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कुवेतको श्रभ कानूनका भरूबतू ऩऺहरू 

कुवेतको श्रभ कानूनको नाभ  The Law of Labour in the Private Sector (No. 6 of 2010) हो। मो २१ पेब्रुअयी 
२०१०भा जायी बएको हो। उक्त श्रभ कानून कामाान्वमनसॉग सम्फन्न्धत भन्रारम  The Ministry of Social Affairs 

and Labour हो बने  ववबाग The Public Authority for Manpower हो। साथै श्रभ  भन्रीफाट सभम सभमभा जायी 
हुने आदेशहरू ऩनन कानूनसयह रागू हुन्छन।् 

कुवेतको श्रभ कानूनरे आप्रवासीको योजगायीको अधधकाय  सुननन्चचत गयेको छ।  मो कानूनको धाया १०  भा 
योजगायदातारे काभदाय ल्माई योजगायववहीन याख्न नहुने य सो गयेभा काभदायराई स्वेदश फपतॉको हवाइ टटकट 
उऩरब्ध गयाउनुऩने व्मवस्था गरयएको छ।   

कामय सम्झौता (Work Contract/Agreement) सम्फन्धी व्मवस्था (धाया २७–३१): 

 कामा अवधध, तरफ, काभको प्रकृनत, सम्झौताभा हस्ताऺय गरयएको य रागू हुने मभनत उल्रेख गयी मरखखत 
रुऩभा ३ प्रनत तमाय गरयनुऩने (काभदाय, कम्ऩनी य भन्रारमको राधग एक एक प्रनत)   

 मरखखत सम्झौता नबए ऩनन काभदायरे आफ्नो अधधकाय अन्म प्रभाणफाट स्थावऩत गना सक्ने  
 कामा सम्झौता बन्दा पयक काभ, काभदायको मोग्मता य अनुबव नबएको काभ रगाउन नहुने  

 सम्झौताभा उल्रेख बएको कामा प्रकृनत य काभदायको अनुबव तथा मोग्मता ववऩरयतका काभ नरगाइने  

 सम्झौता अयबफक बाषाभा हुने य अन्म बाषाभा अनुवाद गना सफकने, वववाद आएभा अयबफक बाषाराई 
भान्मता टदइने  

 सम्झौता अवधध तोफकएकोभा ५ वषा बन्दा फढी य १ वषा बन्दा कभ हुन नहुने  

 योजगायदाता य काभदाय दवुैको सहभनतभा सम्झौता नवीकयण गना सफकने  

 

भहहराको योजगायी सम्फन्धभा ननम्न व्मवस्था गरयएको छ: 

 अस्ऩतार, न्क्रननक, ननजी उऩचाय होभ य भन्रारमरे तोकेको स्थानफाहेक अन्म स्थानहरूभा याती १० 
फजेदेखख बफहान ७ फजेअनघ (यभादान भटहना फाहेक) काभभा नरगाइने । मातामात य उऩमुक्त सुयऺा 
टदनुऩने (धाया २२)  

 खतयनाक, कटिन, स्वास््मको दृन्टटरे हाननकायक, भटहराको शोषण हुने, ऩुरुषराई भार सेवा टदने स्थानभा 
काभभा रगाउन नहुने (धाया २३)  

 भटहरा आभाराई कामाारम सभममबर फच्चाराई दधु खुवाउनका राधग २ घण्टाको बे्रक टदनुऩने, ५० जना 
भटहरा काभदाय वा २०० जना काभदाय बएको कामास्थानभा ४ वषाभुननका फच्चाहरूको राधग नसायी 
याखखनुऩने (धाया २५)  

 सभान काभका राधग ऩुरुष य भटहराराई सभान तरफ प्रदान गनुाऩने (धाया २६)  
 सम्झौताको अवधध ऩचचात ऩनन औऩचारयक नववकयण ववना दवुै ऩऺहरूरे सो सम्झौता कामाान्वमन गयेभा 

सम्झौता ऩुन सोही अवधधको राधग सोही सताहरू फभोन्जभ नववकयण बएको भाननने (दवुै ऩऺरे अन्म 
शतासटहत सम्झौता नववकयण गना सहभत बएको अवस्थाभा फाहेक)  
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काभदायको कतयब्म/सजाम  (धाया ३२–४०): 

 फढीभा १०० टदनको ऩरयऺणकार यहने, एउटै योजगायदाताको राधग एक ऩटक बन्दा फढी ऩयीऺणकारभा 
नयहने  

 दवुै ऩऺरे ववना सूचना सम्झौता बॊग गना सक्ने 

 योजगायदातारे काभदायराई योजगायीफाट हटाएभा सेवा सुववधा उऩरब्ध गयाउनुऩने  

 सयकायी आमोजना वा दगुाभ स्थानको राधग योजगायदातारे उधचत वासस्थान, ननशुल्क मातामातको व्मवस्था 
मभराउनु ऩने, वासस्थान नटदएभा सोको राधग बत्ता टदनुऩने  

