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नयााँ काम शुरू
गने ननर्दे नशका

नयााँ काम शुरू गनुु उत्साहमय समय हुनसक्छ। यसले अललक लिन्तित पलन बनाउाँ छ। हरे क कायुस्थल फरक भएता पलन,
केही त्यस्ता अलिकार तथा लिम्मेवारीहरू छन् िुन सबै कमुिारी तथा रोिगारदाताका लालग लागू हुन्छन्। नयााँ काम
शुरू गनुुभन्दा अगालि तपाईाँले आफ्नो अलिकार तथा लिम्मेवारीहरू थाहा पाउनु पछु , यसले गदाु तपाईाँको ध्यान
आफ्नो काममा केन्तित गनु सक्नु हुन्छ।
यस लनदे लशकामा तपाईाँले थाहा पाउनु पने िानकारी तथा थप िानकारी पाउने ललिंकहरू उपलब्ध छ। तपाईाँले “नयााँ
कामको शुरूवात” (Starting a new job) अनलाइन अध्ययन पाठ्यक्रम www.fairwork.gov.au/learning मा गएर
पलन हे नुसक्नु हुन्छ।

www.fairwork.gov.au

9.

तपाईाँको अनिकार
तथा सुनििाहरू
अष्ट्रेललयाका सबै िसो रोिगारदाता तथा कमुिारीहरू Fair Work
Act 2009 (FW Act) को अलिनमा हुन्छन्। FW Act ले तपाईाँको
कायुस्थलको हक तथा दालयत्व लनिाु रण गछु नयााँ कामको शुरूवात
गनुुअलि तपाईाँले यी महत्वपूणु प्रश्नहरूको उत्तरहरू िानेको लनलित
गनुुहोस््ः

10. Fair Work जानकारी नििरर् तथा क्याज्युल
रोजगारी जानकारी नििरर्:
▪ Fair Work िानकारी लववरण (Fair Work
Information Statement) सबै नयााँ
कमुिारीहरूलाई प्रदान गनुुपछु
(www.fairwork.gov.au/fwis)
▪ क्याज्युल कमुिारीहरूलाई क्याज्युल रोिगारी
िानकारी लववरण (Casual Employment
Information Statement) पलन प्रदान गनुुपछ
(www.fairwork.gov.au/ceis)

रानरिय रोजगारी मापर्दण्ड (National
Employment Standards) के हुन्?
FW Act अिगुत रालष्ट्रय रोिगारी मापदण्ड (National
Employment Standards – NES) पछु । NES मा रोिगारीको
न्यूनतम मापदण्ड छन् र यस अिगुत लनम्न कुरा पछु न्ः
1.

अनिकतम साप्तानहक कायय घण्टा – हप्तामा 38 िण्टा,
र उलित अलतररक्त िण्टाहरु

2.

लचकतापूर्य कायय गत ब्यिस्थाका लानग अनुरोि –
केही कमुिारीहरूले उनीहरूको कायुगत िााँ िोपााँ िोको
पररवतुनका लालग अनुरोि गनु सक्छन्

3.

पैतृक निर्दा िा अनििािनकय निर्दा (parental
leave) – 12 मलहनासम्मको बेतलबी लबदा र थप 12
मलहनाको लबदाका लालग अनुरोि गनु सक्ने अलिकार

4.

िानषयक निर्दा (annual leave) – हरे क वर्ु िार
हप्ताको तलबी लबदा र लसफ्त कमुिारीहरूलाई थप 1
हप्ता लबदा

5.

व्यक्तिगत/हेरचाहकतायको निर्दा (यसलाई
कनहलेकानह निरामी निर्दा (sick leave) पनन
िननन्छ), सहानु िूनत निर्दा (compassionate
leave), र पररिाररक र घरे लु नहिंसा निर्दा (family
and domestic violence leave) – प्रलतवर्ु 10 लदन
तलबी व्यन्तक्तगत/हे रिाहकताु लबदा (पार्ु र्ाइम
कमुिारीहरूले समानुपालतक रूपमा लबदा पाउनेछन्), 2
लदनको बेतलबी हे रिाहकताु लबदा, आवश्यकतानुसार 2
लदन सहानुभूलत लबदा (क्यािुल कमुिारीलाई बेतलबी
लबदा), र 5 लदन बेतलबी पररवाररक र िरे लु लहिं सा लबदा
(12 मलहनाको अवलिमा)

6.

7.

8.

