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अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम सम्बन्धी लनरे्दक्तिका, २०७८ (नमूना / 
मस्यौर्दा) 

 
प्रस्तावना : नेपािको संङ्गवधान २०७२ धारा १२ िे व्यवस्था गरे बमोक्तिम अन्तरलिङ्गी 
यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तिहरूिे आफ्नो िैङ्गङ्गक पङ्गहचान अनसुारको नागररकता 
प्रमाणपत्र िगायत वैयक्तिक कागिात कायम गनन पाउन ेअलधकारको लनवानध प्रयोग 
गनन गराउन एवं यस अर्दाितबाट प्रलतपार्दन भएका िैङ्गङ्गक पङ्गहचान सम्बन्धी आरे्दि, 
फैसिा तथा निीर साथै अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तिहरूको िैङ्गङ्गक 
पङ्गहचानसँग सम्बक्तन्धत नेपािको संङ्गवधान २०७२ का मौलिक हकहरू कायनन्वयन 
गननका िालग कानून लनमानण नभएसम्म लनरे्दक्तिका िारी हनु ुवाञ्छनीय भएकािे,  
सवोच्च अर्दाितिे अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तिहरूको िैङ्गङ्गक पङ्गहचान 
कायम सम्बन्धी लनरे्दक्तिका, २०७८ िारी गरेको छ । 
 
१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस लनरे्दक्तिकाको नाम “अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता 
भएका व्यक्तिहरूको िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम सम्बन्धी लनरे्दक्तिका, २०७८” रहेको छ 
।  

(२) यो लनरे्दक्तिका िारी भएको लमलतिे १६औ ँदर्दनबाट प्रारम्भ हनुेछ । 
 
२. पररभाषा : ङ्गवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस लनरे्दक्तिकामा, —  

(१) "अन्तरलिङ्गी व्यक्ति" (Intersex person) भन्नािे पलुिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी 
िरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउन े यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्ति भनेर 
बझु्नपुछन । 

(२) "अन्तरलिङ्गी गैर-द्वयसांक्तिक व्यक्ति" (Intersex non-binary person) 
भन्नािे अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका गैर-द्वयसांक्तिक िैङ्गङ्गक पङ्गहचानका व्यक्ति 
भनेर बझु्नपुछन । 
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(३) "अन्तरलिङ्गी पारिैङ्गङ्गक व्यक्ति" (Intersex transgender person) भन्नािे 
अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका पारिैङ्गङ्गक व्यक्ति भनेर बझु्नपुछन । 

(४) "यौन ङ्गविेषता" भन्नािे कुनै व्यक्तिको यौनाङ्ग, प्रिनन ग्रन्थी तथा यौन 
गणुसतु्र (chromosome) को ढाँचािे लनधानरण गने िारीररक भेर्द भनेर बझु्नपुछन । 

 (५) "वैयक्तिक कागिात" भन्नािे नागररकता प्रमाणपत्र, िन्म र्दतान, िैक्तिक 
प्रमाणपत्रहरू, राङ्गिय पररचयपत्र, मतर्दाता पररचयपत्र, िग्गाधनी पूिान, घरधनी पूिान, सवारी 
चािक अनमुतीपत्र, सवारी र्दतान प्रमाणपत्र, राहर्दानी, अपाङ्गता पररचयपत्र िगायत 
सरकारी, अधन-सरकारी, गैर-सरकारी तथा लनिी लनकाय एवं संस्थाहरूिे प्रर्दान गरेको 
पररचयपत्र, प्रमाणपत्र तथा कागिात भलन सम्झनपुछन ।  

 
३. िैङ्गङ्गक पङ्गहचानको हक : (१) अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तििाई 
आफ्नो स्वःअनभुतूीको िैङ्गङ्गक पङ्गहचान अनसुार िीवनयापन गने अलधकार हनुछे ।  

(२) अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तििाई आफ्नो िैङ्गङ्गक पङ्गहचान 
सङ्गहतको स्वतन्त्र व्यक्तित्व लबकासको अलधकार हनुेछ ।  

(३) अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तििाई आफ्नो िैङ्गङ्गक पङ्गहचान 
सङ्गहतको पररचय स्थाङ्गपत गने अलधकार हनुेछ ।  
 
४. िारीररक लनष्ठाको हक : (१) अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तििाई आफ्नो 
िारीररक लनष्ठा तथा स्वायत्तताको अलधकार हनुेछ । 

