
 

 

शववाहन सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशशका २०७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार  
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  

स्वास््य आपतकानलन तथा ववपर्द व्यवस्थापन इकाई 
स्वास््य आपतकानलन कायय संचार केन्त्र 

रामशाहपथ, काठमाडौँ 
 

 

 

 

 

चैर २०७७ 



1 
 

शववाहन सेवा संचालन तथा ब्यवस्थापन ननरे्दशशका २०७७ 

 

प्रस्तावनााः अस्पताल, र्दरु्यटनास्थल, बासस्थान तथा समरु्दाय आदर्द स्थानमा ववनिन्न 
कारणबाट मतृ्य ु िएका मतृ व्यशिको शव हकवाला, आफन्त्त तथा सरोकारवालाले 
आ-आफ्नो धमय, संस्कृनत, चालचलनबमोशजम अत्येवि गने स्थलसम्म एवम ् कानून 
बमोशजम तोवकएको स्थानसम्म लैजानका लानग व्यवशस्थत रूपले शववाहन सेवा 
संचालन एवम ्व्यवस्थापन वाञ्छननय िएकोले, जनस्वास््य सेवा ऐन,२०७५ को र्दफा 
३७ र जनस्वास््य सेवा ननयमावली, २०७७ को ननयम २३ को व्यवस्था कायायन्त्वयन 
गनयको लानग जनस्वास््य सेवा ऐन, 2075 को र्दफा 64 ले दर्दएको अनधकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट यो ननरे्दशशका जारी गररएको 
छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यो ननरे्दशशकाको नाम "शववाहन सेवा संचालन तथा 
व्यवस्थापन ननरे्दशशका, २०७७" रहनेछ । 

(२) यो ननरे्दशशका स्वीकृत िएको नमनतरे्दशि लागू हनेुछ । 

२. पररिाषााः ववषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ननरे्दशशकामा, 
(क) “प्ररे्दश” िन्नाले प्ररे्दश अन्त्तगयतको स्वास््यसम्बन्त्धी शजम्मेवारी िएको 

मन्त्रालय वा अन्त्तगयतका स्वास््यसम्बन्त्धी कायायलय सम्झन ुपछय । 

(ि) “मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 
सम्झन ुपछय। 

(ग)  "शव" िन्नाले मतृ्य ुप्रमाशणत िएको व्यशिको शरीर सम्झन ुपछय ।  

(र्) "शववाहन'' िन्नाले शव एक स्थानबाट अको स्थानमा पयुायउनका लानग 
प्रयोग हनेु ननयमअनसुार अनमुनत प्राप्त गरेको सवारी साधन सम्झन ु
पछय। 

(ङ) “स्थाननय” िन्नाले शजल्ला, महानगरपानलका, नगरपालीका, गाउँपानलका 
वा वडापानलकातहमा रहेको स्वास््य सम्बन्त्धी शजम्मेवारी िएको ननकाय 
सम्झन ुपछय । 
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(च)  “संस्था” िन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्त्यताप्राप्त शववाहन सेवा सञ्चालन 
गने स्वास््य संस्था सम्झन ुपछय । 

   

३. शववाहन सेवा संचालन र अनमुनत: (१) सय शैयासम्मका जनरल अस्पतालमा 
एउटा शववाहनको व्यवस्था अननवायय गनुयपनेछ तर सोिन्त्र्दा कम शैया 
अस्पतालहरूमा आवश्यकताको आधारमा मार एउटा शववाहनको व्यवस्था हनेु छ 
।  

(२) शववाहन सेवा सञ्चालन गनय चाहने स्वास््य संस्थाले स्थाननयतह र 
प्ररे्दशबाट नसफाररस नलई अनसूुची १ बमोशजमको ढाँचामा मन्त्रालयमा ननवेर्दन दर्दन ु
पनेछ।  

(३) अनसूुची १ बमोशजम परेका ननवेर्दनउपर मन्त्रालयबाट ननणयय गरी 
अनसूुची २ बमोशजम संचालन अनमुनत दर्दनपुनेछ ।  

