
 1/६ 

सार्वजनिक र्क्तव्य 
 
िेपाल संर्त ्११४१/०४/१७ 
निनत २०७७ िाघ २१ गत े
 
हामी सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषताका व्यक्तिहरूको 
अभिकारका के्षत्रमा काययरत िसं्था क्वयेर युथ गु्रप (Queer Youth Group) र क्याम्पेन फर 
चेन्ज (Campaign for Change), आज 'यौि अभििुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचाि तथा यौि 
नर्शेषता (यौभिकयौता) : आधारिूत अर्धारणा' नामक पुस्तक िाियजवनक गरै्दछौँ । 
 
नेपाली िाषामा प्रकासशत यि पुस्तकल े यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन 
विशेषता बारेमा आिारिूत जानकारी प्रर्दान गर्दयछ । हामी क्याम्पेन फर चेन्जल ेिन् २०१६ 
रे्दखि  र क्वयेर युथ गु्रपल ेिन् २०१८ रे्दखि यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन 
विशेषताको अििारणलाई नेपाली िाषामा सलपपबद्ध  गरर विभिन्न माध्यमहरूबाट जनचेतना 
जगाउने प्रयाि गरै्द आइरहेका छौँ । यि ैक्रममा हामीहरूल ेप्रकाशनमा ल्याएको यो पङ्गहलो 
पुस्तक हो । यि अक्ति हामील ेिामासजक िंजाल, ब्लग र पपपिएफ फाइलहरू माफय त ्यी 
िूचनाहरूलाई िमे्प्रषण गने गर्थ्यौँ । त्यही छररएर रहेका पपपिएफ र्दस्तािजेहरूल े सलपपिद्ध 
गरेका कुराहरूलाई नै िम्पार्दन गरी यो पुस्तक तयार गने वनणयय गररएको हो । 
 
नेपालमा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषताको विषयमा व्यापक 
जनचेतनाको अिाि रहेको हामील ेमहिुि गरेका छौँ । िमाजमा मात्र निएर राज्यका विभिन्न 
िंयन्त्रहरूमा िमेत यि विषयमा न्यून बुझाइ रहेको, यि  िम्बन्धि शब्दािली, पङ्गहचान एि ं
विवििताहरूका बारेमा जानकारीको अिाि रहेको हामील े पाएका छौँ । यवत मात्र निएर 
नेपाली िाषामा यि विषयका बारेमा बुझ्नका लाक्तग पयाप्त अध्ययन िामाग्रीहरू विकाि 
िइिकेका छैनन् । नेपालका िञ्चार माध्यमहरूले पवन यि विषयका बारेमा व्यापक रूपले 
गलत व्याख्या गरररहेको प्रशस्त ैउर्दाहरणहरू हामीले रे्दख्न पाउछौँ । 
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यि ै पवन यि विषयमा व्यापक भ्रमहरू रहेको र त्यिमा पवन पयाप्त अध्ययन िामाग्रीहरू 
उपलब्ध नहुुँर्दा यि विषयका बारेमा बुझ्नका लाक्तग चुनौतीहरू रहेको कुरालाई हामील ेमनन 
गरर यि विषयमा थप स्पष्टता ल्याउन र यि विषयमा आिारिूत जानकारी स्थापपत गनयको 
लाक्तग यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका छौँ । यि पुस्तकको उदे्दश्य यौन अभिमुखिकरण, 
लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषता बारेमा आिारिूत िा मूलिूत जानकारी स्थापपत हुन 
िकोि ्िने्न हो । 
 
हामील ेयि पुस्तकमा औपचाररक नेपाली िाषाको प्रयोग गरेका छौँ । मूलतः राज्यका विभिन्न 
िंयन्त्रहरूमा काययरत व्यक्तिहरूलाई यि विषयमा बुझाई स्थापपत गनय र नीवतगत तहमा हुने 
वनणययहरूल ेिही र उपयुि शब्दािली तथा िाषाको प्रयोग गनय िकून् र यी शब्दािली तथा 
पररिाषाहरू कानुनी रूपम ैअपनाउन िसजलो होि् िने्न िारणाल ेयो पुस्तक प्रकाशन गरेका हौँ 
। राज्यका विभिन्न िंयन्त्रहरूमा काययरत व्यक्तिहरूमा िमेत यि विषयमा िही बुझाई नहुुँर्दा 
अपमानजनक िा गलत शब्दहरूको प्रयोग हुने, गलत ढिको व्याख्या गररने र गलत 
पकसिमका कानुनी प्राििानहरू ल्याउने िमस्या हामील े िोगेका छौँ । यो पुस्तक 
अध्ययनकताहरूका वनन्धि उपयोगी हुन हुनका िाथै िञ्चारकमी, िञ्चार माध्यम, शैसक्षक िंस्था 
तथा पाठ्यक्रम एि ंपाठ्यिामाग्री वनमाताहरूका लाक्तग पवन स्रोत िामाग्रीका रूपमा उपयोगी 
हुनेछ । 
 
