
कतारमा 
घरेलु श्रममकको लामि पुम्तका

तपाईको 
अमिकारको
जानकारी   





यस पुम्तकामा कतारको घरेलु श्रममक र अधयािमन 
कानुनमा उललेमित मुखय मुखय अमिकारलाई उजािार 
िररएको छ ।

यहाँ थप अधिकारहरु छन ्।
यधि कुनै प्रश्नहरु भएमा श्रधमकले प्रशासधनक धिकास,  तथा 
सामाधिक माधमला मन्त्ालयको श्रम समिन्ि धिभागमा गएर 
रोिगारसँग समिन्िधीत सबै कागिात माधथ कुरा गन्न सधकन्छ ।



यी सवालहरु
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तपाईको अमिकारको जानकारी    

तपाईको आिास अिसथा
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तपाईको आवास
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

रोिगारिाता यसको लाधग धिममिेार हुनेछः
 + घरेल ुश्रधमकलाई उपयकु्त िाससथानको सधुबिा प्रिान गनु्न पननेछ ।  

तपाईकंो अमिकारहरु

 + उपयकु्त िाससथानको सधुििा पाउने तपाईको अधिकार हो ।                                             
सधिलै खाट र िराि अट्ने प्रशसत सथान हनुपुछ्न । यसको अथ्न तपाईको िसने 
ठाँउ सरुक्धीत र सिसथकर हुनपुछ्न ।

 + यधि तपाईले कसैसँग एउटै कोठामा िसन ुपरेमा तपाईको आफनै खाट, पया्नप्त 
गोपधनयता, आफु र आफनो सामानको सरुक्ा भने हुनपुछ्न ।    

तपाईको सवास्थ्य
 कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

रोिगारिाता यसको लाधग धिममिेार हुनेछः

 + धिरामधी परेमा िा कामको धशलधशलामा घाइते भएमा घरेल ुश्रधमकलाई 
आधथ्नक भार नपनने गरधी उधित सिास्थय हरेिाह, औषिधी तथा मधेिकलिन्य 
सामग्धीहरु प्रिान गनु्नपछ्न ।

तपाईकंो अमिकारहरु

 + यधि असहि अनभुि भएमा िा धनयमधीत िाकटरले धनगरानधी राखनपुनने सिास्थय 
अिसथा भएमा तपाईले आफनो रोिगारिातालाई सिुना गनु्नको साथै तरुुन्तै 
सिास्थय हरेिाह सेन्टरमा िानै पछ्न । 

 + कतारमा आपतकाधलन अिसथा परेमा तपाईले ९९९ मा फोन गन्न सकनहुुन्छ ।                                        
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 +  तपाईलाई आफनो सिास्थय काि्न आफैसँग राखने अधिकार छ । यस िापतको 
भकु्तानधी रोिगारिाताले गनु्नपछ्न ।

 + औषिधी धलने र िाकटरलाई भटे गन्न पाउने तपाईको अधिकार हो ।

तपाईको खाना 
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

रोिगारिाता यसको लाधग धिममिेार हुनेछः
 + घरेल ुश्रधमकलाई उधित खाना उपलबि गनु्नपछ्न । 

तपाईकंो अमिकारहरु

 + तपाईले आफनो सिास्थयलाई िधलयो िनाइराखन प्रशसत पोषणयकु्त खाना पाउने 
तपाईको अधिकार हो । 

 + धिना भकु्तानधी िधैनक ३ पटक खाना खान पाउने तपाईको अधिकार हो । 



तपाईको अमिकारको जानकारी   

तपाईको कामको प्रकृमत र 
््ान 
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तपाईको का्य्यक्षेत्र
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ९  

 + श्रधमकको अनमुधत धिना कतार बाधहर घरेल ुश्रधमकलाई रोिगारधीको लाधग लैिान 
प्रधतिन्ि छ ।

तपाईकंो अमिकारहरु 

 + यधि तपाईलाई कतारबाधहर काम गन्नको लाधग रोिगारिाताबाट सोिनधी भएमा 
तपाईसँग असिधीकार गन्न पाउने अधिकार छ । 

 + कतार बाधहर काम गन्न असिधीकार गरेमा रोिगारिाताले तपाईधिरुद्ध उिरुबािरु 
गन्न पाउने छैन ।  

