�वदे शी घरे लु सहयोगीहरू
(एफडीएचएस)

�वदे शी घरे लु सहयोगीहरूले
(एफडीएचहरूले)

गनर् हुने

हङकङ र मानक रोजगार करारनामा (एसइसी) को व्यवस्था अन्तरगत,
तपा� �नम्न कुराहरुको हकदार हुनह
ु ु न्छ

गनर् नहुने/
नपाउने कुराहरूः
रोजगारको समयमा, तपाइँले

हरे क सात �दनको अव�धमा कम्तीमा प�न एक �दनको आराम �वदा र वैधा�नक �बदाहरूका साथै तलबी वा�षर्क �बदा। रोजगारदाताहरूले तपाइँको
आराम �दनमा तपाइँलाई काम गराउन वा तपा�लाई एक वैधा�नक छुट्टीको बदलामा भक्
ु तान �दने भनेर कुनै प�न काम गराउन पाउने छै नन ्।

एसइसीमा उल्लेख भएभन्दा बाहे कको ठाउँ मा बस्न वा
आफ्नो रोजगारदाताभन्दा बाहे कको अरू कोह�सँग प�न
काम गनर् पाउनुहुने छै न।

ज्याला एसइसीमा �न�दर् स्ट ग�रएको छ र ज्याला �दने �दनको वा एसइसीको �म�त समापन हुने बढ�मा 7 �दन �भत्रै �दनप
ु न�छ। करारको तलब प�न
एसइसी हस्ता�र भएको अव�धमा भएअनस
ु ारको न्यन
ू तम ज्याला भन्दा कम हुन हुँदैन।

आफूले ज्याला पाउनअ
ु �घ कुनै प�न �क�समका र�सद
वा तलब �ववरणमा हस्ता�र नगनह
ुर् ोस ्।

�नःशल्ु क खाना (वा सट्टामा पाउने खाना भत्ता), रोजगारदाताकै आवासमा पयार्प्त र उ�चत गोप�नयता स�हतको आवास स�ु वधा, �न: शल्ु क �च�कत्सा उपचार र आफ्नो
सम्झौता परू ा / समापन भएप�छ आफ्नो मल
ू ठाउँ मा
फकर् नका ला�ग स्वतन्त्र बाटो उपलब्ध हुनछ
े ।

एक इएसँग व्यवहार गनअ
ुर् �घ, तपाइँले
�नधार्�रत ग�रएको दस्तरु � बाहे क, ईएलाई, कुनै प�न व्यय वा शल्
ु क जस्तै दतार् शल्
ु क, आर�ण शल्
ु क र
फोटोकपी शल्
ु क जस्ता कुनै प�न शुल्क भक्
ु तानी गनर् हुँदैन।
ईएद्वारा सुझाव वा अनुरोध ग�रएको भएमा प�न, कुनै प�न भुक्तानी तेस्रो प� माफर्त वा कुनै प�न
�वत्तीय सेवा कम्पनीहरुबट उधारो �लएर ईएलाई �तनुर् हुँदैन।

एक रोजगार एजेन्सीसंग व्यवहार गदार् (ईए) , तपा�ले �नम्न कुरा गनप
ुर् छर्
ईएको ईए लाइसेन्स हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ेत्र (एचकेएसएआर) सरकार द्वारा जार� ग�रएको छ भन्ने �निश्चत गनहुर् ोस ।् ईए लाइसेन्स
छ �क छैन भनेर कमचार्र�लाई देखाउन लगाउनुहोस् वा ईेए लाईसेन्सवाला छ �क छैन भनेर अनलाईनमा जाँच गनुहोर्स् ।
काम गन� �नणयर्को हस्ता�र गनुर् अ�घ एसइसीमा उल्ले�खत सबै सामगर्ीहरू र सेवाहरू बुझ्नुभएको छ भन्ने पुिष्ट गनुहोर्स् । आफ्नो
हस्ता�र भएको रोजगार सम्झौताको मल
ू प्र�त�ल�प राख्नुहोस ।्
ईएलाई �दनुपन� �नधार्�रत दस्तुर� (आफ्नो प�हलो म�हनाको ज्यालाको अ�धकतम 10 प्र�तशत छ) तपा�ले आफ्नो प�हलो म�हनाको ज्याला
पाएप�छ मात्र �दनुहोस ।् तपा�ले कुनै प�न भक्
ु तानी गनार्साथ इएबाट उक्त भुक्तानी भएको एक र�सद �लन न�बसर्नुहोस ।्
आफ्नो व्यिक्तगत प�हचान कागजातहरू (जस्तै हङकङ प�हचान काडर् र पासपोटर् ) र आफ्ना सामानहरू (उदाहरणको ला�ग ब�क काडर्हरू)
आफूसँगै राख्नुहोस ।् चाहे तपा�को रोजगारदाता होस ् वा चाहे इएको कुनै कमर्चार�, अन्य कुनै व्यिक्तले तपा�का यी कागजात माग्न वा
उनीहरूका ला�ग भनेर राख्न पाउने छैनन ।्

