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नागरिकता ि न्ा्का लागग नवलपिासीका 
मगिलाको सघंर्ष

सिसवती शमा्ष

परिच्
नेपालमा गवगिनन िाजनीगतक तथा सामागजक अगि्ानका बाबजुद पगन मगिलामागथ 
िुने गवगिनन गकगसमका गिंसा का्मै छन् । गिंसापीगित मगिलािरू न्ा्को खोजीमा 
गनसकनछन् । न्ा् पाउन अनेक प्रगरि्ागत चिण पाि गनु्षपनने िुनछ । नागरिकता निुँदा ती 
प्रगरि्ामा संलगन िुनु नै उनीिरूको लागग समस्ा बनन पुगछ । न्ा् पाउन आफूमागथ 
िएको अन्ा् गवरुद्ध अदालतमा मुद्ा दा्ि गन्ष जाँदा उनीिरूले अदालतगित्र प्रवेश 
नै पाउँदैनन् । अगिकांश मगिला घिा्सी कामकाज गनने िुँदा उनीिरूसँग नागरिकताको 
प्रमाणपत्र बािेक आगिकारिक मागनने कुनै पगन परिच्पत्र िुँदैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र 
एक ्सतो आगिकारिक परिच्पत्र िो जनु प्रत्ेक ठाउँमा प्र्ोगमा आउने गछ्ष । नागरिकताले 
नै परिच्पत्रको काम गछ्ष  । ति परिच्पत्र नै निुने मगिलािरूको न्ा् प्रागतिको प्रगरि्ा नै 
अवरुद्ध बनन पुगछ । उनीिरूले आफूमागथ िएका गिंसा ि अन्ा् गवरुद्ध लि्ने सािस गिे 
पगन नागरिकता निएकै कािण ्स प्रगरि्ाको शुरूदेगख नै अनेक प्रागवगिक ि व्ाविारिक 
कगठनाइ झेलनु परिििेको छ । 

घिेलु गिंसाबाट मुक्त िुन नागरिकता गविीनताले झन् समस्ा थपेको छ । गाउँपागलका 
वा नगिपागलकाको विा का्ा्षल्बाट परिच् खुलेको गसफारिसको आिािमा गफिादपत्र 
दा्ि गिी मुद्ालाई अगघ बढाउनु परिििेको छ । मुद्ाको फैसला पश्ात् जगगा, जगमन, 
अंश पाए पगन वासतगवक न्ा् पाएको मिसुस गन्ष पाएका छैनन् । नागरिकता निएका 

दुई
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मगिलािरूको दैगनक जीवन कष्टकि छ । त्सैले, दैगनक जीवनमा नागरिकताको मित्व छ । 
ति छोिीले गववाििनदा अगागि बुबाआमासँग अंश दाबी गन्ष सकने ि अंश गलई गववाि 
गिेि जान सकने समिावनालाई नकान्ष छोिीको नागरिकता नबनाइगदने गरिनछ । कगतप् 
मगिलाले िने आफनो अंश गलएका वा पाएका िए पगन नागरिकता निएकै कािण त्स 
मागथको सवागमतव पाएका छैनन् । 

गवशेर गिी मगिलालाई गवश्ास गन्ष नसकेको कािण परिवािले, खास गिी पुरुरले, 
मगिलाको नागरिकता बनाइगदन नचािेको देगखनछ । मगिलाले आफनो नाममा समपगति, 
जगगा-जगमन िाखे पगन त्सको िोगचलन ि परिचालन गन्ष सकदैनन् िनने पिमपिागत 
दृगष्टकोण छ । मगिलाको नाममा समपगति िाखनु सुिगषित िुँदैन वा मगिलाले त्सको सुिषिा 
ि सदुप्ोग गन्ष सकदैनन् िनेि उनीिरूको षिमतामागथ अगवश्ास गरिनछ । अझ, मगिलालाई 
नागरिकताको कामै पददैन िनने सोच छ । गववािअगघ समपूण्ष काम परिवािका पुरुर (बुबा, 
दाजुिाइ) ले गनने गछ्षन् । गववािपगछ पगत ि पगतपगछ छोिाले ती सबै कामकाज गनने गछ्षन् । 
मगिलालाई एक सि्ोगीको िूगमकामा मात्र सीगमत पारिनछ । त्सैले, नेपालको नागरिक 
िएि पगन नागरिकता गविीन बनेका मगिलािरूले नागरिकता पाउनकै लागग गनकै संघर्ष 
गनु्ष परिििेको छ ।

नागरिकता निएकै कािण नवलपिासी गजललाका मगिलाको दैगनक जीवनमा िेिै 
समस्ा छन् । ्स षिेत्रमा मगिलािरूमा घुँघट (घुमटो) प्रथा का्मै छ । ्स प्रथा अनुसाि 
मगिलािरूले आफनो पगतलाई मात्र अनुिाि देखाउन सकछन् िनने गवश्ास गरिनछ । उनीिरू 
कुनै सिकािी वा गैिसिकािी का्ा्षल्जसता साव्षजगनक सथलमा जाँदा परिवािका कुनै 
पुरुरको साथमा जानुपनने िुनछ । पुरुरको साथगबना उनीिरू गिँि्न पगन नसकने बनाइएको 
छ जसले उनीिरूमागथ पुरुर गन्नत्रणलाई सघाएको छ । मगिलािरूलाई नागरिकता 
नबनाइगदएको खणिमा गन्नत्रण गन्ष सगजलो िुने पुरुर मानगसकता छ । 

्सै पगन नागरिकतालाई िागट्रि् साव्षिौम सतिा ि िाितको खुला सीमासँग गाँसेि बुझने 
गरिएको छ । नवलपिासी गजलला िाितसँग नेपालको नाका जोगिएकोले त्िाँका मगिलाको 
नागरिकतालाई िागट्रि् साव्षिौम सतिासँग जोिेि िेनने गरिनछ । ्िी िेिाइले उनीिरूको 
नागरिकता बनने-बनाउने प्रगरि्ामा थप जगटलता गसज्षना गरिगदएको छ । नागरिकता 
समबनिी िागट्रि् बिस केवल कानूनी रूपमा छोिाछोिीलाई नागरिकता बनाइगदने सवालमा 
मगिला ि पुरुरबीच गविेद िएको पषिमा मात्र केगनरित छ । ग्ामीण षिेत्रमा बसोबास गनने 
मगिलाको जनजीगवकामा नागरिकता गविीनताले पािेको असिबािे ध्ान गएको छैन ।

नवलपिासी गजललाका नागरिकता गविीन मगिलािरूले नागरिकता निएकै कािण 
पाएका दुःख-पीिा ि नागरिकता पाउन गिेको संघर्षमा ्ो लेख केगनरित छ ।
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मगिलामागथ िुने लैंगगक तथा घिेलु गिंसा गवरुद्ध न्ा्मा पिुँच पु¥्ाउन म एक 
अगिवक्ताको रूपमा सि्ोगी िूगमका गनवा्षि गददै आइििेकी छु । गिंसाका घटना दता्ष 
गननेदेगख कानूनी रूपमा मुद्ा दा्ि गनु्षपनने िुनाले िेिै पीगित मगिलाको नागरिकता निएको 
तथ्सँग म जानकाि छु । नागरिकता निएकै कािण उनीिरूले न्ा्समम पिुँच िाखन 
नसकेको पीिादा्ी अवसथासँग साषिातकाि गिेकी छु । न्ा्समम पिुँच िाखन उनीिरूले 
नागरिकता बनाउन नै गनकै संघर्ष गनु्षपनने अवसथा छ । उनीिरूको त्िी संघर्षले ्ो लेख 
लेखने उतपे्रिणा गमलेको िो ।

