
 कोलोराडोको अित�र� समयको काम (ओभरटाइम)  तथा  �ूनतम वेतन मापद�स��ी आदेश 
 लागू �ने िमित १/१/२३: वािषर्क �पमा अद्याव�धक �नुपछर्;  
 ("को�् आदेश") #38 पचार् तथा सूचना 
 नयाँ पचार् हरेक म�-िडसे�रमा उपल� �न्छ 

यो  पचार् सं�ेप  हो र श्रम कानुनको पूणर् जानकारीको �पमा भर पनर् सिकँदैन । सबै िनयमह�, त� पानाह�, अनवुादह�, प्र�ह�, वा गनुासोह�का लािग, िन�मा स�कर्  गनुर्होस्: 
श्रिमक मापद� तथा त�ाङ्क िवभाग, ColoradoLaborLaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, ३०३-३१८-८४४१ / ८८८-३९०-७९३६ 

कोलोराडोको �ूनतम �ाला: सन् २०२३ मा $१३.६५/घण्टा, वा ब��स पाउने कामदारह�का लािग $१०.६३ (िनयम ३) 

• मुद्रा��िनका कारण �ूनतम �ाला प्र�ेक वषर् समायोजन ग�रन्छ, �सैले मा�थको रकम सन् २०२3 का लािग मात्र हो। 

• अ�भभावक वा कसकैो पालनपोषणमा रहेको नाबा�लग जसलाई पूणर् �ूनतम �ालाको १५% कम भु�ान गनर् सिकनेबाहेक सबै कामदारह�लाई कम्तीमा �ूनतम �ाला (िनयम २ मा छुट नभएमा) भु�ान 
ग�रनुपछर्, उ� भु�ानी चाहे घण्टाका दर वा अ� त�रकाले (तलब, द�ुर, काम िवशेष। आिद) गनुर्पछर्। 

• यिद अ� श्रमस��ी काननू पिन लागू �न्छन् भने उ� �र प्रयोग गनुर्होस,् ज�ो: डे�रको �नूतम �ाला (सन् २०२३ मा $१७.२९) 

अित�र� समयको काम (ओभरटाइम): ह�ाको  ४० घण्टा  बढी, िदनको  १२  वा , १२  लगातार-,  िन�  घण्टाको  1½  (िनयम ४)  

• यिद २ वा बढी ह�ा वा िदनमा औसत कम घण्टा �न्छ भने पिन प्र�ेक ह�ा ४० घण्टा, वा िदनमा १२ भ�ा बढी काम गरे अित�र� समयको काम तनखा िदन अिनवायर् छ 

• रोजगारदाताले अित�र� समत काम गरेबापर डेढ गुना तनखा िदनकुो सट्टा छुिट्ट ("तनखासिहतको िबदा") िदन पाउँदैनन ्

• मु� अस�ित / छुटह� (सबै िनयमह� २.३-२.४ मा िव�ुत �पमा िदइएको छ): 
- �ा� सेवाका जािगरह�का सानो स�ाका जािगरेको संशोिघतत अित�र� समयको काम; केही खास ठूलो सवारी चलाउन ेचालकलाई छुट 
- ओरालो िहउँमा �च�ेटी/  िहउँको खेल (स्रो-बोडर्) का जािगरेका लािग ह�ाको ४० घण्टामा अित�र� समयको कामको िनयम ला�ैन (तर धेरै संघीय काननुअ�गर्त ५६, घण्टामा अित�र� समयको कामको 

िनयम) 
- कृिष, ११/१/२२ अनसुार; अित�र� समयको िनयम ६० घण्टाप�छ; िदनको १२ घण्टा काम गदार् आधा घण्टाको तलबी िवश्राम, यिद १५ घण्टाभ�ा बढी भए थप भु�ानी 

खाना अव�ध: ३० िमनेट िनबार्ध र काम-मु�, ५ घण्टाभ�ा बढीका �सफ्टह�का लािग  (िनयम १.९) 

• तलब नपाउने �न स�, तर यिद कामदारह�लाई पणूर् �पमा मात्र सबै कतर्�ह�बाट छुटकारा िदइन्छ र िनजी गितिव�धह� गनर् अनुमित िदइन्छ 

• यिद कामका कारण खाना खने िनबार्ध अव�ध अ�ावहा�रक �न्छ भने काम गदार् खाने �ीकृित िदनपुछर् र उ� समयको तनखा िदनुपछर् 

• �ावहा�रक भएस�, खाना खाने अव�ध कम्तीमा काम थालेको १ घण्टाप�छ र कामको समय सिकनु एक घण्टाअिघ �नुपछर् 

आराम अव�ध: १० िमनेट िनबार्ध र काम-मु�, ४ घण्टाभ�ा  बढीका �सफ्टह�का लािग (िनयम ५.२) 

#काम गन� समय (घण्टा) २ स� >२, ६ स� >६, १० स� >१०, १४ स�  >१४, १८ स� >१८, २२ स� >२२ 
#आराम अव�धह� 0 १ २ ३ ४ ५ ६ 

