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यो पर्चाले रोजगचर अध्यचदेश (क्यचप 57) को मुख्य प्रचवधचनहरु सरल रुपमच बयचन गदाछ। यो 

ध्यचनमच रचख्नुपदाछ कक व्यचख्यच गररएको कचनुनको प्रचवधचनहरुको लचकग यो अध्यचदेश नै 

एकमचत्र आकधकचररक कचनुन रहनेछ। कवसृ्तत जचनकचरीको लचकग, कृपयच अध्यचदेशको पूर्ा 

मूलपचठ वच श्रम कवभचग द्वचरच प्रकचकशत “रोजगचर अध्यचदेशको लचकग संकिप्त गचइड” हेनुाहोस। 

 

आवेदन 

 केकह अपवचदहरु बचहेक, रोजगचर अध्यचदेश सबै कमार्चरीहरुलचई लचगू हुन्छ। 

 रोजगचर अध्यचदेशको अधीनमच रहेकच सबै कमार्चरीहरु,र्चहे पूर्ा कचकलक यच अंश 

कचकलक होस् र उनीहरुको कचम गने घण्टच जकतसुकै होस्, उनीहरु तलब भुक्तचनी, तलब 

कटौतीमच प्रकतबन्ध र वैधचकनक कबदच पचउने, आकद जस्तच अध्यचदेश अन्तगात आधचरभूत 

सुरिच पचउनलचई हकदचर हुन्छन्। 

 कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचयारत छन् भने कमार्चरीहरु थप फचइदचहरूको हकदचर 

हुन्छन्। 

 

ननरन्तर सम्झौता 

 कमार्चरी जो 4 हप्तच वच बढी एकै रोजगचरदचतच द्वचरच लगचतचर कचयारत छ, हरेक हप्तच 

कम्तीमच 18 घण्टच कचम गरेको छ भने उसलचई कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचयारत 

मचकनन्छ। 

 

रोजगार सम्झौता 

 रोजगचर सम्झौतच रोजगचर शताहरुमच एक रोजगचरदचतच र कमार्चरीको बीर् बनचइएको एक 

कलखित वच मौखिक सम्झौतच हो। रोजगार सम्झौताको कुनै पनन शब्द वा वाक्ाांश 

जसले रोजगार अध्यादेश द्वारा कममचारीलाई प्रदान गररएको अनिकारलाई अन्त वा 

कम गदमछ भने त्यो रद्द हुनेछ।   

 

तलब 

 तलब भन्नचले सबै पचररश्रकमक, आय, भत्तचहरु (यचत्रच भत्तचहरू र हाजिरी भत्तचहरू, 

कमीशन र ओभरटचइम वेतन सकहत), गरेको कचम वच गनुापने कचमको लचकग कमार्चरीलचई 

कदइनुपने कटप्स वच सेवच शुल्कहरु, र जसलचई पैसचको रुपमच व्यक्त गना सककन्छ। यकद 

ओभरटचइम वेतन एउटै ढचाँर्चको छ भने वच यकद कबतेको 12 मकहनचमच यसको मचकसक 

औसत एउटै अवकधमच कमार्चरीको औसत मचकसक तलबको 20% भन्दच कम छैन भने 

यसलचई कमार्चरीको योग्यतचको गर्नचमच समचवेश गनुापछा ।   

 रोजगचर अध्यचदेश अनुसचर भन्दच अन्यथच रोजगचरदचतचलचई उसको कमार्चरीहरुको 

तलबबचट कटौती गना कनषेध गररएको छ। 

 रोजगचरदचतचले आफ्नो कमार्चरीको तलब वेतन अवकधको वच रोजगचर समचप्त भएको 7 

कदन कभत्र भुक्तचन गनुापछा । अन्यथच उसले नकदएको तलबमच ब्यचज कतना आवश्यक हुन्छ। 

 कमार्चरीले आफ्नो रोजगचरदचतच द्वचरच उसको रोजगचरी समचप्त गररएको भनेर सोचु्नपछा  र 

उनी सूर्नचको सट्टचमच भुक्तचन र यकद भुक्तचनी कमकत देखि 1 मकहनच कभत्र तलब नपचए अन्य 
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समचखप्तको वेतनको लचकग हकदचर हुन्छ।   

 रोजगचरदचतच जसले मचकथकच प्रचवधचनहरु उल्लङ्घन गछा  उनी सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, 

दोषकसखि भएमच, (1) तलब बचट अवैध कटौतीको लचकग $100,000 को जररवचनच र 1 

वषाको कैद; (2) तलब भुक्तचन हुने समयमच कुनै उकर्त कचरर् कबनच जचनी बुझी तलब 

नकदएकोमच $350,000 को जररवचनच र 3 वषाको कैद; (3) तलबको बकचयच रकममच जचनी 

बुझी र कुनै उकर्त कचरर् कबनच ब्यचज नकदएकोमच $10,000 को जररवचनच हुनसक्छ ।    

 

उप-ठेकेदारको कममचारीहरुलाई तलब नदने दानित्व 

 उप-ठेकेदचर वच नचमचंककत उप-ठेकेदचर द्वचरच कनयोकजत कमार्चरीको पकहलो 2 मकहनचको 

बकचयच तलबको लचकग भवन र कनमचार् कचयाहरूमच संलग्न भएकच मुख्य ठेकेदचरहरू, उच्च-

उप ठेकेदचरहरु र उच्च नचमचंककत उप-ठेकेदचरहरु उत्तरदचयी हुन्छ।  

 यकद उप-ठेकेदचर वच नचमचंककत उप-ठेकेदचर द्वचरच कनयोकजत कमार्चरीलचई तलब कदन बचाँकी 

छ भने, उसले प्रमुि ठेकेदचर वच मुख्य नचमचंककत उप-ठेकेदचरलचई तलब बचाँकी भएको 60 

कदन (वच श्रम आयुक्त द्वचरच अनुमकत कदएको 90 कदनको थप अवकध) कभत्र कलखित रुपमच 

सूर्नच कदनुपने हुन्छ। कमार्चरीले सूर्नचमच  कनम्न कुरच जनचइएको हुनुपछा : 

 

1. कमार्चरीको नचम र ठेगचनच;  

2. उसको रोजगचरदचतचको नचम र ठेगचनच;  

3. कमार्चरीको रोजगचरीको स्थचनको ठेगचनच;  

4. कचमको कववरर् जसको लचकग वेतन बकचयच छ; र 

5. बकचयच तलबको रकम र त्यसलचई सम्बखन्धत अवकध। 

 

 मुख्य ठेकेदचरहरू, उच्च-उप ठेकेदचरहरु र उच्च नचमचंककत उप-ठेकेदचरहरुले  सूर्नच 

प्रचप्त भएको 30 कदन कभत्र कमार्चरीलचई तलब कदनुपछा । उनीहरुले कमार्चरीको 

रोजगचरदचतचको प्रते्यक उच्च उप-ठेकेदचर वच उच्च नचमचंककत उप-ठेकेदचरलचई दचकयत्व 

सचझेदचरी गनालचई अनुरोध गना सक्छन्। 

 

