
नागरिकताको बहस: समानतालाई मन्त्र बनाऔ ंसमयावधि आफै धमल्छ 

- गगन थापा 

हामी सबै नेपालीको अभतुपूर्व  एकता तथा समथवनमा नेपालको परिर्र्तवत नक्सालाई संर्र्धानको अंग बनाएको धेिै भएको छैन । त्यस 

एकताको प्रष्ट सन्देश र्थयो: 'राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा ससङ्गो नेपाल एकजुट हुन्छ ।’ त्यस्तो समस्याको समाधानका लार्ग गरिने 

सामरु्हक प्रयत्नका क्रममा जनु सर्वव्यापी एकताको जनभार् उत्पन्न हुन्छ शायद त्यही नै र्ास्तर्र्क िार्रियता हो । नक्साको 

सन्दभवमा देर्िएको त्यो िारिव्यापी एकताले अर्तक्रर्मत भूर्मबाट र्र्देशी सेनालाई र्िताव पठाउने कर्ठन यात्रामा अनर्ित अगार्ि 

बढ्न आधाि ि आत्मबल त प्रदान गिकेो र्थयौ नै, िार्रिय िाजनीर्तमा लामो समय देर्ि पेर्िलो बनेको नागरिकता, रै्देर्शक 

सहायता लगायतका जर्टल मुद्दा तथा र्र्षयहरुमा िार्रिय समझदािी जुटाउने र्ातार्िण पर्न बनाएको र्थयो ।  

ति अिसोि हामीले यो र्ातार्िणको सदपुयोग गनव सकेनौं/जानेनौं । िाजनीर्तक नेततृ्र्ले नक्साका सन्दभवमा जनस्तिमा र्र्कास 

भएको िार्रिय एकताको नैर्तक धिातललाई बझु्न जरुिी छ । त्यो आधाि भनेको हामी सबै जात-जाती, र्लंग, भाषा ि समदुायका 

नेपालीहरुको हक-अर्धकाि ि आत्मसम्मानको समरु्ित सरु्नर्ितता हो भन्ने र्बसवनु हुन्न । ति पर्छल्ला केही र्दनमा नागरिकता 

जस्तो पेर्िलो ि संरे्दनशील र्र्षयमा जसिी बहस अगार्ि र्ढाइएको छ, यसको संकेत सिुद छैन । बहसको स्ति ि स्र्रुपले 

िाजनीर्तक नेततृ्र् आम-नेपाली नागरिकको पर्हिान, हक-अर्धकाि तथा आत्मसम्मानप्रर्त संरे्दनशील ि इमानदाि िहेको देर्ििँदैन । 

समाज िेिी ध्ररु्र्कृत भएको छ; एक अकावमार्थ अनगवल आिोप प्रत्यािोपको िोहोिी श्रङ्ृिला िेरि शरुु भएको छ । यसले 

समानताको कोणबाट सबै मदु्दालाई टुङ््याउने मौकाबाट हामी िेरि िकु्दैछौं ि यो र्र्षयलाई थप जर्टल बनाइिहेका छौं ।  मलुकुको 

शार्न्त ि समरृ्िका लार्ग अत्यार्श्यक आम सहमर्त ि सहकायवको र्ातार्िण िेरि एकिोर्ट धर्मर्लनु द:ुिद छ । 

सिकािले प्रस्ततु गिकेो नागरिकता र्र्धेयक ि सर्मर्तको प्रर्तरे्दनमा केही महत्र्पूणव र्र्षयहरु समारे्श छन्, केही छुटेका  छन् भने 

थुपै्र असमानताका र्र्षय पिेका छन्। यद्यपी रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकताको र्र्षय मात्र सबैको रुिी ि र्र्र्ादको केन्र बनेको छ ।  

नेपाली परुुषले र्र्र्ाह गिकेी मर्हलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने र्क ७ र्षव कुििे पाउने ? संसददेर्ि सिकसम्म यसको 

पक्ष ि र्र्पक्षमा तीव्र र्र्र्ाद भइिहेको छ । यसलाई बझु्न हामी केही पछार्ि िकव नु पने हुन्छ ।  

नागरिकताका सन्दभवमा मलुकुमा यो व्यर्स्था कर्हलेदेर्ि शरुु भयो ि कसिी यहािँसम्म आइपरु्गयो भन्ने बझु्न किीब ६ दशक देर्िका 