• कायर्�ल प�रसरबािहर �नुपद�न, तर कामपरेको �नु�ँदैन र �ावहा�रक भएस� ४ घण्टाको म�ितर �नपुछर् 

• आराम अव�धह� �नूतम �ालामा  ग�रने काम तथा अितर� समयको (ओभरटाइम) को उदे्द�का लािग हो र यिद रोजगारदाताह�ले आराम अव�धकह�को अ�धकार िदँदैनन ्र अनुमित िदँदैनन् भने उनीह�ले 
गैर-घण्टा-भू�ानी गन� कामदारह�सिहत िवश्राम अव�धह�बापतको समयका लािग अित�र� रकम  ितनुर्पछर्  

• मु� अस�ित/छुटह�: 
- कितपय अव�ामा, १० िमनेटको आराम अव�धलाई ५ िमनेटका दरले भाग लगाउन सिकन्छ (िनयम ५.२.१) 
- कृिष: केही कामका लािग  धेरे आराम-समयह� चािहन्छन;् अ� िम�ा �न् (िनयम २.३, तथा कृिषस��ी श्रिमकको अव�ाबारे िनयम) 

कायर् समय: रोजगारदाताह�ले आफ्ना फाइदाका लािग श्रम/सेवा गन� अनुमित िदएबापतको समयको तनखा भु�ान (िनयम १.९) 

• सबै समय प�रसरमा, काममा, वा कायर्�लह�मा (तर काम नगरेको कामदारह�लाई प�रसरमा मात्र �न निदने) लगायत िन�: 
- कपडा/िवशेष आवरण लगाउँदा/ख�ेा )तर कामबािहरै लगाएका लुगाह� होइन),  सफा गदार्/तयारी गदार्  वा अ� कामबाहेकको कतर्� पूरा गदार्, 
- कामका �ज�ेवारीह� कुदार् वा कामस��ी जानकारी �लँदा वा एकआपसमा बाँढ्दा (कुराकानी आिदबाट), 
- सुर�ा/संर�ण जाँच वा हा�जरी गन�/कामका लािग �भत्र प�े वा बािहर िन�न ेवा 
-  मा�थका म�े कुनै कामह� कदार्। 

•  रोजगारदाताका लािग ग�रने यात्र काम गरेको समयमा गिनन्छ; सामा� घर/काम गन� यात्रा गिनँदैन (िनयम १.९.२ मा िव�ृत) 

• सु�े समय, यिद पयार्� �पमा बाधारिहत र लामो भए, खास अव�ाह�मा यसमा नपानर् सिकन्छ (िनयम १.९.३ मा िव�ुत)। 

कटौती, के्रिडट, खचर् र रो�ा तलब (िनयम ६ र सी.आर.एस् शीषर्क ८ को  धारा ४) 

• अ��म तलब: त�ाल चु�ा गनर्पन� (यिद रोजगारदाताले कामबाट िनकाले) वा आउँदो भु�ानी िमितमा (यिद काम गन� मािनसले राजीनामा िदएमा) 

• िबदाको तलब: िबदा �ँदै गरका कामदारह�लाई छुट्टीका लािग प्रयोग गनर् यो� भु�ान ग�रएको समयसिहत, कामबाट िनकाल्नुको कारण, राजीनामा िदन ेसचूना निदएको, आिदका आधारमा जफ्ती कटौती वा 
निततोक� सब ैउपा�जर्को र प्रयोग नग�रएको छुट्टीको तलब भु�ानी गनुर्पछर्। 

• तलबमा कटौतीह�: यिद तल सूचीबद्ध वा सी.आर.एस ८-४-१०५ मा छ (कामदारको फाइदाका लािग �ल�खत सम्झौतामा, प्रह�को िववरणमा चोरीका लािग वा लेखा परी�णप�छ स�ित �ितका लािग 
काननुको अिनवायर् गरेका कटौतीसिहत) 

• ब��स के्रिडटह�: रोजगारदाताह�ले �ूनतम �ालाअ�गर्त $३.०२ स� भु�ान गनर् स�न् (सन ्२०२३ मा $१४.२७ वा डनभरमा $१०.६३) यिद: (क)  ब��सह�  (अिनवायर् सेवा शु� होइन ) भु�ानी  
पूणर्  �नूतमस� बढाउनुहोस ्र   & (ख)  उ�  ब��सह�  ब��स  नपाउन े कामदार/मा�लकह�तफर्   पठाइन ेछैनन ्

• खाना के्रिडटह�/कटौतीह�: �ै��क �पमा �ीकारएका खानाह� लागत वा मू� (रोजगारदाताको फाइदािवनाको) का लािग अनुमित 

• वास के्रिडटह�/कटौतीह�: यिद आवास �ै��क �पमा कामदारले �ीकारेमा, मु� �पमा कामदारको (रोजगारदाताको होइन) फाइदा िन�म्त, �ल�खत �पमा दतार् ग�रएको र प्रित ह�ा $२५ वा $१०० 
सीमास� अनुमित (आवासका प्रकारमा आधा�रत) 

