
ഖത്തറിലെ 
വീട്ടുജ�ോെിക്ോർക്കുള്ള 
ഒരകു കൈപ്കുസ്തൈം

നിങ്ങളുടെ 
അവകാശ-
ങ്ങടളക്കുറിച്ച് 
അറിയകുക 





ഖത്തർ ഗാർഹിക ത�ാഴിലാളി, 
ഇമിഗ്ഗഷൻ നിയമങ്ങളിൽ 
വ്യക്തമാക്ിയിരിക്കുന്ന നിരവധി 
്്രധാനതപെട്ട അവകാശങ്ങതള ഈ ഗരഖ 
എടകുത്തകുകാണിക്കുന്നകു. 

അധിൈമോയകുള്ള അവൈോശങ്ങളടുമകുണ്്. 
എതതെങ്ിലകും ഗ�ാദ്യങ്ങളുതടെങ്ിൽ, 
ത�ാഴിലാളികൾ ഭരണ വികസന, ത�ാഴിൽ, 
സാമൂഹികകാര്യ മ്തൊലയത്തിതറെ ഗലബർ 
റിഗലഷൻസ് വകകുപെകുമായി ബന്ധതപെടകുക 
(എല്ാ ത�ാഴിൽ ഗരഖകളും സഹി�ം).



പ്രശ്നങ്ങൾ
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നിങ്ങളടുലെ 
അവൈോശങ്ങലളക്കുറിച്്

അറിയകുൈ

നിങ്ങളുടെ ജീവിത 
സൗകര്യങ്ങൾ
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നിങ്ങളുടെ താമസം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 7 

ത�ൊഴിൽദൊ�ൊവിന് �ൊതഴപ്പറയുന്ന�ിന് ഉത്തരവൊദി�്വം 
ഉണ്ൊയിരികുവം:

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊരന് അനുജയൊ�്യമൊയ �ൊമസസൗകര്യവം 
ലഭ്യമൊകുക.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + അനുജയൊ�്യമൊയ �ൊമസസൗകര്യവം ലഭികൊൻ നിങ്ങൾക് 
അവകൊശമുണ്.് അ�ൊയ�്, ഒരു കിടകയുവം അലമൊരയുവം 
സൗകര്യപ്രദമൊയി ഉൾതകൊള്ൊൻ കഴിയുന്നപ� വിശൊലമൊയ 
സ്ഥലവം. നിങ്ങളടുതട �ൊമസസ്ഥലവം സുരക്ി�വുവം 
ശുചി�്മുള്�ൊതെന്നുവം ഇ�ിനർത്ഥമുണ്്.

 + നിങ്ങൾ മത്ൊരൊളടുമൊയി ഒരു മുറി ്രങ്ിടുകയൊതെങ്ിൽ, 
നിങ്ങളടുതട സ്ന്വം കിടകയുവം, സ്ത്തിനുവം 
വസ�്ുവകകൾകുവം ജവണ്പ� സ്കൊര്യ�യുവം സുരക്യുവം 
ഉണ്ൊയിരികെവം.

നിങ്ങളുടെ ആര�ാഗ്ം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 7 

ത�ൊഴിൽദൊ�ൊവിന് �ൊതഴപ്പറയുന്നവയക്് ഉത്തരവൊദി�്വം 
ഉണ്ൊയിരികുവം:

 + ത�ൊഴിലൊളി �തറെ ജ�ൊലികൾ നിർവഹികുന്ന സമയത്ത,് 
അതലെങ്ിൽ അ�ിതറെ ഫലമൊയി അസുഖജമൊ ്രരിജകൊ 
ഉണ്ൊയൊൽ ജ�ൊലികൊരന ്സൊമ്പത്തിക ബൊധ്യ� വരുത്തൊത� 
ഉചി�മൊയ വവദ്യ ്രരിചരെവം, മരുന്ന,് തമഡികൽ 
ഉ്രകരെങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമൊകെവം. 

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങൾക് അസുഖവം അനുഭവതപ്പടുകജയൊ അതലെങ്ിൽ 
സ്ഥിരമൊയി വവദ്യസഹൊയവം ആവശ്യമുള് ആജരൊഗ്യസ്ഥി�ി 
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ഉതണ്ങ്ിജലൊ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമതയ 
അകൊര്യവം അറിയികുകയുവം ഉടൻ ഒരു ചികിത്ൊ ജകപദ്വം 
സദ്ർശികുകയുവം ജവെവം. 

 + ഖത്തറിൽ, അടിയന്ിര സൊഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക ്999 
ഡയൽ തചയൊവം.

 + ത�ൊഴിലുടമ ്രെമടയക്ുന്ന ഒരു തഹൽത്ത ്കൊർഡ് 
ലഭികൊനുവം വകവശവം തവയക്ൊനുമുള് അവകൊശവം 
നിങ്ങൾകുണ്.്

 + നിങ്ങൾക് മരുന്്ന ലഭികൊനുവം ഒരു ജഡൊക്ടതറ 
സദ്ർശികൊനുമുള് അവകൊശമുണ്.്

നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 7

ത�ൊഴിലുടമയക്് ഇനിപ്പറയുന്നവയക്് ഉത്തരവൊദിത്തമുണ്്:
 + വീട്ടുജ�ൊലികൊരന് അനുജയൊ�്യമൊയ ഭക്െവം നൽകുക.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങളടുതട ആജരൊഗ്യവം ്രരിജ്രൊഷിപ്പികുന്ന�ിനുവം 
നിലനിർത്തുന്ന�ിനുവം ആവശ്യമൊയ ഭക്െവം ലഭികൊൻ 
നിങ്ങൾക് അവകൊശമുണ്.് 

 + ്രെവം നൽകൊത� ഒരു ദിവസവം മൂന്്ന �വെ ഭക്െവം 
ലഭികൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്.്



നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങലളക്കുറിച്് അറിയകുക

സ്ഥലവും 
നിങ്ങളുടെ ജജോലിയുടെ 

സ്വഭോവവും
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നിങ്ങളുടെ ര�ാലിസ്ഥലം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 9

 + ഒരു ഗൊർഹിക ത�ൊഴിലൊളിതയ ഖത്തറിന ്്രുറത്ത,് ജ�ൊലികൊരതറെ 
അനുമ�ിയിലെൊത� ജ�ൊലി തചയികുന്ന�് നിജരൊധിച്ിരികുന്നു.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമ നിങ്ങജളൊട് ഖത്തറിന ്്രുറത്ത ്ജ�ൊലി 
തചയൊൻ ആവശ്യതപ്പടുകയൊതെങ്ിൽ, അ� ്നിരസികൊൻ നിങ്ങൾക ്
അവകൊശമുണ്.്

 + ഖത്തറിന ്്രുറത്്ത ജ�ൊലി തചയൊൻ നിങ്ങതള നിർബന്ികൊൻ 
ത�ൊഴിലുടമയക് ്അവകൊശമിലെ.

