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 पररचय 
 

यस पुस्तिकामा केही आधारभूत रोजगारी र भभसा अभधकारहरू र इजरायलमा भिदेशी कामदारको 

दाभयत्व बारे साराांश समािेश गरेको छ। यो साराांश सामान्य जानकारीको उदे्दश्यको लागी मात्र प्रदान 

गररएको छ, र शब्दमा लेस्तिएका सान्दभभिक कानून, भनयम, प्रभिया र भििार आदेशको यो भिकल्प 

होइन, जुन बाध्यकारी छन्।  

 

यस पुस्तिकामा उले्लि गररएका भभसा सतिहरू र दाभयत्वहरू सामान्य अिस्थाहरू हुन् जुन इजरायलमा 

कायिरत भिदेशी कामदारहरू रहेका प्रमुि के्षत्रहरूका अभधकाांश भिदेशी कामदारहरूको लाभग लागू 

हुन्छ। यहााँ उले्लि नगररएका अभतररक्त भनयम िा सतिहरू भिशेष के्षत्र िा भिशेष पररस्तस्थभतमा भिदेशी 

कामदारहरूमा लागू हुन सक्छन्। 

 

यस पुस्तिकामा िर्िन गररएका रोजगारीका सतिहरू नू्यनतम सतिहरू हुन्। यभद रोजगारदाता र कामदार 

बीच एक भिशेष सम्बन्धमा राम्रो रोजगारी अिस्थाहरूमा सहमत छन्, िा यभद सामूभहक सम्झौतामा राम्रो 

अिस्थाहरू सेट गररएको छ, िा भििारको िममा त्यो कमिचारीको कायिस्थलमा लागू हुन्छ भने त्यो 

कामदारको लाभग तल उले्लस्तित बुांदाको सट्टा राम्रो सतिहरू लागू हुनेछन्। 

 

सामान्यतया, इजरायलमा एक भिदेशी कामदारले इजरायली कमिचारीले जिै काम गने अिस्थाको 

हकदार हुन्छ। यी आधारभूत अभधकारहरूको अभतररक्त, रोजगारदाताहरूले भिदेशी कामदारहरूलाई 

भलस्तित रोजगारी सम्झौता, भनजी स्वास्थ्य बीमा र उभचत आिास प्रदान गनुिपछि । 

 

यस पुस्तिकामा भएका बुांदाहरू समय-समयमा अद्यािभधक हुन्छन्। यो पुस्तिका जनिरी २०२२ सम्मको 

राज्यको कानूनको प्रभतभबस्तम्बत गदिछ। 
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रूपमा लागू हुन्छ। "कामदार" र "कमिचारी" शब्दहरू एक अकािको आदानप्रदानयोग्य रूपमा प्रयोग 

गररन्छ। 
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१. कानूनी रोजगार 
 

क. सामान्य: 
 

आन्तररक मन्त्रालय (यसपभछ: पीबा) मा जनसांख्या तथा अध्यागमन प्राभधकरर्बाट िैध रोजगारी अनुमभत 

भलने रोजगारदाताहरूले मात्र भिदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउन सक्छन्, र पीबा द्वारा जारी 

गररएको सान्दभभिक के्षत्रका लाभग िैध कायि भभसा र अनुमभत (यसपभछ: B/1 भभसा) भएका भिदेशी 

कामदारहरूलाई मात्र यी इजाजतपत्र प्राप्त रोजगारदाताहरूले काम गराउन सक्छन्।  

इजाजतपत्र प्राप्त रोजगारदाताहरूले भिदेशी कामदारहरूको रोजगारी सुरु गराउनु अभघ सम्बस्तन्धत 

के्षत्रको लाभग पीबाको प्रभिया अनुसार भिदेशी कामदारहरूको रोजगारी दताि गराउनु पछि । 

 

भिदेशी कामदारहरूलाई उनीहरूको कानुनी रोजगारदाताद्वारा पूर्ि-समय स्तस्थभतमा काम गराउनु पदिछ। 

भिदेशी कामदारको आांभशक रोजगारी  भनषेध गररएको छ। 

 

भिदेशी कामदारहरूले आफ्नो हालको दताि र इजाजतपत्र प्राप्त रोजगारदाताको लाभग मात्र काम गनि 

सक्छन्। भतनीहरूले कामबाट भिश्रामको समयमा, भबदामा, भिश्राम भदनहरूमा िा भनयभमत कामको घण्टा 

पभछ पभन अको रोजगारदाताको लाभग काम गनि सकै्दनन्। आफ्नो हालको दताि भएको रोजगारदाता बाहेक 

अन्य रोजगारदाताका लाभग काम गरेको पाइएमा भिदेशी कामदारलाई देश भनकाला गनि सभकनेछ, र 

गैरकानूनी रूपमा भिदेशी कामदारलाई काममा लगाएको पाईएको रोजगारदातालाई जररिाना हुन सक्छ 

िा उनीमाभथ फौजदारी अभभयोग लाग्न सक्छ। 

 

एक भिदेशी कामदारले इजरायलमा काम गनि सहमत भएको भिशेष इजाजतपत्र प्राप्त रोजगारदातासाँग 

रोजगारी सम्झौताको आधारमा उसलाई भिदेशबाट इजरायल प्रिेश गनि अनुमभत भदने भभसा प्राप्त गदिछ। 

तसथि, कामदारको B/1 भभसा उसलाई इजरायलमा आमस्तन्त्रत गने रोजगारदाताको लाभग काम गने 

इमानदार प्रयास गने कामदारको लाभग सशति हुन्छ। यभद कुनै भिदेशी कामदार इजरायलमा आइपुगेको 

केही समयभभतै्र भनम्तो भदने रोजगारदातालाई छोड्ने पूिि अभभप्राय भलएर इजरायल पुगेमा, त्यो 

रोजगारदाताको लाभग काम गने भिश्वासयोग्य प्रयास नगरेमा, उसले भभसाको दुरुपयोग गरेको कारर् 

सुनुिाई पभछ उसले देश भनकालाको सामना गनि सक्छ।  
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रोजगारदाता छोड्न िा पररितिन गनि चाहने भिदेशी कामदारहरूले इजरायलमा आमस्तन्त्रत गने 

रोजगारदाताको लाभग काम गने भनष्कपट प्रयास गरेपभछ, मूल रोजगारदाताबाट "अनुमभत" आिश्यक 

पदैन। यद्यभप, कामदारहरूले आफ्ना हालका रोजगारदाताहरू (र भतनीहरूका दताि गररएका पे्लसमेन्ट 

एजेन्सीहरू, सान्दभभिक भएमा) पररितिन गने आफ्नो इरादाको भलस्तित अभिम सूचना भदनुपछि । आिश्यक 

अभिम सूचना सम्बन्धी भििरर्हरूको लाभग यहााँ "कायि सम्बन्ध अन्त्य गदै" हेनुिहोस्। एजेन्सीहरू, 

जनशस्तक्त कम्पनीहरू िा अन्य पक्षहरूले इजरायलमा नयााँ भनयुस्तक्तहरू फेला पानि मद्दतको लाभग 

कामदारलाई कुनै शुल्क भलन सकै्दनन्।  

 

इजरायलमा आफ्नो अनुमभत भदइएको अभधकतम बसाइ पूरा नगरेका बेरोजगार भिदेशी कामदारहरूले 

आफ्नो B/1 भभसामा तोभकएको के्षत्रमा इजाजतपत्र प्राप्त रोजगारदातासाँग िैकस्तल्पक रोजगार िोज्न र दताि 

गनि आफ्नो पुरानो रोजगारी छोडेको भमभतदेस्ति ९० भदनसम्मको समय हुन्छ। पीबाको रभजस्ट्र ीमा कानुनी 

रूपमा दताि नभएको कामदारले ९० भदनभभत्र इजरायल छोड्नुपछि , र यभद उसले त्यसो गरेन भने, भहरासत 

र भनिािसनको अधीनमा हुन सक्छ। 

 

महत्त्वपूर्ि! भचभकत्सा कारर्हरूका लाभग भबना रोजगारी ९० भदन भन्दा बढीको लाभग इजरायलमा बस्न 

चाहने कामदारले अभतररक्त अिभधको लाभग इजरायलमा बस्न अनुरोध गने कारर्हरू, भबना काम, र 

अद्यािभधक समथिन कागजातहरू सांलग्न गरर समयमै पीबामा भनम्नमा PT-T-Avoda@piba.gov.il 

अनलाइन आिेदन फाइल गनुिपछि । यभद पीबाले कामदारलाई ९० भदनभन्दा बढी काम नगरी इजरायलमा 

बसु्न उभचत आिश्यकता छ भनी पत्ता लगायो, जिै भनरन्तर भचभकत्सा उपचार िा अदालतको नभजकको 

भमभत िा काममा चोट लागेको अिस्थामा राभरर य बीमा सांस्थान सभमभतमा उपस्तस्थत हुनको लाभग नभजकको 

भमभत, भने पीबाले कामदारलाई आिश्यक अिभधको लाभग B/2 पयिटक भभसा (जसले इजरायलमा काम 

गनि अनुमभत भदाँ दैन) जारी गनि सहमत हुन सक्छ। कामदारले थप अिभधको लाभग यो भभसा भििार गनि 

आिेदन भदन सक्छ, जुन भतनीहरूको पररस्तस्थभतको आधारमा भदईनेछ। थप रूपमा, कामदार भनको 

भइसकेका र इजरायलमा आफ्नो अभधकतम बसाइ पूरा नगरेका प्रासांभगक माभमलाहरूमा कामदारलाई 

B/1 भभसामा फकािउन सामान्य प्रभियाहरू माफि त रोजगारदाताले आिेदन भदन सक्छ। पीबाका माभथका 

भनर्ियहरूले इजरायली श्रम कानून अन्तगित रोजगारदाताहरूको कुनै पभन दाभयत्व िा  कायि सम्बन्धलाई 

अपमाभनत गदैनन्। ९० धदन भन्दा िढी काम धिना, र B/2 धभसाको लाधग आवेदन नधदई र प्राप्त 

नगरी इजरायलमा िस्दा धनवाासनका साथै अवैि ओभरसे्टको लाधग  धवदेशी कामदारको माधसक 

धनके्षपमा कटौती हुन सक्छ! 
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महत्त्वपूर्ि! एक भिदेशी कामदारले पीबाको िेबसाइटमा "भिदेशी कामदार र भतनीहरूका 

रोजगारदाताहरूको लाभग अनलाइन जानकारी" िोजी गरेर,  "जानकारी प्राप्त गनुिहोस्" बटनमा स्तिक 

गदै, "भिदेशी कामदार" भिकल्प छनोट गरी स्तिनमा िुल्ने "जानकारी - भिदेशी कामदार" फारममा 

सान्दभभिक जानकारी भने, र त्यसपभछ "जानकारी हेनुिहोस्" बटनमा स्तिक गरेर आफ्नो हालको दताि 

स्तस्थभतको बारेमा जानकारी प्राप्त गनि सक्छ। माभथको अनलाइन जानकारीको लाभग सीधा भलङ्क हो: 
https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files/ 
 

ख. धवदेशी हेरचाहकतााहरू - धवशेष धनयम र सीमाहरू 
 

हेरचाहकतािहरूको िृद्ध र अशक्त रोजगारदाताहरूलाई हाभन नपुयािउन हेरचाह गने के्षत्रमा लागू गररएको 

रोजगारी पररितिनहरू सम्बन्धी तीन अभतररक्त सीमाहरू भनम्न छन्: 

 

१. हेरचाहकतााहरूको लाधग पूवा धलस्तखत सूचनाको धवशेष अधनवाया अवधि: 

