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याष्ट्रिम वार अऩाङगता व्मवस्थाऩन यणनीतत २०६४ 

ऩषृ्ठबूतभ: 

वततभान स्स्थतत: 

नेऩारभा सन १९८० देस्ि हारसम्भ गरयएको ष्ट्रवतबन्त्न अध्ममन तथा 
अनुसन्त्धानहरूरे १.६३% देिी १६% सम्भ भातनसहरूभा अऩाङ्गता यहेको त्माॊक देिाएको 
छ । ष्ट्रवश्व स्वास््म सॊगठनरे कभ ष्ट्रवकतसत भुरुकहरूभा ७ % देिी १० % भातनसहरू 
अऩाङ्ग यहेको अनुभान गयेको छ य अऩाङ्ता बएका भातनसहरू भध्मे कयीफ ९० % ग्रातभण 
ऺेरभा फसोफास गदतछन ्। नेऩारभा अऩाङ्गताको स्स्थतत ष्ट्रवशे्लषण २००१ (मुतनसेप तथा 
याष्ट्रिम मोजना आमोग) अनुसाय अऩाङ्गताका प्रकायहरू तनम्न अनुसाय देस्िन्त्छन ्। 
१. दृष्ट्रि सम्फस्न्त्ध अऩाङ्गता     - ५.६% 

२. श्रवण य वोरी सम्वस्न्त्ध अऩाङ्गता    - ३८.५%  

३. शायीरयक चराई सम्वस्न्त्ध अऩाङ्गता    - ३४.३% 

४. सुस्त भनस्स्थतत       - ६% 

५. भानतसक योग       - ४.६% 

६. छाये योग        - ११.१% 

अऩाङगताका कायणहरू (१९८० को अध्ममन अनुसाय)  

जन्त्भजात रुटी (Birth Defect)   - २८.८५% 

योग रागेय      - ५३.६०% 

दरु्तटनाभा ऩयेय     - १७.५५% 

ष्ट्रवतबन्त्न सॊर् सॊस्थाहरूरे नेऩारभा अऩाङ्गता सम्वन्त्धी अध्ममन गदात वेग्रा वेग्रै 
ककतसभको भाऩदण्डहरूराई आधाय वनाएको हुॉदा ती अध्ममनहरूफाट प्राप्त त्माॊकहरुभा 
एकरूऩता देस्िॉदैन य याष्ट्रिम स्तयभा कुन त्माॊकराई सकह भान्त्ने बन्त्ने सम्फन्त्धभा मककन 
याम कदन कठीन देस्िन्त्छ । 
अऩाङ्ताको ऩरयबाषा :  

नेऩार सयकायको अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९ , को दपा ३ को 
उऩदपा १ को प्रमोजनको रातग  सोही दपाको उऩदपा २ को सॊशोतधत नेऩार याजऩर 
अततरयक्ताॊक ३३ ि .२ (२०६३) फभोस्जभ "अऩाङ्गताको ऩरयबाषा तथा अऩाङ्गऩनको 
तनधातयण" अनुसाय शयीयका अङ्गहरू य शायीरयक प्रणारीभा बएको सभस्माको कायण , 
बौततक, साभास्जक , साॉस्कृततक वातावयणका साथै सञ्चाय सभेतवाट सजृना बएको 
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अवयोध सभेतरे दैतनक कृमाकराऩ साभान्त्म रूऩभा सञ्चारन गनत एवॊ साभास्जक जीवनभा 
ऩूणत सहबागी हुन ककठनाई हुने अवस्थाराई अऩाङ्गता बतनन्त्छ । 
अत्मावश्मकीम स्वास््म सेवा प्रणारी :  

