पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक पुरुषिरूको लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम सम्बन्धी
ननर्दे शिका, २०७८ (नमूना / मस्यौर्दा)
प्रस्तावना : नेपालको सं ङ्गवधान २०७२ धारा १२ ले व्यवस्था गरे बमोशिम पारलै ङ्गिक
मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक पुरुषिरूले आफ्नो लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुसारको नागररकता
प्रमाणपत्र लगायत वैयशिक कागिात कायम गनन पाउने अनधकारको ननवानध प्रयोग
गनन गराउन एवं यस अर्दालतबाट प्रनतपार्दन भएका लै ङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी आर्दे ि,
फैसला तथा निीर साथै पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक पुरुषिरूको लै ङ्गिक
पङ्गिचानसँग सम्बशन्धत नेपालको सं ङ्गवधान २०७२ का मौनलक िकिरू कायनन्वयन
गननका लानग कानून ननमानण नभएसम्म ननर्दे शिका िारी िुन ु वाञ्छनीय भएकाले,
सवोच्च अर्दालतले पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक पुरुषिरूको लै ङ्गिक पङ्गिचान

कायम सम्बन्धी ननर्दे शिका, २०७८ िारी गरे को छ ।
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ननर्दे शिकाको नाम “पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा
पारलै ङ्गिक पुरुषिरूको लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम सम्बन्धी ननर्दे शिका, २०७८” रिेको छ
।
(२) यो ननर्दे शिका िारी भएको नमनतले १६औ ँ दर्दनबाट प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषा : ङ्गवषय वा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ननर्दे शिकामा, —
ँ ा इङ्गित लै ङ्गिकता" (Gender assigned at birth) भन्नाले कुनै शििु
(१) "िन्मर्द
िन्मे पश्चात् ननिको यौनाि अनुसार शिश्न (नलि) भएमा पुरुष वा योनी भएमा मङ्गिला
र कनतपय अवस्थामा अस्पष्ट वा र्दुबै यौनाि भएका शििुिरूमा अनभभावकको इच्छा
अनुसार गररएको लै ङ्गिकता ननधानरण भनन बुझ्नुपछन ।
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(२) "पारलै ङ्गिक पुरुष" (Trans man) भन्नाले िन्मँर्दा स्त्रीनलिी इङ्गित गररएको
पुरुष भनन बुझ्नुपछन ।
(३) "पारलै ङ्गिक मङ्गिला" (Trans woman)

ँ ा पुनलिी इङ्गित
भन्नाले िन्मर्द

गररएकी मङ्गिला भनन बुझ्नुपछन ।
(४) "पारलै ङ्गिक व्यशि"

ँ ा इङ्गित
(Transgender person) भन्नाले िन्मर्द

गररएको लै ङ्गिकता भन्र्दा ङ्गवपरीतको लै ङ्गिक पङ्गिचान भएका व्यशि अथानत ् पारलै ङ्गिक
मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक पुरुष भनन बुझ्नुपछन ।
ू ीको
(५) "लै ङ्गिक पङ्गिचान" (Gender Identity) भन्नाले व्यशिको स्वःअनुभत
लै ङ्गिकता अथानत ् व्यशिको लै ङ्गिकता सम्बन्धी व्यशिगत अनुभनू त भनन बुझ्नुपछन ।
(६) "वैयशिक कागिात" भन्नाले नागररकता प्रमाणपत्र, िन्म र्दतान, िैशिक
प्रमाणपत्रिरू, राङ्गिय पररचयपत्र, मतर्दाता पररचयपत्र, िग्गाधनी पूिान, घरधनी पूिान, सवारी
चालक अनुमतीपत्र, सवारी र्दतान प्रमाणपत्र, रािर्दानी, अपािता पररचयपत्र लगायत
सरकारी, अधन-सरकारी, गैर-सरकारी तथा ननिी ननकाय एवं सं स्थािरूले प्रर्दान गरे को
पररचयपत्र, प्रमाणपत्र तथा कागिात भनन सम्झनुपछन ।
(७) "वैयशिक लै ङ्गिक इनतिास" (Personal gender history) भन्नाले कुनै
ू ीको लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुसार िीवनयापन
पारलै ङ्गिक व्यशिले आफ्नो स्वःअनुभत
ँ ा
गननअशघका तस्बीर, नभनियो लगायतका दृश्यक सामग्रीिरू, व्यशिको मृतनाम, िन्मर्द
इङ्गित गररएको लै ङ्गिकता सम्बन्धी ङ्गववरण भनन सम्झनुपछन ।
(८)

“मृतनाम” (Deadname)