िृद्ध िा अशक्त रोजगारदातालाई छोड्नु अभघ एक भिदेशी हेरचाहकतािले पे्लसमेन्ट एजेन्सी, साथै 

रोजगारदाता िा रोजगारदाताको प्रभतभनभध िा सम्बस्तन्धत पररिारको सदस्यलाई पूिि भलस्तित सूचना भदनु 

पछि  जसको लाभग उनी हाल कायिरत छन्।  

 

एक भिदेशी हेरचाहकतािले आफ्नो िृद्ध िा अशक्त रोजगारदातालाई भिशेष पीबा प्रभियाहरूमा तोभकए 

बमोभजम भदनु पने नू्यनतम पूिि सूचना भनम्नानुसार छ:  

क. यभद हेरचाहकताि िृद्ध िा अशक्त रोजगारदाता द्वारा कस्तम्तमा ७ भदनको अिभधको लाभग, र ३ मभहना 

सम्मको लाभग काममा भथयो भने: ७ भदनको पूिि सूचना।  

ि. यभद हेरचाहकताि ३ देस्ति ६ मभहनाको अिभधको लाभग कायिरत भथयो भने: १४ भदनको पूिि सूचना। 

ग. यभद हेरचाहकताि ७ मभहना देस्ति एक िषिको अिभधको लागी कायिरत भथयो भने: २१ भदन को पूिि सूचना। 

घ. रोजगारीको पभहलो िषि पभछ: हेरचाहकतािले एक मभहनाको पूिि सूचना भदनुपछि ।  

 

माभथ भदइए अनुसार पूिि भलस्तित सूचना नभदई िृद्ध िा अशक्त व्यस्तक्तको हेरचाह गने भिदेशी हेरचाहकतािले 

काम छोड्ने, िा नू्यनतम सूचना अिभध समाप्त हुनु अभघ रोजगारी छोड्ने व्यस्तक्त सुनुिाइको आधारमा 

इजरायलबाट भनिािसनको लाभग उत्तरदायी हुन सक्छ। यद्यभप, पूिि सूचना भदने दाभयत्व भिशेष पररस्तस्थभतमा 

लागू हुने छैन जिै दुव्यििहारका अिस्थाहरू जसमा हेरचाहकतािलाई त्यो रोजगारी जारी राख्नको लाभग 

आिश्यक गनुि अनुभचत हो।   

 

https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files/
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२. हेरचाहकतााहरूको रोजगारी पररवतानमा भौगोधलक सीमाहरू: 

भिदेशी हेरचाहकतािलाई जारी गररएको भभसाले इजरायलको भौगोभलक के्षत्रहरू भनधािरर् गदिछ जहााँ 

हेरचाहकतािले भनम्नानुसार रोजगार अनुरोध गनि योग्य छ: 

" पररिीय के्षत्र" को भभसा नोटेशन भएको भिदेशी हेरचाहकतािलाई इजरायलको बाभहरी के्षत्रहरूमा 

बसोबास गने िृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यस्तक्तहरूको हेरचाह गने कामको लाभग दताि गनि मात्र अनुमभत छ, 

देशको उत्तर र दभक्षर् दुिैमा। 

"केन्द्रीय के्षत्र" को भभसा नोटेशन भएको भिदेशी हेरचाहकतािलाई तेल अिीभ के्षत्रमा कामको लाभग दताि 

गनि अनुमभत छैन, तर इजरायलका अन्य केन्द्रीय के्षत्रहरू, साथै बाभहरी के्षत्रहरूमा काम गनि सक्छ। 

"तेल अवीभ के्षत्र" को भभसा नोटेशन भएको भिदेशी हेरचाहकतािले इजरायलको कुनै पभन के्षत्रमा हेरचाह 

गने कामको लाभग दताि गनि सक्छ। 

 

माभथका कुरा जे भए पभन जब कुनै भिदेशी हेरचाहकताि जसले आफ्नो B/1 भभसामा तोभकए बमोभजम 

पररधीय िा केन्द्रीय के्षत्रहरूमा िृद्ध िा असक्षम व्यस्तक्तको हेरचाह गदिछ, त्यो िृद्ध िा असक्षम व्यस्तक्तको 

मृतु्य नभएसम्म िा स्थायी रूपमा िृद्धाश्रममा नलागेसम्म काममा रहन्छ, त्यस हेचािहकतािको भभसामा 

भौगोभलक सीमा मेभटनेछ, र जबसम्म त्यस हेचािहकतािले इजरायलमा कामको अभधकतम कानूनी अिभध 

पूरा गरेको छैन, र इजाजतपत्र प्राप्त भती एजेन्सीद्वारा ऊ रोजगारीको कानूनी दतािको अधीनमा छ 

तबसम्म उसलाई इजरायलको जुनसुकै ठाउाँमा िृद्ध िा अपाङ्गता भएका रोजगारदाताहरूको हेरचाह 

गनि अनुमभत भदइनेछ। 

 

३. िारम्बार रोजगारी पररवतान गने धवदेशी हेरचाहकतााहरूको धवशेष पयावेक्षण: 

यधद कुनै धवदेशी हेरचाहकतााले इजरायलमा आफ्नो रोजगारीको स्थान दुई वषाको अवधिमा 

कस्तिमा तीन पटक पररवतान गरेमा, र यधद, त्यिा पररवतानहरूको कारणले, हेरचाहकतााले 

आफ्नो धभसा र काया अनुमधतको दुरुपयोग गरेको पीिाले शंका गरेको छ भने हेरचाहकताालाई 

पीिाद्वारा सोिपुछको लाधग िोलाउन सधकनेछ। एक हेरचाहकतााले आफ्नो B/1 धभसाको 

दुरुपयोग गरेको फेला पयो भने सुनुवाईको आिारमा इजरायलिाट धनवााधसत हुन सक्छ।  

वृद्धाश्रम वा संस्थामा वृद्ध वा अशक्त रोजगारदाताको स्थानान्तरण, वृद्ध वा अशक्त 

रोजगारदाताको मृतु्य, रोजगारदाताद्वारा हेरचाहकताालाई िखााि वा धवदेशमा छुट्टीमा रहेको 

हेरचाहकतााको धवकल्पको रूपमा अको हेरचाहकतााको धनयुस्तक्तको कारणले रोजगारी पररवतान 

भएमा माधथको पयावेक्षणको उदे्दश्यका लाधग रोजगारीमा पररवतान भएको माधनने छैन। 
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हेरचाहकताालाई कायास्थलमा दुरुपयोग वा हेरचाहकतााको कामको अवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन 

जिा पररस्तस्थधतहरूमा हेरचाहकतााले आफ्नो रोजगारी जारी राख्न अपेक्षा गना नसधकने कारणले 

गदाा रोजगारी पररवतानहरू B/1 धभसाको दुरुपयोग माधनने छैन।  

 

४. धवदेशी हेरचाहकताा पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरू द्वारा दताा सम्बन्धी आवश्यकताहरू: 

भिदेशी हेरचाहकतािहरू इजरायलमा आफ्नो रोजगारी अिभधभर भिदेशी हेरचाहकतािहरूको सुपररिेक्षर् 

र भनयुस्तक्तको लाभग िटाईएका इजाजतपत्र प्राप्त १०० भन्दा बढी इजरायली एजेन्सीहरू मधे्य एकसाँग 

दताि भएको हुनुपदिछ। हेरचाहकतािहरू कुनै भिशेष एजेन्सीमा दताि हुन बाध्य हुाँदैनन् र नयााँ एजेन्सीद्वारा 

पीबा रभजस्ट्र ीमा एजेन्सी पररितिनको दतािको अधीनमा एजेन्सीहरू पररितिन गनि सक्छन्।  

 

तसथि, सबै नयााँ भिदेशी कामदारहरूलाई इजाजतपत्र प्राप्त इजरायली पे्लसमेन्ट एजेन्सीद्वारा इजरायलमा 

आमस्तन्त्रत गररनुपछि , र एजेन्सीको दताि प्रभतभनभधले नयााँ हेरचाहकतािलाई भिमानस्थलमा भेट्नुपछि , 

हेरचाहकतािलाई िृद्ध िा असक्षम रोजगारदाताको घरमा ल्याउनुपछि , र आिश्यकता अनुसार 

हेरचाहकतािलाइ उसको कतिव्यहरू व्याख्या गनुिपदिछ। 

 

थप रूपमा, एक इजरायली पे्लसमेन्ट एजेन्सीका सामाभजक कायिकताि िा प्रभशभक्षत प्रभतभनभधले कुनै पभन 

नयााँ भनयुस्तक्तको ३० भदन भभत्र भबरामी रोजगारदाता र भिदेशी हेरचाहकतािलाई भेट्नु पछि , र भनयुस्तक्त राम्रो 

भइरहेको छ भक भनी सुभनभित गनि, र उत्पन्न हुने कुनै पभन समस्या समाधान गनिको लाभग िषिमा कस्तम्तमा 

दुई पटक भेट्न जानु पदिछ। 

भजमे्मिार पे्लसमेन्ट एजेन्सीले भिदेशी हेरचाहकतािलाई एजेन्सी प्रभतभनभधको टेभलफोन नम्बर पभन उपलब्ध 

गराउनुपछि  जसलाई प्रश्न िा समस्याको अिस्थामा कल गनि सभकन्छ साथै "भनयुस्तक्त पत्र" उपलब्ध गराउनु 

पदिछ जसमा कामदारको भििरर्, रोजगारदाताको भििरर्हरू, र दताि गररएको एजेन्सीको बारेमा 

भनधािरर् गररएको भििरर् हुन्छ।  

पे्लसमेन्ट एजेन्सीले हेरचाहकतािको भनयुस्तक्तमा कुनै पररितिन भएको ७ भदन भभत्र पीबालाई सूभचत गनुिपछि , 

हेरचाहकतािको B/1 भभसाको भििार िाभषिक रूपमा पीबा माफि त व्यिस्तस्थत गनुिपछि , र यभद हालको 

रोजगारी समाप्त भएको छ र हेरचाहकतािले इजरायलमा अभधकतम कानूनी कायि अिभध पूरा गरेको छैन 

भने हेरचाह के्षत्रमा िैकस्तल्पक कानूनी रोजगारी िोज्न पे्लसमेन्ट एजेन्सीले कामदारलाई सहयोग गनुिपछि ।  

इजरायलमा कानूनी कायि अिभधभरर कायिस्थलमा प्रश्न िा गुनासोहरू उत्पन्न हुाँदा पे्लसमेन्ट एजेन्सीका 

प्रभतभनभधहरूले हेरचाहकतािलाई आिश्यक रूपमा सहयोग गनुिपछि । 
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हालको इजरायली कानून अनुसार, इजरायली पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरूले भिदेशी हेरचाहकतािहरूलाई कुनै 

भती शुल्क भलन सकै्दनन्, र इजरायली पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरूसाँगको सम्झौता अनुसार भिदेशी 

हेरचाहकतािहरूलाई इजरायल पठाउने पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरूले हेरचाहकतािबाट एक पटकको शुल्क 

बढीमा ३८११ भनश भिदेशमा भतराउन आिश्यक हुन सक्छ। थप रूपमा, हेरचाहकतािले इजरायल जाने र 

आउने हिाई भाडाको लाभग आफैं  भतनुि पछि । 

 

कृपया ध्यान धदनुहोस्: धवदेशी हेरचाहकतााहरूले कामको हप्तामा आफ्नो वृद्ध वा असक्षम 

रोजगारदाताहरूको घरमा िस्न आवश्यक छ। "धलभ आउट" प्रिन्ध वा आंशीक रोजगारी धनषेधित 

छ।  

 

