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(िनयम ५६ को उपिनयम(२)  सँग स�बि�धत) 

अनुसूची–१० �म अिडट �ितवेदन 
           िमित:- 

�ित�ानको नामः 

ठेगानाः 

�ित�ानल ेग�र आएको म�ुय कामः 

�िमकको स��या�मक िववरण 

िनयिमत रोजगारीमा रहकेो �िमक स��याः 

काय�गत रोजगारीमा रहकेो �िमक स��याः 

समयगत रोजगारीमा रहकेो �िमक स��याः 

आंिशक रोजगारीमा रहकेो �िमक स��याः 

कुल काय�रत �िमक स��याः 

यसवष�मा आकि�मक रोजागारीमा �िमकलाई काममा लगाएको भए सोको अनमुािनत स��याः 

मिहला �िमक स��याः 

प�ुष �िमक स��याः 

अ�य �िमक स��याः 

िवदेशी �िमक स��याः                          �व�थापक�य �िमक स��याः 

तािलमी �िमक स��याः                         �िश�ाथ�को स��याः 

�म आप�ूतकता� माफ� त काय�रत �िमक स��याः 

�म ऐन,२०७४,  �म िनयमावली, २०७५ को पालना भए नभएको स�ब�धमाः 

�. स.ं �ितवदेनमा समावशे �नपुन� िवषयह� 

पालना भएको छ,  

छैन। 

(�ित�ानसगँ 

स�बि�धत नभएमा 

“अस�बि�धत“ 

भनी ल�े)े 

कै�फयत 

  

१. 
ऐनको दफा ११ बमोिजम सब ै�कारको रोजगारीमा रहकेा �िमकसँग रोजगार स�झौता ग�रएको वा िनयुि� प� �दान ग�रएको 

छ वा छैन     छैन भने कित जनालाई �कन �दान नग�रएको हो कारण खुलाउने। 
    

२. 
िवदशेी नाग�रकलाई काममा लगाएको भए ऐनको प�र�छेद–६ र िनयमावलीको प�र�छेद–३ बमोिजम िवदशेीलाई काममा 

लगाउदा �म इजाजत िलइएको छ वा छैन ? छैन भन े�कन  छ भने कित जनालाई िलइएको छ, खुलाउने। 
    

३. १८ वष� पूरा नभएका कुन ैबालबािलकालाई काममा लगाइएको छ वा छैन ? छ भने कसरी के काममा लगाइएको छ खुलाउने।     

४. �िश�ाथ�लाई काममा लगाइएको अव�थामा ऐनको दफा १६ तथा १७ को पालना ग�रएको छ वा छैन ?     

५. 
तािलमीलाई काममा लगाइएको छ वा छैन ? तािलमीलाई काममा लगाउँदा ऐनको दफा १८ बमोिजम पा�र�िमक वा सुिवधा 

अ�य �िमक सरह �दइएको छ वा छैन ? 
    

६. 
आंिशक रोजगारीमा �िमक काय�रत छन् वा छैनन् ? भएमा ऐनको प�र�छेद–५ बमोिजम सुिवधा तथा सामािजक सुर�ा �दान 

ग�रएको छ वा छैन? 
    

७. 
ऐनको दफा २८ बमोिजम �िमकलाई दिैनक आठ घ�टा र स�ाहमा अठचािलस घ�टा भ�दा ब�ढ काममा लगाउन ेग�रएको छ वा 

छैन ? 
    

८. 
पाँच घ�टा काम गरेपिछ आधा घ�टा िव�ामको समय �दने ग�रएको छ वा छैन ? काय�समय भ�दा ब�ढ काम गरेमा दफा ३१ 

बमोिजम अित�र� पा�र�िमक �दन ेवा सुिवधा �दने ग�रएको छ वा छैन ? 
    

९. 
मिहलालाई सूया��त पिछ वा सूय�दय अिघको समयमा काममा लगाउँदा ऐनको दफा ३३ बमोिजम यातायात र सुर�ाको �ब�ध 

ग�रएको छ वा छैन ? 
    

१०. �युनतम पा�र�िमक भ�दा कम �न ेगरी कुनै �िमकलाई पा�र�िमक �दान ग�रएको छ वा छैन ?     

११. �ित�ानको औसत मािसक पा�र�िमक दर कित हो ? (आधारभुत पा�र�िमक, भ�ा र सुिवधा सिहतको औसत अ�क उ�लेख गन�)     

१२. ऐनको दफा ३६ बमोिजमको वा�षक तलववृि� (�ेड) �दन ेग�रएको छ वा छैन ?     

१३. पा�र�िमक भु�ानीको अविधको अ�तर एक मिहनाभ�दा बढी �न ेगरेको छ वा छैन ?(छ भन ेकारण उ�लेख गन�)     

१४. ऐनको दफा ३७ बमोिजम चाड�पव� खच� �िमकलाई �दान गन� ग�रएको छ वा छैन?     

१५. 

ऐनको प�र�छेद–९ बमोिजम िन� िबदाह� �िमकलाई कित �दन �दन ेग�रएको छ ? (स��या उ�लेख गन�) 

सा�ािहक िबदाः 

साव�जिनक िबदाः 

घर िबदाः 

िबरामी िबदाः 

�सुित िबदाः 

�सुित �याहार िबदाः 

�क�रया िबदाः 
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स�ा िबदाः 

१६. 

ऐनको  दफा ५२ बमोिजम ��येक �िमकलाई (िनयिमत रोजगारी, काय�गत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आंिशक समयको 

रोजगारी र आकि�मक रोजगारीमा काम गन�) संचयकोष वा सामािजक सुर�ा कोषमा रकम ज�मा गन� ग�रएको छ वा छैन ? 