നിങ്ങളുടെ ര�ാലി സമയം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 12

ത�ൊഴിലുടമയക്് ഇനിപ്പറയുന്നവയക്് ഉത്തരവൊദിത്തമുണ്ൊയിരികുവം:

 + പ്രൊർത്ഥന, വിപശമവം, ഭക്െവം എന്നിവയ്കുള് ഇടജവളകൾ സഹി�വം 
്രരമൊവധി ജ�ൊലി സമയവം ഒരു ദിവസവം ്രത്്ത മെികൂറിൽ കൂടരു�.് 
അത്തരവം ഇടജവളകൾ ജ�ൊലി സമയവം കെകുകൂട്ടുന്ന�ിൽ 
ഉൾതപ്പടുത്തിലെ.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങളടുതട ജ�ൊലി സമയവം ഒരു ദിവസവം 10 മെികൂറിൽ കൂടരു�.് 

 + ഒരു ദിവസവം 10 മെികൂറിൽ കൂടു�ൽ ജ�ൊലിതചയൊൻ 
നിങ്ങജളൊട ്ആവശ്യതപ്പടൊൻ ത�ൊഴിലുടമയക് ്അവകൊശമിലെ. 
വീട്ടുജ�ൊലികൊർകൊയുള് സൊധൊരെ കരൊറിൽ പ്രവൃത്തി 
ദിവസവം 8 മെികൂറൊതെന്നുവം, ഓവർവടവം 2 അധിക മെികൂർ 
ആകൊതമന്നുവം ്രരൊമർശികുന്നു. ഓവർവടവം ജ�ൊലി തചയൊൻ നിങ്ങൾ 
സമ്മ�ികുകയൊതെങ്ിൽ, പ്ര�ിദിനവം ജ�ൊലി തചയടുന്ന ആതക സമയവം 
10 മെികൂറിൽ കവിയരുത�ന്ന ്നിർജദേശികുന്നു. ഇ�ിന് ത�ൊഴിലുടമ 
നിങ്ങൾക് അധികവം ്രെവം നൽകെവം. ഇ� ്സൊധൊരെ പ്രവൃത്തി 
സമയത്തിനുള് അടിസ്ഥൊന ജവ�നവുവം അടിസ്ഥൊന ജവ�നത്തിതറെ 
25% ൽ കുറയൊത്ത അധിക ജവ�നവുവം �മ്മിൽ കൂട്ിയ�ിന് 
�ുല്യമൊയിരികെവം [ഉദൊ. QAR 10 മെികൂർ അടിസ്ഥൊന ജവ�നവം 
+ QAR 2.5 = പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ 1 മെികൂർ ഓവർവടമിനൊയി 
നൽജകണ് ആതക �ുക QAR 12.5 ആയിരികുവം].



KYR 10

നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധി
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 14

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരന ്ജസവനവം തചയടുന്ന ഓജരൊ 
വർഷത്തിനുവം മൂന്നൊഴച്തത്ത ശമ്പളജത്തൊടുകൂടിയ വൊർഷിക 
അവധി ലഭികുവം. എ�ിരൊയി ഒരു കരൊറിതലെങ്ിൽ ഒരു 
ത�ൊഴിലൊളിക ്അത്തരവം അവധി ദിനങ്ങൾ വിഭ�ികൊനുവം 
അ�ിതറെ സമയപകമവുവം എടുജകണ് സമയവുവം 
�ിരതഞെടുകൊൻ കഴിയുവം.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + ഓജരൊ വർഷതത്തയുവം ജസവനത്തിതറെ അവസൊനത്തിൽ 
നിങ്ങൾക് മൂന്ന ്ആഴച്തത്ത വൊർഷിക അവധി ലഭികൊൻ 
അവകൊശമുണ്.്

 + നിങ്ങൾ എടുകൊത്ത വൊർഷിക അവധിയുതട 
അവജശഷികുന്ന ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത വർഷജത്തക് 
തകൊണ്ുജ്രൊകൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്്

നിങ്ങളുടെ സു�ക്ഷിതത്ം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 7

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരൻ �തറെ ജരൊഗൊവധിയിൽ  
ജ�ൊലി തചയരു�്

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + അസുഖമുള് സമയത്്ത നിങ്ങൾക ്വിപശമികൊനുവം ജ�ൊലി 
തചയരൊ�ിരികൊനുമുള് അവകൊശമുണ്.് നിങ്ങൾക് 
അസുഖമുള് സമയത്്ത ത�ൊഴിലുടമയക് ്നിങ്ങജളൊട് ജ�ൊലി 
തചയൊൻ ആവശ്യതപ്പടൊൻ കഴിയിലെ. 

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊർകുള് സൊധൊരെ കരൊർ പ്രകൊരവം 
ആദ്യതത്ത മൂന്ന ്മൊസതത്ത ജ�ൊലി ്രൂർത്തിയൊകിയ ജശഷവം 
ഒരു ജഡൊക്ടറുതട സർട്ിഫിക്് ഉതണ്ങ്ിൽ, ജ�ൊലി തചയടുന്ന 
എലെൊ വർഷവുവം രണ്ൊഴച്തത്ത ശമ്പളമുള് അസുഖ അവധി 
നിങ്ങൾക് ലഭികുവം.
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നിങ്ങളുടെ വിശ്രമവും  
ഇെരവളകളും
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 7

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരൻ �തറെ വിപശമ സമയത്ത്  
ജ�ൊലി തചജയണ്�ിലെ.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ  
(നിങ്ങളുലെ വിപശമവകും ഇെവവളകളും)

 + നിങ്ങൾക് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ വിപശമവം/ഇടജവള 
എടുകൊനുള് അവകൊശമുണ്.് ഭക്െവം, ആരൊധന, വിപശമവം 
എന്നിവയക് ്ജവണ്ിയുള്�ൊെ ്ഈ ഇടജവളകൾ.

നിങ്ങൾക്ക് ര�ാലിയില്ാത്ത  
ദിവസം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 13 

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരന ്�ുടർച്യൊയി ഇരു്രത്തിനൊല് 
മെികൂറിൽ കുറയൊത്ത, ശമ്പളജത്തൊതടയുള് പ്ര�ിവൊര 
വിപശമ അവധി ദിനവം ലഭികുവം.

 + ത�ൊഴിൽ കരൊറിൽ സൂചിപ്പിച്ിരികുന്ന�ുജ്രൊതല ഇരു 
കക്ികളടുവം �മ്മിലുള് കരൊറിതറെ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ 
പ്ര�ിവൊര വിപശമത്തിതറെ സമയവം നിശ്ചയികതപ്പടുവം.

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 7

 + ഇരു കക്ികളടുവം �മ്മിൽ മുൻകൂട്ി കരൊറിലെൊത്ത ്രക്വം ഒരു 
വീട്ടുജ�ൊലികൊരൻ അവതറെ/അവളടുതട പ്ര�ിവൊര വിപശമ 
സമയത്്ത ജ�ൊലി തചയിലെ.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + ഒരൊഴ്ചയിൽ ഒരു മുഴടുവൻ ദിവസതത്ത അവധിക ്നിങ്ങൾക ്
അവകൊശമുണ്.്

 + കരൊർ ഒപ്പിടുന്ന�ിന് മുമ്പൊയി നിങ്ങളടുതട ഒഴിവ ്ദിവസവം 
അവംഗീകരികുകയുവം കരൊറിൽ ഉൾതപ്പടുത്തുകയുവം ജവെവം.
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 + ഒരു ‘്രൂർണ്ണ ദിവസവം’ എന്ന�് 24 മെികൂറിൽ കുറയൊത്ത�ൊെ് 
- വിപശമത്തിനുള് ദിവസവം തമൊത്തത്തിൽ എടുകുന്നു, 
ഭൊഗികമൊയലെ.

