
पनुर्निर्मिण प्रमधिकरणर्म तीन र्हिनमाः  

पनुर्निर्मिणलमई र्तव्रतम हिने प्रयमसिरु 

२०७४ र्मघ १७ गत े

प्रप्रय सञ्चमरकर्ी मर्त्रिरु, 

रमष्ट्रिय पनुर्निर्मिण प्रमधिकरणको प्रर्खु कमयिकमरी अधिकृतको ष्ट्िम्रे्वमरी सम्िमलेको तीन र्हिनम 
पधुगसकेको छ । यो ष्ट्िम्रे्वमरी विन गिमि न ैर्लेै तीन र्हिनमर्म केिी िेखखने कमर् गनेछु भनी 
समवििर्नक रुपर्म प्रर्तबद्ितम व्यक्त गरेको धिएँ । यसिि, आि तीन र्हिनमपर्छ यो अवधिर्म भए, गरेकम 
कमर्िरुको सर्ीक्षम गनि, अनभुव समट्न तिम परृठपोषणकम लमधग यो भेटघमट आयोिनम गररएको िो ।  

२०७४ कमप्रिक ७ गत ेपिभमर ग्रिण गनेक्रर्र्म र्लेै टिरमर्म बसेकम िमिुभमई तिम हििीबहिनीको आँस ु
पछु्नकम लमधग तीव्र रुपर्म कमर् गनेछु भनी उल्लेख गरेको धिएँ । र्मघ २ को भकूम्प सरुक्षम हिवससम्र् 
केिी ठोस कमयि गने वमचम गररएको धियो । ष्ट्िम्रे्वमरी मलएपर्छकम तीन र्हिनमको अवधिर्म भए गरेकम 
कमयििरुलमई िेिमयबर्ोष्ट्िर् बुँिमगत रुपर्म रमख्न चमिन्छु ।  

 २०७४ कमप्रिक १७ गत ेस्िमनीय सरकमरकम प्रर्तर्नधिर्लूक ससं्िम गमउँपममलकम र्िमसघं तिम 
नगरपममलकम र्िमसघंकम तििि समर्र्तकम प्रर्तर्नधििरुसँग नेपमल सरकमरको केन्रीय र्नकमय 
रमष्ट्रिय पनुर्निर्मिण प्रमधिकरण, बैंककङ्ग क्षेत्र तिम स्िमनीय सरकमर सरे्तको चमर पक्षीय 
अन्तरकक्रयम आयोिनम गरी एक २८–बुिेँ प्रर्तबद्ितम–पत्र िमरी गररयो । सोिी प्रर्तबद्ितम–पत्रर्म 
उल्लेख भएबर्ोष्ट्िर्को र्मगिधचत्र र अन्य चमँिोपमँिो मर्लमउँिै पनुर्निर्मिणकम कमयिलमई र्तव्रतम हिने 
उद्िेश्यले २०७४ आषमढ र्समन्तसम्र् र अझ सकभर र्नसनुी बषमि अर्घ न ै६० प्रर्तशत   (कररब 
४ लमख समठीििमर) घर र्नर्मिण गररसक्ने लक्ष्यकम समि अर्घ बढ्ने कमर् भयो ।  

 भकूम्प अर्त प्रभमप्रवत १४ ष्ट्िल्लमकम अर्तररक्त कर् प्रभमप्रवत १८ ष्ट्िल्लमकम लमधग आठ स्िमनर्म 
प्रमधिकरणकम ष्ट्िल्लम कमयमिलय स्िमपनम भएकम छन ्। ती कमयमिलयले र्नवमिधचत भएर आएकम 
स्िमनीय तिसँग सर्न्वय र सिकमयि गरेर कमर् गरररिेकम छन ्। लर्िङु पगेुर र्लेै त्यिमँको 
कमयमिलयको र्मंसर ११ गत ेउद्घमटन गरें । कर् प्रभमप्रवत १८ ष्ट्िल्लमर्म िोस्रो ककस्तम प्रवतरणको 
कमर् सरुु भइसकेको छ । त्यसकम लमधग िेिमयकम व्यवस्िमिरु मर्लमइएको छ ।  

 