• पोशाकह�: जबस� ितनीह� िवशेष सामग्री वा धारणा (िडजाइन) िवना बनाइएका साधारण कपडाह� �न ्भन ेकामदारह�को कुन ैपिन लागत नलगाइ उपल� गराइनुपछर्: कुन ैपिन िवशेष सरसफाइका लािग 
आव�क भु�ानी रोजगारदाताह�ले ितनुर्पछर् र सामा� �पमा �ाितएमा तथा फािटएमा �सका लािग धरौटी वा कटौती अिनवायर् �नु�ँदैन। 

को�् बाट िम�ा  (िनयम २.२ ले सब ैसूचीबद्ध गछर्; िम�ाह� तल िदइएका छन्) 

• उ� प्रिव�धक क�टुर कामका लािग $३१.४१/घण्टाबाहेक, कायर्कारी प्रमुख/सपुरभाइजर, प्रशासक र पशेा िवशेषका �ावसायी�लाई सन् २०२३ मा $५०, ००० (सन ्२०२४ मा $५५,०००, �सप�छ 
मुद्रा��ित समायो�जत) भु�ान। 

• अ� उ� सापोनापो �ने, गैर-िनद��शका-श्रमका कामदारह�लाई मा�थको तलबको कम्तीमा २.२५ गुणा भु�ान (सन ्२०२३ मा $११२,५००) 

• यिद �व�ापनमा सिक्रय �पमा संल� �ने भए मा�लकको २०% वा गैरनाफा उ�-भु�ान/उ�तम तहका कामदार 

• िव�भ� प्रकार (सबै होइन) का िबके्रता, भाडाको सवारी चालक, �शिवर (�ा�)/बाह्य �श�ा �लगत कामदार वा स�ि� प्रब�कह� 

शे्र�ा तथा अ�धकारका सूचना (िनयम ७) 

• रोजगारदाताह�ले सब ैकामदारह�लाई काम गरेको समय, तलब दर (कुन ैपिन ब��स र के्रिडटह�सिहत) र कुल तलबसमेतको तलब िववरणह� िदनु (र तीन वषर्स� रा�ु) पछर् 

• यस वषर्को पचार् स�जलैसँग प�ँच �ने ठाउँमा दे� ेगरी रा�/ुटाँ�ुपछर् वा �ावहा�रक नभएमा (ज�ै घरबाट काम गन� कामदारह�का लािग) काम स�ु गरेको एक मिहना�भत्र तथा कामदारह�ले प्रित�लिप 
अनुरोध गरेमा उपल� गराउनुपछर्  

• रोजगारदाताह�ले कुन ैपिन रोजगार सहयोगी पु��का वा िनद��शकामा यो पचार्को प्रित�लपी वा को� आदेश समावेश गनुर्पछर् 

• यो पचार् काटकुट पारेर जानकारी प्रदान गन�सिहत अ�धकार िनयमह�को उ�ङ्घन (कुनै मा�ममा सावर्जिनक गन� वा िववरण) गनार्ले ज�रवाना र/वा कामदार िवशेष के्रिडटह�, कटौतीह� वा को�मा छुटह�का 
लािग अयो� ठहनर् स� 

उजुरी तथा प्रितशोध-िवरोधी अ�धकार (िनयम ८) 

• कामदारह�ले िवभाग (तल िदइएको स�कर्  जानकारी) मा उ�ङ्घनह�बारे उजुरी वा सूचनाह� पठाउन स�न ्वा अदालतमा मुद्दा दतार् गनर् स�न ्

• रोजगारदाताह�ले आफ्ना अ�धकारह� प्रयोग गन� कामदारह�िव�द्ध उही �पमा बदला �लन, वा ह��ेप गनर् सक्दैनन ्

• अ�ात सूचनाह� �ीकार ग�रन्छ; अनुरोध गरेका ख�मा अनामता वा गो�ाताको र�ा ग�रन्छ (�ाला सुर�ा िनयम ४.७) 

• जो �वसायका लािग मात् नभएर, यिद �वसाय एक प्रकारको िनगम, साझेदारीमा रहेको सं�ा वा अ� कुनै सं�ा जुन �सको मा�लक (ह� बाट छुटै्ट छ भने पिन काममा िनय�णको है�सयत भएका 
मा�लकह� वा अ� �ि�हरञ केही उ�ङ्घनका लािग उ�रदायी �न स�न ्(िनयम १.६) 

• अ�ागमन ��ित यी श्रिमक अ�धकारका लािग अप्रासंिगक छन्: खोज-अनसु�ान तथा िनणर्यह�का अव�ामा उ� िवभागले सोधखोज वा उजुरी गद�न र कसैले पिन यी अ�धकारह�मा ह��पे गनर् अ�ागमन 
��ितको प्रयोग गनुर् काननुिव�द्ध हो (उजुरी सुर�ा िनयम ४.८) 


