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روزگار تبديل کرنے کی
آزادی کا احترام ، اورہے
،محفوظ بروقت واپسی

کی ضمانت دی ہے

مہاجر کارکنوں کے لئے ذمہ دارنہ 

بهرتی اور روزگار کے لئے اصول

تارکين وطن

محنت کشوں

سے کوئی فيس نہيں 

وصول کی جائے گی ۔

تمام ہاجر

کارکن معاہدوں

کو واضح

و شفاف

ونا چاہئے 

پاليساں  اور  

طريقہ  کار  

شامل  ہيں 
بهیکسی   مہاجر

کارکنوں کے

پاسپورٹ يا

شناختی دستاويزات 

قبضے  ميں  نہيں  لئے  

جاتے 

جرتيں    ُ
ا باقاعدگی

براهسے  راست
اور وقت پر  ادا
و  رہی  ہيں

کارکن کی
نمائندگی
کے  حق
کا
احترام ہے

کام
کرنے  کے
حاالت
محفوظ
اور
مہذب
ہيں

حاالت
زندگی
محفوظ
اور
مہذب
ہيں

عالج تک
رسائی فراه
کی جاتی
ہے

تمام مزدوروں کو روزگارقانون

کےتحفظ کا پہنچتا هفائده 
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 بهرتی اور روزگار کے لئے اصول نہ  ذمہ دار کے  لئے مہاجر کارکنوں 
طور    بنيادی

  Aاصول  

طور  پ بنيادی
  Bاصول  

 1 اصول  

  2اصول 

  3اصول  

  4اصول  

 5 اصول  

 6  اصول

  7  اصول

  8اصول  

  9اصول  

   10اصول 

تا  ہے  کيا  جا  ئوکارکنان کے  ساته  يکساں  اور امتياز ی کے بغير برتاتمام 
سرانجام  دے  رہے  ہُوں  اُن   کے  ساته    مکا   يا  ملتا ُجلتا   مہاجرين کارکنان   کو  ديگر  کارکنان  کے  مقابلے  ميں  جو  ايک   جيسا

امتيازی  عمل سے محفوظ  کيا  جانا  چاہئے   بهی کسی کارکنوں کو مہاجر عالوه، کے اس ۔  نہيں  ہُونا  چاہئےئو  کم  پاسداری کا  برتا
 ہُو  رہی  ہُو۔ ورزی خالف کی حقوق انسانی جس  سے  اُن  کے  

 فائده  پہنچتا  ہے   تحفظ کا کے قانون روزگار کو مزدوروں تمام
 قانونی ايک ساته کے ايمپالئر جائز اور شناختبا  ايک کرتے  ہيں  وہاں  اُن  کو   کام وه   جہاں ميں ملک کو کشوں محنت وطن تارکين

 نے  چاہئيں  ۔ہو تعلقات یمالزمت شده تسليم پر طور

 سے  کوئی  فيس  نہيں  وصول  کی  جائے  گی  ۔ کشوں محنت وطن تارکين
 کرنے  چاہيے۔  اخراجات  برداشت کرنے  کے  مکمل تعين کے جگہ کرنے  اور کو  بهرتی آجر

وصول  نہيں  کی  جانی  چاہئے  فيس تعين  کی  کوئی لئے کے جگہ يا سے  بهرتی  کرنے  کشوں محنت وطن تارکين

 ہُونا  چاہئے   شفاف و واضح کو معاہدوں کارکن مہاجر تمام
،  کی  سمجه  ميں  آ  جائے کارکن معاہدے ايسی  زبان   ميں  فراہم  کئے  جانے  چاہئے  جو  ہر   تحريری کو کشوں محنت وطن تارکين

 حاصل کی  گئی  ہُو۔ بغير کے کارکن کی  رضامندی  جبر اور کئے  ہُوئے  ہُوں   وضاحت پر طور واضح ضوابط و شرائط بشمول   تمام

 پاليساں  اور  طريقہ  کار  شامل  ہيں  
پربيان  کئے   طور پاليسی ميں  واضح کی حقوق انسانی مہاجر بهرتی  کرنے  والے  عوامی اور مالک کو حقوق کے کارکنوں' مہاجر

 کا  بيان کيا  گيا  ہُو داريوں ذمہ کی حقوق انسانی جس  ميں   کار طريقہ اور پاليسيوں آپريشنل جانے  چاہئيے  ،  متعلقہ
 ۔

