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लै��क प�हचानको अ�धकार स��ी सन् २०२० का मागप�ह� 

 

लखेक तथा �काशक : �येर युथ �ुप र �ा�ेन फर च�े 

 

आ�थर्क सहयोग : छपाईका ला�ग - इ�रसे� ए�सया  
 

यी मागप�ह� तयार पानर् लेखक तथा �काशक सं�ाह�ले सह�जकरण गरेका �थए । पु�कको 
�पमा तयार पान� कायर्भार ��ना कपाली र इशान रे�ीले गरेका हुन् । 

 

Paperback 

ISBN: 978-9937-0-8912-3 

 

ने.सं. : ११४१ बछला ३१ �व.सं. : २०७८ जठे ३ ई.सं. : २०२१ मे १७ 
 

 

यो पु�क �वि� �वतरणका �न�� होइन ।  

 

स�कर्   :  queeryouthgroup.nepal@gmail.com, campaignforchange17@gmail.com 

भूिमका 

  

नेपालका समाजह�मा लैङ्िगकताको बारेमा सीिमत बझुाई रहेको पाइन्छ । दईु प्रकारको 
यौनाङ्ग ह�ने र कुन यौनाङ्ग ह�दँा प�ुष कुन यौनाङ्ग ह�दँा मिहला भिन िनधार्रण ग�रने र सोही 
अनुसार लैङ्िगकताका मूल्य मान्यताह� हाम्रो समाजमा कायम रिहआएका छन् । समाजमा यस 
प्रकारका मान्यताह� व्यापक रहदँा यी मान्यताहा�ले समावेश गनर् नसकेका वा यी 
मान्यताहा�का कारणले विहष्करणमा पा�रेएका लैङ्िगक िविवधताह� समाजका िविभन्न तहमा 
िविभन्न िकिसमका िवभेद, ला�छना र िहंसाका िशकार ह�न बाध्य छन् । यही सीिमत बझुाईका 
कारण यी मान्यताहा�ले समेट्न नसकेका व्यि�ह� 'िवकार',वा 'असामान्य'ह�न भन्ने 
ला�छनाका कारणले गदार् िहंसापूणर्  जीवन बाचँ्न बाध्य छन् । 

लैङ्िगकताको यस मान्यता िभत्र पन� जनसखं्यालाई पिन सामािजक व्यवधान र सीमाह� छन्, 
तर जनु यी मान्यताह�को प�रधी बािहर छन् ती व्यि�ह�का लािग यस्ता िकिसमका 
मान्याताह�ले उनीह�को मानवता मािथ नै प्र� िचन्ह खडा ग�रिदएको छ । सिदयौ ँ देिख 
अ�श्यताको छायँामा पा�रएको  यस जनसखं्याले क्रमशः आफू र आफ्नो अिस्तत्व मािथ प्रकाश 
पाद� आइरहेका छन् ।  यसरी यी िसमान्तकृत जनसखं्याह� आफ्नो अिधकार र समानताको 
लािग काम गा�ररहेका छन  । नेपालमा लैङ्िगक पिहचानको मुद्दा सन् २००१ देिख स�ु भएको 
भिनन्छ । मािनसको लैङ्िगकता प�ुष वा मिहला ह�ने र िश� िलएर जन्मेमा प�ुष वा योनी िलएर 
जन्मेमा मिहला भन्ने सीिमत बझुाईको धारणालाई तोड्ने पिहलो प्रयास तेस्रोिलङ्गी जनसखं्याले 
गरेको पाइन्छ । 

समाजमा मिहला लैङ्िगकता र प�ुष लैङ्िगकता मात्र ह�न्छ भन्ने सामािजक मान्यतालाई चुनौती 
िददँै राज्यबाट नै आफ्नो पिहचानको स्थापना तेस्रोिलङ्गी व्यि�ह�ले गरेको पाइन्छ । नेपालमा 
सन् २००१ देिख नै लैङ्िगक पिहचानको िवषयवस्तुमा छलफल ह�न थालेको भएतापिन दशक 
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सम्म मूलतः तेस्रोिलङ्गी व्यि�ह�को िवषयवस्तुमा मात्र सीिमत रहन पगु्यो । तेस्रोिलङ्गी बाहेक 
लैङ्िगकताका आधारमा िसमान्तकृत अ� जनसखं्याको मुद्दा भने उठ्न सिकएन । 

क्रमशः सन् २०१६मा  नेपालमा अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को अिधकारको अिभयानको 
औपचा�रक स�ुवात भयो भने सन् २०१८ मा पारलैङ्िगक तथा गैर-द्वयसािंखक व्यि�ह�को 
अिधकारको अिभयान स�ु भयो । 

तेस्रोिलङ्गी, अन्तरिलङ्गी, पारलैङ्िगक तथा गैर-द्वयसािंखक व्यि�ह�को अिधकारका मुद्दा 
फरक-फरक छन् । ती व्यि�ह�ले आफ्नो पिहचानका कारण भोग्ने िवभेद र िसमािन्तकरण पिन 
फरक-फरक छन् । तथािप यी िविभन्न पिहचानका व्यि�ह�को अिधकारका मुद्दामा लैङ्िगक 
पिहचानको मान्यता एक प्रमुख मुद्दा हो । लैङ्िगक पिहचानको मान्यता मात्र यी अिभयानको मुद्दा 
होइन, तर एउटा मानवको मूलभूत प�रचय, उसको पिहचानको िवषय नीजको जीवनको मूलभूत 
िवषय हो । 

लैङ्िगक पिहचानको मान्यता नह�दँा हामीले भोगेका समस्या, चुनौती र बाधाह�को बारेमा हाम्रो 
क�ण क्रन्दनका अनिगन्ती पानाह� छन् नै, तर यस व्यापक समस्याको समाधानमा कानूनी 
मान्यताको भूिमका महत्वपूणर् रहेको र त्यसै कानूनी मान्यता हाम्रो लािग के हो भन्ने िवषयमा केही 
वषर् देिख छलफल र िवमशर् गद� आएका छौ ँ । फलतः सन् २०२० मा हाम्रो यस समस्याह�को 
समाधान कसरी गन� भिन अिभलेिखकरण भयो र ती ह�न ्हाम्रा मागपत्रह� । 

सन् २०२० मा लैङ्िगक पिहचान सम्बन्धी ४ वटा मागपत्रह� जारी भएका छन् । ती सबै 
मागपत्रह� लैङ्िगक पिहचान सम्बन्धी नै ह�न् भने िविभन्न पिहचानह�को सवालमा आफ्नै 
दायरा छन् । 

यी सबै मागपत्रह� गम्भीर छलफल र अध्ययन प�ात् जारी ग�रएका ह�न ् । यी मागपत्रह� 
अन्तरार्िष्ट्रय मूल्य मान्यता बमोिजम रािष्ट्रय आवश्यकता पूत� गनर्मा केिन्द्रत छ । हामी नेपाल 
सरकारका सम्पूणर् िनकायह�लाई यी मागपत्रह�को अध्ययन गरी कानून तथा नीित िनमार्ण 
माफर् त् लैङ्िगक पिहचानको हक सिुनि�त गनर् माग गदर्छौ ँ। 

 

 

 

 

शब्दावली तथा प�रभाषाह� सम्बन्धी 

 

यस पसु्तकमा समावेश भएका मागपत्रह�मा उल्लेख कितपय शब्दावली र ितनका 
अथर्ह�को लािग हामी यस पसु्तकका लेखक तथा प्रकाशक संस्थाह�ले नै प्रकाशन गरकेो 
दहेायको पसु्तकबाट जानकारी िलन अनरुोध गदर्छौ ँ। 

पु�तकको नाम :-  यौन अिभमुिखकरण, लैङ्िगक पिहचान तथा यौन िवशेषता  
                              (यौिभकयौता) : आधारभूत अवधारणा 

आइएसिबएन :-           978-9937-0-8469-7 

�काशन िमित :-           नेपाल संवत् ११४१ िसल्ला १७, िमित २०७७ माघ २१, सन्   
                                 २०२१ फेब्रअुरी ३ 
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सरकारका सम्पूणर् िनकायह�लाई यी मागपत्रह�को अध्ययन गरी कानून तथा नीित िनमार्ण 
माफर् त् लैङ्िगक पिहचानको हक सिुनि�त गनर् माग गदर्छौ ँ। 

 

 

 

 

शब्दावली तथा प�रभाषाह� सम्बन्धी 
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आइएसिबएन :-           978-9937-0-8469-7 

�काशन िमित :-           नेपाल संवत् ११४१ िसल्ला १७, िमित २०७७ माघ २१, सन्   
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मागपत्रको नाम : रािष्ट्रय पारलैङ्िगक मागपत्र 
   
जारी िमित              : सन् २०२० माचर् ३१, िमित २०७६ चैत १८, नेपाल 

संवत् ११४० चौला १४ 
   
उपल�य  : अन्तरार्िष्ट्रय पारलैङ्िगक �श्यताको िदवस 

International Transgender Day of Visibility 
   
संस्थाह�  : क्वयेर यथु ग्रपु र पारलैङ्िगक अिधकार समूह (ट्रान्स 

राइट्स् कलेिक्टभ) 
Queer Youth Group and Trans Rights 
Collective 
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�ासट्याग  : #TRcharterNepal 
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रािष्ट्रय पारलैङ्िगक मागपत्र 
 

पारलैङ्िगक व्यि�ह�को लैङ्िगक पिहचानको मान्यता र त्यस सम्बन्धी कानून तथा 
नीितमा अत्यावश्यक   व्यवस्थाह� सम्बधी  सात बुँदे मागपत्र 

१) िलङ्गको महलमा आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार पारलैङ्िगक मिहलाह�ले "मिहला 
(Female)" तथा पारलैङ्िगक प�ुषह�ले "प�ुष (Male)" उल्लेख गनर् पाउने व्यवस्था 
ह�नुपछर्  । 

२) जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र सोही अनुसार आफ्नो 
अिभभावकले रािखिदएको नाम बमोिजम बिनसकेका कागजातह� आफ्नो लैङ्िगक पिहचान 
अनुसार आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख गरेर पनुः प्रा� गनर् पाउने व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

(क) १६ वषर् उमेर नपगेुका वा जनुसकैु उमेर भएपिन केही कारणवश नाग�रकता बनाइ 
नसकेका व्यि�ह�ले जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र सोही 
अनुसार आफ्नो अिभभावकले रािखिदएको नाम बमोिजमका कागजपत्रह� (जन्मदतार्, 
शैि�क प्रमाणपत्रह�, नाबािलक राहदानी, इत्यादी) सशंोधन ग�र आफ्नो लैङ्िगक 
पिहचान र आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख ग�र पुनःप्रा� गन� व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

(ख) जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र सोही अनुसार आफ्नो 
अिभभावकले रािखिदएको नाम बमोिजम नाग�रकता बनाइसकेका व्यि�ह�ले आफ्नो 
लैङ्िगक पिहचान अनुसार आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख गरेर पनुः प्रा� गनर् पाउने र 
त्यस नाग�रकताको आधारमा अ� सबै कागजपत्रह� (जन्म दतार्, शैि�क प्रमाणपत्रह�, 
राहदानी, मतदाता प�रचयपत्र, लालपजुार्, इत्यादी) पिन सशंोधन ग�र पनुः प्रा� 
गन�  व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

(ग) मािथका बुदँाह�मा उिल्लिखत व्यवस्था आउन अिघ कितपय पारलैङ्िगक 
व्यि�ह�लाई व्यवस्थात्मक अभावका कारण िलङ्गको महलमा "अन्य" उल्लेख ग�र 
प्रदान ग�रएको नाग�रकतालाई पिन सशंोधन ग�र आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार 
पनुःप्रा� गन� व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

स्पि�करण : यसथर्, पारलैङ्िगक प�ुषह�को जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको 
लैङ्िगकता "मिहला" भनेर उल्लेख ग�रिदएको र सोही अनुसार आफ्नो अिभभावकले 
रािखिदएको नामलाई आफूले इच्छाएको नाम सिहत आफ्नो लैङ्िगक पिहचान "प�ुष" 
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उल्लेख ग�र पनुःप्रा� गन� व्यवस्था र पारलैङ्िगक मिहलाह�को जन्मदँा यौनाङ्गको 
आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता "प�ुष" भनेर उल्लेख ग�रिदएको र सोही अनुसार 
आफ्नो अिभभावकले रािखिदएको नामलाई आफूले इच्छाएको नाम सिहत आफ्नो लैङ्िगक 
पिहचान "मिहला" उल्लेख ग�र पनुःप्रा� गन� व्यवस्था ह�नुपन� । यो व्यवस्था आउन अिघ 
पारलैङ्िगक मिहला तथा प�ुषह�लाई व्यवस्थात्मक अभावका कारण िविवध लैङ्िगक 
पिहचानका व्यि�ह�, गैर-द्वयसांिखक (Non-binary) र तेस्रोिलङ्गी व्यि�ह�सगैँ "अन्य" 
उल्लेख गरेको नाग�रकता प्रदान ग�रएको छ । पारलैङ्िगक मिहला तथा प�ुषह�को लैङ्िगक 
पिहचान मिहला र प�ुष नै रहेकोले "अन्य" प्रावधान हाम्रो लािग आवश्यक छैन । "अन्य" 
उल्लेख गनर् बाध्य पानुर् भनेको पारलैङ्िगक मिहला तथा प�ुषह�को लैङ्िगक पिहचानको 
अिधकारलाई हनन गनुर् हो । त्यसैले "अन्य" उल्लेख भएको नाग�रकता पाएका पारलैङ्िगक 
मिहला तथा प�ुषह�ले मािथ उिल्लिखत व्यवस्था अनुसार लैङ्िगक पिहचान उल्लेख गरेको 
नाग�रकता पाउने व्यवस्था ह�नुपन� । 

३) कुनै पिन व्यि�ले आफ्नो स्व:अनुभूती अनुसारको लैङ्िगक पिहचान हािसल गनुर् िनजको 
िनतान्त वैयि�क आत्मिनणर्यको अिधकार अन्तगर्तको िवषय हो । यसलाई अ� व्यि�, 
समाज, राज्य वा कानूनले िनधार्रण ग�रिदनु िमल्दैन । िलङ्गको महल र नाम प�रवतर्न गनर्का 
िनिम्त आत्मिनणर्य र स्वःपिहचान नै आधार ह�नुपछर्  । यस सम्बन्धी सरल प्रकृयागत व्यवस्था 
बनाउनुपछर्  । 

४) पारलैङ्िगक मिहलाह�लाई �ीिलङ्गी जनाउने शब्दह� (जस्तै: Ms., Madam, छोरी, 
she/her इत्यादी) र पारलैङ्िगक प�ुषह�लाई पुिलङ्गी जनाउने शब्दह� (जस्तै : Mr, Sir, 
छोरा, he/him इत्यादी) को प्रयोग ग�र सम्बोधन गनुर्पदर्छ । कुनै पिन व्यि�लाई लैङ्िगक 
दसु्बोधन गनुर् र मृतनामले सम्बोधन गनुर् मौिखक र मानिसक दवु्यर्वहारको �पमा िलनुपछर्  । 

