यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन विशेषतामा तान नेपालको मान्यता
सन् २०१० मा स्थापना िएको यस गैर-सरकारी संस्था तान नेपाल (LOOM) ले मङ्गिला र मङ्गिला
अभिकारको विभिन्न सरोकारिरूमा काययरत िुुँदै आएको छ । िाम्रो यस कामको दौरानमा "मङ्गिला" िनेर
िामीले केिल िाम्रो समाजमा बुझ्ने योनी िएका मङ्गि लािरू मात्र बुझ्दै नौं । िाम्रो "मङ्गिला"को बुझाईमा
पारलैङ्गिक मङ्गिला र अन्तर्लयिी मङ्गिला समेत पदय छन् । िामी "लैङ्गिकता"लाई पवन पुरुष र मङ्गिलाको दुई
कोष्ठकमा बुझ्दै नौँ । "लैङ्गिकता"लाई िामी विविितापूणय ढिले िे छौँ र कुनै सीवमत संख्या िा कोष्ठकमा
बाँभिएको रूपमा िेदैनौँ । त्यसै गरी मङ्गिलािरूको यौवनकता पवन विविि िुन्छ र िामी विविि
मङ्गिलािरूको यौवनकता सम्बन्धी काम गछौँ । मङ्गि लाले पुरुषसुँग मात्र िोइन, अरु मङ्गिलािरूसुँग, िा
मङ्गिला पुरुष दुबै सुँग, िा जो कोिी मावनसिरूसुँग आकर्षयत िुन सक्छ िा निुनु पवन सक्छ िन्ने
विविितापूियक दृर्िकोणले िे छौँ ।
विगत १० िषय दे खि यस क्षेत्रमा काययरत िामीले यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन विशेषता
(Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics) मा िाम्रो बुझाईलाई
अझै स्पि पानय यो दस्तािेज तयार पारे का छौँ ।
यो दस्तािेजका मूल्य मान्यतािरू समसामययक अन्तरार्िि य र्सद्धान्तिरूबाट प्रवतपाङ्गदत र रार्िि य तिमा
पवन प्रयोग िुुँदै आएका मूल्य मान्यतािरू िुन् । समयको पररितयनशीलतामा संसारको जुनसुकै विषय
जस्तै यी अििारणािरू थप पररमार्जयत र विकर्सत िुुँदै जाने र समसामययकलाई ध्यानमा रािी िामी
पवन पररमार्जयत िुनुपने जोड ङ्गददिँ ै यो तान नेपालको काययक्षेत्रमा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र

यौन विशेषता यो दस्तािेज जारी गररएको िो ।

शाब्दिक बुझाई
यौन विशेषता (Sex characteristics) : यौन विशेषता िन्नाले मावनसको यौनाि िा प्रजनन अिबाट
छु ङ्गिने शारीररकी भिन्नता िो ।
अन्तर्लयिी (Intersex) : पुर्लिी िा स्त्रीर्लिी शरीरका परम्परागत िारणािरूमा नअटाउने यौन
विशेषतािरू (यौनाि, प्रजनन ग्रन्थी तथा गुणसुत्रको ढाँचा) िएका व्ययििरूलाई अन्तर्लयिी व्ययि
िवनन्छ । अन्तर्लयिी िुनु यौन विशेषताको विषय िो । अन्तर्लयिी व्ययििरू आफूलाई पुरुष, मङ्गिला िा
गैर-द्वयसांखिक िनी पङ्गिचान गनय सक्छन् । अन्तर्लयिी व्ययििरू विषमयौवनक, समयौवनक, ङ्गद्वयौवनक,
सिययौवनक, अयौवनक, इत्यादी यौन अभिमुखिकरणका िुन सक्छन् ।
कुनै व्ययि अन्तर्लयिी िोइन, िा पुर्लिी िा स्त्रीर्लिी शरीरका परम्परागत िारणािरूमा अटाउने यौन
विशेषतािरू छन् िने आन्तर्लयिी (Endosex) पवन िवनन्छ ।
जन्मुँदा यौनािको आिारमा इङ्गित गररएको र्लंग (Sex assigned at birth) िन्नाले सामार्जक मूल्य
मान्यता अनुसार कुनै बच्चा जन्मन वबभिकै नीजको यौन अि िा विशेषताको आिारमा नीजलाई केटा िा
केटी िनेर गररने वनिारण िनी सम्झनुपछय ।
जन्मुँदा पुर्लिी इङ्गित गररएका व्ययि (Assigned male at birth) िन्नाले कुनै बच्चा जन्मन वबभिकै
नीजको यौनाि र्शश्न (Penis) िएको आिारमा नीजलाई केटा / पुरुष िनी गररएको वनिारण िनी
सम्झनु पछय ।
जन्मुँदा स्त्रीर्लिी इङ्गित गररएका व्ययि (Assigned female at birth) िन्नाले कुनै बच्चा जन्मन
वबभिकै नीजको यौनाि योनी (Vagina) िएको आिारमा नीजलाई केटी / मङ्गिला िनी गररएको
वनिारण िनी सम्झनु पछय ।

