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प्रस्तावना: 

बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्स्ित बस्ती स्वकास तिा  सामुदायीक तिा सरकारी वनको अस्तक्रमण तिा डडेलो बाट 

जोगाउनका सािै  वातावरणीय सम्पदाको रुपमा रहकेा सरकारी तिा सामुदायीक  वनको    दीगो स्वकास तिा 

सँरक्षणगरर वनमा आस्ित उपभोक्ताहरुको उपभोगमा स्नयमन गनन बनाउन बान्छनीय भएकोले ठाटीकाध 

गाउँपास्लकाले स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ बमोस्जम गाउँ सभा स्मस्त 

२०७६।०३।३० को बठैकबाट यस “ठाटीकाध गाउपास्लकाको सामदुायीक तिा सरकारी वन सरँक्षण सदुढृीकरण 

तिा ददगो स्वकास कायनक्रम सँचालन कायनस्वस्ध, २०७६” स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । 

 

 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१) संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ :१यस कायनस्वस्धको नाम “ठाटीकाध गाउपास्लकाको सामुदायीक तिा सरकारी वन 

सँरक्षण सुदढृीकरण तिा ददगो स्वकास कायनक्रम सँचालन कायनस्वस्ध ,२०७६ ”रहकेो छ 

२ यो कायनस्वस्ध गाउँ कायनपास्लकाले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको स्मस्तदेस्ि लागू हुनेछ । 

२)पररभाषा: स्वषय वा प्रसङ्गले अको अिन नलागेमा यस कायनस्वस्धमा, 

(क) “सरकारी वन” भन्नाले सँघीय सरकारको मातहत रहेको सरकारी वन सम्झनु पछन ।“सामदुायीक  वन” भन्नाले 

सामुदायलाई हस्तान्तरण भई समुदायको प्रत्यक्ष रेिदेि सँरक्षण र उपयोगमा रहकेो सामुदायीक वन सम्झनु पछन 

। 

(ि)गाउँपास्लका” भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लका सम्झनु पछन । 
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(ग) ” अध्यक्ष”  भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लकाको अध्यक्ष सम्झनु पदनछ । 

(घ) ” उपाध्यक्ष”  भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लकाको अध्यक्ष सम्झनु पदनछ । 

(ङ)” प्रमिु प्रशासकीय अस्धकृत” भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लकाको प्रमुि प्रशासकीय अस्धकृत सम्झनु पदनछ । 

(च) ” वडा भन्नाले  ”  भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लकाको वडा सम्झनु पदनछ । 

(छ) ” वडा सस्मस्त” भन्नाले    भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लकाको वडा सम्झनु पदनछ । 

(ज) ” वडाध्यक्ष” भन्नाले    भन्नाले ठाटीकाध गाउपास्लकाको वडाध्यक्षा सम्झनु पदनछ । 

(झ“ )बृक्षारोपण ”भन्नाले   ठाटीकाध गाउपास्लकाले  तोकेको स्िानमा स्वरुवा रोपण गने कायन सम्झनु पछन । 

(`) “िोत व्यस्क्त” भन्नाले  यस कायनस्वस्ध बँमोस्जक कायनपास्लकाद्धारा स्नयूक्त िोत व्यस्क्त लाई जनाउँछ ।  

(ट)  “ कायनक्रम ” भन्नाले प्रत्येक वषन गाउँसभाले सरकारी तिा सामुदायीक वन सँरक्षणकोलास्ग स्वस्नयोस्जत  

कायनक्रमलाई सम्झनुपदनछ ।  

(ठ) “डडेलो ” भन्नाले ठाटीकाँध गाउपास्लका अन्तरगतका सामुदायीक तिा सरकारी वनमा अज्ञात समुहले 

लगाएको आगो सम्झनु पछन । 

(ड)  “बन्दोवस्स्तका सामान” भन्नाले अस्ि स्नयन्त्रकले   प्रयोग गने सामान सम्झनुपदनछ ।  

(ढ)  “ ज्यामी ” भन्नाले गाउँपास्लकाको वार्षनक कायनक्रम अनुसार बृक्षारोपण र वन सँरक्षणकोलास्ग िटाईएका 

