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अव�ा उ�नह�को �नय��ण भ�दा बा�हर �न गएमा जुन अव�ामा तपा�को काम �नर�तर गन� स�व छैन; अथवा
तपा�को सं�ा जबक�पर भु�ानी (jobkeeper payment) को ला�ग यो�य छ, जुन अव�ामा तपा�को आ�दानी पुरा
जबक�पर भु�ानी (jobkeeper payment) भ�दा  कम �ँदैन (आधा म�हना को $१५००).

के मेरो रोजगार दाताले मेरो काम को समय घटाउन स�छ ? अथवा जा�गरबाट हटाउन स�छ ?
अ�ायी रोजगार:
य�द तपा�ले अ�ायी काम गद� �नु��छ र धेरै लामो समय भएको छैन भने, तपा�को रोजगार दाताले तपा�को कामको समय
प�रवत�न गन� स�छ अथवा के�ह सुचना �बना तपा�लाई जा�गरबाट हटाइ�दन स�छ ।
 
�ायी रोजगार (लामो अव�धको अ�ायी, आ�शक समय अथवा पूण� समय कम�चारी)
य�द तपा� पूण� समय कम�चारी (यसमा ६ - १२ म�हना काम गरेका आ�शक रोजगारका कम�चारी प�न पद�छ), तपा�को रोजगार
दाताले तपा�को कामको समय प�रवत�न गन� अथवा तपा�को सहमती �बना जा�गरबाट �नका�न स�दैनन ।
तपा�को रोजगारदाताले तपा�लाई जा�गरबाट �नका�न अथवा तपा�को कामको अवधी �न�न अव�ामा घटाउन स�छन्:

 
जबक�पर (jobkeeper) प�रवत�न स�ब�ी सुचनाको ला�ग यहाँ हेनु� होला here.

जा��मन ले एउटा क�नी म
अ�फस �यव�ापकको �पमा गत
१२ बष� देखी काम ग�रसके �क
�छन् । उनीलाई उन को मा�लक
�ारा को�वड्-१९ को कारण र आय
घाटा भए को ले, उनको रोजगार
तु��त समा�त �नेछ भ�े जानकारी
गराए । उस लाई काम बखा��त
ग�रने बारे  कुनै �ल�खत सूचना
�दान नग�रएको कारण ले गदा�,
जा��मने ले आ�नो स�ूण� �यूनतम
सूचना अव�ध साथै साथै कुनै प�न
आ�ज�त वा�ष�क �बदा र लामो सेवा
�बदा को ��तपू�त� पा उने हक दार
��छ । उ�न ले �रड�े�सी भु�ानी
पाउने प�न हकदार �न स�छ।

य�द तपा�को सं�ासँग के�ह पैसा �लन बाक� छ अथवा तपा�ले
ओभरटाइम काम गनु� भएको छ;
लामो सेवा गरे बापत पाउने �बदा य�द तपा�ले सोही काम ७ बष� भ�दा
बढ� काम गनु� भएको छ भने (vic.gov.au/long-service-leave);
तपा�ले आज�न गनु� भएको बा�ष�क �बदा र लामो अवधी सेवा बापत पाउने
�बदाको अ�धकार,  य�द तपा� पाट्�-टाईम अथवा पूण� अवधीको �ायी
रोजगार मा �नु��छ भने;
तपा�लाई सुचना �दएको �न�न समयको ��तपू�त� य�द तपा�लाई
�नका�लने अव�ाको सुचना �दएको �थएन भने;
कुनै काम नभएको अव�ा को तपा�लाई �दइनु पन� ��तपू�त�

मलाई जा�गर �नर�तर ग�रएको छैन । मेरो अ�धकार के हो त ?
य�द तपा�लाई जा�गरमा �नर�तर ग�रएको छैन भने, तपा� �न�न कुराह�
स�हत अ� धेरै कुराह�को  हकदार �नस�नु ��छ:

तपा�लाई रोजगारमा �नर�तर नग�रएको प�र���तह� हेरेर, �ायी
कम�चारीह�ले अनु�चत बखा��त दावी प�न गन� स�ने छन् ।
 
तपा�को बखा��त �न�न अव�ा म अनु�चत �न स�छन् य�द::
1. य�द यो कठोर, अ�यायपूण� वा अ�ावसा�यक �क�सम बाट भएको छ; र
2. य�द  यो वा�त�वक काम नभएकोको अव�ा होईन ।.
 
  
मह�वपूण� !
 
