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 धन्यवाद ापन
यस ूितवेदनले २०१४ को अिूल २२ र २३ मा काठमाड मा आयोिजत नेपाल राि य LGBTI सामदुाियक संवाद 
कायर्बमका ूःततुी र बहसह लाई अिभलेखीकरण गन काम गदर्छ र यसमा ूकािशत साममीको डेःक समीक्षा, LGBT 
का सवालमा काम गन गैससह को सवक्षण र मािमला अध्ययनको अवलोकनबाट ूा  साममी पिन संलग्न गिरएको 
छ। नेपालका LGBT समदुायको जनपैरवी र राजनीितमा बारम्बार पिरवतर्न आइरहने हनुाले यस ूितवेदनको ूकाशनको 
समयमा समेट्न नसिकएका केिह पिछल्ला घटनाह  हनु सक्छन।् 

यस ूितवेदनलाई अधीप पोभले, भरतमान ौे  र सौरभज  थापाले तयार पारेका हनु।् 

यसमा समेिटएका सबै तिःबरह  नेपाल राि य LGBTI सामदुाियक संवाद कायर्बमका सहभागीह का हनु।् ती 
तःबीरह लाई UNV नेपाल कायर्क्षेऽ एकाइका ूिशक्षाथीर्ह  िवप्लव ूधान र िनिलमा मल्लले उपलब्ध गराएका हनु।् 

आयोजकह  राि य संवाद कायर्बममा सहभागी हनेु सबै सहभागी, सहजकतार् र ूःतोताह लाई कृत तापूवर्क धन्यवाद 
ापन गनर् चाहन्छ, िवशेष गरी संवाद कायर्बमको तयारीको बममा उहाँह को िनरन्तर मागर्िनदशन र सहयोग अिन यस 
ूितवेदनमा महत्वपूणर् योगदान पयुार्ूउनभुएकोमा संवाद सल्लाहकार सिमित (DAC) का सदःयह  – रोशन महतो, मिनषा 
ढकाल, िप ी गु ङ, स य शमार्, मीना ःवणर्कार, िवंण ुअिधकारी, गौरी नेपाली, बिी पनु, शायरा काकीर् र बास ुगरुागाईँ। 
हामी ज्योत्ःना माःके र ूिणका कोयू, सहजकतार् अिन िटप्पणीकतार्ह लाई िवशेष साधवुाद टक्र्याउन चाहन्छ । 

UNDP नेपालका LGBT मानव अिधकारसम्बन्धी अिधकृत ौी भरतमान ौे ले सफल पमा कायर्बमको आयोजना र 
व्यवःथापन गनुर्भयो। अन्तमा, यसको सफलताको सिुनि तताको लािग उत्कृ  योगदान पयुार््उनहुनेु नेपाल सरकार, 
यिुनसेफ नेपाल, UNAIDS नेपाल, UNV नेपाल र UNDP एिसया-प्यािसिफक क्षेऽीय कायार्लय (APRC) का सौरभ ज  
थापा, रिशमा क्वऽा, एडमण्ड सेटल र िनकोलाश बूथको राि य संवाद कायर्बमका साझेदारह  सम्मान गनर् चाहन्छन।् 
सहभागी संगठनह को सूची यस ूितवेदनको Annex III मा संलग्न गिरएको छ।

USAID क्षेऽीय िवकास िमसन एिसया (RDMA), शासन र असरुिक्षत जनसंख्या कायार्लयका उपिनदशक, थोमस ाइट; 
अमेिरकी िव ान तथा ूिविध िवकास असोिसयसन फेलो, भाइ ल्याम; UNDP APRC का नीितगत सल्लाहकार एडमण्ड 
सेटलले यस ूितवेदनको मःयौदामा महत्वपूणर् िटप्पणी र योगदान (इनपटु) िदलाउनभुएको िथयो। एन्डी क्वानले 
ूितवेदनको संपादन गनुर्भएको िथयो। यस ूितवेदन तयारीको बममा सन्दभर् साममी, मागर्िनदशन र अनवुाद उपलब्ध 
गराउनहुनेु िनम्न व्यिक्तह लाई िवशेष धन्यवाद व्यक्त गनर् चाहन्छ : सिुनलबाब ुपन्त, मिनषा ढकाल, वीना पोखरेल, 
िहक्मत खड्का, भव थामी, बेन देल ूाडो र ािनयल कोयल।

राि य LGBTI सामदुाियक संवाद कायर्बम र देशीय ूितवेदनको लािग क्षेऽीय ‘Being  LGBT in Asia’(एिसयामा LGBT 
हुँदा) पहलकदमी माफर् त UNDP र USAID ले अिन यिुनसेफले नेपालले आिथर्क सहयोग ूदान गरेका िथए। आठ वटा 
देशह  - कम्बोिडया, चीन, इण्डोनेिसया, म ोिलया, नेपाल, िफिलिपन्स, थाइल्याण्ड र िभयतनाम संलग्न रहेको यो संयकु्त 
िसकाइ पहलकदमीको उ ेँय LGBT व्यिक्तह ले व्यहोनुर्पन काननुी, राजनीितक तथा सामािजक चनुौित, सम्बिन्धत 
काननु र नीित अिन न्याय र ःवाःथ्य सेवामा उनीह को पहुँचलाई बझु्न ुरहेको छ। पहलकदमीले LGBT संगठनह को 
आवँयकता, उनीह  कायर्रत रहने वातावरण, मानव अिधकार र नीितगत संवादमा सहभागी ब े उनीह को क्षमता र 
LGBT जन पैरवीमा सहयोग परु ्याउनमा नयाँ ूिविधको भिूमकाको िवषयमा पिन समीक्षा गनछ।
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 ACRONYMS
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

APRC Asia-Pacific Regional Centre (UNDP)

BDS नीलिहरा समाज
BLIA Being LGBT in Asia(एिसयामा LGBT हुँदा)
CA संिवधान सभा
CAT  Convention Against Torture and Other Cruel and Inhumane Treatment

CBO समदुायमा आधािरत संगठन
CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination Against Women

CFAR जनपैरवी तथा अनसुन्धान केन्ि
CORE समदुाय ारा संगिठत अिधकार तथा समानता
CPA  िवःततृ शािन्त सम्झौता
CPN-U नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् - संयकु्त
CPN-UML नेपाल कम्यिुनःट पाटीर् – एकीकृत माक्सर्वादी-लेिननवादी
CSO नागिरक समाज संगठन
CTEVT ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरष
DAC संवाद कायर्बम सल्लाहकार सिमित
DIC Drop-in Center

FHI Family Health International (now FHI 360)

FSGMN यौिनक तथा लिगक अल्पसंख्यकह को महासंघ नेपाल
FTM Female-to-Male Transgender

GLSMNN Gay and Lesbian Sexual Minority Network Nepal

HIV Human Immunodeficiency Virus

ICCPR नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य ूित ापऽ 
ICESCR  आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि य अिभसिन्ध
IDAHOT International Day Against Homophobia and Transphobia

IFN समावेशी म  नेपाल
ILO अन्तरार्ि य ौम संगठन
IVF In-Vitro Fertilization

KP Key Populations

LGBT समिल ी मिहला, पु ष, ि िल ी र तेौोिल ी
LGBTI समिल ी मिहला, पु ष, ि िल ी, तेॐोिल ी र अन्तिलर् ी
MDG सहौािब्द िवकास लआय
MOHP ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय
MOLJ काननु तथा न्याय मन्ऽालय
MOWCSW मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय
MP सांसद
MSA बहदेुशीय दिक्षण-एिसयाली िव  कोष कायर्बम
MSM पु षसँग यौनसम्बन्ध राख्ने पु ष
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MSWs पु ष यौनकमीर्
MTF Male-to-Female Transgender

NC नेपाली कांमसे पाटीर्
NFDD िवकास तथा ूजातन्ऽको लािग राि य म
NGO गैरसरकारी संगठन
NHRC राि य मानव अिधकार आयोग
OHCHR संयकु्त रा  संघ मानव अिधकार उच्चायकु्तको कायार्लय
PLHIV People Living with HIV

RPP राि य ूजातन्ऽ पाटीर्
SLC School Leaving Certificate

SOGI यौिनक झकुाव तथा लैि क पिहचान
SSRP िव ालय क्षेऽ सधुार योजना
TAG ूािविधक सल्लाहकार समूह
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNDP संयकु्त रा  संघ िवकास कायर्बम
UNICEF संयकु्त रा  संघ बाल कोष
UNFPA संयकु्त रा  संघ जनसंख्या कोष
UNRC संयकु्त रा  संघ देशीय संयोजक
USAID अमेिरकी अन्तरार्ि य िवकास िनयोग
WHO िव  ःवाःथ्य संगठन
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कायर्कारी सार

संवाद कायर्क्रमका सबै सहभागीह को सामिुहक ति बर

पृ भिूम

यस प्रितवेदनले नेपालका LGBT1 मािनस र संगठनह का लािग काननुी र सामािजक वातावरणको साथसाथै अिप्रल २०१४ मा काठमाडौमँा 
स प न भएको नेपाल राि ट्रय LGBTI2 सामदुाियक संवाद कायर्क्रम (संवाद कायर्क्रम) का बहस र िन कषर्ह को समीक्षा गरेको छ। यसले 
LGBT अिधकारलाई मानव अिधकारस ब धी सि ध र काननु, काननुी वातावरण र सामािजक सां कृितक वातावरण, र धमर्सँग; अझ िवशेष 
गरी िशक्षा, रोजगारी, पािरवािरक मािमला, वा य, स चारमा यम, राजनीितक मािमला र LGBT स बद्ध संघसं थाह को क्षमतासँग जोडेर 
एक िसंहावलोकन प्र ततु गदर्छ। संवाद कायर्क्रममा LGBT संगठनह बाट िविभ न पृ भिूम र उपसमहूह को प्रितिनिध व गनेर् ५७ जना 
अिभय ताह का साथसाथै सरकार, राि ट्रय मानव अिधकार आयोग, िविभ न UN एजे सी, संयकु्त रा य अमेिरकी सरकार र अ य िवकास 
साझेदारका प्रितिनिधह ले भाग िलएका िथए। उक्त संवाद कायर्क्रम अमेिरकी अ तरार्ि ट्रय िवकास िनयोग(USAID) को साझेदारी र संयकु्त 
रा ट्र बाल कोष (यिुनसेफ) अ तगर्त नेपाल िकशोर िवकास तथा सहभािगता िवभाग (ADAP) को सहयोगमा संयकु्त रा ट्र संघ िवकास कायर्क्रम 
(UNDP) ले आयोजना गरेको िथयो। 

यो प्रितवेदन ‘Being LGBT in Asia(एिसयामा LGBT हुदँा): समिलङ्गी मिहला, पु ष, िद्विलङ्गी र ते ो िलङ्गी (LGBT) यिक्त र 
नागिरक समाजका लािग काननुी तथा सामािजक वातावरणको सहभािगता मक समीक्षा तथा िव ेषण’ िवषयक बहृ र पहलकदमीको एक अंग 
हो। 

1 यस ूितवेदनमा िनम्न शब्दावलीह : LGBT मािनस, LGBTI व्यिक्त वा िविवध SOGI भएका मािनसह लाई उःतै अथर् लाग्ने गरी (एउटाको साटोमा अक ) ूयोग गिरएका हनु सक्छन।् LGBT 

र LGBTI शब्दह  गैर-परम्परागत यौिनक झकुाव तथा लैि क पिहचान बोकेकाह लाई बझुाउन UN ले ूयोग गन मानक शब्दावलीह  हनु ्र यसबाट यौिनक झकुाव तथा पिहचानका अ  
व्यापक क्षेऽह लाई बिहःकृत गन ध्येय होइन।

2 नेपाल संवाद कायर्बमका धेरै सहभागीह ले अन्तरिल ी (intersex) ह लाई पिन संवाद कायर्बमको शीषर्कमा संलग्न गराउन अनरुोध गनुर्भएको िथयो, त्यसैले LGBT को स ा LGBTI ूयोग 
गिरयो। ूितवेदनका अन्य ःथानह मा ूचिलत संिक्ष  प LGBT को ूयोग गरेका छ ।
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मानव अिधकार िदवस, १० डेसे बर २०१२ मा प्रार भ गिरएको ‘Being LGBT in Asia’ यस प्रकारको पिहलो एिसया यापी अ ययनको 
प्रयास हो, जसमा UNDP र USAID सँगसँगै एिसयाका ग्रास ट तहका LGBT संगठन र समदुायका अगवुाह  संलग्न हुनेछन।् आठ 
वटा प्राथिमकताका दशेह  – क बोिडया, चीन, इ डोनेिसय, मङ्गोिलया, नेपाल, िफिलिप स, थाइ या ड र िभयतनाममा केि द्रत भई यस 
पहलकदमीले LGBT ह का जीवन भोगाइह लाई िवकास तथा अिधकारको ि कोणबाट िनरीक्षण गनेर् काम गदर्छ। यसले यस क्षेत्रभिरका 
LGBT यिक्तह का बीचमा स जाल िनमार्ण गनर्, ज्ञानको आधार रेखा िनमार्ण गनर्, र नीितगत संवाद र सामदुाियक पिरचालनमा सहभागी 
ब ने LGBT संगठनह को क्षमतास ब धी बझुाइको िवकास गनर् प्रो सािहत गदर्छ। यस कायर् माफर् त, ‘Being LGBT in Asia’ ले LGBT 
यिक्तका अ तिनर्िहत मानव अिधकार र क्षेत्र यापी पमा उनीह ले यहोनुर्पनेर् लांछना र िवभेदको िवषयमा अ ययनको प्रबधर्न गदर्छ। 

यसले यस प्रितवेदन ज ता अनसु धान तथा अ य सामािजक स जाल स बद्ध र मि टमेिडया उ पादनह  माफर् त UNDP र UN प्रणाली, 
USAID र अमेिरकी सरकार, साथै अ य िवकास साझेदारह का लािग LGBT-समावेशी िवकास कायर्तफर्  िविभ न कदमह को खाका पिन 
तयार पानेर्छ। अ तमा यस पहलकदमीले एिसयाभर LGBT मानव अिधकारको प्रबधर्न गनर् कायर्रत सरोकारवालाह लाई िलङ्क गदैर् राि ट्रय 
सामदुाियक संवाद कायर्क्रमका LGBT सहभागीह द्वारा यक्त िवचारलाई हाइलाइट गनेर् काम गदर्छ।

नेपालमा LGBT जनपैरवी

उथल-पथुल यकु्त राजनीितक वातावरण र एउटा जिटल समाजमा रहकेो नेपालको LGBT जनपैरवीको स दभर् जिटल छ। िविवध यौिनक झकुाव 
तथा लैङ्िगक पिहचान (SOGI), जसको अथर् समिलङ्गी मिहला, पु ष, िद्विलङ्गी वा ते ो िलङ्गीको अि त वप्रितको सिह णतुा उ च रहकेो 
मा न सिक छ। नेपालमा िविवध लैङ्िगकता र यौिनकता रहकेा यिक्तह को अि त व सिदयौदँिेख रहकेो दिेख छ र प्राचीन धािमर्क ग्र थह मा 
ितनको उ लेख भएको पाइ छ। यसलाई सिह णतुामा योगदान परु ्याउने किडको पमा िलइएको छ। नेपालमा िह द ूर बदु्धमागीर्ह को संख्या 
जनसंख्याको झ डै ९५% छ जसलाई होमोफोिबक (LGBT प्रित घणृाको ि ले हनेेर्) को पमा िलइदँनै। यस दशेमा यस क्षेत्रका केही अ  
दशेमा ज तो िहसंा मक धािमर्क कट्टरता छैन। िनर तर लैङ्िगक पथृक्करण भइरहने समाजमा पु ष-पु ष बीचको िमत्रता र शारीिरक स पकर्  स भव 
हु छ र पु ष-पु ष बीच यौन िक्रयाकलापलाई स भव बनाउँछ (जनु यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानसँग स बि धत नहुन सक्छ)। अ तमा, 
िवगत दईु दशकको अविधमा LGBT जनपैरवीको क्षेत्रमा असाधारण राजनीितक िवजयह  प्रा  भएका छन,् जसम ये सबैभ दा मह वपणूर् 
उपलि ध िडसे बर २००७ को सव च अदालतको फैसला हो जसले िवभेदरिहत, समिलङ्गी िववाह र ते ोिलङ्गी यिक्तह को प  पिहचान 
लगायत LGBT मािनसका मानव अिधकारको प्रबधर्न गर ्यो।

राजनीितक प्रगितले LGBT मािनसह को दिैनक जीवनमा असर पारेको छैन जसले दिैनक जीवनका सबै पक्षह  – रोजगारी, वा य सेवा र 
िशक्षामा िवभेद र िहसंाको िशकार हुनपुिररहकेो छ। सरकारी कमर्चारीत त्र LGBT मािनसह लाई िहत हुने नीित र काननु कायार् वयन गनर् इ छुक 
नभएको वा यसको लािग क्षमताको अभाव रहकेो हुनसक्छ। अ यिधक गरीबीले अिभष  दशेमा LGBT यिक्तह को मानव अिधकारको 
सवालले पयार्  खाद्य र बसोवास लगायत आधारभतू आव यकता परूा गनेर् ज ता अझ अ याव यक सवालह  जितको प्राथिमकता नपाउन 
सक्छ। वा तवमा सवर् यापी तथा तीब्र गिरबीको अगािड कुनै पिन नेपालीको मानव अिधकारले प्राथिमकता पाउन किठन हुनसक्छ।

यसबाहके, नेपाली समाज िवभािजत र िविवध भएज तै LGBT समदुाय पिन िविवध र िवभािजत छ। िभ न-िभ न जात, जाित र सामािजक वगर्, 
शहरी र ग्रामीण क्षेत्र बीचमा रहकेो िभ नता र िलङ्ग, यौिनक झकुाव, उमेर, वगर्, जतीयता र अ य पक्षह को आधारमा LGBT समदुायिभत्र 
रहकेो िविवधताको कारणले गदार् सामा यीकरण गनर्बाट अछुतो रहन ुमह वपणूर् हु छ र कुनै एक LGBT समदुायको बारेमा बो न ुगलत हु छ, 
यद्यिप यावहािरक प्रयोजनको लािग यसो गनेर् गिर छ।

यस प्रितवेदनले LGBT जीवन र सन ्२००० को शु को चरणभ दा अगािडको इितहासको बारेमा अ ययनको अभाव रहकेो पायो। FHI र 
नीलहीरा समाज (BDS) ले सन ्२००१ मा िनकालेको प्रितवेदन काठमाडौकँा पु षसँग यौनस ब ध राख्ने लगभग १००० पु ष (MSM) 
ह सँगको अ तवार्तार्मा आधािरत िथयो। अ ययनले यौिनक पिहचान र अ यासमा (धेरै MSM मिहलाह सँग िववाह गरेको अव थामा) 
लचकता (fluidity) रहकेो र पु षसँग यौनस ब ध राख्ने पु ष, HIV को जोिखम र सरुिक्षत यौन अ यासको िवषयमा यनू ज्ञान रहकेो पाइएको 
िथयो।3

3 Family Health International (now FHI 360), “Rapid Ethnography of Male to Male Sexuality and Sexual Health, Kathmandu, Nepal,” Decem-
ber 2001: http:// www.hivpolicy.org/Library/HPP000564.pdf
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महामारी िवज्ञान वा मानव िवज्ञानको ि कोणबाट भ दा पिन यो प्रितवेदन नेपाली समाजमा सन ्१९९० को दशकपछािड भएका राजनीितक 
िवकासक्रम र LGBT जनपैरवीको लािग आजको सामािजक, राजनीितक तथा सां कृितक वातावरणको िसजर्ना गनेर् LGBT आ दोलनको 
ि पन र साम यर्मा ती राजनीितक िवकासक्रम कसरी अ तसर् बि धत छन ्भ ने कुरामा केि द्रत रहकेो छ।

सन ्१९९० र २००० को दशकमा नेपालमा िनरपेक्ष िह द ूराजत त्रबाट जीव त लोकत त्रमा आएको उथलपथुलयकु्त सङ्क्रमणले LGBT का 
लािग सङ्गिठत हुने अवसर प्रदान गर ्यो जसको कारणले गदार् एिसया र दिक्षणी ध्रवुमा नै सबैभ दा मह वपणूर् प्रगितह  भए। सन ्१९९० को 
जनआ दोलनप ात ्नागिरक समाज र गैससह को उदय भयो। बहुदलीय िवद्रोह जसले राजा िवरे द्र वीर िबक्रम शाहलाई िनरङ्कुश स ा यागेर 
संवैधािनक बहुदलीय प्रजाताि त्रक यव था थापना गनर् बा य पार ्यो। यस पिरवतर्नले नेपालमा HIV लगायत नेपालका िविभ न सवालह मा 
दातसंृ थाह को लगानीको लािग ढोका खो यो। 

HIV िनय त्रणको लािग अ तरार्ि ट्रय दात ृसं थाबाट आएको रकमले LGBT जनपैरवीको लािग पे्रिरत (galvanize) गर ्यो, जसको शु वात ्
२००१ मा नीलहीरा समाज (BDS) को थापनाबाट भयो। यस समयदिेख BDS LGBT अिभयानको अग्र थानमा रिह आएको छ, जसको 
दशेभिर ५० भ दा बिढ शाखाह  छन।् िवगत डेढ दशकमा योसँग अ  धेरै गैससह  संलग्न भएका छन ्ज तो िमितनी नेपाल, साइनो नेपाल, 
सहारा समाज, एकता नेपाल, नौलो िसजर्ना नेपाल र पिरवतर्न नेपाल। शु मा BDS MSM र ते ो िलङ्गी मिहलामा केि द्रत िथयो भने अब 
यसले समिलङ्गी मिहला र ते ोिलङ्गी पु षलाई पिन समेटेको छ भने यसले मानव अिधकारलाई पिन आ नो प्राथिमकतामा राखेको छ। 
LGBT संगठन र यिक्तह  यापक राजनीितक तथा सामािजक आ दोलनसँग स बद्ध नागिरक समाजको आ दोलनमा पिन सहभागी बने, जनु 
आ दोलनले सन ्२००२ र २००५ को शाही कूको िव द्ध उित्रन पे्रिरत गर ्यो र अ तमा राजत त्र खारेज गर ्यो। िव ततृ नागिरक समाजसँग एकबद्ध 
भएपिछ LGBT आ दोलनलाई ि पन िदन सिजलो भयो र यसको ा त व प एिसयाका सबैभ दा पिहलो घोिषत समिलङ्गी सभासद, 
सिुनलबाब ुप तको िनयिुक्त भयो। उनले सन ्२००८ दिेख २०१२ स म सभासदको पमा भिूमका िनवार्ह गरे।

सन ्२००७ को सव च अदालतको फैसला नेपालमा प्रा  भएको आजस मको सबैभ दा मह वपणूर् LGBT राजनीितक िवजय हो। सन ्२००७ 
मा चार वटा LGBT गैससह 4 सिुनलबाब ुप त र अ य v. नेपाल सरकार र अ य मु ामा सरकार िव द्ध िरट हा न सफल भए, जसको फल व प 
सव च अदालतको फैसलाले सरकारलाई SOGI को आधारमा िवभेद गनेर् सबै प्रकारका काननुह  खारेज गनर्, ते ोिलङ्गी वगर्लाई मा यता 
िदन,5 र समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदने िवषयमा अ ययन गनेर् सिमित बनाउन िनदेर्शन िदयो। 

तर यी तीन क्षेत्रम ये केिह हदस म कायार् वयन भएको भनेको ते ोिलङ्गी वगर्मा मातै्र हो। सन ्२०१२ मा संिवधान सभा (CA) को अ य र 
यसले संिवधान लेख्न असफल हुन ुलगायतका राजनीितक अि थरताको कारणले अ य क्षेत्रमा नग य प्रगित दिेखएका छन।् नोभे बर २०१३ मा 
स प न भएको दो ो संिवधान सभाको िनवार्चनमा पिन ६० भ दा बिढ सपु्रिसद्ध LGBT अगवुाह ले उ मेद ्वारी िदएका िथए तर कसैले प्र यक्ष 
िनवार्चनबाट िवजय हािसल गनर् सकेनन ्न त कुनै राजनीितक पाटीर्ले नै समानपुाितक प्रितिनिध वमा मनोनयन गर ्यो। 

LGBT अिधकारको सिुनि तताको लािग नीित तथा काननुी सधुारको क्षेत्रमा उ च तरीय प  र सावर्जिनक जनपैरवी जारी छ र LGBT 
सवालह लाई मलुधारका स चारमा यमले प्रमखुताका साथ समेिटरहकेा छन।् यसको िवपरीत अिधकांश LGBT मािनसह ले भने सामा यतया 
उनीह को यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानलाई लकुाउनपुनेर् हु छ र उनीह  बार बार मानव अिधकार हनन, कलंक र िवभेदको 
िशकार हु छन।् िलिखत पमा उ लेखनीय प्रगित दिेखए तापिन यापक गरीबी, कठोर सामािजक मा यता र असंवेदनशील काननुी ढाँचा र 
कमर्चारीत त्रको कारणले नेपालका बहुसंख्यक LGBT मािनसह को वा तिवक जीवन चनुौतीपणूर् छ। नेपाल राि ट्रय LGBTI सामदुाियक 
संवाद कायर्क्रमबाट प्रा  िसफािरसह बाट सरकार, सामदुाियक संगठन, गैसस, अ तरार्ि ट्रय संगठन र अ य सरोकारवालाह ले धेरै कायर् गनुर्पनेर् 
आव यकता सहभागीह ले महससु गरेको प्रितिबि बत हु छ।

4 संलग्न संगठन र अिभयन्ताह मा नीलिहरा समाज (सिुनलबाब ुपन्त), िमितनी नेपाल (िमना नेपाली), बुजएड्स नेपाल (सिन्जव ‘िप ी’ गु ङ) र पिरचय 
नेपाल(मनोरन्जन कुराम वै )

5 नेपालमा ‘तेॐो िल ी’ र ‘अन्य’ लाई समान अथर्मा ूयोग गिरन्छ।
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िन कषर्ह

प्रितवेदनका केही प्रमखु िन कषर्ह  यस प्रकार छन:्

◊ कानुन, नीित र मानव अिधकारस ब धी महासि धह : नेपालमा समिलङ्गी स ब ध राख्न ुवा LGBT पिहचान राख्न ु
अपराध होइन। अिभय ताह  काननु तथा याय म त्रालयले भखर्रै प्र ताव गरेको नागिरक तथा अपराध ऐन (मलुकुी ऐन)6 को 
संशोधनप्रित िच ता यक्त गरेका छन,् जसमा समिलङ्गी िववाहलाई मा यता निदन ुर “अप्राकृितक यौन” को अ प  स दभर्लाई 
LGBT मािनसह का िव द्ध प्रयोग गिरन सक्ने स भावना पदर्छन।् सन ्२००७ को सव च अदालतको फैसलाले समिलङ्गी 
िववाहको स भावनाबारे अनसु धान गनर् र िवभेदरिहत काननुह  लाग ूगनर् आदशे िदए तापिन केही काम भएको छैन। उक्त 
फैसलाले “ते ोिलङ्गी”को मा यता िदलायो। यौन दु यर्वहार स ब धी ऐन ज ता काननुह मा LGBT यिक्तह लाई छुटाइएको 
छ। केही सावर्जिनक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७7 ज ता िविभ न प्रचिलत काननुह को दु पयोग गरी LGBT यिक्तह लाई 
उ पीडन गनेर् गिरएको छ। नेपालले मानव अिधकारको रक्षा गनेर् िविभ न प्रकारका अ तरार्ि ट्रय स धीह मा ह ताक्षर गरेको छ र 
मानव अिधकार र HIV (अिधकारस ब धी प्रावधानह  लगायत) स ब धी िविभ न घरेल ुकाननु र नीितह  छन ्तर समदुाय 
तरमा ितनको कायार् वयन हुन सकेको छैन।

◊ सामािजक-सां कृितक वातावरण: नेपाल मखु्यत: िपतसृ ा मक समाज हो र समाजले िविवध (पथृक) SOGI भएका 
मािनसह लाई सिजलै ि वकादैर्न, यद्यिप सिह णतुा रहन सक्छ। यसबाहके, जात, वगर् र िलङ्ग ज ता पक्षह ले नेपालमा 
यौिनकता र ि पनप्रित मनोविृ  िनधार्रण गनर्मा प्रमखु भिूमका िनवार्ह गदर्छ। आम LGBT मािनसह म ये जनचेतना 
र बहसह मा सबैभ दा प्रमखु पमा दिेखने ज मजात ते ो िलङ्गी मिहला पिहचान हो जसलाई मेटी8 भिन छ। LGBT 
सवाल र पिहचान अिन मेटीह का सवाल र पिहचान एकै हुन ्भ ने भ्रम रहने गरेको छ र एउटै पमा िलने गिरएको छ। अझ ै

6 मलुकुी ऐन १८५४, नेपाल काननु आयोग: http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/prevailing-laws/func-startdown/605/

7 केही सावर्जिनक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, नेपाल काननु आयोग: http://www.ncf.org.np/upload/files/182_en_some-publiccrime- and-
punishment-act-2027-english.pdf 

8 पु षसँग यौनस ब ध राख्ने र सावर्जिनक थानमा ीयोिचत यवहार प्रदशर्न गनेर् पु षह  (क्रस-डे्रसर) ले प्रयोग गनेर् व-पिहचानयकु्त लेबल । यसलाई दिक्षण एिसया क्षेत्रमा कोठी भनेर िचिन छ ।

संवाद कायर्क्रमको खु ला सत्रमा वा य मत्री लगायत ये अितिथह
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जाितप्रथाले आक्रा त र जातीय पिहचानको राजनीित या  रहकेो मलुकुमा यौिनक पिहचानको बहस प्राथिमकतामा नपनर् सक्छ। 
समलैङ्िगकताको औपचािरक मा यता पाउन ुर सामािजक रीित-िरवाजमा खु ला पमा िन दा नभए पिन पािरवािरक दवाब र 
सामािजक अपेक्षाह ले गदार् अझै पिन अिधकांश मािनसह लाई आ नो पिहचान खलुाउन (coming out)9 सक्ने अव था छैन 
र उनीह को इ छा र चाहना िव द्ध िवपरीतिलङ्गी यिक्तह सँग िववाह गनर् बा य छन।्

◊ धमर्: २०६८ को जनगणना अनसुार नेपालको जनसंख्याम ये ८० प्रितशतभ दा बिढले हु द ूधमर् मा छन ्र १० प्रितशत भ दा 
बिढ जनसंख्या बदु्धधमार्वल वी छन।् बहुमत जनसंख्या िह द ूवा बदु्धधमार्वल बी भएकाले धािमर्क समहूह बाट हुने िवभेद यनू 
छ िकनिक यी धमर्ह लाई खु ला पमा होमोफोिबक (समलैङ्िगकतालाई घणृा गनेर् खालको) नहुने धमर्को पमा िलइ छ। 
िह द ूमहाका यह मा िविभ न यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानको बारेमा उ लेख गरेको पाइ छ। बदु्धका प्रारि भक 
स दशेह  रहकेा पाली ग्र थह मा10 भने यौिनक झकुाव वा समिलङ्गी यौन यवहारको स दभर् िवरलै पाइ छ। यसकारणले 
सामािजक रीितिरवाज र पर परामा प्रभाव पानेर् समयमा बाहके LGBT यिक्तह मा हुने उ पीडनको लािग धमर्को ठूलो हात 
हुदँनै भनी मािनएको छ। 

◊ िशक्षा: केही LGBT िवद्याथीर्ह  उ पीडन (bullying) र दु यर्वहारको कारणले िवद्यालय जान छोडेका छन।्11 संवाद 
कायर्क्रममा पिहचान गिरएका प्रमखु सवालह मा समिलङ्गी र ते ोिलङ्गीप्रितको घणृा (homophobic and transphobic) 
को कारणले गिरने उ पीडन र शैिक्षक क्षेत्रमा LGBT-मैत्री वातावरणको अभाव िथए। LGBT िवद्याथीर्ह मा अ य िवद्याथीर्बाट 
मात्र होइन, िशक्षक र शैिक्षक कमर्चारीबाट पिन पवूार्ग्रह रािखन सक्छ। LGBT यवुाह को लािग शारीिरक सरुक्षा र मानिसक 
वा यको सिुनि तताको लािग िवद्यालयह मा िशक्षक र कमर्चारीह लाई तािलम र िवभेद िव द्ध काननुको आव यकता 
छ। पिरचयपत्र र कूल पोषाकको सम याले गदार् ते ोिलङ्गी िवद्याथीर्ह ले परीक्षामा प्रवेश नपाउन सक्छन।् केही उ लेखनीय 
प्रगितह मा िव िवद्यालयमा SOGI-सकारा मक पाठ्यक्रम र कक्षा ७-९ को पाठ्यक्रममा यौिनक र लैङ्िगक िविवधताको 
बारेमा जानकारी संलग्न गिरएको छ,12 जसले गदार् यी सवालह  िवद्यालयका पाठ्यक्रममा समेट्ने नेपाल मङ्गोिलयापिछ 
एिसयाको दो ो दशे हुन पगुेको छ। 

◊ रोजगारी: नेपालमा रोजगारीलाई समेट्ने िवभेदिव द्ध काननु छैन। फल व प रोजगारी र भनार् प्रिक्रयामा धेरै LGBT 
मािनसह ले यौनज य दु यर्वहार र िवभेदको सामना गिररहकेा छन।् बािहरी पमा प  पु ष या मिहला दिेखने 
(heteronormative) मािनसह  जसले आ नो यौिनक झकुाव वा लैङ्िगक पिहचानलाई लकुाउन सक्छन,् उनीह ले सरुिक्षत 
महससु गनर् सक्छन,् यद्यिप दखेावटीपन कायम रािखराख्नपुनेर् भएपिछ उनीह ले भार महससु गनर् सक्छन।् उनीह को नागिरकता 
वा पिरचयपत्रले उनीह ले छनोट गरेको िलङ्गको प्रितिबि बत नगरेको वा रोजगारी प्रा  गनर्को लािग उनीह ले चाहकेो 
िलङ्गको आधारमा पिरचयपत्र िलन नसकेको अव थामा ते ोिलङ्गी मािनसह ले प  िवभेदको सामना गनुर्पछर्। 

◊ पिरवार: नेपालका LGBT मािनसह को जीवनमा हटेेरोसेक्सअुल पािरवािरक एकाइको सबैभ दा ठूलो प्रभाव पदर्छ, यद्यिप 
हटेेरोसेक्सअुल िववाहमा प्रवेश गरी स तानविृद्ध गनेर् अ यासलाग्दो सामािजक र सां कृितक दवाबको साथसाथै लैङ्िगक 
भिूमकाको कठोर पर परागत अपेक्षाको कारणले पिरवारले ि वकानेर् अव था सीिमत छ। अिधकांश LGBT मािनसह  सामा य 
अव थामा कलंक, अ यौल तथा पिरवारको प्रित ामा आँच आउन सक्ने हुनाले आ नो पिहचान लकुाउँछन।् समिलङ्गी 
जोडी(द पि )ह ले घर भाडामा पाउन कठीन हुने वा िछमेकीह बाट िवभेद खे नपुनेर् हुन सक्छ। LGBT मािनसह ले िववाह 
गनर्, उनीह को स ब धले मा यता पाउन, र/वा धमर्पतु्र/पतु्री ग्रहण गनर् नसक्ने कारणले पिन िवभेद सहनपुछर्। समिलङ्गी 
मिहलाह को द पितलाई इन िभट्रो फिटर्लाइजेसन (IVF) को पहुचँबाट वि चत गराइएको छ। यसै गरी, हटेरोसेक्सअुल िववाह 

9 Bibek Rajbhandari, “Living Gay: A Perspective from Nepal”, 2012: http://bibekjournal.wordpress.com/2012/06/29/notes-from-nepal-liv-
ing-gay-a-perspective-from-nepal/ (accessed May 2014).

