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आवेदन
• केही अपवादहरू बाहेक, रोजगार अध्ादेश सबै कर््मचारीहरूलाई लाग ू
हुन््छ।

• रोजगार अध्ादेशको अधीनर्ा रहेका सबै कर््मचारीहरू, चाहे पूर््मकालीन 
वा आंशशक भए तापशन र उनीहरूको कार् गनने घण्ा जशतसुकै भएता पशन, 
उनीहरू तलब भुक्ानी, तलब कटौतीर्ा प्रशतबन्ध र वैधाशनक शबदा पाउन,े 
आशद जस्ा अध्ादेश अन्तग्मतका आधारभूत सुरक्ा पाउनका लाशग हकदार 
हुन््छन्।

• शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत कार््मरत ्छन् भने कर््मचारीहरू थप फाइदाहरूका 
लाशग हकदार हुन््छन्।

र्ो पचा्मल े रोजगार अध्ादेश (क्ाप 57) को र्ुख्य 
प्रावधानहरू सरल रूपर्ा बर्ान गद्म्छ। र्ो ध्ानर्ा 
राख्नपद्म्छ शक व्ाख्या गररएको कानूनको प्रावधानहरूको 
लाशग र्ो अध्ादेश नै एकर्ात्र आशधकाररक कानून रहने 
्छ। शवस्तृत जानकारीको लाशग, कतृ पर्ा अध्ादेशको 
पूर््म र्ूलपाठ वा श्रर् शवभागद्ारा प्रकाशशत “रोजगार 
अध्ादेशको संशक्प्त गाइड”  हेनु्महोस्।

www.labour.gov.hk/eng/
public/ConciseGuide.htm

ननरन्तर सम््झझौता
•  कर््मचारी जो 4 हप्ता वा बढी एकै रोजगारदाताद्ारा लगातार कार््मरत ्छ, हरेक 
हप्ता कम्ीर्ा 18 घण्ा कार् गरेको ्छ भने उसलाई शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत 
कार््मरत रहेको र्ाशनन््छ।

रोजगार सम््झझौता
•  रोजगार सम््झौता रोजगार सत्महरूर्ा रोजगारदाता र कर््मचारीको बीच 
बनाइएको शलखित वा र्ौखिक सम््झौता हो। रोजगारी अध्ादेशले 
कर््मचारीलाई नदएको अनिकारलाई सर्ाप्त गनने वा घटाउने उदे्श्य 
राखेको रोजगार सम््झझौताको कुनै पनन अवनि रद् हुनेछ।
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/f]huf/ cWofb]z

1



तलब
• तलब भन्ाल ेसबै पाररश्रशर्क, आर्, भत्ाहरू (र्ात्रा भत्ाहरू र उपख्थथशत 
भत्ाहरू, कशर्सन र ओभरटाइर् तलबसशहत), गरेको कार् वा गनु्मपनने 
कार्को लाशग कर््मचारीलाई शदइनुपनने शटप्स वा सेवा शुल्कहरू र जसलाई 
पैसाको रूपर्ा व्क् गन्म सशकन ेकुरा हुन्। र्शद ओभरटाइर् तलब एक ख्थथर 
चररत्रको हो वा शवगत 12 र्शहनार्ा र्सको र्ाशसक औसत सोही अवशधर्ा 
कर््मचारीको औसत र्ाशसक ज्ालाको 20% भन्ा कर् ्ैछन भने, ओभरटाइर् 
तलबलाई कर््मचारीको हकदारीको गर्नार्ा सर्ावेश गररनुप्छ्म ।   

• रोजगार अध्ादेश अनुसारभन्ा अन्य तररकाल े रोजगारदातालाई उसका 
कर््मचारीहरूको तलब कटौती गन्म शनषेध गररएको ्छ।

• रोजगारदाताल ेआफ्नो कर््मचारीको तलब भुक्ानीतलब अवशधको वा रोजगार 
सर्ाप्त भएको 7 शदन शभत्र भुक्ान गनु्मप्छ्म । अन्यथा, उसल ेनशदएको तलबर्ा 
ब्ाज शतनु्म पनने हुन््छ।

• कर््मचारील ेआफ्नो रोजगारदाताद्ारा उसको रोजगारी सर्ाप्त गररएको भनेर 
सोचु्प्छ्म   र उनी सूचनाको सट्ार्ा भुक्ान र र्शद भुक्ानी शर्शत देखि 1 र्शहना 
शभत्र तलब नपाए अन्य सर्ाखप्तको तलबका लाशग हकदार हुन््छ।  

➥  रोजगारदाता जसल ेर्ाशथका प्रावधानहरू उल्लङ्घन ग्छ्मन ्भन ेऊसजार्को 
भाशगदार हुन््छ र दोष प्रर्ाशर्त भएर्ा, तलबबाट अवैध कटौतीको लाशग  
(1) $100,000 को जररवाना र 1 वष्मको कैद; (2) तलब भुक्ान हुन ेसर्र्र्ा 
कुन ैउशचत कारर्शवना जानीब्ुझी तलब नशदएकोर्ा $350,000 जररवाना र 
3 वष्म कैद; (3) तलबको बाँकी रकर्र्ा जानीब्ुझी र कुन ैउशचत कारर्शवना 
ब्ाज नशदएकोर्ा $10,000 को जररवाना हुन सक््छ। 
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उप-ठेकेदारको कर््मचारीहरूलाई तलब नदने दानित्व
• उप-ठेकेदार वा नार्ांशकत उप-ठेकेदारद्ारा शनर्ोशजत कर््मचारीको पशहलो 

2 र्शहनाको बाँकी तलबको लाशग भवन र शनर्ा्मर् कार््महरूर्ा संलग्न भएका 
र्ुख्य ठेकेदारहरू, उच्च-उप ठेकेदारहरू र उच्च नार्ांशकत उप-ठेकेदारहरू 
उत्रदार्ी हुन््छन्। 

• र्शद उप-ठेकेदार वा नार्ांशकत उप-ठेकेदारद्ारा शनर्ोशजत कर््मचारीलाई तलब 
शदन बाँकी ्छ भने, उसल ेप्रर्ुि ठेकेदार वा र्ुख्य नार्ांशकत उप-ठेकेदारलाई 
तलब बाँकी भएको 60 शदन वा श्रर् आर्ुक्द्ारा अनुर्शत शदएको 90 शदनको 
थप अवशध शभत्र शलखित रूपर्ा सूचना शदन ुपनने हुन््छ। कर््मचारील ेसूचनार्ा  
शनम्न कुरा जनाएको हुनुप्छ्म :

 1.  कर््मचारीको नार् र ठेगाना; 
 2.  उसको रोजगारदाताको नार् र ठेगाना; 
 3.  कर््मचारीको रोजगारीको ्थथानको ठेगाना; 
 4.  तलबभुक्ानी शदन ुपनने तलब रहेको कार्को शववरर्; 
 5.  र भुक्ानी शदन ुपनने तलब रकर् र त्यसको सम्बखन्धत अवशध।
• र्ुख्य ठेकेदारहरू, उच्च-उप ठेकेदारहरू र उच्च नार्ांशकत उप-
ठेकेदारहरूल े सूचना प्राप्त भएको 30 शदन शभत्र कर््मचारीलाई तलब शदनुप्छ्म । 
उनीहरूले कर््मचारीका रोजगारदाताको प्रत्येक उच्च उप-ठेकेदार वा उच्च 
नार्ांशकत उप-ठेकेदारलाई दाशर्त्व सा्झेदारी गन्मलाई अनुरोध गन्म सक््छन्।
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नवश्ार् नदन
• एक शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत कार््मरत कर््मचारील ेहरेक 7 शदनर्ा कम्ीर्ा  

