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अ तवार्तार्

“फरक यौिनकता प्राकृितक कुरा हो” 
– दुगार् थापासगँ अ तवार्तार्

कुमुद राना

िव.सं. २०४३ मा ज मनुभएकी अिभय ता तथा अनुस धानकतार् दगुार् थापा यौिनक तथा 
लिगक अ पसंख्यकको आ दोलनमा पिरिचत नाम हो । यो आ दोलनलाई संगिठत 
पमा नेतृ व प्रदान गदैर् आएको नील िहरा समाजमा थापा िवगत एक दशकदेिख सिक्रय 

रहँदै आउनुभएको छ । नेपालमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको पिहचान थािपत 
गनर्, मु ालाई थानीय तहदेिख राि ट्रय-अ तरार्ि ट्रय तहस म पु¥याउने काममा उहाँको 
िवशेष भूिमका छ । यान इ गेजमे ट अलाइ स नेपालको यव थापकीय समूहकी सद य 
रहनुभएकी थापा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक िवद्याथीर् म च नेपालको कायर्कारी 
बोडर्मा सिक्रय हुनुहु छ । थापाले ित्रभुवन िव िवद्यालयबाट सन् २०१२ मा यव थापन 
िवषयमा नातक र िफिलिप सको एिशयन इि ट यूट अफ मेनेजमे टबाट सन् २०१५ मा 
िवकास यव थापनमा नातको र गनुर्भएको छ । उहाँसँग यौिनकता, नेपालको यौिनक 
तथा लिगक अ पसंख्यकको आ दोलन, र यसमा उहाँको संलग्नता र अनुभवबारे 
कुराकानी गिरएको छ । 

तपाई ंआ नो यौिनकता र लिगकताको आधारमा आफूलाई कसरी िचनाउनुहु छ ?

मेरो ज म एक बािलकाको पमा भएको हो । सानो उमेरदेिख नै ठूलो बुबाले केटा खोजेर 
याउँछु र िबहे गिरिद छु भ नुहु यो । कसैको मुखबाट अमेिरकामा छोरी-छोरीबीच िबहे हुने 
गरेको प्रसंग सुनेको िथएँ । यही प्रसंग जोड्दै म ज म घरमा नै ब छु भ थे ँ । यद्यिप, यस 
बेला मैले के भनेको भ ने कुराबारे जानकार िथइनँ । केटा मा छेह ले शारीिरक बनोटको 
आधारमा मेरो सु दरतामािथ िटकािट पणी गरेको सु दा मलाई पटक्कै राम्रो लाग्दैन यो । 
ब  म अ  केटी साथीह लाई “ितमीह  पिन िबहे नगर, हामी सँगै ब नुपछर्” भ थे ँ । 
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हुकर् दँै जाँदा अ  मिहलाभ दा फरक छनोट राख्ने यिक्त भएको अनुभूित गनर् थाले ँ । बीस 
वषर् पार गरेपिछ मेरो जीवनमा एउटा ठूलो मोड आयो । यसपिछ मात्र मेरो भावना र 
चाहनाबारे बु न थाले ँ । अ ततः मैले आफूलाई फरक यौिनकता भएको मिहलाको पमा 
िचनाउँदै आएको छु । 

यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक समुदायको एक यिक्त भएको कुरामा गवर् गछुर्  । 
तर मेरो िचनारीलाई कुनै िनि त दायरािभत्र मातै्र राख्न चाह नँ । यिक्तगत र यावसाियक 
पमा सबै यिक्त समान र वत त्र हु छन् भ ने मानवअिधकारको िव यापी धारणामा 

िव ास राख्छु । युवा, मिहला तथा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको अिधकारका 
लािग संघषर्रत एक मानवअिधकारकमीर् र अनुस धानकतार् पिन हुँ । मानव क याण र 
सम त मानव िहतका लािग पिरवतर्नको संवाहक बिनरहने िच छ । हरेकले आफू जे छ, 
ज तो छ, र जसमा िव ास राख्दछ, यसलाई अपनाएर गवर् गरोस् वा य तो वातावरण 
होस् भ ने चाह छु । मेरो इ छा, चाहना र पिहचान अ को वीकृित र अ वीकृितमा 
कैद हुने कुरा होइन । यसैले म मेरो शरीर र चाहनामा गवर् गछुर्  । यौिनकता र लिगकता 
यिक्तिप छे फरक हुने र हरेक यिक्तका िनता त यिक्तगत र गोपनीय कुरा हुन् । तसथर्, 
म ज तो छु, सबै य तै छन् वा हुनुपछर्  भ ने कुरामा म िव ास रािख्दनँ ।

तपाईकंो जीवनमा य तो के मोड आयो जसले तपाईलंाई अिहलेको पिहचानमा 
गवर् गनर् सक्ने बनायो ?

घर निजकै यारेक िथयो । आमीर् पोशाक लगाएका अनुशािसत मािनसलाई िदनहुँ देख्दा 
र देशका लािग लडेका कथा सु दा अित आन द आउँ यो । यही बेलादेिख ठूलो भएर 
म पिन य तै हुने सपना देखे ँ । सपना साकार पानर् नेपाल आमीर्मा भतीर् भएँ । तर मेरो 
फरक यौिनकताका कारण सन् २००७ मा यहाँबाट िनकािलएँ । यो घटनालाई पित्रकाले 
पिन थान िदए । यसकै आधारमा नेपालमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको लािग 
थािपत सं था नील िहरा समाजले मलाई स पकर्  ग¥यो । यित बेलास म म आ नो 
यौिनकता र यस समुदायबारे अनिभज्ञ िथए । पिहलो पटक जब म उक्त सं थामा पुगे,ँ यही 
बेला मैले पिहलोप ट ते ो िलंगीलाई देखे । अ ािलँदै केही बेरमै म यहाँबाट फिकर् एँ । 

नेपाल आमीर्बाट मलाई िनकािलएकोमा नील िहरा समाज मु ा दायर गनर् तयार िथयो । 
तर बखार् त गिरएको ठाउँमा म फकेर् र जान चाहेकी िथइनँ । यसैले मु ा दायर नगनेर् िनणर्य 
गरे  ँ । रा यको प्रमुख सुरक्षा िनकायले फरक यौिनकताका कारण कसैलाई जािगरबाट 
बखार् त गरेको घटना पिहलो पटक सावर्जिनक भएको िथयो । यसले राि ट्रय र अ तरार्ि ट्रय 
पमा यापक यानाकषर्ण गराएको िथयो । यसपिछ िविभ न िनकायका पदािधकारी 

र पत्रकारह  मलाई भेट्न आउन थाले । यो कौतूहलताको िवषय भएकाले उनीह ले 
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घटनाबारे बार बार सो थे । म भने उक्त घटनालाई िबसर्न चाह थे ँ । मसँगै िनकािलएका 
ते ोिलंगी अकार् साथीले भने मु ा दायर गनुर् भएको िथयो । अनुशासनहीनताको कारण 
देखाइ उहाँको िवपक्षमा मु ाको फैसला भएको िथयो । सन् २०११ मा राज हुसेन (रिमना)
लाई मिहलासँग नै स ब ध राखेको भ दै ट्रािफक प्रहरीबाट िनलि बत गिरएको िथयो । 
िनल बनको एक वषर्पिछ नील िहरा समाजको सहयोगले जािगरमा पुनबर्हाली हुनुभएको 
िथयो । पिछ वइ छाले जािगर छाडेर आ नै सैलुन चलाएर ब नुभएको छ । 

नील िहरा समाज पुगेको केही समयपिछ भूिमका े सँग भेट गरे ँ। यसपिछ म सं थामा 
जान थाले ँ । यहाँ काम गनेर् साथीह सँग कुराकानी गनर् थाले ँ । सं थाले आयोजना गनेर् 
छलफल र िविभ न कायर्क्रममा सहभागी भएपिछ मेरो लिगकता र यौिनकताबारे सही 
तिरकाले जा न-बु न थाले ँ। आ नो फरक अनुभव र भावनाबारे सो न थाले ँ। तर आफू जे 
छु यही हुँ भनेर वीकानर् सिकरहेको िथइनँ । नील िहरा समाजका साथीह को सहयोगले 
मेरा बानीबेहोरा र िच अ को भ दा फरक हो तर नराम्रो होइन भ ने कुरामा िव त 
ब दै गएँ । आफूिभत्र दिमत इ छा चाहनालाई अिभ यक्त गनर् थाले ँ। क्रमशः यौिनक तथा 
लिगक अ पसंख्यक िभत्रका िविभ न ेणीगत पिहचानह —समिलंगी मिहला, समिलंगी 
पु ष, िद्विलंगी, ते ोिलंगी, अ तरिलंगी र कोएर1—बारे जानकार ब दै गएँ । म आफू के 
हुँ र कुन समूहमा पनेर् रहेछु भ ने थाहा पाएर याख्या गनर् सक्ने भएँ । यसपिछ मैले मेरो 
पिहचानलाई सावर्जिनक पमा गवर्का साथ अिघ बढाउन थाले ँ ।

 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक िभत्रका िविभ न पिहचानबारे बताइिदनुहोस ्न ।

यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह  िभत्र फरक-फरक पिहचान हु छन्, जसलाई 
अ तरिलंगी, ते ोिलंगी, समिलंगी पु ष, समिलंगी मिहला, िद्विलंगी, ट्रा ससेक्सुअल र 
कोएर भ ने श दावलीह को प्रयोग गिर छ । 

अ तरिलंगी य तो यिक्त हो जो ज मँदाखेिर यौन अंगका िहसाबले बालक वा 
बािलका के हो भनेर छुिट्टएको हुँदैन ।2 िचिक सकले यसलाई “हमार्फ्रोडाइट्स” नाम 
िदएका छन् । जसलाई श यिक्रयाद्वारा ब चाको यौनांग स याइिदने चलन समेत कैयौ ँ
देशमा चिलआएको छ । समकालीन ि कोणमा यसलाई बलज ती यिक्तको िनि त 
लिगक पिहचान बनाइिदने तथा यौनांग िबगािरिदने भनी चुनौती िदने गिर छ । ब चाको 