नेऩार सयकाय , स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे अत्मावश्मकीम उऩचायात्भक , 
प्रततकायात्भक तथा प्रवधतनात्भक स्वास््म सेवाराई देशका सम्ऩूणत स्जल्राभा स्जल्रा 
स्वास््म वा स्जल्रा जनस्वास््म कामातरम भातहतका ष्ट्रवतबन्त्न स्वास््म सॊस्थाहरू जस्तै : 
स्जल्रा अस्ऩतार, प्राथतभक स्वास््म केन्त्र , स्वास््म चौकी , उऩ स्वास््म चौकी तथा 
भकहरा साभुदातमक स्वास््म स्वमॊसेष्ट्रवकाफाट उऩरब्ध गयाउॉछ । मसका साथै हयेक 
गा.ष्ट्रव.स.भा गाउॉर्य स्लरतनक भापत त िोऩ सेवा , ऩरयवाय तनमोजन , ऩोषण , सुयस्ऺत 
भाततृ्व तथा स्वास््म सम्फन्त्धी जानकायी ऩतन प्रदान गरयन्त्छ ।  
वार अऩाङ्गता यणनीततको आवश्मकता :  

सॊमुक्त यािसॊर्को अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्रक्तहरूको रातग अवसय सभातनकयण 
सम्फन्त्धी प्रभास्णक तनमभ १९९३ को आधायबूत तसद्धान्त्तभा "याज्मरे शायीरयक , वौष्ट्रद्धक , 
भातनसक तथा ऻानेस्न्त्रम कभजोयी हुन  सलने स्स्थततको योकथाभको रातग तथा 
कभजोयीको कायणरे स्थामी रूऩभा अऩाङ्गता वा कामत सॊऩादनभा स्थामी सीतभतता 
हुनवाट योलन , दोश्रो तहभा गरयने योकथाभका व्मवस्थाहरू गने " बन्त्ने उल्रेि छ । 
योकथाभभुरक कामतहरू बन्त्नारे प्राथतभक स्वास््म उऩचाय , गबातवस्था य जन्त्भऩतछको 
स्माहायसुसाय, ऩोषण , तशऺा , सरुवा योग ष्ट्रवरुद्धको अतबमान , स्थानीम योग तनमन्त्रण 
गनतका रातग सुयऺाका तनमभहरू , ष्ट्रवतबन्त्न अवस्थाभा हुन सलने दरु्तटनाफाट जोगाउने 
कामतक्रभहरू, ऩेशागत अऩाङ्गता य योगहरूको योकथाभका रातग बौततक सॊयचनाभा सुधाय , 
वतावयण प्रदषुण य शसस्त्र द्वन्त्द्ववाट हुने अऩाङ्गता सभेत बन्त्ने वुस्झन्त्छ । मसका रातग 
"जनचेतना जगाउने , औषतध उऩचायको प्रावधान , ऩुनस्थातऩना , सहमोगी साभग्री /सेवाहरूको 
व्मवस्था, आवश्मक नीतत एवॊ मोजना तजुतभा तथा आवश्मक कभतचायीहरूको तातरभ 
याज्मरे गनुतऩन"े बन्त्ने उल्रेि गरयएको छ ।  

अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९ अन्त्तगतत अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्रक्तहरूको 
हक कहत , तशऺा , स्वास््म तथा औषतध उऩचाय , तातरभ तथा योजगायीको सुष्ट्रवधा तथा 
सहुतरमत, प्रशासतनक व्मवस्था , नीतत तथा कामतक्रभको मोजना प्रकृमा आकद व्मवस्थाहरू 
गरयएका छन ्। नेऩारको अन्त्तरयभ सॊष्ट्रवधान २०६३ को धाया १३ अन्त्तगतत बाग ३ को 
भौतरक हकको सभानताको हकको दपा ३ अनुसाय याज्मरे नागरयकहरूका वीच धभत , वणत, 
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जात, तरङ्ग , उत्ऩष्ट्रि , बाषा , वा वैचारयक आस्था वा तत भध्मे कुनै कुयाको आधायभा 
बेदबाव गन ेछैन । 

तय भकहरा , दतरत , आकदवासी जनजातत , भधेशी वा ककसान , भजदयु वा आतथतक , 
साभास्जक वा साॊस्कृततक दृष्ट्रिरे ष्ट्रऩछकडएको वगत वा फारक, वदृ्ध तथा अऩाङ्ग वा शायीरयक 
वा भानतसक रुऩरे अशक्त व्मष्ट्रक्तको सॊयऺण , सशष्ट्रक्तकयण वा ष्ट्रवकासको रातग कानूनद्वाया 
ष्ट्रवशेष व्मवस्था गनत योक रगाएको भातनने छैन । 

