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यस पुस्तकको कुनै अंश कतै प्रकाशन गनुि परेमा यस पुस्तकिाट साभार गररएको व्यिोरा उल्लेख गरी 
प्रयोग गनि सककनेछ । यो पुस्तक बवकक्र गनिका बनम्ति िोइन । कुनै व्यापाररक प्रयोजनका लागग यस 
पुस्तकको पूरा वा आंलशक भाग प्रकाशन गनि वा प्रबतललकप िनाउन पाइनेछैन । यस पुस्तकलाई अनवुाद 
गरी प्रकाशन गनि चािेमा लेखक तथा प्रकाशकको पूवि अनुमती ललनुपने िुन्छ । 
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पृष्ठभूमी 
 

नेपाल संवत् ११४० तदनुसार २०७७ सालमा Asia Pacific Transgender Network (APTN) ले Amplifying 
Trans Advocacy Fellowship 2020 नामक कार्यक्रम संचालन गने घोषणा गरेका थिए । आवेदन प्रक्रक्रर्ा पछि 
एशिर्ा प्रिान्त क्षेत्रका १४ देिहरूबाट २६ जना व्यक्तिहरू िनोटमा परे । त्यस मध्ये नेपालबाट हामी रुक्शना कपाली 
र एशलन भण्डारी िनोटमा परेका थिर्ौँ । म रुक्शना कपाली पारलैङ्गिक मङ्गहला हुुँ भने म एशलन भण्डारी पारलैङ्गिक 
पुरुष हुुँ । हामी दबुैजना पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अथिकारका ननम्ति कार्यरत िौँ । 

नेपाल संवत् ११४० र्ंला २८ तदनुसार २०७७ भदौ ३० देखि सुरु भएको उि कार्यक्रम नेपाल संवत् ११४१ किला 
१ तदनुसार २०७७ कानतयक ४ मा अन्त्य भर्ो । उि कार्यक्रममा अन्तराक्ररिर् मानव अथिकार सम्बन्धी कानूनहरू र 
नतनका उपर्ोक्तगता बारे शिक्षण सत्रहरू संचालन गररएका थिए ।  शिक्षण सत्रहरूको अन्त्य पिी उि कार्यक्रममा 
शसकेका कुराहरूलाई समेत लागू हुने ढिले आ-आफ्नो स्थानमा सानो पररर्ोजना ननमाण गरर कार्ान्वर्न गनुयपने 
थिर्ो । त्यसका लाक्तग APTN ले आथियक सहर्ोग प्रदान गने भएको थिर्ो । प्रत्येक सहभागीले आ-आफ्नो पररर्ोजना 
प्रस्ताव गनय सके्थ । तिाक्रप नेपालबाट सहभागी भएका हामी दईुजनाले एउटा संरु्ि पररर्ोजना गने ननणयर् गर्ौँ । 
र्स कार्यपररर्ोजनाको अविारणा म रुक्शना कपालीले अक्तघ सारेको थिएुँ  । उि अविारणा छचत्त बुझी सुँगै काम 
गरूुँ  भनन म एशलन भण्डारी पनन सहमत भएुँ  । 

नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अथिकार र त्यसमा पनन लैङ्गिक पङ्गहचानको मुद्दा जल्दोबल्दो नवषर् हो । लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनुसारको पररचर्पत्र तिा व्यक्तिगत दस्तावेजहरू नहुुँदा हामी पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको ङ्गदनहुुँ जीवनमा 
भोग्नुपने समस्या, नवभेद, लाञ्छना, बािा तिा वथिनतकरणका हामी दबुैजना स्वर्ं भुिभोगी पनन हौँ र नवगत लामो 
समर् देखि र्स क्षेत्रमा कार्यरत भएकाले आफू लगार्त नेपालमा सबै पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू पनन र्ही समस्याबाट 
गुशिरहेको हामीलाई ज्ञात ि । पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले मात्र नभएर अन्तरशलिी व्यक्तिहरू, तेस्रोलैङ्गिक व्यक्तिहरू 
एवं गैर-द्वर्सांखिक व्यक्तिहरूको पनन लैङ्गिक पङ्गहचान अनुसार पररचर्पत्र तिा व्यक्तिगत दस्तावेजहरू बन्न नसक्दा 
ङ्गदनहुुँ जीवन करकर भएको अवस्था समेतलाई सम्बोिन गनय चाह्यौँ । 

आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान अनुसार पररचर्पत्र तिा व्यक्तिगत दस्तावेजहरू कार्म गने बारेमा लामो समर् देखि काम 
हुुँदै आएको ि । सन् १९९७-२००० ताका नै लैङ्गिक पङ्गहचानका आिारमा शसमान्तकृत व्यक्तिहरू संगङ्गित हुन सुरु 
भएको थिर्ो । र्स क्षेत्रमा कार्यरत नेपालको पङ्गहलो संस्थाका रूपमा नील ङ्गहरा समाज (ब्लु डार्मण्ड सोसार्टी) को 



ii 
 

स्थापना भर्ो । तत् पश्चात् नेपालका नवथभन्न शजल्लाहरूमा गिन भएका नील ङ्गहरा समाजको िािा कार्ालर्हरू 
क्रमिः स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा स्थाक्रपत हुुँदै गए । र्ी संस्थाहरू र्ौन अथभमुखिकरण तिा लैङ्गिक पङ्गहचानको क्षेत्रमा 
काम गरररहेका िन् ।  आन्दोलनको प्रारम्भिक कालमा मुख्यतः लैङ्गिक पङ्गहचानको नवषर्मा तेस्रोलैङ्गिक 
व्यक्तिहरूको मुद्दा अग्रपङ्तीमा थिर्ो । तेस्रोलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको पररचर्पत्र कार्म गनय 
गराउन सवोच्च अदालतद्वारा पनन फैसला एवं नजीर जारी भए । सन् २०१६ मा अन्तरशलिी व्यक्तिहरू पनन संगङ्गित 
भए र सन् २०१७ मा अन्तरशलिी व्यक्तिहरूद्वारा नेतृत्व गररएको अन्तरशलिी व्यक्तिहरूको हक अथिकारको लाक्तग 
कार्यरत संस्था क्याम्पेन फर चेन्जको स्थापना भर्ो । नेपालमा अन्तरशलिी व्यक्तिहरूको लाक्तग कार्यरत र्ो पङ्गहलो 
संस्था हो भने हाल सम्म एक मात्र पनन ।  सन् २०१८ मा क्वर्ेर र्ुि ग्रुपको स्थापना पिी गैर-द्वर्सांखिक व्यक्तिहरूका 
मुद्दाहरू पनन उिान हुन िाल्यो । पारलैङ्गिक मङ्गहला तिा पुरुषहरूको मुद्दा क्रमिः क्वर्ेर र्ुि ग्रुप र पारलैङ्गिक 
अथिकार समूह (टि ान्स राइट्स् कलेक्टिभ) को गिन पिी उजागर हुन िाल्यो । सन् २०२० लाई लैङ्गिक पङ्गहचान 
सम्बन्धी मागपत्रहरूको वषय भनन छचननन्छ । सन् २०२० मा लैङ्गिक पङ्गहचानकै नवषर्वस्तुमा ४ वटा मागपत्रहरू जारी 
भएका थिए । जारी भएका मागपत्रहरू राक्ररिर् पारलैङ्गिक मागपत्र, नेपालमा लैङ्गिक पङ्गहचानको कानूनी मान्यता 
सम्बन्धी राक्ररिर् मागपत्र, नागररकता नविेर्कमा लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धीको मागपत्र  तिा राक्ररिर् अन्तरशलिी मागपत्र 
थिए । 

र्स अिात् हाम्रो समस्या र मुद्दाहरू बुझाउन हामीसुँग पर्ाप्त सामाग्रीहरू उपलब्ध िन् । हाम्रा मागहरू के हुन् भने्न 
सम्बन्धमा पर्ाप्त िलफल, परामिय, इत्याङ्गद भई हाम्रा मागहरूको दस्तावेशजकरण समेत भइसकेको थिर्ो । हाम्रा 
मागहरू के हुन् भन्दा र्ी हुन् भनन प्रस्तुत गनय हामीसुँग पर्ाप्त सामाग्रीहरू बननसकेका थिए । अब हाम्रा र्ी मागहरू 
सम्बोिन हुनु भन्नाले के हो ? हामीले अक्तघ सारेका मागहरू कानूनमा उतार हुुँदा कस्तो हुुँदो हो ? हाम्रो माग अनुसारको 
कानून बनु्न भनेको केकस्तो हो ? अब भने र्सैका लाक्तग िोस कार्य गने र्स पररर्ोजनाको उदे्दश्य बनार्ौँ । त्यसैले 
कानून व्यवसार्ीको सहर्ोग संलग्नतामा नागररक समाज संस्थाहरू सबै जुटेर एउटा मस्यौदा नविेर्क ननमाण गने र 
सोही मस्यौदा नविेर्कलाई कानूनको रूपमा ल्याउनका लाक्तग वकालत पैरवी गने िोस सामाग्रीका रूपमा शलन 
सक्रकने पररकल्पना गर्ौँ । APTN मा र्स पररर्ोजनाको अविारणाको प्रस्ताव रािपेिी त्यहाँबाट सहर्ोग जुर्ो र 
हामी कार्ान्वर्न तफय  लाग्यौँ ।  

सवयप्रिम त र्स पररर्ोजनाका लाक्तग कानून व्यवसार्ीको संलग्नता आवश्यक थिर्ो । हामीले नवथभन्न माध्यमहरूबाट 
सोिपुि गर्ौँ र त्यहाँबाट अथिविा सुनबन मुल्मी जोक्रडन पुगे । र्स पररर्ोजनाका उनी प्रमुि कानूनी सल्लाहकार 
रहे ।  र्स पररर्ोजना कार्ान्वर्नको सुरु देखि अन्त्य सम्म उनको सहर्ोग एवं संलग्नता रह्यो । 
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त्यसपिी हामीले र्ौननक तिा लैंक्तगक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपाल र शसमान्तकृत र्ौन अथभमुखिकरण, 
लैङ्गिक पङ्गहचान तिा र्ौन नविेषताका व्यक्तिहरूको महासंघलाई सम्पकय  गरी नेपालमा अन्तरशलिी, पारलैङ्गिक, 
तेस्रोलैङ्गिक तिा गैर-द्वर्सांखिक लैङ्गिक पङ्गहचानका व्यक्तिहरूको हक अथिकारका क्षेत्रमा कार्यरत 
संघसंस्थाहरूको सूची बनार्ौँ । उि सूची तर्ार भएपिी हामीले ती संघसंस्थाहरूलाई सम्पकय  गर्ौँ र हाम्रो 
पररर्ोजना बारे व्याख्या गरी पङ्गहलो चरणको िलफलमा सहभागी हुन आमन्त्रणा गर्ौँ । 

नेपाल सवंत् ११४१ शसला १५ र १६ तदनुसार २०७७ माघ १९ र २० गते दईु ङ्गदनमा दईु समूह बनाई पङ्गहलो चरणको 
िलफल गर्ौँ । कार्यक्रममा हामीहरूले देहार्का प्रश्नहरूमा िलफल गर्ौँ ।  

- लैङ्गिक पङ्गहचानको मान्यता भन्नाले के हो ?  
- लैङ्गिक पङ्गहचानको मान्यता कस्तो हुनुपिय ?  
- र्स्ता नवषर्हरूमा हाम्रा माग सङ्गहत हामी र्स क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले िेरै वषय देखि आ-आफ्नो तवरले 

आवाज उिाउुँदै आएका िौँ । अब हाम्रा र्ी मागहरू कानूनका रूपमा अके्षररकरण हुुँदा कस्तो देखिन्छ ? 
- लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धीको कानूनले के कस्तो नवषर् समेट्नुपिय ? कानूनमा केके उल्लेि हुनुपिय ? के 

कस्ता प्राविान हुनुपिय ? 

सहभागीहरूले लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धीका व्यवहाररक र ङ्गदनहुुँ भोग्ने बािा चुनौती बारे चचा गरे र आफ्ना तिा 
आफूले छचनेका व्यक्तिहरूको अनुभव सुनाए । पङ्गहलो चरणको िलफल कानूनी व्यवस्था भन्दा पनन व्यवहाररक 
पाटाहरूमा केन्द्रित हुन गर्ो ।  

पङ्गहलो चरणको िलफलमा उिेका कुराहरू समेतको आिारमा हामीले प्रारम्भिक मस्यौदा तर्ार पार्ौँ । मस्यौदा 
तर्ार भइसकेपिी सबै संघसंस्थाहरूलाई पिार्ौँ र त्यस मस्यौदाको अध्यर्न गरी क्रटप्पणी प्रदान गनय अनुरोि गर्ौँ 
। त्यहाँबाट क्रटप्पणी प्राप्त भइसकेपिी दोस्रो चरणको िलफलका ननम्ति आमन्त्रणा गर्ौँ । नेपाल संवत् ११४१ तिला 
२ तदनुसार २०७८ जेि ५ गते दोस्रो चरणको िलफल गररर्ो । उि िलफलमा हामी मस्यौदा नविेर्कको मस्यौदामा 
केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ौँ र पङ्गहलो चरणको िलफलमा उिेका लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धी व्यवहाररक चुनौतीहरू 
समािानाियः र सम्बोिनाियः प्राविानको उल्लेि बारे कुराकानी गर्ौँ । 

दोस्रो चरणको िलफल पिी हामीले प्रारम्भिक मस्यौदामा सुिार संिोिन गर्ौँ र पुनःश्च सबै संघसंस्थाहरूलाई 
पिार्ौँ । अनलाइन माफय त् भेटघाटै गरी दईु पटक मात्र कार्यक्रम गररएको थिर्ो भने त्यसपिी सात पटक सम्म 
मस्यौदा पिाउने र क्रटकाक्रटप्पणी प्राप्त भए अनुसार सुिार संिोिन गने गर्ौँ ।  कनतपर् व्यक्ति तिा संस्थाहरू िप 
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प्रर हुन चाहेका र उनीहरूद्वारा प्राप्त भएको शलखित क्रटप्पणीमा िप प्रर हुन आवश्यक भएर स-साना िलफल 
कार्यक्रमहरू पनन गररए । 

त्यसका सािै सामाशजक संजालमा हामी र्स प्रकारको कार्य गदैिौँ र हामीले तर्ार पारेको मस्यौदामा क्रटकाक्रटपणी 
प्रदान गनय इचु्छक भएमा सम्पकय  गनय आवहान गर्ौँ । त्यसबाट अरु संघसंस्था तिा व्यक्तिहरू पनन जोक्रडन पुगे । 
उनीहरूबाट पनन शलखित मौखिक क्रटपणीहरू प्राप्त भर्ो । ती मध्ये बडी एण्ड डाटाले आफ्नो संस्थाका कार्यकारी 
सदस्यहरू बीच मस्यौदामा िलफल सत्र आर्ोजना गरे र मस्यौदाको डक फाइलमा शलखित क्रटप्पणी टाँस गरेर पिाए 
। तान नेपाल (लूम) ले भने आफ्नो कार्ालर्मा बोलाएर मौखिक क्रटप्पणी ङ्गदएका थिए । कानूनी सहर्ोग तिा परामिय 
केि (ल्याक) मा कार्यरत अथिविाहरूले अनलाइन भेटघाट कार्यक्रम आर्ोजना गरे जसमा हामीले मस्यौदा प्रस्तुत 
एवं हाम्रो व्याख्या गर्ौँ र ल्याकका अथिविाहरूले दफावार क्रटप्पणी ङ्गदए । त्यस बाहेक कनतपर् व्यक्तिहरूले 
व्यक्तिगत तवरबाट पनन शलखित मौखिक क्रटकाक्रटपणी ङ्गदए । ती मधे्य केही अथिविाहरू थिए भने अथिकांि 
व्यक्तिहरू लैङ्गिक पङ्गहचानका आिारमा शसमान्तकृत र्ुवाहरू थिए । फुक्का संजाल (लूज-नेटवकय ) का रूपमा 
रङ्गहरहेका एवं नवथभन्न स्वतःसू्फतय समूहहरूले पनन शलखित मौखिक क्रटकाक्रटपणी प्रदान गरे । 

अन्ततः हामी र्स पररर्ोजनामा संलग्न सबै संघसंस्थाहरूले मस्यौदा छचत्त बुझेको र कुनै िप प्रनतक्रक्रर्ा नरहेको 
बताइसकेपिी त्यसलाई अम्तन्तम मस्यौदा नविेर्कका रूपमा तर्ार पार्ौँ । 

हामी रुक्शना कपाली, एशलन भण्डारी र सुनबन मुल्मी तीनै जनाको सहकार्य र सहर्ोगदानले र्स पररर्ोजनालाई 
कार्ान्वर्न गरी र्स पुस्तकका सामाग्रीहरू तर्ार गनय सफल भर्ौँ । पुस्तकमा उल्लेखित सामाग्रीहरूलाई पुस्तकको 
रूप ङ्गदने कार्यभार रुक्शना कपालीले पूती गरे । 

अन्ततः नेपाल संवत् ११४१ किला तदनुसार २०७७ कानतयकबाट सुरु भएको र्स पररर्ोजनाले नेपाल संवत् ११४२ 
किला तदनुसार २०७८ कानतयकमा अम्तन्तम स्वरूप पार्ो । हामीले र्स पुस्तकमा अक्तघ सारेको मस्यौदा नविेर्क 
सम्बम्तन्धत समुदार् स्तरमा व्यापक िलफल एवं राक्ररिर् तिा अन्तराक्ररिर् स्रोत सामाग्रीहरूको गहन अध्यर्न पश्चात् 
तर्ार पारेका हौँ । र्ो पुस्तक हामी सबैका लाक्तग उपर्ोगी हुनेि भने्न आिा गदयिौँ । त्यसका सािै नेपालको कानून 
ननमाता लगार्त राज्यका सबै सम्बम्तन्धत ननकार्हरूलाई र्स पुस्तक अध्यर्न गरी र्समा अक्तघ साररएको मस्यौदा 
नविेर्कलाई ऐन कानूनका रूपमा पाररत गनय र हाम्रो हकाथिकारलाई कानूनतः स्थाक्रपत संरक्षण गनय जोड्दार माग 
गदयिौँ ।  

सबैले आ-आफूले सक्दो ढिमा पहल गरौँ, वकालत गरौँ । 
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कृतज्ञता ज्ञापन 
 

यस परियोजनाको अवधािणालाई यथाथथरूप दिन आर्थथक सहयोग गिेकोमा एससया प्रशान्त पािलैदिक संजाल 
(Asia Pacific Transgender Network) प्रति हामी कृिज्ञ छौँ । उक्त संजालको सचिवालय थाइल्याण्डको 
ब्याङ्कक शहिमा स्थिि छ । संजालको वेबसाइट https://weareaptn.org/ हो ।  यस परियोजनाको अवधािणा 
अघि सािेकोमा रुक्शना कपाली प्रति कृिज्ञ छौँ । संजालको Amplifying Trans Advocacy Fellowship 
2020 मा हामीहरू सहभागी र्थयौँ । 

१) एसलन भण्डािी, काठमाडौँ - पािलैदिक अर्धकािकमी िथा Monitoring, Evaluation, 
Accountability and Learning (MEAL) officer । 

२) रुक्शना कपाली, लसलिपुि - पािलैदिक अर्धकािकमी, नेपालभाषा अर्भयान्ता, BALLB कानून तवद्याथी 
(पूतव), BA भाषातवज्ञान िथा समाजशास्त्र तवद्याथी (त्रितव) । 

 

हामीले यस परियोजनाको कायाथथः aptnfellow.nepal@gmail.com ईमेल अकाउन्ट बनाएका र्थयौँ । यस 
परियोजना अन्त्य भएको एक वषथ पछी यो ईमेल अकाउन्ट बन्द गरिनेछ । हामीलाई 
rukshana.newa@gmail.com ि elynbhandari@gmail.com मा सम्पकथ  गनथ सत्रकन्छ । 

यस पुस्तकमा प्रस्तातवि लैदिक पदहिान सम्बन्धी तवधेयक, २०७८ ियाि पानथ तवर्भन्न ििणका छलफलहरूमा 
सहभागी भई मस्यौिाहरूमा त्रटक्कात्रटप्पणी प्रिान गरि हामीलाई िेहायका संिसंिाहरूको सहयोग प्राप्त भएको 
र्थयो । 

िी मधे्य िेहायका संिाहरू लैदिक पदहिान लगायिका क्षेिमा कायथिि ि ससमान्तकृि समूह अन्तिसलिी व्यघक्त, 
गैि–द्वयसांखिक व्यघक्त, िेस्रोलैदिक व्यघक्त िथा पािलैदिक व्यघक्तहरूद्वािा नेिृत्व गरिएका संिाहरू हुन् । 

प्रिेश १ 
१)  परिविथनशील समाज Pariwartanshil Samaj मोिङ 

 ििा नं : २०९८/२०६५, सजल्ला प्रशासन कायालय मोिङ 
 biratnagarbds@gmail.com 

२)  मानव कल्याण समाज Human Welfare Society सुनसिी 
 ििा नं : १२६१/१२२३/०६३/६४, सजल्ला प्रशासन कायालय सुनसिी 
 humanwelfare.ith@gmail.com 
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३)  सलड नेपाल Lead Nepal झापा 
 ििा नं : १६७३/२०६६, सजल्ला प्रशासन कायालय झापा 
 leadnepaljhapa@gmail.com 

प्रिेश २ 
४)  िौिािी नेपाल Chautari Nepal महोत्तिी 

 ििा नं : १०३४/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय महोत्तिी 
 nepalchautari201@gmail.com 

५)  जीवन ज्योति समाज Jiwan Jyoti Samaj ससिहा 
 ििा नं : ८४७/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय ससिहा 
 lahanbds@gmail.com 

६)  पदहिान नेपाल Pahichan Nepal सलाही 
 ििा नं : ११२३/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय सलाही 
 dpc.malangawa@gmail.com 

७)  बु्ल हेभेन नेपाल   Blue Heaven Nepal बािा 
 ििा नं : १२५३/२०६६, सजल्ला प्रशासन कायालय बािा 
 nepalheaven946@gmail.com 

८)  सप्तिंगी नेपाल Saptarangi Nepal िौिहट 
 ििा नं : १५५२/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय िौिहट 
 routahot.bds@gmail.com 

९)  सहयािी समाज नेपाल Sahayatri Samaj Nepal पसा 
 ििा नं : ११७५/२०६५, सजल्ला प्रशासन कायालय पसा 
 sahayatriparsa@gmail.com 

१०)  सहयोगी समाज Sahayogi Samaj सप्तिी 
 ििा नं : ७८८/२०५६, सजल्ला प्रशासन कायालय सप्तिी 
 ssrbj.saptari@gmail.com 

११)  सुनौलो तवहानी समाज   Golden Morning Society धनुषा 
 ििा नं : ११५४/२०६३, सजल्ला प्रशासन कायालय धनुषा 
 bdsjanakpur@gmail.com 

बागमिी प्रिेश 
१२)  क्याम्पेन फि िेन्ज Campaign For Change काठमाडौँ 
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 ििा नं : १६८३०१/०७३/०७४, कम्पनी िसजष् टर ािको कायालय, काठमाडौँ 
 campaignforchange17@gmail.com 

१३)  कू्रज एड्स नेपाल Cruise Aids Nepal काठमाडौँ 
 ििा नं : ७१९/२०६३, सजल्ला प्रशासन कायालय काठमाडौँ 
 cruiseaids@gmail.com 

१४)  क्वयेि युथ ग्रुप Queer Youth Group लसलिपुि 
 ििा नं : २४४९३५/०७७/०७८, कम्पनी िसजष् टर ािको कायालय, काठमाडौँ 
 queeryouthgroup.nepal@gmail.com 

१५)  नील दहिा समाज Blue Diamond Society काठमाडौँ 
 ििा नं : १५४/१३३९ (२०५८), सजल्ला प्रशासन कायालय काठमाडौँ 
 bdsboard@gmail.com, info@bds.org.np 

१६)  परििय समाज Parichaya Samaj लसलिपुि 
 ििा नं : १८२/२०६३, सजल्ला प्रशासन कायालय लसलिपुि 
 parichayasamaj@gmail.com 

१७)  फे्रण््डस हेटौँडा Friends Hetauda मकवानपुि 
 ििा नं : १३३८/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय मकवानपुि 
 friendshetauda2015@gmail.com 

१८)  युतनटी फि िेन्ज Unity for Change काठमाडौँ 
 ििा नं : २३४५६९/०७६/०७७, कम्पनी िसजष् टर ािको कायालय, काठमाडौँ 
 u4change2019@gmail.com 

१९)  हाम्रो समान पहुुँि Hamro Saman Pahuch भक्तपुि 
 ििा नं : १०२४/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय भक्तपुि 
 hamrosamanpaunch@gmail.com 

२०)  ह्यमून कन्सियस सोसाइटी Human Conscious Society चििवन 
 ििा नं : ८४ /०६४/०६५, सजल्ला प्रशासन कायालय चििवन 
 humanconscioussociety@gmail.com 

गण्डकी प्रिेश 
२१)  नौलो तबहानी पोििा Naulo Bihani Pokhara कास्की 

 ििा नं : १७३५/२०६३, सजल्ला प्रशासन कायालय कास्की 
 naulobihani2006@gmail.com 
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२२)  सशघक्तकिण नेपाल Saktikaran Nepal नवलपिासी 
 ििा नं : १५६५/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय नवलपिासी 
 empnepal.parasi@gmail.com 

