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बडि एण्ि िाटामा नपेाली भाषाको समावेशी तथा मैत्रीपूर्ण 
भाषाको प्रयोग सम्बन्धी साझा बझुाई 

पषृ्ठभडूम 

संसारका सबै भाषाहरूले आफ्नो समाज र संस्कृडतको झल्को दिन्छ । भाषा, समाज र 
संस्कृडतको तािाम्य सम्बन्ध हनु्छ । भाषालाई सतही रूपमा सम्पकण को माध्यम भनी 
बझेुपडन यो सम्पकण  माध्यममा अन्तडनणहहत भाष्यहरू पडन हनु्छ । यी भाष्यहरू समाज 
हपच्छे नै फरक हनु्छ र ती सामाजजक वास्तहवकताकै आधारमा त्यस भाषामा समपकण  
हनु्छ । 

यसको अथण यो पडन हो हक समाजमा जरा गािेका सम्पूर्ण मूल्य मान्यताहरू भाषा माफण त 
झल्कन्छन ्। यसैले उक्त समाजमा के हवषय जाहहर (obvious) हो के होइन, के सामान्य 
हो के होइन, के समाहवष्ट हनु्छन ्के वहहष्करर्मा पछणन ्भन्ने हवषय पडन डनधाणरर् गछण । 

त्यसैले समाजमा व्यापक हपतसृत्ता, महहलादे्वषी (डमसोजजनी), द्वयसांजिक लैहिक व्यवस्था 
(जेण्िर बाइनेरी), आन्तडलणिीमगु्धी (एण्िो-सेजससजम), त्याचलैहिकमगु्धी (डसस्-सेजससजम), 

हवषमयौडनकमगु्धी (हेट्रोसेजससजम), सपाितामगु्धी (एबडलजम), जात व्यवस्था, जातीय हवभेि, 

लगायतका सम्पूर्ण सामाजजक समानता पडन भाषामा झल्कन्छ । एकातफण  यी हवडभन्न 
सामाजजक असमानतामा हवशेषाडधकार रहेका समूहहरूले बोलीचालीको भाषा माफण त यी 
भाषाहरू सामाजन्यकरर् गिै रहन्छन ् भने ती असमानतामा डसमान्कृत भएका समूहका 
डनजम्त थप उत्पीिनको कारर् । त्यसै गरी नेपाली भाषा हवगत ३०० वषण िेजि बहभुाषी 
िेशमा एकमात्र औपचाररक कामकाजको भाषाका रूपमा स्थाहपत िेवनागरी डलहपमा लेख्न े
नेपाली भाषाको पडन आफ्नै वचणस्व छ र यस भाषा माध्यम समाजका हवडभन्न 
असमानताहरू संस्थागत समेत हनु ससछन ्।त्यसै गरी नेपाली भाषा कस्तो हनुपुछण र 
कसरी लेजिनपुछण भनी गररने डनधाणरर्मा पडन शजक्तको िाइनाडमसस रहेको हनु्छ । कसैले 
यो डनर्णय गनण पाउँछ, कसले यो डनर्णय कोछण, को यी छलफलमा भाग डलन पाउँछन,् 

कसलाई हवज्ञको रूपमा हेररन्छ, कसको भाष्यले धेरै वजन पाउँछ, इत्यािी हवषय पडन 
शजक्तको िाइनाडमससकै हवषय हो । को प्रमिु हनु्छ, को सहायक हनु्छ, को सामान्य 
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हनु्छ, को असामान्य हनु्छ, को मखु्य हनु्छ, को अन्य हनु्छ, कुन कुरालाई स्वभाहवक 
माडनन्छ, कुन कुरालाई अस्वभाहवक माडनन्छ जस्ता हवषयहरू पडन भाषामा झजल्कन्छ र 
समाजमा व्याप्त असमानताहरूले यसको डनधाणरर्मा भडूमका डनवाणह गिणछ । 

लैहिक उत्पीिन लगायत हवडभन्न सामाजजक उत्पीिनहरूको संवािमा र समाजजक न्यायको 
वकालत गिाण उत्पीिनलाई सामाजन्यकरर् गने भाषाको प्रयोग उजचत हुँिैन । त्यसले झन 
ती सामाजजक भाष्यहरू पनुरुत्पािन र प्रोत्साहन हनेु गिणछ । तसथण सामाजजक न्यायको 
वकालतमा नेपाली भाषा सम्बजन्धका भाषागत मागणिशणनका डनजम्त यो िस्तावेज बनेको हो 
। 

यस िस्तावेजको उद्दशे्य 

 सामाजजक असमानता-का/मा केजन्ित भाष्यहरू पनुरुत्पािन नहनेु हहसाबले नेपाली 
भाषाको प्रयोग गनणका डनजम्त । 

 भाषाको प्रयोगबाट सामाजजक भाष्यका असमानता र अमैत्रीपूर्णतालाई डनमूणल पानणका 
डनजम्त । 

