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्यो मोड्ुललाई कसिी हेनने

खण््डहरु खोल्ने
यो मोड्युल १४ ्वटा खण््डहरुमा व्वभाजि्त छ:

पररचय, १२ शिर््षकहरु, र अन्न््तम खण््ड | यी खण््डहरुलाई नीलो रङ भभत्र दुइटा 
पानामा र ठयुलो दृष्ान््तमा भेट्न ्सवकन्छ | दावहने पानामा प्रत्येक शिर््षकको उप-
शिर््षकहरु अंवक्त छन् | 

ससक्ने उद्ेशहरु
प्रत्येक शिर््षकहरुमा ्तपाईंले “श्सक्ने उद्ेिहरु” भेट्नयु हुन्छ ियुन गाढा नीलो पानामा 
छन् |

धछटो हेन्ष ्सहयोग गनने गाइ्ड यी धचिहरुको खोजि गरी धछटो पत्ा लगाउनयुहो्स् 

ले य्स वक्ताबमा अन्य ्सम्बन्न्ि्त शिर््षकहरुलाई अंवक्त गछ्ष

ले थप पढ्ने श्ो्त ्सामग्ीहरुलाई अंवक्त गछ्ष

ले अभ्या्सहरु, भभध्डयोहरु, र अन्य श्ो्तहरुलाई अंवक्त गछ्ष

ले अभ्या्सका बयुंदाहरु, िी्वनमा लागयु गन्ष ्सवकने ्सहयोगी ्सयुझा्वहरुलाई अंवक्त गछ्ष

→
*




्यो मोड्ुललाई कसिी हेनने

उप-खण््डहरु/उप-सशर््तकहरु
प्रत्येक पानाको माशथ बाँया पट्टि उप-खण््ड/उप-शिर््षकहरु गयुलाबी अंक र नीलो 
रङको शिर््षकले दिा्षउंछन् |

थप श्ोर्हरु, स्व-सचमक्षा ि बुं्दाहरु
प्रत्येक शिर््षकको अन्त्यमा िी्वनको ्वास््तव्वक घ्डीमा प्रयोग गन्ष ्सवकने स््व-
्सधमक्ा, अभ्या्सको बयुंदाहरु र श्ो्तहरु प्रश्नहरु ्वा कथनहरुको रुपमा राखखएका छन् 
| य्सलाई हल्का नीलो पानामा देख्न ्सवकन्छ |

ले गनयु्ष पनने र टू-्डयु  क्र्स ले गन्ष नहुने अंवक्त गछ्ष

अनलाइन ्सामग्ीहरुलाई ललंकले अंवक्त गछ्ष

ले स््व-्सधमक्ाको लावग कापीको िस््तो स्थानलाई अंवक्त गछ्ष

 

ले श्सक्ने उद्ेिहरुलाई अंवक्त गछ्ष+
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स्वागर्म्
उदे्श््य ि मानव अचधकािहरुको ढाँचा

ससक्ने उदे्श््यहरु

मोड्ुलको ढाँचा

श्ोर्को गवकास

स्व-सचमक्षा
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्यो ट्ान्स-सक्षम स्वास््थ््य हेिचाहको लागग 
एसस्या प्रशान्र् क्षेत्रको स्वास््थ््य सेवा 
पेशाकममीहरु ि त््यसमा काम गनने कम्तचािीहरुले 
प्र्योग गनने  एउटा परिच्यात्मक श्ोर् हो |

ट्ान्स-सक्षम स्वास््थ््य हेिचाह
ट्ान््स-्सक्म स््वास््थ्य हेरचाह भन्नाले आदर्ता पू्व्षक, बीना कयु नै पू्वा्षग्ह राखी 
्सहानयुभयु्ती राखी दयालयु रुपमा लान्छना र भेदभा्व वबना ट्ान््स-व्यशतिहरुलाई बयुझ्ने, 
कयु राकानी गनने र अथ्षपूर््ष रुपमा ्संचार गन्ष ्सक्ने क्म्ता भन्ने बयुजझन्छ |

ट्ान््स क्क्लवनकल ्सक्म्ता भनेको ट्ान््स व्यशतिहरुको लावग आ्वश्यक पनने व्विेर् 
लैंवगक्ता-्सक्म स््वास््थ्य ्से्वाहरु प्रदान गन्ष ्सक्ने क्म्ता भन्ने बयुजझन्छ |
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्यो ट्ान्स-सक्षम स्वास््थ््य हेिचाहको लागग 
एसस्या प्रशान्र् क्षेत्रको स्वास््थ््य सेवा 
पेशाकममीहरु ि त््यसमा काम गनने कम्तचािीहरुले 
प्र्योग गनने  एउटा परिच्यात्मक श्ोर् हो |

स्वस्थ हेिचाह पेशाकममीहरु
• स््वास््थ्य ्से्वा प्रदायकहरु, न्स्षहरु, ्डाक्टरहरु, र्सबै 

व्विेर््ताहरुका प्र्सािकहरु

• ्समयुदायमा आिारर्त ्से्वाहरु र ्साथी-प्रदायकहरु

• ट्ान््स स््वास््थ्यको लावग ्वकाल्त गनने व्यशतिहरु

एसस्या प्रशान्र् क्षेत्र
एश्सया प्रिान््त क्ेत्रले ्संकृव्तक र भावर्क व्व्वि्ता भएको एउटा ठयुलो भौगोशलक 
क्ेत्रलाई ओघटेको छ | प्रिान््त क्ेत्रबाट िेरै ्सूचना र अध्ययन नभए्ता पवन यो 
मोड्युल भभत्र य्सलाई वबभभन्न स्थानमा दिा्षइएको छ
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्संस्थाहरु र ्सरकारी अधिकारीहरुलाई ्संगै ल्याई ट्ान््सिेन््डर ्सक्म एच.आइ.भी. 
र स््वास््थ्य ्से्वाहरुको पहुँचमा ्सयुिार गन्ष देि-स््तरीय रो्ड म्यापको पवहचान गरेको 
शथयो ।4

ए.पी.ट्ट.एन.ले भख्षरै ्सम्पन्न गरेको ्समयुदायले ने्तृत््व गरेको वक पपयुले्सन्स् रर्सच्ष 
एण््ड ए्डभोके्सी (Key Populations Research and Advocacy - 
KPRA) पररयोिना (२०२०) ले नेपाल, इन््डोनेश्सया, थाईल्याण््ड र भभय्तनाममा 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्यलाई हेरेको शथयो ।2 चारै ्वटा देिहरुमा ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुको स््वास््थ्य अधिकार उल्लंघन भएको पररयोिनाको वनष्कर््ष छ । पधछल्लो 
प्रव्त्वेदनले वनम्न कयु राहरुलाई देखाएको छ :

• ्से्वाको उपलव्ि्तामा ररति्ताहरु, व्विेर् गरी लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
स््वास््थ्य हेरचाहमा

• पहुँच कम्िोर बनाउने भेदभा्व र खच्ष ्सम्बन्न्ि बािाहरु 

• ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको ्संस्कृव्त अनयुरुप ्से्वाहरु प्रदान गनने माग्षदि्षनहरुको 
कमीको कारर्ले गदा्ष स््वीकार गन्ष कट्ठन

• लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको अवनयधम्त प्रयोगबाट य्सलाई 
्सयुरभक््त रुपमा प्रयोग गनने बारे ्सूचना ्सीधम्त हुँदा गयुर्स््तर को मयुद्ाहरु पवन 
अन््त्वा्ष्ता्षहरु र फोक्स ग्युप छलफलहरुमा ्सहभागीहरुले पवहचान गरेका शथए ।

उदे्श््य ि मानव 
अचधकािहरुको 
ढाँचा
गवशेर् गिी समु्दा्यमा आधारिर् स्वास््थ््य सेवाहरू 
सगहर् प्राथचमक हेिचाहमा, एसश्या र्था प्रशान्र् 
क्षेत्रका स्वास््थ््य सेवा पेसाकममीहरू ि अन््य 
स्वास््थ््य सेवाकममीहरूको लागी परिच्य स्ोर्को 
रूपमा ट्ान्सजेन््डि हेल्थ मोड्ुलको ससज्तना 
गरिएको छ।

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले स््वास््थ्य ्से्वाहरूमा पहुँच गदा्ष उनीहरु प्रव्त गररने व्य्वहार 
र ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्य र ्सयु-स््वास््थ्यलाई ्समथ्षन गनने व्वभभन्न क्ेत्रहरुमा 
काम गरररहेका स््वास््थ्य ्से्वा प्रदायकहरु ्सम्म य्स क्ेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा 
व्वभभन्न भभन्न्ताहरू छन् ।

ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुले आफ्नो िरीर र लैंवगक्ता्संग 
धमल्ने गरी उपयोग गनने कयु नै पवन वकश्समको स््वास््थ्य हेरचाहलाई य्स दस््ता्वेिमा 
“लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह” भनेर व्वशिष् रुपमा प्रयोग 
गररएको छ । केवह देिहरुमा िल्य धचवकत््सकहरु ्साथै व्विेर्ज्ञहरु ्सम्मको पहुँच 
नहुँदा लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने उपलव्ि स््वास््थ्य हेरचाह र त्य्सको खच्ष 
्समे्तमा महत््वपूर््ष भभन्न्ता पवन छ ।

यद्पी, केवह व्यापक क्ेत्रीय प्र्संगहरु पवन छन्, ियुन एशिया प्रिान््त ट्ान््सिेन््डर 
्संिाल (ए.पी.ट्ट.एन.) ले पवहले नै गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । स््वास््थ्य 
हेरचाहका ्से्वाहरुको पहुँचमा र ्सामान्य हेरचाह; एच.आइ.भी. रोकथाम, पररक्र् 
र उपचार; र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्समे्त स््वास््थ्य ्से्वाका 
वबभभन्न व्वर्यहरुमा य्स क्ेत्रका ्सबै देिहरुमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले थयुप्रै 
बािाहरुको ्सामना गनयु्ष परेको छ।

मान्व अधिकारका मानकहरुको आ्वश्यक्ता अनयु्सार स््वास््थ्य हेरचाह र स््वास््थ्यका 
अन््तर्नंवह्त वनिा्षरकहरु उपलव्ि, पहुँच योग्य, र ्सबै व्यशतिहरुका लागी स््वीकाय्ष 
र गयुर्स््तर ययुति हुनयु पछ्ष (UN CESCR, 2000)1।य्सलाई स््वास््थ्यको अधिकारको 
्तल उल्लेखख्त AAAQ ढाँचा भवनन्छ र य्समा स््वास््थ्य ्से्वाहरु वनम्नानयु्सार हुन 
आ्वश्यक छ :

्सन् २०१५ मा प्रकाश्स्त एशिया ्तथा प्रिान््त क्ेत्रका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु र 
ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरुको लावगबृह्त हेरचाहको प्रबन्िहरु भएको खाकाले (एशिया 
प्रिान््त ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य ब्लयुवप्रन्ट) य्स क्ेत्रको मान्व अधिकारका मयुद्ाहरु र 
ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य आ्वश्यक्ताहरु बारे ध्यानाकर््षर् गराएको छ ।3 दुई ्वर््ष 
पधछ, ्सन् २०१७ मा, फ्रम ब्याररयर्स् टयु वरििे्स (From Barriers 2 Bridges 
- FB2B) कन्फरेन््सले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु, स््वास््थ्य पेिाकममीहरु, ्सामयुदावयक 
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उपस्वीगु
फे्मवक्त
स्वास््थ््य चागहन्छ
सेवाहरू हुन

• ्से्वाको उपलव्धर्ामा ररति्ताहरु, व्विेर् 
गरी लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
स््वास््थ्य हेरचाहमाउ

प
स्वी

्यो श्ोर् कसको लागग हो?
आफ्ना ्समयुदायमा आिारर्त ्से्वाहरुमा स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदायकहरुले 
व्या्वहाररक रुपमा प्रयोग गरी आफ्नो कामलाई ट्ान््सिेन््डर ्समा्वेिी र 
ट्ान््सिेन््डर ्सक्म हुन प्रयोग गन्ष ्सक्ने श्ो्तको आ्वश्यक्ताको अनयुरोिहरु 
ए.पी.ट्ट.एन.को काममा वनरन््तर उठ्ने गछ्ष । यो मोड्युल त्य्स आ्वश्यक्ताको 
एक नव्तिा हो ।

स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले ्सीधम्त श्ो्तहरु र ्ताशलमको अ्व्सरहरु नहुने ठाउँहरुमा 
्समे्त लागयु गन्ष ्सक्ने मयुख्य श्सद्ान््तहरुलाई िो्ड ददंदै यो श्ो्तले ्वल््ड्ष प्रोफे्सनल 
ए्सोश्सए्सन फर ट्ान््सिेन््डर हेल्थ (World Professional Association 
for Transgendrer Health - WPATH) ले व्वका्स गरेको स्ट्ान््ड्ड्ष अफ 
केयर (Standard Of Care - SOC) ले शलएको माग्षदि्षनको झलक ट्दन्छ 
(Coleman et al, 2012) । एच.आइ.भी. महामारीको वनयन्त्रर् गन्षको लागी 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्साथै, स््वीकाय्ष र गयुर्स््तर ययुति 
अन्य स््वास््थ्य हेरचाहका ्से्वाहरुमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको पहुँच ्सयुवनभचि्त हुन 
आ्वश्यक छ भनेर पवन य्स श्ो्तले उल्लेख गरेको छ ।

1 ढाँचा बृह्त रुपमा ्संययुति राष्ट्र ्संघको आर्थंक, ्सामाजिक र ्सांस्कृव्तक अधिकारहरुको ्सामान्य प्रव्तवक्रया १४ बाट 
शलइएको हो (United Nations, 2000) स््वास््थ्यमा उच्च्तम स््तर प्राप््त गनने अधिकार: general comment 14, 
UN. E/C 12/2000/4.

2The AAAQ framework draws extensively on General Comment 14 from the United Nations 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations (2000). The right to 
the highest attainable standard of health: general comment 14, UN. E/C 12/2000/4.

3Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, United Nations Development 
Project. 2015. Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and 
Trans Communities. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project.https://
weareaptn.org/wp-content/uploads/2017/10/blueprint-comprehensive.pdf

4https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2018/12/FBTB-Report-D3-Screen.pdf

• पहुँच कम्िोर बनाउने भेदभा्व र खच्ष 
्सम्बन्न्ि बािाहरु 

• ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको ्संस्कृव्त अनयुरुप 
्से्वाहरु प्रदान गनने माग्षदि्षनहरुको 
कमीको कारर्ले गदा्ष स्वीकाि गन्त 
कट्ठन

• लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरुको अवनयधम्त प्रयोगबाट 
य्सलाई ्सयुरभक््त रुपमा प्रयोग गनने 
बारे ्सूचना ्सीधम्त हुँदा गुणस्र्ि को 
मयुद्ाहरु पवन अन््त्वा्ष्ता्षहरु र फोक्स ग्युप 
छलफलहरुमा ्सहभागीहरुले पवहचान 
गरेका शथए ।

6परिवर््तनकािी स्वास््थ््य सवेा र्र््त



प्रत््येक सशर््तकसंग गवशेर् ससक्ने परिणामहरु जोच्डएका 
छन् । समग्र ससक्ने उदे्श््यहरु गनम्न कुिाहरु बुझ्नको 
लागी हो :

ससक्ने 
उदे्श््यहरु

अल्प्संख्यकहरुमा हुने ्तना्व (Minority Stress) 
र त्य्सको ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको मानश्सक स््वास््थ्य 
र ्सयु-स््वास््थ्यमा प्रभा्व

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको व्वव्वि्ता र लैंवगक्ता 
्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको अ्विारर्ा

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लैंवगक व्वव्वि्तालाई 
रोगीकरर् गनने परम्परा र हेरचाहको ्सूधच्त ्सहमव्तले 
त्यस््ता रोगीकरर् गनने परम्परालाई क्सरी ्संबोिन गछ्ष

ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको लागी ्सक्म/्सकारात्मक र 

्समा्वेिी ्वा्ता्वरर् बनाउने ्तररकाहरु

लैंवगक ्सकारात्मक हुन हममोन व्य्वस्थापन र 
िल्यवक्रयाको व्वकल्पहरुका मयुख्य व्वर्यहरु, र 
िल्यवक्रया्संग िोध्डएको अन्य कयु नै ्सम्भाव्व्त 
स््वास््थ्यका व्वर्यहरु

लैंवगक्ता व्वव्वि्ता भएका बच्चाहरु, ययु्वाहरु र व्तनका 
परर्वारहरुलाई ्सहयोग गनने ्तररकाहरु

गवगवधर्ा

मानससक स्वास््थ््य + कल््याण

सलङ्ग पुगटि गनने हेिचाह

स्वागर् ठाउहँरू

ट्ान्स ्युवा

िोगीकिण सिह नमान्ने
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लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह 
्से्वाको ्सूधच्त ्सहम्तीको दृवष्कोर्मा आिारर्त 
भएर ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको लागी स्ट्ान््ड्ड्ष अफ 
केयरमा (Standard of Care) हाल भइरहेको राम्ो 
अभ्या्सहरु

्सामान्य रोकथाम र िाँचको माग्षवनदनेिनहरु 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा क्सरी लागयु हुन्छन् र 
लैंवगक्ताको व्व्वरर् क्सरी शलने 

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको लैंवगक्ता र ट्ान््सिेन््डर व्यशतिले 
्सामना गन्ष ्सक्ने केवह व्विेर् यौन ्तथा प्रिनन 
स््वास््थ्य अनयु्सार धमल्ने गरी यौन व्य्वहारको इव्तहा्स 
क्सरी शलने

य्स क्ेत्रमा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुको लागी एच.आइ.
भी.को िोखखम; ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी प्रेप 
र पेपको माग्षदि्षन, र एच.आइ.भी.को और्धिहरु 
र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु बीचको 
अन््तरवक्रया 

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्य र मान्व अधिकारको 
लावग स््वास््थ्य पेिाकममीहरु र स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि 
वनकायहरु द्ारा गररनयु पनने ्वकाल्त 

ट्ान्स अचधकाि

हेिचाह को स्र्ि ्यौन + प्रजनन स्वास््थ््य

सामान््य स्वास््थ््य सेवा एचआईभी ि ट्ान्स मान्छे

8परर्व्त्षनकारी स््वास््थ्य ्ेस्वा ्तफ्ष



ले व्विेर् उल्लेख गन्ष चाहन्छ ।

्सामग्ीहरु ्सके्सम्म पहुँच योग्य हो्स् भन्ने कयु रा ए.पी.ट्ट.एन.को लागी महत््वपूर््ष 
शथयो । प्रारक्म्भक रुपमा अनलाइनई-रर्सो्स्षको (online resource) रुपमा 
मोड्युल उपलव्ि छैन । त्य्सैले, य्स मोड्युल्संग िोध्डने अन्य अनलाइन श्ो्तहरु 
उपलव्ि गराउने ्संस्थाहरु प्रव्त ए.पी.ट्ट.एन. व्विेर् आभार प्रकट गद्षछ ।

्सं्सािन मञ्च, ट्ान््सहब र उनीहरुको ध्डजिटल ्सूचना्संग िोध्डएको र/्वा 
त्य्सबाट व्वस््तृ्त ्सूचना ्समा्वेि गररएकोले हामी व्विेर् रुपमा टे्डी कयु क र ACON 
को ट्ान््सिेन््डर हेल्थ इक्क््वटी टीमलाई िन्य्वाद ट्दन चाहन्छौं। न्ययु ्साउथ ्वेल््स, 
अष्ट्रेशलयाका ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुले स््वास््थ्य हेरचाह 
्से्वा प्रदायकहरु र ्सहयोगीहरु्संग नजिकबाट काम गरेर ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक 
व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरु कै लागी ट्ान््सहब वनमा्षर् गरेका हुन् । व्वव्वि यौवनक्ता 
र लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुका लागी ्सामयुदावयक स््वास््थ्य, ्समा्वेिी, र एच.आइ.
भी. ्सम्बन्न्ि प्रव्तवक्रयाहरुमा ACON को व्विेर्ज्ञ्ता छ ।

यो श्ो्त ए््ड्स राह्तको लावग अमेररकी राष्ट्रपव्तको आप्तकालीन योिान (ययु.
य्स. प्रे्सी्ेडन्ट्स् ईमरिेन््सी प्लान फर ए््ड्स ररशलफ -PEPFAR) र लक्हरु भेट्ने 
र महामारी वनयन्त्रर् कायम गनने पररयोिना (धमट्टङ्ग टागनेट्स् एण््ड मेनटेननंङ्ग 
ईपी्ेडधमक कन्ट्ोल -EpiC) माफ्ष ्त अमेररकी ्सहयोग वनयोग (USAID) बाट र 
ग्लोबल इक््वाशलट्ट फण््ड (GEF) को ्सहयोगमा वनमा्षर् गररएको हो ।

श्ोर्को गवकास

्यो श्ोर् बनाउन सुरु गनु्त अचि, ए.पी.
टट.एन.ले ्यस क्षेत्रमा ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुको स्वास््थ््यमा पहुँच बािे वकालर् 
गनने स्वास््थ््य पेशाकममीहरु ि ्यस क्षेत्रको 
अगुवा ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुसंग सम्पक्त  
गिेको सथ्यो ।

य्स मोड्युलमा ्समा्वेि गन्ष ्सवकने ्सम्भाव्व्त ्सामग्ीहरु बारे ्सयुझा्व ्संकलन गन्ष 
र श्ो्तमा ्समा्वेि हुने शिर््षकहरुको पवहचान गन्ष उनीहरुलाई एउटा छोटो ्सभनेक्र् 
पठाइएको शथयो । ्सहकममीहरु द्ारा गररने व्वर्यग्त ्सधमक्ा (Peer review) गन्ष 
उनीहरु उपलव्ि छन् वक भनेर पवन उनीहरुलाई ्सोधिएको शथयो ।

मोड्युलको व्वका्समा, प्रोग्ाम अवफ्सर, कोल यङ्गले ्समन््वय गरेका शथए । 
आन््तररक ्सधमक्ा िो ्वोङ्ग, कोल यङ्ग र राइने कोटने्सले गरेका शथए ।

ड्ाफ्ट मोड्युल दुई चरर्को ्साथी ्सधमक्ा गएको शथयो । महत््वपूर््ष प्रव्तवक्रयाहरु 
ट्दने वनम्न व्यशतिहरु ्समे्त व्वर्यग्त ्सधमक्ा गनने ्सबै ्साथीहरु प्रव्त ए.पी.ट्ट.एन. 
िेरै आभार व्यति गद्षछ ।

स्वास््थ््य पेशाकममीहरु ि स्वास््थ््य प्रगर्ष्ानहरु :

्साथी ्सधमक्ा गनने िेरैले त्यवह मयुख्य दस््ता्ेविहरुलाई उल्लेख गरेका शथए ्वा उदार्ता 
पू्व्षक आफयु ले बनाएका श्ो्तहरुबाट ्सूचनाहरु बाँ्ेडका शथए । त्य्सैले, यो श्ो्तले 
यहाँ उल्लेख गररएको दस््ता्वेिहरुबाट िेरै ्सूचना ्संकलन गरेको भनेर ए.पी.ट्ट.एन.
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वनम्न कथनहरु ्तपाइँको लागी ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्सम्बन्न्ि 
हालको आफ्नो ज्ञान र व्वचारलाई ्सधमक्ा गनने अ्व्सर हो ।
कृपया यी उत्रहरुलाई वप्रन्ट ्वा ्सेभ गनयु्षहो्स् । मोड्युलको अन्त्यमा, हामी ्तपाइँलाई ्समान प्रश्नहरु ्सोध्नेछौं । 
ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरु बारे ्तपाइँले प्राप््त गरेको कयु नै पवन ्सूचना ्वा अन््तरदृवष्लाई 
्सधमक्ा गनने अ्व्सर हो यो ।
र्ल ट्दइएको प्रत््येक १८ वटा कथनहरुलाई पढेि र्पाइँ त््यसमा कगर् सहमर् हुनुहुन्छ भनेि चचन्ह 
लगाउनुहोस् ।

स्व-सचमक्षा

म क्क्लवनकमा काम गनने भएकोले ्से्वाग्ाहीहरुको लैंवगक पवहचानको अनयुभ्व बयुझ्दा उनीहरुलाई राम्ो हेरचाह प्रदान गन्ष मलाई 
्सहयोग हुन्छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

मलाई िब्दा्वलीहरु थाहा भएकोले गदा्ष ट्ान््सिेन््डर ्से्वाग्ाहीहरु्संग उनीहरुको लैंवगक पवहचान र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाका आ्वश्यक्ताहरु बारे कयु रा गन्ष मलाई ्सहि हुन्छ ।
बृह्त मनो्सामाजिक मयुल्यांकनको भाग अनयुरुप मानश्सक स््वास््थ्यका व्वर्यहरु छलफल गन्ष म ्सक्म छयु ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

लैंवगक व्वव्वि्ता एउटा मानश्सक ्समस्या होइन, र ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुले अनयुभ्व गरररहेका कयु नै पवन मानश्सक स््वास््थ्य चयुनौ्तीहरु 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको पहुँचमा बािा अ््डचनहरु होइनन् भन्ने कयु रा बयुझाउन मैले खेल्ने भूधमकाले 
्सहयोग गन्ष ्सक्छ भन्ने मैले बयुझेको छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

लैंवगक ्सकारात्मक स््वास््थ्य हेरचाह र ्सूधच्त ्सहमव्तका श्सद्ान््तहरु मैले बयुझेको छयु ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

क्क्लवनकमा ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुको लागी क्सरी ्सक्म र ्समा्वेिी ्वा्ता्वरर् बनाउने भन्ने मैले 
बयुझेको छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर ्से्वाग्ाहीहरुलाई क्यान््सरको िाँच गनने माग्षदि्षनहरु क्सरी प्रयोग गनने भन्ने बारे म िानकार छयु ।
्सवह भार्ाको प्रयोग गरी ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुलाई उनीहरुको व्वग्तको यौन व्व्वरर् क्सरी ्सोध्नयुपछ्ष र कयु न िाँचहरुको 
आ्वश्यक्ता हुन ्सक्छ भन्ने ्सूचना क्सरी प्राप््त गन्ष ्सवकन्छ भनेर मलाई थाहा छ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर मवहला, ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरु्संग एच.आइ.भी. रोकथाम, हेरचाह र उपचार ्समे्त 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु, पेप, प्रेप ्वा एच.आइ.भी.का और्धिहरु ्सम्बन्न्ि कयु नै वकश्समका धचन््ताहरु बारे क्सरी 
कयु रा गनने भन्ने मलाई थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □
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स्व-सचमक्षा
लैंवगक ्सकारात्मक हममोन व्य्वस्थापनका मयुख्य व्वर्यहरु मैले बयुझेको छयु ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

बाइन््डीङ्ग (Binding), टवकङ्ग (Tucking), र प्याक्स्ष (Packers) र स््तनका कृव्तम अंङ्गहरु िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको 
लागी लैंवगक ्सकारात्मक हुन ्सक्छ भन्ने बारे म ्सचे्त छयु , र वयनीहरुलाई क्सरी ्सयुरभक््त रुपमा प्रयोग गनने भनेर मैले ्सल्लाह 
्सयुझा्व ट्दन ्सक्छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

िल्यवक्रया भन्दा अगा्डी, िल्यवक्रयाको दौरान ्वा िल्यवक्रया पधछ आ्वश्यक पन्ष ्सक्ने ्सामान्य धचवकत््सकीय ्सहयोगको प्रकार र 
लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुको ्सीमा बारे म अ्वग्त छयु ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

वनर्दंष् गररएको र उपलव्ि भए ्सम्म, एउटा ्सामान्य स््वास््थ्य पेिाकममीले कयु नै पवन व्यशतिको लैंवगक रूपान््तरर् यात्रालाई ्सहयोग 
गन्ष ्सक्ने भूधमकालाई मैले बयुझेको छयु  िस््तै, मनो्सामाजिक ्सहयोग प्रदान गनने, र ययु्वा र उनीहरुका परर्वारहरुलाई उधच्त ्सूचना 
प्रदान गनने र व्विेर्ज्ञलाई प्रेर्र् (रेफर)  गनने ्समे्त ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

यट्द मेरा वबरामीहरु क्सैले पवन लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको पहुँच गनने इच्छा गरे (ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक 
व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुले चाहेको व्वशिष् हेरचाहको आ्वश्यक्ता अनयु्सार कहाँ प्रेर्र् (रेफर)  गनने भन्ने ्समे्त) त्यस््ता व्वकल्पहरु 
कहाँ उपलव्ि छन् भन्ने बारे म अ्वग्त छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुलाई ्सहयोग चावहएमा उनीहरुलाई कहाँ ररफर गनने भन्ने मलाई थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुको लागी एच.आइ.भी. रोकथाम, िाँच र उपचार, ्सामान्य स््वास््थ्य हेरचाह र 
लैंवगक ्सकारात्मक ्सम्बन्न्ि गहन अध्ययन गन्ष श्ो्तहरु कहाँ प्राप््त गन्ष ्सवकन्छ भने मलाई थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

मेरो ्सहकममीहरु र ्साथीहरु्संग लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्सम्बन्न्ि छलफल गन्ष म ्सहि मह्सयु्स गछयु ्ष  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

11



स्व-सचमक्षा
ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरु प्रव्त नकारात्मक प्रव्तवक्रया ट्दने ्सहकममी्संग कयु रा गन्ष र उनीहरुलाई शिक्ा प्रदान 
गन्ष म ्सहि मह्सयु्स गछयु ्ष  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका ्से्वाग्ाहीहरुलाई उधच्त र प्रभा्वकारी स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदान गन्ष म ्सक्छयु ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □
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शब््दावली
1.1  लैंगगक पगहचान ि अभभव्यसति

1.2  व्यसतिको लैंगगकर्ा वण्तन गनने शब््दहरु 

1.3  ्यौगनक अभभमुखीकिण, आकर््तण ि व्यवहाि

1.4  ्यौन गवशेर्र्ाहरु

1.5  लैंगगकर्ाको पुगटि

1.6  लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य हेिचाह

1 
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ससक्ने उदे्श््यहरु

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको गवगवधर्ा ि मागनसहरुले 
उनीहरुको लैंगगक पगहचान ि अभभव्यसतिलाई वण्तन गन्त 
प्र्योग गनने केगह शब््दावलीहरुलाई बुझ्ने।

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य हेिचाहका 
चिणहरुलाई व्याख््या गन्त प्र्योग गरिने केगह शब््दावलीहरुलाई 
बुझ्ने ।

1

2
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दृढ रुपमा आफयु लाई पयुरुर्, मवहला, दु्ैवको धमश्र् 
्वा दु्ैव होइन भनेर व्यशतिल ेआन््तररक र व्यशतिग्त 
अनयुभ्वअनयु्सार मह्सयु्स गनने लैंवगक्ता ।

लैंवगक पवहचान व्यशतिको िन्म हँुदा इंवग्त गररएको भन्दा फरक ्वा ्समान हुन ्सक्छ ।

लैंगगक पगहचान ि 
अभभव्यसति

्यो मोड्ुल ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको 
(जसको लैंगगक पगहचान पूव्त अनुमान गिी 
जन्म हुँ्दा उसलाई ट्दइएको भन््दा र्िक 
हुन्छ) स्वास््थ््यमा केन्न्रिर् छ । व्यसतिको 
आन्र्रिक लैंगगक पगहचान ि बागहिी लैंगगक 
अभभव्यसति दुवै उसको लैंगगकर्ामा समावेश 
हुन्छ ।

 

लैंगगक पगहचान लैंगगक अभभव्यसति

व्यशतिको िारररक रुपबाट प्रस््तयु्त हुने लैंवगक्ता (िस््तै 
लयुगा, कपाल, एक््से्सरीि, कस्मेट्टक ्सामग्ीहरु 
र िृंगार ्सािनको प्रयोग आट्द), बोल्ने िैलीबाट, 
व्य्वहारको ्तररकाहरुबाट, नाम र व्यशतिग्त ्सन्दभ्षहरु 
आट्दबाट ) 
व्यशतिले प्रस््तयु्त गनने आफ्नो लैंवगक्ता-लैंवगक अभभव्यशति व्यशतिको लैंवगक 
पवहचान्संग पयुवष् हुन ्वा नहुन ्सक्छ।

लैंगगक अभभव्यसति सन्जलै ्ेदखखने भएकोले ्यो प्रा्य ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरु ि लैंगगकर्ामा आधारिर् पिम्पिा भन््दा बागहि गनस्स्कएका वा 
गनस्कन चाहने अन््य व्यसतिहरु प्रगर् हुने भे्दभावको एउटा र्त्व हुने गछ्त ।

1.1

एक व्यसतिको ललंग समावेश छ ↓
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जन्म हुँ्दा 
मगहलाभनेि इंगगर् 
रिएको(Assigned 
female at birth 
- AFAB) िन्मदा मवहला 
भनेर ्सोधचएको र प्रारक्म्भक 
रुपमा केट्ट ि्सरी हुका्षइएको 
व्यशतिलाई ्वर््षन गन्ष यो 
िब्दा्वलीको प्रयोग गररएको छ ।

जन्म हुँ्दा पुरुर् 
भनेि इंगगर् 
गरिएको(Assigned 
male at birth 
- AMAB)िन्मदा पयुरुर् 
भनेर ्सोधचएको र प्रारक्म्भक 

व्यशतिको िन्म हुँदा इंवग्त गररएको भन्दा फरक लैंवगक पवहचान भएका 
व्यशतिहरुको लागी यो मोड्युलमा ट्ान््स र ट्ान््सिेन््डर िब्दहरु बृह्त 
िब्दा्वलीको रुपमा प्रयोग गररएको छ । यी िब्दा्वलीहरुले एशिया ्तथा 
प्रिान््त क्ेत्रकालैंवगक पवहचान र अभभव्यशतिहरुको बृह्त व्वव्वि्तालाई 
्समेट्छ।

नन्-बाइनिी व्यसति
आफयु लाई के्वल पयुरुर् ्वा 
मवहला (र केटा ्वा केटी) मात्र 
भनेर पवहचान नगनने र ि्सले 
यी दु्वै नभई अन्य पवहचान गन्ष 
्सक्ने व्यशतिलाई ्वर््षन गन्ष यो 
िब्दा्वलीको प्रयोग गररएको छ ।

्सी्स ्वा ्सी्सिने््डर 
व्यशति
िन्म हुँदा इंवग्त गररएको शलङ्ग 
्संग मेल खाने लैंवगक पवहचान 
भएका व्यशतिहरु।

ट्ान्सजेन््डि व्यसति/
ट्ान्सजेन््डि व्यसति
कयु नै पवन व्यशतिको िन्म हुँदा 
इंवग्त गररएको यौनाङ्ग भन्दा 
फरक लैंवगक पवहचानलाई 
आत्म्सा्त गरेको व्यशतिलाई 
्वर््षन गन्ष यो िब्दा्वलीको प्रयोग 
गररएको छ ।केवह ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरु आफयु लाई बाइनरी भभत्र 
(िस््तै, पयुरुर् ्वा मवहला) पवहचान 
गछ्षन् भने अरु ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरु नन्-बाइनरी (पयुरुर् ्वा 
मवहला बाहेक) पवहचान गछ्षन् ।
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य्स क्ेत्रमा ्समे्त गरी, व्वश्वका अधिकांि भार्ाहरुले ललंङ्ग, लैंवगक्ता, 
लैंवगक पवहचान र/्वा यौवनक पवहचान िस््ता िब्दा्वलीहरुलाई ्सिैं 
छयु टियाउँदैन । उदाहरर्को लागी, आट्द्वा्सी भार्ा ्समे्त, केवह ्संस्कृव्त 
व्विेर् िब्दा्वलीहरुले व्यशतिको लैंवगक पवहचान, लैंवगक र/्वा यौवनक 
अभभव्यशतिको ्वर््षन गरेको हुन ्सक्छ ।

रुपमा केटा ि्सरी हुका्षइएको 
व्यशतिलाई ्वर््षन गन्ष यो 
िब्दा्वलीको प्रयोग गररएको 
छ ।

ट्ान्सजेन््डि पुरुर् िन्म 
हुँदा मवहला इंवग्त गररएको ्तर 

गवगवध लैंगगकर्ा 
भएको व्यसति
्समाि ्वा ्संस्कृव्तको आिा 
अनयु्सार पयुरुर् र मवहला ्वग्षलाई 
आत्म्सा्त नगनने व्यशतिलाई 
्वर््षन गन्ष यो िब्दा्वलीको प्रयोग 
गररएको छ ।ट्ान््सिेन््डर हुनयु 
भनेको एक ्तररकाबाट लैंवगक्ता 
व्वव्वि हुनयु हो, ्तर ्सबै व्वव्वि 
लैंवगक्ता भएको व्यशतिहरुले 
आफयु लाई ट्ान््सिेन््डर भनेर 
पवहचान गददैनन् र ्सबै ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुले आफयु लाई व्वव्वि 
लैंवगक्ता भएको व्यशति भनेर 
पवहचान गददैनन्

हाल आफयु लाई पयुरुर् ्वा केटा 
भनेर पवहचन गनने व्यशतिलाई 
्वर््षन गन्ष यो िब्दा्वलीको प्रयोग 
गररएको छ ।

(Trans masculine 
person)ट्ान्सजेन््डि 

मास्कुसलन व्यसतििन्म 
हुँदा मवहला इंवग्त गररएकोर हाल 
केवह हद ्सम्म आफयु लाई पयुरुर् ्वा 
केटा भनेर पवहचान गनने व्यशतिलाई 
्वर््षन गन्ष यो िब्दा्वलीको प्रयोग 

गररएको छ ।

ट्ान्सजेन््डि मगहलािन्म 
हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको ्तर हाल 
आफयु लाई मवहला ्वा केटी भनेर 
पवहचन गनने व्यशतिलाई ्वर््षन गन्ष 
यो िब्दा्वलीको प्रयोग गररएको 
छ ।

(Trans 
feminineperson)
ट्ान्सजेन््डि रे्चमगनन 
व्यसति िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त 
गररएकोर हाल केवह हद ्सम्म 
आफयु लाई मवहला ्वा केटी भनेर 
पवहचान गनने व्यशतिलाई ्वर््षन गन्ष 
यो िब्दा्वलीको प्रयोग गररएको 
छ ।
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व्यसतिको लैंगगकर्ा वण्तन गनने शब््दहरु

एसश्या प्रशान्र् क्षेत्रमा गवगवध लैंगगक पगहचान वा अभभव्यसतिहरुको लागी संस्ककृ गर् गवशेर् 
शब््दावलीहरुको लामो इगर्हास छ ।्यो मोड्ुलले ्यस्र्ा संस्ककृ गर् गवशेर् शब््दावलीहरुलाई 
पगन समेट्न “ट्ान्सजेन््डि ि लैंगगक गवगवधर्ा” भन्ने बकृहर् शब््दावलीहरुको प्र्योग बािम्बाि 
ग्द्तछ।

1.2 

ट्ान्स मेन / ट्ान्स म्दा्तना 
मागनसहरू
य्स क्ेत्रमा ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुको लागी केवह 
्संस्कृव्तक रुपमा व्वशिष्, स्थानीय भार्ा य्स 
प्रकार छन् : शथरुनम्बी र क््वा श्सङ्ग (मलेश्सया), 
फा”आ्तमा (्समोआ) र भभयाभभया्तागाने (वफिी), 
यद्पी ट्ान््सिेन््डर मास्कयु शलन व्यशतिहरुलाई वफिीमा 
्सािारर््तया प्रयोग हुने िब्दा्वली रिा्सटो्स् हो ियुन 
अंग्ेिीबाट शलइएको हो ।

ट्ान्स वुमेन / ट्ान्स 
रे्चमनाइन मागनसहरू
एशिया र प्रिान््त दु्वै क्ेत्रमा, िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त 
गररएको (AMAB) र हाल आफयु लाई मवहला ्वा अन्य 
लैंवगक्ता अनयु्सार पवहचान गनने (दभक्र् एशिया ्वा 
प्रिान््त क्ेत्रमा कवहलेकवहँ “्तेश्ो ललंगी” पवन भनेर 
भवनने) व्यशतिहरुलाई यी िब्दा्वलीहरुले प्राय ्वर््षन 
गद्षछन् । प्रिान््त क्ेत्रमा प्रयोग हुने िब्दा्वली व्यशतिको 
परर्वार र ्संकृव्त्संग पवन िोध्डएको हुन्छ, र प्राय व्वव्वि 
लैंवगक अभभव्यशतिहरु ्वा यौन अभभमयुखीकरर्हरुलाई 
पवन ्वर््षन गन्ष यी िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गररन्छ ।

अंग्रेजी भार्ा सर््तहरू
य्स क्ेत्रमा अंग्ेिीका िब्दा्वलीहरु पवन प्रयोग 
गररन्छ । केवह देिहरुमा, प्राय ्सामान्य रुपमा बोशलने 
िब्दहरु अंग्ेिी र स्थानीय िब्दहरुको धमश्र् 
भएको हुन्छ । उदाहरर्को लागी, वफशलवपन््समा 
ट्ान््सिेन््डर मवहलालाई ट्ान््सवपने र ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्लाई ट्ान््सपीनोइ भवनन्छ ।इन््डोनेश्सयामा ्सम्मान 
िब्दा्वलीहरु ट्ान््सिेन््डर मवहलालाई ट्ान््सपयु्वान र 
ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्लाई ट्ान््सवप्रया भवनन्छ ।

न्याँ सर््तहरू
चीन ्समे्त एशियाका केवह ठाउँहरुमा ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई ्वर््षन गन्ष प्रयोग गररने िब्दा्वलीहरु 
नयाँ छन् । य्सलाई अन््तरावष्ट्रय रुपमा प्रयोग हुने 
पभचिमी िब्दा्वलीहरुले प्रभा्व परेको छ । िस््तै, 
िल्यवक्रया गरी ट्ानजि्सन गरेका व्यशतिलाई ्वर््षन 
गन्ष वबयान श्सङ्ग रेन (变变变) प्रयोग गररन्छ ।कयु ्वा 
श्सङ्ग वबए (变变变, ट्ान््सिेन््डर), श्सयोङ्ग (变
变,ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्, अथा्ष्त् “दाियुभाई”) र िीए धमए 
(变变, ट्ान््सिेन््डर मवहला, अथा्ष्त् “ट्ददीबवहनी”) 
अन्य नयाँ िब्दा्वलीहरु हुन् । थाईल्याण््डमा, केवह 
अभभयन््ताहरुले कोन (्वा फयु यीङ्ग, फयु चाइ) खाम 
फे्त (क्र्स ्सेक््स गरेको व्यशति), र खोन (्वा फयु यीङ्ग, 
फयु चाइ) प्लाएङ्ग फे्त (ललंङ्ग परर्व्त्षन गरेको व्यशति) 
िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गरेका छन् ।

गैि-बाइनिी
नन्-बाइनरी, िेन््डर नन्-कन्फोरधमङ्ग ्वा िेन््डरक््वेर 
िस््ता िब्दा्वलीहरु अष्ट्रेशलया-एशिया, उत्री 
अमेररका, ्वा पभचिमी ययुरोपमा भन्दा एशियामा कम 
प्रचशल्त भए्तापवन यी िब्दा्वलीहरुको प्रयोग, 
व्विेर् गरी ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुमाझ, बढ्दै गएको छ 
। वफिीका िेरै रिा्सटो्स् हरु आफयु लाई िेन््डर नन्-
कन्फोरधमङ्ग भनेर ्वर््षन गछ्षन् ।

य्स दस््ता्वेिमा नन्-बाइनरी िब्दा्वलीलाई ्सामान्य 
रुपमा िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको (AMAB) 
व्यशतिहरु र िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएको 
(AFAB) व्यशतिहरुलाई ्वर््षन गन्ष प्रयोग गररएको छ 
।यो ्सामान्य्तया ट्ान््सिेन््डर मवहला र िन्म हुँदा पयुरुर् 
इंवग्त गररएको (AMAB) नन्-बाइनरी व्यशतिहरु्संग 

ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् र िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएको 
(AFAM) नन्-बाइनरी व्यशतिहरु बीचको ्तयुलनात्मक 
भभन्न्ता दिा्षउनको लागी गररएको हो ।

गबभभन्न ट्ान्सजेन््डि पगहचानहरुको व्याख््या गनने ्यी शब््दावलीहरु बुझ्नको लागी महत्वपूण्त अवधिणाहरु 
हुन् । ्यद्पी, सबै व्यसतिहरु आरै्मा गवसशटि हुन्छन् ि उनीहरु जो हुन् त््यगह स्वरूप उनीहरुलाई आ्दि 
गरिनु पछ्त भनेि बुझ्नु अझ धेिै महत्वपूण्त छ ।
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COUNTRY         सांस्ककृ गर्क रूपमा गवशेर् सर््तहरू

थाइल्याण््ड

मलेश्सया

इन््डोनेश्सया

बंगलादेि, भार्त र पावकस््तान

भार्त

पावकस््तान

नेपाल

्सामोआ र अमेररकी ्सामोआ

टोंगा

वनउ

कयु क टापयुहरू

टयुभालयु

्तावह्ती र ह्वाई

पपयु्वा न्यू वगनी

वफिी

kathoey

ठीक छ

्वाररया

वहि्डा

व्तरुनाङ्गाई र अर्वानी

ख््वािा ्सर

meti

fa’afafine

leiti/ fakaleiti

fakafifine

akava’ine

वपना

महु

palopa 

Vakasalewalewa - वफिीमा, भार्तीय मूलका ट्ान््स 
मावन्सहरूलाई वहिरा ्वा वफिी वहन्दी िब्द िीिी द्ारा 
उल्लेख गररएको छ।
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्यौगनक अभभमुखीकिणले प्रत््येक व्यसतिको अकमो 
व्यसतिसंग हुने दृढ भावनात्मक, स्नेह पूण्त, ि ्यौन 
आकर््तण, ि िगनष्र्ा र्था ्यौन सम्बन्धलाई 
उल्लेख गछ्त 

्समान शलङ्ग-लैंवगक्ता भएको व्यशति्संग मात्र आकर्र्ं्त हुने व्यशतिले आफयु लाई 
पयुरुर् भए पयुरुर् ्समललंगी (गे) ्वा, मवहला भए मवहला ्समललंगी (लेिवबयन) भनेर 
पवहचान गन्ष ्सक्छन् ।ियुन ्सयुकै शलङ्ग-लैंवगक्ता भएको व्यशति्संग आकर्र्ं्त हुने 
व्यशतिले वद्ललंगी ्वा पान्सेक््सयु्वल भन्ने िब्दा्वलीको प्रयोग गन्ष ्सक्छन् ।िो 
व्यशतिको यौन ्वा प्रेम प्र्संग ययुति चाहनाहरु छैन ्वा हुदैन भने उनीहरुले आफयु लाई 
अयौवनक्वा अरोमाजन्टक भनेर पवहचान गन्ष ्सक्छन् ।

अरु ्सबै व्यशतिहरुको आफ्नो यौवनक अभभमयुखीकरर् छान्ने र व्याख्या गनने अधिकार 
भए िस््तै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको पवन ्समान अधिकार हुन्छ ।ट्ान््सिेन््डर 
मवहलाहरुलाई “पयुरुर््संग यौन ्सम्पक्ष  गनने पयुरुर् (MSM)” को ्वगमीकरर् 
भभत्र राखेर अध्ियन र ्डाटा ्संकलन गरेर ्समे्त स््वास््थ्य हेरचाहको क्ेत्रमा िेरै 
ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुहरुको लैंवगक्तालाई गैर-लैंवगक अथ्ष ट्दइएको पाइन्छ । 
यट्द कयु नै ट्ान््सिेन््डर मवहलाले आफयु लाई मवहला भनेर पवहचान गछ्ष भने ऊ एउटा 
पयुरुर््संग यौन ्सम्पक्ष  गनने मवहला हो । पयुरुर््संग यौन ्सम्पक्ष  गनने पयुरुर् (MSM) 
भन्ने िब्दा्वलीले ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु ्समे्त, पयुरुर््संग यौन ्सम्पक्ष  गनने पयुरुर्लाई 
्वर््षन गद्षछ ।एच.आइ.भी.को प्रव्त्वेदन ्तयार गदा्ष ट्ान््सिेन््डर मवहलालाई अझै पवन 
पयुरुर््संग यौन ्सम्पक्ष  गनने पयुरुर् (MSM) कै ्वगमीकरर् भभत्र राख्नयु पनने देिहरुमा 
प्रिा्सवनक र क्क्लवनकल अभ्या्सहरुले ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुलाई पयुरुर् भनेर गैर-
लैंवगक अथ्ष नलगाउने ्सयुवनभचि्त्ता गन्ष व्विेर् रुपमा महत््वपूर््ष छ।

आफ्नो यौवनक अभभमयुखीकरर्लाई ्वर््षन गदा्ष प्रयोग गररने िब्दा्वलीहरु प्राय 

व्यशतिहरुको लैंवगक पवहचानमा आिारर्त हुन्छन् ।त्य्सैले, यौन ्सम्पक्ष  गन्ष पयुरुर् 
्साथी रुचाउने ट्ान््सिेन््डर मवहलाले आफयु लाई व्वपरर्त ललंगी (व्वर्मयौवनक)/स्टे्ट 
(्वा ्समललंगी (्समयौवनक)/पान्सेक््सयु्वल यट्द ऊ पयुरुर् बाहेक अन्य व्यशतिहरु्संग 
आकर्र्ं्त हुन्छ भने) भनेर पवहचान गन्ष ्सक्छ। यद्पी, य्स क्ेत्रका केवह ठाउँहरुमा 
्सी्सिेन््डर पयुरुर्हरु्संग आकर्र्ं्त हुने केवह ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुले आफयु लाई 
गे (पयुरुर् ्समललंगी) भनेर पवहचान गराउँदछन् ।आफै अनयुमान नलगाई आफ्नो 
वबरामीहरुले प्रयोग गनने िब्दा्वलीहरुलाई आत्म्सा्त गदा्ष ्सहयोग हुन्छ ।

व्यशतिको यौन व्य्वहारले गदा्ष एच.आइ.भी.्संगै अन्य यौन ्सम्पक्ष बाट ्सनने रोगहरु 
(STIs) ्सनने िोखखमलाई प्रभा्व पाद्षछ। त्य्सैले, क्क्लवनकमा काम गनने व्यशतिहरुले 
व्यशतिको यौवनक अभभमयुखीकरर् ्वा पवहचानमा नभई उ्सको यौन आकर््षर् 
र यौन व्य्वहारमा केजन्रि्त हुन महत््वपूर््ष छ । लान्छना र भेदभा्व ्समे्त अन्य 
वबभभन्न कारर्हरुले गदा्ष व्यशतिको यौन व्य्वहार ्सिैं उ्सको यौवनक पवहचान ्वा 
अभभमयुखीकरर््संग धमल्छ भन्ने हुँदैन ।

1.3 

्यौगनक अभभमुखीकिण, 
आकर््तण ि व्यवहाि
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1.4

्यौन गवशेर्र्ाहरु

्यौन गवशेर्र्ाहरु भन्नाले व्यसतिको गुणसुत्र 
(रिोमोजोम chromosome), प्रजनन ग्रन्थी 
(गोना्डल gonadal) ि शािरिक िचनालाई 
जनाउछँ ।

केगह प्राथचमक गवशेर्र्ाहरु हुन्छन् 
(उदाहरर्को लागी, प्रिनन अंङ्गहरु, 
ललंङ्ग, गयुर््सयुत्रहरु, र हममोनहरु) । केवह 
अव्तररति व्विेर््ताहरु हुन्छन् (िस््तै, 
मां्सपेिी,रौँको फैला्व ्वा स््तनको व्वका्स)।

अन्र्िललंगी

अन््तरललंगी एउटा बृह्त िब्दा्वली हो ियुन पयुरुर् ्वा मवहलाको 
धचवकत््सकीय र ्सामाजिक मापदण््ड भभत्र नपनने िारररक यौन 
व्विेर््ताहरु्संग िन्म शलएको व्यशतिहरुलाई ्वर््षन गन्ष प्रयोग 
गररन्छ । अन््तरललंगी व्यशतिहरुको िारररक व्वव्वि्ताहरु िन्म हुँदा नदेखखएपवन 
यी िन्मिा्त हुन्छन् ।ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु िो अन््तरललंगी हुँदैनन्, उनीहरुले 
अनयुभ्व गनने िारररक परर्व्त्षनहरु भने िन्मिा्त आएको हुँदैन, र उनीहरुलाई 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु र िल्यवक्रयाहरुको आ्वश्य्ता पछ्ष ।

केवह अन््तरललंगी व्यशतिहरुले आफयु लाई ट्ान््सिेन््डर भनेर पवहचान गछ्षन्, ्तर िेरै 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको यौन व्विेर््ताहरुमा व्वव्वि्ता हुँदैन र त्य्सैले उनीहरु 
अन््तरललंगी हुँदैनन् । य्स क्ेत्रका केवह ठाउँहरुमा स्थानीय िब्दा्वलीहरुले अन््तरललंगी 
र ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको अनयुभ्वहरुलाई एकै खालको हो भनेर दिा्षउँछ । 
उदाहरर्को लागी, दभक्र् एशियाका केवह ठाउँहरुमा “्तेश्ो ललंगी” ्सांस्कृव्तक 
पवहचान िस््तै वहिरा र ख््वािा श्सरा आदीहरु व्यशतिलाई अन््तरललंगी भनेर अनयुमान 
लगाइन्छ

यौवनक अभभमयुखीकरर्, लैंवगक पवहचान र लैंवगक अभभव्यशतिहरु, ्समललंगी 
्वा व्वपरर्तललंगी, मवहला ्वा पयुरुर्, ्वा स्त्री ललंगी ्वा पयुललंगी िस््ता दुई बाइनरी 
अ्विारर्ाहरुमा ्सीधम्त हुँदैनन्।मावन्सहरुले यस््ता ्वर््षक्रमको प्रत्येक िो्डीको दुई 
वबन्दुहरुको बीचमा ्वा त्य्स भन्दा बावहर रहेर आफयु लाई पवहचान गन्ष ्सक्छन् । त्यस््तै 
गरी, यी यौन व्विेर््ताहरुमा बृह्त व्वव्वि्ताहरु हुन्छन् ।
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लैंगगकर्ा ि 
्यौगनकर्ालाई बुझ्ने

जैगवक सलङ्ग

जन्म हुँ्दा ट्दइएको 

सलङ्ग

लैंगगक पगहचान

व्यसतिले 

पगहचान ्यसिी 

गछ्त

्यौगनक 
अभभमुखीकिण

आकर्र्ंर् हुने

लैंगगक अभभव्यसति

आरु्लाई ्यसिी 

अभभव्यति गनने

अलैंवगक
्सी्स/ट्ान््स पयुरुर् ्वा केटा
्सी्स/ट्ान््स मवहला ्वा केटी
्ेडमी केटा/ ्ेडमी केट्ट
फा”आ्तमा / फा”आफावफने
िेन््डर नन् कन्फोर्मंग
लैंवगक्तरल्ता भएका व्यशति
िेन््डर क््वेर
लैंवगक्ता व्वव्वि भएका व्यशति
वहिरा
काथोए
लेइ्ती/फकालेइ्ती
मेटी
नन्-बाइनेरी
्तेश्ो ललंगी
ट्ान््स वपनोए/ ट्ान््स वपने

यहाँ ्सोधचकृ्त नभएको भए्ता पवन त्यस््ता 

िेरै पवहचानहरु हुन ्सक्छन् ियुन स्थानीय, 

्संकृव्तक र परम्पराग्त अथ्षमा उशत्कै अथ्षपूर््ष 

हुन ्सक्छन् 

अयौवनक/ अरोमाजन्टक
वद्यौवनक
्समललंगी
लेक््बबयन
पान्सेक््सयु्वल/
पानरोमाजन्टक
क््वेर
स्टे्ट/व्वर्मयौवनक

अन्य यौवनक अभभमयुखीकरर्हरु 

र स्थानीय/्संकृव्तक/

परम्पराग्त पवहचानहरु

मवहला
अन््तरललंगी/अन्य
पयुरुर्

एण्ड्ोिीन्स
बयुच
फेधमनेन
फेम
्तरल
क््वेर
मास्कयु शलन
नन्-कन्फर्मंग
टमबोइ

अन्य

(Sorted alphabetically)
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लैंगगकर्ाको पुगटि

व्यसतिको लैंगगकर्ाको पुगटि (वा रूपान्र्िण/
ट्ानन्जसन) गनु्त भनेको उसको टठक लैंगगकर्ा 
अनुसाि उसलाई हेनने ि मान््यर्ा ट्दने प्रगरि्या 
हो ।्यसमा र्ल ट्दइएको एक वा एकभन््दा बढी 
चिणहरु समावेश हुन सक्छन् ि ्यो प्रत््येक 
ट्ान्सजेन््डि व्यसतिको लागी एउटा अगविर्ी्य ि 
गवकास हुँ्ैद जाने ्यात्रा हो ।

5  These are discussed again in Topic 9.

6 शिर््षक १२ मा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको कानूनी रुपमा पवहचान हुन पाउने अधिकार ्समे्त, मान्व अधिकारहरुको ्वकाल्त 
क्सरी गनने भनेर अझ िेरै ्सूचना ट्दइएको छ ।

1.5 

उदाहरर्को लागी, आफ्नो नाम अनौपचाररक रुपमा परर्व्त्षन गनने, ्स्व्षनाम प्रयोग 
गनने, लयुगा ्वा कपाल लगाउने/बनाउने, बाइन््डरहरु, प्याकरहरु, ्वा कृव्तम स््तन 
लगाएर आफ्नो िारररक रुप परर्व्त्षन गनने,5 र िौचालय र अन्य ्सयुवबिाहरु आफ्नो 
लैंवगक्ता अनयु्सार प्रयोग गनने । क्क्लवनकमा काम गनने व्यशतिहरुले ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई ्सूचना र कयु नै ्साथीहरु द्ारा ्सहयोग गनने ्से्वाहरु्संग िो््डन ्सक्छन्, 
र ्समग् परर्वारलाई ्सहयोग पवन प्रदान गन्ष ्सक्छन् ।

सामान्जक रुपमा पुगटि

लैंगगकर्ाका चचन्हहरु
यी प्रिा्सवनक अभभलेखहरुमा, र पररचयात्मक दस््ता्वेिहरु र अन्य आधिकाररक 
दस््ता्वेिहरुमा प्राय प्रयोग हुने व्यशतिको लैंवगक्तालाई उल्लेख गनने व्व्वरर्हरु 
हुन्।लैंवगक्ताका धचन्हहरुमा दुइ ्संखखवयक(पयुरुर् ्वा मवहला) ्वा नन्-बाइनरी गैर 
दुइ्संखखवयक लैंवगक्ताका व्वकल्पहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छन्, र य्सलाई िब्द ्वा 
अंकको को्डीङ्ग प्रर्ालीहरुबाट लागयु गररएको हुन ्सक्छ ।एशिया ्तथा प्रिान््त 
क्ेत्रका प्राय देिहरुमा हाल ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ट्ठक ्तररकाबाट आफ्नो लैंवगक 
पवहचान्संग धमल्ने गरी नाम र लैंवगक्ताका धचन्ह परर्व्त्षन गन्ष ्सम्भ्व छैन । य्सको 
कारर् िी्वनको थयुप्रै क्ेत्रहरुमा ्सयुरभक््त रुपमा अधघ बढ्न ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको 
क्म्तामा महत््वपूर््ष अ्सरहरु परेको छ र उनीहरुलाई भेदभा्व र बवहष्कारमा पारेको 
छ (UNDP and APTN 2017)6।

य्समा लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहका चरर्हरु ्समा्वेि छन् 
।पारर्वाररक ्वा ्सामयुदावयक ्डाक्टरले वबरामीको लैंवगक इव्तहा्स र लक्हरु ्सयुन्न, 
र कयु नै अपरर्व्त्षनीय अ्सरहरु ्वा िोखखमहरु ्समे्त पधछल्लो चरर्हरुका लागी 
धचवकत््सकीय ज्ञान प्रदान गन्ष मयुख्य भूधमका खेल्न ्सक्छ ।

चचगकत्सकी्य रुपमा पुगटि

य्समा केवह ्वा ्सबै आधिकाररक दस््ता्वेिहरुमा व्यशतिको नाम र कानूनी रुपमा 
लैंवगक्ता परर्व्त्षन गनने प्रवक्रयाहरु ्समा्वेि छन् । केवह देिहरुमा कानूनी रुपमा 
लैंवगक्ताको पवहचान गन्ष आ्वश्यक पनने दस््ता्वेिहरुलाई ्समथ्षन गनने धचठ्ी-पत्रहरु 
्डाक्टरहरुले प्रदान गन्ष ्सक्छन्।

कानूनी रुपमा पुगटि

य्समा आफ्नो लैंवगक पवहचान बयुझ्ने र स््वीकार गनने र त्य्स प्रवक्रयामा अन्य 
व्यशतिहरुलाई ल्याउने कयु राहरु ्समा्वेि हुन्छ । क्क्लवनकमा काम गनने व्यशतिको 
हैश्सय्तमा, यट्द कयु नै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिले ्तपाइँ्संग पवहलो पटक उ्सको लैंवगक 
पवहचान बारे कयु रा गरेको छ भने, ्तपाइँको ्सकारात्मक प्रव्तवक्रयाले उ्सको ्सयु-
स््वास््थ्यमा महत््वपूर््ष प्रभा्व पान्ष ्सक्छ ।

व्यसतिगर् रुपमा पुगटि:
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लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य
हेरचाहमा

• चचगकत्सकी्य वा और्धीबाहेककाहेिचाह (जस्र्ै, िौँहरु हटाउने, 
पिामश्त सह्योग, मानससक स्वास््थ््य मुल््यांकन, ि स्वि थेिापी) 

• चचगकत्सकी्य हेिचाह जस्र्ै लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने 
हममोनहरु/हममोन प्रगर्स्थापन थेिापी (Hormone 
Replacement Therapy - HRT), ि

• सशर््तक १० मा व्याख््या गरिए झैँ शल््यगरि्याको वकृहर् ्दा्यिा
आ्दिर्ापूव्तक ि व्यसतिको लैंगगकर्ाको अगविर्ी्य भावलाई 
ट्ान्सजेन््डि समावेशी स्वास््थ््य हेिचाहको कुनै प्रकािमा समावेश 
गन्त ि ट्ान्सजेन््डि व्यसतिको लैंगगक स्वास््थ््य हेिचाह लक्षलाई 
सहजीकिण गन्त पगन कगहले कगहँ बकृहर् रुपमा ्यो शब््दावलीको 
प्र्योग गरिन्छ ।

ट्ान्सजेन््डि सकािात्मक हेिचा हभनेको ्सवक्रय रुपमा ्सयुन्ने, बयुझ्ने र 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको आ्वश्यक्तालाई आफ्नो ्से्वाहरुमा ्समेट्ने अभ्या्स हो 
। परम्परा देखख चल्दै आएको अना्वश्यक र नकारात्मक अभ्या्सहरु हटाई, स््वास््थ्य 
हेरचाहमा पू्वा्षग्ह पूर््ष नमयुनाहरुको कारर्ले स््वास््थ्यको पहुँचमा पयुराएको बािाहरु र 
ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरुको स््वास््थ्य हेरचाहमा हुने अ्समान्ताहरुलाई पन्छाउने लक् 
य्सले शलएको छ ।7

7 शिर््षक ३ मा य्सलाई अझ िेरै व्याख्या गररएको छ । 
8  APTN. Regional Mapping Report on Trans Health, Rights and Development in Asia. 2019, 
p. 8  https://weareaptn.org/2020/02/19/regional-mapping-report-on-trans-health-rights-
and-development-in-asia/

कुनै पगन स्वास््थ््य हेिचाहको प्रकािमा ट्ान्सजेन््डि ि 
गवगवध लैंगगकर्ा भएका व्यसतिहरु आरु्ले पगहचान गिेको 
लैंगगकर्ा अनुसाि उनीहरुले प्राप्र् गनने स्वास््थ््य हेिचाह 
भन्ने ्यसले बुझाउछँ ।

1.6

लैंगगकर्ा 
सकािात्मक बनाउने 
स्वास््थ््य हेिचाह

ट्ान्सजेन््डि सक्षम हेिचाह भन्नाले हेरचाहका वनम्न दुई 
भागहरुलाई दिा्षउँछ :

• ट्ान््सिेन््डर ्सांस्कृव्तक ्सक्म्ता भन्नाले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग 
आदर्तापू्व्षक, पू्वा्षग्ह वबना, दयालयु भा्वमा, भेदभा्व र लान्छना रवह्त 
अ्वस्थामा उनीहरुलाई बयुझ्न ्सक्ने, कयु रा गन्ष ्सक्ने र प्रभा्वकारी रुपमा 
उनीहरु्संग अन््तरवक्रया गन्ष ्सक्ने क्म्तालाई बयुझाउँछ ।

• ट्ान््सिेन््डर क्क्लवनकल ्सक्म्ता भन्नाले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको व्विेर् 
लैंवगक-लैंवगक्ता ्सकारात्मक स््वास््थ्य हेरचाहका आ्वश्यक्ताहरुमा प्रदि्षन 
गररएको क्म्ता, र ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको ्सामान्य स््वास््थ्य हेरचाहमा 
रोकथाम र िाँचगनने ्संयन्त्रको प्रयोगलाई बयुझाउँछ ।8
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र्पाईं को ठाउमँा ट्ान्सजेन््डि व्यसतिलाई वण्तन गन्त प्र्योग हुने स्थानी्य भार्ाका 
शब््दावलीहरु के हुन्?

