विधेयक सं ख्या :

मुख्य न्यायाधधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधधकार र्था सेिाका शर्त सम्बन्धमा
व्यिस्था गर्त बर्ेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय

गण्डकी प्रदे श, पोखरा

मुख्य न्यायाधधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधधकार र्था सेिाका शर्त सम्बन्धमा व्यिस्था गर्त
बर्ेको विधेयक
प्रस्र्ािर्ा :

मुख्य न्यायाधधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधधकार र्था सेिाको शर्त सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था

गर्त िाञ्छर्ीय भएकाले,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
१.

सं चिप्त र्ाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम “मुख्य न्यायाधधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधधकार र्था
सेिाका शर्त सम्बन्धी ऐर्, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐर् गण्डकी प्रदे शमा लागू हुर्ेछ ।
(३) यो ऐर् र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुर्ेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथत र्लागेमा यस ऐर्मा,–
(क) “अदालर् ” भन्नाले सिोच्ि अदालर्, उच्ि अदालर्, चिल्ला अदालर् सम्झर्ु पछत र
सो शव्दले कार्ूर् बमोचिम मुद्दाको कारबाही र वकर्ारा गर्त अधधकार प्राप्त अन्य
अदालर्, न्यावयक धर्काय िा अधधकारी समेर्लाई िर्ाउँछ।
(ख) “महान्यायाधधिक्ता” भन्नाले सं विधार्को धारा १५७ को उपधारा (२) बमोचिम धर्युक्त
र्ेपालको महान्यायाधधिक्ता सम्झर्ु पछत ।
(ग) “मुख्य

न्यायाधधिक्ता”

भन्नाले

सं विधार्को

धारा

१६०

बमोचिम

धर्युक्त

मुख्य

न्यायाधधिक्ता सम्झर्ु पछत ।
(घ) “सं विधार्” भन्नाले र्ेपालको सं विधार् सम्झर्ु पछत ।
३.

मुख्य न्यायाधधिक्ताको कायातलय र्था कमतिारी : (१) प्रदे शको रािधार्ी रहेको स्थार्मा मुख्य
न्यायाधधिक्ताको कायातलय स्थापर्ा हुर्ेछ ।
(२)

मुख्य

न्यायाधधिक्ताको

कायातलयमा

महान्यायाधधिक्ताको

कायातलयको

बररष्ठर्म्

कायातलयबाट

खवटएका

कमतिारीहरु रहर्ेछर् ।
(३)

मुख्य

न्यायाधधिक्ताको

अधधकृर्ले

मुख्य

न्यायाधधिक्ताको

धर्दे शर्मा रही सो कायातलयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ेछ ।
४.

मुख्य न्यायाधधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधधकार : (१) सं विधार्को धारा १६० मा उचल्लचखर् काम,
कर्तव्य र अधधकारको अधर्ररक्त मुख्य न्यायाधधिक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधधकार दे हाय
बमोचिम हुर्ेछ :–
(क) प्रदे श सरकार पि िा विपि भएको िा प्रदे श सरकारको हक, वहर् िा सरोकार रहेको
सं विधार् िा कार्ूर्को व्याख्या सम्बन्धी कुर्ै िवटल सं िैधाधर्क िा कार्ूर्ी प्रश्न समािेश
1

भएको िा प्रदे शको सन्दभतमा साितिधर्क महत्ि िा साितिधर्क सरोकारको मुद्दामा प्रदे श
सरकारको र्र्तबाट अदालर्मा उपचस्थर् भई बहस पैरिी गर्े, गराउर्े,
(ख) प्रदे श सरकार, प्रदे श सरकारको कायातलय िा प्रदे श सरकारले र्ोवकददएको अधधकारीले कुर्ै
सं िैधाधर्क िा कार्ूर्ी प्रश्नमा राय माग गरे मा कार्ूर्ी राय ददर्े,
(ग) प्रदे श सरकार र मार्हर्का धर्कायहरुका र्ाममा अदालर्बाट भएका आदे श िा र्ैसलाको
प्रभािकारी कायातन्ियर् गर्त गराउर् प्रदे श सरकारका मन्रालय िा कायातलयलाई