(४) शववाहन सेवा संचालन अनमुनत र्दईु वषयका लानग हनेुछ । 

(५) म्यार्द समाप्त हनुिुन्त्र्दा तीस दर्दन अगावै नवीकरणका लानग सम्बशन्त्धत 
स्थानीय तहको नसफाररस सवहत सम्बशन्त्धत सामाशजक ववकास मन्त्रालयमा ननवेर्दन 
दर्दन ु पनेछ l यसरी परेका ननवेर्दन उपर कारवाही गरी सामाशजक ववकास 
मन्त्रालयले अनसूुची ३ बमोशजम नववकरण पर जारी गनुयपने छ।   

(६) शववाहन संचालन अनमुनत र नवीकरण गने ननकायले शववाहन 
सम्बन्त्धी अध्यावनधक अनिलेि ननयनमतरूपमा स्वास््य आपतकानलन तथा ववपद् 
व्यवस्थापन इकाई/स्वास््य आपतकालीन कायय संचालन केन्त्र तथा प्रारे्दशशक 
स्वास््य आपतकानलन कायय संचालन केन्त्रमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(७) स्वास््य संस्थाले शववाहन िररर्द गनयका लानग िन्त्सार छुट माग गनय 
चाहेमा प्ररे्दशको नसफाररस सवहत अनसूुची ४ बमोशजम स्वास््य आपतकानलन तथा 
ववपद् व्यवस्थापन इकाई, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ननवेर्दन दर्दन ुपनेछ 
।  

(८) हाल सञ्चालनमा रहेका ववनिन्न संर् सस्था अन्त्तगयतका शववाहनहरू 
कुनै एक स्वास््य संस्थालाई हस्तान्त्तरण गरी  संचालनमा ल्याउन ुपनेछ । 
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(9) स्वास््य संस्था बाहेक कुनै पनन संर्संस्थाले शववाहन संचालन गनय 
पाउने छैन l  

४. शववाहन सेवा संचालकको काम, कतयव्य: (१) शववाहनमा शवलैजार्दा मतृकको 
मतृ्य ु िएको अस्पतालको नडस्चाजय पजुाय अननवायय हनु ु पनेछ । तर, र्रमै 
कालगनतले मतृ्य ुिएकाको हकमा यो अननवायय हनेुछैन।  

(२) अप्राकृनतक तवरबाट मतृ्य ुिएको प्रहरी अनसुन्त्धान गनुयपने अवस्थाका 
शवलाई र्टनास्थलबाट सम्बशन्त्धत अस्पतालमा शव पररिणका लानग लैजान ुपनेछ 
। 

(३)  शववाहन चालकले मतृ्य ुिएको व्यशिको व्यशिगत वववरण अनसूुची  
५ बमोशजमको फाराम अननवायय रूपमा िरी सम्बशन्त्धत स्वास््य संस्थामा अनिलेि 
राशि ननयनमत मानसक रुपमा स्थाननयतहमा प्रनतवेर्दन बझुाउन ुपनेछ। सम्बशन्त्धत 
स्थानीय तहले सो वववरण स्वास््य सूचना व्यवस्था प्रणाली माफय त ्प्रववि गनुयपने 
छ l  

(४) शववाहन संचालकले शववाहनलाई ननयनमत ननसंक्रमण गरी संचालन 
गनुय पनेछ । 

(५) शववाहनमा जीवपएस जडान गनुयपने छ र शववाहन प्रषेण केन्त्रमाफय त 
उपलब्ध गराउन समन्त्वयको व्यवस्था गनुयपने छ l  

(६) शववाहन संचालनमा संक्रमण रोकथामसम्बन्त्धी तानलमप्राप्त चालकको 
व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।  

(७) मतृ शरीर शववाहनमा राख्न-ुपूवय ननसंक्रमण गरेर राख्न ुपनेछ। गम्िीर 
प्रकृनतका संक्रामक रोगका कारणले मतृ्य ुिएमा शवलाई संक्रमण अनसुार नबशेष 
तररका अपनाई ननसंक्रमण गनुयपने छ l 

