
                                                   कोलोराडोको   ओभरटाइम   तथा   �ूनतम   �ालास��ी   मापद�को   आदेश जनवरी   1,   2021   दे�ख   काया��यनमा   आउ     
                                                                          COMPS   आदेश   #37   पो�र वािष�क   �पमा   अ�ाविधक   ग�रनु   पन�;   नयाँ   पो�र   

                                                                          �म   मापद�   तथा   त�ा�   िवभाग         हरेक   िडसे�रको   पिहलो   ह�ा   उपल�   �ने   
  

  

कोलोराडो   �ूनतम   �ाला:   $   12.32   �ित   घ�ा,   वा   िट�   िदएका   कामदारको   हकमा   $   9.30,   1/1/2021   दे�ख   काया��यन   �ने     
• मु�ा�ीितले   वािष�क   �पमा   �ूनतम   �ाला   िनधा�रण   गछ� ;   अक�   वष�को   COMPS   आदेश   र   पो�रको   आधारमा   2022   को   �ूनतम   �ाला   िनधा�रण   ग�रने   छ   ।   

• COMPS  आदेश  िनयम  2  अनुसार  अ�  कुरा  �व�था  भएको  अव�थामा  बाहेक  �ूनतम  �ालाको  िनयममा  सबै  वय�  र  �त�  नाबािलगह�मा  लागू  ��छ  र  घ�ा  दरमा                          
वा   अ�   आधारमा   काम   गन�   सबैमा   लागू   ��छ   ।   बा   आमाबाट   �त�   नभइसकेका   नाबालकह�लाई   भने   �ूनतम   �ालाभ�ा   15%   कम   �ाला   िदन   सिक�छ   ।   

• संघीय   �ूनतम   �ाला   ($7.25)   र   अ�   �थानीय   �ूनतम   �ाला   (डेनभरमा   1/1/21   दे�ख   लागू   भएको   $14.77   सिहत)   स��ी   िनयम   पिन   लागू   �न   स�छ   ।   
कुनै   रोजगारीमा   �ूनतम   �ालाको   एकभ�ा   बढी   मापद�   लागू   ��छ   भने   उपल�   मापद�म�े   सबैभ�ा   बढी   �ाला   भएको   मापद�   लागू   ��छ   ।   

ओभरटाइम:   40   घ�ाभ�ा   बढ,   िदनको   12   घ�ा   वा   िनर�र   12   घ�ा    काम   गरेको   अव�थामा   1½   गुणा   �ाला   ।   
• ओभरटाइम   गणना   गन�   �योजनका   लािग   दुई   वा   सोभ�ा   बढी   ह�ाको   औसत   िनका�न   िम�ैन   ।   

• रोजगारदाताह�ले  ओभरटाइम  बापत  �ाला  भु�ानी  गनु�  पदा�  डेढ  गुणा  बढाएर  भु�ानी  गनु�  पछ�   ।  यसरी  भु�ानी  गदा�  टाइम  अफ  (�ितपूित�  समय  पिन  भिनने)  दरमा                          
भु�ानी   िदन   िम�ैन   ।   

   

खाना   खाने   समय:   ��ेक   5   घ�ा   वा   सोभ�ा   बढी   अविधको   िस�मा   30   िमनेटको   िनबा�ध   समय   
• खाना  खाने  समयको  �ाला  �ित  बेला  मा�  निदँदा  ��छ  जित  बेला  कम�चारीलाई  केही  लगाइएको  �ँदैन  र  ती  कम�चारी  उ�  अविधभर  आफूले  चाहेको  ि�याकलाप  गन�                          
पाउँछन्   ।   

• कामको   �कृित   अनुसार   खाना   खाने   िनबा�ध   समय   िदन   िम�ैन   भने   �ुटी   मै   खाना   खान   िम�छ   र   यसरी   खाना   खाँदा   खच�   भएको   समयको   लािग   �ाला   िदइनु   पछ�    ।   