यो मागणिशणको िस्तावेज हवचार हवमशण र छलफल माफण त तयार भएको हो र डिकोषणमा 
आउने पररमाजणनसँगै पररमाजणन हनु्छ । 

 

लैहिकता  
पठनपाठनमा नेपाली भाषाको िईुवटा व्याकरर्ात्मक डलंग : पडुलिी र स्त्रीडलिी भनेर 
पढाइएपडन वास्तहवकतामा भने नेपाली भाषामा एक प्रकारले मानव जाडतका 
महहलाहरूलाई जनाउँछ भने अकोले त्यस बाहेक सबैलाई । यो लैहिकताको आधारमा 
जनाइएको भन्िा पडन महहलाहरूलाई जनाउन एउटा मूल शब्िमा गररएको हो । एकतफण  
महहलाहरूको पहहचानलाई केवल प्रत्यय र थपथापमै िमु्च्याएको छ भने अको तफण  
महहला र परुुषको भाहषक संवािमा यस बाहेकका लैहिकताहरूलाई लपु्त गररएको छ । 

 कुनै पडन व्यजक्तले आफूलाई डनजित लैहिकताबोधक शब्िबाट सम्बोधन गनण नभने 
सम्म लैहिक तटस्थ शब्िहरूकै प्रयोग गररनेछ । तसथण हरेक व्यजक्तले आफूलाई 
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कसरी जचनाउँछ वा कसरी सम्बोधन गनण चाहन्छ भन्ने हवषय नीजलाई नै सोध्नपुछण 
र सोही अनसुार प्रयोग गररनेछ । 

 लैहिकताबोधक शब्िको सीडमतता केवल सम्बन्धवाचक शब्िहरूमा मात्र हनेुछ । 
जनुसकैु शब्ि जसको मूल शब्िमा प्रत्यय थपेर स्त्रीडलिी बनाइन्छ, जस्तै  िासटर - 
िासटरनी (+नी), जशक्षक - जशजक्षका (+इका), त्यस्ता शब्िहरूको प्रयोग गररनेछैन 
। हवशेषर् वा हियापिमा पडन लैहिक तटस्थताकै प्रयोग गररनेछ । 

 कुनै पडन महहलादे्वषी (डमसोजजडनस्ट) भाषाको प्रयोग गररनेछैन । 

 िईु थरी मात्र लैहिकता हनु्छ भन्ने भाष्य कायम हनेु प्राकरको भाषा प्रयोग 
गररनेछैन । 

महहलादे्वषी भाषा 

 महहलाहरू सम्बजन्धका रूहढवडगणकरर् (स्टेररयोटाइप) झजसलने कुनै पडन भाषा।1 

 महहलाहरू प्रडत अवहेलना झल्काउने कुनै प्राकरको उिान टुक्का । 

 पारलैहिक महहला र अन्तरडलिी महहलालाई महहलाको पररभाषाबाट वहहष्करर्मा 
पाने भाष्य । 

 महहलालाई प्रत्ययको िजाणमा सीडमत राख्न ेकुनै प्रकारको भाषा - िासटरनी (+नी), 
जशक्षक - जशजक्षका (+इका)। 

सम्बोधन 

 हामी महहलाहरूलाई वैवाहहक जस्थडत िलुाएर गररने सम्बोधन र परुुषहरूलाई 
वैवाहहक जस्थडत मतलब नरािी गररने सम्बोधनलाई मान्िैनौँ ।हामी अङ्ग्रजेीमा 
सबै महहलाहरूलाई Ms. (डमज)् भनेर सम्बोधन गछौँ ।  

 त्यसै गरी गैर-द्वयसांजिक लैहिक पहहचान भएका व्यजक्तहरूलाई अङ्ग्रीजीमा Mx. 

(मसुस)् भनेर सम्बोधन र जस्तै नेपालीमा "श्रः" भनी सम्बोधन गछौँ । 

                                                             

1  रूहढवडगणकरर् भनेको कुनै डनजित समूह, समिुाय, लैहिकता, पहहचान भएका 
माडनसहरूसम्बन्धी रहेको अनम्य (ररजजि), अडतसरलीकरर् र रूहढवािी धारर्ा 
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 कुनै व्यजक्तलाई सम्बोधन गनणका डनजम्त लैहिकतालाई त्यती महत्व दिन ुआवश्यक 
छैन । नामको अगािी लैहिक तटस्थ "श्री" वा नामको पछािी "ज्यू / जी / ज"ु 
थपेर सम्बोधन गनणमा हाम्रो प्राथडमकता हनेुछ । 