1 शदन शवश्रार् गनने अशधकार पाउँ्छन्।  
• कर््मचारीको सहर्शतर्ा, पशहल े तोशकएको शवश्रार् शदनको सट्ार्ा 
रोजगारदाताले अकको शवश्रार् शदनको शवकल्प शदन सक््छ। र्स्ो ख्थथशतर्ा, र्ो 
पशहले तोशकएको शवश्रार् शदनअशघ एउटै र्शहना शभत्र वा त्यस पश्छको 30 शदन 
शभत्र हुनुप्छ्म ।

• र्ेशसनरी वा कारिाना शबशरिएर वा अन्य अप्रत्याशशत आपतकालीन घटनाहरू 
हँुदा बाहेक रोजगारदाताल े कर््मचारीलाई शवश्रार्को शदनर्ा कार् गन्मलाई 
दबाव शदन ुहँुदैन। 

• 18 वष्म भन्ा कर् उर्ेरका र्ुवाहरू बाहेक, उद्ोगर्ा कार् गनने कर््मचारील,े 
शवश्रार्को शदनर्ा स्ैखछिक रूपर्ा कार् गन्म सक््छन्। 

• शवश्रार् शदनको भुक्ानी गररन््छ वा गररन् भन्े कुरार्ा रोजगारदाताहरू र 
कर््मचारीहरू सहर्त हुनुपद्म्छ।

➥  रोजगारदाता जसले कुनै उशचत कारर्शवना आफ्नो कर््मचारीहरूलाई शवश्रार् 
शदन  शदँदैनन् भने ऊ सजार्को भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, 
$50,000 को जररवाना हुन सक््छ।  

➥  रोजगारदाताल ेआफ्नो कर््मचारीहरूलाई उनीहरूको शवश्रार्को शदनर्ा कार् 
गन्म दबाव शदन््छन ्भने उक् रोजगारदाता सजार्को भाशगदार हुन््छ र दोषी 
प्रर्ाशर्त भएर्ा $50,000 जररवाना हुन सक््छ।

वैिाननक नबदा 
•	 एक	 कर््मचारी,	 उसको	 सेवाको	 लम्बाइको	 पवा्मह	 नगरी,	 शनम्न	 वैधाशनक	
शबदाहरूको	हकदार	्छन्:

जनवरीको पशहलो शदन
लुनार नर्ाँ वष्मको शदन

लुनार नर्ाँ वष्मको दोस्ो शदन  
लुनार नर्ाँ वष्मको तेस्ो शदन

शचंग शर्ंग फेखटिवल
श्रर् शदवस (1 र्)े

बुद्ध जर्न्ती (2022 बाट भि्मरै थशपएको)
तुन उर् ्फेखटिवल

हङकङ SAR ्थथापना शदवस (1 जुलाई)
चाइशनज शर्ड-अटर् फेखटिवलको दोस्ो शदन  

चुंग र्ेउंग फेखटिवल
नेशनल डे (1 अक्ोबर)

चाइशनज शवन्टर सोल्सशटस फेखटिवल वा शरिसर्स डे  
(रोजगारदाताको शवकल्पर्ा)
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• 2024 बाट अशतररक् सरकारी शबदा र त्यसपश्छ शनम्नअनुसार अनुवाशदत ्छन्:

वर््म भख्मरै थनपएको सरकारी नबदा सरकारी नबदाको 
कुल सङ््ख्या

2024 बाट सुरु शरिसर्स डे पश्छ पशहलो हप्ताको शदन 14

2026 बाट सुरु इटिर र्ने् 15

2028 बाट सुरु गुड फ्ाइडे 16

2030 बाट सुरु गुड फ्ाइडे पश्छको शदन 17

• र्शद रोजगारदाताल ेकर््मचारीलाई वैधाशनक ्ुछट्ीर्ा कार् लगाउन चाहन््छ भने, 
उसल ेवैधाशनक शबदाको अशघ वा पश्छ 60 शदन शभत्र वैकखल्पक शबदाको प्रबन्ध 
गनु्मप्छ्म । तर कर््मचारीलाई कम्ीर्ा पशन 48 घण्ाअशघ सूचना शदएको हुनु 
पद्म्छ। र्शद रोजगारदाता र कर््मचारीको सहर्शत भएर्ा, 30 शदनशभत्र वैधाशनक 
शबदा वा प्रशत्थथाशपत शबदाको अशघ वा पश्छ कुनै पशन शदन वैकखल्पक शबदाका 
रूपर्ा प्रबन्ध गन्म सक्द्छ।  

• कर््मचारी जो वैधाशनक शबदाअशघ कम्ीर्ा 3 र्शहना शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत 
कार््मरत ्छ भने, उक् कर््मचारी तलबी शबदाको तलबको लाशग हकदार 
हुन््छ। शबदाको दैशनक दर कर््मचारीको औसत दैशनक तलबको बराबर हुन््छ। 
(पररशशष्ट हेनु्महोस्)

• शबदाको तलब त्यो वैधाशनक शबदा पश्छ उनले अकको तलब पाउन ेशदन वा त्यो 
भन्ा अशघ कर््मचारीलाई भुक्ानी गरेको हुनुप्छ्म ।

• चाहे कर््मचारी शबदाको तलबको लाशग र्ोग्य होस ्वा नहोस्, रोजगारदाताल े
आफ्नो कर््मचारीलाई वैधाशनक शबदा शदनुप्छ्म  वा "वैकखल्पक शबदा" वा 
"प्रशत्थथापन गररएको शबदा" को व्व्थथा गनु्मपद्म्छ। रोजगारदाताल े
कर््मचारीलाई शबदाको सट्ार्ा कुनै पशन प्रकारको भुक्ानी गनु्म हँुदैन। अथा्मत,् 
शबदा  "िरीद" गन्म शर्लै्न।  

➥  रोजगारदाताल े कुनै उशचत कारर्शवना वैधाशनक शबदा, वैकखल्पक शबदा वा 
प्रशत्थथाशपत शबदाहरू शदन सकै्दन वा कर््मचारीलाई शबदाको तलब शदन सकै्दन 
भने उक् रोजगारदाता सजार्का भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, 
$50,000 को जररवाना हुन सक््छ।
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वानर््मक भुक्ानी नबदा
• कर््मचारी शनरन्तर सम््झौता अन्तग्मत 12 र्शहनाको लाशग कार््मरत ्छ भने, उक् 
कर््मचारी शनम्न 12 र्शहना शभत्र आफ्नो वाशष्मक भुक्ानी शबदा शलन हकदार 
हुने्छ।

• कर््मचारीको सेवाको अवशधअनुसार वाशष्मक भुक्ानी शबदाको संख्या  
7 शदनदेखि अशधकतर् 14 शदनसम्म बढ्दै जान््छ।

• कुनै पशन शवश्रार्को शदन वा वैधाशनक शबदा वाशष्मक शबदाको अवशधर्ा परेर्ा 
त्यसलाई वाशष्मक शबदाको रूपर्ा गर्ना गररने्छ र रोजगारदाताल ेकर््मचारीलाई 
अकको शवश्रार् शदन वा शबदा शदन ुपद्म्छ।  

• वाशष्मक शबदा भुक्ानीको दैशनक दर कर््मचारीको औसत दैशनक तलबको 
बराबर हुन््छ। (पररशशष्ट हेनु्महोस्)

• वाशष्मक शबदाको भुक्ानी कर््मचारीलाई वाशष्मक शबदा शलएको अवशधपश्छ 
सार्ान्य तलब शदनभन्ा पश्छको हुनु हँुदैन।  

• कर््मचारील े 10 शदनभन्ा बढी भएका शबदाको भागका सट्ार्ा भुक्ानी 
स्ीकार गन्म सक्द्छ।

