प्रदे श घये र ु हहॊ सा सम्वन्धी ननमभावरी, २०७५
प्रदे शघये र ु हहॊ सा सम्वन्धी ऐन, २०७५ कोदपा १६रे ददएका अनधकाय प्रमोग गरय प्रदे श
सयकायरे दे हामका ननमभहरु फनाएकोछ ।
१॰

सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१)मीननमभहरुकोनाभ " प्रदे शघये र ु हहॊ सासम्वन्धी ननमभावरी २०७५" यहेकोछ ।
(२) मो ननमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।

२॰

ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसङ्गरे अकों अथथ नरागेभा मस ननमभावरीभा,(क)
(ख)

"ऐन" बन्नारे प्रदे श घये र ु हहॊ सा सम्वन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु ऩछथ ।

(ग)

"उजुयकताथ" बन्नारे उजुय ददने ब्मक्षिसम्झनु ऩछथ ।

(घ)

"कोष" बन्नारे ऐन फभोक्षजभ स्थाऩना हुने सॊ यऺण कोष सम्झनु ऩछथ ।

(ङ)
(च)
३॰

"उजुयी" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोक्षजभ ददइएको ननवेदन वा उजुयी सम्झनु ऩछथ ।

"ननमभ" बन्नारे प्रदे श घये र ु हहॊ सा सम्वन्धी ननमभावरी, २०७५ सम्झनु ऩछथ ।
"प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नम्फय एक सम्झनु ऩछथ ।

ु ी
उजुयी दताथ सम्फक्षन्ध व्मवस्था : (१) कसै रे घये र ु हहॊ साको सम्वन्धभा उजुयी ददन चाहेभा अनुसच
फभोक्षजभको ढाॉचाभा उजुयी ददनुऩनेछ ।

तय कसै रे भौक्षखक उजुयी ददएको

–१

ु ी-१ फभोक्षजभको ढाॉचाभा नबएभा
बएभा वा उजुयी अनुसच

ु ी-१ फभोक्षजभको ढाॉचाभा उजुयी तमाय गयी उजुयकताथको सहीछाऩ
उजुयकताथराईक्षझकाइ अनुसच
गयाउनुऩनेछ ।

ु ी-२
(२) उऩननमभ (१) फभोक्षजभको उजुयी दताथ हकताफभा दताथ गयी उजुयकताथराई अनुसच

फभोक्षजभको ढाॉचाभा बयऩाईददनुऩनेछ ।

(३) उजुयीदताथप्रकृमा सभाप्त बएऩनछप्राप्त उजुयीको अध्ममन गयी थऩ हववयण

नरनुऩने बएभा

उजुयी नरनेअनधकायीरे तत्कारै हऩनडतको घटना हववयण कागज गनुऩ
थ नेछ ।

(४) मस ननमभ फभोक्षजभ ददइएको उजुयी य हऩनडतसॉग गरयएको घटना हववयण कागज सभावेश

ु ी-३ को ढाॉचाभा अनबरेख याख्नुऩनेछ ।
गयी अनुसच
४॰

स्वास््म उऩचाय सम्वन्धी व्मवस्था

: (१)ऐन य

मस ननमभावरी

फभोक्षजभ उजुयीदताथ

बएऩनछआवश्मकताऩये भाऩीनडतराईतत्कार नक्षजकको सयकायी अस्ऩतारवानक्षजकभा सयकायी अस्ऩतार
उऩरव्ध नबएभा ननजी अस्ऩतारभा स्वास््म ऩरयऺण गनथ रै जानुऩनेछ ।

(२) उऩननमभ(१) फभोक्षजभ सयकायी अस्ऩतारभा स्वास््म ऩरयऺण गयाउॉदाअस्ऩतारभा आधारयत

एकद्वायसॊ कट ब्मफस्थाऩन केन्र रागु बएका स्थानभा सो केन्र भापथत स्वास््म ऩरयऺण गयाउनुऩनेछ।

(३) उऩननमभ (१) फभोक्षजभ स्वास््म ऩरयऺण गदाथ थऩ स्वास््म ऩरयऺण वाउऩचाय गनुऩ
थ ने बनन

