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ु ै
ां े े ्म

्म े े

एक नजरमा
रोजगार अा

यो पर च्ाले रोजग्र अध््दश (क््प 57) को मुख्य प््वध्नहरु सरल रुपम् बय्न 
गदछ। यो ध््नम् र्ख्नपदछ कक व््ख्य् गररएको क्नुनको प््वध्नहरुको 
ल्कग यो अध््दश नै एकम्त्र आकधक्ररक क्नुन रहनेछ। कवस्तृत ज्नक्रीको 
ल्कग, कपय् अध््दशको पूर मूलप्ठ व् श्रम कवभ्ग द््र् प्क्कशत “रोजग्र 
अध््दशको ल्कग संकषिप्त ग्इड” हनुचाहोस।

े
चा चा

े
तृ े चा

े े

आवदने

•  ककह अपव्दहरु ब्हक, रोजग्र अध््दश सबै कमचार्रीहरुल्ई ल्गू हुनछ।े े े

•  रोजग्र अध््दशको अधीनम् रहक् सबै कमचार्रीहरु,र्ह पूर क्कलक 
य् अंश क्कलक होस् र उनीहरुको क्म गनने घण्् जकतसुक होस्, उनीहरु 
तलब भुक््नी, तलब कटौतीम् प्कतबन्ध र वैध्कनक कबद् प्उने, आकद जस्् 
अध््दश अन्तगचात आध्रभूत सुरषि् प्उनल्ई हकद्र हुनछन्।

े े े चा
ै

े

•  कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात क्यचारत छन् भने कमचार्रीहरु थप फ्इद्हरूको 
हकद्र हुनछन्।

ननरन्तर सम्झौता
•  कमचार्री जो 4 हप्त् व् बढी एक रोजग्रद्त् द््र् लग्त्र क्यचारत छ, 

हरक हप्त् कम्ीम् 18 घण्् क्म गरको छ भने उसल्ई कनरन्तर सम्ौत् 
अन्तगचात क्यचारत म्कननछ।

ै
े े

रोजगार सम्झौता
•  रोजग्र सम्ौत् रोजग्र शतचाहरुम् एक रोजग्रद्त् र कमचार्रीको बीर 

बन्इएको एक कलखित व् मौखिक सम्ौत् हो। रोजगार सम्झौताको कन 
पनन शब्द वा वाकाश जसल रोजगार अध्ादश द्ारा करचारीलाई 
प्रदान गररएको अनिकारलाई अन्त वा कर गदछ भन त्ो रद्द हुनछ।

ाारोजग र स 
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तलब
•   तलब भन््ले सबै प्ररश्रकमक, आय, भत््हरु (य्त्र् भत््हरू र ह्कजरी भत््-

हरू, कमीशन र ओभरट्इम वेतन सकहत), गरको क्म व् गनुचापनने क्मको 
ल्कग कमचार्रील्ई कदइनुपनने कटप्स व् सेव् शुल्कहरु, र जसल्ई पैस्को 
रुपम् व्क् गनचा सककनछ। यकद ओभरट्इम वेतन एउट ढ्र्को छ भने व् 
यकद कबतेको 12 मकहन्म् यसको म्कसक औसत एउट अवकधम् कमचार्रीको 
औसत म्कसक तलबको 20% भन्् कम छन भने यसल्ई कमचार्रीको यो-
ग्यत्को गरन्म् सम्वेश गनुचापछ।

े

ै ँ
ै

ै
चा

•   रोजग्र अध््दश अनुस्र भन्् अन्यथ् रोजग्रद्त्ल्ई उसको कमचार्री-
हरुको तलबब्ट कटौती गनचा कनषेध गररएको छ।

े

•   रोजग्रद्त्ले आफनो कमचार्रीको तलब वेतन अवकधको व् रोजग्र सम्प्त 
भएको 7 कदन कभत्र भुक््न गनुचापछ। अन्यथ् उसले नकदएको तलबम् ब््ज 
कतनचा आवश्यक हुनछ।

चा

•   कमचार्रीले आफनो रोजग्रद्त् द््र् उसको रोजग्री सम्प्त गररएको भनेर 
सोच्पछ र उनी सूरन्को सट््म् भुक््न र यकद भुक््नी कमकत दखि 1 मकहन् 
कभत्र तलब नप्ए अन्य सम्खप्तको वेतनको ल्कग हकद्र हुनछ।

ु चा े

➥��रोजग्रद्त् जसले म्कथक् प््वध्नहरु उल्लङ्घन गछचा  उनी सज्यको 
भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, (1) तलब ब्ट अवैध कटौतीको ल्कग 
$100,000 को जररव्न् र 1 वषचाको कैद; (2) तलब भुक््न हुने समयम् 
कुनै उकरत क्रर कबन् ज्नी बु्ी तलब नकदएकोम् $350,000 को 
जररव्न् र 3 वषचाको कैद; (3) तलबको बक्य् रकमम् ज्नी बु्ी र कुन ै
उकरत क्रर कबन् ब््ज नकदएकोम् $10,000 को जररव्न् हुनसकछ ।

उप-ठकदारको करचारीहरुलाई तलब नदन दानित्वे े ्म े
•   उप-ठकद्र व् न्म्ंककत उप-ठकद्र द््र् कनयोकजत कमचार्रीको पकहलो 

2 मकहन्को बक्य् तलबको ल्कग भवन र कनम्चार क्यचाहरूम् संलग्न भएक् 
मुख्य ठकद्रहरू, उच्च-उप ठकद्रहरु र उच्च न्म्ंककत उप-ठकद्रहरु 
उत्रद्यी हुनछ।

े े े े

े े े े े े

•   यकद उप-ठकद्र व् न्म्ंककत उप-ठकद्र द््र् कनयोकजत कमचार्रील्ई 
तलब कदन ब्ँकी छ भने, उसले प्मुि ठकद्र व् मुख्य न्म्ंककत उप-ठक-
द्रल्ई तलब ब्ँकी भएको 60 कदन (व् श्रम आयुक् द््र् अनुमकत कदएको 
90 कदनको थप अवकध) कभत्र कलखित रुपम् सूरन् कदनुपनने हुनछ। कमचार्रीले 
सूरन्म्  कनम्न कर् जन्इएको हुनुपछ:

े े े े
े े े े

ु चा

    1. कमचार्रीको न्म र ठग्न्; े

    2. उसको रोजग्रद्त्को न्म र ठग्न्; े

    3.  कमचार्रीको रोजग्रीको सथ्नको ठग्न्; े
    4.  क्मको कववरर जसको ल्कग वेतन बक्य् छ; र 
    5.  बक्य् तलबको रकम र त्यसल्ई सम्बखन्धत अवकध। 

•   मुख्य ठकद्रहरू, उच्च-उप ठकद्रहरु र उच्च न्म्ंककत उप-ठकद्रहरु-
ले  सूरन् प््प्त भएको 30 कदन कभत्र कमचार्रील्ई तलब कदनुपछ। उनीहरुले 

े े े े े े
चा
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कमचार्रीको रोजग्रद्त्को प्त्येक उच्च उप-ठकद्र व् उच्च न्म्ंककत 
उप-ठकद्रल्ई द्कयत्व स््ेद्री गनचाल्ई अनुरोध गनचा सकछन्।

