COMPS आदे श #36 पोस्टर

This is a Nepali translation of the Colorado Overtime and Minimum Pay Standards (“COMPS”) Order poster.
For more information or for another language, call 303-318-8441.

कोलोराडोको ओभरटाइम तथा न्यूनतम ज्यालासम्बन्धी मापदण्डको आदे श
कोलोराडोको न्यूनतम ज्याला: $12.00 प्रवत घण्टा, िा वटप प्राप्त गने कमचर्ारीको हकमा $8.98 प्रवत घण्टा ।
लागू वमवत: 1/1/2020
• मुन्द्रास्फितिले वातषिक रूपमा न्युनत्तम ज्याला तनर्ािरण गर्ि ; अको वषिको COMPS आदे स र पोस्टरको आर्ारमा 2021 को न्युनत्तम ज्याला
तनर्ाि रण गररने र् ।
• COMPS आदे श तनयम 2 अनुसार अन्य कुरा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहे क न्यूनिम ज्यालाको तनयममा सबै वयस्क र स्विन्त्र
नाबातलगहरूमा लागू हुन्र् र घण्टा दरमा वा अन्य आर्ारमा काम गने सबैमा लागू हुन्र् । बा आमाबाट स्विन्त्र नभइसकेका नाबालकहरूलाई
भने न्यूनिम ज्यालाभन्दा 15% कम ज्याला तदन सतकन्र् ।
• संघीय न्यूनिम ज्याला ($7.25) र अन्य स्थानीय न्यूनिम ज्याला (डे नभरमा 1/1/20 दे स्फि लागू भएको $12.85 सतहि) सम्बन्धी तनयम पतन लागू
हुन
सक्र्
।
कुनै रोजगारीमा न्यूनिम ज्यालाको एकभन्दा बढी मापदण्ड लागू हुन्र् भने उपलब्ध मापदण्डमध्ये सबैभन्दा बढी ज्याला भएको मापदण्ड लागू
हुन्र् ।

ओभरटाइम: 40 घण्टाभन्दा बढ, वदनको 12 घण्टा िा वनरन्तर 12 घण्टा काम गरे को अिस्थामा 1½ गुर्ा
ज्याला ।
• ओभरटाइम गणना गने प्रयोजनका लातग दु ई वा सोभन्दा बढी हप्ताको औसि तनकाल्न तमल्दै न ।
• रोजगारदािाहरूले ओभरटाइम बापि ज्याला भुक्तानी गनुि पदाि डे ढ गुणा बढाएर भुक्तानी गनुि पर्ि । यसरी भुक्तानी गदाि टाइम अफ (क्षतिपूतिि
समय
पतन
भतनने)
दरमा
भुक्तानी
तदन
तमल्दै न
।

खाना खाने समय: प्रत्येक 5 घण्टा िा सोभन्दा बढी अिविको वसफ्टमा 30 वमनेटको वनबाचि समय
• िाना िाने समयको ज्याला त्यति बेला मात्र नतदिँ दा हुन्र् जति बेला कमिचारीलाई केही लगाइएको हुिँ दैन र िी कमिचारी उक्त अवतर्भर आफूले
चाहे को तियाकलाप गनि पाउिँ र्न् ।
• कामको प्रकृति अनुसार िाना िाने तनबाि र् समय तदन तमल्दै न भने ड्युटी मै िाना िान तमल्र् र यसरी िाना िािँ दा िचि भएको समयको लातग
ज्याला तदइनु पर्ि ।
• व्यवहाररक र् भने िाना िाने समय कम्तीमा तसफ्ट सुरु भएको 1 घण्टापतर् र तसफ्ट सतकएको 1 घण्टा अगातड हुनुपर्ि ।

आराम गने समय: प्रत्येक 4 घण्टामा 10 वमनेट । यसको ज्याला प्राप्त हुन्छ ।
2
#काम गने अिवि: घण्टासम्म
# आराम गने
0
समय:

>2 दे खख 6
घण्टासम्म
1

>6 दे खख 10
घण्टासम्म
2

>10 दे खख 14
घण्टासम्म
3

>14 दे खख 18
घण्टासम्म
4

>18 दे खख 22
घण्टासम्म
5

>22
6

• आराम गदाि कायिस्थलबाट बातहर बस्नै पर्ि भन्ने हुिँ दैन िर यति बेला काम गराउन तमल्दै न र यो समय सम्भवभएसम्म 4 घण्टाको तसफ्टको बीचमा
हुनु पर्ि ।
• 5 तमनेटमा बाथरुम वा अन्य आवश्यक स्थानमा आइजाइ गनि सतकन्र् भने कमिचारी र रोजगारदािाको सहमतिमा 10-तमनेटको सट्टामा 5-5
तमनेटका दु इटा ब्रेकको व्यवस्था गनि सतकने र् । िर यो तनणिय दबाबमा गररएको हुनु हुिँ दैन । 5-तमनेटको अवतर्सम्बन्धी अतिररक्त लचकिा
कृतष, मेतडकएड होम केयर र सामूतहक रूपमा मोल मोलाइ हुने काममा लागू हुन्र् ।
• आराम गने समय नतदने रोजगारदािाहरूले यो अवतर्मा काम गरे बापि अतिररक्त ज्याला प्रदान गनुि पने हुन्र् ।