क्षचहकत्सकवाट नसपारयस बएभा थऩ उऩचायको प्रवन्ध नभराउनुऩनेछ ।
(४) मस ननमभ फभोक्षजभ गरयएको स्वास््म ऩरयऺण य उऩचाय सम्वक्षन्ध सम्ऩूणथ कागजातहरु
ननमभ ३(४) फभोक्षजभकोअनबरेखभा सभावेश गनुऩ
थ नेछ ।
(५) मस ननमभ फभोक्षजभ हऩनडतको स्वास््म ऩरयऺण

‚उऩचाय‚ भनोसाभाक्षजकनफभशथ रगामतको

कामथ गदाथ कुनै सॊ घसस्था वा ननकामको सहमोग नरन सहकनेछ ।

५॰

सॊ यऺण अनधकृत : (१) प्रदे शकोप्रत्मेक प्रहयी इकाई

दजाथको प्रहयी कभथचायीराईसॊ यऺण अनधकृत तोहकनेछ ।

/कामाथरमभा कम्तीभा प्रहयी सहामक ननरयऺक

तय क्षजल्रा तहको प्रहयी कामाथरमभा कम्तीभा प्रहयी ननरयऺक दजाथका प्रहयी कभथचायीराईसॊ यऺण

अनधकृत तोक्नु ऩनेछ ।

(२) उऩननमभ (१) फभोक्षजभ सॊ यऺण अनधकृतको व्मवस्था नबए सम्भको रागी सॊ यऺण

अनधकृतकोब्मफस्थाऐन फभोक्षजभ हुनेछ।
६.

एक तह भानथ ननफेदन ददन सहकने : ( १)सॊ यऺण अनधकृतरे ऐन य मस ननमभ फभोक्षजभ उजुयी दताथ गनथ
इन्काय गये को खण्डभा ननजबन्दाएक तह भानथल्रोअनधकृत वा

कामाथरम प्रभुख सभऺ

ननवेदन ददन

सहकनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोक्षजभ ऩेश

बएको ननफेदनदताथगयी कायवाही गनथ

आदे श बएभासॊ यऺण

अनधकृतरे तत्कार उजुयी दताथ गयी आवश्मक कामथ गनुऩ
थ नेछ ।
७.

दीघथकारीनऩुनस्थाथऩनागृह : (१) ऐन फभोक्षजभकोदीघथकारीनऩुनस्थाथऩनागृहको

सॊ चारन, व्मवस्थाऩनय

ननमभन भन्रारमरे फनाएको ननदे क्षशका फभोक्षजभ हुनेछ ।

स्ऩष्टीकयण : मस ननमभको प्रमोजनको रागी "दीघथकानरन ऩुनस्थाथऩना" बन्नारे घये र ु हहॊ सा

ऩीनडतराईअनधकतभ दुईवषथसम्भ तोहकएकोसेवा ददने कामथराईजनाउनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोक्षजभ फनाइएको ननदे क्षशकाभाभन्रारमरेआवश्मकता अनुसाय हेयपेय वा

सॊ शोधनगनथ सक्नेछ ।

(३) दीघथकारीन ऩुनस्थाथऩनागृहभायहेकाघये र ु हहॊ सा ऩीनडतराई

६ भहहना सम्भ

भाऩुनस्थाथऩना

गरयसक्नु ऩनेछ य सो प्रमास सपर हुन नसकेभा भार अनधकतभ दुईवषथसम्भ दीघथकारीन ऩुनस्थाथऩनागृहभा
याक्षखनेछ ।

(४) दीघथकारीनऩुनस्थाथऩनागृह य

सो गृहको शाखा

व्मवस्थाऩनको रानग

भन्रारमरेसाभाक्षजकहवकास सॊ स्थाराईआनथथक अनुदान ददन सक्नेछ।
(५) उऩननमभ(३ )फभोक्षजभआनथथक अनुदान ददनेसॊस्थाको छनौट सम्फक्षन्ध

कामथ भन्रारमरे

फनाएको ननदे क्षशका फभोक्षजभ हुनेछ ।
८.