• शबदा सालर्ा कुनै कर््मचारील े 3 र्शहना, तर 12 र्शहनाभन्ा कर् कार््मरत 
रहेको र उसको रोजगार सर्ाप्त गररएको ्छ भने (उनको गम्ीर दुव््मवहारको 
कारक सारांश शनष्ासनको र्ाशर्लाहरूर्ा बाहेक), उक् कर््मचारी 
आनुपाशतक वाशष्मक भुक्ानी शबदाका लाशग हकदार हुने्छन् ।

➥  रोजगारदाताल ेकर््मचारीलाई कुनै उशचत कारर्शवना वाशष्मक शबदा शदएको 
्ैछन भने उक् रोजगारदाता सजार्को भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, 
$50,000 जररवाना हुन सक््छ।

➥  रोजगारदाताल े कर््मचारीलाई वाशष्मक शबदाको भुक्ानी गरेको ्ैछन भने 
उक् रोजगारदाता सजार्को भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा,  
$50,000 जररवाना हुन सक््छ।  
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नबरार्ी भत्ा
• शनरन्तरको सम््झौताअन्तग्मत कार््मरत कर््मचारील े रोजगारीको पशहलो  

12 र्शहनाको अवशधर्ा, प्रत्येक पूरा र्शहनाको लाशग 2 शदनको तलबी शबरार्ी 
शबदा र त्यसपश्छको रोजगारीका लाशग प्रत्येक पूरा र्शहनाको लाशग 4 शदनको 
तलबी शबरार्ी शदन सङ्कलन गन्म सक्े ्छन्। अशधकतर् 120 शदनसम्म शबरार्ी 
शबदा सङ्कलन गन्म सशकन््छ।

• कर््मचारील े पर्ा्मप्त सशुल्क शबरार्ी शदन जम्मा गनु्मभएको ्छ र शलइएको 
शबरार्ी शबदा लगातार 4 शदनभन्ा कर् ्ैछन जसलाई शनम्न द्ारा सर्शथ्मत ्छ 
भने कर््मचारील े शबरार्ी भत्ा पाउँ्छन्:नोट1 (i) उपर्ुक् शचशकत्ा प्रर्ार्पत्र;  
वा (ii) कर््मचारी रोग रोकथार् र शनर्न्त्रर् अध्ादेश (क्ाप.599) अन्तग्मत 
लगाइएको आवश्यकताहरू सशहत शवशशष्ट र्हार्ारी रोकथार् आवश्यकताको 
अनुपालनको कारर्ल ेकार्र्ा अनुपख्थथशत भएको सम्बन्धर्ा, कर््मचारीलाई 
उक् आवतजावत प्रशतबन्धको प्रर्ार् बनाउन आवश्यक ्छ।नोट2 शबरार्ी 
भत्ाको दैशनक दर कर््मचारीको औसत दैशनक ज्ालाको चार-पाँच भाग बराबर 
हो। (पररशशष्ट हेनु्महोस्) 

• शबरार्ी भत्ा कर््मचारीको सार्ान्य तलब पाउन ेशदनभन्ा शढलो हुनु हँुदैन।
➥  रोजगारदाताल ेकुनै उशचत कारर्शवना कर््मचारीलाई शबरार्ी भत्ा शदन सकै्दन 
भने उक् रोजगारदाता सजार्को भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, 
$50,000 जररवाना हुन सक््छ।

कर््मचारीको लानग रोजगार सुरक्ा
• कर््मचारीको गम्ीर दुव््मवहारको कारर्ल ेसारांश शनष्ासनका र्ाशर्लाहरू 
बाहेक, रोजगारदातालाई कर््मचारीको भुक्ानी शबरार्ी शबदाको शदन रोजगार 
सम््झौता सर्ाप्त गन्मको लाशग शनषेध गररएको ्छ।  

➥  रोजगारदाता जसले र्ाशथको प्रावधानको उल्लङ्घन ग्छ्म , उनी सजार्को 
भाशगदार हुन््छन् र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, $100,000 जररवाना हुन सक््छ। 

➥  र्स बाहेक, शबरार्ी शदनर्ा अनुशचत शनष्ासनको लाशग रोजगारदाताल े
कर््मचारीलाई रोजगार सर्ाप्त भएको 7 शदनको शभत्र रोजगार सर्ाखप्त को 
रकर् भुक्ान गन्मलाई आवश्यक हुन््छ। र्शद कर््मचारीलाई अध्ादेशर्ा शनशद्मष्ट 
गररएको कुनै एक वैध कारर्शवना शनष्ासन  गररएको ्छ भने, कर््मचारील े
"रोजगार सुरक्ा" को लाशग आफ्नो रोजगारदाताको शवरुद्ध राहतको दावी पशन 
गन्म सक्े्छ। ("रोजगार संरक्र् " र्ा र्ुशनको भाग हेनु्महोस्) 

नोट1  जब गर्भवती कर्मचारी गर्भावस्था जाँच, कैद पछिको चिकित्सा उपचार वा गर्भपातको कारणले कामबाट अनुपस्थित 
भएमा र अनुपस्थितिलाई चिकित्सा प्रमाणपत्रद्वारा समर्थन गरिएको छ, जुन दिन उनी अनुपस्थित छिन् त्यो दिनलाई 
बिरामी दिवसको रूपमा गणना गरिनेछ। (11 डिसेम्बर 2020 मा वा पछि गरिएको गर्भावस्थाको सम्बन्धमा कर्मचारीको 
चिकित्सा परीक्षणको सम्बन्धमा, कर्मचारीले चिकित्सा प्रमाणपत्र बाहेक, उपस्थितिको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न 
सक्छ)। यस्तो अवस्थामा, यदि कर्मचारीले पर्याप्त सशुल्क बिरामी दिनहरू जम्मा गरेको छ भने, प्रत्येक बिरामी 
दिनमा बिरामी भत्ता दिइनेछ।

नोट2  17 जुन 2022 मा वा पछि आवागमन प्रतिबन्धको अनुपालनको कारणले कामबाट अनुपस्थित भएका कर्मचारीहरूले 
लिएका बिरामी दिनहरूमा लागू हुन्छ। आवतजावत प्रतिबन्धका साथ विशिष्ट महामारी विरोधी आवश्यकताहरू रोजगार 
अध्यादेशको भाग 1, अनुसूची 12 मा तोकिएका हुन्। सान्दर्भिक आवश्यकताहरूको प्रमाणहरूमा कागजातको हार्ड 
प्रतिलिपि वा इलेक्ट्रोनिक फारम, वा सरकारले जारी गरेको इलेक्ट्रोनिक डाटा समावेश छ। सान्दर्भिक प्रमाणले 
कर्मचारीको नाम, वा कर्मचारीको पहिचान, आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्धको प्रकार र त्यस्तो प्रतिबन्धको 
सुरुवात र म्याद समाप्ति मितिहरू पहिचान गर्न सक्ने जानकारी देखाउनुपर्छ।
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सुते्री सुरक्ा
• एक र्शहला कर््मचारी जो आफ्नो सुते्री शबदा सुरु हुनुको तुरुन्तै अशघ शनरन्तर 
सम््झौता अन्तग्मत कार््मरत श्छन ्अशन रोजगारदातालाई आफ्नो गभा्मव्थथाको 
बारेर्ा सुशचत गराई सकेकी श्छन ्भने, उनी र्ी कुराहरूको हकदार हुनेश्छन्:

    ►  14नोट3 हप्ताको शनरन्तर अवशधको सुते्री शबदा;
    ►  र्शद अपेशक्त शर्शत भन्ा पश्छ प्रसव भर्ो भने, शढलाइ भएको शदनको संख्या 

बराबर शबदाको अवशधर्ा थप;
    ►  गभा्मव्थथा वा प्रसवको कारर् शबरार्ी वा शवकलांगता भएको िण्डर्ा बढीर्ा 