सामुर्दानयक सेिा निर्दा (community service
leave) – स्वैन्तिक आकन्तिक व्यवस्थापन गलतलवलि तथा
ज्यूरी (Jury) को लिम्मेवारीका लालग बेतलबी लबदा।
लामो सेिा निर्दा (long service leave) – एउर्ै
रोिगारदातासाँग लामो समय काम गरररहे का
कमुिारीहरूलाई प्रदान गररने तलवी लबदा
साियजननक निर्दा (public holidays) – सावुिलनक
लबदामा तलबी छु ट्टी, यलद उलितरूपमा काम गनुका लालग
अनुरोि नगररएमा।

ननष्कासनको सूचना (notice of termination) तथा
काममा आिश्यक नपरे को कारर् रोजगारर्दाताले
नर्दने अिकाश अथायत ररडन्डे न्सी िुिानी
(redundancy pay) – पााँ ि हप्तासम्मको सूिना र 16
हप्तासम्मको ररिन्डे न्सी भुक्तानी।

11. क्याज्युल रूपान्तरर् – केलह पररन्तस्थलतहरूमा क्याज्युल
कमुिारीहरू स्थायी कमुिारी बन्न पाउने अलिकार। थप
िानकारीको लालग
www.fairwork.gov.au/casualconversion
NES को बारे थप िानकारीका लालग www.fairwork.gov.au/nes
हे नुहोस्।

म पूर्यकालीन, आिं नशक िा क्याज्युल
कमयचारी के हो?
तपाईाँको रोिगारीको लकलसमले तपाईाँको काम गने समय,
पाररश्रलमक दर तथा केलह सुलविाहरूलाई असर पानु सक्छ।
नयााँ काम शुरू गनुुभन्दा पलहला तपाईाँले आफ्नो रोिगारदातालाई
आफ्नो रोिगारीको लकलसम के हुनेछ भनेर सोध्नुपछु ।
▪

पूर्यकालीन कमयचारी (full-time employees) ले
सामान्यतया औसतमा हप्ताको 38 िण्टा काम गछु न् र
उलित अलतररक्त िण्टा काम गछु न्।

▪

आिं नशक समयको कमयचारी (part-time
employees) ले औसतमा हप्ताको 38 िण्टा भन्दा कम
काम गछु न्। यी कमुिारीहरूको लनयलमत ढााँ िाको काम
गने समय हुन्छ िुन ललन्तित रूपमा रे किु गररन्छ।
आिं लशक समयका कमुिारीहरूले बालर्ुक लबदा तथा
व्यन्तक्तगत/हे रिाहकताु को लबदािस्ता सुलविा
समानुपालतक आिारमा प्राप्त गछु न् - यसको मतलब
उनीहरूले काम गने सामान्य िण्टाको आिारमा लनिाु रण
हुन्छ।

▪

क्याज्युल कमयचारी (casual employees)
कुनै पलन कमुिारी क्याज्युल मालनन्छ यलद्ः
o उनीहरूलाई रोिगारीको प्रस्ताव लदईएको छ
o यो प्रस्तावमा उक्त रोिगारी सहमलत भएको ढािााँ मा

अलनलित कालसम्म हुन्छ भन्ने दृढ पूवु- प्रलतबद्धता
उल्ले ि हुाँ दैन
o उनीहरूले काम पाउाँ छनै भन्ने दृढ पूवु - प्रलतबद्धता

नभएको र उनीहरू कमु िारी नहुने थाह पाएरै यो
रोिगारी स्वीकार गररन्छ।

यलद तपाईिंको रोिगारदाताले तपाईिंलाई लदएको कामको
प्रस्तावमा दृढ पूवु- प्रलतबद्धता छ लक छै न भनेर बुझ्न लनम्न
4 कारणहरू लविार गनुुपछु । ती यस्ता छन््ः
o तपाईिंको रोिगारदाताले तपाईिंलाई काम गनु प्रस्ताव

गनु सक्दछ र तपाईिंले यो काम गने लक नगने रोज्न
सक्नुहुन्छ
o रोिगारदातालाई आवश्यक परे को बेलामा तपाईिंलाई

काम गने बोलाईन्छ
o तपाईिंको रोिगारीलाई क्याज्युल भलनएको छ
o तपाईिंलाई क्याज्युल कमुिारीले पाउने क्याज्युल

लोलििं ग (loading) (तलब दरमा अलतररक्त प्रलतशत
थलपन्छ) वा तोलकएको क्याज्युल दरमा भुक्तानी
लदइनेछ।
क्याज्युल कमुिारीहरूले लबरामी लबदा वा वालर्ुक लबदा
पाउाँ दैनन् र रोिगारी अि गनु प्राय्ः पूवु सूिना लदनु
आवश्यक हुाँ दैनन्।
तपाईाँ लनलित अवलिको कमुिारी वा िुलनयर (सानो उमेरको)
कमुिारी पलन हुन सक्छ। थाहा नभएमा तपाईाँको रोिगारदातासाँग
सोध्नुहोस्।
▪

▪

नननित अिनिको कमयचारी (fixed term
employees) कुनै लनलदु ष्ट् समय, काम वा ऋतुको लालग
सामेल हुन्छन्। उदाहरणको लालग, लनलित अवलिको
कमुिारी पैतृक लबदामा बसेकाको सट्टामा वा कुनै लवशेर्
पररयोिनामा काम गनुका लालग प्रयोग गनु सलकन्छ।
लनलित अवलिको कमुिारी पूणुकालीन, आिं लशक वा
क्याज्युल कमुिारी हुन सक्छ।
जुननयर कमयचारीहरू (junior employees) 21 बर्ु
भन्दा कम उमेरका हुन्छन्। िुलनयर कमुिारीहरूले
बयस्क कमुिारीहरूको सरह सुलविा पाउाँ छन तर
उनीहरूको पाररश्रलमक दर कम हुन्छ र उमेरको
आिारमा हुन्छ।

