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पनुर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्र्बन्धी ननदनेिका, २०७८ 

प्रस्तावना: पनुर्बीमा दलाल (ब्रोकर) को प ूँजी ननर्ाारण गरी दर्ाा र्था ननयमनको व्यवस्था नमलाई पनुर्बीमा र्बजारको 

नवकास गना वाञ्छनीय भएकोले र्बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८को खण्ड (घ२) ले नदएको अनर्कार प्रयोग गरी र्बीमा 

सनमनर्ल ेयो ननदनेिका र्बनाई लाग  गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ननदनेिकाको नाम “पनुर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्र्बन्र्ी ननदनेिका, २०७८,” रहकेो 

छ । 

(२) यस ननदनेिका सनमनर्ले र्ोकेको नमनर् दनेख प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषा: नवषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा, यस ननदनेिकामा,  

(क) “आम्थिक वषि” भन्नाले प्रत्येक वषाको श्रावण मनहनाको १ गर्े दनेख आषाढ मनहनाको मसान्र् सम्मको 

र्बाह्र मनहनाको अवनर् सम्झनुपछा । 

(ख)  “ऐन” भन्नाले र्बीमा ऐन २०४९ सम्झन ुपछा । 

(ग) “म्नयमावली” भन्नाले र्बीमा ननयमावली, २०४९ सम्झन ुपछा । 

(घ)  “म्नर्देम्िका” भन्नाले पनुर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्र्बन्र्ी ननदनेिका, २०७८ सम्झन ुपछा ।  

(ङ) “पुनर्बीमक” भन्नाले र्बीमकले र्ारण गने जोनखमको अंि भन्दा र्बढी अंिको पनु: र्बीमा गने र्बीमक 

सम्झनपुछा । 

(च) “पुनर्बीमा र्दलाल (पुनर्बीमा व्रोकर)” भन्नाले जोनखमको पनुर्बीमाको व्यवस्था गने, प्लेसमेण्ट गने 

र्था नमलान गने र्बीमक वा पनुर्बीमक र पनुर्बीमक र्बीच मध्यस्थको काया गना इजाजर् पत्र प्राप्त संस्था 

सम्झन ुपछा । 

(छ) “पुनर्बीम्मत” भन्नाले आफ ले र्बीमक वा पनुर्बीमकर्बाट स्वीकार गरेको जोनखमको केही अको 

पनुर्बीमकसंग पनुर्बीमा (रेट्रोसेसन) गराउने र्बीमक वा पनुर्बीमकलाई सम्झनपुछा । 

(ज) “लेखापरीिक” भन्नाले प्रचनलर् कान न र्बमोनजम लेखापरीक्षण गना सम्र्बनन्र्र् ननकायर्बाट अनमुनर् 

प्राप्त लेखापरीक्षक सम्झनपुछा । 

(झ) “संगम्ित सँस्था” भन्नाले प्रचनलर् कान न र्बमोनजम दर्ाा भएको सूँस्था सम्झन ुपछा ।  

(ञ)  “सम्मम्त” भन्नाले ऐनको दफा ३ र्बमोनजमको र्बीमा सनमनर् सम्झन ुपछा ।  
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पररच्छेद -२ 

प ँजी सभर्बन्धी व्यवस्था 

३. पुनर्बीमा र्दलालको अम्धकृत प ँजी: (१) ऐनको दफा ३० ख र्बमोनजम र्बीमा व्यवसाय सञ्चालन गना संस्थानपर् 

संगनिर् सूँस्थाको अनर्कृर् प ूँजी कम्र्ीमा दि करोड रूपैयाूँ हुनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेनखर् प ूँजीको पचास प्रनर्िर् रकम चकु्ता प ूँजीको रूपमा कायम गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) र्बमोनजमको प ूँजी मध्येर्बाट अनर्कृर् प ूँजीको पच्चीस प्रनर्िर् रकम सनमनर्र्बाट एअर माका  

गराई वानणज्य र्बैंकको मदु्दर्ी खार्ामा राख्नपुनेछ ।  

(४) अनर्कृर् प ूँजी र्था चकु्ता प ूँजी सम्र्बन्र्ी अन्य व्यवस्था सनमनर्ले समय समयमा र्ोके र्बमोनजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद -३ 