4 हप्ताको लाशग शबदाको अवशधर्ा थप।
• आफ्नो रोजगारदाताको सहर्शतको साथ, कर््मचारील ेप्रसवको अपेशक्त शर्शत 
को 2 देखि 4 हप्ता अशघ आफ्नो सुते्री शबदा शलन सक्ेश्छन्।

• कुनैपशन कर््मचारी 14नोट4 हप्ताको प्रसूशत भुक्ान शबदा को लाशग र्ोग्य हुन 
सूशचत प्रसूशत शबदा सुरु हुनुभन्ा अशघ कम्ीर्ा 40 हप्ता सर्र् सम्म लगातार 
अनुबन्धर्ा कार् गरेको हुनुपनने्छ, गभ्मधारर्को सूचना शदएको हुनुपनने्छ 
र उनको प्रसूशत शबदा शलन े र्नसार् रोजगारदातालाई अशभव्क् गरेको 
हुनुपनने्छ। र्ाततृत्व शबदा भुक्ानीको दैशनक दर कर््मचारीको औसत दैशनक 
र्जदूरीको चौथाई (4/5) बराबर हुने्छ (पररशशष्ट हेनु्महोस्)। 11 औ ं देखि  
14 औ ं र्ततृत्व हप्ताको 4 हफ्े र्ाततृत्व शबदाको प्रसूशत शबदा भुक्ान  
$80,000 भन्ा बढी हुने्ैछन।

• सुते्री शबदाको भुक्ानी कर््मचारीको सार्ान्य तलब पाउन ेशदनर्ा हुनुप्छ्म ।
• रोजगारदाताहरूल े सार्ान्य भुक्ानी शदनर्ा सबै प्रसूशत शबदाको भुक्ानी 
गरेपश्छ, रोजगार अध्ादेश अन्तग्मत भुक्ान गररएकोनोट5 11 औ ं देखि  
14 औ ं हप्ताको र्ाततृत्व शबदाकोभुक्ानीर्ोग्य र भुक्ानीको प्रशतपूशत्मको 
लाशग सरकारलाई आवेदन शदन सक्े्छ। अशधक जानकारीका लाशग, कतृ पर्ा  
क्शतपूशत्म सरल पोट्मलका लाशग www.rmlps.gov.hk र्ा जानुहोस्।

• र्शद रोजगारदातालाई आवश्यक ्छ भने, कर््मचारील ेआफ्नो प्रसवको अपेशक्त 
शर्शत शनशद्मष्ट गररएको र्ेशडकल प्रर्ार्पत्र पेश गनु्मपनने 
हुन््छ। 

➥  रोजगारदाता जसले गभ्मवती कर््मचारीलाई सुते्री शबदा 
शददैन वा र्ोग्य गभ्मवती कर््मचारीलाई सुते्री शबदाको 
भुक्ानी गन्म सकै्दन, उनी सजार्को भाशगदार हुन््छ र 
दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, $50,000 जररवाना हुन सक््छ।  

नोट3  योग्य कर्मचारीहरू जसको बन्द उपचार 11 डिसेम्बर 2020 अघि भएको हो, लगातार 10 हप्ता अवधि को मातृत्व बिदाई 
हकदार हुन्छन्।

नोट4  योग्य कर्मचारीहरूको बन्द उपचार 11 डिसेम्बर 2020 भन्दा अघि भएको हो भने उनीहरू 10 हप्ताको मातृत्व बिदा 
भुक्तानका हकदार हुन्छन्।

नोट5  मातृत्व बिदा भुक्तानी सोधभर्ना योजना सरकारको प्रशासनिक योजना हो।
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कर््मचारीको लानग रोजगार सुरक्ा
• कर््मचारीको गम्ीर दुव््मवहारको कारर् सारांश शनष्ासनका 
र्ाशर्लाहरूबाहेक, रोजगारदातालाई गभ्मवती कर््मचारील े रोजगारदातालाई 
गभ्मधारर्को सूचना पेश गररसकेको ्छ भने, उनका रोजगारदाताल ेरोजगारको 
शनरन्तर सम््झौता सर्ाप्त गन्म सक्े ्ैछनन्।

➥  र्ाशथ उल्लेि गररएका पररख्थथशतहरूबाहेक गभ्मवती कर््मचारीलाई बिा्मस् 
गनु्म भनेको रोजगारदाताल ेअपराध गरेको ठहर हुन््छ। रोजगारदाता सजार्को 
लाशग भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, $100,000 जररवाना हुन सक््छ।

➥  र्सबाहेक, रोजगारदाताल ेगभ्मवती कर््मचारीलाई अनुशचत रूपर्ा शनष्ासन 
गररएकोर्ा रोजगार सर्ाप्त भएको शदनपश्छ 7 शदनशभत्र रोजगारी सर्ाखप्त 
भुक्ानी शदन आवश्यक हुन््छ। कर््मचारील े आफूलाई अध्ादेशर्ा शनशद्मष्ट 
गररएको वैध कारर्शवना शनष्ासन गररएको ्छ भन्े लागेर्ा "रोजगार सुरक्ा" 
का लाशग आफ्नो रोजगारदाताका शवरुद्ध राहतको दाबी पशन गन्म सक्े 
्छ।("रोजगार सुरक्ा" र्ा र्ुशनको भाग हेनु्महोस्।)

• रोजगारदाताल ेगभ्मवती कर््मचारीहरूलाई भारी, ितरनाक वा हाशनकारक हुने 
कार् शदन ुहँुदैन।

➥  रोजगारदाता जसले कुनै उशचत कारर्शवना र्ाशथको आवश्यकताहरूलाई 
पालन गददैन भने उनी सजार्को भाशगदार हुन््छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, 
$50,000 जररवाना हुन सक््छ।

नपतृत्व नबदा
पुरुष कर््मचारीलाई उनको श्रीर्ती/जीवनसाथीको हरेक प्रसवको लाशग शनम्न 
अव्थथार्ा 5नोट6 शदनको शपततृत्व शबदा शदइन््छ	–
1. नर्ाँ बच्चाको बुवानोट7 भएर्ा वा हुन लागेर्ा; 
2. शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत कार््मरत भएर्ा; र
3. रोजगारदातालाई चाशहने जानकारी शदएर्ा।

नोट6  शिशुको जन्म 27 फेब्रुअरी 2015 मा त्यो भन्दा पछाडि तर 18 जनवरी 2019 अगाडि भएको हो भने आफ्नो श्रीमती/
जीवनसाथीको प्रत्येक प्रसुतीमा 3 दिनको दरले योग्य पुरुष कर्मचारीलाई विदा प्रदान गरिनेछ।

नोट7  रोजगार अध्यादेशअन्तर्गत पितृत्व बिदाको हकदार हुनका कर्मचारीले जन्मिने बच्चाको आमासित बिहे गरेको  
हुनु पर्दैन।
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नपतृत्व नबदा नलनका लानग ननम्न कार् गनु्मपनने छ
• कर््मचारील ेआफ्नो रोजगारदातालाई जानकारी गराउनुप्छ्म 	–
 1.  बच्चा जखमिन ेअपेशक्त शर्शतभन्ा कम्ीर्ा 3 र्शहनाअशघ उनको शपततृत्व 

शबदा शलन ेशवचार भए (र्ो सर्र्र्ा शबशबदाको सही शर्शत तोक्ुपददैन); र
 2.  शबदा शलनुभन्ाअशघ उनको शपततृत्व शबदाको शर्शत।नोट8

• र्शद कर््मचारील ेर्ाशथ उल्लेखित 3 र्शहनाको सर्र् अगाशड नै रोजगारदातालाई 
जानकारी गराउन नसकेर्ा, उसल ेत्यो शर्शतको कम्ीर्ा 5 शदनअशघ उनको 
शपततृत्व शबदाको शर्शतको बारेर्ा रोजगारदातालाई जानकारी गराउनुप्छ्म ।

