
 

 

 

 

पााँच करिडोि परियोजना 

 

कामदाि भनाा गन ेबाटाहरूः  

कुवते ि कतािका िोजगािदाताल ेनपेाली कामदाि भनाा गन ेप्रक्रिया 

 

यो नेपाली नागरिकहरलाई कसिी कुवेत ि कतािमा न्यून ज्यालाका कामहरका लागग भनाा गरिन्छ भनी गरिएको 

लेखाजोखा हो । यहााँ गवशेषगिी केही हदसम्म कतािी ि कुवेती गबचौगलयाहरको सहयोगमा त्यहााँका 

कम्पनीहरले कसिी नेपाली कामदािहरलाई खाडी मुलुकसम्म पुयााउाँछन् भनी आाँकलन गरिएको छ । यसैगिी, 

कताि ि कुवेतमा घिेलु कामदाि भनाा गने प्रक्रियाका बािे पगन छलफल गरिएको छ ।  

 

नपेाली कामदािको भनाा कसल ेसहजीकिण गछा? 

सन २०१७-२०१८ मा नेपालमा जािी भएकामध्ये कुवेतका लागग ९४ प्रगतशत ि कतािका लागग ९१ प्रगतशत 

श्रम स्वीकृगत नेपालका गनगज भनाा कम्पनीहरले सहजीकिण गिेका गिए । सन २०१८-२०१९ मा ७४७ भनाा 

कम्पनीहरले कामदािलाई कुवेत पठाउन संलग्न गिए भने कताि कामदाि पठाउने कम्पनीको संख्या १७८ गियो 

।1 यी कम्पनीहरको काम गन्तव्य मुलुकका आगिकारिक गनकायहरले जािी गिेका “माग-पत्र” का आिािमा 

वैदेगशक िोजगािका लागग उपयुक्त उमेदवाि छनोट गने ि छनोट गरिएका उमेदवािलाई वैदेगशक िोजगािका 

लागग तयाि पाने हो । नेपाली नागरिकहर गबचौगलयागबना आगिकारिक माध्यमबाट आप्रवाशनमा जान सके्न 

प्राविान भएपगन गवगत एक दशकदेगख यसिी गवदेश जानेको संख्या िगमकरपमा घट्दै गएि अगहले वार्षाक 

९००० व्यगक्तमा सीगमत छ । 2  सन २०१७ को प्रगतबन्िगवपरित खाडी मुलुक (जीसीसी) मा घिेलु कामदािका 

रपमा जाने नेपाली कामदािहरले प्रायूः नेपालका आगिकारिक माध्यमको उपेक्षा गछान् । 

 

के िोजगािदाताल ेकामदाि भनाा गना कुवते ि कतािगस्ित गवचौगलयाको पगन प्रयोग गछान?् 

 
1 श्रम, िोजगाि तिा सामागजक सुिक्षा मन्त्रालय, “नेपाल श्रम आप्रवाशन प्रगतवेदन २०२०”, (२०२०) २६, १२९, १३० 
2 Jones, K., Morin, S., Dobree, P., & Irimu, W., “The Migrant Recruitment Industry: Profitability and unethical business practices in Nepal, 

Paraguay and Kenya”, (2015): 27 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_574484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_574484.pdf


 

कुवेती ि कतािी कानुनमा िोजगािदाता कम्पनीहरलाई आफ्नै प्रत्यक्ष प्रायोजनमा आप्रवाशी कामदािलाई देश 

ल्याउन सक्रकने प्राविान छ । प्रायजसो यहााँका िोजगािदाता कम्पनीले नेपाली भनाा कम्पनीसाँग प्रत्यक्ष सहकाया 

गिी कामदाि छनोट गने ि नेपालमै आवश्यक प्रक्रिया पूिा गनेगछान् भने केही िोजगािदाताले भने कुवेत ि 

कतािगस्ित गबचौगलयाहरको प्रयोग गछान् । 

 

भनाा प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? 

