प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड ४) बुटवल, रूपन्दे ही, भदौ ९ गते, २०७७ साल (संख्या १५

भाग २
प्रदे श सरकार

उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना
प्रदे श सरकार (मशन्त्रपररषद्) बाट मममत २०७७।०४।०१ मा स्वीकृत भएको
"उद्यम ववकास कोष सञ्चालन मनयमावली, २०७७" सवय साधारणको जानकारीका
लामग प्रकाशशत गररएको छ ।
उद्यम ववकास कोष सञ्चालन मनयमावली, २०७७
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प्रदे श नं. ५, औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७५ को दफा ३२ र दफा
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ददएको अमधकार प्रयोग गरी प्रदे श सरकारले दे हायका मनयमहरु बनाएको छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी मनयमहरुको नाम "उद्यम ववकास कोष
सञ्चालन मनयमावली, २०७७" रहेको छ।

(२) यो मनयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस मनयमावलीमाः(क)

"अनुदानग्राही" भन्नाले यस मनयमावली बमोशजम ब्याज अनुदान प्राप्त

(ख)

"उद्योग" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोशजम दताय भएका लघु, घरे ल ु

(ग)

"ऐन" भन्नाले प्रदे श नं. ५, औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई

(घ)

"कायायलय" भन्नाले शजल्लाशस्थत घरे ल ु तथा साना उद्योग कायायलय

गने उद्योगलाई सम्झनु पछय ।

तथा साना उद्योगलार्य सम्झनु पछय।
सम्झनु पछय ।

सम्झनु पछय र सो शब्दले नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएका
शजल्लाशस्थत

घरे ल ु

तथा

साना

कायायलयलाई समेत जनाउँछ ।

उद्योग

ववकास

समममतको

(ङ) "कोष" भन्नाले मनयम ३ बमोशजमको कोष सम्झनु पछय ।
(च) "बैंक" भन्नाले मनयम ६ बमोशजम छनौट भएको बैंक सम्झनु पछय।
(छ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदे श सरकारको उद्योग सम्बन्धी ववषय हेने
मन्त्रालय सम्झनु पछय ।

ज)

"सदस्य" भन्नाले समममतको सदस्य सम्झनु पछय र सो शब्दले
समममतको अध्यि तथा सदस्य सशचवलाई समेत जनाउँछ ।
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(झ) "समममत" भन्नाले मनयम ११ बमोशजम गठन भएको उद्यम ववकास
कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममत सम्झनु पछय ।

३.

कोषको स्थापनाः (१) मन्त्रालयले "उद्यम ववकास कोष" नामको एक छु ट्टै
कोष स्थापना गनेछ।

(२) यो कोष प्रदे श लेखा मनयन्त्रक कायायलयमा रहने छ ।
(३)

उपमनयम

रकमहरु रहनेछन्:-

(१)

बमोशजमको

कोषमा

दे हाय

बमोशजमका

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम
(ख) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम

(ग) स्वदे शी व्यशि वा सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम

(घ) ववदे शी सरकार, व्यशि वा अन्तरायविय सं घ, सं स्थाबाट
प्राप्त रकम

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम

(4) उपमनयम (3) को खण्ड (घ) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुय

अशघ नेपाल सरकारको पूव य स्वीकृमत मलनु पनेछ।
४.

कोषको रकमको प्रयोगः कोषको रकम यस मनयमावली बमोशजम बैंकबाट

उद्योगको स्थापना, सञ्चालन एवम् िमता अमभवृवि गनय उद्योगहरुले मलएको
ऋणको ब्याज रकममा अनुदान उपलब्ध गराउने काययमा प्रयोग गररनेछ ।

५.

कोषको रकम अन्य काययमा प्रयोग गनय नसवकनेः कोषको रकम मनयम ४

६.

बैंक छनौट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस मनयमावली बमोशजम

मा ले शखए बाहेकको अन्य काययमा प्रयोग गनय सवकने छै न ।

ब्याज

अनुदान उपलब्ध गरार्ने उद्योगमा ऋण प्रवाह गने प्रयोजनका लामग
मन्त्रालयले प्रदे श नं.

