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æविपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन काययविधि, २०७% 

प्रस्तावना  

नेपाल प्रकोपका दृष्टिले बहुजोखिमयुक्त के्षत्र हो । मुख्यतया नेपालमा बाढी, पहहरो, डुबान, 

भुकम्प, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर, हहमताल विटफोि, हहमपहहरो आहद प्रकोप बाि बषेनी ठुलो 

जनिनको क्षती हुने गरेको छ ।  

नेपाल भुकम्प र बाढीबाि क्षती पुग्न ेदेशहरुमध्ये अत्यन्त जोखिमयुक्त स्थानमा पदयछ भन े

पहहरो मतृ्युदर सूचकमा नेपाल विश्िमा दश राटर मध्ये एक र दक्षक्षण एशशयामा सबैभन्दा उच्च 

जोखिम भएको मुलुक हो । अव्यष्स्थत िसाइसराइ, जंगलको फडानी तथा अततक्रमण, परम्परागत 
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कृवष प्रणाली, जनसंख्याको बढ्दो चाप, अव्यिष्स्थत सडक तनमायण तथा आम मातनसमा जनचतेनाको 

कमीका कारण आगलागी, बाढी, पहहरो, माहामारी, झाडापिाला, भोकमरी, भुकम्प जस्ता प्राकृततक 

विपविमा परर हजारौ मातनहरुको मतृ्यु हुने गरेको छ । xt'jfu9L गाउपाशलकाका सम्पूणय के्षत्रहरु 

पहहरो, िाढी र भुक्षय जस्ता विशभन्न प्रकारका प्राकृततक विपद संभावित के्षत्र रहेको छ । प्रकृततक 

विपदबाि जन र िन सम्पततको क्षतत हुन्छ । साथसाथै भौततक संरचनामा क्षतत हुनाले यस 

गाउपाशलकाको आधथयक, सामाष्जक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाि पनय जान्छ ।  

यस्ता आधथयक सामाष्जक, मानविय तथा भौततक संरचनाहरुको क्षततलाई न्युतनकरण गनय हेतु 

नेपालको संवििानको अनुसूची ८ मा हदएको एकल अधिकार तथा स्थातनय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ उपदफा (२) न. को (६) बमोष्जम विपद व्यिस्थापन कोष संचालन 

तथा व्यिस्थापन काययविधि २०७% तयार गरर यस xt'jfu9L गाउपाशलकाले लागु गरेको छ ।  
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परिच्छेद १ 

 संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ । 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ : यस काययविधिको नाम æविपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा 

व्यिस्थापन काययविधि, २०७%Æ रहेको छ । 

२. परिभाषा 

विषय प्रसंगले अको अथय नलागमेा यस काययविधिमा,  

क) æकाययविधि भन्नालÆे विपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन काययविधि, २०७% भन्ने 

बुझ्नुपछय । 

ि) æकोषÆ भन्नाले विपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन कोष भन्ने बझु्नुपछय । 

ग) æव्यिस्थापन सशमततÆ भन्नाले विपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन सशमतत 

बुझ्नुपछय । 

घ) æकाययपाशलकाÆ भन्नाले xt'jfu9L गाउपाशलका ufpF काययपाशलका बझु्नुपछय । 

ङ) æविपदÆ भन्नाले प्रकृततक तथा मानिीय विपदलाइ िुझ्नुपछय । 

३. कोष स्थापना 

३.१ विपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन कोष नाम गरेको एक कोषको स्थापना 

हुनेछ । 

४. कोषको कार्यलर्  

४.१ कोषको सधचिालय गाउ काययपाशलको कायायलयमा रहने छ । 
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परिच्छेद २ 

कोषको अवधािणा लक्ष्र् उदेश्र् ि नीतत 

५. कोषको अवधािणा  

xt'jfu9L गाउपाशलकामा हुने सबै प्रकारका प्रकृततक तथा मानि सषृ्जत विपद तथा प्रकोपबाि 

प्रभावित व्यष्क्त पररिार संघसंस्थाको संख्यामा कमी ल्याउन तथा आम जनमानसमा प्रकृततक 

