
अपना अधिकार जानिए 

कवोल गररएको  तलव 
-यसमा कटौती र ओभरटाइम 
पनन संलग्न छ _

काय्य घण्ा 

राहदानी र आइडी

करार

तपाईको सेवा सम्बन्धी करारपत्रमा तलब तोकिनु पर्ने अधिकार तपाईसँग छ 
। - यो सेवा करारपत्र श्रम मन्त्रालयको ढाँचा र दुबै भाषामा हुनुपर्छ ।_ 

तपाई आफैले प्रत्येक महिना तलब पाउनु र तलब भुक्तानी गरेको रसिद 
पाउनु तपाईको अधिकार हो ।

नियमीत डिउटी भन्दा थप घण्टा -ओभरटाइम_ काम गरेमा त्यसको रकम 
पाउनु तपाईको अधिकार हो । 

तपाईले तलब सुरक्षा प्रणाली अन्र्तगत तपाईको बैंक खातामा तलब 
प्राप्त गर्नु तपाईको अधिकार हो ।

तपाईले वार्षिक बिदामा कतारबाट जानुअघि तपाईको रोजगारदाताबाट बाँकी 
बक्यौता रकम पाउनु तपाईको अधिकार हो ।

तपाईले रमदान बाहके हरके ददन ८ घण्ा भन्ा बढी काम गनुनु पददैन । 
रमदानमा ददैनक ६ घण्ा मात्ै काम गनुनुपछनु । 

काम गनने अबधी -ददन_ मा खाना र प्ाथनुनाको लादग आराम गननु पाउनु तपाईको 
अधधकार हो ।

रोजगारदाता -कम्पनी_ले तपाईको आबासीय अनुमदत लगाइददने र राहदानी 
नदबकरण गनने बेला बाहके तपाईले आफ्ो राहदानी र ट्ाभल डकुमेन्ट आफैसँग 
राख्न पाउनु तपाईको अधधकार हो ।

तपाईले रोजगारदाता  -कम्पनी_ सँग हस्ताक्षर गरिएको सेवा करारपत्र एक 
प्रति आफैसँग राख्न पाउनु तपाईको अधिकार हो । 

यो करारपत्रमा निम्न कुरा उल्लेख भएको हुनैपर्छ  
•	 रोजगारदाताको नाम र काम गर्ने ठाँउ 
•	 तपाईको नाम, योग्ता, राष्ट्रियता, पेशा, ठेगाना र पहिचान गर्ने प्रमाण 
•	 करार पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मिति 
•	 कामको प्रकार, यसको प्रकृति र करार पत्र बनेको ठाँउ तपाईले काम 

शुरु गरेको मिति

सवाल तपाईको अधिकार 
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नोट: नोट : कतारको श्रम र अध्ागमन कानुनसँग सम्वन्ी कामदारले पाउने केही अधधकारहरु मात्ै यहाँ राखखएको छ । त्यससँग 
सम्बन्ीत थप अधधकार पदन उल्ेख छ ।  कामदारले  कानुनी रुपमा पाउने आफ्ा अधधकारहरुवार ेकुनैपदन प्श्न श्रम दवभाग समक्ष 
गएर अवश्य राख्न सोध्न पाँउछन् ।   



•	 करार पत्रको अबधी 
•	 तपाईको तलब, भुक्तानी गर्ने बिधि र समय 

तपाईको परिक्षण काल बढीमा ६ महिना वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्नेछ । 
त्यो भन्दा बढीको समय गैरकानुनी हुनेछ ।

२४ घण्ा दनरन्तर भुक्ानी पाउने साप्ादहक दबदा पाउनु तपाईको अधधकार हो ।

यदद तपाईले साप्ादहक दबदामा ददन काम गननु जानुपरमेा त्यस बापत 
ओभरटाइमको दहसाबले भुक्ानी गनुनुपननेछ वा यसको सट्ामा अकको ददन दबदा 
ददनुपननेछ । 

प्त्येक बषनु १० ददनको भुक्ानी दबदा पाउनु तपाईको अधधकार हो ।  ३ ददन 
इदको दबदा, एक ददन कतारको राद्रिय ददवस र ३ ददन रोजगारदाताले दबशेष 
ददन तोक्ेछ । -कतारको राद्रिय ददवसको ददन रोजगारदाता कम्पनीले दबदा 
ददई खेलकुद गदतदबधध गननेछ ।_

सेवा करारपत् बमोजम तपाईलाई कम्पनीले बासस्ान उपलब्ध गराउछ । 
बासस्ानको सट्ा भत्ा ददनुपछनु । 
सफा र सुरक्षीत वाताबारणमा बस्न पाउन तपाईको अधधकार हो ।

तपाईले करार पत्मा उल्ेख स्ान/ठेगानामा मात्ै काम गनुनुपछनु । अरु स्ानमा 
काम गनुनु गैरकानुनी हो ।

दबदा बसेको बेला तपाईलाई रोजगारदाताले दनष्ासन गननु पाउदनैन  । 

यदद तपाईलाई रोजगारदाताले शारीररक दबु्यबहार गरमेा, गलत दहसाबले 
काममा लगाएमा  रोजगारदातासँग गररएको करारपत् भंग गनने अधधकार 
तपाईसँग छ ।

सेवा करार पत् समाप् भएपछछ सेवाको प्माणपत्, फदककि ने प्माणपत् सदहत अरु 
कागजात रोजगारदातासँग माग्े अधधकार तपाईसँग छ । 
एक बषनुको सेवा सदकएपछछ तपाईसँग उपदान पाउने अधधकार छ । 

सेवा करार सदकएपछछ रोजगारदातासँग दटकट भाडा माग्े अधधकार तपाईसँग 
छ । 

हावा आवातजावत हुने राम्ो भेखन्टलेसन, दपउन योग्य पानी, उछचत प्कास भएको 
स्वस्कर कायनुक्षेत् र सुरक्षीत ढंगले काम गननु पाउने अधधकार छ । 

साप्ारहक  र
साव्यजननक बिदा

िासस्ान 
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करार

मुद्दा आपका अधिकार