1 अंगे्रजीमा कुएर (queer) भनेर पिन उ चारण गिर छ ।
2 अ तरिलंगीह  क्रोमोजोम, गोनाड, सेक्स हाम न, वा यौनांग ज ता िविभ न िलंगका 

िवशेषताह  िलएर ज मेका हु छन् । संयुक्त रा ट्र संघको मानवअिधकार स ब धी उ च आयुक्तको 
कायार्लयका अनुसार मिहला वा पु ष शरीरको पार पिरक पिरभाषामा नअटाउनेह  अ तरिलंगी हुन् । 
(हेनुर्होस्, https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf) ।
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लिगक पिहचान पिछ गएर के क तो हु छ भ ने कुराको यकीन ब चामा नै गनर् नसिकने 
हुनाले यसरी चुनौती िदन थािलएको हो ।

ते ोिलंगी ज मदाको बखतमा बालक वा बािलका जेसुकै भए पिन हुकर् दँा यिक्तको 
लिगक पिहचान, लिगक प्र तुित, यिक्त व लगायतका कुराह  पर परागत मिहला र 
पु षको पमा अपेक्षा गिरएभ दा फरक हु छ । जसलाई ते ो प्रकृितका यिक्तको पमा 
िलने गिर छ । य तो यिक्तलाई ते ोिलंगीको नामले पिहचान गिरएको छ ।3

पु ष समिलंगी आफूलाई पु ष भनेर िचनाउने यिक्त हो जो शारीिरक, मानिसक तथा 
भावना मक पले पु षिसत मातै्र आकिषर्त हु छ ।4

मिहला समिलंगी आफूलाई मिहला भनेर िचनाउने यिक्त हो जो शारीिरक, मानिसक 
तथा भावना मक पले मिहलािसत मातै्र आकिषर्त हु छ ।

िद्विलंगी य तो यिक्त हो जो शारीिरक, मानिसक तथा भावना मक पले मिहला र 
पु ष दवैुिसत आकिषर्त हु छ ।

ट्रा ससेक्सुअल य तो यिक्त हो जसले श यिचिक साको िविधबाट आ नो जैिवक 
िलंग पिरवतर्न गरेको हु छ ।

कोएर य तो एउटा ेणी हो जहाँ यिक्तले आफूलाई कुनै पिन समूहमा—ज तै, 
ते ोिलंगी, समिलंगी वा अ यमा—राख्न चाहँदैन । तर आफूलाई कोएर समुदायको 
सद य भ ठा छ ।

कितपय मिहला अिधकारकमीर् लगायत धेरै मािनसले समिलंगी भनेको अप्राकृितक 
वा गलत कुरा हो भनेको पाइ छ । यसबारे र यौिनक िविवधपनबारे तपाईकंो 
धारणा बताइिदनुहोस ्न ।

पु ष सवर् े  मािनने समाजमा लिगकताबारे खुलेर छलफल गनर् गा ो छ । िवपरीत लिगक 
स ब धले मात्र मा यता पाएकोले सोही अनु पकै कुरा गिर छ । फरक यौिनकता स ब धी 
कुरा धेरै परको िवषय हो । िविभ न िकिसमका यौिनकता भएका यिक्तह  हु छन् भ ने कुरा 
समेत कितपयलाई थाहा छैन । थाहा भएकामा पिन गलत बुझाइ छ । फरक-फरक यौिनकता 
कसैको दबाबले, कुनै पिरि थितले उ प न हुने वा पिरवतर्न हु छ वा अ यास गिर छ भ ने 

3 अिधकारकमीर्ह का अनुसार सबै यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक ते ोिलंगी हुन् भ ने 
धारणा गलत हो । तर कोही आफूलाई तृतीय प्रकृितको यिक्त भनेर िचनाउन चाउँछन् ।

4 ज मदा अ ले छोरी भनेर िचने पिन केही यिक्तह  पिछ गएर आफूलाई पु ष भनेर 
िचनाउन चाह छन् । सो पु ष अ  पु षप्रित आकिषर्त हुन सक्छन् । आफूलाई समिलंगी पु ष 
भनेर िचनाउन सक्छन् । यौन अिभमुखीकरण कुनै पिन यिक्तले आफैले िनधार्रण गनेर् कुरा हो । 
अ ले ितमी यो हो भ ने कुरा होइन ।
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गलत धारणा हो । ज तै, म बायाँ हातले खाना खा छु । यो देख्दा अ लाई अ ठ्यारो 
लाग्न सक्छ, तर कसैले यसलाई पिरवतर्न गर भ दैमा पिरवतर्न हुन सक्दैन । यौिनकता 
पिन िब कुलै यिक्तगत, प्राकृितक र आ तिरक अनुभव हो, जुन कसैले भ दैमा पिरवतर्न 
हुन सक्दैन । मन पनेर् मा छेले छँुदा, ऊसँग कुरा गदार् राम्रो लाग्नु, ऊसँग धेरै र लामो समय 
ब न मन लाग्नु ज ता यवहारले यिक्तको यौिनकता दशार्उँछ । हाम्रो समाजमा थािपत 
िवपरीत िलंगी यौिनकता जित सहज र प्राकृितक हो भ ने मा यता छ, अ  यौिनकताह  
पिन यि  नै सहज र प्राकृितक हुन् । िविभ न समयमा भएका अनुस धान र अ ययनले 
यौिनकता पिरवतर्नीय छ तर यो पूणर् पमा किह यै पिन पिरवतर्न हुन सक्दैन र कुनै न 
कुनै पमा प्रितिबि बत भई नै रह छ भ ने पुि  गरेका छन् । 

नेपालमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह को अिभयान कसरी शु  भएको 
िथयो ?

फेिमली हे थ इ टरनेशनल नामक दातृ सं थाले पिहलो प ट यौिनक तथा लिगक 
अ पसंख्यकका अिभयानलाई अगािड बढाउन सहयोग गरेको िथयो । यही क्रममा 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको कानूनी अिधकार प्राि को लािग सरकार िव द्ध 
सव च अदालतमा िरट दायर गिरएको िथयो । सव च अदालतले िडसे बर २१, २००७ 
मा समुदायको हकमा फैसला ग¥यो । उक्त फैसला यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको 
अिभयानमा पिरवतर्नको िब द ु िथयो । यसकै केही मिहनाअिघ म नील िहरा समाजसँग 
स पकर् मा आई यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको अिभयानमा संलग्न भएको िथएँ । 
अग्रजह बाट पाएको जानकारी अनुसार नेपालमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको 
अिभयान सन् २००० देिख अनौपचािरक पमा शु  भएको िथयो । अिभय ता सुिनलबाब ु
प तले यस अिभयानको थालनी गनुर्भएको िथयो । उहाँ पिहलो संिवधान सभाको सद य 
समेत रहनुभएको िथयो ।

प तले आ नो यौिनक इ छा र चाहना अ का भ दा फरक भएकोबारे बेला समा पढ्दा 
खोजी गनुर्भएको रहेछ । यहाँको पु तकालयमा उपल ध िविभ न सामग्री माफर् त यसबारे 
आ नो ज्ञानलाई बिलयो बनाउनुभएको रहछे । यही ज्ञानको आधारमा नेपालमा फकेर् र य ता 
प्रकृितका यिक्तलाई खो न था नुभयो । काठमाडौकँा अित य त र भीडभाड क्षेत्रह —
ज तै, र नपाकर् , गौशाला—ज ता ठाउँह  घु दै समुदायका साथीह सँग भेट्न था नुभयो । 
समुदायका साथीह लाई क डम, एचआईभी र िविभ न यौन संक्रमणबारे जानकार गराउँद ै
िहँड्नुभयो । “क डम दाइ” को पमा समुदायका साथीह माझ िचिननुभयो ।
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बारमा क्रस डे्रस5मा ना ने काली नामको ते ोिलंगीलाई एक िदन उसको दाजुले 
कालीको पमा देखेछ । यसपिछ उसलाई मानिसक तनाव िदइएछ । एक िदन तनाव 
झे न नसकी उसले आ मह या ग¥यो । यो घटनाले समुदायका साथीह  त ध भई 
सामूिहक पमा सम यासँग लड्न संगिठत हुने िनणर्य गरे । यस बेला यौिनक तथा 
लिगक अ पसंख्यकको लािग काम गनर् सं था दतार् गनुर् सामािजक र कानूनी पमा िनकै 
किठन िथयो । यसैले पु ष प्रजनन् वा यमा काम गनेर् सं थाको पमा सन् २००१ मा 
सं था दतार् गिरयो । दतार्को लािग आव यक कागजात जुटाउन अक  सम या िथयो । 
समुदायका साथीले आ नो नागिरकता िदन डर मानेपिछ अिभय ता सुिनलबाबु प तले आ नै 
पिरवारका सद य राखेर सं था दतार् गनुर्भएछ । यसपिछ सं थागत पमा कामकाज अिघ 
बढाउँदै लानुभयो । समुदायका धेरै साथीलाई एकित्रत, सचेत र संगिठत गदैर् लानुभयो । 
फल व प आजको िदनस म आइपुग्दा म र मज ता धेरैले आ नो यौिनक पिहचान सिहत 
यो समाजमा बाँ नको लािग संघषर् गनेर् आधार तयार भएको छ ।

िडसे बर २१, २००७ मा सव च अदालतको फैसलामा के भिनएको िथयो ? 
समुदायको लािग यो िकन र कसरी मह वपूणर् छ ?