तपाईको का्य्यघण्ा 
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा १२ 

रोिगारिाता यसको लाधग धिममिेार हुनेछः
 + काम गनने समय िधैनक १० घणटा बढधी हनुहुुिनै । प्राथ्नना, आराम र खाना खाने 

समयले काय्नघणटालाई बािा गछ्न । यसतो गधतधबधि काम गनने घणटाधभत् समािशे 
भने हुिनै ।  

तपाईकंो अमिकारहरु

 + तपाईको िधैनक काय्नघणटा १० घणटाभन्िा बढधी हनेुछैन । 

 + रोिगारिातासँग तपाईलाई िधैनक १० घणटाभन्िा बढधी काममा लगाउने 
अधिकार हुिनै । घरेल ुश्रधमकको गणुसतरधीय करारपत् अनसुार िधैनक काम 
गनने समय ८ घणटा मात् ैछ । ओभरटाइम िापत थप २ घणटा हनेुछ । यधि तपाई 
१० घणटाभन्िा बढधी काम गन्न िाहमेा ओभरटाइम िापत रोिगारिाताले थप 
भकु्तानधी गनने पछ्न । तयसरधी काम गिा्न न्यनुतम तलबको थप २५ प्रधतशत भकु्तानधी 
गनु्नपछ्न । िसतोः १० घणटाको िधेसक तलब + २=५= कुल रकम । यसमा 
प्रतयेक ओभरटाइम घणटाको भकु्तानधी थधपि ैिान्छ । तयसतो एक घणटाको 
भकु्तानधी भने १२=५ ररयालको िरले हुनपुछ्न । 
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तपाईको वार ््यक रिदा
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा १४

 + घरेल ुश्रधमकलाई सेिामा रहसेमम प्रतयेक िष्न तधीन हप्ता बराबरको तलिधी धबिा 
उपलबि गराइनेछ । िबसमम सम्झौता रहसेमम श्रधमकले यसतो धबिाहरुलाई 
धबभािन गरधी आफुलाई िाहकेो सथान र समयमा धिताउन सकनेछ ।   

तपाईकंो अमिकारहरु

 + सेिा अििधीको अन्तयमा हरेक िष्न तपाईलें तधीन हप्ताको िाधष्नक तलबधी धबिा 
धलने तपाईसँंग अधिकार छ । 

 + तपाईलें पाउने िाधष्नक धबिाको सिपुयोग गनु्नभएन भने आउिो िष्नको लाधग सानने 
अधिकार तपाईसँंग छ । 

तपाईकंो सुरक्ा
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

 + धबरामधी धबिामा घरेल ुश्रधमकले काम गनु्नपिदैन ।

तपाईकंो अमिकारहरु

 + धबरामधी भएको बखतमा तपाईलें काम गनु्न नपनने र आराम गन्न पाउने तपाईसँंग 
अधिकार छ । 

 + गणुसतरधीय करारपत्मा उललेख भए अनसुार काम शरुु गरेको पधहलो तधीन 
मधहनापधछ तपाईलें प्रतयेक िष्न िईु हप्ताको तलबधी धबरामधी धबिा पाइने सधुििा 
छ । धफधिधशयनले सिास्थय प्रमाणपत् धिनपुछ्न ।   
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तपाईकंो आराम र रवश्ामहरु
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

 + घरेल ुश्रधमकले आफनो आराम गनने अिधि काम गनु्न पिदैन ।

तपाईकंो अमिकारहरु ( तपाइको आराम र म्बश्रामहरु )

 + आराम/ब्केको अििधीमा काम गनु्न नपनने तपाईकंो अधिकार छ । खाना, पिुा र 
आराम गन्नको लाधग ब्केको समय छुट्ाइको हुन्छ ।  

तपाईकंो रिदाको रदन 
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा १३  

 + घरेल ुश्रधमकले आरामको लाधग साप्ताधहक तलबधी धबिा                           
पाइनेछ । यो धबिा लगातार २४ घणटा भन्िा कम हनेु छैन ।

 + साप्ताधहक धबिाको समय भने रोिगारिाता र श्रधमकधबि आपसधी सहमधत 
अनसुार करारपत्मा उललेख भए बमोधिम हुनेछ ।  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

 + ििु ैपक्धबि सहमधत लाग ुभएसमम घरेल ुश्रधमकले साप्ताधहक धबिाको धिन 
काम गनु्नपनने छैन । 

