सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति उल्िेलित लनर्माविी स्थानीर् सरकार सञ्चािन एन, २०७४ को दपफा
१०२ को उप दपफा ३ बमोलिम सवयसाधारणको िानकारीको िालग सावयिलनक गररएको छ ।
सम्वत् २०७४ सािको लनर्म न.ं १०
लदर्यरोगी तथा लबपन्न नागरीक उपचार सहर्ोग कोष पररचािन कार्यलबलध २०७४

यस सरुमारानी गाउँपालिका लित्र बसोबास गने लिर्घरोगी नागररकहरुिाई औषलि उपचार वापत आलथघक सहायता
उपिव्ि गराउन यस सरुमारानी गाउँपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को गाउँ सिाको लनर्घय अनुसार यस
गाउँपालिकामा एउटा लिर्घरोग स्वास्थ कोष स्थापना गरी रु.पाँच िाख बजेट लवलनयोजन गरीएको छ सो कोषको बजेट
व्यवस्थापन गनघका िालग लिर्घ रोग स्वास्थ कोष व्यवस्थापन कायघलवलि २०७४ पाररत गरी िागू गररएको छ ।
१.सलं िप्त नाम र प्रारम्भ
(क) यस कायघलबलि लनिेलिकाको नाम “लिर्घरोगी स्वास्थ कोष कायघलवलि २०७४” हो ।
(ख) यो कायघलबलि आ.व.२०७४।०७५ मा िागू हुनेछ ।
२. पररभाषा
लबषय वा प्रसँगिे अको अथघ निागेमा यस कायघलबलिमा,
(क) “अस्पताि” िन्नािे नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा संचािन िएका सरकारी अस्पतािहरु र समय समयमा यस सरुमारानी
गाउँपालिका गाउँकायघपालिकाको लनर्घयबाट तोके का अस्पतािहरु सम्झनु पछघ ।
(ख) “लिर्घरोग“ वा “लिर्घरोगी” िन्नािे मटु ु रोग, मृगौिारोग, क्यान्सर, पालकघ न्सस, अल्जाईमसघ, स्पाईनि ईन्जरु ी, हेड ईन्जरु ी,
सल्यलियाद्घारा उपचार गनघु पने अन्य रोग र यस गाउँपालिका अन्तगघतका स्वास््य संस्थाबाट उपाचार हुन नसक्ने तर अन्य सरकारी
अस्पतािमा उपचार हुनसक्ने रोगहरु सम्झनु पछघ ।
(ग) “कोष” िन्नािे यस कायघलबलि लनिेलिका वमोलजम लिर्घरोगी तथा लवपन्न नागररकिाई लिर्घ तथा कडा रोगको उपचारका िालग
आलथघकसहयोग प्रिान गनघ यस गाउँपालिकामा रहेको “लिर्घरोगी तथा लबपन्न नागररक उपचार सहयोग कोष“ सम्झनु पछघ ।
(र्) “कायघलबलि लनिेलिका” िन्नािे “लिर्घरोगी स्वास्थ कोष व्यवस्थापन कायघलबलि २०७४“ सम्झनु पछघ ।
(ङ) “अन्य रोग”िन्नािे यस गाउँपालिका अन्तगघत संचािनमा रहेका स्वास््य संस्थामा उपचार हुन नसक्ने तर अन्य सरकारी
अस्पतािहरुबाट उपचार हुन सक्ने यसै गाउँपालिकाको बालसन्िा त्यस्तो रोगी सम्झनु पछघ ।
३.आलथयक सहार्ता उपिब्ध गराउन सम्बन्धमा ः