परािार

गर्े र्था आदे श िा र्ैसला कायातन्ियर्को अर्ुगमर् गर्े,
(घ) प्रदे शको कायतिर
े को कुर्ै विषयमा र्त्काल कार्ूर् बर्ाउर्ु पर्े िा भैरहेको कार्ूर् सं शोधर्
गर्ुत परे मा त्यसको कारण खुलाई प्रदे श सरकार समि धसर्ाररस गर्े,
(ङ) प्रदे श सरकारका मन्रालय, िा कायातलयबाट अदालर्मा प्रस्र्ुर् हुर्े धलचखर् ििार्
लगायर्का कार्ूर्ी धलखर्मा स्र्र कायम गर्त आिश्यक समन्िय गर्े,
ु ा कि र्था कारागारमा रहेका थुर्ि
ु ा र्था कैदी उपर
(ि) प्रदे श धभर रहेका वहरासर् थुर्ि
मार्िोचिर् व्यिहार भए, र्भएको सम्बन्धमा धर्रीिण गरी सो सम्बन्धी प्रधर्िेदर् र्यार गरी
सम्बचन्धर् धर्कायलाई आिश्यक सुझाि प्रदार् गर्े ।
(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (ि) बमोचिम गररएको अर्ुगमर्को प्रधर्िेदर् र्यार गरी
त्यसको एकप्रधर् प्रधर्िेदर् मुख्य मन्री र महान्यायाधधिक्ता समि पेश गर्ुत पर्ेछ ।
(३) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े कुर्ै मुद्दामा बहस पैरिी िा प्रधर्रिाको लाधग
सम्बचन्धर् अधधकारीले मुख्य न्यायाधधिक्तालाई अर्ुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधधिक्ता आर्ैले
प्रधर्धर्धधत्ि गर्त िा आफ्र्ो कायातलयको कुर्ै अधधकृर्लाई खटाउर् सक्र्ेछ ।
(४) कुर्ै न्यावयक िा अधतन्यावयक धर्कायबाट भएको धर्णतय िा आदे शबाट प्रदे श सरकारको
हक वहर्मा असर पर्े रहेछ र त्यस्र्ो धर्णतय िा आदे श विरुद्ध मुद्दा दायर गर्त, पुर्रािेदर् गर्त िा
पुर्रािलोकर्को लाधग धर्िेदर् ददर् िा अन्य कुर्ै कार्ूर्ी उपिार प्राप्त गर्त कार्ूर् बमोचिम कुर्ै
अधधकारी र्ोवकएको रहेर्छ भर्े मुख्य न्यायाधधिक्ता िा धर्िले र्ोकेको अधधकृर्ले त्यस्र्ो धर्णतय िा
आदे श

