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टे्रड यूनियि ऐि, २०४९ 

लालमोहर र प्रकाशि नमनि 

   २०४९।८।११।५ 

संशोधि गिे ऐि 

१. टे्रड यूनियि (पहहलो संशोधि) ऐि, २०५५         २०५५।१२।१७ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि 

२.  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि  

 गिे ऐि, २०६६                                      २०६६।१०।०७ 

३. केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२           २०७२।११।१३ 

 

२०४९ सालको ऐि िं. ३७ 

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

टे्रड यूनियिको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गिन बिेको ऐि 

प्रस्िाविााः प्रनिष्ठाि र प्रनिष्ठािबाहहर हवनिन्न उद्योग, व्यापार, व्यावसाय वा सेवामा काम गिे कामदार 
िथा स्वरोजगार गिे व्यक्तिहरुको व्यावसाहयक िथा पेशागि हक हहिलाई संरक्षण र सम्बर्द्नि गिनको 
लानग टेड्र यूनियिको दिान, सञ्चालि र ित्सम्बन्त्धी अन्त्य आवश्यक व्यवस्था गिे सम्बन्त्धमा कािूिी 
व्यवस्था गिन वाञ्छिीय िएकोले, 

श्री ५ महाराजानधराज वीरेन्त्र वीर हवक्रम शाहदेवको शासिकालको एक्काइसौं वर्नमा संसदले 
यो ऐि बिाएकोछ । 

 

                                                           


   यो ऐि संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देक्ति लागू िएको । 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा क्तिहकएको । 

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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पररच्छेद–१ 

प्रारक्तम्िक 

१. संक्तक्षप्त िाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐिको िाम “टेड्र यूनियि ऐि, २०४९” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाक्तशि गरी िोकेको नमनि 
देक्ति प्रारम्ि हिुेछ । 

२. पररिार्ााः हवर्य वा प्रसंगले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “प्रनिष्ठाि” िन्नाले श्रम ऐि, २०४८ को दफा २ को िण्ड (ि) बमोक्तजमको 
प्रनिष्ठाि सम्िि ुपछन । 

 (ि) “कामदार” िन्नाले  प्रनिष्ठािमा र प्रनिष्ठािबाहहर हवनिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय 
वा सेवामा कायनरि स्थायी, अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारी, हपसरेट, ठेक्कामा वा 
त्यस अन्त्िगनि काम गिे कामदार िथा कृहर् श्रनमक सम्िि ुपछन र सो शब्दले 
प्रनिष्ठािको व्यवस्थापक िथा प्रबन्त्धक िह र त्यसको हविाग, शािा, उपशािा 
िथा इकाईको प्रमिु िई काम गिे कमनचारी बाहेक अन्त्य कमनचारी र 
स्वरोजगार गिे व्यक्तिलाई समेि जिाउँछ । 

 (ि१) “कृहर् श्रनमक” िन्नाले कृहर् क्षेरमा ज्याला, बिी गरी जीहवकोपाजनि गिे व्यक्ति     
सम्िि ुपछन ।  

(ग) “व्यवस्थापक” िन्नाले श्रम ऐि, २०४८ को दफा २ को िण्ड (च) बमोक्तजमको 
व्यवस्थापक सम्िि ुपछन । 

(घ) “टे्रड यूनियि” िन्नाले कामदारहरुको पेशागि हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्नि 
गिन यस ऐि बमोक्तजम दिान िएको प्रनिष्ठाि स्िरको टेड्र यूनियि सम्िि ुपछन 
र सो शब्दले टे्रड यूनियि संघ िथा टे्रड यूनियि महासंघलाई समेि      
जिाउँछ । 

                                                           

  यो ऐि नमनि 2050/7/2 देक्ति प्रारम्ि हिुे गरी िोहकएको (िेपाल राजपर नमनि 2050/7/2) । 

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(ङ) “प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियि” िन्नाले दफा ३ बमोक्तजम दिान िएको 
प्रनिष्ठािस्िरको टेड्र यूनियि सम्िि ुपछन । 

(च) “टे्रड यूनियि संघ” िन्नाले दफा ४ बमोक्तजम दिान िएको टे्रड यूनियि संघ 
सम्िि ुपछन । 

(छ) “टे्रड यूनियि महासंघ” िन्नाले दफा ५ बमोक्तजम दिान िएको टे्रड यूनियि 
महासंघ सम्िि ुपछन । 

(ज) “आनधकाररक टे्रड यूनियि” िन्नाले कामदारहरुको हक हहिको संरक्षण गिनको 
लानग व्यवस्थापकनसि सामूहहक सौदावाजी गिन दफा ११ बमोक्तजम मान्त्यिा 
प्राप्त गरेको प्रनिष्ठाि स्िरको टे्रड यूनियि सम्िि ुपछन । 

(ि) “कायन सनमनि” िन्नाले टे्रड यूनियिको हवधाि बमोक्तजम गठठि कायन सनमनि 
सम्िि ुपछन । 

(ञ) “सदस्य” िन्नाले प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियिको सदस्यिा नलएको सम्बक्तन्त्धि 
प्रनिष्ठािको कामदार सम्िि ुपछन । 

(ट) “पदानधकारी” िन्नाले कायन सनमनिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा–सक्तचव, सक्तचव र 
कोर्ाध्यक्ष सम्िि ु पछन र सो शब्दले कायन सनमनिको सदस्यलाई समेि   
जिाउँछ । 

