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प्रिय कर्मचारी:

कतार को राष्ट्ीय रानव अधिकार समरततको रानननु छ की 
रानवअधिकार को रिगतत र उतनहरुको संरक्षण गन्म र सराज को 
रिगतत गननु्म रहतवपूण्म रहेकोछ।आफनो मरशन को भाग को रूप रा, 
यस पनुस्तकाको प्वशषे रूपरा तपाईं लाई कतार रा आफनो काय्मकाल 
को सरयरा आफनो अधिकार र कत्मवय बनुझन को लाधग र तपाईंको 
राग्मदमश्मका बनाउन को लाधग तयार पाररएको हो।

एनएचआरसीले तपाईं सँग समबसनित सब ैस्थिततहरूलाई सनुिार गन्म 
जागरूकता फैलाउने कोमशश गरररहने छ ।1

यस पनुस्तकारा तपाई लाई ससजलभैाषा र सनुप्विाजनक तरीका बाट 
आफनो तनवास र काय्म को कानूनी पहलहरुको बारे रा सोधपूछ गरर 
अधिकांश जवाब पाउन सकननुहनुनेछ, ताकक तपाइँलाई कताररा कार 
गननु्म अति न ैआवशयक सब ैजानकारी भरैाखोस।

1. यस कर्मचारीहरूको अधिकार पनुस्तकारा सरावेश भएका सबै जानकारी 2004 को श्रर कानून 
संखया 14 र यस कानूनका 
रिाविानको काया्मनवयन रा जारी गररएका रंत्रि्तरीय आदेश र 2015 को कानून संखया 21 को 
रिवासी र उतनहरुका तनवासको रिवेश र बहहर तन्कनको लागी जारी गररएको हो र रिायोजन; 
िरेलूकारदार का लागी 2017को कानून संखया 15; 2004 को दण्ड सहहत 11; 2004 को 
कानून संखया 23 को 1990 को आपराधिक रिकरिया,संहहता र र वाणणजय रिकरिया तनयरसहहत 
लागू गरेको छ। 



रासष्ट्य रानवअधिकार समरतत।
हारी को हौ
एक ्वतनरि रासष्ट्य सं्थिा कतार राजय को नयायशा्रि अनतग्मत 
सब ैको रानव अधिकार को पदोननतत र संरक्षणका लाधग कार गददै 
आएको शं्थिा ।
हाम्ो प्वशषे उद्ेशय, , प्वशषे गरी कतार राजयरा र अनतरासष्ट्य 
अधिवेशन र रानव अधिकारको अधिवेशनको उपलस्िरा कार गनने 
हो।
हारी कराण्डर राजयको रानव अधिकारको अव्थिालाई तनगरानी 
गद्मछौं, उजनुरीहरू रिापत गद्मछौं, र समबसनित अधिकारीहरूसँग 
रधय्थिताका राधयरबाट सरािान खोजने रियास गद्मछौं ।
हारी सरकारलाई एक सललाहकारको आिाररा रानव अधिकारहरूरा 
मसफाररसहरूको एक सेट र रिो-पो्टर रिदान गद्मछौं।
हारी रानव अधिकारको सं्ककृ तत फैलाउने उद्ेशयरा पररयोजनाहरूरा 
सब ैसमरतत, संिहरू र सरान सं्थिाहरूसँग सहयोग गन्म इचछनु क 
छौं।
हारी कतार राजयको रानव अधिकारको अव्थिारा वाप्ष्मक रिततवेदन 
जारी गद्मछौं र उनीहरूलाई हाम्ो वेबसाइटरा रिकामशत गद्मछौं।
हारी रानव अधिकार सं्ककृ ततको जागरूकता बढावा गन्म र यसलाई 
वयापक रूपरा प्वभाजन गन्म क्षेरिीय भ्ररणहरू, अमभयानहरू, रिमशक्षण 
पाठयरिरहरू र कार-पसलहरू सञचालन गद्मछौं।

रासष्ट्य रानवअधिकार समरततको पतन यहह आशा रहेको छ की यो 
पकेट पनुस्तकारा कताररा काननुन र रिकरियाहरू बनुझन उपयोगी होस, 
प्वशषे गरी ती वयसकतहरु जनुन हालै अदधयनकता्महरुले अप्डटे गरे, 
र उनको काया्मनवयन को तंरिले, तपाईंलाई र कानूनको हातारा रहन 
को लाधग उपयोगी हनुनेछ।2 

यो पतन आशा छ कक जब तपाई लाई आवशयकता पनने छ तब यो 
पनुस्तका तपाईको साथिरा हनुनेछ।

हला अल अली
कानून प्वशषेज्ञ

2. पनुस्तका को प्रिटं गनने मरतत पतछ जारी गन्म सककने रनुद्रण, संशोिन र काय्मकारी तनयरहरू रा कनु न ैपतन 
अदयावधिकहरू, संशोिन वा रद्ीकरणहरू पालन गन्म धयान हदननुपछ्म।
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रिशन 1- कताररा कसरी आउने ?

कनु न ैसरकारी एजेंसीको राधयर बाट:

सरकारी क्षेरि रा कार गन्मको लागी कतर सरकार र कर्मचारी देशको 
सरकार त्बच सरझौता कोराधयर बाट, रजदनुरहरुको सहरती गन्मको 
लाधग कतर सरकार दवारा कार गन्म पठाईएको एक रितततनधि दवारा 
कार गन्मको लागी तपाई को भतती हनुनेछ।

कनु न ैतनजी सं्थिा को राधयर बाट:

तनजी र जॉइंट सेकटररा कार गन्मको लागी तपाईको भतती काया्मलयहरु 
या एक तनयोकताको राधयर बाट कार दवारा कार गन्मको लागी 
तपाई को भतती हनुनेछ।

रिशन 2- क़तर आउननु अति तपाईलाई के-के कनु राको 
जानकारी हनुननुपद्मछ?

कतर कारका लागी मभसा छ भनी रकर भनुकतानी गरी तपाईंलाई 
देशको सीरा भनदा बाहहर लगेर छोड़न सकछ, तर यसको अथि्म यो 
होइन कक वा्तप्वक कार हो वा होईन। तपाईं लाई कार लगाईंहदने 
भतनएको कमपनी रोजगारीको लाधग योगय नहनुन पनी सकछ। 

कतर आउननुअति कारको समझौतारा ह्ताक्षर गरेर कार, तलब र 
आवासको ्वभाव जाँच गरर सनुतनसशचत गननु्महोस।्3

खण्ड 1
कतररा आउननु भनदा अतिका 
केही आिारभनुत कनु राहरु

1

3. इलेकट्ोतनक अननुबंिको सेवा को लागी श्रर रंरिालय संग सनुझाऊमलनू होला 2015 को कानून संखया 21 को 
अननुचछेद 4, तनवा्ममसत र उतनहरुको तनवास ्बाट रिवेश र तनकास तनयंत्रित गररएको छ ,पररस्थितत अननुसार भतती 
को लागी तनष्कष्म तनकालेर रोजगारको अननुबंिको राधयर बाट रोजगारको उद्ेशय का लागी रिवेश मभसा हदईने छैन 
यो कानून द्ारा तनिा्मररत गररएको छ ।



यस पनुस्तकाको रिाविान साव्मजतनक क्षेरि, साव्मजतनक सं्थिाहरू 
र कतार पेट्ोमलयर दवारा ्थिाप्पत गररएका कमपनीहरूरा 
कर्मचारीहरूलाई लागू हनु ँदैन, साथि ै प्वशषे काननुन, अधिकारीहरू र 
सश्रि रिहरी तथिा कर्मचारीहरूले तनयरन गन्मकोलागी हनुनेछ।

यस पनुस्तकाको अधयाय पाँचले िरेलू कर्मचारीहरूको लाधग 
रिाविानहरू सरावेश गद्मछ।

तनवासालयका रिाविानहरू सब ै तनवा्ममसतहरूरा लागू हनुनछन ् जनुन 
कतार राजयरा कार गद्मछन। 

रिशन 4- कतर रा भतती काया्मलयले तपाईको भततीको 
लागी कनु न ैखच्म के नाररा शनुलक उसूल गन्म सकछ?

कतर भतती काया्मलय तपाइको भततीको लागी कनु न ैशनुलक लीना सकदैन।

रिशन 5- कतार आउदा तपाईले आफनो तनयोकतासंग 
क्तो रिकरियाहरु सोधननु पद्मछ ?

कतररा रिवेश गनने मरततबाट 30 हदन मभरि सक्षर रिाधिकरणको लागी 
्थिान तनवास अननुरतत परि रिदान गन्मका लाधग सनदभ्म मलनूहोस।्4

तनयोकता (भततीकता्म) ले 90 हदनको अवधिरा तपाईंको ररजभनेसन 
अननुरतत वा नवीकरण रिकरियाको अतंतर रूप हदन बाधय हनुने छ । 
रिकरियाको पूरा भएपतछ उहाँले तपाईंको पासपोट्म हदननुपछ्म।

कताररा तनयोकताले कर्मचारीलाई प्वदेशबाट बाहहर तनकालन सकदैन 
जनुन एक वयसकत (भतती शनुलक) को लागी अधिककृ त गररएको छ वा 
उस संग श्रर रंरिालयको सक्षर प्वभाग दवारा रिापत लाइसेनस 
अनतग्मत छैन। तयसकोलागी तपाइँलाई रिदान गनने वयसकत कताररा 
कार गनने यारिारा तपाईसँग सही इजाजतपरि छ। र उसलाई सोिेर 
उसलाई तपाईंको सारने देखाउन र तयसको त्बीर मलननुपनने हनुनेछ। 
सनुप्विाको दता्म रेक्ड्म हेन्म को लागी तपाइँ कहाँ कार गननु्महनुनेछ र 
सनुप्विाको नार र दता्म नमबर मलननुपननेछ।

तपाईंलाई यी इजाजतपरिहरूको रिततमलप्प रिदान गन्म अ्वीकार 
गछ्मन भने ततनीहरू सही छैनन,् र तयो वयसकत तपाईंलाई शोषण 
गनने रियास गददै छ।

कतार राजयरा पेश गररएको कारको लाधग आवशयक रिोफेमसयल 
क्षरताहरु बारे ईरानदार हनुननुहोस ् र सही शकै्क्षक र टेकनोलोजी 
कागजात र रिराणपरि रिदान गन्म तनसशचत गननु्महोस।् यहद यो भएन 
भने तपाईलाई कतार राजय बाट हटाउने कोमशस गररने छ र 
तनयोकता अननुबंि सरापत गन्म सकछ र तपाई लाई आफनो देश 
वापस फका्मउन सकदछ।

रिशन 3- ‘काय्मकता्म’ को अथि्म के हो, यो पनुस्तका को 
उद्ेशय के हो?

श्द “कारदार” हरेक पनुरुष वा रहहलालाई बनुझाउँछ ।

यो पनुस्तकाले कतारीको कनु ल राजिानीको 51% भनदा कर र 
जसको रनुखय अकफस कताररा रहेको तनजी रिततष्ठान, कर्मचारी र 
कर्मचारीहरुका रिततष्ठानरा लागी हो।

43
4. ककृ पया गकृह रंरिालयको वेबसाइट रा रिकरियातरक प्वकास को पालना गरौ



रिशन 8- यहद तपाई र तनयोकता त्बच कनु न ै समबनि 
छैन भने तपाईले तनयोकताको लागी आफनो कार कसरी 
रिराणणत गनने?

यहद तपाइँसँग रोजगारीको मलणखत अननुबंि छैन भने, तपाईं रोजगार 
साविानी रिराणणत गन्म सकननुहनुनछ, र तपाईंको अधिकार, रिराण को 
सब ैराधयर दवारा, ज्त:ै

बैंकरा तलब को ्थिानानतरण ,

रजदरूीको रिासपतको ह्ताक्षर। ^ 

सहकाय्मको गवाहीको लाधग अननुरोि, र कानूनदवारा अननुरतत 
रिराणको अनय तररका।

रिशन 9 आिारभूत जागरण अननुशासन के हनुननुपछ्म?

रोजगारको समझौता प्वभागरा मलणखत र रिराणणत हनुनेछ र तीन 
रिततरा जारी गररनेछ। एक रितत प्वभाग संग रितयेक पाटटीलाई 
प्वतरण गररनेछ ।

रोजगारीको अननुबंिले रिाविानहरुलाई तनहद्मष्ट गद्मछ।

रोजगारको समझौता दनुई पक्षहरुको बीचको समबनि रिाविानहरू 
तनहद्मष्ट गद्मछ र प्वशषे रूपरा तनमन ्डटेा सरावेश गननु्म पद्मछ 
रोजगारदाताको नार र कार को ्थिान उललेख हनुननुपद्मछ।

- तनवासको ठाउँ, र उनीहरूको सशकतता रिराणणत गन्म के आवशयक 
छ।

रिशन 6- के तनयोकता लाई तपाई को पासपोट्म रखने 
अननुरतत छ ? 

छैन, उसले य्तो गन्म गन्म सकदैन फेरर पनी तनयोकताले तपाईको 
पासपोट्म रखन सकछ यहद तपाई तनयोकता संग मलणखत रुपरा हदन 
अननुरोि गनू्म भयो भने यो शत्म अननुसार तपाईको अननुरोि रा उसले 
रखन सकछ 

यहद तनयोकताले तपाईंको पासपोट्म हदन अ्वीकार गययो भने, तपाईं 
पनुमलस वा अमभयनुकतकता्मसँग उजनुरी गन्म सकननुहनुनछ। यहद तनयोकताले 
तपाईंको मलणखत अननुचछेद त्बना पासपोट्म राखछ भने, कानूनले 
उनलाई QAR 10,000 भनदा बढी भनदा दण्ड हदनछ।

रिशन 7- के तपाईं कताररा अननुबंि त्बना कार गन्म 
सकननुहनुनछ?

2015 को नयाँ कानून संखया 21 अननुसार अननुसार तनवा्ममसत र 
तनवा्मसन र तनवासी बाहहर तनयारक गन्म तपाईले रोजगारको सरासपत 
अननुबंि अनतग्मत कताररा कार गन्म रिवेश मभसा हदननुभएको छ। 
तयसैले, तपाईं र तनयोकता बीच मलणखत अननुबंि त्बना कार अविै छ 
र तपाइँलाई िेरै जोणखरहरूरा उजागर गद्मछ। तथिाप्प, नयाँ कानून 
जारी गनने र भतती गनने कारदारहरू भनदा भतती भएका कर्मचारीहरू 
प्ववाहदत र दावीको सनदभ्मरा काय्मरत अदालतका सबूत रिराणरा 
रिराणणत गन्म सकदछन।्
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रिापत गन्मरा असफलता श्रर कानूनको उललङिन पतन हो, र तपाईंले 
श्रर समबनि प्वभागलाई सनदभ्म र उजनुरी फाइल गननु्मपछ्म। 

रिशन 12- तपाईले देश छोडननु पनने अवधि कतत लारो 
हनुनेछ?

एक तनवा्ममसत छोडननु पनने छ भने उसले आवास तनवास रितत रिापत 
गददैन।

यहद तनवास अननुरतत सरापत भएको छ भने तयो 9 औ ंहदन मभरि 
पतन छोडननु पछ्म , कनु न ैकारणको लाधग रद् गररएको छ, वा तयो देशरा 
रिवेश गरेको उद्ेशय अब रानय छैन। 

रिशन 13- के तपाईं कतार को राजय छोडन र अकयो 
वयसकत तनयनुसकत गन्म को लागी अदालतरा तपाईंको श्रर 
रनुकदरा पछयाउन अननुरतत हदनछ?

तपाईंको रारला पछयाउने क्षरताको साथि कनु न ैवयसकतलाई तनयनुकत 
गरेपतछ, तपाईं ले कातत ्मक पूरा गन्म र नयाय रंरिालयरा द्तावेज 
गरेपतछ कतार राजय छोडन सकननुहनुनछ। 

रिशन 14- के तपाई लाई कतारबाट बाहहर राजय भ्ररण 
गन्म रिततबसनित लागनेछ ? 

यहद तपाईं एक आपराधिक रारलारा आरोप लगाइएको छ भने 
कतार राजय बाहहर रिततबनि लगाईएको छ (यहद आपराधिक वा 
अदालतले तपाईलाई यो रारलाको समबनिरा यारिा बाट रोकन 
तनण्मय गद्मछ भने आपराधिक रारला (टे्टा र अनय आपराधिक 
अपरािहरू) जाँच गरररहनछ।

- अननुबंिको अनतयको मरतत।

- रिककृ तत र कार को रिकार र ठेकेदार को ्थिान।

- कारको सनुरुवात मरतत।

- अननुबंिको अवधि यहद यो तनसशचत अवधि हो।

- ्वीककृ त तलब र भनुकतान प्वधि र भनुकतानी मरतत।

रहततवपूण्म नोट: नयाँ अननुबंिरा ह्ताक्षर गदा्म (दोस्ो वा तसे्ो 
पटकको लाधग), अननुबंि मरतत रिदान गननु्मपद्मछ जनुन पहहलो समझौता 
सनुरु भएको धथियो। 

रिशन 10- जब तपाईं र तपाईंको तनयोकता बीचको प्ववाद 
तपाईंको दातयतवको तनिा्मरणको बारेरा उतपनन हनुनछ, यो 
अननुबंिको मरतत अननुसार वा वा्तप्वक काय्मको सनुरुवात 
मरततरा गणना गररनछ?  

वा्तप्वक कारको शनुरूवात मरतत रानय हनुनेछ; अननुबंिको मरतत 
होइन, धयान हदई कक रोजगार को अननुबंि अनयथिा रिदान गररने 
छैन।

उदाहरण: यहद तपाईंको अननुबंिको सनुरुवात मरतत 1/1/2008, र 
तपाईंको वा्तप्वक कारको मरतत 1/3/2008 हो, तयसपतछ तपाईंको 
योगयता 1/3/2008 को रूपरा गणना गररने छ।

रिशन 11- के तपाईंलाई आफनो समझौताको रूल रिततमलप्प 
राखन अननुरतत छ?

समझौताको वा्तप्वक रिततमलप्प राखननु पछ्म। समझौताको रिततमलप्प 
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वा यहद एक नागररक रनुकदरा तपाईंको प्वरुद्धरा लयाइयो (ज्त ै
बैंक ऋणको पररणारको रूपरा मसप्वल ऋणको दावी), र एक तनण्मय 
अदालतदवारा लगाइएको छ - समपादकको अननुरोिरा - तपाईंलाई 
यारिाबाट रोकन। यदयप्प, एक प्व्थिापन आदेश जारी गररन सकछ 
यहद तयो साव्मजतनक अनतरा्मसष्ट्य अदालतको अस्ततवको बावजूद 
यसको आवशयकता हो।

यहद तपाइँले ऋणको दावी रकर जमरा गरेको छ भने तपाईले 
अदालतको प्वरुद्ध मसप्वल रारलारा यारिा रिततबंि प्वरुद्ध अपील 
गन्म सकननुहनुनछ वा यसको लाधग पया्मपत गयारेनटी रिदान गरेको छ। 

रिशन 15- के कतारी कानूनले क्डा संिष्म वा क्डा कार 
गराउने लाई सजाय हदनछ?

हो, करतीरा 6 रहहना भनदा बढीको अवधि कैद र तीन हजार 
ररयाल वा यी दनुई दण्ड रधये एक लागू गनने छ जो कक एक 
वयसकतलाई कार गन्म सहज गछ्म, चाहे सशनुलक वा अवतैतनक।

यहद पीड्डत 16 बष्म भनदा कर उरेर हो भने दण्ड तीन वष्म भनदा 
बहढ अवधिको लाधग कारावास हनुनेछ।

तपाईले जबरज्ती श्ररको अिीनरा श्ररको बारेरा जानकारी 
गराउननुपद्मछ वा रितयक्ष रूपरा राजिानी सनुरक्षा केनद्र वा साव्मजतनक 
अमभयोगरा जाननुहोस।् तपाईं सरथि्मन र सललाहको लाधग रासष्ट्य 
रानव अधिकार समरततलाई पतन सूधचत गन्म सकननुहनुनछ। यस 
पनुस्तकारा अधयाय 13 हेननु्महोस:् 
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रिशन 1- समझौता अवधि कतत हनुनेछ? 
तयहाँ दनुई रिकारका अननुबंिहरू छन:् 

-तनसशचत अवधि समझौता

-अरितयक्ष अननुबंि

रिशन 2- ‘तनसशचत अवधि अननुबंि’ भननाले के बनुणझनछ ? 
यसको रतलब: आफनो रिशासन अनतग्मत तनयनरिक को लाधग केहह 
काय्म गन्म को लागी संचालन गन्म को लागी अननुबंि रा सहरत 
भएको छ जो पांच वष्म भनदा बढी नहीं हनुनेछ, एक अवधि या 
अनय सरान अवधि को लाधग नवीकरण योगय। ठेककारा उललेणखत 
रि्ताव अवधिको सरासपत पतछ, न त अननुबंिको पक्षले तनर्मल 
रूपरा तनहद्मष्ट अवधि भनदा ठेकका सरापत गन्म सकछ, अनयथिा 
यो गैरकानूनी काय्म रातनने छ, अनय पक्षलाई क्षततपूतत ्मको अधिकार 
हदने क्षतत हातनकारक हनुनेछ । 

रिशन 3- ‘खनुला या अतनसशचत अननुबंि’ भननाले के 
बनुणझनछ ?
यसको अथि्म: कर्मचारीको अिीनरा अतन अतनसशचत सरयका लाधग 
पय्मवेक्षकको लाधग केहह कार गन्म को लागी, र समझौता को लागी 
पाटटी को कनु न ैपतन सरय त्बना रिततबद्धता को सरापत गन्म को लागी 
सरापत हनुन सकछ।

रिशन 4- खनुला समझौतारा सूचनाको अवधि कती छ?
यहद रोजगारीको समझौता अतनसशचत छ वा , दनुब ैपक्षहरूले यसलाई 
कारणहरू त्बना सरापत गन्म सकछन,् कनु न अव्थिारा ठेकका सरापत 

गन्म चाहने वयसकतले मलणखत रूपरा अनय पाटटीलाई सूधचत गननु्म पछ्म :

काय्मकता्महरूको लाधग जसको तलब रितत वष्म वा रामसक रूपरा 
भनुकतानी गररनछ, सेवा अवधि पाँच वष्म वा कर छ भने अवधिको 
कर से कर रहहना को लागी तनक्षेप रद् गररनेछ। यहद सेवाको 
अवधि पाँच वष्म भनदा बढी छ भने, नोहटस अवधि कमतीरा दनुई 
रहहना हनुनेछ।

अनय अव्थिारा, ज्तै काय्मकता्म जो दैतनक रा भनुकतान गररएका 
छन ् वा जसको तलब आफनो कार उतपादन अननुसार भनुकतानी 
गररनछ, अधिसूचना तनमन सरयरा हदईनेछ:

• यहद सेवा अवधि एक वष्म भनदा कर छ, नोहटस अवधि कमतीरा 
एक हपता हनुनेछ।

• यहद सेवा अवधि एक वष्म भनदा बढी र 5 वष्म भनदा कर छ भने, 
नोहटस अवधि कमतीरा दनुई हपता हनुनेछ।

• यहद सेवा को अवधि पाँच वष्म भनदा अधिक छ भने, नोहटस 
पनीवार कसमतरा एक रहहना हनुनेछ।

रिशन 5- तपाईंको सूचना अननुगरन अवधि पूरा नगरी 
तपाईंको समझौता सरापत भएको अव्थिा के हनुनेछ? 
एक वयसकत जसले त्बना खाता त्बना समझौता सरापत गरेको छ, 
नोटको अवधिले अनय पक्ष क्षततपूतत ्मको अवधिको लाधग काय्मकता्मको 
बराबरको क्षतत पनुया्मउँदछ।
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रिशन 6 अननुबंिरा ‘रिोसेसेशन पेटी’ को अवधि कतत हो? 
अननुबंिरा परीक्षण अवधि भनेको काय्मकता्म आफनो कार जारी राखन 
कफटनेस रिराणणत गन्म को लागी रिकरियारा राणखएको छ, र यो 
कार को शनुरूवात देणख छ, छ रहहना रा अधिक भनदा बढी हनुननु 
पछ्म। तनयोकताले यस रिवावधिको अवधिरा समझौतालाई सरापत 
गन्म सकदछ कक तयो समझौता को सरासपत को तीन हदन पहहले न ै
तपाईंलाई सूधचत गद्मछ।

रिशन 7- के तनयोकता को लागी तपाइँलाई कार गन्म को 
लागी ्वीकाय्म छैन?
तयो हनुन सकछ, यहद तयहाँबाट दनुि्मटना पनुन: जो्डी पररणारको 
िटनालाई रोकछ भने, अधिकारको अननुदानको साथिरा ।

तयो पतन हनुन सकछ, यहद कार अ्थिायी रूपरा आवशयक छ; 
वा्तप्वक काय्मबाट पया्मपत फरक छैन र तपाईंको दायाँरा दनुरुपयोग 
सरावेश गददैन; रिदान गररएको छ कक तपाईंको वेतन कर छैन।

रिशन 8- ‘वयावसातयक रिमशक्षण अननुबंि’ भनेको के हो ?
कतारी श्रर कानून को तनयोकता को आवशयकता छ जो पचास 
कर्मचारीहरु लाई या अधिक कतार देणख आफनो कर्मचारीहरु को कनु ल 
संखया को (5%) बराबर को रिमशक्क्षत गन्म को लागी अननुरोहदत 
रिमशक्षण काय्मरिर को अननुसार रंरिालय को श्रर प्वभाग दवारा 
नामरत सेवकाई।

वयावसातयक रिमशक्षण अननुबंि मलणखत हनुनेछ, वयवसाय वा 
वयवसायको रिकार तनहद्मष्ट गददै, रेलगाड्डको अवधि, यसको चरणहरू, 
र रिमशक्षकरा भनुकतान गररएको रकर।

पक्षहरूले वैि आिाररा कनु न ैपतन सरयरा रिमशक्षण अननुबंि सरापत 
गन्म सकछन,् रिदान गररएको छ कक य्तो अधिसूचना कसमतरा सात 
हदनरा सरापत हनुनेछ। 

रिशन 9- ‘अ्थिायी अननुबंि’ भनेको के हो ?
अ्थिायी अननुबंि एक सीमरत अवधि रा काय्म को समबोिन गद्मछ, 
या जो ठेठ काय्म रा धयान कें हद्रत गद्मछ र कार को पूरा संग 
सरापत हनुनछ, ज्त ैकेहह कर्मचारीहरु लाई सेवा रिदान गन्म को लागी 
तनयोकता दवारा तनष्कष्म सरासपत को रिककृ तत हो एक सरारोह वा 
समरेलनरा वा रनपनने, वा तनयोकता दवारा कारदार को एक अवधि 
को सरयरा उनको िर को लाधग ररमरत या धचरिकारी काय्म को 
लागी काय्मकता्म संग अ्थिायी अननुबंि कार को अनत रा सरापत 
हनुनछ अननुबंि रा यहद तनयोकताले तपाईंको अननुबंि नवीकरण गन्म 
वा तपाईंको अकयो पलोररभरलाई काननुनी रूपरा ऋण रिदान गद्मछ वा 
तपाइँको रिायोजनको ्थिानानतरण गन्म िोषणा गददैन भने, तपाईंले 
देश छोडन सकननुहनुनछ ककनभने ठेकेदारको उद्ेशय अधिक रानय छैन।

रिशन 10- के तपाईंको अननुबंि तनयोकताको अपील त्बना 
अननुबंिको अनतय पतछ कार जारी राखननु हनुनछ भने 
“तनसशचत श्द» ्वतनरिता नप्वकरण हनुनछ? 
यहद समझौता तनसशचत अवधि हो र पाट्मनरले आफनो अवधि को 
सरासपत को त्बना ्पष्ट समझौता को त्बना यसलाई लागू गन्म को 
लागी जारी राखयो हो, अननुबंि को एक न ैस्थितत संग अतनसशचत 
सरय को लाधग नवीकरण गररनेछ, र पनुन: नया अवधिलाई अतिललो 
अवधिको प्व्तार रातननछ र पहहलो पटकको लाधग तनयोकताको 
सेवा रिवेश गनने मरतत बाट गणना गररनेछ।
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रिशन 11- यहद “अननुबंिरा तनहद्मष्ट गररएको कार” 
सरापत हनुनछ र तपाईंको काय्मकलाप तनयोकताको अपील 
त्बना जारी छ भने, यो समझौताको नवीकरण गररनछ?
यहद अननुबंि एक प्वमशष्ट कार को काया्मनवयन को लागी हो, यो 
अननुचछेद उनको उपलस्ि सरापत हनुनछ। यहद कार, यसको रिककृ तत 
दवारा, अयोगय छ, र समझौता काय्म पूण्म भएको पतछ अननुबंि 
सरापत हनुनेछ, अननुबंिलाई अकयो सरान अवधिको लाधग नप्वकरण 
गररनछ, यदयप्प नयाँ अननुबंि एक ‘तनसशचत अवधि हनुनेछ 

उदाहरण: यहद समझौतारा तनयोकताको लाधग तनसशचत संखयाको 
तनरा्मणको ्थिापना र ्थिापनारा हनुनछ र काय्मकता्मले यी काय्महरू 
पूरा गययो भने, यो समझौता य्तो पूरा हनुनछ।

उदाहरणका लाधग: यहद अननुबंि आफनो रिककृ तत दवारा नवीकरण 
योगय छ भने यहद यो एयर कं्डीशतनगं ्थिापना को लाधग 100 
आवास एकाइहरु संग समपसतत को लागी अननुबंि रा सहरत भएको 
धथियो, र अननुबंि को प्वषय तयनी उपकरणों को ्थिापना को लाधग 
दस इकाई रारि, र ्थिापना समपनन भयो, तर तयस पतछको कार 
पतछ, समझौतालाई सरान अवधिको लाधग र तयस ै पररस्थिततको 
लाधग नवीकरण गररनेछ, यदी एक तनसशचत अवधि रहनेछ।

रिशन 12- जब तपाइँले रोजगार समझौतालाई सरापत 
गन्म को लाधग अननुरतत हदननुहनुनछ?
तपाइँले तपाइँको रोजगारी समझौता सरापत गन्म सकननुहनुनछ 
कक तनसशचत वा अतनसशचतकालीन छ भने तनमनमलणखत सेवारा 
फाईदाहरूको अनतय गन्मको लाधग तपाईंको अधिकार सनुरक्क्षत 
राखननुहोस:्

• यहद तनयोकताले आफनो दातयतवहरू अननुबंि अनतग्मत उललङिन 
गद्मछ, वा श्रर कानूनको उललङिन गद्मछ।

• यहद तपाईं वा तपाईंको पररवारको सद्यले हरला वा एक काय्म 
गरेको हो जनुन नतैतकताको प्वपरीत हो।

• यहद तनयोकताले समझौताको शत्मको समबनिरा ठगी गरे।

यहद तपाईंको सनुरक्षा वा ्वा््थयरा गमभीर खतरा हो भने, रिदान 
गररएको छ कक तनयोकता यस खतराको अस्ततवलाई थिाह छ तर 
यो हटाउन कार नगनने।

रिशन 13- के यो तनयोकता को लागी तपाईंको अननुबंिलाई 
त्बना सूचनाको जानकारी हदई र सेवा लाभको अनतय गन्म 
को लागी अननुरतत हदइएको छ?
ततनले तनमन अव्थिाहरूरा यसो गन्म सकछन:्

- तपाईंको राष्ट्ीयता भनदा अनय वयसकत वा राष्ट्ीयताको नककल 
गनने, वा झूटा कागजातहरू, कागजातहरू र मसरे-हटफेटहरू रि्तनुत 
गद्मछन,् वा यहद तपाईंले रिनुहट गननु्मभयो भने तनयोकतालाई सारग्ीको 
गमभीर हातन पनुगदछ।

- यहद तपाइँले लेखननु भएको चेतावनीको बावजूद, कारदारहरूको 
सनुरक्षाको लाधग एक चोहट भनदा िेरै तनदनेशनहरू उललङिन गरेको 
छ भने, तपाइँले हदएका तनदनेशनहरू लेणखएका छन ् र दृशयातरक 
्थिानरा रिदश्मन गररनछ।

- तपाईंको श्रर अननुबंि वा श्रर कानूनको उललङिनलाई तपाइँले 
मलणखत चेतावनीको बावजनुद एक चोहट भनदा िेरै पटक उललङिन 
गद्मछ।
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- यहद औषधि वा अल-कोहोलको रिभावको बेला कारको िणटारा 
पाइनछ।

- तपाईंको कारदार, रिबनिक वा कारकालरा तपाईंको एक वररष्ठ 
वयसकतरा आरिरण गननु्महोस।्

- तपाईका सहकरतीहरूरा तपाईंको आरिरण दोहोया्मउँदै तपाईंले 
लेखेको चेतावनी हदननुभएको धथियो।

- कारबाट अयोगय कारण वैि कारण सात हदन भनदा बढी वा वष्मको 
अनतरा अनतरालरा पनध्र हदन।

- दोष समरान वा ईरानदारीको अपरािरा असनतर तनण्मयको साथि।

रिशन 14- के कारको अवधि सरापत भएपतछ तपाईंको 
सेवा पनी सरापत गन्म अननुरतत छ?
तपाईंको अननुबंि को सरापत गन्म को लागी अननुरतत छैन वा 
तपाईंको अवधि को सरापत को सरयरा तपाईंको सेवा को सरापत 
गन्म को बारे रा सूधचत गद्मछ।

रिशन 15- तपाइँ यारिा हटकटको रूलय कहहले भनुकतानी 
गररनेछ?
तनयोकता को भतती र तपाईंको अननुबंि को सरापत हनुने यारिारा हटकट 
को रूलय को भनुगतान गन्म को लागी आवशयक छ, र तनयोकता लाई 
तपाईंको वाप्ष्मक छनु टिी को लागी यहद हटकट शामरल हो भने तपाईंको 
यारिा को हटकट को रूलय को पतन भनुगतान गननु्म पछ्म।

तपाईंले कार छोडननु भयो भने तपाईंले यारिा हटकटको लाधग ततन्म 
आवशयक छ, वा एक कानूनी कारण सहहत अननुबंिको अनत भनदा 

पहहले तपाईंको इ्तीफा पेश गरेको छ।

तनयोकताले सेवाको अनतरा अतनसशचतकालीन अननुबंिरा हटकटको 
रूलय ततननेछ।

रिशन 16- तपाईं सेवा बोनसको अनत कसरी गणना 
गननु्महनुनछ?
यहद सेवाको अवधि पूण्म वष्म वा बढीको लाधग हो भने सेवा बोनसको 
अनतलाई समरान गररनेछ, र सेवाको समपूण्म संखयाको लाधग हो, र 
यो रकर कफता्म पाटटीहरू दवारा तनिा्मरण गररनेछ, रिदान गररएको छ 
कक यो भनदा कर छैन सेवाको रितयेक वष्मको लाधग तीन हपताको 
तलब।

यहद तपाईं सेवा वष्मको संखया तनिा्मरण गन्म तनयोकताको प्वचार 
्वीकार गननु्महनुनन भने, तपाईं बोनसको लाधग भनुकतानी सेवाको वष्मको 
संखयाको तनिा्मरणरा रनुद्ा फाइल गन्म सकननुहनुनछ।
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रिशन 1- आिारभूत तलब के हो?
यो एक तनसशचत अवधिरा उतपादनको आिाररा तपाईंको लाधग 
भनुकतानी गररएको वेतन हो, र केवल वाप्ष्मक रिीमरयर (वकृप्द्ध) 
सरावेश गद्मछ। 

रिशन 2- रजदरूी (तलब) कती हनुनेछ?
यो आिारभूत रजदरूी र सब ैभतताहरू र बोनस र पनुनरुतथिान हो, 
जसको लाधग गणना कनु न ै तररका र काय्म को अननुसार भनुकतान 
गररनेछ । 

रिशन 3- रजदरूी तलब संरक्षण रिणाली (्ड्लयूपीएस) 
के हो 
्ड्लयूपीएस भनेको एउटा य्तो काय्मरिर हो जसले 
रोजगारदाताहरूलाई आफनो कारको सात हदन मभरि राजयको प्वततीय 
सं्थिाहरू (काय्मकता्मको खाताको लाधग) रा आफनो रजदनुरहरूको वेद 
्थिानानतरण गन्म आवशयक छ। 

रिशन 4- ्ड्लयूपीएस को तनगरानी गन्मको लागी रिाधिकारी 
को हनुनेछ?
श्रर रंरिालयरा तनरीक्षण प्वभाग, रजदरूी संरक्षण प्वभाग कंपतनहरुले 
कर्मचाररहरुको तलब उनके बैंक खातारा ट्ांसफर गनने दातयतवों हनुनेछ।

कानूनको साथिरा कंपतनहरुको के अननुपालन तनगरानी का लागी 
तनरीक्षण ्वचामलत रिणाली रा रिवेशको राधयर बाट हनुनेछ।

रिशन 5- के डयूटी सरय तनसशचत संखया हनुनेछ?
हदनरा आठ िंटा, एक िंटा का बे्क (रिाथि्मना-खाने) को साथि, बाकी 
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को वा्तप्वक काय्म सरय मभरिगतनने छ।

ररजान रहहना को सरयरा एक हदन छ िनटा, एक बे्क संग, बाकी 
अवधि वा्तप्वक कार को िनटा को मभरि नै हनुनेछ।

रिशन 6- के रामलकले तपाईंलाई ओवर टाइर कार गन्म 
आदेश हदनेछ?
हनुन सकछ; उसले तपाई लाई भनने छ तर रितत हदन दस िणटा 
भनदा बढी हनुनेछैन, ती आवशयकताहरु को लागी जो गमभीर हातन 
रोकन वा दनुि्मटनाको नततजाहरु लाई कर गन्म र िटाउन र तनरनतर 
काय्मको आवशयकता पद्मछ।

रिशन 7- ओवरटाइर िंटाको भनुगतानी हनुनेछ?
हो, तनयोकताले थिप िणटाको लाधग कसमतरा आिारभूत वेतनको 
लाधग सारानय कारको िणटारा भनुकतान गननु्म पछ्म साथि ैयस वेतनको 
25% भनदा करको मसज्मना। 

उदाहरण: सारानय कार गनने 20 िणटारा ररइलहरू छन ् भने, 
तपाईंलाई रितयेक अततररकत काय्म िणटाको लाधग 25 ररजलहरू 
हदननुपद्मछ।

रिशन 8- के यो एक तनसशचत रिकारको तनरनतर काय्म हो 
जनुन बाकी उद्ेशयको लाधग अवरोि गन्म सककँदैन? 
यो केहह कारहरूरा हनुन सकछ जसको रिककृ तत को आवशयकता र 
जो सक्षर रंरिी को तनण्मय ले तनिा्मररत गद्मछ; ज्त ैगाड्ड ्मङ गनने 
काय्महरू।

रिशन 9- के यो तनयोकताको लाधग तपाईंलाई सापताहहक 
आरारका हदन कार गन्मको लाधग अननुरतत हदइनछ? 
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शनुरिबार तपाईंको तनयमरत सापताहहक आरार हदन हो, मशफट 
काय्मकता्महरू बाहेक।

तपाईं सापताहहक आरार हदन रा काय्मरत हनुन सकछ यहद कारका 
सत्महरू यसको लाधग कल गछ्म भने, तपाइँले आिारभूत वेतनको 
रूपरा ततननु्मभएको भनुकतान गद्मछ र तपाइँ बाकीको अकयो हदनरा 
क्षततपूतत ्म गरीहदनछ, वा तपाइँलाई आिारभूत वेतन (150%)भनुकतान 
गररनेछ, उदाहरणका लाधग:

यहद सारानय हदनरा आिारभूत वेतन 100 ररयाल हो भने, तपाईंले 
सपताहांतरा कार गननु्म भएरा 250 ररयाल हदईनेछ।

तपाईं दनुई लगातार शनुरिबार भनदा बढी काय्मरत हनुन सकननुहनुनन, भले 
पतन तपाईं कार गन्म सहरत हनुननुहनुनछ।

यहद तपाईं 9 बजे र 3 बजेको बीचरा कार गददै हनुननुहनुनछ भने, 
तपाईंको तनयोकताले तपाईंको आिारभूत वेतनको पलस पूतत ्म गननु्म 
पछ्म (वकृप्द्ध 50%), पारी काय्मकता्मको बाहेक, उदाहरणका लाधग:.

यहद सारानय सरयरा आिारभूत वेतन 50 ररयालहरू हो भने, 
तपाईंले 9 र त्बहानको बीचरा कार गननु्महनु ँदा 75 ररयल पाउननुहनुनेछ।

रिशन-10- आधिकाररक छनु टैि के हो र ततनीहरूले भनुकतान 
के गरेका छन?् 
पूण्मकामलक सरय रितत वष्म तनमनाननुसार भनुकतान योगय छ:

• ईद अल-कफरिीको अवसररा तीन हदन। 

• ईद अलदाको अवसररा तीन हदन

• एक हदन रासष्ट्य हदवस 18/12 लाई रितयेक वष्मरा धचनह लगाउँदै।
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• तनयोकता दवारा तीन हदन सेट गररयको ।

यहद कारका सत्महरूको आवशयकता छ कक तपाइँ यी छनु टैि कनु नपैतन 
कारहरूरा कार गननु्महनुनछ, भने तपाइँलाई यसको लाधग क्षततपूतत ्म 
हदननुपद्मछ।

रिशन 11- तपाईंको वाप्ष्मक छनु टिी कतत लारो छ?
तपाइँको वाप्ष्मक भनुकतान छो्ड तनमनाननुसार छ:

• तपाईंको हपताको सेवारा पाँच हपता भनदा कर छ भने तीन 
हपता।

• चार हपतारा तपाईंको सेवाको अवधि पाँच वष्म वा अधिक हनुनेछ।

• वष्मको अशंको लागी तपाईंको छो्ड गणनारा सेवाको लागी सरयको 
अननुसार गणना गररएको छ, उदाहरणका लाधग:

यहद तपाइँसँग तपाइँको वाप्ष्मक छनु टिीको छ रहहनारा अझ बढी छ 
भने, तपाइँ आफनो छनु टिीको आिा पाउननुहनुनेछ।

रिशन 12- के तपाईं आफनो छनु टिीलाई अकयो वष्मरा ् थिधगत 
गन्म सकननुहनुनछ?
तनयोकताले कारको आवशयकताहरु अननुसार तपाईंको वाप्ष्मक छनु ट 
तनिा्मरण गननेछ, र उसले, तपाईंको सहरततको साथि, छो्डरे प्वभासजत 
गरी रिदान गररएको छ कक रितयेक प्वभाजन सेकसनले दनुई हपता 
भनदा बढी रकर रिदान गददैन।

तनयोकताले तपाईलाई मलणखत अननुरोिरा, योगयताको वष्म पतछ 
वष्मरा वाप्ष्मक छनु टिीको आिा जगाउन सकछ।
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तपाईं वाप्ष्मक छनु टिीको लाधग आफनो अधिकार तयागन सकननुहनुनन।

रितत वेदरा देय भनुकतानी नगद नगद भतता रिापत गन्म सककनछ। 

यहद तपाइँ छोडननुअति आफनो रोजगार समझौता सरापत भएको छ 
भने, तपाइँले तपाइँको वेतनको बराबर छनु टको हदनको बराबरको नगद 
भतता ततननु्मपछ्म।

रिशन 13- तपाईंको वाप्ष्मक छनु टिीको भनुकतानीको लाधग 
तनिा्मररत मरतत के हो?
तनयोकताले कारदारलाई छोडननुभनदा पहहले कारदारलाई वेतनको 
लागी भनुकतान गन्म बाधय छ।

रिशन 14- त्बरारीको त्बदा के के हनुन?्
यस छनु टिीलाई पहहलो सारेलको मरततबाट रारि तीन रहहना पतछ 
रिदान गररनेछ।

बीरारीको रिराण तनयोकता दवारा अननुरोहदत ्डाकटर बाट एक 
धचककतसा रिराणपरि दवारा हनुनेछ।

तपाईं पूण्म वेतन पाउननुहनुनेछ यहद त्बरारी छो्ड दनुई हपताभनदा बढी 
हनु ँदैन।

यहद छो्ड दनुई हपता भनदा बढीको प्व्तार हनुनछ भने, तपाइँले अकयो 
चार हपताको लाधग आिा आफनो वेतन पाउननुहनुनेछ।

यहद प्वगत अतिललो अननुचछेदरा उललेख गररएको अवधि भनदा बहढ 
प्व्तार गद्मछ भने, छोडनेछ अनपेक्क्षत हनुनेछ, जबसमर तपाइँ काय्म 
पनुनः सनुरु गन्म वा इ्तीफा हदन वा ् वा््थय पनुन: पनुसष्टकरणका लाधग 
आफनो सेवा सरापत गन्म नहदननु हनुनेछ।
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रिशन 1- के तपाईं एकै कार गदा्म पनुरुष सरान वेतन 
पाउननुहनुनछ?
तपाईं एकै कार गदा्म एक रजदनुर को बराबर हो, र तपाइँसँग तामलर 
र पदोननततको लाधग तय्ता अवसरहरू छन,् र यो तपाईंको लाधग 
खतरनाक, तीव्र वा हातनकारक कारहरूरा कार गन्म तनषधेित छ। 
्वा््थय वा नतैतकता, वा अनय काय्महरू जनुन श्रर रंरिीको तनण्मयले 
तनिा्मरण गद्मछ।

रिशन 2- रातकृभाषा कसरी गणना गररनछ? 

रातकृभाषा छो्डरे पूण्म भनुकतानीको साथि 50 हदनको रूपरा गणना 
गररएको छ, यहद तपाईंले छनु टिीको लाधग आवेदन गननु्म अति पूण्म 
वष्मको लाधग कार गननु्मभएको छ, ड्डलीवरी भनदा अति र पतछ सहहत, 
यो रि्ताव पतछ ड्डलीवरी कर हनुनेछ पतछ पचास हदन भनदा बढी

यहद पोष्ट बाँकी अवधि तीस हदन भनदा कर छ भने, तपाइँलाई 
वाप्ष्मक छनु टिीरा छनु ट पूरक हदइनेछ, अनयथिा पूरक अवधिलाई भनुकतानी 
त्बना अननुरततको रूपरा रातननछ।

रिशन 3- के यो तपाईंको वैिता सरापत गन्म कानूनी 
छ भने तपाईंको ्वा््थय अव्थिाले तपाईंको आराबाबनु 
छोड्डने सरापत भएपतछ कार कफता्म गन्म ररपोट्म गन्म 
रोकछ?

तपाईं कारबाट खारेज हनुन सकननुहनुनन, तर त्बना वेतनरा प्वचार 
गररनछ, रिदान गररएको छ कक तपाईंको अवधि अवरोि लगातार छ 
र बढी भनदा बढी वा अवरोधित हदनहरू, रिदान गद्मछन ्कक तपाइँ 
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खण्ड चार 4
रहहला र बामलकाको रोजगार



तनयोकता दवारा ्वीककृ त एक प्वशषेज्ञ ्डाकटरबाट आफनो धचककतसा 
अव्थिा रिराणपरि पेश गननु्म भएको छ । \ /

रातकृतवको छनु टिीले तपाईंको अनय छनु हटियोंको अधिकारलाई असर गददैन।

रिशन 4 - ्तनपान गराउने बे्क कसरी गणना गररनछ? 

रातकृभाषा छो्डरे एक पूण्म वष्मको लाधग तपाईं एक िणटाको लाधग 
(तनण्मय गरेर तपाईंको लाधग) बे्क गन्म हकदार हनुननुहनुनछ।

रिशन 5- रोजगारको नयूनतर काननुनी आयनु के हो?

सोह्र वष्म, बनुबा वा संरक्षकको सहरतत संग। साथि,ै पनुजतीले श्रर 
प्वभागबाट प्वशषे अननुरतत पाउननुपछ्म।

यहद वयसकत कतारी प्वदयाथिती हनुननु, भने मशक्षाको अननुरतत आवशयक 
छ।

रिशन 6- बचचाहरुका लागी तनप्षद्ध पद या काय्म के के 
हनुनेछ?

सब ै पदहरू जनुन उनीहरूलाई सनुरक्षा, ्वा््थय र नतैतकतारा 
हातनकारक हनुन सकछ।

रिशन-7 बालबामलकाको कसरी तनयंरिण गनने ? 

िटना केवल धचककतसकीय परीक्षा पतछ सक्षर हनुन सकछ सक्षर 
धचककतसकीय रिाधिकरण दवारा ह्ताक्षर र कार को लाधग सौंपा 
गन्मको लाधग वैि सात्बत भयो। रामलकले कसमतरा एक चोहट एक 
पटक पनुन: जाँच गननु्म पछ्म।
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तनयोकताले िटनाको फाइलरा जनर रिराणपरि, ्वा््थय कफटनेस र 
आवधिक रेड्डकल परीक्षा-परीक्षा रिराणपरिरा राखनेछ।

रितयेक कर्मचारी वा अधिक रियोग गनने हरेक कर्मचारीले ककशोर, 
ततनको कार र ततनको रोजगारीको मरतत, र ककशोर रियोग गनने 
कारकालरा काय््म थिलको दृशय दृशय बनाउनको लाधग प्वभागलाई 
एक बयान संग रिदान गननेछ। 
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5. यस अधयायरा सब ैजानकारी िरेलू श्रमरकको प्वतनयररा 2017 को कानून संखया 15 
को रिाविानबाट वयनुतपनन गररनछ

रिशन 1- िरेलू काय्मकता्म को हनुन?
तयो एक आर वयसकत हो जसले िरको कार गद्मछ, तनयोकता को 
वयव्थिापन र पय्मवेक्षणको लागी, पनुनरुतथिानको लाधग, ज्तै चालक, 
नानी, पकाउने, बागवानी र रनोनयन गनने गछ्मन।

रिशन 2- के तपाइँलाई अननुबंि त्बना कार गनने अननुरतत 
छ?
तपाईं लाई केवल त्बभाग दवारा मलणखत र रिराणणत दवारा रारि 
काय्मरत हनुन सकननुहनुनछ, र तीन रिततरा तयार हनुननुहोस;् तपाईलाई 
एक रिततमलप्प, तनयोकतालाई अकयो, र तसे्ो ले श्रर रंरिालयको सक्षर 
प्वभाजन संग जमरा भएको छ।

रोजगार को अननुबंि को त्बना एक काय्मकता्म को रोजगार को कनु न ै
पतन वयसकत (5,000) ररयलस भनदा अधिक को लागी उततरदायी 
हनुनेछ।

रिशन 3- रोजगारको लागी कनु न भाषारा समझौता ह्ताक्षर 
गररनेछ?
रोजगारी को अननुबंि अरबी रा तयैार गररनेछ, र अकयो भाषा 
रा अननुवाद संग संलगन हनुन सकछ। दनुईवटा पाठहरूको बीचरा 
असहरततको सनदभ्मरा, अरबी पाठलाई ओभरराइज गररने छ।

रिशन-4 ्डटेारा अननुबंिरा के के सरावेश हनुननुपछ्म? 
• रोजगारदाताको नार, राष्ट्ीयता र तनवासको ्थिान

• कर्मचारीको नार, राष्ट्ीयता र तनवास ्थिान।
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अधयाय 5
िरेलनु रजदरूहरु5



• अननुबंिको अनतयको मरतत।

• काय्मकता्मलाई सौंपाएको कारको रिकार र रिककृ तत।

• काय्मको सनुरुवात, र सरयावधि अवधिको मरतत। सरयावधि को 
भनुकतानी गररनेछ, र श्रर6 रंरिी दवारा तनिा्मरण गररनेछ।

• नवीकरण र टमर्मतनयरेनटको समझौता र सत्महरूको अवधि। 

• ्वीककृ त वेतन र भनुकतान प्वधि र भनुकतानी मरतत।

• कनु न ैपतन रिाविान वा ्डटेा 2017 को कानून संखया 15 को िरेलू 
श्रमरक रा रिदान गररएको अननुसार।

रिशन-5 - रोजगारको लाधग नयूनतर उरेर के हो?
अठारह वष्म वा 60 बष्म भनदा कर उरेरका पनुरुषहरु को भतती र 
रोजगार तनप्षद्ध गररनछ। तनयोकतालाई यहद उनीहरूको उललङिन 
गद्मछ भने उसलाई (10,000) दस हजार ररयालहरू दवारा दसण्डत 
गररनेछ। श्रर वा ततनको रितततनधिले अधिकतर उरेरको सीरालाई 
कर गन्म सकदछ।

रिशन 6- तनयोकताको दातयतव के के हनुन?
• पया्मपत खाना र आवास, पया्मपत ्वा््थय हेरप्वचार रिदान गनने,

• यहद तपाई त्बरारी हनुननुहनुनछ वा कार गदा्म िाइत ेभएरा तपाईले 
कनु न ैपतन प्वततीय बोझ त्बना दबाइहरु र धचककतसा आपूतत्म गररने छ।

6. नवीनतर तनयरको लागी श्रर रंरिालयरा औननुहोला।
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• तपाईं य्तो वयवहार गननु्महनुनछ जनुन तपाईंको समरान र तपाईंको 
शरीरको सनुरक्षाको संरक्षण गद्मछ।

• तपाईंको जीवन वा ्वा््थयलाई खतरारा पान्म नहदईने छैन, 
वा तपाइँलाई शारीररक रूपरा वा रनोवैज्ञातनक रूपरा कनु न ै पतन 
तररकारा हातनकार हनुन हदईने छैन।

• तपाईं त्बरारी बेला कार गनने नगनने।

• दैतनक बे्कहरूरा वा सपताहांतरा कार गन्मको लागी तयहाँ 
तनयोकतासँग एक समझौता हनुनेछ।

नवीनतर तनयरको लागी श्रर रंरिालयरा औननुहोला।

• तनयोकताले धग्री रनुद्राको अनतरा कधथित रनुद्रा रा सहरत रामसक 
वेतन ततननेछ, र अकयो रहहनाको तसे्ो हदन भनदा पतछ। तपाईंको 
तनयोकता तपाईंको वेतनबाट ररलीज हनुने छैन जब समर तयो 
रिराणणत गद्मछ कक उसले यसलाई तपाइँको बैंक खातारा जमरा 
गरेको छ वा ह्ताक्षर गरेको समझौता अनतग्मत नगदरा तपाईंलाई 
यो ्डमेलभर गररएको छ जनुन तपाइँले पूण्म भनुकतानी रिापत गननु्मभएको 
छ। तनयोकतालाई यहद उनीहरूको उललङिन गद्मछ भने तयो भनदा 
राम्ो (10,000) दस हजार ररयालहरू दवारा दसण्डत गररनेछ।

रिशन-7 के यो तपाईं बाट पनुनरुतथिानको खच्म कटौती गन्म 
वैि हनुनेछ ? 
यो देशरा लयाउने रिकरियाहरूको लाधग तपाईंको वेतनबाट कनु न ैशनुलक 
वा वयय कटौती गन्मको तनयोकता लाई तनषेधित गररएको छ।
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यहद तनयोकताले उनीहरूको उललङिन गद्मछ भने उसलाई (10,000) 
दस हजार ररयालहरू दवारा दसण्डत गररनेछ।

रिशन 8- के यो तनयोकताको लाधग तपाईंलाई कतार बाहहर 
कार गन्म बाधय पाद्मछ?
तपाईंको तनयोकता तपाईंको पूण्म सहरतत त्बना कतार बाहहर कार 
गन्मबाट तनषेधित गररएको छ।

यहद यो सात्बत भएको छ कक तनयोकता तपाईंको सहरतत त्बना अकयो 
देशरा कार गन्म को लागी जाँदैछ वा ्थिानानतररत हनुँदैछ, तपाइँ 
सेवा क्षततपूतत ्मको अनतय गन्म आफनो पूण्म अधिकार को बखत आफनो 
अवधि सरापत गन्म अति आफनो समझौता सरापत गन्म सकननुहनुनछ। 
तपाईं पतन तनयोकता को खच्म रा रूल वा तपाईंको तनवास देशरा 
फका्मइनेछ।

तपाईंलाई मशकायत दावी गन्म श्रर समबनि प्वभाग वा कयाप-इटाली 
पनुमलस केनद्रहरूरा जाननुपछ्म। तपाईं सललाह र सहयोग रिापत गन्म 
रासष्ट्य रानव अधिकार करेटीलाई पतन दृसष्टकोण गन्म सकननुहनुनछ।

रिशन 9- िरेलू कर्मचारीहरूको लाधग दैतनक अधिकतर 
कती िणटा हनुनेछ?
कारको अधिकतर दस िणटा रितत हदन हनुनेछ, जब समर अनयतया 
सहरत भएन, उपासना, आरार र खानेको लाधग अवधि संग 
अनतवा्मता्म गररनछ, र यी अवधि कार गनने िणटाको गणनारा 
सरावेश हनुँदैन।

यहद तनयोकताले तयो उललङिन गद्मछ भने उसलाई पाँच हजार 
ररयाल (5,000) भनदाबढी दसण्डत गररनेछ ।
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रिशन 10- के तपाईसँग एक कर्मचारीको रूपरा सापताहहक 
छोडने अधिकार छ?
हो, रोजगारी अननुबंि रा तनयोकता संग सहरत भएको सेट गन्म 
को लागी तपाईं कमतीरा तसेयो िणटा भनदा कर िणटाको भनुकतानी 
सापताहहक छा्डन अधिकार हनुनछ।

यहद तनयोकताले राधथि उसललणखत साक्यहरुलाई उललङिन गद्मछ 
भने उसलाई पाँच हजार ररयाल (5,000) भनदाबढी दसण्डत गररनेछ।

रिशन 11- के तपाईं एक कर्मचारीको रूपरा वाप्ष्मक छनु टिीको 
लीना सकननु हनुनछ ? 
सेवाको रितयेक गे्भरीय वष्मको लाधग तपाईं तीन हपताको भनुकतान 
वाप्ष्मक हकदार हनुननुहनुनछ, र तपाइँले यसलाई खारेज गन्म सकननुहनुनछ 
र गनतवयको मरतत र ्थिान रोजन सकननुहनुनेछ, जबसमर अनयथिा 
तपाईंको लाभको त्बना पूवा्मग्हरा सहरत हनुदैन। 

तपाईं रूल देश आफनो कफतती वा प्वरान ककराया हटकटको हकदार 
हनुननुहनुनछ वा जब तपाईले सेवारा दनुई वष्म त्बताउननुभएको छ, तपाईंको 
सब ैछोरो खच्म वा यसलाई छोडननुभएको छ। यहद यारिा असनतर हो 
भने, तपाइँ केवल तपाईंको गकृह देश वा तनवासको ्थिानरा एक-
टाढाको हटकटको योगय हनुननुहनुनछ।

यहद तनयोकताले राधथि उसललणखत साक्यहरुलाई उललङिन गद्मछ 
भने उसलाई पाँच हजार ररयाल (5,000) भनदाबढी दसण्डत गररनेछ।

रिशन 12- के तपाईंले एक कर्मचारीको रूपरा कार गदा्म 
चोटलागेरा क्षततपूतत ्मको पाउननु हनुनछ? 
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कारगदा्म लागेको चोटहरूको लाधग तपाईंको रनुआवजा 2004 को श्रर 
कानून संखया 14 को रिाविानहरू अननुसार हनुनेछ।

• यस पनुस्तकारा अधयाय 7 हेननु्महोस ्- कारको चोट र क्षततपूतत ्म 
बारे उललेख गाररएको छ 

रिशन -13- के तपाईंसँग एक कर्मचारीको रूपरा सेवा 
लाभको अनतय रिापत गनने अधिकार छ?
एक तनयोकताले 22 बष्म, 2017, जनुलाई 2017 को कानून संखया 15 
रा बमलयो गरीएको कर्मचारीहरू रा रहेको मरततको आिाररा कर 
से कर एक वष्म खच्म गरी िरेलू कर्मचारीलाई बोनस सेवाको अनत 
भनुकतानी गन्म सजमरेदार हनुनेछ।

यो बोनस दनुव ैपक्षका बीच समझौतारा तनिा्मरण गररनेछ। यो सेवा 
कमतीरा तीन हपतासमर सेवारा खच्म गररनछ। एक िरेलू काय्मकता्म 
सेवारा खच्म गररएको अवधि दवारा गनुणा वष्म को अशं को अधिकार 
हनुनेछ। यहद तनयोकताले राधथि उसललणखत साक्यहरुलाई उललङिन 
गद्मछ भने उसलाई पाँच हजार ररयाल (5,000) भनदाबढी दसण्डत 
गररनेछ।

रिशन 14- के यो तनयोकताको लाधग तपाइँलाई सेवा 
फाईदाहरूको अनतबाट बचन अननुरतत हदनछ?
एक तनयोकता त्बना चेतावनी त्बना एक िरेलू काय्मकता्म खारेज गन्म 
सकछ, र उनको सेवा को त्बना बोनस को अनत त्बना उनको लाधग 
खारेज गररयो, यहद एक काय्मकता्म ले कानून संखया को रिाविान रा 
तनहद्मष्ट कत्मवयहरु भरी 15 को 2017 रा िरेलू कर्मचारीहरु या श्रर 
अननुबंि रा सरझौता गरेरा।
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रिशन 15- िरको कर्मचारीको रूपरा तपाईंको दातयतव र 
कत्मवयहरू के हो?
• देशको काननुन, सारासजक परमपरा र परंपराहरु संगै, साथि ैिामर्मक 
र नतैतक रूलयहरु संग रहननुहोस।्

• तयसो भएरा कार गनने सहरतत, र कनु न ैअनय काय्महरू जनुन आफनो 
आफनै रा हनुननु आवशयक छ, ईरानदारी र रेिरता पनुब्मक।

• एक तनयोकताको गोपय, पसैा र समपसततको रक्षा गननु्म, र उहाँका 
दश्मकहरूसँग रहननु, तनयोकताको चासोरा कनु न ैहातनदेणख जोधगन, र 
राधथिको सबतैतर धयान हदननु।

• एक तनयोकताका तनदनेशनहरू र अ्ड्मरहरू पालन गननु्म, र उनीहरूको 
साथिरा उनीहरूलाई पनुनः इष्टतर तररकारा राखननुहोस,् जबसमर 
उनी काननुन वा श्रर समझौताको उललङिनरा छैनन,् वा आफनो 
जीवन, पैसा, वा तसे्ो पक्षहरूको जीवन वा पसैा बेवा्ता गरेरा 
खतरा हनुनसकछ।

• आफनो कारको लाधग काय्मकता्मलाई सौंप्पएको व्तनुहरूलाई 
सनुरक्क्षत गननु्महोस,् र उनको रियोगको रिककृ तत अननुसार, र उनको सेवा 
फाइनासनसंग गरेर तनयोकतारा फकक्म ने ज्ता व्तनुहरू हयान्डल 
गननु्महोस।्

• अरूसँग कनु न ैकारबाट जोधगन, यसलाई पनुनमर्ममलत होस ्वा होइन, 
राजयरा बमलयो तनयर वा तनयरहरूको रिाविानहरूको प्वपरीत 
हनुनेछ।

• राम्ोसँग एक तनयोकता, ततनको पररवार, र उहाँका साथि रहने 
वयसकतहरूलाई राम्री वयवहार गननु्महोस,् र प्वशषे गरी वकृद्धहरूलाई 
हातनकारकबाट बचाउननुहोस।् 
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रिशन 16- तपाईं आफनो सेवाको बोनसको अनतयरा पूण्म 
अधिकारको रक्षा गदा्म तपाईंको अवधिको अनत भनदा 
पहहले श्रर समझौता सरापत गन्म सकननुहनुनेछ?
हो, तपाईं तनमन रधये कनु न ैपतन िटनारा हनुन सकननुहनुनेछ:

• यहद एक तनयोकताले यस कानूनको वा रिाविानरा तनहद्मष्ट 
दातयतवहरू पूरा गरेको छैन। 

• यहद एक तनयोकता, वा एक वयसकत उनको दवारा आदेमशत, 
रोजगारको सत्महरूको सनदभ्मरा, कारदार संग एक अननुबंि सरासपत 
को सरयरा िोखा हदएरा।

• यहद एक तनयोकता वा ततनको पररवारको सद्यले कारदारलाई 
आरिारक गछ्म, जसले कारदारलाई शारीररक रूपरा वा उनको 
जीवनलाई हातन पनुऱयाउँछ।

• एक गमभीर खतराको िटनारा जो कारदारको सनुरक्षा वा 
्वा््थयलाई िमकी हदइनछ, एक तनयोकता खतरनाक धथियो थिाहा 
पाए, र यसलाई हटाउन खोजेन भने।

रिशन 17- काय्मकता्म र तनयोकता बीच प्ववादको िटनारा 
क्ता रिाविानहरू लागू गननु्मपछ्म?
एक तनयोकता र एक कर्मचारीको बीचरा प्ववादहरू, यस कानूनको 
रिाविानका लागी समबनि वा श्रर अननुबंिलाई राधथि उललेख गररएको 
श्रर काननुनको अधयाय गयारह (त्बई) रा रिदान गररएको छ।

• अधयाय 10 को लाधग - नयायरा पहनुँच।
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खण्ड छ 6
छनु टिी सनुरक्षा र ्वा््थय, 
सारासजक हेरप्वचार



रिशन 1- तपाईंको सनुरक्षा कोयर राखन को लागी तनयोकता 
को कत्मवयहरु के हो?
तनयोकता वा उनको रितततनधि हरेक कर्मचारीको सगाईको सनुरुवातरा 
उनीहरुका खतराहरु र खतराहरु को बारेरा जानकारी गराउनेछ जसले 
पतछ लागन सकछ र सनुरक्षाको लाधग सनुरक्षा उपायहरु लाई सूधचत 
गननेछ र पतछ एक सनुनदर ठाउँ को वयावसातयक ्वा््थय र खतरों 
को कार को सनुरक्षा को लाधग सनुरक्षा को अवलोकन को राधयर ले 
उनको प्व्तकृत तनदनेश उनको खतरनाक काय्म को रिदश्मन को सरयरा 
रिकट भएको छ। तनयोकताले कनु न ैपतन चोट वा बीरारीबाट कार 
गनने रिररा कारदारलाई रिोटेसकटङग गन्म सब ैसाविानीपूव्मक उपाय 
मलनेछ जनुन यसको ्थिापनारा कार गद्मछ वा कनु न ैदनुि्मटना, दोष वा 
त्बचछेदनबाट। र तयसरा आगोबाट उपकरणहरू। 

तनयोकताले उनीहरूको साविानी रिदान गन्म को लागी कनु न ैपतन रामश 
संग रजदरू बोझ कारदार वा कटौती गन्म सकदैन।

तनयोकताले कारका ्थिानहरूरा ्वचछता र राम्ो वेंहटलेशन सनुरक्क्षत 
गन्म सकने उपायहरू मलनेछ र उपयनुकत रिकाश र पोषण योगय पानी, 
्वचछता रिदान गननेछ।

र ड्नेेज, यस सनदभ्मरा सक्षर अधिकारीहरू दवारा जारी गन्म तनयर 
र तनण्मय अननुसार।

तनयोकताले पाँच देणख 20 बष्म समरका कारदारहरू रोजगारी गन्म 
सकदछन ्ततनीहरूलाई उपयनुकत धचककतसा अधिकारी दवारा तनिा्मररत 
औषधिको उपकरण र उपकरणसँग पहहला पहहला सहायताको लाधग 
तयार पाननु्महोस।् बाकस ्थिापनारा एक साढे ्थिानरा राणखएको 
छ र काय्मकता्महरूलाई उपल्ि हनुनेछ। बकसको रियोगलाई पहहलो-
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अि्म धचककतसा सेवा उपल्ि गराउने काररा लागेका कारदारलाई 
सङकलन गररनेछ।

यहद कर्मचारीहरूको संखया बीस-पाँच भनदा बढी कारदारहरू एक 
बकसका काय्मकता्महरूको रितयेक सरूहको लाधग पाँच देणख पाँच-पाँच 
काय्मकता्महरूको लाधग तनहद्मष्ट गररनेछ।

यहद ्थिापनारा श्रकृङखलाहरूको संखयाले कारदार कारदारहरू भनदा 
बढी छ भने तनयोकता पहहलो सहायता बकस को अततररकत ्थिाप्पत 
रा पूण्म-सरय रेड्डकल नस्म तनयनुकत गननेछ।

यहद कर्मचारीहरूको संखयारा पाँच सय कारदारहरू भनदा अधिक छ 
भने तनयोकताले उनलाई कमतीरा एक धचककतसक र एक नस्म को 
लागी एक सकलतनक नार हदनेछ।

आवधिक धचककतसीय चेक अप अपठयारोरा खतरनाक को लागी 
काय्मकता्महरु रा कार गररनेछ जो कार को सब ैगततप्वधियों रा 
कार को सब ैगततप्वधियों संग कार रा शामरल खतरों को लाधग 
उपयनुकत हनुनछ।

सक्षर रिाधिकारीहरू दवारा तनहद्मष्ट तनहद्मष्ट उपायहरू य्तो जाँच 
अप र अनतराल को रिकार तनहद्मष्ट गद्मछ जसरा ततनीहरू बाहहर 
जान सककनछ।

तनयोकताहरूले यी चेक-अपहरूको नतीजाहरूलाई कारदारको बारेरा 
फाइलहरूरा राखनेछ।

यहद चेक-अपको नततजा काय्मकता्मको रिवकृततले वयवसातयक रोगहरू 
रधये एक संग देखाउँदछ भने तनयोकताले प्वभागलाई सूचना हदनको 
तीन हदनमभरि न ै सूधचत गननेछ जसले यसको जाँचको पररणार 
जानदछ।
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काय्मकता्महरूले कर्मचारीहरूलाई रोजगारीबाट टाढा टाढा र यातायातको 
सारानय स्ोत उपल्ि छैनन ् भने तनमन सेवाहरू रिदान गददैन: 
उपयनुकत सािनहरू वा उपयनुकत सरायोजन वा दनुव।ै

• पोषण योगय पानी

• उपयनुकत खादय पदाथि्म वा यसको रिापत गनने राधयर बाट भतनएका 
्थिानहरू मरन-इ्टरको तनण्मयदवारा तनहद्मष्ट गररनेछ।

कर्मचारीले पचास कर्मचारीहरू वा बढी कार गद्मछन ्- ततनीहरूलाई 
सारासजक सेवाका साथि तनहद्मष्ट गनने तनण्मयले रंरिीको तनण्मयले 
कारको ्थिानलाई धयान हदईरहेको छ 

यसको पररस्थितत र ्थिापनारा कारदारहरूको संखया।

यहद तनयोकता य्तो साविान रहन असफल भएरा, वा श्ररको 
सनुरक्षा वा सनुरक्षाको लाधग गमभीर खतरा हो भने, श्रर सेवकाईरा 
कमपाइनट प्वभागले रनुद्ालाई सनदभ्म गद्मछ कक काय््म थिल बनद गनने 
तनण्मय जारी गनने समपूण्म या भाग रा, या एक या अधिक मरमसनहरु 
को कार, जब समर खतरे को कारण देणख गायब हो, जब समर 
तनयोकता को बंद या अवरोि को सरयरा पूरा रा कर्मचारीहरु को 
वेतन को भनुगतान गननेछ।

• नोट: यहद तपाईं तनरा्मण र इनफ्ा्ट्कचर क्षेरिरा कार गददै 
हनुननुहनुनछ भने, अधिसूचनाका काय्मकता्महरूरा अधयाय 9 रा थिप 
जानकारी हेननु्महोस।्
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रिशन 2 - तपाईंको सनुरक्षा कायर राखन तपाईंको कत्मवय 
के हो?
काय्मकता्मले कारदारको ्वा््थयको संरक्षण वा सनुरक्षालाई सनुरक्क्षत 
राखने वा हातनकारक इरादा वा कनु न ैउपकरण वा तो्डफो्ड गन्म नचाहहने 
तनयोकताका तनदनेशनहरूको काया्मनवयनलाई रोकनको उद्ेशयरा कनु न ै
पतन काय्मवाही गन्म सकदैन। यस उद्ेशयका लाधग तयैार उपकरणहरू।

काय्मकता्मले सनुरक्षा यनरिहरू र वदटीको रियोग गरी तनयोकतादवारा 
तयार गरेको र सबलैाई पालन गद्मछन ्

तनयोकता को तनदनेश चोटहरु र रोगहरू देणख कारदार को रक्षा रा 
उद्ेशय।

• नोट: यहद तपाईं तनरा्मण र इनफ्ा्ट्कचर क्षेरिरा कार गददै 
हनुननुहनुनछ भने, अधिसूचनाका काय्मकता्महरूरा अधयाय 9 रा थिप 
जानकारी हेननु्महोस।्
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रिशन 1 कारगदा्म िाइत ेभए के हनुनछ ?
ककृ पया 2004 को श्रर कानून संखया 14 रा तामलका 1 र तामलका 
2 रा वयावसातयक चोटहरूको संकेत गननु्महोस ्

तपाईंको कत्मवयको सरयरा दनुि्मटनाको कारण चोट लागेरा कार बाट 
तपाईंको कफता्म पतन हनुन सकछ, रिदान गररएको छ कक तपाईं यारिा वा 
कारबाट अवरोि छैन वा तपाईंको सारानय, दैतनक राग्मको कारको 
्थिानरा उलटाइनछ। कार गदा्म चोटहरु बाट रकृतयनु पानी हनुन सकछ, 
र कानूनी वाररस य्तो रारलाहरुरा क्षततपनुतती को हकदार हनुने छ।

रिशन २ चोट वा रकृतयनुको अव्थिा क्तो रिकरिया जनाईने 
छ?
यहद काय्मकता्म कारको सरयरा वा यसको कारणले वा कार गद्मछ \ 
चोट पनुया्मउँछ भने, तनयोकता वा उसको रितततनधिले िटनाको पनुमलस 
र वयव्थिापनलाई तनुरुनतै सूधचत गनदै पद्मछ।

अधिसूचनाले कारदारको नार, उरेर, वयवसाय, ठेगाना र राष्ट्ीयता, 
िटनाको प्ववरण र यसको पररस्थितत सरावेश गद्मछ, र उपचाररा 
मलने उपायहरू वा यसलाई उपचार गन्म सरावेश गद्मछ।

अधिसूचनाको रमसद गदा्म, पनुमलसले आवशयक जाँच र गवाहहरूको 
गवाही, तनयोकता वा ततनको रितततनधि र िायल वयसकतको प्ववरण 
र रेक्ड्मरा रेक्ड्म गररनेछ, यहद रारला यतत अननुरतत हदनछ। उकत 
काय्मरिररा उनीहरुका अननुसार उकत काय्मरिररा उकत काय्मरिररा 
सहभागी हनुन लागेका छन। यहद यो आवशयक छ भने। अननुसनिानको 
पूरा भएपतछ, पनुमलसले पठाउनेछ
रिततवेदन प्वभागको रिततमलप्प प्वभागले पूरा गन्म अननुरोि गन्म सकछ

अननुसनिानले यो आवशयक छ भने।
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खण्ड सात 7
कार गदा्म चोट लागेरा क्षततपनुतती



रिशन 3- यहद तपाई चोटको साथि काररा फक्म न बाधय 
भएरा क्तो कदर मलन सककनछ?
यहद तपाईं र तनयोकता बीचको प्ववाद, त्बरारी, वा अननुसूधचत वा 
तनरनतर उपचार समबनिी कार वा अनय रेड्डकल रामरलारा सर्या 
पनुनरुतथिान गनने क्षरताको रूपरा उठदछ भने, रि्थिानले प्वषयलाई 
उधचत धचककतसा रिाधिकारीलाई तनण्मय गननेछ, जसको तनण्मय आफनो 
वयावसातयक अधिकार क्षेरि मभरिको रामरलारा असनतर हनुनेछ।

उपयनुकत उपचार रिाधिकरण दवारा तनिा्मररत धचककतसक को खच्म रा 
उधचत उपचार हनुनेछ।

तपाईंले आफनो उपचारको अवधिरा छ रहहना समर पूण्म वेतन 
रिापत गननु्महनुनेछ। यहद उपचार छ रहहना भनदा बढी लागछ भने, 
तपाईंले आफनो वेतन को आिा पाउननुहनुनेछ जब समर तपाईं पनुरा 
तररकाले बरारद वा ्थिायी रूपरा असक्षर पाररएको छैन।7

रिशन-4 के यो तपाईंको काननुनी चोट वा रकृतयनु को क्षततपूतत ्म 
हदन अ्वीकार गन्मसकछ? 
हो, यहद तपाई जानबूझरे िाइत े हनुननुभयो शराबको रिभावरा परी 
चोटपटक वा रकृतयनुको भयो भने कानूनले तपाईं को सजमरेदारी मलने 
छैन। 

यहद तपाइँ रेड्डकलरा जान नरानने राम्ो संग जाँच वा उपचार गन्म 
अ्वीकार गनने गननु्मभयो भने वा धचककतसा रिमशक्षक सललाह हदएको 
कनु रा रननू भएन भने वा सनुरक्षाका उपायहरू वा तपाईंको तनयोकताका 
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तनदनेशन रननू भएन भने य्तो अव्थिा रा कानून ले क्षततपूतत ्म हदन 
अ्वीकार गन्मसकछ । 

रिशन 5 - भनुकतानी गनने सरय कती हनुनेछ? 
तनयोकताले क्षततपूतत ्मको लाधग ततननु्मपछ्म , यनुवा हदनको इततहास 
तनसष्रिय हनुन वा सक्षर हनुन योगय कारदार सात्बत हनुन सकछ 
असक्षरता सरथि्मन जांचको पररणारको रूपरा कार कर्मचारीहरूले 
कोषाधयक्षको अदालतको लाधग क्षततपूतत ्म ततन्म हदननु पछ्म , रकृतयनु को 
पंद्रह हदन मभरि या तनवेश को सरापन ततधथि को मभरि, उतसवले 
रकृतयनुको कारणले कारको सरथि्मन गद्मछ।

रिशन-6 के समभव छ तपाईंको अधिकार गनुमयो? रकृतयनुको 
रनुआवजा वा उनीहरूको समपदाले पाउने छन ?
असक्षरता स्थितत, वा रकृतयनु मरतत पतछ एक वष्मको अनतय पतछ, 
असनतर रेड्डकल ररपोट्मले क्षततपूतत ्म वा रकृतयनुको सजा को अधिकारलाई 
रेटाउँछ।
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7. ककृ पया 2004 को श्रर कानून संखया 14 रा तामलका 1 र तामलका 2 रा वयावसातयक चोटहरूको संकेत गननु्महोस ्
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रिशन -1 के तपाईंलाई कनु न ैपतन श्रमरक सं्थिाहरू सारेल 
हनुन अधिकार छ?
30 वा बढी कारदारहरू रोजेर रितयेक ्थिापनारा, “संयनुकत” समरतत 
“को गठन गररनेछ, जसको रितततनधिहरु तनयोकता र कारदारहरू, 
र यो धयान हदननुपछ्म कक आिा समरततको सद्य तनयोकता र 
ततनीहरूका अनय आिा श्रमरकों को रितततनधितव गद्मछ। 

रितयेक सनुप्विाका कर्मचारीहरूले उनीहरूको रितततनधितव- रितयक्ष 
रतदान दवारा संयनुकत समरततरा राखछ ।8

संयनुकत समरततले समबसनित सब ैरनुद्ाहरू अधययन र छलफल गननेछ 
श्रर बजाररा कार गन्म, को संगठन सहहत कार, उतपादन र प्वकास 
बढाउने तररका, सनुिार उतपादकता, श्रमरक रिमशक्षण काय्मरिरहरू 
र जोणखर पूव्म राधयरहरू- धयान हदननुहोस,् र वयावसातयक संग 
अननुपालन को ्तर रा सनुिार ्वा््थय र सनुरक्षा तनयर र सारानय 
कूल प्वकासको प्वकास कारदारहरूको तौल- श्रमरक संगठनहरू कनु न ै
पतन गततप्वधिरा संलगन हनुन तनषिे गररएको छ। राजनतैतक र 
िामर्मक रामरलारा लागे, वा तयार गन्म, प्रिनट वा रिकाशनहरू 
प्वतरण गननु्महोस ्जनुन राजयलाई हातनकारक गद्मछ वा शत्महरू तत 
जनुन ततनीहरू अवस्थित छन,् वा आधथि्मक अननुशासनरा संलगन हनुन 
वा रंरिालयको अननुरोदन त्बना दान र अननुदान ्वीकाछ्मन ्श्ररको।

रिशनग 2- हडतालको लाधग के हो?
यहद सारानयको तीन-चौथिाई हडताल गन्म ्ट्ाइक गन्म समभव 
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8. ककृ पया सद्यताको शत्महरु र चनुनावी रिकरिया का रिकरियाहरु जननकोलागी श्रर रंरिालय सक्षर 
रिाधिकारी संग सनुझाबमलननुहोला।

खण्ड आठ 8
रजदनुर संगठनहरू र ्ट्ाइकहरू
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छ पेशाका कारदारहरूको समरततरा, र तनयोकता हदने पतछ 
कमतीरा दनुई हपताको नोहटस ्ट्ाइकरा जान अति। यसको अलावा, 
आयोजकहरू रिापत गननु्मपद्मछ श्रर रंरिालयबाट अननुरोदन, जनुन सँग 
सरनवय हनुनेछ गकृह रनरिालयले हडतालको सरय र ्थिान तय गनने, 
कनु न ैराजयको रामलकको ्वामरतव वा तनजी समपसतत साब-िोर वा 
ततनीहरूको सनुरक्षा रिभाप्वत सारानय वा आवशयक ्थिापनाहरूरा 
्ट्ाइक गन्म तनषिे गररएको छ ज्त ैगयाँस, पेट्ोमलयर र उदयोग 
संग समबसनित, पावर, पानी, बंदरगाह, हवाईअड्डा, अ्पतालहरू र 
यातायात सेवाहरू। सब ैसमभावनाहरू हटाउन ्ट्ाइकहरू ररसोट्म गन्म 
तनषिे गररएको छ कर्मचारी र बीचको समझौता वा रधय्थिताका 
लाधग कानूनको तनयरहरू अननुसार ।
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खण्ड नौ 9
अधिकार र कत्मवयहरूको 
तनरा्मण काय्मकता्म



पहहलो: रोशन शत्महरू:
रिशन 1 उपयनुकत आवासको आवशयक रिाविानहरू के 
हनुन?
तनरा्मण काय्मकता्महरूको सत्म र तनहद्मष्टीकरण तनमनाननुसार छन :

साझा कोठाहरूरा, रितयेक कारदारको लाधग रिदान गररएको क्षेरि 4 रीटर 
भनदा कर हनुननु हनु ँदैन।

रितयेक कोठारा, चार भनदा बढी कारदारहरू ब्न सकने छैनन।

सारानय आवास मशप्वरहरू, र अ्थिायी आवासरा आठ कर्मचारीहरू-

रिवेश, गमलयारे, छत र सेलरहरू रियोग गननु्मपनने छ कर्मचारीहरूको लाधग 
आवास क्षेरि।

प्वन्डोजले तार जाल हनुननु पछ्म ताकक कनु न ैकीरा वा िूल रिवेश नहोस।्

कोठाहरू मभरिी हनुननुपछ्म अतन रिाककृ ततक रिकाश र प्वदयनुत रिकाश को 
पया्मपत रिाविान हनुननु पनने छ ।

रिशन 2 कनु न आिारभूत फनतीचर र उपकरण चाहहए 
तनयोकता संग आवास रिदान गद्मछ?
• बे्डहरू गद्ाहरू र उपयनुकत आवरण र कप्डा राखन अलरारीहरू । कनु न ै
्डबल बे्डहरू अननुरतत हनुनेछैन।

• पया्मपत हावा कं्डीशनर र वेंहटलेशन फयानहरूको रिाविान।

• रितयेक 20 कारदारहरूको लाधग एक पानी कूलर तीनको साथि रिदान 
गररएको छ

• रोरबतती मसरेमरक कफलटर; कनु न ैफाइबर वा थे््ड कफलटरहरू अननुरतत 
हदइएको छैन।
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• भोजन को भं्डारण को लाधग रिशीतन, आकार को आिार रा आकार

• ढककन संग कचरा त्बन, र क्डा कचरा बैग।

• कर्मचारीले आवास को लाधग आवास को लाधग असाइन गननु्म पछ्म ,

• र एक पय्मवेक्षक को रखरखाव को तनयोकता को सूधचत गन्म को लागी 
पनुन:

• पहहलो ए्ड बकस, पया्मपत एंटीसेसपटकस र पछाड्डको साथि।

• एक शौचालय, राम्ो मभतता, पया्मपत रिकाश र पानी को ताप संग -

• एर हरेक 8 कर्मचारीको लाधग।

• कर्मचारीले ठीकसँग आवास कोयर राखननु पछ्म , र ्ड्डनुच-

• टोनहरू रर्मत वा रिाविानका लाधग बनाइननु पछ्म

• रजदनुरहरूको वेतन

रिशन 3 अ्थिायीताको लाधग के के आवासहरू हनुनेछ? 
काय्मकता्महरूको संखयाको लाधग पया्मपत फनतीचर संग भोजन कक्ष

रेष स्रिनसँग उपल्ि अ्थिायी आवासरा रहन ढोकाहरूरा, प्वन्डोहरू, 
कोराहरूको साथिरा।

यहद आवासरा 100 भनदा बढी कारदारहरू छन ् भने, एक प्वशषे 
रिथिर्ड कोठाको योगय नस्मदवारा राणखएको हनुननुपछ्म।

सील र कचरा को तनपटान को लाधग उधचत रिणाली तनयमरत रूप देणख,

मयानहोल्ड र फोहोर संग्ह एकाइहरु संग।

अनय रियोजनों को लागी कर्मचारीहरु को आवास को उपयोग गन्म 
गैरकानूनी छ।
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तनयोकता आगो अलार्म र प्व्फोटकहरु लाई एमस्ड रिदान गन्म बाधय छ।

प्वभागका तनयरहरू आगो लगाउँदा।

लोड्डगं पहहलो सहायता बकसको साथि पया्मपत संग रिदान गररननु पछ्म

पछाड्ड र एसनटसेसपटकस।

दोस्ो: कारको ्थिानका लाधग समबसनित सारग्ीहरू:
रिशन-1 तपाईं कसरी कार गददै हनुननुहनुनछ ्थिापनाका 
तनयरहरूसँग पररधचत हनुननुहनुनछ?
एक कर्मचारी जो दस जना कर्मचारीहरू भना्म गददै छन ्वा िेरैले देखाउनै 
पछ्म मभरिको रिदश्मन बो्ड्मरा ्थिापनाको तनयर ्थिापना। 

बो्ड्म एक रिरनुख र फाँटरा पद्मछ ससजल ैसंग धयान हदइने ्थिान। य्ता 
तनयरहरू पूरै हनुन ्

काय्मकता्म र ्थिापना बीच समझौताको भाग।

रिशन-2 तपाईलाई खतरारा पदा्म के गननु्महनुनछ? काररा 
तपाईको सनुरक्षा क्तो रहने छ ?
तपाईलाई यो जोणखर तनयोकतालाई सूधचत गन्म आवशयक छ र यो 
कानूनी हो, यहद यसको कनु न ैजवाफ छैन भने, तपाईं श्रर ्डी- एकीकरणको 
अधिसूचना र यी सत्महरू। तपाईं सकननुहनुनछ

रासष्ट्य सनुरक्षा समरततलाई पतन सूधचत र रद्त गननु्महोस ्

रिशन 3 के यो ्थिापनारा वयसकतगत कार तपाईंको 
काननुनको लाधग काननुनी रूपरा रियोग गन्म वैि छ?
यो रिबनिकहरू र तनदनेशकहरूको लाधग तपाईंलाई वयसकतगत कार गन्म 
को लागी तनषिे गररएको छ, र ततनीहरूले अपरान वा दनुवय्मवहार गन्म 
सकदैनन।्

53

रिशन 4 वयावसातयक सनुरक्षा अव्थिाहरू के हो?
यस सनदभ्मरा श्रर कानून र सेवकाई-समबनिी तनण्मयहरू आवशयक छ-

employers कार रा सनुरक्षा को लाधग सब ैआवशयक साविान रहननुहोस।् 
यीरधये सबभैनदा रहततवपूण्म तनमन सरावेश छन:्

• तनयोकताले तपाइँलाई सब ैकार समबनिी जोणखर र सूधचत गराउननुपद्मछ 
खतराहरू र तपाईंले सब ैसाविानीको बारेरा सजग बनाउननु पछ्म भाषारा 
य्ता खतराहरूरा तपाईंको रक्षा गन्मका उपायहरू तपाईंले पद्मछ 

• तनयोकताले तपाईंलाई सनुरक्षातरक कप्डाहरू रिदान गननु्मपद्मछ ।

• यहद तयहाँ कार क्षेरिरा खनुलला वा खनुदाई छ भने तयो रातनस मभरि 
हनुन सकछ वा खतरनाक सात्बत हनुन सकछ, ज्तै

खनुलला सनुरक्षा बाड़को साथि लाइनरा हनुननुपछ्म।

• काय्म पलेटफर्मको अव्थिारा, ततनीहरू टेकको रूपरा तनरा्मण गररननु 
पद्मछ।

नतैतक प्वमशष्टताहरू, खण्ड हनुननुपछ्म अतन सफा गनने प्वधिलाई रिदान गन्म 
यसको लाधग चढाईएको छ।

• प्वरोिी पचती सारग्ी र ्थिायी मससाहरूसँग हनुननुपछ्म सनुरक्षा साविान 
रहनछ।

रचानहरू बमलयो सारग्ीको तनरा्मण गननु्म पछ्म , पया्मपत छ काय्मकता्महरूलाई 
रोकनको लाधग बा्ड लगाउन र सनुरक्षा उपकरण धगरने देणख उपकरणको 
रियोगको बेलारा साविानी मलननु पछ्म

उचच ्वरको आवाज र कमपन, ज्तै कान रिोसेसरहरू रिदान गद्मछ

काय्मकता्महरूलाई, सनुतनसशचत गननु्महोस ् कक शोरलाई अननुरतत हदइएको 
्तर भनदा बढी छैन
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र िेरै लारो अवधिका लाधग।

• बनद गररएका इलाकाहरूरा अपरेष्ट उपकरणको लाधग रिशंसकहरू 
हटाउननु पद्मछ -

जो कक िूल, िनुवाँ वा हातनकारक गयासहरू उतपादन गद्मछ।

• त्बजनुलीको उपकरणरा सकक्म ट बे्करहरू हनुननुपछ्म।

रिशन 5 कार उपकरण गदा्म रियोग गररएका सारानहरूका 
साविान उपायहरू के के हनुननुपछ्म?
यस सनदभ्मरा जारी श्रर कानून र वाणणजय तनण्मयहरू

नयनुसजलयान्डले एवमरेनट्ी उपाधि मलने, सबभैनदा रहततवपूण्म-

 उपयनुकत रेकेतनकल मलफट उपकरणको वयव्थिा, जङगल र हनुक र 
उनीहरूको आवधिक तनरीक्षणको सनुरक्षा र उपयोधगतालाई जो्ड हदनछ।

• मलफट गनने उपकरणले अधिकतर सूचनाको संकेत देखाउँछ

मलफट क्षरता।

• कमयनुतनष्टको साथि मलफट गनने उपकरण अपरेटरको केत्बनहरू रिदान 
गननु्महोस।्

एकीकरण उपकरण।

• रेिन मलने रिररा अपरेटरको केत्बनहरूसँग उपल्ि गराइनेछ

संचार को रनुखय।

• यो गैर-योगय र अनाधिककृ त वयसकतहरूको लागी गैरकानूनी हो। उठाउने, 
र यातायात उपकरण।
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रिशन 6 कनु न प्वदयनुत सनुरक्षा साविानीहरू आवशयक छन?्
श्रर को तनयरहरु र यस प्वतत रा जारी प्वतत रंरिालय को बारे रा 
तनयोकताहरूको हेरचाह िेरै धयानपूव्मक मलननुहोस,् जाँदैछ

• इलेकट्ोतनक प्वतरण पयानल सनुरक्क्षत र ससजलोरा राणखएको हनुननुपछ्म

ठाउँहरू रियोग गन्म, स्वच अनावशयक हनुननुपछ्म।

• केबलस, ताररख, र connec रा तनयमरत चेक तनगरानी टेतनस

रिशन 7 फायर गा्ड्म सनुझावहरू अदयावधिक के के छन?्
कयाररयरहरूले आगोबाट बचनको लाधग साविानीपूव्मक उपाय पाउननुपछ्म।

अधिकाररयों अननुसार, र तदननुसार रिककृ तत र रिककृ तत गततप्वधि रिककृ तत

उतपादन उपकरण कयाररयर तनमनाननुसार मलननु पछ्म :

• अलार्म ्थिापना गन्म पया्मपत आपातकालीन राग्महरू रिदान गददै

रियोगरा आवशयक रिमशक्षण।

यसको अततररकत, बयलर र गरती को अनय स्ोतहरु, गर्म गयाँस पाइप 
को रोकन को लाधग र आनतररक दहन इसनजन तनकालदछ।

• कार गनने क्षेरिहरूरा िूम्पान रोकन र कसलैाई दण्ड हदने जो तनएर 
को अननुसार छैन उसरा रोक लगाउने।

• एसी - बनद गनने कार गनने एकाइहरू बीचको पया्मपत ्थिान बाहेक 
फायर पाठयरिर, प्वशषे गरी रकसीका क्षेरिरा,

यी क्षेरिहरूरा आतंकवाद र आगोको कनु न ैअथि्म छैन।

• कर्मचारीहरू बढावा गन्म र आगोको रासनुरा मसकाउननु अि आगो 
बनुझानेवालाहरूको रियोग गनने खयाल राखननुहोस।्
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रिशन 8 रिाककृ ततक जोणखर को लागी क्ता साविानीहरू 
मलन सककनछ?
कर्मचारीहरूले आवशयक कदर चालननुपछ्म

रिाककृ ततक खतरा प्वरुद्ध, सबैभनदा रहततवपूण्म पछयाइएको छ -

• गरतीको सरयरा गरतीको सरयरा खनुला क्षेरिहरूरा लंचको रोकाउननुहोस ्

जनुलाई 15 देणख अग्त 31 समर, त्बहान कार गददै एक हदनरा 5 
िणटा भनदा बहढ हनुँदैन र प्व्तार गननु्म।

11:30 अपराहन भनदा अगाड्ड कार सनुरु गरी 3:00 बजे, र तनयोकताले 
यो काय्मरिरलाई रितयक्ष रूपरा राखननुपद्मछ

यो एक ्पष्ट ठाउँ हो कक यो पढन र श्ररकता्म दवारा देखन सककनछ। 
स्पकर आफनो तनरीक्षण भ्ररणको दौ्डान।

• सनुरक्षा द्ताने, कर्मचारीहरुको लाधग उपयनुकत, जूता, र जा्डो भारी 
लनुगाहरू।

• वषा्मको सरयरा ततनीहरूलाई सनुरक्षातरक कोट रिदान गननु्महोस ्

• ततनीहरूले तपाईंलाई हे्ड कवर र धचसो पेय रिदान गननु्मपद्मछ

खनुला क्षेरिहरूरा कार गनने । 

रिशन-9 रोटो क्षेरिहरूरा कार गनने शत्महरू के हो? 
तनमन क्षेरिहरूरा दरू्थि क्षेरिहरूरा प्वचार गररनछ:

• िर्म, अमबा, रेसीइ्डी, उततरी क्षेरि, होलोल टापनुहरू र

कनु न ैपतन शहर वा गाँउ सीरानाबाट 15 ककलोमरटरको कनु न ैपतन अनय 
क्षेरि।
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• दरू्थि क्षेरिहरूरा टाढाका कर्मचारीहरूलाई कारदारलाई रिदान गररनेछ

तनमन:

• उपयनुकत यातायात वा आवास, वा दनुव।ै

• प्पउने पानी

• यसलाई उपल्ि गराउन खादय वा स्ोतहरूको उपयनुकत आपूतत्म।

• पहहलो सहायता आपूतत्म

• आहारको अलावा, यो सब ैतनयोकता को भनुकतान गननु्म आवशयक छ। 
श्रमरक

उनीहरूले कनु न ैपतन खच्म सहन सकदैनन।्

रिशन 10 ्वा््थयको हेरचाह कसरी गनने?
तनरा्मण काय्मकता्महरुको लागी रेड्डकल परीक्षा रियोगशाला परीक्षण, र 
एकस रे।

अ्पतालको उपचारका लाधग आवशयक औषधिहरू रिदान गननु्महोस।्

सारानय बीरारहरू प्वरुद्ध कर्मचारीहरूको रिततरक्षा, यसरा राष्ट्ीय 
्वा््थय रिाधिकरण दवारा जारी तनदनेशहरू सरावेश गद्मछ

रेफरल

- पहहलो ए्ड-अन बकस ्थिापना गन्म अतन अतनवाय्म पदाथि्म रिदान 
गननु्महोस।्

रितीकहरू र उपकरणहरू

सं्थिाहरूरा 100 भनदा बढी कर्मचारीहरूसँग, तनयोकता

एक नस्म सेट अप गन्म बाधय छ, र यहद 500 भनदा बढी छन ्
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काय्मकता्महरूलाई, उसले एक ्डाकटर र कर से कर एउटा सकलतनक 
्थिापना गननु्मपछ्म

दनुई नस्म, सब ैआवशयक धचककतसा उपकरण र एक कोठा संग

पहहलो सहायता उपचार हनुननु पछ्म 

तसे्ो: कर्मचारीहरूको दातयतव 
रिशन 1 - तपाईंको तनयोकतालाई तपाईंको दातयतव के हो?
कर्मचारीहरू तपाईंलाई एक ्थिानबाट सारने अधिकार छ

कनु न ैवयसकत वा एक ककमसरको कार गददै, तयो नयाँ कारको साथि ठूलो 
कनु रा होइन एक सहरत भएर भ्रष्टाचारको सारना गन्म, रजदरूी वा फरक 
फरक ठेकेदार केनद्रहरूको बे्क तपाईंले आफनो कार साइटरा सनुरू गन्म 
सेट सरयरा उपस्थित हनुन ैपछ्म-

काय्म को नारा र सरय भनदा पहहले कनु न ैतनण्मय लागेन। तपाईंले कार 
नगन्म वा कार गनने कार छोडननु हनु ँदैन

त्बना ि्डी त्बना तनगरानी तपाइँसँग कनु न ै पतन सरयरा काय्म साइट 
रिप्वसष्ट गन्म अननुरतत छैन

काय्म िनटा, तपाईले मलणखत अननुरतत नभएसमर र पेश गननु्महोस ्ढोका 
चाज्म गनने वयसकत।

तपाईंले कारको सनदभ्मरा तपाईंको उचच तनदनेशन पालन गननु्म पछ्म
ततनीहरूलाई ठीक सरयरा बनाउननुहोस ्
कार रा आफनो साथिीहरु संग तपाईंको समबनि राम्ो हनुननुपछ्म र
सरझ र दयारा आिाररत।
उपहारहरू ्वीकार गन्म वा अनयबाट अरुलाई इनार हदन यो तनषिे 
गररएको छ
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तपाईंको कत्मवयको अशं भनेको केहह गन्म को लागी फक्म ननुहोस।्

तपाइँलाई सरथि्मन खोजन वा कागजातहरू प्वतरण गन्म तनषिे गररएको 
छ

कनु न ैपतन उद्ेशयका लाधग मलणखत अननुरतत त्बना ्थिापना-

रिशासन रिशासन।

यो तपाईंको लाधग अकयो तनयोकताको लाधग कार गन्म तनषिे गररएको छ

तपाईंको अवकाश िणटा र तपाईंले आफनो कार साविानीपूव्मक अतनवाय्म 
रुपरा गननु्मपछ्म

उपकरण र उपकरणहरूको खयाल राखननुहोस।्

यहद उपकरण वा उपकरणहरूरा खराबी छ भने, रियास नगननु्महोस ्

ररमरत वा यसलाई ठीक पाननु्महोस,् बरु तपाई आफनो पय्मवेक्षकलाई 
सूधचत गननु्म पद्मछ

गलत मरमसनको बारेरा।

तपाईंले कनु न ैशनुलक ततन्म वा कनु न ैपतन अनय भनुकतानीहरू ततन्म हनु ँदैन-

शरीर ्थिापना नभएसमर तनण्मय नभएसमर।

तपाईंले औदयोधगक वा कार रह्य वा कनु न ैपतन कनु रा रिकट गननु्मपददैन

कार र गततप्वधि को गततप्वधि संग समबसनित।

यो तपाईंलाई तनषिे गररएको छ कक केहह गन्म को लाधग यो तनषधेित छ

सनुरक्षा वा वयावसातयक ्वा््थय साविानी।

60



रिशन 2 अननुशासनातरक सजा के छ?
संकेतले तनुरुनतै मलणखत अक्षररा पठाएको छ

तपाईंले बनाउननुभयो र रिनुहट (वा तनयरहरू) को त्बरुद्ध चेतावनी हदननुभयो

तपाईलाई पनुन: दसण्डत हनुँदैन वा गमभीरतापूव्मक।

रितयेक हदनका लाधग पाँच हदन भनदा बढी कारदारहरुको लाधग भेदभाव।

जतैून

कार रोकन, र अवधिको लाधग वेतन गनुराउननु हनु ँदैन

रितयेक उललङिनका लाधग पाँच हदन भनदा बढी हदन।

रोकथिार र रजदरूको करजोरी वा कर

तपाईंको आपराधिक शनुलक तनिा्मरण गन्म, यहद तपाईं

तनदयोष सात्बत भयो वा चाज्म गररएको धथियो, पनुसष्ट भयो

कहहलेकाँही यो धयान हदइयो, तपाईंको भनुकतानीको लाधग तपाईका सब ै
वेतन-

रो्ड चलायो

कारबाट छूट, सेवा लाभको अनतय।

सेवाको लाभ त्बना, बाहहर तन्कननुहोस।्

काय्मकता्मलाई लेणखनेछ, यहद उसले

सूचना ्वीकार गन्म अ्वीकार, यो एक ससजलो तररकारा रिकामशत 
गन्म सककनछ

कार क्षेरिरा ्पेस हेननु्महोस।्
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रिशन 3 अननुशासनातरक सजायको लाधग समबनिका 
उपाय के के हनुन?
बसोवासको लाधग समरततरा दण्ड सहभागी गननु्म अति

श्रर प्ववादहरूको प्वषय, तपाईंले मभरिको तनयोकतालाई अपील गननु्मपछ्म

तपाईंको दण्डको मरततको सात हदन।

तनण्मय मरततको सात हदन मभरि राखननुपद्मछ

सबमरशन, र यस अवधि को प्वनाश को त्बना तनण्मय को त्बना

यसको अपील अ्वीकार गररएको छ।

अपील को अ्वीककृ तत को सरयरा या कार्मवाई को सरयरा नहीं ले

अवधि उललेख गररएको छ, तपाइँ आफनो सर्यालाई दता्म गन्म 
सकननुहनुनछ

योगय श्रर को सात को मभरि प्वभाग को मभरि प्वभाग

अ्वीककृ तत को ततधथि देणख हदन। प्वभागले तनण्मय गननु्मपछ्म

आफनो मशकायत रा सबमरज को तारीख देणख सात हदन को मभरि -

यसलाई सायद र यसको तनण्मय असनतर हनुनेछ। तनण्मय गन्म असफल 
भयो
यो अवधि मभरि अपीललाई अ्वीकार गररनेछ
तपाईंको अपील
अनयथिा तपाईले पहहले खारेजको दण्ड अपील गन्म सकननुहनुनछ
श्रर प्ववाद तनपटान समरतत। करेनट

खनालका अननुसार,
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कानूनको दश्मन, यो तनण्मय गननेछ: वा रद्ी रद् गन्म रद् गन्म दण्ड र 
तपाईंको काररा फका्मउन र तपाईंको वेतन ततननु्महोस ्

काया्मनवयन गन्मको लाधग तपाईंले काय्म अ्वीकार गननु्मभयो यो दण्ड, 
वा तपाइँलाई उपयनुकत क्षततपूतत ्मको लाधग क्षततपूतत ्म। क्षततपूतत ्मरा रजदरूी 
र अनय फाइदाहरू सरावेश गररनेछ जनुन यस बखा्म्तको पररणारको 
रूपरा अ्वीकार गररएको छ।

रिशन 4 के तपाईंलाई कनु न ै पतन हातनको लाधग एक 
तनयोकता ततननु्मपछ्म?
यो काननुनी हो कक तपाईलाई हातनकारक हनुन सकदछ ककनभने यसको 
कारण तपाईले हो िटना अमभनव तपाईंको वेतनबाट भनुकतानी भनुकतानी, 
ककनकक रितत रहहना सात रहहना भनदा बढी छैन।

तपाईं श्रर प्वभाग मभरि उजनुरी गन्म सकननुहनुनछ क्षततपूतत ्म अननुरान अननुरान 
रिापत गन्म सात हदन पतछ।
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यहद प्ववाद र काय्मकता्मबीच प्ववाद छ भने यस कानून वा 
रियोगशालाको आवेदनको अननुरोिरा, पटक, पय्मवेक्षकहरूको तनरीक्षण 
गन्म रितयेक पाटटीलाई उललेख गददै वा काय््म थिलरा एक संयनुकत 
समरतत, यहद ततनीहरू उपस्थित हनुनछन ्भने। यहद अनतरा्मसष्ट्य, 
नील तनरिले उपयनुकत सरािान फेला पान्म असक्षर छन,् प्ववादा्पद 
हनुन सकछ श्रर समबनि प्वभाग वा रानवलाई उललेख गररएको 
रंरिालयको संसािन स्ोतहरू, ज्त ैयो रारला हो संिष्म सरािान 
गददै उपयनुकत प्वभागले आवशयक कदर चालनेछ पररणार लगातार 
सात सात हदन मभरि, दनुई पक्षहरू पठाइनेछ9

यहद दनुई पक्षहरूले यो तनरनतर हदन ्वीकाछ्मन ् भने, यो एउटा 
समझौता हनुनेछ एक को दनुव ैदवारा ह्ताक्षररत एक ररपोट्म रा तयार 
हनुननु पछ्म , पेटेंट प्वभागले यसलाई काया्मनवयन गनने शसकत पाउनेछ। 
यहद प्ववादरा वणण्मत अवधि मभरि कनु न ैप्ववाद छैन भने अतिललो 
अननुचछेद, या तो प्ववाद को लाधग पाटटी देणख इनकार गययो योगय 
प्वभागको समझौता, वा यो अवधि9 सरापत भएको छ, यसको 
दृशय एकल पाटटी त्बना रिदश्मन गररएको छ ्वीककृ तत वा रिततकरिया 
एक योगय प्वभाग हनुनेछ यो तीन हदनहरूरा संिष्महरू उललेख गन्म 
आवशयक छ 

श्रर प्ववाद तनपटान समरतत ।

एउटा समझौता जसरा दवनदवको सारांश सरावेश छ

दनुव ै पक्षहरूको तक्म , प्वशवसनीय कागजातहरू, योगय प्वभाग सेवा 
जोड्डएको छ सनदभ्म कर्मचारीहरूको संकलप समरततले परीक्षाको 
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अनतयको लाधग सरि तय गननेछ। सनदभ्म मरतत अननुसार, सात हदन 
भनदा बढी मभरि मयूट। इततहास दनुव ैकारदार र तनयोकताहरूलाई 
ररपोट्म गररनेछ कमतीरा तीन हदनको कमरशनरा उनको सासजश 
प्ववाद सरािान रि्ताव पेश गन्म पेटेंट प्वभागले काननुनी रूपरा 
तनयनुकत गरेको पीपीपीलाई रोकनेछ। य्तो अधिकारको लाधग रावी 
धगररनेछ यस लेखरा संकेत गररएको असनतर मरतत त्बततसकेको छ। 
समरततले अनततः ्वतनरि हनुन सकनेछ

यो तनण्मय सब ैवयसकतगत प्ववादरा सरापत हनुनछ ।

अधिसूचनारा समबसनित पक्षहरू लाई अधिसूधचत गररएको मरततको 
आिाररा अधिसूचनाको कानूनी पररणारहरू हनुनेछ।

सरीती ले यस प्ववाद रा जाँच को पहहलो सरि रा आयोजना गरेको 
सरि बाट ३ हफता मभरि तनण्मय गनने छ । 

करीटी का सद्य हरु ्वतनरि रहनेछन , र उतनहरुको तनण्मय 
अरुको भनदा कानूनी रूपरा असनतर हनुने छ । कनु न ैपतन वयकती 
समरती दवारा जाँच गररएको प्ववादरा ह्तक्षेप गन्म सकने छैन । 

करीटी को सधचवालय ले उतनहरुको रिकरिया को प्ववाद र यसको 
तनण्मय को वारेरा उनीहरुको ठेगाना ,वा काय््म थिल रा दता्म परि 
दवारा वा अनयकनु न ैराधयर दवारा ्वीककृ ती रसीद का साथि सनुचीत 
गनने छ । अधिसूचनारा समबसनित पक्षहरू लाई अधिसूधचत गररएको 
मरततको आिाररा अधिसूचनाको कानूनी पररणारहरू हनुनेछ। 

प्ववादको खण्डरा सरीततको तनण्मय ती कारण हरु लाई तनहद्मष्ट गनने 
छ । र समरतत का अधयक्ष , सद्य को नार , मरतत , र यसलाइ 
जारी गररएको ् थिान , रनुद्ा को नार , उतनहरुको क्षरता , उपस्थिती 
वा अननुपस्थिती र प्ववादको बारेरा एक ्प्ट वण्मन , अमभयोगी 
हरुको दावी र प्वद्रोह लाई पनुण्म रुपरा सरावेश गररने छ । 

संबंधित पक्ष हरुको लाधग अपील गनने अधिकार जनुन हदन रा समपनुण्म 
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9. एक वा बढी “प्ववादा्पद संकलप समरतत” सेवकाईरा ्थिाप्पत गररनेछ। यो नेतकृतव गररनेछ नयाय नयायािीश, 
सवयोचच अदालतको उचच पररषदको पहहलो उदाहरण,रंरिीले भने कक यीरधये एकाउनटेंटहरूरा परीक्षण गररएको 
छ। संरचना आयोग, यसको तनयर, जनुन पालन गररनेछ, यसको काया्मनवयनको लाधग तंरि तनण्मय, र यसको 
सद्य को आवंटन काउसनसल पररषदको तनण्मय दवारा तनिा्मररत गररनेछ रनरिीहरूले उकत समरततलाई समरततको 
रनुखयालय तनिा्मरण गनने तनण्मय जारी गननेछन।् एक अथिवा सधचवालयका सेवकाईका कर्मचारीहरूको लाधग समरतत 
सजमरेवार हनुनेछ। रंरिी हनुननुहनुनेछ एक तनण्मय जारी गननु्महोस ्जसको रधय्थिता, क्षरता र बोनस तनिा्मररत गररनेछ।)



पक्ष हरु को उपस्थितत रा समरतत को तनण्मय रिदान गररएको धथियो 
अथिवा जनुन हदन कनु न ैपक्ष को अननुपस्थिती रा तनण्मय को िोषणा 
गररएको धथियो , तयसलाइ १५ हदन मभरि अपील नयायालय सरक्ष 
अदालत सारनु श्रमरक प्ववाद सरीती दवारा जारी गररएको फैसला 
को प्वरुद्ध अपील गन्म सकने अधिकार हनुनेछ । 

अपील को नततजा रा फैसला लाई काया्मनवयन गन्म रोकने नततजा 
रहने छैन जब समर सक्षर अदालत कनु न ैतनण्मय हदने छैन । 

अपील नयायालय रा सक्षर सकक्म ट त्बना कनु न ैहढलाइ वा रोकावट 
अपील को जाँच गनने छ , र यो भनदा पहहले आयोसजत सरि को 
मरतत को ३० हदन मभरि तनण्मय गनने छ , अपील को अदालत रा 
सक्षर नयायालय एक रारि तनकाय हो जो करेटी को फैसला लाई 
काया्मनवयन हनुन बाट रोकन सकदछ । 

अदालत को सरक्ष कर्मचारी को प्ववाद तनवेदन समरतत को योगयता 
को रनुद्ा हरु यस सरीती दवारा असनतर तनण्मय रिदान गननु्म पनुव्म 
स्वकार गनने छैन । 

अदालत ले ती कानूनी रनुद्ा हरुजनुन कानून को रिवेश पतछको मरततरा 
उललेख गररएका धथिए , तयसरनुद्ा रा तनण्मय गन्म जारी राखने छ । 
जब समर समरती तयसरा तनहद्मष्ट प्वमश्ट आदेश शनुरु गनने छैन 
तब समर तयो कानून को रिवेश पतछ सनदमभ्मत रनुद्ा हरु को जाँच 
गनने छ ।

र यो समरती का रिरनुख तथिा सधचव दवारा ह्ताक्षर गररएको हनुनेछ 
, र राथिी उललेख ३६२ नागरीक तथिा बाणणसजयक काय्मबाहह कानून 
संबंधित लेखरा तनहद्मष्ट रुपरा काया्मनवयन अधिकार हनुने छ ।
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एिारौं खण्ड 11
तनवास रिकाशन काय्म पररवत्मन



रिशन 1- के त्बना अननुरती कतार राजय रा रिवेश गन्म 
सककनछ ? 
- कतार राजय रा रहन चाहने कनु नपैतन गैर कतारर ( रिवाशी ) ले कतार 
रा रिवेश को लाधग योगय रिाधिकरण बाट मभसा रिापत गननु्म पननेछ । 

कनु न ै पतन आवेदक चाहे कतारी होस वा गैर कतारी कानूनी रुपरा 
राजयको वामशनदा हनुननु पद्मछ । यहद आवेदक नयातयक वयकती हो भने 
उसको रिरनुख काया्मलय वा शाखा रिवनिक हरु राजयरा रहने छन ।

रिवेश मभसा केवल रोजगारी का अननुबनि अनतग्मत रोजगाररका लाधग 
रिवाशी लाई भतत्मका साथि तन्कश्म गररएको कानून दवारा तनिा्मररत शत्म 
हरु को अननु सार हदइने छ ।

रिवेश मभसा रा भतती कता्म वयापार गनने लाई कानून सजाय हदने छ , 
वा अरु लाई नै तनयनुकत गनने छ । साथि ै३ वष्म भनदा बढी काराबास को 
सजाय का साथि ५० हजार ररयाल वा तय दनुई रधय कनु नएैक सजाय हदइने 
छ । साथि ैपटक पटक दोहोया्मएको अव्थिारा सजाय पतन बढने छ । 

यो केवल तपाईं लाई भतत्मको लाधग कार गन्म का लाधग बाधय गद्मछ , 
र तपाइलाइ जब समर कनु न ैकार रिदान गररने छैन तब समर कन ैपतन 
रिकार को कार गन्म रनाही गद्मछ ।

र यो समरती का रिरनुख तथिा सधचव दवारा ह्ताक्षर गररएको हनुनेछ , र 
राथिी उललेख ३६२ नागरीक तथिा बाणणसजयक काय्मबाहह कानून संबंधित 
लेखरा तनहद्मष्ट रुपरा काया्मनवयन अधिकार हनुने छ ।

संबंधित पक्ष हरुको लाधग अपील गनने अधिकार जनुन हदन रा समपनुण्म 
पक्ष हरु को उपस्थितत रा समरतत को तनण्मय रिदान गररएको धथियो 
अथिवा जनुन हदन कनु न ै पक्ष को अननुपस्थिती रा तनण्मय को िोषणा 
गररएको धथियो , तयसलाइ १५ हदन मभरि अपील नयायालय सरक्ष 
अदालत सारनु श्रमरक प्ववाद सरीती दवारा जारी गररएको फैसला को 
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प्वरुद्ध अपील गन्म सकने अधिकार हनुनेछ । 

अपील को नततजा रा फैसला लाई काया्मनवयन गन्म रोकने नततजा रहने 
छैन जब समर सक्षर अदालत कनु न ैतनण्मय हदने छैन । 

अपील नयायालय रा सक्षर सकक्म ट त्बना कनु न ैहढलाइ वा रोकावट अपील 
को जाँच गनने छ , र यो भनदा पहहले आयोसजत सरि को मरतत को ३० 
हदन मभरि तनण्मय गनने छ , अपील को अदालत रा सक्षर नयायालय 
एक रारि तनकाय हो जो करेटी को फैसला लाई काया्मनवयन हनुन बाट 
रोकन सकदछ । 

अदालत को सरक्ष कर्मचारी को प्ववाद तनवेदन समरतत को योगयता को 
रनुद्ा हरु यस सरीती दवारा असनतर तनण्मय रिदान गननु्म पनुव्म स्वकार 
गनने छैन । 

अदालत ले ती कानूनी रनुद्ा हरुजनुन कानून को रिवेश पतछको मरततरा 
उललेख गररएका धथिए , तयसरनुद्ा रा तनण्मय गन्म जारी राखने छ । जब 
समर समरती तयसरा तनहद्मष्ट प्वमश्ट आदेश शनुरु गनने छैन तब समर 
तयो कानून को रिवेश पतछ सनदमभ्मत रनुद्ा हरु को जाँच गनने छ । 

रिशन 2- दोस्ो कनु रा के हो ? 
गकृह रनरिालय को प्वशषे अननुभाग तपाइँको रिायोजक लाई ६ रहहना 
समर को अविी को लाधग रारि अनय पाटटी का लाधग कार गनने अननुरती 
हदनेछ । तयसभनदा बढी अननुरती हदने छैन र सरान अविी को लाधग 
नप्वकरण योगय रहनेछ । 

गकृह रनरिालय को प्वशषे अननुभाग तपाइँ लाई तपाइको रनुखय काय्म को 
अलावा कनु न ैअनय अविी वा पाटटी का लाधग केही सरय समर कार 
गन्म सकने अननुरती तपाई लाई आफनो रिायोजक दवारा मलणखत अननुरती 
मरलेको शत्मरा रारि रिदान गररनेछ । 

समपनुण्म रामरला रा उललेख गररएको छ कक श्रर रनरिालय को श्रर 
कानून खन्ड का लाधग श्रर रनरिालय बाट अननुरती रिापत हनुननु पनने छ । 
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रिशन 3- तयो तनयोकता को लाधग के सजाय छ जो तपाई 
लाई प्वशषे तनकाय बाट अननुरती प्वना अनय कसकैो 
लाधग कार गनने अननुरती हदनछ वा तपाईं लाई अनय 
रिायोजक मभरि तनयोसजत गछ्म ? 
श्रमरक हरु लाई प्वशषे तनकाय को पनुव्म अननुरती त्बना अनय को लाधग 
कार गन्म अननुरती हदननु वा तयसता काय्म कता्म लाई तनयोसजत गननु्म , जो 
कक अवैि रिायोजक हनुन भने तय्ता अपरािी लाई तीन बष्म को अवधि 
भनदा अधिक सजाय र ५०,००० Q R भनदा बढी जररवाना वा यी दनुई 
रधय कनु न ैएक सजाय हदइनेछ । र पटक पटक दोहोया्मएको अव्थिा रा 
सजाय रा पतन वकृप्द्ध गररने छ । 

रिशन 4- तनयोकतता पररवत्मन गन्म अननुरती हदइने शत्म 
हरु के के हनुन ? 
श्रर तथिा सारासजक रामरला रनरिालय को एक श्रोत अननुसार तपाई 
लाई एक तनसशचत अविी समझौता को सरासपत पतछ तनुरुनतै अकयो 
तनयोकतता को रा पठाउने अननुरतत हनुने छ , र कर्मचारी लाई समझौता 
अविी समपनन हनुने मरतत भनदा २ रहहना अगाड्ड सनुधचत गररने छ ।

रहततवपूण्म हटपपणी हरु , 

अननुबनि को अनतय पतछ कार को तनरंतरता लाई एक तनसशचत अविी 
समझौता लाई अ्पष्ट अविी रा पररणत गद्मछ । 

यहद समझौता खनुलला छ भने तपाई हाल को कर्मचारी का साथि ५ वष्म 
को रोजगार पतछ कनु न ैअनय तनयोकतता लाई ्थिानानतरण गन्म सकननु 
हनुने छ । 

वत्मरान भतत्मकता्म को रकृतयनु को िटना भएको खन्ड रा वा कनु न ैपतन 
कारण ले कानूनी ्यसकत को सरासपत वा कमपनी रा रिततबनि लागननु 
य्ता अव्थिा रा तपाईं कनु न ैअनय कर्मचारी लाई ्थिानानतरण गन्म 
सकननु हनुने छ । 
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राथिी उललेणखत सव ैअव्थिा हरु श्रर रनरिालय तथिा सारासजक रामरला 
रनरिालय र गकृह रनरिालय को रिशासतनक इकाइ का सक्षर अधिकारी 
बाट पनुण्म रुपरा अननुरोदन रिापत हनुननु पद्मछ । 

रिाविान को अनतग्मत कर्मचारी को लाधग तनिा्मररत अधिकार श्रर कानून 
समपनन अननुबनि लाई उललंिन गन्म पाइने छैन ।

उदाहरण का लाधग , केही अननुबनि हरु एक कर्मचारी को दातयतव को 
लाधग कनु न ैएक रिततयोगी लाई कार न गन्म का लाधग रिदान गन्म सकछन 
, यहाँ सक्षर अधिकारी हरु कनु न ैनया तनयोकता लाई ्थिानानतरण गनने 
तपाई को अननुरोि संग सहरत हनुन सकने छैनन । 

रिशन 5- के तपाईं लाई अहहलेको हालको कर्मचारी बाट 
नया कर्मचारी लाई ्थिानानतरण गन्म का लाधग no 
objection letter ( अनापतती परि ) को आवशयकता 
पद्मछ ?
यहद तपाइले तपाइको तनिा्मररत समझौता वा अननुबनि पूरा गननु्म भएको 
छ भने वा खनुलला खोमलएको ( अतनसशचतकाल ) समझौता रा ५ वष्म को 
रोजगारी पूरा गननु्म भएको छ भने तपाईं ले हालको तनयोकता बाट कनु न ै
अननुरोदन वा अनापतती परि रिाप गनने आवशयकता पददैन । 

रिशन 6- के तपाईं लाई तनसशचत समझौताअ अननुबनि 
को अविी सरापत हनुननु पनुवदै र खनुलला समझौता ( 
अतनसशचतकाल ) रा ५ वष्मको अबिी सरापत हनुननु पनुब्म न ै
तपाईं को काय्म लाई अनय कारदार लाई पररवत्मन गन्म 
आवेदन गन्म का लाधग अननुरती हदइने छ ? 
तनयोकता र सक्षर रिाधिकारी ( गकृह रनरिालाय को सक्षर इकाइ ) र श्रर 
रनरिालय को सहरती पतछ तपाई अननुबनि को सरापती पनुव्म कनु न ैअनय 
कर्मचारी लाई ्थिानानतरण गन्म सकननु हनुने छ । 

श्रर र सारासजक रामरला रनरिालय को रनजनुरी अनरिगत तपाईं र 
तपाईंको भतत्मकता्म त्बच कनु न ै दावी भएको खण्डरा तपाइले श्रर को 
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अ्थिायी पररवत्मन को लाधग गकृह रनरिालय रा अवेदन गन्म सकननु हनुने 
छ । 

भतत्मकता्म दवारा मसद्ध रधय्थिता को रामरला रा वा यहद साव्मजतनक 
हहत का लाधग तपाईं को काय्मलाइ पररवत्मन गतन आव्यक छ भन 
तपाईं श्रर रनरिालयको रनजनुरी को अिीन गकृह रनरिालय रा आवेदन 
रि्तनुत गन्म सकननु हनुनेछ।

रिशन 7- रधय्थिता केहो ?
यो श्रर र आनतररक रनरिालयका सक्षर रिाधिकारर को प्ववेकाधिन 
शसकत को प्वषय हो , ककनकक रधय्थिता लाई पररभाप्षत गन्म कनु न ै
प्वमशष्ट काननुनी रिाविान छैन ।

रिशन 8 - तय्ता अव्थिाहरु केकेहनुन जसरा तपाईं 
तनसशचत अवधि समझौताको अनतयरा वा खनुलला अननुबनि 
हरुरा पाँचवष्मको अवधिपतछ कार पररवत्मनको लाधग 
आवेदन गन्म सकननुहनुनछ र जसलाई तनयोकता हरुदवारा 
रननको संकेतका लाधग रातनएको हनुनछ?10 
- यहद तनयोकता लगातार दनुई रहहना वा बढी का लाधग तपाईंको रकर 
भनुकतानी गन्मरा हढलाई गछ्म !

