
     यौनिकता, लैंनिकता तथा अनिकार इन्सटित्युि                   
५ देखि ९ पुष , २०७९ 
   काठमाडौं, िेपाल 

आवेदि फाराम सलंग्ि िररएको छ ।  
 
यौनिकता, लनैिकता तथा अनिकार इन्सटित्युि वार्षिक आवासीय अध्ययि कायिक्रम हो । यसको 
सुरुवात सि ् २००७ बाि टक्रया (CREA) ले िरेको नथयो । २०७५ साल देखी िेपालमा यो 
इन्सटित्युिलाई िेपाली भाषामा स्थािीयकरण िरर टक्रया (CREA) र ताि िेपाल (LOOM) को 
सहकायितामा तेस्रो वषिको रुपमा अिलाईि मार्ि त संचालि हुि िईरहेको छ । यसले मूलत: 
यौनिकताको अविाराणात्मक अध्ययि ििुिका साथै त्यसलाई कायिक्रमका िनतर्वनिहरूमा 
समाटहत तथा प्रयोिसम्बन्िी र्वशषे जोड टदन्छ । यस संस्थाले यौनिकता, अनिकार, लैंनिकता 
तथा स्वास््य बीचको अन्र्तसम्बन्ि र त्यसको सामाजजक, सांस्कृनतक र कािूिी मदु्दाहरूसँिको 
परस्पर सम्वन्िका बारेमा पररक्षण िदिछ । सहभािीहरूले यस यौनिकता, लैंनिकता तथा 
अनिकार इन्सटित्युि मार्ि त िीनत, अिसुन्िाि तथा कायिक्रम सम्वन्िमा अनिकारमूखी 
दृर्िकोणले र्वश्लेषणात्मक अध्ययि ििेछि ्। यस वषिको यो इन्सटित्युि ५ देजख ९ पुष २०७९ 
मा अिलाइि मार्ि त िेपालमा आयोजिा िदैछ । 
 
तीि चरणको प्रटिया: 
यस यौनिकता, लैनिकता तथा अनिकार इन्सटित्युि २०२२ तीि चरण िरर आयोजिा हुिेछ | यी 
चरणका र्वशषेता निम्ि छि:् 
 
पटिलो चरण: ( अिलाईि तानलम ) 
पटहलो चरणको कायिशाला अिलाईि मार्ि त संचालि हुिेछ | यो कायिशाला ५ टदि को हुिेछ 
जसमध्य सहभािीले टदिको १० देजख २ बजे कायिशाला सहभािी हुिु पिेछ | यस कायिशालामा 
र्वनभन्ि मुद्दामा कायिरत अनिकारकमीद्वारा सत्रहरू संचालि हुिेछ | लैंनिक टहंसा , यौि तथा 
प्रजिि अनिकार , यौि तथा लैंनिक अल्पसखं्यक अनिकार, भुनम अनिकार, जानतयता अनिकार, 
मािनसक स्वास्थ जस्ता र्वनभन्ि मदु्दाहरुमा छलर्ल हुिेछ | तानलमको समय अवनि भररमा 
सहभािीहरुले आ-आफ्िो क्षेत्रमा भइरहेको र्वनभन्ि सामाजजक मदु्दामा कायियोजिा तयार ििुिपिेछ 
|  



दोस्रो चरण :  
तानलमको दोस्रो चरणमा सहभािीले आ-आफ्िो तयार िररएको कायियोजिा लूम द्वारा स्वीकृत भए 
पनछ रु. १५००० को सहयोि रकम उपलब्ि िराउिेछ | पटहलो तानलम पनछ को १ मटहिा 
नभत्रमा सहभािीहरुले आफ्िो कायियोजिा अन्तिितको तानलम आफ्िो क्षेत्रमा सम्पन्ि िरर सक्ि ु
पिेछ |  सो रकम सहभािीले आफ्िो कायिक्षेत्रमा िररिे अभ्यासहरुका लानि प्रयोि ििि सटकिेछ 
| व्यर्िित कयिक्षेत्रमा हुिे तानलमको अभ्यासको लानि सल्लाहकार लुमले उपलब्ि िराउिेछ |   
 
तेस्रो चरण : (आवासीय तानलम ) 
तेस्रो चरणको तानलमको लानि सबै सहभािीहरु काठमाडौँमा आउिु पिे हुन्छ | तेस्रो चरणको 
तानलम २ टदि को हुिेछ |  यस तानलममा सहभािी हुि हरेक सहभािीले आफ्िो कायियोजिा 
मा काम िररसकेको हुिु पिेछ | यस तेस्रो चरणको तानलममा सबै सहभािीले आफ्िो कायिक्षेत्रमा 
कायियोजिा कायिन्वयि िदािको चुिौती, नसकाई र आिामी टदिमा के कस्ता कायिक्रमहरू ििि 
सटकन्छ भन्िे र्वषयमा छलर्ल ििे छौ | 
  