• र्शद रोजगारदाताल ेअनुरोध गरेर्ा, कर््मचारील ेआफ्नो रोजगारदातालाई र्ी 
कुराहरू स्पष्ट गददै उनले हस्ाक्र गरेको शलखित बर्ान शदनुप्छ्म 	–

    1. बच्चाको आर्ाको नार्;
    2. बच्चा जखमिन ेअपेशक्त/वास्शवक शर्शत; र
    3. उनी बच्चाको बुवा हुनुहुन््छ।

• कर््मचारील ेशपततृत्व शबदा बच्चाको जमि हुने अपेशक्त शर्शतको 4 हप्ताअशघदेखि 
बच्चा जमिेको वास्शवक शर्शतदेखि सुरु हुनेनोट9 14  हप्ताको अवशध शभत्र 
जशहले पशन शलन सक्े ्छ। कर््मचारील ेशपततृत्व शबदाको सबै 5 शदन एकै साथर्ा 
वा शभन् शभन् ैशदनहरूर्ा शलन सक् े्छन्।  

नपतृत्व नबदाको भुक्ानी
• र्शद देहार्को अव्थथा भएर्ा पुरुष कर््मचारीलाई तलवी शपततृत्व शबदा शदइन््छ –
   1.  शपततृत्व शबदा र्ाग गनु्मअशघ कम्ीर्ा 40 साता शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत 

कार् गरररहेको; र  
   2.  देहार्को सर्र्सीर्ा शभत्र (जुन पशहल ेपूरा हुन््छ) रोजगारदातालाई चाशहने 

कागजात उपलब्ध गराएको –
   (i)  शलएको शपततृत्व शबदाको पशहलो शदन पश्छ 12 र्शहना शभत्र; वा
   (ii)  र्शद उनी कार््मरत ्ैछन भने, रोजगारी सर्ाखप्तपश्छ 6 र्शहना शभत्र।

नोट8 कानूनले कति समयअघि यस्तो जानकारी दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गर्दैन।

नोट9  यदि बच्चा 11 डिसेम्बर 2020 भन्दा पहिले जन्मेको हो भने, यो 10 हप्ता अवधिको हुनेछ र बच्चा जन्मेको वास्तविक 
मितिदेखि यसको गणना हुनेछ।

नमूना िलखखत कथन

     म,               (कम्मचारीको नाम)   , ले यहाँ उले्ख गरेअनुसार 

जानकारी गराउँछु की म   (बच्चाको आर्ाको नार्)   ले जन्ाउन 

लागेको* बच्ाको बुवा हँु। मेरो बच्ाको अपेिषित/वास्तिवक* जखन्ने 

िमित                           हो।  

*उपयुक्त हुनेगरी काट्नुहोस्। (कम्मचारीको हस्ताषिर)   

िमित
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• शपततृत्व शबदा भुक्ानीको दैशनक दर शपततृत्व शबदाको अशघ 12-र्शहनाको 
अवशधर्ा कर््मचारील ेकर्ाएको सरदर दैशनक पाररश्रशर्कको पाँच भागर्ा चार 
भाग बराबर हुन््छ। (पररशशष्ट हेनु्महोस्)

कर््मचारीले उपलब्ध गराउनु पनने कागजात
हङ्कङ्र्ा जन्म भएकाहरूका लानग: बच्चाको बुवाको रूपर्ा कर््मचारीको 
नार् उल्लेि गररएको बच्चाको जमि दता्म प्रर्ार्पत्र।

हङ्कङ्बानहर जन्म भएकाहरूको लानग:	त्यस	्थथानका	अशधकारीहरूद्ारा	
जारी	 गररएको	 बच्चाको	 बुवाको	 रूपर्ा	 कर््मचारीको	 नार्	 उल्लेि	 गररएको	
बच्चाको	 जमि	 दता्म	 प्रर्ार्पत्र	 (वा,	 र्शद	 त्यस	 ्थथानका	 अशधकारीहरूले	 जमि	
दता्म	प्रर्ार्पत्र	जारी	नगरेर्ा,	कर््मचारी	बच्चाको	बुवा	हो	भन्े	प्रर्ाशर्त	गन्म	सक्े	
अशधकारीहरूद्ारा	जारी	गररएका	अन्य	कुनै	अन्य	कागजात)।		
नोट: हङकङबाशहर केही ्थथानका अशधकारीहरूद्ारा जारी गररएका जमि दता्म 
प्रर्ार्पत्रहरूको नर्ूनाहरू श्रर् शवभागका वेबपेजहरूर्ा उपलब्ध ्छन्।

िनद रृ्त बच्ाको जन्म हुन्छ वा जन्मपनछ रृ्तु् हुन्छ र बच्ाको सन्दभ्मर्ा 
कुनै जन्म दता्म प्रर्ाणपत्र जारी नगररएर्ा भएर्ा:
• कर््मचारील ेबच्चाको जमि प्रर्ाशर्त गररएको र्ेशडकल प्रर्ार्पत्रनोट10	 प्रदान 
गनु्मप्छ्म ।  

• र्शद रोजगारदाताल े अनुरोध गरेर्ा, कर््मचारील े शनम्न कुराहरू स्पष्ट गददै 
हस्ाक्र गरेको शलखित बर्ान शदनुप्छ्म 	–

   1.  उनी र्ेशडकल प्रर्ार्पत्रर्ा नार् भएको र्शहलाल ेजमिाएको बच्चाको बुवा 
हुन्; र   

   2.  बालक र्तृत अव्थथार्ा जमिेको वा जमिेपश्छ र्तृत्य ुभएको, दुईर्ध् ेजुन 
उशचत ्छ। 

 

नोट10  हङकङ बाहिर जन्मेकोमा, कर्मचारीले त्यस स्थानका अधिकारीहरु द्वारा जारी गरेका मेडिकल प्रमाणपत्र प्रदान 
गर्नुपर्छ जसलाई बच्चा जन्मिएको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नमूना िलखखत कथन

     म,    (कर््मचारीको नार्)    , यहाँ उले्ख गरेअनुसार जानकारी गराउँछु 

की म   (र्ेशडकल प्रर्ार्पत्रर्ा उले्लि भएअनुसारको बच्चाको आर्ाको 
नार्)   ले जन्ाएको बच्ाको बुवा हँु।  मेरो बच्ा मृत जने्को/जने्पिछ 

मृतु् हो*।

*उपयुक्त हुनेगरी काट्नुहोस्।
(कम्मचारीको हस्ताषिर)   

िमित
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नपतृत्व नबदा भुक्ानीको सर्ि सीर्ा
• र्शद कर््मचारील ेरोजगारदातालाई शपततृत्व शबदा शलन ेशदनअशघ चाशहने कागजात 
उपलब्ध गराएर्ा, रोजगारदाताल ेउनलाई शपततृत्व शबदाको भुक्ानी गनु्मप्छ्म 	–

   1.  शपततृत्व शबदापश्छ उनको अकको पाररश्रशर्क पाउन े शदन भन्ा शढलो हुनु 
हँुदैन; वा

   2.  र्शद कर््मचारीको रोजगारी सर्ाप्त भएर्ा, उनको रोजगार सर्ाप्त भएको 
7 शदन शभत्र।

• र्शद कर््मचारील े रोजगारदातालाई शपततृत्व शबदा शलएपश्छ चाशहने कागजात 
उपलब्ध गराएर्ा, रोजगारदाताल ेउनलाई शपततृत्व शबदाको भुक्ानी गनु्मप्छ्म  –

   1.  कागजातहरू उपलब्ध गराएपश्ात उनको अकको पाररश्रशर्क पाउन े शदन 
भन्ा शढलो हुनु हँुदैन; वा

