
भा.भन्त्रिस्तयफाट स्वीकृत मभमत: २०७८।११।१० गते  

श्रभ फजाय अध्ममन, कामयस्थर सयुऺा तथा कायखाना मनयीऺण 
सम्फरधी कामयववमध,  

२०७८ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 
रनु्त्म्फनी प्रदेश 

श्रभ, योजगाय तथा मातामात व्मवस्था भरिारम  
भकुाभ: फटुवर 



रनु्त्म्फनी प्रदेशमबिका उद्योग प्रमतष्ठानहरुभा कामययत श्रमभक भजदयुहरुको अवस्था, स्वास््म तथा 
सयुऺासम्फरधी कामयस्थरको वातावयण, श्रमभकहरुको भागदाफी, श्रमभक य योजगायदाता फीचको सम्फरध 
जस्ता श्रमभक भजदयुहरुसँग सम्फन्त्रधत रमूनतभ श्रभ सम्फरधी भाऩदण्डहरु उद्योग प्रमतष्ठानको व्मवस्थाऩन 
ऩऺफाट कामायरवमन बए/नबएको सम्फरधभा मनयीऺण अनगुभन गयी रमूनतभ भाऩदण्डहरु कामायरवमन 
गयाउन फारछनीम बएको, प्रदेशबयको श्रभशन्त्िको अवस्था, योजगायीको अवस्था य योजगायी भाग 
रगामतका ववषमभा अध्ममन गयी कामयददशा तम गनुयऩने बएको य प्रदेश सयकायको फावषयक कामयक्रभभा 
श्रभफजाय सम्फरधी अध्ममन, कामयस्थर सयुऺा कायखाना मनयीऺण तथा मनमभन गनुयऩने सम्फरधी 
कामयक्रभको व्मवस्था बएकोरे श्रभ, योजगाय तथा मातामात व्मवस्था भरिारमरे सशुासन मनमभावरी-
2077 को मनमभ-९ फभोन्त्जभ मो कामयववमध फनाएको छ। 

 

1. संन्त्ऺप् त नाभ य प्रायम्ब: 
क) मस कामयववमधको नाभ "श्रभ फजाय अध्ममन, कामयस्थर सयुऺा तथा कायखाना मनयीऺण 

सम्फरधी कामयववमध- २०७८" यहेको छ। 

ख)  मो कामयववमध भरिारमफाट स्वीकृत बएको मभमतदेन्त्ख रागू हनेुछ। 

 

2. ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मो कामयववमधभा: 
क)  'भरिारम' बन्नारे श्रभ, योजगाय तथा मातामात व्मवस्था भरिारम सम्झनऩुछय। 

ख)  'प्रमतष्ठान' बर नारे कानून फभोन्त्जभ भारमता प्राप् त उद्योग, करकायखाना, पभय, कम्ऩनी 
वा संस्थाराई सम्झनऩुछय। 

ग) 'श्रभ फजाय' बन्नारे रनु्त्म्फनी प्रदेशमबिका श्रभ गने उभेयसभूहका जनशन्त्ि य मतनको 
सङ् ्मात्मक पभक प्रमतमनमधत्मक पव सम्झनऩुछय। 

घ) 'मनयीऺण' बन्नारे भरिारमफाट खटाइएको ऩदामधकायी/कभयचायी वा ब्मन्त्ि, संस्थाफाट 
गरयने मनयीऺण अनगुभन वा अवरोकन सम्झनऩुछय। 

ङ) 'अध्ममन' बर नारे भरिारमफाट खटाइएको ऩदामधकायी/कभयचायी वा ब्मन्त्ि वा संस्थाफाट 
गरयने श्रभफजाय सम्फरधी अध्ममन कामय सम्झनऩुछय। 

 

3. मनयीऺण गनुयऩने: भरिारमफाट खवटएको ऩदामधकायी वा कभयचायीरे प्रमतष्ठान संचारन स्थरभा 
प्रत्मक पमऺ उऩन्त्स्थत बई मनयीऺण गनुयऩनेछ। 

 

4. पायाभ बनुयऩने: मनयीऺण गनय खवटएको ऩदामधकायी वा कभयचायीरे प्रमतष्ठान मनयीऺण गदाय 
अनसूुची-१ य २ फभोन्त्जभको पायाभ अमनवामय रुऩभा बनुयऩनेछ। 

 



