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वैधािनक न्यनू तम ज्याला (एसएमडब्ल)ू दर $ ३७.५ प्रितघण्टा हो र यो 1 मे 2019१ बाट
लागू ह�नेछ । सं�पे मा, कमर्चारीलाई कुनै पिन काम अविधमा िदनपु न� ज्याला, कामदारले
त्यो अविधमा गरे को कामको कुल घण्टा संख्यामा औसत िहसाब गदार् एसएमडब्लु दरभन्दा
कम ह�नु ह�दँ नै ।
यो पत्रले एसएमडब्लक
ु ा के ही मख्ु य आवश्यकताह�को सामान्य व्याख्या गदर्छ । न्यनू तम
ज्याला अध्यादेशको व्याख्या (क्याप ६०८) मल
ू पाठमा आधा�रत भएको ह�नपु रदर्छ।
अध्यादेशको

पणू पर् ाठ

हङकङ

ई-न्याय,

न्याय

िवभागको

वेबसाइट

www.elegislation.gov.hk मा अपलोड ग�रएको छ ।
अध्यादेशले समेट्ने �ेत्र
एसएमडब्लु सबै कमर्चारीह�मा लागू ह�न्छ । यस एसएमडब्लु सबै कमर्चारीह�मा समान
�पमा लागू ह�न्छ; चाहे उनीह�को काम मािसक �पमा मल्ू यांकन गरी िहसाब ग�रएको होस,्
चाहे दैिनक �पमा होस् वा चाहे घण्टाको िहसाबमा होस् । स्थायी, किहलेकाँही िनय�
ु ह�न,े
पणू -र् समय, अिं शक समय वा अन्य कमर्चारीह�मा समेत यो एसएमडब्लु लागू ह�न्छ ।यसै
ग�र कमर्चारी अध्यादेशको मापदण्डमा पन� कुनै सम्झौताका२ आधारमा िनरन्तर �पमा काम
गन� भए पिन वा नभए पिन एसएमडब्लु लागू ह�न्छ ।
एसएमडब्लु लागू नह�ने अपवाद िनम्न छन-्
• कमर्चारी अध्यादेश लागू नह�ने व्यि�त्वह� ।२
• घरमै आवास सिु वधा िलएर बसेका घरे लु कामदार३ । उनीह�को िलगं , जाित वा
रािष्ट्रयताले फरक नपान� ।
• िवद्याथ� रोजगारको अिवधमा काम ग�ररहेका अनभु वी िवद्याथ�३ वा िवशेष
इन्टनर्ह�३ ।
शा�ररीक अपांगता भएका कमर्चारीह�मा पिन एसएमडब्लु लागू ह�न्छ । न्यनु तम ज्याला
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अध्यादेशको मापदण्डअनसु ार उनीह�लाई िवशेष व्यवस्था ग�रनेछ । तािक उनीह�को
आफ्नो कायर्�मता प्रस्ततु गन� र रोजगार रोज्ने अिधकार सिु नि�त होस् र उनीह�ले गरे को
कामका आधारमा ज्याला पाउन सकून् । यसको िवस्ततृ व्याख्याका िनिम्त वैधािनक
न्यनू तम ज्याला अन्तगर्तको अस�म कमर्चारीह�को लािग उत्पादकता आंकलन गाइड
हेनर्हु ोस् ।
न्यनु तम ज्यालाको रकम
ज्याला पाउने कुनै पिन अविधमा कमर्चारीले गरे को कामको ज्याला तल उल्लेिखत
िहसाबले देखाएको न्यनु तम रकमभन्दा कम ह�नु ह�दँ नै ।
एसएमडब्लु
दर
($ ३७.५
ज्याला लागू ह�ने समयमा कामदारले काम
न्यनु तम ज्याला =
 प्रितघण्टा
गरे को कुल घण्टा
/१मे २०१९
देिख लागू
भएअनसु ार)

काम गरे का घण्टा
न्यनू तम ज्याला िहसाब गनर्का लािग, काम गरे को घण्टा भन्नाले कमर्चारीले काम सम्झौता
मातहत रहेर वा रोजगारदाताको िनद�शन अनसु ार गरे को कामको घण्टा (कुनै पिन बेलाको
सिहत) भन्ने हो ।