ज्यामी सम्झनुपदनछ ।  

 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य र सचंालनको रणनीस्त 

३)उद्देश्य: यस कायनस्वस्धको उद्देश्य आफ्नो गाउँ के्षत्र स्भत्रका सरकारी  तिा सामुदायीक वनको सँरक्षण 

सुदढृीकरण तिा ददगो स्वकास गनुन हो । सािै अन्य उद्देश्यहरु स्नम्न स्वषयमा सहयोग गनुन रहकेो छः  

क )गाउँपास्लकाद्धारा स्नमानण गररएका सडक दायाँ वायाँ दकनारामा वृक्षारोपणस्गर हररयाली सडक बनाउने, 

ि) वनमा आस्ित उपभोक्ताहरुको स्जस्वकोपाजननको उस्चत प्रवन्ध गने, 

ग)  फडानी र डडेलो रोक्न जनचेतना जगाउने, 

घ )जैस्वक स्वस्वधताको संरक्षण र पयानवरणीय सन्तुलन कायम गने, 

ङ )बहु प्रजातीका स्जव जन्तु चराचुररङ्गीहरुको सँरक्षणगरर पयनटन  स्वकास गने, 

च रैिाने वन जन्य बोट स्बरुवाको सँरक्षणगरर वन उपभोक्ताहरुको आय बृस्द्ध गने  

 

४)रणनीस्त: क) आफ्नो गाउँनगरके्षत्रस्भत्रका वन सम्पदाको संरक्षण तिा सम्बद्दनन स्िानीय तहको एकल 

प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले यसमा सावनजस्नक-स्नजी-सहकारी-समुदायको साझेदारी कायम गने । 

ि) वन सँरक्षण सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्यम एवं अन्य स्वस्धद्वारा जनतामा सचेतना अस्भवृदद्द गने । 

ग) स्नजी के्षत्रको संस्िागत सामास्जक उत्तरदास्यत्व (CSR) अस्भबृदद्द गरी वन सम्पदाको ददगो स्वकासमा स्नजी 

के्षत्रको लगानी स्बस्तार गने । 

घ )वन सँरक्षणको के्षत्रमा नागररक समाज ,सामास्जक संस्िा र सामुदास्यक संस्िाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय र 

सहकायनको स्वकास गने । 
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 ङ )सामास्जक अस्भयन्ताहरुको स्वकास र पररचालन गने आदद । 

 

पररच्छेद-३ 

वन सरँक्षण   कायनक्रम  सञ्चालन स्वस्ध 

५)स्वस्ध :  गाउँपास्लका के्षत्रस्भत्र रहकेा देहायका सरकारी  तिा सामुदायीक बन  संरक्षणका कायनहरु गररनेछ । 

क) सँघीय सरकार प्रदेश सरकार र ठाटीकाँध गाउपास्लकाद्धारा स्नमानण गररएका सडकहरुको दायाँ वायाँ 

दकनाराहरुमा यस कायनक्रमबाट वृक्षारोपण गररनेछ । 

ि) मठ, मस्न्दर, चैत्य, गुम्बा, मस्स्जद, चचन लगायतका धार्मनक सम्पदा स्वद्यालयहरुको िास्ल जग्गामा यस 

कायनक्रमबाट बृक्षारोपण गररनेछ । 

ग) सावनजस्नक तिा स्नजी स्भरालो जस्मनमा  

घ )गाउँपास्लकाले आफ्नो के्षत्र स्भत्र देहाय बमोस्जमका वन सँरक्षणअस्भयानहरू सञ्चालन गने स्नणनय गनन सके्नछ  :  

१)हररयाली पाकन  के्षत्र,  

२)टोल टोलमा नसनरी  

३)वातावरणमतै्री घर, टोल, वडा, गाउँ  

४)१जन्म १ स्वरुवा र१ मृत्युमा १ स्वरुवा रोपण, 

५)गाउपास्लका वृक्षारोपण ददवसको घोषणा  

६)वन डडेलो स्नयन्त्रण अस्भयान  

पररच्छेद-४ 

सरोकारवाला स्नकाय र भसू्मका 

६)सरोकारवाला स्नकायहरु: वन सँरक्षण एक बृहत् अस्भयान भएको हुदँा यसमा स्िानीय सरकारदेस्ि आम 

