
फिनल्याण्डमया कयाम गन्नुहुँदया
तपाईं फिनल्ाण्डमा काम गन्न आउनुहुँदा ननम्न कुराहरू ध्ान राख्ुहोस ्।
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फिनल्ाण्ड  जानु अघि ध्ान फदनु पनने कुराहरु
कयामको व्यवस्या गनने एजेन्टलयाई भक््यानी गन्नु पददैन

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 िर िकने  पछि पनन 
कुनै पनन शुल्क नतनु्न पददैन। तपाईंको खर्नहरू मात्र ननम्न िन:्

• आवेदन श्ल्क 
• कयागजयातसुँ ग सम्बन्धित श्ल्क, तथया
• तपयाईंको फिनल्याण्ड ययात्याको  टिकि

सब ैभुतिानीका लागग रघसदहरू बरत गरेर राख्ुहोस।्

रोजगयार सम्झौतया, मजदूरी तथया रोजगयारको सतनुहरू

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

तपाईंको तलब तथा काम गनने समय जाुँर गनु्नहोस्

• रोजगयार सम्झौतया
•  कयामको बयाध्यकयारी प्रस्याव
• TEM054 ियारम
• TY6_plus संलग्न ियारमहरू (ऋत्-बबशेष ककससमको कयायनु)

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

रोजगारदाताले पछि सम्झौतापत्रहरु  खराब बनाउन वा  बदलन हुँ दैन। रोजगारदातालाई तपाईको ज्ाला 
तथा सुनवधाहरू बढाउनको लागग  अनुमनत ि।

उदाहरणका लागग, रोजगारका सब ैसत्नहरू कागजमा वा ईमेलमा रेकर्न हनै पि्न। सब ैकागजात तथा 
ईमेलहरू राख्ुहोस।् नतनीहरू  नववादको अवस्ामा आवश्यक हनेिन।्
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तपयाईं फिनल्याण्डमया आउन्हुँदया
रोजगयार सम्झौतया तथया कयामको स्रुवयात

जब तपाईंले  आवासीय अनुमनत प्राप्त गनु्न हनि, ऋत ुनवशेष काय्नको भभसा अथवा ऋत ुनवशेष काय्नको 
प्रमाणपत्र  प्राप्त गनु्नभएपछि फिनल्ान्डमा काम गन्न सकु्हनि। 

यफद तपाईं अघधकतम तीन मफहनाको लागग काम गन्न आउनुभएमा, तपाईंलाई 
ननवास अनुमनत राफहुँदैन। यसलाई फिननश अध्ागमन नवभागको वेबसाईत 
migri.fi/en/work-without-residence-permit माि्न त जाुँर गनु्नहोस।्(अगं्ेजी भाषामा 
उपलब्ध ि।)

फिनल्ान्डमा रोजगारदाता यनुनयन तथा कम्नरारी यनुनयनहरू ज्ाला र रोजगारको सत्नमा सहमत िन।् 
उदाहरणको लागग यनुनयनहरूले न्नूतम ज्ाला र काम गनने िण्ामा एक सामान् सम्झौतामा ननण्नय 
गद्निन।् िण्ा अनुसारको ज्ाला प्राय कम्तिमा ८ यरुो  हनुपि्न। ताछलम अवघधमा पनन भुतिानी 
गररनि। 

फिनल्ाण्डमा काम गनने अवस्ाहरू पेशागत सुरक्ा र स्ास्थ्य अघधकारीहरूको लागग  धरैे भाषाहरूमा 
वण्नन गररएको ि। फिनल्ाण्डमा एक नवदेशी कामदारहरूलाई जानकारी यस वेबसाइतद्ारा बयान 
गररएको ि, tyosuojelu.fi/work-in-finland। 

रोजगारदाता र कम्नरारीले थप नवस्ततृत रोजगार सम्झौता गननेिन।् रोजगार सम्झौता तपाईंले बझु् ेभाषामा 
तयार गररएको हनुपि्न  ।रोजगारदाता र कम्नरारी दबुलेै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्र गनु्नपि्न।   रोजगारदाता 
र कम्नरारी नबरको  मझौखखक सम्झौतालाई पनन मनन गररनि तर मझौखखक सम्झौताहरू प्रमाभणत गन्न गाह्ो 
हनि।