५) पारलैङ्िगक मिहलाह� मिहला ह�न् र पारलैङ्िगक प�ुषह� प�ुष ह�न् । पारलैङ्िगक 
मिहलाह� 'मिहला' अन्तगर्त र पारलैङ्िगक प�ुषह� 'प�ुष' अन्तगर्त पदर्छन् र सोही अनुसार 
कानून, नीित तथा व्यवहारमा लागु ग�रनुपछर्  ।  

६) व्यि�को लैङ्िगक पिहचान तथा िनज पारलैङ्िगक रहेको िवषय महत्व नराख्ने 
अवस्थाह�मा असान्दिभर्क �पमा असान्दिभर्क िहसाबले व्यि�को लैङ्िगक तथ्याङ्क 
(Gender data) सकंलन ग�रनुह�दँैन । व्यि� पारलैङ्िगक रहेको िवषय िनजको सामािजक 
सरु�ा र गोपनीयताको �ि�कोणबाट हेरेर िनजलाई असरुि�त महससु ह�ने ग�र अनावश्यक 
ढङ्गमा असान्दिभर्क अवस्थामा खुलाउन बाध्य पानुर्ह�दँैन । राज्यसगँ पारलैङ्िगक व्यि�ह� 
सम्बन्धी भएको िववरणह� ती व्यि�ह�को म�जरुी िबना गोपनीयता भङ्ग ह�ने र ती 
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व्यि�ह�लाई िविश� पिहचान (uniquely identify) गनर् िमल्ने ग�र िववरण खुलाइिदनु वा 
सावर्जिनक ग�रिदनु ह�दँैन । कुनै व्यि� पारलैङ्िगक रहेको तथ्याङ्क तथा िववरण सावर्जिनक 
ह�दँा िनजह�को जीवनमा परु्याउने प्रत्य�य असरलाई ध्यानमा राख्दै तथ्याङ्क तथा 
िववरणको गोपनीयता सम्बन्धी िनयमह� बन्नुपछर्  । 

७) कुनै पिन व्यि�ले आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसारको प�रचयपत्र पाउनका िनिम्त 
िनजलाई आफ्नो आत्मसम्मान र प्रित�ामा आचँ आउने, िनजको अ� मानव अिधकार हनन 
तथा उल्लंघन ह�ने, िनजको शारी�रक िन�ामा खलल परु्याउने, वा िनजको जीउ ज्यानमा 
अनुत्क्रमीय (irreversible) �ती परु्याउने र िनजको आफ्नो जीवन प्रितको आत्मिनणर्य र 
वैयि�क स्वतन्त्रताको अितक्रमण गन� प्रकारका सतर्ह� रािखनुह�न्न र त्यस्ता मापदण्डह� 
पालना गनर् बाध्य तुल्याउनु ह�दँैन । यस्ता व्यवस्थात्मक मापदण्ड मात्र नभएर व्यवहा�रकतामा 
पिन अनावश्यक प्र� सोध्ने, दवु्यर्वहारपूणर् अपमानजनक प्र� सोध्ने, मौिखक दवु्यर्वहार वा 
कुनै िकिसमको पारदे्वषी व्यवहार गन� कायर् गनुर्ह�दँैन । यसमा नेपाल सरकारका हरेक िनकायका 
सबै अिधकारी तथा कमर्चारीह�लाई पारलैङ्िगक व्यि�ह� बारे िशि�त बनाउनका िनिम्त 
सरकारले पहल गनुर्पछर्  । 

 

पारलैङ्िगक व्यि�ह�ले िश�ा, स्वास्थ्य, रोजगार, लगायतका हरेक �ेत्रमा िवभेद, िहंसा र 
ला�छना भोग्दै आएका छन् । यस मािथ राज्यले बनाउने असवेंदनशील असमावेशी ऐन कानून 
नीित िनयमका कारण त्यस िकिसमका िवभेद, ला�छना र िहंसा अझै सब्बल ह�न्छन् । 
पारलैङ्िगक व्यि�ह�का िविवध समस्या, मुद्दाह� तथा िवषयह�मा यस मागपत्रले "लैङ्िगक 
पिहचानको कानूनी मान्यता" (Legal recognition of gender identity) को िवषय 
उठाएको छ । यस मागपत्रमा उल्लेख िवषयह� लैङ्िगक पिहचानको मान्यता सम्बन्धी 
पारलैङ्िगक व्यि�ह�को िव�व्यापी आन्दोलनका िवषयवस्तु अनु�प छन् । 

क�रब तीन मिहना देिख अनलाइन माफर् त्को िनरन्तर छलफल प�ात् ७ माचर् २०२० मा 
नेपालका सातै वटा प्रदेशह�बाट पारलैङ्िगक मिहला तथा प�ुषह�को काठमाडौ ँथापाथली 
िस्थत तान नेपाल (LOOM) को प्राङ्गणमा भेला भई क्वयेर युथ ग्रुप (Queer Youth 
Group) र पारलैङ्िगक अिधकार समूह (Trans Rights Collective) को आयोजनामा यस 
रािष्ट्रय पारलैङ्िगक मागपत्र सन् २०२० माचर् ३१ ता�रख - अन्तरार्िष्ट्रय पारलैङ्िगक 
�श्यताको िदवसको अवसर पारेर सावर्जिनक ग�रएको हो । 
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मागपत्रको नाम : नेपालमा लैङ्िगक पिहचानको कानूनी मान्यता सम्बन्धी 

रािष्ट्रय मागपत्र 
   
जारी िमित              : सन ्२०२० मे १७, िमित २०७७ जेठ ४, नपेाल संवत् 
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नेपालमा लैङ्िगक पिहचानको कानूनी मान्यता सम्बन्धी 
रािष्ट्रय मागपत्र 

 

हामी, िनम्न हस्ता��रत सघंससं्था, समूह, सजंाल तथा व्यि�ह� क्वयेर िविवधता अन्तगर्त 
पिहचान गछ� ँ र स्थानीय, रािष्ट्रय, �ेत्रीय तथा अन्तरार्िष्ट्रय तहमा पारलैङ्िगक तथा िविवध 
लैङ्िगक पिहचानका व्यि�ह�को समानता र मानव अिधकारको सिुनि�ततामा प्रितबद्ध छौ ँ। 
समाजको मूलधार पारम्प�रक द्वयसािंखक (बाइनेरी) मान्यता भन्दा परका लैङ्िगक 
पिहचानका व्यि�ह�को आवश्यकताह�लाई अग्र राख्दै समानता र भेदभाव िव�द्धको 
िसद्दान्तलाई समथर्न गनर् हामी यस मागपत्र माफर् त् नेपाल सरकारसगँ माग राख्दछौ ँ । 
पारलैङ्िगक तथा िविवध लैङ्िगक पिहचानका व्यि�ह� प्रित असमानता, िवभेद, िहंसा र 
ला�छना सबै �ेत्रह�मा ह�ने गदर्छ भने यो मागपत्र मुख्यतः प�रचयपत्र लगायत मािनसका 
लािग महत्वपूणर् रहेका सम्पूणर् कागजातह�को मुद्दामा केिन्द्रत भएको छ । लैङ्िगक पिहचान 
बारे सघन बझुाईको अभाव ह�नु िसमान्कृत लैङ्िगक पिहचानका व्यि�ह�का िनिम्त सकंटमय 
िवषय हो र यसले हाम्रो सामािजक जोिखमह�लाई अझै तीव्र बनाउनका साथै समाजमा 
रिहआएका असमानताह�लाई समेत आवधर्न गदर्छ । 

क्वयेरदे्विषता िव�द्धको अन्तरार्िष्ट्रय िदवस )१७मे  ( का िदन िसमान्कृत लैङ्िगक पिहचानका 
व्यि�ह�को देहायका िचन्तन र आवश्यकताह�लाई सम्बोधन र सिुनि�त गनर् हामी नेपाल 
सरकार र सम्बिन्धत सरोकारवालाह�लाई अनुरोध गदर्छौ ँ। 

 

मागह�   

(क) िलङ्गको महल 

१) िलङ्गको महलमा प�ुष (M), मिहला (F), गैर-द्वयसािंखक (X), तेस्रोिलङ्गी  (T) र 
खुलाउन नचाहने ग�र पाचँ िवधाह� ह�नुपछर्  । 

२) “मिहला” भन्नाले पारलैङ्िगक मिहला र अन्तरिलङ्गी मिहला सिहत मिहला लैङ्िगक 
पिहचान भएका सबै प्रकारका मिहलाह� भिन बझु्नुपछर्  । “प�ुष” भन्नाले पारलैङ्िगक प�ुष र 
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अन्तरिलङ्गी प�ुष सिहत प�ुष लैङ्िगक पिहचान भएका सबै प्रकारका प�ुषह� भिन 
बझु्नुपछर्  । 

३) "गैर-द्वयसािंखक व्यि�" भन्नाले अलैङ्िगक, दईुलैङ्िगक, लैङ्िगक गैर-अनु�पी व्यि�, 
तरल लैङ्िगकता भएका व्यि�, अधर्लैङ्िगक, लगायतका मिहला र प�ुषको द्वयसखं्या भन्दा 
बाहेकका िविवध लैङ्िगक पिहचानह�लाई एकमु� �पमा बझुाउने छाता शब्द भनेर बझु्नुपछर्  
। 

४) “तेस्रोिलङ्गी व्यि�” भन्नाले मिहला र प�ुष भन्दा फरक लैङ्िगकता नेपाल लगायत 
दि�ण एिसयामा आफ्नो छुटै्ट समाज, समुदाय, सामुदाियक बसोबास, जीवनशैली, ससं्कृित, 
रीित�रवाज, मूल्य मान्यता, सामािजक व्यवस्था, सरंचना तथा प्रणाली र किहलेकाही ँआफ्नै 
छुटै्ट भािषका समेत भएका परम्परागत समुदायह� भनेर बझु्नुपछर्  । 

  

(ख) िलङ्गको महल र नाम प�रवतर्न सम्बन्धी व्यवस्था 

१) जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र मृतनाम बमोिजम 
बिनसकेका कागजातह� आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख 
गरेर पनुः प्रा� गनर् पाउने व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

       (अ) १६ वषर् उमेर नपगेुका वा जनुसकैु उमेर भएपिन केही कारणवश नाग�रकता बनाइ 
नसकेका व्यि�ह�ले जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र मृतनाम 
बमोिजमका कागजपत्रह� (जन्मदतार्, शैि�क प्रमाणपत्रह�, नाबािलक राहदानी, इत्यादी) 
सशंोधन ग�र आफ्नो लैङ्िगक पिहचान र आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख ग�र पनुःप्रा� गन� 
व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

          (आ) जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र मृतनाम बमोिजम 
नाग�रकता बनाइसकेका व्यि�ह�ले आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार आफूले इच्छाएको 
नाम उल्लेख गरेर पनुः प्रा�ी गनर् पाउने र त्यस नाग�रकताको आधारमा अ� सबै 
कागजपत्रह� (जन्म दतार्, शैि�क प्रमाणपत्रह�, राहदानी, मतदाता प�रचयपत्र, लालपुजार्, 
इत्यादी) पिन सशंोधन ग�र पनुः प्रा� गन�  व्यवस्था ह�नुपछर्  । 

२) कुनै पिन व्यि�ले आफ्नो स्व:अनुभूती अनुसारको लैङ्िगक पिहचान हािसल गनुर् िनजको 
िनतान्त वैयि�क आत्मिनणर्यको अिधकार अन्तगर्तको िवषय हो । यसलाई अ� व्यि�, 
समाज, राज्य वा कानूनले िनधार्रण ग�रिदनु िमल्दैन । िलङ्गको महल र नाम प�रवतर्न गनर्का 
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िनिम्त आत्मिनणर्य र स्वःपिहचान नै आधार ह�नुपछर्  । व्यि�को आफ्नो लैङ्िगक पिहचान 
अनितक्रमिणय ह�न्छ र यसमा कुनै गैर-स्वयम्ले हस्त�ेप गनुर्ह�दँैन । 

३) कुनै पिन व्यि�ले आफूले इच्छाएको नाम सिहत आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसारको 
प�रचयपत्र पाउनका िनिम्त िनजलाई आफ्नो आत्मसम्मान र प्रित�ामा आचँ आउने, िनजको 
अ� मानव अिधकार हनन तथा उल्लंघन ह�ने, िनजको शारी�रक िन�ा र स्वाय�तामा खलल 
परु्याउने,  िनजको जीउ ज्यानमा अनुत्क्रमीय प�रवतर्न ल्याउन बाध्य पान� र/वा िनजलाई 
आफ्नो जीवन प्रितको आत्मिनणर्य र वैयि�क स्वतन्त्रताको अितक्रमण गन� प्रकारका सतर्ह� 
रािखनुह�न्न र त्यस्ता मापदण्डह� पालना गनर् बाध्य तुल्याउनु ह�दँैन । आफूले इच्छाएको नाम 
सिहत आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसारको प�रचयपत्र पाउनका िनिम्त कुनै प्रकारको 
मेिडकल िसफा�रस, शल्यिक्रया गरेको ह�नुपन� जस्ता बाध्यात्मक प्रावधानह� ह�नुह�दँैन । 
व्यि�को लैङ्िगक पिहचानलाई गैर-स्वयम्ले िनधार्रण ग�रिदने प्रकारको कुनै पिन मापदण्ड 
ह�नुह�दँैन । 

४) जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता र मृतनाम बमोिजम 
बिनसकेका कागजातह� आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार आफूले इच्छाएको नाम उल्लेख 
गरेर पनुः प्रा� गनर्का िनिम्त स्वःघोषणाको आधारमा सरल र समायोिचत प्रशासिनक प्रकृया 
ह�नुपछर्  । 

 

(ग) िलङ्गको महलमा "अन्य" 

१) गृह मन्त्रालयले जारी गरेको "यौिनक तथा लैङ्िगक अल्पसखं्यक समुदायका 
व्यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नाग�रकता जारी गन� सम्बिन्ध िनद�िशका, 
२०६९"को खारेजी र यस मागपत्रले मागेको प्रावधान तथा सघन समावेशी र िविवधतापूणर्  
प�रभाषाह� सिहतको कानूनी व्यवस्थाको स्थापनाको माग गदर्छौ ँ। 

२) िलङ्गको महलमा "अन्य" उल्लेख गरेर नाग�रकता प्रा� गरेका व्यि�ह�लाई पिन उ� 
नाग�रकता सशंोधन ग�र आफ्नो लैङ्िगक पिहचान उल्लेख ग�र पनुःप्रा� गनर् पाउने व्यवस्था 
ह�नुपछर्  । 