तपाईकंो अमिकारहरु

 + सातामा एक धिन परुा धबिामा बसन पाउने तपाईकंो अधिकार हो ।

 + करारपत्मा हसताक्र गनु्नभन्िा अगाधि नै एक धिन धबिामा बसने सहमत भएको 
हुनपुछ्न । यो धिषय करारपत्मा समािेश गरेकै हुनपुछ्न । 
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 + परुा धिन २४ घणटाभन्िा कम हनुहुुिँनै। आराम गनने समय परैु बधु्न्छ, खणि खणि 
होइन ।  

 + ओभरटाइम िापत थप रकम धलने गरधी काम नगिा्नको बाहके सातामा एकधिन परुा 
धबिामा बसने तपाईकंो अधिकार छ । कधहलेकाँहधी िा रोिगारिाताको अनरुोिमा 
तपाईकंो सहमधतमा धबिाको धिन काम गन्न सधकन्छ । धबिाको धिनमा काम गनु्न परेमा 
तयसको सट्ामा अकको धिन धबिामा बसन सधकन्छ । धबिाको धिन काम गनु्नपरेमा तपाईलें 
भकु्तानधी धलने अधिकार छ । यो धिन सामान्य धिनमा पाउने तलबको १५० प्रधतशत 
भन्िा घटधी धिन पाइने छैन [िसतो कतारधी ररयाल १० प्रधत घणटाको न्यनुतम तलब+ 
कतारधी ररयाल १५ = धबिाको धिनको ओभरटाइमको १ घणटाको कुल बाँकी २५ 
ररयाल हुन्छ]। 

तपाईलें बिदाको बदन घर छोड्न परेमा रोजगारदातालाई परु्व सचुना बदन महतरपरु्व 
हुनछ ।   



तपाईकंो अमिकारको जानकारी   

तपाईकंो 
आम थ्िक 
अमिकार 



KYR 14KYR 14

तपाईकंो तलि 
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ८

 + रोिगारिाताले करारपत्मा सहमधत भए बमोधिम माधसक तलब बापत पाउने 
कतारधी ररयाल मदु्ा हरेक मधहनाको अन्तयमा िा तेश्रो धिनधभत् भकु्तानधी गनु्नपछ्न ।

तपाईकंो अमिकारहरु

 + तपाईलें करारपत्मा बािा गररएको तलब पाउने अधिकार छ । कतारले 
तोकेको न्यनुतम तलब १,००० ररयालभन्िा कम रकम धलन ुहुिँनै । तपाईकंो 
िशे र कतारधबि सम्झौता भए अनसुारको न्यनुतम तलब तपाईकंो करारपत्मा 
पधन उललेख भएको हुन्छ ।

 + तपाईलंाई प्रतयेक मधहनाको अन्तयमा िा सहमधत गररएको धमधतमा आफनो 
माधसक तलब पाउने अधिकार छ । 

 + बैंकमा तपाईकंो नाममा खोधलएको खातामा माधसक तलब िममा हुनपुछ्न 
िा नगिमा पधन पाउन सकनहुुन्छ । यधि नगिमा तपाईलें नगि बझुनहुुन्छ भने 
तपाईलें हसताक्र गरेको रधसि पधन धलनपुछ्न ।



भना्य शुलक र ्यो सँग 
समिन्धीत खर्य 
कानुन

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ८

 + मवदेश्बाट कामदार भनाथिको प्रमरियामा लािेको शुलक, िरथि वा कममसन 
कामदारको तल्ब्बाट कटौती िनथि रोजिारदातालाई मनषेि िररएको छ ।

तपाईकंो अमिकारहरु

 + रोिगारिाता िा भना्नकता्न एिने्टले तपाईलंाई लयाउन लागिासँग समबन्िधीत 
भना्न शलुक, धटकट भािा, सिास्थय पररक्ण र धभसा शलुक र मागपत्को भकु्तानधी 
तपाईकंो माधसक तलबबाट कटझौतधी गन्न िा तपाईसँंग माग गन्न पाउने छैन ।  

तपाईकंो हवाई भाडा
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा १४  

 + घरेल ुकामिारले िईु िषने सेिा अििधी परुा गरेपधछ रोिगारिाताको धटकटमा 
उसलाई/उनलाई धबिाको लाधग आफनो घर िा िशे पठाइनपुननेछ ।

