
 

  
 

अनुबन्ध A 

सामूहिक सदस्यिरुलाई सूचना 

हिक्टोरिया को सर्वोच्च अदालत (SUPREME COURT OF VICTORIA), अष्ट्रेहलया 

मानुस आईलेण्ड सामूहिक कािर्वािी  

(MANUS ISLAND CLASS ACTION) 

 

1. यो सूचना के को बािेमा िो? 

मानसु आइलेन्ड के्षत्रीय प्रकृया केन्र (Manus Island Regional Processing Centre' ('केन्र') मा राखिएका 

माखनसहरुको उखित हरेिाहमा भएको कखित असफलताका कारण खडसेम्बर 2014 मा सामखूहक कारवाही (मानुस 

आइलेन्ड क्लास एक्सन) लाई खभक्टोररयाको सवोच्ि अदालतमा शरुु गररयो । श्री माखिद करामी कमासे (Majid 

Karami Kamasaee) (र्वादी) द्वारा कमनवेल्ि अफ अष्ट्रेखलया (Commonwealth of Australia), िीफोरएस (G4S) 

अष्ट्रेखलया प्रा खल तिा ब्रोडस्प्पे्रक्रम अष्ट्रेखलया प्रा. खल. (Broadspectrum (Australia) Pty Ltd) (प्रहतर्वादी) का खवरुद्ध 

मानसु आइलेन्ड सामखूहक कारवाही शरुु गररएको हो । 

सन ्2015 मा, खभक्टोररयाको सवोच्ि अदालतले मानसु आइलेन्ड सामखूहक कारवाही (अहिल्लो सूचना) को शरुुआत 

सम्बन्धी सिूना प्रकाखशत गननका लाखग आदेश िारी गर् यो । यखद तईाईलाई अख्ल्लो सिूनाको प्रखतखलखई िाखहन्भ भन,े 

तईाईले Slater and Gordon  को https://www.slatergordon.com.au/class-actions/current-class-

actions/manus वेबसाइट माफन त ्मा प्राप्त गनन सक्नहुुन्भ । 

केन्रमा 21 नोभेम्बर 2012 र 12 मे 2016 का बीिमा कुनै ईखन व्यखिलाई (बन्दी)  प्रखतवादीले गलत तवरले कारागारमा 

रािेको आरोईलाई संलग्न गननका खनखम्त मानसु आइलेन्ड सामखूहक कारवाहीमा हालै ईररमािनन गररएको भ । 

खभक्टोररयाको सवोच्ि अदालतले यस कारवाहीबाट प्रभाखवत हुनसक्ने व्यखिहरुको खनखम्त िानकारीका लाखग यस 

सिूनालाई प्रकाखशत गने आदेश िारी गरेको भ । तईाई सामखूहक सदस्प्य हनु सक्नहुुन्भ । तपाईले यस सूचनालाई ध्यान 

हदएि पढ्नुपर्छ  । यस सूचनामा संलग्न कुनै पहन मामलाका हर्वषयमा तपाईको कुनै प्रश्न  िएमा ्यसलाई अदालत 

सगँ सोध्ने िैन । यसमा त्यस्प्तो केही नबखुिने भएमा, तईाईले काननुी सल्लाह खलन ुईदनभ ।  

यखद तईाईलाई यस सिूनाको अन्य भाषामा अनवुाखदत प्रखतखलखई िाखहएमा, तईाईले एक प्रखतका लाखग केन्रको व्यवस्प्िाईन 

सँग अनरुोध गनन सक्नहुुन्भ, वा मखुन अनचु्भेद 12 मा खदइएको सम्ईकन  खववरण प्रयोग गरी Slater and Gordon काननुी 

फमनलाई त्यसका लाखग सम्ईकन  गनन सक्नहुुन्भ । 

 

2. के परिर्वतछन िएको र्? 