३) यस दस्तावेजको खण्ड (क) बमोिजममा िलङ्गको िवधाह� उपलब्ध गराइसकेपछी 
"अन्य" िवधालाई तत् प�ात् बन्द गनुर्पछर्  र िलङ्गको महलमा "अन्य" उल्लेख भएको 
नाग�रकता भएका व्यि�ह�ले उ� नाग�रकता सशंोधन ग�र आफ्नो लैङ्िगक पिहचान 
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उल्लेख ग�र पनुःप्रा�ी गनर्  सकून् भनी यस नया ँप्रावधान बारे सावर्जिनक सूचना जारी ग�र 
गनुर्पछर्  । 

४) यस नया ँ प्रावधान, त्यसै िकिसमले शािन्तपूणर्, झनझट-मु� र प्रभावकारी �पान्तरण 
ह�नुपछर्  । 

 

(घ) िलङ्गको महल खुलाउन नचाहने 

१) कितपय मािनसह�को लैङ्िगकता तरल ह�न्छ जनु उनीह�को जीवनभर िस्थर ह�दँैन वा 
प�रवतर्नशलीन ह�न्छ । त्यसैले कितपय मािनसह� आफूलाई लैङ्िगकताका कुनै शब्दह�ले 
पिहचान गनर् चाहदँैनन् वा आफ्नो लैङ्िगकता खुलाउन चाहदँैनन् । तसथर्, कुनै व्यि�ले 
िलङ्गको महल उल्लेख नग�र नाग�रकता प्रा� गनर्  सक्ने प्रावधान ह�नुपछर्  । 

 

(ङ) भाषा 

१) प�ुषह�लाई प�ुषबोधक शब्दह�, मिहलाह�लाई मिहलाबोधक शब्दह� प्रयोग गरेको 
जस्तै गैर-द्वयसािंखक व्यि�ह�लाई लैङ्िगक तटस्थ शब्दह�को प्रयोग गनुर्पछर्  र 
तेस्रोिलङ्गी व्यि�ह�लाई लैङ्िगक तटस्थ शब्दह� अगाडी 'तेस्रोिलङ्गी' राखी प्रयोग 
गनुर्पछर्  भन्ने िवषय कानूनमा स्प� उल्लेख गनुर्पछर्  । उदाहरणका लािग : प�ुषह�लाई 
"छोरा", भने मिहलाह�लाई "छोरी" र गैर-द्वयसािंखक व्यि�ह�लाई "सन्तान" र तेस्रोिलङ्गी 
व्यि�ह�लाई "तेस्रोिलङ्गी सन्तान" । 

२) प�ुषह�लाई ‘श्रीमान् (Mr.)’ र मिहलाह�लाई ‘श्रीमती (Ms.)’ भनेर सम्बोधन गरेको 
जस्तै गैर-द्वयसांिखक व्यि�ह�लाई ‘श्रः (Mx. - मुक्स)’ र तेस्रोिलङ्गी व्यि�ह�लाई 
‘तेस्रोिलङ्गी Third Gender’ भनेर सम्बोधन ग�रनुपछर्  । अन्यथा सबै व्यि�ह�लाई 
लैङ्िगक तटस्थ िहसाबले "श्री" (M. एम) वा नाम पछाडी "ज्यू" थपेर सम्बोधन गनर् पिन 
सिकन्छ । 

३) नेपाली भाषामा तृतीय व्यि� एकवचन सवर्नाम लैङ्िगक तटस्थ भएतापिन, अङ्गे्रजीमा 
भने लैङ्िगकताबोधक छ । तसथर् अङ्गे्रजी प्रयोग गन� कागजातह�मा लैङ्िगकताबोधक 
"he/him/his" र "she/her/hers" जस्तै “they/them/theirs” सवर्नामलाई लैङ्िगक 
तटस्थ तृतीय व्यि� एकवचन सवर्नामका �पमा अपनाउनुपछर्  । 
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४) कुनै पिन व्यि�लाई सम्बोधन गनर्का िनिम्त, िनज कसरी सम्बोधन ह�न चाहन्छ भनेर 
िनजलाई सोधी सोही अनुसार सम्बोधन ग�रनुपछर्  । 

 

(च) गोपनीयता 

१) असान्दिभर्क �पमा असान्दिभर्क िहसाबले व्यि�को लैङ्िगक डाटा संकलन ग�रनुह�दँैन । 
सबै ठाउमँा सबै प्रकारका कागजह�मा लैङ्िगक डाटा सकंलन वा लैङ्िगकता उल्लेख गनर् नै 
पन� आवश्यकता नह�न सक्छ । कुनै व्यि�को लैङ्िगकता असान्दिभर्क भएको खण्डमा त्यस्ता 
डाटा सकंलन र उल्लेख गराउने ग�रनुह�दँैन । 

२) प्रत्येक व्यि�को लैङ्िगक पिहचानलाई िनजको सामािजक सरु�ा र गोप्यिनयताको 
�ि�कोणबाट हेरेर िनजलाई असरुि�त महससु ह�ने ग�र अनावश्यक ढङ्गमा असान्दिभर्क 
अवस्थामा खुलाउन बाध्य पानुर्ह�दँैन । 

३) लैङ्िगक डाटा सवेंदनशील ह�न्छ, िवशेष ग�र मिहला र प�ुष बाहेकका िवधाह�मा 
कागजात बनाएका व्यि�ह�को डाटा अझै संवेदनशील ह�न्छ । यस्तो डाटाको सरु�ा सम्बन्धी 
राज्यले नीितिनयम र सयंन्त्रह� बनाउनुपछर्  । 

४) हरेक व्यि�लाई जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकता, उसको 
मृतनाम, आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनु�प जीवनयापन गनर् अिघको तस्वीर तथा िभिडयोह� 
सिहत आफ्नो लैङ्िगक पिहचान सम्बन्धी गोपनीयता कायम राख्ने अिधकारलाई 
गोपनीयताको हक अनतगर्त सूिचकृत ग�रनुपछर्  । आफ्नो इच्छा वा म�जरुी िबना यस्तो 
िववरण खुलाइिदने, प्रकाशन ग�रिदने वा सावर्जिनक ग�रिदने िनजको गोपनीयताको 
अिधकारको हनन हो । 

५) कसूरको िसलिसलामा अनुसन्धान गनुर्परेमा, शरीर वा स्वास्थ्य परी�ण गनर् वा उपचार 
गनर् आवश्यक परेको अवस्थामा आफ्नो लैङ्िगक पिहचान, यौनाङ्ग वा यौिनकताका बारेमा 
सूचना िदनुपरेमा आन्त�रक र सम्बिन्धत व्यि� तथा िनकायह�ले मात्र संकलन ग�र उ� 
सूचनाको सबै िहसाबले गोपनीयता कायम ह�नुपछर्  । 

६) पह�चँलाई स्वतः म�जरुी मान्नुह�दँैन । िनज स्वयम् बाहेक अ� कुनै व्यि�सगँ िनजको 
लैङ्िगक पिहचान अनुसारको जीवनयापन हािसल गनर् अिघ िनजको तस्वीर, िभिडयो, 
अिभलेख, र िववरणह�को पह�चँ ह�दँैमा त्यसलाई म�जरुी भनेर अथर् लगाउनु िमल्दैन । 
उदाहरणको लािग : िनज व्यि�को अिभभावक वा नातेदारसगँ िनजको लैङ्िगक पिहचान 
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अनुसारको जीवनयापन हािसल गनर् अिघ िनजको तस्वीर वा िभिडयो रहेको ह�न सक्छ । 
िवद्यालय वा सरकारी कायार्लयह�मा पिन यस्तो िववरणह� ह�न सक्छन् ।  एउटा प्रयोजनको 
लािग संकलन ग�रएको व्यि�का ती िववरणह�लाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनुर् वा सकंलन 
गरेको व्यि� वा िनकायले म�जरुी िबना कुनै ढाचँा/स्व�प वा/र माध्यममा अ� व्यि�, ससं्था 
वा िनकायलाई िदनु िमल्दैन । 

 

(छ) महत्वपूणर् व्यवस्थाह� 

१) लैङ्िगक पिहचान बारेका सवंादह� नाग�रकता सम्बन्धीका प्रावधानह�मा मात्र केिन्द्रत 
ह�नुह�दँैन । यो मागपत्रले व्यि�को जीवनभर आवश्यक सबै प्रकारको प�रचयपत्र, प्रमाणपत्र र 
कागजातह�लाई समेट्दछ । 

२) मिहला र प�ुष भन्दा बाहेकका लैङ्िगक महलह� उल्लेख गरेको नाग�रकता र कागजात 
ह�ने व्यि�ह� िविभन्न प्रकारका चुनौती, बाधा र िवभेदको िशकार र जोिखममा ह�न्छन ्तसथर् 
यी नाग�रकता वाहकह�लाई सम्बोधन ह�ने ग�र िवभेद िव�द्ध र समानताका लािग कानूनी 
व्यवस्थाको सिुनि�तता ह�नुपछर्  । 

३) “लैङ्िगक पिहचान” र “यौन अिभमुिखकरण” एउटै होइन । लैङ्िगक पिहचान (Gender 
identity) र यौन अिभमुिखकरण (Sexual orientation) छुट्टा छुटै्ट िवषयह� ह�न ् । हामीले 
धेरै सरकारी लगायत गैर-सरकारी दस्तावेजह�मा यी दईु िवषयह� बीच अन्योलता पा�रएको 
देखेका छौ ँ। यौन अिभमुिखकरण, लैङ्िगक पिहचान तथा यौन िवशेषता बारे स्प� जानकारी 
राख्न सबैले पहल गनुर्पछर्  । 

४) समावेशी िसदान्त र सिंवधान बमोिजम िसमान्कृत लैङ्िगक पिहचानका व्यि�ह�लाई 
आर�ण र सकरात्मक िवभेदको प्रावधान ह�नुपछर्  ।  

   

यो मागपत्र संयु� �पमा तयार पारी जारी गरकेा : 

संघसंस्था, समूह र संजालह� 

रािष्ट्रय 
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१) क्वयेर युथ ग्रुप, queeryouthgroup.nepal@gmail.com - सन् २०१८ मा 
स्थािपत नेपालमा क्वयेर अिधकारको �ेत्रमा कायर्रत क्वयेर युवा नेतृत्वको ससं्था । 

२) क्याम्पेन फर चेन्ज, campaignforchange17@gmail.com - सन् २०१६ मा 
गिठत र २०१७ मा दितर्त अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को नेतृत्वमा रहेको अन्तरिलङ्गी 
व्यि�ह�को हकिहतका िनिम्त कायर्रत नेपालको पिहलो र हाल सम्म एक मात्र ससं्था 

३) क्वयेर राइट्स कलेिक्टभ, queercollectivenepal@gmail.com - क्वयेर 
व्यि�ह�को आपसी साहयता समूह (सन् २०१८ देिख) । 

४) ट्रान्स राइट्स कलेिक्टभ, transrightscollective@gmail.com - पारलैङ्िगक 
व्यि�ह�को िनिम्त आपसी साहयता र सरोकारको मािमलाह� छलफल गन� समूह । 

५) नन्-बाइनेरी कलेिक्टभ, http://www.fb.com/nbcollectivenepal/ - गैर-
द्वयसािंखक व्यि�ह�को िनिम्त आपसी साहयता र सरोकारको मािमलाह� छलफल 
गन� समूह । 

६) क्वयेर महासघं, queerfederation2019@gmail.com -  नेपालमा क्वयेर 
व्यि�ह�को अिधकारका �ेत्रमा कायर्रत सघंससं्था, समूह तथा सजंालह�को 
अनौपचा�रक गठन जनु औपचा�रक महासघं ह�ने ल�य राख्दछ । 

७) नेवाः क्वयेर, http://www.fb.com/NewaQueer/ - नेवाः समुदायका क्वयेर 
व्यि�ह�को फुक्का समूह । 

८) तान नेपाल (लूम), loom@loomnepal.org - मिहलाह�को यौिनकता सम्बन्धी 
कायर्रत एक गैर-सरकारी संस्था र ससं्थाह�को समूह । 

९) बडी एण्ड डाटा, https://bodyanddata.org/ - एक आन्दोलन जसले नेपालमा 
मिहलावाद, प्रिविध र इन्टरनेट अिधकारलाई लैङ्िगकता र यौिनकतासगँ समािहत 
गरेर व्यि�को स्वाय�तालाई सम्मान र उनीह�को मयार्दालाई समथर्न गन� िनःशलु्क, 
खुला र न्याियक इन्टरनेट िनमार्ण गन� कल्पना गदर्छौं । 

१०) सनुौलो िबहानी समाज, जनकपरु, bdsjanakpur@gmail.com - लैङ्िगक 
तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक व्यि�ह�को अिधकारका �ेत्रमा कायर्रत, नील िहरा 
समाजको जनकपरु सजंाल । 
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११) चौतारी नेपाल, महो�री, mahottaribds64@gmail.com - लैङ्िगक तथा 
यौिनक अल्पसङ्ख्यक व्यि�ह�को अिधकारका �ेत्रमा कायर्रत, नील िहरा समाजको 
महो�री सजंाल । 

 

�ेत्रीय तथा अन्तरार्िष्ट्रय 

१) युथ भोइसेस ्काउण्ट, https://www.yvc-asiapacific.org/ - एिशया प्रशान्त �ेत्रमा 
क्वयेर युवाह�को पिहलो �ेत्रीय संजाल जसले युवा नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्दै क्वयेर 
व्यि�ह� प्रित िवभेद, िहंसा र ला�छनाको अन्त्य गन� उदे्दश्य राख्दछ । 

२) इन्टरसेक्स एिसया, https://www.intersexasia.org/ - एिशया महादेिशय �ेत्रमा 
अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को हक िहतका िनिम्त कायर्रत । 

३) इल्गा एिसया, https://www.ilgaasia.org/ - िव�को १५५ देशह�मा फैिलएको 
इल्गा (अन्तरार्िष्ट्रय समयौिनक मिहला, समयौिनक प�ुष, िद्वयौिनक, पारलैङ्िगक र 
अन्तरिलङ्गी सघं)को एिसया �ेत्र । 

४) एिशया प्रशान्त पारलैङ्िगक सजंाल, https://www.weareaptn.org/ - एिशया 
प्रशान्त �ेत्रमा पारलैङ्िगक तथा िविवध लैङ्िगक व्यि�ह�को हक िहतका िनिम्त 
कायर्रत सजंाल । 

 