लैहिक हवहवधता समावेशी भाषा 

लैहिकता भनेको महहला र परुुष मात्र हुँिैन । महहला र परुुषको पारम्पाररक पररभाषा र 
मान्यताहरूमा मात्र महहला र परुुष सीडमत छैनन ्। लैहिकता हवहवध हनु्छ र यो एउटा 
स्प्रसेट्रम र संतात्यक (कजन्टन्यम) व्यापक हनु्छ । यसलाई कुनै हहसाबले कुजण्ठत वा 
बकडसकरर् गनुण डमल्िैन । परुुष र महहलाको मात्र मान्यता हनु ुर ती िईु मान्यता पडन 
अडत संकीर्ण र कुजण्ठत हनुकुो कारर्ले त्यस मान्यतामा अटाउन नससने सबै माडनसहरू 
सामाजजक लाञ्छनाका जशकार हनु बाध्य छन ्। 

आधारभतू नैडतकता : 

 कुनै व्यजक्तले आफ्नो लैहिकता कसरी पहहचान गछण भनेर नीजलाई नै सोध्ने र 
त्यसैको प्रयोग गने । 

 कुनै व्यजक्तले आफूलाई कसरी सम्बोधन गराउन चाहन्छ भन्ने हवषय नीजलाई नै 
सोध्ने र त्यसैको प्रयोग गने । 

 अनावश्यक ढिले कसैको लैहिक पहहचान नसोध्ने । कुनै व्यजक्तसँग संवाि 
गनणका डनजम्त उसको लैहिक पहहचान भन्िा पडन उसले सम्बोधन गनण चाहेको 
लैहिकताबोधक शब्िहरू महत्वपूर्ण हनु्छ । 

 कुनै व्यजक्तको लैहिक पहहचानलाई आधार बनाएर र त्यस बारे अडतिमर्ीय, 

व्यजक्तगत र नीजलाई अप्ठ्यारो असहज महससु गने कुनै प्रकारको प्रश्न नसोध्ने वा 
कुरा नगने । 

 कसैको लैहिक पहहचान अड्कलन नगने । तपाइँ यस्तो िेजिनहुनु्छ तपाइँ त 
यस्तो होला है भन्ने अनमुान नगने । 

समावेशी र मैत्रीपूर्ण भाषा : 

 सबै माडनसहरूलाई जनाउन पिाण लैहिक तटस्थ शब्िहरूकै प्रयोग गने । 

 िईु वटा लैहिकता मात्र हनु्छ भन्ने भाष्य कायम नगने । 
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 यौनािसँग लैहिकतालाई नजोड्ने । सबै माडनसहरूको जशश्न वा योनी हनु्छ भन्न े
छैन । जशश्न भएका सबै माडनसहरू परुुष र योनी भएका सबै माडनसहरू महहला 
हुँिैनन ् ।परुुष हुँिैमा महहला तफै आकषणर् हनु्छ वा महहला हुँिैमा परुुष तफै 
आकषणर् हनु्छ भन्ने छैन । 

 

आिर तटस्थ भाषा 
 मध्यम आिराथीको बहवुचनमा भाषा प्रयोग गिाण आिर तटस्थ रहेको माडनन्छ । 

- उनले काम गछणन,् िोल्माले प्रडतवेिन बझुाएका छन,् लाम्बाचाणले अनवुाि गरे, 

लालनवा पसाणवासी हनु ्। 

 

गरै-मातभृाषी मैत्रीपूर्ण 
नेपाली भाषा नेपालमा सबैको मातभृाषा होइन । गैर-मातभृाषीहरूले यो भाषा बोल्िा 
आफ्नो मौडलकताको झल्को िेख्न ु स्वभाहवक हो । यसमा मातभृाषीहरूले सरह बोलेन 
भनेर लाञ्छना लगाउन ु गलत हो । प्रायः चीन-डतब्बती भाषा पररवारका भाषाहरू र 
जनजाती भाषाहरूमा लैहिकता छुट्याइराख्न ु आवश्यक छैन । बिी एण्ि िाटाले पडन 
भाषामा लैहिक तटस्थतालाई नै प्राथडमकता दिन्छ । त्यसै गरी नेपालका अडधकांश 
भाषाहरूमा नाम सवणनाम शब्िमा प्रत्यय जोिेर मात्र एकवचन बहवुचन हनेु भएकाले गैर-
मातभृाषीहरूलाई हवशेषर् र हियापिमा वचन छुट्याउन ुपडन अस्वभाहवक हनु ससछ । 
अससर गैर-मातभृाषीहरूमा मातभृाषीहरूको जस्तै शे्रर्ीमा हवभाजजत भाषाको प्रयोग नहनु 
ससछ । 

व्याकरर् र भाषामा भएको मूलधार हववािहरूमा लैहिकता र यौडनकताको दृहष्टकोर्, गैर-
मातभृाषीहरूको दृहष्टकोर्, अङ्ग्रजेी भाषा प्रमिु भएका नेपाली भाषीहरूको दृहष्टकोर् र 
तरल एवं हवहवधताको दृहष्टकोर्ले हेररएको छैन । 

