Ministry of Labour

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਅਤੇ
ਓਵਰਿਾਈਮ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਨੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਮਆਰ ਕਾਨੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਅਤੇ ਟਵਟਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਤਟਹਤ ਸਥਾਪਤ ਕਝ
ੁ ਟਨਊਨਤਮ ਹਕਾਂ
ਿੱ ਅਤੇ ਟਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਟਵਚ
ਿੱ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਟਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਟਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਨੀ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਾਂ ਟਵਟਨਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਣਾ
ੰ
ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਸ਼ਾ
ੇ ਕਾਨਨ
ੰ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਕਰਣ
ਨੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਟਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਟਵਚ
ੰ
ਿੱ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਟਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ESA ਟਸਰਫ ਟਨਊਨਤਮ ਟਮਆਰ ਦਸਦਾ
ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਿੱ
ਸਬਧੀ
ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧ ਹਕ
ੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ ਸਮਹਕ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਆਮ ਕਾਨਨ
ੰ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਦਜੇ ਕਾਨਨ
ੰ ਮਤਾਬਕ
ੁ
ਿੱ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਗਾ
ੰ
ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਨਨੀ
ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ੰ

ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਓਨਿਾਟਰਓ ਟਵਚਲੇ ਕਮ
ਅਤੇ ਓਵਰਿਾਈਮ ਵੇਤਨ ਦੇ ਆਮ ਟਨਯਮ ਟਦਤੇ
ੰ ਦੇ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਿੱ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਮਆਰ ਕਾਨੰਨ, 2000 (Employment
Standards Act, 2000) (ESA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੋਿਾਂ ਅਤੇ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ

ਜਾਂ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਟਜਸ ਟਵਚ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, Ontario.ca/ESAtools ਟਵਖੇ ਮਜ
ਿੱ ਤੁਸੀਂ ਕਮ
ੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਨਯਮ ਜਾਂ ਛੋਿਾਂ ਲਾਗ ਹਦੀਆਂ
ੁੰ
ੌ ਦ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ਲਈ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਨਯਮ ਅਤੇ ਛੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (Guide to Employment Standards Special Rules and Exemptions)
ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ESA ਹਕਾਂ
ੱ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਅੱ ਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਤਨ ਘਟ
ੱ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮ
ੂੰ ਦੇ ਘਟੇ
ੂੰ
ਕਮ
ਦੀਆਂ ਵਧ
ੰ ਦੇ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਿੱ ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:
•
•

8 ਘਿੇ
ੰ ਪਰਤੀ ਟਦਨ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਟਦਨ ਦੇ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਘਿੇ
ੰ , ਜੇ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਹਨ),

ਹਫਤੇ ਟਵਚ
ਿੱ 48 ਘਿੇ
ੰ ।

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਰਸੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ੁ
ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ:
ੰ
•
•

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਿੋ
ਿੱ ਘਿ
ਿੱ 11 ਘਿੇ
ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮ
ੰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਿੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦੇਵੇ (ਇਥੇ “ਰੋਜ਼” ਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਘਿੇ
ੰ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਕਲਡਰ
ੰ
ਟਦਨ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ);

ਟਸ਼ਫਿਾਂ ਦੇ ਟਵਚਕਾਰ ਘਿੋ
ਿੱ -ਘਿ
ਿੱ 8 ਘਿੇ
ੰ ਕਮ
ੰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਿੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦੇਵੇ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਟਕ ਟਸ਼ਫਿਾਂ ਟਵਚ
ਿੱ ਕਮ
ੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਲ ਸਮਾਂ 13 ਘਿੇ
ੰ ਜਾਂ ਘਿ
ਿੱ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ
ੁ
ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ੁ
ਟਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦਜਾ ਇਲਕਿਰ
ੈ ਾਟਨਕ ਜਾਂ ਟਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਵੇ
ੋ ); ਅਤੇ
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•

