
नऩेार सयकायको सूचना प्रविधध प्रणारी (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) धनदेशिका, २०७१ 
 

प्रस्तािना:  विद्यतुीम भाध्मभफाट सयकायी कामय सञ्चारन तथा सेिा प्रिाह  गनय आिश्मक सूचना प्रविधध 
प्रणारीको सॊयचनाभा एकरुऩता कामभ गनय, भानकीकयण गनय, त्मस्ता सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको 
अन्तयसञ्चारन हनुे व्मिस्था गनय य तत्सम्फन्धभा अन्म आिश्मक व्मिस्था गनय फान्छनीम बएकोरे, 

 नेऩार सयकायरे सिुासन (व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन ) ऐन, २०६४ को दपा ४५ रे ददएको 
अधधकाय प्रमोग गयी देहामको धनदेशिका फनाएको छ । 

  

१. सकं्षिप    त नाम र प्रारम्भ:  (१) मस धनदेशिकाको नाभ “नेऩार सयकायको सूचना प्रविधध प्रणारी 
(व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) धनदेशिका, २०७१” यहेको छ ।  

(२) मो धनदेशिका नेऩार सयकायिाट स्िीकृत बएको धभधतिाट प्रायम्ब हनुछे । 

 

२. ऩरयबाषा:  विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस धनदेशिकाभा,– 

(क) "सयकायी धनकाम" बन्नारे सॊिैधाधनक अॊग िा धनकाम, अदारत,  नेऩार सयकायका 
भन्रारम, सशचिारम, आमोग, विबाग िा सो अन्तयगतका अन्म जनुसकैु सयकायी धनकाम 
िा कामायरम सम्झनऩुछय । 

(ख) “भन्रारम” बन्नारे विऻान, प्रविधध तथा िाताियण भन्रारम सम्झनऩुछय । 

(ग) "विबाग" बन्नारे सूचना प्रविधध विबाग सम्झनऩुछय ।  

(घ) "केन्र" बन्नारे याविम सूचना प्रविधध केन्र सम्झनऩुछय । 

(ङ) "सयकायी कामय" बन्नारे सयकायी धनकामरे गने कामय सम्झन ु ऩछय य सो िब्दरे सो 
धनकामरे प्रिाह गने सेिाराई सभेत जनाउछ । 

 (च) "धनदेिक सधभधत" बन्नारे दपा ७ फभोशजभ गदठत धनदेिक सधभधत सम्झनऩुछय । 

(छ) “प्राविधधक सधभधत” बन्नारे दपा १0 फभोशजभ गदठत प्राविधधक सधभधत सम्झनऩुछय । 

(ज) “सूचना प्रविधध प्रणारी” बन्नारे सयकारय धनकामको कामय तथा सेिा प्रिाह विद्यधुतम 
भाध्मभफाट गनय प्रमोग हनु े सफ्टिेमय, हाडयिेमय, नेटिकय  िा अन्म सूचना प्रविधध 
सम्फशन्ध सॊयचना िा विषमहरुको प्रणारीराई सम्झनऩुछय । 

(झ) "भानक" बन् नारे सयकायी धनकामको कामय विद्यतुीम भाध्मभफाट सञ् चारन गनयको राधग 
आिश्मक ऩने सूचना प्रविधध प्रणारीहरुभा एकरुऩता ल्माउन य त्मस्तो प्रणारीभा 
उऩरब्ध सूचना तथा सेिाभा कुनै सयकायी धनकामको ऩहुॉच हनुे िा सो सूचना कुनै 
सयकायी धनकामरे प्रमोग गनय सक्न े गयी तमाय बएको नेऩार गबभेन्ट ईन्टयप्राइजेज 
आवकय टेक्चय एण्ड ईन्टय अऩयाविधरटी ्ेभिकय  सम्झनऩुछय । 

(ञ) “कागजात” बन्नारे सूचना प्रविधध प्रणारीको  आिश्मकता स्ऩेशिपीकेिन कागजात 
(धसस्टभ रयक्िामयभेन्ट स्ऩेशिपीकेिन डकुभेन्ट) तथा धडजाईन सम्फशन्ध कागजात राई 
सम्झनऩुछय । 

