
آپ کــو حــق حاصل ہے کہ آپ کو مــوزوں رہائش گاہ ملے۔ یعنی کہ، اس قدر  +
وســعت رکھتی ہو کہ آپ کا بســر اور املاری بآســانی اس میں سام سکے۔ اس 

کا یــہ بھــی مطلب ہے کہ آپ کی رہائش گاہ محفوظ اور صاف ســتھری ہو۔

اور اگر آپ کســی کے ســاتھ اپنے کمرے کی رشاکت کر رہے ہوں، تو آپ کو  +
اپنا الگ بســر دیا جائے اور آپ اور متعلقہ اشــیاء کی رازداری اور ســامتی 

کــو یقینی بنایا جائے۔

اگر آپ بہر محســوس نہیں کرہے ہیں یا آپ کی صحت کی کیفیت ایســی  +
ہــے کہ آپ کو باقاعدگی ســے طبــی معائنے کی رضورت رہتی ہے تو، آپ کو 
اپنــے آجــر کــو مطلع کرنا ہو گا اور فوری طور پر مرکز صحت ســے رجوع کرنا 

ہو گا۔

قطر میں، ہنگامی صورت حال ســے واســطہ پڑنے پر، آپ 999 یا حامد ہســپتال  +
کے ایمرجنســی منرب 16060 کو ڈائل کر ســکتے ہیں۔

آپ کو حق حاصل ہے کہ حامد میڈیکل کارپوریشــن ســے صحت کارڈ حاصل  +
کریــں اور اســے اپنی ملکیت میــں رکھیں، جس کی ادائیگی آجر کے ذمے 

ہوتی ہے۔

آپ کو حق حاصل ہے کہ الگت برداشــت کیے بغیر دوا وصول کریں، اور  +
ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

آپ کــو حــق حاصــل ہے کہ اپنی صحت کو بہــر بنانے اور بحال رکھنے کے لیے  +
موزوں خوراک حاصل کریں۔

آپ کو حق حاصل ہے کہ بغیر ادائیگی کے دن میں تین وقت کھانا وصول پائیں۔  +

اگر آپ کا آجر آپ ســے ملک ســے باہر کام کرنے کا تقاضا کرتا ہے تو آپ کے  +
پــاس انــکار کرنے کا حق موجود ہوتا ہے۔

 آجــر کــو یــہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو قطر ســے باہر کام کے لیے  +
مجبور کر سکے۔

اپنے
حقوق
جانیے

نوٹ: یہ دستاویز گھریلو مازم کے چند نہ کہ متام حقوق کو ترتیب دیتی ہے جو کہ قطر کے قوانین برائے گھریلو مازمین اور تارکین وطن میں طے کیے گئے ہیں؛اس 
ذیل میں مزید حقوق بھی موجود ہیں۔ مازمین کو اپنے قانونی اور انضباطی حقوق سے متعلقہ کسی بھی نوعیت کے سواالت کے لیے )اپنی متام مازمتی دستاویزات کے 

ساتھ(وزارت رفاہ، لیرب اور اجتامعی امور )اے ڈی ایل ایس اے( کے لیرب ریلیشنز ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔

آپ کے رہن ســہن کے حاالت

مسئلہ

شق 7 قانون منرب 15 سن 2017

آجــر درج ذیــل کے لیے ذمہ دار متصور ہو گا:

گھریلــو مازم کو موزوں رہائش کی فراہمی۔ +

آپ کے حقوققانون

شق 7 قانون منرب 15 سن 2017

آجــر درج ذیل کا ذمہ دار ہو گا:

بیــامری کــی صورت میں، یا اپنے فرائض کی  +
انجــام دہــی کے دوران، یا ان کے نتیجے کے 

باعث، گھریلو مازم پر کســی قســم کا مالیاتی 
بوجھ الگو کیے بغیر، مناســب طبی دیکھ بھال، 

دوا، اور طبی ســاز و سامان کی فراہمی۔ 

شق 7 قانون منرب 15 سن 2017

آجــر درج ذیل کا ذمہ دار ہو گا:

گھریلو مازم  کو مناســب خوراک کی فراہمی۔ +

محــل وقوع اور آپ کــے کام کی نوعیت

شق 9 قانون منرب 15 سن 2017

ایک آجر کے لیے مازم کی منظوری کے بغیر،  +
ممنوع تصور ہو گا کہ وہ گھریلو مازم کو 

معاہدے  والے ملک سے باہر کسی مازمت پر 
تعینات کرے۔

1

آپ کی رہائش

آپ کی صحت

آپ کی خوراک 

اگر کوئی آجر کســی ایک یا متام مذکورہ باال حقوق کی انجام دہی نہیں کر رہا ہے تو، آپ اپنے ســفارت خانے  +
اور قطر کے محکمہ محنت میں آجر کے خالف شــکایت درج کر ســکتے ہیں۔

آپ کی کام کی جگہ



آپ کــے اوقــات کار 10 گھنٹے فی یوم ســے متجاوز نہیں ہونے چاہئیں۔ +

آجر کے پاس یہ حق موجود نہیں ہے کہ آپ ســے 10 گھنٹے فی یوم ســے  +
زیادہ کام کا تقاضا کرے۔ آپ اپنے آجر کے ســاتھ ایک معاہدے میں رشیک 

ہــو ســکتے ہیں جس میں اوور ٹائم کــی ادائیگی کے عوض اضافی گھنٹوں 
میں کام کیا جائے۔

آپ کے پاس مازمت کے ہر ســال کے آخر پر تین ہفتوں کی ســاالنہ چھٹیوں  +
کا حــق موجــود ہے۔ بالفرض آپ 3 ہفتــے نہیں لینا چاہتے تو، آپ دورسے 

ســال کے آخر میں 6 ہفتے بھی لے ســکتے ہیں۔

آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بیامری کے دوران آرام کریں اور کام ســے دور  +
رہیــں۔ آجــر کو آپ کو مجبور نہیــں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بیامری کے 

دوران کام کریں۔

آپ کــو اپنــے کام کــے دوران آرام/وقفہ جات کا حق حاصل ہے۔ یہ وقفہ  +
جــات طعام، عبــادت، اور نیند/قیلولہ کے لیے ہیں۔

آپ کــو حــق حاصل ہے کہ ہفتے میں ایک مکمل دن چھٹی کر ســکیں۔ +

 معاہدے پر دســتخط ســے قبل آپ کی چھٹی کے دن کے حوالے ســے اتفاق  +
رائے رضوری ہے اور اس کو آپ کے معاہدے میں شــامل ہونا چاہیے۔

ایک 'مکمل دن' پورے 24 گھنٹوں ســے کم نہیں ہوتا ہے – آرام کے دن کو  +
کُلــی طور پــر لیا جاتا ہے نہ کہ جزوی طور پر۔

اپنی چھٹی کے دن کے حوالے ســے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کام/فرائض  +
کے حوالے ســے مکمل فراغت حاصل کریں، اال یہ کہ آپ نے اوور ٹائم 

ادائیگــی کــے عــوض اس دن کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہو۔

قانون آجر کے گھر کے باہر دن کے گزارنے کے حوالے ســے واضح نہ ہے۔  +
مگر آپ اپنے معاہدے کے آغاز کے موقع پر آجر کے ســاتھ اس حوالے ســے 

گفت و شــنید کر سکتے ہیں۔

اپنے حقوق جانیے

شق 12 قانون منرب 15 سن 2017

زیادہ ســے زیادہ اوقاِت کار کو فی یوم اٹھارہ  +
گھنٹوں ســے متجاوز نہیں ہونا چاہیے)مبطابق 
قطر کا معیاری معاہدہ( اور حد ســے حد دو 

گھنٹــے تــک کا اضافی وقت۔ مزید یہعبادت کے 
اوقــات، آرام اور خوراک کے لیے وقفہ جات 

ہونے چاہئیں۔ ایســے دورانیوں کو اوقاِت کار 
کے شــامر میں شــامل تصور نہیں کیا جائے گا۔

شق 14 قانون منرب 15 سن 2017

ایــک گھریلو مازم مازمت میں َصف کردہ  +
ہر ســال کے عوض اس بات کا مجاز تصور ہو 
گا، کہ اســے ســاالنہ چھٹیاں دی جائیں، جس 