ਹਰ ਕਾਰਜ ਹਫਤੇ ਟਵਚ
ਿੱ ਘਿੋ
ਿੱ ਘਿ
ਿੱ 24 ਘਿੇ
ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮ
ੰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਿੀ (ਜਾਂ ਹਰ ਦੋ ਹਫਟਤਆਂ ਟਵਚ
ਿੱ 48 ਲਗਾਤਾਰ ਘਿੇ
ੰ ਕਮ
ੰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਿੀ) ਦੇਵੇ। ਵਧ
ਿੱ ਤੋਂ
ਵਧ
ਿੱ ਪਜ
ੰ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਦੇ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਟਮਿਾਂ
ੰ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ
ਿੱ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੰ ਦੋ ਛੋਿੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਟਵਚ
ਿੱ ਵੀ ਵਡ
ੰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਹਫਤੇ ਟਵਚ
ਿੱ 44 ਘਿੇ
ੰ ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਕਮ
ੰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਮ
ੰ ਦੇ ਹਰ ਘਿੇ
ੰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਦਾ ਘਿੋ
ਿੱ -ਘਿ
ਿੱ 1½ (ਡੇਢ)
ਗੁਣਾ ਦਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਓਵਰਿਾਈਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੁਿੱ ਿੀ ਬਾਰੇ ਟਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ੁ
ਅਟਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ
ਿੱ ੋਂ ਓਵਰਿਾਈਮ ਵਜੋਂ ਕਮ
ੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਘਿੇ
ੰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਢ
ੇ ਘਿਾ
ੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੁਿੱ ਿੀ

ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਮ
ੂੰ ਦੇ ਵਾਧ ਘਟੇ
ੂੰ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਔਸਤ ਕਢਣਾ
ੱ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ੁ
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ:
•
•
•

ਤੁਸੀਂ ਟਦਨ ਟਵਚ
ਿੱ 8 ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਘਿੇ
ੰ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਟਦਨ ਦੇ ਆਮ ਘਿੇ
ੰ , ਜੇ ਇਹ ਘਿੇ
ੰ 8 ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਹਨ) ਕਮ
ੰ ਕਰੋਗੇ,

ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਟਵਚ
ਿੱ 48 ਘਿੇ
ੰ ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਕਮ
ੰ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਓਵਰਿਾਈਮ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕਢਣ
ਿੱ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਤਨ
ੰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਫਟਤਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਦੀ ਔਸਤ ਕਢੋ
ਿੱ ਗੇ।

ਆਪਣੇ ਟਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਟਵਚ
ਿੱ ਦਸੇ
ਿੱ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਤੁਸੀਂ ਕਮ
ੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰਿਾਈਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮ
ੰ ਦੇ

ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਦੀ ਔਸਤ 4 ਹਫਟਤਆਂ ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਢੀ
ਿੱ ਜਾ ਸਕਦੀ – ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਧ
ਿੱ ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਸਮਾਂ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ਦੋ ਹਫਟਤਆਂ ਦਾ ਟਲਖਤੀ ਨਟਿਸ
ੋ
ਦੇ ਕੇ ਤਸੀਂ
ੁ ਕਮ
ੰ ਦੇ ਵਾਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵਾਰ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਸਬਧੀ
ੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰ ਰਦ
ਿੱ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਤਹਾਨ
ੁ ੰ ਵਾਜਬ ਨਟਿਸ
ੋ
ਦੇ ਕੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰ ਰਦ
ਿੱ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਇਦਗੀ
ੁ
ੰ
ਕੋਈ ਯਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਵਰਿਾਈਮ ਦੀ ਔਸਤ ਕਢਣ
ਿੱ
ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਟਮਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਟਮਤੀ ਹਣੀ
ੋ ਜ਼ਰਰੀ ਹ।ੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਰ
ੁ ਹੋਣ ਦੀ ਟਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ
ਿੱ ਲਮੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਤਾਂ ਹੀ

ਰਦ
ਿੱ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੋਵੋ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਟਤਟਨਧਤਾ ਕੋਈ ਯਨੀਅਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ
ਿੱ ੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਨੀਅਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗੀ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਣ
ੈ ਿਾਂ ਕਲਮ
ੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਟਵਚ
ਿੱ ESA ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕਰਤ ਮਤਰਾਲ
ੰ
ੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਮਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (Ministry of Labour’s Employment
Standards Information Centre) ਨੰ 416-326-7160, ਿੌਲ ਫਰੀ 1-800-531-5551, ਜਾਂ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਵਚ
ਿੱ ਉਪਲਬਧ
ਿੱ
ਹੈ।

ਕਮ
ੰ ਦੇ ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਅਤੇ ਓਵਰਿਾਈਮ ਵੇਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ Ontario.ca/ESAguide ਟਵਖੇ ਉਪਲਬਧ
ਿੱ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਮਆਰ ਕਾਨੰਨ, 2000 ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000) ਦੇ ਟਵਚ
ਿੱ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਗਾ
ੰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿੇ ਅਤੇ
ਓਵਰਿਾਈਮ ਿਲ (Hours of Work and Overtime Tool) ਨੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ Ontario.ca/ESAtools ਟਵਖੇ ਉਪਲਬਧ
ਿੱ
ਹੈ। ਕਲਮ
ੇ ਦਾਇਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਮਆਰ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ (Employment Standards Claim Form) Ontario.ca/ESAforms ਟਵਖੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ।

2