लबलभन्न रोिगारीको लकलसमबारे थप िानकारी पाउनको लालग
www.fairwork.gov.au/employment मा िानुहोस्।

मेरो रोजगारी कुन पाररश्रनमक र्दर अथायत
अिाडय (awards) िा सम्झौता
(agreements) ले समेट्छ?
तपाईाँको नयााँ रोिगारी समान्यतया एक पाररश्रलमक दर अथाु त
अवािु (awards) वा उद्यम सम्झौता (enterprise agreement) ले
समेर्ेको हुन्छ। यी कानूनी दस्तावेि हुन् िसमा तलब दर तथा ब्रेक
समय िस्ता सुलबिाहरू समेलर्एको हुन्छ।

पाररश्रनमक (awards)
उद्योग वा व्यवसायमा काम गने रोिगारदाता वा कमुिारी मालथ एक
अवािु (awards) स्वत्ः लागू हुन्छ। तपाईाँको नयााँ रोिगारीमा लागू
हुने अवािु बारे थाहा पाउन www.fairwork.gov.au/awards मा
िानुहोस्।

उद्यम सम्झौता (enterprise agreements)
उद्यम सम्झौता (enterprise agreements) ले कमुिारी समूह तथा
एक वा बलढ रोिगारदाताहरू बीिको रोिगारीका लनयम तथा
शतुहरू लनिाु रण गदु छ। तपाईाँको रोिगारीमा उद्यम सम्झौता लागू
हुन यसलाई Fair Work Commission ले स्वीकृत गनुु पछु ।
एक उद्यम सम्झौताले अन्य कुनै अवािु लाई लनन्तिय बनाउछ, िु न
अन्य अवस्थामा लागू हुन्छ। तर सम्झौताले अवािु अनुसारको
न्यूनतम पाररश्रलमक भने लदनु आवश्यक छ।
सम्झौताबारे िानकारीका लालग, वा कायुस्थलमा लागू हुने सम्झौता
िोज्नका लालग www.fwc.gov.au मा िानुहोस्।

अिाडय /सम्झौता रनहत कमयचारी
केही रोिगारीहरू अवािु वा उद्यम सम्झौताले समेर्ेको हुाँ दैन।
यस्ता रोिगारीमा काम गने कमुिारीहरू अवािु /सम्झौता रलहत
हुन्छन् तर उनीहरूले रालष्ट्रय न्यू नतम पाररश्रलमक (National
Minimum Wage) तथा NES अनुसारको सुलबिा पाउाँ छन्।

मेरो पाररश्रनमक कनत हो?
तपाईाँले अवािु वा सम्झौता अनुसार कम्तीमा न्यूनतम पाररश्रलमक
पाउनु पछु । यलद तपाईाँ अवािु /सम्झौता रलहत हुन्छन् भने तपाईाँले
कन्तम्तमा रालष्ट्रय न्यूनतम पाररश्रलमक (National Minimum
Wage) पाउनु पछु ।
तपाईाँको तलब नगद वा िेकबार् भुक्तानी गनु सलकन्छ वा
लबद् युलतय माध्यम (EFT) माफुत तपाईाँको बैक िातामा िम्मा गनु
सलकन्छ।
अवािु र सम्झौतामा तपाईाँको तलब दर तपाईाँको लिम्मेबारी, उमेर,
अनु भव तथा योग्यतामा भर पछु । यलद तपाईाँको लिम्मेवारी पररवतुन
भएमा तपाईाँको तलब दर पलन फरक हुन सक्छ।
न्यूनतम तलब दर सामान्यतया हरे क वर्ु 1 िुलाईमा वृन्तद्ध हुन्छ।

कर तथा सुपरएनुएसनका िारे मा के हुन्छ?
िेरै िस्तो अवस्थामा, तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँको तलबबार्
कर कार्् छ। लवना कर कार्ी ‘नगद भुक्तानी’ (‘cash in hand’) गनुु
गैरकानूनी हो।
यलद तपाईाँले हरे क मलहना लनलित रकमभन्दा बढी आिुन गनुु हुन्छ
भने, तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँका लालग सुपरएनुएसन
(superannuation) पलन लतररलदनुपने हुन्छ। तपाईाँको न्यूनतम
तलबका अलतररक्त सुपरएनुएसन भुक्तानी गररन्छ। यसलाई
तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँको तलबबार् कर्ौती गनु पाउाँ दैन।
अष्ट्रेललयन कर कायाु लय (Australian Taxation Office – ATO)
ले कर तथा सुपरएनुएसन बारे मा www.ato.gov.au मा िानकारी
प्रदान गदु छ।