के ्यी शब््दावलीहरूको केगह नकािात्मक वा अपमानजनक अथ्तहरू छन्?

र्पाइँको अभ््यासले कस्र्ा क्दमहरु सलन सक्छन् जसले ग्दा्त लगार्ाि रुपमा 
सकािात्मक र्रिकाबाट ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरु ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका व्यसतिहरुलाई 
वण्तन गन्त सगकन्छ?

स्व-सचमक्षाका अभ््यासहरु
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अभ््यासका बुं्दाहरु
मन र व्वश्वा्स जित्नको लागी व्यशतिको लैंवगक पवहचान र ्स्व्षनामहरुलाई बयुझ्ने र आदर गनने ।

नाम ्वा स््वरुपमा आिारर्त भएर कयु नै पवन व्यशतिको लैंवगक पवहचान ्वा यौन व्य्वहारलाई अनयुमान 
नगनयु्षहो्स् ।

प्रत्येक ्से्वाग्ाहीलाई उनीहरु आफयु लाई क्सरी बोलाएको ्सयुन्न चाहन्छन् ्सोध्नयुहो्स्(िस््तै, कयु न ्स्व्षनाम 
्वा शिर््षक प्रयोग गनने भन्ने बारे ्सोध्नयुहो्स्)।

नयाँ िब्दा्वलीहरु श्सक्न ्तयाररहने र व्तनको ्सामना गदा्ष आफयु ले गक्ल््त गरेको भए आफयु लाई ्सयुिानने ।
छनौट गररएको िब्दा्वलीलाई व्यशतिले कस््तो अथ्ष लगाउँछ भनेर ्सयुन्ने ।

क्क्लवनकल पररपेक्बाट, व्यशतिको यौन व्य्वहार उ्सको यौवनक अभभमयुखीकरर् भन्दा बढी महत््वपूर््ष 
हुन्छ, वकनभने यो यौन रोग/एच.आइ.भी.को पररर्ाम्संग िोध्डएको हुन्छ । व्यशति को्संग आकर्र्ं्त 
हुन्छ, उ्सले को्संग यौन ्सम्पक्ष  गद्षछ र क्सरी भन्ने कयु रा पत्ा लगाउनयुहो्स् ।

क्सैले लैंवगक्ता ्सक्म/्सकारात्मक हेरचाह खोजिरहेको छ भने, उनीहरुले प्रयोग गनने पवहचानको 
िब्दा्वलीमा आिारर्त भएर अनयुमान नलगाउनयुहो्स् । उदाहरर्को लागी, नन्-बाइनरी व्यशतिहरुले 
लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरु गनने इच्छा राख्न ्सक्छन् र ्सबै ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु ्वा ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्हरुले लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको प्रयोग नगनने इच्छा गन्ष ्सक्छन् ।

→ गबिामी व्यवस्थापन प्रणालीमा 
समेर्, व्यसतिको नाम, लैंगगकर्ा, 
सव्तनाम वा सशर््तकहरु क्क्लगनकल 
परिवेशमा टठक र्रिकाबाट कसिी 
प्र्योग गनने भन्ने बािे सशर््तक ४ मा पगन 
समावेश गरिएको छ ।
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श्ोर्हरु
केवह ्सामान्य िब्दा्वलीहरु बारे ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका ययु्वाहरुले बोलेको 
अष्ट्रेशलयन भभध्डयो: https://trans101.org.au/video1.html

ट्ान््सिेन््डर १०१: ट्ान््सिेन््डर िब्दहरुको ्सूची र त्य्सलाई क्सरी प्रयोग गनने, लैंवगक 
अल्प्संख्यक आओटीएरोआ, ्वेललंङ्गटन, न्ययुिील्याण््ड ।आट्द्वा्सी टे ररओ माओरी 
िब्दा्वलीहरु ्समा्वेि छन्: https://genderminorities.com/database/
glossary-transgender/

https://transstudent.org/gender/अनयुबादहरु िापावनि भार्ा, खमेर भार्ा र थाई 
भार्ामा उपलव्ि छन् ।

ट्ान््सहब अष्ट्रेशलयाको अनलाइन भार्ा गाइ्ड: https://www.transhub.org.au/
language

TransHub Australia’s online Language guide: https://www.transhub.
org.au/language

UNDP and APTN. 2017. Legal Gender Recognition: A Multi-country 
Legal and Policy Review in Asia. https://weareaptn.org/2018/02/06/
legal-gender-recognition-multi-country-legal-policy-review-asia/
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अल्पसंख््यकहरुमा हुने 
र्नाव (minority 
stress) ि मानससक 
स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््य
2.1 अल्पसंख््यकहरुमा हुने र्नाव ि मानससक स्वास््थ््यमा 
मनोसामान्जक असिहरु

2.2 ्यस क्षेत्रको ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको मानससक 
स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््यको परिवेश 

2.3 मानससक स्वास््थ््य हेिचाह

2 
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ससक्ने उदे्श््यहरु

अल्पसंख््यकहरुमा हुने र्नाव भनेको के हो ि ्यसले 
ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको मानससक स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््यमा 
पानने असिहरु बािे बुझ्ने ।

व्यसतिले लैंगगक सकािात्मक सेवाहरुको पहुँच गनु्त भन््दा 
पगहले, कसैको लैंगगकर्ाको अनुमान नलगाई मानससक 
स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््यको छलर्ल गन्त सक्ने र्रिकाहरु 
अपनाउने क्षमर्ामा सुधाि गनने।

1
2
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ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले दे्र्, अस््वीकार, नहं्सा, बेरोिगारी, र ्सामाजिक अलग्ता 
आट्दको अनयुभ्व गछ्षन् (Health Policy Project, APTN and UNDP 
2015, Winter et al 2018) । फलस््वरूप उनीहरुमा ्तना्व, ध्डप्रे्सन, धचन््ता, 
अ्सहाय्ता, आफैलाई हानी गनने, आत्महत्याको ्सोच आउने र प्रया्स गनने आट्द 
िस््ता ्समस्याहरुको दर बढी हुन्छ ।

िेन््डर माइनोररटी स्टे््स एण््ड रेजिशलएन््स (Gender Minority Stress and 
Resilience – GMSR model) मो्डलले (Testa et al, 2015) यस््ता 
नकारात्मक स््वास््थ्य ्समस्याहरु भनेको ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अनयुभ्व गनने 
्तना्वको पररर्ाम हो भनेर प्रस््ता्व गरेको छ । य्सले गदा्ष ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले 
िब स््वास््थ्य हेरचाहका ्से्वाहरु शलन बे्वास््ता गछ्षन्, ्तब नकारात्मक नव्तिाहरु 
प्रत्येक् (िस््तै, नराम्ो मानश्सक स््वास््थ्य) ्वा अप्रत्येक् रुपमा आउन थाल्छन् ।्तर 
त्यवह ्समयमा, ्सयुरक्ात्मक कारकहरुले (िस््तै, अरु ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग, 
परर्वार्संग, ्समयुदाय्संग ्वा ्संस्कृव्तक ्सहयोगहरु्संग िोध्डएकोले) यस््ता 
नकारात्मक अ्सरहरुलाई व्यशतिग्त आत्मबल र ्सहयोग प्रबद्षन गरेर घटाउन पवन 
्सक्छ (Veale et al, 2019; Radix et al 2017) ।

2.1

अल्पसंख््यकहरुमा हुने 
र्नाव ि मानससक स्वास््थ््यमा 
मनोसामान्जक असिहरु
पसछल्लो सम्यमा, ट्ान्सजेन््डि व्यसतिलाई असि 
गनने मानससक स्वास््थ््यका असमानर्ाहरुमा गरिने 
अनुसन्धानहरुको ध््यान गवककृ गर्किण मो्डल 
(ट्ान्सजेन््डि पगहचानलाई मानससक गवककृ गर्को 
रूपमा हेनने मो्डल) बाट सामान्जक वार्ाविणलाई 
सीमान्र्ककृ र् गना्तले ट्ान्सजेन््डि व्यसतिको 
मानससक स्वास््थ््यमा प्रगर्कूल परिणाम कसिी 
गनम्त््याउछँ भनेि बुझ्ने र्रिकाहरु र्र््त  सिेको छ ।

सुिक्षात्मक कािकहरुनकािात्मक स्वास््थ््य परिणामहरु

र्नावको उच्च ्दि

च्डप्रेसनको उच्च ्दि

चचन्र्ाको उच्च ्दि

केगह गन्त नसक्ने हुनुको उच्च ्दि

स्व-हानीको उच्च ्दि

आत्महत््याको सोच ि प्र्यासको उच्च ्दि

अन््य ट्ान्स व्यसतिहरुसंग सम्पक्त

परिवािसंग सम्पक्त

समु्दा्यसंग सम्पक्त

संककृ गर्क सह्योगहरु
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एशिया प्रिान््त ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य ब्लयुवप्रन्टले लान्छना, भेदभा्व, एक्लोपन, र 
परर्वारबाट हुने अस््वीकृव्त आट्दले गदा्ष ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको मानश्सक स््वास््थ्य 
र ्सयु-स््वास््थ्यमा ्सम्भाव्व्त र िम्मा भइरहेने अ्सरहरुको पवहचान गरेको छ । ्साथै, 
ब्लयुवप्रन्टले य्स क्ेत्रमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई चावहने व्विेर् मानश्सक स््वास््थ्यका 
आ्वश्यक्ताहरु ्तफ्ष  ध्यान नगएको पवन ट्टपोट गरेको छ ।ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले 
आफ्नो मानश्सक स््वास््थ्य र ्सयु-स््वास््थ्यलाई ्सहयोग गनने ट्ान््सिेन््डर ्समा्वेिी 
्से्वाहरुको लागी ्सिैं आ्वाि उठाइरहेका छन् ।

ए.पी.ट्ट.एन.ले नेपाल, भभय्तनाम, थाईल्याण््ड र इन््डोनेश्सयामा ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुको मानश्सक स््वास््थ्य ्समे्त स््वास््थ्यमा आिारर्त ्समयुदायले अगयु्वा गरेको 
पवहलो वक पपयुले्सन्स् रर्सच्ष एण््ड ए्डभोके्सी पररयोिना भख्षरै ्सवकएको छ (Fisk 
and Byrne 2020) । पररयोिनाले प्रत्येक देिमा ्सामयुवहक छलफल, व्यशतिग्त 
्सहभागीहरु्संग अन््तर्वा्ता्ष, र २५० िना ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग ्सभने गरी अध्ियन 
्समे्त गरेको शथयो । १००० िना ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु ्सहभागी भएका ्साथीहरुले 
अगयु्वा गरेको ्सभनेले ध्डप्रे्सन र धचन््ता (हाल्सालै भएको र गवहरो लक्र्हरु ्सवह्त) 
उच्च दरमारहेको पाएको शथयो । चारै ्वटा देिहरुमा िाँच र वनदानको दर कम भएको 
्त्थ्य्सँग यो बाजझएको देखखन्छ । आत्महत्याको ्सोच र प्रया्स (्साथै त्य्स पधछ 
पाइने ्सहयोगको कमी ्समे्त)उच्च रहेको पाइएको शथयो । िी्वनभर आ्वश्यक पनने 
व्विेर्ज्ञले ट्दने परामि्ष र मानश्सक स््वास््थ्य ्से्वाहरुको पहुँच न्यून रहेको पाइएको 
शथयो ।

िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको पहुँचमा मानश्सक स््वास््थ्य हेरचाहका ्से्वाहरु नहुनयुको 
पछा्डी ्डाक्टर ्वा एच.आइ.भी.का ्से्वाहरु प्रदायकहरुले गनने भेदभा्व मयुख्य कारर् 
भएको गयुर्ात्मक व्वश्ेर्र्ले पाएको शथयो ।ट्ान््सिेन््डर ्सकारात्मक माग्षवनदनेिन 
्वा अभ्या्सहरुको कधमले पवन त्यस््ता ्से्वाहरु स््वीकाय्ष नभएको हो । अन्त्यमा, यी 

कयु नै पवन देिहरुमा ययु्वाहरुको लागी अत्या्वश्यक ्सहयोग ्समे्त पयुग्दो मानश्सक 
स््वास््थ्य ्से्वाहरु उपलव्ि छैनन् । ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायले खेल्ने भूधमका र पान्ष 
्सक्ने प्रभा्वका ्संके्तहरु अनयु्सन्िानले देखाएको शथयो । नेपाल र इन््डोनेश्सयामा 
्सामयुदावयक ्संस्थामा ्सदस्य भएका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा ध्डप्रे्सन र धचन््ताको दर 
कम भएको पाइएको शथयो । इन््डोवनश्सया र थाईल्याण््डमा, गभ्ष (प्राइ्ड) मापनमा 
उच्च दर प्राप््त गनने ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको मानश्सक स््वास््थ्य राम्ो भएको पाइएको 
शथयो।

2.2

्यस क्षेत्रको ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको 
मानससक स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््यको 
परिवेश
ट्ान्सजेन््डि हुनु भनेको मानससक िोग होइन 
। सशर््तक ३ मा छलर्ल भए जस्र्ै, ्यस क्षेत्रका 
संस्ककृ गर्हरुमा लैंगगक गवगवधर्ालाई उत्सवको 
रुपमा मनाउने लामो पिम्पिा छ । मानससक 
स्वास््थ््य जाँचको अप्रेभक्षककृ र् न्याँ ि अगहले पुिानो 
समेर् भइसकेको, लैंगगक गवगवधर्ालाई िोगको 
रुपमा जाँच गनने र्रिकाहरु संग पगन ्यी पिम्पिाहरु 
बान्झएको ्ेदखखन्छ ।
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िेरै कारर्हरुले (आफ्नो लैंवगक्ता अनयु्सार बाँच्ने ्समे्त) गदा्ष ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले 
मानश्सक स््वास््थ्य पेिाकममीहरुबाट ्सहयोगको अपेक्ा गन्ष ्सक्छन् । यद्पी, 
लैंवग्ता ्सकारात्मक स््वास््थ्य हेरचाहको पहुँचमा मनोधचवकत््सा (्साइकोथेरापी-
psychotherapy) आ्वश्यक्ता भने होइन ।

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लैंवगक्ता परर्व्त्षन गरी उनीलाई ्सी्सिेन््डर पवहचान 
ट्दनको लागी उनीहरुको परर्वारले ट्दएको द्वा्वमा मानश्सक स््वास््थ्य पेिाकममीहरु 
परेको उदाहरर्हरु एशिया प्रिान््त ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य ब्लयुवप्रन्टले उल्लेख गरेको छ 
।त्यस््ता अभ्या्सहरु व्वज्ञानमा आिारर्त नभएकोले गदा्ष वयनलाई नैव्तक मावनदैन 
(WPATH SOC 7, p. 16) । एशियाका चार देिहरुमा (भार्त, श्ीलंका, 
इन््डोनेश्सया र मलेश्सया) कशथ्त रुपान््तरर् उपचार (“कन्भि्षन थेरापी अभ्या्सहरु”) 
बारे ए.पी.ट्ट.एन. को अनयु्सन्िान हाल ्सम्पन्न हुने क्रममा छ ।

→ लैंगगक सकािात्मक हेिचाहको पहुँचमा पिम्पिागर् रुपमा 
िहेको आवश््यक मागनने मानससक स्वास््थ््य परिक्षणहरु, ि त््यस्र्ा 
आवश््यकर्ाहरुबाट टाढा हुँ्ैद गिेका न्याँ गवकासहरुको भूचमकालाई 
सशर््तक ३ ले हेननेछ ।

2.3

मानससक स्वास््थ््य 
हेिचाह

ट्ान्सजने््डि व्यसतिहरुल े अनभुव गनने मानससक 
स्वास््थ््य समस््याहरु अल्पसंख््यकहरुमा हुन ेर्नाव 
वा आिार् वा अन््य कािणहरुल े ग्दा्त भएको हुन 
सक्छ भनिे स्वास््थ््य पशेाकममीहरु सचरे् हुन ुपछ्त ।
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ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको मानससक स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््यलाई समथ्तन गनने सुिक्षात्मक 
कािकहरुलाई र्पाइँको अभ््यासले कसिी प्रब्द्तन गन्त सहा्योग गन्त सक्छ?
↑ ्सयुरक्ात्मक कारकहरु

उदाहरर्को लागी: अन्य ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग, परर्वारहरु्संग, ्समयुदाय्संग, ्वा ्सांस्कृव्तक ्सहयोगहरु्संग ्सम्पक्ष

कसथर् रुपान्र्िण उपचाि (“कन्भज्तन थेिापी”) गबरुद्ध र्पाइँको अभ््यास वा पेशालाई कुन 
र्रिकाहरुबाट र््थ््यमा आधारिर् ि नैगर्क बनाउन सगकन्छ?

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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9 यस््ता कशथ्त “कन्भि्षन थेरापी अभ्या्सहरु” उपचारात्मक नभएको कारर्ले, व्यशतिको यौन अभभमयुखीकरर्, लैंवगक पवहचान ्वा अभभव्यशति, ्वा यौवनक व्विेर््ताहरुलाई परर्व्त्षन गन्ष ्वा दबाउन ध्डिाइन गररएका अभ्या्सहरुलाई व्याख्या गन्ष ्वैकक्ल्पक 
िब्दा्वलीहरुको बढी प्रयोग गनने गररन्छ ।

अभ््यासका बुं्दाहरु
बृह्त मनो्सामाजिक मयुल्यांकनको भाग (उदाहरर्को लागी, धचन््ताको छलफल, ध्डप्रे्सन, 
आफैलाई हानी गनने िोखखम आट्द) स््वरूप मानश्सक स््वास््थ्य ्समस्याहरुलाई ्समा्वेि 
गनने, र लैंवगक ्सकारात्मक ्से्वाहरुको पहुँचमा मानश्सक स््वास््थ्य ्समस्याहरु बािा होइनन् 
भन्ने कयु रामा प्रष् हुने ।
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई हुने नहंस्रक ्वा्ता्वरर्हरुको प्रभा्वको पवहचान गनने (िस््तै, 
अल्प्संख्यकहरुमा हुने ्तना्व) र त्यस््ता ्वा्ता्वरर्बाट आएका मावन्सहरुको अनयुभ्वहरुलाई 
पयुवष् गनने ।
्तना्व ट्दने कयु राहरुको छलफल गदा्ष, ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले हाल ्सामना गरररहेको 
चयुनौ्तीहरु र स््वास््थ्य आ्वश्यक्ताहरु उनीहरुको लैंवगक्तामा केजन्रि्त छ ्वा िी्वनको अन्य 
भागमा केजन्रि्त छ भन्ने कयु रा उनीहरुले भने बमोजिम मान्ने ।

उपलव्ि भए्सम्म, ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको ्संलग्न्ता र ्सहमव्त ्सवह्त पवहचान गररएको 
मानश्सक स््वास््थ्य ्समस्याहरुलाई चशलरहेको ्सहयोगमा राख्ने प्रा्विानको योिना बनाउने।

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ्साथीहरुबाट प्राप््त गनने ्सहयोगहरु, ्वा ट्ान््सिेन््डर ्सकारात्मक 
परामि्ष ्वा अन्य आ्वश्यक प्राथधमक मानश्सक स््वास््थ्य ्से्वाहरु बारे ्सूचना कहाँ उपलव्ि 
छ र त्य्सको पहुँच क्सरी गनने भन्ने कयु रा खो्बने र प्रदान गनने ।

व्यशतिको लैंवगक पवहचान, अभभव्यशति, ्वा यौन अभभमयुखीकरर् परर्व्त्षन गनने लक् भएको 
कशथ्त रुपान््तरर् उपचार (“कन्भि्षन थेरापी अभ्या्सहरु”) को ्सहकममीहरु र स््वास््थ्य 
पेिाकममी वनकायहरु्संग धमलेर आलोचना गनने र त्य्स वबरुद् ल््डने ।9

(Oliphant et al, 2018 मा आिारर्त)
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िोग सिह नमान्ने, सूचचर् सहमगर् 
ि लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने 
स्वास््थ््य हेिचाहका नमूनाहरु
3.1 िोग सिह नमान्ने – ट्ान्सजेन््डि हुनु भनेको िोग 
होइन 

3.2 लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य हेिचाह प्र्दान 
गन्त प्र्योग गरिने िोग सिह नमान्ने जाँचहरु

3.3 सूचचर् सहमगर्

3.4 पहिे्दािी

3
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ससक्ने उदे्श््यहरु

लैंगगक गवगवधर्ा भएका व्यसतिहरुलाई िोगी सिह 
मान्ने पिम्पिा अनुसाि ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई गरिने 
व्यवहािलाई बुझ्ने।

त््यस्र्ा िोग सिह मान्ने पिम्पिालाइ हेिचाहको सूचचर् 
सहमगर् ि लैंगगक सकािात्मक मो्डलहरुले कसिी हटाउन 
सक्छ बुझ्ने ।

1

2
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य्सको व्वपरर्त, लैंवगक व्वव्वि्तामा लान्छना लगाई य्सको व्वकृ्तीकरर् गनयु्षको 
अथ्ष भनेको ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु स््वभाव्वक रूपमा अस््वस्थ ्वा रोग भएको हुन र 
वनको हुनको लागी उनीहरुलाई धचवकत््सा उपचारको आ्वश्यक्ता हुन्छ भन्ने मान्नयु 
हो।

→ सशर््तक ८ ि १० मा लैंगगक सकािात्मक चचगकत्सकी्य चिणहरुको व्याख््या 
गरिएको छ, ि सशर््तक ११ मा ट्ान्सजेन््डि ्युवाहरुको सम्बन्धमा व्याख््या 
गरिएको छ ।

 हममोनहरु र िल्यवक्रया माफ्ष ्त व्यशतिले आफ्नो लैंवगक्ताको ्साथ अ्सली िी्वन 
बाँच्न उ्सलाई ्सहयोग गनयु्ष भनेको ्सकारात्मक/्सक्म्ताका चरर्हरु हुन् ।ग्व्ष्व्ती 
भएको कयु नै व्यशतिलाई ट्दइने धचवकत््सकीय ्सहयोग िस््तैयो उपयोगी हुन ्सक्छ । 
ट्ान््सिेन््डर हुनयु भनेको गभ्ष्व्ती हुँदा व्यशतिमा रोग नभएको िस््तै हो; यद्पी दु्वैलाई 
उनीहरुको ट्ान््सजि्सन ्वा गभ्षिारर्मा धचवकत््सकीय ्सहयोगको आ्वश्यक्ता हुन्छ ।

गएको ि्ताव्दीमा िब ट्ान््सिने््डर व्यशतिहरुल ेलैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य 
हरेचाहको ्स्ेवाहरु शलन ्सयुरु गर,े ्तब लैंवगक व्वव्वि्तालाई व्वकृव्त र मानश्सक रोगको 

्सजं्ञा ट्दइयो । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई व्विरे् प्रकारको िाँचहरु िस््त,ै “िने््डर 
अ्सम््बयसे््ता”, “लैंवगक पवहचानको अ्सन््तयुलन”, र “ट्ान््सिने््डर ्सके््सयु्वाशलिम” 
बमोजिम लबेल गररयो। यो शिर््षकल े व्वकृ्तीकरर् गनने यस््ता िाँचहरुबाट टाढा हुदैँ 
ट्ान््सिने््डर व्यशतिहरुको पवहचानहरुलाई ्सकारात्मक रुपमा शलने हाल भइरहकेो 
व्वका्सहरुलाई देखाउँछ ।

ट्ान््सिने््डर व्यशतिको लैंवगक यात्रा उ्सको लागी अवद््तीय हुन्छ, र ्सिैं हममोन शलने 
्वा लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरु गरकेो नै हुनयु पनने भन्ने हुदैँन भनेर त्यस््ता 
्सकारात्मक/्सक्म दृवष्कोर्ल े बयुझ्दछ । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको पवहचानको लागी 
धचवकत््सकीय ट्ान्िी्सन आ्वश्यक हुन्छ भनेर अनयुमान लगाउनयु, ्वा लैंवगक ्सकारात्मक 
िल्यवक्रया गरकेो ्वा नगरकेो भनेर व्यशतिलाई ्वर््षन गनयु्ष भनेको लान्छना लगाउनयु ्वा 
व्वकृ्तीकरर् गनयु्ष हो।

शलङ्ग पयुनर्नंमा्षर् िल्यवक्रया गरकेो र नगरकेो ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु बीच भभन्न्ता 
दिा्षउन व्वग्तमा “पोस्ट-अप” भन्ने िब्दा्वलीको प्रयोग गररन््थ्यो (िल्यवक्रया नगरकेो 
व्यशतिलाई “प्री-अप” भन्ने गररन््थ्यो) । आफ्नो अनयुकयु ल लैंवगक्ताको पवहचान गराई 
अरुल ेआफयु लाई स््वीकारो््स भन्नको वनन्म््त मावन्सहरु यस््ता िल्यवक्रयाहरु गनने गथने र 
य्सलाई कानून ्वा नीव्तहरुल े्समे्त ्सयुवनभचि्त गनने ग्थ्यमो । आफ्नो लैंवगक्तालाई कयु नै पवन 
धचवकत््सकीय ्वा िल्यवक्रयाका चरर्हरु पार नगरी ्वर््षन गनने ट्ान््सिने््डर व्यशतिहरुको 
अधिकारलाई ्समथ्षन गनने अन््तरावष्ट्रय मान्व अधिकारका मानकहरु्सगं यस््तो दृवष्कोर् 
धमल्दैन । वयनै कारर्हरुल ेगदा्ष, स््वास््थ्य पिेाकममीहरुल ेआफ्नो वबरामीहरुलाई ्वर््षन 
गन्ष “पोस्ट-अप” र “प्री-अप” िस््ता िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गनयु्ष हुदैँन ।

3.1

िोग सिह नमान्ने – 
ट्ान्सजेन््डि हुनु भनेको 
िोग होइन
मानव इगर्हासलाई हेनने हो भने ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरु गवश्वका प्रा्य सबै संस्ककृ गर्हरुमा 
अवक्स्थर् भएको पाइन्छ ।्यस क्षेत्रका केगह 
संस्ककृ गर्हरुमा समेर् लैंगगक गवगवधर्ालाई 
महोत्सवको रुपमा मनाइन््थ््यो । प्रशान्र् क्षेत्र 
ि एसश्या दुवै ठाउमँा लैंगगक गवगवधर्ा भएको 
व्यसतिहरुको लागी, वा उनीहरुले गनभाउने 
संस्ककृ गर्क भूचमकाहरुको लागी आट्दबासी 
शब््दावलीहरु छन् । 
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इन्टरनेिनल स्ट्ाट्टन्स्टकल क्ला्सीवफके्सन् अफ 
्डीिीिेि् एण््ड ररलेटे्ड हेल्थ प्रबलम्स् (ICD) 
मा  िाँचको एक पृथक ्वगमीकरर् “Trans-
Sexualism” (ट्ान््सिेन््डर ्सेक््सयु्वशलिम) हो भनेर 
्सन् १९७७ 

‘ट्ान्स सेक्सुअसलज्म’

 

्सन् २०१० ्सम्म, लैंवगक व्वव्वि्तालाई मानश्सक 
स््वास््थ्यको िाँचले मात्र व्याख्या गनयु्ष हुँदैन भनेर 
ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यको व्वश्व वबज्ञ ्संघ (्वल््ड्ष 
प्रोफे्सनल ए्सो्सीए्सन् फर ट्ान््सिेन््डर हेल्थ) को 
दृवष्कोर् स्पष् भइ्सकेको शथयो :

3.2

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य 
हेिचाह प्र्दान गन्त प्र्योग गरिने िोग 
सिह नमान्ने जाँचहरु
लैंगगक गवगवधर्ालाई मानससक िोग भनिे छुट्ट्याउन ेचचगकत्सकी्य वगमीकिण र्लुनात्मक रुपमा न्या ँहो ।

1977 1980 2010
 

मा आएको शथयो ।अमेररकन ्साइवकयाट्ीक 
ए्सो्सीए्सन् को ्डायग्नोन्स्टक एण््ड स्ट्ाट्टन्स्टकल 
म्यानयु्वल अफ मेन्टल ध्ड्सअ्डर्स् (DSM) मा 
“Gender Identity Disorder” (लैंवगक 
पवहचानको अ्सन््तयुलन) भन्ने िब्दा्वली ्सन् १९८० 
मा आएको शथयो ।

‘लैङ्गगक पगहचान गवकाि’

“व्यशति िन्मदा पू्वा्षग्ह ्सवह्त 
ट्दइएको लैंवगक पवहचान ्समे्त, 
लैंवगक व्विेर््ताहरुको अभभव्यशति 
होइन, यो ्स्व्षव्यापी र व्वव्वि 
मान्वहरुको ्संस्कृव्त्संग िोध्डएको 
हुन्छ ि्सलाई अन््तर्नंवह्त रुपमा 
व्वकृव्त ्वा नकारात्मक भनेर लान्छना 
लगाउनयु हुँदैन” ।

WPATH De-Psychopathologization 
Statement, 26 May 2010

ललंग गवगवधर्ालाई हटाउ्ैँद
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2011 2013 2019
्सन् २०११ मा, क्ेत्रीय रुपमा, ट्ान््सिेन््डर र ्समललंगी 
मवहला, ्समललंगी पयुरुर् र वद्ललंगी (LGB) व्यशतिहरु्संग 
िोध्डएको “मानश्सक रोगको लान्छनालाई हटाउने 
व्वश्वव्यापी अभभयान” को ्समथ्षनमा वफशलवपन््सको 
्साइकोलोिीकल ए्सोश्सए्सनले बोलेको शथयो ।

आफयु ले अनयुभ्व/अभभव्यति गनने लैंवगक पवहचान्संग 
आफयु लाई िन्मदा ट्दइएको लैंवगक्ता्संग नधमलेको 
अनयुभ्व हुँदा केवह ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई 
पनने मानश्सक ्तना्व ्तफ्ष  व्विेर् रुपमा केजन्रि्त 
भइ ्डायग्नोन्स्टक एण््ड स्ट्ाट्टन्स्टकल म्यानयु्वल 
(Diagnostic and Statistical Mannual – 
DSM) ले पयुरानो िब्दा्वली “िेन््डर अ्सम््बयेस््ता” 
लाई ्सन् २०१३ मा उल्ट्ाएको शथयो ।

व्वश्व स््वास््थ्य ्संगठन (WHO) को इन्टरनेिनल 
क्ला्सीवफके्सन अफ ध्डजििेि् एण््ड ररलेटे्ड हेल्थ 
प्रबलम््स् (ICD) मा धचवकत््सकीय ्वगमीकरर्हरुमा 
गररएका यी परर्व्त्षनहरु अझ स्पष् छन् । ्सन् २०१९ 
मा ICD Version 11 (ICD-11) ले “ट्ान््सिेन््डर 
्सेक््सयु्वशलिम” र “लैंवगक पवहचानको अ्सन््तयुलन” 
िस््ता िब्दा्वलीहरुलाई िाँचको ्वगमीकरर्बाट 
हटाई “लैंवगक्ताको अ्संगव्त” भन्ने ्वगमीकरर्को 
पररचय गराएको शथयो । व्विेर् रुपमा “लैंवगक्ताको 
अ्संगव्त” लाई “मानश्सक र व्या्वहाररक अ्सन््तयुलन” 
को अध्यायबाट वनकालेर “यौन स््वास््थ्य्संग ्संबन्न्ि्त 
पररक्स्थव्त” भन्ने नयाँ अध्यायमा राखखएको शथयो ।

“य्सले ट्ान््सिेन््डर्संग ्संबन्न्ि्त र 
व्वव्वि लैंवगक्ताका पवहचानहरु िेरै 
लान्छना ट्दलाउने मानश्सक रोगको 
्समस्या होइन भन्ने प्रमार्लाई 
देखाउँछ” ।
WHO/Europe brief – Transgender 
health in the context of ICD-11, 2019

मानससक स्वास््थ््य स्स्टग्मा 
हटाउने

च्डस्र्ोरि्या GENDER असमानर्ा
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लैंगगकर्ाको असंगगर् सम्बस्न्ध िोगहरुको 
अन्र्िाग्रि्य वगमीकिण (ICD) जाँचहरु 
उमेरमा आिारर्त दुई्वटा व्वश्व स््वास््थ्य ्संगठनको रोगहरुको अन््तरान्स्ट्य ्वगमीकरर् 
(WHO ICD-11) ्सम्बन्न्ि वनयमा्वलीहरु य्स प्रकार छन्:

The two age-based WHO ICD-11 codes are as follows:

ययु्वा अ्वस्था र ्वयस्क्ताको लैंवगक्ताको अ्संगव्त लाई व्यशतिले अनयुभ्व गरेको 
लैंवगक्ता र उ्सलाई िन्मदा ट्दइएको शलङ्ग बीच देखखने र वनरन््तर हुने अ्समान्ता 
(ि्सले गदा्ष अनयुभ्व गररएको लैंवगक्ता अनयु्सार स््वीकार गररएको हममोनहरु शलएर, 
िल्यवक्रया गरेर ्वा ्सके्सम्म िरीरलाई आफयु ले चाहे अनयु्सार परर्व्त्षन गरेर िी्वन 
जिउन “ट्ाक्न्ि्सन” को चाहनामा ्वृजद् हुन्छ) अनयु्सार ्वगमीकृ्त गररएको छ । ययु्वा 
अ्वस्थामा िारररक परर्व्त्षन हुने ्समय भन्दा अधघ िाँच गन्ष ्सनकंदैन । भभन्न 
लैंवगक्ताको व्य्वहार र अभभरुचीहरु मात्र के्वल िाँच गनने आिार होइनन् ।

बाल्यकालको लैंवगक्ताको अ्संगव्त लाई ययु्वा अ्वस्था आउनयु अधघ व्यशतिले अनयुभ्व/
अभभव्यति गनने लैंवगक्ता र उ्सलाई ट्दइने शलङ्ग बीचमा देखखने अ्समान्ता अनयु्सार 
्वगमीकृ्त गररएको छ । य्समा िन्मदा ट्दइएको भन्दा फरक लैंवगक्ता चाहने बशलयो 
इच्छा; आफ्नो यौवनक बना्वट ्वा प्रत्याशि्त माध्यधमक यौवनक व्विेर््ताहरु प्रव्त दृढ 
अ्सन््तयुवष्र/्वा अनयुभ्व गररएको लैंवगक्ता्संग धमल्ने प्राथधमक र/्वा माध्याधमक यौन 
व्विेर््ताहरु प्रव्त दृढचाहना; र वबश्वा्स गरेको ्वा काल्पवनक भूधमका, खेलौनाहरु, 
खेलहरु ्वा वक्रयाकलापहरु, र िन्मदा ट्दइएको भन्दा अनयुभ्व गररएको लैंवगक्ता्संग 
धमल्ने लैंवगक्ता भएका ्साथीहरु, आट्द ्समा्वेि छन्। त्यस््ता अ्समान्ताहरु कन्म््तमा 
दुई ्वर््ष्सम्म वनरन््तर रुपमा भएको हुनयु पननेछ । भभन्न लैंवगक व्य्वहार र चाहनाहरु 
मात्र के्वल िाँच गनने आिार होइनन् ।

HA61 Gender incongruence of childhood - WHO ICD-11

लैंगगकर्ाको असम्ज््येस्र्ाको DSM जाँच
्सन् २०१३ मा अमेररकन ्साइवकयाट्ीक ए्सोश्सए्सनको ्डायग्नोन्स्टक एण््ड 
स्ट्ाट्टन्स्टकल म्यानयु्वल (DSM) को पाचौं ्संस्करर्मा लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ताको 
िाँचलाई ्सूधचकृ्त गररएको शथयो ।1 य्सलाई बृह्त रुपमा ्सकारात्मक कदम 
भनेर मावनयो, वकनभने य्सले गदा्ष “ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु को हुन्” भन्ने बाट 
“ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको अनयुभ्व” ्तफ्ष  धचवकत््सकीय ध्यान मोध्डयो ।

्डायग्नोन्स्टक एण््ड स्ट्ाट्टन्स्टकल म्यानयु्वल अफ मेन्टल ध्ड्सअ्ड्स््ष (DSM-5) ले 
बच्चाहरु, ययु्वाहरु र ्वयस्कहरुको लागी व्विेर् र फरक फरक हुने गरी लैंवगक्ताको 
अ्सम््बयेस््ताको िाँच गनने एउटा व्यापक व्वधि प्रादन गरेको छ ।

DSM-5 ले ययु्वा र ्वयस्कहरुमा हुने लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््तालाई व्यशतिले अनयुभ्व/
अभभव्यति गरेको लैंवगक्ता र उनीहरुलाई ट्दइएको लैंवगक्ता बीचमा (्तल ट्दइएको 
मध्ये कन्म््तमा दुई ्वटा कारर्हरुबाट वनन्म््तने, कन्म््तमा छ मवहना ्सम्म भएको हुनयु 
पनने) धचन्ह ्सवह्तको अ्संगव्त भनेर व्याख्या गरेको छ:

• व्यशतिले अनयुभ्व/अभभव्यति गरेको लैंवगक्ता र प्राथधमक र/्वा माध्याधमक 
यौनव्विेर््ताहरु (्वा ययु्वा अ्वस्थाका व्यशतिहरुमा, प्रत्याशि्त माध्याधमक यौवनक 
व्विेर््ताहरुको) बीच धचन्ह ्सवह्तको अ्संगव्त ।

• व्यशतिले अनयुभ्व/अभभव्यति गरेको लैंवगक्ता्संग धचन्ह ्सवह्तको अ्संगव्त 
भएकोले गदा्ष आफ्नो प्राथधमक र/्वा माध्याधमक यौवनक व्विेर््ताहरु हटाउने 
दृढ इच्छा (्वा ययु्वा अ्वस्थाका व्यशतिहरुमा भएको, प्रत्याशि्त माध्याधमक यौवनक 
व्विेर््ताहरुको व्वका्स रोक्ने इच्छा) ।

• अन्य लैंवगक्तामा हुने प्राथधमक र/्वा माध्याधमक यौवनक व्विेर््ताहरुको दृढ 
इच्छा।

• अन्य लैंवगक्तामा हुने दृढ इच्छा (आफयु लाई ट्दइएको लैंवगक्ता भन्दा केवह अन्य 
फरक लैंवगक्ता)

• अन्य लैंवगक्ता अनयुरुप आफयु लाई व्य्वहार गररयो्स् भन्ने दृढ इच्छा (आफयु लाई 
ट्दइएको लैंवगक्ता भन्दा केवह अन्य फरक लैंवगक्ता) ।

• आफयु ्संग अन्य लैंवगक्तामा हुने व्वशिष् भा्वना र प्रव्तवक्रयाहरु छन् भन्ने दृढ 
व्वश्वा्स (आफयु लाई ट्दइएको लैंवगक्ता भन्दा केवह अन्य फरक लैंवगक्ता) ।

िाँचको मापदण््ड पूरा हुनको लागी व्यशतिको अ्वस्था क्क्लवनकल रुपमा महत््वपूर््ष 
हुनयु पछ्ष ्वा उ्सको ्सामाजिक, व्य्व्सावयक, ्वा िी्वनमा काम गन्षको लागी 
आ्वश्यक पनने अन्य क्ेत्रहरुमा क्व्त भएको हुनयु पछ्ष ।

DSM-5  ले बच्चाहरुमा हुने लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््तालाई व्यशतिले अनयुभ्व/
अभभव्यति गरेको र ट्दइएको लैंवगक्ताहरुको बीचमा, ्तल ट्दइएको मध्ये कन्म््तमा छ 
्वटा कारर्हरुबाट वनन्म््तने, कन्म््तमा छ मवहना ्सम्मभएको हुनयु पनने, धचन्ह ्सवह्तको 
अ्संगव्त (यी मध्ये एउटा पवहलो मापदण््ड हुनयु पछ्ष) भनेर व्याख्या गरेको छ:

• अन्य लैंवगक्तामा हुने दृढ इच्छा ्वा आफयु  अन्य लैंवगक्ताको हुँ भनेर िो्ड ट्दने 
(ट्दइएको लैंवगक्ता भन्दा केवह अन्य ्वैकक्ल्पक लैंवगक्ता) ।

• केटाहरुमा (ट्दइएको लैंवगक्ता अनयु्सार) क्र्स-डे््स ्वा मवहलाको लयुगा लगाउने 
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10 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/
what-is-gender-dysphoria

दृढ चाहना; ्वा केटीहरुमा (ट्दइएको लैंवगक्ता अनयु्सार) व्वशिष् रुपमा पयुरुर्को 
लयुगाहरु मात्र लगाउने दृढ चाहना र व्वशिष् रुपमा मवहलाको लयुगाहरु प्रव्त दृढ 
प्रव्तरोि ।

• पभचिमा राष्ट्रहरुमा आफयु ले चाहे अनयु्सारको लैवगक्तामा प्रस््तयु्त भएर बच्चाहरुले 
खेल्ने खेलहरु िस््तै मेक वबशलभ प्लेमा (Make Believe Play) ्वा फ्यानट्सी 
प्लेमा (Fantasy Play) िस््ता खेलहरुमा क्र्स िेन््डर भूधमकाको दृढ चाहना ।

• अन्य लैंवगक्ताहरुले पू्वा्षग्ावह्त रुपमा प्रयोग गनने ्वा ्संलग्न गनने खेलौनाहरु, 
खेलहरु ्वा वक्रयाकलापहरु प्रव्त दृढ चाहना ।

• अन्य लैंवगक्ता भएका ्साथीहरुको दृढ चाहना ।

• केटाहरुमा (ट्दइएको लैंवगक्ता अनयु्सार), व्वशिष् रुपमा पयुरुर्हरुको खेलौना, 
खेलहरु र वक्रयाकलापहरुको दृढ रुपमा अस््वीकृव्त र आक्रमक वकश्समको 
खेलहरु प्रव्त दृढ रुपमा टाढा रहनयु; ्वा केटीहरुमा (ट्दइएको लैंवगक्ता अनयु्सार) 
व्वशिष् रुपमा मवहलाहरुको खेलौनाहरु, खेलहरु र वक्रयाकलापहरुको दृढ रुपमा 
अस््वीकार गनयु्ष ।

• आफ्नो यौन बना्वट प्रव्त घृर्ा ।

• आफयु ले अनयुभ्व गरेको लैंवगक्ता्संग आफ्नो िारररक यौवनक व्विेर््ताहरु धमलेको 
हुनयु पनने दृढ इच्छा ।

ययु्वा अ्वस्थाको व्यशतिहरु र ्वयस्कहरुको िाँचको मापदण््डमा िस््तै य्समा पवन 
व्यशतिको अ्वस्था क्क्लवनकल रुपमा महत््वपूर््ष हुनयु पछ्ष ्वा उ्सको ्सामाजिक, 
व्य्व्सावयक, ्वा िी्वनमा काम गन्षको लागी आ्वश्यक पनने अन्य क्ेत्रहरुमा क्व्त 
भएको हुनयु पछ्ष ।

लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता िब्दा्वलीले ्सबै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अ्सम््बयेस््ताको 
अनयुभ्व गरेको हुन्छन् ्वा हाल भोवग रहेको हुन्छन् भन्ने गल्त अनयुमानलाई ्सयुदृढ 
गछ्ष । लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ताको िाँच र कयु नै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिले अनयुभ्व 
गरेको लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता वबचमा पवन भभन्न्ता हुन्छ । त्यस््ता लैंवगक्ताको 
अ्सम््बयेस््ताको अनयुभूव्तहरुलाई, उदाहरर्को लागी, गल्त लैंवगक्ताको अनयुमान, 
भेदभा्व, पू्वा्षग्ह र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहका ्से्वाहरुको 
बािा आट्दले वनम्त्याउने ्सामाजिक अ्वस्था भनेर व्याख्या गन्ष ्सवकन्छ ।
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3.3

सूचचर् सहमगर्

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य हेिचाहको 
“सूचचर् सहमगर्को मो्डल” ले िोगी सिह मान्ने 
प्रगबसतिलाइ प्रगर्काि गछ्त ि ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई 
उनीहरुको आफ्नै जीवनमा केन्न्रिर् िाख्छ ।

य्सले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको आत्म वनर््षय र आफ्नो आ्वश्यक्ताहरुको 
बारे उनीहरुको ज्ञान, पवहचान र स््वयंलाई पयुवष् गछ्ष । ्सूधच्त ्सहमव्तले स््वास््थ्य 
प्रदायकहरुलाई ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संगै लचक्ताको ्साथ र उत्रदायी रुपमा काम 
गन्ष ्सक्म बनाउँछ ।

िारररक बनोटको ्सन्दभ्षमा ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य हेरचाहले आफयु लाई कस््तो लैंवगक 
्सकारात्मक हेरचाहको आ्वश्यक्ता छ र के आ्वश्यक छैन भनेर ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई ्सूधच्त रुपमा आफै छनौट गन्ष ्सक्ने बनाउँछ । य्सको म्तल्व यस््ता 
वनर््षयहरु गदा्ष र स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको पहुँचमा हावनकारक लान्छना र अन्य 
बािाहरुबाट स््व्तन्त्र हुनयु हो । 

स््वास््थ्य हेरचाहको ्सूधच्त ्सहमव्त मो्डल िेरै प्राथधमक स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा 
प्रदायकहरुले लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु ्सयुरु  गनने ्वा कायम गनने  

 → ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई सह्योग गन्त प्र्योग ग्द्तछन् । सशर््तक ८: 
लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरु मा क्क्लगनकल अभ््यासमा 
सूचचर् सहमगर्को दृगटिकोण कसिी लागु गनने भन्ने बािे धेिै व्यावहारिक 
सूचनाहरु छन् । 
्सामान्य्तया, य्सको म्तल्व मनोपरामर््षदा्ता्संग मानश्सक स््वास््थ्य िाँच गनयु्ष अधघ 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु ्सयुरु गन्ष ्से्वाग्ाहीहरुको लागी अत्या्वश्यक 
छैन, (यट्द ्सूधच्त ्सहमव्त ट्दने क्म्तामा उनीहरुको मानश्सक स््वास््थ्यले उनीहरुलाई 
प्रभा्व पददैन भने) । यस््ता िाँचहरु आ्वश्यक नहुँदा पवन आफ्नो रुपान््तरर्मा 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले यस््ता ्सहयोगहरु भने खो्बन ्सक्छन् ।
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स््वास््थ्य हेरचाहको पू्व्ष मानकहरुमा “्वास््तव्वक िी्वनका पररक्र्हरु” ्समे्त 
प्रव्तबन्ि गनने बािाहरु लागयु गररएको इव्तहा्स छ र य्समा धचवकत््सकीय लैंवगक 
पयुवष्को लागी योग्य र ्तयार हुन ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफ्नो लैंवगक पवहचान र 
अभभव्यशतिको औधचत्य ्साव्व्त गनयु्ष पनने हुन्छ ।11

यस््तो परम्पराले स््वास््थ्य पेिाकममीहरुलाई आफ्नो वबरामीहरु्संगको धचवकत््सकीय 
्सम्बन्िमा उल्झन उत्पन्न गराउँछ । ्सूधच्त ्सहमव्तको दृवष्कोर्ले स््वास््थ्य 
पेिाकममीहरुलाई पहरेदारको रुपमा अभभनय गन्ष ्वा अभभनय गरेको िस््तो 
देखाउनभन्दा माशथ उठ्न ्सहयोग गद्षछ । य्सको ्सटिा, ्सम्भाव्व्त व्वकल्पहरुको 

पहिे्दािी

बारे आफ्नो वबरामीहरु्संग छलफल गदा्ष स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको धचवकत््सकीय 
ज्ञान र क्क्लवनकल अनयुभ्वलाई अगा्डी ल्याई ्सूधच्त ्सहमव्तको माग्षदि्षन ट्दनय्स 
दृवष्कोर्ले प्रस््ता्व गद्षछ । य्समा ्सम्भाव्व्त िोखखमहरु र, ्सम्भ्व भए्सम्म, 
्तीनलाई क्सरी हल गनने भन्ने ्समा्वेि छन् । केवह अ्वस्थाहरुमा केवह ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई ट्दनयुपनने  ट्ठक धचवकत््सकीय ्सयुझा्वहरु भनेको हेरचाह चरर् बद् 
रुपमा वबस््तारै ्सयुरु गनने ्वा कम मात्राको और्धिहरु ट्दने ्वा कम ्समया्वधिको लागी 
और्धिहरु ट्दने हुन ्सक्छन् । लैंवगक्ता ्सकारात्मक दृवष्कोर्ले ट्दइएको ्सयुझा्वको 
्तक्ष को स्पष् ्संचार, त्यस््ता योिना बारे ्से्वाग्ाहीको केवह धचन््ताहरु भए मेटाउने, र 
वनर््षयको पयुनःमयुल्यांकन गन्षको लागी ्समया्वधि ट्दने िस््ता कयु राहरुलाई िो्ड ट्दन्छ 
।

पहरेदारी िब्दा्वलीको धचवकत््सकीय क्ेत्रमा अकमो अथ्ष पवन हुन्छ िब य्सलाई 
हेरचाहमा शलइने अना्वश्यक र चावहने भन्दा बढी चरर्हरु कम गन्ष प्रयोग गररन्छ, 
व्विेर् गरी त्यस््ता देिहरुमा िहाँ प्रवक्रयाहरुको मांगलाई स््वास््थ्य बीमाले प्रभा्व पान्ष 
्सक्छ ।य्सले स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि श्ो्तहरुको बढी ्सम्तामूलक बां्डफां्ड गराउँछ र 
अना्वश्यक धचवकत््सकीय पररक्र्हरुबाट व्यशतिलाई हुने ्सम्भाव्व्त िोखखमहरु कम 
गराउँछ ।

11 पहरेदरी भन्ने िब्दा्वली धचवकत््सकीय क्ेत्रमा हेरचाहको अना्वश्यक र चावहने भन्दा बढी उपयोगलाई न्यूनीकरर् गन्ष 
व्याख्या गररने चरर्हरु भनेर पवन प्रयोग हुन्छ, व्विेर् गरी प्रकृयाहरुको मांगलाई स््वास््थ्य बीमाले माशथ बढाउन ्सक्ने अ्वस्था 
भएको देिहरुमा। पहरेदारीको यो प्रकारले स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि श्ो्तहरु बढी ्समान गराई अना्वश्यक धचवकत््सकीय उपचारले 
व्यशतिग्त वबरामीहरुलाई हुन ्सक्ने ्समभाव्व्त िोखखमहरुको रोकथाम गद्षछ ।

3.4

पहिे्दािी भन्ने शब््दावली ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुले 
ट्ान्सजेन््डि सक्षम/सकािात्मक स्वास््थ््य हेिचाहको 
्यात्रामा अनावश््यक ि असमान बाधाहरु भनेि 
व्याख््या गन्त प्रग््यो गनने गछ्तन् ।
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अष्ट्रेशलयाको ट्ान््सहब ्वेब्साइटमा ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुको लागी पहरेदारी 
कस््तो हुन्छ भनेर केवह उदाहरर्हरु ट्दइएको छ: 
https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping

 माशथको ललंकमा ट्दइएको पहरेदारीका केवह उदाहरर्हरुको पयुनरा्वलोकन गनयु्षहो्स् ।

 ्तपाइँको स्थानीय ्सन्दभ्षमा यी मध्ये कयु नै उदाहरर्हरु पाइन्छ?

 पहरेदारी अभ्या्सको बारे चा्सो देखाएको वबरामीलाई ्तपाइँले क्सरी प्रव्तवक्रया ट्दनयुहुन्छ?

स्व-सचमक्षाको अभ््यास:
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अभ््यासका बुं्दाहरु

श्ोर्हरु

ट्ान््सिेन््डर हुनयु भनेको मानश्सक ्वा िारररक रोग होइन र व्विेर् गरी “लैंवगक्ताको अ्संगव्त” बारे व्वश्व 
स््वास््थ्य ्संगठन (WHO) को रोगहरुको अन््तरावष्ट्रय ्वगमीकरर् (ICD-11) को िाँच गनने ्वगमीकरर्ले 
लैंवगक व्वव्वि्ता भनेको मानश्सक रोगको अ्वस्था होइन भनेर पयुवष् गछ्ष भनेर ्सचे्तना बढाउनयुहो्स् ।

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिले शलएको धचवकत््सकीय चरर्हरुमा आिारर्त भएर ्वर््षन गररने “प्री-अप” (pre-
op) ्वा “पोष्-अप” (post-op) िस््ता लान्छना लगाउने िब्दहरुको प्रयोग नगनयु्षहो्स् । य्सलाई गोप्य 
धचवकत््सकीय ्सूचनाको रुपमा शलईनयु पछ्ष र यस््तो ्सूचना अरु्संग बा््डने ्वा नबा््डने भन्ने छनौट के्वल 
्तपाइँको वबरामीमा वनवह्त हुन्छ ।

लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको ्सूधच्त ्सहम्तीय मो्डलले स््वास््थ्य प्रदायकहरुले 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग लचक्ताका ्साथ काम गरी उनीहरुको लैंवगक ्सकारात्मक लक्हरु क्सरी 
प्राप््त गन्ष/गराउन ्सक्छन् भन्ने कयु रा व्वचार गनयु्षहो्स् ।

कयु न अभ्या्सहरु पहरेदारी हुन्, ्वा कयु न अभ्या्सहरुलाई पहरेदारीको रुपमा बयुजझन्छ भनेरआफ्नो 
वबरामीहरु र ्सहकममीहरु्संग छलफलहरु गनयु्षहो्स् ।

इक््वीनक््स िेन््डर ्डाईभ्स्ष हेल्थ ्सेन्टर, “Informed Consent” 
Protocol for the Initiation of Hormone Therapy V2 Aug 
2020रअन्यश्ो्तहरुhttps://equinox.org.au/resources/

पहरेदारी कस््तो हुन्छ भन्ने उदाहरर्हरु देखाउने ट्ान््सिेन््डर हबको 
पहरेदारी ्सम्बन्न्ि ्सामग्ी :https://www.transhub.org.au/
gatekeeping?rq=Gatekeeping ]

WHO/Europe brief –ICD-11को ्सन्दभ्षमा ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य: https://
www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/
gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-
health-in-the-context-of-icd-11

WPATH को गैर-मानश्सक लान्छना कथन, २६ मे २०१० https://www.
wpath.org/policies

WPATH को गैर-मानश्सक लान्छना कथनमा AusPATH को ्समथ्षन कथन, १९ 
्सेप्टेम्बर २०२० https://auspath.org/auspath-support-for-the-
world-professional-association-for-transgender-healths-
statement-on-de-psychopathologization-of-gender-
variance/

AusPATH statement in support of WPATH’s Statement 
on De-psychopathologization of Gender Variance, 19 
September 2020.  https://auspath.org/auspath-support-
for-the-world-professional-association-for-transgender-
healths-statement-on-de-psychopathologization-of-
gender-variance/
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4.5 अनावश््यक ि आरिामक प्रश्नहरुबाट टाढा िहने

4.6 शािरिक जाँचहरु

4.7 भूचमका अभ््यासहरु
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ससक्ने उदे्श््यहरु

क्क्लगनकल वार्ाविण समेर्

प्रशासगनक अभ््यासहरु ि गबिामीको गवविणहरु सलने 
प्रणाली, ि

शिीिको अंङ्गहरुको बािे छलर्ल ग्दा्त वा शािरिक परिक्षण 
ग्दा्त

1
2
3

ट्ान्सजेन््डि गबिामीहरुको लागी सकािात्मक ि समावेशी वार्ाविण 
बनाउने
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व्यापक 
ससद्धान्र्हरु

4.1

व्यसतिले आफ्नो लैंगगक पगहचान आरै् गनधा्तिण 
गछ्त –उनीहरु आफ्नो लैंगगकर्ाकाको गवशेर्ज्ञ 
आरु् स्व्यं नै हुन् ।

्से्वाग्ाहीको िरीर, 
लैंवगक्ता र नाम, ्स्व्षनाम, र 
अन्य िब्दा्वलीहरु अनयु्सार 
उनीहरु आफयु लाई के/
क्सरी प्रयोग गन्ष रुचाउँछन्, 
त्य्सलाई आदर गरी 
उनीहरु्संग कयु रा गनने ।

्तपाइँले ्सामान्य्तया कयु नै 
भभन्न लैंवगक्ता भएको 
व्यशतिलाई प्रदान गनने 
उपचार ्वा कयु नै व्वर्यहरुको 
कयु रा गदा्ष ्से्वाग्ाहीको 
लैंवगक पवहचान पयुवष् गन्ष 
व्विेर् ध्यान ट्दने ।

सामान््यर््या, प्र्दा्यकहरु ि अन््य 
स्वास््थ््य हेिचाहका कम्तचािीहरुले 
ट्ान्सजेन््डि सेवाग्राहीसंग काम ग्दा्त 
अपनाउनु पनने दुईवटा आधािभूर् 
ससद्धान्र्हरु छन्:

→
पुगटिसम्मान  +
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यो र अन्य शिर््षक खण््डहरुको अन्त्यमा ट्दइएको श्ो्तहरुमा ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई दिा्षउने गरी लैंवगक व्वव्वि्ता मनाउने पोस्टर्वा स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि 
अभभयानहरु ट्दइएको छ । ्साथी ्सहयोगी ्समयुहहरुको बारे ्सूचना ट्दने, र ्तपाइँ 
स्थानीय ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरु्संग ्संलग्न हुनयुभएको कयु नै अभभयानहरुको बारे 
्सूधच्त गनने ्सबै भन्दा उत्म ठाउँ भनेको प्रव्तक्ालय हो । 

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई स््वाग्त छ भनेर स्पष् रुपमा नदेखखए्सम्म, क्क्लवनकमा स््वाग्त छैन भन्ने बयुझ्न ्सवकन्छ । ्सामान्य कयु राहरु िस््तै, प्रबद्षनका ्सामग्ीहरु, ्सक्म/
्सकारात्मक इन्टेक फारमहरु, र ्सबै लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुले प्रयोग गन्ष ्सक्ने ्सयुवबिाहरुले ठयुलै फरक पान्ष्सक्छन् । य्समा वनम्न कयु राहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छन्: 

क्क्लगनकको वार्ाविण

4.2

क्क्लगनकको वार्ाविण ि अनलाइनमा ट्दइने 
सूचना भनेको ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई सुिभक्षर् 
ि स्वागर् गनने सं्ेदश झल्काउने महत्वपूण्त र्रिका 
हो ।

एक ट्ान्स-मैत्री क्क्लगनक

व्विेर् रुपमा व्वव्वि लैंवगक्ताहरु 
भएका व्यशतिहरुले प्रयोग गन्ष ्सक्ने 
िौचालयको व्वकल्प, ्वा

िौचालयमा (िस््तै वपिा्व फेनने ठाउँ र/
्वा गोप्य स्थानहरुमा) ्सयुवबिाहरुलाई 
्वर््षन गनने धचन्हहरु

मावन्सहरुलाई उनीहरुको लैंवगक 
पवहचान अनयु्सार उपययुति िौचालय 
प्रयोग गन्ष स््वाग्त छ भनेर स्पष् पानने, र

लैंवगक्ताको आिारमा छयु ट्ाईएको 
िौचालयहरु िहाँ, आदि्ष रुपमा 
पयुरुर्हरु र मवहलाहरु दु्वैको लागी 
शिियुहरुको ्सर्सफाई गनने ठाउँ, र 
मवहना्वारीको ्सामग्ीहरु उपलव्ि 
र व्य्वस्थापन गन्ष धमल्ने ्सयुवबिाहरु 
्समा्वेि भएको हुन्छन् ।

Toilet seat by Mohammad Iqbal .
Urinal by The Icon Z from the Noun Project 
from the Noun Project

Toilet sign by Ian Rahmadi Kurniawan from 
the Noun Project

Changing Station by Yu luck from the Noun 
Project
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 ्स्व्षनामहरुको बारेमा ्सोध्दा र नयाँ ्स्व्षनामहरुको प्रयोग गदा्ष ियुरु ियुरुमा केवह 
अफ्ठ्ारो भए िस््तो लाग्न ्सक्छ, र प्रत्येक पटकको प्रयोगमा ्सजिलो हुन थाल्छ 
। ्तपाइँले ट्ान््सिेन््डर हुन ्सक्छ भनेर अनयुमान लगाएको व्यशतिहरुलाई मात्र नभई 
्सबैलाई उनीहरुको नाम, लैंवगक्ता आट्द (र ्स्व्षनाम, यट्द ्तपाइँको स्थानीय भार्ामा 
य्सलाई लैंवगक अथ्ष लगाइन्छ भने) ्सोध्नयुहो्स् ।उदाहरर्को लागी वनम्न कयु राहरु 
भन्न ्सवकन्छ:

“हामीले हाम्ो ्सबै ्से्वाग्ाहीहरुलाई यी व्व्वरर्हरु ्सोध्ने गछछौं । ्तपाइँको लागी 
हामीले प्रदान गनने ्सम्पूर््ष ्से्वाहरुको प्रयोग हो्स् भन्ने चाहनयु हुन्छ भने कृपया ्सबै 
व्व्वरर्हरु स्पष््संग भनयु्षहो्स्” ।

य्स क्ेत्रको स््वास््थ्य हेरचाहको स्थानहरुमा िेरै भी्डभा्ड हुने गछ्ष, ि्सले गदा्ष 
छलफलहरुमा गोपवनय्ता नहुन ्सक्छ । फेरी पवन, ्सबै ्से्वाग्ाहीहरुलाई ्समान 
रुपमा उही प्रश्नहरु ्सोध्दा, र आफयु ले रोिेको नाम/्स्व्षनाम प्रयोग गदा्ष छलफल 
्सामान्यकरर् हुन्छ र ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको गोपवनय्ता अरु ्सामयु चाहे भन्दा 
बढी खयुल्दैन ।

• ्सबै कम्षचारीहरुको नेमट्ागहरु (name tag), वबिने्स् का्ड्षहरु (business 
cards), र इमेल श्सग्नेचरहरुमा  (email signatures) ्स्व्षनामहरु 
(pronouns) राख्ने व्वचार गनयु्षहो्स् ।

गबिामीहरूबाट गवविण सङ्कलन ग्ददै न्ययु योक्ष को कलेन-ल्ड्ष ्सामयुदावयक स््वास््थ्य केन्रिले बढी स््वाग्त योग्य बनाउने 
अभभयानको रुपमा, ्सयुरभक््त र आदर्तापूर््ष क्क्लवनक ्वा्ता्वरर् बनाउन “प्रोनाउन् 
म्याटर!” (Pronouns Matter!) भन्ने अभभयान नै ्संचालन गरेको शथयो 
।12 कम्षचारीहरुले ्स्व्षनाम ्सवह्तको न्स्टकर (sticker), ब्याि (badge) ्वा 
नेमट्ागहरु (nametag) लगाउने ्सवह्त नेम ट्ागन्स्टकरहरु (nametag 
sticker) प्रत्येक फ्रन्ट ्ेडस्कमा (front desk) वबरामीहरुलाई भन्ष र लगाउन 
उपलव्ि गररएको शथयो । क्सैको ्स्व्षनाम पवहला आउँदा भन्दा फरक भएको रहेछ 
भने पवन कम्षचारीहरुलाई थाहा ट्दने एउटा ्सजिलो उपाय हो यो ।

थाईल्याण््डमा ्समे्त य्स क्ेत्रको केवह देिहरुमा व्यशतिको नामको ्सटिा लैंवगक 
्स्व्षनाम प्रयोग गररंदैन । उदाहरर्को लागी, थाई व्यशतिहरुले ्सामान्य रुपमा 
कयु राकानी गदा्ष ऊ(เค้า) ्वा उवन (เขา) भन्दा लैंवगक ्तटस्थ ्स्व्षनाम िस््त(ैเธอ, 
หล่อน). को प्रयोग गनने गछ्षन् ।यस््तो पररक्स्थव्तमा, ्से्वाग्ाहीहरुलाई उनीहरुले 
रुचाउने ्स्व्षनामहरु ्सोध्न महत््वपूर््ष हुँदैन, ्तर यट्द कयु नै व्यशतिले कानूनी रुपमा 
आफ्नो नाम परर्व्त्षन गन्ष न्सकेको भए्तापवन, अरुले उ्सलाई ्संबोिन गदा्ष कयु नै 
प्रकारको लैंवगक ्स्व्षनामको प्रयोग गरेको चाहना राख्छ वक (यट्द छ भने) भनेर स्पष् 
हुनको लागी ्सोध्नयु पछ्ष ।

नाम, सव्तनाम ि लैंगगकर्ा 
सम्बस्न्ध गवविणहरु

4.3

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको लागी आफ्नो नाम, 
लैंगगकर्ा ि सव्तनाम अरुलाई भन्न सुिभक्षर् 
महसुस हुने सन्जलो बनाउने सबै भन््दा उतिम 
उपा्य भनेको त््यस्र्ा सूचनाहरु बािे सोध्ने बानी 
बसाल्ने हो ।

12कलेन-ल्ड्ष ्सामयुदावयक स््वास््थ्य केन्रि: https://callen-lorde.org/transhealth/
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य्स क्ेत्रका केवह स्थानहरुमा, वबहे नहुन्िेल व्यशति आफ्नो आमा बयु्वाहरु्संग 
्संगै बस्ने कयु रा ्सामान्य छ । य्सको म्तल्व िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु पारर्वाररक 
क्स्थव्तमा बाँचेका हुन्छन् र उनीहरु घरमा हुँदा र क्क्लवनक िाँदा फरक नामहरुको 
प्रयोग गन्ष ्सक्छन् । क्क्लवनकको फारमहरु र चाट्षहरुमा व्विेर् अ्वस्थामा व्यशतिले 
आफ्नो फरक नाम, लैंवगक्ता, ्स्व्षनाम ्वा शिर््षक प्रयोग गन्ष चाहन्छन् वक भन्ने 

गबिामीहरुले र्िक ठाउमँा र्िक 
नामहरुको प्र्योग गछ्तन् गक भनेि स्पटि 
हुने

न्याँ सव्तनाम प्र्योग गनने अभ््यास

छनौट ्समा्वेि गररनयु पछ्ष (िस््तै, फोनमा, उनीहरुको घरमा ्संचार गदा्ष, ्वा कयु नने 
कोठामा बोलाउँदा आट्द) ।

 हामीले यी व्व्वरर्हरु ्तपाइँ्संगको हाम्ो ्सम्पूर््ष छलफल/्वा्ता्षहरुमा र  
     ्तपाइँको हेरचाहमा प्रयोग गरेको चाहनयु हुन्छ? यट्द चाहनयु हुन्न भने, हामीले कयु न  
     िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गन्ष ्सक्छौं हामीलाई िानकारी गराउनयुहो्स् ।

्स्व्षनामहरु आफै ्वा अरु क्सै्संग प्रयोग गरी अभ्या्स गदा्ष त्य्सलाई पयुवष् गन्ष मद््त 
गछ्ष, व्विेर् गरी यट्द ्तपाइँले पवहले कवहल्यै प्रयोग नगरेको ्स्व्षनाम छ भने ।

 यट्द ्तपाइँले ्सिैं गल्त ्स्व्षनाम शलएर बोलाउने कयु नै वबरामीछ भने, ्वा ्तपाइँ 

्तपाइँले ्सिैं ्स्व्षनामहरु र छनौट गररएको नामहरु वनयधम्त रुपमा ्संकलन गरे 
पवन, ्तपाइँ्संग कवहले कवहँ त्यस््तो ्सूचनाहरु नहुन ्सक्छ । त्यस््तो अ्वस्थाहरुमा, 
व्यशतिको लैंवगक्तालाई अनयुमान नगनयु्ष नै उत्म हुन्छ ।

 केवह पवन अनयुमान नगनयु्षहो्स्, स्पष् हुन मावन्सहरुको व्व्वरर् वनयधम्त रुपमा   
  ्सोध्नयुहो्स्, र/्वा लैंवगक्ता अनयुमान गनने िब्दहरु ्वा िब्दा्वलीहरुको प्रयोग  
    नगनयु्षहो्स् ।

अझ्सम्म नयाँ ्स्व्षनाममा अभ्यस््त भएको हुनयुहुन्न भने, उ्सलाई भेट्नयु अधघ 
आफयु लाई ्सम्झाउनको लागी लेख्ने गनयु्षहो्स् । 

क्सै्संग भेट्नयु अधघ आफ्नो नोटहरुको पयुनरा्वलोकन गनने, ट्ठक नाम, ्स्व्षनाम र 
शिर््षकलाई ठयुलो स््वरमा पढ्ने अकमो व्वकल्प हो । उदाहरर्को लागी, नन् बाइनरी 
्से्वाग्ाहीहरुको लागी यट्द ्तपाइँलाई “उनीहरु/उनीहरुको” भन्ने िब्दा्वली प्रयोग 
गन्ष वबर््संन्छयु  भन्ने धचन््ता छन् भने ्तपाइँले वनम्न ्ताररकबाट आफ्नो नोटको ्सारांि 
गरी आफयु लाई ्सम्झाउन ्सक्नयु हुन्छ:

“उनीहरु्संगको पधछल्लो भेटमा हामीले अकमो पल्ट उनीहरुको टे्सटोस्टेरोनको 
मात्रा बढाउने छलफल गरेका शथयौं । उनीहरुले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट भन्दा अधघ 
उनीहरुको रग्त िाँच गराएका शथए । हामीले उनीहरुको स््तर र उनीहरुले कस््तो 
वनर््षय शलन चाहन्छन् भन्ने बारे छलफल गन्ष ्सक्छौं ।”

she 也dia
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也
जब र्पाइँको क्क्लगनकल अभभलेखसंग 
कसैको परिच्यात्मक गवविण चमल््ैदन

कानूनी नाम ्वा लैंवगक्ता आ्वश्यक भएको अ्वस्थाहरुमा ट्ान््सिेन््डर 
्से्वाग्ाहीहरुलाई ्सूधच्त गनयु्षहो्स्, र यो वकन आ्वश्यक भएको हो भनेर व्याख्या 
गनयु्षहो्स् ।

एशिया र प्रिान््त क्ेत्रका िेरै स्थानहरुमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफ्नो कानूनी 
लैंवगक्ता ्वा नाम परर्व्त्षन गन्ष ्सक्दैनन् (UNDP and APTN 2017)। य्सको 
म्तल्व िवहले िवहले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिले आफ्नो पररचयात्मक दस््ता्वेिहरु 
देखाउनयु पनने हुन्छ, त्यस््तो बेला त्यस््ता पररचयात्मक दस््ता्वेिहरुमा उनीहरुले 
िन्मदा पाएको नाम र लैंवगक्ता उल्लेख भएको हुन ्सक्छ ।  

परिच्यात्मक कुिाकानीमा गैि लैंगगक गवकल्पहरु

गैिलैंगगक प्रश्नहरु/कथनहरु
  म ्तपाइँलाई क्सरी ्सहयोग गन्ष ्सक्छयु ?

