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नियन्त्रणकारी विधेयकहरु र सरकारी दबािका बीच िेपालले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गरेको ‘प्रेस स्ितन्त्रता’ 
जोखिममा ।  

 

आलिया इफ्तिखार / लिपिजे, वररष्ठ एलिया अनुिन्धानकिाा 
 

गिवर्ा ‘खोजििाि’ िाप्िाहिकका िम्िादक राजु बस्नेििे िलिििरुमा िावाजननक  जग्गाकब्जा 
िम्बन्धी िमाचार िम्रेर्ण गने बेिा उनिाई आफू आगोिँग खेलिरिेको थािा थथयो । खोजििािमा 
रकालिि िमाचारमा उनिे िावाजननक जग्गाकब्जा गने कायामा िरकारी अथधकारीिरु िहिि िफ्तििािी 
व्यफ्तििरुको िंिग्निा रिेको खुिािा गरेका थथए । त्यो िमाचार िम्रेर्ण नगना उनिाई िहििे नै धेरै 

चेिावनी िनन आइिकेको थथयो । िथापि बस्नेििे कहिल्यै िोचकेा थथएनन ् कक उनी िक्राउ िनछेन ्। यो 
कुरा िामी जब उनको काठमाडौंको छेउमा रिेको अस्थायी िानो कायााियमा भेट्दा उनिे भने । 

 

बस्नेििे आतनो वेबिाइटमा अको लमडडयामा रकालिि त्यिी मुद्दाको िमाचार िुन: रकालिि गरेको 
भोलििल्ट रिरीिे उनिाई पवद्युिीय (इिेतरोननक) कारोबार ऐन अन्िगाि िाँच हदनको िाथग हिराििमा 
लियो । पवद्युिीय कारोबार ऐन िाइबर अिराधिाई ननयन्रण गनाका िाथग बनाइएको एउटा काननू िो िर 

िरकारिरूका अनुिार यो ऐन िामाफ्जक िंजाि र वेबिाइटिरूमा िमाचार वा हटप्िणी ियेर गने वा 
रनिवाद गने िरकारिरूका पवरूद्ध रयोग गररएको छ ।  

 

"अहििेको नेिािको अवस्था िरकार-मैरी छैन," बस्नेििे भने । "यो अवस्था नाजकु छ।" 

 

गि अतटुबरमा, काठमाडौंमा मैिे भेटेका धेरै िरकारि े यस्िै धारणा राखे । त्यि क्रममा निनि े भने-
िामान्यिया राजिन्र, अनन त्यििनछ िन ् १९९० र २००० को दिकको िुरुवाििम्म रिेको माओवादी 
पवद्रोिको िमयको दाँजोमा िररफ्स्थनिमा िुधार आएको भएिािनन पवगि दईु वर्ायिा २०१५ को नया ँ
िंपवधानमा िमापवष्ट रिेको “िूणा रेि स्विन्रिा” को िुननफ्चचििाबाट िरकार टाहिएको छ ।  

 

खड्गरिाद िमाा ओिीको नेितृ्वमा रिेको नेिाि कम्यनुनष्ट िाटीको िरकारिे िंपवधानमा उल्िेखखि 

अथधकारिरुिाई िंकुथचि र कमजोर िाने गरी थुरै काननूिरु रस्िाव गरेको छ । यीमध्ये िीन रस्िापवि 

पवधेयकिरु — लमडडया काउफ्न्िि पवधेयक (जििे अधा-स्वायत्त रेि काउफ्न्िििाई िुधारको लिफाररि 

गदाछ); पवज्ञािन ननयमन गने पवधयेक (जििे पवज्ञािन िामग्रीको िाथग रकािकिरूिाई फ्जम्मबेार 

बनाउनछे); र िूचना रपवथध पवधयेकिे रेिमाथथ नकारात्मक रभाव िानाितने छन ्।  



  

  

 
नया ँ कानून िथा ननयमिरूको िाथिाथै, िमाचार िामग्रीिाई िेन्िरका िाथग िरकारी अथधकारी र 

दिूावाििरुको दबाब, ििँुच िथा िारदलिािामा कमी, र िचंार उद्योगको पवज्ञािन राजस्वको ठूिो हिस्िा 
रदान गने ननजी स्वालमत्व राप्ि कम्िनीिरूका बारेमा ररिोटा गदाा िावधानी अिनाउनुिने अवस्था रिेको 
कुरा िरकारिरुि े  गरे ।  

