बूढानीलकण्ठ नगरपाललका
बूढानीलकण्ठ नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर्द्वारा प्रकाशित

स्थानीर् राजपत्र
खण्ड :- ३

सङ्ख्र्ा : १२

लिलत : २०७७।६।७

भाग :-२
प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रि कार्ायन्वर्न कार्यववलि, २०७७
प्रस्तावना : ग्रािीण क्षेत्रबाट िहरी क्षेत्रिा तीब्र गलतिा भइरहेको बसाईसराईका कारणले गर्ाय िहरी

क्षेत्रहरुिाखेती गने जलिनको अभाव भएकाले सबै वकलसिका र्ै लनक उपभोग्र् कृवि वस्तुहरु बजारबाट वकनेर
खानुपने बाध्र्ता रहेको छ।त्र्सिा पलन बढ्र्ो वविार्ीको प्रर्ोगले वविेित िवहला र बालबाललकाहरुको
स्वास्थिा नकारात्िक प्रभाव परे को ववलभन्न अध्र्र्नले पुवि गरे को छ।त्र्सै ले घरार्सी प्राङ्गाररक फोहोरहरुको

सर्ुपर्ोग गरी आफ्नो घरको छत, वरण्डा, कौसी, पखायल र घरका खाली जग्गाहरुको सर्ुपर्ोगगरी ववलभन्न
प्रकारका तरकारी र फलफूल बालीहरुको घरार्सी उत्पार्नलाई प्रवर्द्यन गर्ै हररत िहर लनिायणिा र्ोगर्ान

पुर्र्ाउन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ,न २०७४ को र्फा १०२ बिोशजि बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको
नगरकार्यपाललकाको लिलत २०७७।०६।०५को बैठकले र्ो कार्यववलि स्वीकृत गरी लागु गरे को छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारशभभक

१.

सशक्षप्त नाि र प्रारभभः(१)र्ो कार्यववलिको नाि "प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रि कार्ायन्वर्न
कार्यववलि, २०७७" रहेको छ ।

(२) र्ो कार्यववलि बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्यपाललकाबाट स्वीकृत भएको लिलतबाट प्रारभभ

२.

हुने छ ।

पररभािाःवविर् वा प्रसं गले अको अथय नलागेिा र्स कार्ाय ववलििा -

(क) "आपूलतयकताय" भन्नाले र्फा ४को उपर्फा (३) को खण्ड (ङ) बिोशजि सूशचकृत भएका

कौसी खेतीको सािाग्री आपूलतय गने आपूलतयकतायलाई सभझनुपछय ।
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(ख) "इच्छापत्र/आिर्पत्र" भन्नाले प्राङ्गाररक कौसी खेती कार्यक्रि सञ्चालनका लालग इच्छु क भई

कार्यववलि अनुरुपको सहर्ोग प्राप्त गनय पेि गरे को आवेर्न सभझनुपछय।

(ग) “कार्यक्रि” भन्नाले स्वीकृत वावियक कार्यक्रि र बजेट सभझनपछय ।
(घ) “नगरपाललका” भन्नाले बूढानीलकण्ठ नगरपाललका सभझनुपछय ।
(ङ) "प्राङ्गाररक कौसी खेती" भन्नाले रासार्लनक वविार्ी प्रर्ोग नगरी घरार्सी प्राङ्गाररक स्रोत

सािनको सर्ुपर्ोग गरे र घरको वरण्डा, कौसी, पखायल र खाली जग्गाहरुिा ववलभन्न प्रकारका
तरकारी तथा फलफूल बालीहरुको खेतीलाई सभझनुपछय ।

(च) “िूल्र्ाङ्कन सलिलत” भन्नाले र्स कार्यववलिको र्फा ४ अनुसार गठठत सलिलत सभझनुपछय ।
(छ) "साझेर्ार" भन्नाले र्स कार्यक्रि सञ्चालन गनयका लालग छनोट भएका घर पररवार वा

३.