लैङ्गिक पङ्गिचान (Gender identity) : लैङ्गिक पङ्गिचान िन्नाले िरेक व्ययिको भित्री मन िा
अन्तरात्माबाट लैङ्गिकता सम्बन्धी आएको व्ययिगत अनुिूती र अनुिि एिं भित्री मनबाट आएको
आन्तररक बोि र नीजले त्यसलाई गने प्रस्तुतीकरण तथा आफ्नो लैङ्गिकता चचनाउन प्रयोग गने
शििाली िो ।
त्याचलैङ्गिक व्ययि (Cisgender person) : जन्मुँदा यौनािका आिारमा इङ्गित गररएको र्लंगसुँग मेल
िाने लैङ्गिक पङ्गिचान िएका व्ययििरू । त्याचलैङ्गिक र पारलैङ्गिक विपरीताथी शि िुन् ।
"त्याचलैङ्गिक" शिको अिािमा "यौनािका आिारमा इङ्गित गररएको र्लंगसुँग मेल िाने लैङ्गिक
पङ्गिचान िएका व्ययििरू" लाई मात्र सामान्य (normal) िा सामान्य र्लिका व्ययि (normal
gender) िवनने गररन्थ्यो जसकारण अरु लैङ्गिक पङ्गिचानका व्ययििरूलाई असामान्यकरण
(abnormalization) ियो । िाम्रो समाजले यस प्रकृवतका मावनसिरूलाई मात्र "सामान्य" मान्ने
सामार्जक िाष्यलाई तोड् दै , सबै लैङ्गिक पङ्गिचानिरू सामान्य िुन् िन्ने िाष्य कायम गनय यो शिको
उत्पिी िएको िो । कुनै पवन व्ययि जसको जन्मुँदा यौनािको आिारमा पुर्लिी इङ्गित गररएको र
लैङ्गिक पङ्गिचान पुरुष िो िने ऊ त्याचलैङ्गिक पुरुष ( cisgender man / cisman ) र कुनै पवन व्ययि
जसको जन्मुँदा यौनािको आिारमा स्त्रीर्लिी इङ्गित गररएको र लैङ्गिक पङ्गिचान मङ्गिला िो िने ऊ
त्याचलैङ्गिक मङ्गिला ( cisgender woman / ciswoman ) िवनन्छ ।
पारलैङ्गिक व्ययि (Transgender person) : जन्मुँदा यौनािका आिारमा इङ्गित गररएको र्लंगसुँग
मेल निाने लैङ्गिक पङ्गिचान िएका व्ययििरू । पारलैङ्गिक पुरुष (Transgender Male /
Transman ) िन्नाले पुरुष लैङ्गिक पङ्गिचान िएका ती व्ययििरू जसको जन्मुँदा यौनािको आिारमा
स्त्रीर्लिी इङ्गित गररएको भथयो िनी सम्झनु पछय । पारलैङ्गिक पुरुषिरू जन्मदाँ स्त्रीर्लिी इङ्गित गररएका
िुन्छन् । योनी र्लएर जन्मेका िुनाले समाजले उनीिरूलाई केटी िा बार्लका िनेर इङ्गित गदय छ, र िुकयने
बढ् ने क्रममा िुने लैङ्गिक अनुिि र प्रस्तुतीकरणको िकमा केटा िा पुरुषको गुण विकास िुन्छ र
आफूलाई पुरुष िनी पङ्गिचान गदय छन् । पारलैङ्गिक मङ्गिला (Transgender Female /
Transwoman ) िन्नाले मङ्गिला लैङ्गिक पङ्गिचान िएका ती व्ययििरू जसको जन्मुँदा यौनािको
आिारमा पुर्लिी इङ्गित गररएको भथयो िनी सम्झनु पछय । पारलैङ्गिक मङ्गिलािरू जन्मदाँ पुर्लिी इङ्गित