५ का सबै शजल्लामा सम्बशन्धत शजल्लाबाटै मनयममत

सेवा प्रवाह गनय सक्ने बैंकबाट लगानीको प्रविया र सो लगानीमा बैंकले
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मलने ब्याजदर खुलेको प्रस्ताव आह्वान गरी कशम्तमा पन्र ददनको म्याद
ददई रावियस्तरको दै मनक पमत्रकामा सूचना प्रकाशन गनेछ।

(२) उपमनयम (१) बमोशजम प्रस्ताव आह्वान भए पश्चात नेपाल

राि बैकबाट 'क' वा 'ख' वगयको

ईजाजत प्राप्त

खुलाई मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछः-

बैंकले दे हायका वववरण

(क) प्रदे श नं. ५ का सबै शजल्लामा सम्बशन्धत शजल्लाबाटै
सेवा प्रवाह गने सुमनशश्चतता,

(ख) यस मनयमावली बमोशजम प्रवाह गररने ऋणमा बैंकले
मलने ब्याजदर,

(ग) प्रवावहत ऋणको ब्याज अनुदान भुिानी मलने प्रविया,

(घ) ब्याज अनुदानको रकम सम्बशन्धत उद्योगको ऋण
खातामा जम्मा हुने सुमनशश्चतता,

(ङ) यस मनयमावली बमोशजम ऋण प्रवाह भएपमछ ब्याजदर
वृवि नहुने सुमनशश्चतता ।

(३) उपमनयम (२) बमोशजम पेश भएका प्रस्तावहरुको समममतले

ँ सम्झौताका लामग
मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा उपयुि प्रस्ताव पेश गने बैंकसग
मन्त्रालयलाई मसफारीस गनेछ ।

(४) उपमनयम (३) बमोशजमको समममतको मसफारीस र प्रस्तावको

अध्ययन पश्चात दे हायका वववरण खुलाई मन्त्रालयले बैंकसँग सम्झौता
गनेछः-

(क) ऋण प्रवाह गनुय पने शजल्ला र उद्योग सं ख्या,

(ख) अनुदानमा उपलब्ध गरार्ने ब्याजदर र वकस्ता बुझाउने
अवधी,

(ग) प्रस्ताव आह्वान गदाय सूचनामा उल्लेख भएका आवश्यक
ववषयहरु ।
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७.

ब्याज अनुदान सम्बन्धी शतयहरु: यस मनयमावली बमोशजमको ब्याज अनुदान
प्राप्त गने अनुदानग्राहीले दे हाय बमोशजमका शतयहरु पुरा गनुय पनेछ:(क) मन्त्रालयले सम्झौता गरे को बैंकबाट ऋण मलनु पनेछ ।

(ख) अनुदानग्राहीले बैंकबाट मलएको ऋण बापत बुझाउनु पने वकस्ता
मनयममत रुपमा भुिान गरे को हुन ु पनेछ ।

(ग) ब्याज अनुदान प्राप्त गनय यो मनयमावली बमोशजम अनुदान प्राप्त
नगरे का र अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट अनुदान प्राप्त नगरे का
उद्योग हुनपु नेछ ।

(घ) यस मनयमावली बमोशजम ब्याज अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्राहीले
बैंकबाट बविमा दश लाख सम्म ऋण मलएको हुनपु नेछ।

(ङ) समयमा वकस्ता नबुझाउने उद्योगलार्य सम्बशन्धत बैंकले मलने हजायना
८.

वापत मतरे को रकममा अनुदान उपलब्ध हुने छै न ।

अनुदानग्राही छनौट प्रवियाः (१) यस मनयमावली बमोशजम ब्याज अनुदान
मलन चाहने उद्योगले उद्योग दतायको प्रमाण र अन्य आवश्यक कागजात

सं लग्न गरी ऋण प्रवाह गनय छनौट भएको बैंकमा ऋणका लामग मनवेदन
ददनु पनेछ ।

(२) मनवेदकले उपमनयम (१) बमोशजमको मनवेदनसाथ मनयम ७

को खण्ड (ग) बमोशजमको सहुमलयत वा अनुदान नमलएको व्यहोरा मलशखत
रुपमा स्वघोषणा गनुय पनेछ ।

(३) ऋण प्रवाह गनुय अशघ बैंकले ऋण माग गने उद्योगले पेश

गरे का कागजातको प्रमतमलवप, प्रवाह गररने ऋण रकम, ऋण रकमको

वकस्ता, ब्याज भुिानीको प्रविया खुलेको कागजात, ऋण स्वीकृत हुने
आशय

र आफ्नो मसफारीस सवहत सम्बशन्धत कायायलयमा पठाउनु पनेछ।

(४) उपमनयम (३) बमोशजम प्राप्त वववरणमा कायायलयले अनूसूची

१ बमोशजम मूल्याङ्कन गरी सो मूल्याङ्कनका आधारमा ब्याज अनुदान ददने
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सम्बन्धी मनणयय गनेछ र सो मनणययको व्यहोरा सवहतका कागजातको
प्रमतमलपी मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।