 गरत कामा गदाा टदइने सजामफाये काभदायरे देख्ने गयी कामास्थरभा याखखनुऩने, एउटा गना नहुने कामा गये 
वाऩत एक भार सजाम तथा कामास्थरको ननमभ उल्रॊघन गयी गरत कामा गयेको १५ टदनऩनछ प्रभाखणत 
बएभा ऩनन सोको राधग योजगायदातारे सजाम गना नऩाउने  

 देहामको अवस्थाभा ऩूवय सूचना, ऺनतऩूनतय ववना कामय सम्झौताको अन््म य सेवा सुववधा नऩाउने (धाया ४१): 

 योजगायदाताराई िूरो ऺनत हुने गयी कुनै गल्ती गयेभा  

 काभदायरे जारझरे गयी योजगायी ऩाएको बएभा  

 योजगायदाताराई िूरो ऺनत ऩमुााई वा ऩुग्न सक्ने गयी सॊगिनको गोऩननमता बॊग गयेभा  

 योजगायदातारे काभदायराई काभफाट (ऩाउनुऩने सेवा सुववधासहहत) हटाउन सक्ने अवस्थाहरू (धाया ४१): 

 सम्भान, नैनतकता, प्रनतटिा प्रनतकूर हुने गयी कुनै अऩयाध गयेभा  

 नैनतकता ववऩरयत कुनै कामा कामास्थरभा गयेभा  

 योजगायदाता वा सहकभॉहरू उऩय साङघानतक हभरा गयेभा  

 सम्झौता अनुरुऩको  न्जम्भेवायी वहन नगयेभा तथा ऩटक ऩटक योजगायदाताको ननदेशन ऩारना 
नगयेभा  

भाधथका दवुै अवस्थाभा काभफाट हटाईएको काभदायरे सम्फन्न्धत श्रभ ववबागभा सो ननणाम  ववरुद्द उजुयी गना सक्ने , 

ननदोष बए काभदायरे ऺनतऩुनता ऩाउने  

रगाताय ७ टदन वा वषाभा छुट्टाछुटै गयी २० टदनसम्भ कुनै ववचवामसरो कायण तथा आधाय ववना काभभा नआएभा 
काभदायरे यान्जनाभा टदए सयह योजगायदातारे भान्न सक्ने (धाया ४२) 
योजगायदातारे रगाएको आयोऩको कायण जेरभा ऩयेभा वा अदारतको शुरुको ननणाम कामाान्मवन गना प्रहयी 
टहयासतभा काभदायराई याखखएभा ननजराई काभफाट अरग बएको भाननने, दोषी प्रभाखणत नबएसम्भ योजगायदातारे 
कामा सम्झौता बॊग गना नमभल्ने 

सम्झौताको अवधध ककटान नबएको अवस्थाभा दफुै ऩऺरे ऩूवय सूचना हदई सम्झौता बॊग गनय सक्ने (धाया ४४): 

 भटहनावायी तरफभा काभ गने काभदायको हकभा सम्झौता सफकनुबन्दा ३ भटहना अनघ 

 अन्म काभदायको हकभा सम्झौता सफकनुबन्दा १ भटहना अनघ   

 सूचना नटदई सम्झौता बॊग गने ऩऺरे अको ऩऺराई सो अवधध फयाफय हुन आउने भटहनावायी तरफको 
अनुऩातभा ऺनतऩूनता टदनुऩने 

 योजगायदातारे काभदायराई काभफाट हटाउने सूचना टदएभा हप्ताको १ टदन वा ८ घण्टा काभ खोज्न 
काभदाय जान ऩाउने तय १ टदन अगावै सूचना टदनुऩने, मस्तो सभमको तरफ ऩाउने 

 सूचना अवधधभा योजगायदातारे काभदायराई काभफाट हटाउन सक्ने तय उक्त अवधध काभदायको सेवा 
अवधधभा जोडी तरफ सुववधा टदनुऩने  

 कानून फभोन्जभ ऩाउने बफदा मरएको आधायभा काभदायराई योजगायफाट फखाास्त गना नऩाउने 
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देहामको अवस्थाभा ववना सूचना सम्झौता बॊग गयेभा काभदायरे सेवा सुववधा ऩाउन  सक्ने (धाया ४८): 

 योजगायदातारे सम्झौता वा कुवेती श्रभ कानून उल्रॊघन गयेभा  

 योजगायदाता वा ननजको प्रनतननधधफाट साॊघानतक हभरा बएभा  

 स्वास््म भन्रारमको ननणामअनुसाय काभ गरययहॉदा स्वास््मभा प्रनतकूर असय ऩने बएभा  

 योजगायदाता वा ननजको प्रनतननधधरे सम्झौताभा हस्ताऺय गदाा काभको शता सम्फन्धभा जारझरे गयेभा  

 योजगायदातारे काभदायराई सजाममोग्म अऩयाध गयेको आयोऩ रगाएको तय अदारतफाट सपाई ऩाएभा  

 काभदायको सावाजननक भमाादाभा हानी ऩुग्ने गयी योजगायदातारे कुनै कामा गयेभा  

 काभदायको भतृ्मु बएभा वा काभदाय काभ गना असभथा बएको प्रभाखणत बएभा वा आधधकारयक भेडडकर 
ननकामफाट प्रभाखणत रयऩोटाअनुसाय सफै ववयाभी बफदाको उऩमोग गरयसक्दा ऩनन काभभा पका न सक्ने गरय 
स्वस््म हुने न्स्थनत नदेखखएभा  

