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CAF 3 &ार  
मापद, के हो? 

 

 

■ रोजगारदाताह)ले सरसफाईकता1लाई सही तलब, सुपरएनुएसन, तलबी िबदा (वािष1क िबदा, =>?गत िबदा, लामो सेवा 
िबदा, सहानुभूित िबदा) को भु?ानी गनु1पछ1 । 

■ सरसफाईका ठेकेदारह) र भवन मािलक र GबHकह)ले जब उनीह)को भवनको सरसफाईको सJझौता पMरवत1न 
NOछ उनीह) Pहाँ काय1रत सरसफाईकता1ह)को रोजगारी सुरिSत राT GितबU छन्। 

■ सरसफाईका ठेकेदारह)ले िभसामा काम गMररहेका कुनै पिन सरसफाईकता1को िभसा सत1को सXान गद1छन् ता िक 
सरसफाईकता1ह)लाई उनीह)को िभसा सत1को उYZन गन1 बा[ तु\ाइँदैन। 

■ सरसफाईकता1ह)लाई आ_नो काम सुरिSत तMरकाले पूरा गन1को लािग र काम िस[ाउन िबनाभु?ानी िढलासX 
काम गन1बाट मु? गन1 पया1bमाcामा 'कde याf' घhा उपलi NOछन्। मािलकले तपाईंको रोजगारदातालाई 
तपाईंको सबै तलब, सुपर, छुkी, GिशSण, पोशाक, उपकरण र साधनह)को लागत उठ्ने गरी करारनामामा पया1b 
माcामा भु?ानी गरेको NOछ। 

■  कुनै अनािधकृत उप-करारनामा गन1 पाइँदैन। यिद उपकरारनामा गन1 अिधकार िदइएको छ र सो बमोिजम काम 
गMररहेको छ भने, उपठेकेदारले भतq गMरएका सबै सरसफाईकता1ह)ले उनीह)को सबै rूनतम तलब र सत1ह) 
पाउनुपद1छ जsै छुkी, सुपर, आिद। तपाईंको रोजगारदाताले ABN Gयोग गरेर tतu ठेकेदारको )पमा तपाईंलाई 
काममा लगाउन सvैन - यो अवैध ठगी करार हो र यसले तपाईंलाई काममा चोटपटक लाxा कम भु?ानी गनy र 
बीमा नNने (कभर नNने) जो>खममा पाछ1 । 

■ CAF अनुगमन Gि{याको {ममा तथा भवन Gमािणत भएपिछ िनर}र)पमा तपाईंको रोजगारदाता, भवन GबHक 
र भवन मािलक CAF Gित पारदशq र उ~रदायी Nनुपछ1 । 

■ सरसफाईकता1 काम गनy एक वातावरण सुरिSत NOछ, सबै बीमाह) गरेको NOछन्, आव�क उपकरण, आपूित1 र 
=>?गत सुरSा उपकरणह) उपलi NOछन्; सबै सरसफाईकता1ले उनीह)ले काम सु� गनु1अिघ सामाr र 
WH&S (काय1�थल tा� र सुरSा) को Gवेश�ान Gाb गद1छन् र िनयिमत )पमा िनयिमत GिशSण Gाb गद1छन्; 
दादािगरी =वहार र उ�ीडनको उजूरी गनy �� Gि{या NOछ र तपाईंको रोजगारदाताले दादािगरी =वहारको 
उजूरीलाई पया1b स�ोधन गद1छ। 
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■ तपाईंको रोजगारदाता आिथ1क )पमा सSम रहOछ र तपाईंको �ाला र हकअिधकारको खच1 र साथै भवन 
मािलक�ारा गMरने िनयिमत जाँचको खच1 =होन1 सSम छ। 

■ सरसफाईकता1लाई GPेक वष1 दुईपटक CAF बैठकह)मा भाग िलनका लािग भु?ानी गMरOछ र उनीह)लाई CAF 
सवySणमा सहभागी Nन आम>uत गMरOछ, जसले उनीह)लाई हाल भवनमा CAF 3 �ार मापद� पूरा गMरएको छ 
छैन भनेर Gिति{या Gदान गन1 लगाउँछ। सरसफाईकता1ले एक CAF Gितिनिध मनोनयन गछ1 न्। 

■ सरसफाईकता1ह) उनीह)को युिनयन, एकीकृत मजदुर युिनयन (United Workers Union) मा सामेल Nन, 
भाग िलन र उनीह)�ारा Gितिनिध� गराउन स�ेछन्। सरसफाईका ठेकेदार र भवन GबHकले युिनयनका 
सद�ह)सँग अनुिचत =वहार गन1 सvैनन् र सरसफाईकता1ह)को संगिठत Nने tतuताको अिधकारको सXान 
गन� पद1छ। 

■ जब सरसफाईकता1ह)ले सम�ाह) जानकारी गराउँछ वा CAF अनुगमन माफ1 त सम�ा भेटाइOछ भने 
सरसफाईका ठेकेदार (तपाईंको रोजगारदाता), भवन GबHक र भवन मािलकले ती मु�ाह)को छानिबन र 
समाधानमा सि{य भूिमका खे�नुपद1छ। 

 
थप जानकारीका लािग CAF वेबसाइट 
CLEANINGACCOUNTABILITY.ORG.AU हेनुDहोस्। 
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