नवश्राम नदन 

 एक कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचयारत कमार्चरीले हरेक 7 कदनमच कम्तीमच 1 कदन कवश्रचम 

गने अकधकचर पचउाँछ।   

 कमार्चरीको सहमकतमच, पकहले तोककएको कवश्रचम कदनको सट्टचमच रोजगचरदचतचले अको 

कवश्रचम कदनको कवकल्प कदन सक्छ। यस्तो खस्थकतमच, यो पकहले तोककएको कवश्रचम कदन अकघ 

एउटै मकहनच कभत्र वच त्यस पकछको 30 कदन कभत्र हुनुपछा । 

 मशीनरी वच कचरिचनच कबकिएर वच अन्य अप्रत्यचकशत आपतकचलीन घटनचहरूमच बचहेक 

रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई कवश्रचमको कदनमच कचम गनालचई दबचव कदनु हुाँदैन।  

 18 बषा भन्दच कम उमेरकच युवचहरु बचहेक, उद्योगमच रोजगचरी गने कमार्चरीले, कवश्रचमको 

कदनमच सै्वखिक रूपमच कचम गना सक्छ।  

 कवश्रचम कदनको भुक्तचनी गररन्छ वच गररन्न भने्न कुरचमच रोजगचरदचतचहरू र कमार्चरीहरू 

सहमत हुनुपदाछ। 
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 रोजगचरदचतच जसले कुनै उकर्त कचरर् कबनच आफ्नो कमार्चरीहरुलचई कवश्रचम कदन कददैन 

उनी सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ।   

 रोजगचरदचतच जसले  आफ्नो कमार्चरीहरुलचई उनीहरुको  कवश्रचमको कदनमच कचम गनालचई 

दबचव कदन्छ उनी सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच 

हुनसक्छ। 

 

वैिाननक नबदा  

 कमार्चरी, उसको सेवचको अवकध जकत भए पकन, कनम्न 12 वैधचकनक कबदचको हकदचर हुन्छ: 

जनवरीको पकहलो कदन 

लुनचर नु्य यसा डे 

लुनचर नु्य यरको दोस्रो कदन   

लुनचर नु्य यरको तेस्रो कदन 

करं्ग कमंग फेखिवल 

लेबर डे (1st मेई) 

तुन उम् फेखिवल 

हङ कङ SAR स्थचपनच कदवस (1st जुलचई) 

र्चइकनज कमड-अटम फेखिवलको दोस्रो कदन   

रंु्ग येउंग फेखिवल 

नेशनल डे (1st अक्टोबर) 

र्चईकनस कवन्टर सोल्सकटस फेखिवल वच किसमस डे (रोजगचरदचतचको कवकल्पमच) 

 

 यकद रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई वैधचकनक छुट्टीमच कचम लगचउन र्चहन्छ भने, उसले 

वैधचकनक कबदचको अकघ वच पकछ 60 कदन कभत्र वैकखल्पक कबदचको प्रबन्ध गनुापछा । तर, 

कमार्चरीलचई कखम्तमच पकन 48 घण्टच अकघ पुवा सूर्नच कदएको हुनु पदाछ। यकद रोजगचरदचतच 

र कमार्चरीको सहमकत भएमच, 30 कदन कभत्र वैधचकनक कबदच वच प्रकतस्थचकपत कबदचको अकघ 

वच पकछ कुनै पकन कदन वैकखल्पक कबदचको रुपमच प्रबन्ध गना सक्दछ।   

 कमार्चरी जो वैधचकनक कबदचको अकघ कखम्तमच 3 मकहनच कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचयारत 

छ भने उनी कबदच वेतनको लचकग हकदचर हुन्छ। कबदचको दैकनक दर कमार्चरीको औसत 

दैकनक वेतनको बरचबर हुन्छ। (पररकशष्ट हेनुाहोस्) 

 कबदचको वेतन त्यो वैधचकनक कबदच पकछ उनले अको तलब पचउने कदन वच त्यो भन्दच अकघ 

कमार्चरीलचई भुक्तचनी गरेको हुनुपछा । 

 र्चहे कमार्चरी कबदचको वेतनको लचकग योग्य होस् वच नहोस्, रोजगचरदचतचले आफ्नो 

कमार्चरीलचई वैधचकनक कबदच कदनुपछा , वच  "वैकखल्पक कबदच" वच "प्रकतस्थचपन गररएको 

कबदच" को व्यवस्थच गनुा पछा । रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई कबदचको सट्टचमच कुनै पकन 

प्रकचरको भुक्तचनी गनुा हुाँदैन। अन्य शब्दहरुमच, कबदच  "िरीद" को अनुमकत छैन।   

 रोजगचरदचतच जसले कुनै उकर्त कचरर् कबनच वैधचकनक कबदचहरु, वैकखल्पक कबदचहरु वच 

प्रकतस्थचकपत कबदचहरु कदन सकै्दन, वच कमार्चरीलचई कबदचको वेतन कदन सकै्दन उनी 

सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ। 
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वानषमक भुक्तानी नबदा 

 कमार्चरी जो कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात 12 मकहनचको लचकग कचयारत छ उनी कनम्न 12 मकहनच 

कभत्र आफ्नो वचकषाक भुक्तचनी कबदच कलनलचई हकदचर हुनेछ। 

 कमार्चरीको सेवचको अवकध अनुसचर वचकषाक भुक्तचनी कबदचको संख्यच 7 कदनदेखि 

अकधकतम 14 कदनसम्म बढ्दै जचन्छ। 

 कुनै पकन कवश्रचमको कदन वच वैधचकनक कबदच वचकषाक कबदचको अवकधमच परेमच त्यसलचई 

वचकषाक कबदचको रुपमच गर्नच गररनेछ र रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई अको कवश्रचम कदन वच 

कबदच कदनु पदाछ।   

 वचकषाक कबदच भुक्तचनीको दैकनक दर कमार्चरीको औसत दैकनक वेतनको बरचबर हुन्छ। 

(पररकशष्ट हेनुाहोस्) 

 वचकषाक कबदचको भुक्तचनी कमार्चरीलचई वचकषाक कबदच कलएको अवकध पकछ सचमचन्य वेतन 

कदन भन्दच पकछ हुनु हुाँदैन।   

 कमार्चरीले 10 कदन भन्दच बढी भएकच कबदचको भचगको सट्टचमच भुक्तचनी स्वीकचर गना 

सक्दछ। 

 बिदा सचलमच कमार्चरी जो 3 मकहनच, तर 12 मकहनच भन्दच कम कचयारत रहेको र उसको 

रोजगचर समचप्त गररएको छ भने (उनको गम्भीर दुव्यावहचरको कारण सचरचंश कनष्कचसनको 

मचमलचहरू बचहेक), ती आनुपचकतक वचकषाक भुक्तचनी कबदचको लचकग हकदचर हुनेछन्। 

 रोजगचरदचतच जसले कमार्चरीलचई कुनै उकर्त कचरर् कबनच वचकषाक कबदच कदएको छैन उनी 

सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ। 

 रोजगचरदचतच जसले कमार्चरीलचई वचकषाक कबदचको भुक्तचन गरेको छैन उनी सजचयको 

भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ।   

 

