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ज्याला समयाव�धमा कमर्चार�लाई भकु्तान ग�रने ज्याला 

SMW का ला�ग ज्याला भन्नाले रोजगार अध्यादेशमा उल्ले�खत प�रभाषासगं �नकट रुपमा सम्बिन्धत छ। 
अन्यथा तो�कएको अवस्था बाहेक, रोजगार अध्यादेशमा "ज्याला" भन्नाले कुन ैप�न रुपमा तो�कएको वा 
�नधार्�रत, मनु्द्रमा व्यक्त गनर् स�कने र गरेको कायर् वा ग�रने कायर् वापत कामदारलाई �दईने पा�रश्र�मक 
कमाइहरु, यात्रा भात्ता र हािजर� भात्ता, क�मशन अ�त�रक्त समय भकु्तानी, �टप्स र सेवा महसलु ब�ुझन्छ 
(के�ह अपवादहरु बाहेक) 2 
 
न्यनूतम ज्याला गणनामा काम नगरेको समय सामेल नहुने हुनाले, �बना काम कमर्चार�लाई ग�रएको भकु्तानी 
जस्त ै�बश्राम �दनको रकम, �बदाको रकम, सतु्केर� �बदाको रकम, �पततृ्व �बदाको रकम, �बरामी भत्ता आ�द 
न्यनूतम ज्याला गणनामा सामेल गनर् पाइदैन । न्यनूतम ज्याला अध्यादेशले ज्याला समयाव�धसगं 
सम्बिन्धत अरु कुन ैरकमहरुलाई प�न भकु्तानी गनर् पन� ज्यालाको रुपमा गणना गनर् हुने वा नहुने भन्ने 
कुराको �निश्चत गछर्। 
 
य�द कमर्चार�लाई ज्याला समयाव�ध अनसुार ग�रन ुपन� भकु्तानी न्यनूतम ज्याला भन्दा कम भएमा उसलाई 
सो �भन्नता (अथार्त ्थप पा�रश्र�मक) को भकु्तानी गनुर्पछर्। कमर्चार�को रोजगार करारमा कमर्चार�ले ज्याला 
समयाव�ध अनरुुप थप पा�रश्र�मक पाउने हकको उल्लेख ग�रएको हुनपुछर्। अन्य सम्बिन्धत काननु 
उपा�धहरुको गणनाका �निम्त प�न अ�त�रक्त पा�रश्र�मकको प्रयोग हुनेछ। 
 
न्यनूतम ज्याला अध्यादेश वा रोजगार अध्यादेश कुनलेै प�न खाजा छुट्टी र �बश्राम �दनहरुको भकु्तानी �दन ु
पन� �नधार्रण गरेको छैन। खाजा छुट्टी र �बश्राम �दनहरु पा�रश्र�मक हुने या अन्यथा हुने भन्ने कुरा रोजगारदाता 
र कमर्चार� बीच सहम�त हुनपुन� रोजगारका शतर्हरु हुन।् खाजा छुट्टी लाई काम गरेको समय मा�नने वा 
नमा�नने, भकु्तानी हुने वा नहुने, �बश्राम �दनहरु भकु्तानी हुने वा नहुने, ज्याला समयाव�ध, ज्याला गणना, 
दलाल गरे बापत पाइने भात्ता / क�मसन इत्याद� न्यनूतम ज्याला गणनामा प्रास�ंगक हुन्छ। आवश्यक 
परेको खण्डमा रोजगारदाता र कमर्चार�ल ेश्रम प्रबधंन सचंार र परामशर्को माध्यमबाट, काननुी समझदार� 
र उ�चत आधारमा रोजगार को शतर्हरु मा सहम�त खोज्नपुछर्।रोजगार अध्यादेशका अनसुार रोजगारदाताले 
एकतफ� रुपमा रोजगारका शतर् र करारहरू बदल्न पाउदैन। श्रम �बभाग रोजगारदाता र कमर्चार�का समस्या 
समाधान र सहम�तका ला�ग सहयोग गनर् तयार रहन्छन। कमर्चार�लाई उसको रोजगार अ�धकार भगं भएको 
शकंा लागेमा, श्रम �बभागसगं सहयोगका ला�ग सम्पकर्  राख्न स�कनेछ। श्रम �बभागले यस्तो मा�मलालाई 
स�क्रय रुपमा सहयोग पयुार्उनेछ। 
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उदाहरण 3: SMW दर प्र�त घण्टा 32.5 डलर - 1 मे 2015 लाग ुहुने 
मानी �लउ 
   रोजगार करार अनसुार 