10 Religious Tolerance. “Beliefs about homosexuality among the Buddhist traditions”, July 9, 2013: http://www.religioustolerance.org/hom_
budd.htm

11 UNESCO, “Education Sector Responses to Homophobic Bullying”, (Paris: UNESCO, 2012): http://unesdoc.unesco.org/imag-
es/0021/002164/216493e.pdf

12 Pahichan, http://pahichan.com/archives/2555
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गरेका LGBT यिक्तह ले पिन पारपाचकेुमा कलंक लाग्ने कठोर नैितक मा यता र सामािजक पर पराको कारणले पारपाचकेु 
गनर् िहि कचाउन सक्छन।्

◊ वा य: िवशेष पमा ते ोिलङ्गी यिक्तह लाई वा य सेवाको पहुचँमा सम या छ। HIV महामारीले MSM ह लाई 
अ यिधक मात्रामा असर गदर्छ जसमा यो जनसमहूिभत्र प्र येक पाँच जनाम ये एकभ दा बिढ मािनस HIV सङ्क्रिमत छन।्13 
HIV महामारीले यान आकिशर्त गर ्यो र ते ोिलङ्गी मिहला, समिलङ्गी पु ष, र पु षसँग यौनस ब ध राख्ने पु षह ले 
यहोनुर्पनेर् HIV सङ्क्रमणको प्रितिक्रया व प दाताह बाट अनदुानको बाढी आयो। यित हुदँाहुदँ ैपिन समिलङ्गी 
मिहलाह मा हुने मानिसक वा य र प्रजनन वा यस ब धी सवालह  र ते ो िलङ्गी मािनसह मा हम नको प्रयोगस ब धी 
सवाल लगायत बहृत ्LGBT समदुायका अ य वा यस ब धी आव यकताह को स ब धमा अझ थप जानकारी र 
अनसु धान आव यक छ। 

◊ स चारमा यम: नेपाली स चारमा यमले LGBT समदुायका राजनीितक चनुौती र िवजयह लाई संपे्रषण गरेका छन ्र 
ते ोिलङ्गी मिहला यौनकमीर्ह मा भएका िहसंा ज ता सवालह लाई हाइलाइट गनर् मह वपणूर् भिूमका खेलेका छन।् यित 
हुदँाहुदँ ैपिन िविवध प्रकारका LGBT मािनसह ले भोगेका अनभुवह लाई नसमेटेको वा समेटे पिन त्रिुटपणूर् र सनसनीपणूर् 
तवरमा संपे्रषण गरेकोमा उनीह  आलोिचत छन।् िनयिमत रेिडयो कायर्क्रमले नेपालभिर यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकका 
वा य तथा अिधकार स ब धी सवालह मा सचूना र सझुावह  प्रसारण गदर्छ र सामदुाियक रेिडयो र रा यद्वारा स चािलत 
िटभीमा केही LGBT स ब धी िरपोिटर्ङ हुने गरेका छन।् नेपाली चलिचत्र उद्योगले सनुगाभा14 र लभ य ू यान15 ज ता 
समिलङ्गी स ब ध दशार्उने चलिचत्रह  िनमार्ण गरेको छ।

◊ LGBT संगठन िनमार्ण र क्षमता: हाल नेपालभिर ५५ भ दा बिढ LGBT नागिरक समाजस बद्ध संगठन (CSO) ह  
छन ्जसम ये अिधकांश शहरी क्षेत्र र दिक्षणी तराई बे टमा केि द्रत छन।् BDS ज ता संगठनह  राम्रो तरीकाले थािपत 
छन ्र उनीह ले खचर् गनर्को लािग मनग्य अनदुान प्रा  गरेका छन।् पिछ ला वषर्ह मा धेरै संगठनका कायर्ह को िदगोपना र 
दीघर्कालीन प्रितबद्धतामा िच ता यक्त गनर् थािलएको छ िकनभने तीम ये धेरैजसो पणूर् पमा दात ृसं थामा िनभर्र छन।् नयाँ 
संगठनह मा आिथर्क ोतको अभाव खड्िकएको दिेख छ िकनिक अनदुानह  थािपत गैससह मा केि द्रत छन।् भखर्रै 
थािपत भएका संगठनह , िवशेष गरी समिलङ्गी मिहला ज ता सीमा तकृत उपसमहूको सेवामा समिपर्त संगठनह  िवशेष 
पमा अनदुानको लािग संघषर्रत छन।् पयार्  योग्यता भएका कमर्चारी पाउन,ु ितनलाई संगठनमा कायम रािखराख्न,ु ितनलाई  

प्रित पधार् मक तलब प्रदान गनुर् र नातावाद-कृपावाद नेपालका अिधकांश गैससह मा या  चनुौतीह  हुन ्र LGBT 
संगठनह  पिन यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनन।् कमजोर सांगठिनक क्षमताको कारणले िवशेष गरी काठमाडौ ँबािहरका 
नयाँ संगठनह लाई बाधा परु ्याइरहकेो छ। अ य नागिरक समाज स बद्ध संगठन, िवकास साझेदार र सरकारी म त्रालयसँगको 
सहकायर् प्राय: मैत्रीपणूर् नै छ। यद्यिप LGBT संगठनह  बीचको सहकायर्मा भने धेरै सधुार याउनपुनेर् दिेख छ, जसको मलू 
कारण यिक्त वह  बीचको संघषर् र अनदुानको लािग अिधक प्रित पधार् हुन।् 

िसफािरसह

यी िसफािरसह  राि ट्रय संवाद कायर्क्रममा सहभागी ब ने LGBT समदुायका सद यह ले िशक्षा, रोजगारी, पािरवािरक मािमला, वा य 
सेवा, स चारमा यम र राजनीितमा गरेका िवषयगत बहसह बाट आएका हुन।् केही िसफािरसह  िवशेष पमा स बि धत सरकारी म त्रालयमा 
िनदेर्िशत छन ्भने अ य िसफािरसह  सामा य िकिसमका छन।् िसफािरसका क्रमसंख्या सचूकको पमा मात्र छन,् प्राथिमकता वा मह वको 
आधारमा रािखएका छैनन।् 

13 UNDP et al., “Country Snapshots: Nepal HIV and Men Having Sex with Men”, 2012: http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/docu-
ments/MSMSnapshots-Nepal.pdf

14 Patrick Frater, “Lesbian Drama ‘Soongava’ Is Nepal’s Oscar Contender,” Variety, 26 August 2013: http://variety.com/2013/film/news/les-
bian- drama-soongava-is-nepals-oscar-contender-1200588744/

15 Lex Limbu, “Love U Man Trailer”, accessed June 2, 2004, http://lexlimbu.com/blog/2012/10/19/love-u-man-film-trailer



122 | BEEINNG LLGBTT INN AAASIAA: NEEPPAL CCOOUNNTRRY RREPPORRT

EXECUTIVE SUMMARY

१. िशक्षा

िशक्षक तािलमदिेख पाठ्यक्रम एकीकरण र भौितक पवूार्धारह लाई LGBT समावेशी र संवेदशील बनाउनमा यान िदनपुनेर्स मका िसफािरसह  
आएका िथए। 

१.  िशक्षा म त्रालयले: 

◊ सावर्जिनक तथा िनजी दबैु खाले शैिक्षक सं थाह का लािग पिछ लो समय लाग ूगिरएका शैिक्षक प्रणालीका 
मा यिमक र उ च तहका LGBT सवालह  संलग्न पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कायार् वयनमा उ रदायी हुनपुदर्छ। 

◊ ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीह मा औपचािरक िशक्षाको पहुचँमा बिृद्ध गनुर्पदर्छ र उनीह लाई LGBT सवालह को बारेमा 
सिूचत गराउने र िसकाउने संय त्रमा सधुार याउन ुपदर्छ। 

◊ िशक्षक, कमर्चारी र िवद्याथीर्ह लाई SOGI िवषयमा सचेतना जगाएर मानव अिधकार तािलम प्रदान गनुर्पदर्छ। 

◊ घणृा र पवूार्ग्रहद्वारा अिभपे्रिरत ( कूलमा हुने होमोफोिबक उ पीडन लगायत) यवहारह को स बोधन गनर्को लािग 
संय त्रको िवकास गनुर्पदर्छ र दोषीलाई कारवाहीको यव था गनुर्पदर्छ। 

२. िवद्यालय र अ य शैिक्षक सं थाह मा िन न कुराह को िसफािरस गिरएको छ::

◊ यौिनक झकुाव र लैङ्िगक पिहचानको िवषयमा छलफल समेटेर िशक्षक तािलम प्रदान गनुर्पछर्। यी सवालह मा िशक्षक 
तािलमले पारेको प्रभावको अनगुमन र मु याङ्कन गिरनपुदर्छ। 

◊ मिहला, दिलत र अ य सिुवधावि चत अ पसंख्यकह लाई उपल ध गराएज तै यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक 
िवद्याथीर्ह को लािग छात्रविृ  कोटाको यव था गिरनपुदर्छ। 

◊ प्रािविधक िशक्षा तथा यावसाियक तािलम पिरषद ्(CTEVT) तथा िशक्षक सेवा आयोगले LGBT िशक्षक र 
पेशाकमीर्ह को लािग कोटा सरुिक्षत गिरनपुदर्छ। 

◊ प्रजनन वा य तथा यौन िशक्षामा समिलङ्गी पु ष, ते ोिलङ्गी मिहला र अ य MSM ले सामना गनुर्पनेर् HIV र 
अ य STI का उ च जोिखमस ब धी छलफल लगायत SOGI स ब धी सवालह  र नन-हटेेरोसेक्सअुल यौिनकता 
पिन समेिटनपुदर्छ।

◊ LGBT स ब धी सामािजक र शैिक्षक िक्रयाकलापह लाई प्रो सािहत गनर् िवशेष गरी िव िवद्यालयह मा LGBT 
ोत के द्र तथा पु तकालयह को थापना गिरनपुदर्छ।

◊ कूल यव थापन सिमितह मा कि तमा एक जना LGBT प्रितिनिध समेिटनपुदर्छ।

◊ LGBT िवद्याथीर्ह लाई मानिसक वा य सहायता उपल ध गराउनको लािग मनोिचिक सकह को िनयिुक्त 
गिरनपुदर्छ।

◊ कक्षाकोठामा सीट यव थापन िलङ्गको आधारमा छुट्याएर गिरन ुहुदँनै। 

◊ कूल पोषाक लाउनै पनेर् कडा नीित खारेज गरी अझ उदार नीित अवल बन गनुर्पदर्छ तािक ते ोिलङ्गी 
िवद्याथीर्ह लाई िक त दईुम ये एक िलङ्ग अनसुार िचिननपुनेर् या त कूल छोड्नपुनेर् दवाब नपरोस।् 

◊ ते ोिलङ्गी िवद्याथीर्ह को लािग छुटै्ट वा उभयिलङ्गी शौचालयह को िनमार्ण गनुर्पदर्छ। 

३. नीितगत तहमा िन न िसफािरस गिर छ:

◊ शैिक्षक तथा काननुी (औपचािरक) कागजातह मा "पु ष" र "मिहला" सँगसँगै "अ य" वगर् पिन उपल ध गिरनपुदर्छ।

◊ नेपालको सबैभ दा ठूलो िवकास साझेदार भएको नाताले िव  बकले यसका िविभ न पिरयोजनाह मा गिरने प्रिशक्षण 
कायर्क्रमका पाठ्यसामग्रीमा SOGI सवालह लाई पिन एक अंशको पमा संलग्न गराइनपुदर्छ। 
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२. रोजगारी

• म तथा रोजगार म त्रालयले जनशिक्तमा LGBT मािनसह को सहभािगता र उ पादन क्षमतामा अिभबिृद्ध गनर् उनीह लाई 
मनोसामािजक सहायता उपल ध गराउनपुदर्छ।

• नेपाल सरकारले उनीह को SOGI अव थाको आधारमा रोजगारस ब धी िवभेदबाट पीिडत हुनेह लाई काननुी सहायता 
उपल ध गराउनपुदर्छ। 

• यावसाियक सं थाह ले कायर् थलमा तलबमान, बीमा तथा समाज क याणको िवषयमा सबैलाई समान यवहार गनुर्पदर्छ। 
समिलङ्गी द पि  र उनीह का बालब चालाई िवपरीतिलङ्गी द पि  र पिरवारले पाउने सरह सिुवधा र लाभह  उपल ध 
हुनपुदर्छ। 

• LGBT-मैत्री नीित िलएका यवसायह लाई प्रबधर्न र परु कृत गिरनपुदर्छ। 

• जनशिक्तमा LGBT मािनसह लाई िवभेद गनेर् म आचारसंिहताको उ लङ्घनकतार्ह लाई दि डत गिरनपुदर्छ। 

• LGBT समदुायका अिभय ताह ले:

◊ त्रास, पवूार्ग्रह र िवभेदबाट मकु्त भई काम गनर् पाउनपुनेर् LGBT मािनसह को अिधकार सिुनि त गनेर् नीित िनमार्णको 
लािग म म त्रालयसँग लबी गनुर्पदर्छ। 

◊ LGBT उद्यमी तथा यवसायीह लाई संगिठत, सहायता र प्रो साहन गनुर्पदर्छ। 

◊ LGBT सवालह लाई राि ट्रय तरमा मलूधारमा याउनको लािग िवद्यमान सरकारी पिरयोजनाह सँग सहकायर् 
गनुर्पदर्छ। 

३. पािरवािरक मािमला

1. नेपाल सरकारले :

◊ िविवध यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान बोकेका मािनसह को अिधकार पणूर् पमा सरुिक्षत गनेर् काननु तथा 
नीितह  लाग ूगनुर्पदर्छ। 

◊ िवपरीतिलङ्गी िववाहलाई सरह सहमितको उमेरको प्रावधान राखी समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदनपुदर्छ।

◊ िवपरीतिलङ्गी द पि ह को ज तै शतर्ह मा समिलङ्गी द पि ह ले पिन धमर्पतु्र/पतु्री ग्रहण गनर् पाउने यव था लाग ू
गनुर्पदर्छ।

◊ समिलङ्गी पिरवारह को लािग अनकूुल हुने काननुी तथा सामािजक वातावरणको िसजर्ना गनुर्पदर्छ। 

2. LGBT समदुायले 

◊ पिरवारसँग सम या झेिलरहकेा LGBT मािनसह लाई सहायता र काननुी सेवा उपल ध गराउनपुदर्छ।

◊ िविवधताको स मान गनेर् कुराको प्रबधर्न गनर् पिरवारका सद यलाई िशक्षा िदलाउने र LGBT मािनसका अिभभावक र 
पिरवारमा सचेतना जगाउनपुदर्छ। 

३. LGBT बालबािलकालाई उनीह का अिभभावकले उनीह को यौिनक झकुाव वा पिहचान जे ज तो भए पिन यसलाई 
वीकार गरेर मा यता प्रदान गनुर्पदर्छ।

४. वा य 

१. नेपाल सरकारले:

◊ LGBT मािनसह को वा य तथा िहतमा प्रितकूल असर पानेर् कुनै पिन िवद्यमान काननु तथा नीितह को समीक्षा, 
पिरमाजर्न र / तथा खारेज गनुर्पदर्छ। 
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◊ नेपाल HIV लगानी योजना (NHIP) २०१४-१६ कायार् वयन गनेर्: NHIP HIV स ब धी कायर्क्रम तजूर्मा, बजेट 
िविनयोजन तथा कायार् वयन गनेर् नेपालको रणनीितक अवधारणा हो।

◊ LGBT मािनसह  लगायत HIV-पोिजिटभ यिक्तह को अिधकार सरुिक्षत गनर् वा य तथा जनसंख्या म त्रालय 
(MoHP) र काननु तथा याय म त्रालय (MoLJ) ले HIV िवधेयकमा पिरमाजर्न गरी अनमुोदन गनेर् कुराको सिुनि त 
गनुर्पदर्छ। 

२. समग्र वा य सेवा प्रणालीले:

◊ वा य सेवामा रहकेा असमानताको स बोधन गरी वा य सेवाह मा सधुार याउनपुदर्छ। LGBT मािनसह ले 
समतामलूक वा य सेवा प्रा  गनेर् िवषयमा अवरोधको सामना गिररहकेा छन ्र यस कुराले उनीह को समग्र िहतमा 
प्रितकूल असर पिररहछे। 

◊ वा य पिरणाम, प्रदायक प्रविृ  र िशक्षामा रहकेा असमानताको बझुाइमा सधुार याउनपुदर्छ र सेवा प्रदायक LGBT 
यिक्तह का लािग वातावरणमा सधुार याउने उपायह को खोजी गनुर्पदर्छ।

◊ LGBT मािनसह का वा यस ब धी आव यकताह लाई स बोधन गनर् र HIV िनय त्रण, उपचार, याहार र अ य 
वा य सेवाह  प्रदान गनुर्का साथसाथै समावेशी यौिनक तथा प्रजनन वा य सेवाह  उपल ध गराउन वा य 
प्रणालीको क्षमता अिभबिृद्ध गनुर्पदर्छ। 

◊ LGBT स ब धी वा य आव यकताह को स ब धमा वा य सेवा प्रदायकह लाई संवेदनशील बनाई 
(sensitize) तािलम प्रदान गनुर्पदर्छ। 

• HIV कायर्क्रमह सँगसँगै मनोसामािजक तथा मानिसक वा य सेवाह  उपल ध गराउनपुदर्छ।

• सेवामा िवभेदरिहत पहुचँको ग्यारे टी गनुर्पदर्छ।

◊ ते ोिलङ्गी-िवशेष वा य सम याह को स बोधन गनुर्पदर्छ:

• िलङ्गस ब धी असामा य िनराशा तथा अस तिु को स बोधन गनर् ते ो िलङ्गी-िवशेष वा य सेवा उपल ध 
गराउनको लािग प्रमाणको आधार िसजर्ना गनुर्पदर्छ।

• हम न प्रयोगको वा यमा पनेर् असरको बारेमा अझ गहन अनसु धान तथा िवकास कायर्क्रमको आव यकता 
छ, ज तो औसधी सेवन, मात्रा, र श यिचिक साको िवषयमा उपयकु्त परामशर्को साथसाथै मनोवैज्ञािनक 
सहायताको पिन आव यकता छ। 

३. LGBT मािनसह लाई मैत्रीपणूर् सेवा उपल ध गराउने िवषयमा वा य के द्र र फामेर्सी लगायत वा य िवभागको लािग 
िनदेर्िशकाह को ज री छ। 

4. LGBT मािनसह  वा य सेवा िलने कायर्मा हतो सािहत नहुन ्भ नको लािग उनीह मा हुने िवभेद हटाउन वा य 
कमर्चारीह लाई यौिनक िविवधता िवषयमा तािलम तथा िशक्षा प्रदान गनुर्पदर्छ। 

५. बहृ र प्रमाणको िवकास गनर् सरकार, अनसु धानकतार् र समदुायले संयकु्त पमा अनसु धाना मक िक्रयाकलापको िवकास 
गरी कायार् वयन गनुर्पदर्छ। LGBT मािनसह ले सामना गिररहकेा वा य क्षेत्रमा रहकेा असमानता (अ याय) र नकारा मक 
वा य नतीजाह को स बोधन गनर् अपनाइएका ह तके्षपकारी िक्रयाकलापह को िवकास गनर् र ितनको प्रभावकािरताको 
परीक्षण गनर्को लािग अनसु धानको आव यकता छ। वा य सेवामा पहुचँ बढाउने तथा वा य क्षीण गराउने मानिसक 
वा भौितक अव थालाई स बोधन गनेर् ह क्षेपह ले यी असमानताह लाई हटाउन सिक छ। ह तके्षपकारी कायर्ह  लाग ू
गदार् सीमा तकृत वा बेवा ता गिरएका उपसमहूह मा जोड िदन ुिवशेष आव यक छ। अनसु धानका िन कषर् र डेटालाई पिन 
एक एक गरेर छुट्याउनपुदर्छ तािक HIV स ब धी ह तके्षपकारी कायर्ह लाई समिलङ्गी पु ष/अ य MSM र ते ो िलङ्गी 
मिहलाह को लािग छुटै्ट छुटै्ट तयार पानर् सिकयोस।्

६. LGBT अिभय ता र िव ततृ समाजले LGBT मािनसह को जीवनमा सकारा मक सामािजक प्रभावलाई बढावा िदने र 
प्रो सािहत गनेर् गनुर्पदर्छ। मानिसक वा यमा सामािजक सहायताले ठूलो भिूमका खे दछ। LGBT मािनसह को जीवनमा 
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पिरवार, कूल, कायर्क्षेत्र, धािमर्क सं था र सामदुाियक संगठनह  ज ता सामािजक संरचनाको भिूमकाको बारेमा अझ पणूर् 
पमा बु नपुदर्छ।

५. स चारमा यम

1. LGBT समदुाय र अिभय ताह ले:

◊ सबै िमिडया आउटलेटका कमर्चारी तथा सबै स चारमा यम (छापा, प्रसारण इ टनेर्ट) का पत्रकारह लाई SOGI तथा 
LGBT सवालह को िवषयमा सेि सटाइज गनेर् (संवेदनशील बनाउने) र तािलम प्रदान गनुर्पदर्छ।

◊ स चारमा यमलाई SOGI स ब धी संवेदनशीलतालाई बढावा िदन पहरेदार (वाचडग) को पमा िवकास गनुर्पछर्।

◊ रोल मोडेल (अनकुरणीय यिक्त) ह  िसजर्ना गनुर्पछर्: उ च प्रोफाइलयकु्त सेलेिब्रटी, नेता र अिधकृत – जनुसकैु SOGI 
भए पिन – जसले LGBT अिधकारका सवालह को बारेमा सावर्जिनक पमा आवाज उठाउनेछन।् 

◊ िविवध LGBT आवाजह को सनुवुाइ हुने कुराको सिुनि त गनुर्पछर् तािक कुनै एक उपसमहूको संकीणर् आवाजको 
मात्र होइन िक, परैू समदुायको समदृ्ध िविवधता झि कन सकोस।् 

◊ स दशेह  HIV को साथसाथै िविवध प्रकारका LGBT सवालह मा हुने कुराको सिुनि त गनुर्पछर्।

◊ जनमानसलाई िशिक्षत गराउनको लािग सामािजक स चारमा यम, स जाल, मि टमेिडया, नाटक तथा लास मब 
(सामािजक स जालको प्रयोग गरी ठूला भेलाह को आयोजना) को प्रयोग गनेर्। 

◊ सचेतना जगाउन र LGBT पिहचानका पणूर् सीमा, सवाल तथा चनुौतीह को बझुाइमा सधुार याउन मलूधारका 
स चारमा यमह लाई संलग्न गराइरहनपुछर्। िव ततृ सामािजक चेतना अिभबिृद्ध गनर् LGBT-केि द्रत कायर्क्रम वा 
आउटलेटह मा मात्र भर परेर पयार्  हुदँनै र प्रभावकारी पिन हुदँनै। 

२. िमिडया आउटलेटह ले:

◊ राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय LGBT कायर्क्रमह  र IDAHOT तथा गौरव स ाह (Pride Week) ज ता िदवसह लाई 
अझ बिढ समेट्ननुपुछर्।

◊ खु ला पमा घोिषत LGBT मािनसह लाई िनयिुक्त गनुर्पदर्छ तािक यौनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकह का 
समाचार र सवालह लाई स तिुलत र जानकारीमलूक ढङ्गबाट समेट्न सिकयोस।् 

◊ ते ो िलङ्गी मिहलाह का यौन कथाह लाई सनसनीपणूर् पमा समेट्न ब द गरी यसको ठाउँमा LGBT 
मािनसह का सफलता र प्रगितका कथाह लाई प्रबधर्न गनुर्पछर्। 

◊ सामदुाियक रेिडयो कायर्क्रमह को िवकास गनुर्पछर् र िविभ न LGBT संगठनह सँग साझेदारी गरी रणनीितह को 
िवकास गनुर्पदर्छ।

◊ प्रभावकारी रोल मोडेलह  िसजर्ना गनर् सकारा मक र ग्रहणीय पिरवार तथा अिभभावकह सँग अ तवार्तार् िलनपुदर्छ।

◊ LGBT का वा य र अिधकारस ब धी सवालमा सही सचूना प्रवाह गनुर्पछर् ता िक समाज पर परागत हटेेरोसेक्सअुल 
द प ीह द्वारा स चािलत पिरवारका साथसाथै पिरवारको वैकि पक तथा तकर् सङ्गत मोडेलको बारेमा पिन अ य त 
हुनेछ।



166 | BEEINNG LLGBTT INN AAASIAA: NEEPPAL CCOOUNNTRRY RREPPORRT

िव भिरका समिलङ्गी मिहला, पु ष, िद्विलङ्गी र ते ोिलङ्गी (LGBT) मािनसह ले चनुौतीह को िनर तर सामना गिररहकेा छन।् समानता र 
सबै प्रकारका िवभेद र उ पीडनबाट मिुक्तको लािग बढ्दो आवाज उिठरह ेपिन LGBT मािनसह ले रोजगारीको अवसरको अभाव16 र वा य 
सेवा17, आवास18, र िशक्षा19 प्रा  गनेर् क्रममा पवूार्ग्रहको िशकार भैरहनपुरेको छ। समिलङ्गी मिहलाह  “सधुारा मक बला कार”20 बाट प्रतािडत 
छन ्र िविभ न दशेमा LGBT यिक्तह को बारंबार ह या भैरहकेो छ। ट्रा जे डर यरुोपले २०१२ मा िनकालेको प्रितवेदन अनसुार २००८ दिेख 
२०१२ स म ते ोिलङ्गी यिक्तह  ह याको िशकार भएका िथए।  

िव भिरका LGBT मािनसह ले सामना गिररहकेा केही नाटकीय चनुौतीह :

◊ सन ्२००९ मा यगुा डामा एउटा िवधेयक याइयो जसमा होमोसेक्सअुल (समिलङ्गी) अपराधको लािग ज मकैदको यव था 
गिरएको िथयो। िडसे बर २०१३ मा संसदले यगुा डा ए टी-होमोसेक्सआुिलटी एक्ट (यगुा डा समिलङ्गीिवरोधी ऐन) 
२०१४ पास गर ्यो र फेब्रअुरी २०१४ मा रा ट्रपितले ह ताक्षर गरेर काननुको पमा लाग ूगरे (तर अ तत: अग ट २०१४ मा 

16 Sears, B. & Mallory, C. (2011). Documented Evidence of Employment Discrimination and Its Effects on LGBT People. The 
Williams Institute. Retrieved 30 August 2013 from http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/ uploads/Sears-Mal-
lory-Discrimination-July-20111.pdf

17 Winter, C. (2012) Responding to LGBT Health Disparities. Ryan Barker & Thomas McAuliffe (Eds.). Missouri Foundation for Health. Re-
trieved 23 August 2012 from http://www.mffh.org/mm/files/LGBTHealthEquityReport.pdf

18 Grant, J. M., Mottet, L. A., Tanis, J. et al. (2011) Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey. Wash-
ington: National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force. Retrieved from www.thetaskforce.org/down-
loads/reports/reports/ntds_full.pdf

19 Burns, C. (2011). Fact Sheet: LGBT Discrimination in Higher Education Financial Aid. Center for American Progress. Retrieved 20 August 
2014 from http://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2011/08/pdf/ lgbt_factsheet.pdf

20 Brown, R. (2012). Corrective Rape in South Africa: A Continuing Plight Despite an International Human Rights Response. 2012 Annual 
Survey of International & Comparative Law (Spring, 2012). Golden Gate University School of Law.

पिरचय 
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यगुा डाको संवैधािनक अदालतले यसलाई र  गिरिदयो।) समिलङ्गी स ब ध राखेमा आजीवन कारावासको सजाय हुनसक्छ र 
होमोसेक्सआुिलटी(समलैङ्िगकता) को प्रबधर्न समेत गरेमा पिन जेलको सजाय हुन सक्छ।

◊ जनु २०१३ मा समा एउटा काननु लाग ूभयो जसमा एउटा दफाले “नाबािलगह को बीचमा गैर-पर परागत यौन स ब धको 
बारेमा प्रचार गनर्” प्रितब ध लगाउँछ, जसमा होमोसेक्सआुिलटीको बारेमा १८ वषर्भ दा मिुनका यिक्तह लाई जानकारी िदए 
वापत ्एक यिक्तलाई ४००० बल (US$121) दिेख सं थालाई १० लाख बलस म जिरवाना तोिकएको छ।21

◊ िडसे बर २०१३ मा भरतले १८६१ मा बनेको भारतीय अपराध ऐनको ख ड ३७७ अ तगर्त होमोसेक्सआुिलटीलाई पनु: 
गैरकाननुी घोिषत गिरयो। यस पिरवतर्न प ात ्२००९ मा िद ली उ च अदालतले प्रगितशील फैसला सनुायो र यापक पमा 
प्रशंसा पायो, जसमा ख ड ३७७ लाई ‘रेड डाउन’ गरेर यसलाई अमा य घोिषत गिरयो।

हाल ८३ दशे र इलाकाह ले LGBT पिहचान र स ब धलाई गैरकाननुी घोिषत गरेका छन,् सात वटा दशेमा समिलङ्गी स ब धको सजाय 
मृ य ुद ड िदने यव था छ, ५० भ दा कम दशेले समिलङ्गी िवरोधी भेदभावलाई पणूर् वा आंिशक पमा सजाय िद छन;् र १९ वटा दशेले मात्र 
यौिनक झकुाव र/वा लैङ्िगक पिहचानको आधारमा गिरने भेदभावलाई प्रितब ध लगाएको छ।22, 23  

तर िव तरीय नेता र अ य यिक्तह  LGBT यिक्तह िव द्ध हुने कलंक, भेदभाव र मानव अिधकार उ लंघनका घटनाह  िनमूर्ल पानर्को 
लािग कायर्रत छन।् सन ्२०११ मा संयकु्त रा ट्र संघ मानव अिधकार पिरषद ्(HRC) ले प्र ताव १७/१९ अनमुोदन गर ्यो, जसले संयकु्त रा ट्र संघ 
मानव अिधकार उ चायकु्तको कायार्लय (OHCHR) लाई मानव अिधकार र यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान (SOGI) िवषयमा पिहलो 
UN प्रितवेदन जारी गनेर् ढोका खोिलिदयो। प्रितवेदनले मािथ उ लेख गिरएका क्षेत्रका24 जनताले यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानको 
आधारमा िवभेदको सामना गनुर् पिररहकेा प्रमाणह  पेश गरेको छ। उ चायकु्त नाभी िप लाईले LGBT मािनसह ले सामना गिररहकेा िवभेदको 
अ य गरेर UN को इितहासमा नयाँ अ याय लेख्न सहयोग परु ्याउन UN का सद य रा ट्रह लाई चनुौती िदनभुयो। यसको साथसाथै:

◊ यस आ ानलाई िडसे बर २०११ मा पवूर् अमेिरकी पररा ट्र म त्री िहलारी िक्ल टनले अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार िदवसमा 
LGBT अिधकारको िवषयमा िदएको आ नो भाषणमा प्रित विनत गिरिदइन।् िक्ल टनले जोड िदइन ्- LGBT मािनसह  
अ य अ पसंख्यक हुन ्जसलाई िगर तार गिर छ, िपिट छ, आतंिकत पािर छ र यहाँस म िक कितपय अव थामा मािर छ 
पिन। धेरैलाई “आ ना वदशेी नागिरकले नै अपहलेना र िहसंापणूर् यवहार गदर्छन ्र उनीह लाई सरुक्षा गनर् सशक्त पािरएका 
िनकायले अक ितर ि  फेिरिद छन,् वा धेरैजसो अव थामा त दु यर्वहार गनर् पिन लािग पछर्न।्”

◊ ६ िडसे बर २०११ मा अमेिरकी रा ट्रपित बाराक ओबामाले LGBT यिक्तह को मानव अिधकारमा सधुार याउन 
अ तरार्ि ट्रय पहलको ज्ञापनपत्र जारी गरे। यसले िवदशेमा कायर्रत सबै िनकायह लाई अमेिरकी कुटनीित तथा वैदिेशक 
सहायताको मा यमले LGBT यिक्तह को मानव अिधकारको प्रबधर्न र सरुक्षाको सिुनि तता गनर् िनदेर्शन िदयो।

◊ ७ माचर् २०१२ मा संयकु्त रा ट्र संघका महासिचव बान की-मनूले मानव अिधकार पिरषद ्बैठकको क्रममा SOGI को आधारमा 
हुने िहसंा र िवभेदको िवषयमा स दशे िदए। उनको अनसुार यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानको कारणले मािनसह मा 
गिरने िहसंा र िवभेदको ढाँचालाई हदेार् “पीिडतह का लािग यो एउटा ठूलो द:ुखदायी घटना हो – र हाम्रो सामिुहक आ थामा 
एउटा ध बा हो। यो अ तरार्ि ट्रय काननुको उ लंघन पिन हो।” िक्रयाशील हुने “समय आइसकेको छ”, उनले भने।

21 BBC (2013) Q&A: Gay rights in Russia (13 August 2013). Retrieved 29 August 2014 from http://www.bbc.co.uk/news/world-eu-
rope-23604142

22 United States Agency for International Development. (n.d.) LGBT Global Development Partnership: Promoting Lesbian, Gay, Bisexual, 
and Transgender Inclusive Development. Retrieved on 20 August 2013 from http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/
USAID%20Fact%20Sheet%20LGBT%20Global%20Partnership.pdf

23 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) (2014) State-Sponsored Homophobia: A world survey of laws: 
Criminalisation, protection and recognition of same-sex love. Itaborahy and Zhu. May 2014, 9th Edition. Retrieved 18 July 2014 from 
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.pdf

24 Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights (OHCHR) (2011), “Discriminatory Laws and Practices and Acts of 
Violence against Individuals Based on their Sexual Orientation and Gender Identity”, 17 November 2011 report submitted to the Human 
Rights Council. Retrieved 27 August 2013, from http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/ Session19/A-
HRC-19-41_en.pdf
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नेपाल राि य LGBTI सामदुाियक संवाद कायर्बम र देशीय ूितवेदन

UNDP नेपाल र यिुनसेफ नेपाल दशेीय कायार्लयले UNDP एिसया- यािसिफक क्षेत्रीय के द्र र USAID का क्षेत्रीय र नेपाल 
िमसनह को सहयोगमा काठमाडौमँा २२-२३ अिप्रल २०१४ मा नेपाल राि ट्रय LGBTI सामदुाियक संवाद कायर्क्रमको आयोजना 
गरेको िथयो। संवाद कायर्क्रम ‘Being LGBT in Asia’ को नेपाल अंगको एक प्रमखु िक्रयाकलाप िथयो र नेपालभिरका प्रमखु LGBT 
अिभय ताह म येबाट नौ जनाको संवाद कायर्क्रम स लाहकार सिमित (DAC) को मागर्िनदेर्शन बमोिजम यसको आयोजना गिरएको 
िथयो। LGBT समदुायले सामना गिररहकेा मह वपणूर् मानव अिधकारस ब धी चनुौतीह को बारेमा UN िनकाय, अमेिरकी सरकारी 
सरोकारवाला, नेपाल सरकारका कमर्चारी तथा िवकास साझेदारह लाई सिूचत गनुर् र संलग्न गराउन ुसंवाद कायर्क्रमको उ े य िथयो। 
सफल पिरवतर्न र जनपैरवीका नमनूाह को समीक्षा गनेर् र मानव अिधकार, LGBT अिधकार र नेपालको िवकासस ब धी कायर्क्रमह मा 
सधुार याउन िनणर्य प्रिक्रयामा सिूचत गनेर् पिन यस कायर्क्रमको उ े य िथयो। 

दईु-िदने कायर्क्रममा सहभागीह ले आ ना जीव त अनभुवह का कथाह  राख्नभुयो, सामना गनुर् परेका चनुौतीह को बारेमा छलफल 
गनुर्भयो, पिरवतर्नको लािग अवसरह को पिहचान गनुर्भयो र LGBT समदुाय, नेपाल सरकार र िवकास समदुायलाई छ वटा िवषयह : 
िशक्षा, वा य, रोजगारी, पािरवािरक मािमला, स चारमा यम र समदुाय र राजनीितमा िसफािरसह  प्र ताव गनुर्भयो। 

संवाद कायर्क्रममा ५७ जना अिभय ताह ले भाग िलएका िथए। समावेशी र िविवध प्रकारका प्रितिनिधह  संलग्न गराउनको लािग 
यसको योजना गनेर् क्रममा पर परागत पमा यनू प्रितिनिध व भएका समिलङ्गी मिहला, ते ो िलङ्गी पु ष, यवुा तथा िकशोर, वदृ्ध, 
सिुवधावि चत सामािजक-आिथर्क पृ भिूमबाट, र HIV सिहत िजइरहकेा लगायत LGBT उपसमहूको सहभािगताको सिुनि ततामा 
िवशेष यान िदइएको िथयो। सहभागीह मा ११ जना व-पिहचानयकु्त समिलङ्गी मिहला, १५ जना समिलङ्गी पु ष, दईु िद्विलङ्गी 
यिक्त, १५ जना ते ोिलङ्गी मिहला, ९ जना ते ो िलङ्गी पु ष, १ जना अ तिलर्ङ्गी, १ जना समलैङ्िगक (queer) यिक्त र तीन जना 
सहयोगीह  संलग्न िथए। कायर्क्रममा संयकु्त रा ट्र संघ, अमिरकी सरकार, USAID नेपाल, नेपालका िविभ न म त्रालय, सरकारी िनकाय र 
िवकास साझेदारह का उ च तरीय प्रितिनिधह ले पिन भाग िलएका िथए।25 

संवाद कायर्क्रमको पिहलो सत्रमा LGBT समदुायमात्रको लािग ब द सत्र िथयो जहाँ सहभागीह ले ग्रास ट तहमा भएका कायर्ह मा 
उनीह का अनभुव, यिक्तगत र सं थागत साम यर्, चनुौती र बाधा, मानव अिधकारका प्रमखु सवाल, र उपयकु्त वा य सेवामा पहुचँ 
ज ता सवालह मा बहस गरे। सहभागीह ले यी यापक छलफलह बाट प्र येक िवषयमा प्र ताव गिरने िसफािरसह लाई अि तम प 
िदए। दो ो खु ला सत्रमा (दो ो िदनको दो ो उ राद्धर्मा) सहभागीह ले उनीह का िसफािरसह  सरकारी कमर्चारी, UN िनकाय, 
USAID, िवकास साझेदार, मानव अिधकारकमीर्, अनसु धानकतार्, नागिरक समाज अिभय ता र LGBT मानव अिधकार र िवहङ्गम 
िवकासका सवालह मा कायर्रत प्राज्ञ लगायत स बि धत सरोकारवालाह सँग राखे।

नेपालमा LGBT मािनसह को राजनीितक तथा सामािजक अव थाको िसंहावलोकनबाट यो प्रितवेदनको शु  हु छ। यसपिछ LGBT 
अिधकारको लािग काननुी वातावरण, सामािजक-सां कृितक स दभर्, र राजनीितक र सांगठिनक वातावरणको समीक्षा गिरनेछ। आगामी 
ख डह  संवाद कायर्क्रममा भाग िलएका सहभागीह ले छ वटा िवषयगत क्षेत्रह मा गरेका बहस र िसफािरसह मा केि द्रत हुनेछन।् 
यसको साथसाथै संवाद कायर्क्रमका सहभागीह सँगको बहस र प्रकािशत सामग्रीका आधारमा LGBT यिक्तह का मानव अिधकार 
स ब धी समकालीन अनभुवह  प्रितिबि बत गनेर् मािमला अ ययनह  पिन संलग्न गिरएको छ। प्रितवेदनको अि तम ख डले नेपालका 
LGBT संगठनह को हालको क्षमताको चचार् गरेको छ। 

25 The UN presence at the Dialogue was led by UNDP Country Director Shoko Noda, UNICEF Nepal Representative Hanna Singer, UN 
Women Representative Ziad Sheikh, and UNAIDS Nepal Country Coordinator Dr. Ruben F. del Prado. Staff from UNDP Asia-Pacific 
Regional Centre (APRC), UNDP Nepal, UNICEF, UNV, UNFPA, UN Women, UNAIDS, ILO and the UNRCs Office were also present. US Gov-
ernment representation was led by Ambassador Peter W. Bodde who gave opening remarks and Acting USAID Mission Director Sheila 
Lutjens provided closing remarks. Other US Embassy and USAID staffs were also present. The government delegation was led by the 
Minister of Health and Population and included the Member Secretary of the Same-Sex Marriage Committee, Acting Secretary of the 
National Human Rights Commission, an Under-Secretary of the Ministry of Women, Children, and Social Welfare, an Advocate for the 
Supreme Court, a Deputy Superintendent of Police of the Human Rights Cell, a Human Rights Officer from the National Human Rights 
Commission, and a Section Officer from the Department of Passport at the Ministry of Foreign Affairs.
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BEING LGBT IN ASIA (एिसयामा LGBT हुँदा)

“Being LGBT in Asia (BLIA)(एिसयामा LGBT हुदँा): समिलङ्गी मिहला, पु ष, िद्विलङ्गी र ते ोिलङ्गी (LGBT) यिक्तह  
र नागिरक समाजका लािग काननुी र सामािजक वातावरणको सहभािगता मक समीक्षा तथा िव ेषण” यस प्रकारको पिहलो एिसया यापी 
अ ययन प्रयास हो, जसमा UNDP र USAID सँगसँगै एिसयाका ग्रास ट तहका LGBT संगठन र समदुायका अगवुाह  संलग्न 
हुनेछन।् आठ ओटा दशेह  – क बोिडया, चीन, इ डोनेिसया, मङ्गोिलया, नेपाल, िफिलिप स, थाइ या ड र िभयतनाम – मा केि द्रत 
यस अ ययन प्रयासले LGBT यिक्तह का यथाथर् अनभुवह लाई िवकास र मानव अिधकारको ि कोणबाट िनया नेछ। यसले यस 
क्षेत्रभिरका LGBT मािनसह का बीचमा स जाल िनमार्ण गनर्, ज्ञानको आधाररेखा िनमार्ण गनर् र नीितगत बहस र सामदुाियक पिरचालन 
गनेर् LGBT संगठनह को क्षमताको बारेमा बु न र िभिडयो ( य), इ टनेर्ट र सामािजक स चारमा यमको प्रयोग लगायत नवीन पद्धितमा 
जोड िदने सहभािगता मक प्रिक्रयाबाट नीितिनमार्ण तथा कायर्क्रम तजूर्मा प्रिक्रयामा सचूना प्रवाह गनर् प्रो सािहत गदर्छ। यसले मि टमेिडया 
र सामािजक स चारमा यमका लािग औजार तथा ोतह को िसजर्ना गनर्, यवुा नेतृ वलाई LGBT स बद्ध नागिरक समाजलाई सहयोग 
गनेर् कायर्मा संलग्न गराउन र एिसयाभिरका LGBT समबद्ध नागिरक समाजसँग काम गनेर् UN पिरवार तथा अमेिरकी सरकारको क्षमतामा 
सधुार याउन पिन सहयोग गदर्छ। 

‘Being LGBT in Asia’ को एउटा मह वपणूर् उ े य भनेको क्षेत्रभिरका िवकास साझेदार, सरकारह , LGBT नागिरक समाज स बद्ध 
संगठन, र आ थामा आधािरत संगठन लगायत LGBT सवालमा कायर्रत यिक्त र संगठनह  बीच अ यासका उदीयमान समदुायह लाई 
एकै ठाउँमा याउन ुहो। िनकाय र जन तरका िवकास साझेदारह  बीच िसजर्ना मक अ तिक्रर् याह को स जालमा लगानी र यसको 
िनमार्ण गरेपिछ सरोकारवालाह  भिव यमा अपनाइने LGBT-समावेशी िवकास पद्धित र कायर्क्रम तजूर्मा गनर्को लािग बहृ र थानमा 
त पर हुनेछन।् प्र येक दशेमा यस पहलकदमीको पिहलो प्रमखु िक्रयाकलापको पमा राि ट्रय LGBT सामदुाियक संवाद कायर्क्रम रहकेो 
छ र यसपिछ िव ततृ दशेीय प्रितवेदन तयारी रहकेो छ। 

LGBT मानव अिधकार कायार्लयका भरत े ले “Being LGBT in Asia” पहल र नेपालको 

नेपाल राि ट्रय LGBTI सामदुाियक संवाद कायर्क्रमका िक्रयाकलापह  प्र ततु गदैर्
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इितहास

नेपालमा LGBT पिहचानलाई धािमर्क मा यता िदइन ुलगायत िविवध SOGI भएका यिक्तह  प्राग-ऐितहािसक र म ययगुीन समयदिेख अि त वमा रहकेो र 
ितनीह प्रित सिह णतुा रहकेो अिभलेख प्राचीन िह द ूग्र थह मा भेिट छ। वैिदक कालदिेख नै िह द ूधमर्मा “ते ो िलङ्ग” र पु ष र मिहला समलैङ्िगकताको 
स दभर्लाई ि वकािरएको छ। उदाहरणको लािग, भारतको खजरुाहो26 मि दर लगायत म ययगुीन िह द ूमि दरह , शा  र अ यासह मा याख्या गिरएका 
महान ्िह द ूमहाका यह , महाभारत27 र रामायण28 अिन प्रिसद्ध कामासतु्र 29। यस बाहके, िह द ूधमर्मा ते ोिलङ्गी दवेता पिन छन,् उदाहरणको लािग, 
अधर्नारे र, “जो िशव र पावर्तीको संगमबाट बनेका उभयिलङ्गी हुन।्”30 तर यो इितहासको LGBT नेपालीह को दिैनक अनभुिूतमा कितको प्रभाव पारेको 
छ भ ने कुरा िववादयोग्य छ।

िपतृस ा र हेटेरोन यार्िटिभटी

नेपाली समाजमा शिक्तशाली िपतसृ ा प्रणाली या  छ, जसले LGBT मािनसह को राजनीितदिेख दिैनक जीवनस मका प्र यक्ष वा अप्र यक्ष 
अ तिक्रर् याह मा असर पादर्छ। पु षह ले राजनीित, स चारमा यम, उ च िशक्षा, सरकारी कमर्चारीत त्र र िनजी क्षेत्र लगायत सावर्जिनक जीवनका सबै 
पक्षह मा प्रभु व जमाएका छन।् अ य दिक्षण एिसयाली समाजह मा ज तै पु षह  नै सडक र सावर्जिनक क्षेत्रह मा पिन मािहलाह भ दा बिढ दखेा पनेर् 

26 The Khajuraho temple in India openly depicts both male homosexuality and lesbianism in carvings on its walls.

27 In the Hindu epic, the Mahabharata, which is designated as a key source of Hindu religion and philosophy, there are two major 
third-gender characters: Shikhandi and Brihanla.