(५) उपमनयम (४) बमोशजम प्राप्त हुन आएका वववरण अध्ययन

गरी मन्त्रालयले कायायलयलाई आवश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ ।

तर, मन्त्रालयको मनदे शन प्राप्त नभए पमन अनुदान स्वीकृत गनय

कुनै बाधा पने छै न ।
(६)

उपमनयम

(७)

कायायलयले

(५)

बमोशजमको

कायायलयको कतयव्य हुनछ
े ।

ब्याज

अनुदान

मनदे शनको
स्वीकृत

भएको

सम्बशन्धत अनुदानग्राही र सम्बशन्धत बैंकलाई ददनु पनेछ ।
९.

पालना

गनुय

जानकारी

अनुदानग्राहीले पाउने सुववधाः यस मनयमावली बमोशजम अनुदानग्राहीले
दे हायका सुववधाहरु प्राप्त गनेछन्:-

(क) अनुदानग्राहीलाई ब्याज अनुदान वापत बविमा तीन वषय सम्म तीन
लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी रकम उपलब्ध गराईनेछ।

(ख) बैंक तथा कायायलयले अनुदानग्राही छनौट गदाय वैदेशशक रोजगारबाट
फवकयएका, दमलत, मवहला, द्वन्द पीमडत, अपाङ्गता भएका व्यशि,

सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्खख्यकले स्थापना तथा सञ्चालन गरे का र
स्वदे शी कच्चा पदाथयको प्रयोग गने एवम् अत्यावश्यक वस्तु तथा
मनयायतजन्य वस्तु उत्पादन गने उद्योगलाई प्राथममकता ददनु पनेछ ।

१०. ब्याज अनुदान भुिानीको प्रवियाः (१) यस मनयमावलीको मनयम ७, ८ र
९ तथा मन्त्रालयसँग गरे को सम्झौता बमोशजम प्रवाह गररएको ऋणको
ब्याज वापतको रकम बैंकले मन्त्रालयसँग माग गनेछ।
(२)

उपमनयम (१)

बमोशजम ब्याज अनुदान वापतको रकम

माग गदाय ऋण मलएका उद्योगको नाम, उद्योगको वकमसम, प्रवाह भएको
ऋण रकम, ऋणको वकस्ता तथा ब्याज वववरण तथा
6
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गररएको भए सो को वववरण सवहत बैंकले सम्बशन्धत कायायलय माफयत
मन्त्रालयमा पेश गनुय पनेछ ।
(३)

उपमनयम

(२)

बमोशजमका

कागजात

जाँचबुझ

मन्त्रालयले बैंकलाई ब्याज अनुदान वापतको रकम भुिानी ददनेछ।
(४) उपमनयम

(३)

गरी

बमोशजमको ब्याज अनुदान वापतको रकम

बैंकले प्राप्त गरे पश्चात सो को जानकारी अनुदानग्राहीलाई ददनु पनेछ ।

११. उद्यम ववकास कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समममतको गठनः (१) कोषको
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लामग उद्यम ववकास कोष सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन समममत रहने छ ।

(२) उपमनयम (१) बमोशजमको समममतमा दे हाय बमोशजमका

पदामधकारीहरु रहने छन्:-

(क) सशचव, उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
(ख) अमधकृत (नवौँ/दशौँ तह) प्रमतमनमध, आमथयक
माममला तथा योजना मन्त्रालय

- अध्यि
- सदस्य

(ग) अमधकृत (नवौँ/दशौँ तह) प्रमतमनमध, भूमम

- सदस्य

(घ) मनदे शक, उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोिा वहत सं रिण

- सदस्य

(ङ) प्रदे श स्तरका उद्योग, व्यापार/वाशणज्य सम्बन्धी

- सदस्य

व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय
मनदे शनालय

महासं घ/सं घको प्रमतमनमधत्व हुने गरी अध्यिबाट

मनोनीत कशम्तमा एक जना मवहला सवहत दुर्य जना

(च) महाशाखा प्रमुख¸ औद्योमगक तथा पययटन प्रवियन
महाशाखा, मन्त्रालय

- सदस्य सशचव

(३) उपमनयम (2) को खण्ड (ङ) बमोशजम मनोनीत सदस्यको

पदावमध मतन वषयको हुनेछ र मनज एक अवमधको लामग पुनः मनोनयन हुन
सक्नेछन् ।
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(4) उपमनयम (3) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन यस