नागररकको सदक्रय सहभास्गता, दक्रयास्शलता र स्नरन्तरता आवश्यक देस्िन्छ । स्वगतको अनुभव र स्िानीय 

बस्तुस्स्िस्तलाई मध्येनजर गदान आफ्नो गाउँ नगरके्षत्रस्भत्रको वन सँरक्षण अस्भयानमा स्िानीय तहले समग्र नेतृत्व 

स्लई यस कायनमा सबै सरकारी कायानलयहरु, सुरक्षा स्नकाय, शैस्क्षक संस्िा, गैर सरकारी संस्िा, टोल स्वकास 

संस्िा एवम् आमा समूह जस्ता सामुदास्यक संस्िा, व्यावसास्यक संस्िा, आम सञ्चार, नागररक अगुवा, सामास्जक 

अस्भयन्ता, जागरुक नागररक आदद जस्ता सरोकारवालाहरुसँग सहकायन र समन्वय गनुनपदनछ । 

७)वन सँरक्षणमा सलंि हुने स्नकायहरुको प्रमिु भसू्मका: क) वन सँरक्षण कायनमा संलि हुने सरोकारवाला 

स्नकाय तिा पक्षहरुको तुलनात्मक प्रस्तश्पधान एवं स्वस्शष्टतालाई मध्येनजर गदै वन सँरक्षणका कायनक्रममा सबै 

पक्षहरुको सहकायन र समन्वयमा सञ्चालन गनुनपनेछ । 

ि) स्िानीय वन सँरक्षण अस्भयानमा संलि हुने स्नकायहरुको प्रमुि स्जम्मेवारी देहाय बमोस्जम हुनेछ । 

१  गाउँपास्लका: वन सँरक्षण अस्भयानको समग्र नेतृत्व तिा संयोजन, वन सँरक्षण सम्बन्धी नीस्त तजुनमा, वन 

सँरक्षण के्षत्रमा लगानी, हररयाली पाकन  तिा स्िलहरुको स्नमानण तिा संरक्षण, हररयाली  आय आजनन   दीगोपना 

र सडक छेउछाउमा हररयाली प्रवद्धनन, एक वडा/टोल एक  नसनरी  तिा वन सँरक्षण सचेतना अस्भवृस्द्ध आदद । 

(२)  अन्य सरकारी कायानलयहरु: वन सँरक्षण सम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन, कायानलय पररसर , कायानलयहरुमा 

बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयनकरण र समुदाय पररचालन आदद । 

(३)  सुरक्षा स्नकाय:डडेलो स्नयन्त्रण  हररयाली तिा सौन्दयनकरण, सरसफाई सम्बन्धमा समुदायसँग समन्वय 

आदद । 



 

3 
 

(४)  स्नजी व्यावसास्यक संघसंस्िा; कायानलय पररसर , कायानलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयनकरण, 

संस्िागत सामास्जक उत्तरदास्यत्व (CSR) अन्तगनत वन सँरक्षण के्षत्रमा लगानी, वन सँरक्षण अस्भयानमा सहकायन 

। 

(५)  गैर सरकारी संघ संस्िा: समुदाय पररचालन, सचेतना अस्भवृस्द्धका कायनक्रम सञ्चालन, वन सँरक्षणको 

के्षत्रमा लगानी, कायानलय पररसर फलफुल वृक्षारोपण , कायानलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयनकरण, वन 

सँरक्षण अस्भयानमा सहकायन आदद । 

(६)  सामुदास्यक संस्िा: सामुदास्यक पररचालन, सचेतना अस्भवृस्द्ध, सञ्जाल स्वस्तार, वन सँरक्षण 