विपद बारे सचतेना अशभबहृद गदै विपदबाि हताहत हुनेको संख्या न्युनीकरण गनय, वपडडत पररिारको 

पहहचान गरर राहत सहयोग प–ुयाउनु नै कोषको अििारणा हुनेछ ।  

६. लक्ष्र्  

प्राकृततक तथा मानि सषृ्जयत विपदको प्रकोपमा परेका पररिार संघसंस्थाहरुलाई राहत तथा 

पुनःस्थापनामा सहयोग प–ुयाउन,े विपद जोखिम व्यिस्थापन कृयाकलापको पहहचान तथा 

प्राथशमकककरण गदै विपद व्यिस्थापनको क्षमतामा अशभिदृ्धि गरर मानिीय तथा भौततक क्षततमा 

कमी ल्याउनु यस कोषको लक्ष्य रहेको छ ।  

७. उदेश्र्  

कोषका उदेश्यहरु देहायबमोष्जम हुनेछन  ः 

७.१ विपद वपडडतको उद्दार तथा पुनःस्थापनाका लाधग ष्जल्ला, प्रदेश तथा संघ ष्स्थत सबै कायायलय 

संघसंस्थाबबच समन्िय गनुयका साथै जनसहभाधगता जुिाउन पहल गने । 

७.२ विपदका दृष्टरकोणले गाउपाशलकाका जोखिमपूणय के्षत्रहरुको पहहचान गरर विपद रोकथाम तथा 

विपद जोखिम व्यिस्थापनका लाधग भौततक तथा चतेनामुलक काययक्रम गने । 

७.३ विपदबाि हुन सक्ने जोखिमलाइ न्युन गनय नीततगत तथा संस्थागत सुिार गने । 

७.४ विपद वपडडतको आिारभुत आिश्यकताको पररपूततयका लाधग क्षततको मुल्याङकनका आिारमा 

तत्काल राहत उपलब्ि गराइ सहयोग गन े।  
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७.५ भिन तथा पूिायिार तनमायण कायय प्रारम्भ गदाय िातािरण मैबत्र तथा भिन तनमायण आचार 

संहहता बमोष्जम गन,े गराउने ।  

७.६ स्थानीय विपद जोखिम व्यिस्थापन योजना तजुयमा तनदेशशका २०६८ द्िारा तनदेशशत विपद 

जोखिम व्यिस्थापन योजना तजुयमा मा जोड हदने ।  

७.७ विपद बाि हुन सक्ने मानिीय तथा भौततक क्षततको न्यूतनकरणका लाधग गाउपाशलकाको क्षमता 

विकास गने । 

७.८ विपद व्यिस्थापनको के्षत्रमा काम गन ेसबै तनकायहरुका बीच समन्िय गने । 

७.९ विपदबाि वपडडत व्यविहरुलाइ तत्काल उद्दार तथा राहत सहयोगका लाधग कोषको व्यिस्था 

गने । 

७.१० विपद व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण, भिन तनमायण व्यिस्थापन सम्बन्िमा प्रचशलत कानुन 

बमोष्जम गने गराउने । 

८: नीतत 

८.१ विपद वपडडतको तत्काल उद्दार गने ।  

८.२ विपद वपडडतलाई उद्दार पतछ राहत सहयोग उपलब्ि गराउने ।  

८.३ विपद वपडडतहरुलाइ पहहचान गरर तत्काल पुनःस्थापनका लाधग सहयोग प–ुयाउने । 

८.४ विपद वपडडतहरुलाई सहयोग उपलब्ि गराउनका लाधग सम्बष्न्ित सब ै तनकायहरुका बीच 

समन्िय गने ।  

८.५ स्थानीय तहमा भिन तनमायण आचारसंहहता  बमोष्जम भौततक संरचना तनमायण गने गराउने 

तथा स्थानीय तहमा विपद जोखिम व्यिस्थापन योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन गने । 
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परिच्छेद ३ 

कोषको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

९. कोषको व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था  

९.१ कोषको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राष्ततका लाधग देहायबमोष्जमको व्यिस्थापन सशमतत गठन 