(ठ) “पक्तिकानधकारी” िन्नाले दफा १४ बमोक्तजम नियिु पक्तिकानधकारी सम्िि ुपछन 
र सो शब्दले पक्तिकानधकारीको अनधकार प्रयोग गिन पाउिे गरी िेपाल सरकारले 
िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाक्तशि गरी िोकेको अनधकारीलाई समेि      
जिाउँछ । 

(ड) “दिान हकिाब” िन्नाले टे्रड यूनियि दिान गिन दफा १६ बमोक्तजम िडा गरेको 
दिान हकिाब सम्िि ुपछन । 

(ढ) “श्रम अदालि” िन्नाले श्रम ऐि, २०४८ अन्त्िगनिको श्रम अदालि सम्िि ु  
पछन । 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

(ण) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोक्तजम” िन्नाले यस ऐि अन्त्िगनि बिेको नियममा 
वा िेपाल सरकारले िपेाल राजपरमा सूचिा प्रकाक्तशि गरी जारी गरेको आदेशमा 
िोहकएको वा िोहकए बमोक्तजम सम्िि ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

टे्रड यूनियिको दिान 

३. प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियिको दिानाः (१) सम्बक्तन्त्धि प्रनिष्ठािका कामदारहरुले आफिो पेशागि 
हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्नि गिन प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियिहरुको गठि गिन       
सक्िेछि ्। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठठि प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियि दिान गराउिको लानग 
कायन सनमनिले िोकेको पदानधकारीले कम्िीमा दश जिा सदस्यहरुको हस्िाक्षर गराई सो टे्रड 
यूनियिको हवधाि र िोहकएको दस्िूर संलग्ि रािी िोहकएको हववरण सहहि िोहकए बमोक्तजमको 
ढाँचामा पक्तिकानधकारी समक्ष दरिास्ि ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम परेको दरिास्ि उपर पक्तिकानधकारीले दिानको लानग रीि 
पगेु िपगेुको हेरी दरिास्ि परेको नमनिले वा दफा ६ बमोक्तजम थप हववरण मानगएकोमा त्यस्िो 
हववरण प्राप्त िएको नमनिले पन्त्र ठदिनिर त्यस्िो टे्रड यूनियि दिान गरी िोहकए बमोक्तजमको 
ढाँचामा दरिास्िवालालाई दिानको प्रमाणपर ठदि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िए िापनि सम्बक्तन्त्धि प्रनिष्ठािको 
कम्िीमा पच्चीस प्रनिशि कामदारहरु सदस्य ििएको प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियिलाई दिान 
गररिे छैि । 

(५) कुिै पनि कामदार एकै समयमा एकिन्त्दा बढी प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियिको 
सदस्य हिु सक्िे छैि । 

४. टे्रड यूनियि संघको दिानाः (१) कम्िीमा पचास वटा प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियिहरुले वा 
प्रत्येक क्तजल्लाबाट एकसय जिा पिे गरी कम्िीमा बीस क्तजल्लाका पाँचहजार कृहर् श्रनमकले 

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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वा एकै प्रकृनिको प्रनिष्ठािका कम्िीमा पाँचहजार कामदारहरुले आपसमा सम्िौिा गरी टे्रड 
यूनियि संघ गठि गिन सक्िेछि ्। 

(२) उपदफा (१) मा जिुसुु कैु कुरा लेक्तिएको िएिापनि प्रनिष्ठाि बाहहरका एकै 
प्रकृनिका उद्योग, व्यापार व्यवसाय वा सेवाका काम गिे कम्िीमा पाँचसय जिा कामदार वा 
स्वरोजगारहरुले पनि आपसमा सम्िौिा गरी टे्रड यूनियि संघ गठि गिन सक्िछेि ्। 

िर दफा ५ बमोक्तजम महासंघ गठि गिे प्रयोजिको लानग यस उपदफा अन्त्िगनि 
गठठि संघहरु बढीमा चार वटालाई मार गणिा गररिेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजम गठठि टे्रड यूनियि संघ दिान गराउिको लानग 
कायन सनमनिले िोकेको पदानधकारीले त्यस्िो टे्रड यूनियिहरुले आपसमा गरेको सम्िौिाको 
प्रनिनलहप, टे्रड यूनियि संघको हवधाि र िोहकएको दस्िूर समेि संलग्ि रािी िोहकएको हववरण 
सहहि िोहकए बमोक्तजमको ढाँचामा पक्तिकानधकारी समक्ष दरिास्ि ठदि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम परेको दरिास्ि उपर पक्तिकानधकारीले दिानको लानग रीि 
पगेु िपगेुको हेरी दरिास्ि परेको नमनिले वा दफा ६ बमोक्तजम थप हववरण मानगएकोमा त्यस्िो 
हववरण प्राप्त िएको नमनिले पन्त्र ठदिनिर त्यस्िो टे्रड यूनियि संघ दिान गरी िोहकए बमोक्तजमको 
ढाँचामा दरिास्िवालालाई दिानको प्रमाणपर ठदि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िएिापनि कुिै पनि प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड 
यूनियि एकै समयमा एक िन्त्दा बढी टे्रड यूनियि संघको सदस्य हिु सक्िे छैि र कुिै एउटा 
टे्रड यूनियि संघमा एउटै प्रनिष्ठािका एक िन्त्दा बढी प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियि सदस्य हिु 
पाउिे छैि । 