  कृपया म्संग आउनयुहो्स् ।

 वबरामी ्डाक्टर्संग भेट्न कयु रररहेको छ ्वा ्डाक्टर ट्ान््स  
 वबरामी यहाँ हुनयुहुन्छ

  यट्द ्तपाइँले गक्ल््त गनयु्ष भयो भने, क्मा मागेर आफयु लाई ्सच्च्याइ अगा्डी बढ्नयुहो्स् ।

श्ो्त: नेिनल एल.िी.वब.ट्ट.हेल्थ एियुके्सन् ्सेन्टर, २०२० (National LGBT Health Education Centre, 2020) मा आिारर्त

“्तपाइँ्संग कयु रा गदा्ष के हामीले य्स पररचयात्मक दस््ता्वेिमा भएको 
्तपाइँको नाम र अन्य व्व्वरर्हरु प्रयोग गरेको चाहनयु हुन्छ?” भनेर ्सोध्न ्सबै 
कम्षचारीहरुलाई ्ताशलम ट्दनयुहो्स् ।

यट्द बीमा ्वा धचवकत््सकीय अभभलेखहरुमा कयु नै वबरामीको नाम ्वा लैंवगक्ता 
धमलेन भने, त्यस््ता अभभलेखहरुमा उनीहरु अकदै  नाम प्रयोग गन्ष चाहन्छन् वक 
भनेर ्सोध्नयुहो्स् ।

व्व्वरर्हरु हेन्षको लागी वप्रन्ट ्वा स्स्क्रनमा हेनने व्वकल्पहरु भए केवह 
व्यशतिहरुको लागी यो बढी वनजि हुन ्सक्छ ।

्तपाइँको वबरामीहरुको अभभलेखमा यट्द कयु नै व्यशतिको पररचयात्मक 
्सूचकहरु धमलेन भने, ्तपाइँले पररचयात्मक ्सूचनाको अन्य व्व्वरर्हरु िस््तै, 
उनीहरुको िन्म धमव्त र ठेगाना आट्दको लेखािोखा गरी ्तपाइँले प्रमाभर््तगन्ष 
्सक्नयुहुन्छ ।

they
लैंगगक प्रश्नहरु/कथनहरु
 म ्तपाइँलाई क्सरी ्सहयोग गन्ष ्सक्छयु , म्या्डम?

 राईिी, कृपया म्संग आउनयुहो्स्।

 उवन ्डाक्टर्संग भेट्न कयु री रहेकी धछन् ।
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िब स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकहरुले यी िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गछ्षन्, ्तब उनीहरुले 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु ्तफ्ष  ्सम्मान गरेको देखाउँछ र त्य्सले उनीहरु बीचको 
व्या्व्सावयक ्सम्बन्िमा व्वश्वा्स बढाउँछ ।

आफ्नो िरीरलाई ्वर््षन गन्ष प्रयोग गनने िब्दा्वली प्रदान गन्ष ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई वबभभन्न ्तररकाहरुको प्रस््ता्व गनयु्षहो्स् । उदाहरर्को लागी, यो कयु नै 
गोप्य इन्टेक फारममा (intake forms) ्वा क्सैको यौन इव्तहा्सको व्व्वरर् 
(शिर््षक ६ मा छलफल गररएको) ललंदा हुन ्सक्छ । यो िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको 

लागी ्संबेदनिील व्वर्य हुन ्सक्छ भनेर ्सचे्त रहनयुहो्स् वकनभने क्सैको िारररक 
व्वव्वि्तामा आिारर्त भएर गल्त लैंवगक अथ्ष लगाइनयु िेरै हद्सम्म अरुको लागी 
्सामान्य भएको हुन्छ ।

→ उ्दाहिणको लागी, ्यो कुनै गोप््य इन्टेक र्ािममा (intake forms) वा 
कसैको ्यौन इगर्हासको गवविण (सशर््तक ६ मा छलर्ल गरिएको) 

उनीहरुको िरीरको कयु नै भागहरुको बारे कयु रा गदा्ष कयु नै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिलाई 
अ्सहि मह्सयु्स भएको अ्वस्थामा लैंवगक्ता ्तटस्थ िब्दा्वलीको प्रयोग गरी 
्सम्बेदनशिल्ता देखाउने राम्ो ्तररका हो । केवह उदाहरर्हरु ्तल ट्दइएको छ । यी 
िब्दा्वलीहरु र ्वाक्यहरु, व्यशतिको िारररक बनौट अनयु्सार उ्सको लैंवगक्ताको 
अनयुमान नगरी, उ्सको िरीरको भागहरु बारे कयु रा गन्ष प्रयोग गन्ष ्सवकन्छ ।

श्ो्त: ट्ान््सिेन््डर ्सकारात्मक क्क्लवनकल भार्ा बारे ट्ान््सहबको श्ो्त1

संबे्दनशील रुपमा शिीिको 
अंङ्गहरु बािे छलर्ल गनने

4.4

धेिै ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुले आफ्नो शिीिको अंङ्गहरुलाई, 
गवशेर् गिी उनीहरुको ्यौनाङ्ग वा माध््याचमक ्यौन 
गवशेर्र्ाहरुलाई, आफ्नो लैंगगकर्ा अनुसाि पुगटि हुने गिी 
सावधानीपूव्तक छागनएका शब््दहरुको प्र्योग गनने गछ्तन् । 

प्र्यास    उ्दाहिण    ्यसको सट्टा

भएको व्यशति ____________________

भएको मावन्सहरु __________________

भएको कोवह _____________________

भएको व्यशति ____________________

भएको मावन्सहरु _________________

भएको कोवह ____________________

हुन ्सक्छ ____________________

्सयुरु हुन ्सक्छ ____________________

्तपाईंले  _________________अनयुभ्व 
गन्ष _________________्सक्नयुहुन्छ

__________भएको केटा 

__________भएको पयुरुर्

__________भएको पयुरुर्को िरीर

__________भएको केटा

___ भएको पयुरुर्

__________ भएको पयुरुर्को िरीर

मवहलाहरु__________हुन ्सक्छन्

कपाल झनने पयुरुर्को ढांचा____

मवहलाहरुले ___ अनयुभ्व गन्ष्सक्छन्

यट्द प्रोष्ट्रेट भएको व्यशतिलाई वपिा्व ्सम्बन्न्ि 
केवह ्समस्या छ भने उ्सले आफ्नो ्डाक्टर्संग 
छलफल गनयु्ष पछ्ष 

्सर्भंक््स भएको िो कोवह व्यशतिलाई 
्सर्भंक््सको िाँच गराउन हामी ्सयुझा्व ट्दन्छौं

परर्वारवनयोिन वबना गभ्ष बस्न ्सक्छ | 
यौ्वनअ्वस्थाको कयु नै पवन चरर्मा कपाल झन्ष 
्सक्छ | ्तपाईंले बाउँ्डीने ्समस्या नकारात्मक 
अ्सरको रुपमा अनयुभ्व गन्ष ्सक्नयुहुन्छ |

13 यो श्ो्त Trans Care BC, Canada ले वनमा्षर् गरेको र ट्ान््सहब, NSW, Australia को अनयुमव्तबाट शलइएको हो । २०२१ अवप्रल १६ मा पहुँच गररएको: https://static1.squarespace.com/static/5d8c2136980d9708b9ba5cd3/t/
5fc9a8282f5dbb44b77798d1/1607051305514/Trans+Affirming+Clinical+Language+Guide_Final.pdf

लैंगगक र्टस्थ शव््दावली
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िब कयु नै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिलाई “व्तमी वकन ट्ान््सिेन््डर हौ?” ्वा “व्तमी वकन 
मवहला (्वा पयुरुर्) हुन चाहन्छौ?” भनेर प्रश्न गररंदा, त्य्सले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु 
आफ्नो लैंवगक पवहचान बारे गल्त भएको ्वा उ्सले अरुलाई िोका ट्दन खोिेको 
्संज्ञा पवन ट्दन ्सक्छ । यस््ता पू्वा्षग्हहरुले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले उनीहरुको 
लैंवगक पवहचानलाई ्वर््षन गन्ष र दा्वी गन्षबाट उनीहरुलाई कम्िोर पाछ्ष । िब 
प्रश्नहरु र ट्टप्पर्ीहरु स््वाग्त नगररएको र अनयुपययुति हुन्छन्, ्तब यौन दुव्य्ष्वहार हुन 
्सक्ने ्सम्भा्वना पवन हुन्छ ।

स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले यस््ता केवह र ्सबै प्रश्नहरु ्सोध्न आ्वश्यक पननेन्याय्संग्त 
कारर्हरु हुन्छन् । उदाहरर्को लागी, यस््ता केवह ्सूचनाहरु व्यशतिलाई 
लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुमा पठाउने बेलाको िाँचमा ्वा पवहलेको 
कयु नै िल्यवक्रयाहरुलाई पयुनरा्वलोकन गदा्ष व्यशतिको आ्वश्यक्ताहरु अनयु्सार 
रोकथामको िाँच गनने बेलामा ्संकलन गनयु्ष पनने हुन ्सक्छ । 

यद्पी, अरुले अनयुपययुति रुपमा यस््ता प्रश्नहरु गरेको हुन ्सक्ने हुँदा, ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरु त्यस््ता ्सूचना प्रदान गन्ष मौन हुन ्सक्छन् । व्विेर् ्सूचनाको 
आ्वश्यक्तालाई व्याख्या गदा्ष, र यस््तो ्सूचनालाई क्सले हेन्ष ्सक्छ भन्ने कयु रालाई 
्सीधम्त गदा्ष गोपवनय्ताको ्सम्मान गररएको छ भनेर ्तपाइँको वबरामीलाई आश्वस््त 
पान्ष ्सक्छ ।

अनावश््यक ि आरिामक 
प्रश्नहरुबाट टाढा िहने

4.5

धेिै ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई उनीहरुको शिीि, उनीहरुले 
गिेको शल््यगरि्याहरु, उनीहरुको ्यौन जीवन, ि ट्ानन्जसन 
को कािणहरु बािे धेिै अनावश््यक ि आरिामक प्रश्नहरु 
सोचधने गरिन्छ । ्यस्र्ा प्रश्नहरु चचनेजानेको वा अपरिचचर् 
व्यसतिहरु, वा का्य्तस्थलमा समेर् अनुप्युति स्थानहरुमा 
आउन सक्छ । त््यस्र्ा प्रश्नहरु सोध््दा ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुको गोपगन्यर्ा हनन हुन्छ ि ्यसले चचगकत्सकी्य 
ट्ाक्न्जसनको चिणहरुलाई लान्छना लगाउने का्य्तलाई 
्दशा्तउछँ ।

14hepherd A, Hanckel B, and Guise A. 2019. Trans health and the risks of inappropriate 
curiosity. The BMJ Opinion, 9 September 2019. Accessed 16 April 2021 at: https://blogs.bmj.
com/bmj/2019/09/09/trans-health-and-the-risks-of-inappropriate-curiosity/

“स्वास््थ््य पेशाकममी भएको नार्ाले गबिामीहरुको हेिचाह गनने 
हाम्ो कर््तव्य हो, ि ्यसमा हामी अनुप्युति हुँ्ैद छौं – ्यद्पी 
अन्जानमा –भन्ने कुिामा हामी संस्ककृ गर्क रुपमा सक्षमहुनु 
पछ्त भन्ने समेर् समावेश हुन्छ... ्यट्द र्पाइँट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुलाई अनुप्युति रुपमा न्जज्ञासु नभई हेिचाह प्र्दान 
गन्त चाहनु हुन्छ भने आरु्लाई ्यो प्रश्न गनु्तहोस्: मलाई ्यो थाहा 
पाउन गकन आवश््यक छ? ्यट्द ्यो प्रश्नको उतििले र्पाइँले 
प्र्दान गनने हेिचाहलाई प्रभाव पछ्त भने, र्पाइँले प्रश्नहरु सोध्न 
सक्नुहुन्छ वा अनुसन्धान गन्त सक्नुहुन्छ । र्ि ्यट्द त््यस्र्ो 
होइन भने, र्पाइँले प्रश्नहरु नसोधेको नै उतिम हुन्छ ।1
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िारररक िाँच गदा्ष, वबरामीले चाहेको र उ्सको िरीरको अंङ्गहरु्संग धमल्ने उपययुति 
िब्दा्वलीहरुको प्रयोग ्समे्त गरी, प्रदायकहरुले लैंवगक ्सकारात्मक भार्ाको 
प्रयोग गन्ष व्विेर् रुपमा ध्यान पयुराउनयु पछ्ष। आदि्ष रुपमा उपययुति िब्दा्वलीहरु 
बारे वबरामी्संगको अधघल्लो भेटमा कयु राकानी भएको हुनयु पछ्ष र त्य्सलाई वबरामीको 
ट्टपोटहरुमा अभभलेख गरर्सवकएको हुनयु पछ्ष । यट्द य्सो भएको छैन भने, वबरामीले 
आफ्नो लयुगाहरु फयु काल्नयु भन्दा अधघ नै य्स बारे छलफल गनयु्षहो्स् ।

िारररक िाँच ्सयुरु गनयु्ष अधघ, यो प्रवक्रया वकन आ्वश्यक छ, िरीरको कयु न भाग िाँच 
गन्ष लागीएको हो, र त्य्सैले वबरामीले कयु न कप्डा खोल्न आ्वश्यक पछ्ष भनेर पवहले 
नै व्याख्या गनयु्षहो्स्। यट्द ्तपाइँले वबरामीको यौनाङ्ग ्वा छाव्तको भागको िाँच गनयु्ष 
आ्वश्यक छैन भने, स्पष् रुपमा य्स बारे व्याख्या गदा्ष उनीहरु आश्वस््त हुन ्सक्छन् 
। यट्द ्तपाइँले प्रस््ता्व गनयु्ष भएको िारररक िाँचमा कयु नै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिलाई 
्सहि्ता भएको छैन भने, ्वैकक्ल्पक ्तररकाहरुबाट आ्वश्यक धचवकत््सकीय 
्सूचनाहरु क्सरी ्संकलन गन्ष ्सवकन्छ भन्ने बारे छलफल गनयु्षहो्स् ।

शािरिक जाँचहरु

4.6

पगहलेको अनुप्युति, अना्दि ्युति, वा आरिामक 
अनुभवहरुको कािणले ग्दा्त धेिै ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुको लागी शािरिक जाँच गनकै कटिकि 
हुन सक्छ (गवशेर् गिी आवश््यक नहुँ्दा ्यौनाङ्ग 
ि माध््याचमकब ्यौनगवशेर्र्ाहरुको जाँचको 
अनुभव छ भने) (Health Policy Project, 
APTN and UNDP, 2015)। 

यी दुई भूधमका अभ्या्सहरु क्यानेध्डयन अलाएन््स अफ न्सने्स् (Canadian 
Alliance of Nurses) बाट शलइएको छ:

क्क्लगनकको रिसेप्सन कम्तचािीहरुको लागी: क्सैले पवहले नै उ्सको ट्ठक नाम, 
्स्व्षनाम र ्सम्बन्न्ि्त व्व्वरर्हरु ट्दइ्सक्दा पवन उ्सको पररचयात्मक दस््ता्वेिमा 
भएको नाम शलएर गल्त लैंवगक ्सम्बोिनको अथ्ष लगाई ्सकेपधछ क्सरी प्रव्तवक्रया 
ट्दने: http://www.can-sim.ca/games/sogirecept/story_html5.
html1

धचवकत््सकीय कम्षचारीहरुको लागी: श्वा्स प्रश्वा्स ्सम्बन्न्ि लक्र्हरु देखाएको 
ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्को िारररक िाँच क्सरी गनने र गोपवनय्ता र हेरचाहको वनरन््तर्ता 
्सयुवनभचि्त गनने ्तररकाबाट अकमो स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकमा उ्सलाई क्सरी स्थानां्तरर् 
गनने: http://can-sim.ca/games/sogi4e/story_html5.html

आट्द्वा्सी टे ररओ माओरी (Te Reo Māori) भार्ामा“ह्ारेपाकयु ” 
(Wharepaku) िब्द भनेको्समा्वेिी र पहुँच योग्य िौचालय धचन्हको एउटा 
उदाहरर् हो । श्ो्त: Veale, J.et al. 2019 कलाकार हुररआना कोपेके-टे आहो 
(Huriana Kopeke-Te Aho)

भूचमका अभ््यासहरु

4.7

15  National LGBT Health Education Center, 2020, p.10 मा पवन ्समान ्समीक्ात्मक प्रश्नहरुको आलेख छ ।
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भूचमका अभ््यासहरु

कयु नै ट्ान््सिेन््डर व्यशति िो हाल ्तपाइँको वबरामी छ, ्वा ्तपाइँको क्क्लवनकमा कोवह नयाँ ट्ान््सिेन््डर वबरामी आए भन्ने बारे ्सोच्नयुहो्स् । के 
्तपाइँले आफ्नो क्क्लवनक ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी ्समा्वेिी र ट्ान््सिेन््डर ्सकारात्मक छ भनेर आश्वस््त पान्ष ्सक्नयु हुन्छ? उदाहरर्को 
लागी: 

आफ्नो क्क्लवनक ्वरपर हेनयु्षहो्स् । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको ्समा्वेशि्ता र प्रबद्षनको लागी ्सकारात्मक ्संदेि ट्दने 
्सामग्ीहरु के के छन्?

यट्द ्तपाइँ कहाँ ्सा्व्षिवनक िौचालय छ भने, के त्यो ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी ्सयुरभक््त र स््वाग्त योग्य छ?

के ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुले उनीहरुको व्यशतिग्त ्सूचना ्तपाइँको प्रिा्सवनक कम्षचारीहरु्संग बाँ््डन ्सक्छन्, उदाहरर्को 
लागी उनीहरुले प्रयोग गनने आफ्नो नाम र लैंवगक पवहचान पररचयात्मक दस््ता्वेिहरुमा लेखखएको भन्दा फरक हुने बारे?

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफयु ले चाहे अनयु्सारको आफ्नो िरीरको कयु नै अङ्गहरुको िब्द खयुलेर भन्न उनीहरुलाई ्सजिलो 
बनाउने ्तररकाहरु के के छन्?

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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अभ््यासका बुं्दाहरु
्समा्वेिी ्सामाग्ीहरु िस््तै, स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि पोस्टरहरु लगाएर क्क्लवनकमा र अनलाइन ्सूचनामा लैंवगक 
व्वव्वि्ता ्समा्वेिी भएको कयु राको प्रबद्षन गनयु्षहो्स् ।

प्रत्येक व्यशति उ्सको आफ्नो लैंवगक्ताको व्वज्ञ हो, र उ्सको अवद््तीय यात्रालाई स््वीकार गनयु्ष पछ्ष 
(आत्मवनर््षयलाई आदर गनयु्ष पछ्ष) भनेर पवहचान गनयु्षहो्स् ।

व्यशतिले कयु न नाम, शिर््षक, लैंवगक्ता, र (यट्द छ भने) प्रयोग गन्ष चाहन्छ, र िरीरको अङ्गहरु बारे कयु रा गदा्ष 
कयु न िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गन्ष रुचाउँछ भनेर ्सोध्नयुहो्स् ।

व्यशतिले आफै पवहचान गरेको लैंवगक्तालाई वबरामीको इलेक्ट्ोवनक अभभलेखहरुमा (Electronic records) 
र ्सम्बन्न्ि्त रावष्ट्रय स््वास््थ्य ्डाटाबे्समा (National Health Database) द्ता्ष गनयु्षहो्स् (ि्सको अभभलेख 
हो ऊ्संग छलफल गरी र ्सूधच्त ्सहमव्त शलई मात्र राख्ने)

िरीरको अङ्गहरुलाई उनीहरुले ट्दएको कयु नै िब्दा्वलीहरु छ वक भनेर वबरामीहरुलाई ्सोध्ने, र यस््ता 
िब्दा्वलीहरुलाई उनीहरु्संग कयु रा गदा्ष लगा्तार रुपमा प्रयोग गनने । लैंवगक्ता ्तटस्थ ्तररकाबाट िारररक 
बनौटलाई उल्लेख गनने, उदाहरर्को लागी, “शलङ्ग भएका व्यशतिहरु” ।

अना्वश्यक िारररक िाँचहरु नगनने, र आफ्नो वबरामीको लैंवगक्ता पयुवष् गनने आ्वश्यक ्तररकाहरुबाट मात्र 
िारररक िाँच गनने ।

अना्वश्यक र आक्रामक प्रश्नहरु नगनने । पवहले नै अभभलेख गररएको छ वक, र वबरामीले य्सपाली उठाएको 
व्वर्यहरुको बारे केवह थप प्रश्नहरु गन्ष आ्वश्यक छ वक भनेर क्क्लवनकल अभभलेखहरु हेनयु्षहो्स् । 

अनयुमान नलगाउनयुहो्स् । यट्द ्तपाइँलाई व्वशिष् ्सूचना चावहएको छ भने, वकन भनेर व्याख्या गनयु्षहो्स्, स्पष््संग 
त्य्सलाई ्सोध्नयुहो्स्, र त्य्स ्सूचनाको गोपवनय्ता ्तपाइँले क्सरी ्सयुरभक््त गनयु्षहुन्छ भनेर आश्वा्सन ट्दनयुहो्स् ।

क्क्लवनकमा लैंवगक ्तटस्थ िौचालयको व्वकल्पहरु प्रदान गनयु्षहो्स् ।
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सामान््य िोकथाम ि 
जाँच

5.1 चचगकत्सकी्य ि शल््यगरि्याको इगर्हास

5.2 निम टटस््यु गर्लिहरुको प्र्योग

5.3 क््यान्सिको जाँच

5 
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ससक्ने उदे्श््यहरु

ट्ान्सजेन््डि गबिामीहरुबाट, निम टटस््यु गर्लिहरुको (tissue fillers) 
प्र्योग गनने बािे समेर् चचगकत्सकी्य ि शल््यगरि्याको इगर्हास सलन 
उनीहरुको गवश्वास न्जत्ने, ि िोकथाम ि जाँचको प्रगरि्यालाई सुधाि गन्त 
शािरिक बनौटको सूची र््याि पानने ।

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको शािरिक बनौटमा आधारिर् उप्युति क््यान्सि 
जाँचलाई बुझ्ने ।

धेिै ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई पाठेििको मुखको जाँच समेर् क््यान्सिको 
जाँचको ्दौिान शािरिक ि भावनात्मक दुवै रुपमा गनकै चुनौर्ीपूण्त हुन्छ 
भनेि पगहचान गनने ि ्यसलाई कसिी संबोधन गन्त सगकन्छ भन्ने र्रिकाहरु 
ससक्ने ।

1

2
3
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 य्सको लागी ्तपाइँको वबरामीको धचवकत््सकीय र िल्यवक्रयाको इव्तहा्स खयुलाउनको 
लागी पया्षप््त व्वश्वा्स श्सि्षना गन्ष आ्वश्यक छ । िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफ्नो 
धचवकत््सकीय र िल्यवक्रयाको इव्तहा्सलाई स््वास््थ्य पेिाकममीहरु्संग बाँ््डदैनन् र 
िारररक िाँचलाई बे्वास््ता गनने गछ्षन् वकनभने त्यस््ता प्रवक्रयाहरुमा आफ्नो लैंवगक 
पवहचानलाई अबैि गराईन्छ भनेर उनीहरु ्डराउने गछ्षन् ।

→सशर््तक ४ मा ट्ान्सजेन््डि व्यसतिले आफ्नो शिीिलाई वण्तन गनने सकािात्मक 
शब््दावलीहरुको बािे स्वास््थ््य हेिचाह सेवा प्र्दा्यकले कसिी बुझ्ने भन्ने 
र्रिकाहरु ट्दइएको छ । 

स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदायकहरुले यस््ता िब्दा्वलीहरु वबरामीको अभभलेखमा 
्सूधचकृ्त गरेर राख्दा उपयोगी हुन्छ । ्साथै, आफ्नो वबरामीहरुको िारररक बनौट, 
र उनीहरुले गरेको लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुको ्सूचीलाई वनयधम्त रुपमा 
अद्ा्वधिक गररराख्दा कयु नै पवन ्संके्त गररएको रोकथामको िाँचहरुलाई माग्षदि्षन 
गन्ष मद््त हुन्छ (Deutsch et al 2013)। 

ट्ान्सजेन््डि गबिामीहरु: अङ्गहरुको सूची  
स्र्न(हरु)/पाठेििको मुख/अण््डाश्य(हरु)/सलङ्ग/प्रो्रिेट/अन््डकोर्(हरु)

/पाठेिि/ ्योनी

एशिया ्तथा प्रिान््त क्ेत्रका िेरै स्थानहरुमा, ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लैंवगक 
्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुमा पहुँच ्सीधम्त भएको पाइन्छ, त्य्सैले यस््तो ्वृस््तृ्त 
चेकशलष् ्तयार पान्ष िरूरी नहुन ्सक्छ। यद्पी, पवहले गरेको कयु नै नरम ट्टस्ययु 
वफलर इन्िेक््सनहरु ्समे्त िल्यवक्रया ्वा िारररक परर्व्त्षनहरु बारे भने स््वास््थ्य 
पेिाकममीले ्सोध्नयु पछ्ष ।  

चचगकत्सकी्य ि 
शल््यगरि्याको 
इगर्हास

5.1

िोकथाम ि जाँचको लागी सबैभन््दा महत्तवपूण्त 
ससद्धान्र् भनेको गबध््यमान शिीिको बनौटलाई 
हेिचाह प्र्दान गनु्त हो ।
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प्रायके लगाइएको हो भन्ने ्साँचो रुपमा थाहा हुँदैन, र त्यो धचवकत््सकीय स््तरको 
नहुन ्सक्छ; य्समा व्वमानहरुमा प्रयोग गररने लयुरिीकेन्ट, टायर श्सलेन्ट, झ्यालहरुमा 
राखखने कल्क, खवनि ्तेल, धमथाइलाक्राईलेट्स्, पेट्ोशलयम िेली, ्वा अन्य पदाथ्षहरु 
्समा्वेि हुन ्सक्छ । वनगरानी नगररएको यस््तो इन्िेक््सनहरुको व्वर्यमा, इन्िेकटे्ड 
भोल्ययुम (१.३ शलटर ्वा बढी) स््वीकृव्त प्राप््त धचवकत््सकीय ्से्वा प्रदायकहरुले ट्दने 
भन्दा कयौं गयुर्ा बढी हुन ्सक्छ । य्स क्ेत्रका स्थानहरुमा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुको 
उच्च अनयुपा्तले नरम ट्टस्ययु वफलरहरुको प्रयोग गनने गछ्षन् (Guadamuz 
2011)।16 

आफ्नो कम्मर, वन्तम्ब, व्तघ्ाहरु, ओठ, स््तन ्वा अनयुहारमा नरम ट्टस्ययु वफलरहरु 
इन्िेक्ट गरेको छन् वक छैनन् भनेर ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई ्सोध्न महत््वपूर््ष छ 
। केवह देिहरुमा, ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुले आफ्नो िारररक परर्व्त्षन गन्षको लागी 
उपलव्ि उपायहरु यी मात्र हुन ्सक्छन् । य्सले स्थानीय र प्रर्ालीग्त ्संक्रमर्, 
एमबोशलिे्सन (रति नलीहरु अबरुद् हुने), र कोर्हरु िम्मा भइ हुने पी्डादायक 
ग्ानयुलोमा वनमा्षर् हुने  (Granuloma formation), र िी्वनलाई घा्तक पानने 
िारररक प्रर्ालीग्त ्सूिनिन्य लक्र्हरु (्सी्सटेधमक इन्फ्ल्यामेटोरी श्सन्ड्ोम; 
systemic inflammatory syndrome) आट्द िस््ता िोखखमहरु वनम्त्याउन 
्सक्छ ।

स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकहरुले नरम ट्टस्ययु वफलरहरु इन्िेक्ट गरररहने ट्ान््सिेन््डर 

मवहलाहरुलाई िोखखम न्यूनीकरर्को दृवष्कोर् लागयु गनयु्ष पछ्ष । ्सयुईहरु न्साट्न 
्वा पन्म्पंङ्ग पाटटीहरुमा ्सहभागी नहुन ्से्वाग्ाहीहरुलाई ्सल्लाह ट्दइनयु पछ्ष 
(त्यस््तो पाटटीहरुमा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुले ्सामयुवहक रुपमा श्सशलकन भन्ष पै्सा 
िम्मा गनने गद्षछन्) । ्सफा र नयाँ ्सयुईहरु र पन्िाहरुको प्रयोग गनने गनयु्ष पछ्ष, र 
इन्िेक््सन लगाउने ठाउँबाट हुने ्संक्रमर्हरुको न्यूनीकरर् गन्ष िी्वार्युहरु रवह्तको 
्सफा र ्सयुरभक््त इन्िेक््सनहरुको बारे ्सल्लाह ट्दइनयु पछ्ष ।्सयुरक्ाको कारर् ्वा 
अन्य धचवकत््सकीय पेिाकममीहरुकहाँ वबरामीलाई पठाउँदा स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले 
यस््ता इन्िेक््सनहरुको ्सयुवनभचि्त्ता गनयु्ष पछ्ष । यद्पी, स््वीकृव्त प्राप््त धचवकत््सकीय 
प्रदायकले ट्दने भन्दा अवनयधम्त र वनरीक्र् नगररएको स्थानहरुमा इन्िेक्ट गररएको 
श्सशलकनको ्संख्या कयौं गयुर्ा बढी हुन ्सक्छ (Deutsch 2016)।

पवहले नै लगाएको इन्िेक््सनहरुबाट आउन ्सक्ने नकारात्मक पररर्ामहरुको 
अ्वस्थामा िल्यवक्रया गरी वफलरहरु हटाउने ्वा िेरै वबवग्एकोले त्य्सलाई ्सच्च्याउन 
िल्यवक्रयाको आ्वश्यक्ता पन्ष ्सक्छ ।.

निम टटस््यु 
गर्लिहरुको प्र्योग

5.2

ट्ान्सजेन््डि स्वास््थ््यको सन््दभ्तमा “सससलकन 
इन्जेक्सन” भन्ने शब््दावलीले कुनै निम टटस््यु 
गर्लिहरु जनाउछँ (सामान््य रुपमा स्वीककृ गर् 
प्राप्र् नभएको वा गनगर्गर् ज्ञान नभएको स्वास््थ््य 
प्र्दा्यकले ट्दने इन्जेक्सन) (Deutsch 2016)।

16 ्सन ्२००५ मा गरर एको थाई अध्ययनमा (बकैं  क, धच याङ्ग माइ, र फयु  के टमा गरर एको) ्सभने गरर एको ३२५ ट्ान््सिेन््डर 
मवह लाहरु मध्ये दुई-व्त हाई भन्दा बढी (६८.६%) ्सहभागीहरुले श्स शल कन इन्िेक््सन ्वा इम्प्लान्टहरु, मयुख्य रुपमा आफ्नो 
स््तन, अनयुहार ्वा माशथ ल्लो खयुटिामा गरेको भनेर उल्लेख गरेका शथ ए । य्स ्सभनेले इम्प्लान्टहरु र इन्िेक््सनहरु बीच भभ न्न्ता 
गरेको शथ एन, र श्स शल कन ्वा गैर-श्स शल कन इम्प्लान्टहरु दु्वैलाई ्समा्वेि गरेको शथ यो ।
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क्यान््सरको िाँच काय्षक्रमहरु उपलव्ि भएको ठाउँमा लैंवगक्ता ्सकारात्मक 
बनाउने हममोनहरु प्रयोग नगरेको ्वा लैंवगक्ता ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरु नगरेका 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुर अन्य व्यशतिहरुको (िन्म हुँदा इंवग्त गररएको शलङ्ग्संग 
धमल्ने लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुको) लागी हुने िाँच र िोखखमका मापदण््डहरु 
्समान हुनयु पछ्ष । 

िल्यवक्रया गरी स््तनहरु, पाठेघरको मयुख, पाठेघर, अण््डाियहरु, प्रोष्ट्रेट ्वा 
अन््डकोर्हरु नहटाएका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई यी अङ्गहरुमा हुने क्यान््सरको 
िोखखम हुने गछ्ष र त्य्सैले उनीहरुको यस््ता क्यान््सरहरुको िाँच गररनयु पछ्ष । यस््तो 
अ्वस्थामा िन्म हुँदा इंवग्त गररएको शलङ्ग्संग मेल खाने लैंवगक पवहचान भएका 
व्यशतिहरु र ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको िाँच गदा्ष लागयु हुने िोखखमका मापदण््डहरु 
एकै प्रकारको हुनयुपछ्ष (उदाहरर्को लागी, ्सी्सिेन््डर पयुरुर् व्यशतिमा लागयु हुने 
िोखखमका मापदण््डहरु प्रयोग गरी ट्ान््सिेन््डर मवहलालाई िाँच गररनयु पछ्ष) ।

िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई क्यान््सरको स्स्क्रननंग, िारररक र भा्वनात्मक दु्वै 
रुपमा, वनकै चयुनौव्तपूर््ष हुने गछ्ष । यस््तो प्रत्येक अ्वस्थामा यो गन्ष वकन महत््वपूर््ष 
छ, य्सले क्सरी काम गछ्ष र यो गदा्ष वबरामीहरुले कस््तो अनयुभ्व गछ्षन् भन्ने कयु रा 
र प्रवक्रयालाई पूर््ष रुपमा व्यख्या गनयु्षहो्स् । यट्द पवहलाको भेटघाटबाट य्स बारे 
्तपाइँलाई िानकारी भएको छैन भने, उनीहरुको िरीरको अङ्गहरुलाई उनीहरुले 
कयु न िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गन्ष रुचाउँछन् भनेर ट्ान््सिेन््डर व्यशतिलाई ्सोध्नयुहो्स् ।

्तल उल्लेख नगररएको अन्य क्यान््सरहरुको लागी ्सयुझा्व गररएको मानक रावष्ट्रय 
स्स्क्रननंगहरुको प्रयोग गनयु्षहो्स् ।

कयु नै ट्ान््सिेन््डर मवहला ्वा िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएका नन्-बाइनरी ्से्वाग्ाहीमा 
भएको प्रोष्ट्रेट:

• ्सी्सिेन््डर पयुरुर्हरुको लागी भएको रावष्ट्रय माग्षदि्षनहरुको प्रयोग गरी ट्ान््सिेन््डर 
मवहलाहरुमा भएको प्रोष्ट्रेटको मयुल्यांकन गन्ष ध्डजिटल रेक्टल पररक्र्को प्रयोग 
गनयु्षहो्स् ।

भ्याजिनल प्लास्टी गरेका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुको बनाइएको नयाँ योनीको भभवत्र 
भभत्ामा प्रोष्ट्रेटले छोएको हुन ्सक्छ →। सशर््तक ६ मा न्याँ बनाइएको ्योनीको 
ि्यौन स्वास््थ््यको बािे ट्दइएको छोटो खण््ड हेनु्तहोस् ।

यट्द ्तपाइँले प्रोष्ट्रेट क्यान््सर (PSA) पररक्र् गददै हुनयुहुन्छ भने एनड्ोिेन ब्लकरहरु 
प्रयोग गनने ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुको PSA को स््तर कम भएको हुन्छ भनेर ट्टपोट 
गनयु्षहो्स् ।

क््यान्सिको जाँच

5.3

धेिै ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई क््यान्सिको 
क्स्रिननंग, शािरिक ि भावनात्मक दुवै रुपमा, गनकै 
चुनौगर्पूण्त हुने गछ्त । ्यस्र्ो प्रत््येक अवस्थामा ्यो 
गन्त गकन महत्वपूण्त छ, ्यसले कसिी काम गछ्त ि 
्यो ग्दा्त गबिामीहरुले कस्र्ो अनुभव गछ्तन् भन्ने 
कुिा ि प्रगरि्यालाई पूण्त रुपमा व्यख््या गनु्तहोस् । 

प्रो्रिेट क््यान्सि
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जन्म हुँ्दा पुरुर् इंगगर् गरिएको ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरु ि नन्-बाइनिी व्यसतिहरु

्सी्सिेन््डर मवहला (िन्म हुँदा इंवग्त गररएको स्त्री शलङ्ग्संग मेल खाने लैंवगक 
पवहचान भएका मवहलाहरु) िन्संख्याको ्तयुलनामा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा स््तन 
क्यान््सरको िोखम कम हुन ्सक्छ भन्ने िस््तो देखखए्ता पवन ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र 
स््तन क्यान््सरको िोखखममा भएका पूर््ष ्त्थ्यांकहरुको वनष्कर््षहरु धमभश््त वकश्समका 
छन् (Deutsch 2016)।

स््तन भएको ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी 
व्यशतिहरुको लागी स््तन क्यान््सरको िोखखम कम गराउने केवह कारक ्तत््वहरु हुन 
्सक्छन् । िस््तै, ऐष्ट्रोिेनको ्समग् कम िी्वन अ्वधि ्वा चवक्रय ्सम्पक्ष , र केवह 
अ्वस्थाहरुमा प्रोिेस्टेरोनको न्यून ्वा ियुन्य ्सम्पक्ष  ्समा्वेि छन् । यद्पी, ट्ान््सिेन््डर 
मवहलाहरुमा बाक्लो स््तन हुने अ्वस्थाको ्संख्या उच्च छ; यो स््तन क्यान््सरको स््व्तन्त्र 
िोखखम हो, र यो false negative मेमोग्ामहरुको दर उच्च हुने पू्वा्षनयुमान हो।

व्यशतिग्त िोखखमका कारकहरु र िहाँ ्संके्त गररएको छ त्यहाँ रावष्ट्रय मापदण््डहरु 
अनयु्सार मेमोग्ाममा आिारर्त स््तन क्यान््सरको स्स्क्रननंगहरुको बारे स््वास््थ्य हेरचाह 
प्रदायकहरुले आफ्नो वबरामीहरु्संग छलफल गनयु्ष पछ्ष । ्सी्सिेन््डर मवहलाहरुमा 
स््तन क्यान््सरको स्स्क्रननंग गनने औपचाररक क्क्लवनश्सयन ्वा आफै स््तन िाँच गनने 
प्रवक्रयाहरु ट्ान््सिेन््डर ्वा ्सी्सिेन््डर मवहलाहरुको लागी ्सयुझा्व गररंदैन।

्सी्सिेन््डर मवहलाहरुको लागी हाल भएको माग्षदि्षनहरुमा आिारर्त भएर स््तन 
्तन््तयु भएका व्यशतिहरुलाई स््तन क्यान््सरको िाँच गनयु्ष पनने हुन्सक्छ । ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुको माग्षदि्षनहरुको हकमा स््तन ्तन््तयु व्वका्स भएका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु, 
िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरु र ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्, िन्म हुँदा 
मवहला इंवग्त गाररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरुमा लागयु हुने माग्षदि्षनहरु ्तयुलनात्मक 
रुपमा फरक छन् । 

स्र्न क््यान्सि
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जन्म हुँ्दा मगहला इंगगर् गरिएको ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरु ि नन्-बाइनिी 
व्यसतिहरु

दु्वै स््तन िल्यवक्रयाबाट नहटाएका (बाइल्याटरल मास्टेकटोमी नगरेका) ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्हरु र िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरु, ्वा ि्सले स््तनको 
आकार मात्र घटाएका छन् त्यस््ता व्यशतिहरुलाई पवन ्सी्सिेन््डर मवहलाहरुको लागी 
हाल भएको मापदण््ड अनयु्सार िाँच गररनयु पछ्ष । त्य्सैले, यट्द कयु नै वबरामीले स््तन 
्वा छा्तीको पयुनर्नंमा्षर् िल्यवक्रया गरेका छन् भने, त्यस््तो अ्वस्थामा उनीहरुबाट 
िल्यवक्रयाको इव्तहा्सको स्पष् व्व्वरर्, िस््तै कव्त ्सम्म र कस््तो िल्यवक्रया गरेको 
हो भन्ने व्व्वरर्, शलन महत््वपूर््ष हुन्छ ।

मास्टेकटोमी गरर्सकेपधछ बाँकी हुने स््तनको ्तन््तयुमा स््तन क्यान््सरको िोखखमको 
बारे थाहा भइ्सकेको छैन, र मास्टेकटोमी गरर्सकेका ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुको िाँच 
माग्षदि्षनमा भरो्सा गन्ष लायकको कयु नै प्रमार् छैन ।

्सी्सिेन््डर मवहलाहरुमा मास्टेकटोमीले स््तन क्यान््सर हुने र त्य्सबाट हुने मृत्ययुलाई 
९०% ले कम गराउँदछ । यो प्रवक्रया गरेको ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा स््तन क्यान््सरको 
िोखखम न्यूनीकरर् भएको केवह ्वैज्ञावनक प्रमार्हरु छन्; यद्पी, य्सबाट ्सी्सिेन््डर 
पयुरुर्हरुमा िस््तो िोखखम न्यूनीकरर् भने हुँदैन । मास्टेकटोमी गरेका ट्ान््सिेन््डर 
वबरामीहरुमा स््तन क्यान््सर भएको ररपोट्षहरु अभभलेख गररएका छन् (Kopetti 
2020)।

यट्द लगभग ्सबै ्वा स््तनको िेरै ्तन््तयुहरु हटाइएको छ भने, मम्मोग्ाफीबाट स्पि्ष 
गन्ष ्सवकने गाँठोको मयुल्यांकन गन्ष प्राव्वधिक रुपमा ्सम्भ्व नहुन ्सक्छ । उपलव्ि 
भए्सम्म, अल्ट्ा्साउण््ड ्वा MRI िस््ता व्वकल्पहरु आ्वश्यक हुन ्सक्छ । केवह 

माग्षदि्षक मापदण््डहरुले मास्टेकटोमी गरेका ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुको छाव्तलाई 
्वार्र्ंक रुपमा िाँच गनयु्ष पनने भनेर ्सयुझा्व गरेको पाइन्छ । यद्पी, यो कयु नै प्रमार्मा 
आिारर्त भने छैन, र ्सी्सिेन््डर मवहलाहरुको लागी ्सामान्य क्क्लवनकल पररक्र््संग 
बाजझएको देखखन्छ (Deutsch, 2016) । 

िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएको ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु र नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको 
लागी:

• छा्तीको पयुनर्नंमा्षर् िल्यवक्रया नगरेको िो कोवहले पवन ्सी्सिेन््डर मवहलाहरु/
गैर-ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुलाई हाल भएको स््तन क्यान््सरको मापदण््ड अनयु्सार 
िाँचगनयु्ष पछ्ष । 

• यट्द व्यशतिहरुमा स््तन ्तन््तयुको अ्विे्सहरु छन् भनेर उनीहरुले रावष्ट्रय मापदण््ड 
अनयु्सार वनयधम्त रुपमा मेमोग्ाम गनयु्षपनने पवन ्सयुझा्व गररएको छ । स््तन हटाउने 
िल्यवक्रया मात्र गरेको व्यशतिहरु पवन य्समा ्समा्वेि छन् ।

िाँचको लागी माग्षदि्षनहरुमा प्रमार्को कमीले गदा्ष स््तन क्यान््सरको व्वका्समा 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको प्रभा्व कस््तो छ, यट्द छ भने, भनेर 
बयुझ्नको लागी प्रर्ालीग्त रुपमा ्त्थ्यांक ्संकलन गनने काय्ष अधघ बढेको छ ।स््तन 
क्यान््सरको ्सम्भाव्व्त िोखखममा रहेका ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुलाई ्सहयोगको 
पवहचान गन्ष, र अन््तत््वगत््व प्रमार्मा आिारर्त िाँचर उपचारको माग्षदि्षनहरुको 
्वर््षन गन्ष य्सले मद््त गननेछ ।
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शलङ्गको छाला ्वा आन्रिाको भाग प्रयोग गरीिल्यवक्रयाबाट योनी बनाएका 
ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा पाठेघरको मयुख हुँदैन । त्य्सैले ्सर्भंकल Human 
Papillomavirus - HPV को िाँच आ्वश्यक छैन ।

पाठेििको मुखको जाँचको बेला असहजर्ा हटाउने

यट्द ्तपाइँको वबरामीलाई ्सहि भइरहेको छैन ्वा उ्सले स्पेकयु लम् (पाठेघरको मयुख 
हेनने यन्त्रबाट) िाँच गन्ष मावनरहेको छैन भने, यी व्वकल्पहरु छलफल गन्ष ्सवकन्छ 
भन्नेमा व्वचार पयुया्षउनयुहो्स्:

• भ्याजिनल अट्ोफीको कारर् हुने अ्सहि्ता र अपयुरो न्स्मयर िाँचको 
्सम्भा्वनालाई न्यूनीकरर् गन्ष ्सर्भंकल िाँच गनयु्ष एक ्सा्ता अधघ नै व्यशतिले शलन 
्सक्ने योनी भभत्र लगाउने ए्सट्ोिेन वक्रमलाई वप्रस्क्राइब गनयु्षहो्स्।

• न्स्ष ्वा ्डाक्टरको वनदनेिन र माग्षदि्षन अनयु्सार बन्द स्पेकयु लम वबरामी आफैले 
धछराउन खो्बने र न्स्ष ्वा ्डाक्टरले स्पेकयु लम खोलेर नमयुना ्संकलन गनने 

• रावष्ट्रय मापदण््डहरु अनयु्सार Human Pappiloma Virus-HPV को 
स््वाबहरु व्यशति आफैले ्संकलन गनने

पाठेििको मुखको क््यान्सि पाठेििको मुखभएका कुनै ट्ान्सजेन््डि पुरुर् वा जन्म हुँ्दा मगहला 
इंगगर् गरिएको नन्-बाइनिी सेवाग्राहीहरुको लागी:

• रावष्ट्रय मापदण््डहरु अनयु्सार स्पेकयु लम िाँच र पाठेघरको मयुखको िाँच गनयु्षहो्स् ।

ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुले ्तल्लो पेटको िाँचहरु नगनने फेन््वे हेल्थ, बोस्टनको (Fenway 
Health, Boston) एक अध्ययनले देखाएको शथयो । उनीहरुले पाठेघरको मयुखको 
क्यान््सरको िाँच कम गछ्षन् र अपयुग्दो पाप न्स्मयर िाँच गनने गछ्षन्, व्विेर् गरी यट्द 
उनीहरुले छ मवहना ्वा बढी ्समय्सम्म पयुरुर् हममोन (टे्सटोस्टेरोन) शलएका छन् भने 
(Peitzmeier, 2014) ।

िाँचको लागी ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्को स््वाब पठाउँदा, व्यशतिले टे्सटोस्टेरोनको प्रयोग 
गरररहेको छ र स््वाब मलद्ारको नभई पाठेघरको मयुखको हो भनेर ल्याबलाई िानकारी 
ट्दनयुहो्स् । यट्द ्तपाइँको वबरामीको मवहना्वारी भइरहेको छैन (एमीनोरवहया छ) 
भने, य्सको िानकारी पवन ल्याबलाई ट्दनयुहो्स् ।

73



ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य केन्रिबाट शलइएको यो माग्षदि्षनले ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुको 
व्यशतिग्त अनयुभ्वहरुबाट ्सर्भंकल िाँच  िाँचमा ्सहि मह्सयु्स गन्ष ्सहयोग गरेको 
प्रवक्रयाहरुबाट आएको प्रव्वधिहरु्संग धमलाएको छ ।

• अ्सहि्ता न्यूनीकरर् गन्षको लागी ्सर्भंक््सको दृष्यांकन गन्ष बढी बावहरी बल 
आ्वश्यक हुने एकदम ्सानो (पे्डीयाट्ीक) स्पेकयु लमको प्रयोग गनयु्षहो्स् ।

• ्तल्लो पेटको व्वश्ामलाई (पेक्ल्भक ररल्याक््से्सनलाई) प्रोत््साहन गन्ष व्यशतिले 
िाँचको अन्त्य पधछ आफ्नो वन्तम्बलाई ्सान्ष ्सक्नयुहुन्छ ।

• भब्षल ररल्याक््स्से्सनमा िाने ्समय वनकाल्दा ्सहयोग हुन ्सक्छ ।

• धछराउनयु अधघ ्साँघयुरो स्पेकयु लमलाई ्ता्तो पानीले भभिाउनयुहो्स् । य्सले िाँचको 
नव्तिाहरुलाई अ्सर पाददैन ।

• स्पेकयु लमको बावहरी भागमा थोरै मात्रामा पवन पानीमा आिारर्त लयुरिीकेन्टको 
प्रयोग गदा्ष व्यशतिलाई ्सजिलो हुन ्सक्छ ्तर य्सो गदा्ष नमूनाको पररर्ामहरुमा 
अ्सर हुने िोखखम बढ्न ्सक्छ (Hathaway et al 2006, Holton et 
al 2008) । िेरै लयुरिीकेन्टको प्रयोग गना्षले िाँचको पररर्ामहरुमा अ्सर गनने 
अध्ययनहरुले देखाएको छ, त्य्सैले िेरै मात्रामा लयुरिीकेन्टको प्रयोग गनयु्ष हुँदैन ।

योनीमा/अगा्डीको प््वालमा एउटा ्वा दुइटा औंलाहरु राख्ने र पोस्टेररयर प्रे्सर 
लगाउँदै वबरामीलाई उ्सको पेक्ल्भक फ्लोर म्सलहरुखयुम्च्याउन र छो््डन भन्ने ।

श्ो्त: Hsiao KT. 2016 in Deutsch M (ed.) 2016

टे्सटोस्टेरोनको अ्सरहरुले ओभेररयन क्यान््सरको िोखखमलाई क्सरी वनिा्षरर् गछ्ष 
भन्ने कयु रामा हाल उपलव्ि भएका प्रमार्हरु अवनर्ा्षयक छन् (Coleman 2012)।

ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरुको लागी:

• ट्ान््स पयुरुर्हरुको लागी ओभेररयन िाँच ्सयुझा्व गररएको ्त्थ्यांक र ्सूचनाहरु छैन।

टेस्टोस्टेरोनको अ्सरहरुले पाठेघर क्यान््सरको िोखखमलाई क्सरी वनिा्षरर् गछ्ष भन्ने 
कयु रामा हाल उपलव्ि भएका प्रमार्हरु अवनर्ा्षयक छन् (Coleman 2012)।

प्रमार्मा आिारर्त िाँच  माग्षदि्षनहरुको अभा्व भएको यस््तो अ्वस्थामा पवहले ्वा 
हाल हममोन प्रयोग गरेका/गनने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुको िाँच गदा्ष व्वचार गन्ष ्सवकने 
केवह क्क्लवनकल अभ्या्सहरुका बयुंदाहरु उपलव्ि छन्:

• योनीबाट रग्त आफै बगेको हो भने, वबरामीले टेस्टोस्टेरोनको मात्रा छयु टाएको शथयो 
वक ्वा अधिक मात्रामा टे्सटोस्टेरोन शलएको हो ि्सले गदा्ष एस्ट्ोिेनको मात्रा 
बढेको हुन ्सक्ने भनेर पवहले नै लेखािोखा गनयु्षहो्स् ।

• यी ्वा अन्य न्यूनीकरर् गनने कारकहरुको अभा्वमा, योनीबाट आफै बगेको रग्तको 
मयुल्यांकन गनयु्षहो्स् (ि्सरी ्तपाइँले िन्म हुँदा इंवग्त गररएको शलङ्ग्संग मेल खाने 
लैंवगक पवहचान भएका (्सी्सिेन््डर) मवहलाहरुको मवहना्वारी रोवकएपधछ 
मयुल्यांकन गनयु्षहुन्छ त्य्सरी नै) ।

अण््डाश्य क््यान्सि

पाठेिि क््यान्सि
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क) िरीर परर्व्त्षनको लागी गररएको पू्व्ष िल्यवक्रयाहरु ्वा नरम ट्टस्ययु वफलरहरुको प्रयोग बारे ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई 
्सोध्नयु भनेको ्संबेदनिीलन हुनयु हो।

ख) छाव्त ्वा यौनाङ्ग पयुनर्नंमा्षर् िल्यवक्रयाहरु नगरेका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी उनीहरुको िस््तै िारररक बनौट 
भएको व्यशतिहरुमा लागयु हुने मापदण््डहरु अनयु्सार क्यान््सर िाँचको प्रस््ता्व गनयु्ष पछ्ष ।

ग) पयुरुर् हममोनहरु शलइरहेका वबरामीहरुलाई ्सर्भंकल क्यान््सरको िाँच आ्वश्यक पददैन ।

घ) मवहला हममोनहरु शलइरहेका वबरामीहरुलाई प्रोष्ट्रेट क्यान््सरको िाँच आ्वश्यक पददैन ।

ङ) क्यान््सर िाँचको लावग बोलाउँदा व्यशतिको िन्ममा ट्दइएको ललंङ्गमा भन्दा उ्सको लैंवगक्तामा आिारर्त हुनयु पछ्ष ।

च) क्यान््सर िाँचले व्यशतिको लैंवगक्तालाई नभई उ्सको िारररक बनौटलाई उल्लेख गरेको हुन्छ ।

स्व-सचमक्षाको अभ््यास

उत्र ्तल फयु टनोटमा ट्दइएको छ 1

ट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका गबिामीहरुमा गरिने क््यान्सिजाँच  सम्बस्न्ध र्ल ट्दइएको मध््ये 
कुन दुई कथनहरु साँचो हुन्?

