
गभर्धारण , प्रसु ति(सुत्केरी), शििु स्यधहधर बिदध शिएको
इत्यधदी को कधरण देखधई कधम िधट िखधास्ि गरे्न जस्िध
असुविर्धजर्नक व्यिहधरिधई कधरु्नर्निे तर्नषेर् गरेको छ।

कधमदधरहरूको िधगग
के तपाईलाई काममा समस्या भइर हेको छ?

यदद िपध ईं कधयास्थिमध उत्पी डर्न ( हेरधसमेन्ट) समस्यधिधट वप डडि हुर्नु हु न्छ भर्ने ,
कृ पयध अको पर्धा पढ्र्नु होस ।्

जापानी कामदा र वा वव देशी कामदा र ( भभसाको स्स्ितत)  को परवा ह
नगरी , "गभभवती भएको कारणले बर्ाभस्त" अवधै हो!

"सुत्केरी बिदध / िधि हेरर्धह बिदध" 

स्िीकधया छैर्न भतर्नयो

"छोटो समय मधत्र कधम गर्नुा हुन्छ भर्ने, 
कधम पधटाटधइममध पररििार्न हुन्छ" 

भतर्नयो

सुत्केरी बिदध शिएको कधरण
पदधिर्नति गररर्नु

"मधिृ स्िधस््य व्यिस्थधपर्न" अर्नुसधर
स्िधस््य जधाँर्को िधगग बिदध शिदध िखधास्ि

गररयो

कम्पर्नी िधई गभाििी भएको ििधए पतछ,

「कम्पर्नी िधट शभसध र्निीकरण सहयोग
र्नगर्ने」 भतर्नयो

सुत्केरी अति / सुत्केरी पतछ सुत्केरी बिदध
शिएको कधरण ििि कटौिी गररयो

!

उदधहरणको िधगग...

"म िच्र्ध जन्मधएपतछ (शििु स्यधहधर बिदध िधट फकेपतछ) कधम जधरी रधख्न र्धहन्छु"

कम्पर्नीिधई आफ्र्नो मर्नसधय स्पष्ट रधख्नुहोस।
गभभवती / सतु्केरी बेलामा प्रयोग गनभ सककने प्रणाली बारेमा पछाडि पेज पढ्नहुोस ्

थप...

यस कारणले
・गभाििी भएको,  िच्र्ध जन्मधएको
・गभाििीमध हुरे्न बिरधमीको कधरण बिदध शिएको
・सतु्केरी अति र पतछ सतु्केरी बिदध शिएको

यस्तो व्यवहार गनुभ गैरकाननुी हो!
・कधम िधट िखधास्ि गररयो
・शभसध र्निीकरण गददाएर्न
・ििि कम गररयो, ...    आदद।

स्थधतर्नय श्रम ब्यरूो रोजगधर िधिधिरण र समधर्निध विभधग (कधयधािय)
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गभाभवस्िा ,  सुत्केरी र भशशु स्याहारको को ला गग उपलब्ध
प्रणालीहरूगभर्धारण िध िच्र्ध जन्मधएकी मदहिध

कधमदधरहरूकध िधगग उपिब्र् प्रणधिी उपधयहरू
िच्र्ध हुकधाउरे्न पुरुष र मदहिध कधमदधरहरूको िधगग

उपिब्र् प्रणधिी र उपधयहरू (आंशिक)

◆सुत्केरी अति र पतछ का बबदा हरु
तर्नर्धाररि शमति भन्दध ६ हप्िध अति देखख बिदध शिर्न सककन्छ।
िपधईंिे जन्म ददएपतछ ८ हप्िधसम्म कधम गर्ना सककन्र्न।

◆सस्जलो काम मा पररबतभन
िपधईं गभधािस्थधको समयमध अन्य हल्कध कधममध स्स्िर् गर्ना
अर्नुरोर् गर्ना सककन्छ।

◆मातृ स्वास््य हेरचाह उपायहरू
यदद िपधईंिे गभाििी मदहिधको स्िधस््य परीक्षणको क्रममध डधक्टर
आददिधट तर्नदेिर्न प्रधप्ि गर्नुाभयो भर्ने, कम्पर्नीमध आिेदर्न ददर्नुहोस ्
र उपधए खोज्र्न अर्नुरोद गर्नुाहोस।्

