मौन अभबभुखिकयण, रैङ्गिक ऩहहचान य मौन विशेषताभा तान नेऩारको
भान्मता
सन ् २०१० भा स्थाऩना बएको मस गैय-सयकायी सॊस्था तान नेऩार (LOOM) रे भहहरा य
भहहरा अधधकायको विभबन्न सयोकायहरूभा कामययत हॉ दै आएको छ । हाम्रो मस काभको
दौयानभा "भहहरा" बनेय हाभीरे केिर हाम्रो सभाजभा फझ्ने मोनी बएका भहहराहरू भात्र
फझ्दै नौं । हाम्रो "भहहरा"को फझाईभा ऩायरैङ्धगक भहहरा य अन्तभरयङ्गी भहहरा सभेत
ऩदय छन ् । हाभी "रैङ्धगकता"राई ऩनन ऩरुष य भहहराको दई कोष्ठकभा फझ्दै नौँ ।
"रैङ्धगकता"राई हाभी विविधताऩण
ू य ढङ्गरे हे छौँ य कनै सीभभत सॊख्मा िा कोष्ठकभा
फाॉधधएको रूऩभा हे दैनौँ । त्मसै गयी भहहराहरूको मौननकता ऩनन विविध हन्छ य हाभी
विविध भहहराहरूको मौननकता सम्फन्धी काभ गछौँ । भहहरारे ऩरुषसॉग भात्र होइन, अरु
भहहराहरूसॉग, िा भहहरा ऩरुष दफै सॉग, िा जो कोही भाननसहरूसॉग आकवषयत हन सक्छ
िा नहन ऩनन सक्छ बन्ने विविधताऩि
य दृष्ष्िकोणरे हे छौँ ।
ू क
विगत १० िषय दे खि मस ऺेत्रभा कामययत हाभीरे मौन अभबभखिकयण, रैङ्धगक ऩहहचान य
मौन विशेषता (Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics)
भा हाम्रो फझाईराई अझै स्ऩष्ि ऩानय मो दस्तािेज तमाय ऩाये का छौँ ।
मो दस्तािेजका भल्
ू म भान्मताहरू सभसाभनमक अन्तयायष्ष्िम भसद्धान्तहरूफाि प्रनतऩाहदत
य याष्ष्िम तहभा ऩनन प्रमोग हॉ दै आएका भल्
ू म भान्मताहरू हन ् । सभमको
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ऩरयितयनशीरताभा सॊसायको जनसकै विषम जस्तै मी अिधायणाहरू थऩ ऩरयभाष्जयत य
विकभसत हॉ दै जाने य सभसाभनमकराई ध्मानभा यािी हाभी ऩनन ऩरयभाष्जयत हनऩने जोड
हदॉ दै मो तान नेऩारको कामयऺेत्रभा मौन अभबभखिकयण, रैङ्धगक ऩहहचान य मौन
विशेषता मो दस्तािेज जायी गरयएको हो ।