- यहद तनयोकता ले पनुनरावकृती को लाधग वा्तप्वक काय्म रिदान गददैन

- यहद तनयोकता अननुबनिरा उललेणखत यस शत्म को बाबजनुद उपयनुकत 
आवास रिदान गनने सजमरेदारी पूरा गन्म सकदैन ।

- यहद तनयनुकत दवारा दन्ु य्मबहारको गततप्वधि पनुसष्ट भएको छ । 

- यहद कर्मचारीले समझौतारा उललेणखत अवधि पूव्म न ै काननुनलाई 
उललंिन गददै तपाईंको रोजगार समबनि सरापत गररहदएको छ ।

- रनोनयन बखा्म्तरा र यो प्ववाद सरािान समरतत समरतत वा योगय 
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अदालतदवारा जारी आदेश दवारा साप्वत गररनेछ ।

- यहद तपाई तनयनुकत ्थिानको अलावा कनु न ैअनय वयसकतका लाधग 
अवैि रुपरा कार गन्मका लाधग तनयोसजत हनुननुहनुनछ ।

- यहद तपाई श्रर कानून रिाविानहरूको उललंिन गननु्महनुनछ ।

- राधथि उललेणखत पररस्थिततहरूको आकँलन गन्मका लाधग सक्षर 
रिाधिकरण हरु रा तनभ्मर रहनछ र रधय्थिताको स्थिततको अस्ततव 
तनिा्मरण हनुन पतन सकछ नहनुन पतन सकछ ।

रिशन 9- कार पररवत्मन गनने वयवहाररक कदरहरु के-के 
हनुन ्? 
यहद तनसशचत अवधि अननुबनि सरापत हनुनछ वा पाँच वष्मको अवधि पूरा 
भयो भने तपाईले तनयोकता सँग खनुलला - अनतय भएको समझौतारा 
कार गननु्मभएको छ भने तपाईंले आफनो वयवसाय पररवत्मन गन्मका लाधग 
तनमन चरणहरूलाई पालना गननु्मपछ्म ।

A, श्रर रनरिालयको वेबसाइट (http://e-notice.adlsa.gov.qa/logion.
aspx?returnUrl=%2f ) लगइन गननु्महोस ्र तनमन कनु राहरु गननु्महोस ।

१ , कारको पररवत्मनका लाधग आवेदन हदननुहोस ्यहद तपाईं यतत गन्म 
असरथि्म हनुननुहनुनछ भने तपाईले रेनयनुअल ्रुपले आवेदन हदन रनरिालय 
्थिानरा जान सकननुहनुनछ ।

२, रनरिालयको वेबसाइट संप्वदातरत समबनि सरापतीको अधिसूचना 
लाई सूधचत गनने अननुरोिलाई भरेर पाँच वष्मको अवधि सरासपत हनुननुपूव्म 
न ैदनुई रहहना अगाड्ड वा अननुबनि सरासपत हनुननुपूव्म दनुई रहहनाअगाड्ड 
तनयोकतता लाई सूधचत गननु्महोस ्।

# यहद तपाईले आफनो साथि अननुबनि समबनिी समबनि सरापत 
गनने तपाईंको इचछा बाट तनयोकता लाई कनु न ै जानकारी हदननु भएन 
र समझौताको अनतयपतछ वा पाँच वष्मको सरापती पतछ समर पतन 
कार जारी राखननु हनुनछ भने अननुबनिलाई खनुलला - अनतय अननुबनिरा 
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नवीककृ त गररनेछ र तपाईलाई पाँच वष्मसमर तयहह कार गन्म बाधय 
गररनेछ जसको फल्वरुप तपाईले कार पररवत्मन गन्म पाउने अधिकार 
गनुराउननुहनुनेछ ।

३, नयाँ तनयनुकत बाट अनापसतत परिको रिततमलप्प लाई श्रर समबनि 
प्वभागका तनदनेशकलाई अपलो्ड गननु्महोस ्( अरबी भाषारा )

४, श्रर रनरिालयदवारा रिराणणत गररएको हालको तनयोकता सँग 
रोजगारीको समझौताको रिततमलप्प अपलो्ड गननु्महोस ्।

- काय्म अननुबनिको अननुपस्थिततरा कारको पररवत्मनको अननुरोि पतन 
अ्वीककृ त हनुनसकछ र तयसपतछ तनमन कारहरू गननु्मपद्मछ ।

- श्रर रनरिालयरा जाननुहोस र रोजगार समझौताको रिततमलप्प अननुरोि 
गननु्महोस ्।

यहद तपाईंसँग श्रर रनरिालय संगको कनु न ैअननुबनि छैन भने तपाईं 
आफनो niyukta का साथि आफनो तनवास रिारमभ हनुने मरतत लाई उललेख 
गददै रािानी प्वभागबाट एक रिराण परिको लाधग आवेदन गन्म सकननुहनुनछ 
जहाँ रोजगार समबनिको रिराण ्थिाप्पत हनुनसकछ ।

- तपाईं यस कागजातलाई कार अननुबनिको क्षेरिरा इलेकट्ोतनक सािनरा 
्डाउनलो्ड गन्म सकननुहनुनेछ ।

- यहद तपाईंको आवेदन श्रर रनरिालयदवारा अ्वीकार गररएको छ भने 
तपाई सललाह र सहयोगको लाधग रासष्ट्य रानवअधिकार समरततरा 
जान सकननुहनुनेछ । 

B, यहद अननुबनिको अवधिमभरि ैकाय्म पररवत्मनको अननुरोि गररएको छ 
भने उकत आवेदन पतछललो वयवहाररक चरणहरु को अिीन हनुनेछ सक्षर 
अधिकारीहरु तनयनुकत दवारा रधय्थिताको सीरा र काय्म पररवत्मनको 
कारणहरु अधययन गरेपतछ उकत आवेदनलाई ्वीकार वा अ्वीकार 
गन्म सकछन ्।

- काय्म पररवत्मन गन्म दनुव ैपक्षहरु ( काय्मकता्म र तनयोकता) को त्बचरा 

75

पर्पर समझौताको स्थिततरा आवेदन वत्मरान ्थिाप्पत कमपनीको 
का्ड्मको एक रिततमलप्प का साथि संलगन हनुननुपननेछ ।

रिशन 10-श्रर रनरिालयको रिकरियाहरु पछयाउने रिकरियाहरु 
के के हनुन ्? 
- आवेदनलाई गकृह रनरिालय ( पासपोट्म प्वभाग )का सक्षर रिाधिकारीहरुलाई 
फरवा्ड्म गररनेछ आवेदनलाई 1 ईलेकट्ोतनक सनदेशराफ्म त पासपोट्म 
प्वभागरा समपक्म  गन्म अननुरोि गररनेछ । 

- प्वभाग आफनो रिकरियाअननुसार आवेदनलाई ् वीकार वा अ्वीकार पतन 
गन्म सकनेछ 

रिशन 11-के भतती कता्म त्बना तनवासको अननुरतत रिापत 
गन्म सककनछ ? 
- गकृहरनरिीले तनमनमलणखत शे्रणीका लाधग भतती कता्म त्बना मभसा जारी 
र तनवास अननुरतत रिदान गन्मसकछ ।

- लगानीकता्महरु आधथि्मक गततप्वधिरा गयर कतारी पनुजी का लगानीलाई 
प्वतनयमरत गन्मका लाधग काननुनी रिाविानको अिीन हनुनेछ ।

- रिशासन वयव्थिाको रिाविान अननुसार समपसतत आवासीय इकाइका 
रामलक तथिा लाभाथिती आवास इकाई रररयल ्टेट का गैर कतारी हरु।

- रसनरिपररषदको फैसला िारा तनिा्मररत कनु न ैअनय शे्रणीहरु।

उललेणखत वग्महरूको लाधग तनवास अननुरतत जारी गन्म आवेदकलाई 
सरथि्मन गनने कागजातहरु पेश गननु्मपद्मछ र आवेदकको राम्ो रिततष्ठा 
हनुननुपद्मछ यस अव्थिारा तनवासको अवधि पाँच वष्मको हनुनेछ र यसलाई 
सारानय अवधिरा वा अनय वत्मरान अवधिकोलाधग नयूनीकरण हनुनेछ ।

उललेणखत शे्रणीहरु का लाधग तनवास आवेदनको पतत-पतनी आराबनुबा 
बचचाबचचीलाई रोजगारको आवशयकता त्बना आिार रिदान गन्म सककनछ।

उपरोकत वग्महरुले वदैयता अवधिको तनवास सरयरा तनकास 
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अननुरततत्बना नै देश छो्डरे जान सकछन ्।

सक्षर अधिकारीहरुले तनमन अव्थिारा तपाइँको तनवासको अननुरतत रद् 
गन्म सकछन ्।

- यहद तपाईंले गलत जानकारी वा गलत कागजातहरुरा आिाररत 
तनवासको अननुरतत रिापत गननु्मभएको साबीत गननु्मभयो ।

- यहद राजयले तपाईंको आवाज को मसलमसला तपाईंको संरक्षण वा 
सनुरक्षा िर वा प्वदेशरा खतरा हनुनसकछ वा यसले रासष्ट्य अथि्मवयव्थिा 
तथिा साव्मजतनक ्वा््थय तथिा नैततकतालाई हातनकारक बनाउँछ ।

- जनुन उद्ेशयका लाधग तपाईंलाई तनराश अननुरतत रिापत गररएको यहद 
तयसको उललङिन गररएको वा सक्षर अधिकारीहरुदवारा अननुरततत्बना 
रद् गररएको छ ।

रिशन 12-के तपाइको कताररा रहने अवधिरा तपाईंको 
पररवारलाई लयाउन काननुनी हो यसका लाधग केके शत्महरु 
छन?्11

- यहद तपाईंसँग उपयनुकत आवास छ तपाईंको तलब कतर रा ब्नका 
लाधग , उनीहरुलाई हेरप्वचार गन्मका लाधग पया्मपत छ भने तनवासको 
अननुरतत रिापत गररसकेपतछ तपाई को पतत-पतनी वा २५ वष्मरनुतनका 
पनुरुष र अप्ववाहहत छोरीहरुलाई तपाईं को रियोजनका सरक्ष उनीहरुलाई 
कतार लयाउन पाउने अननुरततको लाधग तपाईले एक कारदारको रुपरा 
आवेदन हदन समभव छ ।12

- नयूनतर रजदरूी श्रर रनरिालयरा ्थिायी आरिवासन समरततदवारा 
तय गरेको हनुननुपद्मछ ।13
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- यहद गकृहरनरिीलाई उधचत लागदछ र आवेदनलाई सहरतत हदननुहनुनछ 
भने रहहला कर्मचारीले आफना पततलाई लयाउन गकृहरनरिीलाई आवेदन 
गन्म पाउतछन ्।

रिशन 13- रलेै रेरो पररवार लयाउन कसलाई आवेदन 
गननु्म पद्मछ ? 
- श्रर र सारासजक रामरलाको रनरिालयको आरिवासक् रामरलाका ् थिायी 
समरतत लाई तपाईले आवेदन रि्तनुत गननु्म पद्मछ तपाइँको अननुरोिरा 
तपाईंको तनयनुकता बाट रिराण परि सरावेश गननु्मपद्मछ जनुन तपाईले रिापत 
गननु्मभएको रकरको संकेत गद्मछ उपयनुकत आवास, ववैाहहक रिराणपरि, 
तपाईंका साना बचचाहरूको जनर रिराणपरिहरु र बैंकबाट तपाइँको 
खातारा पठाइएको तलब कोसब ै कागजातहरु र तपाइको अननुरोिको 
योगयता तनिा्मररत गन्मका लाधग आवेदनको एक प्वशषे समरततदवारा 
समरक्षा गररनेछ । 

रिशन 14-यहद तपाईंको पतनी कताररा आएपतछ कार गन्म 
थिासलछन ्भने उसलाई आफनो रियोजनलाई ्थिानानतर 
गनने आवशयकता छ?14

- एक प्वदेशी रहहला ले आफनो पततसँग बस्छन ्यहाँ आएपतछ कार 
शनुरु गतछ्मन भने आफन ैपततको रिायोजनरा रहसनछन ्।

- यहद ववैाहहक समबनि कनु न ैपतन कारण अनतय हनुनछ भने पररवारको 
कनु न ैपतन सद्यलाई रनरिीदवारा तनण्मय रा जारी तनयरहरूको अननुसार 
सक्षर रिाधिकारी हरु को रंजूरी पतछ अनय आवेदकलाई ्थिानानतरण 
गन्म सककनछ । 

रिशन 15- के तपाइ आफना आराबाबालाई रिायोसजत गन्म 
सकननुहनुनछ?
- यहद तथिा उधचत र सक्षर हनुननुहनुनछ भने गकृहरनरिी र उनीहरूको 
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11. यस कानून को रिाविान काया्मनवयन का लागी आवशयक काय्मकारी तनयर र तनण्मय जारी गररने छ, र 
जब समर यो जारी जारी गररनेछ, तब समर वत्मरान रा अपनाईएको तनयर र तनण्मय लागू हनुनेछन, यसरी 
रिाविानहरुका साथि कानून को उपयोग हनुनेछ।
12. श्रर रंरिालयका भतती समरतत रा जानू 
13. पाररवाररक भतती आवेदन गन्मका लागी नयूनतर रजदरूी तनिा्मररत गन्म ककृ पया श्रर रंरिालय सक्षर रिाधिकारी 
बनुझौ।

14. श्रर र आतंररक रंरिालय सक्षर रिाधिकरण का साथि यस पनुस्तका जारी हनुने ततधथि पतछ कनु न ैपनी रिकरियाएं 
अप्डटे गररने छ।



ड्डपटी ले तपाईंका बाबनुआरालाई तपाईंसँग ब्न अननुरतत हदनछ भने 
सहरततको राधयरबाट समभव छ । 

रिशन 16- कताररा तपाईंको रिवासको सरयरा तपाईको 
कनु न ैपतन अमभभावक वा पररवारका सद्यहरुले तपाईलाई 
भेटन सकछन?् यसको रिकरिया के हो ?
- तपाईं आउटलेट पासपोट्म आरिवासन रामरलाका लाधग सारानय 
प्वभागलाई उनीहरुका लाधग मभसा रिासपतकोलाधग अननुरोिका साथि 
आवेदन गन्मसकननु हनुनेछ कताररा ब्ने अवधि free सनुकाएपतछ 6 
रहहनाभनदा बढी हनुने छैन ।

रिशन 17 , यहद तपाईंले कार छोडननु भयो भने तपाईंको 
तनयनुकता् हरु को कत््म य के के हनुनेछ ? 
- भतती कता्मले कार छो्डकेो मरतत को14 हदनमभरि सक्षर अधिकारीहरुलाई 
सूधचत गननु्मपननेछ वा नप्वकरण त्बना तनवास अननुरततको अनतय रद् गन्म 
वा सरासपत गरेपतछ 90 हदनमभरि देश छोडन बाट रोकननुपननेछ । 

- जनुन उद्ेशयका लाधग तपाईंलाई रिप्वष्ट गन्मको लाधग अधिककृ त गररएको 
छ तपाईंले भर्मण अवधिको अनतयरा सक्षर अधिकारीहरुलाई सूधचत 
गननु्म पद्मछ । 
११, रनरिीहरु यस काननुनको रिाविानको काया्मनवयनका लाधग आवशयक 
काय्मकारी तनयर र तनण्मयलाई जारी राखने छन ्र जबसमर ती जारी 
रहने छन ्तर वत्मरानरा अपनाइएका तनयर तनण्मय लागू हनुनेछ यसरी 
पतछललो काननुन को प्वपरीत हनुनेछैन ,।
१२, श्रर रनरिालयरा भतती समरततलाई भेटननुहोस ्।
१३, पाररवाररक िततीको लाधग नयूनतर रजदरूी तनिा्मरण गन्म श्रर 
रनरिालयरा सक्षर रिाधिकरण हररु लाई समपक्म  गननु्महोस ्। 
१४, ककृ पया श्रर र आनतररक रनरिालयका सक्षर अधिकारीहरुका साथि 
यस पनुस्तकारा जारी हनुने मरतत पतछ जारी गररएका नयाँ सूचनाहरुलाई 
हेननु्महोस ्
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खण्ड नं 12 ,
रि्थिान कफता्म गराउने, 
प्व्थिापन !



रिशन 1- कार गन्मका लाधग रिवेश गरेका रिवासीका लाधग 
कतार छोडने रिकरियाहरु के के हनुन ्?15

भततीको अधिसूचना पतछ रोजगारी अननुबनिको आिाररा आपतकालीन 
िटना वा कनु न ैपतन अनय उद्ेशयको लाधग प्वदेशी कारदारहरुलाई देश 
छोडन अधिकार छ।

प्वदेशी कर्मचारीले रोजगारको अननुबनिको आिाररा िततीको 
अधिसूचना पतछ समझौताको मयाद सरापत हनुननु पूव्म देश छोडन 
राम्ो हनुनछ ।

यहद भतती कता्म वा सक्षर रिाधिकारी पहहले दनुईवटा लेखरा उललेणखत 
अननुसार रामरलारा रिवासी काय्मकता्मलाई बाहहररन वा उसलाई 
रि्थिानको लाधग रोकावट ख्डा गद्मछ भने उसलाई तनकास समरततको 
सहारा मलने अधिकार हनुनेछ र जसको जनादेश र रिकरियाहरू र 
काय्मरिणाली हरु तनमनाननुसार छन ्रनरिीहरुदवारा गररएको फैसला 
िारा तनिा्मररत हनुने छन ्समरतत 3 काय्म हदनहरु मभरि उकत कनु रारा 
फैसला मलनेछ् ।

रिशन 2- तयो अवधि हरु केके हो जसमभरि रिवासी 
श्रमरकहरुलाई देश छोडननु पछ्म15? 
यहद रिेसी काय्मकता्मले awas अननुरतत रिापत गरेको छैन वा आवाज 
अननुरतत सरापत भएको छ र कनु न ैअनय कारणले रद् गररएको छ 
वा तयो लाइसेनस अवधि शासनत भएको छ भने नप्वकरण सरासपत 
मरतत को न्बे हदनमभरि उसले देश छोडननु पनने छ । 
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रिशन 3- तपाईंको भतती खच्म तपाईंको रनुखय देशरा 
फकक्म नको लाधग कहहले भनुकतान गनने छन ्?  
भतती कता्मलाई तपाईंको तनवास परमरट वा रद्ीकरण वा प्व्थिापन 
आदेश जारी गदा्म तपाईंको देश रि्थिान गनने हटकट खच्म र तपाईंको 
समपूण्म खच्म वयहोननु्म पननेछ ।

यहद यो सात्बत भयो की तपाइ काननुनको उललंिन रा अनय पाटटीको 
लाधग कार गददै हनुननुहनुनछ भने तयस पाटटीले तपाईंको प्व्थिापनको 
समपूण्म खच्म वयहोननु्म पननेछ यहद तयस पाटटीलाई पररचय समभव 
छैन भने तपाई ( कर्मचारी ) ले न ैसमपूण्म खच्म वयहोननु्म पननेछ यहद 
तपाईसँग देशमभरि ै कनु न ैआधथि्मक वयव्थिा छैन भने भनुकतान गन्म 
असरथि्म हनुननुहनुनछ भने भतती कता्म न ैसब ैखच्म ्यहोनने छन ्।

यहद भतती कता्म सरकारी कर्मचारी हो उसले काय्मकता्मरितत आफनो 
दातयतवको उललंिन गरेको छ भने रनरिीरण्डल आफनो तनयोकता 
संग सरनवयरा भततीदेणख योगयता र प्व्थिाप्पत समरको समपूण्म 
खच्म असनुल गननेछन ्।

रकृतयनुको जनुनसनुकै कारण भएतापतन भतती कता्म राष्ट्रा तनहद्मष्ट 
दफनउने रदैानरा रकृत रिवासीहरुलाई दफनाऊन को लाधग सजमरेदार 
हनुनेछ । 

यहद रकृतक वा कनु न ैअनय सं्थिा का उततराधिकारीहरू रधये कनु न ै
एक राजय बाहहरको रि्थिान गन्म अननुरोि गद्मछ भने भतती कता्मले 
सब ैखच्म लाई रनुखय देश वा रकृत रिवासीको तनवास्थिानको ्थिायी 
ठाउँरा मलएर जाननुपनने छ ।
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15. ककृ पया देश छोड़नको लागी कानून र रिकरिया को कनु न ैपनी अप्डटे श्रर र गकृह रंरिालय सक्षर रिाधिकरण 
संग जांच गरौ।

16. कतर फकक्म ने स्थिततयों लाई जाननको लागी ककृ पया गकृह रंरिालय सक्षर रिाधिकारी संग जांच गरौ। 2015 को 
कानून संखया 21, रिवासी र उनको तनवास रिवेश र तनकास को प्वतनयमरत गन्मका लागी एक काय्मकारी प्वतनयरन 
रिदान गररनेछ जून आज समर जारी गररएको छैन।



रिशन 4- यहद तपाई देश छोडननु हनुनछ भने कारका 
मसलमसलारा कतार फेरर कहहले आउन सकननुहनुनछ ? 
यहद तपाई पहहले कारको उद्ेशयले कताररा ब्ननुभएको छ भने 
काननुनको रिाविान हरु र उसको तनष्पादन तनयरहरु अननुसार यहद 
तपाईंसँग रिवेशको लाधग आवशयक शत्महरु उपल्ि छन ्भने तपाइँका 
कारका लाधग पनुनः आउन सकननुहनुनेछ ।(१६) 

यहद तपाईंलाई श्रर काननुन वा कनु न ैअनय काननुनको अननुचछेद 61 
को रिाविान अनतग्मत प्व्थिाप्पत गररएको हो र सक्षर अदालतको 
सारनु तनण्मयलाई चनुनौती हदइएको छैन वा हदइएको छ तर तयस 
तनण्मयलाई खारेज गररएको छ भने चार वष्मसमर कार गन्मका लाधग 
कतार आउन पाउननुहनुनेछ।

रिशन 5- प्व्थिाप्पत तथिा तनवा्मचनको आदेश भननाले के 
हो ? 
यहद राजयरा तपाईंको उपस्थितत िर वा प्वदेशको असनुरक्षाको 
अव्थिा मसज्मना हनुनछ र रासष्ट्य अथि्मवयव्थिा र साव्मजतनक 
्वा््थय वा नतैतकतालाई हानी नोकसानी पनुगन सकछ भने रिराणणत 
भएको खण्डरा गकृहरनरिी तपाईंलाई तनवा्ममसत गनने आदेश जारी गन्म 
सकननुहनुनेछ ।

आवशयक परेका अव्थिारा गकृहरनरिीले देसबाट तपाईलाई तनवा्ममसत 
गन्मको लाधग नयातयक तनण्मय आदेशपतछ तपाईलाई यस ैअवधि को 
लाधग २० हदनको नवीकरणको लाधग रोकन तनदनेशन हदनसकने छन ्।

(१५ )ककृ पया देश छोडनका लाधग कानून र रिकरियाहरूको कनु नपैतन 
अधयावधिक को जानकारीहरुका लाधग गकृहरनरिालय हरुका सक्षर 
अधिकारीहरुसँग जाँच गननु्महोस ्।
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१६ , कताररा पनुनरागरनको बारेरा स्थितत हरुलाई जाननका तनसमत 
ककृ पया गकृह रनरिालयको सक्षर रिाधिकारी हरुसँग समपक्म  गननु्महोस 
र 2015को कानून संखया 21 अननुसार रिवासी र उसको तनवासको 
रिवेश तनकासलाई प्वतनयमरत गन्मका लाधग एक काय्मकारी प्वतनयरन 
रिदान गद्मछ जसलाई आजसमर जारी गररएको छैन ।
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रिशन 1-जब तपाई र तपाईंको तनयनुकता बीच कनु न ैप्ववाद 
उतपनन हनुनछ भने तपाईलाई कहाँ जाननु पद्मछ .?
A, श्रर समरततहरु ,
30 वा सोभनदा बढी श्रमरकहरुलाई तनयोसजत गन्म रितयेक रिततष्ठान 
रा तनयनुकता र श्रमरक हरुकाे रितततनधिहरु सहहत “ संयनुकत समरतत 
“ बनेको हनुनछ , र यो कनु रारा पतन धयान हदननुपद्मछ कक समरततको 
सद्यहरुरधये आिारहरु तनयोकता को रितततनधितव गछ्मन ्उनीहरुरा 
आिा श्रमरकहरूको रितततनधितव गद्मछन।्