ग. धवदेशी धनमााण कायाकताा - धवशेष धनयम र सीमाहरू  

 
भनमािर् उद्योगमा कायिरत भिदेशी कामदारहरूले प्रते्यक िषि जनिरी १, अभप्रल १, जुलाई १ र अक्टोबर १ 

मा आफ्नो रोजगारदातालाई कानुनी अभिम सूचना भदएर तै्रमाभसक रूपमा रोजगारदाता पररितिन गनि 

सके्नछन्।  

यभद हालको रोजगारदाताले कामदारको अभधकार उल्लङ्घन गरेको अिस्थामा कुनै कामदारले 

तै्रमाभसकहरु बीचमा रोजगारदाता पररितिन गनि चाहन्छ भने, कामदारले श्रम मन्त्रालयमा भिदेशी 

कामदारको श्रम अभधकारका लाभग लोकपाललाई सम्पकि  गरेर त्यसो गनि अनुमभत अनुरोध गनि सक्छ 

(यसपभछ "उजुरी फाइल गने" िण्डमा सम्पकि  जानकारी हेनुिहोस्)।  

इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपािर कम्पनीसाँगको रोजगारी सम्झौता बमोभजम इजरायल आइपुगेका भिदेशी 

भनमािर् कामदारहरू माभथ तोभकएबमोभजम रोजगारदाता पररितिन गनि चाहनेले भिदेशी भनमािर् 

कामदारहरूलाई रोजगारी भदन इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपािर कम्पनीमा मातै्र पररितिन गनि सक्छन्।  

भिदेशी भनमािर् कामदारहरू जो दताि भएका भिदेशी ठेकेदारसाँगको रोजगारी सम्झौता अनुसार इजरायल 

आउाँछन्, भतनीहरूको भभसा र कायि अनुमभतमा तोभकए बमोभजम, अन्य त्यिा दताि भएका ठेकेदारहरू 

बीच मात्र रोजगारी पररितिन गनि सक्छन्, र इजाजतपत्र प्राप्त जनशस्तक्त कम्पनीहरूले रोजगारी भदन 

सकै्दनन् 

रोजगारदाता पररितिन गनिका लाभग गररएको कामदारको अनुरोध रोजगारदाताले पीबामा दायर गनुिपछि , 

र नयााँ रोजगारदाताको लाभग पीबाबाट सकारात्मक भलस्तित जिाफ प्राप्त गरेपभछ मात्र काम सुरु गनि 

सभकन्छ, जुन नयााँ रोजगारदातालाई पठाइनेछ, जसले कामदारलाई सूभचत गनुिपछि ।  
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माभथका बािजुद, असाधारर् अिस्थाहरूमा रोजगारदाताले भबदेशी कामदार प्रभत गम्भीर उल्लङ्घनहरू 

गरेमा, दताि भएको एक भिदेशी ठेकेदारले इजाजतपत्र प्राप्त भनमािर् म्यानपािर कम्पनीमा स्थानान्तरर्को 

लाभग पीबामा भिशेष अनुरोध फाइल गनि सक्छ िा उल्टो, र उजुरीको छानभबन पभछ पीबाले मामला हातमा 

भलने।   
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२. धभसा र धभसा धविारहरू  

 

     क. सामान्य  

 

इजरायली कानूनमा तोभकए अनुसार भिदेशी कामदारहरूले इजरायलमा अस्थायी अिभधको लाभग मात्र 

काम गनि अनुमभत भदइन्छ, त्यसपभछ उनीहरूले तुरुनै्त देश छोड्नुपछि  िा भहरासत र भनिािसनको अधीनमा 

हुनुपदिछ।  

 

इजरायलमा कामका लाभग भभसाहरू (B/1) भिदेशमा अिस्तस्थत इजरायली िाभर्ज्य दूतािासहरूद्वारा 

जारी गररन्छ जुन इजाजतपत्र प्राप्त इजरायली पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरूको सेिाहरू प्रयोग गरेर योग्य 

अनुमभत प्राप्त रोजगारदाताहरूबाट गररएको भनबेदन अनुसार पीबाद्वारा प्राप्त अनुरोधहरूको आधारमा 

हुनेछ िा इजरायल र कामदारको आफ्नो देश बीचको भद्वपक्षीय सम्झौतामा तोभकए अनुसार - पीबाको 

सान्दभभिक प्रभिया, जााँच र स्वीकृभतहरूको आधारमा।  

 

B/1 भभसा बाहेक अन्य भभसामा इजरायल प्रिेश गने भिदेशी, जिै पयिटक िा भिद्याथी भभसा, इजरायल 

प्रिेश गरेपभछ भभसालाई कायि भभसा िा कायि अनुमभतमा रूपान्तरर् गनि अनुमभत भदइने छैन। पीबाद्वारा 

भिदेशी कामदारलाई जारी गररएको प्रते्यक B/1 भभसाको लम्बाइ अभधकतम एक िषिको अिभधमा सीभमत 

छ। तसथि, रोजगारदाताको अनुमभत लामो अिभधको लाभग मान्य भए पभन, भिदेशी कामदारको B/1 भभसा 

एक िषिभन्दा बढी अिभधको लाभग जारी गररने छैन।  

 

B/1 भभसाको भििार पीबा प्रभिया र भििेकको अधीनमा छ, र हेरचाहकतािहरूको अपिाद बाहेक (तल 

हेनुिहोस्), कामदारको इजरायलमा पभहलो प्रिेशको भमभतबाट ६३ मभहना भबभतसके पभछ थप अिभधको 

लाभग भभसा भििार गररने छैन। 

 

इजरायलमा अभधकतम अस्थायी कायि अिभध भनभित प्रकारका कामदारहरूको लाभग छोटो हुन सक्छ, 

जिै मौसमी कामदारहरू, पररयोजना सम्बस्तन्धत कामदारहरू र भिशेष सम्झौताहरू अन्तगित आइपुगेका 

कामदारहरू, र यी अिस्थाहरूमा छोटो कायि अिभध इजरायलमा कामदारको आगमनको पररस्तस्थभत 

अनुसार र सम्बस्तन्धत पीबा प्रभियाहरूको आधारमा हुनेछ।  
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भनम्न कारर्हरु जिै इजरायली कानून िा सान्दभभिक प्रभियाहरूको दुरुपयोग िा उल्लङ्घन गरेको, आफ्नो 

भभसा आिेदनमा झुटा दाबी गरेको, उसले रोजगारी सम्झौतामा हिाक्षर गरेको रोजगारदातालाई छोड्ने 

पूिि उदे्दश्यका साथ इजरायलमा आइपुगेको, इजरायल आइपुगेको के्षत्रमा काम गनि अयोग्य साभबत भएको, 

िा यभद इजरायलमा उसको पभहलो भडिी सम्बन्ध (घोभषत भाइबभहनी बाहेक) रहेको पाईएमा, यी 

कारर्हरुको लाभग सुनुिाई पभछ एक भिदेशी कामदार इजरायलबाट भनिािसन िा भभसा भििार नहुनुको 

भजमे्मिार हुन सक्छ। थप रूपमा,  सुनुिाई पभछ, पीबाद्वारा B/1 भभसा जारी गनि अस्वीकार गनि सक्छ िा 

भबिार गनि िा त्यिो भभसा रद्द गनि सक्छ, यभद प्रासांभगक पररस्तस्थभतहरूबाट देस्तिन्छ यो भक आिेदकले 

इजरायलमा बसे्न अनुमभत पाएको अन्त्यमा इजरायल छोड्न चाहाँदैन िा इजरायलमा बसोबास गनि 

चाहन्छ।   

 

सान्दभभिक पीबा प्रभिया अनुसार िैध भभसा र िकि  परभमट भएका भिदेशी कामदार जो भिदेश भ्रमर् पभछ 

इजरायल फकि न चाहन्छन्, उसले इजरायल छोड्नु अभघ, इजरायल फकि न अनुमभत भदने "ईन्तर-भभसा" 

प्राप्त गनि भजल्ला पीबा कायािलयहरू मधे्य कुनै एकमा व्यस्तक्तगत रूपमा भ्रमर् गनुिपछि । "ईन्तर-भभसा" को 

लागत, कामदार द्वारा भतनुि पने, जुन १८०  भनश हो (यो रकम जीिनको लागत सूचकाांकमा भएको िृस्तद्धको 

आधारमा िाभषिक रूपमा अद्यािभधक गररन्छ)। वैि "ईन्तर-धभसा" धिना इजरायल छोड्ने धवदेशी 

कामदारलाई इजरायलमा पुन: प्रवेश गना अनुमधत धदइने छैन।  

 

ख. िसाइको अधतररक्त अनुमधत अवधि 

पीबा प्रभियाहरूले केही भिदेशी कामदारहरूलाई इजरायलमा रहन सीभमत अनुिह अिभधको अनुमभत 

भदईन्छ जुन उनीहरूले आफ्नो भभसा अनुसार देशमा आफ्नो अभधकतम बसाइ पूरा गरेपभछ देश छोड्ने 

तयारी पूरा गनि भदईन्छ। यो याद गनि महत्त्वपूर्ि छ भक माभथको अनुिह अिभधमा एक भिदेशी कामदारले 

काम गनि अनुमभत छैन, र यो अिभध भिशेष गरी इजरायल छोड्ने तयारीको लाभग प्रदान गररएको छ। भिशेष 

के्षत्रहरूको लाभग अनुिह सम्बन्धी भनयमहरू भनम्न छन्।   

 

१.  धवदेशी कृधष कायाकताा र धवशेषज्ञ शेफहरू-  पीिाको प्रधियाहरूले धवदेशी कामदारहरू जो 

कृधष के्षत्र, साथै धवशेषज्ञ शेफहरू जसले इजरायलमा आफ्नो कामको अधिकतम कानूनी अवधि 

पूरा गरेका छन् उनीहरुलाई आफ्नो अस्तन्तमको कानूनी रोजगारी अन्त भए देस्तख थप ६० धदनको 
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लागी देशमा रहन अनुमधत धदइएको छ। अधतररक्त अनुग्रह अवधिको उदे्दश्य कामदारलाई 

इजरायल छोड्ने पूणा तयारीको अनुमधत धदनु हो। 

 

२. धवदेशी धनमााण र होटल कामदारहरू-भिदेशी भनमािर् कामदार र होटल कामदारहरूलाई इजरायल 

छोड्नको लाभग अस्तन्तम कानूनी रोजगारी समाप्त भएको ३० भदनको समय भदइएको छ। भनमािर् र होटल 

कामदारहरूको लाभग छोटो अनुिह अिभध भिदेशी कामदार भनके्षप प्रर्ालीको कारर् हो, जुन यी 

के्षत्रहरूमा रास्तिएको छ र कामदारहरूले इजरायल छोड्दा पीबाबाट एकमुर रूपमा भिचे्छद भुक्तानी र 

पेन्सन लाभहरूको लाभग सबै रोजगारदाताहरु बाट भनके्षपहरू प्राप्त गनि अनुमभत भदईन्छ (भिदेशी 

कामदारको भनके्षप सम्बन्धी भििरर् यसपभछ उले्लि गररएको छ)। 

 

३. धवदेशी हेरचाहकतााहरु - इजरायलमा आफ्नो कानुनी रोजगारी अिभध समाप्त गने भिदेशी 

हेरचाहकतािले देश छोड्ने तयारी गनि अस्तन्तम कानूनी रोजगारीको अन्त्यबाट गभनने ९० भदनको अनुिह 

अिभध हुन्छ।  

 

कृपया ध्यान भदनुहोस्: माभथको सान्दभभिक अनुिह अिभध पभछ इजरायलमा अिैध रूपमा बसे्न भिदेशी 