य�द तपा� �व�ास गनु���छ �क तपा�लाई अनु�चत �पमा बखा��त ग�रएको छ भने तपा�ले आ�नो दावी, तपा�लाई बखा��त
ग�रएको २१ �दन �भ� (तपा�ले काम गनु� भएको अ��तम �दन को �मती देखी को �हसाब अनुसार) फेयर वो�क�ङ
क�मशन (Fair Working Commission) मा दावी गनु� स�नु �नेछ ।

रोजगारको अ�धकार र को�वड-१९

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/default
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के मलाई �बना तलबी �बदा  �दएको बेला प�न वा�ष�क �वदा �लन
बा�य तु�याउन स�छ?

को�वड्-९० को कारण अ�त नै �भाव पारेको रोजगार दाताको ला�ग
बनाएको नयाँ अ�ायी कानूनले केही रोजगारदाताह�लाई आ�नो
कम�चारीह�लाई केही सशु�क वा�ष�क �बदाको �योग गन� स�ने कुरामा
अनुम�त �द�छ, तर �यसमा क��तमा २ ह�ताको �बदा बाक� रा�न पन�
��छ, वा आधा-तलब मा आ�नो वा�ष�क �बदा दो�बर प�न पान� स�कने छ
। तर रोजगारदाताले यो अ�ायी कानुन �योग गन�को ला�ग �यहाँ कडा
मापद�ड तो�कएका छन् ।

अहमद साढेएक बष� दे�ख उही क�नीमा
कारखाना सहायकको �पमा काम गद�
आएका छन् । ऊ �याजुअल �पमा काय�रत
छ र कुनै भु�ानी-�बदा �ा�त गद�न, तथा�प
ऊ हरेक ह�ता उही �दन र घ�टा काम गद�छ ।
को�वद-१९ को कारण उसको हा�कमले
उसलाई भ�छ, उनीह�को काम गन� समय
कम गद�छन्, तथा�प अहमद थाहा छ
�क को�वद-१९ ले गदा� �ापार �भा�वत
भएको छैन, र यो उसको घ�टा काट्ने
बहानाको �पमा �योग गद�छन् ।  य�द
अहमद उसको काम गन� समय कम गन�
�वीकार गन� चाहँदैनन् भने, ऊ �रड��सी
भु�ानी (redundancy payment) को
हकदार �न स�छ वा फेयर वक�  कमीशन
(Fair Work Commission) मा अनु�चत
बखा��त दावी गन� स�छ ।

म अ� जानकारी कहाँ पाउन स�छु?
नद�न क�यू�नट� �लगल से�टर: 
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info 
फेयर वोक�  ओ�बद�मन (Fair Work Ombudsman): १३ १३ ९४
fairwork.gov.au  
जबवाच (JobWatch):
jobwatch.org.au
जब �सकर भु�ानी (Job Seeker Payments):
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment
जब �कपर भु�ानी (Job Keeper Payments): 
business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-
support-for-business/jobkeeper-payment

�न: शु�क कानुनी स�लाह पाउनुहोस् !

नद�न क�यू�नट� �लगल से�टर: (०३) ९३१० ४३७६ / admin@northernclc.org.au
युथ वोक� र से�टर (30 बष� भ�दा कम उमेरकाल ला�ग): १८०० ७१४ ७५४
जबवाच: ९६६२ १९३३
�भ�टो�रया �लगल एद: १३०० ७९२ ३८७ / अर�बक: (०३) ९२६९ ०१२७
य�द तपा� एक यु�नयन सद�य �नु��छ भने,  तपा� स�ब��त सद�यता सहयोग ट�मलाई स�क�  गनु�होस ्।

यो कागजात कानूनी स�लाह होइन । यो सूचना/जानकारी २७ अ��ल २०२० मुता�बक स�ह छ, य�पी यस अव�धमा कुराह�
धेरै �छटो ग�तमा प�रवत�न �दैछ, �यसैले यो सुचनाको आधारमा काम गनु� भ�दा प�हले तपाईले �छटो भ�दा �छटो कानूनी

परामश�को खोजी गनु�पद�छ ।

य�द तपा�ले आ�नो काम गुमाउनु भएको छ, वा तपा�को तलब
कटौती भएको छ भने, तपा�ले फेयर वोक�  ओ�बद�मन (Fair Work
Ombudsman) मा सामा�य जानकारी �लन स�नु��छ अथवा नद�न
क�यू�नट� �लगल से�टरबाट कानुनी स�लाह �लन स�नु ��छ । तपा�
जब �सकर (JobSeeker) भु�ानीको प�न हकदार �न स�नु ��छ । 

नद�न क�यू�नट� �लगल से�टर: 
                                 (०३) ९३१० ४३७६
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https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://fairwork.gov.au/
http://jobwatch.org.au/
http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment
http://business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/jobkeeper-payment