यस बेलाको सव च अदालतको फैसलाले मुख्यतः चार ओटा कुरा बोलेको छ :

१. यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह  प्राकृितक यिक्त हुन ्।
२. यो समहूलाई आ नो लिगक पिहचान अनु पको नागिरकता प्रदान गनेर् ।
३. स पणूर् िवभदेकारी काननूको खारेजी गनेर् । र, 
४. समिलंगी िववाहलाई मा यता िदने या निदने भ ने िनणर्य गनर्का लािग सात सद यीय सिमित 

गठन गरी अ ययन गनेर् । 

यसभ दा पिहले नेपालको कानूनले समिलंगी स ब धबारे केही बोलेको िथएन । यो फैसला 
पिहलो कानूनी कागज हो जसको आधारमा हामीले संिवधानमा आ नो अिधकार सुिनि त 
गनेर् आधार पायौ ँ । िविभ न सरकारी िनकायसँग नीित पिरवतर्नका लािग वकालत गनर्, 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक मैत्री कानून तथा नीित िनमार्ण र कायर्क्रम तजुर्मा गनर् 
सरकारलाई घचघ याउने बिलयो आधार पायौ ँ। यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह को 
पिहचान वीकादैर् उनीह लाई कानूनी मा यता िदनेमा नेपाल दिक्षण एिशयाकै पिहलो मुलुक 
बनेको िथयो । संसारका िवकिसत देशह मा समेत य तो मा यता पाउन बाँकी रहेकोले 

5 कुनै एक िलंगको यिक्तले अक  िलंग जनाउने पिहरन लगाउनुलाई क्रस डे्रिसङ भिन छ ।
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यस अिभयानले िव  सामु चचार् पायो । राि ट्रय-अ तरार्ि ट्रय समथर्क बढे । अदालतको 
फैसलाको कायार् वयन गदैर् नेपाल सरकारले िलंगीय पिहचानमा “अ य” उ लेख गरेर 
नागिरकता र राहदानी िदने प्रावधान यायो । सन् २०१५ मा जारी भएको नेपालको नयाँ 
संिवधानमा पिन समुदायको पिहचान र अिधकार सुिनि त गिरएको छ । अिहले पिन 
सोही फैसला र संिवधानले सुिनि त गरेको अिधकारकै आधारमा हामीले हाम्रा िविभ न 
हकअिधकार माग गिररहेका छौ ँ ।

यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक आ दोलनमा तपाईकंो योगदानलाई कसरी 
िलन सिक छ ?

नील िहरा समाजमा आबद्ध भएको पिहलो वषर् त मैले समदुाय र समदुायका मु ाह  बु नम ै
खच । यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक आ दोलनलाई सं थागत नेतृ व प्रदान गनेर् नील िहरा 
समाजले शु दिेख एचआईभी रोकथाममा आ नो कायर्क्रम केि द्रत गदैर् आएको िथयो । पिहला 
मानवअिधकार लिक्षत कायर्क्रम िनकै कम िथए । सन् २००९ मा वीिडश एशोिसएशन फर 
सेक्सआुिलटी एजकेुशनको सहयोगमा एक पिरयोजना स चालन गिरयो, जनु मानवअिधकार 
लिक्षत िथयो । उक्त पिरयोजना प्रमखुको िज मेवारीमा मैले काम गरे ँ। जस अ तगर्त हामीले 
धेरैभ दा धेरै समिलंगी मिहला, िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु षको क्षमता अिभविृद्ध गनेर् र 
आ दानी मलूक कायर्क्रमह  स चालन गरेका िथयौ ँ। क्षमता अिभविृद्ध कायर्क्रमले मु ाह  
उठाउन धेरै संख्यामा समदुायका यिक्तह  अगािड आउन थाले । संख्यामा विृद्ध भएपिछ 
हामीले सन् २०११ मा पिहलो पटक समिलंगी मिहला, िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु षको 
स मेलनको योजना बनायौ ँ। ग्लोबल फ ड फर िवमेनको आिथर्क सहयोगमा हामीले स मेलन 
ग¥यौ ँ। उक्त स मेलनले समदुाय िभत्रका धेरै घटना र मु ाह  अगािड याउन सघायो । ितनै 
घटना र मु ाह को आधारमा हामीले अक  पिरयोजना स चालनका लािग प्र तावना तयार 
पा¥यौ ँ । र, हामीले पिरयोजनालाई िनर तर अिघ बढायौ ँ । 

म पिरयोजना प्रमुखको भूिमकामा रही काम गथ । यही बेला नेपालको नयाँ संिवधान 
ब ने काम चिलरहेको िथयो । िविभ न साझेदार संघ-सं था सँगको सहकायर्मा हामीले 
संिवधानमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको अिधकार सुिनि तका लािग जोड िदयौ ँ। 
संिवधानसभा अ तगर्तका िविभ न सिमितका सभासदल्ाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाउने, सभा 
र सेिमनारमा अिनवायर् उपि थत भई समुदायको तफर् बाट आवाज उठाउने काममा म र 
सं थाका साथीह  त लीन र ौ ँ । फलतः नयाँ संिवधानमा स पूणर् यौिनक तथा लिगक 
अ पसंख्यकको अिधकार सुिनि त भएको छ । यित बेला लगातार आवाज उठाइरहँदा 
नील िहरा समाजको प्रितिनिध तथा ते ोिलंगीका हकअिधकारबारे बो ने यिक्तको पमा 
मलाई िचिन यो । अझै पिन यही पिहचानले मलाई िच ने र िचनाउनेह  थुपै्र छन् । यस 
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बखत हामीले िविभ न िज लाह मा पत्रकार स मेलन, साझेदार संघ-सं था सँगको सम वयमा 
गो ी, थानीय राजनीितक नेताह  सँगको भेटघाटलाई ती  पारेका िथयौ ँ। यसले नील िहरा 
समाजको कायर्क्षेत्र र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक समुदायका सवालह बारे धेरैलाई 
जानकारी गरायो । हाम्रो आ दोलनलाई साथ, सहयोग र समथर्न गनेर् जमातह  थिपँदै गए । 

मैले मूलतः सरकारी िनकाय र थानीय समुदाय बीचमा एक म य थकतार्को पमा 
काम गदैर् आइरहेको छु । समुदायका नयाँ सद य पिहचान गनुर्, उनीह सँग भेट्नु, यौिनक 
तथा लिगक अ पसंख्यकबारे उनीह लाई जानकारी िदनु, आव यक परामशर् र सहयोग 
प्रदान गनुर्, उनीह को हकअिधकार प्राि का लािग वकालत गनुर्, िविभ न स चार मा यम 
माफर् त जानकारी मूलक कायर्क्रम स चालन गनुर्, िविभ न संघ-सं थासँग सम वय गनुर्, 
देश-िवदेशमा सिक्रय रहेका िविभ न मिहलावादी र मानवअिधकारका क्षेत्रमा काम गनेर् 
संघ-सं थामा र बृहत् नागिरक समाजबीच स जाल बढाउनु, राि ट्रय-अ तरार्ि ट्रय पमा 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको प्रितिनिध व गरी सवालह  उठाउनु, समदुायको िहतको 
लािग ोत जुटाउनु, समुदायका यिक्तका लािग अवसरह —ज तै, साना यवसायह —
को खोजी गनुर्, समुदायको क्षमता अिभविृद्ध गनुर् र समुदायलाई समाजमा वीकायर् ब न र 
बनाउनको लािग प्रो साहन गरी जीवन िनवार्हमा सहयोग गनुर् मेरा िज मेवारी हुन् । यसको 
अलावा समुदायका सवालबारे अ ययन-अनुस धान पिन गरेको छु ।

समुदाय र समुदायको आ दोलनमा य ता अनुस धानको उपयोिगता के क तो र ो ?

सन् २००९ मा आईएसआईएस-ड लुआईसीसीआई नामक सं थाको आिथर्क सहयोगमा 
“सोसल एक्सक्लुजन अफ एलजीबीटी िपपल इन काठमा डू” शीषर्कको अनुस धान 
गरेको िथएँ । अनुस धानले समुदायका यिक्तह  धेरैजसो सामािजक र पािरवािरक पमा 
अ वीकृत हुने, घरबाट िनकािलने, शारीिरक र मानिसक िहंसा प ात् उपचार नपाउने र 
ब नको लािग कुनै पिन ठाउँ उपल ध नहुने गरेको देखाएको िथयो । उक्त अनुस धान प ात ्
मैले सानो अनुदानबाट नील िहरा समाजमा एक आवास गहृको थापना गरे ँ । यस बेला 
तीन जना समिलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु ष आवास गहृमा बसेका िथए । आवास गहृ 
स चालनको लािग पयार्  ोत जुटाउन नसक्दा र सो अव थामा कितपय यिक्त यसरी 
ब न पिन नचाहेको पाएपिछ मैले आवास गहृलाई िनर तरता िदन सिकनँ । 

