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भाग - १
लेकवेशी नगरपाललका

नगर काययपाललकाको कायायलय
कल्याण, सुर्खेत
नेपालको संविधान बमोविम लेकिेशी नगरपावलकाको एघारौं नगर सभाले तल
लेविए बमोविमको ऐन बनाएकोले सिवसाधारणको िानकारीको लावग प्रकावशत
गररएको छ ।
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लेकवेशी नगरपाललकाको एम.लव.लव.एस. अध्ययन छात्रवृलि
सम्बन्धी ऐन, २०७९
:jLs[t ldlt M @)&(.)#.@*
k|df0fLs/0f ePsf] ldlt M @)&(.)$.)*
:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt M @)&(.)$.)*
प्रस्तावनााः

शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधधकार सूची तथा सोको सववसामान्यतामा प्रधतकूल
असर नपने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२)
को खण्ड (ज) को उपखण्ड (१६) मा व्यवस्था भएको धनाःिुल्क रुपमा प्रत्येक वर्व
नगरपाधलकाले एकजना एम.धब.धब.एस. डाक्टर उत्पादन गरी नगरबासीलाई ददगो स्वास््य
सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नगरपाधलकाको जेहेन्दार ववद्याथीलाई प्रोत्साहन गनव र
लेकवेिी नगरपाधलकाको काम, कतवव्य र अधधकारलाई व्यवशस्थत र पारदिी तवरले

कायावन्वयन गरी सं स्थागत ववकास गनव वाञ्छनीय दे शखएकाले, स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी लेकवेिी
नगरपाधलकाको ११औ ं नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः

प्रारशम्भक

(१) यस ऐनको नाम " एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि सम्बन्धी ऐन, २०७९"
रहेको छ।
(२) यो ऐन लेकवेिी नगरपाधलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको धमधत दे शख
लागु हुनेछ ।

२. पररभार्ा र व्याखयााः

ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,
(क) "नगरप्रमुख" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतको प्रमुखलाई सम्झनु पछव।
(ख) "आयोग" भन्नाले राविय शचवकत्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोशजम गठन भएको
शचवकत्सा शिक्षा आयोगलाई सम्झनु पछव।
(ग) "उप-प्रमुख" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतको उप प्रमुखलाई सम्झनुपछव।
(घ) "प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतका प्रमुख
प्रिासकीय अधधकृतलाई सम्झनु पछव।
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(ङ) "शिक्षा अधधकृत" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतका शिक्षा, युवा तथा

खेलकुद िाखाका प्रमुखलाई सम्झनु पछव र सो िब्दले प्रमुख प्रिासकीय
अधधकृतले तोकेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा हेने कमवचारी समेतलाई
सम्झनु पछव।

(च) "नगरपाधलका" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतलाई सम्झनु पछव।
(छ) "कायवपाधलका" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतका नगर कायवपाधलकालाई
सम्झनु पछव।
(ज) "सभा" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेतको नगरसभालाई सम्झनु पछव।
(झ) "वडा" भन्नाले लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेत अन्तगवतका वडाहरुलाई सम्झनु
पछव।
(ञ) "सं ववधान" भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछव।
(ट) "सधमधत" भन्नाले यस ऐनको दफा १७ मा व्यवस्था भएको एम.वव.वव.एस.अध्ययन
छात्रवृशि व्यवस्थापन सधमधतलाई सम्झनु पछव।
पररच्छे द-२

एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि सम्बशन्ध ब्यवस्था

३. एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि उपलब्ध गराइनेाः

(१) आयोगबाट सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एम.धब.धब.एस.) उिीर्व
नधतजाको एकीकृत योग्यताक्रमको सूचीमा समावेि नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र
बसोबास गने एकजना जेहेन्दार ववद्याथीलाई प्रत्येक वर्व आवास सवहतको
एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि उपलब्ध गराइनेछ।

(२) नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रका दुई वा सो भन्दा बढी ववद्याथीहरुले उपदफा (१)

बमोशजम सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एम.धब.धब.एस.) उिीर्व गरे मा
उिीर्व नधतजाको एकीकृत योग्यताक्रमको सूचीमा माधथल्लो स्थानमा रहेको
एकजना ववद्याथीलाई आवास सवहतको एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि
उपलब्ध गराइनेछ।

