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तथ्य पाना व्यिक्तगत प्रदायकहरूलाई कायर् हप्ताका सीमाहरू तथा ओभरटाइमसँग सम्बिन्धत �नयमहरू बुझाउन मद्दत गनर्मा अ�भपे्र�रत 
छ।  थप जानकार�का ला�ग कृपया सेवाग्राह� मुद्दा व्यवस्थापकलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्वा 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOTU मा जानुहोस।् 
 
साधारण ओभरटाइम जानकार� 
1. 'कायर् हप्ता' भनेको के हो? 

कायर् हप्ता आइतबार मध्यरात 12: 00 बजे सुरु हुन्छ र आगामी श�नबार राती 11: 59 मा समाप्त हुन्छ।   
 

2. कायर् हप्ता सीमा (WWL) भनेको के हो? 
WWL भनेको तपा�ले एक कायर् हप्तामा गनर् सक्ने सेवाको कूल समय हो।  2016 वा�सङ्टन राज्य कानूनले व्यिक्तगत प्रदायक 
(IP) ले एक कायर् हप्तामा गनर् सक्ने कामको समय सीमा घण्टामा तय गरको छ। सबै IP हरूमा कायर् हप्ता सीमा (WWL) हुन्छ।  
तपा�लाई एक वा सो भन्दा बढ� सेवाग्राह�हरूद्वारा उक्त समय �न�दर्ष्ट ग�रएप�छ तपा�ले आफ्नो WWL सम्म मात्र काम गनर् 
सक्नुहुन्छ र तपा�ले जुन सेवाग्राह�का ला�ग काम गनुर्हुन्छ उक्त सेवाग्राह� समय प्राप्त गनर् योग्य हुन्छ। सेवाग्राह�ले आफ्नो 
स्याहार योजनामा मूल्याङ्कन ग�रएको भन्दा धेरै मा�सक समय �न�दर्ष्ट नगनर् सक्छ। WWL हरूले सेवाहरूका ला�ग कोष 
आवश्यक पन� व्यिक्तहरूलाई उक्त कुरा उपलब्ध गराइ राख्ने कुरा सु�निश्चत गनर्का ला�ग ओभरटाइम शुल्कहरू �नयन्त्रण गनर् 
मद्दत गछर्न।्   

 
3. DSHS ले मेरो स्थायी WWL कसर� �नधार्रण गछर् र मैले आफ्नो स्थायी WWL कसर� थाहा पाउँछु? 

राज्यको कानून अ�प्रल 2016 मा पा�रत ग�रयो।  यो कानूनले जनवर� 2016 मा औसतमा 40 सेवा घण्टा भन्दा धेरै समय कायर् 
गन� व्यिक्तहरू बाहेकका सबै IP हरूका ला�ग 40 घण्टे WWL स्था�पत गरय्ो।  40 घण्टा भन्दा धेरै समयका WWL हरू IP 
हरूको जनवर� 2016 को भुक्तानी ग�रएको सेवा घण्टालाई 4.33 र निजकैको चौथाइ घण्टामा पूणार्ङ्कन गर� �वभाजन गरेर 
�नधार्रण ग�रयो।  मे 2016 मा DSHS ले जनवर� 2016 मा आफ्नो WWL जानकार�सँग कायर् गन� IP हरूलाई सूचनाहरू पत्राचार 
गरय्ो।  कुनै प�न स्थायी WWL लाई 65 घण्टा भन्दा धेरै बढाउन स�कँदैन। तपा�ले जनवर� 2016 पश्चात IP को रूपमा काम 
गनर् सुरु गनुर्भयो भने तपा�को WWL 40 घण्टा हुन्छ। 
 

4. मलाई मेरो स्थायी WWL लाई गलत त�रकाले �नधार्रण ग�रयो भन्ने लागेमा के हुन्छ? 
तपा�लाई आफ्नो WWL गलत त�रकाले �नधार्रण ग�रयो जस्तो लाग्छ भने तपा�ले सेवाग्राह� मुद्दा व्यवस्थापकलाई अनुरोध पेश 
गनर् सक्नुहुन्छ र वा�शङ्गटन प्रशास�नक कोड 388-114-0050 अनुरूप DSHS ले तपा�को समयको समी�ा गन�छ। 

 
5. मेरो स्थायी WWL के�हल्यै प�रवतर्न हुनेछ? 