 पा�रश्र�मक प्रत्येक म�हना �बश्राम �दनहरु (आइतबार) स�हत 7,500 डलर 
 सोमबार दे�ख श�नबार - कायर् समय 1 घण्टा को खाजा छुट्टी स�हत 8 घण्टा प्र�त�दन 

   30 �दन  (4 आइतबार स�हत) को म�हना मा (ज्याला अब�ध) काम गरेको कुल घण्टाको सखं्या 208 
(26 �दन x 8 घण्टा) 

_____________________________________________________________________ 
अवस्था (1) खाजा छुट्टी र �बश्राम �बनाको भकु्तानी 
�हसाब 
(i)  यो म�हना काम गरेको घण्टाहरुको कुल सखं्याको आधारमा न्यनूतम ज्याला 6,760 डलर (208 घण्टाहरु 

x 32.5 डलर) 
(ii) यो म�हनामा भक्तन गनर् �मल्न ेज्याला4: 7,500 डलर 
   यो उदाहरणमा (ii) भन्दा (i) कम नभएको हुनाले न्यनूतम ज्यालाको माग परुा हुन्छ र रोजगारदाताल े

कुन ैप�न थप पा�रश्र�मक भकु्तानी गनर् आवश्यक पद�न। 
………………………………………………………………………………………….. 
अवस्था (2) भकु्तानी स�हतको खाजा छुट्टी5; र भकु्तानी �बनाको �बश्राम �दनहरु 
�हसाब 
(i)  यो म�हना काम गरेको घण्टाहरुको कुल सखं्याको आधारमा न्यनूतम ज्याला 6,760 डलर ( 208 घण्टाहरु 

x 32.5 डलर) 
(ii) यो म�हनामा भक्तन गनर् �मल्ने ज्याला6: 6,667 डलर (7,500 डलर - 833 डलर खाजा छुट्टी भकु्तानी7) 
   यो उदाहरणमा (i) भन्दा (ii) कम छ, कमर्चार�को म�हना को ज्याला 7,500 डलर को साथै रोजगारदाताल े

न्यनूतम ज्यालाको माग अनसुार थप 93 डलर पा�रश्र�मक (6,760 डलर - 6,667 डलर) �दनपुछर् , यस 
प्रकारल ेकमर्चार�को कुल भकु्तानी 7,593 डलर (7,500 डलर + 93 डलर) हुन्छ। 

………………………………………………………………………………………….. 
अवस्था (3) भकु्तानी �बनाको खाजा छुट्टी; र भकु्तानी स�हतको �बश्राम �दनहरु8 
�हसाब 
(i)  यो म�हना काम गरेको घण्टाहरुको कुल सखं्याको आधारमा न्यनूतम ज्याला 6,760 डलर (208 घण्टाहरु 

x 32.5 डलर) 
(ii) यो म�हनामा भक्तन गनर् �मल्न ेज्याला6: 6,500 डलर (7,500 डलर - 1,000 डलर �बश्राम �दनको 

भकु्तानी9) 
   यो उदाहरणमा (i) भन्दा (ii) कम छ, कमर्चार�को म�हना को ज्याला 7,500 डलर को साथै रोजगारदाताल े

न्यनूतम ज्यालाको माग अनसुार थप 260 डलर पा�रश्र�मक (6,760 डलर - 6,500 डलर) �दनपुछर् , 
यस प्रकारल ेकमर्चार�को कुल भकु्तानी 7,760 डलर10 (7,500 डलर + 260 डलर) हुन्छ। 
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अवस्था (4) भकु्तानी स�हतको खाजा छुट्टी5 र �बश्राम �दनहरु8 
�हसाब 
(i)  यो म�हना काम गरेको घण्टाहरुको कुल सखं्याको आधारमा न्यनूतम ज्याला 6,760 डलर (208 घण्टाहरु 

x  32.5 डलर) 
(ii) यो म�हनामा भक्तन गनर् �मल्न ेज्याला6: 5,778 डलर (7,500 डलर - 1,000 डलर �बश्राम �दनको 

भकु्तानी9 - 722 डलर खाजा छुट्टीको भकु्तानी11) 
   यो उदाहरणमा (i) भन्दा (ii) कम छ, कमर्चार�को म�हना को ज्याला 7,500 डलर को साथै रोजगारदाताल े

न्यनूतम ज्यालाको माग अनसुार थप 982 डलर पा�रश्र�मक (6,760 डलर - 5,778 डलर) �दनपुछर्, 
यस प्रकारल ेकमर्चार�को कुल भकु्तानी 8,482 डलर (7,500 डलर + 982 डलर) हुन्छ। 
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अपराध 