वनम्न प्रश्न क्याशथ स्टेफेन््सन, एलेक््स केर र रेचेल िोन्सनले NZ Doctor मा प्रकाशि्त गरेको लेखको आिारमा 
उनीहरुले नै वनमा्षर् गरेको अनलाइन टे्ननंङ्ग मो्डलबाट शलइएको हो (Stephenson et al, 2020)।

उत्र:(ख) र (च)
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अभ््यासका बुं्दाहरु
वबरामीले चाहेको िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गरी धचवकत््सकीय र िल्यवक्रयाको इव्तहा्स शलनयुहो्स् र िारररक 
बनौटको ्सूची ्तयार पानयु्षहो्स् ।

के उनीहरुले नरम ट्टस्ययु वफलरहरु (soft tissue filers) आफ्नो िरीरमा ्सयुइमाफ्ष ्त लगाएका  (inject) गरेका 
छन् भनेर ्सोध्नयुहो्स्, िोखखमहरुको बारे व्याख्या गनयु्षहो्स्, र िोखखम न्यूनीकरर्को दृवष्कोर् अपनाउनयुहो्स् ।

आफ्नो िरीरको ्संबन्न्ि्त अङ्गहरुलाई ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले कयु न िब्दको प्रयोग गछ्षन् भनेर ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई ्सोध्नयुहो्स् ।

िाँच  व्यशतिको लैंवगक्तामा नभई उ्सको िारररक बनौटको आिारमा गररन्छ भनेर ्सयुदृढ पानयु्षहो्स् – (“यट्द 
्तपाइँ्संग छ भने िाँच गनयु्षहो्स्”) ।

प्रोष्ट्रेट हुने ट्ान््सिेन््डर मवहला ्वा िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिलाई िन्म हुँदा इंवग्त 
गररएको शलङ्ग्संग मेल खाने लैंवगक पवहचान भएका (्सी्सिेन््डर) पयुरुर्हरुमा लागयु हुने मापदण््डहरु अनयु्सार 
नै क्यान््सरको िाँच गररनयु पछ्ष ।

स््तनको ्तन््तयु ्वा पाठेघरभएका ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् ्वा िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएकोनन्-बाइनरी व्यशतिलाई 
्सी्सिेन््डर मवहलाहरुमा (िन्म हुँदा स्त्री शलङ्ग इंवग्त गररएको र हाल मवहलाको लैंवगक पवहचान भएका 
व्यशतिमा) लागयु हुने मापदण््डहरु अनयु्सार नै क्यान््सरको िाँच गररनयु पछ्ष ।

स््तन भएको ट्ान््सिेन््डर मवहला ्वा िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको नन्-बाइनरीव्यशति्संग व्यशतिग्त िोखखमका 
कारकहरुका बारे छलफल गनयु्षहो्स्, र िहाँ ्संके्त गररएको छत्यहाँ रावष्ट्रय मापदण््डहरु अनयु्सार ममोग्ाम प्रयोग 
गरी उनीहरुलाई स््तन क्यान््सरकोिाँच गररनयु पछ्ष ।

िल्यवक्रया द्ारा स््तन हटाउने मास्टेकटोमीगरर्सकेपधछ बाँकी भएको स््तनको ्तन््तयुहरु – मयुन्टो ्समे्त – बाट 
हुने स््तन क्यान््सरको िोखखमहरु बारे हाल्सम्म केवह थाहा भएको छैन । मास्टेकटोमी गरेका ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्हरुको िाँच को माग्षदि्षन गन्षको लागी गनने ठो्स प्रमार्हरुछैनन् । व्यशतिग्त िोखखमका कारकहरु बारे 
्तपाइँको वबरामी्संग छलफल गनयु्षहो्स्, र िहाँ ्संके्त गररएको छ त्यहाँ स््तन क्यान््सरको िाँच को उपययुति 
व्वकल्पहरु बारे व्वचार गनयु्षहो्स् ।

यट्द ्तपाइँको वबरामीले ्सर्भंकल िाँच  िाँचको लागीस्पेकयु लम बाट गररने िाँच प्रव्त अ्सहि मह्सयु्स गनयु्षभएको 
छ भने उ्सँग ए्सट्ोिेन वक्रम ्वा आफै HPV स््वाब ्संकलन गन्ष ्सक्ने ्सम्भाव्व्त व्वकल्पहरु बारे छलफल 
गनयु्षहो्स् ।
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टेस्टोस्टेरोनको अ्सरहरुले क्सरी ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा हुने ओभेररयन ्वा पाठेघरको क्यान््सरको 
िोखखमलाई वनिा्षरर् गछ्ष भन्ने बारे हाल उपलव्ि भएको प्रमार्हरु अवनर्ा्षयक छन् ।

टेस्टोस्टेरोन प्रयोग गनने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् ्वा िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिको 
योनीबाट आफै रग्त बगेको छ भने त्य्स अ्वस्थामा ि्सरी ्तपाइँले ्सी्सिेन््डर मवहलाहरुको मवहना्वारी 
बन्द भइ्सकेपधछ मयुल्यांकन गनयु्षहुन्छ, त्य्सरी नै य्स अ्वस्थाको पवन मयुल्यांकन गनयु्षहो्स् ।
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्यौन ि प्रजनन 
स्वास््थ््य

6.1 ्यौन ि प्रजनन स्वास््थ््यको महत्व

6.2 ्यौन इगर्हासको गवविण सलने

6.3 शल््यगरि्याबाट बनाइएको ्योनीको (गन्योभ््याजीनल) ्यौन स्वास््थ््य
6.4 शल््यगरि्याबाट पुरुर्को सलङ्ग बनाउने गबचध (मेटोई्डीओप्लास्स्ट), 
फ््यालोप्लास्स्ट ि ्यौन स्वास््थ््य

6.5 प्रजनन स्वास््थ््य समेर् प्रजनन संिक्षण ि गभ्तगनिोध

6.6 ्यौन दुव्य्तवहाि

6 
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ससक्ने 
उदे्श््यहरु:

हालको शािरिक बनौट ि ्यौन व्यवहािहरुको आधािमा 
्यौन संरिामक िोगहरुबाट ट्ान्सजेन््डि गबिामीहरुलाई हुने 
जोखखमलाई कसिी जाँच्ने भनेि बुझ्ने ।

ट्ान्सजेन््डि समावेशी ि ट्ान्सजेन््डि सक्षम र्रिकाले 
ट्ान्सजेन््डि गबिामीहरुबाट कसिी उगनहरुको ्यौन इगर्हास 
सलने भनेि बुझ्ने ।

लैंगगक सकािात्मक ्यौनाङ्गको शल््यगरि्याहरु गिेको 
व्यसतिमा आउन सक्ने ्यौन स्वास््थ््य सम्बस्न्ध गवर््यहरुको 
पुनिावलोकन गनने ।

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको लागी गभ्तगनिोधकको गवर््यहरु 
ि शुरिाणु ि अण््डाश्य (ग््याचमट-gamete) भण््डािणको 
गवकल्पहरु बुझ्ने ।

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुले अनुभव गनने ्यौन नहंसा ि त््यस पसछ 
उनीहरुलाई आवश्यक पनने सह्योगहरुको िाम्ा अभ््यासहरु 
बािे बुझ्ने ।

1

2

3

4
5

81



क्क्लवनश्सयनहरुले व्वध्यमान िारररक बनौट र यौन व्य्वहारहरुमा आिारर्त भएर 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा यौन ्संक्रमर््संग ्सम्बन्न्ि्त िोखखमहरुको मयुल्यांकन 
गनयु्ष पछ्ष । िन्म हुँदा इंवग्त गररएको शलङ्ग्संग मेल खाने लैंवगक पवहचान भएका 
(्सी्सिेन््डर) व्यशतिहरुमा गररने ब्याक्टेररयल र भाइरल ्संक्रमर्हरु ्सम्बन्न्ि ्सबै 
िाँचहरु ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा पवन लागयु हुन्छ । िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु आफ्नो 
पूरा िारररक पररक्र्हरु गराउन अ्सहि मह्सयु्स गनने गछ्षन् । केवह पररक्र्हरु 
उनीहरु आफैले शलन ्सक्ने वपिाबकको नमयुना ्वा स््वाबहरुबाट गन्ष ्सवकन्छ भनेर 
यट्द ्तपाइँले व्याख्या गनयु्ष भयो भने उनीहरु आश्वस्थ हुन ्सक्छन् । ्सबैलाई वपिाबको 
नमूना ल्याउने व्वकल्प प्रस््ता्व गनयु्षभनेको क्सैको िरीर ्वा यौनाङ्गको बारेमा िारर्ा 
नबनाउने/अनयुमान नलगाउने एउटा ्सजिलो ्तरीका हो ।

व्यशतिको यौन ईव्तहा्स र उ्सको ्व्त्षमान यौन गव्तव्वधिहरुले हाल उ्समा देखखएको/
देखखन ्सक्ने स््वास््थ्य ्समस्याहरू बारे व्याख्या गन्ष ्सवकन्छ (उदाहरर्को लागी, 
यौन नहं्सा ्वा पू्व्ष यौन ्संक्रमर्हरु्संग िोध्डएको) । य्सले प्राथधमक रोकथामको 
आ्वश्यक्ता वनिा्षरर्त गन्ष ्सक्दछ (िस््तै, प्रव्तरक्ाहरु, गभ्ष वनरोिक, पेप1, ्वा 
प्रेप2) ।

्यौन ि प्रजनन स्वास््थ््यको 
महत्व

6.1

्यौन स्वास््थ््य ईगर्हास भनेको व्यसतिको गन्यचमर् 
मेच्डकल परिक्षण वा शािीरिक ईगर्हासको 
एक महत्वपूण्त अंश हो । ्यो व्यसतिको सामान््य 
स्वास््थ््यको लागी अभभन्न कुिा हो ि ्यो उसको 
खुशी, कल््याण, ि ्दीिा्त्युसंग सम्बस्न्धर् छ। 
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यो ८-पी यौन इव्तहा्स बारेको गररने अन््त्वा्ष्ता्ष, केवह व्विेर् ट्ान््सिेन््डर ्समा्वेिी 
प्रश्नहरु ्सवह्त, ्तल ट्दइएको छ । प्रत्येक प्रश्नहरुले महत््वपूर््ष ्सूचनाहरु प्रदान गछ्ष, 
्तर यी ्सबै प्रारक्म्भक भेट मै पूरा गनने ्समय भने नहुन ्सक्छ ।

्यौन इगर्हासको गवविण 
सलने

6.2

्यौन गरि्याकलापको बािे सोध्न ्यट्द चचगकत्सकी्य इगर्हासमा 
सामान््यकिण गरि्यो भने ्यस बािे सोध्न ्डिाउनुपनने हुँ्ैदन । ्यौन 
स्वास््थ््य सशक्षा सामग्रीहरु स्पटि रुपमा प्र्दश्तन ग्दा्त उप्योगी 
हुन सक्छ । गकन ्यी प्रश्नहरू सोध्नुपछ्त भन्ने वण्तन गिेि ि ्यी 
गन्यचमर् प्रश्नहरू हुन् जुन र्पाईंले सबैलाई सोध्नुहुन्छ भनेि 
सुरु गनु्तहोस् ।

८-पी ्यौन इगर्हास
1 2 3 4
चाहेको भार्ा/
अङ्गहरु
म ्सारांिमा ्तपाइँको यौन इव्तहा्स 
शलन गइरहेको छयु , र ्तपाइँले आफ्नो 
िरीरको ्वर््षन गन्ष प्रयोग गनने 
िब्दहरुलाई म आदर गन्ष चाहान्छयु  ।

्तपाइँको यौनाङ्ग बारे कयु रा गदा्ष 
्तपाइँले कयु न िब्दको प्रयोग गररयो्स् 
भन्ने चाहनयुहुन्छ? ्तपाइँको िरीरको 
अन्य कयु नै अङ्गहरुको बारे कयु रा गदा्ष 
कयु नै व्विेर् िब्दहरु छन् ियुन मैले 
प्रयोग गन्ष ्सक्छयु ? ्तपाइँलाई कस््तो 
िाँच को आ्वश्यक्ता छ भनेर बयुझ्न, 
्तपाइँले कयु नै िल्यवक्रयाहरु गनयु्ष 
भएको छ वक छैन भनेर मैले ्सोध्नयु 
पनने हुन्छ ।

पाट्तनिहरु
के ्तपाइँले हाल यौन ्सम्पक्ष  गरररहनयु 
भएको छ? यौन ्संक्रामक रोगहरु/
एच.आइ.भी.को िोखखमबारे बयुझ्न मैले 
्तपाइँको पाट्षनर ्वा पाट्षनरहरुको बारे 
थोरै ्सोध्नयु पनने पनने हुन्छ । के ्तपाइँ 
शलङ्ग भएको व्यशति्संग यौन ्सम्पक्ष  
गनयु्षहुन्छ? के ्तपाइँ योनी भएको 
व्यशति्संग यौन ्सम्पक्ष  गनयु्षहुन्छ?

अभ््यासहरु
अधघकै कारर्हरुले गदा्ष, ्तपाइँले कस््तो 
वकश्समको यौन ्सम्पक्ष  गनयु्षहुन्छ भनेर 
पवन मैले ्सोध्नयु पनने हुन्छ । आफ्नो 
यौन वक्रयाकलाप बारे मलाई भन्नयुहो्स् 
। कस््तो यौन वक्रयाकलापहरुमा ्तपाइँ 
आफ्नो पाट्षनरको अङ्गहरुबाट वनस्कने 
्तरल पदाथ्षको ्सम्पक्ष मा हुन ्सक्नयुहुन्छ 
होला? 

्यौन संरिामक 
िोगहरुको सुिक्षा
एच.आइ.भी. ्समे्त यौन ्संक्रमर्हरुबाट 
्तपाइँले आफयु लाई क्सरी ्सयुरभक््त 
राख्नयुहुन्छ? के ्तपाइँ ्वा ्तपाइँको पाट्षनर 
क्सैले वनरोिहरु िस््तै कण््डम, पन्िा, 
मयुख मैथयुन गदा्ष प्रयोग हुने वनरोिक 
(्ेडन्टल ड्ामहरु), ्वा प्रेप शलनयुहुन्छ? के 
्तपाइँ पेपको प्रयोग गनयु्षहुन्छ? के पेपको 
आ्वश्यक्ता पन्ष ्सक्ने गरी ्तपाइँले हालै 
कयु नै अ्सयुरभक््त यौन ्सम्पक्ष  गनयु्ष भएको 
शथयो?
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्यौन संरिामक 
िोगहरुको 
इगर्हास
के ्तपाइँलाई कवहले यौन ्संक्रामक 
रोगहरुको लक्र्हरु भएको शथयो? के 
्तपाइँले कवहले यौन स््वास््थ्य स्स्क्रन चेक 
गनयु्ष भएको छ?

गभा्तवस्था 
्तपाइँले गनयु्ष हुने कयु नै पवन वकश्समको यौन 
्सम्पक्ष बाट गभ्षिारर् हुने िोखखम छ? 
यट्द छ भने, गभ्षिारर् रोक्न आकन्ष्मक 
रुपमा चावहने गभ्षवनरोिकहरुको 
आ्वियक्ता पन्ष ्सक्ने गरी ्तपाइँले 
हालै कयु नै अ्सयुरभक््त यौन ्सम्पक्ष  गनयु्ष 
भएको शथयो? के ्तपाइँ हाल बच्चा 
िन्माउने कोशि्स गददै हुनयुहुन्छ? 

सन्र्ुगटि
आफ्नो यौन ्सम्पक्ष को अनयुभ्वमा 
्तपाइँ कव्तको ्सन््तयुष् हुनयुहुन्छ? यौन 
्सम्पक्ष  गदा्ष के ्तपाइँलाई केवह दुखाई ्वा 
अ्सहि्ताको मह्सयु्स हुन्छ?

अन्र्िङ्ग 
पाट्तनिबाट हुने 
नहंसा
के क्सैले ्तपाइँलाई िबरिस््ती कयु नै 
यौन वक्रयाकलाप गन्ष बाध्य बनाएको 
शथयो? आफ्नो अन््तरङ्ग ्सम्बन्िमा के 
्तपाइँ अ्सयुरभक््त मह्सयु्स गनयु्षहुन्छ?

ट्ान्सजेन््डि समावेशी शब््दावलीहरु प्र्योग गरिएको प्रश्नहरुको उ्दाहिण

5 6 7 8

यौन इव्तहा्स शलनको लागी प्रयोग गररने ५-पी क्क्लवनकल अन््त्वा्ष्ता्ष मा प्राय 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी यी ्तीन ्तत््वहरु थप गरी ्समा्वेि गररन्छ – चाहेको 
भार्ा/अङ्गहरु, ्सन््तयुवष्, र घवनष्ठ पाट्षनरबाट हुने नहं्सा । 

केवह ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी, लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु 
्वा िल्यवक्रयाहरुले उनीहरुको यौन चाहना ्वा यौन वक्रयाकलापहरुलाई केवह 
परर्व्त्षन गन्ष ्सक्छ । उनीहरुमा हुने यस््ता परर्व्त्षनहरु के ले गदा्ष भएको हो, र 
कस््तो परर्व्त्षनहरु उनीहरुलाई ्सहि ्वा अ्सहि भएको छ भन्ने वकश्समको 
छलफल गनने ठाउँ राख्दा ्तपाइँले उनीहरुलाई क्सरी ्सहयोग गन्ष ्सक्नयुहुन्छ भन्ने 
्सयुवनभचि्त गन्ष ्सक्छ । उदाहरर्को लागी, केवह ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुले आफ्नो यौन 
वक्रयाकलापमा ए्सट्ोिेनको प्रभा्वहरुलाई स््वाग्त गन्ष ्सक्छन् भने अरुले हममोन 
परर्व्त्षन गन्ष चाहकेो ्वा य्स वबरुद् अन्य और्धिको प्रयोग गनने चाहना राख्न ्सक्छन् ।
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यट्द ्तपाइँले वनयोभािाइना भएको ट्ान््सिेन््डर मवहलाको पररक्र् गददै हुनयु हुन्छ 
भने केवह व्विेर् कयु राहरुमा ध्यान ट्दन िरूरी छ ।

वनयोभ्याजिनल्वाल प्राय शलङ्गको (पेनाइल) छालाले बनेको हुन्छ, म्ययुकयु ्व्स 
मेम्रिेनले होइन । भिाइनाको भभवत्र भभत्ामा यो छाला टाँश्सएर राखखएको हुनाले 
पेनाइल र स्क्रोटल छालामा छालाको क्यान््सर ्वा ्सोरीया्सी्स िस््ता छाला ्सम्बन्न्ि 
व्वकारहरु व्वकश्स्त हुन ्सक्ने ्सम्भा्वना रहन्छ । य्सलाई बावहरी छालामा हुने 
अ्वस्थामा िस््तै गरी उपचार गररनयु पछ्ष ।

एनोस्कोप ्वा ्सानो भ्याजिनल स्पेकयु लमको प्रयोग गरी ग्ानयुले्सन ्तन््तयु, मस््साहरु, 
्वा लेश्सओनहरु छन् वक भनेर ्वार्र्ंक रुपमा पेक्ल्भक िाँच गनने व्वचार गदा्ष उधच्त 
हुन्छ ।

यट्द प्रोष्ट्रेट पररक्र्को ्संके्त गररएको छ भने, य्सलाई योनीको (भिाइनाको) 
भभत्रबाट पवन िाँच गन्ष ्सवकन्छ (्तल ट्दइएको धचत्र हेनयु्षहो्स्) ।

वनयोभ्याजिना्संग ्सम्बन्न्ि्त यौन ्संक्रामक रोगहरु र अन्य ्संक्रमर्हरुको केवह थोरै 
उदाहरर्हरु छन् (िस््तै, गोनोररया, व्याकटेररयल भ्यािीनो्सी्स) । िब लक्र्हरु 
भएको भनेर क्क्लवनकल िाँचले देखाउँछ, ्तब िारररक िाँच र उपययुति पररक्र्हरु 
गनयु्ष पछ्ष ।

आन्रिाको भागको (कोलोन ग्ाफ्ट) प्रयोग गरी बनाइएको भिाइनालाई दृश्यात्मक 
रुपमा क्यान््सर िाँच  मापदण््डहरुको पालना गरी कोलोन क्यान््सरको प्रमार्हरुको 
लागी िाँच गररनयु पछ्ष र वबरामीमा इन्फ्ल्यामेटोरी बा्वेल ध्डजिि व्वकश्स्त भएको 
छ वक छैन भनेर मयुल्यांकन गररनयु पछ्ष ।

→ सशर््तक ५ मा टटप्पणी गरिए जस्र्,ै शल््यगरि्याबाट बनाइएको ्योनीमा पाठेििको 
मखु हु्ैँदन, त््यसैल ेHPV को लागी सर्भकंल जाचँहरु लागु हु्ैँदनन ्। प्याप न्स्मयरहरु 
पवन ्संके्त गररंदैन वकनभने प्याप न्स्मयरबाट िल्यवक्रयाबाट बनाइएको योनीको 
लाइननंङ्गको मयुल्यांकन गन्ष ्सनकंदैन ।

शल््यगरि्याबाट बनाइएको 
्योनीको (गन्योभ््याजीनल) ्यौन 
स्वास््थ््य

6.3

र्पाइँको गबिामीको ्यौन स्वास््थ््य ि सु-स्वास््थ््यलाई 
सह्योग गननेमा उसको शल््यगरि्याबाट बनाइएको 
्योनीकसतिको सछटो गनको भइिहेको भनेि मुल््यांकन 
गनने काम समावेश हुन्छ । ्यसमा भ््यान्जनोप्लागटि 
गरिसकेपसछ पगहलो पटक ्यौन सम्पक्त  गन्त खोज््ैद 
गिेको ट्ान्सजेन््डि मगहलालाई चचगकत्सकी्य पिामश्त 
ट्दने समेर् पगन समावेश हुन सक्छ ।
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शल््यगरि्याबाट पुरुर्को सलङ्ग 
बनाउने गबचध (मेटोई्डीओप्लास्स्ट), 
फ््यालोप्लास्स्ट ि ्यौन स्वास््थ््य

6.4

ययु योक्ष को क्यालेन-ल्ड्ष ्सामयुदावयक स््वास््थ्य केन्रिले Pump: a sexual 
pleasure and health resource guide for trans men who have 
sex with men TMSM ) प्रकाशि्त गरेको छ (Callen-Lorde 2021)17। 
TMSM को यौन स््वास््थ्य बारे पाइने ्सूचनाको ठयुलो अन््तराललाई हटाउन TMSM 
र ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यको व्विेर्ज्ञहरुको ्सहयोगबाट यो पयुन्स््तका बनाइएको शथयो 
। यो स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकहरु र ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरु दु्वैको लागीध्डिाइन 
गररएको छ, र य्समा मेटोई्डीओप्लान्स्ट ्वा फ्यालोप्लान्स्ट गरर्सके पधछ ध्यान ट्दनयु 
पनने यौन ्संक्रमर्हरुको बारे वनम्न परामि्षहरु ्समा्वेि छन्:

17http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/PUMP-TMSM-Health-
Guide_Final_V3.2.pdf

“िल्यवक्रयाको बेलामा कयु न ्तन््तयु हटाइएको हो 
त्य्समा आिारर्त भएर, िल्यवक्रया पधछ नयाँ यौन 
्संक्रामक रोगहरु र एच.आइ.भी. व्यशतिलाई लाग्न 
्सक्छ । ्संक्रमर्को िोखखममा रहेको ्तन््तयु्संग नयाँ 
मयुत्र नलीराखखएको हुन ्सक्छ, र िल्यवक्रया गरेको 
व्यशतिहरुको नयाँ मयुत्र नलीमा यौन ्संक्रमर्हरु हुन 
्सक्छ । िरीरको त्य्स भागमा कण््डम वबना यौन ्सम्पक्ष  
गररएको छ भने गोनोररया र क्ल्याधमध्डयाको लागी 
वपिा्वको पररक्र् गन्ष आ्वश्यक हुन्छ ।
यट्द क्सैको मयुत्र नली लम्बाइएको छ र योनी अझै 
अ्वक्स्थ्त छ, र योनीबाट यौन ्सम्पक्ष  हुन्छ भने, योनीमा 
हुने ्संक्रमर््संग ्सम्बन्न्ि आ्वश्यक िाँचहरु छयु टैि गन्ष 
आ्वश्यक हुन्छ, वकनभने मयुत्र नली अब अकदै  ठाउँमा 
हुन्छ । य्सलाई वपिा्वको िाँचबाट भन्दा त्य्सबाट 
वनकाशलने स््वाबबाट पररक्र् गन्ष ्सवकन्छ ।
यट्द शलङ्गमा कयु नै मयुत्र नलीराखखएको छैन भने पवन 
छाला्संग हुने ्सम्पक्ष बाट केवह यौन ्संक्रमर्हरु अझै 
्सन्ष ्सक्छन्, िस््तै हपमीि र ्सीवफशल्स् । ्साथै, नयाँ 
शलङ्गमा भएको घाउले (अना्वश्यक रौँहरु खौररंदा 
हुने एकदमै ्सानो घाउहरुले ्समे्त), व्यशतिलाई यौन 
्संक्रमर्हरु, एच.आइ.भी. ्समे्त ्सनने ्सम्भा्वना हुन 
्सक्छ ।”

 
श्ो्त:Callen-Lorde. 2021. Pump: a sexual pleasure and 
health resource guide for trans men who have sex 
with men. http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/
PUMP-TMSM-Health-Guide_Final_V3.2.pdf
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यौना्वास्थालाई रोक्न (प्ययुबटटी ्सप्रे्सन) ्वा लैंवगक ्सकारात्मक हममोन थेरापी ्सयुरु 
गनयु्ष अधघ ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरु्संग प्रिनन ्संरक्र्को 
बारे छलफल गररनयु पछ्ष ।

लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको प्रयोगले प्रिनन घटाउन ्सक्छ; हममोनहरु 
शलन छो्ेड पधछ पवन यो दीघ्षकालीन हुन ्सक्छ ।

एस्ट्ोिेनको प्रयोगले ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा यौन चाहना घटाउने, शलङ्ग उत्ेजि्त 
नहुने, र स्खलनमा प्रभा्व हुन ्सक्छ । टेस्टोस्टेरोनले ्सामान्य्तया यौन चाहनालाई 
बढाउँछ ।

आ्वश्यक्ता अनयु्सार, आन््तररक यौनाङ्ग िाँच, ्से्वाग्ाहीको व्वग्त र हालको 
यौन इव्तहा्समा, र व्यशति िाँचको लागी ्सहि मह्सयु्स गछ्ष वक गददैन भन्ने कयु रामा 
आिारर्त हुनयु पछ्ष । िारररक िाँच गनयु्ष अधघ कयु नै धचन््ता ्वा प्रवक्रयाको फाइदाहरुको 
बारे छलफल गररनयु पछ्ष । हा्तमा पन्िा र/्वा उपययुति आकारको स्पेकयु लमको प्रयोग 
गनयु्षहो्स् ।

प्रजनन स्वास््थ््य समेर् 
प्रजनन संिक्षण ि 
गभ्तगनिोध

6.5

्यौनावास्थालाई िोक्न (प््युबटटी सप्रेसन) वा लैंगगक 
सकािात्मक हममोन थेिापी सुरु गनु्त अचि ट्ान्सजेन््डि 
ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका व्यसतिहरुसंग प्रजनन 
संिक्षणको बािे छलर्ल गरिनु पछ्त ।

शरुिाणु ि अण््डाश्यको (ग््याचमटको) भण््डािण

Gonadotropin Releasing Hormones (GnRH) agonists/ 
puberty blockers हरुको अ्सरहरुलाई उल्ट्ाउन ्सवकन्छ, र य्सको 
ट्दघ्षकाशलन प्रिननमा अ्सर हुँदैन । यद्पी, बच्चाहरु र ययु्वाहरुको व्वका्सको लागी 
हाल र भव्वष्यमा उपलव्ि हुन ्सक्ने उपययुति ्सूचना उनीहरुलाई ट्दन महत््वपूर््ष छ ।

व्वय्षको भण््डारर् गन्ष ्सम्भ्व र ्सयुलभ भएको अ्वस्थामा, प्ययुबटटी ब्लकर्स् व्तर लाग्नयु 
भन्दा अधघ यस््ता व्वकल्पहरुलाई व्वचार गनयु्ष पछ्ष ।

यौ्वन अ्वस्थाका वबभभन्न चरर्हरुमा कन्म््तमा ट्ानर स्टेि ३ पयुगेका मवहला 
हममोनहरु शलने व्वचार गरररहेका व्यशतिहरुलाई, उपलव्ि र ्सयुलभ व्वकल्प भए ्सम्म, 
व्वय्षको cryopreservation (िेरै न्यून ्तापक्रममा कोर्हरुलाई ्संरक्र् गरेर 
राख्ने व्वधि) को बारे व्वचार गन्ष ्सयुझा्व गररन्छ । ययु्वाअ्वस्थाको प्रारक्म्भक चरर्मा 
भएकाहरुबाट(ट्ानर स्टेि २-३) भने पररपक््व व्वय्षहरु ्संकलन गन्ष प्राय ्सम्भ्व 
हुँदैन वकनभने पररपक््व व्वय्षहरु ययु्वा्वस्थाको बीच व्तरबाट (ट्ानरस्टेि ३-४) बन्न 
थाल्छन् । लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको प्रयोग गनयु्ष अधघनै व्वय्ष ्संकलन 
गरेर पधछको लागी भण््डारर् गन्ष ्सवकन्छ, यद्पी, व्वय्ष भण््डारर् गन्षको लागी प्ययु्वटटी 
ब्लकरहरुलाई बन्द गनयु्षपनने हुन्छ, ि्सले गदा्ष पयुरुर् व्विेर््ताहरु फेरी देखखन ्सक्ने 
िोखखम भएकोले गदा्ष ययु्वाहरु य्सलाई बन्द गन्ष वहस्च्कचाउने गछ्षन् । केवह देिहरुमा 
अन््डकोर्को ्तन््तयुको Cryopreservation बायोप््सीबाट गन्ष ्सवकने व्वकल्पहरु 
प्रदान गररन्छ ्तर यो अझै प्रयोगात्मक चरर्मै रहेको मावनन्छ । 

पयुरुर् हममोनहरु शलने व्वचार गरररहेका व्यशतिहरुको लागी, उपलव्ि भए्सम्म, 
अण््डािय ्वा ओभेररयन ्तन््तयुको भण््डारर् गनने व्वकल्पहरु बारे छलफल गररनयु पछ्ष 
। यद्पी, य्समा आक्रमर् प्रवक्रयाहरु ्समा्वेि छन् । लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरु ्सयुरु गनयु्ष भन्दा अधघ अण््डाियहरुको व्वका्स हुनै पनने भन्ने द्वा्व छैन । 
वकनभने टेस्टोस्टेरोनको प्रभा्वले भव्वष्यमा अण््डाियहरुलाई अ्सर पनने त्यस््तो कयु नै 
प्रमार्हरु हाल्सम्म छैनन् ।
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टेस्टोस्टेरोन ्सयुरु गनयु्ष अधघ, गभ्षवनरोिक बारे परामि्षहरु प्रदान गन्ष महत््वपूर््ष छ । 
टेस्टोस्टेरोन थेरापीले पयुग्ने मात्राको गभ्षवनरोिक क्म्ता प्रदान गछ्ष भन्ने ग्यारेन्टी 
हुँदैन र य्सलाई गभा्ष्वस्थाको बेला प्रयोग गनयु्ष हुँदैन वकनभने य्स उपचारको 
एनड्ोिेनाइजिङ्ग प्रभा्वले भ्युर्लाई ्सम्भाव्व्त हानी हुन ्सक्छ । गैर-ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्हरु्संग अ्सयुरभक््त यौन ्सम्पक्ष  गनने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा गभ्ष रहन ्सक्ने र 
यौन ्संक्रामक रोगहरुको पवन िोखखम हुन ्सक्छ ।

पयुरुर्हरु्संग यौन ्सम्पक्ष  गनने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु (trans MSM) का लागी 
अना्वश्यक प्रर्ालीग्त फेधमनाईिे्सन नहुने उपययुति गभ्षवनरोिक व्वकल्पहरु 
प्रदान गनने व्वचार गनयु्षहो्स् । प्रोिेस्टेरोनमा आिारर्त लङ्ग एक्क्टंङ्ग ररभर्सीबल 
कन्ट्ा्सेप्सन् (Long Acting Reversible Contraception - LARCs) 
िस््तै, ध्डपोप्रोभेरा®, िे्ेडल® ्वा आइ.ययु.्डी. हरु गभ्षवनरोिकको उपययुति 
व्वकल्पहरु हुन ्सक्छ भने कण््डमको प्रयोगले यौन ्संक्रामक रोगहरुबाट थप 
्सयुरक्ा प्रदान गछ्ष । टेस्टोस्टेरोन थेरापीबाट ्सर्भंकल अट्ोवफ गरेका व्यशतिहरुमा 
भने आइ.ययु.्डी. लगाउन बढी पी्डादावयक र प्राव्वधिक रुपमा बढी चयुनौ्तीपूर््ष हुन 
्सक्छ ।

गभ्त गनिोधक पिामश्त
केवह ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु गभ्ष रहन ्सक्ने ्सम्भा्वना भएको यौन ्सम्बन्िहरुमा 
रहेका हुन्छन्, र उनीहरुले गभ्ष वनरोिक, गभ्षको िाँच, ्वा गभ्ष ्तयुहाउने िस््ता 
व्वकल्पहरुको खोजि गन्ष ्सक्छन् ।

पाठेघर भएको ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् ्वा व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुका लागी 
टेस्टोस्टेरोन एउटा मात्र गभ्ष वनरोिकको प्रभा्वकारी ्सािन होइन । ्साथै, शलङ्ग 
भएका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुका लागी, 
लामो ्समय्सम्म प्रयोग गररएको भए्ता पवन, ए्सट्ोिेन र/्वा प्रोिेस्टेरोन प्रभाकारी 
्सािनहरु होइनन् ।

वबरामीहरुलाई गभ्ष वनरोिकको व्वकल्पहरुका बारे केवह ्सूचनाको आ्वश्यक्ता छ 
वक छैन भनेर स्पष् हुन उनीहरुको यौन व्य्वहार र पाट्षनरहरुको बारे ्सोध्नयुहो्स् ।
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्यौन दुव्य्तवहाि

6.6

बकृहर् रुपमा “लैंगगकर्ामा आधारिर् नहंसा” 
भनेको व्यसतिलाई उसको जैगवक सलङ्ग, 
लैंगगक पगहचान, वा समाजले सोचेको पुरुर् वा 
मगहलाको माप्दण््डलाई उलंिन गनने उनीहरुको 
लैंगगक अभभव्यसतिमा आधारिर् भइ उनीहरु 
प्रगर् गरिने नहंसा हो (Khan, 2011) ।

उनीहरुको लैंवगक पवहचान ्वा लैंवगक अभभव्यशतिको कारर् ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई हुने नहं्सा लैंवगक्तामा आिारर्त नहं्साको एक प्रकार हो (Betron 
and Gonzalez-Figueroa, 2009) ।

लैंवगक्तामा आिारी्त नहं्सामा ्सा्व्षिवनक ्वा वनजि िी्वनमा हुने िारररक, यौन, 
र मानश्सक दुव्य्ष्वहार; िम्कीहरु, िबरिस््ती; स््व्तन्त्र्तामा रोक; र आर्थंक 
अभा्व आट्द ्समा्वेि छन् ।ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा केजन्रि्त लैंवगक्तामा 
आिारर्त नहं्सामा प्राय ट्ान््स-व्विेर् िशति र वनयन्त्रर्को काय्षनीव्त ्समा्वेि 
हुन्छन् । उदाहरर्को लागी, य्समा वनम्न कयु राहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छन्:

• गल्त नाम, ्स्व्षनाम, ्वा िरीरलाई वग्बयाई ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको पवहचानलाई 
कम्िोर व्याख्या गनने

• क्सैको ट्ान््सिेन््डर पवहचान ्सा्व्षिवनक गरी ट्दने िन्म्क ट्दने

• व्यशतिको लैंवगक अभभव्यशतिलाई वनयन्त्रर् गनने ्वा उनीहरु “्साँचो रुपमा” 
मवहला ्वा पयुरुर् होइन भनेर घोर्र्ा गनने, ्वा

• हममोनहरु ्वा अन्य धचवकत््सकीय उपचारहरुबाट बक्न्च्त गनने ्वा पहुँचमा 
वनयन्त्रर् गनने

• ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अनयुभ्व गनने नहं्साको दरउच्च हुन्छ । एशिया र प्रिान््त 
क्ेत्रका िेरै देिहरुमा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुले अनयुभ्व गनने यौन नहं्साको 
अ्वस्थाहरुलाई एशिया प्रिान््त ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य ब्लयुवप्रन्टको अध्याय ३ 

18 भभध्डयो र अन्य ्सूचना यहाँ प्राप््त गनयु्षहो्स्  transhub.org.au/herenow यो पररयोिनान्ययु ्साउथ ्वेल््सको स््वास््थ्य 
मन्त्रालयको Prevention and Response to Violence and Neglect unit (PARVAN) ले फण््ड गरी, उ्सै्संग 
नजिकको ्सहकाय्षमा वनमा्षर् गररएको हो ।

मा, मात्रात्मक ्डाटा र गयुर्ात्मक रर्सच्ष दु्वैलाई उल्लेख गररएको छ (Health 
Policy Project, APTN and UNDP 2015) । त्य्स ्समयमा य्स क्ेत्रमा 
ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा हुने यौन नहं्सा बारे गयुर्ात्मक ्डाटा उपलव्ि शथएन ।

्सन् २०१९ मा न्ययुजिल्याण््डको अटेरु्वामा १,१७८ िना ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग 
गररएको ्सभनेले ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु, ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र नन्-बाइनरी 
व्यशतिहरुमा हुने यौन नहं्साको दर उच्च रहेको देखाएको शथयो । यी ्तीनै ्समयुहहरुको 
्सहभागीहरुले आफ्नो इच्छा वबना आफयु ले यौन ्सम्पक्ष  गरेको दर, ्सामान्य 
िन्संख्याका मवहलाहरुको भन्दा दुई देखख ्तीन गयुना बढी, र ्सामान्य िन्संख्याका 
पयुरुर्हरुको भन्दा ्सा्त देखख १२ गयुना बढी भएको उल्लेख गरेका शथए (Veale et 
al 2019) । अष्ट्रेशलयामा गररएको एक अध्ययनमा, ्सामान्य िन्संख्याको करर्व 
१४% को ्तयुलनामा ५० प्रव्ति्त भन्दा बढी ट्ान््सिेन््डर ्सहभागीहरुले कम््तीमा एक 
पटक आफयु ले यौन नहं्साको अनयुभ्व गरेको ब्ताएका शथए, र ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् र 
िन्म हुँदा स्त्री शलङ्ग इंवग्त गररएको  नन्-बाइनरी व्यशतिहरुमा हुने यौन नहं्साको दर 
उच्च भएको पाइएको शथयो (Callander et al 2018)। अष्ट्रेशलयाका ्सी्सिेन््डर 
मवहलाहरु भन्दा गैर-श्वे्त ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु आफयु ले नधचनेको व्यशतिबाट यौन 
नहं्सामा बढी पनने गरेको अष्ट्रेशलयाको नेिनल रर्सच्ष अग्षनाइिे्सन फर ्वयुमन्स् 
्सेफ्टीले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ (Ussher et al 2020)। 

प्रिान््त क्ेत्रमा ट्ान््सिेन््डर मास्कयु शलन व्यशतिहरुमा हुने नहं्साबारे पवहलो अध्ययनलाई 
वफिीमा ६४५ लेिवबयन, द्ीललंगी मवहलाहरु, ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु, ट्ान््सिेन््डर 
मास्कयु शलन र लैंवगक्ताको पयुवष् नगनने (िेन््डरनन्-कन्फर्मंङ्ग) व्यशतिहरु बीच 
्डाइभ्स्ष भोइ्से्स फर एक््सन फर इक््वाशलट्टले गरेको ्सभनेबाट कोररएको छ । ८३% 
्सहभागीहरुले उनीहरुको घवनष्ठ पाट्षनरबाट िारररक र/्वा यौन नहं्साको अनयुभ्व 
गरेको र ८% ले आफ्नो परर्वारको कयु नै ्सदस्यबाट यौन आक्रमर्को अनयुभ्व गरेको 
भनेर ्समयुदायले अगयु्वा गरेको य्स अध्ययनले देखाएको शथयो (DIVA 2019)। 

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु र यौन दुव्य्ष्वहारको अनयुभ्व गरेका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई 
्सहयोग गनने स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको पेिाकममीहरुको लागी Here & Now 
एक अनलाइन श्ो्त हो।18 य्समा स््वास््थ्य हेरचाह पेिाकममीहरुको लागी दुई्वटा 
एवनमे्सनहरु (य्स मोड्युलमा ्समा्वेि), र अरु दुइटा एवनमे्सनहरु ्सामयुदावयक 
्सदस्यहरुका लागी ्समा्वेि गररएको छ । यो पवहलो श्ो्तमा क्क्लवनश्सयन र 
्सामयुदावयक ्सदस्यहरु ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अनयुभ्व गनने यौन नहं्साको बारेमा, 
र स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदायकहरुबाट ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ्सहयोग प्राप््त गन्ष 
क्सरी ्सहि बनाउन ्सवकन्छ भन्ने बारे छलफल गददै छन्



।Source TransHub’s Here and Now campaign: transhub.org.au/
herenow 
Video link https://youtu.be/nwwQo5pAhzw
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अ्रिेसल्या
ट्ान््स ्सहभागीहरुले आफयु ले कन्म््तमा एक पटक यौन आक्रमर्को घटना भएको भनेर भनेका छन्

Callander et al 2018

ट्ान्स व्यसतिहरु 
ट्ान््स पयुरुर् र िन्ममा इंवग्त गदा्ष मवहला 
िनाइएको नन बाइनेरी व्यशतिहरुमा उच्च 
दर (५०%)

सामान््य जनसंख््या 

(१४%)

अष्ट्रेशलयाको मवहलाको ्सयुरक्ा ्सम्बन्न्ि रावष्ट्रय ्संस्थाले गरेको 
अध्ययनले अष्ट्रेशलयामा ्सी्स िेन््डर मवहलाहरुको ्तयुलनामा 
गैर स््वे्त ट्ान््स मवहलाहरुले एक अपररधच्त व्यशति द्ारा यौन 
आक्रमर्को अ्समान बढी गनयु्ष पनने ्त्थ्य देखाएको छ (Ussher 
et al 2020) | 

<50%
अष्ट्रेशलयामा छावनएका <५०% (भन्दा कम) ट्ान््स 
व्यशतिहरुले यौन आक्रमर् पधछ आफयु ले त्य्सबारे 
क्सैलाई नभनेको र ्सहयोग नखोिेको भनेर 
उल्लेख गरेका छन्

एसश्या प्रशान्र् क्षेत्रमा ्यौन 
आरिमण बािे र््थ््यांकहरु

50% 14%
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AOTEAROA, NEW ZEALAND

११७८ 
्सहभागीहरु 
→ ट्ान््स पयुरुर्

→ ट्ान््स मवहला

→ नन् बाइनेरी व्यशतिहरु

ले आफ्नो इच्छ वबना अरुले आफयु ्सँग यौन ्सम्पक्ष  गरेको 
ब्ताएका छन् | (Veale et al 2019)

२-३ गुना ७-१२ गुना 
्सामान्य िन्संख्यामा मवहला भन्दा बढी ्सामान्य िन्संख्यामा पयुरुर् भन्दा बढी

Veale et al 2019

DIVA 2019

गर्जी
६४५ ्सहभागीहरु→ 
→ लेक््बबयन
→ वद्यौवनक मवहला
→ ट्ान््स पयुरुर्हरु
→ ट्ान््स मस्कयु शलन व्यशतिहरु 
→ िेन््डर नन कन्फर्मंग 

८३% ्सहभागीहरुले आफ्नो नजिकको 
अन््तरंग पाट्षनरबाट िारररक / यौन 
नहं्सा भोगेको भनेर उल्लेख गरेका छन् | 

८% ्सहभागीहरुले आफ्नो परर्वारको 
्सदस्यबाट यौन आक्रमर्को अनयुभ्व 
गरेको ब्ताएका छन् |

ले िारररक / यौन आक्रमर् गरेको भनेर उल्लेख गरेका छन् (Diva 2019)

 11% यौन नहं्सा भोगेका ११% ट्ान््स ्वा नन 
बाइनेरी व्यशतिहरुले कवहले पवन यौन नहं्सा 
पधछ प्राप््त हुने ्से्वाको ्सहयोग शलएनन् |

यौन नहं्सा बोगेको ३% ट्ान््स ्वा नन बाइनेरी 
व्यशतिहरु त्य्स बेला प्रहरीको ्सम्पक्ष मा 
गएका शथए |

3% 

83% 8%
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लैंगगक नहंसा (जी.गब.भी.-Gender 
Based Violence-GBV)/ अन्र्िंग 
पाट्तनिबाट हुने नहंसा (आइ.पी.भी. 
Intimate Partner Violence-IPV) 
को जाँच
लैंवगक नहं्सा (िी.वब.भी.) र अन््तरंग पाट्षनरबाट हुने नहं्सा (आइ.पी.भी.) को 
िाँच  बारे माग्षदि्षनले ्सामान्य्तया िन्म हुँदा इंवग्त गररएको शलङ्ग्संग मेल खाने 
लैंवगक पवहचान भएका (्सी्सिेन््डर) मवहलाहरुलाई मात्र, र व्वरलै ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुलाई उल्लेख गनने गछ्षन् । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अनयुभ्व गनने नहं्साको दर 
उच्च रहेको ्त्थ्यको कारर्ले गदा्ष, ्सबै लैंवगक पवहचान भएका व्यशतिहरुमा िस््तै 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा पवन लैंवगक नहं्सा र घवनष्ठ पाट्षनरबाट हुने नहं्साको िाँच  
गररनयु पछ्ष (Peitzmeieret al, 2020) । य्समा प्रारक्म्भक इन्टेक िाँच  र फलो-
अप भेटहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छन् ।

थाईल्याण््ड र मेक्क््सकोका एच.आइ.भी. क्क्लवनकहरुमा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु 
र MSM वबरुद् हुने नहं्साको िाँच  ्सम्बन्न्ि पाइलट पररयोिनाले त्यस््ता 
िाँच कोलागी ्सयुरभक््त र गोप्य ठाउँ हुनयु पनने महत््वलाई िो्ड ट्दएको छ । अझ 
कम्षचारीहरुले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिलाई आदर गनने, नहं्सा वबरुद् कानूनी ्सयुरक्ाहरु 
बारे िानकार रहनेर नहं्सा बारे ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफ्नो अनयुभ्व ्सयुनाउँदा 
उनीहरुलाई ्सहयोग प्रदान गन्ष ्सक्ने, ्वा अन्य ्संस्थाहरुमा उनीहरुलाई पठाउन 
्सक्ने वनभचि्त गनने कयु राहरुपवन य्समा ्समा्वेि छन् (Betron, 2009)।

्यौन आरिमण पसछ ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुलाई ट्दने सह्योग
लैंवगक नहं्सामा परेका व्यशतिहरुको फस्ट्ष लाइन रेस्पोन््स क्सरी प्रदान गनने, र ्साथै 
आ्वश्यक परे ्वा अनयुरोि गररए अन्य ्से्वा प्रदायकहरुलाई क्सरी प्रेर्र् (रेफरल) 
गनने भन्ने बारे ्से्वा प्रदायकहरु ्ताशलम प्राप््त हुनयु पद्षछ । लैंवगक नहं्साको अनयुभ्व 
गरेको ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु अनयुभ्व गन्ष ्सक्ने केवह व्विेर् चयुनौ्तीहरुमा यो मोड्युल 
केजन्रि्त छ ।

िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको िी्वनमा यौन आक्रमर्को अ्सरहरु परेको हुन्छ, यद्पी 
अष्ट्रेशलयाको अध्ययन नमयुना िन्संख्याको आिा भन्दा कम ्सहभागीहरुले मात्र त्य्स 
बारे क्सैलाई भनेको ्वा ्सहयोग खोिेको भन्ने हामीलाई थाहा छ। न्ययुजिल्यान््डमा, 
यौन आक्रमर्को अनयुभ्व गरेको ट्ान््सिेन््डर ्वा नन्-बाइनरी व्यशतिहरु मध्ये मात्र 
११% ले बलात्कार ्वा यौन दुव्य्ष्वहार ्सम्बन्न्ि ्से्वाहरु शलएको, र के्वल ३% 
्सहभागीहरु मात्र त्य्स बेला प्रहरी कहाँ गएको देखखन्छ । ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरु 
र प्रहरीको ्सम्बन्िमा िट्टल इव्तहा्स हुन ्सक्छ, व्विेर् गरी त्यस््ता देिहरुमा िहाँ 
यौन व्य्व्साय, कशथ्त “क्र्स-डे्श्सङ्ग”, ्समललंवगक्ता, ्वा माग्ने वक्रयाकलाप आट्द 
कानूनी रुपमा ्वर्िं्त हुन्छ, ्वा मनमानी रुपमा, ्वा ्सा्व्षिवनक ्सयुरक्ाका प्रा्विानहरु 
आट्दको उल्लंघन भनेर ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु ्तफ्ष  प्रहरीले वनिाना लगाएको हुन्छ 
(UNDP and APTN 2017)।

आफ्नो ्से्वाहरु र अभ्या्सहरु लैंवगक ्सकारात्मक बनाए ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुले 
्सयुरक्ा, ्सहयोग र आदर पाएको मह्सयु्स गन्ष ्सक््छन्, र उनीहरुले आ्वश्यक्ता 
अनयु्सार ्सम्भाव्व्त यौन आक्रमर् पधछ ्सहयोग माग्न र प्राप््त गन्ष ्सक्छन्। शिर््षक 
४ ले ्सबै ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको लागी ्सकारात्मक र ्समा्वेिी ्वा्ता्वरर् क्सरी 
बनाउने भन्ने चरर्हरुलाई ्समेटेको छ । उदाहरर्को लागी, ्सकारात्मक इन्टेक 
फारमहरु राख्ने, ट्ान््सिेन््डर झण््डाहरु, पोस्टरहरु र स््वास््थ्य प्रबद्षन गनने ्सामग्ीहरु 
झयुन्ड्ाउने, र ्सबै लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुले प्रयोग गन्ष ्सक्ने िौचालयहरु 
्समा्वेि गनने भन्ने हो ।

92परिवर््तनकािी स्वास््थ््य सवेा र्र््त



आत्मगनण्त्यलाई आ्दि गनने:
यौन दुव्य्ष्वहार पधछ आ्वश्यक पनने ्से्वाहरुमा क्सरी पहुँच गन्ष ्सवकन्छ भन्ने ्सूचना 
ट्दएर र आफ्नो लागी के ट्ठक हुन्छ भनेर आफै वनर््षय शलन ्सक्ने गरी ्तपाइँको 
वबरामीहरुलाई ्सिशतिकारर् गनयु्षहो्स् । य्सको लागी वबग्तका नकारात्मक 
अनयुभ्वहरुलाई स््वीकार गन्ष केवह ्समयको आ्वश्यक्ता हुन ्सक्छ। ्सम्भाव्व्त 
व्वकल्पहरु बारे छलफल गनयु्षहो्स् र वनर््षय गदा्ष उनीहरुको स््व्तन्त्र्ता र स््वायत््तालाई 
आदर गनयु्षहो्स् ।

आफ्नो गबिामीहरुको लैंगगकर्ा पुगटि गनने: 
िरीरको अङ्गहरुको बारे उनीहरुले प्रयोग गनने िब्द ्वा िब्दा्वलीहरु ्समा्वेि 
गररएको छ वक छैन भनेर आफ्नो अभ्या्सको अभभलेखहरुको िाँच गनयु्षहो्स् ।

आफ्नो गबिामीहरुको अचधकाि थाहा 
पाउने: यौन आक्रमर्को अनयुभ्व पधछ, व्यशतिलाई आघा्त पयुग्न ्सक्छ, 
व्यशति अव्य्वक्स्थ्त ्वाव्वचशल्तभएको हुन ्सक्छ, ्वा व्यशतिले अन्य थयुप्रै वकश्समका 
अनयुभूव्तहरु र भा्वनाहरुको अनयुभ्व गन्ष ्सक्छन् । ्तपाइँको वबरामी ट्ठक भएको 
िस््तो देखखएको अ्वस्थामा पवन उनीहरुलाई आफ्नो अधिकारहरु बारे राम्ो ज्ञान 
नहुन ्सक्छ । आफयु ्संग भएको व्वकल्पहरु र अधिकारहरुको बारे वबरामीलाई ्सूधच्त 
गन्ष ्सक्यो भने उनीहरुलाई वनर््षय शलन ्सक्ने ्तफ्ष  िान ्सिशतिकरर् गन्ष ्सहयोग 
गन्ष ्सवकन्छ ।

र्पाइँको गबिामीसंग गनम्न अचधकािहरु 
छन्:
कयु न ्से्वाहरु शलने र के गन्ष उनीहरु चाहन्छन् भनेर वनर््षय गनने,
यौन दुव्य्ष्वहार पधछ को कयु नै प्रवक्रयाहरु ्वा पररक्र्मा ्सहमव्त नट्दन, ्वा ्सहमव्त 
वफ्ता्ष शलन

 

प्रहिीमा हुने उजुिीमा के के हुन्छ भनेि थाहा 
पाउने
न ै पवन अपरािको पीध्ड्त भए पधछ प्रहरी कहाँ िान िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु 
वहचवकचाउने ्वा अवनच्छयु क हुन ्सक्ने िेरै कारर्हरु छन् । यस््ता अनयुभूव्तहरु र 
वनर््षयहरुको आदर गन्ष महत््वपूर््ष छ ।

यौन दुव्य्ष्वहारमा परेका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग काम गदा्ष, प्रहरीमा उियुरी गन्ष 
िाँदा के के हुन्छ, उनीहरुको अधिकारहरु के हुन्, र कस््तो ्सहयोगहरु उपलव्ि छन् 
भनेर बयुँदाग्त रुपमा उनीहरुलाई भन्दा ्सहयोग हुन ्सक्छ । 

भभध्डयो ललंक: https://youtu.be/9iXkxO4iPbk

Video link: https://youtu.be/9iXkxO4iPbk

्यौन दुव्य्तवहािको अनुभव गिेका 
ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुका लागी

्साथै, यौन दुव्य्ष्वहारको अनयुभ्व गरेका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुका लागी आफ्नो ्से्वाहरुको मयुल्यांकन गरी 
उनीहरुलाई ट्दने आफ्नो व्या्व्सावयक ्सहयोगको प्रदि्षन गनने व्विेर् ्तररकाहरु हुन्छन् ।
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लैंवगक नहं्सा ्वा घवनष्ठ पाट्षनरहरुबाट हुने नहं्साको अनयुभ्व गरेका व्यशतिहरुको ्सहयोगको लागी 
्तपाइँको अभ्या्सका चरर्हरु के के छन्?

के यो ्सहयोगमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको पहुँच छ?

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी यो ्से्वाहरु बढी पहुँच योग्य ्वा स््वाग्त योग्य बनाउने ्तररकाहरु के 
के छन्?

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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अभ््यासका बुं्दाहरु
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफ्नो लैंवगक पवहचान, िारररक व्वव्वि्ता, र यौन व्य्वहारहरु भन्न ्सयुरभक््त 
हुने स््वाग्त योग्य ठाउँ क्क्लवनकमा बनाउने ।

हालको िारररक बनौट र यौन व्य्वहारहरुमा आिारर्त भएर ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुमा यौन ्संक्रमर् 
रोगहरुको िोखखमहरुको मयुल्यांकन गनने ।

्सबैको लागी यौन इव्तहा्स ्सम्बन्न्ि प्रश्नहरुको प्रयोग गनने र त्य्समा ्तीन्वटा थप ्तत््वहरु – चाहेको भार्ा 
(अङ्गहरु), ्सन््तयुवष् र घवनष्ठ पाट्षनरबाट हुने नहं्सा – थपेर त्य्सलाई ट्ान््सिेन््डर ्समा्वेिी बनाउने ।

िल्यवक्रयाबाट बनाइएको योनी भएका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र  िन्म हुँदा पयुरुर् शलङ्ग इंवग्त गररएको  
नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको लागी प्याप न्स्मयर ्वा ्सर्भंकल िाँचहरु आ्वश्यक छैन ।

प्ययुबटटी ब्लकरहरु ्वा लैंवगक ्सकारात्मक हममोन थेरापीहरु ्सयुरु गनयु्ष अधघ ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता 
भएको व्यशतिहरु्संग प्रिनन ्संरक्र् बारे छलफल गररनयु पछ्ष ।

गभ्ष वनरोिकको लागी लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु मात्र प्रभा्वकारी हुँदैनन् । गभ्ष वनरोिक 
व्वकल्पहरुको आ्वश्यक्ता उनीहरुलाई छ वक छैन भन्ने बारे स्पष् हुन वबरामीहरुलाई उनीहरुको यौन 
व्य्वहारहरु र पाट्षनर(हरु)को बारे ्सोध्ने ।

नहं्साको िोखखम उच्च भएकोले गदा्ष, लैंवगक नहं्सामा परेका मवहलाहरु र केटीहरुलाई ्तपाइँले 
्सामान्य्तया गनने िाँच  िस््तै ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको अनयुभ्वहरुलाई पवन त्य्सरी नै िाँच  गनयु्षहो्स् ।

िब ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुले यौन आक्रमर्को अनयुभ्व गरेका हुन्छन्, ्तब उनीहरुको लैंवगक्ता पयुवष् 
गनयु्षहो्स्, उनीहरुको अधिकारहरु र उनीहरुले प्रहरी्संग कयु रा गन्ष चाहन्छन् ्वा चाहँदैनन् भन्ने बारेमा 
्समे्त उपलव्ि व्वकल्पहरुको बारे ्सूचना प्रदान गनयु्षहो्स् ि्सले गदा्ष उनीहरुले आफ्नो लागी उत्म 
वनर््षय शलन ्सक्छन् ।
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एच.आइ.भी. िोकथाम, 
हेिचाह ि उपचाि
7.1 को िोकथाम, हेिचाह ि उपचाि कास्के्ड

7.2 ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरुमा एच.आइ.भी.को बोझ

7.3 जन्म हुँ्दा मगहला इंगगर् गरिएको ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरु ि   
      नन्-बाइनिी व्यसतिहरुमा एच.आइ.भी.को अवस्था

7.4 सचेर्ना ि परिक्षण

7.5 िोकथाम ि उपचािको लागी एच.आइ.भी.को और्चधहरु

7
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ससक्ने उदे्श््यहरु:

्से्वा प्रदान गदा्ष एच.आइ.भी. र लैंवगक ्सकारात्मक ्से्वाहरुको 
अन््तर्सम्बन्ि बारे बयुझ्ने ।

एच.आइ.भी. को रोकथाम, हेरचाह, र का्सके्ड (cascade) 
िाँच र अद्ा्वधिक गररएको ्सन् २०२५ लक्हरुको पयुनरा्वलोकन 
गनने ।

य्स क्ेत्रका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा हुने एच.आइ.भी.को 
बोझलाई बयुझ्ने ।

य्स क्ेत्रमा एच.आइ.भी. ्संक्रमर् र ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा 
य्सको िोखखम बारे ्सूचनाको कमीलाई ट्टपोट गनने ।

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी प्रेप र पेप मापदण््डहरु, र 
एच.आइ.भी.को और्धिहरु र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरु बीचको अन््तरवक्रयाहरुको पधछल्लो अध्ययनहरुको 
पयुनरा्वलोकन गनने ।

1
2
3
4
5
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परिच्य

7.1

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुमा एच.आइ.भी.को 
िोकथाम, हेिचाह ि उपचाि बािे स्वास््थ््य 
प्र्या्दकहरुको लागी भएको व्यावहारिक 
सूचनालाई समेट्नु अचि, स्वास््थ््य हेिचाह सेवाको 
क्षेत्र ि लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य 
हेिचाह सेवाहरु बीचको गगहिो सम्बन्धहरुको 
उल्लेख गन्त महत्वपूण्त छ ।

उदाहरर्को लागी, य्स क्ेत्रमा, यी दु्वै प्रकारका स््वास््थ्य हेरचाहमा भएका 
अग्पंस्ग्तिका (फ्रन्टलाइन) प्रदायकहरुले मयुख्य भूधमका खेल्दछन् । ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुले एच.आइ.भी.को रोकथाम, हेरचाह र उपचारहरुको ्तब मात्र पहुँच गनने 
गछ्षन् िब त्यस््ता ्से्वाहरुमा उनीहरुको लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य 
हेरचाह ्से्वाहरु िस््तै हममोनहरुको पहुँच हुन्छ । ट्ान््सिेन््डर ्से्वाग्ाहीहरुको 
आ्वश्यक्तालाई राम्ो्संग पूर््तं गन्ष ्सक्ने स््वास््थ्य ्से्वाहरु एच.आइ.भी.को रोकथाम, 
िाँच र उपचारका ्से्वाहरु पवन प्रदान गन्ष ्सक्म हुन्छन् ।

य्स क्ेत्रका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा हुने एच.आइ.भी.को बोझ र ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्हरुको अनयुभ्वहरु बारे भएको न्यून ्त्थ्यांकहरुको छलफल गनयु्ष अधघ एच.आइ.
भी.का ्से्वाहरुको कास्के्डबारे पवहले छलफल गरी यो शिर््षक ्सयुरु गररएको छ । 
त्य्सपधछ प्रेप र पेप, एच.आइ.भी.को और्धिहरु र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरुको और्िीय अन््तरवक्रयाहरु बारे ट्ान््सिेन््डर व्वशिष् ्सूचनाहरु य्समा 
केजन्रि्त छन् । 

→ शिर््षक ६ को “यौन इव्तहा्स शलने” मा एच.आइ.भी. ्समे्त यौन ्संक्रामक 
रोगहरुको िोखखम मयुल्यांकन गन्ष आ्वश्यक पनने चरर्हरु ्समा्वेि गररएको छ ।
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19श्ो्त: FHI 360: https://www.fhi360.org/projects/meeting-targets-and-maintaining-epidemic-control-epic

को िोकथाम, हेिचाह ि उपचाि कास्के्ड

7.2

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको लागी गन्यचमर् रुपमा 
एच.आइ.भी. पिामश्त सेवा, ि एच.आइ.भी. ि अन््य 
्यौन संरिामक िोगहरुको स्वेच्छा परिक्षण, दुवै समु्दा्य 
ि क्क्लगनमा,प्र्दान गरिनु पछ्त (WHO, 2014) । ्यो 
सेवाहरुको एउटा बकृहर् ि एगकककृ र् परि्योजना हुनुपछ्त 
जसले एच.आइ.भी.को िोकथाम, हेिचाह ि उपचािको 
लभक्षर् सेवाहरुमा ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको पहुँचलाई 
पगहले नै ि गनिन्र्ि रुपमा सुगनभचिर् गिेको हुन्छ ।्यो 
मो्डललाई कगहलेकगहँ एच.आइ.भी. सेवाहरुको 
“कास्के्ड” भनेि पगन चचगनन्छ ।19

एच.आइ.भी.को पररयोिनामा रोकथाम, हेरचाह र उपचारहरु बीच बशलयो 
्सम्बन्िहरुको आ्वश्यक्ता क्सरी हुन्छ भनेर एच.आइ.भी. ्से्वाहरुको 
कास्के्डले देखाउँछ । य्सको म्तल्व, एच.आइ.भी.को ्संक्रमर्मा अ्वरोि हुन्छ, 
र ्संक्रमर्को प्रारक्म्भक चरर्हरुमा नै एच.आइ.भी. देखखएका व्यशतिहरुको 
पवहचान हुन्छ र उनीहरुलाई दीघ्षकालीन रुपमा एन्टी रेट्ोभाइरल (ए.आर.भी.) 
उपचारमा ्सफल्तापू्व्षक ्संलग्न गन्ष ्सवकन्छ । ्से्वाहरुको कास्के्डमा अधघ बढ्न 
थाशल्सकेपधछ ्सके्सम्म िेरै व्यशतिहरुले फलो-अप गरुन भन्ने कयु रा ्सयुवनभचि्त गन्षको 
लागी वबभभन्न हस््तक्ेपहरु बीच बृह्त ्सम्बन्िहरुको आ्वश्यक्ता हुन्छ ।रहेका केवह 
यस््ता अन््तरालमा ्सी्सिेन््डर व्यशतिहरु भन्दा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु पनने ्सम्भा्वना 
बढी हुन्छ, र केवह व्वशिष् ्समयुहहरु िस््तै, यौन व्य्व्साय गनने ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु, 
लागयु पदाथ्ष ्से्वन गनने व्यशतिहरु र ययु्वाहरुको लागीयो झन् बढी ्संभाव्य हुन्छ । 
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िोकथाम

HIV-

एच. आइ. 
भी +/-

95%

कण््डमहरु, लयुरिीकेन्टहरु, ्सयुइहरु र मनो्सामाजिक ्सहयोग 
्समे्त रोकथाममा ्सबै के.पी.हरु्संग चालयु ्संलग्न्ता | 
वनयधम्त ए्स.आइ.ट्ट. स्स्क्रननंग र उपचार, एच.आइ.भी. - 
के.पीहरुको लावग एच.ट्ट.्सी. र प्रेप
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सक्षमर्ा ट्दने वार्ाविण
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CAPACITY DEVELOPMENT
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ि एस.आइ.
टट. परिक्षणको 
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प्रेप सं्योन्जर् िोक्थामको एक भाग

95%

95%

िोकथामको लागग हेिचाह ि उपचाि

एच.आइ.भी.को वनदान पधछ उपचारमा ्सहयोग ्सरह रोकथाममा एच.आइ.भी. 
+ के.पी.हरुको लावग ए.आर.ट्ट.मा धछटो पहुँच र पालना र वनयधम्त ए्स.ट्ट.
आइ. स्स्क्रननंग र उपचार

मान्व अधिकार + लैंवगक ्समान्ता + लान्छना, 
भेदभा्व र नहं्सा प्रव्त ियुन्य ्सहनिील्ता 
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्सन् २०१६ मा, ्संययुति राष्ट्र ्संघको ्सािारर् ्सभाको ए््ड्स अन्त्य गनने रािनैव्तक 
घोर्र्ाले देिहरुलाई ९०-९०-९० लक्मा प्रव्तबद् गराएको शथयो । ्संक्रधम्त 
व्यशतिको िरीरबाट एच.आइ.भी.को ्संख्या न्यून पारी, उनीहरुलाई स््वस्थ राखी, 
भाइर्सलाई थप फैलनबाट रोक्न िेरै भन्दा िेरै ्संक्रधम्त व्यशतिहरुमा एच.आइ.
भी.को पररक्र् र उपचार उपलव्ि गराउने बाटोको ्वर््षन यी लक्हरुले गद्षछन् । 

ट्ान््सिेन््डर िन्संख्याको लागी एच.आइ.भी. पररयोिनाहरुले व्विेर् अन््तरालहरुलाई 
पवहचान गनने, ्सम्बन्िहरुलाई ्सयुिारगनने योिनाहरुको प्रस््ता्व गनने, र कास्के्ड 
भरी नै पररयोिनाको प्रदि्षनको मयुल्यांकन गनयु्ष पछ्ष । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई 
हानी नपयुराउने, र ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य र एच.आइ.भी.को आ्वश्यक्ताहरु प्रव्त 
्संबेदनिील हुने एच.आइ.भी.को ्से्वाहरुमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको पहुँच हुन 
एकदम महत््वपूर््ष छ । 

“फास्ट ट्याक एरा” पवन भवनने ९०-९०-९० लक्हरु ्सन् २०१४ देखख ्सन् २०२० 
को ध्ड्सेम्बर ्सम्म चल्यो । अवहले य्सलाई “ग्लोबल ए््ड्स टागनेट््स २०२५” ले 
अद्ा्वधिक गरेको छ ि्सले ्सन् २०३० ्सम्म ए््ड्सलाई ्सा्व्षिवनक स््वास््थ्यको 
ख्तराबाट ्समाप््त पानने लक् शलएको छ । यी २०२५ लक्हरु, िोखखममा भएका 
्समयुदायहरु र एच.आइ.भी. भएका व्यशतिहरुलाई बीचमा राखेर, ्तीन एकआप्स्संग 
िोध्डएको क्ेत्रहरुमा –्सक्म ्वा्ता्वरर् (“the 10s” पवन भवनने), ्से्वाको पहुँच 
(“the 95s”), र ्से्वाहरुको एकीकरर् – केजन्रि्त छ । 

्सक्म ्वा्ता्वरर् लक्ले दण््डात्मक कानूनहरु १०% भन्दा कम देिहरुमा, र मयुख्य 
िन्संख्याको, ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु ्समे्त, १०% भन्दा कम व्यशतिहरुमा लान्छना र 
भेदभा्व, ्वा लैंवगक अ्समान्ता र नहं्सा हुनयुपनने लक् शलएको छ ।

१
१०हरु

्सक्म्ता ट्दने 
्वा्ता्वरर्”

२
९५हरु

्से्वाको पहुँच”

३
्से्वाको 

एकीकरर्

2025 को लागग ग्लोबल ए््डस 
लक्ष्यहरू

केन्रिमा एच.आइ.भी. 
्संक्रधम्त र िोखखममा 
भएका ्समयुदायहरु्संग 

बाँच्ने व्यशतिहरु

<१०%
देिहरुमा दण््डनीय 
कानूनहरु र 
नीव्तहरु छन्”

९०%
एच.आइ.भी. ्संक्रधम्त र 
िोखखममा भएका व्यशतिहरु 
व्यशति-केजन्रि्त र ्सन्दभ्ष व्विेर् 
एवककृ्त ्से्वाहरु्संग िोध्डएका 
छन् “

<१०%
ले लान्छना र भेदभा्वको 
अनयुभ्व गछ्षन्

<१०%
ले लैंवगक अ्समान्ता र 
नहं्साको अनयुभ्व गछ्षन्

९५%
मवहलाहरुमा एच.आइ.

