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     समाचार विज्ञवि 
संयुक्त राज्य श्रम विभाग |April 7, 2016   BOS 2016-56b 

 

न्द्यु योकछ  शहरका नङ स्यालूनहरूका कमीहरूले तलब अवन अन्द्य श्रम कानूनहरूको उपलंघनको 

सामना गरररहकेा छन् 
संयुक्त राज्य श्रम विभागको वनयोक्ता एिम ्कमछचारीहरूलाई श्रम कानूनहरूबारे सचेत गराउने अग्रसरता 

 

न्द्यु योकछ  – विश्वका विशालतम शहरहरूमध्ये एकमा नङ स्यालूनका कमीहरूले उनीहरूका ग्राहकहरूको सेिा गनछको लावग कडा 

मेहनत गछछन। यसको साथै, संयुक्त राज्य श्रम विभाग (U.S. Department of Labor) –ले यी कमछचारीहरूलाई अन्द्यायको सहजै 

वशकार हुनसके्न कमीहरूको रूपमा िणछन गछछ – उनीहरू आफ्ना अवधकारहरूबारे अिगत हुाँदनैन,् कवहल-ेकाही ाँ उनीहरूको सामुने्न 

भाषारूपी पखवल हुन्द्छ, िा उनीहरू गुनासो दताछ गनछ वहचककचाउाँछन्। 

 

स्िास््यको लावग जोवखम उत्पन्न हुने सतभािना भएको पररिेशमा काम गने नङ स्यालनूका कमछचारीहरू िायः जसो उनीहरूले 

गरेका कामहरूको पूणछ िा कुनै भुक्तानी नवलइ घर जान्द्छन्। तलब एिम् कायछहरूको घण्टासतबन्द्धी विभागल ेयो अन्द्यायलाई 

समाि गनछको लावग दढृ वनश्चय गरेको छ अवन यसको पुवि गद ैविभागल ेन्द्यु योकछ  शहरका दइु स्यालूनहरू विरूद्ध ओभरटाइम 

एिम् रेकडछ राख्नेसतबन्द्धी वनयमहरूको उपलंघन गरेकोमा कायछिाही गरेको छ। 

 

विभागका जााँचकर्त्ाछहरूले के पाए भने मेनहटेन वस्थत एडा नेपस एण्ड स्पा (Ada Nails & Spa), 81 W. Broadway –ले 

उसका कमछचारीहरूलाई उनीहरूले कायछ गरेका घण्टाहरूको कुन ैवहसाब नराखी कवमशनका साथ िवतकदनको दरले भुक्तानी 

गरररहकेा वथए। यसो हुाँदा, कमछचारीहरूले एक कायछसातामा 40 घण्टाहरूभन्द्दा अवधक काम गरेको भए तापवन उनीहरूलाई 

ओभरटाइमको भुक्तानी गररदै ाँन वथयो; तथा स्यालूनल ेकानूनी दवृिल ेआिश्यक रोजगार एिम् तलबहरूको सचूी जस्ता अन्द्य 

मूलभूत वििरणहरूलाई राखेको वथएन। दोस्रो जााँचमा के पाइयो भने व्हाइटस्टोन वस्थत हाइ हुआ ब्युटी स्यालून इनकपोरेटेड 

(Hai Hua Beauty Salon Inc.), 151-91B Cross Island Parkway –मा पवन काम गरेका िास्तविक घण्टाहरूको कुनै 

वहसाब नगरी िवत कदनको दरले भुक्तानी गररदै ाँ वथयो; त्यहााँ सातामा 40 घण्टाभन्द्दा अवधक काम गरेकोमा कुनै ओभरटाइम 

भुक्तानी गररएको वथएन; तथा त्यहााँ तलबसतबन्द्धी सही एिम् पूणछ वििरणहरू रावखएको वथएन। 

 

एडा नेपस एण्ड स्पाले 12 कमछचारीहरूलाई ओभरटाइम ज्यालाको रूपमा $23,704 वतनुछपऱ्यो तथा हाइ हुआ ब्यटुी स्यालून 