े े
े े

नवश्ार नदन
•   एक कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात क्यचारत कमचार्रीले हरक 7 कदनम् कम्ीम् 1 

कदन कवश्र्म गनने अकधक्र प्उछ।
े

ँ

•   कमचार्रीको सहमकतम्, पकहले तोककएको कवश्र्म कदनको सट््म् रोजग्र-
द्त्ले अकको कवश्र्म कदनको कवकल्प कदन सकछ। यस्ो खसथकतम्, यो पकहले 
तोककएको कवश्र्म कदन अकघ एउट मकहन् कभत्र व् त्यस पकछको 30 कदन कभत्र 
हुनुपछ।

ै
चा

•   मशीनरी व् क्रि्न् कबकरिएर व् अन्य अप्त्य्कशत आपतक्लीन घटन्-
हरूम् ब्हक रोजग्रद्त्ले कमचार्रील्ई कवश्र्मको कदनम् क्म गनचाल्ई 
दब्व कदनु हुदन।

े
ँ ै

•  18 बषचा भन्् कम उमेरक् युव्हरु ब्हक, उद्ोगम् रोजग्री गनने कमचार्रीले, 
कवश्र्मको कदनम् स्ैखछिक रूपम् क्म गनचा सकछ। 

े

•  कवश्र्म कदनको भुक््नी गररनछ व् गररन् भन् कर्म् रोजग्रद्त्हरू र 
कमचार्रीहरू सहमत हुनुपदछ।

े ु
चा

➥�रोजग्रद्त् जसले कनै उकरत क्रर कबन् आफनो कमचार्रीहरुल्ई कवश्र्म 
कदन कददन उनी सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को 
जररव्न् हुनसकछ। 

ु
ै

➥  रोजग्रद्त् जसले  आफनो कमचार्रीहरुल्ई उनीहरुको  कवश्र्मको कदनम् 
क्म गनल्ई दब्व कदनछ उनी सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, 
$50,000 को जररव्न् हुनसकछ।

चा

विाननक नबदाै
•   कमचार्री, उसको सेव्को अवकध जकत भए पकन, कनम्न 12 वैध्कनक कबद्को 

हकद्र हुनछ:

जनवरीको पहिलो हिन
लनार न् यर डु ु ्स े

लनार न् यरको िोस्ो हिनु ु
लनार न् यरको तस्ो हिनु ु े

हिग हिग फस्टिवलं ं े
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लबर ड (1st िई)े े े
तन उि फस्टिवलु ् े

िङ कङ SAR स्ापना हिवर (1st जलाई)ु
िाइहनज हिड-अटि फस्टिवलको िोस्ो हिने

िग यउग फस्टिवलुं े ं े
नशनल ड (1st अक्ोबर)े े

िाईहनर हवन्टर रोल्सहटर फस्टिवल वा हरिरिर ड (रोजगारिाताको 
हवकल्पिा)
े े

•   यकद रोजग्रद्त्ले कमचार्रील्ई वैध्कनक छट्ीम् क्म लग्उन र्हनछ भने, 
उसले वैध्कनक कबद्को अकघ व् पकछ 60 कदन कभत्र वैकखल्पक कबद्को प्बन्ध 
गनपछ। तर, कमचार्रील्ई कखम्म् पकन 48 घण्् अकघ पुवचा सूरन् कदएको 
हुनु पदछ। यकद रोजग्रद्त् र कमचार्रीको सहमकत भएम्, 30 कदन कभत्र 
वैध्कनक कबद् व् प्कतसथ्कपत कबद्को अकघ व् पकछ कनै पकन कदन वैकखल्पक 
कबद्को रुपम् प्बन्ध गनचा सक्दछ।

ु

ुचा चा
चा

ु

•   कमचार्री जो वैध्कनक कबद्को अकघ कखम्म् 3 मकहन् कनरन्तर सम्ौत् अन्त-
गचात क्यचारत छ भने उनी कबद् वेतनको ल्कग हकद्र हुनछ। कबद्को दकनक 
दर कमचार्रीको औसत दकनक वेतनको बर्बर हुनछ। (पररकशष्ट हनुचाहोस्)

ै
ै े

•   कबद्को वेतन त्यो वैध्कनक कबद् पकछ उनले अकको तलब प्उने कदन व् त्यो 
भन्् अकघ कमचार्रील्ई भुक््नी गरको हुनुपछ।े चा

•   र्ह कमचार्री कबद्को वेतनको ल्कग योग्य होस् व् नहोस्, रोजग्रद्त्ले 
आफनो कमचार्रील्ई वैध्कनक कबद् कदनुपछ, व्  "वैकखल्पक कबद्" व् "प्-
कतसथ्पन गररएको कबद्" को व्वसथ् गनुचा पछ। रोजग्रद्त्ले कमचार्रील्ई 
कबद्को सट््म् कनै पकन प्क्रको भुक््नी गनुचा हुदन। अन्य शब्दहरुम्, 
कबद् "िरीद" को अनुमकत छन।

े
चा
चा

ु ँ ै
ै

➥�रोजग्रद्त् जसले कनै उकरत क्रर कबन् वैध्कनक कबद्हरु, वैकखल्पक 
कबद्हरु व् प्कतसथ्कपत कबद्हरु कदन सक्दन, व् कमचार्रील्ई कबद्को वेतन 
कदन सक्दन उनी सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को 
जररव्न् हुनसकछ। 

�� ु
ै

ै

वान्क भक्ानी नबदा्म ु
•   कमचार्री जो कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात 12 मकहन्को ल्कग क्यचारत छ उनी 

कनम्न 12 मकहन् कभत्र आफनो व्कषचाक भुक््नी कबद् कलनल्ई हकद्र हुनेछ।

•   कमचार्रीको सेव्को अवकध अनुस्र व्कषचाक भुक््नी कबद्को संख्य् 7 
कदनदखि अकधकतम 14 कदनसम्म बढद ज्नछ।े ् ै

•   कनै पकन कवश्र्मको कदन व् वैध्कनक कबद् व्कषचाक कबद्को अवकधम् परम् 
त्यसल्ई व्कषचाक कबद्को रुपम् गरन् गररनेछ र रोजग्रद्त्ले कमचार्री-
ल्ई अकको कवश्र्म कदन व् कबद् कदनु पदछ।

ु े

चा

•   व्कषचाक कबद् भुक््नीको दकनक दर कमचार्रीको औसत दकनक वेतनको 
बर्बर हुनछ। (पररकशष्ट हनुचाहोस्)

ै ै
े

•   व्कषचाक कबद्को भुक््नी कमचार्रील्ई व्कषचाक कबद् कलएको अवकध पकछ 
स्म्न्य वेतन कदन भन्् पकछ हुनु हुदन। ँ ै
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•   कमचार्रीले 10 कदन भन्् बढी भएक् कबद्को भ्गको सट््म् भुक््नी 
स्ीक्र गन सक्दछ।चा

•   कबद् स्लम् कमचार्री जो 3 मकहन्, तर 12 मकहन् भन्् कम क्यचारत रहको 
र उसको रोजग्र सम्प्त गररएको छ भने (उनको गम्ीर दव्चावह्रको क्रर 
स्र्ंश कनष््सनको म्मल्हरू ब्हक), ती आनुप्कतक व्कषचाक भुक््नी 
कबद्को ल्कग हकद्र हुनेछन्।