5. वववयण उऩरब्ध गयाउनऩुने: भरिारमफाट खटाइएको मनयीऺण गनय आउने कभयचायीराई 
प्रमतष्ठानरे सहज रुऩभा प्रमतष्ठानसँग सम्फन्त्रधत त्माङ्क तथा वववयणहरु उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ।  

 
6. श्रभफजाय सम्फरधी अध्ममन: भरिारमरे श्रभफजाय अध्ममनका रामग आवश्मक वववयणहरुको 

सङ् करन प्रदेशमबिका सम्फन्त्रधत सफ  ऺेिफाट सभावेश गयी भरिारमफाट खवटएका कभयचायी वा 
ब्मन्त्ि वा सावयजमनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सावयजमनक खरयद मनमभावरी, २०६४ फभोन्त्जभ 
ऩयाभशय सेवाभापय त सभेत गनय/गयाउन सवकनेछ। प्रदेशबयका श्रभऺेिभा प्रवेश गयेका मवुा-
जनशन्त्ि, योजगायी य फेयोजगायीको अवस्था तथा योजगायीका सम्बाववत ऺेिहरु सभेतका ववषमभा 
भाऩदण्ड वा कामयऺ ेिगत शतय (TOR) फनाई श्रभफजाय अध्ममनका रामग वववयण सङ् करन 
गनेछ। 

 
7. तामरभको छनौट य सञ् चारन: श्रभ फजाय अध्ममनफाट प्राप् त प्रमतवेदनको सझुाव तथा मनश्कषयका 

आधायभा भरिारमरे तमाय गरययहेको श्रभ नीमतभा आवश्मक ऩरयभाजयन गनुयका साथ  आगाभी 
आमथयक वषयहरुभा भरिारमको वावषयक कामयक्रभहरुभा सीऩभूरक, स्वयोजगायी मसजयना गने य 
ब्मवसामभूरक तामरभ कामयक्रभहरुको तजुयभा गने, सचेतनाभूरक कामयक्रभ छनौट गने तथा 
स्वयोजगायीका रामग रगानीको वातावयण तमाय गनेछ। 

 
8. योजगाय ऩोटयर तमाय गनयसक्ने: श्रभफजाय अध्ममनफाट प्राप् त प्रमतवेदनका आधायभा भरिारमरे 

प्रदेशबयभा योजगायीका अवसयहरुको जानकायी, समुनन्त्ितता तथा सहजीकयणका रामग प्रदेशको 
योजगाय ऩोटयर फनाई कामायरवमनभा ल्माउन सक्नेछ। 
 

9. कामायरवमन गनुयऩने: मनयीऺण गने ऩदामधकायी वा कभयचायीरे मनयीऺण गयी श्रमभक, भजदयुसगँ 
सम्फन्त्रधत प्रचमरत श्रभ काननुभा व्मवस्था बएका तय प्रमतष्ठानरे कामायरवमन नगयेका 
ववषमवस्तहुरु कामायरवमन गनय बनी अनसूुची-1 य २ फभोन्त्जभको पायाभभा सझुाव वा मनदेशन 
ददएभा कामायरवमन गनुय प्रमतष्ठानको दावमत्मक पव हनेुछ। 

 
१०.  संशोधन गनय सक्ने: मो कामयववमधभा भरिारमरे आवश्मकतानसुाय थऩघट तथा संसोधन गनय 

सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची – १ 

प्रदेश सयकाय 
रनु्त्म्फनी प्रदेश 

श्रभ, योजगाय तथा मातामात व्मवस्था भरिारम 

भकुाभ: फटुवर 
उद्योग/प्रमतष्ठान कामयस्थर सयुऺा तथा मनयीऺण अनगुभन पायाभ 

     (व्मवस्थाऩनसगँ बने)     

                                                                                                                                                                                                                          मभमत :- 
प्रमतष्ठानको नाभ :                                             प्रवरधक वा व्मवस्थाऩकको नाभ : 

ठेगाना :                                                    ऩद : 

प्रमतष्ठानरे गरयआएको भु् म काभ :                               सम्ऩयक नं :                   ईभेर : 

श्रमभकको सङ््मात्मक पभक वववयण: 

स्थामी श्रमभक सङ््मा् 
अस्थामी श्रमभक सङ््मा: 
आंन्त्शक (Part Time) श्रमभक सङ््मा: 
 

 

 

 

 

