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विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐि, २०५८

लालमोहर र प्रकाशि नमनत
२०५८।१०।१०

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत
१.

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल
कािू ि सं शोधि गिे ऐि, २०६६

२.

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०६६।१०।७
२०७२।११।१३

२०५८ सालको ऐि िं . १३
.................
विद्युत चोरी नियन्त्रण गिे सम्बन्त्धमा व्यिस्था गिन बिेको ऐि
प्रस्ताििा : विद्युत चोरी नियन्त्रण गिे सम्बन्त्धमा आिश्यक कािू िी व्यिस्था गिन िाञ्छिीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजानधराज ज्ञािेन्त्र िीर विक्रम शाहदे िको शासिकालको पवहलो िर्नमा
सं सदले यो ऐि बिाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्िप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐि, २०५८”
रहे को छ ।

(२) यो ऐि तुरुन्त्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभार्ा : विर्य िा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,
(क)

“विद्युत” भन्नाले पािी, खनिज ते ल, कोइला, गयााँस, सौयन शम्ि, िायु शम्ि,
आणविक शम्ि िा अन्त्य कुिै साधिबाट उत्पादि हुिे विद्युत शम्ि

(ख)
(ग)

सम्झिु पछन ।

“वितरक” भन्नाले दफा ३ बमोम्जमको विद्युत नबक्री वितरक सम्झिु
पछन ।

“ग्राहक” भन्नाले वितरकले नबक्री वितरण गरे को विद्युत से िा उपभोग गिे
ग्राहकको सू चीमा िाम दतान भएको व्यम्ि िा सं स्था सम्झिु पछन र सो
शब्दले कुिै सं स्था िा कायानलयको हकमा सो सं स्था िा कायानलयको



यो ऐि सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गते दे म्ख लागू भएको ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।
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प्रमुख र दतानिाल ग्राहकको मृत्यु भइसकेको अिस्थामा त्यस्तो दतानिाल

ग्राहकको प्रचनलत कािू ि बमोम्जमको हक खािे हकिाला समेतलाई
(घ)
(ङ)

जिाउाँछ ।

“उपभोिा” भन्नाले वितरकले नबक्री वितरण गरे को विद्युत से िा उपभोग
गिे व्यम्ि िा सं स्था सम्झिु पछन ।

“घर” िा “भिि” भन्नाले आिासीय िा गैर आिासीय घर िा भिि सम्झिु
पछन र सो शब्दले सं स्था, कायानलय, पसल, गोदाम, कारखािा आदद रहे को
घर, भिि िा टहरा र सो घर, भिि िा टहराको कम्पाउण्ड समेतलाई

(च)
(छ)

जिाउाँछ ।

“कसू र” भन्नाले दफा ७ बमोम्जम विद्युत चोरी सम्बन्त्धी कसू र सम्झिु
पछन ।

“कसू रदार” भन्नाले दफा ७ बमोम्जम विद्युत चोरी सम्बन्त्धी कसू रमा
सं लगि हुिे व्यम्ि सम्झिु पछन र सो शब्दले उि कसू रमा सं लगि

(ज)

वितरकको कमनचारीलाई समे त

जिाउाँछ ।

“उजानमापक यन्त्र” भन्नाले उपभोिाले खपत गरे को विद्युत पररमाणको
एकाई गणिा गिनको लानग वितरकको तफनबाट ग्राहकको घर िा भििमा

जडाि गररएको उजानमापक यन्त्र र सोसं ग सम्बम्न्त्धत अन्त्य उपकरण
(झ)
(ञ)
(ट)

समे त सम्झिु पछन ।

“सं स्था” भन्नाले प्रचनलत कािू ि बमोम्जम स्थापिा भएको सं स्था सम्झिु
पछन ।

“अिुसन्त्धाि अनधकारी” भन्नाले दफा १२ को उपदफा (१) बमोम्जम
तोवकएको अिुसन्त्धाि अनधकारी सम्झिु पछन ।

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐि अन्त्तगनत बिेको
नियममा तोवकएको िा तोवकए बमोम्जम सम्झिु पछन ।
पररच्छे द–२
विद्युत वितरक र विद्युत चोरी सम्बन्त्धी व्यिस्था

३.