े
ु

े

➥� रोजग्रद्त् जसले कमचार्रील्ई कनै उकरत क्रर कबन् व्कषचाक कबद् 
कदएको छन उनी सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को 
जररव्न् हुनसकछ।

ु
ै

➥��रोजग्रद्त् जसले कमचार्रील्ई व्कषचाक कबद्को भुक््न गरको छन उनी 
सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को जररव्न् हुन-
सकछ।

े ै

नबरारी भत्ा
• कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात क्यचारत कमचार्रीले रोजग्रको पकहलो 12 मकहन्को 

अवकधम्, प्त्येक पूर् मकहन्को ल्कग 2 भुक््नी कबर्मी कबद्, र त्यसपकछको 
रोजग्रीको ल्कग प्त्येक पूर् मकहन्को ल्कग 4 भुक््नी कबर्मी कदन संकलन 
गन सक्छ। अकधकतम 120 कदन संकलन गनचा सककनछ।

   

ुचा े

•   कमचार्री कबर्मी भत््को हकद्र हुनेछ यकद उसले पय्प्त संख्य्म् भुक््नी 
हुने कबर्मी कदनहरु संकलन गरको छ र उपयुक् मेकडकल प्म्रपत्र भएको 
कबर्मी कबद् लग्तर 4 कदन भन्् कम छन।नोट1 कबर्मी भत््को दकनक दर 
कमचार्रीको औसत दकनक वेतनको प्र भ्गम् र्र भ्गको बर्बर हुनछ। 
(पररकशष्ट हनुचाहोस्)

चा
े

ै ै
ै ँ

े

•   कबर्मी भत्् कमचार्रीको स्म्न्य तलब प्उने कदन भन्् कढलो प्उनु हुदन।ँ ै

➥��रोजग्रद्त् जसले कनै उकरत क्रर कबन् कमचार्रील्ई कबर्मी भत्् कदन 
सक्दन, उनी सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को 
जररव्न् हुनसकछ। 

ु
ै

करचारीको लानग रोजगार सरक्ा्म ु
•    कमचार्रीको गम्ीर दव्चावह्रको क्ररले स्र्ंश कनष््सनक् म्कमल्हरु 

ब्हक, रोजग्रद्त्ल्ई कमचार्रीको भुक््नी कबर्मी कबद्को कदन रोजग्र 
सम्ौत् सम्प्त गनचाको ल्कग कनषेध गररएको छ।

ु
े

नोट1  जब एक गभचावती कमचार्री गभ्चावसथ् ज्ँर, प्सव पकछको करककत्सकीय उपर्र व् गभचापतनको 
क्रर क्मम् गैरह्कजर हुनछ र गैरह्कजरील्ई एक मेकडकल सकटचाकफकेट द््र् समकथचात हुनछ, त्यसरी 
गैरह्कजर भएको कुनै पकन कदनल्ई कबर्मी कबद्को रूपम् गरन् गररनु पननेछ (11 कडसेम्बर 2020 
म् व् त्यस पकछ गररएको कमचार्रीको गभ च्ावसथ् सम्बखन्धत करककत्स् ज्ँरको सन्भचाम्, कमचार्रीले 
मेकडकल सकटचाकफकेट ब्हेक ह्कजरी प्म्रपत्र पकन प्द्न गनचा सके्छ)। यी अवसथ्हरूम्, यकद 
कमचार्रीले पय च्ाप्त संख्य्म् भुक््न कबर्मी कबद्हरू  संकलन गरेक् छन् भने, प्ते्यक कबर्मी 
कदनको ल्कग कबर्मी भत्् कदइनेछI 5



➥   रोजग्रद्त् जसले म्कथको प््वध्नको उल्लङ्घन गछ उनी सज्यको 
भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $100,000 को जररव्न् हुनसकछ। 

चा

➥  यस ब्हक, कबर्मी कदनम् अनुकरत कनष््सनको ल्कग रोजग्रद्त्ले कमचा-
र्रील्ई रोजग्र सम्प्त भएको 7 कदनको कभत्र रोजग्र सम्खप्तको रकम 
भुक््न गनल्ई आवश्यक हुनछ। कमचार्रीले "रोजग्र सुरषि्" को ल्कग 
आफनो रोजग्रद्त्को कवरुधि र्हतको द्वी पकन गनचा सक्छ यकद उसल्ई 
अध््दशम् कनकदष्ट गररएको कनै एक वैध क्रर कबन् कनष््सन गररएको छ 
भने। ("रोजग्र सुरषि्" म् मुकनको भ्ग हनुचाहोस्)

े

चा
े

े चा ु
े

सत्री सरक्ाु े ु
•   एक मकहल् कमचार्री जो आफनो सुत्री कबद् शुरु हुनुको तुरुन्तै अकघ कनरन्तर 

सम्ौत् अन्तगचात क्यचारत छन् अकन रोजग्रद्त्ल्ई आफनो गभ्वसथ्को 
ब्रम् सुकरत गर्ई सकको छन् भने उनी यी कर्हरुको हकद्र हुनेछन्:

े
चा

े े ु

    ►  14नोट2 हप्त्को कनरन्तर अवकधको सुत्री कबद्;े

    ►    यकद अपेकषित कमकत भन्् पकछ प्सव भयो भने, कढल्इ भएको कदनको संख्य् 
बर्बर कबद्को अवकधम् थप;

    ►     गभ्वसथ् व् प्सवको क्रर कबर्मी व् कवकल्ंगत् भएको िण्डम् बढीम् 
4 हप्त्को ल्कग कबद्को अवकधम् थप।

चा

•   आफनो रोजग्रद्त्को सहमकतको स्थ, कमचार्रीले प्सवको अपेकषित कमकत 
को 2 दखि 4 हप्त् अकघ आफनो सुत्री कबद् कलनु सक्छ।े े े

•   कनैपकन कमचार्री 14नोट3 हप्त्को प्सूकत भुक््न कबद्को ल्कग योग्य हुन 
सूकरत प्सूकत कबद् सुरु हुनुभन्् अकघ कम्ीम् 40 हप्त् समय सम्म लग्त्र  
अनुबन्ध म् क्म गरको हुनुपननेछ, गभचाध्ररको सूरन् कदएको हुनुपननेछ र 
उनको प्सूकत कबद् कलने मनस्य रोजग्रद्त्ल्ई अकभव्क् गरको हुनु-
पननेछ। म्तत्व कबद् भुक््नीको दकनक दर कमचार्रीको औसत दकनक मज-
दरीको रौथ्ई (4/5) बर्बर हुनेछ (पररकशष्ट हनुचाहोस्)। 11 औ दखि 14 औ 
मतत्व हप्त्को 4 हफ् म्तत्व कबद्को प्सूकत कबद् भुक््न $80,000 भन्् 
बढी हुनेछन। 