   2.  र्शद कर््मचारीको रोजगारी सर्ाप्त भएर्ा, कागजात प्रदान गरेको  
7 शदनशभत्र।

➥  रोजगारदाता जसले र्ोग्य कर््मचारीलाई शपततृत्व शबदा वा तलवी शपततृत्व 
शबदा शदँदैन भने, ऊ सजार्को भागीदार हुने्छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा,  
$50,000 जररवाना हुन सक््छ।

ध्ान नदनुपनने अन्य बँुदाहरू
रोजगारदाता र कर््मचारीहरूलाई व्खक्गत अशभलेि (गोपनीर्ता) अध्ादेश 
(क्ाप 486) अन्तग्मत शपततृत्व शबदा र तलवी शपततृत्व शबदा प्रदान गनने वा दावी 
गनने उदे्श्यका लाशग कर््मचारीको बच्चाको आर्ाको व्खक्गत अशभलेिको 
िुलासा र प्रर्ोगका बारेर्ा उनीहरूको दाशर्त्वहरू ध्ानर्ा राख् े सल्लाह 
शदइन््छ। रोजगारदाताहरूल ेउनीहरूको कर््मचारीहरूलाई व्खक्गत अशभलेि 
िुलासा गनु्मअशघ बच्चाको आर्ाको स्ीकतृ शत शलन सम््झाउन सक््छन्। सोधपू्छको 
लाशग, रोजगारदाता र कर््मचारीहरूल ेव्खक्गत अशभलेिका लाशग गोपनीर्ता 
आर्ुक्को कार्ा्मलर्र्ा परार्श्म गन्म सक््छन्।
हरेक रोजगारदाताल े प्रत्येक कर््मचारीको अशघल्लो 12 र्शहनाको उनको 
रोजगारीको अवशधको पाररश्रशर्क र रोजगारको इशतहासको रेकड्म सधै ँ राख्न 
पद्म्छ। अरु अन्य कुराहरू साथ,ै रेकड्मर्ा कर््मचारील े शलएको शपततृत्व शबदाको 
अवशध (हरू) को शववरर् साथ ैर्शद लाग ूभएर्ा, त्यस अवशध (हरू) को सन्भ्मर्ा 
भुक्ान गररएका भुक्ानीको शववरर् सर्ावेश हुनुप्छ्म ।  
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वर््मको अन्तर्ा भुक्ानी
• शनरन्तर सम््झौता अन्तग्मत पूर््म भुक्ानी अवशधर्ा कार््मरत भएर्ा उक् 
कर््मचारीलाई रोजगार सम््झौताल ेवष्मको अन्तर्ा भुक्ानीको र्ोग्यता प्रदान 
ग्छ्म  र त्यसको लाशग र्ोग्य हुन््छ।

• रोजगार सम््झौतार्ा शनशद्मष्ट गररएका राशी नै वष्म अन्तको भुक्ानीको रकर् 
हो। र्शद र्ो रकर् शनशद्मष्ट गररएको ्ैछन भने, कर््मचारीको सरदर र्ाशसक 
पाररश्रशर्कको बराबरको राशी हुने ्छ। (पररशशष्ट हेनु्महोस्)

• कर््मचारी भुक्ानी अवशध (पशहलो 3 र्शहनाको पररक्र् अवशधर्ा बाहेक) 
र्ा कम्ीर्ा 3 र्शहना कार््मरत ्छन् भने र र शनम्न अव्थथार्ा सर्ानुपाशतक 
आधारर्ा वष्मको अन्तर्ा भुक्ानीको लाशग र्ोग्य हुन््छन्:

    ►  भुक्ानी अवशधको म्ाद सर्ाप्त भएपश्छ पशन उनी कार््मरत ्छन्; वा
    ►  रोजगारदाता द्ारा शनष्ासन गररएको ्छ (कर््मचारीको गम्ीर दुव््मवहारको 

कारर्ल ेशवना सूचना शनष्ासन गररएको र्ाशर्लाहरूर्ा बाहेक)।
• भुक्ानीको सर्र् 

रोजगारको सत्महरू भुक्ानीको सर्ि

रोजगारी सम््झौतार्ा भुक्ानीको सर्र् शनशद्मष्ट 
गररएको ्छ

शनशद्मष्ट शर्शत

रोजगारी सम््झौतार्ा भुक्ानीको सर्र् शनशद्मष्ट 
गररएको ्ैछन

भुक्ानी अवशधको अखन्तर् शदनर्ा 
वा त्यस शदन पश्छ 7 शदन शभत्र

र्शद भुक्ानी अवशधको म्ाद सर्ाप्त हुनुअशघ 
रोजगार सम््झौता सर्ाप्त हुन््छ र कर््मचारी 
आनुपाशतक वष्मको अन्त भुक्ानीको लाशग 
र्ोग्य ्छ

सम््झौता सर्ाप्त भएको शदन वा 
त्यस शदन पश्छ 7 शदन शभत्र

र्शद वष्म अन्तको भुक्ानी रोजगारदाताको कुनै 
पशन र्ुनाफाको सन्भ्मर्ा गर्ना गररन््छ भने

त्यो शदन जब र्ुनाफा शनधा्मररत 
हुन््छ वा त्यस शदन  पश्छ 7 शदन 
शभत्र

➥  रोजगारदाता जसले जानी जानी र उशचत कारर्शवना र्ोग्य कर््मचारीलाई 
वष्मको अन्तर्ा भुक्ानी गददैन उनी सजार्को भागीदार हुने्छ र दोषी प्रर्ाशर्त 
भएर्ा, $50,000 जररवाना हुन सक््छ।
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रोजगार सम््झझौताको सर्ाप्प्त
• रोजगारदाता वा कर््मचारीहरूल ेरोजगार सम््झौता सर्ाप्त गन्म एक अका्मलाई 
सर्र्र्ा नै सूचना वा सूचनाको सट्ा भुक्ानी शदन आवश्यक हुन््छ। आवश्यक 
हुने सूचनाको अवशध वा सूचनाको सट्ा भुक्ानीहरू हुन्:

रोजगारको सत्महरू सूचनाको अवनि सूचनाको सट्ार्ा 
भुक्ानी

परीषिण 
अविधमा

परीक्र्को पशहलो र्शहना शभत्र आवश्यक ्ैछन आवश्यक ्ैछन

परीक्र्को	
पशहलो	र्शहना	
पश्छ

सम््झौताल े
आवश्यक सूचनाको 
अवशधको लाशग 
प्रावधान बनाउँ्छ 
भने

सम््झौता अनुसार 
तर 7 शदन भन्ा 
कर् हँुदैन

शदनहरू वा हप्ताहरूर्ा 
व्क् गररएका सूचनाको 
अवशध:
=”सरदर दैशनक तलब” 
x “सूचना अवशधर्ा 
शदनहरूको संख्या 
जसको लाशग पाररश्रशर्क 
सार्ान्यतर्ा कर््मचारीलाई 
देर्दार्ी हुने्छ” (पररशशष्ट  
हेनु्महोस्)

र्शहनार्ा व्क् गररएका 
सूचनाको अवशध:
=”सरदर दैशनक तलब” x 
“सूचना अवशधर्ा शनशद्मष्ट 
र्शहनाहरूको संख्या” 
(पररशशष्ट  हेनु्महोस्)

सम््झौताल े
आवश्यक सूचनाको 
अवशधको लाशग 
प्रावधान बनाउँदैन 
भने

7 शदन भन्ा कर् 
हँुदैन

िनरन्तर 
सम््झझौता* को 
लािग जो िबना 
/ परीषिण 
अविध पिछ

सम््झौताल ेसूचनाको आवश्यक 
अवशधको लाशग प्रावधान बनाउँ्छ 
भने

सम््झौता अनुसार 
तर 7 शदन भन्ा 
कर् हँुदैन

सम््झौताल ेआवश्यक सूचनाको 
अवशधको लाशग प्रावधान बनाउँदैन 
भने

1 र्शहना भन्ा 
कर् हँुदैन

* गैर-शनरन्तर सम््झौता जो शबना/परीक्र् अवशधपश्छको लाशग, सूचनाको अवशध 
सहर्त भएको अवशध हुने्छ।