नेपाली बुबाआमाका सनतान तथा नेपाली नागरिकको पतनी अगन नेपालमै बसने िए पगन 
नागरिकता नपाएका मगिलािरूको कथा िो ्ो आलेख । नवलपिासी गजलला अदालतमा 
आफूमागथ िएको गिसंाको कानूनी पिामश्ष ि उपचािका लागग आउने मगिलािरू ि समबगनित 
गनका्का व्गक्त सँगको अनतवा्षता्षमा ्ो अध््न आिारित छ । ्ो अध््नको लागग 
जममा १३ जना व्गक्तसँग अनतवा्षता्ष गरिएको गथ्ो । त्स बािेक अगिवक्ताको िैगस्तले 
पीगितलाई कानूनी पिामश्ष ि सेवा उपलबि गिाउँदाको आफनै अनुिव ि गवशे्रणलाई 
पगन अध््नमा समावेश गिेकी छु । 

आग ््षक सशक्तीकिणको लागग नागरिकता
मगिलाको नाममा अचल समपगति खरिद गदा्ष िाज्लाई गतनु्ष पनने िाजसवमा केिी प्रगतशत 
छुट गदने व्वसथा छ । त्सले मगिलाको नाममा समपगति िाखने रिम बढेको छ । ति आफनो 
नाममा िएको जगगा मगिलाले सवेचछाले वा सवतनत्र रूपमा िोगचलन वा बेचगबखन गन्ष 
सकने अवसथा िने छैन । समपगतिमा मगिलाको पिुँच बढे पगन गन्नत्रण सथागपत िएको 
छैन । नवलपिासी गजललाको सनदि्षमा िने छोिी वा पतनीको नागरिकता बनाइगदएको 
खणिमा जगगा आफनो नाममा िाखन खोजछन् िनने िि एकगति ििेको छ । अककोगति लामो 
संघर्ष पश्ात् अंश बापत जगगा गलन पाउने वा जगगा नगलएि अंश मूल्ांकन गिी िकम 
गलए पगन नागरिकतागबना त्सलाई आफनो अनुकूल आफनै सवागमतव ि गन्नत्रणमा िाखन 
नसकने अवसथा छ । न्ा् पाएपगछ त्सको उपिोग गन्ष नपाउनु िनेको न्ा् नपाए सिि 
नै िुनछ । त्सैले, नागरिकता गविीन व्गक्तिरूको कानूनी पिुँच बढे पगन न्ा् प्राति गन्ष 
नागरिकता निई निुने कुिा िो ।

नवलपिासी गजललाको सुनवल नगिपागलकाकी सुगसमता गघगमिे २७ वर्षकी गछन् । उनी 
घिेलु गिंसाबाट पीगित गथइन् । एक गदन (असाि १५, २०७४) गिंसा गवरुद्ध न्ा् खोजद ै
गजलला सदिमुकाम पिासी आइन् । उनको कुता्षको बािुला च्ागतएको गथ्ो । च्ागतएको 
िाग पछ्ौिाले छोपेकी गथइन् । उनीसँग नागरिकता गथएन । उनी िगनछन्, “घिपरिवािसँग 
गमलीजुली बसदासमम नागरिकताको आवश्कता मिसुस िएन । जब आवश्कता प¥्ो, 
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तब घिपरिवािले नागरिकता बनाइगदएन ।” अंश गलएि जानछे िनने सोचेि उनका पगत, 
सासू ि ससुिाले नागरिकता बनाइगदएनन् । समबनि गवचछेद ि अंश मुद्ा दता्ष गन्ष उनले 
आफनो जनम दता्षलाई माध्म बनाइन् । जनम दता्षको आिािमा उनले गजलला अदालतमा 
पगतसँग अंश सगितको समबनि-गवचछेद मुद्ा दा्ि गरिन् । उक्त मुद्ामा छलफल िई समबनि 
गवचछेद िुने गिी गमलापत्र गनने सिमगत गरि्ो । सिमगत अनुरूप सुगसमताले अंश बापत ७ 
लाख रुपै्ाँ पाइन् । ति उक्त िकम आफनो नाउँमा िाखन सगकनन् । नागरिकता निएकोले 
बैंक खाता खोलन गमलेन । अंश मुद्ामा पाएको िकम आफनतको बैंक खातामा िागखन् । 

उनी बैंकमा सि्ोगी पदमा जागगि गगथ्षन् । वैवागिक समबनि टुटे लगतिै उनको जागगि 
पगन ििेन । नागरिकता निएको कािण उनले आफनो जागगि बचाउन सगकनन् । जागगि 
गएपगछ उनले नागरिकताको लागग संघर्ष गरिन् । समबनि गवचछेद गिेपगछ बुबाआमाको 
नामबाट नागरिकता बनाउन गइन् । त्सको लागग समबनि गवचछेदको कागजात आवश्क 
गथ्ो । पगतको बसोबास ििेको षिेत्र अनतग्षतको विा का्ा्षल्मा गइन् । त्िाँ िेिा गिी 
बसेकै कािण सथा्ी ठेगानामा जानु िगन्ो । सथा्ी ठेगाना िएको ठाउँमा जाँदा बसोबास 
गरिििेको ठाउँमा जानु िगन्ो । ्िी ओिोि दोिोिको रिम दोिोरििह्ो । 

उनका बुबा ि आमा दवैु जना नेपाली नागरिक िुन् । त्स गिसाबले वंशजको आिािमा 
सुगसमताले सिज रूपमा नागरिकता पाउनुपनने िो, ति उनले पाइनन् । एक वर्षपगछ सुनवल 
नगिपागलका प्रमुखको आदेश अनुरूप “नागरिकताको गसफारिस गदनू” िने पश्ात् मातै्र 
उनले नागरिकता पाइन् । त्सपगछ उनले आफनो समपगति आफनै नाममा िाखन पाइन् । 
अगिले उनी एक सिकािी संसथामा का ््षित गछन् । आतमगनि्षि िएि बाँगचििेकी गछन् ।

सुगसमता गघगमिेको जसतै नवलपिासीका अगिकांश मगिलाको नागरिकता गववाििनदा 
अगागि बनाइँदैन । गववािपगछ समबनि िाम्ो िुँदासमम नागरिकताको पिल गरिँदैन । पगत-
पतनी बीचको समबनि गबग्ेपगछ वा घिपरिवािसँग समबनि निाम्ो िुँदै गएपगछ नागरिकता 
बनाउन परिवािजन त्ाि िुँदैनन् । त्सपगछ मगिलािरूको नागरिकता प्रागतिको संघर्ष 
शुरू िुनछ । 

गिंसाबाट मुगक्को लागग नागरिकता 
नवलपिासी गजलला प्रििी का्ा्षल् (वद्षघाट सुसता पगश्म) का प्रििी ना्ब उपिीषिक 
गविेनरि थापा िनछन् : 

नागरिकतागबना ििेक व्गक्तलाई आगिकारिक काममा समस्ा पछ्ष  । घिेलु गिंसा, 
बिुगववाि जसता मुद्ामा प्रििी का्ा्षल् आउने अगिकांश मगिलासँग गववाि दता्ष 
ि नागरिकता नै िुँदैन । त्सैले मुद्ा दता्ष गन्ष गाह्ो छ । मुद्ा चलाएि अदालतमा 
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पेश गन्ष पगन व्गक्तको वैिागनकता पिीषिण गनु्षपछ्ष  । त्सको लागग पगन नागरिकता 
आवश्क छ । नागरिकतागबना गववाि दता्ष गन्ष पगन अपठेिो पछ्ष  । पीगित िएि 
आउने मगिलािरूसँग नागरिकता लगा्तका ्थेष्ट प्रमाण निुँदा कािबािी अगघ 
बढाउन अपठेिो पिेको छ । गकनिने नागरिकता निएको खणिमा ििेक व्गक्तको 
व्गक्ततव पगिचान गन्षमै असि पछ्ष  ।