ु

े
े

तृ ै ै
ू े ं े ं

तृ े तृ
ै

•   सुत्री कबद्को भुक््नी कमचार्रीको स्म्न्य तलब प्उने कदनम् हुनु पछ।े चा

•   रोजग्रद्त्हरूले स्म्न्य भुक््नी कदनम् सबै प्सूकत कबद्को भुक््नी गर 
पकछ, रोजग्र अध््दश अन्तगचात भुक््न गररएको 11 औ दखि 14 औ हप्त्को 
म्तत्व कबद्को भुक््नीयोग्य र भुक््नीको प्कतपूकतचाकोनोट4 ल्कग सरक्रल्ई 
आवेदन कदन सक्छ। अकधक ज्नक्रीक् ल्कग, कपय् श्रम कवभ्ग द््र् 
प्क्कशत म्तत्व कबद् भुक््नी योजन्म् हनुचाहोल्।

े
े ं े ं

तृ
े तृ

तृ े

•   यकद रोजग्रद्त्ल्ई आवश्यक छ भने, कमचार्रीले आफनो प्सवको अपेकषित 
कमकत कनकदष्ट गररएको मेकडकल प्म्रपत्र पेश गनुचा पनने हुनछ।चा

नोट2  योग्य कमचार्रीहरू जसको प्सूकत 11 कडसेम्बर 2020 अकघ भएको हो, लग्त्र 10 हप्त् अवकधको 
म्ततृत्व कबद्ई हकद्र हुनछन्।

नोट3  योग्य कमचार्रीहरू जसको प्सूकत 11 कडसेम्बर 2020 भन्् अकघ भएको हो, उनीहरू 10 हप्त्को 
म्ततृत्व कबद् भुक््नको हकद्र हुनछन्।

नोट4  म्ततृत्व कबद् भुक््नी प्कतपूकतचा योजन् सरक्रको प्श्सकनक योजन् हो।
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➥��रोजग्रद्त् जसले गभचावती कमचार्रील्ई सुत्री कबद् कददन व् योग्य 
गभचावती कमचार्रील्ई सुत्री कबद्को भुक््नी गनचा सक्दन, उनी सज्यको 
भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को जररव्न् हुनसकछ। 

े ै
े ै

करचारीको लानग रोजगार सरक्ा्म ु
•   कमचार्रीको गम्ीर दव्चावह्रको क्रर स्र्ंश कनष््सनक् म्कमल्हरु 

ब्हक, रोजग्रद्त्ल्ई गभचावती कमचार्री जसले रोजग्रद्त्ल्ई गभचाध्-
ररको सूरन् पेश गररसकको छ उनको रोजग्रको कनरन्तर सम्ौत् सम्प्त 
गन कनषेध गररएको छ।

ु
े

े
चा

➥म्कथ प्द्न गररएको पररखसथकतहरु ब्हक, एक गभचावती कमचार्रील्ई बि्चास् 
गन रोजग्रद्त्को ल्कग अपर्ध हो।  रोजग्रद्त् सज्य को भ्कगद्र 
हुनछ र, दोष कसखधि भएम्, $100,000 को जररव्न् हुनसकछ। 

�� े
चा

➥ यसब्हक, रोजग्रद्त्ले गभचावती कमचार्रील्ई अनुकरत कनष््सन गररए-
कोम् रोजग्र सम्प्त भएको कदनपकछ 7 कदन कभत्र सम्खप्त भुक््नी कदन 
आवश्यक हुनछ। कमचार्रीले "रोजग्र सुरषि्" को ल्कग आफनो रोजग्रद्त्-
को कवरुधि र्हतको द्वी पकन गनचा सक्छ यकद उसल्ई अध््दशम् कनकदष्ट 
गररएको कनै एक वैध क्रर कबन् कनष््सन गररएको छ भने। ("रोजग्र 
सुरषि्" म् मुकनको भ्ग हनुचाहोस्।)

�� े

े े चा
ु

े

•   रोजग्रद्त्ले गभचावती कमचार्रीहरुल्ई भ्री, ितरन्क व् ह्कनक्रक हुने 
क्म कदनु हुदन।ँ ै

➥��रोजग्रद्त् जसले कनै उकरत क्रर कबन् म्कथको आवश्यकत्हरुल्ई 
प्लन गदन भने उनी सज्यको भ्कगद्र हुनछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 
को जररव्न् हुनसकछ। 

ु
दै

नपतत्व नबदाृ
एक पुरुष कमचार्रील्ई उनको श्रीमती/जीवनस्थीको हरक प्सवको ल्कग 5नोट5 
कदनको कपतत्व कबद् कदइनछ यकद उनी –

े
तृ

1. नय्ँ बच्च्को बुव्नोट6 भएम् व् हुन ल्गेम्;

2. कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात क्यचारत भएम्; र

3. रोजग्रद्त्ल्ई र्कहने ज्नक्री कदएम्।

नपतत्व नबदा नलनलाईृ
•   कमचार्रीले आफनो रोजग्रद्त्ल्ई ज्नक्री गर्उनुपछ –चा

 1.  बच्च् जखमिने अपेकषित कमकतभन्् कखम्म् 3 मकहन् अकघ उनको कपतत्व तृ

नोट5  आफनो श्रीमती/जीवनस्थीको प्ते्यक प्सूकत म् 3 कदनको दरले एक योग्य पुरुष कमचार्रील्ई कवद् 
प्द्न गररने छ यकद कशशुको जमि 27 फेब्ुअरी 2015 म् त्यो भन्् पछ्कड तर 18 जनवरी 2019 
अग्कड भएको हो भने।

नोट6  रोजग्र अध््देश अन्तगचात कपततृत्व कबद्को हकद्र हुनल्ई कमचार्रीले जखमिने बच्च्को आम्कसत 
कबहे गरेको हुनुपददैन।
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कबद् कलने कवर्र भए (यो समयम् कवद्को सही कमकत तोक्पदन); र ु दै

 2.  कबद्नोट7 कलनुभन्् अकघ उनको कपतत्व कबद्को कमकत।तृ

•   यकद कमचार्रीले म्कथ उल्लेखित 3 मकहन्को समय अग्कड नै रोजग्रद्-
त्ल्ई ज्नक्री गर्उन नसकम्, उनले त्यो कमकतको कखम्म् 5 कदन अकघ 
उनको कपतत्व कबद्को कमकतको ब्रम् रोजग्रद्त्ल्ई ज्नक्री गर्उ-
नुपछ।

े
तृ े

चा

•   यकद रोजग्रद्त्ले अनुरोध गरम्, कमचार्रीले आफनो रोजग्रद्त्ल्ई यी 
कर्हरु स्पष्ट गद उनले हस््षिर गरको कलखित बय्न कदनुपछ –

े
ु दै े चा

    1. बच्च्को आम्को न्म; 

    2. बच्च् जखमिने अपेकषित/व्स्कवक कमकत; र 

    3. उनी बच्च्को बुव् हुनुहुनछ।

नमून् कलखित कथन

     म,   (कमचार्रीको न्म)   , यह्ँ उले्लि गरेअनुस्र ज्नक्री गर्उँछु की म 
(बच्च्को आम्को न्म)  . ले जमि्उन ल्गेको* बच्च्को बुव् हँु। मेरो बच्च्को 

अपेकषित/व्स्कवक* जखमिने कमकत                                         हो।

   