 دستاويزات قبضے  ميں  نہيں  لئے  جاتے   شناختی يا پاسپورٹ کے کارکنوں مہاجر کسی  بهی
حاصل ہُونی   رسائی مکمل بال رکاوٹ  اور تک کاغذات کے رہائش اور دستاويزات، پاسپورٹ،  شناختی کو اپنے کشوں محنت وطن تارکين
  اور   وه  نقل و حرکت  کی  آزادی  سے  لطف  اندوز  ہُوں۔ چاہئے

 ہُو  رہی  ہيں ادا پر  وقت اور راست سے براه باقاعدگی اُجرتيں 
 راست ادا  کيا  جانا  چاہئے براه اور سے کارکنوں کا  جو  حق  بنتا  ہے  وه  انہيں   باقاعدگی مہاجر 

 ہے احترام کا کے  حق نمائندگی کی  کارکن
کارکنوں  کی  طرح  اجتماعی  سودا  کرنے  کا    برابر  ہُونے  کا ديگر   يونين  بنانے  اور  شامل ڻريڈ بهی کو کشوں محنت وطن تارکين

 حق  حاصل  ہُونا   چاہئے۔

 ہيں مہذب اور محفوظ حاالت کرنے  کے کام
،کسی  بهی  شکل  ميں  سے کرنے اندوز  ہُونا  چاہئے  ،   جو  ہراساں لطف سے حاالت مہذب اور کام کے  محفوظ کو کارکنوں مہاجر

سے  پاک  ہُوں  ۔   اُن  کو  مناسب   صحت  اور  حفاظت  کی  فراہمی  حاصل  ہُو  اور   متعلقہ  زبانوں  ئو  برتاانسانی   غير يا دهمکيوں
 ميں  تربيت  بهی۔

 ہيں مہذب اور محفوظ زندگی حاالتِ 
کی   سے  اُن جگہ کی کام اندوز ہُونا  چاہئے،  اور لطف سے زندگی حاالتِ  کی صحت حفظان اور محفوظ کو کشوں محنت وطن تارکين
چهنی  جانی   اُن  سے  نہيں آزادی کی حرکت و نقل کی کشوں محنت وطن حمل ہُونا  چاہئے۔  تارکين و نقل محفوظ درميان کے رہائش

 چاہئے  ،  يا  اُن  کو  اُن  کے   رہنے  کے  کمرے  تک  محدود  نہيں  کيا  جانا  چاہئے

 ہے جاتی کی فراہم رسائی تک عالج
حاص رسائی تک عالج پر  عدالتی کار طريقہ کے شکايت بغيرمعتبر کے خوف کے برطرفی يا تراشی کو الزام کشوں محنت وطن تارکين

 ہُونی  چاہئے 

 ہے دی ضمانت کی واپسی بروقت محفوظ، ہے، اور احترام کا آزادی کی کرنے تبديل روزگار
 پہلے کے انہيں روزگار جانی چاہئے۔تاہم دی کی  ضمانت واپسی ميں حاالت معمولی غير اور پر ہونے مکمل معاہده کارکنوں کے مہاجر

سے  کرنے تبديل يا حصول کے بعدجو  بهی  کم  ہُو  ،  ميزبان  ملک  ميں   روزگار   کے  مکمل  کرنے  سال دو پر يا تکميل کی معاہدے
  روکا  نہيں  جانا  چاہئے

 ڻريڈ حکومت، اور  اِن  کو  کاروبار،  حقوق اور کاروبار کے ادارے کی طرف سے تيار کئے گئےڈهاکہ کے اصول وسيع مشاورت کے بعد انسانی  
منتقلی  ميز گول ايک ميں جون 2011 ديش، بنگلہ ڈهاکہ، پہلےعوامی  طور  پر   سے سب يہحمايت  حاصل  ہے  اور   کی سوسائڻی سول اور يونينوں

 مبنی پر معيار کے حقوق انسانی االقوامی بين اور حقوق انسانی اور اصولوں رہنما کے متحده اقوام پر کاروبار  ۔يہ  تمام تها    ہُوا  ميں اشتراک کانفرنس
 اہم اورنظر  رکهتا  ہے  پر اختتام  کے روزگار تک  اِس  کے  معاہدے سے کارکن  کو  بهرتی ميپ فراہم  کرتا ہے  جو   روڈ ايک اصول ۔ ڈهاکہہيں

 احترام کو  مرحلے ہر ميں عمل کے بهرتیکو   دونوں   مہاجر اور آجروں  لئے کے بنانے کو بہ عزت   منتقلی اصولوں کی  نشاندہی  کرتا  ہے  جو  
 ۔چاہئے کرنا    پورا   ساته کے
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