
फिनल्याण्डमया कयाम गर्दै
तपाईं फ िनल्ाण्डमा काम गन्न आउनुहुँ दा न नम्न कुराहरू 
ध्ान राखु्होस ्।
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तपयाईं फिनल्याण्ड जयानु अघि
कयामको व्यवस्या गन्न कुनै भुक्यान ी गनु्न पर्दैन

तपाईंले तपाईंको लागग काम फदने वा गमलाउने व्यक्ति वा कम्पनीलाई केफह पनन नतनु्न पददैन। फिननश 
कानून अन्तग्नत, कुनै पनन व्यक्ति वा कम्पनीले तपाईंलाई कुनै पनन समयमा, तपाई घर िकके  पछि पनन 
कुनै पनन शुल्क नतनु्न पददैन। तपाईंको खर्नहरू मात्र ननम्न िन:्

• आवेर्न शुल्क 
• कयागजयातसँग सम्बन्धित शुल्क, तथया
• तपयाईंको फिनल्याण्ड ययात्याको लयागग टिकि।

सब ैभुतिानीका लागग रसीदहरू राख्ुहोस।्

रोजगयार सम्झौतया, मजरू्र ी तथया रोजगयारको सत्नहरू

तपाईं फिनल्ाण्डको लागु प्रस्ान गनु्न अघघ, तपाईंलाई बारा गररएको काम वास्तवमै ि भनन सुननश्चित 
गनु्नहोस।् यफद तपाईं पक्ा हनुहुँ दैन भने, तपाईंको फिनल्ाण्डको नश्िकैको ननयोगमा सम्पक्न  गनु्नहोस।्

मा तपाईंको ज्ाला तथा काम गनके समय िाुँर गनु्नहोस्

• रोजगयार सम्झौतया
• अननवयाय्न कयाम
• TEM054 ियारम।

तपाईंको ज्ाला बाुँच्नको लागग ननकै नै पया्नप्त हनुपि्न। फिनल्ाण्ड एक महंगो देश हो।

रोिगारदाताले तपाईंको रोिगार सम्झौतालाई फिननश गमसन वा फिननश इगमग्ेशन सेवामा पठाउनेि। 
रोिगारदाताले पछि यसलाई खराब बनाउन सम्झौता बदलन सकै्न। रोिगारदातालाई तपाईंको ज्ाला 
तथा सुनवधाहरू बढाउने अनुमनत ि।

उदाहरणका लागग, रोिगारका सब ैसत्नहरू कागिमा वा ईमेलमा रेकर्न हनै पि्न। सब ैकागिात तथा 
ईमेलहरू राख्ुहोस।् नतनीहरू एक नववादको अवस्ामा आवश्यक हनेिन।्



फिनल्याण्डमया कयाम गर्दै
4

तपयाईं फिनल्याण्डमया आउनुहँर्या
रोजगयार सम्झौतया तथया कयामको सुरुवयात

तपाईंले एक ननवास अनुमनत, एक मझौसमी कामको प्रमाणपत्र वा एक मझौसमी कामको भभसा प्राप्त 
गनु्नभएपछि फिनल्ान्डमा काम गन्न सकु्हनि। यफद तपाईं अघधकतम तीन मफहनाको लागग काम गन्न 
आउनुभएमा, तपाईंलाई ननवास अनुमनत राफहुँदैन। यसलाई फिननश अध्ागमन सेवा migri.fi/en/
work-without-residence-permit सफहत िाुँर गनु्नहोस।्

फिनल्ान्डमा रोिगारदाता यनुनयन तथा कम्नरारी यनुनयनहरू ज्ाला र रोिगारको सत्नमा सहमत िन।् 
उदाहरणको लागग यनुनयनहरूले न्नूतम ज्ाला र काम गनके घण्ामा एक सामान् सम्झौतामा ननण्नय 
गद्निन।् घण्ा अनुसारको ज्ाला प्राय कम्तिमा EUR 8 हनुपि्न। ताछलम अवघधमा पनन भुतिानी 
गररनि। 

रोिगारदाता र कम्नरारीले थप नवस्ततृत रोिगार सम्झौता गनकेिन।् रोिगार सम्झौता तपाईंले बझु् ेभाषामा 
लेख्ुपि्न। रोिगारदाता र कम्नरारी मझौखखक सम्झौताबाट पनन घसगमत ि तर मझौखखक सम्झौताहरू प्रमाभणत 
गन्न गाह्ो ि। रोिगारदाता र कम्नरारी दबुलेै सम्झौतामा हस्ताक्षर गनु्नपि्न। 

यफद तपाईंले यसले के भनेको भनेर बझु्भुएको िैन भने रोिगार सम्झौता वा अन् कुनै पनन अन् 
कागिातमा ह्स्ताक्षर नगनु्नहोस।् यफद सम्झौतामा भएको कुनै कुरा तपाईंलाई स्पष्ट िैन भने सोधु्होस।् 
यफद तपाईं र कमा्नरारीले मझौखखक सम्झौता गनु्नभयो भने कम्नरारीले तपाईंलाई यसको छलखखत खाताका 
साथ पनन प्रदान गनु्नपनकेि।