लिर्घरोग स्वास्थ कोषबाट आलथघक सहायता उपिब्ि गराउने सम्बन्िमा सम्बन्िीत वडा सलमलतको लसाारलस , उपचार गने वा उपचार
गराएको अस्पतािको लप्रस्के प्सन वा सो संग सम्बन्िीत अन्य कागजाज सम्बन्िीत व्यलिको नागररकता वा नाबािक िाई जन्म िताृृ
प्रमार्पत्रको आिारमा गाउँकायघपालिकाको लनर्घय बमोलजम उपचार खचघ उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
नोट ः अन्र् रोगको हकमा रकम लनधायरण गने प्रर्ोिनको िालग र्स सलमलतिे आवश्र्क .ठानेमा लवज्ञ वा सम्बन्धीत
लवषर्को िानकार व्र्लि संग सझ
ू ाव लिन पलन सक्नेछ ।
४.लदर्यरोग स्वास्थ कोषबाट सहर्ोग सम्बन्धी व्र्वस्था ः
१)यस कोषमा िेहाय अनसु ारको रकम जम्मा गररनेछ ।
क) सरुमारानी गाउँपालिकाबाट वालषघक रुपमा िीर्घरोग स्वास्थ कोष्मा लवलनयोजन िएको रकम ।
ख) नेपाि सरकार बाट प्राप्तहुने अनिु ान सहयोग ।
ग) लवलिन्न सरकारी गैर सरकारी तथा अन्य िाताबाट प्राप्त िएको सहयोग ।
र्) अन्य श्रोत ।
२. कोषको सञ्चािन ृ यस कोषको रकम गाउँपालिका लिर्घरोग स्वास्थ कोषको खातामा जम्मा गरी स्थानीय लनकाय आलथघक
प्रिासन लनयमावलि २०६४ अनसु ार खचृ गररनेछ ।
३. कोषमा जम्मा िएको रकम ृ यस कोषमा जम्मा िएको रकम लिर्घ रोगीहरुका सहयोगका िालग बाहेक अन्य प्रयोजनमा खचघ गनघ
पाईनेछैन ।
४.िेखा परीक्षर् ृ यस कोषको आन्तरीक िेखा पररक्षर् आ.िे.प िाखाबाट र अन्तीम िेखा परीक्षर् महािेखा पररक्षकको
कायघियबाट गररनेछ ।
५. खाता सचं ािन ृ यस कोषको खाता सचं ािन स्थानीय लनकाय आलथघक प्रिासन लनयमावलि २०६४ अनसु ार हुनेछ ।
५. आलभिेि राख्नु पने ः
१.आलथघक अलििेख राख्ने िेखा पररक्षर् गराउने र अलथघक लियाकिाप संग सम्बन्िीत अलििेख िेखा िाखा िे राख्ने छ ।
२. लसााररस सम्बन्िी अलििेख स्वास्थ िाखािे राख्ने छ ।
३. उपचार र आलथघक सहायता उपिब्ि गराईएको संग सम्बन्िीत अलििेख प्रमख
ु प्रिासलकय अलिकृ त कक्षमा रालखनेछ ।
६. अनुगमन तथा प्रलतवेदन सम्बन्धमा ः
१) यो लनिेलिका अनसु ार गररएका काम कारवालहका िालग गाउँपालिका बाट अनगु मन गररनेछ ।
२) यो लनिेलिका अनसु ार सञ्चालित कायघहरुको प्रलतवेिन गाउँकायघपालिकामा पेि गररनेछ ।

७.सश
ं ोधन तथा पररमाियन सम्बन्धमा ः
१). यस कोषिाई व्यवलस्थत बनाउन आवश्यकता अनसु ार गाउँकायघपालिका बाट सि
ं ोिन तथा पररमाजघन गनघ सलकनेछ ।
८. िारेिी तथा बचाउ ः
यस कायघलवलिमा व्यवस्थामा िएको कुराहरुको हकमा स्थानीय तहको िासन सञ्चािन सम्बन्िी आिेि २०७४ स्थानीय लनकाय
आलथघक प्रिासन सम्बन्िी लनयामावलि २०६४ को लनयम तथा अन्य प्रचलित काननु सगं बालझएको हकमा बालझएको हि सम्म खारेजी
हुनेछ ।
४.गाउँपालिका स्तररर् लसफाररस सलमती
लिर्घरोगी तथा आलथघक रुपिे लवपन्न नागररकिाई औषलि उपचार खचघ उपिव्ि गराउने प्रयोजनका िालग लसााररस गनघयस
गाउँपालिकामा िेहायको लसााररस सलमलत रहनेछ ृ
(क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –अध्यक्ष
(ख)गाउँपालिकाको स्वास््य िाखा प्रमख
ु –सिस्य सलचव
(ग) गाउँपालिकाको प्रिासन िाखा प्रमख
ु –सिस्य

