සාාධාාරණ රාාජකාාරි තො�ොරතුරු ප්රකාාශනය
සේ�ේවාායෝ�ෝජකයන් විසින් මෙ�ම ලියවිල්ල නව සේ�ේවකයන් රාාජකාාරි ආරම්භ කරන විට
ඔවුනට ලබාාදිය යුතුය

ඔබගේ� වැැටුප් සහ කො�ොන්දේේසි සම්බන්ධ වැැදගත් තො�ොරතුරු
තො�ොරතුරු
කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරසයේ� බලපෑෑම සහිත කාාලය තුළ ඔබගේ� සේ�ේවාාස්්ථාානය හාා අදාාළ හිමිකම්
සහ යුතුකම් ගැැන වැැඩි විස්්තර දැැන ගැැනීමට coronavirus.fairwork.gov.au වෙෙත යන්න.
පහත නීතීන් යටතේ� ඕස්්ට්රලියාානු සේ�ේවාායෝ�ෝජකයන් හට රාාජකාාරි කරන අතරතුර හිමිකම් සහ ආරක්ෂාාවන්
සාාධාාරණ රාාජකාාරි නීතීන්

ප්රදාාන

• සි
 යළු සේ�ේවකයන් සඳහාා අවම
හිමිකම්
• National Employment
Standards (ජාාතික රැකියාා
සම්මතයන්) ඇතුලත්වේේ

• කර්මාාන්තයකට හෝ�ෝ වෘෘත්තීයකට
අදාාල අවම වේේතන සහ
කො�ොන්දේේසි නිර්ණය කිරීම
• ඕස්්ට්රලියාාවේේ බො�ොහෝ�ෝ සේ�ේවකයන්
මෙ�යින් ආවරණයවේේ

ව්යයවසාාය ගිවිසුම්

රැකියාා ගිවිසුම්

• නි
 ශ්්චිත රාාජකාාරී ස්්ථාානයකට අදාාල
අවම වේේතන සහ කො�ොන්දේේසි
නිර්ණය කිරීම
• විධිමත් ක්රියාාවලියක් මගින් සාාකච්ඡාා
කර අනුමත කිරීම සිදුවේේ

• තනි සේ�ේවකයෙ�කු සඳහාා අමතර
කො�ොන්දේේසි සැැපයීම
• අවම හිමිකම් අඩු කිරීම හෝ�ෝ
ඉවත් කිරීම කල නො�ොහැැක

ඔබගේ� ප්රදාානය www.fairwork.gov.au. යන වෙෙබ්අඩවිය වෙෙත පිවිසීමෙ�න් සො�ොයාා ගන්න. www.fwc.gov.au/agreements වෙෙබ්අඩවිය වෙෙත පිවිසීමෙ�න් ඔබගේ� රැකියාා
ස්්ථාානයේ� ව්යයවසාාය ගිවිසුමක් ඇතිද යන්න සො�ොයාා ගන්න.

අනියම් සේ�ේවකයෝ�ෝ  ඔබ අනියම් සේ�ේවකයෙ�කු නම්, ඔබ රැකියාාව ආරම්භ කරන විට ඔබ වෙෙත අනියම් සේ�ේවාානියුක්තිය හාා අදාාළ තො�ොරතුරු ප්රකාාශනය ලබාා දිය යුතු වේේ.
වැැඩි විස්්තර සඳහාා www.fairwork.gov.au/ceis වෙෙත පිවිසෙ�න්න.