मगिलामागथ िुने घिेलु गिंसा ि मगिलाको नागरिकताबीच गगििो समबनि छ । एकगति, 
घिेलु गिंसा गवरुद्ध बोलने आिािको रूपमा नागरिकताको प्र्ोग गरिएला िनने त्रासका 
कािण मगिलालाई नागरिकता गविीन िाखने गरिएको छ । अककोगति, मगिलामागथ गिंसा 
बढाउनकै लागग पगन नागरिकतालाई िगत्ाि बनाइएको छ । ्ी दवैु तरिकाबाट मगिलामागथ 
मानगसक ि शािीरिक गिंसा गनने गरिएको छ ।

िामग्ाम नगिपागलकाकी लक्मी किाि १९ वर्षकी िइन् । ३० वरषी् मोिन किािसँग 
१४ वर्षको उमेिमा उनको गववाि ि्ो । त्स बखत उनी नाबालक गथइन् । २०७५ सालमा 
आएि उनीिरूको गौना गरि्ो । गौना िएकै िोगलपलटदेगख उनी पगतको गिंसाको गशकाि 
िइन् । पगतले जाँि-िकसी सेवन गिी उनलाई कुटगपट ि दुव ््षविाि गन्ष थाले । कुटगपटबाट 
बचन लक्मी िागेि माइत गइन् । बुबाले पुनः पगतकै घिमा फका्षइगदए । पगतको गिंसा ि 
दुव ््षविाि झन् बढ्दै ग्ो । अब गिंसाबाट बचन उनीसँग जाने ठाउँ नै गथएन । 

्सैबीच एक परिगचत व्गक्तको घिमा सि्ोगी कामदािको रूपमा उनले काम गन्ष 
थागलन् । त्िाँ पगन उनी बचन सगकनन् । काम गिेकै ठाउँमा पगत आएि गाली गददै, 
कुट्दै, िात समातेि तानदै घिमा लैजाने गन्ष थाले । पगतले “तँमागथ मेिो अगिकाि छ” 
िनी अगिकािको नाममा गिंसा गरिििेपगछ लक्मीले समबनि गवचछेद गनने आँट कगसन् । 
ति उनीसँग कुनै पगन खालको परिच्पत्र गथएन । िामग्ाम नगिपागलकाबाट जनम दता्ष 
गलएि त्सैको आिािमा उनले नवलपिासी गजलला अदालतमा समबनि गवचछेदको मुद्ा 
दा्ि गरिन् ।

सुसता गाउपागलकाकी जैबुन नेशा पगन घिेलु गिसंाबाट पीगित गथइन् । १३ वर्षको उमेिमा 
मुगसलम पिमपिा अनुसाि उनको गववाि िएको गथ्ो । गववाि िएको ६ मगिनापगछ पगत 
आलम अगल अंसािी वैदेगशक िोजगािमा कताि गए । पगतको अनुपगसथगतमा घिपरिवािका 
सदस्ले िेला गन्ष थाले । सासू, ससुिा ि परिवािका अरू सदस् समेत गमली गालीगलौज 
गन्ष ि स-साना कुिामा गनिुँ खोजन थाले । एकगति, दैगनक खच्ष गदन छािेपगछ आवश्क 
खच्ष चलाउन पगन समस्ा िुन थाल्ो । अककोगति, घिपरिवािको गिंसाबाट कसिी मुक्त िुने 
िनने उनको गपिलो गथ्ो । बुबाआमासँग पैसा मागेि उनले पगत आलम अगल अंसािीलाई 
फोन गरिन् । पगतले फोनमै “तलाक! तलाक! तलाक!” िगनगदए । मुगसलम संसकाि अनुसाि 
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तीन पटक “तलाक” िनेपगछ समबनि गवचछेद िुनछ िनने मान्ता छ । घिपरिवािकै सामुनने 
पगतले फोन माफ्ष त लाउिगसपकिमा तीन पटक “तलाक” िगनगदएपगछ समबनि गवचछेद 
िएको मागन्ो । उनलाई पगतको घिमा बसन असिज ि्ो । माइती गएि बगसन् । पगत 
कतािबाट फकने पगछ नवलपिासी गजलला अदालतमा जैबुनले समबनि गवचछेद मुद्ा दता्ष 
गरिन् । नागरिकताको प्रमाणपत्रको गवकलपको रूपमा ततकाल गववाि दता्ष गरि्ो । सोिी 
कागजातको आिािमा समबनि गवचछेद मुद्ा दता्ष गरि्ो ि समबनि गवचछेद ि्ो । समबनि 
गवचछेदपगछ उनले अंश पाइन् । नागरिकता निएकोले उनी अंश सवरूप नगद गलन बाध् 
िइन् । उक्त िकम पगन आफनो बुबाको नाममा िागखन् ।

नवलपिासी गजललामा बसोबास गनने सुगसमता, लक्मी, जैबुनजसता संघर्षशील मगिलािरू 
त केिी प्रगतगनगि पात्र मातै्र िुन् जसले नागरिकता गविीन िएको कािण ि नागरिकताको 
मित्वलाई बुझेि त्सको माग गिेकै कािण अनेक खालका मानगसक तथा िौगतक ्ातना 
ि गिंसाको गशकाि िुनु पिेको छ । गववािपगछ पगतको सनाखतगबना नागरिकता नबनाइगदने 
सिकािी प्राविानका कािण पतनीको नागरिकतामा पगतको पूण्ष गन्नत्रण ििेको छ । त्सैको 
आिमा मगिलामागथ घिेलु गिंसा, मानगसक ि अन् खालका शोरण एवं अत्ाचाि िुँद ै
आएको छ । गिंसाबाट मुक्त िुने प्रगरि्ामा जो गिंसामा संलगन छ उसैसँग नागरिकता 
बनाइगदन सनाखत गिी मागन जानुपनने बाध्ातमक अवसथा का्म िागखएको छ । त्सले 
न्ा् पाउनुिनदा उनीिरू झन् शोरण ि गिंसामा पिेका छन् । 

अझ, ्िी गिंसाको ि्ावि अगिव्गक्तको रूपमा नागरिकताकै कािण पगतले पतनीको 
ित्ा समेत गिेको तथ् पगन छन् । उदाििणको लागग, नागरिकता बनाइगदन अनुिोि गदा्ष 
पगतले नमानेपगछ मोगफदुन नेशाले प्रििी मगिला सेलमा उजुिी गरिन् । पगतले नागरिकता 
त बनाइगदए ति त्सको एक मगिनामै पतनीको ित्ा गिे (कागनतपुि २०७० ) । 

नागरिकता पाउन पगन समबन्ध गवच छ्ेद !
नेपालको तिाई ि िाितको उतिि प्रदेशको सांसककृ गतक ििनसिन गमलदोजुलदो छ । ्ी दुई 
देशबीच िेिै पगिलेदेगख आपसमा “िोटीबेटी” को समबनि िगिआएको छ । ति िाितबाट 
गववाि गिी ल्ाइएका बुिािीिरूको नागरिकता बनाउनमा परिवािको रुगच देगखँदैन । 
सीमापारि िाितमा गववाि गिेि गएकी नेपाली मगिलाले िाितको नागरिकता नगलइकन 
नेपालकै नागरिकता गलन चािेको खणिमा परिवािले सि्ोग गिे पगन समबगनित गनका् 
उदासीन छ । त्सैले दुवै खालका मगिलाले गनकै संघर्ष गनु्ष पिेको छ ।