मनयमावली ववपररतको कुनै काम गरे मा वा समममतको काम, कतयव्य र
अमधकार ववपररत हुने गरी काम गरे मा अध्यिले त्यस्तो सदस्यलाई
जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(5) उपमनयम (४) बमोशजम पदबाट हटाउनु अशघ मनजलाई

सफाई पेश गने मनामसब मौका ददनु पनेछ।

(6) समममतका अध्यि तथा सदस्यले प्रचमलत कानून बमोशजमको

बैठक भत्ता पाउनेछन्।

१२. समममतको बैठकः (१) समममतको बैठक अध्यिले तोकेको मममत, समय र
स्थानमा बस्नेछ।

(२) समममतको बैठक सामान्यतया छ मवहनामा एक पटक

बस्नेछ।

तर, आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला बैठक बस्न सक्नेछ ।
(३) समममतको सम्पूणय सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा पचास प्रमतशत

भन्दा बिी सदस्य उपशस्थत भएमा समममतको बैठकका लामग गणपूरक
सङ्खख्या पुगक
े ो मामननेछ।
ववशेषज्ञ,

(४) समममतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बशन्धत ववषयका
कुनै

सं स्थाका

पदामधकारी

अमधकारीलाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।

वा

प्रमतमनमध

वा

सम्बशन्धत

(५) समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययववमध समममत आफैले

मनधायरण गरे बमोशजम हुनछ
े ।

१३. समममतको काम, कतयव्य र अमधकारः समममतको काम, कतयव्य र अमधकार
दे हाय बमोशजम हुनछ
े ः-
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(क) कोषको रकम उपयोग गने सम्बन्धमा वावषयक काययिम तजुम
य ा गरी
कायायन्वयन गने, गराउने,

(ख) स्वीकृत काययिमको लामग कोष पररचालन गने गराउने,

(ग) कोषवाट बैंकले मलने ब्याज अनुदान उद्योगलार्य उपलब्ध गराउने
सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड र काययववमध मन्त्रालयलार्य मसफाररस
गने,

(घ) कोष व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऋण प्रवाह गने बैंक,

अनुदानग्राही तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरविया
गने,

(ङ) बैंक छनौट गरी सम्झौताका लामग मन्त्रालयलाई मसफारीस गने,
(च)

अनुदानग्राहीको

अनुगमन,

मनरीिण

तथा

आवश्यकतानुसार सुझाव तथा मनदे शन ददने,

मूल्याङ्कन

गने

र

(छ) कोष व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आईपने समस्याहरुको समाधान गने,
(ज) कोषको वावषयक प्रगमत प्रमतवेदन मन्त्रालयमा पेश गने,

ँ सम्बशन्धत अन्य काययहरु गने ।
(झ) उद्यम ववकास र त्यससग

१४. समममतको प्रशासमनक खचयः समममतको प्रशासमनक खचय मन्त्रालयको मनयममत
बजेटबाट व्यहोररनेछ।

१५. कोषको संचालनः कोषको सं चालन समममतको अध्यि र मन्त्रालयको लेखा
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
प्रमुखको सं यि

१६. लेखा र लेखा परीिणः(१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचमलत लेखा
प्रणाली बमोशजम राशखनेछ।

(२) कोषको आन्तररक ले खा परीिण प्रदे श लेखा मनयन्त्रक

कायायलयबाट र अशन्तम लेखा परीिण महाले खा परीिकबाट हुनछ
े ।

१७. कोषको रकम विज नहुनःे प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापमन कोषको रकम खचय नभई आमथयक वषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा
त्यस्तो रकम विज हुने छै न।
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१८. कोषको सशचवालयः मन्त्रालयको औद्योमगक तथा पययटन प्रवियन महाशाखाले
कोषको सशचवालयको काम गनेछ।

१९. प्रमतवेदन पेश गनुपय नेः (१) समममतले आफुले गरे को काययको वावषयक
प्रमतवेदन आमथयक वषय समाप्त भएको तीन मवहना मभत्र मन्त्रालय समि पेश
गनुय पनेछ ।
(२)

उपमनयम

(१)

बमोशजमको

प्रमतवेदनमा

अन्य

कुराको

अमतररि समममतले वषय भरीमा सं चालन गरे को काययिम, ववमभन्न स्रोतबाट
प्राप्त रकम, खचय भएको रकम, गत आमथयक वषयमा खचय नभई बाँकी रहेको

रकम, काययिमबाट भएको उपलशब्ध तथा भववष्यमा गनुय पने सुधार
समेतका ववषयहरु समावेश गनुप
य नेछ।