වේේතන

ඔබගේ� අවම වේේතන අනුපාාතය ඔබගේ� ප්රදාානයේ� හෝ�ෝ ව්යයවසාාය ගිවිසුමේ� සඳහන්වේේ. ඔබගේ� රැකියාාවට ප්රදාානයක් හෝ�ෝ ගිවිසුමක් නැැතිනම්, ඔබ හට ජාාතික අවම
වැැටුප හෝ�ෝ හිමිවිය යුතුවේේ. ඔබට මීට අඩුවෙෙන් ගෙ�වීම් ලැැබීමට එකඟ විය නො�ොහැැක. අවම වැැටුප් අනුපාාත වාාර්ෂිකව යාාවත්කාාලීනවේේ.
ඔබට ලැැබිය යුතු ප්රමාාණය www.fairwork.gov.au/minimum-wages යන වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත පිවිසීමෙ�න් සො�ොයාා ගන්න.

ජාාතික අවම වේේතන

2021 ජූලි 1වන දින සිට

පැැයට/$20.33

ස්්ථිර කාාල හෝ�ෝ අර්ධ කාාල 

පැැයට / $25.41

අනියම් (casual) 

ප්රදාානයක් හෝ�ෝ ව්යයවසාාය ගිවිසුමක් නො�ොමැැති සේ�ේවකයන් හට ගෙ�විය යුතු වැැඩිහිටි අනුපාාතය මෙ�යවේේ.
කණිෂ්්ඨයන්, ආධුනිකයන් සහ ආබාාධිතබව ඇති සේ�ේවකයන් සඳහාා මෙ�යට වඩාා අවම අනුපාාත අදාාල විය හැැකිය.

ඔබගේ� වැැටුප්, නිවාාඩු සහ සේ�ේවය අවසන්
කිරීමේ� දී ඇති හිමිකම් පරීක්ෂාා කර ගැැනීම
සඳහාා අපගේ� වෙෙබ්අඩවියේ� නො�ොමිළේ�ේ
ලබාාදෙෙන ගණක භාාවිතාා කරන්නඃඃ
www.fairwork.gov.au/pact

ජාාතික රැකියාා සම්මතයන්
සම්මතයන්
මේ�වාා සියළු සේ�ේවකයන් සඳහාා අවම සම්මතයන්වේේ. රීතීන් සහ බැැහැැරකිරීම් අදාාලවේේ. ඔබගේ� ප්රදාානය හෝ�ෝ ගිවිසුම මගින් මෙ�යට වැැඩි ප්රතිලාාභ ලබාාදිය හැැකිවේේ. ජාාතික රැකියාා
සම්මතයන් සම්බන්ධ වැැඩිදුර විස්්තර www.fairwork.gov.au/NES වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත පිවිසීමෙ�න් ලබාාගත හැැක.

පූර්ණ කාාලීන සහ අර්ධ කාාලීන සේ�ේවකයන්

අනියම් සේ�ේවකයන්
යන්

වාාර්ෂික නිවාාඩු
නිවාාඩු

වසරකට සති 4ක වැැටුප් සහිත නිවාාඩු (අර්ධ කාාලීන සේ�ේවකයන් සඳහාා
අනුපාාතිකව) + සුදුසුකම් ඇති වැැඩ මුර සේ�ේවකයන් හට සති 1ක් 

පුද්ගලික නිවාාඩු
(අසනීප හෝ�ෝ රැකබලාා ගැැනීම
සඳහාාවු නිවාාඩු)

වර්ෂයකට දින 10ක් වැැටුප් සහිත නිවාාඩු (අර්ධ කාාලීන සේ�ේවකයන්
සඳහාා අනුපාාතිකව)

රැකබලාා ගැැනීම සඳහාාවූ නිවාාඩු
නිවාාඩු

අවසර ඇති සිදුවීමකට දින 2ක් වැැටුප් රහිත නිවාාඩු (වැැටුප් සහිත
පුද්ගලික නිවාාඩු ඉතිරිව නැැතිනම්)