नबरामी भत्ता 

 कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचयारत कमार्चरीले रोजगचरको पकहलो 12 मकहनचको अवकधमच, 

प्रते्यक पूरच मकहनचको लचकग 2 भुक्तचनी कबरचमी कबदच, र त्यसपकछको रोजगचरीको लचकग 

प्रते्यक पूरच मकहनचको लचकग 4 भुक्तचनी कबरचमी कदन संकलन गनुा सके्नछ। अकधकतम 120 

कदन संकलन गना सककन्छ। 

 कमार्चरी कबरचमी भत्तचको हकदचर हुनेछ यकद उसले पयचाप्त संख्यचमच भुक्तचनी हुने कबरचमी 

कदनहरु संकलन गरेको छ र उपयुक्त मेकडकल प्रमचर्पत्र भएको कबरचमी कबदच लगचतर 4 

कदन भन्दच कम छैन।नोट1 कबरचमी भत्तचको दैकनक दर कमार्चरीको औसत दैकनक वेतनको 

 
नोट1 जब एक गभावती कमार्चरी गभचावस्थच जचाँर्, प्रसव पछिको कर्ककत्सकीय उपर्चर वच गभापतनको 

कचरर् कचममच गैरहाछिर हुन्छ र गैरहाछिरीलाई एक मेकडकल सकटाकफकेट द्वचरच समकथात हुन्छ, 

त्यसरी गैरहाछिर भएको कुनै पकन कदनलचई कबरचमी कबदचको रूपमच गर्नच गररनु पनेछ (11 

कडसेम्बर 2020 मच वच त्यस पकछ गररएको कमार्चरीको गभचावस्थच सम्बखन्धत कर्ककत्सच जचाँर्को 

सन्दभामच, कमार्चरीले मेकडकल सकटाकफकेट बचहेक हाछिरी प्रमचर्पत्र पकन प्रदचन गना सक्नेछ)। यी 

अवस्थचहरूमच, यकद कमार्चरीले पयचाप्त संख्यचमच भुक्तचन छिरामी कबदचहरू  संकलन गरेका िन् 

भने, प्रत्यके कबरचमी कदनको लचकग कबरचमी भत्तच कदइनेछ। 
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पचाँर् भचगमच र्चर भचगको बरचबर हुन्छ। (पररकशष्ट हेनुाहोस्) 

 कबरचमी भत्तच कमार्चरीको सचमचन्य तलब पचउने कदन भन्दच कढलो पचउनु हुाँदैन। 

 रोजगचरदचतच जसले कुनै उकर्त कचरर् कबनच कमार्चरीलचई कबरचमी भत्तच कदन सकै्दन, उनी 

सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ। 

 

कमार्चरीको लचकग रोजगचर सुरिच 

 कमार्चरीको गम्भीर दुव्यावहचरको कचरर्ले सचरचंश कनष्कचसनकच मचकमलचहरु बचहेक, 

रोजगचरदचतचलचई कमार्चरीको भुक्तचनी कबरचमी कबदचको कदन रोजगचर सम्झौतच समचप्त 

गनाको लचकग कनषेध गररएको छ।   

 रोजगचरदचतच जसले मचकथको प्रचवधचनको उल्लङ्घन गछा  उनी सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, 

दोषकसखि भएमच, $100,000 को जररवचनच हुनसक्छ।   

 यस बचहेक, कबरचमी कदनमच अनुकर्त कनष्कचसनको लचकग रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई 

रोजगचर समचप्त भएको 7 कदनको कभत्र रोजगचर समचखप्तको रकम भुक्तचन गनालचई 

आवश्यक हुन्छ। कमार्चरीले "रोजगचर सुरिच" को लचकग आफ्नो रोजगचरदचतचको कवरुि 

रचहतको दचवी पकन गना सके्नछ यकद उसलचई अध्यचदेशमच कनकदाष्ट गररएको कुनै एक वैध 

कचरर् कबनच कनष्कचसन गररएको छ भने। ("रोजगचर सुरिच" मच मुकनको भचग हेनुाहोस्)    

 

सुते्करी सुरक्षा 

 एक मकहलच कमार्चरी जो आफ्नो सुते्करी कबदच शुरु हुनुको तुरुनै्त अकघ कनरन्तर सम्झौतच 

अन्तगात कचयारत छन् अकन रोजगचरदचतचलचई आफ्नो गभचावस्थचको बचरेमच सुकर्त गरचई 

सकेको छन् भने उनी यी कुरचहरुको हकदचर हुनेछन्: 

- 10नोट2 हप्तचको कनरन्तर अवकधको सुते्करी कबदच; 

- यकद अपेकित कमकत भन्दच पकछ प्रसव भयो भने, कढलचइ भएको कदनको संख्यच बरचबर 

कबदचको अवकधमच थप; 

- गभचावस्थच वच प्रसवको कचरर् कबरचमी वच कवकलचंगतच भएको िण्डमच बढीमच 4 

हप्तचको लचकग कबदचको अवकधमच थप। 

 आफ्नो रोजगचरदचतचको सहमकतको सचथ, कमार्चरीले प्रसवको अपेकित कमकत को 2 देखि 4 

हप्तच अकघ आफ्नो सुते्करी कबदच कलनु सके्नछ। 

 कुनैपकन कमार्चरी 14 नोट3 हप्तचको प्रसूकत भुक्तचन कबदचको लचकग योग्य हुन सूकर्त प्रसूकत 

कबदच सुरु हुनुभन्दच अकघ कम्तीमच 40 हप्तच समय सम्म लगचतचर  अनुबन्ध मच कचम गरेको 

हुनुपनेछ, गभाधचरर्को सूर्नच कदएको हुनुपनेछ र उनको प्रसूकत कबदच कलने मनसचय 

रोजगचरदचतचलचई अकभव्यक्त गरेको हुनुपनेछ। मचतृत्व कबदच भुक्तचनीको दैकनक दर 

कमार्चरीको औसत दैकनक मजदूरीको र्ौथचई (4/5) बरचबर हुनेछ (पररकशष्ट हेनुाहोस्)। 11 

औं देखि 14 औं मतृत्व हप्तचको 4 हफे्त मचतृत्व कबदचको प्रसूकत कबदच भुक्तचन $80,000 

 
नोट2 योग्य कमार्चरीहरू जसको प्रसूछि 11 कडसेम्बर 2020 अकघ भएको हो, लगचतचर 10 हप्तच 

अवकधको मचतृत्व कबदचई हकदचर हुन्छन्। 
नोट3 योग्य कमार्चरीहरू जसको प्रसूछि 11 कडसेम्बर 2020 भन्दच अकघ भएको हो, उनीहरू 10 