आफ्नो अ�धकार उल्लङ्घन भएमा, तपा�ले यी कुराहरू गनपुर् छर्

सबै समयमा, तपाइँले

तपा� य�द शार��रक दव्ु यर्वहारको �शकार हुनु भयो वा आफ्नो व्यिक्तगत सरु �ा जो�खममा छ जस्तो
भयो भने सहायताको ला�ग तरुु न्तै प्रहर� आपतकाल�न हटलाइन "999" मा कल गनहुर् ोस ्।

तपाईले कुनै प�न सतर्हरू बझ्
ु नु भएको वा अथर् थाहा पाउनु भएको छै न भने कुनै
प�न कागजात तथा सम्झौतामा हस्ता�र नगनहुर् ोस ् वा कुनै व्यिक्त वा संगठन
(तपा�को कमर्चार� वा ईए नै भएप�न) सँग कुनै सम्झौता नगनहुर् ोस ्।

तपाइँले आफ्नो ज्याला पाउनु भएन वा तपाइँको रोजगार अ�धकार उल्लंघन भएमा श्रम �वभागको 24
घण्टे हटलाइन "2717 1771" मा फोन गनहुर् ोस ् वा �नर��ण र सहायताको ला�ग कायार्लय समयको
बेला श्रम �वभाग अन्तगर्त श्रम सम्बन्ध �वभागको उपयक्
ु त शाखा कायार्लय जानहु ोस ्।

आफ्नो एसइसीमा (आफ्नो ज्याला र काम ठे गाना जस्ता) कुनै प�न गलत जानकार� प्रदान
नगनहुर् ोस ् । यस्तो गरे मा तपा� यसका ला�ग आपरा�धक कामको उत्तरदायी हुन सक्नुहुनेछ।

सोधपुछ/िज�ासा

�वदे शी घरे लू सहयोगीहरू,

रोजगारदाताहरू र रोजगार �दने

एजेन्सीहरू जस्ताले यो पुिस्तका
ध्यान �दएर पढ्नप
ु छर्

थप जानकार�को ला�ग, कृपया आफ्ना िज�ासाहरु सम्बिन्ध एजेन्सीहरूसँग सोध्नह
ु ोस ् वा तलका वेबसाइटहरूमा जानह
ु ोस ्:
�वभाग

�ेत्र

हटलाइनहरु

श्रम �वभाग

�वदे शी घरे लु सहयोगीको
अ�धकार र श्रम कानन
ू

(हटलाइन “1823” ले सम्हाल्छ)