मैले के कागजात प्राप्त गनुयपछय ?
तपाईाँले आफ्नो रोिगारदाताबार् तपाईाँलाई तलब भुक्तानी गरे को
एकलदनलभत्र तलब भुक्तानी भपाु इ अथाु त पे न्तिप (pay slip) प्राप्त
गनुुपछु । तपाईाँको रोिगारीका बारे मा तपाईाँको तलब, काम गरे को
िण्टा तथा लबदा सुलविाको लववरणको साथै व्यन्तक्तगत लिकतापन
सम्झौता िस्ता सम्झौताहरूको रे किु तपाईाँको रोिगारदाताले
राख्नुपछु ।

के मैले पररक्षर् अिनि पू रा गनुय पछय ?
केही रोिगारदाताहरूले नयााँ कमुिारीहरूलाई उनीहरू
उक्त भुलमकामा उपयुक्त भएको मुल्ािं कन गनु उनीहरूलाई
एक पररक्षण अवलि (probation period) मा राख्छन्। पररक्षण
अवलिमा रहे का कमुिारीहरुले सलह न्यूनतम तलब तथा NES
सुलविाहरू पाउनु पछु र साथै रोिगारदाताले रोिगारी
समापन गरे को िण्डमा समापनको सूिना (notice of
termination) पलन लदनुपने हुन्छ।

मैले के कुरामा ध्यान राख्नु पछय ?
▪

▪

र्दे खािटी/नक्कली करार (sham contracting):
तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँले पाउने सुलविा लतनु वा
नलदन तपाईाँलाई स्वतन्त्र कन्ट्रयाक्टरका रूपमा काममा
लगाउन पाउदै न।
तलिको सट्टा सामान िा सेिाहरुः तपाईाँलाई आफूले
काम गरे को सबै िण्टाहरूको कन्तम्तमा न्यूनतम तलब
भुक्तानी गनुुपछु । आफ्नो तलबको बदलामा तपाईाँले
िाद्यान्न वा लत्ताकपिािस्ता कुराहरू प्राप्त गनुुहुन्न।

▪

कटौती: तपाईाँको रोिगारदाताले लसलमत अवस्थामा मात्रै
तपाईाँको तलबवार् पैसा कार्् न पाउाँ छ। क्षलतपू लतु,
नगदपेलर्का पैसा नपुगेको वा ग्राहकले पैसा नलतरको
कारण तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँको तलबबार् पैसा
कार्् न सक्दै न।

▪

प्रनतकुल कारिाही तथा नििेर्दुः तपाईाँको रोिगारदाताले
आफ्नो कायुस्थलको हक प्रयोग गरे कोमा (िस्तै NES
अनुसार लबदा ललएकोमा) तपाईाँ लबरुद्ध प्रलतकुल कारवाही
(adverse action) गनु पाउदै न। त्यस्तै तपाईाँको
गभाु वस्था, उमेर वा िमु आलदको आिारमा भेदभाव गनु
पलन यस्तो कारवाही गनु पाउाँ दैन। प्रलतकुल कारवाही
अिगुत तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँको रोिगारी रद्द
गने वा तपाईाँको लसफ्ट कालर्लदने िस्ता गलतलबलि पछु न्।

तपाईाँको युननयनिाट उपयुि सल्लाह
युनियिले काययस्थलका कर्यचारीहरूको प्रनिनिनित्व
गर्य। युनियिले आफ्िा सदस्यहरूलाई जािकारी,
सल्लाह र सहयोग उपलब्ि गिय सक्र्ि्।
युनियि सदस्यिा िथा काययस्थल सम्बन्िी सुझाव िथा
सहयोगबारे को जािकारीका लानग Australian
Council of Trade Unions को वेबसाईट
www.actu.org.au र्ा जािुहोस्।

ँ ो काययस्थलको अनिकार बार थप जान्न www.fairwork.gov.au/factsheets र्ा उपलब्ि िथ्य पत्र हेिुयहोस्।
िपाईक