काम गन� �ेत्रमा उपिस्थत भएको । उसको कायर्�त्रे मा चाहे उसलाई काम िदइएको
होस् चाहे त्यो समयमा तािलम िलइरहेको होस् ।



कमर्चारी रोजगारदाताले िदएको कामकै िसलिसलामा वा सम्बिन्धत कामका क्रममा
यात्रा ग�ररहेको भए । तर यसमा कमर्चारी बस्ने ठाउँ र काम गन� ठाउँबीचको यात्रा
भने पद�न (कुनै पिन िदशामा) । (उसको रोजगारीको ठाउँ हङकङ बािहर र यो उसको
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रोजगारको सामान्य स्थान नभएको अवस्थामाबाहेक)
रोजगार �ेत्र भन्नाले कमर्चारीलाई रोजगार सम्झौता वा रोजगारदाताको िनद�शन अनसु ार
काम गनर् वा तािलम िलन तोिकएको ठाउँ भन्ने बझ्ु नपु दर्छ।
न्यनु तम ज्याला अध्यादेशका अलावा, यिद कमर्चारीले रोजगार सम्झौता वा
रोजगारदाताको िनद�शन अनसु ार घण्टाको िहसाबले काम गछर् भने उ� समय न्यनु तम
ज्याला गणना गदार् उल्लेख गनर्पु दर्छ।
उदाहरण १: कुनै एक कमर्चारीले रोजगार सम्झौताका आधारमा साँझ ६ बजेसम्म काम गछर्
। एक िदन, उसले रोजगारदाताको िनद�शनमा साँझ ६ बजेदिे ख ७ बजेसम्म एक घन्टा बढी
समय (ओभर टाइम) काम गछर् । यो एक घण्टाको ओभर टाइम पिन न्यनु तम ज्याला गणना
गदार् समावेश ह�न्छ ।
उदाहरण २: कुनै कमर्चारी हङकङमा काम गछर् । उसले आफ्नो आवासदेिख काम गन�
�ेत्रसम्म जाँदा खिचर्ने समय न्यनु तम ज्याला गणनामा समावेश ह�दँ नै । एक िदन,
रोजगारदाताको िनद�शनमा कमर्चारी आफ्नो कम्पनीबाट कुनै ग्राहकको सामान पर्ु याउन
जान्छ र आफ्नो कम्पनी फिकर् न्छ । यस्तो अवस्थामा भने कमर्चारीले आफ्नो कम्पनीबाट
ग्राहकसम्म पग्ु न र फिकर् न लागेको समय न्यनु तम ज्याला गणना गदार् जोिडनु पछर् । कामका
लािग िहँडेको समय उसले काम गरे कै मािननेछ ।
काम अविधका आधारमा कमर्चारीले पाउने ज्याला
एसएमडब्लमु ा तय भएको ज्यालाको प�रभाषा धेरै हदसम्म कमर्चारी अध्यादेशसँग
िमल्दोजल्ु दो छ । कमर्चारी अध्यादेशमा अन्यथा व्याख्या नभएको खण्डमा, ज्याला भन्नाले
सबै भ�
ु ानी, कमाइ, यात्रा भ�ाह�, उपिस्थित भ�ा, किमसन, ओभरटाइम ज्याला, िटप्स
तथा र सेवा शल्ु कह� भन्ने बिु झन्छ । कुनै कमर्चारीले गरे को काम वा गन� िजम्मेवारी पाएको
कामको सम्मान वापत् उसले पैसाका �पमा िहसाब गनर् सिकने वा मल्ू यांकन गनर् सिकने
गरी पाएको भ�
ु ानी भने अपवाद ह�न सक्छ२ ।
न्यनू तम ज्याला गणनामा काम नगरे को समयको िहसाब ह�दँ नै । यसकारण कुनै पिन
कमर्चारीलाई यिद काम नगरे को समय (उदाहरण, आराम िदन, िवदा वा वािषर्क छु�ट्ट,
सत्ु के री िवदा, िबरामी आिद) को ज्याला वा भ�ा िदइएको छ भने त्यसलाई न्यनु तम ज्याला
गणना गदार् कमर्चारीले पाउनपु न� ज्याला (भन्नाले "भ�
ु ानी गनर्पु न� ज्याला") मा समावेश
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ग�रनहु द�ँ नै । न्यनु तम ज्याला सम्बन्धी अध्यादेशले पिन िवशेष अवस्थामा िदइने यस्ता