भवहरा श्रमभक सङ््मा् 
ऩरुुष श्रमभक सङ््मा् 
र वङ्गक अल्ऩसङ््मक श्रमभक सं्मा: 
अऩाङ्ग श्रमभक सङ््मा् 
ववदेशी श्रमभक सङ््मा्  

व्मवस्थाऩकीम कभयचायी सङ््मा् 
कुर कामययत श्रमभक सङ््मा् 

 

क्र. सं. ववषमहरु छ/  छ न। क वपमत 

१. सफ  प्रकायको योजगायीभा यहेका श्रमभकसगँ योजगाय सम्झौता गरयएको वा मनमनु्त्ि ऩि प्रदान गरयएको 
छ/छ न?   छ न बन ेकमत जनाराई वकन प्रदान नगरयएको हो कायण खरुाउने। 

    

कायण: 
 

२. ववदेशी नागरयकराई काभभा रगाएको बए ववदेशीराई काभभा रगाउदा श्रभ इजाजत मरइएको छ/छ न ? 
छ न बने वकन ? छ बने कमत जनाराई मरइएको छ, खरुाउने। 

    

 

 

३. १८ वषय ऩूया नबएका कुन  फारफामरकाराई काभभा रगाइएको छ/छ न ? छ बने कसयी के काभभा 
रगाइएको छ खरुाउने। 

    

 

 

४. आंन्त्शक योजगायीभा श्रमभक कामययत छ/छ न ? बएभा सवुवधा तथा साभान्त्जक सयुऺा प्रदान गरयएको 
छ/छ न ? 

    



५. श्रमभकराई द मनक आठ घण्टा य सप्ताहभा अठचामरस घण्टा बरदा फढी काभभा रगाउने गरयएको छ/छ न 
? 

    

६. ऩाँच घण्टा काभ गयेऩमछ आधा घण्टा ववश्राभको सभम ददने गरयएको छ वा छ न ? कामयसभम बरदा फढी 
काभ गयेभा अमतरयि ऩारयश्रमभक ददने वा सवुवधा ददने गरयएको छ/छ न ? 

    

७. भवहराराई सूमायस्त ऩमछ वा सूमोदम अन्त्घको सभमभा काभभा रगाउँदा मातामात य सयुऺाको प्रफरध 
गरयएको छ/छ न ? 

    

८. रमनुतभ ऩारयश्रमभक बरदा कभ हनुे गयी कुन  श्रमभकराई ऩारयश्रमभक प्रदान गरयएको छ/छ न ?     

९. प्रमतष्ठानको औसत भामसक ऩारयश्रमभक दय कमत हो ? (आधायबतु ऩारयश्रमभक, बत्ता य सवुवधा सवहतको 
औसत अङ्क उल्रेख गने) 

    

१०. रमूनतभ कामय घण्टा बरदा फढी सभम काभ गयाउदा अमतरयि सभम बत्ता ददन ेगरयएको छ/छ न ?   

११. वावषयक तरवववृि (ग्रडे) ददन ेगरयएको छ/छ न ?     

१२. ऩारयश्रमभक बिुानीको अवमधको अरतय एक भवहनाबरदा फढी हनुे गयेको छ/छ न ? (छ बने कायण 
उल्रेख गने) 

    

 

 

१३. चाडयऩवय खचय श्रमभकराई प्रदान गने गरयएको छ/छ न ?     

१४. मनम्न मफदाहरु श्रमभकराई कमत ददन ददने गरयएको छ ? (सङ््मा उल्रेख गने) 
                                        ददन (भामसक)            ददन (वावषयक) 
साप्तावहक मफदा्            

सावयजमनक मफदा् 
घय मफदा् 
मफयाभी मफदा् 
प्रसमुत मफदा् 
प्रसमुत स्माहाय मफदा् 
वकरयमा मफदा् 
सट्टा मफदा् 

    

१५. प्रत्मक पमेक श्रमभकराई (मनममभत योजगायी, कामयगत योजगायी, सभमगत योजगायी, आंन्त्शक सभमको योजगायी य 
आकन्त्स्भक योजगायीभा काभ गने) संचमकोष वा साभान्त्जक सयुऺा कोषभा यकभ जम्भा गने गरयएको 
छ/छ न ?? जम्भा नगयेको बए सो यकभ कहाँ प्रमोग गरयएको छ खरुाउने।     

 

 

१६. औषधी उऩचाय फीभा गरयएको छ/छ न ?     

१७. जनुसकु  प्रकायको दघुयटना सभेट्ने गयी फीभा गरयएको छ/छ न ?     