यसको शरुुआत भएयता, मानसु आइलेन्ड सामखूहक कारवाहीमा 21 नोभेम्बर 2012 र 19 खडसेम्बर 2014 का बीि केन्रमा 

राखिएका माखनसहरुका खनखम्त खनम्न प्रावधानहरुको सम्बन्धमा प्रखतवादीहरु लाईरवाह रहकेो आरोई संलग्न भः 

(क) िाद्यान्न तिा ईानी; 

(ि) आवास 

(ग) स्प्वास्प््य सवेा; र 

(्) सरुक्षा 
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यो आरोई लगाइन्भ खक िपैु्र बन्दीहरु (लापिर्वािी गरिएका समूि सदस्यिरु) ले यस खकखसमको लाईरवाहीले गदान 

िोटहरुबाट सताइए । 

1अगस्प्ट 2016 मा, वादीले एउटा ईररमाखिनत दावी विव्य दतान गरे िसमा िई आरोईहरु त्यो लगाइएको खियो खक 

प्रखतवादीहरुले बन्दीहरुलाई गलत तवरबाट केन्रमा िनुेका खिए । यो आरोई 21 नोभेम्बर 2012 र 12 मे 2016 का बीि 

(गलत तर्विले थुहनएका समूि सदस्यिरु) केन्रमा रहकेा सबै व्यखिहरुको तफन बाट लगाइएको खियो । यखद तईाई केन्रमा 

यी खमखतहरुको बीिमा रहन ुभएको खियो भन,े तईाई यो सामखूहक कारवाहीबाट प्रभाखवत हुनभुएको हुन सक्भ ।  

गलत िनुाको यो आरोई लाईरवाही गररएको आरोईभन्दा लामो समयको भ । यसका अखतररि, गलत तवरले िखुनएका समहू 

सदस्प्यको ईररभाषामा ईननमा खनखमत्त तईाइलेँ कुनै खवशेष िोटको खशकार भएको हुनईुने िरुरत भैन । तईाइ ँत्यो सान्दखभनक 

अवखधमा केन्रमा रहकेो हुन ुईयानप्त हुन्भ । त्यस कारण, यखद तईाइ ँईखहला मानसु आइलेन्ड सामखूहक कारवाहीबाट प्रभाखवत 

हुन ुहुन्िेन भने ईखन, अब यस कारवाहीको समहू सदस्प्य रहकेो हनु सक्भ ।  

3. अष्ट्रेहलयाली कानूनी प्रणाली 

अष्ट्रेखलयाको काननूी प्रणालीले कुनै व्यखि (िसलाई वादी भखनन्भ) लाई अको व्यखि, वा कम्ईनी वा सरकार (िसलाई 

प्रखतवादी भखनन्भ) का खवरुद्ध खवत्तीय क्षखतईखूतन दावी गननका लाखग अनमुखत प्रदान गदनभ, यखद प्रखतवादीको आिरणका कारण 

कुनै िोट वा नोक्सानी व्यहोनुनईरेको भन्ने मान्यता वादीको भ र यखद यस्प्तो दावीको कुनै उखित आधार भ भने।    

अष्ट्रेखलयामा सबै अदालतहरु सरकारबाट स्प्वतन्त्र भन।् अदालतसँग उनीहरुले अनसुरण गने कायनखवखधका लाखग स्प्ईष्ट खनयम 

भन।् खयनमा मदु्दाहरुको काननु सम्मत खनणनय गननका लाखग प्रमाण तयार गने र ती प्रमाणका लाखग काननूी खसद्धान्त लाग ूगन े

खनयमहरु संलग्न भन।्  

4. सामूहिक कािर्वािी (class action) के िो? 

सामखूहक कारवाही यस्प्तो कारवाही हो िनु कुनै व्यखि (िसलाई वादी भखनन्भ) द्वारा आफ्नो वा माखनसहरुको कुनै समहू 

(समूिका सदस्यिरु) को तफन बाट अरु व्यखि वा माखनसहरु (िसलाई प्रखतवादी भखनन्भ) का खवरुद्ध अगाखड साररन्भ िहा ँ

प्रखतवादीका खवरुद्ध वादी र समहूका सदस्प्यहरुको समान दावी रहन्भ। यो कारवाहीमा हाल तीन प्रखतवादीहरु भन।् यो सामखूहक 

कारवाहीका प्रखतवादीहरु कमनवेल्ि अफ अष्ट्रेखलया (Commonwealth of Australia), G4S अष्ट्रेखलया प्रा खल र 