चनदा कुमािी थारूको गववाि सानै उमेिमा ि्ो । िािती् नागरिक िाजेश थारूसँग 
उनको गववाि िएको गथ्ो । गववाि पश्ात् पगतसँगै नेपालमा आएि उनी आफना 
बुबाआमाको स्ािाि-सुसाि गिेि बगसििेकी छन् । नवलपिासी गजललाको िामग्ाम 
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नगिपागलकामा उनी परिवाि सगित बगसछन् । उनको सनतान पगन ्िी ँ जगनमए । ति 
उनी ि उनका पगतको नागरिकता बनेको छैन । त्सैले उनले बुबाआमाले गदएको जगगा 
आफनो नाममा नामसािी गन्ष पाएकी छैनन् । त्सैले उनले नागरिकता बनाउन कानूनी 
उपा् खोजन थागलन् । त्सको लागग उनलाई पगत िाजेश थारूसँग समबनि गवचछेद गनने 
उपा् सुझाइ्ो । उनले सोिी बमोगजम समबनि गवचछेदको मुद्ा दता्ष गिाइन् । नवलपिासी 
गजलला अदालतले उनीिरूको समबनि गवचछेद िएको फैसला ग¥्ो । त्सपगछ उनले 
बुबाआमाको नामबाट नागरिकता गलइन् । नेपालको नागरिकको रूपमा नागरिकता गलन 
उनले कानूनी रूपमा पगतसँग समबनि गवचछेद त गरिन्, ति व्ाविारिक तविमा उनीिरू 
सँगै बसदै आएका छन् । 

्ोिा-्ोिी बीचको गवभछेद न य्ून गन्ष नागरिकता
सुिगिम गम्ा २०१० सालमा िाितबाट नेपाल आएका गथए । उनले सुनवल नगिपागलकामा 
साइकल बनाउने काम थाले । पगिलो पतनीतफ्ष  दुई छोिा जगनमएपगछ उनकी पतनीको मकृत् ु
ि्ो । त्सपगछ उनले नवलपिासीकै िामग्ाम नगिपागलका बसने जैबुन नेशासँग दोस्ो 
गववाि गिे । जैबुन नेशा अगिले ७५ वर्ष पुगगन् । सुिगिम गबगतसके । जैबुन ि सुिगिमका 
दुई छोिी छन्, सगविन नेशा ि नगविन नेशा । सगविन २०३६ सालमा ि नगविन २०३९ 
सालमा सुनवल नगिपागलकामै जगनमए । दुवै गददी बगिनीको गववाि िाितमा ि्ो । ति 
दुवै जना नेपालमै आमासँगै बसोबास गछ्षन् । सगविन पगतसँग समबनि िाम्ो निएपगछ 
नाबालक छोिा गलएि माइती आइन् ि ्तै बसन थागलन् । नगविन िने पगतको बसोबासको 
सथा्ी ठेगाना निएको िुँदा पगत सगित नेपालमै आएि बसन थागलन् ।

जैबुन नेशालाई िने सौताका छोिािरूबाट कुटगपट, गिंसा ि असुिषिाको गसथगत बढ्द ै
ग्ो । सौताका छोिािरूबाट बचन उनी आफना छोिीिरूसँग बसन थागलन् । सगविन ि 
नगविनले आमालाई आफूसँग िाखेि िेिचाि गन्ष थाले । आमासँग आफनो अंश सुिगषित 
छ । छोिीिरूले पालनपोरण गरिििेको िुँदा आफनो शेरपगछ उनीिरूले नै आफनो अंशको 
जगगा प्राति गरून् िनने जैबुनको इचछा छ । अगिले नै आफनो अंश छोिीिरूलाई नामसािी 
गन्ष सके ढुकक िएि बसन सगकने उनको सोच छ । त्सको लागग उनीिरू मालपोत 
का्ा्षल् पुगे । ति सगविन ि नगविनसँग नागरिकता निएकोले प्रगरि्ा शुरू िुन पाएन । 

नागरिकता गवतिण गन्ष नागरिकता टोली गाउँमै आ्ो । छोिाछोिी सबैको उमेि 
पुगगसकेको िए पगन सुिगिमले श्ीमती जैबुन ि छोिािरूको मातै्र नागरिकता बनाइगदएका 
गथए । छोिीलाई गकन नागरिकता चागि्ो िनेि सुिगिमले छोिीिरूको नागरिकता बनाउन 
मानेनन् । सुिगिमको मकृत्ु पश्ात् दाजु ि आमाले आपसमा अंशबणिा गिे । त्स बेला 
छोिीिरूको पगन नागरिकता बनाउनुपछ्ष  िनने कुिामा ध्ान नपुगेकोमा सगविन ि नगविनकी 
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आमा अगिले पछुताइििेकी गछन् । सगविनका छोिा अबदुल कषिा ११ मा पढ्दैछ । 
प्रागवगिक गशषिामा रुगच िाखे पगन अबदुल नागरिकता निुँदा त्ो गवर् पढ्नबाट वग्चत 
िए । सगविनको आफनै नागरिकता निएकोले छोिाको नागरिकता बनाउन सकने अवसथा 
छैन । सगविन ि नगविन पगन गववाि पश्ात् नेपालमै बसन थालेको २० वर्ष नागघसकेको 
छ । बुबाले गिेको साइकल मम्षतकै कामलाई नगविनको पगतले गनिनतिता गदएि उनीिरूको 
सं्ुक्त परिवाि िानदै आएका छन् ।

नागरिकताको सेिोफेिोमा िएका ्ी घटनाले मगिलािरू नागरिकताको अगिकािबािे 
पगिले सचेत नििेको पुगष्ट गछ्ष  । ति गिंसा गवरुद्धको संघर्षले उनीिरूमा आतमगवश्ास ि 
सवपगिचानको चेतको गवकास गिाएको छ । समबनि गवचछेद गन्ष पगिलो पटक समबगनित 
गनका्समम आइपुगदा उनीिरूले अकलपनी् पीिा ि समस्ा झेगलसकेका िुनछन् । तैपगन 
उनीिरूसँग त्सबािे गनि्षककसँग बोलन नसकने ि गनणा्ष्क कथन िाखन सकने षिमतामा 
कमी िेगट्ो । घिबागिि गनसकेि िाज्का गनका्सँग अनतिगरि्ा गददै, अगिकािको लागग 
संघर्ष गददै जाने रिममा उनीिरूले आफनो पीिा पोखने शैली ि माध्म आफैले गवकास 
गिे । आफनो पीिकसँग लि्ने षिमता िाखे, ि घिपरिवािसँग आफनो िक अगिकाि 
मागे । िातगदनको गालीगलौज ि कुटगपटको गजनदगीबाट मुक्त िएि अगघ बढ्न थाले । 
ति नागरिकता निएको कािण उनीिरूले पाएको अगिकाि औपचारिक ि कानूनी रूपमा 
मातै्र सीगमत िइगद्ो ।