य तै, समिलंगी मिहला, िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु षको पिहलो स मेलनले 
यस समुदायबारे जानकारी मूलक सामग्रीको अभाव रहेको, अ ययन अनुस धान नभएको 
िन कषर् िनकािलसकेको िथयो । यसैले सन् २०११ मा मैले साउथ एिशयन िवमे स 
फ डको आिथर्क सहयोगमा “कजेज ए ड इ याक्ट अफ डोमेि टक भायोले स िविदन 
एलजीबीटी” शीषर्कमा अक  अनुस धान गरेको िथएँ । पिरवारबाट अपहेिलत र अ वीकृत 
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भएपिछ अिधक मादक पदाथर् सेवन तथा धूमपानको कुलतमा परेको, िपतृस ा मक 
सोच र यवहारका कारण समिलंगी मिहला, िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु षमािथ 
घरेलु िहंसा बढी हुने गरेको उक्त अनुस धानले देखायो । यसपिछ हामीले समुदायका 
यिक्तह को स दभर्मा हुने गरेका घरेलु िहंसा तथा मानवअिधकार हननका घटनाह को 
अिभलेखीकरण गनेर् प्रिशक्षणको थालनी ग¥यौ ँ । साथमा मानवअिधकार हनन िव द्धमा 
प्रभावकारी वकालत गनेर् सीप िवकासको तािलम पिन स चालन ग¥यौ ँ । य तो तािलम 
माफर् त सं था र आ दोलनमा जोिडने यिक्तह  बढ्न थाले । आफूले भोगेका पीडा र 
मानवअिधकार हननका घटनालाई सावर्जिनक पमा अिभ यक्त गनेर्ह  िव तारै आफै एक 
परामशर्दाता वा प्रिशक्षकको पमा समेत काम गनर् थाले । अिहले समुदायका साथीह ले 
थानीय िनकायबाट आिथर्क सहयोग िलएर पिरयोजना स चालन समेत गदैर् आइरहेका 
छन् । समुदायका यिक्तह बाट य ता कामह  भइरहेको देख्दा यादै खुसी लाग्छ । तर 
अझै पिन बृहत् समाजमा समुदायबारे पयार्  जानकारी गराउन बाँकी नै छ । समुदायका 
यिक्तलाई समाजमा वीकायर् बनाउने अिभयान िनर तर चिलरहनु पदर्छ । यसैले अझ ै
पिन समुदायको हकअिधकारको लािग मेरो भूिमकालाई िनर तरता िदई नै रहनेछु । 

सामािजक आ दोलन र ती आ दोलनको प्रितिनिध व गनेर्का लािग पिहचान 
मह वपूणर् कुरा हो भ ने तपाईकंो िवचार छ । यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको 
हकमा पिहचान िकन मह वपूणर् छ र यसको फाइदा र सीमाह  के-के हुन् ?

पिहचानले म को हुँ, मेरा आव यकता र मह व के हो भ नेबारे सबैलाई बताउँछ । पिहचानले 
यिक्तको अि त व र उपि थित देखाउँछ । उसको िज मेवारी र योगदान िबसर्न िदँदैन । 
यिद म मानव भएको पिहचान नहुँदो हो त मैले कुनै पिन अिधकारको उपभोग गनर् पाउँिदन 
िथएँ । यसैले पिहचान र पिहचानको लडाइँ आ नो हकअिधकारको उपभोगको लािग 
मह वपूणर् हु छ । सामािजक िलंगको पमा कुनै पिन यिक्त एक मिहला वा पु षभ दा 
फरक हु छन् भ ने कुरालाई यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको पिहचानको लडाइँले 
अगािड याएको छ । यो यिक्तको मनको इ छा र चाहनािवशेषमा िनभर्र हुने हुँदा 
जुनसुकै क्षेत्र, वगर्, धमर् र जातजाितमा हुन सक्छ । समाजमा वत त्र पले बाँ न, सहज 
वातावरणमा िहँड्डुल गनर्, रा यका हरेक सुिवधा उपभोग गनर् पिहचानले प्रमुख भूिमका 
खेलेको हु छ । सुिवधा उपभोग गनर् यिक्तको इ छा, यवहार, िहँडाइ, बोलाइ र पिहरनले 
फरक नपारोस् भ नका लािग पिन स पूणर् यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकलाई पिहचान 
आव यक छ । तर अझैस म पिन यो समाज र समुदायका यिक्तह  आ नो पिहचान 
स ब धी जानकार हुन सकेका छैनन् । सामािजक मू य र मा यताका कारण िविभ न 
क्षेत्रह मा—ज तै, िशक्षा, वा य, रोजगारी, राजनीित लगायतमा—उनीह को पहुँच पुग्न 
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सकेको छैन । िवद्यालयमा यौिनक तथा लिगक समुदाय मैत्री वातावरण नहुँदा सानो उमेरमा 
पढाइ छोड्न बा य भएका छन् । अ य समुदाय सरह यो समुदायप्रित लिक्षत कुनै पिन 
छात्रविृ  उपल ध छैन । मिहला वा पु षका लािग मातै्र खु ने रोजगारीको अवसरले सो 
प्रणालीमा िनवेदन िदने तहबाटै समुदायका यिक्त बािहर पािरएका छन् । फरक यौिनकता 
र लिगक पिहचानकै आधारमा िविभ न क्षेत्रमा िवभेद खे दा आ नो फरक यवहार, सोच 
र हाउभाउबाट िवचिलत भइरहेका हु छन् । 

समाजले यिक्तको यौिनकताको आधारमा कुनै एक िनि त पिहचानलाई मातै्र मा यता 
िदँदै आएको छ । कुनै एक िनि त पिहचानिभत्र यिक्तलाई सीिमत रािखनु सही होइन । 
समुदाय र आ ना िभत्री चाहनालाई पिरभािषत गनेर् ज्ञान नहुँदा मलाई समाजले एक छोरीको 
पिहचानसँगै मैले देखाउनुपनेर् यवहारको बोझ बोकाएको िथयो । नील िहरा समाजमा 
आएपिछ अ य लिगक पिहचान र यौिनक अनुभूितबारे जानकार भइसकेपिछ स य वीकानर् 
मलाई गा ो भएको िथयो । तर वा तिवकता वीकानर् स भव छ भ ने मेरो आ नै अनुभव 
हो । यिद कसैले आफूलाई िनि त पिहचान िदइसकेको छ भने सधै ँसोही दायरामा ब ने 
प्रय न गिर छ । मनमा फरक अनुभूित आएमा यसलाई खराब मानी दबाउन खोिज छ । 
किहलेकाही ँसामािजक मा यता पाउन र उपल ध िविभ न सेवा सुिवधा िलनका लािग 
िनि त पिहचानको आव यकता पछर्  । आजको िदनस म आइपुग्दा आ नो यौिनकता र 
लिगकता जनाउने िविभ न श दावली अगािड आएका छन् । आगामी िदनमा अझै धेरै 
आउलान् । तर यसलाई पिरभािषत गनेर् प्राथिमक आधार हुनु ज री छ ।

नेपाली  समाजमा  समिलंगी  मिहलाका  अव थाबारे  थप  खुलाइिदनुस् न  । 
पिरवारिभत्र, स ब धह मा, कामकाजी वृ  र आ दोलनिभतै्र रहेका समिलंगी 
मिहलाका चुनौतीह  के-के छन् ?

यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह को अिभयानिभत्र पिन सबैभ दा पछािड समिलंगी 
मिहला पछर्न् । िपतृस ा मक समाजबाटै ग्रहण गिरएको आ नै प्रकारको सामािजकीकरण 
प्रिक्रयामा अिभयान चुकेेको छ । फल व प, कोहीकोही ते ोिलंगी मिहला िपतृस ा मक 
समाजमा मिहलाको सामािजक िलंग अनु पको दायरामा आफूलाई ढा न खो छन् । जसका 
कारण आ नो पाटर्नरद्वारा शारीिरक, मानिसक र भावना मक िहंसा हुँदा समेत यसलाई 
वाभािवक मा ने र मौन ब ने गदर्छन् । साथसाथै ते ोिलंगी पु ष, पु षकै दायरामा िफट 
हुन खो दा कित समिलंगी मिहला घरेलु िहंसामा परेका छन् । खुलेर आउनेलाई पिन 
सामािजक र पािरवािरक पमा िववाहको दबाब खे नु पिररहेको छ । नेपाली समाजमा 
दो ो दजार्को मिहला, यसमािथ समिलंगी वा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक समुदायको 
मिहला भ नासाथ चुनौती दईु गुणा बढेर जा छ । कानूनी अिधकारको अभाव र पाएको 
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थोरै अिधकारबारे समेत जानकार नहुँदा धेरै सम यामा पिररहेका छन् । आिथर्क पमा 
आ मिनभर्र हुन नसक्दा घरपिरवारको भर पनुर् परेको छ । आ नो लािग आफै िनणर्य िलन 
सक्ने अव था छैन । साथीभाइसँग खुलेर कुरा गनेर् वातावरण नहुँदा मानिसक िच ताले 
िपि सनु परेको छ । शारीिरक वा य सम या हुँदा समेत िचिक सकसँग भेट्न र वा य 
सं थामा गएर वा य उपचार गनर् डराउँछन् । यौन तथा प्रजनन् वा य िशक्षाको अभावमा 
िविभ न यौनज य संक्रमणको िशकार भइरहेका छन् । िचिक सा पाठ्यक्रममा यस समुदाय 
स ब धी जानकारी रािखएको छैन । समुदायबारे वा यकमीर्ह  कम जानकार वा जानकार 
नै नहुँदा वा य सुिवधा िलन असहज छ ।

समिलंगी मिहलाह का लािग काम गनेर् िनकाय वा सं था कम हुनु, उनीह  आफैमा 
आ मिव ास कम हुनु, आ ना इ छा चाहनालाई सही ढंगले बु न नसक्नु, आ नो फरक 
पिहचान खु न निदनकै लािग लुकेर ब न बा य पािरनु ज ता कारणह ले यो समुदायसँग 
धेरै सम या र चुनौतीह  छन् । छोरीको अंग िलएर ज मेकाले घर बािहर जानु हुँदैन । धेरै 
यिक्तसँग िमत्रता गाँ नु हुँदैन । िबहे गरेर अकार्को घर स हा नुपछर्  । एक्लै िनणर्य िलन ु
हुँदैन वा सक्दैनन् भ ने खालका सामािजक सोचले समुदायका मिहलाह  घर बािहर िन कन 
सकेका छैनन् । यसकारणले उपल ध थोरै सेवा सुिवधाबाट समेत उनीह  वि चत भइरहकेा 
छन् । मािथ ला िनकायस म पुग्ने त परको कुरा भयो । अिभयानमा संलग्न भएर सावर्जिनक 
आवाज उठाउनेह म ये समिलंगी मिहलालाई औलँामा ग न सिक छ, जसले आ नो 
पिहचानमािथ िनधर्क्कसँग गवर् गदर्छ । समिलंगी मिहलाको यौिनकता बारेको छलफलले 
मिहला अिधकारकमीर् माझ ठाउँ पाएको छैन । थानीय, राि ट्रय र अ तरार्ि ट्रय तहमा 
आयोजना गिरने िविभ न सभा, सेिमनार र गो ीह  छलफलमा मातै्र सीिमत छन् । य ता 
कितपय कायर्क्रमह  समेत समुदायको पहुँच बािहरका हुने गछर्न् । कुनै-कुनै आयोजकले 
सीिमत सहभागीह को आव यक सबै खचर् बेहोरेपिछ समुदायका थोरै यिक्तह  सहभागी 
ब न सक्छन् । आ नो रोजीरोटीको जोहो गनर् छाडेर उ टै यातायात, खाजा आिद खचर् 
बेहोरेर य ता छलफलह मा जान सक्ने अव थामा छैनन् ।

तपाईकंो िवचारमा समिलंगी मिहला अिभयानले नेपालको मिहला आ दोलन 
र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक आ दोलनमा कसरी योगदान िदएको छ ?