शाब्ददक फुझाई
मौन विशेषता (Sex characteristics) : मौन विशेषता बन्नारे भाननसको मौनाङ्ग िा
प्रजनन अङ्गफाि छहिने शायीरयकी भबन्नता हो ।
अन्तभरिङ्िी (Intersex) : ऩभरङ्गी िा स्त्रीभरङ्गी शयीयका ऩयम्ऩयागत धायणाहरूभा
नअिाउने मौन विशेषताहरू (मौनाङ्ग, प्रजनन ग्रन्थी तथा गणसत्रको ढाॉचा) बएका
व्मष्क्तहरूराई अन्तभरयङ्गी व्मष्क्त बननन्छ । अन्तभरयङ्गी हन मौन विशेषताको विषम
हो । अन्तभरयङ्गी व्मष्क्तहरू आपूराई ऩरुष, भहहरा िा गैय-द्िमसाॊखिक बनी ऩहहचान
गनय सक्छन ् । अन्तभरयङ्गी व्मष्क्तहरू विषभमौननक, सभमौननक, द्विमौननक,
सियमौननक, अमौननक, इत्मादी मौन अभबभखिकयणका हन सक्छन ् ।
कनै व्मष्क्त अन्तभरयङ्गी होइन, िा ऩभरङ्गी िा स्त्रीभरङ्गी शयीयका ऩयम्ऩयागत
धायणाहरूभा अिाउने मौन विशेषताहरू छन ् बने आन्तभरिङ्िी (Endosex) ऩनन बननन्छ
।
जन्भॉदा मौनाङ्िको आधायभा इङ्गित िरयएको भरॊि (Sex assigned at birth)
बन्नारे साभाष्जक भल्
ू म भान्मता अनसाय कनै फच्चा जन्भन बफष्त्तकै नीजको मौन
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अङ्ग िा विशेषताको आधायभा नीजराई केिा िा केिी बनेय गरयने ननधाययण बनी
सम्झनऩछय ।
जन्भॉदा ऩभु रङ्िी इङ्गित िरयएका व्मब्तत (Assigned male at birth) बन्नारे कनै
फच्चा जन्भन बफष्त्तकै नीजको मौनाङ्ग भशश्न (Penis) बएको आधायभा नीजराई केिा /
ऩरुष बनी गरयएको ननधाययण बनी सम्झन ऩछय ।
जन्भॉदा स्त्रीभरङ्िी इङ्गित िरयएका व्मब्तत (Assigned female at birth) बन्नारे
कनै फच्चा जन्भन बफष्त्तकै नीजको मौनाङ्ग मोनी (Vagina) बएको आधायभा नीजराई
केिी / भहहरा बनी गरयएको ननधाययण बनी सम्झन ऩछय ।
रैङ्गिक ऩहहचान (Gender identity) : रैङ्धगक ऩहहचान बन्नारे हये क व्मष्क्तको
भबत्री भन िा अन्तयात्भाफाि रैङ्धगकता सम्फन्धी आएको व्मष्क्तगत अनबत
ू ी य अनबि
एिॊ भबत्री भनफाि आएको आन्तरयक फोध य नीजरे त्मसराई गने प्रस्ततीकयण तथा
आफ्नो रैङ्धगकता धचनाउन प्रमोग गने शब्दिारी हो ।
त्माचभरङ्िी व्मब्तत (Cisgender person) : जन्भॉदा मौनाङ्गका आधायभा इङ्धगत
गरयएको भरॊगसॉग भेर िाने रैङ्धगक ऩहहचान बएका व्मष्क्तहरू । त्माचभरङ्गी य
ऩायभरङ्गी विऩयीताथॉ शब्द हन ् । "त्माचभरङ्गी" शब्दको अबािभा "मौनाङ्गका
आधायभा इङ्धगत गरयएको भरॊगसॉग भेर िाने रैङ्धगक ऩहहचान बएका व्मष्क्तहरू" राई
भात्र साभान्म (normal) िा साभान्म भरङ्गका व्मष्क्त (normal gender) बननने
गरयन््मो जसकायण अरु रैङ्धगक