विरुद्ध

कार्ूर्

बमोचिम

सम्बचन्धर्

धर्कायमा

मुद्दा

दायर

गर्त, पुर्रािेदर्

गर्त िा

पुर्रािलोकर्को लाधग धर्िेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
(५) प्रदे श कार्ूर् बमोचिम स्थावपर् सं स्था िा धर्कायले गरे को कुर्ै धर्णतय िा काम
कारबाहीबाट प्रदे श सरकारको वहर् प्रधर्कूल भएको िा सं विधार् िा प्रिधलर् कार्ूर्को उल्लङ्घर्
भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधधिक्तालाई लागेमा र त्यस्र्ो धर्णतय िा काम कारबाही विरुद्ध उिूर गर्त
कार्ूर्ले कुर्ै अधधकारी र्ोवकएको रहेर्छ भर्े मुख्य न्यायाधधिक्ता आर्ैंले िा धर्िले र्ोकेको
अधधकृर्ले त्यस्र्ो धर्णतय िा काम कारबाही विरुद्ध कार्ूर्ी उपिार प्राप्त गर्त सक्र्ेछ ।
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(६) मुख्य न्यायाधधिक्तालाई प्रदे श सरकारको हक वहर् र सरोकार रहेको विषयमा र्ेपालको
िुर्सुकै अदालर्, न्यावयक धर्काय, कायातलय र पदाधधकारी समि उपचस्थर् हुर्े अधधकार हुर्ेछ ।
(७) मुख्य न्यायाधधिक्ताले प्रदे श सभा िा प्रदे श सभाको कुर्ै सधमधर्ले गरे को आमन्रण
बमोचिम त्यस्र्ो सभा िा सधमधर्को बैठकमा उपचस्थर् भई कार्ूर्ी प्रश्नको सम्िन्धमा राय व्यक्त गर्त
सक्र्ेछ ।
(८) मुख्य न्यायाधधिक्ताले प्रदे श सरकारको हक वहर् सरोकारको विषयमा अदालर्मा
वििाराधीर् कुर्ै मुद्दामा प्रदे श सरकारको र्र्तबाट बहस, पैरिी िा प्रधर्रिा गर्त प्रदे श सरकारले
धर्धातरण गरे को मापदण्डका आधारमा आिश्यकर्ा अर्ुसार कुर्ै कार्ूर् व्यिसायी िा सरकारी
िवकललाई र्ोक्र् सक्र्ेछ ।
(९) उपदर्ा (८) बमोचिम र्ोवकएको कार्ूर् व्यिसायीले प्रदे श सरकारको र्र्तबाट कुर्ै
मुद्दामा बहस, पैरिी िा प्रधर्रिा गदात प्रदे श सरकारले धर्धातरण गरे को मापदण्ड बमोचिमको
पाररश्रधमक पाउर्ेछ ।
५.

सहयोग र समन्िय गर्ुत पर्े :

(१) प्रदे श सरकार पि िा विपि भएको मुद्दा िा प्रदे श सरकारलाई

सरोकार पर्े अन्य कुर्ै मुद्दा कुर्ै अड्डा अदालर्मा वििाराधीर् रहेको अिस्थामा िा मुद्दा पर्े िा मुद्दा
दायर गर्ुत पर्े दे चखएमा सािी प्रमाण िुटाउर्े लगायर्का काममा मुख्य न्यायाधधिक्ताले सहायर्ा माग
गरे मा

प्रदे श सरकारका सम्बचन्धर् मन्रालय िा कायातलयले मुद्दाको िस्र्ुचस्थधर् बुझेको कमतिारी

खटाई सहयोग गर्ुत पर्ेछ ।
(२) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े मुद्दामा आिश्यक पर्े धर्णतय, धमधसल, र्ाईल िा
कागिार् मुख्य न्यायाधधिक्ताको कायातलयबाट माग भएमा प्रदे श सरकारका सम्बचन्धर् मन्रालय िा
कायातलयका कायातलय प्रमुखले यथाशीघ्र त्यस्र्ो कायातलयमा पठाउर्ु पर्ेछ ।
(३) मुख्य न्यायाधधिक्ताले आफ्र्ो प्रदे श धभर र्ेपाल सरकार िादी िा प्रधर्िादी भई कुर्ै
अड्डा, अदालर् िा अन्य कुर्ै मुद्दा हेर्े धर्कायमा िलेको मुद्दाको सम्बन्धमा आिश्यक िार्कारी
उच्ि एिं चिल्ला सरकारी िकील कायातलयसँग धलर् सक्र्ेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोचिम िार्कारी माग भई आएमा सम्बचन्धर् िवकल कायातलयले त्यस्र्ो
वििरण उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
६.

प्रधर्रिाको लाधग अर्ुरोध गर्ुत पर्े : (१) प्रदे श सरकार, प्रदे श सरकारका मन्रालय िा कायातलयको
र्र्तबाट कुर्ै मुद्दामा अदालर्मा बहस, पैरिी िा प्रधर्रिा गर्ुत पर्े भएमा मुख्य न्यायाधधिक्ताको
कायातलयलाई अर्ुरोध गर्ुत पर्ेछ ।
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(२) उपदर्ा (१) बमोचिम अर्ुरोध गदात प्रदे श सरकार, प्रदे श सरकारका मन्रालय िा
कायातलयको र्र्तबाट अदालर्मा पेश गरे का धर्िेदर्, धलचखर् ििार्, प्रधर्उत्तर, पुर्रािेदर् र्था
सम्बचन्धर् आिश्यक कागिार् सं लग्र् गरी पठाउर्ु पर्ेछ ।
(३) प्रदे श सरकार र अन्र्गतर् धर्कायहरुले अदालर् िा न्यावयक धर्कायहरुमा धर्िेदर्,
धलचखर् ििार्, प्रधर्उत्तर, पुर्रािेदर् आदद पेश गदात मुख्य न्यायाधधिक्ताको कायातलय मार्तर् पेश
गर्ुत पर्ेछ ।
७.