तपाईाँको नजम्मेिारीहरू
कमुिारीको रूपमा तपाईाँको रोिगारदाताप्रलत लिम्मेवारी रहन्छ। तपाईाँले गने कामले तपाईाँको रोिगारदातालाई उनीहरूको व्यवसाय
सञ्चालन गनु सिाउनेछ। त्यसै ले तपाईाँको क्षमता अनुसार उत्कृष्ट् काम गने तपाईाँले सुलनलित गनुुपछु । तपाईाँले आफ्नो नयााँ कामको सबै
दालयत्वहरू पूरा गनुुपछु र कानूनसिंगत तथा तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँलाई लदने उलित लनदे शनको पालना गनुुपछु । कायुस्थल सम्बन्धमा
केही लििाको लबर्य छ भने तपाईाँले आफ्नो रोिगारदातालाई िानकारी लदनु पछु ।
सुरलक्षत तथा स्वस्थ कायुस्थलगायतका कायुस्थलसाँग सम्बन्तन्धत नीलत तथा प्रकृयाहरूबारे तपाईाँलाई थाहा भएको तथा पालना गरे को लनलित
गनुुहोस्। स्वस्थ तथा सुरलक्षत कायुस्थल बनाउने योगदान गनु अरु कमुिारी वा तपाईाँको नयााँ भूलमकाबार् सम्पकुमा आउने कसैलाई पलन
तपाईाँले लवभेद, सताउने (Bully) वा है रान हुने काम गनुुहुन्न। तपाईाँले यो पलन लनलित गनुुपछु लक आफ्नो व्यवसायको बारे मा कुनै पलन गोप्य
सूिनाको िुलासा गनुुहुाँदैन।
तपाईाँको समयलनष्ठता तथा लवश्वसनीयता तपाईाँको नयााँ रोिगारदाताका लालग महत्वपूणु हुनेछ। यलद तपाईाँ काममा िान सक्नुभएन भने
िलतसक्दो लछर्ो आफ्नो रोिगारदातालाई थाहा लदनुपछु । उदाहरणका लालग, यलद तपाईाँ लबरामी हुनुभयो वा अरु कोही लबरामीलाई हे रिाह
गनुुपने भयो भने। तपाईाँको रोिगारदाताले रोिेको िानकारी गराउन तररकाबारे पत्ता लगाउनुहोस्। उदाहरणका लालग, तपाईाँ लबरामी हुाँ दा
उनीहरुलाई के तपाईाँले फोन गनुु पछु लक र्े क्स्ट सन्दे श पठाए हुन्छ?

तपाईाँको पनहलो नर्दन
तपाईाँको पलहलो लदनमा तपाईाँले थुप्रै नयााँ िीिहरू सम्झनुपने हुन्छ। काम शुरु गनुु अगालि आफूले थाहा पाउनु पने कुराहरू बारे पत्ता
लगाउनका लालग प्रश्नहरू सोध्न निराउनु होस्।
▪

काम गने स्थान – तपाईाँलाई अिवाु ताु ललएको स्थान तपाईाँको काम गने ठाउाँ नहुन सक्छ। त्यसै ले पलहलो लदनमा तपाईाँ कहााँ
िानुपने हो पत्ता लगाउनुहोस्।

▪

सुपरीिेक्षक- तपाईाँ आफ्नो पलहलो लदन काममा आउाँ दा को साँग भेर््नु पने हो यलकन गनुुहोस्

▪

कामको समय – तपाईाँ पलहलो लदन आइपुग्नुपने समय र काम गनुु पने िण्टाका बारे मा थाहा पाउनुहोस्

▪

यात्रा िन्दोिस्त – केही उद्योगहरुमा तपाईाँको रोिगारदाताले कामसम्म िानका लालग तपाईाँलाई यातायात उपलब्ध गनेछन्;
अन्यथा तपाईाँले काममा कसरी िाने र कलत समय लाग्छ भन्ने तयारी गनुुपनेछ

▪

पोशाक सिंनहता – तपाईाँले लगाउनु पने पोशाकबारे िान्नुहोस्। यलद व्यवसायको पोशाक छ भने यसलाई प्राप्त गने ब्यवस्था
तपाईाँले लमलाउनुपछु ।

▪

सुनििाहर – व्यवसायमा भान्छाकोठा वा िाने ठाउाँ तथा िाना तयार गनु वा लकन्नका लालग के सुलविाहरु उपलब्ध छन् पत्ता
लगाउनु होस्।

▪

तपाईाँको कामकतय व्य – तपाईाँले कस्ता िालका कामहरु गनुुपने छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्

▪

कागजीकाम – तपाईाँले सामान्यतया कर तथा सुपरएनुएसनबारे मा फारामहरु पनुुपने हुन्छ, तपाईाँको रोिगारदातालाई आफ्नो
बैंकको लववरण लदनु पने हुन्छ र तपाईाँले एक सम्झौता, एक गोपनीयताको सम्झौता वा अन्य कागिातमा हस्ताक्षर गनुुपने पलन हुन
सक्छ।

▪

काययस्थलको नीनत – तपाईाँको नयााँ कायुस्थलमा के कस्ता नीलत तथा प्रकृयाहरू छन् पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा सामालिक
सञ्जालको प्रयोग, सावुिलनक लबदा तथा लबरामी लबदािस्ता प्रकृयाहरूलाई उल्ले ि गररएको हुन्छ।

Be MoneySmart
अब तपाईाँ पैसा कमाउन थाले पलछ त्यसलाई कसरी िलाउने भन्नेमा तपाईाँ होलशयार हुनुपछु ।
ASIC, अष्ट्रेललयन सुरक्षा तथा लगानी आयोग, ले प्रलशक्षाथी तथा VET लवद्यालयका लवद्याथीहरुलाई उनीहरुको पैसाको
व्यवस्थापन गनु तथा भलवष्यमा मद्दत हुने सीप लसकाउनमा सहयोग गनु का लालग लन्ः शुल्क अनलाइन
Be MoneySmart ताललमहरु उपलब्ध गराउछ।
थप िानकारीका लालग उनीहरुको वेबसाइर्मा िानुहोस्- www.moneysmart.gov.au