 + ഓവർവടവം ജ്രയത്മജറെൊതട ആ ദിവസവം ജ�ൊലിതചയൊൻ 
നിങ്ങൾ സമ്മ�ിച്ിട്ിതലെങ്ിൽ, നിങ്ങളടുതട ഒഴിവ് 
ദിവസങ്ങളിൽ ജ�ൊലി/ചുമ�ലകളിൽ നിന്്ന ്രൂർണ്ണ വിപശമവം 
ജനടൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്.് ഇടയക്ിതടയുവം 
ത�ൊഴിലുടമയുതട അഭ്യർഥനതയ മൊനിച്ടുവം, നിങ്ങളടുതട 
വിപശമ ദിവസത്തിൽ ജ�ൊലി തചയൊൻ നിങ്ങൾ 
സമ്മ�ികുന്നുതവങ്ിൽ, മത്ൊരു ദിവസവം 24 മെികൂർ 
വിപശമവം എടുകൊൻ നിങ്ങൾക് അർഹ�യുണ്.് ഇ�ു 
കൂടൊത�, സൊധൊരെ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള് അടിസ്ഥൊന 
ജവ�നത്തിന് �ുല്യമൊയ �ുകയുവം അടിസ്ഥൊന ജവ�നത്തിതറെ 
150% ൽ കുറയൊത്ത അധിക ജവ�നവുവം ലഭികൊനുള് 
അവകൊശവം നിങ്ങൾകുണ് ്[ഉദൊ. QAR 10 ഒരു മെികൂറിതല 
അടിസ്ഥൊന ജവ�നവം + QAR 15 = ഒരു വിപശമ ദിവസത്തിൽ 1 
മെികൂർ ഓവർവടമിനൊയി നൽജകണ് ആതക �ുക QAR 25 
ആയിരികുവം]. 

നിങ്ങളടുതട ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വീട് 
വിട്ടുജ്രൊകുജമ്പൊൾ ത�ൊഴിലുടമതയ അറിയിജകണ്�്  
പ്രധൊനമൊെ.്



നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ അറിയകുക

നിങ്ങളുടെ 
സോമ്പത്ിക

അവകോശങ്ങൾ
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നിങ്ങളുടെ രവതനം
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 8

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊരന് മൊസത്തിതറെ അവസൊനത്തിൽ 
അതലെങ്ിൽ �ുടർന്നു വരുന്ന മൊസത്തിതല മൂന്നൊവം 
ദിവസതമങ്ിലുവം ഖത്തരി റിയൊലിലുള് പ്ര�ിമൊസ 
ജവ�നവം നൽകുന്ന�ിന ്ഒരു ത�ൊഴിലുടമയക്് 
ഉത്തരവൊദിത്തമുണ്ൊയിരികുവം.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങളടുതട കരൊറിൽ വൊഗ്ദൊനവം തചയ്� ജവ�നവം ലഭികൊൻ 
നിങ്ങൾക് അവകൊശമുണ്.് ഖത്തറിതല പ്ര�ിമൊസമുള് 
കുറഞെ അടിസ്ഥൊന ജവ�നവം QAR 1,000 ആെ.് 
നിങ്ങൾക് ലഭികുന്ന �ുക ഒരികലുവം ഈ �ുകജയകൊൾ 
കുറവൊയിരികരു�.് നിങ്ങളടുതട രൊ�്യവുവം ഖത്തറുവം �മ്മിൽ 
അവംഗീകരിച് ഒരു മിനിമവം ജവ�നവുമൊകൊവം. ഇ� ്നിങ്ങളടുതട 
കരൊറിൽ ജരഖതപ്പടുത്തിയിരികെവം.

 + നിങ്ങളടുതട ശമ്പളവം മൊസൊവസൊനവം അതലെങ്ിൽ എലെൊ മൊസവുവം 
സമ്മ�ിച് �ീയ�ിയിൽ ലഭികൊൻ നിങ്ങൾക ്അർഹ�യുണ്.് 

 + നിങ്ങളടുതട ജവ�നവം നിങ്ങളടുതട ബൊങ് ്അകൗണ്ിജലക് 
നിജക്്രികുകജയൊ അതലെങ്ിൽ ്രെമൊയി 
നൽകുകജയൊ തചയെവം. നിങ്ങളടുതട ജവ�നവം ്രെമൊയി 
ലഭികുകയൊതെങ്ിൽ, നിങ്ങൾക ്ലഭിച് ജവ�നവം 
സ്ഥിരീകരികുന്ന�ിന് ഒപ്പിടൊൻ ഒരു രസീ� ്ലഭ്യമൊകെവം.



റിശകരൂടക്ടമന്റ് ഫീസും  
അനുബന്ധ ചിലവുകളും
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 8

 + വിജദശത്്ത നിന്്ന റിപകൂട് ്തചയടുന്ന�ിനുള് നട്രടിപകമങ്ങളടുതട 
ചിലവ ്�ിരിച്ടു്രിടികുന്ന�ൊയി ഒരു ത�ൊഴിലൊളിയുതട 
ജവ�നത്തിൽ നിന്ന ്ഏത�ങ്ിലുവം ഫീസ,് തചലവുകൾ 
അതലെങ്ിൽ കമ്മീഷനുകൾ കിഴിവ് തചയടുന്ന�ിൽ നിന്്ന ഒരു 
ത�ൊഴിലുടമതയ വിലകുന്നു.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ (റിപകരൂട്ലമന്റ് ഫീസ്)

 + റിപകൂട്ത്മന്റ് ഫീസ്, വിമൊന നിരക,് തമഡികൽ തടസ്റടുകൾ, 
വിസ ഫീസ് എന്നിവയുൾതപ്പതടയുള് നിങ്ങളടുതട 
റിപകൂട്ത്മറെടുമൊയി ബന്തപ്പട് ഏത�ങ്ിലുവം തചലവിന് 
ത�ൊഴിലുടമയജ്കൊ റിപകൂട്്തമന്റ് ഏ�റെിജനൊ നിങ്ങളടുതട 
പ്ര�ിമൊസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന ്കിഴിവ ്തചയൊജനൊ അ�് 
നിങ്ങളിൽ നിന്ന ്ആവശ്യതപ്പടൊജനൊ കഴിയിലെ.

നിങ്ങളുടെ വിമാനയാശതാ  
ടചലവക്
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 14

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരന ്ജസവന കൊലയളവിതറെ രണ്് 
വർഷത്തിതലൊരികൽ അവധികൊലത്്ത അവതറെ/
അവളടുതട സ്ന്വം രൊ�്യത്തിജലജകൊ �ൊമസ സ്ഥലജത്തജകൊ 
മടങ്ങൊനുള് വിമൊന ടിക്ിന് അർഹ�യുണ്.് 

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരൻ ത�ൊഴിൽ കരൊർ ്രൂർത്തിയൊകിയ 
ജശഷവം ഖത്തർ വിടുകജയൊ, അതലെങ്ിൽ ത�ൊഴിൽ 
ദൊ�ൊവ് നിയമവം  അതലെങ്ിൽ ത�ൊഴിൽ കരൊർ ലവംഘിച്�് 
കൊരെവം ത�ൊഴിൽ കരൊർ ്രൂർത്തിയൊകുന്ന�ിന ്മുമ്പൊയി 
മടങ്ങി ജ്രൊകുകജയൊ തചയടുജമ്പൊൾ, ത�ൊഴിലൊളിക് 
അവതറെ/അവളടുതട സ്ന്വം രൊ�്യജത്തക് അതലെങ്ിൽ 
�ൊമസസ്ഥലജത്തകുള് മടക യൊപ�ൊ ടിക്ിന് 
അർഹ�യുണ്.്
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നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങൾ രണ് ്വർഷതത്ത ജസവനവം ്രൂർത്തിയൊകുജമ്പൊൾ 
ത�ൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന ്മടക യൊപ�കുള് വിമൊന ടിക്് 
ലഭികൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്.് നിങ്ങളടുതട ടിക്് 
വിമൊന ടിക്ിതറെ തമൊത്തവം തചലവ് നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമ 
നൽകെവം, മൊപ�മലെ ഇ�ിതറെ ഒരു ഭൊഗവുവം നിങ്ങൾ 
നൽകുതമന്ന ്പ്ര�ീക്ികുന്നുമിലെ. 