र्दताि तथा इजाजतपत्र सभर्बन्धी व्यवस्था 

४. इजाजतपत्र म्लनुपने: (१) ऐन र्बमोनजम इजाजर्पत्र ननलई कसैले पनन पनुर्बीमा दलाल भई काया गना पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) र्बमोनजम इजाजर्पत्र नलन चाहने व्यनक्तले दफा ५ र्बमोनजम संगनिर् सूँस्था दर्ाा गरी ऐनको 

दफा ३० ख र्बमोनजम इजाजर्पत्र नलई पनुर्बीमा दलालको काया गना सक्नेछ । 

 

५. पुनर्बीमा र्दलाल संगम्ित ससँ्था हुनुपने: पनुर्बीमा दलालको रूपमा दर्ाा हुन प्रचनलर् कान न र्बमोनजम संगनिर् 

सूँस्थाको रूपमा संस्थापना र दर्ाा भएको हुनपुनेछ । 

 

६. पेि गनुि पने कागजात र अन्य ितिहरूः (१) दफा ५ र्बमोनजम दर्ाा भएको संगनिर् सूँस्थाले पनुर्बीमा दलालको 

इजाजर्पत्र नलनका लानग ननयमावलीको ननयम ३० ग र्बमोनजमको योग्यर्ा कायम गरी ऐनको दफा ३० ख र्बमोनजम 

सनमनर् समक्ष ननवेदन नदन ुपनेछः  

(क)  संगनिर् सूँस्था दर्ाा भएको प्रमाणपत्रको प्रमानणर् प्रनर्नलनप 

(ख)  प्रवन्र्पत्र र ननयमावली 

(ग) सम्भाव्यर्ा अध्ययन प्रनर्वेदन  

(घ) संगनिर् सूँस्थाको प्रमखु कायाकारी अनर्कृर् वा प्रमखु व्यवस्थापकको ब्यनक्तगर् नववरण  

(ङ) दफा ३ र्बमोनजमको प ूँजी र्बैंक खार्ामा जम्मा गरेको पनुि गने ननस्सा  

(च)  सनमनर्ले आवश्यक दखेेका अन्य कागजार् र्था नववरण  

(२) उपदफा (१) र्बमोनजम नदएको ननवेदन साथ प्रस्र्ानवर् र्बीमकले दहेायका िर्ाहरू पालना गने 

कर्बनुलयर्नामा समेर् संलग्न गनुा पनेछ :- 
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(क) सनमनर्ले समय समयमा र्ोके र्बमोनजमको प ूँजी कायम गने, 

(ख) र्बीनमनर्को हक नहर् संरक्षण हुने गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गने, 

(ग) ऐन, ननयम र्था सो अन्र्गार् र्बनेका ननदनेिका एवम् र्बीमा व्यवसाय सम्र्बन्र्मा समय समयमा 

सनमनर्र्बाट नदइएको ननदिेन पालना गने, र 

(घ) सनमनर्ले समय समयमा र्ोकेका अन्य िर्ाहरू पालना गने । 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेनखएको भएर्ापनन दहेायको कुनै व्यनक्तले पनुर्बीमा दलालको संस्थापना 

गना वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनुर्बीमा दलाल हुन पाउने छैन:- 

(क) कुनै र्बीमक वा पनुर्बीमकको सञ्चालक, आर्ारभ र् िेयरर्नी, कमाचारी वा पदानर्कारी, 

परामिादार्ा, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, र्बीमक वा पनुवीमकसंग व्यावसानयक कारोवार भएको  

(ख) ऐन र्बमोनजम र्बीमा अनभकर्ाा, सभेयर, र्ेस्रो पक्ष सहजकर्ाा वा अन्य कुनै र्बीमा मध्यस्थकर्ााको 

इजाजर्पत्र नलएको व्यनक्त त्यस्र्ो इजाजर्पत्र र्बहाल रहकेो अवनर्भरी । 

७. इजाजतपत्र म्र्दने: दफा ६ र्बमोनजम ननवेदन प्राप्त भएपनछ सनमनर्ले ननयम ३० ग र्बमोनजमको योग्यर्ा जाूँचर्बझु गरी 