काययस्थलका समस्याको समािान
एकदमै उत्कृष्ट् कायुस्थलहरुमा पलन कलहलेकाहीाँ समस्याहरु आउाँ छन्। कलहलेकाहीाँ लत साना हुन्छन् र सलिलै समािान गनु सलकनेछन् तर
कलहलेकाहीाँ न्तस्थलत झन् िलर्ल हुनेछ। यो कलठन भएता पलन तपाईाँले कुनै पलन समस्यालाई तुरुिै समािान गने कोलशस गनुुहोस् नत्र
लतनीहरु झन् लबग्रन सक्छन्।
िलतसक्दो लछर्ो तपाईाँले आफ्नो रोिगारदातासाँग समस्याबारे मा कुरा गनुुपछु । यो कुरा कसरी शुरु गने भन्ने मा तपाईाँ अलनलित हुनु हुन्छ भने
हाम्रो अनलाइन लसकाइ केि www.fairwork.gov.au/learning मा उपलब्ध हाम्रो लन्ः शुल्क ‘कायुस्थलमा अप्ठ्ठ्यारो सिंबाद – कमुिारी
पाठ्यक्रम’ (Difficult conversations in the workplace – employee course) हे नुहोस्।
तपाईाँ आफ्नो रोिगारदातासाँगको समस्यालाई समािान गनुका लालग तयार हुनुपने हुन्छ। याद गनुुस् उनीहरुले अन्य कमुिारीहरुको पलन
मनन गनुु पछु । यलद समस्या समािानमा तपाईाँले लिकदार तथा व्यावहाररक तररका अपनाउनुहुन्छ भने तपाईाँ तथा तपाईाँको रोिगारदाताले
समस्यामा सिंलग्न सबैका लालग उत्तम समािान प्राप्त गनु सक्नुहुन्छ।

तपाईाँको कामको सर्दुपयोग
िब तपाईाँले नयााँ कामको थालनी गनुुहुन्छ तपाईाँ यस अवसरबार् िेरै लाभ प्राप्त गनु िाहनुहुन्छ। लिकदार तथा सकारात्मक रहनुहोस्।
यलद तपाईाँको रोिगारदाताले तपाईाँलाई परीक्षणकालमा रािेको छ भने तपाईाँको कायुप्रदशुन कस्तो भईरहे को छ तथा आफ्नो कामलाई
कसरी सुिार गनु सक्नु हुन्छ भन्ने िान्न उनीहरुसाँग सहकायु गनुुहोस्। एकपर्क आफ्नो परीक्षणकाल सलकएपलछ, तपाईाँ एक असल कमुिारी
बन्ने तररकाहरु सोच्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लालग, तपाईाँले आफ्नै पहलमा तपाईाँको कामलाई व्यवन्तस्थत तथा तथा प्राथलमकतामा राख्न
सक्नुहुन्छ तथा काम गने उत्तम तररकाहरु िोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईाँको परीक्षणकाल सलकएपलछ पलन आफ्नो सीप तथा ज्ञानलाई सुिार गनु
तपाईाँले आफ्नो रोिगारदातासाँग लनरिर सहकायु गनुुपछु । काममा लसलकरहनुहोस् तथा याद गनुुहोस् त्यहााँ औपिाररक ताललमहरुको
अवसर पलन हुन सक्छ।
िुशी तथा उत्पादनमुिी कायुस्थलमा िोकोही काम गनु इिु क हुन्छन्। असल कमुिारीहरुको एक कतुब्य सकारात्मक कायुस्थल
सिंस्कृलतलाई योगदान लदनु हो। यसको लालग उपयुक्त हुाँ दा अन्य कमुिारीहरुलाई सहायता गरे र तथा आफ्नो समूहमा समन्वयात्मक तररकाले
काम गनु सक्नुहुन्छ।
तपाईाँले आफ्नो रोिगारदातासाँग काम गने तररकाबारे मा पलन सोच्नुपछु । यलद तपाईाँले आफ्नो रोिगारदातालाई आफू लवश्वास गनु लायकको
कमुिारी भएको दे िाउनु हुन्छ र राम्रो कामकािी सम्बन्ध बनाउनु हुन्छ भने उनीहरुसाँग काम तथा कुनै आइपने समस्याका लवर्यमा कुरा गनु
सलिलो हुन्छ।

तपाईाँको नयााँ काममा तपाईाँलाई सफल िनाउन मद्दत गने थुप्रै सीपहर छन्।
यसमा लनम्न लगायतका सीपहरु पछु न्ः


स्पष्ट् सिंबादकताु बनेर



समूहमा राम्रो काम गरे र



समस्या समािान



आफ्नो कामको योिना तथा व्यवस्थापन गरे र



स्वतन्त्रतापूवुक काम गरे र



नयााँ सीप लसकेर तथा लवकास गरे र



सान्दलभुक प्रलवलि प्रयोग गरे र



पहल तथा योगदान दे िाएर

तपाईाँले केही त्यस्ता सीपहरुलाई www.fairwork.gov.au/learning बसाइर्मा रहे को ‘नयााँ कामको शुरूवात’(Starting a
new job) नामको अनलाईन लसकाइ कोसु गरे र सुिार गनु सक्नुहुन्छ।

तपाईाँको रोजगारी
नििरर्
यस कायुपत्रले तपाईाँले नयााँ काम शुरु गदाु िालहने
सबै िानकारी तपाईाँसाँग भएको लनलित गनु
तपाईाँलाई मद्दत गनेछ।
यलद तपाईाँको उत्तरबारे मा लनलित नभएमा तपाईाँको
नयााँ हालकमसाँग कुरा गनुुहोस् वा 13 13 94 मा
Fair Work इन्फोलाइनलाई सम्पकु गनुुहोस्।

पनहलो नर्दन
पलहलो लदन तपाईाँ कहााँ िानुपछु ?