कामदार, यसपभछ "कायि सम्बन्धको अन्त्य" िण्डमा तोभकए अनुसार उसको "भिदेशी कामदार भनके्षप 

रकम" बाट कटौती गनि उत्तरदायी छ। अिैध ओभरसे्ट्को ६ मभहना पभछ, कामदारको  समू्पर्ि जम्मा रकम 

िारेज हुन सक्छ।  

 

लामो रोजगारी अवधि वा नक्कली धभसा वा राहदानी जारी गने आपराधिक तत्वहरू वाचा गने कुनै 

पधन पक्षहरूिाट साविान रहनुहोस्। धवधभन्न के्षत्रहरूमा धवदेशी कामदारहरूका लाधग 

इजाजतपत्र प्राप्त पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरू र जनशस्तक्त कम्पनीहरूको सूचीहरू, र धतनीहरूको 

सम्पका  जानकारी पीिाको वेिसाइटमा फेला पाना सधकन्छ।  

 

ग. धवदेशी हेरचाहकतााहरूको लाधग धवशेष धभसा सीमा धनयमहरू: 

१. िेरोजगार धवदेशी हेरचाहकतााहरू:  

 

माभथ तोभकएको ६३ मभहनाको भनयमको बािजुद, बेरोजगार भिदेशी हेरचाहकतािहरूले इजरायलमा 

आफ्नो पभहलो आगमनको भमभतदेस्ति ५१-६३ मभहना भबभतसकेको िण्डमा नयााँ िृद्ध िा असक्षम 
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रोजगारदातासाँग दीघिकालीन कामको लाभग दताि गनि सकै्दनन्। तसथि, बेरोजगार भिदेशी 

हेरचाहकतािहरूले उनीहरूको आगमनको समयबाट ५१-६३ मभहना भबभतसक्दा इजरायल छोड्नु पछि , 

जब सम्म तल भदइएका सतिहरू अनुसार कानुनी रूपमा काम गनि इजाजतपत्र प्राप्त पे्लसमेन्ट एजेन्सी 

माफि त िृद्ध र अपाङ्गता भएका रोजगारदाताहरूका लाभग प्रभतस्थापन हेरचाहकतािको रूपमा दताि 

नगरेसम्म जसको भनयभमत हेरचाहकताि भिदेशमा भबदामा छन्।  

 

२. एक धवकल्प हेरचाहकतााको रूपमा दताा – (इजरायलमा आगमनको ५१-६३ मभहना बीच पभछ) - 

इजरायलमा ५१ मभहना पूरा गरेका हेरचाहकतािहरूलाई भिशेष ११ मभहना छुट भदइन्छ, तर जो िृद्ध िा 

असक्षम रोजगारदाताहरूको भनयभमत हेरचाहकतािहरू भिदेशमा छुट्टीमा गएकाहरूको भिकल्प 

हेरचाहकतािको रूपमा छोटो अिभधको लाभग काम गनि दताि गनि चाहन्छन्। त्यसैले, हेरचाहकतािहरू 

जसले इजरायलमा प्रिेश गरेको पभहलो भमभतदेस्ति ६३ मभहना पूरा गरेका छैनन्, इजरायलमा ५१ मभहना 

पूरा गरेका हेरचाहकतािहरू सभहत र जसलाई नयााँ स्थायी भनयुस्तक्त सुरु गनि अनुमभत छैन, भतनीहरूले 

भिकल्प हेरचाहकतािको रूपमा काम गनि सक्छन्, भतनीहरूको भती एजेन्सी माफि त पीबामा अस्थायी 

भनयुस्तक्तको दतािको अधीनमा, र भतनीहरू त्यस अिभधमा ३० भदन भन्दा बढीको लाभग कानूनी रूपमा दताि 

गररएको भिकल्प पे्लसमेन्ट भबना रहनुहुन्न भने्न शतिमा। प्रभतस्थापन हेरचाहकताि पभहलो पटक इजरायल 

आइपुगेको भमभतबाट ६३ मभहना पुगेपभछ, ऊ अब इजरायलमा काम गनिको लाभग योग्य हुनेछैन, प्रभतस्थान 

हेचािहकतािको रुपमा पभन, र उसको आफ्नो अस्तन्तम कानूनी रोजगारी समाप्त भएको ९० भदन भभत्र देश 

छोड्नु पछि , िा भगरफ्तारी र भनिािसनको लाभग उत्तरदायी हुनुपछि ।   

 

३. कायारत धवदेशी हेरचाहकतााहरू: त्यो भिदेशी हेरचाहकतािका लाभग भभसा सीमा भनयमहरू सहज 

हुन्छ जसले ६३ मभहना क्याप भन्दा पभहले तुरुनै्त एक भिभशर िृद्ध िा असक्षम रोजगारदाताको लाभग 

कस्तम्तमा १२ मभहना कानूनी रूपमा काम गरेको छ। यिो अिस्थामा, भबरामी रोजगारदाताले 

हेरचाहकतािको भिशेष भभसा भििारको अनुरोध गनिको लाभग आफ्नो दताि गररएको पे्लसमेन्ट एजेन्सी 

माफि त पीबामा आिेदन भदनुपछि , र हालको भिदेशी हेरचाहकतािको भनरन्तर रोजगारी रोकु्न भबरामीको 

लाभग अत्यभधक हाभनकारक हुनेछ भनी कानूनमा तोभकए बमोभजम सामाभजक कल्यार् िा भचभकत्सा राय 

सांलग्न गनुिपछि । अनुरोध अनुमोदनको अधीनमा, भिदेशी हेरचाहकतािको B/1 भभसा उसको इजरायल 

प्रिेशको पभहलो भमभतबाट ६३ मभहना भबभतसक्दा पभन थप एक िषिको अिभधको लाभग भििार गनि सभकन्छ, 

जबसम्म उसले त्यभह रोजगारदाताको लाभग काम जारी राख्छ (िा उसको मृत रोजगारदाताको 
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पभत/पत्नीको लाभग, यभद त्यिा पभत/पत्नीले पभन भिदेशी हेरचाहकतािलाई काममा राखे्न अनुमभत प्राप्त 

गरेको छ भने र मौभलक रोजगार अिभधमा मृत रोजगारदातासाँग एउटै ठेगानामा बसेको छ भने)।  

 

४. अत्यधिक अपाङ्गता भएका व्यस्तक्तहरूको हेरचाह गना धवशेष धभसा:  माभथका बाबजुद, पीबाको 

सल्लाहकार सभमभतको भनर्िय अनुसार सीभमत सांख्यामा भिशेष मानिीय माभमलाहरूमा, हेरचाह के्षत्रको 

लाभग B/1 भभसामा इजरायलमा प्रिेश गरेको समयदेस्ति कम्तीमा ६३ मभहना पूरा गरेको भिदेशी 

हेरचाहकतािले नयााँ, भिशेष गरी गम्भीर रूपमा अपाङ्गता भएका िा िृद्ध व्यस्तक्त हेरचाह गनिको लाभग भिशेष 

भभसा भििार प्राप्त गनि सक्छ। भनम्न सबै पूिि शतिहरू पूरा गने आिेदनहरूलाई मात्र सभमभतले भिचार गनेछ, 

र यसपभछका पूिि शतिहरू पूरा नगने सबै आिेदनहरूलाई सांभक्षप्त रूपमा अस्वीकार गररनेछ:  

अ. इजरायलमा कायारत धवदेशी हेरचाहकतााको अस्तन्तम कानुनी रोजगारी समाप्त भएको ९०        

धदनधभत्र गम्भीर रूपमा अपाङ्गता भएका व्यस्तक्त वा सम्बस्तन्धत पे्लसमेन्ट एजेन्सीद्वारा धवशेष 

मानवीय धभसाको लाधग आवेदन पीिामा दायर गररन्छ।   

आ. त्यो भिदेशी हेरचाहकतािको अस्तन्तम कानुनी रोजगार उसको अस्तन्तम रोजगारदाताको मृतु्य िा 

अस्तन्तम रोजगारदाताको िृद्धाश्रममा स्थायी सने कारर्ले समाप्त भयो।  

इ. इजरायलमा कानुनी कामको अिभधमा, भिदेशी हेरचाहकतािले कस्तम्तमा दुई िषिको अिभधको लाभग 

कस्तम्तमा एक भनयोक्तासाँग कानुनी रूपमा कायिरत भथए।   

     ई. पीबाद्वारा भिगतमा फरक रोजगारदाता (ितिमान रोजगारदाताको जीिनसाथी बाहेक) को हेरचाहको 

लाभग भिदेशी हेरचाहकतािलाई भिशेष मानिीय भभसा भदने कुनै भनर्िय गररएको भथएन। उ. इजरायलमा 

भिदेशी हेरचाहकतािको पभहलो प्रिेश भएको ८ िषि भन्दा बढी भएको छैन।  

माभथका कुरा जिो भए पभन, यभद भिशेष मानिीय भभसाको लाभग आिेदन ६७ िषिभन्दा कम उमेरका 

गम्भीर अपाङ्गता भएका आिेदकद्वारा दायर गररएको हो भने, सम्बस्तन्धत अभधकारीहरूले सम्बस्तन्धत 

कानूनमा तोभकए बमोभजम उच्च िरको शारीररक अपाङ्गता भएको फेला पारेको भए, माभथको उपदफा 

आ, इ, र ई अन्तगितका सतिहरू आिेदनमा अनुरोध गररएको भिदेशी हेरचाहकतािमा लागू हुने छैनन्, र 

उपदफा उ को सम्बन्धमा, ८ िषिको सीमाको सट्टा, त्यहााँ १३ िषिको सीमा छ।  यधद एक धवशेष मानवीय 

आवेदन संधक्षप्त रूपमा अस्वीकार गररयो, वा सल्लाहकार सधमधत द्वारा छलफल पधछ अस्वीकार 

गररयो भने धवदेशी हेरचाहकतााले इजरायल छोड्न ३० धदनको समय पाउनेछ, र उसले त्यसो 

नगरेमा, उसलाई धगरफ्तार र धनवाासन हुन सक्छ।   
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३. अनुमधत प्राप्त के्षत्रहरू  

एक भिदेशी कामदारले इजरायलमा भिदेशी कामदारहरूको रोजगारीको लाभग िुला के्षत्रहरू मधे्य एकमा 

काम गने अनुमभत प्राप्त गदिछ, जिै दीघिकालीन हेरचाह सुभिधा के्षत्रमा िृद्ध िा अशक्तहरूको हेरचाह, 

कृभष, भनमािर्, िा भिशेषज्ञ जातीय शेफ िा अन्य प्रकारको भिशेषज्ञ। कामदारको रोजगारी स्वीकृत भएको 

के्षत्र कामदारको B/1 भभसामा तोभकएको हुन्छ।   

इजरायलमा एक अनुमभत प्राप्त के्षत्रमा काम गनि आइपुगेपभछ, भिदेशी कामदारलाई अको अनुमभत प्राप्त 

के्षत्रमा पररितिन गनि अनुमभत भदइने छैन। यसरी, उदाहरर्का लाभग, इजरायलमा घरमा आधाररत हेरचाह 

प्रदान गनि आइपुगेको कामदारले भिशेषज्ञ शेफको रूपमा काम गनि रोजगारदाताहरू पररितिन गनि 

अनुमभत भदइने छैन, र भिज्ञ भएर आएका कामदारलाई भनमािर् के्षत्रमा काम गनि भदइने छैन।   

अनैभतक भतीहरूबाट सािधान रहनुहोस् जसले तपाईांलाई इजरायलमा प्रिेश गनिको लाभग एउटा 

व्यापारमा काम गनिको लाभग प्रबन्ध गनि प्रिाि गदिछ जसको लाभग तपाईां अनुपयुक्त हुनुहुन्छ र देशमा 

