
ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਨਤਆਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਾਈਡ 

ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ ਕੀ ਹਿ 

ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ (FPA) ਨਕਸੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਨਕੱਤਤੇ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਤ�ੋ-ਘੱ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸੈਕ�ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਿੀਅਿਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ ਿੰੂ ਇਕੱਠੇ ਨਲਆਉਦੇਂ ਹਿ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧ, ਕੀਤੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈ�ੱ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਮਲਣਗੇ। 
ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ FPA ਦੁਆਰਾ ਕੌਣ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ; ਨਮਆਰੀ ਘੰਤ�ੇ; ਓਵਰ�ਾਈਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਿੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਤ�ੋ-ਘੱ� ਤਿਖਾਹ ਦਰਾਂ; ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਨਵਕਾਸ; ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੰੂ ਨਕੰਿੀ ਛੱੁ�ੀ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ FPA ਨਕੰਿੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ

ਸ਼਼ੁ ਰੂਆਤ: FPA ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਉਦਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਯੂਿੀਅਿ FPA ਲਈ ਸਮਰਥਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਿਵੀਿਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (MBIE) ਿੰੂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਉਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਬਣਿੇ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ।

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ: ਦੋਵਾਂ ਨਧਰਾਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈ�ੱ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਜਸ ਤਂੋ ਉਹ ਦੋਵਂੇ ਖੁਸ਼ ਹਿ। 

ਵੋਟ (ਪ੍ਰ ਵਾਿਗੀ ਵਜਂੋ ਵੀ ਜਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ): ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੋ� ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਨਕ ਉਹ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਿ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। 

ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ ਿੰੂ ਅੰਨਤਮ ਰੂਪ ਦੇਿਾ: ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਨਸਆਂ ਤਂੋ ਸਨਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ FPA ਿੰੂ ਅੰਨਤਮ ਰੂਪ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰ�ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਨਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਿ ਕੌਿ ਨਕਸਦੀ ਿ਼ੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

› ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਪੱਖ: ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ FPA ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਉਹ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਨਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਿਹੀਂ ਹਿ।

› ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪੱਖ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ FPA ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ FPA ਲਈ ਯੋਗ ਯੂਿੀਅਿਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਨਕਸੇ 
ਯੂਿੀਅਿ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਿਹੀਂ ਹਿ।

› ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਿੰੂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ Māori ਦੀ ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ Māori ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤਂੋ 
ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ Māori ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਾਂ ਿੰੂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੰੂ FPA ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਿ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਿ।

ਇੱਕ ਰ਼ੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜਂੋ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੀ ਅਨਿਕਾਰ ਹਿ:

ਸ਼਼ੁ ਰੂਆਤ: ਜਦਂੋ ਇੱਕ ਯੂਿੀਅਿ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁ ੰ ਦੀ ਹੈ/ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ

✓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਤਕ ਸਬਨਮਸ਼ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

✓ ਤੁਹਾਿੰੂ ਯੂਿੀਅਿ ਦੁਆਰਾ ਨਸੱਧੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਂੇ FPA 
ਿਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਜੂ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ FPA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

✓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਿੀਅਿਾਂ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈ� ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਿਵੀਿਤਾ 
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈ� 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ: ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰ਼ੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿ਼ੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਿੀ 

✓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇ� ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ 
ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ 

✓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਿ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

✓ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹਹੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਟ: ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਨਹਮਤ ਹੋਿ

✓ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ FPA ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੋ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਿ:

ਸ਼਼ੁ ਰੂਆਤ: ਜਦਂੋ ਇੱਕ ਯੂਿੀਅਿ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁ ੰ ਦੀ ਹੈ/ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ

✓ ਜੇਕਰ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇੱਕ FPA ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਿੀਅਿਾਂ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਹਿ

✓ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਵਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਨਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਬਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਯੂਿੀਅਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸੁ਼ਰੂਆਤ 
ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਯੂਿੀਅਿ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਕਵਂੇ ਕਰਿਾ ਹੈ।

✓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰੋ, ਫਾਰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, 
ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ

✓ ਉਹਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰੋ ਨਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਿ ਵਾਲੀ 
ਯੂਿੀਅਿ ਛੱਡਣ ਲਈ ਚੋਣ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ: ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਿ਼ੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

✓ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਂੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

✓ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਨਧਤ 2 x 2 
ਘੰਤ�ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਮੀਨ�ੰਗਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

✓ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧੀ ਿੰੂ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਨਦਓ 

✓ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਛੱਡਣ/ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪੱਖ ਲਈ ਅੱਪਡੇ� ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਨਵਆਂ 
ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਯੂਿੀਅਿ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ: ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਨਹਮਤ ਹੋਿ

✓ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੋ� ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਿ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਨਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪਨਹਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ FPA ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹ਼ੁ ੰ ਦਾ ਹੈ 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਨਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਿੰੂਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

FPA ਦੇ ਅਧੀਿ ਆਉਦੇਂ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਨਤਆਂ ਨਵੱਚ FPA ਦੇ ਸਮਾਿ ਜਾਂ ਨਬਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਿ। 

ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ: 
ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਖਾਹ ਸਮਝੌਨਤਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ 
www.employment.govt.nz/fair-pay-agreements

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਰਫ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਹੈ, ਕਾਿੰੂਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਿਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ Fair Pay Agreements Act 2022 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਬਦਨਲਆ ਿਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MBIE, ਤੱਥ ਦੀ ਗਲਤੀ, 
ਭੱੁਲ, ਨਵਆਨਖਆ ਜਾਂ ਰਾਏ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਫੈਸਨਲਆਂ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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