नागरिकता : अग्धकाि ्ा सिुगल्त ?
नेपालको संगविान २०७२ को िािा १० मा, “कुनै पगन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता 
प्राति गनने िकबाट वग्चत गरिने छैन” िनने उललेख छ । त्सै गिी, िािा ११ (२)ख 
मा िगनएको छ, “कुनै व्गक्तको जनम िुँदाका बखत गनजको बुबा वा आमा नेपालको 
नागरिक ििेछ िने त्सतो व्गक्त नेपालको नागरिक िुनेछ ।” संगविानमा जे लेगखएका िए 
तापगन ्ी व्वसथा व्विािमा लागू िुन सकेको छैन । नागरिकता समबनिी संघी् कानून 
बनाउन सकने कुिा संगविानमा उललेख छ, ति संघी् कानून नबनेसमम नेपालको संगविान 
अनुरूपकै व्वसथा लागू िुनछ । िालको नागरिकता ऐन अनुसाि नेपालको नागरिकता प्राति 
गन्ष बुबा ि आमा दुवै नेपालको नागरिक िुनु पद्षछ । त्सैले मगिलाले आफनो सनतानलाई 
नागरिकता गदन सकदैनन् । आमाको नामबाट पगन नागरिकता पाउनुपछ्ष  िनने गववाद ि 
छलफल व्ापक चगलििेको िए पगन कानूनी अि्चन अझै छ । संगविानले प्रदान गिेको 
िकलाई पगन कानूनले समेट्न सकेको छैन । मगिलाले नागरिकता नपाएको कुिा तलको 
तथ्ांकबाट प्रसट िुनछ ।
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नवलपिासी गजलला प्रशासन का्ा्षल् (वद्षघाट सुसता पगश्म) बाट २०६९ देगख 
२०७१ सालसमम नागरिकता गलने मध्ेमा मगिलाको संख्ा न्ून छ । २०७४ सालको 
सथानी् गनवा्षचन आसपास िने नागरिकता गलने मगिलाको संख्ा पुरुरको िनदा बढी 
छ । ्सको अथ्ष िो, िेिैजसो उमेि पुगगसकेका मगिलाले त्सअगघ नागरिकता गलएका 
गथएनन् । गनवा्षचनमा मत खसालने वा मत बटुलने प्र्ोजनका लागग एकै चोगट िेिै संख्ामा 
उनीिरूको नागरिकता बनाइ्ो । त्समा मगिलाको नागरिकता पाउने अगिकाि सुगनगश्त 
गननेिनदा पगन गनगश्त िाजनीगतक दलको गनगित उद्ेश् पूगत्षले बढी काम गिेको सपष्ट छ । 
नत्र अरू अवगिमा सबुत प्रमाण ि सनाखतको अिाव िुने ति गनवा्षचन आसपास िने 
त्सता आवश्क प्रमाण ि कागजात जुट्न सकने अवसथा कसिी गसज्षना िुनछ ?

तागलका १ : नवलपिासी गिप्रका (वद्षघाट ससुता पगचिम) बाट २०६९ दछेगि 
२०७५ समम गदइएको नागरिकताको सखं्ा

गलंग आ्धाि

साल

२०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४
२०७५ 
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परुुर वंशज ४,०४४ ५,३१७ ४,००९ ४,०३३ ३,६३२ ३,६०७ २,२६३

मगिला वंशज २,८०७ ३,९०२ ३,४४४ ३,३९९ ३,६१७ ४,४७८ २,४४२
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स्रोत : जिल्ला प्रशलासन कलारलाया्र नव्परलासी ।

झनझगटलो प्रगरि्ा ि असवंछेदनशील कम्षचािीतनत्र
ग्ामीण षिेत्रका मगिलाका लागग नागरिकता प्राति गनने प्रगरि्ा अत्नत झनझगटलो छ । 
नागरिकता बनाउन बुबा ि आमाको नागरिकता मातै्र प्ा्षति िुँदैन । प्रा्ःजसो घिको 
कामकाज गनने ि गजलला प्रशासन का्ा्षल्समम पिुचँ निुने िएकाले उनीिरूलाई नागरिकता 
बनाउन आवश्क कागजातबािे थािा िुँदैन । उनीिरूलाई न त्सबािे चासो िाखनुपनने 
आवश्कता पछ्ष , न त त्सबािे कसैले जानकािी नै गदने गछ्ष  । आवश्क जानकािीको 
अिावमा उनीिरूले आवश्क कागजात बनाउनेतफ्ष  सोचन पाउँदैनन् । त्सैले, नेपाली 
नागरिक िइकन पगन नागरिकता गलने बेलामा उनीिरूले अनेक दुःख ि झमेला बेिोनु्षपछ्ष  ।
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अध््नको लागग कुिाकानी गरिएकामध्े सबै मगिलालाई नागरिकता बनाउन कुन-
कुन कागज गलएि जाने, ती कागजात किाँ बनाउने, ती सबै काम गन्ष कसबाट मद्त गलने 
िनने गवर्मा थािा गथएन । नागरिकता गलने िनेि समबगनित गनका्मा पुगदा उनीिरूले 
अनेक खालका प्रागवगिक झमेला व्िोिे । त्सले कगतप्को मनोबलमा असि पा¥्ो । 
नागरिकता गलनुिनदा नगलइकनै बसन जाती िनने मानगसकता समेत बन्ो । ति उनीिरूलाई 
नागरिकता नगलइकन पगन ििै गथएन । नागरिकता गलन आवश्क कागजातकै अिावका 
कािण उनीिरूले ज्ादा झनझट बेिोनु्षप¥्ो । जनम दता्ष, गबिे दता्ष, गसफारिसजसता कागजात 
समेत सिज रूपमा बनन नसकदा उनीिरूको अपठेेिो झन् बढ््ो ।

कम्षचािीतनत्र ि प्रशासनले कसिी काम गछ्ष  िननेबािे अनगिज्ञ ििेका उनीिरूले िेिैसँग 
मौगखक रूपमा गनवेदन ि अनुिोि गनु्षप¥्ो, गकनिने उनीिरूसँग न त परिच्पत्र गथ्ो, 
न त कुनै कागजात नै । कानूनी प्रगरि्ामा जान मौगखक अनुिोि ि उनीिरू सव्ंको 
िौगतक उपगसथगत मातै्रले सिकािी गनका्का प्रगतगनगिमागथ खासै दबाब पान्ष नसकेको 
िुन सकछ । अलमल्ाउने, आलटाल गनने, िोगल-िोगल िनदै वरषौंसमम टानने चलनबाट 
मगिलािरू गनकै पीगित िए । कुनै कागजात बनाउन एक ठाउँबाट अकको ठाउँमा पठाउने, 
फेरि अकको ठाउँबाट फका्षएि पुिानै ठाउँमा पठाउने चलनबाट पगन आगजत बने । एक त 
उनीिरूलाई नागरिकता बनाउने प्रगरि्ाबािे सपष्टसँग कगिल्ै कसैले बुझाएन । अकको, 
कम्षचािीिरूले पगन प्रसटसँग समझाइ बुझाइ नगरिकनै ्ताउगत पठाउने वा काम बनदैन 
िनेि फका्षइगदने गिे । कुिा बुझाउन पगन पुरुरकै खोजी गनने का ््षले पगन मगिला सव्ं 
जानकािी पाउनबाट वग्चत ििे ।

झनझगटलो प्रशासगनक का ््षगवगिका कािण बुबा नेपाली नै िए पगन छोिाछोिीको 
नागरिकताको लागग बुबाले सि्ोग नगिेको अवसथामा एकल मगिलाले आफनो सनतानलाई 
नागरिकता गदलाउन असमिव जसतै छ । ्सिी पगत वा बुबाले सि्ोग नगिेको खणिमा 
घिेलु गिंसामा पिेका पतनी वा छोिाछोिीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्सैले, 
नवलपिासी गजललाका मगिला सकेसमम सिकािी का्ा्षल् ि सिकािी कामकाजमा जान 
नपिे िुनथ्ो िनने ठानछन् । ्सले नेपालको सिकािी गनका्को काम गनने शैली ि प्रवकृगति 
न सेवामुखी छ न त सेवाग्ािी मैत्री नै छन् । आफना नागरिक, खास गिी ्सता कानूनी ि 
प्रागवगिक पषिसँग अनजान सेवाग्ािीप्रगत सिकािी गनका् संवेदनशील छैन ।