• �वहा�रक   छ   भने   खाना   खाने   समय   क�ीमा   िस�   सु�   भएको   1   घ�ापिछ   र   िस�   सिकएको   1   घ�ा   अगािड   �नुपछ�    ।   

  आराम   गन�   समय:   ��ेक   4   घ�ामा   10    िमनेट   ।   यसको   �ाला   �ा�   ��छ   ।   

• आराम   गदा�   काय��थलबाट   बािहर   ब�ै   पछ�    भ�े   �ँदैन   तर   यित   बेला   काम   गराउन   िम�ैन   र   यो   समय   स�वभएस�   4   घ�ाको   िस�को   बीचमा   �नु   पछ�    ।   

• 5  िमनेटमा  बाथ�म  वा  अ�  आव�क  �थानमा  आइजाइ  गन�  सिक�छ  भने  कम�चारी  र  रोजगारदाताको  सहमितमा  10-िमनेटको  स�ामा  5-5  िमनेटका  दुइटा  �ेकको  �व�था                        
गन�   सिकने   छ   ।   तर   यो   िनण�य   दबाबमा   ग�रएको   �नु   �ँदैन   ।   5-िमनेटको  अविधस��ी  अित�र�  लचकता  कृिष,  मेिडकएड  होम  केयर  र  सामूिहक  �पमा  मोल  मोलाइ  �ने                
काममा   लागू   ��छ   ।     

• आराम   गन�   समय   निदने   रोजगारदाताह�ले   यो   अविधमा   काम   गरे   बापत   अित�र�   �ाला   �दान   गनु�   पन�   ��छ   ।   

काम  गरेको  समय:  रोजगारदाताह�ले  आ�नो  फाइदाको  लािग  �म  गराउँदा  वा  सेवा  िलँदा  खच�  भएको  समयको  �ाला  अिनवाय�                    
�पले   िदइनु   पछ�    ।   
• �ुटीमा  काय��थल  वा  तोिकएको  अ�  �थलमा  रहँदाको  बखत  (तर  �ुटीमा  नरहेका  कम�चारी  काय��थलमा  छन्  भने  लागू  न�ने),  यसमा  िन�  लगायतका  अव�था  समावेश  �ने                         
छ:   

• काम   गदा�   लगाउने   कपडा/   िगयर   (काम   गदा�   लगाउने   बाहेकका   कपडा   होइन)   लगाउने   वा   खो�ने,   सरसफाइ   गन�/सेटअप   गन�   वा   अ�   अफ   �ुटी   काम   गन�;   
• आफूलाई   काम   िदइ�जेल   प�ख�ने   वा   कामस��ी   सूचना   �ा�   गन�   वा   आदान   �दान   गन�;   वा   
• से�ु�रटी/सुर�ा   जाँच,   �िकङ   /चेक   इन   वा   आउट   (आउने   जाने)   गन�;   वा   
• मािथ   उ���खत   कुनै   कामको   �ती�ा   गन�   

• रोजगारदाताको  फाइदाको  लािग  ग�रएको  या�ालाई  कामको  अविधमा  गणना  ग�र�छ  भने;  घर  र  काया�लय  आइजाइ  गरेको  समयलाई  कामको  अविधमा  गणना  ग�रँदैन  ।  या�ा                        
समय   र   िन�ा   समयको   बारेमा   थप   जानकारीको   लािग   िनयम   1.9.2   हेनु�होस्   ।   

�ालाबाट   ग�रने   वा   िलइने   कटौती,   �ेिडट   र   शु�ह�:   C.R.S   8-4-105   मा   र   तल    उ���खत   सीमा   लागू   �ने     

• िनयिमत  तथा  अिनवाय�  �पमा  �ित  मिहना  $30  भ�ा  मािथ  िट�  पाइरहेका  ���ह�को  हकमा  �ित  घ�ा  $  3.02  (�ूनतम  �ालालाई  $9.30  मा  झारेर)  स�  िट�  �ेिडट                           
िदन   अनुमित   िदइएको   छ   ।    �ित   घ�ाको   िटप   र   �ाला   जोडेर   �ूनतम   �ाला   नपुगेको   अव�थामा   रोजगारदाताले   अिनवाय�   �पले   अपुग   रकम   िदनु   पछ�    ।   