लुम्बम्बनी प्रिेश 
२३)  नव जीवन Nava Jeevan कत्रपलवस्तु 

 ििा नं : ७३०/०६७/०६८, सजल्ला प्रशासन कायालय कत्रपलवस्तु 
 kapilvastu.navajivan@gmail.com 

२४)  सुन्दि संसाि Sundar Sansar बदिथया 
 ििा नं : ५४१/०६७/०६८, सजल्ला प्रशासन कायालय बदिथया 
 bardiyabds@gmail.com 

२५)  ह्यमून हेल्थ सोसायटी Human Health Society िाङ 
 ििा नं : ८२६/२०६७, सजल्ला प्रशासन कायालय िाङ 
 hhsdang123@gmail.com 

२६)  एक्लोलाई साहािा दिने बृक्ष 
समुह 

Mono Supporting Maple 
Group 

रुपने्दही 

 ििा नं : ११३६/०६३/०६४, सजल्ला प्रशासन कायालय रुपने्दही 
 msmgnepal@gmail.com 

२७)  वेस्ट्रन स्ट्ाि नेपाल Western Star Nepal बाँके 
 ििा नं : ७८६/०६३/०६४, सजल्ला प्रशासन कायालय बाँके 
 western.starnepalgunj@gmail.com 

सुििुपसिम प्रिेश 
२८)  सहयािा नेपाल Sahayatra Nepal कञ्चनपुि 

 ििा नं : ९५९/२०६६, सजल्ला प्रशासन कायालय कञ्चनपुि 
 kanchanpurbds@gmail.com 

२९)  सुििुपसिम समाज Sudur Paschim Samaj कैलाली 
 ििा नं : १२८०/०६५/०६६, सजल्ला प्रशासन कायालय कैलाली 
 spsdhangadhi@gmail.com 

 
महासंिहरूमा ििा नं १२१४/२०६४ (सजप्रका काठमाडौँ) िहेको यौतनक िथा लैंघगक अल्पसंख्यकहरुको महासंि 
नेपाल (Federation of Sexual and Gender Minorities Nepal)  fsgmn@yahoo.com ि हाल गैि-

mailto:fsgmn@yahoo.com
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पर्िकृि फुक्का संजालका रूपमा िहेका ससमान्तकृि यौन अर्भमुखिकिण, लैदिक पदहिान िथा यौन तवशेषिाका 
व्यघक्तहरूको महासंि (Federation of People of Marginalized Sexual Orientation, Gender 
Identity and Sex Characteristics)  queerfederation2019@gmail.com बाट पतन सहयोग प्राप्त र्थयो 
। 

त्यस बाहेक पतन िेहायका तवर्भन्न क्षेिमा कायथिि संिाहरू पतन छन् । 

१)  बडी एण्ड डाटा  Body & Data 
              — इन्टिनेट ि यौतनकिाको अन्तसथम्बन्धमा कायथिि संिा । 
 https://bodyanddata.org/ 

२)  कानूनी सहयोग िथा पिामशथ केन्द्र (ल्याक) Legal Aid and Consultancy Centre 
(LACC) 

             — मदहला िथा बालबासलकाको न्यायमा पहुि पुर्याई उनीहरूको कानूनी हक अर्धकाि िथा 
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परिचय 
 
हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार मानव प्रिाततमा दईु थरी यौनाङ्ग भएका मातनसहरू िन्मन्छन् भने्न बुझाई 
छ भने सोही दईु थरी यौनाङ्गको आधारमा व्यक्तिको लैङ्गङ्गकता मङ्गहला वा पुरुष भतन तनधारण गने गररन्छ । यो 
द्वयसांखिक (बाइनेरी) अवधारणाले सङ्गदयौँ सम्म थुप्रै तवतवधताका व्यक्तिहरूलाई अवधारणागत वङ्गहष्करणमा 
पारेको छ भने सोही कारण यी वङ्गहष्करणमा परेका व्यक्तिहरू लाञ्छना, तवभेद र ङ्गहिंसा भोग्न बाध्य भएका छन् । 
तसथथ यी वङ्गहष्करणमा पाररएका वगथले त्यस्ता अवधारणाको िण्डन गदै क्रमशः सबैलाई समावेशी हुन े
अवधारणा तवकास हुुँदै आएको छ ।  
 

अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार यौन अभभमखुिकरण, लैङ्गङ्गक पङ्गहचान र यौन तवशषेता (SOGIESC)  भने्न शब्दावली 
प्रचजलत छ । यौन अभभमुखिकरण, लैङ्गङ्गक पङ्गहचान र यौन तवशेषता तीन फरक फरक तवषयहरू हुन् । ती तीन 
तवषयहरू मधे्य यस ऐनमा लैङ्गङ्गक पङ्गहचान को तवषयलाई सम्बोधन गररएको छ । 
 

यौन तवशेषता अन्तरगत कुनै व्यक्तिको प्रिनन ग्रन्थी, यौनाङ्ग, गुणसुत्र (chromosomes) को ढाँचा पदथछन् । 
पुजलङ्गी र स्त्रीजलङ्गी शरीरको परम्परागत धारणा बाहेक पतन थुप्रै यौन तवशेषताका तवतवधताहरू छन् । ती सब ै
तवतवधताहरूलाई अन्तरजलङ्गी तवतवधता  भतनन्छ । पुजलङ्गी वा स्त्रीजलङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा 
नअटाउने यौन तवशेषता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्तरजलङ्गी व्यक्ति  (अङ््गग्रेिीमा : Intersex person) भतनन्छ । 
अन्तरजलङ्गी यौन तवशेषताका थुप्रै तवतवधताहरू पाइन्छ । यसका केही तवतवधताहरूको चचा गदा िस्तै कुनै 
व्यक्तिको बाङ्गहरी यौनाङ्ग योनी हुने र आन्तररक अण्डकोष हुने, बाङ्गहरी यौनाङ्ग जशश्न हुने र आन्तररक पाठेघर हुने, 
जशश्न र योनी दबुै यौनाङ्ग हुने, XXY, XYY, XO/XX, लगायतका गुणसुत्रीय ढाँचा हुने,  इत्यादी । 
 

कुनै जशश ुिन्मदाका बित उसको यौनाङ्ग जशश्न भएमा उसलाई केटा वा पुरुष र कुनै जशशु िन्मदाका बित  
उसको यौनाङ्ग योनी भएमा उसलाई केटी वा मङ्गहला भतन तनधारण गररन्छ ।  सबै अन्तरजलङ्गी तवतवधताहरू िन्मुँदै 
दृश्यक हुुँदैन तर िस्तै दबुै यौनाङ्ग वा अस्पर यौनाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको हकमा अभभभावकले आफ्नो इच्छा 
अनुसार केटा वा केटा भनेर हुकाउने गरेको पाइन्छ । यसलाई िन्मुँदा इङ्गङ्गत गररएको लैङ्गङ्गकता   भतनन्छ ।  
 

लैङ्गङ्गक पङ्गहचान   भन्नाले व्यक्तिको स्वःअनुभूतीको लैङ्गङ्गकता हो ।  व्यक्तिको भभत्री मन वा अन्तरात्माबाट लैङ्गङ्गकता 
सम्बन्धीको व्यक्तिगत अनुभूतत तथा अनुभव नीिको लैङ्गङ्गक पङ्गहचान हो । कुनै व्यक्ति आफू मङ्गहला, पुरुष वा 
त्यस बाहेक रहेको अन्तरमनको बोध उसको लैङ्गङ्गक पङ्गहचान हो । यसलाई लैङ्गङ्गक अन्तरबोधन  (अङ््गग्रेिीमा : 
innate sense of gender) पतन भने्न गररन्छ ।  कुनै पतन जशशुलाई िन्मदाका बित आफ्नो लैङ्गङ्गकताको 
बारे चेतना हुुँदैन ।  लैङ्गङ्गक पङ्गहचान व्यक्ति हुकँदै िाने क्रममा तनिले गने आफ्नो लैङ्गङ्गकता प्रततको अनुभूतीबाट 
थाहा हुुँदै िाने तवषय हो । 
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यङ्गद कुनै व्यक्तिको लैङ्गङ्गक पङ्गहचान उसलाई िन्मुँदा इङ्गङ्गत गररएको लैङ्गङ्गकता अनुरूप नै छ भने नीिलाई 
त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्ति  (अङ््गग्रेिीमा : Cisgender person) र यङ्गद कुनै व्यक्तिको लैङ्गङ्गक पङ्गहचान उसको िन्मुँदा 
इङ्गङ्गत गररएको लैङ्गङ्गकता भन्दा फरक छ भने नीिलाई पारलैङ्गङ्गक व्यक्ति (अङ््गग्रेिीमा : Transgender 
person) भतनन्छ ।  
 

िन्मुँदा पुजलङ्गी इङ्गङ्गत गररएको र लैङ्गङ्गक पङ्गहचान पतन पुरुष हुुँदा त्याचलैङ्गङ्गक परुुष  (अङ््गग्रेिीमा : Cis man) 
तथा िन्मुँदा स्त्रीजलङ्गी इङ्गङ्गत गररएको र लैङ्गङ्गक पङ्गहचान पतन मङ्गहला हुुँदा त्याचलैङ्गङ्गक मङ्गहला (अङ््गग्रेिीमा : Cis 
woman) भतनन्छ भने िन्मुँदा पुजलङ्गी इङ्गङ्गत गररएको र लैङ्गङ्गक पङ्गहचान मङ्गहला हुुँदा पारलैङ्गङ्गक मङ्गहला  
(अङ््गग्रेिीमा : Trans woman) तथा िन्मुँदा स्त्रीजलङ्गी इङ्गङ्गत गररएको र लैङ्गङ्गक पङ्गहचान पुरुष हुुँदा पारलैङ्गङ्गक 
परुुष (अङ््गग्रेिीमा : Trans man) भतनन्छ ।  
 

यी लैङ्गङ्गक पङ्गहचानहरू मङ्गहला र पुरुषको द्वयसिंख्यामा पदथछ भने यस द्वयसिंख्या बाहेकका लैङ्गङ्गक 
पङ्गहचानहरूलाई  गैर-द्वयसांखिक  (अङ््गग्रेिीमा : Non-binary) भतनन्छ । त्यसै गरी नेपालमा तेस्रोलैङ्गङ्गक  
(अङ््गग्रेिीमा : Third gender)  भने्न शब्द पतन प्रचलनमा छ ।  तेस्रोलैङ्गङ्गक पङ्गहचान धमथ-सिंसृ्कततमा आधाररत 
हो ।  
 

अन्तरजलङ्गी व्यक्ति हुनु यौन तवशेषताको आधारमा हो, तसथथ अन्तरजलङ्गी व्यक्तिहरूको पतन लैङ्गङ्गक पङ्गहचान हुन्छ 
।  अन्तरजलङ्गी यौन तवशेषता भएका व्यक्तिहरूको लैङ्गङ्गक पङ्गहचान पुरुष, मङ्गहला, गैर-द्वयसांखिक वा तेस्रोलैङ्गङ्गक 
हुन ेगदथछ ।  त्यसै गरी अन्तरजलङ्गी व्यक्तिहरूलाई पतन िन्मुँदा इङ्गङ्गत गररएको लैङ्गङ्गकता अनुरूप लैङ्गङ्गक पङ्गहचान 
हुुँदा त्याचलैङ्गङ्गक र िन्मुँदा इङ्गङ्गत गररएको लैङ्गङ्गकता भन्दा फरक लैङ्गङ्गक पङ्गहचान भएमा पारलैङ्गङ्गक भतन 
व्याख्या गनथ सष्ट्कन्छ । 
 

लैङ्गङ्गक पङ्गहचान तवतवधतापूणथ छ ।  हाम्रो समािले यी तवतवध लैङ्गङ्गक पङ्गहचानहरू स्वीकार गनथ सकेको 
छैन । त्यसैको प्रतततबम्ब समािमा त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्तिहरूको वचथस्व छ र त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्तिहरूलाई मात्र 
'सामान्य' मातनन्छ ।  त्यसैले त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्तिहरूको सवथमान्यतामा हाम्रो मूल्यमान्यता तथा सिंरचनाहरू तनतमथत 
छन् ।  त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्तिहरूकै वास्ततवकतलाई मानव िीवनको वास्ततवकता रूपमा बुझे्न गररन्छ । यसरी 
त्याचलैङ्गङ्गक समीभाव  (अङ््गग्रेिीमा : Cisnormativity) को आधारमा तनतमथत सिंरचना तथा व्यवस्थाहरूले गैर-
त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्तिहरूलाई तवभेद तथा वङ्गहष्करणमा पानुथ स्वभातवक नै भयो ।  यसै कारण त्याचलैङ्गङ्गक 
व्यक्तिहरू सिंरचनात्मक लाभमा छन् भने गैर-त्याचलैङ्गङ्गक व्यक्तिहरू तवभेद, ङ्गहिंसा तथा लाञ्छनामा ष्ट्पल्सिरहेका 
छन् । र यही त्याचलैङ्गङ्गक समीभाव हाम्रो समािमा मात्र नभएर कानूनी व्यवस्थामा समेत प्रतततबम्बम्बत छ । 
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कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता 
 
हाम्रो समाजमा शिश्न शिएर जन्मेको बच्चािाई केटा र योनी शिएर जन्मेको बच्चािाई केटी भनेर तोककन्छ र सोही 
िैङ्गिकता अनुसार हुकाइन्छ ।  यङ्गि कोही शििुको िबुै यौनाि छ भने उसिाई कसरी हुुकाउने बारे हाम्रो 
सामाशजक मूल्यमान्यता स्पष्ट छैनन् । यी व्यक्तिहरू त शििु अवस्था िेखि नै ङ्गहिंसा, िाञ्छना र वञ्चिततकरणमा 
पछुन् । त्यस बाहेक पतन शििु अवस्थामा केटा ठातनएका व्यक्तिहरूको स्वःअनुभूतीको िैङ्गिकता केटी र शििु 
अवस्थामा केटी ठातनएका व्यक्तिहरूको स्वःअनुभूतीको िैङ्गिकता केटा भएमा ती व्यक्तिहरूको िैङ्गिक 
अञ्चभव्यक्ति एविं आचरणको आधारमा अनेकौँ िाञ्छना र ङ्गहिंसाको शिकार हुनुपने अवस्था छ । 
 

व्यक्तिको िैङ्गिक पङ्गहचान जन्मनासाथ थाहा हुुँिैन ।  व्यक्ति हुकुने बढ्ने क्रममा स्वःअनुभूती भई र स्वःतवश्वस्त 
भएपछछ मात्रै आफ्नो पङ्गहचान तनधारण गनु सककन्छ ।  अञ्चधकांि व्यक्तिहरूिे  आफ्नो स्वःअनुभूतीको िैङ्गिकता 
सानै उमेरमा पतन थाहा पाइसकेको हुन्छ । तर हाम्रो समाजिे भने यौनािको आधारमा ठातनएको िैङ्गिकतासुँग 
अमेि िाने अञ्चभव्यक्ति तथा अनुभूतीहरूिाई 'असमान्य' वा अरु कुनै िाञ्छञ्छत िब्दाविीहरूिे छचने्न गिुछ । 
त्यस्ता अञ्चभव्यक्ति तथा अनुभूतीिाई तनरुत्साङ्गहत गररन्छ र ती व्यक्तिहरूिाई आफ्नो प्रकृतत प्रतत िज्जित 
तुल्याउनका साथै तवञ्चभन्न प्रकारका तवभेि, िाञ्छना, घृणा, हेिा, ततरस्कार एविं ङ्गहिंसाको शिकार हुनुपने अवस्था 
रहेको छ ।  त्यसमाथी समाजमा िाञ्छञ्छत तुल्याइने तवषयवस्तुको िुिेर वा सम्मानजनक ढििे कुराकानी हुने 
नै भएन । हाम्रो शिक्षा प्रणािीमा तवद्याियहरूमा पतन यस बारे कहीकतै शसकाइुँिैन । त्यस बाहेक अरु प्रकारका 
स्रोतहरू जस्तै पत्रपकत्रका, रेकियो, इन्टरनेट िगायतका माध्यमहरूमा केकतत पहुुँच छ र ती माध्यमहरूमा यस 
बारे कतत कसरी जानकारी उपिब्ध हुन्छन् भने्न तवषयिे समेत व्यक्तिको जानकारीमा प्रभाव पािुछ ।  यसकारण 
सवुप्रथम त कततपय व्यक्तिहरूिाई आफ्नो पङ्गहचानमा स्वःतवश्वस्त हुन नै समय िाग्छ । कततपय व्यक्तिहरूिाई 
म ककन यस्तो रहेछु, म मात्र ककन यस्तो रहेछु िगायतका अन्तरु्द्न्दहरू हुने गिुछन् भने यही सामाशजक सिंरचनामा 
हुककुएको कारणिे आफ्नो िैङ्गिक अनुभूती तथा अञ्चभव्यक्ति प्रतत हीनताबोध र स्वःिाञ्छना समेत हुने गरेको छ 
। आफू स्वःतवश्वस्त भएको िण्डमा पतन अरु व्यक्ति, समाज िगायतबाट हुने तवभेि तथा अवहेिनाको दृष्य अदृष्य 
िर र त्रासका कारण आफ्नो पङ्गहचान अनुसार जीवन व्यततत गने सामर्थ्ु नहुन सक्छ ।  आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचान 
अनुसार जीवन तनवाह गरेमा वा आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचान बाङ्गहर्याएमा घरपररवारबाट तनकाशिएिा कक ? 
तवद्याियबाट तनकाशिएिा कक ? आफ्नो साथीभाइहरूिे क्तगज्याउने होच्याउने िगायतको अवहेिनापूणु व्यवहार 
गरे भने ? कायाियबाट तनष्कासन गररङ्गिए भने ? कुटकपट तथा अन्य ङ्गहिंसामा पररयो भने ? गाउुँघरबाट नै 
ििेकटयो भने ? टोिछछमेकमा ङ्गह िँि्नै नसक्ने वा बस्नै नसक्ने अवस्था आयो भने ? यस्ता दृश्य अदृश्य िरहरू छन् 
नै । प्रत्येक व्यक्तिको जीवन र पररञ्छस्थततहरू फरक-फरक हुन्छ । त्यसै कारण नीजको वैयक्तिक जीवनको 
अनुकूिता अनुसार कङ्गहिे कसरी आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचान अनुसार िुिेर आउन सककन्छ र जीवनयापन गन ु
सककन्छ भने्न तवषय व्यक्तिपरक हुन्छ / व्यक्ति कपचे्छ फरक हुन्छ । 
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अतः कुनै व्यक्ति स्वयिंिे आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचान के हो भतन स्वःतवश्वस्त हुन अगावै शििु अवस्थामा गररङ्गिएको 
तनणुयअनुसार त्याचिैङ्गिक व्यक्तिहरूको िैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको पररचय कायम नै भइसकेको हुन्छ भने गैर-
त्याचिैङ्गिक व्यक्तिहरूका िाक्तग आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको पररचय कायम गनुका िाक्तग नाम तथा िैङ्गिक 
तववरण सिंिोधन गनुु अपररहायु रहन्छ । 
 

िैङ्गिकता सम्बन्धी हाम्रो कानून पतन समाजमा व्यापक त्याचिैङ्गिक समीभाव  (Cisnormativity)  मा आधाररत 
छ  ।  त्याचिैङ्गिक व्यक्तिहरूको जीवनको वास्ततवकता नै सबै मातनसहरूको जीवनको वास्ततवकता हो भने्न 
प्रकारको सोचाइका कारण गैर-त्याचिैङ्गिक व्यक्तिहरूको जीवनको वास्ततवकता नगणन्यमा पाररन्छ । गैर-
त्याचिैङ्गिक व्यक्तिहरूिाई तवभेि र ङ्गहिंसाको शिकार बनाउने यस्ता थुप्रै सामाशजक, सांसृ्कततक र सिंरचनात्मक 
व्यवस्थाहरू कारक रहेका छन् भने त्यस मध्ये वैयक्तिक कागजप्रमाणहरू वा कानूनी पङ्गहचानका िस्तावेजहरू 
र ती कागजातहरू प्राप्त गने प्रकक्रया पतन हुन् ।  
 

बच्चा जन्मेको ३० ङ्गिन ञ्चभत्र जन्म िता गररनुपने कानूनी प्रावधान रहेको छ जसमा नीजको नाम र िैङ्गिक तववरण 
उल्लेि गनुुपिुछ ।  सोही जन्मिताको आधारमा तवद्याियमा भना गररन्छ र तवद्याियको अञ्चभिेि ििा हुन्छ । 
तवद्याियको अञ्चभिेि र जन्म िता बमोशजमका तववरणहरूको आधारमा बोिु पररक्षाहरूको रशजष्टर िेन हुने र सोही 
अनुसार प्रमाणपत्रहरू बन्दछन् । नागररकता प्रमाणपत्र बनाउन जन्म िता तथा िैशक्षक प्रमाणपत्रहरू पेि 
गनुुपिुछ र सोही तववरण अनुसार नै नागररकता प्रमाणपत्र बन्दछ ।  नागररकता प्रमाणपत्र बनेपश्चात् सोही तववरण 
अनुसार मतिाता पररचयपत्र, राहिानी, बैंक िाता, िगायत सबै वैयक्तिक अञ्चभिेिहरू ििा गररन्छ ।  अतः कुनै 
व्यक्तििाई शििु अवस्थामा ङ्गिइने पररचय नै नीजको जीवनभर कायम रहने नेपािको कानूनी व्यवस्था रहेको छ 
। तसथ ु व्यक्तिगत कागजप्रमाणहरूमा नाम तथा िैङ्गिक तववरण सिंिोधन गने प्रावधान भएन भने गैर-
त्याचिैङ्गिक व्यक्तिहरूको पररचयपत्रमा िैङ्गिक पङ्गहचान कायम हुन सकै्दन ।  
 

समाजमा आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचान अनुसार िुिेर जीवन तनवाह गरररहेको अवस्थामा पतन आफ्नो वैयक्तिक 
कागजप्रमाणहरूिे आफ्नो िैङ्गिक पङ्गहचानको प्रतततबम्ब नगिा नीजहरू तवभेि र ङ्गहिंसाको तनरन्तर शिकार 
भइरहनुपने मात्र नभएर तवञ्चभन्न प्रकारको वञ्चिततकरणमा परररहेका छन् । यही समस्यािाई समाधान गने हेतु 
हामीिे यस पररयोजना माफुत् वैयक्तिक कागजप्रमाणहरूमा िैङ्गिक पङ्गहचानको तवषयिाई सही सम्बोधन गन े
मस्यौिा तवधेयक तयार पारेका हौँ । 
 
तवधयेकको उदे्दश्य 
 

 िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसमुिायको िैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको पररचय कायम गन ु
पाउने कानूनी हक सुतनशश्चत गनु; 
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 िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसमुिायको िैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको पररचय कायम गन ु
तवभेि रङ्गहत, सरि प्रकक्रयागत र एकककृत तवञ्चध अविम्बन गने कानूनी प्रावधान तनमाण गनु; 

 िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसमुिायको सिंवैधातनक हक कायान्वयन गनु; 
 िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसमुिाय सम्बन्धी अन्तराकष्टरय कानून तथा सिंयुि राष्टर  

सिंघका सुझाव प्रततवेिनहरू कायान्वयन गनु । 
 
तवधयेकको सीतमतता 
 

नेपािको मूि कानून नेपािको सिंतवधान हो । यस मस्यौिा तवधेयकको तनमाण पतन सिंतवधानको िायरा ञ्चभत्र नै 
भएको छ ।  
 

िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसमुिायको हकाञ्चधकारका तवषय र नीजहरूिे भोग्ने तवभेि, ङ्गहिंसा, 
िाञ्छना तथा वङ्गहष्करणका तवषयवस्तु सवुव्यापी छन् । नेपािको सबै ऐन कानून यस जनसमुिायको 
सरोकारका तवषय हुन् । प्रत्येक क्षेत्रमा हुने तवभेिको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।  यस मस्यौिा तवधेयकमा 
सीमान्तकृत िैङ्गिक पङ्गहचानका व्यक्तिहरूको शिक्षाको समान हक, स्वास्थ्यको समान हक, रोजगारीको समान 
हक, समान सहभाक्तगताको हक, सामाशजक सुरक्षाको अञ्चधकार, सहभाक्तगताको हक िगायत अन्य सिंवैधातनक, 
कानूनी अञ्चधकार तथा अन्य मानव अञ्चधकारहरूको तवस्तृत व्याख्या वा सिंरक्षणका प्रावधानहरू राखिएको छैन । 
िैङ्गिक पङ्गहचानसम्बन्धी सामाशजक मूल्य मान्यतामा पररवतुन ल्याउन एउटा ऐन वा कानूनी व्यवस्था पयाप्त हुुँिैन 
।  एउटै ऐनमा सीमान्तकृत िैङ्गिक पङ्गहचान भएका व्यक्तिहरूको सम्पूणु अञ्चधकारहरू समेट्न सककन्न ।  
 

यस मस्यौिा तवधेयक व्यक्तिगत कागजप्रमाणहरूमा िैङ्गिक पङ्गहचान कायम गने तवषयमा केन्द्रित रहेर बनेको 
छ । व्यक्तिगत कागजप्रमाणहरूमा िैङ्गिक पङ्गहचान कायम गने तवषयिाई भने यस मस्यौिा तवधेयकिे व्यापक 
तवस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेको छ । 
 
