साउदी अरबमा आवास अनुमति पद्दति (Iqama System) िथा श्रम सम्बन्धी तनयम अबज्ञा/उल्लं घन गने िथा सो कायय गनय सघाउने व्यक्तिलाई
दे हाय बमोक्तिमको दण्ड/सिायं हुने व्यवस्था गररएको िानकारी गराउं दै सो व्यहोरा सम्बक्तन्धि सबैलाई अवगि गराई ददन भनी साउदी
अरबको पराराष्ट्र मन्रालय मार्यि यस रािदूिावासमा अनुरोध भइआएकोले उि व्यहोरा साउदी अरबमा तबतभन्न पेशा, व्यवसाय िथा
रोिगारी गरी वस्नु भएका सम्पूर् य नेपालीहरुको िानकारीको लातग सूचना गररएको छ :
क्र.सं .
१.

अबज्ञा/उल्लंघनको ककतसम/प्रकृति
इकामामा उल्ले ख भएको

पकहलो पटक अबज्ञा/उल्लं घन

दोस्रो पटक अबज्ञा/उल्लं घन

िेस्रो पटक अबज्ञा/उल्लं घन

गरे मा हुने सिाय

गरे मा हुने सिाय

गरे मा हुने सिाय



काम नगने िथा
आफ्नो वा प्रायोिक

१०,००० साउदी

•

ररयाल िररवाना
•

(sponsor) को

२५,००० साउदी ररयाल

•

िररवाना
एक मकहना कैद

५०,००० साउदी
ररयाल िररवाना

दे श तनकाला
(Deportation)

•
•

दे श तनकाला

•

दे श तनकाला

१५,००० साउदी

•

२५,००० साउदी ररयाल

•

५०,००० साउदी

•

२-६ मकहना कैद

व्यक्तिगि र्ाइदाको लातग
काम गने व्यक्ति
२.

कवतभन्न ककतसमका तभषामा साउदी

•

अरब आएर तभसा अबतध तभरै या
तनधायररि समयमा कर्िाय (Exit)

ररयाल िररवाना
•

नगएका व्यक्ति
३.

अन्य दे शहरुबाट अवैधातनक िवरले

•

साउदी अरब प्रवेश गरी पक्राउ
पनेहरु

•

अबैधातनक िवरले मातनसलाई साउदी

•
•

दे श तनकाला

•

दे श तनकाला

१५,००० साउदी

•

२५,००० साउदी ररयाल

•

१,००,०००

•

एक मकहना कैद
दे श तनकाला

२५,००० साउदी

•
•
•

िीन मकहना कैद

ररयाल िररवाना

दे श तनकाला
(Deportation)
ररयाल िररवाना

•
४.

िररवाना
•

६ मकहना कैद

िररवाना

साउदी ररयाल

िीन मकहना कैद

िररवाना

दे श तनकाला

५०,००० साउदी ररयाल

•

६ मकहना कैद

•

दे श तनकाला

•

१,००,०००
1

अरब तभत्र्याउने, त्यस्िा

ररयाल िररवाना

ब्यक्तिहरुलाई काममा लगाउने,

•

आश्रय ददने, गुप्तचरको रुपमा प्रयोग

•

गने, अथवा त्यस्िा ब्यक्तिहरुलाई
अन्य कुनै ककतसमले सहयोग गने
िोसुकै

•

•

६ मकहना कैद

अन्य दे शको नागररक

•

िररवाना

साउदी ररयाल

एक बषय कैद

िररवाना

अन्य दे शको नागररक

•

भएको हकमा दे श

भएको हकमा दे श

•

तनकाला

तनकाला

नागररक भएको

त्यस्िा व्यक्तिलाई

हकमा दे श तनकाला

त्यस्िा व्यक्तिलाई

•

•

दुई बषय कैद

अन्य दे शको

साबयितनक रुपमा

साबयितनक रुपमा

बकहष्करर्

बकहष्करर्

साबयितनक रुपमा

त्यस्िा ब्यक्तिहरु िथा

बकहष्करर्

त्यस्िा ब्यक्तिहरु िथा

•

•

त्यस्िा व्यक्तिलाई

उि काययमा सहयोग

उि काययमा सहयोग गने

गने िोसुकैले प्रयोग

िोसुकैले प्रयोग गरे को

िथा उि काययमा

सवारी साधन अदालिी

सहयोग गने

अदालिी प्रकक्रया

प्रकक्रया मार्यि िर्ि

िोसुकैले प्रयोग

गरे को सवारी साधन

•

मार्यि िर्ि

त्यस्िा ब्यक्तिहरु

गरे को सवारी साधन
अदालिी प्रकक्रया
मार्यि िर्ि

५.

साउदी अरबको कानून अबज्ञा िथा

•

उल्लं घन गने ब्यक्तिहरुलाई
ओसारपसार गने, काममा लगाउने,

१५,००० साउदी

•

ररयाल िररवाना
•

साउदी अरबमा नव

•

३०,००० साउदी ररयाल

•

१,००,०००

िररवाना

साउदी ररयाल

अन्य दे शको नागररक

िररवाना

आश्रय ददने, गुप्तचरको रुपमा

आगन्िुक भएको

भएको हकमा दे श

लगाउने, अथवा त्यस्िा ब्यक्तिहरुलाई

हकमा दे श तनकाला

तनकाला

नागररक भएको

िीन मकहना कैद

हकमा दे श तनकाला

अन्य कुनै ककतसमले सहयोग गने
िोसुकै

•

•

•

अन्य दे शको

६ मकहना कैद
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६.