Transfield Services (अष्ट्रेखलया) प्रा खल ("प्रहतर्वादीिरु") रहकेा भन।्  

सामखूहक कारवाहीमा समहूका सदस्प्यहरु व्यखिगतरुईमा यस्प्तो कारवाहीसगँ सम्बखन्धत काननुी ििनका लाखग खिम्मेवार 

ि दैँनन।् सामखूहक कारवाहीमा, ििनका लाखग वादीमात्र खिम्मेवार रहन्भ। 

समहूका सदस्प्यहरुले सामखूहक कारवाहीबाट आफूलाई अलग्याउँदैनन ्भने उनीहरु उि कारवाहीमा समावेश गररन ेकुन ैईखन 

खनणनय वा समाधान मान्न बाध्य हुन्भन।् यसको अिन हुन्भ:  

(a) यखद सामखूहक कारवाही सफल हुन्भ भन,े समहूका सदस्प्यहरु समाधानको धनराखश वा अदालतले प्रदान गने 

क्षखतईखूतनको खहस्प्साका लाखग योग्य हुन सक्भन;् 

 

(b) यखद सामखूहक कारवाही असफल रह्यो भन,े समहूका सदस्प्यहरु उि ईररणाम मान्न बाध्य हुन्भन;् र 

 

(c) समहूका सदस्प्यहरुले उि कारवाहीबाट आफू नअलखग्गएमा, सामखूहक कारवाहीको ईररणाम िे भए ईखन 

प्रखतवादीखवरुद्ध भुटै्ट काननुी प्रकृयाद्वारा आफ्नो दावी राख्न ईाउँदैनन।्  

5. के तपाई समूिको सदस्य ि नुि न्र्? 

तईाई गलत तवरले िखुनएका समहू सदस्प्य हुन ुहुन्भ यखद तईाई 21 नोभेम्बर 2012 र 12 मे 2016 का बीि गलत तवरबाट 

केन्रमा प्रखतवादीले वा प्रखतवादीको तफन बाट िखुनन ुभएको खियो।  

तईाई समहूको सदस्प्य हुनहुनु्भ यखद तईाई 21 नोभेम्बर 2012 देखि 19 खडसेम्बर 2014 बीिको कुनै ईखन अवखधमा: 



(a) आप्रवासी ऐन 1958 (संख्य) (Migration Act 1958 (Cth)) प्रयोग गरेर कमनवेल्ि अफ अष्ट्रेखलया द्वारा वा 

खयनको तफन बाट बन्दी बनाइएको खियो र सेन्टरमा स्प्िानान्तरण गररएको खियो; ि 

(b) प्रखतवादीको तफन बाट ईयानप्त िाना तिा ईानी, आवास, स्प्वास्प््य सवेा, आन्तररक सरुक्षा र/वा बाह्य सरुक्षा प्रदान गदान 

िेरर उखित कदम िाल्न असफल रहकेा कारण व्यखिगत िोट (शारीररक र/ वा मानखसक क्षखत) लाग्न गयो; 

(c) यखद तईाईले ईखहलाको सिूनासँग संलग्न गरेको 'समहू सदस्प्यद्वारा अलखगने सिूना' (Notice of Opting out by 

group member) ईरूा गरेर त्यस कागिातलाई खभक्टोररयाको सवोच्ि अदालतको मखु्य क्लकन  (प्रोिोनोटरी) कहाँ 

15 िनवरी 2016 भन्दा अख् खफतान ईठाउन ुभएको भैन । 

यखद तईाई आफू समहू सदस्प्य हो खक होइन भनेर अखनखित हनुहुुन्भ भन,े तईाईले Slater and Gordon लाई 0011 61 3 

9602 6807 नम्बरमा फोन सम्ईकन  गरेर वा manus@slatergordon.com.au मा इमेल गरेर अखवलम्ब काननुी सल्लाह 

खलनहुोस।् 

6. अलहग्गने अथाछत नाम हिताछ हलने (Opt Out) िनेको के िो? 