दीघथकारीनऩुन:स्थाऩना गृह सॊ चारक सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय :दीघथकानरन ऩुनस्थाऩना गृहको
काभ कतथव्म य अनधकाय दे हाम फभोक्षजभ हुनेछ:–

(क) दीघथकारीन ऩुनस्थाथऩना गृहको आवश्मक फजेट, कामथक्रभ य मोजना तजुभ
थ ा गयी

भन्रारम सभऺ ऩेश गने,
(ख) दीघथकारीन ऩुनस्थाथऩना गृहको शाखा हवस्ताय गनुऩ
थ ने बएभा सॊ बाव्मता अध्ममन
गयी भन्रारम भापथत ननणथमको रानग प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गने,
(ग) दीघथकारीन ऩुनस्थाथऩना गृहभा यहेका ब्मक्षिहरुराईददइनेयोजगायभुरक शीऩ
हवकास तानरभकोआवश्मकता ऩहहचान गयीभाऩदण्ड य कामथहवनध तमाय गने,
(घ) ऐनको दपा ५(५) फभोजीभ हवस्ताय हुने शाखाकोकाभ

, कतथब्म य अनधकाय

सम्फक्षन्ध ननदे क्षशका तमाय गने य त्मस्तो शाखाराइ आवश्मक सहमोग गने ,
(ङ) ननमभ
व्मवस्थाऩनको रानग

७( ३) फभोक्षजभदीघथकारीन ऩुनस्थाथऩनागृह य

सो गृहको शाखा

साभाक्षजकहवकास सॊ स्था राईआनथथक अनुदान दद इएको बए

उि सॊ स्था रे

गये को काभ कायवाहीको अनुगभन

य भूल्माॊकन

गरय भन्रारम सभऺ

सुझाफ सहहतको

प्रनतफेदनददने,
९.

(च)भन्रारमरे सभम सभमभा तोके फभोक्षजभकाअन्म कामथ गने ।

अल्ऩकारीन सुयऺा आवास : (१) प्रदे श सयकायको सह मोग वा सहकामथभाकुनै साभाक्षजक हवकाससॊ स्थारे

अल्ऩकारीनसुयऺा आवासस्थाऩनागरयसॊ चारन गनथ चाहेभा स्वीकृनतको रानग अनुसूची- ४फभोक्षजभकोढाॉचाभा
भन्रारम सभऺ ननफेदन ददनु ऩनेछ।
(२) उऩ ननमभ (१ ) फभोक्षजभ प्राप्त बएको ननफेदन जाॉचफुझ गदाथ त्मस्तो सॊ स्थारे ननमभ १०
फभोक्षजभको भाऩदण्ड ऩूया गये को दे क्षखएभा भन्रारमरे सो सॊ स्थाराई आवश्मक

शतथ तोकी

अनुसूची –

५ फभोक्षजभको ढाॉचाभा अल्ऩकानरन सुयऺा आवास स्थाऩना गरय सॊ चारन गनथ स्वीकृनत ददनेछ ।
१०.

भाऩदण्ड ऩूया गये को हुन ु ऩने

: (१ )अल्ऩकानरन सुयऺा आवास स्थाऩना गरय

सॊ चारन गनथ को रानग

भन्रारमरे तोके फभोक्षजभ दे हामको भाऩदण्ड ऩूया गये को हुन ु ऩने छ:(क)

न्मूनतभ आधायबूत सुनफधा सहहतको बौनतक सॊ यचना,

(ख)

न्मुनतभ स्वास््म सेवा तथा सुयऺाको व्मवस्था,

(ग)

ऩीनडतको रानग आवश्मकता अनुसाय भनोनफभषथ सेवा,

भनोफैऻाननक सेवा य कानूनी

सहामता उऩरब्ध गयाउने ब्मफस्था,
(घ)

हऩनडतराई आनथथक सहामता उऩरब्ध गयाउन सक्ने ऺभता,

(ङ)

भन्रारमरे तोकेका अन्म भाऩदण्ड ।

(२) उऩननमभ (१) फभोक्षजभकोभाऩदण्डभाभन्रारमरेआवश्मकता अनुसाय हेयपेय वा सॊ शोधनगनथ

सक्नेछ ।
१०.