भन्नाले कुनै पारलै ङ्गिक व्यशिलाई शििु

ँ ा इङ्गित गररएको लै ङ्गिकताको प्रनतनननधत्व गने नाम र
अवस्थामा राशिदर्दएको िन्मर्द
ू ीको लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुसार िीवनयापन गररसकेपनछ
ननि व्यशिले आफ्नो स्वःअनुभत
त्याग गरे को वा आफ्नो लै ङ्गिक पङ्गिचानको सिी प्रनतनननधत्व गने नामबाट प्रनतस्थापन
भएको नाम भनन बुझ्नुपछन ।
(९) “लै ङ्गिक र्दुस्बोधन” (Misgendering) भन्नाले कुनै पारलै ङ्गिक व्यशिलाई
उसको लै ङ्गिक पङ्गिचान प्रनतकूलको लै ङ्गिकताबोधक िब्र्दावलीले सम्बोधन गने कायन
भनन बुझ्नुपछन ।
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पररच्छे र्द २
लै ङ्गिक पङ्गिचानको िक
ू ीको
३. लैङ्गिक पङ्गिचानको िक : (१) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई आफ्नो स्वःअनुभत
लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुसार िीवनयापन गने अनधकार िुनेछ ।
(२)

पारलै ङ्गिक

व्यशिलाई

आफ्नो

लै ङ्गिक

पङ्गिचान

सङ्गितको

स्वतन्त्र

व्यशित्व नबकासको अनधकार िुनेछ ।
(३) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई आफ्नो लै ङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको पररचय स्थाङ्गपत
गने अनधकार िुनेछ ।
(४) पारलैङ्गिक व्यशिलाई आफ्नो िारीररक ननष्ठा तथा स्वायत्तताको अनधकार
िुनेछ ।
४. लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको कानूनी पङ्गिचानको अनधकार : (१) पारलै ङ्गिक
व्यशिलाई नीिको वैयशिक कागिातिरू लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार प्राप्त गने अनधकार
िुनेछ ।
(२)

उपर्दफा

(१)

बमोशिम

पारलै ङ्गिक

मङ्गिलालाई

नीिको

वैयशिक

कागिातिरू लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार मङ्गिला उल्लेि गरी प्राप्त गने अनधकार िुनेछ ।
(३)

उपर्दफा

(१)

बमोशिम

पारलै ङ्गिक

पुरुषलाई

नीिको

वैयशिक

कागिातिरू लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार पुरुष उल्लेि गरी प्राप्त गने अनधकार िुनेछ ।
ँ ा इङ्गित गररएको लै ङ्गिकताका आधारमा
(४) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई िन्मर्द
प्राप्त भएको वैयशिक कागिात सं िोधन गरी लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार कायम गने
अनधकार िुनेछ ।
ँ ा इङ्गित गररएको
(५) उपर्दफा (४) बमोशिम पारलै ङ्गिक मङ्गिलालाई िन्मर्द
लै ङ्गिकताका आधारमा पुरुष उल्लेि भई प्राप्त भएको वैयशिक कागिात सं िोधन
गरी लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार मङ्गिला कायम गने अनधकार िुनेछ ।
ँ ा इङ्गित गररएको
(६) उपर्दफा (४) बमोशिम पारलै ङ्गिक पुरुषलाई िन्मर्द
लै ङ्गिकताका आधारमा मङ्गिला उल्लेि भई प्राप्त भएको वैयशिक कागिात सं िोधन
गरी लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार पुरुष कायम गने अनधकार िुनेछ ।
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(७) उपर्दफा (४) बमोशिम पारलै ङ्गिक व्यशिलाई कानूनको अभावमा
अन्यनलिी उल्ले ि वा कायम भई प्राप्त भएको वैयशिक कागिात सं िोधन गरी
लै ङ्गिक पङ्गिचानअनुसार कायम गने अनधकार िुनेछ ।
५. नाम पररवतननको अनधकार : (१) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई र्दफा (४) बमोशिम
वैयशिक कागिात सं िोधन गर्दान नीिको नामले नीिको लै ङ्गिक पङ्गिचानको सिी
प्रनतनननधत्व गरे को नलागेमा नीिको लै ङ्गिक पङ्गिचानको सिी प्रनतनननधत्व िुने गरी
नाम पररवतनन गने अनधकार िुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम नामको छनोट गने अनधकार नीि व्यशि
स्वयंको िुनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोशिम नाम पररवतनन गररसकेपश्चात् पररवतननपूवक
न ो नाम
मृतनाम ठिर िुनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोशिम मृतनाम ठिर भएको नाम नीि व्यशिलाई शचन्न
शचनाउन वा सम्बोधनका लानग प्रयोग गनन बाध्य बनाउन पाइने छै न ।
६. आत्मननणनयको अनधकार िुने : (१) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई आफ्नो लै ङ्गिक
पङ्गिचानमा आत्मननणनयको अनधकार िुनेछ ।
७. लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसार सम्बोधन गनुप
न ने : (१) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई सम्बोधन
गर्दान नीिको लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुरूपको िब्र्दावली तथा भाषा प्रयोग गरी सम्बोधन
गररनुपछन ।
(२) यस ननर्दे शिका बमोशिम आफ्नो वैयशिक कागिातमा लै ङ्गिक पङ्गिचान
कायम गनन ननवेर्दन दर्दएमा उि कायनवािीमा समेत नीिले सं िोधन माफनत् िटाउन
चािे को नाम तथा लै ङ्गिक ङ्गववरण अनुसार सम्बोधन गनुि
न ँर्द
ु ै न र कायम गनन चािे को
नाम तथा लै ङ्गिक ङ्गववरण अनुसार सम्बोधन गररनुपछन ।
ु ै ले शिएको भएतापनन कुनै व्यशिलाई लै ङ्गिक
(३) उपर्दफा (१) मा िेसक
तटस्थ िब्र्द िब्र्दावलीले सम्बोधन गर्दान अन्यथा माननने छै न ।
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८. गोपनीयताको िक : (१) पारलै ङ्गिक व्यशिलाई आफ्नो वैयशिक लै ङ्गिक इनतिास
सम्बन्धी गोपनीयताको िक िुनेछ ।
(२)

पारलै ङ्गिक

व्यशिलाई

आफ्नो

लै ङ्गिक

पङ्गिचानसँग

सम्बशन्धत

शचङ्गकत्सकीय ङ्गववरणउपर गोपनीयताको िक िुनेछ ।
(३)

यस

ननर्दे शिका

बमोशिम

लै ङ्गिक

पङ्गिचानको

अनधकार

उपभोगाथन

बुझाइएका वा पेि गररएका ननवेर्दन, पत्राचार तथा नलशितिरूउपर गोपनीयताको िक
िुनेछ ।
(४) उपर्दफा (१), (२) र (३) बमोशिमका कुनै पनन ङ्गवषय ले िेर, बोले र,
प्रकािन गरे र िुनसुकै माध्यम प्रयोग गरे र वा अन्य कुनै प्रकारले नीि व्यशिको
मञ्जुरी बेगर सावनिननक गराउनु िुँर्दैन ।
(५) उपर्दफा (१), (२) र (३) बमोशिम पारलै ङ्गिक व्यशिको ङ्गववरणिरू
सावनिननक िुन गएमा सम्बशन्धत व्यशिले त्यस्ता सामग्री िटाइपाऊँ भनी ननवेर्दन
दर्दएमा त्यस्तो ङ्गववरणलाई सावनिननक गरे को व्यशि, सं स्था, सं गठन वा ननकायले
त्यसरी सावनिननक गरे का सम्पूण न ङ्गववरण सबै माध्यमिरूबाट िटाउनुपनेछ र त्यसो
नगरे मा प्रचनलत कानून बमोशिम कारवािी गररनेछ ।
(६) यस ननर्दे शिका बमोशिम वैयशिक कागिात सं िोधन वा अन्य िुनसुकै
कायन गर्दान गोपनीयतालाई सुननशश्चत गनुप
न नेछ ।
(७) यस र्दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले शिएको भएतापनन र्दे िायको
अवस्थामा गोपनीयताको िुलासा गनन सङ्गकनेछ :–
(क)

सम्बशन्धत व्यशिको मञ्जुरी भएमा,

(ि)

सम्बशन्धत व्यशिले नै आफूिुिीले सावनिननक गरे को भएमा,

(ग)

सम्बशन्धत ननकायलाई कुनै फौिर्दारी कसूरको अनुसन्धानका

नसलनसलामा सो िानकारी आवश्यक भएमा सो अनुसन्धानसँग सम्बशन्धत
प्रयोिनका लानग ।
(८) कसैले पनन पारलै ङ्गिक व्यशिलाई नीिले आफ्नो स्वःअनुभनू तको लै ङ्गिक
पङ्गिचान अनुसार िीवनयापन गनुप
न ूव न शचनेका आधारमा नीिको वैयशिक लै ङ्गिक
इनतिास सावनिननक गने वा िुलाउन पाउने छै न ।
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पररच्छे र्द ३
लैङ्गिक पङ्गिचानको िकको उपभोग
९. लैङ्गिक पङ्गिचानको िकको उपभोग : (१) पारलै ङ्गिक व्यशिले आफ्नो लै ङ्गिक
पङ्गिचानसङ्गितको पररचय स्थाङ्गपत गननका लानग लै ङ्गिक ङ्गववरण वा नाम सङ्गित लै ङ्गिक
ङ्गववरण सं िोधन गनन स्थायी बसोबास भएको विा कायानलयसमि ननवेर्दन दर्दनुपनेछ
।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम पेि गररने ननवेर्दनमा ननवेर्दकले :(क) पारलै ङ्गिक मङ्गिला वा पारलै ङ्गिक पुरुष रिे को व्यिोरा उल्ले ि
गनुप
न नेछ;
(ि) सं िोधन गरी कायम गनन चािे को लै ङ्गिक ङ्गववरण उल्लेि गनुप
न नेछ;
(ग) नाम सङ्गित सं िोधन गरी कायम गनन चािे को भए कायम गनन
चािेको नाम उल्लेि गनुप
न नेछ;
(घ) नीिले िालसम्म प्राप्त गरे को सबै वैयशिक कागिातिरू कुनै
नछु ट्याई सूची बनाएर उल्ले ि गनुप
न नेछ ;
(ङ) नीिले

िालसम्म प्राप्त गरे को सबै वैयशिक कागिातिरूको

प्रनतनलङ्गप एक प्रनत सं लग्न गनुप
न नेछ ;
(च) नीिले प्रयोग गर्दै आएका बैंक तथा ङ्गवशत्तय सं स्थािरूको िाताको
ङ्गववरण उल्ले ि गनुप
न नेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोशिम प्राप्त भएको ननवेर्दनमा विा कायानलयले ७ दर्दन
नभत्र ननवेर्दकको माग बमोशिम लै ङ्गिक ङ्गववरण वा नाम सङ्गित लै ङ्गिक ङ्गववरण
सं िोधन भएको नसफाररस िारी गनुप
न नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोशिम विा कायानलयले िारी गरे को नसफाररसका
आधारमा सवनप्रथम िन्म र्दतान प्रमाणपत्र सं िोधन गनुप
न नेछ । िन्म र्दतान प्रमाणपत्र
सं िोधन भएको आधारमा क्रमिः किा ८, किा १० र किा ११/१२ लगायत
ङ्गवद्यालय तिका बोिन परीिाका िैशिक प्रमाणपत्रिरू सं िोधन गनुप
न छन । िन्म र्दतान
र िैशिक प्रमाणपत्र सं िोधन भएको आधारमा नागररकता प्रमाणपत्र सं िोधन गनुप
न छन
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। नागररकता प्रमाणपत्र सं िोधन भएको आधारमा नागररकता प्रमाणपत्र अनुसार बन्ने
रािर्दानी, मतर्दाता पररचयपत्र, सवारी चालक अनुमतीपत्र, िग्गाधनी पुिान लगायतका
सम्पूण न कागिातिरू सं िोधन गनुप
न छन । ङ्गवद्यालय तिका िैशिक प्रमाणपत्र सं िोधन
भएको आधारमा ङ्गवश्वङ्गवद्यालय तिका िैशिक प्रमाणपत्र सं िोधन गनुप
न छन । बैंक,
सिकारी लगायतका नबत्तीय सं स्थानले िाता ङ्गववरण सं िोधन गनुप
न छन । विा
कायानलयको नसफाररस बमोशिम सरकारी एवं गैर-सरकारी िुनसुकै ननकाय सं स्थाले
ङ्गववरण सं िोधन गनुप
न छन ।
(५) उपर्दफा (४) बमोशिम सं िोधनका लानग ननवेर्दन प्राप्त भएको सकेसम्म
सोिी दर्दन वा बढीमा ७ दर्दननभत्र सं िोधन गररसक्नुपनेछ ।
(६) उपर्दफा (४) बमोशिम सं िोधन भइसकेपनछ उि वैयशिक कागिातको
सक्कलै प्रनत शिची सं िोधन अनुसारको ङ्गववरण सङ्गित अको सक्कल प्रर्दान (re-issue)
गनुप
न नेछ ।
(७) उपर्दफा (४) बमोशिम सं िोधन भई अको कागिात प्रर्दान गर्दान िाता
नम्बर, पररचयपत्र नम्बर, प्रमाणपत्र नम्बर वा रशििे िन नम्बर लगायत व्यशि
ङ्गविेषलाई इङ्गित िुने सं केत नम्बर पररवतनन गररनेछैन ।
(८) उपर्दफा (४) र (७) बमोशिम कायनवािी पूरा गरी ननवेर्दकको सम्पूण न
वैयशिक कागिात सं िोधन भई अको कागिात प्राप्त भएपनछ ती कागिातिरूको
प्रनतनलङ्गप विा कायानलयमा बुझाउनुपनेछ ।
(९) उपर्दफा (८) बमोशिम ननवेर्दकले कागिातको प्रनतनलङ्गप बुझाउँर्दा
उपर्दफा २ (घ), (ङ) र (च) अनुसार सूचीकृत सम्पूण न वैयशिक कागिातिरू सं िोधन
भएको छ वा छै न भन्ने बुझी छ भने विा कायानलयले रुिु गनुप
न नेछ ।
(१०) उपर्दफा (९) बमोशिम रुिु भएपनछ प्रङ्गक्रया टु ङ्गिएको मानननेछ ।
(११) उपर्दफा (१०) बमोशिम टु िो लानगसकेपनछ नीि व्यशिले सं िोधन
पश्चात् प्राप्त गरे को लै ङ्गिक ङ्गववरण वा नाम सङ्गित लै ङ्गिक ङ्गववरण नै नीि व्यशिको
एक मात्र पररचय कायम िुनेछ र सं िोधन माफनत् िटाइएको लै ङ्गिक ङ्गववरण वा नाम
सङ्गित लै ङ्गिक ङ्गववरणले नीि व्यशिले र नीि व्यशिलाई शचन्न शचनाउन पाइने छै न
।
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१०. अनभलेि सच्याउनु पने : (१) र्दफा ९ को उपर्दफा (६) बमोशिम वैयशिक
कागिात सं िोधन गर्दान सम्बशन्धत ननकायले आफ्नो अनभलेिमा पनन सच्याउनुपनेछ
।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम अनभले ि सं िोधन गररसकेपनछ सम्बशन्धत
ननकायले पुरानो ङ्गववरण मेटाउनुपनेछ ।
(३) र्दफा ११ बमोशिम सं िोधनपूवक
न ो ङ्गववरण राख्ने अनधकार सम्बशन्धत
नगरपानलका वा गाउँपानलकालाई मात्र िुनेछ ।
११. अनभलेि राख्नुपने : (१) यस ननर्दे शिका बमोशिम भएका कायनवािीसम्बन्धीका
र्दस्तावेििरूको छु ट्टै अनभले ि राख्नुपनेछ ।
(२) सम्बशन्धत ननकायले उपर्दफा (१) बमोशिमको अनभले ि कायनवािी भएको
५ वषन सम्म राख्न सक्नेछ ।
ु ै ले शिएको भएतापनन विा कायानलयको िकमा
(३) उपर्दफा (२) मा िेसक
उपर्दफा (१) बमोशिमको अनभले ि प्रत्येक आनथनक वषनको अन्त्यमा विा कायानलयले
सम्बशन्धत नगरपानलका वा गाउँपानलका कायनपानलकाको कायानलयमा पठाउनुपछन ।
(४) सम्बशन्धत नगरपानलका वा गाउँपानलका कायनपानलकाको कायानलयले
उपर्दफा (३) बमोशिम प्राप्त भएको अनभले िको व्यवस्थापन गनुप
न नेछ ।
(५) यस ननर्दे शिका बमोशिमका अनभलेििरू गोप्य राख्नुपनेछ र अर्दालतको
आर्दे ि नभएसम्म ङ्गववरणमा पिुँच राख्नु िुँर्दैन ।
ु ै ले शिएको भएतापनन यस ननर्दे शिका बमोशिम भएको
(६) यस र्दफामा िेसक
कायनवािीमा व्यशिगत पङ्गिचान निुल्ने गरी तथ्याङ्कगत ङ्गववरण बनाई सम्बशन्धत
नगरपानलका वा गाउँपानलकाले प्रकािन गनन सक्नेछ ।
१२. आपरानधक ङ्गववरण िस्तान्तरण िुने : (१) यस ननर्दे शिका बमोशिम वैयशिक
कागिात सं िोधन भएपनछ नीि व्यशिको आपरानधक ङ्गववरणिरू पनन सं िोधन
माफनत् कायम भएको लै ङ्गिक ङ्गववरण वा नाम सङ्गित लै ङ्गिक ङ्गववरणमा अद्यावनधक
गरे र िस्तान्तरण िुनेछ ।
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(२) र्दफा ९ को उपर्दफा (४) बमोशिम नागररकता प्रमाणपत्र सं िोधन
भइसकेपछी उपर्दफा (३) बमोशिम िारी भएको नसफाररस पत्र सङ्गित शिल्ला प्रिासन
कायानलयले नीि व्यशिको नाममा रिे को फौिर्दारी आपरानधक ङ्गववरणिरूलाई
िस्तान्तरण गनन प्रिरी प्रिासनलाई पत्राचार गनुप
न नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोशिमको पत्राचार प्राप्त भएपनछ प्रिरी प्रिासनले नीिको
नाममा कुनै आपरानधक ङ्गववरण रिे को नरिे को बुझी त्यस्तो ङ्गववरण रिे मा नसफाररस
पत्र अनुसार सं िोधन माफनत् कायम भएको लै ङ्गिक ङ्गववरण वा नाम सङ्गित लै ङ्गिक
ङ्गववरणमा िस्तान्तरण गनुप
न नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोशिम आपरानधक ङ्गववरण रिे को नरिे को व्यिोरा
उल्लेि गरी त्यस्तो ङ्गववरण

रिे मा

नसफाररस पत्रअनुसार सं िोनधत

ङ्गववरणमा

िस्तान्तरण गरे को प्रिरी प्रिासनले शिल्ला प्रिासन कायानलयलाई सूचना दर्दनुपनेछ ।
१३.

पुरानो कागिात िारे ि गनुप
न ने : (१) यस ननर्दे शिका बमोशिम ननवेर्दकले

वैयशिक कागिात सं िोधन गररसकेपनछ सं िोधन पूवक
न ो कागिातलाई सम्बशन्धत
ननकायले िारे ि गनुप
न छन ।
(२) र्दफा ११ को उपर्दफा (२) बमोशिम सम्बशन्धत ननकायले ५ वषन पश्चात्
अनभलेि धुल्याउनु पनेछ ।
(३)

उपर्दफा

(२)

मा

ु ै
िेसक

ले शिएको

भएतापनन

नगरपानलका

वा

गाउँपानलका कायनपानलकाको कायानलयमा रिे को अनभले िबाट र्दफा ९ को उपर्दफा
(३) बमोशिम िारी भएको नसफाररस बािेकका र्दस्तावेििरू मात्र धुल्याउनु पनेछ ।
(४) र्दफा ९ को उपर्दफा (३) बमोशिम िारी भएको नसफाररस पनन
धुल्याउन चािेमा यस ननर्दे शिका बमोशिम कायनवािी भएको ५ वषन पछी धुल्याइपाऊँ
भनन ननवेर्दन दर्दन सङ्गकनेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोशिम ननवेर्दन परे मा नगरपानलका वा गाउँपानलकाको
अनधकारीले उि अनभलेि राशिराख्नुपने सान्र्दनभनकता छ वा छै न भनन बुझी मनानसब
लागेमा सो नसफाररसको अनभले ि पनन धुल्याउन सक्नेछ ।
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१४. ङ्गवर्दे िको िकमा ङ्गविेष व्यवस्था : (१) ङ्गवर्दे िमा बसोबास गरररिे का नेपाली
नागररकिरूले यस ननर्दे शिका बमोशिम लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम गनन चािे मा उि र्दे ि
शस्थत नेपाली रािर्दू तावास माफनत् ननवेर्दन दर्दएर रािर्दानी सं िोधन गनन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम रािर्दानी सं िोधन गररसकेपछी ननिको नेपालमा
स्थायी बसोबास रिेको शिल्लाको शिल्ला प्रिासन कायानलय तथा िाल बसोबास
गरररिेको

र्दे ि

शस्थत

अध्यागमन

ननकायलाई

सम्बशन्धत

नेपाली

रािर्दू तावास

कायानलयले उि सं िोधनको िानकारी गराउनुपछन ।
(३) यस र्दफा बमोशिम प्राप्त गरे को ननवेर्दन तथा पत्राचार शिल्ला प्रिासन
कायानलयले छु ट्टै अनभलेि राख्नुपछन र नेपाल शस्थत अध्यागमन ङ्गवभागलाई नीि
व्यशिको रािर्दानी ङ्गववरण सङ्गित सूशचत गराउनुपछन ।
(४) नीि व्यशि नेपाल फकनने नबशत्तकै ननयमानुसार सबै कागिात सं िोधन
गनुप
न छन ।
(५) अन्यत्र र्दे िमा अध्ययन गरी िैशिक प्रमाणपत्र पाएका पारलै ङ्गिक
व्यशििरूले उि र्दे िमा लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम िुने गरी ङ्गववरण सं िोधन गनन
असमथन रिेमा वा कुनै कारणवि् त्यस र्दे िमा गई सं िोधन गनन सक्ने अवस्था
नभएमा ननवेर्दकले उि ङ्गवर्दे िी िैशिक सं स्थाको नेपालमा समकिता प्रमाणपत्र उतार
गरर ननिले िैशिक प्रमाणपत्रका रूपमा उपयोग गनन पाउने गरी त्यस समकिता
प्रमाणपत्र लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुसार कायम गनन सङ्गकनेछ ।
१५. पररचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पारलै ङ्गिक व्यशििरूलाई लशित गरी प्रर्दान
गररने सेवा, सुङ्गवधा तथा ङ्गविेष व्यवस्था प्राप्त गननका लानग पारलै ङ्गिक पररचयपत्रको
व्यवस्था गररएको छ ।
(२) यस ननर्दे शिका बमोशिम लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम गरे का व्यशििरूले
पारलै ङ्गिक पररचयपत्र प्राप्त गनन सक्नेछ ।
(३) र्दफा ९ को उपर्दफा (३) बमोशिम िारी भएको नसफाररसका आधारमा
विा कायानलयले नीि व्यशिले लै ङ्गिक ङ्गववरण 'मङ्गिला' सं िोधन गरी 'पुरुष' कायम
गरे को आधारमा 'पारलै ङ्गिक पुरुष' तथा लै ङ्गिक ङ्गववरण 'पुरुष' सं िोधन गरी 'मङ्गिला'
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कायम गरे को आधारमा 'पारलै ङ्गिक मङ्गिला' उल्लेि गरी पररचयपत्रका लानग नसफाररस
िारी गनन सक्नेछ ।
(४) उप-र्दफा (३) बमोशिमको नसफाररसका आधारमा नेपाल सरकारले
पारलै ङ्गिक पररचयपत्र प्रर्दान गनेछ ।
पररच्छे र्द ४
ङ्गवङ्गवध
१६. ननर्दे िन सनमनत : (१) यस ननर्दे शिका बमोशिमको अनधकार र सं रिण सम्बन्धी
काम कायनवािीमा समन्वय, रे िर्दे ि, प्रबर्द्नन गने तथा सो सम्बन्धी काममा ननर्दे िन
दर्दने काम समेतको लानग नेपाल सरकारले ननर्दे िन सनमनत गठन गनन सक्नेछ ।
(२) ननर्दे िन सनमनत सम्बन्धी व्यवस्था तोकेबमोशिम िुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोशिम प्रर्दे ि तथा स्थानीय तिमा पनन
ननर्दे िन सनमनत गठन गनन सङ्गकन्छ ।
१७. अनधकार प्रचलन गराउन शिल्ला अर्दालतमा ननवेर्दन दर्दन सक्ने : (१) यस
ननर्दे शिका बमोशिमको अनधकार प्रचलन वा यस ननर्दे शिका प्रनतको र्दाङ्गयत्व पूरा
गराउन नीि व्यशि रिे बसेको शिल्लाको शिल्ला अर्दालत समि सोझै ननवेर्दन दर्दन
सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम ननवेर्दन पनन आएमा सम्बशन्धत शिल्ला अर्दालतले
सोसम्बन्धमा आवश्यक िाँचबुझ गरी नीि व्यशिको अनधकारको प्रचलन गने वा
नीि व्यशिप्रनतको र्दाङ्गयत्व पूरा गराउने सम्बन्धमा सम्बशन्धत ननकायका नाममा
उपयुि आर्दे ि िारी गनन सक्नेछ ।
अनुसूची – १
र्दफा ९ को उपर्दफा (१) र (२) सँग सम्बशन्धत
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नमनत : ....................
श्री विा अध्यक्ष्यज्यू,

....................नं. विा कायानलय,
.................... नगरपानलका / गाउँपानलका,
.................... (ठे गाना) ।
ङ्गवषय : सवोच्च अर्दालतद्वारा िारी गररएको पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक
पुरुषिरूको लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम सम्बन्धी ननर्दे शिका, २०७८ बमोशिम लै ङ्गिक
पङ्गिचान कायम गररपाऊँ ।
मिोर्दय,
उपरोि

सम्बन्धमा

म

....................

प्रर्दे ि

....................

.................... मनपा/उपमनपा/नपा/गापा ....................

शिल्ला

विा बस्ने ननवेर्दक

ँ ा पुनलिी इङ्गित / स्त्रीनलिी
पारलै ङ्गिक मङ्गिला / पारलै ङ्गिक पुरुष िुँ । मलाई िन्मर्द
ू ीको लै ङ्गिक पङ्गिचान मङ्गिला / पुरुष िो । म
इङ्गित गररएको नथयो र मेरो स्वःअनुभत

आफ्नो लै ङ्गिक पङ्गिचान अनुसारकै पररचय स्थाङ्गपत गरी समािमा आफू शचननन र
शचनाउन चािन्छु ।

म र्दे िाय अनुसार मेरो लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम िुने गरी मेरा सबै वैयशिक
कागिातिरू सं िोधन गनन चािन्छु ।

सं िोधन गनन चािे को

कायम गनन चािे को

लै ङ्गिक ङ्गववरण
नाम

(ननवेर्दकले लै ङ्गिक ङ्गववरणमा मात्र सं िोधन माग गरे को छ भने नामको मिलमा X
शचन्ि लगाउने ।)

मैले िालसम्म प्राप्त गरे को सबै वैयशिक कागिातिरू र्दे िाय बमोशिम छन् :
क्र.सं .

वैयशिक कागिात

१.

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र

नम्बर
XX-XX-XX-XXXXX
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२.

रािर्दानी

XXXXXXXX

३.

एस.एल.सी लब्धांक पत्र

XXXXXXXX

४.

एस.एल.सी चाररनत्रक प्रमाणपत्र

XXXX

५.

िन्म र्दतान प्रमाणपत्र

XXXX

(आवश्यकता अनुसार थप गने)
यस सूचीमा सूशचकृत कागिातिरूको ङ्गववरण सिी छन् र मसँग भएका सम्पूण न

कागिातिरू यिाँ सूशचकृत गराएको छु । यो व्यिोरा झुट्टा भएमा कानून बमोशिम
सिुँला बुझाउँला ।

सं लग्न :- सूशचकृत वैयशिक कागिातिरूको प्रनतनलङ्गप एक प्रनत ।
ननवेर्दकको नाम :सिी :र्दा.

ब.

अनुसूची – २
र्दफा ९ को उपर्दफा (३) सँग सम्बशन्धत
नसफाररस ढाँचा
नेपाल सरकार
.................... प्रर्दे ि

.................... नगरपानलका / गाउँपानलका
विा .................... ।
ङ्गवषय : सवोच्च अर्दालतद्वारा िारी गररएको पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक
पुरुषिरूको लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम सम्बन्धी ननर्दे शिका, २०७८ बमोशिम िारी
गररएको नसफाररस ।
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नसफाररस नं : ....................
नमनत : ....................
....................

प्रर्दे ि

मनपा/उपमनपा/नपा/गापा

....................

शिल्ला

....................

.................... विा बस्ने ननवेर्दकले पारलै ङ्गिक मङ्गिला

तथा पारलै ङ्गिक पुरुषिरूको लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम सम्बन्धी ननर्दे शिका, २०७८ को
र्दफा (१) र (२) बमोशिम ननवेर्दकले म पारलै ङ्गिक मङ्गिला / पारलै ङ्गिक पुरुष
ँ ा पुनलिी इङ्गित / स्त्रीनलिी इङ्गित गररएको नथयो र मेरो
रिे को, मलाई िन्मर्द

ू ीको लै ङ्गिक पङ्गिचान मङ्गिला / पुरुष रिे को, म आफ्नो लै ङ्गिक पङ्गिचान
स्वःअनुभत
अनुसारकै पररचय स्थाङ्गपत गरी समािमा आफू शचननन र शचनाउन चािन्छु भन्ने

स्वःघोषणाका साथ ननवेर्दन पेि गरे को िुनाले ननर्दे शिकाको र्दफा (३) बमोशिम यो
नसफाररस िारी गररदर्दएको छ ।
ननवेर्दकको माग अनुसार नीिको सबै वैयशिक कागिातिरू सं िोधन गनन गराउन
सबै सम्बशन्धत ननकायिरूमा आर्दे िानुसार अनुरोध छ ।
सं िोधन गनन चािे को

कायम गनन चािे को

लै ङ्गिक ङ्गववरण
नाम

(ननवेर्दकले लै ङ्गिक ङ्गववरणमा मात्र सं िोधन माग गरे को छ भने नामको मिलमा X
शचन्ि लगाउने ।)
नागररकता नं :-

िन्म र्दतान नं (नागररकता प्राप्त गररनसकेको भएमा) :विा अध्यिको सिी
विा कायानलयको छाप

अको पानामा
सवोच्च अर्दालतद्वारा िारी गररएको पारलै ङ्गिक मङ्गिला तथा पारलै ङ्गिक पुरुषिरूको
लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम सम्बन्धी ननर्दे शिका, २०७८ बमोशिम लै ङ्गिक पङ्गिचान कायम
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गनन

ङ्गववरण

सं िोधनका

लानग

रिेको

ननवेर्दकले

....................

नमनत

....................

सं िोधनका

लानग

को
पेि

नसफाररस

गरे को

नं

वैयशिक

कागिातिरूको सूची ।

(सम्बशन्धत ननकायले नसफाररस अनुसार ननवेर्दकको वैयशिक कागिातमा सं िोधन

गरर अको िारी गररसकेपनछ यस सूचीको सम्बशन्धत मिलमा सम्बशन्धत अनधकारीको
र्दस्तित गने र कायानलयको छाप लगाउने ।)
क्र.सं . वैयशिक कागिात
१
२

नागररकता प्रमाणपत्र
रािर्दानी

नम्बर
XX-XX-XXXXXXX

सम्बशन्धत ननकाय

र्दस्तित छाप

शिल्ला प्रिासन
कायानलय, .... ।

XXXXXXXX रािर्दानी ङ्गवभाग,
काठमािौँ ।

३

एस.एल.सी लब्धांक
पत्र

४

XXXXXXXX राङ्गिय पररिा बोिन,
भिपुर ।

एस.एल.सी चाररनत्रक

XXXX

प्रमाणपत्र
५

श्री .... माध्यनमक
ङ्गवद्यालय, .... ।

िन्म र्दतान प्रमाणपत्र

XXXX

.... नगर/गाउँ
कायनपानलकाको
कायानलय, .... ।

(आवश्यकता
अनुसार थप गने)
उपरोि सूचीमा सूशचकृत वैयशिक कागिातिरूको ङ्गववरण सिी छन् र मसँग भएका
सम्पूण न कागिातिरू यिाँ सूशचकृत गराएको छु । यो व्यिोरा झुट्टा भएमा कानून
बमोशिम सिुँला बुझाउँला ।
ननवेर्दकको नाम :-

विा अध्यिको सिी :-

सिी :-

विा कायानलयको छाप :-

नमूना ननर्दे शिका मस्यौर्दा गने व्यशि : ररट ननवेर्दक रुक्िना कपाली
नेपाल सं वत् ११४२ चौला ११, २०७८ चै त्र १५ ।

15