इन्द्कपोरेटेडले नौजना कमछचारीहरूलाई ओभरटाइम ज्यालाको रूपमा $23,643 वतनुछपऱ्यो।  
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तलब एिम् कायछहरूको घण्टासतबन्द्धी विभाग (Wage and Hour Division), मेनहटेनका सहायक वजपला वनदशेक, डबे्बी ओ 

लाउ (Debbie O. Lau)-ले भनु्नभयो, “यी वनयोक्ताहरूको अनुभिबाट न्द्य ुयोकछ  शहरका सब ैस्यालनू मावलकहरूले वशक्षा ग्रहण 

गनुछपछछ। यो उद्योगल ेविशाल संख्यामा कमछचारीहरूलाई वनयुक्त गछछ, तर यीमध्य ेअवधकांशलाई उनीहरूका अवधकारहरू बारे 

थाहा हुाँदनै, उनीहरूल ेभाषारूपी पखवलको सामना गनुछपछछ, िा गुनासो दताछ गनछ उनीहरू वहचककचाउाँछन् अवन यी कारणहरूले 

गिाछ उनीहरू अन्द्यायको सहजै वशकार बन्न सक्छन्।” “वनयोक्ताहरू साथ ैकमछचारीहरूलाई यसबारे सचते गराउनको लावग हामी 

विविध भाषाहरू मा कैयौं साधनहरू उपलब्ध गराउाँछौं अवन यी भाषाहरूमा वचवनयााँ, स्पेवनश, कोररयाली, थाइ, वभएतनावमज 

र नेपाली सामेल छन्। हाम्रा जााँचकर्त्ाछहरू यीमध्य ेअवधकांश भाषाहरू धारा-ििाह बोपन सक्छन् अवन अन्द्यहरूको लावग 

उनीहरूल ेअनुिादको व्यिस्था वमलाउन सक्छन्। कमछचारीहरू अवन वनयोक्ताहरू, दिु ैतलब एिम् कायछ-घण्टासतबन्द्धी 

िवतवनवधहरूवसत गोप्य तररकाले कुराकानी गनछ सक्छन्। सबै पक्षहरूले यो कुरो पवन बुझ्नुपछछ कक कमछचारीको अध्यागमनको 

वस्थवत जेसकैु भए तापवन हामी कानूनलाई लाग ूगछौं।”  

 

यहााँ सुरक्षाका कवतपय मूलभतू बुाँदाहरू कदइएका छन ्जसको पालन वनष्पक्ष श्रम मानक ऐन (Fair Labor Standards Act) 

अन्द्तगछत आिश्यक छः 

 

काम गररएका घण्टाहरूको लावग भुक्तानीः 

– वनयोक्ताले अवग्रममा कामलाई अनुमोदन गरेको होस् िा नहोस्, कमछचारीहरूलाई उनीहरूले काममा खचछ गरेका सब ै

घण्टाहरूको लावग भुक्तानी गनुछपछछ। यसमा तावलम, कदनमा एक स्थानदवेख अको स्थानको यात्रा, तथा “कायछ समयभन्द्दा 

बावहर” गररएको काममा खचछ भएको समय पवन सामेल छ। 

 

वनम्नतम ज्याला अवन कटौतीहरू: 

– कमछचारीहरूलाई उनीहरूले काम गरेको हरेक घण्टाको लावग कततीमा पवन $7.25 िवत घण्टाको संघीय वनम्नतम 

मजदरुीको दरले भुक्तानी गनुछ अवनिायछ छ। 

– िवत कदन िा कुनै कामको दरले भुक्तानी गररएको भए तापवन, िाि गररएको भुक्तानीलाई काम गररएका जतमा 

िास्तविक घण्टाहरूल ेभाग गदाछ वनवस्कने रकम, कततीमा पवन, संघीय वनम्नतम मजदरुीको बराबर हुनु अवनिायछ छ।  

– कवतपय राज्यका कानूनहरूमा अवधक वनम्नतम मजदरुी अवन/अथिा कमछचारीहरूको अवधक सुरक्षाको िािधान छ। 