यि पुस्तकमा हामी केिल आिारिूत विषयिस्तहुरूको िेरोफेरोमा िीवमत रहेका छौँ । यौन 
अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशषेताको विषयमा हामी िविष्यमा अझै थप 
स्रोत िामाग्रीहरू वनमाण एि ंप्रकाशन गनेछौँ । 
यो पुस्तक िबै माझ उपयोगी हुनेछ िने्न आशा गर्दयछौँ । 
 
िाम्रा केिी निकट िनर्ष्यका प्रकाशििरू :- 
१) यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषताको बहुिाषी अनलाइन शब्दकोष; 
२) यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषता बारे विस्तृत र ििन व्याख्या 
िङ्गहतको पुस्तक; 



 3/६ 

३) औपचाररक नेपाली िाषामा लेखिएको यही पुस्तकको बोलीचाली नेपाली िाषाका 
िंस्करणहरू; 
४) यस्ता िामाग्रीहरू नेपालको प्रारे्दसशक औपचाररक िाषाहरूमा । 
 
सियोगका लागग आव्हाि : हामील ेयि पुस्तकको केही िीवमत िखं्यामा छपाई कायय गराएर 
नेपाः उपत्यका (काठमािौँ उपत्यका) स्थस्थत िरकारी वनकायहरू लगायत विभिन्न 
विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, गैर-िरकारी िंस्था तथा नागररक िमाजलाई िमेत प्रर्दान गनेछौँ 
। यो पुस्तकलाई नेपालको हरेक कुना-कुनामा पुऱ्याउने, यिको बे्रल िंस्करण वनकाली 
दृपष्टविहीन व्यक्तिहरूका लाक्तग उपलब्ध गराउने, किीमा प्रारे्दसशक औपचाररक कामकाजी 
िाषाहरूमा अनुिार्द गरी उपलब्ध गराउने, बालबच्चाहरूका वनन्धि उपयिु प्रकारको िामाग्री 
प्रकाशन गने, अपियो पुस्तक वनकाल्ने, लगायतका काययका लाक्तग हामीलाई आभथयक िहयोग 
गनय इचु्छक व्यक्तिहरूल ेिम्पकय  गनय पवन आव्हान गर्दयछौँ । त्यि ैगरी यि ै पुस्तकलाई पवन 
िामासजक िंजाल, ईमेल िमूह लगायतका माफय त ्अझै व्यापक पहुुँचमा पुऱ्याइङ्गर्दन िबै माझ 
अपपल  गर्दयछौँ ।  
 
िाम्रा केिी िागिरू :- 
 

● संघीय संसद : नेपालको िंवििान २०७२ मा प्रयुि 'लैङ्गिक तथा यौवनक 
अल्पिंख्यक' शब्दािलीलाई 'सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा 
यौन विशेषताका व्यक्ति' शब्दािलील े प्रवतस्थापन गररपाउुँ  । त्यि िुँग िम्बन्धित 
विवििता, शब्दािली एि ंपररिाषा यि पुस्तकबाट िािार गररपाउुँ  । 

● शशक्षा िन्त्रालय तथा पाठ्यक्रि नर्कास केन्द्र : 'यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान 
तथा यौन विशेषता'लाई विद्यालय तहको िामासजक सशक्षा अन्तरगत पाठ्यक्रममा 
िमािेश गररपाउुँ  । पाठ्यपुस्तकमा उले्लि हुने िामाग्री यही पुस्तकबाट िािार 
गररपाउुँ  । 

● शशक्षा िन्त्रालय तथा सम्पूणव नर्श्वनर्द्यालिरू :  'यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान 
तथा यौन विशेषता'लाई विश्वविद्यालय तहमा िमेत पाठ्यक्रममा िमािेश गररपाउुँ  । 
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पाठ्यपुस्तकमा उले्लि हुने िामाग्री यही पुस्तकबाट िािार गररपाउुँ  िने यि 
पुस्तकलाई िन्दिय पुस्तक (reference book) का रूपमा िूचचरकरण गररपाउुँ  । 

● नर्द्यालय (सु्कल तथा कलेज) : यि पुस्तकलाई िन्दिय पुस्तकका रूपमा प्रयोग गरर 
विद्यालय प्रशािनद्वारा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषताको 
विषयमा विद्याथीहरूलाई जानकार बनाउन पहल गररपाउुँ  ।  

● कािूि आयोग : यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषता िम्बिी 
यि पुस्तकमा उले्लखित शब्दािली तथा पररिाषाहरू कानुनी रूपमा अपनाउन नेपाल 
िरकारलाई सिफाररि गररपाउुँ  । 

● कािूि, न्याय तथा संसदीय िानिला िन्त्रालय : यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान 
तथा यौन विशेषता िम्बिी यि पुस्तकमा उले्लखित शब्दािली तथा पररिाषाहरू 
कानुनी रूपमा मान्यता ङ्गर्दलाउन आिश्यक कारिाही गररपाउुँ  । 

● गृि िन्त्रालय : 'यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषता' िम्बिीका 
शब्दािली र वतनका पररिाषाहरूलाई औपचाररक रूपमा मान्यता ङ्गर्दलाउन आिश्यक 
काययिाही गररपाउुँ  । यिल े राज्यका िबै िरकारी िंयन्त्रहरूलाई यि विषयमा 
कामकाज गनुयपर्दा मद्दत गनेछ । 