घरिुरीलाइ सभझनुपछय ।

उद्देश्र्ः र्स कार्यक्रिको उद्देश्र् र्े हार् बिोशजि हुने छः

(क) खेती गने जलिनको अभाव भएका िहरी क्षेत्रहरुिा घरको छत, वरण्डा, कौसी, पखायल र खाली
जग्गाआठर्लाई ताजा तरकारी र फलफूल उत्पार्निा उपर्ोग गने

(ख) स्वस्थकर तथा वविार्ीिुक्त ताजा तरकारी उत्पार्निा वृवर्द् गरी पाररवाररक खाद्य तथा पोिण
सुरक्षािा र्ोगर्ान पुर्र्ाउने

(ग) िहरी पररवारलाई ताजा तरकारीिा आत्िलनभयर बनाउने
(घ) हररत िहर लनिायणिा सहर्ोग पुर्र्ाउने

(ङ) कृविको जैववक ववववलिताको सं रक्षण गने ।
पररच्छे र् -२

संस्थागत व्र्वस्था
४.

िूल्र्ाङ्कन सलिलतः(१) प्रस्ताव िूल्र्ाङ्कन गरी स्वीकृलतको लालग लसफाररस गनय बूढानीलकण्ठ नगरपाललका
कृवि लबकास िाखािा तपशिल बिोशजिको िूल्र्ाङ्कन सलिलत रहनेछः-

 अलिकृत छै ठौ, कृवि लबकास िाखा

सं र्ोजक

 अलिकृत छै ठौ, प्रिासन िाखा

सर्स्र्

 अलिकृत छै ठौ, ले खा िाखा

सर्स्र्

 अलिकृत छै ठौ, र्ोजना िाखा

सर्स्र्

 अलिकृत छै ठौ, कृवि प्राववलिक चौथो/पााँचौ कृवि लबकास िाखा
(२) सलिलतले आवश्र्कता अनुसार बढीिा ४(चार) सल्लाकारलाई{

;Sg] 5 .

सर्स्र् सशचव

;ldtsf] a}7sdf cfdGq0f ug{

कार्यक्रि प्रभावकारीताको अनुगिनको लालग श्री प्रिुख प्रिासवकर् अलिकृत/र्ोजना

अलिकृत/लेखा अलिकृत/प्रिासन िाखा प्रिुखलाई आिन्त्रण गनय सक्ने छ ।
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(३) िूल्र्ाङ्कन सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार र्े हार् बिोशजि हुने छ:-

(क) प्राङ्गाररक कौसी खेती कार्यक्रि सञ्चालन गनय इच्छापत्र/आिर्पत्र पेि गरे का आवेर्कहरुको
छनौट गनयको लालग िूल्र्ाङ्कनको िापर्ण्ड तथा आिारहरु तर्ार गरी स्वीकृलतको लालग प्रिुख
प्रिासवकर् अलिकृत सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।

(ख) प्राङ्गाररक कौसी खेती कार्यक्रि सञ्चालन गनयको लालग आवश्र्क पने लडजाइन, लागत ईशस्टिेट

सभझौता तथा स्पेलसवफकेिन तर्ार गरी स्वीकृलतको लालग बूढानीलकण्ठ नगरपाललकािा पेि गने
।

(ग) स्वीकृत िापर्ण्डको आिारिा प्राप्त इच्छापत्र/आिर्पत्रहरुको अध्र्र्न, सभभव भएिा स्थलगत
लनरीक्षण र िूल्र्ाङ्कन गरी स्वीकृलतको लालग बूढानीलकण्ठ नगरपाललकािा पेि गने ।

(घ) सञ्चाललत कार्यको अनुगिन गरी कार्ायन्वर्नका सभबन्ििा आवश्र्क िागयर्ियन ठर्ने ।
(ङ) सावयजलनक

सूचना

प्रकािन

गरी

कानूनबिोशजि

र्ोग्र्

बूढानीलकण्ठ नगरपाललकिा लसफाररससवहत पेि गने ।

आपूलतयकतायहरुको

सूशचकृत

गनय

(४) िूल्र्ाङ्कनका आिारहरु :-

 १५-२५ जनाको सर्स्र् भएको कृिक सिूह कृवि लबकास िाखािा र्ताय भएको हुन ु पने ।
 सिूह र्ताय नभएिा एउटै वाडाको एउटै टोलको र्ि जनाको सिूहिा आउनु पने ।
पररच्छे र् -३

कार्यक्रि सञ्चालन
५.

