
आज मिमि २०७७/०२/२८ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि 

बहादुर के.सी.जू्यको  अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ५३ औ + 

बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही देहार् 

बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  

उपस्थिति  

श्री भरि बहादुर के.सी.........................नगर प्रिुख  

श्री कििा बसे्नि  .......................नगर उप प्रिुख  

श्री िान बहादुर खड्का.....................प्रिुख प्रसासमकर् अमिकृि  
श्री मबर बहादुर िािी .....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. १  

श्री मवराजिान शे्रष्ठ ...................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  २ 

श्री हररसरर्  मिवाकोटी .........    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ३ 

श्री हररवंि चौिागाई .................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ४ 

श्री रािचन्द्र बसे्नि ................    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ५ 

श्री नमबन कुिार िािा ................. वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ६ 

श्री कैिाि कुिार शे्रष्ठ ...............  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ७ 

श्री नकुि के.सी. ...........................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ८ 

श्री मचत्र बहादुर भुजेि ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 

श्री िािकृष्ण  िािी .................... कार्यपामिका सदस्य  

श्री मदपक िनुके......................    .कार्यपामिका सदस्य,  

श्री सुिन सुनाि .....................    .कार्यपामिका सदस्य,  

श्री रुपा िाही भुजेि ..................   कार्यपामिका सदस्य,  

श्री गौरी िािी ..........................   कार्यपामिका सदस्य,  

श्री िन्जु  मबश्वकिाय ............      कार्यपामिका सदस्य,  
श्री जिुना शे्रष्ठ .........................   कार्यपामिका सदस्य,  
श्री मकरर् विी.....................    .  कार्यपामिका सदस्य, 
श्री रािचन्द्र पौडेि ........................उपसमचव (मिक्षा) आिस्िि  
श्री िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीर् अमिकृि बैठक ब्यबथिापक 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

तिति २०७७/०२/२८ 

सिय : तिहान ११: िजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

थिान : भीिेश्वोर सदन  

 

५३ औ ँकाययपातिका िैठकका प्रस्ताि ििा  तनर्ययहरु  

तनर्यय नं . १:- प्रस्ताव नं  १ िामि छिफि गदाय  चािु आ.व.िा मवमनर्ोमजि बजेट ििा 

कार्यक्रिहरुको हािसम्मको भौमिक ििा मवत्तीर् प्रगमि र हािसम्मको कार्ायन्वर्न अवथिाको  

सिीक्षा गररर्ो । 

तनर्यय नं . २:- प्रस्ताव नं २  िामि छिफि गदाय कोरोना भाइरस रोग कोमभड १९ संक्रिर् 

मनर्िर् सम्बन्धिा हािसम्म गररएका प्रर्ास आगािी मदनिा अपनाउनुपने रर्नीमिको  सिीक्षा 

एवं  खचयको अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तनर्यय नं. ३ :- प्रस्ताब नं. ३ िामि छिफि गदाय बागििी प्रदेि सरकारको आ.व. ०७७/७८ 

को नीमि ििा कार्यक्रििा "प्रदेश अस्पिाि नभएका तजल्लािा थिानीय िहको सहितििा 

स्वास्थ्य सथिािाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अस्पिाि िनाईने छ" भने्न ब्यबथिा भएकोिा दोिखा 

मजल्लाको सदरिुकाि चररकोटिा मजल्ला अस्पिाि सिेि नभएकोिे सदरिुकाि चररकोट स्थिि 

प्रािमिकिा स्वाथि केन्द्रिा रहेको प्रस्तामवि चररकोट अस्पिाि ( ५०बेडिा संचािन भएको ) 

िाई स्तरोन्नमि गरी कस्ििा ५० सैर्ा नघट्ने र हािको सुमबिा कार्ि रहने गरी  प्रादेमिक 

अस्पिाि बनाउन बागििी प्रदेि सरकारिाई अनुरोि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तनर्यय नं. ४ :- प्रस्ताब नं. ४ िामि छिफि गदाय आगािी आ.व. ०७७/७८ को बामषयक  

र्ोजना िजुयिा कार्यिाई ब्यबस्थिि र बसु्तमनस्ट बनाउन देहाए बिोमजिका अमिकृि कियचारीहरु 

सहजीकरर्का िामग पररचािन गने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र.स.  वडा 

नं. 

