बागवानी पुरस्कारमा
अद्यावधिक गनुुहोस्
आकस्मिक कमुचारीहरूको लाधग

के पररवर्ुन भएको छ?
अवार्ु भने क ो कानु न ी कागजार् हो जसले न्यू न र्म र्लब दर र रोजगारीका सर्ु ह रू रे खाां ध कर् गदु छ। र्पाईां ले गने काममा लागू हुने
पु र स्कार र्पाईां ले काम गने उद्योग र र्पाईां ले गरररहनु भएको काममा धनभु र गदु छ। हाम्रो कार्ु स् थलमा र्पाईलाई बागवानी
पु र स्कारद्वारा भु क्त ानी गररन्छ।
सरकारले हालै टु क्र ा टु क्रा श्रधमकका लाधग बागवानी पु र स्कारमा पररवर्ु न गरे को छ। र्समा धपसरे टहरू कसरी गणना गररन्छ,
न्यू न र्म ज्याला ग्यारे न्टी र हामीले राख्ने रे कर्ु ह रूको प्रकारमा पररवर्ु न हरू समावे श छन् । र्धद र्पाईां एक आकस्मिक कामदार
हुनु हु न्छ जसलाई एक घण्टाको दरले भु क्त ानी गररन्छ, त्यहााँ कु नै पररवर्ु न हरू छै नन् ।

घण्टा दर - आकस्मिक कार्ुकर्ाु
शधनबार 30 अधप्रल दे स्मख र्पाईां ल ाई प्रधर् घण्टा दरहरू भु क्त ान गररने छ । र्पाईां को घण्टाको दर हुने छ:
Your Base Rate
$20.33

25% Casual Loading
+

$5.08

Your Total Rate
=

$25.41

समर्को क्रमसाँ गै
एक घण्टाको दरमा क्याजु अ लहरूले ओभरटाइम भु क्त ानी पाउने छ न् जब र्ो भन्दा बढी काम गदु छ:
•
•

एक धदनमा १२ घण्टा वा धशफ्ट, वा
8 हप्ताको अवधिमा 304 सामान्य घण्टा।

र्पाईां ले ओभरटाइम काम गदाु र्पाईां ल ाई भु क्त ानी गररने छ :
•
•

समर् र आिा, जु न र्पाईां क ो सामान्य घण्टाको दरको 150% हो, र
अनौपचाररक लोधर्ङ, जु न र्पाईां क ो सामान्य घण्टाको दरको 25% हो।

नाइट पे न ाल्टी
हप्ताको कु नै पधन धदन (सावु ज धनक धबदा बाहे क ) बे लु क ा 8.31 बजे र 4.59 बजे क ो बीचमा काम गने एक घण्टाको दरमा
क्याजु अ लहरूले भु क्त ानी पाउाँ छन् :
•
•
•

सामान्य घण्टा दर, र
15% रार्को जररवाना, र
अनौपचाररक लोधर्ङ, जु न र्पाईां क ो सामान्य घण्टाको दरको 25% हो

सावु ज धनक धबदा
सावु ज धनक धबदामा काम गने एक घण्टाको दरमा क्याजु अ लहरूले भु क्त ानी पाउाँ छन् :
•
•

दोहोरो समर्, जु न र्पाईको सामान्य घण्टाको 200% हो, र
अनौपचाररक लोधर्ङ, जु न र्पाईां क ो सामान्य घण्टाको दरको 25% हो।

बोनस
के ही घण्टाको दरको काममा बोनस भु क्त ानी पधन समावे श हुन सक्छ। र्ो कार्ु स म्पादनमा आिाररर् लक्ष्य बोनस हुने छ र फामु क ो
धववे क मा भु क्त ान गररन्छ। थप जानकारीको लाधग, कृ पर्ा आफ्नो पर्ु वे क्ष कसाँ ग कु रा गनु ु ह ोस् ।