ननजलाई दलालको रूपमा इजाजर्पत्र नदन उपयकु्त दनेखएमा ननयमावलीको ननयम ३० ख र्बमोनजमको दस्र्रु नलई 

दर्ाा नकर्ार्बमा दर्ाा गरी ऐनको दफा ३० ख र्बमोनजम पनुर्बीमा दलालको इजाजर्पत्र नदन सक्नेछ । 

८. इजाजतपत्र म्र्दन इन्कार गनि सक्ने: (१) दहेायको कुनै अवस्थामा सनमनर्ले पनुर्बीमा दलालको इजाजर् नदन 

इन्कार गना सक्नेछ: 

(क) ऐन, ननयमावली, यो ननदनेिका र प्रचनलर् कान न र्बमोनजम पेि गनुापने नववरण कागजार् पेि नगरेमा 

वा प रा गनुापने िर्ाहरू प रा नगरेमा,  

(ख) ननवेदकलाई पनुर्बीमा दलालको इजाजर् नदूँदा पनुर्बीमा व्यवसाय स्वस्थ प्रनर्स्पर्ाात्मक र प्रभावकारी 

नहुने भएमा वा र्बीनमर्को नहर् संरक्षण हुन सक्ने नदनेखएमा, 

(ग) दफा ६ को उपदफा (३) को अवस्था भएमा । 

(घ) संस्थापक, सञ्चालक एवं मखु्य व्यवस्थापक पनुर्बीमा दलालको काया गना सक्षम भएको  

नदनेखएमा । 

(२) उपदफा (१) र्बमोनजम र्बीमकको प्रमाणपत्र नदन इन्कार गरेकोमा सनमनर्ले सो को कारण सनहर्को जानकारी 

ननवेदकलाई नदनपुनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 
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पुनर्बीमा र्दलालको काम कतिव्य 

९. पुनर्बीमा र्दलालको कायिहर: पनुर्बीमा दलालको कायाहरू दहेाय र्बमोनजम हुनेछः 

(क) र्बीमकले जारी गरेको र्बीमालेख अन्र्गार् उत्पन्न हुने दानयत्वको सम्र्बन्र्मा र्बीमक (पनुर्बीनमर्) को 

र्फा र्बाट पनुर्बीमक र्था पनुर्बीमकको र्फा र्बाट अको पनुर्बीमकसंग मध्यस्थर्ा गने, 

(ख) पनुर्बीमा नविेषज्ञर्ा सेवा र प्रानवनर्क परामिा नदने  

(ग) र्बीमा/पनुर्बीमा र्बजारको र्थ्याङ्क नवशे्लषण गरी पनुर्बीनमर्/पनुर्बीमकलाई उपलब्र् गराउने  

(घ) पनुर्बीमा दावी भकु्तानी सहजीकरण गने  

(ङ) पनुर्बीमा सम्झौर्ा र्यार गना सहयोग गने  

(च) पनुर्बीमा सम्झौर्ा अनरुूपको नलने/ नदने रकमको नहसाव फरफारक गना सहयोग गने ।  

(छ) जोनखम अनसुार उपयकु्त पनुर्बीमा व्यवस्था गना सहयोग गने  

(ज) र्बीनमर्को लानग उपयकु्त पनुर्बीमा दर प्राप्त गना प्रयत्न गने ।  

(झ) नवदिेी र्बीमकले नवदेिी मुलुकमा जारी गरेको र्बीमालेख अन्र्गार् उत्पन्न हुने जोनखम सम्र्बन्र्मा नेपाली 

पनुर्बीमक वा पनुर्बीमकसंग मध्यस्थर्ा गने, 

(ञ)  पनुर्बीनमर्को आवश्यकर्ा अनरुूप पनुर्बीमा व्यवस्था गराउने, 

(ट) र्बीमक र्था पनुर्बीमकको सहमनर् अनसुार अनसुार कभरनोट जारी गने, 

(ि) पनुर्बीनमर् र्था पनुर्बीमक र्बीच नलन ुनदन ुपने रकमको समथान पत्र उपलब्र् गराउने,  