भी., यौन + प्रिनन स््वास््थ्य 
्से्वाहरुको पहुँच छ”

९५%
ले ्संयोिन रोकथाम 

प्रयोग गछ्षन्

95%
on treatment

are vitally 
suppressed

९५%
पी.एल.एच.आइ.भी. लाई 

उनीहरुको ट्ान््सधम्सन 
क्स्थव्त बारे थाहा छ

९५%
भर्टंकल ट्ान््सधम्सन हटाउने 

्से्वाहरुको आ्वरर्

९५%
आफ्नो क्स्थव्त बारे थाहा 
हुने पी.एल.एच.आइ.भी. 

ले उपचार ्सयुरु गछ्षन्

adapted from SOURCE UNAIDS 2020. Prevailing against pandemics by putting people at the centre
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20 https://www.aidsdatahub.org/resource/transgender-slides 

ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरुमा 
एच.आइ.भी.को बोझ

7.3

उपलव्ध र््थ््यांकहरुले लगार्ाि के ्ेदखाउछँ 
भने ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरु अनुपार्हीन रुपमा 
एच.आइ.भी. बाट प्रभागवर् भएका हुन्छन् ।

उनीहरु ्सी्सिेन््डर िन्संख्याका व्यशतिहरुभन्दा बढी एच.आइ.भी.बाट ्संक्रधम्त 
हुने देखखन्छ । ्सन् २००० देखख ्सन् २०११ बीचमा व्वश्वभरी प्रकाशि्त भएको 
अध्ययनहरुको ्सन् २०१३ मा गररएको मेटा-व्वश्ेर्र्ले ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा 
एच.आइ.भी.को ्संक्रमर् दर १९.१ प्रव्ति्त देखखएको शथयो र ्सामान्य ्वास्यक 
िन्संख्याक व्यशतिहरु मध्ये उनीहरुमा एच.आइ.भी. ्संक्रमर् हुने ्सम्भा्वना ४९ 
गयुर्ा बढी देखखएको शथयो (Baral et al., 2013)। यो मेटा-व्वश्ेर्र्ले ट्ान््सिेन््डर 
मवहलाहरुले ्सामना गनने ्सामाजिक ्ववहष्करर्, आर्थंक ्सीमान््तकरर्, र नपाएको 
स््वास््थ्य आ्वश्यक्ताहरु ्समे्त एच.आइ.भी.को प्रर्ालीग्त िोखखमहरुको ट्टपोट 

गरेको शथयो । यो गदा्ष, य्स क्ेत्रका ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा एच.आइ.भी.को 
्संक्रमर् दर उच्च भएको, र लान्छना र पू्वा्षग्हमा उनीहरु गवहरो रुपमा िोध्डएको 
पवहलेकै व्वर्यहरुलाई य्सले प्रव्तध््वनी ट्दएको छ (Winter 2012)।

ट्ान्स मगहलाहरुमा 
एच.आइ.भी.को अवस्था 

१९.१%
सामान््य जनसंख््या भन््दा 
एच.आइ.भी. लाग्न सक्ने 

४९ गुना
2000 2011
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उपलव्ध ्डाटा अनुसाि केगह गवशेर् भौगोसलक क्षेत्रहरुमा 
ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरु बीच एच.आइ.भी.को अवस्था उच्च 
हुने ्ेदखखएको छ

रावष्ट्रय वबरुद् क्ेत्र व्विेर् ्डाटा उपलव्ि भएका देिहरुमा ट्ान््स व्यशतिहरु माझ 
एच.आइ.भी.को अ्वस्था, २०१६-२०१८

केगह शहिहरुमा ि भौगोसलक क्षेत्रहरुमा ट्ान्स चमहलाहरु 
बीच एच.आइ.भी.को संरिमण उच्च िहेको ्ेदखखएको छ

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु बीच एच.आइ.भी.को अ्वस्था, २०१२-२०१८ 

२०
१५

२०
१५

-१
६

२०
१६

-१
७

२०
१७

२०
१८

इन््डोगनसस्या ३४%

११.८%

०.९%

२५%

३%

२%

कम्बोच्ड्या

पागकस्र्ान

मलेसस्या 

श्ीलंका

गर्सलगपन्स

भािर्

नेपाल*

थाईल््याण््ड **

बांग्ला्ेदश

िका्ता्ष मात्र

बान््तेय धमन्चे मात्र

लक्ष ना मात्र

क््वालालम्पयुर मात्र 

कोलम्बो मात्र

्सेबू िहर मात्र

उत्र पू्वमीय ट्दल्ली मात्र

पोखारा मात्र

बैंकक मात्र

ढाका मात्र

* काठमा्डौँको ्डाटा नेपालको लावग रावष्ट्रय ्डाटाको रुपमा प्रदान गररएको छ |
** ४ िहरहरु (बैंकक, धचयाङ्ग मेई, चोनबयुरी, फयु केट) श्ो्तबाट शलइएको
www.aidsdatahub.org ले एच.आइ.भी. ्सेन्टीनल ्सभनेशलएन््स प्रव्त्वेदनहरु, इनट्टग्ेटे्ड 
बायोलोिीकल एण््ड वबहेभीयौरल ्सर्भंशलएन््स प्रव्त्वेदनहरु र अन्य ्सेरोलोिीकल ्सभने प्रव्त्वेदनहरुमा 
आिारर्त भएर बनाएको |

“*** ियुभ, नदी, लौटोका, लाबा्सा मा ट्ट.िी. यौनकममी
श्ो्तबाट शलइएको
www.aidsdatahub.org ले एच.आइ.भी. ्सेन्टीनल ्सभनेशलएन््स प्रव्त्वेदनहरु, इनट्टग्ेटे्ड 
बायोलोिीकल एण््ड वबहेभीयौरल ्सर्भंशलएन््स प्रव्त्वेदनहरु र अन्य ्सेरोलोिीकल ्सभने प्रव्त्वेदनहरुमा 
आिारर्त भएर बनाएको |”

६५%

५%

३%

१०%

 ८%

०.३%

 १०.९%

११.७%”

१८%

१०.९%

२३.९%

४.८%

०.६%

१७.३%

२०
१२

२०
१५

२०
१७

२०
१६

-१
७

२०
१८

२०
१५

-१
६

गर्जी (४ शहिहरु)*** 

बांग्ला्ेदश
ढाका
पहा्ड

गर्सलगपन्स
्सेबू िहर

कम्बोच्ड्या
नोम पेन
्सियम रीप
बान््तेय मिन्चे 

भािर्
हैदरा्वाद
थाने
कोलका्ता
उत्र पू्वमीय ट्दल्ली

थाईल््याण््ड
बैंकक

पागकस्र्ान
कराँची
लक्ष ना

मलेसस्या
िोहोर
नेगेरी ्सेम्बिलान
क््वालालम्पयुर
पाहाङ्ग

नेपाल
पोखरा
काठमा्डौँ

इन््डोनेसस्या
कोटा मलांङ्ग
कोटा ्सयुरबया 
िकार््ता

लाओ पी.्डी.आि.
भभयनव्तयाने र 
स्भान्नाखे्त

२%

३%

०.९%
४.३%

११.८%

२५.४%

६.५%

६.८%

९.२%

३१.२%

११.३%

6.8%

२३.३%

१२.९%

३४%

११.७%

७.३%

२३.९%

४.९%

१८.२%

१०.९%

१२.७%

८.६%

१७.३%
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एकदमै ्सीधम्त अध्ययनहरुबाट आएको प्रमार्हरु पवन उत्री अमेररकामा वनकै ्सानो 
कक्न्भवनयन््स स्याम्पलमा आिारर्त छन् िहाँ ट्ान््सिेन््डर MSM हरुमा आफैले गनने 
ररपोर्टंङ्ग ० देखख ५.९% को श्ेर्ीमा देखखन्छ (Scheim et al 2016)। यस््ता 
्संक्रमर्को अनयुमानहरु ्सी्सिेन््डर MSM र ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु बीच ्तयुलना 
गदा्ष कम छन् (Baral 2013)। यद्पी, क्याने्डा र ्संययुति रा्बय अमेररकाको ्वयस्क 
िन्संख्यामा एच.आइ.भी.को ्संक्रमर् उच्च अनयुमान भन्दा िेरै बढी छ । एशियाका 
ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा एच.आइ.भी. ्संक्रमर्को अ्वस्था बारे कयु नै ्त्थ्यांक छैन । 

जन्म हुँ्दा मगहला इंगगर् गरिएको 
ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरु ि नन्-बाइनिी 
व्यसतिहरुमा एच.आइ.भी.को 
अवस्था

7.4

ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरु ि जन्म हुँ्दा मगहला इंगगर् गरिएकोनन्-बाइनिी 
व्यसतिहरुमा हुने एच.आइ.भी.को संरिमण बािे र््थ््यांक नभएको 
कािण ्यो जनसंख््यामा एच.आइ.भी.को जोखखम मुल््यांकन गन्त गनकै 
गाह्ो छ (Reisner 2016)। 
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सचेर्ना ि परिक्षण

7.5

्यस क्षेत्रमा ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरुमा एच.आइ.भी.को ज्ञान ि परिक्षणहरुमा, ि िाग्रि्य प्रगर्गरि्याहरुको एच.आइ.भी. 
िोकथाम ि परिक्षणको ्द्यािाहरुमा उल्लेखनी्य रुपमा अन्र्िहरु िहेको ्डाटाले ्ेदखाउछँ । ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरुको 
अनुभव, वा नन्-बाइनिी व्यसतिहरुको अनुभवहरुको छलर्ल बािे िाग्रि्य ्डाटाहरु छैनन् ।

नेपाल थाइल््यान््ड

(२५० सहभागीहरु) (२५० सहभागीहरु)

४८.४% 
ले पेप पाएको

४२.८% 
ले प्रेप पाएको

७९.६
पेपको लागग

७२.३%
पेपको लागग

हरेक ्तीन मवहनामा प्रेप र पेप प्रयोग गनने ्सहभागीहरु १० भन्दा कम शथए िेरै ्सहभागीहरुले य्सको लावग कवहले ्डाक्टरलाई नभेटेको ब्ताए

ए.पी.ट्ट.एन.ले के.पी.आर.ए. प्रोिेक्ट माफ्ष ्त क्ेत्रमा पवहलो पटक 
ट्ान््स ्समयुदायको रर्सच्षरहरु्संग ट्ान््स पयुरुर्हरुको ्समे्त ्त्थ्यांक 
्संकलन गन्ष काम गरेको शथयो |

्सबै देिका िेरै ट्ान््स व्यशतिहरु यौन ्संक्रमर् र एच.आइ.भी. बारे 
्सचे्त भएको य्सले पाएको शथयो | प्रेप र पेप िस््ता उपचारहरु 
चार्वटा देिहरुमा कम पाइएको शथयो 

्डाक्टिलाई कगहले नभेटेको सहभागीहरु स्वास््थ््य सेवा प्र्दा्यकलाई कगहले नभेटेको 
सहभागीहरु

There is no national data on the experiences of trans men, or discussion about the experiences of non-binary people.

ए.पी.टट.एन. 
के.पी.आि.ए. (वक पपयुले्सन्स् रर्सच्ष एण््ड ए््डभोके्सी 

प्रोिेक्ट)
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इन््डोनेसस्या भभ्यर्नाम

(२५० सहभागीहरु) (२५० सहभागीहरु)

1000 PARTICIPANTS

FROM JULY 2018 - LATE 2020

65.6% 
प्रेप वा पेपको लागग

70.6% 
पेपको लावग

63.5%
पेपको लावग

्सबै भन्दा कम ्सचे्त ्सहभागीहरु इन््डोनेश्सयामा शथए | िेरै ्सहभागीहरुले य्सको लावग कवहले ्डाक्टरलाई नभेटेको ब्ताए

Low self-perceived risk of exposure and fear 
of stigma were the most common reasons for 
transgender people not being tested.

In addition, many trans men believed that they 
could not get HIV if their only sexual partner/s 
were cisgender women. 

्डाक्टिलाई भेटेको वा नभेटेको ्यगकन गन्त 
नसक्ने सहभागीहरु

स्वास््थ््य सेवा प्र्दा्यकलाई कगहले नभेटेको 
सहभागीहरु

APTN worked with trans community 
researchers on the KPRA Project, first in 
the region to also gather data on trans men.
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प्रेप (PreP) ि पेप (PeP)

वबरामीहरुको यौन स््वास््थ्य इव्तहा्स बारे ्सोध्ने बेलामा, उनीहरुले प्रदान गनने ्सूचनाले 
उनीहरु एच.आइ.भी. ्संक्रमर्को िोखखममा भएको देखखन ्सक्छ । पेप र प्रेप 
एच.आइ.भी. ्संक्रमर्को रोकथामको प्रभा्वकारी व्वधि हुन्, र यी ्सकारात्मक 
हममोनहरु्संग प्रयोग गन्ष ्सयुरभक््त छन् । प्रेप र पेपको प्रयोगमा कयु नै रावष्ट्रय मापदण््ड र 
्सयुझा्वहरु्संग वनम्न ्सूचनाहरु पढेर ्सयुनाउनयु पछ्ष ।

“प्री-एक्सपोजि प्रोगर्ल््याकसीस (प्रेप)” मा एच.आइ.भी. ्संक्रमर्लाई रोक्न 
एच.आइ.भी.बाट ्संक्रधम्त नभएका व्यशतिहरुले एन्टीरेट्ोभाइरल ड्ग््स शलने प्रवक्रया 
्समा्वेि छन् । प्रेप ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुको लागी 
्सयुरभक््त र प्रभा्वकारी छ ।

मात्राको व्वकल्पहरु यौन व्य्वहारको प्रकारमा वनभ्षर हुन्छ, ्तर ्सामान्य्तया दैवनक 
मात्रालाई ्सयुझा्व गररन्छ ।

योनीमा/अगा्डी गररने यौन ्सम्पक्ष  गनने व्यशतिहरुले कन्म््तमा हप््ताको छ ट्दन प्रेप 
दैवनक रुपमा शलन आ्वश्यक हुन्छ । ्तन््तयुहरुमा ्सयुरक्ा प्रदान गन्ष प्रेपको स््तर 
उच्च हुन य्सले वनभचि्त गछ्ष ।टेस्टोस्टेरोन शलने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु र नन्-बाइनरी 
व्यशतिहरुमा प्राकृव्तक रुपमा लयुरिीके्सन कम हुने र योनी/अगा्डीको प््वालमा मश्सनो 
्तन््तयुहरु हुन ्सक्छ । य्सले गदा्ष प्रेप कम प्रभा्वकारी हुने ्वा ्सयुरक्ाको स््तर ्सम्म 
पयुग्न प्रेपलाई कव्त ्समय लाग्ने हो भन्ने बारे कयु नै व्विेर् अध्ययन छैन । यद्पी, 
ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुलाई दैवनक रुपमा प्रेपको प्रयोग गनने ्सयुझा्वको व्वकल्प ट्दने यो 
अकमो कारर् हो ।

केवह व्यशतिहरुले “मांग अनयु्सार” यौन ्सम्पक्ष  गनयु्ष अधघ ्वा पधछ प्रेप शलने गछ्षन् 
। यस््तो कवहले कवहँ आ्वश्यक हुने ्वा “घटनामा आिारर्त” प्रेप शलने प्रवक्रयामा, 
यौन ्सम्पक्ष  गनयु्ष ट्ठक अधघ र ट्ठक पधछ, चार्वटा और्धिहरु शलने गररन्छ । यो 
ट्ान््सिेन््डर ्वा व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुको लागी ्सयुरभक््त व्वधि हो भन्ने 
बारे पया्षप््त अध्ययनहरु छैनन् ।

7.6

उपचािमा संलग्न भए पसछ, एच.आइ.भी. संरिचमर् 
ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुले अन््य एच.आइ.भी. 
संरिचमर् व्यसतिहरुले जस्र्ै िाग्रि्य माप्दण््डहरु 
अनुसाि एन्टी िेट्ोभाइिल थेिापी (ए.आि.टट.) को 
पालना गनु्त पछ्त ।

ए.आि.टट. ि लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरु

हाल लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु र फ्रन्ट-लाइन एन्टी रेट्ोभाइरल 
(ए.आर.भी.हरु) बीचको और्िीय अन््तरवक्रयाहरुमा हुने गंभीर्ताको ्सम्बन्न्ि कयु नै 
ठो्स वनष्कर््षहरु छैनन् । 

ए्सट्ोिेन शलने ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको लागी, केवह 
एच.आइ.भी.को और्धिहरुले ए्सट्ोिेनको स््तर घटाउन ्सक्छन् । यस््तो अ्वस्थामा 
ए्सट्ोिेनको मात्रा धमलाउने ्वा केवह अ्सर नगनने एच.आइ.भी.को और्धिहरुको 
प्रयोग गनने व्वकल्पहरु हुन ्सक्छन् । यस््तो वनर््षय, एच.आइ.भी.को उपचारको 
इव्तहा्स र उपलव्ि व्वकल्पहरु अनयु्सार प्रत्येक वबरामीहरुको लागी छयु टैि हुनयु पछ्ष ।

टेस्टोस्टेरोन शलइरहेका ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु र नन्-बाइनरी व्यशतिहरुका लागीएच.
आइ.भी.को केवह और्धिहरुले टेस्टोस्टेरोनको स््तर घटाउने ्वा बढाउने गन्ष ्सक्छन् 
। िेरै प्रत्यक् अध्ययनहरु नभए्तापवन, अन््तरवक्रयाको प्रकार एच.आइ.भी.को 
और्धिमा भर पछ्ष । प्रोट्टय्स इखन्हवबटर्स् (उदाहरर्को लागी, अटािानाभभर, 
अ्डरुनाभभर, र ररटोनाभभर) ले टेस्टोस्टेरोनको स््तरलाई बढाउँछ, भने केवह NNRTIs 
(उदाहरर्को लागी, इभाभीरेन्ि, इट्ाभीररन र नेभीया्षवपन) ले टेस्टोस्टेरोनको 
स््तरलाई घटाउन ्सक्छ । ्सबैभन्दा ्सजिलो व्वकल्प भनेको केवह अन््तरवक्रया नहुने 
्संयोिन रो्बने हो ।

शलभरपयुल व्वश्वव्वद्ालयको उत्कृष् अनलाइन ड्ग-इन्टरयाक््सन श्ो्त छ: : 
http://www.hiv-druginteractions.org । अनलाइन ड्ग इन्टरयाक््सन 
चाट्षले्तपाइँलाई पवहले एच.आइ.भी.को और्धिहरु छान्न लगाउँछ, र त्य्सपधछ 
और्धिको िेनेररक नाम ्वा ड्ग क्ला्सबाट ्सम्भाव्व्त अन््तरवक्रयाहरुको िाँच गछ्ष ।

िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी, आफ्नो लैंवगक्ता पयुवष् गनने हममोनहरुको 
आ्वश्यक्ताले, एच.आइ.भी. ्वा यौन ्संक्रामक रोगहरु ्समे्त अन्य स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि 
व्वर्यहरुलाई ्तल पानने गछ्ष । ्तपाइँको वबरामीको व्यशतिग्त हेरचाहको लागी वबभभन्न 
एच.आइ.भी.को और्धिहरुको फाइदाहरु र बेफाइदाहरु बारे छलफल गनयु्षहो्स् । 
य्सो गना्षले ्सबै वबरामीहरुलाई ्सूधच्त छनौट गन्ष उनीहरुले िेरै ्सूचनाहरु प्राप््त गछ्षन् 
। यट्द ्तपाइँको वबरामीले अनलाइन, ्साथीहरुबाट, ्वा अन्य अवनयधम्त श्ो्तहरुबाट 
हममोनहरु प्राप््त गछ्षन् भने यो एउटा महत््वपूर््ष िोखखम न्यूनीकरर् गनने चरर् हुन 
्सक्छ । अवनयधम्त हममोनहरुको िोखखमहरु बारे व्याख्या गनयु्षहो्स्, र ्सम्भ्व भए्सम्म 
वनयधम्त आपूर््तंहरुको पहुँच प्रदान गनयु्षहो्स् ।

िोकथाम ि उपचािको लागी एच.आइ.
भी.को और्चधहरु
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त्य्सैले मवहला हममोनहरु शलने ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त 
गररएको नन्-बाइनरीव्यशतिहरु र योनीमा यौन ्सम्पक्ष  गनने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु ्वा 
िन्म हुँदा स्त्री शलङ्ग इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको लागी प्रेपको दैवनक 
्से्वननै ्सयुझा्व गररन्छ । 

हममोन उपचार्संग प्रेप एकदमै ्सयुरभक््त छ, र य्सले हममोनको स््तरहरुमा अ्सर 
गददैन । यद्पी, थाइल्याण््डमा र ्संययुति रा्बय अमेररकामा गररएको पधछल्लो 
अध्ययनलेमवहला हममोनहरुले प्रेपको धमश्र्को एक अंिको प्रभा्वकारर्तालाई कम 
गन्ष ्सक्छ भन्ने देखाएको शथयो (Hiransuthikul et al 2019, Cottrell et 
al 2019)। य्सको म्तल्व प्रेप कम प्रभा्वकारी हो ्वा होइन भन्ने बारे स्पष््ता छैन, 
्तर मवहला हममोनहरु शलने ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी प्रेप केवह िट्टल हुन्छ 
भन्ने चानहं हो । ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा एच.आइ.भी.को रोकथाम र हेरचाहमा 
्सयुिार गन्ष यस््तो और्धि-हममोन अन््तरवक्रयाहरुको धचवकत््सकीय रुपमा उल्लेखनीय 
छ वक छैन भनेर स्पष् हुन िेरै अध्ययनहरुको आ्वश्यक्ता छ । य्स क्ेत्रमा प्रेपको 
िेनेररक प्रकारहरुलाई बढी ्सामान्य बनाउन य्समा लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरु र प्रेपको TAF/FTC गठन बीचको कयु नै अन््तरवक्रयाहरुलाई खो्बने काय्ष 
य्समा ्समा्वेि छ ।

ए्सट्ोिेनको स््तर प्रेपले घटाउने धचन््ताले गदा्ष ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुले प्रेपलाई 
बे्वास््ता गनने ्वा य्सको मात्राहरु छयु टाउन ्सक्छन् भन्ने देखखन्छ । स््वास््थ्य हेरचाह 
्से्वा पेिाकममीहरुले मवहला हममोनहरुशलने ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरु्संग प्रत्यक् रुपमा 
य्सलाई ्संबोिन गनने व्वचार गन्ष ्सक्छन् । आफ्नो वबरामीहरुको ए्सट्ोिेनको स््तर 
वनयधम्त रुपमा मयुल्यांकन गनने आश्वा्सन प्रदान गना्षले उनीहरुमा प्रेप शलने चाहना 
बढ्ने र वनयधम्त रुपमा शलने काय्षमा ्सयुिार आउन ्सक्छ ।

ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् र प्रेप बारे अध्ययनहरु िेरै नै ्सीधम्त छन् । ट्ान््सिेन््डर MSM 
हरु्संगको पधछल्लो एक अमेररकाको रावष्ट्रय अध्ययनले प्रेप प्रयोग गनने आिा भन्दा 
बढी ्सहभागीहरुमा उनीहरुको यौन व्य्वहारबाट एच.आइ.भी.को ्संक्रमर्को 
िोखखम देखाए्ता पवन, प्रेपको ्से्वन ्सािारर् भएको देखाएको शथयो (Reisner 
et al 2021) । पयुरुर््संग ्वा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु्संग यौन ्सम्पक्ष  गनने ट्ान््सिेन््डर 
पयुरुर्हरुको लागी व्विेर् प्रेपको प्रभा्व बारे ्डाटा छैन (Vail 2020)।

21 ASHM. 2016. Post-Exposure Prophylaxis after Non-Occupational and Occupational 
exposure to HIV. 

Australian National Guidelines (Second edition). Accessed 16 April 2021 at: http://www.
pep.guidelines.org.au/

“पोटि एक्सपोजि प्रोगर्ल््याकसीस (पेप)” मा एच.आइ.भी.को ्संक्रमर् भए 
पधछ चार हप््ताको एच.आइ.भी. उपचार ्समा्वेि छ । पेपले भाइर्सको ्वृजद्लाई 
रोक्छ ि्सले गदा्ष एच.आइ.भी.ले ्संक्रमर् गरेको कोिीकाहरु प्राकृव्तक रुपमा 
नै छोटो ्समयमा मछ्षन् । एच.आइ.भी.ले व्यशतिको िरीरमा ्संक्रमर् फैलाउने 
िोखखमलाई य्सले न्यूनीकरर् गद्षछ ।1

यट्द पेप उपलव्ि छ भने, एच.आइ.भी. ्संक्रमर् भएको हुन ्सक्ने िो कोवह को 
लागी, ट्ान््सिेन््डर ्वा ्सी्स-िेन््डर, यो प्रयोग गन्ष हुन्छ । एच.आइ.भी. ्संक्रमर् 
भएको व्यशतिले ्सके्सम्म धछटो पेप ्सयुरु गनयु्ष पछ्ष, आदि्ष रुपमा िोखखमपूर््ष घटना 
भएको केवह घण्टा भभत्र नै । यट्द, एच.आइ.भी. ्संक्रमर् भएको ७२ घण्टा (३ ट्दन) 
भभत्र यो ्सयुरु गररएन भने, उपचारले काम नगनने हुन ्सक्छ ।
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्तपाइँको अभ्या्समा के के अ्व्सरहरु छन्, ि्समा:

एच.आइ.भी., प्रेप, र पेप, र ए.आर.भी. र ्तपाइँको ्सबै वबरामीहरुलाई लैंवगक्ता ्सकारात्मक 
बनाउने हममोनहरुको बारे ट्ान््सिेन््डर व्वशिष् ्सूचनाहरु प्रबद्षन हुन्छ 

एच.आइ.भी.को रोकथाम बारे ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु ्समे्त ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा भएको 
नकारात्मक ्सूचना र पू्वा्षग्हलाई ्सम्बोिन गछ्ष, र

एच.आइ.भी.को रोकथाम, हेरचाह र उपचार ्सवह्त लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य 
हेरचाहको पहुँच एवककृ्त हुन्छ? 

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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अभ््यासका बुं्दाहरु
यौन व्य्वहार, र िोखखमहरुमा केजन्रि्त भइ, एच.आइ.भी. ्संक्रधम्त व्यशतिहरुको वबरुद् हुने, एच.आइ.
भी. बारे भ्म र लान्छना हटाउन मद््त हुने गरी ्सबै वबरामीहरु्संग एच.आइ.भी.को रोकथाम बारे 
छलफल गनयु्षहो्स् ।

एच.आइ.भभ.्संग बाँचेका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु र 
एच.आइ.भी.को और्धिहरु शलने ्सयुरभक््त ्तररकाहरु छन्, र उनीहरुको लागी ट्ठक हुने ्संयोिनको 
पवहचान गन्ष ्तपाइँले मद््त गनयु्षहुनेछ भनेर आश्वस््त पानयु्षहो्स् ।

िहाँ पेप र प्रेप उपलव्ि छन्, लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु्संग, आ्वश्यक्ता अनयु्सार नभई, 
प्रेपको ्सयुझा्व गररएको मात्रा अनयु्सार, य्सलाई दैवनक रुपमा प्रयोग गन्ष ्सवकन्छ भनेर ट्ान््सिेन््डर 
वबरामीहरुलाई ्सयुझा्व ट्दनयुहो्स् ।
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लैंगगकर्ा सकािात्मक 
बनाउने हममोनहरु
8.1 क्षेत्री्य परिवेश

8.2 लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउन ेहममोनहरुको बाटो सूचचर् सहमगर्

8.3 सूचचर् सहमर्ी्य मो्डलको प्र्योग गिी लैंगगक सकािात्मक हममोन उपचाि प्र्दान गनने

8.4 हममोनको प्रकािहरु, मात्रा ि असिहरु

8.5 ट्ान्स्डम्तल टेस्टोस्टेिोन जेल

8.6 लैंगिक सकािार््मक हि्मोन थेिापीसंग जो्डिएको जोखिमहिु

8.7 लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरुबािे गरिने आधािभूर् ल््याब 
मुल््यांकन

8.8 लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरु प्र्योग गनने ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुको लागी कार््डं्यो भास्कुलि मुल््यांकन

8
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ससक्ने उदे्श््यहरु:

लैंगगक सकािात्मक हुनको लागी हममोन व्यवस्थापनका मुख््य 
गवर््यहरु बुझ्ने (प्रकािहरु, मात्रा, ि असिहरु, सम्भागवर् 
जोखखमहरु, सामान््य ल््याब मगनटरिङ्ग ि कार््डं्योभास्कुलि 
मुल््यांकनहरु समेर्) ।

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरु द्दं्दा सूचचर् 
सहमर्ी्य मो्डल कसिी प्र्योग गनने बािेमा समेर् ट्ान्सजेन््डि 
गबिामीहरुको हेिचाहको मानक (standards of care) 
को िाम्ा अभ््यासहरुको बािे ज्ञान हाससल गनने ।

1

2
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प्रिान््त क्ेत्रमा, र एशियाका केवह देिहरुमा हममोनहरुको पहुँच दुल्षभ छ । ्सयुझा्व 
गररएको ए्सट्ोिेन नभए्ता पवन, ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी गभ्षवनरोिक खाने 
चक्कीहरुमा पाइने हममोनहरु मात्र उपलव्ि हुन ्सक्छन् । यी देिहरुमा ट्ान््सिेन््डर 
मास्कयु शलन व्यशतिको टेस्टोस्टेरोनमा ्सामान्य्तया पहुँच छैन ।

एशियाका केवह देिहरुमा आपूर््तंको थोरै वनयमन ्वा वबना कयु नै वनयमन थयुप्रै 
प्रकारका हममोनहरु उपलव्ि छन् । एशिया ्तथा प्रिान््त क्ेत्रका अन्य देिहरु भने 
य्स क्ेत्रको केवह देिहरु, मयुख्य गरी थाइल्याण््डमा, हममोनहरुको लागी वनभ्षर भएको 
देखखन्छ । हममोनको आपूर््तंमा ्सन् २०२० मा ्सयुरु भएको कोरोना महामारीको कारर् 
व्वश्वव्यापी रुपमा गनयु्ष परेको बन्दहरुको अ्सरले प्रभा्व पारेको छ । 

क्षेत्री्य परिवेश
8.1

एसश्या ि प्रशान्र् क्षेत्रमा धेिै ट्ान्सजेन््डि 
व्यसतिहरुले लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने 
हममोनहरु सुरु गनु्त अचि वा पसछ, कुनै मुल््यांकन 
वा गन्दनेशन गबना, औपचारिक चचगकत्सा क्षेत्र 
भन््दा बागहिबाट हममोनहरु गकन्ने गछ्तन् । 
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लैंवगक ्सकारात्मक हममोन उपचार िस््तो व्वधिको लागी व्यशतिले, ्सामान्य 
्वा दीघ्षकालीन िोखखमहरुको फाइदा र बेफाइदाहरु र य्सले गदा्ष के-कस््ता 
धचवकत््सकीय ्वा मानश्सक स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाहरुको आ्वश्यक्ताहरु पन्ष ्सक्छ 
भनेर बयुझेको हुनयु पछ्ष ।

हेरचाहको मानक र ्सूधच्त ्सहम्तीय मो्डल प्रोटोकलहरु बीचको ्सम्बन्िको 
स्पवष्करर् WPATH SOC7 ले प्रदान गरेको छ:

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने 
हममोनहरुको बाटो सूचचर् सहमगर्

8.2

सूचचर् सहमगर्मा आफ्नो लैंगगकर्ा पुगटि 
गन्तको लागीआवश््यक सम्भागवर् चचगकत्सकी्य 
उपचािमा व्यसतिले सूचचर् गनण्त्य गन्त सक्षम हुन 
उसलाई स्वास््थ््य पेशाकममीहरुले ट्दने पूिा ि टठक 
सूचनाहरु समावेश हुन्छ ।

्सूधच्त ्सहमव्त भनेको ्सामान्य्तया केवह व्विेर् ्सूचना ्संकलन गनने प्रवक्रया मात्र 
होइन, ्सूचना ्संकलन गरे ्संगै वबरामीको हालको ज्ञान अनयु्सार उ्सले चाहेको लक्हरु, 
अ्सरहरु, र धचन््ताहरु बारे छलफल गनने यो एक ्सयुरु्वा्ती चरर् हो । ्सम्भाव्व्त 
नकारात्मक अ्सरहरु र िोखखमहरु बारे व्याख्या गनने, र हममोन उपचार उपयोगी 
हुन्छ भन्ने वबरामीको आिालाई आश्वा्सन ट्दने, र उपचारपधछ के के परर्व्त्षनहरु 
दीघ्षकालीन हुन्छन् भनेर उनीहरुलाई पूर््ष रुपमा राम्ो्संग बयुझाउने भूधमका स््वास््थ्य 
हेरचाह पेिाकममीको हो ।

्सूधच्त ्सहम्तीय मो्डल भनेको मानश्सक स््वास््थ्यको उपचारमा अवन्वाय्ष पररक्र् 
गनयु्ष पनने मो्डलको ्वैकक्ल्पक मो्डल हो । य्समा ्सबै वनर््षय स््वास््थ्य हेरचाह 
पेिाकममीले आफै गन्ष आ्वश्यक छैन । यट्द कयु नै िंका भए स््वास््थ्य पेिाकममीले 
आफ्नो ्सहकममीहरु्संग ्सयुझा्व शलने ्वा उनीहरु्संग धमलेर काम गन्ष ्सक्छन् ।

“सं्युक िाज््य अमेरिकाका केगह सामु्दाच्यक 
स्वास््थ््य केन्रिहरुले हममोन थेिापी प्र्दान गन्त गनम्तण 
गिेको प्रोटोकलहरु हाल आएि सूचचर् सहमर्ी्य 
मो्डल भनेि परिचचर् भएको हो (Callen Lorde 
Community Health Center, 2000, 2011, 
2015; Fenway Community Health 
Transgender Health Program, 2007; 
Tom Waddell Health Center, 2006) । 
WPATH हेिचाहको मानक, भज्तन ७ मा ट्दइएको 
माग्त्दश्तनहरु ्यी प्रोटोकल संगर् छन्” ।
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दुई ्वा ्तीन भेट्सम्म आफ्नो वबरामी्संग छलफल गनयु्षहो्स् । य्समा 
िारररक स््वास््थ्य, परर्वारको इव्तहा्स, र पवहलेको कयु नै हममोनल ्वा 
लैंवगक्ता पयुवष्को अनयुभ्वहरु ्समा्वेि हुन्छन् । केवह अ्वस्थाहरुमा, 
यट्द बे्सलाइन रग्त पररक्र्हरु पवहले नै गररएको छ भने एउटा भेट 
नै पया्षप््त पवन हुन ्सक्छ ।

उनीहरुले आफ्नो लैंवगक्ता धचवकत््सकीय रुपमा क्सरी पयुवष् गन्ष 
चाहन्छन् र त्य्स्संग ्सम्बन्न्ि्त लक्हरु बारे उनीहरु्संग छलफल गनने।

उनीहरुले आफ्नो स््व्तन्त्र इच्छाबाट वनर््षय गरररहेको भन्ने ्सयुवनभचि्त 
गददै, उपचारमा वबरामीको ्सूधच्त वनर््षय र ्सहमव्त गन्ष ्सक्ने क्म्ताको 
मयुल्यांकन गनने ।

1

2
3

केवह खण््डन हुने कयु रा छन् वक भनेर वबरामीको धचवकत््सकीय 
इव्तहा्सलाई मयुल्यांकन गनयु्षहो्स्:

• पूर््ष खण््डन – हालको गभा्ष्वस्था

• टेस्टोस्टेरोन ्वा ए्सट्ोिेनलाई ्तयुलनात्मक रुपमा खण््डन गनने 
पोली्सीथेमा, थ्ोमबो्सी्स, कलेिो ्सम्बन्न्ि रोगहरुलाई व्वचार 
गनने । 

• कार््डंयोभास्कयु लर पररर्ामहरुमा हममोनल थेरापीको दीघ्षकालीन 
अ्सरहरु बारे ्डाटा पया्षप््त छैनन्, र वनयस्न्त्र्त कार््डंयोभास्कयु लर 
अ्वस्थाहरुलाई खण््डनको रुपमा लीइंदैन । 

4

सूचचर् सहमर्ी्य मो्डलको प्र्योग गिी 
लैंगगक सकािात्मक हममोन उपचाि 
प्र्दान गनने

8.3

गनम्न सूचनाहरु अ्रिेसल्याको न््यु साउथ वेल्सको 
ट्ान्सजेन््डि समु्दा्य ि क्क्लगनसस्यनहरुले गनमा्तण 
गिेको ट्ान्सहब अनलाइन श्ोर्बाट सलइएको छ 
।22 

य्सले लैंवगक ्सकारात्मक हममोनल उपचारको ्सयुरु्वा्त र व्य्वस्थापन गन्ष ्सािारर् 
स््वास््थ्य हेरचाहको अभ्या्सक्ता्षहरुलाई ्सहयोग हुने ढाँचा र प्रोटोकलहरु प्रदान गरी 
्सूधच्त ्सहम्तीय मो्डल ट्दएको छ ।

्सूधच्त ्सहम्तीय मो्डल प्रयोग गरी आफ्नो वबरामीहरुलाई लैंवगक्ता ्सकारात्मक 
बनाउने हममोनहरु प्रयोग गनने ्सल्लाह ट्दन चाहने ्डाक्टरहरुको लागी (उदाहरर्को 
लागी) ्वयस्क व्यशतिको प्रवक्रयामा वनम्न चरर्हरु प्रयोग हुन ्सक्छन्:

22श्ो्त:https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consentSamuel Luke Art.
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हालको ्से्वन गनने, ्सयुझा्व गररएको ्वा नगररएको, और्धिहरु, 
केवह एलिमीहरु, मादक ्वा अन्य लागयु और्िको ्से्वन र ्सू्तमी िन्य 
पदाथ्षको ्से्वन आट्दको मयुल्यांकन गनने ।

आफ्नो वबरामीको ्सामाजिक र भा्वनात्मक ्सहयोगका ्संिालहरु 
बारे छलफल गनयु्षहो्स्, र आ्वश्यक्ता अनयु्सार ए्डभोके्सी ्समयुहहरु, 
परामि्षदा्ताहरु ्वा मानश्सक स््वास््थ्यमा काम गनने पेिाकममीहरुलाई 
रेफर गनने ।

प्रिनन लक् र प्रिनन स््वास््थ्य आ्वश्यक्ताहरु बारे छलफल गनने । 
उपलव्ि्ता अनयु्सार, प्रिनन ्संरक्र् बारे ्सूचना प्रदान गनने ।

रोकथाम मयुलक स््वास््थ्य आ्वश्यक्ताहरुको मयुल्यांकन गनयु्षहो्स् 
– पधछल्लो ्सर्भंकल स्स्क्रन, यौन ्संक्रामक रोगहरुको िाँच, 
गभ्षवनरोिक व्वधिहरु, बा्वेल क्यान््सर स्स्क्रन, आट्द ।

शलवप्डहरु, कलेिोको काम, लयुटेईनेजिंङ्ग हममोनहरु, एस्ट्ाध्डयोल, 
टेस्टोस्टेरोन र, यट्द िोखखमको कारक भनेर उल्लेख गररएको छ भने 
Hba1c को बे्सलाइन वनमा्षर् गन्ष रति पररक्र् गनयु्षहो्स् । मवहला 
हममोनहरु, र स्पाइरोनोल्याकटोन, इलेक्ट्ोलाइट्स् पवन शलन ्सयुरु 
गरेका व्यशतिहरुको लागी प्रोल्याकट्टनको स््तर िाँच गनयु्षहो्स् । पयुरुर् 
हममोनहरु शलन ्सयुरु गरेका व्यशतिहरुको पवन पूर््ष रति ्संख्याको िाँच 
गनयु्षहो्स् ।

्सबै ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको र ट्ानर स्टेिका ययु्वाहरुको पवन 
रतिचाप, उचाई, र ्तौल मापन गनयु्षहो्स् ।

प्रवक्रयाको लागी ्सहमव्त ट्दनयु अधघ ्सबै आ्वश्यक िानकारीहरु 
प्रदान गररएको शथयो र य्स बारे उ्सले बयुझेको छ भनेर देखाउने ्सूधच्त 
्सहमव्तको कागिहरू ्तपाईंको वबरामीलाई प्रदान गनयु्षहो्स् ।

5

6 

7

8

9

माइग्ेन, कलेिोको रोग, श्सिर, स््तनको ्तन््तयुमा हुने गाँठो, अवनयधम्त 
रति ्वहा्व, आट्दको इव्तहा्सको पवहचान गनयु्षहो्स्, र हममोन थेरापी 
्सयुरु गनयु्ष अधघ त्य्स बारे थप ्सूचना ्संकलन गन्ष आ्वश्यक छ ्वा छैन 
भनेर वनर््षय गनने।

10

11

12

ध्यान राख्नयुहो्स्: यौनाङ्गको िाँच गन्ष आ्वश्यक छैन, र कवहँ कयु नै माग्षदि्षनहरुमा ्सयुझा्व गररएको छैन।
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ब्लयुवप्रन्टको वनमा्षर् गररएको बेला य्स क्ेत्रका धचवकत््सा ्से्वा प्रदायकहरुले एशिया र 
प्रिान््त क्ेत्रमा ्सामान्य्तया प्रयोग गररने हममोनहरुको थप ्सूचना प्रदान गरेका शथए । 

्तल ट्दइएको ्ताशलकाको मात्राहरु ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त 
गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको लागी मवहला रेफरेन््स रेन्िमा एस्ट्ा्डीओलको 
स््तर बढाउने, र ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु र िन्म हुँदा मवहला इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी 
व्यशतिहरुको लाई पयुरुर् रेफरेन््स रेन्िमा टेस्टोस्टेरोनको स््तर बढाउने उदे्श्यमा 
आिारर्त छ । यो माग्ष वनदनेिनहरु लचक हुने आिा गररएको छ । हममोनको मात्रा र 
बाटो, अन््तर्नंवह्त स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि व्वर्यहरु, नकारात्मक अ्सरहरु र उपलव्ि छ 
भने ्सेरम हममोनको स््तरलाई व्वचार गररंदै प्रत्येक व्यशतिको व्यशतिग्त लक्हरुबाट 
अधघ बढेको हुनयु पछ्ष ।

अन््तर्नंवह्त स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि व्वर्यहरु भएको व्यशतिहरु, ्वा ि्सले थोरै र ट्ढलो 
परर्व्त्षनहरु चाहनेहरुले ्तल ट्दइएको भन्दा कम मात्राको प्रयोग गनयु्ष पछ्ष । व्विेर् 
रुपमा, लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु प्रयोग गनने नन्-बाइनरी व्यशतिहरुले 
कम मात्रा शलन चाहन्छन् ।

हममोनको प्रकािहरु, मात्रा 
ि असिहरु

8.4

्यस सशर््तकमा ट्दइएको लैंगगकर्ा सकािात्मक 
बनाउने हममोनहरु, त््यसको बाटोहरु, ि मात्राहरु 
एसश्या प्रशान्र् ट्ान्सजेन््डि स्वास््थ््य ब्लुगप्रन्टमा 
आधारिर् छन् ।

एसट्ोजेनहरु

• ्सबललंगयु्वल, ट्ान््स्डम्षल, र इन्िेकटेबल हममोनहरु ्समे्त खानयु नपनने ए्सट्ोिेनहरु 
रुचाइन्छ वकन भने वयनीहरु कलेिो ्सम्म पयुग्न पददैन ।

• खानयुपनने ए्सट्ोिेनहरुले ३५ ्वर््ष माशथका ्सू्तमी िन्य पदाथ्ष ्से्वन गनने व्यशतिहरुमा 
रग्त िम्ने बढ्दो िोखखम वनम्त्याउँछ (थ्ोमबोइमबोशलक रोग)।

• गोना्ेडकटोमी पधछ, कम मात्राको ्सयुझा्व गररन्छ । वबरामीहरुको क्म्तालाई 
व्वचार गददै अ्सरहरुको ्तत््वानयुमान गनयु्षहो्स् ।

ए्सट्ोिेनको एक प्रकार एशथनाइल एस्ट्ाध्डओल, ि्सलाई ्सामान्यरुपमा खाने गभ्ष 
वनरोिकमा प्रयोग गररन्छ, ्सयुझा्व गररंदैन । य्सले न्साहरुमा रग्त िम्ने नकारात्मक 
अ्सरहरु वनम्त्याउँछ (भेवनओ्स थ्ोमबोइयमबोशलिम) ।

WPATH SOC7 ले लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको लागी 
एशथनाइल एस्ट्ाध्डओलको प्रयोग पवन वनरुत््सावह्त गछ्ष । एशिया प्रिान््त क्ेत्रमा 
िेरै ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुको लागी खाने गभ्ष वनरोिकको प्रकारमा ए्सट्ोिेनको 
्सूवत्रकरर्मा यो मात्र उपलव्ि हुन्छ भनेर क्क्लवनश्सयनहरु ्सचे्त हुनयु पछ्ष र खाने गभ्ष 
वनरोिकहरु प्रयोग गरेकोमा ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु प्रव्त पू्वा्षग्ह नराखी रग्त िम्न 
्सक्ने (थ्ोमबोक्क्टक घटनाको) उच्च िोखखम बारे उनीहरुलाई ्सयुझा्व ट्द

नयु पछ्ष । ्वैकक्ल्पक प्रकारका ए्सट्ोिेनहरु उपलव्ि छन् वक छैनन् भनेर पवहचान 
गनने, र यट्द छैन भने कयु नै नकारात्मक प्रभा्वहरुको मयुल्यांकन गनयु्षहो्स् ।
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हममोनRoute बाटो सुरुवार्ी मात्रा औसर् मात्रा अचधकर्म मात्रा

एस्ट्ाध्डओल/एस्ट्ाध्डओल भाशलरेट

एस्ट्ाध्डओल भाशलरेट

एस्ट्ाध्डओल ्साइवपयोनेट

एस्ट्ाध्डओल िेल

एस्ट्ाध्डओल प्याच ट्ान््स्डम्षल 

(४० ्वर््ष माशथका ्सू्तमी िन्य पदाथ्ष ्से्वन 
गनने हरुका लागी) । प्याचहरु हप््तामा 
्वा दुई हप््तामा एक पटक लगाउने गरी 
बनाउन ्सवकन्छ ।

कन्ियुगेटे्ड एस्ट्ोिेन

(प्रीमररन®)

एशथनाईएस्ट्ाध्डओल (्सयुझा्व गररंदैन)

खाने ्वा ्सबललंगयु्वल

इन्ट्ामस्कयु लर

इन्ट्ामस्कयु लर

टवपकल

ट्ान््स्डम्षल

खाने

खाने

दैवनक २ एम.िी.

हरेक २ हप््तामा २० एम.िी.

हरेक हप््तामा २ एम.िी. ्वा  
हरेक २ हप््तामा ५ एम.िी.

दैवनक दुई पटक ०.७५ एम.िी.

२५-५० एम.्सी.िी.

दैवनक १.२५-२.५ एम.िी.

दैवनक ४ एम.िी.

हरेक २ हप््तामा २० एम.िी.

हरेक हप््तामा २ एम.िी.  
्वा हरेक २ हप््तामा ५ एम.िी.

दैवनक ्तीन पटक ०.७५ एम.िी.

१००-२०० एम.्सी.िी.

दैवनक ५ एम.िी.

दैवनक ६ एम.िी.

हरेक २ हप््तामा २० एम.िी.

हरेक हप््तामा २ एम.िी. ्वा हरेक २ 
हप््तामा ५ एम.िी.

दैवनक ्तीन पटक १५० एम.्सी.िी.

२०० एम.्सी.िी.

दैवनक १० एम.िी.

ए्सट्ोिेनको प्रकारहरु र मात्राहरुको उदाहरर्हरु

श्ो्त: Royal College of Psychiatrists 2013रHembree et al. 2017 बाट शलइएको
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*स्पाइरोनोल्याकटोनको उच्च मात्रा (उदाहरर्को लागी ≥ १०० एम.िी./ट्दन लाई ट्दनमा २ ्वा ३ मात्रामा वबभािन गनयु्ष पछ्ष

*Higher doses of spironolactone (e.g., ≥100mg daily should be split into 2 or 3 doses in a day)

श्ो्तहरु: Royal College of Psychiatrists 2013रHembree et al 2017 बाट शलइएको 

Sources: Adapted from Royal College of Psychiatrists 2013 and Hembree et al 2017

एन्टी-एनड्ोजेनहरु

एन्टी-एनड्ोिेनहरु (उदाहरर्को लागी, स्पाइरोनोल्याकटोन ्वा कृपरोटेरोन) 
को प्रारक्म्भक प्रयोग एकल ्वा व्वभाजि्त मात्राहरु, ट्टट्ा्सन बाट ्सामान्य्तया 
औ्स्त मात्राको ४-१२ हप््ता भन्दा बढी हुनयु पछ्ष ।कवहले कवहँ ्से्वाग्ाहीहरुलाई, 
व्विेर् गरी ठयुला र ि्वान व्यशतिहरुलाई, उपययुति रेन्िमा ्सीरम स््तर प्राप््त गन्ष िेरै 
मात्राको आ्वश्यक्ता हुन्छ । प्रोिेस्टेरोनको प्रयोगले एन्टी-एनड्ोिेनको िस््तो 
केवह वक्रयाकलाप देखाउन ्सक्छ, र यट्द स्पाइरोनोल्याकटोन लाई कन्ट्ाइन््डीकेटे्ड 
गररएको छ भने एक व्वकल्प हुन ्सक्छ ।

एन्टी-एनड्ोजेन

स्पाइरोनोल्याकटोन

वफनास्टेराइ्ड

काइप्रोटेरोन ए्सीटेट

गो्सेरेशलन

लीउप्रोलाइ्ड ए्सीटेट

दैवनक ५० एम.िी.

दैवनक २.५ एम.िी.

दैवनक १२.५-२५ एम.िी.

३.६ एम.िी./मवहना

३.७५ एम.िी./मवहना

दैवनक १५० एम.िी.*

दैवनक २.५ एम.िी.

दैवनक ५० एम.िी.

३.६ एम.िी./मवहना

३.७५ एम.िी./मवहना

११.२५ एम.िी./३ मवहना

दैवनक ३०० एम.िी.*

दैवनक ५ एम.िी.

दैवनक ५० एम.िी.

३.६ एम.िी./मवहना

२.७५ एम.िी./मवहना
२२.५ एम.िी./१२ मवहना
११.२५ एम.िी./१० मवहना

एन्टी-एनड्ोिेन र मात्राहरुको उदाहरर्हरु

यट्द ्से्वाग्ाहीहरुमा उल्लेखनीय रुपमा कपाल झनने ्समस्या देखा पयमो भने, ए्डिंक्ट 
(प्रारक्म्भक रुपमा पवन) को रुपमा वफनास्टेराइ्ड थप्न ्सवकन्छ । उपलव्ि भएको 
स्थानमा कपालको इम्प्लान्ट बारे पवन व्वचार गन्ष ्सवकन्छ ।
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एस्ट्ोजेनको असिहरु

िरीरको बो्सोको पयुनर््वं्तरर्

मां्सपेिीको घनत््व र बलमा कमी

छाला नरम हुने/धचल्लोपना घट्ने 

यौन चाहनामा कमी

्सहि रुपमा शलङ्ग उत्ेजि्त हुनयुमा कमी

स््तनको ्वृजद्

अण््डकोर्को मात्रामा कमी

ियुक्रार्युको उत्पादनमा कमी

िरीर र अनयुहारको रौँहरु पा्तलो हुने र कम बढ्ने

पयुरुर्मा कपाल झनने

स््वर परर्व्त्षन

३-६ मवहना

३-६ मवहना

३-६ मवहना

१-३ मवहना

१-३ मवहना

३-६ मवहना

३-६ मवहना

थाहा छैन

६-१२ मवहना

परर्व्त्षनीय

छैन

२-३ ्वर््ष

१-२ ्वर््ष

थाहा छैन

३-६ मवहना

३-६ मवहना

२-३ ्वर््ष

२-३ ्वर््ष

३ ्वर््ष भन्दा बढी

३ ्वर््ष भन्दा बढी क

ख

ग

्सवकने

्सवकने

्सवकने

्सवकने

्सवकने

न्सवकने

थाहा छैन

थाहा छैन

्सम्भ्व छ

श्ो्त: Oliphant 2018 – Hembree et al 2017 र Telfer 2017 ररर रररररर

23  उदाहरर्को लागी, Women’s Health Initiative Studyयहाँ उपलव्ि छ: http://www.nhlbi.nih.gov/whi/.

प्रोजेस्टेिोन
प्रोिेस्टेरोनको िोखखमहरु र फाइदाहरुलाई राम्ो्संग ्वगमीकरर् गररएको छैन । 
केवह प्रदायकहरुको कयु रा ्सयुन्दा य्सले स््तनको मयुन्टोको एररओला र यौन चाहनामा 
्सकारात्मक प्रभा्वहरु परेको देखखए्ता पवन, य्सको प्रयोगलाई ्सामान्य्तया ्सयुझा्व 
गररंदैन । मनोभा्वमा हुने अ्सरहरु ्सकारात्मक ्वा नगरात्मक हुन ्सक्छन् । केवह 
व्यशतिहरुमा उल्लेखनीय रुपमा ्विन बढ्ने र ध्डप्रे्सनको िोखखम हुन ्सक्छ । 

मगहला हममोनहरु

मगहला हममोनहरुको असिहरु

मवहना्वारी रोवकएको मवहलाहरुले खाने प्रोिेस्टेरोनको प्रयोग बारे अन्य अध्ययनहरु 
अनयु्सार23, खाने मेड्ोक््सी प्रोिेस्टेरोनको प्रयोगले कोरोनोरी भास्कयु लर रोगको 
िोखखम बढाउन् ्सक्छ, भने इन्ट्ा मस्कयु लर इन्िेक््सनहरु (िस््तै, ध्डपो प्रोभेरा) ले 
यस््ता िोखखम न्यूनीकरर् गन्ष ्सक्छ ।

a पूर््ष रुपमा रौँहरु हटाउन लेिर उपचारको आ्वश्यक्ता हुन्छ

b एस्ट्ोिेनहरु रोक्दा फेधमशलयल स्काल्प हेयर झन्ष ्सक्छ 

c स््वर थेरापीको लावग स्पीच-ल्याङ्ग्वेि थेरापीस्ट द्ारा उपचार बढी उपयोगी हुन्छ
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टेस्टोस्टेिोन
्तल ट्दइएको ्ताशलकामा य्स क्ेत्रमा उपलव्ि टेस्टोस्टेरोन अनयु्सारको प्रकारहरु 
्समा्वेि छन् । कयु नै एक ्समयमा, यी मध्ये कयु नै एक व्वकल्पको मात्र प्रयोग गररनयु पछ्ष 
। ्सबै “बायो आइ्ेडजन्टकल” हुन् ि्सको म्तल्व व्यशतिको अन््डकोर्बाट वनमा्षर् 
हुने टेस्टोस्टेरोनको रा्सायनहरु्संग यो धमल्दछ ।

टेस्टोस्टेरोन प्रयोग गनने केवह ्से्वाग्ाहीहरुलाई कम मात्रा र हप््तामा एक पटक लगाउने 
इन्िेक््सनले नै राम्ो गन्ष ्सक्छ, व्विेर् गरी मानश्सक आघा्तको इव्तहा्स भएका 
व्यशतिहरुलाई (भा्वनात्मक प्रव्तवक्रयाहरुलाई उचाल्ने/वगराउने अधिक्तम उच्च/

वनम्न वबन्दुबाट व्यशतिलाई टाढा राख्दै)। िेरै टेस्टोस्टेरोन ए्सट्ोिेनमा पररर््त हुन 
्सक्छ ि्सले गदा्ष चाहेको अ्सरहरुलाई रोक्न ्सक्छ ।

श्ो्त: Royal College of Psychiatrists 2013रHembree et al. 2017 बाट शलइएको

हममोन सुरुवार्ी मात्रा औसर् मात्रा अचधकर्म मात्रा
टेस्टोस्टेरोन (्साइपीओनेट ्वा इनानथेट) 
(इन्ट्ामस्कयु लर) (ध्डपो-टेस्टोस्टेरोन®)

ट्ान््स्डम्षल टेस्टोस्टेरोन िेल १%

टेस्टोस्टेरोन प्याच

टेस्टोस्टेरोन अन्डीक्यानोएट (खाने)

बयुक्कल टेस्टोस्टेरोन

टेस्टोस्टेरोन अन्डीक्यानोएट 
(इन्ट्ामस्कयु लर/आइ.एम.)

्सा्सट्ान् २५० 
टेस्टोस्टेरोन (प्रोपीयोनेट/
फेनाइलप्रोपीयोनेट/
इ्सोकापरोएट/ध्डकानोएट)

१०% ्डाइहाइड्ो टेस्टोस्टेरोन वक्रम

१०० एम.िी. क्ययु २ हप््ता

दैवनक २.५ ग्ाम

२.५ एम.िी./ट्दन

४०-८० एम.िी. दैवनक एक पटक

३० एम.िी. दैवनक एक पटक

१ एम.एल. हरेक ४ हप््तामा

२० एम.िी. दैवनक ्तीन 
पटक (क्क्लटोरल)

२००-२५० एम.िी. क्ययु २-३ हप््ता

दैवनक ५-१० ग्ाम

५ एम.िी./ट्दन

१६०-२४० एम.िी./दैवनक

३० एम.िी. दैवनक दुई पटक

७५०-१००० एम.िी. हरेक 
१०-१४ हप््तामा

१ एम.एल. हरेक २-३ हप््तामा

मेटोई्डीओप्लान्स्ट को ३ 
मवहना अधघ प्रयोग गररने

२००-२५० एम.िी. क्ययु २-३ हप््ता

दैवनक १० ग्ाम

५ एम.िी./दैवनक दुई पटक

१ एम.एल. हरेक २ हप््तामा

उपलव्ध टेस्टोस्टेिोनको उ्दाहिणहरु
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क उमेर र व्वरा्स्तमा अत्यधिक वनभ्षर; कम अ्सर हुन ्सक्छ

श्ो्त: Oliphant 2018 – Hembree et al 2017 र Telfer 2017 बाट शलइएको

पयुरुर् हममोनहरुको अ्सरहरु

यी िेलहरु माशथल्लो पाखयुराहरुमा र ढा्डहरुमा वबहान लगाउने ्सयुझा्व ट्दईन्छ, र 
यो ट्दन भरीमा वबस््तारै िरीरमा िान्छ । िेललाई अरु्संगको ्सम्पक्ष बाट ्सयुरभक््त र 
टाढा राख्नयु पछ्ष, व्विेर् गरी मवहलाहरु र बच्चाहरुबाट । िेललाई पाखयुरा र माशथल्लो 
ढा्डमा मात्र लगाउनयु पछ्ष र कन्म््तमा दुई घण्टा ्सम्म लगाएको स्थानमा पानीले 

भभिाउनयु हुँदैन । यट्द अरु व्यशतिहरु्संग नजिकको र छालामा ्सम्पक्ष  भए, ्सम्पक्ष  
भएको ठाउँलाई पधछ ियुनयु पनने ्वा पखाल्नयु पनने ्सयुझा्व ट्दईन्छ (Deutsch 2016)।

टेसटोसटेिोनको असिहरु प्रत््याससर् शुरुवार् प्रत््याससर् उच्च असिहरु उल्ट्ाउन सगकने
/नसगकने

छाला धचल्लो हुने/खटेरा आउने

अनयुहार/िरीरको रौँहरुमा ्वृजद्

टाउकोको कपाल झनने

मां्सपेिीको घनत््व/बल बढ्ने 

िरीरको बो्सोको पयुनर््वं्तरर्

मवहना्वारी बन्द हुने

क्क्लटोरर्सको ्वृजद्

भ्यािीनल अट्ोपी

स््वर घोक्रो हुने

यौन चाहनामा ्वृजद्

१-६ मवहना

३-१२ मवहना

३-१२ मवहनाक

६-१२ मवहना

१-६ मवहना

१-६ मवहना

१-६ मवहना

१-६ मवहना

६-१२ मवहना

परर्व्त्षनीय

२-३ ्वर््ष

४-५ ्वर््ष

परर्व्त्षनीय

२-५ ्वर््ष

२-५ ्वर््ष

१-२ ्वर््ष

१-२ ्वर््ष

१-२ ्वर््ष

परर्व्त्षनीय

्सवकने

न्सवकने

न्सवकने

्सवकने

्सवकने

्सवकने

न्सवकने

न्सवकने

्सम्भ्व छैन

्सवकने

ट्ान्स्डम्तल टेस्टोस्टेिोन जेल

MASCULINIZING HORMONES
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उल्ट्ाउन सगकने
/नसगकने

वनम्न ्ताशलकाले मवहला र पयुरुर् हममोनहरुको ्सम्भा्वना र िोखखमको स््तरको ्सारांि 
ट्दन्छ । बोल््ड गररएको आ्वस्थाहरु मात्र क्क्लवनकल्ली उल्लेखनीय छन् ।

लैंगगक सकािात्मक हममोन 
थेिापीसंग जोच्डएको 
जोखखमहरु

8.5

note Bolded conditions are clinically significant. 