िकिसमका ज्यालालाई मान्दैन िकनिक कमर्चारीको न्यनु तम ज्यालाको मापदण्ड पर्ु याउन
यसको प्रयोग ह�न सक्दछ।
यिद ज्याला अविधमा कमर्चारीले पाउने ज्याला न्यनु तम ज्याला भन्दा कम छ भने उसले
फरक (भन्नाले "अित�र� पा�रश्रिमक") भ�
ु ानी पाउनपु छर् । ज्याला अविधमा कमर्चारीले
पाउने अित�र� रकमबारे रोजगार सम्झौतामै उल्लेख ग�रनपु छर् । अित�र� भ�
ु ानी अन्य
प्रासंिगक काननू अन्तगर्त गणना योग्यतामा पिन लागू ह�न्छ ।
न्यनु तम ज्याला सम्बन्धी अध्यादेश र रोजगार अध्यादेश कुनैले पिन खाना समय र आराम
िदनको ज्याला िदनपु न�बारे के ही उल्लेख गद�नन् । खाना समय र आराम िदनह�को ज्याला
समावेश गनर् पिन सिकन्छ वा रोजगारदाता र कमर्चारीबीच सम्झौता गनर् पिन सिकन्छ ।
खाना समयलाई काम गरे कै घण्टाका �पमा/ज्याला िदइएको भए पिन, आराम िदनको
ज्याला िदएको भए पिन, ज्याला अविध, ज्याला गणना, किमसनको व्यवस्था र अित�र�
ज्याला आिद सबै न्यनु तम ज्यालाको गणना गदार् आकिषर्त ह�न्छन् । आवश्यक परे को
खण्डमा, रोजगारदाता र कमर्चारीले श्रम-व्यवस्थापन सञ्चार र परामशर्माफर् त् काननु ी,
सवं देनशील र तािकर् क आधारमा रोजगार सम्झौता तय गनर्पु छर् । रोजगार अध्यादेशका
अनसु ार, रोजगारदाताले एक�पमा कुनै पिन कमर्चारीको रोजगार नीित र अवस्था फरक
पानर्हु द�ँ नै । रोजगारदाता र कमर्चारीका समस्या समाधान गरी िनष्कषर्मा पग्ु नका लािग श्रम
िवभाग सहयोग गनर् सधैं तयार छ । यिद कमर्चारीलाई आफ्नो रोजगार अिधकार हनन
भएको वा परू ा नभएको लागेमा उनीह�ले श्रम िवभागसँग सहयोग माग्नपु दर्छ । श्रम
िवभागले िनम्न िलिखत मद्दु ामा सिक्रय भएर हेन�छः
उदाहरण ३: एसएमडब्लु दर ($३७.५ प्रितघण्टा /१ मे २०१९ देिख लागू भए अनसु ार)
मािनिलउँ,
•
रोजगार सम्झौताका अनसु ार:
 आइतबार आराम िदनसिहत $८००० प्रितमिहना भ�
ु ानी
 सोमबार देिख शिनरबारसम्म– ८ घण्टा प्रितिदन र दैिनक थप १घण्टा खाना समय
•
(ज्याला अविध) ३० िदनको मिहनामा (४ वटा आइतबार सिहत), काम गरे को कुल
२०८ घण्टा (२६ िदन  ८ घण्टा)
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�श्य (१) ज्याला निदइएको खाना समय र आराम िदन
गणना
(i) काम गरे को कुल घण्टाका आधारमा यो मिहनाको न्यनु तम ज्याला: $७,८०० (२०८
घन्टा  $३७.५)
(ii) यो मिहना कमर्चारीले पाउनपु न� ज्याला४: $८,०००
 यो उदाहरणमा, (ii) नम्बरको अवस्था (i) नम्बरको भन्दा कम नभएकोले न्यनु तम
ज्यालाको मापदण्ड परू ा भएको छ। त्यसैले रोजगारदाताले अित�र� भ�
ु ानी गनर्पु न�
अवस्था आउँदनै ।
�श्य (२) खाना समयको ज्याला िदइएको५ र आराम िदनको ज्याला निदइएको
गणना
(i) काम गरे को कुल घण्टाका आधारमा यो मिहनाको न्यनु तम ज्याला: $७,८०० (२०८
घन्टा  $३७.५)
(ii) यो मिहना कमर्चारीले पाउनपु न� ज्याला६:
$७,१११.१ ($८,०००– $८८८.९ खाना समयको ज्याला७)