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊർകൊയുള് സൊധൊരെ കരൊർ അനുസരിച്,് 
കരൊർ ്രൂർത്തൊയൊകുന്ന�ിന് മുമ്പ ്അ� ്അവസൊനിപ്പികൊൻ 
നിങ്ങൾ �ീരുമൊനികുകയൊതെങ്ിൽ, അറിയിപ്പ ്കൊലയളവ് 
പ്രകൊരവം (നിയമലവംഘനജമൊ ത�ൊഴിലുടമയുതട ത�ൊഴിൽ 
കരൊജറൊ ലവംഘികൊത�)  ത�ൊഴിലുടമ നിങ്ങളടുതട മടക 
യൊപ�ൊ വിമൊന ടിക്ിതറെ ഒരു കുറഞെ ഭൊഗതമങ്ിലുവം 
വഹികെവം. നിങ്ങളടുതട കരൊർ കൊലയളവിൽ നിങ്ങൾ 
ജ�ൊലി തചയ�് യഥൊർത്ഥ സമയത്തിന ്ആനു്രൊ�ികമൊയി 
നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമ ടിക്ിതറെ ഒരു ഭൊഗവം നൽകുവം.

ഉദാഹരണം: നിങ്ങളടുതട കരൊർ 2 വർഷജത്തക് (അതലെങ്ിൽ 
24 മൊസവം) സൊധുവൊയിരുന്നു. 18 മൊസത്തിനുജശഷവം ഇ�് 
അവസൊനിപ്പിച്് നിങ്ങളടുതട രൊ�്യജത്തക് മടങ്ങിജപ്പൊകൊൻ 
നിങ്ങൾ �ീരുമൊനിച്ടു. നിങ്ങളടുതട ടിക്ിതറെ വില 1,500 
QAR ആതെന്ന് സങ്ൽപ്പികുക. നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമ 
കുറഞെ�് എപ� �ുക നൽകുതമന്ന് കെകൊകൊൻ,

• ആദ്യവം 1,500 തന 24 തകൊണ്് ഹരികൊവം (നിങ്ങളടുതട 
കരൊറിതറെ തമൊത്തവം വദർഘ്യവം): 1,500/24 = 62.5

• നിങ്ങൾ 18 മൊസവം ജ�ൊലി തചയ്��ിനൊൽ, നിങ്ങളടുതട 
ത�ൊഴിലുടമ കുറഞെ�് 62.5x18 = QAR 1,125 നൽകുവം.

നിങ്ങൾ രസവനം 
അവസാനിപ്ിക്ുര്ാഴുള്ള 
ആനുകരൂല്ങ്ങൾ
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 15

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊതര സവംബന്ിച് നിയമത്തിതറെ 
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പ്രൊബല്യത്തിലുള് �ീയ�ി അനുസരിച്,് മജ്ത�ങ്ിലുവം 
അവകൊശങ്ങൾക് ്രുറജമ 2017 തസ്ര്് വംബർ 12ന,് കുറഞെ�് 
ഒരു വർഷതമങ്ിലുവം ജസവനവം തചയ്� ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരന് 
ജസവനവം അവസൊനിപ്പികുന്ന�ിനുള് ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
നൽകുന്ന�ിന് ഒരു ത�ൊഴിലുടമയക് ്ഉത്തരവൊദിത്തവം 
ഉണ്ൊയിരികുവം. 

 + ജസവനവം അവസൊനിപ്പികുജമ്പൊഴടുള് ആനുകൂല്യവം ഇരു 
കക്ികളടുവം �മ്മിലുള് കരൊറിൽ നിർണ്ണയികതപ്പടുവം, അ�് 
ജസവനത്തിൽ തചലവഴികുന്ന ഓജരൊ വർഷവുവം കുറഞെ�് 
മൂന്്ന ആഴ്ചതത്ത ജവ�നമൊയിരികുവം. ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരന് 
ജസവനത്തിൽ ചിലവഴിച് കൊലയളവിതന വർഷവം തകൊണ്് 
ഗുെിച്ൊൽ കിട്ടുന്ന സവംഖ്യ ലഭികുന്ന�ിന ്വീട്ടുജ�ൊലികൊരന് 
അർഹ�യുണ്.്

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ  
(നിങ്ങളുലെ വസവനം അവസാനിപ്ിക്ൽ ആനകുകരൂെ്യങ്ങൾ)

 + നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിജലതറ ഒജര ത�ൊഴിലുടമയക് ്ജവണ്ി 
ജ�ൊലി തചയ�്ിട്ടുതണ്ങ്ിൽ, നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമയിൽ 
നിന്്ന ജസവനവം അവസൊനിപ്പികുന്ന�ിനുള് ആനുകൂല്യവം 
ലഭികൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്.്

 + ഈ ജസവനവം അവസൊനിപ്പികുന്ന�ിനുള് ആനുകൂല്യവം 
നിങ്ങൾ മൂന്നൊഴച്ജത്തക ്നൽജകണ് ജവ�നജത്തകൊൾ 
കുറവലെ, കൂടൊത� നിങ്ങൾ ജ�ൊലി തചയ്� ഓജരൊ 
വർഷജത്തകുവം കെകൊകുവം.

നിങ്ങളുടെ പ�ിക്ക്/ 
പ�ിക്ുകൾക്ുള്ള  
നഷ്ടപ�ിഹാ�ം  
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.21ലെ വിഭാഗം 19

 + മുകളിൽ ്രറഞെ ത�ൊഴിൽ നിയമത്തിതല 
വ്യവസ്ഥകൾക ്അനുസൃ�മൊയി ഒരു ജ�ൊലികൊരന് 
ജ�ൊലികിടയിലുണ്ൊകുന്ന ഏ� ്അ്രകടത്തിനുവം 
നഷ്ട്രരിഹൊരവം നൽകുവം.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങൾക് ജ�ൊലികിടയിൽ മുറിജവ്ൊൽ ്രരികിനുള് 
നഷ്ട്രരിഹൊരവം ലഭികൊൻ നിങ്ങൾക് അർഹ�യുണ്.്



നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ അറിയകുക

ഗോർഹിക ടതോഴിലോളി 
നിയമത്ിന് കീഴിൽ 

നിങ്ങൾക്ുള്ള 
ട�ോതുവോയ 

അവകോശങ്ങൾ 
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ടതാഴിൽ ക�ാർ
നിയമം

2017 ലെ നിയമം നം.15 ലെ വിഭാഗം 3

 + ഒരു ത�ൊഴിൽ കരൊറിതറെ അടിസ്ഥൊനത്തിലലെൊത� ഒരു 
വീട്ടുജ�ൊലികൊരതന ജ�ൊലിതകടുകൊൻ ്രൊടിലെ, അ�് 
ഡിപ്പൊർട്ത്മന്റ് എഴടു�ിയ�ുവം സൊക്്യതപ്പടുത്തിയ�ുമൊയ മൂന്ന ്
ജകൊപ്പികളൊെ.്

ഓജരൊ കക്ികുവം ഒരു ജകൊപ്പി വകമൊറുവം, മൂന്നൊമതത്ത ജകൊപ്പി 
ഡിപ്പൊർട്്തമറെിൽ നിജക്്രികുവം. ത�ൊഴിൽ കരൊർ അറബിയിൽ 
എഴടു�ിയിരികുവം. മത്ൊരു ഭൊഷയിതല വിവർത്തനവം അ�ിജനൊട് 
കൂട്ിജച്ർജത്തകൊവം.