 

"िामीिे िोच्यौं कक नयाँ िंपवधानिे िाम्रो िंरक्षण गदाछ, िर िाग्छ फेरर िामीिे रजािन्रका िाथग 

िड्नैिछा ," नेिािी भार्ा दैननक ‘नागररक’ का िम्िादक गुणराज िुइटेििे मिाई भने । 

 

गिि िूचना रवाि र घणृायुति भार्णिँग िामना गना र िरकार-मैरी वािावरण कायम गना यस्िा 
पवधेयकिरु आवचयक रिेको िरकारको िका  छ । िर यी रस्िापवि पवधेयकिरु िरकारपवरुद्ध िुन े

आिोचना र अििमनििाई रोक िगाउने अलभरायिे रेररि रिेको धारणा िरकारिरुको छ । रस्िापवि 

पवधेयकिरू कुनै िररमाजान नगरी विामान स्वरुि मा िाररि गररयो भने यो देिको िरकाररिामाथथ  आउँदा 
वर्ािरुमा िबैभन्दा ठूिो िंकट िुने कुरा िरकारिरुिे मिाई भने । 

 

"िरकारिे िंपवधान नै उल्िङ्घन िुनेगरी यस्िा धेरै कानुनिरु रस्िाव गना खोज्दै छ," अंगे्रजी दैननक 

‘हिमाियन टाइम्ि’का िम्िादक रकाि ररमाििे भने । "िी िबैिे रेि स्विन्रिािाई कटौिी गनेिफा  डो-
याउँदैछ र यिि ेिेन्िरलिि वा िेल्फ िेन्िरलिििाई मार रोत्िाहिि गदाछ ।" 

 

डडिेम्बरको अन्िनिरको एक फोन अन्िवाािाामा िञ्चार िथा िूचना रपवथध मन्री गोकुि रिाद बाँस्कोटाि े

मिाई भने, “यी रस्िापवि पवधयेकिरु 'िंपवधानमा आधाररि' छन ्र िरकारिरूपवरुद्ध रयोग गना िककन े

हटप्िणी “झुट्टा” िुन ्।”  

 

"िामीिे कहिल्यै िनन रेि स्विन्रिा पवरोधी कानूनिरु बनाएका छैनौं,” उनिे थि े। “मूिधारका लमडडयामा 
नभई िामाफ्जक िञ्जािमा िुने अिराधिरुिाई रोतनका िाथग केिी रावधानिरू राखखएका छन ्।” 

 

प्रेस स्ितन्त्रता नियन्त्रणमा 
िन ्२०१७ मा िंपवधानिभािे अिराध िंहििा िाररि गरेिनछ रेि स्विन्रिाको कटौिी िुरु भयो । अको वर्ा 
जब यो िंहििा िागू भयो, िावाजननक हििको िरकाररिािाई जोखखममा िुर्याउने िंहििाका 
रावधानिरूमाथथ लिपिजेिे चेिावनी िनन हदयो । िरकारद्वारा गहठि एक िलमनिि ेिंिोधनको िुझाव 



  

हदएको िर िी िुझाविरु मनन नगररएको कुरा निेाि िरकार 

मिािंघका अध्यक्ष गोपवन्द आचायािे भने । यि िलमनिमा स्थानीय रेि स्विन्रिा जन-वकािि िमूि 

िनन िामेि गररएको थथयो ।  

  

 
 
 
 
मैि ेकुरा गरेका िगभग िरेक िरकारिे रेि काउफ्न्िििाई िुधार गनुािने अलभव्यफ्ति थथयो भने 
धेरैजिोको िबैभन्दा बिी चािो रिेको पवधेयक लमडडया काउफ्न्िि पवधेयक थथयो । मे महिनामा िंिदमा 
दिाा भएको रस्िापवि पवधयेकिे रेि काउफ्न्िििाई िंिोधन गरी यििाई अझ िरकारको ननयन्रणमा 
ल्याउनकुा िाथै कुनै िनन  

व्यफ्तिको रनिष्ठामाथथ अिर िारेमा जररवाना िोतने अथधकार काउफ्न्िििाई हदएको छ। 

िरोकारवािािँगको िरामिा बबना नै (िोझै) ल्याईएको पवधेयकिाई  देिभररका िरकारिरुिे आिोचना गरे 