५.आलथयक सहार्ता उपिब्ध गराउने सलमती ः
िाा (३) वमोलजमको आलथघक सहायता उपिव्ि गराउने सम्वन्िमा िाा (४) वमोलजमको लसााररि सलमलतको लसााररिको आिारमा
उपचार खचघ उपिव्ि गराउने सम्वन्िमा िाा (३) को आिीनमा रलह रकम लनिाघरर् गरी रकम उपिब्ि गराउन िेहाय वमोलजम सलमलत
गठन हुनेछ । यस सलमलतको वैठक कम्तीमा मलहनाको एक पटक वस्नेछ ।
(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष – अध्यक्ष
(ख)प्रमख
ु प्रिासलकय अलिकृ त– सिस्य सलचव
(ग)िेखा प्रमख
ु – सिस्य

नोट ः अन्र् रोगको हकमा रकम लनधायरण गने प्रर्ोिनको िागी र्स सलमतीिे आवश्र्क ठानेमा लबज्ञ वा सम्वलन्धत
लबषर्को िानकार ब्र्िी सँग सुझाव लिन वा सलमतीको बैठकमा आमन्रण गनय पलन सक्नेछ ।

६.लदर्यरोगी तथा लबपन्न नागरीक उपचार सहर्ोग कोष सम्बलन्ध ब्र्वस्था

िाा (३) वमोलजम आलथघक रुपिे लवपन्न लिर्घरोगीहरुिाई लिईने उपचार खचघ सहयोगका िालग यस गाउँपालिकामा छुट्टै एकलिर्घरोगी
तथा लबपन्न नागरीक उपचार सहयोग कोषस्थापना गरी संचािन गररने छ । सो कोषको िागी सरुु मा रु ५ िाखको हुनछे । सो रकम यस
सरुमारानी गाउँपालिकामा प्राप्तसमानीकरर् अनिु ानबाट अनिु ान स्वरुप उपिव्ि गराईनेछ । यलि सो िन्िा बलि रकम आवश्यक पने
िेखीएमा गाउँकायघपालिकािे लनर्घय गरी गाउँसिाबाट अनमु ोिन गराई आवश्यकता अनसु ार थप रकम लवलनयोलजन गरी थप गनघ सलकनेछ
। यो कोषमा न्यनू तम रु.१(एक) िाख मौज्िात रहनेछ । यस कोषकोिागी कुनै ब्यिी वा समहु िे रकम उपिब्ि गराउन चाहेमा उपिब्ि
गराउन सक्ने छ । यसको व्यवस्थापन िाा (५) वमोलजमको सलमलतिे गनेछ ।
७.लदर्यरोगी तथा लवपन्न नागररकिे उपचार सेवा िचय रकम लिने तररका ः
१) लिर्घरोगी तथा लवपन्न लवरामीिे िाा (३) मा व्यवस्था िए वमोलजमको सहायता रकम प्राप्त गनघ यसगाउँपालिकामा स्थायी वसोवास
िएको प्रमार् पत्र, वडा कायाघियको लसााररस रअस्पताि वा स्वास््य संस्थाको लबरामी पजु ाघ सलहत यस गाउँपालिकाको िाा (४)
बमोजीम गलठत सलमती समक्षसलहत लनवेिन लिनु पनेछ । िाा ४ बमोलजमको सलमलतिे प्राप्त लनवेिन उपर छानलबन गरी िाा ५
बमोजीमको सलमती समक्ष पेि गने छ ,
२) उप िाा १ बमोजीम लनवेिन प्राप्त िए पलछ िाा (४) बमोजीम गलठत सलमतीिे उपचार सेवा खचघ रकमका िागी हप्तामा एक पटक
िाा (५) बमोजीम गलठत सलमती समक्ष लसााररस गने छ । यसरी लसााररस गिाघ िाा (३) वमोलजम तोलकएका लिर्घरोग तथा लवपन्न
नागररकिाई मात्र लसााररस गनघु पनेछ ।
३) िाा (३) मा तोलकएका रोगहरुको हकमा बषघमा एक पटक िन्िा विी लसााररस लिन।लिन पाईने छै न । यस्तो लसााररसको अलििेख
यस गाउँपालिकाको स्वास््य िाखािे िरुु स्त रालख मालसक रुपमा िाा (५) बमोजीम गलठत सलमती समक्ष प्रलतवेिन गनेछ ।
४) उपिाा (२) वमोलजम लसााररस गिाघ लसााररस सलमलतको लनर्घय गरेर मात्र गनघु पनेछ । लसााररस निै यो सलु विा उपिव्ि गराईने
छै न ।
५) उप िाा (१) वमोलजमको लसााररस गिाघ यस प्रयोजनका िालग तोलकएका सम्बलन्ित पक्षिे लवरामीको माग वमोलजम िाा(३)िाई
ध्यानमा राखी लसााररस गरी पठाउनु पनेछ र यस्तो लसााररसिाई सम्वलन्ित सलमतीिे अलनवायघ रुपमा ग्रहर् गनेछ । तरगित लसााररस
गररएको िएमा सम्बलन्ित पक्षिाई सझु ब सलहत सचेत गराउन वा लसााररस पररवतघन गनघ िगाउन वा लाताघ पठाउन सलकनेछ । सलमतीिे
आाै पररवतघन गनघ सलकने िइ पररवतघन गरेमा सम्वलन्ित पक्षिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
८.लसफाररस सलमतीको काम, कतयव्र् तथा अलधकार ः –
१.लिर्घरोगी तथा लवपन्न नागररकिे उपचार खचघको िागी पेि गरेको लनवेिन सक
ं िन गने ।
२.तोलकएको समयमा सलमलतबाट लनर्घय गरर “आलथघक सहायता उपिब्ि गराउने सलमती” समक्ष पेि गने ।
३.लसााररस गने लनकाय वा पक्षिे गरेको लसााररस,लबरामीिे पेि गरेको लनवेिन लमिे नलमिेको, हुनपु ने आवश्यक कागजात िए
निएको छानलबन गरर सम्बलन्ित पक्ष वा ब्यिीिाई जानकारी गराउने ।