तपा�को स्थायी WWL 60.25 र 65 घण्टाको बीचमा छ भने कानूनमा कुनै प�रवतर्न नहँुदासम्म यसलाई जुलाई 1 2017 मा 60 
घण्टासम्म घटाइने छ।  अन्यथा, तपा� IP को रूपमा द� हुनुहुन्न भने तपा�को स्थायी WWL प�रवतर्न हुनेछैन। तपा�सँग 
सेवामा �वश्राम छ तथा भ�वष्यमा IP को रूपमा �फतार् आउनुहुन्छ भने तपा�को WWL प�न समान रहनेछ।  

 
6. मेरो WWL को सेवा घण्टामा के-कस्ता सेवाहरूलाई समावेश ग�रन्छ? 

• व्यिक्तगत स्याहार 
• राहत स्याहार 
• सीप उपाजर्न प्र�श�ण 
• आराम स्याहार 

 
7. मेरो WWL यात्राको समय, DSHS ले आवश्यक गराएको प्र�श�ण वा भुक्तान समय बन्द (PTO) को बेलामा लागू हुन्छ? 

हँुदैन। यात्राको समय, DSHS ले आवश्यक गराएको प्र�श�ण तथा PTO हरू तपा�को WWL मा समावेश हँुदैनन।् यसको अथर् 
आवश्यक परेमा तपा�ले सेवाग्राह�का ला�ग कायर्हरू गद� आफ्नो WWL सम्म काम गनर् सक्नुहुन्छ, यहा ँसम्म �क हप्ताहरूमा 
तपा�लाई प्र�श�ण, स्वीकृत यात्रा समय वा PTO �लन प�न आवश्यक परेको हुनछ्। 

 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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ओभरटाइम (OT) भुक्तान 
8. मेरो भुक्तान गन� OT कसर� गणना ग�रन्छ? 

तपा�लाई तपा�ले एक कायर् हप्तामा 40 घण्टासम्म कायर् गरेको सबै समयका ला�ग �नय�मत ज्याला भुक्तान ग�रन्छ।  तपा�ले 
40 घण्टा भन्दा धेरै कायर् गन� सबै समयका लागी तपा�लाई आफ्नो �नय�मत ज्यालाको 1.5 गुणा भुक्तान ग�रन्छ।   
IPOne भुक्तानी प्रणाल�ले तपा�को �नय�मत ज्याला दर (जसलाई "पूरा दर" भ�नन्छ) मा तपा�ले एक कायर् हप्तामा गन� कायर्को 
पूरा रकम भुक्तान गछर्।  यसले OT समयका ला�ग अ�त�रक्त ½ दरको रूपमा OT देखाउँछ। यी कूलहरूलाई अिन्तम भुक्तानीका 
ला�ग एकसाथ जो�डन्छ। 

उदाहरण:   
तपा�ले एक कायर् हप्तामा 45 घण्टा कायर् गनुर्हुन्छ भने तपा�को �नय�मत दर $12/hour हुन्छ।   
तपा�को भुक्तान यस्तो हुनेछ: 
   45 घण्टा x $12 एक घण्टा (पूरा दर) = $540 
U+ ओभरटाइमको 5 घण्टा x $6 (आधा दर) = $30 

कूल $540 +$30 = $570 
OT लाई भुक्तानी सारांश �ववरणमा प्रदशर्न ग�रन्छ र आय खण्डमा �वभाजन ग�रन्छ।  यो उदाहरणमा आय खण्डले 45 
व्यिक्तगत स्याहार घण्टा तथा 5 OT घण्टा देखाउनेछ। 