(२) अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविषेता भएका व्यक्तििाई लतनको यौन ङ्गविेषता कलथत 
"सामान्य" बनाउनका िालग कुनै िल्यङ्गिया वा क्तचङ्गकत्सकीय हस्तिेप अविम्बन 
गनन बाध्य पाररनेछैन । 
 
५. िन्म र्दतानबाट वक्तित नगररन े: (१) िन्मका बित र्दबैु यौनाङ्ग वा अस्पष्ट यौनाङ्ग 
लिएर िन्मेका अन्तरलिङ्गी बच्चाहरूिाई िन्म र्दतानबाट वक्तित गररनेछैन । 

(२) उपर्दफा (१) बमोक्तिम िन्मका बित र्दबैु यौनाङ्ग वा अस्पष्ट यौनाङ्ग 
लिएर िन्मेका अन्तरलिङ्गी बच्चाहरूको िन्म र्दतानमा िैङ्गङ्गक महि उल्िेि गररनेछैन 
।  
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(३) उपर्दफा (१) बमोक्तिम िन्मका बित र्दबैु यौनाङ्ग वा अस्पष्ट यौनाङ्ग 
लिएर िन्मेका अन्तरलिङ्गी बच्चाहरूिाई िैङ्गङ्गक तटस्थ प्रकृलतको नाम दर्दनपुनेछ । 

(४) उपर्दफा (२) मा िेसकैु िेक्तिएको भएतापलन तथ्याङ्कीय प्रयोिनका िालग 
व्यक्तिको पङ्गहचान र व्यक्तिगत अलभिेिसँग निोलिन े गरी अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको 
अलभिेि राख्न सङ्गकनेछ । 

(५) िन्मकै बित नरे्दक्तिएको तर बाल्यावस्थाको कुनै समयमा नीि 
अन्तरलिङ्गी भलन थहा पाएको िण्िमा िैङ्गङ्गक महि उल्िेि भई बनेका वैयक्तिक 
कागिात संिोधन गरी िैङ्गङ्गक महि हटाउन सङ्गकनछे । 

(स्पङ्गष्टकरण:- उर्दाहरणका िालग िन्मका बित योनी मात्र दृश्यक भएको तर 
बाल्यावस्थाकै कुनै उमेरमा आन्तररक अण्िकोष रे्दक्तिएको अवस्थामा, िन्मका बित 
क्तिश्न (लिङ्ग) मात्र दृश्यक भएको तर बाल्यावस्थाकै कुनै उमेरमा आन्तररक पाठेघर 
रे्दक्तिएको अवस्थामा ।) 
 
६. िैङ्गङ्गक पङ्गहचान सङ्गहतको कानूनी पङ्गहचानको अलधकार : (१) अन्तरलिङ्गी यौन 
ङ्गविेषता भएका व्यक्तििाई आफ्नो स्वःअनभुतूी बमोक्तिम मङ्गहिा, परुुष वा गैर-
द्वयसांक्तिक िैङ्गङ्गक पङ्गहचानअनसुार नीिको वैयक्तिक कागिातहरू प्राप्त गने अलधकार 
हनुेछ । 

(२) र्दफा ५(२) बमोक्तिम अन्तरलिङ्गी यौन ङ्गविेषता भएका व्यक्तििाई 
िन्मका बित कुनै िैङ्गङ्गकता उल्िेि नगरी िारी गररएका तथा र्दफा ५(५) बमोक्तिम 
िैङ्गङ्गक महि हटाइएको वैयक्तिक कागिातहरूमा आफ्नो िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम गने 
अलधकार हनुेछ । 

(३) अन्तरलिङ्गी पारिैङ्गङ्गक व्यक्तिको हकमा पारिैङ्गङ्गक मङ्गहिा तथा 
पारिैङ्गङ्गक परुुषहरूको िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम सम्बन्धी लनरे्दक्तिका, २०७८ बमोक्तिम 
िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम गनन सक्नेछ । 

(४) अन्तरलिङ्गी गैर-द्वयसांक्तिक व्यक्तिको हकमा गैर-द्वयसांक्तिक तथा 
तेस्रोिैङ्गङ्गक व्यक्तिहरूको िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम सम्बन्धी लनरे्दक्तिका, २०७८ बमोक्तिम 
िैङ्गङ्गक पङ्गहचान कायम गनन सक्नेछ । 
 

नमूना लनरे्दक्तिका   मस्यौर्दा गने व्यक्ति : ररट लनवेर्दक  रुक्िना कपािी  

नेपाि संवत ्११४२ चौिा ११, २०७८ चैत्र १५ । 

 