त्मस्त,ै फारफातरका सम्फन्त्धी ऐन २०४८ को बाग ३६ (२) भा दृष्ट्रिष्ट्रवकहन, अऩाङ्ग 
य सुस्त भनस्स्थतत बएका फारफातरकाहरुको हकभा फार कल्माण गहृभा फस्ने उभेयको 
हदफन्त्दी रागु नहुने व्मवस्था गयेको छ । उक्त ऐनकै बाग ४३ को दपा १ य २ भा अनाथ 
तथा अऩाङ्ग वा सुस्त भनस्स्थततका फारफातरकाहरुको रातग अनाथारमको स्थाऩना गनछे 
य आवश्मक तशऺाको व्मवस्था नेऩार सयकायरे गनछे बतन उल्रेि बएको छ ।  

त्मस्तै गयेय अऩाङग सेवा याष्ट्रिम नीतत २०५३ भा "अऩाङ्गहरुको शीध्र ऩकहचान , 
ऩुनस्थातऩना य सहमोग गन ेय र्ुस्म्त सेवा तथा अस्ऩतारहरूभा प्राथतभकता कदई तनशुल्क 
उऩचायको व्मवस्था गन"े बन्त्ने नीतत यहेको छ । 

नेऩार सयकाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको दोश्रो दीर्तकातरन स्वास््म 
मोजना (१९९७–२०१७) भा सभुदामभा आधारयत ऩुनसतथाऩनाका सम्फन्त्धभा उल्रेि 
गरयएको छ । साथै नवँ ऩॊचवषॉम मोजनाभा सभेत अऩाङ्गहरूराई ऩुनस्थातऩन फाये 
उल्रेि गयेको बएताऩतन दशँ ऩॊचवषॉम मोजनाभा बने मस सम्वन्त्धभा केकह उल्रेि 
गरयएको छैन । स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको सॊगठन ऩनुसयंचना हुनुबन्त्दा अतर् 
तत्कातरन जनस्वास््म भहाशािारे आ व २०४८ /४९ भा आफ्नो भातहतभा सभुदामभा 
आधारयत ऩुनस्थातऩना शािा िडा गरय काभे्र स्जल्राका ७ वटा स्वास््म सॊस्था अन्त्तगततका 
ष्ट्रवतबन्त्न गा .ष्ट्रव.स.हरूभा मस कामतक्रभको सुरुवात गयेको तथमो तथा साभुदातमक स्वास््म 
कामतकतात य भकहरा स्वास््म स्वमॊसेष्ट्रवकाहरूराई सभेत अतबभुिीकयण प्रदान गरयएको 
तथमो तय दईु तीन वषतऩतछ मस कामतक्रभरे तनयन्त्तयता ऩाउन सकेन । नेऩार सयकायरे 
ष्ट्रवद्यभान प्राथतभक स्वास््म सेवा कामतक्रभ अन्त्तगतत अऩाङ्गहरूको हक कहतभा सभुदामभा 
आधारयत प्रबावकायी कामतक्रभ तजुतभा गयेको वा सॊचारन गयेको देस्िॉदैन य स्वास््म 
सॊस्थाभा आधारयत ऩुनस्थातऩन कामतक्रभ भहॉगो हुनुको साथै सभुदाम स्तयभा मसको ऩहुॉच 
ऩमातप्त छैन । मसथत , गाउॉर्यभा ठुरो सॊख्माभा किकय तथा अऩहेतरत जीवन ष्ट्रवताईयहेका 
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अऩाङ्गता बएका व्मष्ट्रक्तहरूराई सस्तो य सुरब रुऩभा सेवा उऩरब्ध गयाउन सभुदामभा 
आधारयत अऩाङ्गता ऩुनस्थातऩन तथा योकथाभ कामतक्रभ सॊचारन गनत अत्मावश्मक छ ।  
फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन कामतक्रभको उदे्धश्म :  

