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कर्मचारी?  ठेकेदार / स्वरोजगारी व्यक्ति? 

  

 गलत बुझाई िा वििादबाट जोगगन, सम्बन्धित व्यन्ततहरूले कुनै अनुबधिनमा प्रिेश 
गनु ुअघि, चाहे उनीहरु एक कमचुारी िा ठेकेदार / स्िरोजगारी व्यन्तत हुन,् उनीहरूको घनयत 
अनुसार साथमा ममलेर काम गने तररका स्पष्ट बुझ्न परु् र उनीहरूको पहहचान स्पष्ट गनु ु
परु् । यसले पारस्पररक अगिकार र लाभहरूको रक्षा गन ुसतर्। 
 

"कर्मचारी" र "ठेकेदार वा स्वरोजगारी व्यक्ति" बीचको अन्िर कसरी थािा पाउने? 

 "कमचुारी" र "ठेकेदार िा स्िरोजगारी व्यन्तत" बीचको अधतर थाहा पाउने त्यहााँ कुन ैएक 
घनर्ाुयक जााँच रै्न। यी दईु पहहचानहरूलाई रु्टयाउन, सबै सम्बन्धित कारकहरू बारे 
विचार गररनुपरु्। यसबाहेक, कुन विशषे कारक कन्त्त महत्त्िपूर् ुहुनुपरु् भधने बारे कुन ै
घनन्चचत तोककएको घनयम रै्न। सामाधय महत्त्िपूर् ुकारकहरूमा घयनीहरु समािेश र्न:् 
 काय ुप्रकियाहरू, काम गन ेसमय र विगिमागथ घनयधरर् 

 कामको उपकरर्, औजार र सामग्रीहरुको स्िाममत्ि र प्राििान  

 व्यन्ततले आफ्नो लगानीमा र व्यिस्थापन न्जम्मेिारीहरूका साथमा व्यिसाय 
गरररहेको र् रै्न  

 सो व्यन्ततलाई उगचत तरीकाले रोजगारदाताको संस्थाको हहस्साको रूपमा मलईधर् 
मलईदैन  

 सो व्यन्ततले काममा सहयोग गनकुो लागग कसैलाई काममा राख्न सतर् सतदैन 

 व्यिसायको वित्तीय जोखिम मलन ु(उदाहरर्का लागग लाभ िा िाटाको जोखिमको 
संभािना) 

 बीमा र करमा न्जम्मेिारीहरू 

 सम्बन्धित व्यापार र व्यिसायका परम्परागत ढााँचा र प्रथाहरू  

 अधय कारकहरु जसलाई अदालतले प्रासंगगक माधदर् 

 

 िरेक र्ुद्दाको वास्िववक पररक्स्थतििरू फरक िुनेभएकोले, वववाद भएर्ा अदालिले अक्न्िर् 
व्याख्या  गररहदनेछ। 
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कर्मचारीिरूले ध्यान हदनु पने र्ित्तत्तवपूर्म बुदािरू 

 

 कर्मचारीले रोजगार सम्झौिार्ा प्रवेश गनुम अति आफ्नो रोजगारदािा को िो भतन पहिचान 
गनुम पदमछ। यहद आिचयक भएमा, रोजगार सुरु गनु ुअघि कमचुारीले रोजगारदातालाई 
रोजगार अध्यादेश (EO) (इम््लोईमेधट अडिनेधस)अनुसार रोजगार सम्बन्धित शतहुरु 
बारे मलखित जानकारीको लागग मलखित अनुरोि गन ुसतदर् । कमचुारीले पघन महत्त्िपूर् ु
कागजातहरु जस्तै कर माग नोटहरू, हान्जर कािहुरू र तलब रेकिहुरू आहद राख्नु परु्। 

 कर्मचारीले आफ्नो अवस्थालाई ठेकेदार वा स्वरोजगार व्यक्तिर्ा पररविमन गनम अति, उसले 
सिकम िापूवमक त्तयसर्ा सलंग्न फाइदा र बेफाइदािरु बारे ववचार गनुमपछम , जसमा त्यस्तो 
पररितनुको कारर्ले उसले गुमाउन सतने रोजगारीको अगिकार र लाभहरु पदुर्न ्।   