काम गरे को समय: रोजगारदाताहरूले आफ्नो फाइदाको लावग श्रम गराउुँ दा िा सेिा वलुँदा खर्च भएको
समयको ज्याला अवनिायच रूपले वदइनु पछच ।
• ड्युटीमा कायिस्थल वा िोतकएको अन्य स्थलमा रहिँ दाको बिि (िर ड्युटीमा नरहे का कमिचारी कायिस्थलमा र्न् भने लागू नहुने), यसमा तनम्न
लगायिका अवस्था समावेश हुने र्:
• काम गदाि लगाउने कपडा/ तगयर (काम गदाि लगाउने बाहे कका कपडा होइन) लगाउने वा िोल्ने, सरसफाइ गने/सेटअप गने वा अन्य अफ
ड्युटी काम गने;
• आफूलाई काम तदइन्जेल पस्फििने वा कामसम्बन्धी सूचना प्राप्त गने वा आदान प्रदान गने; वा
• सेक्युररटी/सुरक्षा जािँ च, क्लतकङ /चेक इन वा आउट (आउने जाने) गने; वा
• मातथ उस्फिस्फिि कुनै कामको प्रिीक्षा गने
• रोजगारदािाको फाइदाको लातग गररएको यात्रालाई कामको अवतर्मा गणना गररन्र् भने; घर र कायाि लय आइजाइ गरे को समयलाई कामको
अवतर्मा गणना गररिँ दै न ।

श्रम मापदण्ड तथा तथ्याङ्क विभाग
लागू हुने वमवत: मार्च 16, 2020

• यात्रा समय र तनन्द्रा समयको बारे मा थप जानकारीको लातग तनयम 1.9.2 हे नुिहोस् ।

ज्यालाबाट गररने िा वलइने कटौती, क्रेवडट र शुल्कहरू: C.R.S 8-4-105 मा र तल उखिखखत सीमा लागू
हुने

• मतहनाको $30 भन्दा बढी तटप प्राप्त गने कमिचारीको हकमा बढीमा $3.02 बराबरको तटप िेतडट काट् न तमल्र् (पररणाम स्वरूप न्यूनिम प्रति
घण्टा ज्याला $8.98 हुन्र्) । प्रति घण्टाको तटप र ज्याला जोडे र न्यूनिम ज्याला नपुगेको अवस्थामा रोजगारदािाले अतनवायि रूपले अपुग रकम
तदनु पर्ि ।
• कायिस्थलमा स्वेच्छाले िाना िाने हो भने िाना बापि लागेको शुल्क (जति लागेको हो त्यति मात्र) कटाउन तमल्र् ।
• कमिचारीको स्वेच्छाले आफ्नो फाइदाको लातग (रोजगारदािाको फाइदाको लातग होइन) रोजगारदािाले तदएको आवासको तवकल्प तलस्फिि
रूपमा स्वीकार गरे को अवस्थामा (आवासको अवस्था हे री) हप्ताको $25 वा $100 काट् न सतकन्र् ।
• सार्ारण कपडा युतनफमिको रूपमा प्रयोग गनि तमल्र् भने कमिचारीले नै यसको बन्दोबस्त गनुिपर्ि ; िर अन्य प्रकारका युतनफमि भने
रोजगारदािाले तनिःशुल्क प्रदान गनुि पर्ि । रोजगारदािाले युतनफमिको तवशेष सरसफाइको लागि बहन गनुि पर्ि । काम गदाि च्यातिए वा स्फिइए
बापि कमिचारीको िलवबाट रकम कट्टा गनि तमल्दै न ।

COMPS आदे शका अपिादहरू सबै अपिादहरू वनयम 2 मा सूर्ीकृत गररएको छ; मुख्य अपिादहरू तल
वदइएका छन् ।
• कायिकारी अतर्कृि/सुपररवेक्षक, तनणिय प्रतियामा सहभागी हुने प्रशासतनक कमिचारी िथा तवशेषज्ञहरू (तनयम 2.2.1-3) लाई र्ु ट िलव तदइने:
6/20 दे खखको तलि
7/20-12/20
कम्तीमा सबै घण्टाको न्यूनतम $35,568
ज्याला बराबर हुनु पने