ऩहहचानका

व्मष्क्तहरूराई

असाभान्मकयण

(abnormalization) बमो । हाम्रो सभाजरे मस प्रकृनतका भाननसहरूराई भात्र "साभान्म"
भान्ने साभाष्जक बाष्मराई तोड्दै , सफै रैङ्धगक ऩहहचानहरू साभान्म हन ् बन्ने बाष्म
कामभ गनय मो शब्दको उत्ऩत्ती बएको हो । कनै ऩनन व्मष्क्त जसको जन्भॉदा मौनाङ्गको
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आधायभा ऩभरङ्गी इङ्धगत गरयएको य रैङ्धगक ऩहहचान ऩरुष हो बने ऊ त्माचभरङ्िी
ऩरु
ु ष ( cisgender man / cisman ) य कनै ऩनन व्मष्क्त जसको जन्भॉदा मौनाङ्गको
आधायभा स्त्रीभरङ्गी इङ्धगत गरयएको य रैङ्धगक ऩहहचान भहहरा हो बने ऊ त्माचभरङ्िी
भहहरा ( cisgender woman / ciswoman ) बननन्छ ।
ऩायभरङ्िी व्मब्तत (Transgender person) : जन्भॉदा मौनाङ्गका आधायभा इङ्धगत
गरयएको भरॊगसॉग भेर निाने रैङ्धगक ऩहहचान बएका व्मष्क्तहरू । ऩायभरङ्िी ऩरु
ु ष
(Transgender Male / Transman ) बन्नारे ऩरुष रैङ्धगक ऩहहचान बएका ती
व्मष्क्तहरू जसको जन्भॉदा मौनाङ्गको आधायभा स्त्रीभरङ्गी इङ्धगत गरयएको धथमो बनी
सम्झन ऩछय । ऩायभरङ्गी ऩरुषहरू जन्भदाॉ स्त्रीभरङ्गी इङ्धगत गरयएका हन्छन ् । मोनी
भरएय जन्भेका हनारे सभाजरे उनीहरूराई केिी िा फाभरका बनेय इङ्धगत गदयछ, य हकयने
फढ्ने क्रभभा हने रैङ्धगक अनबि य प्रस्ततीकयणको हकभा केिा िा ऩरुषको गण विकास
हन्छ य आपूराई ऩरुष बनी ऩहहचान गदयछन ् । ऩायभरङ्िी भहहरा (Transgender
Female / Transwoman ) बन्नारे भहहरा रैङ्धगक ऩहहचान बएका ती व्मष्क्तहरू
जसको जन्भॉदा मौनाङ्गको आधायभा ऩभरङ्गी इङ्धगत गरयएको धथमो बनी सम्झन ऩछय
। ऩायभरङ्गी भहहराहरू जन्भदाॉ ऩभरङ्गी इङ्धगत गरयएका हन्छन ् । भशश्न भरएय
जन्भेका हनारे सभाजरे उनीहरूराई केिा िा फारक बनेय इङ्धगत गदय छ, य हकयने फढ्ने
क्रभभा हने रैङ्धगक अनबि य प्रस्ततीकयणको हकभा केिी िा भहहराको गण विकास
हन्छ य आपूराई भहहरा बनी ऩहहचान गदयछन ् । अङ्ग्रेजीभा मसराई Men of trans
experience िा Women of trans experience ऩनन बननन्छ ।
विविध रैङ्गिक व्मब्तत (Gender diverse person) : भहहरा य ऩरुषको रैङ्धगकता
फाहे कका विविध रैङ्धगक ऩहहचानहरूराई जनाउने शब्द ।
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िैय-द्िमसाॊखिक रैङ्गिक ऩहहचान ( Non-binary gender identities ) : ऩरुष िा
भहहराको ऩरयबाषाभा नअिाउने य ऩरुष िा भहहराको अभबव्मष्क्त अन्तगयत नऩने
रैङ्धगक ऩहहचानहरूराई गैय-द्िमसाॊखिक रैङ्धगक ऩहहचान बननन्छ । ऩायम्ऩारयक
रैङ्धगक भबन्नता सॉग सम्फष्न्धत नयहे का य भहहरा िा ऩरुष रैङ्धगकता दफै नयहे को, दफै
यहे को िा भभश्रण जनाउने रैङ्धगक ऩहहचानहरूको विविधतराई गैय-द्िमसाॊखिक बननन्छ
।
गैय-द्िमसाॊखिक रैङ्धगक ऩहहचान अन्तगयत ऩनन डाइनाभभक हहसाफरे विविध रैङ्धगक
ऩहहचानहरू हन्छन ् । मस सभफन्धीका ऩहहचान य बाषाहरू विकासोन्भि अिस्थाभै नै
यहहयहे को छ ।
तेस्रोभरङ्िी (Third Gender) : दक्षऺण एभसमारी हहन्द ू य भश्रीभ सॊस्कृनत सभाजभा
आपूराई भहहरा िा ऩरुषको ऩरयबाषाभा नयाख्ने आफ्नो छिै सभाज, सॊस्काय, यीनतरयिाज
य यहन सहन बएको विभबन्न सभदामहरू छन ् । साभाष्जक भल्
ू म भान्मता अनसाय
तेस्रोभरङ्गी व्मष्क्तहरूराई अरौककक भाननन्छ य उनीहरूरे हदएको आभशिायद य श्राऩ
राग्दछ बन्ने भान्मता सभेत यहे को य उनीहरू कनै सिद अिशय जस्तै वििाह, निजन्भ
भशश, इत्मादीभा नाच गान गने, आभशिायद हदने ऩयम्ऩयागत ऩेशा ऩनन गदय छन ् । कनतऩम
तेस्रोभरङ्गी सभदामहरूको राभो इनतहास नै छ, उनीहरूको छिै स्थानभा सभदामगत
फसोफास हन्छ य आफ्नो सभदामभा कोही भबत्रन चाहे भा, सभदामभा भबत्री सकेऩछी,
सभदामभा कसैको भत्ृ म हॉ दा य कनतऩम अिस्थाभा सभदामको आफ्नै छिै बाषा िा
बावषका सभेत हने गदय छ । दक्षऺण एभसमाभा हे दाय मी तेस्रोभरङ्गी सभदामहरू हहजडा,
ककन्नय, भॊगराभिी, ऩािैमा, ख्िाजाभसया, िस्रा, िसआ, अयिानी, इत्मादी हन्छन ् बने
नेऩारभा भेिी, कोथी, घाॉड,े भौधगमाह, भैंफाफ, परभर, पोरोक भोरोक, इत्मादी हन्छन ् ।
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तेस्रोभरङ्गी बन्नारे ऩयम्ऩयागत धायणा ऩनन हो । मो धायणा सभसभानमक रूऩभा सफैराई
