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होटे ल एभरे ःट ,काठमाड6
वह7
वह7बा
ह7बार
बार ,२०६७ असार
सार २४
संवधानसभाका माननीय सदःयह ,रा@य मानवअिधकार आयोग ,रा@य महला आयोग र रा@य
दिलत आयोगका आयु*ह ,ूधानमऽी तथा मऽीपरषB काया!लयका ूितिनिध ,अतरा!@य
समुदायका ूितिनिधह ,सCचारजगत तथा नागरक समाजका साथी तथा सहकमEह ः
आज मलाई यस काय!बममा बोन पाउँ दा अHयत खुसी लागेको छ। यस अतब!या काय!बमको
आयोजना गन! तथा काठमाड6लगायत नेपालका विभन Lेऽह तथा यो महMवपूण! छलफल
काय!बममा भेला सहभागीह भेला गराउन दबा!न समीLा सPमेलन फलोअप किमट7 र Qलु डायमड
सोसाइट7ले संयु* पमा गरे का ूयासह को पिन म ःवागत गन! चाहछु।
व.सं. २०६४ पुसमा सवT'च अदालतले कानुनका UVमा यौन अपस यकह को समान
मायतालगायत उनीह का समान अिधकारह लाई ःवीकार गदW लै#Yगक पहचान तथा यौन
झुकावका सPबधमा गरे को अभूतपूव! िनण!यको हामी सबैलाई सPझना छ। सो िनण!यले ,अय कुराका
अितर* ,ती अिधकारह लाई संरLण तथा ूव[! न गदW कानुनह को तजुम
! ा गन! र यौन तथा लै#Yगक
अलपस यकव\[का वभेदकार7 कानुनको समीLा तथा संशोधन गन! सरकारलाई िनद^ शन दएको
छ। उ* िनण!यले नागरकता तथा पहचानको ूमाणपऽमा पहुँचलगायत यौन तथा लै#Yगक
अलपस यकका िन#Pत समानता र अवभेदको िस[ातमािथ जोड दएको छ।
सन ् २०११ को जनवर7 तथा जुनमा भएको वa1यापी आविधक समीLामा नेपाल सरकारले लै#Yगक
पहचान तथा यौन झुकावलगायतका आधारमा हुने वभेदको अHय गन^ तथा सवT'च अदातलको
िनण!य काया!वयन गन^ विशV ूितब[ताह पिन 1य* गरे को छ। एलजीबीट7आई समुदायका
सदःयह को नागरकताको अिधकारलाई २०६४ सालको सवT'च अदालतको िनण!यमा 1या या
गरएका समान अिधकारह सँग अनुकूल हुनेगर7 Hयसलाई सुिन#bत गन! कानुनको तजुम
! ा गन!” र
“ूःतावत दे वानी तथा फौजदार7 कानुनलगायतका कुरामा यौन झुकाव तथा लै#Yगक पहचानमा
आधारत अवभेदलाई सुिन#bत गन!” सरकारले सहमित जनाएको छ।
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सवT'च अदालतको िनण!य र वa1यापी आविधक समीLाअतग!तका ूितब[ताह माफ!त ् नेपाल
महला तथा पु\ष समिलYगी ,दई
ु िलYगी ,तेॐो िलYगी र अतरिलYगी 1य*ह को समान
अिधकारलाई ःवीकार गन^ एकमाऽ द#Lण एिसयाली रा@ हो। तर ,यौन तथा लै#Yगक
अपसY यकह को मानवअिधकारको संरLण र ूव[! न सुिन#bत गन! अझै पिन कैयd चुनौतीह लाई
पार लगाउनुपन^छ।
गPभीर पमा वभेद गरएको माऽ होइन ,Hयसबाहे क पिन अHयत ठू लो हे यभाव रा#खएको कुनै एउटा
समूह छ भने Hयो यौन अपसY यकह को नै हो। ूायः सामा#जक पमा बहंकृ त ,िनंकािशत ,छg
जीवन #जउन बाhय ,अवैध घोषत तथा अपमािनत ,असामाय ,अूाकृ ितक ,वकृ त वा वचिलत
मािनएको यो समूहले भोiनुपरे को वभेद र हे यभावले हं सा र द1ु य!वहारबाट ःवतऽताको अिधकार ,