• रोजगारीको सर्ाखप्तर्ा, रोजगारदाताल ेकर््मचारीलाई सर्ाखप्त भुक्ानी शतनने्छ 
जसर्ा प्रार्ः बाँकी पाररश्रशर्कहरू, सूचनाको सट्ा भुक्ानी (र्शद लाग ूभएर्ा), 
वाशष्मक शबदा भुक्ानी, लार्ो सेवा भुक्ानी वा शवछेिद भुक्ानी (र्शद लाग ू
भएर्ा) र रोजगार सम््झौताअन्तग्मत अन्य भुक्ानीहरू हुन््छ। शवछेिद भुक्ानी 
बाहेक, सबै सर्ाखप्त भुक्ाशनहरू सर्ाखप्त शर्शतपश्छ 7 शदन शभत्र भुक्ानी 
गनने्छ। शवछेिद भुक्ानीको लाशग, रोजगारदाताल े कर््मचारीबाट शवछेिद 
भुक्ानी दाबी गरेको सूचना प्राप्त भएको 2 र्शहना शभत्र भुक्ान गनने्छ।

• र्शद रोजगारदाताल े सम््झौताको सर्ाखप्त वा म्ाद सर्ाखप्तको 7 शदन शभत्रर्ा 
कर््मचारीलाई पाररश्रशर्क शदन ुसकेन भने, उनले कर््मचारीलाई शदनुपनने बाँकी 
पाररश्रशर्कर्ा ब्ाज शतन्म आवश्यक हुन््छ।

➥  रोजगारदाता जसले जानी जानी वा उशचत कारर्शवना सर्ाखप्त भुक्ानी 
गन्म सकै्दन उनी सजार्को भागीदार हुने्छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा,  
$350,000 जररवाना र 3 सालको लाशग जेल सजार् हुन सक््छ।   
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लार्ो सेवा भुक्ानी
• कर््मचारी शनरन्तर सम््झौता अन्तग्मत कम्ीर्ा 5 वष्मको लाशग कार््मरत ्छन् भने 
उनी शनम्न अव्थथार्ा लार्ो सेवा भुक्ानीको लाशग र्ोग्य हुन््छन्:

    ►  उनलाई शनष्ाशसत गररएको ्छ (अनावश्यक भएका कारर्ल ेवा कर््मचारीको 
गम्ीर दुव््मवहारको कारर्ल ेशवना सूचना शनष्ासन गररएको र्ाशर्लाहरू 
बाहेक);

    ►  उनको शनधा्मररत अवशध रोजगार सम््झौता नवीकरर् नभई सर्ाप्त हुन््छ;
    ►  रोजगारीर्ा नै उनको र्तृत्य ुहुन््छ;
    ►  उनी हालैर्ा गददै गरेको कार्को लाशग ्थथार्ी रूपर्ा अनशुचत ्छ भनरे 

प्रर्ार्ीकरर् गररएको, एक पञ्ीकतृ त र्शेडकल शचशकत्क वा पञ्ीकतृ त 
चाइशनस शचशकत्कद्ारा एक शनशद्मष्ट फारर्र्ा प्रर्ार्पत्र जारी गररएको ्छ; वा

    ►  उनी 65 वा र्ाशथ उर्ेरका हुन् र राजीनार्ा गद्म्छन् भने।  
• र्तृतक कर््मचारीको लाभाथथीहरूलाई भुक्ानीको र्ाशर्लार्ा अन्यथा शनशद्मष्ट 
गररएकोर्ा बाहेक, लार्ो सेवा भुक्ानी रोजगार सम््झौताको सर्ाखप्त शर्शत 
पश्छ 7 शदन शभत्र कर््मचारीलाई भुक्ानी गनु्मप्छ्म ।

➥  रोजगारदाता जसले जानी जानी र उशचत कारर्शवना कर््मचारीलाई लार्ो सेवा 
भुक्ानी गददैन भने, उनी सजार्को भागीदार हुने्छन् र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, 
$350,000 जररवाना र 3 सालको लाशग जेल सजार् हुन सक््छ।

➥  रोजगारदाता जसले शव उशचत कारर्शवना र्तृतक कर््मचारीको लाभाथथीहरूलाई 
लार्ो सेवा भुक्ानी शदँदैन भने, उनी सजार्को भागीदार हुने्छन् र दोषी 
प्रर्ाशर्त भएर्ा, $50,000 जररवाना हुन सक््छ।  

15



नवचे्द भुक्ानी
• शनरन्तर सम््झौता अन्तग्मत कम्ीर्ा 24 र्शहना कार््मरत कर््मचारी शनम्न 
अव्थथार्ा शवछेिद भुक्ानीको लाशग र्ोग्य हुने्छ: 

    ►  अनावश्यकता भएको कारर्ल ेउनलाई शनष्ाशसत गररएको ्छ;
    ►  उनको शनशश्त अवशध रोजगारी सम््झौता अनावश्यकताको कारर् नवीकरर् 

नगरी सर्ाप्त हुन््छ; वा
    ►  उनलाई कार्बाट शनकाशलएको ्छ।  
• रोजगारदाताल ेकर््मचारीलाई शवछेिद भुक्ानी शदनलाई कर््मचारीद्ारा र्स्ा 
भुक्ानीको दावी गररएको शलखित सूचना प्राप्त भएको 2 र्शहना भन्ा शढलो 
हुनु हँुदैन।  

➥  रोजगारदाताल ेकर््मचारीलाई उशचत कारर्शवना शवछेिद भुक्ानी गददैन भने, 
उनी सजार्को भागीदार हुने्छन् र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, $50,000 जररवाना 
हुन सक््छ।

लार्ो सेवा भुक्ानी र नवचे्द भुक्ानीको गणना

मािसक मूल्ाङ्कन 
कम्मचारी

(पश्छल्लो पूर््म र्शहनाको ज्ाला * x 2/3) # x पुष्टी भएका 
सेवा  वष्मको संख्या

दैिनक वा मात्ाको 
दरले मूल्ाङ्कन 
गररएको कम्मचारी

(कर््मचारील ेचर्न गरेका आफ्नो अखन्तर् 30 सार्ान्य कार््म 
शदनहरूर्ा कुनै पशन 18 शदनको पाररश्रशर्क*) # x सेवाको 
उल्लेिनीर् सालहरू

*  कर््मचारीले गर्नाको लाशग गत 12 र्शहनार्ा आफ्नो सरदर पाररश्रशर्कहरू पशन 
प्रर्ोग गन्म सक्द्छन्। एक कर््मचारीले र्स शहसाबको लाशग रोजगार सम््झौताको 
सर्ाखप्तभन्ा 12 र्शहनाअशघको आफ्नो औसत तलबको शहसाबलाई पशन प्रर्ोग 
गन्म शवकल्पका रूपर्ा शलन सक्े ्छन्। (जब कर््मचारीले सम््झौताअनुरूप 
भुक्ानी गरेर रोजगार सम््झौताको सर्ाखप्त गनने सूचना शदन््छन्, तब कर््मचारील े
भुक्ानी गरेको शर्शत भन्ा 12 र्शहनाअशघको आफ्नो औसत तलबको 
शहसाबलाई पशन प्रर्ोग गन्म शवकल्पका रूपर्ा शलन सक्े ्छन्।)