සාානුකම්පිත නිවාාඩු
නිවාාඩු

අ
 වසර ඇති සිදුවීමකට දින 2ක් වැැටුප් සහිත නිවාාඩු

පවුල් සහ ගෘෘහස්්ථ හිංංසන නිවාාඩු
නිවාාඩු

මා
 ාස 12කට දින 5ක් වැැටුප් රහිත නිවාාඩු

මා
 ාස 12කට දින 5ක් වැැටුප් රහිත නිවාාඩු

ප්රජාා සේ�ේවාා නිවාාඩු
•   ජූරි සේ�ේවාාව
• ස්
 ්වේේච්ඡාා ආපදාා කළමණාාකරණ
ක්රියාාකාාරකම්

අ
 ඩු වැැටුප් ප්රමාාණය ගෙ�වීම සහිත දින 10ක වැැටුප් සහිත නිවාාඩු +
අවශ්යය පරිදි වැැටුප් රහිත නිවාාඩු

අ
 වශ්යය පරිදි වැැටුප් රහිත නිවාාඩු

අ
 දාාල ක්රියාාකාාරකමට සහභාාගිවීම සඳහාා වැැටුප් රහිත නිවාාඩු

අ
 දාාල ක්රියාාකාාරකමට සහභාාගිවීම සඳහාා
වැැටුප් රහිත නිවාාඩු

දිගු කාාලීන සේ�ේවාා නිවාාඩු
නිවාාඩු

වැ
 ැටුප් සහිත නිවාාඩු (මුදල සහ සුදුසුකම් ලබන රීතීන් ප්රාාන්ත සහ
ටෙ�රිටරි අනුව වෙෙනස්්වේේ)

ප්රා
 ාන්ත සහ ටෙ�රිටරි අනුව වෙෙනස්්වේේ

මාාපිය නිවාාඩු
මාාස 12ක සේ�ේවයෙ�න් පසු සුදුසුකම් ලබයි

මාාස 12ක වැැටුප් රහිත නිවාාඩු - සේ�ේවාායෝ�ෝජකගේ� එකඟතාාවය ඇතිව
මාාස 24 දක්වාා දිගුකල හැැකිය

නි
 තිපතාා සහ ක්රමාානුකූල අනියම්
සේ�ේවකයන් සඳහාා මාාස 12ක වැැටුප් රහිත
නිවාාඩු - සේ�ේවාායෝ�ෝජකගේ� එකඟතාාවය
ඇතිව මාාස 24 දක්වාා දිගුකල හැැකිය

අ
 වසර ඇති සිදුවීමකට දින 2ක් වැැටුප්
රහිත නිවාාඩු
අ
 වසර ඇති සිදුවීමකට දින 2ක් වැැටුප්
රහිත නිවාාඩු

පූර්ණ කාාලීන සේ�ේවකයන් - සතියට පැැය 38 + අමතර සාාධාාරණ පැැය ගණනක්
උපරිම වැැඩ කරන පැැය ගණන
ගණන

රජයේ� ප්රසිද්ධ නිවාාඩු
සේ�ේවාා අවසන් කිරීමේ� දැැන්වීම
දැැන්වීම
අතිරික්ත සේ�ේවකයන් ඉවත් කිරීමේ�දී සිදු
කරන ගෙ�වීම
ගෙ�වීම
රැකියාාව ආරම්භ කර මාාස 12කට පසු
සුදුසුකම් ලබයි
අනියම් පරිවර්තනය
පරිවර්තනය