४.सामान्यतया लनवेिन परेको ३ (तीन) लिन लित्र आलथघक सहायता उपिब्ि गराउने सलमती समक्ष लसााररस गने । कारर्वि लििा
िएमा लसााररस पत्रमा लनवेिन लिएको लमलत समेत उल्िेख गने ।
५.उपचार सहायताका िालग लसााररस गरी पठाईएका लवरामीहरुको लववरर् अध्याबलिक गरी राख्ने ।
६.लसााररस गिाघ परु ानो लववरर् के िाई िोहोरो नपने गरर मात्र लसााररि गने ।
७.लसााररि गररएका मध्ये के कलत लवरामीिे उपचार सहयोग सेवा लिएनलिएको हो सोको लववरर् समेत अध्यबलिक गरी राख्ने र आाु
िन्िा मालथल्िो सलमती वा लनकायिे खोजेमा जानकारर गराउने ।
८.सलमतीको बैठक लनयमीत बलस प्राप्त लनवेिनहरु छानलबन गरी लसााररस गने ।
९.आलथघक सहायता उपिब्ि गराउने सलमतीको काम, कतघव्य तथा अलिकार –
क) िाा ६ वमोलजमको कोषबाटिोहोरो नपने गरीलसााररस सलमतीबाट लसाररस िइ आएका लबरामी वा सेवाग्रालहिाई आलथघक
सहायता उपिब्ि गराउने । सेवा पाएकासेवाग्रालहको अलििेख राख्ने । िोहोरो लसााररस िई आएमा आलथघक सहायता बपतको रकम
प्रवाह नगने र सोको पृष्टपोषर् लसााररस सलमतीिाई लिने ।
(ख) आलथघक सहायता पाएका लवरामीिाइ सम्वलन्ित लचलकत्सक वा अस्पतािमा प्रेषर् गने ।
(ग) उपचार सहायता लिएका लवरामीिाई लचलकत्सकको सल्िाह वमोलजम औषलि वा अन्य उपचार गिाघ उपिब्ि गराईएको
सहायतारकम अपगु िएमा तोकीएको हि सम्म पनु ृ थप रकम उपिव्ि गराउन सक्ने ।
(र्) िाा (३) वमोलजमको सीमा लित्र रही एकजना लवरामीिाई एक पटक मात्र उपचार आलथघक सहयोग सेवा बापतको रकम लिर्घरोगी
तथा लबपन्न नागरीक उपचार सहयोग कोषबाटप्रिान गने ।
(ङ)तोलकएको रकम िन्िा विी रकम एक लवरामीको िालग खचघ नहुने गरी स्पष्ट अलििेख राख्ने व्यवस्था लमिाउने ।
(च) लिर्घरोगी तथा लबपन्न नागरीक उपचार सहयोग कोषको सरं क्षर् पररचािन र अध्यावलिक गरी राख्ने ।
(च) चौमालसक रुपमा सेवाको लववरर् र खचघ िएको रकम गाउँकायघपालिकािाई जानकारी गराउने । कोषमा हुनपु ने न्यनू तम मौज्िात
रकम रालखराख्न लबषेि ब्यवस्था लमिाउने ।
(ञ)आवश्यकता अनसु ार सलमतीको बैठक बलस आलथघक सहायता रकम सम्बलन्ित पक्षिाई उपिब्ि गराउने ।
१०.िाता संचािन
लिर्घरोगी तथा लबपन्न नागरीक उपचार सहयोग कोषको खाता गाउँकायघपालिकाको लनर्घय अनसु ार नेपाि सरकार सँग अनमु ती लिई
सञ्चािनमा रहेको कुनै गाउँपालिकाको नजीक पने बैकमा खोिीने छ । सोको रकम लनकासा िि
ु ानीको लनलमत्त यस गाउँपालिकाको
प्रमख
ु प्रिासलकय अलिकृ त र िेखा प्रमख
ु को संयि
ू िस्तखतबाट सञ्चािीत हुने छ ।
११.अलभिेि राख्नु पने ः –