 रोजगारदािाले एकिफी िरीकाले आफ्नो कर्मचारी देखि ठेकेदार वा स्वरोजगार व्यक्तिको 
अवस्था पररविमन गनुमिुदैन। अधयथा, कमचुारीले, पररन्स्थघत अनुसार, उसले आफ्नो 
रोजगारदाताको विरुद्ध (EO) (इम््लोईमेधट अडिनेधस) अधतगतु रोजगार सम्झौतामा 
अनुगचत फेरबदल गरेको दािी गन ुसतर्। त्यस अघतररतत , कमुचारीले सामाधय 
कानुन(कमन ल ) अधतगुत रचनात्मक ढङ्गले रोजगार अधत गनु बाध्य गराएको 
भधने आिारमा रोजगारदाता विरुद्ध रोजगार अधत गराएको सम्बन्धि क्षघतपूघत ु 
दािी गनु सतर् ।  

 यहद कमचुारीलाई उगचत रूपले लाग्र् कक रोजगारदाताले िैि  कमचुारीहरूको क्षघतपूघत ु
बीमा नीघत गराएको रै्न भने, उसले जघत सतदो चााँिो श्रम विभागलाई सूगचत गनुपुरु्। 
त्यस अघतररतत्त, कमचुारीहरूको क्षघतपूघत ुबीमा कमचुारीहरूको लागग मार लागू हुधर्। 
ठेकेदार वा स्वरोजगार व्यक्तिले आफ्नो लाधग पयामप्ि िुने गरी व्यक्तिगि दिुमटना बीर्ा 
नीति ललने ववचार गनुमपदमछ। 
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"कर्मचारी" र "ठेकेदार वा स्वरोजगार व्यक्ति" ले पाउने अधिकार र फाईदािरू बारे केिी  
लभन्निािरू 

अधिकार र फाईदािरू कर्मचारी नोट १ 
ठेकेदार वा स्वरोजगार 

व्यक्ति 

इओ अधतगतु आिारभूत सुरक्षाको हकदार। यहद 
"घनरधतर अनुबंि" नोट २ अधतगतु काम गदुर्न ्
भने, िावषकु विदा भुततानी, िैि विदा भुततानी, 
बबरामी भत्ता, विलम्ब भुततानी िा लामो सेिा 
भुततानी जस्ता रोजगारहरूको लाभका पघन 
हकदार हुधर्न।् 

 

 

 

X 

िैि धयूनतम ज्याला लगायत धयूनतम ज्याला 
अध्यादेश अधतगतु सुरक्षाको हकदार हुधर्न।् 

 

  

 

X 

बबरामी विदा र कामको समय चोट लागेको 
सम्बन्धि क्षघतपूघत ुलगायत कमचुारी क्षघतपूघत ु
अध्यादेश अधतगतु सुरक्षाको हकदार हुधर्न।् 

 

 

 

X
 
 

रोजगारदािाले हदने हिस्सा लगायत अघनिाय ु
संचय कोष योजना अध्यादेश अधतगतु सुरक्षाको 
हकदार हुधर्न।् 

 

 

 

     X 
नोट ३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 
नोट १व्यन्ततगत अध्यादेशहरू लाग ुहुने सम्बन्धि, कृपया प्रासंगगक पचाुहरू हेनुहुोस।् 
नोट २त्यो कमचुारी जसलाई एकै रोजगारदाता द्िारा चार ह्ता िा बढी समय घनरधतर काम गराइएको र्, ह्तामा कम्तीमा 18 िण्टा 

काम गराइएको र् भने त्यसलाई घनरधतर अनबुिं अधतगतुको रोजगारी माघननेर्। 
नोट ३ठेकेदार िा स्िरोजगार व्यन्ततले अघनिाय ुसंचय कोष योजनामा नामांकन गनु ुपरु् र आफ्नलेै योगदान हदनपुरु्। 
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रोजगारदािािरुले ध्यान हदनुपने बुंदािरु 

 

 रोजगारदािाले एकिफी िरीकाले आफ्नो कर्मचारीको अवस्था ठेकेदार वा स्वरोजगार 
व्यक्तिर्ा पररविमन गनुमिुदैन। अधयथा कमचुारीले, आफ्नो रोजगारदाताको विरुद्ध (EO) 
(इम््लोईमेधट अडिनेधस) र सामाधय कानुन(कमन ल ) अधतगतु घनिारर्को दािी 
गन ुसतर्। 