Sinhalese

අර්ධ කාාලීන සහ අනියම් සේ�ේවකයන් - පැැය 38ක් හෝ�ෝ සේ�ේවකයාාගේ� සාාමාාන්යය සතියේ� පැැය ගණන (දෙෙකින් වඩාා අඩු එක) +
සාාධාාරණ අමතර පැැය ගණනක්
ඔබ සාාමාාන්යයයෙ�න් වැැඩ කරයි නම්, වැැටුප් සහිත නිවාාඩු දිනයක්.
වැැටුප් රහිත නිවාාඩු දිනයක්. ඔබට වැැඩ
ඔබට වැැඩ කරන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටියහො�ොත්, සාාධාාරණ නම් ප්රතික්ෂේ�ේප
කරන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටියහො�ොත්, සාාධාාරණ
කල හැැකිය
නම් ප්රතික්ෂේ�ේප කල හැැකිය
සේ�
 ේවයේ� කාාලය සහ වයස අනුව සති 1-5 දක්වාා කාාලයක්
(නැැතිනම් දැැන්වීම වෙෙනුවට වැැටුප් ගෙ�වීම)
සේ�
 ේවයේ� කාාලය අනුව සති 4-16 දක්වාා කාාලයක් (සමහර බැැහැැර
කිරීම් අදාාලවේේ)
යම් යම් තත්ත්වයන් යටතේ� පූර්ණ කාාලීන
හෝ�ෝ අර්ධකාාලීන සේ�ේවකයෙ�කු වීම සඳහාා
ඇති අයිතිය

අවසන් යාාවත්කාාලීන කිරීම 2021 ජූලි

සාාධාාරණ රාාජකාාරි තො�ොරතුරු ප්රකාාශනය
සේ�ේවාායෝ�ෝජකයන් විසින් මෙ�ම ලියවිල්ල නව සේ�ේවකයන් රාාජකාාරි ආරම්භ කරන විට
ඔවුනට ලබාාදිය යුතුය

ඔබගේ� වැැටුප් සහ කො�ොන්දේේසි සම්බන්ධ වැැදගත් තො�ොරතුරු
තො�ොරතුරු
සුනම්යයතාාව

රැකියාා කිරීමේ�දී ඇති ආරක්ෂාාවන්

මාාස 12ක සේ�ේවයෙ�න් පසු, ඔබ වයස 55 හෝ�ෝ ඊට වැැඩිනම්, රැකවරණකරුවෙෙකු
නම්, ආබාාධිතබවක් ඇතිනම්, පවුල් සාාමාාජිකයෙ�කුගෙ�න් හිංංසන අත්විඳින්නේ�
නම් (නැැතිනම් එසේ�ේ අත්විඳින පවුලකට හෝ�ෝ නිවෙෙසක සමාාජිකයෙ�කු හට
උපකාාර කරන්නේ� නම්), හෝ�ෝ පාාසල් වයසේ�ේ හෝ�ෝ ඊට වඩාා බාාල දරුවෙෙකුගේ�
දෙෙමාාපියන් හෝ�ෝ එවැැනි දරුවෙෙකුගේ� රැකවරණ වගකීම් ඇතිනම්, සුනම්යය රැකියාා
වැැඩපිළිවෙෙලක් සඳහාා ඉල්ලීමක් ලිඛිතව ඉදිරිපත් කල හැැකිය. මෙ�යට මාාපිය හෝ�ෝ
දරුකමට හදාා ගැැනීමෙ�න් පසු නිවාාඩු සිට පැැමිණ දරුවාා හට රැකවරණය ලබාාදීම
සඳහාා අර්ධ කාාලීනව රැකියාා කිරීමට ඉල්ලාා සිටින සේ�ේවකයන්ද ඇතුලත්වේේ.
ඔබගේ� සේ�ේවකයාා දින 21ක් ඇතුලත ලිඛිතව ප්රතිචාාර දැැක්විය යුතුය. සාාධාාරණ
ව්යා�ාපාාර හේ�ේතු මත පමණක් ඔවුනට නැැත යනුවෙෙන් පැැවසිය හැැකිය.
ඔබ සහ ඔබගේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා හට තනි පුද්ගල සුනම්යය වැැඩපිළිවෙෙලක්
කථාාකර ගත හැැක. මේ� මගින් ඔබගේ� ප්රදාානයේ� හෝ�ෝ ව්යයවසාායක ගිවිසුමේ�
සමහර කො�ොන්දේේසි ඔබට අදාාල වන ආකාාරය වෙෙනස්් විය හැැකිය. තනි පුද්ගල
සුනම්යය වැැඩපිළිවෙෙලක් නිර්ව්යා�ාජ තේ�රීමක් විය යුතුය - – එය සේ�ේවාා ගිවිසුමේ�
කො�ොන්දේේසියක් විය නො�ොහැැක – - එමෙ�න්ම ඒ මගින් සමස්්ථ වශයෙ�න් ඔබ වඩාා
හො�ොඳ ස්්ථාානයක තැැබිය යුතුය. වැැඩිදුර විස්්තර සඳහාා පහත වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත
පිවිසෙ�න්නඃඃ