रोिगारदाताले तपाईंको राहदानी र ननवास अनुमनतको प्रनतछलनप राख् सकिन ्तर रोिगारदाताले 
त्यसलाई राख् सकै्नन।् तथानप तपाईंको आवासमा सुरभक्षत स्ान िैन भने तपाईंले रोिगारदातालाई 
राहदानी राख्को लागग फदन सकु्हनि।

https://migri.fi/en/work-without-residence-permit
https://migri.fi/en/work-without-residence-permit
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रोिगारदाता र कामदारको अघ धकार तथा श् िम्ेवार ीहरू

यफद तपाईंसुँग ननवास अनुमनत िैन भने पनन एक नवदेशीको रूपमा काममा फिन्ीस कम्नरारीको रूपमा 
तपाईंसुँग सोही अघधकार तथा श्िम्वेारीहरू िन।्

तपाईंले व्यापार संघ र बरेोिगार कोषमा सामेल हन सकु्हनि। यफद तपाईं बरेोिगार हनुभयो भने 
बरेोिगार कोषले तपाईंलाई दैननक भत्ा भुतिान गनकेिद। यफद तपाईंको रोिगारदातासुँग समस्ा ि भने 
व्यापार संघले तपाईंलाई मद्दत गन्न सकि। 

तपाईंको रोिगारदाताले कामको सुरक्षाको सुननश्चित गनु्नपद्नि। तपाईंले कामको वातावरण, उपकरण र 
ननयमहरूको बारेमा माग्नदश्नन प्राप्त गनु्नपि्न। रोिगारदाताले दघु्नटनाहरूको लागग तपाईंलाई बीमा पनन 
गनु्नपि्न।

फिनल्ान्डमा काम गनके समय प्रनत हप्ता बढीमा 40 घण्ा ि। तपाईंले कुनै काम वा ग्ाहकहरू नहुँदा पनन 
काय्नस्लमा नबताउनुभएको सब ैघण्ा काम गनके घण्ामा गणना गररनि। तपाईंलाई हरेक हप्ताको िुट 
फदन हकदार हनुहनि। अकको शब्दमा तपाईंले हरेक हप्ता आराम नगरी काम गनु्नपददैन। गररनि। तपाईं 
भुतिानी हने वार्षक िुट्टिहरूको पनन हकदार हनुहनि। 

तपाईंले आिु र रोिगारदाताले सम्झौतामा सहमनत िनाइसकेको काम मात्र गनु्नपि्न। रोिगारदाताले 
कुनै अन् काममा तपाईंलाई नतोक् सकि। कानून र सम्झौता अनुसार ओभरटाइमको कामलाई तपाईंको 
सहमनत राफहनि। तपाईंले ओभरटाइमको कामको लागग सम्झौता अनुसार क्षनतपूर्त पनन पाउनुपि्न। 
तपाईंले काम गनु्नभएको सब ैघण्ाको लागग भुतिान पाएको कुराको ननश्चित गनु्नहोस।् तपाईंको 
हकदारको िुट्टिको संख्ा िाुँर गनु्नहोस।्

नोटबकु वा तपाईंको िोनमा तपाईंको काम गनके घण्ा प्रते्यक फदन रेकर्न गनु्नहोस।् तपाईंले काम गनके 
घण्ा देखाउने कामको ताछलका वा भशफ्ट सूरीको िोटो पनन बनाउन सकु्हनि। तपाईंलाई यो िानकारी 
पछि राफहन सकि।

कसैले पनन तपाईंलाई सेक्स गन्न वा अवैध काय्नहरू गन्न बाध् पानु्न हुँ दैन। काय्नस्लमा धमककी र फहसंा 
अपराध हन।् तपाईं काममा नहुँदा तपाईंसुँग स्वतन्त्र सनके अघधकार हनि।

यफद तपाईंलाई धमककी फदइएको ि भने काय्नस्ान बाफहरको सुरभक्षत स्ानमा िानुहोस ्र आपतकाछलन 
नम्बर 112 मा िोन गनु्नहोस।् यफद तपाईंसुँग फिनल्ान्डमा ननवासको अनुमनत िैन भने पनन तपाईंलाई 
मद्दत गररनेि।
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बैङ्क खयातया, ज्यालया, भुक्यान ी  र लयागे् करको भुक्यान ी

फिनल्ानरमा ज्ाला बङै्क खातामा भुतिान गररनि। बङै्क खाता व्यक्तिगत ि। कसैलाई पनन तपाईंको 
खाता, तपाईंको ATM कार्न वा तपाईंको अनलाईन बङै्कको कोरहरू  प्रयोग गनके अघधकार िैन। 