व्यि�ह� 

१) �क्शना कपाली - पारलैङ्िगक अिधकारकम� 
२) इशान रेग्मी - अन्तरिलङ्गी अिधकारकम� 
३) राघव बश्याल - िडजाइनर, िश�क 
४) ज्योत्सना मास्के - मिहलावादी अिधकारकम� 
५) आस्था भण्डारी – समाजशा�ी 
६) शभुम चौधरी - फेसन िडजाइनर 
७) िदपेश शे्र� - िचत्रकार 
८) आयान थपिलया - पारलैङ्िगक अिधकारकम� 
९) शे्रयन दनुवार - पारलैङ्िगक अिधकारकम� 
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१०) सरु�ा जोशी - गैर -द्वयसािंखक अिधकारकम�  
११) बादल लामा - गैर -द्वयसािंखक अिधकारकम�  
१२) सिबता बासकोटा - समयौिनक मिहला अिधकारकम� 
१३) प्रितक थापा मगर - पारलैङ्िगक अिधकारकम�, बैंकर 
१४) आरोन थापा - पारलैङ्िगक अिधकारकम� 
१५) नूर केसी - पारलैङ्िगक अिधकारकम� 
१६) िशवाली शे्र� - मानव अिधकारकम� 
१७) रोज िव पोखरेल - िचिकत्सा िबद्याथ� 
१८) िबिपन कडायत - अन्तरिलङ्गी अिधकारकम� 
१९) नोसार्ङ डोल्कर पािख्रन - क्वयेर मिहलावादी अिधकारकम� 
२०) िद�ा दाहाल - साइबर सरु�ा िवद्यार्थी 
२१) शैली चौधरी - मिहलावादी अिधकारकम�, अध्य� - ससं्कृती  
२२) िदव्यदशर्न मल्ल - गैर -द्वयसािंखक , फेसन िडजाइन िवद्याथ� 
२३) ल्हाक्पा डोल्मा शेपार् - मनोसामािजक परामशर्कतार् 
२४) भरत मान शे्र� - सामािजक अिभयानकतार् 
२५) नेहा गौचन - अनुसन्धानकतार्, मानव अिधकारकम� 
२६) नेहा रायमाझी – क्वयेर, कथाकार, सामािजक न्याय अिभयानकतार् 
२७) प्रवेश दाहाल - ईिन्जिनयर िवद्यावा�रधी िवद्याथ� 
२८) लेक्स िलम्ब ु- ब्लगर 
२९) अब्बल ढकाल - िश�क 
३०) शबुी भटटराई - क्वयेर व्यि� 
३१) ल�य ढंुगाना - डकुमेन्ट्री िनमार्ता 
३२) रोिनत शे्र� - क्वयेर व्यि� 
३३) राजी म�जरी पोखे्रल - मनोस्वास्थ्य व्यवसायी 

 

लैङ्िगक पिहचानको मान्यता सम्बन्धीका मुद्दा िव�व्यापी सरोकारका िवषयह� ह�न् । 
परम्परागत द्वयसािंखक (बाइनेरी)का मूल्य मान्यताह�ले समेट्न नसकेका लैङ्िगक 
पिहचानह� यी समाजह�मा िवभेद, ला�छना, दवु्यर्वहार, िहंसा, ितरस्कार र िविभन्न 
प्रकारका अवहेलनाका िशकार ह�न बाध्य छन् । नेपालमा यो िवषयमा माग उठेको सन् २००१ 
देिख हो भिनन्छ । सन् २००७ मा सव�च्च अदालतले पिन यस िवषयलाई सम्बोधन गनुर्पछर्  
भन्ने फैसला गरेका िथए । राज्यबाट पिन यस िवषयलाई सम्बोधन गनर् प्रयासह� भएका छन् 
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तर आज सम्म पिन सही ढङ्गले यस लैङ्िगक िविवधतालाई सम्बोधन ग�रएको छैन । यस 
िवषयमा बनेका केही थोरै कानूनी व्यवस्थाह�ले पिन यस िवषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन 
नग�र समाजमा व्यापक भ्रम, सामािजक ला�छनामा केिन्द्रत भाष्यलाई नै ससं्थागत गरेको छ 
। समाजको व्यापक पारम्पा�रक अवधारणाकै कारण िविवध लैङ्िगक पिहचानका व्यि�ह� 
िवभेद, ला�छना, दवु्यर्वहार, िहंसा, ितरस्कार र िविभन्न प्रकारका अवहेलनामा परेका ह�न् भने 
ती मूल्य मान्यता र त्यसमा आधा�रत प�रभाषाह�लाई प�रमाजर्न नग�र समावेिशता र सही 
ढङ्गले सम्बोधन भन्दा पिन ती सामािजक भाष्यह� नै थप पनु�त्पादन भई अन्यकरण र 
अपवािदकरणका भाष्यह� अझै सब्बल बन्न पगु्छ । कुनै िनि�त लैङ्िगक अनुभूती र 
पिहचानह�लाई मात्र 'सामान्य' मान्ने भाष्यमा िनमार्ण भएको मूल्य मान्यताह� भन्दा पर अझै 
समावेशी िविवधा मैत्रीपूणर् अवधारणा िनमार्ण गनर्का िनिम्त भाषा र प�रभाषा पिन प�रमािजर्त 
ह�न्छ । साथै, सन् २००१ देिख २०२० सम्म िविवधतापूणर् लैङ्िगकता र यौिनकता बारेका 
िडस्कोसर्मा धेरै िवकास भैसक्यो र यसमा सन् २००१ वा यस अिघका िवषयह� अिहले 
सान्दिभर्क नै ह�न्छन् भन्ने आवश्यकता छैन । तसथर् समसामाियक ढङ्गमा अन्तरार्िष्ट्रय मूल्य 
मान्यताह�लाई समेत मध्यनजरमा राखी अझै समावेशी िविवधतामैत्रीपूणर् अवधारणाह� 
िनमार्ण प्रकृयामा राज्यले साथ िदनुपछर्  । 

सन् २०१८ देिख लूज-नेटवर्कको �पमा सचंालन भएको र सन् २०२० मा मुनाफा िवतरण 
नगन� ससं्थाको �पमा स्थापना ह�ने प्रकृयामा गएको क्वयेर युथ ग्रुपले यस मागपत्र िनमार्ण र 
जारीका िनिम्त िविभन्न रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय सघंससं्था, सजंाल, समूह र व्यि�ह�लाई 
ग�रएको आवहानले यो दस्तावेज िनमार्ण ह�न र सावर्जिनक ह�न सबैको सामुिहक िमिहनेत र 
योगदान र�ो । 

जारी िमित  :४जेठ  २०७७ , १७ मे २०२० - क्वयेरदे्विषता िव�द्धको अन्तरार्िष्ट्रय िदवसको 
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यो मागपत्र जारी भइसकेपिछ हामीले िविभन्न माध्यमह�बाट िविभन्न व्यि� तथा 
ससं्थाह�लाई यो माग पत्र पठाई, अध्ययन गनर् र समथर्न भए ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह 
गरेका िथयौ ँ । यो पसु्तक प्रकाशनमा आएको िमित सम्म देहायका गैर-सरकारी ससं्थाह�ले 
यस मागपत्रमा समथर्न जनाएका छन् :- 

१) एम्नेस्टी इन्टरनेसनल (िमित २०७७ असोज १४, च.नं. ४/२०२० को पत्र माफर् त्) 
२) बोज ुबजै प्रा.िल. (िमित २०७७ मंिसर ८, च.नं. ८/०७७/०७८ को पत्र माफर् त्) 
३) अपाङ्गता भएका व्यि�ह�का लािग स्वावलम्बन जीवनपद्दित केन्द्र, काठमाडौ ँ(िमित 

२०७७ असोज २३ को पत्र माफर् त्) 
४) काउन्टर कल्चर नेपाल (िमित २०७७ मंिसर ५ को पत्र माफर् त्) 
५) हाम्रो पालो (िमित २०७७ असोज २६, च.न.ं ०७/२०७७/०७८ को पत्र माफर् त्) 
६) �मुन राइट्स एण्ड जिस्टस सेन्टर (िमित २०७७ असोज १८ को पत्र माफर् त्) 
७) जागृित मिहला महासघं (िमित २०७७ असोज १९, च.नं. २७/०७७/०७८ को पत्र 

माफर् त्) 
८) कानूनी सहयोग तथा परामशर् केन्द्र LAAC (िमित २०७७ असोज ०७, च.नं. ४४२ 

को पत्र माफर् त्) 
९) रािष्ट्रय युवा गैर-सरकारी ससं्था महासघं नेपाल (िमित २०७७ असोज २५ को पत्र 

माफर् त्) 
१०) नेपाल रािष्ट्रय दिलत समाज कल्याण सघं (िमित २०७७ पसु ०१ को पत्र 

माफर् त्) 
११) पौरखी नेपाल (िमित २०७७ असोज ०५, च.नं. ५/-७७/०७८ को पत्र 

माफर् त्) 
१२) प्रयत्न नेपाल (िमित २०७७ असोज १३ को पत्र माफर् त्) 
१३) रोट्राक्ट क्लब अफ काठमान्डु युिनभिसर्टी मेिडकल स्कुल (िमित २०७७ 

असोज ०८, �रफरेन्स न ं९०३२१/२०-२१ को पत्र माफर् त्) 
१४) रे�लेस डेभलपमेन्ट (िमित २०७७ असोज ०६ को पत्र माफर् त्) 
१५) साथी (िमित २०७७ असोज १९ को पत्र माफर् त्) 
१६) तारिंगनी फाउण्डेशन (िमित २०७७ असोज ०५,च.नं. १४-०७७/७८ को पत्र 

माफर् त्) 
१७) भोइसेज अफ िवमेन िमिडया (िमित २०७७ असोज १०,च.नं. 

०६/०७७/०७८ को पत्र माफर् त्) 
१८) मिहला पनुस्थार्पना केन्द्र ओरेक (िमित २०७७ असोज १९,च.नं. ५२-

०७७/७८ को पत्र माफर् त्) 



 17 

१९) योशान (िमित २०७७ असोज १२ को पत्र माफर् त्) 
२०) युवा (िमित २०७७ असोज १९, �रफरेन्स न ं२०२०-१२ को पत्र माफर् त्) 
२१) युवालय (िमित २०७७ असोज २१, �रफरेन्स न ं४२४ को पत्र माफर् त्) 

 

यस मागपत्रलाई िलएर हामीले िविभन्न सावर्जिनक स्थानमा गएर व्यि�गत समथर्नको लािग 
हस्ता�र संकलन कायर्क्रमह� पिन सचंालन गय� ँ । हामीह� पगु्न नसकेको स्थानह�मा यस्तै 
हस्ता�र संकलन कायर्क्रमह� गनर् इच्छुक भए सम्पकर्  गनर् पिन आवहान गय� ँ। त्यसमा धेरै 
व्यि�ह� जोिडए र उनीह�ले आ-आफ्नो ठाउमँा यस मागपत्रलाई िलएर हस्ता�र संकलन 
कायर्क्रम गरे । त्यसरी, यो पसु्तक प्रकाशनमा आएको िमित सम्म ७७७  नेपाली 
नाग�रकह�ले यस मागपत्रमा समथर्न जनाए । 
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मागपत्रको नाम : नाग�रकता िवधयकमा  लैङ्िगक पिहचान सम्बन्धीको 
मागपत्र 

   
जारी िमित              : सन ् २०२० अग� ११, िमित २०७७ साउन २७, 

नेपाल संवत् ११४० गुंला २४ 
   
संस्थाह�  : २१ संस्था र २९४ व्यि�ह� 
   
िवषय  : संघीय संसदमा प्रस्तािवत नाग�रकता ऐन २०६३ 

संशोधन गन� िवधयक र संसदीय सिमितको प्रितवेदनमा 
लैङ्िगक पिहचानको िवषय 

   
�ासट्याग  : #CBcharterNepal, #CitizenshipBillNepal 
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नाग�रकता िवधयकमा लैङ्िगक पिहचान सम्बन्धीको 
मागपत्र 

 

नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ लाई सशंोधन गनर् बनेको िवधयकमा िविवध लैङ्िगक 
पिहचानका व्यि�ह�को अिधकार र समावेिशता सम्बन्धी हामी िनम्न हस्ता��रत ससं्था, 
समूह तथा व्यि�ह�को गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ । नेपालको सिंवधान, सम्मािनय 
सव�च्च अदालतद्वारा ग�रएका फैसला एव ंसयंु� राष्ट्र सघं र अन्तरार्िष्ट्रय अभ्यासह� समेत 
प्रद� लैङ्िगक पिहचानको अिधकारलाई यस नाग�रकता िवधयकमा कुिण्ठत ग�र प्रावधान 
रािखएकोमा आप�ी जनाउदँै यस अिधकार सिुनि�त ह�ने ढङ्गले व्यवस्था गनर्का िनिम्त माग 
राख्दै यो मागपत्र सयंु� �पमा जारी गदर्छौ ँ। 

 

मागह�को बुँदागत सारांश : 

१)    "लैङ्िगक तथा यौिनक अल्पसंख्यक" छाता अन्तगर्त यौन अिभमुिखकरण, लैङ्िगक 
पिहचान र यौन िवशेषता तीन आधारमा िविवध िसमान्तकृत समूहह� पन� र "लैङ्िगक तथा 
यौिनक अल्पसखं्यक अन्तगर्त लैङ्िगक पिहचानका आधारमा िसमान्तकृत जनसखं्या"को 
लैङ्िगक पिहचानको हक नाग�रकता ऐन सशंोधन गनर् बनेको िवधयकले सम्बोधन गनुर्पन� । 

२)    िलङ्गको महलमा मिहला (अ�र िचन्हमा F) र प�ुष (अ�र िचन्हमा M) बाहेक "अन्य" 
होइन, गैर-द्वयसािंखक (अङ्गे्रजीमा : Non-binary, अ�र िचन्हमा X) र तेस्रोिलंगी 
(अङ्गे्रजीमा : Third Gender, अ�र िचन्हमा T) िवधाह�को व्यवस्था ह�नुपन�का साथै 
लैङ्िगक पिहचान खुलाउन नचाहने वा उल्लेख गनर् नचाहने प्रावधान समेत ह�नुपन� । 

३)    कुनै व्यि�ले आफ्नो नाग�रकतामा िलङ्गको महल र नाम प�रवतर्न गनर् चाहेमा उसको 
आत्मिनणर्यको आधारमा सरल प्रशासिनक प्रकृयागत व्यवस्था ह�नुपन� । 

  

समस्या 
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नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनर् बनेको िवधयकको हकमा - 

  

हामीलाई आप�ी भएका धाराह� हाम्रो माग 

७. मूल ऐनमा दफा ८क, र ७ख थप : ८ख 
पिहचान सिहतको नाग�रकता : (२) उपदफा 
(१) बमोिजम िदइने नेपाली नाग�रकताको 
प्रमाणपत्रको िलङ्गको महलमा मिहला प�ुष 
अन्य उल्लेख ग�र लैङ्िगक पिहचान समेत 
खुलाउनुपन�छ । 

७. मूल ऐनमा दफा ८क, र ७ख थप : ८ख 
पिहचान सिहतको नाग�रकता : (२) उपदफा 
(१) बमोिजम िदइने नेपाली नाग�रकताको 
प्रमाणपत्रको िलङ्गको महलमा प�ुष (M), 
मिहला (F), गैर-द्वयसािंखक (X), तेस्रोिलङ्गी 
(T) उल्लेख ग�र लैङ्िगक पिहचान समेत 
खुलाउनुपन�छ । 

