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नेपाल संवत् ११४१ बछला ३१ 
२०७८ जेठ ३ 
 
क्वयेरदे्वषिता विरुद्धको अन्तराषरिय दििस (मे १७) को संयुक्त िक्तव्य 
 
बबना कुनै वजै्ञाबनक आधार प्रमाण सामाजजक मूल्यमान्यताकै भरमा सन् १९७७ मा बवश्व स्वास्थ्य संगठनल े
समयौबनकता (Homosexuality) लाई मनोरोग अन्तगगत गररएको सूचिकरणलाई सन् १९९० मे १७ 
ताररखका दिन बवश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयंले सूिीबाट हटाएको र मानव यौबनकताको बवबवधता प्रबत लाञ्छना 
बवरुद्ध कायगबद्ध भएको यस ऐबतहाजसक दिनको स्मृबतमा वर्षेनी यस दिनमा क्वयेरदे्वषर्षता बवरुद्धको 
अन्तराषरिय दिवस (International Day Against Queerphobia) मनाउँिै आएका छौँ । 
 
यस दिवसको सुरुवाती समयमा समदे्वषर्षता (homphobia) अर्थात् समयौबनक व्यक्तिहरू प्रबतको घृणा 
बवरुद्धको दिवसका रूपमा माबनएतापबन क्रमशः यो दिवस बवकास हँुिै दद्वदे्वषर्षता (biphobia) अर्थात् 
दद्वयौबनक व्यक्तिहरू प्रबतको घृणा, पारदे्वषर्षता (transphobia) अर्थात् पारलैदिक व्यक्तिहरू प्रबतको घृणा, 
अन्तरजलिीदे्वषर्षता (intersexphobia) का बवर्षयहरू पबन र्थषप िँिै गएको छ भने सन् २०१९ िेखख हाम्रो 
समूहले सम्पूणग जसमान्तकृत यौन अभभमुखखकरण, लैदिक पदहिान तर्था यौन बवशरे्षताका व्यक्तिहरू 
(PoMSOGIESC) लाई समावेश गनग क्वयेरदे्वषर्षता (queerphobia) को प्रयोग गिै आएका छौँ ।  
 
दिवसको सामाजजक संजाल ह्यासट्याग : #IDaQu #IDaQu2021 #IDaQuNepal 
#क्वयेरदे्वषर्षता_बवरुद्ध 
 
हामीले यस वर्षग नेपालका लाक्तग िेहायको नारा जारी गरेका छौँ : "अन्यलिङ्गी वििेलिका विरुद्ध आिहाि : 
यौभिकयौता पररिािा स्थापिाको आधार" । गृह मन्त्रालयले 'अन्यजलिी' सम्बन्धी जारी गरेको बनिेजशकामा 
प्रयुि शब्दावली एवं पररभार्षाहरू नेपालमा जसमान्तकृत यौन अभभमुखखकरण, लैदिक पदहिान तर्था यौन 
बवशेर्षताका व्यक्तिहरू (क्वयेर व्यक्तिहरू) को उत्पीडनको कारक बनेको छ । यौन अभभमुखखकरण, लैदिक 
पदहिान तर्था यौन बवशेर्षता (यौभभकयौता) तीन फरक फरक बवर्षयहरूलाई बमसाएर अन्योलतापूवगक 
पररभार्षा गररिँिा हामी सम्पूणग क्वयेर जनसखं्याका व्यक्तिहरूलाई प्रबतकूल असर पुयाएको छ । त्यसैल े
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यौभभकयौता सम्बन्धीको बवस्तृत र सघन शब्दावली र बतनका पररभार्षाहरू स्थापना गनगका सार्थै लैदिक 
पदहिानको वास्तबवक आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी कानून बनमाण हुनुपने र अन्यजलिी बनिेजशका 
खारेजीको लाक्तग हामी आवहान गिगछौँ । 
 