कार्यक्रि लागु हुने स्थानहरुः र्ो कार्यक्रि आलथयक विय 207७/07८ िा बूढानीलकण्ठ नगरपाललकािा
कौसी खेती गरररहेका र कौसी खेती गनय ईच्छु क कृिकहरुिा सञ्चालन गररनेछ भने आगािी वियहरुिा

कार्यक्रिको प्रभावकाररता, लसकाई तथा बजेट व्र्वस्थाको आिारिा सभपूणय वडाहरुिा सिेत कौसी खेती
ववस्तार गनय सवकनेछ ।
६.

कार्यक्रि क्षेत्र छनौटः स्वीकृत कार्यक्रि, बजेट र प्राथलिकताको आिारिा सभबशन्ित बूढानीलकण्ठ

नगरपाललकाले सभपूणय वडाहरुसाँग सिन्वर् गरी कार्यक्रि लागु भएको तथा नर्ााँ क्षेत्रहरुिा कार्यक्रि
सञ्चालन हुने वडाहरु छनौट गनेछ ।

७.

कार्यक्रि क्लस्टरिा गनुय पने: प्राङ्गाररक कौसी खेती गनय ईच्छु क नशजक वा लछिेकी घरिुरीहरु लिली

ु लनवेर्न वा कृिक सिूहको लसफाररस हुन ु
एक वडािा/एक कृिक सिूहिा न्र्ूनति ५ घरिुरीको सं र्क्त
पनेछ ।र्स्ता सिूह “कौसी तरकारी उत्पार्क कृिक सिूह” को रूपिा कृवि लबकास िाखािा
र्ताय/सूशचकृत/अध्र्ावलिक गनुय पनेछ ।कौसी खेतीलाई अलभर्ानको रुपिा सञ्चालन गनय बूढानीलकण्ठ

नगरपाललकाले “कौसी तरकारी उत्पार्क कृिक सिूह” गठन गनय सक्नेछ उक्त सिूहिा कभतीिा १५
र्े खी २५ जनाको सर्स्र् हुन ु पने छ।
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८.

सूचना प्रकािनः(१) बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाले कार्यक्रि सञ्चालन गनयको लालग प्राङ्गाररक कौसी खेती

गनय ईच्छु क कृिक सिूह/घरिुरीबाट इच्छापत्र आव्हान गनय अनुसूची -१ बिोशजिको ढााँचािा १५
ठर्नको भर्ार् ठर्ई सूचना प्रकािन गनुय पनेछ र सोही अवलििा इच्छु क आवेर्कले अनुसूची -२ बिोशजि
ु
लनवेर्न अनुसूची -३ अनुसारको सं र्क्त
आिर् पत्र तथा िाग गरे का कागजात सभबशन्ित कृवि लबकास
िाखािा र्ताय गनुय पनेछ।

९. कृिक सिूह/घरपररवार छनौटका आिारहरुः(१) िूल्र्ाङ्कन सलिलतले
िूल्र्ाङ्कनको

िापर्ण्ड

तथा

आिारहरुनै

प्राङ्गाररक

सिूह/घरपररवार छनौटको आिारहरु हुनेछन् ।
(२)

कौसी

खेती

तर्ार गरी स्वीकृत

कार्यक्रि

सञ्चालन

गनय

भएको
कृिक

र्फा ४ को उपर्फा (३) बाहेक छनौटको लालग र्े हार् बिोशजिका ितयहरु सिेत पुरा

भएको हुनपु नेछः

(क) कृिक सिूह/घरपररवार क्लिरिा रहने गरी छनौट गने

(ख) कौसी खेती गनय अनुर्ानबाहेकको पूरक रकि लगानी गनय प्रलतबर्द् घरपररवारलाई वविेि
प्राथलिकता ठर्ने ।