 
9. मेरो यात्राको समय, DSHS ले आवश्यक गराएको प्र�श�ण वा भुक्तान समय बन्द (PTO) का ला�ग मलाई OT भुक्तान 

ग�रनेछ? 
तपा�ले एक कायर् हप्ता भ�रमा गरेको कायर् समयहरू 40 घण्टा भन्दा धेरै छन ्भने तपा�लाई यात्राको समय तथा DSHS ले 
आवश्यक गराएको प्र�श�णका ला�ग भुक्तान ग�रनेछ।  PTO घण्टाहरूलाई कायर् ग�रएको घण्टा मा�ननेछैन, त्यसकारणले �तनीहरू 
क�हल्यै OT भुक्तानीका ला�ग योग्य हँुदैनन।् 

 
स्थायी 40 घण्टे WWL भएका IPS का ला�ग जानकार� 
10. मैले एक कायर् हप्तामा 40 घण्टा भन्दा धेरै कायर् गनर् सक्छु? 

तपा�ले अस्थायी रूपमा 40 घण्टा भन्दा धेरै समय कायर् गनर्को ला�ग DSHS बाट सेवाग्राह� �व�शष्ट स्वीकृ�त प्राप्त गनुर्भएको 
छैन भने एक कायर् हप्तामा 40 सेवा घण्टाभन्दा धेरै कायर् गनर् सक्नुहुन्न।  
 

11. मैले बहु सेवाग्राह�हरूका ला�ग कायर् गछुर् भने मेरो स्थायी WWL भन्दा धेरै कायर् गनर् सक्छु? 
तपा�ले आफूले क�त सेवाग्राह�हरूका ला�ग कायर् गछुर् भन्ने कुरालाई ध्यान न�दइ आफ्नो स्थायी WWL �भत्र सबै सेवाग्राह� सेवा 
घण्टालाई व्यविस्थत गनुर्पछर्।  तपा�ले एकभन्दा धेरै सेवाग्राह�का ला�ग कायर् गनुर्हुन्छ भने तपा�ले आफ्ना सबै सेवा घण्टाहरूलाई 
एकसाथ जोड्दा आफ्नो स्थायी WWL भन्दा धेरै काम नगन� कुरा सु�निश्चत गनर्को ला�ग तपा�ले �तनीहरू प्रत्येकसँग आफ्नो 
समय �नधार्रण गनुर्पछर् ।   

 
12. मैले जुन सेवाग्राह�कोमा काम गछुर् उक्त सेवाग्राह�ले मेरो स्थायी WWL मा उपलब्ध रहेको समय भन्दा धेरै समय कायर् गन� कुरा 

�नधार्रण गनर् चाहन्छ भने मैले के गनुर्पछर्? 
• तपा�लाई आफ्नो WWL भन्दा धेरै समय कायर् गन� अनुम�त न�दइएको कुरा बताउनुहोस ्र त्यस्तो गनुर्लाई अ�त�रक्त दावी 

मा�नेनेछ। अ�त�रक्त दावी बारेमा थप जानकार�का ला�ग #19 हेनुर्होस ्
• तपा�लाई आफ्नो WWL भन्दा धेरै समय कायर् गनर् बाध्य बनाउने कायर्भारहरू स्वीकार नगनुर्होस।् 
• सेवाग्राह�लाई अ�त�रक्त प्रदायकको प्रयोग गनर् भन्नुहोस।्     
• सेवाग्राह�सँग तपा�को सीमा बुझ्नको ला�ग क�ठन समय छ वा अ�त�रक्त प्रदायक फेला पानर् सक्दैन भने उसलाई आफ्नो 

मुद्दा व्यवस्थापकलाई सम्पकर्  गनर् भन्नुहोस।् 
• अप्रत्या�शत तथा आकिस्मक आवश्यकताहरू बारेमा अ�त�रक्त जानकार�का ला�ग पषृ्ठ 3 मा #18 हेनुर्होस।् 
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40.25 वा सोभन्दा धेरै समयको WWL भएका IPS का ला�ग जानकार� 
13. मैले एक कायर् हप्तामा 40 घण्टा भन्दा धेरै कायर् गनर् सक्छु? 