कार्ूर्ी राय माग्दा

k'¥ofpg'

पर्े रीर् : (१)प्रदे श सरकारको कुर्ै कायातलय िा प्रदे श सरकारले

र्ोवकददएको अधधकारीले कुर्ै सं िैधाधर्क िा कार्ूर्ी प्रश्नमा मुख्य न्यायाधधिक्तासँग राय माग गदात
दे हायको रीर् पूरा गरे को हुर् ु पर्ेछ :–
(क) राय माग गररएको विषयमा धर्णतय गर्े अधधकार त्यस्र्ो राय माग्र्े कायातलय िा अधधकारीलाई
भएको,
(ख) राय माग गररएको विषयसँग सम्बचन्धर् सम्पूणत वििरण सं िेपमा खुलाई सम्बचन्धर् कागिार्
सं लग्र् गररएको,
(ग) राय माधगएको विषयमा स्पष्टर्ः सं िैधाधर्क िा कार्ूर्ी प्रश्न उल्लेख गररएको,
(घ) राय माधगएको विषयमा अन्य कुर्ै कायातलय िा अधधकारीको समेर् राय धलर्ु पर्े िा अन्य
कुर्ै प्रविया पूरा गर्ुत पर्े भएमा सो राय धलएको िा त्यस्र्ो प्रविया पूरा गरे को,
(ङ)

राय माग गररएको विषयमा राय माग गर्े कायातलय िा अधधकारीको आफ्र्ो राय िा दृवष्टकोण
उल्लेख भएको ।
(२) उपदर्ा (१) बमोचिम राय माग गररएको र राय ददइएको विषय गोप्य रहर्ेछ ।

८.

मुद्दाको बहसमा र्िधबि : (१) प्रदे श सरकारलाई सरोकार पर्े मुद्दामा मुख्य न्यायाधधिक्ताले कुर्ै
विशेष

धर्दे शर् ददएको रहेछ भर्े त्यसको अधीर्मा रही मुख्य न्यायाधधिक्ताको कायातलयको

अधधकृर्ले व्यािसावयक आिरणको पालर्ा गरी आफ्र्ो र्िधबि अर्ुसार मुद्दामा बहस पैरिी गर्ेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोचिम बहस पैरिी गरे को आधारमामार बहस गर्े अधधकृर् उपर कुर्ै
कारबाही गररर्े िा मुद्दा िलाइर्े छै र् ।
९.

कारबाही गर्त सक्र्े : (१) प्रदे श सरकारको हक वहर् र सरोकार रहेको मुद्दामा प्रदे श सरकारको
कुर्ै अधधकारीले लापरिाही िा बदधर्यर्साथ काम गरे को िा सं लग्र् िा उल्ले ख गर्ुत पर्े उपलब्ध
प्रमाण िा सिुर् सं लग्र् िा उल्ले ख र्गरी मुद्दालाई कमिोर बर्ाएको धमधसलबाट दे चखएमा मुख्य
न्यायाधधिक्ताले

त्यस्र्ो अधधकारीलाई धर्िको सेिा शर्त सम्बन्धी कार्ूर् बमोचिम

कारबाहीको लाधग सम्बचन्धर् धर्काय समि लेखी पठाउर्ु पर्ेछ ।
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विभागीय

(२) उपदर्ा (१) बमोचिम कारबाहीको लाधग लेखी आएमा सम्बचन्धर् धर्कायको प्रमुखले
प्रिधलर् कार्ूर् बमोचिम कारिाही गर्ुत पर्ेछ ।
१०.