(ड) आफ ले पनुर्बीमा व्यवस्था गरे गराएको पनुर्बीमा सम्झॏर्ा अन्र्गार् र्बीमकमा पने दावीहरूको फछायॏट गने 

गराउने । 

(ढ) पनुर्बीनमर्लाई पनुर्बीमकको ख्यानर् र रेनटङ र्बारे जानकारी र्था परामिा नदने ।   

(ण) पनुर्बीमा दलालले गने अन्र्राानरट्रय अभ्यास अनसुारका अन्य कायाहरू गने गराउने ।  

 

१०. पुनर्बीमा र्दलालको कतिव्य: पनुर्बीमा दलालको कर्ाव्य दहेाय र्बमोनजम हुनेछन:् 

(क) पनुर्बीमा गनुा अनघ त्यस्र्ो पनुर्बीमा सम्झॏर्ार्बाट उत्पन्न हुने दानयत्व स्वीकार गने सम्र्बन्र्मा 

पनुर्बीमकर्बाट अनख्र्यारी प्राप्त गनुापनेछ । 

(ख)  पनुर्बीमा नदने पनुर्बीनमर् र पनुर्बीमा स्वीकार गने पनुर्बीमक दवैुसंग पनुर्बीमा दलालले पणुा सनिश्वास 

कायम राख्न ुपनेछ । 

(ग) पनुर्बीमा दलाले आफ ले Placement गने पनुर्बीमकको आनथाक र्था Solvency नस्थनर्को 

अद्यावनर्क नवशे्लषण र्था पनुर्बीमकको के्रनडट रेनटङ्ग नस्थनर्को रेकडा राख्नपुनेछ । 

(घ) र्बीमक वा पनुर्बीनमर् को ननदिेन अनसुार काया गनुापनेछ । 

(ङ) पनुर्बीनमर्ले चाहकेो जोनखम मात्र पनुर्बीमा गनुापनेछ । 

(च) पनुर्बीमा गना नसकेमा, पनुर्बीमा अस्वीकृर् भएमा वा पनुर्बीमा स्वीकृर् गना नढला भएमा पनुर्बीनमर्लाई 

जानकारी नदनपुनेछ । 
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(छ)  पनुर्बीमा सम्झॏर्ािारा हस्र्ान्र्रण हुने व्यवसाय सम्र्बन्र्मा पनुर्बीमकसंग कुनै सम्र्बन्र् भएमा खलुासा 

गनुापनेछ । 

(ज) मानथ (९) घ मा उल्लेनखर् पनुर्बीमकर्बाट Placement Slip नलएर मात्र पनुर्बीमकको र्फा र्बाट पनुर्बीमा 

कभरनोट जारी गनुापनेछ । 

(झ) उपयुाक्त पनुर्बीमा सम्झॏर्ा र्यार गरी पनुर्बीमकको हस्र्ाक्षर गराई पनुर्बीनमर् समक्ष पेि गनुापनेछ । 

(ञ) पनुर्बीमक र पनुर्बीनमर् र्बीच स चना आदान प्रदान गररनदनपुनछे । 

(ट) पनुर्बीमक र प नर्बीनमर् र्बीच पनुर्बीमा िलु्क वा दानयत्व वापर्को रकम वा अन्य रकम पिाउने काया 

गनुापनेछ । 

(ि) आफ ले र्बझेुको र्था पिाएको रकमको लेखा राख्नपुनेछ । 

(ड) अवनर् समाप्त भएको दि वषा सम्म आफ्नो पनुर्बीमा सम्र्बन्र्ी कारोर्बारको अनभलेख राख्नपुनेछ । 
 

११. प्रम्तवेर्दन पेि गनुि पनेूः (१) पनुर्बीमा दलालले दहेायका नववरणहरू खुल्ने गरी सनमनर् समक्ष तै्रमानसक प्रनर्वेदन 

पेि गनुा गनुापनेछ: 