www.fairwork.gov.au/flexibility

ඔබ දැැනගෙ�න සිටියාාද?
ඔබගේ� රැකියාා ස්්ථාානයේ� තො�ොරතුරු එක ස්්ථාානයක තබාා ගැැනීම සඳහාා
ඔබට නො�ොමිළේ�ේ ගිණුමක් ඇරඹිය හැැකිය.

www.fairwork.gov.au/register

සියළුම
සියළුම සේ�ේවකයන් හට රැකියාා කිරීමේ�දී ආරක්ෂාාවන් ඇත. ඔබ රැකියාා කරන
ස්්ථාානයේ� අයිතිවාාසිකමක් අනුව කටයුතු කිරීම හේ�ේතුවෙෙන් ඔබට වෙෙනස්්
ආකාාරයට හෝ�ෝ වඩාා නරක ආකාාරයට සැැලකීම කල නො�ොහැැක. උදාාහරණ
වශයෙ�න්, සුනම්යය රැකියාා වැැඩපිළිවෙෙලක් ඉල්ලාා සිටීමට ඇති අයිතිය, නිවාාඩු
ගැැනීම හෝ�ෝ පැැමිණිල්ලක් කිරීම හෝ�ෝ ඔබගේ� රැකියාාව සම්බන්ධයෙ�න්
විමසීමක් කිරීම.
ඔබට වෘෘත්තීය සමිතියකට බැැඳීමට හෝ�ෝ නො�ොබැැඳී සිටීමට අයිතිය ඇති අතර,
නීත්යා�ානුකූල කම්කරු ක්රියාාකාාරකම්වලට සහභාාගිවීමට හෝ�ෝ සහභාාගි නො�ොවී
සිටීමට අයිතිය ඇත.
ඔබට අසනීප හෝ�ෝ තුවාාල නිසාා තාාවකාාලිකව රැකියාාවට නො�ොගො�ොස්් සිටීමට,
වෙෙනසකට ලක් නො�ොවී සිටීමට, හිරිහැැර සහ වධහිංංසාාවලින් තො�ොරව සිටීමට,
බලපෑෑම්වලට ලක් නො�ොවී සිටීමට, වැැරදි නිදේේශනය නො�ොමැැතිවීමට, ව්යා�ාජ
ගිවිසුම් සහ අයුතු බලපෑෑම සහ පීඩනයන්ගෙ�න් ආරක්ෂාාව ඇත. වැැඩි විස්්තර පහත
වෙෙබ්අඩවිය වෙෙත පිවිසීමෙ�න් ලබාාගත හැැකඃඃ

www.fairwork.gov.au/protections

ගිවිසුම් ඇතිකර ගැැනීම
ව්යයවසාාය ගිවිසුම් සඳහාා කේ�වළ කර ගන්නේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයන්, ඔවුන්ගේ�
සේ�ේවකයන් සහ සේ�ේවක නියෝ�ෝජිතයන් (උදාා. වෘෘත්තීය සමිති) අතරවේේ.
මෙ�ම ක්රියාාවලිය හදුන්වන්නේ� කේ�වළ කිරීම යනුවෙෙන් වන අතර එහිදී නිශ්්චිත
රීතීන් අනුව කටයුතු කල යුතුය. ව්යයවසාායක ගිවිසුමක් ඇතිකර ගැැනීම,
වෙෙනස්්කර ගැැනීම හෝ�ෝ අවසන් කිරීම සම්බන්ධ වැැඩි විස්්තර පහත වෙෙබ්අඩවිය
වෙෙත පිවිසීමෙ�න් ලබාාගත හැැකඃඃ

