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श्रमिकका रुपिा तपाईंका अधिकार
श्रम अधिकार आिारभूत मानवअधिकारभभत्र पर्दछ र कामरारहरु भवश्वका जुनसुकै 
ठाउँमा पुगेपनन त्यो अधिकार उनीहरुसँग हुन्छ। सन् १९९८ मा अन्तरा्दष्टिय श्रम 
संगठनले ल्ाएकयो काय्दस्थलका आिारभूत धसद्ान्त र अधिकारहरुसहहतका  भवभभन्न 
अन्तरा्दष््रिय सम्झौतामार्द त श्रम अधिकारसम्बन्ी भवश्वव्ापी मापरण्डहरुलाई 
व्ाख्ा गररएका छन्। र, ती सम्झौताहरुकयो कुवेत एउटा सरस्य रा्रि हयो। ययो 
पुस्तिकाकयो उद्शे्य कुवेतकयो राष््रिय कानुनमा समाभवटि कामरारहरुकयो अधिकारबारे 
प्रकाश पानु्द र कामरार तथा रयोजगारराताहरुलाई सघाउनु रहकेयो छ। 

अध्ाय १: आिारभूत श्रि अधिकार
कुवेतकयो ननजी क्ेत्र श्रम कानुन (सन् २०१० कयो कानुन नं. ६) ले कामरारहरु जुनसुकै 
नागररकता वा राष््रियता भएकयो भए पनन सबैलाई समेट्छ। कुवेतमा कामरारहरुले 
हक त ननजी क्ेत्रसम्बन्ी कानुन, तेल क्ेत्रसम्बन्ी कानुन, साव्दजननक सेवासम्बन्ी 
कानुन (सरकारी क्ेत्रमा काम गनने कामरारहरु) अथवा घरेलु कामरारसम्बन्ी 
कानुनबाट सुरक्ा पाएका छन्। घरेलु कामरारका अधिकारहरु (सन् २०१५ कयो 
कानुन नं. ८५ मा) समेनटएका छन्।1 ययो पुस्तिका कुवेतमा काम गनने अधिकांश 
कामरारहरुमाधथ लागू ननजी क्ेत्रसम्बन्ी कानुनमाधथ केन्द्रित छ।

काि गर्ने अवधि र आराि
कामरारहरुले रैननक ८ घण्ा वा हप्ामा ४८ घण्ा काम गनु्दपछ्द। रमजानकयो बेला 
सबै कामरारले हप्ामा ३६ घण्ा मात्रै काम गनु्दपछ्द। 

लगातार पाँच घण्ा काम गरेपधछ कामरारले एक घण्ा आराम पाउनुपछ्द। ययो काम 
गनने अवधिमा गणना हँुरैन।

1 - कुवेत मानवअधिकार समाजले तयार पारेकयो सारसंक्ेप:
http://kuwaithr.org/files/dwl/the_domestic_worker_law_en.pdf

रोजगारी सम्झौता
कामरारहरुले अरेष्बक भाषामा न्दलखित सम्झौताकयो प्रभतन्दलपी आरूसँग राख्ुपनने 
हुन्छ जसमा यी कुराहरु समेनटएकयो हुनुपछ्दछः

·	 हतिाक्र गररएकयो भमभत र त्यो लागू भएकयो भमभत;
·	 सम्पक्द  भववरण/कामरारका व्क्तिगत र रयोजगारराताका भववरण;
·	 तलब र कामकयो भववरण;
·	 सम्झौताका शत्द यहर त्यो ननश्चित समयावधिका लाभग हयो भने (यहर ननश्चित 

समयका लाभग हयोइन भने एक वष्दभन्ा कम र पाँच वष्दभन्ा बढीकयो 
सम्झौता हुनुहँुरैन।);

·	 वाष्षषि क भवराकयो अवधि;
·	 रैननक काम गनु्दपनने समयावधि;
·	 कामरारकयो परीक्णकाल जुन १०० हरनभन्ा बढी हुनुहँुरैन (परीक्णकालमा 

रवुै पक्ले ष्बना कुनै जानकारी सम्झौता तयोड्न सकछन्।);
·	 कामका बेला घाइते हँुराकयो बीमा;
·	 सेवा सुभविाकयो समाप्प्;
·	 उपयुति श्रम कानुन र कुनै भववार भए सल्ाउने अरालत;
·	 कामरार र रयोजगारराता रवुै पक्कयो हतिाक्र

सम्झौता तीन प्रभत हुनुपछ्द; एक प्रभत रयोजगाररातासँग; अकको कामरारसँग र तेस्यो 
म्ानपावर प्राधिकरणसमक् पेश गनु्दपछ्द। केही रतूावासहरुले आफ्ा नागररकले 
गरेका सम्झौताहरु प्रमाणीकरण गनने  जजम्ेवारी न्दलन्छन्।  
सम्झौता अभतररति भाषामा पनन तयार गराउन सहकन्छ तर त्यो जरुरी भने हँुरैन 
र कुनै पनन भववार उत्पन्न भएकयो िण्डमा अरेष्बक भाषामा भएका कागजातहरु 
वैि हुन्छन्। 