लैंगगक सकािात्मक हममोन थेिापीसंग जोच्डएको जोखखमहरु

जोखखमको स्र्ि मगहला हममोनहरु पुरुर्हममो नहरु

्सम्भाव्व्त रुपमा बढ्ने िोखखम • भेनोउस्थ्ोमबोएमबोशलक रोगक
• गल प्थ्थरीहरु
• कलेिोको इन्िाइमहरुमा ्वृजद्
• ्विन बढ्ने
• हाइपर ट्ाइग्ली्सरी्डीधमया

• पोली्सीशथ धम या
• ्विन बढ्ने
• खटेराहरु आउने
• एनड्ोिेनक
• एलोपीश्स या (कपाल झनने)
•  क्स्लप एपवनया

• कारध्डयो भास्कयु लर रोग

• केवह मानश्स क
• अ्वस्थाहरुको
• अक्स्थ र्ताग
• कार््डं यो भास्कयु लर रोग
• हाइपर टेन््सन
• टाइप २ मियुमेह

थप िोखखमका कारकहरु्संग हुने 
्सम्भाव्व्त िोखखमहरुख

• कारध्डयो भास्कयु लर रोग

्सम्भाव्व्त ्वृजद् हुने िोखखम

थप िोखखमका कारकहरु्संग हुने 
्सम्भाव्व्त िोखखमहरुख

िोखखमको ्वृजद् छैन ्वा अवनर्ा्षयक स््तनको क्यान््सर
• हा्डको घनत््वमा क्व्त
• स््तन, ्सर्भं क््स,
• ओभेरी र पाठेघरको
• क्यान््सर

• हाइपरटेन््सन
• हाइपर प्रोल्याकट्टनेधमया ्वा प्रोल्याकट्टनोमा
• 

• टाइप २ मियुमेहक

याद राख्नयुहो्स्: बोल््ड गररएको अ्वस्थाहरु क्क्लवनकल्ली उल्लेखनीय हुन्।

क. ट्ान््स्डम्षल ्तररकाबाट शलने भन्दा खाने ए्सट्ोिेनहरुमा िोखखम बढी हुन्छ ।

ख. िोखखमको थप कारकमा उमेर ्समा्वेि छ ।

ग. य्समा बाइपोलार, स्की्बिोअफेक्क्टभ ्समा्वेि छन्, र अन्य अव्य्वस्थाहरु मा म्यावनक ्वा मानश्सक लक्र्हरु ्समा्वेि हुन ्सक्छ । यस््तो 
नकारात्मक घटनाहरु टेस्टोस्टेरोनको उच्च मात्रा ्वा ्सप्रा वफिीयोलोिीक ब्ल्ड लेभल्स्संग िोध्डएको देखखन्छ ।
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प्रव्तकयु ल अ्सरहरु भएमा, मात्राको परर्व्त्षनहरु भएमा, ्वा ्सम्भाव्व्त और्िीय 
अन््तरवक्रयाहरु हुने अन्य और्धिहरुको प्रयोग गररएमा मयुल्यांकनको आ्वृशत्लाई 
बढाउनयु पछ्ष ।

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने 
हममोनहरुबािे गरिने आधािभूर् 
ल््याब मुल््यांकन

8.6

प्राप््त गररने िाँचहरु, छनौट गररएको रेजिमेनहरुको आिारमा गररन्छ – उदाहरर्को 
लागी, ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुको लागी वबभभन्न एनड्ोिेन ब्लकर्स् लाई व्वशिष् र 
केजन्रि्त मयुल्यांकनको आ्वश्यक्ता पद्षछ ।

्सामान्य माग्षदि्षन भनेको हममोनहरु ्सयुरु गरर्सकेपधछ, ल्याब टेस्टहरुलाई पवहलो 
्वर््ष हरेक ्तीन मवहनामा र त्य्स पधछ ्वर््षमा एक ्वा दुई पटक गररनयु पछ्ष (्तलको 
्ताशलका हेनयु्षहो्स्) ।

लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरुबािे गरिने सामान््य ल््याब मुल््यांकनको उ्दाहिणहरु

* < 2 nmol/L को स््तरलाई लक् बनाउनयुहो्स् ।
** ्सयुप्रा वफिीयोलोिीकल स््तरहरुबाट टाढा रहनयु (लक्< 500 pmol/L)
*** पोशल्सीथेधमया िोखखम, टेस्टोस्टेरोनको मात्रा घटाउने व्वचार गनयु्षहो्स् यट्द Hct> 0.54
**** ध्डपो-टेस्टोस्टेरोन ्वा ्सा्सट्ानन्हरुको इन्िेक््सनको बीच व्तर र टेस्टेस्टेरोन अन्डीक्यानोएटको इन्िेक््सन लगाउनयु भन्दा ्तत्काल अधघ टेस्टोस्टेरोनको मयुल्यांकन गनयु्ष पछ्ष।

श्ोर्: ए.पी.ट्ट.एन. ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य ब्लयुवप्रन्ट, पाना १३९ Oliphant, J. 2018 बाट थप फयु टनोट ्सवह्त

फेधमनाईजिंङ्ग रेजिमेनहरुमा एस्ट्ा्डायोलको लभक््त स््तर मवहला रेफरेन््स रेन्िमा आिारर्त हुन्छ । त्य्सै गरी, मास्कयु शलनाईजिंङ्ग रेजिमेनहरुमा टेस्टोस्टेरोनको लभक््त 
स््तर पयुरुर् रेफरेन््स रेन्िमा आिारर्त हुन्छ । य्सको म्तल्व ट्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन स््तरले पयुरुर् रेफरेन््स रेन्ि (10–15nmol/L) को ्तल्लो अंकलाई लभक््त गनयु्ष पछ्ष 
। नन्-बाइनरी वबरामीहरु ्समे्त, केवह ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ्तल्लो स््तरहरुको चाहना गन्ष ्सक्छन् । उनीहरुको आ्वश्यक्ता बारे आफ्नो वबरामीहरु्संग छलफल 
गनयु्षहो्स् ।

पोटाश्सयम (यट्द स्पाइरोनोल्याकटोन 
शलएको छ भने) कलेिोको िाँच (यट्द 
कृपरोटेरोन, फ्लयुटामाइ्ड शलएको छ भने)

• प्रोल्याकट्टन
• शलवप्ड्स् (ट्ाईग्ली्सीराइ्ड्स्)
• पोटाश्सयम (यट्द स्पाइरोनोल्याकटोन 

शलएको छ भने) कलेिोको िाँच (यट्द 
कृपरोटेरोन, फ्लयुटामाइ्ड शलएको छ भने)

• यट्द उपलव्ि छ भने: टेस्टोस्टेरोन 
र एस्ट्ा्डायोलको स््तरहरु

यदी उपलव्ि छ भने: टेस्टोस्टेरोन* 
र एस्ट्ा्डायोलको** स््तरहरु

रे्चमनाईजजंङ्ग िेन्जमेनहरु

मास्कुसलनाईजजंङ्ग िेन्जमेनहरु • शलवप्डको स््तरहरु
• कलेिोको िाँच
• हेमाटोकृट
• यट्द उपलव्ि छ भने: टेस्टोस्टेरोनको स््तर

पगहलो वर््तमा हिेक ३ मगहनामा हिेक ६ ्ेदखख १२ मगहनाहरुमा
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लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउन ेहममोनहरु 
प्र्योग गनने ट्ान्सजने््डि व्यसतिहरुको 
लागी कार््ड्ंयो भास्कुलि मलु््याकंन

8.7

कार््डंयो भास्कयु लर रोगको रोकथामको लागी ्सबै भन्दा महत््वपूर््ष हस््तक्ेप 
भनेको ्सू्तमी िन्य पदाथ्ष ्से्वनको अन्त्य हो । व्वश्वको िेरै ठाउँहरुमा, ्सी्सिेन््डर 
िन्संख्यामा भन्दा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा ्सू्तमी िन्य पदाथ्ष ्से्वनको दर उच्च 
रहेको पाइन्छ । थाहा भएको कार््डंयो भास्कयु लर िोखखमका कारकहरुलाई उग् 
रुपमा स्स्क्रन र उपचार गनयु्षहो्स् ।

हाल एसट्ोजेन सलइिहेका 
ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरु

हाल टेस्टोस्टेिोन नसलने 
ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरु:

हाल टेस्टोस्टेिोन सलने 
ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरु

कोरोनेरीआटनेरी रोगहरु/्सेरेरिोभास्कयु लर 
रोग:कार््डंयाक घटनाहरु ्वा लक्र्हरुको नजिकबाट 
मयुल्यांकन गनयु्षहो्स्, व्विेर् गरी हममोन थेरापी ्सयुरु 
गरेको पवहलो एक ्वा दुई ्वर््षमा; उच्च िोखखम भएको 
्से्वाग्ाहीहरुमा (पवहले नै CAD भएकाहरु ्समे्त), 
ट्ान््स्डम्षल ए्सट्ोिेनको प्रयोग गनने, ए्सट्ोिेनको 
मात्रा घटाउने, र प्रोिेन्स्टनलाई रेजिमेनबाट हटाउने ।

हाइपिटेन्सन रतिचापलाई हरेक एक देखख 
्तीन मवहनामा िाँच गरी मयुल्यांकन गनयु्षहो्स्; 
एन्टीहाइपरटेनश्सभ रेजिमेनको भाग ि्सरी 
स्पाइरोनोल्याकटोन प्रयोग गनने व्वचार गनयु्षहो्स् ।

सलगप्डस् मुल््यांकन र उपचारको रावष्ट्रय 
मापदण््डहरुको पालना गनयु्षहो्स् ।

गैर-ट्ान््सिेन््डर ्से्वाग्ाहीहरुलाई िस््तै रग्तमा 
शलवप्डको उच्च स््तरको (हाइपर शलवप्डीधमया) स्स्क्रन 
र उपचार गनयु्षहो्स् ।

्वार्र्ंक फा्सदटंङ्ग शलवप्ड प्रोफाइल: यट्द हाइपर 
शलपी्डीधमया देखखयो भने, टेस्टोस्टेरोनको उच्च 
स््तरहरुबाट (्सयुप्रा वफिीयोलोिीक) टाढा रहने ।
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वनम्न हाजिरीि्वाफ क्याशथ स्टेफेन्सन्, एलेक््स केर, र रेचेल िोन््सनले ्संययुति रुपमा NZ Doctor मा प्रकाशि्त गरेको लेख र उनीहरुले नै 
वनमा्षर् गरेको अनलाइन ्ताशलमको मोड्युलबाट शलइएको हो (Stephenson et al, 2020) ।

१. प्राथधमक उपचारमा ट्ान््सिेन््डर ्वा व्वव्वि लैंवगक्ता भएका वबरामीहरु्संग काम गदा्ष यी मध्ये कयु न ्तीन कयु रा 
्तपाइँले गनयु्ष पछ्ष?
(क) ्तपाइँको वबरामीहरुको लैंवगक्ता र स््वायत््ता पयुवष् गनने
(ख) ्तपाइँको अभ्या्स व्य्वस्थापन प्रर्ालीमा ्सूधचकृ्त गररएको वबरामीको नाम र लैंवगक्ता ्सिैं प्रयोग गनने 
(ग) वबरामी आफ्नो ट्ान्िी्सनको बारे छलफल गन्ष आएको हो वकन भने यो उनीहरुको उच्च्तम आ्वश्यक्ता हो भनेर अनयुमान गनने ।
(घ) वबरामीलाई उ्सको लैंवगक्ता वनर््षय गन्ष ्सहयोग गनने
(ङ) आफ्नो वबरामीको लागी अभभयन््ता र ्साथी बन्न खो्बने
(च) आफ्नो वबरामीहरुको ्सोच्संग धमल्ने गरी र उनीहरुको स््वास््थ्य हेरचाह आ्वश्यक्ताहरु अनयु्सार उनीहरु्संग काम गनने ।

2. पयुरुर् हममोन थेरापीमा यी मध्ये कयु न स्थायी अ्सर हुन्?
(क) मवहना्वारीको ्समान्प््त
(ख) स््वर घोक्रो हुने
(ग) मां्सपेिीको घनत््व र िशति बढ्ने
(घ) यौन चाहनामा ्वृजद्
(ङ) िरीरको बो्सोको पयुनःव्व्तरर्

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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३. मवहला हममोन थेरापीमा यी मध्ये कयु न स्थायी अ्सर हुन्?
(क) स््तनको ्वृजद्
(ख) यौन चाहनामा कमी
(ग) िरीरको बो्सोको पयुनःव्व्तरर्
(घ) छाला कोमालो र धचल्लो कम हुने 
(ङ) दारी ियुँगा र िरीरको रौँहरु पा्तलो हुने 

४. यी मध्ये कयु न ्तीन्वटा अनयु्सन्िानहरुलाई मा्सकयु शलनाईजिंङ्ग थेरापी ्सयुरु गरेको पवहलो ्वर््षमा हरेक ्तीन 
मवहनामा गन्ष ्सयुझा्व गररन्छ?
(क) इलेक्ट्ोलाइट्स्
(ख) पूर््ष रग्तको ्संख्याको गर्ना
(ग) यौनाङ्गको िाँच
(घ) कलेिोको पररक्र्
(ङ) टेस्टोस्टेरोनको स््तर

५. फेधमनाईजिङ्ग थेरापीमा यी मध्ये कयु न ्तीन्वटा ्सम्भाव्व्त िोखखमहरु हुन्?
(क) कार््डंयो भास्कयु लर रोग
(ख) कलेिोको रोग
(ग) अब्स्ट्क्क्टभ क्स्लप एपवनया
(घ) भेनयु्व्स थ्ोमबोइमबोशलिम

स्व-सचमक्षाको अभ््यास

प्रश्न १  क, ङ, च  प्रश्न २  ख  प्रश्न ३  क   प्रश्न ४   ख, घ, ङ   प्रश्न ५ क, ख, घ
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अभ््यासको बुं्दाहरु
नकारात्मक अ्सरहरु र लैंवगक ्सकारात्मक हममोनहरुको िोखखमहरु, र हममोन थेरापीमा वबरामीको 
आिा उधच्त छ भनेर आश्वा्सन ट्दने र कयु न कयु न परर्व्त्षनहरु अपरर्व्त्षनीय छन् भनेर व्याख्या गनने 
भूधमका स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकको हो ।

यट्द ्तपाइँको ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका वबरामीहरुले लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरुको प्रयोग गरररहेका छन् भने, पवहलो ्वर््षको हरेक ्तीन मवहनामा, र त्य्स पधछ हरेक ्वर््ष एक 
्वा दुई पटक ल्याब िाँचहरु गररनयु पछ्ष ।

यट्द कयु नै अवप्रय अ्सरहरु देखखयो, मात्रामा परर्व्त्षनहरु भए, ्वा और्िीय अन््तरवक्रया गनने ्सम्भाव्व्त 
नयाँ और्धिहरुको प्रयोग गररएको छ भने मयुल्यांकनलाई बढाउनयुहो्स् ।

रग्त िम्ने िोखखमको कारर्, ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको नन्-
बाइनरी व्यशतिहरुलाई लैंवगक ्सकारात्मक हममोनमा खाने गभ्ष वनरोिकहरु ट्दने ्सयुझा्व गररंदैन । 
यस््तो वकश्समको ए्सट्ोिेन मात्र उपलव्ि भएको अ्वस्थामा, य्सको प्रयोग नगनने ्सल्लाह ट्दनयुहो्स्, 
ए्सट्ोिेनको ्वैकक्ल्पक प्रकारहरुको पवहचान गनने कोशि्स गनयु्षहो्स्, र कयु नै नकारात्मक अ्सरहरुको 
मयुल्यांकन गनयु्षहो्स् ।
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लैंगगकर्ा सकािात्मक 
बनाउने स्वास््थ््य हेिचाहका 
अन््य गैि-शल््यगरि्याका 
प्रकािहरु
9.1 कपाल/िौँहरु हटाउने

9.2 स्वि ि संचाि सम्बस्न्ध र्ासलम

9.3 टक गनने (Tucking)

9.4 बाइन््ड गनने (Binding)

9.5 ककृ गर्म उपकिणहरु (Prosthetics)

9
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ससक्ने उदे्श््यहरु

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुले खोन्जिहेको हुन सक्ने लैंगगकर्ा 
सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य हेिचाहको गैि-शल््यगरि्याका 
प्रकािहरु, ि गर्नको प्र्योगबाट स्वास््थ््यमा आउन सक्ने कुनै 
सम्भागवर् गवर््यहरु ।

1
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फ्यालोप्लान्स्टको लागी ्तयारी गरररहेका ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु र िन्म हुँदा मवहला 
इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरुले आफ्नो हा्त ्वा व्तघ्ाको ग्ाफ्ट ्साइटबाट 
रौँहरु हटाउन आ्वश्यक हुन्छ ।

रेध्डए्सनको न्स्टम्ययुलेटे्ड एधम्सनलाई हल्का बढाउँदा र/्वा ईलेक्ट्ोलाइ्सी्सबाट 
रौँहरुलाई स्थायी रुपमा कम गन्ष/हटाउन ्सवकन्छ । रौँहरुलाई लेिरले हटाउने 
एक धचवकत््सकीय प्रवक्रया मावनन्छ । यी दु्वै प्रवक्रयाहरु िेरै ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु 
र िन्म हुँदा पयुरुर् इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको लागी लैंवगक्ता 
्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको एउटा महत््वपूर््ष वहस््सा हुन ्सक्छ वकनभने 
एन्टी-एनड्ोिेन र एस्ट्ोिेन थेरापीहरुले पलाइ्सकेको रौँहरुलाई पूर््ष रुपमा रोक्न 
्वा हटाउन ्सक्दैनन् । ्सन् २०१६ मा ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यको लावग व्वश्वका य्स 
व्वर्यका पेिाकममीहरुको ्संगठन (World Professional Associaltion for 
Transgender Health-WPATH) ले धचवकत््सकीय रुपमा यी दु्वै प्रवक्रयाहरुको 
आ्वश्यक्ता हुन ्सक्छ भनेर नीव्तग्त कथन (policy statement) िारी गरेको 
शथयो ।24

लेिरबाट गररने प्रवक्रयाको ्से्वा प्रदान गनने स्थानीय प्रदायकहरुबाट बच्नयुहो्स्, र 
यो उपचारमा पहुँच गन्ष ्सक्ने ्तररकाहरु वनकाल्न ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता 
भएका व्यशतिहरु्संग ्सहकाय्ष गनयु्षहो्स् ।

कपाल/िौँहरु हटाउने
9.1

धेिै ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरु ि जन्म हुँ्दा पुरुर् इंगगर् 
गरिएको नन्-बाइनिी व्यसतिहरुले अनुहािमा, िाँटीमा, 
ि आफ्नो ्यौनाङ्ग वरिपिी हुने िौँहरुलाई लैंगगक 
सकािात्मक शल््यगरि्या गनु्त भन््दा अचि हटाउने 
चाहना िाख्न सक्छन् । 

24https://s3.amazonaws.com/amo_hub_content/Association140/files/Letter%20Re_
Medical%20Necessity%20of%20Electrolysis_7-15-15.pdf
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WPATH SOC को ्सहयात्री दस््ता्ेविले वबना कयु नै व्या्व्सावयक/पेिाग्त 
वनदनेिनमा गररने स््वर र ्संचार परर्व्त्षनको ्सयुझा्व ददंदैन । वबपरर्त रुपमा, आफै 
स््वर परर्व्त्षन गन्ष खोजिरहेका ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरलाई, कन्म््तमा, प्रारक्म्भक रुपमा 
व्या्व्सावयक मयुल्यांकन गन्ष र त्य्स पधछ यट्द कयु नै स््वर थकान ्वा स््वरको गयुर्स््तरमा 
नकारात्मक परर्व्त्षनहरु भएमा आफ्नो प्राथधमक उपचार प्रदायक कहाँ ्सम्पक्ष  गन्ष 
प्रोत््सावह्त गररन्छ ।

्साथै, आफै स््वर परर्व्त्षन गन्ष चाहने व्यशतिहरुका लागी अनलाइनमा िेरै श्ो्तहरु 
उपलव्ि छन् । छोटो क्यालेन-ल्ड्ष पचा्षले िरीरमा स््वरको प्रर्ालीमा स्थायी र गवहरो 
क्व्त वनम्त्याउने िोखखमहरुको बारे कयु रा गद्षछ, र योग्य पेिाकममीले प्रत्येक् हेरचाह 
्से्वामा आफै माग्ष वनदनेशिन गरी गरेको अध्ययनलाई उपचारको व्वकल्पमा राख्नयु 
हुँदैन ।25 वनल्न गाह्ो हुने, अवनयधम्त र अ्समान स््वर, स््वर थकान, स््वरको स््तरमा 
कमी, घोक्रो हुने ्वा दुख्ने, र घाँटीमा अ्सहि्ता हुने िस््ता लक्र्हरुलाई य्समा 
व्वचार गररन्छ । यट्द क्सैले यस््ता लक्र्हरुको अनयुभ्व गरेका छन् भने उनीहरुले 
स््वर थेरापीलाई बन्द गरी ्तत्काल ्डाक्टरलाई देखाउनयु पछ्ष ।

• ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु ्वा  िन्म हुँदा पयुरुर् शलङ्ग इंवग्त गररएको  नन्-बाइनरी 
व्यशतिहरुले आफ्नो स््वरलाई व्तखो बनाउन चाहेकोले स््वर र ्संचार ्सम्बन्न्ि 
्ताशलमहरु खोजिरहेका हुन ्सक्छन्, वकनभने एस्ट्ोिेन र एन्टी-एनड्ोिेनहरुको 
प्रयोगले व्यशतिको स््वरमा केवह अ्सर गददैन ।

• प्राय ट्ान््सिेन््डर मास्कयु शलन व्यशतिहरुले आफ्नो स््वरमा टेस्टोस्टेरोनको प्रभा्व हेन्ष 
केवह ्समय कयु नने गछ्षन्, र स््वरमा हुने दुखाई/थकान (vocal fatigue) लाई 
घटाउनको लागी स््वर र ्संचार ्सम्बन्न्ि ्ताशलमहरु शलन खोजिरहेको हुन ्सक्छन् ।

आफ्नो स््वरलाई परर्व्त्षन गन्ष खोजिरहेका व्यशतिहरुको लागी अनलाइनमा थयुप्रै 
श्ो्तहरु पाइन्छ । WPATH SOC7 ले य्स क्ेत्रमा मानकहरु ्समा्वेि गरेको छैन 
। यद्पी, य्सको ्सहयात्री दस््ता्वेिले ्सम्बन्न्ि्त प्रमार्मा आिारर्त लेखहरुको 
पयुनरा्वलोकन गनयु्षका ्साथै ट्ान््सिेन््डर व्वशिष् स््वर र ्संचार मयुल्यांकन, स््वरलाई 
फेधमवननाइि गनने प्रोटोकलहरु, स््वर फेधमवननाइि गनने िल्यवक्रयाहरु, र बोल्ने िशति 
र स््वरको मास्कयु शलनाईिे्सन बारे छलफल गरेको शथयो (Davies S et al 2015)। 
त्य्स लेख राम्ो क्क्लवनकल हेरचाह प्रदान गन्ष,वनम्न ्सयुझा्वहरु ्समे्त, वनष्कर््षमा 
पयुगेको छ:

• ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यमा ट्ान््सिेन््डर स््वर र ्संचारका ्से्वाहरु बृह्त भागको रुपमा 
्समा्वेि हुनयु पछ्ष ।

• ट्ान््सिेन््डर ्वा व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिलाई ्सके ्सम्म आफयु  भएको 
अनयुभूव्त ट्दलाउने स््वर र ्संचारको वनमा्षर् गन्ष ्सहयोग गनने प्रमयुख लक् स््वर थेरापी 
प्रदायकको हुनयुपछ्ष ।

स््वरलाई फेधमनाइि ्वा मास्कयु शलनाइि गनने प्रया्समा स््वर वनमा्षर् गनने बानी नभएको 
प्रवक्रयालाई प्रयोग गनने हो । स््वरलाई ्सम्भाव्व्त क्व्तबाट बचाउन, पेिाग्त ्वा 
व्या्व्सावयक मयुल्यांकन र ्सहाय्ताको आ्वश्यक्ता हुन्छ ।

स्वि ि संचाि 
सम्बस्न्ध र्ासलम

9.2

केगह ट्ान्सजने््डि व्यसतिहरुल ेगनम्न कािणहरुल ेस्वि 
ि संचािको र्ासलमहरुबाट र्ाइ्दा पाउन सक्छन:्

25कलेन-ल्ड्ष: Finding Your Voice: A Short Guide to Vocalization: http://callen-lorde.org/
graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.pdf
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य्सको प्रवक्रयामा अण््डकोर्लाई िरीरको भभत्र िकल्ने (इन्गयुईनल कनालमा) र 
शलङ्गलाई पछा्डीबाट खयुटिाको बीचमा ्तान्ने गररन्छ । य्सलाई कट्ट भभत्र कक्स््सने, 
्सर्िंकल टेप, ्वा गाफे (gaffe) भवनने व्विेर् वकश्समको लयुगा लगाएर टक गररन्छ ।

टक गनने व्वधिको ्सयुरक्ा र अभ्या्स बारे िेरै अध्ययनहरु छैनन् ।केवह व्यशतिहरुले 
हल्का वकश्समको का्स पनने (्सावफङ्गको-chafing) लक्र्को अनयुभ्व गन्ष 
्सक्छन्, र त्य्सैले टक गनयु्ष अधघ र गरर्सके पधछ कयु नै पवन वकश्समको ्संक्रमर्को 
रोकथाम गन्ष कयु नै खयुल्ला छाला ्वा छालामा दागहरु छन् वक भनेर िाँच गनयु्ष पछ्ष । 
केवह अध्ययनहरुले टक गदा्ष हर्नंया ्वा बावहरी इन्गयुईनल ररङ्गमा हुने िट्टल्ता, ्वा 
पेरीवनउम छालामा ्संक्रमर्, ्वा अन्य वपिा्व ्सम्बन्न्ि ्संक्रमर्हरुको पररर्ामहरु 
आउन ्सक्छ भनेर देखाएका छन् (Deutsch 2016) ।

स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको पेिाकममीहरुलाई ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरु र िन्म हुँदा पयुरुर् 
इंवग्त गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरु्संग, कयु नै ्सम्बन्न्ि्त लक्र्हरुको मयुल्यांकन 
गन्ष, टक गनने बारे ्संबेदनिील भएर छलफल गन्ष प्रोत््साहन गररन्छ ।

टक गनने 
(Tucking)

9.3

टक गना्षले यौनाङ्गको भागमा धमलेको आकृव्त 
देखखन्छ ।
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एशियाका केवह स्थानहरुमा, व्विेर् गरी थाईल्याण््डमा, व्यापाररक बाइन््डरहरु प्रिस््त 
रुपमा उपलव्ि छन्, ्तर य्स क्ेत्रका अरु िेरै देिमा ्वा प्रिान््त क्ेत्रमा बाइन््डरहरु ्वा 
त्य्सको फ्यावरिक पाउन गाह्ो हुन ्सक्छ । यस््तो अ्वस्थाहरुमा, व्यशतिको छा्तीको 
आकार अनयु्सार, स्पोट््ष्स रिा र/्वा िट्षहरुको वबभभन्न ्तह, ्वा एशथशलक्ट कम्प्रे्सन 
िट्षहरु लगाएर चाहेको िस््तो पररर्ाम वनकाल्न ्सवकन्छ । यस््ता व्वकल्पहरुले भने 
य्स क्ेत्रका िेरै देिहरुमा प्राय वनकै गममी गराउन ्सक्दछन् ।

१८०० िना ट्ान््सिेन््डर ्वयस्क व्यशतिहरु्संग छाव्त बाइन््ड गदा्षको स््वास््थ्यमा पनने 
प्रभा्वहरुको बारे गररएको एक क्र्स-्सेक््सनल अध्ययनले बाइन््ड गदा्ष उल्लेखनीय 
रुपमा मनोभा्व र मानश्सक स््वास््थ्य राम्ो हुने देखाएको छ (Peitzmeier et al 

बाइन््ड गनने 
(Binding)

9.4

ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरु र िन्म हुँदा स्त्री शलङ्ग इंवग्त 
गररएको नन्-बाइनरी व्यशतिहरुको लागी, छा्तीलाई 
बाइन््ड गनने प्रवक्रयामा स््तनको ्तन््तयुलाई शथचेर ्सम्मो छा्ती 
बनाउने र बढी मास्कयु लीन लैंवगक अभभव्यशति ट्दने कयु रा 
्समा्वेि हुन्छ ।

2017) ।बाइन््ड गदा्षको िरीरमा पनने नकारात्मक िारररक प्रभा्वहरु भन्दा य्सका 
फाइदाहरु बारे ्सहभागीहरुले वनरन््तर उल्लेख गरेका शथए । यस््ता फाइदाहरुमा 
धचन््ता, अ्सम््बयेस््ता्संग ्सम्बन्न्ि्त ध्डप्रे्सन, र आत्महत्याको ्सोच िस््ता मनोभा्वहरु 
घट्ने ्समा्वेि छन् । बाइन््ड गना्षले व्यशतिको ्समग् ्सयु-स््वास््थ्य राम्ो भएको र क्तै 
बावहर वनस्स्कंदा आफ्नो आत्मबल बढेको र ्सयुरभक््त मह्सयु्स गरेको ्सहभागीहरुले 
िनाएका शथए ।

यद्पी, बाइन््ड गनने प्रवक्रयालाई, ्सबै ्सहभागीहरुले कन्म््तमा एउटा नकारात्मक 
पररर्ाम भएको भनेर, िेरै नकारात्मक स््वास््थ्य पररर्ामहरु्संग िोध्डएको शथयो 
। ्सबै भन्दा बढी उल्लेख गररएकोमा ढा्ड दुख्ने (५३.८%), गममी हुने (५३.५%), 
छा्ती दुख्ने (४८.८%), श्वा्स फेन्ष गाह्ो हुने (४६.६%), धचलाउने (४४.९%), िारररक 
आ्सन नराम्ो हुने (४०.३%), र कयुं भ दुख्ने (३८.९%) ्समा्वेि छन् । ्तीन चौथाई 
्सहभागीहरुले छाला/नरम ्तन््तयु ्सम्बन्न्ि (७६.३%), र दुखाइको लक्र् (७४.०%) 
को उल्लेख गरेका शथए ।

्सके ्सम्म केवह ट्दन बाइन््ड नगनने, इलान्स्टक भएको कप्डा, ्डक्ट टेप र प्लावष्कको 
या्षप िस््ता बाइन््ड गनने व्वधिहरुको प्रयोग नगनने, र व्यापाररक बाइन््डरहरु 
्सा्विानीपू्व्षक प्रयोग गनने िस््ता ्सल्लाह ट्दएर ्सम्भाव्व्त नकारात्मक अ्सरहरु 
कम गराउन स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाका पेिाकममीहरुले आफ्नो वबरामीहरुलाई मद््त 
गन्ष ्सक्छन् । राम्ो ्सर्सफाईमा ध्यान ट्दई छाला ्सम्बन्न्ि ्संक्रमर्हरुबाट टाढा 

बेर्ाइ्दाहरुर्ाइ्दाहरु
धचन््ताको कमी
्डी्सफोररया ्सम्बन्न्ि्त ध्डप्रे्सनमा कमी
आत्महत्याको ्सोचमा कमी
्समस््त भा्वनात्मक ्सयुस््वास््थ्यमा ्सयुिार

्सहभागीहरुले ्सा्व्षिवनक स्थलमा 
आत्मव्वश्वा्सी र ्सयुरभक््त मह्सयु्स गनने

ढा्ड दुख्ने                       ५३.८%
्ताव्तने                            ५३.५%
छा्ती दुख्ने                     ४८.८%
स््वा्स फेन्ष गाहमो हुने         ४६.६%
धचलाउने                        ४४.९%
नराम्ो िारररक अ्वस्था   ४०.३%
काँिको दुखाइ                ३८.९%
छाला/नरम ्तन््तयुहरुमा अ्सर       ७६.३%
दुख्ने अ्सरहरु                   ७४.०%
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प्रोस्थेटटक्स
9.5

कृव्तम उपकरर्हरु (Prosthetics)

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ्सामान्य्तया प्रयोग गनने कृव्तम उपकरर्हरुमा यी ्समा्वेि 
छन्:

प््याकिहरु: बावहरी आकार र शलङ्गको अनयुभूव्त ट्दने य्सलाई व्यशतिको कट्ट भभत्र 
राखखन्छ ।

स्ट्ाण््ड टु पी (Stand To Pee - STPs) उपकिण: य्सको नामले भने 
िस््तै, य्सले शलङ्ग नभएको व्यशतिलाई उठेरै वपिा्व गन्ष ्सक्ने बनाउँछ । महँगो 
उपकरर्हरु ्साँच्ची कै शलङ्ग िस््तो देखखन्छ ।

रहन र्सामान्य लक्र्हरुलाई क्सरी रोक्न ्सवकन्छ भनेर प्रदायकहरुले आफ्नो 
वबरामीहरुलाई परामि्ष ट्दनयु पछ्ष ।

छा्तीको (टप) िल्यवक्रया गन्ष चाहने व्यशतिहरुको लागी, ्समयमा नै गररएको 
छा्तीको पयुनःवनमा्षर्ले बाइन््ड गनने ्समया्वधिलाई र त्य्स्संग ्सम्बन्न्ि्त नकारात्मक 
स््वास््थ्य पररर्ामहरुलाई ्सीधम्त गछ्ष, र य्सले गदा्ष ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको िी्वनको 
गयुर्स््तर ्सम्भाव्व्त रुपमा राम्ो हुँदै िान्छ ।
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लेजिबाट िौँ हटाउने वा स्वि ि संचाि र्ासलममा आफ्नो ट्ान्सजेन््डि गबिामीहरुको लागी 
सुिभक्षर् गवकल्पहरु बािे र्पाइँ सचेर् हुनुहुन्छ?

आफ्नो अभ््यासमा सुिभक्षर् बाइन््ड गनने ि टक गनने बािे सूचना उपलव्ध छन्? ्यट्द छैन भने, 
र्ल ट्दइएको केगह श्ोर्हरु हेनने ि ्यसको सलङ्क प्र्दान गनने बािे गवचाि गनु्तहोस् ।

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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अभ््यासको बुं्दाहरु

श्ोर्हरु
बाइन््ड गनने (Binding) Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A 
& Acevedo K 2017. Health impact of chest binding among transgender 
adults: a community-engaged, cross-sectional study, Culture, Health & 
Sexuality, 19:1, 64-75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open 
access: https://bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/
binding-project-postprint.docx 
Callen-Lorde Community Health Centre. Safer binding pamphlet: http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/Safer-Binding_2018_FINAL.pdf 

Safe binding information including breathing and stretching exercises 
from Gender Minorities Aotearoa and Physiospot, Aotearoa New Zealand 
https://genderminorities.com/binding-info/ 

APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 

Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health 
impact of chest binding among transgender adults: a community-
engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 19:1, 64-
75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: https://
bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-
postprint.docx 
टक गनने (Tucking)
How Does Tucking Work and Is It Safe? – Healthline

Safer tucking pamphlet from Callen Lorde Clinic, New York:  http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Safer-Tucking_Final.pdf 

Trans Hub illustrated online guide: How to tuck and tucking safely: 
https://www.transhub.org.au/tucking?rq=tucking 
ककृ गर्म उपकिणहरु (Prosthetics) TransHub page with information 

about packers, Stand to Pee device (STPs), and Breast forms / padding: 
https://www.transhub.org.au/prosthetics?rq=packing 
APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 
कपाल/िौँ हटाउने  Reeves C, Deutsch MB and Stark JW. 2016. ‘Hair 
Removal’. In Deutsch M (ed.) 2016. Guidelines for the primary and 
gender affirming care of transgender and gender minority people. Centre 
of Excellence for Transgender Health

स्वि ि संचािको र्ासलम Davies S, Papp VG & Antoni C. 2015.  Voice and 
Communication Change for Gender Nonconforming Individuals: Giving 
Voice to the Person Inside, International Journal of Transgenderism, 
16:3, 117-159, DOI: 10.1080/15532739.2015.1075931 https://doi.org
/10.1080/15532739.2015.1075931
Callen-Lorde: Finding Your Voice: A Short Guide to Vocalisation: http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.pdf 

बाइन््डरहरु, टक गनने र कृव्तम उपकरर्हरु िस््तै प्याकरहरु र रिेस्ट फोम आट्द िस््ता 
व्वकल्पहरु बारे िानकार हुने ।
ट्ान््सिेन््डर िेन््डर वबरामीहरुले गनने बाइन्न््ंडङ्ग, य्सको प्रयोगबाट हुने कयु नै लक्र्हरु, र 
यी व्वकल्पहरु प्रयोग गनने उनीहरुको प्रेरर्ाहरु र ्सम्भाव्व्त िोखखमहरु र फाइदाहरुलाई 
वनयधम्त रुपमा मयुल्यांकन गनयु्षहो्स्। ्सबै भन्दा पधछल्लो अध्ययनहरु बारे ्सूचना प्रदान 
गरेर, िारररक र मानश्सक स््वास््थ्यको ्सबै पक्हरुलाई ्सहयोग गनने बाइन््ड गनने व्वधि बारे 
्सूधच्त वनर््षय शलन वबरामीहरुलाई ्सिशतिकरर् गनयु्षहो्स् ।

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले प्रयोग गनने गरेको टक गनने व्वधि र त्य्स ्सम्बन्न्ि्त कयु नै लक्र्हरु 
बारे ्संबेदनिील भएर ्सोिपयुछ गनयु्षहो्स् ।
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शल््यगरि्याको प्र्योगबाट 
लैंगगकर्ा सकािात्मक 
बनाउने स्वास््थ््य हेिचाह
10.1 परिच्य

10.2 क्षेत्री्य परिवेश

10.3 सामान््य स्वास््थ््य हेिचाह पेशाकममीहरुको भूचमका

10.4 लैंगगक सकािात्मक शल््यगरि्याहरुको प्रकािहरुको 
अवलोकन

10.5 शल््यगरि्याहरुको लागी ्योग््य हुनको लागी आवश््यक 
WPATH SOC v7 माप्दण््डहरु

10.6 शल््यगरि्या पसछको गनगिानी (र्लो-अप) 

10
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ससक्ने उदे्श््यहरु

ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुले खोज्न सक्ने गवभभन्न लैंगगक 
सकािात्मक शल््यगरि्याहरुको बािे बुझ्ने ।

्यस्र्ा शल््यगरि्याहरुको र्त्काल अचि ि पसछ सामान््य 
स्वास््थ््य पेशाकममीको भूचमका बािे बुझ्ने ।

गबिामीहरुले WPATH SOC7 अन्र्ग्तर्का लैंगगक 
सकािात्मक शल््यगरि्याहरुको पहुँच गन्त हाल आवश््यक 
माप्दण््डको पुनिावलोकन गनने ।

1
2

3
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ि्सले ्सक्छन् उनीहरु एशियाका अन्य देिहरु िहाँ यस््ता िल्यवक्रयाहरु उपलव्ि र 
्सयुलभ छन्, त्यहाँ िानयु पनने अ्वस्था छ । यात्राको लागी खच्ष िेरै लाग्ने भएकोले गदा्ष 
प्रिान््त क्ेत्रमा बस्ने िेरै व्यशतिहरुको लागी यो यथाथ्ष्वादी व्वकल्प होइन ।

हंङ्गकंङ्ग, चीन, र केजन्रिकृ्त ्सहयोग पाएको भार्तको केवह स्थानहरुमा बाहेक 
य्स क्ेत्रमा लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुको लागी खच्ष िनस््वास््थ्य प्रर्ाली 
्वा ्सामाजिक बीमाले ्समा्वेि गददैन । िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई धचवकत््सकीय 
रुपमा, स््तनको ्वृजद्, छाव्तको पयुनःवनमा्षर्, र यौनाङ्गको पयुनःवनमा्षर् ्समे्त, िेरै 
लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुको आ्वश्यक्ता पछ्ष । म्यानमार ्समे्त केवह 
देिहरुमा, यस््ता िल्यवक्रयाहरु गैर-कानूनी छन् । चीनमा, यट्द कयु नै व्यशति व्व्वावह्त 
छ ्वा २० ्वर््ष भन्दा कम उमेरको छ, ्वा केवह अपराधिक वक्रयाकलापमा आरोवप्त 
भएको छ भने कानूनले िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई यस््ता प्रवक्रयाहरुबाट बन्देि 
लगाउँछ ।

िल्यवक्रयाहरु उपलव्ि भएको देिहरुमा, बीमाले यस््ता िल्यवक्रयाहरुलाई ्समा्वेि 
नगनने भएको हुँदा िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी यस््ता प्रवक्रयाहरु व्वकल्पको 
रुपमा उपलव्ि छैन । ्साथै, आ्वश्यक ट्ान््स-्संस्कृव्तक ्वा ट्ान््स-क्क्लवनकल ्सक्म्ता 
्सवह्तको वनयमहरु, प्रोटोकलहरु ्वा स््वास््थ्य हेरचाह पेिाकममीहरु नभएकोले गदा्ष 
केवह ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अवनयधम्त र अयोग्य अभ्या्सक्ता्षहरुबाट यो प्रवक्रया 
गनयु्ष पनने एक मात्र व्वकल्प उनीहरु्संग भएको बाध्य्ता देखखन्छ । य्समा, नकारात्मक र 
कवहलेकवहँ यस््तो िारररक परर्व्त्षनहरुबाट िी्वन नै िोखखममा हुन ्सक्ने,श्सशलकन 
र अन्य प्रकारका ्तन््तयु वफलरहरुको ्साहारा शलनयु पनने ्समा्वेि हुन्छन् ।

• िरीरको माशथल्लो भागको िल्यवक्रयाहरु (छा्तीको पयुनःवनमा्षर् र स््तन ्वृजद्)

• िरीरको ्तल्लो भाग/यौनाङ्ग पयुनःवनमा्षर् िल्यवक्रयाहरु

• अन्य लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरु

ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्य पररर्ामहरु राम्ो बनाउन प्राथधमक हेरचाह 
प्रदायकहरुले उल्लेखनीय भूधमका खेल्न ्सक्छन् । उदाहरर्को लागी, ्सामान्य 
अभ्या्सक्ता्षहरु र पारर्वाररक ्डाक्टरहरुले ्सूचना ्वा रोकथाम, प्रारक्म्भक 
मयुल्यांकनहरु, ट्ाक्न्ि्सन्संग ्सम्बन्न्ि्त र ्सामान्य स््वास््थ्यका व्वर्यहरुको 
व्य्वस्थापन, ्वा उपययुति प्रेर्र् (रेफरल) प्रदान गरररहेका हुन ्सक्छन् । आफ्नो 
काम गदा्ष प्राथधमक हेरचाह प्रदायकहरुलाई ्सहयोग गन्ष यो शिर््षकमा भएको ्सूचना 
ध्डिाइन गररएको छ ।

प्रत्येक खण््डमा WPATH SOC v7 माग्षदि्षनहरुमा योग्य हुने मापदण््डहरु ट्दइएको 
छ । ्सहमव्त भएको राम्ा अभ्या्सहरुको दस््ता्वेिमा व्यशतिग्त िल्यवक्रयाहरुको 
मयुल्यांकन गन्ष अन््तरावष्ट्रय रुपमा पवहचान गररएको मानकहरु र मापदण््डहरु 
ट्दइएको छ । WPATH SOC को हाल पयुनरा्वलोकन भइरहेको छ र ्सन् २०२१ मा 
आउने आिा गररएको SOC v8 ले एशिया र प्रिान््त क्ेत्रमा ्समे्त व्वश्वभरी गररने 
अभ्या्सलाई ्सूधच्त गननेछ । यो WPATH को ्वेब्साइटमा उपलव्ि हुनेछ ।

क्षेत्री्य परिवेशपरिच्य

एसश्या र्था प्रशान्र् क्षते्रका धेि ैट्ान्सजने््डि व्यसतिहरुले 
लैंगगक सकािात्मक शल््यगरि्याहरुको लागी खच्त 
जटुाउन सक््ैदनन ्।

गनम्न कुिाहरु हे्ददै, ्यस सशर््तकल े गवभभन्न लैंगगक 
सकािात्मक शल््यगरि्याहरुको सािाशंलाई समटेेको छ:

10.210.1
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त्य्स ्सहयोगको मयुख्य भाग भनेको व्वभभन्न िल्यवक्रयाहरु बारे िानकार हुनयु हो 
। य्सलाई ्तल ्सारांिमा ट्दइएको छ, र यो क्क्लवनश्सयनहरुको लागी अष्ट्रेशलयाको 
ट्ान््सहब ्वेब्साइटमा ट्दइएको ्सूचनाबाट शलइएको हो ।

सामान््य स्वास््थ््य हेिचाह 
पेशाकममीहरुको भूचमका

10.3

शल््यगरि्याहरु अचि, ्दौिान, ि पसछ आफ्नो 
गबिामीहरुलाई सह्योग गन्त प्राथचमक स्वास््थ््य हेिचाह 
पेशाकममीहरुको महत्वपूण्त भूचमका हुन्छ । 

िल्यवक्रयाको लागी ्तयार हुने वनभचि्त गन्ष ्तपाइँको वबरामीलाई मानश्सक स््वास््थ्य 
पेिाकममीहरु कहाँ ्सहयोग र मयुल्यांकनको लागी प्रेर्र् (रेफर) गररनयु पछ्ष । 
WPATH SOC7 मा व्विेर् िल्यवक्रयाको लागी योग्य हुनको लागी ्सयुझा्व गररएको 
मापदण््डहरुको ्सूची ्समा्वेि छन् (Coleman et al., 2012, Appendix C)। 
वयनलाई य्स मोड्युलको पधछल्लो खण््डहरु पवन ट्दइएको छ । ्साथै, देिहरुको 
आफ्नै मापदण््डहरु पवन हुन ्सक्छ ।

WPATH SOC7 मा िल्यवक्रयाको लागी ट्दइने प्रेर्र् (रेफरल) पत्रमा मानश्सक 
स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले उल्लेख गनयु्ष पनने व्व्वरर्हरुको रुपरेखाहरु पवन ट्दइएको छ 
Coleman et al., 2012, pages 27-28)। अष्ट्रेशलयाको ट्ान््सहबले त्यस््तो 
रेफरल पत्रको रूपरेखाको वनम्षर् गरेको छ ।26

िल्यवक्रयाको लागी अधघ बढा

एको भेटघाटमा, िल्यवक्रयाले गन्ष ्सक्ने र गन्ष न्सक्ने कयु राहरुको बारे खयुला छलफल 

गन्ष महत््वपूर््ष हुन्छ । छलफलमा िल्यवक्रयाको प्रवक्रयाहरु, ्सम्भाव्व्त िट्टल्ताहरु, 
िोखखमको कारकहरु, र पररर्ामहरुलाई ्सारांिमा व्याख्या गनयु्ष पनने ्समा्वेि हुन 
्सक्छ ।

यट्द व्वदेिमा िल्यवक्रया गनने भनेर वबरामीले व्वचार गरररहेको छ भने, य्स व्वकल्पको 
फाइदाहरु र िोखखमहरु बारे छलफल गन्ष महत््वपूर््ष हुन ्सक्छ । िल्यवक्रया पधछ 
आ्वश्यक हुने हेरचाहको पहुँचमा कधम, व्विेर् गरी यट्द केवह िट्टल्ताहरु भए, िस््ता 
िोखखमहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छ । िल्यवक्रया पधछ आफ्नो देिमा फक्ष ने वबशत्कै 
वबरामीलाई भेटघाटको लागी बोलाएर ्सूचना ्वा हेरचाहमा हुने केवह ररति्ताहरुलाई 
्संबोिन गन्ष, र वनको हुनको लागी आरामको ्समय र/्वा अध्ययनको महत््वलाई 
्सयुवनभचि्त गन्ष ्सहयोग हुन्सक्छ ।

1शल््यगरि्या अचि

26 https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-Referral.docx 
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यट्द ्तपाइँ वबरामीको वनयधम्त िेनरल ्डाक्टर हुनयु हुन्छ भने, िल्यवक्रया पधछको 
हेरचाह र कयु नै िट्टल्ताहरुमा ्तपाइँ ्सम्पक्ष  हुनेपवहलो व्यशति हुन ्सक्नयुहुन्छ ।

िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले िल्यवक्रयाको लागी िेरै ्समय कयु रेको हुन ्सक्छन्, र 
िल्यवक्रयाको प्रवक्रया पधछ उत््साह र अन्य ्सकारात्मक अनयुभूव्तहरुको अपेक्ा 
गरररहेका हुन ्सक्छन् । व्याकयु ल र अ्सहि मह्सयु्स गनने ्सामान्य हो भनेर आफ्नो 
वबरामी्संग छलफल गनयु्षहो्स् । य्सको म्तल्व उनीहरुले गक्ल््त गरेको भन्ने होइन । 
यो िल्यवक्रयाबाट वनको हुन, र िरीर कस््तो देखखन्छ र य्सले क्सरी काम गछ्ष भनेर 
बयुझ्ने ्सामान्य अंि हो ।

केवह िल्यवक्रया गनने ्डाक्टरहरुले िल्यवक्रया अधघ र ्तयुरुन््त पधछ वबरामीहरुको 
हममोनहरु, व्विेर् गरी एस्ट्ोिेन, लाई कम गन्ष आ्वश्यक ठान्दछन् । िल्यवक्रयाको 
्समया्वधि, अपेक्ाहरु, र ्सम्भाव्व्त नकारात्मक अ्सरहरु बारे छलफल गन्ष्तपाइँको 
वबरामीले चाहन ्सक्छन् । एस्ट्ा्डायोल इम्प्लान्टहरु प्रयोग गननेहरुलाई, वबरामीको 
रग्तको स््तरहरु कम भएको बेला िल्यवक्रया गन्ष ्समय वनिा्षरर् गनने, र िल्यवक्रया 
पधछ अकमो इम्प्लान्ट राख्ने ्सयुझा्व ददंदा राम्ो हुन ्सक्छ ।

शल््यगरि्यामा ट्ान्स गबिामीहरूलाई     सह्योग ग्ददै
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लैंगगक सकािात्मक 
शल््यगरि्याहरुको  
प्रकािहरुको अवलोकन

10.4

्यो खण््डमा गवगवध लैंगगक सकािात्मक 
शल््यगरि्याहरुको पकृष्भूमी सूचना प्र्दान गरिएको 
छ ।

भ्याजिनोप्लान्स्ट र फ्यालोप्लान्स्ट िस््ता लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरु एशियाका 
िेरै देिहरुमा उपलव्ि छैनन्, व्विेर् गरी श्ो्तहरु ्सीधम्त भएको देिहरुमा । िेरै 
ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु यस््ता िल्यवक्रयाहरु उपलव्ि भएको एशियाका देिहरुमा 
यात्रा गनने गछ्षन् । भभन्न िल्यवक्रयाहरु, प्रव्वधिहरु र दृवष्कोर्हरुले वबभभन्न ्तहका 
िट्टल्ताहरु वनम्त्याउन ्सक्छ । िल्य धचवकत््सक अनयु्सार िट्टल्ताहरु पवन फरक 
फरक हुन ्सक्छ । वबभभन्न िल्य धचवकत््सकहरुले अभ्या्स गनने प्रवक्रयाहरु, उनीहरुको 
अनयुभ्वहरु, उनीहरुले कव्त पटक यस््ता िल्यवक्रयाहरु गरेका छन्, र िोखखमको 
दरहरु बारे बयुझ्न ्तपाइँको वबरामीहरुको लागी वनकै महत््वपूर््ष हुन ्सक्छ ।

य्स क्ेत्रका िेरै देिहरुमा वहस्टेरेकटोमी, ओर्कंएक्टोमी र माटेस्कटोमी िस््ता 
िल्यवक्रयाहरु उपलव्ि हुन्छन्, वकनभने यी प्रवक्रयाहरु गैर-ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले 
पवन खो्बने गछ्षन् । यी िल्यवक्रयाहरु उपलव्ि भएको ठाउँमा, ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुको लागी पवन यो ्समान रुपमा पहुँच योग्य हुनयु पद्षछ ।

ट्ान्सजेन््डि मगहलाहरु ि नन्-बाइनिी व्यसतिहरुको 
लागी शल््यगरि्याहरु

ओर्कंएकटोमी ओर्कंएकटोमी भनेको अण््डकोर्हरु हटाउने हो र य्सलाई, शलङ्ग 
हटाए (पेनेक्टोमी) वबना ्वा योनीको वनमा्षर् (भ्यािीनोप्लान्स्ट) गरे वबना पवन 
गन्ष ्सवकन्छ । यट्द ्तपाइँको वबरामीले एस्ट्ोिेन शलइरहेको भए, यो िल्यवक्रया 
गरर्सकेपधछ र टेस्टोस्टेरोन ब्लकरहरु (एन्टी-एनड्ोिेनहरु) को आ्वश्यक्ता 
नभएपधछ, उनीहरुले शलइरहेको एस्ट्ोिेनको मात्रालाई घटाउन ्सवकन्छ ।

्योनीको गनमा्तण/भ््यान्जनोप्लास्स्ट शलङ्ग ्वा कोलोन ग्ाफ्टको ्तन््तयुहरु प्रयोग गरी 
योनीको वनमा्षर् गनने िल्यवक्रयालाई भ्यािीनोप्लान्स्ट भवनन्छ । प्राय य्समा ्वरपरको 
्तन््तयुहरुबाट (क्क्लटोरो-लावबयोप्लान्स्ट) क्क्लटोरर्स र लावबयाहरुको वनमा्षर् गनने 
प्रवक्रया ्समा्वेि हुन्छ । शलङ्गको ्तन््तयुहरुबाट भन्दा कोलोन ग्ाफ्टहरुको प्रयोग 
गरी वनमा्षर् गररने योनीलाई फरावकलो गनने प्रवक्रया (्डाईले्सन) को आ्वश्यक्ता 
हुँदैन र यो आफै लयुरिीकेदटंङ्ग हुन्छ । यद्पी, लयुरिीके्सन ्सिैं नै हुने गछ्ष, त्य्सैले केवह 
ट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुलाई यो झंझट्टलो हुन ्सक्छ ।

पेनेक्टोमी शलङ्ग हटाउने िल्यवक्रयालाई पेनेक्टोमी भवनन्छ । अझै पवन काष्ट्रेिन 
गररने दभक्र् एशियाको केवह देिहरुमा बाहेक,य्सलाई ्सामान्य्तया एक्लै गररंदैन । 
य्सको ्सटिा, ्सामान्य्तया भ्यािीनोप्लान्स्टको अंिको रुपमा नै शलङ्गलाई हटाउँने 
गररन्छ । ्सबै भन्दा िेरै गररने िल्यवक्रयाको प्रव्वधिमा शलङ्गको छालालाई योनीको 
भागको रुपमा प्रयोग गररन्छ ।

म््याम्मोप्लास्स्टको वकृन्द्ध (स्र्नको वकृन्द्ध) यट्द एस्ट्ोिेनले स््तनको ्वृजद् पया्षप््त 
रुपमा गरेन भने (स््तनको व्वका्स प्रारक्म्भक ययु्वा्वस्था चरर््सम्म मात्र काम गरे), 
धचवकत््सकीय रुपमा म्याम्मोप्लान्स्ट ्वृजद्को आ्वश्यक्ता हुन ्सक्छ ।

थाईिोइ्ड रिोनड्ो प्लास्स्टको कमी िल्यवक्रयाको य्स प्रवक्रयाले प्रमयुख थाईरोइ्ड 
कार्टंलेिलाई कमी गराउँदछ ।

स्विको शल््यगरि्या बोशलने स््वरलाई व्तखो बनाउने उद्ेश्यले स््वरको िल्यवक्रया 
गररन्छ । यो िल्यवक्रयाको ्समािान खो्बनयु अधघ बोल्ने िशतिको थेरापी (speech 
therapy) को ्सयुझा्व गररन्छ ।

अनुहािको रे्चमनाईजेसन अनयुहारको फेधमनाईिे्सनमा, अनयुहारको अनयुपा्त 
परर्व्त्षन गन्षको लागी वबभभन्न ्सौन्दय्षको प्लान्स्टक िल्यवक्रयाको प्रवक्रयाहरु 
्समा्वेि हुन्छ ।
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ट्ान्सजेन््डि पुरुर्हरु ि जन्म हुँ्दा मगहला 
इंगगर् गरिएको नन्-बाइनिी व्यसतिहरुको लागी 
शल््यगरि्याहरु
छार्ीको पुनःगनमा्तण अ्वक्स्थ्त स््तनको ्तन््तयुहरु हटाउन र छा्तीलाई ्सम्मो बनाउन 
िेरै ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुलाई छा्तीको पयुनःवनमा्षर् गनने प्रवक्रयाको आ्वश्यक्ता हुन्छ 
। हटाइने ्तन््तयुको ्संख्यामा आिारर्त भइ बाइल्याटरल मास्टेकटोमी ्समे्त वबभीन्न 
्तररकाहरुको प्रयोग गन्ष ्सवकन्छ । िल्य धचवकत््सकको खयुबी अनयु्सार दागहरु बस्न 
्सक्छ र स््तनको मयुन्टोहरुलाई ग्ाफ्ट गनयु्ष पनने आ्वश्यक्ता हुन ्सक्छ ।27

गहस्टेिेकटोमी/ओर्ोिेकटोमी वहस्टेरेकटोमीले पाठेघर ्वा ्सर्भंक््सको ्सबै ्वा केवह 
भागहरु िल्यवक्रया माफ्ष ्त हटाउने गछ्ष । िल्य धचवकत््सकहरुले अण््डाियहरु –
ओफोरेकटोमी भवनने प्रवक्रयाबाट – हटाउन ्सक्छन् ्वा त्य्सलाई छोध्डट्दन ्सक्छन् ।28

WPATH SOC7 ले वहस्टेरेकटोमीलाई “यो प्रवक्रया छान्ने ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुको 
लागी लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रया थेरापीको धचवकत््सकीय रुपमा आ्वश्यक हुने 
भाग” भनेर मावनन्छ भनेर ब्ताउँदछ (Coleman 2012) ।

योनीको ्तन््तयुहरुलाई मयुत्र नली वनमा्षर् गन्ष प्रयोग गररंदा फ्यालोप्लान्स्ट/भािीनेकटोमी 
प्रवक्रयाको एउटा भाग वहस्टेरेकटोमी हुन ्सक्छ । वफबरोइ्डको व्वका्स भएको 
अ्वस्थामा, एन््डोमेट्ट्यल अ्वस्थाहरुमा, ्वा परर्वारमा क्यान््सरको इव्तहा्स भएका 
्से्वाग्ाहीहरुको लागी यो आ्वश्यक पवन हुन ्सक्छ ।

मेटोई्डीओप्लास्स्ट अ्वक्स्थ्त यौनाङ्गको ्तन््तयुहरुबाट फ्याल्स ्वा नयाँ शलङ्गको 
वनमा्षर् गनने िल्यवक्रयाको प्रवक्रयालाई मेटोई्डीओप्लान्स्ट भवनन्छ । टेस्टोस्टेरोनको 
प्रयोग गरी उल्लेखनीय रुपमा व्वका्स गरीएको क्क्लटोरर्स भएको कयु नै पवन व्यशतिमा 
यो िल्यवक्रया गन्ष ्सवकन्छ । ्सामान्य्तया फ्याल्स ्सानो हुन्छ, ययु्वा अ्वस्थाको 
व्यशतिमा हुने शलङ्गको आकार ित्रो, ्तर शलङ्गलाई ख्डा बनाउने ्तन््तयुहरु र 
अनयुभूव्तहरु भने कायम हुन्छ । यो प्रवक्रयाले क्क्लटोरर्सको ढक्कनलाई र कवहलेकवहँ 
्स्सपेन््सन शलगामेन्टहरुलाई खयुला बनाइट्दन्छ ि्सले गदा्ष अङ्गको लम्बाईमा ्वृजद् 
हुन्छ । यो प्रवक्रया फ्यालोप्लान्स्टको प्रवक्रया भन्दा िेरै कम आक्रामक हुन्छ (्तल 
हेनयु्षहो्स्) । ययुरेथ्ोप्लान्स्ट गदा्ष व्यशतिले उठेर वपिा्व गन्ष ्सक्छ ।

फ््यालोप्लास्स्ट शलङ्गको वनमा्षर् गररने फ्यालोप्लान्स्टमा बहु चरर्मा गररने 
िल्यवक्रयाको प्रवक्रयाहरु हुन्छ । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिलाई उठेर वपिा्व गन्ष ्सक्ने 
क्म्ता ट्दन मयुत्र नलीको लम्बाई बढाउने ्समे्त, शलङ्गको टयुप्पो बनाउने, अण््डकोर्हरु 
बनाउने, योनी हटाउने, र शलङ्ग ख्डा बनाउने ्तन््तयुहरु र अण््डकोर्हरु राख्ने िस््ता 
प्रवक्रयाहरु िल्यवक्रयाहरुमा ्समा्वेि हुन्छन् । व्यशतिको लागी िल्यवक्रया योिनाको 
हरेक चरर् आफैमा अवद््तीय हुन्छ र य्समा प्रवक्रयाहरुका केवह ्वा ्सबै भागहरु 
्समा्वेि हुन ्वा नहुन ्सक्दछ ।

शलङ्गको वनमा्षर् गन्ष िल्यधचवकत््सकले प्रयोग गन्ष ्सक्ने ्तीन प्राथधमक वकश्समका 
छालाहरु हुन्छन् । य्समा हा्तको (रेध्डयल फोरआम्ष फ्रीफ्ल्याप), खयुटिाको 
(एनटेरोल्याटरल थाई फ्ल्याप), ्वा व्यशतिको ढा्डको छेउको (मस्क्ययुलोकयु ट्ान्स 
ल्याट्ट्सीम्स फ्री फ्ल्याप) छाला, बो्सो, र न्साहरुका ्तन््तयुहरुको प्रयोग हुन्छ । कयु न 
ठाउँ प्रयोग गनने भन्नेमा व्यशतिको स््वास््थ्य र बो्सोको व्व्तरर्, न्साको काय्षक्म्ता, 
रग्तको बहा्व, अनयुभूव्त ्समे्त व्यशतिले िल्यवक्रयाबाट चाहेको पररर्ामहरु िस््ता 
कारकहरुले भूधमका खेल्दछन् ।

स्रिोटोप्लास्स्ट प्राय लावबया मिोरा ्तन््तयु र ्सलाइन ्वा श्सशलकन टेस्टीकयु लर 
इम्प्लान्टहरुको प्रयोग गरी अण््डकोर् वनम्षर् गनने िल्यवक्रयालाई स्क्रोटोप्लान्स्ट 
भवनन्छ । केवह िल्यधचवकत््सकहरुले ्तन््तयु बढाउने ट्टस्ययु एक््सप्यान््डर्स् प्रयोग गछ्षन् 
र त्य्स पधछ इम्प्लान्टलाई राख्न धमल्ने िव्त ठाउँ भएपधछ मात्र इम्प्लान्टहरुलाई 
राख्ने गछ्षन् । य्स प्रवक्रयालाई मात्र छयु टैि गररंदैन ्तर मेटोईध्डयोप्लान्स्ट ्वा 
फ्यालोप्लान्स्ट्संगको ्संयोिनमा भने य्सलाई प्राय गनने गररन्छ ।

्युिेथ्ोप्लास्स्ट वनयोफ्याल्सबाट मयुत्र नलीहरुलाई ल्याउन मयुत्र नलीलाई ्तन्काउने 
प्रवक्रया ययुरेथ्ोप्लान्स्टमा ्समा्वेि हुन्छ ।ययुरेथ्ोप्लान्स्टले व्यशतिलाई उठेर वपिा्व गन्ष 
्सक्ने बनाउँछ ।

भ््याजीनेकटोमी एबलेट्टभ प्रव्वधि ्वा िल्यवक्रयाको प्रव्वधिहरुबाट भ्यािीनेकटोमी 
(योनी हटाउने प्रवक्रया) गन्ष ्सवकन्छ । यट्द योनीको द्ार बन्द गनने हो भने यो 
आ्वश्यक हुन्छ ।

27 ट्ान््सहबले यी वबभभन्न प्रकारका िल्यवक्रयाहरुको ्सारांि प्रदान गद्षछ:https://www.transhub.org.au/
clinicians/top-surgery#what-happens

28 फ्यालोवपयन ट्युबहरु हटाउने प्रवक्रयालाई ्सालनफंङ्गएकटोमी भवनन्छ । पाठेघरलाई पूर््ष रुपमा हटाउने, र दु्वै अण््डाियहरु 
हटाउने पूर््ष प्रवक्रयालाई वहस्टेरेकटोमी र बाइल्याटरल ्सालनफंङ्गएकटोमी-ओफोरेकटोमी भवनन्छ ।
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शल््यगरि्याहरुको लागी 
्योग््य हुनको लागी आवश््यक 
WPATH SOC v7 माप्दण््डहरु

10.5

्यो मोड्ुलको अकमो खण््डमा लैंगगक सकािात्मक 
शल््यगरि्याहरुको मुल््यांकनको लागी WPATH SOC 
v7 माप्दण््ड ट्दइएको छ । 

प्रत्येक मापदण््डले “वनरन््तर भएको, राम्ो्संग दस््ता्वेिीकरर् गरेको लैंवगक्ताको 
अ्सम््बयेस््ता” लाई उल्लेख गद्षछ । हेरचाहको मानक (Standard Of Care 
– SOC) को यो ्संस्करर् “लैंवगक्ताको अ्संगव्त” मा आिारर्त नयाँ ICD 
्डायग्नोन्स्टक ्वगमीकरर्हरुको वनमा्षर् हुनयु भन्दा पवहले नै वनमा्षर् भएको हो । 
WPATH SOC 8 ले दु्वै िब्दा्वलीहरुको प्रयोग गनने आिा गररएको छ ।

SOC ले िल्यवक्रयाहरु कयु न अनयुक्रमबाट गनयु्ष पछ्ष भनेर उल्लेख गददैन, र यी ्सहम्तीय 
माग्षदि्षनहरु हुन्, कानूनी आ्वश्यक्ताहरु होइनन् । व्यशतिग्त स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले 
िोखखम न्यूनीकरर्को योिना ्समे्त, मापदण््डहरुलाई ्संिोधि्त गन्ष ्सक्छन्, र 
SOC बाट ्सयुरु गररने यस््ता कयु नै िल्यवक्रयाहरुको व्याख्या र दस््ता्वेिीकरर् गनयु्ष 
पछ्ष भनेर िो्ड ट्दई यो दस््ता्वेि ्सयुरु हुन्छ ।

“SOC को सबै पुिाना संस्किणहरुमा जस्र्ै, 
लैंगगकर्ाको असम्ज््येस्र्ामा हममोन थेिापी 
ि शल््यगरि्यात्मक उपचािको लागी ्यस 
्दस्र्ावेजमा ट्दइएको माप्दण््डहरु क्क्लगनकल 
माग्त्दश्तनहरु हुन्; व्यसतिगर् स्वास््थ््य 
पेशाकममीहरु ि का्य्तरिमहरुले ्यसलाई संशोधन 
गन्त सक्छन् । SOC बाट सुरु गरिने क्क्लगनकल 
च्डपाच्ति गबिामीको अगविर्ी्य शािरिक बनौट, 
सामान्जक, वा मानससक अवस्था, सामान््य 
अवस्थामा अनुभवी स्वास््थ््य पेशाकममीले 
आफ्नो अभ््यासबाट ससक््ैद सलने र्रिकाहरु, 
अध््य्यनको प्रोटोकल, गवश्वको गबभभन्न 
भागहरुमा हुने श्ोर्को कमी, वा गवसशटि 
जोखखम न््यूनीकिणको ्योजनाहरु आट्दबाट 
गनधा्तिण हुन सक्छ । गबिामीलाई गरिने व्याख््या, 
ि गबिामीको स्वास््थ््य ि कानूनी सुिक्षाको लागी 
सूचचर् सहमगर्बाट गरिने ्दस्र्ावेजीकिणबाट 
्यी ्डीपाच्तिहरुको पगहचान गरिनु पछ्त । ्यो 
्दस्र्ावेजीकिण न्याँ र््थ््यांक संकलन गन्त पगन 
महत्वपूण्त छ, ्यसले ग्दा्त पसछ अध््य्यन गिी 
स्वस््थ््य हेिचाह – ि SOC–लाई गवकससर् गन्त 
प्र्योग गन्त सगकन्छ” ।