हप्तचको मचतृत्व कबदच भुक्तचनको हकदचर हुनछन्। 
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भन्दच बढी हुनेछैन। 

 सुते्करी कबदचको भुक्तचनी कमार्चरीको सचमचन्य तलब पचउने कदनमच हुनु पछा । 

 रोजगचरदचतचहरूले सचमचन्य भुक्तचनी कदनमच सबै प्रसूकत कबदचको भुक्तचनी गरे पकछ, 

रोजगचर अध्यचदेश अन्तगात भुक्तचन गररएको 11 औं देखि 14 औं हप्तचको मचतृत्व कबदचको 

भुक्तचनीयोग्य र भुक्तचनीको प्रकतपूकताकोनोट 4  लचकग सरकचरलचई आवेदन कदन सके्नछ। 

अकधक जचनकचरीकच लचकग, कृपयच श्रम कवभचग द्वचरच प्रकचकशत मचतृत्व कबदच भुक्तचनी 

योजनचमच हेनुाहोलच। 

 यकद रोजगचरदचतचलचई आवश्यक छ भने, कमार्चरीले आफ्नो प्रसवको अपेकित कमकत 

कनकदाष्ट गररएको मेकडकल प्रमचर्पत्र पेश गनुा पने हुन्छ।  

 रोजगचरदचतच जसले गभावती कमार्चरीलचई सुते्करी कबदच कददैन वच योग्य गभावती 

कमार्चरीलचई सुते्करी कबदचको भुक्तचनी गना सकै्दन, उनी सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, 

दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ।   

 

कमार्चरीको लचकग रोजगचर सुरिच 

 कमार्चरीको गम्भीर दुव्यावहचरको कचरर् सचरचंश कनष्कचसनकच मचकमलचहरु बचहेक, 

रोजगचरदचतचलचई गभावती कमार्चरी जसले रोजगचरदचतचलचई गभाधचरर्को सूर्नच पेश 

गररसकेको छ उनको रोजगचरको कनरन्तर सम्झौतच समचप्त गना कनषेध गररएको छ। 

 मचकथ प्रदचन गररएको पररखस्थकतहरु बचहेक, एक गभावती कमार्चरीलचई बिचास्त गना 

रोजगचरदचतचको लचकग अपरचध हो।  रोजगचरदचतच सजचय को भचकगदचर हुन्छ र, दोष कसखि 

भएमच, $100,000 को जररवचनच हुनसक्छ। 

 यसबचहेक, रोजगचरदचतचले गभावती कमार्चरीलचई अनुकर्त कनष्कचसन गररएकोमच रोजगचर 

समचप्त भएको कदनपकछ 7 कदन कभत्र समचखप्त भुक्तचनी कदन आवश्यक हुन्छ। कमार्चरीले 

"रोजगचर सुरिच" को लचकग आफ्नो रोजगचरदचतचको कवरुि रचहतको दचवी पकन गना सके्नछ 

यकद उसलचई अध्यचदेशमच कनकदाष्ट गररएको कुनै एक वैध कचरर् कबनच कनष्कचसन गररएको 

छ भने। ("रोजगचर सुरिच" मच मुकनको भचग हेनुाहोस्।) 

 रोजगचरदचतचले गभावती कमार्चरीहरुलचई भचरी, ितरनचक वच हचकनकचरक हुने कचम कदनु 

हुाँदैन। 

 रोजगचरदचतच जसले कुनै उकर्त कचरर् कबनच मचकथको आवश्यकतचहरुलचई पचलन गदैन 

भने उनी सजचयको भचकगदचर हुन्छ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ। 
 

नपतृत्व नबदा 

एक पुरुष कमार्चरीलचई उनको श्रीमती/जीवनसचथीको हरेक प्रसवको लचकग 5 नोट5 कदनको 

कपतृत्व कबदच कदइन्छ यकद उनी– 

 

 
नोट4 मचतृत्व कबदच भुक्तचनी प्रकतपूकता योजनच सरकचरको प्रशचसकनक योजनच हो। 
नोट5 आफ्नो श्रीमती/जीवनसचथीको प्रत्येक प्रसूछि मच 3 कदनको दरले एक योग्य पुरुष कमार्चरीलचई 

कवदच प्रदचन गररने छ यकद कशशुको जन्म 27 फेब्रुअरी 2015 मच त्यो भन्दच पछचकड तर 18 जनवरी 

2019 अगचकड भएको हो भने। 
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1. नयचाँ बच्चचको बुवच नोट6 भएमच वच हुन लचगेमच;  

2. कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचयारत भएमच; र 

3. रोजगचरदचतचलचई र्चकहने जचनकचरी कदएमच। 

 

कपतृत्व कबदच कलनलचई 

 कमार्चरीले आफ्नो रोजगचरदचतचलचई जचनकचरी गरचउनुपछा – 

1. बच्चच जखन्मने अपेकित कमकतभन्दच कखम्तमच 3 मकहनच अकघ उनको कपतृत्व कबदच कलने 

कवर्चर भए (यो समयमच कवदचको सही कमकत तोकु्नपदैन); र 

2. कबदचनोट7 कलनुभन्दच अकघ उनको कपतृत्व कबदचको कमकत। 

 

 यकद कमार्चरीले मचकथ उले्लखित 3 मकहनचको समय अगचकड नै रोजगचरदचतचलचई 

जचनकचरी गरचउन नसकेमच, उनले त्यो कमकतको कखम्तमच 5 कदन अकघ उनको कपतृत्व 

कबदचको कमकतको बचरेमच रोजगचरदचतचलचई जचनकचरी गरचउनुपछा । 

 

 यकद रोजगचरदचतचले अनुरोध गरेमच, कमार्चरीले आफ्नो रोजगचरदचतचलचई यी कुरचहरु स्पष्ट 

गदै उनले हस्तचिर गरेको कलखित बयचन कदनुपछा – 

1. बच्चचको आमचको नचम; 

2. बच्चच जखन्मने अपेकित/वचस्तकवक कमकत; र 

3. उनी बच्चचको बुवच हुनुहुन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
नोट6  रोजगचर अध्यचदेश अन्तगात कपतृत्व कबदचको हकदचर हुनलचई कमार्चरीले जखन्मने बच्चचको 

आमचकसत कबहे गरेको हुनुपदैन। 
नोट7 कचनूनले ककत समय अकघ यस्तो जचनकचरी कदनुपछा  भनेर उले्लि गदैन। 

नमूना लिखित कथन 

   

म,    (कममचारीको नाम)   , यहााँ उल्िेि गरेअनुसार िानकारी गराउाँ छु की 
म   (िच्चाको आमाको नाम) िे िन्माउन िागेको* िच्चाको िुवा हुाँ। मेरो िच्चाको 
अपेक्षित/वास्तववक* िजन्मने लमतत                           हो।   

 

             (कममचारी को हस्तािर)    

