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भूमिका 
नेपालका सिाजहरूिा लैङ्गिकता एवं यौमनकतालाई सकुंचित रूपिा हेरिन्छ । कुन ैशििु जन्मन े
मित्तिकै उसको यौनािको आधाििा उसको लैङ्गिकताको मनधािण गरिन्छ भन े उसल े कस्तो 
लङै्गिकताको अको व्यक्तिसँग सम्बन्ध िाख्छ भन्न े कुिािा सिेत अड्कल गरिन्छ । कुन ै शििु 
जन्मँदा यौनाि शिश्न भएिा ऊ पुरुष ि उसल ेिङ्गहला िनपिाउँछ अमन यौनाि योनी भएिा ऊ 
िङ्गहला ि उसल ेपुरुष िनपिाउँछ भन्न ेधािणािा िात्र लङै्गिकता ि यौमनकताको िुझाई सीमित छ 
। सिाजको यस धािणाल ेसिेट्न नसकेका लङै्गिक एवं यौमनक मवमवधता अन्तगगतका व्यक्तिहरू 
मवत्तभन्न ककशसिका दिन, उत्पीडन, मवभेद तथा लाञ्छना भोग्न िाध्य छन ्।  

नेपालिा लङै्गिकता ि यौमनकता प्रमतको सािाशजक भाष्य कुण्ठापूणग ि सीमित छ । यस सिाजल े
लङै्गिकता ि यौमनकताको अथग एकै हो भनी िझु्न ु अनौठो पमन होइन । नपेाली भाषाको 
पिम्पिागत िलनिल्तीिा 'शलि' भन्न े िब्दल े न ै सके्स ि जेण्डि दिुलैाई जनाउन े गिेको भएि 
भाकषक अन्योलता पमन िहेको देखिन्छ ।  

यद्यकप मवगत केही दिक देखिको आन्दोलन ि यस सन्दभगिा भएका मविाि मवििगहरूको 
परिणािस्वरूप हािीलाई पमन सिावेि हुन,े मवभेङ्गदत नतुल्याउन,े लाञ्छञ्छत एवं अन्यकिण नगने 
प्रकािको अवधािणा, परिभाषा एवं भाषाको क्रिि: मवकास हँुदै आएको पाईन्छ ।  यौन 
अत्तभिुखिकिण, लङै्गिक पङ्गहिान तथा यौन मविेषता (यौत्तभकयौता)को अवधािणाल ेलैङ्गिकता 
एवं यौमनकतालाई थप सिावेिी िनाउन ेि उदाि ढिल ेपरिभाकषत गन ेकाि गिेको छ ।   

अन्तिाकरिय काननू तथा अभ्यासहरू सिेतका आधाििा मवगत धेिै वषग देखि हािील े नेपाली 
भाषािा सिेत यस अवधािणाको िािेिा छलफल, मविाि मवििग ि िहस गदै आएका छौँ । 
हािील े मवत्तभन्न िाध्यिहरूिाट यौन अत्तभिुखिकिण, लङै्गिक पङ्गहिान तथा यौन मविेषता 



(यौत्तभकयौता) सम्बन्धी जनिेतना जगाउन े प्रयासहरू सिेत गिेका छौँ । यस सन्दभगिा  यौन 
अत्तभिुखिकिण, लैङ्गिक पङ्गहिान तथा यौन मविेषता (यौत्तभकयौता)का िािे आधािभूत जानकािी 
ङ्गदन े यो पुस्तक हाम्रो पङ्गहलो िुड्ककलो हो । यस पुस्तक िाफग त् हािील े यौत्तभकयौता िािेको 
आधािभूत अवधािणाहरूलाई अक्षरिकिण गन ेप्रयास गिेका छौँ ।  

शलि, लैङ्गिकता ि यौमनकतालाई संकीणग ढिल ेहेन ेसिाजिाट िुला ि उदाि रूपिा हेन ेसिाज 
तफग  रूपान्तिण हँुदा िलनिल्ती ि पिम्पिागत धािणाहरू प्रमतस्थापन हँुदै सोही ढिल ेअझ ैउदाि 
िूल्य िान्यताहरू स्थाकपत हँुदै जान ुस्वभामवक हो । कुन ैमवषयवसु्तिा कुिै गनग नपाउन ेअवस्था 
वा कुिा गिेपमन संकुचित ढिल ेिात्र कुिा हुन ेअवस्थािा ि क्रििः िलुा ढिल ेकुिाकानीहरू 
िढ्दै जाँदा उि मवषयिा अवधािणागत मवकास सँग ैभाकषक मवकास हुनु पमन स्वभामवक नै िह्यो 
। यही मविाि मवििगको दायिा िढ्दै जाँदा यस सम्बन्धीका अवधािणा एवं मवििग पमन सोही 
ढिल े गमतिील िहन्छ । यस पुस्तकिा उल्लखेित िब्दहरू यौन अत्तभिुखिकिण, लैङ्गिक 
पङ्गहिान तथा यौन मविेषता (यौत्तभकयौता) सम्बन्धी प्रायः प्रयोगिा आउन ेिब्दहरू भए तापमन 
यमतिा िात्र सीमित छैनन,् ि यी िब्द एवं पङ्गहिानहरू मवकासोन्मिु ि गमतिील (evolving 
and dynamic) छन ्।   

यो पुस्तक यौन अत्तभिुखिकिण, लङै्गिक पङ्गहिान तथा यौन मविेषता (यौत्तभकयौता) िािे 
आधािभूत अवधािणा िुझ्न सकून ्भन्न ेहेतुल ेप्रकािन गरिएको हो । अत:  यस मवषय सम्बन्धी 
अध्ययनका लाक्तग यो पुस्तक प्रािम्भिक िुझाई स्थापनाथगः उपगोगी हुनेछ । यस िािे अझ ैमवसृ्तत 
ि व्यापक ढिल ेिुझ्न थप स्रोत सािाग्रीहरू  अध्ययन गनग आवश्यक हुन्छ । यस सम्बन्धी हािी 
आगािी ङ्गदनहरूिा अवश्य न ैकक्रयािील हुनेछौँ ।  
 
आिा छ पुस्तकल ेयौत्तभकयौता ि यस सम्बन्धिा सिकैो िुझाईिा थप प्ररता ल्याउन िद्दत गनेछ  
। 



धन्यवाद ज्ञापन 
सवगप्रथि यस पुस्तकलाई सिव िनाउन िहत्वपणूग योगदान पुऱ्याएकोिा यस क्वयेि युथ ग्रुप ि 
क्याम्पने फि िेन्जका सदस्यहरू, यस पुस्तकका सम्पादक लगायत यस पुस्तकलाई अन्तन्ति 
स्वरूप प्रदान गनग यसका सािाग्री, भाषा एवं िब्दिब्दिा कटकाकटप्पणी गिेका एव ं सल्लाह 
सुझाव ङ्गदएका सम्पूणगिा धन्यवाद ङ्गदन िाहन्छौँ । 

यस पुस्तकको आइएसमिएन (ISBN) नम्बि शलनका मनन्ति नमिता कँडेलज्यलूे आत्तथगक सहयोग 
गिेका हुन ् भने पुस्तकको छपाईका लाक्तग इन्टिसेक्स एशसया (Intersex Asia) ले आत्तथगक 
सहयोग गिेका हुन् । यस पुस्तकको लिेन कायग, सम्पादन कायग, कटकाकटप्पणी ङ्गदने कायगिा 
संलग्न सिै व्यक्तिहरूले श्रिदान गिेका हुन् । 

क्वयेि युथ ग्रुप ि क्याम्पने फि िेन्ज संस्थाहरू लगायत अरु अनौपिारिक सिूह वा लूज-
नेटवकग का रूपिा िहेका क्वयेि िाइट्स ् कलेञ्छिभ (Queer Rights Collective), टि ान्स 
िाइट्स ् कलेञ्छिभ (Trans Rights Collective) ि नन-्िाइनेिी कलेञ्छिभ (Non-Binary 
Collective) ल े मवगतिा यौन अत्तभिुखिकिण, लैङ्गिक पङ्गहिान तथा यौन मविेषता 
(यौत्तभकयौता) सम्बन्धी स-साना कपकडएफ दस्तावेजहरू तयाि गरि प्रकािन गिेका त्तथए । त्यही 
छरिएि िहेका कपकडएफ दस्तावेजहरूल ेशलकपवद्ध गिेका कुिाहरूलाई न ैसम्पादन गरि यो पुस्तक 
तयाि गन ेमनणगय गरिएको हो । छरिएि िहेका उि दस्तावेजहरूलाई क्वयेि युथ ग्रुपका अध्यक्ष 
ि सिाज सेवािा स्नातक अध्ययनित मवद्याथी ङ्गदपिे िनालज्यलू ेयसको सिीक्षा गिेका हुन।्  

त्यसैगरि यस पुस्तकको अवधािणा सङ्गहत िाका तयाि पाने काि पुस्तकको सम्पादक रुक्शना 
कपालीज्यलूे गिेका हुन ् । यो पुस्तकले सिेट्नु पने मवषय लगायतका यसको तयािीको लाक्तग 
आवश्यक सन्दभग सािाग्रीको सङ्कलन तथा अध्ययन मवत्तधका सम्बन्धिा मवत्तभन्न ििणिा 



छलफल गरिएको त्तथयो । जसिा लेिक तथा प्रकािक संस्था क्वयेि युथ ग्रुप ि क्याम्पने फि 
िेन्जका साथै हाम्रा दौंतिी सिूह क्वयेि िाइट्स् कलेञ्छिभ ि टि ान्स िाइट्स् कलेञ्छिभ 
(पािलङै्गिक अत्तधकाि सिूह)का सम्पूणगले आफ्नो सुझाव सल्लाह ङ्गदएका त्तथए । पुस्तकको प्रथि 
िस्यौदा रुक्शना कपालीज्यूले तयाि गिेका त्तथए । उि िस्यौदािा ििणिद्ध रूपिा 
छलफलहरू गरिएका त्तथए । 

पङ्गहलो ििणको छलफलिा BALLB कानुनका मवद्याथी एवं भाषामवज्ञान अध्ययनकता रुक्शना 
कपाली, नेपाली भाषा ि साङ्गहत्यिा स्नातक इिान िेग्मी, अन्तिशलिी अत्तधकािकिी मिकपन 
कडायत ि लैङ्गिकता तथा यौमनकता अत्तभयानका क्षेत्रिा प्रशज्ञक अध्ययनकता डा. कुिुद िाना 
सहभागी भएका त्तथए । त्यस ै गरि दोस्रो ििणको छलफलिा क्वयेि िाइट्स ् कलेञ्छिभका 
सदस्यहरू सहभागी त्तथए । तेस्रो ििणको छलफल टि ान्स िाइट्स ् कलेञ्छिभ (पािलङै्गिक 
अत्तधकाि सिूह) का सदस्यहरू व्यवसाय अध्ययनिा स्नातक सगनु थापा, व्यवसाय प्रिासनिा 
स्नातक आिोन थापा, प्राथमिक तहिा अङ््गग्रेजी तथा मवज्ञान शिक्षक ि िानमवकी संकायिा 
स्नातक आयान थपशलया ि अत्तभयानता नूि केसी सँग गरिएको त्तथयो । 

त्यस ैगरि यस पुस्तकको िस्यौदा अध्ययन गनग ि त्यसिा कटकाकटप्पणी एवं सल्लाह सुझाव ङ्गदन 
इचु्छकहरूलाई  सम्पकग  गनग अनुिोध गदै सािाशजक संजाल लगायत ईिेल सिूहहरू िाफग त् 
आवहान गरिएको त्तथयो । यसिाट मवत्तभन्न व्यक्ति ि संस्थाहरू यस पुस्तक मनिाण अत्तभयानिा 
जोकडन पुग े  । यसिी जोकडनेिा लैङ्गिकता ि प्रकोप सम्बन्धी मवद्यावािीत्तध (PhD in Gender 
and Disaster) गरििहेका अनसुन्धानकता सिीता थेि े शलमू्ब, अन्तिाकरिय मवकासिा लङै्गिक 
मवशे्लषणिा स्नातकोिि (Masters in Gender analysis in International 
Development) िोमनका मनिौला, भशजगमनया पोशलटेक्निक इकचित्युट एण्ड से्टट युमनभशसगटी 
(Virginia Polytechnic Institute and State University) िा सहायक प्राध्यापकका 
रूपिा कायगित डा. श्वेता िामनयाँ, िानशसक स्वास्थ्यकिी िाजी िन्जिी पोििेल ि िनोमवज्ञानिा 



स्नातक अध्ययनित सुिक्षा जोिी त्तथए । िानव अत्तधकाि अत्तधविा काशििाि ढंुगानाज्यलूे 
यसको वाक्य-वाक्य केलाएि सम्पादन सुझाव ङ्गदएका त्तथए । उनीहरूल े यस पुस्तकको 
िस्यौदािा गुगल डक िाफग त् प्रदान गिेका िहत्वपणूग कटप्पणी एवं सल्लाह सुझावका लाक्तग हािी 
आभािी छौँ । 