आफ्ना कामदारहरुलाई आर्ूखुसी

•

काम गनय अनुमति ददने अथवा अरुको
लातग काम गनय ददने रोिगारदािा

१५,००० साउदी

•

ररयाल िररवाना
•

•

अन्य दे शको नागररक

•

३०,००० साउदी ररयाल

•

१,००,०००

िररवाना

साउदी ररयाल

साउदी अरबमा नव

िररवाना

भएको हकमा दे श

आगन्िुक भएको हकमा

तनकाला

दे श तनकाला

नागररक भएको

िीन मकहना कैद

हकमा दे श तनकाला

कक्तम्िमा १ बषय

कामदारहरु तनयुि

•

•

कक्तम्िमा २ बषय

•

गनय रोिगारदािालाई

कामदारहरु तनयुि गनय

•

बन्दे ि

रोिगारदािालाई बन्दे ि

•

अन्य दे शको

६ मकहना कैद

कक्तम्िमा ५ बषय
कामदारहरु तनयुि
गनय
रोिगारदािालाई
बन्दे ि

७.

तभसा अबतध सककनु अगावै नवीकरर्

•

नगने या तभसा अबतधमा नै साउदी
अरब प्रबेश नगने या कर्िाय (Exit)

तिथययाराका लातग साउदी अरब
ल्याएर िोककएको समयमै आफ्नो दे श
नर्कायउने या र्कायउन किलाई गने

•

ररयाल िररवाना
•

निाने िोसुकै

८.

१५,००० साउदी

•

अन्य दे शको नागररक

२५,००० साउदी ररयाल

•

िररवाना
•

अन्य दे शको नागररक

५०,००० साउदी
ररयाल िररवाना

•

अन्य दे शको

भएको हकमा दे श

भएको हकमा दे श

नागररक भएको

तनकाला

तनकाला

हकमा दे श तनकाला

२५,००० साउदी
ररयाल िररवाना

•

िीन मकहना कैद

•

६ मकहना कैद

•

५०,००० साउदी ररयाल

•

१,००,०००

िररवाना

साउदी ररयाल
िररवाना

हि िथा उमराव कम्पनीहरु
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९.

अबैधातनक िररकाले साउदी अरब

•

प्रवेश गरे का ब्यक्तिहरुलाई काममा
लगाउने कम्पनीहरु

५०,००० साउदी

•

ररयाल िररवाना
•

•

कक्तम्िमा १ बषय

•

७५,००० साउदी ररयाल

•

१,००,०००

िररवाना

साउदी ररयाल

कक्तम्िमा २ बषय

िररवाना

कामदारहरु तनयुि

कामदारहरु तनयुि गनय

गनय रोिगारदािालाई

रोिगारदािालाई बन्दे ि

कामदारहरु तनयुि

बन्दे ि

सकहि साबयितनक रुपमा

गनय

प्रबन्धकलाई ६

बकहष्करर्

रोिगारदािालाई

प्रबन्धकलाई १ बषय कैद

बन्दे ि सकहि

सकहि अन्य दे शको

साबयितनक रुपमा

भएको हकमा दे श

नागररक भएको हकमा

बकहष्करर्

तनकाला

दे श तनकाला

मकहना कैद सकहि

•

अन्य दे शको नागररक

•

•

कक्तम्िमा ५ बषय

प्रबन्धकलाई २ बषय
कैद सकहि अन्य
दे शको नागररक

भएको हकमा दे श
तनकाला
१०.

आफ्ना कामदारहरुलाई आफ्नो या

•

अरुको र्ाइदाको लातग काममा
लगाउने या काम गने अनुमति ददने

२५,००० साउदी

•

ररयाल िररवाना
•

कम्पनीहरु

•

कक्तम्िमा १ बषय

•

५०,००० साउदी ररयाल

•

१,००,०००

िररवाना

साउदी ररयाल

कक्तम्िमा २ बषय

िररवाना

कामदारहरु भनाय गनय

कामदारहरु भनाय गनय

रोिगारदािालाई

रोिगारदािालाई बन्दे ि

कामदारहरु भनाय

बन्दे ि

सकहि साबयितनक रुपमा

गनय

प्रबन्धक अन्य दे शको

बकहष्करर्

रोिगारदािालाई

प्रबन्धकलाई ६ मकहना

बन्दे ि सकहि

नागररक भएको

•

•

कक्तम्िमा ५ बषय
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हकमा दे श तनकाला

कैद सकहि अन्य दे शको

साबयितनक रुपमा

नागररक भएको हकमा
दे श तनकाला

बकहष्करर्
•

प्रबन्धकलाई १ बषय
कैद सकहि अन्य
दे शको नागररक

भएको हकमा दे श
तनकाला
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