हुनेछ  

गाउपाशलका अध्यक्ष                            अध्यक्ष 

गाउँपाशलकाको उपाध्यक्ष                    सदस्य 

प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत िा नीजले तोकेको प्रततनीधि     सदस्य  

नेपाल प्रहरी, नेपाली सनेा तथा सशस्त्र प्रहरीका स्थानीय प्रमुि   सदस्य  

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सशमततका संयोजक    सदस्य  

रेडक्रस सोसाइिी गाउपाशलका शािा हेने संयोजक     सदस्य  

नेपाल पत्रकार महासंघ गाउपाशलका संयोजक        सदस्य  

योजना अनुगमन तथा प्रशासन शािा प्रमुि गाउ काययपाशलकाको कायायलय  सदस्य सधचि 

९.२ व्यिस्थापन सशमततको िठैक सामान्यतया िषयमा ३ पिक बस्ने छ ।  

९.३ िैठकको आव्हान सशमततको अध्यक्षल ेगनेछ भने सदस्य सधचिले िठैक बोलाउनेछ ।  

९.४ आिश्यकता अनुसार व्यिस्थापन सशमततको िैठक जुनसुकै समयमा पतन िोलाउन सककनेछ।  

९.५ व्यिस्थापन सशमततको सम्पूण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रततशत सदस्य उपष्स्थत  

भएमा बैठकको गणपुरक संख्या पुरा भएको मातननेछ ।  

९.६ बैठकको तनणयय अध्यक्ष द्िारा प्रमाखणत गनुयपनेछ ।  

१०. सममततको काम, कतयव्र् ि अधधकाि:-  
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१०.१ विपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन सशमततको काम कतयव्य र अधिकार देहाय 

बमोष्जम हुनेछन   ।  

क) विपद व्यिस्थापनका लाधग आधथयक श्रोत जुिाउने , 

ि) कोषको बावषयक योजना तजुयमा गरर गाउ सभामा पेश गने ,  

ग) विपदसम्बन्िी चतेनामुलक काययक्रम संचालन गने ,  

घ) विपदबाि वपडडत व्यष्क्त पररिार र संघसंस्थालाई तत्कार राहत उपलब्ि गराउने, 

ङ) विपदबाि वपडडतका लाधग पुनःस्थापनाको व्यिस्था गने ,  

च) िावषयक योजना तथा काययक्रम संचालन गदाय िातािरण मैबत्र बनाउन समन्ियकारी भुशमका 

तनिायहा गने , 

छ) विकास प्रकृयामा विपद जोखिम न्यूनीकरणलाइ मुल प्रिाहहकरण गने , 

ज) कोषका काययहरुको अनुगमन, सुपररिेक्षण तथा प्रगतत सशमक्षा गन,े  

झ) स्थानीय तहका विपद जोखिम व्यिस्थापन सम्बन्िी योजनाहरुको तजुयमा र कायायन्ियन गराउदै 

विपद जोखिम व्यिस्थापन लाई संस्थागत गरर विपद उत्थानशसल समाजको तनमायण गने। 

११. अध्र्िका काम, कतयव्र् ि अधधकाि: 

अध्यक्षका काम, कतयव्य र अधिकार देहायबमोष्जम हुनेछ, 

- बैठकको अध्यक्षता गन े

- बैठक बोलाउन सधचिलाई तनदेशन हदने, 

- बैठकमा प्रततबेदन पशे गन,े प्रस्ता पेश गन ेगराउने 

- सशमततका सदस्यहरुलाइ कामको बाडफाड गने तथा कामको आिश्यक समन्िय गने, 

- कोषको विविय श्रोत जुिाउने र पररचालन गने गराउन,े  

- कोषका तनणययहरु साियजतनक गरर पारदशशयता कायम गराउने  
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- कोषको बैठक सहभाधगतात्मक रुपमा गराउने  