ത�ൊഴിൽ കരൊറിൽ രണ്് കക്ികളടുവം �മ്മിലുള് ത�ൊഴിൽ 
ബന്വുമൊയി ബന്തപ്പട് വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾതപ്പടുവം. അ�ിൽ 
ഇനിപ്പറയുന്ന ഡൊ് പ്രജ�്യകിച്ടുവം ഉൾതപ്പടുവം:

. 1 ത�ൊഴിലുടമയുതട ജ്രര്, രൊ�്യവം, �ൊമസികുന്ന സ്ഥലവം. 
. 2 വീട്ടുജ�ൊലികൊരതറെ ജ്രര,് രൊ�്യവം, �ൊമസികുന്ന സ്ഥലവം. 
. 3 കരൊർ അവസൊനികുന്ന �ീയ�ി. 
. 4 ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരതന ഏൽപ്പിച് ജ�ൊലിയുതട �രവുവം 

സ്ഭൊവവുവം. 
. 5 ജ�ൊലി ആരവംഭിച് �ീയ�ി, തപ്രൊജബഷെറി കൊലയളവ്. 
. 6 കരൊറിതറെ കൊലൊവധി, ്രു�ുകുന്ന�ിനുള് വ്യവസ്ഥകൾ, 

അവസൊനവം. 
. 7 അവംഗീകരിച് ജവ�നവം, അ�് നൽകിയ രീ�ിയുവം �ീയ�ിയുവം. 
. 8 ഈ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമൊകിയ ഏത�ങ്ിലുവം വ്യവസ്ഥകൾ 

അതലെങ്ിൽ ഡൊ്.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങളടുമൊയി ഒരു ത�ൊഴിൽ കരൊർ ഒപ്പിട്�ിന ്ജശഷമലെൊത� 
ഒരു ത�ൊഴിലുടമയക് ്നിങ്ങതള ജ�ൊലി തചയികൊൻ 
അവകൊശമിലെ. ഈ ത�ൊഴിൽ കരൊറിൽ നിയമപ്രകൊരവം 
ആവശ്യമൊയിരികുന്ന എലെൊ വിശദൊവംശങ്ങളടുവം 
അടങ്ങിയിരികെവം. 

 + ഒപ്പിട് ത�ൊഴിൽ കരൊറിതറെ ഒരു ്രകർപ്പ ്സ്ീകരികൊൻ 
നിങ്ങൾക് അവകൊശമുണ്.് കരൊർ അറബിയിലുവം ഇവംഗ്ീഷിലുവം 
ആയിരികുവം.
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നിങ്ങളുടെ ക�ാർ അവസാനിപ്ിക്ൽ
നിയമം

ലപ്രാവേഷൻ കാെയളവ്  
അവസാനിക്കുന്നതിന് മകുമ്്

2020ലെ നിയമം നം.18 ലെ ആർടിക്ിൾ 1

 + ഒരു ത�ൊഴിലൊളി അവതറെ/അവളടുതട തപ്രൊജബഷൻ 
കൊലയളവിൽ ജ�ൊലി മൊറൊൻ ആപഗഹികുന്നുതവങ്ിൽ, 
അയൊൾ /അവൾ �തറെ നിലവിലുള് ത�ൊഴിലുടമയക്് 
മിനിസ്പടി ഓഫ് അഡമ്ിനിസജ്പട്ീവ് ഡവല്രത്മന്റ്, ജലബർ 
ആൻഡ ്ജസൊഷ്യൽ അഫജയഴസ്ിന് (ADLSA) ഇലജപക്ടൊെിക് 
സിസ്റവം വഴി ഒരു മൊസതത്ത ജനൊട്ീസ ്നൽകെവം. അറിയിപ്്പ 
കൊലയളവിൽ അവൻ/അവൾ ജ�ൊലി തചയടുന്ന� ്�ുടരെവം. 
്രു�ിയ ത�ൊഴിലുടമ നിലവിലുള് ത�ൊഴിലുടമയക്് 
റിപകൂട്ത്മന്റ് ഫീസുവം വിമൊന ടിക്ുവം എതന്ങ്ിലുവം 
ഉതണ്ങ്ിൽ അ�ിതറെ ഒരു ഭൊഗവം നൽകെവം. നൽജകണ് 
�ുക ത�ൊഴിലൊളികളടുതട അടിസ്ഥൊന ജവ�നത്തിതറെ രണ്് 
മൊസത്തിന് �ുല്യമൊയ�ിൽ കവിയരു�.് 

 + ഒരു ത�ൊഴിലൊളി ത�ൊഴിൽ കരൊർ അവസൊനിപ്പിച്് ഖത്തർ 
വിട്ടുജ്രൊകൊൻ ആപഗഹികുന്നുതവങ്ിൽ, അവൻ/അവൾ 
�തറെ നിലവിലുള് ത�ൊഴിലുടമയ്ക ്ADLSA വഴി ഒരു 
ജനൊട്ീസ് നൽകെവം. ജനൊട്ീസ ്കൊലയളവിൽ അവൻ/അവൾ 
ത�ൊഴിലുടമയുമൊയി അവംഗീകരിച്� ്ജ്രൊതല ജ�ൊലി �ുടരെവം. 
എന്നിരുന്നൊലുവം, ജനൊട്ീസ ്കൊലയളവ് 2 മൊസത്തിൽ കൂടരു�.്

ലപ്രാവേഷൻ കാെയളവ് അവസാനിച്തിന് വശഷം

2020 ലെ നിയമം.18 ലെ ആർടിക്ിൾ 1

 + ഒരു ജ�ൊലികൊരൻ അവതറെ/അവളടുതട തപ്രൊജബഷൻ 
കൊലയളവിനുജശഷവം ജ�ൊലി മൊറൊൻ ആപഗഹികുന്നുതവങ്ിൽ, 
അവൻ/അവൾ �തറെ നിലവിലുള് ത�ൊഴിലുടമയക് ്�ൊതഴ 
്രറഞെിരികുന്ന പ്രകൊരവം ജനൊട്ീസ ്നൽകെവം: 

• ജ�ൊലിയുതട ആദ്യതത്ത രണ്് വർഷങ്ങളിൽ, ജനൊട്ീസ് 
കൊലയളവ് ഒരു മൊസമൊയിരികുവം. 