(६) उपदफा (४) बमोक्तजम टे्रड यूनियि संघ दिान िएपनछ त्यस्िो टे्रड यूनियि संघको 
सदस्य संख्या दश प्रनिशिसम्म कम हिु गएमा पनि त्यस्िो टे्रड यूनियि संघको दिान एक 
वर्नसम्म कायम रहिेछ । 

५. टे्रड यूनियि महासंघको दिानाः (१) कम्िीमा दश वटा टे्रड यूनियि संघहरुले आपसमा सम्िौिा 
गरी टे्रड यूनियि महासंघ गठि गिन सक्िेछि ्। 

                                                           

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठठि टे्रड यूनियि महासंघ दिान गराउिको लानग कायन 
सनमनिले िोकेको पदानधकारीले टे्रड यूनियि संघहरुले आपसमा गरेको सम्िौिाको प्रनिनलहप, 

टे्रड यूनियि महासंघको हवधाि र िोहकएको दस्िूर समेि संलग्ि रािी िोहकएको हववरण सहहि 
िोहकए बमोक्तजमको ढाँचामा पक्तिकानधकारी समक्ष दरिास्ि ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम परेको दरिास्ि उपर पक्तिकानधकारीले दिानको लानग रीि 
पगेु िपगेुको हेरी दरिास्ि परेको नमनिले वा दफा ६ बमोक्तजम थप हववरण मानगएकोमा त्यस्िो 
हववरण प्राप्त िएको नमनिले पन्त्र ठदिनिर त्यस्िो टे्रड यूनियि महासंघ दिान गरी िोहकए 
बमोक्तजमको ढाँचामा दरिास्िवालालाई दिानको प्रमाणपर ठदि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िएिापनि कुिै पनि टे्रड यूनियि संघ 
एकै समयमा एक िन्त्दा बढी टे्रड यूनियि महासंघको सदस्य हिु सक्िे छैि । 

(५) उपदफा (३) बमोक्तजम टे्रड यूनियि महासंघ दिान िएपनछ त्यस्िो टे्रड यूनियि 
महासंघको सदस्य संख्या दश प्रनिशि सम्म कम हिु गएमा पनि त्यस्िो टे्रड यूनियि महासंघको 
दिान एक वर्नसम्म कायम रहिेछ । 

६. थप हववरण माग्ि सक्िाेः (१) पक्तिकानधकारीले टे्रड यूनियिको दिानको सम्बन्त्धमा थप हववरण 
आवश्यक देिेमा टे्रड यूनियि दिानको लानग दरिास्ि परेको नमनिले साि ठदिनिर आवश्यक 
देक्तिएको हववरण माग्ि सक्िेछ । 

(२) दफा ३, ४, र ५ मा जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िए िापनि उपदफा (१) बमोक्तजम 
मानगएको हववरणहरु प्राप्त ििएसम्म कुिै पनि टे्रड यूनियि दिान हिुे छैि । 

७. दिान गिन इन्त्कार गिन सहकिाेः पक्तिकानधकारीले देहायका अवस्थामा टे्रड यूनियि दिान गिन इन्त्कार 
गिन सक्िेछाः– 

(क) दरिास्िसाथ आवश्यक हववरणहरु संलग्ि ििएमा,  

(ि) सम्बक्तन्त्धि प्रनिष्ठािको कम्िीमा २५ प्रनिशि कामदार सदस्य ििएको 
प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियि िएमा, 

(ग) टे्रड यूनियिको िाम पहहले दिान िएको कुिै टे्रड यूनियिको िामसंग नमल्ि े
िएमा, 
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(घ) टे्रड यूनियिको हवधािमा दफा १० मा लेक्तिएको हववरणहरु समावेश िगररएको 
िएमा । 

७क. टे्रड यूनियिको िवीकरणाः (१) प्रनिष्ठाि स्िरको टे्रड यूनियि प्रत्येक दईु वर्नमा र टे्रड यूनियि 
संघ िथा टे्रड यूनियि महासंघ प्रत्येक चार वर्नमा िवीकरण गिुन पिेछ । 

(२) टे्रड यूनियिको िवीकरण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था िोहकए बमोक्तजम हिुेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

टे्रड यूनियिको सञ्चालि, व्यवस्था र मान्त्यिा 

८. स्वशानसि र संगठठि संस्था हिुाेः (१) टे्रड यूनियि अहवनछन्न उत्तरानधकारवाला स्वशानसि र 
संगठठि संस्था हिुेछ । 

(२) टे्रड यूनियिको काम कारवाहीको निनमत्त आफिो एउटा छुटै्ट छाप हिुेछ । 

(३) टे्रड यूनियिले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पक्तत्त प्राप्त गिन, उपिोग गिन बेचनबिि 
गिन वा अन्त्य हकनसमले व्यवस्था गिन सक्िेछ । 

(४) टे्रड यूनियिले व्यक्ति सरह आफिो िामबाट िानलस उजूर गिन र टे्रड यूनियि 
उपर पनि सोही िामबाट िानलस उजूर लाग्ि सक्िेछ । 

९. उद्दशे्याः (१) टे्रड यूनियिको उदे्दश्य देहाय बमोक्तजम हिुेछाः– 

(क) कामदारहरुको कामको अवस्थामा सधुार गरी नििीहरुको आनथनक र 
सामाक्तजक समनु्ननिको लानग कायनरि रहिे, 