संर्र्धान ि कानूनी प्रार्धान एकपटक पल्टाएि हेिौं । 

नेपालको सधंविान, २०१९ (संसोधन सर्हत) -'नेपाली नागररकसँग वैवासहक सम्बन्ध भएकी सवदेशी नारीको हकमा सनजले सो 

सवदेशको नागररकता त्यागेपसछ र अरुको हकमा कसम्तमा पन्रवर्षको अवसधसम्म नेपालमा बसोबास गरकेो व्यसिले नागररकता प्राप्त 

गनष सक्नेछ ।'  

नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (संसोधन सर्हत) -'नेपाली नागररकसँग वैवासहक सम्बन्ध भएकी सवदेशी मसहलाले नेपालको 

नागररकता प्राप्त गनष चाहेमा तोसकएको असधकारी समक्ष तोसकएको ढाँचामा सनवेदन सदनुपनेछ । त्यसरी सनवेदन पत्र सददँा नेपाली 

नागररकससत भएको वैवासहक सम्बन्धको र आफूले सवदेशी नागररकता त्याग्ने कारवाही चलाएको सनस्सा पसन साथै पेश गनुषपनेछ ।'  

नेपाल अधििाज्यको सधंविान, २०४७ -'नेपाली नागररकसँग वैवासहक सम्बन्ध भएकी सवदेशी मसहलाले सवदेशको नागररकता त्याग्ने 

कारबाही चलाएपसछ र नेपालको नागररकता त्यागी सवदेश गएको व्यसिले सवदेशको नागररकता त्यागेपसछ नेपालको नागररकता प्राप्त 

गनष सक्नेछ ।'  

नेपालको अन्त्तरिम सधंविान, २०६३ -'नेपाली नागररकसँग वैवासहक सम्बन्ध कायम गरेकी सवदेशी मसहलाले चाहेमा प्रचसलत कानून 

बमोसजम अंगीकृत नेपाली नागररकता सलन सक्नेछ ।'  

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३- 'नेपाली नासगकसँग वैवासहक सम्बन्ध भएकी सवदेशी मसहलाले नेपालको नागररकता प्राप्त गनष चाहेमा 

तोसकएको असधकारी समक्ष तोसकएको ढाँचामा सनवेदन सदनुपनेछ । त्यसरी सनवेदन पत्र सददँा नेपाली नागररकससत भएको वैवासहक 

सम्बन्धको र आफूले सवदेशी नागररकता त्याग्ने कारवाही चलाएको सनस्सा पसन साथै पेश गनुषपनेछ ।' 



पधहलो सधंविानसभाले तयाि गिकेो मस्यौदा, २०६९- 'नेपाली नागररकसँग वैवासहक सम्बन्ध कायम भएका सवदेशी मसहलाले 

नेपाली नागररकता सलन चाहेमा सवदेशी मुलुकको नागररकता त्याग्ने कारवाही चलाएपसछ सनजलाई नेपालको अंगीकृत नागररकता 

प्रदान गनष ससकनेछ ।' 

नेपालको सधंविान, २०७२ -'नेपाली नागररकसँग वैवासहक सम्बन्ध कायम गरेकी सवदेशी मसहलाले चाहेमा संघीय कानून बमोसजम 

नेपालको अंगीकृत नागररकता सलन सक्नेछ ।'  

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई सशंोिन गनन बनेको धविेयक -'...नागररकता प्राप्त गनष  चाहने मसहलाले नेपालको नागररकता 

प्राप्त गरकेो समसतले छ मसहनसभत्र सवदेशको नागररकता पररत्याग गरकेो सनस्सा पेश गनुषपनेछ । ...समय सीमासभत्र सवदेशको नागररकता 

पररत्याग गरकेो सनस्सा पेश गनष नसकेमा प्राप्त गरकेो नेपालको नागररकता रद्द हुनेछ ।' 

यी तथ्यले देिाउिँछ, केही व्यर्िहरूले तकव  गिजेस्तो रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकताको प्रबन्ध २०६२/२०६३ सालको 

आन्दोलनबाट उब्जेको र्र्षय होइन । मार्थका प्रार्धानबाटै प्रष्ट हुन्छ- नेपाली परुुषसिँग र्र्र्ार्हत र्र्देशी मर्हलाले िाहेमा तत्काल 