अन्ततः यस पुस्तकका लिेक तथा प्रकािक संस्थाका सदस्यहरू भेला भई यस पुस्तकिा 
अन्तन्ति ििणको छलफल गरि यस पुस्तकलाई तयाि पािेका छौँ । तत्पश्चात् यस पुस्तकको 
आन्तरिक कडजाइन मिलाउन े कायग रुक्शना कपालीज्यलूे गिे भन े यल (पाटन) नःिही ञ्छस्थत 
सुभाष कप्रन्टन्टङ्ग प्रसेिा कभि पेज कडजाइन गन,े यस पुस्तकको ई-कपी िनाउने ि छपाई कायग 
भयो । 
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प्रारम्भिक बुझाई 
 

 
तस्वीर : मनू मरि चित्र  

तस्वीर बनाउने व्यक्ति : सुकी मानन्धि 
 
माथिको यो चित्रमा देखाइएको मानव आकृतिलाई हेिौँ । यस चित्रलाई हामी 'मनू मरर चित्र' 
भन्छौँ । नेवााः समुदायले मनाउने स्वन्ति नखाः (तिहाि) ि तवशेष गरि ककजा पुजा (भाइ किका) 
का ददन कपठोबाि यमिाज, गणेश लगायि तवथभन्न देवीदेविाहरू बनाइन्छ । त्यसलाई 
'द्याःमरि' भनेि भतनन्छ । 'द्याःमरि'को शाब्दिक अिथ 'देविा िोिी' हो । त्यही 'द्याःमरि'को आधाि 
ललएि हामील ेयो मानवाकृतिको 'मनू मरि' बनाएका हौँ । 'मनू मरि'को शाब्दिक अिथ 'मानव 
िोिी' हो । यस मनू मरि चित्र मार्थ ि् हामील ेयौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन 
तवशेषिालाई खण्डगि रूपमा बुझाउने प्रयास गिेका छौँ । 
 
यो चित्रमा यौन तवशेषिा भनिे माने्छको दईु खुट्टा तबिको भागलाई देखाइएको छ । यसल े
यौनाि वा बाह्य प्रजनन अि लाई जनाउन खोजेको हो । हिेक व्यक्तिको यौनाि प्रजनन 
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प्रणालीका अिहरू ििा गुणसुत्रका ढाँिाबाि छुदट्टने थभन्निाहरूलाई यौन विशेषता 
(अङ््गरेजीमा : Sex Characteristics) भतनन्छ ।  
 
त्यसैगरि पदहिान भनेि व्यक्तिको मस्तिष्कमा देखाइएको छ । यसले लदैिक पदहिानलाई 
जनाउँछ । प्रत्यके व्यक्तिको लदैिकिा सम्बन्धी स्वाःअनभुूिी तनजको लैङ्गिक पङ्गििान 
(अङ््गरेजीमा : Gender Identity)  हो । कुनै व्यक्ति परुुष, मदहला वा त्यस बाहेक अरु केही 
िहेको कुिा तनज व्यक्तिको अििमनको बोध (internal sense) लाई नै लदैिक पदहिान 
भतनन्छ ।  
 
आकषथण भनेि व्यक्तिको मुिुमा देखाइएको छ । खासमा मुिुको काम ि िगि संिालन 
सम्बन्धी हो िि  यस चित्रमा मनलाई इदिि गरि मनपिाउनकुो भाव भन्न खोलजएको हो । 
व्यक्तिले मनपिाउनकुो भाव अिाि्  यौतनक (sexual) ि प्रणयात्मक (romantic) 
आकषथणको महससु गनुथ हो । यिो आकषथणलाई यौन अभिमखुिकरण वा यौन झकुाि 
(अङ््गरेजीमा : Sexual Orientation)  भतनन्छ । कुन लदैिकिाका अरु व्यक्तिहरू िर्थ  
यौन आकषथण महसुस गरिन्छ भन्ने तवषय तनजको यौन अथभमुखखकिण वा यौन झकुाव हो । 
कतिपयले यसलाई यौतनक पदहिान (अङ््गरेजीमा : Sexual Identity)  पतन भन्ने गरिन्छ । 
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यौन विशेषता 
 
हिेक व्यक्तिको यौनाि प्रजनन प्रणालीका अिहरू ििा गुणसुत्रका ढाँिाबाि छुदट्टन े
थभन्निाहरूलाई यौन विशेषता (अङ््गरेजीमा : Sex Characteristics) भतनन्छ ।1 2  
 

 पुललिी (अङ््गरेजीमा : Male sex) भन्नाले लशश्न (Penis), अण्डकोष लगायि यौनाि 
ि मुख्यिाः XY गुणसुत्रको ढाँिा हुने व्यक्तिहरू हुन् । 
 

 स्त्रीललिी (अङ््गरेजीमा : Female sex) भन्नाले योनी (Vagina), पाठेघि लगायि 
यौनाि ि मुख्यिाः XX गुणसुत्रको ढाँिा हुने व्यक्तिहरू हुन ्। 

 
पुललिी ि स्त्रीललिी दबुै यौन तवशेषिाका बािेमा तनलिि मान्यिा िाखखएको ि परिभाकषि 
गरिएको छ । िि समाजमा पलुलिी ि स्त्रीललिी यौन तवशेषिा बाहेकका यौन तवशेषिा ि 
तवतवधिा भएका मातनसहरू पतन छन् ।  
 
पुललिी वा स्त्रीललिी शिीिका पिम्पिागि धािणाहरूमा नअिाउने यौन तवशेषिा (यौनाि, 
प्रजनन रन्थि ििा गुणसतु्रको ढाँिा) भएका व्यक्तिहरूलाई अन्तरललिी व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : 
Intersex person) भतनन्छ ।2 3 4 5 6 7 
 
शाब्दिक व्यतु्पभि 
नेपाली : अिि् + ललिी 
अङ््गरेजी : inter + sex 

                         
1
 sex characteristic, APA Dictionary of Psychology, American Psychological Association  

2
 Intersex Fact Sheet, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner  

3
 The Terminology of Intersex, 2010, Organization Intersex International  

4
 Stories of Intersex People from Nepal, 2016  

5
 Intersex Definitions, 2020, InterAct (Advocates for Intersex Youth)  

6
 Intersex conditions, 2008, The Intersex Society of North America  

7
 Yogyakarta Principles +10, 2017, Page 6  
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संसृ्कि भाषामा 'अिि्'को अिथ 'तबिमा' भन्ने लाग्छ ।8 नपेाली भाषामा उपसगथका रूपमा 
'अिि'को प्रयोग माझको वा मध्य भागको भन्ने अथभप्राय जनाउन प्रयोग गरिन्छ ।9 ल्याकिन 
भाषामा 'inter' को अिथ “in between” हो ।10 अङ््गरेजी भाषामा सोही अथभप्राय जनाउन 
'inter' लाई उपसगथका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।11 
 
पुललिी ि स्त्रीललिी शिीिको पिम्पिागि धािणा बाहेक पतन िुप्रै यौन तवशेषिाका 
तवतवधिाहरू छन् । िी सबै तवतवधिाहरूलाई 'अििललिी तवतवधिा' भतन चितनन्छ । िसिथ 
'अििललिी' एउिा छािा शि हो ।2 3 4 
 
अििललिी यौन तवशेषिाका तवतवधिा ४० भन्दा बढी िहेको पाइन्छ । केही तवतवधिाहरू 
यस प्रकािका छन् :- 3 5 6 
१) बादहिी यौनाि योनी हुने ि आिरिक अण्डकोष हुने, 
२) बादहिी यौनाि लशश्न हुने ि आिरिक पाठेघि हुन,े 
३) लशश्न ि योनी दबुै हुन,े  
४) XXY, XYY, XO/XX, लगायिका गुणसुत्रीय ढाँिा हुन,े  इत्यादी । 
 
ध्यान ङ्गिनपुने तथ्य  : 

 यौन तवशेषिा जनाउने शिावलीको अन्त्यमा 'ललिी' (जिै – अििललिी) प्रयोग 
हुन्छ । 

 
अििललिी मातनसलाई सम्बोधन गनुथ पदा ‘अििललिी’ मात्र होईन 'अििललिी व्यक्ति' भनेि 
सम्बोधन गनुथ सम्मानजनक मातनन्छ । जिै : उनी एक अििललिी व्यक्ति हुन,् उनी 
अििललिी व्यक्तिहरूको अथधकािका तनन्ति कायथिि छन् । They are an intersex 
person, They work for rights of intersex persons. 

                         
8
 A Sanskrit-English dictionary, 1899, Clarendon Press, OCLC 458052227, page 43 

9
 नेपाली बृहि् शिकोष , पुनमुथदिि दसौँ संस्किण, तवसं २०७७, पृष्ठ ४६ 

10
 Inter-, Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/  

11
 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Eight Edition, Oxford University Press, page 811  
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लैङ्गिक पङ्गििान 
 
लदैिक पदहिान भन्नाले हिेक व्यक्तिको थभत्री मन वा अििात्माबाि लदैिकिा सम्बन्धी 
आएको व्यक्तिगि अनुभूति ििा अनभुव हो । कुनै व्यक्ति आरू् मदहला, पुरुष वा त्यस बाहेक 
केही िहेको अनििमनको बोध (internal sense) उसको लदैिक पदहिान हो । 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 
 
कुनै लशशु जन्मने तबथिकै कतिपय अवस्थामा यौनािको आधािमा ि कतिपय अवस्थामा 
अथभभावकको इच्छाको आधािमा तनजलाई बालक वा बाललका भनेि इदिि गरिन्छ, 
जसलाई जन्मिँा इङ्गित गररने लैङ्गिकता (अङ््गरजेीमा : Gender assigned at birth) 
भतनन्छ । कुनै लशशु जन्मने तबथिकै अथभभावक, संिक्षक लगायिका व्यक्तिहरूबाि तनज 
लशशुको लदैिकिा तनधािण गने गरिन्छ । यसिी लदैिकिाको तनधािण गदा लशशुको यौनाि 
हेरिन्छ, ि लशश्न भएमा केिा अतन योनी भएमा केिी भतन उसको लदैिकिाको तनधािण गन े
गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा लशशुको यौनाि अस्पष्ट िहेको वा लशश्न ि यौनी दबुै यौनाि हुन े
हुन्छ । यिो अवस्थामा तनज लशशुको अथभभावकको िाहना अनसुाि केिा वा केिी भतन 
लदैिकिाको तनधािण गने गरिन्छ । यसिी तनधाणथ गरिएको अनसुाि नै त्यिा लशशुहरूलाई 
हुकाइन्छ ।   

                         
12

 Definitions, UN Free & Equal, United Nations Human Rights Office  
13

 Transgender Fact Sheet, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner  
14

 A glossary: Defining transgender terms, September 2018, Vol 49, No. 8, American Psychological Association  
15

 Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia and The Pacific, 

2015, Asia Pacific Transgender Network, page xiii  
16

 Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018, Pakistan, 2. Definitions (f) 
17

 Resilient Individuals: Sexual Orientation, Gender Identity & Intersex Rights , 2015, Australian Human Rights 

Commission  
18

  Guidelines for Healthcare providers on Trans Competent Health Care Services for Transgender Patients, Asia Pacific 

Transgender Network, page 6 - 9 
19

 Policy on preventing discrimination because of gender identity and gender expression , 2014, Ontario Human Rights 

Commission  
20

 Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, Malta, page 1, 2. Gender identity  
21

 Glossary, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Europe  
22

 Sexual Orientation, Gender Identity & Sex Characteristics in International Human Rights Law, Second Edition, 

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, page 5  
23

 Frequently asked questions on health and sexual diversity: an introduction to key concepts, World Health 

Organization (WHO/FWC/GER/16.2)  
24

 New York City Commission on Human Rights Legal Enforcement Guidance on Discrimination on the Basis of 

Gender Identity or Expression: Local Law No. 3 (2002); N.Y.C. Admin. Code § 8 -102(23), II. DEFINITIONS  
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यसलाई जन्मिँा पुललिी इङ्गित गररएको (अङ््गरजेीमा :  Assigned male at birth) ि 
जन्मिँा स्त्रीललिी इङ्गित गररएको (अङ््गरेजीमा : Assigned female at birth) भतनन्छ । 
25   
 
कुनै पतन लशशुलाई जन्मने तबथिकै आफ्नो लदैिकिाको बािे िेिना हँुदैन । अि: लैदिक 
पदहिान व्यक्ति हुकँदै जाने क्रममा तनजले गने आफ्नो लदैिकिा प्रतिको अनुभूिीबाि िाहा 
हँुदै जाने तवषय हो ।  
 
 
त्यािलैङ्गिक व्यक्ति 
 
यसिी, जन्मँदा जिो लदैिकिा इदिि गरिन्छ ि जुन लदैिकिामा हुकाइन्छ, सोही अनुरूप न ै
आफ्नो स्वाःअनुभूिीको लदैिक पदहिान िहँदा िी व्यक्तिहरूलाई त्यािलैङ्गिक व्यक्ति 
(अङ््गरेजीमा : Cisgender person) भतनन्छ । जन्मँदा केिी/बाललका भतन इदिि गरिएको 
ि तनजको लदैिक पदहिान पतन मदहला हँुदा त्यािलैङ्गिक मङ्गिला (अङ््गरेजीमा : Cis 
Woman) भतनन्छ भने जन्मँदा केिा/बालक भतन इदिि गरिएको ि तनजको लदैिक पदहिान 
पतन पुरुष हँुदा त्यािलैङ्गिक परुुष (अङ््गरेजीमा : Cis Man) भतनन्छ । 12 19 21 23 24 
 
शाब्दिक व्यतु्पभि 
नेपाली : त्याि + लदैिक 
अङ््गरेजी : cis + gender 
 
मिाठी भाषामा 'त्याि'को अिथ 'उही' वा 'the same' भन्न ेलाग्छ ।26

 यही अथभप्राय जनाउने 
संसृ्कि वा नपेाली समानािी 'सम' हुन्छ ।27 िि 'समलदैिक' शि नेपाली भाषामा अकै अिथ 

                         
25

 Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Document , American Psychological 

Association  
26

 इंरजी मिाठी शिकोश , https://www.shabdkosh.com/  
27

 नेपाली बृहि् शिकोष , पुनमुथदिि दसौँ संस्किण, तवसं २०७७, पृष्ठ १२४६ 
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जनाउन प्रिलनमा िहेको हुनाल,े मिाठी भाषाबाि यो शि आयाि गरिएको हो । ल्याकिन 
भाषामा 'cis' को अिथ “on the same side” हो ।28 अङ््गरेजी भाषामा सोही अथभप्राय 
जनाउन 'cis' लाई उपसगथका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।29 
 

अङ््गरजेी िाषामा प्रयोग गररने केिी समानार्थी शििरू : 

 त्यािलदैिक व्यक्ति - Cisgender person, Cis person. 
 त्यािलदैिक मदहला - Cisgender woman, Cis woman. 
 त्यािलदैिक पुरुष - Cisgender man, Cis man. 

