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लङै्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी मस्यौदा विधयेक, २०७८ 
सािवजवनक िक्तव्य 

 

न्हिल्ााः  नेपाल संित् ११४२ कछला १२  
वमवत २०७८ कावतवक १४ 
 
नेपाल संित् ११४० तदनुसार २०७७ सालमा Asia Pacific Transgender Network (APTN) ले 
Amplifying Trans Advocacy Fellowship 2020 कायवक्रम अन्तर्वत एशिया-प्रिान्त क्षेत्रका 
पारलैङ्गिक अधधकारकमीिरूलाई अन्तराष्ट्रिय मानि अधधकार सम्बन्धी शिक्षर् सत्रिरू संचालन र्रेका 
धिए जस अन्तर्वत नेपालबाट िामी रुक्शना कपाली र एशलन भण्डारी सिभार्ी िुने मौका पायौँ । शिक्षर् 
सत्रिरूको अन्त्य पछी उक्त कायवक्रममा शसकेका कुरािरूलाई समेत लार्ू िुने ढिले आ-आफ्नो स्थानमा 
पररयोजना वनमार् र्रर कायान्वयन र्नुवपने धियो । सोिी कायवक्रम अन्तर्वतको सियोर्मा िामीले कानूनी 
सल्लािकारका रूपमा अधधिक्ता सुवबन मुल्मीका सािै विधभन्न संघसंस्था तिा व्यक्तक्तिरू सङ्गितको 
साझेदारी संलग्नतामा लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक, २०७८  वनमार् र्ने कायव र्रेका छौँ । 
 

िाम्रो सामाशजक मूल् मान्यताले कुनै बच्चा जन्मन वबधिकै उसको यौनािको आधारमा लैङ्गिकता 
(Gender) वनधारर् र्ररङ्गदन्छ, जस्तै : दृश्यक यौनाि योनी भएमा मङ्गिला र दृश्यक यौनाि शिश्न भएमा  
पुरुष ।  यस िारीररक द्वयसंख्या (Binary) ले अन्तरशलिी (Intersex) व्यक्तक्तिरूलाई िङ्गिष्करर्मा 
पारेको छ  भने यौनािका आधारमा लैङ्गिकता वनधारर् र्ररिँदा त्यसरी जन्मँदा इङ्गित लैङ्गिकता (Gender 
assigned at birth) अनुरूपकै लैङ्गिक पङ्गिचान िुने त्याचलैङ्गिक (Cisgender) व्यक्तक्त बािेक सो 
सामाशजक मान्यता भन्दा फरक लैङ्गिक अनुभूती तिा अधभव्यक्तक्त भएका पारलैङ्गिक (Transgender), 
र्ैर-द्वयसांन्हिक (Non-Binary) तिा तेस्रोलैङ्गिक (Third gender) व्यक्तक्तिरू िङ्गिष्करर्मा पाररएका 
छन् । 
 

लैङ्गिक पङ्गिचान अनुसारको पररचयपत्र तिा व्यक्तक्तर्त दस्तािेजिरू निँुदा िामीिरूले ङ्गदनिँु जीिनमा 
समस्या, विभेद, लाञ्छना, बाधा तिा िधिवतकरर्को शिकार िुनुपने अिस्था रिेको छ ।  िाम्रा समस्यािरू 
के िुन् र िाम्रा मार्िरू के िुन् भने्न विषयमा पयाप्त र प्रर दस्तािेशजकरर् भई सम्बन्धन्धत वनकाय समक्ष 
पटक- पटक वनिेदन र्ररसकेको भएतापवन यी समस्यािरूलाई सम्बोधन र्री िाम्रा मार्िरू पूरा िुने ढिले 
कानून वनमार् भएको अिस्था छैन ।  तसिव कानून वनमार्कै सिालमा केन्द्रित रिेर िामीले यस 
पररयोजनाको पररकल्पना र्रेका धियौँ । 
 

अन्तरशलिी, पारलैङ्गिक, र्ैर -द्वयसांन्हिक तिा तेस्रोलैङ्गिक व्यक्तक्तिरूको िक अधधकारका क्षेत्रमा कायवरत 
२९ संस्था , २ मिासंघ संजाल, ५ फुक्का संजाल (Loose Network) का सािै विधभन्न संस्था, व्यक्तक्त एिं 
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अधधिक्तािरू समेतको संयुक्त प्रयासमा िामीले लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी मस्यौदा विधयेक, २०७८  तयार 
र्रेका छोँ ।  लैङ्गिक पङ्गिचान सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानून तिा अभ्यासिरू, संयुक्त रारि  संघको प्रवतिेदन, 
नेपालको संविधान तिा सिोच्च अदालतद्वारा स्थाष्ट्पत नजीर शसद्धान्त एिं नेपालमा सम्बन्धन्धत समुदायको 
मार् आिश्यकता समतेको र्िन अध्ययन र्री यस मस्यौदा विधेयक तयार पाररएको छ । 
 

मस्यौदा विधेयकका सािै प्रवतिेदन लर्ायतका सामाग्रीिरू संर्ालेर िामीले आज लैङ्गिक पङ्गिचान 
सम्बन्धी मस्यौदा विधयेक, २०७८ : नार्ररक समाजको प्रस्ताि (आइएसवबएन : 978-9937-0-9592-1)  
पुस्तक प्रकािनमा ल्ाएका छौँ ।  
 

उक्त पुस्तक देिायको शलङ्कबाट पाउन सकु्निुनेछ । 
https://weareaptn.org/resource/civil-societys-proposal-for-gender-identity-bill-in-
nepal/  
 

यस पररयोजनामा संलग्न सबै संघसंस्था, संजाल तिा समूििरूको िक्तव्य पवन उपरोक्त शलङ्कबाट प्राप्त 
र्नुविोला । 
 

राज्यका वनकायिरू एिं कानून वनमातािरूलाई सियोर्ी िुने र्री िामीले व्यापक छलफल तिा र्िन 
अध्ययनका साि मस्यौदा विधेयक र अध्ययन प्रवतिेदन तयार पारेका छौँ ।  सिोच्च अदालतको फैसला, 
नेपालको संविधान प्रद्दि मौशलक िक तिा अन्तराष्ट्रिय कानून समेतको कायान्वयनािवाः सम्बन्धन्धत 
समुदायको मार् अनुसार यसै मस्यौदा विधेयकलाई कानूनको मूतव रूप ङ्गदन िामी सम्बन्धन्धत वनकाय प्रवत 
वनिेदनािवाः छौँ । 
 

भिदीय, 
 

 
रुक्शना कपाली एशलन भण्डारी सुवबन मुल्मी 

पारलैङ्गिक अधधकारकमी पारलैङ्गिक अधधकारकमी अधधिक्ता )प्रप्रनं १४६२० ) 
rukshana.newa@gmail.com elynbhandari@gmail.com subinmulmi@gmail.com 
9808262699   
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