(ि) कामदार र व्यवस्थापक बीच राम्रो सम्बन्त्ध राख्न प्रयत्न गिे, 

(ग) प्रनिष्ठािको उत्पादकत्वमा वहृर्द् गरी प्रनिष्ठािको हवकास गिनमा सघाउ 
प¥ुयाउिे, 

(घ) कामदारहरुलाई किनव्यनिष्ठ र अिशुानसि बिाउि प्रयत्नशील रहिे ।  

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) उपदफा (१) मा लेक्तिएका उदे्दश्यहरुका अनिररि टे्रड यूनियि संघ र टे्रड 
यूनियि महासंघको उदे्दश्य देहाय बमोक्तजम हिुेछ ुाः– 

(क) कामदारहरुलाई क्तशक्षा ठदिे सम्बन्त्धमा कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे, 

(ि) कामदारहरुको हहिको निनमत्त अन्त्िरानहिय संघ संस्थाहरुसंग सम्पकन  
कायम राख्न,े 

(ग) श्रम िीनि िजुनमा गिे सम्बन्त्धमा िेपाल सरकारलाई आवश्यक परामशन 
प्रदाि गिे, 

(घ) कामदारहरुको सामाक्तजक एवं आनथनक स्िरको हवकास गिन आवश्यक 
कायनशाला, गोष्ठी, सेनमिार आठद सञ्चालि गरी कामदारहरुलाई उपयोगी 
हिुे िथ्यहरु प्रकाशि गिे, 

(ङ) कामदारहरुको हक हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धि गिे सम्बन्त्धमा िेपाल 
सरकारसंग वािान गिे र प्रचनलि कािूिको अधीिमा रही अन्त्य आवश्यक 
उपायहरु अपिाउिे । 

९क. टे्रड यूनियिको काम, किनव्य र अनधकाराः टे्रड यूनियिको आफिो हवधािमा उल्लेक्तिि काम, 

किनव्य र अनधकारको अनिररि टे्रड यूनियिको अन्त्य काम, किनव्य र अनधकार देहाय बमोक्तजम 
हिुे छिा्ः– 

(क) दफा ९ को उपदफा (१) बमोक्तजमको टे्रड यूनियिको उदे्दश्य प्रानप्तको लानग 
आवश्यक काम कारबाही िथा कायनक्रमहरुको संचालि गिे गराउिे, 

(ि) प्रनिष्ठाि स्िरको आनधकाररक टे्रड यूनियिको निवानचिमा आफिा सदस्यहरुलाई 
िाग नलि लगाउिे, 

(ग) प्रनिस्ठाि स्िरको आनधकाररक टे्रड यूनियिको निणनयहरु प्रनिस्ठािको 
कामदारहरुलाई पालिा गिन लगाउिे । 

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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 ९ि. टे्रड यूनियि संघ र टे्रड यूनियि महासंघको काम, किनव्य र अनधकाराः टे्रड यूनियि संघ र टे्रड 
यूनियि महासंघको आफिो हवधािमा उल्लेक्तिि काम, किनव्य र अनधकारको अनिररि टे्रड 
यूनियि संघ र टे्रड यूनियि महासंघको अन्त्य काम, किनव्य र अनधकार देहाय बमोक्तजम हिुेछाः– 

(क) दफा ९ को उपदफा (२) बमोक्तजमको टे्रड यूनियि संघ र टे्रड यूनियि 
महासंघको उदे्दश्य प्रानप्तको लानग आवश्यक काम, कारबाही िथा कायनक्रमहरुको 
संचालि गिे गराउिे, 

(ि) टे्रड यूनियि संघ िथा टे्रड यूनियि महासंघको निवानचिमा आफिा सदस्यहरुलाई 
िाग नलि लगाउिे, 

(ग) टे्रड यूनियि संघ र टे्रड यूनियि महासंघको निणनयहरु आफिा सदस्यहरुलाई 
पालिा गिन लगाउिे, 

(घ) महत्वपूणन र राहिय स्िरका श्रम हववाद सम्बन्त्धी िीनिगि हवर्यहरुमा सम्पूणन 
कामदारहरुको प्रनिनिनधत्व गदै िेपाल सरकार, हवनिन्न प्रकारका व्यवसाहयक 
संघ िथा महासंघ िथा प्रनिष्ठािहरुसंग वािान गरी श्रम हववाद सलु्िाउि 
आवश्यक उपायको अवलम्बि गिे, 

(ङ) प्रनिष्ठाि स्िरको टे्रड यूनियिको िफन बाट सम्बक्तन्त्धि प्रनिष्ठाि िथा 
व्यवस्थापकहरुसंग वािान गिे, 

(च) कामदारहरुको हहि िथा कल्याणको लानग हवनिन्न प्रकारका कोर्को स्थापिा 
िथा संचालि गिे, 

(छ) कामदार िथा टे्रड यूनियि प्रनि गररएको उत्पीडिका िथ्यहरु सावनजनिक 
गराउिे र त्यसको लानग सम्बक्तन्त्धि प्रनिष्ठािलाई आवश्यकिािसुार सचेि 
गराउिे । 

१०. हवधािाः (१) टे्रड यूनियिको हवधािमा देहायका हववरणहरु समावेश गररएको हिु ुपिेछाः– 

  (क) टे्रड यूनियिको िाम र ठेगािा, 

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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  (ि) टे्रड यूनियि स्थापिा गिुनको उदे्दश्य, 