 
 
 
पारलैङ्गिक व्यक्ति 
 
त्यसैगरि, जन्मँदा जिो लदैिकिा इदिि गरिन्छ ि जुन लैदिकिामा हुकाइन्छ, सो भन्दा 
र्िक आफ्नो स्वाःअनुभूिीको लैदिक पदहिान िहँदा िी व्यक्तिहरूलाई पारलैङ्गिक व्यक्ति 
(अङ््गरेजीमा : Transgender person) भतनन्छ । जन्मँदा केिी/बाललका भतन इदिि 
गरिएको ि तनजको लदैिक पदहिान परुुष हँुदा पारलैङ्गिक परुुष (अङ््गरेजीमा : Trans Man) 
भतनन्छ भने जन्मँदा केिा/बालक भतन इदिि गरिएको ि तनजको लदैिक पदहिान मदहला हँुदा 
पारलैङ्गिक मङ्गिला (अङ््गरजेीमा : Trans Woman) भतनन्छ ।30 31 12 19 21 23 24 
 
शाब्दिक व्यतु्पभि 
नेपाली : पाि + लदैिक 
अङ््गरेजी : trans + gender 

                         
28

 Cis-, Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/  
29

 New words notes December 2015, Oxford Dictionary, https://public.oed.com/  
30

 Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia and The Pacific, 

2015, Asia Pacific Transgender Network, page xi  
31

 SB-179 Gender identity: female, male, or nonbinary, Senate Bill No. 179 , California Legislative Information  
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संसृ्कि भाषामा 'पाि'को अिथ 'across, on the other side' भन्ने लाग्छ ।  नेपाली भाषामा 
पतन यही अथभप्राय जनाउन प्रयोग गरिन्छ ।32 ल्याकिन भाषामा 'trāns' को अिथ “across, 
on the far side, beyond” हो ।33 अङ््गरेजी भाषामा सोही अथभप्राय जनाउन 'trans' 
लाई उपसगथका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।34 
 
अङ््गरजेी िाषामा प्रयोग गररने केिी समानार्थी शििरू : 

 पािलदैिक व्यक्ति - Transgender person, Trans person. 
 पािलदैिक मदहला - Transgender woman, Trans woman. 
 पािलदैिक पुरुष - Transgender man, Trans man. 

 
अक्सर िुने ङ्गिजे्ज त्रुटि : 

 'पािा', 'पि’ वा 'पिा' होइन । 'पािा'को अिथ 'िरिका वा ढि'35 हो, भने 'पि'को अिथ 
'अकाको, पिाई'36 हो, ि 'पिा'को अिथ 'ठूलो, अक्तगल्तिि'37 हो ।   

 'पाि' - 'प- आकाि, 'ि' अकाि । 
 त्यसै गरि 'ललिी' होइन । यौनािसगँ सम्बन्तन्धि शिावलीको अन्त्यमा मात्र 'ललिी' 

हुन्छ । लदैिक पदहिान जनाउने शिावलीको अन्त्यमा 'लदैिक' हुन्छ ।  
 सही दहज्जे - पािलदैिक 

 
माथि उल्लिखखि लैदिक पदहिानहरू द्वयसंख्या (binary) अििगि पदथछन् । मदहला ि 
पुरुष दईु लैदिक पदहिानहरूलाई द्वयसांखखक लदैिक पदहिान (अङ््गरेजीमा : Binary 
genders) भनेि भतनन्छ । यी पदहिानहरूमा 'त्यािलदैिक (Cisgender)' ि 'पािलदैिक 
(Transgender)' शिहरू केवल वणथनकिा (descriptive) शिहरू हुन् । यी दईु 
शिहरूले मदहला हुनु वा पुरुष हुनलुाई िप  व्याख्या गने काम मात्र गदथछ । 

                         
32

 नेपाली बृहि् शिकोष , पुनमुथदिि दसौँ संस्किण, तवसं २०७७, पृष्ठ ७८२ 
33

 Trans-, Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/  
34

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Eight Edition, Oxford University Press, page 1644  
35

 नेपाली बृहि् शिकोष , पुनमुथदिि दसौँ संस्किण, तवसं २०७७, पृष्ठ ७८३ 
36

 नेपाली बृहि् शिकोष , पुनमुथदिि दसौँ संस्किण, तवसं २०७७, पृष्ठ ७४७ 
37
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अि:  त्यािलदैिक मदहला ि पािलदैिक मदहलाहरू 'मदहला' लैदिक पदहिान अििगि 
पदथछन् भन े त्यािलदैिक परुुष ि पािलदैिक परुुषहरू 'पुरुष' लदैिक पदहिान अििगि 
पदथछन् । 
 
 
 
गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गििान 
 
यी द्वयसांखखक लदैिक पदहिान बाहेक पतन िुप्रै लदैिक पदहिान भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् / 
छन् । परुुष वा मदहलाको लदैिकिा बाहेक पािम्परिक लदैिक थभन्निा सगँ सम्बन्तन्धि निहेका 
ि मदहला वा परुुष लदैिकिा दबुै निहेका,  दबुै िहेका वा तमश्रण जनाउने लदैिक 
पदहिानहरूको तवतवधिलाई गैर-द्वयसांखिक (अङ््गरेजीमा : Non-Binary) लैदिक पदहिान 
भतनन्छ । ‘गैि-द्वयसांखखक’ शि एक छािा शि हो ।38 39 12 19 21 23 24 31 
 
शाब्दिक व्यतु्पभि : द्वय (अिथ : दईु) 40 + संख्या + इक = द्वयसांखखक 
 
द्वयसांखखक लदैिक पदहिान बाहेकका तवतवध लदैिक अनुभूिी एवं पदहिानहरूलाई चिनाउन 
व्यक्तिहरूले तवथभन्न शिावलीहरूको प्रयोग गने गिेको पाइन्छ ।41  
 
िलनििीमा िहेका यिा केही लदैिक पदहिान जनाउने शिावलीहरू तनम्नानुसाि िहेका 
छन् :  

 आरू्लाई कुनै पतन लैदिकिासगँ सम्बन्ध नभएको भतन पदहिान गने व्यक्तिहरूलाई 
अलैङ्गिक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Agender person) भतनन्छ ।  

                         
38

 Understanding Non-Binary People: How to Be Respectful and Supportive, National Center for Transgender Equality, 

US 
39

 Non-Binary Inclusion, 2017, LGBT Foundation (charity no. 1070904) 
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 नेपाली बृहि् शिकोष , पुनमुथदिि दसौँ संस्किण, तवसं २०७७, पृष्ठ ६४९ 
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 मदहला ि परुुष दबुै भएको भतन पदहिान गन े व्यक्तिहरूलाई िईुलैङ्गिक व्यक्ति 
(अङ््गरेजीमा : Bigender person) भतनन्छ ।  

 ििल वा परिविथनशील लदैिक पदहिान भएका व्यक्तिहरूलाई द्रिलैङ्गिक व्यक्ति 
(अङ््गरेजीमा : Genderfluid person) भतनन्छ ।  

 आथध रूपमा एउिा लदैिकिा सगँ सम्बन्ध िाख्न,े ि आथध रूपमा भने ििल लदैिकिा 
भएका व्यक्तिहरूलाई अर्धलैङ्गिक व्यक्ति (अङ््गरजेीमा : Demigender person) 
भतनन्छ । 

 
शाब्दिक व्यतु्पभि 
 

 'अ-' : संसृ्कि मूल िहेको कुनै शि व्यञ्जन आदद हँुदा लाग्ने अकिण जनाउने उपसगथ42 
 ‘a-’ : रीसलेी भाषाको वणथमालामा पदहलो अक्षि 'ἀ'बाि व्युत्पथि भएको अकिण 

जनाउने उपसगथ, negating prefix 43 44 
 'दईु-' : दईु 
 ‘bi-’ : ल्याकिन भाषाको 'bi' जसको अिथ 'दईु वा दोब्बि' हुन्छ ।45 46 
 'िव' : संसृ्कि मूल िहेको 'ििल' अिथ जनाउने ।47 
 'अधथ' : संसृ्कि मूल िहेको 'आधा' अिथ जनाउने ।48 
 ‘demi-’ : पुिानो फ्रान्सेली भाषामा 'demi'को अिथ आधा िहेको ।49 50 

 

 
 
 

                         
42

 A Sanskrit-English dictionary, 1899, Clarendon Press, OCLC 458052227, page 1  
43

 a-, Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/  
44

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Eight Edition, Oxford University Press, page 3  
45
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ध्यान ङ्गिनपुने तथ्य  : 
 

 लदैिक पदहिान जनाउने शिावलीको अन्त्यमा 'लदैिक' (जिै - पािलदैिक, 
त्यािलदैिक, अलदैिक, िवलदैिक इत्यादी) प्रयोग हुन्छ । 
 

 पािलदैिक ि त्यािलदैिक शिावलीहरूलाई एकल रुपमा प्रयोग गनथ तमलै्दन । जिै 
:- ‘ऊ पािलदैिक हो, उतनहरू पािलदैिकहरू हुन,् They are transgenders’ । 
यसिी प्रयोग गनुथलाई अपमानजनक प्रयोग मातनन्छ । यी शिावली  पचछ 'व्यक्ति' 
नामपद अतनवायथ िप्नु पने हुन्छ । जिै :- ऊ पािलदैिक व्यक्ति हो, उनीहरू पािलदैिक 
व्यक्तिहरू हुन,् They are a transgender person, They are transgender 
persons. ।  

 
 पािलदैिक ि त्यािलदैिक शिावलीहरू तवशेषण हुन् ि मदहला ििा पुरुष 

नामपदलाई वणथन गनथ प्रयोग गरिन्छ । जिै - पािलदैिक मदहला, पािलदैिक परुुष, 
त्यािलदैिक मदहला,  त्यािलैदिक परुुष ।  

 
 'गैि-द्वयसांखखक’ शिावलीको प्रयोग मदहला ि पुरुष चिनाउन नभई मदहला पुरुष 

बाहेकको लैदिक पदहिान चिनाउने शि भएकाले “व्यक्ति” नामपद अतनवायथ िप्नु पन े
हुन्छ ।  जिै: गैि-द्वयसांखखक व्यक्ति, अलदैिक व्यक्ति, िवलदैिक व्यक्ति, इत्यादी । 

  
 Trans woman, Trans man भन्दा ‘Trans’ भनेको ‘Transgender’ को 

छोिकिी मात्र हो । यी दईु छुटै्ट शिहरू हुन् । 'Trans' एउिा वणात्मक शि ि 'Man, 
Woman' लैदिकिा जनाउने शि हुन,् ि लैदिक ििस्थ शि 'person' । त्यसैल ेयी 
शिहरू जोडेि 'Transwoman, Transman, Transperson' लखे्न उचिि छैन ि 
Trans woman, Trans man, Trans person भनेि लखे्न उचिि िहन्छ । 
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अन्तरललिी व्यक्तििरूको लैङ्गिक पङ्गििान  
 
अििललिी एउिा यौन तवशेषिा हो । अििललिी व्यक्तिहरूको पतन अरु व्यक्तिहरू सिह 
आफ्नो लदैिकिा सम्बन्धी स्वाःअनभुूिी हँुदछ । । अििललिी व्यक्तिहरू आफ्नो लैदिकिा 
प्रतिको अनुभूिी अनसुाि आरू्लाई मदहला, परुुष वा गैि-द्वयसांखखक भतन पदहिान गदथछन् । 
कतिपय अििललिी तवशेषिाहरू जन्मँदाकै अवस्थामा  देखखन्छ भने कतिपयको 
ककशोिावस्थामा मात्र देखखने हुन्छ । त्यसैगरि कतिपय अििललिी तवशेषिाका व्यक्तिहरूको 
यौन तवशेषिा बादहिी शारिरिक रूपमा नदेखखने पतन हुनसक्छ । 
 