 रोजगारदाताले ठेकेदार िा स्िरोजगार व्यन्ततसंग रोजगार अनुबधिन गनु ु अघि 
साििानीपूिकु जोखिमहरू आंकलन गनु ुपरु्। यहद सारर्ा त्तयिााँ रोजगारदािा-कर्मचारीको 
सम्बन्ि छ भन,े कार्दारलाई ठेकेदार वा स्वरोजगार व्यक्ति भनिेा वा रोजगार 
अनुबन्िनर्ा स्वरोजगार व्यक्ति अकंकि गररएिा पतन, रोजगारदािाले सम्बक्न्िि वविान 
अन्िगमि उसको क्जम्र्ेवारीिरू पुरा गनुमपदमछ, पूिवु्यापी िैिाघनक लाभहरु कामदारलाई 
हदएर जसलाई गलत तररकाले स्िरोजगार व्यन्तत भघन अकंकत गररएको र्। यसबाहेक, 
सम्बक्न्िि कानून अन्िगमि आपराधिक प्रतिबन्ििरूको लाधग रोजगारदािा उत्तिरदायी 
िुन सतछ। 
 

 

 

सान्दलभमक अदालिका र्ुद्दािरु 

 

मुद्दा १ 

 

श्री पुन एयर कंिीशघनगंको कामदार गथए। एअर कंिीशनर जिान गने िममा दिुटुना हुदा 
उसको बायााँ आाँिाको दृन्ष्ट आंमशक रुपमा गुम्यो। ठेकेदार कम्पनीको विचारमा श्री पुन 
स्िरोजगार व्यन्तत गथए र काममा लागेको चोटको लागग क्षघतपूघत ुहदन अस्िीकार गरे। यसैले 
श्री पुनले अदालतमा  दािी गरे। न्जल्ला अदालत र उच्च अदालतको पुनरािेदन अदालतमा 
मुद्दाको सुनुिाई पघर् श्री पुनले अन्धतम पुनरािेदन अदालतमा पुनरािेदन गरे। अन्धतम 
पुनरािेदन अदालतले श्री पुन प्रघतिादी कम्पनीको कमचुारी गथए र प्रघतिादी कम्पनीले 
उनीलाई काममा लागेको चोटको लागग क्षघतपूघत ुहदनुपरु् भघन घनर्यु गयो। फैसलाको 
आिारहरु घनम्नानुसार गथए : 
 

1. एयर-कंिीशघनगं व्यिसाय प्रघतिादी कम्पनीको भएकोले, श्री पुनले कुन ैवित्तीय जोखिम 
मलनु पदैनथ्यो। उनले दैघनक-दरमा पाररश्रममक रकम मार प्रा्त गथे। जब कामको 
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लागग सामानहरु िरीद गनु ुपदुथ्यो िा कामको लागग यारा िचहुरू हुधथ्ये, उनीलाई 
प्रघतिादी कम्पनीले िापस भुततान गदुथ्यो; 

2. प्रघतिादी कम्पनीले श्री पुनलाई कुन काम हदने भनेर घनर्यु गरेको गथयो र उसलाई 
सहमघत भएको दैघनक-दरको साथ अघतररतत समय काम गरेकोले भुततानी गरेको गथयो। 
श्री पुन एक कुशल एयर कंिीशघनगं कामदार भएकोले, उसलाई काम गनकुो लागग 
पयिुेक्षर्को आिचयकता पदैन गथयो; 

3. प्रयोग गरेका अगिकांश उपकरर्हरू प्रघतिादी कम्पनीले प्रदान गरेको गथयो; 
4. श्री पुनले व्यन्ततगत रूपमा उनलाई हदइएको काम गरेका गथए। उनले मद्दतको लागग 

कसैलाई भािामा रािेका गथएनन;् 

5. श्री पुनले प्रघतिादी कम्पनीको लागग काम गरेको र त्यसै समय अधय कम्पनीहरूको लागग 
सामाधय आिारमा काम गरेको तथ्यले उनको कानुन अनुसार क्षघतपूघतकुो अगिकारलाई 
असर गदैन; 

6. यद्यवप श्री पुनले अघनिाय ुसंचय कोषको उदेचयले आफुलाई स्िरोजगार-व्यन्तत अकंकत 
गरेता पघन, दईु पक्ष बीच रोजगारदाता-कमचुारीको सम्बधि गथयो भधने कुरा िस्तुगत 
तथ्यले दृढतासाथ समथनु गदुर्। प्रघतिादी कम्पनीले कानूनी दाघयत्िहरू पुरा गनुपुदुर्। 

 

<केस न: एफ एसी भी १४/२००६> 

 

मुद्दा २ 

 