तवधयेकको व्यापकता 
 

नेपािमा िैङ्गिक पङ्गहचानको तवषय उठान भएको िईु ििक जतत भएको छ । तथाकप िैङ्गिक पङ्गहचानका 
सिंवािहरू मुख्यतः िैङ्गिक तववरणमा मङ्गहिा र पुरुष बाहेक तेस्रोिैङ्गिक तवधा थप्ने र नागररकता प्रमाणपत्र 
सिंिोधन गनेमा मात्र सीतमत रहेको पाइन्छ ।  हािसम्म बनेका केही सीतमत कानूनी प्रावधानहरू पतन नागररकता 
प्रमाणपत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ । 
 

यस मस्यौिा तवधेयकि ेिैङ्गिक पङ्गहचान कायम गनु पाउने तवषयमा :-  
 व्यापक तवस्तृत रूपमा सम्बोधन गररएको छ; 
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 नागररकता प्रमाणपत्र, िैशक्षक प्रमाणपत्रहरू, जन्म िता, राहिानी िगायत व्यक्तिको जीवनमा महत्व 
राखे्न प्रत्येक वैयक्तिक कागजप्रमाणहरूिाई समेकटएको छ; 

 एकककृत प्रकक्रयाको पररकल्पना गररएको छ; 
 सम्बन्धन्धत अरु मौशिक हक (जस्तै: स्वास्थ्यको हक, गोपनीयताको हक, समानताको हक, सम्मानपूवुक 

बाँच्न पाउने हक) िगायतका हकहरूिाई समेत सम्बोधन गररएको छ; 
 िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत व्यक्तिहरूिाई सकारात्मक तवभेि र तविेष सिंरक्षणको 

पररकल्पनाका साथै छुटै्ट पररयचपत्रको व्यवस्था गररएको छ;  
 अञ्चधकार सिंरक्षणको िाक्तग तीनै तहमा तनिेिन सतमतत र अञ्चधकार प्रचिनका िाक्तग शजल्ला अिाितमा 

तनवेिन ङ्गिन सक्ने व्यवस्था गररएको छ; 
 अपराधजन्य कायुिाई कसूरको रूपमा पररभाकषत गररएको छ । 

 
तवधयेक तनमाणको पद्दतत 
 

यस मस्यौिा तवधेयकिाई अन्धन्तम स्वरूप ङ्गिन हामीहरूिे नेपािका तवञ्चभन्न प्रिेि शजल्लाहरूमा िैङ्गिक 
पङ्गहचानको आधारमा शसमान्तकृत जनसमुिायको हकङ्गहतका तनन्धि कायुरत सबै सिंघसिंस्थाहरूिाई छिफिमा 
आमन्धित गयौँ ।  
 

यस पररयोजनामा सिंिग्न सिंघसिंस्था, समूह तथा व्यक्तिहरूको सूची यस ैपुस्तकको कृतज्ञता ज्ञापान  िण्डमा 
उल्लेि छ । यस पररयोजना माफुत् पररकल्पना गररएको ऐनको मस्यौिा तवधेयक तनमाणमा यस तमतत सम्म 
नेपािमा िता गररएका िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसिंख्याको हकङ्गहतका तनन्धि कायुरत झण्ड ै
सबै सिंघसिंस्थाहरूको सहभाक्तगता रहेको छ र सबैको सिंयुि पहिमा भएको हो । यस पुस्तकको भूतमका  
िण्डबाट पतन यस पररयोजनाको पद्धततिाई थप बुझ्न सककन्छ । 
 

हामीिे तवञ्चभन्न िेिहरूको अभ्यास र अन्तराकष्टरय मूल्य मान्यता बुझ्न सिंयुि राष्टर  सिंघका प्रततवेिन तथा अरु 
िेिका ऐन कानून तथा प्रततवेिनहरू अध्ययन गयौँ ।  हामीिे नेपािमा आधाररत िेख्य सामाग्रीहरू पतन अध्ययन 
गयौँ । सवोच्च अििातर्द्ारा गररएका आिेि फैसिा एविं नजीर शसद्धान्तका साथै हाि तवचाराधीन ररट 
तनवेिनहरू समेतको अध्ययन गयौँ । हामीिे अध्ययन गरेका स्रोत सामाग्रीहरूको सूची पुस्तकको अन्धन्तम 
अध्यायमा सिंिग्न गरेका छौँ ।  
 

िैङ्गिक पङ्गहचानका आधारमा शसमान्तकृत जनसिंख्याको Ground Reality मा आधाररत सम्बन्धन्धत 
जनसमुिायकै सिंयुि पहिमा यो मस्यौिा तवधेयक तनमाण भएको हो । 
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मस्यौदा विधेयकको दफािार व्याख्या 
 

परिभाषा 
 

परिभाषा खण्डमा उल्लेखखत परिभाषाहरू अन्तिाष्ट्रिय प्रचलन एवं नेपालमा नागरिक समाजद्वािा अवलम्बन 
गरिएको अभ्यासका आधािमा उल्लेख गरिएका छन् ।  क्वयेि युथ ग्रुप तथा क्याम्पेन फि चेन्ज संस्थाहरूले खोज 
अनुसन्धान गिी नेपाल संवत् ११४१ ससल्ला १७ तदनुसाि २०७७ माघ २१ गते ISBN 978-9937-0-8469-7 
िहेको यौन अभभमखुखकिण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन ववशेषता (यौभभकयौता) : आधािभूत अवधािणा  पुस्तक 
प्रकाशनमा ल्याइसकेका भथए । सो पुस्तक आफैमा परिभाषा तथा अवधािणागत व्याख्यामा केन्द्रित भएि 
गरिएको अनुसन्धान माफफ त् प्रकासशत भएको हुनाले, हामीले उक्त ष्ट्कताबबाट परिभाषाहरू साभाि गयौँ ।  हामीले 
सोही पुस्तकलाई आधाि मानी मस्यौदा ववधेयकमा परिभाषा उल्लेख गिेका छौँ भने सम्बन्धन्धत सबै 
संघसंस्थाहरूसँगको छलफलबाट पवन सोही परिभाषा सदि भएको हो । तसथफ अङ्गहले िाष्ट्रिय एवं अन्तिाष्ट्रिय 
प्रचलनमा िहेका शब्दावली तथा परिभाषा नै यस मस्यौदा ववधेयकले अवलम्बन गिेको हो । 
 

नेपालको संववधानमा 'लैङ्गिक तथा यौवनक अल्पसंख्यक' शब्दावली प्रयुक्त छ । यो शब्दावली सम्बन्धन्धत 
समुदायले रुचाएको छैन । यद्यष्ट्प संववधानमै उल्लेख भएको हुनाले कवतपय अवस्थामा प्रयोग गनुफपने बाध्यता 
िही आएको छ ।  संववधान संशोधन माफफ त् 'लैङ्गिक तथा यौवनक अल्पसखं्यक'  शब्दावलीलाई 'ससमान्तकृत यौन 
अभभमखुखकिण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन ववशषेताका व्यक्तक्त'  शब्दावलीले प्रवतस्थापन हुनुपने भनी नागरिक 
समाजले माग गदै आएका छन् ।  
 

यो ववषय त संववधान संशोधन माफफ त् सम्बोधन हुने ववषय हो । त्यवतने्जल सम्म 'लैङ्गिक तथा यौवनक 
अल्पसंख्यक'  शब्दावलीको परिभाषा 'ससमान्तकृत यौन अभभमुखखकिण, लैङ्गिक पङ्गहचान तथा यौन ववशेषताका 
व्यक्तक्त'  कायम गिी लैङ्गिक तथा यौवनक अल्पसंख्यक' अन्तगफत (क) ससमान्तकृत यौन अभभमुखखकिणका 
व्यक्तक्त, (ख) ससमान्तकृत लैङ्गिक पङ्गहचानका व्यक्तक्त ि (ग) ससमान्तकृत यौन ववशेषताका व्यक्तक्त भवन उप-
समूहहरू कायम हुने गिी कानूनी व्यवस्था गनफ सष्ट्कन्छ भने्न नागरिक समाजले अक्तघ सािेका छन् । 
 

दफा ३ : लङै्गिक पङ्गहचानको हक 
 

यस दफाले प्रत्येक व्यक्तक्तको स्वःअनुभूती अनुसािको लैङ्गिक पङ्गहचान हाससल गनफ पाउने अभधकािलाई सुवनसित 
गदै लैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको स्वतन्त्र व्यक्तक्तत्व ववकास ि लैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको परिचय स्थाष्ट्पत गन े
अभधकािका साथै शािीरिक वनष्ठा तथा स्वायत्तता (Bodily integrity and autonomy) को अभधकािको 
व्यवस्था गिेको छ । व्यक्तक्तको लैङ्गिक पङ्गहचान नीजको स्वःअनुभूतीबाट वनधारित हो भने्न ववश्व स्वास्थ्य संगठन 
लगायत संयुक्त िारि  संगठनद्वािा ठहि भएको तथ्य एवं नेपालको सवोच्च अदालतद्वािा प्रवतपाङ्गदत नजीिहरूले 
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पवन पङ्गहचान गिेको छ ।  स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धी वनम्न दफा ६ को व्याख्याबाट थप स्पर हुन 
सष्ट्कन्छ । 
 

दफा ४ : ससमान्तकृत समहूलाई ववशषे व्यवस्था गनफ सके्न 
 

नेपालको संववधान धािा १८ को उपधािा ३ को अपवादात्मक व्यवस्थाले सामासजक वा सांसृ्कवतक दृष्ट्रले 
ष्ट्पछष्ट्िएका नागरिकको संिक्षण, सशक्तीकिण वा ववकासका लाक्तग कानून बमोसजम ववशेष व्यवस्था गनफ िोक 
लगाएको मावनने छैन भने्न उल्लेख गिेको छ भने धािा ४२ ले सामासजक न्यायको हक सुवनसित गिेको छ । सबै 
व्यक्तक्तहरूको लैङ्गिक पङ्गहचान हुन्छ । यद्यष्ट्प त्याचलैङ्गिक व्यक्तक्तहरू बाहेक गैि–द्वयसांखखक व्यक्तक्त, तेस्रोलैङ्गिक 
व्यक्तक्त, पािलैङ्गिक मङ्गहला ि पािलैङ्गिक पुरुष लैङ्गिक पङ्गहचान भएका व्यक्तक्तहरू साथै अन्तिसलिी यौन ववशेषता 
भएका व्यक्तक्तहरू आभथफक, शैसक्षक, सामासजक ि सांसृ्कवतक दृष्ट्रले सङ्गदयौँ देखख पछािी पारिएका छन् । यी 
ससमान्तकृत वगफहरूले ववभभन्न क्षेत्रमा भोग्ने ववभेद, ङ्गहसंा, लाञ्छना ि वभिवतकिणको प्रशस्तै अभभलेखहरू गैि-
सिकािी संस्थाहरूबाट उपलब्ध गनफ सष्ट्कन्छ । तसथफ यस वगफको उत्थान, संिक्षण, सशक्तक्तकिण ि वबकासका 
लाक्तग ववशेष व्यवस्था पवन अवलम्बन गनफ महत्वपूणफ भएकोले यस प्रावधान माफफ त् उल्लल्लखखत समूहलाई 
ससमान्तकृत वगफको परिभाषामा समेष्ट्टएको छ ।  
 

दफा ५ : लङै्गिक पङ्गहचानको आधािमा भदेभाव, घणृा, हेला, उपहास वा वतिस्काि गनफ नपाउन े
 

यस दफाले कसैलाई लैङ्गिक पङ्गहचानको आधािमा भेदभाव गनफ वा गिाउन ि लैङ्गिक पङ्गहचानका आधािमा 
व्यक्तक्तलाई घृणा, हेला, उपहास वा वतिस्काि गनफ वा नीजको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै पवन कायफ गनफ 
वसजफत गिेको छ भने त्यस्ता कायफलाई कसूिको रूपमा समेत परिभाष्ट्षत गिेको छ । नेपालको संववधानको धािा 
१८ ल ेभेदभाव ववरुद्धको हक सुवनसित गिेको छ भने धािा १६ ले सुवनसित गिेको सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने 
हकलाई सुवनसित गिेको छ । 
 

समाजमा लैङ्गिक पङ्गहचानको आधािमा भेदभाव, घृणा, हेला, उपहास वा वतिस्कािको िोकथाम तथा न्यूवनकिण 
गनफ त्यस्तो घटना भएमा कानूनी उपचािको प्रावधान मात्र पयाप्त छैन । लैङ्गिक पङ्गहचान ि ससमान्तकृत 
समूहहरूको बािेमा व्यापक जनचेतना वनमाण भएमा मात्र समाज ववभेद िङ्गहत तफफ  उन्मुख हुन सक्छ । समाजमा 
व्यापक अरु प्रकािका ववभेदहरू उन्मुलनका लाक्तग पवन सशक्षा महत्वपूणफ माध्यम बनेको छ । लैङ्गिक पङ्गहचानको 
ववषयमा पवन सशसक्षत एवं सचेत बनाउन शैसक्षक पाठ्यक्रम लगायतका जनचेतना कायफक्रमहरूमा समावेश 
गनुफपने िाज्यलाई दाक्तयत्व वहन गरिएको छ । सशक्षाको माफफ त् ववद्यालय स्तिमै यस ववषयमा पठनपाठन भएमा 
भावी पुस्तामा यस्ता ववभेद उन्मुलन गनफ योगदान पुग्छ । त्यसै गिी सिकािले देशव्यापी यस बािे सचेतना 
कायफक्रमहरू संचालन गिेमा क्रमशः जनचेतना अववबृद्धद्ध हँुदै समानतामूलक समाज स्थापनामा टेवा पुग्छ । 
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दफा ६ : लङै्गिक ववधाहरू 
 

यस दफाले व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरूमा हुने लैङ्गिक ववविणको ववधाहरूलाई सूचचकृत गिेको छ । मङ्गहला ि 
पुरुष लैङ्गिक ववधाहरूका अवतरिक्त 'तेस्रोलैङ्गिक' ि 'गैि-द्वयसांखखक' ववधाहरू थप गरिएको छ ।  मङ्गहला शब्दले 
त्याचलैङ्गिक मङ्गहला तथा पािलैङ्गिक मङ्गहला ि पुरुष शब्दले त्याचलैङ्गिक पुरुष तथा पािलैङ्गिक पुरुष समेतलाई 
समेट्दछ । मङ्गहला ि पुरुष बाहेकका लैङ्गिक पङ्गहचानहरूलाई सम्बोधन गनफ 'तेस्रोलैङ्गिक' ि 'गैि-द्वयसांखखक' 
दईुवटा ववधाहरू उपलब्ध गिाउन आवश्यक छ । ववश्वमा जवत पवन देशहरूले मङ्गहला ि पुरुष बाहेकको लैङ्गिक 
पङ्गहचानलाई मान्यता ङ्गदएको छ, ती सबै देशहरूमा 'गैि-द्वयसांखखक' अथात् Non-Binary शब्दावली प्रयुक्त ि 
समावेश गरिएको छ । नेपालमा पवन गैि-द्वयसांखखक लैङ्गिक पङ्गहचान भएका व्यक्तक्तहरूले यही शब्दावलीले 
चचनाउन रुचाएका छन् । ‘गैि-द्वयसांखखक’ शब्दावलीले द्रवलैङ्गिक (Gender fluid), लैङ्गिक क्वयेि 
(Genderqueer), लैङ्गिक गैि-अनुरूपी (Gender non-conforming), अधफलैङ्गिक (Demigender), 
अलैङ्गिक (Agender), दईुलैङ्गिक (Bigender) लगायत मङ्गहला ि पुरुष अवतरिक्तका ववववध लैङ्गिक 
पङ्गहचानहरूलाई समेट्दछ । त्यसै गिी नेपाल लगायत दसक्षण एससयाली परिवेशमा 'तेस्रोलैङ्गिक' ववधा पवन 
उपलब्ध गिाउन आवश्यक िहन्छ ।  तेस्रोलैङ्गिक पङ्गहचान भने धमफ-संसृ्कवतमा आधारित िहेको छ ।  शब्दाथफ 
केलाउँदा  उस्तै अथफको लागेतापवन सामासजक-सांसृ्कवतक धिातलमा गैि-द्वयसांखखक ि तेस्रोलैङ्गिक 
पङ्गहचानहरू फिक छन् ।  गैि-द्वयसांखखक शब्दावली तथा पङ्गहचान अन्तिाष्ट्रिय प्रचलनमा िहेको पाइन्छ भने कुनै 
वनसित धमफ-संसृ्कवतमा आधारित पङ्गहचान होइन ।  तेस्रोलैङ्गिक शब्दावली तथा पङ्गहचान दसक्षण एससयामा मात्र 
प्रचसलत देखखन्छ ि ङ्गहन्द ुधमफमा आधारित तृतीय प्रकृवत लगायतका धावमफक अवधािणासँग सम्बन्धन्धत िहेको 
पाइन्छ । यस अन्तगफत ङ्गहजिा, कोथी, मेटी, सस िँगारू, ख्वाजाससिा, मौक्तगयाह, लगायत आफ्नो छुटै्ट समाज, 
समुदाय, सामुदाक्तयक बसोबास, जीवनशैली, संसृ्कवत, िीवतरिवाज, मूल्य मान्यता, सामासजक व्यवस्था तथा 
प्रणाली ि छुटै्ट भाष्ट्षका समेत भएका पिम्पिागत समुदायहरूलाई समेट्दछ । त्यसै गिी अन्तिसलिी व्यक्तक्त हुनु 
यौन ववशेषताको प्रकाि हो ि अन्तिसलिी व्यक्तक्तहरूमा पवन त्याचलैङ्गिक ि पािलैङ्गिक हुने एवं अन्तिसलिी 
व्यक्तक्तहरूको लैङ्गिक पङ्गहचान पवन मङ्गहला, पुरुष, गैि-द्वयसांखखक वा तेस्रोलैङ्गिक हुने गदफछ । 
 

हाल प्रचलनमा ल्याइएको 'अन्य' शब्दावली सवफवविोभधत शब्दावली हो । कुनै पवन लैङ्गिक पङ्गहचानलाई 
अन्यकिण गनुफ ववभेदकािी प्रावधान हो ।  नेपाल संवत् ११४० बछला ३१ तदनुसाि २०७७ जेठ ४ गते जािी 
भएको नेपालमा लैङ्गिक पङ्गहचानको कानूनी मान्यता सम्बन्धी िाष्ट्रिय मागपत्र ले पवन 'अन्यसलिी' शब्द हटाइनुपने 
माग िाखेको छ भने नेपाल संवत ्११४० चौला १४ तदनुसाि २०७६ चैत १८ गते जािी भएको िाष्ट्रिय पािलैङ्गिक 
मागपत्र, नेपाल संवत् ११४० गुंला २४ तदनुसाि २०७७ साउन २७ गते जािी भएको नागरिकता ववधेयकमा 
लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धीको मागपत्र  ि नेपाल संवत ्११४१ कछला ७ तदनुसाि २०७७ कावतफक १० गत ेजािी 
भएको िाष्ट्रिय अन्तिसलिी मागपत्र ल ेपवन सोही मागदावब िाखेको छ । िाष्ट्रिय मानव अभधकाि आयोगमा नेपाल 
संवत ्११४१ भथलंा ४ तदनुसाि २०७७ मंससि ७ गते दता नं ६५४ मा 'अन्यसलिी' शब्दावली ववरुद्ध वनवेदन पत्र 
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दता भएको छ भने सवोच्च अदालतमा ववचािाधीन िहेको िीट नं ००७-WO-०६९५, िीट नं ००७-WO-०९७३ ि 
िीट नं ००७-WO-१२४३ िहेका िीट वनवेदनहरूले पवन 'अन्यसलिी'को वविोध गिी त्यस्ता शब्दावली हटाउन वा 
प्रवतस्थापन गनफ माग गिेको पाइन्छ । अतः 'अन्यसलिी' शब्दावलीमा सम्बन्धन्धत जनसमुदायको अपनत्व नै छैन ि 
अपनत्व नै नभएको शब्दावलीबाट कसैको पङ्गहचान इङ्गित गदा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने ि हीनताबोध 
गिाउने कायफ हुन्छ । नेपालको संववधान धािा १६ ले सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने हकको सुवनसित गिेको छ ि कसैको 
पङ्गहचानलाई अपमान हुने ि हीनताबोध हुने शब्दको प्रयोगले उक्त संवैधावनक हकको हनन गदफछ । त्यसै गिी 
कसैलाई 'अन्य' भन्दा कोही मुख्य वा केि ि त्यस बाहेकका अन्य भने्न बुखिने हँुदा समानताको हक पवन हनन 
हुन जान्छ । नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा प्रकासशत कानून-तजुफमा-ङ्गदग्दशफनको परिचे्छद- २ कानूनी 
वाक्य संिचना अन्तगफत  २.१.२३ मा "अमयाङ्गदत ि हीनताबोधक शब्दको प्रयोग नगने कुनै पवन धमफ, वणफ, सलि, 
जातजावत, क्षेत्र, उमेि समूह आङ्गदलाई होच्याउने, अपमान गने शब्दको प्रयोग गनुफ हँुदैन । यस्तै अमयाङ्गदत, असिल, 
हेपाहा अपमानजनक ि गालीबोधक शब्दको प्रयोग गनुफ हँुदैन । सामासजक कुिीवत, कुसंस्काि जनाउने, 
रूष्ट्िवाङ्गदता जस्ता कुिालाई प्रोत्साङ्गहत गने, सामासजक ववखण्डन, फुट पैदा गने, दे्वष, घृणा उत्पन्न हुने, आक्रमक 
भाषा शैलीको प्रयोग गनुफ हँुदैन । " भने्न उल्लेख गिेको छ । 
 

त्यसै गिी लैङ्गिक पङ्गहचान कायम गनफका लाक्तग व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरू लैङ्गिक पङ्गहचान अनुसाि प्राप्त गने 
ि जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकताका आधािमा प्राप्त भएका  व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरू  संशोधन गिी लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनुसाि पुनःप्राप्ती गने कानूनी प्रावधान आवश्यक िहेको छ ।  कानूनी प्रावधानको आवश्यकता बािे 
यस अक्तघको अध्यायमा व्याख्या गरिसकेका छौँ । नेपालको संववधान धािा १२ ले वंशीय आधाि तथा लैङ्गिक 
पङ्गहचान सङ्गहतको नागरिकताको हक सुवनसित गिेको छ । सवोच्च अदालतद्वािा प्रवतपाङ्गदत नजीि ससद्धान्त वनल 
ङ्गहिा समाज समेत वव. नेपाल सिकाि समेत (वनणफय नं. ७९५८, फैसला वमवत : २०६४/०९/०६, भाग: ५०, साल: 
२०६५, मङ्गहना: श्रावण , अंक: ४) ि आवनक िाना वव. नेपाल सिकाि समेत (वनणफय नं. ९८७५, फैसला वमवत : 
२०७३/१०/१०, भाग: ५९, साल: २०७४, मङ्गहना: पौस, अंक: ९) मा पवन लैङ्गिक पङ्गहचान कायम गनफ प्राप्त 
गरिसकेको नागरिकता तथा शैसक्षक प्रमाणपत्रहरू संशोधन गनफ सष्ट्कने फैसला गरिएको छ । अदालतको नजीि 
(वननं. ९८७५) मा आफ्नो वास्तववक पङ्गहचानभन्दा फिक परिचय पत्रका साथ िहन पदा आत्मसम्मानमा चोट 
पुग्नुका साथै सामुदाक्तयक अपनत्वलाई समेत कमजोि तुल्याउने भवन अङ्गिकाि गरिएको छ । 
 

कुनै व्यक्तक्तको परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र लगायतका वैयक्तक्तक कागजप्रमाणहरू नीज व्यक्तक्तको दैवनक जीवन 
व्यवहािमा आवश्यक - अत्यावश्यक दस्तावेज हो ।  यो व्यक्तक्तको सशक्षा, िोजगाि, स्वास्थ्य लगायत कुनै होटेलमा 
गएि बस्ने, बस वा पे्लनको ष्ट्टकट काट्ने, बैंक खाता खोल्ने लगायत दैवनक जीवन व्यवहािसँग सम्बन्धन्धत 
आधािभूत ववषय हो । तसथफ यस्ता दस्तावेजहरूले आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचानको प्रवतवनभधत्व वा प्रवतवबम्ब नगदा 
नीज व्यक्तक्तको दैवनक जीवनमा प्रवतकूल असि पुगेको छ ।  यस परियोजनाको छलफलहरूमा सहभागी सबैको 
यही समस्या िहेको पाइएको छ ।  यी मध्ये केही अनुभवहरू उल्लेख गनुफ सान्दभभफक हुन्छ । 
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 “मेिो नागरिकतामा पुरुष उल्लेख छ । मङ्गहला लेखेि नागरिकता पवन बनाउन नवमल्ने । नाम पवन फेनफ 
वमलेको छैन । आफू as a मङ्गहला खुलेको िण्डै १० वषफ वबवतसक्दा पवन पङ्गहचान अनुसाि नागरिकता ि 
सबै सष्ट्टफष्ट्फकेटहरू बनाउन नपाउँदा जता गए पवन समस्या नै समस्या छ । मेिो सष्ट्टफष्ट्फकेट नै मेिो होइन 
भनेि मानै्द मानै्दनन् । यही कािण मैले जाक्तगि पवन पाएको छैन ।“ 

- िापाका एक पािलैङ्गिक मङ्गहला, वषफ २२ 
 "नागरिकतामा अिै मङ्गहला उल्लेख छ । पङ्गहलेको नाम नै छ त्यसमा । सष्ट्टफष्ट्फकेट पवन त्यस्तै । कलेजमा 