 कुनै पडन व्यजक्तलाई बलाघात (एससेन्ट)को आधारमा लाञ्छना र अमैत्रीपूर्ण 
व्यवहार लगाइनेछैन । 
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 गैर-मातभृाषीहरूले प्रयोग गरेको भाषालाई अस्वभाहवक माडनिैँन । अझ, गैर-
मातभृाषीहरूका डनजम्त उनीहरूले प्रयोग गरेकै भाषा उनीहरूका डनजम्त अझै 
स्वभाहवक हनु ससछ । 

 व्याकरर्लाई कुजण्ठत दृहष्टकोर्ले हेररनेछैन । अझ, नेपाली व्याकरर् अत्यन्तै 
परम्परागत परुुष केजन्ित र मातभृाषी केजन्ित छ । व्याकरर्ले संवािको 
व्यापकतालाई रोसनहुुँिैन । 

 

अनसूुची 

लैहिक तटस्थ भाषा 

द्वयसाजंिक भाषा तटस्थ भाषा 
महहला तथा परुुष व्यजक्तहरू 

केटा केटीहरू बच्चाहरू 

बाल बाडलका बालबच्चा / बाल 

सम्पूर्ण िाज,ु भाइ तथा दििी बहहनी सम्पूर्ण िशणकवृन्ि / सहभागी 
महहला हो हक परुुष हो ? तपाइँको लैहिकता के हो ? 
 

यौन अडभमजुिकरर्, लैहिक पहहचान र यौन हवशेषता (Sexual Orientation, 

Gender Identity and Sex Characteristics) सम्बन्धीको बझुाई 

यौन हवशेषता (Sex characteristics) : यौन हवशेषता भन्नाले माडनसको यौनाि वा प्रजनन 
अिबाट छुहिने शारीररकी डभन्नता हो । 

अन्तरडलिी (Intersex) : पडुलिी वा स्त्रीडलिी शरीरका परम्परागत धारर्ाहरूमा नअटाउने 
यौन हवशेषताहरू (यौनाि, प्रजनन रन्थी तथा गरु्सतु्रको ढाँचा) भएका व्यजक्तहरूलाई 
अन्तरडलिी व्यजक्त भडनन्छ । अन्तरडलिी हनु ुयौन हवशेषताको हवषय हो । अन्तरडलिी 
व्यजक्तहरू आफूलाई परुुष, महहला वा गैर-द्वयसांजिक भनी पहहचान गनण ससछन ् । 
अन्तरडलिी व्यजक्तहरू हवषमयौडनक, समयौडनक, दद्वयौडनक, सवणयौडनक, अयौडनक, इत्यािी यौन 

https://bodyanddata.org/


7/13 
 

  

https://bodyanddata.org/ 

अडभमजुिकरर्का हनु ससछन ्। 

कुनै व्यजक्त अन्तरडलिी होइन, वा पडुलिी वा स्त्रीडलिी शरीरका परम्परागत धारर्ाहरूमा 
अटाउने यौन हवशेषताहरू छन ्भने आन्तडलणिी (Endosex) पडन भडनन्छ । 

जन्मिँा यौनािको आधारमा इहित गररएको डलंग (Sex assigned at birth) भन्नाले सामाजजक 
मूल्य मान्यता अनसुार कुनै बच्चा जन्मन डबजत्तकै नीजको यौन अि वा हवशेषताको 
आधारमा नीजलाई केटा वा केटी भनेर गररने डनधाणरर् भनी सम्झनपुछण । जन्मँिा पडुलिी 
इहित गररएका व्यजक्त (Assigned male at birth) भन्नाले कुनै बच्चा जन्मन डबजत्तकै नीजको 
यौनाि जशश्न (Penis) भएको आधारमा नीजलाई केटा / परुुष भनी गररएको डनधाणरर् भनी 
सम्झन ुपछण । जन्मँिा स्त्रीडलिी इहित गररएका व्यजक्त (Assigned female at birth) भन्नाले 
कुनै बच्चा जन्मन डबजत्तकै नीजको यौनाि योनी (Vagina) भएको आधारमा नीजलाई केटी 
/ महहला भनी गररएको डनधाणरर् भनी सम्झन ुपछण । 

लैहिक पहहचान (Gender identity) : लैहिक पहहचान भन्नाले हरेक व्यजक्तको डभत्री मन वा 
अन्तरात्माबाट लैहिकता सम्बन्धी आएको व्यजक्तगत अनभुतूी र अनभुव एवं डभत्री मनबाट 
आएको आन्तररक बोध र नीजले त्यसलाई गने प्रस्ततुीकरर् तथा आफ्नो लैहिकता 
जचनाउन प्रयोग गने शब्िवाली हो । 

त्याचलैहिक व्यजक्त (Cisgender person) : जन्मँिा यौनािका आधारमा इहित गररएको 
डलंगसँग मेल िाने लैहिक पहहचान भएका व्यजक्तहरू । त्याचलैहिक र पारलैहिक 
हवपरीताथी शब्ि हनु ् । "त्याचलैहिक" शब्िको अभावमा "यौनािका आधारमा इहित 
गररएको डलंगसँग मेल िाने लैहिक पहहचान भएका व्यजक्तहरू" लाई मात्र सामान्य 
(normal) वा सामान्य डलिका व्यजक्त (normal gender) भडनने गररन््यो जसकारर् अरु 
लैहिक पहहचानका व्यजक्तहरूलाई असामान्यकरर् (abnormalization) भयो । हाम्रो 
समाजले यस प्रकृडतका माडनसहरूलाई मात्र "सामान्य" मान्ने सामाजजक भाष्यलाई तोड्िै, 