 

योजगाय सम्झौता बॊग बएको भाननने अवस्थाहरू (धाया ५०): 

 योजगायदाता टाटऩल्टेको घोषणा बएभा   

 सधैका राधग कम्ऩनी फन्द बएभा  

 कम्ऩनीको बफक्री बएभा , अकोसॉग गामबएभा वा कम्ऩनी अन्म कानूनी हकदायहरूभा हस्तान्तयण बएभा 
(मस्तो अवस्थाभा काभदायरे ऩटहरो योजगायदातासॉग ग येको सम्झौताअनुरुऩ नै नमाॉ योजगायदातासॉग काभ 
गने अधधकाय हुने) 

 

काभदायरे सेवा अवधध (सम्झौता) सभाप्ततऩनछ ऩाउने आधथयक सुववधा (End of Service Benefits) (धाया ५१): 

 घण्टा, टदन, हप्ता वा काभको सॊख्माका आधायभा तरफ ऩाउने काभदायरे ऩटहरो ५ वषा अवधधको प्रत्मेक 
वषाको राधग १० टदन फयाफयको तरफ य ५ वषाऩनछ प्रत्मेक वषाको राधग १५ टदनको तरफ  

 भटहनावायी तरफ ऩाउने काभदायरे ऩटहरो ५ वषाको अवधधको प्रत्मेक वषाको राधग १५ टदन फयाफयको तरफ 
य ५ वषाऩनछ प्रत्मेक वषाको राधग १ भटहनाको तरफ  

 

तरफी औऩचारयक ब्रफदाहरू (धाया ६८) 
 Hegeira New Year (१ टदन)  

 Isra’ and Mi’raj Day (१ टदन) 

 Eid Al Fitr (३ टदन) 

 Waqfat Arafat (१ टदन) 

 Eid Al-Adha (३ टदन) 

 Prophet’s Birthday (१ टदन) 

 National Day (१ टदन) 

 Gregorian New Year (१ टदन) गयी (जम्भा १२ टदन)  

उन्ल्रखखत बफदाहरूभा काभ गनुाऩयेभा काभदायरे सो टदनको दोब्फय तरफ य अको १ टदन अनतरयक्त बफदा 
ऩाउने। 

ब्रफयाभी ब्रफदा (योजगायदातारे तोकेको डाक्टय वा सयकायी अस्ऩतारको डाक्टयको भेडडकर रयऩोटयको आधायभा) (धाया ६९) 
 १५ टदन (१०० % तरफ ऩाउने) 

 १० टदन (७५ % तरफ ऩाउने) 



कुवेतको श्रभ तथा अध्मागभन काननू: नेऩारी श्रमभकहरूरे थाहा ऩाउनऩुने कुयाहरू  

प्रकाशक: नेऩारी याजदतूावास, कुवेत 5 

 

 १० टदन (५० % तरफ ऩाउने) 

 १० टदन (२५ % तरफ ऩाउने) 

 ३० टदन (वेतरफी) 
वावषयक तरफी ब्रफदा (धाया ७०–७९) 

 वावषाक ३० टदनको तरफी बफदा  

(ऩटहरो वषा काभ गयेको ९ भटहना ऩनछ भार फावषाक बफदाको राधग मोग्म हुने)  

 सावाजननक बफदा य ववयाभी बफदा गणना नहुने  

 वावषाक तरफी बफदा मरनु अनघ काभदायराई सो बफदाको तरफ टदनुऩने 

 बफदाको मभनत योजगायदातारे तम गने  

 काभदायरे २ वषा बफदा अवधध ऩुगेसम्भ बफदा फचत गना सक्ने य योजगायदाताको सहभनतभा सॊधचत २ वषाको 
बफदा एकै ऩटक मरन सक्ने  

 सम्झौताको सभान्प्तऩनछ सॊधचत बफदाको यकभ ऩाउने  

 बफदाभा दोस्रो योजगायदातासॉग काभ गयेभा ऩटहरो योजगायदातारे बफदाको तरफ फपताा मरन सक्ने  

ककरयमा ब्रफदा 
 ऩरयवायका सदस्महरूको भतृ्मु बएभा ३ टदन तरफी बफदा  

 भुन्स्रभ भटहरा काभदायको श्रीभानको भतृ्मु बएभा ४ भटहना १० टदन बफदा (भतृ्मु बएको टदनफाट) 
 बफदा मरएको सभमभा अको योजगायदाताकहाॉ काभ गना नहुने 

 गैयभुन्स्रभ भटहरा काभदायको श्रीभानको भतृ्मु बएभा २१ टदनको तरफी बफदा  

तरफी शैक्षऺक ब्रफदा 
 काभसॉग सम्फन्न्धत ऺेरभा फढीभा ५ वषासम्भ योजगायदातारे काभदायराई बफदा टदन सक्ने  