کا دورانیہ تین ہفتے ہو۔ ایک مازم ایســی 
تعطیات کو تقســیم کر ســکتا ہے، اپنے اوقات 

تعطیات منتخب کر ســکتا ہے اور مقام تعطیل 
کا انتخاب کر ســکتا ہے، اال یہ کہ اس کے 

برخــاف رضامندی موجود ہو۔

شق 7 قانون منرب 15 سن 2017
ایــک گھریلــو مازم اپنی بیامری کی رخصت کے  +

دوران کام نہیــں کرے گا/گی۔

شق 7 قانون منرب 15 سن 2017

ایــک گھریلــو مازم اپنے آرام کے دورانیے میں  +
کام نہیں کرے گا/گی۔

شق 13 قانون منرب 15 سن 2017

ایک گھریلو مازم اس بات کا مجاز ہو گا کہ اسے  +
آرام کی غرض سے ہفتہ وار ایک قابل ادائیگی 

چھٹی دی جائے، جو کہ مسلسل چوبیس گھنٹوں 
کے دورانیے سے کم نہیں ہوتی ہے۔ 

ہفتــہ وار آرام کــے اوقات کا تخمینہ  دونوں  +
فریقییــن کــے مابین رضامندی کی بنیاد پر طے 

ہو گا جیســا کہ مازمتی معاہدے میں نشــان 
دہی کی گئی ہے۔

شق 7 قانون منرب 15 سن 2017
ایــک گھریلــو مازم اپنے ہفتہ وار آرام کے دوران  +

کام نہیں کرے گا/گی، اال یہ اس حوالے ســے 
دونــوں فریقیــن کے مابین اس کے برخاف اتفاق 

رائے موجود ہو۔

اگر  کوئی آجر کســی ایک یا متام مذکورہ باال حقوق کی انجام دہی نہیں کر رہا ہے تو، آپ اپنے ســفارت خانے  +
اور قطر کے محکمہ محنت میں آجر کے خالف درخواســت داخل کر ســکتے ہیں۔

2

کام سے رخصت کا دن

آپ کے اوقاِت کار

آپ کی ساالنہ چھٹی

آپ کی سالمتی 

آپ کا آرام اور وقفہ 

جات

آپ کے حقوققانونمسئلہ



آپ کے حقوققانونمسئلہ

خیــال رہــے کہ قطر کی کــم از کم عارضی اجرت 750 قطری ریال مقرر کی  +
گئی ہے۔ کســی بھی گھریلو مازم کو اس ســے کم ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اس 
کــم از کــم اجرت میں اوور ٹائم کی ادائیگی شــامل نہیں ہے، جو کہ بنیادی 

اجرت ســے ہٹ کر اضافی طور پر ادا کی جانی چاہیے۔

آپ اپنــی تنخــواہ مہینــے کے آخر میں یا ہر ماہ کی، کســی متفقہ تاریخ پر  +
وصــول کرنے کے مجاز ہیں۔

آجــر یــا کوئــی بھی بھرتی ایجنٹ  آپ کی ماہانہ تنخواہ ســے  کچھ بھی منہا  +
نہیں کر ســکتا یا اس بابت بشــمول فضائی ســفر کے کرائے، طبی معائنے، ویزا 
فیس اور بھرتی فیس کی مد میں کســی بھی قســم کی رقم کا تقاضا نہیں کر 

سکتا۔

آپ کــو حــق حاصل ہے کہ اپنے آجر ســے دو طرفہ فضائی ٹکٹ وصول کریں  +
جب آپ مازمت میں دو ســال پورے کر لیں۔ 

اور یہ الگت آجر کو ادا کرنا ہو گی ، اور آپ ســے اس کے کســی جزو کی  +
ادائیگــی کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔

آپ کــو حــق حاصل ہے کہ اپنے آجر ســے اختتام مازمت بونس وصول کریں۔ +

یــہ بونــس تیــن ہفتوں کے لیے ملنے والی اجرت ســے کم نہیں ہے اور آپ کے  +
کام کے وقت کے ہر ســال کے حســاب ســے شامر کیا جاتا ہے۔