(३) उपदफा (१) तथा उपदफा (२) बमोशजमको अवस्था नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र
नरहेमा छात्रवृशिको कोटा अको बर्वको लाधग सनव गई सोवह वर्व पवहलो र
दोश्रो दुई जना ववद्याथीलाई उक्त छात्रवृशि उपलब्ध गराइनेछ।
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४. एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एम.धब.धब.एस.) उिीर्व ववद्याथीले एम.धब.धब.एस. छात्रवृशि
पाउन आवेदन गनुप
व नेाः
दफा ५ मा व्यवस्था भए बमोशजमको छात्रवृशिमा आवेदन गनव योग्य ववद्याथीले

एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एम.धब.धब.एस.) को नधतजा साववजधनक भएको धमधतले सात

ददनधभत्र आयोगबाट प्रकाशित एकीकृत योग्यताक्रमको सूची र दे हायका कागजात
सवहत सधमधतमा आवेदन गनुव पनेछाः
(क) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रधतधलपी,
(ख) एस.इ.इ. र सो भन्दा माधथको िैशक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रको प्रधतधलपी,
(ग) स्थायी बसोबास खुल्ने कागजातको प्रमाशर्त प्रधतधलपी,
(घ) सधमधतले तोकेका अन्य आवश्यक ववर्यहरु
५. छात्रवृशि उपलब्ध गराइने ववद्याथीको नाम प्रस्ताव गरी आियको सूचना प्रकाशित
गनुप
व नेाः
(१) सधमधतले दफा १३ बमोशजम परे का आवेदन उपर जााँचबुझ गरी छात्रवृशिका
लाधग योग्य दे शखएका एकजना ववद्याथीको नाम प्रस्ताव गरी छात्रवृशि उपलब्ध
गराउन लाधगएको आिय सवहतको सात ददने साववजधनक सूचना प्रकाशित गनुव
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूचनाको समयावधधमा सधमधत समक्ष कवहकतैबाट
दावी ववरोध पनव आएमा सधमधतले त्यस्तो दावी ववरोध उपर समेत गहन
छलफल गरी यस ऐनको दफा १२ बमोशजमको छात्रवृशिका लाधग योग्य
दे शखएका एकजना ववद्याथीको नाम अशन्तम धसफाररस गरी छनोटको धनर्वयका
लाधग कायवपाधलका समक्ष पेि गनुव पनेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोशजम

धसफाररस

भई

आएको

एकजना

ववद्याथीलाई

कायवपाधलकाको धनर्वयले एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि उपलब्ध गराइनेछ।
६. कबुधलयतनामा गनुप
व नेाः
यस ऐन बमोशजम एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशिमा छनोट भएको ववद्याथीले
अध्ययन सम्पन्न भए पश्चात् कम्तीमा पााँच वर्वसम्म नगरपाधलकामै रही सेवा गने गरी
अध्ययनमा जानु अशघ नै अनुसूची-१ बमोशजमको ढााँचामा नगरपाधलका समक्ष
कबुधलयतनामा गनुव पनेछ।
७. छात्रवृशि वापतको रकम बैंक खाता माफवत भ ुक्तानी गररनेाः
(१) यस ऐन बमोशजम एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशिमा छनोट हुने ववद्याथीका
लाधग सम्बशन्धत शिक्षर् सं स्थामा लाग्ने भनी आयोगबाट धनधावरर् गररएको भनाव

4

िुल्क, रशजिेिन िुल्क, माधसक िुल्क लगायतका िुल्क तथा दस्तुरहरु
सम्बशन्धत शिक्षर् सं स्थाको खातामा जम्मा हुनेगरी बैं क खाता माफवत भ ुक्तानी
गररनेछ।
द्रष्टव्याःयस पररच्छे दमा उल्लेशखत "नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रको स्थायी बसोबास" भन्नाले

आयोगबाट प्रत्येक वर्व सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेि परीक्षा (एम.धब.धब.एस.) को
ददनभन्दा कम्तीमा तीन वर्व अशघदे खी धनरन्तर लेकवेिी नगरपाधलका, सुखेत धभत्र
स्थायी रुपमा बसोबास भएको सम्झनु पछव।
पररच्छे द-३

एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि व्यवस्थापन सधमधत
८. एम.धब.धब.एस.अध्ययन छात्रवृशि व्यवस्थापन सधमधतको गठनाः
(१) यस ऐन बमोशजम उपलब्ध गराइने एम.धब.धब.एस.अध्ययन छात्रवृशि सम्बन्धी
कायवप्रकृयालाई व्यवशस्थत बनाउन तथा यस ववर्यमा आवश्यक समन्वय एवं

व्यवस्थापन समेत गनव नगरपाधलकामा दे हाय बमोशजम एक एम.धब.धब.एस.
अध्ययन छात्रवृशि व्यवस्थापन सधमधत रहनेछाः
(क) नगर प्रमुख

- सं योजक

(ख) नगर उप-प्रमुख

- सदस्य

(ग) प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत

- सदस्य

(घ) कायवपाधलका मातहतको सामाशजक ववकास सधमधतका सं योजक - सदस्य
(ङ) नगरपाधलका क्षेत्रधभत्रका ववद्यालय (मा.वव. स्तर) का प्रधानाध्यापकहरु
मध्येबाट नगर प्रमुखले मनोनयन गरे को एकजना

- सदस्य

(च) नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रका शिक्षाववद्हरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना मवहला
सवहत कायवपाधलकाबाट मनोधनत ३ (तीन) जना

(छ) शिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख

- सदस्य
- सदस्य सशचव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र खण्ड (च) बमोशजम मनोधनत सदस्यको पदावधध
४ (चार) वर्वको हुनेछ।

(३) सधमधतले सम्बशन्धत क्षेत्रको वविेर्ज्ञ तथा अन्य व्यशक्तलाई सधमधतको बैठकमा
आमन्त्रर् गनव सक्नेछ।
(४) सधमधतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववधध सधमधत आफैले धनधावरर् गरे बमोशजम
हुनछ
े ।
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९. छात्रवृशि व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतवव्य र अधधकाराः
यस ऐनको अन्यत्र दफामा लेशखएका काम, कतवव्य र अधधकारको अधतररक्त छात्रवृशि
व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतवव्य र अधधकार दे हाय बमोशजम हुनेछाः

(क) नगरपाधलका क्षेत्रधभत्रको धनाःिुल्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन र छात्रवृशि सम्बन्धी
व्यवस्थालाई दीघवकाधलन र प्रभावकारी बनाउनका लाधग अवलम्बन गनुप
व ने
ववर्यमा कायवपाधलकालाई परामिव उपलब्ध गराउने,
(ख) नगरपाधलका क्षेत्रधभत्रको सवावङ्गीर् ववकास गनव भववष्यमा आवश्यक पने दक्ष
प्राववधधक

जनिशक्तको

आंकलन

गरी

स्थानीय

स्तरमै

त्यस्ता

जनिशक्त

उत्पादनका लाधग नीधत तयार गरी कायवपाधलकामा पेि गने।
(ग) यस ऐन बमोशजम उपलब्ध गराइएको एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि
कायवक्रमको प्रभावकाररताको लेखाजोखा गरी सोको प्रधतवेदन वावर्वक रुपमा
कायवपाधलकामा पेि गने,
(घ) एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ववधभन्न धनकायहरु
बीच आवश्यक समन्वय गने ,
(ङ) यस ऐनको उद्देश्य अनुरुप आवश्यक दे शखएका अन्य काम गनव गराउन
कायवपाधलकामा परामिव उपलब्ध गराउने।
(च) धनाःिुल्क शिक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन र छात्रवृशि सम्बन्धी कायवपाधलकाले तोकेको
अन्य कायवहरु गने।

पररच्छे द-४

एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशि कोर् सम्बशन्ध व्यवस्था
१०. छात्रवृशि कोर्ाः
(१) यस ऐनले व्यवस्था गरे बमोशजमको एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि
उपलब्ध गराउन एवं ऐनले पररलशक्षत गरे को क्षेत्रमा मात्र खचव गनव
नगरपाधलकामा एउटा छु ट्टै एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि कोर् रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोर्मा दे हाय बमोशजमका रकमहरु रहनेछनाः
(क) एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि कायवक्रम सञ्चालनका लाधग सभा
तथा कायवपाधलकाको धनर्वय बमोशजम ववधनयोशजत रकम,
(ख) खण्ड (क) बमोशजमको कायवका लाधग दातृ धनकाय, ववकास साझेदार
गैरसरकारी सं घ सं स्थाहरू तथा व्यशक्तबाट स्वेशच्छक रुपमा उपलब्ध
गराइने रकम,
(ग) सं घीय सरकार तथा प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त हुने रकम,
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोर्मा जम्मा भएको रकम सधमधतको धसफाररसमा
यस ऐनले पररलशक्षत गरे को क्षेत्रमा मात्र खचव गनव सवकनेछ ।
११. कोर्लाई ददगोपना गररनेाः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ मा व्यवस्था भएको
नगरपाधलकाको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा धनधावरर् सधमधतले ववर्य क्षेत्रगत
बजेट