• ആദ്യ രണ്് വർഷങ്ങളിതല ത�ൊഴിലിന് ജശഷവം, ജനൊട്ീസ് 
കൊലയളവ് രണ്് മൊസമൊയിരികുവം. 

 + ADLSA യുതട ഇലജപക്ടൊെിക ്സിസ്റവം വഴിയൊെ ്അറിയിപ്പ ്
നൽജകണ്�.്
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 + രണ് ്കക്ികളടുവം സമ്മ�ിച്ിട്ിലെൊത്ത ്രക്വം, ജനൊട്ീസ് 
കൊലയളവിൽ ത�ൊഴിലൊളി ത�ൊഴിലുടമയ്തകൊപ്പവം ജ�ൊലി 
തചയടുന്ന� ്�ുടരെവം.

 + ഖത്തർ വിട്ടുജ്രൊകുന്ന�ിന ്ത�ൊഴിൽ കരൊർ 
അവസൊനിപ്പികൊൻ ആപഗഹികുന്ന ഒരു ത�ൊഴിലൊളികുവം 
ഇജ� നിയമങ്ങൾ ബൊധകമൊെ.്

കരാർ കാെയളവിൽ ഏത് സമയതകും 
2017 ലെ നിയമം.15 ലെ വിഭാഗം 17

ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത�ങ്ിലുവം സൊഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ജ�ൊലികൊരന് 
ജസവനവം അവസൊനിപ്പികുന്ന�ിനുള് ആനൂകൂല്യത്തിനുള് 
്രൂർണ്ണമൊയ അവകൊശവം നിലനിർത്തിതകൊണ്് ത�ൊഴിൽ 
കരൊർ അ�ിതറെ കൊലൊവധി അവസൊനികുന്ന�ിന് മുമ്പൊയി 
അവസൊനിപ്പികൊവം:

. 1 ഈ നിയമത്തിതല വ്യവസ്ഥകളിജലൊ ത�ൊഴിൽ 
കരൊറിജലൊ വ്യക്തമൊകിയ ബൊധ്യ�കൾ ഒരു ത�ൊഴിലുടമ 
്രൊലിച്ിട്ിതലെങ്ിൽ.

. 2 ഒരു ത�ൊഴിലുടമജയൊ അതലെങ്ിൽ അയൊൾ നിജയൊഗിച് 
ഒരു വ്യക്തിജയൊ, ത�ൊഴിൽ നിബന്നകളനുസരിച് ്ഒരു 
ത�ൊഴിലൊളിയുമൊയുള് കരൊർ അവസൊനിപ്പികുന്ന സമയത്ത്  
ത�ൊഴിൽ നിബന്നകളടുതട കൊര്യത്തിൽ വഞ്ിച്ിട്ടുതണ്ങ്ിൽ. 

. 3 ഒരു ത�ൊഴിലുടമജയൊ അവതറെ/അവളടുതട കുടുവംബത്തിതല 
ഒരു അവംഗജമൊ ഒരു ത�ൊഴിലൊളിതയ ആപകമികുകയുവം, 
അ� ്ത�ൊഴിലൊളിതയ ശൊരീരികമൊയി അതലെങ്ിൽ അവതറെ/
അവളടുതട �ീവന ്ഹൊനി വരുത്തുന്നുതവങ്ിൽ. 

. 4 ഒരു ത�ൊഴിലൊളിയുതട സുരക്തയജയൊ ആജരൊഗ്യതത്തജയൊ 
ഭീഷെിയിലൊകുന്ന ഒരു ഗുരു�രമൊയ 
അ്രകടമുണ്ൊവുകയുവം, ഒരു ത�ൊഴിലുടമയ്ക് 
അ്രകടതത്തകുറിച്് അറിവുണ്ൊയിരികുകയുവം, അ�് 
നീകവംതചയൊൻ പശമികൊ�ിരികുകയുവം തചയടുന്ന 
സൊഹചര്യത്തിൽ.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + നിങ്ങൾക് ജ�ൊലി മൊറൊൻ �ൊൽപ്പര്യമുതണ്ങ്ിജലൊ അതലെങ്ിൽ 
രൊ�്യവം വിട്ടുജ്രൊകൊൻ �ൊൽപ്പര്യമുതണ്ങ്ിജലൊ, കൊലൊവധി 
അവസൊനികുന്ന�ിന് മുമ്പൊയി നിങ്ങളടുതട കരൊർ 
അവസൊനിപ്പികൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്.് 
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 + ഖത്തറിതല ജ�ൊലി മൊറുന്ന�ിന ്ത�ൊഴിലൊളികൾക് 
ഇനിമു�ൽ ജനൊ ഒബ�്ക്ൻ സർട്ിഫിക്് ആവശ്യമിലെ. 
ജ�ൊലി മൊറുന്ന�ിനുള് പ്രപകിയതയകുറിച് ്കൂടു�ലറിയൊൻ  
ഭരെ വികസന, ത�ൊഴിൽ സൊമൂഹ്യകൊര്യ മപന്ൊലയത്തിതറെ 
തവബ്വസ്ിജലക ്ജ്രൊകുക.

 + ഇനിപ്പറയുന്ന സൊഹചര്യങ്ങളിൽ, ഏത�ങ്ിലുവം ജനൊട്ീസ് 
ഇലെൊത�, കരൊർ കൊലയളവിൽ ഏ�് സമയത്തുവം നിങ്ങളടുതട 
കരൊർ അവസൊനിപ്പികൊൻ നിങ്ങൾക് അവകൊശമുണ്:്

• കരൊറിന് കീഴിൽ ഏത�ങ്ിലുവം അതലെങ്ിൽ 
എലെൊ ബൊധ്യ�കളടുവം നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമ 
നിറജവ്ുന്നിതലെങ്ിൽ.

• കരൊറിതറെ നിബന്നകളടുമൊയി ബന്തപ്പട്് നിങ്ങളടുതട 
ത�ൊഴിലുടമജയൊ ഒരു റിപകൂട്്തമന്റ് ഏ�ജറെൊ നിങ്ങതള 
വഞ്ികുകയൊതെങ്ിൽ.

• നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമജയൊ അവതറെ/അവളടുതട 
കുടുവംബൊവംഗങ്ങജളൊ നിങ്ങതള ശൊരീരികമൊയി 
ഉ്രപദവികുകയൊതെങ്ിൽ.

• നിങ്ങളടുതട ജ�ൊലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളടുതട �ീവജനൊ 
ആജരൊഗ്യത്തിജനൊ ഭീഷെിയൊയ ഗുരു�രമൊയ 
അ്രകടമുതണ്ങ്ിൽ.

 + ഈ സൊഹചര്യങ്ങളിൽ, ജസവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
അവസൊനിപ്പികൊൻ നിങ്ങൾക ്അവകൊശമുണ്.്

 + എഡിഎൽഎസ്എയുതട (ADLSA) ഇലജപക്ടൊെിക ്അറിയിപ്പ് 
സവംവിധൊനവം വഴി കരൊർ അവസൊനിപ്പികൊൻ നിങ്ങൾ 
ജപ്രൊസസ്് തചയെവം. ഈ പ്രപകിയതയകുറിച് ്കൂടു�ലറിയൊൻ 
ഭരെ വികസന, ത�ൊഴിൽ, സൊമൂഹ്യകൊര്യ മപന്ൊലയത്തിതറെ 
തവബ്വസ്ിജലക ്ജ്രൊകുക.