गररएका िुन्छन् । र्शश्न र्लएर जन्मेका िुनाले समाजले उनीिरूलाई केटा िा बालक िनेर इङ्गित गदय छ,
र िुकयने बढ् ने क्रममा िुने लैङ्गिक अनुिि र प्रस्तुतीकरणको िकमा केटी िा मङ्गिलाको गुण विकास िुन्छ
र आफूलाई मङ्गिला िनी पङ्गिचान गदय छन् । अङ्ग्ग्रेजीमा यसलाई Men of trans experience िा
Women of trans experience पवन िवनन्छ ।
"महिला" भन्नाले त्याचलैहिक महिला, पारलैहिक महिला एवं अन्तर्लििी महिला समेत समावेर्ित ढिले
बुझ्नुपर्ि भने "पुरुष" भन्नाले त्याचलैहिक पुरुष, पारलैहिक पुरुष एवं अन्तर्लििी पुरुष समेत समावेर्ित
ढिले बुझ्नुपर्ि ।
विविि लैङ्गिक व्ययि (Gender diverse person) : मङ्गिला र पुरुषको लैङ्गिकता बािेकका विविि
लैङ्गिक पङ्गिचानिरूलाई जनाउने शि ।
गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचान ( Non-binary gender identities ) : पुरुष िा मङ्गिलाको
पररिाषामा नअटाउने र पुरुष िा मङ्गिलाको अभिव्ययि अन्तगयत नपने लैङ्गिक पङ्गिचानिरूलाई गैरद्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचान िवनन्छ । पारम्पाररक लैङ्गिक भिन्नता सुँग सम्बन्धन्धत नरिेका र मङ्गिला िा
पुरुष लैङ्गिकता दुबै नरिेको, दुबै रिेको िा वमश्रण जनाउने लैङ्गिक पङ्गिचानिरूको विविितलाई गैरद्वयसांखिक िवनन्छ ।
गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पङ्गिचान अन्तगयत पवन डाइनावमक ङ्गिसाबले विविि लैङ्गिक पङ्गिचानिरू िुन्छन् ।
यस समबन्धीका पङ्गिचान र िाषािरू विकासोन्मुि अिस्थामै नै रङ्गिरिेको छ ।
तेस्रोर्लिी (Third Gender) : दर्क्षण एर्सयाली ङ्गिन्दू र मुश्लीम संस्कृवत समाजमा आफूलाई मङ्गिला िा
पुरुषको पररिाषामा नराख्ने आफ्नो छु िै समाज, संस्कार, रीवतररिाज र रिन सिन िएको विभिन्न
समुदायिरू छन् । सामार्जक मूल्य मान्यता अनुसार तेस्रोर्लिी व्ययििरूलाई अलौर्कक मावनन्छ र
उनीिरूले ङ्गदएको आर्शिाद र श्राप लाग्दछ िन्ने मान्यता समेत रिेको र उनीिरू कुनै सुिद अिशर
जस्तै वििाि, निजन्म र्शशु, इत्यादीमा नाच गान गने, आर्शिाद ङ्गदने परम्परागत पेशा पवन गदय छन् ।
कवतपय तेस्रोर्लिी समुदायिरूको लामो इवतिास नै छ, उनीिरूको छु िै स्थानमा समुदायगत बसोबास
िुन्छ र आफ्नो समुदायमा कोिी भित्रन चािेमा, समुदायमा भित्री सकेपछी, समुदायमा कसैको मृत्यु िुुँदा र