। नेिाि िरकार मिािंघिे बुझाएको धरैे िंिोधनका रस्िाविरु माथथ िरकारिे राफ्ष्रय िभाको अको 
िरमा छिफि गने भएको छ  ।    

 

िी रस्िापवि काननूिरुमाथथ िोकिाफ्न्रक रकक्रया अनुिार अझै िनन छिफि जारी रिेको कुराको फ्जककर 

बाँस्कोटािे गि डडिेम्बरमा गरेका थथए । 

 

पवज्ञािन ननयमन गने पवधेयक अन्िगाि िंचारगिृका मालिकिरु र रकािकिरुिाई पवज्ञािनका 
िामग्रीिरुका िाथग फ्जम्मेवार बनाइने छ । हिमाियन टाईम्िका अनुिार कुनै अिमानजनक, झुट्टा वा 
गोप्य िामग्री रकालिि गरेको खण्डमा दि िजार रुिैया जररवानाको िाथै एक वर्ािम्म िजाय िगायिका 
रावधानिरु यि पवधयेकमा िमापवष्ट गररएको छ ।  

 

“कुनै िनन िोकिाफ्न्रक मुिुकमा मैि ेयस्िो अवस्था देखैको छैन ।” स्थानीय गैरिरकारी िंस्था फ्रीडम 

फोरमका ननदेिक िारानाथ दिाििे भने । िल्िो िदनिे अनुमोदन गररिकेिचचाि ्डडिेम्बरको अन्िनिर 

यो पवधयेक िाररि गनाकािाथग राफ्ष्रय िभामा िेि गररएको थथयो ।  

 

िूचना रपवथध पवधेयकमा खाि गरी पवद्यमान पवद्यिुीय कारोबार ऐनिाई िमाबबष्ट गरेको छ, जि 

अन्िगाि बस्नेििगायि कैयौं िरकार जेि चिान भए । िािै नेिाि ठूिै ह्याककङ्गको लिकार भयो, त्यिैिे 



  

िाईबर अिराध कानुन आवचयक छ िर यस्िो रकारको चाहिँ 

िोईन जिि ेिरकार राजु बस्नेििाई जेि चिान गदाछ, ‘घटना र पवचार’ िाप्िाहिककी िम्िादक बबबिा 
बस्नेििे िानी िरररिेको िाँझ थचया पिउदै मलिि िका  राखखन ्।  

  

बबबिा बस्नेििे िास्य किाकार रनेि गौिमको मुद्दा औलं्याईन ् । गि जुनमा पवद्युिीय कारोबार 

ऐनअनिगाि गौिमिाई आतनो यूट्यूब च्यानि " लमम नेिाि" मा एक नेिािी चिथचरको आिोचना  
गरेको आरोिमा नौ हदन जेि राखखएको  थथयो । “यिभन्दा िहििा  िाम्रा दाजुभाइ िथा हददीबहिनीि े

िरकारको आिोचना गरेर िामाफ्जक िंजािमा िास्य-व्यङग्य (जोति) िोष्ट गनेगथे, िर अब उनीिरू िोष्ट 

गदैनन,्" उनिे भननन ्। "िवािाधारणिरु अहििे नै रलिि छन ्।"  

 

“कदाथचि रिरीिाई यो काननु आतनो िररकािे व्याख्या गना हदयौं भने रेि खिरामा िनेछ।,” वररष्ठ 

िरकार र काफ्न्ििरु िथा नागररक िबरका िूवािम्िादक नारायण वाग्िे भने । “आईटी पवधेयकिे िुलिििाई 

थि अथधकार हदनेछ, यिि ेउनीिरूिाई कानुनी रुिमा अझ िफ्तििािी बनाउँदछ िाकक रेि ननयन्रणमा 
रिोि ्।” 

  

 
रदेि स्िरमािमेि कैं यौं पवधयेकिरु िाररि िुदैछ । रदेि नं. १ को रेडडयो िंचािन र व्यवस्थािन ऐनमा 
िहििा िरकारिरुिाई निनको कामका िाथग जेिमा राखु्निने रावधान िमावेि गररएको थथयो, आचायाि े