समग्र नेपालको मिहला आ दोलन र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको अिभयानमा 
यून संख्यामा रहेकै भए पिन समिलंगी मिहलाह ले धेरै योगदान पु¥याएका छन् । यौिनक 
तथा लिगक अ पसंख्यक अिभयान शु  भएको दो ो वषर्देिख नै समिलंगी मिहलाको 
समूह आ दोलनह मा सिक्रय भएको हो । मािथ भिनएको, सव च अदालतमा िविभ न 
सं थाको तफर् बाट चार जनाद्वारा िरट हािलएको िथयो, जसम ये एक जना िरट दायरकतार् 
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समिलंगी मिहलाह को समूह िमितनी नेपालको तफर् बाट हुनुहु यो । समुदाय आफैमा 
अ पसंख्यक भएकोले अिधकार प्राि को लािग समग्र मिहला आ दोलन र समुदायको 
आ दोलनमा एकसाथ लािग पिररहेका छन् । पिरणामतः पिछ लो समयमा मिहला िव द्ध 
हुने सबै प्रकारको भेदभाव उ मूलन गनेर् महासि ध (िसड्स) ले ते ोिलंगी मिहला र फरक 
यौिनक पिहचान भएकालाई पिहचान गरी उनीह को अव था उका न िविभ न मुलुकका 
सरकारलाई सुझाव िदने गरेको छ । 

मिहलाका मु ा र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह का मु ा एक आपसमा 
अ तरस बि धत छन् । यौिनकताका कारण फरक भएका समिलंगी मिहला सामािजक र 
जैिवक दुवै िलंगका िहसाबले मिहला नै हुन् । यस िहसाबले िशक्षा, यौन तथा प्रजनन ्
वा य, रोजगारी, समान याला, नीित िनमार्णमा सहभािगता लगायत मिहला अिधकारह  
समिलंगी मिहलाले पिन उपभोग गनर् पाउँछन् । नागिरकता, मिहलामािथ हुने जुनसुकै 
प्रकारका िहंसा ज ता सवालह मा समिलंगी मिहलाह ले सधै ँमिहला आ दोलनसँगै िमलेर 
आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । उनीह ले भोग्दै आएका िहंसाका प्रकृित समेत समान झै ँ
देिख छन् । यद्यिप, मिहलाका लािग पिहले नै सुिनि त भइसकेका अिधकारह  समिलंगी 
मिहलाका लािग भने अझै संघषर् गनैर्पनेर् अव थामा छन् । ज तै, िववाह र पिरवार बसाउन 
पाउने अिधकार । मिहला र पु षको लािग िववाह एक मा यता प्रा  सामािजक सं था 
हो । तर समिलंगी मिहला बीचको स ब धलाई रा य र समाजले मा यता िदएकै छैन । 
समिलंगी मिहला बीचको स ब ध माफर् त पिरवार बसा ने, वैवािहक जीवन यापन गनर्को 
लािग सामािजक र कानूनी मा यता प्रा  गनर्को लािग हामी लिडरहेका छौ ँ । समिलंगी 
मिहलाह को लािग अक  मह वपूणर् पक्ष हो, वा यको अिधकार । केही यिक्त आ नो 
शारीिरक पिरवतर्न चाह छ भने यसको लािग आव यक श यिक्रया वा हम न प्रयोगको 
लािग िवशेष खालको वा य उपचारको यव था हुनु अ याव यक छ । य तो वा य 
उपचार स बि धत समूह वा यिक्तको पहुँचमा हुनु उि कै ज री छ ।

समिलंगी स ब धलाई मा यता िदलाउन संषघर्रत रहेको कुरा मािथ भ नुभयो । 
समिलंगी िववाह बारेमा थप बताइिदनुस ्न । 

सव च अदालतको फैसला अनु प समिलंगी िववाह स ब धमा अनुस धान गनर् सात 
सद यीय सिमित गठन भयो । सिमितका सद य सँगको शु शु का छलफलमा भेट्दा उहाँह  
यस मु ामा सकारा मक देिखनुभएन । अनुस धानका क्रममा उहाँह ले िविभ न िज लामा 
रहनुभएका समुदायका साथीह सँग प्र यक्ष भेटेर छलफल गनुर्भयो । अ तरार्ि ट्रय अ यास 
र अव थाबारे जा नको लािग नवेर् गएर यहाँ समिलंगी स ब धमा रहनुभएका यिक्त र 
उहाँह को पिरवारसँग भेटेर आउनुभयो । यसपिछ मु ालाई हेनेर् उहाँह को ि कोणमा 
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पिरवतर्न भएको पायौ ँ। सिमितका सद य आफैले पिन सो कुरा सबै सामु यक्त गनुर्भएको 
िथयो । य तो पिरवतर्न देख्दा समिलंगी िववाहले मा यता पाउने कुरामा हामी धेरै आशावादी 
ब यौ  ँ । उक्त सिमितले प्रधानम त्री कायार्लयमा एक प्रितवेदन बुझायो । उक्त प्रितवेदन 
थप अनुस धान र जानकारीका लािग मिहला म त्रालयमा पठाइएको र यहाँ छलफलको 
क्रममा रहेको बताइएको छ । यो प्रिक्रया चिलरहँदा नेपालमा समिलंगी िववाहले मा यता 
पाउनेछ भनेर स पूणर् समुदायले आशा गरेका छन् । कानूनी तथा सामािजक मा यता पाएमा 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक समुदायका यिक्त पिन अ  सरह िनधर्क्क जीवन िजउन, 
पिरवार बसाउन सक्नेछन् । म लगायत स पूणर् समुदायले समलिगक वैवािहक स ब धले 
पिन िवपरीत-िलंगी िववाह जि कै वैधािनकता प्रा  गरोस् भ ने चाह छौ ँ। िववाह िव को 
हरेक देशमा वैधािनकता प्रा  स ब ध हो । िववाह प ात् जो जहाँ गए पिन उनीह को 
स ब धले उि कै मा यता पाउँछ । समिलंगी िववाह स ब धले यो अिधकारको उपभोग 
गनर् पाउनुपछर्  ।

समिलंगी मिहला, िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु ष समूहले आयोजना गरेको 
एउटा सावर्जिनक कायर्क्रममा मिहला अिधकारकमीर्ले समिलंगी मिहला, िद्विलंगी 
मिहला र ते ोिलंगी पु ष अिधकारकमीर्लाई एकभ दा बढी स ब धह  बारेमा 
सावधान हुन भनेको सुनेको छु । यो मािमलामा मिहलाका स दभर्मा र समिलंगी 
मिहला, िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु षका स दभर्मा सम या के छ ?

हो, समिलंगी स ब धमा एकभ दा धेरै जीवनसाथी पिन हुने गछर्न् भ ने गिर छ । काम गनेर् 
दौरानमा मैले पिन य ता जोडीह  भेटेको छु जो एकभ दा बढी स ब धमा रहेका िथए 
वा छन् । यसो हुनुका केही कारणह  छन् । एक, सामािजक पमा असुरिक्षत आपसी 
स ब ध । स ब धमा रहेकाह लाई आपसमा बाँिधराख्ने कुनै पिन खालको सामािजक 
वा कानूनी आधार नहुँदा य तो स ब ध सधै ँजोिखममा रिहरह छ । जसलाई आपसी 
स ब ध छुट्ने वा आपसमा िवछोिडने डरबीच यिक्तगत इ छाकै आडमा सकेस म स ब ध 
धािनराख्नु पदर्छ । सामािजक िवभेद, ला छना, अ वीकृित आिदसँग लड्ने क्रममै धेरै 
स ब धह  टुट्ने गरेका छन् । 

दो ो कारण, य ता स ब धह  समाजमा अ वीकायर् ठह¥याइने हुँदा गो य स ब ध 
थािपत गनर् बा य पािर छन् । य तो स ब धिभत्र हुने अस तुिलत यवहार वा िहंसाका 
कारण पिन नैरा यता र तनावसँग जु नुपदर्छ । य ता स ब धिभत्र यिद िहंसा भइरहेको भए 
पिन यसलाई कहाँ-कसरी पोख्ने र यसबाट छुटकारा कसरी पाउने भ ने कुनै सुरिक्षत 
बाटो छैन । य तो माहोलले एकभ दा बढी स ब ध राख्न बा य पारेको मैले भेटेको छु । 
आ नो पीडा पोख्ने र असल साथीको खोजीको क्रममा एकभ दा बढी यिक्तसँग य ता 
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स ब ध थािपत हुने गछर्न् । यसैले िववाह स ब धले मा यता पाएमा आपसी स ब धमा 
डर र शंकाको सट्टा माया र िव ासले ठाउँ पाउन सक्ला भ ने मलाई लाग्छ । स ब धले 
मा यता पाएमा स ब धिभत्र हुने िहंसाको स बोधन गनेर् कुनै िनि त बाटो ब नसक्छ ।