कम्षचािीिरूमा कम पढेलेखेका वा लेखपढ निएका वा पढेलेखेकै िए पगन कानूनी 
प्रगरि्ासँग अनगिज्ञ ििेका मगिलालाई नागरिकता पाउन अपनाउनुपनने प्रगरि्ा ि आवश्क 
कागजपत्रबािे सिज ि बुझने गिी जानकािी गदने िद सममको िै ््ष छैन । मगिलािरू त्सता 
कुिाको ला्क छैनन् वा बुझदैनन्, त्सैले ग्नलाई िननु बेकाि िो िनने प्रवकृगति िाखेि 
उनीिरू अगघ बढ्छन् । त्सले झन् समस्ा गनमत्ाएको छ । िेिै मगिलाले एक वाक्मा 
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उतिि पाउँछन्, “काम िुँदैन ।” काम बनन-बनाउन उनीिरू मरिमेट्न थाले िने अगतरिक्त 
झमेलामा फसछन् । तैपगन उनीिरू रितिो िात फगक्ष न बाध् िुनछन्, वा उनीिरूलाई अकको 
न्ाँ समस्ा खेपन बाध् पारिनछ । ्ो कुिा गबनाकुमािीको िोगाइले प्रसट िुनछ ।

गबनाकुमािी षिेत्रीको माइतीघि बुटवल उपमिानगिपागलकामा छ । घि नवलपिासी 
गजललाको गैंिाकोट नगिपागलकामा । उनले पगतको दवु ््षविाि ि गिंसाबाट बचन नवलपिासी 
गजललामा मुद्ा दता्ष गिी समबनि गवचछेद गरिन् । एक छोिा ि एक छोिीको गजममेवािी पगन 
उनैले गलइन् । गबनाले पगतको नामबाट नागरिकता बनाएकी गथइन् । समबनि गवचछेदपगछ 
पगतको नामको नागरिकता त्ागेि बुबाको नामबाट नागरिकता गनकागलन् । बुबाको नामबाट 
नागरिकता गलने प्रगरि्ा उनको लागग ज्ादै झनझगटलो ि्ो । गनिनतिको प्र्ासमा गजलला 
प्रशासन का्ा्षल्बाट बुबाको नामबाट नागरिकता गलइन् । ति कम्षचािीले नागरिकतामा 
“समबनि गवचछेद” िनेि लेगखगदए । उनले कम्षचािीसँग समबनि गवचछेद नलेगखगदन 
अनुिोि गरिन् । ति उनको अनुिोि सवीका ््ष िएन । आजसमम कुनै पगन समबनि गवचछेद 
गिेको पुरुरको नागरिकतामा उनले समबनि गवचछेद लेखेको देखेकी गथइनन् । ति उनी िने 
त्सतो नागरिकता बोकेि गिँि्न बाध् गछन् । कुनै मगिलाले पगतसँग समबनि गवचछेद गिेि 
पगतको नामको नागरिकता त्ागेि गपताको नामबाट गलएमा त्समा “समबनि गवचछेद” 
लेखनु जरुिी गकन िएको ? कुन कानूनले त्सतो गनदनेश गिेको छ ? किी ँ पगन छैन । ्ो 
िनेको त्स बखत खगटएका कम्षचािीको सोचको उपज िो, जसले गबनालाई पगतबाट 
कानूनी छुटकािा त गद्ो ति समबनि गवचछेद िएकी मगिला िनेि गलगखत रूपमै पगिचान 
गरिगद्ो । त्सले उनको बाँकी जीवनलाई समस्ा गसज्षना गछ्ष  ।

त्समागथ, िाितसँग सीमा जोगिएको नवलपिासी गजललामा नागरिकता बनाउन जाने 
जो-कोिीलाई पगन िािती् नागरिक िो गक िनी शंका गनने गरिनछ । िािती् नागरिक 
िोइन, नेपाली नै िो िनने कुिामा गवश्ास गदलाउनकै लागग पगन मौगखक तविमा िेिै 
मेिनत गनु्षपछ्ष  । मगिलािरू आफनो बािेमा सिकािी अगिकािीिरूलाई बताउन सकने 
अवसथामा निुन पगन सकदछन् । त्सतोमा कोिी टाठाबाठा पुरुरको खाँचो पछ्ष  जसलाई 
सिकािी कम्षचािीले पत्ाउँछ । त्सपगछ बलल कागजातको प्रगरि्ाबािे जानकािी प्राति 
िुनछ । नागरिकता गलने उमेििनदा दोबबि-तेबबि उमेि िइसकदा समेत कगतप् मगिलाले 
नागरिकता गलएका िुँदैनन् । त्सतोमा दोिो¥्ाएि नागरिकता गलन आएको िनने शंका 
गरिनछ । शंकाको रिममा सोगिने प्रश्निनदा प्रश्न सोधने चिणमा प्रदश्षन िुने कम्षचािीको 
व्विाि ि िेपािा सविावबाट मगिला आित िुन पुगछन्, ितोतसािी बनछन् । सुगसमता, 
जैबुन, लक्मीजसता कै्ौ ँ मगिला ती चिणसँग संघर्ष गददै नागरिकताको लागग कागजपत्र 
जुटाउनमा दौगिए । उनीिरूको अनुिवले िनछ, कम्षचािी आफना मगिला नागरिकप्रगत 
संवेदनशील ि सि्ोगी छैनन् ।
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नागरिक पगिचानको दाग्तव कसको ?
नेपालमा िाजनीगतक परिवत्षन िई लोकतनत्र, गणतनत्र, ि न्ाँ संगविान २०७२ आइसकेको 
छ । ति नेपालको संगविान २०७२ अनुसाि नागरिकता ऐन २०६३ परिवत्षन िुन सकेको 
छैन । नेपाली नागरिकसँग वैवागिक समबनि का्म गिेकी गवदेशी मगिलाले चािेमा संघी् 
कानून बमोगजम नेपालको अंगीककृ त नागरिकता गलन सकने ि नेपाल सिकािले संघी् कानून 
बमोगजम नेपालको अंगीककृ त नागरिकता प्रदान गन्ष सकने व्वसथा संगविानले गिेको छ । 
प्रदेश ि सथानी् सिकािले नागरिकता समबनिी कानूनमा केिी गन्ष नगमलने िुँदा पुिानै कानून 
का्म छ । नागरिकताको सवालमा सथानी् सिकािले आफनो नागरिकको पगिचान गन्ष 
सकनुपछ्ष  । सथानी् सिकािले नागरिकता गवर्मा अगल लगचलो ि सनदि्ष अनुरूप गववेक 
लगाएि काम कािबािी गनु्षपछ्ष  । गववाि दता्ष ि जनम दता्ष गनने काम सथानी् सिकािले 
गनने िुँदा नेपाली नागरिकको पगिचान गनने काम सथानी् तिलाई गदनुपछ्ष  । ्सको लागग 
केनरि, प्रदेश ि संघबीच तालमेल िुन जरुिी छ । सोिी अनुसािको ऐन-कानून ि प्रगरि्ा 
अवलमबन गरिनु पछ्ष  ।