 + ക്യടുഐഡി (QID) കൊലഹരെതപ്പട്�ിന ്ജശഷവം 90 
ദിവസത്തിനുള്ിൽ ത�ൊഴിലൊളികൾക ്ജ�ൊലി മൊറൊൻ 
കഴിയുവം (ത�ൊഴിലൊളിയുതട നിയപന്െത്തിന ്അ�ീ�മൊയ 
കൊരെങ്ങളൊൽ ക്യടുഐഡി (QID) കൊലഹരെതപ്പട്ിതലെങ്ിൽ). 

 + നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമയക് ്നിങ്ങളടുമൊയുള് ത�ൊഴിൽ 
കരൊർ അവസൊനിപ്പികൊനുവം കഴിയുതമന്്ന ഓർമ്മികുക.
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നിങ്ങളുടെ തി�ിച്ചറിയൽ  
ര�ഖകൾ
നിയമം

2015 ലെ നിയമം.21 ലെ ആർടിക്ിൾ 8

 + ത്രർമി് ്നട്രടിപകമജമൊ അ�ിതറെ ്രു�ുകജലൊ 
അന്ിമമൊകിയ�ിന് ജശഷവം, ത�ൊഴിലുടമയക് ്വകവശവം 
തവയ്കൊവം എന്ന ്പ്രവൊസി ത�ൊഴിലൊളി ജരഖൊമൂലവം 
അഭ്യർത്ഥികൊത്ത ്രക്വം, ത�ൊഴിലുടമ ്രൊസജ്്രൊർജട്ൊ യൊപ�ൊ 
ജരഖജയൊ പ്രവൊസി ത�ൊഴിലൊളിക ്�ിരിതക നൽകുവം. 

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + തറസിഡന്റ് ത്രർമി്ിനൊയി ഫയൽ തചയൽ അതലെങ്ിൽ 
്രൊസ്ജ്രൊർട്് ്രു�ുകൽ ജ്രൊലുള് ആവശ്യങ്ങൾകൊയി 
നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിലുടമയക് ്ആവശ്യമുള്ജപ്പൊൾ 
ഒഴിതക നിങ്ങളടുതട ്രൊസജ്്രൊർട്ടുവം മജ്ത�ങ്ിലുവം യൊപ�ൊ 
ജരഖയുവം നിങ്ങളടുതട വകവശവം സൂക്ികൊൻ നിങ്ങൾക് 
അവകൊശമുണ്.് 

* ഒരു ത�ൊഴിലുടമയുതട യൊപ�ൊ ജരഖകൾ ബലമൊയി 
�ടഞെുവയക്ുന്ന ഒരു ത�ൊഴിലുടമ നിയമവം ലവംഘികുന്നു,  
ഇ�ിന് ്രരമൊവധി 25,000 ഖത്തർ റിയൊൽ വതര ്രിഴയൊയി 
ഈടൊകൊവുന്ന�ൊെ്.
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ഖത്തർ �ാ�്ം വിടുരപാകൽ
നിയമം

2019 ലെ മിനിസ്പെി ഓഫ് ഇന്ീരിയർ  
തീരകുമാനം നം.95 ലെ ആർടിക്ിൾ 2

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊർക ്�ൊൽകൊലികമൊയി രൊ�്യവം 
വിട്ടുജ്രൊകൊജനൊ അതലെങ്ിൽ അവരുതട ത�ൊഴിൽ കരൊറിതറെ 
സൊധു�യുള് സമയത്്ത രൊ�്യത്ത ്നിന്്ന ജ്രൊകൊജനൊ ഉള് 
അവകൊശമുണ്.് ത�ൊഴിലൊളി �തറെ ആപഗഹവം കുറഞെ�് 72 
മെികൂർ മുതമ്പങ്ിലുവം ത�ൊഴിലുടമതയ അറിയികെവം.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + ഖത്തർ വിട്ടുജ്രൊകൊൻ നിങ്ങൾക ്ഇനി മു�ൽ എക്സി്് 
ത്രർമി് ്ആവശ്യമിലെ. എന്നിരുന്നൊലുവം, കുറഞെ� ്72 
മെികൂർ മുതമ്പങ്ിലുവം രൊ�്യവം വിടൊനുള് നിങ്ങളടുതട 
്രദ്ധ�ിതയകുറിച് ്ത�ൊഴിലുടമതയ അറിയികെവം. നിങ്ങൾക് 
ഇ�് വൊകൊജലൊ ജരഖൊമൂലജമൊ തചയൊവം.



നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങലളക്കുറിച്് അറിയകുക

ശോരീരികവും 
മോനസികവുമോയ 

ഉ�ദ്രവങ്ങളിൽ നിന്് 
മുക്തമോയിരിക്ോനുള്ള 
നിങ്ങളുടെ അവകോശം



്രാ�ീ�ികവും മാനസികവുമായ 
ഉപശദവങ്ങളിൽ നിന്ുള്ള സ്ാതശത്്ം
നിയമം

2015 ലെ നിയമം.15 ലെ വിഭാഗം 7

ജ�ൊലികൊരന് ഇനിപ്പറയുന്നവയക്് 
ഉത്തരവൊദിത്തമുണ്ൊയിരികുവം:

 + വീട്ടുജ�ൊലികൊജരൊട ്അവരുതട അന്സ്ടുവം ജക്മവുവം 
സവംരക്ികുന്ന രീ�ിയിൽ നന്നൊയി ത്രരുമൊറുക.

 + ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരതറെ ആജരൊഗ്യതത്തജയൊ �ീവി�തത്തജയൊ 
അ്രകടത്തിലൊകുന്ന�,് അതലെങ്ിൽ അവതന/അവതള 
ശൊരീരികജമൊ ധൊർമ്മികജമൊ ആയ ഏത�ങ്ിലുവം വിധത്തിൽ 
ജപദൊഹികുന്ന� ്ഒഴിവൊകുക.

നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ

 + ത�ൊഴിലുടമയുതടയുവം ത�ൊഴിലുടമയുതട 
കുടുവംബൊവംഗങ്ങളടുതടയുവം മൊന്യവുവം 
ബഹുമൊനജത്തൊതടയുമുള് ത്രരുമൊ്ത്തിന് നിങ്ങൾക് 
അർഹ�യുണ്.്

തെവിൽ ടവയക്ക്ുന്തിൽ 
നിന്ും പീഡനത്തിൽ നിന്ക് 
മുക്തമായി�ിക്ാനുമുള്ള  
നിങ്ങളുടെ അവകാ്രം
നിയമം

ഖതർ ഭരണഘെന, ആർടിക്ിൾ 36

 + വ്യക്തിസ്ൊ�പന്്യവം ഉറപ്്പ നൽകുകയുവം ഒരു വ്യക്തിതയയുവം 
അറസ്്റ തചയടുകജയൊ �ടങ്ലിൽ വയക്ുകജയൊ �ിരയുകജയൊ 
തചയടുകയുവം തചയരു�,് കൂടൊത� നിയമത്തിതല വ്യവസ്ഥകൾ 
പ്രകൊരവം അയൊളടുതട �ൊമസ സ്ൊ�പന്്യവുവം സഞ്ൊര 
സ്ൊ�പന്്യവുവം നിയപന്ികരു�്; കൂടൊത� ഒരു വ്യക്തിതയയുവം 
്രീഡനത്തിജനൊ അ്രമൊനകരമൊയ ത്രരുമൊ്ത്തിജനൊ 
വിജധയമൊകരു�്; ്രീഡനവം നിയമപ്രകൊരവം ശിക്ൊർഹമൊയ 
കു്മൊയി കെകൊകുവം.
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നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ (തെവിൽ ലവയക്്കുന്നതിൽ 
നിന്നകും ്രീഡനതിൽ നിന്നകും മകുക്തമായിരിക്ാനകുമകുള്ള 
നിങ്ങളുലെ അവകാശം)

 + നിങ്ങതള ബലവംപ്രജയൊഗിച് ്അവതറെ/അവളടുതട വീട്ിൽ 
�ടവിൽ തവയക്ൊൻ ത�ൊഴിലുടമയക് ്അവകൊശമിലെ. 