            लमतत 

*उपयुक्त हुने गरी मेटाउनुहोस।्  
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• कमार्चरीले कपतृत्व कबदच बच्चचको जन्म हुने अपेकित कमकत को 4 हप्तच अकघ देखि बच्चच 

जने्मको वचस्तकवक कमकत देखि शुरु हुने 14 नोट8 हप्तचको अवकध कभत्र जकहले पकन कलनु 

सके्नछ।  कमार्चरीले कपतृत्व कवदचको सबै 5 कदन एकै सचथमच वच कभन्न कभनै्न कदनहरुमच 

कलन सके्नछन्।   

   

कपतृत्व कवदचको भुक्तचनी 

⚫ यकद देहचयको अवस्थच भएमच पुरुष कमार्चरीलचई तलवी कपतृत्व कबदच कदइन्छ – 

1. कपतृत्व कबदच मचंग गनुा अकघ कखम्तमच 40 सचतच कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कचम 

गरररहेको; र   

2. देहचयको समयसीमच कभत्र (जुन पकहले पुरच हुन्छ) रोजगचरदचतचलचई र्चकहने कचगजचत 

उपलब्ध गरचएको – 

(i) कलएको कपतृत्व कवदचको पकहलो कदन पकछ 12 मकहनच कभत्र; वच 

(ii) यकद उनी कचयारत छैन भने, रोजगचर समचखप्त पकछ 6 मकहनच कभत्र। 

 

⚫ कपतृत्व कबदच भुक्तचनीको दैकनक दर कपतृत्व कवदचको अकघ 12-मकहनचको अवकधमच 

कमार्चरीले कमचएको सरदर दैकनक पचररश्रकमकको पचाँर् भचगमच र्चर भचग बरचबर हुन्छ। 

(पररकशष्ट हेनुाहोस्) 

 

कमार्चरीले उपलब्ध गरचउनुपने कचगजचत 

हङकङमा जन्म भएकाहरुको लानग:  बच्चचको जन्म दतचा प्रमचर्पत्र जसमच बच्चचको 

बुवचको रुपमच कमार्चरीको नचम उले्लि गररएको छ। 

 

हङकङ बानहर जन्म भएकाहरुको लानग:  त्यस स्थचनकच अकधकचरीहरुद्वचरच जचरी गररएको 

बच्चचको जन्म दतचा प्रमचर्पत्र र त्यहचाँ बच्चचको बुवचको रुपमच कमार्चरीको नचम उले्लि 

गररएको छ (वच, यकद त्यस स्थचनकच अकधकचरीहरुले जन्म दतचा प्रमचर्पत्र जचरी नगरेमच, 

कमार्चरी बच्चचको बुवच हो भने्न प्रमचर् गना सके्न अकधकचरीहरु द्वचरच जचरी गररएकच अन्य कुनै 

अन्य कचगजचत)।   

 

नोट: हङकङ बचकहर केही स्थचनकच अकधकचरीहरुद्वचरच जचरी गररएकच जन्म दतचा 

प्रमचर्पत्रहरुको नमूनचहरु श्रम कवभचगकच वेबपेजहरुमच उपलब्ध छन्। 

 

िनद मृत बच्चाको जन्म हुन्छ वा जन्म पनछ मतृ्यु हुन्छ र बच्चाको सन्दभममा कुनै जन्म 

दताम प्रमाणपत्र जारी नगररएमा 

 कमार्चरीले बच्चचको जन्म प्रमचकर्त गररएको मेकडकल प्रमचर्पत्रनोट9 प्रदचन गनुापछा  ।   

 
नोट8 यकद बच्चच 11 कडसेम्बर 2020 भन्दच पकहले जन्मेको हो भने, यो 10 हप्तच अवकधको हुनेछ र बच्चच 

जन्मेको वचस्तकवक कमकत देखि यसको गर्नच हुनेछ। 
नोट9 हङकङ बचकहर जन्मेकोमच, कमार्चरीले त्यस स्थचनकच अकधकचरीहरु द्वचरच जचरी गरेकच मेकडकल 

प्रमचर्पत्र प्रदचन गनुापछा  जसलचई बच्चच जखन्मएको प्रमचर्को रुपमच कलन सककन्छ । 
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 यकद रोजगचरदचतचले अनुरोध गरेमच, कमार्चरीले यी कुरचहरु स्पष्ट गदै हस्तचिर गरेको 

कलखित बयचन कदनु पछा – 

1. उनी मेकडकल प्रमचर्पत्रमच नचम भएको मकहलचले जन्मचएको बच्चचको बुवच हुन्; र    

2. बच्चच मृत अवस्थचमच जने्मको वच जने्मपकछ मृतु्य भएको, दुई मधे्य जुन उकर्त छ।   
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कपतृत्व कबदच भुक्तचनीको समय सीमच 

 यकद कमार्चरीले रोजगचरदचतचलचई कपतृत्व कबदच कलने कदन अकघ र्चकहने कचगजचत उपलब्ध 

गरचएमच, रोजगचरदचतचले उनलचई कपतृत्व कवदचको भुक्तचनी गनुापछा – 

1. कपतृत्व कबदच पकछ उनको अको पचररश्रकमक पचउने कदन भन्दच कढलो हुनु हुाँदैन; वच 

2. यकद कमार्चरीको रोजगचरी समचप्त भएमच, उनको रोजगचर समचप्त भएको 7 कदन 

कभत्र। 

 

 यकद कमार्चरीले रोजगचरदचतचलचई कपतृत्व कबदच कलएपकछ र्चकहने कचगजचत उपलब्ध 

गरचएमच, रोजगचरदचतचले उनलचई कपतृत्व कवदचको भुक्तचनी गनुापछा  – 

1. कचगजचतहरु उपलब्ध गरचए पश्चचत उनको अको पचररश्रकमक पचउने कदन भन्दच कढलो 

हुनु हुाँदैन; वच 

2. यकद कमार्चरीको रोजगचरी समचप्त भएमच, कचगजचत प्रदचन गरेको 7 कदनकभत्र। 

 

 रोजगचरदचतच जसले योग्य कमार्चरीलचई कपतृत्व कबदच वच तलवी कपतृत्व कबदच कददैन उनी 

सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुन सक्छ। 

नमूना लिखित कथन 

 

   

म,    (कममचारीको नाम)   , यहााँ उल्िेि गरेअनुसार िानकारी गराउाँ छु की म   

(मेडिकि प्रमाणपत्रमा उल्िेि भएअनुसारको िच्चाको आमाको नाम) िे 

िन्माएको िच्चाको िुवा हुाँ।  मेरो िच्चा मतृ िन्मेको/िन्मेपतछ मरेको हो*। 

 

             (कममचारी को हस्तािर)    

            लमतत 

*उपयुक्त हुने गरी मेटाउनुहोस।् 

 

 

*Delete as appropriate 
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ध्यचन कदनुपने अन्य बुाँदचहरु 

 