(क) पनुर्बीमा सम्झॏर्ा र्बमोनजम जोनखमको कारणले उत्पन्न हुन सक्ने दानयत्व सम्र्बन्र्ी कुरा, 

(ख) इजाजर्पत्र नलूँदा सनमनर् समक्ष पेि गरेको नववरण वा र्थ्यमा भएको पररवर्ान सम्र्बन्र्ी कुरा, 

(ग) आफ ले कारोवार गरेको र्बीमक र्था पनुर्बीमकको नववरण, 

(घ) कारोवारको नववरण,  

(ङ) सनमनर्ले खलुाउन ुपने भनी समय समयमा र्ोनकनदएका अन्य नववरणहरू,  

(२) पनुर्बीमा दलालले सनमनर् समक्ष लेखापरीक्षण सनहर्को र्बानषाक नवत्तीय नववरण पेि गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र्था उपदफा (२) र्बमोनजम पेि गररएको प्रनर्वेदन र्था नववरण मानथ सनमनर्ले आवश्यक 

ननदिेन नदन सक्नेछ ।  

१२. पेिागत र्दाम्यत्व तथा िम्तप म्ति र्बीमा गनुिपने: (१) पनुर्बीमा दलालले दहेायको दानयत्व व्यहोने गरी पेिागर् 

दानयत्व र्था क्षनर्प नर्ा र्बीमा नगरेसम्म ब्रोकरेज सम्र्बन्र्ी कुनै काया गना पाउने छैनः 

(क) पनुर्बीमामा दलालको र्फा र्बाट भएको लापरर्बाहीको कारण उत्पन्न हुन सक्ने दानयत्व, 

(ख) कुनै पनन प्रकारको सम्पनत्तको क्षनर् र त्यस्र्ो सम्पनत्त पनु: स्थानपर् गना लाग्ने लागर्, 

(२) पेिागर् दानयत्व र्था क्षनर्प नर्ा र्बीमा सम्र्बन्र्ी अन्य कुराहरू सनमनर्ले र्ोके र्बमोनजम हुनेछ । 

१३. सुिासन कायम गनुिपने: (१) र्बीमा दलालको काया गने इजाजर्पत्र प्राप्त संगनिर् सूँस्थाले सिुासन र आचरण 

सम्र्बन्र्ी व्यवस्थाको पालना गनुापनेछ । 

(२) पनुर्बीमा दलालको प्रमखु कायाकारी अनर्कृर् वा प्रमखु व्यवस्थापक भई काया गन े व्यनक्तको योग्यर्ा र 

अनभुव ननयमावली र्बमोनजम हुनेछ ।  
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१४. म्नरीिण छानम्वन गनि सक्ने : (१) सनमनर्ले र्बीमा दलालको काम कारर्बाहीको जनुसकैु रे्बला ननरीक्षण वा 

छाननवन गनासक्नेछ । 

(२) सनमनर्ले ननरीक्षण छाननवन गदाा नदएका ननदिेन पालना गनुा पनुर्बीमा दलालको कर्ाव्य हुनेछ । 

१५. स्वाम्मत्व पररवतिन: (१) पनुर्बीमा दलालको इजाजर्पत्र प्राप्त संगनिर् सूँस्था सनमनर्को स्वीकृनर् नर्बना हस्र्ान्र्रण 

हुन, स्वानमत्व पररवर्ान गना र्था नवघटन गना पाइने छैन । 

(२) पनुर्बीमा दलालको इजाजर्पत्र प्राप्त संस्थाले स्वानमत्व पररवर्ान गना चाहमेा सो को कारण खोली सनमनर् 

समक्ष ननवेदन नदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र्बमोनजम परेको ननवेदन उपर जाूँचर्बुझ गरी स्वानमत्व पररवर्ान गना मनानसव हुने दनेखएमा 

सनमनर्ले स्वानमत्व पररवर्ान गना स्वीकृनर् नदन सक्नेछ । 

१६. पुनर्बीमा र्दलालले गनि नहुने: (१) पनुर्बीमा दलालले पुनर्बीमा र्था पनुर्बीवीमकको र्फा र्बाट काया गदाा परम 