ु ाईगने प्रमोजनको रानग
गुनासो सुनवाइ सम्वन्धी व्मवस्था : (१) ऐनको दपा ९ फभोक्षजभ गुनासो सुनव

ु ासो सुनव
ु ाइ अनधकायीको रुऩभा कामथ गनुथ
सम्वक्षन्धत कामाथरमको प्रभुख वा ननजरे तोकेको कभथचायी रेगन
ऩनेछ ।

ु ाइ गनेअनधकायीरे ऩीनडत वा प्रबाहवतरे ददएको गुनासो उऩय तत्कार छानहवन
(२) गुनासो सुनव

गयी फढीभानतनददननबर गुनासोको सम्फोधन गरयसक्नु ऩनेछ ।

ु ाईको नरक्षखत प्रनतफेदन गुनासो सुनव
ु ाइ गनेअनधकायीरे
(३) उऩननमभ (२) फभोक्षजभ बएको सुनव

तमाय गरय अनबरेख याख्नु ऩनेछ ।

(४) मस ननमभ फभोक्षजभ ददइएकोगुनासो उऩय छानहवन गदाथ क्षजम्भेवायअनधकृतरेऩीनडत

वाप्रबाहवत व्मक्षिराईजानी जानी कुनै

हकनसभको हानीनोक्सान ऩु –माथएको ऩाइएभा त्मस्तो अनधकृतराई

प्रचनरत कानुनरे व्मवस्था गये फभोक्षजभ हवबागीम वा अन्म कायवाहह गनथ कामाथरम प्रभुखरे प्रकृमा सुरु
गनुऩ
थ नेछ ।
११.

कोष सॊ चारन सनभनतसम्वक्षन्ध व्मवस्था : (१) ऐनफभोक्षजभ गठन हुने सॊ यऺणकोष

सॊ चारक सनभनतको

फैठक सम्वक्षन्ध कामथहवधी सो सनभती आपैरे ननधाथयण गये फभोक्षजभ हुनेछ ।
(२) सॊ यऺणकोषको यकभ खचथ गदाथ

कोष सॊ चारक सनभनतको प्रशासननक खचथ सोकोषफाट व्महोनथ

ऩाइनेछैन ।
(३) सॊ यऺणकोष सॊ चारक
यहनेछ ।

सनभनतको सक्षचवारम सम्वक्षन्धत् स्थाननम तहरे

तोकेको

कामाथरमभा

११.

कोषको यकभ खचथ

सम्वक्षन्ध व्मवस्था :

(१) ऐनकामाथन्वमनको

रानग

प्रदे श सयकायवाट

कोषभासारवसारीयकभअनुदानस्वरूऩउऩरब्ध गयाउनेछ ।
(२) उऩननमभ(१) फभोक्षजभ उऩरब्ध गयाइएको यकभ एक आनथथक फषथ भा खचथ हुन नसके भासो

यकभ अको आनथथक फषथको यकभभाथऩ हुनेछ ।

(३) मसननमभ फभोक्षजभ उऩरब्ध गयाइएको यकभ खचथ गदाथ

क्षशषथकभा खचथ गनुथ ऩनेछ ।
१२.

कानुन व्मवसामी ‚दोबाषे य भनोसाभाक्षजक हवभशथकताथ सम्वन्धी व्मवस्था
फभोक्षजभकोकानुन व्मवसामी ‚ दोबाषे वा भनोसाभाक्षजक हवभशथकताथको

भन्रारमरे तोकेको सीभा य

: (१) ऐनभा
सेवा

व्मवस्था बए

आवश्मकऩने ऩीनडतरे

सम्वक्षन्धत स्थाननम तहभा ननवेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोक्षजभ ननवेदन ददइएको खण्डभा सम्वक्षन्धत स्थाननम तहरे आवश्मकता
अनुसाय कानुन व्मवसामी‚दोबाषे वा भनोसाभाक्षजक हवभशथकताथको सेवा उऩरव्ध गयाउनुऩनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोक्षजभ सेवा प्रदान गने कानुन व्मवसामी

‚दोबाषे वा भनोसाभाक्षजक

हवभशथकताथको ऩारयश्रनभक भन्रारमरेतोकेकोसीभा नबर यही सम्वक्षन्धत स्थाननम तह य त्मस्तो सेवा प्रदान
गने व्मक्षिनफच आऩसी सम्झौताफाटननधाथयण गनथसहकनेछ ।