खमटने कियचारीको नाि   पद  कैमफर्ि  

१  १ र ९  श्री सुरेि राउि  ईन्जीमनर्र   

२ २  श्री जगदीि अर्ायि  आ.प्र. प्रिुख   

३  ३ र ६  श्री कृष्णबहादुर काकी  कार्यक्रि अमिकृि    

४  ४  श्री िािव प्रसाद सुबेदी  प्रिासकीर् अमिकृि   

५  ५  श्री नारार्र् प्रसाद सेढाई  बररष्ठ कार्यक्रि अमिकृि    

७  ७ र ८  श्री राम्जी िापा ईस्न्जमनर्र   

 

तनर्यय नं. ५ :- प्रस्ताब नं. ५ िामि छिफि गदाय  उप प्रिुखको िोक आदेििा कार्ायन्वन 

भएका देहाए बिोमजिका र्ोजना ििा कार्यक्रिहरु िमहिासग उप िेर्र कार्यक्रि मिषयकबाट 

भुक्तानी भएकोिा अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र 

.स.  

प्रस्तावक 

सथिाको नािा  

र्ोजना / कार्यक्रि  वडा 

नं. 

स्वीकृि  रु  कैमफर्ि  



१ ५ नं. वडा 

कार्ायिर्   

बेिौसिी िरकारी खेिी  ५  २,४३,०००/- 

दुइिाख 

मत्रचामिस 

हजार  

पिास्स्टक टनेि , 

मबउ खररद र 

ढुवानी सिेि   

२ सािुदामर्क 

िेिमििाप 

किाय सिाज 

सािुदामर्क िेिमििाप 

किायहरुका िामग 

पुनिायजगी िामिि  

३ १,००,०००/- नगरस्तरीर् 

३  

उत्पीमडि 

िमहिा िुस्क्त 

सिाज 
 

िमहिाहरुका िामग च्याउ 

खेमि िामिि 

६ ७०,०००/-

सत्त्िरी हजार  

२५ जना िमहिा  

४ आवाज 

नेपाि, 

दोिखा  

जोस्खििा रहेका िमहिा 

ििा  बािबामिकाहरुका  

िामग आवास गृह  

ब्यबथिापन 

३ ३,००,०००/- 

िीनिाख  

जोस्खििा रहेका 

िमहिा ििा बाि 

बामिकाहरुका िामग 

खाना ििा सर 

सफाईका सािान 

खररद 

५ नगरस्तरीर् 

िमहिा 

अमिकार िंच  

िमहिाहरुका िामग 

उद्यिमिििा मवकास 

कार्यक्रि  

 ३ ८५,०००/-

पचासी हजार  
 

२७ जना िमहिा 

सहभागी (उद्घोषर् 

िामिि )  

६  मिमिजुिी 

िमहिा सिूह  

िमहिाहरुका िामग 

उद्दिमिििा  मवकास 

िामिि  

४  ७५,०००/-

पचहत्तर हजार  
 

२५ जना सहभागी 

िाई  िामिि  

७ 
 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी, 

दोिखा   

Bloodbank ब्यबथिापन 

ििा रक्त संचार सािग्री 

खररद कार्यक्रि  

३ ७५,०००/-

पचहत्तर हजार  
 

मजल्लास्तर  

८ कुरादा सिाज 

उत्थान समिमि  

ब्यबसामर्क िौसिी ििा   

बेिौसिी िरकारी खेमि 

ब्यबथिापन र  संचािन  

२ ४,२९,६००/- 

(चारिाख 

उनस्िस हजार 

छ सर् ) 