१०. कौसी खेती प्रववलिः िाटो सवहत र िाटो रवहत गिला प्रववलिहरुिा आिाररत कौसी खेतीलाई प्राथालिकता
प्रर्ान गररनेछ ।

११. लक्ष्र् लनिायरण तथा बजेट बााँडफाडः बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाले कृवि लबकास िाखालाई स्वीकृत

वावियक कार्यक्रि र बजेटको पररलिलभत्र रही सभबशन्ित लक्ष्र् लनिायरण तथा बजेट बााँडफााँड गनय शजभिा
ठर्नु पनेछ ।

१२. सभझौताः (१) छनौट भएका साझेर्ारहरुलाई सभबशन्ित कार्यक्रि सञ्चालन गने कार्यलर्ले सभझौता गनय
आउन सात ठर्नको सिर्ावलि ठर्ई जानकारी गराउनु पनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोशजिको सिर्लभत्र आउने साझेर्ारसाँग सभबशन्ित केन्रले अनुसूची-४

बिोशजिको ढााँचािा सभझौता गनेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोशजिको सिर्सीिा लभत्र सभझौता गनय नआउने साझेर्ारको स्वत: छनौट रद्द

भएको िानी प्रलतक्षा सूचीिा रहेका साझेर्ारलाई छनौट गनय बािा पुगेको िालनने छै न ।

पररच्छे र् -४

अनुर्ान रकि प्रवाह तथा खचय गने ववलि
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१३. अनुर्ान व्र्वस्थाः (१) छनौट भएका घरपररवारले कूल लागतको बढीिा ५० र्े खी ७५ प्रलतित
अनुर्ान प्राप्त गनेछन् ।सेट जडान सवहतको कौसी खेती र प्लाविक टनेल सवहतको कौसी खेतीको
प्रववलिको हकिा बजार िुल्र् अनुसार अनुर्ान प्राप्त गनय सक्नेछ ।र्स्ता प्रववलि प्रर्ान गने आपूलतयकतायले
छनौट भएका सेवाग्राहीलाई तालीि ठर्नु पनेछ ।

(२) साझेर्ारले सूशचकृत भएका आपूलतयकतायहरु िध्र्े पार्कपने आपूलतयकतायसाँग तोवकएको िूल्र्िा

उक्त प्रववलिको लालग आवश्र्क पने सािाग्रीहरु खररर् गरी कौसी खेती स्थापना गनुप
य नेछ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृवि लबकास िाखाले आवश्र्क प्राववलिक पराििय प्रर्ान गनेछ ।

(३) साझेर्ारले व्र्होनय पने रकि अन्र् कुनै/सं घ सं स्था/ लनकार्बाट आंशिक वा पुरै व्र्वस्था गनय

सवकनेछ ।

(४)स्वीकृत कार्यक्रि अनुसार कार्ायलर्ले र्ुई प्रलतित सभि कन्टनजेन्सी रकि कट्टा गनय सक्नेछ

र उक्त रकि र्स कार्यक्रिसाँग सभबशन्ित सहर्ोगी गलतववलिहरु (सूचना प्रकािन
अनुगिन बैठक आठर्)सञ्चालन गनय खचय गनय सवकनेछ ।

होलडयङ बोडय

१४. अनुर्ान रकि भुक्तानीप्रवक्रर्ाः साझेर्ारले सभझौता अनुसार काि सभपन्न गरे पलछ बूढानीलकण्ठ
नगरपाललका कृवि लबकास िाखाको कार्य सभपन्न प्राववलिक प्रलतवेर्न

सक्कल लबल भपायईहरु र

साझेर्ारसवहत कौसी खेतीको फोटोको आिारिा बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाले साझेर्ारको खातािा वा
साझेर्ारले सभबशन्ित आपूलतयकतायको खातािा भुक्तानीको लालग लसफाररि भई आएिा आपूलतयकतायको बैंक
खातािाफयत भुक्तानी ठर्इनेछ ।