यो उदाहरणमा, (ii) नम्बरको अवस्था (i) नम्बर भन्दा कम छ। यो कमर्चारीको
मािसक न्यनु तम ज्याला $८,००० भन्दा कम छ। यहाँ रोजगारदाताले न्यनु तम ज्याला
पर्ु याउन थप $६८८.९ ($७,८०० – $७,१११.१) भ�
ु ानी गनर्पु न�छ। त्यसैले
रोजगारदाताले कुल $८,६८८.९ ($८,००० + $६८८.९) भ�
ु ान गनर्पु छर् ।

�श्य (३) खाना समयको ज्याला निदइएको र आराम िदनको ज्याला िदइएको८
गणना
(i) काम गरे को कुल घण्टाका आधारमा यो मिहनाको न्यनु तम ज्याला: $७,८०० (२०८
घन्टा  $३७.५)
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(ii) यो मिहना कमर्चारीले पाउनपु न� ज्याला६:
$६,९३३.३ ($८,००० – $१,०६६.७ आराम िदनको ज्याला९)
 यो उदाहरणमा, (ii) नम्बरको अवस्था (i) नम्बर भन्दा कम छ। यो कमर्चारीको
मािसक न्यनु तम ज्याला $८,००० भन्दा कम छ। यहाँ रोजगारदाताले न्यनु तम ज्याला
पर्ु याउन थप $८६६.७ ($७,८००– $६,९३३.३) भ�
ु ानी गनर्पु न�छ। त्यसैले
रोजगारदाताले कुल $८,८६६.७ ($८,००० + $८६६.७) भ�
ु ान गनर्पु छर् १० ।
�श्य (४) खाना समय५ र आराम िदन८ दवु ैको ज्याला िदइएको
गणना
(i) काम गरे को कुल घण्टाका आधारमा यो मिहनाको न्यनु तम ज्याला: $७,८०० (२०८
घन्टा  $३७.५)
(ii) यो मिहना कमर्चारीले पाउनपु न� ज्याला६:
$६,१६२.९($८,००० – $१,०६६.७ आराम िदनको ज्याला९ – $७७०.४ खाना
समयको ज्याला११)
 यो उदाहरणमा, (ii) नम्बरको अवस्था (i) नम्बर भन्दा कम छ। यो कमर्चारीको
मािसक न्यनु तम ज्याला $८,००० भन्दा कम छ । यहाँ रोजगारदाताले न्यनु तम ज्याला
पर्ु याउन थप $१,६३७.१ ($७,८००-$६,१६२.९) भ�
ु ानी गनर्पु न�छ। त्यसैले
रोजगारदाताले कुल $९,६३७.१ ($८,००० + $ १६३७.१) भ�
ु ानी गनर्पु छर् ।
अपराध
रोजगार अध्यादेशको ज्याला मापदण्डका आधारमा न्यनु तम ज्याला कमर्चारीलाई िदन
नसक्नु ।
रोजगार अध्यादेशका अनसु ार, कुनै रोजगारदाताले िनयतवश र कुनै िवशेष कारणिबनै
कमर्चारीलाई न्यनु तम ज्याला ितद�न वा बाँक� राख्छ भने यो अपराध मािनन्छ। यो
अवस्थामा रोजगारदातालाई $३५०,००० ज�रवाना र तीन वषर्सम्म जेल सजाय ह�नसक्छ।
कुनै पिन संस्था वा सम्बिन्धत व्यि�ले ज्याला मापदण्ड परू ा नगरे को पाइएमा अपराध गरे को
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ठह�रन्छ र सोअनसु ार उसले मािथकै सजाय भोग्नपु न�छ ।
सम्झौता खारे ज ह�ने:
कमर्चारीको कुनै पिन अिधकार, सेवा, सिु वधा कटौती ह�ने वा रोजगारदाताको प�मा हावी
भएका सम्झौता न्यनु तम ज्याला अध्यादेशले खारे ज गन�छ।
कमर्चारीले काम गरे को कुल घण्टाको रे कडर् राख्ने रोजगारदाता