न्यनूतम ज्याला भकु्तानी नगरेमा ज्याला प्रावधानको उल्लङ्घन ग�रएको मा�नन्छ। रोजगार अध्यादेशका 
अन्तगर्त जानी-जानी अ�न उ�चत सफाई �बना एकजना रोजगारदाताल ेकमर्चार�लाई भकु्तान गनुर्पन� ज्याला 
भकु्तान गनर् असमथर् भएको खण्डमा उसको �वरुद्धमा मदु्धा दायर ग�रन्छ र दोषी प्रमा�णत भएको खण्डमा 
350,000 डलर अ�न 3 वषर् कारावासको सजाय हुनेछ। 
 
वाह्य करार नहुने 

रोजगार करारका कुन ैप�न प्रावधानले कमर्चार�लाई न्यनूतम ज्याला अध्यादेशबाट प्रदा�नत अ�धकार, स�ुबधा, 
सरु�ालाई नष्ट वा कम गन� प्रयास गरेको खण्डमा सो प्रावधान �नरस्त हुनेछ। 
 
रोजगारदाताल ेआफ्नो कमर्चार�ल ेकाम गरेको कुल घण्टाहरुको सखं्या रेकडर्मा राख्न जरुर� छ। 

रोजगार अध्यादेश अन्तगर्त रोजगारदाताले राखेको ज्याला र रोजगारको रिजस्टरमा कमर्चार�ले ज्याला 
समयाव�धमा काम गरेको घण्टाहरुको कुल सखं्या (समयको कुन ैप�न �हस्सा स�हत) समावेश गनर् पन� य�द:  
 SMW कमर्चार�मा लाग ुहुन्छ; र 
 ज्याला समयाव�धमा भकु्तान गनुर् पन� ज्याला मा�सक 13,000 डलर भन्दा काम भएमा12. 
 
तसथर् य�द ज्याला समयाव�धमा काम गरेबपात भकु्तान ग�रने ज्याला मौ�द्रक �समा मा�सक 13,300 डलर 
भन्दा काम भएमा12, रोजगारदाताले उक्त ज्याला समयाव�धमा कमर्चार�ल ेगरेको कामहरुको घण्टाको कुल 
सखं्या रेकडर् राख्न जरुर� छ। काम गरेको कुल घन्टाको रेकडर् राख्न आवश्यक भएप�न वा नभए प�न 
रोजगारदाताल ेकमर्चार�लाई न्यनूतम ज्याला भन्दा कम भकु्तान गनर् पाउदैन। 
 
मा�सक मौ�द्रक �समा 13,300 डलर12 सम्बन्धमा रोजगारदातालाई कमर्चार�ल ेगरेको कामहरुको घण्टाको 
कुल सखं्या रेकडर् राख्न मकु्त गरेको खण्डमा प�न ज्यालाको प�रभाषा न्यनूतम ज्याला अध्यादेश सरह न ै
हुन्छ। कमर्चार�लाई ज्याला समयाव�धमा �बना काम ग�रएको भकु्तानी जस्त ै�बदाको रकम, बा�षर्क �बदाको 
रकम, सतु्केर� �बदाको रकम, �पततृ्व �बदाको रकम �बरामी भत्ता इत्याद�हरुलाई भकु्तान ग�रने ज्यालाको 
भागमा गणना गनर् पाइदैन। त्यसकारण कमर्चार�लाई ज्याला समयाव�धमा गनुर्पन� ज्याला भकु्तानी मौ�द्रक 
�समा भन्दा कम छ, छैन भ�न �नधार्�रत गनर्लाई मा�थ उल्ले�खत भकु्तानीहरुलाई यथाशक्य समादेश गनुर् 
हुदैन। 
 
रोजगारदाता र कमर्चार�हरुल ेआफ्नो �नजी हक र अ�धकारको �हफाजतको ला�ग र अनावश्यक �बबादबाट 
बच्नको ला�ग हािजर�, काम गरेको घण्टा, तलब आ�द पा�रश्र�मक सम्बन्ध बारे उ�चत रेकडर् राख्न ुपदर्छ। 
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नोट: 

1.  य�द 1 मे 2015 ज्याला समयाव�ध �भत्र पछर् भने, 32.5 डलर SMW दर 1 मे 2015 मा वा प�छ काम 
गरेको कुन ैप�न घन्टामा न्यनूतम ज्याला गणना गदार् त्यस ज्याला समयाव�धमा लागु हुनेछ। 