नागरिकता पाउने व्यर्स्थालाई प्रिर्लत र्र्षय (Customary) मान्दै सर्दयौं देर्ि प्रिलनमा िहेको, कर्म्तमा पर्न ६८ र्षव देर्ि 

र्निन्ति अभ्यास गरििँद ैआएको ि ५८ र्षव देर्ि संरै्धार्नक प्रर्न्ध नै गरिएको िहेछ । २०७२ को नेपालको संर्र्धानमा िार्िएको 

र्र्षय २०१९, २०४७, २०६३ कै संरै्धार्नक प्रार्धानको र्निन्तिता मात्र हो । ि, अर्हलेको र्र्धेयकमा प्रस्तार्र्त र्र्षय नेपाल 

नागरिकता ऐन २०२० ि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मै उल्लेर्ित र्र्षय हुन् । २०७२ को संर्र्धानमा संघीय कानून बमोर्जम 

भनेि िार्िएको प्रार्धान कर्त अर्र्ध पर्छ नागरिकता र्दने भनेि र्नक्योल गनव  हैन, नागरिकता र्लने ि र्दने कायवलाई कानूनी रुपमा 

कसिी व्यर्र्स्थत गने भनेि िार्िएको हो । त्यसैले त प्रािम्भमा र्र्धेयक पेश गदाव सिकािले कुनै समयसीमा नतोकी तत्काल र्दने 

भनेि कानूनी प्रार्धान प्रस्तार् गिकेो र्थयो । यसथव, अर्हले जसिी नेकपाले ७ र्षव िाख् न िाहेको ति कांगे्रसले निाहेको भनेि व्याख्या 

गनव िोज्नेहरूले यही नेकपा सिकािले संसदमा पेश गिेको संशोधन र्र्धेयकमा उल्लेर्ित प्रार्धान हेर् यो भने नै प्रष्ट हुन्छ- त्यहािँ ७ 

र्षव पर्छ भनेि कहािँ प्रस्तार्र्त गरिएको छ ?  संर्र्धानले प्रष्ट बोलेको कुिामा कानूनले संकुर्ित गिाउन र्मल्ने र्ा नर्मल्ने भन्ने प्रश्न 

गर्म्भि कानूनी प्रश्न हो । यस बािमेा छुटै्ट बहस होला । 

यसिी के देर्िन्छ भने दशकौं अर्घदेर्ि अभ्यास गरिएको ि ५८ र्षव अगार्ि िाजा महेन्रले जािी गिकेो २०१९ को पञ्िायती 

संर्र्धानदेर्ि िाजतन्त्रलाई प्रर्तस्थापन गिी संर्र्धानसभाबाट जािी संघीय लोकतार्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको संर्र्धान २०७२ सम्म 

यो र्र्षयमा एकैिाले प्रार्धान िहिँदै आयो । ति के यो बदल्नै हुन्न र्थयो र्ा बदल्न सर्कन्न र्थयो ? अर्न बदल्ने र्र्षय यो मातै्र हो र्ा 

अरु पर्न छ भन्ने प्रश्न स्र्भार्र्क रुपमा उठ्छ । र्निय नै बदल्न सर्कन्थ्यो ि आर्श्यकता अनसुाि बदल्ने नै हो। ति दशकौं देर्िको 

यो कानूनी अभ्यासलाई बदल्ने और्ित्यलाई पषु्टी भने अर्श्य गनुवपछव  ।  

जसले यो कानूनी व्यर्स्था बदल्न ुहुन्न भर्निहेका छन्, उनीहरुको तकव  छ दशकौं देर्ि हुिँदै आएको यो व्यर्स्था र्कन बदल्ने ? यो 

जस्ताको तस्तै िार्िन ुपछव  । ति यो तकव  गदैगदाव उनीहरू समानताको कुिामा मौन छन् ।  

जो यो कानूनी व्यर्स्थालाई बदल्न ुपछव  भर्निहेका छन्, उनीहरुले र्र्र्भन्न के्षत्रमा बोलेको कुिाहरु सनु्दा र्तनको आशय यस्तो 

बरु्झन्छ- 'नेपालको कुनै एउटा समदुायको सीमा पािी र्र्हेबािीको िलन अत्यार्धक छ । र्र्र्ाह गिेि उनीहरुको घि र्भत्रने 

मर्हलामार्थ हाम्रो र्र्श्वास कमजोि छ । केही र्षव हामी उसको पिीक्षण गछौं । िारिर्ादको पिीक्षामा उर्िणव भएमात्र ७ र्षवपर्छ नागरिक 