यफद तपाईंले कुनै पनन छलखखत  सामग्ी बुझ्भुएको िैन भने रोजगार सम्झौता वा अन् कागजमा हस्ताक्र 
नगनु्नहोस।् केफह नबन्हुरु तपाईलाई स्पष्ट िैन भने सोधु्होस।् यफद रोजगारी सम्झौता मझौखखक रूपमा 
गररएको ि भने, रोजगारदाताले तपाईंलाई रोजगारीका सत्नहरूको छलखखत स्पष्टीकरण फदनुपि्न। यफद 
तपाईंले अनुरोध गदा्न पनन स्पम्टिकरण  प्राप्त गनु्नभएन भने, कतृ पया व्यावसाययक सुरक्ा प्राघधकरणलाई 
सम्पक्न  गनु्नहोस।्

रोजगारदाताले तपाईंको राहदानी र आवासीय अनुमनतको प्रनतछलनप राख् सकिन ्तर रोजगारदाताले मूल 
कागजात राख् सकै्नन।् तपाईंको आवासमा सुरभक्त स्ान िैन भने तपाईंले रोजगारदातालाई राहदानी 
राख्को लागग फदन सकु्हनि।

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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रोजगयारदयातया र कयामदयारको असिकयार तथया दयाययत्वहरू

तपाईंसुँग आवासीय अनुमनत नभए तापनन, नवदेशी कामदारको रूपमा तपाईंसुँग पनन  फिननिश 
कामदारहरुको जस्त ै समान अघधकार र दाययत्वहरू हनेिन ्। 

फिनल्ाण्डमा, व्यावसाययक सुरक्ा र स्ास्थ्य प्राघधकरणले काय्नस्लहरूको ननरीक्ण गद्नि। यफद 
तपाईलाई काममा कुनै समस्ा ि भने तपाईले जफहले पनन व्यावसाययक सुरक्ा र स्ास्थ्य प्राघधकरणलाई 
सम्पक्न  गन्न सकु्हनि। उदाहरणका लागग, यफद तपाईंलाई धरैे कम तलब फदइनि वा काम सुरभक्त िैन 
भने। यफद तपाईं राहनुहनि भने, तपाईंले हामीलाई अज्ात रूपमा सम्पक्न  गन्न सकु्हनि।

तपाईं मजदरु संिमा सामेल हन सकु्हनि र केही मफहनाको काम पछि, बरेोजगारी कोषमा सामेल हन 
सकु्हनि। यफद तपाई बरेोजगार हनुभयो भने तपाईले बरेोजगारी बीमा कोषबाट दैननक भत्ा प्राप्त गन्न 
सकु्हनि। यफद तपा ईको रोजगारदाता संग समस्ा ि भने संिले तपा इुुँला ई मद्दत गन्न सकि।

तपाईंको रोजगारदाताले कामको सुरक्ाको सुननश्चित गनु्नपद्नि। तपाईंले कामको वातावरण, उपकरण र 
ननयमहरूको बारेमा माग्नदश्नन प्राप्त गनु्नपि्न। रोजगारदाताले दिु्नटनाहरूको लागग तपाईंलाई बीमा पनन 
गनु्नपि्न।

फिनल्ाण्डमा काम गनने समय प्रनत  हप्ता बढीमा ४० िण्ा तोफकएको ि।  तपाईंले कुनै काम वा 
ग्ाहकहरू नहुँदा पनन काय्नस्लमा नबताउनुभएको सब ैिण्ा काम गनने िण्ाको रूपमा गणना गररनि। 
तपाईं हरेक हप्तामा िुट्टिको  हकदार हनुहनि। अकको शब्दमा तपाईंले हरेक हप्ता आराम नगरी काम 
गनु्नपददैन।  तपाईं भुतिानी हने वार्षक िुट्टिहरूको पनन हकदार हनुहनि। 