रोजगारदाताले राख्ने ज्याला र रोजगारी रे कडर् रोजगार अध्यादेशकै मापदण्डमा आधा�रत
ह�नपु छर् । त्यसमा कमर्चारीले ज्याला अविधमा काम गरे को कुल घण्टा (कुनै पिन बेलाको)
समावेश ह�नपु छर् । यो िनम्न अवस्थामा ह�न्छ:
• कमर्चारीमा एसएमडब्लु लागू भएको भए; र
• कमर्चारीले ज्याला अविधमा पाउनपु न� ज्याला $ १५,३०० (मिनटरी क्याप)
प्रितमिहना भन्दा कम भएमा१२ ।
त्यसैले, जब कमर्चारीले ज्याला अविधमा पाउनपु न� रकम $१५,३००प्रितमिहना भन्दा कम
ह�न्छ१२, तब रोजगारदाताले कमर्चारीले ज्याला अविधमा काम गरे को कुल घण्टाको रे कडर्
राख्नपु छर् । तर काम गरे को कुल घण्टाको रे कडर् भए पिन नभए पिन रोजगारदाताले
कमर्चारीलाई न्यनु तम ज्यालाभन्दा कम ज्याला िदनहु द�ँ नै ।
मािसक मिनटरी क्याप (भन्नाले $१५,३००१२) मा कमर्चारीले काम गरे को कुल घण्टाको
रे कडर् राख्न छुटाएका रोजगारदाताका हकमा ज्यालाको प�रभाषा त्यही ह�न्छ जनु न्यनु तम
ज्याला अध्यादेशमा उल्लेख छ। कमर्चारीलाई िदइने कुनै पिन समयको भ�
ु ानी (आराम
िदन, िवदा, वािषर्क िवदा, सत्ु के री िवदा, िबरामी िवदा आिदको भ�ा तथा भ�
ु ानी) उसले
पाउने ज्याला अविधको ज्यालामा जोड्न पाइँदनै । त्यसैले, कमर्चारीले पाउनपु न� ज्याला
मािसक मिनटरी क्याप ($१५,३००) भन्दा कम नहोस् भन्नका लािग मािथ उल्लेख ग�रएका
भ�
ु ानीह� भएको भए जोड्न पाइँदनै ।
रोजगारदाता र कमर्चारी दवु ैले हािजरी, काम गरे को घण्टा, ज्याला आिदको राम्रो रे कडर्
राख्नपु दर्छ तािक कमर्चारीह�को अिधकार र सिु वधा कटौती नहोस् र अनावश्यक झमेला
बेहोनर्ु नपरोस् ।
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नोटह�:
१. १ मे २०१९ देिख लागू ह�ने गरी एसएमडब्लु दर $ ३४.५ बाट बढाएर $३७.५
प्रितघण्टा बनाइएको छ। यिद १ मे २०१९ ज्याला अविधिभत्र परे मा एसएमडब्लक
ु ो दर
$३७.५ प्रितघण्टाकै िहसाबमा त्यो समयको ज्याला िदइनपु छर् । अथार्त् १ मे २०१९पिछ
कमर्चारीले ज्याला अविधमा काम गरे को सबै घण्टाको न्यनु तम ज्याला गणना
एसएमडब्लक
ु ो नयाँ दरमा ह�नपु न�छ ।
२. कृपया रोजगार अध्यादेशको संि�� गाइड हेनर्हु ोस् ।
३. प�रभाषाह�का लािग न्यनु तम ज्याला सम्बन्धी अध्यादेश हेनर्हु ोस् ।
४. �श्य (१) (खाना समय र आराम िदनको ज्याला निदएको) को उदाहरणमा पन�
रोजगारदाताले काम नगरे को घण्टाको ज्याला िदन बाध्य छै न। त्यसैले कमर्चारीले
पाउनपु न� ज्याला गणना गदार् उदाहरणमा िदए जस्तै कमर्चारीले पाउने अित�र� भ�
ु ानी
घटाउनु पद�न ।
५. खाना समयको ज्याला िदइएको भए पिन वा नभए पिन, खाना समयको ज्याला गणना
त�रका कमर्चारी र रोजगारदाता बीच भएको रोजगार सम्झौताका आधारमा ह�न्छ। यद्यपी,