पलहलो लदन तपाईाँले के लववरण ललएर िानु पछु ?
 बैंक िाता लववरण
 कर फाइल नम्बर (Tax file number)
 लाइसेन्स (िस्तै िर ाइभरको लाइसेन्स, RSA)
 राहदानी तथा लभसा (यलद तपाईाँ अष्ट्रेललयामा
भ्रमणमा तथा काममा हुनुहुन्छ भने)
 उमेरको प्रमाण (यलद तपाईाँ 21 वर्ुमुलन हुनुहुन्छ
भने)
 योग्यता तथा/वा लवद्यालयका रे किु हरू
 प्रलशक्षण वा ताललमका कागिातहरू

___________________________________

 आकन्तिक सम्पकु लववरणहरू

पलहलो लदन तपाईाँ कुन समयमा काम शुरू गनुुपछु ?

 अन्य्ः _____________________________

___________________________________
पलहलो लदन तपाईाँले कसलाई ररपोर्ु गनुुपछु ?

___________________________________

कागजी काम
तपाईाँले रोिगारदातालाई लदनुपने सबै कागिातहरू पूरा
गनुुभयो र हस्ताक्षर गनुुभयो?
 कामको प्रस्तावपत्र/ रोिगारी करार
 कर फाइल नम्बर िोर्णा फारम (Tax File
Number – TFN)
 सुपरएनुएसन रोिाइ फारम
ATO ले कर तथा सुपरएनुएसनका बारे मा
www.ato.gov.au मा थप िानकारी प्रदान गदु छ।
 अन्य (िस्तै कर्ौलत, नीलतहरू):
______________________________

अननिायय पोशाक
के तपाईाँले कामका लालग अलनवायु पोशाक लगाउनुपछु ?
 पछु , मेरो रोिगारदाताले मलाई पलहले नै यो
उपलब्ध गराएको छ/पलहलो लदन प्रदान गनेछ।
 पछु हो, मलाई अलनवायु पोशाक िररद गनुुपछु ।
 पदै न, तर मलाई पोशाकको प्रकारको बारे मा थाहा
छ।

औजारहरू
के तपाईाँलाई काममा औिारहरू आवश्यक छन्?
 छ, मेरो रोिगारदाताले मलाई पलहले नै यो उपलब्ध
गराएको छ/लतनलाई पलहलो लदन प्रदान गनेछ।
 छ, मैले आफैाँले औिारहरू ल्ाउनु/लकन्नु पछु ।
 आवश्यक छै न।

अिाडय /सम्झौता
तपाईाँको अवािु /सम्झौता के हो?
 मेरो अवािु /सम्झौता हो्ः ___________________
 म अवािु सुलविा शतु/सम्झौता रलहत छु
अवािु का बारे मा थप िान्नका लालग िानुहोस््ः
www.fairwork.gov.au/awards

र्दानयत्वहरू
के तपाईाँलाई थाहा छ आफ्ना मुख्य दालयत्वहरू के हुनेछन्?
 छ
 छै न, यसबारे मैले आफ्नो रोिगारदातासाँग कुरा
गनुुपछु ।

तलि
रोजगारीका प्रकार
के तपाईाँ पूणुकालीन, आिं लशक वा क्याज्युल (भैपरी आउाँ दा
मात्र काममा िाने) के हो?
 पूणुकालीन
 आिं लशक
 क्याज्युल
तपाईाँको रोिगारी लनरिर (स्थायी) वा लनलित समयका
लालग कुन हो?

तपाईाँको तलबको आिारभूत दर के हो?
 मेरो भुक्तानी दर हो्ः $ _____________
तपाईाँलाई कसरी भुक्तानी गररन्छ?
 िाईरे क्ट लिपोलित (लसिै िातामा)/ EFT
 िेक
 नगद
तपाईाँलाई कलत समयमा भुक्तानी लदइन्छ?

 लनरिर (स्थायी)

 साप्तालहक

 लनलित समय

 पालक्षक

के तपाईाँ िुलनयर र/वा प्रलशक्षाथी/लसकारू कुन हो?
 िुलनयर

 मालसक
तपाईाँको भुक्तानी भपाु ई अथाुत पे न्तिप कसरी लदइन्छ?