• काय��थलमा   �े�ाले   खाना   खाने   हो   भने   खाना   बापत   लागेको   शु�   (जित   लागेको   हो   �ित   मा�)   कटाउन   िम�छ   ।   

• कम�चारीको  �े�ाले  आ�नो  फाइदाको  लािग  (रोजगारदाताको  फाइदाको  लािग  होइन)  रोजगारदाताले  िदएको  आवासको  िवक�  िल�खत  �पमा  �ीकार  गरेको  अव�थामा                    
(आवासको   अव�था   हेरी)   ह�ाको   $25   वा   $100   काट्न   सिक�छ   ।   

• साधारण  कपडा  युिनफम�को  �पमा  �योग  गन�  िम�छ  भने  कम�चारीले  नै  यसको  ब�ोब�  गनु�पछ� ;  तर  अ�  �कारका  युिनफम�  भने  रोजगारदाताले  िनःशु�  �दान  गनु�  पछ�   ।                          
रोजगारदाताले   युिनफम�को   िवशेष   सरसफाइको   लागत   बहन   गनु�   पछ�    ।   काम   गदा�   �ाितए   वा   �खइए   बापत   कम�चारीको   तलवबाट   रकम   क�ा   गन�   िम�ैन   ।   

  

COMPS   आदेशका   अपवादह�   सबै   अपवादह�   िनयम   2   मा   सूचीकृत   ग�रएको   छ;   मु�   अपवादह�   तल   िदइएका   छन्   ।   
• काय�कारी   अिधकृत/सुप�रवे�क,   िनण�य   �ि�यामा   सहभागी   �ने   �शासिनक   कम�चारी   तथा   िवशेष�ह�   (िनयम   2.2.1-3)   लाई   छुट   तलव   िदइने:   

• �व�थापनमा   सहभागी   �ने   मािलक,   वा   उ�   तलव   भएको   गैर   नाफामुखी   सं�थामा   काम   गन�   ���/उ�   ओहोदाको   कम�चारी   भएमा   20%   (2.2.5)   

• क�ीमा   �ित   घ�ा   $28.38   �ा�   गन�   उ�   �ािविधक   क��ुटर-स���त   िवशेष�ह�    (2.2.10   मा   प�रभािषत   भए   अनुसार)   

• स�ित   �व�थापक,   रे�ज   वक� र   तथा   �ा�   /आउटडोर   िश�ास��ी   िफ�   कम�चारी   (2.2.7)   ।   

• िविवध   से�   �ान,   (सबै   �कारका   होइनन्)   (2.2.4,   2.4.1,   2.4.2)   र   यातायात   �े�का   कम�चारीह�   (2.2.6).   

• िनि�त   िचिक�ा   यातायात   र   अ�ताल   /निस�ङ   होमका   कम�चारीको   हकमा   संशोिधत   ओभरटाइम   िनयम   लागू   ��छ   (2.4.4,   2.4.5).   

• िहमालमा   खा�ा�   सेवा   (आवास   हैन)   िदने   कम�चारी   लगायतका   डाउनिहल   �ी   /�ोबोड�   कम�चारीमा   40-ओभरटाइम   िनयम   लागू   �ँदैन     (2.4.3)   ।   

• कृिष  (2.3)  र  केही  यातायात  (2.4.6)  स���त  जािगरह�मा  ओभरटाइम  र  खाना  समयको  िनयम  छुट  ग�रएको  छ  र  बढी  लिचला  आराम  समयह�  (कृिषमा)  िदने  वा  आराम                           
समय   न�ने   (यातायातमा)   बनाइएको   छ   ।     

  