 

३. सूचना प्रविधध प्रणारीभा एकरुऩता हनुऩुने : (१) सयकायी धनकामभा प्रमोग हनुे सूचना प्रविधध प्रणारीहरुभा 
एकरुऩता हनुऩने छ ।  



(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राधग सयकायी धनकामरे प्रमोग गने सूचना प्रविधध प्रणारी प्राविधधक 
सधभधतको धसपारयसभा धनदेिक सधभधतरे धनधाययण गयेको भानक िभोशजभ हनु ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको भानक धनधाययण गदाय अनसूुचीभा रेशखए फभोशजभका भागयदियक 
धसद्धान्तहरुको अनसुयण गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२)  फभोशजभको भानक य अनसूुची फभोशजभका भागयदियक धसद्धान्तहरुको प्रत्मेक िषय 
ऩनुयािरोकन गरयनेछ ।    

 

४.सूचना प्रविधध प्रणारीको भानकीकयण प्रकृमा :  (१) कुनै सयकायी धनकामरे आफ्नो कामय विद्यतुीम 
भाध्मभफाट सञ् चारन गनयको राधग प्रमोग गने सूचना प्रविधध प्रणारीको धनभायण गदाय त्मस्तो प्रणारी सम्फशन्ध 
कागजातहरु तमाय गयी भानक अनरुुऩ बए नबएको धनधाययण गनय सम्फशन्धत केन्रीम धनकाम भापय त विबागभा 
ऩठाउन ुऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप् त बएको कागजातका सम्फन्धभा प्राविधधक सधभधतफाट 
आिश्मक जाॉचफझु गयाउदा सो कागजात भानक िभोशजभ बएको ऩाईएभा विबागरे तीस ददन धबर  
प्रभाशणकयण गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ जाॉचफझु गदाय  कागजातहरु भानक िभोशजभ नबएको ऩाईएभा 
आिश्मक सझुाि सवहत सम्फशन्धत सयकायी धनकामभा वपताय ऩठाउन सवकनेछ ।   

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ वपताय गरयएको कागजात सम्फशन्धत सयकायी धनकामरे 
ऩनुयािरोकन गयी ऩनु: प्रभाशणकयणको राधग विबागभा ऩेि गयेकोभा जाॉचफझु गदाय उऩमकु्त बएभा ऩन्र 
ददनधबर विबागरे प्रभाणीकयण गनुय ऩनेछ। 

   

५. अन्तय सञ   चारन हनुऩुने: (१) सयकायी धनकामको सूचना प्रविधध प्रणारीको धडजाईन, धनभायण य प्रमोग  
गदाय त्मस्तो प्रणारीभा अधबरेशखत सूचना तथा सेिाभा अको सयकायी धनकामको सूचना प्रविधध प्रणारीको  ऩहुॉच 
हनुे गरय अन्तयसञ् चारन हनु ुऩनेछ। 

    (२) उऩदपा (१) फभोशजभको सूचना प्रविधध प्रणारीको सूचना तथा सेिाभा ऩहुॉच हनुे य 
त्मस्तो सूचना िा सेिा प्रमोग गने विधध य तरयका सम्फशन्धत सयकायी धनकामरे तोके फभोशजभ गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ सूचना प्रविधध प्रणारीभा यहेको तथ्माङ्क अको सयकायी धनकामरे 
प्रमोग गनुय ऩने बएभा  ती दईु सयकायी धनकाम धफच सभझदायी ऩर गनुय ऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभको सभझदायी ऩरभा सम्फशन्धत साियजधनक धनकामको ऺेरगत 
तथा अन्म सान्दधबयक कानूनका प्रािधानहरु, तथ्माङ्कको उत्ऩधतकताय, स्िाधभत्ि, गोऩधनमता िा हनु सक्न े
दरुुऩमोग योकथाभका उऩामहरु य अन्म सान्दधबयक धफषमिस्तहुरु सभािेि हनु ुऩनेछ । 