१) प्रमप्रवधिक कर्िचमरीको व्यवस्िमपनाः 



 स्िमनीय तिकम िनप्रर्तर्नधििरुको र्मग अनसुमर र्मंसर र्हिनमर् ैप्रमप्रवधिक कर्िचमरीिरुलमई सब ै
स्िमनीय सरकमरको र्मतित खटमइयो । खटमइएको ठमउँर्म नगएकम प्रमप्रवधिकिरुको र्नयषु्ट्क्त रद्ि 
गरी बकैष्ट्ल्पक सचूीबमट खटमउने क्रर् पर्न िमरी छ ।  

 प्रमप्रवधिक कर्िचमरीिरुको िगूिर् भिमलमई पमँच सर्िूर्म प्रवभमिन गरी तकि सगंत बनमई 
र्न्त्रीपररषद्को र्नणियपर्छ कमयमिन्वयन गररएको छ ।  

 िरेक र्हिनमको पहिलो समतम तलब भिम पमउने प्रकक्रयम सरु्नष्ट्श्चत गररएको छ ।  

 िरेक ष्ट्िल्लमर्म कर्सेकर् एक ष्ट्िल्लम सियोग इष्ट्ञ्िर्नयर ९म्क्भ०् को व्यवस्िम गनि लमधगएको 
छ । 

यसले प्रमप्रवधिक प्रवनम स्िमनीय तिर्म अर्घ बढ्न नसकेको पनुर्निर्मिण कमयिलमई िप गर्त प्रिमन गरेकम 
कमरण िमल र्नर्मिण सम्पन्न (९५ ििमर) तिम र्नर्मिणमिीन (२ लमख ८३ ििमर) र्निी आवमसको सखं्यम 
झण्ड ै४ लमख पगु्न लमगेको छ ।  

२) र्नर्मिणकर्ीको आपरू्त ि व्यवस्िमाः 

 स्िमनीय तिर्म मर्स्त्री तिम कमर्िमरको अभमव िुन नहिन उपयुिक्त प्रर्तबद्ितमर्म उष्ट्ल्लखखत र्मग 
बर्ोष्ट्िर् समप्रवकर्म तममलर् मलएकम कररब ५६ ििमर र्नर्मिणकर्ीकम अर्तररक्त यसलमई िप 
प्रभमवकमरी बनमउन भकूम्प प्रभमप्रवत सब ै३२ ष्ट्िल्लमकम २८२ स्िमनीय तिर्म डकर्ी तममलर् 
सचंमलन गररएको छ । पौष र्हिनमबमट तममलर् शरुु भएको यस्तो तममलर्को कमरण फमल्गणु 
र्समन्तसम्र्र्म कररब ४१ ििमर िप डकर्ीको आपरू्त ि िुने व्यवस्िम मर्लमइएको छ । 

 यसरी तममलर् हिइने डकर्ीिरु परम्परमगत रुपर्म सोिी पेशम गररआएकम तिम यस पहिले यस्तो 
तममलर् नमलएकमिरुकम लमधग आयोिनम गररएको िो ।  

 प्रर्त प्रमशक्षमिी २० ििमरर्म नबढ्ने गरी खचिको र्मपिण्ड तयमर गररएको र त्यसर्म पर्न 
पमररश्रमर्कलमई िैर्नक भिम रु. ७००, खमिमबमपत रु. १५० र आवतिमवत खचिकम लमधग रु.१०० 
हिइने; तममलर्कम क्रर्र्म रु. १६०० कम औिमर हिने व्यवस्िम छ ।  

 यस्तम डकर्ीिरुले तममलर् मलएकम िुन भन्ने सरु्नष्ट्श्चततमकम लमधग स्िमनीय सरकमर (गम.पम./ 

न.पम.) कम प्रर्खु, तममलर् प्रिमयक ससं्िमकम प्रर्तर्नधि तिम रमष्ट्रिय पनुर्निर्मिण प्रमधिकरणकम 
प्रर्तर्नधिको िस्तमक्षर रिेको प्रर्मणपत्र हिइने व्यवस्िम पर्न मर्लमइएको छ । 

 