सान्दभबयक नहन सक्छ । ऩयम्ऩयागत जीिनशैरीसॉग जोडडएको हनारे अहहरेको मगभा
मसको व्मऩकता िा सान्दभबयकता नहन ऩनन सक्छ । तेस्रोभरङ्गी शब्दराई हाम्रो सभाजरे
नस्िीकाये को िा नफझेको सफै रैङ्धगक ऩहहचानहरूराई सभेिेय इङ्धगत गनयका ननष्म्त
प्रमोग गनय भभल्दै न । कनतऩम, विशेष गयी मिा ऩस्ताका भाननसहरू तेस्रोभरङ्गी शब्दको
विबेदकायी ककभसभभा आरोचना ऩनन गछय न ् । सभमको आिश्मकता अनसाय अनेकौँ
रैङ्धगक ऩहहचानका शब्दहरू विकास बएय भाननसहरू आपूराई ऩरयधचत गदै िरेय
आएको अिस्थाभा तेस्रोभरङ्गी शब्दरे सफैराई जनाउॉ छ बन्ने गरत धायणा याख्नहॉ दैन ।
मौन अभबभखु िकयण (Sexual orientation) : कनै व्मष्क्त कन रैङ्धगकताका अरु
व्मष्क्तहरू तपय मौन तथा प्रणमात्भक (sexual and romantic) आकषयण भहसस गदय छ
बन्ने आधायभा नीजको मौननक ऩहहचानराई मौन अभबभखिकयण बननन्छ ।
विषभमौननक (Heterosexual/Straight) : आपू बन्दा पयक रैङ्धगकता प्रनत मौन
तथा प्रणमात्भक आकषयण भहसस गने व्मष्क्त
सभमौननक (Homosexual) : आपू जस्तै / उस्तै रैङ्धगकता प्रनत मौन तथा प्रणमात्भक
आकषयण भहसस गने व्मष्क्त (सभमौननक ऩरुष : Gay, सभमौननक भहहरा : Lesbian)
द्विमौननक (Bisexual) : आपू बन्दा पयक रैङ्धगकता य आपू जस्तै रैङ्धगकता दफै
प्रनत मौन तथा प्रणमात्भक आकषयण भहसस गने व्मष्क्त
सििमौननक (Pansexual) : सफै िारे रैङ्धगकता प्रनत मौन तथा प्रणमात्भक आकषयण
भहसस गने व्मष्क्त िा मौन तथा प्रणमात्भक आकषयण भहसस गनय रैङ्धगकता फाधा
नऩने व्मष्क्त
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अमौननक (Asexual) : कनै प्रकायको मौन तथा/िा प्रणमात्भक आकषयण भहसस नगने
व्मष्क्त
मौन अभबभखिकयणको हकभा अधधकाॊश मी शब्दहरू प्रमोग हने बएताऩनन, मौन
अभबभखिकयण मनतभा भात्र सीभभत छै न । मी अनतरयक्त ऩनन अनेकौँ शब्दहरूद्िाया
भाननसहरूरे आपूराई ऩरयधचत गयाउॉ छन ् । मौननकता सम्फन्धीको बाषा ऩनन विशार य
विकासोन्भि छ । त्मसैरे मौन अभबभखिकयणराई मनतभै सीभभत यािी व्माकख्मा गनय
उऩमक्त छै न ।
तिमेय (Queer) : एउिा छाता शब्द जसरे हाम्रो साभाष्जक भल्
ू म भान्मताभा
नस्िीकारयएका, उत्ऩीडन य भसभाष्न्तकयणभा ऩारयएका मौन अभबभखिकयण, रैङ्धगक
ऩहहचान य मौन विशेषताहरूको विविधताराई जनाउॉ छ । मस अथय ऩयम्ऩयागत ऩभरङ्गी िा
स्त्रीभरङ्गी शयीयको ऩरयबाषाभा नऩने विविध मौन विशेषता बएका व्मष्क्तहरू, जन्भॉदा
मौनाङ्गका आधायभा इङ्धगत गरयएको भरॊगसॉग भेर िाने रैङ्धगक ऩहहचान नबएका
रैङ्धगक विविधताका व्मष्क्तहरू य भहहरा-ऩरुष फीच हने मौन तथा प्रणमात्भक आकषयण
बन्दा ऩयका विविध मौन अभबभखिकयणका व्मष्क्तहरूराई जनाउने व्माऩक शब्द हो ।
अन्तभरयङ्गी मौन विशेषताका विविधताहरू, त्माचभरङ्गी फाहे कका रैङ्धगक ऩहहचानहरू य
विषभमौननक फाहे कका मौन अभबभखिकयणहरूराई फझाउने छाता शब्द 'क्िमेय' हो ।
रैङ्गिक तथा मौननक अल्ऩसङ््मक (Gender and Sexual Minorities) : नेऩारको
सॊविधानभा क्िमेय व्मष्क्तहरूराई जनाउन प्रमोग गरयएको शब्दािरी ।
भसभान्कृत मौन अभबभखु िकयण, रैङ्गिक ऩहहचान य मौन विशेषताका व्मब्तत (People
of Marginalized Sexual Orientation, Gender Identity and Sex
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Characteristics) : क्िमेय जनसॊख्माराई अको बाषाभा मसयी ऩनन फझाउन सककन्छ ।
मो शब्दािरीरे साभाष्जक उत्ऩीडन य भसभाष्न्तकयणराई केन्रभा याख्छ ।
SOGISEC (सोष्जसेक्) - Sexual Orientation, Gender Identity and Sex
Characteristics
PoMSOGIESEC (ऩोभ ् – सोष्जसेक्) - People of Marginalized Sexual
Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics
मौभबकमौता - मौन अभबभखिकयण, रैङ्धगक ऩहहचान य मौन विशेषता
MOGAI (भग्गी) – Marginalized Orientations (Sexual/Romantic), Gender
Alignments (Identities and Expressions) and Intersex variations
भसभबरैभर - भसभान्कृत अभबभखिकयणहरू (मौन तथा प्रणमात्भक), रैङ्धगक ऩहहचान
तथा प्रस्ततीकयण य अन्तभरिङ्गी विविधताहरू