सामखूहक कारवाहीको वादीलाई समहूको सदस्प्यहरुको तफन बाट यस्प्तो कारवाही शरुु गननका लाखग उनीहरुको सहमखत खलने वा 

कुनै खवशेष समहू-सदस्प्यको ईररिय खदन ुआवश्यक ईदैन। 

तिाखई, समहू सदस्प्यहरु आफ्नो नाम खफतान खलएर उि समहूको सदस्प्यको हखैसयतबाट बाखहर अलखग्गन सक्भन।् समहू 

सदस्प्यले कसरी नाम खफतान खलएर अलखग्गन सक्भन ्भन्ने वणनन तल 10 औ ँअनचु्भेदमा गररएको भ, िसको शीषनक भ- 

''तईाई सामखूहक कारवाहीबाट कसरी अलखग्गन सक्नहुुन्भ?'' 

7. यहद यसअहि 'समूि सदस्यद्वािा अलहगने (अहटटङ् आउट) को सूचना' पेश गिेको िए के ि न्र्? 

यखद तईाईले ईखहलाको सिूनासँग संलग्न गरेको 'समहू सदस्प्यद्वारा अलखगने सिूना' (Notice of Opting out by group 

member) ईरूा गरेको भए, र यस कागिातलाई खभक्टोररयाको सवोच्ि अदालतको मखु्य क्लकन  (प्रोिोनोटरी) कहाँ 15 

िनवरी 2016 भन्दा अख् खफतान ईठाएको भए तईाईलाई लाईरवाही गररएको समहू सदस्प्यको रुईमा खलइने भैन, खकनखक 

तईाई वादीद्वारा गररएको लाईरवाहीको दावीबाट अलखगएको हनुेभ ।  

तिाखई, 'समहू सदस्प्यबाट अलखगने सिूना' (Notice of Opting out by group member) ईरूा गरेको भए नै ईखन र 

लाईरवाही गररएको समहू सदस्प्यमा नरहकेो भए ईखन तईाई गलत तवरले िखुनएको समहूको सदस्प्य रहन सक्न ुहुन्भ । गलत 

तवरले िखुनएको समहू सदस्प्यको दावीबाट समते  तईाई अलखगन िाहनहुुन्भ भन,े कृईया तल िण्ड 10 मा प्रस्प्ततु गररएका 

िरणहरु ईालना गनुनस ्। यस कारवाहीबाट ईखहला अलखगएको वा नअलखगएकोमा तईाई अखनखित हुनहुुन्भ भने, वा 

कारवाहीमा तईाईको खस्प्िखतमा बारेमा कुनै प्रश्न भ भने, तईाईको खवकल्ईबारे भलफल गनन कृईया Slater and Gordon 

लाई तल खदइएको खववरण प्रयोग गरी सम्ईकन  गनुनहोस ्। 

8. तपाई समूिको सदस्य िइििने िोज्निुयो िने के ि नेर्? 

िखहलेसम्म तईाईले आफ्नो नाम खफतान खलएर समहूबाट  अलखग्गन ुहुन्न, तईाई सामखूहक कारवाहीको ईररणाम मान्न बाध्य हुन ु

हुन्भ। यखद सामखूहक कारवाही सफल रह्यो भने वादी र समहूका सदस्प्यहरुको ईक्षमा हनुे आदेश, खनणनय वा समाधानबाट प्राप्त 

लाभको खहस्प्सा तईाईलाई प्राप्त हुनेभ  (केही मदु्दाहरुमा तईाईलाई उि लाभ प्राप्त हुनईुवून खनखित शतनहरु तईाईले ईरूा गनुनईने 

हुन्भ)। तर यखद उि कारवाही असफल रह्यो वा तईाईले इच्भा गरेको िखत्त सफल भएन भने, तईाईले कुनै अको कारवाहीमा 

त्यही दावीमा मदु्दा गनन ईाउन ुहनु्न। 

9. के तपाई कानूनी खचछका लाहग हिम्मेर्वाि ि नुि न्र्? 

सामान्य प्रश्नको खनधानरण गननका लाखग केवल समहूको सदस्प्य हुदँमैा तपाई काननुी खचछ हतनछका लाहग हिम्मेर्वाि ि नि न्न। 

तिाखई: 

(a) यखद तईाईको व्यखिगत दावीको तयारी वा यसलाई अखन्तम रुई खदनका लाखग तईाईको दावीसगँ खवखशष्ट रहन े

मामलाको सम्बन्धमा काम गनुनईने आवश्यकता भए, तईाई Slater and Gordon वा अरु वखकलहरुबाट उि काम 