३) र्नर्मिण समर्ग्रीको आपरू्त ि व्यवस्िमाः 



 भकूम्प पीडडतिरुकम लमधग स्िमनीय सरकमरिरुले ढंुगम, धगट्टी, बमलवुम आपरू्त ि मसिरै्म हिने, ठेक्कम 
लमधगसकेको अवस्िमर्म सिुमलयत िरर्म र आफ्नो भौगोमलक क्षते्रर्म उपलब्ि नभएर्म र्छरे्की 
स्िमनीय तिसँग सर्न्वय गरी सििरुपर्म उपलब्ि गरमउने गरी उपयुिक्त प्रर्तवद्ितम पत्रबमट 
ष्ट्िम्र्म मलइसकेकम छन ्।  

 स्िमनीय तिबमट पमररत िुने आवमस र्नर्मिणको नक्शम एकसमतम मभत्र ैतिम र्नाःशलु्क रुपर्म 
स्िमनीय तिले उपलब्ि गरमउने प्रर्तवद्ितम िनमए बर्ोष्ट्िर् कमयि भइरिेको छ ।   

 स्िमनीय तिर्म सडकको अधिकमर क्षेत्र भनी सडक सीर्म तोक्ने अधिकमर स्िमनीय सरकमरकै 
भएकमले खोलम तिम सडकको क्षेत्र भनी नक्शम पमस गने बेलमर्म िुने अवरोि िटमइएको छ ।  

 र्निी आवमस र्नर्मिणकम लमधग आवश्यक पने कमठ आपरू्त िकम लमधग वन तिम भ–ूसरंक्षण र्न्त्रमलय 
तिम वन प्रवभमगर्मफि त सब ैष्ट्िल्लम वन कमयमिलय तिम हट.मस.एन.सँग सर्न्वय गररएको छ । 
कमठ अभमव सर्स्यम सर्मिमन गररएको छ ।    

 र्निी क्षते्रबमट आपरू्त ि िुने मसरे्ण्ट, छड लगमयतकम र्नर्मिण समर्ग्रीिरुको बिमरभमउ एक्कमसी 
बढमइएको र कर्तपय ठमउँर्म आपरू्त िको सर्स्यम िेखखएबमट प्रमधिकरणर्म सम्बद्ि पक्षलमई 
आर्न्त्रण गरी पनुर्निर्मिणको सवेंिनमशलतम र गमष्ट्म्भयितमलमई प्रवचमर गरी ती समर्ग्रीको आपरू्त ि 
सिि, सविसलुभ तिम सपुि बनमइहिन अनरुोि गिै एक छलफलको कमयिक्रर् पर्न आयोिनम 
गररएको र गिृ र्न्त्रमलयलमई पर्न लेखमपढी गररएको ।  

 र्नर्मिण समर्मग्रीर्म अस्वभमप्रवक र्लु्यबदृ्धि भएको भन्ने गनुमसोलमई र्ध्यनिर गिै यिी र्मघ ५ 
गत ेमसर्ेन्ट उत्पमिक सघं, मसरे्न्ट उद्योगी, उद्योग र्न्त्रमलय, गिृर्न्त्रमलय, आपरु्ति व्यवस्िम 
प्रवभमग, उपभोक्तम हित सरंक्षण र्ञ्च लगमयतकम प्रर्तर्नधिलमई बोलमएर छलफल गररएको । र्मघ 
१५ गत ेमसरे्न्ट उद्योगी तिम व्यवसमयीले मसरे्न्टको र्लू्यर्म प्रर्त बोरम २३ रुपयैमँसम्र् घटमएकम 
छन ्।  

४) िोखखर्र्म रिेकम लमभग्रमिीको आवमस र्नर्मिण व्यवस्िमाः 

कर्तपय िोखखर्र्म रिेकम लमभग्रमिीको आवमस र्नर्मिण एक र्मनवीय चुनौती भएको छ । प्रमधिकरणले िमल 
त्यस्तम व्यष्ट्क्तिरुको पररभमषम गरी (७० बषिर्मधिकम वदृ्िवदृ्िम, ६५ बषि नमघेकम असक्त एकल र्हिलम, 
दृष्ट्रटप्रविीन लगमयतकम रमतो तिम र्नलो कमडििमरी अपमगंतम भएकम व्यष्ट्क्त तिम १६ बषि र्रु्नकम नमबममलग) 
र्तनीिरुको घरबमसको अवस्िम स्िमनीय सरकमर र्मफि त लगत सकंलन गरी उनीिरुको आवमस र्नर्मिणको 
वकैष्ट्ल्पक व्यवस्िम गनि एक कमयिप्रवधि तयमर गरी अर्घ बढमइएको छ ।  

