
പുതിയ മിനിമം വേതനം എത്രയാണ്?
നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ മൊർച്ച് 2021 മു�ൽ പ്ര�ിമൊസം കുറഞ്ഞ�ച് QAR 1,000 -ൽ കുറയൊത്ത 
അെിസ്ൊന വേ�നവം, മൊന്യമൊയ �ൊമസവം ഭക്ഷണവം നൽവേണ്ടതുണ്ടച്. എന്ിരുന്ൊലും, 
നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമയ്കച് കൂടു�ൽ പണം നൽേൊൻ �ൊൽപ്പര്യമുള്ള�ിനൊൽ നിങ്ങൾക്ച് സ്വയം 
ഭക്ഷണം ക്രമീേരിക്ൊനം സ്വന്ം �ൊമസസ്ലം �ിരടഞ്ഞടുക്ൊനം േഴിയം. അ�ിനൊൽ, മിനിമം 
വേ�നത്തിനച് മൂന്ച് േ്യ�്യസ്ത നിരക്കുേളുണ്ടച്:

 Æ നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ നിങ്ങൾക്ച് മൊന്യമൊയ ഭക്ഷണവം �ൊമസസൗേര്യവം 
ലഭ്യമൊക്കുന്നുടണ്ടങ്ിൽ (അ�ൊയ�ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനം �ൊമസത്തിനം പണം 
ടേൊടുവക്ണ്ട�ില്ല) കുറഞ്ഞ�ച് QAR 1,000-ടറെ അെിസ്ൊന വേ�നത്തിനച് നിങ്ങൾക്ച് 
അ ർ ഹ � യ ണ്ടച് .

 Æ നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ നിങ്ങൾക്ച് മൊന്യമൊയ �ൊമസസൗേര്യം നൽകുന്നുടണ്ടങ്ിലും ഭക്ഷണം 
നൽകുന്ിടല്ലങ്ിൽ കുറഞ്ഞ�ച് QAR 300 -ടറെ അെിസ്ൊന വേ�നത്തിനച് പുറവമ QAR 1,000-
ൽ കുറയൊത്ത ഒരു ഭക്ഷണ അലേൻസിനച് നിങ്ങൾക്ച് അർഹ�യണ്ടച്. ഈ സൊഹചര്യത്തിൽ, 
നിങ്ങൾക്ച് പ്ര�ിമൊസം കുറഞ്ഞ�ച് QAR 1,300 എങ്ിലും ലഭിക്ണം.

 Æ നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ നിങ്ങൾക്ച് �ൊമസവമൊ ഭക്ഷണവമൊ നൽകുന്ിടല്ലങ്ിൽ, കുറഞ്ഞ�ച് 
QAR 300 ടറെ അെിസ്ൊന വേ�നത്തിനച് പുറവമ ഭക്ഷണത്തിനച് വേണ്ടി QAR 500-ൽ കുറയൊത്ത 
അലേൻസുേൾക്കും,  �ൊമസത്തിനൊയി QAR 1,000 -നം നിങ്ങൾക്ച് അർഹ�യണ്ടച്. ഈ 
സൊഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ച് പ്ര�ിമൊസം കുറഞ്ഞ�ച് QAR 1,800 എങ്ിലും ലഭിക്ണം.

ഈ മിനിമം വേതനം ഖത്തറിലുള്ള എല്ാ തതാഴിലാളികൾക്ം 
ബാധകമാവണാ?

അട�. ഏ�ച് രൊജ്യത്തു നിന്ച് േരുന്നു, ടചയ്യുന് വജൊലി എന്ൊണച് എന്ിേ പരിഗണിക്ൊട� എല്ലൊ 
ട�ൊഴിലൊളിേൾക്കും മിനിമം വേ�നം ബൊധേമൊണച്. േീടുേളിൽ വജൊലി ടചയ്യുന് സ്തീേളും പുരുഷന്ൊരും 
ഇ�ിൽ ഉൾടപ്പടുന്നു.

മിനിമം വേതനം എവ്ാഴാണ് പ്ാബല്യത്തിൽ േരുക?
2021 മൊർച്ച് 20 ശനിയൊഴ്ച മു�ൽ മിനിമം വേ�നം പ്രൊബല്യത്തിൽ േരും.