सनिश्वासको नसद्धान्र् पालना गरी काम गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) वमोनजम काया गदाा दहेायका कुनै पनन काया गना पाउने छैन: 

(क) आफ ले वझेुको रकम अननर्कृर् नकनसमले आफ्नो खार्ामा राख्न वा स्थानान्र्रण गना, 

(ख) अननर्कृर् नकनसमले कुनै पनन खचा नवप्रेषण गना गराउन,  

(ग) सम्पनत्त िनुद्धकरण ननवारण ऐन नवपररर् कुनै काया गना । 

 

१७. म्वर्देिी पुनर्बीमा र्दलाल संर्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाली वीमक/ पनुर्बीमक र्था अन्र्रानरट्रय वीमक/ 

पनुर्बीमकहरूको पनुर्बीमा व्यवसाय सम्र्बन्र्ी कारोवार गना इच्छुक नवदेिी पनुर्बीमा दलालले सनमनर्मा 

सम्पका /िाखा खोल्न इजाजर्को लानग ननदनेिकाको दफा ७ वमोनजम दस्र्रु नर्री आवेदन नदन सक्ने छन ्।  

(२) उपदफा (१) र्बमोनजम ननवेदन नदने दलालहरूको अन्र्रानरट्रय व्यवसानयक पहुूँच, प्रनर्ष्ठा र्था सनमनर्ले 

र्ोकेको अन्य आवश्यक मापदण्डको आर्ारमा सनमनर्ले नेपालमा सम्पका  िाखा खोल्न इजाजर् नदन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र्बमोनजम सनमनर्र्बाट पनुर्बीमा दलालको इजाजर् नदने आिय पत्र प्राप्त भएपनछ ब्रोनकङ्ग काया 

गनुा अनघ नेपालको क वगाको वानणज्य वैंकमा सेक्यरुरनट नडपोनजट र्बापर् अमेररकी डलर ५०,००० (पचास हजार) 

जम्मा गनुा पनेछ । 

(२) नेपाली पनुर्बीमा दलालसंग संयकु्त रूपमा नेपालमा पनुर्बीमा दलाल संगनिर् सूँस्था खोल्न इच्छुक नवदिेी 

पनुर्बीमा दलालले यस ननदनेिकाको दफा ३ वमोनजमको व्यवस्था अनसुारको प ूँजीको ५५ (पचपन्न) प्रनर्िर् सम्म 

िेयर नहस्सा राख्न सक्नेछन ्। 

(३) यस दफा वमोनजम स्थानपर् पनुर्बीमा दलालको कायाालयमा एक जना मखु्य व्यवस्थापक वा प्रमखु कायाकारी 

अनर्कृर् र्था उच्च अनर्कृर्को अलावा आवश्यकर्ा अनुसार १ जना स चना प्रनवनर् नवज्ञ नवदिेी नागररक राख्न 

सनकने छ र अन्य कमाचारीहरूको हकमा नेपाली नागररक ननयकु्त गनुा पनेछ । 
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१८. ऐन र्बमोम्जम हुने: यस ननदनेिकामा उल्लेनखर् नवषय यसै वमोनजम र उल्लेख नभएको नवषय प्रचनलर् ऐन 

वमोनजम हुने छ । 

(२) यस ननदनेिकाको कुनै व्यवस्था प्रचनलर् ऐनसंग र्बानझएमा र्बानझएको हदसम्म स्वर्ः ननस्कृय भई सम्र्बनन्र्र् 

ऐनको व्यवस्था लाग  हुनेछ ।  
 

१९. अम्धकार प्रत्यायोजन र र्बाधा अड्काउ फुकाउूः (१) यस ननदनेिका अनसुारको काया सम्पादन गने गराउने 

अनर्कार अध्यक्षलाई हुनेछ र अध्यक्षले आफ  मार्हर्का कमाचारीलाई आवश्यकर्ा अनसुार अनर्कार प्रत्यायोजन 

गना सक्नेछ ।  

(२) यस ननदनेिकाको कायाान्वयनको क्रममा कुनै वार्ा अड्चन  आइपरेमा अध्यक्षले र्बार्ा अड्काऊ फुकाउन 

सक्नेछ ।  

 