हाम्रो सामालजक प्रिलन अनुसाि जन्मँदाको यौनािको आधािमा केिा वा केिी भतन इदिि 
गरिने हुनाले अस्पष्ट यौनाि वा दबुै यौनाि भएका ब्ाहरूलाई कसिी हुकाइन्छ भन्ने तवषय 
उनीहरूको पारिवारिक, सामालजक ििा सांसृ्कतिक वािाविण लगायि अथभभावक वा 
संिक्षकको छनोि वा इच्छामा भि पदथछ  ।  
 
कुनै अििललिी ब्ालाई केिा भतन हुकाइएको छ ि उसको स्वाःअनभुूिीको लैदिक 
पदहिान पतन परुुष नै हुन्छ वा कुनै अििललिी ब्ालाई केिी भतन हुकाइएको छ ि उसको 
स्वाःअनभुूिीको लदैिक पदहिान पतन मदहला न ै हुन्छ भने अन्तरललिी यौन विशषेतामा 
त्यािलैङ्गिक व्यक्ति भतन वणथन गनथ सककन्छ ।  
 
कुनै अििललिी ब्ालाई केिा भतन हुकाइएको छ ि उसको स्वाःअनभुूिीको लैदिक 
पदहिान सो भन्दा र्िक अिाि् मदहला हुन्छ वा कुनै अििललिी ब्ालाई केिी भतन 
हुकाइएको छ ि उसको स्वाःअनुभूिीको लदैिक पदहिान पतन सो भन्दा र्िक अिाि् पुरुष 
हुन्छ भने यसलाई अन्तरललिी यौन विशषेतामा पारलैङ्गिक व्यक्ति भतन वणथन गनथ सककन्छ ।  
 
अििललिी व्यक्तिहरू आफ्नो लैदिकिा प्रतिको स्वाःअनभुूिी अनसुाि आरू्लाई मदहला वा 
पुरुष भतन पदहिान गनथ सक्छन ्। त्यसैगरि कतिपय अििललिी व्यक्तिहरू आरू्लाई मदहला 
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वा परुुष दबुै लदैिकिामा नअिाउने लदैिक पदहिान भएको व्यक्ति अिाि् गरै-द्वयसांखिक 
(Non-binary) व्यक्ति भतन पदहिान गदथछन् ।2 

 

 
 
लैङ्गिक पङ्गििान सम्बन्धी ध्यान ङ्गिनपुने तथ्यिरू :- 
 

 प्रत्यके व्यक्तिको लैदिक पदहिान तनजको स्व:अनुभूिी ि आत्मतनणथयको आधािमा तनधािण 
हुने तवषय हो । 
 

 व्यक्तिको इच्छातवपिीि, जबिजिी वा तनज व्यक्तिले पदहिान नै नगने लदैिकिा वा 
लदैिकिाबोधक शिको प्रयोग गनुथ लैदिक दहसंाको एक स्वरूप हो । 
 

 व्यक्तिले आफ्नो लदैिकिालाई कसिी पदहिान गछथ वा आफ्नो लदैिकिालाई कसिी 
परिभाकषि वा व्याख्या गछथ भन्ने तवषय तनज व्यक्तिको अिितनदहि आत्मतनणथयको 
अथधकािको तवषय हो ।  
 

 उदाहिणका लाक्तग अथधकांश पािलदैिक मदहलाहरू आरू्लाई सधँै केिी/मदहला ि 
पािलदैिक पुरुषहरू आरू्लाई सधँै केिा/परुुषकै रूपमा अनुभूति गने गिेको बिाउँछन् । 
परिवाि ििा समाजले पािलदैिक मदहलालाई उनीहरूको यौनािका आधािमा केिा ि 
पािलदैिक पुरुषलाई उनीहरूको यौनािका आधािमा केिी भतन हुकाए िापतन तनज 
व्यक्तिहरू सधँै आरू्लाई पािलदैिक मदहला भए मदहला ि पािलदैिक परुुष भए परुुष भतन न ै
अतनभूिी गिेका हुन्छन् । पािलदैिक व्यक्तिहरूलाई 'पुरुषबाि मदहला भएको' वा 'मदहलाबाि 
पुरुष भएको' भतन व्याख्या गनथ तमलै्दन । यसो गरिनु अपमानजनक हुनका सािै यिा 
व्याख्याहरूले पािलैदिक व्यक्तिहरूको अनुभवलाई वदहष्किणमा पाछथ । त्यािलदैिक 
व्यक्तिहरूकै अनुभवलाई केन्द्रमा िाखख पािलदैिक व्यक्तिहरूको व्याख्या गनुथ न्यायसगंि 
हँुदैन ।   
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 कुनै पतन लशशुमा जन्मने तबथिकै लदैिकिाको िेिना हँुदैन । लशशु अवस्थामा उनीहरूलाई 

यौनािको आधािमा सामालजक मान्यिा अनुसाि अथभभावकहरूले लदैिकिा तनधािण गिेि 
हुकाइन्छ । िि िी व्यक्तिहरूको अििबोधको लदैिकिा वा स्वाःअनभुूिीको लदैिकिा त्यस 
भन्दा र्िक पतन हुन सक्छ । हाम्रो समाजमा अझै सम्म पतन लैदिक तवतवधिा बािे व्यापक 
बुझाई वा जनिेिना छैन । ि त्यसिी कुनै व्यक्ति सामालजक मान्यिा भन्दा र्िक लागेमा 
उसलाई नानाििीका अपमान, तवभेद, दहसंा ि लाञ्छना हुने गदथछ । त्यसलैे सवथप्रिम ि व्यक्ति 
स्वयंलाई आफ्नो बािेमा स्वाःयकीन हुन समय लाग्न सक्छ भने आरू् आफ्नो लदैिक 
पदहिानमा तवश्वि भएिापतन समाजमा खलुेि जीवनयापन गने अनुकूल वािाविण नपाए 
सम्म खुल्न सक्ने अवस्था पतन हँुदैन । यसमा िी व्यक्तिको सामालजक, सांसृ्कतिक, 
भौगोललक, धातमथक, भाकषक, आथिथक लगायिका पषृ्ठभूमीले पतन प्रभाव पाछथ   । कतिपय 
व्यक्तिहरू सानै उमेि देखख आरू् समाजले भनकेो जिो होइन भनेि बुझ्दा पतन यस तवषयमा 
व्यापक लशक्षा ििा स्रोि सामारीको पहँुि नहुनाले स्वाःतवश्वि हुन ि आरू् के हँु, आरू्लाई 
ककन यिो अनुभव हुन्छ भन्ने अलमलमा पन े अवस्था समेि हुन सक्छ । कतिपय 
व्यक्तिहरूलाई यस तवषयमा व्यापक भिपूि स्रोि सामारीको पहँुि छ भने आरू् स्वाःतवश्वि 
हुन पतन सलजलो हुन सक्छ । त्यसैगरि आरू् स्वाःतवश्वि हँुदैमा अरुलाई बिाउन सक्ने वा 
खलुेि जीवनयापन गनथ सक्ने स्थस्थति हुन्छ भन्ने छैन । घिपरिवाि, सािी, आर्ि, िोलचछमेक, 
समाज, तवद्यालय, कायथस्थल लगायिका क्षेत्रहरूमा उपयुि वािाविण हुने नहुने तवषयल े
पतन व्यक्तिको आफ्नो लदैिक पदहिान अनसुाि स्विन्त्र रूपले जीवनयापन गनथमा प्रभाव पान े
गदथछ । यसिी कुनै व्यक्तिले अििाः आफ्नो स्वाःअनभुूिीको लैदिक पदहिान अनसुाि 
जीवनयापन गनथ िाल्दा ऊ एउिाबाि अकोमा परिविथन भएको होइन, ऊ जे हो त्यो कुिा मात्र 
बिाएको हो । 
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केिी मित्वपूणध शिािलीिरू 
 
अन्तरण  
 
पािलदैिक व्यक्ति लगायि तवतवध लदैिक पदहिानका व्यक्तिहरूद्वािा परिवाि ििा समाजले 
हुकाएको लदैिकिाबाि क्रमशाः आफ्नो स्वाःअनुभूिीको लदैिक पदहिान अनसुािको 
जीवनयापनका लाक्तग  अपनाइने तवथभन्न प्रकक्रयाहरूको समयावथधलाई अन्तरण (अङ््गरेजीमा 
: Transition) भतनन्छ ।51 यिो अििणको समयावथध वा प्रकक्रया प्रत्यके व्यक्तिका लाक्तग 
र्िक-र्िक हुन सक्छ । कुन व्यक्तिले कदहल,े कुन अवस्था ि उमेिमा, कसिी ि के िरिकाल े
अििणका प्रकक्रयाहरू अपनाउँछन् वा पाि गछथन् भन्ने तवषय सम्बन्तन्धि व्यक्तिको तनिाि 
वैयक्तिक तनणथयको तवषय हो । 52 53 
 
सामालजक अन्तरण (अङ््गरजेीमा: Social transition) अििगि सामालजक पक्षका 
अििणहरू पदथछन् । यसमा िप प्रष्टिाको लाक्तग तनम्न िथ्यहरू सहयोगी हुन सक्छन् :- 54 

 लदैिक पदहिान अनुरूपको पदहिन लगाउन सरुु गन;े 
 अथभभावक वा संिक्षकले लशशु अवस्थामा िाखखददएको नाम आफ्नो लदैिक पदहिान 

प्रतिकूल भएमा त्यस नामलाई त्याग गने ि लदैिक पदहिानको सही प्रतितनथधत्व गन े
नामको छनोि गरि प्रयोग गन;े 

 व्यक्तिगि परििय जनाउने कागज प्रमाण (जिै नागरिकिा, शैलक्षक प्रमाणपत्र, 
िाहदानी, इत्यादी) लगायि सामालजक संजालहरूमा पतन लदैिक पदहिान अनसुािको 
नाम, लदैिकिा, शीषथक (जिै: Mr., Ms., Mx.), सवथनाम (जिै he, she, they) 
को प्रयोग गन;े 

 

                         
51

 Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in Asia  and The Pacific, 

2015, Asia Pacific Transgender Network, page xiii  
52

 Transition, TransWhat?, https://transwhat.org/transition/  
53

 Frequently Asked Questions about Transgender People, National Center for Transgender Equality, US 
54

 Social Transition, TransWhat? 
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चिटकत्सकीय अन्तरण (अङ््गरेजीमा: Medical transition) अििगि चिककत्सकीय 
पक्षका अििणहरू पदथछन् । यस तवषयमा तनम्न िथ्यहरूबाि िप प्रष्ट हुन सककन्छ :- 55 

 हमोन प्रतिस्थापन िेिाकप (Hormone Replacement Therapy); 
 िौँ हिाउने वा उमाने प्रकक्रया;  
 िन प्रत्यािोपण वा िन हिाउने शल्यकक्रया; 
 पाठेघि हिाउने शल्यकक्रया; 
 स्वि परिविथन शल्यकक्रया वा िेिाकप; 
 यौनाि पुनाःतनमाण शल्यकक्रया (Sex organs reconstruction surgery); 

इत्यादी 

चिटकत्सकीय अन्तरणमा अपनाइने यी तवथभन्न तवथधहरूलाई Gender affirming health 
services पतन भतनन्छ । 56 57 21 

 कतिपय पािलदैिक व्यक्तिहरूले चिककत्सकीय अििण गनथ िाहन्छन् भने कतिपयल े
िाहँदैनन् । सािै कतिले िाहेि पतन आथिथक लगायिका कािणले यिो चिककत्सकीय 
अििण गनथ सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । 

 चिककत्सकीय अििण प्रकक्रयाहरू वैयक्तिक इच्छा ि तनणथयको तवषय हो । आफ्नो 
स्वाःअनभुूिीको लदैिक पदहिान अनसुाि चितनन वा लजवनयापन गनथका लाक्तग यिा 
तवथधहरू अपनाउनै पछथ भन्ने छैन ।  

 पािलदैिक व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वाःअनुभूिीको लदैिक पदहिानमा  चितननकै लाक्तग 
यस ककलसमका चिककत्सकीय प्रकक्रयाहरू पुिा गनपैछथ भन्ने बाध्यकािी अवस्था सृजना 
गनुथ वा यिो प्रकक्रयाहरू गनै पाउँदैन भन्ने तनषेधात्मक अवस्थाको सृजना गनुथ 
पािलदैिक व्यक्तिहरूको शािीि माथिको अथधकाि, स्वायििा (Bodily integrity 
& autonomy) ि मानव अथधकािको उिंघनजन्य कायथ हो । 

 
 
                         
55

 Glossary of Transgender Terms, 2018, Johns Hopkins University 
56

 Guidelines for Gender Affirming Healthcare, for Gender Diverse and Transgender Children and Adults in Aotearoa 

New Zealand, 2018, ISBN: 978-0-473-45837-9 
57

 What is gender-affirmative health care?, WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD -11, World 

Health Organization Europe 
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मतृनाम  
 