सबै लैहिक पहहचानहरू सामान्य हनु ्भन्ने भाष्य कायम गनण यो शब्िको उत्पत्ती भएको 
हो । कुनै पडन व्यजक्त जसको जन्मँिा यौनािको आधारमा पडुलिी इहित गररएको र 
लैहिक पहहचान परुुष हो भने ऊ त्याचलैहिक परुुष ( cisgender man / cisman ) र कुनै पडन 
व्यजक्त जसको जन्मँिा यौनािको आधारमा स्त्रीडलिी इहित गररएको र लैहिक पहहचान 
महहला हो भने ऊ त्याचलैहिक महहला ( cisgender woman / ciswoman ) भडनन्छ । 

https://bodyanddata.org/


8/13 
 

  

https://bodyanddata.org/ 

पारलैहिक व्यजक्त (Transgender person) : जन्मँिा यौनािका आधारमा इहित गररएको 
डलंगसँग मेल निाने लैहिक पहहचान भएका व्यजक्तहरू । पारलैहिक परुुष (Transgender 

Male / Transman ) भन्नाले परुुष लैहिक पहहचान भएका ती व्यजक्तहरू जसको जन्मँिा 
यौनािको आधारमा स्त्रीडलिी इहित गररएको डथयो भनी सम्झन ु पछण । पारलैहिक 
परुुषहरू जन्मिाँ स्त्रीडलिी इहित गररएका हनु्छन ्। योनी डलएर जन्मेका हनुाले समाजले 
उनीहरूलाई केटी वा बाडलका भनेर इहित गिणछ, र हकुण ने बढ्ने िममा हनेु लैहिक 
अनभुव र प्रस्ततुीकरर्को हकमा केटा वा परुुषको गरु् हवकास हनु्छ र आफूलाई परुुष 
भनी पहहचान गिणछन ्। पारलैहिक महहला (Transgender Female / Transwoman ) भन्नाले 
महहला लैहिक पहहचान भएका ती व्यजक्तहरू जसको जन्मँिा यौनािको आधारमा पडुलिी 
इहित गररएको डथयो भनी सम्झन ुपछण । पारलैहिक महहलाहरू जन्मिाँ पडुलिी इहित 
गररएका हनु्छन ्। जशश्न डलएर जन्मेका हनुाले समाजले उनीहरूलाई केटा वा बालक 
भनेर इहित गिणछ, र हकुण ने बढ्ने िममा हनेु लैहिक अनभुव र प्रस्ततुीकरर्को हकमा 
केटी वा महहलाको गरु् हवकास हनु्छ र आफूलाई महहला भनी पहहचान गिणछन ् । 
अङ्ग्रजेीमा यसलाई Men of trans experience वा Women of trans experience पडन भडनन्छ 
। 

हवहवध लैहिक व्यजक्त (Gender diverse person) : महहला र परुुषको लैहिकता बाहेकका 
हवहवध लैहिक पहहचानहरूलाई जनाउने शब्ि । 

गरै-द्वयसाजंिक लैहिक पहहचान ( Non-binary gender identities ) : परुुष वा महहलाको 
पररभाषामा नअटाउने र परुुष वा महहलाको अडभव्यजक्त अन्तगणत नपने लैहिक 
पहहचानहरूलाई गैर-द्वयसांजिक लैहिक पहहचान भडनन्छ । पारम्पाररक लैहिक डभन्नता 
सँग सम्बजन्धत नरहेका र महहला वा परुुष लैहिकता िबैु नरहेको, िबैु रहेको वा डमश्रर् 
जनाउने लैहिक पहहचानहरूको हवहवधतलाई गैर-द्वयसांजिक भडनन्छ । गैर-द्वयसांजिक 
लैहिक पहहचान अन्तगणत पडन िाइनाडमक हहसाबले हवहवध लैहिक पहहचानहरू हनु्छन ्। 
यस समबन्धीका पहहचान र भाषाहरू हवकासोन्मिु अवस्थामै नै रहहरहेको छ । 