तलब र भुक्ार्ी
न्ूनतम तलबबारे कुवेतमा राष््रिय नीभत छ र त्यो जुनसुकै रेशका कामरारमाधथ 
लागू हुन्छ। सन् २०१७ सम्कयो स्स्थभतमा ननजी क्ेत्रमा काम गनने प्रत्ेक कामरारकयो 
न्ूनतम माधसक तलब ६० केडी हुनुपछ्द। यसबाहके केही रतूावासहरुले ननश्चित 
कामका लाभग तलबकयो से्ल ननिा्दरण गरेका छन् र त्सबारे भववरण उनीहरुले 
उपलब्ध गराउन सकछन्। उराहरणका लाभग कुवेतमा बस्े भारतीय नागररकहरुकयो 
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तलब से्ल ययो न्दलङ्कमा हने्द सहकन्छछः
http://www.indembkwt.org/Pages/MinWages.aspx
नेपाली नागररकहरुकयो ययो न्दलङ्कमा हने्द सहकन्छछः
http://www.nembdoha.com/documents/Minimum_Salary_De-
tails_for_Nepali_Workers.pdf

आठ घण्ाभन्ा बढी काम भए कामरारहरुले अभतररति समयकयो पाररश्रभमक 
पाउनुपछ्द। अभतररति समयकयो भुतिानी रर २५ प्रभतशत हुनेछ। अभतररति समयकयो 
काम रैननक रईु घण्ा, बढीमा वष्दमा १८० घण्ा, हप्ामा तीन हरन वा वष्दमा ९० 
हरनभन्ा बढी हुनुहँुरैन। 

कामरारले ६ हरनकयो कामपधछ लगातार २४ घण्ा बराबरकयो तलबी साप्ाहहक भवरा 
पाउनुपछ्द। 

रयोजगाररातालाई भवराकयो हरन पनन कामरार चाहहन सकछ। यहर त्सयो भए 
कामरारले रैननक १२५ प्रभतशतकयो ररले भुतिानी पाउनुपछ्द (उराहरणकयो लाभग 
रैननक २० केडी पाउनेरहछे भने ३५ केडी पाउनुपछ्द।), अथवा कामरारलाई अ् 
राइरा पुग्े अरु केही क्भतपूभतषि  भए पाउनुपछ्द। 

 

सजाय र कटझौती
कामरार अनुपस्स्थत भएमा, हढलयो आएमा, अथवा जानीजानी रयोजगारराताकयो 
सम्पष्तिमा क्भत पुया्दएकयो िण्डमा तबलमा कटझौती गनने अधिकार रयोजगाररातालाई 
हुन्छ। 

यद्यभप सम्बप्न्त कामरारलाई त्सबारे न्दलखित जानकारी गराइएसम्, उसकयो 
भनाइ वा अनुनय नसुननएसम् कुनै सजाय हरन पाइंरैन।

एक महहनामा पाँच हरनभन्ा बढीकयो ज्ाला काट्न पाइंरैन। त्सभन्ा बढी  जररवाना 
गररएकयो िण्डमा आउने महहनाकयो तलबबाट त्यो बढी रकम कानटनुपछ्द।

कामरारले भतनु्दपनने ऋण वा बाँकी रकमका लाभग तलबमा १० प्रभतशतभन्ा बढीले 
कटझौती गन्द पाइंरैन। रयोजगारराताले कामरारबाट ब्ाज न्दलन पाउँरैन। 

सेवा सुमविाको सिाप्ति
रैननक ज्ालारारी, साप्ाहहक, माधसक वा प्रभत कामका आिारमा तलब पाउने 
कामरार भए पनन सेवा सुभविाकयो समाप्प् हुन सकछ। कामरारले पाउने सुभविाबारे 
रयोजगार सम्झौतामा उल्ेि गनु्दपछ्द। 

मवदाहरु
हरेक वष्द १३ वटा पूण्द तलबी भवरा हुन्छ, तीमध्े केही इस्ाभमक पात्रयोबाट ननिा्दररत 
भवरा हुन्छन्:

·	 हहज्र नयाँ वष्दछः १ हरन
·	 इस्छः १ हरन
·	 ईर-अल-हरत्रछः ३ हरन
·	 वक्ात अरारातछः १ हरन
·	 ईर-अल-अजहाछः ३ हरन
·	 पैगम्बरकयो जन्महरन (अल-माक्लिर अल-नबवी): १ हरन
·	 राष््रिय हरवसछः रेब्ुअरी २५ ताररि, १ हरन
·	 स्वतन्त्रता हरवसछः रेब्ुअरी २६ ताररि, १ हरन
·	 अंग्ेजी नयाँ वष्दछः जनवरी १ ताररि, १ हरन

केही कम्पनीहरुले अभतररति भवरा पनन हरन सकछन्। त्तियो अवस्थामा कामरारले 
माधथ उल्ेखित जुनसुकै हरन काम गनु्दपनने हुन्छ, साव्दजननक भवराकयो हरन काम गरा्द 
रईु गुणा बढी तलब सुभविा पाउनुपछ्द (उराहरणका लाभग रैननक २० कुवेती डलर 
पाउनेले ४० पाउनुपछ्द) र अतररति भवरा पाउनुपछ्द। 

मवदा 
वष्दमा कामरारले तल उल्ेि गररए बमयोजजम ष्बरामी भवरा पाउनुपछ्दछः

·	 १५ हरनछः पूरै तलबी
·	 १० हरनछः तीन चझौथाई तलबमा
·	 १० हरनछः आिा तलबमा
·	 ३० हरन बेतलबी
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वाम ष्ि क मवदा
कामरारले वष्दमा ३० हरन तलबी भवरा न्दलन पाउँछ। सम्बप्न्त रयोजगारराताकहाँ 
९ महहना काम गरेपधछ यी भवराहरु कामरारले न्दलन पाउँछ।  औपचाररक भवरा र 
ष्बरामी भवरा वाष्षषि क भवरामा जयोहडनु हँुरैन।  

सुते्री मवदा
गभ्दवती महहला कामरारले तलबी ७० हरने सुते्री भवरा पाउन सककछन्, त्समा 
भतनकयो अरु भवरा जयोड्न भमलै्न। सुतु्री भवरा सकेपधछ बच्ाकयो हरेचारका 
लाभग कामरार महहलाकयो अनुरयोिमा चार महहना ननाघ्े गरी रयोजगारराताले थप 
भवरा हरन सकछ। 

हज मवदा
लगातार रईु वष्द एउटा रयोजगारराताकहाँ काम गरेकयो िण्डमा पहहला हज गन्द 
नगएका महहला वा पुरुष कामरारले हजका लाभग तलबी भवरा पाउन भमलछ। 

अन्य मवदा
नजजकका नातेरारकयो मृत्ु भएकयो िण्डमा (आमाबुबा, हजुरबुवा वा आमा, बच्ा, 
नाभतनाभतना अथवा राजुभाइ-हररीबहहनी) कामरारले तीन हरन तलबी भवरा पाउन 
भमलछ। महहला कामरारका श्रीमान् ष्बतेकयो िण्डमा शयोक समय (इद्ात) का लाभग 
मृत्ु भएकयो भमभतरेखि ४ महहना १० हरनका लाभग पूण्द तलबी भवरा पाउँधछन्। गैर 
मुस्स्म महहलाकयो हकमा २१ हरनका लाभग पूण्द तलबी भवरा हरनुपछ्द। 

रईु वष्द ननाघ्े गरी कामरारले भवराहरु जम्ा पान्द पाउँछ र रयोजगारराताकयो सहमभतमा 
उसले एकैचयोनट ती भवराहरु न्दलन पाउँछ। रवुै पक्बीच सहमभतमा कामरारले रईु 
वष्दभन्ा बढी समयकयो भवरा पनन जम्ा गन्द पाउँछ।

सुरक्ा र स्ास्थ्य
काय्दक्ेत्र-केन्द्रित स्वास्थ्य र सुरक्ा ननरनेश्शकाहरु रयोजगारराताबाट जारी गररनुपर्दछ। 

ययो कानुन अनुसार रयोजगारराताले कामरारहरुकयो सुरक्ाका लाभग सबै सुरक्ा 
करमहरु चाल्ुपर्दछ। सुरक्ामा लाग्े िच्द कामरारले बेहयोनु्दपरदैन र सयोकयो िच्दका 
लाभग उनीहरुकयो तलबबाट कट्ा गन्द पाइंरैन। 

काय्दस्थलमा लाग्े चयोटपटककयो बीमा र कामसँग सम्बप्न्त रयोगका लाभग 
कामरारहरुकयो बीमा गराउनुपर्दछ। 

कानुन र मन्त्रालयकयो आरेशले वासस्थान “उपयुति” हुनुपनने भनेकयो छ।

रयोजगारराताले कामरारकयो स्वास्थ्य, आवश्यक लतिाकपडा र यातायात िच्दकयो 
जजम्ा न्दलनुपर्दछ। िासगरी रयोजगारराताले जुनसुकै कामरारकयो स्वास्थ्य बीमा 
गराउनुपर्दछ र आवश्यक परे ष्बरामीलाई आवश्यक भवरा उपलब्ध गराउनुपछ्द।  

महहला कामरारलाई राभतकयो १० बजेरेखि ष्बहान ७ बजेसम् काम लगाउन 
प्रभतबप्न्त छ। यद्यभप अस्पताल, रीघ्दरयोगीका लाभग स्थाभपत उपचार के्रि र ननजी 
उपचार के्रिमा काम गनने महहलाहरुकयो हकमा चाहहँ ययो लागू हँुरैन। 

कुनै पनन महहलालाई ितरनाक, अप्ठ्ारयो वा उनीहरुकयो स्वास्थ्य अथवा आचरणमा 
जयोखिम पुया्दउने वा हानी गनने काममा लगाउन बन्ेज छ। 

भेला हुर् पाउर्े स्तन्त्रता
आप्रवासी कामरारहरु कुवेतका स्थाभपत कम्दचारी युननयन र संस्थामा आबद् हुन 
पाउँछन् र त्हाँबाट पाउने अधिकार एवं सुरक्ा न्दलन सकछन्। तर, आफ्ै युननयन वा 
संस्था ियोल् आप्रवासी कामरारलाई बन्ेज छ। आप्रवासी कामरार कुवेती युननयन 
र संस्थामा आबद् भएपनन उनीहरुकयो नेता हुन र चुन्न पाउन प्रभतबप्न्त छ। 

कुवेतमा रईुवटा कम्दचारी महासंघ छन्। तेल तथा पेट्योकेभमकल उद्ययोग कम्दचारी 
महासंघ र साव्दजननक कामरार युननयन। रवुै कुवेती टे्ड युननयन (केटीयुएर) कयो 
छातामुनन पर्दछन्। केटीयुएरकयो आप्रवासी कामरार काया्दलय छ, जसले आप्रवासी 
सम्बप्न्त मुद्ा र उनीहरुका लाभग अवसर जुटाउने काम गर्दछ। 



98

व्यक्क्गत सम्पत्ति
श्रम सम्झौतसहहत कामरारले आफ्ा राहरानी, र सबै व्क्तिगत कागजातहरु सिैं 
आरूसँग राख्ुपछ्द। यहर रयोजगारराताले कामरारकयो राहरानी जरत गछ्द भने उसले 
प्रशासननक जररवाना भतनु्दपनने हुन्छ। 

खारजेी
कामरार वा रयोजगारराता रवुैले सम्झौता िारेज गन्द पाउँछन्।

ननम्न अवस्थामा रयोजगारराताले पूव्द जानकारी नै नहरइ सम्झौता िारेज गन्द सकछछः 
१. रयोजगाररातालाई ठूलयो नयोक्ानी हुने गरी कामरारले गल्ी गरेकयो िण्डमा २. 
छल वा ियोकािडी गरेर कामरारले आफ्यो रयोजगारीसँग सम्बप्न्त कागजात हाधसल 
गरेमा ३. कामरारले संस्थापनबारे गयोप्य कुरा बाहहर ल्ाएर क्भत पुग्े वा साँस्च्कै 
नयोक्ानी भएकयो िण्डमा। 

यहर कुनै कामरार वा रयोजगारराताले सूजचत गराउने अवधि अगावै सम्झौता िारेज 
गन्द चाहमेा उति समयावधि बराबरकयो क्भतपूभतषि  सम्बप्न्त पक्लाई हरनुपनने हुन्छ। 
त्सकयो अथ्द हयो यहर कामरारले सम्झौता िारेज गछ्द भने सम्झौताकयो बाँकी समय 
उसले पाउने तलब बराबरकयो क्भतपूभतषि  रयोजगाररातालाई हरनुपर्दछ। 

यहर परीक्णकालमा रयोजगारराताले कामरारसँगकयो सम्झौता िारेज गरेमा उसले 
काम गरेकयो अवधिकयो अन्त्यसम्कयो सेवा सुभविा उपलब्ध गराउनुपननेछ।

अध्ाय २: आवास तथा प्ायोजर् 
श्रम कानुनबाहके गैरकुवेती कामरारलाई पनन आवास कानुन (सन् १९५९ कयो कानुन 
नं. १७) लागू हुन्छ जुन कानुन आन्तररक माभमला मन्त्रालयले जारी गरेकयो हयो। उति 
कानुन “कराला” प्रणालीकयो नामले जचननन्छ र कामरारले रयोजगारराता पररवत्दन 
गनने बेलामा लागू हुन्छ। 

कुवेतमा काम गनने गैरकुवेती नागररक यी चार वगगीकरणमध्े कुनै एउटामा कानुनी 
रुपमा समाभवटि भएकयो हुनुपर्दछछः

·	 अस्थायी आवास (िारा १४): यस प्रकृभतकयो प्रवेशाज्ा अस्थायी भ्रमणका 
लाभग हयो (तीन महहनासम्का लाभग)। ययो काम गन्द पाउने िालकयो प्रवेशाज्ा 
हयोइन। यद्यभप तत्ालै रयोजगारी हरने प्रययोजनका लाभग केही रयोजगारराताहरु 
कामरारलाई यसरी ल्ाउने गर्दछन्। यतियो अवस्थामा काम गन्दका लाभग 
प्रवेशाज्ा न्दलन सम्बप्न्त कामरारले कुवेत छयोड्नुपछ्द र रेरर यहाँ आउनुपछ्द। 
प्रभतमहहना ६५० केडी (ननजी क्ेत्रमा) अथवा ४५० केडी (साव्दजननक क्ेत्रमा)  
कमाउने कामरारले अनलाइनमार्द त “पाररवाररक भ्रमण भभसा” का लाभग 
आवेरन हरन सकछन् (www.evisa.moi.kw.gov; िच्द ३ केडी)

·	 सरकारी आवास (िारा १७) साव्दजननक क्ेत्रमा काम गननेहरुका लाभग ययो 
प्रवेशाज्ा जारी हुन्छ। 

·	 काय्द आवास (िारा १८) ननजी क्ेत्रमा काम गनने कामरारहरुलाई ययो 
प्रवेशाज्ा हरइन्छ।

·	 घरेलु कामरार आवास (िारा २०) ययो प्रवेशाज्ा कम्पनी नभइ कुनै प्राययोजकले 
व्क्तिगत ढगंले जाभगर उपलब्ध गराएकयो अवस्थामा हरइन्छ। यसमा घरेलु 
काम गननेहरु जतियो हक िाना पकाउने, बच्ा स्याहारसुसार गनने, बगैंचाकयो 
हरेचार गनने माली र व्क्तिगत ड्ाइभरहरु पर्दछन्। 

प्ायोजर् स्थर्ान्तरणका शत्तहरु  
ननजी क्ेत्रबीच रयोजगारीकयो स्थानान्तरण गन्द कामरारले आफ्यो मूल रयोजगारराताबाट 
सहमभत न्दलनुपछ्द। श्रम स्वीकृभत जारी भएकयो एक वष्दपधछ यतियो गन्द भमलछ तर ३०० 
केडब्ुडी शुल्क भतरा्द उति शत्द लागू हँुरैन। 
श्रम स्वीकृभत जारी भएकयो तीन वष्द ष्बभतसेककयो छ भने प्राययोजककयो स्वीकृभत बेगर नै 
ननजी क्ेत्रकयो कुनै पनन कामरारले आफ्यो स्थानान्तरणका लाभग सामाजजक माभमला 
तथा श्रम मन्त्रालयमा ननवेरन हरन सक्ेछ। 
तीन वष्द नष्बतरै आफ्यो स्थानान्तरण चाहने तर मूल रयोजगारराताबाट सहमभत नपाएकयो 
श्रभमकले वैरेश्शक कामरारहरुकयो ननयुक्ति हनेने साव्दजननक ननकाय म्ानपावर 
प्राधिकरण अन्तग्दतकयो श्रम सम्बन् भवभागमा ननवेरन हरन सक्ेछ। ननवेरन हरएकयो 
भमभतपधछ रयोजगारराताले कामरार भागेकयो भनेर उजुरी हरन पाउनेछैन। तीन वष्द 
नष्बतेकयो पररस्स्थभतमा श्रम सम्बन् भवभागले रेहायकयो अवस्थामा त्तियो आग्हलाई 
स्वीकार गन्द सक्ेछ: १) यहर कामरारले प्रतिुत गरेकयो कारण श्रम सम्बन् भवभागलाई 
जचतिबुझरयो लागेकयो िण्डमा २) यहर रयोजगारराताले कामरारलाई गलत आरयोप 
लगाएकयो श्रम सम्बन् भवभागले पाएमा। 
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सरकारी करारमा ननयुक्ति पाएका कामरारका हकमा भने तीन वष्दकयो शत्द लागू 
हुनेछैन। बरु आफ्यो करार अवधि सहकने अखन्तम समयमा, यहर रयोजगारराताले 
उसलाई अकको कुनै सरकारी करारमा स्थानान्तरण गन्द चाहकेयो छैन भने, कामरार आफ्यो 
स्थानान्तरणकयो ननवेरन हरन ययोग्य ठाननन सक्ेछ। सरकारी करारले रयोजगाररातालाई 
कामरारहरुले त्ही सरकारी पररययोजना अन्तग्दत अकको रयोजगारराताकयोमा 
स्थानान्तरण गन्द वा त्ही रयोजगाररातामार्द त नयाँ सरकारी पररययोजनामा काममा 
लगाउन सक्े अधिकार भने हरएकयो हुनसकछ। 
ननजी क्ेत्रमा काय्दरत एक जना कामरारले साव्दजननक क्ेत्रमा आफ्यो स्थानान्तरण 
गराउन सकछ। तर त्सका लाभग उसले आफ्यो स्थानान्तरण हुन लागेकयो सरकारी 
ननकायबाट न्दलखित सहमभतपत्र प्रतिुत गनु्दपननेछ। 
कहहलेकाहीं घरेलु कमरारले पनन आरूलाई ननजी क्ेत्रमा स्थानान्तरण गराउन 
सक्ेछन् तर त्सका लाभग आन्तररक माभमला मन्त्रालय अथा्दत भमननकट्ट् अर 
इने्ररयरकयो अनुमभत चाहहन्छ। 

देश छाड्र्े सत्तहरु 
रयोजगारराताकयो कुनै पनन स्वीकृभत ष्बनै कामरार रेश छयोड्नका लाभग स्वतन्त्र हुन्छ। 
तर यहर कामरारलाई कुनै पनन रझौजरारी अभभययोग लागेकयो छ भने उसलाई रेश 
छाड्न प्रभतबन् लगाइनेछ। कुनै पनन स्थानीय ब्ाङ्कबाट कजा्द न्दलएकयो कामरारकयो 
हकमा चाहहँ उसले ननयभमत रुपमा आफ्यो हकतिा भतरररहकेयो छ भने उसले भवरेशमा 
यात्रा गन्द अनुमभत पाउनेछ।

थाहा पाउर्ैपर्ने: ‘भगझौडा’
रयोजगाररातासँग आफ्यो प्राययोजनमा रहकेयो कुनै पनन गैरकुवेती कामरार ररार भएकयो 
वा भागेकयो भनेर उजुरी हरने कानुनी अधिकार हुनेछ। यतियो व्वस्थाकयो मुख् उद्शे्य 
कामरारकयो अनुपस्स्थभतबारे रयोजगारराताले जानकारी हरन सकयोस् भन्ने हयो। तर 
रयोजगाररातासँग त्तियो उजुरी हरनका लाभग व्ापक तजष्बजी अधिकार हुनेछ। 
ररार हुनु वा भाग्ु कामरारभवरुद्कयो एउटा रझौजरारी अभभययोग हयो। यहर तपाईँमाधथ 
भागेकयो आरयोप लागेकयो छ भने तपाईँ पक्ाउ पन्द सक्ुहुनेछ र तपाईँलाई रेशननकाला 
गनु्दअधघ राखिने के्रिहरुमा पनन पठाइन सक्ेछ। कानुनी आिार र घटनाकयो प्रकृभत 
हरेेर यतिा मुद्ामा अधिकांश कामरारहरुलाई उनीहरुकै रेशमा हरता्द पठाउने गररन्छ। 
यहर भगझौडा भएकयो भनेर उजुरी हान्दलसहकएकयो छ भने त्सपधछ काममा जचति 
नुब्ेकयो भनेर गुनासा राख् अपे्रयो हुने गछ्द। 

अध्ाय ३: उजुरी कसरी हाल्े? 
सबै कामरारसँग आफ्ा गुनासा आफ्ा रयोजगारराता र श्रम सम्बन् भवभागसमक् राख्े 
अधिकार हुनेछ। कामरारहरुले उजुरी हरन सक्े घटनाका उराहरणका रुपमा आफ्ा 
तलब हरन हढलयो गररएका गुनासा, न्दलखित सहमभत भइसकेपधछ पनन स्थानान्तरण 
गन्द अस्वीकार गररएका घटना, शारीररक तथा मानधसक शयोषण र कामरारले महसुस 
गनने अन् कुनै पनन मानवअधिकार उल्ंघनलाई न्दलन सहकन्छ। 
कामरारहरुले प्रतिुत गरेका सबै उजुरीहरुलाई म्ानपावर प्राधिकरण अन्तग्दतकयो 
श्रम सम्बन् भवभागले भवचार गछ्द र अनुसन्ान गछ्द। ननजी क्ेत्रका रयोजगारराता र 
कामरारबीच हुने सबै व्क्तिगत श्रम भववारहरु हनेने, अनुसन्ान गनने र ननष्कष्दमा पुग्े 
जजम्ेवारी पूण्द रुपमा श्रम सम्बन् भवभागकयो हयो। 
श्रम सम्बन् भवभागले काम गरे वापत प्राप् हुने आधथषि क लाभ (ज्ाला नपाएकयो 
वा कम ज्ाला पाएकयो भवषय), प्राययोजन स्थानान्तरण, कामरार भागेका घटना, 
यात्रा प्रभतबन् र कामसँग जयोहडएका चयोटपटकसँग सम्बप्न्त भववार ननरुपण गनने 
जजम्ेवारी पाएकयो छ।  
श्रम सम्बन् भवभागले सामूहहक रुपमा कामरारहरुबाट आएका उजुरीहरुलाई 
मेलभमलाप तथा मध्तिता कभमनटमार्द त टंुगयोमा पुया्दउन मद्त पनन गर्दछ। 

उजुरी गर्ने प्ककया यस्ो छ: 
1) उजुरीकयो रारम न्दलन कामरार व्क्तिगत रुपमा श्रम सम्बन् भवभागकयो 

ररसेप्सन डसे्मा जानुपछ्द। नयोट: ययो चरणमा कामरारले आफ्ा कानुनी 
प्रभतननधिलाई न्दलएर जानुपरदैन्। तर त्सपधछ उजुरीमा भवचार गररने 
प्रहकयामा कानुनी परामश्दराता (कुवेती वहकल वा रता्द भएकयो संस्थाकयो 
समाजजक काय्दकता्द) लाई कामरारले न्दलएर जान सकछ।

2) रारम भनु्दहयोस् र त्समा आफ्यो पूरा नाम, राष््रियता, धसभभल पररचयपत्र 
नम्बर, काम शुरु गरेकयो भमभत, काम गरेकयो अखन्तम भमभत, उजुरी हाल्ुपनने 
कानुनी आिार, पेशा, सहमभत अनुसारकयो ज्ाला, रयोजगारराताकयो पूरा नाम, 
रयोजगारराताकयो ठेगाना र काय्दस्थल, भववारकयो कारण र रयोन नम्बर उल्ेि 
गनु्दहयोस्। कामरारले श्रम इजाजतपत्रकयो प्रभतन्दलपी, धसभभल पररचयपत्र र 
राहरानीकयो प्रभतन्दलपी र अन् सहययोगी कागजपत्र न्दलएर आउनुपछ्द। नयोट: 
अरु भववरणहरु पनन माग हुन सक्ेछ। 



1312

3) श्रम सम्बन् सभमभतले उति उजुरीलाई आफ्यो डटेावेशमा रता्द गननेछ र रक् 
कानुनी अनुसन्ानकता्द तयोकेर उति उजुरीमाधथकयो प्रारप्भिक सुनुवाई हुने 
भमभत ननिा्दरण गननेछ। श्रम सम्बन् सभमभतले त्सपधछ रयोजगाररातालाई 
उति भमभत (हरन र घण्ा) र अनुसन्ानकता्दबारे जानकारी हरनेछ। उति 
प्रारप्भिक सुनवाइमा कामरार र रयोजगारराता रवुै उपस्स्थत हुनुपननेछ। 

4) त्सपधछ श्रम सम्बन् सभमभतले अनुसन्ानकता्दलाई सम्पक्द  गननेछ जसले 
रयोजगाररातासँग बयान न्दलन सक्ेछ वा कागजपत्र जाँच गन्द सक्ेछ। 

5) उति रक् अनुसन्ानकता्दसमक् तयोहकएकयो प्रशासननक इकाई (गयोभनकोरेट) मा 
रहकेयो म्ानपावर प्राधिकरण अन्तग्दतकयो श्रम सम्बन् भवभागमा कामरार र 
रयोजगारराता रवुै स्वयं उपस्स्थत हुनुपननेछ। ययो अवस्थामा कामरारले आफ्ा 
कानुनी प्रभतननधिलाई न्दलएर आउन सक्ेछ। यहर रयोजगारराता अनुपस्स्थत 
भएमा रयोस्योपटक उपस्स्थभतका लाभग सूचना जारी गररनेछ र त्सपधछ 
अनुसन्ानकता्दले उजुरीसम्बन्ी छानष्बन अधघ बढाउनेछ। 

6) यहर सुनवाइका क्ममा रवुै पक् भमलापत्र गन्द तयार भएमा, सम्रारीका 
रुपमा त्सलाई रतिावेजीकरण गरी श्रम सम्बन् भवभागमा अभभलेिीकरण 
गररनेछ। 

7) यहर कुनै सहमभत हुन सकेन भने, अनुसन्ानकता्दले तथ्यहरुकयो एउटा कानुनी 
वकपत्र तयार गनु्दपनने हुन्छ। यहर समािान नभई सकेकयो भववारमा आधथषि क 
माग रावी पनन गररएकयो छ भने त्सलाई न्ायपान्दलकामा पठाइनेछ। 

8) अनुसन्ानकता्दलाई कुनै पनन उजुरीकयो जाँचबु् गरी त्सबारे टंुगयोमा पुग् 
ननश्चित समय (सािारणतया त्सका लाभग रईु हप्ासम् लाग् सकछ) 
उपलब्ध गराइएकयो हुन्छ। कुनै पनन उपयुति कारण ष्बना हुने हढलाईकयो 
राष्यत्व कानुनी रुपमा अनुसन्ानकता्दकयो नै हुनेगछ्द। 

9) अनुसन्ानकता्दले उजुरीमाधथकयो औपचाररक कानुनी राय श्रम सम्बन् 
भवभागमा प्रतिुत गननेछ र उति भवभागले कामरारकयो स्थानान्तरण वा अन् 
जुनसुकै भवषयका उजुरीलाई स्वीकार गनने वा िारेज गनने भन्ने अखन्तम ननण्दय 
न्दलनेछ।  

10) श्रम सम्बन् भवभागकयो ननण्दयभवरुद् कामरार वा रयोजगारराताले १५ हरनभभत्र 
पुनरावेरन रता्द गराउन सक्ेछन्।  

अध्ाय ४: िहत्वपूण्त सम्पक्त  र्म्बरहरु 
सिाज िामिला तथा श्रि िन्त्रालय 

टेन्दलरयोन नम्बर: २२४८०००० – २२४८४८५०
www.mosal.gov.kw

पब्लिक अथोररटट अफ म्ार्पावर
जाष्ब्या – ब्क २—कट्ट्ट १०४—गल्फ ब्ाङ्क पछाहड
टेन्दलरयोन नम्बर: २५३५९२३२
www.manpower.gov.kw

फारवाकर्या गभर्नोरटे (श्रि मववाद युकर्ट)
अल रजजज एररया—जेनेरल हडपाट्दमेन् अर हक्भमनल 
इभभडने्सकयो भवपरीत- एअरवेज ष्बल्डिङ्गकयो भवपरीत

क्ामपटल गभर्नोरटे(श्रि मववाद युकर्ट) 
साक्द  एररया –बहाबहानी कम्पलेक्कयो पछाहड 

हवाली गभर्नोरटे(श्रि मववाद युकर्ट)
ट्ुननस कट्ट्ट - साहरक राउन्डअबाउट

जाहरा गभरर्ोरटे (श्रि मववाद युकर्ट)
जाहरा कयोअपरेनटभी सयोसाइटी

िुबारक अल कबीर (श्रि मववाद युकर्ट)  
साउर अहमरी – ब्क १- कट्ट्ट १५, ष्बल्डिङ नम्बर ५ 
कुवेत आयल कम्पनीकयो भवपरीत 

अहिदी गभर्नोरटे (श्रि मववाद युकर्ट) 
साउर अहमरी - ब्क १ - कट्ट्ट १५, ष्बल्डिङ नम्बर ५
 कुवेत आयल कम्पनीकयो भवपरीत
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आन्तररक िामिला िन्त्रालय
वेवसाइट: www.moi.gov.kw
कुवेती गभनकोरेटहरुमा सेवा के्रि उपलब्ध रेहकयो:
www.moi.gov.kw/portal/flashtry/efinal.html

जेर्ेरल मडपाट्तिेन्ट अफ मरिमिर्ल इन्ेप्टिगेशर्, मडपाट्तिेन्ट अफ 
पब्लिक िोराल्स प्ोटेक्शर् एण्ड एण्ी ह्िुर् ट्ाकफककङ                    

सलभमया - अल- जावाजात राउण्डअबाउट
रयोन नम्बर: २५६५०६९५ - २५६२३८८८
इमेल: ath@moi.gov.kw

कुवेत टे्ड युकर्यर् िहासंघ 
सलभमया- ब्क ११ (हवाली स्कायर) अब्लु्ाह अल 
रराज कट्ट्ट
रयोन नम्बर: २५६३६३८९ - २५६१६७४५ 
www.ktuf.org

कुवेत िार्वअधिकार सिाज 
नथ्द अल सुवाइि - ब्क ७- कट्ट्ट ७१ 
रयोन नम्बर:  २४८११५९३ 

उजुरी संकलर् र्म्बरहरु
रयोन नम्बर: ९५५६६५८० अरेष्बक
रयोन नम्बर: ९५५६६५२१ अंग्ेजी 
रयोन नम्बर: ९५५६६५२३ हहन्ी 
www.kuwaithr.org

भारतीय राजदतूावास 
अल रैया, रतुावास क्ेत्र, ब्क ६
रयोन नम्बर: २२५५०३७९, २२५३०६००, २२५५०३४९
www.indembkwt.org

रैननक साँ् ६:३० बजेरेखि रतूावास आगन्तुकका लाभग 
िुल्ा रहनेछ।कुनै
प्रश्न वा चासयोका लाभग चझौष्बसै घण्ा सातै हरन हटलाइन 
नम्बर
९७५२२६१४ मा सम्पक्द  गन्द सहकनेछ। 

कफललमपन्स राजदतूावास 
साउथ सुरा- धसहरक-ब्क १- कट्ट्ट १०१
रयोन नम्बर: २२५२८४२२, २२५११८०६
www.kuwaitpe.dfa.gov.ph

र्ेपाली राजदतूावास 
अल जाष्ब्या, ब्क ८, कट्ट्ट १३
रयोन नम्बर: २५२४३२५४, २५२४३२५७
इमेल: kuwait@mofa.gov.np

श्रीलंकाली राजदतूावास 

अल जाष्ब्या ब्क १०, कट्ट्ट १०७
रयोन नम्बर: २५३३९१४० - २५३३९१४२ - २५३३९१०४
इमेल:ethiokuwait@yahoo.com

इथथयोमपयाली राजदतूावास 
अल जाष्ब्या ब्क १०, कट्ट्ट १०७
रयोन नम्बर: २५३३४२९१, २५३३८१९८, २५३३०१२८
इमेल: ethiokuwait@yahoo.com

पाककस्ार्ी राजदतूावास 

अल जाष्ब्या, ब्क ११, कट्ट्ट १०१
रयोन नम्बर: २५३२७६४९, २५३२७६५१
www.pakembkw.org



Kuwait Trade Union Federation
Salmiya – Block 11 (Hawalli Square), Abdullah Al-Faraj Street

Tel:25636389 – 25616745 
www.ktuf.org