प्रत्यके व्यक्ति जन्मने तबथिकै उसलाई उसका अथभभावक / संिक्षकद्वािा एउिा नाम ददइन्छ । 
नेपालका अथधकांश समाजहरूमा व्यक्तिको नाम लैदिकिा-युि (gendered) हुन्छ । िी 
सामालजक परिवेशमा व्यक्तिको नामबाि पतन उसको लदैिकिा चितनन्छ । त्यसलैे पािलदैिक 
व्यक्तिहरू लगायि तवतवध लदैिक पदहिानका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वाःअनुभूिीको लदैिक 
पदहिान अनसुाि जीवनयापन गनथ ि चिनाउन सरुु गरिसकेपचछ आरू्लाई लशशु आवस्थामा 
ददइएको नामले उनीहरूको लदैिक पदहिानलाई सही प्रतितनथधत्व गनथ नसकेमा त्यस 
नामबाि चितनन वा चिनाउन निाहने हुन सक्छन् । यिो अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो लदैिक 
पदहिानको सही प्रतितनथधत्व गने नाम छनोि ि प्रयोग गनथ िाहन्छन्  । अिाः त्यसिी व्यक्तिल े
आफ्नो लदैिक पदहिानको सही प्रतितनथधत्व गन ेनाम छनोि गरिसकेपचछ आरू्लाई लशशु 
अवस्थामा िाखखददएको नाम त्याग्छन् ि त्यही त्याक्तगएको नामलाई मतृनाम (अङ््गरेजीमा: 
Deadname) भतनन्छ ।58 59 
 
अथधकांश पािलैदिक व्यक्तिहरूका लाक्तग मृिनाम भन्नाले तबतिसकेको समय, पदहिान 
तवपिीिको परििय भएकाले मृिनामबाि सम्बोथधि हुने कुिा अपमानको तवषय हुन्छ । 
कतिपय पािलदैिक व्यक्तिहरूको स्वाःअनभुूिी अनुसािको लदैिक पदहिानमा जीवनयापन 
गनुथ अक्तघको जीवनकालमा त्रासमय, यािनापूणथ ि अपमानजनक अनभुवहरू हुन सक्छन् । िी 
व्यक्तिहरूलाई मृिनामको प्रयोग ि सम्बोधनले पनुाःआघाि (re-traumatize) गनथ सक्छ । 
कुनै पतन व्यक्तिलाई उसको मृिनामल ेसम्बोधन गनुथ उसको अस्तित्वलाई नै नकानुथ ि उसले 
आरू्लाई स्थाकपि गनथ िाहेको परििय एवं पदहिानबाि तनषधे गनुथ हो । त्यसैगरि कुनै पतन 
व्यक्तिको इच्छा तवरुद्व वा सहमति नललई मृिनाम सावथजतनक गरिनु तनजको  गोपनीयिाको 
अथधका िको उिघंनका सािसािै त्यिो कायथले व्यक्तिको सामालजक स्वीकायथिा एवं 
सामालजक-मनोवैज्ञातनक स्वास्थ्यमा नै प्रतिकूल प्रभाव पादथछ  । यसका सािै कुनपैतन 
व्यक्तिलाई उसको इच्छा तवपिीि वा असहमति हँुदाहँुदै मृिनामबाि सम्बोधन गने वा ललखखि, 
मौखखक एवं साङे्कतिक रुपमा प्रयोग गने कायथ लदैिक दहसंा अििगि पदथछ ।  
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लैङ्गिक िसु्बोर्न  
 
कुनै पतन व्यक्ति, तवशेष गरि पािलदैिक व्यक्ति लगायिका तवतवध लदैिक पदहिान भएका 
व्यक्तिहरूलाई, उनीहरूको लदैिक पदहिान वा उनीहरूले आरू्लाई सम्बोधन गदा प्रयोग गनथ 
अनुिोध गिेका लदैिकिाबोधक शि-शिावली प्रतिकूल सम्बोधन गने कायथलाई लैङ्गिक 
िसु्बोर्न (अङ््गरेजीमा: Misgender) भतनन्छ । 59  
 
अथधकांश पािलैदिक व्यक्तिहरू लगायि तवतवध लैदिक पदहिानका व्यक्तिहरूको लाक्तग 
पदहिान तवपिीि वा प्रतिकूलको लदैिक शिावलीहरूबाि सम्बोथधि हुने कुिा अपमानको 
तवषय हुन्छ । कतिपय पािलदैिक व्यक्तिहरूको स्वाःअनभुूिी अनसुािको लदैिक पदहिानमा 
जीवनयापन गनुथ अक्तघको जीवनकालमा त्रासमय, यािनापूणथ ि अपमानजनक अनुभवहरू हुन 
सक्छन ् । यिा लदैिक दसु्बोधनजन्य कायथले िी व्यक्तिलाई आफ्नो तवगि सकझझन बाध्य 
बनाउन पतन सक्छ । कुनै पतन व्यक्तिलाई उसको लदैिक पदहिान तवपिीि वा प्रतिकूलको 
लदैिक शिावलीहरूबाि सम्बोधन गनुथ उसको अस्तित्वलाई नै नकानुथ ि उसले आरू्लाई 
स्थाकपि गनथ िाहेको परििय एवं पदहिानबाि तनषेध गनुथ हो । लदैिक दसु्बोधनजन्य कायथ 
पतन लदैिक दहसंा अििगि पदथछ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) :  आधारिूत अिधारणा 19 

यौन अभिमुखिकरण / झुकाि 
 
कुनै व्यक्ति कुन लदैिकिाका अरु व्यक्तिहरू िर्थ  यौन ििा प्रणयात्मक (sexual and 
romantic) आकषथण महससु गदथछ भन्ने तवषय तनजको यौन अभिमखुिकरण / झकुाि 
(अङ््गरेजीमा : Sexual Orientation)  हो । प्रत्यके व्यक्तिको यौतनक ििा कामुक अनुभूिी 
एवं अथभव्यक्तिको तवशाल दायिालाई यौवनकता (अङ््गरेजीमा: Sexuality) भतनन्छ । 
व्यक्तिको यौतनकिा अििगि यौन अथभमुखखकिण एउिा दहस्सा हो । 7 12 17 21 22 23 24 25 

 
यौन अथभमुखखकिणका केही तवतवधिाहरू यस प्रकािका छन् :- 
 
विषमयौवनक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Heterosexual person) : आरू् भन्दा तवपिीि वा 
र्िक लदैिकिाका व्यक्ति िर्थ  मात्र यौन ििा प्रणयात्मक आकषथण हुने व्यक्तिलाई 
तवषमयौतनक व्यक्ति भतनन्छ । मदहलालाई परुुष प्रति ि परुुषलाई मदहला प्रति यौन ििा 
प्रणयात्मक आकषथण हुनु तवषमयौतनकिा हो । तवषमयौतनक व्यक्तिहरूलाई अङ््गरजेीमा 
‘Straight person’ पतन भतनन्छ । 
 
शाब्दिक व्युत्पथि : तवषम (ससृं्कि - तवपिीि, उिै निहेको)60, hetero (रीसेली - 
héteros - different)61 62 
 
समयौवनक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Homosexual person) : उिै लदैिकिाका व्यक्ति िर्थ  
मात्र यौन ििा प्रणयात्मक आकषथण हुने व्यक्तिलाई समयौतनक व्यक्ति भतनन्छ । मदहलालाई 
मदहला प्रति ि परुुषलाई परुुष प्रति यौन ििा प्रणयात्मक आकषथण हुनु समयौतनकिा हो । 
अङ््गरेजी भाषामा समयौतनक पुरुषहरूलाई ‘Gay’ ि समयौतनक मदहलाहरूलाई ‘Lesbian’ 
पतन भतनने गरिन्छ ।  
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शाब्दिक व्यतु्पथि : सम (ससृं्कि - उिै, त्यही, same)63, homo (रीसलेी - homós - 
same)64 65 
नोि: 

 'समयौतनक' (Homosexual) भन्नाले उिै लैदिकिाका व्यक्तिहरू प्रति आकषथण 
हुने व्यक्ति भतन बखुझन्छ । 'समलदैिक' (Same gender) भन्नाले उिै लदैिकिाका 
व्यक्तिहरू भन्ने बखुझन्छ । जिै पुरुष-पुरुष जोडी 'समलदैिक जोडी' भन्न सककन्छ 
ककनभने दबुै जना एउिै लैदिकिाका व्यक्तिहरू हुन् । अब िी दईु परुुषहरू मधे्य दबुै 
समयौतनक हुन सक्छन,् कुनै एक समयौतनक ि अको दद्वयौतनक हुन सक्छन,् दबुैजना 
दद्वयौतनक हुन सक्छन,् इत्यादी । शिािथको थभन्निा बुझेि सन्दभथ अनसुाि प्रयोग 
गनुथहोला ।  

 
ङ्गद्वयौवनक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Bisexual person) : आरू् भन्दा र्िक ि आरू् जिै / 
उिै लदैिकिाका व्यक्ति दबुै िर्थ  यौन ििा प्रणयात्मक आकषथण हुने व्यक्तिलाई दद्वयौतनक 
व्यक्ति भतनन्छ । 
 
शाब्दिक व्युत्पथि : दद्व (ससृं्कि - दईु)66, bi (ल्याकिन -  bis - two, paired, both)45 46 
 
सिधयौवनक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Pansexual person) : सबै लदैिकिाका व्यक्तिहरू िर्थ  
यौन ििा प्रणयात्मक आकषथण हुने व्यक्तिलाई सवथयौतनक व्यक्ति भतनन्छ । सवथयौतनक 
व्यक्तिहरू सबै लदैिकिाका मातनस प्रति आकषथण महसुस गदथछन् ि कुनै तनलिि लदैिकिा 
िर्थ  मात्र आकषथण हुन्छ भन्ने हँुदैन । 
 
शाब्दिक व्युत्पथि : सवथ (संसृ्कि - सब,ै सािा, all)67, pan (रीसेली - all)68 69 
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द्रियौवनक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Person with fluid sexual orientation) : ििल वा 
परिविथनशील यौन अथभमुखखकिण भएका व्यक्तिलाई िवयौतनक व्यक्ति भतनन्छ । िवयौतनक 
व्यक्तिहरूको कुनै एउिा तनलिि लदैिकिा िर्थ  मात्र आककषथि नहुनका सािै यो भावना ििल 
एवं परिविथनशील हुन,े कदहले कुनै लदैिकिा(हरू) िर्थ  आककषथि हुने ि कदहले अरु नै 
लदैिकिा(हरू) िर्थ  आककषथि हुन सक्न,े ििल वा परिविथनशील यौन अथभमुखखकिण भएका 
व्यक्तिहरू िवयौतनक व्यक्ति हुन् । 
 
शाब्दिक व्युत्पथि : िव (नपेाली - ििल)47 
 
अयौवनक व्यक्ति (अङ््गरेजीमा : Asexual person) : कुनै प्रकािको यौन आकषथण महससु 
नहुन,े कुनै प्रकािको यौन िाहना नहुने वा अतिन्यून यौन आकषथण/िाहना हुने व्यक्तिलाई 
अयौतनक व्यक्ति भतनन्छ ।  
 
शाब्दिक व्युत्पथि : अ (संसृ्कि - अकिण जनाउने उपसगथ), pan (रीसलेी - ἀ- -  negating 
prefix, opposite of) 43 44 
 
 
पारलैङ्गिक तर्था अन्तरललिी व्यक्तििरूको यौन अभिमुखिकरण 
 
यस अध्याय अक्तघको 'लदैिक पदहिान' अध्यायमा पािलैदिक ि अििललिी व्यक्तिहरू बािे 
व्याख्या गरिएको छ । हाम्रो कडर्ल्ट बुझाई अनसुाि मदहला पुरुष भन्नाले केवल त्यािलदैिक 
मदहला पुरुषहरूलाई मात्र कल्पना गने गदथछ । ििाकप मदहला पुरुष भन्नाले पािलदैिक 
मदहला ि पािलदैिक पुरुष एवं अििललिी मदहला ि अििललिी परुुष पतन हुन् ।  
 
जिै:- कोही पािलदैिक मदहला - पुरुष िर्थ  आकषथण महसुस गछथन् भने ऊ तवषमयौतनक, 
अरु मदहलाहरू िर्थ  आकषथण महससु गछथन् भने ऊ समयौतनक व्यक्ति, मदहला परुुष दबु ै
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िर्थ  आकषथण महससु गछथन् भने ऊ दद्वयौतनक व्यक्ति इत्यादी । कोही पािलैदिक परुुष - 
मदहला िर्थ  आकषथण महससु गछथन् भने ऊ तवषमयौतनक, अरु पुरुषहरू िर्थ  आकषथण 
महससु गछथन् भने ऊ समयौतनक व्यक्ति, मदहला पुरुष दबुै िर्थ  आकषथण महससु गछथन् भन े
ऊ दद्वयौतनक व्यक्ति इत्यादी । कोही अििललिी मदहला - पुरुष िर्थ  आकषथण महसुस गछथन ्
भने ऊ तवषमयौतनक, अरु मदहलाहरू िर्थ  आकषथण महससु गछथन् भने ऊ समयौतनक 
व्यक्ति, मदहला परुुष दबुै िर्थ  आकषथण महससु गछथन ् भन े ऊ दद्वयौतनक व्यक्ति इत्यादी । 
कोही अििललिी पुरुष - मदहला िर्थ  आकषथण महससु गछथन् भन े ऊ तवषमयौतनक, अरु 
पुरुषहरू िर्थ  आकषथण महसुस गछथन् भन े ऊ समयौतनक व्यक्ति, मदहला पुरुष दबु ै िर्थ  
आकषथण महससु गछथन् भने ऊ दद्वयौतनक व्यक्ति इत्यादी । 
 
 
ध्यान ङ्गिनपुने तथ्य  : 
 