*उपयुक् हुने गरी मेट्उनुहोस्।
(कमचार्री को हस््षिर)  

कमकत

•   कमचार्रीले कपतत्व कबद् बच्च्को जमि हुने अपेकषित कमकत को 4 हप्त् अकघ 
दखि बच्च् जमिेको व्स्कवक कमकत दखि शुरु हुने 14नोट8 हप्त्को अवकध कभत्र 
जकहले पकन कलनु सक्छ।  कमचार्रीले कपतत्व कवद्को सबै 5 कदन एक स्थम् 
व् कभन् कभन् कदनहरुम् कलन सक्छन्। 

तृ
े े

े तृ ै
ै े

नपतत्व नवदाको भक्ानीृ ु

•   यकद दह्यको अवसथ् भएम् पुरुष कमचार्रील्ई तलवी कपतत्व कबद् कदइनछ –े तृ

1.   कपतत्व कबद् म्ंग गनुचा अकघ कखम्म् 40 स्त् कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात क्म 
गरररहको; र

तृ
े

2.  दह्यको समयसीम् कभत्र (जुन पकहले पुर् हुनछ) रोजग्रद्त्ल्ई र्कहने 
क्गज्त उपलब्ध गर्एको –
े

   (i) कलएको कपतत्व कवद्को पकहलो कदन पकछ 12 मकहन् कभत्र; व् तृ

   (ii) य कद उनी क्यचारत छन भने, रोजग्र सम्खप्त पकछ 6 मकहन् कभत्र।ै

•   कपतत्व कबद् भुक््नीको दकनक दर कपतत्व कवद्को अकघ 12-मकहन्को 
अवकधम् कमचार्रीले कम्एको सरदर दकनक प्ररश्रकमकको प्र भ्गम् र्र 
भ्ग बर्बर हुनछ। (पररकशष्ट हनुचाहोस्) 

तृ ै तृ
ै ँ

े

नोट7  क्नूनले ककत समय अकघ यस्ो ज्नक्री कदनुपछचा  भनेर उले्लि गददैन।
नोट8  यकद बच्च् 11 कडसेम्बर 2020 भन्् पकहले जमेिको हो भने, यो 10 हप्त् अवकधको हुनेछ र बच्च् 

जमेिको व्स्कवक कमकत देखि यसको गरन् हुनेछ।
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करचारील उपलब्ध गराउनपन कागजात्म े ु ने
हङकङरा जन्म भएकाहरुको लानग: बच्च्को जमि दत् प्म्रपत्र जसम् 
बच्च्को बुव्को रुपम् कमचार्रीको न्म उल्लेि गररएको छ।

चा

हङकङ बानहर जन्म भएकाहरुको लानग: त्यस सथ्नक् अकधक्रीहरुद््र् 
ज्री गररएको बच्च्को जमि दत् प्म्रपत्र र त्यह्ँ बच्च्को बुव्को रुपम् कमचा-
र्रीको न्म उल्लेि गररएको छ (व्, यकद त्यस सथ्नक् अकधक्रीहरुले जमि 
दत् प्म्रपत्र ज्री नगरम्, कमचार्री बच्च्को बुव् हो भन् प्म्र गनचा सक् 
अकधक्रीहरु द््र् ज्री गररएक् अन्य कनै अन्य क्गज्त)।

चा

चा े े े
ु

नोट: हङकङ ब्कहर कही सथ्नक् अकधक्रीहरुद््र् ज्री गररएक् जमि दत् 
प्म्रपत्रहरुको नमून्हरु श्रम कवभ्गक् वेबपेजहरुम् उपलब्ध छन्।

े चा

िनद रत बच्ाको जन्म हुनछ वा जन्म पनछ रत् हुनछ र बच्ाको सन्दभरा 
कन जन्म दता प्रराणपत्र जारी नगररएरा 

ृ ृ ु ्म
ु ै ्म

•   कमचार्रीले बच्च्को जमि प्म्करत गररएको मेकडकल प्म्रपत्रनोट9 प्द्न 
गनपछ ।ुचा चा

•   यकद रोजग्रद्त्ले अनुरोध गरम्, कमचार्रीले यी कर्हरु स्पष्ट गद हस््षिर 
गरको कलखित बय्न कदनु पछ –

े ु दै
े चा

   1.  उनी मेकडकल प्म्रपत्रम् न्म भएको मकहल्ले जमि्एको बच्च्को बुव् 
हुन्; र

   2.  बच्च् मत अवसथ्म् जमिेको व् जमिेपकछ मतृत्यु भएको, दई मध् जुन उकरत 
छ। 

निूना हलस्ित क्न
     ि,   (कि्सिारीको नाि)    , यिाँ उले्ि गरेअनुरार जानकारी 
गराउँछु की ि    (िेहडकल प्रिाणपत्रिा उले्ि भएअनुरारको 
बच्ाको आिाको नाि)    ले जन्ाएको बच्ाको बुवा हँ।  िेरो बच्ा 
िृत जने्को/जने्पहछ िरेको िो*।

*उपयुक्त हने गरी िेटाउनुिोर्।
(कि्सिारी को िस्ाक्षर)  

हिहत

तृ ु े

नपतत्व नबदा भक्ानीको सरि सीराृ ु

•   यकद कमचार्रीले रोजग्रद्त्ल्ई कपतत्व कबद् कलने कदन अकघ र्कहने क्गज्त 
उपलब्ध गर्एम्, रोजग्रद्त्ले उनल्ई कपतत्व कवद्को भुक््नी गनुचापछ –

तृ
तृ चा

   1.  कपतत्व कबद् पकछ उनको अकको प्ररश्रकमक प्उने कदन भन्् कढलो हुनु तृ

नोट9  हङकङ ब्कहर जमेिकोम्, कमचार्रीले त्यस सथ्नक् अकधक्रीहरु द््र् ज्री गरेक् मेकडकल 
प्म्रपत्र प्द्न गनुचापछचा  जसल्ई बच्च् जखमिएको प्म्रको रुपम् कलन सककनछ ।
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हुदन; व्ँ ै

   2.  यकद कमचार्रीको रोजग्री सम्प्त भएम्, उनको रोजग्र सम्प्त भएको 
7 कदन कभत्र।

•   यकद कमचार्रीले रोजग्रद्त्ल्ई कपतत्व कबद् कलएपकछ र्कहने क्गज्त 
उपलब्ध गर्एम्, रोजग्रद्त्ले उनल्ई कपतत्व कवद्को भुक््नी गनुचापछ –

तृ
तृ चा

   1.  क्गज्तहरु उपलब्ध गर्ए पश््त उनको अकको प्ररश्रकमक प्उने कदन भन्् 
कढलो हुनु हुदन; व्ँ ै

   2.  यकद कमचार्रीको रोजग्री सम्प्त भएम्, क्गज्त प्द्न गरको 7 कदन-
कभत्र।

े

➥�रोजग्रद्त् जसले योग्य कमचार्रील्ई कपततृत्व कबद् व् तलवी कपततृत्व 
कबद् कददैन उनी सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि भएम्, 
$50,000 को जररव्न् हुन सकछ।

