जहत बिस ि ्लफल भए 
पहन कहपलिसतछु हज्ला ि ्िाँका गाउँ-गाउँमा त्सको कछु नै प्रभाि ्ैन । नागरिकतामा 
महिलाको पिुँ्को हिष्मा िासै ्ासो ि ह्नता साि्नजहनक रूपमा िेहिएको ्ैन । केिी 
अनझौप्ारिक ्लफल भए पहन महिलाको नागरिकता समस्ाको नीहतगत एिं कानूनी 
व्िधान कसिी िटाउन सहकन् भननेबािे ्लफल िुन सहकििेको ्ैन ।

आफनै बछुबाले ्ोिीको ि श्ीमान् ले श्ीमतीको नागरिकता नबनाइहिएको, समपहतिमाहि 
िाबी गनने िक नहिनकै लाहग परििािले ्ाि सनतानकी आमालाई नागरिकता नबनाइहिएको 
तीतो सत्सँग नीहत हनमा्नतािेहि नागरिकताका अहभ्नतािरू परिह्त िुनछु आिश्क ् । 
मधेसका गाउँका महिलाको नागरिकता प्राहप्तको सिाल मोफसलमा बसेि ्लफल गनने एिं 
कलम ्लाउनेिरूको मातै्र ्ासो ि ह्नताको हिष् िोइन । आमाको नाममा नागरिकताको 
बिस ्हलििँिा मीना ज्सिाल ि सरिता सािनीजसता अनहगनती आमाको नागरिकताको 
सछुहनहश्त गन्न िाज्ले पिल गनछु्नपि्न् ।

धन्यिाद
्ो अध््न गन्न अिसि हिने मधेश मानिअहधकाि गृि (मािुिी िोम) ि माहट्नन ्झौतािीलाई 
धन्िाि ् । ्ो सिरूपमा लेिलाई ््ाइपछु¥्ाउन प्रोतसािन ि सि्ोग गनछु्निुने माहट्नन 
्झौतािीका मेनटिद्् सोिन प्रसाि साि तिा कैलाश िाईका सािै ्झौतािीका अन् 
हमत्रप्रहत आभािी छ्ु  । त्थ्ांक संकलनमा सि्ोग गनछु्निुने मािुिी िोमका लक्मी ्झौिहस्ा, 
हिष्िसतछुबािे ्लफलको लाहग हि्ाि ि सम् हिनछुिुने कहपलिसतछु नगिपाहलकाका 
उपप्रमछुि लक्मी गछुप्ता साि, हज्ला प्रशासन का्ा्नल् कहपलिसतछुका सिा्क प्रमछुि 
हज्ला अहधकािी िामेश्ि अ्ा्नल, कहपलिसतछु नगिपाहलका िडा नं. ४ का िडा अध्षि 
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िहिनरि हतिािी, िडा नं. ३ िडा अध्षि प्रकाश गैिे, हज्ला प्रििी का्ा्नल् कहपलिसतछुका 
महिला तिा बालबाहलका सेिा केनरि प्रमछुि इहनििा हगिी, नील हििा समाज रुपनिेिीका 
अध्षि आहनक िाना, निजीिन संसिा कहपलिसतछुका सं्ोजक पे्रिरा हिष्ट, महिलाको 
षिेत्रमा का ््नित िीपा श्ेष्ठ, िहलत तिा महिला अहधकािको षिेत्रमा हरि्ाशील हिश्ाम कोिी, 
स्ेत अहभभािक क्लछु कोिी, सामाहजक परि्ालनको षिेत्रमा हरि्ाशील जमछुना किाि 
ि हशहषिका इहनििा िेिी ्झौधिीलाई धन्िाि । स्लाि सछु्ाि हिनछु िुने मािुिी िोमका 
अध्षि िहिनरिनाि िाकछु ि, मिासह्ि मा्ा ञििाली, िामि्ाल िाकछु ि ि िसनत बनजाडेलाई 
धन्िाि । मा््न ३, २०१९ मा माहट्नन ्झौतािीमा भएको ्लफल ि जछुन २८–२९, २०१९ 
मा कहपलिसतछुमा समपनन साि्नजहनकीकिर का ््नरिममा सछु्ाि तिा हटपपरी हिई ्ो 
लेिलाई परिमाज्ननमा प्रोतसािन गनने समपूर्न सिभागीमा धन्िाि ।