आयोजकिरू:  
टिया (CREA) ियाँ टदल्लीमा जस्थत एक मटहलावादी  मािव अनिकार संस्था हो । जसले 
समुदाय, रार्िय, क्षेत्रीय र अन्तरािर्िय स्तरमा काम िछि । (CREA) को उदेश्य मटहलावाद िेततृ्व 
निमािण, मटहला मािव अनिकार र्वस्तार र यौनिकता र प्रजिि स्वतन्त्रता हो ।  
 
ताि िेपाल (LOOM) एक मटहलावादी मञ्च हो । सि ् २०१० देजख मटहला आन्दोलि नभत्र 
र्वर्विताको सवाल संस्थापि ििि सहकायि िदै आइरहेको छ । लुमले बहुपुस्तैिी सहकायिद्वारा 
मटहलाआन्दोलिका नभन्ि विि, समुदाय, जानत, उमेर समुहका सदस्यहरु र्वच स्रोत, शर्ि, 
अवसर र पुँजीको समाि उपलब्ितामा पैरवी िदिछ । लुमले मुख्य रुपमा युवामटहलाको क्षमता 
र्वकास साथै िेततृ्व, यौनिकता, शारररीक अखण्डता, अनभव्यर्ि स्वतन्त्रता र इन्िरिेिमा 
यौनिकताका सवालहरुलाई नलएर अनभयािमा प्रनतवद्ध छ ।     
 
पाठ्य–सामाग्री  
यौनिकता अध्ययिको एक जटिल क्षेत्र हो, जसमा र्वनभन्ि र्वषयहरू र कायिक्षेत्रहरू पदिछि ् । 
तसथि, यौनिकता, लैंनिकता तथा अनिकार इन्सटित्युिको पाठ्य–सामाग्री यौनिकताको 
अविारणात्मक तथा सैद्धाजन्तक अध्ययिका साथै यसको लैंनिकता, प्रजिि स्वास््य, यौि कायि, 
कािूि, द्वन्द प्रवास, जानतयता, र्वर्विता तथा मािव अनिकारसँिको अन्तरसम्वन्िमा केजन्ित 
हुिेछ । कक्षाित प्रनशक्षण, सामटूहक कायि, केस/जस्थती अध्ययि, अिुकरणात्मक अभ्यास, 



साटहत्य आटद र्वनिको प्रयोिद्वारा अनिकारकमी तथा नशक्षा र्वदहरूले कक्षा सञ्चालि ििेछि ्। 
सबै सत्रहरू िेपालीमा सञ्चालि हुिेछि ्।   
 
सिभािीिरू 
यस इन्सटित्युि वा कायिशालाका लानि र्वशषे लजुम्बिी प्रदेशबाि २० जिा सहभािीहरू छानििे 
छि ्। यसको मुख्य आिार उिीहरूल ेभरेका आवदेि र्ाराम एव ंउिीहरूल ेनसकेका कुरा आरू्ले 
ििे काममा कसरी लािू ििि सक्छि ्भन्ि ेक्षमतामा आिाररत हुिेछ । यौनिकता, लैंनिक तथा 
यौनिक अल्पसंख्यक पटहचाि र क्वेर अनिकार, यौि अनिकार, यौिकमी  अनिकारी, 
एचआईभी/एड्स, मटहला र्वरुद्धको टहँसा, स्वास््य अथवा लैंनिकताका क्षेत्रमा कायिरत व्यर्िहरूल े
यस कायिशालाका लानि आवेदि टदि सक्छि ् । सहभािीहरू पुरै कायिशाला अवनिभर सहभािी 
हुिु जरुरी छ । सामान्यतया िेपाली भाषा बुझ्ि सक्िे हुिु पदिछ |  
 
छिौंि प्रटिया 
कृपया आफ्िो आवेदि र्ाराम सकेसम्म चाँडै भरेर पेश ििुिहोस ् । सहभािीहरूलाई उिीहरूल े
भरेका आवेदि र सम्बजन्ित क्षेत्रमा कामको अिुभवको आिारमा छिोि िररिेछ ।  
 
मंनसर २४ िते २०७९ सम्ममा यो आवेदि बझुाई सक्िु पिेछ । यस पनछ प्राप्त भएका 
आवेदिलाई सदर िररिे छैि । सहभानिहरू छिौंिमा परे िपरेको जािकारी मनंसर २६ िते २०७९  
सम्ममा जािकारी टदइिेछ । 
सम्पकि : sgrinepal2019@gmail.com, bridges@loomnepal.org  सम्पकि  िम्बर: ०१-५३५१७०९  
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