 यौन अथभमुखखकिण शिावलीको अन्त्यमा 'यौतनक' (जिै: समयौतनक, दद्वयौतनक, 
सवथयौतनक) प्रयोग हुन्छ । 

 समयौतनक, दद्वयौतनक, सवथयौतनक लगायिका शिहरू तवशेषण शि हुन् ।  
 कुनै पतन मातनसलाई सम्बोधन गनुथ पदा अतनवायथ रूपमा 'व्यक्ति' भन्ने शिको प्रयोग 

गिौँ । जिै : उनी एक समयौतनक व्यक्ति हुन्, उनी दद्वयौतनक व्यक्तिहरूको 
अथधकािका तनन्ति कायथिि छन् । 

 यौन अथभमुखखकिणलाई यौतनकिा नामपदको रूपमा पतन प्रयोग गरिन्छ । जिै: 
Homosexuality - समयौतनकिा, Heterosexuality - तवषमयौतनकिा, 
Bisexuality - दद्वयौतनकिा, इत्यादी ।  

 नामपद ि तवशेषण युि शिावलीहरूको अिथ ि प्रयोग सन्दभथ र्िक छन् । 
'समयौतनकिा' नामपदले उि आकषथणको भावनालाई जनाउँछ भने िी आकषथणको 
भावना हुने व्यक्तिहरूलाई 'समयौतनक व्यक्ति' भनिे जनाइन्छ । 
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छाता शि 
 
ध्यान ङ्गिनुपने तथ्य  : 
 

 यौन तवशेषिा जनाउने शिावलीको अन्त्यमा 'ललिी' : जिै – अििललिी । 
 लदैिक पदहिान जनाउने शिावलीको अन्त्यमा 'लदैिक' : जिै - पािलदैिक, 

त्यािलदैिक, अलदैिक, इत्यादी । 
 यौन अथभमुखखकिण जनाउने शिावलीको अन्त्यमा 'यौतनक' : समयौतनक, दद्वयौतनक, 

सवथयौतनक, इत्यादी । 

ि 'यौन तवशेषिा', 'लदैिक पदहिान' अतन 'यौन अथभमुखखकिण' िीन र्िक-र्िक तवषयहरू 
हुन ्। 

 
यौभिकयौता 
 
हामीले यस पुिकमा कुिा गिेका िीन तवषय : यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गििान तर्था 
यौन विशेषता (अङ््गरेजीमा : Sexual Orientation, Gender Identity & Sex 
Characteristics)  भतन एउिा छािा शिावलीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।  
 
संके्षटपकरण :  

 अङ््गरेजीमा : SOGIESC (उ्ािण : सोलजसक्े ) 
 नेपालीमा : यौथभकयौिा (यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गििान तर्था यौन विशषेता)  

नेपाली भाषामा प्रत्येक शिको सरुुको अक्षि प्रयोग गदा क्लिष्ट हुने ि कणथकप्रय नहुन े
भएकाले शिको तवथभन्न ठाउँबाि अक्षि खझकेि याद गनथ सिल ि कणथकप्रय सकं्षेकपकिणका 
रूपमा तवकास गरिएको हो । 
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लसमान्तकृत समिू 
 
सब ैमातनसहरूको यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिा हुन्छ । िि केही 
तवशेष यौन अथभमुखखकिण, केही तवशेष लदैिक पदहिान ि केही तवशेष यौन तवशेषिा भएका 
व्यक्तिहरू सामालजक, संििनात्मक एवं व्यवस्थात्मक तवभेद, लाञ्छना, दहसंा, उत्पीडन 
लगायिका लसमान्तिकिणहरू भोग्दछन् ।  
 
िी लसमािकृि तवतवधिाहरूलाई 'लसमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गििान तर्था 
यौन विशेषताका व्यक्ति' (अङ््गरेजीमा : People of Marginalized Sexual 
Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics) भन्ने छािा शिको 
प्रयोग गरिन्छ । यसको अङ््गरेजी सकं्षेकपकिण PoMSOGIESC (उ्ािण : पोम् – 
सोलजसक्े) हो । यस शिावलीलाई हामी यस पिुकका लखेक ििा प्रकाशक ससं्थाहरूले 
प्रिलनमा ल्याएका हौँ । 
 
लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लैदिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाका व्यक्ति भन्नाले यौन 
अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ि/वा यौन तवशेषिाका आधािमा सामालजक 
लसमान्तिकिणमा पिेका व्यक्तिहरूलाई जनाउन े छािा शि हो । यौन अथभमुखखकिणमा 
तवषमयौतनकिा बाहेकका तवतवधिाहरू, लैदिक पदहिानमा त्यािलदैिक व्यक्तिहरू 
बाहेकका तवतवधिाहरू ि यौन तवशेषिामा अििललिी तवतवधिाका व्यक्तिहरूलाई यो छािा 
शिले जनाइन्छ । 
 
यद्यकप लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाका 
व्यक्तिहरूको पदहिान उनीहरूको यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन 
तवशेषिाका आधािमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन । जाि, जािीयिा, भाषा, अपििा, क्षेकत्रयिा, 
आथिथक अवस्था लगायिका पदहिान(हरू)ले पतन त्यस व्यक्तिको समालजक ि संििनात्मक 
तवशेषाथधकाि (privilege) ििा लसमान्तिकिण (marginalization) मा प्रभाव पाछथ ।  
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उिािरणका लाक्तग:  
 सब ैअििललिी व्यक्तिहरू आफ्नो यौन तवशेषिाका आधािमा तवभेद भोग्दछन् । िि 

जन्मँदै देखखने अििललिी तवतवधिाका व्यक्तिहरूको लाक्तग तवभेदपूणथ वािाविण जन्म 
देखख सुरु हुन्छ भने ककशोिावस्थामा देखखने अििललिी तवतवधिका व्यक्तिहरूको 
लाक्तग तवभेदपूणथ वािाविण ककशोिावस्था देखख सरुु हुन्छ ।  

 पािलदैिक व्यक्तिहरूले लदैिक पदहिानको आधािमा तवभेद भोग्दछन् । दललि 
समुदायका पािलदैिक व्यक्तिहरू त्यसका सािै जािीय तवभेद पतन भोग्दछन् । 

 त्यािलदैिक समयौतनक पुरुषहरूले भोग्ने तवभेद ि पािलदैिक समयौतनक पुरुषहरूले 
भोग्ने तवभेद र्िक हुन्छ । दबुैजना समयौतनक (यौन अथभमुखखकिण) भएका कािणल े
तवभेद भोग्दछन ् भन े दबुैजना परुुष हुन् ि लदैिकिाको आधािमा तवभेद भोगै्दनन् । 
त्यसै गिी पािलदैिक परुुषलाई आफ्नो लदैिक तवशेषिाको आधािमा तवभेद हुन्छ भने 
त्यािलदैिक पुरुषलाई हँुदैन । 

 
िसिथ व्यक्तिको लसमान्तिकिण ि तवशेषाथधकािको कुिामा उसको यौन अथभमुखखकिण, 
लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाले प्रभाव पाछथ नै, िि यसका सािै िी व्यक्तिको अरु 
पदहिान एवं पृष्ठभूमीको समेि उथिकै भतूमका िहन्छ । यसिी तवभेद ि लसमान्तिकिण एवं 
तवशेषाथधकािको तवशे्लषण गदा व्यक्तिको तवथभन्न पदहिान एवं पषृ्ठभूमीलाई समातवष्ट गने 
तवशे्लषणलाई अन्तरिक्तगधयता (अङ््गरेजीमा : Intersectionality) भतनन्छ ।  
 
 
क्वयरे व्यक्ति 
 
लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाका व्यक्तिहरूलाई 
क्वयरे व्यक्ति  (अङ््गरेजीमा : Queer person) पतन भतनन्छ । अङ््गरेजी भाषामा पदहले 
‘Queer’ शिलाई लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाका 
व्यक्तिहरूलाई अवहेलना गरिने शिका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।  
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बीसौँ शिािीको अन्त्यमा िी व्यक्तिहरू आरै्ले यस शिलाई पनुदातब ि पनुव्याख्या गरि 
अपनत्व जनाएि यस शिलाई लाञ्छना िदहि शिको रूपमा प्रयोग गने अथभयान िलाएका 
थिए ।70 र्लिाः अदहले यस शिलाई लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान 
ििा यौन तवशेषिाका व्यक्तिहरूको तविोहको रूपमा हेरिन्छ । 
 
समसामाक्तयक प्रिलनमा यस शिलाई 'लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लैदिक पदहिान 
ििा यौन तवशेषिाका व्यक्ति'को पयायवािी शिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । 
 
'क्वयेि' एउिा तविािधािा पतन हो । तवशेष गरि यो शि तविोहको द्योिकका रूपमा हेरिन्छ 
ककनभने समाजमा जसिी लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लैदिक पदहिान ििा यौन 
तवशेषिाका व्यक्तिहरूलाई लास्थञ्छि िुल्याउने प्रयासलाई तवर्ल गरि एउिा अपशिलाई 
सम्मानजनक शिको रूपमा स्थाकपि गरियो । यसिी समाजमा व्यापक लदैिकिा ि 
यौतनकिाको मूल्य मान्यिाहरूले नै तनलिि पदहिानका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा िाखख 'अरु' 
पदहिानका व्यक्तिहरूलाई अन्यकिण ि लसमान्तिकिणमा पािेको दृकष्टकोणल े गरिन े
आलोिना, समालोिना ि तवमशथमा क्वयरे लसद्धान्त (Queer Theory) आधारिि छ ।71 72 
कतिपय तवश्वतवद्यालयहरूले यही तवषयमा क्वयरे शास्त्र (Queer Studies) शैलक्षक तवधा 
समेि स्थापना गिेका छन् ।73  
 
 
एललजवबिीआइ 
 
कतिपय प्रिलनहरूमा अङ््गरेजी सकं्षेकपकिण LGBTI को समेि प्रयोग गिेको पाइन्छ । 
‘LGBTI’ भन्नाले समयौतनक मदहला (Lesbian), समयौतनक पुरुष (Gay), दद्वयौतनक व्यक्ति 
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 QUEERS READ THIS, A leaflet distributed at pride march in NY Published anonymously by Queers, June, 1990  
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 Oxford Reference, https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100358573  
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 Queer Theory: A Rough Introduction, 2020, Illinois Library, University of Illinois  
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 University LGBT/Queer Programs, 2020, List of universities in US & Canada that provides Queer Studies program, 

http://www.people.ku.edu/~jyounger/lgbtqprogs.html  
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(Bisexual person), पािलदैिक व्यक्ति (Transgender person) ि अििललिी व्यक्ति 
(Intersex person) बुखझन्छ ।  
 
यिो संक्षेकपकिणको तवथभन्न ढिले प्रयोगहरू गरिएको पाइन्छ । जिै: - LGB, LGBT, 
GLBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBTIQ+, LGBTIQA, LGBTIQAP, LGBTIQAP+ इत्यादी ।  
यिा सकं्षेकपकिणहरूले तनलिि पदहिानहरूलाई ककिानी गदथछ । जिै LGBTI 
संक्षेकपकिणले पाँिविा पदहिान, LGBT संक्षेकपकिणले िािविा पदहिान, इत्यादी । यिो 
संक्षेकपकिण लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाका 
व्यक्तिहरूको तवतवधिा समावेशी छैन । यिा सकं्षेकपकिणको प्रयोगमा कोही समावेश हुने ि 
कोही समावेश नहुने अवस्था िहन्छ । अब, कुनै तनलिि पदहिान नै ककिानी गनुथपने अवस्था वा 
सन्दभथमा सोही अनसुािका शिहरू मात्र प्रयोग गनथ सककन्छ, िि 'लसमािकृि यौन 
अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन तवशेषिाका व्यक्ति' भन्ने शिावलीले जसिी 
व्यापक रूपमा व्याख्या गदथछ, त्यसिी नै LGB, LGBT, GLBT, LGBTI, LGBTIQ, 
LGBTIQ+, LGBTIQA, LGBTIQAP, LGBTIQAP+ लगायिका संक्षेकपकिणहरूल े
समावशे गदैन । 
 

लैङ्गिक तर्था यौवनक अल्पसङ््गयक 
 
नेपालको सतंवधान २०७२ मा लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन 
तवशेषिाका व्यक्तिहरूलाई जनाउन "लदैिक ििा यौतनक अल्पसखं्यक" शिावलीको प्रयोग 
गरिएको छ । 74 िि यो शिावली 'लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लैदिक पदहिान ििा 
यौन तवशेषिाका व्यक्ति' शिावली जिै स्पष्ट छैन । यो जनसखं्या अल्पसंख्यक होइनन् भन्ने 
िकथ  पतन छ । िसिथ दीघथकालीन रूपमा संतवधानमा प्रदि 'लदैिक ििा यौतनक 
अल्पसङ््गख्यक' शिावलीलाई 'लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लदैिक पदहिान ििा यौन 
तवशेषिाका व्यक्ति' शिावलीले प्रतिस्थापन गनुथपछथ भन्ने हाम्रो माग िहेको छ । 
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 नेपालको संतवधान २०७२, भाग–३ मौललक हक ि किथव्य अििगि १८. समानिाको हक , ४२. सामालजक न्यायको हक  
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परम्परागत प्रिलनका केिी शिािलीिरू 
 