वनयोक्ताहरूले ती सब ैकाननूहरूको पालन गनुछ अवनिायछ छ जो उनीहरूका व्यापारहरूमावथ लाग ूहुन्द्छन्। 

 

ओभरटाइम भुक्तानी: 

– सामान्द्यतया, एक सातामा 40 घण्टाभन्द्दा अवधक कामको लावग कमछचारीलाई अवधक कामको हरेक घण्टा वनवतत 

उनीहरूको वनयवमत दरको 1½ गुणाको दरले भुक्तानी गनुछ आिश्यक छ।  

 

 

 

http://www.wageandhour.dol.gov/whd/FLSAEmployeeCard/NailSalonFlyer.pdf
http://www.wageandhour.dol.gov/whd/FLSAEmployeeCard/NailSalonFlyer.pdf
http://www.dol.gov/WHD/pubs-by-language.htm
http://www.dol.gov/WHD/flsa/index.htm
http://www.dol.gov/WHD/flsa/index.htm
http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs16.pdf
http://www.dol.gov/whd/state/state.htm
http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs23.pdf
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वििरणहरू राख्न:ु 

– वनयोक्ताहरूको लावग उनीहरूका सब ैकमछचारीहरूले कदनमा अवन सातामा काम गरेका जतमा घण्टाहरू तथा भकु्तानी 

गररएको ज्यालाको हर वहसाब राख्नु अवनिायछ छ। 

– कमछचारीहरूले उनीहरूले काम गरेका घण्टाहरू तथा िाि गरेको ज्याला, साथ ैउनीहरूका वनयोक्ताको नाउाँ , ठेगाना र 

फोन नतबरको वििरण राख्नपुछछ। 

 

स्ितन्द्त्र ठेकदार िा कमछचारी? 

कवतपय स्यालूनहरूले गलत तररकाल ेकमछचारीहरूलाई “स्ितन्द्त्र ठेकदार” –को संज्ञा कदन्द्छन् तर िास्तिमा उनीहरू कमछचारीहरू 

नै हुन्। कमछचारीहरूको लावग यी दइु बीचको वभन्नता बुझ्न ुमहत्िपूणछ छ ककनभने कमछचारीहरू अवधक स्िास््य सरुक्षा साथै 

बचाउ, मजदरुीसतबन्द्धी सुरक्षा अवन अन्द्य सुविधाहरूको कानूनी हकदार हुन्द्छन्। 

– कमीहरू यकद उनीहरू कमछचारीहरू हुन ्िा स्ितन्द्त्र ठेकदारहरू हुन ्भने्न कुरोमा वनवश्चत छैनन् भने उनीहरूले तलब 

एिम् कायछघण्टासतबन्द्धी विभागवसत सतपकछ  गनुछपछछ, जसले कमछचारीहरूको कायछस्थलसतबन्द्धी अवधकारहरू वनवश्चत 

गनछमा मद्दत पुऱ्याउने जानकारी उपलब्ध गराउन सक्छन्। 

 

तलब एिम् कायछघण्टासतबन्द्धी विभागवसत सतपकछ  गरेको अथिा आफ्ना कायछस्थल अवधकारहरूको उपयोग गरेकोमा वनयोक्ताले 

कमछचारीहरूलाई कामबाट वनकापनु िा उनीहरू विरूद्ध िवतशोधात्मक कायछिाही गनुछ गैर-कानूनी हो। 

 

यकद कमछचारीहरू यो ठान्द्छन ्कक उनीहरूका अवधकारहरूको उपलंघन भएको छ िा उनीहरूवसत कुनै िश्नहरू छन् भने उनीहरूले 

तलब एिम् कायछघण्टासतबन्द्धी विभागलाई 1-866-487-9243 –मा िा न्द्यु योकछ  शहरमा 212-264-8185 (मेनहटेन) िा 

718-254-9410 (ब्रुकवलन) –मा फोन गनछ सक्छन्। विभागल ेलगभग सब ैभाषाहरूमा सहायता िदान गनछ सक्छ, अवन यसका 

सेिाहरू वनःशुपक उपलब्ध गराइन्द्छन् र यसलाई गोपनीय रावखन्द्छ। 
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