पुगेपभछ जाभगर पररितिन गने िाचा गदिछ। यिो अिस्थाले कामदारलाई तुरुनै्त देश भनकाला गनि सक्छ, 

साथै रोजगारदाता र एजेन्सी भिरुद्ध आपराभधक र प्रशासभनक प्रभतबन्धहरू लगाउन सक्छ।  

 

४. राहदानी रोक्का गने  

इजरायली कानून अन्तगित, प्रते्यक व्यस्तक्तले पासपोटि जिा आभधकाररक पभहचान कागजात बोकु्न पछि ।  

कामदारको राहदानी उसको इच्छाभिपरीत रोकु्न फौजदारी अपराध हो। एक कामदारको राहदानी 

रोजगारदाता, म्यानपािर कम्पनी, पे्लसमेन्ट एजेन्सी िा अन्य कुनै व्यस्तक्तले उसको इच्छा भिरुद्ध रािेको 

छ भने इजरायल पुभलसमा उजुरी गनि सभकन्छ।   

 

५. स्वास्थ्य धिमा   

भिदेशी कामदारका लाभग उभचत स्वास्थ्य बीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ि छ, भकनभक यिो बीमा भबना 

कामदारले डाक्टरको भ्रमर् र अस्पताल भनािको लाभग कभर गनि सकै्दन, जुन धेरै महाँगो हुन सक्छ। 

आकस्तिक भचभकत्सा हेरचाह चाभहने कुनै पभन व्यस्तक्तले इजरायली अस्पतालहरूमा भबना सति भनाि प्राप्त 

गनेछ, तर यभद उ साँग उभचत बीमा छैन भने कभरेजको लाभग भबल गररनेछ।  

भिदेशी कामदारका रोजगारदाताहरूले रोजगारी अिभधभर भिदेशी कामदारहरूलाई भनजी भचभकत्सा 

बीमा उपलब्ध गराउन बाध्य छन्। रोजगारदाताले कामदारलाई बीमा नीभतको साराांश कामदारले बुझेको 

भाषामा भदनुपछि ।   
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भिदेशी कामदारहरूलाई जारी गररएको भनजी भचभकत्सा बीमाले सामान्यतया पूिि-अिस्तस्थत अिस्थाहरू 

कभर गदैन, र त्यिा माभमलाहरूमा थप भचभकत्सा उपचारलाई कभर गदैन जसमा भचभकत्सकीय रायले 

९० भदनको उपचारपभछ कामदार काममा फकि न नसके्न पत्ता लगाएको छ। यिो अिस्थामा, कामदार 

उपचारको लाभग आफ्नो मूल देश फकि नु पछि । तसथि, भिदेशी कामदारले इजरायलमा काम गरेको 

अिभधमा आफ्नो मूल देशमा भचभकत्सा उपचारको अभधकार कायम राख्न आिश्यक सबै कदमहरू चाल्नु 

धेरै महत्त्वपूर्ि छ।   

यभद तपाइाँको बीमा कम्पनीले केभह शतिहरू िा उपचारहरू कभर गनि अस्वीकार गदिछ भने, तपाइाँ  यो 

भनर्िय अपील गनि सकु्नहुन्छ। धेरै अिस्थामा, यो अपील बीमा कम्पनीबाट अस्वीकारको सूचना प्राप्त भएको 

२१ भदन भभत्र दायर गररनुपछि । यस माभमलामा सहयोगको लाभग तपाईांले यस ब्रोसरको अन्त्यमा सूचीबद्ध 

गैरसरकारी सांस्थाहरूमा आिेदन भदन सकु्नहुन्छ।   

 

६. सामाधजक सुरक्षा  

राभरर य बीमा सांस्थान (भहबू्रमा, भबटुआच लेउमी) ले भिदेशी कामदारहरूलाई काममा चोटपटक िा प्रसूभतको 

अिस्थामा बीमा प्रदान गदिछ, साथसाथै भनयोक्ताको पररसमापन िा भदिाभलयापनको अिस्थामा भुक्तानी 

नगररएको ज्याला र भिचे्छद भुक्तानीको लाभग क्षभतपूभति प्रदान गदिछ।  

माभथ उस्तल्लस्तित भनजी स्वास्थ्य बीमाले कामसांग असम्बस्तन्धत चोटपटक मात्र समेट्छ। काममा घाइते 

भएका कमिचारीले भचभकत्सा उपचार र क्षभतपूभति प्राप्त गनि राभरर य बीमा सांस्थानमा दािी दायर गनुिपछि ।   

यो महत्त्वपूर्ि छ भक भिदेशी कामदारले आफ्नो रोजगारदातालाई राभरर य बीमा सांस्थानमा कामदारको 

नाममा िोभलएको फाइलको नम्बर सोध्नु पछि , जुन अस्पतालमा भनाि िा कामको चोटपटकको कारर् 

दाबीहरूको मामलामा आिश्यक हुनेछ।  

 

७. आवास  

रोजगारदाताले भिदेशी कामदारलाई कामदारको रोजगारीको समू्पर्ि अिभधभर र रोजगारी समाप्त भएको 

कस्तम्तमा ७ भदनको लाभग सम्बस्तन्धत भनयमहरूमा तोभकएका सतिहरू पूरा गने उपयुक्त आिास उपलब्ध 

गराउनुपछि ।   

आिासमा भनम्न समािेश हुनुपछि : प्रभत कामदार कस्तम्तमा ४ िगि भमटर सुते्न ठाउाँ , प्रभत कोठा ६ जनाभन्दा 

बढी कामदार होइन, प्रते्यक कामदारको लाभग व्यस्तक्तगत दराज र ओछ्यान, तताउने र भेस्तन्टलेसन, उभचत 

प्रकाश र प्रते्यक कोठामा भिद्युतीय आउटलेट, बाथरूम, भान्छा र नुहाउने कोठामा तातो र भचसो पानी; 
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भसङ्क, भकचन काउन्टर र अलमारी, स्ट्ोभटप, भिज, टेबुल र कुसी, ६ जना कामदारका लाभग लुगा      धुने 

मेभसन र आगो भनभाउने उपकरर्। त्यहााँ बसे्न क्वाटिरका साथै शौचालय र बाथरूमहरूमा उभचत पहुाँच 

हुनुपछि ।  

 

हेरचाह के्षत्रमा, भिदेशी हेरचाहकतािको लाभग उभचत आिास व्यिस्था भबरामी रोजगारदाताको घरमा हुनेछ।   

 

८. धलस्तखत रोजगार सम्झौता  

रोजगारदाताले आफ्नो िैदेभशक कामदारलाई कामदारले बुझेको भाषामा आफ्नो रोजगारीको भििरर् 

भनभदिर गदै हिाक्षर गररएको रोजगारी सम्झौता भदन आिश्यक छ।   

 

रोजगारी सम्झौतामा भनम्न जानकारी समािेश हुनुपछि : रोजगारदाता र कमिचारीको पभहचान, कामको 

भििरर्, तलबको भििरर्, यसका कम्पोनेन्टहरू र भलङे्कज सतिहरू, भुक्तानी भमभतहरू, तलबबाट कुनै 

पभन कटौतीको भििरर्, सामाभजक लाभहरूमा योगदान गने पक्षहरूको भििरर्, रोजगारी सुरु भएको 

भमभत र रोजगारीको लम्बाइ, सामान्य कायि घण्टा र साप्ताभहक भिश्राम भदन, भुक्तान गररएको भबदाको 

भििरर्हरू, घुमघाम भबदा, चाडपिि भबदा र भबरामी भबदा, र रोजगारदाता द्वारा प्रदान गररएको स्वास्थ्य 

बीमा र आिासको भििरर् सभहत। सम्झौतामा श्रम मन्त्रालयमा भिदेशी कामदार श्रम अभधकारको 

लोकपालसाँग गुनासो दायर गनिको लाभग सम्पकि  जानकारी पभन समािेश हुनुपछि ।    

 

भद्वपक्षीय सम्झौताहरू अन्तगित इजरायलमा आउने कामदारहरूलाई मानक रोजगार सम्झौताहरू 

अन्तगित भती गररन्छ जुन समय-समयमा अद्यािभधक हुन सक्छ। भिभभन्न के्षत्रका लाभग सम्झौताहरू यहााँ 

फेला पानि सभकन्छ: 

 

९. तलि र यसका अवयवहरू  

इजरायलमा कायिरत कामदारले नू्यनतम पाररश्रभमकको हकदार हुन्छ। 

यो नू्यनतम पाररश्रभमकको अभतररक्त, जुन समय-समयमा अद्यािभधक हुन्छ, ओभरटाइम कामको लाभग 

थप माभसक रकमहरू भुक्तान गररन्छ, र यभद कामदारले आफ्नो घरबाट कायिस्थलसम्म यात्रा गनुि पछि  भने 

यात्रा भत्ताका लाभग (यो भत्ता हेरचाह गने के्षत्रको लाभग प्रासांभगक छैन। भिदेशी हेरचाहकतािहरूले 

उनीहरूको िृद्ध िा असक्षम रोजगारदाताको घरमा बसु्न पछि , जुन उनीहरूको कायिस्थल हो)।   

 



 

 
20 

िषिमा एक पटक, आफ्नो कामको पभहलो िषि पूरा गरेपभछ, प्रते्यक कामदारले आफ्नो रोजगारदाताबाट 

कामदारको िररष्ठताको आधारमा गर्ना गररने अभतररक्त रकमको हकदार हुन्छ।  

 

भिदेशी कामदारको तलब अभधकृतले पीबा प्रभियामा तोभकए बमोभजम भिदेशी कामदारको नाममा रहेको 

बैंक िातामा जम्मा गरेर मात्र भुक्तानी गनुिपछि । 

 

यधद कामदार धलस्तखत रूपमा सहमत भएमा, र यधद यो शता रोजगार सम्झौतामा तोधकएको छ भने, 

सामूधहक सम्झौता वा उसको कायास्थलमा प्रथागत अभ्यास हो भने, कायास्थलमा उपभोगको लाधग 

धनयोक्ता द्वारा प्रदान गररएको खाना र पेय पदाथाको रूपमा तलिको एक अंश भुक्तानी गना 

सधकन्छ (नशालु रक्सी समावेश छैन)। त्यिा खानेकुरा र पेय पदाथाहरूको तोधकएको मूल्य 

धतनीहरूको सामान्य िजार मूल्यभन्दा िढी हुन सकै्दन।  

 

यी भुक्तानीहरूको धववरणहरू धनम्न छन्:  

अ. नू्यनतम पाररश्रधमक: पूर्ि समय काममा काम गने कामदारको माभसक नू्यनतम पाररश्रभमक (प्रभत 

मभहना अभधकतम १८२ घण्टा) ५३०० भनश  हो। कामको प्रभत घण्टा नू्यनतम ज्याला  २९.१२ भनश  हो।   

सामूभहक सम्झौता िा भििार आदेशमा तोभकए बमोभजम नू्यनतम पाररश्रभमक भन्दा कम ज्याला लागू हुने 

के्षत्र िा कायिस्थलहरू जिै भनमािर् के्षत्रमा भिदेशी कामदारहरूका लाभग, उच्च ज्याला र राम्रो काम अिस्था 

लागू हुनेछ।   

कामदारहरूलाई उनीहरूको दैभनक काम गने घण्टा र उनीहरूको घण्टा र आरामका भदनहरूको 

भलस्तित रेकडि  राख्न सल्लाह भदइन्छ।   

 

आ. ओभरटाइमको लाधग भुक्तानी: हप्तामा ६ भदन काम गने कामदारले दैभनक ८ घण्टाभन्दा बढी काम 

गरेमा नू्यनतम पाररश्रभमक भन्दा माभथ थप भुक्तानी पाउने हक हुन्छ। हप्ताको ५ भदन काम गने कामदारले 

भदनको ९ घण्टा भन्दा बढी काम गरेको छ भने प्रते्यक अभतररक्त घण्टाको लाभग थप भुक्तानीको हकदार 

हुन्छ।  

प्रते्यक भदन ओभरटाइमको पभहलो दुई घण्टाको लाभग, कामदारले उसको भनयभमत घण्टाको दरको १२५% 

को दरमा भुक्तानी पाउन योग्य छ। प्रते्यक अभतररक्त कायि घण्टाको लाभग, कामदारले उसको भनयभमत 

घण्टाको दरको १५०% को दरमा भुक्तानी पाउन योग्य छ।  
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मुद्दा कानूनमा भनर्िय गरे अनुसार, ओभरटाइम भुक्तानी सम्बन्धी माभथका भनयमहरू िृद्ध/अपाङ्गता 

भएका रोजगारदाताको घरमा बसे्न हेरचाहकतािमा लागू हुाँदैनन्।  

 

इ. यात्रा भत्ता: तलबको अभतररक्त, कायिस्थलमा पुग्न यातायात चाभहने कमिचारीले यस िचिको लाभग आफ्नो 

रोजगारदाताबाट यात्रा भत्ताको हकदार हुन्छ। प्रभतपूभति २२.६० भनश प्रभत भदन, िा भप्र-पेड बस पासको 

लागत िा भटकट, जुन कम होस्। कायिस्थलमा बसे्न कामदार, िा रोजगारदाताले उसलाई कायिस्थल सम्म 

पुयािउने र फकि ने व्यिस्था भमलाईभदएको छ भने कामदार यो भत्ताको हकदार हुाँदैनन्।  

 

ई. धनको हुने भुक्तानी: कस्तम्तमा एक िषिको रोजगारी पूरा गरेको कामदारले िषिमा एक पटक आफ्नो 

रोजगारदाताबाट "कन्भालेसेन्स पे" (भहबू्रमा, "दभम हव्राह ") भनेर भचभनने रकमको हकदार हुन्छ। यो रकम  

भनम्नानुसार प्रभत भदन ३७८ भनश को दरमा आधाररत छ, ५ िा धेरै भदनले गुर्ा गदाि, कामदारले काम गने 

ठाउाँमा काम गरेको िषिको सांख्यामा भनभिर गदिछ, भनम्नानुसार:  

रोजगारीको पधहलो वषाको लाधग: ५ धदन 

रोजगारीको दोस्रो र तेस्रो वषाको लाधग: ६ धदन  

रोजगारीको चौथो देस्तख दशौ ंवषा सम्म: ७ धदन  

रोजगारदाता र कामदारले फरक भुक्तानी भमभतमा सहमभत जनाएमा बाहेक, जुन र सेपे्टम्बर मभहनाको 

बीचमा िषिमा एक पटक भनको हुने िेतन भुक्तानी गररन्छ।   

 

उ. तलि धदन: माभसक आधारमा कायिरत कमिचारीले अभघल्लो मभहनाको तलब मभहनाको ९ ताररि 

भभत्रमा आफ्नो तलब प्राप्त गनि हकदार हुन्छ।  

 

१०. तलििाट कटौती  

रोजगारदाताले भिदेशी कामदारको तलबबाट भनम्न रकम कटौती गनि सक्छ: 

अ. कानून द्वारा आिश्यक भुक्तानीहरू (आयकर र राभरर य बीमा)। 

आ. आिास र सम्बस्तन्धत िचिहरूको लाभग कटौती, तर भनयमहरूमा तोभकएको सीमाभन्दा बढी हैन (तल 

भििरर्हरू हेनुिहोस्)।  

इ. रोजगारदाताले कामदारको लाभग व्यिस्था गरेको भनजी भचभकत्सा बीमाको लागतको एक भाग कभर गनि 

कटौती (भनयमहरूमा तोभकएको सीमासम्म)  
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ई. कामदारले रोजगारदातालाई भतनि पने ऋर्, यभद कामदार त्यिा कटौतीहरूमा भलस्तित रूपमा सहमत 

भएको छ भने कामदारको िातामा रकमहरू सेट गरेको छ भने। भिदेशी कामदारका रोजगारदाताहरूमा 

कानूनद्वारा लगाइएको शुल्क र करहरू कुनै पभन पररस्तस्थभतमा कामदारको तलबबाट कटौती गनि पाइने 

छैन। कामदारको तलबबाट अन्य कुनै रकम कटौती गनि सकै्दन  (कायिस्थलमा रोजगारदाताले उपलब्ध 

गराएको िाद्यान्न र गैर-मादक पेय पदाथिहरूको बजार मूल्यको रूपमा तलबको आांभशक भुक्तानीको 

लाभग सम्झौता सम्बन्धी जानकारीको लाभग, माभथ हेनुिहोस्)।  

 

स्वास्थ्य बीमा, उपयुक्त आिास र सम्बस्तन्धत िचिहरू, र रोजगारदातालाई भतनुि पने ऋर्को लाभग 

अभधकतम अनुमभत प्राप्त माभसक कटौती, कमिचारीको तलबको २५% हो। यो एक स्वचाभलत कटौती होइन 

र रोजगारदाताले िािभिक िचि मात्र कटौती गनि सक्छ भनेर जोड भदनु पछि । यसरी, जब अनुमभत भदइएको 

कटौतीले तलबको २५% भन्दा कम जोड्छ, रोजगारदाताले समू्पर्ि २५% कटौती गनि सकै्दन। थप रूपमा, 

िािभिक अनुमभत भदइएको कटौती २५% भन्दा बढी भएको अिस्थामा, रोजगारदाताले माभसक २५% 

भन्दा बढी कटौती गनि पाउने छैन। रोजगारीको अस्तन्तम मभहनाको लाभग अपिाद बनाइन्छ जसमा सबै 

अनुमभत प्राप्त िचिहरू कटौती गनि सभकन्छ।   

 

भिदेशी कामदारलाई रोजगारदाताले प्रते्यक मभहना आफ्नो कामदारलाई तलब, त्यसका अांशहरू र 

कानूनले तोकेको तलबबाट सबै कटौतीको ििुगत ज्याला स्तिप भदनुपछि । आफ्नो घरमा काम गने भिदेशी 

हेरचाहकतािलाई िृद्ध/अपाङ्गता भएका व्यस्तक्तले भुक्तानी पची जारी गनि आिश्यक छैन।   

 

माधथको अनुमधतयोग्य कटौतीको धववरणहरू धनम्न छन्:   

आयकर: आयकर भुक्तानीहरू रोजगारदाताद्वारा कामदारको तलििाट कटौती गरी कर 

अधिकारीहरूलाई हिान्तरण गररन्छ। थप जानकारीको लाधग इजरायल कर प्राधिकरणको 

वेिसाइट हेनुाहोस्।  

रोजगारदाताले भिदेशी कामदारको तलबबाट भिदेशी कामदारको रोजगारदातालाई लगाइएको कुनै पभन 

शुल्क िा शुल्क कटौती गनि पाउने छैन, र यी रकमहरू कमिचारीको तलबभन्दा माभथ रोजगारदाताले 

अभधकारीहरूलाई भुक्तानी गनुिपछि ।   

 

राधरि य िीमा (धहबू्रमा, धिटुआख लेउधम): यस िीमाको उदे्दश्यका लाधग, रोजगारदाताले धवदेशी 

कामदारको तलिको पधहलो ६,३३१ धनश को ०.०४% कटौती गना सके्नछ, र त्यो रकम भन्दा माधथ 
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तलिको प्रते्यक शेकेलको 0.87% कटौती गररएको रकम रोजगारदाताले राधरि य िीमा संस्थानमा 

हिान्तरण गनुापछा । माधथको रकम वाधषाक रूपमा अद्यावधिक गररन्छ। इजरायलसँग सामाधजक 

सुरक्षा सस्तन्धमा हिाक्षर गरेका देशका नागररक भएका धवदेशी कामदारहरूमा अधतररक्त धनयम 

र कटौतीहरू लागू हुन सक्छन्। थप जानकारीको लाधग, राधरि य िीमा संस्थानलाई सम्पका  

गनुाहोस्।  

स्वास्थ्य िीमाको लाधग तलििाट कटौती: तल तोभकएको अभधकतम रकम सम्मको तलब जुन जीिनको 

लागत सूचकाांकमा भएको िृस्तद्ध अनुसार िाभषिक रूपमा अद्यािभधक गररन्छ, त्यस अनुसार स्वास्थ्य बीमाको 

लाभग रोजगारदाताले भुक्तान गनुिपनेछ, र रोजगारदाताले भिदेशी कामदारबाट िचिको एक अांश कटौती 

गनि सक्छ:  

हेरचाह के्षत्रमा कायारत धवदेशी कामदारका लाधग: रोजगारदाताले िीमाको लाधग भुक्तानी गरेको 

रकमको आिा सम्म, वा १४६.५५ धनश, जुन कम होस्।  

अन्य कुनै के्षत्रमा कायारत धवदेशी कामदारका लाधग: िीमाको लाधग रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको 

रकमको अधिकतम एक धतहाइ, र १२७.७२ धनश भन्दा िढी नहोस।   

घर खचाको लाधग तलििाट कटौती - कृधष के्षत्र: कृधष के्षत्रमा काम गने धवदेशी कामदारका लाधग, 

धिजुली, पानी र सम्पधत्त करको लाधग सम्बस्तन्धत खचा सधहत आवास खचाको लाधग तलििाट 

माधसक अनुमधत कटौती ५५७.३१ धनश प्रधत मधहना, वा समय समयमा अद्यावधिक गररएको 

रूपमा।  

आवासको लाधग कटौती - गैर-कृधष धवदेशी कामदारहरू: कृधष िाहेक अन्य के्षत्रमा कायारत धवदेशी 

कामदारहरूको लाधग, आवास र सम्बस्तन्धत खचाहरूको लाधग अनुमधत धदइएको कटौती 

धनम्नानुसार हुनेछ:  

जि कामदारलाई आपूधता गररएको धनवास रोजगारदाताको स्वाधमत्वमा छैन, रोजगारदाताले 

तलको ताधलकामा धनधदार गररए अनुसार कामदार िसे्न देशको के्षत्र अनुसार आवासको लाधग 

कामदारको तलि रकमिाट कटौती गना सक्छ:  

 

िसोिास के्षत्र: गैर-कृधष कामदारहरूको लाधग माधसक कटौतीको रकम:  

यरूशलेम: ४३१.१० धनश  

टेल-अधभभ: ४९०.२० धनश  

हाइफा: ३२६.८२ धनश  

केन्द्र: ३२६.८२ धनश  
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दधक्षण: २९०.५४ धनश  

उत्तर: २६७.३३ धनश   

 

महत्त्वपूर्ि: यभद गैर-कृभष कामदारको भनिास रोजगारदाताको स्वाभमत्वमा छ भने, गैर-कृभष कामदारको 

तलबबाट कटौती गनि सभकने अभधकतम अनुमभतयोग्य रकम माभथ तोभकएको रकमको आधा मात्र हो। 

माभथको रकम आिास लागत सूचकाांकको िृस्तद्धको आधारमा अद्यािभधक गररएको हुन्छ।   

 

सम्बस्तन्धत खचाहरूको लाधग कटौती-गैर-कृधष धवदेशी कामदारहरू:  

