कोलोराडोको अमतररक्त समयको काम (ओभरटाइम) तथा न्यूनतम वेतन मापदण्डसम्बन्धी आदे श
("कोम्प्स् आदे श") #३८, पर्ाा तथा सूर्ना

लािु हुने मममत १/१/२२: वामषाक रूपमा अद्यावमिक हुनुपर्ा ;
अद्यतन पर्ाा हरे क मध्य-मडसेम्बरमा उपलब्ध हुन्र्

कटौती, क्रेमडट, खर्ा, र रोक््का तलब (नियम ६, सी.आर.एस्. नशर्षक ८ को िारा ४)

कोलोराडोको न्यूनतम पाररश्रममक: सन् २०२२ मा $१२.५६ / घन्टा, वा बक्सिस पाउने कामदारहरूका लामि $९.५४ (नियम ३)

• मुद्रास्फीनिकाा कारण न्यूििम पाररश्रनमक प्रत्येक वर्ष समायोजि गररन्छ, त्यसैले मानिको रकम सि् २०२२ काा लानग मात्र हो ।
• अनििावक वा कसैको पालिपोर्णमा रहेको िाबानलग जसलाई पूणष न्यूििम पाररश्रनमकको १५% कम िुक्ताि गिष सनकिेबाहेक सबै कामदारहरूलाई
कम्तिमा न्यूििम पाररश्रनमक (नियम २ मा नमन्हा ििएमा) िुक्ताि गररिुपछष , उक्त िुक्तािी चाहे घण्टाका दर वा अन्य िररकाले (िलब, दस्तूर, काम नवशेर्,
आनद) गिुषपछष ।

•

अम्तन्तम िलब: ित्काल चु क्ता गिषपिे (यनद रोजगारदािाले कामबाट निकाले) वा आउँ दो िुक्तािी नमनिमा (यनद काम गिे मानिसले राजीिामा नदएमा)

•

नबदाको िलब: नबदा हुँ दै गरे का कामदारहरूलाई छु ट्टीकाा लानग प्रयोग गिष योग्य िुक्ताि गररएको समयसनहि, कामबाट निकाल्िुको कारण, राजीिामा नदिे सूचिा
िनदएको, आनदकाा आिारमा जफ्ती कटौिी वा ििोकी सबै उपजषाेको र प्रयोग िगररएको छु ट्टीको िलब िुक्तािी गिुषपछष ।

•

• यनद अरू श्रमसम्बन्धी कािुि पनि लागु हुन्छि् ििे उच्च स्तर प्रयोग गिुषहोस्, जस्तोोः डे ििरको न्यूििम पाररश्रनमक (सि् २०२२ मा $१५.८७) ।

िलबमा कटौिीहरू: यनद िल सू चीबद्ध वा सी.आर.एस. ८-४-१०५ मा छ (कामदारको फाइदाका लानग नलम्तखि सम्झौिामा, प्रहरीको नववरणमा चोरीका लानग, वा लेखापरीक्षणपनछ सम्पनि क्षनिका लानग कािुिले अनिवायष गरे का कटौिीसनहि)

अमतररक्त समयको काम (ओभरटाइम): हप्ताको ४० घन्टा बढी, मदनको १२, वा १२ लिातार- मनत्य घन्टाको तनखाको डे ढा (नियम ४)
• यनद २ वा बढी हप्ता वा नदिमा औसि कम घन्टा हुन्छ ििे पनि प्रत्येक हप्ता ४० घन्टा, वा नदिमा १२ िन्दा बढी काम गरे अनिररक्त समयको कामको ििखा नदि
अनिवायष छ ।

• रोजगारदािाले अनिररक्त समय काम गरे बापि डे ढ गुणा ििखा नदिुको सट्टा छु नट्ट ("ििखासनहिको नबदा") नदि पाउँ दैिि् ।
• मुख्य असम्मनि / नमन्हाहरू (सबै नियमहरू २.३-२.४ मा नवस्तृि रूपमा नदइएको छ):