اپنے حقوق جانیے

آپ کــے مالیاتی حقوق

شق 8 قانون منرب 15 سن 2017

ایک آجر مہینے کے آخر میں، یا زیادہ ســے  +
زیــادہ تاخیــر کی صورت میں متصلہ ماہ کے 
تیرسے دن، گھریلو مازم کے ســاتھ باہمی 
رضامندی ســے طے کردہ قطری ریالوں کی 

صــورت میــں ماہانہ اجرت کی ادائیگی کا ذمہ 
دار ہو گا۔

اگــر کوئــی آجــر معاہــدے کے مطابق آپ کو اجرتیں ادا نہیں کر رہا ہے تو آپ کو اپنے ســفارت خانے، وزارت  +
رفاہ، لیرب اور اجتامعی امور )اے ڈی ایل ایس اے( کے لیرب ریلیشــنز ڈیپارٹمنٹ کے پاس شــکایت لے کر جانا 

ہــو گا۔ آپ اپنــی مالزمــت کے خامتے پر مکمل غیر ادا شــدہ اجرتــوں، اختتام مالزمت کی  مراعات کی وصولی اور 
اپنــے مالزمت کے معاہــدے کو ختم کرنے کے مجاز ہیں۔

شق 8 قانون منرب 15 سن 2017
ایک آجر کے لیے بیرون ملک ســے بھرتی کے  +

طریقہ ہائے کار کے عوض کســی مازم کی 
اجرت ســے کســی بھی طرح کی فیس، اخراجات 

یا کمیشــن کی مد میں رقم منہا کرنا ممنوع 
تصور ہو گا۔

شق 15 قانون منرب 15 سن 2017

ایــک گھریلــو مازم اس امر کا مجاز متصور ہو  +
گا، کہ مازمت کے ہر دو ســال کے بعد، اپنے 

آبائــی ملــک جانے کے لیے دو طرفہ فضائی 
ٹکٹ وصول پا سکتا/ســکتی ہے تاکہ وہاں 
چھٹیــوں پــر جائے یا بقیہ چھٹیاں گزارے۔

شق 15 قانون منرب 15 سن 2017

ایــک آجــر ہر اس گھریلو مازم کو اختتام  +
مازمت بونس، بشــمول دیگر استحقاقات کی 
ادائیگــی کا ذمــہ دار ہو گا جس نے قانون کے 
نافــذ العمــل ہونے کے بعد کم از کم ایک برس 

مازمت کی ہو گی۔

 اس بونــس کا تخمینــہ دونوں فریقین کی  +
رضامندی ســے طے کیا جائے گا برشطیکہ کہ 
یہ مازمت میں َصف ہونے والے ہر ســال کے 
عــوض کــم از کم تین ہفتے کی اجرت ہو۔ ایک 
گھریلو مازم ســال کے کســور رضب بہ مازمتی 

دورانیــہ کی وصولی کا مجاز ہو گا۔

3

آپ کی اجرتیں

بھرتی فیس 

آپ کے فضائی سفر 

کا کرایہ

آپ کی مراعات مبتعلق 

اختتام مالزمت 



اپنے حقوق جانیے

مسئلہ

مسئلہ

قانون

قانون

آپ کے حقوق

آپ کے حقوق

اگــر آپ کام کــے دوران زخمی ہــو جائیں، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ چوٹ  +
کــے عوض حق معاوضہ وصول پائیں۔

ایــک مــازم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کے ســاتھ لیرب معاہدے پر  +
دســتخط کیــے بغیر آپ کو مازم رکھ لــے۔ اس مازمتی معاہدے میں قانون 

کــے تحــت درکار متام تفصیات کا ہونا رضوری ہے۔

آپ اپنــی قابــل فہم زبان میــں اس معاہدے کی نقل وصول کرنے کے لیے  +
درخواست دے سکتے ہیں۔

آپ کــو حــق حاصل ہے کہ مدت مازمت ســے قبل اپنا معاہدہ ختم کر 
دیں اگر:

آجــر معاہدے کــے تحت کوئی یا متام ذمہ داریاں پوری نہ  +
کرتا ہو۔

اگر آجر یا بھرتی ایجنٹ معاہدے کی رشائط کے حوالے ســے  +
دھوکہ دہی کرے۔

اگر آجر، یا اس کے خاندان کا کوئی رکن آپ کو جسامنی آزار  +
پہنچائے۔ 

اگر آپ کو آپ کے کام کی جگہ پر ســنگین خطرہ الحق ہو  +
جــو کــہ آپ کی زندگــی اور صحت کے کیے خطرناک ثابت ہو 

سکتا ہو۔

اگر  کوئی آجر کســی ایک یا متام مذکورہ باال حقوق کی انجام دہی نہیں کر رہا ہے تو، آپ اپنے ســفارت خانے اور  +
قطر کے محکمہ محنت میں آجر کے خالف درخواســت داخل کر ســکتے ہیں۔

شق 19 قانون منرب 21 سن 2015

مذکــورہ بــاال لیربقانون کے ضوابط کے تحت کام  +
کی جگہ پر کســی حادثے کی صورت میں مازم 

کــو ایک حِق معاوضہ ادا کیا جائے گا۔

قانــون برائــے گھریلو مالزمین کے تحت آپ کــے عمومی حقوق

شق 3 قانون منرب 15 سن 2017
گھریلو مازم کو مازمتی معاہدے کے وجود  +

کے بغیر مازم نہیں رکھا جا سکتا ہے، جو کہ 
تحریری ہو اور لیرب ریلیشنز ڈیپارٹمنٹ کی 

جانب سے، تین نقول کے ساتھ تصدیق شدہ ہو۔

  ایک نقل کو ہر فریق کے حوالے کیا جائے گا، اور تیرسی نقل محکمے کے پاس جمع کرائی جائے گی

لیرب معاہدہ عربی میں تحریر کیا جائے گا۔ کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ منسلک کیا جا سکتا ہے۔

لیرب معاہدہ دونوں فریقین کے مابین مالزمتی تعلق سے متعلقہ رشائط پر مشتمل ہو گا۔ اس میں بالخصوص درج ذیل ڈیٹا شامل ہو گا:

آجــر کا نام، قومیت اور جائے رہائش۔. 1
گھریلــو مــازم کا نام، قومیت اور جائے رہائش۔. 2
معاہــدے کی تکمیل کی تاریخ۔. 3
گھریلــو مــازم کو تفویض کیے جانے والے کام کی قســم اور نوعیت۔. 4
تاریخ جس پر کام رشوع ہوا، اور آزمائشــی مدت۔. 5
معاہــدے کا دورانیــہ، تجدید کی رشائط، اور خامتہ۔. 6
طے شــدہ اجرت، اور اس کی ادائیگی کا طریقہء کار اور تاریخ۔. 7
کوئــی رشائــط یا مواد جس کی اس قانــون میں تخصیص کی گئی ہو۔. 8

شق 17 قانون منرب 15 سن 2017

ایک مالزم درج ذیل صورتوں میں سے کسی ایک کے وقوع پذیر 

ہونے پر اپنے مکمل حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی مدت مالزمت 

خامتے سے قبل اپنا اختتام مالزمت بونس کر سکتا/سکتی ہے:

اگــر آجر اس قانون یــا لیرب معاہدے میں مذکورہ رشائط کی . 1
 پابنــدی نہ کر پایا/پائی ہو۔

اگر آجر، یا اس خاتون/مرد آجر کی طرف ســے اختیار یافتہ . 2
کســی فرد، نے مازمت کی رشائط ســے متعلق، مازم کے 

ســاتھ معاہدے کو طے کرتے ہوئے دھوکہ دیا ہو۔

4

آپ کو لگنے والی 

چوٹ/چوٹوں کے 

عوض حِق معاوضہ   

مالزمت کا معاہدہ

اپنا معاہدہ ختم کرنا



اپنے حقوق جانیے

آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنا پاســپورٹ، اور اپنی کوئی بھی ســفری دســتاویز  +
اپنی ملکیت میں رکھیں، اال یہ کہ جب آجر کو ایســے مقاصد جیســا کہ 