# जम्मा रकर् $22,500 को 2/3 भन्ा बढी हुनु हँुदैन (जुन $15,000 हुन््छ)। 
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रोजगार सुरक्ा
• कर््मचारील ेशनम्न ख्थथशतहरूर्ा रोजगारदाताको शवरुद्ध रोजगार सुरक्ा अन्तग्मत 
राहतका लाशग दाबी गन्म सक््छन:्

    ►  अनुशचत शनष्ासन (कर््मचारी शनरन्तर सम््झौताअन्तग्मत 24 र्शहनाभन्ा 
कर्का लाशग कार््मरत हुनु हँुदैन);

    ►  रोजगार सम््झौताको सत्महरूर्ा अनुशचत शभन्ता (कर््मचारी शनरन्तर 
सम््झौताअन्तग्मत कार््मरत हुनुप्छ्म );

    ►  अनुशचत र गैरकानूनी शनष्ासन।
• र्शद रोजगारदाताल े शनम्न वैध कारर्हरूभन्ा अन्य कारर्हरूर्ा आफ्नो 
कर््मचारीलाई बिा्मस् गद्म्छ वा आफ्नो कर््मचारीको रोजगारीको सत्महरूभन्ा 
शभन् व्वहार गद्म्छ भने, र्ो शनष्ासन वा शभन्ता अनुशचत र्ाशनन््छ:

    ►  कर््मचारीको आचरर्;
    ►  आफ्नो कार् प्रदश्मन गन्मको लाशग कर््मचारीको क्र्ता वा र्ोग्यता;
    ►  जाशगर कटौती वा व्ापार सञ्ालन गन्म चाशहने अन्य वास्शवक 

आवश्यकताहरू;
    ►  वैधाशनक आवश्यकताहरू;
    ►  अन्य प्रर्ुि कारर्हरू।
• 17 जुन 2022 देखि:
    ►  आवतजावत प्रशतबन्धको साथ शवशशष्ट र्हार्ारी रोकथार् आवश्यकताको 

अनुपालनको कारर्ल ेकर््मचारीको कार्बाट अनुपख्थथत हुनुले बिा्मखस्का 
लाशग वैध कारर् हँुदैन वा उसको रोजगारदाताल ेकर््मचारीको रोजगार 
सम््झौताका सत्महरू फेरबदल गनु्म हँुदैन। । ("शबरार्ी भत्ा" र्ा आवतजावत 
प्रशतबन्धको साथ शवशशष्ट र्हार्ारी रोकथार् आवश्यकताहरूको भाग 
हेनु्महोस्)

• पुन:्थथापना, पुन: संलग्नता, अखन्तर् भुक्ानी र क्शतपूशत्म (क्शतपूशत्म अनुशचत 
र गैरकानूनी शनष्ासनको र्ाशर्लाहरूर्ा र्ात्र लाग ूहुन््छ) रोजगार सुरक्ाको 
उपार्हरूर्ा सर्ावेश ्छन्।

*  शवस्तृत जानकारीका लाशग, कतृ पर्ा "रोजगार अध्ादेशको एक संशक्प्त गाइड"को 
अध्ार् 10 र्ा हेनु्म होला।

लेबर नटरि बुनल वा र्ािनर इम्प्ोिरे्न्ट के्म्स 
अबजुडीकेशन बोड्मद्ारा प्रदान गररएको रकर्  
भुक्ान गन्मर्ा असफल भएर्ा रोजगारदाताहरूको 
आपरानिक दानित्व

• रोजगारदाताल ेजानी जानी र उशचत कारर्शवना 14 शदन शभत्रर्ा न्यार्लर् 
वा शनर््मर् बोड्मल ेतोकेको रकर् भुक्ानी गन्म असफल भएर्ा, ऊ सजार्को 
भागीदार हुने्छ र दोषी प्रर्ाशर्त भएर्ा, $350,000 जररवाना र 3 सालको 
लाशग जेल सजार् हुन सक््छ*।

• प्रावधानहरू 29 अक्ोबर 2010 र्ा वा त्यसपश्छ बनाइएको शनर््मर्र्ा लाग ू
हुन््छ।

*  थप शववरर्हरूका लाशग लाशग, कतृ पर्ा "रोजगार अध्ादेशको एक संशक्प्त गाइड" 
को अध्ार् 13 हेनु्महोस्।
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पररनशष्ट
• छुट्ीको भुक्ानी, वानर््मक नबदा भुक्ानी, नबरार्ी भत्ा, सुते्री नबदा 
भुक्ानी, नपतृत्व नबदा भुक्ानी, सूचनाको सट्ार्ा भुक्ानी र वर््मको 
अन्तको भुक्ानी गणना गदा्म सरदर दैशनक वा र्ाशसक पाररश्रशर्कल े
शनम्न शनशद्मष्ट शर्शतहरूअशघ कर््मचारील े12-र्शहनाकोनोट11 अवशधर्ा कर्ाएको 
सरदर दैशनक वा र्ाशसक पाररश्रशर्कहरू सन्भ्मर्ा राखिन््छ।  र्शद कर््मचारी  
12 र्शहनाभन्ा कर्को लाशग कार््मरत ्छन् भने, गर्ना ्छोटो अवशधर्ा 
आधाररत हुने्छ।

वैिाननक 
अनिकारहरू नबदाको नदन (हरू) नननद्मष्ट नर्नतहरू

्ुछट्ीको भुक्ानी
1 शदन वैधाशनक ्ुछट्ीको शदन
1 लगातार शदन भन्ाबढी वैधाशनक ्ुछट्ीको पशहलो शदन

वाशष्मक शबदाको 
भुक्ानी

1 शदन वाशष्मक शबदाको शदन
1 लगातार शदन भन्ाबढी वाशष्मक शबदाको पशहलो शदन
सम््झौताको सर्ाखप्तर्ा 
नशलएको शबदाको शदन 
(हरू)

सम््झौताको सर्ाखप्तको शदन

शबरार्ी भत्ा
1 शदन शबरार्ी शदन

1 लगातार शदन भन्ाबढी पशहलो शबरार्ीको शदन
सुते्री शबदा 
भुक्ानी 1 लगातार शदन भन्ाबढी पशहलो सुते्री शबदाको शदन

शपततृत्व शबदा 
भुक्ानी

1 शदन शपततृत्व शबदाको शदन

1 लगातार शदन भन्ाबढी पशहलो शपततृत्व शबदाको शदन 

सूचनाको सट्ा 
भुक्ानी - सम््झौताको सर्ाखप्तको सूचना  

शदइएको शदननोट12

वष्मको अन्तको 
भुक्ानीनोट13 - भुक्ानीको अपेशक्त शदन

• सरदर पाररश्रशर्क गर्ना गदा्म, कुनै पशन व्खक्ले र्ी कुराहरू सर्ावेश 
गनु्म हँुदैन: (i) शवश्रार् शदन, वैधाशनक ्ुछट्ी, वाशष्मक शबदा, शबरार्ी शदन, 
सुते्री शबदा, शपततृत्व शबदा, कार्र्ा भएको चोटहरूको कारर्ले शलएको 
शबरार्ी शबदा वा रोजगारदाताको सहर्शतर्ा शलएको शबदा र रोजगारदाताले 
कर््मचारीलाई कार् नलगाको अन्य कुनै सार्ान्य कार््म शदनसशहत 
कर््मचारीलाई उनको पाररश्रशर्क वा पूर््म पाररश्रशर्क भुक्ानी नगरेको 
अवशध; साथै (ii) कर््मचारीलाई भुक्ानी नशदएका अन्य अवशध।  

नोट11  "महिना" ले "पात्रो महिना" बु्झाउँछ।

नोट12  यदि सूचना दिइएको छैन भने, "सम््झझौता समाप्त भएको दिनलाई" स्वीकार गरिनेछ।

नोट13  वर्षको अन्तको भुक्तानीको रकम सम््झझौतामा निर्दिर्ष्ट नगरिएको स्थितिमा लागू हुन्छ।
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