(८) शववाहनमा शव राख्न े प्लाविकको झोला, व्यशिगत सरुिाका 
सामाग्रीहरू, स्रेचर, तथा आइस बक्स जस्ता सामाग्रीहरू राख्नपुनेछ।    

(९) कानून बमोशजम बाहेक जात, धमय र आनथयक अिाव जस्ता कारणले 
शववाहन पररवहनका लानग पिपात गनय पाइने छैन।  
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(१०) शवलाई सम्बशन्त्धत धमय, संस्कृनत अनसुार आर्दर गनुय शववाहन 
संचालक र ननजका कमयचारीहरूको कतयव्य हनेुछ l  

(११) शववाहन चौववसै र्ण्टा र सातै दर्दन सञ्चालन गरी सेवा दर्दने 
व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

(१२) स्थानीय तहले वगीकरण गरेको आधारमा गररव तथा ववपन्न, 

असहाय, सीमान्त्तकृत र आनथयक अिाव िएकालाई ननशलु्क शववाहन सेवाको 
सनुनशितता गनुय पनेछ l 

 

५. शव बाहनको मापर्दण्ड: (१) शववाहन सञ्चालनको लागी भ्यान वा वागेन 
मोडलको सवारी साधन मार प्रयोग गनुय पनेछ। 

(२) शववाहनमा साइरन जडान गनय पाइने छैन । 

(३) शववाहनको पछानड शव राख्न ेिाग कशम्तमा पनन ७ वफट लम्बाईको 
हनुपुनेछ। 

(४) शवलाई ओसारपसार गनय शववाहनको ढोका पछानडपवि जनडत िएको 
हनुपुनेछ र िडु्कीलो अननवायय हनुपुनेछ l  

(५) सञ्चालन गने शववाहनको रंग सेतो हनुपुनेछ । हाल सञ्चालनमा 
रहेका ववनिन्न रंगका शववाहनहरू ननरे्दशशका लाग ु िएको साठी दर्दन निर सेतो 
रंगमा पररवतयन गनुयपनेछ ।  

(६) शववाहन र्दईु आकारका हनेुछन,् पवहलो, ठुलो गाडी आकारको 
शववाहन, एक वा एकिन्त्र्दा बढी शव राख्न नमल्ने शववाहन जनु लामो र्दरुीमा पनन 
प्रयोग गनय नमल्ने हनुपुनेछ, र्दोश्रो, वागेन वा भ्यान आकारको सानो गाडी शववाहन 
हनुपुनेछ (अनसूुची ६) l  

(७) शववाहन चालक बस्ने पछानडको िाग र शव राख्न ेस्थानको बीचमा 
पूणयरूपमा बन्त्र्द गररएको हनुपुनेछ l शव राख्न े स्थानमा अननवायय रुपमा र्दईुनतर 
झ्याल हनुपुनेछ l 

(८) शववाहनको चारैतफय  वाहनको शचनारीका लानग अननवायय रूपमा 
अनसूुची ७ बमोशजम रातो अिरमा “शववाहन” िन्ने शब्र्द लेशिएको हनुपुनेछ l   
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(9) शववाहनलाइ शव ओसारपसारको लानग मारै प्रयोजनमा ल्याउनपुनेछ 
। अन्त्यथा गरेको पाइएमा काननु अनसुार कारवाही गररने छ, ननबकरण गररनेछैन 
र शव बाहनको सञ्चालन अनमुनत िारेज गररनेछ ।  

६. अनगुमन तथा ननयमन: (१) मन्त्रालय अन्त्तगयतको स्वास््य आपतकानलन तथा 
ववपद् व्यवस्थापन ईकाइ/स्वास््य आपतकालीन कायय संचालन केन्त्रले रे्दशैिर 
रहेका शववाहनहरूको केन्त्रीय अनिलेशिकरण गनुय पनेछ। प्ररे्दश अन्त्तगयतको 
शववाहनको अनिलेशिकरण सम्बशन्त्धत प्ररे्दश/प्रारे्दशशक स्वास््य आपतकालीन कायय 
संचालन केन्त्रले र स्थानीयतहले आफ्नोतहनिरका शववाहनको अनिलेि 
अद्यावनधक गरी ननयनमत रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) एकीकृत एम्बलेुन्त्स तह पवूयअस्पताल व्यवस्था सम्बशन्त्ध अनगुमन 
सनमनतहरूले शववाहनको समेत ननयनमत अनगुमन गनेछ l  