പു�ിയ
മിനിമം 
വേ�നം
ട�ൊിലൊളിേൾക്കുള്ള
സുപ്രധൊന േിേരം

ഖത്തർ സർക്ൊർ മാർച്് 2021 മു�ൽ പ്രൊബല്യത്തിൽ േരുന് മിനിമം 
വേ�നം അംഗീേരിച്ചു. നൊട്ിവലക്ച് മെങ്ങുന് ട�ൊഴിലൊളിേളുടെയം 
അേരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയം ജീേി�നിലേൊരം ഉയർത്തുന്�ിനച് 
വേണ്ടിയൊണച് പു�ിയ മിനിമം വേ�നം അേ�രിപ്പിച്�ച്. ഇ�ച് രൊജ്യടത്ത 
കൂടു�ൽ നനപുണ്യമുള്ളതും ഉൽപൊദനക്ഷമവമൊയ ട�ൊഴിൽ 
ശക്ിയിവലക്ച് നയിക്കും.



ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ താമസ, ഭക്ഷണ നിലോരങ്ങൾ 
എത്ാതകെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ നിങ്ങൾക്ച് �ൊമസസൗേര്യം നൽകുന്നുടണ്ടങ്ിൽ, അേർ 2014 ടല നം.18 ഔവദ്യൊഗിേ 
�ീരുമൊനത്തിടല മൊനദണ്ഡങ്ങൾ പൊലിവക്ണ്ടതുണ്ടച്. അേർ നിങ്ങൾക്ച് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുടണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾക്ച് പ്ര�ിദിനം മൂന്ച് �േണ ഭക്ഷണം ഉണ്ടൊയിരിക്ണം. അ�ച് സൊംസ്ൊരിേമൊയി അനവയൊജ്യവം 
വപൊഷേഗുണമുള്ളതും ആേശ്യത്തിനച് േവലൊറി നൽകുന്തുമൊയിരിക്ണം.

എതറെ ഓേർടൈം എങ്ങതനയാണ് കണകൊക്ന്നത്?
മൊർച്ച് 2021മു�ൽ, ഓേർനെം നിരക്ച് പു�ിയ മിനിമം അെിസ്ൊന വേ�നവത്തക്ൊൾ കുറേൊയിരിക്രു�ച്. 
നിങ്ങളുടെ േരൊറിടറെ നിബന്ധനേടള ആശ്രയിച്ച് ഇ�ച് ഉയർന്�ൊേൊം.

ട�ൊഴിൽ നിയമത്തിടല ആർട്ിക്ിൾ 74 അനസരിച്ച്, ഓേർനെം നിരക്ച് എന്�ച് നിങ്ങളുടെ സൊധൊരണ 
മണിക്കൂർ നിരക്കും  കൂടെ 25% -ഉം ആണച്.

എന്ിരുന്ൊലും, നിങ്ങളുടെ അേധി ദിേസത്തിൽ നിങ്ങൾ വജൊലി ടചയ്യുേയൊടണങ്ിൽ, സൊധൊരണ 
മണിക്കൂറിനച് പുറവമ അ�ിടറെ 50% കൂെി ഓേർനെം ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരു ഷിഫച്്ച് ട�ൊഴിലൊളിയല്ലൊ�ിരിക്കുേയം, 21:00 -നം 03:00 നം ഇെയിൽ വജൊലി ടചയ്യുേയം 
ടചയ്യുന്നുടേങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്ച് സൊധൊരണയൊയള്ള മണിക്കൂർ നിരക്കും, പുറവമ അ�ിടറെ 50%-ഉം ലഭിക്കും.

എതറെ വസേനം അേസാനിക്വ്ാഴുള്ള ഗ്ാറ്റുേിറ്റി എങ്ങതനയാണ് 
കണകൊക്ക?

നിങ്ങളുടെ േരൊർ മൊർച്ച് 2021-നച് വശഷം അേസൊനിക്കുേയൊടണങ്ിൽ, പു�ിയ മിനിമം അെിസ്ൊന 
വേ�നത്തിൽ (ട�ൊഴിൽ നിയമത്തിടല ആർട്ിക്ിൾ 72) കുറയൊട� നിങ്ങളുടെ വസേന ഗ്ൊറ്റുേി്ി 
േണക്ൊക്ണം.

എതറെ നിലേിലുള്ള കരാറിന് കീഴിൽ എനികെ് പുതിയ മിനിമം 
വേതനവത്തകൊൾ കുറോണ് ലഭിക്ന്നത്. പുതിയ നിയമം എനികെ് 
ബാധകമാവണാ?