ष्ट्प्रन्सिपललाई भनेि ब्याचलि त पिेँ ति एि्वमट कािफमा त्यही नाम ि मङ्गहला भने्न देखखन्छ । मैले आफ्नो 
पङ्गहचान अनुसाि पुरुष भनेि खुलेको धेिै भइसक्यो, पुरुषकै गेटअपमा हुनु्छ । जाँच ङ्गदन जाँदा म माथी 
नक्काली ववद्याथी भने्न शंका गरियो ।“ 

- रूपने्दहीका एक पािलैङ्गिक पुरुष, वषफ ३२ 
 "मलाई जन्मँदा मङ्गहला भनेि हुकाइएको भथयो ति मेिो ष्ट्कशोिावस्तामा शािीरिक ववकास पुरुषको जस्तो 

भयो ।  मैले ५० सालमा ष्ट्टचचङ सष्ट्टफष्ट्फकेटको लाक्तग पिीक्षा ङ्गदन जाँदा मलाई नक्काली ववद्याथी भनेि 
एक्जाम हलबाट नै वनकासलङ्गदयो । क्यामेिा समेत बोकेि आएका भथए । मेिो साथीहरूले म यस्तो खालको 
हँु भनेि भन्दा पवन मानेन । केही वषफ सम्म एि्वमट कािफ िाख्या भथएँ । त्यो देख्दा जङ्गहल्यै बेइज्जती ि 
निाम्रो फील हुन्छ । त्यही भएि जलाइङ्गदएँ ।" 

- कैलालीका एक अन्तिसलिी यौन ववशेषताका पािलैङ्गिक पुरुष, वषफ ३० 
 "एकचोटी हन्सस्पटलमा देखाउन गा'को भथएँ । इिुिेि गिेको भएि नागरिकताको नाम लेखाउन पयो । 

त्यहाँ केटाको नाम लेखेको छ । पालो कुदै बसेँ ससस्टिले ठूलो स्विले मेिो केटाको नाम बोलायो । के 
गरँू गरँू भई जुरुक्क उठेको त सबैले ट्वाँ पदै हेनफ थाले । जँचाएि बाङ्गहि वनस्स्किँ दा पालो कुरििहेको सबैल े
मलाई सजल्ल पदै हेनफ थाले । कस्तो वबल्ला फील भयो ।“ 

- लसलतपुिका एक पािलैङ्गिक मङ्गहला, वषफ १९ 
 

परिचयपत्रका कािण ङ्गदनहँु समस्या भोग्नुपने सहभागी सबैको ि वतनले चचनेका साथीहरू सबैको ठूलो समस्या 
िङ्गह आएको छ । २०७५ साल देखख ष्ट्त्रभुवन ववश्वववद्यालयमा िसजरि शेन नम्बि पाउन एक पािलैङ्गिक मङ्गहला 
ववद्याथी संघषफतः छन् ।  यसको कािण पवन उनी एसएलसी उत्तीणफ भएपछी मात्र खुलेि आउन सकेका भथए, त्यसैले 
एसएलसी सम्मका प्रमाणपत्रहरूमा पुरुष उल्लेख छ भने +२ को प्रमाणपत्रहरूमा मङ्गहला उल्लेख छ । उनको 
एसएलसी प्रमाणपत्र उनको लैङ्गिक पङ्गहचान अनुसाि संशोधन हुन सकेको छैन भने संशोधन वबना स्नातक तहमा 
ववश्वववद्यालयले िसजरि शेन गनफ मानेनन् । प्रशासवनक प्रष्ट्क्रयाबाट समाधान नभएपछी सवोच्च अदालतमा िीट 
वनवेदन पिेको छ  (िीट नं ००७-WO-०९७३) । त्यसै गिी बागलुङवासी एक पािलैङ्गिक पुरुषको पवन यस्तै 
समस्या छ । उनी स्नातक तह सकाएपछी मात्र खुल्न सकेका हुन् । खुसलसकेपछी हमोन प्रयोग गिी उनको 
शािीरिक बनोट ि देखावट पुरुष अनुसािकै छ । ति सबै प्रमाणपत्रहरू मङ्गहला अनुसािकै भएको हुनाले ती 
प्रमाणपत्रहरू उनको हो भने्न कसैले नपत्याउँदा स्नातकोत्ति पि्नबाट उनी वभित भएका छन् । यी त कैयौँ मधे्यका 
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केही अनुभव मात्र हुन् । आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान अनुसाि परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र कायम हुन नसक्दा ङ्गदनहँु 
जीवनमा यस्तै वभिवतकिण ि बाधा चुनौती भोग्न यी व्यक्तक्तहरू बाध्य छन् । 
 

सूचनाको हक प्रयोग गिी गृह मन्त्रालयलाई सोधनी गदा हाल ऐन कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले 
मन्त्रीपरिषद ्को नीवतगत वनणफयका आधािमा कुनै व्यक्तक्तले सलि परिवतफन शल्यष्ट्क्रया गिेमा सो गिेको प्रमाण, 
मेष्ट्िकल बोिफको ससफारिस समेतको आधािमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम तथा सलि संशोधन गरिने भने्न 
जानकािी प्राप्त गयौँ । (गृह मन्त्रालय वमवत २०७८/०१/१४ च.नं. ३१११ ि वमवत २०७८/०२/०२ मा च.नं. ३२४६ 
का पत्रहरू) 
 

लैङ्गिक पङ्गहचान व्यक्तक्तको स्वःअनुभूतीको ववषय भएकाले यसलाई कुनै चचष्ट्कत्सकीय ववभधद्वािा वनधािण गनफ 
सष्ट्किँ दैन ।  ववश्व स्वास्थ्य संगठनको पवन यही ठहि छ ।  संयुक्त िारि  संघले पवन यही मान्यताको अवलम्बन गिेका 
छन् भने देहायका प्रवतवेदनहरूमा पवन लैङ्गिक पङ्गहचान कायम गनफ self-declaration लाई आधाि मानु्नपने 
उल्लेख गिेका छन् :- 

 Report of the Independent Expert on protection against violence and 

discrimination based on sexual orientation and gender identity (A/HRC/47/27) 

- V. Recommendations, 91. 

 Report of the Special Rapporteur on the right to privacy (A/HRC/43/52)  

- IV. Recommendations for protecting against gender based privacy 

infringements, 6. Gender identity and legal recognition, 36 (b), (c), (d), 

(e), (f), (g), (h). 

 Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity (A/73/152)  

- V. Recommendations, 81 (b), (d), (e). 
 

सवोच्च अदालतका देहायको फैसलाहरूले पवन लैङ्गिक पङ्गहचानलाई व्यक्तक्तको आत्मवनणफयको अभधकाि भवन 
नजीि ससद्धान्त प्रवतपादन गिेका छन् ।  

 वनल ङ्गहिा समाज समेत वव. नेपाल सिकाि समेत वनणफय नं. ७९५८, फैसला वमवत : २०६४/०९/०६, 
भाग: ५०, साल: २०६५, मङ्गहना: श्रावण , अंक: ४ ।  

 आवनक िाना वव. नेपाल सिकाि समेत वनणफय नं. ९८७५, फैसला वमवत : २०७३/१०/१०, भाग: ५९, 
साल: २०७४, मङ्गहना: पौस, अंक: ९ ।  

 सुमन पन्त वव. अध्यागमन ववभाग समेत वनणफय नं. ९९२१, फैसला वमवत : २०७४/०७/०६, भाग: ५९, 
साल: २०७४, मङ्गहना: चैत्र, अंक: १२ । 

 

कुनै व्यक्तक्तले यौनाि पुनःवनमाण शल्यष्ट्क्रया गनुफ नीजको वनतान्त वैयक्तक्तक वनणफय हो । यो शल्यष्ट्क्रया गदैमा 
लैङ्गिक पङ्गहचान कायम हुने ि नगदैमा नहुने प्रावधान ववभेदकािी हो । संयुक्त िारि  संघका ७ वटा संस्थानहरूले 
जािी गिेको Eliminating forced, coercive, and otherwise involuntary sterilization - An 
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interagency statement (पाना ७ ि ८) मा पािलैङ्गिक व्यक्तक्तहरूलाई आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान हाससल गनफकै 
लाक्तग कुनै चचष्ट्कत्सकीय हस्तक्षेप गनफ बाध्य पाने कायफलाई जबिजस्ती एवं अवनच्छापूवफक गरिएको चचष्ट्कत्सा 
हस्तक्षेप (Coercive involuntary medical interventions) भएको ठहि गदै मानव अभधकाि हननजन्य 
कायफको रूपमा परिभाष्ट्षत गरिएको छ । संयुक्त िारि  संघ Economic and Social Council को 
E/C.12/2000/4 दस्तावेज General Comment No. 14 (2000) - The right to the highest 
attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights) को बुँदा ८ मा आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको परिचय पाउनका लाक्तग 
शल्यष्ट्क्रया वा कुनै चचष्ट्कत्सकीय हस्तक्षेप बाध्य बनाउने कायफलाई स्वास्थ्यको हक ववरुद्धको कायफ भवन व्याख्या 
गरिएको छ । सोही वनकायको E/C.12/GC/22 दस्तावेज General comment No. 22 (2016) on the 
right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights) को बुँदा ५८ मा यसिी शल्यष्ट्क्रया गनफ बाध्य तुल्याउनुलाई 
हननजन्य कायफका रूपमा सलइएको छ ।  संयुक्त िारि  संघ Human Rights Council को A/HRC/31/57 
दस्तावेज Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment को बुँदा ४९ मा  आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको परिचय 
पाउनका लाक्तग शल्यष्ट्क्रया वा कुनै चचष्ट्कत्सकीय हस्तक्षेप बाध्य बनाउने कायफलाई यातना भवन व्याख्या गरिएको 
छ । लैङ्गिक पङ्गहचान सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएका अन्य देशहरूको कानूनमा पवन आत्मवनणफयको 
अभधकािलाई सुवनसित गरिएको पाइन्छ । 
 

नेपालको संववधानको धािा १७ ले स्वतन्त्रताको हक सुवनसित गिेको छ । कुनै व्यक्तक्तले स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनरुूप जीवनयापन गनफ पाउनु वैयक्तक्तक स्वतन्त्रता अन्तगफतको ववषय हो त्यसैले आफ्नो स्वःअनुभूतीको 
लैङ्गिक पङ्गहचान सङ्गहतको पङ्गहचान स्थाष्ट्पत गनफबाट वभित गनफ वमलै्दन । त्यसै गिी आफ्नो शिीिसम्बन्धी वनणफय 
गनफ पाउनु पवन वैयक्तक्तक स्वतन्त्रता अन्तगफत पदफछ  । कुनै व्यक्तक्तले सलि परिवतफन शल्यष्ट्क्रया गने ष्ट्क नगने नीज 
व्यक्तक्तको वनतान्त वैयक्तक्तक वनणफयको भएकोले शािीरिक स्वायत्तता (Bodily autonomy) मा हस्तक्षेप गनफ 
वमलै्दन । नेपालको संववधानको धािा १८ ल ेसमानताको हक सुवनसित गिेको छ ि उपधािा (२) मा कसैलाई 
सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पभत्त, धमफ, वणफ, जात, जावत, सलगं, शािीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थस्थवत, 
वैवाङ्गहक स्थस्थवत, गभावस्था, आभथफक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधािमा भेदभाव 
गरिने छैन भवनएको छ ि साथै उपधािा (३) मा िाज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पभत्त, धमफ, वणफ, जात, जावत, सलगं, 
आभथफक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधािमा भेदभाव गने छैन भने्न उल्लेख गरिएको 
छ । यौनाि पुनःवनमाण शल्यष्ट्क्रया गिेको आधािमा मात्र लैङ्गिक पङ्गहचानसङ्गहतको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने 
व्यवस्था गदा  ववभेदजन्य हुन्छ ि व्यावहारिक रूपमा नेपालमा यस्ता सेवा उपलब्ध पवन नभएको कािण लाखौँ 
किोिौ खचफन बाध्य बनाउँदा आभथफक स्थस्थवतका आधािमा ववभेद गनुफ हो । यस्ता बाध्यकािी व्यवस्थालाई 
Coercive involuntary medical interventions भवनन्छ ि यसलाई संयुक्त िारि  संघले यातना भवन 



14 | n}lËs klxrfg ;DaGwL d:of}bf ljw]os, 2078 M gful/s ;dfhsf] k|:tfj 
 

परिभाष्ट्षत गिेको छ ि जसअनुसाि नेपालको संववधानको धािा २२ मा उल्लल्लखखत यातना ववरुद्धको हक पवन 
हनन हुन्छ ।  नेपालको संववधान को धािा ३५ ल ेस्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुवनसित गिेको छ । आफ्नो पङ्गहचान 
ववपिीतको परिचयपत्र बोक्न बाध्य भई सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने हक हनन हँुदा यसले व्यक्तक्तको मनोसामासजक 
एवं मनोभावनात्मक स्वास्थ्यमा गम्भीि प्रवतकूल असि पुर्याउँदछ भने शल्यष्ट्क्रया लगायतका चचष्ट्कत्सकीय ववभध 
अवलम्बन गने ष्ट्क नगने भनेको व्यक्तक्तको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धन्धत महत्वपूणफ वनणफय हो ि व्यक्तक्त स्वयंले यसको 
वनणफय गनफ पाउनु स्वास्थ्यको हक अन्तगफत सुिसक्षत संवैधावनक अभधकाि समेत हो । 
 

दफा ७ :  नाम 
 

कुनै पवन व्यक्तक्तको नाम उसको परिचयको अववच्छच्छन्न मूलभूत अि हो । नेपालका अभधकांश सामासजक 
परिवेशहरूमा व्यक्तक्तको नामले नीजको लैङ्गिकताको प्रवतवबम्ब गदफछ । सशशु अवस्थामा अभभभावक वा संिक्षकले 
िाखखङ्गदएको नामले नीज व्यक्तक्तको जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकतालाई प्रवतवबम्ब गिेको हुन्छ ।  लैङ्गिक 
पङ्गहचानका आधािमा ससमान्तकृत व्यक्तक्तहरूले आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान अनुसाि खुलेि जीवनयापन गनफ जन्मँदा 
इङ्गित गरिएको लैङ्गिकतालाई प्रवतवबम्ब गने नाम त्याग गिी आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचानको सही प्रवतवनभधत्व गन े
नाम छनोट गिी चचन्न े चचनाउने गदफछन् । तसथफ व्यक्तक्तको लैङ्गिक पङ्गहचान कायम गनफका लाक्तग कानूनी नाम 
परिवतफन गनफ पाउनु लैङ्गिक पङ्गहचानसम्बन्धी हकको अपरिहायफ अभेद्य अववचछन्न अि हो । तसथफ यस मस्यौदा 
ववधेयकमा आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचान प्रवतवबन्धम्बत हुने नाम चयन गनफ पाउने प्रावधान सुवनसित गरिएको छ । 
 

मृतनाम भन्नाले वबवतसकेको समय, पङ्गहचान ववपिीतको परिचय हो । अभधकांश लैङ्गिक पङ्गहचानका आधािमा 
ससमान्तकृत व्यक्तक्तहरूका लाक्तग मृतनामबाट सम्बोभधत हुनु अपमानको ववषय हुन्छ । कवतपय व्यक्तक्तहरूलाई 
आफ्नो स्वःअनुभूती अनुसािको लैङ्गिक पङ्गहचानमा जीवनयापन गनुफ अक्तघको जीवनकालमा त्रासमय, यातनापूणफ 
ि अपमानजनक अनुभवहरू हुन सक्छन् । ती व्यक्तक्तहरूलाई मृतनामको प्रयोग ि सम्बोधनले पुनःआघात (re-
traumatize) गनफ सक्छ ।  कुनै पवन व्यक्तक्तलाई उसको मृतनामले सम्बोधन गनुफ उसको अन्सस्तत्वलाई नै नकािी 
आफूल ेस्थाष्ट्पत गनफ चाहेको परिचय एवं पङ्गहचानबाट वनषेध गनुफ हो ।  त्यसैगरि कुनै पवन व्यक्तक्तको इच्छा ववरुद्ध 
वा सहमवत बेगि मृतनाम सावफजवनक गनुफ गिाउनु वनजको गोपनीयताको अभधकािको उल्लंघन हो ि साथसाथै 
त्यस्तो कायफले व्यक्तक्तको सामासजक स्वीकायफता एवं सामासजक-मनोवैज्ञावनक स्वास्थ्यमा समेत प्रवतकूल प्रभाव 
पादफछ ।  मृतनामले सम्बोधन गनुफ लैङ्गिक ङ्गहसंाको एक स्वरूप हो ।   
 

दफा ८ :  लङै्गिक दसु्बोधन 
 

कुनै पवन व्यक्तक्त, ववशेष गरि लैङ्गिक पङ्गहचानका आधािमा ससमान्तकृत व्यक्तक्तहरूलाई, उनीहरूको लैङ्गिक 
पङ्गहचान वा उनीहरूले आफूलाई सम्बोधन गदा प्रयोग गनफ अनुिोध गिेका लैङ्गिकताबोधक शब्द-शब्दावली 
प्रवतकूल सम्बोधन गने कायफलाई लैङ्गिक दसु्बोधन  (अङ्ग्रेजीमा : Misgendering) भवनन्छ । लैङ्गिक पङ्गहचानका 
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आधािमा ससमान्तकृत व्यक्तक्तहरूको लाक्तग पङ्गहचान ववपिीत वा प्रवतकूलको लैङ्गिक शब्दावलीहरूबाट सम्बोभधत 
हुन े कुिा अपमानजनक हुन्छ । कवतपय व्यक्तक्तहरूलाई आफ्नो स्वःअनुभूती अनुसािको लैङ्गिक पङ्गहचानमा 
जीवनयापन गनुफ अक्तघको जीवनकालमा त्रासमय, यातनापूणफ ि अपमानजनक अनुभवहरू हुन सक्छन् । यस्ता 
लैङ्गिक दसु्बोधनका कायफले ती व्यक्तक्तलाई आफ्नो ववगतका आघात्मक समय सष्ट्झिन बाध्य बनाउन पवन सक्छ 
।  लैङ्गिक दसु्बोधनजन्य कायफ पवन लैङ्गिक ङ्गहसंाको स्वरूप हो । यस्ता कायफले सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने हक, 
समानताको हक ि गोपनीयताको हकलाई हनन गदफछ । 
 

कुनै व्यक्तक्तले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याउन जाँदा नीजलाई मृतनाम ि नीजले हटाउन चाहेको लैङ्गिकता 
अनुसाि सम्बोधन गिी अपमावनत तुल्याएको घटनाहरू छलफलमा सहभागीहरूले समेत सुनाएका भथए । 
छलफलका दौिान सहभागीहरूले मृतनामबाट सम्बोधन हुनुपने घटनाहरू सुनाएका भथए । उदाहिणका लाक्तग 
कुनै पािलैङ्गिक मङ्गहलाको मृतनाम 'िामबहादिु' ि उसले कायम गनफ चाहेको नाम 'सुसशला' । सिकािी तथा गैि-
सिकािी वनकायहरूले उक्त वनवेदन बािे पत्राचाि गदा '……िामबहादिुको नागरिकतामा िामबहादिुले नाम 
सच्याएि सुशीला कायम गनफ वनवेदन ङ्गदएको सन्दभफमा……’ भने्न उल्लेख गने अभ्यास िहेको देखखन्छ । व्यक्तक्तले 
कानूनी रूपमा आफ्नो पङ्गहचान प्राप्त गरिनसके तापवन नीजलाई मृतनामले सम्बोधन गदा यस्ता गोप्य ववविण 
िन फैलने ि नीज व्यक्तक्तलाई आघात पुयाउने कायफ हुन्छ । तसथफ यस्ता अभ्यासहरूको सट्टा '……नागरिकता नं 
### िहेका व्यक्तक्तले हाल कायम िहेको नामलाई संशोधन गिी सुशीला नाम कायम गरिपाउँ भने्न वनवेदनको 
सन्दभफमा……’  भवन उल्लेख गदा उपयुक्त िहन्छ । प्रशासवनक क्षेत्रमा हुने यस्ता घटनाहरू ववरुद्ध कानूनमा नै स्पर 
रूपमा उल्लेख हुन जरूिी छ । त्यसैले उपदफा (२) मा त्यसको प्रावधान िाखखएको छ ।  
 

मङ्गहला ि पुरुषहरूलाई सम्बोधन गने शब्दावलीहरू प्रशस्तै छन् ति गैि-द्वयसांखखक ि तेस्रोलैङ्गिक 
व्यक्तक्तहरूलाई सम्बोधन गने छुटै्ट लैङ्गिकताबोधक शब्दावलीहरू चलनचल्तीमा आएको छैन वा त्यस्तो 
नववनमाण पवन भएको छैन ।  त्यसैले उनीहरूलाई लैङ्गिक तटस्थ शब्दहरूले नै सम्बोधन गने अभ्यासको प्रवद्धफन 
गनफ आवश्यक छ । अन्तिाष्ट्रिय अभ्यासहरूमा पवन यस्तै प्रचलन गरिन्छ । 
 

पिम्पिागत रूपमा मङ्गहलाहरूलाई सम्बोधन गने शब्दावलीहरू पवन अङ्गहले पुिानो, असान्दभभफक ि अपमानजनक 
मावनन्छ ।  मङ्गहला हँुदैमा नीजलाई "नी"  थपेि सम्बोधन गने ष्ट्पतृसत्तात्मक भाषा अब प्रचलनबाट हिाउँदैछ । 
खस-आयफ समुदायमा मङ्गहलाहरूलाई छुटै्ट प्रकािको ष्ट्क्रयापद ववशेषण पवन प्रयोग गने प्रचलन (जस्तै: गछे, भने्छ, 
गचछफन्, भस्न्छन्) ।  यस्ता प्रयोगहरू अरु समुदायमा प्रचसलत नहुन पवन सक्छ वा अरु समुदायमा त्यसिी सम्बोधन 
गनुफ अपमानजनक मान्न सष्ट्कन्छ ।  पुरुषहरूलाई श्रीमान् (Mr.) मात्र भने पुग्ने, ति मङ्गहलाहरूको हकमा वववाङ्गहत 
भए श्रीमती (Mrs.) ि अवववाङ्गहत भए सुश्री (Miss) भने्न ववभेदकािी प्रचलन पवन िहेको छ जसमा पुरुषहरूको 
स्वतन्त्र पङ्गहचान िहने ति मङ्गहलाहरूको पङ्गहचान उसको कुनै पुरुषसँगको सम्बन्धमा वनङ्गहत िहने हुन्छ । अङ्गहल े
वैवाङ्गहत स्थस्थवत तटस्थ Mrs. वा Miss को सट्टा Ms. (उच्चािण : वमज्ज्) सम्बोधन पवन प्रचलनमा छ भने खस-
नेपाली भाषामा श्रीमान् वा श्रीमतीको सट्टा 'श्री' भने्न लैङ्गिक तटस्थ सम्बोधन गने अभ्यास िहेको छ ।  
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संयुक्त िाज्य अमेरिकाको न्यू योकफ  शहिको स्थानीय कानून  New York City Commission on Human 
Rights Legal Enforcement Guidance on Discrimination on the Basis of Gender Identity 
or Expression: Local Law No. 3 (2002); N.Y.C. Admin. Code § 8-102(23) अन्तगफत 1. Failing 
To Use the Name or Pronouns with Which a Person Self-Identifies मा लैङ्गिक दसु्बोधनजन्य 
कायफलाई वनषेध गरिएको ि हननको रूपमा परिभाष्ट्षत गरिएको छ । Nelson v. Goodberry Restaurant 
Group Ltd. dba Buono Osteria and others, 2021 को फैसलामा British Columbia, क्यानेिाको 
अदालतले लैङ्गिक दसु्बोधनको कायफलाई लैङ्गिकताका आधािमा गरिने ववभेदको रूपमा व्याख्या गदै आदेश जािी 
गिेका छन् । 
 

दफा ९ : गोपनीयता 
 

नेपालको संववधानको धािा २८ ल ेगोपनीयताको हक सुवनसित गिेको छ । कुनै व्यक्तक्तले आफ्नो स्वःअनुभूती 
अनुसािको लैङ्गिक पङ्गहचान हाससल गरिसकेपछी वा गने क्रममा िहँदा त्यस अक्तघका तस्बीि, भभष्ट्ियो  
लगायतका दृश्यक सामग्रीहरू, व्यक्तक्तको मृतनाम, जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता सम्बन्धी ववविणहरूमा 
गोपनीयता कायम गनफ पाउने अभधकाि कानूनतः  संिसक्षत हुनुपछफ ।  कुनै व्यक्तक्तको वैयक्तक्तक लैङ्गिक इवतहास 
नीजको वनतान्त व्यक्तक्तत्वसँग सम्बन्धन्धत अत्यन्तै वनजी जानकािी हो । कसैको वैयक्तक्तक लैङ्गिक इवतहासको 
गोपनीयता सुवनसित नहँुदा ववगतका ववविणहरू बाङ्गहरिन सक्छ । कसैले आफूलाई समाजमा आफ्नो लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनुसाि स्थाष्ट्पत गरिसकेपछी पूवफ ववविणहरू बाङ्गहरििँदा सामासजक स्वीकायफतामा समेत प्रवतकूल असि 
पुर्याउँदछ । गोपनीयताको हक सुवनसित नहँुदा सम्मानपूवफक बाँच्न पाउने हक समेत हनन हुन जान्छ ।  तसथफ 
यस दफामा गोपनीयता सम्बन्धी ववस्तृत प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । 
  

Report of the Special Rapporteur on the right to privacy (A/HRC/43/52) मा संयुक्त िारि  
संघले िाज्यहरूलाई लैङ्गिकता ि लैङ्गिक पङ्गहचानको गोपनीयतामा पवन ववस्तृत सुिावहरू ङ्गदएका छन् ।  

 III. Gender Equality in the Right to Privacy 

 IV. Recommendations for protecting against gender based privacy 

infringements : 27. (a) i. & ii., (c); 28 (b), (c), (d); 34 (a), (b), (e); 35 (c), (d).  
 