पररच्छे र् -५

अनुगिन तथा िूल्र्ाङ्कन
१५. अनुगिन तथा िूल्र्ाङ्कनः (१) र्स कार्यक्रिको अनुगिन तथा िूल्र्ाङ्कन कृवि लबकास िाखाले गनेछ ।
(२) र्स कार्यक्रिको अनुगिन

d"ल्र्ाङsg

कार्यक्रि प्रभावकारीताको अनुगिनको लालग श्री

प्रिुख प्रिासवकर् अलिकृत/र्ोजना अलिकृत/लेखा अलिकृत/प्रिासन िाखा प्रिुखको टोलीले गनय
सक्नेछ ।
(३)

उपर्फा (१) र (२) बिोशजि गररएको अनुगिन तथा िूल्र्ाङ्कनको प्रलतवेर्न बूढानीलकण्ठ

नगरपाललकािा पेि गनुप
य नेछ ।

पररच्छे र् -६
ववववि
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१६. प्रचललत कानूनबिोशजि हुनःे र्स कार्यववलििा उल्लेख भएका वविर्िा र्सै कार्यववलिबिोशजि र अन्र्
वविर्का हकिा प्रचललत कानूनबिोशजि हुने छ ।

१७. सं िोिन: र्स कार्यववलिको कार्ायन्वर्निा कुनै बािा अड्चन परे िा नगर कार्यपाललकाले सं िोिन गनय
सक्नेछ ।

१८. प्रचललत कानूनबिोशजि हुनःे र्स कार्यववलििा उल्लेख भएका वविर्िा र्सै कार्यववलिबिोशजि र अन्र्
वविर्का हकिा प्रचललत कानून बिोशजि हुनेछ ।

अनुसूची÷१

ाँ सभबशन्ित)
(र्फा ८ सग

प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रि सञ्चालनका लालग आिर्पत्र आव्हान सभबन्िी सूचना
बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृवि लबकास िाखाको आ.व................को स्वीकृत वावियक कार्यक्रिअनुसार
..............................................बूढानीलकण्ठ नगरपाललिा प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रि

सञ्चालन गनयका लालग खेती गने जलिनको अभाव भएका िहरी क्षेत्रिा बसोवास गने इच्छु क कृिक
सिूह/घरिुरी/घर पररवारले र्ो सूचना प्रकाशित भएको लिलतले पन्र(१५) ठर्नलभत्र सभबशन्ित कृवि लबकास

िाखािा आइपुग्ने गरी प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रि कार्ायन्वर्न कार्यववलि, २०७७ को अनुसूची÷२

ु
अनुसारको लनवेर्न तथा कागजातहरु एवि् अनुसूची ÷३ अनुसारको सं र्क्त
आिर्पत्र सवहत आवेर्न
सभबशन्ित बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृवि लबकास िाखािा र्ताय गनुय हुन सूचना गररन्छ । साथै ररत
नपुगेका वा भर्ार् नाघी प्राप्त हुन आएका आवेर्न छनौटका लालग सिावेि नहुने व्र्होरा जानकारी गराईन्छ।

अनुसूची -२

ाँ सभबशन्ित)
(र्फा ८ सग
लनवेर्न

श्रीिान् प्रिुख प्रिासवकर् अलिकृतज्र्ू

लिलतः
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बूढानीलकण्ठ नगरपाललका .................।
वविर्ः आिर्पत्र पेि गररएको बारे ।
िहोर्र्,

बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाले लिलत................. िा प्रकाशित सूचना अनुसार प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन
कार्यक्रि सञ्चालन गनय इच्छु क रहेकाले िागबिोशजिका कागजातहरु र्सैसाथ सं लग्न गरी आवश्र्क
कारवाहीको लालग र्ो लनवेर्न पेि गरे का छौं ।
सं लग्न कागजातहरुः
१.

आवेर्कहरुको नागररकताको प्रलतललवप,

३.

ु आिर्पत्र ।
अनुसूची -३ अनुसारको सं र्क्त

२.