धसधलङ धनधावरर्

गदावका वखत यस ऐन

बमोशजम उपलब्ध

गराइने

एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालनका लाधग स्थावपत
छात्रवृशि कोर्मा एक आधथवक वर्वभरीमा हुनसक्ने अनुमाधनत व्ययको वववरर्
सधमधतबाट धलई सोही बमोशजम कोर्का लाधग बजेट धसधलङ कायम गरी कोर्लाई
ददगोपना कायम गनुव पनेछ।
१२. कोर्को खाता सञ्चालनाः
कोर्को

खाता

सञ्चालन

प्रमुख

प्रिासकीय

अधधकृत

वा

धनजले

तोकेको

अधधकृतस्तरको कमवचारी र आधथवक प्रिासन िाखा प्रमुख वा धनजले तोकेको
ु दस्तखतबाट हुनेछ।
आधथवक प्रिासन तफवको कमवचारीको सं यक्त

१३. कोर्को लेखापरीक्षर्ाः

कोर्को आय र व्ययको आन्तररक एवम् अशन्तम लेखापरीक्षर् प्रचधलत कानून
बमोशजम हुनेछ।
पररच्छे द - ५

ववववध

१४. दोहोरो पने गरी छात्रवृशि उपलब्ध नगराइनेाः
यस ऐन बमोशजम उपलब्ध गराइने छात्रवृशिको ववधामा नेपाल सरकार तथा प्रदे ि
सरकारको कुनै धनकायबाट छात्रवृशि प्राप्त गरे को ववद्याथीलाई दोहोरो पने गरी
छात्रवृशि उपलब्ध गराइने छै न ।
१५. वावर्वक प्रधतवेदन साववजधनक गनुप
व नेाः
सधमधतले यस ऐनले पररलशक्षत गरे को सम्पूर् व काम कारवाहीका ववर्यहरु समावेि
गरी वावर्वक प्रधतवेदन तयार गरी कायवपाधलकामा पेि गनुव पनेछ र सो प्रधतवेदन
साववजधनक गनुव पनेछ।
१६. अधधकार प्रत्यायोजन गनव सक्नेाः

(१) आधथवक व्ययभार धसजवना हुने दे शख बाहेक कायवपाधलकाले आफूलाई यस ऐन

बमोशजम प्राप्त काम, कतवव्य र अधधकार मध्ये केही काम, कतवव्य र अधधकार
सधमधतलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
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(२) सधमधतले यस ऐन बमोशजम आफूलाई प्राप्त काम, कतवव्य र अधधकार मध्ये
केही अधधकार अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रमुख प्रिासकीय अधधकृतलाई
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।

१७. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः

यस ऐनमा उशल्लशखत कुनै व्यवस्था कायावन्वयन गने सम्बन्धमा कुनै दिववधा वा
बाधा/अड्चन आइ परे मा सधमधतको धसफाररसमा कायवपाधलकाले त्यस्तो दिववधा वा
बाधा/अड्चन फुकाउन सक्नेछ।

१८. प्रचधलत कानून बमोशजम हुनाःे

यस ऐनमा लेशखए जधत कुरामा यसै ऐन बमोशजम र अन्यमा प्रचधलत कानून
बमोशजम हुनेछ।

१९. धनयम, धनदे शिका, मापदण्ड र कायवववधध बनाउन सक्नेाः
यस ऐनमा उशल्लशखत व्यवस्था कायावन्वयन गनव कायवपाधलकाले आवश्यक धनयम वा
धनदे शिका वा मापदण्ड वा कायवववधध बनाउन सक्नेछ।
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अनुसूची १
(दफा ६ साँग सम्बशन्धत)
लेकवेिी नगरपाधलकाको एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि सम्बन्धी ऐन, २०७९ को दफा ६
मा व्यवस्था भएको एम.धब.धब.एस. अध्इयन छात्रवृशिका लाधग छनोट भएका लेकवेिी
नगरपाधलका वडा नं. ......... स्थायी धनवासी श्री ........................ले लेकवेिी
नगरपाधलकासाँग गरे को कबुधलयतनामा
सुखेत

शजल्ला

लेकवेिी

नगरपाधलका,

वडा

नं.