बागवानी पुरस्कारमा
अद्यावधिक गनुुहोस्
आकस्मिक कमुचारीहरूको लाधग

टु क्रा दर - आकस्मिक कार्ुकर्ाु
कधहलेकाहीाँ र्पाईांलाई घण्टाको दरको सट्टा एक टु क्रा भुक्तान गनु सधकन्छ। र्धद र्पाइाँ piecerate द्वारा भुक्तान गनु जााँ दै हुनुहुन्छ भने
र्पाइाँ ले काम सुरु गनुु अधघ र्पाइाँ लाई टु क्रा दर बर्ाउने एक piecework रे कर्ु धदइनेछ।

PIECEWORK रे कर्ु हरू
र्पाईांले piecerates मा काम सुरु गनुु अधघ एक Piecework Records र्पाईांलाई धदइन्छ। र्सले र्पाइाँ लाई र्पाइाँ के गरररहनु
भएको छ, र्पाइाँ लाई भुक्तान गररने टु क्रा दर, र्पाइाँ लाई एक टु क्रा दर भुक्तान गनु सुरु हुने धमधर् र समर् बर्ाउाँ छ र र्पाइाँ लाई
न्यूनर्म ग्यारे न्टी भुक्तानी थाहा धदन्छ।

PIECERATE न्यूनर्म ज्याला ग्यारे न्टी
जब र्पाइाँ लाई एक टु क्र ा दर भु क्त ान गररन्छ र्पाइाँ र्पाइाँ ले काम गने प्रत्ये क धदनको लाधग न्यू न र्म रकम भु क्त ान गने ग्यारे न्टी
गररन्छ। एक टु क्र ा धर्रे का सबै कामदारहरूले काम गरे को प्रत्ये क धदनको लाधग न्यू न र्म पाररश्रधमक पाउने ग्यारे न्टी गररने छ । काम
गरे को प्रत्ये क धदनको लाधग र्पाईां ले कस्मिमा $ 25.41 प्रधर् घण्टा र्पाईां ले काम गनु ु भएको घण्टाको सां ख्य ाले गु ण ा प्राप्त गनु ु हु ने छ ।
उदाहरण:
र्धद र्पाइाँ ले धदनमा काम गरे को घण्टाको सां ख्य ाको लाधग प्रधर् घण्टा $ 25.41 कमाउनु भएन भने र्पाइाँ को र्लब माधथ हुने छ ।
Worker

Total Hours

Minimum Hourly Pay

Piecerate Earnings

Top -Up

Worker A

7.75

$196.93

$148.00

$48.63

र्धद र्पाइाँ piecerate मा प्रधर् घण्टा $ 25.41 भन्दा बढी कमाउनुहुन्छ भने र्पाइाँ र्पाइाँ को piecerate कमाई भुक्तान गररनेछ धकनभने र्ो
उच्च रकम हो।
Worker

Total Hours

Minimum Hourly Pay

Piecerate Earnings

Top -Up

Worker B

7.75

$196.93

$299.79

-

रे कर्ु राख्ने
पुरस्कारमा पररवर्ुनहरू अब हामीलाई प्रत्येक धदन र्पाइाँ को सुरु र समास्मप्त समर् र र्पाइाँ लाई भुक्तान गररएको दर रे कर्ु गनु
आवश्यक छ। र्सको मर्लब र्पाईांले हरे क धदन कामबाट साइन इन र आउट गनु आवश्यक हुनेछ।

पररवर्ुन कधहले लागू हुन्छ?
र्ो पररवर्ुन शधनबार 30 अधप्रल 2022

प्रश्नहरू?
र्धद र्पाइाँ साँ ग प्रश्नहरू छन् भने , र्पाइाँ आफ्नो पर्ु वे क्ष कसाँ ग कु रा गनु सक्नु हु न्छ वा human.resources@fpg.com.au मा इमे ल
माफु र् मानव सां स ािन टोलीलाई सम्पकु गनु सक्नु हु न्छ। र्धद र्पाइाँ थप जानकारी चाहनु हु न्छ भने , कृ पर्ा भ्रमण गनु ु ह ोस् :
www.fairwork.gov.au