२०६३ सालमा दोलखाकी सगवना दमाईले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन 
सवकोचच अदालतमा मुद्ा दा्ि गिेकी गथइन् । उनको मुद्ामा सवकोचच अदालतले ७५ 
गजललाकै प्रमुख गजलला अगिकािी (सीिीओ) लाई परिपत्र गिी आमाको नामबाट 
गबनािेदिाव नागरिकता गदनू िनने आदेश गिेको गथ्ो । ति सो परिपत्र अनुकूल काम 
िएको छैन । अगिवक्ता मीिा ढुङ्गाना िगनछन्, “पुरुर सीिीओिरूले आमाको नाममा 
नागरिकता गदन इनकाि गिेि पटक-पटक अदालतको अपिेलना ि कानून उललंघन गिेका 
छन्, गतनलाई कािबािी कगिल्ै िुँदैन गकनिने कािबािी गनने ठाउँमा सीिीओ पगन पुरुर 
नै छन्” (खि्का ि ज्ञवाली २०७५) ।” नागरिकता गदने सथानमा बसेका सीिीओ पगन 
पुरुर िएकोले समाजमा ििेका मगिला ि पुरुर बीचको लैंगगक गविेदका कािण आमाको 
नामबाट सगजलै नागरिकता गदइएको छैन ।

सगविन ि नगविन नेशाले नागरिकता प्राति गन्ष नसकनुमा सवकोचच अदालतको परिपत्रको 
का्ा्षनव्न निुनु पगन एक कािण िो । नागरिकता प्रदान गनने एउटा प्रगरि्ा छ । ति 
त्सतो प्रगरि्ामा सबैको पिुँच पुगन सकेको छैन, गवशेर गिी मगिलाको । उदाििणका 
लागग, नवलपिासी गजललाको सुनवल नगिपागलका विा नं. १३ बसने सोनम चौििीले 
नागरिकताको लागग विा का्ा्षल्मा पगतका गवरुद्ध उजुिी गरिन् । विा का्ा्षल्मा 
सबैको सिमगतमा गववाि दता्ष ि्ो । नागरिकताको फािाम समेत िरि्ो । उनी फािाम ि 
बुबाको नागरिकता सगित नागरिकता गलन गजलला प्रशासन का्ा्षल् पुगगन् । अदालतमा 
चगलििेको मुद्ामा गमलापत्र गिे मात्र सनाखत गरिगदने अिान उनका पगतको गथ्ो । सो 
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माग पूिा गिेपगछ मात्र पगतले गजलला प्रशासन का्ा्षल् पुगेि नागरिकताको लागग सनाखत 
गरिगदए । बलल सोनम चौििीको नागरिकता बन्ो ।

सबै कागजात पेस गिे पगन पगत वा गपताले मगिलालाई सनाखत नगरिगदँदा अगनतममा 
आएि नागरिकता नपाएका थुपै्र घटना छन् । गववागित मगिलाको िकमा पगतले ि अगववागित 
मगिलाको िकमा गपताले सनाखत गनु्षपनने प्राविानले मगिलालाई झन् कगठनाइ पैदा गिेको 
छ । बागलग मगिलाले आवश्क कागजात पेस गरिसकेपगछ पगन कुनै अगििावकको रूपमा 
पुरुरकै, त्समा पगन पगत वा गपताकै, सनाखत गकन अगनवा ््ष सिि छ ? त्सतो सनाखत 
अगनवा ््ष िो िने, त्ो कामको लागग िाज्ले नै सनाखत कता्षलाई गजममेवाि बनाउनुपछ्ष  । 
आवश्क पिेको खणिमा आफनो देशको नागरिकलाई िाज् गविीन नबनाउन नागरिकता 
गदने व्गक्त प्रमुख गजलला अगिकािी समेत उक्त गवर्मा गववेकशील िुनु पद्षछ ।

अगिवक्ता गमत्रलाल लागमछानेको िनाइ छ, “नागरिकता गविीन व्गक्त जो नेपाली 
िो, िाज्ले छानगबन गिेि नागरिकता प्रदान गनु्षपछ्ष  । ्सतो संवेदनशील गवर्मा 
िाज्ले संिषिकतव ग्िण गनु्षपछ्ष  ।”1 नेपालको सीमागित्र फेला पिेको बेवारिसे बालकले 
नागरिकता पाउने ति नेपाली बुबाआमाबाटै जनमेको सनतानले नागरिकता नपाउने ? कुनै 
पगन आमाले ्ो बचचाको बुबाको ठेगान छैन िनेमा बालकले उमेि पुगेपगछ नागरिकता 
पाउँछ, ति बालकको बुबाको पगिचान िए पगन ऊ सनाखत गन्ष आउँदैन वा मानदैन िने 
िाज्ले नागरिकता नगदने कुिा किाँ सममको न्ा् िो ? ्सता प्रश्नको उतिि िाज् ि िाज् 
स्चालकिरूले खोजनु जरुिी छ ।

नवलपिासीका लक्मी किाि, सुगसमता गघगमिे, चनदा थारू, सोनम चौििी, सगविन नेशा 
ि नगविन नेशाजसता कै्ौ ँ मगिला अझै पगन मगिला ि पुरुर बीचको िेदिावका कािण 
नागरिकता गलनबाट वग्चत छन् । नागरिकता गलनकै लागग संघर्षित छन् । आफनो देशको 
नागरिकको िैगस्तले पाउनुपनने अगिकाि गलन पगन कगिलेसमम संघर्ष गरिििनुपनने ? नेपाली 
नागरिक को िो वा िोइन िनने प्रमाण जुटाउने िाि िाज्ले नउठाएसमम गपँिमा ििेकािरू 
्सै गिी समस्ासँग जुगिििनेछन् । िाज् सबैको अगििावक िो ि िाज्ले अगििावकी् 
गजममेवािी विन गनु्षपछ्ष  िनने िो िने आफना नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गन्ष प्रमाण 
पु¥्ाउने काममा िाज्ले िूगमका गनवा्षि गनु्षपछ्ष  । सूचना गविीन नागरिककै थापलोमा सबै 
गजममेवािी सुगमपनु उगचत छैन । कोिी व्गक्तले कुनै पगन कानूनी वा सिकािी कामकाजको 
लागग नागरिकतालाई गवशेर ग्ाह्ता गदने िुँदा आफना नागरिकको समस्ा समबोिन गन्ष 
पगन नागरिकता उगतिकै मित्वपूण्ष छ िननेतफ्ष  िाज्ले गमिीि िएि सोचनुपछ्ष  । नागरिकता 
निएकै कािण नागरिकको समस्ाको समबोिनको पगिलो चिणमै थप समस्ा ि जगटलता 

1 लागमछानेसँग नेपाल बाि एसोगसएसन, नवलपिासीमा मंगसि १३, २०७५ मा गरिएको 
कुिाकानी ।
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थगपने अवसथालाई िाज्ले समािान गनु्षपछ्ष  । नवलपिासी गजलला अदालतका न्ा्ािीश 
िीतेनरि थापाको िनाइ छ, “को नागरिक िो वा िोइन िनने जाँचबुझ गनने काम प्रमुख गजलला 
अगिकािीको िो ।”2 ति नागरिकता बनाउन अनेक प्रमाण जुटाउने ि पुरुरकै अनुमगत, 
सिमगत ि सनाखत ल्ाउनुपनने िाि जगत नागरिकको िागमा सुमपेि उनीिरूलाई नागरिकता 
गविीन पानने काम िइिाखेको छ ।