रोजगचरदचतच र कमार्चरीहरुलचई व्यखक्तगत अकभलेि (गोपनीयतच) अध्यचदेश (क्यचप 486) 

अन्तगात कपतृत्व कबदच र तलवी कपतृत्व कबदच प्रदचन गने वच दचवी गने उदे्दश्यको लचकग 

कमार्चरीको बच्चचको आमचको व्यखक्तगत अकभलेिको िुलचसच र प्रयोगबचरे उनीहरुको 

दचकयत्वहरु ध्यचनमच रचखे्न सल्लचह कदइन्छ। रोजगचरदचतचहरुले उनीहरुको कमार्चरीहरुलचई 

व्यखक्तगत अकभलेि िुलचसच गनुा अकघ बच्चचको आमचको स्वीकृकत कलन सम्झचउन सक्छन्। 

सोधपूछको लचकग, रोजगचरदचतच र कमार्चरीहरुले व्यखक्तगत अकभलेिकच लचकग गोपनीयतच 

आयुक्तको कचयचालय साँग परचमशा गना सक्छन्। 

 

हरेक रोजगचरदचतचले प्रते्यक कमार्चरीको अकघल्लो 12 मकहनचको उनको रोजगचरीको अवकधको 

पचररश्रकमक र रोजगचरको इकतहचसको रेकडा सधै रचख्नु पदाछ।  अरु अन्य कुरचहरु सचथै, 

रेकडामच कमार्चरीले कलएको कपतृत्व कवदचको अवकध (हरु) को कववरर् सचथै यकद लचगू भएमच, 

त्यस अवकध (हरु) को सन्दभामच भुक्तचन गररएकच भुक्तचनीको कववरर् समचवेश हुनुपछा ।   
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वषाको अन्तमच भुक्तचनी 

 यकद रोजगचर सम्झौतचले वषाको अन्तमच भुक्तचनीको योग्यतच प्रदचन गछा  भने, कमार्चरी 

त्यसको लचकग योग्य हुन्छ यकद उनी कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात पूर्ा भुक्तचनी अवकधमच 

कचयारत छ। 

 रोजगचर सम्झौतचमच कनकदाष्ट गररएकच रचशी नै वषा अन्तको भुक्तचनीको रकम हो। यकद यो 

कनकदाष्ट गररएको छैन भने, कमार्चरीको सरदर मचकसक पचररश्रकमकको बरचबरको रचशी 

हुनेछ। (पररकशष्ट हेनुाहोस्) 

 कमार्चरी समचनुपचकतक आधचरमच वषाको अन्तमच भुक्तचनीको लचकग योग्य हुन्छ यकद उनी 

भुक्तचनी अवकध (पकहलो 3 मकहनचको पररिर् अवकधमच बचहेक) मच कखम्तमच 3 मकहनच 

कचयारत छन् भने र: 

- भुक्तचनी अवकधको म्यचद समचप्त भएपकछ पकन उनी कचयारत छन्; वच 

- रोजगचरदचतच द्वचरच कनष्कचसन गररएको छ (कमार्चरीको गम्भीर दुव्यावहचरको कचरर्ले 

कबनच सूर्नच कनष्कचसन गररएको मचकमलचहरु बचहेक)। 
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 भुक्तचनीको समय 

रोजगारको शतमहरु भुक्तानीको समि 

रोजगचरी सम्झौतचमच भुक्तचनीको समय कनकदाष्ट 

गररएको छ 

कनकदाष्ट कमकत 

रोजगचरी सम्झौतचमच भुक्तचनीको समय कनकदाष्ट 

गररएको छैन 

भुक्तचनी अवकधको अखन्तम कदनमच वच त्यस 

कदन पकछ 7 कदन कभत्र 

यकद भुक्तचनी अवकधको म्यचद समचप्त हुनु 

अकघ रोजगचर सम्झौतच समचप्त हुन्छ र 

कमार्चरी आनुपचकतक वषाको अन्त 

भुक्तचनीको लचकग योग्य छ 

सम्झौतच समचप्त भएको कदन वच त्यस कदन 

पकछ 7 कदन कभत्र 

यकद वषा अन्तको भुक्तचनी रोजगचरदचतचको 

कुनै पकन मुनचफचको सन्दभामच गर्नच गररन्छ 

भने 

त्यो कदन जब मुनचफच कनधचाररत हुन्छ वच 

त्यस कदन  पकछ 7 कदन कभत्र 

 

 रोजगचरदचतच जसले जचनी जचनी र उकर्त कचरर् कबनच योग्य कमार्चरीलचई वषाको अन्तमच 

भुक्तचनी गदैन उनी सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच 

हुन सक्छ । 

 

रोजगार सम्झौताको समाप्ति 

 रोजगचरदचतच वच कमार्चरीहरुले रोजगचर सम्झौतच समचप्त गना एक अकचालचई समयमच नै 

सूर्नच वच सूर्नचको सट्टचमच भुक्तचनी कदनलचई आवश्यक हुन्छ। आवश्यक हुने सूर्नचको 

अवकध वच सूर्नचको सट्टचमच भुक्तचनीहरु हुन्: 

 

रोजगारको शतमहरु सूचनाको 

अवनि 

सूचनाको सट्टामा 

भुक्तानी 

परीक्षण 

अवनिमा 

परीिर्को पकहलो मकहनच कभत्र आवश्यक छैन आवश्यक छैन 

परीिर्को 

पकहलो 

मकहनच 

पकछ 

जहचाँ सम्झौतचले 

आवश्यक 

सूर्नचको 

अवकधको लचकग 

प्रचवधचन बनचउाँछ 

सम्झौतच 

अनुसचर, तर 7 

कदन भन्दच कम 

हुाँदैन 

कदनहरू वच 

हप्तचहरूमच व्यक्त 

गररएकच सूर्नचको 

अवकध: 

=”सरदर दैकनक वेतन” 
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जहचाँ सम्झौतचले 

आवश्यक 

सूर्नचको 

अवकधको लचकग 

प्रचवधचन बनचउाँदैन 

7 कदन भन्दच कम 

हुाँदैन 

x “सूर्नच अवकधमच 

कदनहरूको संख्यच 

जसको लचकग 

पचररश्रकमक सचमचन्यतयच 

कमार्चरीलचई देयदचयी 

हुनेछ” (पररकशष्ट 

हेनुाहोस्) 

 

 

मकहनचमच व्यक्त 

गररएकच सूर्नचको 

अवकध: 

=”सरदर दैकनक वेतन” 

x “सूर्नच अवकधमच 

कनकदाष्ट मकहनचहरूको 

संख्यच” (पररकशष्ट 

हेनुाहोस्) 

 