तपा�ले DSHS बाट तपा�को स्थायी WWL 40 घण्टा भन्दा धेरै छ भन्ने �ल�खत सूचना प्राप्त गनुर्भयो वा तपा�ले अस्थायी सेवाग्राह� 
�व�शष्ट WWL व�ृद्धलाई स्वीकृत गनुर्भएको �थयो भने तपा�ले आफ्नो सूचनामा भएको कायर् घण्टासम्म काम गनर् सक्नुहुन्छ।   

14. मैले एक भन्दा धेरै सेवाग्राह�का ला�ग कायर् गछुर् भने के गनुर्पछर्? 
कृपया प्रश्न #11 को उत्तर हेनुर्होस।् 
 

15. मैल जुन सेवाग्राह�कोमा काम गछुर् उक्त सेवाग्राह�ले मलाई मेरो एक हप्तामा काम गन� समयलाई मेरो स्थायी WWL भन्दा धेरैमा 
समायोजन गराउन चाहन्छ भने के हुन्छ?  
�नम्न मध्ये सबै कुरा सत्य छन ्भने तपा� आफ्नो समय समायोजन गनर् स�म हुनुहुन्छ: 

• सेवाग्राह�लाई त्यसको आवश्यकता भएको; र 
• अ�त�रक्त समय कायर् गरेको समय सेवाग्राह�को मा�सक मूल्याङ्कन ग�रएको समय भन्दा धेरै नभएको: र 
• एक हप्ता भन्दा धेरै कायर् गनुर्ले म�हनाका अन्य हप्ताहरूमा सेवाग्राह� महत्त्वपूणर् स्याहर �बना नै जाने प�रणाम 

न�नम्त्याउने; र 
• तपा�ले उक्त म�हनाको प्रत्येक हप्ता आफ्नो WWL भन्दा धेरै कायर् गनुर्भयो भने एक हप्तामा धेरै काम गन� कायर्ले 

तपा�लाई आफूसँग भएको म�हना भन्दा धेरै ओभरटाइम कायर् गनर् बाध्य नबनाउने।   
 

तपा�ले एक म�हनामा सामान्य रूपमा कायर् गन� भन्दा धेरै ओभरटाइम काम गनुर्हुन्न भने तपा�को WWL 40 भन्दा धेरै हँुदा 
आवश्यक परेमा तपा�ले आफ्नो समय समायोजन गनर् सक्नुहुन्छ। मा�सक ओभरटाइमको समयलाई तपा�को WWL बाट 40 घण्टा 
घटाएर बाँक�लाई उक्त म�हनाका श�नबारहरूको संख्याले गुणन गरेर गणना ग�रन्छ। 

Uउदाहरण: 
Jose को WWL 46 घण्टा हो।  Jose ले गनर् सक्ने मा�सक ओभरटाइमको समय उसले कायर् ग�ररहेको म�हनाका 
श�नबारहरूको संख्यामा भर पछर्।  
5 श�नबारको गणना: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  
4 श�नबारको गणना: 46-40=6 x 4 = 24 
Jose ले जुन सेवाग्राह�का ला�ग कायर् गछर् उक्त सेवाग्राह�ले Jose लाई म�हनाभ�र प�रवतर्नीय समयता�लका अनुसार आफ्ना 
काम गनर् आवश्यक गराउँछ, Jose ले आफूले 5 वटा श�नबारहरूको म�हनामा ओभरटाइमको 30 घण्टा वा 4 वटा 
श�नबारहरूको म�हनामा ओभरटाइमको 24 घण्टाभन्दा धेरै काम गद�न भने उसले उक्त काम गनर् सक्छ। 