क) १४ वषत भुतनका फारफातरकाहरुभा अऩाङ्गताको ऩकहचान गयी सभुदाम स्तयभा 
उनीहरुको उऩचाय तथा ऩुनस्थातऩन गन े।  

ि) फारफातरकाहरुभा साभान्त्म अऩाङ्गऩनको तनयोध गन ेतथा नेऩारभा फार अऩाङ्गता 
दयराई क्रभश: न्त्मुनीकयण गदै रैजाने । 

यणनीतत : 

फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन कामतक्रभका नीतत तथा उदे्धश्महरुराई ऩरयऩुततत गनतको रातग 
फार अऩाङ्गहरुप्रतत रस्ऺत सभुदामभा आधारयत ऩुनस्थातऩना गनत तनम्न अनुसायका 
अल्ऩकातरन तथा दीर्तकातरन यणनीततहरु अऩनाईने छन ्। 
अल्ऩकातरन यणनीतत : 

१. स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे फार स्वास््म भहाशािाको भातहतभा "फार 
अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन तथा ऩुनस्थातऩन शािा" को नाभरे एउटा शािा िडा गनछे । 
उक्त शािाको काभ, कततव्म य स्जम्भेवायी मस प्रकाय हुनेछ :  

क) फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩनको रातग आवश्मक जनशष्ट्रक्त तमाय गनत ष्ट्रवतबन्त्न तहका 
स्वास््मकभॉहरूको रातग अऩाङ्गता ऩुनस्थातऩन सम्फन्त्धी तातरभको व्मवस्था गन े।  

ि) ष्ट्रवतबन्त्न तहका स्वास््मकभॉहरुको तातरभ /अध्ममन ऩाठ्मक्रभभा अऩाङ्गता 
व्मवस्थाऩन ष्ट्रवषमराई सभावेश गन ेय ऩठनऩाठनको व्मवस्था तभराउने ।  

ग) वार अऩाङ्गताको योकथाभको रातग स्वास््म तशऺा तथा जनचेतनाभुरक 
साभग्रीहरुको ष्ट्रवकास, प्रकाशन तथा ष्ट्रवतयणको व्मवस्था गन े। 

र्) फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन केन्त्रीम सभन्त्वम सतभततको सतचवारमको कामत गन े।   

ङ) फार अऩाङ्गता सम्वन्त्धी कामतक्रभ तजुतभा , कामातन्त्वमन , अनुगभन तथा सुऩयीवेऺण 
गन ेगयाउने । 

च) फार अऩाङ्गता सम्वन्त्धी अध्ममन अनुसॊधान गन े। 
२. फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन कामतक्रभराई भागत तनदेशन तथा सहमोग ऩुमातउनको रातग 

देहाम फभोस्जभ ष्ट्रवतबन्त्न सतभततहरु गठन गरयनेछन :  

क) केन्त्दीम फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन तनदेशन सतभतत  

ि) स्जल्रा फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन सतभतत 
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(उऩयोक्त दवैु सतभततरे आवश्मता अनुसाय ष्ट्रवतबन्त्न उऩसतभतत गठन गनत सलने छन । मी 
दवैु सतभततहरूको काभ, कततव्म तथा अतधकाय अनूसुचीभा कदईएको छ ।) 
३. साभुदातमक स्वास््म कामतकतात तथा भकहरा स्वास््म स्वमॊसेष्ट्रवकाहरु भापत त ऩरयवायका 

सदस्महरूराई सफै प्रकायका अऩाङ्गता फाये जानकायी गयाई सभमभै त्मसको ऩकहचान 
गयी त्मस्ता फारफातरकाहरुको ऩुनस्थातऩन गनत सककने वातावयण तभराउने व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

४. अऩाङ्गता बएका वारवातरकाहरूराई आवश्मक ऩन ेउऩकयण तथा सहमोगी 
साभग्रीहरूको उत्ऩादन तथा सुरब एवॊ सुऩथ भुल्मभा ष्ट्रवतयण गनतकोरातग स्थानीम 
साभास्जक सॊर् सॊस्थाहरुराई प्रोत्साहन तथा प्रवद्धतन गरयनेछ ।  