www.fdh.labour.gov.hk

ईए लाइसेन्स र �नधार्�रत
क�मशन/शल्
ु क

www.eaa.labour.gov.hk

अध्यागमन
�वभाग

�वदे शी घरे लु सहयोगी
(एफडीएच) �भसा

भन्सार र
उत्पादन
शुल्क �वभाग

व्यापार �ववरण अध्यादे श द्वारा
�नषे�धत अन्यायपूणर्
व्यापार अभ्यासहरू

www.immd.gov.hk/eng/
services/visas/foreign_
domestic_helpers.html

उपभोक्ता
प�रषद

उपभोक्ता �ववाद

हङकङ
प्रहर� बल

तपा�को सरु �ाको ला�ग:
के गन� र के नगन�

वेबसाइटहरू

www.customs.gov.hk
www.consumer.org.hk

आपतकाल�न अवस्थाका ला�ग

यो पुिस्तकाले �वदे शी घरे लू सहयोगीहरु, रोजगारदाताहरू र रोजगार �दने एजेन्सीहरूले �वदे शी घरे लू सहयोगीहरूलाई रोजगार �दने सम्बन्धमा
द्रत
ु सन्दभर् प्रदान गन� ल�य �लएको छ। रोजगार�को अवस्थामा �ववरण र कानुनी प्रावधानको �वस्तत
ृ �ववरणका ला�ग �वदे शी घरे लू
सहयोगीहरू, रोजगारदाताहरू र रोजगार एजेन्सीहरूले मानक रोजगार सम्झौता (आइडी 407) र रोजगार अध्यादे शको सन्दभर् �लनु वा उल्लेख
गनप
ुर् न�छ। यो पुिस्तकामा उल्लेख भएका प्रावधानहरुमा रोजगार अध्यादे शको एकमात्र अ�धकार रहन्छ र व्यवस्था वा कानूनको व्याख्याको
अ�धकार अदालतसँग सम्बद्ध छ।
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एफडीएच (�वदशी
घरे लु सहयोगी)
हरूका
रोजगारदाताहरु
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गनर् हुने
हङकङ र मानक रोजगार करारनामा (एसइसी) को व्यवस्था अन्तगर्त, तपा�ले �नम्न कुरा गनप
ुर् छर्
यो एसइसीमा �न�दर् ष्ट भएअनस
ु ारको पण
ू र् ज्याला समयमा आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई भक्
ु तानी गनह
ुर् ोस ्। सम्झौता भएको तलब
एसइसी हस्ता�र भएको अव�धमा भएअनस
ु ारको न्यन
ू तम ज्याला भन्दा कम हुन हुँदैन।
�वदशी घरे लु सहयोगीसँग कामको अवधीभर �दइने �नःशल्
ु क खानाबारे सम्झौता गनह
ुर् ोस ् र यस्तो सम्झौता �न�दर् ष्ट गनह
ुर् ोस ्। छै न भने,
�वदशी घरे लु सहयोगीलाई �दइने खाना भत्ता एसइसी हस्ता�र भएको अव�धमा भएअनस
ु ारको न्यन
ू तम भन्दा कम हुन हुँदैन।

हरे क सात �दनको अव�धमा आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई कम्तीमा प�न एक �दनको आराम �वदा �दनह
ु ोस ्।
आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीका उसको कामका वषर्को अव�ध हे रेर उसका ला�ग वैधा�नक �बदाहरू (हरे क वषर् 12
�दन) �लने व्यवस्था �मलाइ�दनह
ु ोस ्। य�द तपाइँको �वदशी घरे लु सहयोगीले काम गरे को 3 म�हना प�ु गसकेको छ
भने उ यो तलबी �वदाका ला�थ योग्य ठह�रनेछ।
आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई पयार्प्त र उ�चत गोप�नयताका स�हतको आवास सु�वधा उपलब्ध
गराउनुहोस ्।
आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई �च�कत्सा उपचार, प्रासं�गक दत
ू ावास द्वारा �लइने प्रमाणीकरण
शुल्क, �भसा शुल्क, बीमा शुल्क, प्रशासन शुल्क, वा �फ�ल�पन्स प्रवासी रोजगार प्रशासन शुल्क
जस्ता र प्रासं�गक सरकार अ�धकार�हरूले लगाएको यस्तै प्रकृ�तका अन्य शुल्क रूपमा सबै
आवश्यक कागजात प्राप्त �लनका ला�ग लाग्ने शल्
ु क आफूले �दनह
ु ोस ्।

�नयक्
ु त
एजन्सीहरु
(इएहररु)

गनर् हुने

ईएहरूले सबै समय मा "रोजगार एजेन्सीहरूका ला�ग अभ्यास कोड"
को पालना गनुर् पछर् ।

�वदे शी घरे लु सहयोगीहरूसँग सम्झौता गदार् इएका अनुम�त पाएका
(लाइसेन्सधार�) हरु र कमर्चार�हरूले �नम्न कुरा गनप
ुर् छर् ः
�नयिु क्तको रे कडर् राख्नुहोस ्। �वदे शी घरे लु सहयोगीहरुलाई कुनै प�न �क�समका
भुक्तानीका ला�ग यथाशक्य चाँडो र�सद उपलब्ध गराउनुहोस ् र रे कडर्का ला�ग
र�सदको प्र�त�ल�प राख्नुहोस ्।
�वदे शी घरे लु सहयोगीहरुलाई हङकङमा काम गदार् उनीहरुको वैधा�नक अ�धकार र
प्र�तकार खोिजरहे का बेलामा आवश्यक गन� सुर�ा �नकायहरुका बारे मा स्पष्ट व्याख्या
गनह
ुर् ोस ्। �वदे शी घरे लु सहयोगीहरूमा�थ कुनै �क�समले शोषण भएको वा मापदण्ड
भन्दा कम भुक्तान गरे को वा आराम �वदा र अन्य छुट्टी न�दइएको जस्तो लागेमा
उनीहरुलाई सम्बिन्धत र सान्द�भर्क सरकार� �वभागहरुदे �ख सहायता खोज्न
आवश्यकता परे को बेलामा उनीहरूलाई �नद� शन र सल्लाह �दनुहोस ्।

रोजगारदाताहरूसँग सम्झौता गदार् इएका अनुम�त पाएका (लाइसेन्सधार�)
हरु र कमर्चार�हरूले �नम्न कुरा गनप
ुर् छर् ः

एक ईएको लाइसेन्स सम्बिन्धत �वषयमा,
लाइसेन्सधार�ले �नम्न कुरा गनर्पछर्

रोजगारदाताहरूलाई सह� जानकार� र सल्लाह उपलब्ध गराउनक
ु ा साथै उनीहरूलाई प्रासं�गक कानन
ू को प्रावधान (रोजगार
अध्यादे श, कमर्चार�हरु ��तप�ु तर् अध्यादे श र अध्यागमन अध्यादे श स�हत) र मानक रोजगार करारनामा (एसइसी)
(न्यन
ू तम उपयोगी ज्याला, आराम �दन, वैधा�नक �बदा, वा�षर्क �बदा, रोग भत्ता र ज्याला भक्
ु तानीस�हत) का बारे मा
राम्री व्याख्या गनप
ुर् छर् ।

इएको काम गन� �व�शष्ट स्थानमा मान्य इए लाइसेन्स र रोजगार एजेन्सीका
�व�नयमहरुका दोस्रो ता�लकाहरु (अथार्त ् रोजगार खोज्नेहरुसँग इएले �लनसक्ने
अ�धकतम क�मशन/शल्
ु क) स्पस्टसँग प्रदशर्नमा राख्नह
ु ोस ्।

रोजगारदाताहरूलाई कुनै प�न सेवा प्रदान गनुर् अ�घ, उनीहरूलाई एजेन्सीले समावेह गन� सेवाहरू, �लने शल्
ु क, ग्यारे न्ट�
अव�ध, रकम �फतार् नी�त, आ�दका बारे मा राम्रर� व्याख्या गन� र उनीरूलाई �ल�खत सेवा सम्झौतामा संलग्न गराउने।
सम्भाव्य उम्मेदवार प�हचान भएप�छ �वदे शी घरे लु सहयोगीका बारे मा जानकार� �दने। यसका साथै य�द उक्त �वदे शी
घरे लु सहयोगीले काम सरू
ु गन� �म�त र उसका ला�ग ग�रएका व्यवस्थाहरूका बारे मा प�न जानकार� �दने। य�द उक्त
सहयोगी रोजगारदाताले भनेको काममा उपिस्थत हुन नसक्ने अवस्था छ भने त्यसका बारे मा प�न रोजगारादातालाई
जानकार� गराउनप
ु छर् र यी सबै कुराको �ल�खत रुपमा रे कडर् रा�खनप
ु छर् । ईए र रोजगारदाता दवु ै प�ले एजेन्सी सेवा
सम्झौताको प्र�त�ल�प राख्नप
ु छर् । यसका साथै प�हचान ग�रएको �वदे शी घरे लु सहयोगीको सबै �ववरणका बारे मा दवु ै
प�ले हस्ता�र गरे को कागजात प�न दवु ै प�ले रे कडर्का ला�ग आफूसँग राख्नप
ु छर् ।
रोजगारदाताहरुलाई एसइसीको दफा 9 (ए) र कमर्चार� ��तप�ु तर् अध्यादे श अन्तगर्तको �वदे शी घरे लु सहयोगी बीमाबारे र
उनीहरुको सम्भाव्य �च�कत्सा खचर् समेट्नेबारे जानकार� र सम्झना गराउने।
कुनै प�न �क�समका भक्
ु तानीका ला�ग रोजगारदाताहरूलाई र�सद उपलब्ध गराउनहु ोस ् र रे कडर्का ला�ग र�सदको
प्र�त�ल�प राख्नहु ोस ्।
रोजगारदाताहरूलाई उनीहरुका �वदे शी घरे लु सहयोगीहरूलाई छलफलमा समावेश गराउन प्रे�रत गनहुर् ोस ्। �वशेषगर�
सम्बिन्धत दे शका वा�णज्य दत
ू ावास र / वा हङकङ �वशेष प्रशास�नक �ेत्र (एचकेएसएआर) सरकार द्वारा आयोिजत
�वदे शी घरे लु सहयोगीको रोजगार अ�धकार सम्बन्धी कायर्क्रम तथा छलफलहरूमा।