 
यी शिािलीिरूको बारेमा ििा गनुधपिा केिी तथ्यिरू :- 
 
 पिम्पिागि प्रिलनमा िहेका शिावलीहरूको अवधािणा, परिभाषा वा बझुाई अस्पष्ट हुन 

सक्छ ।  
 यिा कतिपय शिहरू अपशि वा गालीगलौजका शिहरू हुन सक्छन् । यी 

शिहरूको जकिल सामालजकिा छ । जिै:- समाजको नजिमा कुनै व्यक्ति उि 
समाजको परुुष वा मदहलाको बझुाई अििगि नदेखेमा वा नलागेमा उनीहरूलाई 
होच्याउन यी शिहरू प्रयोग गनथ सककन्छ । िि केही व्यक्तिहरू स्वयंले नै यी शिहरू 
दाबी गिेि यी शिहरूमै गौिव मान्ने गिेका छन् । 

 यी शिावली ि यस सँग जोकडएका बुझाई समकालीन अवस्थामा असान्दथभथक हुन सक्छ 
।  

 यिा शिहरूको प्रयोगमा संवेदनशीलिा अपनानपुछथ । 

 
नेपालमा बसोबास गने तवतवध जाि-जािीय, भाकषक, धातमथक, लगायिका समुदायहरूको 
पिम्पिागि बोलीमा मदहला ि पुरुष बाहेकका लैदिकिा जनाउने केही शिावलीहरू 
प्रिलनमा िहेको पाइन्छ । 
 

मैंबाब ु 
 
नेवााः समुदायमा 'मैंबाब'ु भन्ने शि प्रिलनमा िहेको पाइन्छ । नेपालभाषामा 'मैं'को अिथ 'केिी' 
ि 'बाब'ुको अिथ 'केिा' िहेको ि यी दईु शिलाई जोडेि मदहला पुरुष बाहेकका व्यक्तिहरूलाई 
'मैंबाब'ु भन्ने गरिएको छ । नपेालभाषाको दोलखा भाकषकामा 'नातनबाब'ु पतन भन्ने गरिएको 
पाइन्छ । यो शि अििललिी ब्ाहरू : जिै दबुै यौनाि भएका ब्ाहरू जन्मँदा प्रयोग 
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गिेको पाइन्छ । वा कुनै व्यक्तिलाई जन्मँदा एउिा लदैिकिामा हुकाइएको छ ि उसको लदैिक 
अनुभूिी ििा अथभव्यक्ति त्यो भन्दा र्िक भएमा (जिै: पािलदैिक व्यक्तिहरू) पतन यो शि 
प्रयोग गनथ गरिएको छ । यो पिम्पिागि प्रिलनको शिमा स्पष्टिा नभएको कािणले 
समकालीन अवस्थामा यो शि नरुिाइन सक्छ । अििललिी व्यक्तिहरूको पतन लदैिक 
पदहिान पुरुष, मदहला वा गैि-द्वयसांखखक हुन सक्छ ि पािलदैिक मदहलाहरूले मदहला ििा 
पािलदैिक परुुषहरूले पुरुष भतन पदहिान गछथन् । िि कतिपय पुिाना पुिाका नेवााः 
समुदायका व्यक्तिहरूले आरू्लाई 'मैंबाब'ु भनेि चिनाउने गिेको पतन पाइन्छ ।75 
 
नेपालभाषामा पतन समकालीन आवश्यकिा अनसुाि यौथभकयौिा सम्बन्धी तवथभन्न शिहरू 
तवकास भएका छन् । हेनुथहोस् : नेपाल संवि् ११४१/०१/१७ मा प्रकालशि 'यिा क्वसााः, जााः 
म्हलसका व यचि ं िलजसु सम्बन्तन्ध नपेालभासय् आधािभूि खँग्वाःि' (आइएसतबएन : 978-
9937-0-8031-6) 
 
मौक्तगया 
 
केही प्रकाशनहरूमा 'मौक्तगया' शि मधसे तिि िेस्रोललिी व्यक्तिहरूलाई जनाउन प्रयोग 
गरिन्छ भतन उिखे गरिएको छ ।76 मैथिली भाषी समुदायमा यो शिको प्रयोग गरिएको 
पाइन्छ । ठाउँ अनसुाि 'मौदहयाह', 'मौक्तगयाही' वा 'मौगी' भन्ने पतन प्रयोग गरिन्छ । केही मैथिली 
भाषीहरूसँग बुझ्दा यो शि कुनै परुुषल ेसामालजक मान्यिा अनुसाि पुरुष जिो व्यवहाि 
नगिेमा उसलाई अवहेललि िुल्याउनका लाक्तग यो शिको प्रयोग गरिन्छ भन्ने बुझ्नमा आएको 
छ ।77 मधसेमा कायथिि एक िेस्रोललिी अथधकािकमीसगँ कुिाकानी गदा उनका अनुसाि 
कतिपय व्यक्तिहरू जो जन्मँदा परुुष भनेि हुकाइएका थिए ि आफ्नो लदैिकिा मदहला िहेको 
अनुभूिी गछथन,् िी व्यक्तिहरूले आरू्लाई चिनाउन यी शिहरूलाई सामान्य रूपमा प्रयोग 
गिेको पतन बझु्न आएको छ ।78 
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िोलजन ्
 
मैथिली ि भोजपुिी भाषामा िेस्रोललिी व्यक्तिहरूलाई जनाउन 'खोलजन'् भन्ने शि पतन प्रयोग 
हुन्छ ।77 मधेसमा कायथिि एक िेस्रोललिी अथधकािकमीले भने स्पष्ट यौनाि नभएका वा दबु ै
यौनाि भएका ब्ाहरू जन्मँदा 'खोलजन'् भन्ने गिेको बिाएका छन् ।78 
 
ཕ་ོལགོ་མ་ོལགོ  'प् िो-लो मो-लो' 
 
कतिपय प्रकाशनहरूमा दहमाली भगेमा 'रु्लुमुल'ु भन्ने शि प्रयोगमा िहेको भतन उिखे छ 
।76 दहमाली भेग पतन आरै्मा तवतवध छ ि त्यहाँ तवथभन्न भाषाहरू प्रिलनमा छन् । 'रु्लमुुल'ु 
भन्ने शि कुन स्थान वा समुदायमा प्रिललि िहेको भतन उिखे छैन । माथििो मुिाङ्गमा 
बोललने ल्होवा भाषाको एक शिकोषमा 'र्ोलोक मोलोक' ि त्यसको अिथ 'िेस्रोललिी' भतन 
उिखे छ ।79  तिब्बिी भाषाका जानकािहरूसँग बुझ्दा तिब्बिी भाषामा 'ཕོ་ལོག་མོ་ལགོ' भन्ने 
शिावली प्रिलनमा िहेको बुखझएको छ । यसलाई ललप्याििण गदा 'र्ो लोग मो लोग' हुन्छ  
भने यसको उ्िण 'प् हो-लो मो-लो' भतन गरिन्छ ।80 यसको शाब्दिक अिथ बझु्दा 'प् हो'को 
अिथ पुरुषत्व (masculine) ि 'मो'को अिथ नािीत्व (feminine) हुन्छ भने 'लो'को अिथ 
'तवपिीि वा र्कथ न'ु हो । त्यसलैे 'प् हो-लो मो-लो'को अिथ मदहला पुरुष िर्थ  जाने आउने अिवा 
ििल / परिविथनशील लैदिक प्रवृथिलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ । यो शिावली डोल्पो 
भाषामा पतन प्रयोग गिेको पाइन्छ ।81 
 
मिेी 
 
नेपालका कतिपय पहाडी समुदायहरूमा 'मेिी' भन्न े शि प्रिलनमा िहेको पाइन्छ ।76 
दालजथललङ्गमा नािीत्व स्वभाव भएका पुरुषहरूलाई 'मेट्टा' भन्ने गरिन्थ्यो भने नपेालमा यो शि 
आयाि हँुदा 'मेिी' शिको रूपमा प्रिलनमा आएको हो ।82 83 नेपालमा मेिीहरूले एक-
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आपसमा बोल्दा मेिी भाषाको प्रयोग गछथन् । यो नपेाली भाषामा आधारिि एउिा गोप्य संवाद 
शैली हो ।84   
 
 ख्वाजा लसरा  خواجہ سرا
 
मुलश्लम समुदायहरूमा 'ख्वाजा लसिा' भन्ने शिावली प्रिलनमा छ ।78 16 
 
ङ्गिज्रा 
 
भाििीय उपमहाद्वीपमा मदहला ि पुरुष भन्दा र्िक एउिा लदैिकिाका रूपमा दहजडा, दहज्रा 
वा दहजिा भन्ने सामालजक समुदाय िहेको छ । भाििीय उपमहाद्वीपमा दहजडा समुदायको 
उिखेनीय इतिहास िहेको पाइन्छ । दहजडा समुदायको बािेमा कामसुत्र जिा रिमा समेि 
उिखे भएको छ भने दहजडा समुदायको इतिहास मुगल साम्राज्यको समयसगँ जोकडएको 
देखखन्छ । त्यसै गरि नि वा नािीको बन्धन भन्दा माथि उठेको ि िसिथ दहजडा समुदायका 
व्यक्तिहरू अलौककक भन्ने धातमथक आस्था समेि िहेको पाइन्छ । दहजडा समुदायका व्यक्तिहरू 
सखुद अवसिहरूमा नािगान गरि आलशवाद ददने पतन िलन िहेको पाइन्छ । दहजडा 
समुदायमा गुरु-िेला प्रिा िहेको पाइन्छ । एउिा घिानाको मूलीका रूपमा एकजना गुरु हुन्छ 
। उि गुरु अिगथि अरु िेलाहरू हुन्छन् । गुरुले घिानाका सबै तनयम अनुशासनको तनधािण 
गने ि पालना गने गिाउने कायथ गछथन् ।85 
 
इतिहासको कुनै कालखण्डमा सामालजक स्वीकायथिा ि मान्यिा िहेका लदैिकिा (जसलाई 
समसामाक्तयक भाषामा त्यािलदैिक व्यक्तिहरू भन्न सककन्छ) बाहेक अरु तवतवध लदैिकिाका 
व्यक्तिहरू मूलधािको समाजमा तवभेद, लाञ्छना ि तििस्काि भोग्नपुने हुनाले आरू्हरू छुटै्ट 
स्थानमा छुटै्ट बसेि जीवन तनवाह गनुथपने बाध्यिा हुन सक्थ्यो । त्यसिी छुटै्ट बसोबास 
गरिसकेपचछ मूलधािको समाजबाि अलक्तग िँदै जाने ि आफ्नै छुटै्ट पिम्पिा ि िलन समेि 
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तवकास हँुदै गएको पतन पाइन्छ । भाििीय उपमाहाद्वीप अििगि भािि, पाककिान ि 
बङ््गलादेशमा दहजडा समुदायको व्यापक बसोबास छ । त्यसलैे सबै दहजडा समुदायहरूमा 
एउिै ससं्काि नहुन सक्छ । िी समुदायहरूले कुन देविालाई मान्न,े उनीहरूको समाज वा 
घिानामा कोही थभतँ्रदा किो िीतिरिवाज हुन,े उनीहरूको समाजमा कसैको मृत्यु हँुदा मृत्य ु
ससं्काि कसिी गने लगायिका ससं्कािहरू पतन आ-आफ्नै हुने गदथछ । उनीहरूले तवलशष्ट 
प्रवृथिको िाली बजाउने गदथछन् ि िालीको माध्यमबाि खुशी, िीस प्रकि गन,े आरू् सुिलक्षि 
िहेको संकेि ददने लगायिका भावनाहरू अनपु्रदान गने गछथन् । कतिपय दहजडा 
समुदायहरूमा आफ्नो छुटै्ट प्रकािको भाषा समेि बोल्ने गरिन्छ, उदाहिणको लाक्तग दहज्रा 
र्ािसी भाषा, गुप्ती भाषा, इत्यादी । 86 87 88 
 
नेपालमा कतिपय प्रकाशनहरूमा नपेालमा पतन दहजडा समुदायको उपस्थस्थति वा आरू्लाई 
दहजडा भनेि पदहिान गने व्यक्तिहरू छन् भन्ने उिखे गरिएको छ । केही उपाख्यानात्मक 
प्रमाण (Anecdotal evidence) का अनसुाि नेपालको मधसे क्षेत्रमा दहजडा समुदायहरू 
िहेको ि नािगान गरि पसैा कमाउन सक्ने समयको बलेा भािि-नेपाल वािपाि गरि 
आयाअजथन गने गिेको भन्ने िाहा भएको हो ।89 िि नेपालमा दहजडा समुदायहरू बािेमा 
िथ्यपिक ढिले खोज अनसुन्धान भएको छैन, ि आरू्लाई दहजडा भतन पदहिान गने कुन ै
पतन समूह अगाडी आएको देखख िँदैन । 
 
सािर्ान: नेपालमा यो शिावली अपशि, गालीगलौज ि अवहेलना गने ढिले प्रयोग गिेको 
पाइन्छ । 'दहजडा' शिको उत्पथि अपमानजनक नभएिापतन ि भाििीय उपमहाद्वीपमा 
सम्मानजनक ढिले प्रयोग गिेिापतन नेपालको सन्दभथमा सोही कुिा लागु नहुन सक्छ । 
नेपालमा यो शिलाई मौखखक दहसंाका रूपमा प्रयोग गने गरिन्छ ।   
यस शि प्रयोगमा संवेदनशीलिा अपनाउनपुछथ  । धेिैजनाको लाक्तग यो शि उनीहरूको 
जीवनकालमा आरू् प्रति हुने दहसंासँग सम्बन्तन्धि िहेकाले यिो शिको असंवेदनशील 
प्रयोगले िी व्यक्तिहरूलाई िप दहलंसि िुल्याउन सक्छ । 
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विविर् 
 
