नेपालमा �म ऐनः एक िववेचना
-

अिधव�ा शीतल सुवदे ी

पृ�भूिम

नेपालका �ायशः कानूनह� पूव�य दशर्नबाट मुख�रत �दै �मशः िव�प�रदृश्यानुकुल
प�रमा�जर्त �ँदै गएका दृ�ान्तह� छन्। �म सम्वन्धमा मनुस्मृितको प�रच्छे द ८ हरफ २१५ ,
२१६,२१७ मा लेिखएको छः
“ भृतोनाच�न कु यार्�ो दपार्त्कमर् यथो�दतम् ।
स दण्डयः कृ ष्णलान्य�ौ न देयं चांस्यवेतनम् ।।२१५।।
आतर्स्तु कु यार्त्स्वस्थः सन्यथाभािपतमा�दतः।
स दीघर्स्यािप कालस्य तल्लमेतय
ै वेतनम्।।२१६।।
यथो�मातर्ः सुस्वोवा यस्तत्कमर् नकारयेत्।
न तस्य वेतनम् देयमल्पोनस्यािप कमर्ण ।।२१७।।“
अथार्तः “ जो नोकर िबरामी नभैकन पिन अहंकारपूवक
र् तो�कएको काम गद�न उसलाई आठ “कृ ष्णल” दण्ड गनुर्पदर्छ।
िवरामी नभएका बखत तोके बमोिजम काम सम्प� गन� नोकरलाई िवरामी भएका बखत लामो समयसम्म पिन वेतन �दनुपदर्छ।
जसले काम जस्ताको तस्तै बाँ�क रािख िवरामी �न्छ र अ�बाट त्यो काम पुरा पिन गराउँ दैन अिन स्वस्थ भैसके पिछ पिन त्यो
काम आफू ले पुरा गद�न भने थोरै मा� काम बाँ�क भएता पिन त्यो पुरै कामको लािग वेतन �दनुपद�न। “ यसरी हा�ो पूव�य दशर्नको
एक महत्वपूणर् शा� मनुस्मृितमा कामदार (�िमक)को कतर्ब्य एवम् अिधकारको बारे मा के ही �दग्दशर्न �दएको पाइन्छ।
२००७ सालपूवर् के ही कानूनह� �चलनमा भएता पिन �म सम्वन्धमा कु नै त्यस्तो िनि�त कानून नै बनाएर लागु
ग�रएको अवस्था िथएन। २००७ देिख २०१७ सम्म संिवधानसभाबाट संिवधान बनाउने, देशमा कानूनी शासन �ने भनी जित
कोकोहोलो म�ाएता पिन माखो मरे न। २०१७ देिख २०४७ साल सम्मको प�ायती ब्यवस्था पिन �िमकको लािग �ेयस्कर
नठह�रएकै हो।
२०४७ सालमा बनेको नयाँ संिवधानले नाग�रकका के िह स्वतन्�ताह�को सुरक्षण गरे पिछ सवर्�थम २०४८ सालमा
नेपालमा �म ऐन, २०४८ संसदबाट पा�रत भै राजाबाट लालमोहर लाग्यो। िनयमावली ब� थप दुइ वषर् कु नुर्पर्यो र २०५०
सालमा �म िनयमावली, २०५० बन्यो अिन नेपालमा �म ऐनको कायार्न्वयन शु� भयो। किम्तमा १० दना �िमक भएको
�ित�ान �नुपन� �ावधान टेक्दै, �फतलो अनुगमनको फाइदा उठाउँ दै र कमजोर राज्य�णालीको दु�पयोग गद� यो ऐन ठू ला ठू ला
गैरसरकारी, नीिज एवम् कै य� संस्थाह�मा समेत लागु नभएको तथ्य जगजाहेर नै छ। नेपालको कानून संकायको �ातक तहको
पा��ममा समेत समावेस भएको ‘�म कानून’ फगत कागजमा सीिमत भएर आंिशक �पमा मा� लागु भएको अवस्था िव�मान
र�ो। �म कानून लागु गनर् अिधकारसम्प� िनकायह� �म िवभाग, �म अदालत गठन भै स�ालनमा आएता पिन �म ऐन
२०४८ पूणर्तः पालना �न नसके को यथाथर् कसैबाट लुकेको छैन। �ँदाखाँदाको रोजगारीमा मैले काम गन� ठाउँ मा �म ऐन लागु
भएन भनेर आफ्नो रोजगारदातासंग प�ठे जोरी खेलेर भैरहेको िनयिमत आम्दानी पिन गुमाउन स�े जोिखम कसैले पिन मोल्न
चाहेन र �म ऐनको पूणर् प�रपालना �न सके न। जो जसले आफ्नो जागीर गुमाउने अिन तत्कालै अक� पिन नपाउनेसम्मको चरम
शोषणको अवस्थामा पुगे ती �िमकह� िनयामक िनकायको ढोका चहानर् पुगे। फलतः �ायशः �म अदालतसम्म पुगेका �म
िववादह�मा या ता �िमकको पूणर् पक्षमा फै सला भएका या भने दुवैको बीचको मध्यमाग� अवस्थामा िमल्न पुगेको अवस्था
रहेको देिखन्छ। हाल आएर २०७४ भा� १९ गते सम्माननीय रा�पितबाट �माणीकरण भएप�ात �म ऐन २०७४ र सो
बमोिजम नेपाल सरकारबाट �म िनयमावली २०७५ बनाई २०७५ आषाढ ८ गते नेपाल राजप�मा �कािशत गरे पिछ अब
नेपालमा �म कानून पूणत
र् या लागु भएको अवश्था छ।