28 The Hindu epic, the Ramayana, has a story about homosexuality. Once there was a king named Dilip who had two wives but died 
without leaving an heir. One day, Lord Shiva appeared in the dream of the King’s widows and said they will have a child if they made love 
together. The queens made love and one day one of the queens gave birth to a child. The child grew to become a great King Bhagiratha, 
who brought River Ganges from the heaven to earth.

29 The Kama Sutra, written in 150 BC contains passages describing eunuchs or “third-sex” males performing oral sex on men. http://www.
kamashastra.com/kama209.htm

30 London, Jennifer. 2011. “U.S. helps Nepal Lead Way on Gay Rights.” http://www.latitudenews.com/story/u-s-helps-nepal-lead-way-on-
gay-rights/

नेपालमा  
LGBT सम्बन्धी 

जनपैरवीको सन्दभर्
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गदर्छन।् मिहलाह लाई सावर्जिनक प्रदशर्न (exposure) मा पिन सीमा तोिकएको हु छ र प्राय: नीजी क्षेत्रिभत्र नै सीिमत हु छन।् य तो खाले यव थाले 
गदार् मिहलाह लाई समिलङ्गी हु ँभनेर घोिषत गनुर् पु षह लाई समिलङ्गी हु ँभनेर घोिषत गनुर् जित सहज छैन। मिहलाह को अिधकारवादी आ दोलनको 
सफलता र अनदुानको बावजदु पिन िपतसृ ा अझै सशक्त नै छ।31 मिहला अिधकारवादी संगठनह को एक समहूले तयार पारेको सन ्२०११ को मिहला 
िव द्ध हुने भेदभाव उ मलून महास धी (CEDAW) छायाँ प्रितवेदनमा सम यालाई यसरी रेखाङ्िकत गिरएको छ “नेपाली समाजले मिहलाह को लािग 
यावहािरक मा यताह  लाग ूगरेको छ, जसले यौिनकता (कामकुता) लाई दबाउन र उनीह को शरीर ‘शदु्ध’ राख्ने िनयमह को िनधार्रणमा जोड िद छ। 
यसले मिहलाह का लािग आ नो यौिनकताको िनय त्रणमा सीिमतता याइिदएको छ। मिहला र पु षको यौिनकता िनधार्रण गनर् िभ निभ न मानकह को 
प्रयोग हु छ।”32

मिहलाह भ दा पु ष शिक्तलाई मह व िदनलेु कठीनाइह  उ प न गराउँछ र यो िवशेष पमा समिलङ्गी मिहला र ते ोिलङ्गी पु षमा प  पमा मखुिरत 
हु छ। िविभ न सामािजक तथा संरचनागत सीमाह ले गदार् समिलङ्गी मिहलाह ले, समिलङ्गी मिहलािव द्ध हुने यौनज य िहसंाको बारेमा अनसु धान 
संलग्न गिरएको एक प्रितवेदनले िचत्रण गरे अनसुार “तीन तहमा उ पीडनको िशकार हुनपुछर्: एक मिहला भएको हुनाले, अ पसंख्यक भएको हुनाले र 
अिधन थ (subordinate) भएको हुनाले।”33 

िपतसृ ा मक यव थाको साथसाथै हटेेरोन यार्िटभ मा यता अनसुार यवुा पु ष तथा मिहलाले तलुना मक पमा किललै उमेरमा िववाह गरेर बालब चा 
ज माउन ुपनेर् हु छ। य तो वातावरणमा िविवध यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान बोकेका मािनसह लाई आ नो कुरा यक्त गनर् वा खु न एकदम ै
सीिमत अवसर र थान हु छ।

जात र वगर्को भूिमका

नेपाली जाित प्रथा नेपालमा सामािजक तरीकरणको पर परागत प्रणाली हो। यो एक जटील प्रणाली हो र अझै पिन अि त वमा छ। जाित प्रथाले जात भिनने 
िविभ न ेणीबद्ध अ तिवर्वाही समहूह द्वारा सामािजक वगर्को पिरभािषत गदर्छ। वगीर्य प्रणालीले धनस पि  र राजनीितक शिक्तमा पहुचँमा रहकेो िभ नताको 
आधारमा मािनसह को समहूलाई िवभािजत गदर्छ। LGBT मािनसह ले यौिनक र लैङ्िगक पिहचान अिन उनीह ले सामना गनेर् चनुौतीह लाई कसरी 
महससु गदर्छन ्भ ने कुरामा जातीय र वगीर्य िभ नताले असर पादर्छ।

31 Forum for Women, Law and Development, Informal Sector Service Center, Institute of Human Rights Communication Nepal Interna-
tional Alert, National Business Initiative, Saferworld, “Women’s insecurities and the workplace in Nepal: A study from Banke and Bara 
districts” February 2014: http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/796-womenas-insecurities-and-the-workplace-in-nepal 
(accessed June 2014)

32 Shadow Report on the Fourth and Fifth Period Report of the Government of Nepal on CEDAW, 2011: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/ cedaw/docs/ngos/FWLD_NepalCEDAW49.pdf

33 Knight, K., Miller, K., Shrestha, B., Thapa, D., Khadka, H., Limbu, P. (2013). Global LGBTI human rights partnership Bridges to Justice: Case-
study of LGBTI rights in Nepal, Copyright 2013 by Astraea Lesbian Foundation for Justice, p.14

Lesbian film-maker, Nilu Doma Sherma presenting her “Stories of Being Me: Kathmandu video”, together with Nepali movie actress, Priyanka Karki 
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तर, अनसु धान र आङ्कडाको अभाव छ। नेपाली LGBT मािनसह प्रितको धारणा बनाउनमा जात र वगर्ले कसरी प्रभाव पादर्छ भ ने कुरा िनक्य ल गनर् 
कठीन छ। उ च िशक्षामा पहुचँ र स चारमा यमको उपल धता अिन िविवध SOGI को िवषयमा अझ सकारा मक हुन सक्ने िवदशेी प्रभावका कारणले 
"उ च" जातका वा तलुना मक पमा सिुवधास प न समहूका शहिरया मािनसह ह  समलैङ्िगकताप्रित बिढ सिह ण ुहुनसक्छन।् ते ोिलङ्गी यिक्तह , 
िवशेष गरी मेटीह  तराई क्षेत्रमा बिढ पाइने र उनीह प्रित सिह ण ुब ने स भावना रहन सक्छ िकनभने यस क्षेत्रमा उनीह को ऐितहािसक पवूर्वृ  छ र िछमेकी 
रा ट्र भारतका िहजंडा समदुायह सँग उनीह को धेरै समानता छ।

यित हुदँाहुदँ ैपिन, िविभ न जात र जनजाित समहूह मा LGBT मािनसह को ि पन क्षेत्र क्षेत्रमा फरक पदर्छ र किहले कािह ँत पिरवार पिरवारमा पिन 
िभ नता छ, यसैले यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकप्रित अपनाइने कुनै प्रमखु ि कोण छ भनेर िन कषर् िनका न वा यी समहूले LGBT मािनसह लाई 
कसरी यवहार गछर्न ्भ ने िवषयमा सामा यीकरण गनर् सिकँदनै।

धमर्

नेपालका ८० प्रितशतभ दा बिढ जनसंख्या िह द ूछन ्र १० प्रितशतभ दा बिढ बदु्धमागीर् छन।्34 नेपालमा िह द ूर बदु्धमागीर् िनकट पमा रिह आएका छन।् 
मि दर र तपूाह मा उनीह का दवेदवेता एकै ठाउँमा रहकेा हु छन।् दबैु धमर्का अनयुायीले एक अकार्को धािमर्क थलमा ितथर् गिररहकेा हु छन।् उनीह का 
धेरै मू यमा यता र सं कारह मा समानता छ। नेपालमा यस प्रकारका धमर्ह ले गदार् यौिनकताको लािग अ य दशेह को तलुनामा सहनशील अव था िसजर्ना 
गरेको मािन छ। समलैङ्िगकतालाई अप्राकृितक, पापमय र नीितभ्र को पमा िन दा गनेर् धमर्को पमा िलइने िक्रि यन वा इ लाम ज ता अ  धमर्भ दा 
िभ न िह द ूर बदु्ध धमर् यौिनकता र लैङ्िगक पिहचानको सवालमा तलुना मक पमा सिह ण ुर तट थ दिेख छन।्35

नेपाल यस क्षेत्रका अ य िछमेकी दशेह को तलुनामा यस अथर्मा पिन िभ न छ िक भारत, चीन, बङ्गलादशे र भटुानज ता यस क्षेत्रका अ  दशेज तो यसले 
धािमर्क अितवाद र द्व द्वको सामना गनुर्परेको छैन।36 धािमर्क अितवादले समलैङ्िगकता-िवरोधी िवषम प िलन सक्छ। अ पसंख्यक मिु लम र िक्रि यन 
समहूह बाट समलैङ्िगकता र ते ोिलङ्गी पिहचान िव द्ध शत्रतुापणूर् मतह  प्रकट हुन सक् यो (भारतमा दफा ३७७ अ तगर्त समलैङ्िगकतालाई पनु: 
गैरकाननुी घोिषत गनर्मा अनदुार मिु लम र िक्रि यन समहूह ले अगवुाइ गरे ज तै), तर उनीह को मनोविृ ले नेपालको सावर्जिनक नीित तथा सामािजक 
मनोविृ मा यित उ लेखनीय पमा प्रभाव पानर् सकेको दिेखँदनै। यसको सट्टा नेपाली धािमर्क स दभर्ले अझ तट थ मनोविृ  िलएको भान भइरहकेो छ। 

नेपालको बहुसंख्यक मािनसह ले मा ने िह द ूधमर्ले न त समलैङ्िगकताको प्रबधर्न गदर्छ न त िन दा गदर्छ,37 तर हटेेरोसेक्सआुिलटीलाई समाजको प्रचिलत 
मा यता मािन छ, जसले स तान उ पादनलाई अ य त ठूलो मह व िद छ। फलदायी िववाहलाई अि तम ल य र सखुको नमनूाको पमा िलइ छ। यसको 
फल व प धेरै स तानको ज म हु छ जसको भरणपोषणमा ससंुरिचत र िव तािरत पिरवार प्रणालीले सहायता प्रदान गदर्छ। िह द ूधमर्का धमर् शा मा 
समलैङ्िगकताले याउने सम या भनेको स तानको अभाव र पैतकृ स पि मािथको हकसँग स बि धत काननुी सम याह  मा न सिक छ।

तर, नैितक अ वीकृित पिन अि त वमा छ। कुनै पिन प्रकारका गैर-प्रजननीय यौन स ब ध, चाह े यो िवपरीतिलङ्गी होस ्या समिलङ्गी होस,् स तान 
उ पादनको ल यबाट िवचलन मािन छ र हतो सािहत गिर छ। धेरै िह दहू ले समलैङ्िगकतालाई विजर्त मा छन ्िकनिक ग्र थह मा समलैङ्िगकता िवशेष 
पमा उ लेख गिरएको छैन र LGBT मािनसह लाई कठोर सामािजक लैङ्िगक मा यताको िवरोधीको पमा हिेर छ, जसले गदार् उनीह लाई कलंक 

लगाउने र भेदभाव गनेर् गिर छ। 

बदु्ध धमर्मा समलैङ्िगकताको िवषयमा िविवध मतह  छन।् बदु्ध धमर्लाई सामा यतया कामकु आन द र यौिनकतामा िव ास नगनेर् धमर्को पमा िलइ छ।38 
बदु्ध धमर् र यौिनक झकुाव बीचको स ब ध पर परा र िशक्षक (गु ) अनसुार भर पदर्छ। पर परागत पमा समलैङ्िगक यवहार र लैङ्िगक िवचरणलाई बदु्ध 
धमर्का अिधकांश कूलह मा आ याि मक प्रगितको बाधकको पमा िलइ छ। यसैकारण, िभक्षहु ले सबै यौनज य िक्रयाकलापह बाट आफूलाई वि चत 
गनुर्पनेर् हु छ र मिहला होस ्या पु ष कसैसँग पिन संभोग त िवशेष पमा विजर्त छ।39 बदु्ध धमर्को शु को चरणमा आम अनयुायीको लािग यौिनकताको 

34 National Census of Nepal (2011) available at http://cbs.gov.np/wp-content/uploads/2012/11/National%20Report.pdf

35 All you need to know about Hinduism, “Homosexuality and Hinduism”, accessed June, 2014: http://history-of-hinduism.blogspot.com.
au/p/homosexuality-and-hinduism.html

36 Compared to the religious conflicts in the other countries discussed, Bhutan’s religious conflict between the ruling Buddhist elite and 
Hindu minorities gets little coverage. More information about this dynamic can be accessed at: Thapa, Saurav Jung “Bhutan’s Hoax of 
Gross National Happiness” Wave Magazine (13 July 2011) available at http://fletcher.tufts.edu/News-and-Media/2011/07/13/Thapa-Jul13.

37 H S Rao, (July, 2009). “Hinduism does not condemn homosexuality”.Rediff News: http://news.rediff.com/report/2009/jul/03/hinduism-
does-not-condemn-homosexuality.htm.

38 Jackson, Peter Anthony (December 1995). “Thai Buddhist accounts of male homosexuality and AIDS in the 1980s”. The Australian Journal 
of Anthropology 6 (3): 140–53. doi: 10.1111/j.1835-9310.1995.tb00276

39 See, for example, the Pandakavatthu section of the Mahavagga. 1:61, 68, 69; Vinaya: Mahavagga, 1:71, 76. Additionally, “The Story of 
the Prohibition of the Ordination of Pandaka” justifies the ban by giving an example of a monk with an insatiable desire to be sexually 
penetrated by men, thus bringing shame upon the Buddhist community. Vinaya, Vol. 4, pp. 141–142.
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िवषयमा िनयमह  पिरभािषत गिरएको िथएन, िनयमह  िभक्षहु का लािग मात्र सीिमत िथए। यसकारण एक आम यिक्तको लािग समलैङ्िगकता 
वीकायर् हो िक होइन भ ने कुराको िनधार्रण गनुर्लाई धेरै बुद्धमागीर्ले धािमर्क सवालको पमा िलँदैनन।्40

तसथर्, नेपाली बिुद्ध ट िवद्वानह ले समलैङ्िगक आचरणको िनयम बनाएका छैनन।् ित बती महायाना बदु्धधमर्का दलाई लामा – जो सपु्रिसद्ध छन ्र नेपालमा 
उनका धेरै अनयुायी छन ्– उनले शु मा समिलङ्गी स ब धलाई यौन दरुाचारको पमा याख्या गरे।41 तर पिछ उनले आ नो िवचार बदले र “जनैु यौिनक 
झकुाव भए पिन”42 सबैको मानव अिधकारको लािग आ नो समथर्न रहकेो घोषणा गरे र समिलङ्गी पु षह  बीचको िववाहलाई नैितक समथर्न यक्त गरेर 
होमोफोिबयाको िन दा गदैर् आपसी सहमित भएस म यौनस ब ध सही हुने घोषणा गरे।43

होमोसोिसयािबिलटी (समिलङ्गी समाजशीलता)

यौनस ब धी बहस छलफल गनुर् सामािजक पमा विजर्त मािनए पिन पु ष पु ष बीचको यौन स ब धलाई राम्रो तरीकाले उ लेख गिरएको छ (यद्यिप 
मिहला-मिहला बीचको यौन स ब धको बारेमा अनसु धान र सचूनाको अभाव छ)।44 अ य दिक्षण एिसयाली समाजमा झै ँनेपाली समाजमा पिन पु ष पु ष 
बीचको यौनस ब ध तलुना मक पमा सामा य नै छ।45 पु षको मिहलामा सीिमत पहुचँ हुन,ु ह कादिेख कठोर लैङ्िगक पथृक्करण (अलगाव) लाई आदशर् 
मािनन,ु मिहलाको कुमािर वलाई सव पिर ठा न ुर "पु ष होमोसोिसयािबिलटी र होमोअफेक्सनािलजम" को सं कृित हाबी हुनु46 आिद कारणले य तो 
हुन ुअपिरहायर् छ। सावर्जिनक थलमा पु षह ले हात समा नु ुर लैङ्िगक आधारमा अलग अलग ब ने घरपिरवारमा पु ष-पु ष एकै ओ यानमा सु न ु
सामा य छ। समान िलङ्गका सद य बीचको कामो ेजक संसगर् लगायत सामािजक स ब धको अनमुित अ य दशेह भ दा बिढ नै प्रा  भएको दिेख छ। 
यी "होमोसोिसयािबिलटी" को वातावरणले भारतीय उप-महाद्वीपभिर पु ष-पु ष बीचको यौनज य िक्रयाकलापको लािग सकारा मक वातावरणको िसजर्ना 
गदर्छ।47 यसबाट के िन कषर् िनका न सिक छ भने य ता िक्रयाकलाप यिक्तगत पिहचानको अिभ यिक्त नभई अवसर, पहुचँ र यौन कु ठाबाट मिुक्तप्रा  गनेर् 
चाहनाको कारणले हुने गदर्छन।्48 चाखलाग्दो कुरा के छ भने हटेेरोसेक्सआुिलटी (िवपरीतलैङ्िगकता) का लैङ्िगक मा यताह को संरचना, अनगुमन र लाग ू
गनेर् उही प्रभावशाली नेपाली िपतसृ ा मक प्रथाले एकै साथ केही पु षह को बीचमा भने समिलङ्गी कामो ेजक यवहारको लािग गु  वातावरण उपल ध 
गराउने अव थाको िसजर्ना गिररहकेो हु छ।

40 “GLBT in World Religion” Thomas Paine Unitarian Universalist Fellowship (2008): http://www.tpuuf.org/2008/08/03/glbt-in-world-reli-
gions/.

41 James Shaheen, “Gay Marriage: What Would Buddha DO?”. Huffington Post, August 13, 2009, http://www.huffingtonpost.com/james-sha-
heen/gay-marriage-what-would-b_b_230855.html

42 Dennis Conkin, 1997, “Dalai Lama urges ‘respect, compassion, and full human rights for all,’ including gays”: http://quietmountain.org/
links/teachings/gayrites.htm (Accessed August 2014)

43 The Telegraph, 2014, “Dalai Lama Supports Gay Marriage”. Available at http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/ti-
bet/10682492/Dalai-Lama-supports-gay-marriage.html (Accessed August, 2014)

44 Tamang, Seira. Patriarchy and the Production of Homo-Erotic Behaviour in Nepal. Studies in Nepali History and Society 8.2 (December, 
2003): pp. 225-258.

45 Ibid.

46 Khan, Shivananda, “Cultural Constructions of male sexualities in India”, June 1995: www.nfi.net/Essays/95/Cultural%20Constructions%20
95.DOC.

47 Balachandran, Chandra S, (2004), “A Preliminary Report on Emerging Gay Geographies in Bangalore, India. In Sexual Sites, Seminal Atti-
tudes: Sexualities, Masculinities and Culture in South Asia”, Sanjay Srivastava, ed., pp. 165-187. New Delhi: Sage Publications

48 Tamang, Seira. Patriarchy and the Production of Homo-Erotic Behaviour in Nepal. Studies in Nepali History and Society 8.2 (December, 
2003).
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यस ख डले नेपालमा LGBT मानव अिधकारको िसंहावलोकन प्र ततु गदर्छ। यसको शु वात ्िवगत तीन दशकदिेखको LGBT जनपैरवीको लािग 
राजनीितक स दभर्को चचार् गिरनेछ। प्राचीन िह द ूमहाका यह मा LGBT पिहचानलाई मा यता िददँािददँ ैपिन आधिुनक कालका LGBT मािनसह को 
जीवनका बारेमा एकदम कम अनसु धान र जानकारी उपल ध छन।् 

सन ्१९९० को दशकको पिछ लो समयमा मात्र अनसु धान र जानकारी उपल ध हुन थाले। FHI र नीलिहरा समाज(BDS)ले सन ्२००१ मा िनकालेको 
प्रितवेदनमा पु षसँग यौन स ब ध राख्ने काठमाडौकँा १००० जना पु ष (MSM) ह सँग अ तवार्तार् िलइएको िथयो। अ ययनले यौिनक पिहचान र 
अ यासमा तरलता रहकेो (धेरै MSM ह ले मिहलासँग िववाह गरेको) र पु षले परुषसँग यौन स ब ध राख्ने गरेको, HIV को जोिखम र सरुिक्षत यौन 
यवहारको बारेमा अित यनू ज्ञान रहकेो दखेायो।49 

सबै LGBT मािनसह म ये मेटी50 नामक ज मजात ते ोिलङ्गी मिहला पिहचान नै सावर्जिनक चासो र बहसको क्रममा प्रायजसो सबैब दा बिढ दिेखने र 
प्रमखु पिहचानको पमा िलइ छ। अ य LGBT सवाल र पिहचानह लाई पिन प्रायजसो मेटीह कै सवाल र पिहचानसँग िमसाइ छ वा एकै र समान हो भ ने 
भ्रम पदर्छ। यस अथर्मा, LGBT समदुायिभत्र रहकेा िविवध यौिनक र लैङ्िगक पिहचानका बारेमा आम जनमानस अनिभज्ञ छ। 

महामारी िवज्ञान वा मानविवज्ञानको ि ले नभई यो प्रितवेदन नेपाली समाजमा सन ्१९९० को दशकदिेख भएका राजनीितक िवकासक्रम र LGBT 
आ दोलनको बढ्दो ि पन र साम यर्सँग ितनको क तो अ तसर् ब ध छ र ितनले कसरी LGBT जनपैरवीको लािग आजको सामािजक, राजनीितक तथा 
सां कृितक स दभर्को लािग वातावरण िसजर्ना गरे भ ने िवषयमा केि द्रत छ। 

49 Family Health International, “Rapid Ethnography of Male to Male Sexuality and Sexual Health, Kathmandu, Nepal,” December 2001: 
http:// www.hivpolicy.org/Library/HPP000564.pdf

50 A self-identified label used by feminized males (cross dressers) who have sex with men, and used their feminine behaviours in public 
spaces. The South Asian equivalent for metis is kothis.

नेपालमा 
LGBT मानव 
अिधकारको 
इितहास
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सन ्२०१३ मा केही मिहनाको अ तरालमा िन केका दईु प्रितवेदनले चाल ुLGBT आ दोलनका िवपरीत ि थितको िचत्रण गरे। एउटा प्रितवेदनले नेपालको 
LGBT अिधकारको आ दोलन “ग भीर खतरामा परेको” दाबी गर ्यो भने अक ले नेपाललाई “एिसयाको सबैभ दा समिलङ्गी-मैत्री दशे” भनी उ लेख 
गर ्यो।51 यी दबैु प्रितवेदनले नेपाल दशेीय प्रितवेदनमा याख्या गिरएका “सामािजक, काननुी र राजनीितक उपलि धमा आशा र दरार”52 हाइलाइट गरेका छन।्

नेपालमा LGBT जनपैरवी: १९९० देिख 

सन ्१९९० मा संवैधािनक राजत त्र सिहतको बहुदलीय प्रजात त्र लाग ूगिरयो जसले ठूलो मात्रामा नागिरक समाज संगिठत हुने अवसर प्रा  भयो। यसै क्रममा 
LGBT अिभय ता र संगठन लगायत सयौ ँगैर-सरकारी संगठनह  (गैसस) खलेु। 

सन ्2000 दिेख यस दशकको अ तस ममा ३०,००० भ दा बिढ गैससह  समाज क याण पिरषद ्मा दतार् भएका िथए।53 यसको पिरणाम व प राि ट्रय 
तथा थानीय जीवन अिन राजनीितमा नागिरक समाजको आ दोलन प्रमखु शिक्तको पमा उदायो। संयकु्त रा ट्र संघ र अ य अ तरार्ि ट्रय दाताह ले गरीबी 
िनवारण र आिथर्क बिृद्धस ब धी पिरयोजनाह को लािग गैससलाई प्रमखु कायार् वयन साझेदारको पमा िलने र यौिनक अ पसंख्यक र HIV सिहत 
िजइरहकेा मािनसह  लगायत सङ्कटािभमखु समहूह को समावेशीकरणलाई प्रबधर्न गनेर् कुरामा यान केि द्रत गरे। केहीले यसको कारण धेरै दाताह को 
कमर्चारीत त्रप्रितको कु ठा रहकेो माने, जनु गैससको तलुनामा अप्रभावकारी रहकेो उनीह को बझुाइ िथयो।54 दाताह को अनदुानम ये ठूलो राशी HIV 
महामारी रोक्ने र िनमूर्ल पानेर् कायर्मा लिक्षत िथयो।

सन ्१९९० पिछ उ लेखनीय घटनाह  घटे जसको फल व प काननुी र सामािजक परेखामा आधारभतू पिरवतर्न सिहत काननु र राजनीितमा 
समलैङ्िगकतालाई ि वकानेर् क्रममा बिृद्ध भयो, यद्यिप यी प्रगितले LGBT मािनसह को दिैनक जीवनमा खासै प्रभाव पानर् सकेन। 

िविभ न SOGI का मािनसह को समदुाय २००१ मा एक गैर-सरकारी सं था, नीलिहरा समाज (BDS) अ तगर्त सिुनलबाब ुप त, मिनषा ढकाल, िपङ्की 
गु ङ्, डली महजर्न, िन ता पा डे, मलाइका लामा, ‘आलेक्स’ र जोरा बाईज ता अिभय ताह को अगवुाइमा संगिठत हुन थाले। कृ ण महजर्न र उमेश 
पा डेज ता केही थोरै अिभय ताह  BDS को थापाना हुनभु दा अगािड १९९० को दशकमा नै पिन समिलङ्गी पु षह लाई अनौपचािरक पमा संगिठत 
गनेर् कायर्मा सिक्रय िथए। नेपाली स दभर्मा BDS उ लेखनीय िथयो िकनिक यसले पिहलो पटक िवशेष पमा LGBT अिधकारको लािग काम गनेर् गैससको 
प्रितिनिध व गय  र यसका मानव अिधकार तथा वा यस ब धी ल यह  राम्रो तरीकाले पिरभािषत गिरएको िथयो। 

51 Knight, K., Miller, K., Shrestha, B., Thapa, D., Khadka, H., Limbu, P. (2013). Global LGBTI human rights partnership Bridges to Justice: Case-
study of LGBTI rights in Nepal, Copyright 2013 by Astraea Lesbian Foundation for Justice, p.39

52 Ibid.

53 Government of Nepal, Social Welfare Council, “NGOs affiliated with Social Welfare Council,” http://www.swc.org.np/SWC_NGOs_Total.pdf

54 UNDP Human Development Report 1998, http://hdr.undp.org/en/reports/national/asiathepacific/nepal/name,2785,en.html, cited in 
Program for Accountability in Nepal, “The Political Economy of Social Accountability in Nepal” 2010: http://siteresources.worldbank.org/
NEPALEXTN/Resources/223554-1296055463708/PoliticalEconomy.pdf

खु ला सत्रमा ते ोिलङ्गी मिहलाह ले सां कृितक “मा नी” नाच प्र ततु गदैर्
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नेपालमा LGBT जनपैरवी: सन ्२००० प ात ्र माओवादी िवद्रोहको अ य

नीलिहरा समाज (BDS) को नेतृ वमा भएको नेपालको LGBT आ दोलन ितब्र पमा िव तािरत भयो िकनिक उनीह का प्रमखु चनुौतीह लाई अ तरार्ि ट्रय 
दाताह साम ुHIV महामारीलाई लिक्षत गरेर अिधकारमखुी ह तके्षपलाई प्राथिमकतामा रािखएको िथयो। सन ्२००० को दशकको पिछ लो समयमा 
उनीह ले आ ना िक्रयाकलापह  िव ततृ मानव अिधकार कायर्को क्षेत्रस म फैलाए जसको लािग प्रमखु पमा िद्वपक्षीय र बहुपक्षीय दाता र प्रित ानह बाट 
अनदुान प्रा  हु यो। यस क्रममा उनीह ले सही िकिसमबाट HIV र काननुी तथा सामािजक परेखा र वातावरणसँग स ब ध थािपत गरे, ती द डा मक वा 
सहयोगी भएको आधारमा ितनले िक त महामारीप्रितको प्रितिक्रयामा अवरोध याउन सक्छन ्या त सधुार गनर् सक्छन।्55 

सन ्२००० को दशकले LGBT आ दोलनको लािग धेरै अवसरह  िदलायो। सन ्२००६ मा प्रजात त्र पनुबर्हालीको पक्षमा नागिरकह  दशेभिरका िविभ न 
शहरह मा उिलर्एर राजत त्र खारेजी र गहृयदु्ध अ यको नारा लगाए।56 यस आ दोलनलाई जनआ दोलनको संज्ञा िदइयो तथािप यो एक वत फूतर् जनउभार 
िथयो यद्यिप यसको खाका भने माओवादी र लोकताि त्रक पाटीर्ह ले तयार पारेका िथए।57 यस अवसरलाई LGBT अिधकारकमीर्ह ले जनिवद्रोहमा 
सहभागी बनेर आ नो अिधकारको लािग आवाज उठाउन सदपुयोग गरे।58 नोभे बर २००६ मा सरकार र माओवादी बीच िव ततृ शाि त स झौतामा ह ताक्षर 
भएपिछ दशवषीर्य सश  िवद्रोहको औपचािरक पमा अ य गय  र २००८ को संिवधानसभा चनुावको लािग ढोका खो यो। गहृयदु्धको अ य भइसकेपिछ 
LGBT समहू लगायत नागिरक समाजलाई बहृत पमा कायर्क्रम िव तार गनर् र बा  अनदुानमा पहुचँ पयुार्Gउन अवसर प्रदान गर ्यो। यसले यौिनक तथा 
लैङ्िगक अ पसंख्यक लगायत सङ्कटािभमखु समहूह लाई संगिठत भएर बहृ र समावेशीकरण र राजनीितक प्रिक्रयामा आ नो भिूमकाको लािग जनपैरवी 
गनेर् अवसर प्रदान गय  । उनीह ले रा यसँग उनीह को पिहचानलाई मा यता िदन र उनीह का अिधकारप्रित सचेत रहन माग गरे।

िविभ न राजनीितक पाटीर्ह ले फरक फरक समहूह सँग समथर्नको लािग अनरुोध गरे। तीन सबैभ दा ठूला पाटीर् – नेपाली कांगे्रस(नेका), नेपाल क यिुन  
पाटीर्-एकीकृत माक्सर्वादी लेनीनवादी(एमाले) र नेपाल क यिुन  पाटीर्-माओवादी(माओवादी) लगायत राजनीितक पाटीर्ह का घोषणापत्रमा LGBT 
सवालह  संलग्न गराउनमा BDS सफल ब यो।59 अिप्रल २००८ मा संिवधान सभा (CA) िनवार्चन पिरणाम प्रमखु िनवार्चन आयकु्त, भोजराज पोख्रेलबाट 
घोषणा भयो।60 िनवार्चन स प न भइसकेपिछ नीलिहरा समाजका सं थापक र िनदेर्शक सिुनलबाब ुप तलाई नेपाल क यिुन  पाटीर् (संयकु्त) ले समानपुाितक 
प्रितिनिध व कोटा61 अ तगर्त सभासद/सांसदमा मनोनयन गर ्यो। प तले २०१२ स म सभासदको भिूमका िनवार्ह गरे। सभासद बनेर उनले एिसयाकै पिहलो 
घोिषत समिलङ्गी सभासद बनेर इितहास रचे।

LGBT समदुायको उ लेखनीय जनपैरवीको फल व प काननुी तथा संवैधािनक मा यताको स दभर्मा मह वपणूर् उपल धीह  भए। यसको साथसाथै 
सावर्जिनक क्षेत्रमा LGBT मािनसह को पिन समयसमयमा उ च प्रोफाइलयकु्त ि पन र ो। यसले बहृ र नागिरक समाजको सहयोग पिन आकिषर्त गर ्यो र 
सावर्जिनक क्षेत्र र बहसमा समान तरको उपि थित र ो। 

सन ्२००७ को सव च अदालतको फैसला

िडसे बर २००७ को सव च अदालतको फैसला नेपालको LGBT मािनसह को लािग सबैभ दा मह वपणूर् र दखे्न सिकने (visible) काननुी तथा नीितगत 
िवजय हो। अिप्रल २००७ मा चार वटा नेतृ वदायी LGBT गैससह ले62 नेपाल सरकार िव द्ध दायर गिरएको िरटमा यो फैसला आएको िथयो। सिुनलबाब ु

55 Godwin, John. “Legal environments, human rights and HIV responses among men who have sex with men and transgender people in 
Asia and the Pacific: An agenda for action.” UNDP and APCOM, Bangkok, July 2010, pp. 2-7

56 From 1996 to 2006, a violent Maoist insurgency undermined good governance efforts and disrupted civil society functioning due to 
threats from the ultra-left Maoist rebels and successive right-wing governments headed by King Gyanendra Bir Bikram Shah and the 
military following coups in 2002 and 2005. The 2006 movement to restore democracy arose from broad opposition to military rule under 
the royal regime.

57 International Crisis Group, “Nepal: From People Power to Peace?,” Asia Report N°11510, May, 2006: http://www.crisisgroup.org/en/re-
gions/asia/south-asia/nepal/115-nepal-from-people-power-to-peace.aspx

58 Mark Schoffman, “Gay community joins Nepal protests,” Pink News, 19 April 2006: http://www.pinknews.co.uk/2006/04/19/gay-commu-
nity-joins-nepal-protests/

59 Jo Becker, “Campaigning for Justice: Human Rights Advocacy in Practice,” Stanford University Press: 2013.

60 Pokharel had overseen the historic elections despite daunting challenges such as bringing a rebel group that had been waging war for 
ten years into an electoral process and organizing elections in a country of 25 million in the absence of any laws governing the shape 
and form of the electoral system.