2021

2022

2023

2024

$40,500

$45,000

$50,000

$55,000

2024 पवछ हरे क िर्च
अवघिो िर्चको तलि,
मुद्रास्फीवतको आिारमा
समायोजन गररएको

• व्यवस्थापनमा सहभागी हुने मातलक, वा उच्च िलव भएको गैर नाफामुिी संस्थामा काम गने व्यस्फक्त/उच्च ओहोदाको कमिचारी भएमा 20%
(2.2.5)
• कम्तीमा प्रति घण्टा $27.63 प्राप्त गने कम्प्युटर तवशेषज्ञहरू (2.2.10 मा पररभातषि भए अनुसार)
• सम्पति व्यवस्थापक, रे न्ज वकिर िथा क्याम्प /आउटडोर तशक्षासम्बन्धी तफल्ड कमिचारी (2.2.7) ।
• तवतवर् सेल्स म्यान, (सबै प्रकारका होइनन्) (2.2.4, 2.4.1, 2.4.2) र यािायाि क्षेत्रका कमिचारीहरू (2.2.6).
• तनतिि तचतकत्सा यािायाि र अस्पिाल /नतसिङ होमका कमिचारीको हकमा संशोतर्ि ओभरटाइम तनयम लागू हुन्र् (2.4.4, 2.4.5).
• तहमालमा िाद्यान्न सेवा (आवास है न) तदने कमिचारी लगायिका डाउनतहल स्की /स्नोबोडि कमिचारीमा 40-ओभरटाइम तनयम लागू हुिँ दैन (2.4.3)
।
• कृतष क्षेत्रमा काम गने कमिचारीको हकमा ओभरटाइम िथा िाना िाने समयसम्बन्धी तनयम लागू हुिँ दैन िर आराम गने समयको हकमा लचकिा
लागू हुन सक्र् (2.3) ।

उजुरी तथा प्रवतशोि विरुद्धका अविकारहरू ।

• श्रम मापदण्ड िथा िथ्याङ्क तवभाग (यो पोस्टरको तसरानमा सम्पकि तववरण तदइएको र्) ले न्यूनिम ज्याला वा ओभरटाइमसम्बन्धी संघीय, राज्य
वा स्थानीय कानुनको पालना नगरे को सन्दभिमा गररएका उजुरी स्वीकार गर्ि । अथवा, कमिचारीहरू यस सन्दभिमा अदालिमा पतन मुद्दा हाल्न
पाउिँ र्न् ।
• यस्तो मुद्दा िथा उजुरीको तवपक्षमा रोजगारदािा कम्पनी वा उक्त कम्पनी सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरू हुन सक्र्न् ।
• ज्यालासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान, सुनवाइ, उजुरी वा अदालिी प्रतियामा बार्ा अड् चन गने प्रयोजनका लातग रोजगारदािाहरू कमिचारीलाई
दबाब तदन, र्म्प्काउन वा भेदभाव गनि पाउिँ दैनन् ।
• यो व्यवस्थाको उिंघनका घटनाको बारे मा तवभागमा उजुरी वा गोय जानकारी प्रदान गनि सतकन्र् ।

COMPS आदे श पोस्टर पोस्ट गने तथा अनुिाद गने सन्दभचमा व्यिस्था

• पोस्ट गने: रोजगारदािाहरूले यो पोस्टर कमिचारीले दे ख्ने ठाउिँ मा राख्नु पर्ि । यसरी पोस्ट गनि अव्यवहाररक हुन्र् भने रोजगारदािाहरूले
कमिचारीहरूलाई अतनवायि रूपले यो पोस्टर वा COMPS आदे शको प्रतितलतप कमिचारीले काम सुरु गरे को पतहलो मतहना तदनु पर्ि ।
• तविरण: कमिचारीले यो पोस्टर मागेमा उपलब्ध गराउनु पर्ि िथा कमिचारीलाई तदइने हािे पुस्फस्तका वा नीतिहरूका साथमा यो पोस्टर पतन तदनु
पर्ि ।
• अनुवाद: कमिचारीहरू अङ् रेजी बुझ्दै नन् िर स्पेतनस बुझ्र्न् भने यो पोस्टर स्पेतनस भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्ि । कमिचारीहरू स्पेतनस
बाहे कका भाषा बोल्र्न् भने रोजगारदािाले तवभागलाई उक्त भाषामा यो पोस्टर उपलब्ध गराउन अनुरोर् गनुि पर्ि ।

यो पोस्टरमा COMPS आदे शमा भएका ज्यालासम्बन्धी मुख्य वनयमहरू मात्र समािेश छन् । अत: यो पोस्टरलाई ज्यालासम्बन्धी वनयमको पूर्च जानकारीको पूर्च श्रोतको रूपमा वलइनु हुुँ दैन ।
COMPS आदे शको पूर्च प्रवत प्राप्त गनच िा ज्यालासम्बन्धी कानुनसम्बन्धी अन्य जानकारी िा वजज्ञासाका लावग, वनम्न वििरर्मा सम्पकच गनुचहोस्:
श्रम मापदण्ड तथा तथ्याङ्क विभाग, coloradolaborlaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, 303-318-8441 / 888-390-7936.