कवतपय अिस्थामा समुदायको आफ्नै छु िै िाषा िा िार्षका समेत िुने गदय छ । दर्क्षण एर्सयामा िेदा यी
तेस्रोर्लिी समुदायिरू ङ्गिजडा, र्कन्नर, मंगलामुिी, पािैया, ख्वाजार्सरा, िुस्रा, िसुआ, अरिानी,
इत्यादी िुन्छन् िने नेपालमा मेटी, कोथी, घाँडे, मौयगयाि, मैंबाबु, फुलुमुलु, फोलोक मोलोक, इत्यादी
िुन्छन् ।
तेस्रोर्लिी िन्नाले परम्परागत िारणा पवन िो । यो िारणा समसमाययक रूपमा सबैलाई सान्दभियक निुन
सक्छ । परम्परागत जीिनशैलीसुँग जोर्डएको िुनाले अङ्गिलेको युगमा यसको व्यपकता िा सान्दभियकता
निुन पवन सक्छ । तेस्रोर्लिी शिलाई िाम्रो समाजले नस्वीकारेको िा नबुझेको सबै लैङ्गिक
पङ्गिचानिरूलाई समेटरे इङ्गित गनयका वनन्धि प्रयोग गनुय वमल्दैन । कवतपय, विशेष गरी युिा पुस्ताका
मावनसिरू तेस्रोर्लिी शिको वििेदकारी र्कर्सममा आलोचना पवन गछय न् । समयको आिश्यकता
अनुसार अनेकौँ लैङ्गिक पङ्गिचानका शििरू विकास िएर मावनसिरू आफूलाई पररचचत गदै िुलेर
आएको अिस्थामा तेस्रोर्लिी शिले सबैलाई जनाउुँ छ िन्ने गलत िारणा राख्नुिुुँदैन ।
यौन अभिमुखिकरण (Sexual orientation) : कुनै व्ययि कुन लैङ्गिकताका अरु व्ययििरू तफय यौन
तथा प्रणयात्मक (sexual and romantic) आकषयण मिसुस गदय छ िन्ने आिारमा नीजको यौवनक
पङ्गिचानलाई यौन अभिमुखिकरण िवनन्छ ।
विषमयौवनक (Heterosexual/Straight) : आफू िन्दा फरक लैङ्गिकता प्रवत यौन तथा प्रणयात्मक
आकषयण मिसुस गने व्ययि
समयौवनक (Homosexual) : आफू जस्तै / उस्तै लैङ्गिकता प्रवत यौन तथा प्रणयात्मक आकषयण मिसुस
गने व्ययि (समयौवनक पुरुष : Gay, समयौवनक मङ्गि ला : Lesbian)
ङ्गद्वयौवनक (Bisexual) : आफू िन्दा फरक लैङ्गिकता र आफू जस्तै लैङ्गिकता दुबै प्रवत यौन तथा
प्रणयात्मक आकषयण मिसुस गने व्ययि
सिययौवनक (Pansexual) : सबै िाले लैङ्गिकता प्रवत यौन तथा प्रणयात्मक आकषयण मिसुस गने व्ययि
िा यौन तथा प्रणयात्मक आकषयण मिसुस गनय लैङ्गिकता बािा नपने व्ययि

