
    सचूना: 
 

तलबी िबरामी िबदा ऐन (PAID SICK DAYS 
ACT): 

                               िपट्सबगर् िसटी कोड च्याप्टर 626 

िसटी अफ िपट्सबगर् तलबी िबरामी िबदा ऐन (City of Pittsburgh’s Paid Sick Days Act) (द "एक्ट") 
बमोिजम रोजगारदाताले योग्य कमर्चारीह�लाई उनीह�को आफ्नै वा प�रवारका सदस्यह� 
िबरामी पदार्, चोटपटक लाग्दा वा स्वास्थ्य समस्या पदार्; वा जनस्वास्थ्य आपतकाल वा प�रवारका 
सदस्य सङ्क्रामक रोगको सम्पकर् मा आएको अवस्थामा स्याहारका लािग तलबी िबरामी समय 
उपलब्ध गराउनैपछर् । (प्रयोगका लािग अनमुित ह�ने पणूर् सचूीका लािग िपट्सबगर् िसटी कोड 
(Pittsburgh City Code), §626.04 हनेुर्होस;् कृपया लाग ू ह�ने प�रभाषाह�का लािग ऐनको प्रयोगको 
सम्बन्धमा जारी ऐन तथा िनदेर्िशकाह� पिन हनेुर्होस ्।) 

 

 

          तलबी िबरामी समय अिधकारको सारांश 

रोजगारदाताको आकार 
(गएको बाह्र (12) मिहना) 

पन्द्रह (15) 
कमर्चारीह�भन्दा कम 

पन्द्रह (15) वा सोभन्दा धेरै 
कमर्चारीह� 



ऐन अन्तगर्त िबरामी 
समय जम्मा गनर् पाउने 
दर 

िसटी अफ िपट्सबगर्को 
भौगोिलक सीमािभत्र हरेक 35 
घण्टाको काममा 1 घण्टाको 
तलबी िबरामी समय 

 
नोट: तल लागू ह�ने 
िमितपिछ पिहलो वषर्का 
लािग, बेतलबी िबदा समय 
मात्र यो दरमा जम्मा ह�नैपछर् 
। 

िसटी अफ िपट्सबगर्को 
भौगोिलक सीमािभत्र हरेक 35 
घण्टाको काममा 1 घण्टाको 
तलबी िबरामी समय 



यस ऐन अन्तगर्त जम्मा 
गनेर्मा सीमाह� 

(नोट: तपाईकंो 
रोजगारदाताको अझ बढी 
उदार िबदा नीित ह�नसक्छ ।) 

रोजगारदाताले बढी समय 
िनिदर्� नगदार्सम्म एक 
क्यालेन्डर वषर्मा तलबी 
िबरामी समय चौिबस (24) 
घण्टाभन्दा बढी नह�ने । 

 
नोट: तल सूिचकृत लागू ह�ने 
िमितपिछ पिहलो वषर्का 
लािग, बेतलबी िबदा समय 
मात्र यो दरमा जम्मा ह�नैपछर् 
। 

रोजगारदाताले बढी समय 
िनिदर्� नगदार्सम्म एक 
क्यालेन्डर वषर्मा तलबी 
िबरामी समय चािलस (40) 
घण्टाभन्दा बढी नह�ने । 

लाग ूह�ने िमित: माचर् 15, 2020 माचर् 15, 2020 

 

जम्मा भएको िबरामी समय अनरुोध गनेर् वा प्रयोग गनेर् कमर्चारीह� िव�द्धको प्रितशोधलाई 
िनषेध ग�रन्छ । यिद तपाईलंाई िबरामी समय जम्मा गनर् वा जम्मा भएको िबरामी समय प्रयोग 
गनर् अस्वीकार ग�रएको कारणले गदार् तपाईलंाई आफ्नो अिधकारह� उल्लंघन भएको महससु 
ह�न्छ भने तपाईसँंग मेयरको अिफस अफ इिक्वटीसम� उजरुी दायर गनेर् अिधकार ह�न्छ । थप 
जानकारी वा उजरुी दतार् गनर्का लािग कृपया http://paidsickleave.pittsburghpa.gov मा जानुहोस ्। 

 
 

स�ुमा जारी ग�रएको िमित: 12/16/2019 

संशोिधत जारी ग�रएको िमित:

 12/17/2019 

http://paidsickleave.pittsburghpa.gov/