 शैक्षऺक बफदाको अवधध फयाफय काभदायरे योजगायदाताको काभ गनुाऩने, अन्मथा बफदा अवधधको तरफ फपताा 
गनुाऩने  

हज ब्रफदा 
 योजगायदातासॉग रगाताय २ वषा काभ गने काभदायरे ऩटहरे हज नगयेको बए २१ टदनको तरफी हज बफदा 

ऩाउने  
अन्म ब्रफदा  

 योजगायदातारे काभदायराई सम्भेरन, वावषाकोत्सव तथा श्रभ सम्फन्धी फैिकभा सहबागी हुन तरफी बफदा 
टदन सक्ने  

फेतरफी ब्रफदा (धाया ७९)  
 काभदायको अनुयोधभा योजगायदातारे वेतरफी बफदा टदन सक्ने  

 

तरफ सम्फन्धी व्मवस्था (धाया ५५–६३): 

 कामा सम्झौता तथा योजगायदाताको ननमभावरी फभोन्जभको सेवा सुववधा फाहेक आधायबूत तरफको साथै 
आवधधक रुऩभा फोनस, नगद राबाॊश ऩाउने   

 काभदायको फैक खाताभा कुवेती टदनायभा तरफ टदइने  

 भटहनावायी तरफभा काभ गने काभदायराई प्रत्मेक भटहनाको एक ऩटक य अन्म काभदायराई प्रत्मेक दईु 
हप्ताको एक ऩटक (दैननक तथा ज्मारादायी) तरफ टदईने 

 तरफ टदॊदा तरफ टदनुऩने ननधाारयत मभनतबन्दा ७ टदन बन्दा फढी टढराई गना नऩाइने 
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 योजगायदाताको ऋण वा अन्म यकभ नतना काभदायको तरफफाट भामसक १० प्रनतशत बन्दा फढी कट्टी गना 
नऩाइने, उक्त ऋण वा नतना फाॉकी यकभभा ब्माज मरन नऩाइने  

 काभदायसॉग सम्फन्न्धत सम्फन्ध ववच्छेद ऩचचात अदारतको ननणामानुसाय ऩनत वा ऩत्नीराई नतनुाऩने यकभ 
तथा अन्म ऋण (खाना, कऩडा) का राधग काभदायको भामसक तरफफाट २५ प्रनतशतबन्दा फढी कटौती गना 
नऩाइने  

 योजगायदातारे उत्ऩादन गने खाद्मवस्तु वा अन्म साभान फकन्न काभदाय फाध्म नहुने   

 योजगायदातारे काभदायराई दफाफ टदन वा अन्म कायणरे जानाजान काभ फन्द गयेभा फन्द अवधधको तरफ 
ऩाउने  

 काभदायरे ऩाउने आधथाक सुववधाको गणना गदाा ननजको अन्न्तभ भटहनाको तरफराई आधाय मरइने 

 कुवेती श्रभ भन्रीरे काभको प्रकृनत य भुद्रान्स्पतीराई भध्मनजय गयी प्रत्मेक ५ वषाभा न्मूनतभ तरफ 
घोषणा गने (धाया ६३), हारै भार ७५ के. डी. तोफकएको  

 

कामय सभम सम्फन्धी व्मवस्था (धाया ६४–६९): 

 कानूनभा तोफकएको अवस्थाभा फाहेक हप्ताको ४८ घण्टा, टदनको ८ घण्टा, यभादानको भटहनाभा हप्ताको ३६ 
घण्टा कामा सभम हुने 

 रगाताय ५ घण्टा काभ गयेऩनछ कन्म्तभा १ घण्टाको बे्रक (कामा सभमभा गणना नगरयने) ऩाउने 

(तय ववत्तीम, व्माऩारयक य रगानीसॉग सम्फद्ध कामाारमभा रगाताय ८ घण्टा काभ रगाउन सफकन)े 

 अनतरयक्त काभ टदनको २ घण्टा, एक वषाभा अधधकतभ १८० घण्टा, हप्ताभा ३ टदन, वषाभा ९० टदन बन्दा 
फढी हुन नहुने  

 अनतरयक्त सभमको काभको राधग शुरुको तरफभा २५ प्रनतशतरे फवृद्ध गयी बुक्तानी टदने 

 एक हप्ताभा कन्म्तभा एक टदन बफदा टदनुऩने। बफदाको टदनभा काभ रगाउनु ऩने आवचमक बएभा सो 
टदनको राधग ५० प्रनतशत फढी तरफ य अको एक टदन बफदा ऩाउने   

 काभदायको सेवा अवधधको सभान्प्तऩनछ ऩाउने आधथाक सुववधा (End of Service Benefit) काभदायरे मरएको 
ऋण वा नतनुाऩने अन्म यकभ बए कट्टा गयी टदइने  