१८. प्रमतष्ठानभा श्रभ सम्फरध समभमत गठन गयी मनममभत रुऩभा फ ठक हनुे गयेको छ/छ न ? आमथयक वषयभा 
अन्त्रतभ ऩटक फ ठक बएको मभमत उल्रेख गने।     

 



१९. मो आमथयक वषयभा साभवुहक भाग दाफी ऩेश बए वा बएन ?     

२०. भागऩि ऩेश बएको बए कवहरे ऩेश बएको मथमो ?  मभमत उल्रेख गने ?   वाताय जायी यहेको वा सम्झौता 
ब सकेको बए अवस्था उल्रेख गने। सम्झौता बएको बए सम्झौताको मभमत ?  साभवुहक सौदाफाजीको 
क्रभभा हडतार वा ताराफरदी बमो बएन ? अरम कुन  उल्रेख गनुयऩने कुया बए सो व्महोया ? 

    

 

 

 

२१. साभान्त्जक सयुऺा कोषभा ऩञ् जीकयण बएको छ/छ न ?     

२२. साभान्त्जक सयुऺा कोषभा मोगदान जम्भा गने गरयएको छ/छ न ?     

२३. प्रमतष्ठानभा प्रमतष्ठानस्तयको टे्रडममुनमन स्थाऩना बएको छ/छ न ?     

२४. आमधकारयक टे्रडममुनमनको मनवायचन बएको छ/छ न ?     

२५.  भजदयुराई सयुऺाजरम साभाग्री उऩरब्ध गयाईएको छ/छ न ?   

२६. आऩतकारीन सयुऺा साभाग्रीको व्मवस्था गरयएको छ/छ न ?   

२७. प्रथमभक उऩचाय साभग्री य कऺको व्मवस्था छ/छ न ?   

२८. सयसपाई, खानेऩानी य शौचारमको व्मवस्था छ/छ न ?   

२९. भवहरा श्रमभकराई स्तनऩान कऺको व्मवस्था छ/छ न ?   

३०. भवहरा कभयचायीका ३ वषय मबिका फारफामरकाका रामग फारफामरका कऺ व्मवस्था गरयएको छ/छ न ?   

३१. अऩाङ्ग, श्रमभक कामययत बए अऩाङ्गभ िी कामयस्थर छ/छ न ?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वववयण ददन ेप्रमतष्ठानको 
ऩदामधकायीको  

नाभ:- 
ऩद:- 
सम्ऩकय  भो. नं.:- 
हस्ताऺय:- 
मभमत:- 
प्रमतष्ठानको छाऩ 

वववयण बने  
कभयचायीको नाभ:-  
ऩद:- 
मनकामको नाभ:- 

 कुन  सझुाव बए फुँदागत रुऩभा उल्रेख गने। 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



अनसूुची – २ 

प्रदेश सयकाय 
रनु्त्म्फनी प्रदेश 

श्रभ, योजगाय तथा मातामात व्मवस्था भरिारम 

भकुाभ: फटुवर 
उद्योग/प्रमतष्ठान कामयस्थर सयुऺा तथा मनयीऺण अनगुभन पायाभ 
                           (टे्रड ममुनमन/श्रमभकसँग बने)                  मभमत :- 

प्रमतष्ठानको नाभ :                                             टे्रड ममुनमनको नाभ: 
ठेगाना :                                                    ऩदाअमधकायीको नाभ: 
प्रमतष्ठानरे गरयआएको भु् म काभ :                               ऩद:                                                                                                                                      

सम्ऩयक नं :                     ईभेर :                                                              

 

क्र. सं. ववषमहरु छ/  छ न क वपमत 

1. मस प्रमतष्ठानभा कुन कुन टे्रड ममुनमन संगदठत छन ्? 

  

 
 

 
 

 

2. 
 

श्रमभकसँग योजगाय सम्झौता गरयएको वा मनमनु्त्ि ऩि प्रदान गरयएको छ/छ न?   छ न बने कुन आधायभा 
काभ गनुयबएको छ ? 

    

कायण: 
 

3. कामययत प्रमतष्ठानभा १८ वषय उभेय ऩूया नबएका व्मन्त्िराई काभभा रगाइएको छ/छ न ? खरुाउने।     

4. श्रमभकराई द मनक आठ घण्टा य सप्ताहभा अठचामरस घण्टा बरदा फढी काभभा रगाउने गरयएको 
छ/छ न? 