  (५) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩधन नऩेारको सयुऺा तथा साभरयक 
विषम य आधथयक गोऩधनमता सम्फन्धी सूचना प्रविधध प्रणारी  अन्तय सञ् चारन नहनु ेव्मफस्था गनय सवकनछे ।   

 

६. याविम ऩोटयर प्रमोग गनुयऩने:  विद्यधुतम भाध्मभफाट प्रदान गरयने सयकायी सूचना तथा सेिाहरु नेऩार 
सयकायको याविम ऩोटयर प्रमोग गयी प्रदान गनुय ऩनेछ । 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको राधग "याविम ऩोटयर" बन्नारे नेऩार सयकायरे तोके फभोशजभको याविम 
ऩोटयर सम्झन ुऩछय । 

 



७. धनदेिक सधभधत यहन:े  (१) सयकायी धनकामको सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको व्मिस्थाऩन तथा सभन्िमको  
राधग देहामफभोशजभको एक धनदेिक सधभधत यहनेछ :-   

  (क) सशचि, विऻान, प्रविधध तथा िाताियण भन्रारम  – अध्मऺ 

  (ख) सह–सशचि, प्रधानभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम  – सदस्म 
(ग) सह–सशचि, सूचना तथा सञ्चाय भन्रारम    – सदस्म 

   

(घ) सह–सशचि, विऻान, प्रविधध तथा िाताियण भन्रारम   – सदस्म 
(ङ) धनमन्रक, प्रभाणीकयण धनमन्रकको कामायरम   – सदस्म  
(च) कामयकायी धनदेिक, याविम सूचना प्रविधध केन्र      – सदस्म   

 (छ) भहाधनदेिक, सूचना प्रविधध विबाग     –सदस्म –सशचि 

 

८.धनदेिक सधभधतको फैठक:  (१) धनदेिक सधभधतको फैठक आिश्मकतानसुाय फस्नेछ ।  

      (२) धनदेिक सधभधतको फैठक सो सधभधतको अध्मऺरे धनधाययण गयेको धभधत, स्थान य सभमभा फस्नछे । 

     (३) धनदेिक सधभधतभा ऩचास प्रधतित बन्दा फढी सदस्महरुको उऩशस्थधत बएभा फैठकको राधग गणऩूयक            
सॊख्मा ऩगेुको भाधनन्छ । 

      (४) धनदेिक सधभधतको फैठकको अध्मऺता सधभधतको अध्मऺरे गनेछ । 

      (५) धनदेिक सधभधतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे धनणायमक 
भत ददनेछ । 

(६) धनदेिक सधभधतको फैठक धनणयम सदस्म सशचिरे प्रभाशणत गनेछ ।  

      (७) धनदेिक सधभधतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सो सधभधतरे धनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

   (८) धनदेिक सधभधतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सो सधभधतरे धनधाययण गये फभोशजभ हनुेछ । 

 

९. धनदेिक सधभधतको काभ तथा कतयव्म :  मस धनदेशिकाभा अन्मर रेशखएको काभ तथा कतयव्मको 
अधतरयक्त धनदेिक सधभधतको काभ तथा कतयव्म देहामफभोशजभ हनुेछ :– 

 (क) विद्यतुीम िासनको राधग आिश्मक सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको प्रिर्द्यन गने , 

 (ख) सूचना प्रविधध प्रणारीको भानक आिश्मकता अनसुाय ऩरयभाजयन गने , 
(ग)  सयकायी धनकामका सूचना प्रविधध प्रणारीहरु फीच अन्तय सॊचारन हनुे प्रिन्ध धभराउने, 
(घ) विद्यतुीम िासन सॊचारनको राधग अन्म आिश्मक काभ गने ।    

    

१०.प्राविधधक सधभधत यहन े : (१) सूचना प्रविधध प्रणारी सम्फन्धी काभका राधग धनदेिक सधभधतराई 
आिश्मक सहमोग गनय देहाम िभोशजभको प्राविधधक सधभधत यहनेछ । 