 

५) सिुमलयत ऋणको व्यवस्िमाः 



 सरकमरको घोप्रषत नीर्त बर्ोष्ट्िर् प्रवमभन्न बैंक तिम प्रविीय ससं्िमिरुबमट प्रवमि िुन ुपने र्नव्र्यमिी 
रु. ३ लमख एव ंसिुमलयत व्यमिको उपत्यकम मभत्र रु. २५ लमख तिम उपत्यकम बमहिर रु. १५ लमख 
सम्र्को ऋण लगमनी उलेख्य रुपर्म नभरैिेको सन्िभिर्म यसर्म सम्बष्ट्न्ित र्नकमयसँग छलफल 
गरी सर्मिमन उन्र्खु छ । बैंकिरु ऋण लगमनीकम लमधग तयमर िेखखएकम छन ्।  

 रु. २५ लमख तिम रु. १५ लमखकम लमधग ५ िेखख १० वषिसम्र् २ प्रर्तशत व्यमिर्म यस्तो ऋण 
प्रवमभन्न बैंकिरुबमट उपलब्ि िुने व्यवस्िम गररएको छ ।  

 

६) िोखखर् बस्ती स्िमनमन्तरणको व्यवस्िमाः 

 भकूम्पबमट िोखखर्र्म परेकम र भौगमभिक अध्ययन भएकम प्रवमभन्न स्िमनकम िोखखर्यकु्त 
बस्तीिरुलमई पीडडतिरुको चमिनम तिम उपलब्ितम बर्ोष्ट्िर् सरुक्षक्षत स्िमनर्म समने कमयिलमई 
र्तव्रतमकम समि अगमडड बढमइएको छ । त्यसक्रर्र्म िईु लमख रुपयैम अनिुमन हिएर नवुमकोटकम ६५ 
घरपररवमर, रसवुमकम ९४ पररवमर, रमरे्छमपकम १५, िमहिङ १४ र मसन्िुपमल्चोककम १८ घरपररवमरलमई 
सरुक्षक्षत ठमँउर्म समने प्रयोिनकम लमगी िग्गम व्यवस्िमपन गररएको छ । यो क्रर् िमरी रमखखएको 
छ । िोखखर्यकु्त स्िमनबमट अन्यन्त्र स्िमनर्म सनि चमिने भकूम्प पीडडतिरुलमई िमर्ी प्रोत्समिन 
गििछौं ।  

 

७) सर्य तममलकमको व्यवस्िमाः 

 २०७४ आषमढ २८ गतकेो र्निेशक समर्र्तको र्नणिय अनसुमर २०७२ पौष र्समन्तमभत्र ैिोश्रो 
ककस्तमको मसफमररस मलने भनी गररएको  सर्य तममलकम अनसुमर प्रवप्रवि कमरणले सो अवधिमभत्र 
कर्तपय भकूम्पपीडडतले िोस्रो ककस्तमकम लमधग आवेिन गनि नसकेको पररपे्रक्ष्यर्म अको र्नणिय 
नभएसम्र्कम लमधग आवेिन हिने व्यवस्िम मर्लमइएको र पनुर्निर्मिण कमयिलमई र्नरन्तरतम हिइएको 
छ । र्निेशक समर्र्तको बठैक सकभर र्मघ र्हिनममभत्र ैबसी आवश्यक र्नणिय मलइनेछ ।  

 

८) गनुमसो सम्बन्िी व्यवस्िमाः 

 पनुर्निर्मिण सम्बन्िर्म िेखखएको सर्स्यमबमरे गनुमसो ितमि गनि र्मंसर र्समन्तसम्र्को तममलकम तय 
गरी र्निी आवमस पनुर्निर्मिणलमई िप गर्त हिन उत्प्रेररत गररयो । स्िमनीय तिकम वडम 



अध्यक्षको समर्र्त र स्िमनीय गम.पम./न.पम. को मसफमररस बर्ोष्ट्िर् ती गनुमसोको यिमशीघ्र 
सबंोिन गररनेछ । 

९) अन्य सम्पिमको पनुर्निर्मिणको प्रयमसाः 

 िरिरमको पनुर्निर्मिण प्रमधिकरण स्वयम्ले र्नर्मिण गने र सकभर यिी आधििक बषिमभत्र ैमशलमन्यमस 
गने प्रयमस भरैिेको छ ।  