ते ो कारण, ज मदाको बखत बािलकाको अंग िलएर जि मएपिछ िनि त उमेर 
पुग्नासाथ पु षसँग िववाह गनुर्पनेर् मा यता छ । छोरीमा छे एक्लै जीवन िबताउन सक्दैनन्, 
उसलाई एक पु षको खाँचो पदर्छ भ ने सोच अनु प िववाहको दबाब आइपछर्  । य तोमा 
समिलंगी जोडीम ये कुनै एकको वा दवैुको िवपरीत िलंगीसँग िववाह हुन सक्ने स भावनाले 
स ब धमा डर पैदा हु छ । यही डरको िनदानको लािग पिन एकभ दा बढी यिक्तसँग 
उनीह  स ब धमा रहन पुग्छन् । केही ते ोिलंगी पु ष भने मदर्पन देखाउनकै लािग एकभ दा 
बढी स ब धमा ब ने गरेको मैले भेटे ँ । मूलतः भिव य प्रितको असुरक्षा र एक्लोपनबाट 
छुटकारा पाउने उपायको पमा एकभ दा बढी स ब धमा रहेको मैले पाएको छु । 

िववाहले दुई यिक्तलाई स ब धमा बाँ छ भ नुभयो । साथै य ता स ब धह , 
चाहे ती वैवािहक मा यता प्रा  होस ्या अ  कुनै आधारमा बनेका िकन नहोस,् 
तीिभतै्र पिन िहंसा हुने कुरा गनुर्भयो । िववाहले कसरी य ता सम या समाधान 
गछर्  ? वैवािहक मा यताको माग माफर् त आ दोलनले के पाउन चाहेको हो ? यिद 
तपाईलंाई छनोट गनेर् अवसर िमलेमा िववाह स ब ध छा नुहु छ ? यिद “िसिभल 
पाटर्नरिशप” लाई वैवािहक स ब ध जि कै कानूनी अिधकार प्रा  भयो भने 
वैवािहक स ब धकै लािग वकालत गनुर्हु छ ?

समाजले वीकारेको वैवािहक स ब ध होस् या न वीकारेको स ब ध, दवैु खाले स ब धमा 
िहंसा हुने गछर्  । मैले यहाँ समाजले अ वीकारेको स ब धमा हुने गरेका िहंसा र उ पीडनको 
कुरा गरेको हुँ । मैले काम गदार् देखे भेटेका िविभ न खाले जोडीह मा एउटा कुरा समान 
िथयो—िपतृस ा मक सोच र अ यास । समाजले मिहला र पु षका लािग तोकेको 
छुट्टाछुटै्ट दायरामा उनीह  िफट हुन खोिजरहेकै िथए । कितपयमा शारीिरक, मानिसक र 
भावना मक िहंसालाई आ नो पाटर्नरले बढी माया गरेको बुझाइ रहेको भेटे ँ । उदाहरणको 
लािग आ नो जीवनसाथीले बार बार फोन गरेर सोधखोज गरोस्, केही गनर् लाग्दा के 
र िकन गनर् लागेको भनी सोधोस्, घर फकर् न िढला भएमा िकन िढलो आएको भनी 
हकारोस्, आिद । केहीलाई त पाटर्नरले कुटेको समेत मनपनेर् गरेको भेटे ँ । ते ोिलंगी पु ष 
र मिहला बीचको स ब धमा प्रायः जोडीम ये ते ोिलंगी पु ष नै िनणार्यक र हावी रहेको 
पाएँ । ऊसँग ब ने मिहलाले सँधै उसले भनेको मा नुपनेर्, घर िभत्रका काम गनुर्पनेर्, घर 
बािहरको काम ते ोिलंगी पु षको हुने ज ता अ यासह  छन् । जोसँग पूँजी र बल छ, 
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जो िपतृस ा मक सोच अनु प पु षाथर्युक्त भूिमकामा देिखन वा उिभन चाह छ, उसैको 
भूिमका िनणार्यक हुने गरेको छ ।

य ता स ब धिभत्र हुने िहंसा र यातनाका घटना बािहर याउन िनकै गा ो छ । 
अिधकांशमा य तो स ब धमा िहंसा हुँदैन भ ने धारणा छ र भइहालेमा उजुरी गनर् चाहँदैनन् । 
यो स ब धलाई यिद समाजले वीकारेको िथयो भने दुई जनाम ये जो कोहीमा िहंसा 
भए पिन बो ने िह मत गनर् सिक यो । समाजले वीकार नै नगरेको स ब धमा कानूनी 
सहायता खो न नसिकने हुँदा, डर त्रासले य तो िहंसा िव द्ध आवाज उठाउन नसिकने 
अव था छ । ज तै, िहंसाको कुरा बािहर याउन चाहेमा योभ दा पिहले कसैले य तो 
स ब धबारे थाहा पाउलान् र समाजले ितर कार गलार्न् भ ने कुराले िपरो छ । यसमािथ 
जीवनसाथीसँग छुट्ने वा उसले छाड्ने डर उि कै हु छ । स ब धले पिहचान पाएको 
ख डमा य ता मनोसामािजक डर र त्रासबाट समुदायले मुिक्त पाउलान् भ ने सोच हो । 
स ब धको पिहचानले मातै्र िहंसा अ य हु छ नै भ ने आधार छैन, यून भने हुन सक्ला । 

पिहले समिलंगी िववाहको कानूनबारे बो ने गरेको नेपाली यौिनक तथा लिगक 
अ पसंख्यकह को अिभयानले अिहले आएर वैवािहक समानताको कुरा उठाएको छ । 
समिलंगी िववाहले मिहला-मिहला र पु ष-पु षबीच हुने िववाहलाई मात्र समेट्ने हुँदा 
िववाह भनेको दईु यिक्तबीच हुने स ब धलाई मािननुपछर्  भ ने अिभयानको मा यता हो । 
तािक यसले सबै खाले यिक्तह लाई समेट्न सकोस् । अिहले “जे डर लुइड,”6 “जे डर 
कोएर”7 को पमा आफूलाई िचनाउन चाहने यिक्तह  पिन छन् । य ता िविवध लिगक 
पिहचान वा यौिनकताका यिक्तह लाई समेट्न सिकने गरी वैवािहक स ब धले मा यता 
पाउनुपछर्  भ ने हो । 

मेरो हकमा भ नुपदार्, िववाह यिक्तको छनोट, समय र पिरि थितमा भर पछर्  । िववाहसँगै 
आउने हरेक स ब ध र िज मेवारीह देिख मलाई डर लाग्छ । िववाहपिछ मात्र िज मेवारी 
थिप छन् भ ने पिन होइन । तर िववाह एउटा य तो संय त्र हो जसको सकारा मक र 
नकारा मक पाटाह  छन् । मेरो लािग िववाह स ब ध नै ज री छैन । जब म अित खुशीमा 
हु छु या दःुखमा हु छु, सबैभ दा पिहले स झने यिक्त वा साथी मसँग हुनु ज री छ । यो 
कुनै पिन लिगक पिहचान भएको यिक्त हुन सक्छ । िसिभल पाटर्नरिशप िववाह जित नै 

6 ज मदा अ ले छोरी भनेर िचने पिन केही यिक्तह  पिछ गएर आफूलाई पु ष भनेर 
िचनाउन चाह छन् । सो पु ष अ  पु षप्रित आकिषर्त हुन सक्छन् । आफूलाई समिलंगी पु ष 
भनेर िचनाउन सक्छन् ।

7 जो यिक्त कुनै पार पिरक लिगक भेदह  नमा ने र आ नो कुनै लिगक पिहचान नभएको, 
वा कुनै एक िलंगसँग पिहचान राख्ने, वा आफूमा दवैु िलंगह को सि म ण भएको मा ने गदर्छन्, 
उनीह लाई जे डर कोएर भ ने गिर छ ।
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मा यता भएको स ब ध हो । यो स ब धलाई सबै देशले िववाह जि कै मा यता िदएका 
छैनन् । िववाह य तो संय त्र हो जसलाई िव का हरेक मुलुकले मा यता िदएको छ । 
यसैले िववाह प ात् वैवािहक जोडीका पमा जुन देश गए पिन सो अ तगर्त पाउनुपनेर् 
अिधकार अक  साझेदार साथीले पाउँछ । यसै गरी, यिद िसिभल पाटर्नरिशपमा रहेको 
जोडी छ भने उसले समान अिधकार नपाउन सक्छ ।

नेपालको मिहला आ दोलनले यौिनक अिधकार÷ वत त्रता÷ वाय तालाई कसरी 
स बोधन गरेको छ ?