 कामा सम्झौता अवधध नतोफकएको अवस्थाभा काभदायरे ३ देखख ५ वषा सेवा गयी सम्झौता बॊग गयेभा ऩाउने 
कूर यकभको आधा ऩाउने, ५ देखख १० वषा सेवा गयेको बएभा ऩाउने कूर यकभको दईु नतहाई ऩाउने, १० वषा 
फढी सेवा गयेको बएभा ऩुयै यकभ ऩाउने  

 सम्झौता बॊग गने काभदायरे सेवा अवधध , ऩद, अन्न्तभ तरफ उल्रेख बएको सेवा प्रभाणऩर ऩाउने , 

योजगायदातारे काभदायको योजगायी ऩाउने सम्बावना प्रनतकूर हुने गयी कुनै कुया उल्रेख गना नऩाउने , 

काभदायको सफै कागजात, प्रभाणऩर तथा अन्म वस्तुहरू योजगायदातारे फपताा गनुाऩने 

 

सुयऺा य ऩेशागत स्वास््म सम्फन्धी व्मवस्था (धाया ८०–८८): 

 योजगायदातारे काभदायसॉग सम्फन्न्धत योजगाय अनुभनत , कामा सम्झौता , Civil Id Card, वावषाक बफदा , 

ववयाभी बफदा, अनतरयक्त कामा गयेको वववयण य सो को तरफ , कामास्थरभा रागेको चोटऩटक , ऩेशागत योग, 

ऩेनाल्टी, योजगायफाट हटाइनुको कायण, काभदायको कागजात ननन्चचत पाइरभा अमबरेखफद्ध गनुाऩने  

 काभदाय, भेमसन य अन्म साभाग्रीको सुयऺाको राधग उऩमुक्त सुयऺा व्मवस्था गनुाऩने  

 योजगायदातारे कामास्थरभा हुन सक्ने सम्बाब्म खतया य सोफाट फच्ने उऩाम फाये जानकायी य सुयऺाका 
सयसाभान उऩरब्ध गयाउनुऩने  
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 काभदायको स्वास््म य ऩेशागत योगफाट फचाउन ऩूवा सावधानीका उऩाम अवरम्फन गनुाऩने  

 काभदायरे काभ गदाा सावधानी अऩनाउने य सुयऺाका औजायहरू प्रमोग गने  

 काभदायको बफभा हुनुऩने य काभ गदाा रागेको चोटऩटक , ऩेशागत योगको राधग ववभा कम्ऩनीफाट 
योजगायदातारे ववभा यकभ टदराउनुऩने  

 

कामयस्थरभा हुने चोटऩटक य ऩेशागत योग सम्फन्धी व्मवस्था (धाया ८९–९७): 

 कामास्थरभा वा काभ गना जाॉदा वा आउॉदा फाटोभा बएको चोटऩटक फाये योजगायदाता , काभदाय वा ननजको 
प्रनतननधधरे नन्जकको प्रहयी कामाारम, श्रभ ववबाग, साभान्जक सुयऺाको कामाारम, ववभा कम्ऩनीराई जानकायी 
गयाउनुऩने  

 कामास्थरभा हुने चोटऩटक , दघुाटना य ऩेशागत योगको सयकायी वा ननजी अस्ऩतारभा बएको काभदायको 
सम्ऩूणा उऩचाय खचा योजगायदातारे फेहोनुाऩने  

 डाक्टयरे उऩचाय अवधध, असक्तताको सीभा, ऩुन् काभ गना सक्ने ऺभताफाये रयऩोटा ऩेश गने 

 काभदाय य योजगायदाता दफुै ऩऺरे भेडडकर रयऩोटाभा धचत्त नफुझभेा जायी बएको १ भटहनामबर स्वास््म 
भन्रारमको Health Tribunal भा अन्स्वकाय गना सक्ने  

 उऩचाय अवधधबय ऩुया तरफ ऩाउने , ६ भटहना नाघेभा ननको नहुञ्जेरसम्भ वा शारयरयकरुऩभा असक्त वा 
भतृ्मु नबएसम्भ आधा तरफ ऩाउने  

 काभदाय वा ननजको नन्जकको नातदेायरे ऺनतऩूनताको दावी गना ऩाउने  

 सेवा अवधधभा वा यान्जनाभा टदएको १ वषाऩनछ ऩेशागत योग रागेभा वा रऺण देखा ऩयेभा ऺनतऩूनता ऩाउने  

 डाक्टय वा Medical Arbitration Panel रे योजगायदाताहरूरे नतनुऩने ऺनतऩूनताको ननधाायण गने 

 

काभदायरे ऺनतऩूनतय नऩाउने अवस्था (धाया ९५): 

 काभदायरे जानीफुझी चोटऩटक रगाएभा  

 भतृ्मु वा २५ प्रनतशत शारयरयक ऺभता गुभाएको प्रभाखणत बएको अवस्थाभा वाहेक काभदायको राऩयवाहीको 
कायण (रागू ऩदाथा/भादक ऩदाथा सेवन गयी काभ गनाारे) वा कामास्थरभा अवरम्फन गनुाऩने ननधाारयत 
सुयऺा ननमभ उल्रॊघन गदाा चोटऩटक रागेभा  

 