अस्भयानमा सहकायन आदद । 

(७)  नागररक समाज: सामास्जक पररचालन, सचेतना अस्भबृस्द्ध, एक्येवद्धता स्वकास, स्नगरानी, वन सँरक्षण 

अस्भयानमा सहकायन आदद । 

(८)  सञ्चार माध्यम: सूचना संपे्रषण, सचेतना अस्भबृस्द्ध, स्नगरानी, वन सँरक्षण अस्भयानमा सहकायन आदद । 

(९)  शैस्क्षक संस्िा: सचेतना अस्भवृस्द्धका, वन सँरक्षण संस्कारको स्वकास, शैस्क्षक संस्िा पररसरमा बगैंचा, 

हररयाली तिा सौन्दयनकरण, वन सँरक्षण अस्भयानमा सहकायन आदद । 

(१०) सचेत नागररक: वन सँरक्षणको संस्कारको स्वकास र पालना, वन सँरक्षण अस्भयानमा स्वस्फूतन 

पररचालन र ऐक्येवद्धता, आफ्नो घरको हररयाली तिा सौन्दयनकरण,  आदद । 

पररच्छेद-५ 

ससं्िागत प्रवन्ध एव ंकाम, कतनव्य र अस्धकार 

८)ससं्िागत प्रवन्ध एव ंकाम, कतनव्य र अस्धकार: )१) गाउँ/नगर के्षत्र स्भत्र वन सँरक्षण कायनक्रममा आवश्यक 

नेतृत्व, समन्वय तिा सहजीकरण गरी वन सँरक्षण अस्भयानलाई दीगो र संस्िागत गननका लास्ग 

गाउपास्लकास्तरीय वन सँरक्षण सस्मस्त गठन गररनेछ । 

)२) गाउँस्तरीय वन सँरक्षण अस्भयान सस्मस्तको गठन र काम कतनव्य एवं अस्धकार स्नम्नानुसार हुनेछ । 

)क) सस्मस्तको गठन: 

अध्यक्ष, गाउँपास्लका               -संयोजक 

उपाध्यक्ष गाउँपास्लका                    -सदस्य 

प्रमुि प्रशासकीय अस्धकृत, गाउँपास्लका     -सदस्य 

संयोजक, सामास्जक स्वकास सस्मस्त)गाउँसभा)    -सदस्य 

प्रमुि, सुरक्षा स्नकाय )स्िानीय तहमा रहकेा इकाई)    -सदस्य 

सभापस्त, स्िानीय उद्योग बास्णज्य संघ     -सदस्य 

अध्यक्ष, स्िानीय गै.स.स. महासंघ      -सदस्य 

सभापस्त, स्िानीय पत्रकार महासंघ      -सदस्य 

प्रमुि, रेडक्रस ईकाई        -सदस्य 

वन सँरक्षण के्षत्रमा कायनरत सामुदास्यक संस्िाका प्रमुि-१ जना -सदस्य 

वन सँरक्षणको के्षत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर् याउने सस्मस्तले तोकेको  

मस्हला सस्हत कुनै २ जना सामास्जक अस्भयन्ता    -सदस्य 

प्रमुि, वन वातावरण तिा स्वपद ्व्यवस्िपन   शािा, गाउँपास्लका  -सदस्य-सस्चव 

सस्मस्तले आवश्यक ठहयानएको िण्डमा कुनै स्वज्ञ तिा प्रस्तस्नस्धलाई सस्मस्तको आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा 

सहभागी गराउन सके्नछ । 
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)ि) सस्मस्तको प्रमुि काम कतनव्य र अस्धकार: 

)१) गाउँस्तरीय वन सँरक्षण  नीस्त तजुनमा गने, 

)२) वन सँरक्षण कायनक्रम सञ्चालन गनुनपने के्षत्र पस्हचान तिा सो सम्बन्धी योजना तजुनमा गने,  

)३) वन सँरक्षणका अस्भयानहरु सञ्चालन तिा अन्तर स्नकाय समन्वय गने, 

)४) स्वस्भन्न संघ संस्िा तिा स्नकायद्वारा गररने वन सँरक्षण कायनक्रममा समन्वय गने, 