धर्दे शर्

पालर्ा

गर्ुत

पर्े

सं विधार्

:

र्था

सं घीय

कार्ूर्को

कायातन्ियर्को

सम्बन्धमा

महान्यायाधधिक्ताले ददएको धर्दे शर्को पालर्ा गर्ुत मुख्य न्यायाधधिक्ताको कर्तव्य हुर्छ
े ।
११.

िावषतक प्रधर्िेदर् : (१) मुख्य न्यायाधधिक्ताले प्रत्येक आधथतक िषतमा आफ्र्ो कायातलयले गरे का काम
कारबाहीको प्रधर्िेदर् र्यार गरी त्यस्र्ो आधथतक िषत समाप्त भएको धमधर्ले र्ीर् मवहर्ाधभर प्रदे श
प्रमुख समि पेश गर्ुत पर्ेछ र प्रदे श प्रमुखले मुख्यमन्री मार्तर् त्यस्र्ो िावषतक प्रधर्िेदर् प्रदे श
सभामा पेश गर्त लगाउर्ेछ

।

(२) उपदर्ा (१) बमोचिम पेश गररर्े प्रधर्िेदर्मा अन्य कुराका अधर्ररक्त आफ्र्ो
कायातलयको भौधर्क चस्थधर्, कायतबोझ, विधर्योचिर् रकम र उपलचब्ध काम कारबाहीको िास्र्विक
चस्थधर् चिरण गरी मुख्य न्यायाधधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधधकारका विषयमा राय सुझाि समेर्
उल्लेख गर्ुत पर्ेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोचिमको प्रधर्िेदर् महान्यायाधधिक्तालाई समेर् उपलव्ध गराउर्ु
पर्ेछ।
१२.

पाररश्रधमक र अन्य सुविधा : मुख्य न्यायाधधिक्तालाई उच्ि अदालर्का न्यायाधीशको पाररश्रधमक,
सुविधा र सेिाका अन्य शर्त सम्िन्धी ऐर्, २०७४ बमोचिम उच्ि अदालर्का न्यायाधीशले पाए
सरहको पाररश्रधमक, आिास सुविधा, धबिुली, धारा र टे धलर्ोर् सुविधा, सिारी, इन्धर् र सिारी ममतर्
सुविधा, दै धर्क र्था भ्रमण भत्ता र उपिार खित प्रदे श सरकारबाट उपलव्ध गराईर्ेछ ।

१३.

विदा : (१) मुख्य न्यायाधधिक्ताले उच्ि अदालर्का न्यायाधीशको पाररश्रधमक, सुविधा र सेिाका अन्य
शर्त सम्िन्धी ऐर्, २०७४ बमोचिम उच्ि अदालर्का न्यायाधीशले पाए सरहको भैपरी आउर्े धबदा,
पित धबदा, घर धबदा, विरामी धबदा, वकररया धबदा, प्रसूधर् धबदा र प्रसूधर् स्याहार धबदा पाउर्ेछ ।
(२) मुख्य न्यायाधधिक्ताको विदा मुख्य मन्रीबाट स्िीकृर् हुर्छ
े ।
(३) भैपरी विदा र पित विदा मुख्य न्यायाधधिक्ताले आर्ैले स्िीकृर् गरी धलर् सक्र्ेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोचिम मुख्य न्यायाधधिक्ताले विदामा बसेको िार्कारी मुख्य मन्रीको
कायातलयलाई ददर्ु पर्ेछ र एकै पटक र्ीर् ददर्भन्दा लामो विदामा बस्र्ु परे मा मुख्य मन्रीको
स्िीकृधर् धलर्ु

१४.

पर्ेछ ।

शपथ : मुख्य न्यायाधधिक्ताले आफ्र्ो पदको कायतभार सम्हाल्र्ु अचघ प्रदे श प्रमुखको उपचस्थधर्मा
उच्ि अदालर्को मुख्य न्यायाधीश समि अर्ुसूिीमा र्ोवकए बमोचिम पद र्था गोपर्ीयर्ाको शपथ
धलर्ु पर्ेछ ।
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१५.