........

स्थायी

धनवासी

श्री

........................ नाती/नाधतनी, श्री ............................को छोरा/छोरी वर्व .....
को म श्री ............... ले लेकवेिी नगरपाधलकाको एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि
सम्बन्धी ऐन, २०७९ बमोशजम व्यवस्था भएको एम.धब.धब.एस. अध्ययन छात्रवृशिका
लाधग

छनोट

भई

श्री

...........

(शिक्षर्

सं स्थाको

नाम

र

ठे गाना)

मा

धमधत

२०....../......../....... दे खी सञ्चालन हुने एम.वव.वव.एस. अध्ययन कायवक्रममा जान
लागेकोले मैले लेकवेिी नगरपाधलकाको एम.वव.वव.एस. अध्ययन छात्रवृशि सम्बन्धी ऐन,
२०७९ को दफा ६ अनुसार लेकवेिी नगरपाधलका सुखेतसाँग दे हाय बमोशजम यो
कबुधलयतनामा गरे को छु ।
(क) अध्ययन कायवक्रममा सहभागी हुनका लाधग धनधावररत धमधत धभत्र श्री ..............
(शिक्षर् सं स्थाको नाम र ठे गाना) मा हाशजर हुन जानेछु। अध्ययन अवधधभर
शिक्षर् सं स्थाको नीधत, धनयमको पूर्रु
व पमा पालना गनेछु।

(ख) उल्लेशखत छात्रवृशि कायवक्रम सञ्चालनका लाधग लेकवेिी नगरपाधलकाको छात्रवृशि
सम्बन्धी ऐन, २०७९ को पूर्रु
व पमा पालना गनेछु।

(ग) अध्ययन कायवक्रम सम्पन्न भए पश्चात् कम्तीमा ५ वर्व लेकवेिी नगरपाधलकामा रही
अधनवायव सेवा गनेछु।

(घ) काबु भन्दा बावहरको पररशस्थधत बाहेक मेरो धनजी कारर्ले अध्ययन पूरा नगरी
बीचैमा छोड्ने छै न। मैले यस अशघ कुनै पधन सरकारी स्तरको धनकायबाट यही

ववर्यमा छात्रवृशि/ दोहोरो सुववधा समेत धलएको छै न। अध्ययन पूरा गरे पश्चात्
नगरपाधलकाले खटाएको स्थानमा काम गनेछु । अध्ययनको अवधधमा ववर्य
पररवतवन गने छै न ।

(ङ) माधथ उशल्लशखत व्यवस्था एवम् ऐनमा भएको व्यवस्था ववपरीत कुनै कायव गरे को
प्रमाशर्त भएमा लेकवेिी नगरपाधलकाले छात्रवृशिको रुपमा म माधथ गरे को सम्पूर् व
लगानी रकम तथा सो मा लेकवेिी नगरपाधलकाले धनधावरर् गरे बमोशजमको व्याज

9

रकम समेत मेरो जायजेथाबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गनवका लाधग
मञ्जुर छु ।
कबुधलयतनामा गराउने अधधकारीको

कबुधलयतनामा गने ववद्याथीको

दस्तखताः

दस्तखताः

नाम, थराः

नाम, थराः

पदाः

ठे गानााः

धमधताः

ना.प्र.प.नं.
सम्पकव फोन नं.
ल्याप्चे

दायााँ

बायााँ

रोहबरमा बस्नेाः
सम्बशन्धत वडाका जनप्रधतधनधध नाम, थराः
हस्ताक्षराः
ववद्याथीको अधभभावकको नाम, थर र ठे गानााः
हस्ताक्षराः

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखा प्रमुखको नाम, थराः
हस्ताक्षराः
धमधताः २०......../......./........
आज्ञाले

कृष्र्प्रसाद खरे ल
प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत
प्रमाशर्करर् धमधताः २०७९/०४/०८
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