उजुरी   तथा   �ितशोध   िव��का   अिधकारह�   ।   
• �म  मापद�  तथा  त�ा�  िवभाग  (यो  पो�रको  िसरानमा  स�क�   िववरण  िदइएको  छ)  ले  �ूनतम  �ाला  वा  ओभरटाइमस��ी  संघीय,  रा�  वा  �थानीय  कानुनको  पालना                         
नगरेको   स�भ�मा   ग�रएका   उजुरी   �ीकार   गछ�    ।   अथवा,   कम�चारीह�   यस   स�भ�मा   अदालतमा   पिन   मु�ा   हा�न   पाउँछन्   ।   

• य�ो   मु�ा   तथा   उजुरीको   िवप�मा   रोजगारदाता   क�नी   वा   उ�   क�नी   स�ालक   वा   �व�थापकह�   �न   स�छन्   ।   

• �ालास��ी  उजुरीको  अनुस�ान,  सुनवाइ,  उजुरी  वा  अदालती  �ि�यामा  बाधा  अड्चन  गन�  �योजनका  लािग  रोजगारदाताह�  कम�चारीलाई  दबाब  िदन,  ध�काउन  वा                     
भेदभाव   गन�   पाउँदैनन्   ।     

• यो   �व�थाको   उ�ंघनका   घटनाको   बारेमा   िवभागमा   उजुरी   वा   गो�   जानकारी   �दान   गन�   सिक�छ   ।     

• �ाला  अिधकारको  सवालमा  आ�वासी  हैिसयत  सा�िभ�क  �ने  छैन  ।  िवभागले  नसोधी,  �रपोट�  नगरी,  वा  हैिसयतको  बारेमा  याद  नगरी  गुनासोह�मा  छानिबन  तथा  िनयमन                        
गन�छ   ।    अिधकारलाई   ह��ेप   गन�   हैिसयत   �योग   गनु�   �ाला   सुर�ा   िनयम   4.8   र   अ�   स���त   कानून    अ�ग�त   गैरकानूनी   काय�   हो   ।     

यो   पो�र   कामदारह�को   सहज   प�ँच   �ने   गरेर   �दिश�त   गनु�   पन�छ,   यसलाई   वत�मान   कामदारका   हाते   पु��का   तथा   िनद� �िशकाह�मा   सामेल   गन�,   
टाढाका   कामदारह�सँग   साझा   गन�,   आव�कता   अनुसार   अं�ेजी   बाहेक   अ�   भाषामा   समेत   उपल�   गराउने   तथा   वािष�क   �पमा   फेन�   काय�   गनु�   पन�छ   ।   

यो   पो�रमा   COMPS   आदेशमा   भएका   �ालास��ी   मु�   िनयमह�   मा�   समावेश   छन्   ।   अत:   यो   पो�रलाई   �ालास��ी   िनयमको   पूण�   जानकारीको   पूण�   �ोतको   �पमा   िलइनु   �ँदैन   ।   
यी   कानूनह�का   िव�ृत   सं�रणह�,   थप   िववरण   भएका   त�   पु��काह�,   वा   ��ह�,   जानकारीह�   वा   यी   वा   अ�   �म   कानूनह�   �ित   गुनासोका   लािग   स�क� :   

�म   मापद�   तथा   त�ा�   िवभाग,   coloradolaborlaw.gov,   cdle_labor_standards@state.co.us,   303-318-8441   /   888-390-7936.   

#काम   गन�   अविध:   2   घ�ास�  >2   दे�ख   6   
घ�ास�   

>6   दे�ख   10   
घ�ास�   

>10   दे�ख      14   
घ�ास�   

>14   दे�ख   18   
घ�ास�   

>18   दे�ख   22   
घ�ास�   

>22   

#   आराम   गन�   समय:   0   1   2   3   4    5   6   

2021   2022   2023   2024   2024   पिछ   हरेक   वष�   
$40,500   $45,000   $50,000   $55,000   अिघ�ो   वष�को   तलव,   मु�ा�ीितको   आधारमा   समायोजन   ग�रएको   