61 The Carter Center, “Observing Nepal’s 2008 Constituent Assembly Election,” http://cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publica-
tions/election_reports/FinalReportNepal2008.pdf

62 िरट दायर गनेर्ह मा नीलिहरा समाज (सिुनलबाब ुप त), िमितनी नेपाल(िमना नेपाली), कु्रजएड्स नेपाल(सि जव ‘िपङ्की’ गु ङ) र पिरचय नेपाल (मनोर जन कुमार वैद्य) िथए
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प त र अ य v. नेपाल सरकार र अ यको फैसलामा LGBT यिक्तह  िव द्ध िवभेदयकु्त काननुह  खारेज गनर्, नेपालमा समिलङ्गी िववाहलाई मा यता िदने 
स भावनाको अ ययन गनर् सिमित गठन गनर् र “ते ोिलङ्गी” लाई मा यता िदन आदशे िदइयो।63 

यस फैसलाले धेरै अथर् राख् यो। सवर्प्रथम, यसले प  पमा LGBT सवालह लाई मानव अिधकारको दायरामा समेट्यो। सव च अदालतको फैसलाले 
LGBT नागिरकको यापक सरुक्षाको माग गदैर्, LGBT यिक्तको सरुक्षाको लािग िवभेदरिहत काननु लाग ूगरेर LGBT मािनसह ले पिन अ य नागिरक 
समान काननुी अिधकार उपभोग गनर् पाउन ुपछर् भ ने कुरालाई थािपत गर ्यो। LGBT मािनसह ले नागिरकको पमा पाउनपुनेर् अिधकारको मा यतामा 
िलइएको फैसलाको कारणले अदालतलाई समान अिधकारको वकालत गनर् नागिरकता नै आधार ब यो, जसले “िवशेष” वा “नयाँ” अिधकारको परेखा 
तयार पानुर्पनेर् झ झट रहने। LGBT अिधकारलाई आिथर्क, सामािजक तथा सां कृितक अिधकार स ब धी अ तरार्ि ट्रय अिभसि ध (ICESCR) र नागिरक 
तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र (ICCPR) अनु प हुने कुरा पिन थािपत गिरयो। सव च अदालतको फैसलाले यिक्तह को 
आधारभतू अिधकारको प्रबधर्न गनेर् िवषयमा क्षेत्रीय र अ तरार्ि ट्रय मोडेलको पमा रा यको धारणालाई पिन उजागर गर ्यो। 

अझ िव ततृ पमा, यो फैसलाले नेपाललाई अ तरार्ि ट्रय जगतमा LGBT अिधकारको पक्षमा िव कै सबैभ दा प्रगितशील फैसलाको पमा यान आकिषर्त 
गर ्यो। यो फैसला सोिह समयमा आयो जित बेला ८० भ दा बढी दशेह ले समिलङ्गी स ब धलाई गैरकाननुी घोिषत गरेका िथए।64 नेपालको प्रगितशील 
फैसलालाई धेरैले, िवशेष गरी दिक्षणी गोलाद्धर्मा जनपैरवीले कसरी राजनीितक र सामािजक पिरवतर्न याउन सक्छ भ ने कुराको एउटा नमनूाको पमा िलए। 
दिक्षण अिफ्रका मातै्र अक  दशे हो जसले LGBT मािनसह लाई समान तरको सरुक्षा र मा यता प्रदान गरेको छ। यित हुदँाहुदँ ैपिन समिलङ्गी िववाह र 
भेदभाव िवरोधी काननुको िवषयमा भएको िनणर्य नीितगत तह र ि पिरटमा यवहारमा लाग ूहुने कुरामा अझै चनुौतीह  छँद ैछन।्65 

िनणर्य र नीितह  िनधार्रण गिरएको तीन-वषीर्य अ तिरम योजना (२००७-१०) ले LGBT मािनस लगायतको सामािजक समावेशीकरणको प्रितबद्धता 
गरेको छ। यस योजनामा िनधार्रण गिरएका नीितह  लाग ूनहुदँा यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकको अिधकार पणूर् पमा साकार हुनमा बाधा पगुेको 
छ।66 सन ्२००८ मा िनवार्िचत भएको संिवधान सभा २०१२ मा भङ्ग भयो। यस िढलाइले पिन सन ्२००७ को सव च अदालतको फैसलाको प्रभावकारी 
कायार् वयनको लािग बाधा परु ्याइरहकेो छ। नेपाली LGBT समदुायका धेरैले सन ्२०१४ को अ यस ममा दो ो संिवधान सभाले नयाँ संिवधानको घोषणा 
गनेर्छ र LGBT मािनसह लाई पणूर् पमा समान अिधकार र िवभेद िव द्ध सरुक्षा प्रदान गनेर् र समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदने लगायत २००७ 
को सव च अदालतको फैसलाले गरेका िसफािरसह  लाग ूहोला भ ने आशा िलएका छन।् 

“अक  वषर् २०१५ को गाईजात्रामा हामी पनु: भेला हुदँा नयाँ काननु प्राि को उ सव मनाउन पाउनेछौ ँभ ने आशा िलएका छौ,ँ” २८-वषीर्य िबिपन 
लािमछानेले भने, जो पाँच वषर्दिेख सँग ब द ैआएको उनको पाट्र्नरसँग िववाह गनर् चाह छन।् तर अझै पिन मागी िववाहलाई आदशर् मािनने र एक दशक 
अगािडस म बार बार समिलङ्गी यिक्तह लाई “अप्राकृितक यौनस ब ध” राखेको आरोपमा तीन मिहनास म जेलमा राख्ने यस दशेमा काननु पिरवतर्न 
गनुर् सिजलो होला तर मनि थितमा पिरवतर्न याउन धेरै गा ो छ, उनले भने। “किहलेकािह ँिलिखत पमा काननु बने पिन कायार् वयनमा ठूलो सम या छ,” 
लािमछानेले भने। “हामीले गनुर्पनेर् अझै धेरै बाँकी छ।”67

तर कायार् यनको अभाव सव च अदालतको फैसला वा LGBT सवालह मा मातै्र सीिमत छैन। अग ट २०१४ मा काननु तथा याय म त्रालय र संिवधान 
सभाका स बि धत सिमितले वषर्को अ त हुनभु दा अगािड पािरतको लािग पणूर् संसदमा पेश गनर् नागिरक तथा अपराध ऐन (जनु ऐनले “मलुकुी ऐन” लाई 
संशोधन गरी प्रित थापन गनेर्छ)68 को पिरमाजर्न गिररहकेो कुरा थाहा भएको िथयो। 

63 National Judicial Academy, “Decision of the Supreme Court on the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Intersex (LGBTI) Peo-
ple”, 2008: http://www.gaylawnet.com/laws/cases/PantvNepal.pdf and http://www.humandignitytrust.org/uploaded/Library/Case_Law/
Sunil_Babu_Pant_and_others_v_Nepal_Government_and_others.pdf

64 Human Rights Watch, “This Alien Legacy: The Origins of ‘Sodomy’ Laws in British Colonialism,” 2008: http://www.hrw.org/sites/default/
files/ reports/lgbt1208_web.pdf. (Marriage equality was present in only five countries during this period – South Africa, Canada, Belgium, 
Netherlands, and Spain).

65 429 Magazine, “Nepal pioneers a third gender on official documents, but concerns persist,” 6 March 2013: http://dot429.com/arti-
cles/1599- nepal-pioneers-a-third-gender-on-official-documents-but-concerns-persist

66 See Government of Nepal National Planning Commission, Three Year Interim Plan Approach Paper (2007/8-2009/10), (July 2007), avail-
able at http://www.unpei.org/PDF/Nepal-3-year-interim-plan-eng.pdf (discussing an interim plan to achieve social inclusion within the 
Nepali society)

67 Associated Press, “Nepal gay community parades for same-sex marriage”, 2014: http://newsinfo.inquirer.net/628143/nepal-gay-commu-
nity-parades-for-same-sex-marriage.

68 Muluki Ain of 1854 (Gen. Code), Nepal Law Commission: http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/prevailing-laws/func-start-
down/605/
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“नेपाल नयाँ संिवधान लेख्ने प्रिक्रयामा छ र सहभागीह ले िविवध यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान भएका यिक्तह का मानव अिधकार र 
आधारभतू अिधकारह  संिवधानमा सरुिक्षत हुनपुनेर् माग राख्दछन।्”

-संवाद कायर्क्रममा भएको छलफलबाट

नेपाली कांगे्रसको नेतृ वमा रहकेो िमिलजलुी सरकारले बताए अनसुार नागिरक तथा अपराध ऐनलाई अि तम प िदन ुअित आव यक छ िकनिक उक्त 
ऐन म यौदाको पमा छ वषर्स म िन तेज पारेर रािखएको िथयो र अिहलेको ऐनमा पिरमाजर्न गरेर नागिरक, राजनीितक, आिथर्क, सामािजक र सां कृितक 
अिधकारको रक्षा गनेर् र िवभेदको अ य गनेर् काननुी खाकामा सधुार याउने अवसर उपल ध हुनेछ। 

तर ऐनले समिलङ्गी िववाहलाई मा यता िदएर प  पमा LGBT अिधकारमा योगदान नपरु ्याउने र यथाथर्मा अनेकाथीर् (अ प ) भाषाह  राखेर प्रा  
भइसकेका काननुी र नीितगत उपलि धह लाई नै नजरअ दाज गनर् सक्ने कुरादिेख अिभय ताह  िचि तत छन।् 

Participant from the dialogue
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LGBT मािनसह को  

अिधकारको 
संरक्षण

काननु, नीित तथा मानव अिधकारसम्बन्धी सिन्धह
LGBT जनपैरवीको प्रबधर्न र सहयोग गनेर् काननु तथा नीितको िवकास पिछ लो दशकमा नेपालको राजनीितक मािमलामा भएका 
िवकाससँग िनकट पमा स बि धत छ। LGBT अिधकारका क्षेत्रमा भएका धेरै प्रगितह  वैसाख २०६३ मा लोकत त्रको पनुबर्हाली र 
यसको केही समयपिछ अ तिरम संिवधान लाग ूभइसकेपिछ भएका हुन।्

समलैङ्िगकतालाई कानुनी मा यता

नेपालमा समिलङ्गी स ब ध र समिलङ्गी मिहला, पु ष, िद्विलङ्गी वा ते ो िलङ्गीको पमा व-पिहचानलाई किह यै गैरकाननुी 
घोिषत गिरएको छैन। तर काननु तथा याय म त्रालयले तयार पारेको नागिरक तथा अपराध ऐन (जनु ऐनले “मलुकुी ऐन” लाई संशोधन 
गरी प्रित थापन गनेर्छ) को अिहलेको म यौदामा प्रितगामी ढङ्गले यौनिक्रयालाई मिहला र पु ष बीचको (िलङ्ग-योनी यौनिक्रडा) 
िक्रयाको पमा पिरभािषत गरेको छ। नागिरक तथा अपराध ऐनले अप्राकृितक यौनकायर्लाई पिरभािषत गरेको छैन। यस ख डसँग मेल 
खाने भारतीय द ड संिहताको दफा ३७७ ले अप्राकृितक यौन अपराधलाई वेि छक तवरले “प्रकृित िवपरीत कुनै पिन पु ष, मिहला वा 
जनावरसँग गरेको कामकु संभोग” को पमा पिरभािषत गरेको छ।69 अप्राकृितक यौनकायर्लाई सहमितपणूर् वय क समिलङ्गी िक्रयाकलाप 
र स ब धलाई दि डत गनर्को लािग याख्या नगिरने कुरा प्र ट पािरनपुदर्छ। भारत, बङ्गलादशे, पािक तान र यानमारज ता एिसयाका पवूर् 
बेलायती उपिनवेशह मा रहकेा परुातन काननुह मा उ तै खाले श दावलीह को प्रयोग गिरएको छ।70

69 For a detailed overview of the legal battles around this law in India, see: LGBT Section 377, Lawyer’s Collective, Available at http://www.
lawyerscollective.org/vulnerable-communities/lgbt/section-377.html

70 Godwin, Bangkok, July 2010.
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समिलङ्गी िववाह

सन ्२००७ को सव च अदालतमा पेश गरेको िरट िनवेदन प त र अ य v नेपाल सरकार र अ यमा िदइएको फैसलामा समिलङ्गी 
िववाहको पक्षमा यसरी याख्या गिरएको िथयो, “अप्राकृितक मैथनुको पिरभाषामा पिरवतर्न गरेर समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता 
िदने र िनि दत हुन निदने िवषयमा सो ने उिचत समय आइसकेको छ।”71 सव च अदालतले नेपालमा समिलङ्गी िववाहको स भावनाको 
िवषयमा अनसु धान गनेर् आदशे िदयो। 

सव च अदालतमा चलेको रजनी शाही v. राि ट्रय मिहला आयोग72 मु ाको फैसलामा भिनएको छ:

प्र येक यिक्तले एकल पमा होस ्वा िववाह गरेर वा नगरी समिलङ्गी वा िवपरीतिलङ्गीसँगको साझेदारीमा होस,् आफू िजउने 
शऐलीको छनोट गनर् सक्छ। िवद्यमान काननु तथा पर परा अनसुार “िववाह” भ नाले िवपरीतिलङ्गी (पु ष र मिहला) बीचको 
काननुी ब धन भनेर बिुझने भए पिन समिलङ्गी स ब धको बारेमा अिहलेस म पयार्  काननुी प्रावधान छैनन ्या त मौन [sic] 
छन।्73

सन ्२००७ मा सव च अदालतले गरेको फैसलापिछ समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदने िवषयमा हालस म कुनै प्रगित भएको 
छैन। वा य तथा जनसंख्या मा त्रालयको नेतृ वमा सिमिलङ्गी िववाहको िवषयमा म यौदा प्रितवेदन तयार पािरएको छ तर यसलाई 
अझै अनमुोदन गिरएको छैन र बािहर सावर्जिनक पिन गिरएको छैन।74

“सहभागीह ले समिलङ्गी िववाह काननु सिमितको समिलङ्गी काननु समीक्षा स ब धी िवचाराधीन प्रितवेदन सावर्जिनक गनर् 
आग्रह गदर्छौ।ँ काननुको आव यकताको समीक्षा र अनसु धान गनर् सन ्२००८ मा सिमित बनाइएको िथयो। तर प्रितवेदनका 
पिरणाम र िन कषर्ह  LGBT समदुाय र जनता साम ुप्र ततु गनर् बाँकी नै छ।”

- संवाद कायर्क्रममा भएको छलफलबाट

कुनै औपचािरक काननु नभए पिन िविभ न समलैङ्िगक िववाहह  स प न गिरएको छ।75 यी िववाहह लाई रा यले कुनै मा यता िदएको 
छैन र प्रतीका मक अथर्मा बाहके नेपालिभत्र ितनको कुनै काननुी वैधता छैन। तर केही यरुोपेली दशेह ले नेपाली जीवनसाथीलाई रेिसडे सी 
(बािस दाको हिैसयत) र नागिरकता प्रदान गनर् नेपालमा स प न भएका समलैङ्िगक िववाहलाई मा यता िदएका छन।्76 

नेपालको नागिरक तथा अपराध ऐन (जनु ऐनले “मलुकुी ऐन” लाई संशोधन गरी प्रित थापन गनेर्छ) को म यौदामा अझै पिन िववाहलाई 
पु ष र मिहलाबीचको स ब धको पमा बझुाउँछ। अिहलेको प्र तािवत प्रावधानले समलैङ्िगक िववाहलाई समेट्ने गरी संशोधन गिरएको 
छैन। दफा ७०(१) अनसुार िववाह मिहला र पु ष बीचमा हु छ र िववाहको लािग योग्य ब न पु ष कि तमा २२ वषर् र मिहला कि तमा २० 
वषर् पगुेको हुनपुछर्। LGBT समदुायले संशोधनको िवषयमा गंभीर सरोकारह  यक्त गरेका छन।् नेपालको संयकु्त रा ट्र संघीय प्रणालीले 
संयकु्त धारणा म यौदा तयार पािररहकेो छ जसमा नेपाल सरकारलाई िववाहलाई कुनै पिन िलङ्गका सहमित िदनसक्ने वय कह का 
बीचमा र कुनै उमेरको हद नराखी पिरभािषत गनर् आग्रह गनेर्छ। 

71 Decision of the Supreme Court on the Rights of LGBT People, p.276

72 The petitioner, a 30-year-old woman named Rajani Shahi, told the Court that she left her husband because she was attracted to other 
women. Her husband allegedly rejected that claim and sought her return, asking for help from Nepal’s National Women’s Commission to 
get her back. According to the decision and media reports, the Commission recommended Shahi enter a women’s shelter, but then later 
transferred her to a facility where women and girls who have been victims of traffi  cking undergo rehabilitation. In the process of order-
ing Shahi released from the rehabilitation facility in Kathmandu, the Court discussed her sexual orientation and related rights. Please see 
Knight, K. et al. New York, 2013.

73 Rajani Shah v. National Women Commission et al., Supreme Court of Nepal, April 11, 2013, Writ No. 069-WH-0030 discussed in Knight, K. 
et al. New York, 2013p.41

74 Weena Pun, The Kathmandu Post, “Report on same-sex marriage: Sexual minorities await with bated breath”, 2014: http://www.ekan-
tipur.com/the-kathmandu-post/2014/01/22/top-story/report-on-same-sex-marriage/258435.html

75 “Nepal’s ‘First Gay Wedding’ Ceremony Held”: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13847299 (Accessed August, 2014)

76 Interview with an acquaintance of one of the authors who settled in a Western European country in 2013 following his wedding to 
a same-sex partner the same year. This wedding was recognized by the European country for immigration and visa purposes for the 
Nepali spouse.
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भेदभावरिहत

२००७ को सव च अदालतको फैसलामा नेपाल सरकारलाई िवद्यमान िवभेदकारी काननुह मा संशोधन गरी यौिनक अ पसंख्यक 
समहूह का अिधकारको रक्षा गनर् उपयकु्त काननु िनमार्ण गनेर् िनदेर्शा मक आदशे जारी गिरएको िथयो। फैसला अनसुार, “समिलङ्गी 
यिक्तह  बीचको स ब धलाई गैरकाननुी घोषणा गनेर् कुनै िवशेष काननु नभए तापिन (यसलाई अप्राकृितक मैथनुको पिरभाषािभत्र 
रािखएको छ), रा य संय त्रले यी मािनसह प्रित समाजको नकारा मक मनोविृ को कारणले िसिजर्त भेदभावमा अ तिनर्िहत ढङ्गबाट 
योगदान परु ्याइरहकेो छ र यस कुरालाई भु न सिकँदनै भ ने एक थरीको दाबी छ।”77 

२०६५ मंिसर ३ गते (१८ नोभे बर २००८) मा अक  फैसला आयो जसमा सव च अदालतले सबै LGBT यिक्तह लाई “प्राकृितक 
यिक्तह ” को पमा पिरभािषत गरी उनीह को शारीिरक िवकासका साथसाथै उनीह को यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान 

(SOGI) र अिभ यिक्त पिन सबै प्राकृितक प्रिक्रयाका अङ्गह  हुन ्भ ने कुरा दोहोर ्यायो। तसथर्, ज मँदा जनैु िलङ्गको पमा जि मएको 
भए पिन समान अिधकार, पिहचान र अिभ यिक्तको सिुनि तता हुनपुदर्छ।78 

ते ो िलङ्गीको मा यता

“सन ्२००७ को सव च अदालतको फैसलाले मा यता िदएको नागिरकताको द तावेजमा ते ो िलङ्गी ‘अ य’ वगर् पिहला 
नागिरकताको लािग आवेदन निदएका यिक्तह ले मात्र प्रा  गनर् सक्छन।् पिहले नै नागिरकता प्रा  गिरसकेका यिक्तह ले 
उनीह को िलङ्ग पिरवतर्न गनर् सक्दनैन।् यसले फैसला हुदँा १८ वषर्मिुनका र पिहले नै नागिरकता िलएका तर पिरवतर्न गनर् चाहने 
यिक्तह को अिधकार हनन गरेको छ।”

- संवाद कायर्क्रममा भएको छलफलबाट

सव च अदालतले िडसे बर २००७ मा गरेको फैसलाले ते ो िलङ्गीलाई मा यता िदयो। यसको साथसाथै, सन ्२०१३ मा गहृ 
म त्रालयले मिहला वा पु षको पमा िचिनन नचाहने नागिरकह को लािग “अ य” वगर् अ तगर्त नागिरकता उपल ध गराउने घोषणा 

77 Pant and Others v. Government of Nepal and Others (2007)

78 Gaylawnet: http://www.gaylawnet.com/laws/np.htm#sodomy (Accessed August, 2014)

संवाद कायर्क्रमको लािग संयकु्त रा ट्र संघ वयंसेवकसँग आयोजक टोली 
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गर ्यो।79 अिहलेस म थोरै मािनसह ले मात्र व-पिहचानयकु्त “अ य” लैङ्िगक पिहचान सिहत नागिरकताको प्रमाणपत्र िलन सफल बनेका 
छन।् नेपाली थानीय र िज ला प्रशासनले अझै पिन स बि धत यिक्तको िलङ्ग प्रमािणत गनेर् सबदु खो छन,् जबिक के द्रीय सरकारले 
नयाँ आवेदकह लाई मात्र ते ो वगर् अ तगर्त नागिरकता प्रमाणपत्र िद छ।80 आफूले छनोट गरेको िलङ्ग अनसुारको नागिरकता प्रमाणपत्र 
प्रा  गनुर् कुनै पिन यिक्तको लािग मह वपणूर् हु छ िकनिक “कुनै यिक्तको सां कृितक प ता उसको पिहचानज य कागजातह ले पिु  गनर् 
सकेन भने उसको लािग प्र येक िदनको दिैनक लेनदने पिन कमजोरीपनको क्षण ब न सक्छ।”81

‘अ य’ वगर् अ तगर्त नागिरकता प्रा  गनेर् मािनसह को संख्या यनू हुनकुा धेरै स भािवत कारणह  छन।् एउटा कारण कमर्चारीत त्रमा 
या  असक्षमता, पवूार्ग्रह वा सचेतनाको अभाव हुनसक्छ। केही ते ोिलङ्गी मिहला वा पु षह  आफूलाई कुनै भावना मक वा 
यावहािरक आकषर्ण नभएको “अ य” वगर्भ दा आ नो पिहचान पु ष वा मिहलाको पमा िदन चाउन सक्छन।् ते ोिलङ्गी 
यिक्तह को हकमा ‘अ य’ वगर्को अथर्ले अ यौलता प्रितिबि बत गरेको हुनसक्छ। वा तवमा ते ो िलङ्गको पिरभाषा नै अ प  छ। प्राय: 
परैू LGBT समदुायलाई नै ते ोिलङ्गीको पमा गलत अथर् लगाइ छ र धेरै समिलङ्गी मिहला र समिलङ्गी पु षह ले आफूलाई यो 
लेबल लगाएको चाउँदनैन।्82

सन ्२००७ को सव च अदालतको फैसलामा रहकेो भ्रमको एउटा पक्ष भनेको यसको ‘अ य’ वगर्ले कुनै प  भेद नखलुाई यौिनक 
झकुावलाई लैङ्िगक पिहचानसँग िमसाइएको भान हु छ। यो एक अ यौलपणूर् र गलत काननुी वगर् हो।83 उदाहरणको लािग नेपालकी एक 
समिलङ्गी मिहलाले उनको ‘अ य’ पिहचान प्रितिबि बत गनेर् गरी आ नो कागजात सफल पमा पिरवतर्न गिरन ्भ ने समाचार स पे्रषण 
भयो।84

दिक्षण एिसयामा ते ोिलङ्गी मिहलाको पिहचान ऐितहािसक पमा अझ ि वकायर् र ि गोचर हु छ। कुनै तरीकाले िलिखत पमा 
उनीह को लािग समान अिधकार प्रा  गनर् सहजतर हुनसक्छ – यद्यिप यवहारमा उनीह ले अ य यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक 
समदुायभ दा बिढ िहसंा र उ पीडनको िशकार ब नपुनेर् हुनसक्छ। उदाहरणको लािग भारतमा केही LGBT अिभय ताह ले पिछ लो 
सव च अदालतको ते ोिलङ्गीका अिधकारको बारेमा भएको फैसलाले अिधकांशत: ते ोिलङ्गी मिहला समदुायलाई िहत परु ्याउँछ 
भ ने कुरामा िच ता यक्त गरेका छन।्85 दिक्षण एिसयामा योभ दा कम दिेखने पिहचानह , ज तो समिलङ्गी मिहला र पु षह ले 
आफूलाई समाजले बु न नसकेको अनभुव गनर् सक्छन।् ते ोिलङ्गी पु षको पिहचान अझ अ य र असरुिक्षत पिहचान हो। 

सन ्२०१० दिेख नेपालको िनवार्चन आयोगले केवल व-पिहचानको आधारमा मतदाता नामावलीमा ते ोिलङ्गीको पमा नाम दतार् 
गनर् अनमुित िदएको छ। यसबाहके २०६८ को जनगणनामा नागिरकह लाई ‘ते ो िलङ्गी’ को पमा पिहचान गनर् अनमुित िदइयो।86 
यवहारमा यसले नग य मह व राख्यो िकनिक कसैले आफू ते ो िलङ्गी हु ँभनेर पिहचान िदनका लािग जनगणकह मा चासोको अभाव 
वा िवभेद, लिजि टकल (चाँजोपाँजो िमलाउने) सम या र एक त्रिुटपणूर् डेटा सङ्कलन प्रिक्रयाज ता चनुौतीह  िथए। 

अजेर्ि टना र यिुज या डले मतदाता नामावली र आवास जनगणनादिेख नागिरकताको प्रमाणपत्रस मका प्रशासिनक प्रणालीमा 
ते ोिलङ्गी वगर् लाग ूगनेर् खाकाह  उपल ध गराएका छन।्87, 88 BDS को सहयोगमा गहृ म त्रालयले नागिरकतास ब धी नीितको म यौदा 

79 Associated Press, “Nepal to issue “third gender” IDs For citizens who do not wish to be identifi ed as male or female, “third” allows greater 
ease with legal documents”: 2013, http://www.salon.com/2013/01/22/nepal_to_issue_third_gender_ids/

80 Angel L Martinez Cantera, Al Jazeera “ The country is a pioneer in rights for gender and sexual minorities, but many continue to face 
marginalization”, 2014: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/nepal-third-gender-201431181229222617.html

81 Currah, P. and Mulqueen, T. “Securitizing Gender: Identity, Biometrics, and Transgender Bodies at the Airport.” Social Research (Vol 78), pp. 
557, 561 (2011).

82 From a discussion of transgender citizenship and identity issue at the National Dialogue.

83 Budhiraja, S., Fried, S. and Teixeira, A. “Spelling it Out: From Alphabet Soup to Sexual Rights and Gender Justice.” Development, Sexual 
Rights and Global Governance, edited by Amy Lind, New York: Routledge. (2010) pp. 131–144.

84 Angel L Martinez Cantera, Al Jazeera “ The country is a pioneer in rights for gender and sexual minorities, but many continue to face 
marginalization”, 2014

85 Dinesh C Sharma, “Changing landscape for sexual minorities in India” July 2014, The Lancet: http://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(14)61070-9/fulltext and http://timesofi ndia.indiatimes.com/india/Supreme-Court-recognizes-transgen-
ders-as-third-gender/articleshow/33767900.cms,

86 Michael Bochenek and Kyle Knight “Establishing a third gender category in Nepal: process and prognosis” (2012) Emory International 
Law Review, vol. 26. Available at: http://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/26/1/recent-developments/bochenek-knight.pdf

87 Ibid

88 The New Republic, “What We Can Learn From Nepal’s Inclusion of ‘Third Gender’ on Its 2011 Census,” July 18, 2011: http://www.new-
republic.com/article/world/92076/nepal-census-third-gender-lgbt-sunil-pant; The Kathmandu Post, “Separate and Unequal,” August 
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गर ्यो, जनु सन ्२०१३ को िनवार्चनको लािग मतदाता नामावली सङ्कलन लगायत दिैनक जीवनका धेरै आधारभतू कायर्ह को लािग 
मह वपणूर् छन।्89 जनगणनाले ठूलो संख्यामा ते ोिलङ्गीको अिभलेख संलग्न गराउन नसक्न ुअनपेिक्षत िथयो90 र गहृ म त्रालयको नीितले 
यथाथर्मा अपेक्षा गरेभ दा यनू प्रभाव पार ्यो। तेि िलङ्गीको नागिरकतास ब धी अिधकारको मा यता िदलाउन नेपालको संयकु्त रा ट्र 
संघीय प्रणाली91 र २०११ को नेपालको िव यापी आविधक समीक्षा92 लगायत िविभ न म चह मा जनपैरवी जारी छ।

अ य काननु तथा नीितह  

पिुलसले साधारणतया LGBT का यिक्तह लाई सताउन सावर्जिनक अपराध ऐन (१९७०) ज ता काननुह को प्रयोग गनेर् गरेको 
समाचार आएका छन ्यद्यिप होमोसेक् यआुिलटी आफँैमा गैरकाननुी होइन। मून राइट्स वाचको २०१३ फेब्रअुरीको प्रितवेदन अनसुार 
चार जना ते ोिलङ्गी मिहलाह  समाितए र यस ऐन अ तगर्त अिभयोग लगाइयो, “अ प  श दमा लेिखएको सो काननु अ तगर्त २५ 
िदनस म थनुा र ३०० अमेिरकी डलरभ दा बिढ जिरवाना हुनसक्छ।”93 अ य LGBT अिभय ताह ले ध की र उ पीडनको बारेमा 
िरपोटर् गरे। केही मािनस नेपाल नागिरक ऐनको म यौदामा “अप्राकृितक यौन” को स दभर्लाई कायम राखेर अिधकृतह ले उ पीडन, 
जबजर् ती असलुी र सावर्जिनक सेवाबाट बि चत गराउने बहानाको पमा प्रयोग हुन सक्ने हो िक भ ने कुरामा िचि तत छन।् वतर्मान यौन 
दु यर्वहार काननुह ले बलज ती यौन स पकर् लाई मात्र समेटेको छ जसमा अपराधी पु ष र पीिडत मिहला हु छ। यसरी हदेार् एउटा पु ष र 
ते ोिलङ्गीसँग भएको यौन दु यर्वहारलाई बला कार मािनँदनै तर सानाितना अपराधको पमा िलइ छ।94

मानव अिधकारस ब धी सि धह  : 

LGBT मािनसका मानव अिधकारह  भेदभाव िव द्धको अिधकार ज ता धेरै अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारस ब धी औजारह मा 
सरुिक्षत गिरएका छन।् नेपाल धेरै सि धह को पक्ष रा ट्र भएको हुनाले, िसद्धा ततः LGBT का मानव अिधकारलाई पिन नेपालले समथर्न 
गनुर्पनेर् हो। यी अ तरार्ि ट्रय महासि धह मा अनमुोदन गनुर्को साथसाथै नेपालका मानव अिधकार र HIV स ब धी आ नै िविभ न घरेल ु
काननु तथा नीितह  छन ्जसमा अिधकारमा आधािरत अङ्ग पिन पदर्छन।् नेपालमा यौनकमर्को पिन प  काननु तथा नीितह  छैनन।् 

31, 2011: http:// www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/08/31/oped/separate-and-unequal/225780.html; The Kathmandu 
Post,“Zero in 26,620,809,” October 1, 2011: http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/10/01/oped/zero-in-26620809/226915.
html

89 Knight, K., et al. New York, 2013, p.24.

90 Kyle Knight, “What Can We Learn from Nepal’s Inclusion of Third Gender on Its 2011 Census ”, July 18, 2011, New Republic: http://www.
newrepublic.com/article/world/92076/nepal-census-third-gender-lgbt-sunil-pant (Accessed June, 2014)

91 Remarks by Jyoti Sanghera, Representative of OHCHR-Nepal On the Occasion of an Interaction on Equal Rights to Sexual Minorities: 
Right to Citizenship Certifi cate Hotel Everest, Kathmandu, July 7, 2011: http://nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/state-
ments/HCR/ Year2011/July/2011_07_07_Jyoti’s_Speech_sexual_minorities_E.pdf

92 UN Human Rights Council, seventeenth session, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Nepal, A/HRC/17/5, 
March 8, 2011: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/116/42/PDF/G1111642.pdf ?OpenElement

93 HRW. “Nepal: Climate of Fear Imperils LGBT People.” http://www.hrw.org/news/2013/04/01/nepal-climate-fear-imperils-lgbt-people

94 Blue Diamond Society (BDS), Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights -Global Initiative for Sexuality and Human Rights, 
“The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Persons in Nepal”, (Geneva, June, 2013): http://tbinter-
net.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NPL/INT_CCPR_NGO_NPL_14738_E.pdf



344 | BEEINNG LLGBTT INN AAASIAA: NEEPPAL CCOOUNNTRRY RREPPORRT

PROTECTION OF RIGHTS OF LGBT PEOPLE

यौनकमीर्म ये ठूलो संख्यामा ते ोिलङ्गी मिहला भएको हुनाले यौनकमर्स ब धी सकारा मक काननुको अभावले उनीह लाई असर 
पादर्छ। यित हुदँाहुदँ ैपिन समा यतया यी सि ध र नीितह को कायार् वयन भएको पाइदँनै।

नेपालले मानव अिधकारको संरक्षणको लािग िन न अ तरार्ि ट्रय सि धह मा ह ताक्षर वा / र अनमुोदन गरेको छ। अनमुोदन िमित तल 
उपल ध गराइएको छ:95 

1. मानव अिधकारको िव यापी घोषणापत्र : १९४८। 

2. जातीय भेदभाव उ मलून स ब धी अ तरार्ि ट्रय महासि ध : ३० जनवरी १९७१। 

3. नागिरक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी प्रितज्ञापत्र : १४ मे १९९१। 

4. आिथर्क, सामािजक तथा सां कृितक अिधकार स ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र : १४ मे १९९१। 

5. यातना तथा अ य कु्रर, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा द ड िव द्धको महासि ध : १४ मे १९९१। 

6. मिहला भेदभाव उ मलुन स ब धी अ तरार्ि ट्रय महासि ध : अिप्रल १९९१ र CEDAW स ब धी इ छािधन आलेख : १८ 
िडसे बर २००१। 

राजनीितक मािमला 
नेपाली राजनीित LGBT सवाल र मािनसह प्रित अझ समावेशी ब द ैगएको छ िवशेष गरी सिुनलबाब ुप त एिसयाको पिहलो खु ला 
पमा घोिषत समिलङ्गी राि ट्रय सांसद भएपिछ। यित हुदँाहुदँ ैपिन अिधक राजनीितक ध्रबुीकरणको कारणले सन ्२००८ दिेख नयाँ 

संिवधान आउन सकेको छैन। यसले अि थरताको िसजर्ना गरेको छ र LGBT मािनसह को लािग थप उपलि ध अस भवप्राय: दिेख छ 
जब अिहलेस म प्रा  गरेका उपलि ध नै गु ने खतरा आएको छ। 

राजनीितक पाटीर्ह लाई िनवार्चनमा भोट ता न ते ोिलङ्गीलाई “भोट बक”को पमा प्रयोग गरेको आरोप छ। िनवार्चन पिछ उनीह  
आ ना प्रितवद्धता परूा गदैर्नन ्र उनीह लाई उ रदायी बनाउन कुनै संय त्र पिन छैन। अ तरिक्रयामा भाग िलएका एक सहभागीले भने 
“हाम्रा अिधकारका लािग ठूलठूला भाषण गरे पिन यथाथर्मा राजनीितक पाटीर्का नेताह ले LGBT समदुायका सवाल र भावनालाई 
िवरलै बु ने गदर्छन।्” 

संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले प्र येक राजनीितक पाटीर्ह लाई LGBT स ब धी फोकल पसर्न (िज मेवार यिक्त) िनयकु्त गनर् िसफािरस 
गरे। यी िज मेवार यिक्तह लाई समावेश गनुर्ले यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकसँग स बि धत सवालह  समेिटने र सहयोगी नीितह  
लाग ूहुने कुराको सिुनि त गदर्छ। 

यसको अलावा, LBGT समहूह ले सरकारी अङ्गह का नीितगत तहमा LGBT सवालह लाई संलग्न गराउन जनपैरवी र लबी गनेर् 
र सहयोगी नीितको कायार् वयनको लािग माग र अनगुनर् गनर् अझ सिक्रय हुनपुनेर् कुराको महससु गरे। लिबङ गनर्को लािग प  ल यह  
पिहचान हुनपुछर्। नीितिनमार्ताह  LGBT समदुायका आव यकताह प्रित सिूचत हुने र जवाफदहेी हुने कुराको सिुनि त गनर्को लािग 
स चारमा यमको प्रयोग गनुर्पदर्छ। केहीले हाल सीिमत उ च प्रोफाइलयकु्त उपलि ध हािसल गनर् वा नाटकीय यसिहतको िमिडया-

95 http://asia-pacifi c.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20%26%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2013-NHRI-Background-
Brief-Nepal.pdf
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मैत्री कायर्क्रम आयोजना गनर्मा सामदुाियक संगठनका अिधक शिक्त खचर् भइरहकेो महससु गरे। प्रा  भइसकेका प्रमखु नीित तथा काननुी 
उपल धीह  कायार् वयन गनर् र ितनको िदगोपनाको लािग नग य पमा अनगुमन (फलो अप) भएको छ। 

“हामी पणूर् पमा िनि त छ  िक संिवधान सभामा हाम्रो प्रितिनिध नभएस म LGBT का सवालह लाई उठाइने छैन। य तो 
ि थितमा हामी दलह सँग अझै मनोिनत हुन बाँकी २६ म ये हाम्रो समदुायबाट कि तमा १ जनालाई मनोिनत गनर् जोडदार माग 
गदर्छ ।”

  - ल मी घलान, िनदेर्शक, िमितनी नेपाल96 

“हाम्रो अिधकारको लािग लड्ने समय आइसकेको छ, होइन भने हामीले किह यै पाउने छैनौ।ँ”

- संवाद कायर्क्रमका सहभागी 

२०१३ नोभे बरको दो ो संिवधान सभामा ७० भ दा धेरै LGBT नेताह ले उ मेदवारी िदएका िथए।97 तर, कोही पिन LGBT का 
उ मेदवारह  पिहलो-हुने-िनवार्िचत-हुने प्रित पधार् मक िनवार्चन प्रणालीमा िवजयी भएनन।् तीम ये प्रिसद्ध उ मेदवारह मा राि ट्रय 
प्रजात त्र पाटीर्को उ मेदवारको पमा, मकवानपरुबाट ३२ वषीर्या लेि बयन ल मी घलान उठेकी िथइन ्र ते ोिलङ्गी पु ष बद्री पनु 
याग्दी क्षेत्र नं. २ बाट नेकपा(एमाले)को समानपुािकत तफर्  मनोिनत हुने प्रयास गरे। 

यसबाहके पिहले नै सभासद मनोिनत भएका सिुनलबाब ुप त लगायत कुनै पिन खु ला पमा घोिषत LGBT यिक्त समानपुाितक 
सीटमा मनोिनत हुन सकेनन।् यसकारण अिहले नेपालको िवशाल ६०१-सद यीय संसदमा कोही पिन घोिषत समिलङ्गी मिहला, पु ष 
वा ते ोिलङ्गी सद य छैन। समदुायका धेरै सद यले यो प्रितिनिधको अभावले उनीह लाई रा ट्रको काननु िनमार्ण गनेर् सबैभ दा िनकायमा 
उनीह को आवाज बि चत हुने कुरामा िच ता यक्त गरे। विर  सरकारी यरुोक्र्याट वा राजनीितक िनयिुक्तमा पिन कोही घोिषत LGBT 
यिक्त छैन।

सरुक्षा फौज पिन रा यको अक  मखु्य अङ्ग हो जसमा LGBT का मािनसह लाई सरुिक्षत र वागतयोग्य बनाउन अझ समावेशी 
नीितह को आव यकता छ। नेपाली सेनाका दईु िसपाहीह को मु ामा उनीह लाई समिलङ्गी स ब ध राखेको अिभयोग लगाएर तु तै 
पक्राउ गरी, थनेुर सन ्२००७ मा अपमानजनक पमा सेवाबाट बखार् त गिरयो िकनिक उनीह को यौिनकताले सेनाको नकारा मक 
प्रचारबाजी हुने भयो।98 रक्षा म त्रालय र नेपाल सेनाले उनीह का नीित तथा प्रिक्रयाह को समीक्षा गरी भिव यमा य ता घटना दोहोिरन 
निदन आव यक पिरवतर्नह  याउनपुछर्। नेपाली रा यको सबैभ दा परुानो र सबैभ दा ि थर सं थाको पमा सेनालाई उनीह को नीित 
थप LGBT-मैत्री बनाउने िवषयमा अिभय ता र अ ह बाट अझ धेरै छानिबन र दवाब पनर् सक्छ। 