श्री ल्यंग प्रघतिादी कम्पनीमा मेन ल्याण्ि र हंङ कंङको मसमा पारी लरी चालकको काम 
गन ेभघन  "उप-ठेकेदारी पररिहन काय ुसम्झौता” मा प्रिेश गरे। उनीहरुको रोजगार 
सम्बधिको अधत्य गररदा, श्री ल्यंगले प्रघतिादी कम्पनीको विरुद्धमा दािी गरे, तर अको पक्षले 
आरोप लगाए कक श्री ल्यंग उनीहरुको कमचुारी गथएनन।् 
 

श्रम अदालतले पत्ता लगाए अनुसार श्री ल्यांग प्रघतिादी कम्पनीको कमुचारी गथए र यसैले 
यो दािी गन ुअनुमघत हदईयो। प्रघतिादी कम्पनीले सो घनर्यु विरुद्ध अपील दायर गरे, तर 
उच्च अदालतले सो अपील िारेज गरे र श्री ल्यांग प्रघतिादी कम्पनीको कमचुारी गथयो भघन 
फैसला गरे।  

सो  घनर्यु गनुकुो आिारहरु घनम्नानुसार गथए : 
 

1. ल्यंगले चलाएको लरी प्रघतिादी कम्पनीले उपलब्ि गराएको गथयो; 
2. श्री ल्यंगले व्यिसायमा कुनै पघन लगानी गनु ुिा कुनै पघन वित्तीय जोखिम मलनु पने 



 
 7  

आिचयकता गथएन। प्रघतिादी कम्पनीले सो लरीको ममतु संभारको न्जम्मा मलएको गथयो 
र पाककिं ग शुल्कहरु र सीमा पारी चालक दताु शुल्कहरु आहद लगायतका श्री ल्यंगको 
कामसंग सम्बन्धित सबै िचकुो भुततान गदुथ्यो; 

3. श्री ल्यंगलाई आफ्नो सहायकहरु भािामा राख्न अनुमघत हदइएको गथएन; 

4. काय ुप्रकियाहरु प्रघतिादी कम्पनीको घनयधरर्मा गथयो। उदाहरर्को लागग, श्री ल्यंगले 
सीमा पार गनु ुअघि प्रघतिादी कम्पनीको घनदेशन मलने  गनु ुपदुथ्यो र रु्ट्टी मलदा 
प्रघतिादी कम्पनीलाई सूगचत गनु ुपदुथ्यो। प्रघतिादी कम्पनीले समय-समयमा कामका 
घनदेशनहरू पघन जारी गदुथ्यो; 

5. जब श्री ल्यंग आफै आदेशहरु प्रा्त गन ुहकदार गथए र सम्झौता अधतगतु सहमघतको 
साथ प्रघतिादी कम्पनीको लरी प्रयोग गन ुसतदथे, धयायािीशले संकेत गरे कक प्रघतिादी 
कम्पनी द्िारा हदइएको कामले श्री ल्यंगको समयको ठूलो हहस्सा मलइ सकेको गथयो। 
िास्तिमा, श्री ल्यंगले कहहल्यै पघन कुन ैघनजी आदेशहरु मलएका गथएन; 

6. यस तथ्यको बािजूद कक प्रघतिादी कम्पनीले श्री ल्यंगलाई कुन ैएमपीअफ योगदान 
नगरेको र कुनै पघन िावषकु रु्ट्टी िा िैिाघनक विदा पघन नहदएको भएता पघन र उनलाई 
भुततान गरेको रकमलाई "गैर-कमचुारीको भुततानी" भघन कर वििरर्मा बताएता पघन, 

धयायािीशले यो देिाए कक त्यस्तो बधदोबस्तले दईु पक्षबीचको रोजगार सम्बधिको 
िस्तुगत गचरमा पररितनु ल्याउदैन। 

 

<केस न: एफ मस एल ए ४३/२००६> 

मुद्दा ३ 

 