दफा १० : नाम तथा लङै्गिक ववविण सशंोधन गन ेप्रष्ट्क्रया 
 

यस दफाले कुनै व्यक्तक्तले आफ्नो लैङ्गिक पङ्गहचानसङ्गहतको परिचय स्थाष्ट्पत गनफका लाक्तग लैङ्गिक ववविण वा 
नाम तथा लैङ्गिक ववविण संशोधन गनफ अवलम्बन गनुफपने प्रष्ट्क्रयाको वनधािण गिेको छ ।  यस प्रष्ट्क्रयाको केिका 
रूपमा विा कायालयलाई िाखखएको छ ।  छलफलका दौिान विा कायालय नै सबै भन्दा बिी  पहँुचयुक्त हुन े
वनष्कषफमा आएको हुनाले यस प्रकािको प्रावधान गरिएको छ ।  यस दफा ि ऐन समेतमा कुनै व्यक्तक्तले लैङ्गिक 
पङ्गहचानसङ्गहतको परिचय स्थाष्ट्पत गनफका लाक्तग लैङ्गिक ववविण वा नाम तथा लैङ्गिक ववविण संशोधन गदा उसले 
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आफूसँग भएका सबै व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरूमा संशोधन गनुफपने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।  तसथफ यस 
ववधेयकमा उल्लेख प्रावधान बमोसजम एकपटकको प्रष्ट्क्रयामा सबै संशोधन हुने ि संशोधन पिात् सबै व्यक्तक्तगत 
कागजप्रमाणहरूमा एकरूपता कायम हुने पवन व्यवस्था गिेको छ । 
 

दफा ११ : सशंोधनको अभभलखेीकिण 
 

व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरू संशोधनको लाक्तग अभभलेखमा पवन सच्याउन पन ेहुन्छ ।  संशोधन पूवफको ववविणहरू 
संवेदनशील ववविणहरू हुन् ि यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजि गदै नगिपासलका वा गाउँपासलकाले मात्र 
यस्तो ववविण िाख्न पाउने प्रावधान गरिएको छ । 
 

दफा १२ : अभभलखे व्यवस्थापन 
 

यस ऐन बमोसजम भएका कामकािवाहीहरूको अभभलेख व्यवस्थापन गनफ वाञ्छनीय भएकाले यो दफामा व्यवस्था 
गरिएको छ ।  यी ववविणहरूको अभभलेख व्यवस्थापन नगिपासलका वा गाउँपासलकालाई केिका रूपमा 
वनधािण गरिएको छ । यस्ता वैयक्तक्तक ववविणहरूमा संववधानतः ि कानूनतः गोपनीयता कायम गनुफपछफ भने 
तथ्याङ्क िाखु्न ि प्रकाशन गनुफ पवन महत्वपूणफ हुन्छ । त्यसैले वैयक्तक्तक ववविण नखुल्ने गिी तथ्याङ्कगत ववविण 
बनाई सम्बन्धन्धत नगिपासलका वा गाउँपासलकाले प्रकाशन गनफ सक्ने व्यवस्था िाखखएको छ । 
 

दफा १३ : आपिाभधक ववविण हस्तान्तिण 
 

व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरू संशोधन भएसँगै नीज व्यक्तक्तको नाउँमा िहेको आपिाभधक ववविण पवन हस्तान्तिण 
गरिनुपछफ । कुनै व्यक्तक्तको आपधारिक ववविणले उसको चारिष्ट्त्रक पृष्ठभूमीको वणफन गदफछ । तसथफ लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनुसाि नाम तथा लैङ्गिक ववविणहरू कायम गने क्रममा आपधारिक ववविण पवन स्वतः हस्तान्तिण हुन े
प्रावधान िाखखएको छ । 
 

दफा १४ : सशंोधन पवूफका कागजातहरूको व्यवस्थापन 
 

यस दफाले संशोधन पूवफका कागजातहरूको व्यवस्थापनको प्रावधान गिेको छ । कुनै व्यक्तक्तले आफ्नो लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनुसाि ववविण संशोधन गरिसकेपछी संशोधन पूवफका कागजातहरू खािेज गरिनु आवश्यक छ ।  दफा 
१२ बमोसजम सम्बन्धन्धत वनकायले यी कागजप्रमाणहरूको सक्कलै प्रवत खखची सलने ि अभभलेख िाखे्नछन् । कुनै 
व्यक्तक्तले आफ्नो सम्पूणफ व्यक्तक्तगत कागजप्रमाणहरूमा ववविण परिवतफन गरिसकेपछी ि एकरूपता कायम 
भइसकेपछी सम्बन्धन्धत वनकायमा त्यसको अभभलेख छरिएि िङ्गहिहनुपने कुनै आवश्यकता हँुदैन । गोपनीयताको 
हक अन्तगफत ववस्मृवतको अभधकाि (Right to be forgotten) एउटा महत्वपूणफ ववषय हो । कुनै व्यक्तक्तको 
जीवनले नयाँ मोि सलइसकेपछी, एउटा वबन्दबुाट अगािी बष्ट्िसकेपछी उसले नचाहँदा नचाहँदै पचछ छोष्ट्िएको 
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ववगतलाई टाँस गरििहँदा व्यक्तक्तको सम्मानपूवफक जीवनको अभधकाि कुन्धित हुन्छ । व्यक्तक्तले आफ्नो लैङ्गिक 
पङ्गहचान अनुसाि वनवाध जीवनयापन गरिसकेको खण्डमा पछी गएि पुनःबाङ्गहरिने जस्ता व्यक्तक्तगत गोपनीयता ि 
यस्ता ववविणको संवेदनशीलता मध्यनजि गिी यस्ता अभभलेखहरू सँधैका लाक्तग अभभलेखमा िहनुहँुदैन ।  तसथफ 
नगिपासलका वा गाउँपासलकामा िहने ससफारिस पत्र बाहेक अरु सबै अभभलेखहरू ५ वषफ पछी धुल्याउने प्रावधान 
िाखखएको छ ।  नगिपासलका वा गाउँपासलकामा भने एउटा अभभलेख िङ्गहिहने भयो ।  यस्तो प्रावधान गदा 
व्यक्तक्तको भूतपूवफ ववविण अनाभधकृत ि अवास्थञ्छत बाङ्गहरिने जोखखम हँुदैन । ति नगिपासलका वा गाउँपासलकामा 
िङ्गहिहने उक्त अभभलेख पवन धुल्याइपाऊँ भने्न वनवेदकले इच्छाएमा त्यस्तो खण्डमा case-by-case वनणफय गनफ 
सक्न ेप्रावधान िाखखएको छ ।  
 

दफा १५ : चचष्ट्कत्सकीय अभभलखे सम्बन्धी व्यवस्था 
 

यस दफाले चचष्ट्कत्सकीय अभभलेख सम्बन्धी व्यवस्था गिेको छ । अरु कागजप्रमाणहरूसँगै चचष्ट्कत्सकीय 
अभभलेख पवन संशोधन हुनु उभत्तकै महत्वपूणफ छ ।  यद्यष्ट्प कवतपय चचष्ट्कत्सकीय सेवाका क्रममा व्यक्तक्तको जन्मँदा 
इङ्गित गरिएको लैङ्गिकताको जानकािी आवश्यक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य उपचािको लाक्तग त्यस 
ववविणलाई प्रयोग गनुफपने हुन्छ ।  त्यसैले चचष्ट्कत्सकीय अभभलेखमा जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता ि लैङ्गिक 
पङ्गहचान दईु छुटै्ट महलहरूमा उल्लेख गनफ सक्न ेव्यवस्था गरिएको छ ।  
 

जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता उल्लेख गदैमा नीज व्यक्तक्तलाई त्यस अनुसाि सम्बोधन गनफ सष्ट्कने भने्न होइन 
।  त्यसैले जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता उल्लेख भएकै कािणले लैङ्गिक दसु्बोधन गरिने कायफलाई बने्दज 
गनुफ पवन महत्वपूणफ छ ।  
 

यस दफाले चचष्ट्कत्सकीय उपचािमा आवश्यक जानकािी पवन माग्न वमल्ने ि व्यक्तक्तको गोपनीयता पवन कायम 
हुन ेव्यवस्था गिेको छ ।  त्यसै गिी केकस्ता उपचािका ववषयहरूमा व्यक्तक्त जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता 
आवश्यक हुन्छ भने्न जानकािी प्रकाशन गनफ नेपाल मेष्ट्िकल बोिफलाई सजम्मेवािी ङ्गदइएको छ जसकािण लैङ्गिक 
पङ्गहचानका आधािमा ससमान्तकृत जनसमुदाय यस बािे जानकाि भएि चचष्ट्कत्सकहरूलाई आवश्यक जानकािी 
ङ्गदन सक्षम हुन सक्नेछन् । 
 

दफा १६ : छुटै्ट परिचयपत्रको व्यवस्था 
 

ववभभन्न ससमान्तकृत समुदायलाई लसक्षत सेवा, सुववधा एवं सहुसलयत उपभोगका लाक्तग छुटै्ट परिचयपत्रको 
व्यवस्था गरिएको छ, ि त्यसैले लैङ्गिक पङ्गहचानका आधािमा ससमान्तकृत जनसमुदायले इच्छाएमा यस्तो छुटै्ट 
प्रकािको परिचयपत्र सलन सक्न ेप्रावधान िाखखएको छ  । अपािता भएका व्यक्तक्त, आङ्गदवासी जनजाती लगायत 
ववभभन्न ससमान्तकृत वगफलाई प्राप्त हुने आिक्षण तथा सुववधाहरूको उपभोगका लाक्तग यस्तो परिचयपत्रहरू 
अवलम्बन गरिएको छ । 



19 | n}lËs klxrfg ;DaGwL d:of}bf ljw]os, 2078 M gful/s ;dfhsf] k|:tfj 
 

दफा १७, १८ ि १९ : वनदेशन सवमवत 
 

यस मस्यौदा ववधेयकमा प्रस्ताववत ऐन बमोसजमको अभधकािको प्रचलन गिाउने ि संिक्षण गने सम्बन्धी काम 
कायफवाही, समन्वय, िेखदेख, प्रबद्धफन तथा सो सम्बन्धी वनदेशन ङ्गदनका लाक्तग िाष्ट्रिय वनदेशन सवमवतको 
परिकल्पना गरिएको छ । यस सवमवतले प्रदेश ि स्थानीय तहमा समेत गठन गनफ पाउने प्रावधान गरिएको छ । 
यसमा प्रचसलत अन्य ऐन कानूनहरूलाई आधाि मावनएको छ  ।  यस सवमवतका कािण लैङ्गिक पङ्गहचान 
सम्बन्धीका कामकािवाहीमा सहजीकिण हुने ि यस सवमवतले कुनै बाधा अि्चन फुकाउ गनफपिेमा सकिात्मक 
भूवमका समेत वनवाह गनफ सक्नेछ । 
 

दफा २० : सजल्ला अदालतमा वनवदेन ङ्गदन सके्न 
 

कुनै व्यक्तक्तलाई यस मस्यौदा ववधेयकमा प्रस्ताववत ऐन बमोसजमको अभधकाि हनन गिेमा वा उपभोग गनफबाट 
वभित गिाएमा सजल्ला अदालतमा वनवेदन ङ्गदन सक्न ेप्रावधान िाखखएको छ ।  त्यस्तो अवस्था पिेमा सजल्ला 
अदालतले वनकाशा ङ्गदन सक्ने गिी यो प्रावधान िाखखएको हो । 
 

दफा २१, २२ ि २३ : मदु्दाको कायफववभध 
 

यस मस्यौदा ववधेयकमा प्रस्ताववत ऐनमा कसूिको रूपमा पङ्गहचान गरिएका ववषयहरूमा सजाय तोक्न ि 
सजायको हदम्याद तोक्न यो प्रावधान िाखखएको छ ।  यसमा प्रचसलत अन्य ऐन कानूनहरूलाई आधाि मावनएको 
छ  । यस्ता मुद्दाहरूमा  नेपाल सिकाि वादी हुने प्रावधान िाखखएको छ ।  लैङ्गिक पङ्गहचानका आधािमा 
ससमान्तकृत जनसमुदाय पछािी पारिएको ि सशक्षा स्वास्थ्य िोजगाि जस्ता आधािभूत ववषयमा समेत पहँुच 
नभएको वा हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल सिकाि वादी हुन महत्वपूणफ हुन्छ । 
 

दफा २४, २५ ि २६ 
 

वनयम, कायफववधी ि अनुसूची सम्बन्धी यस्ता प्रावधान अरु ऐन कानूनहरूमा पवन गरिएको हुन्छ ।  
 

दफा २७ 
 

गृह मन्त्रालयद्वािा जािी गरिएको यस वनदेसशका समस्याजनक ि हननजन्य छ । यस वनदेसशका ववरुद्ध िाष्ट्रिय 
मानव अभधकाि आयोगमा उजुिी तथा सवोच्च अदालतमा रिट वनवेदन समेत पिेको छ । लैङ्गिक पङ्गहचानलाई 
व्यापक रूपमा समावेश गने यस मस्यौदा ववधेयकले परिकल्पना गिेको ऐन लागू भइसकेपछी यो वनदेसशका 
असान्दभभफक, अनावश्यक ि बाखिने हुन्छ ि तसथफः यो वनदेसशका खािेजभागी छ । 
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मस्यौदा विधेयक 
 

लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी विधेयक, २०७८ 
 

प्रस्तािना : नेपालको संविधान, २०७२, धारा १२ ल ेलैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको नागररकता सुवनश्चित गरेको िक 
लगायतका मौश्चलक िकिरूलाई कायान्वयन गनन तथा प्रत्येक नागररकले आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको 
पररचय वनर्बाध प्रयोग गनन पाउने अधधकारको संरक्षण गनन गराउन िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) र्बमोश्चिम व्यिस्थापपका–संसदले यो ऐन र्बनाएको छ 
।  
 

१. सशं्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८” रिेको छ । 
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको वमवतले एकानबे्बऔ ँङ्गदनर्बाट प्रारम्भ िुनेछ । 

 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, — 
 

(क) “अन्तरश्चलिी व्यक्ति" भन्नाले पुश्चलिी िा स्त्रीश्चलिी शरीरका परम्परागत धारणािरूमा नअटाउने 
यौन विशेषता (यौनाि, प्रिनन ग्रन्थी तथा गुणसुत्रको ढाँचा) भएका व्यक्तििरू भनेर र्बुझु्नपछन  ।  

 

(ख) “गैर–द्वयसांखखक व्यक्ति" भन्नाले िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता भन्दा फरक मङ्गिला र 
पुरुषको लैङ्गिक पङ्गिचान र्बािेकका विविध लैङ्गिक पङ्गिचानिरूलाई र्बुझाउने एकमुष्ट  छाता शब्द 
िो भनेर र्बुझु्नपछन   । 

 

(ग) “िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता” भन्नाले कुनै र्बच्चाको िन्म पिात् सामाश्चिक मूल्य मान्यता 
अनुसार स्पष्ट यौनाि भए नीिको यौन अिको आधारमा श्चशश्न भए केटा िा योनी भए केटी भनेर 
गररने वनधारण िा अस्पष्ट यौनाि भए नीिको अधभभािकको इच्छा अनुसार केटा िा केटी भएर 
गररने वनधारण भनेर र्बुझु्नपछन । 

 

(घ) “तेस्रोलैङ्गिक व्यक्ति” भन्नाले मङ्गिला र पुरुष भन्दा धभन्न भनी पङ्गिचान गनुनका साथै नेपाललगायत 
दश्चक्षण एश्चसयामा आफ्नो छुटै्ट समाि, समुदाय, सामुदाक्तयक र्बसोर्बास, िीिनशैली, संसृ्कवत, 
रीवतररिाि, मूल्य मान्यता, सामाश्चिक व्यिस्था तथा प्रणाली र छुटै्ट भापषका समेत भएका 
परम्परागत समुदायिरू भनेर र्बुझु्नपछन  । 
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(ङ) “त्याचलैङ्गिक व्यक्ति” भन्नाले िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता अनुरूपकै लैङ्गिक पङ्गिचान भएका 
व्यक्तििरू अथात् त्याचलैङ्गिक मङ्गिला तथा त्याचलैङ्गिक पुरुष भनेर र्बुझु्नपछन  । 

 

(च) “त्याचलैङ्गिक पुरुष” भन्नाले िन्मँदा यौनािका आधारमा पुश्चलिी इङ्गित गररएको पुरुष भनेर 
र्बुझु्नपछन । 

 

(छ) “त्याचलैङ्गिक मङ्गिला” भन्नाले िन्मँदा यौनािका आधारमा स्त्रीश्चलिी इङ्गित गररएको मङ्गिला भनेर 
र्बुझु्नपछन । 

 

(ि) “पारलैङ्गिक व्यक्ति” भन्नाले िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता भन्दा फरक लैङ्गिक पङ्गिचान 
भएका  व्यक्ति अथात् पारलैङ्गिक मङ्गिला तथा पारलैङ्गिक पुरुष भनेर र्बुझु्नपछन   । 

 

(झ) “पारलैङ्गिक मङ्गिला” भन्नाले िन्मँदा यौनािका आधारमा पुश्चलिी इङ्गित गररएको मङ्गिला भनेर 
र्बुझु्नपछन । 

 

(ञ) “पारलैङ्गिक पुरुष” भन्नाले िन्मँदा यौनािका आधारमा स्त्रीश्चलिी इङ्गित गररएको पुरुष भनेर 
र्बुझु्नपछन । 

 

(ट) “मृतनाम” भन्नाले कुनै पवन व्यक्तिलाई श्चशशु अिस्थामा राखखङ्गदएको िन्मँदा इङ्गित गररएको 
लैङ्गिकताको प्रवतवनधधत्व गने नाम र नीि व्यक्तिले आफ्नो स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक पङ्गिचान 
अनुसार िीिनयापन गररसकेपछछ त्याग गरेको िा आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचानको सिी प्रवतवनधधत्व 
गने नामर्बाट प्रवतस्थापन भएको नाम भनी र्बुझु्नपछन  । 

 

(ठ) “लैङ्गिक पङ्गिचान” भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिको लैङ्गिकता सम्बन्धन्ध व्यक्तिगत अनुभूवत, अनुभि तथा 
अन्तरर्बोधन भनेर र्बुझु्नपछन । 

 

(ड) “लैङ्गिक दसु्बोधन” भन्नाले कुनै पवन व्यक्ति, विशेषगरी लैङ्गिक पङ्गिचानका आधारमा श्चसमान्तकृत 
व्यक्तििरूलाई, उनीिरूको लैङ्गिक पङ्गिचान िा उनीिरूले आफूलाई सम्बोधन गदा प्रयोग गनन 
अनुरोध गरेका लैङ्गिकतार्बोधक शब्द-शब्दािली प्रवतकूल सम्बोधन गने कायन भनी र्बुझु्नपछन । 

 

(ढ) "व्यक्तिगत कागिप्रमाण" भन्नाले नागररकता प्रमाणपत्र, िन्म दता, शैश्चक्षक प्रमाणपत्रिरू, रापष्टिय 
पररचयपत्र, मतदाता पररचयपत्र, िग्गाधनी पूिा, घरधनी पूिा, सिारी चालक अनुमतीपत्र, सिारी 
दता प्रमाणपत्र, रािदानी, अपािता पररचयपत्र लगायत सरकारी, अधन-सरकारी, गैर-सरकारी तथा 
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वनिी वनकाय एिं संस्थािरूले प्रदान गरेको पररचयपत्र, प्रमाणपत्र तथा कागिपत्रिरू भनी 
सम्झनुपछन । 

 

(ण) "िैयक्तिक लैङ्गिक इवतिास" भन्नाले कुनै पवन व्यक्तिले आफ्नो स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक पङ्गिचान 
अनुसार िीिनयापन गननअक्तघका तस्बीर, धभपडयो लगायतका दृश्यक सामग्रीिरू, व्यक्तिको 
मृतनाम, िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता सम्बन्धी वििरण भनी सम्झनुपछन  । 

 
पररचे्छद २ 

लैङ्गिक पङ्गिचानको िक 
 

३. लैङ्गिक पङ्गिचानको िक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वःअनुभूतीको लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसार 
िीिनयापन गने अधधकार िुनेछ । 

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको स्वतन्त्र व्यक्तित्व वर्बकासको अधधकार िुनेछ 
। 

(३) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको पररचय स्थापपत गने अधधकार िुनेछ । 
(४) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो शारीररक वनष्ठा तथा स्वायत्तताको अधधकार िुनेछ । 

 

४. सीमान्तकृत समूि मावनन े: (१) गैर–द्वयसांखखक व्यक्ति, तेस्रोलैङ्गिक व्यक्ति, पारलैङ्गिक मङ्गिला र पारलैङ्गिक 
पुरुष लैङ्गिक पङ्गिचान भएका व्यक्ति साथै अन्तरश्चलिी व्यक्तििरूलाई आधथनक, शैश्चक्षक, सामाश्चिक र 
सांसृ्कवतक दृपष्टले पछाडी पाररएका सीमान्तकृत समूििरू मावननेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख सीमान्तकृत समूििरूको संरक्षण, सशक्तिकरण िा वर्बकासका लाक्तग 
विशेष व्यिस्था गररनेछ । 
 

५. लैङ्गिक पङ्गिचानको आधारमा भेदभाि, घृणा, िेला, िा वतरस्कार गनन निुन े : (१) कसैले पवन लैङ्गिक 
पङ्गिचानको आधारमा भेदभाि गनन िा गराउन िँुदैन । 

(२) कसैले पवन लैङ्गिक पङ्गिचानका आधारमा व्यक्तिलाई घृणा, िेला, उपिास िा वतरस्कार गनन िा 
नीिको आत्मसम्मानमा चोट पुयाउने कुनै पवन कायन गनन िँुदैन । 

(३) कसैले उपदफा (१) र (२) र्बमोश्चिमको कुनै कायन गरेमा यस ऐन र्बमोश्चिमको कसूर गरेको 
मावननेछ । 

(४) लैङ्गिक पङ्गिचानको आधारमा िुने विभेद, लाञ्छना, ङ्गिसंा, घृणा, िेला िा वतरस्कार उन्मुलन गन े
उदे्दश्यले नेपाल सरकारद्वारा औपचाररक तथा अनौपचाररक श्चशक्षाको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक पङ्गिचानको 
विषयलाई समािेश गरी पठनपाठन गराउने एिं विधभन्न माध्यमिरूद्वारा िनचेतना अवििृद्धिको कायनक्रम गने 
कायन गनुनपनेछ । 
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६. लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको काननूी पङ्गिचानको अधधकार : (१) व्यक्तिगत कागिप्रमाणिरूमा देिाय मधे्यका 
लैङ्गिक वििरण उल्लेख गनन सपकनेछ :   

क) मङ्गिला 
ख) पुरुष  
ग) तेस्रोलैङ्गिक  
घ) गैर-द्वयसांखखक 

स्पपष्टकरण : “पुरुष” भन्नाले त्याचलैङ्गिक पुरुष र पारलैङ्गिक पुरुषलाई समेत 
िनाउँदछ भने “मङ्गिला” भन्नाले त्याचलैङ्गिक मङ्गिला र पारलैङ्गिक मङ्गिलालाई समेत िनाउँदछ । अन्तरश्चलिी 
व्यक्ति िुनु यौन विशेषताको प्रकार िो र अन्तरश्चलिी व्यक्तििरूको उपरोि मध्ये लैङ्गिक पङ्गिचान िँुदछ । 

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई नीिको व्यक्तिगत कागिप्रमाणिरू लैङ्गिक पङ्गिचानअनुसार प्राप्त गने 
अधधकार िुनेछ । 

(३) प्रत्येक व्यक्तिलाई िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकताका आधारमा प्राप्त भएको व्यक्तिगत 
कागिप्रमाण संशोधन गरी लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसार कायम गने अधधकार िुनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) र्बमोश्चिम लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको व्यक्तिगत कागिप्रमाण प्राप्त तथा 
संशोधन गननको लाक्तग व्यक्तिको स्वःपङ्गिचान र आत्मवनणनयलाई आधार मावननेछ । 

(५) लैङ्गिक पङ्गिचान सङ्गितको कानूनी पङ्गिचानको अधधकारको उपभोगका लाक्तग कुनै व्यक्तिले यौनाि 
पुनःवनमाण िा पररितनन शल्यपक्रया, िमोन थेरापप, मनोछचपकत्सक िा कुनै प्रकारको छचपकत्सकीय विधध 
अपनाउन र्बाध्य र्बनाए यस ऐन र्बमोश्चिमको कसूर मावननेछ । 

 

