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   1.10.2021 – nepali 

Asiakastiedote: Voit hakea uutta lupaa tai 
todistusta, jos sinulla on Suomessa oleskelulupa 
ja työnantajasi on kohdellut sinua kaltoin 

    

 

तपाईकंो रोजगारदाताले तपाईलंाई शोषण गरेको र फिनल्याण्डमा तपाईकंो फनवास अनुमफतपत्र भएको 

अवस्थामा, तपाई ंनयााँ अनमुफतपत्र वा प्रमाणपत्रको लाफग आवेदन फदन सक्नुहुन्छ 

आफ्नो रोजगारदाताद्वारा शोषण भएका व्यक्तिहरूको अवस्था 1 अक्टोबर 2021 मा लाग ूभएको क्तवदेशी ऐनमा गररएका संसोधनहरूका अनसुार सधुार हुने छ।  

 

तपाईकंो रोजगारदाताल ेतपाईलंाई शोषण गरेको वा आफ्ना दाक्तयत्वहरूलाई उल्लेखनीय हदसम्म उपेक्षा गरेको अवस्थामा, तपाई ंक्तवस्ताररत अनमुक्ततपत्र वा क्तवस्ताररत 

काम गने अक्तधकारको प्रमाणपत्रको लाक्तग आवेदन क्तदन वा आफ्नो रोजगारदाता पररवततन गनत सक्नहुुन्छ। यसो गनतका लाक्तग, तपाईसंँग क्तिनल्याण्डमा काम गने 

अक्तधकार सक्तहतको क्तनवास अनमुक्ततपत्र हुनपुदतछ। 

 

तपाई ंमौसमी कायतको प्रमाणपत्रका साथ वा क्तनवास अनमुक्ततपत्र क्तबना क्तिनल्याण्डमा काम गरररहकेो भएमा तपाई ंयो अनमुक्ततपत्र वा प्रमाणपत्रको लाक्तग आवेदन क्तदन 

सक्नहुुन्न। 

 

तपाईलंाई रोजगारदाताद्वारा शोषण गररएको कारण क्तवस्ताररत अनुमक्ततपत्र वा क्तवस्ताररत काम गने अक्तधकारको प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ भने, तपाई ंआफ्नो 

रोजाइको कुनै पक्तन क्षेत्रमा काम गनत सक्नहुुन्छ। अको शब्दमा भन्नुपदात, तपाईसंँग असीक्तमत काम गने अक्तधकार हुने छ। 

रोजगारदाताद्वारा शोषण भएको कारण फवस्ताररत अनुमफतपत्र वा प्रमाणपत्रको लाफग कसरी आवेदन फदने 

तपाईकंो वततमान फनवास अनुमफतपत्रको म्याद समाप्त हुन लागेको छ र तपाईलें अझै नयााँ रोजगारदाता पाउनभुएको छैन भने, फवस्ताररत 

अनुमफतपत्रको लाफग आवेदन फदनुहोस ्

क्तवस्ताररत अनमुक्ततपत्र काम खोज्ने वा कुनै व्यवसाय सरुु गने उद्दशे्यका लाक्तग प्रदान गररन्छ र यो एक वषतको लाक्तग मान्य हुन्छ। तपाईकंो अक्तिल्लो क्तनवास 

अनमुक्ततपत्रको म्याद समाप्त भएपक्तछ यो अनमुक्ततपत्र मान्य हुन्छ। रोजगारदाताद्वारा शोषण भएको कारण क्तवस्ताररत अनमुक्ततपत्रको लाक्तग कसरी आवेदन क्तदने भन्ने 

सम्बन्धी क्तनदशेनहरू पढ्नहुोस।् 

तपाईसंाँग मान्य फनवास अनुमफतपत्र छ र तपाईलें नयााँ रोजगारदाता पाउनभुएको छ भने, प्रमाणपत्रको लाफग आवेदन फदनुहोस ्

क्तवस्ताररत काम गने अक्तधकारको प्रमाणपत्र भएमा तपाईलंाई आफ्नो परुानो रोजगारदाता छोड्न र नयाँ रोजगारदाताको लाक्तग काम सरुु गनत सक्तजलो हुन्छ। 

रोजगारदाताद्वारा शोषण भएको कारण क्तवस्ताररत काम गने अक्तधकारको प्रमाणपत्रको लाक्तग कसरी आवेदन क्तदने भन्ने सम्बन्धी क्तनदेशनहरू पढ्नहुोस।् 

रोजगारदाताबाट उल्लेखनीय उपेक्षा र शोषणको अथत, उदाहरणका लाफग फनम्न कुराहरू हुन सक्छन््ः 

• तपाईलंाई अनकु्तित रूपमा लामो समयसम्म काम गनत लगाउने; 

• तपाई ंआफ्नो रोजगार करारमा सहमत भए अनसुारको तलब तपाईलंाई क्तदइएको छैन; 

• तपाई ंवा तपाईकंो पररवारको जीवन वा स्वास््यलाई खतरामा पाने। 

 

रोजगारदाताबाट कस्तो क्तकक्तसमको उल्लेखनीय उपेक्षा वा शोषण हुन सक्छ भन्ने उदाहरणहरूको थप क्तवस्ततृ सूिी। 

 

क्तिनल्याण्डमा कुनै पक्तन काम गदात क्तिक्तनश काननुको अनपुालना गनुतपदतछ। यसको अथत अन्य कुराहरू बाहके, कुनै पक्तन कमतिारीलाई कम भिुानी क्तदइनहुुदँैन वा काम 

गने वातावरण जोक्तखमपणूत हुनहुुदँनै। 
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