तेस्रोडलिी (Third Gender) : िजक्षर् एडसयाली हहन्िू र मशु्लीम संस्कृडत समाजमा आफूलाई 
महहला वा परुुषको पररभाषामा नराख्न ेआफ्नो छुिै समाज, संस्कार, रीडतररवाज र रहन 
सहन भएको हवडभन्न समिुायहरू छन ् । सामाजजक मूल्य मान्यता अनसुार तेस्रोडलिी 
व्यजक्तहरूलाई अलौहकक माडनन्छ र उनीहरूले दिएको आजशवाणि र श्राप लाग्िछ भन्ने 
मान्यता समेत रहेको र उनीहरू कुनै सिुि अवशर जस्तै हववाह, नवजन्म जशश,ु इत्यािीमा 
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नाच गान गने, आजशवाणि दिने परम्परागत पेशा पडन गिणछन ् । कडतपय तेस्रोडलिी 
समिुायहरूको लामो इडतहास नै छ, उनीहरूको छुिै स्थानमा समिुायगत बसोबास हनु्छ र 
आफ्नो समिुायमा कोही डभत्रन चाहेमा, समिुायमा डभत्री सकेपछी, समिुायमा कसैको मतृ्य ु
हुँिा र कडतपय अवस्थामा समिुायको आफ्नै छुिै भाषा वा भाहषका समेत हनेु गिणछ । 
िजक्षर् एडसयामा हेिाण यी तेस्रोडलिी समिुायहरू हहजिा, हकन्नर, मंगलामिुी, पावैया, 
ख्वाजाडसरा, िसु्रा, िसआु, अरवानी, इत्यािी हनु्छन ्भने नेपालमा मेटी, कोथी, घाँिे, मौडगयाह, 

मैंबाब,ु फुलमुलु,ु फोलोक मोलोक, इत्यािी हनु्छन ्। तेस्रोडलिी भन्नाले परम्परागत धारर्ा 
पडन हो । यो धारर्ा समसमाहयक रूपमा सबैलाई सान्िडभणक नहनु ससछ । परम्परागत 
जीवनशैलीसँग जोडिएको हनुाले अहहलेको यगुमा यसको व्यपकता वा सान्िडभणकता नहनु 
पडन ससछ । तेस्रोडलिी शब्िलाई हाम्रो समाजले नस्वीकारेको वा नबझेुको सबै लैहिक 
पहहचानहरूलाई समेटेर इहित गनणका डनजम्त प्रयोग गनुण डमल्िैन । कडतपय, हवशेष गरी 
यवुा पसु्ताका माडनसहरू तेस्रोडलिी शब्िको हवभेिकारी हकडसममा आलोचना पडन गछणन ्
। समयको आवश्यकता अनसुार अनेकौँ लैहिक पहहचानका शब्िहरू हवकास भएर 
माडनसहरू आफूलाई पररजचत गिै िलेुर आएको अवस्थामा तेस्रोडलिी शब्िले सबैलाई 
जनाउँछ भन्ने गलत धारर्ा राख्नहुुँिैन । 

यौन अडभमजुिकरर् (Sexual orientation) : कुनै व्यजक्त कुन लैहिकताका अरु व्यजक्तहरू 
तफण  यौन तथा प्रर्यात्मक (sexual and romantic) आकषणर् महससु गिणछ भन्ने आधारमा 
नीजको यौडनक पहहचानलाई यौन अडभमजुिकरर् भडनन्छ । 

हवषमयौडनक (Heterosexual/Straight) : आफू भन्िा फरक लैहिकता प्रडत यौन तथा 
प्रर्यात्मक आकषणर् महससु गने व्यजक्त 

समयौडनक (Homosexual) : आफू जस्तै / उस्तै लैहिकता प्रडत यौन तथा प्रर्यात्मक 
आकषणर् महससु गने व्यजक्त (समयौडनक परुुष : Gay, समयौडनक महहला : Lesbian) 

दद्वयौडनक (Bisexual) : आफू भन्िा फरक लैहिकता र आफू जस्तै लैहिकता िबैु प्रडत यौन 
तथा प्रर्यात्मक आकषणर् महससु गने व्यजक्त 

सवणयौडनक (Pansexual) : सबै िाले लैहिकता प्रडत यौन तथा प्रर्यात्मक आकषणर् महससु 
गने व्यजक्त वा यौन तथा प्रर्यात्मक आकषणर् महससु गनण लैहिकता बाधा नपने व्यजक्त 

अयौडनक (Asexual) : कुनै प्रकारको यौन तथा/वा प्रर्यात्मक आकषणर् महससु नगने 
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व्यजक्त 

यौन अडभमजुिकरर्को हकमा अडधकांश यी शब्िहरू प्रयोग हनेु भएतापडन, यौन 
अडभमजुिकरर् यडतमा मात्र सीडमत छैन । यी अडतररक्त पडन अनेकौँ शब्िहरूद्वारा 
माडनसहरूले आफूलाई पररजचत गराउँछन ्। यौडनकता सम्बन्धीको भाषा पडन हवशाल र 
हवकासोन्मिु छ । त्यसैले यौन अडभमजुिकरर्लाई यडतमै सीडमत रािी व्याकख्या गनुण 
उपयकु्त छैन । 