 

कतािमा भनाा प्रक्रिया गनम्नानुसाि हुन्छूः घिेलु कामदािबाहेक गनगज क्षेत्रका कुनै पगन क्रकगसमको िोजगािमा गैि-

कतािी नागरिक भनाा गनाका लागग िोजगािदाता कम्पनीले कतािको प्रशासगनक गवकास, श्रम तिा सामागजक 

मागमला मन्त्रालयमा “ब्लक गभसा” को लागग आवेदन क्रदनुपछा । यसिी आवेदन ददाँदा कुन देशका कामदाि भनाा 

गन;े कामदािका गवशेष गशप, ललंग ि आवश्यक संख्या; ि तलब ि ओभिटाइम तिा खाने-बस्ने सुगविा लगायतका 

गवविण खुलाउनुपछा । आन्तरिक मागमला मन्त्रालयले प्रत्येक गभसा समूहमा कुन देशका कगत नागरिकलाई गभसा 

क्रदने गनणाय गछा । यसिी कुन देशबाट कगत नागरिक ल्याउने भन्ने गभसा आिक्षणको गनणाय भएपगछ प्रशासगनक 

गवकास, श्रम तिा सामागजक मागमला मन्त्रालयले “ब्लक गभसा” ि मागपत्र जािी गछा ।3 

 

कुवेती भनाा प्रक्रिया पगन लगभग उस्तै छ । घिेलु कामदािबाहेक गनगज क्षेत्रमा गैि-कुवेती नागरिक भनाा गना 

चाहने िोजगािदाताले सावाजगनक जनशगक्त प्रागिकिण (पीएमए) अन्तगातको  सामान्य जनशगक्त प्रागिकिण 

(जीएमए) बाट आवश्यक कामदाि संख्यासम्बन्िी वार्षाक स्वीकृगत गलनुपछा ।4 कुनै पगन कामका लागग कुवेती 

नागरिक उपलब्ि नभएमा, िोजगािदाताका योजना ि व्यापािको आवश्यकतामा समान भएमा, ि कामदाि ि 

िोजगािदाताको आवश्यकता गमलेको खण्डमा मात्र गैि-कुवेती कामदाि भनाा गना पाइने प्राविान छ ।5 गैि-

कुवेतीहरको भनााको सहजीकिण “गभसा-१८” माफा त गरिन्छ । “गभसा-१८” भन्नाले आवासीय गैि-

नागरिकसम्बन्िी ऐन १९५९ को कायाान्वयनका बािे  २०१९ को मन्त्रीस्तरिय गनणाय ९५७ को िािा १८ लाई 

जनाउाँछ । 

कुवेत ि कताि दबैु देशमा िोजगािदाता कम्पनीले स्वीकृगत पाएपगछ आवश्यक सम्बगन्ित दस्तावेजसगहतको 

मागपत्र प्रमाणीकिणका लागग कुवेत ि कतािमा अवगस्ित नेपाली दतूावासमा पठाउनुपछा । नेपाली दतूावासका 

अगिकािीहरले िोजगािदाताको गवविण, कानुनी तिा आर्िाक हैगसयत, ि मागपत्रका गनयम ि सताहरको 

जााँचबुझ गछान् । दतूावासबाट स्वीकृत भएपगछ नेपालगस्ित वैदेगशक िोजगाि गवभागले कामदाि भनााका लागग 

पूवा-स्वीकृगत जािी गछा । यसपगछ यी मागपत्र क्रक नेपाली भनाा कम्पनीलाई कामदािको माग गदै गवज्ञापन गना 

पठाइन्छ क्रक पगहले नै आवेदन क्रदएि गवभागको डाटाबेसमा भएका सम्भागवत उमेदवािलाई भनााका लागग सम्पका  

गरिन्छ । केही अवस्िामा खुला गवज्ञापन हेिेि कामदािहर आफ्नो बायोडाटा पठाउाँछन् वा आफैाँ प्रत्यक्ष उपगस्ित 

हुन्छन् भने अन्य अवस्िामा भनाा प्रक्रियाका लागग गबचौगलयाको भि पछान् ।6 िप अन्य अवस्िामा भने 

 
3 Verité, “An Exploratory Study on the Role of Corruption in International Labor Migration”, (January 2016): 9 
4 Private Sector Labour Law को िािा ९ ि १०  

5 The Public Authority for Manpower, Administrative Order 552 of 2018 Regulating the Rules and Procedures for Granting a Work Permit को 