५. ष्ट्रवतबन्त्न तहका स्वास््म सॊस्थाहरुवाट ऩुनस्थातऩना सम्फन्त्धी सेवा य सुष्ट्रवधा तनम्न 
अनुसाय उऩरब्ध गयाइनेछ : 

क) केन्त्रीम तथा ऺेरीम अस्ऩतारहरूभा पे्रषण गरयएका अऩाङ्गता बएका 
फारफातरकाहरूराई आवश्मक उऩचाय तथा ऩुनस्थातऩना सेवा उऩरब्ध गयाइने छ ।  

ि) स्जल्रा तथा अॊचर स्तयीम अस्ऩतारहरुभा उऩचाय य ऩुनस्थातऩन सेवाको व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ ।  

ग) स्थानीम स्वास््म सॊस्था स्तयभा  

 अऩाङ्गता बएका फारफातरकाहरुको शीघ्र ऩकहचान य ऩयाभशत सेवा प्रदान गरयनेछ ।  
 प्राथतभक तहको अऩाङ्गताको व्मवस्थाऩन गरयनेछ  

 अऩाङ्गता बएका फारफातरकाहरुराई आवश्मकता अनुसाय भातथल्रो तहका 
स्वास््म सॊस्थाभा पे्रषण गरयनेछ ।  

 ऩरयवाय तथा अतबबावकभा अऩाङ्गता ऩुनस्थातऩन सम्फन्त्धी ऻान तथा सीऩ ष्ट्रवकास 
गयाईने छ । 

र्) सभुदाम/ऩरयवाय स्तयभा  

साभुदातमक स्वास््म कामतकतात , भकहरा स्वास््म स्वमॊसेष्ट्रवका , तशऺक वगत भापत त 
अऩाङ्गता योकथाभ फाये चेतना जगाउने , सभमभै अऩाङ्गताको  ऩकहचान गन ेय स्वास््म 
सॊस्थाभा पे्रषण गन ेव्मवस्था तभराईने छ य उनीहरुराई सहमोगीको बूतभका तनवातह गनत 
उत्पे्ररयत गरयनेछ । 
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६. स्जल्रा (जन) स्वास््म कामातरम तथा ऺेरीम स्वास््म तनदेशनारमभा सभन्त्वम य 
सम्ऩकत का तनतभि एक जना उऩमुक्त कभतचायीराई फार अऩाङ्गता केन्त्रष्ट्रवन्त्द ुतोककने 
छ ।  

७. फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन कामतक्रभराई चयणवद्धरुऩभा देशबरय ष्ट्रवस्ताय गरयनेछ ।  

दीर्तकातरन यणनीतत  

१. अञ्चर वा ऺेरीम अस्ऩतारहरुभा ऩुनस्थातऩना शैमाहरुको व्मवस्था गयी ऩुनस्थातऩना 
सम्वन्त्धी ष्ट्रवशेषऻ सेवाहरु उऩरब्ध गयाइॉदै रतगने छ । हयेक स्जल्रा तथा ऺेरीम वा 
अञ्चर अस्ऩतारहरुभा बएकै स्रोत य साधनराई ऩरयचारन गयी एउटा तचककत्सकीम 
उऩचायात्भक ऩुनस्थातऩन केन्त्रको ष्ट्रवकास गरयने छ ।  

२. अऩाङ्गता बएका फारफातरकाहरुको रातग आवश्मक ऩन ेसहामक उऩकयणहरु स्थानीम 
स्तयभा नै उत्ऩादन गनतकोरातग स्जल्रा स्तयीम सतभततरे ष्ट्रवतबन्त्न सॊर् सॊस्था य 
भकहरा, फारफातरका तथा सभाजकल्माण भन्त्रारमको सभेत सहमोग तरइ स्थानीम 
साभास्जक सॊर् सॊस्थाहरुको सीऩ तथा दऺता अतबवषृ्ट्रद्ध गयाउने छ ।  

३. स्थानीम स्वास््म सॊस्थादेस्ि केन्त्रीम स्वास््म सॊस्थासम्भ अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन 
तथा ऩुनस्थातऩना सम्वन्त्धी सूचनाहरुको अतबरेि तथा प्रततवेदन व्मवस्स्थत गन े
प्रणारी स्थाऩना गरयनेछ ।   
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अनुसूची १  