संवाद कायर्क्रमका एक सहभागीले प्रहरी अिधकृतह लाई यौिनक अ पसंख्यक तथा लैङ्िगक पिहचानको बारेमा संवेदनशील बनाउनको 
लािग नेपाल प्रहरी र सश  प्रहरीमा घोिषत LGBT यिक्तह लाई प्रवेश िदलाउनकुो मह व बारे छलफल गरे। यसबाहके िनयिमत र 
िनकट पमा नागिरकको िबचमा रहने प्रहरी अिधकृतह लाई LGBT र अ य अ पसंख्यकह को बारे संवेदनशीलता तािलम प्रदान 
गनुर्पदर्छ तािक उनीह  सचेत हुन सकून ्र िविवधताको स मान गनर् सकून।् यसले LGBT समदुाय, िवशेष गरी यावसाियक यौनकमर्मा 
संलग्न लगायत ते ोिलङ्गी मिहलाह मा हुने प्रहरी िहसंालाई यनुीकरण गनर् सक्छ।

संवाद कायर्क्रमका धेरै सहभागीह ले ठूलो संख्यामा यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकह ले आ नो पिहचानलाई ि वकारेर आवाज 
नउठाएस म आवाज उठाउने उ लेखनीय ज थाको अभावमा LGBT सवालह ले चािहदँो मात्रामा यान आकिषर्त गनर् सक्दनैन ्भ ने 
कुरा यक्त गरे। राजनीितक अिधकार र शिक्त प्रा  गनर्को लािग “समदुाय एक िढक्का भएर अगािड बढ्नपुछर् र समिलङ्गी मिहला, पु ष, 
िद्विलङ्गी, ते ोिलङ्गी, क्वीयर(समिलङ्गी) र अ तिलर्ङ्गी मािनस बीचको तालमेलको सदपुयोग गनुर्पदर्छ” एक सहभागीले समदुायका 

96 Republica, February 2, 2014, “LGBTs warn of protests if excluded from CA”: http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action-
=news_details&news_id=69707 (Accessed June, 2014)

97 Blue Diamond Society, “62 LGBT Candidates In Nepal To Run In Upcoming Elections”: http://bluediamondsociety.wordpress.
com/2013/07/04/62-lgbt-candidates-in-nepal-to-run-in-upcoming-elections/

98 Haviland, Charles “Nepal Army Sacks Lesbians,” BBC News, 1 July 2008: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7483499.stm
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सद यह बीचको आम धारणा यक्त गदैर् बताए। तर, समाजमा खु न ुसहज नभएको र यो हुन ुअगािड अझ बहृ र राजनीितक अिभयान र 
सामािजक पिरवतर्नको आव यकता रहकेो कुरा पिन महससु गिरएको िथयो। 

सरकार

एकाितर दिैनक जीवनका चनुौतीह  छँदाछँद ैपिन राजनीितक तर, िवशेष गरी नीित तथा काननु िनमार्णको क्षेत्रमा LGBT अिधकारको 
लािग उ च तरीय जनपैरवी चिलरहकेो छ। नेपाली LGBT अिभय ता र गैससह  २०६८ को जनगणना,99 शैिक्षक पाठ्यक्रमस ब धी 
नीितह ,100 र राहदानी िविनयमन ऐन101 ज ता सरकारी प जीकरण तथा कायर्क्रमह मा िनि त िलङ्ग पिु  नगनेर् पिहचान “अ य” 
समेट्नको लािग जनपैरवी गनर् सफल बने। नेपाल सरकारले पिन सन ्२०११ दिेख LGBT सवालह को लािग यनू रकम वािषर्क 
अनदुानको पमा उपल ध गराउँद ैआएको छ।102 यसबाहके, वा य तथा जनसंख्या म त्रालय र राि ट्रय एड्स तथा यौन रोग िनय त्रण 
के द्र(NCASC) सामा यतया LGBT अिधकार र वा य सवालमा एकदम सहयोगी िसद्ध बनेका छन।् राि ट्रय मानव अिधकार 
आयोगले एक जना LGBT यिक्तको लािग इ टनर्िसप गनेर् अवसर प्रदान गरेको छ।103 समदुायमा आधािरत LGBT संगठनह ले केही 
अव थाह मा सरकारी अनदुानको सदपुयोग गरी केही शहरह मा उभयिलङ्गी शौचालय िनमार्ण गनर् सफल बनेका छन।्104 

तर पिन LGBT मािनसह ले अ य मा यताप्रा  अ पसंख्यक सरह सरकारी कोटा र िवशेष सिुवधा पाउँदनैन।् दिलत, जनजाित, मधेशी, 
मिु लम र था  ज ता बिह कृत र सीमा तकृत समदुायह  िवशेष आव यकता भएका र कोटा प्रणाली सिहत अ पसंख्यकको मा यता 
पाएका छन ्जसले गदार् अ पसंख्यकको पिन िहत गछर् र सामािजक समावेशीकरणको पिन सिुनि त गदर्छ। रा यका अङ्गह मा LGBT 
मािनसह को नग य प्रितिन व छ र कोटा प्रणालीले यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकको ि पन र अिधकारमा सधुार याउन एउटा 
उपयोगी औजार ब न सक् यो। “यौिनक अ पसंख्यकको पमा मा यता प्रा  गरे पिन हामीले दिलत, जनजाित र शारीिरक पमा 
अपाङ्गह ले ज तो पणूर् अिधकारको उपभोग गनेर् अवसर पाएका छैनौ,ँ” संवाद कायर्क्रमका एक सहभागीले भने।

संवाद कायर्क्रमले िशक्षा म त्रालय, गहृ म त्रालय, पररा ट्र म त्रालय, काननु म त्रालय र अ य रा य मखु्य म त्रालय LGBT फोकल पसर्न 
िनयिुक्त गरेर LGBT अिधकारको प्रबधर्न र LGBT अिधकार संरक्षण गनेर् नीित िनमार्णको सिुनि त गनर् सक्ने कुरा िसफािरस गर ्यो। 
वा य म त्रालय, राि ट्रय एड्स तथा यौनरोग िनय त्रण के द्र र राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले LGBT र मानव अिधकारमा िवशेषज्ञता 
हािसल गरेका कमर्चारीह  िनयकु्त गिरसकेका छन ्र अ य म त्रालयह मा पिन सोही िकिसमको अ यास लाभदायक हुन सक्छ। 

बहुपक्षीय संगठनह  

LGBT संगठनह ले काठमाडौमँा संयकु्त रा ट्र संघ एजे सी, िवदशेी दतुावास र िवकास एजे सीह सँग LGBT सवालह मा अझ 
समावेशी ब न लबी गरेका छन।् नेपालको संयकु्त रा ट्र संघीय प्रणलीका सवेर्क्षणह मा यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान स ब धी 
प्र ह  समेट्न शु  गरेको छ।105 UNDP नेपालले क्षेत्रीय ‘Being LGBT in Asia’ पहलकदमीको अङ्गको पमा UN LGBT 

99 Kyle Knight, The Huffi  ngton Post, “Nepal’s Third Gender and the Recognition of Gender Identity”, April 24, 2014: http://www.huffi  ngton-
post.com/kyle-knight/nepal-third-gender_b_1447982.html

100 http://ilga.org/ilga/en/article/ozvxE5o1JN

101 http://ilga.org/ilga/en/article/ozdj1Xy1x2

102 This amounted to Nepali Rupees 300,000 per annum, which is approximately $3000.

103 IDLO/UNDP, “Nepal: Assessing the Capacity of National Human Rights Institutions in South Asia to Address Discrimination and Human 
Rights Relating to HIV, Sexual Orientation and Gender Identity,” June 2012: http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/hivaids/
documents/HIV-2013-NHRI-Background-Brief-Nepal.pdf

104 Kyle Knight, The Kathmandu Post, “Flushing Out Genderism,” April 28, 2012: http://www.ekantipur.com/2012/04/28/opinion/fl ush-
ing-out-genderism/353100.html

105 United Nations Resident and Humanitarian Coordinator’s Offi  ce, “Workforce Diversity in NGOs: Gender Equality and Social Inclusion sta-
tus of NGOs in an Eastern Hill district,” June 9, 2011: http://un.org.np/sites/default/fi les/Field%20Bulletin%20-%20Issue%20-%209_Work-
force%20 diversity_GESI%20status%20in%20NGOs_June-2011.pdf
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मानव अिधकार अिधकृत िनयिुक्त गदर्छ।106 यिुनसेफ नेपालको िकशोर िवकास तथा सहभािगता कायर्क्रम107 ले FSGMN माफर् त ्यौिनक 
तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक िकशोर/िकशारी िबच HIV रोकथामका कायर्क्रमह  स चालन गदर्छ। 

िवशेष गरी अमेिरकी राजदतुावास LGBT अिभयानमा सहयोगी बनेको छ। यसले नवेर्िजयन र अ टे्रिलयन दतुावाससँगको सहकायर्मा 
क्षेत्रीय LGBT खेलकुद महो सव २०१२ को सहप्रायोजन गर ्यो,108 सोही कायर्क्रमको लािग राजदतूको िनवासमा वागत समारोहको 
आयोजना गर ्यो, र जनु २०१३ मा राजदतूावास पिरसरमा LGBT सवालह को िवषयमा विर  अिभय ताह लाई संलग्न गराई छलफल 
कायर्क्रमको आयोजना गर ्यो।109 यसको अितिरक्त, अमेिरकी दतुावासले धु बाराही, काठमाडौमँा BDS को नयाँ के द्रीय कायार्लय, िपङ्क 
िहमालय सामदुाियक के द्रको लािग लगभग १५००० अमेिरकी डलर अनदुान िदयो जहाँ उनीह  स टे बर २०१३ मा सरे। 

संवाद कायर्क्रमबाट कानुन, नीित तथा राजनीितक मािमला स ब धी आएका िसफािरसः

• सरकारले सव च अदालतले िडसे बर २००७ मा गरेको फैसला र स बि धत िनदेर्शनलाई कायार् वयन गनर् त काल कदम चा नपुछर् 
तािक LGBT मािनसह ले पणूर् संरक्षण र अिधकारको उपभोग गनर् पाउनेछन।्

• सकारा मक नीितगत पिरवतर्न र सहयोगी नीित कायार् वयनको अनगुमनका लािग LGBT समहूह को अझ बिढ संलग्नताको 
आव यकता छ। 

• समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदनपुदर्छ र सबै यौिनक तथा लैङ्िगक पिहचानलाई सहमितको लािग समान उमेरको 
प्रावधान राख्नपुदर्छ।

• यौिनकता, यौिनक झकुाव वा HIV-सङ्क्रिमतको अव थाको आधारमा गिरने भेदभावलाई गैरकाननुी घोिषत गरी सजायको लािग 
काननु िनमार्ण गनुर्पदर्छ। 

• संिवधान सभामा घोिषत LGBT सद यको प्रितिनिध वको यव था गनुर्पदर्छ।

• सरकारले अ पसंख्यकह लाई िदइरहकेो कोटा प्रणालीमा िव तार गरी दिलत, आिदवासी/जनजाित, धािमर्क अ पसंख्यक र 
जातीय अ पसंख्यकको साथसाथै LGBT मािनसह लाई पिन संलग्न गराउनपुछर्। 

• LGBT अिधकारका मु ाह को लािग लबी गनर् र LGBT-मैत्री नीितह को कायार् वयनको सिुनि तताको लािग प्रमखु 
म त्रालयह मा फोकल पसर्नह  िनयिुक्त गनुर्पदर्छ। 

• LGBT मिहला र पु षलाई खु ला पमा प्रवेश िदने कुरा सिुनि त गनर्को लािग नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सश  प्रहरी बलका 
मानव ोत तथा कायर्स चालन नीितमा पिरमाजर्न गनुर्पदर्छ।

• LGBT मािनस िव द्ध िहसंा प्रयोग नग न ्र िविवधताको स मान ग न ्भ ने कुराको सिुनि त गनर्को लािग प्रहरी बलमा तािलम 
प्रदान गनुर्पदर्छ। 

106 Details on the ‘Being LGBT in Asia’ initiative can be accessed through the UNDP Asia-Pacifi c Regional Centre website at http://asia-pacifi c.
undp.org/content/rbap/en/home/operations/projects/overview/being-lgbt-in-asia/

107 More details on the program are available in the UNICEF Nepal Country Program Document 2013-2017, pp. 9-10, at http://www.unicef.
org/about/execboard/fi les/Nepal-2013-2017-fi nal_approved-English-14Sept2012.pdf

108 Roshan Mahato, a DAC member for the Dialogue and head of FSGMN was the coordinator for the regional sports event. He was assisted 
by Danielle Toole Sanford, a consultant from the US Embassy. Greg Louganis, four time US Olympics gold medalist in swimming was the 
chief guest for the awards ceremony for the sports festival.

109 This event was moderated by one of the report co-authors, Saurav Jung Thapa (currently Technical Offi  cer – LGBT and Human Rights 
at UNDP Asia-Pacifi c Regional Centre), in his capacity at that time as a member of the US Embassy Youth Advisory Council 2013 and as 
Technical Advisor of Blue Diamond Society. The panelists at that event were Bharat Man Shrestha (another co-author and currently LGBT 
Human Rights Offi  cer at UNDP Nepal and a member of the US Embassy Advisory Youth Council 2014), Pinky Gurung (DAC Member and 
Chair of the BDS board), Roshan Mahato (DAC Member, Coordinator of FSGMN, and Secretary of the BDS board), and Basu Guragain 
(DAC Member, then Project Offi  cer at Gay Group Nepal, and presently Coordinator of FSGMN). It was attended by approximately 50 
Nepali young leaders from all walks of life and by US Embassy and USAID staff .
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िशक्षा
नेपालको िवद्यालय िशक्षा प्रणाली प्राथिमक, िन न मा यिमक, मा यिमक र उ च मा यिमक िशक्षामा िवभािजत छ। आधारभतू िशक्षा 
आठ वषर्को हु छ जसमा पाँचवषेर् प्राथिमक चक्र र तीन वषेर् िन न मा यिमक चक्र। िवद्याथीर्ह  मा यिमक तहमा थप दईु वषर् अ ययन 
गदर्छन ्जसको अ य एसएलसी परीक्षाबाट हु छ। उ च मा यिमक तहमा भनार् हुनको लािग सो परीक्षा उ ीणर् गनुर्पनेर् हु छ। उ च मा यिमक 
तहमा िवद्यालय प्रणाली अ तगर्त वा िवदशेी िव िवद्यालयका समान िकिसमका प्रमाणीकरण कायर्क्रम माफर् त ्थप दईु वषर् अ ययन 
गनुर्पछर्। तर अिधकांश पाठ्यक्रम नेपालीमा नै उपल ध हु छन।्

नेपालको िशक्षा बोडर्ले दशेभिरका सबै कूलह को रेखदखे गदर्छ र ‘ वा या तथा शारीिरक िशक्षा’ िवषय अ तगर्त कक्षा ६, ७ र ८ 
को लािग यौन तथा प्रजनन वा यमा यौिनक तथा लैङ्िगक िविवधतालाई कूलको पठ्यक्रमको अङ्गको पमा संलग्न गरेको छ। नयाँ 
पाठ्यक्रममा यौन वा य र सचेतनासँग स बि धत अ य शीषर्कका साथसाथै समिलङ्गी आकषर्ण र ते ोिलङ्गीस ब धी सवालह का 
ख डह  समेिटएका छन।् 

नेपालका िवद्यालय िशक्षा प्रणाली स चालनको लािग अित मह वपणूर् मािनने नीितगत द तावेज, िवद्यालय क्षेत्र सधुार योजना (SSRP) 
ले LGBT यिक्त वा SOGI सवालको बारेमा केही बोलेको छैन, यद्यिप यसका प्रमखु उ े यह मा नेपालमा अि त वमा रहकेा सबै खाले 
अ पसंख्यक समहूह को लािग गणु तरीय र यवि थत िशक्षामा सधुार र सिुनि त गनुर् पिन एक रहकेो छ। दिलत, धािमर्क अ पसंख्यक 
र जातीय अ पसंख्यक लगायत अ  अ पसंख्यक समहूह लाई प  पमा उ लेख गिरएको छ तर LGBT मािनसको उ लेख गिरएको 
छैन।

LGBT संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले यक्त गरेका मखु्य चनुौतीह  शारीिरक नोक्सानी, पहुचँ र सिुवधासँग स बि धत िथए, अझ 
िवशेष गरी: होमोफोिबक र ट्रा फोिबक उ पीडनको कारणले शारीरीक क्षितको खतरा, आ नै समदुायिभत्र, कूलिभत्र वा पिरवारका 
सद यह बाट हुने उ पीडनको फल व प नाजकु मानिसक वा य, िशक्षामा सीिमत पहुचँ, िशक्षकह को पवूार्ग्रही प्रविृ , िवद्याथीर्ह को 
लािग LGBT-मैत्री पाठ्यक्रमको अभाव र शैिक्षक क्षेत्रमा ते ोिलङ्गी मािनसह को लािग शौचालयको किम।

“तीन वषीर्य अ तिरम योजना” मा नेपाल सरकारले िन न प्रितबद्धता यक्त गरेको छ:

“सबै क्षेत्रमा हुने मानव अिधकार उ लंघनलाई िनय त्रण गरेर सिुवकिसत मानव अिधकारको सं कृित सं थागत गनेर्।”110

यौिनकता र लैङ्िगक िवषयलाई कूलको पाठ्यक्रममा संलग्न गरेर सरकारले LGBT सवालह को बारेमा सचेतना जगाउने र नेपालका 
कूलह मा या  होमोफोिबया (समलैङ्िगकताप्रित घणृा भाव) को िनय त्रण गनेर् कायर्मा पिहलो कदम चालेको छ। िव  बकको 
सहयोगमा BDS ले यो िवषयमा संवेदनशीलताको िवकास गनर् गत वषर्भिर तािलम याकेजह को िवकास गरी तािलमह  स चालन 
गर ्यो र ६०० भ दा बिढ िशक्षकह को लािग टूलिकटह  तयार पार ्यो। केही िशक्षकह ले अ  िशक्षक र िवद्यालयह मा होमोफोिबयाको 
बारेमा िशक्षा िदलाउन आ नै समहू गठन गरेका छन।् टूलिकटले यौिनकता र लैङ्िगक सवालका बारेमा आधारभतू जानकारी उपल ध 

110 Blue Diamond Society (BDS), Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights -Global Initiative for Sexuality and Human Rights, 
“The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Persons in Nepal”, (Geneva, June, 2013): http://tbinter-
net.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NPL/INT_CCPR_NGO_NPL_14738_E.pdf
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गराउनकुा साथै कूलह लाई उ पीडन र दु यर्वहारज ता LGBT िवद्याथीर्ले भोग्नपुरेका सम याह  पिहचान गनर् र यावहािरक 
समाधानह  सझुाउन सहयोग परु ्याउँछ।

तर, नेपाली शैिक्षक सं थाह  िविवध SOGI भएका िवद्याथीर्ह का लािग सरुिक्षत र वीकार गनर् सक्ने थानको पमा पिरणत गनर्को 
लािग शैिक्षक क्षेत्रले अझै मह वपणूर् सधुारह  लाग ूगनुर्पनेर् छ। BDS को प्रयासलाई स मान गरेर सोही क्षेत्रमा कायर्रत अ  संगठनह ले 
यसलाई बहृ र राि ट्रय तरमा अनकुरण गनर् प्रयोग गनुर्पदर्छ।

शैिक्षक कमर्चारी, िशक्षक र िवद्याथीर्ह मा रहकेो होमोफोिबक मनोविृ  मखु्यतया लैङ्िगक पिहचान र यौिनकताको बझुाइको अभावले 
गदार् िवकास भएका हु छन।् यसले LGBT िवद्याथीर्प्रित शत्रतुालाई बढावा िद छ र यसको अथर् यिद उनीह को पिहचान िशक्षक र 
सहपाठी िवद्याथीर्ह मा खु ने हो भने उनीह  आइसोलेसन (अलग्याउने), दु यर्वहार र िवभेद ज ता कुराह को िशकार ब न सक्छन।् 111

“िवशेष गरी कुनै पिन िवक्षाथीर्को यौिनकता सामा यभ दा पथृक भयो, वा जसको लैङ्िगक पिहचान वा यवहार थािपत जैिवक 
िलङ्गभ दा फरक छ भने उनीह  प्राय: कूल र कक्षाकोठामा पवूार्ग्रहको िशकार ब न सक्छन।्”

–संवाद कायर्क्रमका सहभागी

यनेु को प्रितवेदन112 अनसुार िविभ न दशेमा गिरएको अ ययनले के दखेाउँछ भने यवुा उमेरमा मािनसह ले घर वा समदुायमा भ दा 
कूलमा बिढ होमोफोिबक उ पीडनको िशकार ब नपुनेर् हुन सक्छ। यो यथाथर्बाट नेपाल पिन पर हट्न सकेको छैन। संवाद कायर्क्रमका 
सहभागीह ले होमोफोिबक िट पणी र शारीिरक दु यर्वहार सामा य भएको र िशक्षक, कमर्चारी र िवद्याथीर्ले नै यसमा संलग्न हुने गरेको 
बताए। 

अगािड चचार् गरेज तै नेपालमा मािनसह लाई उनीह को यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानको आधारमा हुने िहसंा, दु यर्वहार, 
िवभेदबाट सरुिक्षत राख्न िवभेदरिहत काननु वा घणृाज य अपराधको लािग ऐनको अभाव छ। यसकारण िशक्षक र शैिक्षक कमर्चारीबाट 
हुने पवूार्ग्रह र िवभेदको कुनै सजाय हुदँनै र उही िकिसमको यवहार बार बार दोहोिररह छ। कूलका कमर्चारी र प्रशासकले िभ न SOGI 
भएकाह सँग स बि धत सवालह लाई बु नको लािग प्राय: तािलमप्रा  भएका हुदँनैन,् र फल व प, उनीह ले सबै िवद्याथीर्को लािग 
िवद्यालयमा अ ययन गनेर् व थ र सरुिक्षत वातावरण कायम राख्न सक्दनैन।्113

होमोफोिबक उ पीडन, िवशेष गरी धमकी, सावर्जिनक बेइ जती र सरसामानको चोरीसँग अनपुि थितको गिहरो स ब ध छ। केही 
मािमलाह मा िवद्याथीर्ह  िकताब, अ य सामग्री वा गहृकायर् हराएको कुरालाई लकुाउन कक्षामा अनपुि थत हुने वा िबरामी भएको 
बहाना गनेर् गदर्छन।्114 उ पीडनको कारणले पीिडतह को शैिक्षक प्रगित र िवद्यालय उपि थितमा नकारा मक असर पदर्छ। यसले धेरै 
जसो उदासीनता र अ य मानिसक वा य स ब धी सम या िन याउँछ, ज तो आ म-क्षित, आ मस मानको किम, लाग ूपदाथर् दु पयोग 
र आ मह याज य प्रविृ । यित हुदँाहुदँ ैपिन, SOGI को आधारमा हुने उ पीडनको बारेमा प्राय मलूधारका स चारमा यममा समाचार 
आउँदनैन ्र िवद्यालय िनकायले पिन यसलाई सरोकार नराखेको भान हु छ।115

ते ोिलङ्गी िवद्याथीर्ले िवद्यालय पोषाक र शौचालयको अभावको स ब धमा िवशेष चनुौतीह को सामना गरेका हु छन ्िकनिक अ  
िवद्याथीर्ह  उनीह सँग शौचालय जान असिजलो महससु गदर्छन।् उनीह ले लगाएको पोषाकको िलङ्ग उनीह को लैङ्िगक पिहचान 
अनु प भएन, भ नाले उनीह को ज मजात िलङ्ग अनसुार भएन भने ते ोिलङ्गी िवद्याथीर्ह लाई कक्षाकोठा वा परीक्षा हलमा प्रवेश गनर् 

111 Rabin Pathak et al., (2010) Gender Identity: Challenges to Accessing Social and Health Care Services for Lesbians in Nepal. Global Journal 
of Health Science, 2(2), pp. 207–214

112 UNESCO (2012). Good Policy and practice in HIV and health education: Education sector responses to homophobic bullying. http://unes-
doc.unesco.org/images/0021/002164/216493e.pdf

113 Blue Diamond Society (BDS) and Heartland Alliance for Human Need & Human Rights- Global Initiative for Sexuality and Human Rights 
(2013)

114 UNESCO (2012)

115 Ibid.
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नै िनषेध गिरन सक्छ। केही ते ोिलङ्गी यवुाह ले यसै कारणले उ च िशक्षामा प्रवेश गनर् आव यक राि ट्रय तरको परीक्षा िदन नपाएको 
कुरा यक्त गरे। अ ले आफूलाई चालबाजीको आरोप लगाइएको कुरा सनुाए। य तो हुन निदन केहीले कूल नै छोड्छन।्116

LGBT मािनसह ले सामना गनुर्पनेर् धेरै चनुौतीह को बावजदु पिन शैिक्षक क्षेत्रमा SOGI सवालह को स ब धमा प्रमखु उपल धीह  
हािसल भएका छन।् राि ट्रय वजावाहक शैिक्षक सं था, ित्रभवुन िव िवद्यालयले आ नो लैङ्िगक तथा नारीवादी अ ययन कायर्क्रम 
अ तगर्त नातको र तहको पाठ्यक्रममा LGBT सवाल संलग्न गरेको छ। समाजशा  र मानवशा का िवद्याथीर्ह लाई सन ्२०११ दिेख 
अि तम परीक्षामा यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकका सवालह को बारेमा प्र ह  सोिधँद ैआएको छ। LGBT मािनसह ले सामना 
गनुर्परेका ऐितहािसक तथा समसामियक चनुौतीह का साथसाथै समाजमा उनीह का अिधकार, िविवधता, पिहचान, र प्रितिनिध व 
ज ता िवषयह मा लैङ्िगकता र यौिनकताको बारेमा िवद्याथीर्ह लाई अझ समावेशी र िव ततृ बझुाइ उपल ध गराउन पाठ्यक्रममा 
LGBT सवालह  संलग्न गराउन ित्र िव संकायका सद य र LGBT संगठनह ले संयकु्त पमा काम गरेका िथए। ित्र िव का समाजशा  
र मानवशा  िवभाग प्रमखु डा ओम गु ङ आफँैले LGBT सवालह लाई पाठ्यक्रममा समेिटसकेपिछ लैङ्िगक तथा नारीवादी अ ययन 
िवषयप्रित धेरैले िच दखेाएका छन।् काठमाडौकँो के द्रमा अग्र थानमा रहकेो मिहला कलेज, पद्मक या क्या पसले पिन सन ्२०११ दिेख 
यसका पाठ्यक्रमह मा LGBT सवालह लाई समेटेको छ। 

मािमला अध्ययन117 

“गमीर् यामको एक िचपिचपे िबहानीमा सामािजक कायर्को िडग्री तहमा अ ययनरत लगभग ५० जना िवद्याथीर्ह  काठमाडौ ँमोडेल 

कलेजको एउटा कक्षाकोठामा बसेका छन।् यो कुनै िनयिमत लेक्चर होइन, यौिनकताको बारेमा अभीमखूीकरण र अ तिक्रर् या कक्षा हो। 

कालो टप र कटर् पिहिरएर समयसमयमा कुमस म आउने उनको कपाल कानपछािड िमलाउँद ैभिूमका े ले आ नो यौिनकताको 

बारेमा बताउँिछन।् एक ते ोिलङ्गी मिहलाको पमा े ले िलङ्ग, यौिनकता र यौिनक झकुावको बारेमा याख्या गदैर् र प्र ह  पिन 

रािख्छन।् केही िवद्याथीर्ह  सबै LGBT मािनस क्रस-डे्रसर वा ते ोिलङ्गी हु छन ्भनेर सो छन,् र अ ह ले कोही पिन समिलङ्गी 

पु ष वा मिहला नभेटेको कुरा राख्छन।् सामा यतया अिधकांश नेपालीह को समान धारणा पाइ छ। यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक 

िवद्याथीर् म च नेपालका सं थापक रोशन महतोले आफूलाई िव िवद्यालयमा समाजशा को नातको र कक्षा िलने क्रममा लैङ्िगक 

सवालह  छलफल गदार् उनी समिलङ्गी भएको थाहा पाएपिछ िवभेद गिरएको बताउँछन।् होिशयारपवूर्क सोचिवचार गिरसकेपिछ 

उनले यस िवषयमा सचेतना याउन सन ्२००९ मा म चको थापना गरे। २७ वषीर्य उनले भ छन ्“मैले िवचार गरे,ँ हाम्रो सचेतना 

कायर्क्रमबाट हामीले यस िवषयमा उनीह लाई पाठ्यक्रमको मा यमबाट नै िसक्न लगाउनपुछर्। तािक हामीले प्र येक पटक LGBT 

भनेको के हो भनेर बझुाउन नपरोस।्” 

िशक्षास बि ध गिरएको बहसबाट प्रा  िसफािरसह :

◊ िशक्षा म त्रालयले िनजी तथा सावर्जिनक दबैुथरी िवद्यालयह का प्राथिमक, मा यिमक, तथा उ च मा यिमक तहमा LGBT 

स बि ध सामग्रीह  समावेश गिरएको पाठ्यक्रम उ रदायी भएर लाग ूगनुर्पदर्छ।

◊ दगुर्म क्षेत्रह का धेरै नेपालीह  औपचािरक िशक्षाको पहुचँबाट बि चत हुन ुपिररहकेो हुनाले LGBT स बि ध जानकारी िदने र 

िशिक्षत बनाउने संय त्रको िवकास गिरन ुपदर्छ।

◊ शैिक्षक कमर्चारी, िशक्षक, र िवद्याथीर्ह लाई SOGI बारे सचेतना र मानव अिधकार स ब धी तािलम प्रदान गनुर्पदर्छ र ितर कार 

र िवभेदकारी यवहार (िवद्यलयमा गिरने होमोफोिबक उ पीडन समेत) लाई स बोधन गनेर् प्रणालीको िवकास गनेर् तथा दोषीलाई 

सजाय िदने यव था गनुर्पदर्छ।

116 Blue Diamond Society (BDS) and Heartland Alliance for Human Need & Human Rights- Global Initiative for Sexuality and Human Rights 
(2013)

117  Bibek Rajbhandari, “Nepal’s LGBTI-Rights Movement: Personal Perspectives (AUDIO, PHOTOS)” The Huffington Post July 25, 2012: http://
www.huffingtonpost.com/bibek-bhandari/nepal-lgbti-rights-movement_b_1694277.html
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◊ नेपाल सरकारले “अ य” वगर्को लैङ्िगक िवक प रोजेर आवेदन िदने LGBT िवद्याथीर्ह लाई नयाँ नागिरकताको प्रमाणपत्र प्रदान 

गनुर्पदर्छ।

◊ िवद्यालय तथा अ य शैिक्षक सं थाह मा यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान बारे छलफल संलग्न गरी िशक्षक-तािलमको 

यव था गनुर्पदर्छ। िशक्षक-तािलमले यी सवालह मा पारेको प्रभावह बारे अनगुमन तथा मू याङ्कन गनुर्पदर्छ।

◊ दिलत, मिहला, तथा अ य सिुवधावि चत अ पसंख्यकह को लािग छुट्याइए ज तै, यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसङ्ख्यक 

िवद्याथीर्को िनि त छात्रविृ  कोटा (Quotas) छुट्याउन ुपदर्छ।

◊ प्रािविधक िशक्षा तथा यवसाियक तािलम पिरषद (CTEVT) एवं िशक्षक सेवा आयोग (TSC) ले LGBT िशक्षक र 

पेशाकमीर्को िनि त कोटा छुट्याउन ुपदर्छ। 

◊ LGBT स ब धी सामािजक एवं प्रािज्ञक िक्रयाकलापह लाई प्रो सािहत गनर् िवशेष गरी िव -िवद्यालयह मा LGBT ोतके द्र 

तथा पु तकालयह  थापना गिरन ुपदर्छ र िवद्यालय यव थापन सिमितह मा कि तमा एक जना LGBT प्रितिनधी हुनैपदर्छ।

◊ LGBT िवद्याथीर्ह लाई मानिसक वा य स ब धी सहायता िदन मनोवैज्ञािनकह को िनयिुक्त गनुर्पदर्छ र कक्षाकोठाह  को 

सीटको यव थापन िलङ्गको आधारमा हुन निदने कुराको सिुनि नतता गनुर्पदर्छ। कूल पोषाक लाउनै पनेर् कडा नीित खारेज गरी 

अझ उदार नीित अवल बन गनुर्पदर्छ तािक ते ोिलङ्गी िवद्याथीर्ह लाई िक त दईुम ये एक िलङ्ग अनसुार िचिननपुनेर् या त कूल 

छोड्नपुनेर् दवाव नपरोस।् ते ोिलङ्गी िवद्याथीर्ह को लािग छुटै्ट शौचालय िनमार्ण गनुर्पदर्छ।

◊ िवद्यलयह मा िदइने प्रजनन वा य तथा यौन िशक्षामा SOGI सवाल र समिलङ्गी पु ष, ते ोिलङगी मिहला, र अ य MSM 

ले सामना गनेर् HIV तथा अ य STI ह को उ च जोिखमको बारेमा छलफल लगायतका नन-हटेेरोसक्सअुल यौिनकतालाई पिन 

समेट्न ुपदर्छ।

◊ नेपालको एक सबैभ दा ठूलो िवकास साझेदार भएको नाताले िव  बकले यसका िविभ न पिरयोजनाह मा गिरने प्रिशक्षण 

कायर्क्रमका पाठ्यसामग्रीमा SOGI सवालह लाई पिन एक अंशको पमा संलग्न गराइनपुदर्छ। 

रोजगारी

LGBT मािनसह का रोजगारीका आव यकता र सेवा र सतर्ह लाई राम्ररी अिभलेख गिरएको छैन र अनसु धान गिरएको छैन। नेपालमा 
LGBT यिक्तह ले रोजगारीमा एक यिक्तको पमा र िवभेद र दु यर्वहार खे नपुनेर् समदुायको सद य भएको नाताले पिन चनुौतीको 
सामना गिररहकेा हु छन,् जसमा उनीह को प्राय: किन  सामािजक हिैसयत र थानले पिन योगदान गरेको हु छ। कायर् थलमा किथत 
LGBT पिहचान र HIV अव थाको आधारमा िवभेद सामा य छ र यसको अ यास िनयिुक्त र रोजगारीको समयमा हुने गदर्छ। संवाद 
कायर्क्रमका सहभागीले LGBT कमर्चारीको यौन दु यर्वहारको बारेमा िव ततृ पमा सनुाए, यद्यिप प्रहरी िरपोटर् वा अ य औपचािरक 
बयानको पमा अिभलेख गिरएका घटना नग य छन।् पीिडतह  सावर्जिनक पमा आवाज उठाउन िहि कचाउँछन ्र नयाँ जागीर नपाइने 
वा कलंिकत हुने डरले आ ना कुरा लकुाउने गदर्छन।् 

अिधकांश िवभेदका घटना रोजगारदाताको यिक्तगत पवूार्ग्रह, यौिनक िविवधताको बारेमा सचेतनाको अभाव र कमजोर काननुको 
कारणले हुने गछर्न।् उदाहरणको लािग ठमेलको एक होटेल मािलकले ते ोिलङ्गी मािनसह लाई काम गनर् राख्यो भने यापार कम हुने 
वा अितिथह  पिन छोडेर जाने सोचेर LGBT कमर्चारी राख्न िहि कचाइरहकेा िथए। LGBT मािनसलाई काममा लगायो भने होटेलको 
शाि त ख बिलने र LGBT मािनसलाई काममा लगाउनपुनेर् र उनीह लाई िवभेदबाट जोगाउन म बा य हुनपुनेर् कुनै काननु नभएको 
कुरा बताए।118 संवाद कायर्क्रमका धेरै सहभागीले यस प्रकारका िवभेद र पवूार्ग्रह यनुीकरण गनर् नेपाली रोजगारदाताह ले िव यापी 
प्रगितशील यावसाियक अ यास अवल बन गनेर्छन ्भ ने अपेक्षा राखे। 

118 Interview with hotel staff  in Thamel, Kathmandu in June 2014.
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िव ततृ अथर्मा समाज र शैिक्षक प्रणालीमा या  होमोफोिबया र ट्रा फोिबया नै कायर् थलमा पिन प्रितिबि बत हु छ; होमोफोिबया र 
ट्रा फोिबयाले गनेर् क्षितले LGBT कमर्चारीह लाई उनीह को आ मस मान र मानिसक वा यमा असर पानर् सक्छ जसले उनीह को 
कामको गणु तरमा असर पानर् सक्छ। 

धेरै LGBT मािनसह  र िवशेष गरी ते ोिलङ्गी मिहलाह लाई उनीह को अपेक्षा र योग्ता अनसुारको रोजगारी पाउन कठीन हु छ। 
जबिक उनीह को यौिनक झकुाव बािहरी पमा दिेखएन भने उनीह ले आ नो यौिनकतालाई गो य राखेस म समिलङ्गी पु ष र मिहला 
भने “सरुिक्षत” नै छन।् यसले उनीह को यौिनकतालाई लकुाउनपुनेर् बा यताको कारणले िविभ न मानािसक सम याह  उ प न गराउन 
सक्छ। रोजगारदाताले उनीह को कुनै पािरवािरक दािय व नभएको िव ासमा उनीह को कायर्भार बढाइिदन सक्छन।्119 

ते ोिलङ्गी मािनसह ले नागिरकता प्रमाणपत्र प्रा  गनेर् समयमा सामना गनुर्पनेर् किठनाइले उनीह को रोजगारीको अवसरमा प्रभाव 
पादर्छ िकनिक नेपालका अिधकांश कायर् थलमा कमर्चारी िनयिुक्त गनर् नागिरकताको प्रमाणपत्रको आव यकता पदर्छ। संवाद कायर्क्रममा 
सहभागी एक जना सहभागीले भने, “धेरैजसो रोजगारदाताले नोकरीमा राख्ने बेलामा नागिरकता माग्ने गदर्छन,् तर यिद तपाईसँँग नभएर पेश 
गनर् सक्नभुएन भने तपाई ँ यो नोकरीको लािग अयोग्य हुन सक्ने एकदम धेरै स भावना छ।” उनीह को ते ोिलङ्गी पिहचान र आवरणको 
कारणले उनीह को िव सनीयता र योग्यतालाई प्राय: बेवा ता गनेर् गिर छ। ते ोिलङ्गी मिहलालाई उनीह को व प र हाउभाउले गदार् 
यौनकमीर् भएको अनमुान गिरने गिर छ। 