रोजगारदाताले धवदेशी कामदारको तलििाट पानी र धिजुलीको प्रयोगको लाधग माधसक रकम र 

सम्पधत्त करको लाधग तलका रकमहरू भन्दा िढी कटौती गना सके्न छैन (धजवन लागत सूचकाङ्कमा 

भएको वृस्तद्ध अनुसार समय-समयमा अद्यावधिक गररए अनुसार): 

- एक धवदेशी हेरचाहकताा: ८१.९१ धनश  

- कुनै अन्य धवदेशी कामदार: ९५.३३ धनश   

 

११. साप्ताधहक धवश्राम धदन, धिदा र धिरामी धिदा  

साप्ताधहक धवश्राम अवधि: कामको घण्टा र भिश्राम कानून, १९५१ अन्तगित, कामदारहरूले कस्तम्तमा ३६ 

घण्टाको साप्ताभहक भिश्राम अिभधको हकदार छन्, जसमा शुिबार िा शभनबार िा आइतबार समािेश 

हुनुपछि ।  

केस कानूनमा सेट गररए अनुसार, माभथको ३६ घण्टाको भनयम भलभ-इन हेरचाहकतािहरूमा लागू हुाँदैन, 

जसले उसै पभन कस्तम्तमा २५ घण्टाको लगातार भिश्रामको साप्ताभहक भदन प्राप्त गदिछ।  

भुक्तान धिदा: तलको धववरण अनुसार प्रते्यक कामदारले भुक्तान धिदा धदनहरूको वाधषाक 

कोटाको हकदार छ:  

•रोजगारदाताका लाभग काम गरेको पभहलो पााँच िषिको लाभग - : प्रभत िषि १६ भुक्तान भबदा भदनहरू। 

•रोजगारीको  रोजगारदाताद्वारा छैठौां िषिको लाभग: प्रभत िषि १८ भुक्तान भबदा भदनहरू 

•रोजगारीको  रोजगारदाताद्वारा सातौां िषिको लाभग: प्रभत िषि २१ भुक्तान भबदा भदनहरू 

•रोजगारीको  रोजगारदाताद्वारा आठौां िषि र त्यसपभछका लागी: कामको प्रते्यक िषिको लाभग एक 

अभतररक्त भुक्तान भबदा भदन र प्रभत िषि अभधकतम २८ भुक्तान भबदा भदनहरू। 
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कृपया ध्यान धदनुहोस्: माधथ सूचीिद्ध छुट्टी धदनहरूको संख्या वािधवक क्यालेन्डर धदनहरूलाई 

जनाउँछ, जसमा सप्ताहन्तका धदनहरू पधन समावेश हुन्छन्, जुन वािधवक काया धदनहरू 

होइनन्। तसथा, हप्तामा पाँच धदन काम गने व्यस्तक्तले वािवमा रोजगारीको पधहलो पाँच वषाको 

अवधिमा १२ सशुल्क काया धिदा धदनहरू प्राप्त गनेछ, जिधक प्रधत हप्ता छ धदन काम गने 

कामदारले वािवमा रोजगारीको पधहलो पाँच वषाको अवधिमा १४ भुक्तान गररएको छुट्टी काया 

धदनहरू प्राप्त गनेछ।   

सामान्यतया छुट्टीको अभधकार िषिको अन्त्यमा प्रयोग गररनुपछि  जसको लाभग छुट्टी भदनहरू भदइन्छ। तैपभन, 

यभद कामदारले आफ्नो भबदा बचत गरी अको िषि िा त्यस पभछको िषि प्रयोग गनि चाहन्छ भने, र 

रोजगारदाता सहमत भएमा, कामदारले प्रते्यक िषि केिल ७ भबदा भदनहरू प्रयोग गनि र बााँकी अको िषि 

िा तेस्रो िषिमा प्रयोगको लाभग बचत गनि सक्छ।   

िाधमाक धिदा: माधसक आिारमा कायारत सिै कामदारहरूले वषामा ९ िाधमाक धिदा धदनहरू 

सम्मको भुक्तानीको हकदार छन्, जि उक्त धिदाहरू साप्ताधहक धवश्राम अवधिमा पदैनन्।  

ती धिदाहरू कामदारको िमा, वा यहूदी धिदाहरू मधे्य कामदारले छनौट गरे अनुसार हुन सक्छ।   

धिरामी तलि: कामदारहरूले हालको रोजगारदातासँगको आफ्नो रोजगारीको लम्बाइ अनुसार 

(प्रते्यक मधहनाको डेढ धदन काम गरेको) कुल ९० धदनसम्म धिरामी तलि पाउने हकदार छन्, जुन 

कामिाट छुट्टी आवश्यक रहेको डाक्टरको नोट प्रिुत गरेपधछ पाइन्छ।   

कामदारहरू भबरामी भएको पभहलो भदनको लाभग भुक्तानीको हकदार छैनन्। भबरामी भएको दोस्रो र तेस्रो 

भदनको लाभग रोजगारदाताले कामदारलाई भनजको भनयभमत तलबको ५०% र चौथो भदनदेस्ति अभधकतम 

अिभधसम्मको भनयभमत तलब भतनुि पनेछ।   

 

१२. काया सम्बन्ध समाप्त   
 

पूवा सूचना- सामान्य   

एक भिदेशी कामदार जो हेरचाहकताि होइन, माभसक आधारमा कायिरत छ, जसले आफ्नो काम गने ठाउाँ  

छोड्छ, उसले आफ्नो रोजगारदातालाई भनम्नानुसार पूिि भलस्तित सूचना भदनु पछि :   

• रोजगारीको पभहलो ६ मभहनामा: प्रते्यक मभहनाको काम गरेको भदनको लाभग एक भदन। 

• रोजगारीको सातौां मभहनादेस्ति एघारौां मभहनाको अन्त्यसम्म: प्रते्यक मभहनाको काम गरेको भदनको लाभग 

६ भदन र थप साढे दुई भदन। 

• रोजगारीको एक िषि पभछ: एक मभहना। 
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कामदारलाई बिािि गनि चाहने रोजगारदाताले पभन पूिि सूचना भदनु पछि , जसको लम्बाइ माभथ उले्लि 

गररएको छ।   

पूिि सूचना नभदने कामदार िा रोजगारदाताले त्यस अिभधको लाभग कामदारलाई भदइने भनयभमत तलबको 

रकम अको पक्षको लाभग क्षभतपूभति भतनुि पछि ।  

 

ख. पूवा सूचना - हेरचाहकतााहरू:    

भतनीहरूका िृद्ध र असक्षम रोजगारदाताहरूको भिशेष आिश्यकताहरूको कारर्ले गदाि, भिदेशी 

हेरचाहकतािहरूलाई जारी गररएको B/1 भभसाको एक शति यो हो भक उनीहरूले आफ्नो रोजगारदातालाई 

लामो समयअगाडी पूिि भलस्तित सूचना भदन आिश्यक छ, र यस अिभध समाप्त हुनु अभघ रोजगारदातालाई 

छोड्नु हुाँदैन, भिशेष पररस्तस्थभतहरूमा बाहेक जुन हेचािहकतािले रोजगारी भनरन्तर गनि आिश्यक छैन। 

कृपया माभथको "केयरभगभरहरूका लाभग पूिि भलस्तित सूचनाको भिशेष अभनिायि अिभध" िण्डमा लामो 

पूिि सूचना अिभधको भििरर् हेनुिहोस्।  

 

पूिि सूचना भबना असहाय िा असक्षम व्यस्तक्तलाई छोड्नु र/िा िैकस्तल्पक मद्दत उपलब्ध नभएको अिस्थामा 

छोड्नु फौजदारी अपराध अभभयोग लाग्न सक्छ र/िा देश भनकाला हुन सक्छ।  

 

ग. धवचे्छद भुक्तानी (धहबू्रमा, धपत्ज़ुधयम):   

एक कामदार जो एक रोजगारदाताको लाभग एक िषि िा सो भन्दा बढी अिभधको लाभग काम गररसकेको 

छ उ भिचे्छद भुक्तानी (भपटुएई पुटुररम) को हकदार हुन्छ। भिचे्छद भुक्तानीको दर रोजगारदातासाँग िा 

एउटै कायिस्थलमा रोजगारीको प्रते्यक िषिको लाभग एक मभहनाको ज्याला हो। रोजगारदाताको मृतु्य िा 

भदिाभलयापनको कारर्ले एक िषिको रोजगारी पभछ कामदारको काम रोभकएको छ भने िा भनगमको 

हकमा, यसको पररसमापनको कारर् - कामदारलाई बिािि गररएको छ भने पभन कामदार भिचे्छद 

भुक्तानीको हकदार हुन्छ।  

पेन्सन सम्बन्धी सामान्य भििार आदेश सबै इजरायली रोजगारदाताहरूमा बाध्यकारी छ। जानकारीको 

लाभग, कृपया श्रम मन्त्रालयको िेबसाइट www.molsa.gov.il हेनुिहोस्।   

 

घ. धवदेशी कामदार धनके्षप:  

रोजगारदाताको भुक्तानी जुन भिचे्छद भुक्तानी, भनिृभत्तभरर् कोष, र भनरन्तर भशक्षा कोष आभद; (यसपभछ: 

रोजगारदाताको कामको अिस्था भुक्तानी) भिदेशी भनमािर् मजदुरहरूको लाभग,होटल कामदारहरू, 
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औद्योभगक के्षत्रमा काम गने भिदेशी कामदारहरु िा दीघिकालीन हेरचाह सुभिधाहरूमा कायिरत भिदेशी 

कामदारहरू, िा भिशेष प्रभिभध आिश्यक पने पररयोजनाहरूमा, साथै भिदेशी हेरचाहकतािहरु जसले 

हेरचाह गने कम्पनीहरूबाट आफ्नो तलबको अांश प्राप्त गदिछ, ती रोजगारदाताहरूले प्रते्यक कामदारको 

नाममा पीबा द्वारा रास्तिएको भनके्षप िातामा जम्मा गनि पछि ।  

 

प्रते्यक रोजगारदाताले माभसक रूपमा भनके्षप कोषमा हिान्तरर् गने रकम, सम्बस्तन्धत सामूभहक सम्झौता 

िा भििार आदेशमा तोभकए बमोभजम प्रते्यक रोजगारदाताले माभथको रोजगारदाताको कामको अिस्थाको 

भुक्तानीको लाभग भतनि आिश्यक पने रकम अनुसार गर्ना गररन्छ, िा सान्दभभिक सम्झौतामा तोभकएको 

िण्डमा उच्च रकम। भिदेशी कामदारहरूको रोजगारदाताहरूले भनके्षप कोषमा हालको नू्यनतम जम्मा 

पूर्ि-समय कामको लाभग कामदारको भनयभमत माभसक तलबको १२.५% भन्दा कम छैन। तैपभन, 

कामदारको रोजगारीको पभहलो र अस्तन्तम मभहनाको लाभग मात्र, रोजगारदाताले पभहलो िा अस्तन्तम 

रोजगारी मभहनामा भिदेशी कामदारले काम गरेको भदनको सांख्याको आधारमा समानुपाभतक रकम जम्मा 

गनि सके्नछ।  

 

भिदेशी कामदारहरूको लाभग रोजगारदाताले जम्मा गने माभथको भनके्षप कमिचारीको तलब भन्दा माभथ छ 

र तलबबाट कटौती हुन सकै्दन।   

 

भिदेशी कामदारले कानुनी र स्थायी रूपमा इजरायलबाट भनस्तिएपभछ भनके्षप कोषमा जम्मा भएको रकम, 

कम ब्याजदर, कम बैंक शुल्क र १५% कम कर सभहत प्राप्त गनेछन्। इजरायलको एयरपोटिमा सीमा 

