फारम नं. १
(ननर्देशन सहमनिको र्दफा १ सँग सम्बनधिि)
प्रनिष्ठान स्िरको ट्रेड युननयनका सर्दस्य कामर्दारहरुले गरेको सम्झौिा स्वीकारोनिको ढाँचा
नमनि: २०७...../......./........
श्रीमान् पl~hकानिकारी ज्यू
श्रम िथा रोजगार कायाालय, जनकपुर l
महोर्दय,
हामी िपनसलमा उल्लेनिि कामर्दार कमाचारीहरु.................................................मा
कायारि कामर्दार कमाचारीहरु हौ ँ l हामीहरुले नमनि.............................मा एक आपसमा
सम्झौिापत्रमा

संलग्न

नविान

बमोनजम

संचालन

हुने

गरी

..........................................................नाम भएको ट्रेड युननयन गठान छौं l यस संगठनको
संचालन यसै सम्झौिापत्र साथ संलग्न नविान बमोनजम हुनेछ l हामीहरुले यस प्रनिष्ठानको स्िरको
ट्रेड युननयनको सर्दस्यिा ग्रहण नगरेको व्यहोराको स्वीकारोनि समेि गर्दाछौ l
िपनसल
क्र.स.

नाम,थर

उमेर

काया नववरण

सेवा अवनि

हस्िाक्षर

फारम नं.२
(ननर्देशन सहमनिको र्दफा ३ सँग सम्बनधिि)
प्रनिष्ठानस्िरको ट्रेड युननयन र्दिाा गना पl~hकानिकारीको कायाालयमा प्रस्िुि गररने
कायासनमनिका पर्दानिकारी र सर्दस्यहरुको नामावली ढाँचा
नमनि: २०७..../......./..........
श्रीमान् पl~hकानिकारी ज्यू,
श्रम िथा रोजगार कायाालय, जनकपुर l
महोर्दय,
उपरोि सम्बधिमा .........................................प्रनिष्ठानमा नमनि................मा गठन
भएको युननयन ननयमावली बमोनजम र्दिाा गने कायासनमनिको ननणाय बमोनजम ट्रेड युननयन
ननयमावलीको ननयम ३ को उप ननयम ३(घ) बमोनजम यस युननयनको काया सनमिीको िपनसल
बमोनजमका पर्दानिकारी िथा सर्दस्य भएको प्रमानणि गर्दाछु l
िपनसल
क्र.स.

नाम,थर

ठे गाना

पर्द

कै फफयि

............................
प्रमानणि गने
अध्यक्ष

फारम नं.३
(ननर्देशन सहमनिको र्दफा ४ सँग सम्बनधिि)
प्रनिष्ठानस्िरको ट्रेड युननयन र्दिाा गराउन ट्रेड युननयनको कायासनमनिले गरेको ननणायको ढाँचा
नमनि:...............................
प्रस्िाव नं..............................................................र्दिाा सम्बधिमा ट्रेड युननयन
ननयमावलीको ननयम ३(च) बमोनजम यस........................................................युननयनलाई
र्दिाा गनाको लानग आवश्यक काम कावााही अगाडी बढाउने ननणाय गररयो l साथै सो काया गनाका
लानग यसै कायासनमनिका.....................................................लाई जम्मा फर्दने ननणाय गररयो l
कायासनमनिका पर्दानिकारी र सर्दस्यहरुको नाम िथा हस्िाक्षर
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
उपरोि

ननणाय................................................................युननयनको

नमनि

.......................मा .......................................मा बसेको पूणा बैठकले गरे को प्रमानणि गर्दाछु l

प्रमानणि गने:
प्रनिनलनप / प्रमानणि प्रनि

फारम नं. ४
(ननर्देशन सहमनिको र्दफा ५ सँग सम्बनधिि)
प्रनिष्ठानस्िरको / ट्रेड युननयन संघ / ट्रेड युननयन महासंघ र्दिाा गराउन फर्दने अनतियारनामको ढाँचा
नमनि: .................................
श्रीमान् पl~hकानिकारी ज्यू
श्रम िथा रोजगार कायाालय, जनकपुर l
महोर्दय,
ट्रेड युननयन ऐन २०४९ को र्दफा ....................... को उपर्दफा (२) िथा ट्रेड युननयन
ननयमावली, २०५० को ननयमको उपननयम (२) को िण्ड (छ) बमोनजम युननयन र्दिाा गने काया
गनाका लानग यस युननयनको कायासनमनिको................................श्री.........................
........................................लाई अनतियारी गरी पठाएको छौ l ननजले गरेका कायाप्रनि हाम्रो
कायासनमनि पुणा जवाफर्देही हुनेछ l

कायासनमनिका ननणाय बमोनजम अनतियार प्राप्त व्यनिको:
हस्िाक्षर:
नाम:
पर्द:
प्रनिष्ठानको नाम:

कायासनमनिको ननणाय प्रमानणि गने पर्दानिकारी:
नाम:
पर्द:

फारम नं. ५
(ननर्देशन सहमनिको र्दफा ५ सँग सम्बनधिि)
कामर्दारहरुको नववरण व्यवास्थापकद्वारा प्रमानणि गने कागजको ढाँचा
नमनि:..........................
श्रीमान् पl~hकानिकारी ज्यू,
श्रम अठा रोजगार कायाालय, जनकपुर l

नबषय: कामर्दार कमाचारी नववरण सम्बधिमा l
महोर्दय,
ट्रेड युननयन ऐन २०४९ को प्रयोजनाथा ..................................................प्रनिष्ठानमा
कु ल कामर्दार संतया......................भएको र मानथ फारम नं.१ मा उल्लेनिि कामर्दार
कमाचारीहरु यस प्रनिष्ठानमा कायारि रहेको व्यहोरा प्रमानणि गर्दाछु l

व्यवस्थापक
..................................

पुनाश्च व्यवस्थापकले फारम १ बमोनजम संलग्न कामर्दारहरुको नामावलीबारे कु नै कै फफयि भए
लेख्न सक्नेछ l