 + रोिगार करारपत्को अििधी परुा गरधी कतार छोि्न ुपरेमा िा रोिगार करारपत् 
समाप्त हुन ुअगाधि नै काननु उलंघनको कारण छोि्न ुपरेमा िा रोिगार करारपत् 
थप भएमा घरेल ुकामिारलाई सििशे धफनने धटकट उपलबि गराइनपुछ्न ।
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तपाईकंो अमिकारहरु

 + िईु िष्नको सेिा अििधी परुा भएपधछ तपाईकंो रोिगारिाताबाट घर धफततीको 
हिाई धटकट पाउने तपाईसँंग अधिकार छ । तपाईकंो रोिगारिाताले हिाई 
भािामा लागकेो सि ैखि्न वयहोनदै पछ्न । यसमा लागकेो केहधी धहससा पधन 
तपाईलें वयहोनु्नपिदैन । 

 + घरेल ुकामिारको गणुसतरधीय करारपत् बमोधिम तपाईलें रोिगारिातालाई सिुना 
धिनभुएको समयअििधीधभत् करारअििधीको समय समाप्त नहुिँ ैकरारपत् रद्द गनने 
धनण्नय गनु्न भएमा (रोिगारिाताको तफ्न बाट  काननु िा करारपत् बमोधिम सत्नहरु 
उलंघन नगररएको अिसथामा) रोिगारिातराले घरधफतती धटकटमा लागकेो 
खि्नको केहधी धहससा वयहोनु्नपननेछ । िधत मधहना तपाईलें काम गनु्नभयो, तयधत 
मधहनासममको धटकट खि्न तपाईकंो रोिगारिाताले वयहोनु्नपछ्न ।

िसतोः तपाईकंो करार अििधीको मयाि २ िष्न (२४) मधहनाको छ । तपाईलें काम 
गरेको १८ मधहनापधछ घर छोि्न र सििशे धफन्न िाहानभुयो । मान्नसु धटकटको 
शलुक १५ सय ररयाल छ । यसतो अिसथामा तपाईकंो रोिगारिाताले कधत भकु्तानधी 
गनु्नपछ्न भनेर काम गरेको मधहनाको आिारमा धहसाब गनु्नपछ्न । 

•  १५ सय ररयाललाई २४ मधहनाले भाग गनु्नस ्। भाग गिा्न मधहनाको ६२.५ 
ररयाल आउछ । 

• अब तपाईकंो रोिगारिाताले ६२.५ ररयालको िरले १८ मधहना बराबर 
१,१२५ ररयाल भकु्तानधी धिनपुछ्न ।  
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तपाईकंो लाभ सरुव्ा  
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा १५

 + सेिा अििधी एक िष्न परुा गरेपधछ रोिगारिाताले घरेल ुकामिारलाई लाभको 
सबुििा धिनपुननेछ । यो घरेल ुकामिारको काननु लाग ुभएपधछ काया्नन्ियनमा 
आएको हो । िसतोः यो काननु १२ सेपटेमिर २०१७ बाट लाग ुभएको हो । 

 + करारपत्मा ििु ैपक् सहमधत भए बमोधिम लाभको सधुििा तय हुनेछ । काननु 
बमोधिम भने प्रतयेक िष्नको लाभ सधुििा िापत कमतधीमा तधीन हप्ताको तलब 
हुनपुछ्न । घरेल ुकामिारले सेिा अििधी धिताएको िष्नलाई गणुा गरेर लाभ धलनु्न 
पछ्न ।  

तपाईकंो अमिकारहरु (तपाईकंो लाभ समुविा )

 + यधि तपाईलें एउटै रोिगारिातासँग एक िष्नभन्िा बढधी काम गनु्नभएको छ भने 
तपाईसँंग आफनो रोिगारिाताबाट लाभको सधुििा धलन पाउने अधिकार छ । 

 + लाभको सधुििा भने एक िष्नमा तधीन हप्ताको तलब भन्िा कम धलने होइन । यो 
िधत िष्न काम गनु्नभएको छ, तयधत िष्न तधीन हप्ताको िरले थपि ैधलनपुछ्न ।  

घाइतषे तथा अंगभंगको 
क्रतपुरत्य   
कानुन  

२०१५ को कानुन नम्बर २१ को दफा १९ 

 + कामको धशलधशलामा िघु्नटना भएमा कामिारलाई श्रम काननुमा बयिसथा भए 
बमोधिमको क्धतपधुत्न प्रिान गररनपुछ्न ।