◆र्तरनाक र हातनकारक काममा प्रततबन्धहरू
भधरी िस्िुहरू ह्यधन्डि गर्ने कधम िध विषधक्ि ग्यधसहरू उत्सजार्न
हुर्ने ठधउाँ हरूमध मदहिधहरूिधई कधम गर्ना अर्नुमति छैर्न ।

◆बाल हेरचाह समय
१ िषा मुतर्नकध शििु भएकध मदहिधहरूिे ब्रेक समयको अतिररक्ि

ददर्नमध २ पटक ३० शमर्नेटको िधि हेरर्धह समय अर्नुरोर् गर्ना सक्छर्न।्
◆ओभरटाइम, बबदाको ददन, अबेर राती काममा प्रततबन्धहरू

ओभरटधइम कधम, बिदधको ददर्न िध अिेर रधिको कधमिधट छुट
अर्नुरोर् गर्ना सक्र्नुहुन्छ।

◆ भशशु स्याहार बबदा
सैद्र्धस्न्िक रूपमध, िपधईंिे आफ्र्नो िच्र्धको पदहिो जन्मददर्नको
अतिल्िो ददर्नसम्म बिदध शिर्न सक्र्नुहुन्छ।
येस बिदध िधई दईु भधगमध विभधजर्न गर्ना सक्र्नुहुन्छ।

◆बाबाको सुत्केरी बबदा (जन्ममा भशशु स्याहार बबदा)
िच्र्ध जन्मेको ८ हप्िध शभत्र ४ हप्िध सम्म बिदध शिर्न सक्र्नु हुन्छ, 

र २ पटक सम्म विभधजर्न गर्ना शमल्छ, यस बिदध िधई िधई शििु
स्यधहधर बिदधिधट िधहेक बिदध शिर्न सककन्छ।

◆भशशु स्याहारको लागी छोटो काम िण्टा
३ िषा मुतर्नकध िधििधशिकध हुकधाउर्ने कमार्धरीहरूिे र्धहेको खण्डमध
छोटो कधया िण्टध प्रणधिी को व्यिस्थध छ।

◆भशशु स्याहार बबदा
प्रधथशमक विद्यधियमध प्रिेि र्नगरेकध िधििधशिकधिधई हुकधाउर्ने
कमार्धरीिे बिरधमी िध िधइिे िधििधशिकधको हेरर्धह गर्ना िषामध ५
ददर्न (दईु िध िढी िच्र्ध भएमध १० ददर्नसम्म) बिदध शिर्न सक्छर्न।्
िण्टध बिदध प्रणधिी अर्नुसधर पतर्न बिदध शिर्न सककन्छ।

◆ओभरटाइम काममा प्रततबन्धहरू
३ िषा मुतर्नकध िधििधशिकध हुकधाउर्ने कमार्धरीहरूिे ओभरटधइम कधम
छुटको िधगग अर्नुरोर् गर्ना सककन्छ।

यदद िपधइाँ प्रणधिीको िधरेमध थप जधन्र्न र्धहरु्नहुन्छ, िध गभर्धारण, प्रसुति, शििु स्यधहधर बिदध सम्िस्न्र्ि समस्यधहरू परेमध, कृपयध
आफ्र्नो स्जल्िध को श्रम ब्यूरो, रोजगधर िधिधिरण र समधर्निध विभधग (कधयधािय) मध परधमिा गरु्नाहोस।्परधमिा गोप्य रूपमध स्िीकधर
गररन्छ। परधमिाको गोपर्नीयिध कडधईकध सधथ पधिर्न गररन्छ। सधथै, िपधईंिे र्धहेको खण्ड मध, कम्पर्नीिधई कधरू्नर्न र प्रणधिीहरू
व्यधख्यध गर्ना पतर्न सम्भि छ।

अगें्रजी गर्तर्नयधाँ पोर्ुागगज शभयिर्नधमी जधपधर्नी

※ मधगथ प्रणधिीको व्यधख्यध सरि छ। विस्ििृ मध िुज्र्नको िधगग, कृपयध आफ्र्नो कम्पर्नी िध श्रम ब्यूरोमध सम्पका गरु्नाहोस।्

परधमिा (तर्निःिुल्क): स्थधतर्नय श्रम ब्यूरो, समधर्न रोजगधर िधिधिरण विभधग (कधयधािय) फोर्न र्नम्िर सूर्ी

कधयधािय समय: बिहधर्न 8:30 देखख िेिुकध 5:15 िजे (ितर्निधर, आइििधर, सधिाजतर्नक बिदध, र र्नयधाँिषा बिदधहरू िधहेक)
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