अधधकार प्रत्यायोिर् : (१) मुख्य न्यायाधधिक्ताले यस ऐर् बमोचिम आर्ूलाई प्राप्त अधधकार मध्ये
आिश्यकर्ा अर्ुसार कुर्ै अधधकार आफ्र्ो कायातलयका अधधकृर्लाई प्रत्यायोिर् गर्त सक्र्ेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा िुर्सुकै कुरा ले चखएको भए र्ापधर् महान्यायाधधिक्ताको कायातलयबाट
खवटएका अधधकृर्ले र्ेपाल सरकारको विरुद्धमा बहस पैरिी िा प्रधर्रिा गर्े गरी अधधकार
प्रत्यायोिर् गर्त सवकर्े छै र् ।

१६.

धर्यम

बर्ाउर्े

अधधकार

:

(१)

प्रदे श

सरकारले

यस

ऐर्को

कायातन्ियर्का

लाधग

मुख्य

न्यायाधधिक्तासँग परामशत गरी आिश्यक धर्यमहरु बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
(२) प्रदे श सरकारले यस ऐर्को उदे श्य कायातन्ियर् गर्त आिश्यक मापदण्ड र धर्दे शीका
बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
१७.

आिार सं वहर्ा बर्ाउर्े अधधकार : प्रदे श सरकारले मुख्य न्यायाधधिक्ता, धर्िको कायातलयका अधधकृर्
र्था यस ऐर्को दर्ा ४ को उपदर्ा (८) बमोचिम र्ोवकएको कार्ूर् व्यिसायीले पालर्ा गर्ुत पर्े
विषयहरुमा आिार सं वहर्ा बर्ाई लागू गर्त सक्र्ेछ ।
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अर्ुसूिी
(दर्ा १४ सँग सम्बचन्धर् )
शपथ
ु र िर्र्ाप्रधर् पूणत िर्ादार रही सत्य धर्ष्ठापूिक
म .................................... मुलक
त प्रधर्ज्ञा
गदतछु/ ईश्वरको र्ाममा शपथ धलन्छु वक र्ेपालको रािकीय सत्ता र साितभौमसत्ता र्ेपाली िर्र्ामा धर्वहर्
ँ ै .................प्रदे शको मुख्य न्यायाधधिक्ता पदको कामकाि
रहेको र्ेपालको सं विधार्प्रधर् पूणत िर्ादार रहद
ु र िर्र्ाको सोझो चिर्ाइ, कसै को डर र्मार्ी, पिपार् र्गरी, पूिातग्रह
प्रिधलर् कार्ूर्को अधीर्मा रही मुलक
िा खराब भािर्ा र्धलई इमान्दाररर्ाका साथ गर्ेछु र आफ्र्ो कर्तव्य पालर्ाको धसलधसलामा आर्ुलाई
िार्कारीमा आएको गोप्य राख्नु पर्े कुरा म पदमा बहाल रहँदा िा र्रहँदा िुर्सुकै अिस्थामा पधर् कार्ूर्को
पालर् गदात बाहेक अरु अिस्थामा कुर्ै वकधसमबाट पधर् प्रकट िा सङ्केर् गर्े छै र् ।
...............
धमधर्ः
दस्र्खर्

प्रदे श सभाको सम्िर्् २०७५ साल साउर् ३१ गर्े बसेको बैठकले र्ेपालको सं विधार्को धारा १९९ बमोचिम यो
विधेयक पाररर् गरे को ब्यहोरा सं विधार्को धारा २०१ बमोचिम प्रमाचणर् गदतछु ।

नेत्रनाथ अधिकारी
सभामख
ु
गण्डकी प्रदे श
ममति :२०७५।०५।०५

प्रदे श

सभाका

नेपालको

सभामुखबाट

संवििानको

िारा

प्रमाणिि

यो

२०१

उपिारा

को

वििेयक

बमोजिम प्रमािीकरि गदद छु ।

ममतििः
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बाबु राम कुुँिर
प्रदे श प्रमुख

(२)