बनाउिँछौं ।’ यो तकव  गनेहरू संर्र्धानले व्यर्स्था गिकेो समानताको र्र्षय ि नागरिकताका सन्दभवमा संर्र्धानमा नभएको कुिालाई 

कानूनमा िाख्न पाइन्छ र्क पाइिँदैन भन्ने प्रश्नमा िार्हिँ मौन छन् । 

पर्छल्लो तकव को अन्तयवमा रै्र्ार्हक अंगीकृत सम्बर्न्ध पािँि दशक अर्घदेर्ि िल्दै आएको कानूनी व्यर्स्था बदल्नकुो कािण मूलत: 

एउटा समदुाय मार्थको आशंका  ि अर्र्श्वास देर्िन्छ । हामीले बनाउने कानूनको और्ित्य यसिी पषु्टी गििे हाम्रो िार्रिय र्हत प्रर्िवन 

हुन्छ ि ? एउटा र्संगो समदुायमार्थ आशंका गििे, अपहेर्लत ि अपमार्नत महशसु गिाएि बनाएको कानून ि त्यस कानूनले उपलब्ध 

गिाउने नागरिकताबाट सरृ्जत नागरिक र्निय पर्न हाम्रो िार्रिय इन्रेणीमा शानसिँग समेर्टने छैन, हाम्रो िार्रिय एकता सदुृढ हुने छैन 

। के हामीले िोजेको िार्रियता यस्तै हो? 



अब एकैर्छन र्षौं देर्ि हामीले उठाउिँदै आएको कोणबाट सोिौं ।  संर्र्धान लेख्दा नै नागरिकताका सम्बन्धमा मर्हला ि परुुषमा 

भेदभार् गरिएको छ । संर्र्धानमा समानता मौर्लक हकको रुपमा िार्िसके पर्छ, र्ास्तर्मा यसो गनव नै पाइिँदैन । र्पतसृिात्मक 

अंहकाि ि शासकीय क्षमतामा लघतुाभाषको कािणले यस्तो प्रबन्धलाई अथक प्रयत्नका बार्जदु संर्र्धान बनाउिँदा हटाउन सर्कएन 

। त्यस्ता कर्तपय र्र्षयहरू सच्याउन संर्र्धान नै संशोधन गनुव  पने भएकाले संशोधन गिौ िँ।   

असमानताका धेिै र्र्षय मध्ये एउटा र्र्षय रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकताको र्र्षय हो । नेपाली मर्हलाले कुनै र्र्देशी परुुषसिँग र्र्र्ाह 

गिमेा उि परुुषले जर्त नै अर्र्ध नेपाल बसे पर्न यहािँको नागरिकता पाउने कानूनी प्रार्धान छैन, जनु मर्हलाको हकमा अत्यन्त 

र्र्भेदपूणव छ । त्यसैले नागरिकता सम्बर्न्ध कानूनमा यसलाई सच्च्याउनु पछव  ि समान र्नाउनुपछव   । अब उपिान्त नेपाली नागरिकले 

कुनै पर्न र्र्देशी नागरिकसिँग र्र्र्ाह गछव , र्र्र्ाहबाट सम्बन्ध गािँर्सएको व्यर्िले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गछव , नेपालमै 

र्सोर्ास गछव  ि नेपालकै नागरिक बन्नु भन्छ भने र्नर्ित अर्र्धपर्छ उसले नेपाली नागरिक बन्न पाउनपुछव  । यो व्यर्स्थाले 

नागरिकताको सन्दभवमा मर्हला ि परुुषको र्र्भेदलाई हटाएि समानताको प्रत्याभूर्त गिाउिँछ । नेपाली मर्हला र्ा परुुष जसले पर्न 

र्र्र्ाह गििे नेपाल आउने परुुष र्ा मर्हला र्नर्ित समयपर्छ नेपालको अंगीकृत नागरिक बन्न पाउने अर्स्था हुन्छ । यस्तोमा 

नागरिकता र्दन ुअर्घ र्नर्ित समयार्र्ध िाख् ने कुिाको कतैबाट पर्न र्र्िोध हुने छैन । त्यो समयार्र्ध मर्हला र्ा परुुष दरैु्का हकमा 

समान रुपले ५ र्षव, ७ र्षव कर्त िाख् ने छलिल गििे टुङ््याउन सर्कन्छ ।  

यसिी मर्हलामार्थ हुिँदै आएको र्र्भेद सच्िाउने काम गने भएपर्छ, दशकौं देर्िको अभ्यास त बदर्लने नै भयो । कुनै समदुायर्ति 

लर्क्षत नभई मूलत: समानताका लार्ग गरिएको यस्तो नयािँ प्रबन्ध मार्न्दन भनेि कसले भन्ने ? रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गनुव 

अगार्ि मर्हला परुुष सबैलाई समानरुपले केही समयार्र्ध िाख्नपुछव  भन्दा नेपाली कांगे्रस र्ा जसपाले के भनेि र्र्िोध गने ? त्यस्तो 

अर्स्थामा र्र्र्ादको कुनै आधाि ि और्ित्य हुनेछैन । यो प्रार्धानले कसैले पर्न र्र्भेद भएको अपमार्नत भएको महशसु गने छैन, 

बरू समानताको एउटा जग र्साल्नेछ । 

मर्हला ि परुुषलाई बिाबिी बनाउने यस्तो प्रार्धान िाख्दैगदाव  नागरिकता नभएका कािण हुने व्यर्हारिक कर्ठनाईको सामना कसिी 

गने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यस सन्दभवमा व्यर्हारिक अप्ठ्यािो नहोस भन्नका लार्ग र्र्र्ाहपर्छ नागरिकता प्रार्प्त नहुने बेला सम्मको 

समयार्र्धमा प्रदान गरिने स्थायी आर्ासीय अनमुर्तपत्रको आधािमा उनीहरूले िाजनीर्तक बाहेक अन्य सबै आर्थवक, सामार्जक, 

सािँस्कृर्तक लगायतका हक  अर्धकािहरु नेपाली नागरिक सिह  प्रयोग गनव पाउने कुिा सरु्नर्ित गनुवपछव  । यसका लार्ग आइपने 

कानूनी ि व्यर्हारिक समस्या समाधान गनव  लोकसेर्ा आयोगको पिीक्षामा सहभार्ग हुन पाउने अर्धकाि, शैर्क्षक अर्धकाि, 

सम्पर्िको अर्धकाि लगायतको सरु्नर्ितताका लार्ग त्यस्ता र्र्र्भन्न कानूनहरू संशोधनका लार्ग ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गने’ 

र्र्धेयक मािव त एकैपटक संशोधन गिौ िँ । संर्र्धानमै िहेका कर्तपय र्र्भेदकािी प्रार्धानहरू संर्र्धान संशोधन गििे सच्च्याउिँ। 

रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकतामा मर्हला ि परुुष भनेि भेदभार् गनुव  हुन्न भन्दैगदाव , यसले त झन् अंगीकृत नागरिकको संख्या व्यापक 

रुपमा रुपमा बढ्छ ि त्यसले अको संकट आउिँछ भन्ने आर्ाज अको पक्षबाट आउन  सक्छ । त्यस्तो संशय िाख्नेहरूलाई हामीले 

बझुाउन पने केही कुिाहरू  छन्:  

1. हामीले संर्र्धानमै प्रष्ट लेिेका छौं: िारिपर्त, उपिारिपर्त, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रर्तर्नर्ध सभाका सभामिु, 

िार्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमिु, मखु्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामिु ि सिुक्षा र्नकायका प्रमिुको पदमा र्नर्ाव र्ित, 

मनोर्नत र्ा र्नयिु हुन र्ंशजको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गिकेो हुनपुदवछ । यसिी िाज्यका प्रमिु पदमा अंगीकृत 

नागरिकको प्ररे्शलाई संर्र्धानले नै र्र्जवत गिकेो छ।  

यो बाहेक अन्य संरै्धार्नक र्नकायको पदमा समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यर्ि र्नर्ित अर्र्ध नेपालमा बसोबास गिेपर्छ 

मात्र त्यस्तो संरै्धार्नक र्नयरु्िका लार्ग यो्य हुनसक्छ ।   

2. लािौं अंगीकृत नागरिकता बािँर्िएको छ भन्ने अको भ्रमलाई पर्न र्नर्ािण गनव  जरुिी छ । स्मिण िहोस्- नेपालमा 

नागरिकताको तथ्याङ्क िाख्न थालेको ६८ र्षवको अर्र्धमा जम्मा ४ लािभन्दा पर्न कम र्र्देशी मर्हला नेपाली परुुषसिँग 

र्र्र्ाह गििे अंगीकृत नागरिकता र्लएको गहृ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले र्ताउिँछ । अकोतिव  जनआन्दोलन २०६२/०६३ पर्छ 

मधेसमा लािौं र्र्देशीलाई नागरिकता र्दइएको भनेि व्यापक दसु्प्रिाि गरिएको छ । यस सन्दभवमा पर्न स्पष्ट हुन ुआर्श्यक 



छ । त्यर्त बेला जम्मा २६ लाि ७० हजाि नागरिकता र्र्तिण गरिएकोमा पहािमा १३ लाि ि तिाइमा १२ लाि र्ंशजको 

आधािमा र्र्तिण गरिएको ि जम्मा १ लाि ७० हजाि मात्र अंगीकृत नागरिकता र्र्तिण भएको गहृ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले 

र्ताउिँछ ।  त्यसैले यो अिर्ाह ि प्रोपोगण्िा गरिएजस्तो र्र्किाल अर्स्था होइन ।  

3. अर्हले छलिलमा िहेको र्र्धेयकमा, नागरिकता अर्भलेि तथा अनसुन्धानका लार्ग छुटै्ट 'नागरिकता अर्भलेि तथा 

अनसुन्धान र्नदेशनालय स्थापना गने’ सम्बन्धमा मैले िािेको एउटा संशोधन छ । यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकको 

रै्यर्िक, जैर्र्क तथा नागरिकतामा उल्लेि हुने सम्पूणव र्र्र्िण सर्हतको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अर्भलेि 

िाख्छ, नागरिकता सम्बर्न्ध र्र्षयमा अध्ययन, अनसुन्धान गछव  । अर्भलेिालयले नागरिकताको अर्भलेि िाख्ने मात्र हैन, 

नागरिकता प्राप्त गने व्यर्िको प्रमाण सही भएको जािँिबझु गने, प्रमार्णकिण गने एउटा बर्लयो प्रशासनका रुपमा पर्न काम 

गछव  । नागरिकताको दरुुपयोग िोक्न यस्तो व्यर्स्था प्रभार्कािी हुनेछ । कसैले पर्न दोहोिो नागरिकता िाख्न नसक्ने 

कुिालाई यसले सरु्नर्ित गछव  ।  यदी कसैले यो प्रार्धान दरुुपयोग गििे नागरिकता र्लएको छ र्ा र्लन्छ भन्ने संशय हो भने 

अबका मातै्र होइन र्र्गतका पर्न जािँिबझु ि प्रमार्णकिणका लार्ग अध्ययन अनसुन्धान गने अर्धकाि त्यस र्नदेशनालयलाई 

प्रदान गनव सर्कन्छ । 

4. भाितमा रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकताको लार्ग ७ र्षव कुनुव  पछव  भर्नन्छ ति भाितमा भएको प्रार्धान मर्हला ि परुुष दरैु्का 

लार्ग हो भन्ने कुिालाई सधैं उपेक्षा गरिन्छ । भाित लगायत संसािका धेि ैदेशहरूमा यस्तो समयार्र्ध सर्हतको प्रार्धान छ 

ि त्यस्तो प्रार्धान मर्हला परुुष दरैु्का लार्ग बिाबि छ । िुला र्समाना भएको कािणले नेपालमा पर्न भाितको जस्तै र्नर्ित 

र्षवपर्छ मात्र नागरिकता र्दने कुिा गदैगदाव मर्हला परुुषलाई समान ढङ्गले र्दने व्यर्स्थाले नै यस सन्दभवमा भएको र्र्भेद 

हटाउन मद्दत गछव  ।  

अन्त््यमा, मलाइ ला्छ, अर्हलेको र्र्र्ाद रै्र्ार्हक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गनव केही र्षव कुनुवपने नयािँ कानूनी प्रबन्ध ठीक र्क 

बेर्ठक भन्ने हुिँद ै होइन । यसको आर्श्यकता ि और्ित्यलाई हामी कसिी पषु्टी गरििहेका छौं, समस्या यसमा छ । कुनै एउटा 

समदुायर्ति सशंर्कत नजि लगाएि िाज्यले गने कानूनी प्रबन्ध ि व्यर्हािले हाम्रो िार्रियता बर्लयो बनािँउछ की हामी कोही मार्थ 

र्र्भेद गदेनौं, त्यसमार्थ नागरिकता जस्तो र्र्षयमा त झन् गदवैै गदैनौं; यही समान व्यर्हािका लार्ग हामीले नयािँ कानूनी प्रबन्ध 

गिकेा छौं भन्दा यसले िार्रियतालाई बर्लयो बनाउिँछ ? गर्म्भितापूर्वक सोिौं ।  

अझै समय छ, र्र्गतमा समानताका मदु्दामा आिू अगार्ि िहेको दार्ी गने नेकपाको नेततृ्र्, स्र्तन्त्रता ि समानता सर्हतको 

लोकतन्त्रका लार्ग लिेको भन्ने कांगे्रसको नेततृ्र्, अर्न समानता ि आत्मसम्मानकै आर्ाज उठाएको मान्ने जसपाको नेततृ्र्,  

प्रधानमन्त्रीदेर्ि प्रमिु प्रर्तपक्षी दलका नेतासम्म, नेकपा, नेका, जसपाका हामी सरै्ले एक पटक सोिौं- आिैले बनाएको संर्र्धानमा 

लेिेको सािभूत समानतालाई सम्झौं ि मनन गिौं- के हामीलाई त्यो संर्र्धानको ममव ि भार्ना र्र्रुि जाने छुट छ? अर्न त्यही 

समानतालाई मूल मन्त्र बनाएि छलिल गिौं त नागरिकतामा भएको र्र्भेदकािी व्यर्स्था हटाउन संर्र्धान संशोधनमा सहमत जट्ुछ 

नै । नेपाली नागरिक संग र्र्र्ाह गिेका व्यर्िले र्नर्ित् समय पर्छ मात्र रै्र्ार्हक अंर्गकृत नागरिकता पाउने कुिामा सर्जलै एकमत 

बन्छ।  यही मौका को सदपुयोग गदै समाधान हुन बािँकी संर्र्धानमा िहेका असमानताका अन्य र्र्षयहरू पर्न र्मल्नेछन् ।  

संर्र्धान जािी भएसिँगै मलुुकले समुन्नर्तको यात्रा प्रािम्भ गिकेो छ। देशको र्र्लक्षण र्र्र्र्धता प्रर्तर्बर्म्र्त हुनेगिी सबैको पह िँि, 

प्रर्तर्नर्धत्र्, प्रर्तष्ठा ि प्रगर्तको सैिार्न्तक जग हालेि र्निन्ति अगार्ि बढ्न सर्कयो भनेमात्र हाम्रो यात्रा र्नर्र्वघ्न हुनेछ । सबै 

नागरिक स्र्तन्त्र ि समान नभएसम्म समुन्नत नेपाल एउटा सनु्दि परिकल्पना मै सीर्मत िहने र्नर्ित छ । त्यही जग हाल्ने क्रममा 

संर्र्धानले र्नर्दवष्ट गिकेा कानूनहरूको र्नमावण गदैगदाव हामीले त्यो सपनालाई साकाि पाने आफ्नो दार्यत्र्लाई र्बर्सवन ु हुिँदैन । 

नागरिकलाई यो देश र्तम्रो पर्न हो भनेि सबावर्धक महत्र्पूणव परििय र्दिँदै अर्धकाि सम्पन्न गिाउने प्रमाणपत्र र्दने क्रममा परुुषले 

भन्दा मर्हलाले कम अर्धकाि ि पर्हिान पाउने र्र्भेदकािी प्रार्धनले हाम्रो संर्र्धानको ममवमार्थ नै प्रहाि गछव  । िेिी पर्न मर्हला ि 

परुुषबीिको असमानता मेर्टिँदैन ि िेिी अको ििणको संघषवको आधाि तयाि भएि समनु्नर्तको यात्रा अर्रुि हुन्छ ।  

तसथव, नक्साको र्र्षयमा जसिी हामी एकजुट भएका र्थयौं, त्यसिी नै नागरिकता जस्तो संरे्धनशील र्र्षयमा पर्न आरे्ग ि 

उिेजनामा आएि होइन संयम ि र्र्रे्कका साथ सामरु्हक प्रयासबाट समाधान िोजौं । मर्हला ि परुुष भनेि र्र्भेद नगने अग्रगामी 

िारिको परििय र्दने र्र्षयमा हाम्रा कुिा नर्मल्ने, सहमर्त ि सहकायव गनव  नसर्कने सम्भार्ना नै छैन । 