•

बम्तिस क्रेनडटहरूोः रोजगारदािाहरूले न्यूििम पाररश्रनमकअन्तगष ि $३.०२ सम्म िुक्ताि गिष सक्छि् (सि् २०२२ मा $९.५४, वा डे ििरमा $१२.८५), यनद:
(क) बम्तिसहरू (अनिवायष सेवा शुल्क) िुक्तािी पूणष न्यूििमसम्म बढाउिुहोस् , र (ख) उक्त बम्तिसहरू बम्तिस िपाउिे कामदार / मानलकहरूिफष पठाइिे छै िि् ।

•

खािा क्रेनडटहरू / कटौिीहरूोः स्वैम्तिक रूपमा स्वीकाररएका खािाहरू लागि वा मूल्य (रोजगारदािाको फाइदा नबिाको) का लानग अिुमनि

•

वास क्रेनडटहरू / कटौिीहरूोः यनद आवास स्वैम्तिक रूपमा कामदारले स्वीकारे मा, मुख्य रूपमा कामदारको (रोजगारदािाको होइि) फाइदाका निम्ति, नलम्तखि
रूपमा दिाष गररएको, र प्रनि हप्ता $२५ वा $१०० सीमासम्म अिुमनि (आवासका प्रकारमा आिाररि)

- स्वास्थ्य सेवाका जानगरहरूका सािो संख्याका जानगरे को संशोनिि अनिररक्त समयको काम; केही खास ठूला सवारी चलाउिे चालकलाई नमन्हा ।
- ओरालो नहउँ मा नचप्लेटी / नहउँ को खेल (स्नो-बोडष ) का जानगरे का लानग हप्ताको ४०-घन्टामा अनिररक्त समयको कामको नियम लाग्दै ि (िर िेरै संघीय

•

कािुिअन्तगषि ५६- घन्टामा अनिररक्त समयको कामको नियम) ।
- कृनर्, ११/१/२२ अिुसार: अनिररक्त समयको नियम ६० घन्टापनछ; नदिको १२ घन्टा काम गदाष आिा घन्टाको िलबी नवश्राम, यनद १५ घन्टािन्दा बढी िए िप

पोशाकहरू: जबसम्म नििीहरू नवशेर् सामग्री वा िारणा (नडजाइि) नबिा बिाइएका सािारण कपडाहरू हुि् ििे कामदारको कुिै पनि लागि िलगाइ उपलब्ध गराइिु
पछष ; कुिै पनि नवशेर् सरसफााइका लानग पिे आवश्यक िुक्तािी रोजगारदािाहरूले नििुषपछष , र सामान्य रूपमा च्यानिएमा ििा फानटएमा त्यसका लानग िरौटी वा
कटौिी अनिवायष हुिुहुँदैि ।

"कोम्प्स्"बाट ममन्हा (नियम २.२ ले सबै सूचीबद्ध गछष ; मुख्य नमन्हाहरू िल नदइएका छि्)

िुक्तािी ।

• उच्च प्रानवनिक कम्युटर कामका लानग $२८.९२/घन्टाबाहेक, कायषकारी प्रमुख / सुपरिाइजर, प्रशासक, र पेशा-नवशेर्का व्यावसायीहरूलाई सि् २०२२ मा

खाना अवमि: ३० ममनेट मनबााि र काम-मुक्त, ५ घण्टाभन्दा बढीका मसफ्टहरूका लामि (नियम १.९)

$४५,००० (सि् २०२३ मा $५०,०००, सि् २०२४ मा $५५,०००, त्यसपनछ मुद्रास्फीनि-समायोनजि) िुक्ताि ।

• िलब िपाउिे हुिसक्छ, िर यनद कामदारहरूलाई पूणष रूपमा मात्र सबै किषव्यहरूबाट छु टकारा नदइन्छ, र निजी गनिनवनिहरू गिष अिुमनि नदइन्छ ।
• यनद कामका कारण खािा खािे निबाषि अवनि अव्यावहाररक हुन्छ ििे काम गदाष खािे स्वीकृनि नदिुपछष , र उक्त समयको ििखा नदिुपछष ।
• व्यावहाररक िएसम्म, खािा खािे अवनि किीमा काम िालेको १ घन्टापनछ र कामको समय सनकिु एक घन्टाअनघ हुिुपछष ।