ඔබට නව රැකියාාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහාා උපකාාර ලබාා ගැැනීමට
නො�ොමිළේ�ේ ලබාාගත හැැකි මාාර්ගගත පාාඨමාාලාා සො�ොයාා ගත
හැැකිය. වැැඩිදුර විස්්තර සඳහාා පහත වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත පිවිසෙ�න්නඃඃ

www.fairwork.gov.au/learning

www.fwc.gov.au/agreements

ව්යා�ාපාාරයක් පැැවරීම

ඔබ වැැඩ කරන පැැය ගණන වාාර්තාා කර ගැැනීම සඳහාා
Record My Hours app කඩිනම් සහ පහසුවේේ. එය App Store
සහ Google Play වෙෙතින් නො�ොමිළේ�ේ ලබාා ගත හැැකිය.

රැකියාාව අවසන් කිරීම
ඔබගේ� රැකියාාව අවසාානවුණු විට, ඔබගේ� අවසාාන ගෙ�වීම තුල වැැටුප සහ භාාවිතාා
නො�ොකල වාාර්ෂික නිවාාඩු සහ දිගු සේ�ේවාා නිවාාඩු වැැනි සියළුම ගෙ�විය යුතු හිමිකම්
ඇතුලත්ව තිබිය යුතුය.
ඔබ සේ�ේවය අවසන් කිරීමේ� දැැන්වීම හෝ�ෝ ඒ වෙෙනුවට වැැටුප් ලැැබීමට සුදුසුකම්
තිබිය යුතුය. ඔබ දරුණු විෂමාාචාාරය සම්බන්ධයෙ�න් සේ�ේවයෙ�න් පහකරන ලද්දේේ
නම්, ඔබට දැැනුම්දීමට අවශ්යය නැැත. ඔබ විසින් ඉල්ලාා අස්්වන්නේ� නම්, ඔබ විසින්
ඔබගේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකට දැැනුම්දීමක් කල යුතු විය හැැකිය. දැැනුම්දීම අවශ්යයද සහ
ඔබගේ� අවසාාන ගෙ�වීමට ඇතුලත්විය යුතු දෙෙය සො�ොයාා ගැැනීම සඳහාා පහත වෙෙබ්
අඩවිය වෙෙත පිවිසෙ�න්නඃඃ

www.fairwork.gov.au/ending-employment
ඔබව
ඔබව සේ�ේවයෙ�න් පහකිරීම අසාාධාාරණ බව ඔබ සිතයි නම්, ෆෙ�යාාර් වර්ක්
කො�ොමිසම වෙෙත ඉල්ලීමක් කිරීමට දින දර්ශන දින 21ක්
ක් ඇත. නීති සහ ව්යා�ාතිරේේක
අදාාලව්. වැැඩිදුර විස්්තර පහත වෙෙබ්අඩවිය වත පිවිසීමෙ�න් සො�ොයාා ගන්නඃඃ

www.fairwork.gov.au/termination

ව්යා�ාපාාරයක් පැැවරීම සිදුවුවහො�ොත්, පැැරණි සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා සමඟ ඔබගේ� රැකියාාව
අවසාානයට පත්වනු ඇත. නව සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබව එම රැකියාාවම
(හෝ�ෝ සමාාන රැකියාාවක්) කිරීමට මාාස 3ක් ඇතුලත සේ�ේවයේ� යො�ොදවාා ගතහො�ොත්,
සමහර හිමිකම් නව සේ�ේවාායෝ�ෝජක වෙෙත පැැවරෙෙනු ඇත. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්,
ව්යා�ාපාාරය අළෙ�වි කලහො�ොත් හෝ�ෝ පිටතට ලබාාදුනහො�ොත්, මෙ�ය සිදුවිය හැැකියඃඃ