तपाईकंो अमिकारहरु

 + यधि तपाईलाई काम गननेक्रममा िोट लागन गएमा तपाईलाई घाइते िा अगंभगं 
भएिापतको क्धतपधुत्न पाउने अधिकार छ ।



तपाईको अमिकारको जानकारी    

घरषेलु कामदार कानुनलषे 
प्रत्याभुरत गरषेका 

आ्ारभूत अर्कारहरु
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रोजगारधी करार पत्रमा 
कानुन  

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ३  

 + घरेल ुकामिारलाई धिभागबाट धलधखत र प्रमाणधीत  गणुसतरधीय करारको तधीन 
प्रधत बाहके अन्यमा काममा लागाउन पाईनेछैन ।  

प्रतयेक पक्लाई एक–एकप्रधत करारपत् हसतान्तरण गररनेछ । एकप्रधत धबभागमा 
बु्ाइनेछ । करार पत् अरिधी भाषामा हुनेछ । यसलाई अन्य भाषामा रुपान्तरण 
गररनेछ ।

रोिगारधी करार पत्मा ििुै पक्को रोिगारका समबन्िका प्राििानहरु समधेटएको 
हुनेछ । यसमा धनमन धिषयहरु समािेश गररनेछः

१. रोजगारदाताको नाम, राबट्रियता र रासस्ान
२. कामदारको नाम, राबट्रियता र रासस्ान    
३. अनिुन्ध गररएको बमबत    
४. घरेल ुकामदारले गनु्वपनने कामको प्रकृबत
५. काम शरुु गररएको बमबत र पररक्षरकालको समय 
६. करार अर्धीको समय, नबरकरर र समाप्ीको सत्वहरु
७. सहमत तलि, भकु्ानीको तररका र समय
८. काननुमा उललेबित केही मखुय प्रार्धानहरु 

तपाईकंो अमिकारहरु

 + तपाईसंंग रोिगारपत्मा हसताक्र गररएको बाहकेमा रोिगारिाताले 
तपाईलंाई काममा लगाउने अधिकार छैन। यस रोिगार पत्मा कानूनले 
अतयािशयक ठहर गरेका समपुण्न धििरणहरु समािेश हुनुपछ्न।  

 + हसताक्र गररएको करारपत्को एक प्रधत राखने अधिकार तपाईलंाई छ । करारपत् 
अरबधी र अगं्िेधी ििु ैभाषा हुनेछ । 
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तपाईकंो करारपत्रको समाप्धी 
कानुन  

पररक्षणकाल समकनु अमघको अविी
२०२० को कानुन नमवर १८ को दफा १    

 + यधि घरेल ुकामिारले आफनो पररक्णकालधभत् रोिगारिाता पररित्नन 
गन्न िाहमेा उ/उनधीले प्रशासधनक धिकास, श्रम तथा सामाधिक मन्त्ालय 
(एधिएलएस)को धिद्तुधीय माधयमबाट आफनो बत्नमान रोिगारिातालाई एक 
मधहनाअधघ नै सिुना धिनपुननेछ । उ/उनधीले सिुना धिएको मधहनाभरधी अधनिाय्न 
काम गनु्नपननेछ । नयाँ रोिगारिाताले बत्नमान रोिगारिातालाई भना्न शलुक र 
धटकट खि्न िापत लागकेो खि्नहरु भकु्तानधी गनु्नपछ्न । यो भकु्तानधी भने कामिारको 
िईु मधहना बराबरको न्यनुतम तलब भन्िा बढधी हुनहुुिँनै ।

 + यधि कामिारले आफनो करार अििधी रद्द गरधी कतार छोि्न िाहमेा उ/उनधीले 
एधिएलएसको धिद्तुधीय माधयमबाट ित्नमान रोिगारिातालाई सिुना धिन ु  
पननेछ । रोिगारिातासँग सहमधत धलई सिुनाको समय अबधिभरधी काम गनु्नपनने 
छ । सिुनाको समय अििधी भने िईु मधहनाभन्िा बढधी हुनहुुिँनै ।

पररक्षणकाल समाप्त भएको अविी पमछ 
२०२० को कानुन नमवर  १८ को दफा १    

 + यधि घरेल ुकामिारले पररक्णकाल धबताइसकेपधछ रोिगार पररित्नन गन्न िाहमेा 
उ/उनले आफना ित्नमान रोिगारिातालाई उललेधखत धहसाबले सिुना धिनपुननेछः 