- कोषका तफय बाि अन्य तनकायमा प्रतततनधित्ि गने गराउने 

- कोषका तफय बाि अन्य तनकाय, संघ÷संस्था संग सम्झौता गनूयपने भए गने गराउने  

- कोषको योजना तजुयमा तथा सो को स्िीकृती गनय गराउन आिश्यक कािायही गने गराउने  

- कोषका कामको अनुगमन मुल्याङकन गन ेगराउने  

१२. सदस्र् सधचवको काम, कतयव्र् ि अधधकाि:- 

कोषको सदस्र् सधचवको काम, कतयव्र् ि अधधकाि देहार्बमोजिम हुनेछः  

क) अध्यक्षको आदेशानुसार बैठक बोलाउन,े अध्यक्ष सँग सल्लाहमा छलफलका विषयबस्तुहरु तयार 

गरर तनणययाथय िैठकमा पशे गन े

ि) बैठकको तनणयय लेख्न,े कोषका सबै कागजातहरु ष्जम्मा शलन,े 

ग) कोषसँग सम्बष्न्ित सूचनाहरु, तथ्याङ तथा अशभलेि अध्यािधिक गने, 

घ) अध्यक्षले तोकेका अन्य काययहरु गने । 

ङ) कोषका प्रशासतनक तथा अन्य दैतनक काययहरु गने, 

च) कोषका काययक्रम तजुयमा स्िीकृती र कायायन्ियन गनय आिश्यक कािायही गने, 

छ) काययक्रहरुको अनुगमन गने गराउन,े  

ज) कोषको चलअचल सम्पविको संरक्षण गने गराउने । 

१३. सदस्यको काम कतयव्य र अधिकार:-  

कोषको सदस्यको काम कतयव्य र अधिकार देहायबमोष्जम हुनेछः 

क) बैठकमा उपष्स्थत भइ छलफलमा सकक्रयतापूियक भाग शलन,े 

ि) अध्यक्षको काममा सहयोग प–ुयाउने, 

ग) तोककएको ष्जम्मेिारीलाइ पुरा गन,े 
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घ) बैठकमा तनणययमा पुग्न मतदान गनय पने भए मतदान गन,े 

ङ) अध्यक्षले तोकेका अन्य दातयत्ि तनिायह गने, 

च) कोषका काययक्रमहरु कायायन्ियन गनय सहयोग प–ुयाउने । 

परिच्छेद ४ 

आधथयक तथा प्रशासतनक व्र्वस्था 

१४. कोषको ववविर् व्र्वस्थापन  

१४.१ कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन  ः 

क) गाउसभाबाि विपद व्यिस्थापन कोषका लाधग िावषयक रुपमा वितनयोजन हुने रकम, 

ि) अन्य स्थानीय तहबाि प्रातत हुने रकम ,  

ग) दात ृतनकाय पररयोजना गैर सरसरकारी संस्था बाि प्रातत हुने रकम  

घ) कोष लाई सेिा शुल्कबाि प्रातत हुने रकम  

ङ) कोषलाई अन्य विशभन्न स्रोत हरु बाि प्रातत हुने रकम । 

च) संतघय सरकार, प्रदेश सरकार बाि प्रातत अनुदान सहयोग हुने रकम । 

१४.२ कोषको रकम नेपाल राटर बैक द्िारा क िगयको इजाजत प्रातत कुनैपतन िै्मा छुट्िै िाता 

िोशल जम्मा गररने छ । कोषको संचालन गाउपाशलकाको प्रमुि प्रशासककय अधिकृत र लेिापालको 

संयुक्त दस्तित बाि हुनेछ । तर विपद व्यिस्थापन कोषको छुट्िै िाता निोलुञ्जेल गाउँपाशलकाको 

चालु िातामा विपद व्यिस्थापन कोषको रकम रािी कारोबार गररनेछ । 

१४.३ कोषको लेिापरीक्षण प्रचशलत कानुन बमोष्जम हुनेछ ।  

१५. कोषको आधथयक व्र्वस्था:-  

कोषको आधथयक व्यिस्था यस काययविधिमा तोककएबमोविम र अन्य कुराको हकमा स्थानीय तहको 

आधथयक प्रशासन सम्बष्न्ि प्रचशलत कानुन बमोष्जम हुनेछ ।  
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१६. बजियत गरिएको वािे । 