 
तपा�ले जुन सेवाग्राह�का ला�ग कायर् गनुर्हुन्छ त्यस सेवाग्राह�ले आफ्नो नया ँस्वतन्त्रता वा सेवा�नवतृ्त सै�नकद्वारा �नद��शत 
गहृस्याहार सेवा बजेटहरूको साथमा अ�त�रक्त ओभरटाइम समय ख�रद गद�छ भने तपा�ले आफ्ना WWL भन्दा धेरैका काम 
गनुर्पन� समयहरूलाई प�न समायोजन गनर् सक्नुहुन्छ।  

 
16. मैले जुन सेवाग्राह�कोमा काम गछुर् उक्त सेवाग्राह�ले मेरो स्थायी WWL मा उपलब्ध रहेको समय भन्दा धेरै कूल मा�सक 

ओभरटाइम कायर् गन� कुरा �नधार्रण गनर् चाहन्छ भने मैले के गनुर्पछर्? 
कृपया प्रश्न #12 को उत्तर हेनुर्होस।् 

 
अस्थायी सेवाग्राह� �व�शष्ट कायर् हप्ता सीमा (CSWWL) 
17. अस्थायी CSWWL भनेको के हो? 

सेवाग्राह�ले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गनर्का ला�ग अ�त�रक्त प्रदायकहरू खोजेको बेलामा तपा�ले जुन सेवाग्राह�का ला�ग काम 
गनुर्हुन्छ उक्त सेवाग्राह�ले DSHS लाई अस्थायी रूपमा तपा�को WWL व�ृद्ध गनर् अनुरोध गछर्।  DSHS ले तपा�लाई स्वीकृ�त 
तथा अस्वीकृ�तको साथमा पत्राचार माफर् त �ल�खत प्र�त�क्रया जनाउनेछ।  स्वीकृत हुन्छ भने सूचनाले तपा�लाई स्वीकृ�त सुरु हुने र 
समाप्त हुने �म�त तथा स्वीकृत समय घण्टा प�न बताउनेछ।  तपा�ले जुन सेवाग्राह�का ला�ग काम गनुर्हुन्छ उक्त सेवाग्राह�ले प�न 
प्र�त�ल�प प्राप्त गन�छ। यो अनुरोध/�ल�खत सूचनालाई CSWWL अनुरोधको रूपमा प�न �च�नन्छ।  DSDS ले सेवाग्राह�को 
मूल्याङ्कन ग�रएको मा�सक समयलाई व�ृद्ध गन� अस्थायी WWL लाई स्वीकृत गन�छैन। 
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अनपे��त आवश्यकताहरू 
18. मैले मरो WWL को सबै समय कायर् गरेको छु तर सेवाग्राह�सँग अनपे��त तथा आकिस्मक आवश्यकता भएकाले मैले सेवाग्राह�को 

स्वास्थ्य वा सुर�ामा सहायता गनर् कायर्लाई जार� राख्नुपन� हुन्छ भने मैले के गनुर्पछर्? 
• अवस्था सुर��त तथा िस्थर नहँुदासम्म सेवाग्राह�सँगै बस्नुहोस।् 
• आकिस्मक �च�कत्सा सेवाहरू आवश्यक पन� कुनै आकिस्मकता छ भने 9-1-1 मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 
• कायर् �दनलाई समाप्त गनर् सुर��त हुने �बित्तकै त्यसो गनुर्होस।् 
• अवस्थाको वणर्न गनर्को ला�ग आगामी व्यवसाय �दन सम्ममा मुद्दा व्यवस्थापकलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

 
अ�त�रक्त दावी 
19. अ�त�रक्त दावी भनेको के हो? 

अ�त�रक्त दावी यस्तो बेलामा उत्पन्न हुन्छ:   
• तपा�ले आफूलाई उपलब्ध गराउन अ�धकार �दइएको भन्दा धेरै सेवा समय कायर् गदार्; वा 
• तपा�ले DSDS द्वारा स्वीकृत नग�रएका आफ्ना WWL समयहरू भन्दा धेरै कायर् गदार्; वा 
• तपा�ले आफूलाई एक कायर् हप्तामा उपलब्ध गराउन अ�धकार प्रदान ग�रएको भन्दा धेरै यात्रा समय दावी गदार्। 

 
20. करारको कारवाह� भनेको के हो? 