विद्युत वितरक : दे हाय बमोम्जमको विद्युतको हकमा दे हाय बमोम्जमको व्यम्ि िा
सं स्थालाई विद्युत वितरक मानििेछ :–
(क)

विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४ बमोम्जम विद्युत उत्पादि तथा नबक्री
वितरण गिे अिुमनतपर प्राप्त गरी राविय ग्रीड प्रयोग गरी िा िगरी नबक्री
वितरण गरे को विद्युतको हकमा अिुमनत पर प्राप्त व्यम्ि,
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(ख)

विद्युत ऐि, २०४९ को दफा २१ बमोम्जम िेपाल सरकारले खरीद गरी
राविय ग्रीडमा समािेश गराई नबक्री वितरण गररिे विद्युतको हकमा िेपाल
सरकार र अन्त्य कुिै सं स्था माफनत खरीद गराई नबक्री वितरण गरे को

(ग)

विद्युतको हकमा त्यसरी खरीद गिे सं स्था,

विद्युत ऐि, २०४९ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोम्जम िेपाल
................. नभर आयात गरी नबक्री वितरण गरे को विद्युतको हकमा

(घ)

सम्बम्न्त्धत आयातकतान,

विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ३४ बमोम्जम िेपाल सरकार आफैंले
उत्पादि तथा विकास गरी नबक्री वितरण गिे विद्युतको हकमा िेपाल

(ङ)

सरकार,

विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ३५ बमोम्जम िेपाल सरकारसं ग विद्युत
नबक्री वितरण सम्बन्त्धमा करार गरी नबक्री वितरण गरे को विद्युतको

(च)

हकमा त्यस्तो करार गिे व्यम्ि िा सं स्था,

एउटा वितरकको वितरण प्रणाली प्रयोग गरी एउटा प्िाइन्त्टबाट म्व्हनलङ्ग
गरी अको प्िाइन्त्टमा विद्युत प्राप्त गरी नबक्री वितरण गिे विद्युतको हकमा

४.

त्यसरी पनछल्लो प्िाइन्त्टमा विद्युत प्राप्त गिे व्यम्ि िा सं स्था,

वितरकको दावयत्ि : आफ्िा उपभोिाहरुको वहतलाई सिोपरी राखी काम गिुन वितरक
सं स्था र त्यसका कमनचारीहरुको कतनव्य हुिेछ । सो सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए
बमोम्जम

हुिेछ

र

उपभोिाहरुको

हकको

उल्लङ्घि

भएमा

तोवकए

बमोम्जमको

िनतपूनतनको व्यिस्था गररिेछ ।
५.

आचार सं वहता : वितरक सं स्था र आफ्िा कमनचारीहरुको हकमा यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ
एक आचार सं वहता तयार गरी लागू गररिेछ । यसको उल्लङ्घिकतान फौजदारी अनभयोग

६.
७.

सरह सजायको भानगदार हुिेछ र यस सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम हुिेछ ।

विद्युत चोरी गिन िहुिे : कुिै पनि व्यम्िले विद्युत चोरी गिन गराउि िा त्यस्तो कायन
गिन कसै लाई मद्दत गिन हुाँदैि ।

कसूर गरे को मानििे : (१) कुिै पनि व्यम्िले दे हाय बमोम्जमको कुिै कायन गरे मा
विद्युत चोरीको कसू र गरे को मानििछ :–
(क)

उजानमापक यन्त्रमाफनत बाहे क विद्युतको अन्त्य लाइिबाट प्रत्यि िा
अप्रत्यि रुपमा विद्युतको लाइि तािेमा िा जडाि गरे मा,