भान्मताहरू
तान नेऩारको कामायरम, कामयऺेत्र य काभकायिाहीभा :१) कसैको ऩनन रैङ्धगकता अड्कर गरयनेछैन । कनै व्मष्क्तको रैङ्धगकता के हो िा उसरे
आपूराई के बनी ऩहहचान गदय छ बन्ने विषम नीजराई नै सोधधनेछ य नीजरे हदएको
उत्तय फभोष्जभ नै सम्फोधन गरयनेछ । नीजको उत्तय ऩश्चात ् नीजराई आघात ऩमायउने,
अऩभाननत हने िा अभान्म तल्माउने कामय गरयनेछैन ।
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२) कनै ऩनन व्मष्क्तराई सम्फोधन गनयका राधग नीजको सियनाभ (Pronouns) सोधधनेछ
। सियनाभ बन्नारे अङ्ग्रेजी बाषाभा He/Him, She/Her िा They/Them । He/Him
बनेऩछी नीजराई ऩरुषफोधक शब्दरे सम्फोधन गनऩ
य छय , She/Her बनेऩनछ नीजराई
भहहराफोधक शब्दरे सम्फोधन गनऩ
य छय िा They/Them बनेऩछी नीजराई रैङ्धगक
तिस्थ शब्दरे सम्फोधन गनऩ
य छय बनेय फखझन्छ ।
३) अनािश्मक ढङ्गरे रैङ्धगक डािा सॊकर गरयनेछैन । सफै सन्दबयभा रैङ्धगकता
सान्दभबयक नहन सक्छ ।
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पायभभा रैङ्गिकता सम्फन्धीका विियणको नभूना ढाॉचा
रैङ्धगक विविधताराई सही ढङ्गरे सम्फोधन गनयका ननष्म्त सभािेशी विियण ढाॉचाको
नभना :
तऩाइॉको रैङ्गिक ऩहहचान के हो ?
What is your gender identity ?
(

)

ऩरुष
Male

महद थऩ िराउन चाहनहन्छ बने (ऐष्च्छक)
If you’d like to further describe (Optional)
(

) त्माचरैङ्धगक ऩरुष (
Cis Male

(

)