िाज्ले कुनै का ््षरिम स्चालन गरिगदँदा मात्र पगन मगिलािरूले आफनो परिच्पत्र 
गलने गिेका उदाििण पगन छन् । नवलपिासी गजललाको सुसता गाउँपागलकाले असाि २०७४ 
पगछ जनमेका गशशुलाई पोरण ितिा गवतिण थाल्ो । सनतान जनमाउँदा पोरण ितिा बापत 
एकमुसट दुई िजाि रुपै्ाँ गदने गरिनछ । सो पोरण ितिा पाउन गि्षवती िुँदा चाि पटक 
जाँच गिेको ि असपतालमा बचचा जनमेको कागज, बुबाआमाको गववाि दता्ष, िएसमम 
आमाको ि निए बुबाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र िुनुपनने कािणबाट मगिलािरूले 
गववाि दता्ष बनाउन थाले । मगिला ि बालबागलका केगनरित ्सता केिी का ््षरिम व्ापक 
रूपमा स्चालन गिेको खणिमा मगिलािरूले आवश्क कागजात बनाउने अवसि ि 
अगनवा ््षतालाई आतमसात गददै लानेछन् ।

िाज्गित्र नागरिकता गविीन नागरिकको गवर्लाई िागट्रि् सिोकािको गवर् बनाई 
सिकािलाई घचघच्ाउने काम नागरिक समाजले पगन गददै आएको छ । नवलपिासीमा 
बसोबास गददै आइििेका मगिलालाई नागरिकता पाउन मुगसकल परिििेको ि कगतप्ले 
अनेक कोगसस गदा्षगददै पगन नागरिकता पाउन नसकेको सनदि्षमा आवाज उठ्ने गिेको छ । 
देशव्ापी सतिमा स्चालन िुने गवगिनन आनदोलनका का ््षरिम ि अगि्ानले सथानी् 
तिमा प्रिाव पानने गिेको छ । त्सता बकृित् आनदोलन ि अगि्ान माफ्ष त सथानी् तिका 
सिोकािवालािरू संवेदनशील ि गजममेवाि िुन पगन झकझकाएको छ । नागरिकताको 
अगिकािबािे नागरिक समाजको एक गिससाको रूपमा ििेका गवगिनन गैिसिकािी संसथाले 
काम गददै आइििेका छन् । नवलपिासी गजललामा मगिला, कानून ि गवकास म्च; कानून 
अनवेरण तथा स्ोत गवकास केनरि (सेलि्ष) नवलपिासी; नेपाल बाि एसोगस्सनको 
नवलपिासी गजलला शाखा लगा्तका संसथाले मगिला अगिकािका गवर्मा गवगिनन 
सचेतना मूलक का ््षरिम स्चालन गददै आइििेका छन् । मगिला, कानून ि गवकास म्चले 
बकृित् तिमा गवगिनन कािणले बुबाआमाबाट अलग िुन पुगेका नेपाली नागरिकता गविीन 
नेपालीिरूका तफ्ष बाट सवकोचच अदालतमा रिट गनवेदन दा्ि गिी आमाको नामबाट 
नागरिकता गदलाउन सि्ोग गिेको छ । केिी संसथाले पीगितिरूका लागग कानूनी सिा्ता 
समेत उपलबि गिाउने गछ्षन् । 

2 थापासँग नवलपिासी गजलला अदालतमा मंगसि १३, २०७५ मा गरिएको कुिाकानी ।
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ति, वासतगवकता के िो िने गैिसिकािी षिेत्रबाट जािी सिा्ता प्ा्षति मात्रामा छैन । 
थोिै मगिलाले मात्र त्सतो सिा्ता पाउन सकेका छन् । मगिलािरू त्सता सिा्ता किाँ 
ि कसिी प्राति गन्ष सगकनछ िनने जानकािीबाट वग्चत छन् । नागरिकताकै लागग दौििूप 
गनने मगिलाको लागग नागरिक समाज वा गैिसिकािी संसथाले प्रिावकािी रूपमा सि्ोग 
गन्ष सकेका छैनन् । गैिसिकािी संसथा ि प्रिागवत मगिलािरूबीच समबनि सथागपत िुन 
सकेको छैन । त्सैले, नागरिकता गविीनताको समस्ा समािानको लागग नागरिक समाजको 
िूगमका थप प्रिावकािी िुन जरुिी छ । नागरिक समाज आफैले मगिलािरूलाई न्ा् गदन 
नसके पगन न्ा्मा पिुँचका लागग माध्मको रूपमा िूगमका गनवा्षि गन्ष सकछ । त्िी 
िूगमकालाई सशक्त बनाउन अत्ावश्क छ ।

गनषकर्ष
वंशजको आिािमा नागरिकता गलएका बुबाआमाबाट जनमेका मगिलािरू नेपाली नागरिक 
िुन् । उनीिरूले अनेक प्र्तनको बाबजुद नागरिकता गलन सगकििेका छैनन्, वा िेिै लामो 
संघर्ष पश्ात् मातै्र नागरिकता पाएका छन् । बाल्कालमै गववाि िुने, गववाि पश्ात् उमेि पुगे 
पगन नागरिकताको आवश्कताको मिसुस निुने खालको जीवनशैली छ । जब परिवािमा 
कलि वा घिेलु गिंसा िुनछ ि त्सलाई नसिने प्रण उनीिरूले गछ्षन्, तब आफना पगिचान 
वा परिच्पत्र िुनु आवश्क ििेको अवसथाबािे उनीिरू जानकाि बनन पुगछन् । त्स 
बेला घिपरिवाि उनीिरूको गवरुद्धमा िइसकने िुनाले नागरिकता बनने सिज प्रगरि्ामा 
जान सकदैनन् । त्ो असिज प्रगरि्ामा कानूनी प्रगरि्ा पगन झन् झनझगटलो बगनगदनछ । 
सबुत प्रमाण ि आवश्क कागजात जुटाउने समपूण्ष िाि मगिलामागथ थोपरिनछ । नेपालमा 
बसेि गवदेशीसँग गववाि गनने मगिलाबाट जनमेका सनतानले मातै्र िोइन, बाल्कालम ै
गववाि िएि, पगतले िेला गिेि, घिेलु गिंसामा पिेि घिबाट गनकागलएका लक्मी, जैबुन, 
सोनम, सुगसमताजसता कै्ौ ँनेपालीिरूले नेपाली नागरिकबाटै जनमेका िए पगन नागरिकता 
पाएका छैनन् ।

गिंसाबाट छुटकािा पाउन संघर्षमा गनसकेका मगिलािरूले नागरिकता निएकै कािण 
थप गिंसा ि शोरण सिनु पनने गसथगत आउनुमा दोर कसको ? गतनै पीगित मगिलािरूको 
िो ? पककै िोइन । संगविानमा िएको मौगलक िक अनतग्षत समानताको आिािमा 
सनतानलाई नागरिकता गदने सवालमा गविेद गरिनु िुँदैन । जसिी ििेक पुरुरले उमेि 
पुगनासाथ नागरिकता पाउनु सवािागवक िो, त्सै गिी ििेक मगिलाले पगन नागरिकता 
पाउनु सवािागवक अगिकाि िो िनने सोच ि अभ्ासलाई व्ापकता गदन िाज्, सिकाि, 
ि नागरिकिरू सबैले िूगमका खेलनु पद्षछ ।
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्धन्वाद
्ो अध््नको लागग आगथ्षक सि्ोग गनने मागट्षन चौतािी ि समनव्कािी िूगमका गनवा्षि 
गनने संसथा मािुिी िोमका लक्मी शे्ष्ठलाई िन्वाद गदनछु । ्ो लेख उतपादनको ििेक 
चिणमा माग्षगनदनेश गिी परिट्ककृ त रूप गदन सि्ोग गनने मागट्षन चौतािीका सोिन प्रसाद 
साि ि कैलाश िाईलाई गवशेर िन्वाद छ ।
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