७. नाम पररितननको अधधकार : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसार व्यक्तिगत कागिप्रमाण 
संशोधन गदा नीिको नामले नीिको लैङ्गिक पङ्गिचानको सिी प्रवतवनधधत्व गरेको नलागेमा नीिको लैङ्गिक 
पङ्गिचानको सिी प्रवतवनधधत्व िुने गरी नाम पररितनन गने अधधकार िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) र्बमोश्चिम नामको छनोट गने अधधकार नीि व्यक्ति स्वयंको िुनेछ । 
(३) उपदफा (१) र्बमोश्चिम नाम पररितनन गररसकेपिात् पररितननपूिनको नाम मृतनाम ठिर िुनेछ । 
(४) उपदफा (३) र्बमोश्चिम मृतनाम ठिर भएको नाम नीि व्यक्तिलाई छचन्न छचनाउन िा सम्बोधनका 

लाक्तग प्रयोग गनन र्बाध्य र्बनाउन पाइने छैन र गरेमा यस ऐन र्बमोश्चिमको कसूर गरेको मावननेछ । 
 

८. लैङ्गिक पङ्गिचान अनसुार सम्बोधन गनुनपने : (१) कुनै व्यक्तिलाई सम्बोधन गदा नीिको लैङ्गिक पङ्गिचान 
अनुरूपको शब्दािली तथा भाषा प्रयोग गरी सम्बोधन गररनुपछन । 

(२) कुनै व्यक्तिले यस ऐन र्बमोश्चिम आफ्नो व्यक्तिगत कागिप्रमाणमा लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा 
लैङ्गिक वििरणको संशोधन गनन वनिेदन ङ्गदएमा उि कायनिािीमा समेत नीिले संशोधन माफन त् िटाउन चािेको 
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लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरण अनुसार सम्बोधन गनुनिँुदैन र कायम गनन चािेको लैङ्गिक वििरण 
िा नाम तथा लैङ्गिक वििरण अनुसार सम्बोधन गररनुपछन  । 

(३) उपदफा (१) मा िेसुकै लेखखएको भएतापवन कुनै व्यक्तिलाई लैङ्गिक तटस्थ शब्द शब्दािलीले 
सम्बोधन गदा अन्यथा मावनने छैन । 

(४) कुनै पवन व्यक्तिलाई लैङ्गिक दसु्बोधन विरुिको अधधकार िुनेछ र कसैले कसैलाई लैङ्गिक 
दसु्बोधन गरेमा यस ऐन र्बमोश्चिमको कसूर गरेको मावननेछ । 
 

९. गोपनीयताको िक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो िैयक्तिक लैङ्गिक इवतिास सम्बन्धी गोपनीयताको िक 
िुनेछ । 

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचानसँग सम्बन्धन्धत छचपकत्सकीय वििरणउपर 
गोपनीयताको िक िुनेछ । 

(३) यस ऐन र्बमोश्चिम लैङ्गिक पङ्गिचानको अधधकार उपभोगाथन र्बुझाइएका िा पेश गररएका वनिेदन, 
पत्राचार तथा श्चलखखतिरूउपर गोपनीयताको िक िुनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) र्बमोश्चिमका कुनै पवन विषय लेखेर, र्बोलेर, प्रकाशन गरेर िुनसुकै माध्यम 
प्रयोग गरेर िा अन्य कुनै प्रकारले नीि व्यक्तिको मञु्जरी र्बेगर सािनिवनक गरे िा गराएमा यस ऐन र्बमोश्चिमको 
कसूर गरेको मावननेछ । 

(५) उपदफा (१), (२) र (३) र्बमोश्चिम कुनै व्यक्तिको वििरणिरू सािनिवनक िुन गएमा सम्बन्धन्धत 
व्यक्तिले त्यस्ता सामग्री िटाइपाऊँ भनी वनिेदन ङ्गदएमा त्यस्तो वििरणलाई सािनिवनक गरेको व्यक्ति, संस्था, 
संगठन िा वनकायले त्यसरी सािनिवनक गरेका सम्पूणन वििरण सर्बै माध्यमिरूर्बाट िटाउनुपनेछ र त्यसो 
नगरेमा यस ऐन र्बमोश्चिमको कसूर गरेको मावननेछ । 

(६) यस ऐन र्बमोश्चिम व्यक्तिगत कागिप्रमाण संशोधन िा अन्य िुनसुकै कायन गदा गोपनीयतालाई 
सुवनश्चित गनुनपनेछ । 

(७) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापवन देिायको अिस्थामा गोपनीयताको 
खुलासा गनन सपकनेछ:–  

(क) सम्बन्धन्धत व्यक्तिको मञु्जरी भएमा,  
(ख)      सम्बन्धन्धत व्यक्तिले नै आफूखुशीले सािनिवनक गरेको भएमा,  
(ग)   सम्बन्धन्धत वनकायलाई कुनै फौिदारी कसूरको अनुसन्धानका श्चसलश्चसलामा सो   
             िानकारी आिश्यक भएमा । 

(८) कसैले पवन कुनै व्यक्तिलाई नीिले आफ्नो स्वःअनुभूवतको लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसार िीिनयापन 
गनुनपूिन छचनेका आधारमा नीिको िैयक्तिक लैङ्गिक इवतिास सािनिवनक गने िा खुलाउन पाउने छैन । 
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पररचे्छद ३ 
लैङ्गिक पङ्गिचानको िकको उपभोग 

 

१०. लैङ्गिक पङ्गिचानको िकको उपभोग : (१) प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचानसङ्गितको पररचय स्थापपत 
गननका लाक्तग लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरण संशोधन गनन स्थायी र्बसोर्बास भएको िडा 
कायालयसमक्ष वनिेदन ङ्गदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) र्बमोश्चिम पेश गररने वनिेदनमा वनिेदकले :-  
(क) आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान आफूलाई िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकताभन्दा फरक रिेको 

व्यिोरा र आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचानको स्पष्ट स्वःघोषणा गनुनपनेछ;  
(ख) संशोधन गरी कायम गनन चािेको लैङ्गिक वििरण उल्लेख गनुनपनेछ;  
(ग) नाम सङ्गित संशोधन गरी कायम गनन चािेको भए कायम गनन चािेको नाम उल्लेख 

गनुनपनेछ;  
(घ) नीिले िालसम्म प्राप्त गरेको सर्बै व्यक्तिगत कागिप्रमाणिरुको सूची र्बनाई उल्लेख 

गनुनपनेछ ; 
(ङ) नीिले िालसम्म प्राप्त गरेको सर्बै व्यक्तिगत कागिप्रमाणिरूको प्रवतश्चलपप एक प्रवत 

संलग्न गनुनपनेछ ; 
(च) नीिले प्रयोग गदै आएका र्बैंक तथा विधत्तय संस्थािरूको खाताको वििरण उल्लेख 

गनुनपनेछ । 
(३) उपदफा (१) र्बमोश्चिम प्राप्त भएको वनिेदनमा िडा कायालयले १५ ङ्गदन धभत्र वनिेदकको माग 

र्बमोश्चिम लैङ्गिक वििरण िा नाम सङ्गित लैङ्गिक वििरण संशोधन भएको श्चसफाररस िारी गनुनपनेछ । 
(४) उपदफा (३) र्बमोश्चिमको श्चसफाररस िारी गररसकेपछछ िडा कायालयले उपदफा २ (घ), (ङ) र 

(च) र्बमोश्चिम प्राप्त गरेको व्यक्तिगत कागिप्रमाणिरू प्रदान गने सम्बन्धन्धत वनकायिरूमा १५ ङ्गदनधभत्र पत्राचार 
गररसक्नुपनेछ । 

(५) उपदफा (३) र्बमोश्चिम िारी भएको श्चसफाररस प्राप्त गररसकेपछछ नीि व्यक्ति स्वयंले व्यक्तिगत 
कागिप्रमाणसङ्गित सम्बन्धन्धत वनकायमा गई वनिेदन पेश गरी संशोधनको माग गनन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (३) र्बमोश्चिम िारी भएको श्चसफाररस प्राप्त गररसकेपछछ सम्बन्धन्धत वनकायिरूले त्यस 
श्चसफाररस अनुसार नीि वनिेदकको लैङ्गिक वििरण िा नाम सङ्गित लैङ्गिक वििरण वनिेदन िा पत्राचार प्राप्त 
भएको सकेसम्म सोिी ङ्गदन िा र्बढीमा ७ ङ्गदनधभत्र संशोधन गररसक्नुपनेछ ।   

(७) उपदफा (६) र्बमोश्चिम संशोधन भइसकेपछछ उि व्यक्तिगत कागिप्रमाणको सक्कलै प्रवत खखची 
संशोधन अनुसारको वििरण सङ्गित अको व्यक्तिगत कागिप्रमाण नीि वनिेदकलाई प्रदान गनुनपनेछ । 

(८) उपदफा (७) को कायनिािी पूरा गरी वनिेदकको सम्पूणन व्यक्तिगत कागिप्रमाण संशोधन भई 
अको कागिप्रमाण प्राप्त भएपछछ ती कागिप्रमाणिरूको प्रवतश्चलपप िडा कायालयमा र्बुझाउनुपनेछ । 
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(९) उपदफा (८) र्बमोश्चिम वनिेदकले कागिप्रमाणको प्रवतश्चलपप र्बुझाउँदा उपदफा २ (घ), (ङ) र (च) 
अनुसार सूचीकृत सम्पूणन व्यक्तिगत कागिप्रमाणिरू संशोधन भएको छ िा छैन भने्न र्बुझी छ भने िडा 
कायालयले रुिु गनुनपनेछ । 

(१०) उपदफा (९) र्बमोश्चिम रुि ुभएपछछ प्रपक्रया टुङ्गिएको मावननेछ । 
(११) उपदफा (१०) र्बमोश्चिम टुिो लाक्तगसकेपछछ नीि व्यक्तिले संशोधन पिात् प्राप्त गरेको लैङ्गिक 

वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरण नै नीि व्यक्तिको एक मात्र लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरण 
कायम िुनेछ र संशोधन माफन त् िटाइएको लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरणले नीि व्यक्ति छचन्न 
छचनाउन पाइने छैन । 

(१२) उपदफा (६) र (७) र्बमोश्चिम संशोधन भई अको कागिप्रमाण प्रदान गदा खाता नम्बर, 
पररचयपत्र नम्बर, प्रमाणपत्र नम्बर िा रश्चिष्टि शेन नम्बर पररितनन िुनेछैन । 
 

११. अधभलेख सच्याउन ुपन े :  (१) दफा १० को उपदफा (६) र्बमोश्चिम व्यक्तिगत कागिप्रमाण संशोधन गदा 
सम्बन्धन्धत वनकायले आफ्नो अधभलेखमा पवन सच्याउनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) र्बमोश्चिम अधभलेख संशोधन गररसकेपछछ सम्बन्धन्धत वनकायले पुरानो वििरण 
मेटाउनुपनेछ ।  

(३) दफा १३ र्बमोश्चिम संशोधनपूिनको वििरण राखे्न अधधकार सम्बन्धन्धत नगरपाश्चलका िा 
गाउँपाश्चलकालाई मात्र िुनेछ । 

 

१२. अधभलेख राखु्नपन े : (१) यस ऐन र्बमोश्चिम भएका कायनिािीसम्बन्धीका दस्तािेििरूको छुटै्ट अधभलेख 
राखु्नपनेछ । 

(२) सम्बन्धन्धत वनकायले उपदफा (१) र्बमोश्चिमको अधभलेख कायनिािी भएको ५ िषन सम्म राख्न 
सक्नेछ । 

(३) िडा कायालयको िकमा उपदफा (१) र्बमोश्चिमको अधभलेख प्रत्येक आधथनक िषनको अन्त्यमा िडा 
कायालयले सम्बन्धन्धत नगरपाश्चलका िा गाउँपाश्चलका कायनपाश्चलकाको कायालयमा पठाउनुपछन । 

(४) सम्बन्धन्धत नगरपाश्चलका िा गाउँपाश्चलका कायनपाश्चलकाको कायालयले उपदफा (३) र्बमोश्चिम प्राप्त 
भएको अधभलेखको व्यिस्थापन गनुनपनेछ । 

(५) यस दफा र्बमोश्चिमका अधभलेखिरू गोप्य राखु्नपनेछ । 
(६) यस दफामा िेसुकै लेखखएको भएतापवन यस ऐन र्बमोश्चिम भएको कायनिािीमा िडा कायालयले 

व्यक्तिगत पङ्गिचान नखुल्ने गरी तथ्याङ्कगत वििरण र्बनाई सम्बन्धन्धत नगरपाश्चलका िा गाउँपाश्चलकाले प्रकाशन 
गनन सके्नछ । 
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१३. आपराधधक वििरण िस्तान्तरण िुन े: (१) यस ऐन र्बमोश्चिम व्यक्तिगत कागिप्रमाण संशोधन भएपछछ नीि 
व्यक्तिको आपराधधक वििरणिरू पवन संशोधन माफन त् कायम भएको लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक 
वििरणमा अद्यािधधक गरेर िस्तान्तरण िुनेछ । 

(२) दफा १० को उपदफा (३) र्बमोश्चिमको श्चसफाररस पत्र िारी गररसकेपछछ िडा कायालयले नीि 
व्यक्तिको नाममा रिेको फौिदारी आपराधधक वििरणिरूलाई िस्तान्तरण गनन प्रिरी प्रशासनलाई पत्राचार 
गनुनपनेछ । 

(३) उपदफा (२) र्बमोश्चिमको पत्राचार प्राप्त भएपछछ प्रिरी प्रशासनले नीिको नाममा कुनै आपराधधक 
वििरण रिेको नरिेको र्बुझी त्यस्तो वििरण रिेमा िडा कायालयले पठाएको श्चसफाररस पत्र अनुसार संशोधन 
माफन त् कायम भएको लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरणमा िस्तान्तरण गनुनपनेछ । 

(४) उपदफा (३) र्बमोश्चिम आपराधधक वििरण रिेको नरिेको व्यिोरा उल्लेख गरी त्यस्तो वििरण 
रिेमा श्चसफाररस पत्रअनुसार संशोधधत वििरणमा िस्तान्तरण गरेको प्रिरी प्रशासनले िडा कायालयलाई सूचना 
ङ्गदनुपनेछ । 

 

१४.  परुानो कागिात खारेि गनुनपन े : (१) यस ऐनर्बमोश्चिम वनिेदकले व्यक्तिगत कागिप्रमाण संशोधन 
गररसकेपछछ संशोधन पूिनको कागिप्रमाणलाई सम्बन्धन्धत वनकायले खारेि गनुनपछन  । 

(२)  दफा १२ को उपदफा (२) र्बमोश्चिम सम्बन्धन्धत वनकायले ५ िषन पिात ्अधभलेख धुल्याउनु पनेछ । 
(३) उपदफा (२) मा िेसुकै लेखखएको भएतापवन नगरपाश्चलका िा गाउँपाश्चलका कायनपाश्चलकाको 

कायालयमा रिेको अधभलेखर्बाट दफा १० को उपदफा (३) र्बमोश्चिम िारी भएको श्चसफाररस र्बािेकका 
दस्तािेििरू मात्र धुल्याउनुपनेछ । 

(४) दफा १० को उपदफा (३) र्बमोश्चिम िारी भएको श्चसफाररस पवन धुल्याउन चािेमा यस ऐन 
र्बमोश्चिम कायनिािी भएको ५ िषन पछी धुल्याइपाऊँ भवन वनिेदन ङ्गदन सपकनेछ । 

(५) उपदफा (४) र्बमोश्चिम वनिेदन परेमा नगरपाश्चलका िा गाउँपाश्चलकाको अधधकारीले उि अधभलेख 
राखखराखु्नपने सान्दधभनकता छ िा छैन भवन र्बुझी मनाश्चसर्ब लागेमा सो श्चसफाररसको अधभलेख पवन धुल्याउन 
सक्नेछ । 

 

१५. छचपकत्सकीय अधभलेखसम्बन्धी व्यिस्था : (१) यस ऐन र्बमोश्चिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो छचपकत्सकीय 
अधभलेखमा लैङ्गिक वििरण िा नाम तथा लैङ्गिक वििरण संशोधनको लाक्तग दफा १० को उपदफा (३) 
र्बमोश्चिमको श्चसफाररस सङ्गित छचपकत्सकीय संस्थानसमक्ष वनिेदन ङ्गदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) र्बमोश्चिमको वनिेदन पेश भएमा सम्बन्धन्धत छचपकत्सकीय संस्थानले संशोधन माग 
गररएको वििरण अनुसार नीि व्यक्तिको नयाँ अधभलेख खडा गरी पुरानो अधभलेखसँग िोड्न सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) र्बमोश्चिम पुरानो अधभलेख िोड्दा व्यक्तिको मृतनाम मेटाउनुपनेछ । 
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(४) नीि व्यक्तिको उपचारको लाक्तग नीिको िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकताको िानकारी 
आिश्यक भएमा सोको वििरण पवन व्यिोरा खुलाई छुटै्ट मिलमा उल्लेख गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) र्बमोश्चिमको वििरण उल्लेख गदा नीि व्यक्तिको लैङ्गिक पङ्गिचान पवन व्यिोरा 
खुलाई छुटै्ट मिलमा उल्लेख गनुनपनेछ । 

(६) छचपकत्सकीय वििरणमा िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता उल्लेख भएकै कारणले नीि 
व्यक्तिलाई लैङ्गिक दसु्बोधन गनुनिँुदैन । 

(७) उपदफा (४) र्बमोश्चिमको वििरणमा गोपनीयता कायम गनुनपनेछ र नीिको मञु्जरीविना त्यस्तो 
विषयको िानकारी अरु कसैलाई ङ्गदन िा सािनिवनक गनुनिँुदैन ।  

तर स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सम्बन्धन्धत विशेषज्ञिरूर्बीच त्यस विषयमा छलफल गनन र्बाधा पने छैन । 
(८) यस ऐन लागू भएको दईु िषनधभत्र नेपाल मेपडकल र्बोडनले केकस्ता स्वास्थ्य उपचारका विषयिरूमा 

व्यक्तिको िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता आिश्यक िुन्छ भने्न विषयको सूची र्बनाई सािनिवनक गनुनपनेछ । 
 

१६. पररचयपत्र सम्बन्धी व्यिस्था :  (१) दफा ४ र्बमोश्चिमको सीमान्तकृत समूिलाई लश्चक्षत सेिा, सुविधा एिं 
सिुश्चलयत उपभोग गननका लाक्तग छुटै्ट पररचयपत्र र्बनाई ङ्गदन सपकनेछ । 

(२) यस ऐन र्बमोश्चिम आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान कायम गरेका व्यक्तििरूले दफा १० को उपदफा (१०) 
र्बमोश्चिम प्रपक्रया टुङ्गिएपछछ उपदफा (१) र्बमोश्चिमको पररचयपत्र प्राप्त गननका लाक्तग आफू र्बसोर्बास गने िडा 
कायालयमा श्चसफाररसका लाक्तग वनिेदन गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) र्बमोश्चिमको वनिेदन परेमा सम्बन्धन्धत िडा कायालयले पररचयपत्रका लाक्तग श्चसफाररस 
गनन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) र्बमोश्चिमको श्चसफाररसमा नीि व्यक्तिले यस ऐन र्बमोश्चिम लैङ्गिक पङ्गिचान कायम 
गरेनगरेको र्बुझी दफा १० को उपदफा (३) र्बमोश्चिमको श्चसफाररसमा उल्लेख भए अनुसार गैर–द्वयसांखखक 
व्यक्ति, तेस्रोलैङ्गिक व्यक्ति, पारलैङ्गिक मङ्गिला िा पारलैङ्गिक पुरुष भने्न वििरण र अन्तरश्चलिी भवन उल्लेख 
भएको भए सो पवन खुलाई श्चसफाररस गनुनपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) र्बमोश्चिमको पररचयपत्रमा उपदफा (३) र्बमोश्चिमको श्चसफाररसमा गैर–द्वयसांखखक 
व्यक्ति, तेस्रोलैङ्गिक व्यक्ति, पारलैङ्गिक मङ्गिला िा पारलैङ्गिक पुरुष भनी खुलाइएको वििरण र अन्तरश्चलिी भवन 
उल्लेख भएको भए सो पवन खुलाई उल्लेख िुनुपछन ।  

(६) यस दफा र्बमोश्चिम छुटै्ट पररचयपत्रसम्बन्धी दफा १७ मा उल्लेख वनदेशन सवमवतले तोकेर्बमोश्चिम 
िुनेछ । 

 
पररचे्छद ४ 

वनदेशन सवमवत गठन 
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१७. वनदेशन सवमवत : (१) यस ऐन र्बमोश्चिमको अधधकार र संरक्षण सम्बन्धी काम कायनिािीमा समन्वय, 
रेखदेख, प्रर्बिनन गने तथा सो सम्बन्धी काममा वनदेशन ङ्गदने काम समेतको लाक्तग लैङ्गिक पङ्गिचानसम्बन्धी एक 
रापष्टिय वनदेशन सवमवत रिनेछ ।  
(२) वनदेशन सवमवतको गठन देिाय र्बमोश्चिम िुनेछः  

(क) मन्त्री, मङ्गिला, र्बालर्बाश्चलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय – अध्यक्ष  
(ख) खण्ड (ट) र्बमोश्चिमका सदस्यिरू मधे्यर्बाट वनदेशन सवमवतले मनोनयन गरेको सदस्य  
– उपाध्यक्ष  
(ग) सदस्य, रापष्टिय मानि अधधकार आयोग - सदस्य 
(घ) सछचि, मङ्गिला, र्बालर्बाश्चलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय – सदस्य 
(ङ) सछचि, कानून, न्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालय – सदस्य  
(च) सछचि, गि मन्त्रालय – सदस्य 
(छ) सछचि, संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य  
(ि) सछचि, स्वास्थ्य तथा िनसङ्या मन्त्रालय – सदस्य  
(झ) सछचि, श्चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय – सदस्य  
(ञ) लैङ्गिक पङ्गिचान विषयक दईु िना विज्ञिरू – सदस्य 
(ट) रापष्टिय स्तरका संघ, संगठन, मिासंघ तथा मानि अधधकारको क्षेत्रमा कायनरत दफा  
       ४ मा उल्लेख सीमान्तकृत समूिका व्यक्तििरू एक-एकको प्रवतवनधधत्व िुने गरी  
       सातिना - सदस्य 
(ठ) सिसछचि, सम्बन्धन्धत मन्त्रालयको सम्बन्धन्धत मिाशाखा – सदस्य  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) र  (ट) र्बमोश्चिमका सदस्यिरूको मनोनयन मन्त्रालयले गनेछ र यस्ता 
सदस्यिरू तथा खण्ड (ख) र्बमोश्चिम मनोवनत उपाध्यक्षको पदािधध दईु िषनको िुनेछ । 

(४) उपदफा (२) र्बमोश्चिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय श्चिम्मेिारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले 
त्यस्ता सदस्यलाई िुनसुकै र्बखत सदस्यको श्चिम्मेिारीर्बाट िटाउन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) र्बमोश्चिम कुनै सदस्यलाई श्चिम्मेिारीर्बाट िटाउँदा नीिलाई सफाई पेश गने उछचत 
मौका ङ्गदनु पनेछ ।  

(६) वनदेशन सवमवतको सछचिालय मङ्गिला, र्बालर्बाश्चलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा रिनेछ ।  
 

१८. वनदेशन सवमवतको काम, कतनव्य र अधधकार : (१) वनदेशन सवमवतको काम, कतनव्य र अधधकार देिाय 
र्बमोश्चिम िुनेछः–  

(क) लैङ्गिक पङ्गिचानसम्बन्धी दीघनकालीन नीवत तिुनमा गनन नेपाल सरकारलाई श्चसफाररस गने,  
(ख) नेपाल सरकारर्बाट स्वीकृत नीवतको अधीनमा रिी लैङ्गिक पङ्गिचानसम्बन्धी अधधकार को 

प्रचलन गनेसम्बन्धी योिना तथा कायनक्रम र्बनाई लागू गने,  
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(ग) यस ऐन र्बमोश्चिमको कामकारर्बािीमा विधभन्न सरकारी वनकाय िा गैर-सरकारी संस्थािरू 
र्बीच समन्वय गने,  

(घ) लैङ्गिक पङ्गिचानसम्बन्धी प्रचश्चलत कानूनमा आिश्यक सुधार गनुनपने भएमा नेपाल 
सरकारलाई सुझाि ङ्गदने,  

(ङ) दफा ४ मा उल्लेख सीमान्तकृत समूिका व्यक्तििरूको अधधकारका विषयमा विधभन्न 
वनकायको भूवमकाका  र्बारेमा सम्बन्धन्धत व्यक्ति तथा कमनचारीलाई प्रश्चशक्षण प्रदान गने, 
गराउने,  

(च) दफा ४ मा उल्लेख सीमान्तकृत समूिका व्यक्तििरूको िकङ्गितको प्रर्बिनन तथा 
अधधकारको संरक्षण र सेिा सुविधाका लाक्तग काम गने संस्थाको कायनमा सियोग गने तथा 
त्यस्ता संस्थासँग सिकायन गने,  

(छ) दफा ४ मा उल्लेख सीमान्तकृत समूिका व्यक्तििरूको लाक्तग सञ्चाश्चलत विधभन्न 
कायनक्रमको अनुगमन, सुपरीिेक्षण र मूल्याङ्कन गने , 

 (ि) लैङ्गिक पङ्गिचानका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना संकलन, प्रशोधन एिं 
प्रकाशन गने  गराउने,  

(झ) दफा ४ मा उल्लेख सीमान्तकृत समूिका व्यक्तििरूको अधधकारसम्बन्धी संयुि 
राष्टिसंघीय मिासन्धन्धका प्रािधानिरू कायान्वयन गननका लाक्तग सम्बन्धन्धत वनकायका 
कायनक्रममा उपयुि व्यिस्था समािेश गनन लगाउने, 

(ञ) यस ऐन र्बमोश्चिमको अधधकार विपरीत कुनै काम कारर्बािी कसैद्वारा भए गरेको पाइएमा 
आिश्यक कारर्बाङ्गिका लाक्तग सम्बन्धन्धत वनकायमा लेखी पठाउने, 

(ट)  तोपकए र्बमोश्चिमका अन्य कायन गने गराउने ।  

(२) वनदेशन सवमवतको र्बैठकसम्बन्धी कायनविधध तोपकएर्बमोश्चिम िुनेछ । 

 

१९. प्रदेश स्तरमा सवमवत गठन गनन सके्न : (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत र्बनेको 
वनयमािली र्बमोश्चिम अधधकारको प्रभािकारी कायान्वयन गनन गराउन तथा प्रदेश सरकारर्बाट नीि 
व्यक्तििरूको सम्बन्धमा आिश्यक कायनक्रम तिुनमा गरी कायान्वयन गनन समेतको लाक्तग सम्बन्धन्धत 
मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको सवमवत गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) र्बमोश्चिम गङ्गठत सवमवतको काम, कतनव्य र अधधकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत 
र्बनेको वनयमािलीको अधीनमा रिी प्रदेश सरकारले वनधारण गरे र्बमोश्चिम िुनेछ ।  

(३) स्थानीय स्तरमा सवमवत गठनको व्यिस्था तोपकएर्बमोश्चिम िुनेछ ।  
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पररचे्छद ५ 
अधधकार सरंक्षण र प्रचलन 

 

२०. अधधकार प्रचलन गराउन श्चिल्ला अदालतमा वनिदेन ङ्गदन सके्न : (१) यस ऐन र्बमोश्चिमको अधधकार प्रचलन 
िा यस ऐनप्रवतको दाक्तयत्व पूरा गराउन नीि व्यक्ति रिे र्बसेको श्चिल्लाको श्चिल्ला अदालत समक्ष सोझै वनिेदन 
ङ्गदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) र्बमोश्चिम वनिेदन पनन आएमा सम्बन्धन्धत श्चिल्ला अदालतले सोसम्बन्धमा आिश्यक 
िाँचर्बुझ गरी व्यक्तिको अधधकारको प्रचलन गने िा नीि व्यक्तिप्रवतको दाक्तयत्व पूरा गराउने सम्बन्धमा 
सम्बन्धन्धत वनकायका नाममा उपयुि आदेश िारी गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) र्बमोश्चिम आदेशमा श्चिल्ला अदालतले व्यक्तिको अधधकार उल्लङ्घन गने िा नीि 
व्यक्ति प्रवतको दाक्तयत्व पूरा नगने व्यक्ति, संस्था िा वनकायका प्रमूखलाई सचेत गराउन िा दफा २१ र्बमोश्चिम 
सिाय गनन र नीिर्बाट मनाश्चसर्ब क्षवतपूवतन भराउने समेतको आदेश गनन सक्नेछ । 

 

पररचे्छद ६ 
कसरू र सिाय 

 

२१. सिाय : (१) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) र (२), दफा ६ को उपदफा (५), दफा ७ को उपदफा (४), दफा 
८ को उपदफा (४) िा दफा १५ को उपदफा (७) विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई छ मङ्गिनासम्म कैद 
िा दश ििार रुपैयाँदेखख र्बीस ििार रुपैयाँसम्म िररिाना िा दिैु सिाय िुनेछ ।  

(२) कसैले दफा ९ को उपदफा (४) िा (५) विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक 
मङ्गिनादेखख तीन मङ्गिनासम्म कैद िा तीन ििार रुपैयाँदेखख दश ििार रुपैयाँसम्म िररिाना िा दिैु सिाय 
िुनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) र्बमोश्चिमको कसूर गनन प्रोत्सािन गने, उद्योग गने िा मवतयार भई सियोग 
गनेलाई मूय कसूरदारलाई िुने सिायको आधा सिाय िुनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) र्बमोश्चिमको सिाय पाएको व्यक्तिले पुनः त्यस्तो कायन गरेमा सो उपदफा 
र्बमोश्चिम िुने सिायमा पच्चीस प्रवतशत थप सिायसमेत िुनेछ । 

(५) कुनै व्यक्तिले यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधधकारको उल्लङ्घन गरेमा िा नीि प्रवतको दाक्तयत्व पूरा 
नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास ििार रुपैयाँसम्म िररिाना िुनेछ । 

(६) माधथ उपदफािरूमा लेखखएदेखख र्बािेक यस ऐन विपरीत कायन गने व्यक्ति िा कुनै संस्था िा 
वनकायका प्रमूखलाई पचास ििार रुपैयाँसम्म िररिाना िुनेछ । 
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२२. िदम्याद  : दफा २१ र्बमोश्चिम सिाय िुने विषयमा सो काम भए गरेको वमवतले ६ मङ्गिनाधभत्र मुद्दा दायर 
गररसक्न ुपनेछ । दफा २१ मा सिाय उल्लेख भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो कसुरर्बाट मका पने पक्षले 
कसुर गरेका वमवतले छ मङ्गिनाधभत्र सम्बन्धन्धत वनकायमा उिुरी ङ्गदईसक्नुपनेछ ।  
 

२३. नपेाल सरकार िादी िुन े: दफा २१ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५)  र (६) अन्तगनतको सिाय िुने मुद्दा 
नेपाल सरकार िादी िुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौिदारी कायनविधध संङ्गिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समािेश 
भएको मावननेछ । 
 

पररचे्छद ७ 
विविध 

 

२४. वनयम र्बनाउन े अधधकार : यस ऐनको कायान्वयनका लाक्तग नेपाल सरकारले आिश्यक वनयम र्बनाउन 
सक्नेछ । 
 

२५. कायनविधध तथा वनदेश्चशका र्बनाउन े अधधकार :  यस ऐनको कायान्वयन गनन मन्त्रालयले यो ऐन र यस 
ऐनअन्तगनत र्बनेको वनयमको प्रवतकूल निुने गरी आिश्यक कायनविधध िा वनदेश्चशका र्बनाई लागू गनन सक्नेछ । 
 

२६. अनसुचूीमा िेरफेर गनन सके्न : मन्त्रालयले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आिश्यकता 
अनुसार िेरफेर गनन सक्नेछ । 
 

२७. खारेिी र सशंोधन :  (१)  यस ऐन माफन त् गृि मन्त्रालयले िारी गरेको यौवनक तथा लैङ्गिक अल्पसंयक 
समुदायका व्यक्तििरूलाई श्चलिको मिलमा ‘अन्य’ िनाई नागररकता िारी गने सम्बन्धी वनदेश्चशका, २०६९ को 
खारेि भएको छ । 
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ऐनसँग सम्बन्धित ढाँचा 
 
दफा १० को उपदफा (१) र (२) सगँ सम्बन्धित 

मिमत : …………………………. 

श्री वडा अध्यक्ष्यज्यू, 
……… न.ं वडा कार्यालर्य, 
………… नगरपाललका / गाउँपाललका, 
……………(ठेगाना)…………………..  । 

मवषर्य : लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बिी ऐन, २०७८ बिोलिि आफ्नो िनँ्मदा इङ्गित लैङ्गिकता अनसुार प्राप्त भएका 
व्यक्तिगत कागिप्रिाणिरूलाई संशोधन गरी आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान अनसुार कार्यि गररपाऊँ  भने्न बारे ।  

ििोदर्य, 

उपरोि सम्बििा ि …………….……… प्रदेश ……………………. लिल्ला ………………….. िनपा/उपिनपा/नपा/गापा 
………... वडा बस्ने मनवेदक िेरो लैङ्गिक पङ्गिचान िङ्गिला / पुरुष / तेस्रोलैङ्गिक / गैर-द्वर्यसांखिक िो । िलाई 
िन्मँदा पुरुष / िङ्गिला / अस्पष्ट भमन इङ्गित गररएको थिर्यो । िेरो िन्मँदा इङ्गित गररएको लैङ्गिकता भन्दा 
फरक लैङ्गिक पङ्गिचान रिेको र ि आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसारकै पररचर्य स्थापपत गरी सिाििा आफू 
चचमनन र चचनाउन चािनु्छ । 

ऐनको दफा ४ बिोलिि ि देिार्य सिूिअन्तगगत पदगछु : गैर–द्वर्यसांखिक व्यक्ति / तेस्रोलैङ्गिक व्यक्ति / 
पारलैङ्गिक िङ्गिला / पारलैङ्गिक पुरुष । ि अन्तरललिी र्यौन मवशेषता भएको व्यक्ति िँु / िोइन । ि देिार्य 
अनुसार िेरो लैङ्गिक पङ्गिचान कार्यि िुने गरी िेरा सबै व्यक्तिगत कागिप्रिाणिरू संशोधन गनग चािनु्छ ।  

 सशंोधन गनग चािेको कार्यि गनग चािेको 

लैङ्गिक मववरण   

नाि   
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(मनवेदकले लैङ्गिक मववरणिा िात्र संशोधन िाग गरेको छ भने नािको ििलिा X चचन्ह लगाउने ।) 
 
िैले िालसम्म प्राप्त गरेको सबै व्यक्तिगत कागिप्रिाणिरू देिार्य बिोलिि छन् : 
 

क्र.स.ं व्यक्तिगत कागिप्रिाण नम्बर 

१. नेपाली नागररकताको 
प्रिाणपत्र 

XX-XX-XX-XXXXX 

२. रािदानी XXXXXXXX 

३. एस.एल.सी  लब्धांक पत्र XXXXXXXX 

४. एस.एल.सी चाररपत्रक 
प्रिाणपत्र 

XXXX 

५. िन्म दता प्रिाणपत्र XXXX 

   

 
र्यस सूचीिा सूचचकृत कागिप्रिाणिरूको मववरण सिी छन् र िसँग भएका सम्पूणग कागिप्रिाणिरू र्यिाँ 
सूचचकृत गराएको छु । र्यो व्यिोरा झुट्टा भएिा कानून बिोलिि सिँुला बुझाउँला । 
 
सलंग्न : - सूचचकृत व्यक्तिगत कागिप्रिाणिरूको प्रमतललपप एक प्रमत । 
 

मनवेदकको नाि :- 

सिी :- 

दा.                       ब. 
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दफा १० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित 
 
लसफाररस  ढाँचा 

नेपाल सरकार 
………….. प्रदेश 
………… नगरपाललका / गाउँपाललका 
वडा ……….… । 

मवषर्य : लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बिी ऐन, २०७८ बिोलिि लैङ्गिक पङ्गिचान कार्यि गनग लैङ्गिक मववरण वा नाि तिा 
लैङ्गिक मववरण सशंोधन सम्बिी  लसफाररस  

लसफाररस  नं : 

मिमत : ……………………………………….  

…………………. प्रदेश …………………. लिल्ला ………………….. िनपा/उपिनपा/नपा/गापा …….. वडा बस्ने मनवेदकले 
लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बिी ऐन, २०७८ बिोलिि आफ्नो िन्मँदा इङ्गित लैङ्गिकता अनुसार प्राप्त भएका व्यक्तिगत 
कागिप्रिाणिरूलाई संशोधन गरी आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसार कार्यि गररपाउँ भमन र्यस वडा कार्यालर्यिा 
मिमत ………… िा दता भएको मनवेदन बिोलिि नीि व्यक्तिको लैङ्गिक पङ्गिचन सङ्गितको कानूनी पङ्गिचानको 
अथधकारलाई सुमनलित गदै मनवेदकको िाग बिोलििको संशोधन गने  लसफाररस िारी गररएको  छ । 
 
मनवेदकको िाग अनुसार नीिको सबै व्यक्तिगत कागिप्रिाणिरू संशोधन गनग गराउन सबै सम्बन्धित 
मनकार्यिरूिा आदेशानुसार अनुरोध छ । 
 

 सशंोधन गनग चािेको कार्यि गनग चािेको 

लैङ्गिक मववरण   

नाि   

 
(मनवेदकले लैङ्गिक मववरणिा िात्र संशोधन िाग गरेको छ भने नािको ििलिा X चचन्ह लगाउने ।) 



36 | n}lËs klxrfg ;DaGwL d:of}bf ljw]os, 2078 M gful/s ;dfhsf] k|:tfj 
 
 
 

नागररकता नं :- 

िन्म दता नं (नागररकता प्राप्त गररनसकेको भएिा) :- 

वडा अध्यक्षको सिी 

वडा कार्यालर्यको छाप 

 
अको पानािा 
 
लैङ्गिक पङ्गिचानसम्बिी ऐन, २०७८ बिोलिि लैङ्गिक पङ्गिचान कार्यि गनग लैङ्गिक मववरण वा नाि तिा लैङ्गिक 
मववरण संशोधन गनगका लाक्तग मिमत ………... को लसफाररस नं …………. रिेको मनवेदकले संशोधनका लाक्तग पेश 
गरेको व्यक्तिगत कागिप्रिाणिरूको सूची । 
 
(सम्बन्धित मनकार्यले लसफाररस अनुसार मनवेदकको व्यक्तिगत कागिप्रिाणिा संशोधन गरर अको िारी 
गररसकेपचछ र्यस सूचीको सम्बन्धित ििलिा सम्बन्धित अथधकारीको दस्तित गने र कार्यालर्यको छाप 
लगाउने ।) 
 

क्र.सं. व्यक्तिगत कागिप्रिाण नम्बर सम्बन्धित मनकार्य दस्तित छाप 

१ नेपाली नागररकताको 
प्रिाणपत्र 

XX-XX-XX-
XXXXX 

लिल्ला प्रशासन 
कार्यालर्य, ….. 

  

२ रािदानी XXXXXXXX रािदानी मवभाग, 
काठिाडौँ 

  

३ एस.एल.सी  लब्धांक पत्र XXXXXXXX रापष्टिर्य पररक्षा 
बोडग, भिपुर 

  

४ एस.एल.सी चाररपत्रक 
प्रिाणपत्र 

XXXX श्री .... िाध्यमिक 
मवद्यालर्य, ... 
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५ िन्म दता प्रिाणपत्र XXXX … नगर/गाउँ 
कार्यगपाललकाको 
कार्यालर्य, ….. 

  

      

 
उपरोि सूचीिा सूचचकृत कागिप्रिाणिरूको मववरण सिी छन् र िसँग भएका सम्पूणग कागिप्रिाणिरू र्यिाँ 
सूचचकृत गराएको छु । र्यो व्यिोरा झुट्टा भएिा कानून बिोलिि सिँुला बुझाउँला । 

मनवेदकको नाि :- 
सिी :- 
वडा अध्यक्षको सिी :- 
वडा कार्यालर्यको छाप :- 

 
दफा १२ को उपदफा (७) सगँ सम्बन्धित 
 
लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बिी ऐन, २०७८ बिोलिि लैङ्गिक पङ्गिचान कार्यि गनग लैङ्गिक मववरण वा नाि एवं लैङ्गिक 
मववरण संशोधन सम्बिी तथ्याङ्कगत मववरण 

आ.व. ………… 
संशोधन गरेका व्यक्तििरूको कूल संख्या ………… 
 
ती िधे्य र्यौन मवशेषतािा अन्तरललिी व्यक्ति  ……… संख्यािा थिए । 
 

लैङ्गिक पङ्गिचानका आधारिा 
गैर–द्वर्यसांखिक व्यक्ति ………… 
तेस्रोलैङ्गिक व्यक्ति ………… 
पारलैङ्गिक िङ्गिला  ………… 
पारलैङ्गिक पुरुष ……… 
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अरु ऐन कानूनमा संशोधन 
 
लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ सँग अरु ऐनको सामञ्जस्यताको लागग देिायका ऐन, ननयमावली 
लगायतका कानूनमािरूमा संशोधन गननुपने िनन्छ ।  
 

 ऐन, ननयमावली लगायतका काननू सम्बन्धन्धत कागजप्रमाण 

१)  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ नागरिकता प्रमाणपत्र 
२)  िाष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जञ्जकिण ऐन, २०७६ िाष्ट्रिय परिचयपत्र, जन्म दता प्रमाणपत्र, लगायत 

अरु पञ्जञ्जकृत प्रमाणपत्रिरू 
३)  सवािी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सवािी दताको प्रमाणपत्र, अस्थायी दताको 

प्रमाणपत्र, चालक अननमनतपत्र, बाटो इजाजतपत्र ि 
यातायात सेवा सञ्चालन गने अननमनतपत्र 

४)  मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मतदाता नामावली ि मतदाता परिचयपत्र 
५)  मालपोत ऐन, २०३४ जग्गा दता प्रमाणपत्र लगायत जग्गा सम्बन्धीको 

अञ्जिलेखिरू 
६)  अपािता िएका व्यगिको अञ्जधकाि सम्बन्धी 

ऐन, २०७४ 
अपािताको परिचयपत्र 

७)  िािदानी ननयमावली, २०७७ िािदानी 
८)  प्रानवञ्जधक शशक्षा तथा व्यावसागयक ताशलम 

परिषद ्पिीक्षा सम्बन्धी नवननयमावली, २०७१ 
सम्बन्धन्धत शैशक्षक प्रमाणपत्रिरू 

९)  आधाििूत ति कक्षा आठको पिीक्षा सञ्चालन 
तथा प्रमाणणकिण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

कक्षा ८ का शैशक्षक प्रमाणपत्रिरू 

१०)  माध्यनमक शशक्षा उत्तीण (एस.एल.सी.) परिक्षा 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननदेशशका, २०६८ 

कक्षा १० का शैशक्षक प्रमाणपत्रिरू 

११)  उच्च माध्यनमक शशक्षा परिषद परिक्षा सम्बन्धी 
ननदेशशका, २०६८ 

कक्षा ११ ि १२ का शैशक्षक प्रमाणपत्रिरू 

१२)  प्रत्येक नवश्वनवद्यालयिरूको शैशक्षक 
प्रमाणपत्रिरू सम्बन्धी ननदेशशका  

नवश्वनवद्यालयद्वािा प्रदान गरिने शैशक्षक 
प्रमाणपत्रिरू 

 
मस्यौदा नवधेयकमा प्रस्तानवत लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ ल े व्यगिको सबै वैयगिक 
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कागजप्रमाणमा लैङ्गिक पङ्गिचान कायम गने एककृत प्रष्ट्ियाको व्यवस्था गिेको छ ।  उि ऐनमा लैङ्गिक 
पङ्गिचान कायम गने सम्बन्धी नवस्तृत ि व्यापक व्यवस्था उल्लेख छ ि सिकािी ननकायद्वािा मात्र निएि गैि-
सिकािी एवं ननजी ननकायिरूद्वािा प्रदान गरिने कागजप्रमाणिरू समेतलाई समेटेको छ । तसथ ु माञ्जथ 
उल्लेखखत ि सो बािेक पनन ऐन कानूनिरूमा कन नै व्यगिले आफ्नो सम्बन्धन्धत कागजप्रमाण लैङ्गिक पङ्गिचान 
अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ 
िने्न व्यिोिा उल्लेख गिी संशोधन गदा पयाप्त िनन्छ । 
 

माञ्जथ सूचचकृत ऐनिरूका साथै ती ऐनिरू अन्तगुत बनेका ननयमावली, ननयम, कायुनवञ्जध तथा ननदेशशकािरू 
पनन पननिावलोकन गनु आवश्यक िनन्छ ।  यी ऐनिरू बािेक पनन लैङ्गिकताको नवषय समावेश िएका अन्य ऐन 
कानून पनन पननविालोकन गनु आवश्यक िनन्छ । 
 
सशंोधनाथःु केिी मित्वपणू ुनवषयिरू 
 

 शैशक्षक प्रमाणपत्रिरू सम्बन्धीका कनतपय कानूनी व्यवस्थामा प्रमाणपत्र संशोधन गदा 'नाम ि शलि अन्ति 
पन ेगिी संशोधन निनने' व्यिोिा उल्लेख छ ।  त्यस्ता व्यिोिा संशोधन मारु्त् िटाइननपछु । 
 

 िाल नेपालमा पनरुषलाई M ि मङ्गिलालाई F बािेक ‘अन्य O’ उल्लेख गिी िािदानी जािी िनने गिेको छ । 
िािदानी िनेको नेपालसँग मात्र सम्बन्धन्धत दस्तावेज निएि अन्तिाष्ट्रिय दस्तावेज िो ।  नेपाल बािेक 
नवश्वको कन नै देशमा O लैङ्गिकताको मान्यता छैन । नवश्वका १३ देशिरूले  M ि F बािेक X उल्लेख िएको 
िािदानी जािी गने गिेका छन् ।1 अन्तिाष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सिठन (ICAO) ले मान्यता ङ्गदएको लैङ्गिक 
नवधा X िो ।2  तसथ ुनेपालमा पनन M, F ि X उल्लेख िएको िािदानी जािी गरिननपछु । 

 

 अञ्जधकांश कागजप्रमाणिरूमा "शलि (Sex)" को मिल उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई प्रनतस्थापन गिी 
"लैङ्गिकता (Gender)"  िनन उल्लेख गरिननपछु ।  

 

 ननयमावलीिरूमा उल्लेख अननसूचीिरूमा असमावेशी िाषा संशोधन गरिननपछु । लैङ्गिकता खनलाउन 
आवश्यक निए िाल प्रयनि लैङ्गिकताबोधक शब्दिरूलाई लैङ्गिक तटस्थ शब्दावलीिरूबाट प्रनतस्थापन 
गननुपछु िने लैङ्गिकता खनलाउन अवश्यक िए मङ्गिला ि पनरुष लैङ्गिकताबोधक शब्दावलीिरूसँगै गैि-
द्वयसांखखक तथा तेस्रोलैङ्गिक व्यगििरूलाई सम्बोधन गने शब्दावली िाखखननपछु । जस्तै:- पनरुषलाई 
‘श्रीमान्’ ि मङ्गिलालाई ‘श्रीमती’ िनन सम्बोधन गरिएझैँ गैि-द्वयसांखखक तथा तेस्रोलैङ्गिक व्यगििरूलाई 'श्रः' 
िनन सम्बोधन गने प्रचलन छ ।  यसिी गैि-द्वयसांखखक तथा तेस्रोलैङ्गिक व्यगििरूलाई सम्बोधन गनु छन टै्ट 

                         
1 Trans Legal Mapping Report, Third Edition, 2019, ILGA World - The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Association. 
2 ICAO, Doc 9303, Machine Readable Travel Documents Seventh Edition, 2015, Part 4: Specifications for Machine 

Readable Passports (MRPs) and other TD3 Size MRTDs (Page 14)  
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शब्दावली निएको खण्डमा (जस्तै:- छोिा/छोिी) लैङ्गिक तटस्थ शब्दावली (जस्तै:- सन्तान) ले सम्बोधन 
गनु सष्ट्कन्छ । ति कनतपय शब्दावलीिरूका लागग खस-नेपाली िाषामा लैङ्गिक तटस्थ शब्द नै निएको िनन 
सक्छ (जस्तै:- दाजन, िाइ, ङ्गददी, बङ्गिनीको लैङ्गिक तटस्थ शब्द, काका काकीको लैङ्गिक तटस्थ शब्द) । यस 
समस्यालाई समाधान गनु िाषानवज्ञिरूको संलग्नतामा शब्द खोजी, शब्द ननमाण लगायत आवश्यक 
उपयनि गननुपछु । 

 

 अन्तिशलिी यौन नवशेषता िएका बच्चािरूलाई शशशन अवस्थामा जन्म दताको िकबाट वञ्जञ्चत निनने गिी 
'अन्तिशलिी बच्चा' उल्लेख िएको वा लैङ्गिक मिल उल्लेख निएको जन्म दता जािी िनने व्यवस्था गरिननपछु 
। पछी नीज बच्चा िन ष्ट्कुसकेपछी आफ्नो लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम गनु सक्ने नै िए । 

 
मस्यौदा संशोधन विधेयक 
 

लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन ि एकीकिण गनु बनकेो नवधयेक, २०७८ 
 

प्रस्तावना : लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ सँग प्रचशलत ऐन कानूनको सामञ्जस्यता िनन वाञ्छनीय 
िएकोले, 

नेपालको संनवधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोशजम व्यवस्थाष्ट्पका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।  
 

१. सशंक्षप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन ि एकीकिण गने 
ऐन, २०७८” ििेको छ । 

(२) यो ऐन तत्काल प्रािम्भ िननेछ । 
 

२. नपेाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को – 
(१) दर्ा १७ (३) पचछ देिायको दर्ा १७ (४) थष्ट्पएको छ :-  

(४) कन नै व्यगिले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन 
गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

३. िाष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जञ्जकिण ऐन, २०७६ मा सशंोधन :  िाष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जञ्जकिण ऐन, २०७६ को 
- 

(१) दर्ा १२ (३) पचछ देिायको दर्ा १२ (४) थष्ट्पएको छ :- 
(४) कन नै व्यगिले आफ्नो परिचयपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गन ु
चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

(२) दर्ा २५ (४) पचछ देिायको दर्ा २५ (५) थष्ट्पएको छ :- 
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(५) कन नै व्यगिले आफ्नो दताको प्रमाणपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु 
चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

४. सवािी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सशंोधन :  सवािी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को - 
(१) दर्ा ४३ (३) पछी देिायको दर्ा ४३ (४) थष्ट्पएको छ :- 

(४) कन नै व्यगिले आफ्नो दताको प्रमाणपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु 
चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

(२) दर्ा ६२ (३) पछी देिायको दर्ा ६२ (४) थष्ट्पएको छ :- 
(४) कन नै व्यगिले आफ्नो सवािी चालक अननमनतपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि 
संशोधन गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

५. मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा सशंोधन :  मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को - 
(१) दर्ा १४ (२) पछी देिायको दर्ा १४ (३) थष्ट्पएको छ :- 

(३) कन नै व्यगिले आफ्नो मतदाता नामावली लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन 
गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

६. मालपोत ऐन, २०३४ मा सशंोधन :  मालपोत ऐन, २०३४ को - 
(१) दर्ा ७ (३) पछी देिायको दर्ा ७ (४) थष्ट्पएको छ :- 

(४) कन नै व्यगिले आफ्नो जग्गा दता प्रमाणपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन 
गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

७. अपािता िएका व्यगिको अञ्जधकाि सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा सशंोधन :  अपािता िएका व्यगिको अञ्जधकाि 
सम्बन्धी ऐन, २०७४ को - 

(१) दर्ा ४ पछी देिायको दर्ा ५ थपी िम संख्या नमलाइएको छ :- 
५. अपािताको परिचयपत्र संशोधन :-  (१) कन नै व्यगिले आफ्नो अपािताको परिचयपत्र लैङ्गिक 
पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ 
बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

८. िािदानी ननयमावली, २०७७ मा सशंोधन :  िािदानी ननयमावली, २०७७ को - 
(१) ननयम १६ (३) लाई ननयम १६ (४) बनाइएको छ ।  
(२) ननयम १६ (२) पछी देिायको ननयम १६ (३) थष्ट्पएको छ :- 

(३) कन नै व्यगिले आफ्नो िािदानी लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु चािेमा 
लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

(३) अननसूची - २ मा उल्लेख र्ािमको –  



42 | n}lËs klxrfg ;DaGwL d:of}bf ljw]os, 2078 M gful/s ;dfhsf] k|:tfj 
 

(क)  6. मा "Sex / शलि" िने्न शब्दिरूको सट्टा "Gender / लैङ्गिकता" िने्न शब्दिरू 
िाखखएका छन् ।  

(ख) बनँदा (क) मा उल्लेख मिल अन्तगुत "O for Others / अन्य" िने्न शब्दिरूको सट्टा "X 
for Non-Binary and Third Gender / गैि-द्वयसांखखक तथा तेस्रोशलिी" िने्न 
शब्दिरू िाखखएका छन् । 

(४) अननसूची - ५ मा उल्लेख र्ािमको Description मिलमा उल्लेख "Sex" शब्दको सट्टा "Gender" 
िने्न शब्द िाखखएको छ । 

 

९. प्रानवञ्जधक शशक्षा तथा व्यावसागयक ताशलम परिषद ् पिीक्षा सम्बन्धी नवननयमावली, २०७१ मा सशंोधन :  
प्रानवञ्जधक शशक्षा तथा व्यावसागयक ताशलम परिषद ्पिीक्षा सम्बन्धी नवननयमावली, २०७१ को - 

(१) नवननयम २४ मा उप-नवननयम (३) पछी देिायको उप-नवननयम (४) थष्ट्पएको छ :- 
(४) यस नवननयममा अन्यत्र जेसनकै लेखखएको िएतापनन कन नै व्यगिले आफ्नो िशजरि शेन तथा 
प्रमाणपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी 
ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

 

१०. आधाििूत ति कक्षा आठको पिीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणणकिण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा सशंोधन :  
आधाििूत ति कक्षा आठको पिीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणणकिण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को - 

(१) बनँदा १५ पछी देिायको बनँदा थप गिी िम संख्या नमलाइएको छ :- 
१६. प्रमाणपत्र सच्याउने : कन नै व्यगिले आफ्नो प्रमाणपत्र लैङ्गिक पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि 
संशोधन गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ बमोशजम कायुवािी िननेछ । 

(२) अननसूची - १ मा उल्लेख र्ािमको "५. शलि"को सट्टा "५. लैङ्गिकता" ि "अन्य"को सट्टा "गैि-
द्वयसांखखक" तथा "तेस्रोलैङ्गिक" दनई नवधा थप गरिएको छ । 

(३) अननसूची -२ मा उल्लेख प्रमाणपत्रको ढाँचामा अङ््गरेजी िाषा खण्डमा उल्लेख "Mr./Ms." मा "/Mx." 
थप गरिएको छ । 
 

११. माध्यनमक शशक्षा उत्तीण (एस.एल.सी.) परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननदेशशका, २०६८ मा सशंोधन :  
माध्यनमक शशक्षा उत्तीण (एस.एल.सी.) परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननदेशशका, २०६८ को - 

(१) दर्ा ४५ को खण्ड ८ लाई खण्ड ९ बनाइएको छ । 
(२) दर्ा ४५ को खण्ड ७ पछी देिायको खण्ड ८ थष्ट्पएको छ :- 

(८) यस दर्ामा अन्यत्र जेसनकै लेखखएको िएतापनन कन नै व्यगिले आफ्नो अञ्जिलेख लैङ्गिक 
पङ्गिचान अननसाि कायम िनने गरि संशोधन गनु चािेमा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी ऐन, २०७८ 
बमोशजम कायुवािी िननेछ ।  
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स्रोत सामाग्री 
 
हामी स्वयंले पनि यस परियोजिामा अध्ययि गिेका ि पाठक वगगलाई थप जािकािीका लागग अध्ययिाथगः यो 
सूची तयाि पािेका छौँ । 
 

लैङ्गिक पङ्गहचाि सम्बन्धी नवधेयक, २०७८ को २. परिभाषा खण्डमा उल्लेखखत शब्दावलीहरूको अङ््गरेजी 
अिुवाद सङ्गहतको सूची । 
 

खस–िेपाली अङ््गरेजी 
अन्तिललिी व्यगि Intersex person 

गैि–द्वयसांखखक व्यगि Non-binary person 

जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकता Gender assigned at birth 

तेस्रोलैङ्गिक व्यगि Third gender person 

त्याचलैङ्गिक पुरुष Cisgender man / Cis man 

त्याचलैङ्गिक मङ्गहला Cisgender woman / Cis woman 

त्याचलैङ्गिक व्यगि Cisgender person / Cis person 

पािलैङ्गिक पुरुष Transgender man / Trans man 

पािलैङ्गिक मङ्गहला Transgender woman / Trans woman 

पािलैङ्गिक व्यगि Transgender person / Trans person 

मृतिाम Deadname 

लैङ्गिक दसु्बोधि Misgendering (To misgender) 

लैङ्गिक पङ्गहचाि Gender Identity 

वैयगिक लैङ्गिक इनतहास Personal gender history 

व्यगिगत कागजप्रमाण Personal documentations 

 

िपेालमा आधारित पसु्तकहरू 
 

 यौि अभभमुखखकिण, लैङ्गिक पङ्गहचाि तथा यौि नवशेषता (यौभभकयौता) : आधािभूत अवधािणा 
ISBN 978-9937-0-8469-7 

क्वयेि युथ रुप तथा क्याम्पेि फि चेन्ज, ११४१ लसल्ला १७ तदिुसाि २०७७ माघ २१ । 
https://nepalcfc.org/basic_sogiesc_nepali/ 

 

 गृह मन्त्रालयको अन्यललिी निदेलशका : मािव अभधकािको हिि 
ISBN 978-9937-0-8913-5 

https://nepalcfc.org/basic_sogiesc_nepali/
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क्वयेि युथ रुप तथा क्याम्पेि फि चेन्ज, ११४१ बछला ३१ तदिुसाि २०७८ जेठ ३ । 
https://nepalcfc.org/anyalingi_complaint/ 

 

 लैङ्गिक पङ्गहचािको अभधकाि सम्बन्धी सि् २०२० का मागपत्रहरू 
ISBN 978-9937-0-8912-3 

क्वयेि युथ रुप तथा क्याम्पेि फि चेन्ज, ११४१ बछला ३१ तदिुसाि २०७८ जेठ ३ । 
https://nepalcfc.org/demandsheetbook-nep/ 

 

योग्याकाता लसद्धान्त 
यौि अभभमुखखकिण, लैङ्गिक पङ्गहचाि तथा यौि नवशेषता सम्बन्धी अन्तिाष्ट्रिय लसद्धान्त िहेको छ । 
https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/yp10/ 
 

सयुंि िारि  सघं 
 

तथ्यपत्र 
 UN Transgender Fact Sheet  

https://www.unfe.org/wp-content/uploads//05/2017UNFE-Transgender.pdf  

 UN Intersex Fact Sheet  

https://www.unfe.org/wp-content/uploads//05/2017UNFE-Intersex.pdf  

 UN Bisexual Fact Sheet  

https://www.unfe.org/wp-

content/uploads//09/2018Bisexual_Facsheet_English.pdf 

 यी तथ्यपत्रहरूको खस-िेपाली भाषामा अिौपचारिक अिुवाद पनि िहेका छि् । 
https://nepalcfc.org/unfactsheet/  

 

पुस्तकहरू 
 A UN for All? UN Policy and Programming on Sexual Orientation, Gender 

Identity and Expression, and Sex Characteristics, Albert Trithart, Feb 2021. 

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2021/02/A-UN-for-All.pdf  
 

 Sexual Orientation Gender Identity and Sex Characteristics in International 

Human Rights Law, Second Edition, Born Free & Equal. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.p

df 
 

प्रनतवेदिहरू 
 Economic and Social Council’s E/C.12/2000/4 General Comment No. 14 

(2000) - The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Point 8. 

https://digitallibrary.un.org/record/425041  

https://nepalcfc.org/anyalingi_complaint/
https://nepalcfc.org/demandsheetbook-nep/
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/09/Bisexual_Facsheet_English.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/09/Bisexual_Facsheet_English.pdf
https://nepalcfc.org/unfactsheet/
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2021/02/A-UN-for-All.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/425041


45 | n}lËs klxrfg ;DaGwL d:of}bf ljw]os, 2078 M gful/s ;dfhsf] k|:tfj 
 

 Economic and Social Council’s E/C.12/GC/22 General comment No. 22 (2016) 

on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Point 58. 

https://digitallibrary.un.org/record/832961  

 Eliminating forced, coercive, and otherwise involuntary sterilization - An 

interagency statement. Page 7 and 8. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating

-forced-sterilization/en/  

 Human Rights Council’s A/HRC/31/57 Report of the Special Rapporteur on 

torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Point 

49. 

https://undocs.org/A/HRC/31/57  

 Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity (A/73/152) 

https://undocs.org/A/73/152 

 Report of the Independent Expert on protection against violence and 

discrimination based on sexual orientation and gender identity (A/HRC/47/27) 
https://undocs.org/A/HRC/47/27 

 Report of the Special Rapporteur on the right to privacy (A/HRC/43/52) 

https://undocs.org/en/A/HRC/43/52  

 

सवोच्च अदालतका फैसलाहरू 
 

सम्मानित सवोच्च अदालतद्वािा लैङ्गिक पङ्गहचाि सम्बन्धीका रिट निवेदिहरूमा फैसला गरि िजीि लसद्धान्तहरू 
कायम भएका छि् । ती फैसलाहरू देहाय बमोलजमका छि् । 
 

 निल ङ्गहिा समाज समेत नव. िेपाल सिकाि समेत  
निणगय िं. ७९५८, फैसला नमनत : २०६४/०९/०६, भाग: ५०, साल: २०६५, मङ्गहिा: श्रावण , अंक: ४ ।  

 ष्ट्िलु बुदजुा नव. िेपाल सिकाि समेत  
निणगय िं. ९०४८, फैसला नमनत : २०७०/०२/२७, भाग: ५५, साल: २०७०, मङ्गहिा: मंलसि, अंक: ८ ।  

 आनिक िािा नव. िेपाल सिकाि समेत  
निणगय िं. ९८७५, फैसला नमनत : २०७३/१०/१०, भाग: ५९, साल: २०७४, मङ्गहिा: पौस, अंक: ९ । 

 

िेपाल कािूि पष्ट्त्रकामा उपलब्ध भए अिुसाि हाल सम्म लैङ्गिक पङ्गहचािको नवषयमा उपिोि सुचचकृत 
फैसलाहरू भएका छि् । यस बाहेक लैङ्गिक पङ्गहचािको नवषयमा िभएि यौि अभभमुखखकिणको नवषयमा 
भएका फैसला ति लैङ्गिक पङ्गहचािको नवषयमा पनि सहायक हुि सके्न देहायका फैसलाहरू छि् । 
 

 िजिी शाही नव. िाष्ट्रिय मङ्गहला आयोग समेत  
निणगय िं. ८९४५, फैसला नमनत : २०६९/०७/२०, भाग: ५५, साल: २०७०, मङ्गहिा: बैशाख, अंक: १ ।  

https://digitallibrary.un.org/record/832961
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating-forced-sterilization/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating-forced-sterilization/en/
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://undocs.org/A/73/152
https://undocs.org/A/HRC/47/27
https://undocs.org/en/A/HRC/43/52
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 सुमि पन्त नव. अध्यागमि नवभाग समेत  
निणगय िं. ९९२१, फैसला नमनत : २०७४/०७/०६, भाग: ५९, साल: २०७४, मङ्गहिा: चैत्र, अंक: १२ । 

 

रिट निवदेिहरू  
 

लैङ्गिक पङ्गहचािका नवषयवस्तुसँग सम्बन्धन्धत सम्मानित सवोच्च अदालतमा केही रिट निवेदिहरू दता भएका 
छि् । ती रिट निवेदिहरू नवचािाधीि िै छि् । तथाष्ट्प यी निवेदिहरूमा उल्लेख व्यहोिा, व्याख्या तथा 
नवविणले पनि लैङ्गिक पङ्गहचाि सम्बन्धीका कािूिी एवं व्यवहारिक समस्याहरू बुझ्नका साथै मौजुदा 
कािूिहरूमा भएको अभाव बािे जािकािी पाउिका लागग उपयोगी छि् । 
 

 रुक्शिा कपाली ि इशाि िेग्मी समेत नव. िेपाल सिकाि समेत  (रिट िं ००७-WO-०६९५)  
 रुक्शिा कपाली नव. िेपाल सिकाि समेत  (रिट िं ००७-WO-०९७३)  
 रुक्शिा कपाली ि इशाि िेग्मी समेत नव. केन्द्रिय तथ्याङ्क नवभाग समेत (रिट िं ००७-WO-१२४३)  
 रुक्शिा कपाली नव. निवाचि आयोग समेत  (रिट िं ०७७-WO-१२४४) 

 

यी रिट निवेदिहरू यस ललङ्कमा उपलब्ध छि् : https://nepalcfc.org/writ-petition/ 

 

अन्य देशका ऐि तथा काििू  
 

लैङ्गिक पङ्गहचाि सम्बन्धी अन्य देशहरूका सकिात्मक अभ्यासहरूमा देहायका ऐि कािूिहरू सूचचकृत गिग 
सष्ट्कन्छ । 

 Births, Deaths and Marriages Registration Amendment Bill 2016, Parliament 

of Victoria; 

https://www.parliament.vic.gov.au/publications/research-papers/download/36-

research-papers/13775-births-deaths-and-marriages-registration-amendment-

bill-2016 
 

 Canadians can now identify as gender “X” on their passports, Government of 

Canada; 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/news/notices/gender-x-documents.html 
 

 Change of Sex Indicator – 16 Years of Age and Older Form, Vital Statistics 

Nova Scotia, Canada; 

https://beta.novascotia.ca/sites/default/files/documents/2-573/change-sex-

indicator-16-years-age-or-older-en.pdf 
 

 Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, Malta; 

https://tgeu.org/wp-content/uploads/2014/02/Malta_GIGESC_2015.pdf 
 

https://www.parliament.vic.gov.au/publications/research-papers/download/36-research-papers/13775-births-deaths-and-marriages-registration-amendment-bill-2016
https://www.parliament.vic.gov.au/publications/research-papers/download/36-research-papers/13775-births-deaths-and-marriages-registration-amendment-bill-2016
https://www.parliament.vic.gov.au/publications/research-papers/download/36-research-papers/13775-births-deaths-and-marriages-registration-amendment-bill-2016
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/gender-x-documents.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/gender-x-documents.html
https://beta.novascotia.ca/sites/default/files/documents/2-573/change-sex-indicator-16-years-age-or-older-en.pdf
https://beta.novascotia.ca/sites/default/files/documents/2-573/change-sex-indicator-16-years-age-or-older-en.pdf
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2014/02/Malta_GIGESC_2015.pdf


47 | n}lËs klxrfg ;DaGwL d:of}bf ljw]os, 2078 M gful/s ;dfhsf] k|:tfj 
 

 Gender Recognition Act 2015, Government of Ireland; 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/25/enacted/en/html 

यद्यष्ट्प आयिल्यान्डको यस ऐिका केही कनमकमजोिीहरू समेत औलँ्याइएको प्रनतवेदि पनि साथै 
अध्ययि गिग महत्वपणूग हुन्छ  :  Review of the Gender Recognition Act 2015, Report to 

the Minister for Employment Affairs and Social Protection, June 2018;  
https://www.gov.ie/en/press-release/6b7814-review-of-the-gender-recognition-

act-2015-report-to-the-minister-for/  
 

 Gender Recognition Act, California, Senate Bill No. 179 CHAPTER 853; 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180

SB179  
 

 How do I change the sex or gender identifier on my application or document?, 

Government of Canada; 

https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1253&top=32 

https://legislation.mt/eli/cap/540/eng/pdf 
 

 IDENTIDAD DE GENERO Ley 26.743 Establécese el derecho a la identidad 

de género de las personas; 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-

199999/197860/norma.htm 

यसको अङ््गरेजी अिुवाद : English Translation of Argentina’s Gender Identity Law 

as approved by the Senate of Argentina on May 8, 2012; 

https://tgeu.org/argentina-gender-identity-law/ 
 

 Lovvedtak 71 (2015–2016) (Første gangs behandling av lovvedtak); 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2015-2016/vedtak-

201516-071.pdf 

यसको अङ््गरेजी अिुवाद : Prop 74 L (2015-2016) Proposition to the Storting 

(proposal for a legislative decision) The Legal Gender Amendment Act 

https://tgeu.org/wp-content/uploads/2016/07/Prop74LEng.pdf  
 

 New York City Commission on Human Rights Legal Enforcement Guidance 

on Discrimination on the Basis of Gender Identity or Expression: Local Law 

No. 3 (2002); N.Y.C. Admin. Code § 8-102(23) 

https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-

expression.page 
 

 PennDOT Offers Non-binary Gender Designation Option on Driver Licenses, 

ID Cards, Commonwealth of Pennsylvania; 

https://www.penndot.gov/pages/all-news-details.aspx?newsid=751 
 

 Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018, Pakistan; 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/25/enacted/en/html
https://www.gov.ie/en/press-release/6b7814-review-of-the-gender-recognition-act-2015-report-to-the-minister-for/
https://www.gov.ie/en/press-release/6b7814-review-of-the-gender-recognition-act-2015-report-to-the-minister-for/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB179
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB179
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1253&top=32
https://legislation.mt/eli/cap/540/eng/pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
https://tgeu.org/argentina-gender-identity-law/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2015-2016/vedtak-201516-071.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2015-2016/vedtak-201516-071.pdf
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2016/07/Prop74LEng.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page
https://www.penndot.gov/pages/all-news-details.aspx?newsid=751
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http://www.senate.gov.pk/uploads/documents/1536559131_237.pdf  

यद्यष्ट्प पाष्ट्कस्तािको यस ऐिका केही कनमकमजोिीहरू समेत औलँ्याइएको प्रनतवेदि पनि साथै 
अध्ययि गिग महत्वपूणग हुन्छ  :  Pakistan: Transgender Persons (Protection of Rights) 

Act, 2018 - A Briefing Paper, March 2020; 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/03/Pakistan-Transgender-

Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf  
 
अन्य देशका मािव अभधकाि आयोगका प्रनतवदेिहरू 

 2009 The sex and gender diversity project, Concluding Paper, Australian 

Human Rights Commission; 

https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/SFR_2009_

Web.pdf  
 

 Addressing sexual orientation and sex and/or gender identity discrimination: 

Consultation Report, Australian Human Rights Commission; 

https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/addressing-sexual-

orientation-and-sex-andor-gender-identity  
 

 Advances and Challenges towards the Recognition of the Rights of LGBTI 

Persons in the Americas, Inter-American Commission on Human Rights; 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/LGBTI-RecognitionRights2019.pdf  
 

 Legal gender recognition in the EU, The journeys of trans people towards full 

equality, European Commission; 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7341d588-ddd8-11ea-

adf7-01aa75ed71a1/language-en  
 

 Policy on preventing discrimination because of gender identity and gender 

expression, Ontario Human Rights Commission; 

http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-because-gender-

identity-and-gender-expression 
 

 Protecting Human Rights of Transgender Persons: A short guide to legal 

gender recognition, Council of Europe; 

https://rm.coe.int/1680492119  
 

 Resilient Individuals: Sexual Orientation Gender Identity & Intersex Rights, 

Australian Human Rights Commission; 

https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/resilient-individuals-

sexual-orientation-gender-identity-intersex  
 

 Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the 

Americas 2015, Inter-American Commission on Human Rights; 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/violencelgbtipersons.pdf  

http://www.senate.gov.pk/uploads/documents/1536559131_237.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/03/Pakistan-Transgender-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/03/Pakistan-Transgender-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf
https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/SFR_2009_Web.pdf
https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/SFR_2009_Web.pdf
https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/addressing-sexual-orientation-and-sex-andor-gender-identity
https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/addressing-sexual-orientation-and-sex-andor-gender-identity
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/LGBTI-RecognitionRights2019.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7341d588-ddd8-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7341d588-ddd8-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-because-gender-identity-and-gender-expression
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-because-gender-identity-and-gender-expression
https://rm.coe.int/1680492119
https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/resilient-individuals-sexual-orientation-gender-identity-intersex
https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/resilient-individuals-sexual-orientation-gender-identity-intersex
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/violencelgbtipersons.pdf
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अन्य देशका अदालतहरूद्वािा गरिएका केही फैसलाहरू 

 Centre for Gender Advocacy V. Attorney General of Quebec, No: 500-17-

082257-141, Date February 9, 2021;  

https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2021/2021qccs191/2021qccs191.html  
 

 Nelson v. Goodberry Restaurant Group Ltd. dba Buono Osteria and others, 

2021; 

http://www.bchrt.bc.ca/shareddocs/decisions/2021/sep/137_Nelson_v_Goodber

ry_Restaurant_Group_Ltd_dba_Buono_Osteria_and_others_2021_BCHRT_13

7.pdf  
 

 No. 117/2015 Transgender-Europe and ILGA-Europe v. Czech Republic, 

Council of Europe; 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-

/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-

and-ilga-europe-v-czech-republic  
 

 Superior Court, Province of Quebec, Canada, No: 500-17-082257-141, Date 

January 28, 2021; 

https://egale.ca/wp-content/uploads/2021/01/Judgment21-01-28.pdf 
 

 XY v. Ontario (Government and Consumer Services), File Number: 2009-

01326-I, Citation: 2012 HRTO 726, Date: 2012 April 11; 

https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2012/2012hrto726/2012hrto726.html 
 

नवनवध  
 World Professional Association for Transgender Health (WPATH) Identity 

Recognition Statement 

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WP

ATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf  
 

िपेालका नवनवध िारिभाषाहरूमा 
 

 यौि अभभमुखखकिण, लैङ्गिक  पङ्गहचाि  आ  यौि  नवशेषता  सम्बन्धके आधािभूत  शब्दवाली  आ 
ओकि  सभक परिभाषासब, सपिा संजीविी द्वािा मैभथली भाषामे अिुवाङ्गदत, क्वयेि युथ रुप द्वािा 
प्रकालशत, २०७७ साल अगहि २ गते । 
https://nepalcfc.org/wp-content/uploads/Basic-SOGIESC-Maithili.pdf  
 

 यचा क्वसााः, जााः ह्मसीका व यचचिं तजजस ुनाप िं स्वापू दूगु खगँ्वाःत, ISBN 978-9937-0-

9383-5, रुक्शना कपाली, नेस िं ११४१ गुिंला २७ । 
https://archive.org/details/978-9937-0-9383-5 

https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2021/2021qccs191/2021qccs191.html
http://www.bchrt.bc.ca/shareddocs/decisions/2021/sep/137_Nelson_v_Goodberry_Restaurant_Group_Ltd_dba_Buono_Osteria_and_others_2021_BCHRT_137.pdf
http://www.bchrt.bc.ca/shareddocs/decisions/2021/sep/137_Nelson_v_Goodberry_Restaurant_Group_Ltd_dba_Buono_Osteria_and_others_2021_BCHRT_137.pdf
http://www.bchrt.bc.ca/shareddocs/decisions/2021/sep/137_Nelson_v_Goodberry_Restaurant_Group_Ltd_dba_Buono_Osteria_and_others_2021_BCHRT_137.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-and-ilga-europe-v-czech-republic
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-and-ilga-europe-v-czech-republic
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-117-2015-transgender-europe-and-ilga-europe-v-czech-republic
https://egale.ca/wp-content/uploads/2021/01/Judgment21-01-28.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2012/2012hrto726/2012hrto726.html
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
https://nepalcfc.org/wp-content/uploads/Basic-SOGIESC-Maithili.pdf
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