(४) मस ननमभभा अन्मर जुनसुकै कुया रेक्षखएको बएताऩनन कानुन व्मवसामी

‚दोबाषे वा

भनोसाभाक्षजक ऩयाभशथकताथको सेवा उऩरव्ध गयाउनु अक्षघ त्मस्तो सेवाको औक्षचत्म य आवश्मकता ऩुष्ट्याइ
गये य भार उऩरव्ध गयाउनुऩनेछ ।
१३॰

कोषको रेखा य रेखा ऩरयऺण : (१) कोषको आम व्ममको रेखा प्रचनरत कानून फभोक्षजभ ।
(२) कोषको अन्तरयकरेखाऩरयऺण कोष

तथा रेखा ननमन्रक को कामाथरम य अक्षन्तभ

रेखा

ऩरयऺणभहारेखा ऩरयऺकको कामाथरमवाट हुनेछ ।
१४॰

अनधकाय प्रत्मामोजन : भन्रारमरे मस ननमभावरी फभोक्षजभ आपुराईप्राप्त अनधकायहरु भध्मे आवश्मकता
अनुसाय केही अनधकायहरु आपु भातहतका ननकाम, सनभनत , उऩसनभनतवा कुनै कभथचायीराई प्रत्मामोजन
गनथ सक्नेछ ।

१५॰

ु ीभा थऩघट तथा हे यपेय गनथ सक्ने : प्रदे श सयकायरे आवश्मकता अनुसाय अनुसच
ु ीभा हेयपेय तथा
अनुसच
थऩघट गनथ सक्नेछ ।

१६॰

ननदे क्षशका वा कामथहवधी फनाउन सक्ने : भन्रारमरे मस ननमभावरीको उद्धेश्मकामाथन्वमन गनथ आवश्मकता
अनुसाय ननदे क्षशका, कामथहवधी वाभागथदशथन तमाय गरय रागु गनथसक्नेछ ।

ु ी–१
अनुसच
(ननमभ ३ को उऩननमभ १ सॉग सम्फक्षन्धत)
उजुयीकोढाॉचा
........प्रहयी कामाथरमभा चढाएको ननफेदन/उजुयी
.......क्षजल्रा====================न.ऩा./गा.ऩा वडा न.....फस्ने वषथ.....को.................................
ननवेदक
हवरुद्ध
.......क्षजल्रा====================न.ऩा./गा.ऩा वडा न.....फस्ने वषथ.....को.................................
हवऩऺी
(एक बन्दा धेयै हवऩऺी बएभा क्रभश् रेख्न)े
भराई......................नभनतभाहवऩऺीरेननम्न फभोक्षजभ घये रुहहॊ सा गये को

हुॉदाआवश्मक कायफाहीको रानग तर

उल्रेक्षखत प्रभाण साथ मो ननफेदन/उजुयी ददएको छु ।
(क) घये र ु हहॊ साको प्रकाय य नफस्तृत नफफयण : ............................. (मसभा नअटे भा थऩ ऩाना याख्न सहकने)
(ख)सॊ रग्न प्रभाणहरु (सम्बव बएसम्भ) : १........................२.................M
(ग) अन्म ननकामभा उजुयी वा भुद्धा दताथ गये को बए सो को हववयण :
(घ) साक्षऺको नाभ, ठे गाना:

(ङ) मसबन्दा अक्षघ घये र ु हहॊ सा बएको बए सो सम्फक्षन्ध साभान्म जानकायी :
(च)भाॉग गये को उऩचाय :
उजुयकताथको,नाभ, थय :
ठे गाना :

जात/जानत :
बाषा:
धभथ:
ऩेशा/व्मवसाम:
हववाहहत/अहववाहहत/एकर:
हस्ताऺय:
नभनत:

ु ी–२
अनुसच
(ननमभ ३ को उऩननमभ२ सॉग सम्फक्षन्धत)
बयऩाईकोढाॉचा
श्री.................प्रहयी कामाथरम,
...........................।