  (क) भहाधनदेिक, सूचना प्रविधध विबाग            – अध्मऺ 

  (ख) प्रधतधनधध, विऻान, प्रविधध तथा िाताियण भन्रारम       – सदस्म  

  (ग) उऩ-धनदेिक, याविम सूचना प्रविधध केन्र    – सदस्म 

  (घ) उऩ-धनमन्रक, प्रभाणीकयण धनमन्रकको कामायरम  – सदस्म 

(च) प्रधतधनधध, सम्फशन्धत सयकायी धनकाम    -सदस्म 

(छ) विबागरे तोकेको धफषमगत विऻ (एक जना)   -सदस्म 

  (ज) धनदेिक, सूचना प्रविधध विबाग                    – सदस्म सशचि । 



(२) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोशजभको प्रधतधनधध उऩशस्थत हनु नसक्ने बएभा सम्फशन्धत केन्रीम 
सयकायी धनकामको प्रधतधनधध सदस्मको रुऩभा यहने छ।  

(३) उऩदपा (१) फधभशजभको सधभधतभा आिश्मकता अनसुाय विधबन्न ऺेरगत विऻहरुराई आभशन्रत गनय 
सवकनछे ।  

 

११. प्राविधधक सधभधतको काभ तथा कतयव्म : प्राविधधक सधभधतको काभ तथा कतयव्म देहामफभोशजभ हनुेछ :- 

(क) सूचना प्रणारीको भानक तथा भानकको धसद्धान्त, स्ऩेधसवपकेसन रगामतका प्राविधधक विषमहरु तमाय 
गने य त्मस्तो भानक, धसद्धान्त िा स्ऩेधसवपकेसन ऩरयभाजयन गनुयऩने बएभा सो तमाय गने, 

(ख) सूचना प्रविधध प्रणारी सम्फशन्ध कागजात जाचॉफझु तथा ऩनुयािरोकन गयी विबाग सभऺ धसपारयस गने  
। 

(ग) धनदेिक सधभधतरे ददएको धनदेिन फभोशजभ अन्म सूचना प्रविधध प्रणारी सम्फशन्ध काभ गने । 

 

१२. केन्रको काभ तथा कतयव्म :- केन्रको काभ तथा कतयव्म देहामफभोशजभ हनुेछ :- 
(क) सयकायी धनकामफाट भानक ऩारना गने सम्फन्धभा प्राविधधक सहमोग भाग बएभा त्मस्तो सहमोग  

प्रदान गने । 

(ख) प्राविधधक सधभधतराई विषमगत विऻको रुऩका सहमोग ऩमुायउने । 

(ग) सयकायी धनकामभा कामययत विषमगत जनिशक्तको प्राविधधक दऺता अधबिृदर्द् गने । 

(घ) धनदेशिका कामायन्िमनका सम्फन्धभा सचेतनता कामयक्रभ सञ्चारन गने ।  

 

१३. विियण ऩठाउनऩुने :-  भानक तथा सूचना प्रविधध प्रणारी सम्फन्धी आध्मािधधक विियण विबागरे 
धनमधभत रुऩभा अधबरेख याखी भन्रारमभा ऩठाउनऩुनेछ ।   

 

१४. सयकायी धनकामरे भानकको ऩारना गनुयऩने: मस धनदेशिका िभोशजभ सूचना प्रविधध प्रणारीको भानक 
ऩारना गने दावमत्ि सॊफशन्धत सयकायी धनकामको हनुछे । 

 

१५. सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको िगीकयण गने :- (१) विबागरे सयकायी धनकामहरुभा हार सञ्चारनभा 
यहेका िा सञ्चारनभा हनुे तमायीभा यहेका सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको अनगुभन तथा ऩरयऺण गयी देहाम 
फभोशजभ िगीकयण गनेछ :- 