१.आलथघक अलििेख राख्ने िेखा पररक्षर् गराउने र अलथघक लियाकिाप सँग सम्बलन्ि अलििेख िेखा िाखािे राख्ने छ ।
२.लसााररस सँग सम्बलन्ित अलििेख स्वास््य िाखािे राख्ने छ ।
३.उपचार आलथघक सहायता उपिब्ि गराईएको सँग सम्बलन्ित अलििेख प्रमख
ु प्रिासलकय अलिकृ त कक्षमा राखीने छ ।
१२.अनुगमन सम्बलन्ध व्र्वस्था –
लिर्घरोगी तथा लवपन्न नागररकिाई औषलि उपचार सेवा प्रिान गने कायघको अनगु मन गनघ, यस सरुमारानी गाउँपालिकामा अन्तरगत
रहेको अनगु मन तथा मल्ू याक
ं न सलमलत तथा, गाउँकायघपालिकािे आवश्यक ठानेमा अन्य ब्यिी वा सर्ं सस्ं थाका प्रलतलनलिहरुको एक
संयन्त्र पलन बनाउन सलकने छ ।
१३.कारवाही हुने –
यस कायघलबलि लनिेलिका लवपररत कायघ गने गराउने कुनै पलन ब्यिी समहु वा यसै कायघलबलि बमोजीम गलठत सलमती, सलमतीका
पिालिकारी वा सिस्यहरुिाई समेत प्रचलित काननू वमोलजम कारवाही हुनेछ । सरकारी, लनजी तथा गैह्र सरकारी अस्पतािहरुिे गित
लबि लिन वा सम्बलन्ित ब्यिीिे लिन हुिनै । यस्तो गरेको प्रमार्ीत िएमाप्रचलित काननू वमोलजम कारवाही हुनेछ, उपिब्ि गराइने
रकम लिईने छैन, लिई सके को िएपलन रकम लाताघ गररनेछ साथै त्यस्तागित कायघ गने अस्पताि वा ब्यिीिाई गित कायघ गने सलु चमा
राखी आगामी लिनमा त्यस्ता िाई यस्तो सहायता बापतको कुनै पलन सेवा उपिब्ि गराईने छैन ।
१४. िारेिी र बचाउ –
यो कायघलबलि लनिेलिका स्वीकृ त िएको लमलत िेलख िागू हुनछे । साथै यो कायघलबलि िागू िए िेलख यस अलर् यसै कायघलवलि अनक
ु ुि
िएका कायघहरु यस कायघलबलििे समेटेको हि सम्म यसैकायघलबलिलनिेलिका वमालजम िएको मालननेछ ।