मिहला हकअिधकारको पाटोबाट नेपालको मिहला आ दोलनले ठूलो फड्को मािरसकेको 
छ । मिहला आ दोलन र समिलंगी मिहला अिभयानले एउटै धरातलबाट यौिनकताको कुरा 
उठाउँछन् । तर मिहला आ दोलनले समिलंगी मिहलाको िववाह स ब धी अिधकार, पिरवार 
बसाउन पाउने अिधकार, समिलंगी मिहलाको यौन तथा प्रजनन् वा य अिधकारका कुरा 
उठाएको छैन । समिलंगी पु षका कुरा त यसले छँुदै छँुदैन । आजको िव मा िविभ न 
प्रिविधको िवकास भइसकेको छ, पिहलेको समयमा अस भव ज तो लाग्ने कायर् हाल आएर 
सहज भएको छ । स पूणर् मानवलाई पिरवार बसाउने अिधकार छ । आफै स तानको ज म 
िदन नसक्ने वा नचाहनेह का लािग िविभ न िवक प आएका छन् । ज तै, टे ट ट्युब 
बेबी, सरोगेसी, आिद ।8 कानूनतः नेपालमा सरोगेसी द डनीय छ । आ नो ब चा कसरी 
ज माउने भ ने कुरा यिक्तगत छनोटको िवषय हो र यो यौन तथा प्रजनन् अिधकार पिन 
हो । यी दवैु प्रिक्रयाद्वारा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक यिक्तले स तानको चाहना र 
आव यकता पूरा गनर् सक्नेछन् । यसको अलावा ते ोिलंगी मिहला र समिलंगी पु षह ले 
धमर्-स तान राख्न सक्नेछन् । 

मिहला आ दोलनिभत्र िवशेष गरी समता र समानता बारेमा बृहत् छलफल हुने गछर्  । 
यो पिन धेरैजसो बोलीमा मात्र सीिमत छ । पिछ लो समयमा आएर वैवािहक बला कारबारे 
छलफल शु  भएको छ । यस बारेमा कानून समेत बिनसकेको छ । वैवािहक स ब ध 
प ात् कुनै पिन मिहलाले ब चा ज माउन पाउँछ । तर ब चा कित ज माउने, किहले 
ज माउने वा नज माउने िनणर्य िलन मिहलाह  वत त्र छैनन् । समिलंगी मिहलाले आमा 
ब न पाउने िक नपाउने भ ने कुरामा िनणर्य िलने कुनै आधार नै छैन । मेिडकल प्रिविधमा 
भएको िवकासको सहारामा ब चा ज माएका समिलंगीह लाई पिन सम या छ । ज मेको 

8 टे ट ट्युब बेबी ट्युबमा गिरने केही समयको िनषेचन प ात् पाठेघरमा थाना तिरत गरी 
ब चा ज माउने प्रिविध हो । अ  कसैको पाठेघरिभत्र ब चा राखेर ज म नहु जेल स मको लािग 
पाठेघरलाई भाडामा िलई ब चा ज माउने प्रिक्रया सरोगेसी हो ।
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ब चाको ज म दतार्का लािग बाबुआमाको िववाह दतार् मािग छ । समिलंगी िववाहले 
मा यता नपाएको देशमा िववाह दतार्कै कारण उनीह ले स तान बनाउन वा राख्न किठनाइ 
छ । नयाँ देवानी र फौजदारी कानूनले िववाह भनेको मिहला र पु षबीच मातै्र हु छ भनेर 
उ लेख गरेको हुँदा समिलंगी समुदायको िववाह गनर् पाउने अिधकार समेत गुमेको छ । 
हुन त “िसिभल युिनयन,” “िसिभल पाटर्नरिशप,” “िलिभङ टुगेदर” ज ता श दह  दुई 
यिक्त बीचको स ब ध िचनाउनको लािग प्रयोगमा याइएका छन् । तर सबैमा केही न केही 
सीिमतता छन् । यौिनकताको िवषयमािथ य ता धेरै कुराह  सिहत छलफल भएको छैन । 
यद्यिप, केही घटना भएमा अिहले हामीसँग केही िलिखत वा कानूनी प्रावधान छन् । मािथ 
उ लेख गरेको नेपालको सव च अदालतले यस समुदायको हकमा सन् २००७ मा िदएको 
फैसला, नेपालको नयाँ संिवधानको धारा १२ ले िदएको पिहचान अनुसारको नागिरकताको 
अिधकार, धारा १८ ले िदएको समानताको अिधकार र धारा ४२ ले िदएको सामािजक 
यायको अिधकारमािथ टेकेर समलिगकताको िवषयलाई उठाउन सहज भएको छ । 

मिहला आ दोलन र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक आ दोलनले एक अकार्लाई 
राम्रोसँग कसरी सहयोग गनर् सक्छन् ज तो लाग्छ ?

यी दवैु आ दोलन एक अकार्का पिरपूरक हुन् । समिलंगी मिहला जो यौिनकताका आधारमा 
मातै्र फरक छन्, उनीह को मु ा र यौिनकताको छलफलिबना मिहला अिभयान पूरा हुँदैन । 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह को अिभयानले समेत मिहला अिभयानसँग नजोिडई 
उपलि ध याउन सक्दैन । यी दवैु अिभयानका मु ाह  एक आपसमा जोिडएका छन् । 
दवैुलाई सँगै लिगएको ख डमा दवैु अिभयानलाई थप बल िम छ । यी दवैुको उ े य लिगक 
समानता कायम गनेर् र लिगकता तथा यौिनकताका आधारमा हुने िवभेद र िहंसा रोक्ने नै 
हो । समानताको लडाइँमा मिहला र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक अिधकारकमीर्ले 
कागजी पमा धेरै कुरा पाएका छन् । तर ती अिधकारह  नीित र कायर्क्रममा प्रितिबि बत 
भएको छैन । यसका लािग सरकारलाई दबाब िदन दवैुको साझा अिभयानको खाँचो छ । 
यौिनकता स ब धी िशक्षा र सचेतनाका लािग पिन सँगै हुनुपनेर् आव यकता छ । 

समिलंगी र िद्विलंगी मिहला र ते ोिलंगी पु षलाई कानूनी यव थाले कसरी 
बाधा िसजर्ना गरेको छ ?

सन् २०१२ को कुरा, एक यिक्तले िववाह गरेर एक ब चाको आमा भइसकेपिछ आ नो 
यौिनकताबारे थाहा पाउनुभयो । उहाँले इ छाएको यिक्तसँग ब ने िनणर्य गनुर्भयो । तर 
पिरवारले मानेन र उक्त घटनाले ठूलो प िलयो । सो घटना प ात् उहाँका पिरवारले 
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मिहला पुन थार्पना के द्र (ओरेक) नेपाल र िमितनी नेपाल घेराउ गरे । उहाँलाई सुरक्षाको 
लािग माइती नेपालको पुन थार्पना के द्रमा रािखयो । सो घटनालाई आधार मानेर सव च 
अदालतमा मु ा हािलयो । सव च अदालतले उमेर पुगेका बािलग यिक्तले आफूले 
इ छाएको जो कोहीसँग पिन सँगै ब न सक्नेछन् भनेर फैसला िदयो । 

फैसला भए पिन समिलंगी स ब धले कानूनी मा यता पाउन सकेको छैन । समग्रमा 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकलाई रा यले अ पसंख्यकको पिरभाषा िभत्र समेटेको 
छैन । अ पसंख्यक समुदायको लािग रा यद्वारा उपल ध सेवा सुिवधाह  पाउनबाट 
यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक समुदाय वि चत छन् । समिलंगी र िद्विलंगी मिहला र 
ते ोिलंगी पु षह को एक खालको पिहचान िदलाइए पिन कानूनी अिधकार प्रा  भएको 
छैन । पछािड पािरएको वगर्को लािग उपल ध सामािजक सुरक्षा, छात्रविृ , अ पतालमा 
पाइने छुट, रोजगारी, समावेशी एवं समानुपाितक सहभािगता र प्रितिनिध व लगायतका 
अवसरह बाट वि चत छन् । य तै, पैतकृ स पि  मािथको अिधकार, पे सन, िबमा, पिरवार 
बसा ने अिधकार आिदबाट वि चत छन् । अिभयानमा योगदान पु¥याएका यिक्तह ले 
आ नो समुदायको तफर् बाट राजनीितक प्रितिनिध व गनर् र अ य िविभ न िनकायह मा 
संलग्न हुनबाट वि चत भइरहेका छन् । ज तै, गएको थानीय चुनावमा ते ोिलंगीको 
नागिरकता भएकै कारणले बद्री पुनको उ मेदवारी दतार् भएन । समावेशी नीित अनु प 
मिहला र पु षको पमा मातै्र समावेशी उ मेदवारीको प्रावधान रहेकोले यसो हुन गयो । 
कानूनी आधार नहुँदा य तो घटनामा औपचािरक कारवाहीको प्रिक्रया अपनाउन सिकएन । 

नेपालको अिहलेको सामािजक-राजनीितक स दभर्मा अिधकार र पिहचानको 
लािग संघषर्रत अ  सीमा तकृत समुदाय तथा समूहह सँग यौिनक तथा लिगक 
अ पसंख्यकह को संघषर् के-कित समान र फरक छन् ?

पिहलेको दाँजोमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकह  यही समाजको िह सा हुन् भ ने 
धेरैलाई थाहा छ । समथर्न गरे झै  ँ गरे पिन वा तिवकता वीकानर् नसकेको अव था 
छ । यो समुदायलाई सहानुभूितको आधारमा अिधकार र थान िदए झै ँ गिरएको छ । 
समुदायलाई वीकारेर उनीह को मानवअिधकारको उपभोग गनेर् गराउने हेतुले ती अिधकार 
प्रदान गिरएका छैनन् । अिभयानमा संलग्न एक जना यिक्तले मसँग भनेका िथए, “म 
यो समुदायसँग काम गछुर्  । समुदायलाई राम्रोसँग बुझेको छु । समुदायका यिक्तह सँग 
काम गदार्, भेट्दा, बो दा कुनै अ ठ्यारो भोगेको छैन । तर यिद मेरो ब चाले मलाई म 
यो समुदायको हो भ यो भने यो वीकानर् सिक्दनँ । मैले त मानुँला, मेरो घर पिरवार र 
समाजले वीकादैर्न । यसैले म पिन उसलाई य तो गनर्बाट रोक्नेछु ।” य तो सु दा मलाई 
अच म लागेन । आिखर उनी पिन यही समाजका हुन्, जहाँ िवपरीतिलंगी स ब धलाई 
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मात्र प्राकृितक मािन छ र पु षलाई सवर्मा य । हाम्रा धमर् ग्र थमा समेत तृतीय प्रकृितका 
यिक्त व भएका पात्र र समिलंगी स ब धबाट ज मेका चिरत्रह  छन् । ज तै, िशव र अिग्नका 
छोरा कुमार हुन्, भगीरथ राजा जो दईु मिहलाको स ब धबाट ज मेको कुरा उ लेख छ । 
वैज्ञािनक तवरबाट हेदार् स भव हुन नसक्ने कुरा िविभ न िह द ुधमर् ग्र थह मा उ लेख छ, 
जुन मािनएको पिन हो । अ य अिभयानका अिभय ताह ले य ता कुरा झेिलरहनु पदैर्न । 
उनीह को पिहचानलाई समाजले एक प्रकारले अपनाएको छ । 

तपाईलंाई के कुराले सबैभ दा बढी िदक्क पाछर्  ?