५० िान पिास्स्टक 

टनेि खररद ििा 

दुइमदने  िामिि 

सिेि   

९  मक्रर्ामिि 

िमहिा 

पत्रकार सिूह  

कोरोना जोस्खििा िमहिा 

पत्रकारका चुनौिी र 

भूमिका  

३  १,५०,०००/-

(एकिाख 

पचास हजार ) 

२५ जनािाई ३ 

मदने अिरमक्रर्ा 

कार्यक्रि  

 

तनर्यय नं. ६  :- प्रस्ताब नं. ६ िामि छिफि गदाय नगर  प्रिुखको िोक आदेििा कार्ायन्वन 

भएका देहाए बिोमजिका र्ोजना ििा कार्यक्रिहरु जनिासंग  िेर्र कार्यक्रि  ििा अन्य स्वीकृि 

मिषयकबाट भुक्तानी भएकोिा अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र 

.स.  

र्ोजना / कार्यक्रि  वडा 

नं. 

स्वीकृि रु  कैमफर्ि  



१ िनपािे – मभिुयनी सडक मनिायर्  ५  १,५०,०००/- सडक मबस्तार  

२ िाियिी पुकुचाय खोिापे्ल पमहरो 

मनर्िर्  

३  ५०,०००/- 
 

बाटोिा पमहरो पन्छाउन 

३ बाहुनकाटे पोखरे खेििैदान 

स्तरोन्नमि  

९ १,००,०००/- एकवडा एक खेििैदान 

४ सेमिचन्द्र भूिे िस्िर, िदनामश्रि 

िागय सुिार   

९  ४,००,०००/- EBA २ कार्यक्रि बाट  

५ मदिाि सा.व. (वािावरर् सुिार 

, वृक्षारोपर् कार्यक्रि ) 

९  ५,००,०००/- EBA २ कार्यक्रि बाट 

६  िुम्का डााँडा सा.व.(िोठसल्ला  

सल्ला , डािेघास ) 

९  ५,००,०००/- EBA २ कार्यक्रिबाट 

७  सािुदामर्क मवकास िंच भवन  ४  २,००,०००/- झ्याि,ढोका,िौचािर् 

मनिायर् 

८ चािसािी सडक िियि  २  १,५०,०००/-  

९  कोछे–डोकिुङ्गा ढि मनिायर्  २  १,००,०००/- 

(एकिाख ) 

सडक फुटपाि 

मिषयकबाट  

१० टाइगर मटि खानेपानी उपभोक्ता 

स. 

२  २,००,०००/- 

(दुईिाख) 

एकघर एक िारा 

िीषयकबाट  

११  सािदोबाटो–चररघ्याङिागय मनिायर् 

उपभोक्ता समिमि  

३  ७,००,०००/- 

(साििाख) 

चररकोट बजार 

फुटपाि  

मनिायर् मिषयकबाट  

१२ मचते्र बोके्ट जिदारटोि सडक 

िियि  

९  ५०,०००/(पचास 

हजार) 

जनिासंग िेर्र 

कार्यक्रि 

 

तनर्यय नं. ७  :- प्रस्ताब नं. ७ िामि छिफि गदाय  नेपाि सरकारिे घोषर्ा गरेको थिानिा 

औद्योमगक ग्राि थिापना गने  सम्बन्धिा  र्स नगरपामिका र उद्योग बामर्ज्य  ििा आपूमिय 

ििािर् र र्स नगरपामिका मबच भएको छ । संझौिा बिोमजि र्स नगरपामिकािे आफ्नै श्रोििा 

मबसृ्ति पररर्ोजना प्रमिवेदन (DPR ) िर्ार गराई स्वीकृि गरी सकेको अवथिा छ ।  

ििािर् र र्स नगरपामिका बीच भएको  सिजदारी पत्र बिोमजि प्राप्त रु ९२,००,०००/-

(बर्ानबे्ब िाख) बाट जग्गा मवकास ििा पहुच िागय मनिायर् जस्ता कार्यहरु ित्कािै गनुयपने 

भएको छ । उक्त कार्य  सावयजमनक खररद प्रमक्रर्ा बाट गनय बिाबस्िको कारर् संभव नभएकोिे  