िस�ान्त, उ�ेश्य एवम् आधारह�

हा�ा पूव�य दशर्निभ�का मागर्िनद�शन एवम् िस�ान्तह�का साथै अन्तरार्ि�य संघ, संगठनह�(जस्तैः- अन्तरराि�य �म संगठन)
मा पक्ष रा�को �पमा नेपालले गरे का संिध एवम् �ितव�ता तथा नेपालको संिवधान २०७२मा िन�दर्� ग�रएका नाग�रक
हकह�को �चलनका लिग �म कानून (�म ऐन, िनयमावली, िनद�िशका, आ�द)को आवश्यकता परे को हो। रे िम�ान्सले धानेको
मुलुक भनेर झण्डै एक दशकदेिख िचिनन थालेको नेपाल आफ्नो मुलुकमा उिचत �म कानूनको आभ्यास नगन� नगराउने मुलुकले
अन्य मुलुकमा वैदेिशक रोजगारीमा जानेका आफ्ना नाग�रकका लािग कसरी उिचत �म संझौता पालना गराउन माग गनर् सक्दछ
भ�े नैितक ��को खाडलमा परे पिछ र आफ्नो मुलुकमा उिचत �म अभ्यास नभएको कारणले नेपालमा फक� कु नैपिन कामधन्दा
गनर् असहज भएको िवदेिशएका �िमकह�को अनुभवसमेत रहेको सन्दभर्मा नेपालका लािग यो नयाँ �म ऐन बनाएर लागु गनर्
बाध्यकारी अवस्था सृजना भएको सहजै अनुभूत गनर् स�कन्छ। एकातफर् िवदेिशएका चािलस लाखभन्दा बढी �िमकह�लाई त्यहाँ