रोजगार एजेन्सी
(इएहरु)

लाइसेन्सको �म�त समाप्त हुनु किम्तमा प�न दई
ु म�हना अ�घ नै ईए
लाइसेन्सको नवीकरणका ला�ग आवश्यक सबै सहयोग कागजातहरूका साथ एक
आवेदन पेश गनह
ुर् ोस ्। अन्यथा लाइसेन्स समयमा न�वकरण नहुन सक्छ।
लाइसेन्स नवीकरणका ला�ग श्रम �वभागलाई सह� र प�छल्ला समयमा
अद्याब�धक भएका जानकार� उपलब्ध गराउनुहोस ् र कुनै प�रवतर्न ग�रएको
भएमा �नम्न �ल�खत समयसीमा �भत्रै �वभागलाई सु�चत गराउनुहोस ्।
समयसीमाः 1. व्यवस्थापनमा कुनै प�न प�रवतर्न भएमा 14 �दन �भत्रमा 2.
व्यवसायको स्थान/ठाउँ प�रवतर्न गनभ
ुर् न्दा किम्तमा प�न 14 �दन अ�घ। 3.
व्यापार समािप्तको प�छ सात �दन �भत्रमा।

Employment Agency
Regulations

गनर् नहुने
रोजगारदाताहरूसँग सम्झौता गदार् इएका अनुम�त पाएका (लाइसेन्सधार�) हरु र कमर्चार�हरूले �नम्न कुरा गनप
ुर् छर् ः
रोजगारदाताले आफुलाई �तनर्पन� ऋण वा क�मशन/ मध्यस्थ शुल्क / प्र�श�ण शुल्कका ला�ग �वदे शी घरे लु सहयोगीको ज्यालाको गैरकानूनी कटौती गनर्
वा उनीहरुलाई वैधा�नक �बदा वा आराम �बदा न�दनका ला�ग रोजगारदातालाई उक्साउन वा प्रे�रत गनर् इएलाई अनुम�त छै न।
�वदे शी घरे लु सहयोगीको �भसा आवदे न गदार् अरु कोह�सँग प�न (ज्याला, आवास व्यवस्था आद�का बारे मा) कुचक्र गर� गलत प्र�त�न�धत्व गनर् अनुम�त
छै न। यो अध्यागमन अध्यादे शको �वरूद्ध छ।
कुनै �वदे शी घरे लु सहयोगी हङकङमा काम गनर् आउनु अ�घ उनीहरुले काम गरे को दे शको सम्बिन्धत सरकार / वा संगठनले लगाएको खचर् �तन�
िजम्मेवार� उक्त �वदे शी घरे लु सहयोगीकै हो र खचर् उसैलाई �तराउनु भनेर रोजगारदातालाई उक्साउन वा सल्लाह �दन इएलाई अनुम�त छै न।
कुनै �वदे शी घरे लु सहयोगीका बारे मा रोजगारदातालाई गलत वा भ्रामक जानकार� �दन अनुम�त छै न।