श्ोर्: Coleman et al. 2012, p.
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छार्ीको पुनःगनमा्तण ि स्र्नको वकृन्द्ध
छार्ीको पुनःगनमा्तण ि स्र्नको वकृन्द्ध गनने शल््यगरि्यामा पहुँच गन्तको लागी 
WPATH SOC v7 को माप्दण््ड:

• वनरन््तर हुने, राम्ो्संग दस््ता्वेिीकरर् गररएको लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता

• पूर््ष र ्सूधच्त रुपमा वनर््षय र उपचारको लागी ्सहमव्त गन्ष ्सक्ने क्म्ता 

• उमेरको बहुम्त

• यट्द उल्लेखनीय रुपमा धचवकत््सकीय ्वा मानश्सक स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि व्वर्यहरु 
छन् भने, त्य्सलाई उधच्त रुपमा राम्ो्संग वनयन्त्रर् गररनयुपछ्ष ।

्या्द िाख्नुहोस्, हममोन थेिापी भनेको:

• मास्कयु शलनाईजिंङ्ग छा्तीको िल्यवक्रयाको लागी नभई नहुने आ्वश्यक्ता होइन

• यो कयु नै स्पष् मापदण््ड होइन ्तर स््तन ्वृजद् गनने िल्यवक्रयाको लागी वबरामीहरुले 
िल्यवक्रया भन्दा कन्म््तमा पवन १२ मवहना अधघ देखख फेधमनाईजिंङ्ग हममोन थेरापी 
्सयुरु गनयु्ष पनने ्सयुझा्व गररन्छ (य्सको उद्ेश्य भनेको िल्यवक्रयाको पररर्ामहरु 
राम्ो ल्याउनको लागी स््तनको ्वृजद्लाई बढाउने हो)

छाव्तको पयुनःवनमा्षर् िल्यवक्रया गरेको िेरै हप््ता पधछ ्सम्म पवन ्तपाइँको वबरामीले, 
िल्यवक्रयाको प्रकार, छा्तीको आकार, र िरीर क्सरी वनको हुँदैछ भन्ने कयु राहरु 
अनयु्सार ्सर्िंकल बाइन््डर लगाउन आ्वश्यक हुन्छ । िेरै वबरामीहरुका लागी 
िल्यधचवकत््सकले ्तरल पदाथ्ष निम्न थप व्य्वस्थापन गररट्दएको हुन्छ । िरीरको 
माशथल्लो भागको िल्यवक्रयाको लागी आठ हप््ता ्सम्मको ्समय आ्वश्यक हुन 
्सक्छ ।

गहस्टेिेकटोमी, सालगपङ्गओ-ओर्ोिेकटोमी ि 
ओर्कं्ेडकटोमी
वहस्टेरेकटोमी, ्सालवपङ्गओ-ओफोरेकटोमी र ओर्कं्ेडकटोमीको पहुँच गन्षको लागी 
WPATH SOC v7 को मापदण््ड: 

• वनरन््तर हुने, राम्ो्संग दस््ता्वेिीकरर् गररएको लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता

• पूर््ष र ्सूधच्त रुपमा वनर््षय र उपचारको लागी ्सहमव्त गन्ष ्सक्ने क्म्ता 

• उमेरको बहुम्त

• यट्द उल्लेखनीय रुपमा धचवकत््सकीय ्वा मानश्सक स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि धचन््ताहरु 
छन् भने, त्य्सलाई उधच्त रुपमा राम्ो्संग वनयन्त्रर् गररनयुपछ्ष 

वबरामीको ट्ाक्न्ि्सनको लक् अनयु्सार १२ मवहने वनरन््तर हममोन थेरापी (वबरामीमा 
धचवकत््सकीय व्वरोिाभा्स छ भने ्वा वबरामीले हममोन शलन न्सक्ने ्वा नचाहने 
अ्वस्थामा बाहेक) ।

गोना्ेडकटोमी भन्दा अधघको हममोन थेरापीको प्राथधमक उिेश्य भनेकोिल्यवक्रया 
गरर्सके पधछ उल्ट्ाउन न्सवकने अ्वस्थामा िानयु अधघ एस्ट्ोिेन ्वा टेस्टोस्टेरोनको 
अ्सरलाई उल्ट्ाउन ्सवकने अ्वधिको पररचय गराउने हो ।
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्यौनाङ्ग पुनःगनमा्तण गनने शल््यगरि्याहरु
मेटोईध्डयोप्लान्स्ट ्वा फ्यालोप्लान्स्ट (मास्कयु शलनाईजिंङ्ग) र भ्यािीनोप्लान्स्ट 
(फेधमनाईजिंङ्ग)को पहुँच गन्षको लागी WPATH SOC v7 को मापदण््ड:

• वनरन््तर हुने, राम्ो्संग दस््ता्वेिीकरर् गररएको लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता

• पूर््ष र ्सूधच्त रुपमा वनर््षय र उपचारको लागी ्सहमव्त गन्ष ्सक्ने क्म्ता 

• उमेरको बहुम्त

• ट्द उल्लेखनीय रुपमा धचवकत््सकीय ्वा मानश्सक स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि धचन््ताहरु छन् 
भने, त्य्सलाई उधच्त रुपमा राम्ो्संग वनयन्त्रर् गररनयुपछ्ष 

• वबरामीको ट्ाक्न्ि्सनको लक् अनयु्सार १२ मवहने वनरन््तर हममोन थेरापी (वबरामीमा 
धचवकत््सकीय व्वरोिाभा्स छ भने ्वा वबरामीले हममोन शलन न्सक्ने ्वा नचाहने 
अ्वस्थामा बाहेक) ।

• लैंवगक पवहचान्संग नधमल्ने लैंवगक भूधमकामा वनरन््तर १२ मवहना्सम्म 
िी्वनयापन गरेको हुनयु पनने (पयुरुर् र मवहला भन्दा फरक लैंवगक पवहचानहरु 
्समे्त) ।
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छार्ीको पुनःगनमा्तण पसछ
वनको हुन केवह कट्ठनाइ छन् वक भनेर वबरामीहरुको िाँच गररनयु पछ्ष । छा्तीको 
पयुनःवनमा्षर्मा हुने िट्टल्ताहरुमा आिा ्वा पूरा मयुन्टोको नेक्रो्सी्स (पयुनःवनमा्षर् 
गररएको मयुन्टोको ्तन््तयुहरु मनने), रग्त िम्ने (हेमाटोमा), ्वा वपलो िस््तो घाउ 
(एब्सी्स) को व्वका्स आट्द ्समा्वेि हुन ्सक्छ । िल्यवक्रया पधछ आउन ्सक्ने 
यस््ता िट्टल्ताहरुलाई डे्न््स ्वा कम्प्रे्सन ब्यान््ेडिहरुले रोक्न ्सक्दैनन् । केलोइ्ड 
दागहरु हुन ्सक्छन् । केवह अ्वस्थाहरुमा, िल्यवक्रया पधछ काट्टएको भागहरु वनको 
नहुँदै न्तन्न्कयो्स् भनेर वनभचि्त गदा्ष दागहरु घटाउन ्सवकन्छ । 

एशियाका िेरै व्यशतिहरुमा हाइपरवपगमेन्टे्सन् र िल्यवक्रया पधछ गाढा दागहरु बस्न 
्सक्ने प्रवबशत् बढी हुन्छ । हालैको धचवनया व्विेर्ज्ञहरुले ट्दएको दागहरुको रोकथाम 
र उपचार बारे ्सहम्तीय कथनले एशियाका वबरामीहरुमा हुने दागहरुको व्य्वस्थापन 
बारे केवह ्सयुझा्वहरु र श्ो्तहरु प्रदान गद्षछ (Lv and Xia 2018) ।

फ््यालोप्लास्स्ट वा मेटोई्डोप्लास्स्ट पसछ
कयु नै पवन िल्यवक्रया पधछ हुने ्सामान्य िोखखमहरु ्सवह्त, फ्यालोप्लान्स्ट पधछ हुन 
्सक्ने िेरै िोखखमहरु हुन्छन् । यस््ता िोखखमहरुमा, फ्ल्याप (वनयोफ्याल्स बनाउँदा 
प्रयोग गररने छाला र ्सम्बन्न्ि्त ्तन््तयुहरु) को क्व्त (flap loss), मयुत्र नलीमा हुने 
िट्टल्ता, पेलभभकबाट रग्त बग्ने ्वा दुख्ने, मयुत्र थैली ्वा रेक्क्टनल चोट, अनयुभूव्तको 
कमी,  डे्नेिको लागी लामो ्समयको आ्वश्यक्ता, ्वा थप प्रवक्रयाहरुको 
आ्वश्यक्ता आट्द ्समा्वेि छन् । ्डोनर ्साइटमा हुने िोखखमहरुमा नदेखखने 
दागहरु, घाउ, ग्यानयुले्सन ्तन््तयुको व्वका्स, नहं्ड्डयुल गन्षमा कमी, हेमाटोमा, दुखाइ, र 
अनयुभूव्त कम हुने आट्द ्समा्वेि छन् । िेरै कम देखखए पवन,घाउ हुने, ्संक्रमर् हुने, 
मयुत्र नलीको स्ट्ीक्चर, र वफस्टयुला िस््ता िोखखमहरु मेटोई्डोप्लान्स्ट पधछ पवन हुन 
्सक्छ (Deutsch 2016)।

यट्द वबरामीहरु िल्यधचवकत््सकको हेरचाहबाट ध्ड्सचाि्ष भएका छन् र उनीहरु 
स्थानीय होइनन् भने, फ्यालोप्लान्स्ट ्वा मेटोई्डोप्लान्स्ट िल्यवक्रया पधछको पवहलो 
्वर््षमा हरेक ्तीन मवहनामा उनीहरुले आफ्नो प्राथधमक स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायक कहाँ 
िाँचको लागी िानयु पछ्ष ।

शल््यगरि्या पसछको गनगिानी 
(र्लो-अप)

10.6

भ््याजीनोप्लास्स्ट पसछ
वनको हुन केवह िट्टल्ता छ वक भनेर ्से्वाग्ाहीहरुको िाँच गररनयु पछ्ष । िल्यवक्रया 
पधछको िट्टल्ताहरुमा रग्त बग्ने, ्संक्रमर्, ्वा घाउ नधमल्दो गरर वनको हुने ्समा्वेि 
हुन ्सकछन् । ्सम्भाव्वक ट्ढलो हुने िट्टल्ताहरुमा, ्साँघयुरो मयुत्र नलीको नयाँ छेदमा 
हुने क्डापन(स्ट्ीक्चर) ्समा्वेि हुन ्सक्छ । यट्द यो भयो भने आ्वश्यक व्विेर्ज्ञ्ता 
भएको िल्यधचवकत््सकलाई देखाउनयु पछ्ष ।

पेनाइल ्तन््तयुबाट भ्यािीनोप्लान्स्ट गररएको कयु नै पवन व्यशतिको लागी, 
िल्यधचवकत््सकको ्सयुझा्वहरु अनयु्सार पवहलो ्तीन मवहनामा दैवनक ्तीन देखख चार 
पटक ्सम्म ्डाईलेट गन्ष आ्वश्यक हुन्छ । य्स क्ेत्रमा ्डाईले्सन बारे राम्ो ज्ञान 
नपाएको ्वा य्स बारे राम्ो्संग नबयुझेकोले गदा्षट्ान््सिेन््डर मवहलाहरुमा गम्भीर 
िट्टल्ताहरु पाइएको क्क्लवनकलके्सहरु छन् ।

िल्यवक्रया पधछको ्तीन मवहना पधछ प्रगव्तिील ठयुला ्डाईलेटरहरुको प्रयोग 
गरी्डाईले्सन यव्त िेरै पटक गन्ष आ्वश्यक छैन । िल्यवक्रया पधछको प्रारक्म्भक ६ 
देखख १२ मवहनामा, यट्द क्सैले वनयधम्त रुपमा छेदनात्मकयौन ्सम्पक्ष  गरेमा, थप 
्डाईले्सन आ्वश्यक हुँदैन । नत्र, हप््तामा एक ्वा दुई पटक ्डाईले्सन गन्ष ्सयुझा्व 
गररन्छ । यौन ्सम्पक्ष को लागी लयुरिीके्सन आ्वश्यक हुन्छ ।
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के ्तपाइँले लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रया, िल्यवक्रयाको ्तैयारी, ्वा िल्यवक्रया पधछको िट्टल्ताको 
प्रव्तवक्रयामा प्रदान गरीने स््वास््थ्य हेरचाहको लागी कयु नै ट्ान््सिेन््डर वबरामीलाई प्रेर्र्(रेफर) गनयु्ष 
भएको छ?

यट्द छ भने, ्तपाइँले त्यस््ता हेरचाह प्रदान गदा्ष कस््ता पाठहरु श्सक्नयुभयो? ्तपाइँको िस््तै भूधमका 
भएका अरुका लागी ्सहयोग हुने केवह थप ्सूचना ्तपाइँलाई आ्वश्यक छ?

यट्द ्तपाइँले यस््तो हेरचाह प्रदान गनयु्ष भएको छैन भने, आफ्नो ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुलाई ्सहयोग 
गन्ष थप कस््तो ज्ञान ्वा िीपहरु आ्वश्यक पन्ष ्सक्छ भनेर ्तपाइँले मह्सयु्स गनयु्षभएको छ?

्तपाइँको ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुले प्राप््त गरररहेका लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुका बारे कयु नै 
गयुर्स््तर र ्सयुरक्ाका व्वर्यहरुका बारे के ्तपाइँ ्सचे्त हुनयुहुन्छ?

स्व-समीक्षाको अभ््यास
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अभ््यासको बुं्दाहरु

resources

Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health 
of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 
7. Int J Transgend. 2012;13(4):165-232.

Deutsch M (ed.) 2016. Guidelines for the primary and gender affirming 
care of transgender and gender minority people. Centre of Excellence 
for Transgender Health, Department of Family and Community 
Medicine, University of California, San Francisco. Second edition.  
https://transcare.ucsf.edu/sites/transcare.ucsf.edu/files/Transgender-
PGACG-6-17-16.pdf 

Fenway Health. 2015. The Medical Care of Transgender Persons. 
Boston: Fenway Health Transgender Health Program. https://www.
lgbthealtheducation.org/publication/transgender-sod

Lv K and Xia Z. 2018. Chinese expert consensus on clinical prevention 
and treatment of scar. Burns Trauma. 2018; 6: 27. Published online 2018 
Sep 17. doi: 10.1186/s41038-018-0129-9 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6154406/ 

Advice about Surgical Referral Letters

Boston Children’s Hospital’s Centre for Gender Surgery: https://www.
childrenshospital.org/centers-and-services/programs/a-_-e/center-
for-gender-surgery-program/eligibility-for-surgery 

Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health 
of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 
7. WPATH, pp 27-28: https://www.wpath.org/media/cms/Documents/
SOC%20v7/SOC%20V7_English2012.pdf?_t=1613669341 

TransHub’s online information for clinicians includes this Surgical 
Readiness referral template letter for health professionals making a 
referral to a surgeon:  https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-
Referral.docx 

िल्यवक्रया अधघ, िल्यवक्रयाको दौरान र िल्यवक्रया पधछ आफ्नो वबरामीहरुलाई ्सहयोग गन्ष प्राथधमक 
स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाका पेिाकममीहरुको महत््वपूर््ष भूधमका हुन्छ । वबभभन्न लैंवगक ्सकारात्मक 
िल्यवक्रयाहरुका बारे िानकार रहनयु भनेको त्यस््तो ्सहयोगको एक मयुख्य अंि हो ।

िल्यवक्रयाको लागी ्तयार भएको ्सयुवनभचि्त गन्ष ्तपाइँको वबरामीहरुलाई मानश्सक स््वास््थ्य पेिाकममीहरु 
कहाँ ्सहयोग र मयुल्यांकनको लागी प्रेर्र् (रेफर) गन्ष आ्वश्यक हुन्छ ।

िल्यवक्रया अधघ बढाउन गररने भेटघाटमा, िल्यवक्रयाले के गन्ष ्सक्छ र के गन्ष ्सक्दैन भनेर खयुला 
रुपमा छलफल गन्ष महत््वपूर््ष हुन्छ ।

यट्द क्सैले व्वदेिमा िल्यवक्रया गनने व्वचार गरररहेको छ भने, य्सको फाइदाहरु र िोखखमहरुको बारे 
छलफल गन्ष महत््वपूर््ष हुन्छ । िल्यवक्रया पधछ, व्विेर् गरी यट्द िट्टल्ताहरु छन् भने, आ्वश्यक हुने 
हेरचाहको पहुँचमा कमीिस््ता िोखखमहरु य्स व्वकल्पमा हुन ्सक्छन् ।

यट्द ्तपाइँ वबरामीको वनयधम्त िेनेरल ्डाक्टर हुनयुहुन्छ भने, िल्यवक्रया पधछको हेरचाह र िट्टल्ताहरुमा 
्तपाइँ ्सामान्य्तया पवहलो ्सम्पक्ष  गररने व्यशति हुन ्सक्नयुहुन्छ ।
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लैंगगक गवगवधर्ा भएका 
बच्चा ि ्युवाहरुलाई सह्योग
11.1 परिवेश

11.2 बच्चाहरु ि ्युवाहरुको लागी गरिने लैंगगकर्ा पुगटिको 
महत्व

11.3 सामान््य स्वास््थ््य हेिचाह पेशाकममीहरुको भूचमका

11.4 गोपगन्यर्ा

11.5 सहमगर्

11.6 पूण्त रुपमा उल्ट्ाउन सगकने चचगकत्सकी्य चिणहरु

11.7 ्युवाहरुको लागी आंसशक रुपमा उल्ट्ाउन सगकने 
लैंगगक सकािात्मक हममोन उपचाि

11.8 ट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका ्युवाहरुको लागी 
उल्ट्ाउन नसगकने शल््यगरि्याहरु
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ससक्ने उदे्श््यहरु:

बच्चाहरु ि ्युवाहरुको लागी लैंगगकर्ा पुगटिको महत्व, ि ्युवा व्यसतिको लैंगगक 
्यात्रालाई सह्योग गन्त सामान््य स्वास््थ््य पेश्तकममीहरुले खेल्न सक्ने भूचमकालाई 
बुझ्ने ।

ट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका बच्चाहरु ि उनीहरुको परिवािहरुको 
लागी मनोसामान्जक सह्योगको भूचमकालाई बुझ्ने ।

्योग््य हुने माप्दण््डको मुल््यांकन, उल्ट्ाउन सगकने प््युबटटी ब्लकिको 
प्रीस्रिाईब ि मुल््यांकनको लागग प्रमाणमा आधारिर् सहमर्ी्य माग्त्दश्तनहरु 
बािे जानकाि हुने ।

अगन्यचमर् हममोनहरुको प्र्योगमा जोखखम न््यूनीकिण समेर्, ्युवाहरुको लागी 
आंसशक रुपमा उल्ट्ाउन सगकने लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने हममोनहरुको 
प्र्योग बािे प्रमाणमा आधारिर् सहमर्ी्य माग्त्दश्तनहरुको ज्ञान हाससल गनने ।

लैंगगक सकािात्मक शल््यगरि्याको प्रगरि्याहरुको पहुँच गन्त चाहने च्यवाहरुको 
लागग ्योग््यर्ाको माप्दण््डहरु बािे बुझ्ने ।

गोपगन्यर्ा ि सहमगर्का गवर््यहरु िलैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने स्वास््थ््य 
हेिचाह चाहनेट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका बच्चाहरु ि ्युवाहरुमा ्यी 
कसिी लागु हुन्छ भन्ने बािे जानकाि हुने ।

1
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 ्साथै य्समा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको लैंवगक पवहचान ्वा अभभव्यशतिलाई रुपान््तरर् 
गन्ष ्वा दबाउन खो्बने अभ्या्सहरु पवन ्समा्वेि छन् ।

यस््ता रुपान््तरर् गन्ष खोजिने अभ्या्सहरुका कयु नै ्वैज्ञावनक आिारहरु नभएको 
कारर् यी अस््वीकाय्ष छन्, अनैव्तक छन्, र िोखखमपूर््ष छन् भनेर स््वास््थ्य 
पेिाकममीहरु र ्तीनको वनयामक वनकायहरुबाट क्डा रुपमा आलोचना हुने गरे्ता 
पवन (Indian Association of Clinical Psychologists,12020; 
Australian Psychological Society statement, 2021;  New 
Zealand Psychological Society, 2021)29 य्स क्ेत्रमा यस््ता अभ्या्सहरु 
स््वास््थ्य ्से्वा हेरचाह ्से्वाका पेिाकममीहरुबाट नै हुने गरेको पाइन्छ ।अव्वभा्वकहरु, 
र परर्वारका अन्य ्सदस्यहरु, िार्मंक अगयु्वाहरु र ्संस्थाहरु, स््वास््थ्य ्से्वाका पेिा 
कममीहरु, व्वद्ालयहरु, र रा्बयका ्संयन्त्रहरु आट्दबाट गररने यस््ता रुपान््तरर्का 
अभ्या्सहरुलाई ए.पी.ट्ट.एन.को मलेशिया, इन््डोनेश्सया, श्ीलंका र भार्तमा अब 
हुने अध्ययनले ्समेट्न खो्बदैछ ।

्समग् रुपमा यस््ता ्तना्वका कारर्हरुले ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका 
व्यशतिहरुको मानश्सक स््वास््थ्य र ्सयु-स््वास््थ्यमा उल्लेखनीय रुपमा नकारात्मक 
प्रभा्वहरु पद्षछ (Strauss et al, 2017; Veale et al, 2019)30 । व्वपरर्त 
रुपमा, िहाँ परर्वारको ्सहयोग र ्समथ्षन हुन्छ त्यहाँ व्यशतिको आत्मबल बढ्ने, र 
बवहष्कार र ्सीमान््तीकृ्त हुने िस््ता नकारात्मक प्रभा्वहरु घट्ने देखखन्छ (Veale 
et al, 2019)।

परिवेश
11.1

HEEADSSS मयुल्यांकन िस््ता बृह्त मनो्सामाजिक अन््त्वा्ष्ता्षले व्यशतिको 
आत्मबल पवहचान गन्ष ्सहयोग गछ्ष, र व्यशतिले अनयुभ्व गरररहेको हुन ्सक्ने 
मानश्सक स््वास््थ्य िोखखम्संग ्सम्बन्न्ि्त कयु नै ्तना्वहरुको पवहचान गन्ष ्सहायो हुन्छ 
।31 ्तना्वको उत्प्रेरकहरु ्समे्त, कयु नै लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ताको अनयुभ्वले क्सरी 
आफ्नो िी्वनमा भूधमका खेल्छ भनेर व्यशतिलाई य्स मयुल्यांकनले पवहचान गन्ष 
्सहयोग गन्ष ्सक्छ । ्सयुरक्ाको योिनाहरु प्रदान गरेर, लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््तालाई 
क्सरी ्सामना गनने भन्ने ्सूचना उपलव्ि गराएर, र आ्वश्यक्ता अनयु्सार मानश्सक 
स््वास््थ्य ्सहयोगहरुमा प्रेर्र् (रेफर) गरेर स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा पेिाकममीहरुले ययु्वा 
ट्ान््सिेन््डर व्यशति र उ्सको परर्वारहरुलाई ्सहयोग गन्ष ्सक्छन् ।

आफ्नो लैंवगक्तालाई ्सामाजिक, धचवकत््सकीय, ्वा कानूनी रुपमा आफ्नो लैंवगक्ता 
परर्व्त्षन गन्ष खोजिरहेका वबरामीहरुलाई ्सहायोगको प्रेर्र् गररएका (रेफरल) पत्रहरु 
प्रदान गरी ट्ान््सिेन््डर ्वा व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुलाई स््वास््थ्य हेरचाह 
्से्वाका पेिाकममीहरुले ्सहयोग गरी महत््वपूर््ष भूधमका खेल्न ्सक्छन् । उदाहरर्को 
लावग, ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका बच्चाहरु, ययु्वाहरुको लावग उनीहरुले 
स््वयं ्वर््षन गनने आफ्नो लैंवगक पवहचानको आिारमा व्वद्ालय िी्वनका ्सम्पूर््ष 
पक्हरुमा ्सहभागी हुन ्सक्ने नीव्तहरु बनाउन व्वद्ालयहरुलाई प्रोत््सावह्त गनने काय्ष 
्समा्वेि हुन ्सक्छ । य्समा वनम्न कयु राहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छ:

• व्वद्ालयको अभभलेखहरु र प्रिा्सकीय प्रर्ालीमा आफ्नो नाम र/्वा लैंवगक 
धचन्हलाई परर्व्त्षन गनने ि्सले गदा्ष यी व्व्वरर्हरु वनयधम्त रुपमा ट्ठक ्तररकाबाट 
प्रयोग गन्ष,

• ्संबोिन गदा्ष उनीहरुको नाम र लैंवगक्ता प्रयोग गन्ष,

• उपययुति पोिाक लगाउन,

• व्वद्ालय र खेल वक्रयाकलापहरुमा ्सहभागी हुन, र

• आफ्नो लैंवगक पवहचानको आिारमा ्सबै, िौचालयहरु र लयुगा फेनने कोठाहरु 
िस््ता ्सयुवबिाहरुको प्रयोग गन्ष ।

्यस क्षेत्रमा ट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका 
बच्चाहरु ि ्युवाहरुले आफ्नो परिवािहरु, समु्दा्यहरु 
ि गवद्ाल्यहरु समेर्बाट अस्वीका्य्तर्ा, भे्दभाव, 
लान्छना, ि अन््य प्रकािका नहंसाहरुको अनुभव गनने 
स्र्ि गनकै उच्च िहेको धेिै अध््य्यनहरुले ्ेदखाउछँन् 
(Health Policy Project, APTN and UNDP, 
2015)। 

29अनलाइनमा यहाँ उपल्व्ि छ:https://www.youthkiawaaz.com/2020/05/several-indian-
mental-health-associations-oppose-gay-conversion-therapy/

30 उदाहरर्को लागि, हालै अर््ट्रेलिया र न्ययुिील्यार्््डमा गरिएको ठयुला ्सर्भेहरयुमा देखिए ि्स््तै । अर््ट्रेलियामा, 
ट्रान््सिेन््डर र ्वि्विि लैंगिक्ता भएका ्व्यक््तिहरयुमा आफैले रिपोर्ट गरिएको ्डिप्रे्सनको दर (७५%) र चिन््ता (७२%) 
को दर उच्च रहेको, र ८०% ले आफयुलाई हानी पयुर्याउने काम गरेको र ४८% ले आ्त्मह्त्याको प्रया्स गरेको पाएको थियो 
(Strauss et al, 2017)। न्ययुिील्यार्््डमा १४ देखि २४ ्वर्र् बीचका ट्रान््सिेन््डर र नन्-बाइनेरी ्व्यक््तिहरयु मि्ये 
८६% ले गएको चार हप््तामा िेरै ्वा उच्च मान्सिक ्तना्वको अनयुभ्व गरेको, ८४% ले गंभीर्तापूर््वक आ्त्मह्त्या गर्ने ्सोच 
आएको, र १७% ले गएको १२ महिनामा आ्त्मह्त्याको प्रया्स गरेको पाइएको थियो (Veale et al, 2019)।

31यो अन््तरवक्रयात्मक अनलाइन मोड्युलले HEEADSSS मयुल्यांकनको पररचय प्रदान गद्षछ, ि्सलेययु्वाको Home 
environment, Education and employment, Eating, peer-related Activities, Drugs, Sexuality, 
Suicide/depression and Safety लाई ्समेट्छ:https://www.goodfellowunit.org/courses/
introduction-heeadsss-assessment. अप्ेडट गररएको ्संस्करर्,HEEADSSS 3.0,्सन् २०१४ मा आएको 
शथयो ि्सले िशतिमा आिारर्त दृवष्कोर् र ्सामाजिक ्संिालको ्सम्भाव्व्त प्रभा्व दु्वैलाई प्रव्तवबस्म्ब्त गद्षछ:https://
bit.ly/2SgX3fT
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बच्चाहरुलाई ि्सरी ्सहि हुन्छ त्य्सरी नै उनीहरुले वबभभन्न स््व-अभभव्यशतिहरुलाई 
खो्बने ठाउँ य्सले प्रदान गछ्ष (Ehrensaft, 2016; Newhook et al, 2018) ।

आफ्नो लैंवगक पवहचानलाई पयुवष् गरेका ट्ान््सिेन््डर बच्चाहरुमा गररएको स््वास््थ्य 
र ्सयु-स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि थयुप्रै अध्ययनहरुले, उनीहरुको िन्म हुँदा इंवग्त गररएको 
शलङ्ग्संग मेल खाने लैंवगक पवहचान भएका (्सी्सिेन््डर) ्साथीहरुमा िस््तै 
ट्ान््सिेन््डर बच्चाहरुमा पवन मानश्सक स््वास््थ्यका ्समान पररर्ामहरु हुन्छ भनेर 
देखाउँछन् (Durwood et al., 2017; Olson, Durwood, DeMeules, 
& McLaughlin, 2016)। बाल्यकालमा आफ्नो पवहचानलाई पयुवष् गन्ष बन्देि 
लगाइएको ्वा प्रोत््साहन नगररएको बच्चाहरुमा अभभलेखीकरर् गररएको उच्च 
मानश्सक ्तना्व र व्य्वहारमा हुने ्समस्याहरु्संग यो धमल्दैन (Turban, J. 2017)। 
लैंवगक ्सकारात्मक दृवष्कोर्ले बच्चाहरुमा लान्छना लगाउने िाँच र पररक्र्हरुको 
प्रयोग नगनने, र व्यशतिको लैंवगक पवहचान र अभभव्यशतिलाई आदर गनने दृवष्कोर्मा 
यो आिारर्त छ ।

बच्चाहरु ि ्युवाहरुको लागी गरिने 
लैंगगकर्ा पुगटिको महत्व

11.2

ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुको स््वास््थ्य हेरचाहको लैंवगक ्सकारात्मक मो्डललाई व्वश्वव्यापी 
रुपमा नै िेरै पेिाकममीहरु, मयुख्य पेिा-व्य्व्सायीहरु र ्वैज्ञावनक ्संगठनहरुको ्सहयोग 
छ । लैंवगक ्सकारात्मक उपचारको माग्षदि्षनहरुको उदाहरर्हरुमा, WPATH 
(Coleman et al 2012),द एन््डोक्रीन ्समाि (Hembree et al 2017) र 
अष्ट्रेशलयामा (Telfer et al 2018) र न्ययुजिल्यान््ड (Oliphant et al 2018) मा 
व्वका्स गररएको उदाहरर्हरु ्समा्वेि छन् ।बच्चाहरु र ययु्वा व्यशतिहरुको लैंवगक 
्सकारात्मक हेरचाहलाई ्सहायो गनने क्स्थव्त र नी्ती कथनहरु (Position and 
policy statements) मा अमेररकन ्साइकोलोिीकल ए्सोश्सए्सन, अष्ट्रेशलयन 
्साइकोलोजिकल ्सो्साईटी, ययुकेको रोयल कलेि अफ ्साइवकयाट्ीष््स्, अमेररकन 
एके्ेडमी अफ चाइल््ड एण््ड ए्डोशल्सेन्ट ्साइवकयाट्ी, अमेररकन एके्ेडमी अफ 
पे्डीयाट्ीक््स, अष्ट्रेशलयन ्साइकोलोजिकल ्सो्साइटी, र रोयल अष्ट्रेशलयाशियन 
कलेि अफ वफिी्सीयन्स् ्समा्वेि छन् ।

बच्चाहरु ि ्युवाहरुको लागी लैंगगकर्ा सकािात्मक 
बनाउने स्वास््थ््य हेिचाह मो्डलले बच्चाहरुको 
लैंगगक ्यात्रा जर्ा मोच्डए पगन कुनै आकांक्षा बीना 
उनीहरुमा गवकास भइिहेको लैंगगक पगहचानलाई 
प्रब्द्तन ि सह्योग गछ्त । 
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यौ्वन अ्वस्था ्सयुरु नभइ्सकेको बच्चाहरुको लावग कयु नै व्विेर् धचवकत््सकीय 
हस््तक्ेपको आ्वश्यक्ता नभए्ता पवन, आफ्नो बच्चाहरुलाई उनीहरुको ्सयु-
स््वास््थ्यमा क्सरी उत्म ्सहयोग ट्दने, ्सामाजिक ट्ाक्न्ि्सनको कयु नै चरर्मा, र 
भव्वष्यमा आ्वश्यक हुन ्सक्ने ्सम्भाव्व्त धचवकत््सकीय चरर्हरु बारे उनीहरुको 
परर्वारको ्सदस्यहरुलाई भने प्राय ्सूचनाको आ्वश्यक्ता हुन्छ । ्सम्भ्व भए ्सम्म, 
व्यशतिको ्सांस्कृव्तक पवहचानको ्साथै लैंवगक पवहचानलाई ्सहयोग गनने ्सांस्कृव्तक 
रुपमा उपययुति श्ो्तहरु प्रदान गनयु्षहो्स् ।

िस््तै, िन्मदा ट्दइएको शलङ्ग/लैंवगक्ता भन्दा भभन्न लैंवगक्ता प्रदि्षन गनने र जिउने 
इच्छा बच्चाले देखाउँदा यस््तो आ्वस्थामा ्सामाजिक ट्ाक्न्ि्सन बारे ्सूचनाहरु 
्समा्वेि हुन ्सक्छ । यस््तो अ्वस्थामा व्यशतिले आफ्नो नाम, लैंवगक धचन्ह, कपाल, 
्वा लयुगाको प्रकारहरु परर्व्त्षन गनने इच्छा देखाउन ्सक्छ ।

्सामाजिक ट्ाक्न्ि्सन बच्चाले आफै अगयु्वा गनयु्ष पछ्ष र य्समा उ्सले ्सबै ्वा कयु नै 
पवन दृवष्कोर् प्रयोग गन्ष ्वा नगन्ष ्सक्छ । बच्चाले उदाहरर्को लावग, आफयु लाई 
व्वद्ालयमा र घरमा क्सरी प्रदि्षन गनने भनेर, फरक छनौटहरु गन्ष ्सक्छन् । स््वास््थ्य 
हेरचाह पेिाकममीको ्सहयोगी पत्रले व्वद्ालयमा ्वा हेरचाह केन्रिमा गररने छलफललाई 
्सहिीकरर् गन्ष ्सक्छ । ्सजिलो्संग ट्ाक्न्ि्सन गनने ट्ान््सिेन््डर बच्चाहरुमा ध्डप्रे्सन 
्वा धचन््ताको दरमा कमी हुने र उनीहरुको ्सी्सिेन््डर ्साथीहरुको ्तयुलनामा आत्मबल 
राम्ो हुने प्रमार्हरु छन् (Olson et al 2016, Durwood et al 2017) । 

उनीहरुको यात्राले उनीहरुलाई ि्ता लागे पवन ्सहयोग प्राप््त हुन्छ भनेर बच्चाहरु्संग 
कयु रा गन्ष महत््वपूर््ष छ । केवह बच्चाहरुलाई यो यात्राले उनीहरुलाई फेरी ्सी्स 
पवहचानमा ल्याउन ्सक्छ । आफ्नो बच्चाको लैंवगक यात्रामा परर्वारको ्सदस्यहरुको 
्समायोिन हुने आफ्नै प्रवक्रयाहरु हुन्छन्, र परर्वार भभत्र व्वव्वि प्रव्तवक्रयाहरु हुनयु 
्सामान्य हुन्छ । परर्वारको ्सदस्यहरु्संग छलफल गदा्ष,आफ्नो बच्चाहरु प्रव्तको 
मायाले गदा्ष उनीहरुमा आउन ्सक्ने कयु नै पवन प्रकारको दु:ख ्वा क्व्तको भा्वना, 
दोर् र ्डर िस््ता अनयुभ्वहरुलाई स््वीकार गन्ष महत््वपूर््ष हुन्छ ।

सामान््य स्वास््थ््य हेिचाह 
पेशाकममीहरुको भूचमका

11.3

यट्द कयु नै ययु्वा व्यशतिले आफ्नो लैंवगक पवहचान प्रव्त वनरन््तर र दृढ रुपमा िो्ड 
ट्दन्छ, ्वा लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ताको अनयुभ्व गरररहेको छ भने, त्यस््तो अ्वस्थामा 
उनीहरुलाई उमेर उपययुति ्सूचना ट्दने, र उनीहरु र उनीहरुका परर्वारको ्सदस्यहरु/
हेरचाह गनने व्यशतिहरुलाई धचवकत््सकीय ट्ाक्न्ि्सनको व्वकल्पहरु बारे शिक्ा ट्दने 
काय्षमास््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको पेिाकममीहरुको भूधमकामा ्समा्वेि हुन्छ । य्स 
भूधमकामा उपलव्ि भए्सम्म, स्थानीय लैंवगक ्सकारात्मक ्से्वाहरुमा ्वा ट्ान््सिेन््डर 
र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुलाई ्से्वा प्रदान गनने अनयुभ्वी व्विेर्ज्ञ कहाँ 
प्रेर्र् (रेफर)  गनने काय्षहरु ्समा्वेि हुन ्सक्छन् । आदि्षमा यस््ता रेफरलहरु 
यौ्वना्वस्था ्सयुरु हुनयु अधघ, करर्व नौ ्वर््षको उमेर व्तर गररनयु पछ्ष ।

WPATH र य्सको क्ेत्रीय इकाईहरु USPATH र EPATH को पधछल्लो कथनले 
“आफ्नो लैंवगक पवहचान र िन्मदा ट्दइएको शलङ्ग बीचमा भएको अ्संगव्तको 
अ्वस्थाको लावग क्क्लवनकल माग्षदि्षनहरु प्रकाशि्त गररएको छ, र प्रमार्हरुमा 
आिारर्त भएकोले गदा्ष यो अन््तरावष्ट्रय रुपमा प्रयोग हुन्छ । यी माग्षदि्षनहरुले 
उपययुति रुपमा मयुल्यांकन गररएको बच्चाहरुमा गररने धचवकत््सकीय हस््तक्ेपहरुको 
प्रयोगलाई ्सहयोग गद्षछन्” (Leibowitz et al, January 2020) ।

लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहहरुमा रेफरल गनने व्वचार गदा्ष 
िोखखमको न्यूनीकरर् गनयु्ष पनने कयु रा स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको लावग नैव्तक रुपमा 
महत््वपूर््ष हुन्छ । लैंवगक ्सकारात्मक उपचारमा रेफरल नगनने ्वा “कयु र अवन हेर” 
को दृवष्कोर् प्रयोग गनने भनेको ्तटस्थ व्वकल्प होइन (Telfer et al 2018)। य्सो 
गदा्ष ध्डप्रे्सन, धचन््ता, आत्महत्याको ्सोच, र ्सामाजिक बवहस्कार िस््ता अ्वास्थाहरु 
आउन ्सक्छ, र ययु्वाहरुलाई गैर-कानूनी रुपमा धचवकत््सकीय वनदनेिनहरु वबना नै 
हममोनहरु प्राप््त गनने बाटो ्तफ्ष  िकल्न ्सक्छ ।

्युवा व्यसतिहरुको लागग कुनै स्थानी्य गवशेर्ज्ञ 
सेवाहरु वा िेर्िल पाथवेहरु (्यट्द अवक्स्थर् 
छन् भने) समेर् लैंगगकर्ा सकािात्मक बनाउने 
स्वास््थ््य हेिचाह सेवा, ि ्युवा व्यसतिहरु ि 
उनीहरुको परिवािहरुको लागग समु्दा्यमा 
आधारिर् सह्योग वा श्ोर्हरु बािे स्वास््थ््य 
हेिचाह सेवाका पेशाकममीहरुसंग केगह आधािभूर् 
ज्ञान हुनु पछ्त । 
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ट्ान््सिेन््डर ्वयस्कहरु भन्दा ट्ान््सिेन््डर ययु्वा र बच्चाहरुमा गोपवनय्ताको 
व्वर्यहरु बढी महत््वपूर््ष हुन ्सक्छ । ययु्वा र बच्चाहरु आफ्नो पढाईको खच्षहरु 
ियुटाउन ्समे्त, बा्स र आर्थंक ्सहयोगको लावग आफ्नो अव्वभा्वकहरुमा वनभ्षर 
हुन्छन् । िन्ममा इंवग्त गररएको शलङ्ग र त्यवह अनयुरुपको लैंवगक्ता भन्दा आफयु ले 
अनयुभ्व ्वा अभभव्यति गनने लैंवगक्ता भभन्न छ भनेर दृढ रुपमा वबश्वा्स गनने हुक्ष दै 
गरेको ट्ान््सिेन््डर ययु्वालाई पवन आफ्नो परर्वार ्वा ्साथीहरुलाई य्स बारे भन्न 
्सयुरभक््त मह्सयु्स नहुन ्सक्छ । अरुले भने परर्वारको आकांक्ा पूरा गन्ष न्सकेको 
ग्लावन ्समे्त आफ्नो अनयुभ्वहरु र व्वकल्पहरुको बारे छलफल गन्ष स््वास््थ्य हेरचाह 
पेिाकममीहरुको ्सहयोगको खोजिरहेका हुन ्सक्छन् ।

गोपगन्यर्ा
11.4

चचगकत्सकी्य गनण्त्यहरु सलन सक्ने प्या्तप्र् रुपमा 
सक्षम ्युवा सेवाग्राहीहरुको लागग गोपगन्यर्ा 
भनेको उनीहरुको नैगर्क ि कानूनी अचधकाि हो 
(Joint Adolescent Health Committee 
of the Royal Australasian College of 
Physicians, 2008) ।

स््वास््थ्य हेरचाहका प्रवक्रयाहरुको ्सम्भाव्व्त अ्सरहरु र ्सम्भाव्व्त नकारात्मक 
अ्सरहरुको बारे उनीहरु बयुझ्दछन् (्वा िब उनीहरुलाई ्सूधच्त गररन्छ, ्तब उनीहरुले 
बयुझ्न ्सक्म हुन्छन्) । य्समा स््वास््थ्य हेरचाहबाट अस््वीकृ्त हुँदा, ट्ढलो हुँदा ्वा 
बक्न्च्त हुँदाका पररर्ामहरु बारे बयुझ्ने पवन ्समा्वेि छन् । यौ्वना्वस्था दबाउने 
्वा लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु खो्बने ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुमा पवन 
यो लागयु हुन्छ । स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायक कहाँ िानयु अधघ नै ्सम्भाव्व्त व्वकल्पहरु 
बारे िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु राम्ो्संग ्सूधच्त भएका हुन्छन् । उदाहरर्को लावग, 
यौ्वना्वस्थाको अ्सरहरु कस््तो हुन्छ, यौ्वना्वस्था दबाउने प्ययुबटटी ब्लकर्सहरुको 
प्रयोगले क्सरी य्सलाई रोक्दछ, र क्सरी य्समा ट्ढला भयो ्वा बक्न्च्त गररयो भने 
उनीहरुको िरीरमा स्थायी परर्व्त्षनहरु हुन्छ भनेर ट्ान््सिेन््डर ययु्वालाई थाहा हुन 
्सक्छ ।

यवह कारर्हरुले गदा्ष, स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा पेिाकममीहरुले ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुको 
इच्छालाई आदर गनयु्ष पछ्ष, र वनर््षय गनने प्रवक्रयामा वबरामीहरुलाई केन्रिमा राखेर 
्सूधच्त ्सहमव्तमा आिारर्त भएर काम गनयु्ष पछ्ष भनेर लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
स््वास््थ्य हेरचाहका मो्डलले ्वकाल्त गछ्ष । य्सले ्संययुति राष्ट्र ्संघको बच्चाहरुका 
अधिकार ्सम्बन्न्ि महा्सन्न्ि अन््तग्ष्तका मान्व अधिकारहरुका दावयत््वहरुलाई 
प्रव्तवबस्म्ब्त गछ्ष, ि्सले बच्चाहरु्संग ्सम्बन्न्ि्त ्सबै काय्षहरुमा उनीहरुको लागी 
्सबैभन्दा उत्म वह्तमा नै प्रमयुख ध्यान केजन्रि्त हुनयु पछ्ष (अनयुच्छेद ३) र बच्चाहरुको 
व्वचारहरुलाई “उनीहरुको उमेर र पररपक््व्ताको आिारमा उधच्त मयुल्यांकन गररनयु 
पछ्ष” (अनयुच्छेद १२) भनेर व्याख्या गरेको छ ।32

यवह कारर्हरुले गदा्ष, स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा पेिाकममीहरुले ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुको 
इच्छालाई आदर गनयु्ष पछ्ष, र वनर््षय गनने प्रवक्रयामा वबरामीहरुलाई केन्रिमा राखेर 
्सूधच्त ्सहमव्तमा आिारर्त भएर काम गनयु्ष पछ्ष भनेर लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
स््वास््थ्य हेरचाहका मो्डलले ्वकाल्त गछ्ष । य्सले ्संययुति राष्ट्र ्संघको बच्चाहरुका 
अधिकार ्सम्बन्न्ि महा्सन्न्ि अन््तग्ष्तका मान्व अधिकारहरुका दावयत््वहरुलाई 
प्रव्तवबस्म्ब्त गछ्ष, ि्सले बच्चाहरु्संग ्सम्बन्न्ि्त ्सबै काय्षहरुमा उनीहरुको लागी 
्सबैभन्दा उत्म वह्तमा नै प्रमयुख ध्यान केजन्रि्त हुनयु पछ्ष (अनयुच्छेद ३) र बच्चाहरुको 
व्वचारहरुलाई “उनीहरुको उमेर र पररपक््व्ताको आिारमा उधच्त मयुल्यांकन गररनयु 
पछ्ष” (अनयुच्छेद १२) भनेर व्याख्या गरेको छ ।32

सहमगर्
11.5

धेिै ्युवा व्यसतिहरु स्वास््थ््य हेिचाह बािे गनण्त्य 
गन्त सक्षम हुन्छन् ।

32  UN Convention on the Rights of the Child

33 यो मानक ्सन् १९८५मा हाउ्स अफ ल्ड्ष्सको यो वनर््षयमा आिारर्त छ: Gillick v West Norfolk and Wisbech 
Area Health Authority। यो इंगल्याण््ड र ्वेल््समा ्समे्त, अन्य कानूनहरु अन््तग्ष्त स्कटल्याण््ड, र नद्षन आएरल्याण््डमा 
बाध्यकारी छ र य्सलाई अष्ट्रेशलया, क्याने्डा, र न्ययुिील्याण््डमा वबभभन्न ्तहमा अपनाइएको छ ।

34 Re Jamie (2013), and Re Kelvin (2017)

35 Re Imogen(2020)िहाँ एक अव्वभा्वकलाई भेट्न ्सनकंदैन ्वा उ्सले प्रव्तवक्रया ददंदैन, त्यहाँ व्या्वहाररक प्रभा्व भनेको 
बच्चा ्वा ययु्वा स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाबाट बक्न्च्त हुने पू्व्ष ररपोट्षहरुले देखाउँछ ।
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लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको लावग गररने ्सहमव्तमा ययु्वा 
व्यशतिको कयु नै पवन ्सीधम्त्ताहरु, कयु नै पवन अ्वस्थामा, स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको अन्य 
कयु नै पवन प्रकारहरु भन्दा बढी कट्ठन हुनयु हुँदैन ।

ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यमा काम गनने स््वास््थ्य हेरचाहका पेिाकममीहरुलाई प्रव्तवनधित््व 
गनने अन््तरावष्ट्रय, क्ेत्रीय, र रावष्ट्रय वनकायहरुले ्सूधच्त ्सहम्तीय दृवष्कोर्लाई 
नकानने कानूनहरु ्वा अदाल्ती वनर््षयहरु वबरुद् क्डा रुपमा बोलेका छन् । ्सन् 
२०२० मा य्स क्ेत्रका ्तीन वनकायहरु (Asian Professional Association 
forTrangender Health - AsiaPATH, Australian Professional 
Association for Transgender Health - AusPATH, र PATHA)

World Professional Association for Transgender Health – 
WPATH (र अमेररका र ययुरोपमा भएका य्सका क्ेत्रीय वनकायहरु) र क्याने्डाको 
Canadian Professional Association for Transgender Health – 
CPATH ्संग धमलेरवनम्न ्सयुझा्व ट्दएको छ:

्सन् २०२१ अवप्रलमा, ्वैज्ञावनक प्रमार्हरुमा आिारर्त भइ र श्ो्तहरुलाई उल्लेख 
गददै, य्स कथनको ्वृस््तृ्त ्संस्करर् प्रकाशि्त भएको शथयो । “बच्चाहरुको लावग 
अन्य गैर-ट्ान््सिेन््डर व्वर्य ्सम्बन्न्ि, वबरामीहरु र योग्य क्क्लवनश्सयनहरुको ्साझा 
वनर््षयको प्रवक्रयाबाट गररने आ्वश्यक धचवकत््सकीय उपचारमा िस््तै ट्ान््सिेन््डर 
ययु्वाहरुको लागी आ्वश्यक धचवकत््सकीय उपचारहरुमा बािा पयुग्न ्सक्ने कानूनी 
वनर््षयहरुबाट हुन ्सक्नेक्व्त बारे लेखकहरुले ्वृस््तृ्त रुपमा आफ्नो धचन््ताहरु 
राखेका शथए (de Vries et al, 2021)।

एक ययु्वा व्यशतिले आफ्नो लावग अव्वभा्वकहरुको ्सहमव्त वबना धचवकत््सकीय 
वनर््षयहरु शलन ्सक्ने उमेर य्स क्ेत्रमा ्समे्त, अन््तरावष्ट्रय रुपमा फरक फरक छन् । 
व्वश्वका िेरै देिहरुमा, १६ ्वर््ष पयुगेका व्यशतिहरु कानूनी रुपमा ्वयस्क मावनन्छन् र 
उनीहरुले धचवकत््सकीय वनर््षय गन्षको लावग आफ्नो अव्वभा्वकहरुको ्सहमव्त शलन 

आ्वश्यक हुँदैन (Coleman et al 2012)।

उपचारका व्वकल्पहरु र पररर्ामहरु बयुझ्नको लावग १६ ्वर््ष मयुवनका ययु्वा व्यशतिहरुमा 
“वगशलक योग्य्ता” (Gillick competency) हुन ्सक्छ र उनीहरुले धचवकत््सकीय 
उपचारमा, अव्वभा्वकहरुको ्सहमव्त वबना, आफ्नो ्सहमव्त ट्दन ्सक्छन् भन्ने 
अ्विारर्ा ्साझा कानूनको क्ेत्राधिकार भएको ठाउँहरुका व्वर्यग्त कानूनहरुमा 
राम्ो्संग स्थावप्त भइ्सकेको, र य्स क्ेत्रका ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरु ्सम्बन्न्ि वनर््षयहरुमा 
लागयु भइ्सकेको छ ।33

उदहारर्को लावग, अष्ट्रेशलयामा, वगशलक योग्य बच्चाले लैंवगक ्सकारात्मक हममोनल 
उपचारको लावग ्सहमव्त ट्दन ्सक्दछ ।34 यट्द बच्चावगशलक योग्य छैन र उपचार 
गनने स््वास््थ्य पेिाकममीको मन्ियुरी छ भने, बच्चाको अव्वभा्वकहरुले हममोनल उपचार 
्सयुरु गन्ष अदाल्तको मन्ियुरी शलए वबना नै आफ्नो ्सहमव्त ट्दन ्सक्छन् । यद्पी, 
यट्द कयु नै ययु्वा व्यशतिको वगशलक योग्य्ताको बारे अव्वभा्वकहरुको अक्ख््तयारी, 
लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ताको पररक्र् ्वा त्य्सको उपचार बीच केवह व्व्वादहरु 
आएको अ्वस्थामा उपचार, परर्वार अदाल्तबाट भएको वनर््षयबाट गररनेछ भनेर 
अष्ट्रेशलयाको अदाल्तको पधछल्लो वनर््षयले प्रष् पारेको छ ।35

लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको पहुँचमा हुन ्सक्ने ्सम्भाव्व्त 
ट्ढलाईहरुको कारर्ले गदा्ष मानश्सक स््वास््थ्यमा पन्ष ्सक्ने नकारात्मक अ्सरहरुका 
्साथै हममोनबाट बक्न्च्त गररएका ययु्वाहरुले अवनयधम्त र व्वना कयु नै धचवकत््सकीय 
वनदनेिनहरुबाट हममोनहरुको प्रयोग गन्ष ्सक्ने िोखखमहरुका बारे AusPATH को 
त्य्स अदाल्ती वनर््षय ्सम्बन्न्ि प्रव्तवकयात्मक कथनमा उल्लेख छ । “पया्षप््त 
पररपक््व्ता भएका ययु्वाहरुलाई खच्ष, ट्ढलाइ, ्सा्व्षिवनक प्रोफाइल र अव्वभा्वकको 
अक्ख््तयारी ्सम्बन्न्ि व्व्वादमा परेको बेला अदाल्तको प्राधिकरर्मा ्संलग्न 
गोपनीय्तालाई कमिोर नगरी, उनीहरुको उपचार गनने धचवकत््सकहरु्संगको 
्साझेदारीमा, आफ्नै उपचारको लागी ्सूधच्त ्सहमव्त प्रदान गन्ष अनयुमव्त ट्द

नयुपछ्ष” भनेर AusPATH ले िोड़ दोइएको छ (AusPATH 2020)।

टेस्टोस्टेरोन प्रयोग गन्ष चाहेको एक १५ ्वर्ने ट्ान््सिेन््डर केटालाई क्याने्डाको वरिट्टि 
कोलस्म्बया प्रदेिको ्स्वमोच्च अदाल्तले ्सन् २०२० िन्वरीमा अनयुमव्त ट्दएको 
फै्सलाले पररपक््व ययु्वालाई उ्सको ्सूधच्त ्सहमव्तमा आफ्नो धचवकत््सकीय उपचार 
गन्ष अनयुमव्त प्राप््त हुने प्रा्विानलाई वनभचि्त गरेको छ (A.B. v. C.D., 2020 BCCA 
11)36।य्समा अव्वभा्वकहरुको ्सहमव्तको आ्वश्यक्ता शथएन वकन भने व्यशति्संग 
उपचारको प्रकृव्त र पररर्ामहरु बारे पररपक््व रुपमा ज्ञान भएको र यो स््वास््थ्य 
उपचारमा उ्सको ्स्वमोत्म इच्छा भएको स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकहरुको वनष्कर््ष 
शथयो ।यो फै्सलाले वरिट्टि कोलस्म्बयाको उच्च अदाल्तले ट्दएको फै्सलालाई 
उल्ट्ाई ट्दएको शथयो र उच्च अदाल्तको फै्सलामा एक िना अव्वभा्वकको 
वक्रयाकलाप ्ती ट्ान््सिेन््डर ययु्वाको ्स्वमोत्म वह्तको लावग नभएको वनष्कर््ष ्स्वमोच्च 
अदाल्तको शथयो ।

“्सहमव्त ट्दने क्म्तालाई प्रत्येक व्वर्यमा आिारर्त भएर 
िाँच र काम गनने क्क्लवनश्सयनले मयुल्यांकन गनयु्ष पछ्ष, कानून 
्वा अदाल्तले होइन । ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाहरु  
vanda ्सी्सिेन््डर व्यशतिहरुलाई प्रदान गररने स््वास््थ्य 
हेरचाह ्से्वाहरु फरक हुन्छ य्सलाई कानूनी प्रा्विानहरुको 
आ्वश्यक्ता हुन्छ भन्ने कयु रामा हामी ्सहम्त छैनौं” 
(WPATH et al, 2020)।

36 the Infants Act, 1996को खण््ड १७ अन््तग्ष्त स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकले व्याख्या गरी, बच्चाले स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको 
प्रकृव्त र पररर्ामहरु, र ्सम्भाव्व्त फाइदाहरु र िोखखमहरु बयुझेको भन्ने ्सयुवनभचि्त हुन आ्वश्यक हुन्छ । उनीहरुले स््वास््थ्य 
हेरचाह ्से्वा बच्चाको उच्च्तम इच्छा अनयु्सार छ भन्ने कयु रा वनभचि्त गन्ष, र वनष्कर््षमा पयुग्न उधच्त प्रया्स गरेको पवन हुनयु पछ्ष 
। वरिट्टि कोलस्म्बयामा, स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकले मयुल्यांकन गरेको ्सहमव्त ट्दन ्सक्ने बच्चालाई “पररपक््व बच्चा” भनेर 
भवनन्छ ।
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य्सले व्यशतिको ्सयुरु हुँदै गरेको यौ्वना्वस्था र ्सम्भाव्व्त ्तनाबहरु वनम्त्याउन ्सक्ने 
अना्वश्यक िारररक परर्व्त्षनहरुलाई ट्ढलो गररट्दन्छ र व्यशतिले आफ्नो लैंवगक्ता 
खो्बने ्समय र मौका पाउँछ । प्ययु्वटटी ब्लकरहरुले कयु नै उल्ट्ाउन न्सवकने लैंवगक 
्सकारात्मक हममोनको धचवकत््सकीय प्रवक्रयाहरु ्सयुरु गनने वनर््षय शलनयु अधघ व्यशतिलाई 
भा्वनात्मक रुपमा व्वकश्स्त हुन ्समय ट्दएर पवन ्सहयोग गद्षछ ।

प्ययु्वटटी ब्लकरहरु ्सयुरभक््त र उल्ट्ाउन ्सवकने और्िीय प्रवक्रयाहरु हुन् ि्सले ्सेक््स 
स्टेरोई्डहरुको उत्पादनमा रोक लगाई यौ्वना्वस्थाको चरर्लाई ट्ढला गररट्दन्छ, र 
यो प्रवक्रया िेरै अधघ देखख नै यौ्वना्वस्थामा केवह ्समस्या भएका ययु्वाहरुमा प्रयोग गनने 
गररन््थ्यो । िेरै महँगो भएको कारर् प्ययु्वटटी ब्लकरहरु एशिया भरी िेरै ट्ान््सिेन््डर र 
व्वव्वि लैंवगक्ता भएका ययु्वाहरु र उनीहरुको परर्वारले पहुँच गन्ष ्सयुलभ भने छैन ।

िारररक परर्व्त्षनहरु िस््तै ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुमा स््तनको व्वका्स र ट्ान््सिेन््डर 
मवहलाहरुमा स््वर घोक्रो हुने िस््ता प्रवक्रयाहरुलाई प्ययु्वटटी ब्लकरहरुले रोक्ने हुँदा य्सले 
ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुलाई िेरै ्तना्व मयुति हुन ्सहयोग गद्षछ (Telfer et al, 2018), 
र य्सलाई आदि्ष रुपमा ट्ानर स्टेि २-३ मा प्रयोग गररन्छ । मास्कयु शलनाईजिंङ्ग 
परर्व्त्षनहरुलाई रोकेर यो ट्ान््सिेन््डर फेधमवनन ययु्वाहरुको यौ्वना्वस्थामा पधछ 
पवन ्सहयोगी हुन ्सक्छ ।यद्पी, यो यौ्वना्वस्थाको पधछल्लो ्समयमा ट्ान््सिेन््डर 
मास्कयु शलन ययु्वाहरुमा प्रयोग गन्ष रुचाइने उपाय भने होईन । यो मवहना्वारीको 
लावग केवह प्रभा्वकारी भए्ता पवन स््वास््थ्यमा कम नकारत्मक अ्सरहरु गनने अरु 
व्वकल्पहरु छन् ि्सलाई पवहले व्वचार गररनयु पछ्ष (Stephenson, 2020), िस््तै 
प्रोिेस्टेरोन/कम्िोर एनड्ोिेन नोरेशथस्टेरोन, ध्डपो प्रोभेरा, ्वा वनरन््तर रुपमा खाने 
गभ्षवनरोिक चक्कीहरुको ्सस्म्मश्र् ।

पूण्त रुपमा उल्ट्ाउन सगकने 
चचगकत्सकी्य चिणहरु

11.6

ट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा भएका ्युवाहरुको 
लागी उपलव्ध चचगकत्सकी्य हेिचाहको पगहलो 
प्रकाि भनेको, प््युवटटी ब्लकिस् भनेि चचगनने 
गोना्डो ट्ोगर्न उत्पा्दन गनने हममोन एनालगस् 
(GnRHa) हो (Hembree et al, 2017)। 

्यौनावास्था ्दबाउने हममोनहरुको (puberty-
suppressing hormones) लागी न््युनर्म 
माप्दण््ड
यौ्वना्वस्था दबाउने हममोनहरुको प्रयोग गनयु्ष भन्दा अधघ ययु्वाहरु योग्य हुन ट्दइएका 
यी न्ययुन्तम मापदण््ड WPATH SOC7 ले प्रदान गरेको छ । यी ्सम्भ्व्त SOC8 
मा परर्व्त्षन हुनेछन्:

• ययु्वाले लामो ्समय ्सम्म र दृढ रुपमा ट्दइएको लैंवगक्ता स््वीकार नगनने ्वा 
लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता देखाएको हुनयु पनने (दबाइएको ्वा अभभव्यति गररएको) ।

• यौ्वना्वस्थाको ्सयुरु्वा्त ्संगै लैंवगक्ताको अ्सम््बयेस््ता देखखने ्वा झन् बढ्दै िाने ।

• उपचारलाई प्रभा्व पान्ष ्सक्ने कयु नै मानश्सक, धचवकत््सकीय ्वा ्सामाजिक 
्समस्याहरु (िस््तै, उपचारको ्संलग्न्तालाई चयुनौ्ती ट्दने) लाई ्संबोिन गररएको 
हुनयु पनने, ि्सले गदा्ष उपचार गन्ष ययु्वाको अ्वस्था राम्ो र ट्ठक हुन्छ।

• ययु्वाले ्सूधच्त ्सहमव्त प्रदान गरेको हुनयु पनने, र व्विेर् गरी यट्द व्यशति धचवकत््सकीय 
्सहमव्त ट्दन ्सक्ने उमेरमा पयुगेको छैन भने उ्सको अव्वभा्वकहरुले ्वा अन्य 
हेरचाह गनने व्यशतिले उपचारको लावग ्सहमव्त ट्दएको हुनयु पनने, र उनीहरुले 
उपचारको ्सम्पूर््ष चरर्हरुमा ययु्वालाई ्सहयोग गन्ष ्सक्ने हुनयु पनने ।

ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका बच्चाहरु र ययु्वाहरुको लावग अष्ट्रेशलयन 
स्ट्ान््ड्ड्ष्स् अफ केयर एण््ड ट्ीटमेन्ट गाइ्डलाइन्स् को अनयु्सूची १ मा कयु नै ययु्वाले 
प्ययु्वटटी ब्लकरहरु ललंदै गदा्ष ्वा ्सयुरु गन्ष ्सक्ने्सयुझा्व गररएको धचवकत््सकीय पररक्र्, 
िाँचहरु र अनयु्सन्िानहरुको ्सूची ट्दइएको छ (Telfer 2018) ।

स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाका पेिाकममीहरुले उपलव्ि भए्सम्म प्रिनन ्संरक्र्का 
व्वकल्पहरु बारे पवन प्ययु्वटटी ब्लकरहरु ्सयुरु गनयु्ष अधघ ययु्वाहरु्संग छलफल गनयु्ष पछ्ष 
।प्ययु्वटटी ब्लकरहरुको अ्सरलाई उल्ट्ाउन ्सवकन्छ र त्य्सैले गदा्ष य्सले प्रिननमा 
दीघ्षकाशलन अ्सर नगनयु्ष पनने हो । व्विेर् गरी परर्वारको ्सदस्यहरुलाई यो बयुझ्दा 
आश्वा्सन धमल्न ्सक्छ ।
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→ सशर््तक ६ मा छलर्ल गरिए झैँ, बच्चाहरु ि ्युवाहरुलाई हाल ि भगवष््यमा 
उपलव्ध हुन सक्ने प्रजननका गवकल्पहरु बािे उप्युति सूचनाहरु प्र्दान गन्त 
महत्वपूण्त हुन्छ । पररपक््व ियुक्रवकटहरु ्संकलन गन्ष (व्यशति मध्य ययु्वा्वस्थामा 
हुँदा/कन्म््तमा ट्ानर स्टेि ३ मा) िारररक रुपमा ्सम्भ्व भए्ता पवन, यो व्वकल्पलाई 
प्ययु्वटटी ब्लकरहरुको प्रयोग गनयु्ष अधघ नै व्वचार गररनयु पछ्ष । ियुक्रवकटहरुलाई पधछ 
पवन ्संकलन गरी भण््डारर् गन्ष ्सवकए्ता पवन, फेधमनाईजिंङ्ग हममोनहरुको प्रयोग 
गनने वनर््षय गनयु्ष अधघ,य्सको लावग प्ययु्वटटी ब्लकरहरुको प्रयोगलाईकेवह ्समय बन्द 
गररनयु पछ्ष । ययु्वाहरु य्सरी प्ययु्वटटी ब्लकरहरुको प्रयोगलाई बन्द गन्ष वहचवकचाउन 
्सक्छन् वकन भने य्सको प्रयोग बन्द गरे पधछ िरीर मास्कयु शलनाईि हुने िोखखम 
रहन्छ ।

मास्कयु शलनाईजिंङ्ग हममोनहरु शलन चाहनेहरुका लागी, उपलव्ि छ भने, अण््डािय 
्वा ओभेररयन ्तन््तयुको भण््डारर् बारे पवन छलफल गररनयु पछ्ष । यद्पी, य्सको लावग 
आक्रामक प्रवक्रयाहरु ्समा्वेि हुन्छन्, र यी चरर्हरु ्सयुरु गनयु्ष अधघ टेस्टोस्टेरोन ्सयुरु 
गन्ष नहुने द्वा्व पवन कम हुन्छ । वकनभने टेस्टोस्टेरोनको प्रयोगको अ्सरले भव्वष्यमा 
स््वस्थ अण््डाियहरु उत्पादन नहुने भन्ने हाल कयु नै पवन प्रमार्हरु छैनन् ।

यौ्वना्वस्था ्सयुरु हुँदा देखी नै यौ्वन दबाउन प्रयोग गररने प्रवक्रयाहरुको मयुख्य धचन््ता 
भनेको ए्सट्ोिेन ्वा टेस्टोस्टेरोनको अभा्वको कारर् मावन्सको िरीरको हड्ीको 
घनत््वमा पनने प्रभा्व हो । हड्ीको घनत््व मापन गनने प्रवक्रया वनकै महँगो छ र यो 
उपलव्ि व्वकल्प पवन नहुन ्सक्छ । केवह क्क्लवनकहरुले य्सको मापन गनने ्सयुझा्व 
ट्दन ्सक्छन्, व्विेर् गरी यट्द हड्ीको घनत््वमा कमी हुने धचन््ता भएमा, उदहारर्को 
लावग यट्द व्यशतिमा BMI को मात्र िेरै कम छ भने्वा खान मन नलाग्ने (anorexia) 
भएमा । ययु्वाहरुले लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु शलन ्सयुरु गरेपधछ हड्ीको 
खवनि पदाथ्षको घनत््व राम्ो हुन्छ (Vlot et al 2016)।

हड्ीको स््वास््थ्य राम्ो बनाउन, प्ययु्वटटी ब्लकरहरु शलने ययु्वाहरुलाई हल्का व्यायाम गनने 
र क्याक्ल््सयम र भभटाधमन ्डी पया्षप््त मात्रामा घाममा ब्सेर ्वा बावहरी श्ो्तहरु िस््तै 
खाने चक्कीहरुबाट शलन ्सयुझा्व ट्दइन्छ (Mahfouda et al, 2017) । हड्ीको 

घनत््व ्सम्बन्न्ि केवह धचन््ताहरु छन् भने, लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु 
्सयुरु गनयु्ष अधघ ययु्वा व्यशतिले प्ययु्वटटी ब्लकरहरु शलने ्समया्वधि घटाउने बारे व्वचार 
गनयु्षहो्स् (Telfer 2018) ।

केवह थोरै अध्ययनहरु छन् ि्सले प्ययु्वटटी ब्लकरहरु प्रयोग गनने ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुको 
मानश्सक स््वास््थ्यमा राम्ो पररर्ामहरु हुने देखाउँछन् ।37 यौ्वना्वस्थाको दौरान 
प्ययु्वटटी ब्लकरहरुमा पहुँच हुने ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुको िी्वनमा आत्महत्या गनने ्सोच 
वनकै काम हुने भनी ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्ंसग गररएको हाल ्सम्मकै ्सबै भन्दा ठयुलो 
्सभनेको ्डाटाले देखाउँछ (Turbin et al, 2020) । अष्ट्रेशलयामा गररएको पधछल्लो 
अध्ययन ्समे्त, लंगीट्यु्डनल कोहोट्ष अध्ययनहरु भइरहेका छन् (Tollit MA et 
al, 2019) ।

37प्ययु्वटटी ब्लकरहरुको बारे अध्ययनहरु र िैभक्क लेखहरुको पयुनरा्वलोकन गन्ष खोजिरहेकाहरुको लागी ्तलको ललंङ्कमा 
ट्दइएको ट्ान््सिेन््डर बच्चा भएका दुई अभभभा्वकहरुको यो लेखले, ्सबै उल्लखे गररएको लेखहरुको पूर््ष वबबलोग्ाफी 
्सवह्त, बृह्त परर्वेिहरु ट्दन्छ ।https://growinguptransgender.com/2020/06/10/puberty-blockers-
overview-of-the-research/
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→सशर््तक ८ ले लैंगगक सकािात्मक हममोन उपचािहरुको बािे वकृस्र्कृर् सूचना 
प्र्दान ग्द्तछ । ्यी हममोनहरु मध््ये केगहको मात्र प्रभावहरु उल्ट्ाउन सगकन्छ 
(Hembree et al., 2017; Coleman et al., 2011)। 

वनयधम्त अ्वस्थाहरुमा, लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु १६ ्वर््ष देखख 
उपलव्ि हुन्छन् र कयु नैकयु नै अ्वस्थाहरुमा १६ ्वर््ष भन्दा अधघ नै पवन ्संके्त गररएको 
हुन ्सक्छन् (Hembree et al., 2017)। त्य्स अ्वस्थामा अव्वभा्वकहरु ्वा बयु्वा 
आमाहरुको ्सहमव्त र/्वा ्सहयोग शलएर यो ट्दईन्छ/गररन्छ । पवहले नै छलफल 
गररए िस््तै, आफ्नो िारररक, भा्वनात्मक र ्सामाजिक स््वास््थ्य र ्सयु-स््वास््थ्यमा 
लैंवगक ्सकारात्मक हममोन उपचारको प्रभा्वहरु र त्य्सको ्सम्भाव्व्त नकारात्मक 
अ्सरहरु बारे्सूधच्त ्सहमव्त ्सवह्त बयुझेको भन्ने कयु राययु्वा व्यशतिहरुले देखाउन ्सक्ने 
क्म्ता उ्समा हुनयु पछ्ष । ्सामान्य्तया ययु्वा व्यशतिले ्सूधच्त ्सहमव्त ट्दन ्सक्छन् भनी 
्सयुवनभचि्त गन्ष ययु्वा मानश्सक स््वास््थ्य ्से्वाका व्विेर्ज्ञ पेिाकममीहरुको ्सहयोग शलई 
कवहले कवहँयो प्रवक्रयामा ्साइकोथेरापी ्समा्वेि हुन्छ ।

ययु्वा्वस्थाको ्सयुरु देखख (ट्ानर स्टेि २-४) प्ययु्वटटी ब्लकरहरु शलइरहेका ययु्वाहरुमा 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु प्रेस्क्राईब गनने क्क्लवनश्सयनहरुले 
्वयस्कहरुको लागी ट्दइने मानक हममोनहरु भन्दा ययु्वाहरुका लावग ्सयुझा्व गररने फरक 
प्ययु्वट्षल इन््डक््सनको व्विेर् व्य्वस्थाहरु बारे िानकार हुनयु पद्षछ (Hembree et 
al 2017) ।

य्स क्ेत्रका वनम्न र मध्यम आय भएका देिहरुमा, िेरै ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुको लागी 
्सामान्य्तया त्यस््ता मानश्सक स््वास््थ्य व्विेर्ज्ञ्ता उपलव्ि ्वा ्सस््तो नहुन ्सक्छ 
। एशियाका देिहरु िहाँ हममोनहरु ्सजिलै वकन्न पाइन्छ, त्यहाँ िेरै ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुले लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु आफै, ्वा ्साथीहरु्संग, ११ 

्युवाहरुको लागी आंसशक 
रुपमा उल्ट्ाउन सगकने लैंगगक 
सकािात्मक हममोन उपचाि

11.7

Only some of the effects of such hormones 
are reversible. (Hembree et al., 2017; Coleman et 
al., 2011). 