• पधहलो िईु िष्नको रोिगारधीको अििधीमा सिुनाको अििधी एक मधहनाको 
हुनेछ । 

•  रोिगारधी अििधी िईु िष्नपधछ भएमा सिुनाको अििधी िईु मधहनाको 
हुनेछ ।

 + एधिएलएसको धिद्तुधीय माधयमबाट ित्नमान रोिगारिातालाई सिुना धिनपुननेछ ।
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 + िईु पक्िधीि अन्य सहमधत नभएसमम भने रोिगारिातालाई धिइएको सिुनाको 
अििधीभरधी काम गनु्नपननेछ । 

 + कामिारले रोिगार करारपत् रद्द गरधी कतार छोि्न िाहमेा एउटै धनयम लाग ु 
हुनेछ । 

करार अविीमभत्रको कुनैपमन ्ेबला  
२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा १७  

धनमन कुनै पधन अिसथामा   सेिा लाभको पणू्न अन्तसमम उसको/उनको पणु्न 
अधिकारको सरुक्ा गिदै एक कामिारले रोिगार करारपत्को अििधी समाधप्त अधघ 
तयसलाई रद्द गन्नसकछः
१.  यधि रोिगारिाताले काननु र रोिगारधी करार पत्मा प्रतयाभतू गररएको   
                धिशषे प्राििानहरु अनसुार आफनो िाधयति धनिा्नह नगरेमा ।

२.  यधि रोिगारिाता िा वयधक्तले घरेल ुकामिारलाई करार पत् धिपरधीत               
 िोका धिएमा िा रोिगारधीको सत्नहरु सममान नगरेमा । 

३.  यधि रोिगारिाता िा उसका पररिारका सिसयहरुले कामिारमाधथ  
 आक्रमण गरेमा, उ उसको शारधीररक िा िधीिनमाधथ नै क्धत र हानधी  
 पयुा्नएमा ।

४.  कामिारको सिास्थय तथा सरुक्ामाधथ गधमभरखालको खतरा पैिा  
 भएमा, र यसबारे रोिगारिातालाई सिुना धथयो र उसले खतरालाई  
 हटाउन पहल नगरेको अिसथामा ।

तपाईकंो अमिकारहरु 

 + यधि करार अििधी समाप्तधी हुन ुअगाधि नै  रोिगारधी पररित्नन गन्न र कतार छोि्न 
िाहमेा तपाईलें करार पत् रद्द गन्न पाउने अधिकार छ । 

 + कतारमा कामिारले रोिगारधी पररित्नन गन्नको लाधग अनमुधतको प्रमाणपत् 
(एनओसधी) िाधहिँनै । प्रशासधनक धिकास, श्रम तथा सामाधिक माधमला 
मन्त्ालयको िेबसाइट माफ्न त थप प्रधक्रयाहरु अगाधि बढाउन सधकनेछ । 
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 + उललेमित पररम््मतमा करार अविी ्बाँकी छँदै तपाईलंाई 
रोजिारदातालाई सरुनाको समय नमदई करारपत्र रद्द िनथि सकने अमिकार 
छः  

• यधि तपाईकंो रोिगारिाताले करारपत्मा रहकेो प्राििानहरु परुा गरेको 
छैन । 

• यधि तपाईकंो रोिगारिाता िा भना्न गनने एिने्टले करारपत्को सत्नहरुको 
समबन्िमा िोका धिएको छ । 

• यधि तपाईकंो रोिगारिाता िा पररिाका सिसयहरुले शारधीररक रुपमा क्धत 
पयुा्नउँछ ।

• यधि काय्नक्ते्मा तपाईकंो िधीिन र सिास्थय माधथ गधमभररुपमा खतरा हुने 
गरधी िमकी आएमा । .