मलाई सबैभ दा िदक्क लाग्ने कुरा समाजको िपतसृ ा मक सोचले ग्र त सामािजकीकरणको 
अ यास हो । धेरैजसोमा हामी अ भ दा फरक छौ,ँ सवर्मा य र वीकायर् छौ ँभ ने अहम ्
छ । नयाँ वा फरक सोच वा धारणालाई र ीभर वीकानर् चाहेको भने भेिटँदैनन् । फरक 
िकिसमका यौिनकताबारे सही तिरकाले जा ने बु ने स मको िच देखाउँदैनन् । कसैको 
फरक चाहना र पिहचान हुन सक्छ, यसबारे थाहा पाउनुपनेर् कुराह  धेरै हुन सक्छन् भ ने 
सोच अपनाउनै नचाहने धेरै छन् । यही अ यासको प्रभावका कारण यौिनक तथा लिगक 
अ पसंख्यक समुदायिभत्र समेत िपतृस ा मक सोच हावी छ । जसले सबै जना आफू भएर 
होइन िक अ ले आफूमा के देख्न चाह छ सोही अनु प बाँ ने होडमा अ य त पािरएका 
छन् । यसरी यिक्त- यिक्तमा रहेको िभ नतालाई वीकानैर् नचाहने प्रविृ  जताततै देख्दा, 
भेट्दा मलाई सा ै िदक्क लाग्छ ।

एक कोएर मिहला अिभय ताको पमा तपाई ंसामु भएका चुनौतीह  के-के हुन ्
ज तो लाग्छ ?

मिहला अिभयानका अिभय ताह  बीचमा यौिनकताका िवषय पयार्  पमा छलफलमा 
याउन सिकएको छैन । अग्रपंिक्तमा रहेका मिहला अिधकारकमीर्ह ले पिछ लो समयमा 
यौिनकतालाई छलफलको िवषय बनाउनु पनेर्मा सहमित जनाउन थालेका छन् । तर यो 
पयार्  छैन । समिलंगी र कोएर मिहलाबारे नील िहरा समाजबाट उपि थत यिक्तले 
नै कुरा उठाउनुपछर्  वा उठाउँछन् भ ने मनि थित बिलयो छ । लिगकता र यौिनकता 
सबैको साझा सवाल हो भ ने सोचको िवकास भएको छैन । यो मु ा कुनै एक सं था 
िवशेष र समूह िवशेषको मातै्र हो भनेर ठािनरहँदा हामीले चाहे ज तो समाज ब न गा ो 
छ । मिहला अिधकारकमीर्ह मा रहेको अ पज्ञानका कारण कितपय सावर्जिनक थलोमा 
समिलंगी मिहलाह  अपहेिलत भएका छन् । समिलंगी र ते ोिलंगी बारेमा सवाल उठाउँदा 
उनीह लाई अनौठो िकिसमले हेिर छ । िग याइपूणर् हेराइमा अझै पिरवतर्न भएको छैन । 
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य तो यवहारले गलत प्र  उठाइएको वा गलत ठाउँमा प्र  गिरए झै ँबोध हु छ । म 
आफैले धेरै पटक य तो महसुस गरेको छु । सन् २०१४ मा धुिलखेलमा एउटा कायर्क्रम 
भएको िथयो । यसमा राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय सहभागीह  आमि त्रत िथए । िनम त्रणा 
पाएरै म यसमा सहभागी िथएँ । नील िहरा समाजबारे सबै थाहा पाएरै आयोजकले 
िनम त्रणा पठाएको हुनुपछर्  । सहभागीको पमा मैले कायर्क्रममा आ नो पिरचय िदएपिछ 
एकजना मिहला मसँग बो न छाड्नुभयो । उहाँले अक  सहभागीसँग गएर मेराबारे केही 
नकारा मक िट पणी गनुर्भएछ । मैले आफू अपमािनत भएको र मेरो भावनाको कदर नभएको 
महसुस गरे ँ । अकार् सहभागीले कसैलाई भेदभाव गनर् नहुने कुरा गरेपिछ उहाँ फकेर् र मकहाँ 
आउनुभयो । समुदाय बारेमा थप कुराह  जा न खो नुभयो । 

सधै ँ नै अनेक ला छना र िवभेद तथा शोषणको िसकार हुनुपलार् भ ने त्रासमा बाँ न ु
जि को किठन जीवन अ  हुन सक्दैन । एक कोएर मिहला अिभय ताको पमा मेरा 
लािग सामािजक संरचना र यसलाई जीिवतै राख्न अ यासमा रहेका सं कृित र मानिसकता 
बद ने ठूलो चुनौती छ । यही सामािजक संरचना र मानिसकता अ तगर्त समुदायका यिक्त 
आफैले आफैलाई वीकानर् समेत गा ो छ । समाजमा वीकायर् हुन त िनकै टाढाको कुरा 
छ । मेरो र समग्र समुदायकै लािग संिवधानले िदएको संवैधािनक अिधकार तथा केही 
कानूनी अिधकारको कायार् वयन गनर् उि कै चुनौतीपूणर् छ । 

अिहलेको समयमा यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यक आ दोलनको जोड केमा 
हुनुपछर्  ? र, यो समग्र समुदाय र तपाई  ंआ नै लािग पिन िकन मह वपूणर् छ 
ज तो लाग्छ ?

सरोकारवालाह सँग गिरएका िविभ न िक्रयाकलाप र छलफलमा हुने अ तरिक्रयाह ले 
प  देखाउँछ िक यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको अिभयान छोटो समयमै केही अिघ 
बढ्यो । तापिन हाम्रो समाज र समाजमा ब ने मािनसह को पुरानो मानिसकता जहीकँो 
यही ँछ । प्रायः जसो सरकारी िनकाय, सरोकारवाला र सामािजक स जाल प्रयोगकतार्ह  
यस बारेमा जानकार छन् । तैपिन िशक्षा, वा य, रोजगारमा समुदायको पहुँच पु¥याउन, 
समाजले तोिकिदएको भ दा फरक यवहार र चाहना भएकै आधारमा आम जीवन 
िजउनबाट वि चत हुन निदन यापक जनचेतना जगाउनु ज री छ । अझै पिन समुदायको 
क्षमतामािथ िव ास गिरँदैन । उनीह लाई काम गनेर् र आफूलाई िनखानेर् अवसर िदइँदैन । 
समुदायले पाउनुपनेर् स मान अझै पाएको छैन । यसले सामािजक मा यता पाउने कुरामा 
िनकै प्रभाव पािररहेको छ ।

नेपालको नयाँ संिवधान अनुसार कुनै पिन यिक्तले नयाँ नागिरकता िलँदा ते ोिलंगी 
अ तगर्त िलन सक्छ । पिह यै नागिरकता िलइसकेको यिक्तको हकमा नाम पिरवतर्न 



“फरक यौिनकता प्राकृितक कुरा हो” | 267

नगरीकन िलंग पिरवतर्न गनर् सक्ने अिधकार िदएको छ । यसबाट नागिरकता वा 
पिहचानको एक खालको अिधकार प्रा  भएको छ । ितनको कायार् वयनको लािग उिचत 
कानूनी यव था नभएको वा प्रावधानह को कायार् वयन नहुँदा ती अिधकारको उपभोग 
गनर् पाएका छैनन् । ज तै, ते ोिलंगी मिहला र पु षह ले आ नो लिगक पिहचान अनु प 
नागिरकता िलन पाउने त भए । तर नागिरकता िलए पिन पुरानै नाम िलएर िहँड्न बा य 
छन् । यित मात्र नभएर “अ य” उ लेख गरेर िलएको नागिरकता िलएर राहदानीका लािग 
पेश गदार् चािहँ मिहला र पु ष उ लेख गरेर नै राहदानी प्रा  भैरहेको छ । यसैले रा य 
र संिवधानले सुिनि त गरेको अिधकारलाई देशका कानून र नीितमा ढा नु, सो नीित 
स ब धमा समुदायमा िव ततृ जानकारी गराउनु आ दोलनको मुख्य येय हुनुपछर् । समुदायको 
सामािजक वीकायर्ताका लािग अझै धेरै काम गनर् ज री छ । िमिडया कभरेज बढाई 
कायर्क्रम स चालन गनुर् गराउनु पछर्  । सधै ँदातृ िनकायमा मात्र िनभर्र नहुन र सामािजक 
मा यता पाउनका लािग आिथर्क पले अिभयान र अिभयानमा संलग्न सबैलाई सबल 
बनाउन क्षमता अिभविृद्ध गनेर् र आ मिनभर्रताका लािग साना उद्योग यवसायमा समेत 
संलग्न गराउनुपछर्  ।

प्र तोता पिरचय
कुमुद राना युिनभिसर्टी अफ ग्ला गो, कट या डमा िवद्यावािरिध गदैर्िछन् । उनले यौिनक 
तथा लिगक अ पसंख्यकको आ दोलन, नारीवाद र िवकासबारे अ ययन अनुस धान गरेकी 
छन् । ईमेल : rana.kumud@gmail.com
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