�म सुरक्षा �दलाउनु चुनौित छ भने ितनीह�लाई नेपालमा फकर् न उिचत वातावरण बनाउनका लािग पिन �िमकमै�ी कानून
आवश्यक रहेको हो। सरकारी िनकायमा कायर्रतह�का लािग योगदानमा आधा�रत उपदान\पेन्सन �णाली लागु गन� �यास �दै
गदार् अन्य क्षे�मा कायर्रतह�का लािग के त? भ�े �� उठ्नु स्वाभािवकै हो। के सरकारी िनकायमा काम गन� बाहेक अ�ले कामै
गरे का होइनन् त? उनीह� वृ� �दैनन् त? उनीह�लाई सामािजक सुरक्षा चािहदैन त? समाजवादउन्मुख भिनएको िव�कै
उत्कृ �मध्येको एक अिन झण्डै ९० �ितशत िवधायकले पा�रत गरे को भिनएको संिवधानले नाग�रक-नाग�रककाबीच भेदभाव
गनर् �दन्छ त? यी जाज्वल्य ��ह�को िनवारणका लािग पिन यो नयाँ �म ऐनको खाँचो परे को हो। �म ऐन २०७४, �म
िनयमावली २०७५ लागु भैसके पिछ अब नेपालको संिवधान, २०७२को तपिशल बमोिजमका धाराह�मा िलिपव� ग�रएका
लगायतका नाग�रक हकह� �चलन गराउन मागर् �शस्त भएको छः• १७ “स्वतन्�ताको हक” खासगरी उपधारा (२) (च) नेपालको कु नै पिन भागमा पेशा, रोजगार गन� उ�ोग, �ापार तथा
�वसायको स्थापना स�ालन गन� स्वतन्�ता ।
• १८ “ समानताको हक” खासगरी उपधारा (४) समान कामका लािग ल�िगक आधारमा पा�र�िमक तथा सामािजक सुरक्षामा
कु नै भेदभाव ग�रने छै न ।
• २९ “शोषणिब��को हक” खासगरी उपधारा (३) कसैलाई पिन बेचिबखन गनर्, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छै न भ�े र
उपधारा (४) कसैलाई पिन िनजको इच्छा िव�� काममा लगाउन पाइने छै न ।
• ३३ “ रोजगारीको हक” का दुवै धाराह� (१) �त्येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक �नेछ । रोजगारीको शतर्, अवस्था र
बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोिजम �नेछ । (२) �त्येक नाग�रकलाई रोजगारीको छनौट गनर् पाउने हक �नेछ ।
• ३४ “�मको हक” का सवै धाराह� (१) �त्येक �िमकलाई उिचत �म अभ्यासको हक �नेछ । (स्प�ीकरणः यस धाराको
�योजनका लािग “�िमक” भ�ाले पा�र�िमक िलई रोजगारदाताका लािग शारी�रक वा बौि�क कायर् गन� कामदार वा
मजदूर सम्झनु पछर् ।) (२) �त्येक �िमकलाई उिचत पा�र�िमक, सुिवधा तथा योगदानमा आधा�रत सामािजक सुरक्षाको
हक �नेछ । (३) �त्येक �िमकलाई कानून बमोिजम �ेड युिनयन खोल्ने, त्यसमा सहभागी �ने तथा सामूिहक सौदाबाजी गनर्
पाउने हक �नेछ ।
यसबाट �मको उिचत अभ्यास गन� जस्तैः उमेरले योग्य (१८ वषर् पुरा भै ५८ वषर् ननाघेका) नाग�रकलाई मा� �िमक बनाउन
पाउने, िनयुि�प� वा करारनामा (काम गन� अिधकार) मा िवना कसैलाई काममा नलगाउने, िवदेशी नाग�रक भए �म
स्वीकृ ितिवना काममा नलगाउने, सामािजक सुरक्षाको �त्याभूित नगरी कसैलाई काममा लगाउन नपाउने, न्यूनतम स्वास्थ्य
एवम् सुरक्षा �वस्थािबना कायर्स्थल संचालन गनर् नपाउने, कानूनले तोके भन्दा कम �नेगरी तलब सुिवधा �दन नपाउने त्यसैगरी
काम नगरे तलब नपाउने (no work no pay) लगायतका �ावधानह� लागु गन� आधार बनेको छ।

�म ऐन कसरी कायार्न्वयन �न्छ?