७. िाडा र्दर: (१) प्ररे्दशको िगूोल, आनथयकस्तर, बाटोकोस्तर, कालो परे, पहाड, 
वहमाल, तराई, वकलोनमटर, र्दरुी र उपलब्ध गराउन ुपने सनुबधा आदर्दलाई आधार 
मानन शजल्लास्तरीय अनगुमन सनमनतले सरोकारवालाहरूसँग समन्त्वय गरी िाडार्दर 
ननधायरण गनुय पनेछ र त्यसको ननयनमत अनगुमन गनुयपनेछ l  

(२) िाडा र्दर आवश्यकतानसुार समयसमयमा समायोजन गनय सवकनेछ l 

८. बाधा अड्काउ फुकाउ: यो ननरे्दशशका सञ्चालनमा कुनै जवटलता वा र्दवुवधा िएमा 
प्रचनलत कानूनको अनधनमा रवह मन्त्रालयले गरेको ननणयय अशन्त्तम हनेुछ।  

9. बचाउँ र िारेजाः मन्त्रालयबाट अनमुनत नलई सञ्चालनमा रहेका शववाहन यसै 
ननरे्दशशका बमोशजम िए गरेको मानननेछ ।  
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अनसूुची -१ 

(र्दफा ३ उपर्दफा (३) सँग सम्बशन्त्धत) 

शववाहन िररर्द तथा सेवा सन्त्चालन गने अनमुनतपरको लानग दर्दइन ेननवेर्दनको ढाचँा 
 

श्री प्रमिु ज्यू, नमनताः ...................... 
......................स्थानीयतह/प्ररे्दश, शजल्लााः ..............................................र्दताय नं. .................... 
  

नबषय: अनमुनतपर/नववकरण उपलब्ध गराउने बारे l 
 

 शववाहन िररर्द तथा सन्त्चालनगनयका लानग रे्दहायको वववरण िोनल शववाहन सेवा संचालन तथा 
व्यवस्थापन ननरे्दशशका, २०७७ को र्दफा........ बमोशजम शववाहन संचालन गनय अनमुनतका लानग 
नसफाररस  उपलब्ध गराइदर्दन  आवश्यक कागजात संलग्न गरर पेश गरेकोव्यहोरा अनरुोध छ । 

िररर्द गनय चाहेको शववाहनाः 
 

(क) ननवेर्दन दर्दने स्वास््य संस्थाको वववरण:  

नामाः  

ठेगाना:  

यदर्द ननजी अस्पताल हो िने,संस्था र्दताय प्रमाणपर जारी गने कायायलय:  

र्दताय न.:  

र्दताय नमनत:  

पान न.:     भ्याट न.:  

ननबकरण गनुयपने नमनत:  
स्वास््य संस्थाको मखु्य उरे्दश्यहरू:  

ननवरे्दकको तफय बाट:  

ननबेर्दन दर्दन ेव्यशिको:  

र्दस्तित:  

नाम थर:  

पर्द:  

टेनलफोन/मोबाइल नम्बर:  

इमलेाः 
नमनत: 

स्वास््य संस्थाको छाप: 
 

 

(ि) आवश्यक कागजात 

१. तोवकएको ढाँचाको ननवेर्दन l  

२. संस्थाको ववधानको प्रनतनलवप (ननजी अस्पतालको हकमा मार) 

३. गत बषयको लेिा पररिण प्रनतबेर्दनको प्रनतनलवप (ननजी अस्पतालको हकमा मार) 

४. अस्पताल सन्त्चालन स्वीकृनत पर तथा नववकरण गररएको परको प्रनतनलवप (ननजी अस्पतालको हकमा मार) 

५. अस्पताल सञ्चालन सनमनतको बोडयको ननणययको प्रनतनलपी l  

६. PAN र्दतायको प्रमाणपर (ननजीको हकमा) 

७. नवीकरण गने आ.व. िन्त्र्दा अगानडको आ.व. को कर चिुा प्रमाण पर (.......) 
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अनसूुची -२ 

(र्दफा ३  उपर्दफा (४)   सँग सम्बशन्त्धत) 

शववाहन िररर्द तथा सेवा सन्त्चालन गनय अनमुनतपर 

 

प.सं.   