हरेक सनुप्विाहरूको कर्मचारी मसिा चनुनावदवारा संयनुकत समरततरा 
आफनो रितततनधिहरुलाई चयन गन्म सकछन ्।(१७)17

संयनुकत समरतत श्रर बजाररा कार गनने संग समबसनित समपूण्म 
प्वषयरा अधययन र चचा्म गननेछनु  जसरा काय्म सङगठन उतपादन र 
प्वकासरा वकृप्द्धको तररका sugam उतपादकता श्रमरकहरूको रिमशक्षण 
काय्मरिर र जोणखरको रोकथिारको सािन र वयावसातयक ्वा््थय र 
सनुरक्षाको तनयरको ्तररा सनुिार र श्रमरकको सारानय सं्ककृ ततको 
प्वकास ज्ता रनुद्ाहरुरा चचा्म गररनेछ।

B, श्ररसमबनि प्वभाग ( श्रर रनरिालय )
यो श्रर कानून वा आबद्ध र समबसनित समबनिहरु सँग समबसनित 
छ यसको यसरिकार छन।्

- मशकायत र श्रर प्ववाद लाई रिापत गननु्म र पसञजकरण तथिा 
अधययन गननु्म।
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17. ककृ पया सद्यताका शततों र चनुनावी रिकरिया जानन का लागी श्रर रंरिालय सक्षर रिाधिकारी संग सनुझाब मलगौ।
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तरेह खण्ड 13,
अधिकार क्षेरि र 
सञचारको राधयर
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- यहद लागनु काननुनहरु र त्बतनयरहरु अननुसार तनजी क्षेरिरा श्रमरक र 
उनीहरूको तनयनुकता हरुबीच प्ववाद पछ्म र उनीहरुलाई उधचत रुपरा 
सरािान गन्म सककँदैन भने प्ववाद सरािान समरततरा सनदमभ्मत 
गनने ।

- तनयनुकता हरु र कर्मचारीहरुबीच सारूहहक वाता्मलापको लाधग 
तनयरहरु र रिकरियाहरूको काया्मनवयन र पालना गननु्म ।

- श्रर अननुबनि रिराणपरि तथिा काय्म समबनिी द्तावेजहरूको 
रूलयांकन गननु्म ।

- श्रर काननुनको रिाविानहरूको बारेरा श्रमरक तथिा तनयनुकता हरुलाई 
मशक्क्षत गराउननु र उनीहरुलाई सललाह हदननु  ।

- समबसनित रिशासतनक एकाइहरु को सरनवयका काननुनअननुसार 
समरततहरु र श्रर संगठन हरु को लाधग अननुरोि हरु को जाँच तथिा 
पसञजकरण गननु्म ।

- श्रर संगठनहरूको चनुनाबको लागी संगठनातरक पररस्थिततहरु 
रिकरियाहरूको तनयरहरूको रि्ताव हदननु र उनीहरूको तनगरानी गननु्म ।

C, श्रर तनरीक्षण प्वभाग (श्रर रनरिालय) 
श्रर काननुनको काया्मनवयन र यसको काय्मकारी तनण्मयलाई सनुतनसशचत 
गन्मका लाधग काय््म थिलहरुरा आवधिक र अचानक तनरीक्षणलाई 
सञचालन गननु्म ।

तनयोकता हरुलाई अतनयमरत ता टाढा गननु्म बारे सललाह र सनुझाव 
हदननु ।

आवशयक परेको बेला आउने हदननु र उललंिनका मरनेट हरु तयार 

गननु्म र सक्षर अधिकारीहरुसँग पेश गननु्म ।

सकशर अधिकारीहरूको सरनवयरा काररा खतरापूण्म पदाथि्महरूको 
उपयोगदवारा उतपनन हनुने जोणखर हरु को रनुलयांकन गननु्म ।

तनजी सं्थिाहरू र रिततष्ठानहरु लाई आवशयक साविानी हरु र 
आवशयकता हरु लाइ श्रर कानून र यसलाई लागू गनने रि्ताव हरु 
अननुसार सनुतनसशचत गननु्म । 

वयावसातयक सनुरक्षा र ् वा््थय रिकरिया हरु को तनगरानी र अननुगरन 
गननु्म।

रिशन 2- के तपाई आफना तनयोकता का साथि मसि ै
श्रर प्ववाद सरािान समरततलाई प्ववाद रि्तनुत गन्म 
सकननुहनुनछ ?? 
- यो गन्म असमभव छ जब सरािान मरलदैन भने यसको अलावा 
प्ववाद श्रर समबनि प्वभागलाई धयानाकष्मण गराउननु पछ्म र 
प्वभागलाई प्ववाद सरािान समरततलाई प्ववादसँग सनदमभ्मत गनने 
अधिकार रहेको छ ।

रिशन 3- कार पररवत्मन गन्म तपाईँको अननुरियोग प्वफलता 
को बारेरा तपाईंको उजनुरी फाईल गन्म वा कत ैतपाईंलाई 
पाटटी हो भनने भूलl कोकारणले अ्थिायी पररवत्मनको 
लाधग आवेदन गन्मका लाधग कहाँ जाननु पद्मछ ?
यसरिकारका दाबीहरु गकृहरनरिीको रानवअधिकार प्वभागरा पेश 
गननु्मपछ्म प्वभागका कारहरु छन ्जसरा , 

गकृहरनरिालयदवारा रिापत उजनुरी हरुलाई रिापत गननु्म जाँच गननु्म र 
उनीहरुलाई समबसनित अधिकारीहरूको सरनवयरा नयाय तनष्पक्ष र 
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काननुनको आिाररा सञचामलत गननु्म ।

राजयरा लागनु काननुनहरु र त्बतनयरहरु अननुपालन रानवअधिकारको 
उललंिन तथिा अननुपालन को लाधग सनुरक्षा प्वभागरा दं्ड र सनुिार 
सं्थिाहरु तनवा्मचन बनदी र हहरासतको ् थिानहरुरा जाननु र आनतररक 
रनरिीहरुलाई ररपोट्म गननु्म ।

रिशन 4- रासष्ट्य रानवअधिकार समरततरा पेश गररएको 
रोजगारी र आवासरा कहहले दाबी गररएको छ? 
जब तपाईले सक्षर अधिकारीहरुलाई आवेदन हदननु भएको छ र 
तपाईंले तयो अधिकारबारे कनु न ैजवाफ पाउननुभएको छैन र तपाईलाई 
थिाहा छ की तयो तपाईंको अधिकार हो ।

रिशन 5- रासष्ट्य रानवअधिकार समरततको भूमरका केहो? 
समरतत तनशनुलक कानूनी सललाह र सनुझाव रिदान गद्मछ तपाईंको 
काननुनी अव्थिालाइ बनुझने तपाईं रदत गद्मछ र यहद आवशयकता परो 
भने तपाईंको बचाउको लाधग एउटा वककल पतन छ य्ता परारश्म 
रानवअधिकार राजनीततक नागररक आधथि्मक सारासजक र सं्ककृ ततक 
क्षेरिहरुरा हनुनछन ्

१७, ककृ पया सद्यताको कत्मवय , शत्म तथिा चनुनावी रिकरियाहरुलाई 
जाननको लाधग श्रर रनरिालय , सक्षर रिाधिकारी हरु को सनदभ्म 
मलननु । 

समरततलाई कारको दनुव ैपक्षबीच केहह त्बबादहरु बारे उजूरर रिापत 
हनुनछ र दनुबकैा लाधग सनुखद सराचार रिदान गनने कोमशस गद्मछ । 

सनुखद रियासहरूको प्वफलताको स्थिततरा तपाईंको लाधग सक्षर 
अधिकार को दाप्व गनने आवशयकताको समरततलाई दृढ़ प्वशवास पतछ 

यस सत्मअननुसार कक तपाई ले ् वयंलाई सक्षर अधिकारीहरूको सहारा 
मलननु भएको छ तर तपाईंको सर्याको सरािान भएको छैन भने 
यसले सक्षर अधिकारीहरुलाई समबोिन गननेछ ।

- रिशासतनक तनवा्मसन को तनण्मयहरू राधथि पनुनप्व्मचारको अननुरोि 
गन्मको लाधग समरतत आनतररक रनरिालयको सक्षर रिधिकारीहरुलाई 
समबोधित गननेछ ।(१८)18

समरतत उजनुरी को आिाररा वा आफनै पहलको आिाररा काय्म , 
आवास r हहरासत ठाउँरा क्षेत्रिय यारिाहरूको आयोजना गननेछ ।

- समरततलाई खादय सहायता अननुरोि पतन रिापत हनुनछ र ततनीहरूलाई 
दानरा ्थिानानतरण गद्म छ र लक्क्षत सरूहसमर पनुगोस ् भनेर 
सनुतनसशचत गन्मका लाधग सञचारलाई सरनवतयत गननेछ ।

- समरतत जागरूकता बढाउन र रानवअधिकारहरू सँग समबसनित 
जानकारी रिसाररत गन्मका लाधग रिमशक्षण पाठयरिर अमभयान र 
अधययन रिापत गद्मछ ।

- समरतत कतार राजय रा रानवअधिकारको स्थितत रा ररपोट्म 
रिकामशत गद्मछ यो वेबसाइट रा ररपोट्म हेननु्महोस ।

http://nhrc-qa.org/ 

रिशन-6 साव्मजतनक सनुरक्षा केनद्र ( police station ) को 
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18. रासष्ट्य समरततले सरकारकोलाधग मसफाररस हरु रिशासतनक तनण्मय रिततरक्षा मलने र तयसलाई अदालतको 
सारनु अप्पल गन्म अिीन गन्मका लाधग समपूण्म वाप्ष्मक ररपोट्म सरावेश गनने छ ।
http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/up-
loads/2014/01/
NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto
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भूमरका के हो ? 
जब तपाई राधथि कनु न ैपतन वयसकत दवारा कनु न ैपतन रिकारको हरला 
हनुनछ वा कनु न ैरिकारको िमकी हदइनछ वा जब तपाईं कनु न ैरहतवपूण्म 
उद्ेशयका लाधग बोलाइननुहनुनछ । भने तपाईं साव्मजतनक सनुरक्षा केनद्रको 
सहारा मलन सकननुहनुनछ ।

साव्मजतनक सनुरक्षा केनद्ररा कयौं कारहरु छन ्जसरधये : 

तनजी जीवन र समरानको सनुरक्षाको लाधग साव्मजतनक सनुरक्षा तथिा 
साव्मजतनक आदेश बनाइराखननु र साव्मजतनक शासनत रिदान गननु्म ।

समपूण्म समभाप्वत तररका र काननुनी सािनहरूको उपयोग गरी 
अपरािलाई रोकननु र तयसलाई जतत समभावना छ कर गननु्म र तयहाँ 
जे भइरहेको छ तयसलाई तनयनरिण गननु्म ।

प्वभागहरूको भौगोमलक क्षेरिाधिकारको मभरि आउनेे प्वमभनन 
अपरािहरूको अधिसूचनाहरु र उजनुरीहरु लाई रिापत गननु्म र यस 
समबनिरा समपूण्म आवशयक उपय गननु्म ।

साव्मजतनक नतैतकता समबसनित समपूण्म अपरािहरुलाई तनयनरिण 
गननु्म र मभकारी तथिा बेआवास ्हरूको बचाउ तथिा उद्ार गननु्म । 

रिशन 7- यहद तपाई कतार राजयरा रिवेश गननु्महनुनछ 
र जसले तपाईंलाई भतती गरेको धथियो तयो कमपनीको 
ठेगाना रिापत गननु्मभएको छैन उसको साथि कनु न ै संवाद 
भएको छैन भने तपाई लाई कहाँ जाननु पद्मछ ।
तपाईंलाई सललाह हदँदैछौं कीे तपाईं श्रर रनरिालय गकृह रनरिालय 
वा रानवअधिकार प्वभाग र तपाईंको दतूावासको सहारा मलननुहोस ्र 

उनीहरुलाई तपाईंको स्थिततबारे सूचना गननु्महोस ्र सहायता गन्मका 
तनसमत अननुरोि पतन गननु्महोस ्। 

तपाईं रासष्ट्य रानवअधिकार समरततबाट पतन सललाह सनुझाव र 
सरथि्मन मलन सकननुहनुनछ ।

रिशन 8- यहद तपाई कता र राजयरा रिवेश गरेपतछ 
तपाईंलाई तनयनुकत गनने पाटटी बाट कार मरलदैन भने 
तपाईलाई कहाँ जाननु भनननु पद्मछ । 
तपाईंलाई सललाह हदँदैछौं कीे तपाईं श्रर रनरिालय गकृह रनरिालय 
वा रानवअधिकार प्वभाग र तपाईंको दतूावासको सहारा मलननुहोस ्र 
उनीहरुलाई तपाईंको स्थिततबारे सूचना गननु्महोस ्र सहायता गन्मका 
तनसमत अननुरोि पतन गननु्महोस ्। 

तपाईं रासष्ट्य रानवअधिकार समरततबाट पतन सललाह सनुझाव र 
सरथि्मन मलन सकननुहनुनछ । 

रिशन 9- यहद तपाईंको तनयनुकता तपाईंलाई नगद पसैाको 
भनुकतानी को लाधग रि्ताव राखछ भने तपाईलाई कानूनी 
रुपरा कार गनने अननुरततका लाधग तपाईंको काननुनी 
सजमरेवारी को हो ? 
तपाईंको तनयनुकत लाई कनु न ै पतन नगद राशी भनुकतान गरेपतछ 
तपाईलाई ्वतनरिरुपरा कार गनने अननुरतत मरलनेछ जसरा तपाई 
कतार बाट दण्ड र तनवा्मसन को अिीन हनुननुहनुनछ ।

प्रिसनसपल भतत्म कता्म का साथि कार छोडननु या अनाधिककृ त पाटटी 
कासाथि कार गननु्म गैरकाननुनी हो यस अव्थिा रा परिाउ पदा्म 50000 
QR भनदा बढी जररवाना र 3 बष्मको कारावास सजाय या यी 2 
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रधये कनु न ैएक सजाय ँ हदइनेछ र पटकपटक दोहोया्मएको खण्डरा 
सजाय 50 हदनभनदा कारावास कर नभई तीन वष्मभनदा बढी का 
साथि 20000 बनदा कर नभई 100000 भनदा बढी जररवाना या यी 
रधये कनु न ैएक जररवाना लागनेछ ।

तनयोकता लाई कनु नपैतन तररकाबाट तसे्ो पक्षलाई “ काय्मभीशाको छनु ट 
वा तनबारण बाट तनमसद्ध गररनछ अथिवा तसे्ो पक्षदवारा पररसंचरण 
गररनछ चाहे छनु ट वा भनुकतान गरोस ्अथिा्मत तनःशनुलक छ।

यसअवधिलाई उललंिन गननेलाई तीन वष्मभनदा बढी र 50 हजार वा 
तयरधये कनु न ैएक सजाए दीने छ ।

रनरिीले कनु नपैतन रिवासी जसको उपस्थिततरा िर वा प्वदेशरा 
असनुरक्षाको कारण बनदछ वा रासष्ट्य अथि्मवयव्थिा साव्मजतनक 
्वा््थय वा नतैतकतालाई हातन पनुगछ भने तय्ता कनु नपैतन रिवासीको 
तनवा्मसन गनने आदेश जारी गन्म सकनेछ ।

र यो सललाह हदइनछ कक उ आनतररक रनरिालय , श्रर रनरिालय , 
रानवअधिकार प्वभाग र उनीहरुलाई आफनो स्थितत र भतती अननुरोि 
बारे सनुधचत गराउननु पद्मछ र तपाईं रासष्ट्य रानवअधिकार समरततबाट 
सललाह र सरथि्मन पतन मलन सकननुहनुनछ ।
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- श्रर समबनि प्वभाग 
फ़ोन नमबर ; 40288172 
क्षेरि नं 10 , रनरिालय त्बसल्डङ , अल हनुदा टावर , ्ड्लयनु होटल को आ्डरा।
- श्रर समबनि प्वभाग 
फोन , 40019013,44019002 
अल खोर - सरकारी सेवा काया्मलय।
- श्रर समबनि प्वभाग 
फोन 44508138 
औदयोधगक क्षेरि , ्टकृट नं 10
- रानव अधिकार प्वभाग 
आनतररक रनरिालय ,फोन नं 2343555 
फयाकस नं , 2348543 
- अपरािी साक्षर सूचना प्वभाग 
2346611 
सालवा रो्ड , जोन संखया 55 , ्ट्ीट नं 340 
- रिथिर उदाहरण को अदालत
44859222 
दफना , पनुरानो जनरल पो्ट अकफस को छेउरा 
- रा्ट्ीय रानव अधिकार समरतत 
फोन , 44048444 , फयाकस , 44444013 
फरीज अ्दनुल अजीज नासर त्बन खलील चौराहा को पछा्डी , दोहा 
पेट्ोमलयर ्टेशन अल वटाइत्ब टावर 
- अपरािी जाँच त्बभाग ( मस आइ ड्ड ) 
फोन नं 2346666 
सलवा ्ट्ीट जोन 55 , नं 340

95

टेलीफोन / फैकस / 
राजनतयक मरशन र कतरको 
लागी रानयता रिापत 
काया्मलयों का ईरेल (तनवासी)
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देशफ़ोनफैकसईरेलरिरांक

doha@fm.gov.jo4483217344832202/3जॉ्ड्मन1
lebanondoha@

hotmail.com4411412944114127लेबनान2
m.embassydoha@

maec.gov.ma4483341644831885/4रोरकको3
suemdoha@yahoo.

com4483303144831473सू्डान4
info@syrianembassy.

com.qa4020829540208205सीररया5

अरब देश
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देशफ़ोनफैकसईरेलरिरांक
qatar@afghanistan-

mfa.net4493233044932319अफ़गातन्तान6
bdootqat@gmail.com4467119044671927बांगलादेश7
bruemb@qatar.net.qa4483679844831956/62ब्नुनेई8
chinaemb_qa@mfa.

gov.cn4493420144934203चीन9
amb.doha@mea.

gov.in4467044844255700भारत10

admin@kbridoha.org4465761044657945
44664981इं्डोनेमशया11

eojqatar@dh.mofa.
go.jp4483217844840888जापान12

doha@mfa.kz4412801444128015कजाख्तान13
Koemb_qa@mofa.

gov.kr44833264"44832238/9कोररया14
mwdoha.kln@1govuc.

gov.my4483645344836493/63रलेमशया15
eondoha@mofa.

gov.np4467568044675681नेपाल16
parepdoha@mofa.

gov.pk4483222744832525पाकक्तान17
dohape@qatar.net.qa4483159544831585कफलीपींस18

Singemb_doh@
mfa.sg4412018044128082/3मसगंापनुर19

lankaemb@qatar.
net.qa

lankaembqatar@
gmail.com

4467478844677627/47श्री लंका20

thaidoh@qatar.net.qa4493051444934426थिाईलैं्ड21
Vietnamembassy.
doha@gmail.com
Vnemb.qa@mofa.

gov.vn
4412837044128480प्वयतनार22

एमशयाली देश
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ক্রমিক নংদেশদ�োন�্োক্সইমিইল
ethioembassydoha@

gmail.com
ethio@ethiopiaem-

bassydoha.org
4471958840207000इधथियोप्पया23

4481769344817695रधय अफ्ीका24

4483887244837644/77सेनेगल25
Ambabenin-doha@

hotmail.com4411571344930128बेतनन26

Adamacom-
paore15@yahoo.frबनुकक्म ना फासो27

doha@nje.go.za4029406740360860तंजातनया28

doha.admin@dirco.
gov.za4483596144857111 दक्क्षण

अफ्ीका29

Gambia_embassy@
yahoo.com4465739144657780गासमबया30

information@keny-
aembassydoha.com4483173044931870केनया31

Libemg.doha@
yahoo.com4412567544125672लाइबेररया32

Ambamali.doha@
gmail.com4492260744515960/70राली33

4493634644485000नाइजीररया34

ambanigerqatar@
hotmail.com4442368044219045

/362नाइजर35

eriembqa@yahoo.
com4466413944667934इररहट्या36

info@swazilandem-
 bassyqatar.org4493321644933145

45370140्वाजीलैं्ड37

अफ्ीकी देश



टेलीफोन: +97444048844 - हॉटलाइन: +97466626663
फैक्स: +97444444013 - पी ओ बॉक्स: 24104, दोहा, कतर

मानव अधिकार लाई बढ़ावा दिन र यसको रक्षा 
गर्नकोल लागी !

राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति को लक्ष्य 
पिरामिड को शिखर बाट निदेशकहरुको  कम मजदूरी 
कमाई गर्नेहरुमा जागरूकता बढ़ाउनको लागी हो ।

यसपुस्तिका मा क़तर को कानून को बारे 
मा सरल रूप मा एक व्यापक जानकारी हो, 
ताकि यो ति व्यक्तिहरु का लागी लाभदायिक 
होस जो यस देशमा काम गर्न चाहान्छ,साथै 
उनिहरुकालागी जो 2004 को  श्रम कानून 
संख्या 14 को माध्यम बाट रही आएका छन।
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