● संसद (संघीय तथा प्रदेश) : यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषता 
िम्बिी यि पुस्तकमा उले्लखित शब्दािली तथा पररिाषाहरू कानुन वनमाणका 
क्रममा आिार माने्न र प्रयोग गने गररपाउुँ , कानूनी मान्यता ङ्गर्दलाइपाउुँ  । 

● राष्ट्रिय िािर् अभधकार आयोग : मानि अभिकार काययिाहीका वनन्धि यौन 
अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन विशेषता िम्बिी यि पुस्तकमा उले्लखित 
शब्दािली एिं पररिाषाहरू औपचाररक रूपमा अपनाउने कायय (adopt) गररपाउुँ  । 

● िेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठाि : नेपाली बृहत ् शब्दकोष, प्रज्ञा अङ््गगे्रजी-नेपाली शब्दकोष 
लगायतका शब्दकोषहरूमा यि पुस्तकमा उले्लखित शब्दािली तथा वतनका 
अथयहरूलाई िमािेश गररपाउुँ  ।  
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● सङ्घीय िानिला तथा सािान्य प्रशासि िन्त्रालय : यि पुस्तकको ई-प्रवत िम्पणूय 
स्थानीय पासलकाहरूलाई पठाइपाउुँ  । 

● राष्ट्रिय िङ्गिला आयोग : मङ्गहलाको पररिाषा अन्तगयत पारलैङ्गिक मङ्गहला तथा 
अन्तरसलिी मङ्गहलाहरू िमेत िमािेश हुने र मङ्गहला िन्नाल े केिल पुरुष प्रवत मात्र 
आकपषयत हुन िक्न ेिा पुरुषिुँग मात्र िम्बि राख्न िक्न ेिने्न िीवमत मान्यता िन्दा पर 
मङ्गहलाहरू विविि यौन अभिमुखिकरण / झुकाि िएका हुन िक्छन् िने्न विषयमा 
िमाविष्ट गरर 'मङ्गहला'को पररिाषा जारी गररपाउुँ  । िाथै नेपाल िरकारलाई िमेत 
िोही बमोसजम सिफाररि गररपाउुँ  । 

● िन्त्रीपररषद ्(संघीय तथा प्रादेशशक) : यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन 
विशेषता िम्बिी यि पुस्तकमा उले्लखित शब्दािली तथा पररिाषाहरू औपचाररक 
रूपमा मान्यता पाउने वनणयय गररपाउुँ  । 

● सम्पूणव सरकारी तथा संरै्धानिक निकायिरू : यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गहचान 
तथा यौन विशेषता िम्बिी यि पुस्तकमा उले्लखित शब्दािली तथा पररिाषाहरू 
अपनाउने र िही शब्दािली एिं पररिाषा प्रयोग गनय गराउन आफ्नो अख्तियारील े
भ्याउने िक्न ेजेजस्ता पहल गररपाउुँ  । यो पुस्तक प्राप्त गने िम्पणूय िरकारी तथा 
िंिैिावनक वनकायहरूलाई आफ्नो मातहतमा रहेका वििाग, शािा, उप-शािा 
लगायत िबै वनकायहरूमा यो पुस्तकको ई-प्रवत पठाइपाउुँ  । 

 
यो पुस्तकको छापपएको प्रवत पाएका वनकायहरूल ेपुस्तकलाई आफ्नो पुस्तकालयमा िमािेश 
गनय आफ्नो वनकायको िबैमा यि विषयको पुस्तक प्राप्त िएको िूचना प्रिाह गनय िमेत 
अपील गर्दयछौँ । 
 
यस पुस्तकको ई-प्रनत प्राप्त गिव शलङ्किा भथच्नुिोला ।  
https://nepalcfc.org/wp-content/uploads/Basic_SOGIESC_Nepali.pdf 
 
 

https://nepalcfc.org/wp-content/uploads/Basic_SOGIESC_Nepali.pdf
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अथर्ा यो QR Code स्क्याि गरर प्राप्त गिुविोला । 

 
यस पुस्तकको दृष्ट्रनर्िीि व्यगक्त, न्यूि दृष्ट्र िएका व्यगक्त तथा स्क्रीि रीडरको प्रयोग गरर 
अध्ययि गरररिेका व्यगक्तिरूको निम्ति पिुुँचयुक्त (Accessible) संस्करण देिायको 
शलङ्कबाट प्राप्त गिुविोला । 
https://nepalcfc.org/wp-content/uploads/Basic-_SOGIESC-Nepali-Accessible.docx 
 
 

संयुक्त जारी 
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काययकारी वनरे्दशक  काययकारी वनरे्दशक  
क्वयरे युथ गु्रप  क्याम्पेन फर चेन्ज  
र्दता नं : २४४९३५/०७७/०७८  र्दता नं : १६८३०१/७३/७४  
चलानी नं : ०२३/७७/७८ चलानी नं : २३/२०७७ 
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