भने । िर त्यो रावधान नेिाि िरकार मिािघंको िैरवीिे िटाउन िफि भयो ।  

 

दबाबमा प्रेस 

ननयन्रणकारी कानूनका अनिररति िारदलिािा, पवकाि वा भ्रष्टाचार िम्बन्धी िमाचारमाथथ काठमाडौंका 
िम्िादकिरूिे िरकारी अथधकारी र केिी दिूावािका कमाचारीिरूबाट आफुिे दबाब भोग्नुिरेको कुरा िमेि 

िुनाए । िम्िादकिरूका अनुिार िी फोन कििरूिे िोझै धम्की ि हदएका थथएनन ्िर िी अथधकारीिरूिे 
रकालिि िमाचारको बारेमा रचन िोध्ने गरेका छन ्र केिी अवस्थामा िरकार िमथाकिरूिे रकालिि 

िमाचारमाथथ आिोचना गना फोन गरेका छन ्।  

 

राय: महिनामा एक वा दईु चोहट यस्िा फोन कि आउँने गदाछ, ननजी स्वालमत्वमा रिेको हिमािय 

टेलिलभजनका िम्िादक पवनोद िुङ्गेि भने । बबबिा बस्निेिे भननन ्उनिाई िनन यस्िा फोनिरु आउछन ्

। धेरैजिो अिराध वा भ्रष्टाचार िम्बन्धी गररएको िमाचारिाई लिएर फोनकििरु आउछन ्। काटुाननस्ट 

राजेि केिीिे िनन आफुिाई "िरकारपवरोधी" ककन भएको भनेर फोनकि आउनेगदाछ भने कुराको फ्जककर 



  

गरे । राजाको िािामा र माओवादी द्वन्द्वकािमा िनन यस्िै 
फोन आउँनेगथे उनिाई । उद्देचय एउटै थथयो - िरकार आिोचना िुन्न चािँदैन ।   

 

काठमाडौं िोष्टका िमाचार िम्िादक िंजीव ििगैंयाका अनुिार िरकारिे कुन ैिनन आिोचनािाई आफू 

पवरुद्धको र्डयन्र ठान्छ । "कुनै िनन आिोचनात्मक कुरािाई अफ्स्थरिा र िोकिन्र िथा गणिाफ्न्रक 

िंरचनामाथथ खिराको रूिमा देखखएको छ," उनिे भने ।   

 

अंगे्रजी दैननक द काठमाडौं िोष्टका िम्िादक अनुि कातिकेा अनुिार निब्बि र दिाई िामािँग 

िम्बफ्न्धि रकालिि िमाचारिरुरनि उनीिरु िंवेदनिीि भएको कुरा थचननयाँ दिूावािका कमाचारीिे 
उनिाई र रकािकिाई फोन गरर भनेका थथए ।  

  

नागररकका िम्िादक गुणराज िुइटेििे िनन िङ्कङबारे रकालिि िमाचारका िम्बन्धमा थचननयाँ 
दिूावािका कमाचारीिरूिे आफूिाई फोन गरेको जानकारी गराएँ । नेिािी लमडडया नछमकेी देििरूमा 
िंवेदनिीि ठाननने पवर्यबाट टािा िट्ने गरेको कुरा िुईटेििे भने । "यहद ििाईंिे कचमीर वा निब्बिबारे 

खोज्नुिुन्छ भने यो पवर्यमा बबरिै कभरेज भेहटन्छ," उनिे भने । "िामी ररिोटा गना थाल्यौं भने िाम्रो 
िरकार थचहिन्छ, त्यिैिे िामी वायर वा एजेन्िीका िमाचारिरु रकालिि गरररिेका छौं ।" 

 

िर, िरकारिे िरकारिाई िस्िक्षेि गने रयाि गरेको आरोि िञ्चारमन्री बाँस्कोटािे अस्वीकार गरे।  

 

 
नेिािमा अवफ्स्थि थचननया दिूावाििे हटप्िणीको िाथग िीिीजेको अनरुोधमाथथ कुनै रनिकक्रया हदएन। 

 

नेिाि िरकारको रेिरनिको िनछल्िो मनोवपृत्तिछाडड चीन र भारिको रभाव र “िी फ्जन पिङ पवचारधारा” 