केन्त्रीम फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन तनदेशन सतभततको गठन य काभ कततव्म देहाम 
फभोस्जभ हुनेछ :  

क) गठन  

१. भहातनदेशक, स्वास््म सेवा ष्ट्रवबाग    - अध्मऺ  

२. प्रभुि, तचककत्सा भहाशािा, स्वास््म  

तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम वा प्रतततनधी  - सदस्म  

३. भकहरा वारवातरका तथा सभाजकल्माण  

भन्त्रारमका साभास्जक सुयऺा तथा सुधाय  

सािाका प्रभुि (सह सतचव स्तय) प्रतततनधी  - सदस्म  

४. तशऺा तथा िेरकुद भन्त्रारम  

सभाकहत तशऺा सािा प्रभुि    - सदस्म  

५. स्थानीम ष्ट्रवकास भन्त्रारम,  

सम्फस्न्त्धत शािा प्रभुि     - सदस्म  

६. अऩाङ्गता ऺेरभा कक्रमाशीर  

अऩाङ्गता सम्फन्त्धी ष्ट्रवशेषऻ    - सदस्म  

७. तनदेशक, फार स्वास््म भहाशािा    - सदस्म सतचव  

 

ि) काभ कततव्म तथा अतधकाय 
क. वषतभा कस्म्तभा २ ऩटक वैठक गन े(चैत/वैशाि य कातततक/भागत भकहनाभा )  

ि. नीतत तनधातयण तथा भागत तनदेशन गन े। 
ग. स्रोत ऩकहचान गन े।  

र्. प्रगती सतभऺा गन े।  

ङ. जनशष्ट्रक्त ष्ट्रवकास मोजना फनाउने । 
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अनुसूची २  

स्जल्रा फार अऩाङ्गता व्मवस्थाऩन सतभततको गठन तथा काभ कततव्म देहाम फभोजीभ 
हुनेछ ।  

 

क) गठन  

१. सबाऩतत, स्जल्रा ष्ट्रवकास सतभतत  

वा नीजरे तोकेको प्रतततनधी      - अध्मऺ 

२. अध्मऺ, स्जल्रा वार कल्माण सतभतत    - सदस्म  

३. स्थानीम ष्ट्रवकास अतधकायी,  

स्जल्रा ष्ट्रवकास सतभतत      - सदस्म  

४. स्जल्रा तशऺा कामातरम,  

अऩाङ्गता केन्त्र ष्ट्रवन्त्द ु     - सदस्म  

५. स्जल्रा स्स्थत अस्ऩतारका  

(स्जल्रा/अॊचर/ऺेरीम) भेकडकर सुऩरयटेन्त्डेन्त्ट   - सदस्म  

६. स्जल्रा अऩाङ्ग सॊर् प्रतततनधी      - सदस्म  

७. अऩाङ्गता ऩुनस्थातऩनको रातग  

कामत गन ेसॊस्थाका १ जना प्रतततनधी    - सदस्म 

८. उद्योग वाणीज्म भहासॊर्, प्रतततनधी     - सदस्म  

९. भकहरा ष्ट्रवकास अतधकृत      - सदस्म  

१०. अऩाङ्गता सम्वन्त्धी ष्ट्रवशेषऻ वा सभाजसेवी   - सदस्म  

११. स्जल्रा (जन) स्वास््मको अतधकृत,  

स्जल्रा (जन) स्वास््म कामातरम    - सदस्म सतचव    

ि) काभ कततव्म तथा अतधकाय 
१. भातसक वा दै्वभातसक वैठक वस्ने । 
२. वाष्ट्रषतक कामतक्रभ तजुतभा तथा कामातन्त्वमन गन े।  

३. स्थानीम स्रोत साधन ऩकहचान गयी ऩरयचारन गन े।  

४. सूचना अध्मावतधक याख्ने ।  

५. प्रगतत प्रततवेदन तनमतभत रुऩभा सम्फस्न्त्धत तनकामभा पे्रषण गन े।   
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