  (ग) कायन सनमनिको गठि हवनध र कायन अवनध बढीमा चार वर्न हिुे, 

  (घ) साधारण सदस्यिा, पदानधकारीहरुको संख्या र नििीहरुको निवानचि प्रकृया, 

(ङ) एक वर्न अहवक्तच्छन्न सेवा गरेको र िेपाली िागररक कामदार मार पदानधकारीमा 
निवानक्तचि हिु सक्िे व्यवस्था, 

  (च) टे्रड यूनियिको कोर् र त्यसको लेिा परीक्षण सम्बन्त्धी व्यवस्था, 

  (छ) टे्रड यूनियिको हहसाब हकिाबको जाँचबिु िथा निरीक्षण सम्बन्त्धी व्यवस्था, 

  (ज) पदानधकारीहरुको हवरुर्द्मा अहवश्वासको प्रस्िाव ल्याउि सक्िे व्यवस्था, 

(ि) टे्रड यूनियिको साधारण सिा र कायन सनमनिको काम, किनव्य, अनधकार र बैठक 
सम्बन्त्धी व्यवस्था, 

  (ञ) टे्रड यूनियिको हवधाि संशोधि प्रकृया, 

  (ट) टे्रड यूनियि हवघटि सम्बन्त्धी व्यवस्था, 

(ठ) टे्रड यूनियि हवघटि िएपनछ टे्रड यूनियिको सम्पक्तत्त र दाहयत्व सम्बन्त्धी 
व्यवस्था । 

(२) टे्रड यूनियिको हवधािमा कुिै हकनसमको संशोधि गररएमा त्यसरी संशोधि 
गररएको पैंिीस ठदिनिर सम्बक्तन्त्धि टे्रड यूनियिले त्यस्िो संशोधिको प्रनि संलग्ि रािी सो 
कुराको जािकारी पक्तिकानधकारीलाई ठदि ुपिेछ र निज पक्तिकानधकारीबाट सो को स्वीकृनि 
समेि नलि ुपिेछ । 

११. आनधकाररक टे्रड यूनियिको मान्त्यिााः (१) आनधकाररक टे्रड यूनियिको निवानचिमा सम्बक्तन्त्धि 
प्रनिष्ठािको कामदारहरुको बहमुि प्राप्त गिे प्रनिष्ठािस्िरको टे्रड यूनियि कामदारहरुको िफन बाट 
व्यवस्थापकसंग सामूहहक सौदावाजी गिन मान्त्यिा प्राप्त आनधकाररक टे्रड यूनियि मानििेछ । 

                                                           

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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 (१क) कुिै प्रनिष्ठािमा एउटा मार टे्रड यनुियि दिान िएकोमा सो िएको नमनिले 
िीि महहिानिर अको टे्रड यूनियि दिान ििएमा पहहले दिान िएको टे्रड यूनियिलाई िै 
आनधकाररक टे्रड यूनियिको रुपमा मान्त्यिा ठदइिछे । 

 (१ि) उपदफा (१क) बमोक्तजमको िीि महहिाको समायावनध गणिा गदान यो ऐि 
प्रारम्ि िएको नमनिदेक्ति गणिा गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम मान्त्यिा प्राप्त आनधकाररक टे्रड यूनियिले त्यसरी मान्त्यिा 
प्राप्त गरेको नमनिले पैंिीस ठदिनिर सो कुराको नलक्तिि सूचिा पक्तिकानधकारी र व्यवस्थापकलाई 
ठदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम सूचिा प्राप्त िएको नमनिले पन्त्र ठदिनिर 
पक्तिकानधकारीले िोहकए बमोक्तजम आनधकाररक टे्रड यूनियिको प्रमाणपर ठदि ुपिेछ । 

(४) अनधकाररक टे्रड यनुियिको निवानचि सम्बन्त्धी कायनहवनध िोहकए बमोक्तजम   
हिुेछ । 

१२. माग दाबी प्रस्ििु गिेाः (१) श्रम ऐि, २०४८ को दफा ७४ को उपदफा (१) मा जिुसकैु 
कुरा लेक्तिएको िएिापनि आनधकाररक टे्रड यूनियिको कायन सनमनिले कामदारहरुको िफन बाट 
सामूहहक सौदावाजी गिन िोहकएको संख्यामा आफिा प्रनिनिनधहरुको िाम िलुाई नलक्तिि रुपमा 
व्यवस्थापक समक्ष माग दाबी प्रस्ििु गिन सक्िेछ । 

(२) श्रम ऐि, २०४८ को दफा ७६ मा लेक्तिएको प्रकृया पूरा िगरी आनधकारीक टे्रड 
यूनियिले प्रनिष्ठािमा हडिाल गिे वा त्यसलाई सघाउ प¥ुयाउिे हकनसमका कुिै पनि काम गिन 
हुँदैि । 

१३. आनधकाररक टे्रड यूनियिको मान्त्यिावनधाः दफा ११ बमोक्तजम मान्त्यिा प्राप्त गरेको आनधकाररक 
टे्रड यूनियिले कामदारहरुको िफन बाट व्यवस्थापकसंग सामूहहक सौदावाजी गिन पाउिे अवनध 
सोही दफाको उपदफा (३) बमोक्तजम पक्तिकानधकारीले प्रमाणपर ठदएको नमनिबाट दईु 
वर्नसम्मको लानग कायम रहिेछ । 