एक तेॐोिल ी पु ष कामदारमािथ दवु्यर्वहार120

रिव ब ेत (नाम पिरवतर्न गिरएको), एउटा कलेजमा नोकरी गिररहकेो मिहलाबाट-पुरुष बनेको एक 
तेसर्ोिलङ्गी िक्तले गरेको िलङ्ग पिरवतर्नको िनणर्य सुनेर उनी मािथका हािकमले आँखीभौँ खुम्च्याएर 
पर्ितिकर्या जनाएका िथए। उनले सचेतनामूलक तािलम िदने र सहकम हरूले सवालजवाफ गनर् पाउने खुल्ला 
म  उपलब्ध गराइिदन माग गरेका िथए तर उनका हािकमले त्यसलाई नकािरिदए। उनका केिह सहकम हरू 
उनबाट टािढन पुगे, साथै उनका केही पुरुष सहकम हरू उनले पुरुष शौचालयको पर्योग गरेकोमा अप्ठेरो महसुस 
गरेको भाव क्त गरे। मानव संसाधन िवभाग अन्तत: उनको लैिङ्गक पिहचानसँग िमल्दो शौचालयको पर्योग 
गनर् पाउने अिधकारको पक्षमा उिभयो। य िप, वस्थापन पक्षबाट यस िवषयमा स्प ो संचार-संपेर्षणको 
अभावको कारण, रिव र उनका सहकम  दवैुका िनिम्त यो मािमला अप्ठेरोको सर्ोत बिननै र ो।

तेसर्ोिलङ्गीको रूपमा खुल्नुभन्दा अगािड रिव ब ेतले आफ्नो कामको िवषयमा किहल्यै उजुरी सु ुपरेको 
िथएन र कमजोर पर्दशर्नको कुनै संकेत पिन िथएन। उक्तभ कलेजमा कायर्सम्पादनको आधारमा कोही कमर्चारी 
िवरु  पिन उजुरी गन नीित नभए तापिन उनले पिछ थाहा पाए िक उनका सहकम हरूले नै उनलाई अयोग्य र 
बेकारको भ े लेबल लगाएछन्। ब ेतले भने उनले नयाँ नोकरीको खोजी गिररहकेा िथए।

सबै LGBT मािनसले कायर् थलमा उि कै चनुौतीको सामना गिररहकेा हुदँनैन।् आ नो अनसंुधानमा121 शेरा तामाङले यौिनक अ प-
सङ्ख्यकह लाई ितनीह को आिथर्क-सामािजक पृ  भिूमको आधारमा मखु्य दईु समहूह मा िवभाजन गरेकी छन।् उ च आिथर्क-
सामािजक पृ अभिूमबाट आएकाह  राम्रो िशक्षा प्रा  गनर् र मलूधारको रोजगार बजारमा आवद्ध हुन पाउँछन ्र ितनले आ नो लैङ्िगकता 
आफूमा मात्र वा अ य तै सानो सामिजक घेरािभत्र सीिमत राख्न सक्छन।् ियनीह ले आफूलाई पु ष वा मिहला समिलङ्गीको पमा 
आ नो पिहचान िद छन ्एवं कायर् थलमा स भािवत होमोफोिबयाका कारण आ नो लैङ्िगकताबारे खलुाउनपुनेर् कुनै आव यकता 
ठा दनैन।् अक तफर् , धेरै घोिषत LGBT मािनसह  यनू आिथर्क-सामािजक पृ मभिूममा पदर्छन,् जसले आफूलाई ते ोिलङ्गीको पमा 

119 Discussions on employment among Dialogue participants.

120  Interview, Kathmandu, May 2014.

121 Tamang, S. (2003) “Patriarchy and the Production of Homo-Erotic Behaviour in Nepal” Studies in Nepal History and Society 8(2): pp. 225-
258, December 2003: http://martinchautari.org.np/fi les/2_%20Seira%20Tamang.pdf
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िचनाउन चाउँछन।् उनीह सँग यावसाियक रोजगारीमा लाग्नको लािग सीप, िशक्षा, वा अवसरह  नहुन सक्छन।् रोजगारीको अभाव वा 
अधर्रोजगारीको कारण नेपालका धेरै LGBT मािनसह  गरीबीको रेखामिुन बाँिचरहकेा छन।्

सरकारी सेवा, शैिक्षक सं था, वा य सेवा तथा िनजी क्षेत्रज ता रोजगारीका वातावरणह  घोिषत LGBT मािनसह लाई वागत गनेर् वा 
सिह ण ुछैनन।् िडजाइन, फेशन, कला, प्र तिुत, र मनोर जन ज ता केही क्षेत्रह  भने प्राय: तलुनातमक पमा वागत गनेर् िकिसमका रहकेा 
छन।् सन ्२०१३ मा ओ कारको लािग नेपालको औपचािरक छनोटमा परेको लेि बयन प्रणयगाथायकु्त चलिचत्र सनूगाभा िनमार्णमा संलग्न 
काठमा ड की एक मिहला समिलङ्गी अिभय ता र चलिचत्र िनदेर्शकले ‘िब-चे ज फाउ डेसन’ र ‘Being LGBT in Asia’ को िनि त 
बनाइएको िभिडयोमा LGBT अिधकारको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन थपैु्र चिचर्त सु दरी र सेलेिब्रटीह  खलेुर आएका िथए।122

िविभ न सीमा तकृत समहूह का लािग यावसाियक तािलम के द्रह को थापना गनर् तथा जीवनोपयोगी सीपमलूक तािलम कायर्क्रम 
स चालन गनर् केही हदस म संलग्न भएको कुरा नागिरक समाज संगठनह ले बताएका छन।् तर LGBT यिक्तह , िवशेषगरी 
ते ोिलङ्गी, बिढ ि मा पदर्छन ्र फल व प भेदभाव एवं शोषणको थप जोिखममा हु छन,् उनीह का िनि त मलूधारका रोजगारह  
खो न नग य मात्रामा प्रयास गिरएको छ।

रोजगारीस ब धी भएका बहसह बाट प्रा  िसफािरसह :

◊ जनशिक्तमा सहभािगता र उ पादक व विृद्ध गनर्को िनि त म म त्रालय तथा रोजगारदाताह ले LGBT ह लाई 
मनोसामािजक सहायता प्रदान गनुर् पदर्छ। सरकारले SOGI को आधारमा हुने रोजगारस बद्ध िवभेदबाट पीिडत 
हुनेह लाई काननूी सहायता प्रदान गनुर्पदर्छ।

◊ यवसाियक सं थाह बाट कायर् थलह मा तलबसिुवधा, बीमा, र समाज क याण ज ता िवषयह मा सबैलाई समान 
यवहार गिरने कुराको सिुनि ितता प्रदान गनुर् पदर्छ। कायर् थलबाट प्रा  हुने सिुवधाह मा समिलङ्गी जोडीह  र 
ितनका छोराछोरीह को िनि त पिन िवपरीतिलङ्गी सरह पाउने यव था गनुर्पदर्छ। LGBT लाई कायर् थलमा भेदभाव 
गनेर् य ता म ऐनका उ लङ्घनकतार्ह लाई दि डत गनुर्पदर्छ।

◊ LGBT-मैत्री नीित भएका यावसाियक सं थाह लाई प्रबधर्न एवं परु कृत गिरन ुपदर्छ।

◊ LGBT समदुायका अिभय ताह ले भेदभाव, पक्षपात, तथा त्रासबाट मकु्त भई काम गनर् पाउने अिधकारलाई सिुनि त 
गनेर् नीित िनमार्णको िनि त म िवभागसँग लबी गनुर्पदर्छ; LGBT उद्यमी र यवसायीह लाई संगिठत गनेर्, सहयोग 
प्रदान गनेर्, र प्रो सािहत गनेर् गनुर्पदर्छ; र LGBT सवालह लाई के द्रीय तरस म मलूप्रवाहीकरण गनर् चाल ुसरकारी 
पिरयोजनाह सँग सहकायर् गनुर्पदर्छ।

समाज र पािरवािरक मािमला 
नेपाल अझै पिन एक िढवादी र ेणीबद्ध जात प्रथाबाट पीिडत छ र भखर्रै समा  भएको सश  िवद्रोहबाट मािथ उठ्दछै। यो स दभर्मा 
नेपालका LGBT मािनसह मा पिरवार र समाजको सबैभ दा मह वपणूर् असर पदर्छ। िलिखत पमा औपचािरक मा यता र केही 
राजनीितक प्रगित भए पिन पािरवािरक दवाब र सामािजक अपेक्षाले गदार् अिधकांश LGBT मािनसह लाई नखलेुर आ नो पिहचान 
लकुाउन बा य बनाउँछ। यो िकन हु छ र यसले LGBT मािनस र उनीह ले िववाह गनर् सक्ने िवपरीतिलङ्गी पाटर्नर दबैुमा यसले कित 

122 Nilu Doma Sherpa, Stories of Being Me, available at http://www.being-me.net/stories-of-being-me/fi lm-makers/nilu-doma-sherpa/



444 | BEEINNG LLGBTT INN AAASIAA: NEEPPAL CCOOUNNTRRY RREPPORRT

PROTECTION OF RIGHTS OF LGBT PEOPLE

हािन परु ्याउँछ भ ने कुराको अ य त कम बहस भएको छ। पिरवार, साथीसङ्गी र समाजमा LGBT यिक्तको पमा खु न ुअसामा य 
हु छ। 

नेपाली जनमानसको िनि त पािरवािरक जीवन के द्र हु छ। धेरै मािनसको लािग, िवशेषगरी दगुर्म क्षेत्रह मा, सामािजक जीवन पिरवार 
विरपिर घु ने गदर्छ। यो पक्ष मह वपणुर् छ िकनिक किरब पाँच भागको चार भाग नेपालीह  दगुर्म क्षेत्रमा बसोबास गनेर् गदर्छन।् पिरवारको 
िनमार्ण लगभग कुनै अपवाद िबना िवपरीतिलङ्गी द पि ह को िववाहबाट हुने गदर्छ र पािरवािरक जीवन ग भीर पमा प्राचीन िह द ू
िसद्धा त र पर पराबाट प्रभािवत छ। “िववाहलाई अपिरहायर् र सं कािरक, दईु यिक्त बीचको एक ब धनमात्र नभएर पिरवारह  बीचको 
िमलनको पमा हिेर छ। यो िपतसृ ा मक पािरवािरक लाइनको िनर तरताको प्रितज्ञा हो र यसको ग भीर धािमर्क, सामािजक र सं थागत 
मह व छ।”123 तसथर्, िववाहको अवधारणा नै LGBT मािनसह मा हुने िवभेदको प्रमखु कारण हो। िववाहब धनमा बाँिधनपुनेर्, बालब चा 
ज माउनपुनेर् र घरपिरवार बसा नपुनेर् दवाबले LGBT मािनसह लाई िक त यसलाई वीकार गरेर िवपरीत िलङ्गको यिक्तसँग िबह े
गनुर्पनेर् िक त पिरवारबाट शारीिरक र/वा मानिसक पमा टािढनपुनेर् बा यता पदर्छ। 

समाज िनकट पमा संगिठत र पिरवार एवं वंश प्रमखु हुने भएकोले, छिव तथा “इ जत जोगाउन”ु ले एक यिक्तको जीवनमा मह वपणूर् 
भिूमका खे ने गदर्छ। LGBT छोराछोरी धेरैजसो अिभभावकह  छोराछोरी समिलङ्गी वा ते ोिलङ्गी भैिदनाले उनीह को इ जत जाने 
र उपहासको पात्र ब ने कुराले त्रिसत हुने गछर्न।् मािनसह  यिक्तप्रित भ दा समाज र समदुायप्रित जवाफदिेह र अनगुिृहत हुने गदर्छन।् 
एक पिरवारको प्रित ा र सामािजक हिैसयतले यिक्तको वत त्रता र छनोटलाई प्राय: सध नै छायाँमा पानेर् गदर्छ। पिरवारको िनि त याग 
गनुर्लाई मयार्िदत र उिचत कायर् मािन छ। आ नो स तान समिलङगी वा ते ोिलङ्गी हुनलुाई पिरवारह  िख नता, िच ता, एवं उदासीपनसँग 
जोड्ने गदर्छन।् कोही पिरवारले त िरसाउने र LGBT सद यलाई उपेक्षा गनेर् गदर्छन।् स मानमा आँच पगु्छ िक भनी िच ता गनेर् र वंशज-
िविहन हुने त्रासमा पनेर्, वा समदुायका अ य सद यह को साम ुलि जत महससु गनेर् गदर्छन।्124

शहरीकरणले केही पिरवतर्न गिरिदए तापिन, धेरै घरपिरवारह मा पु षले कमाउनपुनेर् र मिहलाले घरको हरेचाह गनुर्पनेर् ज ता लैङ्िगक 
भिूमकाह को सामा य अपेक्षालाई गाउँह  र अिधकांश मािनसह  ब ने ग्रामीण पिरवेशमा ग भीर पमा िलइ छ। यसले मिहला 
समिलङगी जोडीह लाई आफूखशुी वत त्र भएर जीउन िवशेष कठीन बनाइिदन सक्छ िकनिक नेपाली समाजमा पु ष भ दा कामकाजी 
मिहलाह ले कडा चनुौतीह को सामना गनुर् पदर्छ।

नेपाली समाजले अिधकांश समय LGBT समदुायिभत्र रहकेा िविवध उपसमहूह  – समिलङ्गी मिहला, पु ष, िद्विलङ्गी र ते ोिलङ्गी 
मािनसबीच भेद गदैर्न, सबै LGBT मािनसह  ते ोिलङ्गी मिहला हु छन ्र ितनले क्रसडे्रस गरेर यौनकमीर् हु छन ्भ ने आम गलत धारणा 
छ। “अिधकांश समिलङ्गी मिहला र पु ष नखलेुका हुनाले य तो भएको हो र उनीह को बािहरी व पले उनीह लाई िवपरीतिलङ्गीबाट 
छुट्याउन पिन सिकँदनै, जबिक ते ोिलङ्गी र क्रसडे्रसरह  िभ न हु छन ्र झट्ट ितनमा आँखा पिरहा छ, यसैले LGBT पिहचानको 
बारेमा मािनसह मा गलत धारणा छ।” BDS का बोडर् अ यक्ष र लामो समयदिेख ते ोिलङ्गी अिभयानमा संलग्न सपु्रिसद्ध िपङ्की 
गु ङले भने। “पु षसँग यौनस ब ध राख्ने पु ष बीच कलङ्क र िवभेदस ब धमा रहकेो आ म-धारणा” िवषयक एक अ ययनमा आफूलाई 
पु षको पमा पिहचान िदने अिधकांश उ रदाताह लाई आ नो पिरवारमा सम या िथएन िकनिक िवभेदमा पिरने त्रासको कारणले 
उनीह ले आ नो यौिनक झकुाव खलुाएनन।् समिलङ्गी पु षको तलुनामा मेटी ज ता ज मजात ते ोिलङ्गी पिहचान बोकेकाह ले 
मिहलाको प दिेखने हुिलयाको कारणले थप िवभेदको सामना गदर्छन।्125

नेपालमा LGBT मािनसह ले सामना गनुर्पनेर् सबैभ दा मह वपणूर् सामािजक र पािरवािरक सवाल भनेको बास थान र पैित्रक 
स पि मािथको अिधकारमा उनीह को पहुचँ हो। केही LGBT मािनसह , िवशेषगरी ते ोिलङ्गी मिहला वा ी प भएका समिलङ्गी 
पु षह ले सामना गनुर्पनेर् सबैभ दा ठूलो अवरोध ब ने बासको यव था गनुर् हो। यी उप-समहूह  प्राय: घरपिरवार एवं नातेदारह बाटै 
घरिनकाला हुने वा विह कृत हुने गदर्छन।् घरबेटीह ले पिन अज्ञानता र उनीह को िछमेकमै यौन िक्रयाकलापमा संलग्न हुनसक्ने त्रासको 
कारणले ितनीह लाई घर भाडामा िदन अि वकार गनेर् गदर्छन।्126 

123 Keera Allendorf, “Determinants of Marital Quality in an Arranged Marriage Society”, National Center for Biotechnology Information, Jan 
2013, 42(1): 59–70, Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3711098/

124 Oli N, Onta S, September 2012, “Self-perception of Stigma and Discrimination among Men Having Sex with Men”, JNHRC Vol. 10 No. 3 
Issue 22: http://www.jnhrc.com.np/index.php/jnhrc/article/viewFile/331/330 (Accessed June, 2014)

125 Ibid

126 These concerns about access to housing and inheritance rights were frequently expressed by Dialogue participants.
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सँगै ब ने (िलिभङ टुगेदर) समिलङ्गी जोडीह ले प्राय: िवभेद सहनपुनेर् हु छ, िकनिक ठू ठूला आँखाले हनेेर्, अनाव यक यिक्तगत 
प्रकृितका सवालजवाफ गनेर्, र कुनै न कुनै प्रकारको िवभेदको सामना नगरी सँगै ब न पाउन ुअस भव सरह नै हु छ। शहरी क्षेत्रह मा 
केही संङ्ख्यामा समिलङ्गी जोडीह  सँगै ब ने गरेका समाचार स चार जगतले बािहर याएका छन।् यी िरपोटर्ह ले समाजको चाहना 
अनु पको लैङ्िगक भिूमका वीकार नगनेर् जोडीह को पमा प्र ततु गरेर नकारा मक िवचार एवं घणृा मातै्र पैदा गिररहकेा छन।् 

अकीर् सचूीकृत मिहलासँग स ब ध राखेको भनी सैिनक अिधकारीह ले लगाएको आरोपका कारण शाही नेपाली सेनाबाट 
िन कािसत भएकी भिक्त शाहले अझै पिन घरमािलक र िछमेकीह बाट आ नो स ब ध लकुाइ रहकेी छन।् “मािनसह  अझै पिन 
हामी दईुलाई अपाटर्मे टमा सँगै बिसरहकेा संिगनी वा िददीबिहनी भ ने ठा छन,्” शाहले भिनन।् “कागजी प्रमाणका पमा केही 
नभए पिछ सबैलाई हामी द पि  ह  भनेर कसरी भ न सक्छ ?” समान काननूी हक एवं काननूी हिैसयतले शाह र अ लाई समेत 
स ब ध पिु  गनेर् द तावेजह  प्रदान गरी कुनै त्रास वा छलकपट िबना िजउने वातावरण िसजर्ना गनेर् िथयो।127

मािथ चचार् गरे झै ँसमिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदने कायर्मा कुनै प्रगित भएको छैन। न त समिलङ्गी द पि लाई धमर्पतु्र/पतु्री 
ग्रहण गनर् िदइएको छ न त लेि बयन जोडीह लाई IVF मा नै पहुचँ प्रदान गिरएको छ। संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले समिलङ्गी 
द पि ह लाई धमर्पतु्र/पतु्री ग्रहण गनर्, संयकु्त पमा स पि  धारण गनर्, संयकु्त बक खाता खो न र एक अकार्को स पि  उ रािधकारी 
हुन पाउनपुनेर् सझुावह  राखेका िथए। यी अिधकारह लाई माओवादीह को औपचािरक घोषणापत्रमा समावेश गिरएको छ।128 सँवाद 
कायर्क्रमका सहभागीह का अनसुार ने. का., ए. मा. ले. ज ता प्रमखु राजनीितक पाटीर्ह ले पिन LGBT अिधकारको लािग समथर्न 
जनाएका छन।् िवपिरतिलङ्गी यिक्तसँग िववािहत समिलङ्गी तथा िद्विलङ्गी यिक्तह  भने स ब ध िव छेदसँग स बि धत वजर्ना 
(ताब)ू को कारण वैवािहक स ब धलाई अ त गनर् चाह नन।् िवपरीतिलङ्गी द पि ह को िनि त स ब ध िव छेद गनुर् वैधािनक भए 
तापिन यसबाट हुने िन दाका कारण उनीह लाई सो स ब ध कायमै राख्न वा य गराउँछ। िह द ूधमर्का केही ढीवादी याख्याह ले बहु-
िववाहलाई छुट िददँ ैअ तर-जातीय िववाह, िवधवासँगको िववाह, र स ब ध िव छेदलाई भने िनषेध गदर्छन।्129

नेपालमा भखर्रै मात्र शु  हुन थालेको अक  िवषय हो पैित्रक स पि मािथको अिधकार। पतु्रलाई वत: पैतकृ स पि को अंिशयार बनाउने 
‘सिदय  परुाना’ पैित्रक स पि  स बि ध ऐनह लाई संशोधन गनेर् पहल भैरहकेा छन।् अझ, पैित्रक स पि मािथको समान अिधकारबाट 
मिहलालाई बि चत गिरएको छ र पु ष स तान नभएमा वा जीवनको किरब आधा अविधस म अिववािहतै रहरे आ ना अिभभावकह को 
याहार-ससुार गनेर् ज ता कठोर एवं अ यावहािरक सतर्ह को परूा गरेपिछ मातै्र अंश पाउने यव था रहकेो छ। पवूर् प्रधान यायािधश 
िखलराज रेग्मीको संयोजक वमा गिठत टोलीले मौजदुा काननूमा पिरवतर्न गरी अंश प्राि  ज मको आधारमा हुने भ दा पिन इ छापत्रद्वारा 
हुनपुनेर् र पैित्रक स पि मा लैङ्िगक-तट थता कायम हुनपुनेर् सझुाव सिहतको प्रितवेदन बझुाएको छ।130 यिद कुनै पु ष स तानले आ नो 
िलङ्ग पिरवतर्न गर ्यो भने उसले अंश पाउने िक नपाउने भ ने काननूमा प  छैन। यसको एउटा उदाहरण हो, रोशन खत्री (नाम पिरवतर्न) 
ले आ नो लैङ्िगक पिहचान बद न खोजे। यस अिघ उनी पिरवारको एक मात्र अंिशयार िथए। उनले िलङ्ग पिरवतर्न गिरसकेपिछ, उनकी 
िददीले अब आ नो अक  बिहनी भएकोले पु ष स तितको पक्षधर रहकेो काननूलाई चनुौती िदने आधारह  उनीसँग पिन भएको िजिकर 
गदैर् उनकी िददी समेत पैतकृ स पि मा आ नो हकदावी गनर् अिघ सिरन।्131

अ तमा, धेरै प्रिसद्ध गैसस, िवशेषगरी सामािजक तथा मिहला अिधकारको क्षेत्रमा काम गिररहकेा गैससह  सामािजक तथा पािरवािरक 
मािमलामा कायर्रत रहने भए पिन LGBT अिधकार प्रित उदासीन एवं मौन रहकेा छन।् अझ िव ततृ तथा समावेशी मानव अिधकार र 
िवकासका एजे डाह मा उनीह को समथर्न वागतयोग्य हुने िथयो। 

पािरवािरक मािमला स ब धमा भएका बहसह बाट प्रा  सुझावह :

◊ नेपाल सरकारले िविवध यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान बोकेका मािनसह को अिधकार पणूर् पमा सरुिक्षत गनेर् 
काननु तथा नीितह  लाग ूगनुर्पदर्छ। 

127 Oli and Onta (2012)

128 Overdorf, J. “Nepal’s other revolution: Red turns to Pink” 9 November 2011, Global Post: http://www.globalpost.com/dispatch/news/re-
gions/asia-pacifi c/111108/nepals-other-revolution-red-turns-pink

129 Keera Allendorf (2013)

130 Beed, A. “Changing inheritance laws: Rich parents don’t have to mean rich children,” Nepali Times Vol. 515, 13 August 2010

131 Interview with feminist activist, Lazimpat, Kathmandu, May 2014
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◊ िवपरीतिलङ्गी िववाहलाई सरह सहमितको उमेरको प्रावधान राखी समिलङ्गी िववाहलाई काननुी मा यता िदनपुदर्छ।

◊ िवपरीतिलङ्गी द पि ह लाई लाग ूहुने ज तै शतर्ह मा समिलङ्गी द पि ह ले पिन धमर्पतु्र/पतु्री ग्रहण गनर् पाउने 
यव था लाग ूगनुर्पदर्छ र समिलङ्गी पिरवारह लाई अनकूुल हुने िकिसमको काननुी र सामािजक वातावरण िसजर्ना 
गनुर्पदर्छ।

◊ LGBT समदुायले पिरवारसँग सम या झेिलरहकेा LGBT मािनसह लाई सहायता र काननुी सेवा उपल ध गराउनपुदर्छ 
र िविवधताको स मान गनेर् कुराको प्रबधर्न गनर् पिरवारका सद यलाई िशक्षा िदलाउने तथा LGBT मािनसका 
अिभभावक र पिरवारमा सचेतना जगाउनपुदर्छ।

◊ LGBT बालबािलकालाई उनीह का अिभभावकले उनीह को यौिनक झकुाव वा पिहचान जे ज तो भए पिन यसलाई 
वीकार गरेर स मान िदनपुदर्छ।

ःवाःथ्य
LGBT ह ले वा य स ब धी पथृक िवभेदको सामना गदर्छन।् LGBT भ ने संिक्ष  श दावलीलाई सबैलाई समेट्ने समावेशी 
श दावलीको पमा प्रयोग गनेर् र यस समदुायका वा य स ब धी आव यकताह लाई एकै टोकरीमा राख्ने गिरए तापिन, 
यी प्र येक अक्षरह ले अलगअलग जनसंख्या र ितनका आ-आ नै पथृक वा य सम याह को प्रितिनिध व गदर्छन,् जसमा 
जात, जाित, उमेर, अथर्सामािजक वगर्, भौगोिलक अवि थित, िलङ्ग, HIV को अव था, तथा अ य त वह ले थप िभ नता 
याइिद छन।् साथै, यी िभ नताह ले हरेक समहूमािथ वा य स ब धी मह वपणूर् असर पानेर् गदर्छन।् हरेक दशे िवशेषका 
प्रितवेदनह को मखु्य पृ ह मा यी िभ नताह लाई यादा जोड िदन ुआव यक छ िकनिक केही वतर्मान वैज्ञािनक बहसह , तथा 
नेपालका चिचर्त स चारमा यमह मा, यी समहूह लाई बार बार एवं भ्रामक ढंगले “ते ो िलङ्गी” वा “LGBT” श दावली 
अ तगर्त राखेर एउटै जनसमदुायको पमा संपे्रषण गनेर् गिरएको पाइ छ।

 - राि ट्रय संवाद कायर्क्रममा भएको छलफलबाट

नेपालमा HIV महामारीसँगै LGBT मािनसह को वा यस ब धी आव यकताका बारेमा चासो बढ्यो। यसले नाटकीय पमा 
दाताह को सहयोगमा विृद्ध, तथा पिहलो पटक LGBT सवालह लाई सरकारी नीित एवं प्राथिमकतामा राख्ने वातावरण बनायो। 
नेपालको कुन HIV सङ्क्रमण हुनेह म ये ते ोिलङ्गी मिहला, समिलङ्गी पु ष एवं MSM ह को िह सा २१.६% छ। यसले 
उनीह लाई सामा य जनसंख्याभ दा १२ गणुास म बिढ जोिखममा पादर्छ।132 यस संक्रमणले अिधकार र िहतको लािग LGBT जनसंख्या, 
िवशेषगरी ते ोिलङ्गी मिहला र समिलङ्गी पु षमा आवाज उठाउन यापक पमा उ साह पैदा गरेको छ। HIV र मान अिधकारको क्षेत्रमा 
काम गनेर् धेरै समदुायमा आधािरत संगठनह को थापना भएको छ। 

HIV महामारीले सरकारलाई पिन आिथर्क लागानीमा विृद्ध गनेर् तथा HIV रोकथाम, उपचार एवं यहारससुार गनर् आव यक कदम चा ने 
अवसर प्रा  भयो, जसका कारण प्र यक्ष पमा LGBT स वद्ध संघसं था र प्रभािवत उप-समहूलाई नै फाइदा परु ्यायो। HIV कायर्क्रम 
कायार् वयन र सेवा डेिलभरीको लािग क्षमता बिृद्ध गनेर् वातावरणको िसजर्ना गनेर् उ े यले एक HIV िवधेयक म यौदा गिरएको िथयो। तर 
यसलाई संसदले अनमुोदन गरेको छैन र काननु लाग ूहुने त छाँट नै दिेखँदनै।133

132 UNDP (2012)

133 Marlyn F Borromeo, “Nepal’s Epidemic Characterized Still As “Concentrated”, New Spotlight, (Vol : 05 Nov 2011): http://www.spotlightne-
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LGBT मािनसका HIV सँग स बि धत नभएका वा य सवालह लाई प्राय: बेवा ता गिर छ। उदाहरणको लािग मानिसक वा 
मनोवैज्ञािनक वा य स ब धी सवालह  रहकेा यौिनक तथा लैङ्िगक अपसंख्यकह को समग्र अव थाको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। 
प्रजनन वा य लगायत ते ोिलङ्गी पु ष र समिलङ्गी मिहलाका िविश  आव यकताह को बारेमा िबरलै चचार् र अनसु धान गनेर् 
गिर छ। 

नेपालमा हावी हुने हटेेरो क्सअुल सां कृितक आदशर्ले लांछना र गहन पवूार्ग्रह, िवभेद, र िहसंाको लािग आधार िसजर्ना गदर्छ, जसले 
LGBT मािनसका वा य स ब धी चनुौतीह को बारेमा समाजको यान जान सक्दनै। केही यिक्तह को लािग यसलाई जात, जातीयता, 
र सामािजक-आिथर्क वगर्ज ता असमानताका थप आयामह ले जिटल बनाउँछ, जसले बहु तर पार पिरक पमा कठीन पानेर् लांछना 
खे नपुनेर् हु छ जसले गदार् उनीह  वा य सेवामा पहुचँ परु ्याउन िहि कचाउँछन।् यसको साथसाथै िविभ न वगर् र जातीय त काका यी 
उपसमहूका धेरै साझा अनभुिूतह  पिन हु छन,् जसमा प्रमखु पमा कलंक लगाउने दमनकारी अनभुव हो। 

नेपालका अिधकांश LGBT मािनसह ले सानै उमेरदखेी कलंकको सामना गनुर्पनेर् र यसले समाजका वा य सं था लगायत सबै 
पक्षलाई हनेेर् ि कोण र गनेर् यवहार िनधार्रण हुने बताए।134 यसै गरी, हटेेरोसेक्सअुल यिक्तह  ( वा यकमीर् लगायत) य तो 
वातावरणमा सामािजकृत भएका हु छन ्जहाँ यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकह लाई कलंक लगाइ छ। यसले LGBT मािनसह  
प्रित िलइने मनोविृ  र यवहारमा अव य पिन प्रभाव पादर्छ। LGBT ह को वा यलाई प्रभाव पानेर् सं था र प्रणालीह  यही समाज 
िभत्र िवकास भएका छन ्जनु समाजले य ता समदुायलाई पर परागत पमा कलंिकत पािररहकेो िथयो। यसले यौिनक तथा लैङ्िगक 
अ पसंख्यकह को वा यस ब धी आव यकता परूा गनेर् सवालमा वा य सेवा प्रदायक र सं थाह को क्षमतामा मह वपणूर् असर 
पादर्छ।135

ःवाःथ्य सेवा ूणालीमा िवभेद
“स्वा यकमीर्ले तपा  मिहला पिन होइन, पुरुष पिन होइन भनेपिछ हामीले कसरी तपा को उपचार 
गनुर् भनेर सो छन्। उनीहरूले हामीलाई बु दैनन्। उनीहरूले हामर्ो उपचार नै गनर् चाहँदैनन्,” एक 
तेसर्ोिलङ्गीले भने।136 
काठमडौंि थत वीर अ पतालकी एक डाक्टर, रािधका ( नाम पिरवतर्नसँग) ले आफ् नो मत यक्त गिरन्, 
तेसर्ोिलङ्गी मिहला र समिलङ्गी पुरुष HIV बाट संकर्िमत न्छन् भने्न पूवार्गर्ही सोचका कारण डाक्टरहरू 
उनीहरूको उपचार गनर् डराउँने गछर्न्। उसो भए ितनीहरूलाई न्यायोिचत ढङ्गको उपचार कसरी होला त 
भनी सो दा उनले भिनन्, िवश्वािसलो सामुदाियक सं थाले िसफािरस गरेको डाक्टरबाट उपचार गराउनु 
नै सबैभन्दा उत्तम उपाय होला।137

कोही यौनकमीर् न् र/वा HIV संकर्िमत छन् भने्न त य वा बुझाइका आधारमा मातैर् पिन यिक्तहरूले 
राज्यका सरोकारवाला र अन्य नागिरकबाट भेदभाव सहनु परेको छ। उदहरणको लािग, यौनकमीर् 
तथा HIV संकर्िमतहरूले समेत स्वा य अव थाका ख्याल नगरी स्वा य सेवा पाउन सके्न भए तापिन 
तेसर्ोिलङ्गीहरूलाई यौनकमीर् वा संकर्िमत मािनएकै कारण सावर्जिनक स्वा य सं थाबाटै बिञ्चत गिरएका 
िरपोटर्हरू अिधकारकमीर्हरूले बािहर ल्याएका छन्।138 

pal.com/News/Article/-%E2%80%9CNepal%E2%80%99s-Epidemic-Characterized-Still-As-%22Concent

134 Discussion from the National Dialogue.

135 Institute of Medicine (US) Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities, 
(2011) “The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding”, The National Cen-
ter for Biotechnology Information: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22013611

136 Singh et al., Human Rights Violations Among Sexual and Gender Minorities in Kathmandu, Nepal: A Qualitative Investigation, BMC INT’L 
HEALTH & HUM RTS. 12:7 (16 May 2012). Available at http://www.biomedcentral.com /1472-698X/12/7 

137 Discussion from the National Dialogue.

138 Ibid.
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भेदभाव हुने डरले पिन LGBT ह लाई िचिक सकीय सेवा िलनबाट रोक्ने गदर्छ। तािलम प्रा  नगरेका वा यकमीर्ह बाट यौिनक 
अ पसंख्यकप्रित शत्रतुापणूर् वा असंवेदनशील यवहारले गदार् “आलोचना र सजायको त्रासले समझदारीमा समिलङ्गी िक्रयाकलापमा 
संलग्न हुनेह लाई वा य सेवाको खोजी गनर् र उपभोग गनर्बाट रोक्न सक्छ।” यसले प्रभावकारी पमा उनीह को वा यको 
अिधकारमािथ ह तके्षप गदर्छ।139

यिक्तको यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचानको आधारमा कुनै यिक्तलाई वा यमा समान पहुचँबाट बि चत गनुर् वा सेवा िलन 
िन सािहत गनुर् िवभेद हो र नेपालले ह ताक्षर गरेको ICCPR र ICESCR को प  उलंघन हुन जा छ।140 यसरी वि चत गनुर्ले ICCPR 
को धारा ६(१) र २(१) अ तगर्त क्रमश: िजउन पाउने अिधकार र भेदभावरिहत हुन पाउने अिधकारमािथ ह तके्षप गदर्छ।141 यसले 
ICESCR को धारा १२ अ तगर्त वा यको अिधकारमा पिन ह तके्षप गदर्छ, जनु धाराले रा यमािथ HIV सङ्क्रिमतह लाई सलुभ 
वा य सिुवधा, सामग्री र सेवा उपल ध गराउने थप भार प्रदान गदर्छ।142 यसको साथसाथै, कुनै पिन यिक्तको यौिनक झकुाव, लैङ्िगक 
पिहचान र/तथा HIV अव थाको आधारमा भएको ितनीह प्रित गिरने य तो िवभेदकारी यवहारले नेपालको िवद्यमान अ तिरम संिवधान 
अनु प पिन हुदँनै, जसमा यिक्तले वा यसेवा मौिलक हकको पमा पाउने यव था गिरएको छ।143 LGBT मािनसह को संरक्षण गनेर् 
र िबना त्रास वा िबना बाधा यबधान ितनीह लाई वा य उपचारमा पहुचँ परु ्याउने िज मेवारी रा यको हु छ। यो िज मेवारी हालस म परूा 
भएको छैन।

LGBT मािनसह  HIV पिरक्षण गरेर नितजा पोिजिटभ आएमा के गनेर् र सहायताको लािग कहाँ जाने भ ने कुराह को जानकारी उपल ध 
हुदँनै। पिरक्षण हुने अ पताल तथा संघसं थाह मा सहयोगस ब धी संय त्रको बारेमा सीिमत जानकरी वा ज्ञान उपल ध हु छ। यसले 
बार बार ग भीर मानिसक आघात र पीडा ज माएको कुरा संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले जनाए। धेरै LGBT सं थाह ले दशेभिर 
नै ड्रप-इन के द्र (DIC) ह  स चालनमा याएका छन,् जसमा LGBT-मैत्री HIV रोकथाम, िशक्षा, परीक्षण, परामशर्, तथा उपचार 
सेवा िदने गदर्छन।् संवाद कायर्क्रमका सहभागीह का अनसुार उ च जोिखममा भएका यिक्तह स म पगु्ने र HIV स ब धी सेवा िदने यी 
के द्रह ले सरकारले भ दा प्राभावकारी पमा काम गिररहकेा छन।् BDS एवं यससँग स बद्ध सामदुाियक संघसं थाह द्वारा स चालन 
गिरएका HIV स ब धी चाल ुकायर्क्रमह को ोत UNDP को एिसया- यािसिफक िरजनल से टर144 ले यव थापन गरेको बहु-दशेीय 
दिक्षण-एिसयाली िव यापी कोष, सेभ द िच डे्रन (यएूसए) द्वारा स चािलत राि ट्रय िव यापी कोष अनदुानमाफर् त आउँछ, बहु-
दाताह बाट अनदुानप्रा  िव े बक/पलु फ ड कायर्क्रम नै प्रमखु हुन।्

धेरै नेपालीह  ते ोिलङ्गी मािनसह ले उनीह को वा यमािथ पनेर् अवा छनीय र दीघर्कालीन असरह  के के हुन सक्छन ्भ ने कुराको 
जानकारी िबना नै हारमोन सि लमे टह को प्रयोग गदैर् आइरहकेो पाइ छ। ितनीह लाई हुन सक्ने संभािवत जोिखमह बारे जानकारी 
नगराईकनै वा यकमीर्ह  आ नो आिथर्क वाथर्को िनि त हाम नज य उपचार िविध अपनाउन लगाइरहकेा छन।् हम नको सपुरीवेक्षण 
िबना र अिधक प्रयोगका कारण धेरै ते ोिलङ्गी सहभागीह ले ठूलो संङ्ख्यामा नकारा मक असरह  भोिगरहकेो र ती असरह  छोटो र 
लामो समयस मको लािग ग भीर हुनसक्ने कुरा राखेका िथए। हम नका कारण ते ोिलङ्गीह मा पनर् जाने असरह  स ब धी अ यिधक 
शोध हुन ुआव यक रहकेो कुरामा उनीह ले जोड िदए। 

वा य स ब धी अक  सवाल िवकास कायर्क्रम र िवपत ्सहायतासँग स बि धत छ जसको नेतृ व USAID नेपालले िलएको छ। 
उनीह ले केही मािनसह को लािग सङ्कोचको अव था उ प न गराउने र िविभ न सां कृितक स दभर्ह मा यी सवालह लाई स बोधन 

139 See United Nations General Assembly (A/HRC/14/20), Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health, Human Rights Council Fourteenth session Agenda item 3 (Apr. 2010). Avail-
able at http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdfhttp://www2.ohchr.org/english/ bodies/hr-
council/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf (Discusses the impact of laws criminalizing consensual same-sex conduct on sexual minorities’ 
right to the highest attainable standard of health)

140 BDS and Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights -Global Initiative for Sexuality and Human Rights (2013),

141 ICCPR, supra note 7, art. 6(1) (“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbi-
trarily deprived of his life.”); ICCPR, supra note 7, art. 2(1) (“Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure 
to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of 
any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”)

142 U.N. Hum. Rts. Comm., supra note 33.

143 BDS and Heartland Alliance for Human Needs adn Human Rights -Global Initiative for Sexuality and Human Rights (June, 2013)

144 Multi-Country South Asia Global Fund HIV Programme, UNDP Asia-Pacifi c Regional Centre, available at http://asia-pacifi c.undp.org/
content/rbap/en/home/operations/projects/overview/multi-country-south-asia-global-fund-hiv-programme/



PROTECTION OF RIGHTS OF LGBT PEOPLE

BEIINNGG LLGGBBTTTT IIN ASSIAA:  NEPPAL CCOUOUNTTRRYYY RREEPPOOORT | 44499 

गनेर् कुनै प्रोटोकलको अभावको कारणले प्रकोप पिछका उ ार कायर्क्रम र स दभर्ह मा िवकासकमीर्ह ले लैङ्िगक पिहचान एवं 
यौिनकतालाई बेवा ता गनेर् गरेको अनसु धानले दखेाएको छ।145 तर यसले LGBT मािनसह लाई हािन परु ्याउँछ। एउटा उदाहरण िदनपुदार्, 
पवूीर् नेपालको सनुसरी िज लामा आएको बािढ प ात ्प्रकोप राहत कायर्क्रममा ते ोिलङगी मिहलालाई उक्त राहत पटकपटक उपल ध 
गिरएको िथएन िकनभने उनीह  ‘बालब चा सिहतको पिरवार’ को पिरभाषा िभत्र पदैर्नथे।146

सरकारले LGBT मािनसह को वा य र अिधकारको लािग प्रितबद्धता यक्त गरेको छ। यित हुदँाहुदँ ैपिन यी प्रितबद्धतालाई यवहारमा 
उतानेर् नीितह को भने अभाव छ।147

LGBT यिक्तह ले जीवनभर भोग्नपुनेर् वा य ि थित

संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले LGBT मािनसह को वा य ि थितलाई जीवनका ितन चरणह मा बाँडेर छलफल गरेका िथए: 
बा यकाल वा िकशोराव था, वय कताको पवूार्द्धर्, वय कताको उ राद्धर्। यी चरणह मा मानिसक वा य, शारीिरक वा य, 
मनोसामािजक वा य, जोिखम र सरुक्षा मक पक्षह , वा य सेवाह , र अ य प्रसङ्गाि त प्रभावह लाई केलाएर हरेे। 

बा यकाल वा िकशोराव था: यस चरणमा हटेेरोसेक्सअुल िकशोरह ले ज तै LGBT िकशोरह ले पिन समान चनुौितह को सामना 
गदर्छन ्तर LGBT मािथ गिरने कलंक र भेदभावले वा य ि थितमा हटेेरोसेक्सअुल िकशोर र यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक 
िकशोरह  बीच हुने असमानतामा योगदान परु ्याउँछ। किललो उमेरका MSM ह म ये १.३ प्रितशतमा HIV सङ्क्रमण छ।148 सेभ द 
िच डे्रनले िनकालेको एक प्रितवेदनमा149 पिन LGBT यवुाह  प्राय: उदासीनता, िच ताज य िबमारी, दू यर्सनी (धमु्रपान, लाग ूऔसध 
प्रयोग, मिदरा सेवन), र आ मह या वा आ मह यासँग स बि धत िवचारह बाट ग्रिसत हुने कुरा उ लेख छ। किललो उमेरका आम 
ते ोिलङ्गी मिहला र LGBT यवुाह मा घरबारिबहीनताको ठूलो जोिखममा छन।् 

145 Knight, K., Sollom, R. (2012) Making Disaster Risk Reduction and Relief Programmes LGBTI Inclusive: Examples from Nepal. Humanitarian 
Practice Network. September 2012, Available at http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-55

146 Kyle Knight and Courtney Welton-Mitchell, “Gender identity and disaster response in Nepal”, Forced Migration Review, Available at http://
www.fmreview.org/sogi/knight-weltonmitchell

147 At the opening session of the Nepal National LGBTI Community Dialogue in April 2014, the Minister for Health and Population gave an 
impassioned statement that the Constitution guarantees human rights for all and that the Ministry promises to accept the community’s 
recommendations from the Dialogue for consideration and implementation. Such high level support indicates that the government is 
an ally with which community groups and development partners can work together to achieve their health and human rights goals.