देखख १२ ्वर््षको उमेर देखख, वबना कयु नै स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको वनदनेिनमा प्रयोग 
गनने गछ्षन् । ्सस््तोमा र ्सयुलभ ्तररकामा हममोनहरु वकन्न पाइने देिहरुमा, िेरै 
ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरुले वबना कयु नै मनोधचवकत््सा (्साइकोथेरापी) हममोन उपचारहरु 
्सयुरु गरेका हुन ्सक्छन् । मनोधचवकत््सा (्साइकोथेरापी) अत्या्वश्यक छ भनेर 
स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले यट्द बन्देि गछ्षन् भने, त्यस््तो अ्वस्थामा ययु्वाहरु आफ्नो 
ट्ाक्न्ि्सन बारे ्सहयोग र ्सयुझा्वहरु खो्बन ह्तोत््सावह्त हुन ्सक्छन् ।

थाईल्याण््डमा, ययु्वाहरुलाई गयुर्स््तर ययुति हममोनहरु ्सयुलभ रुपमा उपलव्ि गराउन, 
यस््ता िोखखम न्यूनीकरर् गनने श्सद्ान््तहरुमा आिारर्त भइ, बैंककका ठयुला 
अस्प्तालहरुका फाम्षश्सस्टहरु र वफिीश्सयनहरुले ्संगै काम गरेका छन् । बैंककको 
रामाशथबो्डी अस्प्तालको व्वव्वि-लैंवगक्ता (Gen-V) क्क्लवनक, व्वव्वि लैंवगक्ता 
भएका बच्चाहरु र ययु्वाहरुको लागी थाईल्याण््ड कै पवहलो क्क्लवनक हो । यो 
क्क्लवनक ययु्वा व्विेर्ज्ञ ्डा. जिरापोन्ष अरुर्ाकयु लले ्सन् २०१४ को ्सेप्टेम्बरमा 
औपचाररक रुपमा ्सयुरु्वा्त गरेका शथए । य्स क्क्लवनकले कयु नै पवन १० देखख २४ 
्वर्ने LGBT ययु्वाहरुलाई धचवकत््सकीय हेरचाह र परामि्ष प्रदान गछ्ष, र उनीहरुको 
अव्वभा्वकहरुलाई परामि्ष ्से्वा पवन प्रदान गद्षछ (Health Policy Project, 
APTN and UNDP 2015; Panyasuppakun, 2018) ।
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ट्ान््सिेन््डर ययु्वाहरु्संग व्वश्वा्स वनम्षर् गनने ि्सले गदा्ष उनीहरुले आफ्नो 
हममोनको प्रयोग (प्रकार, मात्रा, र अ्वधि आट्द) बारे भन्न ्सक्छन् 

प्राकृव्तक रुपमा हुने िारररक प्रवक्रया र िरीरको आकार्संग धमल्ने गरी 
्समय ्समयमा हममोनहरुको मात्रा धमलाउने ्समे्त ट्ठक हममोनको प्रयोग बारे 
शिक्ा प्रदान गनने 

अवनयधम्त हममोनहरुको प्रयोगबाट हुन ्सक्ने नकारात्मक स््वास््थ्य अ्सरहरु 
बारे शिक्ा प्रदान गनने, याद राख्नयुहो्स्, यो योिना मात्र लागयु गररयो भने 
ययु्वाहरुले ्सहयोग शलन ह्तोत््सावह्त हुन ्सक्छन् 

हममोनहरुको प्रयोग बारे ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुलाई 
प्राय ्सयुझा्व ट्दने उमेर पयुगेका ट्ान््सिेन््डर ्साथीहरु र प्रेरर्ाका श्ो्त 
व्यशतिहरु्संग ्साझेदारी गनने 

इन्िेक्ट गररने हममोनहरुको प्रयोगमा ्सयुई ्साट्ने ्वा पयुनःप्रयोग गदा्षको 
ख्तराहरु बारे शिक्ा प्रदान गनने 

ययु्वाको उमेर र व्वका्स अनयु्सार उपययुति धचवकत््सकीय ट्ाक्न्ि्सनको 
चरर्हरुको बाटो देखाएर ्समे्त िोखखमपूर््ष, अवनयधम्त अभ्या्सहरु भन्दा 
वफिीश्सयन द्ारा गररने मयुल्यांकन र वनदनेिनलाई प्रोत््साहन गनने

अन्य िोखखमपूर््ष व्य्वहारहरुको मयुल्यांकन गरी त्य्सलाई ्सम्बोिन गनने

1
2
3
4
5
6

7

सानो उमेि मै वा अगन्यचमर् हममोनहरुको 
प्र्योगबाट हुन सक्ने सम्भागवर् नकािात्मक 
परिणामहरु कम गनने प्रभावकािी र्रिका 
भनेको जोखखम न््यूनीकिणको ्योजनाहरु हुन 
सक्छन् । ्यसमा गनम्न कुिाहरु समावेश हुन 
सक्छन्:
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→ सशर््तक १० ले लैंगगकर्ा सकिात्मक शल््यगरि्याको हस्र्क्षेपहरुलाई वकृस्र्कृर् 
रुपमा व्याख््या गिेको छ । ्यी उल्ट्ाउन नसगकने प्रगरि्याहरु हुन् ।

छार्ीको पुनःगनमा्तण गनने शल््यगरि्या (िरीरको माशथल्लो भागको िल्यवक्रया 
पवन भवनने) ट्ान््सिेन््डर पयुरुर्हरुलाई उनीहरुको यौ्वना्वस्थाको दौरान उपययुति 
हेरचाहको लावग उपययुति हुन ्सक्छ (Coleman 2012, Marinkovic 2017) 
।यो व्वश्वका थयुप्रै देिहरुमा गररन्छ िहाँ धचवकत््सकीय प्रवक्रया गन्षको लावग उमेरको 
हदबन्दी १६ ्वर््ष छ ।

ययु्वा अ्वस्थामा उल्ट्ाउन न्सवकने छा्तीको पयुनःवनमा्षर्को िल्यवक्रया गनने वनर््षय 
गनयु्ष अधघ ययु्वाहरुले अनयुभ्वी स््वास््थ्य ्से्वाका पेिाकममीहरुबाट लैंवगक्ताको 
अ्सम््बयेस््ताको व्वस््तृ्त रुपमा मयुल्यांकन गन्ष र स््वीकृ्ती शलन आ्वश्यक हुन्छ । 
ययु्वाहरुको ज्ञान र भा्वनात्मक पररपक््व्ता, उनीहरुको ्सहयोगको ्संयन्त्रहरु, र 
िल्यवक्रयाको िोखखमहरु र फाइदाहरु बारे बयुझ्ने क्म्ताको मयुल्यांकन गन्ष व्यशतिग्त 
दृवष्कोर्को आ्वश्यक्ता हुन्छ । यो वनर््षय व्यशतिको ्स्वमोत्म वह्तको लावग हो ्वा 
होइन भन्ने वनर््षय ययु्वा, उनीहरुको अव्वभा्वकहरु, र स््वास््थ्य हेरचाहमा ्संलग्न 
स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको ्संययुति ्सहमव्तमा गररएको हुनयु पछ्ष । 

ट्ान्सजेन््डि ि गवगवध लैंगगकर्ा 
भएका ्युवाहरुको लागी उल्ट्ाउन 
नसगकने शल््यगरि्याहरु

11.8

िल्यधचवकत््सकहरुको िारर्ाहरु फरक भए्ता पवन, व्वश्व भरी नै १८ ्वर््ष भन्दा 
मयुवनका व्यशतिहरुमा गररने यौनाङ्ग िल्यवक्रयाहरु्तयुलनात्मक रुपमा अ्सामान्य 
रहेको छ (Milrod and Karasic 2017) । व्यशतिग्त ययु्वाको ्स्वमोत्म वह्त र 
्यौनाङ्ग शल््यगरि्या बारे ्सहमव्त ट्दन ्सक्ने क्म्ता ्सम्बन्न्ि वनर््षयहरु िेरै 
िट्टल हुन्छन्, वकनभने यस््ता िल्यवक्रयाहरुको िोखखमहरु र दीघ्षकाशलन प्रभा्वहरु 
िेरै हुन्छ ।

169



उपययुति वनदनेिनहरु बीना य्स क्ेत्रका िेरै ट्ान््सिेन््डर र व्वव्वि लैंवगक्ता भएका व्यशतिहरुले धछटैि हममोनहरु शलन ्सयुरु गनने 
गछ्षन् ।

र्पाइँको क्क्लगनकमा कस्र्ा जोखखम न््यूनीकिण गनने दृगटिकोणको अभ््यासहरु गरिन्छ जसले ग्दा्त 
आफ्नो लैंगगक ट्ाक्न्जसनका लक्षहरुमा चचगकत्सकी्य सह्योग सलन ट्ान्सजेन््डि ्युवाहरुलाई 
प्रोत्साहन ि सक्षमर्ा प्र्दान हुन्छ?

अगन्यचमर् ि सछटो प्र्योग गरिने हममोनहरुबाट हुने जोखखमहरुको न््यूनीकिण गन्त र्पाइँको 
क्क्लगनकले कगर् सम्म ट्ान्सजेन््डि साथीहरु वा संस्थाहरुसंगको साझे्दािीमा काम ग्द्तछ?

स्व-सचमक्षा
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अभ््यासको बुं्दाहरु
्समयको क्रम्संगै बच्चालाई उ्सको लैंवगक पवहचान र अभभव्यशति खोजि गन्ष ्सहयोग गनयु्षहो्स्, र उनीहरुलाई 
र उनीहरुको परर्वारको अन्य ्सदस्यहरुलाई व्वव्वि लैंवगक्ता हुनयु भनेको मान्वहरुमा हुने ्सामान्य भभन्न्ताको 
एउटा भाग हो भनेर बयुझाउनयुहो्स् ।

लैंवगक्ता एउटा ्वर््षक्रम (spectrum) हो, र प्रत्येक व्यशतिको लैंवगक्ताको यात्रा अवद््तीय हुन्छ भनेर शिक्ा 
ट्दनयुहो्स् । य्स यात्रामा व्यशति ि्ता पवन पयुग्न ्सक्छ भनेर मावन्सहरुलाई प्रोत््साहन गनयु्षहो्स् ।

्सयुन्नयुहो्स्, पयुवष् गनयु्षहो्स्, र ययु्वा व्यशतिहरु आफ्नो लैंवगक्ताको व्विेर्ज्ञ उनीहरु आफै हुन् भनेर स््वीकार 
गनयु्षहो्स् । उनीहरुले चाहेको नाम, शिर््षक, र ्स्व्षनामहरु (िहाँ लागयु हुन्छ) ्सयुरभक््त छन् भने प्रयोग गनयु्षहो्स् । 
अन्य ठाउँहरुमा व्यशतिले कयु न िब्दा्वलीहरु प्रयोग गन्ष चाहन्छन् ्सोध्नयुहो्स् ।

यट्द ययु्वा व्यशति्संग उ्सलाई हेरचाह गनने कोवह व्यशति्संगै आएको छैनन् भने, परर्वारको कयु न व्यशति स््वास््थ्य 
हेरचाहको ्सहयोगमा ्संलग्न हुन ्सक्छन् भनेर ्सोध्नयुहो्स् । छलफलमा, ्सयुरभक््त भए्सम्म, परर्वारलाई ्समा्वेि 
गनयु्षहो्स् ।ट्ान््सिेन््डर व्यशति र उ्सको परर्वारका अन्य ्सदस्यहरुको कयु रा छयु टिाछयु टैि ्सयुन्न पवन उपलव्ि हुने 
्सयुवनभचि्त गनयु्षहो्स् ।

आफ्नो बच्चाको ्सयु-स््वास््थ्यको लागी पयुवष् गनने काय्ष र पारर्वाररक ्सहयोग महत््वपूर््ष छ भनेर परर्वारको 
्सदस्यहरु्संग राम्ो ढंगले ्सयुदृद पानयु्षहो्स् ।

ययु्वा व्यशतिको आत्मबल पवहचान गनने, मानश्सक स््वास््थ्य ्सम्बन्न्ि कयु नै िोखखमको स्स्क्रन गनने, र आ्वश्क्ता 
अनयु्सार मानश्सक स््वास््थ्य ्सहयोगमा पहुँच ्सयुवनभचि्त गनने HEEADSS मयुल्यांकन िस््ता बृह्त मनो्सामाजिक 
अन््त्वा्ष्ताहरु ्संचालन गनयु्षहो्स् ।

यट्द बच्चाले उ्सलाई िन्मदा ट्दइएको शलङ्ग/लैंवगक्ता भन्दा भभन्न लैंवगक अभभव्यशति ट्दने चाहना/इच्छा 
देखाइरहेको छ भने, उ्सलाई र उ्सको परर्वारलाई ्सामाजिक ट्ाक्न्ि्सनको यात्राको लावग मानश्सक ्सहयोग 
र व्य्वहाररक ्सहाय्ता प्रदान गनयु्षहो्स् ।

उनीहरुको ्सामाजिक ट्ाक्न्ि्सनमा आ्वश्यक पनने केवह ्सहयोगहरुका बारेमा बच्चा ्वा ययु्वा व्यशतिलाई 
्सोध्नयुहो्स् । उदाहरर्को लावग, ्सयुरभक््त रुपमा छा्ती बाइन््डगनने ्तररकाहरु बारे छलफल गनयु्षहो्स् ्वा ययु्वा 
व्यशतिलाई उ्सको व्वद्ालयमा ्सहयोग हुन ्सक्ने केवह श्ो्तहरुका बारे व्वचार गनयु्षहो्स् ।
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अभ््यासको बुं्दाहरु
यट्द आ्वश्यक भए, व्वद्ालय ्वा काय्ष क्ेत्र भभत्र लैंवगक्ता पयुवष् हुने ्सहयोग प्रदान हुने ्सयुवनभचि्त गन्ष ययु्वा र 
उ्सको परर्वारको ्तफ्ष बाट ्वकाल्त गनयु्षहो्स् ।

धचवकत््सकीय ट्ाक्न्ि्सनको व्वकल्पहरु, यौ्वना्वस्था दबाउने र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको 
िोखखमहरु र फाइदाहरु्समे्तबारे ययु्वा र उ्सको अव्वभा्वकहरु/हेरचाह गनने व्यशतिहरुलाई ्सूचना र शिक्ा 
प्रदान गनयु्षहो्स् ।

यी धचवकत््सकीय पद्व्तहरु ्सयुरु गनयु्ष अधघ प्ययु्वटटी ब्लकरहरु ्वा लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने हममोनहरुको 
प्रिननमा पन्ष ्सक्ने प्रभा्वहरुको बारे, उपलव्ि भए्सम्म कयु नै प्रिनन ्संरक्र्क व्वकल्पहरु ्समे्त, व्वका्स 
गररएका प्रवक्रयाहरुको उपययुति शिक्ा प्रदान गनयु्षहो्स् ।

यट्द आ्वश्यक भए, मवहना्वारी रोक्ने/बन्द गनने व्वकल्पहरुका बारे छलफल गनयु्षहो्स्, र गभ्षवनरोिक 
आ्वश्यक्ताहरुको बारे व्वचार गनयु्षहो्स् ।

आफ्नो क्ेत्रमा िोखखम न्यूनीकरर्को योिनाहरुको आ्वश्यक्तापन्ष ्सक्ने अवनयधम्त धचवकत््सकीय ्वा 
िल्यवक्रयाका पद्व्तहरु ्समे्त, ययु्वा व्यशतिहरुको लागी लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको 
कयु नै बाटोहरु (pathways) बारे िानकार रहनयुहो्स् ।

यट्द ययु्वा व्यशति/बच्चाले वनरन््तर र दृढ रुपमा आफ्नो लैंवगक पवहचान, ्वा अनयुभ्व गरररहेको लैंवगक्ताको 
अ्सम््बयेस््तालाई िोड़ ट्दन्छ भने, उपलव्ि भए्सम्म, स्थानीय लैंवगक ्सकारात्मक ्से्वाहरु ्वा ट्ान््सिेन््डर र 
व्वव्वि लैंवगक्ता भएका ययु्वाहरुको अनयुभ्वी व्विेर्ज्ञ कहाँ उ्सलाई प्रेर्र् (रेफर) गनयु्षहो्स् ।

आ्वियक भए्सम्म व्विेर्ज्ञहरु्संगको ्सहकाय्षमा, प्ययु्वटटीब्लकरहरु ्वा लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने 
हममोनहरुको प्रेस्क्राइब र/्वा व्य्वस्थापन गनयु्षहो्स्, र यौ्वना्वस्था ्सयुरु्वा्त भए देखख प्ययु्वटटी ब्लकरहरु शलइरहेका 
ययु्वाहरुको लागी व्विेर् लैंवगक ्सकारात्मक हममोन व्य्वस्थाहरु बारे ्सचे्त रहनयुहो्स् ।
उपलव्ि भएका लैंवगक ्सकारात्मक िल्यवक्रयाका व्वकल्पहरु, िस््तै छा्तीको पयुनः वनमा्षर् बारे ययु्वा व्यशति 
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र उनीहरुको अव्वभा्वकहरु/हेरचाह गनने व्यशतिहरुलाई, िहाँ उपययुति हुन्छ त्यहाँ प्रेर्र् (रेफर)  गरी ्सयुझा्व 
ट्दनयुहो्स् ।

कयु नै िोखखमहरु ्समे्त, धचवकत््सकीय रुपमा ट्ाक्न्ि्सन गनने ्तपाइँको वबरामीहरुको िारररक र धचवकत््सकीय 
स््वास््थ्यको मयुल्यांकन गनयु्षहो्स् ।

्तपाइँको वबरामीको ्सहमव्तमा, औपचाररक दस््ता्वेिहरुमा उनीहरुको ट्ठक नाम र लैंवगक धचन्ह प्रव्तवबस्म्ब्त 
हुने गरी परर्व्त्षन गन्ष उनीहरुलाई ्सहयोग हुने धचवकत््सकीय दस््ता्वेिहरु प्रदान गनयु्षहो्स् ।

(Stephenson 2020 र Telfer 2018 बाट शलइएको)
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ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुको स्वास््थ््य 
ि मानव अचधकािहरुको 
वकालर्
12.1 व्यसतिगर् गबिामीहरुको लागी वकालर् गनने

12.2 गुनासोहरुको सुनुवाई गनने सं्यन्त्रहरुको प्रब्द्तन गनने

12.3 प्रणालीगर् परिवर््तनको लागी वकालर् गनने

12.4 स्वास््थ््य सेवाहरुको समु्दा्यमा-आधारिर् ि समु्दा्यले 
अगुवा गनने मुल््यांकन

12
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Learning 
objectives

Identify opportunities to advocate for individual 
trans patients, including through supplying 
letters of support for amending their name or 
gender on identify documents or administrative 
records.

Consider the range of available complaints 
mechanisms and how to promote these within 
your practice.

Identify opportunities to work with health 
professional bodies to advocate for systemic 
improvements to the health and human rights of 
trans people.

Consider how community-based monitoring 
(CBM) could assist your service to respond to the 
needs of your local trans communities. 

1

2

3

4

ससक्ने उदे्श््यहरु

पररचयात्मक दस््त्वेिहरुमा ्वा प्रिा्सवनक अभभलेखहरुमा नाम 
र/्वा लैंवगक्ता परर्व्त्षन गन्ष ्सहयोग हुने पत्रहरु ट्दएर ्समे्त 
व्यशतिग्त ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुको लागी ्वकाल्तको अ्व्सरहरु 
पवहचान गनने ।

उपलव्ि भएका गयुना्सोहरु ्संकलन गनने ्संयन्त्रहरु बारे र आफ्नो 
अभ्या्समा वयनलाई क्सरी प्रबद्षन गनने भनेर व्वचार गनने ।

स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको वनयामक वनकायहरु्संग धमलेर स््वास््थ्य 
र मान्व अधिकारहरुको क्ेत्रमा प्रर्ालीग्त ्सयुिारहरुको लावग 
्वकाल्त गनने अ्व्सरहरुको पवहचान गनने ।

स्थानीय ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरुको आ्वश्यक्ताहरुमा ्तपाइँले 
प्रदान गनने ्से्वाहरुलाई ्समयुदायमा आिारर्त मयुल्यांकन (CBM) 
ले क्सरी ्सहयोग गन्ष ्सक्छ भनेर व्वचार गनने ।

1

2

3

4
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“प्रदायकहरुको लावग नैव्तक स््वास््थ्य हेरचाह प्रा्विानको 
महत््वपूर््ष भाग भनेको आफ्नो ्से्वाहरु शलने ट्ान््सिेन््डर 
व्यशतिहरुको लावग ्वकाल्त गनयु्ष हो । य्समा परर्वारका 
्सदस्यहरु, व्वद्ालयहरु, काया्षलयहरु, स््वास््थ्य 
हेरचाहका क्ेत्रहरु, र ्समयुदायका अन्य भागहरुलाई 
ट्ान््सिेन््डर ्समा्वेिी र ट्ान््सिेन््डर ्सकारात्मक हुने 
शिक्ा ट्दने, ्वा उनीहरु्संग काम गनने वक्रयाकलपहरु 
्समा्वेि हुन ्सक्छन् । ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ्सामना 
गनने लान्छना, भेदभा्व र नहं्सा िस््ता िेरै व्वर्यहरुको 
कारक ्तत््वलाई पवहचान गददै ... अल्प्संख्यकहरुमा हुने 
्तना्वको नकारात्मक अ्सरहरुलाई कम गन्ष ्सामाजिक र 
्सा्व्षिवनक नीव्तहरुलाई परर्व्त्षनको लागी ्वकाल्त गन्ष 
्सबै स््वास््थ्य पेिाकममीहरुले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु्संग 
धमलेर काम गनयु्ष पछ्ष” ।

्से्वाहरुको प्रयोग गरेकोमा स््वास््थ्य पेिाकममीहरुलाई प्राय ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले 
आफयु लाई ्सहयोग हुने पत्र प्रदान गन्ष अनयुरोि गनने गछ्षन् ।

भेदभा्वका कानून नभएकोले प्राय यी ्संयन्त्रहरु लैंवगक पवहचान ्वा अभभव्यशतिमा 
आिारर्त भएको हुन्छ र स््वास््थ्य हेरचाहका ्से्वाहरुको पहुँच गदा्ष हुने भेदभा्वहरुमा 
यी ्संयन्त्रहरु लागयु हुन ्सक्छन् । य्स क्ेत्रका केवह देिहरुमा, लैंवगक ्समान्ताका 
कानूनहरुको अधिनमा रहेर ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले आफ्नो गयुना्सोहरु पवन राख्न 
्सक्छन् ।

्सािारर् गैर-भेदभा्व ्सयुरक्ाहरुका ्साथै, व्यशतिग्त स््वास््थ्य अभ्या्सको आन््तररक 
गयुना्सो प्रवक्रया माफ्ष ्त ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको व्य्वहार बारे 
स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको वनयामक वनकायमा ्वा स््व्तन्त्र वनयामक वनकायहरुमा प्राय 
आफ्नो गयुना्सोहरु ट्दन ्सक्छन् ।

हेरचाहबाट बक्न्च्त हुने ्डरले पवन ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरु आफ्नो गयुना्सोहरु राख्न 
वहस्च्कचाउन ्सक्छन्, व्विेर् गरी यट्द स्थानीय रुपमा लैंवगक ्सकारात्मक हेरचाह 
्से्वा प्रदायकहरु थोरै छन् भने । आफ्नो ्से्वाहरुको बारे प्रव्तवक्रयाहरु ्संकलन गनने, 
र उपलव्ि भएका गयुना्सो राख्ने ्संयन्त्रहरुको बारे पोस्टरहरु र अन्य ्सूचना प्रदान 
गनने ्सामग्ीहरु ्सा्व्षिवनक स्थानहरुमा राखखयो भने क्क्लवनकल र ्सांस्कृव्तक रुपमा 
्सक्म हेरचाह प्रदान गन्ष प्रव्तबद् भएको ्संके्त गन्ष ्सक्छ ।

व्यसतिगर् 
गबिामीहरुको लागी 
वकालर् गनने

गुनासोहरुको सुनुवाई 
गनने सं्यन्त्रहरुको 
प्रब्द्तन गनने

12.1 12.2

्यस क्षेत्रका धेिै ्ेदशहरुमा स्वास््थ््य 
पेशाकममीहरुलाई ट्दइने ्यस्र्ो प्रगर्ष्ा भनेको 
ट्ान्सजेन््डि गबिामीलाई सूचचर् सहमगर्मा गनण्त्य 
गन्त सह्योग गनने महत्वपूण्त अवसि हुन सक्छ । 

धेिै ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई स्वास््थ््य 
पेशाकममीहरुको चचगकत्सकी्य वा संस्ककृ गर्क 
सक्षमर्ा वा नैगर्क व्यवहािहरु सम्बस्न्ध गुनासोहरु 
ट्दन उपलव्ध सं्यन्त्रहरु बािे थाहा हुँ्ैदन ।

38ht tps://www.lgbtq iaheal theducat ion.org/wp-content /
uploads/2018/08/ Transgender-Health-and-Medical-Legal-
Partnership-1.pdf 

केवह स््वास््थ्य हेरचाह प्रदायकहरुले ्सामयुदावयक कानूनी केन्रि ्वा अन्य अि्षन्यावयक 
्से्वाहरु्संग धमलेर, ्सम्भ्व भए्सम्म, पररचयात्मक दस््ता्वेिहरु ्वा प्रिा्सवनक 
अभभलेखहरुमा नाम र/्वा लैंवगक्ता परर्व्त्षन गन्ष ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई ्सहयोग 
गरररहेका हुन्छन् । कानूनी व्य्वस्थामा, नीव्तहरुमा ्वा वनयममा धचवकत््सकीय 
पेिाकममीहरुबाट प्रमार्को आ्वश्यक पनने ठाउँहरुमा व्विेर् गरी यो महत््वपूर््ष 
हुन्छ । अमेररकाको केवह ठाउँहरुमा ्समे्त, अन्य केवह देिहरुमा यस््तो वकश्समको 
्सहकाय्षलाई धचवकत््सकीय-कानूनी ्साझेदारीबाट औपचाररक्ता ट्दइएको छ ।38
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स्वास््थ््य सेवाका पेशाकममीहरुको गन्यामक 
गन्यकहरुबाट पुनिावलोकन गरिने कथनहरु

यी प्रश्नहरु व्यशतिग्त अभ्या्समा ्वा ्समयुह ्वा काय्षिालाको छलफलमा ्समा्वेि गन्ष 
्सवकन्छ:

• ्तपाइँ कयु न कयु न अन््तरावष्ट्रय, क्ेत्रीय ्वा स्थानीय स््वास््थ्य पेिाकममीहरुको 
वनयकहरुको ्सदस्य हुनयुहुन्छ?

• यी वनकायहरुको, व्विेर् गरी ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्य अधिकारहरुमा 
केजन्रि्त हुने कस््ता नीव्तहरु ्वा कथनहरु छन् (उदाहरर्को लावग, रोग ्सरह 
नमान्ने, लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहमा पहुँच)?

• यी वनकायहरुको, व्विेर् गरी ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले ्सामना गनने मान्व 
अधिकारहरुका व्वर्यहरुमा केजन्रि्त हुने कस््ता नीव्तहरु ्वा कथनहरु छन् (िस््तै, 
कानूनी लैंवगक पवहचान, रुपान््तरर्हरु (कन्भि्षन थेरापीहरु) वबरुद्, आट्द)?

• हेरचाहको लैंवगक ्सकारात्मक मो्डल्संग धमल्ने कस््ता बृह्त नीव्तहरु ्वा कथनहरु 
छन् (िस््ैत, ्सूधच्त ्सहमव्तको लागी ्सहयोग, िारररक अखण््ड्ता, वबरामीमा 
केजन्रि्त हेरचाह, ्वा िोखखम न्यूनीकरर्)?

→ सशर््तक ११ ले उल्लेख गिे जस्र्ै, ्यसक्षेत्रमा समेर्, स्वास््थ््य 
पेशाकममीहरुको गन्यामक गनका्यहरुले व्यसतिको ्यौन 
अभभमुखीकिण, लैंगगक पगहचान वा अभभव्यसति परिवर््तन गन्त 
च्डजाइन गरिएको कसथर् रुपान्र्िण (“कन्भज्तन थेिापी”) 
अभ््यासहरुको िोि गबिोध गिेका छन् । WPATH को ्सा्व्षिवनक 
नीव्तहरुले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिको स््वास््थ्यमा ख्तरा वनम्त्याउने ्वा उल्लेखनीय 
िोखखम ल्याउन ्सक्ने कानूनहरु, नीव्तहरु, र अदाल्ती वनर््षयहरु बारे वनयधम्त 
रुपमा उल्लेख गददै आएको छ । य्समा ्सा्व्षिवनक ्सूचनाहरु, ्सरकारहरुलाई पत्र, र 
लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहका ्से्वाहरु इन्टरनेिनल स्ट्ान्स्टकल 
क्ला्सीवफके्सन अफ ्डीिीिेि एण््ड ररलेटे्ड हेल्थ प्रबलम््स (ICD) को अधिन मा 
रहेर गररने पयुनरा्वलोकनको प्रव्तवक्रयाहरु ्समा्वेि छन् ।

य्स क्ेत्रमा ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यमा केजन्रि्त रहेका, अष्ट्रेशलयामा AusPath, 
ओटेरोआ/न्ययुजिल्यान््डमा PATHA, र हालै AsiaPath गरी ्तीन ्वटा 
पेिाकामीहरुको छयु टिाछयु टैि ्संघहरु पवन अ्वक्स्थ्त छन् । शिर््षक ११ ले उल्लेख गरे 
िस््तै, ्सन् २०२० को ध्ड्सेम्बरमा बच्चाहरुले प्ययु्वटटी ब्लकरहरुको प्रयोग गन्ष ्सहमव्त 
ट्दन न्सक्ने भनेर ययुनाइटे्ड नकंङ्ग्डमको अदा्तलले ट्दएको वनर््षय प्रव्त यी ्तीनै 
्वटा ्संघहरुले WPATH र अन्य क्ेत्रीय ्संघहरु्संग धमलेर घोर वबरोि िनाएका 
शथए । “व्वव्वि लैंवगक्ता भएका ययु्वा-ययु्व्तीहरु र उवनहरुको परर्वारलाई बढी खच्ष, 
अना्वश्यक त्रा्स, र अन््तर्नंवह्त भेदभा्व िस््ता बािाहरु लगाई उल्लखवनय रुपमा 
नकारात्मक अ्सरहरु” वनम्त्याउने त्यस््तो वनर््षय वबरुद्उनीहरुको ्साझा र गम्भीर 
धचन््ताहरुलाई त्य्स ्संययुति कथनले (joint statement) िोड़ ट्दएको शथयो ।

प्रणालीगर् 
परिवर््तनको लागी 
वकालर् गनने

12.3

्यस क्षेत्रमा ट्ान्सजेन््डि व्यसतिहरुलाई आफ्नो 
लैंगगकर्ाको चचन्ह परिवर््तन गन्त ट्दने ्ेदशहरु 
कमै भएर्ा पगन, स्वास््थ््य पेशाकममीका गन्यामक 
गनका्यहरुले स्वास््थ््यमा हुने अपिाधीकिण, ि 
कानूनी रुपमा लैंगगकर्ा पगहचानको कमी, वा 
गैि-भे्दभावपूण्त सुिक्षाहरु जस्र्ा गवर््यहरुमा 
उल्लेखनी्य रुपमा महत्वपूण्त भूचमका खेलेका 
छन् ।

अभ््यास
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आफ्नो स्थानीय ्समयुदायहरुका आ्वश्यक्ताहरु प्रव्त ्से्वाहरु केजन्रि्त हुने वनभचि्त 
गन्ष ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले अगयु्वा गरी मयुल्यांकन गनने िशतििाली ्तररका भनेको 
्समयुदायमा आिारर्त मयुल्यांकन (Community Based Monitoring - CBM) 
हो । CBM ले ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुलाई उनीहरुले पहुँच गनने गरेको स््वास््थ्य ्से्वाहरु 
प्रयोग गरी व्तनकोस््तरको मयुल्यांकनगन्ष उनीहरुलाई प्रोत््साहन गद्षछ । य्स प्रवक्रया 
्संग्संगै, स््वास््थ्य ्से्वाका पेिाकममीहरुले चेकशलस्ट माफ्ष ्त आफ्ना ्से्वाहरुको 
पयुनरा्वलोकन गनने छन् र कयु नै कधम कमिोरीहरु र ररति्ताहरुलाई ्संबोिन गनने काय्ष 
योिनाको व्वका्स गनने छन् ।

PEPFAR को काम भभत्र, य्सलाई ्समयुदायले अगयु्वा गनने मयुल्यांकन (CLM) 
भनेर भवनएको छ, य्सले ्समयुदायहरु, उनीहरुको आ्वश्यक्ताहरु, र उनीहरुको 
आ्वािहरुलाई एच.आइ.भी.को ्से्वामा बीचमा राख्ने गद्षछ ।1 मयुख्य िन्संख्याको 
लागी ्समयुदायमा आिारर्त र/्वा ्समयुदायले अगयु्वा गनने अ्वक्स्थ्त मयुल्यांकनको 
वक्रयाकलापहरुले प्राय पयुरुर््संग यौन ्सम्पक्ष  गनने पयुरुर् (Men having Sex 
with Men – MSM) िन्संख्याको आ्वश्यक्ताहरु र उनीहरुको पररपेक्मा 
केजन्रि्त हुने गछ्षन् । व्विेर् गरी ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको पररपेक् ्समा्वेि गररयो्स् 
भन्ने ्सयुवनभचि्त गन्षको लागी मोड्युलको यो खण््डमा ए.पी.ट्ट.एन.को ्समयुदायमा 
आिारर्त मयुल्यांकन (Community Based Monitoring - CBM) टयुलको 
माग्षदि्षनहरुलाई ्समा्वेि गररएको छ । 

प्रभा्वकारी हुनको लागी CBM प्रर्ालीग्त र वनयधम्त, स्थानीय ्समयुदायहरुको 
आ्वश्यक्ताहरुलाई लभक््त भएको, र ्समािान उन्मयुख हुनयुपछ्ष । ए.पी.ट्ट.एन.ले 
हालै वबभभन्न देिहरुका ्साझेदारहरु्संग धमलेर “्समयुदायमा आिारर्त ट्ान््सिेन््डर 
्सक्म मयुल्यांकन टयुल” को वनमा्षर् गरेको छ । स््वास््थ्य ्से्वाहरुले ट्ान््सिेन््डर 
्समयुदायहरुबाट आएको प्रव्तवक्रयाहरुबाट आफ्नो काममा ्सयुिार ल्याउने, र वनयधम्त 
रुपमा आफ्नो कामको लेखािोखा आफै राख्न ्सक्म बनाउने य्सको लक् रहेको 
छ ।

स्वास््थ््य सेवाहरुको समु्दा्यमा-
आधारिर् ि समु्दा्यले अगुवा गनने 
मुल््यांकन

12.4

स्वास््थ््य हेिचाह सेवाहरु कसतिको उपलव्ध 
छन्, पहुँच ्योग््य छन् (सुलभ समेर्), स्वीका्य्त 
छन्, ि गुणस्र्िको छन् भन्ने समेर्का स्वास््थ््य 
अचधकािहरुको मुल््यांकन गन्त ्यस मोड्ुलको 
परिच्यमा ट्दइएको मानव अचधकािहरुको 
मानकएक महत्वपूण्त ढाँचा हो (CESCR 2000)39।

ट्ान््स-्सक्म ्समयुदायमा आिारर्त मयुल्यांकन टयुलमा चार भागहरु छन्; ट्ान््सिेन््डर 
्समयुदायका ्सदस्यहरुको लावग स्कोरका्ड्ष (दुई भभन्न ढाँचाहरुमा उपलव्ि), र ्से्वा 
प्रदायकहरुको लावग चेकशलस्ट र काय्ष योिना ।

आफ्ना अनयुभ्वहरुबारे वनम्न व्वर्यहरुको कथनहरुमा कव्त ्सम्म उनीहरु ्सहम्त छन् 
भनेर छनौट गन्ष ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायका ्सदस्यहरुलाई स्कोरका्ड्षले प्रश्नहरु गद्षछ: 

१. क्क्लवनकको रर्सेप््सन र अन्य प्रिा्सवनक प्रवक्रयाहरु र ्से्वाहरु

२. आफयु ले देख्ने/देखेको स््वास््थ्य प्रदायक(हरु)

३. व्विेर् स््वास््थ्य ्से्वाहरुमा पहुँच

• एच.आइ.भी. रोकथाम, पररक्र् र उपचार

• यौन ्संक्रामक रोगहरुको परीक्र्, िाँच र उपचार

• लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा, र

• मानश्सक स््वास््थ्य र िोखखम न्यूनीकरर्

४. र, ्से्वाहरुको प्रयोग पधछ उनीहरुको ्सामान्य ्सधमक्ाहरु

स्प्रे्डश्सटको ्संस्करर्ले व्वशिष् स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदायकहरु्संग ्सम्बन्न्ि्त 
आिारभू्त ्सामान्य प्रश्नहरु (खण््ड १, २ र ४) र धमभश््त ्से्वाहरुमा प्रव्तवक्रया (खण््ड 
३ मा) लाई िो््डदछ ।

स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदायकहरुको लावग चेकशलस्ट दुई भागहरुमा व्वभाजि्त छ; 
क्क्लवनकको अनयुभ्वलाई ्सयुिार गनने, र स््वास््थ्य ्से्वाहरुको प्रा्विानहरु ्सयुिार गनने । 
यी यहाँ ्तल ट्दइएको छ ।

उनीहरुको प्रव्तवक्रयाहरु र ्समयुदायका ्सदस्यहरुको ट्ान््सिेन््डर ्सक्म स्कोरका्ड्ष 
दु्वैको पयुनरा्वलोकन पधछ, प्रदायकहरुले आफ्नो काय्ष योिना बनाउन छयु टैि 
टेम्प्लेटको प्रयोग गन्ष ्सक्छन् । उठेको व्वर्यहरुलाई ्संबोिन गन्ष, ्सम्भ्व भए्सम्म, 
य्सले ्समािानहरुको खोजि गननेछ ।

39The AAAQ framework draws extensively on General Comment 14 from 
the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

40https://www.state.gov/community-led-monitoring/ 
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1. क्क्लवनकको बारे बयुझ्न र वबरामीहरुले ्सजिलो्संग अपोईन्टमेन्ट शलनको लावग हाम्ो क्क्लवनकले ्सूचनाहरु अनलाइन र अफलाइन दु्वै 
्तररकाबाट उपलव्ि गराएको छ

2. हाम्ो क्क्लवनकमा धचन्हहरु, ्सूचना ्सामग्ीहरु (रिो्सरहरु र पम्प्लेटहरु) ्समे्त ट्ान््स-्समा्वेिी स््वास््थ्य ्सामग्ीहरु उपलव्ि छन् 

3. रर्सेप््सवनष्, ्डाक्टरहरु र न्स्षहरु ्समे्त हाम्ो कम्षचारीहरुले प्रत्येक वबरामीलाई उ्सले चाहेको नाम/्स्व्षनाम ्सोध्छन् र वबरामीलाई बोलाउँदा 
यवह नाम प्रयोग गछ्षन्

4. गोपवनय्ता ्सयुवनभचि्त गन्ष हाम्ो क्क्लवनकले व्वशिष् पररचयात्मक को्डको (Unique Identity Code-UIC) प्रयोग गछ्ष 

5. हाम्ो क्क्लवनकमा ्से्वाग्ाहीहरुबाट ्सूधच्त ्सहमव्त शलन आ्वश्यक छ

6. हाम्ो क्क्लवनकले ्सस््तो ्से्वाहरु प्रदान गन्ष काम गछ्ष

7. ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायको आ्वश्यक्ताहरु पूरा भएको वनभचि्त गन्ष हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले ्वार्र्ंक रुपमा मयुल्यांकन गनने गछ्ष

8. म त्यस््ता मयुल्यांकनहरुमा ्सहभागी भएको छयु

9. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले कम्षचारीहरुमा ्समे्त नयाँ लभक््त हस््तक्ेपको ट्दगोपन ्समथ्षन गन्षको लावग लाग्त आंकलन ्संचालन गछ्ष

10. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा ्समयुदायको आ्वश्यक्ताहरु्संग धमल्ने ्वैकक्ल्पक ्समयहरु छ 

11. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले गोपवनय्ता र गोप्य्ताको वनदनेशिकाहरुमा वनयधम्त बेला बेलामा ्ताशलमहरु ट्दन्छ

12. गोपवनय्ताको उल्लंघनहरुको पररर्ामहरु बारे मैले ्ताशलम शलएको र बयुझेको छयु

13. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा उपलव्ि बीमाको नमयुनाहरु अनयु्सार ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्य आ्वश्यक्ताहरुलाई क्सरी ्सहयोग गनने 
भन्ने नीव्त छ

14. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा ट्ान््सिेन््डर मैत्री मानक ्संचालन प्रवक्रयाहरु (SOP) छन् 

15. यी ए्स.ओ.पी.हरुमा म ्संबेदनिील छयु  र ्ताशलम प्राप््त छयु  

16. ए्स.ओ.पी.हरु ्वार्र्ंक रुपमा पयुनरा्वलोकन हुन्छ
17. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा काय्षस्थल अव्त्संबेदनिील िन्संख्या नीव्त छ

18. म य्स नीव्तमा ्सामािीकरर् भएको छयु
19. यो नीव्त ्वार्र्ंक रुपमा पयुनरा्वलोकन हुन्छ

20. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा कम्षचारी कम छन् भनेर भन्न ्सवकन्छ
21. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा ट्ान््सिेन््डर कम्षचारीहरु छन् र ट्ान््सिेन््डर कम्षचारीहरु शलने नीव्त छ

22. हाम्ो क्क्लवनक/्ससं्थाल ेयौन अभभमयुखीकरर्, लवैगक पवहचान, अभभव्यशतिकरर्, र यौवनक व्विेर््ता (SOGIESC) श्सद्ान््तहरुमा ्ताशलम प्रदान गछ्ष

23. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले SOGIESC श्सद्ान््तहरुमा बेला बेलामा ्ताशलमहरु प्रदान गछ्ष

24. गैर-भेदभा्व नीव्त/धम्सन स्टेटमेन्टहरु/कम्षचारी नीव्तहरुमा स्पष् रुपमा लैंवगक पवहचान र अभभव्यशतिहरु ्समा्वेि गररएको छ

25. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थामा कयु नने कोठाहरु, इन्टेक स्थानहरु, चेक-आउट स्थानहरु, िौचालयहरु र अन्य स्थानहरु ्सबै लैंवगक पवहचानहरुलाई 
स््वाग्त योग्य छन् 

26. वबरामीले आफयु ले चाहेको नाम, ्स्व्षनामहरु र लैंवगक पवहचान हाम्ो ्संस्थाको इन्टेक फारमहरुमा लेख्न ्सक्छन्

27. हाम्ो ्संस्थाले इन्टेक फारमहरुबाट ्संकलन गररएको ट्ान््स-व्वशिष् ्डाटा ्सम्बन्न्ि्त अधिकारीहरुलाई ररपोट्ष गछ्ष र उनीहरुको िन्ममा 
ट्दइएको ललंङ्ग ररपोट्ष गददैन 

  #  सूचक                          हो     होइन    

क्क्लगनकको अनुभव सुधाि गनने
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1. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्य हस््तक्ेपको लावग स््वास््थ्य वनदनेशिकाहरु/मानकहरु/माग्षवनदनेिनहरु/नीव्तहरु व्वका्स गन्ष काम 
गरररहेको छ

2. य्समा म ्ताशलम प्राप््त छयु

3. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले िेन््डर अफर्मंङ्ग हेरचाह र मानश्सक स््वास््थ्य हेरचाह ्समे्त ट्ान््स-व्वशिष् स््वास््थ्य हेरचाह बारे ्ताशलम प्रदान गछ्ष

4. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले ट्ान््स-व्वशिष् यौन ्संक्रमर् रोग/एच.आइ.भी. हेरचाह बारे ्ताशलम प्रदान गछ्ष

5. हाम्ो क्क्लवनक/्संस्थाले ट्ान््सिेन््डर व्वशिष् स््वास््थ्य हेरचाह बारे बेला बेलामा र अद्ा्वधिक गररएको ्ताशलम प्रदान गछ्ष
6. हाम्ो रेफरल ्से्वा प्रदायकहरुको ्सूचीमा िोखखम न्यूनीकरर्मा काम गननेहरु ्समा्वेि छन्

नोट: ्सबै रेफरल ्से्वाहरुमा यो ्सूची वनयधम्त रुपमा अद्ा्वधिक पवन हुनयुपछ्ष 

7. हाम्ो रेफरल ्से्वा प्रदायकहरुको ्सूचीमा मानश्सक स््वास््थ्यका व्वर्यहरुमा काम गननेहरु ्समा्वेि छन्

8. हाम्ो रेफरल ्से्वा प्रदायकहरुको ्सूचीमा यौन र लैंवगक्तामा आिारर्त नहं्सामा काम गननेहरु ्समा्वेि छन्

9. हाम्ो रेफरल ्से्वा प्रदायकहरुको ्सूचीमा वनियुल्क कानूनी ्से्वामा काम गननेहरु ्समा्वेि छन्

10. हाम्ो रेफरल ्से्वा प्रदायकहरुको ्सूचीमा िेन््डर अफर्मंङ्ग िल्यवक्रयाहरु र अन्य लैंवगक्ता ्सकारात्मक (िेन््डर अफर्मंङ्ग) हेरचाह ्से्वा 
प्रदान गननेहरु ्समा्वेि छन्

11. यस््तो वकश्समको रेफरलहरुको अ्वस्थामा मैले वनयधम्त रुपमा फलो अप र िाँच गनने गछयु ्ष

12. हामीले ्संचय गरेको माल्सामानहरु ख्तम भएको अनयुभ्व नगन्ष ्वा धमव्त ्सवकएको और्धिहरु ्वा कण््डम/लयुवरिकेन्टहरुको प्रयोग नहो्स् 
भन्ने वनभचि्त गनने ्संयन्त्र हामी्संग 

स्वास््थ््य सेवाहरुको प्रावधानहरु सुधाि गनने
  #  सूचक                          हो     होइन    
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य्स मोड्युलमा यो टयुलको केवह ्तत््वहरु ्समा्वेि गररएको छ । आफ्नो क्क्लवनकल अभ्या्स्संग ्सम्बन्न्ि्त प्रश्नहरुको उत्र 
ददंदै, माशथको पूर््ष चेक्क्लष्मा काम गनयु्षहो्स् ।
्तपाइँले “होइन” भनेर उत्र िहाँ ट्दनयुहुन्छ, त्यहाँ वनम्न कयु राहरुमा ्सधमक्ा गनयु्षहो्स्:

यो ररति्तालाई क्सरी ्संबोिन गन्ष ्सवकन्छ, र

्तपाइँको अभ्या्सको ्सम्भाव्व्त ्सयुिारको लागी ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरु ्वा स्थानीय ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरुबाट ्तपाइँले 
क्सरी प्रव्तवक्रयाहरु शलन ्सक्नयुहुन्छ 

स्व-सचमक्षाको अभ््यास
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अभ््यासको बुं्दाहरु
अन््तर-व्यशति स््तरमा (उदहारर्को लावग परर्वारका ्सदस्यहरु ्वा अन्य स््वास््थ्य प्रदायहरु्संग) ्वा अन्य ठाउँहरु 
िस््तै व्वद्ालय ्वा काया्षलयहरु्संग ्सम्बन्न्ि्त बृह्त स््तरमा उनीहरुको लावग ्वकाल्त गदा्ष उनीहरुले ्तत्काशलन 
रुपमा ्तपाइँको कदर गनने ्तररकाहरु बयुझ्न प्रत्येक ट्ान््सिेन््डर वबरामीलाई राम्ो्संग ्सयुन्नयुहो्स् ।

्तपाइँको आफ्नो व्या्व्सावयक ्संघहरुमा र/्वा ट्ान््सिेन््डर स््वास््थ्यमा केजन्रि्त ्संघहरु, ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको 
स््वास््थ्य, ्सयु-स््वास््थ्य र बृह्त मान्व अधिकारहरुमा काम गनने ्संघ ्संस्थाहरु माफ्ष ्त काम गनयु्षहो्स् ।

्सम्बन्न्ि्त गयुना्सोहरुका ्संयन्त्रहरु, र स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वाको पहुँचमा ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको स््वास््थ्य 
अधिकारमा ्सयुिार ल्याउने कयु नै पहलहरु ्समे्त ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुले स््वास््थ्य हेरचाहको पहुँच गदा्ष उनीहरुको 
अधिकारहरुलाई प्रचार गनयु्षहो्स् ।

वनयधम्त रुपमा आफ्नो लेखािोखा र स्थानीय ट्ान््सिेन््डर ्समयुदायहरुबाट आएका प्रव्तवक्रयाहरुलाई िो््डने 
ट्ान््स-्सक्म टयुल िस््ता ्समयुदायमा आिारर्त मयुल्यांकनका पहलहरुमा ्सहभागी भइ आफ्नो ्से्वाहरुलाई 
वनरन््तर ्सयुिार गनयु्षहो्स् ।
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Inclusive primary health care for gender diverse clients. https://s3-
ap-southeast-2.amazonaws.com/s3.goodfellowunit.org/symposium_
resources/2017/Practice%20audit%20-%20Final.pdf 

UNAIDS. 2019. Rights Based Monitoring and Evaluation of National HIV 
Responses. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/
JC2968_rights-based-monitoring-evaluation-national-HIV-responses_
en.pdf 

International and regional policies 

WPATH polices: https://www.wpath.org/policies 

AusPATH polices: https://auspath.org/news/ 

PATHA policies: https://patha.nz/News 

AsiaPath: https://www.asiapath.org/  
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अन्त््यमा स्व-सचमक्षा 
ि प्रगर्गरि्या
पगहला, ्यसले मोड्ुलको सुरुमा ट्दइएको कथनहरुलाई 
्दोह्या्तउछँ । ्यसले ट्ान्सजेन््डि स्वास््थ््य ि लैंगगकर्ा सकािात्मक 
बनाउने स्वास््थ््य हेिचाह सम्बस्न्ध र्पाइँको बुझाइलाई पुनः 
मुल््यांकन गनने मौका ट्दन्छ । ्यो गनर्ान्र् र्पाइँको आफ्नो स्व-
सचमक्षाको लागग मात्र हो ।

186



स्व-सचमक्षाका कथनहरु
्तल ट्दइएको प्रत्येक १८ ्वटा कथनहरुलाई पढेर ्तपाइँ त्य्समा कव्त ्सहम्त हुनयुहुन्छ भनेर धचन्ह लगाउनयुहो्स् ।

म क्क्लवनकमा काम गनने भएकोले ्से्वाग्ाहीहरुको लैंवगक पवहचानको अनयुभ्व बयुझ्दा उनीहरुलाई राम्ो हेरचाह प्रदान गन्ष मलाई ्सहयोग हुन्छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

िब्दा्वलीहरु थाहा भएकोले गदा्ष ट्ान््सिेन््डर ्से्वाग्ाहीहरु्संग उनीहरुको लैंवगक पवहचान र लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह 
्से्वाका आ्वश्यक्ताहरु बारे कयु रा गन्ष मलाई ्सहि हुन्छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

बृह्त मनो्सामाजिक मयुल्यांकनको भाग अनयुरुप मानश्सक स््वास््थ्यका व्वर्यहरु छलफल गन्ष, र व्वव्वि लैंवगक्ता भनेको मानश्सक रोग होइन र 
ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुले अनयुभ्व गनने कयु नै पवन मानश्सक स््वास््थ्य चयुनौ्तीहरु लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको बािाहरु होइन 
भनेर भन्न म ्सक्म छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह र ्सूधच्त ्सहमव्तका श्सद्ान््तहरु मैले बयुझेको छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

क्क्लवनकमा ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुको लागी क्सरी ्सक्म र ्समा्वेिी ्वा्ता्वरर् बनाउने भन्ने मैले बयुझेको छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर ्से्वाग्ाहीहरुलाई क्यान््सरको स्स्क्रनीङ्ग गनने माग्षदि्षनहरु क्सरी प्रयोग गनने भन्ने बारे म िानकार छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

्सक्म भार्ाको प्रयोग गरी ट्ान््सिेन््डर वबरामीहरुलाई उनीहरुको यौन इव्तहा्सको व्व्वरर् (वहस्ट्ी) क्सरी ्सोध्नयुपछ्ष र कयु न स्स्क्रनीङ्गहरुको 
आ्वश्यक्ता हुन ्सक्छ भन्ने ्सूचना क्सरी प्राप््त गन्ष ्सवकन्छ भनेर मलाई थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर मवहला, ट्ान््सिेन््डर पयुरुर् र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरु्संग एच.आइ.भी. रोकथाम, हेरचाह र उपचार ्समे्त लैंवगक्ता 
्सकारात्मक बनाउने हममोनहरु, पेप, प्रेप ्वा एच.आइ.भी.का और्धिहरु ्सम्बन्न्ि कयु नै वकश्समका धचन््ताहरु बारे क्सरी कयु रा गनने भन्ने मलाई 
थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

लैंवगक ्सकारात्मक हममोन व्य्वस्थापनका मयुख्य व्वर्यहरु मैले बयुझेको छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □
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स्व-सचमक्षाका कथनहरु
बाइन््डीङ्ग, टवकङ्ग, र प्याक्स्ष र स््तनका कृव्तम अंङ्गहरु िेरै ट्ान््सिेन््डर व्यशतिहरुको लागी लैंवगक ्सकारात्मक हुन ्सक्छ भन्ने बारे म 
्सचे्त छयु , र वयनीहरुलाई क्सरी ्सयुरभक््त रुपमा प्रयोग गनने भनेर मैले ्सल्लाह ्सयुझा्व ट्दन ्सक्छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

िल्यवक्रया भन्दा अगा्डी, िल्यवक्रयाको दौरान ्वा िल्यवक्रया पधछ आ्वश्यक पन्ष ्सक्ने ्सामान्य धचवकत््सकीय ्सहयोगको प्रकार र लैंवगक 
्सकारात्मक िल्यवक्रयाहरुको ्सीमा बारे म अ्वग्त छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

्संके्त गररएको र उपलव्ि भए ्सम्म एउटा ्सामान्य स््वास््थ्य पेिाकममीले कयु नै पवन ययु्वाको लैंवगक यात्रालाई ्सहयोग गन्ष ्सक्ने भूधमकालाई मैले 
बयुझेको छयु  िस््तै, मनो्सामाजिक ्सहयोग प्रदान गनने, र ययु्वा र उनीहरुका परर्वारहरुलाई उधच्त ्सूचना प्रदान गनने र व्विेर्ज्ञलाई प्रेर्र् (रेफर)  
गनने ्समे्त ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

यट्द मेरा वबरामीहरु क्सैले पवन लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाहको पहुँच गनने इच्छा गरे  (ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका 
व्यशतिहरुले चाहेको व्वशिष् हेरचाहको आ्वश्यक्ता अनयु्सार कहाँ प्रेर्र् (रेफर)  गनने भन्ने ्समे्त) त्यस््ता व्वकल्पहरु कहाँ उपलव्ि छन् भन्ने 
बारे म अ्वग्त छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुलाई ्सहयोग चावहएमा उनीहरुलाई कहाँ ररफर गनने भन्ने मलाई थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरुको लागी ्सामान्य स््वास््थ्य र लैंवगक ्सकारात्मक हेरचाह, एच.आइ.भी. रोकथाम, पररक्र् र 
उपचार ्सम्बन्न्ि गहन अध्ययन गन्ष श्ो्तहरु कहाँ प्राप््त गन्ष ्सवकन्छ भने मलाई थाहा छ ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

मेरो ्सहकममीहरु र ्साथीहरु्संग लैंवगक्ता ्सकारात्मक बनाउने स््वास््थ्य हेरचाह ्सम्बन्न्ि छलफल गन्ष म ्सहि मह्सयु्स गछयु ्ष  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका व्यशतिहरु प्रव्त नकारात्मक प्रव्तवक्रया ट्दने ्सहकममी्संग कयु रा गन्ष र उनीहरुलाई शिक्ा प्रदान गन्ष म ्सहि 
मह्सयु्स गछयु ्ष  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □

ट्ान््सिेन््डर र लैंवगक व्वव्वि्ता भएका ्से्वाग्ाहीहरुलाई उधच्त र प्रभा्वकारी स््वास््थ्य हेरचाह ्से्वा प्रदान गन्ष म ्सक्छयु  ।
पूर््ष अ्सहम्त □  अ्सहम्त □ ्तटस्थ □  ्सहम्त □  पूर््ष ्सहम्त □
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