िबरामी तथा हे रचाहकतार्को िबदा
कामदारले जब उनीह िबरामी वा घाइते न्छन् र काममा आउन स
घाइते छ भने उनीह को हेरचाहका लािग पिन िबदा िलन सक्छन्।
िबरामी वा हेरचाहकतार्को िबदालाई व्यि

ै नन् भने उनीह ले िबरामी िबदा (sick leave) िलन सक्छन्। उनीह ले कोही िबरामी वा

गत िबदा (personal leave) पिन भिनन्छ।

कामदारले आफूसँग ब े व्यि वा उनीह को निजकको पिरवारको सद (ज ै पितप ी, जोडी, सौतेला आमाबाबु, ब ा, भाइबिहनी, हजुरबाआमा) को
हेरचाह गनर् वा उनीह लाई सहायता गनर् हेरचाहकतार्को िबदा (carer’s leave) िलन सक्छन्। उ व्यि िबरामी वा घाइते भएको नुपछर् वा अनपेिक्षत
आकि कताका लािग सहयोगको खाँचो भएको नुपछर् ।
कामदारले काम गनर् शु गनेर् िबि
मिहनाको अविधमा सिहत।

ै िबदा तथा हेरचाहकतार्को िबदा ज

ा गनर् था छन्। यसलाई कुनै पिन समयमा िलन सिकन्छ, काम शु

रोजगारदाताले कामदारलाई उनीह ले िलन चाहेको िबदाको बारे मा माण माग्न सक्छन्। यो सामा तया डा
वैधािनक घोषणा (statutory declaration) ने गछर् न्।

गरे को पिहलो 12

रको माणप (doctor’s certificate) वा

कामदारले कित िबदा ाप्त गनर् सक्छ?
पूणर्कालीन तथा आं िशक कामदारह ले हरे क वषर् 10 िदनको िबरामी तथा हेरचाहकतार् िबदा ाप्त गछर् न्। िबदाको सं
घण्टा काम गछर् न् समा भर पछर् । हरे क वषर्को अ मा बाँकी रहेको िबदा अकोर् वषर्मा थिपन्छ।

ा

ुल कामदारलाई जब हेरचाहको िबदा चािहन्छ उनीह ले हरे क प

2 िदनको बेतलबी िबदा

ा कामदारले हरे क हप्ता सामा तया कित

ाप्त गछर् न्।

पूणर्कालीन तथा आं िशक कामदारह ले बेतलबी हेरचाहकतार्को िबदा िलन सक्छन् यिद उनीह सँग कुनै िबरामी वा हेरचाहकतार्को
िबदा बाँकी छै न भने।

रोजगारीको समािप्त
जब रोजगारी समाप्त न्छ रोजगारदाताले कामदारलाई उनीह ले योग नगरे को कुनै िबरामी तथा हेरचाहकतार्को िबदाका लािग ायः
रकम ितनुर्पदन।
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Contact us
Fair Work Online: www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline: 13 13 94
Need language help?
Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50
Hearing & speech assistance
Call through the National Relay Service (NRS):
For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are
unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations
professional. Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently
died.