उक्त कार्य उपभोक्ता समिमि िाफय ि गनय िागि ईमििेट िर्ार गरी कार्य अगामड बढाउन 

कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो ।  

तनर्यय नं. ८   :- प्रस्ताब नं. ८ िामि छिफि गदाय भीिेश्वोर नगर के्षत्रबाट उत्पादन हुने 

फोहोरिैिािाई श्रोििा नै छुट्याई कुमहने फोहोरबाट प्राङ्गाररक् िि उत्पादन गने पुनाचमक्रर् 

फोहोरिाई मबमक्र गने ब्यबथिा मििाउने िगार्िका कार्यहरु गनय सरसफाई केन्द्र मनिायर् गनुय 

वान्छनीर् भएको छ हाि प्रर्ोग भएको थिान वािावरर्ीर् रुपिा उपरु्क्त नभएको र फोहोरिैिा  

ब्यबथिापन गनय जग्गा प्राप्त गने मवषर् कठीन भएको छ । 



 उपरोक्त सम्बन्धिा संिग्न नीमज साझेदारी सथिा एडीबीिे हाि भीिेश्वर ७ भुिभुिे औिोमगक 

ग्राि पूवायिार मनियर्ािीन रहेको जग्गा नमजक र्स प्रर्ोजनको िामग जग्गा खररद संझौिा पेि गरी 

सावयजमनक मनमज साझेदाररिा सरसफाई केन्द्र (MRF) मनिायर् गनय प्रस्ताब पेि गरेको छ । 

हािसम्म नगरपामिकाको सावयजमनक मनमज साझेदारी कानुन बमन नसकेको र सरसफाई केन्द्र 

पूवायिार मनिायर् गदाय मनमज के्षत्रको जमिनिा िगानी गनय उपरु्क्त देस्खदैन । उक्त कानून बनेपमछ 

सोमह बिोमजि हुनेगरी नगरपामिकाको नाििा चार रोपमनसम्म जमिन साझेदार सथिािे मबमक्र गने 

गरी मिस्खि सहिमि मिई हाि सो मिषयकिा मवमनर्ोमजि बजेट उपभोक्ता समिमि िाफय ि सरसफाई 

केन्द्र पूवायिार मनिायर् गनय कार्ायन्वन गने मनर्यर् गररर्ो ।  

तनर्यय नं. ९  :- प्रस्ताब नं. ९ िामि छिफि गदाय  कोरोना भाईरस रोग संक्रिर्को उच्च 

जोस्खि रहेको अवथिािा सिेि स्वाथिकिीहरु,जनप्रमिमनमिहरु ििा रािर सेवक कियचारीहरुिे 

नागररक संगको सम्पकय  रमह सेवा प्रवाहिाई सुचारु राख्नुपने भएकोिे  र्स नगरपामिका र 

अिगयि सम्बद्ध नगर सभा सदस्यहरु ,स्वाथि सेवा िगार्िका समू्पर्य थिार्ी, अथिार्ी  एवि 

कारार सेवाका  रािर सेवक कियचारीहरु र फोहोरिैिा ब्यबथिापनिा संग्लन जनसस्क्त सिेििे 

२०७७ असार िसाि मभत्र कोरोना भाईरस रोग मबरुद्ध रु १,००,०००/- (एकिाख) सम्मको 

बीिा  गने र  सो को मप्रमिर्ि नगरपामिकाको मवपद ब्यबथिापन कोषबाट भुक्तानी गने मनर्यर् 

गररर्ो । 
 

 तनर्यय नं. १० :-प्रस्ताब नं. १० िामि छिफि गदाय िािपोि कार्ायिर् दोिखाबाट आगािी 

आ.व.०७७/७८का िामग रमजस्टर ेसन प्रर्ोजनका िामग नगरपामिका के्षत्रका जग्गाको सामबक 

िुल्ांकनिा पररवियन गनुयपने भए खुिाई पठाई मदन भमन आएकोिा कोमभड १९ को प्रभाविे 

आमियक के्षत्रिा पारेको नाकारात्मक प्रभाव सिेििाई िध्यनजर गदै आ.व.०७७/७८का िामग पमन 