अयौवनक (Asexual) : कुनै प्रकारको यौन तथा/िा प्रणयात्मक आकषयण मिसुस नगने व्ययि
यौन अभिमुखिकरणको िकमा अभिकांश यी शििरू प्रयोग िुने िएतापवन, यौन अभिमुखिकरण यवतमा
मात्र सीवमत छै न । यी अवतररि पवन अनेकौँ शििरूद्वारा मावनसिरूले आफूलाई पररचचत गराउुँ छन् ।
यौवनकता सम्बन्धीको िाषा पवन विशाल र विकासोन्मुि छ । त्यसैले यौन अभिमुखिकरणलाई यवतमै
सीवमत रािी व्याकख्या गनुय उपयुि छै न ।
र्समान्कृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन विशेषताका व्ययि (People of
Marginalized Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics) : एउटा
छाता शि जसले िाम्रो सामार्जक मूल्य मान्यतामा नस्वीकाररएका, उत्पीडन , ववभेद, लाञ्छना र
र्समान्धन्तकरणमा पाररएका यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन विशेषतािरूको विविितालाई
जनाउुँ छ । यस अथय परम्परागत पुर्लिी िा स्त्रीर्लिी शरीरको पररिाषामा नपने विविि यौन विशेषता
िएका अन्तर्लििी व्ययििरू, जन्मुँदा यौनािका आिारमा इङ्गित गररएको र्लंगसुँग मेल िाने लैङ्गिक
पङ्गिचान निएका लैङ्गिक विवििताका व्ययििरू (पारलैहिक, गैर-द्वयसांखिक, तेस्रोर्लिी, इत्यादी) र
मङ्गिला-पुरुष बीच िुने यौन तथा प्रणयात्मक आकषयण िन्दा परका विविि यौन अभिमुखिकरणका
व्ययििरू (समयौवनक, हद्वयौवनक, सवियौवनक, अयौवनक लगायत)लाई जनाउने र्ाता शि िो ।
क्वयेर (Queer) : र्समान्कृत यौन अभभमुखिकरण, लैहिक पहिचान र यौन वविेषताका व्यक्तििरूलाई
'क्वयेर व्यक्ति'िरू पवन भवनन्छ । यस जनसंख्यालाई र्ोटोमा सम्बोधन गनुिपदा यो िव्दको प्रयोग
गररन्छ भने प्रार्िक क्षेत्रमा यो िब्दको अत्याभधक प्रयोग िुन्छ ।
लैङ्गिक तथा यौवनक अल्पसङ्ग्ख्यक (Gender and Sexual Minorities) : नेपालको संवििानमा
र्समान्कृत यौन अभभमुखिकरण, लैहिक पहिचान र यौन वविेषताका व्यक्तििरूलाई जनाउन प्रयोग
गररएको शिािली ।
SOGIESEC

(सोर्जसेक्)

Characteristics

- Sexual

Orientation,
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Sex

PoMSOGIESEC (पोम् – सोर्जसेक्) - People of Marginalized Sexual Orientation,
Gender Identity and Sex Characteristics
यौभिकयौता - यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन विशेषता

मान्यतािरू
तान नेपालको कायालय, काययक्षेत्र र कामकारिािीमा :१) कसैको पवन लैङ्गिकता अड् कल गररनेछैन । कुनै व्ययिको लैङ्गिकता के िो िा उसले आफूलाई के
िनी पङ्गिचान गदय छ िन्ने विषय नीजलाई नै सोभिनेछ र नीजले ङ्गदएको उिर बमोर्जम नै सम्बोिन
गररनेछ । नीजको उिर पश्चात् नीजलाई आघात पुयाउने, अपमावनत िुने िा अमान्य तुल्याउने कायय
गररनेछैन ।
२) कुनै पवन व्ययिलाई सम्बोिन गनयका लायग नीजको सियनाम (Pronouns) सोभिनेछ । सियनाम
िन्नाले अङ्ग्ग्रेजी िाषामा He/Him, She/Her िा They/Them । He/Him िनेपछी नीजलाई
पुरुषबोिक शिले सम्बोिन गनुयपछय , She/Her िनेपचछ नीजलाई मङ्गिलाबोिक शिले सम्बोिन
गनुयपछय िा They/Them िनेपछी नीजलाई लैङ्गिक तटस्थ शिले सम्बोिन गनुयपछय िनेर बुखझन्छ ।
३) अनािश्यक ढिले लैङ्गिक डाटा संकल गररनेछैन । सबै सन्दियमा लैङ्गिकता सान्दभियक निुन सक्छ ।

फारममा लैङ्गिकता सम्बन्धीका वििरणको नमूना ढाँचा
लैङ्गिक विविितालाई सिी ढिले सम्बोिन गनयका वनन्धि समािेशी वििरण ढाँचाको नमुना :

तपाइुँको लैङ्गिक पङ्गिचान के िो ? What is your gender identity ?
(

) पुरुष
Male
यङ्गद थप िुलाउन चािनुिुन्छ िने (ऐच्छिक)
If you’d like to further describe (Optional)
(

) त्याचलैङ्गिक पुरुष (
Cis Male

(

) पारलैङ्गिक पुरुष (

) अन्तर्लयिी पुरुष

Trans Male

Intersex Male

) मङ्गिला
यङ्गद थप िुलाउन चािनुिुन्छ िने (ऐच्छिक)
If you’d like to further describe (Optional)
(