    

5. ऩाँच घण्टा काभ गयेऩमछ आधा घण्टा ववश्राभको सभम ददने गरयएको छ वा छ न ? कामयसभम बरदा फढी 
काभ गयेभा अमतरयि ऩारयश्रमभक ददने वा सवुवधा ददने गरयएको छ/छ न ? 

    

6. भवहरा श्रमभकराई सूमायस्त ऩमछ वा सूमोदम अन्त्घको सभमभा काभभा रगाउँदा मातामात य सयुऺाको 
प्रफरध गरयएको छ/छ न ? 

    

7. रमनुतभ ऩारयश्रमभक बरदा कभ हनुे गयी कुन  श्रमभकराई ऩारयश्रमभक प्रदान गरयएको छ/छ न ? छ बने 
सो सम्फरधभा तऩाईहरुरे के गनुयबएको छ ?  

    

 

8. श्रमभकहरुको औसत भामसक ऩारयश्रमभक दय कमत हो ? (आधायबतु ऩारयश्रमभक, बत्ता य सवुवधा सवहतको 
औसत अङ्क उल्रेख गने) 

    



9. रमूनतभ कामय घण्टा बरदा फढी सभम काभ गयाउदा अमतरयि सभम बत्ता ददन ेगरयएको छ/छ न ? छ न 
बने सो ववषमभा तऩाईहरुरे कसयी आवाज उठाउन ुबएको छ ? 

  

 

10. श्रमभकराई वावषयक तरवववृि (ग्रडे) ददने गरयएको छ/छ न ?     

11. ऩारयश्रमभक बिुानीको अवमधको अरतय एक भवहनाबरदा फढी हनुे गयेको छ/छ न ? (छ बने कायण 
उल्रेख गने) 

    

 

 

12. चाडयऩवय खचय सफ  श्रमभकराई प्रदान गने गरयएको छ/छ न ?     

13. मनम्न मफदाहरु श्रमभकराई कमत ददन ददने गरयएको छ ? (सङ््मा उल्रेख गने) 
                                        ददन (भामसक)            ददन (वावषयक) 
साप्तावहक मफदा्            

सावयजमनक मफदा् 
घय मफदा् 
मफयाभी मफदा् 
प्रसमुत मफदा् 
प्रसमुत स्माहाय मफदा् 
वकरयमा मफदा् 
सट्टा मफदा् 

    

14. श्रमभकको (मनममभत योजगायी, कामयगत योजगायी, सभमगत योजगायी, आंन्त्शक सभमको योजगायी य 
आकन्त्स्भक योजगायीभा काभ गने) संचमकोष वा साभान्त्जक सयुऺा कोषभा यकभ जम्भा गने गरयएको 
छ/छ न ? जम्भा नगयेको बए सो यकभ कहाँ प्रमोग गरयएको छ खरुाउन।े     

 

 

15. श्रमभकराई औषधी उऩचाय फीभा ददईएको छ/छ न ?     

16. श्रमभकको दघुयटना फीभा गरयएको छ/छ न ?     

17. प्रमतष्ठानभा श्रभ सम्फरध समभमत गठन गयी मनममभत रुऩभा फ ठक हनुे गयेको छ/छ न ? आमथयक वषयभा 
अन्त्रतभ ऩटक फ ठक बएको मभमत उल्रेख गने।     

 

18. मो आमथयक वषयभा साभवुहक भाग दाफी ऩेश बए वा बएन ?     

19. भागऩि ऩेश बएको बए कवहरे ऩेश बएको मथमो ?  मभमत उल्रेख गने ?   वाताय जायी यहेको वा सम्झौता 
ब सकेको बए अवस्था उल्रेख गने। सम्झौता बएको बए सम्झौताको मभमत ?  साभवुहक सौदाफाजीको 
क्रभभा हडतार वा ताराफरदी बमो बएन ? अरम कुन  उल्रेख गनुयऩने कुया बए सो व्महोया ? 

    

 

 

 



20. श्रमभकको साभान्त्जक सयुऺा कोषभा ऩञ् जीकयण बएको छ/छ न ?     

21. साभान्त्जक सयुऺा कोषभा मोगदान जम्भा गने गरयएको छ/छ न ?     

22. आमधकारयक टे्रडममुनमनको मनवायचन बएको छ/छ न ?     

23.  भजदयुराई सयुऺाजरम साभाग्री उऩरब्ध गयाईएको छ/छ न ?   