 + यसतो अिसथामा तपाईलें लाभ पाउने अधिकार छ । 

 + तपाईलें एधिएलएसको धिद्तुधीय सिुना प्रणालधी माफ्न त आफना करार पत् रद्द 
गनने प्रधक्रया थालनपुछ्न । प्रशासधनक धिकास, श्रम तथा सामाधिक माधमला 
मन्त्ालयको िेबसाइट माफ्न त थप प्रधक्रयाहरु अगाधि बढाउन सधकनेछ । 

 + कामिारको धनयन्त्ण भन्िा बाधहर गएर कतारधी आइिधीको मयाि समाप्त भएको 
कारण धिन सकेको बाहकेो अिसथामा कामिारले कतारधी आइिधी समाप्त 
भएको ९० धिनधभत् रोिगार पररित्नन गन्न सकनेछ ।

 + तपाईकंो रोिगारिाताले पधन तपाईसंँगको करारपत् रद्द गन्न सकने कुरा तपाईलें 
पधन याि गनु्नपछ्न ।
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तपाईकंो पररर्यपत्रको 
कागजात 
कानुन

२०१५ को कानुन नम्बर २१ को दफा ८ 

 + अनुमधतको प्रधक्रया पुरा भइसकेपधछ रोिगारिाताले धििेशधी कामिारलाई 
यात्ासँग समबधन्ित पत् िा राहिानधी धफता्न गनु्नपछ्न । कामिारले धलधखत 
रुपमा अनुरोि गरेपधछ िा नधिकरण गनने अिसथामा मातै् रोिगारिाताले 
राहिानधी आफुसँग राखन पाउनेछ ।  

तपाईकंो अमिकारहरु

 + रोिगारिातालाई राहिानधी नधिकरण र आिासधीय अनमुधतको पररिय पत् 
बनाउनको लाधग राहिानधी धिनपुछ्न । तयसबाहकेको अिसथामा राहिानधी िा 
यात्ासँग समबधन्ित कागिातपत् तपाई ंआफैले राखन पाउने अधिकार छ ।

*  कामदारको यात्ासँग समिबन्धत कागजात जर्वजसती बलने रा िोसेर राखने 
रोजगारदाताले काननु उलंघन गरेरापत िढीमा २५ हजार ररयाल जररराना 
बतनु्वपछ्व ।   
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कतारिा् प्रसथान 

कानुन

आनतरीक मनत्रालयको २०१९ को मनणथिय                                                                        
नम्बर ९५ को ऐन २    

 + रोिगार करार पत्को मयािधभत् नै घरेलु कामिारले असथायधी रुपमा कतार 
छोि्न पाउने अधिकार छ । यसबारे कामिारले आफनो रोिगारिातालाई 
भने ७२ घणटाधभत् अधग्म सुिना धिनुपननेछ । 

तपाईकंो अमिकारहरु

 + कतारबाट बाधहर िानको लाधग तपाईलंाई एधकिट पत्को अनमुधत िाँधहिनै । 
यसबारे कामिारले आफनो रोिगारिातालाई भने ७२ घणटाधभत् अधग्म सिुना 
धिनपुननेछ । तपाईलें यसबारे धलधखत िा मझौधखक रुपले िानकारधी धिन सकनहुुनेछ ।  



तपाईकंो अमिकारको जानकारी 

शारीररक र यौनजनय 
हानी्बाट ्वतनत्र

 हुने तपाईकंो
 अमिकार छ  



शारधीररक र ्यौनजन्य 
हानधीिा् सवतनत्र 
कानुन

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ७ 

रोिगारिाताको धिममिेारधीः

 + घरेल ुकामिारलाई उधित वयिहार गनु्नपछ्न, कामिारको मया्निामा आिँ पगुने 
काय्न गनु्नहुिँनै ।

 + घरेल ुकामिारको सिास्थय िा धििनमा क्धत पगुने, िोधखम पगुने, शारधीररक िा 
मया्निामा आघात पनने काय्नलाई हटाउनपुछ्न । 

तपाईकंो अमिकारहरु

 + रोिगारिाता र रोिगारिाताका पररिारको सिसयहरुबाट तपाईलें मया्निधीत र 
सममानिनक वयिहार पाउने अधिकार छ।

नजरिनद र मानसधीक ्यातनािा् 
सवतनत्र हुनषे तपाईकंो अर्कार 
 
कानुन

कतारको समं्बिान, िारा ३६

रोिगारिाताको धनमन धिममिेारिार:

 + वयधक्तगत सितन्त्को गयारेन्टधी हुनेछ । कुनै वयधक्तलाई धगरफतार, निरबन्ि र 
तलासधी गन्न पाइने छैन । आिासमा सितन्त्पिु्नक बसन र घमुफीर गन्न पाइनेछ । 
काननु बनाएर यधी कुरा रोकन पाइने छैन । कुनै वयधक्त माधथ कुनै धिषयको कारण 
मानधसक यातना र अमानिधीय वयिहार गन्न पाइने छैन । मानसधीक यातना धिइएमा 
काननु बमोधिम िणिनधीय हुनेछ । 
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तपाईकंो अमिकारहरु - नजर्बनद र मानमसक यातना्बाट ्वतनत्र हुने तपाईकंो 
अमिकार छ।) 

 + रोिगारिाताले तपाईलंाई िबरिसतधी उसको/उनको घरधभत् थनेुर राखने अधिकार 
छैन ।  

 + रोिगारिातालाई तपाईमंाधथ अमानिधीय वयिहार गन्न, खाना नधिन, धसधमत 
सथानमा बलपिु्नक राखन, शारधीररकरुपमा क्धत र यझौन िवुय्निहार गनने अधिकार 
छैन ।



तपाईकंो अमिकारको जानकारी 

घरेलु 
कामदारको 

कानुन 
्बमोमजम 

तपाईकंो मजममेवारी 



रजममषेवारधीहरु
कानुन

२०१७ को कानुन नम्बर १५ को दफा ११ 

घरेल ुकामिार उललेधखत धिषयहरुप्रधत प्रधतबद्ध हुनपुछ्नः

 + कतारको काननु, ररिाि, परमपरा, िम्न र मलुयमान्यतालाई सममान गनु्नपछ्न ।

 + इमान्िारधीपिु्नक र सहधी रुपमा सहमधत अनसुार काम गनु्नपछ्न । 

 + रोिगारिाताको गोपधनयता, पैसा र समपधति, रोिगारिाताको पररिार र पहुनाको 
सरुक्ा गनु्नपछ्न, धतनधीहरुको धहतलाई हानधी पयुा्नउने काय्न किापधी गनु्नहुिँनै ।

 + करारपत्को प्राििानलाई उलंघन नहुने गरधी िा तपाईकंो िधीिन र पैसा 
िोधखममा नपनने बाहके सहधी धहसाबले रोिगारिाता र रोिगारिाताका 
पररिारका सिसयले भनेको धनिनेशनहरुलाई अनुसरण गनु्नपछ्न ।

 + कामको धशलधशलामा पाएका िसतहुरुको िगनेा्न गररराखने, तयसलाई उद्दशेय 
अनसुार प्रयोग गनने, धतनको प्रकधत अनसुार प्रयोग गनने र आफनो सेिा समाप्तधी 
भएपधछ फधक्न ने िलेा सहधी धहसाबले धफता्न गनु्नपछ्न । 

 + कतारको धनयम काननु उलंघन हुने गरधी गरैकाननुधी धहसाबले रकम धलई िा नधलई 
अन्य काय्न गन्नबाट िोधगनपुछ्न । 

 + रोिगारिाता र रोिगारिाताको पररिारलाई सहधी बयबहार गनु्नपछ्न । सहि 
धहसािले बसनपुछ्न । धिशषे गरधी बचिा र बदृ्धबदृ्धालाई असर पगुने गरधी कुनै काय्न 
गनु्नहुिनै ।
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यधि रोिगारिाताले केहधी परुा गिदैन भने तपाईलें प्रशासधनक 
धिकास, श्रम र सामाधिक मन्त्ालयको श्रम समिन्ि 
धिभागमा उिरुधी िता्न गन्न पाउने अधिकार छ । 

मन्त्ालयले उिरुधी ग्हण गन्नको लाधग २४ घणटा नै 
आपतकाधलन सेिाको लाधग फोनको वयिसथा गरेको      
छ । तयसको लाधग ४०२८०६६१ र १६००८ मा फोन 
गन्न सकनहुुनेछ । ९२७२७ मा एसएमएस माफ्न त उिरुधी गन्न 
सधकनेछ । तयसमा कतारधी आइिधी िा धभसा नमिरको ५ 
िटा अकं प्रिेश गराउनपुछ्न । कामिारले इमले info@
adlsa.gov.qa  माफ्न त पधन उिरुधी गन्न सकनेछन ्। 

कामिारले मन्त्ालयको धिद्तुधीय एधककृत मञि माफ्न त 
उिरुधी गन्न सधकनेछ । 



यो पधुसतका migrant-rights.org  को साथ अन्तराधट्रिय श्रम संगठनको सहयोग 
र सहकाय्नमा तयार गररएको हो ।