• अरू उच्च सापोिापो हुिे, गैर-निदे नशका-श्रमका कामदारहरूलाई मानिको िलबको किीमा २.२५ गुणा िुक्ताि (सि् २०२२ मा $१०१,२५०)
• यनद व्यवस्िापिमा सनक्रय रूपमा संलग्न हुिे िए मानलकको २०%, वा गैरिाफा उच्च-िुक्ताि / उच्चिम िहका कामदार
• नवनिन्न प्रकार (सबै होइि) का नबक्रेिा, िाडाका सवारी-चालक, नशनवर (क्याम्प) / बाह्य नशक्षा स्िलगि कामदार, वा सम्पनि प्रबन्धकहरू

आराम अवमिहरू: १० ममनेट, तनखा पाउने िरी, प्रत्येक ४ घन्टा (नियम ५.२)
# काम समय (घन्टा):

२ सम्म

>२, ६ सम्म

>६, १० सम्म

>१०, १४ सम्म

>१४, १८ सम्म

>१८, २२ सम्म

>२२

# आराम अवमिहरू:

०

१

२

३

४

५

६

श्रेस्ता तथा अमिकारका सूर्ना (नियम ७)

• रोजगारदािाहरूले सबै कामदारहरूलाई काम गरे को समय, िलब दर (कुिै पनि बम्तिस र क्रेनडटहरूसनहि), र कुल िलबसमाे िको िलब नववरणहरू नदिु
(र िीि वर्षसम्म राख्िु ) पछष ।

• कायषस्िल पररसरबानहर हुिुपदै ि, िर कामपरे को हुिुहुँदैि, र व्यावहाररक िएसम्म ४ घन्टाको मध्यनिर हुिुपछष ।
• आराम अवनिहरू न्यूििम पाररश्रनमकमा गररिे काम ििा अनिररक्त समयको काम (ओिरटाइम) को उद्दे श्यका लानग हो, र यनद रोजगारदािाहरूले आराम
अवनिहरूको अनिकार नदँ दैिि् र अिुमनि नदँ दैिि् ििे उिीहरूले गैर-घण्टा-िुक्तािी गिे कामदारहरूसनहि नवश्राम अवनिहरूबापिको समयका लानग

•

अनिररक्त रकम नििुषपछष ।
मुख्य असम्मनि / नमन्हाहरू:

• यस वर्षको पचाष सनजलैसँग पहुँच हुिे ठाउँ मा दे ख्ने गरी राख्िु / टाँस्नुपछष , वा व्यावहाररक ििएमा (जस्तै ाोः घरबाट काम गिे कामदारहरूका लानग) काम सुराू
गरे को एक मनहिानित्र ििा कामदारहरूले प्रनिनलनप अिुरोि गराे मा उपलब्ध गराउिुपछष ।

• रोजगारदािाहरूले कुिै पनि रोजगार सहयोगी-पुम्तस्तका वा निदे नशकामा यो पचाष को प्रनिनलनप, वा कोम्स आदे श समावेश गिुषपछष ।
• यो पचाष काटकुट पारे र जािकारी प्रदाि गिेसनहि अनिकार नियमहरूको उल्लंघि (कुिै माध्यममा सावषजनिक गिे वा नविरण) गिाष ले जररवािा र/वा

- कनिपय अवस्िामा, १० नमिे टको आराम अवनिलाई ५ नमिेटका दरले दु ई िाग लगाउि सनकन्छ (नियम ५.२.१)
- कृनर्ोः केही कामका लानग िेरै आराम-समयहरू चानहन्छि्; अरू नमन्हा हुि् (नियम २.३, ििा कृनर्सम्बन्धी श्रनमकको अवस्िाबारे नियम)