رہائشــی پرمٹ یا پاســپورٹ کی تجدید کے لیے ان کی رضورت ہو۔

آپ کــو حــق حاصل ہــے کہ آجر اور اس آجر کے گھرانے کے ارکان آپ کے  +
ســاتھ  نرمی اور عزت سے پیش آئیں۔

آجــر کــو یــہ حق حاصل نہیں ہے کــہ وہ مرد/خاتون آپ کو اپنے گھر پر جربی  +
طور پر مقید رکھے۔

آجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ســاتھ کســی بھی طرح کا  +
متشــددانہ ســلوک روا رکھے، جیســا کہ خوراک دینے سے انکار کرے، کسی 
جگہ پر جربی طور پر آپ کو محصور کر دے، یا کوئی جســامنی یا جنســی 

آزار پہنچائے۔

PROJECT BRIDGES

اگــر کوئــی آجــر یــا اس آجر خاتون/مرد کے خاندان کا رکن مازم کے ســاتھ جارحانہ رویہ رکھے، جو کہ اس مازم . 3اپنا معاہدہ ختم کرنا
 مرد/خاتون کی زندگی کو جســامنی طور پر زک پہنچائے۔

اگر کوئی ســنگین خطرے کا وقوعہ پیش آ جائے جو کہ مازم کی ســامتی یا صحت کو خطرے ســے دوچار کر . 4
دے، برشطیکہ آجر اس خطرے ســے آگاہ ہو، اور اس نے اســے دور کرنے کی راہ تاش نہ کی ہو۔

آرٹیکل 8 قانون منرب 21 سن 2015
آجــر پرمــٹ کے طریقہء کار یا اس کی تجدید  +

کے بعد پاســپورٹ یا ســفری دستاویز کو تارک 
وطــن مــازم کو واپس کرے گا اال یہ کہ تارک 

وطن مازم تحریری طور پر آجر ســے درخواست 
کرے کہ وہ اســے اپنے پاس رکھے۔

اگر کوئی آجر جربی طور پر آپ کی ســفری دســتاویزات کو قبضے میں رکھتا ہے تو، آپ اپنے ســفارت خانے  +
یا وزارت کے لیرب ریلیشــنز ڈیپارٹمنٹ میں شــکایت درج کروا ســکتے ہیں۔

ایســا آجر جو کہ مالزم کی ســفری دســتاویزات کو جربی طور پر اپنے پاس رکھتا ہے وہ قانون کی خالف  +
ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پر زیادہ ســے زیادہ 25,000  قطری ریال جرمانہ عائد کیا جا ســکتا ہے۔

آپ کا جســامنی و جنســی آزار ســے آزاد رہنے کا حق

آجر ذمہ دار ہے کہ وہ:

گھریلو مازمین کے ســاتھ احســن طریقے سے  +
پیش آئے، ایســے طور پر جو کہ ان کی وقار اور 

ســامتی کو تحفظ فراہم کرے۔

گھریلــو مــازم کی صحت یا زندگی کو خطرے  +
ســے دوچار کرنے ســے گریز کرے، یا اس مرد یا 

خاتون مازم کو کســی بھی طور کســی بھی طرح 
کے جســامنی یا اخاقی نوعیت کا آزار پہنچانے 

سے بچے۔

دفعہ 36، آئیِن قطر

شخصی آزادی کی ضامنت دی جاتی ہے اور  +
قانون کے ضوابط کے تحت کسی شخص کو 

گرفتار نہیں رکھا جا سکتا ہے، اسے حراست میں 
نہیں رکھا جا سکتا ہے، اس کی کھوج پرکھ نہیں 

کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کی رہائش یا نقل و 
حرکت کی آزادی کو روکا جا سکتا ہے؛ اور کسی 
شخص پر تشدد نہیں کیا جا سکتا ہے، یا اس کے 
ساتھ بدسلوکی روا نہیں رکھی جا سکتی ہے؛ اور 
تشدد کو جرم تصور کیا جائے گا جو کہ  قانون 

کی نظر میں قابِل سزا ہے۔
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