ननरन्तर 

सम्झौता* 

को लानग 

जो नबना / 

परीक्षण 

अवनि पनछ 

जहचाँ सम्झौतचले सूर्नचको 

आवश्यक अवकधको लचकग 

प्रचवधचन बनचउाँछ 

सम्झौतच 

अनुसचर, तर 7 

कदन भन्दच कम 

हुाँदैन 

जहचाँ सम्झौतचले आवश्यक 

सूर्नचको अवकधको लचकग 

प्रचवधचन बनचउाँदैन 

1 मकहनच भन्दच 

कम हुाँदैन 

* गैर-कनरन्तर सम्झौतच जो कबनच/परीिर् अवकध पकछको लचकग, सूर्नचको अवकध सहमत 

भएको अवकध हुनेछ। 

 

 रोजगचरीको समचखप्तमच, रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई समचखप्त भुक्तचनी कतनेछ जसमच 

प्रचयः  बकचयच पचररश्रकमकहरु, सूर्नचको सट्टचमच भुक्तचनी (यकद लचगू भएमच), वचकषाक कबदच 

भुक्तचनी, लचमो सेवच भुक्तचनी वच कविेद भुक्तचनी (यकद लचगू भएमच) र रोजगचर सम्झौतच 

अन्तगात अन्य भुक्तचनीहरु हुन्छ। कविेद भुक्तचनी बचहेक, सबै समचखप्त भुक्तचकनहरु 

समचखप्त कमकत पकछ 7 कदन कभत्र भुक्तचनी गनेछ। कविेद भुक्तचनीको लचकग, रोजगचरदचतचले 

कमार्चरीबचट कविेद भुक्तचनी दचवी गरेको सूर्नच प्रचप्त भएको 2 मकहनच कभत्र भुक्तचन 

गनेछ। 

 यकद रोजगचरदचतचले  सम्झौतचको समचखप्त वच म्यचद समचखप्तको 7 कदन कभत्रमच कमार्चरीलचई 

पचररश्रकमक कदनु सकेन भने उनले कमार्चरीलचई कदनु पने बकचयच पचररश्रकमकमच ब्यचज कतना 

आवश्यक हुन्छ। 

 रोजगचरदचतच जसले जचनी जचनी वच उकर्त कचरर् कबनच समचखप्त भुक्तचनी गना सकै्दन उनी 

सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, दोषकसखि भएमच, $350,000 को जररवचनच र 3 सचलको लचकग 

कचरचवचस हुनसक्छ।    

 

लामो सेवा भुक्तानी 

 कमार्चरी जो कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कखम्तमच 5 वषाको लचकग कचयारत छ उनी लचमो सेवच 

भुक्तचनीको लचकग योग्य हुन्छ यकद: 
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- उनलचई कनष्कचकसत गररएको छ (अनचवश्यक भएकच कचरर्ले वच कमार्चरीको गम्भीर 

दुव्यावहचरको कचरर्ले कबनच सूर्नच कनष्कचसन गररएको मचकमलचहरु बचहेक); 

- उनको कनधचाररत अवकध रोजगचर सम्झौतच नवीकरर् नभई समचप्त हुन्छ; 

- रोजगचरीमच नै उनको मृतु्य हुन्छ; 

- उनी हचलैमच गदै गरेको कचमको लचकग स्थचयी रूपमच अनुकर्त छ भनेर प्रमचर्ीकरर् 

गररएको, एक पंजीकृत मेकडकल कर्ककत्सक वच पंजीकृत छिछनयााँ कर्ककत्सक द्वचरच 

एक कनकदाष्ट फचरममच प्रमचर्पत्र जचरी गररएको छ; वच 

- उनी 65 वच मचकथ उमेरकच हुन् र उमेर पुगेको आधचरमच रचजीनचमच गदाछ।   

 मृतक कमार्चरीको लचभचथीहरुलचई भुक्तचनीको मचकमलचमच अन्यथच कनकदाष्ट गररएको बचहेक, 

लचमो सेवच भुक्तचनी रोजगचर सम्झौतचको समचखप्त कमकत पकछ 7 कदन कभत्र कमार्चरीलचई 

भुक्तचनी गनुापछा  । 

 रोजगचरदचतच जसले जचनी जचनी र उकर्त कचरर् कबनच कमार्चरीलचई लचमो सेवच भुक्तचनी 

गदैन उनी सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, दोषकसखि भएमच, $350,000 को जररवचनच र 3 

सचलको लचकग कचरचवचस हुनसक्छ। 

 रोजगचरदचतच जसले कबनच उकर्त कचरर् कबनच मृतक कमार्चरीको लचभचथीहरुलचई लचमो 

सेवच भुक्तचनी कददैन उनी सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को 

जररवचनच हुनसक्छ।   

 

नवचे्छद भुक्तानी 

 कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात कखम्तमच 24 मकहनच कचयारत कमार्चरी कविेद भुक्तचनीको लचकग 

योग्य हुनेछ यकद:  

- अनचवश्यकतच भएको कचरर्ले उनलचई कनष्कचकसत गररएको छ; 

- उनको रोजगचरी सम्झौतचको छनछिि अवछि अनचवश्यकतचको कचरर् नवीकरर् नगरी 

समचप्त हुन्छ; वच 

- उनलचई कचमबचट कनकचकलएको छ।   

 रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई कविेद भुक्तचनी कदनलचई कमार्चरी द्वचरच यस्तच भुक्तचनीको 

दचवी गररएको कलखित सूर्नच प्रचप्त भएको 2 मकहनच भन्दच कढलो हुनु हुाँदैन।   

 रोजगचरदचतच जसले कमार्चरीलचई उकर्त कचरर् कबनच कविेद भुक्तचनी गदैन उनी 

सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, दोषकसखि भएमच, $50,000 को जररवचनच हुनसक्छ। 

 

लामो सेवा भुक्तानी र नवचे्छद भुक्तानीको गणना 

 

मचकसक मूल्यचङ्कन 

कमार्चरी 

(पकछल्लो मकहनचको पूरा िलि * x 2/3) # x काम गरेको पुष्टी भएका 

वर्षहरु 

दैकनक वच मचत्रचको 

दरले  मूल्यचङ्कन 

गररएको कमार्चरी 

(कमार्चरीले र्यन गरेकच आफ्नो अखन्तम 30 सचमचन्य कचया कदनहरुमच 

कुनै पकन 18 कदनको पचररश्रकमक) # x सेवचको उले्लिनीय सचलहरु 

* कमार्चरीले गर्नचको लचकग रोजगचर सम्झौतचको समचखप्त भन्दच िुरून्त 12 मकहनच 

अकघको आफ्नो औसत तलबको कहसचबलचई पकन प्रयोग गना कवकल्प कलन सके्न छन्। 
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(जब कमार्चरीले सम्झौतच अनुरुप भुक्तचनी गरेर रोजगचर सम्झौतचको समचखप्त गने सूर्नच 

कदन्छन्, तब कमार्चरीले भुक्तचनी गरेको कमकत भन्दच िुरून्त 12 मकहनच अकघको आफ्नो 

औसत तलबको कहसचबलचई पकन प्रयोग गना कवकल्प कलन सके्न छन्।) 
# जम्मच रकम $22,500 को 2/3 भन्दच बढी हुनु हुाँदैन (जुन $15,000 हुन्छ) ।  

 

रोजगार सुरक्षा 

 एक कमार्चरीले कनम्न खस्थकतहरुमच रोजगचरदचतचको  कवरुि रोजगचर सुरिच अन्तगात 

रचहतकच लचकग दचवी गना सक्छ: 

- अनुकर्त कनष्कचसन (कमार्चरी कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात 24 मकहनच भन्दच कमकच 

लचकग कचयारत हुनु हुाँदैन) 

- रोजगचर सम्झौतचको सताहरुमच अनुकर्त कभन्नतच (कमार्चरी कनरन्तर सम्झौतच अन्तगात 

कचयारत हुनु पछा ) 

- अनुकर्त र गैरकचनूनी कनष्कचसन 

 यकद रोजगचरदचतचले कनम्न वैध कचरर्हरु भन्दच अन्य कचरर्हरुमच आफ्नो कमार्चरीलचई 

बिचास्त गदाछ वच आफ्नो कमार्चरीको रोजगचरीको सताहरु कभन्नतच गदाछ भने, यो कनष्कचसन 

वच कभन्नतच अनुकर्त मचकनन्छ: 

- कमार्चरीको आर्रर्; 

- आफ्नो कचम प्रदशान गनाको लचकग कमार्चरीको िमतच वच योग्यतच; 

- जचकगर कटौती वच व्यचपचर संर्चलन गना र्चकहने अन्य वचस्तकवक आवश्यकतचहरू 

- वैधचकनक आवश्यकतचहरू 

- अन्य प्रमुि कचरर्हरु। 

 पुन:स्थचपनच, पुन:संलग्नतच, अखन्तम भुक्तचनीहरु र िकतपूकता (िकतपूकता मचत्र अनुकर्त र 

गैरकचनूनी कनष्कचसनको मचकमलचहरुमच लचगू हुन्छ) रोजगचर सुरिचको उपचयहरूमच 

समचवेश छन्। 

* कवसृ्तत जचनकचरीकच लचकग, कृपयच "रोजगचर अध्यचदेशको एक संकिप्त गचइड"को अध्यचय 

10मच हेनुा होलच 

 

लेबर नरि बुनल वा मािनर इम्लोिमेन्ट के्लम्स अबजुडीकेशन बोडम द्वारा प्रदान गररएको 

रकम  भुक्तान गनममा असफल भएमा रोजगारदाताहरुको आपरानिक दानित्व 

 रोजगचरदचतच जसले जचनी जचनी र उकर्त कचरर् कबनच 14 कदन कभत्रमच न्यचयलय वच कनर्ाय 

बोडाले तोकेको रकम भुक्तचनी गना असफल भएमच, उनी सजचयको भचगीदचर हुनेछ र, 

दोषकसखि भएमच, $350,000 को जररवचनच र 3 सचलको लचकग कचरचवचस हुनसक्छ। 

 

 प्रचवधचनहरु 29 अक्टोबर 2010 मच वच त्यसपकछ बनचइएको कनर्ायमच लचगू हुन्छ। 

 

*  कववरर्को लचकग, कृपयच "रोजगचर अध्यचदेशको एक संकिप्त गचइड" को अध्यचय 13 

हेनुाहोस। 
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पररकशष्ट 

 

 छुट्टीको भुक्तानी, वानषमक नबदा भुक्तानी, नबरामी भत्ता, सुते्करी नबदा भुक्तानी, 

नपतृत्व नबदा भुक्तानी, सूचनाको सट्टामा भुक्तानी र वषमको अन्तको भुक्तानीको 

गणना गदाम सरदर दैकनक वच मचकसक पचररश्रकमकले कनम्न कनकदाष्ट कमकतहरु अकघ 

कमार्चरीले 12-मकहनचकोनोट 10 अवकधमच कमचएको सरदर दैकनक वच मचकसक 

पचररश्रकमकहरु सन्दभामच रचखिन्छ।  यकद कमार्चरी 12 मकहनच भन्दच कमको लचकग 

कचयारत छन् भने, गर्नच छोटो अवकधमच आधचररत हुनेछ। 

 

वैिाननक  

अनिकारहरु 

नवदाको नदन (हरु) नननदमष्ट नमनतहरु 

छुट्टीको भुक्तचनी 1 कदन वैधचकनक छुट्टीको कदन 

1 लगचतचर कदन भन्दच बढी वैधचकनक छुट्टीको पकहलो कदन 

वचकषाक कवदचको 

भुक्तचनी 

1 कदन वचकषाक कवदचको कदन 

1 लगचतचर कदन भन्दच बढी वचकषाक कवदचको पकहलो कदन 

सम्झौतचको समचखप्तमच नकलएको 

कवदचको कदन (हरु) 

सम्झौतचको समचखप्तको कदन 

कबरचमी भत्तच 1 कदन कबरचमी कदन 

1 लगचतचर कदन भन्दच बढी पकहलो कबरचमीको कदन 

सुते्करी कबदच 

भुक्तचनी 

1 लगचतचर कदन भन्दच बढी पकहलो सुते्करी कवदचको कदन 

कपतृत्व कबदच 

भुक्तचनी 

1 कदन कपतृत्व कवदचको कदन 

1 लगचतचर कदन भन्दच बढी पकहलो कपतृत्व कवदचको कदन  

सूर्नचको 

सट्टचमच भुक्तचनी 

- सम्झौतचको समचखप्तको सूर्नच  

कदइएको कदन नोट11 

वषाको अन्तको 

भुक्तचनी नोट12  

- भुक्तचनीको अपेकित कदन 

 

 सरदर पचररश्रकमकको गर्नच गदचा, कुनै पकन व्यखक्तले यी समचवेश गनुा हुाँदैन: (i) कवश्रचम 

कदन, वैधचकनक छुकट्ट, वचकषाक कवदच, कबरचमी कदन, सुते्करी कवदच, कपतृत्व कवदच, कचममच 

भएको र्ोटहरुको कचरर्ले कलएको कबरचमी कबदच वच रोजगचरदचतचको सहमकतमच कलएको 

कवदच, र रोजगचरदचतचले कमार्चरीलचई कचम नलगचको अन्य कुनै सचमचन्य कचया कदन सकहत 

त्यो अवकधहरु जुन कमार्चरीलचई उनको पचररश्रकमक वच पूर्ा पचररश्रकमक भुक्तचन भएको 

छैन; सचथै (ii) यस्तच अवकधहरु जसको लचकग कमार्चरीलचई भुक्तचनी भएको छ।   

 

 
नोट10 "मकहनच" ले "पचत्रो मकहनच" बुझचउाँछ। 
नोट11 यकद सूर्नच कदइएको छैन भने, "सम्झौतच समचप्त भएको कदनलचई" स्वीकचर गररनेछ 
नोट12 वषाको अन्तको भुक्तचनीको रकम सम्झौतचमच कनकदाष्टा नगररएको खस्थकतमच लचगू हुन्छ। 
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