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सं�वधानसभाका माननीय सदःयह� , रा�@य मानवअिधकार आयोग , रा�@य म�हला आयोग र रा�@य 

दिलत आयोगका आयु*ह� , ूधानम�ऽी तथा म�ऽीप�रषB काया!लयका ूितिनिध , अ�तरा!�@य 

समदुायका ूितिनिधह� , सCचारजगत तथा नाग�रक समाजका साथी तथा सहकमEह�ः 
 

आज मलाई यस काय!बममा बो�न पाउँदा अHय�त खसुी लागेको छ। यस अ�त�ब! या काय!बमको 

आयोजना गन! तथा काठमाड6लगायत नेपालका �विभ�न Lेऽह� तथा यो महMवपणू! छलफल 

काय!बममा भेला सहभागीह� भेला गराउन दबा!न समीLा सPमेलन फलोअप किमट7 र Qल ुडायम�ड 

सोसाइट7ले संयु* �पमा गरेका ूयासह�को पिन म ःवागत गन! चाह�छु। 

 

�व.सं. २०६४ पसुमा सवT'च अदालतले कानुनका U�Vमा यौन अ�पस�	यकह�को समान 

मा�यतालगायत उनीह�का समान अिधकारह�लाई ःवीकार गदW लै#Yगक प�हचान तथा यौन 

झुकावका सPब�धमा गरेको अभूतपवू! िनण!यको हामी सबलैाई सPझना छ। सो िनण!यले , अ�य कुराका 

अित�र* , ती अिधकारह�लाई संरLण तथा ूव[!न गदW कानुनह�को तजु!मा गन! र यौन तथा लै#Yगक 

अ�लपस�	यक�व\[का �वभेदकार7 कानुनको समीLा तथा संशोधन गन! सरकारलाई िनद̂शन �दएको 

छ। उ* िनण!यले नाग�रकता तथा प�हचानको ूमाणपऽमा पहँुचलगायत यौन तथा लै#Yगक 

अ�लपस�	यकका िन#Pत समानता र अ�वभेदको िस[ा�तमािथ जोड �दएको छ। 
 

सन ्२०११ को जनवर7 तथा जुनमा भएको �वa1यापी आविधक समीLामा नेपाल सरकारले लै#Yगक 

प�हचान तथा यौन झुकावलगायतका आधारमा हुने �वभेदको अ�Hय गन ̂तथा सवT'च अदातलको 

िनण!य काया!�वयन गन ̂�विशV ूितब[ताह� पिन 1य* गरेको छ। एलजीबीट7आई समुदायका 

सदःयह�को नाग�रकताको अिधकारलाई २०६४ सालको सवT'च अदालतको िनण!यमा 1या	या 

ग�रएका समान अिधकारह�सँग अनकूुल हुनेगर7 Hयसलाई सुिन#bत गन! काननुको तजु!मा गन!” र 

“ूःता�वत देवानी तथा फौजदार7 कानुनलगायतका कुरामा यौन झुकाव तथा लै#Yगक प�हचानमा 

आधा�रत अ�वभेदलाई सुिन#bत गन!” सरकारल ेसहमित जनाएको छ। 
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सवT'च अदालतको िनण!य र �वa1यापी आविधक समीLाअ�तग!तका ूितब[ताह�माफ! त ्नेपाल 

म�हला तथा प\ुष समिलYगी ,दईुिलYगी ,तेॐो िलYगी र अ�तरिलYगी 1य�*ह�को समान 

अिधकारलाई ःवीकार गन ̂एकमाऽ द#Lण एिसयाली रा@ हो। तर ,यौन तथा लै#Yगक 

अ�पसY	यकह�को मानवअिधकारको संरLण र ूव[!न सुिन#bत गन! अझै पिन कैयd चुनौतीह�लाई 

पार लगाउनुपनछ̂। 
 

गPभीर �पमा �वभेद ग�रएको माऽ होइन ,Hयसबाहेक पिन अHय�त ठूलो हेयभाव रा#खएको कुन ैएउटा 

समहू छ भने Hयो यौन अ�पसY	यकह�को न ैहो। ूायः सामा#जक �पमा ब�हंकृत ,िनंकािशत ,छg 

जीवन #जउन बाhय ,अवैध घो�षत तथा अपमािनत ,असामा�य ,अूाकृितक ,�वकृत वा �वचिलत 

मािनएको यो समहूले भोiनपुरेको �वभेद र हेयभावले �हंसा र द1ुय!वहारबाट ःवत�ऽताको अिधकार ,

प�रवार बसाउन पाउने ,जी�वकोपाज!न गन! पाउने ,आवास ,िशLा तथा ःवाःjयको अिधकार शार7�रक 