 (क) सायबतु रुऩभा भानक अनरुुऩ बएका,   

 (ख) आॊशिक रुऩभा भानक अनरुुऩ बई अन्तय सञ्चारन हनु सक्ने,   

 (ग) भानक अनरुुऩ नबएका तथा अन्तय सञ्चारन हनु नसक्न े

(२) उऩदपा (१) खण्ड (ख) फभोशजभका सूचना प्रविधध प्रणारीहरु धनदेिक सधभधतरे तोकेको सभम धबर 
सायबतु रुऩभा भानक अनरुुऩ आध्मािधधक गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) खण्ड (ग) फभोशजभका सूचना प्रविधध प्रणारीहरुराई मो धनदेशिका राग ुबएको  धभधतरे 
तीन िषयधबर सम्फशन्धत सयकायी धनकामरे कशम्तभा अन्तय सञ्चारन हनु सक्ने फनाउन ुऩनेछ ।  

 
१६. साियजधनक सॊस्थान तथा धनजीऺेरको सूचना प्रविधध प्रणारी भानक अनरुुऩ हनुऩुने :-  मस धनदेशिकाभा 

अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩधन कुनै सयकायी धनकामको काभको राधग साियजधनक सॊस्थान तथा  
धनजी ऺेरको सॊरग्नता िा आिद्धता हनु े बएभा त्मस्तो साियजधनक सॊस्थान तथा धनजी ऺेररे ऩधन धनदेिक 



सधभधतरे न्मूनतभ ऩारना गनुयऩने बनी तोकेको भानकका प्रािधानहरु अनरुुऩको सूचना प्रविधध प्रणारीको 
अनसुयण गनुय ऩनेछ ।  

 

१७. अनगुभन गने :- (१) कुनै सयकायी धनकामरे प्रमोगभा ल्माएको सूचना प्रविधध प्रणारी भानक 
िभोशजभको बए नबएको विबागरे धनमधभत रुऩभा अनगुभन गयी सो को प्रधतिेदन िावषयक रुऩभा धनदेिक 
सधभधत सभऺ ऩेि गनेछ ।        

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ अनगुभन गदाय कुनै सयकायी धनकामको सूचना प्रविधध प्रणारी भानक 
फभोशजभ नबएको ऩाईएभा त्मस्तो सूचना प्रविधध प्रणारी भानवककृत गनय अिधध तोवक विबागरे धनदेिन ददन 
सक्नेछ ।  

 

१८. सूचना प्रविधध प्रणारीको सॊऩरयऺण गनुयऩने :- सयकायी धनकामभा प्रमोग हनु े सूचना प्रविधध प्रणारीको 
सॊऩरयऺण सूचना प्रविधध विबागरे गनुय ऩनेछ । 

 

१९.ऩयाभियदाता धनमकु्त गनयसक्न े:- विबागरे सयकायी धनकामको सूचना प्रविधध प्रणारीको आिश्मक भानक 
तमाय िा ऩरयभाजयन गनय प्रचधरत कानून फभोशजभ आिश्मक ऩयाभियदाता धनमकु्त गनय सक्नेछ । 

 

२०. सशचिारमको रुऩभा काभ गने :-  धनदेिक सधभधत य प्राविधधक सधभधतको सशचिारमको काभ   
विबागरे गनेछ । 

 
२१. व्माख्मा गने अधधकाय:- मस धनदेशिकाको कामायन्िमन गने सम्फन्धभा कुनै दिविधा िा अस्ऩष्टता बएभा 

धनदेिक सधभधतरे आिश्मक व्माख्मा गनय सक्नेछ ।   
 
 

 

अनसूुची 
भानक धनधाययणका भागयदियक धसद्धान्तहरु 

 

क) सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको धनभायण गदाय नागरयकको आिश्मकता अनसुायका भहत्िऩूणय य सॊिेदनिीर 
सेिाहरुको ऩवहचान गयी त्मस्ता सेिाहरु धछटो, छरयतो, सरुब गणुस्तयीम तथा प्रबािकायी हनुे गयी 
गरयनेछ । 

ख) एक धनकामभा सॊचारनभा यहेको सूचना प्रविधध प्रणारीको सेिा अको धनकामको सभान खारका सूचना 
प्रविधध प्रणारीरे सभेत उऩमोग गनय सवकनेगयी धनभायण गरयनेछ । 