११. मूल ऐनको दफा १७ मा सशंोधन (२) 
उपदफा (३) पिछ देहायको उपदफा (४) 
थिपएको छ :– “(४) नेपाली नाग�रकताको 
प्रमाणपत्र िलई सकेका व्यि�ले पिछ िलङ्ग 
प�रवतर्न ग�र प�रवितर्त लैङ्िगक पिहचान 
सिहतको नाग�रकताको प्रमाणपत्र िलन 
िनवेदन िदएमा सम्बिन्धत अिधकारीले 
आवश्यक सबदु प्रमाण बझुी पिहले िलएको 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िखची अक� 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िदन सक्नेछ ।" 

११. मूल ऐनको दफा १७ मा सशंोधन (२) 
उपदफा (३) पिछ दहेायको उपदफा (४) 
थिपएको छ:– “(४) जन्मदँा यौनाङ्गको 
आधारमा इङ्िगत ग�रएको लैङ्िगकताको 
आधारमा नेपाली नाग�रकताको प्रमाणपत्र 
िलई सकेका व्यि�ले लैङ्िगक िववरण 
प�रवतर्न ग�र आफ्नो स्वःअनुभूितको 
लैङ्िगक पिहचान र नाम प�रवतर्न ग�र 
आफूले इच्छाएको नाम सिहतको 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िलन िनवेदन िदएमा 
सम्बिन्धत अिधकारीले िनज व्यि�को 
आत्मिनणर्यको आधारमा पिहले िलएको 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िखची अक� 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िदन सक्नेछ ।" 
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- िवधयकमा नरहेको र थप गनुर्पन�- 

(क) भाग २. प�रभाषामा "लैङ्िगक पिहचान" 
भन्नाले हरेक व्यि�को िभत्री मन वा 
अन्तरात्माबाट लैङ्िगकता सम्बन्धी आएको 
व्यि�गत अनुभूती र अनुभव एव ंिभत्री मनबाट 
आएको आन्त�रक बोध सम्झनु पछर्  । 

 

  

नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनर् बनेको िवधयक सम्बन्धी राज्य 
व्यवस्था तथा सुशासन सिमितको प्रितवेदन, २०७७ को हकमा - 

  

हामीलाई आप�ी भएका धाराह� हाम्रो माग 

६. िवधेयकको दफा ७ बाट मूल ऐनमा थप 
गन� भिनएको दफा ८ख. को– (१) उपदफा 
(२) पिछ देहायको उपदफा (३) थपी 
उपदफाक्रम िमलाउने :- “(३) उपदफा (२) 
बमोिजम िलङ्गको महलमा “अन्य” उल्लेख 
ह�ने व्यि�को हकमा नाग�रकताको 
अिभलेखमा मान्यता प्रा� िचिकत्सकको 
िसफा�रसको आधारमा तेस्रो िलङ्गीको 
लैङ्िगक पिहचान खुलाउनु पन�छ ।” 

- यो दफा हटाइनुपछर्  - 
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(३) उपदफा (३) पिछ देहायका उपदफा 
(४), (५), (६) र (७) थिपएका छन् :– “(४) 
नेपाली नाग�रकताको प्रमाणपत्र िलई सकेका 
व्यि�ले पिछ िलङ्ग प�रवतर्न ग�र प�रवितर्त 
लैङ्िगक पिहचान सिहतको नाग�रकताको 
प्रमाणपत्र िलन िलङ्ग प�रवतर्न भएको प्रमाण 
सिहत िनवेदन िदएमा सम्बिन्धत अिधकारीले 
आवश्यक सबदु प्रमाण बझुी पिहले िलएको 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िखची सोको सट्टामा 
नाम तथा लैङ्िगक पिहचानको िववरण 
प�रवतर्न ग�र अक� प्रमाणपत्र िदन सक्नेछ ।“ 

(३) उपदफा (३) पिछ देहायका उपदफा (४), 
(५), (६) र (७) थिपएका छन् :– “(४) 
जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत 
ग�रएको लैङ्िगकताको आधारमा नेपाली 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िलई सकेका व्यि�ले 
लैङ्िगक िववरण प�रवतर्न ग�र आफ्नो 
स्वःअनुभूितको लैङ्िगक पिहचान र नाम 
प�रवतर्न ग�र आफूले इच्छाएको नाम 
सिहतको नाग�रकताको प्रमाणपत्र िलन 
िनवेदन िदएमा सम्बिन्धत अिधकारीले िनज 
व्यि�को आत्मिनणर्यको आधारमा पिहले 
िलएको नाग�रकताको प्रमाणपत्र िखची अक� 
नाग�रकताको प्रमाणपत्र िदन सक्नेछ ।" 

 

  

मागह�को िवस्तृत व्याख्या 

 

१) हाम्रो समाजमा कुनै पिन िशशकुो जन्म ह�ने िबि�कै उसलाई िलङ्ग छ भने प�ुष र योनी 
छ भने मिहला भनेर इङ्िगत ग�रन्छ । अिधकाशं व्यि�ह� त्यसै अनु�प नै अनुभूती गदर्छन् 
तर यो सबैको हकमा लागु ह�दँैन । यस सामािजक प्रथा प्रितकूल लैङ्िगक अनुभूित रहेका 
व्यि�ह�को हक अिधकार यस ऐनले सिुनि�त गनुर्पछर्  । 

पारलैङ्िगक मिहला (Transgender female) : जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा प�ुष 
इङ्िगत ग�रएका ती व्यि�ह� जसको लैङ्िगक अनुभूती र प्रस्तुतीकरण मिहला ह�न्छ र 
आफूलाई मिहला भनेर पिहचान ग�र मिहला भएर जीवनयापन गनर् थालेपिछ आफ्नो लैङ्िगक 
पिहचानको आधारमा नाग�रकतामा "मिहला" उल्लेख ग�र सशंोधन गनर् र आफूलाई पिहले 
रािखिदएको नाम त्याग गरेर आफूले इच्छाएको नाम पिन राख्न चाहन्छन् । 
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पारलैङ्िगक पु�ष (Transgender male) : जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा मिहला 
इङ्िगत ग�रएका ती व्यि�ह� जसको लैङ्िगक अनुभूती र प्रस्तुतीकरण प�ुष ह�न्छ र 
आफूलाई प�ुष भनेर पिहचान ग�र प�ुष भएर जीवनयापन गनर् थालेपिछ आफ्नो लैङ्िगक 
पिहचानको आधारमा नाग�रकतामा "प�ुष" उल्लेख ग�र सशंोधन गनर् र आफूलाई पिहले 
रािखिदएको नाम त्याग गरेर आफूले इच्छाएको नाम पिन राख्न चाहन्छन् । 

अन्तरिलङ्गी व्यि�ह� (Intersex persons) : त्यसै ग�र दबैु यौनाङ्ग वा अस्प� 
यौनाङ्ग ह�नाले मिहला वा पु�ष भनी इङ्िगत नग�रएका व्यि�ह� पिन ह�क� बढे पिछ आफ्नो 
लैङ्िगक अनुभूती र प्रस्तुतीकरण स्प� ह�दँै जान्छन् । कितपय अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�लाई 
जन्मदतार् लगायतका कागजातह�मा िलङ्गको महल खुलाइदँैन वा मिहला/प�ुष इङ्िगत 
ग�रदँैन भने कितपय अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�लाई अिभभावकह�को इच्छा अनुसार 
(समाजमा ला�छना, िवभेद र विहष्कार ह�ने डरले) मिहला वा पु�ष नै उल्लेख गराई 
कागजपत्र गराउन पिन सक्छन् । ह�क� बढे पिछ आफ्नो लैङ्िगक अनुभूती र प्रस्तुतीकरण 
स्वःअनुभूतीमा स्प� ह�दँै जादँा ती व्यि�ह�ले "प�ुष" लेख्ने िक, "मिहला" लेख्ने िक, "गैर-
द्वयसािंखक" लेख्ने भन्ने िवषयमा आत्मिनणर्य गछर्न् र आफ्नो कागजपत्र आफ्नो 
स्वःअनुभूतीको लैङ्िगकतासगँ मेल नखाएमा उसै ग�र िलङ्गको महल वा/र नाम प�रवतर्न 
गछर्न् । 

गैर-द्वयसांिखक व्यि� (Non-binary person) : त्यसै ग�र जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा 
प�ुष वा मिहला जेसुकै इङ्िगत ग�रएतापिन ह�क� बढे पिछ आफ्नो लैङ्िगक अनुभूती र 
प्रस्तुतीकरण स्वःअनुभूती मिहला वा प�ुषको दायराभन्दा फरक भई आफूलाई मिहला वा 
प�ुषमा व्याख्या / पिहचान नगन� व्यि�ह�ले आफ्नो लैङ्िगक पिहचानको आधारमा 
नाग�रकतामा "गैर-द्वयसांिखक (X)" उल्लेख ग�र सशंोधन गनर् र आफूलाई पिहले 
रािखिदएको नाम त्याग गरेर आफूले इच्छाएको नाम पिन राख्न चाहन्छन् । 

तेस्रोिलंगी व्यि� (Third Gender person) : जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा जेसकैु 
इङ्िगत ग�रएतापिन आफूलाई मिहला वा प�ुष भनी पिहचान नगनुर्का साथै आफू कुनै धमर्मा 
आधा�रत समुदायको समेत िहस्सा ह�नु (जस्तै मेटी, िहजडा, कोथी, मैिगयाह, इत्यादी 
समुदायह�) भने ती व्यि�ह�ले िलङ्गको महलमा "तेस्रोिलङ्गी (T)" उल्लेख ग�र सोधन 
गनर् र आफूलाई पिहले रािखिदएको नाम त्याग गरेर आफूले इच्छाएको नाम पिन राख्न 
चाहन्छन् । 

जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा इङ्िगत ग�रने लैङ्िगकता भन्दा फरक लैङ्िगक अनुभूित र 
पिहचान ह�ने व्यि�ह�लाई त्यस आधारमा पाएको नाग�रकता प्रमाणपत्र आफ्नो स्वःअनुभूित 
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बमोिजमको वास्तिवक लैङ्िगक पिहचानमा आधा�रत र आफूले इच्छाएको नाम अनुसारमा 
सच्याउन पाउने अिधकार कानूनतः सरुि�त ह�नुपछर्  । 

त्यसै ग�र, कितपय मािनसह�को लैङ्िगकता तरल ह�न्छ जनु उनीह�को जीवनभर िस्थर 
ह�दँैन वा प�रवतर्नशलीन ह�न्छ । त्यसैले कितपय मािनसह� आफूलाई लैङ्िगकताका कुनै 
शब्दह�ले पिहचान गनर् चाहदँैनन् वा आफ्नो लैङ्िगकता खुलाउन चाहदँैनन् । लैङ्िगक 
पिहचान र प्रतुतीकरण व्यि�गत अनुभव हो । कितपय व्यि�ह�का िनिम्त आफ्नो 
लैङ्िगकता िनकै नै जिटल ह�ने गदर्छ । जीवनभर अत्यन्तै प�रवतर्नशील लैङ्िगक अनुभूती ह�ने 
व्यि�ह�ले िलङ्गको महलमा केही उल्लेख नगन� वा नखुलाउने व्यवस्था इच्छाएका छन् 
िकनभने त्यसो ह�दँा िनजको जीवनमा लैङ्िगकताको जिटलटाता सम्बोधन ह�न्छ । तसथर्, 
लैङ्िगक पिहचान खुलाउन नचाहने व्यि�ह�का िनिम िलङ्गको महल नभएको नाग�रकता 
प्रा� गनर् सिकने प्रावधान ह�नुपछर्  । एकताका नाग�रकता प्रमाणपत्रह�मा िलङ्गको महलै 
नभएको पिन छ । यसरी िलङ्गको महलै नराखी नाग�रकता प्रमाणपत्र िदने अभ्यास नेपालमा 
भएको पिन छ । त्यसै ग�र लैङ्िगक पिहचानमा गोपनीयता कायम गनर् पाउने अिधकार 
वैयि�क गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को प�रच्छेद-२ दफा ३(३) ले समेत सिुनि�त 
गरेको छ । 

  

२) सवर्प्रथम त ‘मिहला’, ‘प�ुष’, अन्य’ उल्लेख गनुर्पन� प्रावधानको प�मा हामी छैनौ ँ । सबै 
व्यि�ह�लाई प्रित�ापूवर्क जीवनयापन गनर् पाउने अिधकार छ । कुनै िनि�त लैङ्िगक 
पिहचानका व्यि�ह�लाई “अन्यकरण” गनार्ले व्यि�ह� मध्ये कुनै खास वा केिन्द्रय व्यि� र 
कुनै सहायक व्यि� अथार्त सबै व्यि�ह� समान नरहेको भन्ने बझुाउछ ।  यसबाट 
हामीह�को नेपालको संिवधानको धारा १२ वशंीय आधार तथा लैंिगक पिहचान सिहतको 
नाग�रकताः, धारा १६ सम्मानपूवर्क बाचँ्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ 
सामािजक न्यायको हक द्वारा प्रद� हकको उल्लंघन भएको छ । 

"अन्य" शब्दले अक� अन्योलता पिन सजृना गछर्  । कुनै फारममा प�ुष, अन्य भनेर दईु िवधा 
िदइएको छ भने त्यो अन्य शब्दले त प�ुष बाहेकका सबै लैङ्िगक पिहचानह�लाई जनाउने 
भयो । अथवा कुनै फारममा : मिहला, अन्य भनेर दईु िवधा िदइएको छ भने त्यो अन्य शब्दले 
त मिहला बाहेकका सबै लैङ्िगक पिहचानह�लाई जनाउने भयो । 
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फेरी मिहला र प�ुषको िवधाह� मात्र ह�दँा यस बाहेकका लैङ्िगक पिहचान असमावेश भएको 
हो । मिहला र प�ुष बाहेकका लैङ्िगक पिहचानलाई बझुाउने अन्तरार्िष्ट्रय �पमा व्यापक 
प्रयोगमा आएको शब्द पिन छ । प�ुष वा मिहला बहेकका व्यि�ह�लाई सम्बोधन गन� शब्द 
गैर-द्वयसािंखक (Non-binary) ह�दँा ह�दँ ै "अन्य" जस्ता शब्दको प्रयोग गनुर् असान्दिभर्क र 
अपमानजनक ह�न्छ । मिहला र प�ुष अित�र� िलङ्गको महलमा अ� सबै देशह�ले 
शािब्दकमा Non-binary िचन्हमा M, F जस्तै X उल्लेख गन� गरेका छन ् । यस्तो प्रावधान 
Argentina, Austria, Australia, Canada, Denmark, Germany, Iceland, 
Netherlands, New Zealand, Pakistan, United Kingdom, United States, 
Uruguay लगायतका देशह�मा Non-binary X (अङ्गे्रजी अ�र एक्स) को व्यवस्था 
ग�रएको छ । अन्तरार्िष्ट्रय समुदायमा पिन X िवधाले मान्यता पाएको बेलामा नेपालमा भने 
त्यो भन्दा फरक रािखिदनु भनेको ती व्यि�ह�लाई अन्तरार्िष्ट्रय समुदायबाट नै अलग्याउन ु
ह�न्छ । नेपाली नाग�रकह� अिहले नेपालमा मात्र सीिमत छैन र भूमण्डिलयकरण भइरहेको 
समाजमा िनज व्यि�ह�लाई अन्तरार्िष्ट्रय िहसाबले पिन बाधा सृजना गन� वा अप्ठ्यारो 
बनाउने काम गनर् िमल्दैन । अन्तरार्िष्ट्रय मूल्य मान्यतामै व्यापक प्रावधानह� अपनाउदँा 
नेपालमा रहेका मिहला र प�ुष बाहेकका व्यि�ह�लाई नेपाल बािहर जान परेमा पिन यसकै 
कारणले समस्या खडा गद�न । 