करारको कारवाह� भनेको DSDS द्वारा तपा�लाई पठाइने सूचना हो।  यो सूचनाले तपा�लाई तपा�ले आफूलाई काम गनर् स्वीकृत 
ग�रएभन्दा धेरै ओभरटाइम सेवा समय वा यात्रा समय घण्टा कायर् भनुर्भयो भन्ने कुरा सू�चत गराउँछ। 

 
21. मैले मेरो WWL वा यातर् समय सीमा भन्दा धेरै कायर् गछुर् भने के हुन्छ?     

• तपा�ले अ�त�रक्त दावी गदार्को प्रत्येक समयमा DSHS ले तपा�लाई अस्वीकृत ओभरटाइममा काम नगनुर्को महत्त्व 
स्मरण गराएको �ल�खत करारको कारवाह� सूचना र जानकार� फाराम प्राप्त गनुर्हुनेछ।  यो सूचना तपा�ले कायर् गन� 
सेवाग्राह� तथा �तनका प्र�त�न�धहरूलाई प�न पठाइनेछ। 

• अ�त�रक्त दावीको तेस्रो घटनामा तपा�को करारलाई समाप्त गनर् स�कन्छ वा तपा� 90 �दनको भुक्तानी प्राप्त गनर् 
अयोग्य ठह�रन सक्नुहुन्छ।  तपा�को करारलाई समाप्त ग�रन्छ भने तपा� नयाँ करार गनर्का ला�ग योग्य ठह�रनुभन्दा 
अगा�ड 90 �दनसम्म प्र�त�ा गनुर्पछर् ।  

• तपा� महत्त्वपूणर् रूपमा वा दोहोयार्एर आफ्नो कायर् हप्ता वा यात्रा समय सीमाहरूलाई व�ृद्ध गनुर्भयो भने DSHS ले 
तपा�को करार पूवर्�नधार्�रतका ला�ग समाप्त गनर् तथा तपा�सँग पुन: करार गनर् अस्वीकार गनर् सक्छ।  

 
22. करारको कारवाह� मेरो करार फाइलमा क�त समय रहनेछ? 

प्रत्येक करारको कारवाह� करारको कारवाह�को सूचनाको �म�तबाट 12 म�हनाका ला�ग खुला रहनेछ।  12 म�हनाप�छ, करार समाप्त 
ग�रन्छ।   

 
23. म करार कारवाह�बाट कसर� टाढा बस्न सक्छु? 

• सध� आफ्नो कायर्ता�लकाको योजना बनाउनुहोस ्र यसलाई लेख्नुहोस।् 
• य�द सेवाग्राह�का आवश्यकताहरू प�रवतर्न हुन्छन ्र तपा�ले आफ्नो WWL लाई असर गन� फरक समयमा काम गनुर्हुन्छ 

भने, ग्राहकको मुद्दा व्यवस्थापकलाई तुरून्त सम्पकर्  गनुर्होस।्  
• तपा�ले हरेक �दन काम ग�रसकेप�छ आफ्नो समयपानामा कायर् समय रेकडर् गनुर्होस,् यसले कागजी पात्रोमा प�न यसलाई 

रेकडर् गनर् मद्दत गनर् सक्नेछ।  तपा� आफ्नो WWL अन्तगर्त रहनुभएको छ भनी �निश्चत गनर् प्राय: जाचँ गनुर्होस।् 
• तपा� र तपा�को रोजगारदाता/सेवाग्राह�लाई मद्दत गनर्को ला�ग DSHS सँग स्रोतहरू छन।् आफ्नो WWL �भत्र रहन 

आफ्नो समयता�लका व्यवस्थापन बारेमा थप जान्नुहोस।्  यी स्रोतहरू www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT मा उपलब्ध 
छन।् 

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT