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।
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(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

वितरकको स्िीकृनत वििा सडक बत्ती िा अन्त्य प्रयोजिको लानग
विद्युतको लाइिबाट विद्युतको लाइि तािेमा िा जडाज गरे मा,

उजानमापक यन्त्र माफनत घर िा भििमा विद्युतको आपूनतन गिन
निधानररत प्रविनध बाहे कको अन्त्य प्रविनध अपिाएमा,

एउटा उजानमापक यन्त्रको पोलाररटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र
अको उजानमापक यन्त्र िा अथनबाट न्त्यू ट्रल लाइि नलएमा,

उजानमापक यन्त्रमा कुिै पदाथन घुसाएमा िा अन्त्य कुिै तररकाबाट
उजानमापक यन्त्रको नडस्कको सामान्त्य पररचालिमा अिरोध खडा

(च)
(छ)

गरे मा,

टनमनिल नलङ्क खोले मा,
वितरकको तफनबाट उजानमापक यन्त्रमा लगाइएको टनमनिल िा टे ष्ट
नसल तोडे मा, िासे मा, नबगारे मा िा िक्कली टनमनिल िा टे ष्ट नसल

(ज)
(झ)

प्रयोग गरे मा,

उजानमापक यन्त्र तोडी, िासी, नबगारी िा अन्त्य कुिै वकनसमले िनत
पु¥याएमा िा सामान्त्य पररचालि हुि िसक्िे गरी असिम बिाएमा,

उजानमापक यन्त्र राख्ने बाकसको नसल िभएको िा भए तापनि
वितरकको छाप िलागेको िा वितरकको बाहे क अरु कसै को छाप

(ञ)
(ट)

लगाएको िा त्यस्तो नसल नबगारे को,

सी.टी. िा पी.टी. िा दुबैको नसल नबग्रेको, पोलाररटी उल्टो िा
फरक भएको िा किेक्शि छु ट्टाइएको,

खण्ड (क) दे म्ख (ञ) सम्म उम्ल्लम्खत अिस्थामा बाहे क विद्युत
शम्िको चोरी गिे अन्त्य कुिै तररका अपिाएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनि कसू रको अिुसन्त्धाि
तथा तहवककातको नसलनसलामा प्राविनधक जााँचबुझ हुाँदा ग्राहक िा उपभोिाको तफनबाट

िभई अन्त्य कुिै प्राविनधक कारण िा भवितव्यबाट उजानमापक यन्त्र नबनग्रएको दे म्खएमा
कसू र गरे को मानििे छै ि ।
८.

कसूरको दावयत्ि निवहत रहिे : (१) दफा ७ बमोम्जमको कसू रको दावयत्ि सो कसू र
सम्बन्त्धी कायनमा सं लगि व्यम्ि, सम्बम्न्त्धत ग्राहक र त्यस्तो कसू र गिन मद्दत पु¥याउिे
व्यम्िमा निवहत रहिेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनि दे हाय बमोम्जमको घर

िा भििमा भएको कसू रको दावयत्ि दे हाय बमोम्जमको व्यम्िमा निवहत रहिेछ ।
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(क)
(ख)

सं स्था िा कायानलयले

प्रयोग गरे को घर िा भििमा भएको

कसू रको हकमा सम्बम्न्त्धत सं स्था िा कायानलयको प्रमुख,

भाडामा िा अन्त्य कुिै तररकाबाट उपभोग गरे को घर िा भििमा
भएको कसू रको हकमा त्यस्तो घर िा भिि प्रयोग गिे सं स्था, िा

कायानलयको प्रमुख र कुिै व्यम्ि िा पररिारले त्यस्तो घर िा
भिि उपभोग गरे को रहे छ भिे त्यस्तो व्यम्ि िा पररिारको मुख्य
(ग)

व्यम्ि िा घरधिी,

ु
सं यि
आिास िा एकभन्त्दा बढी सं स्था, कायानलय, व्यम्ि िा
पररिार सामूवहक रुपमा बसोिास गरे को घर िा भििमा भएको
कसू रको हकमा त्यस्तो घर िा भिि उपभोग गिे सं स्था, कायानलय,
व्यम्ि िा पररिारमध्ये कसू रमा सं लगि सं स्था िा कायानलयको

(घ)

प्रमुख िा व्यम्ि िा पररिारको मुख्य व्यम्ि िा घरधिी,

कुिै घर िा भििको धिीले नबक्री िा अन्त्य कुिै व्यहोराबाट
हस्तान्त्तरण गररसकेको घर िा भििमा हुि गएको कसू रको हकमा
त्यस्तो घर िा भिि उपभोग गिे सं स्था, कायानलय, व्यम्ि िा

पररिारमध्ये कसू रमा सं लगि सं स्था िा कायानलयको प्रमुख िा
व्यम्ि िा पररिारको मुख्य व्यम्ि,

तर कुिै घर िा भििको धिीले घर िा भिि भाडामा

ददएको कुरा प्रमाम्णत गिे भार त्यस्तो घर िा भििको धिीको
हुिेछ । अन्त्यथा त्यस्तो घर िा भििमा भएको कसू रको दावयत्ि
घर िा भििको धिीमा निवहत रहिेछ ।
९.

१०.

विद्युत लाइि काट्ि सवकिे : दे हायको अिस्थामा विद्युत लाइि काट्ि सवकिेछ :–
(क)

निधानररत समयनभर विद्युत महसू ल िनतरे मा,

(ख)

दफा ७ बमोम्जमको कसू र गरे को दे म्खएमा ।

विद्युत चोरीबाट बढ्ता प्रभावित िेरमा विशेर् व्यिस्था लागू गिन सवकिे : िेपाल
............... का विद्युत चोरीबाट बढी प्रभावित कुिै िेरका हकमा राजपरमा सू चिा

प्रकाम्शत गरी तोवकएको पररमाणमा मार विद्युत प्रिाह हुिे गरी ठेक्का िा “कट आउट
प्रणाली” लागू गिन सवकिेछ ।
११.

हानि िोक्सािी तथा िनतपूनतन रकम कसूरदारले नतिुप
न िे : (१)

कसै ले

दफा

७

बमोम्जमको कसू र गरी हानि िोक्सािी भएमा सो बापतको रकम र सो बराबरको
 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।
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िनतपूनतन रकम कसू रदारले नतिुन पिे छ । यसरी नतिुप
न िे रकम तथा िनतपूनतन िनतरे सम्म
विद्युत लाइि जोनडिे छै ि ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम एक पटक हानि िोक्सािी तथा िनतपूनतन नतरे

बुझाएको व्यम्िले पुिः सोही कसू र गरे मा प्रत्येक पटक वितरकलाई िास्तविक रुपमा
हुि गएको हानि िोक्सािी बापतको रकम र सोको दुई सय प्रनतशत रकम िनतपूनतन
बापत कसू रदारले वितरकलाई नतिुन बुझाउिु पिे छ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम वितरकलाई िास्तविक रुपमा हुि गएको

हानि िोक्सािी मू ल्याङ्कि गिे तररका र कायनविनध तोवकए बमोम्जम हुिेछ ।
पररच्छे द–३

अिुसन्त्धाि तथा तहवककात
१२.

अिुसन्त्धाि अनधकारी : (१) यस ऐि बमोम्जमको कसू रको अिुसन्त्धाि तथा तहवककात
गिन वितरकले अिुसन्त्धाि अनधकारी तोक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको अिुसन्त्धाि अनधकारीको काम, कतनव्य र अनधकार

दे हाय बमोम्जम हुिेछ :–
(क)

कसू र भइरहे को िा हुि लागेको भन्ने सम्बन्त्धमा कसै बाट सू चिा
प्राप्त भएको िा िभएको अिस्थामा पनि कसू र हुि लागेको छ भन्ने
शङ्का गिुन पिे

मिानसब आधार भएको अिस्थामा अिुसन्त्धाि

अनधकारीले त्यस्तो स्थािमा गई आिश्यक प्राविनधक जााँचबुझ गरी
कसू र भएको िा गरे को दे म्खएमा तत्काल लाइि काटी कसू रसं ग
सम्बम्न्त्धत मालिस्तु आफ्िो कब्जामा नलई त्यसको निस्सा ददिे र
(ख)
(३)

कसू रदारलाई सोधपुछ गरी सरजनमि मुच ुल्का तयार गिे ,

कसू रको अिुसन्त्धाि तथा तहवककात गरी कसू रदारले वितरकलाई
पु¥याएको िास्तविक हानि िोक्सािी मू ल्याङ्कि गिे ।

कसू रको

अिुसन्त्धाि

तथा

तहवककातको

नसलनसलामा

अिुसन्त्धाि

अनधकारीलाई सहयोग पु¥याउिु स्थािीय प्रशासि, स्थािीय तहका पदानधकारी, प्रहरी तथा
सम्बम्न्त्धत सबैको कतनव्य हुिेछ ।

(४) अिुसन्त्धाि अनधकारीले कसू रको अिुन्त्धाि तथा तहवककात गदान बाधा विरोध

गिे व्यम्िलाई दुई हजार रुपैयााँसम्म जररबािा गिन सक्िेछ ।
१३.

पुिरािलोकिको लानग नििेदि गिन सक्िे : (१)

दफा १२ को उपदफा (२) र (४)

बमोम्जम अिुसन्त्धाि अनधकारीले गरे को कारबाही, मूल्याङ्कि र सजायमा म्चत्त िबुझेमा


केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोनधत ।
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सम्बम्न्त्धत व्यम्ि िा सं स्थाले त्यस्तो कारिाही, मू ल्याङ्कि र सजाय उपर पुिरािलोकिको
लानग सम्बम्न्त्धत वितरक समि नििेदि गिन सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम नििेदि परे मा वितरकले पुिरािलोकि गिे छ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम पुिरािलोकि गिे कायनविनध तोवकए बमोम्जम

१४.

हुिेछ ।

हानि िोक्सािी तथा िनतपूनतन बुझाउि ल्याउिे सूचिा ददिे : दफा १२ को उपदफा (२)
को खण्ड (ख) बमोम्जम भएको मू ल्याङ्किमा दफा १३ बमोम्जम पुिरािलोकिको लानग
नििेदि िपरे मा सोही बमोम्जम र पुिरािलोकिको लानग नििेदि परे कोमा पुिरािलोकि
गरी ठहर भएको िास्तविक हानि िोक्सािी तथा सो बापतको िनतपूनतन रकम पैंतीस
ददिनभर नतिन बुझाउि ल्याउि सम्बम्न्त्धत व्यम्ि िा सं स्थालाई तोवकए बमोम्जम सू चिा
ददिु पिे छ ।

१५.

मुद्दा दायर गिे : (१) दफा १४ बमोम्जम ददएको सू चिाको म्यादनभर कसू रदारले रकम
नतिन बुझाउि ल्याएमा रकम बुम्झनलई निज उपरको कारबाही टुं गयाई तामे लीमा राखी

ददिु पिे छ । रकम बुझाउि िल्याएमा अिुसन्त्धाि अनधकृतले सो म्याद समाप्त भएको
नमनतले तीस ददिनभर सम्बम्न्त्धत म्जल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गिुन पिे छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम मुद्दा दायर गिे प्रयोजिको लानग अिुसन्त्धाि

अनधकारीले सरकारी मुद्दा सम्बन्त्धी ऐि, २०४९ को दफा ३१ बमोम्जम गिुन पिे छ ।
(३)

उपदफा (१) बमोम्जम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र वकिारा गदान

म्जल्ला अदालतले यस ऐिमा लेम्खएको कुरामा यसै ऐि बमोम्जम र अन्त्य कुराको हकमा
सं म्िप्त कायनविनध ऐि, २०२८ बमोम्जमको कायनविनध अपिाउिु पिे छ ।
पररच्छे द–४
विविध

१६.

दण्ड सजाय : (१) अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र वकिारा हुाँदा कसू र गरे को ठहररएमा
कसू रदारबाट वितरकलाई हुि गएको िास्तविक हानि िोक्सािी बापतको नबगो र नबगो
बमोम्जमको िनतपूनतन रकम कसू रदारबाट वितरकलाई भराई त्यस्तो कसू रदारलाई पााँच
हजार रुपैयााँसम्म जररबािा िा कसू रको मारा अिुसार तीि मवहिासम्म कैद िा दुबै
सजाय हुिेछ ।

(२) एक पटक कसू र गरे को ठहररसकेको व्यम्िले पुिः सोही कसू र गरे को

ठहररएमा प्रत्येक पटक वितरकलाई हुि गएको हानि िोक्सािी बापतको नबगो र
िनतपूनतन बापत नबगोको दुई सय प्रनतशत रकम कसू रदारबाट वितरकलाई भराई त्यस्तो
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कसू रदारलाई दश हजार रुपैयााँसम्म जररबािा िा छ मवहिासम्म कैद िा दुबै सजाय
१७.
१८.

हुिेछ ।

िेपाल सरकार िादी हुिे : यस ऐि अन्त्तगनतको मुद्दा िेपाल सरकार िादी हुिेछ ।
पुरस्कार : (१)

मुद्दाको अम्न्त्तम वकिारा लागेपनछ कसू र सम्बन्त्धी सू चिा ददिे

व्यम्िलाई वितरकले तोवकए बमोम्जमको रकम पुरस्कार स्िरुप ददिेछ ।
तर त्यस्तो पुरस्कार वितरक, वितरकको कमनचारी र निजको पररिारलाई ददइिे
छै ि ।

१९.

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ददइिे पुरस्कार सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए

बमोम्जम हुिेछ ।

असल नियतले गरे को कामको बचाउ : कसू रको अिुसन्त्धाि तथा तहवककातको

नसलनसलमा अिुसन्त्धाि अनधकारी तथा त्यस्तो कामसं ग सम्बम्न्त्धत कमनचारीले आ िो
कतनव्य पालि सम्झी असल नियतले गरे को काम कारबाहीमा त्यस्तो अिुसन्त्धाि

२०.

अनधकारी िा कमनचारी व्यम्िगत रुपमा जिाफदे ही हुिे छै ि ।

नियम बिाउिे अनधकार : यस ऐिको उद्देश्य कायानन्त्ियि गिनको लानग िेपाल सरकारले
आिश्यक नियमहरु बिाउि सक्िेछ ।

२१.

खारे जी र बचाउ : (१) विद्युत ऐि, २०४९ को–
(क)

दफा ३८ को उपदफा (३) खारे ज गररएको छ ।

(ख)

दफा ३९ मा रहे का “दफा ३८ को उपदफा (१), (२), र (३)”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा ३८ को उपदफा (१) र (२)” भन्ने
शब्दहरु राम्खएका छि् ।

(२) यस ऐिमा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनि विद्युतको अिानधकार उपभोग
नियन्त्रण गिे सम्बन्त्धमा प्रचनलत कािूि बमोम्जम वितरकलाई प्राप्त अनधकार प्रयोग
गिनमा यस ऐिमा उल्ले म्खत व्यिस्थाले बाधा पु¥याएको मानििे छै ि ।

___________________________
रष्टव्य :

केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६३ बमोम्जम रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “िेपाल सरकार” ।
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