�म ऐन २०७४ अव पूणर्तः स्वतः कायार्न्वयनमा आएको छ। यसमा िनधार्रण ग�रएका िविभ� कसूर एवम् सजायको �वस्थाका
कारणले यसलाई थप शि�शाली एवम् �भावकारी बनाएको छ। �म ऐन कायार्न्वयनका िविभ� अवयवह� यस �कार रहेका
छन्क) िनयुि�कतार्\�िमक सम्वन्ध सिमित\आिधका�रक �ेड युिनयन
ख) �म कायार्लय\�म िवभाग
ग) �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्�ालय
घ) �म अदालत\ उ� अदालत
ङ) सव�� अदालत
च) िववाद समाधानका वैकिल्पक उपायह� (मेलिमलापकतार्, मध्यस्थकतार्, आ�द)
�म ऐन २०७४ को दफा १००, �म िनयमावली २०७५को िनयम ५६ को उपिनयम (२) बमोिजम हरे क रोजगारदाताले आफ्नो
�ित�ानमा �म ऐनको कायार्न्वयनको सम्वन्धमा �म अिडट गरी हरे क वषर्को पौष मसान्तिभ� िबिभ� िनयामक िनकायह�मा
जस्तै कम्पनीह�ले कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा, बैङकह�ले नेपाल रा� बैङ्कमा, बीमा कम्पनीले बीमा सिमितमा, घरे लु
उ�ोगले घरे लु उ�ोग िवकास सिमितमा, अन्य उ�ोगह�ले उ�ोग िवभागमा, गैर सरकारी संस्थाह�ले िजल्ला �शासन
कायार्लयमा अथार्त जुन जुन िनकायमा आफू दतार् भएको हो सो सो िनकायमा पेश गनुर्पन� र यसरी �म अिडट गरी �ितवेदन
नबुझाउने वा गलत �ितवेदन तयार पारी बुझाउनेलाई कानून बमोिजमको सजाय समेतको �वस्था गरे काले �म ऐन स्वतः
एवम् सश� �पमा लागु भएको मा� स�कन्छ। यस �म ऐनमा, ऐनको व�खर्लाप �ने काम कारवाही गरे गराए न्यूनतम � दश
हजार ज�रवाना देिख दुई वषर् कै द एवम् पाँच लाख ज�रवानासम्मका सजायका �ावधानह� समे�टएका छन्।

�म ऐनको क्षे�ािधकार के हो?

�म ऐन २०७४, �म िनयमावली २०७५ एवम् त्यस मातहत ब�े िनद�िशकाह� नेपालमा अन्य कु नै कानूनले �मको
अभ्याससम्बन्धी ब्यवस्था तोके कोमा बाहेक सबै क्षे�मा लागु �ने �वस्था गरे को छ। ऐनको प�रभाषा खण्ड अथार्त दफा २(ञ)मा
“�ित�ान भ�ाले मुनाफा आजर्न गन� वा मुनाफा नगन� गरी उ�ोग, �वसाय वा सेवा गन� उ�ेश्यले �चिलत कानून बमोिजम
स्थापना, संस्थापना, दतार् वा गठन भएको वा स�ालनमा रहेको कु नै कम्पनी, �ाइभेट फमर्, साझेदारी फमर्, सहकारी संस्था वा
संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपदर्छ” भ�े प�रभाषा, दफा १० मा उल्लेिखत रोजगारीका �कारह�मा िनयिमत, कायर्गत, समयगत,
आकिस्मक र आंिशक रोजगारीका �कारह� दफा १६ र १७ मा उल्लेिखत �िशक्षाथ� सम्बन्धी ब्यवस्था, अिन दफा १८मा
उल्लेिखत तािलमी �िमकसम्बन्धी �वस्था त्यसैगरी प�रच्छे द १३ मा समावेस ग�रएको िचया बगान, िनमार्ण �िमक, यातायात
�िमक, पयर्टन �िमक, घरे लु �िमक, मौसमी �ित�ान, िवदेशमा दतार् भइ नेपालमा �वसाय स�ालन गन� �ित�ानसम्वन्धी
छु �ै िविश� �ावधानसमेतको �वस्था र प�रच्छे द -११ मा �िमक आपू�तर्सम्बन्धी �वस्था समे�टएका छन् भने दफा १८० मा
�म ऐन लागु न�ने भनी नीजामित, सैिनक, �हरी र िवशेष ऐन�ारा सेवा सुिवधा तो�कएका िनकायबाहेक अन्य सबै क्षे�मा यो
ऐन लागु �ने भ�े ब्यवस्था भएकोले अब नेपालमा �मको उिचत अभ्यास अथार्त �म कानून लागु न�ने क्षे� बाँक� रहेको देिखदैन।
दफा १८० को उपदफा (४)अनुसार “कु नै �िमकको सम्वन्धमा यो ऐन लागु न�ने भनी िनणर्य, आदेश वा फै सला गदार् यस
ऐन�ारा �द� अिधकार तथा सुिवधा त्यस्तो �िमकको हकमा कु न कानून बमोिजम �दान ग�रएको छ सो समेत खुलाई िनणर्य,
आदेश वा फै सला गनुर् पन�छ” भ�े �वस्था भएबाट यो �म ऐनको �ापकताको सहजै अनुमान गनर् स�कन्छ। सम�मा यस �म
ऐनले नसमेटको रोजगारीको �कार र क्षे� कु नै छैन।