��

ध्ान नदनपन अन्य बदाहरुु ने ुँ
रोजग्रद्त् र कमचार्रीहरुल्ई व्खक्गत अकभलेि (गोपनीयत्) अध््दश 
(क््प 486) अन्तगचात कपतत्व कबद् र तलवी कपतत्व कबद् प्द्न गनने व् द्वी गनने 
उद्श्यको ल्कग कमचार्रीको बच्च्को आम्को व्खक्गत अकभलेिको िुल्स् र 
प्योगब्र उनीहरुको द्कयत्वहरु ध््नम् र्ख् सल्ल्ह कदइनछ। रोजग्रद्त्ह-
रुले उनीहरुको कमचार्रीहरुल्ई व्खक्गत अकभलेि िुल्स् गनुचा अकघ बच्च्को 
आम्को स्ीककत कलन सम््उन सकछन्। सोधपूछको ल्कग, रोजग्रद्त् र 
कमचार्रीहरुले व्खक्गत अकभलेिक् ल्कग गोपनीयत् आयुक्को क्य्लय 
सँग पर्मशचा गनचा सकछन्।

े
तृ तृ

े
े े

तृ
चा

हरक रोजग्रद्त्ले प्त्येक कमचार्रीको अकघल्लो 12 मकहन्को उनको रोजग्-
रीको अवकधको प्ररश्रकमक र रोजग्रको इकतह्सको रकड सधै र्ख्न पदछ।  
अरु अन्य कर्हरु स्थै, रकडम् कमचार्रीले कलएको कपतत्व कवद्को अवकध 
(हरु) को कववरर स्थै यकद ल्गू भएम्, त्यस अवकध (हरु) को सन्भचाम् भुक््न 
गररएक् भुक््नीको कववरर सम्वेश हुनुपछ।

े
े चा चा

ु े चा तृ

चा

व्को अन्तरा भक्ानी्म ु
• यकद रोजग्र सम्ौत्ले वषचाको अन्तम् भुक््नीको योग्यत् प्द्न गछचा  

भने, कमचार्री त्यसको ल्कग योग्य हुनछ यकद उनी कनरन्तर सम्ौत् अन्त-
गचात पूरचा भुक््नी अवकधम् क्यचारत छ।

   

•    रोजग्र सम्ौत्म् कनकदष्ट गररएक् र्शी नै वषचा अन्तको भुक््नीको रकम 
हो। यकद यो कनकदष्ट गररएको छन भने, कमचार्रीको सरदर म्कसक प्ररश्रकम-
कको बर्बरको र्शी हुनेछ। (पररकशष्ट हनुचाहोस्)

चा
चा ै

े

•   कमचार्री सम्नुप्कतक आध्रम् वषचाको अन्तम् भुक््नीको ल्कग योग्य हुनछ 
यकद उनी भुक््नी अवकध (पकहलो 3 मकहन्को पररषिर अवकधम् ब्हक) म् 
कखम्म् 3 मकहन् क्यचारत छन् भने र:

े

    ►   भुक््नी अवकधको म््द सम्प्त भएपकछ पकन उनी क्यचारत छन्; व्
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    ►   रोजग्रद्त् द््र् कनष््सन गररएको छ (कमचार्रीको गम्ीर दव्चावह्रको 
क्ररले कबन् सूरन् कनष््सन गररएको म्कमल्हरु ब्हक)।

ु
े

•  भुक््नीको समय 

रोजगारको शतहरु्म भक्ानीको सरिु
रोजग्री सम्ौत्म् भुक््नीको समय कनकदष्ट 
गररएको छ

चा कनकदष्ट कमकतचा

रोजग्री सम्ौत्म् भुक््नीको समय कनकदष्ट 
गररएको छन

चा
ै

भुक््नी अवकधको अखन्तम कदनम् 
व् त्यस कदन पकछ 7 कदन कभत्र

यकद भुक््नी अवकधको म््द सम्प्त हुनु अकघ 
रोजग्र सम्ौत् सम्प्त हुनछ र कमचार्री 
आनुप्कतक वषचाको अन्त भुक््नीको ल्कग योग्य छ

सम्ौत् सम्प्त भएको कदन व् 
त्यस कदन पकछ 7 कदन कभत्र

यकद वष अन्तको भुक््नी रोजग्रद्त्को कनै 
पकन मुन्फ्को सन्भचाम् गरन् गररनछ भने

चा ु त्यो कदन जब मुन्फ् कनध्ररत हुनछ 
व् त्यस कदन  पकछ 7 कदन कभत्र

चा

➥� रोजग्रद्त् जसले ज्नी ज्नी र उकरत क्रर कबन् योग्य कमचार्रील्ई 
वषको अन्तम् भुक््नी गदन उनी सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि 
भएम्, $50,000 को जररव्न् हुन सकछ। 

चा दै

रोजगार सम्झौताको सराप्ति
•   रोजग्रद्त् व् कमचार्रीहरुले रोजग्र सम्ौत् सम्प्त गनचा एक अक्ल्ई 

समयम् नै सूरन् व् सूरन्को सट््म् भुक््नी कदनल्ई आवश्यक हुनछ। 
आवश्यक हुने सूरन्को अवकध व् सूरन्को सट््म् भुक््नीहरु हुन्:

चा

रोजगारको शतहरु्म सचनाको अवनिू
सचनाको सट्ारा 

भक्ानी
ू

ु

परीक्ण 
अवनिरा

परीषिरको पकहलो मकहन् कभत्र आवश्यक छनै आवश्यक छनै
परीषिरको 
पकहलो मकहन् 
पकछ

जह्ँ सम्ौत्ले 
आवश्यक सूरन्को 
अवकधको ल्कग 
प््वध्न बन्उछ

सम्ौत् अनुस्र, 
तर 7 कदन भन्् 
कम हुदन

कदनहरू व् हप्त्हरू म् 
व्क् गररएक् सूरन्को 
अवकध:
=”सरदर दकनक वेतन” 
x “सूरन् अवकधम् 
कदनहरूको संख्य् 
जसको ल्कग प्ररश्रकमक 
स्म्न्यतय् कमचार्रील्ई 
दयद्यी हुनेछ” (पररकशष्ट 
हनुचाहोस्)

जह्ँ सम्ौत्ले 
आवश्यक सूरन्क
अवकधको ल्कग 
प््वध्न बन्उदन

ो

ँ
7 कदन भन्् कम 

 हँुदैन

ँ ै
ै

े
े

ै
चा

े

ँ ै

ननरन्तर 
सम्झौता* 
को लानग 
जो नबना 
/ परीक्ण 
अवनि पनछ

जह्ँ सम्ौत्ले सूरन्को आवश्यक 
अवकधको ल्कग प््वध्न बन्उछँ

सम्ौत् अनुस्र, 
तर 7 कदन भन्् 
कम हुदनँ ै

मकहन् म् व्क् गररएक्  
सूरन्को अवकध:
=”सरदर दकनक वेतन” x 
“सूरन् अवकधम् कनकदष्ट 
मकहन्हरूको संख्य्” 
(पररकशष्ट हनुचाहोस्)