परवार बसाउन पाउने ,जीवकोपाज!न गन! पाउने ,आवास ,िशLा तथा ःवाःjयको अिधकार शार7रक
अखkडताको अिधकार र बाँ'न पाउने अिधकारसमेत धेरै ूकारका अिधकारह को व#Cचित
िनPHयाउँ छ। िभन यौन ूाथिमकता तथा लै#Yगक पहचान भएकाले माऽ यौन अपसY यक
समूहह ले मृHयुवरण गनुप
! रे का ूशःत उदाहरणह वaको ूHयेक भागमा पाइछ। महला
समिलYगीह "सुधारकार7 बलाHकार"को िशकार भएका छन ् र पु\ष समिलYगीह अ डरलाiदा
किसमबाट अपमािनत भएका छन ्। वैक#पक यौनका उपायह लाई अःवीकार गन^ काय! तथा उHपन
हे यभाव किथत आधुिनक समाज र आधुिनक सोचाइमािथ मडाररहे को सबैभदा ठू लो ल,जा हो।
पहले उलेख गरएका केह7 सकाराHमक हःतLेपका पमा रहे का सवT'च अदालतको आदे शका
बाबजुद यौन अपसY यकह ले आlनो पहचानअनुसार नागरकताको ूमाणपऽ ूाm गन! िनरतर
समःया भोiनुपरे को छ। आlनो यौन अिभमुखीकरण र लै#Yगक पहचानका आधारमा वभेदको
िशकार हुनुपरे का महला तथा पु\ष समिलYगी ,दई
ु िलYगी ,तेॐो िलYगी र अतरिलYगीह समान
अवसर र मानवअिधकारको पूण! उपभोग गन!बाट व#Cचत छन ्।
Hयसैले सवT'च अदालतको आदे श तथा वa1यापी आविधक समीLामाफ!त ् नेपाल सरकारले गरे का
ूितब[ताह को ूभावकार7 काया!वयन सुिन#bत गनु! अHयावँयक छ।
रा@य मानवअिधकार संःथाह र नागरक समाजले पिन वa1यापी आविधक समीLा ूकृ यामाफ!त ्
समेत महला तथा पु\ष समिलYगी ,दई
ु िलYगी ,तेॐो िलYगी र अतरिलYगीह को अिधकारको
सरLण र ूव[! नमा ठू लो भूिमका खेनुपन^छ।
आज म २०६८ असार ३ गते यौन झुकाव तथा लैिगक पहचानसPबधी सबैभदा पहलो ूःतावका
पमा मानवअिधकार परषqrारा हालै पारत अभूतपूव! ूःतावलाई पिन ःमरण गन! चाहछु। यस
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ूःतावअतग!त परषqrारा मानवअिधकार उ'चायु*को काया!लयलाई डसेPबरिभऽमा “वaका सबै
Lेऽमा रहे का वभेदकार7 कानुन तथा ूचलन र 1य*ह व\[ ितनको यौन झुकाव तथा लैिगक
पहचानका आधारमा गरने हं साHमक काय!”को ववरण ूािmका लािग अhययन गन! भिनएको छ।
उ'चायु*को काया!लय-नेपालले यस अhययनमा योगदान पुरय
् ाउनेछ र यस ूबयामा साझेदारह सँग
परामश! गन^छ। हाॆो काया!लयले संवधान िनमा!ण ूबया तथा वभेदकार7 कानुन तथा ूचलनह को
समीLािभऽ एलजीबीट7आईह का अिधकारको संरLण तथा संव[! नसँग सPब#धत सPब[
अतरा!@य मानवअिधकार अtयास तथा सवTuम अtयासह मा सहयोग पुरय
् ाउन पिन जार7
राख ्नेछ।
अHयमा, म हामीले केह7 बेरमै अवलोकन गन^ िभडयो सदे शमा समावेश रहे को मानवअिधकार
उ'चायु* नभी पलेको एउटा उ[रण ूःतुत गन! चाहछु: “मािनसको कुनै पिन समूहलाई कम मूय
वा सPमानको कम लायक वा हकदार ठाने अिधकार कुनै पिन 1य*लाई छै न। हामीमhये ूHयेक
1य* आlनो यौन झुकाव वा लै#Yगक पहचान जे भए पिन उःतै अिधकार उःतै सPमान र नैितक
1यवहारको हकदार छd।"