अखkडताको अिधकार र बाँ'न पाउने अिधकारसमते धेरै ूकारका अिधकारह�को व#Cचित 

िनPHयाउँछ। िभ�न यौन ूाथिमकता तथा लै#Yगक प�हचान भएकाल ेमाऽ यौन अ�पसY	यक 

समहूह�ले मHृयवुरण गनु!परेका ूशःत उदाहरणह� �वaको ूHयेक भागमा पाइ�छ। म�हला 

समिलYगीह� "सुधारकार7 बलाHकार"को िशकार भएका छन ्र प\ुष समिलYगीह� अ� डरलाiदा 

�किसमबाट अपमािनत भएका छन।् वकै#�पक यौनका उपायह�लाई अःवीकार गन^ काय! तथा उHप�न 

हेयभाव किथत आधुिनक समाज र आधुिनक सोचाइमािथ मडा�ररहेको सबभै�दा ठूलो ल,जा हो। 
 

प�हले उ�लेख ग�रएका केह7 सकाराHमक हःतLेपका �पमा रहेका सवT'च अदालतको आदेशका 

बाबजुद यौन अ�पसY	यकह�ले आlनो प�हचानअनुसार नाग�रकताको ूमाणपऽ ूाm गन! िनर�तर 

समःया भोiनपुरेको छ। आlनो यौन अिभमुखीकरण र लै#Yगक प�हचानका आधारमा �वभेदको 

िशकार हुनुपरेका म�हला तथा पु\ष समिलYगी ,दईुिलYगी ,तेॐो िलYगी र अ�तरिलYगीह� समान 

अवसर र मानवअिधकारको पणू! उपभोग गन!बाट व#Cचत छन।् 
 

Hयसैले सवT'च अदालतको आदेश तथा �वa1यापी आविधक समीLामाफ! त ्नेपाल सरकारले गरेका 

ूितब[ताह�को ूभावकार7 काया!�वयन सुिन#bत गनु! अHयावँयक छ। 
 

रा�@य मानवअिधकार संःथाह� र नाग�रक समाजले पिन �वa1यापी आविधक समीLा ूकृयामाफ! त ्

समेत म�हला तथा प\ुष समिलYगी ,दईुिलYगी ,तेॐो िलYगी र अ�तरिलYगीह�को अिधकारको 

सरLण र ूव[!नमा ठूलो भिूमका खे�नुपनछ̂। 
 

आज म २०६८ असार ३ गते यौन झुकाव तथा लै�िगक प�हचानसPब�धी सबभै�दा प�हलो ूःतावका 

�पमा मानवअिधकार प�रषqrारा हालै पा�रत अभूतपवू! ूःतावलाई पिन ःमरण गन! चाह�छु। यस 
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ूःतावअ�तग!त प�रषqrारा मानवअिधकार उ'चाय*ुको काया!लयलाई �डसेPबरिभऽमा “�वaका सब ै

Lेऽमा रहेका �वभेदकार7 कानुन तथा ूचलन र 1य�*ह��व\[ ितनको यौन झुकाव तथा लै�िगक 

प�हचानका आधारमा ग�रने �हंसाHमक काय!”को �ववरण ूािmका लािग अhययन गन! भिनएको छ। 

उ'चाय*ुको काया!लय-नेपालले यस अhययनमा योगदान परुय्ाउनेछ र यस ू�बयामा साझेदारह�सँग 

परामश! गनछ̂। हाॆो काया!लयले सं�वधान िनमा!ण ू�बया तथा �वभेदकार7 काननु तथा ूचलनह�को 

समीLािभऽ एलजीबीट7आईह�का अिधकारको सरंLण तथा संव[!नसँग सPब#�धत सPब[ 

अ�तरा!�@य मानवअिधकार अtयास तथा सवTuम अtयासह�मा सहयोग परुय्ाउन पिन जार7 

राखने्छ। 
 

अ�Hयमा, म हामीले केह7 बरेमै अवलोकन गन ̂िभ�डयो स�देशमा समावेश रहेको मानवअिधकार 

उ'चाय*ु नभी �प�लेको एउटा उ[रण ूःततु गन! चाह�छु: “मािनसको कुन ैपिन समहूलाई कम मू�य 

वा सPमानको कम लायक वा हकदार ठा�ने अिधकार कुन ैपिन 1य�*लाई छैन। हामीमhये ूHयेक 

1य�* आlनो यौन झुकाव वा लै#Yगक प�हचान जे भए पिन उःत ैअिधकार उःतै सPमान र नैितक 

1यवहारको हकदार छd।"  

 

 