जह्ँ सम्ौत्ले आवश्यक सूरन्को 
अवकधको ल्कग प््वध्न बन्उदनँ ै

1 मकहन् भन्् कम
हँुदैन

*  गैर-कनरन्तर सम्ौत् जो कबन्/परीषिर अवकध पकछको ल्कग, सूरन्को अवकध 
सहमत भएको अवकध हुनेछ।
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•   रोजग्रीको सम्खप्तम्, रोजग्रद्त्ले कमचार्रील्ई सम्खप्त भुक््नी कतननेछ 
जसम् प््यः  बक्य् प्ररश्रकमकहरु, सूरन्को सट््म् भुक््नी (यकद ल्गू 
भएम्), व्कषचाक कबद् भुक््नी, ल्मो सेव् भुक््नी व् कवछिद भुक््नी (यकद 
ल्गू भएम्) र रोजग्र सम्ौत् अन्तगचात अन्य भुक््नीहरु हुनछ। कवछिद 
भुक््नी ब्हक, सबै सम्खप्त भुक््कनहरु सम्खप्त कमकत पकछ 7 कदन कभत्र 
भुक््नी गननेछ। कवछिद भुक््नीको ल्कग, रोजग्रद्त्ले कमचार्रीब्ट 
कवछिद भुक््नी द्वी गरको सूरन् प््प्त भएको 2 मकहन् कभत्र भुक््न गननेछ।

े
े

े
े

े े

•   यकद रोजग्रद्त्ले  सम्ौत्को सम्खप्त व् म््द सम्खप्तको 7 कदन कभत्रम् 
कमचार्रील्ई प्ररश्रकमक कदनु सकन भने उनले कमचार्रील्ई कदनु पनने बक्य् 
प्ररश्रकमकम् ब््ज कतनचा आवश्यक हुनछ। 

े

➥��रोजग्रद्त् जसले ज्नी ज्नी व् उकरत क्रर कबन् सम्खप्त भुक््नी गनचा 
सक्दन उनी सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि भएम्, $350,000 को 
जररव्न् र 3 स्लको ल्कग क्र्व्स हुनसकछ।

ै

लारो सवा भक्ानीे ु
•   कमचार्री जो कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात कखम्म् 5 वषचाको ल्कग क्यचारत छ 

उनी ल्मो सेव् भुक््नीको ल्कग योग्य हुनछ यकद:

    ►   उनल्ई कनष््कसत गररएको छ (अन्वश्यक भएक् क्ररले व् कमचा-
र्रीको गम्ीर दव्चावह्रको क्ररले कबन् सूरन् कनष््सन गररएको 
म्कमल्हरु ब्हक);

ु
े

    ►   उनको कनध्ररत अवकध रोजग्र सम्ौत् नवीकरर नभई सम्प्त हुनछ;चा

    ►  रोजग्रीम् नै उनको मतृत्यु हुनछ;

    ►   उनी ह्लैम् गद गरको क्मको ल्कग सथ्यी रूपम् अनुकरत छ भनेर प्म्-
रीकरर गररएको, एक पंजीकत मेकडकल करककत्सक व् पंजीकत करकनय्ँ 
करककत्सक द््र् एक कनकदष्ट फ्रमम् प्म्रपत्र ज्री गररएको छ; व्

दै े
तृ तृ

चा

    ►   उनी 65 व् म्कथ उमेरक् हुन् र उमेर पुगेको आध्रम् र्जीन्म् गदछ।चा

•   मतक कमचार्रीको ल्भ्थथीहरुल्ई भुक््नीको म्कमल्म् अन्यथ् कनकदष्ट 
गररएको ब्हक, ल्मो सेव् भुक््नी रोजग्र सम्ौत्को सम्खप्त कमकत 
पकछ 7 कदन कभत्र कमचार्रील्ई भुक््नी गनुचापछ।

तृ चा
े

चा

➥�रोजग्रद्त् जसले ज्नी ज्नी र उकरत क्रर कबन् कमचार्रील्ई ल्मो सेव् 
भुक््नी गदन उनी सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि भएम्, $350,000 
को जररव्न् र 3 स्लको ल्कग क्र्व्स हुनसकछ।

दै

➥��रोजग्रद्त् जसले कबन् उकरत क्रर कबन् मतक कमचार्रीको ल्भ्थथीह-
रुल्ई ल्मो सेव् भुक््नी कददन उनी सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि 
भएम्, $50,000 को जररव्न् हुनसकछ।

तृ
ै

नवच्द भक्ानीे ु
•    कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात कखम्म् 24 मकहन् क्यचारत कमचार्री कवछिद भ-ु

क््नीको ल्कग योग्य हुनेछ यकद:
े

    ►  अन्वश्यकत् भएको क्ररले उनल्ई कनष््कसत गररएको छ;
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    ►   उनको रोजग्री सम्ौत्को कनकश्त अवकध अन्वश्यकत्को क्रर नवी-
करर नगरी सम्प्त हुनछ; व्

    ►  उनल्ई क्मब्ट कनक्कलएको छ।

•   रोजग ्रद्त्ले कमचार्रील्ई कवछिद भुक््नी कदनल्ई कमचार्री द््र् यस्् 
भुक््नीको द्वी गररएको कलखित सूरन् प््प्त भएको 2 मकहन् भन्् कढलो 
हुनु हुदन।

े

ँ ै

➥  रोजग्रद्त् जसले कमचार्रील्ई उकरत क्रर कबन् कवछिद भुक््नी गदन 
उनी सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि भएम्, $50,000 को जररव्न् 
हुनसकछ।

े दै

लारो सवा भक्ानी र नवच्द भक्ानीको गणनाे ु े ु
िाहरक िल्ाङ्कन 
कििारी

ू
्स

(पकछल्लो मकहन्को पूर् तलब * x 2/3)# x क्म गरको पुष्टी 
भएक् वषहरु

े
चा

िहनक वा िात्राको 
िरल  िल्ाङ्कन 
गररएको कििारी

ै
े ू

्स

(कमचार्रीले रयन गरक् आफनो अखन्तम 30 स्म्न्य क्यचा 
कदनहरुम् कनै पकन 18 कदनको प्ररश्रकमक)# x सेव्को 
उल्लेिनीय स्लहरु

े
ु

*  कमचार्रीले गरन्को ल्कग रोजग्र सम्ौत्को सम्खप्त भन्् तुरून्त 12 मकहन् 
अकघको आफनो औसत तलबको कहस्बल्ई पकन प्योग गनचा कवकल्प कलन सक् 
छन्। (जब कमचार्रीले सम्ौत् अनुरुप भुक््नी गरर रोजग्र सम्ौत्को सम्खप्त 
गनने सूरन् कदनछन्, तब कमचार्रीले भुक््नी गरको कमकत भन्् तुरून्त 12 मकहन् 
अकघको आफनो औसत तलबको कहस्बल्ई पकन प्योग गनचा कवकल्प कलन सक् 
छन्।)

े
े

े
े

# जम्म् रकम $22,500 को 2/3 भन्् बढी हुनु हुदन (जुन $15,000 हुनछ)। ँ ै

रोजगार सरक्ाु
•   एक  कमचार्रीले कनम्न खसथकतहरुम् रोजग्रद्त्को  कवरुधि रोजग्र सुरषि् 

अन्तगचात र्हतक् ल्कग द्वी गनचा सकछ:
    ►   अनुकरत कनष््सन (कमचार्री कनरन्तर सम्ौत् अन्तगचात 24 मकहन् भन्् 