 रमनीपोखरी तिम कमरठर्ण्डप पनुर्निर्मिणलमई सर्न्वयमत्र्क तररकमले सब ैसरोकमरवमलमको भमवनम 
सरे्टी अगमडड बढमइने छ ।  

 िरबमर िमइस्कूलको पनुर्निर्मिणर्म सर्न्वयमत्र्क भमूर्कम खेली कमर् अर्घ बढमइएको छ । सो 
स्कुलको पनुर्निर्मिण बमह्य स्वरुप (facade) परम्परमगत ढमँचमर्म रिने गरी यिममशघ्र अगमडड 
बढमउन सरोकमरवमलम र्नकमयलमई र्निेशन हिइएको छ ।  

 बमगिरबमर पनुर्निर्मिणवमरे प्रर्तवेिनसहित उपष्ट्स्ित िुन र्िमनगर र परुमतत्व प्रवभमगलमई र्निेशन 
हिइएको र यसबमरे पर्न र्छट्टै उपयकु्त र्नश्कषि र्नकममलने छ ।  

१०) प्रवप्रवि व्यवस्िमाः 

 प्रवमभन्न ष्ट्िल्लमकम भकूम्प पीडडतिरुको पनुिमाँच र पनुिसवेक्षण गनि लगमई १ लमख ३० ििमर 
भन्िम बढी तथ्यमङ्क सकंलन गरी वमस्तप्रवक भकूम्पपीडडतबमरे प्रमप्त सचूनम प्रशोिनको कमर् 
भइरिेको छ ।  

 बबकमस समझेिमर ससं्िमिरुसँग पनुर्निर्मिणलमई िप र्तव्रतम हिनेवमरे पटक पटक छलफल गरी 
उनीिरुसँग सिकमयि अर्घ बढेकै छ ।  

 भकूम्प प्रभमप्रवत ३२ ष्ट्िल्लमर्म सर्ग्र पनुर्निर्मिण कमयििरुको अनरु्गन तिम सििीकरण गनि 
कमयिकमरी समर्र्त सिस्यिरुलमई ष्ट्िम्र्ेवमरी हिएको छ । र् स्वय ंपर्न सर्य मर्लमइ अनगुर्नर्म 
िमने गरेको छु । अनगुर्न कमयि क्षते्र छुट्टमएर कमयिकमरी समर्र्त सिस्यिरुलमई ३२ ष्ट्िल्लमर् ैिुने 
र भरैिेकम पनुर्निर्मिणसँग सम्बष्ट्न्ित सर्ग्र कमयििरुको अनगुर्न तिम सििीकरण गने ष्ट्िम्रे्वमरी 
हिइएको िो । 

 

११) ष्ट्िल्लम स्तरीय सर्न्वयको नयमँ व्यवस्िमाः 

 भकूम्पबमट प्रभमप्रवत सरंचनमिरुको पनुर्निर्मिणको कमयिलमई िप र्तव्रतम हिन तिम भकूम्पबमट 
प्रभमप्रवत क्षते्रर्म प्रमधिकरणबमट भए गरेकम कमर् कमरवमिीर्म सर्न्वय र सििीकरण गनिकम लमधग 



सब ैष्ट्िल्लमकम ष्ट्िल्लम सर्न्वय समर्र्तकम प्रर्खुको सयंोिकत्वर्म प्रर्खु ष्ट्िल्लम अधिकमरी, ष्ट्िल्लम 
सर्न्वय अधिकमरी, ष्ट्िल्लम वन अधिकृत, र्मलपोत अधिकृत, नमपी अधिकृत, ष्ट्िल्लम आयोिनम 
कमयमिन्वयन इकमइकम प्रर्खुिरु (शिरी प्रवकमस र्न्त्रमलय, स्िमनीय प्रवकमस र्न्त्रमलय), कोष तिम 
लेखम र्नयन्त्रण कमयमिलय प्रर्खु तिम बैंककम प्रर्खुिरु सरे्त सष्ट्म्र्मलत ष्ट्िल्लम पनुर्निर्मिण 
सििीकरण समर्र्त गठन गररएको र यसले ष्ट्िल्लमस्तरबमट सििीकरण तिम सर्न्वयको कमयि 
गरररिेको छ ।  