(थचननयाँ राष्रिनिको राजनीनिक दिान जिि ेकम्युननष्ट िाटीको िवोच्चिािाई बिावा हदन्छ) को 
आत्मिाि िमेि रिेको देखखन्छ । स्विन्र िरकार दीिक अथधकारीिे भने कक यी पवधेयकिरु ननवााथचि 

अथधनायकवादनिर उन्मुख देखखयो ।  

 

"[िरकारिे] कम्बोडडयाको िुन-िेनको रिंिा गदाछ, अनन चीनजस्िो िुन कोलिि गदैछन ्। जब ििाईिे 
यस्िा कुरािरु िुन्नुिुन्छ, यो थचन्िाको पवर्य िो," काठमाडौं िोष्टका िम्िादक अनिु कातिेिे भने । "िर 

उनीिरूिे िनन देखकेा छन ्कक यििे काम गदाछ... यिि ेरम्िका िाथग काम गरररिेको छ, यो एदोगनको 
िाथग काम गरररिेको छ, यो मोदीको िाथग काम गरररिेको छ ।" 

 



  

पवज्ञािन राजस्व गुमाउने जोखखमका कारण िरकारिरूिे 
ननजी स्वालमत्वमा रिेका कम्िनीिरू र व्यविायिरुकाबारे ररिोहटाङ्ग गना चुनौिी रिेको बारेमा िनन कुरा गरे 

। 

 

"िामी किोरेट िंिारको चाहिएको खोज िरकाररिा गदैनौं ककनकक निनीिरु पवज्ञािनको ठूिो अंि िुन ्र 

नेिािमा पवज्ञािन वास्िवमै िानो छ, "काठमाडौं िोष्ट" की िरकार भकुृटी राईिे भननन ्। 
 

िुइटेििे मिाई भने - यहद कुनै िमाचार माध्यमिे कुनै कम्िनीका बारेमा आिोचनात्मक ररिोहटाङ्ग गदाछ 

भने, निनका मालिकिरूिे कहििेकाँिी माकेहटंग पवभागिाई फोन गदाछ र पवज्ञािन कफिाा लिन्छन ्। 

िूणा रुिमा पवज्ञािनद्वारा राप्ि िुने स्रोिबाट चिेको िमाचार वेबिाइट िेिोिाटी चिाउने िरकार अलमि 

िकाििे थि,े "म एकै िमयमा धरैे िोकािरु बन्द गने कुरामा केिी ििका  छु ।" 

 

 

पह ुँच अस्िीकृत 

धेरैजिो िरकारिे भने - िरकारिे अन्य क्षेरमा ननयन्रण िगाएका कुरािरु देखेका छन;् िरेक हदन िुदै 

गरेको रेि बिकफङ्गिरु िप्िाको एकिटकमा झरेका छन,् मन्रीिरू लमडडयािँग कुरा गना कम इच्छुक िुन्छन ्

र मफ्न्रिररर्द्िे ननयलमि रूिमा आतना ननणायिरू िम्बफ्न्धि वेबिाइटमा िावाजाननक गदैन । एकिल्ट, 

िरकारी अथधकारीिरूिे िरकारका रेििाि नवीकरण गना नै अस्वीकार गरे । 

 

नेिािी न्यूज वेबिाइट ‘िञ्चार केन्द्र’ िे राय: िरकारद्वारा रनिबन्ध िगाईएको नरेपवक्रम चन्द (पवप्िव) 

नेितृ्वको नेिाि कम्युननष्ट िाटीको बारेमा खबर हदन्छ। ‘िञ्चार केन्द्रका िम्िादक हदया चन्दिे मिाई 

भननन ्– रिरीिे त्यि िाटीको एक िदस्यिाई मारेको घटनाबारे िमाचार िेखेिनछ िरकारी अथधकारीिरुिे 
उनको रेिकाडा नवीकरण गना अस्वीकार गरे । अथधकारीिरूिे उनिाई भने –  कक उनी िरकारका िाथग 

िमस्यािरू लिजाना गरररिेकी नछन ्त्यिैि े 

 
 
उनको रेि िाि नवीकरण अनरुोध अस्वीकार गररएको थथयो । नेिाि िरकार मिािघंको िििमा उनी 
अन्ििः रेि िाि नवीकरण गना िफि भएकी थथइन ्।  
 

 