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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िर त्यस्िो अनधकाररक टे्रड यूनियिको दिान िारेज िएमा वा त्यस्िो टे्रड यूनियि 
हवघटि िएमा त्यसरी हवघटि िएको नमनिले िीि महहिानिर अको अनधकाररक टे्रड यूनियिको 
निवानचि गराई सक्ि ुपिेछ  

पररच्छेद–४ 

पक्तिकानधकारीको नियकु्ति र काम किनव्य िथा अनधकार 

१४. पक्तिकानधकारीको नियकु्तिाः (१) यस ऐि बमोक्तजम टे्रड यूनियि दिान गिनको लानग िेपाल 
सरकारले आवश्यकिािसुार पक्तिकानधकारीहरुको नियकु्ति गिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िए िापनि िेपाल सरकारले िेपाल 
राजपरमा सूचिा प्रकाक्तशि गरी आवश्यकिािसुार अन्त्य कुिै अनधकारीलाई समेि 
पक्तिकानधकारीको अनधकार प्रयोग गिन पाउिे गरी िोक्ि सक्िेछ । 

१५. पक्तिकानधकारीको काम, किनव्य र अनधकाराः पक्तिकानधकारीको काम, किनव्य र अनधकार देहाय 
बमोक्तजम हिुेछाः– 

(क) टे्रड यूनियि दिान गिे, 

(ि) दिान िएको टे्रड यूनियिको हववरण िथा ित्सम्बन्त्धी अन्त्य लगिहरु दिान हकिाब 
िडा गरी अद्यावनधक रुपमा राख्न,े 

(ग) टे्रड यूनियि दिान गिे सम्बन्त्धमा आवश्यक देक्तिएका थप हववरणहरु समेि 
माग्िे, 

(घ) यस ऐि बमोक्तजम टे्रड यूनियिले पेश गिुन पिे हववरण, प्रनिवेदि वा अन्त्य 
कागजपर पेश िगरेमा वा िटु्टा पेश गरेमा आवश्यक कारवाही चलाउिे, 

(ङ) आनधकाररक टे्रड यूनियि निवानचि गिे प्रक्तिया निधानरण गिे । 

१६. दिान हकिाबाः टे्रड यूनियिको हववरण, लगि इत्याठद अद्यावनधक रुपमा राख्न पक्तिकानधकारीले 
छुटै्ट दिान हकिाब िडा गिुन पिेछ । 

 

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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पररच्छेद–५ 

कोर् र लेिापरीक्षण 

१७. कोर्ाः (१) टे्रड यूनियिको आफिो छुटै्ट कोर् हिुेछ र सो कोर्मा देहायका रकमहरु रहिेछिा्ः– 

   (क) सदस्यिा शलु्कबाट प्राप्त रकम, 

   (ि) राहिय संघ संस्थाबाट सहयोग वा अिदुाि स्वरुप प्राप्त रकम, 

   (ग) अन्त्य कुिै श्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(२) टे्रड यूनियिको िामबाट गररिे सबै िचन कोर्बाट व्यहोररिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोर्मा रहिे रकमहरु िेपाल ............. निरको 
कुिै वाक्तणज्य बैंकमा िािा िोली जम्मा गररिेछ । 

१८. लेिा र लेिापरीक्षणाः (१) टे्रड यूनियिको लेिा हवधािमा उल्लेि िए बमोक्तजम राख्न ु      
पिेछ । 

(२) टे्रड यूनियिको साधारण सिाले नियिु गरेको लेिापरीक्षकद्वारा उपदफा (१) 
बमोक्तजम राक्तिएको लेिाको लेिा परीक्षण हिुेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

हवहवध 

१९. टे्रड यूनियिको सक्तम्मलिाः (१) दईु वा दईुिन्त्दा बढी टे्रड यनुियिहरु एउटै टे्रड यूनियिमा 
सक्तम्मलि हिु चाहेमा त्यसरी सक्तम्मलि हिु चाहि ेप्रत्येक टे्रड यूनियिको साधारण सिाको 
बहमुिले सक्तम्मलि हिुे पक्षमा मिदाि गरेमा त्यस्िा टे्रड यूनियिहरुले आपसमा सम्िौिा गरी 
ियाँ टे्रड यूनियि गठि गिन सक्िेछि ्। 

                                                           

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा क्तिहकएको । 

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठठि ियाँ ............ टे्रड यूनियि दिान गराउिको लानग 
कायन सनमनिले िोकेको पदानधकारीले सक्तम्मलि िएका टे्रड यूनियिहरुले आपसमा गरेको 
सम्िौिाको प्रनिनलपी, त्यस्िो टे्रड यूनियिको हवधाि र िोहकएको दस्िूर समेि संलग्ि रािी 
िोहकएको हववरण सहहि िोहकए बमोक्तजमको ढाँचामा पक्तिकानधकारी समक्ष दरिास्ि ठदि ु 
पिेछ । 

२०. िाम पररविनिको सूचिााः कुिै टे्रड यूनियिले आफिो िाम पररविनि गरेमा त्यसरी िाम पररविनि 
गररएको पैंिीस ठदिनिर त्यसको सूचिा पक्तिकानधकारीलाई ठदि ुपिेछ । 