तपाईंले ज्ालाको प्रते्यक भुतिानीको सम्बन्धमा एक भुतिानीको नववरण पाउन सकु्हनि।  नववरणले 
देखाउुँदि

• ज्यालया
• पूरक
• लयाभ (उर्याहरणको लयागग आवयास)
• करहरू
• कयाननूद्यारया आवश्यक पनने अन्य शुल्कहरू।

रोिगारदाताले ज्ालाबाट गैरकानूनी शुल्कहरू घटाउन सकै्न। रोिगारदातालाई तपाईंको ज्ालाको 
कुनै पनन अंश तपाईंको बङै्क खाताबाट अकको खातामा सान्न अनुमनत िैन।
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यट र् तपयाईंको अवस्या पर रवत्नन भएमया

यफद तपाईंको ननवासको अनुमनत समाप्त हन लागेको ि भने समयावघध सफकनु फठक अघघ नयाुँ 
अनुमनतको लागग आवेदन फदनुहोस।् तपाईंले यसलाई प्राप्त गनु्नभएपछि रोिगारदातालाई नयाुँ आवेदन र 
ननवासको प्रमाणपत्र देखाउनुहोस।्

तपाईंले कुनै पनन समयमा आफनो कामबाट रािीनामा फदन सकु्हनि। सूरना अवघध प्राय 14 फदनको 
हनि। त्यस्तो अवस्ामा फिनल्ान्डमा नयाुँ िागगर वा बस् ेकारण नभएसम् फिनल्ान्डमा तपाईंको बस् े
अघधकार समाप्त हनसकि। तपाईं सामान्तया समान क्षते्र वा कामको िाुँटमा नयाुँ रोिगारदाता िेला 
पान्न मात्र अनुमनत फदइनि। यफद तपाईं अकको क्षते्रमा काम गन्न राहनुहनि भने तपाईंले एक नयाुँ ननवासको 
अनुमनतको लागग आवेदन फदनुपि्न।

यफद तपाईंको रोिगारदाताले कानून वा सम्झौताका साथ पालना गददैन भने फिन्ीस इगमग्ेशन सेवामा 
सम्पक्न  गनु्नहोस।् यफद तपाईंलाई तपाईंको काय्नस्लमा अपराघधक तररकाले व्यवहास गररनि भने तपाईंले 
सल्ाहको लागग मानव तस्करीको भशकारको लागग वेबसाइटमा (ihmiskauppa.fi) सोध् सकु्हनि 
वा नतनीहरूलाई +358 295 463 117 मा िोन गन्न सकु्हि। त्यस्ता अवस्ाहरूमा तपाईंले आफनो 
ननवासको अनुमनतलाई नवस्तार गन्न र अन् रोिगारदाताको लागग काम गन्न सकु्हनेि।

यफद तपाईं कुनै अपराधको भशकार हनुभएको ि भनेर शंकास्पद हनुभयो भने पुछलसलाई सम्पक्न  
गनु्नहोस ्(आपतकाछलन नम्बर 112 मा)। तपाईंले ईमेल (help@riku.fi) माि्न त वा टेछलिोनद्ारा 
वा सने्श पठाएर (टेछल. +358 40 632 9293) पीफरत सहायता फिनल्ान्ड (Victim Support 
Finland) लाई सम्पक्न  पनन गन्न सकु्हनि। तपाईंले पीफरत सहायता फिनल्ान्ड (Victim Support 
Finland) लाई आफनो भाषामा लेख् सकु्हनि वा तपाईंलाई मद्दतको लागग दोभाषे पाउनुहनेि। 
कसैले तपाईंले पीफरत सहायता फिनल्ान्ड (Victim Support Finland) मा सम्पक्न  गरेको बारेमा 
तपाईंको अनुमनत नबना बताइने िैन।

https://ihmiskauppa.fi/en


फ िनल्याण्डमया कम्नचयार ीको अध िकयारको सम्बधिमया थप जयानकयार ी

एननमेशन (धरैे भाषाहरूमा) 
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

फिननश, स्वीफरश तथा अगं्ेिीमा सु्ाव तथा सम्पक्न  िानकारी: 
migri.fi/en/problems-at-work-

भभक्टिम सपोट्न फिनल्ाण्ड: 
riku.fi, टेछल. +358 40 632 9293

नव बरेनबखनको भशकार हने व्यक्तिहरूको लागग सहायता:  
ihmiskauppa.fi, टेछल. +358 295 463 117 

फिननश ट्ेर यनूनयनको केन्दीय संगठन, आप्रवासीका लागग रोिगार परामश्न: 
sak.fi/en/working-life/immigrants, टेछल. +358 800 414 004

व्यावसाययक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य: 
tyosuojelu.fi

फिनल्याण्डमया सयामयान्य आपतकयालीन नम्बर: 112
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