च.नं.                                                      नमनताः 
 
श्री ..........................................................     

...............................................................l 
  शववाहन संचालन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशशका, २०७७ बमोशजम संचालन गने गरी  तथा सेवा 
सन्त्चालन गनय अनमुनत परको लानग नमनत ...................... मा तहाँबाट दर्दइएको ननवरे्दन उपर 
आवश्यक जांचबझुगर्दाय  नमनत: ........................................कोनेपाल सरकारको ननणययानसुार शव 
बाहन िररर्द गनययो अनमुनत पर दर्दइएको छ l 

 यो अनमुनत पर र्दईु बषयसम्म बहाल रहने छl 

 

 

 

 

 

 

 

बोधाथयाः 
श्री सामाशजक ववकास मन्त्रालय, ............................. प्ररे्दश 

श्री उपचारात्मक सेवा महाशािा, स्वास््य सेवा वविाग 

श्री प्रारे्दशशक स्वास््य आपतकानलन तथा ववपर्द व्यवस्थापन इकाई 

 

 

 

 

 

 

 
  

जारी गने अनधकारीको:  

नाम: 
र्दस्तित:  

नमनत: 
र्दजाय:  
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अनसूुची -३ 

र्दफा ३(६)  सँग सम्बशन्त्धत 

शववाहन सन्त्चालन गनय नवीकरण पर 

 

प.सं.         नमनताः 
च.नं. 
 
श्री ..........................................................     

...............................................................l 
 
  

शववाहन सन्त्चालन नवीकरणका लानग नमनत ...................... मा तहाँबाट दर्दइएको ननवरे्दन उपर 
आवश्यक जांचबझु गर्दाय नम्बरको ............... शववाहन  सन्त्चालन गनय नवीकरण गररएको ब्यहोरा 
नमनत: .................... को ननणययानसुारअनरुोध छ l 

 यो अनमुनत पर र्दईु बषयसम्म बहाल रहने छ l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बोधाथय 
श्री स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास््य आपतकानलन तथा ववपद् व्यवस्थापन इकाई, रामशाहपथ, 
काठमाडौं  

श्री सामाशजक ववकास मन्त्रालय, .............................. प्ररे्दश  

श्री प्रारे्दशशक स्वास््य आपतकानलन तथा ववपर्द व्यवस्थापन इकाई 

श्री .................अस्पताल/स्वास््य संस्था 
 

 

 

 

 

नवीकरणको लानग जारी गने अनधकारीको:  

नाम: 
र्दस्तित:  

नमनत: 
र्दजाय:  

संस्थाको छाप:  
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अनसूुची-४ 

र्दफा ३ को उपर्दफा(९) संग सम्बशन्त्धत 

शववाहन आयात/िररर्द गर्दाय पाउने राजश्व छुटको लानग अनरुोध फाराम 

श्रीमान ्सशचवज्यू, 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौ । 

  

ववषयाः शववाहन सेवाको लानग राजश्व छुट पाऊँ । 

 

उपरोि सम्बन्त्धमा  शववाहन सञ्चालन गनय िररर्दका लानग .............प्ररे्दशको नमनत .................को 
ननणययानसुार नसफाररस िएको हुँर्दा प्रचनलत कानून बमोशजम नेपाल सरकारबाट राजश्व छुट पाउन रे्दहायका 
वववरण िोली यो ननवरे्दन दर्दइएको व्यहोरा अनरुोध छ । 

 

(क) शववाहन को वववरण 

शववाहन बनाउने कम्पनीको नाम र मोडल नं. शववाहन बनेको नमनताः 
शववाहनको मूल्याः शववाहन पैठारी हनुे िन्त्सार ववन्त्र्दाुः 
इन्त्भ्वाइस नं. र नमनताः शववाहनको बनगयकरणाः भ्यान वा वागेन 