) ऩायरैङ्धगक ऩरुष (
Trans Male

) अन्तभरयङ्गी ऩरुष
Intersex Male

भहहरा

महद थऩ िराउन चाहनहन्छ बने (ऐष्च्छक)
If you’d like to further describe (Optional)
(

) त्माचरैङ्धगक भहहरा (
Cis Female

(

) ऩायरैङ्धगक भहहरा (
Trans Female

) अन्तभरयङ्गी भहहरा
Intersex Female

) गैय-द्िमसाॊखिक
Non-binary

महद थऩ िराउन चाहनहन्छ बने (ऐष्च्छक) : ……………………….
If you’d like to further describe (Optional) : ……………
(

) तेस्रोभरङ्गी
Third Gender
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महद थऩ िराउन चाहनहन्छ बने (ऐष्च्छक) : ……………………….
If you’d like to further describe (Optional) : ……………
(

) िराउन चाहन्नॉ
Prefer not to disclose

तऩाइॉराई कुन रैङ्गिकताफोधक शददरे सम्फोधन िनऩ
ुि र्ि ?
(

) ऩरुषफोधक शब्दहरू

(

) भहहराफोधक शब्दहरू

(

) रैङ्धगक तिस्थ शब्दहरू

What are your pronouns and titles?
(
(
(

) He/ Him
) She/ Her
) They/Them

(
(
(
(

) Mr.
) Ms.
) Mx.
) M.

Any other pronoun? If yes, please describe all forms such as
they/them/their/theirs/themself: ………………………………...
मौननकताका ऺेत्रभा काभ गने बएको हनारे तान नेऩारराई कनतऩम अिस्थाभा मौन
अभबभखिकयणको विियण ऩनन आिश्मक हन सक्छ । त्मस्ता अिस्थाभा मौन
अभबभखिकयणको विियण मसयी सॊकरन गनय सककन्छ ।
तऩाइॉको मौन अभबभखु िकयण के हो ?
What is your sexual orientation?
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(

) विषभमौननक Heterosexual / Straight

(

) सभमौननक

(

) द्विमौननक

(

) अमौननक

Asexual

(

) सियमौननक

Pansexual

(

) स्ि्व्माख्मा गनय चाहन्छ Prefer to self-describe : ..........................

(

) िराउन चाहन्न Prefer not to disclose

Homosexual - Gay / Lesbian
Bisexual

िमार िनऩ
ुि ने :
● रैङ्धगक ऩहहचान य मौन अभबभखिकयण स्ि्ऩहहचानको आधायभा हो । मसभा
जन व्मष्क्तरे विियण हदन्छ, नीजको आत्भननणयमको अधधकाय हन्छ । मसभा
अन्म व्मष्क्तरे अड्कर गने िा कनै दफाफ हदन भभल्दै न । तय कनतऩम
भाननसहरूरे मी शब्दािरीहरू नफझेभा त्मसको व्माख्मा गनय बने भभल्छ ।
● कनतऩम अिस्थाभा व्मष्क्तहरूको औऩचारयक कागजातहरूभा उल्रेि गये को भरॊग,
नाभ य प्रस्ततीकयण (पोिो) व्मष्क्तको स्ि्ऩहहचान य जीिनमाऩनको रैङ्धगकता
(Lived gender) नहन सक्छ । तान नेऩाररे हये क व्मष्क्तराई आपूरे धचनाउन
चाहने नाभ य आपूरे ऩहहचान गने रैङ्धगकता अनसाय नै सम्फोधन गनेछ ।
कनतऩम अिस्थाभा कागजऩत्र गदाय औऩचारयक कागजातकै नाभ य भरॊग उल्रेि
गनऩ
य ने बएताऩनन मो विषम तान नेऩारको सम्फष्न्धत अधधकायी य नीज फीच भात्र
यहने य नीज व्मष्क्तका ती विियणहरू गोप्म नै यहनेछन ् ।
● कनै ऩनन व्मष्क्तको रैङ्धगक तथा मौननक विियण तान नेऩाररे गोप्म याख्नऩछय य
नीजको Informed Consent बफना कतै उल्रेि गरयनेछैन । रैङ्धगक िा मौननक

12/11

विियण िा तान नेऩाररे सॊकरन गने विियणहरूको प्रमोग य गोऩननमता सम्फन्धी
हाम्रो गोऩननमता नीनत फभोष्जभ हनेछ ।

ज्मोत्स्ना भास्के
अध्मऺ
भभनत
: २०७७ जेठ २१
तान नेऩार
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