श्री.............................................रे मस कामाथरमभा घये र ु हहॊ सा बएको सॊ फन्ध भा ददनु बएको ननफेदन/उजुयी दताथ
गयी मो बयऩाई ददइएको छ ।
बऩाथइ गरयददने कभथचायीको नाभ :
दजाथ:
हस्ताऺय:
कामाथरमको छाऩ :
नभनत:

ु ी– ३
अनुसच
(ननमभ ३(४) सॉग सम्फक्षन्धत)
अनबरेखकोढाॉचा
(१)ननफेदन वा उजुयीकोछोटो हववयण :
(२) अन्म ननकामभा उजुयी ददएको बए सो ननकामको नाभ :
(३) ऩीनडतरे भाॉग गये को उऩचाय :
(४) ननफेदन वा उजुयीभा सॊ रग्न कागजातहरु :
(५) हऩनडतराई सहमोग गनुथ ऩने वा ननवेदनभा कुनै कायफाही गनुथ ऩने सम्फन्धभा उजुयी दताथ गने अनधकायीकोयाम:

ु ी–४
अनुसच
(ननमभ९(१) सॉग सम्फक्षन्धत)
अल्ऩकारीनसुयऺा आवास स्थाऩना गयी सॊ चारन गनथ स्वीकृनतको रानग ननफेदन ददने ढाॉचा
नभनत......
नफषम : अल्ऩकारीन सुयऺा आवास स्थाऩना गरय सॊ चारन गनथ स्वीकृनत ऩाउॉ।
श्री साभाक्षजक हवकास भन्रारम,
प्रदे श नम्फय १, नफयाटनगय,
नेऩार।
मससॉस्थारेअल्ऩकारीन सुयऺा आवास स्थाऩना गरय सॊ चारन गनथ चाहेकोरे स्वीकृनत ऩाउनको रानग प्रदे

श घये र ु

हहॊ सा सम्फक्षन्ध ननमभावरी, २०७५फभोक्षजभ मो ननफेदन ऩेश गये को छु ।
१. सॉस्थाको हववयण :(क) सॉस्थाको नाभ :
(ख) सॉस्थाको ठे गाना :
(ग) सॉस्थाको प्रभुख ऩदानधकायीको नाभ य ठे गाना :
(घ) सम्ऩकथ व्मक्षि :
२. प्रस्ताहवत सुयऺा आवासको हववयण :(क)सुयऺा आवास स्थाऩना गरय सॊ चारन गनथ चाहेको स्थान :
(ख)सुयऺा आवासको भाऩदण्ड सम्फक्षन्ध हववयण :
(ग) जनशक्षि हववयण :
(घ) आनथथक श्रोत :
सॊ रग्नकागजातहरु
(१) सॉस्थाको हवधानको प्रनतनरहऩ,

(२) सॉस्थाकोदताथ प्रभाण ऩरको प्रनतनरती
सॉस्थाकोअनधकाय प्राप्त व्मक्षिको

सॉस्थाको छाऩ

दस्तखत:
नाभ:
सम्ऩकथ ठे गाना :

ु ी–५
अनुसच
(ननमभ९(२) सॉग सम्फक्षन्धत)
अल्ऩकारीनसुयऺा आवास स्थाऩना गयी सॊ चारन गनथ ददईएकोस्वीकृनतको ढाॉचा

प्रदे श सयकाय
साभाक्षजक हवकास भन्रारम,
प्रदे श नम्फय १, नफयाटनगय
नफषम: अल्ऩकारीनसुयऺा आवास स्थाऩना गयी सॊ चारन गनथ ददईएको स्वीकृनत।

श्री........................ ।

नभनत........................

मस भन्रारमको नभनत.............. को ननणथम अनुसाय त्मस सॊ स्थाराई प्रदे श घये र ु हहॊ सा सम्फक्षन्ध

ऐन , २०७५ तथाप्रदे श

घये र ु हहॊ सा सम्फक्षन्धननमभावरी, २०७५फभोक्षजभअल्ऩकारीनसुयऺा आवास स्थाऩना गयी सॊ चारन गनथ स्वीकृनतददईएको छ।

अल्ऩकारीनसुयऺा आवासरे ऩारना गनुथ ऩने शतथहरु
(क)....
(ख) ...
(ग) ...

स्वीकृनत ददने अनधकायीको,दस्तखत:
नाभ:
ऩद:

