
ఖతార్లోపనిచేసేడొమెస్టిక్
వర్కర్ల హక్్కలగురించితెలిపే
చిన్నపుస్తకిం

మీ
హక్్కలింటో
తెలుసుకిండి..



ఖతార్లోనివలసచట్టి లు,డొమెస్టిక్వర్కర్స్(గృహ
కారమిక్ల)కసింఏర్పాటుచేస్నచట్టి లో్ల నికొని్న
ముఖ్యమైనహక్్కలనుతెలియజేసు్తిందిఈపుస్తకిం.

ఈపుస్తకింలోచెప్పానవేకాక్ిండాఅదనింగా
మరని్నహక్్కలూఉన్్నయి.
తమహక్్కలగురించిఏమైన్సిందేహాలున్్న,
అదనపుసమాచారింకావాలనుక్న్్నడొమెస్టిక్
వర్కర్్ల తమఉద్్యగానికిసింబింధించిన
పత్రాలని్నటినీతీసుకొని‘లబర్రలషన్స్
డిపార్టి మెింట్ఆఫ్దిమినిస్ట్రీఆఫ్అడిమినిసే్రీటివ్
డెవలప్మెింట్,లబర్అిండ్సోషల్అఫైర్స్’
కార్్యలయానికివెళ్్లసిందేహనివృత్్తచేసుకవచ్చు.



THE ISSUES



KYR 4

మీహక్్కలింటోతెలుసుకిండి

మీజీవనస్థిత్గతుల
గురించితెలుసుకిండి



బస లేదా వసతి ఏర్పాటును సూచించే
చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం
+ డొమెస్టిక్వర్కర్క్అనువైన,సౌకర్యవింతమైనబసనులదాగృహవసత్ని
ఏర్పాటుచేసేబాధ్యతయజమానిదే.

మీహక్్కలు
+ మించిం,సామాను్ల పెటుటి క్నేసొర్గుపటటిింతవిశాలమైన,శుభ్రమైన,
భద్రమైనఇింటినిబసగాపిందేహక్్కమీక్ఉింది.ఈసౌకర్్యని్నయజమాని
దగ్గరడిమాిండ్చేస్మరీపిందవచ్చు.

+ ఒకవేళమీర్ఇింకవ్యకి్తతోకలస్గదినిషేర్చేసుక్ింటున్నటటియితేఆ
గదిలోమీకసింమించిం,మీవసు్తవులకసింసొర్గునూమీయజమానే
ఏర్పాటుచేయాలి.అింతేకాదుమీకెలాింటిఅసౌకర్యింకలగక్ిండామీభద్రతా
బాధ్యతనూఅతనేతీసుకవాలి.వీటిగురించిఅడిగేహక్్కమీక్ింది.

మీ ఆరోగ్యానికి సింబింధించన
చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం
+ విధనిర్వహణలోఅింటయజమానిఅపపాజెప్పానపనులుచేసు్తన్నప్పుడు
లదాఆపనులుచేయడింవలనడొమెస్టిక్వర్కర్అన్రోగా్యనికిగురైతే
అతనికి/ఆమెక్అవసరమైనవైద్యచికితస్,మిందులు,వైద్యపరకర్లు
(వీల్చైర్,వాకర్..)వింటివాటినిఅిందిించేబాధ్యతయజమానిదే.
ఇిందుకసిండొమెస్టిక్వర్కర్మీదఎలాింటిఆరథికభార్ని్నమోపే
వీలులదు.అింటఅతనిలదాఆమెజీతింలోించితానుపెటిటినఖర్చును
కసుక్నేవెసులుబాటులదు,ఉిండదు.

మీహక్్కలు
+ మించిం,సామాను్ల పెటుటి క్నేసొర్గుపటటిింతవిశాలమైన,శుభ్రమైన,
భద్రమైనఇింటినిబసగాపిందేహక్్కమీక్ఉింది.ఈసౌకర్్యని్న
యజమానిదగ్గరడిమాిండ్చేస్మరీపిందవచ్చు.

KYR 5



KYR 6

+ ఒకవేళమీర్ఇింకవ్యకి్తతోకలస్గదినిషేర్చేసుక్ింటున్నటటియితేఆ
గదిలోమీకసింమించిం,మీవసు్తవులకసింసొర్గునూమీయజమానే
ఏర్పాటుచేయాలి.అింతేకాదుమీకెలాింటిఅసౌకర్యింకలగక్ిండామీ
భద్రతాబాధ్యతనూఅతనేతీసుకవాలి.వీటిగురించిఅడిగేహక్్క
మీక్ింది.

మీ ఆహార భద్రతకు సింబింధించన
చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం
+ డొమెస్టికవర్కర్క్కావలిస్నపౌష్టికాహార్ని్నఇవా్వలిస్నబాధ్యత
యజమానిదే.

మీహక్్కలు
+ మీక్కావలిస్న,మీఆరోగా్యని్నకాపాడేపౌష్టికాహార్ని్నమీయజమాని
నుించిపిందేహక్్కమీక్ింది.

+ మూడుపూటలామీయజమానినుించిఉచితింగాభోజన్ని్నపిందే
హక్్కమీక్ఉింది.



మీహక్్కలింటోతెలుసుకిండి

పనిచేసు్తన్నప్ింతిం,
పనిస్వభావిం



KYR 8

నువ్వు పనిచేసే ప్ింతానికి 
సింబింధించన చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్9ప్రకారిం
+ ఉద్్యగిఅనుమత్లక్ిండాఅతడినిలదాఆమెనుఖతార్బయటఉద్్యగానికి
పింపేహక్్కయజమానికిలదు.ఉిండదు.

మీహక్్కలు
+ ఖతార్అవతలపనిచేయాలిస్ిందనిఒకవేళమీయజమానిమిమమిలి్న
ఆదేశిసే్తదాని్నత్రస్కరించేహక్్కమీక్ఉింది.

+ మీక్ఇషటి ింలక్ిండా,మీఅనుమత్లక్ిండామిమమిలి్నబలవింతింగా
ఖతార్బయటఉద్్యగానికిపింపేహక్్కమీయజమానికిలదు.

మీ పనివేళలను సూచించే
చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్12ప్రకారిం
+ గరషటి ింగాపనివేళలుపదిగింటలుదాటడానికివీల్లదు.అవికూడాప్రథిన,
భోజన,విశ్ింత్సమయాలనుకలుపుకొనేఉిండాలి.

మీహక్్కలు
+ మీపనివేళలుపదిగింటలుదాటడానికివీల్లదు.
+ డొమెస్టిక్వర్కర్లప్మాణికఒపపాిందింప్రకారింపనిరోజుక్ఎనిమిది
గింటలుమిించకూడదు.వీలైతేఇింకరిండుగింటలుఅదనింగా
చేయొచ్చు.అదీఓవర్టౖైమ్గా.ఒకవేళఈఓవర్టైమ్చేయడానికిమీర్
ఒప్పుక్ింటమీపనిరోజుక్పదిగింటలుమిించకూడదు.పదిగింటలో్ల 
అదనింగామీర్చేస్నరిండుగింటలపనికిమీయజమానిమీక్డబ్బు
చెలి్లించాలిస్ఉింటుింది.రోజువారసాధారణవేతనింతోపాటు25
శాతానికితగ్గక్ిండాఅదనపుడబ్బునుమీకివా్వలి.అింటపదిగింటల
సాధారణవేతన్నికి2.5ఖఅఖకలపాలి.ఒకగింటఓవర్టైమ్క్12.5
ఖఅఖఅవుతుిందన్నమాట.రోజులోపదిగింటలక్మిించిపనిచెపేపా
అధకారిం,హక్్కయజమానికిలవు.



KYR 9

మీ సెలవ్లను సూచించు
చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్14ప్రకారిం
+ ప్రత్డొమెస్టిక్వర్కర్తనసరీ్వసులోఏడాదికిమూడువార్లువేతన
చెలి్లింపుసెలవుదిన్లనుకలిగిఉింట్డు.యజమానితోక్దుర్చుక్న్న
ఒపపాిందింప్రకారింఈమూడువార్లనుతనక్అనువైనటుటి గా..తన
సౌకర్్యని్నబటిటి విభజించ్కవచ్చు.

మీహక్్కలు
+ మీసరీ్వసులోప్రత్ఏడాదిచివరో్ల మూడువార్లసెలవుదిన్లనుపిందే
హక్్కఉిందిమీక్.

+ ఒకవేళఏఏడాదైన్మీక్న్నసెలవులనుమీర్పూర్తగా
వినియోగిించ్కనిపక్షింలోమిగిలినసెలవులనుతర్్వతఏడాదిలో
ఉపయోగిించ్క్నేహక్్కమీక్ఉింటుింది.

మీ భద్రతను సూచించే
చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం
+ స్క్లీవ్లోఉన్నడొమెస్టిక్వర్కర్తోపనిచేయిించ్క్నేవీల్లదు.అింటస్క్
లీవ్లోఉన్నడొమెస్టిక్వర్కర్పనిచేయకూడదు.

మీహక్్కలు
+ ఒింటో్ల నలతగాఉన్నప్పుడులదాజబ్బుపడ్డప్పుడువిశ్ింత్తీసుక్నేహక్్క
మీక్ఉింది.మీఆరోగ్యింబాగాలనప్పుడుపనిపట్ల మిమమిలి్నఒత్్తడిచేసే
అధకారింమీయజమానికిలదు.

+ ఏడాదిలోతొలిత్ౖమాస్కిం(మొదటిమూడునెలలు)తర్్వతరిండువార్ల
వేతనచెలి్లింపుస్క్లీవ్నుపిందేహక్్కమీక్ఉింది.డాకటిర్ఇచేచుమెడికల్
సరటిఫికెట్నుపిందుపరచిఈస్క్లీవ్నుమీర్తీసుకవచ్చు.



KYR 10

మీ విశ్ింతి, విర్మ 
సమయాలను సూచించు చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం
+ డొమెస్టిక్వర్కర్విర్మింతీసుక్ింటున్నప్పుడు,విశ్ింత్లోఉన్నప్పుడు
అతనికిలదాఆమెక్పనిచెపేపావీలులదు.

మీహక్్కలు(మీవిశ్ింత్,విర్మసమయాలక్సింబింధించి)
+ రోజూమీపనివేళలో్ల పూజచేసుకవడానికి,భోజనించేయడానికి,
బడలికతీర్చుకవడానికిపనినుించివిర్మింపిందేహక్్కమీక్
ఉింటుింది.

వార్ింతపు సెలవ్ను 
సూచించే చట్ిం
THE LAW
2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్13ప్రకారిం

+ ప్రత్డొమెస్టిక్వర్కర్కి24గింటలవారింతపుసెలవుదినింఉిండాలి..అదీ
ఆరోజువేతనించెలి్లింపుతో.

+ ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిలోఇటుయజమాని,అటుఉద్్యగి
పరసపారఅింగీకారింప్రకారింఏరోజునైతేవారింతపుసెలవుదినింగా
ర్సుక్న్్నరోఆరోజునేసెలవుగానిర్ధా రించ్కొనిఉద్్యగిగి24గింటల
విశ్ింత్నివా్వలి.

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం

+ యజమాని,ఉద్్యగిపరసపారఅింగీకారింతోఅవసరమైతేవారింతపు
సెలవున్డుకూడాపనిచేయాలనేముిందసు్తఒపపాిందింకనుక
లకపోతేఅసలువారింతపుసెలవున్డుఎటిటి పరస్థితులో్ల నూఉద్్యగి
పనిచేయాలిస్నఅవసరింలదు.



KYR 11

మీహక్్కలు
+ వారింతింలోపూర్తగాఒకరోజుసెలవుతీసుక్నేహక్్కమీక్ఉింది.
+ వారింలోఒకరోజువేతనచెలి్లింపుసెలవుదినింకచిచుతింగాఉిండాలని
ఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రీమెింట్క్ముిందేఖర్ర్చేసుకవాలి.ఆవిషయాని్న
ఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రీమెింట్లోవిధగాపిందుపర్చుకవాలి.

+ విడతలువిడతలుగాకాక్ిండాపూర్తగా24గింటలవిశ్ింత్సమయాని్న
వేతనచెలి్లింపుసెలవుగాతీసుక్నేహక్్కిందిమీక్.

+ ఓవర్టైమ్చేసేటుటి గామీయజమానితోమీక్ముిందసు్తఒపపాిందింకనుక
లకపోతేవారింతపుసెలవురోజునమీర్పనిచేయాలిస్నఅవసరింలదు.
ఒకవేళఅత్యవసరమయ్యిండిమీయజమానిమీవార్ింతపుసెలవురోజున
కూడాపనిచేయమనికరతేమీర్చేసే్తఆతర్్వతరోజునుమీర్సెలవుగా
తీసుకవచ్చు.అింతేకాదుమీఅసలువారింతపుసెలవున్డుపనిచేస్నిందుక్
మీసాధారణరోజువారీవేతనింతోపాటు15%శాతానికితగ్గక్ిండాఅదనపు
డబ్బునూపిందేహక్్కమీక్ఉింటుింది.ఈమేరక్మీయజమానిదగ్గర
మీర్డిమాిండ్చేయొచ్చు.
మీవారింతపుసెలవురోజునమీర్బయటక్వెళ్లదలుచ్క్ింటమీ
యజమానికిచెప్పావెళ్్ల లనేవిషయాని్నగుర్్తపెటుటి కిండి.



మీహక్్కలింటోతెలుసుకిండి

మీఆరథి కహక్్కలు



KYR 13KYR 13

 జీతభతాయాలకు సింబింధించన
 చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్8ప్రకారిం

+ డొమెస్టిక్వర్కర్తోక్దుర్చుక్న్నఒపపాిందింలదాడొమెస్టిక్వర్కర్
సమమిత్ించినజీతాని్ననెలాఖర్కలా్ల ఖతార్కరనీస్అయినఖతార్
రయాల్స్లోఅతనికిలదాఆమెక్ఆఇింటియజమానిచెలి్లించాలిస్
ఉింటుింది.ఒకవేళనెలాఖర్వరక్క్దరకపోతేతర్్వతనెలమూడో
తేదీకలా్ల తపపాకచెలి్లించాలిస్ఉింటుింది.

మీహక్్కలు
+ మీయజమానిమీక్ఎింతజీతింఇసా్తననిఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రీమెింట్లో
పిందుపరచాడోఅింతజీతాని్ననెలాఖర్కలా్ల పిందేహక్్కమీక్
ఉింది.ఖతార్వేతనచటటి ింప్రకారిండొమెస్టిక్వర్కర్క్కనీసజీతిం
1,000ఖతార్రయాల్స్.ఒకవేళమీస్వదేశానికి,ఖతార్క్మధ్యకనీస
వేతన్నికిసింబింధించిఏదైన్ఒపపాిందింఉింటఅదికచిచుతింగామీ
ఎింపా్ల య్మెింట్కింట్రాక్టిలోపిందుపర్చుకవాలి.

+ నెలాఖర్కలా్ల మీక్ర్వలిస్నజీతాని్నపిందేహక్్కమీక్ఉింది.
లదాఅగ్రీమెింట్లోర్సుక్న్నతేదీవరకైన్మీనెలజీతింమీచేతులో
ఉిండాలిస్ిందే.ఖతార్వేతనచటటిింకలిపాించినహక్్కఅది.

+ మీనెలజీతాని్నమీక్మీబా్యింక్అకింట్లోభరీ్తచేసేటుటి గానైన్
పిందవచ్చు.లదింటనగదురూపింలోమీచేత్కేఅిందేలాగైన్
తీసుకవచ్చు.ఒకవేళనగదురూపింలోజీతాని్నతీసుక్ింటున్నట్లయితే
జీతించెలి్లించినటు్ల గా,మీర్అిందుక్న్నటు్ల గామీయజమాని,మీర్
సింతకాలుచేస్నరశీదునూమీక్అిందిసా్తర్.



నియామక ప్రక్రియ రుసుములు
దానికి సింబింధించన
ఖరుచులను సూచించు చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్8ప్రకారిం

+ ఖతార్లోమీఉద్్యగనియామింకసించెలి్లించినర్సుములు,అయిన
ఖర్చులనుమీజీతింనుించితీసుకవడానికిమీయజమానికిఎటువింటి
అధకారింలదు.

మీహక్్కలు(ఉద్్యగనియామకప్రక్రియర్సుముక్సింబింధించి)
+ ఖతార్లోమీఉద్్యగనియామకర్సుములను,ఆప్రక్రియక్సింబింధించి
అయినఖర్చులనుమీజీతింనుించికసుక్నేఅధకారిం,హక్్కఇటుమీ
యజమానిగానీ,అటుమీనియామకఏజెింట్గానీలవు,ఉిండవు.ఆ
డబ్బునుచెలి్లించమనిమిమమిలి్నడిమాిండ్చేసేిందుకూవీలులదు.ఆఖరక్
మీవీసా,వైద్యపరీక్షలక్అయినఖర్చులు,మీవిమానటికెట్క్చెలి్లించిన
డబ్బునూమీదగ్గరవసూలుచేసేఅధకారిం,హక్్కవాళ్లక్లదు.ఆ
మొత్తింవ్యవహారింలోవాళ్్ల వెచిచుించినడబ్బునుమీర్చెలి్లించాలిస్న
అవసరింలదు.

మీ విమానయానానికి
సింబింధించన చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్14ప్రకారిం

+ సెలవులో్ల భాగింగాడొమెస్టిక్వర్కర్ప్రత్రిండేళ్లక్ఒకసారతన
స్వసథిలానికిఅింటతనసొింతదేశానికివెళ్్లహక్్కఉింది.అిందుక్
కావలిస్నవిమానటికెట్నుకొనివా్వలిస్నబాధ్యతయజమానిదే.  

KYR 14



+ ఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రీమెింట్పూర్తచేసుకొనిస్వదేశానికిత్రగి
వెళ్్తన్నప్పుడులదాచట్టి ని్నఉల్లింఘించడింవల్లఎింపా్ల య్మెింట్
అగ్రీమెింట్పూర్తకాక్ిండానేస్వదేశానికివెళ్్ల లిస్వచిచున్లదాయజమాని
ఎింపా్ల య్మెింట్కింట్రాక్టినుఉల్లింఘించిన్..ఈమూడుపరస్థితులో్ల 
ఏకారణించేతైన్సరేడొమెస్టిక్వర్కర్స్వదేశానికివెళ్్ల లిస్వసే్తఆ
ప్రయాణానికిసింబింధించినవిమానటికెట్నూకొనిపెట్టి లిస్నబాధ్యత
యజమానిదే.

మీహక్్కలు
+ రిండేళ్లమీసరీ్వస్పూర్తయినతర్్వతమీస్వదేశానికివెళ్్లిందుక్మీ
యజమానిదగ్గర్్నించివిమానయానటికెట్తీసుక్నేసింపూర్ణహక్్క
మీక్ింటుింది.దానికయ్్యమొత్తింఖర్చుమీయజమానేచెలి్లించాలి.

+ డొమెస్టిక్వర్కర్స్ప్మాణికఒపపాిందింప్రకారింఒకవేళమీర్
ఎింపా్ల య్మెింట్కింట్రాక్టిపూర్తకాక్ిండాఆఒపపాిందాని్నబ్రేక్చేసుకొని
మధ్యలోనేస్వదేశానికి(చట్టి ని్నలదాయజమానితోక్దుర్చుక్న్న
కాింట్రాక్టినుఉల్లింఘించక్ిండా)వెళ్్ల లనుక్ింటమీనోటీసుకాలాని్న
గౌరవిసూ్తమీక్విమానటికెట్కొనివా్వలిస్నబాధ్యతమీయజమానిదే.
కాింట్రాక్టికాలవ్యవధతోసింబింధింలక్ిండామీరని్నరోజులుపనిచేశారో
అని్నరోజులలెక్కప్రకారింఅింటఅింతశాతింమీవిమానటికెట్ధరలో
చెలి్లించాలన్నమాట.
ఉదాహరణక్:మీకాింట్రాక్టివ్యవధరిండేళ్్ల (24నెలలు)అనుక్ిందాిం.
కానీమీర్పద్దెనిమిదినెలలకేఅింటఏడాదిన్నరకేఆఒపపాిందాని్నకాదనుకొని
మీదేశానికివెళ్్లపోవాలనుక్న్్నర్.అపపాటికివిమానటికెట్ధ1,500
ఖఅఖఉిందనుక్ిందాిం.పద్దెమినిమిదినెలలమీపనికిలెక్కకటిటి మీయజమానికి
మీటికెట్క్కనీసింఎింతడబ్బుఇవా్వలింట..  
• ముిందురిండేళ్లక్లెక్కకడదాిం..1,500/24=62.5
• మీర్పనిచేస్నపద్దెమినిదినెలలక్అయితే..62.5ను18తో
గుణిసే్త1,125ఖఅఖఅన్నమాట.

KYR 15



KYR 16

మీరు అిందించన సేవలకు
పిందు ప్రయోజనాలను
తెలిపే చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’15,సెక్షన్15ప్రకారిం
+ 12సెపెటిింబర్,2017డొమెస్టిక్వర్కర్చటటిింప్రకారింకనీసింఏడాదిపాటు
పనిచేస్నడొమెస్టిక్వర్కర్క్సరీ్వస్బెనిఫిట్స్అింటఅతనులదాఆమె
చేస్నసేవలక్ప్రయోజన్లుఅిందిించాలిస్నబాధ్యతయజమానిదే.

+ సరీ్వస్బెనిఫిట్స్గురించిముిందుగానేఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రీమెింట్లో
పిందుపర్చుకవాలి.ఏడాదికికనీసింమూడువార్లవేతన్ని్నసరీ్వస్
బెనిఫిట్స్గాకర్తూఇటుడొమెస్టిక్వర్కర్,సదర్ప్రయోజన్ని్న
ఇవ్వనున్నటుటి అటుయజమానిఇదదెరూకూడాఎింపా్ల య్మెింట్
అగ్రిమెింట్లోర్సుకవాలి.

సరీ్వస్బెనిఫిట్స్క్సింబింధించిమీహక్్కలు
+ ఒకవేళమీర్ఒకేయజమానిదగ్గరఏడాదికిమిించిపనిచేసుింటఆ
యాజమానిదగ్గర్్నించిసరీ్వస్బెనిఫిట్స్పిందేహక్్కమీక్ింటుింది.

+ ఏడాదికిమూడువార్లవేతన్నికితగ్గక్ిండాసరీ్వస్బెనిఫిట్స్నుమీర్
పిందవచ్చు.మీర్పనిచేస్ననే్నళ్్ల ఇలాఏఏటికాఏడుమూడువార్ల
వేతన్ని్నలెక్కకటిటి ..మీబాిండ్ముగిస్నతర్్వతతీసుకవాలి.

మీకు జరిగిన ప్రమాదాలకు 
నష్పరిహార్నిని సూచించే చట్ిం  
THE LAW

2017‘లా’నింబర్21,సెక్షన్19ప్రకారిం

+ పనిప్రదేశింలోడొమెస్టిక్వర్కర్ఏదైన్ప్రమాదానికిగురైతేపైనసూచిించిన
కారమికచటటిింప్రకారింఅతనికిలదాఆమెక్నషటిపరహార్ని్నచెలి్లించాలి.

మీక్న్నహక్్కలు
+ ఒకవేళపనిచేసు్తన్నప్రదేశింలోమీర్ప్రమాదానికిగురైతేఆగాయాలక్
నషటిపరహార్ని్నతీసుక్నేహక్్కమీక్ఉన్నది.



మీహక్్కలింటోతెలుసుకిండి

డొమెస్్క్  వర్కర్స్  చట్ిం  
కిింద మీకు వరి్తించే 
సాధారణ హకు్కలు 
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ఉపాధ ఒపపాిందానిని సూచించే
చట్ిం 
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్3ప్రకారిం

+ లబర్కాింట్రాక్టినుఅనుసరించేడొమెస్టిక్వర్కర్నియమాకింజరగాలి.
అింతేకాదుఆపత్రాని్నసింబింధతశాఖాఅధకార్లపర్యవేక్షణలోనే
తయార్చేస్,వారధృవీకరణనూపిందాలి.సదర్ఎింపా్ల య్మెింట్
అగ్రీమెింట్నుమూడుకాపీలుగాతయార్చేయిించాలి.

+ ఒకకాపీడొమెస్టిక్వర్కర్దగ్గర,ఇింకకాపీయజమానిదగ్గర,మూడో
కాపీనిడిపార్టిమెింట్కిసమరపాించాలి.అింతేకాదుఈఎింపా్ల య్మెింట్
అగ్రిమెింట్నుఅరబ్బుభాషలోనేర్యాలి.మాతృభాషలోతర్జుమా
చేసుక్న్నకాపీనిదానికిజతపర్చులి.

+ పనికిసింబింధించియజమాని,డొమెస్టిక్వర్కర్మధ్య
నియమనిబింధనలనూఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిలోపిందుపర్చులి.

+ ఆఅగ్రిమెింట్లోఉిండాలిస్నమరకొని్నవిర్లుఈకిిందఉన్్నయి
గమనిించగలర్..

.1 యజమానిపేర్,అతనిజాతీయత,నివాససథిలిం.

.2 డొమెస్టిక్వర్కర్పేర్,అతనిజాతీయత,నివాససథిలిం.

.3 ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిముగిసేతేదీ.

.4 డొమెస్టిక్వర్కర్క్అపపాగిించినపనితీర్,వివర్లు.

.5 పనిమొదలుపెటిటినతేదీ,ప్రొబెషనరీపీరయడ్.

.6 ఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రీమెింట్కాలవ్యవధ,త్రగిపడిగిించ్క్నేిందుక్
పెటిటిననియమనిబింధనలు,కాింట్రాక్టిముగిసేతేదీ.

.7 ఒప్పుక్న్నవేతనిం,ఆవేతన్ని్నచెలి్లించేతేదీ,విధానిం.

.8 చటటిింలోప్రతే్యకింగాచెప్పానఇతరవివర్లు,సౌకర్్యలుమీక్న్నహక్్కలు.
+ ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిచటటి ింసూచిించేనియమనిబింధనల
అనుసారమేఏయజమానిఅయిన్డొమెస్టిక్వర్కర్ను
నియమిించ్కవాలి.ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిలనిదేఎవరకీఎవరనీ
నియమిించ్కనేహక్్క,అధకారింలదు.

+ మీర్సింతకించేస్నఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టికాపీనిఅడిగితీసుక్నే
హక్్కమీక్ింది.ఆకాింట్రాక్టితపపానిసరగాఅరబ్,ఇింగి్లష్భాషలో్ల నే
ఉిండాలి.
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మీ కింట్రాక్్  ముగిింపు 
ప్రక్రియను సూచించే చట్ిం
THE LAW
2020‘లా’నింబర్18,ఆరటికల్1ప్రకారింప్రొబేషన్కాలపరమిత్ముగిసేముిందు
తెలుసుకవాలిస్నఅింశాలు

+ ప్రొబేషన్పీరయడ్లోఉన్నడొమెస్టిక్వర్కర్ఆఉద్్యగింమార్లి
అనుక్ింటగనుకయజమానికివిధగానెలరోజులముిందసు్తనోటీసుఇచిచు
ఆనెలరోజులూపనిచేయాలి.ఈనోటీసునుమినిస్ట్రీఆప్అడిమినిసే్రీటివ్
డెవలప్మెింట్,లబర్అిండ్సోషల్అఫైర్స్ఎలకా్రీ నిక్స్సటిమ్దా్వర్
అిందిించాలిస్ఉింటుింది.అింతేకాదుఅవసరమైతేఆఉద్్యగికొత్త
యజమానిఉద్్యగనియామకప్రక్రియర్సుము,విమానటికెట్మొదలైన
వాటిలోకొింతభాగింప్రసు్తతయజమానికిచెలి్లించాలిస్కూడాఉింటుింది.
ఆడబ్బుఉద్్యగిరిండునెలలమూలవేతన్నికిసమానింగాఉిండాలి.

+ ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టికాదనుకొనిడొమెస్టిక్వర్కర్ఖతార్వదిలి
వెళ్్ల లనుక్ింటఅతనులదాఆమెఅఈఔఅ’దా్వర్యజమానికి
నోటీసుఅిందిించాలి.ఆనోటీస్పీరయడ్లోనేఆడొమెస్టిక్వర్కర్
పనిచేయాలిస్ఉింటుింది.ఆనోటీస్కాలింరిండునెలలక్మిించకూడదు.



ప్రొబేషన్పీరయడ్ముగిింపుతర్్వతప్రక్రియనుసూచిించ్చటటిిం
2020‘లా’నింబర్18,సెక్షన్1ప్రకారిం

+ ఒకవేళడొమెస్టిక్వర్కర్తనప్రొబేషనరీకాలింపూర్తయినతర్్వత
వేరేఉద్్యగానికిమార్లనుక్ింటఈకిిందసూచిించినవిధింగాతన
యజమానికిఅతనులదాఆమెనోటీసునుఅిందిించాలిస్ఉింటుింది.
•మొదటిరిండేళ్లఉద్్యగకాలింలోఅయితేగనుకనెలరోజులనోటీస్పీరయడ్
సరపోతుింది.
•రిండేళ్లతర్్వతఅయితేరిండునెలలముిందునోటీస్ఇవా్వలిస్ఉింటుింది.
+ అఈఔఅ’ఎలకా్రీ నిక్స్సటిమ్దా్వరేనోటీస్నుఅిందజేయాలి.
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+ నోటీస్పీరయడ్లోడొమెస్టిక్వర్కర్విధగాతనసేవలనుఅిందిించాలిస్
ఉింటుింది.నోటీస్పీరయడ్లోపనిచేయకపోయిన్పర్్వలదుఅని
యజమానితోఅతనికిలదాఆమెక్పరసపారఅింగీకారిం,అమోదింక్దిరతే
తపపా.

+ ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిపూర్తకాక్ిండామధ్యలోనేఉద్్యగిం
వదిలస్స్వదేశానికివెళ్్ల లనుక్న్నడొమెస్టిక్వర్కర్కూపైనచెప్పాన
నియమనిబింధనలవర్తసా్తయి.

కాింట్రాక్టికాలపరమిత్లోడొమెస్టిక్వర్కర్హక్్కలనుసూచిించ్చటటి ిం
2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్17ప్రకారిం

ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టికాలపరమిత్కింటముిందేతనపని
మానేయాలనుక్ింటఈకిిందపేర్్కన్నఅింశాలో్ల మాత్రమేఅతనిలదాఆమె
సరీ్వస్బెనిఫిట్హక్్కలనుపరరక్ించవచ్చు.
.1 చటటి ింలదాఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిలోసూచిించినప్రకారిం

యజమానితనవర్కర్స్సౌకర్్యలుఅిందివ్వనప్పుడు..
.2 యజమానిలదాఉద్్యగినినియమిించినవ్యకి్తకాింట్రాక్టిముగిింపు

దశలోఆఒపపాిందాని్నఉల్లింఘించివర్కర్నుమోసించేస్నటటియితే..
.3 యజమానికానీఅతనిక్టుింబసభ్్యలెవరైన్కానీడొమెస్టిక్వర్కర్ను

ఇబబుిందిపెటిటిన,శారీరకింగాగాయపరచినసిందర్భాలో్ల
.4 డొమెస్టిక్వర్కర్భద్రతప్రమాదింలోపడి..ఆవిషయాని్నయజమాని

గ్రహించీపరష్కరించనిఎడల..

మీక్న్నహక్్కలు
+ పైనపేర్్కన్నసిందర్భాలుఎదురైనప్పుడుఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టి
కాలపరమిత్పూర్తకాకపోయిన్సరేచేసు్తన్నఉద్్యగాని్నమార్చుక్నే
వీలు,లదాస్వదేశానికివెళ్్లపోయ్హక్్కమీక్ింటుింది.

+ చేసు్తన్నఉద్్యగింనుించిమరోఉద్్యగింలోకిమార్లనుక్ింట
‘నోఆబెజుక్షన్’సరటిఫికెట్అవసరమూఉిండదు.దీనిగురించిమరని్న
వివర్లనుమినిస్ట్రీఆఫ్అడిమినిసే్రీట్డెవలప్మెింట్,లబర్అిండ్సోషల్
అఫైర్స్వెబ్సైట్లోపిందొచ్చు.



KYR 21

+ ఈకిిందిసిందర్భాలుఎదురైనపక్షింలోఏసమయింలోనైన్మీ
ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టినురదుదె చేసుకవచ్చు.దీనికసింముిందసు్తనోటీస్
ఇవా్వలిస్నఅవసరమూలదు.
• ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిలోపిందుపరచినసౌకర్్యలలోదేని్న
అిందిించలకపోయిన్మీక్ఆకాింట్రాక్టినురదుదె చేసుక్నేహక్్క
ఉింది.

• ఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిలోపిందుపరచినఅింశాలపట్ల మీ
నియామకఏజెింట్కానీ,మీయజమానికానీమెసించేస్నట్లయితే
వెింటనేమీకాింట్రాక్టినురదుదె చేసుక్నేహక్్కమీక్ింది.

• మీయజమానికానీ,అతనిలదాఆమెక్టుింబసభ్్యలుకానీమిమమిలి్న
శారీరకింగాగాయపరచిన్ఆకాింట్రాక్టినుమీర్రదుదె చేసుకవచ్చు.

• మీర్పనిచేసు్తన్నప్రదేశింలోమీక్ప్రమాదింపించిఉన్్న,
మీఆరోగా్యనికిహానికరింగాఉన్్నమీర్మీకాింట్రాక్టినురదుదె 
చేసుకవచ్చు.

+ పైనపేర్్కన్నపరస్థితులో్ల మీసరీ్వస్బెనిఫిట్స్నుపిందేహక్్క
మీక్ింటుింది.

+ మీర్మీఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టినువిధగాఅఈఔఅ’నోటిఫికేషన్
స్సటిమ్దా్వర్నేరదుదె చేసుకవాలి.ఈప్రక్రియక్సింబింధించినమరని్న
వివర్లను(మినిసే్రీట్డెవలప్మెింట్,లబర్అిండ్సోషల్అఫైర్స్)
వెబ్సైట్లోచూడొచ్చు.

+ ఖఐఈగడువుముగియనున్న90రోజులో్ల నేడొమెస్టిక్వర్కర్స్చేసు్తన్న
ఉద్్యగింనుించిమరోఉద్్యగానికిమార్చ్చు.ఒకవేళడొమెస్టిక్వర్కర్
నియింత్రణలోలనికారణాలవల్లఖఐఈగడువుముగిసే్తమాత్రింఆ
అవకాశింఉిండదు.

+ మీయజమానికీమీతోకాింట్రాక్టినురదుదె చేసుక్నేవెసులుబాటుఉిందన్న
విషయింమరవొదుదె .
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మీ గురి్తింపు పత్రాలకుసింబింధించన చట్ిం
THE LAW

2015‘లా’నింబర్21,సెక్షన్8ప్రకారిం

+ వర్్కపరమిట్ప్రక్రియలదారను్యవల్పూర్తయినవెింటనేప్రవాసకారమిక్డి
గుర్తింపుపత్రాలైనపాస్పోర్టిలదాప్రయాణానికిసింబింధించిన
పత్రాలనుప్రవాసకారమిక్డికిఇచేచుయాలి.యజమానినేజాగ్రత్త
చేయమనిప్రవాసకారమిక్డుకరతేతపపావాటినియజమానితనదగ్గర
పెటుటి క్నేవీల్లదు.

మీక్న్నహక్్కలు
+ వసత్ఏర్పాటుక్అనుమత్లదాపాస్పోర్టిరను్యవల్అవసరమప్పుడు
తపపామిగిలినసమయాలో్ల మీపాస్పోర్టి,ప్రయాణపత్రాలవింటిఏఇతర
డాక్్యమెింట్స్నైన్మీదగ్గరేఉించ్క్నేహక్్కమీక్ఉింది.

* ఏయజమానిఅయిన్బలవింతింగాతనవర్కర్పాస్పోర్టి,ప్రయాణానికి
సింబింధించినపత్రాలనుతనదగ్గరేపెటుటి క్న్నట్లయితేచటోటి ల్లింఘనకిింద
అతనుశిక్షార్హు డవుతాడు.ఇిందుక్గానుగరషటి ింగా25,000ఖతార్
రయాల్స్నుజరమాన్విధసా్తర్.
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ఖతార్  దేశపు ‘ నిష్క్రమణ’ చట్ిం
THE LAW

2019మినిస్ట్రీఆఫ్ఇింటీరయర్డెస్షన్నింబర్95,ఆరటికల్2ప్రకారిం

+ కొన్్నళ్లకసింగానీ,లదాఎింపా్ల య్మెింట్కాింట్రాక్టిగడువు
ముగియకముిందైన్సరేడొమెస్టిక్వర్కర్స్వదేశానికివెళ్్ల లనుక్ింట
వెళ్్ల చ్చు.ఆహక్్కఅతనికిలదాఆమెక్ఉింటుింది.అయితేఆ
విషయాని్నకనీసిం72గింటలముిందుతనయజమానికిచెపాపాలిస్
ఉింటుింది.

మీక్న్నహక్్కలు
+ మీర్స్వదేశానికివెళ్్ల లనుక్ింటున్నటు్ల కనీసిం72గింటలముిందు
మీయజమానితోచెప్పానట్లయితేఖతార్నువదిలివెళ్్లిందుక్ముిందసు్త
అనుమత్అవసరింఉిండదు.అక్కరే్లదుకూడా.అయితే72గింటల
ముిందుమీయజమానికికచిచుతింగాచెపాపాలిస్ఉింటుింది..నోటిమాట
దా్వర్అయిన్లదార్తపూర్వకింగానైన్!



మీహక్్కలింటోతెలుసుకిండి

శారీరక,మానస్క
హింసనుించి

విముకి్తపిందేహక్్క 



శారీరక, మానస్క హింస నుించ విముకి్తనిచేచు చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్7ప్రకారిం
ఈకిిందివిషయాలో్ల యజమానిబాధ్యతగావ్యవహరించాలిస్ఉింటుింది...
+ డొమెస్టిక్వర్కర్నుకిించపరచుక్ిండామర్్యదచూపాలి.అతడులదాఆమె
ఆతమిగౌరవాని్నకాపాడాలి.

+ డొమెస్టిక్వర్కర్ఆరోగ్యింపాడేయ్్యింతగాశ్రమక్గురచేస్అతను
లదాఆమెప్ణాలనుపణింగాపెటటిర్దు.శారీరక,మానస్కహింసక్
లోనుచేయకూడదు.

మీక్న్నహక్్కలు
+ యజమాని,అతనిక్టుింబసభ్్యలిందరచేతాగౌరవమర్్యదలుపిందే
హక్్కమీక్ింది.మీఆతమిగౌరవాని్న,మీఆతామిభిమాన్ని్నకాపాడుక్నే
హక్్కమీక్ింది.
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నిర్ింధిం, హింస నుించవిముకి్త పిందే హకు్కనుసూచించే చట్ిం
THE LAW

ఖతార్ర్జా్యింగింలోనిఆరటికల్36ప్రకారిం
ఈకిిందిఅింశాలపట్ల యజమానిబాధ్యతవహించాలిస్ఉింటుింది..
+ చటటిింలోనినిబింధనలనుఅనుసరించిప్రత్యజమానితనవర్కర్క్
వ్యకి్తగతసే్వచ్ఛనుఇవా్వలి.తనవర్కర్నుఅదుపులోకితీసుకవడిం,
నిరబుింధించడిం,అతనులదాఆమెఉింటున్నప్రదేశాని్నతనిఖీచేయడిం,
మొబైల్ఫోన్క్పరమితులువిధించడింవింటివిచేయకూడదు.
అింతేకాదుతనవర్కర్నుహింస్ించడిం,అవమానపరచడించటటిరీతా్య
నేరిం.అిందుక్బాధ్్యలైనవార్శిక్షార్హు లవుతార్.

మీహక్్కలు(నిరబుింధిం,హింసనునిలువరించేిందుక్మీక్న్నహక్్క)
+ మిమమిలి్నబలవింతింగాతనఇింటికేపరమితించేసేహక్్కమీయజమానికి
లదు.

+ మీయజమానిమీక్త్ిండిపెటటిక్ిండా,ఒకగదికేపరమితించేస్,మీ
మీదశారీరక,లైింగికహింసక్ఒడిగటటిడింనేరిం.మీపట్ల ఎలాింటి
అమానవీయచర్యక్పాలపాడా్డ నికీ,హానితలపెటటిడానికీవీల్లదు.



మీహక్్కలింటోతెలుసుకిండి

డొమెస్టిక్వర్కర్స్
చట్టి ని్నఅనుసరించి
మీక్న్నబాధ్యతలు



బాధయాతలను సూచించు చట్ిం
THE LAW

2017‘లా’నింబర్15,సెక్షన్11ప్రకారిం

ప్రత్డొమెస్టిక్వర్కర్కటుటి బడిఉిండాలిస్నఅింశాలు...
+ ఖతార్చట్టి ని్న,సింసకృత్,సింప్రదాయాలను,మతపరమైన,నైత్కపరమైన
విలువలనుగౌరవిించాలి.

+ కాింట్రాక్టిలోఒప్పుక్న్నపనినిసక్రమింగానిర్వర్తించాలి.ఒకవేళఅవసరమై
అదనపుపనినినిజాయితీగాకరతేచేయాలి.

+ యజమాని,అతనిక్టుింబసభ్్యలగురించి,వాళ్లడబ్బుదస్కిం,
ఆస్్తపాసు్తలువివర్లనుగోప్యింగాఉించాలి.వాళ్్లింటికివచేచుచ్ట్టి లు,
సే్నహతులగురించిబయటపెటటిర్దు.వాళ్లప్రయోజన్లక్ఎటువింటి
హానితలపెటటికూడదు.

+ యజమాని,అతనిక్టుింబసభ్్యలసూచనలమేరక్నడుచ్కవాలి.
యజమాని,అతనిక్టుింబసభ్్యలుఎింపా్ల య్మెింట్అగ్రిమెింట్ను
ఉల్లింఘించినడుచ్క్న్నప్పుడులదాఅక్కడమీర్గానీమీడబ్బుగానీ
లదాఇతర్లుగానీవాళ్లసొముమికానీప్రమాదింలోపడ్డప్పుడుతపపామీ
సతపా్రవర్తననువీడకూడదు.

+ ఏపనికసింఅపపాగిించినవసు్తవులనుఆపనికసమేఉపయోగిించాలి.
ఆఇింటో్ల మీకాింట్రాక్టిగడువైపోయాకఆవసు్తవులనుత్రగివారకి
అపపాగిించాలి.

+ డబ్బుతీసుకొనిలదాఉచితింగానైన్యజమానిఇింటినికాదని
ఇతర్లక్సేవలుఅిందిించకూడదు.అలాచేయడింఖతార్దేశపు
నియమనిబింధనలక్వ్యత్రేకిం.చట్టి ని్నఉల్లింఘించడింకిిందకూ
వసు్తింది.

+ మీయజమాని,అతనిక్టుింబసభ్్యలపట్ల మర్్యదగానడుచ్కవాలి.
ఆక్టుింబింలోనిప్ల్లలు,పెదదెలపట్ల జాగ్రత్తగామసలుకవాలి.
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ఒకవేళమీయజమానిమీఏఒక్కహక్్కను
హరించిన్అతనిమీదమీర్లబర్రలషన్స్
డిపార్టిమెింట్ఆఫ్దమినిస్ట్రీఆఫ్అడిమినిసే్రీటివ్
డెవలప్మెింట్,లబర్అిండ్సోషల్ఆఫైర్స్క్
ఫిర్్యదుచేయవచ్చు.

మీఫిర్్యదులకసింసింబింధతమింత్రిత్వశాఖ
24గింటలహాట్లైన్సరీ్వస్నుఅిందుబాటులో
ఉించిింది.దానికిచెిందిన40280661
మరయ16008నింబర్లలోమీఫిర్్యదులను
నమోదుచేసుకవచ్చు.మీఫిర్్యదులనుఎసెస్మెమిస్
దా్వర్కూడానమోదుచేసుకవచ్చు.5నొకి్క..
తర్్వతఖఐఈనింబర్లదామీవీసానింబర్
ఎింటర్చేస్92727క్మీఫిర్్యదులను
ఎసెస్మెమిస్చేయవచ్చు.ఈకిిందిమెయిల్ఐడీకీమీ
ఫిర్్యదులనుపింపచ్చు.
జీnజౌః్చఛీటచు.జఠి.్ఞచు

పైవాటని్నటితోపాటువర్కర్ల ఫిర్్యదులకసిం
మినిస్ట్రీకిచెిందినఎలకా్రీ నిక్యూనిఫైడ్పా్ల ట్ఫామ్
కూడాఅిందుబాటులోఉింటుింది.



ఈపుస్తకింమైగ్ింట్స్రైట్స్డాట్ఓఆర్జ,ఇింటరే్నషనల్లబర్ఆర్గనైజేషన్
సమన్వయ,సహాయసహకార్లతోరూపుదిదుదె క్ింది.