अनुसूची–१
(दफा ३ सगं सम्वलन्धत)
उपचार सहार्ता रकम उपिब्ध हुने रोगको लववरण
यस कायघलबलि लनिेलिकाको प्रयोजनको िालग िेहायको रोगको िालग लिर्घ वा कडा रोग िन्नािे िेहाय वमोलजमका रोगहरु सम्झनु पछघ ।
१. मृगौिा रोग
क. अल्पकालिन रुपमा मृगौिािे काम नगरेको (ARF)
ख. िीिघकालिन रुपमा मृगौिािे काम नगरेको (CRF)
ग. Acute Glumerulo Nephritistis and Nephritis Syndrome िएका लवरामीहरुको मृगौिा काम गने छाडेपलछ मात्र सेवा
पाउनेछ ।

र्. मृगौिा खराव िै Dialysis गनघु पने िएमा ।
ङ. मृगौिा लपसावथैिी, Urethra संग सम्बन्िीत Operation गनघु पने िएमा ।
१.१. मृगौिा रोगका िालग पाउने सलु विाहरु मालथ उल्िेलखत अवस्थाको पलहचान तथा उपचारका िालग आवश्यक पने औषलि तथा
सेवा िल्ु कहरु ।
२. मुटु रोगका िालग पाउने सुलवधाहरु
क. मटु ु रोगको लनिानका िालग आवश्यक पने लविेष परीक्षर्हरु जस्तै ECG,Echo cardiography,Lab tests TMT,Halter
Monitoring , ABP,Angiography सवै प्रकारका िल्य लचलकत्सा सलु विाहरु ।
ख. मटु ु रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषलिहरु तथा सेवा िल्ु कहरु ।
३. सवै लकलसमका क्यान्सर रोगहरु
३.१. क्यान्सर रोगका िालग पाउने सलु विाहरु यस रोगको पलहचान तथा उपचारका िालग आवश्यक पने औषलि तथा सेवा िल्ु कहरु ।
४. पालकघ न्सन तथा अल्जाईमसघ रोगहरु
यी रोगहरुको पलहचान तथा उपचारका िालग आवश्यक पने लवलिन्न लनिानात्मक पररक्षर्, औषलि तथा सेवा िल्ु करु ।
५. स्पाईनि ईन्जरु ी तथा हेड ईन्जरु ी िएका लवरामी
६. अन्य रोग (आलथघक रुपमा लबपन्न)
क.यस गाउँपालिकामा रहेका स्वास््य संस्थामा उपचार हुन नसक्ने रोग िएका लवरामी ।
ख.सल्यलियाद्घारा उपचार गनघु पने लबरामी ।
सेवाग्रालहिे सहार्ता रकम माग गदाय पेश गनयु पने कागिात
१.सरुमारानी गाउँपालिकाको सम्बलन्ित वडा कायाघियको लबपन्नता खि
ु ेको लसााररस पत्र ।
२.उपचार गने वा उपचार गराएको अस्पतािको प्रमार्ीत लबि, लप्रस्के प्सन र सो सँग सम्बलन्ित अन्य कागजात ।
३.सम्बलन्ित ब्यिीको नागरीकता वा नाबािक िए जन्मिताघ प्रमार् पत्र ।
४.यस गाउँपालिकामा सञ्चािनमा रहेका स्वास््य संस्थामा उपचार हुन नसक्ने िलन प्रेषर् गरेको सम्बलन्ित स्वास््य संस्थाको प्रेषर्
पजु ाघ वा लसाररस पत्र ।
५.रु १०।– को हुिाक लटकट टाँस गररएको सहायता रकम र कारर् उल्िेख िएको लनबेिन ।
६.लसााररस सलमती वा आलथघक सहायता उपिब्ि गराउने सलमतीिे आवश्यक ठानेका अन्य कागजात ।

नोट ः उल्िेिीत कागिातहरु सक्किै वा प्रलतलिलप पलन पेश गरेमा मान्र् हुनेछ । तर प्रलतलिलप पेश गदाय सक्कि प्रलत
पलन देिाउनु पने छ ।
आज्ञािे,
शारदा रिौरे
प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत
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