)५) वडास्तरीय वन सँरक्षण  सस्मस्तको कायनमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र अनुगमन गने, 

)६) गाउँस्तरीय वन सँरक्षण कायनक्रमको र समग्र स्स्िस्तको अनुगमन गरी बार्षनक प्रस्तवेदन गाउँसभामा पेश गने  

आदद । 

)३) वडास्तरीय वन सँरक्षण अस्भयान सस्मस्तको गठन र काम कतनव्य एवं अस्धकार स्नम्नानुसार हुनेछ । 

)क) सस्मस्तको गठन: 

वडा अध्यक्ष        -संयोजक 

वडा सदस्यहरु        -सदस्य 

स्रोत व्यस्क्त        -सदस्य 

प्रमुि, सुरक्षा स्नकाय )स्िानीय तहमा रहकेा इकाई)    -सदस्य 

सञ्चारकमी        -सदस्य 

वन सँरक्षण के्षत्रमा कायनरत सामुदास्यक संस्िाका प्रस्तस्नस्ध-२ जना  -सदस्य 

वन सँरक्षणको के्षत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर् याउने सस्मस्तले तोकेको  

मस्हला सस्हत कुनै १ जना सामास्जक अस्भयन्ता    -सदस्य 

वडा सस्चव        -सदस्य-सस्चव 

सस्मस्तले आवश्यक ठहर् याएको िण्डमा कुनै स्वज्ञ तिा प्रस्तस्नस्धलाई सस्मस्तको आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा 

सहभागी गराउन सके्नछ । 

)ि) सस्मस्तको प्रमुि काम कतनव्य र अस्धकार: 

)१) वडास्तरीय वन सँरक्षण नीस्त र योजना तजुनमा गने, 

 )२)  वन सँरक्षण अस्भयानहरु सञ्चालन तिा अन्तर स्नकाय समन्वय गने, 

)३) स्वस्भन्न संघ संस्िा तिा स्नकायद्वारा गररने  वन सँरक्षण कायनक्रममा समन्वय गने, 

)४) वडास्तरीय वन सँरक्षण कायनक्रमको अनुगमन गरी वडामा सो सम्बन्धमा छलफल गने  आदद । 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचालन र िचन: 

९स्रोत पररचालन: )१) गाउँपास्लकाले आफूलाई प्राप्त समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट तिा आफ्नो 

आन्तररक आयबाट वन सँरक्षणको के्षत्रमा न्यायोस्चत रुपले बजेट स्वस्नयोजन गनुनपनेछ । 

)२) गाउँपास्लकाले आफ्नो आय तिा अन्य स्नकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत समावेश गरी 

एकीकृत रुपमा स्रोत पररचालन गनन वन सँरक्षणको लास्ग छुट्टै कोष स्सजनना गरी स्रोत पररचालन गनन सके्नछ । 

)३) स्िानीय तहमा गररने वन सँरक्षणका कायनक्रमलाई स्मतव्ययी, प्रभावकारी एवं एकीकृत ढंगमा 

सञ्चालन गननका लास्ग यस के्षत्रमा कायन गने संघ-संस्िाहरुको कायनक्रम स्िानीय तहको बार्षनक योजना प्रणालीमा 

समावेश गररनेछ । यस्ता एदककृत कायनक्रमहरुको नेतृत्व स्िानीय तहले गनेछ । यस प्रयोजनका लास्ग स्िानीय 

तहले आफ्नो के्षत्रस्भत्र रहकेा वन सँरक्षण सम्बन्धी काम गने स्नजी सहकारी सवै संस्िाहरु र स्तनीहरुको 

दक्रयाकलापको अस्भलेि राख्नुपनेछ । 

)४) वन सँरक्षणको के्षत्रमा स्नजी के्षत्रको लगानी आकर्षनत गनन सावनजस्नक साझेदारीको नीस्त अवलम्वन 

गररनेछ । 
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)५) वन सँरक्षण कायनक्रम सँचालन र समन्वयकोलास्ग िोत व्यस्क्तको व्यवस्िा : १) यस कायनस्वस्ध 