२१. िाम पररविनि, सक्तम्मलि वा हवलय िएमा त्यसको असराः (१) कुिै टे्रड यूनियिको िाम पररविनि 
िएको कारणबाट मार त्यस्िो टे्रड यूनियिले प्राप्त गिे अनधकार वा पूरा गिुन पिे दाहयत्वमा 
कुिै असर परेको मानििे छैि । 

(२) दईु वा दईु िन्त्दा बढी टे्रड यूनियिहरुको एउटै टे्रड यूनियिमा सक्तम्मलि िएमा 
वा एउटा टे्रड यूनियि अको टे्रड यूनियिमा हवलय िएमा त्यस्िो टे्रड यूनियिले पूरा गिुन पिे 
दाहयत्वमा कुिै असर पिे छैि । 

२२. करार सम्बन्त्धी दाहयत्व पूरा गिुन पिेाः (१) टे्रड यूनियि आफैले गरेको वा टे्रड यूनियिको 
िफन बाट अनधकार प्राप्त पदानधकारीले गरेको करारको दाहयत्व त्यस्िो टे्रड यूनियि र टे्रड 
यूनियिसंग करार गिे पक्षले पूरा गिुन पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम टे्रड यूनियि र प्रनिष्ठाि वा व्यवस्थापक बीच िएको 
करारको सम्बन्त्धमा कुिै हववाद उत्पन्न िएमा हववाद उत्पन्न िएको वा मदु्दा गिुन पिे कारण 
िएको नमनिले िीि महहिानिर श्रम अदालिमा मदु्दा दायर गिुन पिेछ । 

२३. मदु्दा िचलाइिाेः आनधकाररक टे्रड यूनियि वा त्यस्िो टे्रड यूनियिको पदानधकारीले यो ऐि वा 
श्रम ऐि, २०४८ को प्रकृया पूरा गरी सामूहहक सौदावाजी गिे सन्त्दिनमा कुिै कायन गदान 
प्रनिष्ठािलाई कुिै असर पिन गएको रहेछ ििे पनि त्यस कुरालाई नलएर त्यस्िो टे्रड यूनियि 
वा पदानधकारीको हवरुर्द्मा कुिै पनि अदालिमा मदु्दा चलाइिे छैि । 

                                                           

  पहहलो संशोधिद्वारा क्तिहकएको । 

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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२३क. सरुवा बढुवा िगररिाेः प्रनिष्ठाि स्िरका टे्रड यूनियिका कायन सनमनिका पदानधकारीहरुलाई 
हवशेर् पररक्तस्थनिमा बाहेक उिीहरुको सहमनि नबिा सरुवा वा बढुवा गररिे छैि । 

२४. वाहर्नक हववरण पेश गिुन पिेाः (१) टे्रड यूनियिले आफिो हहसाब हकिाबको लेिापरीक्षण गराई 
सम्पूणन सम्पक्तत्त, ऋण र दाहयत्व समेि स्पष्ट देक्तििे गरी प्रत्येक वर्नको वाहर्नक हववरण आनथनक 
वर्न समाप्त िएको नमनिले िीि महीिानिर पक्तिकानधकारी समक्ष पेश गिुन पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वाहर्नक हववरणमा टे्रड यूनियिको शलु्क नििे 
सदस्यहरुको कूल संख्या र वर्निरी फेरवदल िएका पदानधकारीहरुको हववरण समेि समावेश 
गरेको हिु ुपिेछ । 

२५. दिान िारेजाः (१) पक्तिकानधकारीले यस ऐि बमोक्तजम दिान िएको टे्रड यूनियिको दिान देहायका 
अवस्थामा िारेज गिुन पिेछाः– 

(क) टे्रड यूनियिले दिान िारेज गिनको लानग पक्तिकानधकारी समक्ष दरिास्ि 
ठदएमा, 

(ि) टे्रड यूनियिको दिान िलू वा जालसाजीबाट हिु गएको कुरा प्रमाक्तणि 
िएमा, 

(ग) यो ऐि वा यस ऐि अन्त्िगनि बिेको नियमको हवपरीि हिुे गरी काम 
कारवाही गरेमा । 

 (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) बमोक्तजमको अवस्था परी कुिै टे्रड 
यूनियिको दिान िारेज गिुन परेमा सम्बक्तन्त्धि पक्तन्त्जकानधकारीले सम्बक्तन्त्धि टे्रड यूनियिलाई 
त्यसरी टे«ड यूनियि िारेज गिुन पिे कारण िलुाई स्पष्टीकरण पेश गिन पन्त्रर ठदिको सूचिा 
ठदि ुपिेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोक्तजमको अवनधनिर सम्बक्तन्त्धि टे्रड यूनियिले स्पष्टीकरण पेश 
िगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्त्िोर्जिक िथा कािूिसम्मि ्ििएमा पक्तन्त्जकानधकारीले 
त्यस्िो टे्रड यूनियिको दिान िारेज गिन सक्िेछ । 

                                                           

     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

      पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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२६. टे्रड यूनियि संघ र महासंघका पदानधकारीाः यस ऐिमा अन्त्यर जिुसकैु कुरा लेक्तिएको िए 
िापनि टे्रड यूनियि संघ र टे्रड यूनियि महासंघले आÇिा कायन सनमनिका पदानधकारीहरुको 
कूल संख्याको क्रमशाः दश र पच्चीस प्रनिशिमा िबढ्िे गरी कामदारहरुको हक र हहिको 
संरक्षण र सम्वद्र्धि गिे कायनमा संलग्ि व्यक्तिहरुलाई टे्रड यूनियि संघ र टे्रड यूनियि 
महासंघको पदानधकारीमा राख्न सक्िेछ । 