भनयन्त्रर्बाट गुभिसकेपभछ कामदारले एयरपोटिको बैंकमा अमेररकी डलर िा युरोमा यो रकम प्राप्त गनि 

सके्नछ (यभद कामदार िा भनजको रोजगारदाताले प्रस्थान हुनुभन्दा कम्तीमा १० कायि भदन अगािै पीबामा 

यिो आिेदन भदएमा) िा बैंक स्थानान्तरर् माफि त आिेदन भदएको ३० कायि भदन भभत्र कामदारको 

भिदेशको बैंक िातामा जम्मा गनुिपछि ।   

माधथ भधनएको जम्मा रकम प्राप्त गरेपधछ धवदेशी कामदार इजरायल फका न सकै्दन। 

 

यभद कानूनी अिभधको अन्त्यमा कामदारले इजरायल छोडेन भने, तल उले्लि गररए जिै प्रते्यक मभहना 

अिैध ओभरसे्ट्को लाभग पीबा द्वारा भनके्षपबाट रकमहरू कटौती गररनेछ। र ६ मभहना अिैध ओभरसे्ट् 

गरेपभछ कामदारको समू्पर्ि रकम जफत गनेछ।  
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अिैध ओभरसे्ट्को लाभग कटौती भनम्नानुसार हुनेछ: ओभरसे्ट्को एक देस्ति दुई मभहना बीच १५% कटौती; 

२ देस्ति ३ मभहना, २५% कटौती; 3 देस्ति ४ मभहना, ३५% कटौती; ४ देस्ति ५ मभहना, ५०% कटौती; ५ देस्ति 

६ मभहना, ६५% कटौती; र ६ मभहना पभछ, समू्पर्ि रकम कटौती गररनेछ, यभद कामदारले इजरायल छोड्नु 

पने भमभतको १८ मभहना भभत्र आिेदन भदएमा जसले प्रमाभर्त गदिछ भक  इजरायलमा उसको अिैध 

ओभरसे्ट् उसको भनयन्त्रर् बाभहरको कारर् िा असल भिश्वासमा गररएको गल्तीको कारर्ले भएको हो।     

 

कामदार भनके्षप कोष भएका भिदेशी कामदारहरूले पीबाको िेबसाइटमा "भिदेशी कामदारहरू र 

उनीहरूका रोजगारदाताहरूको लाभग अनलाइन जानकारी Online information for foreign workers 

and their employers" िोजेर "जानकारी प्राप्त गनुिहोस्" बटनमा स्तिक गरेर  "भिदेशी कामदार" 

भिकल्प छनोट गरी िुल्ने "सूचना - भिदेशी कामदार" फारममा सान्दभभिक जानकारी भरेर त्यसपभछ 

"जानकारी हेनुिहोस्" बटनमा स्तिक गरेर पीबाको रेकडि  अनुसार आफ्नो िातामा माभसक जम्मा र 

भतनीहरूको हालको कोष ब्यालेन्स हेनि सक्छन्।   

 

अंगे्रजीमा जम्मा प्रधिया धववरण   

 

अन्य के्षत्रहरूमा भिदेशी कामदारहरूका लाभग रोजगारदाताको कामको अिस्थाको भुक्तानी सम्बन्धी 

भनदेशनहरूका साथै कामको अिस्था बारे थप जानकारीको लाभग, कृपया श्रम मन्त्रालयको िेबसाइट 

www.molsa.gov.il हेनुिहोस्।   

 

१३. उजुरी दायर गने  
 

श्रम कानून बमोभजमको आफ्नो दाभयत्व पूरा नगने रोजगारदाता, जसले भिदेशी कामदारलाई नू्यनतम 

पाररश्रभमक नभदने, कामदारको तलब रकमबाट अनुमभत पाएभन्दा बढी कटौती गरेको िा रोजगार सम्झौता 

सम्बन्धी आफ्नो दाभयत्व पूरा नगरेको जिै आिास, स्वास्थ्य बीमा, भििृत ज्याला पची िा िारेजको पूिि 

सूचना नभदने रोजगारदाता समेतलाई, प्रशासभनक दण्ड िा आपराभधक शुल्कको लाभग कानूनमा तोभकए 

अनुसार उत्तरदायी हुन्छ।   

रोजगारदाताले माभथका दाभयत्वहरू पूरा नगरेको िा कानूनद्वारा तोभकएका अन्य रोजगारीका सतिहरू 

उल्लङ्घन गरेको गुनासो गनि कामदारले श्रम मन्त्रालयमा रहेका िैदेभशक श्रभमक श्रम अभधकारका लाभग 

लोकपाल समक्ष यो नम्बरमा फोन गरेर: ०७४-७६९६१६१ , यो नम्बरमा सने्दश पठाएर: ०५०६-२९०७५८ 

िा तल भदइएकोमा इमेल गरेर: foreignr@labor.gov.il गुनासो गनि सक्छ।    

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=DepositForeign@piba.gov.il
mailto:foreignr@labor.gov.il
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मन्त्रालयको िेबसाइट www.molsa.gov.il मा अनलाइन फारम माफि त पभन लोकपाल समक्ष उजुरी गनि 

सभकन्छ।   

 

रोजगारदाता माभथ कामदारले दायर गरेको कुनै गुनासो िा दािीको पररर्ाम स्वरूप कामदारलाई बिािि 

गनि िा उसले अको कामदारलाई असल भिश्वासका साथ यिो गुनासो दताि गनि सहयोग गरेको तथ्यको 

आधारमा उसको तलब िा रोजगारीका सतिहरू घटाउन कानूनले भनषेध गदिछ। आफ्नो भिदेशी 

कामदारलाई यिो व्यिहार गने रोजगारदाताले फौजदारी अपराध गरेको छ जसको लाभग माभथ भदईए 

अनुसार उजुरी गनि सभकन्छ।  

 

आफ्नो मूल देशसाँग भद्वपक्षीय सम्झौता अन्तगित इजरायल आएका भिदेशी कामदारहरू (हाल कृभष, भनमािर् 

र होटल के्षत्रका साथै हेरचाह के्षत्रमा पायलट कायििमहरू) िा इजाजतपत्र प्राप्त भिदेशी भनमािर् 

कम्पनीहरूद्वारा कायिरत व्यस्तक्तहरूले पभन जानकारी प्राप्त गनि िा रोजगारदाता िा पे्लसमेन्ट एजेन्सीहरू 

सम्बन्धी गुनासोहरू दताि गनि पीबा कल सेन्टरमा सम्पकि  गनि सक्छन्। कल सेन्टरको फोन नम्बर हो: १-

७००-७०७-८८९।   

 

१४.यौन उत्पीडन  
 

कमिचारीलाई यौन दुव्यििहार गने रोजगारदाता िा अन्य व्यस्तक्तले फौजदारी अपराध गरेको छ। यभद 

तपाईांले कुनै पभन प्रकारको यौन दुव्यििहारको सामना गनुिहुन्छ भने, तपाइाँ  प्रहरीमा उजुरी गनि सकु्नहुन्छ। 

भािनात्मक सहयोगको लाभग, यौन आिमर्का पीभडतहरूका लाभग आपत्कालीन हटलाइन *१२०२ 

(मभहलाहरूको लाभग) िा *१२०४ (पुरुषहरूको लाभग) मा फोन गनि सकु्नहुन्छ।   

 

१५. व्यस्तक्तहरूमा दासत्व र ओसारपसार  
 

यभद तपाईां अत्यनै्त कठोर पररस्तस्थभतहरूमा कायिरत हुनुहुन्छ, िा यभद तपाईांलाई आधारभूत स्वतन्त्रता िा 

आधारभूत मानि अिस्थाहरू अस्वीकार गररएको भथयो भने, तपाईां दासत्व िा व्यस्तक्तहरूको 

ओसारपसारको गम्भीर अपराधको भशकार हुन सकु्नहुन्छ। त्यिा अपराधका पीभडतहरू न्याय 

मन्त्रालयको कानुनी सहायता भिभागबाट भनिःशुल्क कानुनी सहायताका लाभग योग्य छन्। थप जानकारीको 

लाभग भिभागमा सम्पकि  गनुिहोस्: टेभलफोन: १-७००-७०-६०-४४ भििार नम्बर ४  

ठेगाना: १६ हेनररत्ता सोल्ड सडक, तेल अभिि।  
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१६. सामान्य सम्पका  जानकारी  

 

आपतकालीन टेधलफोन नम्बरहरू  

प्रहरी: १००  

एमु्बलेन्स: १०१  

दमकल भिभाग: १०२  

  

गैर-सरकारी श्रभमक अभधकार सांगठनहरू: 

काव ला’ओवेद  

तेल अवीव: ७५ नहलात भबन्याभमन सडक, चौथो तल्ला 

टेभलफोन: ०३-६८८३७६६ फ्याक्स: ०३-६८८३५३७ 

हाइफा: १८ हेर्जलि सडक (बेइत हिनोत), दोस्रो तल्ला, कोठा २२४, हाइफा ३३१२१  

टेभलफोन: ०४-८६४३३५०, फ्याक्सिः ०४-८६४४२३८ 

नाजरथ: मेकािज़ हबेसोरा, टेभलफोन: ०४-६०८२२२८  

िुल्ने समय: बुध र शुि; ९:००-१५:०० 

िा िेबसाइट अनुसार: kavlaoved.org.il  

 

मानव अधिकारका लाधग धचधकत्सकहरू (इजरायल)   

भन:शुल्क भचभकत्सा स्तिभनक, स्वास्थ्य अभधकार र स्वास्थ्य बीमाको माभमलामा सल्लाह र प्रभतभनभधत्व।  

स्तिभनक समय: आइतिार, मांगलबार, बुधबार - १५ :००  

टेभलफोन: ०३-५१३३१२० 

४ बारुच सभपर सडक, याफो 

िा िेबसाइट अनुसार: phr.org.il  

 

यौन दुर्ब्ािहार पीधडतहरूको लाधग हटलाइन   

मभहला: १२०२ - अरबी भाषा: ०४-६५६६८१३ 
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 पुरुष: १२०३   

 

 

दूतावासहरू  

तपाईले इजरायलमा रहेको आफ्नो दूतािासलाई पभन सम्पकि  गनि सकु्नहुन्छ। जानकारीको लाभग, भिदेश 

मन्त्रालयको िेबसाइट हेनुिहोस्: www.mfa.gov.il।  

 

पीिा  कल सेन्टर १-७००-७०७-८८९   

केन्द्रले भद्वपक्षीय सम्झौता अन्तगित इजरायल पुगेका भिदेशी कामदारहरू र इजरायलमा रहेका भिदेशी 

भनमािर् कम्पनीका कमिचारीहरूको प्रश्न र गुनासोहरू सम्बोधन गदिछ।   

 

राधरिय िीमा संस्थान  

(भबटुआि लेउमी - सामाभजक सुरक्षा) राभरर य सूचना केन्द्र: टेभलफोन: *६०५०, ०४-८८१२३४५  

  

पीिा (जनसंख्या तथा सीमा प्रशासन)   

राभरर य सेिा तथा सूचना केन्द्र - *३४५०  

िेबसाइट: www.piba.gov.il 

पीबाको भनके्षप इकाई - Pikdonot@sa.piba.gov.il - -- टेभलफोन: ०७४-७०८५०६० 

कामदारको स्तस्थभत र भनके्षप सम्बन्धी अनलाइन जानकारी: 

https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files 

 

 

यस ह्यान्डबुकमा अद्यािभधक िा सुधारहरूको लाभग, कृपया पीबा िेबसाइट www.piba.gov.il मा जााँच 

गनुिहोस्। 

 

 

 