कोषमा जुन प्रयोजनका लाधग रकम प्रातत भएको हो सो प्रयोजन बाहेक अन्य काययमा रकम िचय 

गनय िष्जयत गररएको छ ।  

१७. प्रशासतनक व्र्वस्था  

कोषको प्रशासतनक तथा आधथयक कारोिार गाउकाययपाशलकाको कमयचारीहरु बाि नै संचालन गररनेछ 

।  

१८. बैठक भिा  

कोषको व्यिस्थापन सशमततको बैठकमा भाग शलने पदाधिकारी सदस्यहरु तथा अन्य 

आमष्न्त्रतहरुलाई गाउकाययपाशलकाको तनणयअनुसार भिा उपलब्ि गराइनेछ ।  

१९. कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी खचय व्र्वस्था:- 

१९.१ कोष बाि संचालन हुने काययक्रमहरु कोषले आफै िा अन्य सरकारी गैरसरकारी तनकायसँग 

शमलेर संचालन गनय सक्नेछ । 

१९.२ कोषले आप–नो काययक्रम गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको प्राविधिक सहयोग िाि संचालन गराउन 

सक्नेछ ।  

१९.३ गाउपाशलका शभत्र प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा विपद व्यिस्थापन सम्बन्िी काययक्राहरु अन्य 

कुनै तनकाय द्िारा संचालन गररन्छ भन ेउक्त काययक्रम संचालनको स्िाशमत्ि गाउ काययपाशलकामा 

रहेको मातननेछ ।  

२०. िाहत तथा उद्दाि कार्ं संचालन सम्बन्धी व्र्वस्थाः  

गाउपाशलकाका कुनै पतन िडामा विपद आइपरेको अिस्थामा देहायबमोष्जमको व्यिस्थापन गररनेछ:- 

क) विपद प्रभावित स्थानको पहहचान भइ तत्काल उद्दारको व्यिस्था गररन े
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ि) उद्िार पतछ विपद प्रभावित व्यष्क्त, पररिार तथा संघ संस्थाहरुको िगीकरण गरर िडा कायायलय 

माफय त लगत राख्न े 

ग) िडा सशमततको िैठकद्िारा विपद प्रभावितहरुको सजयशमत मुचुल्का गराई, प्रहरी मुचुल्काको 

प्रततशलवपसहहत राहत अनुदानका लाधग िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सशमततमा शसफाररस गन,े 

घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सशमततबाि विपद व्यिस्थापन कोष संचालन तथा व्यिस्थापन 

सशमतत समक्ष राहत वितरणका लाधग शसफाररस गने, 

च) यस िण्डमा जेसुकै लेखिएको भएतापतन यस सम्बन्िमा गाउकाययपाशलकाको तनणयय अष्न्तम 

मातननछे ।  

२१. ववपद प्रभाववत वगीकिणः  

गाउपाशलकामा आइपने विपदबाि प्रभावितहरुको िगीकरण देहायबमोष्जम हुनेछ ःः  

क) प्रभाववत  

प्राकृततक िा मानि सषृ्जयत विपद जस्तै भुकम्प, पहहरो, आगलागी आहदबाि सामान्य क्षतत भएका 

व्यष्क्त पररिार तथा संघ संस्थाहरु , 

ख) आंमशक प्रभाववत  

प्राकृततक िा मानि सषृ्जयत विपदबाि प्रभावित भएकाहरु जस्तै घरमा सामान्य क्षतत भएका तर 

बस्न लायक, पहहरोले िेतिारी सामान्य क्षतत पु–याएका, आगलागी भइ घर तथा मानि जन, चौपाया, 

पशुपंक्षीमा सामान्य भौततक क्षतत भएका । 

ग) अतत प्रभाववत  

प्राकृततक तथा मानि सषृ्जयत विपदबाि प्रभावित भई जन िनको क्षतत व्यहोरेका पररिारका सदस्यको 