त्यसै ग�र नेपालको प�रप�मा "तेस्रोिलंगी" भन्ने थप िवधा पिन आवश्यक ह�न आएको हो । 
यस्तो िवधा भारतमा "T" भनेर रािखएको छ । "तेस्रोिलङ्गी"को अवधारणा दि�ण एिसयामा 
मात्र छ । दि�ण एिसयाली िहन्द ुएव ंइ�ामी ससं्कृित अनुसार परम्परागत �पमा आफूलाई 
मिहला वा प�ुष भन्दा िभन्न भनी प�रभािषत गन� आफ्नो छुटै्ट समाज, समुदाय, वासस्थान, 
जीवनशैली, ससं्कृित, रीित�रवाज, मूल्य मान्यता, सामािजक व्यवस्था र प्रणाली तथा 
भािषका समेत भएका समुदायह� तेस्रोिलङ्गी हो । तेस्रोिलङ्गी एउटा संस्कृितमा आधा�रत 
लैङ्िगकता हो । यो एउटा धमर्मा आधा�रत लैङ्िगक समुदाय भएकोले यसको छुटै्ट पिहचान 
कायम गनर् आवश्यक छ । यस्ता ससं्कृितमा आधा�रत लैङ्िगकताह� ससंारका अ� 
समुदायह�मा पिन प्रशस्तै छन् । प्रशान्त महासागरका आिदवासी समुदायह�मा पिन यस्तै 
ग�र प�ुष र मिहला अित�र� Samoa राज्यमा fa’afafine, Tonga राज्यमा leiti, Niue 
राज्यमा fakafifine, Tuvalu र Kiribati मा pinapinaaine, Fiji राज्यमा 
vakasalewalewa, Papua New Guniea मा palopa, र Cook Islands मा 
akava’ine भन्ने परम्परागत अवधारणाह� छन् । नेपालमा हेन� हो भने पहाडी समुदयमा 
मेटी, मा�नी (मा�नी नाच भन्न खोिजएको हैन), मैंबाब ु (नेवाः समुदायमा), घाडेँ (डोटेली), 
फुलुमुलु (पूव� िहमाली), फोलोक मोलोक (पि�मी िहमाली), कोथी (मधेस), ख्वाजािसरा 
(मुि�म), मौिगयाह (मैिथली), इत्यादी िविभन्न समुदायह� छन् वा िथए भने दि�ण 
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एिसयालाई हेदार् िहजडा, िहज्रा, खुसरा, खुस्रा, ख्वाजािसरा, कोजा (ओिडसा), माडा 
(ओिडसा), िथ�नङ्गाइ (टिमल नाडू), अरवानी (टिमल नाडू), मंगलामुखी (कनार्टका), 
पावैया (गुजरात), खद्रा (िसन्धी), मेनका (केरला), अधर्नारे�र, िशव-शि�, िकन्नर, िकन्नरी, 
जोग्ती, इत्यादी सैयौ समुदायह� छन ्। कितपय यस्ता समुदायह�को छुटै्ट भाषा वा भािषका 
समेत ह�न्छ । नेपालमा पिन नेपालीमै आधा�रत मेटी समुदायमा मेटी भाषा बोिलन्छ । दि�ण 
भारतमा िहज्रा फारसी भन्ने छुटै्ट भाषा नै छ । यी सबै तेस्रोिलङ्गी समुदायह� आ-आफ्नै 
छुट्टा छुटै्ट इितहास ह�न्छ, उनीह�को छुटै्ट स्थानमा समुदायगत बसोबास ह�न्छ र आफ्नो 
समुदायमा कोही िभत्रन चाहेमा, समुदायमा िभत्री सकेपछी, समुदायमा कसैको मृत्यु ह�दँा 
बखतका चलन, परम्परा र रीित�रवाज समेत ह�न्छ । 

त्यसै ग�र प्रचिलत गृह मन्त्रालयको "यौिनक तथा लैङ्िगक अल्पसखं्यक समुदायका 
व्यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नाग�रकता जारी गन� सम्बिन्ध िनद�िशका, 
२०६९" अनुसार तोिकएका समुहह�लाई "अन्य" जनाई नाग�रकता िलनै पन� बाध्यता रहेको 
अवगत गराउछँौ ँभने हामीले यस प्रावधान र प�रभाषाको विहष्कार ग�र २०७७ जेठ ४ गते 
एउटा मागपत्र जारी गरेकाछौ ँ जनु यसै पत्र साथ सलंग्न छ । िलङ्गको महलमा "अन्य" 
जनाइएका नाग�रकतावाहकह�ले आफ्नो वास्तिवक लैङ्िगक पिहचान अनुसार नै 
नाग�रकता प्रा� गनर् इच्छाएका छन् । यसरी नीितगत �पमा नै "अन्य" जनाई नाग�रकता िलन 
बाध्य पानुर् सम्मानिनय सव�च्च अदालतले आत्मिनणर्यको अिधकार सिुनि�त ग�र गरेका 
फैसलाह�को िवपरीत ह�न गएको छ । 

  

३)  हामी अिहले २१औ ँशताब्दीमा छौ ँर शायद यो िवषयको स्मरण गराउनु आवश्यक छैन 
होला िक िव� स्वास्थ्य सगंठनले यी िविवधताह�लाई कुनै िवकृित, िवकार वा रोगको �पमा 
िलदँैन र यो पूणर् �पमा प्राकृितक रहेको घोषणा भइसकेको छ । 

कुनै व्यि�को लैङ्िगक पिहचान िचिकत्सक�य जाचँले थहा पाउने िवषय नै होइन । यस 
मािमलामा समानिनय सव�च्च अदालतबाट जारी भएका परमादेशह�ले स्प� जनाएको छ िक 
हरेक व्यि�को लैङ्िगक पिहचान उसको आत्मिनणर्यको अिधकार हो । यित मात्र होइन, 
सयंु� राष्ट्र सघंका प्रितवेदन र लैङ्िगक पिहचानलाई मान्यता िदएका राज्यह�को कानूनले 
पिन यसलाई self-declarationको आधारमा िलने गरेको छ । 

आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार प�रचयपत्र प्रा� गनर्का िनिम्त कुनै िचिकत्सिकय प्रकृया 
अपनाउनै पन� िवषय सव�च्च अदालतका फैसला िवपरीत ह�नका साथै सयंु� राष्ट्र सघंले 
पिन यस्ता Coercive Involuntary medical interventions ह� मानव अिधकारको 
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हनन हो र आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसार र आफूले इच्छाएको नाम प्रा� गनर्का िनिम्त 
आत्मिनणर्यलाई नै आधार मानेको पाइन्छ । 

  

४) नेपालको प�रप�मा जन्मको ३० िदन िभत्र नै जन्म दतार् बनाइसक्नु पन� र त्यही अनुसार 
िवद्यालय भनार् ग�रने, त्यसै अनुसार क�ा ८ को प्रमाणपत्र बन्ने र त्यस प्रमाणपत्र अनुसार 
क�ा १० को प्रमाणपत्र बन्ने एव ं नाग�रकता प्रमाणपत्र बनाउन पिन जन्मदतार् र शैि�क 
प्रमाणपत्र बुझाउनुपन� ह�नाले जन्मको ३० िदन िभत्र ग�रने िनणर्यले कुनै व्यि�को जीवनभरी 
नै प्रभाव पा�ररहनु पछर्  भन्ने आवश्यक छैन। मानव जीवनको अबोध अवस्था (जन्मको ३० 
िदन िभत्र) ग�रने िनणर्य नै िनज व्यि�को जीवनभर प्रभाव पा�रराख्नुपछर्  भन्नु िनजको 
सिंवधात प्रद� वैयि�क स्वतन्त्रताको िव�द्ध हो । जन्मको ३० िदन िभत्र ह�ने अबोध 
अवस्थामा ग�रएका िनणर्य, ह�कर् ने बढ्ने उमेरमा समािजक इङ्गनभन्दा फरक लैङ्िगकता 
भएको अनुभूती र सो अनुसार व्यि�ले िनवार्ह गनर् चाहने जीवनको अिधकार सरंि�त ह�नु 
आवश्यक छ । िवशेष ग�र नेपालको जस्तो सामािजक सरंचनामा १६ वषर्को उमेरमा आफ्नो 
अिभभावक सगँ नाग�रकता बनाउन जादँा अिधकाशं व्यि�ह�ले सामािजक विहष्कार र 
ला�छनाको डरका कारण आफ्नो वास्तिवक पिहचान खुलाउन सक्दैनन् । यस्तो सवेंदनशील 
िवषयमा अिधकांश व्यि�ह�ले आफू सबै िहसाबले आत्मिनभर्र नभएसम्म आफ्नो पिहचान 
नखुलाउने िनणर्य िलन हाम्रो सामािजक सरंचनाले बाध्य बनाएको िवषयलाई अवगत गराउदँै 
िढलो ग�र आफ्नो लैङ्िगक पिहचान बोध ह�ने व्यि�ह� र आफू आत्मिनभर्र भएपिछ मात्र 
पिहचान खुलाउन चाहने व्यि�ह�को पिन अिधकार सरंि�त ह�नुपछर्  । 

आफूलाई कसरी िचनाउने, कसरी प�रचय िदने भन्ने नाम जस्ता आधारभूत िवषयमा पिन 
व्यि�ले िनणर्य गनर् नपाउने र जन्मको ३० िदन िभत्र अ�ले फैसला ग�रिदएकै नाम जीवनभर 
कायमै राख्नुपन� बाध्यता कानूनतः सृजना ग�रनुह� ँदैन । िवशेष ग�र हाम्रो सामािजक प�रवेशमा 
अिधकाशं नामह�मा लैङ्िगकता झल्कने भएकाले यौनाङ्गको आधारमा एउटा लैङ्िगकता 
इङ्िगत ग�र रािखिदएको नाम, िनज व्यि�ले त्यसभन्दा फरक लैङ्िगक अनुभूित गरेपिछ 
आफ्नो लैङ्िगक अनुभूितसगँ मेल खादँो नाम अपनाउन चाहनु झन स्वभािवक मात्र होइन िक 
मनोसामािजक स्वस्थताको तवरले पिन अनुकूल र अत्यावश्यक िवषय हो । "प्रत्येक 
व्यि�लाई आफ्नो नाम, इज्जत र प्रित�ाको र�ा गन� अिधकार ह�नेछ र त्यस्तो अिधकार 
अन्य व्यि�मा हस्तान्तरण ह�न सक्ने छैन" भनी मुलुक� देवानी सिंहता, २०७४ भाग–२ 
व्यि� सम्बन्धी कानून प�रच्छेद–१ प्राकृितक व्यि� सम्बन्धी व्यवस्थामा यस िवषयलाई 
प्रत्याभूत ग�रएको छ । जन्म िलएपिछ उ� िशशलुाई िचनाउन अिभभावक वा सरं�कले एउटा 
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नाम प्रदान गनुर् स्वभािवक नै हो तर कानूनतः त्यही नाम नै मृत्य ुनह�न्जेल कायम राख्नै पछर्  
भनी बाध्य तुल्याउनु िमल्दैन । 

  

५) सबैलाई समेट्नका िनिम्त कुन शब्दको प्रयोग गन� भन्ने िवषयमा : सबैलाई समेट्ने भनेको 
कसलाई समेट्ने र िकन समेट्ने भन्ने कुरा हो । LGBTIQ+ समुदायलाई समेट्नुपछर्  भन्ने 
प्रकारको कुरा उठ्दा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ । गृह मन्त्रालयको "यौिनक तथा 
लैङ्िगक अल्पसखं्यक समुदायका व्यि�ह�लाई िलङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नाग�रकता 
जारी गन� सम्बिन्ध िनद�िशका, २०६९"मा पिन Gay, Lesbian, Bisexual जस्ता 
यौिनकताह�लाई पिन लैङ्िगकताको �पमा िचत्रण ग�रएर अपव्याख्या ग�रएको छ । लैङ्िगक 
पिहचान (Gender Identity) र यौन अिभमुिखकरण (Sexual Orientation) छुट्टा छुटै्ट 
िवषयह� ह�न् । हामीले यसै पत्रमा अन्तरार्िष्ट्रय मूल्य मान्यताह� सम्बन्धी बनाएका सूची 
अध्ययन गदार् पिन यो कुरा स्प� ह�न्छ । लैङ्िगक पिहचान सम्बन्धीको प्रावधानमा लैङ्िगक 
पिहचानकै िवषय मात्र समेिटनु पन� हो, यस बाहेकका िवषयलाई असादिभर्क �पमा समेटेर 
नया ँसमस्याको सजृना मात्र ह�न्छ । प�ुष र मिहला बाहेकका लैङ्िगकतालाई समेट्ने शब्द नै 
गैर-द्वयसािंखक (Non-binary) हो र नेपालको धािमर्क प�रप�ले िदएको तेस्रोिलंगी हो । 
मिहला र प�ुष बाहेकका लैङ्िगकतालाई समेट्ने शब्द नै ियनै ह�न् । कुनै व्यि� मिहला ह�नु, 
प�ुष ह�नु वा त्यस बाहेक ह�नु लैङ्िगकताको िवषय हो । कुनै प�ुषले प�ुष मनपराउनु, 
प�ुषसगँ नै आकिषर्त ह�नु वा प�ुषसगँ नै यौन सम्पकर्  राख्नु उसको यौिनकता 
(Sexuality)को िवषय हो । कुनै मिहलाले मिहला मनपराउनु, मिहलासगँ नै आकिषर्त ह�नु वा 
मिहलासगँ नै यौन सम्पकर्  राख्नु उसको यौिनकता (Sexuality)को िवषय हो । यही 
समयौिनक (Gay, Lesbian), िद्वयौिनक (Bisexual), सवर्यौिनक (Pansexual), इत्यादी 
यौिनकता ह�न् लैङ्िगक पिहचान होइनन् । 