अनसुार कायनक्रम सचँालन तिा समन्वय गननकोलास्ग कायनपास्लकाल े  १ जना  कायनक्रम िोत व्यस्क्त करारमा 

व्यवस्िा गनुन पनछे । 

२)कायनस्वस्ध अनुसार कायनक्रमकोलास्ग समानीकण अनुदानबाट वजेट स्वस्नयोजन गररनेछ सेही 

स्वस्नयोस्जत बजेट बाट कायनक्रम सँचालन हुनेछ ।  

३) कायनक्रम िोत व्यस्क्तल ेगाउ स्तररय वन सँरक्षण अस्भयान सस्मस्तको नीस्त  कायनक्रम अनुसार 

तयारगरर  कायनपास्लकाबाट स्नणनय गारई कायनक्रम सँचालन गनुन पनेछ । 

४) कायनक्रम सँयोजकको सुस्वधा कायनपास्लकाले तोके अनुसार हुनेछ ।सुस्वधा तोक्दा नेपाल सरकारको 

रापअन प्रिम िेणी वा सो सरहले पाउने सुस्वधा भन्दा बढी हुने छैन । 

५) स्नजको योग्यता प्रमणपत्र तह वा सो सरहको हुने छ । 

६)  वन सँरक्षण कायनक्रममा स्वस्नयोस्जत वजेट बाट वन सँरक्षण वृक्षारोपण कायन गनन प्रत्येक वडामा वन के्षत्र 

र भुगोलको आधारमा बढीमा ६ जना र घटीमा ३ जना ज्यामीको व्यवस्िा कायनपास्लकाको स्नणनयानुसार गररनेछ 

। स्नजहरुको न्यूनतम् सेवा सुस्वधा कायनपास्लकाबाटै तोदकनेछ । 

१०)िचन : )१) गाउँपास्लकाले वन सँरक्षण कायनक्रममा स्वस्नयोजन भएको बजेट िचन गदान प्रचस्लत स्नयमानुसार 

गने, िचनको लेिांकन राख्ने, प्रस्तवेदन तयार गने तिा लेिा परीक्षण गराउनुपनेछ । 

)२) यस के्षत्रमा िचन गदान िचनमा दोहोरोपना नपने गरी अन्य स्नकायहरुसँग समेत समन्वय गरी प्राप्त 

स्रोतको स्मतव्ययी रुपमा पररचालन गनुनपनेछ । 

 )२) गाउँपास्लकाले वन सँरक्षणको के्षत्रमा भएको िचनको स्नयस्मत रुपमा प्रस्तवदेन तयार गरी  गाउँ 

सभा लगायत सम्बस्न्धत स्नकायमा पठाउनुपनेछ  । 

पररच्छेद-७ 

कसरु उपर दण्ड सजाय 

११)कसरु उपर दण्ड सजायः यस कायनस्वस्धमा उस्ल्लस्ित स्वषय स्वपररत कायन गरेमा वा अन्य प्रचस्लत कानूनमा 

लेस्िएका वन सँरक्षण सम्बन्धी स्वपररत कायन गरेमा प्रचस्लत कानून वा स्िानीय कानून बमोस्जम दण्ड सजाय 

हुनेछ । 

पररच्छेद-८ 

स्वस्वध: 

१२)कायनस्वस्धको व्याख्या : यस कायनस्वस्धमा उस्ल्लस्ित कुनै स्वषयमा स्द्वस्वधा उत्पन्न भएमा वा अस्पष्टता रहमेा 

त्यसको अस्न्तम व्याख्या गाउँ कायनपास्लकाले गनेछ । 

१३)कायनस्वस्ध संसोधन: यस कायनस्वस्धका प्रावधानहरुमा कायनपास्लकाले आवश्यक संसोधन गनन सके्नछ । 

१४)बाधा अड्चन फुकाउ: स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र यस कायनस्वस्धमा व्यवस्िा भए बाहकेका 

स्वषयमा नीस्तगत स्नणनय गनन आवश्यक भएमा त्यस्तो स्नणनय कायनपास्लकाले गनेछ । 
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