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यो पिु स्तकाको मख्
ु य उद्देश्य बैधा�नक न्यन
ु तम ज्याला (SMW) अन्तगर्त

अपाङ्ग कमर्चार�हरुकोला�ग प्रदान ग�रएको उत्पादकत्वक मल्
ु यांकनको प्रमख
ू

प�यहरुलाई सरल शब्दमा ब्याख्या गनुर् हो। न्यन
ू तम ज्याला अध्यादे श(Cap
608)को ब्याख्या यसको मल
ू प्रकरणमा आधा�रत हुनुपदर् छ। अध्यादे श (Cap.
608)

को

पण
ू र्

पाठ

न्याय

�बभागको

इ-लेिजस्लेशन

www.elegislation.gov.hk मा अपलोड ग�रएको छ।

वेबसाइट

अपाङ्ग कामदारहरुको लागी प�न येह� दर लागू हुनेछ।
�बशेष प्रबन्ध �मलाएका व्यिक्त हरुले प�न गणना ग�रएको ज्याला संसो�धत
दर अनस
ु ार भन्दा कम नहुने ग�र ज्याला पाउने प्राबधान छ।
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बैधा�नक न्यन
ू तम ज्याला व्यवस्था अन्तगर्त अपाङ्ग कमर्चार�हरुको अ�धकार


SMW समान रूपमा अपाङ्ग र ह्रष्ट - पष्ु ट कमर्चार�हरुमा लागू हुन्छ । त्यसैले,
अपाङ्ग कमर्चार�हरु प�न SMW ले तोकेको दर भन्दा कम ज्यालाको हकदार हुँदैनन ्
। अपाङ्ग कमर्चार�हरुलाई पनर् सक्ने सम्भा�वत कठ�नाइहरुलाई ध्यानमा राखेर,

SMW कानन
ू अन्तगर्त एक �बशेष व्यवस्था प्रदान ग�रएको छ जस अन्तगर्त
अपाङ्ग कमर्चार� जसको उत्पादकता आफ़्नॊ अपांगताको कारण प्रभा�वत भएको

छ उसले आफ़्नॊ उत्पादक्ताको मल्
ु यांकन गराएर आफ़्नॊ उत्पादक्ताको अनुरुप
पा�रश्र�मक पाउन हकदार हुन्छन।



अपाङ्ग कमर्चार�हरु जसले आफ़्नॊ उत्पादक्ताको मल्
ु यांकन गराउन चाहदै नन ्,

उसको रोजगारदाताले उसलाई SMW ले तोकेको दर भन्दा कम ज्याला भक्
ु तान
गनुर् हुदै न।
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अपाङ्ग कमर्चार�हरुको ला�ग उत्पादकता मुल्यांकन गन� फ़्लॊ चाटर्
मल्
ु यांकनको आह्वान गरे को बेलामा अपाङ्ग कमर्चार�हरुसंग अ�नवायर् रूपमा
मान्यता प्राप्त "अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" हुनुपछर् ।(नोट १.)


अपाङ्ग कमर्चार�हरुले, रोजगार शुरू हुनु अगाडी, मल्
ु यांकन गनुर् अगावै, काममा

व्यविस्थत हुनको ला�ग ४ हप्ता भन्दा कम अव�धको ला�ग रोजगार पर��ण
कालको ला�ग रोजगारदातासंग सहम�त गनर् सक्छ । रोजगारको पर��ण कालको
दौरान अपाङ्ग कमर्चार�को ज्याला SMW को दरको ५०% भन्दा कम हुनु हुदै न
भनेर रोजगारदाता र अपाङ्ग कमर्चार�मा सहम�त भएको हुनुपछर् ।

अपाङ्ग कमर्चार�हरुले मल्
ू यांकनका ला�ग श्रम �वभागबाट "स्वीकृत �नधार्रकको
रिजस्टर" बाट चु�नएको �नधार्रकलाई सम्पकर् गनप
ुर् छर् । (नोट २)


अनुमो�दत �नधार्रकले अपाङ्ग कमर्चार�को वास्त�वक कायर्स्थलमा मल्
ु यांकन गछर् ,

कामको बारे मा �वस्तत
ृ जानकार� एक�त्रत गछर् र �वचार गनर् उ�चत कारक र
मल्
ू यांकनको ला�ग उपयुक्त तर�काको चयन गदर् छ । (नोट ३)


अनम
ु ो�दत �नधार्रकले मल्
ू यांकनको प�रणाम र "उत्पादकताको �डग्रीको मल्
ु यांकन
प्रमाण पत्र" अपाङ्ग कमर्चार� र रोजगारदातालाई बताउछ । अनम
ु ो�दत �नधार्रकको
शुल्क श्रम �वभागले बेहोछर् । (नोट ४)
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नोट १:

"अपाङ्ग व्यिक्तको ला�ग रिजस्ट्रे सन काडर्" श्रम र कल्याण ब्यरू ोको

नोट २:

अनम
ु ो�दत �नधार्रकहरु अन्तगर्त �च�कत्सक, रिजस्टडर् �फिजयोथेरे�पस्ट,

पन
ु वार्सको ला�ग क�द्र�य रिजस्ट्र� द्वारा जार� ग�रन्छ । �ववरण पष्ृ ठ १३
मा छ ।

रिजस्टडर् सामािजक कायर्कतार् र अपे��त अनभ
ु व भएका व्यावसा�यक
�रह्या�बल�टे सन ् �च�कत्सक पदर् छन ् । "स्वीकृत �नधार्रकको रिजस्टर"
(www.labour.gov.hk) मख्
ु यपष्ृ ठ को माध्यमबाट र श्रम �वभागसंग
संबं�धत कायार्लयहरुबाट प्राप्त गर्न स�कन्छ । �ववरण पष्ृ ठ १२ मा छ
।

नोट ३:

.
उपयक्
ु त कारकहरुमा कामको गण
ु वत्ता, कामको ग�त, कामको मात्रा या

काम गनर्को ला�ग अन्य आवश्यकताहरु पदर् छन ् । मल्
ू यांकनको उपयक्
ु त

तर�का भन्नाले काम गरे को साइटमा अवलोकन, उपरोक्त कारकहरुको
प्रदशर्न डेटाको �वश्लेषण आ�द हुन ्।
नोट ४:

मल्
ू यांकन

परू ा

भईसकेप�छ,

अपाङ्ग

कमर्चार�हरुको

फेर�

त्य�ह

रोजगारदाताबाट �नयक्
ु त भएको त्य�ह कामको ला�ग मल्
ू यांकन ग�रने
छै न।
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उत्पादकता मल्
ू यांकन प�छ अपाङ्ग कमर्चार�हरुको ज्यालाको स्तर


उत्पादकता मल्
ू यांकन पूरा भएप�छ र "उत्पादकता �डग्री मल्
ू यांकनको प्रमाणपत्र"

मा अपाङ्ग कमर्चार� र रोजगारदाताले प्र�तहस्ता�र गरे को प�हलो �दन परू ा भएपछ�,

रोजगारदाताले अपाङ्ग कमर्चार�लाई उत्पादकता �डग्रीको प्रमाणपत्रमा तो�कए
अनुरूपको ज्यालाको रे ट भन्दा कम ज्याला भक्
ू तान गनुर् हुदै न। अथार्त:
मल्
ू यांकन ग�रसकेप�छ

रोजगारदाताले �दनु पन�

=

न्यूनतम ज्यालाको स्तर

प्रमाणपत्रमा तो�कएको
उत्पादक्ताको �डग्री

× SMW रे ट #

# भ�वष्यमा नवीनतम हुने SMW रे ट संग समायोिजत ग�रनेछ ।



अपाङ्ग कमर्चार� या रोजगारदाताले

"उत्पादकता �डग्री मल्
ू यांकनको प्रमाण पत्र"मा

प्र�तहस्ता�र नगरे मा, उत्पादकता मल्
ू यांकन पूरा भएको प�हलो �दन दे �ख नै
रोजगारदाताले अपाङ्ग कमर्चार�लाई SMW रे ट भन्दा कम नहुने ग�र ज्याला भक्
ु तान
गनप
ुर् छर् ।



उत्पादकता मल्
ू यांकन ग�रसकेप�छ, उत्पादकता मल्
ू यांकन �डग्रीको मान्यता जार�

राख्नका ला�ग अपाङ्ग कमर्चार�ले जायज "अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्"
आफू संग राख्न अ�नवायर् छ । अन्यथा, जब "उत्पादकता �डग्री मल्
ू यांकनको प्रमाण

पत्र" अमान्य हुन्छ तब रोजगारदाताले अपाङ्ग कमर्चार�लाई SMW रे ट भन्दा कम
नहुने ग�र ज्याला भक्
ु तान गनप
ुर् छर् ।
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अपाङ्ग कमर्चार�को ला�ग न्यूनतम ज्याला अध्यादे श कायार्न्वयन हुन भन्दा
अगाडीको अवस्थाप�रवतर्नका�लन व्यवस्था


सेवारत अपाङ्ग कमर्चार�हरु जसले अवस्थाप�रवतर्नका�लन व्यवस्था अन्तगर्तको

न्यूनतम ज्याला अध्यादे शलाई १ मे २०११ भन्दा अगाडी श्रम �वभाग द्वारा �न�दर् ष्ट

"�वकल्प फारम" भरे र अ�न आफ़्नॊ रोजगारदातासंग संयक्
ु त रूपमा हस्ता�ेर गरे र

चयन गरे का छन ् उनीहरुले कुनै प�न समयमा उत्पादकता मल्
ू यांकन आह्वान गनर्

सक्छन ् (अथार्त आफ़्नॊ व्यिक्तगत प�रिस्थ�त र जरूरतलाई ध्यानमा राख्दै , पेज

३ को मल्
ू यांकन फलो चाटर् मा उल्लेख ग�रएको जस्तै श्रम �वभागको "स्वीकृत

�नधार्रकको रिजस्टर" बाट स्वीकृत �नधार्रकलाई सम्पकर् गनर् सक्छन ्) य�द
"अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्"

अमान्य भएमा वा उ उत्पादकत्व मल्
ू यांकन

लागू हुनु भन्दा अगाडी नै सम्बद्ध काममा संलग्न नभएमा सेवारत कमर्चार�ले
बनाएको अवस्थाप�रवतर्नका�लन व्यवस्थाको �वकल्प सन्
ू य हुनेछ ।


उत्पादकता मल्
ू यांकन पूरा हुनु भन्दा अगाडी, सेवारत अपाङ्ग कमर्चार�ले आफ़्नॊ
बास्त�वक ज्यालाको दर कायम नै राखी रहन सक्छन ्। अंत�रममा SMW दरको

समायोजन प�न उ�नहरुमा लागू हुनेछ, यानी समायोिजत गनर्को ला�ग बास्त�वक
ज्याला दरको प्र�तशतलाई प्रारं �भक SMW दर र संशो�धत SMW दरको भागसंग

गुणा गन�:

मल्
ू यांकन परू ा हुनु भन्दा
अगाडी रोजगारदाताले
अपाङ्ग कमर्चार�लाई

�वकल्प फारम मा
=

उल्लेख ग�रएको
ज्याला दरको

भक्
ु तान गनुर् पन�

नवीनतम लागू
×

प्र�तशत

न्यन
ु तम ज्यालाको स्तर

# भ�वष्यमा नवीनतम हुने SMW दरसंग समायोिजत ग�रनेछ ।


ग�रएको

SMW दर #

मल्
ू यांकन प�छ, उनीहरुको ज्यालाको स्तर उत्पादकता �डग्रीमा उल्लेख ग�रएको
"उत्पादकता मल्
ू यांकन �डग्रीको प्रमाण पत्र" को अनुसार �नधार्�रत ग�रनेछ ।
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उत्पादकता मूल्यांकन मेका�नजमको बारे मा प्रश्न अ�न उत्तर
Q1:

के सबै अपाङ्ग कमर्चार�हरुले उत्पादकता मल्
ू यांकन गनुर् नै पछर् ?

A1:

नव�नयोिजत अपाङ्ग कमर्चार�हरुको ला�ग: उनीहरुले आफ़्नॊ व्यिक्तगत

प�रिस्थ�त र जरूरतलाई ध्यानमा राख्दै मल्
ू यांकन आह्वान गन� वा नगन�

�नणर्य �लन सक्छन ्। मल्
ू यांकन आह्वान गन� अ�धकार रोज्गारदातामा नभई

अपाङ्ग कमर्चार�मा �न�हत हुन्छ । जो अपाङ्ग कमर्चार�हरुले मल्
ू यांकन गनर्
चाहदै नन ्, उनीहरुलाई रोजगारदाताले SMW दर भन्दा कम नहुने ज्याला
भक्
ु त्तान गनुर् पन�छ ।

१ मे २०११ भन्दा अगाडी नै रोजगार�मा लागेका र अवस्थाप�रवतर्नका�लन
व्यवस्था चन
ु ाव गरे का अपाङ्ग कमर्चार�हरुको ला�ग: उनीहरुले कुनै प�न
समयमा मल्
ू यांकन आह्वान गनर् सक्छन। मल्
ू यांकन परू ा हुनु भन्दा अगाडी,

उनीहरुले आफ़्नॊ वास्त�वक ज्याला दर कायम नै राख्न सक्छन ् । अंत�रम
कालमा SMW दरको समायोजना प�न उनीहरुमा लागू हुनेछ ।
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Q2:

के मान्यता प्राप्त "अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" नभएका अपाङ्ग

कमर्चार�हरुले रिजस्ट्रे सन काडर्को ला�ग आवेदन �दनु अगावै, उत्पादकता
मल्
ू यांकनको आह्वान गनर् सक्छन ्?
A2:

मल्
ू यांकनको आह्वान गन� अ�धकार प्रयोग गनर्को ला�ग अपाङ्ग
कमर्चार�हरुसंग अ�नवायर् रूपमा मान्यता प्राप्त "अपाङ्ग व्यिक्तको

रिजस्ट्रे सन काडर्" हुनु पछर् । मल्
ू यांकन प�छ प�न उत्पादकता मल्
ू यांकनको
�डग्रीको मान्यता कायम राख्नको ला�ग प�न उनीहरुले मान्यता प्राप्त
"अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" साथमा राख्नु आवश्यक छ ।

Q3:
A3:

के अपाङ्ग कमर्चार�हरुले रोजगारको पर��ण कालको दौरान SMW दरको
५०% कम नहुने ग�र पा�रश्र�मक पाउनु अ�नवायर् छ?
अपाङ्ग कमर्चार� र रोजगारदाताले स्वतन्त्र रूपमा रोजगारको पर��ण कालको

दौरान ज्याला स्तरमा सहम�त गनर् सक्छन ् जुन स्तर SMW दरको ५०%
भन्दा कम हुनु हुदै न ।
Q4:

य�द रोजगारको पर��ण काल समाप्त भएपछ� उत्पादकता मल्
ू यांकन पूरा
भयो भने रोजगारदाताले अपाङ्ग कमर्चार�लाई कसर� भक्
ु तान गनर् सक्छन ्?

A4:

प�रिस्थ�त अनुसार, SMW दर अनुरुप "उत्पादकत्व �डग्री मल्
ू यांकन प्रमाण

पत्र" मा उल्लेख ग�रए जस्तै उत्पादकत्व �डग्रीको मल्
ू यांकनको पूवव्र् यापी
प्रभाव रोजगारको पर��ण काल समाप्त भएको प�हलो �दन दे �ख रोजगारदाता
र अपाङ्ग कमर्चार�ले प्रमाणपत्रमा प्र�तहस्ता�र गरे प�छ लागू हुन्छ।

8

Q5:

रोजगारको पर��ण कालको अव�ध ४ हप्ता भन्दा धेरै लामो हुदै न, के अपाङ्ग
कमर्चार� र रोजगारदाताले आफ़्नॊ नै मंजूर�मा रोजगारको पर��ण कालको
अव�ध लम्ब्याउन सक्छन ्?

A5:

अपाङ्ग कमर्चार� र रोजगारदाताले आफ़्नॊ नै मंजूर�मा रोजगारको पर��ण
कालको अव�ध लम्ब्याउन �मल्दै न। �बशेष कारणहरुका साथ, उनीहरुले

संयुक्त रूपमा पर��ण अव�ध अन्त हुनु भन्दा अगावै रोजगारको पर��ण
अव�ध काललाई �वस्तार गनर्का ला�ग श्रम �वभागमा आवेदन �दन सक्छन ्।

असाधारण प�रिस्थ�तमा श्रम �वभागका क�मश्नरले रोजगारको पर��ण
अव�ध काललाई ४ हप्ता सम्मको ला�ग �वस्तार ग�र�दन सक्छन।
Q6:

के रोजगार पर��ण कालको अव�ध र अनन्य प�रवी�ा अव�धको परस्परमा
�व�शष्ट आपसी व्यवस्था छ?

A6:

न्यूनतम ज्याला अध्यादे शको अनुसार रोजगारको पर��ण अव�धको उद्देश्य

अपाङ्ग कमर्चार�हरुलाई मल्
ू यांकन गनुर् भन्दा अगाडी आफ़्नॊ वास्त�वक
कामको वातावरणसंग प�र�चत गराउनु र काममा स्था�पत गराउनु हो।

रोजगारको पर��ण अव�ध काल रोजगार अध्यादे श अनुसारको प�रवी�ा
अव�ध काल बराबर होइन।त्यसैले अपाङ्ग कमर्चार�हरुले उत्पादक्त्व

मल्
ू यांकन आह्वान गरे र रोजगारको पर��ण अव�ध काल पूरा ग�रसके प�न,
कमर्चार�ले रोजगारदातासँग आफ़्नॊ रोजगार�को अनुबंध पत्र अनस
ु ार प�रवी�ा

अव�धको जरूरत भए नभएको र त्यससंग संबं�धत अव�ध (य�द छ भने)
को अलग्गै सहम�त गनर् सक्छन ् ।
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Q7:

उत्पादकत्व मल्
ू यांकन पूरा भएप�छ, के त्यो मल्
ू यांकनको न�तजा भ�वष्यमा
अपाङ्ग कमर्चार�हरुले गन� सबै प्रकारको काममा लागू हुन्छ?

A7:

"उत्पादकत्व �डग्रीको मल्
ू यांकन प्रमाण पत्र"मा उल्लेख ग�रए अनुसारको
मल्
ू यांकन न�तजा केवल अपाङ्ग कमर्चार� र रोजगारदाताले गरे को रोजगार�को

अनुबन्ध पत्र अनुरुप जरुरत भएको कामको ला�ग मात्र लागू हुन्छ। अपाङ्ग
कमर्चार�हरुको फेर� त्य�ह रोजगारदाताबाट �नयुक्त भएको त्य�ह कामको ला�ग
मल्
ू यांकन ग�रने

छै न

। जब�क,

अपाङ्ग कमर्चार�लाई य�द

अक�

रोजगारदातासंग भएको रोजगार�को अनुबन्ध पत्र अनुसार �भन्नै प्रकृ�तको
काम गनर् जरूर� भएमा उसलाई फेर� अक� मल्
ू यांकनको ला�ग आह्वान गन�
अ�धकार छ ।
Q8:

अनुमो�दत �नधार्रकको �नष्प�ता कसर� स�ु निश्चत ग�रएको हुन्छ?

A8:

सबै अनुमो�दत �नधार्रकहरु संग प�हला दे �ख नै व्यावसा�यक पुनवार्स या अन्य

अपाङ्ग व्यिक्तहरुको रोजगारसंग सम्बिन्धत अपे��त अनुभव और
व्यवसा�यक �ान हुन्छ । स्वीकृत �नधार्रकहरुको आफ़्नॊ व्यिक्तगत �मताको

आधारमा श्रम �वभागका क�मश्नरद्वारा मंजूर� पाएका हुन्छन ्, र न्यूनतम
ज्याला अध्यादे शको आवश्यकता अनुसार मल्
ू यांकन गनर्का ला�ग ल��त र
�नष्प� हुन्छन ् । मल्
ू यांकन कायर् संचालन गदार् र आफ़्नॊ अन्य कामहरुको
�बचमा स�ु निश्चत कुनै �ववाद पैदा नगराउने कतर्ब्य स्वीकृत हरुमा �नभर्र

हुन्छ । श्रम �वभागले अनुमो�दत �नधार्रकहरुका मल्
ू यांकन मामलामा ध्यान
�दएर नजर राख्नका ला�ग प्र�श�ण र �दशा �नद� श प्रदान गरे को छ ।
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सोधपुछ
सोधपछ
ु हटलाइन: २७१७ १७७१

(२४ घण्टा हटलाइन "१८२३" द्वारा �नयं�त्रत ग�रन्छ)

ईमेल: enquiry@labour.gov.hk
फ्याक्स: ३१०१ ४७०५
श्रम �वभागको श्रम सम्बिन्धत कायार्लयमा व्यािक्तगत रूपमा सोधपछ
ु :
Hong Kong
Hong Kong East Office
12/F, 14 Taikoo Wan Road,
Taikoo Shing,
Hong Kong.

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

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

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

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

Kwun Tong Office
Units 801-806, 8/F, Tower 1,
Millennium City 1,
388 Kwun Tong Road, Kwun Tong,
Kowloon

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

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

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

Sha Tin & Tai Po Office
Rooms 304 - 313, 3/F,
Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road,
Sha Tin, New Territories.
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"अनुमो�दत �नधार्रकको रिजस्टर" ब्राउज गनर्का ला�ग कायार्लयहरुको ठे गाना:
बैधा�नक न्यन
ू तम ज्याला �ड�भजन
1/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, Hong Kong.
चय�नत प्लेसमेन्ट �ड�भजन
Hong Kong Office
G/F, East Wing, Harbour Building, 38 Pier Road,
Central, Hong Kong.
Kowloon Office
G/F, Ngau Tau Kok Government Offices,
21 On Wah Street, Ngau Tau Kok, Kowloon.
New Territories Office
2/F, Tsuen Wan Government Offices,
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories.
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"अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" कसर� दतार् गन�?


"अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" को ला�ग आवेदन पत्र श्रम र कल्याण ब्यरू ो,

प्रासं�गक गैर सरकार� पुनवार्स संगठन या गह
ृ मा�मला �वभागको िजल्ला कायार्लयको

पुनवार्सको ला�ग क�द्र�य रिजस्ट्र�बाट प्राप्त गनर् स�कन्छ । यो श्रम र कल्याण ब्यूरोको
होमपेज www.lwb.gov.hk बाट प�न डाउनलोड गनर् स�कन्छ।



"अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" को नवीकरणका ला�ग कुनै प�न शुल्क लाग्दै न।

"अपाङ्ग व्यिक्तको रिजस्ट्रे सन काडर्" को आवेदनसंग सम्बिन्धत मा�मलामा

पछ
ु ताछका ला�ग श्रम र कल्याण ब्यरू ोको २८१० २३०० मा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् ।
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अप� �डक्स

नमूना "उत्पादकताको �डग्रीको मुल्यांकन प्रमाण पत्र"
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श्रम �वभागको होमपेज
www.labour.gov.hk
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