 प्रलशक्षाथी/ लसकारू

 छापेको प्रलतलललप

 उपलब्ध छै न।

 इमेल
 हुलाक

परीक्षर्काल
के तपाईाँले परीक्षण काल पूरा गनुुपछु ?
 पछु , मेरो परीक्षण काल हो्ः ______ सम्म _____
 पदै न, मेरो परीक्षण काल छै न।

 अन्य ______________________

घण्टा तथा नसफ्ट
हरे क हप्ता तपाईाँले न्यूनतम कलत िण्टा काम गनुुहुनेछ?
 प्रलतहप्ता _____________________ िण्टा
तपाईाँको रोस्टर के हुनेछ तपाईाँलाई थाहा छ?
 छ
 छै न, यसबारे मैले आफ्नो रोिगारदातासाँग कुरा
गनुुपछु ।

खाना तथा निश्राम ब्रेक
तपाईाँलाई कुन िाना तथा लवश्राम ब्रेकको सुलविा प्राप्त छ?
______________________________________
नटप: लनम्न कुराहरू तपाईाँको िायरीमा रे किु गनुु राम्रो
हुन्छ्ः

निर्दा
के तपाईाँलाई थाहा छ कुन लबदा सुलविा तपाईाँलाई प्राप्त छ?
आफूमा लागू हुनेलाई रोज्नुस््ः
 वालर्ुक लबदा
 व्यन्तक्तगत/हे रकिाहकताु को लबदा
 हे रिाह लबदा
 पररवार तथा िरे लु लहिं सा लबदा
 सामुदालयक सेवा लबदा

कामको पनहलो नर्दनमा थाहा
पाउनुपने चीजहरू
 मैले मालथ उत्तर लदन नसकेका कुनै पलन लवर्य!
 मेरा व्यन्तक्तगत सामानहरू कहााँ राख्ने?

−

तपाईाँले काम गरे को लमलतहरू

−

तपाईाँले शुरू गरे को र सकाएको समय

 आकन्तिक अवस्था भएमा मै ले के गनुुपछु ?

−

तपाईाँको ब्रेक समयहरू

−

तपाईाँको लसफ्टको सुपरीवेक्षकको नाम

 व्यन्तक्तगत फोन गदाु , सामालिक सञ्जाल प्रयोग गदाु
वा काममा पाहुनाहरू भेर््ने लनयमहरू कस्ता छन्?

−

तपाईाँले ललएको लबदा

Fair Work जानकारी नििरर्

 यलद म लबरामी भएमा वा लढला हुने भएमा मैले
कसलाई सम्पकु गने?
 मेरो कामको लवर्यमा प्रश्न भए मैले कसलाई सोध्ने?

के तपाईाँले आफ्नो रोिगारदाताबार् Fair Work िानकारी
लववरण प्राप्त गनुुभयो? यलद तपाईिं क्याज्युल कमुिारी हो
भने के तपाईिंले क्याज्युल रोिगारी िानकारी लववरण
(Casual Employment Information Statement) प्राप्त
गनुुभएको छ?
 छ
 छै न, यसबारे मैले आफ्नो रोिगारदातासाँग कुरा
गनुुपछु ।
थप थाहा पाउनुहोस्।
नयााँ काम शुरु गने लवर्यमा थप िानकारीका लालग www.fairwork.gov.au/learning मा रहे को हाम्रो ‘नयााँ
कामको शुरूवात’(Starting a new job) अनलाइन अध्ययन कोसु हे नुहोस्।

हामीलाई सम्पकय गनुयहोस्

श्रिर् तथा िोली सहायता

Fair Work अनलाईन www.fairwork.gov.au

National Relay Service (NRS) माफुत फोन गनुु होस् :

Fair Work Infoline: 13 13 94
के तपाईलाई िाषा िोल्न मद्दत चानहन्छ?
अनुवाद तथा दोभार्े सेवा (TIS) लाई 13 14 50 मा
सम्पकु गनुुहोस्

अक्षर सलहतको र्े ललफोन (लर्लर्वाइ) (TTY) का लालग्ः
13 36 77 मा फोन गनुुहोस् . Fair Work इन्फोलाइनलाई
13 13 94 मा िोलिलदन आग्रह गनुु होस्
बोल्न र सुन्न (Speak & Listen): 1300 555 727 मा
फोन गनुुहोस् . Fair Work इन्फोलाइनलाई 13 13 94 मा
िोलिलदन आग्रह गनुु होस्

Fair Work Ombudsman तपाईलाई लवश्वालसलो सुझाव उपलब्ध गनु प्रलतबद्ध छ। यस
िानकारी पत्रमा रहेको िानकारी सामान्य प्रकृलतको हो। यलद तपाई आफ्नो अवस्थामा यो
सुझाव कसरी लागू हुन्छ भन्नेमा अलनलित हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो इन्फोलाइन नम्बर
13 13 94 मा फोन गनु सक्नुहुन्छ वा कुनै युलनयन, उद्योग सिंगठन वा कायुस्थल सम्बन्ध
सम्बन्तन्धत पेशाकमीसाँग कुरा गनु सक्नुहुन्छ।
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