कमक् ल्कग क्यचारत हुनु हुदन);ँ ै
    ►   रोजग्र सम्ौत्को सतचाहरुम् अनुकरत कभन्त् (कमचार्री कनरन्तर सम्ौत् 

अन्तगचात क्यचारत हुनु पछ);चा
    ►  अनुकरत र गैरक्नूनी कनष््सन।

•   य कद रोजग्रद्त्ले कनम्न वैध क्ररहरु भन्् अन्य क्ररहरुम् आफनो कमचा-
र्रील्ई बि्चास् गदछ व् आफनो कमचार्रीको रोजग्रीको सतचाहरु कभन्त् 
गदछ भने, यो कनष््सन व् कभन्त् अनुकरत म्कननछ:

चा
चा

    ►  कमचार्रीको आररर;
    ►   आफनो क्म प्दशचान गनचाको ल्कग कमचार्रीको षिमत् व् योग्यत्;
    ►   ज्कगर कटौती व् व््प्र संर्लन गनचा र्कहने अन्य व्स्कवक आवश्य-

कत्हरू;
    ►  वैध्कनक आवश्यकत्हरू;
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    ►  अन्य प्मुि क्ररहरु।

•    पुन:सथ्पन्, पुन:संलग्नत्, अखन्तम भुक््नीहरु र षिकतपूकतचा (षिकतपूकतचा म्त्र 
अनुकरत र गैरक्नूनी कनष््सनको म्कमल्हरुम् ल्गू हुनछ) रोजग्र सुरषि्-
को उप्यहरूम् सम्वेश छन्।

*  कवस्तृत ज्नक्रीक् ल्कग, कपय् "रोजग्र अध््दशको एक संकषिप्त ग्इड"को 
अध््य 10म् हनुचा होल्।

तृ े
े

लबर न्बनल वा रािनर इमप्ोिरन्ट क्म्स अब-
जडीकशन बोड द्ारा प्रदान गररएको रकर  भक्ान 
गनरा असफल भएरा रोजगारदाताहरुको आपरा-
निक दानित्व

े रि ु े े
ु े ्म ु

्म

• र रोजग्रद्त् जसले ज्नी ज्नी र उकरत क्रर कबन् 14 कदन कभत्रम् न्य्-
यलय व् कनरय बोडले तोकको रकम भुक््नी गनचा असफल भएम्, उनी 
सज्यको भ्गीद्र हुनेछ र, दोषकसखधि भएम्, 
$350,000 को जररव्न् र 3 स्लको ल्कग 
क्र्व्स हुनसकछ।

   
चा चा े

•    प््वध्नहरु 29 अक्ोबर 2010 म् व् त्यसप-
कछ बन्इएको कनरयम् ल्गू हुनछ।चा

*  कववररको ल्कग, कपय् "रोजग्र अध््दशको एक संकषिप्त ग्इड" को अध््य 
13 हनुचाहोस।

तृ े
े

पररनशष्ट
•    छट्ीको भक्ानी, वान्क नबदा भक्ानी, नबरारी भत्ा, सत्री नबदा 

भक्ानी, नपतत्व नबदा भक्ानी, सचनाको सट्ारा भक्ानी र व्को 
अन्तको भक्ानीको गणना गदा सरदर दकनक व् म्कसक प्ररश्रकमकले 
कनम्न कनकदष्ट कमकतहरु अकघ कमचार्रीले 12-मकहन्कोनोट10 अवकधम् कम्एको 
सरदर दकनक व् म्कसक प्ररश्रकमकहरु सन्भचाम् र्खिनछ।  यकद कमचार्-
री 12 मकहन् भन्् कमको ल्कग क्यचारत छन् भने, गरन् छोटो अवकधम् 
आध्ररत हुनेछ।

ु ु ्म ु ु े
ु ृ ु ू ु ्म

ु ्म ै
चा
ै

विाननक 
अनिकारहरु

ै
नवदाको नदन (हरु) नननदष्ट नरनतहरु्म

छट्ीको भुक््नीु
1 कदन वैध्कनक छट्ीको कदनु
1 लग्त्र कदन भन्् 
बढी

वैध्कनक छट्ीको पकहलो कदनु

नोट10 "मकहन्" ले "प्त्रो मकहन्" बु््उँछ।
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तल

ोजगसु

वषोतोु

सतोसत



सु सु
तव

रोजगार सा

ोजगसत

साो सा

(Nepali Version)
Employment Ordinance at a Glance

एज
ोजग

व्कषचाक कवद्को भुक््नी

1 कदन व्कषचाक कवद्को कदन
1 लग्त्र कदन भन्् 
बढी

व्कषचाक कवद्को पकहलो कदन

सम्ौत्को सम्खप्तम् 
नकलएको कवद्को कदन 
(हरु)

सम्ौत्को सम्खप्तको कदन

कबर्मी भत््
1 कदन कबर्मी कदन
1 लग्त्र कदन भन्् 
बढी

पकहलो कबर्मीको कदन

सुत्री कबद् भुक््नीे
1 लग्त्र कदन भन्् 
बढी

म्तत्व छट्ी क् पहल् कदनतृ ु

कपतत्व कबद् भुक््नीतृ
1 कदन कपतत्व कवद्को कदनतृ
1 लग्त्र कदन भन्् 
बढी

पकहलो कपतत्व कवद्को कदनतृ

सूरन्को सट््म् भुक््नी - 
सम्ौत्को सम्खप्तको सूरन्  
कदइएको कदन् हनोट11 ै

वषको अन्तको 
भुक््नीनोट12 

चा
- भुक््नीको अपेकषित कदन

•    सरदर प्ररश्रकमकको गरन् गद्, कनै पकन व्खक्ले यी सम्वेश गनुचा हुदन: 
(i) कवश्र्म कदन, वैध्कनक छकट्, व्कषचाक कवद्, कबर्मी कदन, सुत्री कवद्, 
कपतत्व कवद्, क्मम् भएको रोटहरुको क्ररले कलएको कबर्मी कबद् व् 
रोजग्रद्त्को सहमकतम् कलएको कवद्, र रोजग्रद्त्ले कमचार्रील्ई क्म 
नलग्को अन्य कनै स्म्न्य क्यचा कदन सकहत त्यो अवकधहरु जुन कमचार्रील्ई 
उनको प्ररश्रकमक व् पूर प्ररश्रकमक भुक््न भएको छन; स्थै (ii) यस्् 
अवकधहरु जसको ल्कग कमचार्रील्ई भुक््नी भएको छ। 

चा ु ँ ै
ु े

तृ

ु
चा ै

नोट11  यकद सूरन् कदइएको छैन भने, "सम्ौत् सम्प्त भएको कदनल्ई" स्ीक्र गररनेछ।
नोट12  वषचाको अन्तको भुक््नीको रकम सम्ौत्म् कनकदचाष्टचा नगररएको खसथकतम् ल्गू हुनछ।

सोिपछ गन ह्लाइन: 2717 1771ु ने
(िटलाइन "1823" द्ारा रिाहलत छ)ं
गिपष्ठ ठगाना: www.labour.gov.hkृ ृ े
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