काया समयः रोजिारदाताहरूले आफ्ना फाइदाका लामि श्रम / सेवा िने अनुममत मदएबापतको समयको तनखा भुक्तान (नियम १.९)

• सबै समय पररसरमा, काममा, वा कायषस्िलहरूमा (िर काम िगरे का कामदारहरूलाई पररसरमा मात्र हुि िनदिे ) लगायि निम्न:
- कपडा / नवशेर् आवरण लगाँ दा / खोल्दा (िर कामबानहरै लगाएका लुगाहरू होइि), सफा गदाष / ियारी गदाष , वा अरू कामबाहे कको किषव्य पूरा गदाष ,
- काममा नजम्मेवारीहरू कुदाष , वा कामसम्बन्धी जािकारी नलँदा वा एकआपसमा बाँ ढ्दा (कुराकािी आनदबाट),
- सुरक्षा / संरक्षण जाँ च, वा हानजरी गिे / कामका लानग नित्र पस्ने वा बानहर निस्किे, वा
- मानिका मध्ये कुिै कामहरू कुदाष ।
रोजगारदािाका लानग गररिे यात्रा काम गरे को समयमा गनिन्छ; सामान्य घर / काम गिे यात्रा गनिदै ि (नियम १.९.२ मा नवस्तृि)

•
• सुत्ने समय, यनद पयाषप्त रूपमा बािारनहि र लामो िए, खास अवस्िाहरूमा यसमा िपािष सनकन्छ (नियम १.९.३ मा नवस्तृि) ।

काामदार-नवशेर् क्रेनडटहरू, कटौिीहरू, वा कोम्समा छूटहरूकाा लानग अयोग्य ठहिष सक्छ ।

उजुरी तथा प्रमतशोि-मवरोिी अमिकार (नियम ८)

• काामदारहरूले नविाग (िल नदइएको सम्पकष जािकारी) मा उल्लंघिहरूबारे उजुरी वा सूचिाहरू पठउि सक्छि्, वा अदालिमा मुद्दा दिाष गिष सक्छि् ।
• रोजगारदािाहरूले आफ्िो अनिकार प्रयोग गिे कामदारहरूनवरूद्ध उही रूपमा बदला नलि, वा हस्तक्षेप गिष सक्दै िि् ।
• अज्ञाि सूचिाहरू स्वीकार गररन्छ; अिुरोि गरे का खण्डमा अिामिा वा गोयिाको रक्षा गररन्छ । (पाररश्रनमक सुरक्षा नियम ४.७)
• जो व्यवसायका लानग मात्र ििएर, यनद व्यवसाय एक प्रकारको निगम, साझेदारीमा रहेको संस्िा, वा अरू कुिै संस्िा जुि त्यसको मानलक (हरू)बाट छु ट्टै छ ििे
पनि काममा नियन्त्रणको है नसयि िएका मानलकहरू र अरू व्यम्तक्तहरू केही उल्लं घिका लानग उिरदायी हुि सक्छि् । (नियम १.६)

• अध्यागमि म्तस्िनि यी श्रनमक अनिकारका लानग अप्रासंनगक छि्: खोज-अिुसन्धाि ििा निणषयहरूका अवस्िामा उक्त नविागले सोिखोज वा उजुरी गदै ि, र
कसैले पनि यी अनिकारहरूमा हस्तक्षेप गिष अध्यागमि म्तस्िनिको प्रयोग गिुष कािुिनवरूद्ध हो । (पाररश्रनमक सुरक्षा नियम ४.८)

यो पर्ाा स्क्षेप रूप हो र श्रम कान्ु नको पूर्ा जानकारीक्ा रूपमा भर पना समकिँदै न । सबै मनयमहरू, तथ्य पानाहरू, अनुवादहरू, प्रश्नहरू, वा िुनास्ाहरूक्ा लामि सम्पका िनुाहोस्:

श्रमम्क मापदण्ड तथा तथ्याङ्क मवभाि (DIVISION OF LABOR STANDARDS & STATISTICS), ColoradoLaborLaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, ३०३.३१८.८४४१ / ८८८.३९०.७९३६