148 UNDP et al., (2012)

149 Sharma, Mahesh. (2012) Building the Evidence Base for Protecting and Promoting the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Intersex (LGBTI) Children in Nepal. Save the Children (May 2012)

िविभ न िवषयगत समहूका सहभागीह लाई िभ न िभ न रङ्गका पिरचय पत्रह
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प्रारि भक/म य वय क अव था: LGBT स ब धी पिहचानको बारेमा उिचत र पयार्  सचूनाको अभावले गदार् धेरै LGBT मािनसह  
ह , िवशेषगरी आ नो SOGI को बारेमा खु न नचाहने र सध आफूलाई पदार् पछािड राख्नेह माझ अ व थ एवं तनावपणूर् वय कता 
िबताउनपुनेर् हुनसक्छ।150 नेपाली समाजका कठोर हटेेरोन यार्िटभ अपेक्षाह  परूा गनर् नसकेपिछ वय क LGBT मािनसह ले अझ धेरै 
मन:ि थित र उ क ठाज य िवकृित, थप उदासीनता, र आ मह यासँग स बि धत िच तनको जोिखम खे नपुनेर् दिेख छ। 

समिलङ्गी मिहला, िद्विलङ्गी मिहला, र ते ोिलङ्गी पु ष (LBT) ह ले हटेेरोसेक्सअुल मिहलाह ले भ दा रोकथामज य वा य 
सेवाह को कम प्रयोग गदर्छन।् उदाहरणको लािग, संवाद कायर्क्रमका सहभागीका अनसुार मिहनावारी हुदँा, ते ोिलङ्गी पु षह को िनि त 
खदु्रा पसल तथा औषिध पसलह मा यािनटरी याडह  खिरद गनर् अ ठ्यारो हुने हुनाले व थता (hygiene) कायम राख्न किठनाइ 
हुने गदर्छ। धेरै वय क ते ोिलङ्गी मिहलाले हम न िविधबाट रोगिनदान (hormone therapy) गनेर्, श यिक्रया, तन प्र यारोपण वा 
तन प्रग्रहण गनेर् र यौनाङ्ग पिरवतर्नाथर् श यिक्रया (SRS) गनेर् गदर्छन।् तीम ये अिधकांशलाई ती उपचारले पानर् सक्ने वा यस ब धी 
त कालीन र दीघर्कालीन जिटलताह को बारेमा अनिभज्ञ छन।् साथै, SRS को काननूी हिैसयत पिन प  छैन। तर सरकारले श यिक्रया 
प ात ्एक नेपाली नागिरकलाई उसको आिधकािरक पिहचान पु षबाट मिहलामा बद न छुट िदएर निजर थािपत गिरसकेको छ।151

समिलङ्गी पु ष, िद्विलङ्गी पु ष, र पु षसँग यौनस ब ध राख्ने अ य पु ष, ते ोिलङ्गी मिहला, र यौनकमीर्ह सँग यौन स ब ध 
राख्नेह लाई HIV र STI ले ग भीर क्षित परु ्याइरहकेो छ। एि ट-रेट्रोभाइरल उपचारिविध (ART) को प्रयोग गिररहकेा HIV सङ्क्रिमत 
यिक्तह , एवं हम नज य उपचारिविधलाई ART सँग िम ण गरेका कारणबाट पिन वा यस ब धी जिटलताह  उ प न हुन सक्छन।्

पिछ लो वय क अव था: पाका LGBT ह ले जीवनभर हरेक उतार-चढाव एवं वदृ्वाव थास म कलंक, उ पीडन एवं भेदभावको 
सामना गदर्छन।् LGBT बदृ्धह ले अि थर पािरवािरक अव था र एक्लोपनको महससु गदर्छन।् वदृ्ध समिलङ्गी मिहला तथा पु षह माझ 
आ मह या र उदासीनताको तहमा बिृद्ध हुने दिेख छ। प्रौढ LGBT ह ले हटेेरोसेक्सअुल समकालीनह को तलुनामा कमजोर संकटमोचन-
साम यर् (उ लावकता र दिरलोपन पदर्शर्न गनेर् अवधारणा) प्रकट गनेर् गरेको प्रमाणह ले दखेाएका छन।्152 HIV एवं STI को असर पाका 
LGBT ह लाई िकशोराव थाका LGBT ह लाई जि कै असर गदर्छ, जनु कुरालाई प्राय: वा ता गिरँदनै। लामो समयस म हम नको 
प्रयोग गनार्ले पाका ते ोिलङ्गीह ले नकारा मक वा य पिरणामह को अनभुव गनेर् गरेको सीिमत अ ययनह ले दखेाउँछन।् LGBT 
वदृ्धह  माझ रहकेो अपाङ्गता एक य तो िवषय हो जसको बारेमा िवरलै चासो दखेाइएको छ र यसलाई स बोधन गनुर् आव यक छ।

संवाद कायर्क्रममा चचार् गिरएका LGBT समदुायह बारे वा यस ब धी प्रमखु आव यकताह मा बदनामी, भेदभाव, HIV रोकथाम र 
संरक्षण प्रयासको िव तार, वा य सिुवधाह मा भेदभाव रिहत पहुचँ, तथा ते ोिलङ्गीलाई मनोवैज्ञािनक सहायता, आिद िवषयह लाई 
स बोधन गनर् वा यकमीर्ह लाई तािलम िदन ुतथा संवेदनशील बनाउनपुनेर् आव यकताह  िथए। प्राय: उपेक्षा गिरने अ य प्रमखु 
िवषयह मा समिलङ्गी मिहला एवं ते ोिलङ्गी पु षह को प्रजनन वा य र सरसफाइ हुन।्

वा य स ब धी छलफलबाट प्रा  सुझावह :

◊ नेपाल सरकारले LGBT मािनसह को वा य एवं िहतमा ग भीर असर पानेर् वा यस ब धी मौजदुा नीित तथा 
िनयमह लाई पनुिवर्चार, संशोधन, र/वा खारेज गनुर्पदर्छ साथै नेपाल HIV लगानी योजना (NHIP) २०१४-१६ लाई 
पिन कायार् वयन गनुर्पदर्छ। NHIP भनेको HIV स ब धी कायर्क्रम तजूर्मा, बजेट िविनयोजन तथा कायार् वयन गनेर् 
नेपालको रणनीितक अवधारणा हो।

◊ ते ोिलङगी मिहला, समिलङ्गी पु ष, र असमानपुाितक ढंगले HIV संक्रिमत भएका MSM लगायत LGBT उप-
जनसंख्या लगायत HIV-सङ्क्रिमत यिक्तह को अिधकार सरुिक्षत गनर् वा य तथा जनसंख्या म त्रालय (MoHP) र 
काननु तथा याय म त्रालय (MoLJ) ले HIV िवधेयकमा पिरमाजर्न गरी अनमुोदन गनेर् कुराको सिुनि त गनुर्पदर्छ। 

150 Institute of Medicine (US) Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities, 
(2011)

151 Anil Giri, “Govt Recognizes fi rst Nepali, post operative Transsexual”, The Kathmandu Post, September 28, 2014: http://www.ekantipur.
com/the-kathmandu-post/2012/09/27/nation/govt-recognises-fi rst-nepali-post-operative-transsexual/240135.html

152 Institute of Medicine (US) Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities, 
(2011)



PROTECTION OF RIGHTS OF LGBT PEOPLE

BEIINNGG LLGGBBTTTT IIN ASSIAA:  NEPPAL CCOUOUNTTRRYYY RREEPPOOORT | 55511 

◊ समग्र वा य सेवा प्रणालीले वा य सेवामा रहकेा असमानताको स बोधन गरी वा य सेवाह मा सधुार 
याउनपुदर्छ - LGBT मािनसह ले समतामलूक वा य सेवा प्रा  गनेर् िवषयमा अवरोधको सामना गिररहकेा छन ्
जसले उनीह को समग्र िहतमा प्रितकूल असर पिररहछे; वा य पिरणाम, प्रदायकह को प्रविृ  र िशक्षामा रहकेा 
असमानता र सेवाग्राही LGBT यिक्तह का लािग वातावरणमा सधुार याउने उपायह को बारेमा रहकेो बझुाइमा 
सधुार याउनपुदर्छ; LGBT मािनसह का वा यस ब धी आव यकताह लाई स बोधन गनर् र HIV िनय त्रण, 
उपचार, याहार र स बि धत वा य सेवाह  प्रदान गनुर्का साथसाथै समावेशी यौिनक तथा प्रजनन वा य सेवाह  
उपल ध गराउन वा य प्रणालीको क्षमता अिभबिृद्ध गनुर्पदर्छ।

◊ LGBT स ब धी वा य आव यकताह को स ब धमा वा य सेवा प्रदायकह लाई संवेदनशील बनाउन ु
(sensitize) र तािलम प्रदान गनुर्पदर्छ तािक उनीह ले HIV कायर्क्रमह  सँगसँगै मनोसामािजक तथा मानिसक 
वा य सेवाह  उपल ध गराउन सकून।् संवेदनशीलताले सेवा उपल ध गराउँदा िवभेदरिहत प्रविृ को सिुनि तता 
गराउन सक्छ। 

◊ िलङ्गस ब धी असामा य िनराशा तथा अस तिु को स बोधन गनर् ते ोिलङ्गी-िवशेष वा य सेवा उपल ध गराउनको 
लािग प्रमाणको आधार िसजर्ना गदैर् ते ोिलङ्गी-िवशेष वा य सम याह को स बोधन गनुर्पदर्छ। हम न प्रयोगको 
वा यमा पनेर् असरको बारेमा अझ गहन अनसु धान तथा िवकास कायर्क्रमको आव यकता छ, ज तो औसधी सेवन, 
मात्रा, र श यिचिक साको िवषयमा उपयकु्त परामशर्को साथसाथै मनोवैज्ञािनक सहायताको पिन आव यकता छ।

◊ LGBT मािनसह लाई मैत्रीपणूर् सेवा उपल ध गराउने िवषयमा वा य के द्र र फामेर्सी लगायत वा य िवभागको 
लािग िनदेर्िशकाह को ज री छ।

◊ LGBT मािनसह  वा य सेवा िलने कायर्मा हतो सािहत नहुन ्भ नको लािग उनीह मा हुने िवभेद हटाउन वा य 
कमर्चारीह लाई यौिनक िविवधता िवषयमा तािलम तथा िशक्षा प्रदान गनुर्पदर्छ। 

◊ सरकार, अनसु धानकतार् र समदुायले ह तके्षपकारी अनसु धानको िवकास र कायार् वयन गनुर्पदर्छ। 

◊ LGBT मािनसह ले सामना गिररहकेा वा य क्षेत्रमा रहकेा असमानता (अ याय) र नकारा मक 
वा य पिरणामह को स बोधन गनर् अपनाइएका ह तके्षपकारी िक्रयाकलापह को िवकास गनर् र ितनको 
प्रभावकािरताको परीक्षण गनर्को लािग अनसु धानको आव यकता छ।

◊ वा य सेवामा पहुचँ बढाउने तथा वा य क्षीण गराउने मानिसक वा भौितक अव थालाई स बोधन गनेर् 
ह क्षेपह ले यी असमानताह लाई हटाउन सिक छ। 

◊ ह तके्षपकारी कायर्ह  लाग ूगदार् सीमा तकृत वा बेवा ता गिरएका उपसमहूह मा िवशेष जोड िदन ुआव यक 
छ। 

◊ अनसु धानका िन कषर् र डेटालाई पिन एक एक गरेर छुट्याउनपुदर्छ तािक HIV स ब धी ह तके्षपकारी 
कायर्ह लाई समिलङ्गी पु ष / अ य MSM र ते ोिलङ्गी मिहलाह को लािग छुट्टाछुटै्ट तयार पानर् 
सिकयोस।् 

◊ LGBT अिभय ता र िव ततृ समाजले LGBT मािनसह को जीवनमा सकारा मक सामािजक प्रभावलाई बढावा िदने 
र प्रो सािहत गनेर् गनुर्पदर्छ। मानिसक वा यमा सामािजक सहायताले ठूलो भिूमका खे दछ। LGBT मािनसह को 
जीवनमा पिरवार, कूल, कायर्क्षेत्र, धािमर्क सं था र सामदुाियक संगठनह  ज ता सामािजक संरचनाको भिूमकाको 
बारेमा अझ पणूर् पमा बु नपुदर्छ। 



522 | BEEINNG LLGBTT INN AAASIAA: NEEPPAL CCOOUNNTRRY RREPPORRT

PROTECTION OF RIGHTS OF LGBT PEOPLE

स ारमाध्यम
LGBT सवालह को बारेमा सवर्साधारणलाई सिूचत गनर् र िशिक्षत बनाउनमा नेपाली स चारमा यमह को मह वपणूर् भिूमका छ। 
दशेभर रेिडयो प्रसारणमा संलग्नता पिन िनकै उ च दरमा रहको छ। शहरी क्षेत्रका बािस दाह को प्राय: िटभी, सामािजक स जाल, र/
वा छापा मा यममा पहुचँ पगुेको छ। LGBT गितिविध र सवालह का बारेमा स चार मा यमह ले प्रसारण गनेर् सचूनाह  सही र 
िन पक्ष हुन ुज री छ। UNDP र से टर फर एड्भोकेसी ए ड िरसचर् (CFAR) को दिक्षण एिसयाको प्रितवेदन अनसुार, पवूार्ग्रही, अपु  र 
सनसनीपणूर् समाचारह को प्रसारण गिरनाले कलंकमा विृ  गरेको, यौिनक झकुाउ तथा लैङ्िगक पिहचान बारे सवर्साधारणको िवचारलाई 
बङ्गाएको, नकारा मक टेिरयोटाइपलाई प्रो सािहत गरेको, र यस समदुायका सवालह  बारे अपु  पमा समाचार प्रसारण गरेको 
अनसु धानकतार्ह ले पाए।153 

नेपालमा यौिनक तथा लैङ्िगक पिहचानले काननूी मा यता पाए तापिन, पर परागत लैङ्िगक पिहचानह  र हटेेरोन यार्िटिभटीले 
स चारमा यमको प्रसारण र LGBT का सवालह का स ब धमा चािलने कदमह लाई प्रभािवत गनेर् गरेका छन।् संवाद कायर्क्रममा 
सहभागी अिधकांशले LGBT सवालह लाई स चार मा यमह ले िनयिमत पमा समेटेको, तर य ता प्रसारण प्रगितशील वा मननयोग्य 
भ दा पिन प्राय: ल जाजनक कहानीह को बारेमा हुने गरेको बताए।

“िकन हाम्रा स चार मा यमह ले LGBT का िविवध प्रकारका सकारा मक छिवह लाई प्रबधर्न गदैर्नन?् हामी ‘मसाला’ यकू्त 
प्रमखु समाचार र ते ोिलङ्गीका नृ यका कदम र पोषाकह बारे गिरएका िट पणीह  िनकै दखे्न सक्छ  तर नागिरक समाज 
र सरकार सहभागी भएका गितिविधह का बारेमा कुनै पिन प्रसारणह  दखे्दनै । मलाई त नेपाली स चार मा यमह ले हाम्रा 
वा तिवक मु ाह को बारेमा चासो राख्छन ्ज तो लाग्दनै। ितनीह  हामीलाई यावसाियक प्रयोजनको िनि त मातै्र उपयोग गनर् 
चाह छन।्”

- राि ट्रय संवाद कायर्क्रमको छलफलबाट

LGBT ह , िवषेशगरी ते ोिलङ्गीह का मु ालाई सनसनीपणूर् ढंगले प्रसारण गनुर् त नेपाली स चार मा यमह को सं कार नै भएको छ र 
समयसमयमा नेपाली स चारमा यमले यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकह  बारेको सीिमत बझुाइलाई प्रदशर्न गनेर् गरेका छन।् यसको 
साथसाथै, नेपाली स चार मा यमह ले LGBT का मु ाह मािथ प्रकाश पानेर् र यसलाई सवर्साधारणको चेतनामा याउने काममा पिन 
मह वपणूर् भिूमका खेलेका छन।् सन ्२००७ को सव च अदालतको ऐितहािसक फैसला पवूर्, थपैु्र स चार मा यमका सामग्रीह ले सन ्
१९९६ र २००६ बीचको द्व द्वकालमा मेटीह मािथ प्रहरी तथा अ य सरुक्षा फौजह ले गनेर् गरेको अमानवीय बला कार एवं सांघाितक 
हमलाह बारे या मक तवरले बयान गनेर् गदर्थे।

स चार मा यमह ले MSM र ते ोिलङ्गी मिहलाह को सीमा तकृत उपसमहूह का िनि त अ याव यक HIV तथा वा यस ब धी 
सेवाह लाई कसरी सामािजक एवं संरचनागत यवधानह ले खलल परु ्याए भ ने िवषयमा यापक पमा समाचार संपे्रषण गरेका िथए।154 
प्राय: विजर्त (ताब)ू र िनषेिधत मािनँद ैआएको यौन ज तो एउटा िवषयमािथको मौनता तोड्नमा स चार मा यमको संलग्नताले िनकै म त 
गरेको प  नै छ। यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक िव द्ध गिरने सबै प्रकारका भेदभावह लाई रोक्न सव च अदालतले सन ्२००७ 
मा गरेको ऐितहािसक फैसला गदार् द तावेजको पमा स चार मा यमह ले समेटेका LGBT ह  िव द्ध भएका मानव अिधकार उ लंघन 
स ब धी सामग्रीह ले पिन सबतुको काम गरेका िथए।155

घणृाज य अपराधको सामाचार संकलन गरेर पिन LGBT ह को मानव अिधकार रक्षामा सहायता गनेर् कायर्मा पिन नेपाली स चार 
मा यमह ले मह वपणूर् भिूमका िनभाएका छन।् ितनीह  प्राय: सामदुाियक समहूह ले आयोजना गरेका, काठमा ड मा गिरएको अग ट 
२०१४ को जलुसु लगायतका िह द ूपवर् गाईजात्राको िदन आयोिजत हुने वािषर्क गे प्राइड परेडज ता गितिविधह  र अिधकारका 
आ दोलनह को बारेमा सकारा मक पमा प्रसारण गनेर् गदर्छन।् द काठमा डु पो , िरपि लका, र द िहमालयन टाइ स ्ज ता अंगे्रजी 
दिैनक, नेपाली टाइ स ्ज तो सा ािहक, वेभ र िहमाल साउथ एिसया ज ता मािसक पित्रकाह  LGBT सवाल र चनुौतीह का बारेमा 

153 UNDP and Centre for Advocacy and Research. “A Framework for Media Engagement on Human Rights, Sexual Orientation and Gender 
Identity in South Asia,” New Delhi, April 2014,: http://asia-pacifi c.undp.org/content/rbap/en/home/library/hiv_aids/a-framework-for-me-
dia-engagement-on-human-rights--sexual-orienta.html (Accessed July, 2014)

154 UNDP and CFAR, New Delhi, (May 2014)

155 Ibid.
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स तिुलत र प्रगितशील समाचार स पे्रषण गनेर् गरेको पाइ छ। स चार मा यमह ले समेटेका केही शीषर्कह मा द काठमा डू पो 156 र 
नेपाली टाइ स ्मा पु ष-समिलङ्गी िववाह157 बारेको स पादकीय (op-ed) पदर्छन,् जसमा समिलङ्गी िववाहस ब धी158 LGBT 
अिधकारह 159 बारे रा यले जनाएको प्रितबद्धता र संिवधान सभाका सिमितह ले गरेका कामह लाई याकट््रयािकङ गनेर् िवषयह  
समेिटएका छन।् यी गितिविधह का बारेमा अ तरार्ि ट्रय जगतमा भएका समाचार संपे्रषण पिन सहयोगी बनेका छन।्160

एक भतूपवूर् अ टे्रिलयाली यायािधश एवं घोिषत समिलङ्गी पु ष, माइकल कबीर्ले यौिनकता र लैङ्िगक पिहचानह को िविवधता 
ि वकार गनर् र यसप्रित थप सहयोगी ब नको िनि त मनोधारणालाई प्रभािवत गनर्मा स चार मा यमको सकारा मक शिक्तबारे भनेका छन:्

“यौिनक झकुाव तथा लैङ्िगक पिहचान बारे िव र यापी मनोविृ मा एउटा पिरवतर्नको प्र याभिूत गनेर् मह वपणूर् त वह म ये अ तरार्ि ट्रय 
स चार मा यमह को स चालन एवं िव तार हुन ुपिन एक हो। यौिनक िभ नताको वा तिवकतालाई अब गो य रािखराख्न संभव छैन। 
आजको संसारमा, याटेलाइट िटभी, िव ा यापी स चार मा यम, इ टरनेट र सामािजक स जालले यौिनक िभ नताप्रितको सचेतना र 
अ वेषणमा हुने किठनाइह लाई कम गिरिदएका छन।् टेिलिभजनका डकुमे ट्री र सोप-ओपेरा ज ता दवैु खाले चिचर्त कायर्क्रमह मा 
नाट्य-पात्रको पमा गिरने सहभािगताले यस िवषयव तपु्रितको मानवीय बझुाइलाई पिरवतर्न गनर् म त गरेको छ। अगवुा नागिरकह ले 
आफू समिलङ्गी वा िद्विलङ्गी भएको खलुासा गनेर् कायर्ले ... िवगतमा मौनता एवं लाजशरमका कारण कायम रहकेो हटेेरोसेक्सअुल 
हुनकुो भ्रममा बिसरहनपुनेर् चापलाई िचनेर् प्रिक्रयाको सु वात गरेको छ।”161

LGBT सवाल एवं अिभय ताह को राि ट्रय तथा अ तराि ट्रय स चार मा यमह मा बढ्दो ि पन (एक् पोजर) सँगै यौिनक तथा 
लैङ्िगक िविवधताप्रित सामािजक चेतना र ि वकायर्ता बढ्द ैजाने संभावना रहकेो छ।

BDS ले पहल गरेको पिहचान नामक एउटा रेिडयो कायर्क्रमलाई नेपालभरका ११ वटा एफएम टेशनह ले प्रसारण गनेर् गरेका छन।् उक्त 
कायर्क्रमले यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यकह को वा य एवं अिधकारका सवालह मा सचूना तथा सझुावह  प्रचारप्रसार गनेर् 
गदर्छ। िवषेश गरी दगुर्म क्षेत्रका LGBT समदुायह लाई आ ना चासोह लाई यक्त गनर् र स लाह तथा म त िलनको िनि त यो एक 
मह वपणूर् म च सािवत भएको छ।

य ता रेिडयो कायर्क्रमह ले दगुर्म एवं सगुम दबैु क्षेत्रमा सचेतना फैलाउन म त गरेर र सचूनाको स पे्रषण गरेर LGBT समदुायह लाई 
सशक्तीकरण गदर्छन।् यद्यिप, संवाद कायर्क्रममा सहभागीह ले के जोड िदए भने यी छलफलह लाई LGBT का स चारमा यममा मातै्र 
“सीिमत राख्नाले” नेपालका िव ततृ मानव अिधकार तथा िवकासका सवालह  समेट्ने मलूधारका स चार मा यमह मा LGBT का 
सवालह लाई समायोजन गनेर् प्रयासह मा नकारा मक असर पानर् सक्छ।

LGBT का सवालह मािथको छलफललाई थोरै ोता-दशर्कको साँघरुो घेरामा सीिमत राख्नभु दा यी िवषयह लाई िविभ न प्रकारका 
िमिडया आउटलेटह मा मलूप्रवाहीकरण गनेर् रणनीितले अ तत: ठोस नितजा िनका न एवं यौिनक िविवधताप्रित सवर्साधारणमाझ 
यापक ि वकायर्ता बढाउन सक्छ। य तो भैराखेको हुनसक्छ। यापक स जाल र प्रसारणको क्षमता भएका सामदुाियक रेिडयो टेशनह ले 

LGBT का मु ाह लाई ितनका नाटक र कायर्क्रमह मा समायोिजत गरेका छन।् सिुनलबाब ुप तले रा य-िनयि त्रत नेपाल टेिलिभजनमा 
लैङ्िगकता तथा यौिनकता स ब धी सवालह  समेट्ने एउटा अ तरवातार् (टक शो) कायर्क्रमको प्र तिुत गदर्थे। हाल समिलङ्गी स ब धका 
बारेमा नेपाली चलिचत्रह  पिन िनमार्ण भैराखेका छन।् 

156 Thapa, Saurav Jung “The Case for Gay Marriage,” The Kathmandu Post, 2 September 2012, Available at http://www.ekantipur.com/ 
the-kathmandu-post/2012/09/01/free-the-words/the-case-for-gay-marriage/239117.html

157 Shakya, Ayesha “Hidden in Plain View,” Nepali Times, 1 August 2014, Available at http://nepalitimes.com/article/nation/LGBT-hidden-in-
plain-view-nepal,1564

158 Teo, Basil Edward “Equality in Paper At Least,” Nepali Times, 1 August 2014 http://nepalitimes.com/article/nation/LGBT-%20equality-inpa-
per-at-least,1563

159 Pant, Sunil Babu “Nothing About Us, Without Us,” Nepal Times, 1 August 2014 http://nepalitimes.com/regular- columns/Comment/
rightof-equality-of-gender-and-other-minorities-under-threat,335

160 Gurubacharya, Binaj ‘Nepal’s Gay Community Celebrates Gaijatra by Parading for Same Sex Marriage,” Available at http://www.huffi  ng-
tonpost.com/2014/08/11/nepal-gay-parade-_n_5668993.html

161 Kirby M. (2010) ‘Deconstructing homophobia’ in UNDP (2010) High-level dialogue Report: Punitive laws, human rights and HIV preven-
tion among men who have sex with men in Asia Pacifi c, Hong Kong, 17 May 2010. Bangkok: UNDP. p. 20
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स चारकमीर्ह लाई संवेदनशील बनाउन, अपमान र िवभेदका ठोस प्रमाणह  उपल ध गनर्, यौिनक अ पसंख्यकप्रितको आम बझुाइलाई 
सकारा मक पमा प्रभािवत गनर्मा चनुौतीह  रहकेा छन।् द काठमा डु पो का पत्रकार गोपाल खनाल भ छन,् “LGBT सवालह प्रित 
स चार मा यमह को चासोलाई पनुजीर्िवत गनर् एवं िनर तरता िदनको िनि त ितनका मु ाह लाई थप तथा िविवध पक्षका आवाजह द्वारा 
प्रितिनिध व गनुर्को टड्कारो आव यकता छ।”162

LGBT सवालह को बारेमा स चारमा यमले गरेका स पे्रषणह  प्राय: संकुिचत पमा सन ्२००७ को सव चको फैसला र बहु-चिचर्त 
वािषर्क प्राइड परेडज ता थोरै मात्र सकारा मक उपलि धह मा केि द्रत हुने गरेको संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले बताए। राि ट्रय स चार 
मा यमह मा यी िवषयव तहु  ज ता अ  गहन चनुौतीह का बारेमा सीिमत मात्रामा स पे्रषण हुने गदर्छ: घोिषत LGBT मािनसह का 
दिैनक संघषर्ह ; पिरवार तथा समदुायले गनेर् बिह कार; समिलङ्गी पु ष एवं मिहलालाई िवपिरतिलङ्गी सद यसँग िववाह गनुर् पनेर् 
दवाब; (आवास, वा य, िशक्षा, रोजगार, र पैित्रक स पि  स ब धी) रक्षा मक काननू तथा नीितह को अभाव; र समिलङ्गी मिहला र 
ते ोिलङ्गी पु षह ले भोग्नपुनेर् अितिरक्त बाधाअड्चनह । अ तत:, स चार मा यमह ले काननू तथा नीितह  िनमार्ण भएका समाचार 
समेट्ने गरे तापिन LGBT लाई सरुक्षा गनेर् नीित तथा काननूह को कायार् वयनमा भएका प्रगितबारे िनर तर पमा स पे्रषण गरेर ‘पहरेदार’ 
को भिूमका खे न असमथर् भएको कुरातफर्  संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले इङ्िगत गरे।

संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले समदुायका सद यह लाई हाल भइरहकेा नकारा मक स पे्रषणको क्रमलाई पिरवतर्न गनर् 
स चारमा यमह िसत िनर तर सिक्रय भएर लाग्न आग्रह गरे। िवशेष समयमा प्रमखु सवालह प्रित स चार मा यमह मा चासो 
बढाउन उनीह िसत काम गनर् LGBT समदुायह बाट सचेत रणनीितक प्रयासह को अभाव रहकेो दिेखयो। ब , सकारा मक प्रगित र 
उपलि धह लाई अ पकालीन वाथर्पिूतर् गनर्को िनि त केही समाचारह मा उपयोग गरको पाइयो। समदुायको पक्षमा हुने िदघर्कालीन सोच 
र सहायताह को दीघर्कालीन सकारा मक अंगह लाई संविधर्त गिरएको छैन।163

LGBT समदुायह  स चारमा यमह  माझ पगु्न ुपदर्छ र उनीह सँग प्रगाढ स ब ध थािपत गनुर्पदर्छ। अपमान र भेदभाव कम 
गनर्को िनि त LGBT र ितनका वा य सवालह का बारेमा स तिुलत एवं स मानजनक िचत्रणको सिुनि त गनर् मलूधारका 
स चारमा यमह सँग संलग्न हुन ुज री छ।

 - राि ट्रय संवाद कायर्क्रमको छलफलबाट

नेपालमा थपैु्र LGBT-स ब धी प्रगितह  भैसके तापिन, छापा र िवद्यतुीय स चारमा यमह ले प्रमखु शीषर्कको पमा प्राय: LGBT 
सवालह लाई प्राथिमकतामा राख्दनैन ्र ितनलाई बु ने कायर्मा यान पिन िददँनैन।् “जबस म हामी नै LGBT भएको खलुासा गरी 
बािहर आएर हाम्रा सवालह को बारेमा कुरा गदैर्न , तबस म हामी किहले पिन प्राथिमकतामा पदैर्न ,” एक चिचर्त ते ोिलङ्गी पु ष 
अिधकारकमीर्, दशेका थोरै घोिषत LGBT स चारकमीर् म येका एक र संवाद कायर्क्रमका सहभागी िव ण ुअिधकारीले भने। 

स चारमा यमको िवषयमा भएका छलफलबाट प्रा  सुझावह :

• LGBT समदुाय र अिभय ताह ले सबै ( छापा, इ टरनेट र िवद्यतुीय) मा यमका पत्रकारह लाई LGBT र SOGI बारे 
संवेदनशील बनाउनपुदर्छ र तािलम िदनपुदर्छ।

• SOGI प्रित संवेदनशीलता बढाउनको िनि त स चार मा यमह लाई पहरेदार ब न प्रो सािहत गनुर्पदर्छ।

• ल ध-प्रिति त यिक्त व, चिचर्त कलाकार र अिधकारीह , जो LGBT अिधकार बारे आवाज उठाउन र वकालत गनर् सक्दछन,् 
उनीह लाई LGBT समदुायको सकारा मक छिव िनमार्ण गनर् रोल मोडेलको पमा प्रयोग गनुर्पदर्छ।

• LGBT समदुायका िविवध आवाजह को स बोधन हुने कुराको सिुनि त गनर् ज री भैसकेको छ ता िक कुनै एउटा उपसमहूको 
संिकणर् आवाज मातै्र नभएर स पणूर् समदुायकै िविवधता झि कन सकोस।् स चारमा यमह ले HIV बारे मातै्रका समाचारमा 
सीिमत नभई LGBT का िविभ न प्रकारका समाचारह लाई पिन समावेश गनुर् ज री छ।

162 UNDP and CFAR, New Delhi, May 2014

163 Ibid.



PROTECTION OF RIGHTS OF LGBT PEOPLE

BEIINNGG LLGGBBTTTT IIN ASSIAA:  NEPPAL CCOUOUNTTRRYYY RREEPPOOORT | 55555 

• आम जनतालाई िशिक्षत बनाउन सामािजक स चारमा यम, स जाल, मि टमेडीया, नाटक (ड्रामा), यास म स,् आिदको 
सदपुयोग गनुर्पदर्छ। िविवध LGBT पिहचान, सम याह , र चनुौतीह को बझुाइमा सधुार गनर् र चेतना फैलाउन LGBT 
समदुायह ले मलूधारका स चारमा यमह सँग सिक्रयतासाथ संलग्न हुनपुदर्छ। यापक पमा जनचेतना फैलाउन LGBT-केि द्रत 
कायर्क्रम वा आउटलेटह मा मातै्र केि द्रत हुन ुपयार्  र प्रभावकारी हुन सक्दनै।

• स चार मा यमह ले IDAHOT र Pride Week ज ता LGBT स ब धी िदवस एवं राि ट्रय अ तरार्ि ट्रय कायर्क्रमह लाई 
प्रसारण गनुर्पदर्छ, तथा घोिषत LGBT मािनसह लाई बोलाउनपुदर्छ तािक यौिनक एवं लैङ्िगक अ पसंख्यक स ब धी 
िवषयह लाई अझ स तिुलत एवं सचुनामलूक पमा स पे्रषण गनर् सिकयोस।्

• स चार मा यमह ले ते ोिलङ्गीका यौन कहानीको सनसनीपणूर् प्रसारण मात्र गनर्बाट पर हटेर LGBT सफलता र उपलि धका 
कथाह  पिन समेट्ने गनुर्पदर्छ। प्रभावकारी रोल मोडेल तयार गनर् सकारा मक ग्रहणशील पिरवार तथा अिभभावकको अ तवार्तार् 
िलने गनुर्पदर्छ।

• LGBT संघसं थाह सँग सहकायर् गरेर स चार गहृह ले सामदुाियक रेिडयो कायर्क्रमको िनमार्ण गनुर्पदर्छ र रणनीितह को िवकास 
गनुर्पदर्छ।

• स चार मा यमह ले LGBT वा य तथा अिधकार स ब धी सही सचूनालाई मातै्र प्रवाह गनुर्पदर्छ तािक समाजले 
हटेेरोसेक्सअुल जोडीले नेतृ व गरेको पिरवारका अलावा वैकि पक एवं तकर् सङ्गत ढाँचाको पिरवारिसत पिन अ य त हुन सक्छ।
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काठमा ड मा LGBT ह को सामदुाियक भेला सन ्२००० ितर अनौपचािरक पमा र नपाकर् मा सु  भएको िथयो। मिहन स म 
र नपाकर् मा गिरएको अ तिक्रर् यापिछ, सरकारको समाज क याण पिरषदमा सिुनलबाब ुप त, मािनषा ढकाल र िपङ्की गु ङ् 
ज ता मागर्दशर्क LGBT अिधकारकमीर्ह द्वारा पिहलो LGBT–केि द्रत सामदुाियक सं था, नीलहीरा समाज(BDS), 
समलैङ्िगकताबारे िवशेष पमा उ लेख नगरी यौन वा य तथा मानव अिधकार सं थाको पमा दतार् गिरएको िथयो।164 
BDS थापना गनर् म त गनेर् LGBT अिभयानमा लाग्ने नेपालका अ य मागर्दशर्कह मा डली महजर्न, िन ता पा डेय, मलाइका 
लामा, आलेक्स ्र जोरा बाई िथए।