सवयेर (Queer) : एउटा छाता शब्ि जसले हाम्रो सामाजजक मूल्य मान्यतामा 
नस्वीकाररएका, उत्पीिन र डसमाजन्तकरर्मा पाररएका यौन अडभमजुिकरर्, लैहिक पहहचान 
र यौन हवशेषताहरूको हवहवधतालाई जनाउँछ । यस अथण परम्परागत पडुलिी वा स्त्रीडलिी 
शरीरको पररभाषामा नपने हवहवध यौन हवशेषता भएका व्यजक्तहरू, जन्मँिा यौनािका 
आधारमा इहित गररएको डलंगसँग मेल िाने लैहिक पहहचान नभएका लैहिक हवहवधताका 
व्यजक्तहरू र महहला-परुुष बीच हनेु यौन तथा प्रर्यात्मक आकषणर् भन्िा परका हवहवध 
यौन अडभमजुिकरर्का व्यजक्तहरूलाई जनाउने व्यापक शब्ि हो । अन्तरडलिी यौन 
हवशेषताका हवहवधताहरू, त्याचलैहिक बाहेकका लैहिक पहहचानहरू र हवषमयौडनक 
बाहेकका यौन अडभमजुिकरर्हरूलाई बझुाउने छाता शब्ि 'सवयेर' हो । 

डसमान्कृत यौन अडभमजुिकरर्, लैहिक पहहचान र यौन हवशेषताका व्यजक्त (People of 

Marginalized Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics) : सवयेर 
जनसंख्यालाई अको भाषामा यसरी पडन बझुाउन सहकन्छ । यो शब्िावलीले सामाजजक 
उत्पीिन र डसमाजन्तकरर्लाई केन्िमा राख्छ । 

SOGISEC (सोजजसेक्) - Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics 

PoMSOGIESEC (पोम ् – सोजजसेक्) - People of Marginalized Sexual Orientation, 

Gender Identity and Sex Characteristics 

यौडभकयौता - यौन अडभमजुिकरर्, लैहिक पहहचान र यौन हवशेषता 

MOGAI (मग्गी) – Marginalized Orientations (Sexual/Romantic), Gender Alignments 

(Identities and Expressions) and Intersex variations 

डसडभलैडल - डसमान्कृत अडभमजुिकरर्हरू (यौन तथा प्रर्यात्मक), लैहिक पहहचान तथा 
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प्रस्ततुीकरर् र अन्तरडलिी हवहवधताहरू 

अपवािीकरर् र असामान्यीकरर् गने भाषा 

 आम जनता, आम महहला, आम परुुष, सामान्य परुुष, सामान्य महहला, पूर्ण परुुष, पूर्ण 
महहला, इत्यािी भाषाले "त्याचलैहिक व्यजक्तहरू"लाई जनाउन िोज्िा यस 
बाहेकका हवहवध लैहिकताका व्यजक्तहरू अन्यकरर् र अपवादिकरर्मा पिणछ । 

 “तपाइँ जस्तो मान्छे” अथवा “तपाइँहरूको” 
 

गलत भाष्य र अपव्याख्या गने भाषा 
 

 

 

पारलैहिक व्यजक्तहरू महहला वा परुुष भन्िा फरक होइनन ् । पारलैहिक महहलाहरू 
महहला अन्तगणत नै पछणन ्र पारलैहिक परुुषहरू परुुष अन्तगणत नै पछणन ्। 

 

 

 

कुनै व्यजक्त महहला हनुका डनजम्त उसको लैहिक पहहचान महहला हनुपुछण । महहला र 
महहला भनी पहहचान गने व्यजक्त फरक होइनन ्। महहला भनेर पहहचान गछणन ् र त 
महहला हनु ्। महहला भनेर पहहचान नगने व्यजक्त महहला होइनन ्। 

 

 

 

 

हवषमयौडनकता भन्िा परका यौन अडभमजुिकरर्का व्यजक्तहरूलाई "यौडनक अल्पसंख्यक" 
भनेर जनाउन ु डमल्िैन । यसले सवणप्रथम संख्यामा केजन्ित व्याख्या गिणछ । साथै गैर-