यिद कमर्चारीको खाना समय पिन न्यनु तम ज्याला अध्यादेश अन�
ु पको (कृपया मािथ
उल्लेिखत 'काम गरे को घण्टा' शीषर्क हेनर्हु ोस)् काम गरे को घण्टािभत्रै पछर् भने चािहँ
न्यनु तम ज्याला गणना गदार् उ� काम गरे को घण्टा समावेश ग�रनपु छर् ।
६. न्यनु तम ज्याला अध्यादेशका अनसु ार, कमर्चारीले काम नगरे को समयका लािग िदइएको
कुनै पिन ज्याला उसले पाउनपु न� ज्यालामा समावेश ग�रनहु द�ँ नै ।
७. खाना समयको ज्याला िदइएको भए पिन वा नभए पिन, खाना समयको ज्याला गणना
त�रका कमर्चारी र रोजगारदाता बीच भएको रोजगार सम्झौताका आधारमा ह�न्छ। यो
उदाहरणमा, मिहनामा ३० िदन मािनएको छ (आराम गन� ४ िदन र काम गन� २६
िदनसिहत)। दोस्रो �श्य (२) (खाना समयको ज्याला िदइएको र आराम समयको ज्याला
निदइएको) मा त्यो मिहनाको खाना समयको ज्याला $८८८.९ (अथार्त,् $८,०००÷
२६ िदन ÷ ९ घण्टा२६ खाना समय) ह�न्छ । खाना समयको ज्याला उ� मिहनामा
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काम गन� िदनको सख्ं याका आधारमा फरक पनर् सक्छ। अथवा खाना समयको ज्याला
रोजगारदाता र कमर्चारी बीचको रोजगार सम्झौता अनसु ार गणना भएमा यो उदाहरणको
भन्दा फरक ह�नेछ। ज्यालाबारे बझु ाउनका लािग मात्र यहाँ अनमु ािनत रकम रािखएको हो
।
८. आराम िदनह�को ज्याला िदइएको भए पिन वा नभए पिन, आराम िदनको ज्याला
गणना त�रका कमर्चारी र रोजगारदाता बीच भएको रोजगार सम्झौताका आधारमा ह�न्छ
।
९. आराम िदनको ज्याला िदइएको भए पिन वा नभए पिन, आराम िदनको ज्याला गणना
त�रका कमर्चारी र रोजगारदाता बीच भएको रोजगार सम्झौताका आधारमा ह�न्छ। यो
उदाहरणमा, मिहनामा ३० िदन मािनएको छ (आराम गन� ४ िदनसिहत) । त्यो मिहनाको
आराम िदनको ज्याला $१,०६६.७ (अथार्त,् $८,०००÷ ३० िदन  ४ आराम िदन)
ह�न्छ । आराम िदनको ज्याला उ� मिहनामा ह�ने िदनको संख्याका आधारमा फरक पनर्
सक्छ। अथवा आराम िदनको ज्याला रोजगारदाता र कमर्चारी बीचको रोजगार सम्झौता
अनसु ार गणना भएमा यो उदाहरणको भन्दा फरक ह�नेछ ।
१०. त्यो मिहनाको आराम िदनको ज्याला $१,०६६.७ (अथार्त,् $८,०००÷ ३० िदन 
४ आराम िदन) ह�न्छ । आराम िदनको ज्याला उ� मिहनामा ह�ने िदनको सख्ं याका
आधारमा फरक पनर् सक्छ । अथवा आराम िदनको ज्याला रोजगारदाता र कमर्चारी
बीचको रोजगार सम्झौता अनसु ार गणना भएमा यो उदाहरणको भन्दा फरक ह�नेछ ।
एकिछनका लािग मानौं, कमर्चारी र रोजगारदाता बीच आराम िदनको ज्याला गणना
त�रका $३७.५ प्रितघण्टा  ८ घण्टा छ । अब यो िहसाबमा त्यो मिहनाको ४ आराम
िदनको ज्याला $१,२०० (अथार्त् $३७.५ प्रितघण्टा  ८ घण्टा ४ आराम िदन)