�म ऐन २०७४का के ही मूख्य ब्यवस्थाह�ः

एक घण्टा, एक �दन, एक ह�ा, एक मिहना, एक वषर् वा चािलस वषर् जितसुकै अविधको लािग काममा लगाए पिन, शारी�रक
वा वौि�क जस्तोसुकै कानून बमोिजमको काममा लगाए पिन नेपालिभ� कसैलाई काममा लगाएपिछ उसले उिचत �म अभ्यास
अबलम्बन गरे कै �नुपदर्छ अथार्त �मको कदर ग�रनुपदर्छ भ�े मूल मान्यता �म ऐनले राखेको पाइन्छ। नेपालमा �मको कु नै
मूल्य नै छै न भनेर हेयको दृि�ले कु रा काट्ने र जुनसुकै �कारको काम गदार् पिन अपमािनत, अपहेिलत वा असुरिक्षत �नपन�
वातावरणबाट मु� बनाउन स�ु नै यस �म ऐनको िवशेषता रहेको देिखन्छ। आफ्नो िवशेषता कायम गनर् कस्ता कस्ता खास
ब्यवस्था यसमा समे�टएका छन् त भनेर हेदार् के िह िन� बमोिजम रहेको देिखन्छः१) रोजगारदाता र �िमकको एकअकार्�ित, राज्य�ितको कतर्ब्य र अिधकार अिन दण्ड र सजायको �वस्था
२) पूणर्कािलन काम गन� समयको िनधार्रण (८ घण्टा �ित�दन, ४८ घण्टा �ित ह�ा र ६ �दन �ितह�ाको न्यूनतम कायार्विध
३) सूय�दय र सुयार्स्तपिछ मिहला �िमकलाई काममा लगाउनु परे मा यातायात र सुरक्षाको उिचत �बन्ध गनुर्पन� ब्यवस्था
४) ओभरटाइम एक�दनमा ४ घण्टा र ह�ामा २४ घण्टासम्म मा� लगाउन पाउने।
५) पा�र�िमक सिहतका िवदाका �दनह�ः- वा�षर्क (घर) िवदाः१८, िवरामी िवदाः१२, सावर्जिनक िवदाः १३ (मिहलाका
लािगः १४), सा�ािहक िवदा(ह�ामा १ �दन) ५२, सुत्के री िवदाः ६० (वेतलबी वा अन्य िवदािमलान सिहत ९८ �दन
पाउने), सुत्के री स्याहार िवदाः १५, �करीया िवदाः १३ (यसमध्ये िवरामी, सुत्के री र �करीया िवदाह� अिधकार �ने)
६) िवदा सि�त �ने र सि�त िवदाको भु�ान पिन �नेः घरिवदा ९० र िवरामी ४५ �दनसम्म। बढी सि�त �ने भए
भु�ानी �दने।
७) सात मिहना वा सो भन्दा बढी गभर्वती भएमा मिहला �िमकले सुत्के री िवदा पाउने तर समयमै जानकारी �दनुपन�।
८) िवदाको �दनमा काम गनुप
र् रे मा २१ �दनिभ�मा स�ािवदा �दनुपन�।
९) आधारभूत तलबको १०% स�यकोष र ८.३३% उपदान (सामािजक सुरक्षाबाफत) र रोजगारी शु� गरे को एक वषर्
पुरा भएका �िमकलाई १.६६% वा�षर्क �ेड बृि�वाफत हरे क मिहना रोजगारदाताले आधारभूत तलबमा थप ग�र
�दनुपन�।
१०) सबै रोजगारदाता सामािजक सुरक्षा कोषमा सूिचकृ त �नुपन� र सामािजक सुरक्षाबाफतको रकम त्यहाँ जम्मा गनुर्पन�
य�द कारणवस सो सम्भव नभएमा कारण खोली �िमकलाई नै सामािजक सुरक्षाबाफतको रकम भु�ान गनुप
र् न� ।
११) परीक्षणकाल ६ मिहनाभन्दा बढी न�ने त्यसैगरी रोजगारीको अन्त्य गदार् ३० �दनभन्दा बढीको सूचना आवश्यक नपन�।
१२)औषधोपचार बीमा �. एक लाख र जुनसुकै �कारको दुघर्टना समेट्ने बीमा �. सात लाख बराबरको बीमा गनुर्पन�।
१३) दश जना वा सोभन्दा बढी �िमक कायर्रत भए �म सम्बन्ध सिमित र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सिमित अिनवायर् गठन गन�
१४) हरे क वषर् �िमकको वा�षर्क कायर्सम्पादन मूल्याङ्कन गन� ब्यवस्था गन�।
१५) हरे क वषर् पौष मसान्तिभ� �म अिडट ग�र तो�कएको िनकायमा �ितवेदन पेश गनुर्पन�।