तपाईंले आिु र रोजगारदाताले सम्झौतामा सहमनत जनाइसकेको काम मात्र गनु्नपि्न। कानून र सम्झौता 
अनुसार ओभरटाइमको कामलाई तपाईंको सहमनत राफहनि। तपाईंले ओभरटाइमको कामको लागग 
सम्झौता अनुसार क्नतपूर्त पनन पाउनुपि्न। तपाईंले काम गनु्नभएको सब ैिण्ाको लागग भुतिान पाएको 
कुराको ननश्चित गनु्नहोस।् तपाईंको  हकमा भएको िुट्टिको संख्ाको जारं गनु्न होस।् 

नोटबकु वा तपाईंको िोनमा तपाईंको काम गनने िण्ा प्रते्क फदन रेकर्न गनु्नहोस।् तपाईंले काम गनने 
िण्ा देखाउने कामको ताछलका वा भशफ्ट सूरीको िोटो पनन खखच्न  सकु्हनि। तपाईंलाई यो जानकारी 
पछि राफहन सकि।

कसैले पनन तपाईंलाई यझौन सम्पक्न  गन्न वा अवैध काय्नहरू गन्न बाध् पान्न हुँ दैन। काय्नस्लमा धमककी र 
फहसंा अपराध हन।् तपाईं काममा नहुँदा तपाईंसुँग स्तन्त्र तररकाले िुम्न-रलने अघधकार हनि।

यफद तपाईंलाई धमककी फदइएको ि भने काय्नस्ान बाफहरको सुरभक्त स्ानमा जानुहोस ्र आपतकाछलन 
नम्बर ११२ मा िोन गनु्नहोस।् यफद तपाईंसुँग फिनल्ान्डमा आवासीय अनुमनत िैन भने पनन तपाईंलाई 
मद्दत गररनेि।
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बैंक खयातया र तलबको भक््यानी 

फिनल्ानरमा तलब बैंक खातामा भुतिान गररनि (उदाहरणका लागग, ऋत ुअनुरुप गररएको  काममा, 
तलब नगदमा भुतिानी गन्न सफकनि)। बैंक खाता व्यक्तिगत हनिन। कसैलाई पनन तपाईंको खाता, 
तपाईंको एतीएम बैंक कार्न वा तपाईंको अनलाईन बैंकको कोरहरू  प्रयोग गनने अघधकार िैन। 

तपाईंले ज्ालाको प्रते्क भुतिानीको सम्बन्धमा भुतिानीको नववरण पाउन सकु्हनि।  नववरणले 
देखाउुँदि

• तलब  (र तलब कसरी गणनया गररन्छ)
• पूरक बववरण
• लयाभ (उदयाहरणको लयागग आवयास)
• कर बववरण
• कयाननूद्यारया आवश्यक पनने अन्य श्ल्कहरू

रोजगारदाताले ज्ालाबाट गैरकानूनी शुल्कहरू िटाउन सकै्न। रोजगारदातालाई तपाईंको ज्ालाको 
कुनै पनन अंश तपाईंको बैंक खाताबाट अकको खातामा सान्न अनुमनत िैन। रोजगारदाताले  तपाईंको तलब 
वा तलबको कुनै पनन अशं तपाईंको आफनो  खाताबाट अका्नको खाता माि्न त  पुन: प्रयोग गन्न सकै्नन ्।

यफद तपाईंले आफनो रोजगारदाताबाट तलब नववरणको लागग मागे तापनन  प्राप्त गनु्नभएन भने, रोजगार 
सुरक्ा प्राघधकरणलाई सम्पक्न  गनु्नहोस।्
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यटद तपयाईंको अवस्या पररवतनुन भएको खण्डमया 

यफद तपाईंको आवासीय अनुमनत समाप्त हन लागेको ि भने समयावघध सफकनु फिक अघि नयाुँ 
अनुमनतको लागग आवेदन फदनुहोस।् तपाईंले यसलाई प्राप्त गनु्नभएपछि रोजगारदातालाई नयाुँ आवेदन र 
ननवासको प्रमाणपत्र देखाउनुहोस।्