२०. अमभलेख राख्नुपनेः समममतबाट सम्पाददत कामकाजको अमभले ख कोषको
सशचवालयले राख्ननुपनेछ ।

२१. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः कोषबाट ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको
उद्योगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मन्त्रालय, मनदे शनालय, समममत र
सम्बशन्धत कायायलयले गनय सक्नेछ ।
२२. मनदे शन

ददन

सक्नेः

(१)

मन्त्रालयले

समममतको

काम

सम्बन्धमा समममतलाई आवश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ ।

कारवाहीका

(२) उपमनयम (१) बमोशजमको मनदे शनको पालना गनुय समममतको

कतयव्य हुनेछ ।

(३) मन्त्रालय र मातहतका मनकायले अनुदानग्राहीलाई आवश्यक

मनदे शन ददन सक्नेछन् ।
(४)

उपमनयम

(३)

अनुदानग्राहीको कतयव्य हुनेछ।

बमोशजमको
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मनदे शनको

पालना

गनुय
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२३. अमधकार प्रत्यायोजनः

समममतले

आफूलाई

प्राप्त अमधकार

आवश्यकता

अनुसार समममतको अध्यि वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।

२४. कोष खारे ज हुन सक्नेः (१) कुनै कारणबस कोष सं चालन गनय आवश्यक
नभएमा प्रदे श सरकारले कोष खारे ज गनय सक्नेछ ।

(२) उपमनयम (१) बमोशजम कोष खारे ज भएमा कोषमा रहेको

रकम प्रदे श सं शचत कोषमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
२५. कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था:

(१) यस मनयमावली बमोशजम ब्याज अनुदान

प्राप्त गने उद्देश्यले झुट्टा वववरण पेश गरे को वा ब्याज अनुदान दुरुपयोग

गरे को प्रमाशणत भएमा मन्त्रालयले अनुदानग्राहीसँग अनुदान बापत भुिानी
भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गनेछ।

(२) उपमनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापमन झुठ्ठा

वववरण पेश गरे को वा ब्याज अनुदान दुरुपयोग गरे कोमा प्रचमलत कानून
बमोशजम कारवाही गनय कुनै बाधा पने छै न।
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अनुसूची १

दफा ८ को उपदफा ४ सँग सम्बशन्धत

ब्याज अनुदान पाउने उद्योग छनौट गदाय मूल्याङ्कनका आधारहरु :
ि.स.

मूल्याङ्कनका आधार

१

मवहलाले सं चालन गरे को उद्योग
एकल

मवहलाले

अंकभार

सं चालन

प्रदान गररने
अंक

10
१०

गरे को

उद्योग
८

मवहलाले सं चालन गरे को उद्योग
२

आपाङ्गता भएका व्यशिले सं चालन

5

5

5

5

20

२०

१०

१०

गरे को उद्योग
३

दमलत वा अल्पसङ्खख्यक समुदायका
व्यशिले सं चालन गरे को उद्योग

४

नयाँ स्थापना गने उद्योग

५

स्थानीयस्तरमा

प्राप्त

भएको

कच्चापदाथयमा आधाररत उद्योग
६

उद्योगले सृजना गने रोजगारी सं ख्या

10
10

५ जना भन्दा मामथ रोजगारी सृजना
गने उद्योग

5

५ जना भन्दा कम रोजगारी सृजना
गने उद्योग
7

मात्र

१०

१०

आयात प्रमतस्थापन र मनयायत मूलक

१०

१०

स्वदे शी

श्रममक/जनशशि

प्रयोग गने उद्योग
8
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वस्तु उत्पादन गने उद्योग
9

स्थानीय उपभोगको वस्तु उत्पादन

10

10

गने उद्योग
10

वातावरणीय व्यवस्थापन

५

५

11

स्वास््य सुरिा प्रबन्ध अपनाईएको

5

5

उद्योग
कूल अंक

100

पुनश्च:

१) उल्लेशखत मूल्याङ्कन आधारमा मूल्याङ्कन गदाय कशम्तमा ६० वा सो भन्दा
बिी अंक प्राप्त गने उद्योगहरुलाई मात्र छनौटमा समावेश गराईनेछ ।

२) मनयमानुसार उद्योग दताय, नववकरण, प्यान वा भ्याटमा दताय, कर च ुिा तथा
व्यवसायीक योजना जस्ता कागतपत्र पेश नगने उद्योगलाई मूल्याङ्कनमा
समावेश गररने छै न ।

आज्ञाले,
डा. राधा वाग्ले
प्रदे श सशचव

१३
प्रकाशनः प्रदे श नं. ५, आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय
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