ग) सूचना प्रविधध प्रणारीहरुभा यहेका सूचना तथा तथ्माङ्कहरु यािीम सम्ऩशिको रुऩभा यहने य त्मस्ता 
सूचना तथा तथ्माङ्गहरु सम्फशन्धत सयकायी धनकामको स्िाधभत्ि तथा धनमन्रणभा यहन ेव्मिस्था 
गरयनेछ । 

घ) सयकायी धनकामका सूचनाहरु केशन्रकृत, धनमशन्रत य उऩमकु्त सॊगठनात्भक स्तयभा व्मिशस्थत गयी 
अन्म सयकायी धनकामहरुराई सभेत आिश्मकता अनसुाय साझा रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सवकने य 
आपू सॉग सम्फशन्धत कामय गनय आिश्मक ऩने सूचनाहरुभा भार प्रमोगकतायहरुको ऩहुॉच हनुे व्मिस्था 
गरयनेछ । 



ङ) सूचना प्रविधध प्रणारीहरुको जोशखभ विश्लषेण य जोशखभ व्मिस्थाऩन ऺभताको आधायभा उशचत सयुऺा 
धनमन्रणका उऩमाहरु कामायन्िमन गरयने य व्मािहारयक कदठनाई तथा सयुऺा अऩिाद( Security 

Exception) कभ गनय सहमोग ऩगु्नेगयी सयुऺा धनमन्रणका उऩामहरु मथासम्बि सम्ऩूणय सयकायी 
धनकामहरुभा सभान रुऩभा राग ुगनय सवकने खारको हनुेछन  । 

च) कुनै व्मशक्तगत, व्मिसावमक िा सयकायी सूचनाहरुको गोऩधनमता (Privacy and Confidentiality ) 
कुनैऩधन तियरे बॊग नहनुे गयी सूचना प्रविधध प्रणारीको धनभायण गरयनेछ । 

छ) सफै प्रमोगकतायहरुरे सशजरै फझु्न सक्ने, सफैराई उऩरब्ध गयाउन सवकने य अन्तयसञ्चारन 

(Interoperability) सधुनशित गने गयी सूचना य सूचनाको सूचकको भानकराई ऩरयबावषत गरयनेछ । 

ज) सूचना प्रविधध प्रणारीहरु Service Oriented Architecture (SOA) भा आधारयत यवह स्थावऩत खरुा भानक 
(Open Standard) अनरुुऩ तथा स्ऩष्ट ऩयबावषत बधूभका य शजम्भेिायीको आधायभा अन्तयआिद्धता य 
अन्तयसञ्चारन ( Interoperability) सधुनशित हनुे गयी विकास गरयनेछ । 

झ) विद्यधुतम सेिा य मसको अन्तयधनवहत तहहरु फीच मथासम्बि थोयै अन्तयसम्फन्ध हनुेगयी सयकायी सेिा 
प्रबािको साझा भागयको रुऩभा Enterprise Service Bus (ESB) यहनेछ । 

ञ) नेऩार सयकायका हयेक सूचना प्रविधध प्रणारीभा Enterprise Service Bus (ESB) को भाध्मभफाट साझा 
प्रमोगकताय प्रभाणीकयण रुऩयेखा (Common User Authentication Framework) कामायन्िमन गनय धभल्ने 
फनाईनेछ ।  

ट) सूचना प्रविधध प्रणारीहरुभा प्रमोग गरयने सॊयचना (हाडयिेमय, नेटिकय , सफ्टिेमय आदद) को ऺभता 
आिश्मकता अनसुाय थऩघट गनय सवकने (Scalable) हनुेछ । 

ठ) सूचना प्रविधध प्रणारीभा यहेका सूचनाहरुको अधबरेखीकयण (Archiving) य जगेडा (Backup) 
आिश्मकता सम्फोधन गयी ददघयकाधरन रुऩभा सयुशऺत यहने व्मिस्था गरयनछे । 