मोडल 
शव वाहनको िमतााः ..........नस.नस  

उल्लेशित वववरण सवह छ । गलत ठहरेमा कानून अनसुार सहुँला, बझुाउँला । 

संस्थावाट अनधकार प्राप्त व्यशिको नाम, थराः                                   पर्दाः 
हस्तािराः                           नमनताः 
संस्थाको छाप:  

 

 

(ि) आवश्यक कागजात 

प्ररे्दशबाट राजश्व छुटका लानग यस िन्त्र्दा अगाडी नसफाररश नलए⁄ ननलएको पर ।  

र्दफा ३ बमोशजम शववाहन िररर्द तथा सेवा संचालन गनय प्राप्त अनमुनत परको प्रनतनलपी l 
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अनसूुची-५ 

र्दफा ४ को उपर्दफा(३)  संग सम्बशन्त्धत 

शववाहन सेवा अनिलेि फाराम 

शववाहन सेवा प्रर्दायकको नाम: .................................................................... 
आनथयक बषय ............/...........शवको क्रम संख्या: .................... 

प्रत्येक मवहनाको अशन्त्तममा सम्बशन्त्धत ननकायमा बझुाउने 
मतृकको नबबरण:  

१. नाम..............................................उमेर..................... नलङ्ग...... ........... 
२. जन्त्म नमनत...............  ......मतृ्य ुिएको नमनत .... .. ............मतृ्य ुिएको स्थान ............. 
३. ठेगाना.................. वाडय  नं ......... पानलका ............शजल्ला ...........प्ररे्दश ...........  

४. मतृ्यकुो कारण ................................................................................................. 
५. मतृ्यकुो प्रमाणाः कालगनत/अस्पतालको नडस्चाजय पजुाय / स्थाननयको मचुलु्का /प्रहरी/ अन्त्य 

६. शव प्राप्त गरेको स्थान ...............................नमनत..............................समय ............  

७. शव पयुायएको स्थान  ...................................नमनत .............................समय ...........  

मतृकको अनििावक / आफन्त्तको नबबरण:  

८. नाम ................................................ठेगाना ....................................... 
९. सम्पकय  फोन नं.. .................................... नाता .......................................... 
१०. हस्तािर ........................................... 

शववाहन चालकको वववरण:  

११. नाम..................  ...............................ठेगाना ...................................  

१२. सम्पकय  फोन ................................ ...... लाइसेन्त्स नं........................................ 
१३. शव बाहनको नं......................................हस्तािर ........................................... 

शव बशुझनलने व्यशिको वववरण 

१४. नाम .................................................. ठेगाना ............................................... 
१५. सम्पकय  फोन नं. ................................... हस्तािर ............................................ 

िाडा नलएको दर्दएको: 
१६. िाडा नतरेको जम्मा रू. .................. (अिरूपी: .....................................................) 
१७. बझुाउनेको नाम ........................................................... र्दस्तित ......................... 
१८. बशुझनलनकेो नाम  ................................सम्पकय ........................र्दस्तित ..................  
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अनसूुची -६ 

र्दफा ५ को उपर्दफा(६)  संग सम्बशन्त्धत 

शववाहनको आकार: ठूलो आकारको र सानो आकारको 
 

पवहलो, ठुलो गाडी आकारको शववाहन, एक वा एकिन्त्र्दा बढी शव राख्न नमल्ने शववाहन जनु लामो 
र्दरुीमा पनन प्रयोग गनय नमल्न ेहनुपुनेछ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्दोश्रो, वागेन वा भ्यान आकारको शववाहन:  
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अनसूुची -७ 

र्दफा ५ को उपर्दफा(८)  संग सम्बशन्त्धत 

“शववाहन” लेिेको अिर को रङ्ग, उचाई र लम्बाई 

र्दफा ५को (८) अनसुारको शचनारी: शववाहन शब्र्दको उचाई 9 इन्त्च र लम्बाई २४ इन्त्चको हनुपुने छ l  

 

शववाहन 
--------------------२४ इन्च लम्बाई---------------------- 
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