) त्याचलैङ्गिक मङ्गिला (
Cis Female

(

) पारलैङ्गिक मङ्गिला (
Trans Female

) अन्तर्लयिी मङ्गिला
Intersex Female

) गैर-द्वयसांखिक
Non-binary
यङ्गद थप िुलाउन चािनुिुन्छ िने (ऐच्छिक) : ……………………….
If you’d like to further describe (Optional) : ……………

(

) तेस्रोर्लिी
Third Gender
यङ्गद थप िुलाउन चािनुिुन्छ िने (ऐच्छिक) : ……………………….
If you’d like to further describe (Optional) : ……………

(

) िुलाउन चािन्नुँ Prefer not to disclose

तपाइुँ लाई कुन लैङ्गिकताबोिक शिले सम्बोिन गनुपय छय ?
(

) पुरुषबोिक शििरू

(

) मङ्गिलाबोिक शििरू

(

) लैङ्गिक तटस्थ शििरू

What are your pronouns and titles?
(

) He/ Him

(

) Mr.

(

) She/ Her

(

) Ms.

(

) They/Them

(

) Mx.

(

) M.

Any

other

pronoun?

If

yes,

please

describe

all

forms

such

as

they/them/their/theirs/themself: ………………………………...
यौवनकताका क्षेत्रमा काम गने िएको िुनाले तान नेपाललाई कवतपय अिस्थामा यौन अभिमुखिकरणको
वििरण पवन आिश्यक िुन सक्छ । त्यस्ता अिस्थामा यौन अभिमुखिकरणको वििरण यसरी संकलन
गनय सर्कन्छ ।
तपाइुँको यौन अभिमुखिकरण के िो ?
What is your sexual orientation?
(

) विषमयौवनक Heterosexual / Straight

(

) समयौवनक

Homosexual - Gay / Lesbian

(

) ङ्गद्वयौवनक

Bisexual

(

) अयौवनक

Asexual

(

) सिययौवनक

Pansexual

(

) स्वःव्याख्या गनय चािन्छु Prefer to self-describe : ..........................

(

) िुलाउन चािन्न Prefer not to disclose

ियाल गनुपय ने :
● लैङ्गिक पङ्गिचान र यौन अभिमुखिकरण स्वःपङ्गिचानको आिारमा िो । यसमा जुन व्ययिले
वििरण ङ्गदन्छ, नीजको आत्मवनणययको अभिकार िुन्छ । यसमा अन्य व्ययिले अड् कल गने िा
कुनै दबाब ङ्गदन वमल्दैन । तर कवतपय मावनसिरूले यी शिािलीिरू नबुझेमा त्यसको व्याख्या
गनय िने वमल्छ ।
● कवतपय अिस्थामा व्ययििरूको औपचाररक कागजातिरूमा उल्लेि गरेको र्लंग, नाम र
प्रस्तुतीकरण (फोटो) व्ययिको स्वःपङ्गिचान र जीिनयापनको लैङ्गिकता (Lived gender)
निुन सक्छ । तान नेपालले िरेक व्ययिलाई आफूले चचनाउन चािने नाम र आफूले पङ्गिचान गने
लैङ्गिकता अनुसार नै सम्बोिन गनेछ । कवतपय अिस्थामा कागजपत्र गदा औपचाररक
कागजातकै नाम र र्लंग उल्लेि गनुयपने िएतापवन यो विषय तान नेपालको सम्बन्धन्धत अभिकारी
र नीज बीच मात्र रिने र नीज व्ययिका ती वििरणिरू गोप्य नै रिनेछन् ।
● कुनै पवन व्ययिको लैङ्गिक तथा यौवनक वििरण तान नेपालले गोप्य राख्नुपछय र नीजको
Informed Consent वबना कतै उल्लेि गररनेछैन । लैङ्गिक िा यौवनक वििरण िा तान
नेपालले संकलन गने वििरणिरूको प्रयोग र गोपवनयता सम्बन्धी िाम्रो गोपवनयता नीवत
बमोर्जम िुनेछ ।

वमवत : २०७७ जेठ २२

ज्योत्स्ना मास्के
काययकारी अध्यक्ष
तान नेपाल