ममस चान र चौिाँ जना अधयले प्रघतिादी द्िारा संचामलत मामलस गने संस्था बधद भएपघर् 
िैिाघनक विदा भुततानी र विलम्ब भुततानीको लागग दाबी गरे। श्रममक अदालतले यो स्थावपत 
गयो कक प्रघतिादी कम्पनीले यी मामलस  गने व्यन्ततहरुको  समूहलाई सम्बन्धित 
भुततानीहरू गनुपुरु्। प्रघतिादी कम्पनीले उच्च अदालतमा सोको विरुद्ध गरे, यो बताउदै कक 
यी मामलस  गने व्यन्ततहरु कमचुारी होइनन ्र यसैले उनीहरु (EO) (इम््लोईमेधट 
अडिनेधस) अतंगतुका अगिकार र लाभहरूका हकदार गथएनन।् सब ैसम्बन्धित कारकहरू 
मागथ विचार गरेपघर्, उच्च अदालतले अपीललाई िारेज गयो र यो घनर्यु गयो कक यी 
मामलस  गने व्यन्ततहरुको समूह कमचुारीहरु गथए र प्रघतिादी कम्पनीले सम्बन्धित 
भुततानीहरू गनुपुदुर्। सो घनर्यु गनुकुो आिारहरु घनम्नानुसार गथए : 
1. मामलस  गने व्यन्ततहरुको काय ु प्रकियाहरु मागथ प्रघतिादी कम्पनीको पयाु्त 

घनयधरर् गथयो। उदाहरर्को लागग, मामलस  गने व्यन्ततहरुले कायु पोशाक लगाउनु 
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पदुथ्यो र प्रघतिादी कम्पनीद्िारा संचामलत ठााँउमा काम गनु ुपदुथ्यो; उनीहरुले रु्ट्टीको 
लागग आिेदन गनु ुपदुथ्यो, उनीहरूले जाने बेला कम्पनीलाई सूगचत गनु ुपदुथ्यो; कुन ै
काम नभएको बेलामा पघन उनीहरु कम्पनी पररसरमा रहन ुपदुथ्यो; उनीहरूले आफ्नो 
पोशाक र लकरको लागग रकम जम्मा गनु ुपदुथ्यो; कम्पनीले कुन ग्राहकहरूलाई कुन 
मसाजकताुले मामलश गररहदने भघन तोतन सतदथ्यो। 

2. मामलश गने तेल, बबस्तारा, बबस्ताराको च्यादरहरु, तौमलया र पोशाकहरु जस्ता उपकरर् 
र सामग्रीहरु कम्पनीद्िारा उपलब्ि गदुथ्यो; 

3. मसाजकताुहरुको काममा कुनै पघन आगथकु जोखिमहरु हुदैनथ्यो; कम्पनीले  
मसाजकताुहरुको लागग कर वििरर् भररहदनु पदुथ्यो र सो व्यन्ततले तलब सम्बन्धि 
कर घतनु ुपदुथ्यो। 

<केस न: एफ मस एल ए८२/१९९४> 

 

 

 

यो पचाुले "कमचुारी" र "ठेकेदार िा स्िरोजगार व्यन्तत" बीचका मभधनताहरूको विमशष्टता 
देिाउने उदे्दचय राख्दर्। यो ध्यान हदनु पने हुधर् कक प्रासंगगक अध्यादेशहरु र अदालतको 
घनर्युहरु कानूनका प्राििानहरूको र उल्लेखित अदालतका मुद्दाहरूको व्याख्या गने एकल 
अगिकारी हुन।् 
 

 

सोिपुछ र उजुरी 
 

 “कमचुारी" र "ठेकेदार िा स्िरोजगार व्यन्तत" बीचका मभधनताहरू बारेमा थप सोिपुर्को 
लागग, तपाईले   

 सोिपुर् हटलाईनमा कल गनुहुोस:् 2717 1771 (हटलाईन "1823" द्िारा संचलन) 
 श्रम विभागको श्रम सम्बधि शािाका कायाुलयहरू भ्रमर् गनुहुोस ्

 श्रम विभागको िेबसाइट हेनुहुोस:् http://www.labour.gov.hk   

 

यहद रोजगारदाताले प्रासंगगक वििान अनुसार आफ्नो दाघयत्िहरू पूरा गन ुअसफल भएमा, 
कमचुारीले श्रम विभाग उजुरी हटलाइनमा 2815 2200 कल गन ुसतर् (जानकारीलाई 
गो्यताको साथ हेररनेर्), िा श्रम विभागको श्रम सम्बन्धित शािाका कायाुलयहरूमा 
व्यन्तत्तमा सहयोग िोजी गन ुजान सतर्न।् 
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श्रर् ववभागको श्रर् सम्बन्ि शािाका कायामलयिरू 

HONG KONG 

Hong Kong East 

12/F, CityPlaza Three,  

14 Taikoo Wan Road,   

Taikoo Shing, 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,  

Sham Shui Po, 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. 
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