खलन सक्नहुुन्भ। सामखूहक कारवाहीमा Slater and Gordon ले काम गरररहकेो शतनहरुको प्रखतखलखई तल उल्लेखित 

सम्ईकन  खववरण प्रयोग गरेर प्राप्त गनन सखकन्भ; 

 

(b) यखद सामखूहक कारवाहीमा कुनै आदेश, खनणनय वा समाधानको ईररणाम स्प्वरुई तईाईका लाखग क्षखतईखूतन प्राप्य हुन्भ 

भन,े अदालतले यस्प्तो आदशे गननसक्भ खक सामखूहक कारवाहीका लाखग वादीको तफन बाट भएको ििन, िनु 

प्रखतवादीबाट असलु्न सखकँदनै, त्यसको एक भाग खतननका लाखग प्राप्त क्षखतईखूतनको रकम प्रयोग गनुनईने हुन्भ; र 

 

(c) प्राय: सामखूहक कारवाहीलाई अदालत नगई बाखहरैबाट समाधान गररन्भ। यखद यो सामखूहक कारवाही ईखन यस्प्तो हुन्भ 

भने तईाईले वखकललाई नरािीकन क्षखतईखूतनको दावी गनन सक्नहुनु्भ।  

10. तपाई सामूहिक कािर्वािीबाट कसिी अलहग्गन सक्नुि न्र्?  

यहद तपाई समूि सदस्यका रुपमा िहिििन चािनुि न्न भने तईाईले सामखूहक कारवाहीबाट आफ्नो नाम खफतान खलनईुभन। 

तईाईले नाम खफतान खलनभुयो भन ेसामखूहक कारवाहीको ईररणाम मान्न तईाई बाध्य हुनहुुन्न वा कुनै ईखन लाभ, खनणनय वा 

समाधानको खहस्प्सेदार रहनहुुन्न, तर तईाई प्रखतवादी खवरुद्ध आफ्नै दावी प्रस्प्ततु गननका लाखग स्प्वतन्त्र रहनहुुनेभ, ईरन्त ुतईाईले 

आफ्नो दावीका लाखग समयसीमा खभत्र अदालतको कारवाही शरुु गनुनईनभे। यखद तईाई प्रखतवादीका खवरुद्ध आफ्नै दावी गनन 

िाहन ुहुन्भ भने, नाम खफतान हलनुपूर्वछ तईाईले आफ्नो दावी तिा लाग ूहुनसक्ने समयसीमा बारे आफँैले काननूी सल्लाह खलन ु

ईभन। 

यखद तईाई सामखूहक कारवाहीबाट नाम हिताछ हलएि अलहग्गन चािनुि न्र् भने तईाईले तल खदइएको फाराम (Form 

18AB) मा 'समूि सदस्यबाट अलहग्गने सूचना' (Notice of opting out by group member) ईरूा गरेर त्यसो गनन 

सक्नहुुन्भ। त्यसईखभ तईाईले यसलाई  436 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia मा रहकेो 

प्रशासन महाशािा अिानत प्रोिोनोटरी अफ द सपु्रीम कोटन अफ खभक्टोररया (Prothonotary of the Supreme Court of 

Victoria) मा बिुाउन ुईनभे। मि्र्वपूणछ: समूि सदस्यबाट अलहग्गने सूचना प्रोथोनोटिीमा 11 नोिेम्बि 2016 सम्म 

पुहग सक्नु पनेर्, अन्यथा यो मान्य ि ने रै्न।  

यखद तईाई समहू सदस्प्यको रुईमा योग्य हुनहुुन्भ ि सामखूहक कारवाहीबाट अलखग्गन िाहनहुुन्भ भने समहू सदस्प्यबाट 

अलखग्गने सिूना ईेश गनुनईनेभ। 

हरेक समहू सदस्प्यले भुटै्ट फाराम भनुनईनभे।  

11. तपाई कसिी समूि सदस्य िहिििन सक्नुि न्र्? 