नेऩारी श्रमभक काभदायको हक अधधकायको सॊयऺणका राधग उ्तयदामी ननकामहरू: 

 नेऩार सयकायका ननकामहरू (नेऩारी याजदतूावास , ऩययाटर भन्रारम य भातहतका ववबागहरू , श्रभ भन्रारम 
य भातहतका ववबागहरू, अध्मागभन ववबाग, वैदमशक योजगाय प्रफद्धान फोडा)  

 कुवेतका योजगायदाता कम्ऩनीहरू  

 कुवेतका सयकायी ननकामहरू (ऩययाटर भन्रारम , साभान्जक भामभरा तथा श्रभ भन्रारम , गहृ भन्रारम य 
भातहतका ननकामहरू, अदारत) 

 कुवेतन्स्थत गैय अवासीम नेऩारी सॊघ तथा नेऩारी सभुदामसॉग सम्फन्न्धत सॊघसॊस्थाहरू  

 कुवेतन्स्थत ऺेरीम एवॊ अन्तयाान्टरम गैयसयकायी सॊघसॊस्था (IOM, Red Cross, Humanitarian 

Organizations) 
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काभदाय स्वॊमरे ध्मान हदनुऩने कुयाहरू:  

 कुवेतको श्रभ कानूनको ऩूणा रूऩभा जानकायी याख्र्ने  

 योजगायदातासॉग सुभधुय सम्फन्ध याख्ने 

 कम्ऩनी व्मवस्थाऩनको मरखखत स्वीकृनत ववना काभफाट कटहरे अनुऩन्स्थत ्नहुने 

 कुनै ऩनन   Document वा कागजात याम्रयी नफुझी सही नगने 

 यान्जनाभा गयेको कागज , कामा सम्झौता , तरफ फुझकेो बऩााई , बफदाको ननवेदन आटद सफै भहत्वऩूणा 
Document/कागजातहरू को एक प्रनत आपूसॉग याख्ने  

 तोफकएको कामा न्जम्भेवायी, रगनशीरता एवॊ इभान्दायीऩूवाक गने  

 Civil Id Card, मबसा , याहदानीको फहारम्माद , सम्झौताऩर सभाप्त हुने मभनतफाये जानकायी याख्ने , ती 
Document एकप्रनत आपूसॉग याख्ने 

 गैयकानुनी एवॊ अवाॊनछत कामा नगने  

 योजगायदातासॉग छरपर गयी सभस्माको शान्न्तऩूणा सभाधान खोज्ने  

 सभस्माको सभाधान नबएभा नेऩारी याजदतूावाससॉग सम्ऩका  य कुयाकानी गयी सभाधानको फाटो खोज्ने  

 कानुनी उऩचाय खोज्ने 

 

कुवेती अदारती सॊयचना् कानुनी उऩचायको प्रकिमा: 

 ऩहहरो अदारत (Court of First Instance)  
 सफैबन्दा तल्रो अदारत  

 Shoon (Under Ministry of Social Affairs and Labour) भा सभाधान नबएको श्रभ सम्फन्धी सभस्मा हेने 
ऺेराधधकाय मसभा यहेको 

 दण्डनीम भुद्दाभा ३ वषा य २५० कुवेती टदनाय बन्दा कभ सजाम बएको ननणाम अन्न्तभ हुने अथाात Appeal 

Court भा ऩुनयावेदन नहुने 

 

 ऩुनयावेदन अदारत (Appeal Court) 
 दोस्रो तहको अदारत  

 Court of First Instance को ननन्चचत ननणामहरू उऩय ऩुनयावेदन सुन्ने 

 

 सवोच्च अदारत (Supreme Court)  
 सफैबन्दा भाधथल्रो अदारत  

 भुद्दाको अन्न्तभ पैसरा गने ननकाम 

 

कानुनी उऩचायको ] प्रकिमा: Shoon फाट कानूनी उऩचाय खोज्ने तरयका: 

 कुवेतको ६ वटै Governorate हरूभा Shoon को Office यहेका 
 कम्ऩनीसॉग सभाधान नबएका सभस्माहरू Shoon Office भा गएय ननवेदन दताा गने  

 कम्प्मूटयभा दताा बएको Case No. मरने  

 Case दताा गयेको Paper को Copy आपूसॉग याख्ने  

 फोराएको मभनतभा हान्जय हुने 

 आफ्नो भुद्दा हेने सम्फन्न्धत अधधकायीको नाभ य कोिा नॊ. माद गने   



कुवेतको श्रभ तथा अध्मागभन काननू: नेऩारी श्रमभकहरूरे थाहा ऩाउनऩुने कुयाहरू  

प्रकाशक: नेऩारी याजदतूावास, कुवेत 9 

 

 सम्फन्न्धत अधधकायीको ननदेशन फभोन्जभको कामाहरू गने  

 आवचमक ऩयेभा कानून व्मवसामीको सहमोग मरने  

 उस्तै सभस्मा ऩयेका साथी बाइाहरूसॉग याम सल्राह मरने 

(Shoon Office भा सभाधान नबएका सभस्माहरू Court भा ऩिाईन्छ।) 
 