यहा ँसवंाद िलङ्गको महलमा प�ुष, मिहला, वा अ� केही लेख्ने िवषयमा हो, कुनै प�ुषले 
प�ुषसगँ यौन सम्पकर्  राख्छ िक, मिहलासगँ यौन सम्पकर्  राख्छ िक, इत्यादी िवषयमा होइन । 
कुनै व्यि�लाई मिहलासगँ यौन सम्पकर्  गन� प�ुष वा प�ुषसगँ यौन सम्पकर्  गन� मिहला भनी 
नाग�रकतामा उल्लेख ग�रदँैन भने मिहलासगँ यौन सम्पकर्  गन� मिहला, प�ुषसगँ यौन सम्पकर्  
गन� प�ुष, इत्यादी नाग�रकतामा राख्न आवश्यक छैन । सिंवधानमा पिन लैङ्िगक पिहचान 
अनुसारकै नाग�रकता भिनएको छ, यौन अिभमुिखकरण अनुसारको हैन । तसथर् यी दईु फरक 
िवषयह�मा अन्योलता सजृना नगरौ ँ। 
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त्यसैले भाषालाई यसरी फे्रिमङ गरौ ँ । नेपालको सिंवधानमा "लैङ्िगक तथा यौिनक 
अल्पसखं्यक" शब्दावली छ । लैङ्िगक तथा यौिनक अल्पसखं्यक भन्नाले िसमान्तकृत यौन 
अिभमुिखकरण, लैङ्िगक पिहचान र यौन िवशेषताका व्यि�ह� ह�न् । नाग�रकता िवधयकको 
सवालमा "लैङ्िगक पिहचान"को मात्र चचार् गनुर्पन� हो । त्यसैले यसलाई "लैङ्िगक तथा 
यौिनक अल्पसखं्यक अन्तगर्त लैङ्िगक पिहचानका आधारमा िसमान्तकृत समूहह�" भनेर 
सम्बोधन गरौ ँ । सम्पूणर् लैङ्िगक तथा यौिनक अल्पसखं्यक जनसखं्यालाई लैङ्िगक 
पिहचानको सरोकारले प्रभाव गद�न, त्यस छाता अन्तगर्त लैङ्िगक पिहचानकै आधारमा 
िसमान्तकृत समूहह�लाई मात्र समेट्न पन� हो । 

यसै साल सन् २०२० मे १७ ता�रख (२०७७ जेठ ४) मा नेपाल र अन्तरार्िष्ट्रय तहमा यस 
�ेत्रमा कायर्रत िविभन्न सघं ससं्था समूह एव ं सरोकारवाला व्यि�ह�ले सयंु� �पमा 
"नेपालमा लैङ्िगक पिहचानको कानूनी मान्यता सम्बन्धी रािष्ट्रय मागपत्र" जारी गरेको िथयो । 
उ� मागपत्रले नेपालको ओभर-अल सम्बन्धमा लैङ्िगक पिहचानका के कस्ता प्रावधान, 
नीितिनयम र कानून ह�नुपछर्  भन्ने माग अिघ सारकेो छ। ३१ माचर् २०२० ( २०७६ चैत १८ 
गते ) पारलैङ्िगक व्यि�ह�ले पिन आफ्नो लैङ्िगक पिहचानको अिधकार सम्बिन्ध मागपत्र 
अिघसारेको छ । 

  

िनष्कषर् 

नेपालको सिंवधान, सम्मानिनय सव�च्च अदालतद्वारा प्रितपािदत मूल्य मान्यता एव ं
अन्तरार्िष्ट्रय अभ्यासह�लाई समेत हेदार् हाम्रो सामािजक बझुाईमा िलङ्ग भएका व्यि�ह� 
प�ुष र योनी भएका व्यि�ह� मिहला भन्ने बाइनेरी मान्यता अिधक पिन थुपै्र िविवधताह� 
छन् र ती िविवधताका व्यि�ह�लाई पिन मैत्रीपूणर् ह�ने प्रकारको कानूनी सरंचना बन्नुपन� 
िवषयलाई मौिलक अिधकारको �प्मा प्रत्याभूत ग�रएको छ । नेपालको सिंवधान, सम्मानिनय 
सव�च्च अदालतद्वारा प्रितपािदत मूल्य मान्यता एव ंअन्तरार्िष्ट्रय अभ्यासह� सबैले लैङ्िगक 
पिहचानलाई स्वःअनुभूित, स्वःपिहचान, self-declaration र आत्मिनणर्यकै आधारमा ह�ने 
स्प� भाषा फैसला र कानूनी स्थापना ग�रएको छ । 

नेपालकै सम्मानिनय सव�च्च अदालतबाट प्रितपािदत नजीर िसद्दान्तह�को सम्मान ग�र, 
नेपालको सिंवधान ले नै प्रत्याभूत गरेका अिधकारह�को सरं�ण ग�र अन्तरार्िष्ट्रय मूल्य 
मान्यता बमोिजम यस वगर्को पिन अिधकार कानूनतः सरुि�त ह�नुपन� माग हामी अिघ सछ� ँ । 
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यस माग पेश गदर्छौ:ँ 

संघ -संस्था , समूह, तथा नाग�रक समाज 

1.       क्वयेर युथ ग्रुप, यस �ेत्रमा काम गन� एउटा informal group, अिहले not-for-profit  
           को �पमा दतार् ह�ने प्रकृयामा रहेको )queeryouthgroup.nepal@gmail.com) 
2.      क्याम्पेन फर चेन्ज, अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को अिधकारका �ेत्रमा कायर्रत ससं्था,  
           (campaignforchange17@gmail.com) 
3.      Queer Rights Collective (queercollectivenepal@gmail.com) 
4.  Women for Human Rights Single Women Group  
           (https://whr.org.np/website/) 
5.      YUWA, युवा नेतृत्व िवकासमा कायर्रत एक ससं्था )www.yuwa.org.np) 
6.      कथा घेरा, कलाकार अिभयानकतार्को नाट्य समुह )kathaghera@gmail.com) 
7.      Voices of Women Media (info@voicesofwomenmedia.org) 
8.      Counter Culture Nepal (counterculturenepal@gmail.com) 
9.  Aama Ko Koseli, मिहला शसि�करणको �ेत्रमा कायर्रत ससं्था  
         )aamakoseli@gmail.com) 
10.  Body & Data, इन्टरनेटमा लैङ्िगकता र यौिनकताको �ेत्रमा कायर्रत  
         )https://bodyanddata.org/) 
11.    जागृती मिहला महासघं, नेपालमा मिहलाह�का िनिम्त एचआइिभ रोकथाम, हेरचाह र  
         समथर्न प्रदान गन� ससं्था )jmms.fswfederation@gmail.com) 
12.   तान नेपाल, मिहलावादी ससं्था )https://www.loomnepal.org/) 
13. प्रयत्न नेपाल, �ि�िवहीन मिहलाह�को �ेत्रमा कायर्रत  
        )https://www.prayatnanepal.org/) 
14.   Youth in Federal Discourse (contact.yfd@gmail.com) 
15.   Youth Resource Network (yrn.nepal@gmail.com) 
16.   Boju Bajai, (bojubajai@gmail.com) 
17.     WOREC Nepal वोरेक नेपाल  (https://worecnepal.org/,  
                                                      ics@worecnepal.org) 
18.   Haushala Creatives (http://www.haushala.com/,  
                                         haushala.creatives@gmail.com) 
19.   Nepal Health Corps (nepalhealthcorps@gmail.com) 
20. The Story Kitchen, (https://thestorykitchen.org/) 
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21.   Puku Didi Foundation, (answers@pukudidi.org) 

 

व्यि�ह� 

1. �क्शना कपाली, पारलैङ्िगक 
अिधकारकम� 

2. इशान रेग्मी, अन्तरिलङ्गी 
अिधकारकम�  

3. िदपेश शे्र�, गैर-द्वयसािंखक 
अिधकारकम�  

4. सरु�ा जोशी, गैर-द्वयसािंखक 
अिधकारकम�  

5. िबिपन कडायत, अन्तरिलङ्गी 
अिधकारकम�  

6. प्रतीक थापा मगर, पारलैङ्िगक 
प�ुष  

7. नूर केसी, पारलैङ्िगक मिहला  
8. आरोन थापा, पारलैङ्िगक प�ुष  
9. सदुीप गौतम, िविवध यौिनकता र 

लैङ्िगकताका अिधकारकम�,  
10. �िबना तामाङ्ग, िविवध 

यौिनकता र लैङ्िगकताका 
अिधकारकम� 

11. एन्जल लामा, िविवध 
यौिनकता र लैङ्िगकताका 
अिधकारकम�  

12. अनमोल राई, िविवध 
यौिनकता र लैङ्िगकताका 
अिधकारकम�  

13. सौजन मगर, पारलैङ्िगक 
प�ुष  

14. समायरा शे्र�, पारलैङ्िगक 
मिहला युट्युबर  

15. �रजलु केसी, पारलैङ्िगक 
प�ुष  

16. �रहाना थेबे िलम्ब,ु िविवध 
यौिनकता र लैङ्िगकताका 
अिधकारकम�, Collation of 
Drug User In Nepal Network  

17. शे्रयान दनुवार, पारलैङ्िगक 
प�ुष  

18. सिुप्रया तामागं  
19. अि�का सुवेदी  
20. मिल्लका चौलागाई ं, 

Tarangini Foundation 
21. राजी मन्जरी पोखरेल, 

मनोस्वास्थ्य अभ्यासकतार्  
22. सिुप्रया मानन्धर  
23. समुीरा शे्र�, Gyanbodh 

Research and Development 
Services 

24. िमजला िचत्रकार 
25. पूजा पन्त 
26. गीता रसाइली 
27. आका�ंा काक�, रङ्गकम� 
28. ल�य ढंुगाना, 
29. ध्रुव योन्जन, BALLB  
30. उषा लामा 
31. शभुम चौधरी 
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32. बनुु ढुङ्गाना 
33. किबता बािहङ राई 
34. सिुष्मता शे्र�        
35. मे�रना फगामी  
36. प्रिदप शाही 
37. रिवन गु�ङ  
38. पे्ररणा गु�ङ 
39. िन�ल प्रजापित 
40. सोिफया गौतम 
41. आश ुकुमार सरार्फ, पत्रकार 
42. प्रितक  गु�ङ  
43. नयनतारा गु�ंग क�पित   
44. सिुश्मता शे्र�, मानव 

अिधकारकम�, AYON Nepal 
45. िनिकता ित्रपाठी 
46. यु�ा बज्राचायर्  
47. कृित गु�ंग  
48. अिनकेत महजर्न  
49. आस्मा न्यौपाने  
50. मिल्लका अयार्ल  
51. पर�जय नेपाल  
52. बिबता राई  
53. टासी घले  
54. कमल गौतम  
55. प्राथर्ना दीि�त    
56. सिुबन मुल्मी  
57. डा. कुमुद राना, 

समाजशा�ी 
58. िबन्द ुशमार्, मिहला 

अिधकारकम�, ओरेक 
59. िस्मता मगर  
60. िप्रयंका डंगोल  

61. न्ह�जः महजर्न  
62. िशवाङ्गी दवाडी  
63. शेरी थापा मगर  
64. अङ्िकत मानन्धर खड्गी  
65. िदकपाल खत्री छेत्री  
66. शशाङ्क प्याकुरेल  
67. िबराट िबजय ओझा  
68. �ान गु�ङ  
69. प्रयाग राज पाण्डे  
70. नेहा गौचन  
71. िनहाल मो�ान  
72. िव�ान शेरचन  
73. सिुश्मता थापा  
74. कृपा डंगोल  
75. मोिनका िनरौलँा 
76. देिवका राई  
77. िवशाल िवक्रानत अिधकारी 
78. इशा पौडेल  
79. सघंिमत्र वज्राचायर्  
80. अिन्जता पराजुली  
81. ऋचा थापा  
82. शभुाणी िसहं  
83. अिमष राज मुल्मी  
84. िदवस राजा केसी  
85. मानुषी यिम भट्टराई, 

राजनीितकम�  
86. प्रलव काक�, िवद्याथ�  
87. शैली चौधरी, मिहलावादी 

अिधकारकम�, अध्य� - ससं्कृती  
88. अिमता शमार्, अिधव�ा  
89. अिस्मता राना  
90. िश�रष �ेत्री  
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91. उमङ्ग राज शे्र�  
92. िशवाित्मका पोखरेल  
93. रोशा शे्र�  
94. िदपेश खनाल  
95. एिमल शे्र�  
96. िनरन्जन कँुवर  
97. यलमबर राई  
98. रोशन भट्ट, सह-ससं्थापक , 

क्यानोपी नेपाल  
99. हनी शाक्य  
100. लेक्स िलम्बु 
101. इरादा गौतम  
102. कृपा बस्न्यात् 
103. शान्ती ितवारी  
104. करण काक�  
105. उ�रशना शाक्य  
106. प्रिणका कोयू, लेखक, 

अिधकारकम�  
107. सजु ुपनु  
108. िबष्ण ुअिधकारी, 

मानवशा� िवद्याथ�  
109. कैलाश गु�ङ  
110. मनसा प्रधान  
111. स्मृित श्रीश मगर  
112. डा. �ेता बानीया  
113. सन्देश  िघिमरे  
114. िहमा िब�, अिधकारकम�  
115. �रन्जी लवाती 
116. सिबना ढकाल, 

International Institute For 
Human Rights, Environment 
and     

      Development 
(INHURED)  

117. िहमाशं ुिघिमरे  
118. प्रथम प्रधान  
119. सोमराज घत�, िवद्याथ�  
120. िन�ला अज�ल, अिधव�ा  
121. िपया लाओित  
122. पावन माथेमा  
123. अिमत तामाङ  
124. सरीता चौधरी  
125. राज्य ल�मी गु�ङ, 

समाजशा�ी  
126. सिुबना प�रयार  
127. सौजन पन्धाक  
128. भारती पौडेल  
129. सिुप्रमा गु�ङ  
130. �रवज काक�  
131. रीता केसी  
132. नैना राई  
133. सिुश्मता चौधरी  
134. प्रदीप राना  
135. नेहा शे्र�  
136. अिन�प िघिमरे  
137. िबिनता  पाण्डे  
138. सम्राट गौतम  
139. कािशराम ढुङ्गाना, 

अिधव�ा  
140. सिुप्रना बज्राचायर्  
141. मनस्वी पौडेल  
142. अिलशा नायर  
143. ज्योत्स्ना मास्के, 

मिहलावादी  
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144. �षा अिधकारी  
145. रेश्मा थापा, मिहलावादी  
146. सिहना शे्र�  
147. आनन्द मानन्धर  
148. नुभा राई  
149. प्रभा पौड्याल  
150. सिम�ा िधमाल  
151. नीरज गोतामे  
152. प्रतीक �ेत्री 
153. िनक्क� गौतम  
154. तेनिजन दलुाल  
155. िववेक कपाली  
156. िनरोज भण्डारी  
157. भावना शे्र�  
158. िमबसुा िघिमरे  
159. राजेन्द्र िथके, नेपाली 