ह�नेछ। यिद त्यो मिहनामा ३१ िदन छ भने (आराम गन� ४ िदन र काम गन� २७ िदन
सिहत), त्यो मिहना काम गरे को कुल घण्टाका आधारमा कमर्चारीले पाउने न्यनु तम
ज्याला $८,१००, (अथार्त् २७ िदन  ८ घण्टा  $३७.५) ह�नेछ । त्यसैले
रोजगारदाताले कुल $९,३०० (अथार्त् $८,१०० + $१,२००) भ�
ु ान गनर्पु न�छ ।
११. खाना समयको ज्याला िदइएको भए पिन वा नभए पिन, खाना समयको ज्याला गणना
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त�रका कमर्चारी र रोजगारदाता बीच भएको रोजगार सम्झौताका आधारमा ह�न्छ। यो
उदाहरणमा, मिहनामा ३० िदन मािनएको छ (आराम गन� ४ िदन र काम गन� २६
िदनसिहत)। चौथो �श्य (४) (खाना समय र आराम िदन दवु ैको ज्याला िदइएको) मा
त्यो मिहनाको खाना समयको ज्याला $७७०.४ (अथार्त,् $८,०००÷ ३० िदन ÷ ९
घण्टा२६ खाना समय) ह�न्छ । खाना समयको ज्याला उ� मिहनामा काम गन�
िदनको सख्ं याका आधारमा फरक पनर् सक्छ । अथवा खाना समयको ज्याला
रोजगारदाता र कमर्चारी बीचको रोजगार सम्झौता अनसु ार गणना भएमा यो
उदाहरणको भन्दा फरक ह�नेछ। ज्यालाबारे बझु ाउनका लािग मात्र यहाँ अनमु ािनत रकम
रािखएको हो ।
१२. १ मे, २०१९ देिप लागू ह�ने गरी मिनटरी क्याप रकम $१४,१०० बाट बढाएर
$१५,३०० प्रितमिहना बनाइएको छ ।
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सोधपछ
ु
२४- घण्टा खल
ु ा रहने सोधपछ
ु हटलाइन: २७१७ १७७१ ( “१८२३” द्वारा व्यविस्थत)
श्रम िवभाग अन्तगर्तको श्रम सम्बन्ध प्रभाग कायार्लयका कमर्चारीसँग सोधपछ
ु
Hong Kong
Hong Kong East

12/F, 14 Taikoo Wan Road,
Taikoo Shing, Hong Kong.

Hong Kong West

3/F, Western Magistracy Building,
2A Pok Fu Lam Road, Hong Kong.
Kowloon

Kowloon East

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

Kowloon West

Room 1009, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon.

Kowloon South

2/F, Mongkok Government Offices,
30 Luen Wan Street, Mong Kok, Kowloon.

Kwun Tong

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

Tsuen Wan

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

Kwai Chung

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

Tuen Mun

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

Sha Tin & Tai Po

Rooms 304 - 313, 3/F, Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories.

श्रम िवभागको वेबसाइट:
www.labour.gov.hk
(Nepali version)
2019
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