नेऩारी श्रमभकहरूरे बोग्नु ऩयेका प्रभुख सभस्माहरू: 

 सम्झौता फभोन्जभको काभ नऩाएको 
 ननममभत तरफ नऩाएको 
 अन्म सेवा सुववधाहरू नऩाएको 
 कुवेती कानून ववऩरयत याहदानी योजगायदातारे याख्ने गयेको  
 घय जानको राधग वावषाक छुट्टी नऩाएको 
 खान, फस्न य कामाारम आउन–जानका राधग मातामातको उधचत व्मवस्था नबएको  

 ओबयटाइभ काभ रगाए ऩनन उधचत ऩारयश्रमभक नऩाएको  
 योजगायदातारे कम्ऩनीभा काभ गना छोडी बागेको भुद्दा (Run Away Case) रगाएको, साथै चोयी 

रागुऩदाथा, भादक ऩदाथासॉग सम्फन्न्धत भुद्दाहरू झले्नु ऩयेको  

 गम्बीय प्रकृनतका भुद्दाहरूभा भतृ्मुदण्ड, आजीवन कायाफास रगामत १५ वषासम्भ सजाम बोग्नुऩने  

 दइुा वटा सम्झौताभा सही गयाउने य सम्झौताभा उल्रेख बएको बन्दा कभ तरफ टदने  
 सभमभै आवासीम अनुभनत (अकाभा) नववकयण नगरयटदने  

 आवासीम अनुभनत (अकाभा) को शुल्क तरफफाट कटाउने गयेको 
 अको कम्ऩनीभा काभ गने अनुभनत (Release Letter) नऩाएको 
 कटिन काभ य फढी काभ गनुा ऩयेको  
 काभदाय आपैरे कम्ऩनीभा काभ गना छोडी बागेय अको कम्ऩनीभा काभ गयी गैयकानुनी बएको  

 
सभस्मा सभाधान् कसयी ? 
 ऩहहरो ववकल्ऩ  
 सयोकायवाराहरू (योजगायदाता य काभदाय) फीच छरपर य वाताा  

 शान्न्तऩूणा उऩामको अवरम्फन गने  
 

 दोस्रो ववकल्ऩ  
 याजदतूाफास, वफकर, नेऩारी सॊघसॊस्था, नातागोता, साथीबाईसॉगको सयसल्राह  

 

 तसे्रो ववकल्ऩ  
 कानूनी उऩचाय (सुन य अदारत)  

 भुद्दा दामय गनुा अनघ सोच्ने (ववचवकै कानुनी प्रकमा झन्झटटरो)  

 

काभ गदै गयेको कम्ऩनी छोडये नमाॉ कम्ऩनीभा काभ गनै अनुभनत (Letter of Release) कसयी मरने ???  

साधायणतमा कम्ऩनी ऺेरभा ३ वषा काभ गये ऩचचात काभ गदै गयेको कम्ऩनी छोडये नमाॉ कम्ऩनीभा जानको राधग  
Release को राधग मोग्म हुने   
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 Letter of Release ऩाउने अवस्था: 
 स्ऩोन्सयरे काभ, तरफ टदन नसकेभा  
 ववमबन्न कायणरे कम्ऩनी फन्द, खायेज बएभा  
 कम्ऩनी बफक्री बएभा, अन्म कम्ऩनीभा गामबएभा, आटद  

 

सयकायी Project सॉग सम्फन्न्धत आवासीम मबसा (अकाभा) बएका काभदायहरूरे Letter of Release नऩाउने  

 Letter of Release मरनका राधग गनुयऩने कामयहरू:  
 कयाय अवधध सफकए ऩनछ कम्ऩनी व्मवस्थाऩनराइा जानकायी गयाउने (भौखखक तथा मरखखत रूऩभा)  
 नमाॉ कम्ऩनीभा काभ खोज्ने  

 हारको कम्ऩनीफाट Letter of Release मरने  

 नमाॉ कम्ऩनीफाट Residency रगाउने  

 

 मबसा (अकाभा)सम्फन्धी जानकायीहरू: 

 कम्ऩनीभा काभ गने दइुा ओटा आवासीम मबसा यहेका:  

 सयकायी ऺेर - Article 17 

 ननजी ऺेर - Article 18  

 मबसा सफकनु दइुा हप्ता अगाडड हारको Sponsor अन्तगात आवासीम मबसा नवीकयण गनुा ऩने  

 Work Permit नवीकयण गनुाऩने  

 ववदेशी काभदायरे आफ्नो श्रीभती य फच्चाहरूको Dependent मबसा भार Sponsor गना ऩाउने , फाफुआभा 
दाजुबाइा टददीफटहनीको Sponsor गना नऩाउने  

 Dependent मबसा Sponsor गना न्मूनतभ भामसक तरफ ४५० के.डी. हुनु ऩने  

 Project मबसाभा यहेका काभदायहरू Project ऩुया बएभा स्वदेश पका नु ऩने, मबसा Transfer नहुने 

 अकाभा (Residency Permit) सभमभा नवीकयण नगयेभा प्रनत टदन २ के. डी. जरयवाना नतनुाऩने  

 

ननवायसन (Deportation) गरयने अवस्थाहरू: 
 

ननम्न अवस्थाभा ववदेशी नागरयकहरूराइा ननवाामसत (Deportation) गरयने बएकोरे त्मस्ता कामाहरू नगने्  
 मबसा (Iqama) बफना फसेभा  
 आऩयाधधक कामा गयेभा  
 राफपक ननमभको उल्रङ्घन गयेभा  
 सवायी चारक अनुभनत ऩर (License) ववना सवायी चराएभा  
 गैय कानूनी एवॊ अवाॊनछत फक्रमाकराऩ गयेभा  
 श्रभ कानूनको उल्रङ्घन गयेभा  
 कामास्थरभा वा अन्म कुनै स्थानभा हडतार, काभ फन्द गयेभा  
 शान्न्त सुयऺाभा खरर ऩायेभा  
 भादक ऩदाथा सेवन तथा कायोवाय गयेभा  
 साभान्जक सञ्जार (Facebook, Twitter Instagram, E-mail आटद) को दरुूऩमोग 

गयेभा  
 ननषेधधत ऺेरको Photo खखचभेा (जस्तै:- Gas Plant, Oil Refinery आटद) 
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नेऩारी याजदतूावासरे नेऩारी श्रमभकका हक हहत सॊयऺण एवॊ प्रफर्द्यनका राधग गदै आएका कामयहरू : 
 

 सभस्माभा ऩयेका नेऩारी काभदायहरूराई सफै प्रकायका सहमोग प्रदान गरयएको 
 काभदायको गुनासो, उजुयी एवॊ सभस्मा सुन्ने, येकडा याख्ने य सभाधान गरयएको  

 नेऩारीहरूराइा सभस्माभा ऩनाफाट फचाउनका राधग गनुा ऩने  कामाहरू  (Dos) य गना नहुने कामाहरू (Don’ts) 

फायेभा ववमबन्न सचतेनाभूरक कामाक्रभहरू सॊचारन गरयएको 
 कम्ऩनी य काभदायफीचका तरफ , बफदा, Letter of Release रगामत ववमबन्न ववषमका वववादको सम्फन्न्धत 

कम्ऩनीसॉग कुयाकानी, ऩराचाय एवॊ वाताादाया सभाधान गरयएको 
 कानूनी उऩामको सल्राह टदने, कानून व्मवसामीको सहमोग उऩरब्ध गयाउने कामा गरयएको 
 भतृक तथा घाईत ेकाभदायहरूको ऺनतऩूनताका राधग कानूनी ऩहर तथा ऺनतऩूनता यकभ प्रान्प्त  गयी नेऩारभा 

यहेका कानूनी हकदायहरूराई ऩिाउने कामा गरयएको 
 गैयकानूनी हैमसमतभा यहेका नेऩारीहरूराई घय फपतॉभा सहमोग गने कामा गरयएको 
 नेऩारी काभदायहरूराइा अरऩर ऩाने वा सभस्माभा ऩाने कम्ऩनी तथा म्मानऩावय एजेन्सीराइा न्जम्भेवाय 

फनाउने कामा गरयएको 
 NRN, नेऩारी सॊघसॊस्थाहरू , स्थानीम मभडडमाकभॉसॉग सहकामा गयी काभदायका सभस्मा सभाधानको कामा 

गरयएको 
 कुवेतका उत्तभ कम्ऩनीहरूभा योजगायीको खोजी एवॊ प्रफद्धान गने कामा गरयएको 
 जेरभा यहेका नेऩारी नागरयकहरूराइा कन्सुरय सेवा तथा कानूनी सहामता मरनका राधग सहजीकयण  गने 

कामा गरयएको 
 गम्बीय योग वा चोटऩटक राधग अस्ऩतारभा उऩचाय गयाइयहेका नेऩारी काभदायहरूराइा सहमोग प्रदान  गने 

कामा गरयएको 
 

अन्तभा 

 कुवेतको प्रचमरत श्रभ तथा अध्मागभन कानूनको अध्ममन एवॊ ऩारना गने य आफ्नो काभ रगनशीरता, 
प्जम्भेवायी एवॊ इभान्दायीऩूवयक सम्ऩादन गने 

 Civil Id Card, याहदानी, मबसा, कामय सॊझौता आहद सुयक्षऺत रूऩभा याख्ने य सभमभै नवीकयण गने  
 आवेग, रयस वा प्ररोबनभा आई गरत/गैयकानुनी कामयभा सॊरग्न नहुने  
 कुनै सभस्मा बएभा नेऩारी याजदतूावास, वककर, नातागोता, साथीबाई, नेऩारी सॊघसॊस्थासॉग ऩयाभशय गयी 

उधचत सभाधानको फाटो खोज्ने। 

 

 

आपूरे ऩढेय अरुराई ऩनन ऩढ्न रगाउनुहोरा ।।। 
आपूरे फुझेय अरुराई ऩनन फुझाउनुहोरा ।।। 

 

 

धन्मवाद 