 + നിങ്ങൾക് ഭക്െവം നിരസികുക, നിങ്ങതള 
നിർബന്ി�മൊയി ഒരു സ്ഥലത്ത ്�ടഞെുതവയക്ുക, 
ശൊരീരികജമൊ വലവംഗികജമൊ ആയ ഉ്രപദവങ്ങൾ എന്നിവ 
ജ്രൊലുള് മനുഷ്യ�്രഹി�മൊയ ത്രരുമൊ്ത്തിന ്നിങ്ങതള 
വിജധയമൊകൊൻ ത�ൊഴിലുടമയ്ക ്അവകൊശമിലെ.



നിങ്ങളുലെ അവകാശങ്ങൾ അറിയകുക

ഗാർഹിക ട�ാഴിലാളി 
നിയമത്ിനച് 

കീഴിലകുള്ള നിങ്ങളുടെ 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ



ഉത്ത�വാദിത്തങ്ങൾ
നിയമം
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ഒരു വീട്ടുജ�ൊലികൊരൻ ഇനിപ്പറയുന്നവയക്് ബൊധ്യ�യുള് 
ആളൊെ്:

 + ഖത്തർ രൊ�്യത്തിതറെ നിയമങ്ങൾ, ആചൊരങ്ങൾ, 
്രൊരമ്പര്യങ്ങൾ, മ�്രരവുവം ധൊർമ്മികവുമൊയ മൂല്യങ്ങൾ 
എന്നിവ മൊനികുക. 

 + അവംഗീകരിച് ജ�ൊലിയുവം മജ്�് ജ�ൊലിയുവം കൃ�്യമൊയുവം 
സ�്യസന്മൊയുവം തചയടുക. 

 + ത�ൊഴിലുടമയുതടയുവം ത�ൊഴിലുടമയുതടയുവം 
കുടുവംബൊവംഗങ്ങളടുതടയുവം സദ്ർശകരുതടയുവം 
രഹസ്യങ്ങളടുവം ്രെവുവം സ്ത്തുവം സവംരക്ികുക, അവരുതട 
�ൊൽപ്പര്യങ്ങൾക ്ഭവംഗവം വരുത്തൊ�ിരികുക. 

 + നിയമജമൊ നിങ്ങളടുതട ത�ൊഴിൽ കരൊജറൊ ലവംഘികുകജയൊ, 
നിങ്ങളടുതട �ീവജനൊ ്രെത്തിജനൊ മ്ുള്വരുതട 
�ീവജനൊ ്രെത്തിജനൊ അ്രകടമുണ്ൊകുകജയൊ 
തചയടുന്നിതലെങ്ിൽ ത�ൊഴിലുടമയുതടയുവം ത�ൊഴിലുടമയുതട 
കുടുവംബൊവംഗങ്ങളടുതടയുവം നിർജദേശങ്ങൾ മികച് രീ�ിയിൽ 
്രൊലികുക.

 + നിങ്ങൾക് ജ�ൊലി തചയൊൻ ലഭിച് കൊര്യങ്ങൾ ്രരി്രൊലികുക, 
ഉ്രജയൊഗത്തിതറെ സ്ഭൊവമനുസരിച്് അവയുതട 
ഉജദേശ്യത്തിനൊയി ഉ്രജയൊഗികുക, നിങ്ങളടുതട ജസവനവം 
അവസൊനികുജമ്പൊൾ ത�ൊഴിലുടമയക് ്�ിരിതക നൽകുക. 

 + ഖത്തർ രൊ�്യത്്ത ബൊധകമൊയ നിയമജമൊ ചട്ങ്ങജളൊ ലവംഘിച്് 
മ്ുള്വരിൽ നിന്്ന ്രെവം ലഭികുന്നജ�ൊ ലഭികൊത്തജ�ൊ 
ആയ ജ�ൊലി ഏത്ടുകുന്ന�ിൽ നിന്്ന വിട്ടുനിൽകുക.

 + ത�ൊഴിലുടമജയൊടുവം ത�ൊഴിലുടമയുതട കുടുവംബജത്തൊടുവം 
�ീവനകൊജരൊടുവം നന്നൊയി ത്രരുമൊറുക, അവതര, പ്രജ�്യകിച്് 
കുട്ികതളയുവം പ്രൊയമൊയവതരയുവം ഉ്രപദവികുന്ന�ിൽ നിന്ന് 
വിട്ടുനിൽകുക.
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ത�ൊഴിലുടമ നിങ്ങളടുതട ഏത�ങ്ിലുവം 
അതലെങ്ിൽ എലെൊ അവകൊശങ്ങളടുവം 
നിറജവ്ുന്നിതലെങ്ിൽ, നിങ്ങൾക് ഭരെ 
വികസന, ത�ൊഴിൽ സൊമൂഹ്യകൊര്യ 
മപന്ൊലയത്തിതറെ ജലബർ റിജലഷൻസ് 
വകുപ്പിന് ്രരൊ�ി നൽകൊവം.

ഒരു ്രരൊ�ി നൽകുന്ന�ിന്, 40280661, 16008 
എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ത�ൊഴിലൊളികളിൽ 
നിന്ന് ്രരൊ�ികളടുവം അഭിപ്രൊയങ്ങളടുവം 
സ്ീകരികൊൻ മപന്ൊലയത്തിന് 24 
മെികൂർ പ്രവർത്തികുന്ന ജഹൊട്്വലൻ 
ജസവനമുണ്്. 5 എന്നുവം �ുടർന്ന് 
ക്യടുഐഡി (QID) നമ്പർ അതലെങ്ിൽ 
വിസ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി 92727 എന്ന 
നമ്പറിജലക് ്രരൊ�ികൾ എസ്എവംഎസ് വഴി 
അയയക്ൊവം. ്രരൊ�ികൾ മപന്ൊലയത്തിതറെ 
ഇതമയിലിജലകുവം അയകൊവം:  
info@adIsa.gov.qa

്രരൊ�ി നൽകൊനുവം വിസിൽജ്ൊവർമൊതര 
ബന്തപ്പടൊനുവം ജ�ൊലികൊർക് 
മപന്ൊലയത്തിതറെ ഇലജപക്ടൊെിക് 
യൂെിവഫഡ് പ്ൊ്്ജഫൊവം ഉ്രജയൊഗികൊവം.



അന്ൊരൊപഷ്ട ത�ൊഴിലൊളി സവംഘടനയുതട ്രിന്ുെജയൊതട  
Migrants-Rights.org-മൊയി സഹകരിച്ൊെ് ഈ ബുക്തല്് 
വികസിപ്പിച്�്.
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