सामबकै बिोमजि िुल्ांकन कार्ि गररमदन अनुरोि गने मनर्यर् गररर्ो ।  
 

तनर्यय नं. ११  :- प्रस्ताब नं.११  र्स नगरपामिकाको वडा नं. ६ िा हािसम्म कुनै प्रकारका 

स्वाथि चौकी नभएकोिा नेपाि सरकारको आ.व. ०७४/७५ को नीमि कार्यक्रिबाट २ बषय मभत्र 

आिारभूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मनिायर् ििा संचािन गनय थिानीर् िहिा आिारभूि स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र मनिायर् ििा सेवा संचािन कार्यमवमि २०७६ (संसोिन समहि )  बिोमजि नेपाि सरकार 

स्वास्थ्य ििा जनसंख्या ििािर्बाट चािु आ.बा िा र्स नगरपामिकािाई Type 2 को  

आिारभूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मनिायर् ििा सेवा संचािन गनय प्राप्त  रकिबाट वडा नं. ६ िा 

आिारभूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मनिायर् ििा सेवा संचािन गने मनर्यर् गररर्ो।  
 

तनर्यय नं. १२  :- प्रस्ताब नं.१२  र्स नगरपामिकाका मवमभन्न वडाहरुिा संचािन भइरहेका 

प्रिानििी रोजगार कार्यक्रि सम्बन्धिा देहार् बिोमजि  गने मनर्यर् गररर्ो ।  

िपमिि  

क ) कािका िामग पाररश्रमिक आर्ोजनािा खमटने समियकको ज्यािा भुक्तानी अमनवार्य रुपिा 

बैंक खािािा गने भमनएकोिा सबै श्रमिकको खािा खोल्न नसमकने अवथिा भएिा उपभोक्ता 

समिमिको खािािा व सो पमन सम्भव नभएिा भपायइ गराई नगदै भुक्तानी गररने छ। 

ख ) कािका िामग पाररश्रमिक आर्ोजनािाआवश्यक सािाग्री व औजारहरु उपभोक्ता समिमिको 

मनवेदन अनुसार  र्स नगरपामिकाको कार्ायिर्िे खररद गरी उपिब्ध गराउने छ । 



ग ) र्स आमियक बषयका िामग कािका िामग पाररश्रमिक आर्ोजनािा खमटने श्रमिकको ज्यािा 

प्रचमिि मजल्ला  दररेट बिोमजि हुनेछ ।  
 

तनर्यय नं. १३  :- प्रस्ताब नं.१३ िामि छिफि गदाय देि संघीर्िािा  सगै जनिािे सरकारी 

सेवा वडास्तरबाटै उपिब्ध गराउनु वान्छनीर् छ ।  र्सरी थिानीर् स्तरबाटै सेवा प्रवाह गनय 

सथिागि मवकास हुनु अमनर्ावार्य रहेको छ ।  

र्सै कुरािाई िनन गरी र्स नगरपामिकाको आ.व. ०७५/७६को नीमि कार्यक्रिबाट ब्यबथिा 

भए अनुसार सबै वडा कार्ायिर्हरु क्रिस आफै बनाउदै जाने क्रििा वडा नं. ६ को वडा 

कार्ायिर् ब्यबथिापन गनय  सामवकिा  रहेको िहांकाि प्रा.मब. िाई अन्यतै्र ब्यबथिापन गरी 

वडाका अमिकांस जनिािाई पार्क पने थिानिा रहेको उक्त भवनिाई आ.व ७७/७८ को 

िुरुबाटै वडा कार्ायिर्िे प्रर्ोग गने गरी ब्यबथिा गनुय परेको छ ।  

अि: सामवकिा  रहेको िहांकाि प्रा.मब. भवनिाई िियि सम्भार ििा अन्य भौमिक सुमबिा 

सम्पन्न गरी संचािन गनय प्रामबमिक िागि ईमििेट रु २४,४६,३७७/१४ देस्खएको हुदा उक्त कार्य 