अनुर्ान बाहेकको पूरक रकि लगानी गने सभबन्िी प्रलतबर्द्तापत्र,

सिूहको तफयबाट आवेर्कको
सहीः

छापः
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अनुसूची÷३

ाँ सभबशन्ित)
(र्फा ८ सग
ु आिर्पत्र
सं र्क्त

१. सिूहको तफयबाट आवेर्कको नािः
२. ठे गानाः
३. घर पररवार सं ्र्ाःिवहलाः
४. कौसी खेती गनय चाहेको बाली/वस्तुः१.
५. कौसी खेती गररने स्थल/सं रचना (घरको छत/कौसी/वरण्डा/पखायल/अन्र्):
६. प्राङ्गाररक कौसी खेती गनुक
य ो िु्र् उद्देश्र्ः



७. कौसी खेती गनय सवकने क्षेत्रफलः ................वगय लिटर (m2)
८. िल तथा वविार्ी बनाउन प्रर्ोग गररने प्राङ्गाररक वस्तु/पर्ाथयहरुः
९. सं लग्न घरिुरी
क्र.सं .

नाि थर

ठे गाना

र्स्तखत

१
२
३
४
५
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सभपकय िो. नं.

६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
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सहीः

सिूहको तफयबाट आवेर्कको

छापः

अनुसूची -४

ाँ सभबशन्ित)
( र्फा १२सग
सभझौता-पत्र

बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृवि लबकास िाखाबाट सञ्चालन हुने चालु आ.व.को प्राङ्गाररक कौसी खेती प्रवर्द्यन
कार्यक्रि सञ्चालन तथा लनिायण गनय लिलत.............................िा गररएको प्रस्ताव आव्हानको सूचनाअनुसार पेि

ाँ ा
हुन आएका प्रस्तावहरुिध्र्े श्री ............................................... को प्रस्ताव छनौट भएको हुर्
बूढानीलकण्ठ नगरपाललका ( र्स पलछ प्रथि पक्ष भलनने ) र ..................................

(र्स पलछ र्ोश्रो

पक्ष भलनने) का बीच तपशिलअनुसारको कार्यक्रि सञ्चालन गनय लनभनानुसारका ितयहरु पालना गने िञ्जुर गर्ै
र्ो सभझौता गरी १/१ प्रलत बुशझललर्ौँ/ठर्र्ौँ ।
तपशिलः

१. प्रथि पक्षले प्लाविक टनेल सवहत सेट जडानिा कौसी खेती र टनेल बाहेक कौसी खेतीको लालग सेट
जडान प्रववलिको हकिा बजार िुल्र् अनुसारको जभिा लगानीको ५० र्े खी ७५ प्रलतित रकि अनुर्ान
रकि उपलब्ि गराउनेछ ।

२. र्ोश्रो पक्षले बााँकी खचय लाग्ने रकि लनिायण कभपनीको खातािा जभिा गरे को भौचर सभझौता गनय आउर्ा
सिावेस गनुप
य नेछ ।

३. कार्यक्रि सञ्चालनका क्रििा वा सभपन्न भए पश्चातको सञ्चालन, व्र्वस्थापन, जोशखि र ठर्गोपनका लालग
गररने कार्यहरु तथा सबैप्रकारका र्ावर्त्व र शजभिेवारी र्ोस्रो पक्षको हुनेछ।

४. कार्यक्रि सञ्चालनका क्रििा कुनै कुरािा हेरफेर वा पररिाजयन गनुय परे िा र्ुवैपक्षको आपसी सहिती
अनुसार हुनेछ।

५. सभझौतािा उल्ले ख हुन छु टे का वविर्को हकिा प्रचललत कानून र र्ुवै पक्षको आपसी सहिती अनुसार
हुनेछ।
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प्रथि पक्षः

र्ोश्रो पक्षः

नाि, थर :

नाि, थर :

ु सिूहको तफयबाट
सं र्क्त

बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको तफयबाट
पर्ः

पर्ः

र्स्तखतः

कार्ायलर्को छाप

र्स्तखतः

;:yfsf] 5fk M

M

आज्ञाले,
बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटा

प्रिाशणकरण लिलत : २०७७।६।५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त
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