केही प्रकाशनहरूमा िेस्रोललिी व्यक्तिहरूलाई बुझाउन 'लसिारु', 'मारुनी', 'निुवा' जिा 
शिहरू पतन प्रिलनमा िहेको उिखे गरिएको छ ।76 90 नेपाली वृहि् शिकोषमा पतन 
'लस िँगारु' शि उिखे छ, िि शिकोषमा अपमानजनक एवं असंवेदनशील भाषा प्रयोग गिेि 
अिथ उिखे गरिएको छ ।91 िि यी शिावलीहरू नेपालका तवथभन्न ससृं्कतिहरूमा परुुषले 
मदहलाको भषे लगाएि नाच्ने नृत्य वा ससृं्कति जनाउन प्रयोग गरिने हो । अब यसै आधािमा िी 
समुदायहरूले िेस्रोललिी व्यक्तिहरूलाई पतन त्यही शिहरू प्रयोग गने गिेको छ वा छैन भन्ने 
बािे िथ्यपिक जानकािी छैन । सन् २०१४ को एउिा सवके्षणमा कोिी, धुिानी, निनैब, 
ककन्नि जिा शिहरू समेि पतन प्रयोगमा िहेको देखाउँछ ।92 िि यी शिावलीहरू बािे कुनै 
तविृि अध्ययन वा िप जानकािी छैन । 
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विविर् शििरू 
 
तेस्रोललिी 
 
िेस्रोललिी भतन पदहिान गने व्यक्तिहरूले आरू्लाई मदहला वा परुुष भन्दा र्िक वा थभन्न 
भतन व्याख्या गने गिेका छन् ।76 'िेस्रोललिी' भन्ने शि नेपालमा सन् २००७ सुतनलबाबु पि 
तवरुद्ध नेपाल सिकािको रै्सला पचछ प्रयोगमा आएको देखखन्छ । 
 
अपनत्व: िेस्रोललिी भतन पदहिान गने व्यक्तिहरू आरू्मा मदहला पुरुष भन्दा र्िक लैदिक 
गुण भएको कािणले आरू् मदहला वा पुरुष भतन पदहिान नगने ि िेस्रोललिी पदहिान दाबी 
गछथन् ।  
 
अिस्था: यो शि समसामाक्तयक अवस्थामा धेिैल ेरुिाउँदैनन् ि यसको प्रयोग क्रमशाः घि्दै 
गएको छ ।  
 
आलोिना: िेस्रोललिी शि आरै्मा तवभेदकािी िहेको आलोिना भएको पाइन्छ । कोही पतन 
पदहलोललिी ि दोस्रोललिी निहेको वा कोही पतन पदहलोललिी ि दोस्रोललिी हँुदैन भने 
िेस्रोललिी पतन एउिा श्रेणीगि वा िहगि रूपमा बुझाउन खोलजएको भतन आलोिना भएको 
पाइन्छ । मदहला आन्दोलनमा मदहला हुनलुाई दोस्रो दजाको लदैिकिा वा दोस्रोललिीका 
रूपमा हेरिने दृकष्टकोणलाई तविोध गरिन्छ, िि समाजले मदहला परुुष भतन नदेख्दैमा कुनै पतन 
व्यक्तिलाई िेस्रोललिी उपमा ददनु उचिि निहेको भन्ने आलोिना िहेको छ । समाजको 
मूल्यमान्यिा अनसुाि कसलैाई पुरुष वा मदहला दबुै होइन भन्ने लागै्दमा उसको 
स्वाःअनभुूिीको लदैिक पदहिान त्यिै नहुन सक्छ । उसल ेआरू्लाई परुुष वा मदहला भतन 
पदहिान गिेिापतन उसलाई त्यस भन्दा र्िक लदैिकिामा हुकाइएकै कािण उसलाई 
'िेस्रोललिी'को उपमा पतन ददने गरिन्छ, जुन उसको मानव अथधकािको उिघंन हो । 
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सािर्ानी:  यस शि प्रयोगमा संवेदनशीलिा अपनाउनपुछथ । अक्तघ 'लदैिक पदहिान' 
अध्यायमा उिखे गरिएको स्मिण गिाउँदै : लैदिक पदहिान प्रत्यके व्यक्तिको आत्मतनणथयको 
अथधकाि हो । यदद कुनै व्यक्तिले आरू्लाई 'िेस्रोललिी' भनेिै चिनाउँछ भने िी व्यक्तिलाई 
सोही भतन सम्बोधन गनुथ उचिि िहन्छ । िि कसैल े आरू्लाई 'िेस्रोललिी' भतन नचिनाउँदा 
नचिनाउँदै अतनच्छापूणथ रूपमा यो शि लाद्न ुभनेको लदैिक दसु्बोधनजन्य दहसंा हो । 
 
भ्रम तर्था वमथ्या वििारिरू: 
 
'िेस्रोललिी' शि सम्बन्तन्धका केही गलि बुझाई वा भ्रमहरू चिनुथ पदा देहाय बमोलजमका छन्:- 
 
१)  िेस्रोललिी भनकेो िर ान्सजेण्डि होइन । िेस्रोललिी व्यक्तिहरू आरू्लाई मदहला ि पुरुष 
भन्दा छुटै्ट लदैिकिाका रूपमा व्याख्या गछथन् । पािलदैिक (िर ान्सजेण्डि) मदहलाहरू 'मदहला' 
ि पािलदैिक (िर ान्सजेण्डि) पुरुषहरू 'पुरुष' भनी नै पदहिान गछथन् । यी दईु शिहरूको अिथ 
िान्तत्वक रूपमा र्िक छ ।  
 
२) िेस्रोललिी भन्नाले 'LGBTI’ होइन । केही व्यक्तिहरूले मदहला ि पुरुष बाहेक िेस्रो ललिी 
हुन्छ, ि िेस्रो ललिी भन्नाले पाँि ििीका व्यक्तिहरू क्रमशाः LGBTI हुन् भन्ने भ्रमात्मक ि गलि 
धािणा समेि िहन गएको पाएका छौँ । हामील े यो पुिकमा अक्तघका अध्यायहरू पढ्दा 
LGBTI भन्नाले के हो ि यौथभकयौिा िीन र्िक-र्िक कुिाहरू हुन् भन्ने बुखझसक्यौँ । प्रत्यके 
शिावलीको छुटै्ट अिथ छ । यसमा अन्योलिा गनुथहँुदैन । 
  
३) अििललिी व्यक्तिहरू िेस्रोललिी होइनन् । अििललिी एउिा यौन तवशेषिा हो, िेस्रोललिी 
एउिा लैदिक पदहिान हो । खासमा 'िेस्रोललिी' शि लदैिक पदहिान भएकाले 'ललिी' नभएि 
'लदैिक' हुनपने हो । िि प्रिलनमा भने 'िेस्रोललिी' भनेि ल्याइएको छ । अििललिी यौन 
तवशेषिाका व्यक्तिहरूको लदैिक पदहिान पुरुष वा मदहला समेि हुन सक्छ ।  
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आम सञ्चािमाध्यमहरूले सिही ढिले बुखझददने, अतिसिलीकिण गिेि लखेखददन,े 
जनिेिनामा भन्दा पतन आफ्नो लखे वा सामारीमा बढी भन्दा बढी भ्यू आओस् भन्ने 
दृकष्टकोणले हेरिददने लगायिका कािणहरूले यस तवषय सम्बन्धी तमथ्या तविाि ि भ्रमहरू 
बढाएको छ । यति मात्र नभएि िेस्रोललिी भतन पदहिान नगने व्यक्तिहरूलाई समेि 
अतनच्छापूणथ ि जबिजिी ढिमा सञ्चाि माध्यमहरूको आरू्खुशी 'िेस्रोललिी' भनेिै सम्बोधन 
गने लजद्दी ढीकप ज्वलि िहेको कािणले यिा धेिै नै तमथ्यातविािहरू रै्ललन पुगेको छ । 
नेपालमा िचिथि ि तवश्वसनीय मातनने सञ्चाि माध्यमहरूले िेस्रोललिी भतन पदहिान नगने 
व्यक्तिलाई अतनच्छापूणथ 'िेस्रोललिी' भतन सम्बोधन ि उिखे गरि समािाि समे्प्रषण 
गरिददएको घिनाहरू भिेाउन सककन्छ । यिो अनैतिक अभ्यासहरूले तनज व्यक्तिहरूको 
जीवनमा मात्र नभएि, पािलदैिक व्यक्तिहरूको अथधकािका तनन्ति हँुदै आएको काननुी 
वकालि ििा पैिवी एवं जनमानसले पािलदैिक व्यक्तिहरू बािे िाख्न ेबुझाईमा समेि प्रतिकूल 
असि पुर्याएको छ । BBC World मा A lesbian couple attacked in London भन्ने 
समािाि नपेाली सञ्चाि माध्यमहरूले 'िेस्रोललिी जोडीलाई लण्डनमा आक्रमण' भतन 
छाकपएको पाइन्छ, जबकक 'Lesbian'को अिथ 'समयौतनक मदहला' हो वा मदहला-मदहला 
जोडी भएको कािण 'समलदैिक जोडी' पतन भन्न सककन्थ्यो । िि यसिी िान्तत्वक अिथ नै र्िक 
भएको 'िेस्रोललिी' शिको प्रयोग गरियो । अिथ नै नबुझी असंवेदनशील ढिले 'िेस्रोललिी' 
शिको प्रयोग हुनु पतन लसमािकृि यौन अथभमुखखकिण, लैदिक पदहिान ििा यौन 
तवशेषिाका व्यक्तिहरूको लाक्तग एउिा ठूलो समस्याका रूपमा खडा भएको छ । िेस्रोललिी 
शिले केवल िेस्रोललिी व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ । यो अरु पदहिानहरूलाई समेि जनाउन 
तमल्ने छािा शि होइन । 
 
 
समललिी 
 
उत्पभि: 'समललिी' भन्ने शि पतन नपेालमा सन् २००७ सतुनलबाबु पि तवरुद्ध नपेाल 
सिकािको रै्सला पचछ प्रयोगमा आएको देखखन्छ । यसको प्रािस्तिक कालीन प्रयोगमा 
'समयौतनक व्यक्ति'हरूलाई जनाउन ि 'समलदैिक' अिथ जनाउनका तनन्ति प्रयोग हुन्थ्यो ।76 
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तसे्रोललिीको पयायिािी: सञ्चािमाध्यमहरूले 'समललिी िेस्रोललिी' भनेि दबुै शिहरूलाई 
सँगै प्रयोग गने प्रिलन बढ्दा समललिी िेस्रोललिी दईु शिहरू एउिै अिथमा पतन प्रयोग गने 
गरिएको पाइन्छ । कतिपय प्रयोजनमा 'िेस्रोललिी'को पयायवािी शिका रूपमा 'समललिी' 
शिको प्रयोग गिेको पाइन्छ । 
 
समयौवनक व्यक्ति (Gay/Lesbian): समयौतनक व्यक्तिहरूलाई 'समललिी' भन्नु उचिि होइन 
। समयौतनक हुनु एउिा 'यौतनकिा' हो 'ललि' होइन । समयौतनक व्यक्तिहरूलाई 'समललिी' 
भन्दा ललि ि यौतनकिा तबि अन्योलिा सृजना हुन्छ ।  
 
समलैङ्गिक: 'समलैदिक' शिको शाब्दिक अिथ 'उिै लैदिकिा' (Same gender) भन्न े
बुखझन्छ । 'समललिी' शिको प्रयोग हुन िालेको प्रािस्तिक कालमा यही अिथको रूपमा प्रयोग 
गनथ सरुु भएको हो । िि 'ललिी' भन्दा यौनािमा केब्दन्द्रि हुन पुग्छ । जिै: समललिी सम्बन्ध 
भन्दा लशश्न-लशश्न (Penis-Penis) ि योनी-योनी (Vagina-Vagina)को सम्बन्ध भन्ने बुखझन्छ 
। पुिािन प्रिलनमा सके्स ि जेण्डि नछुकिने वा अस्पष्ट ढिले 'ललि' शिको प्रयोग गरिन े
भएकाले पतन 'समललिी' शि तवकास भएको हो । यद्यकप हाल जेण्डिलाई 'लैदिकिा' भनेि 
बुखझन्छ ि सके्स-जेण्डि तबि शाब्दिक अन्योलिा छैन । 'लदैिक' भन्नाले 'लैदिकिा' - मदहला, 
पुरुष, गैि-द्वयसांखखक हुनुमा आधारिि छ । 'समलदैिक सम्बन्ध' भन्नाले मदहला-मदहला, 
पुरुष-पुरुष ि गैि-द्वयसांखखक व्यक्ति - गैि-द्वयसांखखक व्यक्ति तबिको सम्बन्ध भतन बखुझन्छ । 
यो शि पािलदैिक व्यक्ति ि अििललिी व्यक्तिहरूको लाक्तग पतन समावेशी छ ।  
 

*** 
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