2.  कृपया रोजगार अध्यादेशको सं��प्त मागर्�नद��शका हेनुर्होस। 

3.  प�रभाषाका �निम्त कृपया न्यनूतम ज्याला अध्यादेशको सं��प्त मागर्�नद��शका हेनुर्होस। 

4.  अवस्था (1) को उदाहरणमा (�बना भुक्तानीको खाजा छुट्टी र �वश्राम �दनहरु) को कमर्चार� काम नगरेको 
समयको भुक्तानीको हकदार हुदैन, उसको भुक्तानी हुनुपन� ज्याला गणना गदार् पा�रश्र�मकमा कटौती गनुर् 
पद�न। 

5.  न्यूनतम ज्याला अध्यादेश र रोजगार अध्यादेश कुनैले प�न खाजा छुट्टीको भुक्तानी �दन ुपन� �नधार्रण गरेको 
छैन। खाजा छुट्टी र �वश्राम �दनहरु भुक्तानी हुन ुपन� वा नपन� कुरा रोजगारदाता र कमर्चार� बीचको मामला 
हो। न्यनूतम ज्याला अध्यादेश अनुसार य�द कमर्चार�को खाजा छुट्टी काम गरेको घण्टाहरु अन्तगर्त पनर् 
गएमा (कृपया मा�थ उल्ले�खत "काम गरेको घण्टाहरु" को अनुभाग हेनुर्होला), त्यी समय न्यनूतम ज्याला 
गणनामा समावेश गनुर्पछर्। 

6.  न्यूनतम ज्याला अध्यादेश अनुसार कमर्चार�लाई कुन ैप�न समयको ला�ग ग�रएको भुक्तानी काम गरेको 
घण्टा अन्तगर्त नपरेमा सो रकम ग�रन पन� ज्याला भुक्तानीमा समावेश ग�रन ुहुदैन। 

7.  खाजा छुट्टी भुक्तानी हुने वा नहुने र खाजा छुट्टी भुक्तानीको गणना ग�रने त�रका रोजगारदाता र कमर्चार�को 
�बचको सहम�तको कुरा हो। यो उदाहरणमा मानौ एक म�हना मा 30 �दन छन ्(4 �वश्राम �दनहरु र 26 
काम गरेको �दनहरु) अवस्था (2) को ला�ग (खाजा छुट्टी  भुक्तानी स�हत र �वश्राम �दनहरु �बना भुक्तानी) 
सो म�हनामा खाजा छुट्टी  भुक्तानी 833 डलर (7,500 डलर÷ 26 �दनहरु ÷ 9 घण्टाहरु x 26 खाजा छुट्टीहरु) 
य�द मा�सक पात्रोको �दनहरुको संख्या र सो म�हनामा काम गरेको �दनहरुको संख्या अथवा रोजगारदाता 
र कमर्चार� �बचको सहम�तमा गणना ग�रने त�रकामा फरक भएको खण्डमा खाजा छुट्टी  भुक्तानी मा�थ 
�दईएको उदाहरणबाट अलग हुनसक्छ। उदाहरणक ला�ग यस उदाहरणमा संख्याहरुलाई �नकट पूनार्क  संख्या 
बनाईएको छ। 

8.  �वश्राम छुट्टी भुक्तानी हुने वा नहुने र �वश्राम छुट्टी भुक्तानीको गणना ग�रने त�रका रोजगारदाता र कमर्चार� 
बीचको सहम�तको कुरा हो  

9.  छुट्टी भुक्तानी हुने वा नहुने र �वश्राम छुट्टी भुक्तानीको गणना ग�रने त�रका रोजगारदाता र कमर्चार� बीचको 
सहम�तको कुरा हो। यो उदाहरणमा मानौ एक म�हना मा 30 �दन छन ्(4 �वश्राम �दनहरु स�हत) सो म�हनाको 
�वश्राम छुट्टी भुक्तानी 1,000 डलर (अथार्त ्7,500 डलर ÷ 30 �दन x 4 �वश्राम छुट्टीहरु) य�द मा�सक 
पात्रोको �दनहरुको संख्या र सो म�हनामा काम गरेको �दनहरुको संख्या अथवा रोजगारदाता र कमर्चार� �बचको 
सहम�तमा गणना ग�रने त�रकामा फरक भएको खण्डमा �वश्राम छुट्टी भुक्तानी मा�थ �दईएको उदाहरण बाट 
अलग हुनसक्छ।  