www.fairwork.gov.au/transfer-of-business

ඇතුළුවීමේ� අයිතිය
ඇතුළුවීමේ� අවසරපතක් ඇති වෘෘත්තීය සමිති නිලධාාරීන් හට තමාා නියෝ�ෝජනය
කරන සේ�ේවකයන් සමඟ කථාා කිරීමට, හෝ�ෝ ආරක්ෂාාව පිළිබඳ සැැක කරන කරුණු
විමර්ශනය කිරීමට හෝ�ෝ රැකියාා ස්්ථාාන නීති උල්ලංංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙ�න්
රැකියාා ස්්ථාානයට ඇතුළුවිය හැැකිය.
ඔවුන් සේ�ේවාා යෝ�ෝජකයාා හට දැැනුම්දීම වැැනි, නිශ්්චිත අවශ්යයතාාවයන්, හාා අනුකූල
විය යුතු අතර යම් ලියකියවිලි පරීක්ෂාා කිරීම හෝ�ෝ ඡාායාා පිටපත් ගැැනීම කල
හැැකිය. බලපත්රධාාරියාා, ඔවුන්ගේ� සංංවිධාානය සහ ඔබගේ� සේ�ේවාායෝ�ෝජකයාා
හට දැැඩි පුද්ගලිකතාා නීති අදාාලවේේ. වැැඩිදුර විස්්තර පහත වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත
ප්රවේේශවීමෙ�න් ලබාාගත හැැකියඃඃ

www.fwc.gov.au/entry-permits

උපකාාර කල හැැක්කේ� කාා විසින්ද?
ෆෙ�යාාර් වර්ක් ඔම්බඩ්ස්්මන්
• වැැටුප් සහ හිමිකම් සම්බන්ධ තො�ොරතුරු සහ උපදෙෙස්්
• නො�ොමිළේ�ේ ගණක යන්ත්ර, ටෙ�ම්ප්ලේ�ට් සහ පාාඨමාාලාා
• රැකියාා ස්්ථාානවල ගැැටළු විසඳාා ගැැනීම සඳහාා උපකාාර
• රැකියාා ස්්ථාානවල නීති උල්ලංංඝණය කිරීම සම්බන්ධ විමර්ශණ
සහ බලාාත්මක කිරීම්.

ෆෙ�යාාර් වර්ක් කො�ොමිසම
• අසාාධාාරණ ලෙ�ස සේ�ේවයෙ�න් ඉවත් කිරීම, නීතිවිරෝ�ෝධී ලෙ�ස
සේ�ේවයෙ�න් පහ කිරීම, හිරිහැැර කිරීම්, වෙෙනසකට ලක් කිරීම් හෝ�ෝ
අහිතකර ක්රියාාමාාර්ග ගැැනීම සම්බන්ධ ඉල්ලීම්වලට සවන්දීම
• ව්යයවසාාය ගිවිසුම් අනුමත කිරීම, වෙෙනස්් කිරීම සහ අවසාාන කිරීම
• ඇතුලත්වීමේ� බලපත්ර නිකුත් කිරීම සහ කාාර්මික ආරවුල් විසඳාාලීම.

www.fairwork.gov.au - 13 13 94

www.fwc.gov.au - 1300 799 675

ඔබ වාාණිජ ගො�ොඩනැැගිලි කර්මාාන්තයේ� රැකියාා කරයි නම් ඕස්්ට්රලියාානු ගො�ොඩනැැගිලි සහ ඉදිකිරීම් කො�ොමිසම හට උපකාාර කල හැැකිය.
www.abcc.gov.au - 1800 003 338
අවසන් යාාවත්කාාලීන කිරීම 2021 ජූලි