नाग�रक  
160. अङ्िनमा लामा  
161. रतन देवकोटा  
162. िप्रयाङ्का गु�ङ  
163. ऋचा न्यौपाने  
164. िप्रती गु�ङ  
165. साङ्गनुम राई  
166. सन्जोग ठकुरी, 

अिधकारकम�  
167. ओजस्वी सापकोटा  
168. मोहेन रिंजतकार  
169. गौरी नेपाली, लेखक  
170. �रक�ना राजभण्डारी  
171. शे्रया जोशी  
172. सजुन दगंाल  

173. प्रिदश पौडेल , Nepal 
Health Corps 

174. शे्रशा कमार्चायर्  
175. आिदत्य पोखरेल  
176. समानता थापा  
177. िनणर्य भट्ट  
178. िवद्याल�मी महजर्न  
179. गुन्जन दीि�त  
180. नेहा�रका शे्र�  
181. देवािशष रेग्मी  
182. स्वाती पन्त  
183. समानता थापा  
184. िवबेक तुलाधर  
185. प�रशा राजभनडारी  
186. प्रत�या भण्डारी  
187. आयुष्मा शे्र�  
188. आिशष शे्र�  
189. सशुील मानन्धर  
190. ि�ितज खड्का  
191. गोपाल बहादरु शे्र�  
192. िदनेश भण्डारी  
193. प्रकट तुलाधर  
194. सिुनता शमार्  
195. जेनी सनुुवार 
196. आभा लाल  
197. सिबन �रमाल  
198. प्रकृित ढकाल Nepal 

Health Corps  
199. प्रित�ा पौडेल  
200. बादल लामा  
201. पसु्ष्पा पौडेल, मानवशा� 

िवद्याथ�  
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202. दीपमाला महजर्न, िचत्रकार  
203. शभु कयास्थ, मिहलावादी  
204. समीर तामाङ  
205. लो�रना स्थािपत  
206. स�ृी कोला�पती  
207. अिस्मका गुरागाई ं  
208. अमुदा िमश्र  
209. मोना आिदत्य  
210. सेफाली उपे्रती 
211. पूजा पन्त  
212. साग�रका जोशी  
213. किबता बस्नेत 
214. नवीन पौडेल 
215. मिनल शे्र� 
216. चादँनी राना  
217. स�रता दहाल, मिहला 

अिधकारकम�  
218. ज्योती गौतम  
219. मनोज िशवभ��  
220. ल�मी अयार्ल  
221. आश ुकुमार सरार्फ, पत्रकार 

(िपसी िमिडया नेटवकर् ) 
222. जेिनशा महजर्न  
223. तुलसा कटुवाल 
224. गीता थापा  
225. मनीषा शे्र� 
226. रेशना कैित  
227. रजना महजर्न  
228. समी ितिमिल्सना  
229. आिशक मल्ल  
230. भारती मानन्धर 
231. रक� गु�ङ्ग 

232. निमता कडेल 
233. राजेन्द्र महजर्न  
234. ससं्कृित शे्र� 
235. िन�ल ओली  
236. सिुष्मता शे्र�  
237. सन्तोष महजर्न  
238. तारा चािम्लङ्ग राई 
239. Bithaya thapa ramjali  
240. सिुमत्रा बोगटी  
241. सनु्नर ह�रजन  
242. आकाश काक�  
243. अ�ेशा जोशी  
244. श्याररे बज्राचायर्  
245. जया लुइटेँल 
246. अन्जाम िसहं 
247. लािलमा शे्र� 
248. आरएन शाक्य 
249. पावस मानन्धर  
250. िनकेश दाहाल  
251. अिभषेक देब  
252. स्वाित पजुारी  
253. आभा डंगोल 
254. जेिनस दाहाल  
255. इ�षा काक�  
256. पल्लवी पायल 
257. जेसलीना राणा  
258. िशखा थापा मगर  
259. नेहा िघिमरे  
260. िभरा लािमछाने  
261. नसला िचत्रकार 
262. रीता बरामु 
263. सरुेन्द्र प्रसाद जोशी 
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264. देवान राई 
265. डा .नीित अयार्ल खनाल   
266. िदलाशा शाह  
267. पूजा गहा  
268. प्र�ा �रमाल  
269. िहमा िव�  
270. प्रज्वल नेपाल  
271. सबेु�ा पौडेल  
272. िमत्र बज्राचायर्  
273. रिवना अिधकारी  
274. समीर राणा  
275. िनहाल मो�ान  
276. साइन सनुुवार रसैली  
277. स्वणार् ताम्राकार  
278. अिबलाश थापा 
279. अिस्मता �रजाल 
280. ईशा देवकोटा 

281. वीना पनु  
282. अनन्त राउत  
283. ईशा िनरोला  
284. ओिसन अिधकारी  
285. रेिमका राई 
286. रोजी महजनर् 
287. सघंिमत्र वज्राचायर्  
288. देिवका राइ 
289. कल्पना ढकाल  
290. शिृ� शाक्य 
291. ल�मण भट्टराई  
292. सिुश्मता शे्र�  
293. किबता बस्नेत 
294. Usha Ngyangjo  

  

 
 

*** 
यो पत्र र हस्ता�र अिभयानमा क्वयेर युथ ग्रुपले सहिजकरण गरेको हो । कोिभड-१९ 
महामारीको दौरान भएको यस अिभयानको कायर् गुगल डक, सामािजक सजंाल, जूम, र ईमेल 
इन्टरनेट माफर् त् सल्लाह सझुाव िलने, अन्तिक्रर् या गन�, मागपत्रलाई फाइनलाइज गन�, 
मागपत्रमा समथर्न सकंलन गन� इत्यादी कायर्ह� भएको हो । 

*** 
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रािष्ट्रय अन्तरिलङ्गी मागपत्र 
 

अन्तरिलङ्गी  व्यि�ह�को  लैङ्िगक पिहचानको  मान्यता र त्यस  सम्बन्धी 
कानून  तथा  नीितमा  अत्यावश्यक  व्यवस्थाह� सम्बधी  सात बुँदे मागपत्र 

पिुलङ्गी व �ीिलङ्गी शरीरका परम्परागत अवधारणाह�मा नअटाउने यौन िवशेषताह� 
(यौनाङ्ग, प्रजनन ग्रन्थी तथा गुणसतु्रको ढाचँा) भएका व्यि�ह� अन्तरिलङ्गी (Intersex) 
व्यि�ह� ह�न् । परम्परागत अवधारणमा पिुलङ्गी वा �ीिलङ्गी शा�रर बाहेकका शारी�रक 
िविवधताको व्यापकतालाई व्याख्या गन� शब्द 'अन्तरिलङ्गी' हो । केही अवस्थाह�मा 
अन्तरिलङ्गी गुणह� जन्मने िबि�कै देिखन्छ भने केही अन्तरिलङ्गी गुणह� 
िकशोरावस्थामा मात्र देिखन्छ र केही अन्तरिलङ्गी गुणसतु्र िविवधता भने शारी�रक �पमा 
देखा नपनर् पिन सक्छ । 

अन्तरिलङ्गी ह�नु यौन िवशेषताको प्रकार/िविवधता हो । अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को लैङ्िगक 
पिहचान मिहला, प�ुष, गैर-द्वयसािंखक, इत्यादी ह�न सक्छ भने यौन अिभमुिखकरण 
िवषमयौिनक, समयौिनक, िद्वयौिनक, सवर्यौिनक, अयौिनक, इत्यादी ह�न सक्छन् । 

यो प�रभाषा सयंु� राष्ट्र सघंबाट प्रितपािदत, अन्तरार्िष्ट्रय व्यापकता रहेको र नेपाल लगायत 
िव�का अन्तरिलङ्गी सघं, ससं्था, सजंाल, समूह एव ंव्यि�ह�ले प्रयोग गद� आएका छौ ँ। 

मागह� : 

१)  अन्तरिलङ्गी िशशहु�लाई आफ्नो िलङ्गको महमा 'अन्तरिलङ्गी' उल्लेख ग�र 
जन्मदतार् गराइनुपछर्  र अन्तरिलङ्गी यौन िवशेषता भएकै आधारमा जन्मदतार्को अिधकार 
र नामको अिधकारबाट वि�चत गराइनु ह�दँैन । यद्यिप आफ्नो लैङ्िगक पिहचान यक�न 
भएपिछ अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�ले आफ्नो स्वःअनुभूतीको लैङ्िगक पिहचान अनुसार 
मिहला (Female), प�ुष (Male) वा गैर-द्वयसािंखक (Non-binary) भनेर िलङ्गको 
महलमा उल्लेख गनर् पाउने व्यवस्था ह�नुपदर्छ । 

२)  कितपय अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�लाई जन्मदँा यौनाङ्गको आधारमा "अन्य", 
"अस्प�", "अन्तरिलङ्गी" वा अ� केही इङ्िगत ग�रएको ह�न सक्छ भने कितपय 
अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�लाई अिभभावकको इच्छा अनुसार "मिहला" वा "प�ुष" पिन 
इङ्िगत ग�रएको ह�न सक्छ । यही इङ्गन अनुसार एव ंअिवभावक/सरं�कले िदएको नाम 
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अनुसार कागजपत्र गराइन्छ । अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�मा आफ्नो लैङ्िगक अनुभूतीको 
स्वःचेतना आइसकेपिछ िनजलाई जन्मदँा इङ्िगत ग�रएको िलङ्गको महलमा उल्लेख 
ग�रए अनुसार िनजको स्वःअनुभूतीको लैङ्िगक पिहचान नभएमा आफ्नो स्वःअनुभूतीको 
लैङ्िगक पिहचान बमोिजम नाम र िलङ्ग प�रवतर्न गनर् पाउने व्यवस्था ह�नुपदर्छ । 

३)  कुनै पिन व्यि�ले आफ्नो स्व:अनुभूती अनुसारको लैङ्िगक पिहचान हािसल गनुर् िनजको 
िनतान्त वैयि�क आत्मिनणर्यको अिधकार अन्तगर्तको िवषय हो जसलाई अ� व्यि�, 
समाज, राज्य वा कानूनले िनधार्रण ग�रिदनु िमल्दैन । िलङ्गको महल र नाम प�रवतर्न गनर्का 
िनिम्त आत्मिनणर्य र स्वःपिहचान आधार मािनने सरल प्रकृया व्यवस्था बनाउनुपदर्छ । 

४)   अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�लाई आफ्नो स्वःअनुभूतीको लैङ्िगक पिहचान अनुसारकै भाषा 
र शब्दावलीह�ले सम्बोधन गन� र त्यही अनुसारको िलङ्गको महलमा समावेश ग�रनुपदर्छ । 

५)  अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को आफ्नो यौन िवशेषता र त्यस सम्बन्धीका व्यि�गत 
िववरणह�मा गोपनीयताको हक सुिनि�त गनुर्पदर्छ भने डाटा गोपनीयता एव ं वैयि�क 
लैङ्िगक इितहासका िवषयमा रहेका अिभलेखह�मा पिन गोपनीयताको सिुनि�तता ह�नुपदर्छ 
। 

६)  कुनै पिन व्यि�ले आफ्नो लैङ्िगक पिहचान अनुसारको प�रचयपत्र पाउनका िनिम्त 
िनजलाई आफ्नो आत्मसम्मान र प्रित�ामा आचँ आउने, िनजको अ� मानव अिधकार हनन 
तथा उल्लंघन ह�ने, िनजको शारी�रक िन�ामा खलल परु्याउने, वा िनजको जीउ ज्यानमा 
अनुत्क्रमीय (irreversible) �ती परु्याउने र िनजको आफ्नो जीवन प्रितको आत्मिनणर्य र 
वैयि�क स्वतन्त्रताको अितक्रमण गन� प्रकारका सतर्ह� रािखनुह�न्न र त्यस्ता मापदण्डह� 
पालना गनर् बाध्य तुल्याउनु ह�दँैन । यस्ता व्यवस्थात्मक मापदण्ड मात्र नभएर व्यवहा�रकतामा 
पिन अनावश्यक प्र� सोध्ने, दवु्यर्वहारपूणर् अपमानजनक प्र� सोध्ने, मौिखक दवु्यर्वहार वा 
कुनै िकिसमको अन्तरिलङ्गी-दे्वषी व्यवहार गनुर्ह�दँैन । यसमा नेपाल सरकारका हरेक 
िनकायका सबै अिधकारी तथा कमर्चारीह�ले अन्तरिलङ्गी व्यि�ह� लगायत िविवध 
लैङ्िगकता र यौिनकता सम्बन्धी आफूलाई िशि�त बनाउनका िनिम्त सरकारले पहल गनुर्पछर्  
। 

७)   हामी अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�लाई बाध्यकारी  एव ंअिनच्छापूणर् िहसाबले 'अन्यिलङ्गी' 
वा िलङ्गको महमा 'अन्य' उल्लेख गनर् पन� दमनकारी प्रावधानह�को िवरोध गदर्छौ ँ । यसरी 
अन्तरिलङ्गी भएकै कारण स्वःअनुभूतीको लैङ्िगक पिहचानको हकबाट वि�चत गन� र 
बाध्यकारी एव ंअिनच्छापूणर् 'अन्यिलङ्गी'को प्रावधान खारेज ग�रनुपदर्छ । 
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अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�ले िश�ा, स्वास्थ्य, रोजगार, लगायतका हरेक �ेत्रमा िवभेद, िहंसा र 
ला�छना भोग्दै आएका छन् । यस मािथ राज्यले बनाउने असवेंदनशील असमावेशी ऐन कानून 
नीित िनयमका कारण ती िवभेद, ला�छना र िहंसा अझै सबल ह�न्छ । अन्तरिलङ्गी 
व्यि�ह�का िविवध समस्या, मुद्दाह� तथा िवषयह�मा यस मागपत्रले "लैङ्िगक पिहचानको 
कानूनी मान्यता" (Legal recognition of gender identity) को िवषय उठाएको छ । यस 
मागपत्रमा उल्लेख िवषयह� लैङ्िगक पिहचानको मान्यता सम्बन्धी अन्तरिलङ्गी 
व्यि�ह�को िव�व्यापी आन्दोलनका िवषयवस्तु अनु�प नै छन् । 

नेपालको एक मात्र अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को नेतृत्वमा रही अन्तरिलङ्गी व्यि�ह�को 
हकिहतका िनिम्त कायर्रत क्याम्पेन फर चेन्जले धेरै वषर् देिख िविभन्न माध्यम र उपल�मा 
ग�रएको छलफल तथा तेस्रो रािष्ट्रय अन्तरिलङ्गी कायर्शाला गो�ी (२०७६ काितर्क २८ 
देिख ३०, १४ देिख १६ नोभेम्बर २०१९) प�ात् मागपत्रको अवधारणा अिघ सरी कायर्  
अिघ बढेको र २६ अक्टोबर २०२० - अन्तरिलङ्गी जनचेतना िदवसमा सावर्जिनक ग�रएको 
हो । 

 