तपाईंले कुनै पनन समयमा आफनो काममा राजीनामा फदन सकु्हनि। काय्न समाप्प्त सूरना अवघध प्राय 
१४ फदनको हनि। त्स्तो अवस्ामा फिनल्ान्डमा नयाुँ रोजगार  वा बस् ेकारण नभएको खण्डमा  
फिनल्ान्डमा तपाईंको बस् ेअघधकार समाप्त हनसकि। तपाईंलाई  सामान्तया समान पेशा क्ते्र वा 
पुरानै कामको िाुँटमा नयाुँ रोजगारदाता िेला पान्न मात्र अनुमनत फदइनि। यफद तपाईं अकको पेशा क्ते्रमा 
काम गन्न राहनुहनि भने तपाईंले  नयाुँ आवासीय अनुमनतको लागग आवेदन फदनु पनने हनि ।

यफद तपाईंको रोजगारदाताले कानून वा सम्झौताका साथ पालना गददैन भने फिनिीस अध्ागमन 
नवभागमा सम्पक्न  गनु्नहोस।् यफद तपाईंलाई तपाईंको काय्नस्लमा अपराघधक तररकाले व्यवहार 
गररनि भने तपाईंले सल्ाहको लागग मानव तस्करीको भशकारको नपरीतहरुको लागग बनाइएको 
वेबसाइटमा (ihmiskauppa.fi/en) सोध् सकु्हनि वा नतनीहरूलाई +३५८ २९५ ४६३११७  मा 
िोन गन्न सकु्हि। त्स्ता अवस्ाहरूमा तपाईंले आफनो आवासीय अनुमनतलाई नवस्तार गन्न र अन् 
रोजगारदाताको लागग काम गन्न सकु्हनेि।

यफद तपाईं कुनै अपराधको भशकार हनुभएको ि भनेर शंकास्पद हनुभयो भने पुछलसलाई सम्पक्न  गन्न 
सकु्हनेि (आपतकाछलन नम्बर ११२) तपाईंले ईमेल (help@riku.fi) माि्न त वा टेछलिोनद्ारा वा 
सने्श पिाएर ( िोन +३५८ ४०६३२ ९२९३)  सम्पक्न   गन्न सकु्हनेि ।

पीफरत सहायता फिनल्ान्ड र मानवतस्करीको  पीफरतहरूको वेबसाइटहरू लाई सम्पक्न  पनन गन्न 
सकु्हनि। तपाईंले आफनो भाषामा लेख् सकु्हनि वा तपाईंलाई मद्दतको लागग दोभाषेको सेवा  उपलब्ध 
गराइने ि।  तपाईंले सम्पक्न  गरेको बारेमा तपाईंको अनुमनत नबना कसैलाई पनन बताइने िैन।

http://ihmiskauppa.fi/en
mailto:help@riku.fi


फिनल्याण्डमया कमनुचयारीको असिकयारको सम्बधिमया थप जयानकयारी

एबनमेशन (िेरै भयाषयाहरूमया) :
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

अध्ययागमन  बवभयाग : 
फिननस, स्ीफरश र अगं्ेजीमा ननदनेशन र सम्पक्न  जानकारी: 
migri.fi/en/problems-at-work-

पेशयागत स्रक्या र स्यास्थ्य प्रयासिकरण:
फिनल्ाण्डमा नवदेशी कामदारको रूपमा धरैे भाषाहरूमा: tyosuojelu.fi/work-in-finland
व्यावसाययक सुरक्ा र स्ास्थ्य अघधकारीहरूबाट टेछलिोन सल्ाह ०२९५ ०१६ ६२०, 
tyosuojelu.fi/web/en/home

पीफित आपतकयालीन सहयायतया केन्द्र:  
riku.fi/laborexploitation, िोन ०४० ६३२ ९२९३

मयानव तस्करीकया पीफितहरूकया लयागग सहयायतया प्रणयाली:
ihmiskauppa.fi/en, िोन +३५८ २९५ ४६३ १७७

फिबनश ि्ेि यबूनयनको केन्द्रीय संगठन रोजगयार परयामशनु: 
tyoelamanpelisaannot.fi/en, िोन ०८००४१४००४

फिनल्याण्डमया सयामयान्य आपतकयालीन नम्बर: ११२
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