हाल BDS दशेमा रहकेा सबैभ दा ठूला NGO ह म येको एक हो र यसको िवशाल पहुचँ, ि पन र राि ट्रय प्रभाव रहकेो छ। 
नेपालको सबैभ दा प्रिसद्ध LGBT संगठनको पमा ३० वटाभ दा बिढ िज लामा कायार्लय थापना गरेको छ, ५० िज लामा 
स जाल िनमार्ण गरेको छ र HIV-सङ्क्रिमत MSM र ते ोिलङ्गी मािनसको याहार ससुारको लािग एक आ य थल िनमार्ण 
गरेको छ। यस सं थाले शैिक्षक कायर्क्रम, दौतँरी िशक्षा, HIV परीक्षण, यौनज य संक्रमण (STI) को उपचार, सरुिक्षत यौन 
स ब धी स लाह, र क डम िवतरणज ता HIV सँग स बि धत सेवाह  प्रदान गदर्छ। साथसाथै, मानव अिधकार, MSM, 
ते ोिलङ्गी यिक्त, र वा योपचारसँग स बि धत यापक सवालह मा नीित बद ने एक स मािनत पक्षपोषकको मह वपणूर् 
राि ट्रय भिूमका पिन िनभाएको छ।165

BDS लाई सु मा अमेिरकी सं था फेमीली हे थ ई टरनेशनल (हाल FHI 360) द्वारा स चािलत USAID अनदुानले 
म त गरेको िथयो र यो सहयोग ते ोिलङ्गी मिहला र पु षसँग यौन स पकर्  पु षमाझ फैलनसक्ने HIV लाई िनय त्रण गनर् र 

164 Nori, Dalia “The loudest whisper in society: Knowledge, Attitudes and Practice in regards to sexual health of transgender male to female 
in Kathmandu, Nepal,” https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/33386/1/gupea_2077_33386_1.pdf; Jo Becker, “Campaigning for Justice: 
Human Rights Advocacy in Practice,” Stanford University Press: 2013

165 Amfar The Foundation for AIDS Research, “Blue Diamond Society: Speaking out about health and human rights”: http://www.amfar.org/
content.aspx?id=9292

नेपालमा 
LGBT संगठन  
िनमार्ण र 
क्षमता
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मोड्ने उ े यले HIV रोकथाम तथा सेवा डेिलभरीमा केि द्रत िथयो। Sidaction तथा Elton John AIDS फाउ डेसनबाट 
प्रा  अनदुानलाई PLHIV को सहायता र याहारको िनि त प्रयोग गिरएको िथयो। BDS को थापनाले LGBT अिधकार 
आ दोलनको सु वात भएको संकेत गर ्यो जनु अ तत: आम जनचेतना अिभयान एवं सामािजक पिरचालनमा िव तार हुन गयो।166

सन ्२००१ पिछ काठमा ड  र दशेका प्राय: ठूला र साना शहरी क्षेत्रह मा LGBT स बि धत अ य थपैु्र सं थाह को थापना 
भैसकेको छ। हाल दशेभर पचास भ दा बढी LGBT सं थाह  रहकेा छन ्र ७५ म ये ४० िज लामा सेवा प्रदान गिररहकेा छन।् 
यीम ये अिधकांशले BDS को शाखा कायार्लयको पमा काम गिररहकेा छन ्र यसको भिगनी सं था FSGMN सँग स बद्ध 
छन।्167 LBT अिधकारको िनि त समिपर्त पिहलो सं थाको पमा िमितनी नेपाल सन ्२००७ मा थािपत भएको िथयो।168 
अ य समहूह मा राि ट्रय लोकत त्र तथा िवकास म च (NFDD), इ क्लसुीभ फोरम फर नेपाल (IFN), गे ए ड लेि बयन 
सेक्सअुल माइनोिरिटज ्नेटओक्र्  (GLSMN), र कोर नेपाल नामक सं थाह  वत त्र पमा स चािलत छन।् LGBT सवालमा 
काम गनेर् िविभ न समहूह  र ितनका फरक फरक उ े य र लिक्षत समदुायह ले HIV, वा य, LGBT सवाल, िव ततृ मानव 
अिधकारका सरोकारह मा उनीह ले गनेर् कायर्ह को िविवधता र औिच यता झ काउँछन।् यी सं थाह ले LGBT ह का 
घरपिरवार, समाज र रा यबाट ितनका हकअिधकारको उलंघनको बारेमा लबी गनेर् र जनचेतना जगाउने काम गरेका छन।्

सन ्२०१२ र २०१३ मा काठमा ड  िज ला प्रशासन कायार्लय(DAO) ले BDS को नेतृ वलाई यव थापकीय र आिथर्क 
अिनयिमतताको आरोप लगाएको िथयो। पिरणाम व प, यसको स चालन अनमुित पत्र नवीकरण नभएको कारणले 
कमर्चारीह लाई आठ मिहनास म पिन तलब िवतरण गनर् सिकएन र अ याव यक तथा अ य सेवाह  समेत ठ प भएका िथए। 
यसपिछ, सरकारका िविभ न िनकायह  (काठमा ड  िज ला प्रशासन तथा समाज क याण पिरषद)् द्वारा गिरएका अनसुा धान 
र BDS को सबैभ दा ठूलो दात ृिनकाय ( ग्लोबल फ ड टु फाइट एड्स,् िटबी ए ड मलेिरयाका द अिफसर अफ द इन पेक्टर 
जेनेरल/ ओआईजी ) ले गरेका अनसु धानह  िनचोडिबहीन भए र यसको अनमुितपत्र नवीकरण भयो।

मानव अिधकारवादी सं था मुन राइट्स ्वाचले यस घटनालाई BDS मािथ सरकारको धरपकडको संज्ञा िदयो: “सरकारले 
नीलिहरा समाजले गरेको भ्र ाचारस ब धी प्रितवेदनलाई सावर्जिनक गनेर्छ भनेर बार बार भने तापिन धेरै मिहना िबितसक्दा 
पिन कुनै प्रितवेदन बािहर याउन सकेको छैन।”169 सन ्२०१३ को जलुाईमा BDS मािथको आ नो अनसु धानलाई िन कषर्मा 
परु ्याए तापिन द अिफस अफ द इन पेक्टर जेनेरल अफ द ग्लोबल फ डले यसको प्रितवेदनलाई जारी गनर् बाँकी नै छ।

सन ्२००१ पिछ काठमा ड  र दशेका प्राय: ठूला र साना शहरी क्षेत्रह मा LGBT स बि धत अ य थपैु्र सं थाह को थापना 
भैसकेको छ। हाल दशेभर पचास भ दा बढी LGBT सं थाह  रहकेा छन ्र ७५ म ये ४० िज लामा सेवा प्रदान गिररहकेा छन।् 
यीम ये अिधकांशले BDS को शाखा कायार्लयको पमा काम गिररहकेा छन ्र यसको भिगनी सं था FSGMN सँग स बद्ध 
छन।्170 LBT अिधकारको िनि त समिपर्त पिहलो सं थाको पमा िमितनी नेपाल सन ्२००७ मा थािपत भएको िथयो।171 
अ य समहूह मा राि ट्रय लोकत त्र तथा िवकास म च (NFDD), इ क्लसुीभ फोरम फर नेपाल (IFN), गे ए ड लेि बयन 
सेक्सअुल माइनोिरिटज ्नेटओकर्  (GLSMN), र कोर नेपाल नामक सं थाह  वत त्र पमा स चािलत छन।् LGBT सवालमा 
काम गनेर् िविभ न समहूह  र ितनका फरक फरक उ े य र लिक्षत समदुायह ले HIV, वा य, LGBT सवाल, िव ततृ मानव 
अिधकारका सरोकारह मा उनीह ले गनेर् कायर्ह को िविवधता र औिच यता झ काउँछन।् यी सं थाह ले LGBT ह का 
घरपिरवार, समाज र रा यबाट ितनका हकअिधकारको उलंघनको बारेमा लबी गनेर् र जनचेतना जगाउने काम गरेका छन।्

166 Program for Accountability in Nepal, “The Political Economy of Social Accountability in Nepal” 2010: http://siteresources.worldbank.org/
NEPALEXTN/Resources/223554-1296055463708/PoliticalEconomy.pdf

167 FSGMN was established in 2007, as an umbrella network organization of LGBT organizations that focuses on capacity building and net-
work strengthening of its member organizations in Nepal.

168 Mitini Nepal was initially a project of BDS but eventually evolved into a separate licensed organization.

169 Human Rights Watch (2013) Nepal: Climate of Fear Imperils LGBT People, 1 April 2013. Retrieved 30 July 2014 from http://www.hrw.org/
news/2013/04/01/nepal-climate-fear-imperils-lgbt-people , p. 107

170 FSGMN was established in 2007, as an umbrella network organization of LGBT organizations that focuses on capacity building and net-
work strengthening of its member organizations in Nepal.

171 Mitini Nepal was initially a project of BDS but eventually evolved into a separate licensed organization.
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HIV मािथको लगानी िवशेष गरी ते ोिलङ्गी मिहला एवं MSM मा केि द्रत गिरएको छ िकनिक आम मािनसह  भ दा यी 
समहूह  HIV संक्रमणको उ च जोिखममा रहकेा हु छन ्र अ य समहूह लाई कायर्क्रमिभत्र समेट्न सिकएको छैन।172 फ टाउँद ै
गएको LGBT अिधकारको आ दोलनमा HIV तथा वा यमा जोड िदनलेु ते ोिलङ्गी मिहला र समिलङगी पु षह को 
नेतृ वलाई अझ सशक्तीकरण गरेको छ। सन ्२०१४ मा, थापनाको १३ वषर्पिछ तराईबाट एक मिहला, मोिनका झा BDS को 
िनदेर्शक भइन।् 

मिहला अिधकारवादी संघसं थाह ले मह वपणूर् मोडह मा LGBT अिधकारस ब धी सवालह लाई सहयोग परु ्याएका 
छन।् सन ्२००७ मा सेनाले दईु मिहलालाई समलैङ्िगक स ब धको आरोपमा जागीरबाट बखार् त गरेपिछ मिहला, काननू 
तथा िवकास म च (FWLD) ले सेना िव द्ध मु ा दायर गनर् सघाउ परु ्याएको िथयो।173 सन ्२००५ मा BDS ले एक मिहला 
जोडीको समिलङ्गी स ब धको बारेमा चाल पाएर ितनका अिभभावकबाट बल कार एवं मानेर् प्रयासको त्रासबाट उ कन 
म त गरेको िथयो। अ तत: सोही जोडीले िमितनी नेपालको थापना गर ्यो।174 पिछ यो नेपालको पिहलो वत त्र LBT 
अिधकारवादी सं था ब न पगु्यो र हाल यो यस क्षेत्रकै नेतृ वदायी सं था हो। यद्यिप, िमितनी नेपालको कायर्क्रिमक क्षेत्र र क्षमता 
भने तलुना मक पमा सीिमत नै छ।

एक िववािदत िवषय हो जनसंख्याको अनमुान। लिक्षत समहूको अनमुािनत संख्यालाई राजनीितक तथा आिथर्क सहायता 
खो नको लािग उपयोग गनर् सिक छ। नेपालको LGBT को जनसंख्या उिचत आकारको भएमा सहयोगी कायर्क्रमह  
स चालन गनर्को िनि त आव यक ोतसाधनह को पिरचालन गनुर्पदर्छ भनेर तकर्  गनर् सिक यो। तर यस प्रकारको अ ययनमा 
गोपिनयताको िवषयह बारे चासो िदन ुपनेर् हु छ। िव भर नै यौिनक तथा लैङ्िगक अ पसंख्यक जनसंख्याको त यांक संकलन 
प्रकृयाका स ब धमा समान प्रकारका िवषयह लाई उठान गिरएका छन्175 र नेपाल पिन यसको अपवाद रहन सकेको छैन। 

शु शु मा अ तरार्ि ट्रय दात ृिनकायह  र संययूक्त रा ट्र संघका िनयोगह लाई माग गनर् नेपालका र यस क्षेत्रकै LGBT 
संघसं थाह ले आधारभतू पमा HIV रोकथाम तथा उपचार एवं सामदुाियक प्रणालीको सशक्तीकरणमा केि द्रत भए। हाल 
आएर LGBT मािनसह को िनि त मानव अिधकारलाई सशक्त पानेर् तथा सहयोगी काननूी वातावरणको प्रबधर्न गनेर् तफर्  
काम गनुर्पनेर् कुराको आव यकता दिेखएको थप महससु गिरएको छ। यसै आवेगलाई यानमा राख्द,ै िद्वपक्षीय एवं बहुपक्षीय 
दात ृिनकायह ले LGBT सँग स बि धत काक्रर् मह मा बढ्दो मात्रामा लगानी गनर् थालेका छन,् र/ वा िव ततृ िवकासका 
कायर्क्रममा LGBT ह को सहभािगतालाई सिुनि त गनर् थालेका छन।् यस सहायतालाई संयकू्त रा य, ि वडेन, डेनमाकर् , नवेर्, 
अ टे्रिलयाका सरकार र संयकु्त रा ट्रसंघले नेतृ व गिररहकेा छन।्

LGBT स बद्ध गैससह , औपचािरक िनरीक्षण संय त्रको अभावका बीच नीितगत बहस र कायर्क्रमह को कायार् वयनमा 
अझ बिढ सहभागी हुनथालेसँगै उनीह  राजनैितक तथा सामािजक बदनामीको तारो बनेका छन।् यसिभत्र यव थापकीय 
अिनयिमतता, भ्र ाचार, नातावाद (nepotism) र कृपावाद (cronyism) का आके्षपह  पदर्छन।् गैससह लाई राि ट्रय वाथर्को 
मू यमा वैदिेशक शिक्तको प्रितिनिध व गरेको आरोप पिन लाग्ने गरेको छ।176 उनीह को प्रमखु उ रदािय व अ तरराि ट्रय दात ृ
िनकायह  प्रित हुने गरेकोले पिन स चार मा यम र सवर्साधारणको आलोचनाको जोिखममा रिहरह छन।्177

172 According to a Lancet special issue on HIV in MSM published in July 2012, MSM are more than 17 times more likely to contract HIV than 
the general population and transgender women are as much as 48 times more likely: http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/
On_the_Hill/SummaryPtsLancet2012.pdf and http://www.thelancet.com/series/hiv-in-men-who-have-sex-with-men

173 UK Gay News, “Still No Hearing Date for Sacked Soldiers Accused of Being Lesbians.” 17 Nov 2007: http://www.ukgaynews.org.uk/ Ar-
chive/07/Nov/1602.htm

174 Knight, K., Miller, K., Shrestha, B., Thapa, D., Khadka, H., Limbu, P. (2013). Global LGBTI human rights partnership Bridges to Justice: Case 
study of LGBTI rights in Nepal, Copyright 2013 by Astraea Lesbian Foundation for Justice, p.15

175 Gates, Gary “LGBT Identity: A Demographer’s Perspective,” Loyola of Los Angeles Law Review, 1 March 2012: http://williamsinstitute.law.
ucla.edu/wp-content/uploads/Gates-LLR-Spring-2012.pdf

176 Mishra, Chaitanya “New Predicaments of ‘Humanitarian’ Organization,” in NGO, Civil Society and Government in Nepal: Critical Examina-
tion of their Roles and Responsibilities, 2001.

177 Program for Accountability in Nepal, “The Political Economy of Social Accountability in Nepal” 2010: http://siteresources.worldbank.org/ 
NEPALEXTN/Resources/223554-1296055463708/PoliticalEconomy.pdf; For a discussion on the “cartelization of credibility” and other 
donor-driven fetishizing of specifi c organizations and its impact on their work, including over-taxing of staff  due to burdensome and 
shifting reporting requirements, see Seira Tamang, “Civilizing Civil Society: Siera Tamang, Civilizing Civil Society: Donors and Democratic 
Space Studies in Nepali History and Society, 2002: http://martinchautari.org.np/fi les/seira_tamang_7(2).pdf
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क्षमता मूल्या न
राि ट्रय संवादमा सहभागीह लाई सवेर्क्षणका दईु प्रकारका प्र ावलीह  िदइएको िथयो।  पिहलो प्रकारका प्र ावलीमा आिथर्क, 
मानव संशाधन, सांगठिनक क्षमता, र सहकायर् तथा सि मलनको िव ेषण गनेर् प्र ह  सोिधएको िथयो। हामीले के कुरामा यान 
िदनपुछर् भने सवेर्क्षणले LGBT संघसं था र अिभय ताह का ि कोणको झलक मात्र दशार्उँछ र सबै LGBT संगठनह को 
लािग सांगठिनक क्षमताको पणूर्, िव ततृ र/वा व तगुत िचत्र प्र ततु गदैर्न। तल उ लेिखत सारांशह  केही सहभागीह ले 
उपल ध गराएका जानकारीमा आधािरत छन।्

आिथर्क ोत

संवाद कायर्क्रममा सहभागी हुने अिधकांश संघसं थाले पयार्  आिथर्क ोतसाधनको अभावले गदार् उनीह को 
कायर्स चालनमा प्रभाव पानेर् गरेको धारणा राखे। ितनीह को सबैभ दा भरपद  ोत भनेको िवदशेी दात ृसं थाह माफर् त प्रा  
हुने अनदुान नै हो। एकदम थोरै संगठनह ले मातै्र सरकारबाट सहयोग प्रा  गरेको जानकारी गराए। सरकारले प्र येक वषर् आ ना 
नीित र योजनाह मा सानो आकारको बजेट मातै्र LGBT अिधकारका िक्रयाकलापको लािग िविनयोजन गनेर् गदर्छ। ितनीह  
पणूर्तया बा  लगानीमा आि त हुने हुनाले सामदुाियक संगठनह का िनि त दीगोपना र दीघर्कालीन जी यता सिुनि त गनुर् नै 
मखु्य चनुौती हु छ। थािपत ठुला सामदुाियक संघसं थाह ले ोतसाधन एवं कायार् वयन क्षेत्रको िनि त गनेर् कडा  प्रित पधार्का 
कारण साना एवं नयाँ सं थाह को लािग ोत पिरचालन गनर् र ताजा र नवीनतायकु्त समाधान उपल ध गराउन सीिमत अवसर 
प्रा  हु छ।

मानव संसाधन

संवाद कायर्क्रमका सहभागीह ले अिधकांश संघसं थाह को कायर् थलमा शैिक्षक एवं प्रािविधक दक्षता भएका योग्य 
कमर्चारीह  पयार्  नभएको जानकारी गराए। काम गनेर् कठीन सतर्ह , यनू तलब र अितिरक्त सिुवधाह को अभावले गदार् 
शैिक्षक पमा योग्य र अनभुवी कमर्चारीह को रोजगार पिर याग (Turnover) िनर तर सामना गिररहन ुपनेर् चनुौती हुन।् 
कमर्चारीह को उ च टनर्ओभरको कारणले अिधकांश संघसं थाह को अनौपचािरक शासन संरचना हु छ र वयंसेवकह मा 
िनभर्र हुने गदर्छन।् सानो संङ्ख्यामा रहकेा कमर्चारी र वयंसेवकह  िविभ न पिरयोजना एवं वकालत कायर्मा छिरएर रहकेा 
हु छन।् यसकारण पेशागत िवकासको अवसर सीिमत हु छ। अ तमा, यिक्त वमा आधािरत एवं मािथबाट-तल (top-down) 
ेणीबद्ध नेतृ व हुन ुसामा य िनयम हो र उ रदािय व स ब धी संय त्रह  प्राय: कमजोर हुने गदर्छन।्

सांगठिनक क्षमता

अिधकांश संघसं थाह ले आफूलाई कमजोर संगठना मक एवं यव थापन प्रणालीको पमा मू याङ्कन गरे। काठमाड  बािहर 
आधािरत रहकेा सं थाको हकमा यो िवशेषगरी लाग ूहु यो। सं थामा अपयार्  सगठना मक पवुार्धार (ज तै, क यटुर, िप्र टर, 
फिनर्चर, स चारका साधनह , आिद) को कारणले ितनको आधारभतू िक्रयाकलापलाई वाधा परु ्याउने गदर्छ। मजबतु केि द्रकृत 
नेतृ वको कारण अिधकांश संगठनह को कागजमा प  र उपयकु्त नीितह  भए पिन ती नीितह को बझुाइ सीिमत हु छ र 
उि लिखत नीित अनसुार अक्सर कायार् वयन हुदँनै।

सहकायर् र सि मलन

LGBT संघसं थाह को अ य नागिरक समाजका संगठन, िवकास साझेदार, र सरकारका िविभ न तहमा ( थानीय, राि ट्रय, 
क्षेत्रीय र अ तरार्ि ट्रय) प्राय: सौहाद्रर्पणूर् स ब ध रहकेो पाइ छ, तथािप य तो सौहाद्रर्पणूर् स ब धलाई ठोस उपलि धमा पा तर 
गनर् सकेका छैनन।् समदुायको पिरचालन गनर् थप कठीन हुने दगुर्म क्षेत्रह मा रहकेा संघसं थाह लाई सरकार एवं िवधाियकासँग 
अ तिक्रर् या गनुर् त चनुौतीपणूर् नै हु छ। LGBT संघसं थाह बीचको स ब ध प्राय: संसाधन, वाथर्को संरक्षण, यिक्त वह  



600 | BEEINNG LLGBTT INN AAASIAA: NEEPPAL CCOOUNNTRRY RREPPORRT

LGBT ORGANIZING AND CAPACITY IN NEPAL

बीचको टकराव, िभ न ि कोण, र फरक उ े यह का िनि त हुने प्रित पधार्सँग स बि धत गितशा  (dynamics) ले भिरएको 
एवं बहुआयािमक छ। फल व प, LGBT अिभयानमा िविभ न LGBT समहूह को सरोकारको प्रितिनिध व गनर् सक्ने 
प्रभावकारी र बहृत ्सि मलन (coalition) को अभाव छ।

नेपालको LGBT आ दोलनले उ लेखनीय संवैधािनक, काननुी र नीितगत सफलताह  हात पारेको छ। यी प्रगितलाई अक्सर 
एिसया- यािसिफक क्षेत्र र दिक्षणी गोलाद्धर्भिर नै सामदुाियक जनपैरवी र बहृ र नागिरक समाज, मानव अिधकारकमीर् र सरकारी 
अिधकारीज ता प्रमखु सरोकारवालाह सँग साझेदारी िवकासको नमनूाको पमा िलने गिर छ। िविभ न सरोकारवालाह सँगका 
यी गठब धनह लाई थप सशक्त बनाउन ुपछर् र LGBT सवालह लाई मानव अिधकार, समावेशी िवकास तथा राजनैितक 
सधुार ज ता बहृ र बहसह सँग जोड्नपुदर्छ। राि ट्रय संवादका सहभागीह ले नेपालको LGBT अिधकारको आ दोलनले 
केही चिचर्त िवषयह  वा िमिडया- याभी नेताह मािथ भर परेर मात्र आ ना लक्षह  प्रा  गनर् सक्दनै भ ने कुराको पनुपुर्ि  गरे। 
अिभय ताह को नयाँ पु तालाई सशक्तीकरण गनेर् र उदीयमान नेताह लाई थान िदने लगायत िविवध सवालह मा केि द्रत 
ग्रास ट तहको आ दोलनको आव यकता छ।
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BACKGROUND AND TIMELINE OF LGBT 

ADVOCACY IN NEPAL
1988 • First HIV case was diagnosed in a foreign citizen in Nepal

1989/90 • The first People’s Movement occurred leading to the end of the Royal Panchayat (party-less) 
political system. This provided space for several civil society organizations to proliferate

1992 • The Government of Nepal founded the National AIDS Coordination Committee to lead the 
multi-sectoral response to HIV

1996 • Maoists launched a so-called “People’s War” seeking to violently overthrow the monarchy 
and the democratic polity and impose a one party dictatorship

2000 • Informal organizing among sexual and gender minorities began in several parks in 
Kathmandu

2001 • June: Ten members of the Nepali royal family including the King and Queen were massacred 
inside the royal palace by the Crown Prince who also shot himself and died in hospital a few 
days later, sending the country into a period of grave political instability

• September: A group of LGBT individuals registered the Blue Diamond Society (BDS) with the 
Social Welfare Council, making it Nepal’s first NGO dedicated to sexual health and rights

2004 • June: A lawyer filed a case at the Supreme Court, saying BDS’s activities—and the promotion 
of homosexuality—are illegal under Nepali law; the court delayed hearings multiple times

• August: 39 members of BDS were arrested and held without charge for 13 days, drawing 
unprecedented international media and human rights attention

2005 • February: King Gyanendra suspended the Parliament and appointed a government led by 
himself, and imposed martial law

• April: A group of transgender people were attacked and arrested in Kathmandu, drawing 
international condemnation

2006 • January-March: Police carried out a “sexual cleansing drive” in Kathmandu as insecurity in 
the city remained high

• May: A People’s Movement led by democratic parties and Maoists rebels overthrew the 
King’s absolute rule, the monarchy was subsequently abolished by a new parliament in 2008

• LGBT activists joined the protests against the monarchy and built alliances 
• Activist Sunil Babu Pant was invited as one of 29 experts from all over the world to attend 

the final consultation meeting for the Yogyakarta Principles 
• November: Maoist rebels and the government signed a Comprehensive Peace Accord, 

ending the ten year civil war that resulted in over 16,000 casualties
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2007 • January: In anticipation of spring elections, LGBT activists brought in South African Justice 
Edwin Cameron and UN officials to talk about diversity and representation in politics 

• April: Four LGBT NGOs (Blue Diamond Society, Mitini Nepal, Parichaya Samaj and Cruiseaids) 
petition the Supreme Court to end discriminatory laws on the basis of sexual orientation 
and gender identity 

• May: Nepal’s first LGBT umbrella network, the Federation of Sexual and Gender Minorities 
Nepal (FSGMN) was established and registered under the Social Welfare Council

• December: The Supreme Court issues a landmark decision on December 21 to: 1. end laws 
discriminating against LGBT individuals; 2. legally recognize a “third gender”; 3. establish a 
committee to study the possibility of allowing same-sex marriage. 

• December: The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) awarded 
BDS the Felipa de Souza Award. 

2008 • Supreme Court gives consent to same sex marriage and instruction to the government to 
formulate a law; confirms rights to own property and right to employment

• April: A group of gay men stood for Nepal’s first post-war parliamentary election; Sunil 
Babu Pant was chosen by the CPN-U (Communist Party of Nepal-United) for a proportional 
representation seat, making him the first openly-gay federal-level official in Asia 

• September: The Maoist Minister of Finance and soon to be prime minister, Dr. Baburam 
Bhattarai, included sexual and gender minorities in the national budget, the first 
acknowledgement of the population by the government after the 2007 Supreme Court 
decision

2010 • January: Sexual and Gender Minority Student Forum was established, an assembly with 
1500 students was held to kick it off

2011 • June: Nepal’s national population and housing census (conducted every decade) was 
launched, including categories for male, female, and third gender on its basic data form

2012 • May: Nepal’s Constituent Assembly and Parliament dissolved having failed to produce a 
constitution in its unsuccessful four-year term

• June: The Government of Nepal officially directed all district offices to begin issuing 
citizenship documents listing male, female, or other genders without any delay 

• October: Nepal hosted first South Asian LGBTI Sports Festival

2013 • April: Nepal hosted a UN Asia-Pacific Seminar on Human Rights, Sexual Orientation and 
Gender Identity which was organized by the Ministry of Women, Children and Social Welfare

• April: The Supreme Court recognized a live-in relationship between two lesbians despite the 
efforts of the family of one of the women to separate them

• November: The second Constituent Assembly election was peacefully conducted in the 
country: 62 LGBT people declared their candidacy in the upcoming parliamentary election 
but none managed to win a seat
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2014 • April: New Constituent Assembly was formed with no open representation from LGBT 
community following the failure of all 62 candidates to win a seat or to be nominated under 
the proportional representation mechanism

• February: Sunil Babu Pant was one of 278 people from all over the world nominated for the 
Nobel Peace Prize by a Member of the Norwegian Parliament

• February: Passport Department of Ministry of Foreign Affairs proposed to the government 
of Nepal to amend the Passport Regulation Act in order to include an “Other” category in 
passports 

• March: Curriculum Department of the Ministry of Education incorporated LGBT issues in the 
secondary (Grades 6, 7 and 8) and university-level education curriculum

• June: Department of Immigration, Ministry of Home Affairs, Nepal recently issued Nepal’s 
immigration and customs form that includes a “third gender” option
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ANNEX 2: 
LEGAL LIVING SITUATION OF LGBT 

INDIVIDUALS IN NEPAL
Same-sex sexual activity legal  (since 2007*)

Equal age of consent 
Anti-discrimination laws in all areas 
Same-sex marriages 
Recognition of same-sex couples 
Step-child adoption by same-sex couples 
Joint adoption by same-sex couples 
Gays and lesbians allowed to serve openly in the military 
Right to change legal gender  (since 2011)

Third gender option 
Access to IVF for lesbians 
Commercial surrogacy for gay male couples 

* legality unclear before that though not overtly outlawed
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NAME OF 
ORGANIZATION

ADDRESS TELEPHONE EMAIL
CONTACT 

PERSON

TARGET 
BENEFICIARIES

BDS Banepa
Kavrepalan-

chok
9803833965  Jayaram Koju HIV Prevention MSM/MSW

BDS Syangja Syangja 9814141532  
Shankhar 

Rokaha
HIV Prevention MSM/MSW

BDS Dhankuta Dhankuta 9817360783
deepa_adhikari@yahoo.

com

Hari Man 

Shrestha
HIV Prevention MSM/MSW

BDS-Ilam Illam 9844669027  Rabina Nepal HIV Prevention MSM/MSW

Bharosha Samaj* Rupendehi 071-541203
rupendehibds@gmail.

com

Chals Raj 

Sijapati
HIV Prevention MSM/MSW

Blue Diamond 

Society*
Kathmandu 01-4443350

bluediamondsociety@

yahoo.com
Monika Jha

HIV Prevention, 

treatment and 

Integration

MSM/TGs people 

living with HIV

Blue Heaven  Bara 053-550118 bdsbara@gmail.com Sudip Thapa HIV Prevention MSM/ MSW

Care & Support * Kathmandu 9841456991  Rajesh Lam
HIV Prevention 

and Treatment
MSM/MSW

Care & Support-

Bhairahawa*
Rupendehi 9807581752 aanik7@yahoo.com Aanik Rana

HIV Prevention & 

Treatment
MSM/MSW

Care & Support-

Biratnagar
Morang 9807027870

balramchaudary49@

hotmail.com

Balram 

Chaudary

HIV Prevention, 

and Treatment
MSM/MSW

Care & Support-

Dhangadi
Dhangadi    

Prevention, 

Treatment and 

Integration

MSM/MSW and 

Transgender

Chabahil Sattlelite 

DIC
Kathmandu 9803309109

deepakmaharjan2003@

yahoo.com
HIV Prevention MSW/MSM

Chautari Nepal* Mahottari 044-521128
mahottaribds64@gmail.

com 

Ram Baran 

Yadav

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

MSW/MSM

CORE Nepal Kathmandu 9851040980

core_nepal@hotmail.

com, tamang.

actionforchildrights@

yahoo.com, 

Salina Tamang
Gender and 

Sexuality

ANNEX 3: 
LIST OF LGBT ORGANIZATIONS IN 

NEPAL
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NAME OF 
ORGANIZATION

ADDRESS TELEPHONE EMAIL
CONTACT 

PERSON

TARGET 
BENEFICIARIES

Cruise Aids 

Nepal*
Kathmandu 01- 6219785 cruiseaids@gmail.com Sanjeev Gurung; 

Prevention, 

Treatment and 

Integration

MSW/MSM

Ekata Nepal* Kailali 091-521464
humanrightsdgd@

gmail.com

Pareena 

Chaudary

HIV Prevention 

and Integration
LGBTI

Federation of 

Sexual and 

Gender Minorities 

Nepal (FSGMN)*

Kathmandu 01-4000012 fsgmn@yahoo.com Basu Guragain

Capacity Building 

and Network 

Strengthening

LGBTI

Friends Hetauda  Makwanpur 057-526389 Suraj Thapa HIV Prevention MSM/MSW

Gay and Lesbian 

Sexual Minorities 

Network Nepal*

Kathmandu 9841780256
sujan_2036@yahoo.

com
Binod Lama

HIV Prevention, 

Human Rights 

and Advocacy

Pink Triangle 

Nepal (PTN)*
Kathmandu 9803041650

Bishow Raj 

Adhikari
HIV Prevention MSM/MSW

Human Conscious 

Society*
Chitwan 056-2520265 Dev Shrestha, HIV Prevention MSM/MSW

Human Health 

Society*
Dang 82-563130 bdsdang21@gmail.com Shilpa chaudary HIV Prevention MSM/MSW

Human Welfare 

Society*
Sunsari 025-586730

humanwelfare.ith@

gmail.com
Binod 

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

LGBTI Group

Inclusive Forum 

Nepal (IFN)*
Kathmandu 9841329465

inclusiveforum@gmail.

com
Badri Pun

Indreni Srijanshil 

Samaj*
Kailali 9814650238

Rameshowr 

Prasad Mahato

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

MSM/MSW and 

Transgender

Jeevan Jyoti 

Samaj*
Siraha 033-561532 lahanbds@gmail.com

Laxmeshwor 

Prasad Yadav
HIV Prevention MSW/MSM

Kalanki DIC Kathmandu 9803317150 Subash Mali HIV Prevention MSM/MSW

Lead Nepal Jhapa 023-585319 damakbds@gmail.com
Chanchala 

Subba

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

LGBTI Group

Mitini Nepal* Kathmandu 01-4433118 mitini.nepal@gmail.com Laxmi Ghalan

Human Rights, 

Politics and 

Advocacy

LBT

Mono Supporting 

Maple Group*
Rupendehi 071-524862 msmgnepal@gmail.com

Manila 

Neupaney

HIV Prevention 

and Treatment
MSM/ MSW

Human Rights, 
Politics and 
Advocacy 

LBT Women
Reproductive 
Health, Life Skills 
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NAME OF 
ORGANIZATION

ADDRESS TELEPHONE EMAIL
CONTACT 

PERSON

TARGET 
BENEFICIARIES

National 

Forum for 

Democracy and 

Development*

Kathmandu 9849258266 kdrmhrjn@gmail.com Kedar Maharjan

Naulo Srijana 

Nepal*
Banke 9848038900  Ankit Poon Integration

LGBTI and 

Women

Nava Jeevan Kapilvastu, 9817498800
bds_kapilbastu@yahoo.

com

Giri Bahadur 

Thapa 
HIV Prevention MSW/MSM

Naulo Bihani  Kaski 061-622230
noulobihani@gmail.

com
Raju Thakali HIV Prevention MSW/MSM

Our Equal Access* Bhaktapur 01-6619490
bhaktapurbds@gmail.

com
Jyoti Thapa HIV Prevention MSW/MSM

Pahichan Nepal* Sarlahi
9841705616/ 

046521386
sharlahibds@gmail.com Surya Shrestha HIV Prevention MSW/MSM

Parachiya Samaj* Lalitpur, 
5521504

2191245

parichayasamaj@gmail.

com
Umesh Shrestha HIV Prevention NA

Rainbow Nepal Jhapa 9804979541
kakarvittadic@gmail.

com
Prem Thapa MSW/MSM

Rainbow Plus  Chitwan 056-229309
rainbowpluscbo@gmail.

com
Raju Baral

Treatment, Care 

and Support
PHLA & Lesbians

Sahara Samaj* Sunsari 9803869725
saharasamaj25@gmail.

com
Suman Tamang Integration LGBTI

Sahayatra Nepal* Kanchanpur 099-525361
mahendranagardic@

gmail.com
Arjun Subedi

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

MSM/MSW and 

TG

Sahayatri Samaj  Parsa
051528606/ 

9807175328

sandhyatamang@gmail.

com/ssbirgunj@yahoo.

com

Sanjeev 

Lopchan

Prevention and 

Treatment
MSW/MSM

Sahayogi Samaj Saptari
031- 522215/ 

9841385447
bds.rajbiraj@gmail.com

Dev Narayan 

Chowdary
HIV Prevention MSW/MSM

Saino, Nepal Chitwan 9803276681 sainonepal@yahoo.com Sarada Adhikari

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

LGBTI

Sambridha 

Samaj*
Morang 9842111127

sambridha.samaj2012@

gmail.com
Muna Magar HIV Prevention MSM/MSW

Saptarangi Nepal Rautahat 055-540378
routahot.bds@gmail.

com
Suraj Limbu HIV Prevention MSW/MSM

Sashakti Karan 

Nepal
Nawalparasi 078- 521057

parasibds2009@gmail.

com
Puspa lama HIV Prevention MSW/MSM
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NAME OF 
ORGANIZATION

ADDRESS TELEPHONE EMAIL
CONTACT 

PERSON

TARGET 
BENEFICIARIES

Sexual & Gender 

Minorities 

Student Forum, 

Nepal*

Kathmandu 01-4000147 sgmsfn@yahoo.com Basu Guragain

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

LGBTI

Sudhur Paschim 

Samaj*
Dhangadi 091-521464

dhangadhibds@gmail.

com
Raju Lama

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

MSM/MSW and 

Transgender

Sunaulo Kiran Baglung 9867643937  Kiran lama HIV Prevention MSM/MSW

Sundar Sansar Bardiya 084-421212 bardiyabds@gmail.com Kajol Chaudary
HIV Prevention 

and Integration
MSM/MSW

Sunoulo Bihani 

Samaj
Dhanusha

041- 527290/ 

9844027741

sbs.jnp@gmail.com/

santosh.janakpur@

gmail.com

Santosh Kumar 

Thakur
HIV Prevention MSW/MSM

Surkhet BDS Surkhet    HIV Prevention MSM/MSW

The Rising Dawn* Sunsari 025-533534 sunsaribds@yahoo.com
Suhani 

Rajdhami

HIV Prevention, 

Treatment and 

Integration

Transman, 

bisexual and Gay

Udeshya Nepal Kirtipur
9813334927/ 

9841355341

deepakmaharjan2003@

yahoo.com

Deepak 

Maharjan
MSW/MSM/TG

Western Star 

Nepal*
Banke 081-526320

western.starnepalgunj@

gmail.com 

Sudip Kumar 

Bhatta
HIV Prevention

MSM/TGs in 

Nepal
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ANNEX 4: 
INDIGENOUS LGBT TERMS IN NEPAL

LESBIAN GAY BISEXUAL

TRANS-

GENDER 

(MTF)

TRANS-

GENDER 

(FTM)

INTERSEX OTHERS

Samalingi 
Mahila

Samalingi 
Purus

Duilingi Meti Antarlingi Panthi

Kothi Ta

Fulumulu MSM

Hijara Tesro Lingi

Nachaniya Dohori

Trtiya Pakriti

Npumsaka
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