10. य�द मा�सक पात्रोको �दनहरुको संख्या र सो म�हनामा काम गरेको �दनहरुको संख्या अथवा रोजगारदाता 
र कमर्चार� बीचको सहम�तमा गणना ग�रने त�रकामा फरक भएको खण्डमा �वश्राम छु�ट्ट भुक्तानी मा�थ 
�दईएको उदाहरणबाट अलग हुनसक्छ। उदाहरणक ला�ग य�द �वश्राम छुट्टी भुक्तानीको ला�ग सहम�त ग�रएको 
गणना त�रका प्र�त घण्टा 32.5 डलर x 8 घण्टा हो भने, त्यस म�हनाको 4 �वश्राम �दनको भुक्तानी 1,040 
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डलर (अथार्त ्32.5 डलर प्र�त घण्टा x 8 घण्टा x 4 �वश्राम �दनहरु) हुनेछ। य�द त्यो म�हनामा 31 �दन 
छन ्भने (4 �वस्रम �दन र 27 �दन काम गरको �दन स�हत) न्यनूतम ज्याला भुक्तानी गरेको रकम त्यस 
म�हनाको ला�ग 7,020 डलर (अथार्त ्27 �दन x 8 घण्टा x 32.5 डलर प्र�त घण्टा) हुनेछ। तसथर् कमर्चार�लाई 
कुल रकम 8,060 डलर (अथार्त ्7,020 डलर + 1,040 डलर) भुक्तान गनुर् पन� छ।  

11. खाजा छुट्टी भुक्तानी हुने वा नहुने र खाजा छुट्टी भुक्तानीको गणना ग�रने त�रका रोजगारदाता र कमर्चार� 
बीचको सहम�तको कुरा हो। यो उदाहरणमा मानौ एक म�हनामा 30 �दन छन ्(4 �वश्राम �दनहरु र 26 
काम गरेको �दनहरु स�हत) अवस्था (4) (भुक्तानी स�हतको खाजा छु�ट्ट र �वश्राम �दन), सो म�हनाको खाजा 
छुट्टी भुक्तानी 722 डलर (अथार्त ्7,500 डलर ÷ 30 �दन ÷ 9 घण्टा x 26 खाजा छुट्टीहरु) य�द मा�सक 
पात्रोको �दनहरुको संख्या र सो म�हनामा काम गरेको �दनहरुको संख्या अथवा रोजगारदाता र कमर्चार� �बचको 
सहम�तमा गणना ग�रने त�रकामा फरक भएको खण्डमा खाजा छुट्टी भुक्तानी मा�थ �दईएको उदाहरणबाट 
अलग हुनसक्छ। उदाहरणका ला�ग यस उदाहरणमा संख्याहरुलाई �नकट पूनार्क संख्या बनाईएको छ।  

12. 1 मे 2015 बाट लागु हुने ग�र कमर्चार�ले काम गरेको घन्टाको कुल संख्याको रेकडर् राख्न रोजगारदातालाई 
आवश्यक पन� मौ�क �समा 12,300 डलर बाट 13,300 डलर प्र�त म�हनामा संशो�धत ग�रएको छ। 

8



9 
 

सोधपछु को ला�ग 

24 घन्टे सोधपछु हटलाइन: 2717 1771 ("1823" ले स�चालन गन� ) 

स्वयम ्उपिस्थत भई सोधपछु गनर्को ला�ग तपाई �नम्न �ल�खत श्रम सम्बिन्ध �बभाग का कायार्लयहरुमा 
सम्पकर्  गनर् सक्न ुहुनेछ। 

Hong Kong 

Hong Kong East 34/F, Revenue Tower, 
5 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong. 

Hong Kong West 3/F, Western Magistracy Building, 
2A Pokfulam Road, Hong Kong. 

Kowloon 

Kowloon East UGF, Trade and Industry Tower, 
3 Concorde Road, Kowloon. 

Kowloon West Room 1009, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 
303 Cheung Sha Wan Road, Shamshuipo, Kowloon. 

Kowloon South 2/F, Mongkok Government Offices, 
30 Luen Wan Street, Mongkok, Kowloon. 

Kwun Tong 6/F, Kowloon East Government Offices, 
12 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon. 

New Territories 

Tsuen Wan 5/F, Tsuen Wan Government Offices, 
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories. 

Kwai Chung 6/F, Kwai Hing Government Offices, 
166 - 174 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories. 

Tuen Mun Unit 2, East Wing, 22/F, Tuen Mun Central Square,  
22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, New Territories.  

Shatin & Tai Po Rooms 304 - 313, 3/F, Sha Tin Government Offices, 
1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories. 

श्रम �बभागको होमपेज :  www.labour.gov.hk 
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