कोलोराडो काय� स्थल सामुदाियक �ा� अिधकार पो�र:
तलबी िवदा, ि�सल�ोइङ, र ���गत सुर�ा�क उपकरण
श्रम �र र त�ा� िवभाग

�स्थ प�रवार तथा काय� स्थल अिधिनयम ("एचएफड�ु ए"):
तलबी िवदामा कम� चारीह�को अिधकार
कोलोराडोका रोजगारदाताह�ले कोिभड-१९ को आव�कताका लािग िडसे�र ३१, २०२० स� तलबी िबरामी िवदा प्रदान गनु� पन� छ
• कोलोराडोका रोजगारदाताह�ले िन� कम�चारीलाई २०२० मा तलबी िवदा प्रदान गनु� पन�छ:
(1)

जससँ ग कोिभड-१९ का ल�णह� रहे का छन् र जसले मेिडकल िनदान खोजीरहे का छन्;

(2)

जसलाई कोिभड-१९ जो�खमका कारण सरकारको एजे� वा कुनै �ा� प्रदायकले �ारे �ाइन वा पाथ��मा ब� िनद� शन िदएको छ; वा

(3)

जसले कोिभड-१९ सावधानीह�का कारण अ� कसैको हे रिवचार ग�ररहे को छ – �ारे �ाइन वा पाथ��मा ब� आदे श िदइएको कोही, वा कुनै ब�ा
जसको �ूल, �ाहारको स्थल वा ब�ा�ाहार ब� वा अनुपल� छ।

पो� र लागू �ने जुल ाई १५ - िडसे�र ३१, २०२०

सामु दाियक �ा� स�टकाल ि�सल�ोअर कानुन ("िपएचइड�ु"):
काय� स्थलको �ा� सरोकार प्रकट गन� तथा सु र�ा�क उपकरण प्रयोग गन� कामदारह�को अिधकार
सामुदाियक �ा� स�टकालका बे ला काय�स्थल �ा�/सुर�ा उ��नह�को िवरोध गन� कामदारह�को अिधकार
• कुनै सामुदाियक �ा� स�टकालका बे ला वा सोसँ ग स���त िन�िल�खत कामह� िव�� प्रितकार गनु� वा सोमा ह��े प गनु� गै रकानुनी रहे को छ:
(१) यु ��स�त सरोकारह�को उठान, सरकारी �ा� र सु र�ा िनयमह�को उ��न वा �ा� वा सु र�ासँ ग स���त पया� � काय�स्थल जो�खमका
िवषयमा औपचा�रक वा अनौपचा�रक �पमा कुनै ���लाई ग�रएको गु नासो;
(२) उ��नको िवरोध गनु� (वग� १ मा िदइएका िकिसमका); वा
(३) उ��नका िवषय �ने प्रिक्रयामा प्रमाणीकरण, सहयोग वा सहभािगता जनाउनु (वग� १ का िकिसमका)।

• २०२१ बाट सु � गरे र एचएफड�ुएले कम तलबी िवदा (काम गरे को ३० घ�ाका लािग १ घ�ा, जसमा प्रित वष� अिधकतम ४८ घ�ा तलबी िवदा �न◌ु पन�)
आव�क गरे को छ तर यसले प�र�स्थितह�को िव�ा�रत �ङ्खला प्रदान गरे को छ र सामुदाियक �ा� स�टकालमा ३२ थप घ�ाह�को तलबी िवदा
थपेको छ (कुल ८० घ�ा)।

• यिद कुनै कामदारको िपएचइड�ु गु नासो, अनुरोध वा अ� कुनै िक्रयाकलाप बे ठीक छ भने, रोजगारदाता वा अ� �वसाय सहमत न�न वा �ीकृत नगन�
सक्छन् – तर �ही कारणका लािग कामदारलाई कामबाट िनकाल्न वा अ� काबा� ही गन� पाउनेछैनन्, जबस� कामदारको िव�ास यु��स�त �न्छ र स�ावपूण�
त�रकाले ग�रएको �न्छ। िपएचइड�ु अिधकारह�को दु �पयोग वा अ� िम�ाचार गरे मा कामदार प�रणामह�को सामना गन� स�ेछन्।

कित तलबी िवदा: दु ई ह�ा स� (८० घ�ा)

कामदारह�को आफ्नै ���गत सुर�ा�क उपकरण ("िपिपइ") प्रयोग गन� अिधकार

• कम�चारीह�ले दु ई ह�ास�को तलबी िवदा िलन सक्छन्: ८० घ�ास�, उनीह�को सा�ािहक समयमा आधा�रत रहे र।

