प्रवा कामदारहरुक िजम्मेवा भत� र रोजगारका �नयमहर
मुख्य �नय ए

सम्ू
ण
रहरुलाई समान र भेदभावर�हत व्यवहार ग�
प र् कामदा

एउटै  वा उस्तै प्रकृतीको कामगन� प्रवासी कामदारहरुलाई अन्य कामदार सो सरह व्यवहारगनुरयसका अ�त�रक्, प्रवास
कामदारहरुला मानव अ�धकारको उल्लंघन हुने नै प�न भेदभाव वा प�पातू
ण
हारबाट सुर��त राख्नुपन
प र् व्यव

मख
ु ्य �नयम ब

सम्ू
ण
रहरु रोजगार �नयम अन्तगर्त सुर� �
प र् कामदा

प्रवासी कामदारहरुको काम गनर् जाने देशमा त्यहाँको प�हचान खुल्ने र वैध रोजगारदाताहरुसँग वैधा�नक सम्बन्ध स्थ
हुनप
ु न�छ 

�नयम १

प्रवासी कामदारहरुलाई कुनै प�न शुल्क �लईने
भत� र स्थान �नयोजनका ला�ग

आवश्यक सम्पूणर् खचर्हरु रोजगारदाता सबेहानुर् पन�छ 

भत� वा स्थान �नयोजनका ला�ग प्रवासी कामदारहरुबाट कुनै प�न शुल्क �लई ने 
�नयम २

सम्ू
ण
हरुको करा–पत स्पष्ट र पारदश� हनु पन
प र् प्रवासी का
ु

प्रवासी कामदारहरुलाई प्रत्येकले बुझ्ने भाषामा �ल�–पत्र उपलब्ध गराईपन�छ, शतर् र अवस्थाहरु स्पष्ट रपमा बुभ
ु

हुनप
ु न�छ, र �बना कुनै दवाब कामदारको िस्वकृती प्राप्त हुनुपन
�नयम ३

�नयम र प्र�क्र सिम्म�ल हुनु पन�छ

प्रवासी कामदारहरुको अ�धकारबारे रोजगारदाता र प्रवासी कामदारहरुको सावर्ज�नक मानव अ�धका�ववरण, उपयक
ु ्त संचालन

नी�त र मानव अ�धकारका िजम्मेवार�हरु सम्बोधन ग�रएको प्र�क्रस्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनु पन
�नयम ४

कुनै प�न प्रवासी कामदारहर पासपोटर् वा प�रचयपत्रसम्बन्धी काग जफत ग�रने छै न

प्रवासी कामदारहरुलाई आफु सम्बिन्धत पा, प�रचपयपत्रका कागजपत, र बसोबासका कागजपत्र, मा�थ स्वतन्त्र र पूणर् प

हुनेछ, र ग�त�वधीको स्वतन्त उपभोग गनर् पाउनु पन�छ 
�नयम ५

पा�रश्र� �नय�मत, प्रत र समयमा उपलब् गराईनु पन�छ

�नयम ६

कामदार प्र�त�न�धत्वको अ�धकारलाई सम्मान ग�

प्रवासी कामदारहरुले पाउनुपन� पा�रश्र�मक , �नय�मत र प्रत्य� उनीहरुलाई प�न उपलब्ध गराउनु प

प्रवासी कामदारहरुलाई अकामदारहरुलाई जस्तैट्रेड यु संलग्न हुन  बनाउन र सामु�हक रुपमालेनदेन गन� अ�धकार हुनु

पन�छ ।
�नमय ७

काम गन� वातावरण सुर��त र मयार्�दतहुन प
ु न�छ 
प्रवासी कामदारहर सुर��त र मयार्�द, दव्यर्वह
र�हत, भयर�हत वा अमान�वय व्यवहारर�हतकाम गन� वातावरण पाउन प
ु
ु न�छ । 

उनीहरुला पयार्प्त मात्रामा स्वास्थ्य रव्यवस्था सम्बिन्धत भाषामा ताल�म प�न उपलब्ध �दईनुपन�
�नयम ८

सुर��त र मयार्�दत जीवन शैल

प्रवासी कामदारहरुलाई सुर��त र स्वस्थ जीवन शैल� उपलब्ध हुन, र उनीहरुले काम गन� स्थल र अवास�ेत् सरु ��त

यातायातको प�न व्यवस्था हनुपन�छ 
प्रवासी कामदारहरु ग�तव�धको स्वतन्त �दईन प
ु
ु न�छ, र उनीहरु बस्ने क्वाटर्रमा म

�समीत राख्न पाईने छैन 
�नयम ९

�नयम १०

कानन
ु ी उपचारमा�थको पहुँच उपलब् हुनेछ

�बना कुनै प्रत्या वा पदच्यु हुने डरर�हत वातावरणमा, प्रवा कामदारहरुला कानन
ु ी उपचार र �शकायत प्रणाल�मा�थ पहुँच हुनेछ ।
रोजगार प�रवतर्न गन� स्वतन्त्रताको , र सुर��त, समयमै घर �फत�को ग्यारेण्

करार अवधीको अन्त्य वअपवादका प�रिस्थतीहरुमा प्रवासी कामदारहरुलाई घर फ�कर्ने व्यवस्थाको ग्यारेण्ट� ह यद्य�,

उनीहरुलाईआयोजक देशमा प�हलो करारपत्र स�कएप�छ वा दुई वषर्को अ, जन
ु  थोरै हुन्, काम/रोजगार खोज्न वा प�रवतर्न गन
कुनै रोकटोक हुने छै न ।

ढाका �नयमहरु ईिन्स्टच्युट फर ह्युमन राईट्स एण्ड �बजनेसले व्यापक छलफलप�छ �वकास गरेयसलाई व्यापार �े, सरकार, ट्रेड यु�नयनहरु र नाग�

समाजको सहयोग प्राप्त छसन ् २०११ को जन
ु म�हनामा बंगलादेशको ढाकामा आयोिजत आप्रवासीहरुको गोलमेच सम्मेलनमा प�हटक सावर्ज�नक ग�रएको

�थयो । यी �नयमहरुसंयक
ु ्त राष्ट्र संघको व्यापार र मानव अ�धकार र अन्तरार्िष्ट्रय मानव अ�धकार मापदण्ड �नद��शकामा�थ ढाका �नयमहरुल

कामदारलाई रोजगारमा भत�, रोजगार�, दे�ख  करार अव�धको समािप्तसम्मअनग
ु मन गनर् सक्छ र रोजगारदाता र प्रवासी कामदारहआत्मसम्मानकासाथ प्रव
कामदारको जीवन पूरा गन� प्र�क्रयाको प्रत्ये पालना गनुर् पन� प्रमुख �नयमहरु प�न उपलब्ध गराउ
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