१२) बमढी पनुर्निर्मिण आयोिनम 

 २०७४ भिौर्म आएको बमढीकम कमरण तरमईकम १८ वटम ष्ट्िल्लमर्म भएको प्रवनमश र क्षर्तको 
पनुर्निर्मिण गने ष्ट्िम्रे्वमरी पर्न पनुर्निर्मिण प्रमधिकरणर्म आएको छ । ती क्षेत्रको पनुर्निर्मिणकम 
लमधग आवश्यक अध्ययन गरी नीर्तगत व्यपस्िम मर्लमउन र पनुर्निर्मिणको सर्न्वय गनि 
प्रमधिकरण र्मतित बमढी पनुर्निर्मिण आयोिनम स्िमपनम भएको छ । प्रभमप्रवत क्षेत्रर्म गएर 
अध्ययन गने कमर् पर्न चमलरिेको छ ।  

 यस बषिको बमढीबमट प्रभमप्रवत तरमईकम ष्ट्िल्लमिरुकम बमढी पीडडत ४१ ििमर ६२६ घरपररवमरलमई 
रमित स्वरुप प्रर्त पररवमर १५ ििमर र िमडोबमट िोगमउन न्यमनो कपडम ककन्न प्रर्त घरपररवमर 
अलग्ग ै१० ििमरकम िरले अनिुमन उपलब्ि गरमइसककएको छ । त्यसकम लमधग गिृर्न्त्रमलयलमई 
प्रमधिकरणबमट १ अबि ६ करोडको अष्ट्ख्तयमरी  हिइएको र सो को प्रवतरण भइरिेको छ ।  

 कमठर्मडौ उपत्यकममभत्र ैपनुर्निर्मिणले गर्त मलन नसकेको सन्िभिर्म कमठर्मडौ ष्ट्िल्लमकम ११ 
स्िमनीय तिकम प्रर्खु तिम उपप्रर्खु एवर् ्ष्ट्िल्लम सर्न्वय समर्र्तकम प्रर्खु तिम उपप्रर्खु 
सहित २०७४ र्मघ १५ गत ेछलफल गरी प्रवमभन्न सर्स्यमिरुको सर्मिमनकम उपमयिरु र्नकमल्ने 
प्रयमस गररएको छ ।  

१३) चुनौर्त र सर्मिमनाः 

 यी सब ैप्रयमसकम बमबििू कैयौं भकूम्पपीडडतले अझै घर बनमउन नसक्न,ु ऐर्तिममसक िरोिर र 
सम्पिमिरूको पनुर्निर्मिणले आशमर्तत गर्त मलन नसक्न,ु प्रवद्यमलय तिम स्वमस्थ्य ससं्िम र 
खमनेपमनी िस्तम पवूमििमरकम क्षेत्रर्म सोचेको गर्तर्म कमर् िुन नसक्न ुकेिी सर्स्यम भएतम पर्न 
त्यसको िरो पिम लगमई सर्मिमन गररिैंछ ।  

 यी पक्षलमई िमर्ीले आत्र्समत ्गिै पनुर्निर्मिणको यो र्िमअमभयमनलमई सर्यर् ैसफल पमनि 
प्रमधिकरणको एकल प्रयमसले र्मत्र नभई सव ैसरकमरी र्नकमय, र्निी क्षेत्र, रमष्ट्रिय तिम अन्तरमष्ट्रिय 
िमत ृर्नकमय तिम गरैसरकमरी ससं्िम, सचंमर िगत, पेशमकर्ी लगमयत सवकैो सियोग अपररिमयि छ 



। यिमँिरु सबकैो सियोगले िमर्ीलमई यस पनुर्निर्मिणको अमभयमनर्म िप िमँगर र उत्समि िगमएको 
छ ।  

िमम्रो र्नर्न्त्रणम स्वीकमर गरी यिमँ उपष्ट्स्ित सब ैसचंमरकर्ी मर्त्रिरु िमहििक िन्यवमि ज्ञमपन गििछु । 
िन्यवमि ! 

   

 (यवुरमि भसूमल)  

प्रर्खु कमयिकमरी अधिकृत  

रमष्ट्रिय पनुर्निर्मिण प्रमधिकरण  

मसिंिरबमर, कमठर्मडौं 