ज�मा नगरेको भए सो रकम कहाँ �योग ग�रएको छ खुलाउने। 

    

१७. 

ऐनको दफा ५३ बमोिजम ��येक �िमकलाई (िनयिमत रोजगारी, काय�गत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आंिशक समयको 

रोजगारी र आकि�मक रोजगारीमा काम गन�) उपदान वा सामािजक सुर�ाकोषमा रकम ज�मा गन� ग�रएको छ वा छैन? 

सामािजक सुर�ाकोषमा ज�मा नगरेको सो रकम कहा ँ�योग ग�रएको छ खुलाउने। 

    

१८. ऐनको दफा ५४ बमोिजम औषिध उपचार बीमा ग�रएको छ वा छैन ?     

१९. ऐनको दफा ५५ बमोिजम जुनसुकै �कारको दघु�टना समे�ने गरी बीमा ग�रएको छ वा छैन ?     

२०. 

�िमक आपू�तकता� माफ� त �िमक काय�रत छन ्वा छैनन्? 

ती �िमक आपू�तकता� क�पनील ेऐनको दफा ५९ बमोिजम अनुमित िलएको छ वा छैन ? अनुमित िलएको भए अनुमित न�बर र 

िमित आपू�तकता� माफ� त काय�रत �िमकले �यूनतम पा�र�िमक, सुिवधा तथा ऐन र िनयमावली बमोिजमको �यूनतम �तर �ा� 

भएको छ वा छैन ? यसको िनयिमत अनुगमन ग�रएको छ वा छैन ? 

    

२१. ऐनको दफा ६८ बमोिजम सुर�ा र �वा��य नीित तजु�मा गरी काया��वयन ग�रएको छ वा छैन ?     

२२. ऐनको दफा ७४ बमोिजम सुर�ा र �वा��य सिमित गठन भ ैिनयिमत �पमा बैठक तथा िनण�य �ने गरेको छ वा छैन?     

२३. ऐनको दफा १०८ बमोिजम �ित�ानल ेआ�त�रक �व�थापनको लािग िविनयमावली बनाएको छ वा छैन?     

२४. 
िविनयमावली �म काया�लयमा दता� गन� र �िमकलाई िवतरण ग�रएको छ वा छैन ? �म काया�लयमा दता� भएको भए दता� िमित 

र दता� न�बर उ�लेख गन�। 
    

२५. 
ऐनको दफा १११ बमोिजम �ित�ानमा �म स�ब�ध सिमित गठन गरी िनयिमत �पमा बैठक �न ेगरेको छ वा छैन ? 

आ�थक वष�मा अि�तम पटक बैठक भएको िमित उ�लेख गन�। 
    

२६. ऐनको दफा  ११२ बमोिजम काय�स�पादन मु�या�कन �णाली लागु ग�रएको छ वा छैन ?     

२७. 
ऐनको दफा ११३ बमोिजम �ि�गत मागदाबी पेश भए वा भएनन् ?  माग दाबी पेश भएकोमा कित वटा दाबी 

�व�थापकसँगको छलफलबाट समाधान भए ? स��या उ�लेख गन�। 
    

२८. यो आ�थक वष�मा सामुिहक माग दाबी पेश भए वा भएन?     

२९. 

मागप� पेश भएको भए किहले पेश भएको िथयो ? िमित उ�लेख गन� ?   वाता� जारी रहकेो वा स�झौता भैसकेको भए अव�था 

उ�लेख गन�।स�झौता भएको भए स�झौताको िमित ? सामुिहक सौदाबाजीको �ममा हडताल वा तालाब�दी भयो भएन ? अ�य 

कुन ैउ�लेख गनु�पन� कुरा भए सो �होरा ? 

    

३०. 
�म ऐन बमोिजम भएको स�झौता, िनण�य वा फैसला काया��वयन �न बाँक� छ वा छैन ? भएमा किहलेस�म काया��वयन ��छ 

खुलाउने। 
    

योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ा ऐन,२०७४ तथा योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ा िनयमावली, २०७४ 

१. सामािजक सुर�ा कोषमा पंजीकरण भएको छ वा छैन ?     

२. सामािजक सुर�ा कोषमा योगदान ज�मा गन� ग�रएको छ वा छैन ?     

बोनस ऐन, २०३० तथा बोनस िनयमावली, २०३९ 

१. �ित�ानले बोनस ऐन,२०३० बमोिजम बोनस िवतरण गनु�पछ� वा पद�न?     

२. वोनस िवतरण गनु�पन� भए सो बमोिजम िवतरण ग�रएको छ वा छैन ?     

३. गत आ�थक वष�को वोनस िवतरण गन� बाँक� छ वा छैन ?     

�ेड यिुनयन ऐन,२०४९ तथा �ेड यिुनयन िनयमावली, २०५० 

१ �ित�ानमा �ित�ान�तरको �ेडयुिनयन �थापना भएको छ वा छैन ?     

२. आिधकारीक �ेडयुिनयनको िनवा�चन भएको छ वा छैन ?     
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अ�य िवषयह�ः �ित�ानल ेआव�यक िवषय थप गन� स�े 

१. �वसाय ज�य सुर�ा र �वा��य नीित लाग ुभए नभएको अिडट गन� छु�ै �व�था छ वा छैन ?     

सधुार गनु�पन� िवषयह�मा सुझाव भए उ�लखे गन� : 

१.   

२.   

३.   

 

 

िववरण भन�को नाम:- 

पद:- 

ह�ता�र:- 

िमित:- 
  
  

िववरण �वीकृत गन�को नाम:- 

पद:- 

ह�ता�र:- 

िमित:- 

छाप: 

 


	अनुसूची–१० श्रम अडिट प्रतिवेदन
	मिति:-