िािा २६  
6 Professor Ray Jureidini, “Migrant labour recruitment to Qatar, Report for Qatar Foundation Migrant Worker Welfare Initiative”, (2014): 86 

https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Verite-Report-Intl-Labour-Recruitment.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_145953.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=108386&p_country=KWT&p_count=314
http://mfasia.org/recruitmentreform/wp-content/uploads/2014/07/Action-Migrant-Labour-Recruitment-to-Qatar.pdf


 

कामदािहरले गन्तव्य मुलुकमा िहेका आफन्त ि सािीहरबाट पगन नयााँ भनाासम्बन्िी जानकािी गलने गछान् ति 

पगन श्रम स्वीकृगत ि गभसा आवेदनका लामा ि जरटल प्रक्रियामा भने गबचौगलया व्यगक्तको सहायता गलन्छन् । 

 

िोजगािदाताको श्रोत ि आन्तरिक नीगतअनुसाि कामदाि छनोट प्रक्रिया फिक-फिक हुन्छ । अगिकांश व्यगक्तगत 

अन्तवााताा ि गशप मूल्यांकन काठमाडौ ाँमा हुनेगछा । सफल उमेदवािहरलाई पूवा-प्रस्िान अगभमुखीकिण कक्षा 

क्रदइन्छ ि उनीहरको स्वास््य जााँच गरिन्छ । कुवेत जाने कामदािको हकमा यस्ता स्वास््य जााँच जीसीसीद्वािा 

स्वीकृत जााँच गने गललगनकहरमा गनुापछा जुन प्रायूः काठमाडौ ाँमा छन् । कतािको हकमा सन २०१९ अगस्टदेगख 

यस्ता जााँच काठमाडौ ाँगस्ित कताि गभसा केन्रमा गरिन्छ जहााँ कामदािहरले आफ्नो किािपत्र पगन प्राप्त गछान् । 

यक्रद भनाा गने कम्पनीले भनेअनुसाि गनयम ि शता नगमलेमा कामदािहरले किाि इन्काि गना पाउाँछन् । यहााँ भनाा 

प्रक्रियाअन्तगात नै कामदािका व्यगक्तगत बायोमेरिक डाटा पगन गलइन्छ । सफल उमेदवािले जीवन बीमा ि 

कल्याण कोषका लागग गनुापने योगदान गतिेको प्रमाण पगन पेश गनुापछा ।  यी सबै चिण पूिा भएपगछ गन्तव्य 

मुलुकको िोजगािदाताले कामदािको तफा बाट गभसा तयाि गरिक्रदन्छ ि सो गभसा जािी भएपगछ भनाा गने 

कम्पनीलाई पठाइक्रदन्छ । गभसा प्राप्त गिेपगछ भनाा गने कम्पनीले वैदेगशक िोजगाि गवभागबाट श्रम स्वीकृगत 

गलन आवश्यक सम्पूणा प्रशासगनक प्रक्रियाहर पूिा गना सलछन् । यसका लागग कामदाि ि िोजगािदाता बीचको 

किाि-पत्रको एक प्रगत, कामदािले भनाा गने कम्पनीसाँग गिेको कािाि-पत्रको एक प्रगत, ि भनाा शुल्क, स्वास््य 

जााँच, ि जीवन बीमाका लागग कामदािले गतिेका िगसदहर पेश गनुापछा । श्रम स्वीकृगत जािी भएपगछ भनाा गने 

कम्पनीले कामदािको यात्रा गमलाउने काम सुरु गनासलछन् । 

 

भनाा प्रक्रियाको अगन्तम चिण कामदाि गन्तव्य मुलुकमा पुगेपगछ हुन्छ जहााँ िोजगािदाताले कामदािको तफा बाट 

कामदाि आएको ९० क्रदनगभत्र श्रम स्वीकृगत प्रक्रिया टंुग्याउनुपछा । कुवेतको हकमा भने कामदाि त्यहााँ पुगेपगछ 

अगनवाया स्वास््य जााँच पगन गिाउनुपछा ।  

 

गसद्धान्ततूः कसल ेकसलाई पसैा गतछान?् 

यो प्रक्रियामा गनयमतूः गनम्नानुसािको शुल्क संिचना हुने प्राविान छूः  

• नेपाली कामदािहरले भनाा प्रक्रिया सहजीकिणका लागग भनाा गने कम्पनीहरलाई अगिकतम रु. 

१०,०००; ि अगनवाया अगभमुखीकिण तागलमका लागग िप रु. ६०० गतछान् । 

• कुवेत ि कतािका िोजगािदाता कम्पनीले नेपाली भनाा गने कम्पनीलाई सेवा-शुल्क; ि हवाइ रटकट, 

गभसा ि स्वास््य पिीक्षणलगायत कामदािको भनाा प्रक्रियामा लाग्ने अन्य सबै खचा बेहोछान् । 

 

खासमा कामदािल ेकगत गतछान?्  

वास्तवमा अगिकांश कुवेती ि कतािी िोजगािदाताले भनाामा लाग्ने सम्पूणा खचा आफूले बेहोदैनन् । केही 

िोजगािदाताले भनाा प्रक्रियाका लागग प्रगतस्पिाा गने नेपाली कम्पनीहरलाई अनौपचारिक गतिो गतिाउाँछन् । 

यसिी नेपाली भनाा कम्पनीले िोजगािदातालाई गतने पैसा पगन कामदािहरबाट नै उठाइन्छ । कताि ि कुवेतकै 

भनाा कम्पनीहर संलग्न हुाँदा उनीहरका प्रशासगनक खचा पगन िोजगािदाताले नै बेहोने प्राविान छ क्रकनक्रक 

उनीहरले प्रदान गने सेवाले भनाा प्रक्रियामा िोजगािदाताको प्रशासगनक भाि कम गछा । ति प्रायूः यो खचा पगन 

कामदािहरबाट नै उठाइन्छ । सन २०१५ मा नेपाल सिकािले “गनशुल्क गभसा” ि “गनशुल्क रटकट” नीगत 



 

कायाान्वयनमा ल्याए पगन अगिकांश कामदािहरले कानुनले तोकेको भन्दा िेिै बक्रि शुल्क गतरििहेका छन् । यो 

प्रगतवेदनमा कामदािहरले रु. १ लाख ६० हजािसम्म गतिेको अगभलेख गरिएको गियो ।  

 

के कामदािहर सिै ाँ आफूलाई भनाा गन ेकम्पनीमै काम गछान?् 

नेपाली कामदािहर कुवेत ि कताि पुग्दा आफूले किाि गिेको िोजगािदाता कम्पनीमै काम गना नपाउन पगन 

सलछन् । वास्तवमा “श्रम आपूती कम्पनी” ले भनाा गिेका ि “फ्री गभसा” अन्तगात भनाा गरिएका कामदाि यो 

श्रेणीमा पछान् । 

 

गवशेषगिी न्यून तलबमा कम गशप भएका कामदाि आवश्यक पने िेिै गनगज कम्पनीहरले भनाा खचा कम गना 

यस्ता “श्रम आपूती कम्पनी” ले भनाा गिेका कामदािमा भि पने गछान् । मागि वणान गरिएको प्रक्रिया पूिा गिी 

यी श्रम आपूती कम्पनीले इजाजत प्राप्त भनाा कम्पनीमाफा त् िोजगािदाताका रपमा आप्रवाशी कामदािको भनाा 

गछान् ि उनीहरको गभसाको प्रबन्ि गछान् । ति यी कम्पनीले गनमााण लगायतका क्षेत्रमा काम गने कम्पनीहरमा 

छोटो समयका लागग अपूग मजदिु अस्िायीरपमा पूती गना छुट्टै किाि गिी कामदाि उपलब्ि गिाउाँछन् । यसिी 

भनाा हुाँदा कामदािहरले अगतरिक्त भनाा शुल्क बेहोना, ि नेपालमा सम्झौता गिेअनुरपको काम ि तलब नपाउन 

सलछन् ।7 

 

कैयौ ाँ कुवेती ि कतािी नागरिक ि अन्य गवदेशी नागरिकहर अझैपगन अनौपचारिक माध्यमबाट उद्गम मुलुकहरमा 

“गनशुल्क गभसा” बेच्ने “गभसा व्यापाि” मा संलग्न छन् । यस्ता “गनशुल्क गभसा” भनाा गने स्िानीय कम्पनी या 

सम्भागवत कामदािलाई प्रत्यक्ष बेच्ने गरिन्छ । प्रायोजक कम्पनीहरले आप्रवाशी कामदािका लागग जािी गरिएका 

गभसा “कालो बजािी” गिी बेच्छन् ि आवास अनुमगतवापत कामदािबाट मागसक शुल्क उठाउाँ छन् । नेपाली 

समुदायका अगभयन्ताले यो अध्ययनका िममा बताएअनुसाि नेपाली कामदािहर यस्ता “फ्री गभसा” माफा त् खाडी 

मुलुकमा आप्रवाशन गना चाहन्छन् क्रकनक्रक यसिी जााँदा सगजलै िोजगािदाता परिवतान गना सक्रकने ि आफैाँले िेिै 

तलब पाउने काम खोज्न सक्रकने उनीहरको वुझाइ िहेको पाइन्छ । यद्यगप पगहलोपटक गवदेश जाने कामदाि 

यसिी “फ्री गभसा” मा जााँदा किाि बदली लगायतका दवु्यावहािको जोगखममा पछान् । नयााँ कामको लागग भनेि 

गन्तव्य मुलुकमा पुगे्न केही कामदािहरलाई िोजगािदाताले भगनएको काम नभएको ि उनीहरले अनौपचारिक 

काम खोज्नुपने जानकािी क्रदनेगछान् जसले गदाा त्यस्ता कामदािहर अनागिकृत बन्छन् ि गन्तव्य मुलुकमा 

पुगे्नगबगिकै गगिफ्तािीमा पना या नेपाल फकााइन पगन सलछन् । 

 

घिेल ुकामदािको हकमा के हुन्छ? 

कुवेत ि कताि दबैु मुलुकमा घिमै बसेि काम गने घिेलु कामदािको भनाा मूलतूः गनगज भनाा कम्पनीहरमाफा त् 

गरिन्छ । नेपाल सिकािले सन २०१७ मा खाडी मुलुकमा घिेलु कामदािको रपमा जान नपाउने गिी प्रगतबन्ि 

लगाएकाले नेपाली कामदािको हकमा कुनै औपचारिक प्रक्रिया लागू हुाँदैन । यद्यगप कुवेत ि कतािका भनाा 

कम्पनीहरले नेपालगस्ित गबचौगलयाहरको अनौपचारिक संजालमाफा त् अझैपगन प्रसस्त नेपाली घिेलु कामदाि 

भनाा गना सलछन् । नेपालगस्ित अनौपचारिक गवचौगलयाहरले सो प्रगतबन्िको अवज्ञा गदै कामदािहरलाई कुनै 

औपचारिक किाि नगिी ि श्रम स्वीकृगत नगलई अरु नै वैि माध्यमबाट नेपाल बागहि पठाउने प्रबन्ि गमलाउछन् 

। कुवेत ि कतािका केही िोजगािदाता कम्पनीहरले भने आफ्ना भूतपूवा ि अगहले काम गरििहेका कमाचािी ि 

 
7 Professor Ray Jureidini, “Migrant labour recruitment to Qatar, Report for Qatar Foundation Migrant Worker Welfare Initiative”, (2014): 62 

http://mfasia.org/recruitmentreform/wp-content/uploads/2014/07/Action-Migrant-Labour-Recruitment-to-Qatar.pdf


 

नेपालगस्ित अन्य व्यगक्तको सहयोगमा आफैाँ घिेलु कामदािको भनाा गनेगछान् । यो अध्ययनका िममा भेरटएका 

मगहला घिेलु कामदािले उनीहरलाई गबचौगलयाहरले स्िागनय सम्पका -व्यगक्त वा कुवेत ि कतािमा काम गने 

आफन्तहरमाफा त् फेसबुकमा सम्पका  गिेको बताए । यस्ता आफन्तहरले उनीहरलाई घिेलु कामदाि कुवेत ि 

कताि पठाउने गबचौगलयाहरसाँग गचनाइक्रदने गछान् । काठमाडौ ाँ गवमानस्िलगस्ित अध्यागमन गवभागका 

अगिकािीहरले घिेलु कामदािहरलाई खाडी मुलुक जान नक्रदने हुनाले प्राय यस्ता यात्रा भाित अिवा पूवी 

एगशयाका देशवाट गिाइन्छ । हवाइ रटकट ि अन्य भनाा शुल्क िोजगािदाताले बेहोने हुनाले कामदािहरले 

पासपोटा गनकाल्न, स्वास््य पिीक्षण ि प्रहिी रिपोटाका लागग लाग्ने न्यून शुल्कमात्र गतनुापिेको गियो । 

 

कुवेतमा आगमन भएपगछ घिेलु कामदािलाई िाज्यद्वािा संचागलत भनाा कम्पनी अल-दिुााले तीन मगहनाको 

अस्िायी गभसा जािी गछा । नेपाली समुदायका एक अगभयन्ताका अनुसािूः “कुवेती (अगिकािीहर) ले वैि गभसा 

गलएि देशमा आगमन भएका व्यगक्त कसिी आइपुगे भन्ने गवषयको सोिीखोजी गदैनन् ।” यो तीन मगहनाको 

अवगिमा िोजगािदाताहरले कामदािका लागग स्िायी गभसा ि आवास स्वीकृगतका लागग आवेदन क्रदने तिा 

कामदािको स्वास््य परिक्षण भएको सुगनगित गने काम गनुापछा । कतािमा नेपाली घिेलु कामदािले पयाटक 

गभसामा देश आगमनपगछ आफ्नो िोजगाि ि आप्रवासन हैगसयलाई औपचारिक बनाउन सलछन् । 

 

सन २०१९ को सेप्टेम्बिमा कतािी वागणज्य तिा उद्योग मन्त्रालयले बागहि बसेि गनगज घिहरमा आंगशक समय 

काम गने घिेलु कामदािको भनाा ि व्यवस्िापन गना डब्लूआईएसए नामक सावाजगनक कम्पनीको स्िापना गयो । 

यो आईएलओको सहयोगमा घिेलु कामदािको भनाा प्रक्रियालाई वृहत् बनाउन सुरु गरिएको प्रयासअन्तगात भएको 

गियो । यो नयााँ संयन्त्रअनुसाि कामदािको बास ि यातायात खचा डब्लूआईएसएले गरिक्रदने ि कामदािलाई 

सम्भागवत दवु्यावहाि बािे जानकािी ि गुनासो गनाका लागग फोन-काडा क्रदनुपने प्राविान िहेको छ । यो नयााँ 

प्राविानको प्रभाव मूल्यांकन हुन बााँक्रक नै छ, यद्यगप एमे्नष्टी इन्टेसनलका अनुसाि डब्लूआईएसएजस्ता प्रविानलेूः 

“घिमै बसेि काम गने अभ्यासको व्यवहारिक गवकल्प क्रदन सके्न, ि पूणारपमा प्रभावकािी कायाान्वयन भए घिेलु 

कामदािको स्वच्छ गनगिानी हुनसलछ ।” 8 

 

सन २०१७ मा कुवेत सिकािले वैदेगशक घिेलु कामदािको भनाा प्रक्रिया सहजीकिण गना तिा िोजगािदाताको 

खचा कम गना िाज्यद्वािा संचागलत भनाा गने गनकाय अल-दिुााको स्िापना गयो । सुरुमा अल-दिुााले अन्य भनाा गने 

कम्पनीभन्दा िेिै संख्यामा गभसा आिक्षणका सािै अरुभन्दा िेिै उद्गम मुलुकबाट घिेलु कामदाि भनाा गने अनुपगत 

पायो । ति उद्गम मुलुकमा आफ्नो आवश्यक संजाल नहुाँदा छोटो समयमै यसले भनाा प्रक्रिया सहजीकिण गना अन्य 

कुवेती कम्पनीको सहयोग गलनुपयो ।9 गनगज कम्पनीहरसाँग प्रगतस्पिाा गना नसलदा यो भनाा प्रक्रियाको अगन्तम 

चिणको अको तहको रपमा स्िागपत भयो । सम्पूणा प्रक्रियाको गनगिानी गने गजम्मेवािी िहेपगन यसको यसले 

काम कामदािको आवास स्वीकृगत जािी हुने प्रक्रियाको सहजीकिण गनेमा सीगमत भयो । फलस्वरप कुवेतमा 

घिेलु कामदािको भनाा प्रक्रियाको सहजीकिण मूलतूः गनगज भनाा कम्पनीहरले गनेगछान् । 

 

 
8 Amnesty International, “Why do you want to rest? Ongoing abuse of domestic workers in Qatar”, (2020): 30 
9 Vani Saraswathi, Director of Projects, Migrant-Rights.Org, remote interview, 23 July 2020 
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