• कामदारह�लाई �े��क �पमा उनीह�को आ�ै िपिपइ प्रयोग गन� िदइनु पन� छ, ज�ै मा�, अनुहारको कवच, वा प�ाहर◌ू , यिद ��ो िपिपइ:

• तलबी िवदा कम�चारीको िनयिमत तलबको दरमा �न्छ वा वग� नं. ३ (अ� कसै को �ाहार गन� ) का लािग तलबको २/३ �न सक्छ। यस तलबको दरमा
ओभरटाइम र बोनसह� सामेल छै नन्। यिद तलब पूण� वा आं िशक �पमा िबक्री-आधा�रत भए, तलबी िवदा कम�चारीको प्रितघ�ा वा तलबको दरमा �नु पन�छ
वा लागू यो� �ूनतम तलबमा �नु पन�छ (जुन बढी �न्छ �ही)।

(१) काय� स्थलमा प्रदान ग�रएको समान सामग्रीको दाँ जोमा बढी सुर�ा प्रदान गद� छ;
(२) कुनै सरकारी �ा� एजे�ी (फेडे रल, रा� वा स्थानीय) ले िसफा�रस गरे कोछ; र
(३) जसले कामदारलाई काम गन� अ�म बनाउँ दैन।

यिद कुनै कम�चारीले कोिभड-१९- स��ि◌त आव�कताह�का लािग २०२० मै तलबी िवदा िलएको भए, �सलाई एचएफड�ु एले आव�क गरे अनुसार २
ह�ाको अंशमा गणना ग�रन्छ, तर गै र-कोिभड �स्थितह�का लािग प्रदान ग�रएको िवदालाई एचएफड�ुएले आव�क गरे तफ� गणना ग�रँ दै न।

कभरे ज: स�ू ण� रोजगारदाताह� र कम�चारीह�, थप िनि�त �त� ठे केदारह�

एचएफड�ु ए अिधकारह�को प्रितकार वा ह��े प
• कुनै पिन रोजगारदाताले िन� कम�चारीलाई कामबाट हटाउन, धम्की िदन वा अ�था प्रितकार गन� वा ह��े प गन� पाउनेछैन: (क) जसले एचएफड�ुए िवदा
अनुरोध गछ� वा िलन्छ; (ख) अ� ���लाई एचएफड् बुए अिधकारह�का बारे मा सू चीत गछ� वा सो ���ले अ�ास गरे को एचएफड�ुए अिधकारलाई समथ�न
गछ� ; (ग) एचएफड�ुए गु नासो फाइल गछ� वा (घ) स�ािवत एचएफड् बुए उ��न बारे ग�रएको अनुस�ानमा सहकाय� /सहयोग गद� छ।
•यिद कुनै कम�चारीको एचएफड�ुए गु नासो, अनुरोध वा अ� कुनै िक्रयाकलाप बे ठीक भए, रोजगारदाता सहमत न�न वा �ीकृत नगन� सक्छन् – तर �ही
कारणका लािग कामबाट िनकाल्न वा अ� काबा� ही गन� पाउनेछैनन्, जबस� कम�चारीको िव�ास यु ��स�त �न्छ र स�ावपूण� त�रकाले ग�रएको �न्छ।
तलबी िवदाको दु �पयोग वा अ� िम�ाचार गरे मा कम�चारीह�ले प�रणामह�को सामना गन� स�ेछन्।

कभरे ज: स�ू ण� रोजगारदाताह� र कम�चारीह�, सीिमत अपवादह� सिहत
• फेडे रल सरकार (अ� सरकारी रोजगारदाताह�लाई छूट छै न) र फेडे रल रे लरोड बे रोजगार बीमा अिधिनमयले समेिटएकाह�दे �ख बाहे क कोलोराडोका
स�ूण� रोजगारदाताह�ले , आकार जुनसुकै भए तापिन, एचएफड�ु ए तलबी िवदा प्रदान गनु� पन�छ।

• िपएचइड�ुले "िप्र��पल" र "कामदार" (रोजगारदाता/कम�चारी होइन) श�ावलीको प्रयोग गछ� िकनिक यसले �त� ठे केदारह�लाई पिन समेट्छ।
(१) कोलोराडोको कुनै पिन रोजगारदाता, र ५ वा बढी �त� ठे केदारह� भएको कुनै पिन �वसाय, समेिटएको "िप्र��पल" हो जसले िपएचइड�ुको पालना
गनु� पन�छ। फेडे रल सरकारलाई यस कानुनबाट मु� रा�खएको छ।
(२) "िप्र��पल" मा भएको कुनै पिन कम�चारी वा कुनै �त� ठे केदार िपएचइड�ुबाट समेिटएको एउटा "कामदार" हो।