�म ऐन २०७४ कायार्न्वयनका के ही चुनौितह�ः
कु नै पिन ऐन िनयम �वस्था पूणर् �पमा लागु गनर् के िह िनि�त पूवार्धारह� तयार भएको �नुपदर्छ। �म ऐन २०७४ लागु �ँदा
पिन त्यसका के िह असरह� देिखएका छन् जुन �िमक वा रोजगारदाताको तहबाटमा� समाधान �न सक्दैनन् न त िनयामक
िनकायले जबरजिस्त थोपद�मा लागु �ने हो। हामीकहाँ सामािजक सुधार ऐन २०३३, �म ऐन २०४८ लगायताका के िह ऐनह�
पूणर् �पमा लागु �न नसके को उदाहरण ताजै छन्। यसै िवषयमा िवचार गदार् �म ऐन लागु �ने िवि�कै के िह आ�थर्क एवम् के िह
�कृ यागत चुनौित थिपएका छन्। जस्तोः१) �म ऐनले ब्यवस्था गरे को न्यूनतम सेवा सुिवधाह�लाई पूरा गनर् एक वषर्को अविधको लािग �ित �िमक किम्तमा पिन
१६ मिहना बराबरको आधारभूत तलबको ब्यवस्था गनुर्पन� देिखन्छ।
२) सबैलाई रोजगारी शु� गरे कै �दनबाट स�यकोषबाफत १०%, उपदान बाफत ८.३३% �दनुपन� र संिचत िवरामी िवदा,
वा�षर्क िवदा बाफत समेत नगद भु�ान गनुर्पन� भएको कारणले सबै रोजगारदाताह�लाई अित�र� आ�थर्क भारको
ब्यवस्थापन गनर् चुनौित थिपएको छ खासगरी ठे �ाप�ा वा परामशर्दाताबाट संचालन ग�रएका ब�वष�य
आयोजनाह�को िनधार्�रत �िमक लागत बढ्न गएको छ।
३) दश वा सो भन्दा बढी �िमकलाई काममा लागाउने �ित�ानले कमर्चारी कटौित गनुप
र् रे मा �ितवषर् एक मिहना
बराबरको आधारभूत तलबको दरले �नआउने रकम क्षितपू�तर्बाफत �दनुपन� भएबाट कटौित खचर् बढ्न गएको छ।
४) �िमकह�लाई सिजलै रा� र िनकाल्न (Hire and Fire) सिजलो छै न। यसबाट रोजगारदाताह�ले अन्य िछ� खोज्ने
जस्तैः- कु नै खास काम गनर् अन्य स-साना कम्पनीह�लाई (One man consulting companies) करारमा िनयु�
गन� एवम् �िमकह�लाई अनावश्यक चपेटामा पारी रािजनामा �दन बाध्य पान� �य� गन� खतरा।
५) नेपालमा दतार् भएका कम्पनी, उ�ोग, �ित�ान, प�रयोजना, गैरसरकारी संस्था, अन्तरराि�य संस्था इत्या�द गरी
क�रब २,५०,००० िनकाय रहेको देिखन्छ ित सबैमा उिचत �म अभ्यास भए नभएको अनुगमन गन� अथार्त �म अिडट
गन� र सो को �ितवेदन पेश भए नभएको अनुगमन गन� प�रपा�ट बसाल्न �म िवभाग र मातहतका कायार्लयह�को
आफ्नै जनशि� पयार्� देिखदैन। न त �म िनयमावलीले �म अिडटरको योग्यता वा अनुमितप�को कु नै �वस्था गरे को
छ। यसबाट अनुगमन कायर् गन�को जवाफदेिहता र चुनौित थिपएको छ।
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