मतृ्यु भएका, िसोिास गने घर एिं अन्य भौततक पूिायिार नटि भएका, अङगभङग भइ 

ष्जविकोपाजयनका लाधग अन्य माधथ आधश्रत हुन पुगेका ।  
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२१. िाहत ववतिण व्र्वस्थापन सम्बन्धी ःः 

प्रभावित के्षत्र रहेको सम्बष्न्ित िडाको शसफाररसमा विपद प्रभावितहरुलाई बुदा नं. २० (ग) 

बगीकरणमा परेकाहरुलाई देहायबमोष्जम राहत उपलव्ि गराउने, 

 

अ) kl/jf/sf s'g} ;b:o d[To' ePdf k|lt kl/jf/ M ?= @%,))).– 

आ) u+le/ 3fOt] ePdf k|ltJolQm ?= M ?= @),))).– 

इ) 3/, kfln, kz" ;d]tsf] If]tL ePdf / cfunflu eO{ k"0f{ If]tL ePdf M ?= @),))).– 

ई) 3/sf] dfq k"0f If]qL ePdf k|lt3/ ?=M !%,))).– 

उ) kflnsf] k|s[tL / ;h{ldg d'r'Nsfsf] cfwf/df k"0f{ If]tL ePdf k|lt kl/jf/ kfln M ?= !),))).– 

pm_ 3/, kfnL, kz"sf] k"0f{ If]tL / JolQm ;d]t Hofg uPdf M ?= $%,))).– 

 

२२) िडा स्तररय विपद प्रभावित पहहचान सशमततः 

िडा स्तररय विपद प्रभावित पहहचान सशमतत देहायबमोष्जम हुनेछ, 

िडा अध्यक्ष           संयोजक 

िडा सदस्यहरु         सदस्य   

सम्बष्न्ित िडामा रहेका सुरक्षा तनकायका प्रमुि  सदस्य  

सम्बष्न्ित िडामा रहेका स्िास्थ्य संस्थाका प्रमुि   सदस्य  

गाउपाशलकाले तोकेको प्राविधिक    सदस्य 

िडा सधचि             सदस्य सधचि  

 

परिच्छेद ५ ववववध 

२३ ववववध 
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कोषबाि काययक्रम संचालन गनुयपने:- 

गाउ काययपाशलकाको कायायलय, गाउकाययपाशलका र यस cGt/ut सशमतत िा उपसशमततबाि विपद 

सम्बष्न्ि काययक्रम संचालन गदाय यस कोषबाि मात्र संचालन गररनछेन   । 

२४. िााँच पास तथा फिफािक  

कोष बाि संचालन गररने काययक्रमको जाँचपास तथा फरफारक प्रचशलत कानुन बमोष्जम हुनेछ । 

२५. गाउाँ पामलका ववकास र्ोिनामा समावशे गने  

कोष बाि स्िीकृत िावषयक योजना तथा काययक्रमहरु गाउपाशलकाको विकास योजनामा समािेश 

गनुयपनेछ । 

२६. कार्यववधधको संशोधन  

यस काययविधिलाई संशोिन गनय आिश्यक देखिएमा व्यिस्थापन सशमततको शसफाररसमा 

काययपाशलकाले गनेछ ।  

२७. बचाउ ि खािेिी  

क) यस काययविधिमा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, 

स्थानीय तहको आधथयक प्रशासन सम्बष्न्ि प्रचशलत कानुन सँग बाखझन गएमा बाखझएको हकमा 

स्ितः िारेज भएको मातननेछ । तर ०७४ श्रािण १ देखि हालसम्म भएका आधथयक सहायताका 

कामकाजहरु यसै काययविधिबमोष्जम भए गरेको मातनने छ ।  

ि) कुनै कारण बाि कोष संचालन हुन नसकेमा गाउकाययपाशलकाले कोषलाइ िारेज गनय सक्नछे।  

ग) कोष िारेज भएमा कोषमा रहेको चलअचल सम्पवि तथा दातयत्ि गाउकाययपाशलकाको कायायलयमा 

स्ित सनेछ ।  

 cf1fn], 

/fds'df/ k'8f;}gL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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