यखद तईाई समहू सदस्प्य िहिििन चािनुि न्र् भने अखहलेलाई तपाईले केिी गने आर्वश्यकता पदैन। वादीले तईाईको 

तफन बाट त्यो खवन्दसुम्म खनरन्तर प्रखिया अख् बढाउँभ िहाँसम्म अदालतले ती प्रश्नहरु तईाई र समहू सदस्प्यहरुको दावीका 

लाखग सािा रहकेो ठहर गभन। तिाखई, तईाईलाई वादीको वखकलहरु, Slater and Gordon लाई तल उईलब्ध गराइएको 

खववरण प्रयोग गरी सम्ईकन  गनन तिा समहू सदस्प्यका रुईमा आफूलाई दतान गनन आमखन्त्रत गररन्भ ताखक उि सामखूहक 

कारवाहीबारेका भखवष्ट्यमा ईठाइने सिूनाहरु तईाईले रोिेको ठेगानामा ईठाउन सखकयोस।् 

12. सान्दहिछक कागिातका प्रहतहलहपिरु किाँबाट प्राप्त गनछसक्नुि न्र्? 

दावी विव्य तिा अन्य संशोखधत संस्प्करण, र भखवष्ट्यमा दाखिला हुने खफराददावी लगायतका सान्दखभनक कागिातका 

प्रखतखलखईहरु खनम्न माध्यमबाट प्राप्त गनन सखकन्भ: 

(a) Supreme Court of Victoria को वेबसाइट 

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus+island+d

etention+class+action  मा यस कारवाहीका बारे हनेुनहोस ्वा सामखूहक कारवाहीका समन्वयकतानलाई 

scvclassactions@supremecourt.vic.gov.au  इमेलबाट सम्ईकन  गनुनहोस।् 

(b) Slater and Gordon को वेबसाइट http://www.slatergordon.com.au/class-actions/current-class-

actions/manus  मा हनेुनहोस ्वा Slater and Gordon लाई उनीहरुको वेबसाइट 

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus+island+detention+class+action
http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus+island+detention+class+action
mailto:scvclassactions@supremecourt.vic.gov.au
http://www.slatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus
http://www.slatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus


http://www.slatergordon.com.au माफन त सम्ईकन  गनुनहोस,् 0011 61 3 9602 6807 नम्बरमा फोन गनुनहोस,् 

वा manus@slatergordon.com.au  मा इमेल गनुनहोस।् 

कृईया माखिका खववरणलाई ध्यानईवूनक मनन गनुनहोस।् यखद कुनै ईखन कुराबारे अखनखित हुनहुुन्भ भने Slater and Gordon 

लाई 0011 61 3 9602 6807 नम्बरमा सम्ईकन  गनुनहोस ् वा manus@slatergordon.com.au मा इमेल गनुनहोस ् वा 

आफ्नै ईहलमा काननूी सल्लाह खलनहुोस।् 

  

mailto:manus@slatergordon.com.au


फाराम 18AB (FORM 18AB) 

खनयम 18A.04 

समहू सदस्प्यबाट अलखग्गने सूिना  

(Notice of opting out by group member) 
 

 

मेलबनन खस्प्ित सपु्रीम कोटन अफ खभक्टोररया (SUPREME COURT OF VICTORIA) 

सामान्य काननू महाशािा (COMMON LAW DIVISION) 

मखु्य अईराध (TORTS) सिूी 

 SCI 2014 06770 

 

मध्य 

 

माखिद करामी कमास े(MAJID KARAMI KAMASAEE) 

         वादी (Plaintiff) 

– एव ं– 

 

कमनरे्वल्थ अि अष्ट्रेहलया (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA) तिा अन्य 

प्रखतवादी (Defendants) 

प्राईक: प्रोिोनोटरी (Prothonotary) 

वादी (Plaintiff) 

प्रखतवादी (Defendants) 

म, (नाम लेख्नसु)्……………………………………………….……माखि उल्लेखित सामखूहक कायनखवखधमा संलग्न एक 

समहू सदस्प्य, सवोच्ि अदालत ऐन 1986 (Supreme Court Act 1986) को धारा 33J(2) को अधीनमा रही यो सिूना िाहरे 

गभुन  खक म यस कायनखवखधबाट आफ्नो नाम खफतान खलँदै अलखग्गन िाहन्भु।  

 

खमखत: …………………………............. 

 

समहू सदस्प्य वा उसको वखकलको हस्प्ताक्षर: .................................................................................................................  

 

समहू सदस्प्यको ठेगाना:  ..................................................................................................................  

  ..................................................................................................................  

 