24. आऩतकारीन सयुऺा साभाग्रीको व्मवस्था गरयएको छ/छ न ?/ घाइते बएको अवस्थाभा उऩचाय खचय 
कसरे व्महोने गयेको छ ?   

   

25. प्रथमभक उऩचाय साभग्री य कऺको व्मवस्था छ/छ न ?   

26. सयसपाई, खानेऩानी य शौचारमको व्मवस्था छ/छ न ?   

27. भवहरा श्रमभकराई स्तनऩान कऺको व्मवस्था छ/छ न ?   

28. भवहरा श्रमभकका ३ वषय मबिका फारफामरकाका रामग फारफामरका कऺ व्मवस्था गरयएको छ/छ न ?   

29. अऩाङ्ग, श्रमभक कामययत बए अऩाङ्गभ िी कामयस्थर छ/छ न ?   

30. तऩाईहरु कामययत उद्योग/प्रमतष्ठानरे सधुाय गनुयऩने ववषम वा अरम कुन  सभस्मा वा सझुाव बए उल्रेख 
गने। 

  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

 

 

 

 
 

वववयण ददन ेटे्रड ममुनमन प्रमतमनमधको: 
नाभ:- 
ऩद/न्त्जम्भेवायी:- 
टे्रड ममुनमनको नाभ:- 
सम्ऩकय  भो. नं.:- 
हस्ताऺय:- 
मभमत:- 
टे्रड ममुनमनको छाऩ:- 

वववयण बने: 
कभयचायीको नाभ:-  
ऩद:- 
मनकामको नाभ:- 



  अनसूुची – ३ 
प्रदेश सयकाय 
रनु्त्म्फनी प्रदेश 

श्रभ, योजगाय तथा मातामात व्मवस्था भरिारम 

भकुाभ: फटुवर 
उद्योग/प्रमतष्ठान कामयस्थर सयुऺा तथा मनयीऺण/अनगुभन  

प्रतिवेदन ियार गने िररका 
 

 अनगुमन कायय सम्ऩन्न भइसकेऩति कायायऱयमा हाजिर भएको ७ काययददनभभत्र अनुगमन प्रतिवेदन ियार गरी ऩेश 
गनुयऩदयि । 

 अनगुमन प्रतिवेदन ियार गदाय अध्ययन गरेको काययस्थऱ वा प्रतिष्ठान, िानकारी भऱइएका बिषय, व्यजति र 
चेकभऱष्टऱाई ववश्ऱेषण गरी अध्ययनिाट के कस्िो कमी कमिोरीहरु देखिएको ि त्यसऱाई स्ऩष्ट हुने गरी िुॉदागि 
रुऩमा उल्ऱेि गनुुंऩदयि । 

 देखिएका कमीमिोरीहरु उल्ऱेि गदाय अनुसचूच िमोजिम के हुनु ऩनमेा के भएको स्ऩष्ट रुऩमा उल्ऱेि गनुुंऩदयि । 
 अनगुमन प्रतिवेदन ऩशे गदाय सोसॊग सम्वजन्धि कूनै महत्वऩूणुं कागिाि भएमा सो को प्रतिभऱऩी अनगुमन प्रतिवेदनमा  

सॊऱग्न गनुयऩनिे । 
सम्बन्धित प्रततष्ठानमा लेखी पठाउन े
अनगुमन कायय सम्ऩन्न गरी प्रतिवेदन ियार भएऩति अनुगमनिाट देखिएका कभमकमिोरीहरुका सम्वन्धमा सम्वजन्धि 
प्रतिष्ठानको प्रतिकृया वा िानकारी माग गनुयऩने अवस्था भएमा ऱेिी ऩठाउनुऩनेि । 
श्रम ऐन िथा तनयमावऱी, मागयदशयन वा यस काययववधी ववऩररि भएको ऩाइएमा मन्त्राऱयऱे त्यस्िो त्रुटी सच्याउन र प्रचभऱि 
काननू िमोजिम कारवाहीका वा ध्यानाकषयणका ऱाचग ऱेिी ऩठाउन सककनिे । ऱेिी ऩठाउॉदा सचचवस्िरीय तनणयय गराएर 
ऩठाउनऩुनिे । 
 
बार्षिक रुपमा प्रकाशन गन े
अनगुनमनिाट देखिएका व्यहोराहरुको मुख्य मुख्य िुॉदाहरु ियार गरी िावषयक रुऩमा प्रकाशन गनुयऩदयि ।  
 

 