�वदे शी घरे लु सहयोगीहरूसँग सम्झौता गदार् इएका अनुम�त पाएका (लाइसेन्स) हरु र कमर्चार�हरूले �नम्न कुरा गनप
ुर् छर् ः
�वदे शी घरे लु सहयोगीबाट प�हलो म�हनाको ज्यालाको 10% भन्दा बढ� क�मशन/शुल्क �लन अनुम�त छै न।
�वदे शी घरे लु सहयोगीको पासपोटर् , प�रचय पत्र, ब�क एट�एम काडर् / क्रे�डट काडर्, रोजगार� सम्झौतापत्र, �वदे शी घरे लु सहयोगीका बारे मा सम्बिन्धत सरकार/वा�णज्य दत
ू ावासले �वतरण
गरे का प्रकाशन तथा पुिस्तकाहरु, आ�द जस्ता कुनै प�न व्यिक्तगत सम्पित्त इएलाई राख्ने अनुम�त छै न।
�नधार्�रत क�मशन/शुल्कभन्दा बाहे क �वदे शी घरे लु सहयोगीबाट कुनै प�न अ�त�रक्त शुल्क, जस्तै फोटोकपी शुल्क, दतार् शुल्क, फोटो �खचेको शुल्क र �वदे शी घरे लु सहयोगीले गरे को
आर�ण शल्
ु कहरु �लन पाइने छै न। यसका साथै क�मसन प�न उसले प�हलो म�हनाको ज्याला नपाउनु अ�घ �लन पाइने छै न। त्यस्तै �वदे शी घरे लु सहयोगीको �वत्तीय मा�मलामा
संलग्न हुन वा ऋण �लने व्यवस्था ग�र�दन पाइने छै न।
�वदे शी घरे लु सहयोगीलाई कुनै प�न व्यवस्था उल्लंघन गनर् सहायता गनर् वा उक्साउन अनुम�त छै न।
�वदे शी घरे लु सहयोगीलाई रोजगार सम्झौता समाप्त गनर् प्रोत्साहन गनर् वा लोभ्याउन अनुम�त छै न।

एक ईएको लाइसेन्स सम्बिन्धत �वषयमा, लाइसेन्सधार�ले
�नम्न कुरा गनर्पछर्
उसको आफ्नो लाइसेन्स (अनुम�त पत्र) अरू कसैलाई प�न सापट/उधारो �दन,
स्थानान्तरण गनर् वा �नयक्
ु त गनर् अनम
ु �त छै न।

License

लाइसेन्समा उल्ले�खत ठे गाना भन्दा बाह�र अन्य कुनै प�न ठाउँ मा ईए व्यवसाय
सञ्चालन गनर् अनुम�त छै न।
लाइसेन्स पाउनु अ�घ वा अविस्थत लाइसेन्सको समािप्त प�छ न�वकरण नहुन्जेलसम्म
ईए व्यवसाय सञ्चालन गनर् अनुम�त छै न।

एफडीएच (�वदशी
घरेलु सहयोगी)
हरूका रोजगारदाताहरु

गनर् हुने
एफडीएचको रोजगारको अव�धमा दौरान, तपा�लाई
यी कुराहरू गनर् सल्लाह �दइन्छ

तपा�को आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई �दइने कुनै प�न �बदा, ज्याला, हवाइ �टकट, आ�द को ला�ग
भएको सम्झौताको दवु ै तफर् बाट हस्ता�र ग�रएको �ल�खत रे कडर् राख्नहु ोस ्।
आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीका ला�ग उसको आफ्नो मूल ठाउँ दे �ख र त्यहाँसम्मको हवाइ �टकट प�छ
बदलामा वा एसइसीको समयावधी पूरा/ समापन भएप�छ �दने भन्नुको साटो �सधै ख�रद गनहुर् ोस ्।

Insura
n

ce

रोजगार अन्तगर्त �च�कत्सा बीमास�हतको व्यापक बीमा नी�त र कमर्चार� ��तपु�तर् अध्यादे श र एसइसीमा
आवश्यक अन्तगर्तको स�ु वधा आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई उपलब्ध गराउनहु ोस ्।

एफडीएच (�वदशी
घरेलु सहयोगी)
हरूका रोजगारदाताहरु

गनर् नहुने
सबै समयमा, तपाइँले
ईए र व्यिक्तहरू / संस्थाहरू द्वारा �वदे शी घरे लु सहयोगीबाट
�लने आयोग वा प्र�श�ण शुल्क �तनर् वा आफ्नो �वदे शी
घरे लु सहयोगीका कारण परे को ऋण �तनर्का ला�ग आफ्नो
�वदे शी घरे लु सहयोगीको ज्यालामा कटौती नगनह
ुर् ोस ्।

आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीलाई उसका सबै िजम्मेवार� बुझाउनुहोस ् र आवश्यक भएमा र व्यवहा�रक हुने
ठाउँ मा, कामको प्र�क्रया प्रदशर्न गनहुर् ोस ्।
आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीसंग काम व्यवस्थाको सम्झौता गनहुर् ोस ् र उसलाई आराम गन� उपयुक्त समय
�दनुहोस ्।

आफ्नो �वदे शी घरे लु सहयोगी कुनै प�न �क�समका अवैध
कायर्हरू माफर्त कुनै प�न �ववाद समाधान गनुर् हुँदैन।

आफ्नो �वदशी घरे लु सहयोगीसंग राम्रो संचार र
सु�रलो सम्बन्धका साथै आपसी समझको �वकास र
आदर कायम गनह
ुर् ोस ्।

रोजगार एजेन्सी (इए) सँग सम्झौता गदार्, तपा�लाई यी कुराहरू गनर्
सल्लाह �दइन्छ

एक लाइसेन्स ईएदे �ख सेवा �लनहु ोस ्, र ईए सेवाको स्तर मानक र प्र�तष्ठाका बारे मा आफ्नो प�रवार वा साथीहरूसँग
सल्लाह �लनहु ोस ्।

संलग्न सेवाहरू, कुनै �व�शिष्टकृत शल्ु क, �वदे शी घरे लु सहयोगी �नयिु क्तका साथै रकम �फतार् नी�त, एजेन्सीको �ववरणबारे
बझ
ु रे र �ल�खत सम्झौता हस्ता�रबारे ईएसंग भक्
ु तान अ�घ नै कुराकानी र सहम�त गरे र भएर आफूलाई सरु ��त गनहुर् ोस ्।
य�द �वदे शी घरे लु सहयोगीको जानकार�हरूबाट उपयक्
ु त उम्मेदवार प�हचान ग�रएको छ भने, उ काममा आउने अपे��त
�म�त, आ�द बारे का जानकार� स्पष्टसँग सम्झौतामा उल्लेख ग�रनप
ु छर् ।
य�द इएले व्यापार �ववरण अध्यादे श उल्लंघन गरे र अन्यायपण
ू र् व्यापार अभ्यास गरे को जस्तो लाग्यो वा इएसँगको उपभोक्ता
�ववाद हल गनर् सहयोग आवश्यक परे मा भन्सार तथा उत्पादन शल्ु क �वभाग वा प�रषदमा उजरु � �दनहु ोस ्।
श्रम मद्दु ाहरूका ला�ग श्रम �वभागको परामशर् �लनहु ोस ् वा आवश्यक परे को खण्डमा सान्द�भर्क अ�धकार�हरुबाट सहयोग
�लनहु ोस ्।

तपा�को �वदे शी घरे लु सहयोगीको व्यिक्तगत सम्पित्त (जस्तै
उसको पासपोटर् / प�हचान काडर्, ब�कको स्वचा�लत पारं गत मे�सन
/ क्रे�डट काडर्, रोजगार सम्झौताका साथै �वदे शी घरे लु सहयोगीका
ला�ग भएका सरकार� प्रकाशनहरू र पुिस्तका) तँपाइले �लन
हुँदैन। अन्यथा, तपा� एक आपरा�धकक �क्रयाकलाप गरे कोमा
दतार् हुन सक्नुहुनेछ।

घरे लू सहयोगीहरूका रूपमा गैर-स्थानीय आगन्तुकहरूलाई �नयुक्त
गनर्, अन्य मा�नसहरूका �वदे शी घरे लु सहयोगीहरुलाई आं�शक
वा पूरा समयका ला�ग भाडामा �लन अनुरोध गनर्, वा आफ्नो
�वदे शी घरे लु सहयोगीलाई एसइसीमा �न�दर् ष्ट भएका बाहे कका
गैर-घरे लू कामकतर्व्य प्रदशर्न गनर् लगाउनु हुँदैन। यसो भएमा यो
अध्यागमन अध्यादे शको उल्लंघन ग�रएको बु�झनेछ।