२६क. टे्रड यूनियिको प्रनिनिनधत्वाः िेपाल सरकारले टे्रड यूनियिको िफन बाट प्रनिनिनध मिोियि गदान 
वा टे्रड यूनियिबाट प्रनिनिनधत्व गराउँदा हवर्यवस्िसंुग सम्बक्तन्त्धि टे्रड यूनियिहरु एकिन्त्दा 
बढी िएमा त्यस्िो टे्रड यूनियिबाट समािपुानिक रुपमा वा आलोपालो गरी मिोियि वा 
प्रनिनिनधत्व गराउिेछ । 

२७. टे्रड यूनियि हवघटिको सूचिा ठदि ुपिेाः (१) कुिै टे्रड यूनियिको हवधाि बमोक्तजम हवघटि 
गिुन पदान त्यसको कारण िलुाई सम्बक्तन्त्धि पदानधकारीले पक्तिकानधकारीलाई सूचिा ठदि ु    
पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम हवघटिको सूचिा प्राप्त िएपनछ पक्तिकानधकारीले त्यस्िो 
हवघटि हवधाि बमोक्तजम िए ििएको कुराको जाँचबिु गरी हवधाि बमोक्तजम हवघटि िएकोमा 
मार त्यस्िो सूचिा दिान गिुन पिेछ र त्यसरी सूचिा दिान िएपनछ मार त्यस्िो टे्रड यूनियि 
हवघटि िएको मानििेछ । 

२७क. मदु्दा दायर गिे हद म्यादाः यस ऐिमा अन्त्यथा व्यवस्था िएकोमा बाहेक यो ऐि र यस ऐि 
अन्त्िगनि बिेको नियम हवपरीि िएको कुिै काम कारबाहीको सम्बन्त्धमा कुिै व्यक्ति उपर 
मदु्दा चलाउि ुपरेमा सो काम िए गरेको नमनिले वा मदु्दा चलाउि ुपिे कारण िएको नमनिले 
िीि महहिानिर मदु्दा दायर गररसक्ि ुपिेछ । 

२८. दण्ड सजायाः  (१) कुिै पदानधकारी, सदस्य वा टे्रड यूनियिको कुिै कमनचारीले टे्रड यूनियिको 
वा त्यस्िो टे्रड यूनियिबाट सन्त्चानलि कोर् िथा कायनक्रमको सम्पक्तत्त हहिानमिा गरेमा वा 
त्यस्िो सम्पक्तत्तमा कुिै हकनसमको हािी िोक्सािी गरेमा श्रम अदालिले त्यस्िो पदानधकारी, 
सदस्य वा कमनचारीबाट त्यसरी हहिानमिा वा हािी िोक्सािी िएको रकम बराबरको रकम 

                                                           

       पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

  पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधि । 
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िराउिे आदेशाः ठदई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जररबािा वा एक वर्नसम्म कैद वा दवैु सजाय गिन 
सक्िेछ । 

(२) यो ऐि वा यस ऐि अन्त्िगनि बिेको नियम बमोक्तजम टे्रड यूनियिको िफन बाट पेश 
गिुन पिे हववरण, प्रनिवेदि, सूचिा वा अन्त्य कागजपर पेश िगरेमा वा िटु्टा बिाई पेश गरेमा 
पक्तिकानधकारीले सम्बक्तन्त्धि पदानधकारीलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जररवािा गिन सक्िेछ । 

२९. पिुरावेदिाः (१) यो ऐि बमोक्तजम श्रम अदालिले शरुु कारवाही र हकिारा गरेको मदु्दामा उच्च 
अदालिमा पिुरावेदि लाग्िेछ । 

(२) यो ऐि बमोक्तजम पक्तिकानधकारीले गरेको आदेश उपर श्रम अदालिमा पिुरावेदि 
लाग्िेछ । 

(३) श्रम अदालिले शरुु कारवाही र हकिारा गरेको वा पक्तिकानधकारीले आदेश गरेको 
नमनिले पैंिीस ठदिनिर पिुरावेदि गरी सक्ि ुपिेछ । 

३०. िपेाल सरकारको हवशरे्ानधकाराः यस ऐि वा यस ऐि अन्त्िगनि बिकेो नियम अन्त्िगनि गठठि 
टे्रड यूनियि वा टे्रड यूनियि संघ वा टे्रड यूनियि महासंघको काम कारवाहीबाट असाधारण 
पररक्तस्थनि सजृिा िई देशको शाक्तन्त्ि सरुक्षामा िलल पािन सक्िे देक्तिएमा वा देशको आनथनक 
हहिको प्रनिकूल हिुे िएमा त्यस्िा काम कारवाहीमा रोक लगाउि िेपाल सरकारले आवश्यक 
आदेश वा निदेशि ठदि सक्िेछ । 

३१. नियम बिाउि सक्िाेः यस ऐिको उदे्दश्य कायानन्त्वयि गिनको लानग िेपाल सरकारले आवश्यक 
नियमहरु बिाउि सक्िेछ । 

 

 

 

रष्टव्याः  (१) केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर िएका शब्दहरुाः– 

      "श्री ५ सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

(२) न्त्याय प्रशासि ऐि, 2073 द्वारा रुपान्त्िर िएका शब्दहरुाः– 

  "पिुरावेदि अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 