“यहद िामीिे अहििेको अवस्थािाई द्वन्द्वकािीन वा ििस्र पवद्रोििँग िुिना गयौं भने फ्स्थनि राम्रो 
देखखन्छ िर अहििेको िरकार चािन्छ: िरकारिरुिे त्यिी िेखुन ्जो िरकार िढ्न चािनछ ” खोजी 



  

िरकारीिा गने वेबिाइट िोकान्िरका िम्िादक पवमि 

गौिमिे मिाई भने । "पवलभन्न स्रोििरु वा अथधकारीिरूबाट आएको फोन-कि िामान्य कुरा िो िर बेिा-
बेिामा िरकारिे िनन फरक मििाई खिबल्याउन खोज्छ; र िरकाररिाका लिद्धान्ििरू लिकाउने रयत्न 

िमेि गरररिेको छ ।" 

  

"िरकारका बारेमा नराम्रा कुरा धेरै िेखखएका छन ्भन्ने िरकारिे ठान्दछ,”"ररमाििे भने। “त्यिैि ेिरकार 

उििे ठानेको ‘फ्जम्मेवार िरकाररिा’  गराउन कोलिि गरररिेको छ ।” 

  

राजनीनिक ननयुति िाएका रेि काउफ्न्ििका अध्यक्ष ककिोर श्रेष्ठिँग नेिािको विामान रेि 

स्विन्रिाको अवस्थाबारे छिफि भेटमा ठीक यिी कुरो रस्ट देखखन्छ। उनिे यिो भनेका थथए, "रेिको 
अवस्था अझै िथालिगं छ । िामीिाई धरैे रेि स्विन्रिा हदइयो ।”   

 

रेि काउफ्न्िििे भखारै नयाँ आचार िंहििा ल्याएको छ, जिमा काउफ्न्िििे िरकारको िामाफ्जक 

िंजािका खािािरूको अनुगमन गना र त्यिमा रिेका आिपत्तजनक िोष्टिरु पवरूद्ध कारबािी गने रावधान 

िमाबबष्ट छन ्। 

 

श्रेष्ठका अनुिार आचारिंहििा आवचयक थथयो ककनभने निेािी लमडडयािे "गुणस्िर ननयन्रण" गरेको छैन 

। लमडडया "फ्जम्मेवार र व्याविानयक" िुनुिछा  । उनिे भने - रेि स्विन्रिाको मार नभई िाठकिरु रक्षा गने 
उनको किाव्य िो । िरकारिरु र घणृात्मक अलभव्यफ्तिबाट िाठकिरु िनन िीडडि िुन ितछन ्। 

 

िाप्िाहिक टेबिोइड ‘जनआस्था’ का िाथग िमेि काम गने अध्यक्षिे भने - उनी पवद्युिीय कारोबार ऐन र 

लमडडया काउफ्न्िि पवधेयकका केिी आिोचनािँग ििमि छन ्र िंिोधनका िाथग जोड हदइरिेका िनन छन ्

। 

 

स्विन्र राफ्ष्रय मानव अथधकार आयोग नेिािका िदस्य िथा अथधवतिा मोिना अन्िारीिे रेि 

काउफ्न्िििे िोकेको आचार िंहििा किटी भएको बिाईन ्। "अभद्र वा घणृात्मक अलभव्यफ्तििाई 

ननयन्रणको नाममा ििाईं अलभव्यफ्ति स्विन्रिामाथथ अंकुि िगाउन ितनुिुन्न," उनिे भननन ्। 

  

काठमाडौं रेि नामक िमाचार वेबिाइटका िम्िादक किमि पवचवकमाािे यििाई "बुफ्ल्िट" भनरे वणान 

गदै अनघ बिे । "िोकिन्र यिरी चल्दैन," उनिे भने। " फ्जम्मेवार िरकाररिा भनकेो के िो भनी किि े

ननणाय लिने िो?" 

   

 



  

 

[काठमाडौंबाट ररिोहटाङ्ग] 

 

काठमाडौंबाट स्विन्र िरकार रोजािा अथधकारीिे यि अिंिाई अनुिन्धान र ररिोहटाङ माफा ि िियोग 

गररन ्। 

 

 

[िम्िादकको नोट :  यो आहटाकि  बबबिा बस्नेिको हटप्िणीिाई स्िष्ट िारर अिडेट गररएको छ । ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