गु नासो अिधकारह� (एचएफड�ु ए र िपएचइड�ु दु वै अ�ग� त)
• स�ािवत उ��नह�लाई िवभागमा अनुस�ानका लािग बु झाउन सिकनेछ (स�क� जानकारी तल छ)।
• एचएफड�ुए अ�ग�त तलबी िवदा िदन नस�ु "बे तलबी �ाला" दाबी हो, जुन िवभागले अनुस�ान गरी िनण� य गनु� पन� छ।
• िपएचइड�ु वा एचएफड�ु ए अिधकारह� प्रित प्रितकार वा ह��ेप एउटा दाबी हो जुन िवभाग कानुन�ारा अनुस�ान �नसक्छ। िवभागले ��ा स�ूण�
दाबीह�को समी�ा गन�छ, र यिद अनुस�ान नगन� िनण� य ग�रयो भने, िवभागले दाबीकता� लाई सू चीत गन�छ।
• �सको साटो स�ािवत उ��नह�लाई अदालतमा मु�ाका �पमा फाइल गन� सिकनेछ, तर यी मु�ा-पूव�का तीनवटा उपायह� ग�रसकेपिछ मात्र:

• १६ जना भ�ा कम कम� चारी भएका रोजगारदाताह�लाई २०२० मा समे िटएको, तर २०२१ मा छूट िदइएको छ (�सपिछ २०२२ मा स�ूण�
रोजगारदाताह�लाई समे िटएको छ)

• एचएफड�ुए: कुनै पिन अदालती मु�ा (क) फाइल गन� सिकनेछैन जबस� रोजगारदातालाई िल�खत माग र प्रितिक्रया िदनका लािग १४ िदनको समय
िदइँ दैन, र (ख) फाइल गन� सिकनेछैन यिद िवभागले दाबी अनुस�ान गरी िनण� य गद� छ(जुन पाट�ह�ले अपील गन� सक्छन्)।

• सं यु� बाग�िनङ सहमित�ारा "समान वा बढी" तलबी िवदा प्रदान गर◌्ने रोजगारदाताह�लाई िनि�त एचएफड�ु ए आव�कताह�बाट छूट िदइएको छ,
जबस� उनीह�ले प्रितकार-रोधी वा गु नासो फाइल गन� अिधकार ज�ा अिधकारह� कम गद� नन्।

• िपएचइड�ु: कुनै पिन अदालती मु�ा, पिहले िवभागमा फाइल नगरी फाइल गन� पाइनेछैन, �सपिछ(क) यिद िवभागले अनुस�ान नगरे फाइल गन�
सिकनेछ, र (ख) फाइल गन� सिकनेछैन यिद िवभागले दाबी अनुस�ान गरी िनण� य गद� छ (जुन पाट�ह�ले अपील गन� सक्छन्)।

• कम�चारी सहमित वा रोजगारदाताका नीितह�ले एचएफड�ुए अिधकारह�लाई छूट िदन सिक� र ती �र� र अकाया� �यनयु � रहन्छन्।

यस पो�रले दु ईवटा कोलोराडो काय� स्थल �ा� कानुनह�, एसिब २०-२०५ (तलबी िवदा) र एचिब २०-१४१५ लाई सारां शीकृत गरे को छ (ि�सल�ोइङ र ���गत सु र�ा�क उपकरण)। यसले फेडे रल �वसायज� सु र�ा तथा �ा� अिधिनयम (ओसा) अ�ग� त, सामुदाियक �ा� र वातावरणको कोलोराडो िवभागबाट
वा स्थानीय सामुदाियक �ा� एजे�ीबाट सिहतका �ा� वा सुर�ा कानुनह�, िनयमह� र आदे शह�लाई समेट्दैन। अिधक ��ा िकिसमका �ा� र सु र�ा जानकारीका लािग ती एजे�ीह�मा स�क� राख्नुहोस् ।
यो पो�र कामदारह�को प�ँ च �ने ठाउँ मा प्रदिश�त ग�रनु पन�छ, दू र कामदारह�सँग इले ��ोिनक वा कागजको मा�म�ारा साझा ग�रनु पन� छ, जनवरी १, २०२१ िभत्रमा २०२१ पो�रले पुनस्था� िपत ग�रनु पन� छ।
बढी जानकारी, वा यिद अ� भाषाह�मा अनुवादह� आव�कताका लािग, िन�मा स�क� गनु�होस्: श्रम �र र त�ा� िवभाग, coloradolaborlaw.gov, cdle_labor_standards@state.co.us, ३०३-३१८-८४४१ / ८८८-३९०-७९३६।