यसै कायगलाई सहयोग हुने गरी हामीले तीन मदहना अगाडी यौभभकयौताको अवधारणा सम्बन्धी पुस्तक 
प्रकाशन गरेका भर्थयौँ । उि पुस्तक यहाँ प्राप्त गनग सषकन्छ : 
https://nepalcfc.org/basic_sogiesc_nepali/ 
 
त्यसका सार्थ,ै हाम्रो यस वर्षगको नारालाई टेवा पुगे्न,  क्वयेरदे्वषर्षता बवरुद्धको अन्तराषरिय दिवसमा यस वर्षग 
हामीले िईुवटा पुस्तकहरू सावगजबनक गिैछौँ । 
 
१) लैदिक पदहिानको अभधकार सम्बन्धी सन् २०२० का मागपत्रहरू, ISBN: 978-9937-0-8912-3 
 

 सन् २०२० हाम्रो लाक्तग मागपत्रहरूको वर्षग भयो । बवगत लामो समय िेखख उदठरहेको लैदिक पदहिान 
सम्बन्धीका सरोकारहरू बारे हामीले समुिाय स्तरमा व्यापक छलफल गरी मागपत्रहरू जारी गरेका 
भर्थयौँ । ती मागपत्रहरू पोहोर साल षपषडएफ र डक फाइलमा गुगल डि ाभ माफग त् प्रकाशन गरेका भर्थयौँ 
भने ती सबै मागपत्रहरूलाई संगालेर यस वर्षग पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गिैछौँ । यसमा राषरिय 
पारलैदिक मागपत्र, नेपालमा लैदिक पदहिानको काननूी मान्यता सम्बन्धी राषरिय मागपत्र, 
नागररकता बवधयकमा लदैिक पदहिान सम्बन्धीको मागपत्र, र राषरिय अन्तरजलिी मागपत्र 
संगाजलएको छ । यी सबै मागपत्र सम्बन्धन्धत जनसंख्याको लैदिक पदहिानको कानूनी मान्यतासँग 
सम्बन्धन्धत छ । 
 
यो पुस्तक यहाँबाट प्राप्त गनुगहोला : https://nepalcfc.org/demandsheetbook-nep/ 

 
२) गृह मन्त्रालयको अन्यजलिी बनिेजशका : मानव अभधकारको हनन, ISBN: 978-9937-0-8913-5 
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 गृह मन्त्रालयले "यौबनक तर्था लैदिक अल्पसखं्यक समुिायका व्यक्तिहरूलाई  जलिको महलमा 
'अन्य' जनाई नागररकता जारी गने सम्बन्धी बनिेजशका, २०६९" नामक एक बनिेजशका जारी गरेका 
छन् । यस बनिेजशकाले यौन अभभमुखखकरण, लैदिक पदहिान र यौन बवशेर्षताको वास्तबवक अर्थग 
नबुझी तीनवटै कुरालाई 'लैदिक पदहिान'को रूपमा पररभार्षा गरेको छ र मदहला पुरुर्षमै नागररकता 
जलनिाहेका जनसंख्यालाई समेत 'अन्य' उल्लेख गनग बाध्य बनाएको छ । हामीले यस अन्याय र 
मानव अभधकारको हनन बवरुद्ध राषरिय मानव अभधकार आयोगमा उजुरी गरेका भर्थयौँ र सोही उजुरी 
एवं त्यसको अङ््गरेजी अनुवािलाई संगालेर यो पुस्तक प्रकाशन गरेका हौँ । 
 
यो पुस्तक यहाँबाट प्राप्त गनुगहोला : https://nepalcfc.org/anyalingi_complaint/ 

 

संयुक्त जारी 

 

 
 

 

रुक्शना कपाली इशान रेग्मी  
कायगकारी बनिेशक  कायगकारी बनिेशक  
क्वयेर युर्थ रुप  क्यामे्पन फर िेन्ज  
कम्पनी िता नं : २४४९३५/०७७/०७८  कम्पनी िता नं : १६८३०१/७३/७४  
  
queeryouthgroup.nepal@gmail.com campaignforchange17@gmail.com 

 