उपभोक्ता समिमि िाफय ि सम्पन्न गनेगरी  वडा कार्ायिर् भवन मिषयकिा मवमनर्ोमजि बजेटबाट रु 

२१,००,०००/-( एक्काईस िाख ) िात्र उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तनर्यय नं. १४  :- प्रस्ताब नं.१४  िामि छिफि गदाय मनर्यर् नं . १३  अनुसारको िहांकाि 

प्रा.मब. िाई वडा नं. ६ को चोिाङिा रहेको सावयजमनक जग्गािा ब्यबथिापन गने र सो कार्यका 

िामग जग्गा ब्यबथिापन, ह्रु्ि पाइप खरीद, खेििैदान मनिायर्  ििा पहुच िागय मनिायर् 

िगार्ािका कार्य गनय  प्रामबमिक िागि ईमििेट रु १२,४२,८५५/४६  देस्खएको हुदा उक्त कार्य 

उपभोक्ता समिमि िाफय ि सम्पन्न गने गरी  वडा कार्ायिर् भवन मिषयकिा मवमनर्ोमजि बजेटबाट 

रु १०,००,०००/-( दि  िाख ) िात्र उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तनर्यय नं. १५   :- प्रस्ताब नं.१५  िामि छिफि गदाय कोमभड १९, को िहािारी मनर्िर्को 

कार्यिा सिेि मनरिर खमटनुपने बियिान अवथिािा रािर सेवकको पमहचान झल्कने पोिाकिा 

एकरुपिा ल्ाउन िहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुिा कार्यरि सेवा करारका रािर सेवक ििा कानुनी 

सहजकिाय  सिेििाई चािु आमियक वषयका िामग पोिाक भत्ता उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

मबमबि  

क ) तनर्यय नं ७ बिोमजिको कार्य उपभोक्ता समिमििे गने भमनए िापमन उक्त कार्य 

नगरपामिकाको भएको र उपभोक्ता समिमिबाट श्रिदान उठाउन कठीन भएकोिे श्रिदानको 

अम्स ५% िात्र कार्ि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

ख ) रामिर र् रु्वा पररषदबाट आ.व. ०७६/७७ िा उवा उद्मि मवकास घुिी कोष वापि प्राप्त 

रु ५,००,०००/-(पांचिाख ) एक थिानीर् िह एकवडा एक रु्वाक्लब एक उद्योग कार्यक्रि 

संचािन कार्यमवमि २०७६ को बुदा नं. ७ बिोमजि र्स नगरपामिकाको वडा नं १ िाई छनौट 

गने मनर्यर् गररर्ो । 

ग) र्स नगरपामिकाको िुख्य प्रिासमनक भवन (ANNEX BUILDING) मनिायर् कार्यका िामग 

मिमि २०७६/२/२७ िा अमबसा मनिायर् सेवा प्रा.मि. संग भएको र संझौिा बिोमजि कार्य 

गदाय बषायदको कारर् पमहरो गई िाटो हटाई िेरवाि वाटरपुरुमफंग िगार्िका िपकार्य गनुयपने 



भएकोिे BOQ िा देहार् बिोमजि variatation order भई आएको रकि स्वीकृि गने 

मनर्यर् गररर्ो ।  

    देहार्   

१) Foundation footings रु ३,९८,२२६/७० 

२) Waterproofing admixture silica cement miture with ५% रु ६,१८,४३१/ 

३) Dismental of RCC Work रु ४१,५०७/८१ 

४) Removal of unserviceable debris including loding and disposal रु 

४,३४,३०९/०३ 

५) Disposal of eroded debris रु ९५,६७७/१५ 

६) Grand Total (जम्मा) रु१७,९४,६११/४२( सत्रिाख चौरानबे्ब हजार छ सर् एघार रुपैर्ा 

पैसा बर्ािीस) 
 

 

 