X 

महहला, परुुष तथा पारलैहिक 

X 

महहला र महहला भनी पहहचान गने व्यजक्तहरू 

X 

यौडनक अल्पसंख्यक /  यौन अल्पसंख्यक 
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हवषमयौडनक व्यजक्तहरू अल्पसंख्यक हनु ्भन्ने कुनै आधार नै छैन । यौडनकता हवहवध र 
तरल हवषय हो । समाजले नबझेुका वा नस्वीकारेका यौडनकताहरूको आवाज उठाउँिा 
कुनै डनजित यौडनकतालाई केन्िमा राख्न ेर अरुलाई "अल्पसंख्यक"को उपमा दिन ुगलत 
हो । त्यसै गरी "यौन अल्पसंख्यक" भनेर सामाजजक मूलधारको यौन अभ्यास बाहेकका 
यौन अभ्यासका व्यजक्तहरूलाई जनाउन प्रयोग गररने शब्ि हो । जस्तै कडतपय अमेररकी 
राज्यहरूमा अन्तर-रहिय हववाहलाई पडन "यौन अल्पसंख्यक"का रूपमा माडनन्छ हकनभने 
त्यहाँ गोरा र गोराहरू बीच अडन काला र कालाहरू बीच हववाह हनु ुमात्र "सामान्य" हो 
। त्यसै गरी गदु्वद्वार मैथनु गने व्यजक्तहरू, वा गनुतु्वरीिाष्टी (BDSM) अभ्यास गने 
व्यजक्तहरू, िम्पत्ती साटासाट (partner swipe) यौन अभ्यास गने व्यजक्तहरू, वा कुनै 
कृडत्रमभजु कामोते्तजना, हकङ्क, फेहटस भएका माडनसहरूलाई समेत "यौन अल्पसंख्यक" 
भडनने गररन्छ । त्यसैले गैर-हवषमयौडनक व्यजक्तहरूलाई बझुाउन यो शब्िको प्रयोग गनुण 
अस्वभाहवक हनु्छ । यस्ता यौन अभ्यासहरू सबै यौन अडभमजुिकरर्का व्यजक्तहरूमा 
गररन्छ । समाजको मूलधारको मान्यता अन्तगणत नपनण डबजत्तकै आउने लाञ्छना र हवभेि 
बारे कुरा गनुण महत्वपूर्ण रहे जस्तै सामाजजक मान्यता अन्तगणत नपने माडनसहरूलाई 
अन्यकरर् गरी सामाजजक मूलधारलाई यथावत राख्नाले त्यो "सामान्य"को कुजण्ठत 
मान्यतालाई अझै जीहवत राख्छ । कसैलाई अन्यकरर् गनुण भन्िा असमावेशी 
पररभाषाहरूलाई प्रडतस्थापन गरी समावेशी पररभाषाहरू माफण त ्सबैलाई सामाजन्यकरर् अझै 
उपयकु्त हो । 

  

पारलैहिकहरू पारलैहिक व्यजक्तहरू 

अरु प्रकारको, डभन्न प्रकारको हवहवधता अन्तगणतका 
 

अपािता मैत्रीपूर्ण भाषा 
  

अपाि, हवकलाि अपािता भएका व्यजक्त 

बहहरो, लाटो, लाहट बहहरा व्यजक्त, ससु्त श्रवर् भएको व्यजक्त , 

सनुाई र बोलाई संबजन्ध अपािता भएको 
व्यजक्त 
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अन्धा, कानो दृहष्ट हवहीन व्यजक्त, न्यून दृहष्टयकु्त व्यजक्त 

- मजस्तष्क पक्षघात भएको व्यजक्त (सेरेब्रल 
पल्सी) 

अपाि, िोरन्िो, िुिो, हढहकच्याउँ, लंगिो शारीररक अपािता भएका व्यजक्त, शारीररक 
रुपमा चनुौडतयकु्त व्यजक्त 

- स्वलीनता भएका व्यजक्त (अहटजम) 

गोजेरो, लठेब्रो, ससु्त मनजस्थडत बौहिक अपांगता भएका व्यजक्त 

िुँिो, िुँडि एम्प्ठ्यहुट भएको व्यजक्त, शारीररक अपािता 
भएको व्यजक्त, हात वा ििुा नभएको 
व्यजक्त 

- हेमोहफडलयायकु्त व्यजक्त 
- िाउन डसन्रम भएको व्यजक्त 
बौलाहा, पागल, अधणपागल, साईको मनोसामाजजक अपािता भएको व्यजक्त 
कुष्ठ रोगी कुष़् रोग प्रभाहवत व्यजक्त 
िल्ले, िल्ली बाउन्ने, पडु्के होचापडु्का 
 

समावेशी र मैत्रीपूर्ण नेपाली भाषा - समाजजक उत्पीिनमा जडित भाषाबाट डनस्नकने 
प्रयासमा बिी एण्ि िाटालाई मागणिशणन गराउने यो एउटा िाका हो । भाषा र सामाजजक 
न्यायको संवाि हवकासोन्मिु (इभोजल्भङ) हवषय हो । सामाजजक उत्पीिन, हवभेि, 

वहहष्करर् र रूहढवािी भाष्यहरूलाई पनुरुत्पािन नगने हकडसमको भाषा प्रयोगका 
हवषयहरूमा बिी एण्ि िाटा सँधै संवेिनशील रहनेछ र आफूलाई जशजक्षत बनाउँिै 
समसामहयक ढिले ज्ञान पडन अपिेट गिै गरररहनेछन ्। 

 

यो स्रोत सामारी िलुा उपयोगका डनजम्त हो र जनुसकैु व्यजक्त वा संस्थाले बिी एण्ि 
िाटालाई सन्िभाणधार (िेडिट) दिएर यसको प्रयोग गनण ससनेछन ्। 

 

दोस्रो संस्करण : २०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार - 23 October 2020 Friday - नेस ं११४१/०१/०४ 
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