അട�, പു�ിയ മിനിമം വേ�നം പ്രൊബല്യത്തിൽ േന്�ിനച് വശഷം, നിങ്ങളുടെ നിലേിലുള്ള േരൊറിൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന് തുേ പരിഗണിക്ൊട� �ടന് പു�ിയ നിയമം നിങ്ങൾക്ച് ബൊധേമൊണച്. 2021 മൊർച്ച് 20 
മു�ൽ, നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ നിയമപരമൊയി നിങ്ങൾക്ച് പ്ര�ിമൊസം കുറഞ്ഞ�ച് QAR 1,000 നൽവേണ്ടതുണ്ടച്. 
നിങ്ങളുടെ േരൊറിൽ പറയന് വേ�നം ഈ തുേയിലും കുറേൊടണങ്ിൽ വപൊലും.

പു�ിയ വേ�നം ലഭിക്കുന്�ിനച് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമയം ഒരു പു�ിയ േരൊർ ഒപ്പിെൊൻ നിയമം 
ആേശ്യടപ്പടുന്ില്ല. എന്ിരുന്ൊലും, പു�ിയ നിയമനിർമ്ൊണം ടേൊണ്ടുേരുന് വേ�നങ്ങളിടലയം 
േ്യേസ്േളിടലയം മൊ്ങ്ങൾ ഒരു ട�ൊഴിലുെമ വരഖൊമൂലം അറിയിക്കുന്�ച് ഒരു നല്ല നെപെിയൊണച്.

പുതിയ മിനിമം വേതനവത്തകൊൾ കൂടുതൽ എനികെ് ഇതിനകം 
ലഭിക്ന്നുതടെങ്ിൽ എതന്ന ബാധിക്വമാ?

നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളുടെ അെിസ്ൊന വേ�നം, ഭക്ഷണം, �ൊമസം എന്ിേ ഇ�ിനേം നിയമപ്രേൊരം 
ആേശ്യടപ്പടുന്�ിനം മുേളിലൊടണങ്ിൽ, നിങ്ങളുടെ വേ�നം േർദ്ിപ്പിക്ൊൻ നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമയ്കച് 
ബൊധ്യ�യില്ല. ഉയർന് ശമ്പളവമൊ കൂടു�ൽ ആനകൂല്യങ്ങവളൊ സംബന്ധിച്ച് ചർച് ടചയ്ൊൻ നിങ്ങൾക്ച് 
ശ്രമിക്ൊം. പവക്ഷ ഇ�ച് നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമ അംഗീേരിവക്ണ്ടതുണ്ടച്.



എതറെ തതാഴിലുൈമയ്ക് എതറെ ശ്ളം പുതിയ മിനിമം വേതനത്തിവലകെ് 
കുറയ്കാൻ കഴിയുവമാ?

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം മിനിമം വേ�നത്തിടറെ വ�ൊ�ിവലക്ച് കുറയ്കൊൻ ട�ൊഴിലുെമ ശ്രമിക്കുേയൊടണങ്ിൽ അ�ച് 
േരൊർ ലംഘനമൊയിരിക്കും. അ�ിനച് നിങ്ങൾക്ച് പരൊ�ി നൽേൊം.

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം കുറയ്കൊനം, നിങ്ങളുടെ നിലേിലുള്ള േരൊറിടല േ്യേസ്േളുടെയത്രയം അനകൂലമല്ലൊത്ത 
നിബന്ധനേൾ േൊഗ്ൊനം ടചയ്യുന്�ിനമുള്ള ന്യൊയീേരണമൊയി, ട�ൊഴിൽ ദൊ�ൊേിനച് പു�ിയ നിയമനിർമ്ൊണം 
ഉപവയൊഗിക്ൊൻ േഴിയിടല്ലന്ച് പു�ിയ മന്തി�ലത്തിലുള്ള ഉത്തരേിടല ആർട്ിക്ിൾ 5 പ്രസ്തൊേിക്കുന്നു.

മാർച്് 2021-ന് വശഷം മിനിമം വേതനവത്തകൊൾ കുറോണ് എനികെ് 
ലഭിക്ന്നതതങ്ിൽ എ്ാണ് തെവയേടെത്?

ഇ�ച് നിങ്ങളുടെ ട�ൊഴിലുെമവയൊെച് ഉന്യിക്ൊനം / അടല്ലങ്ിൽ ഭരണ േിേസന, ട�ൊഴിൽ, സൊമൂഹിേേൊര്യ 
മന്തൊലയടത്ത അറിയിക്ൊനം േഴിയം. നിങ്ങൾക്ച് വലബർ റിവലഷൻസച് ഡിപ്പൊർട്ച്ടമറെിൽ വനരിവട്ൊ, 
വഹൊട്ച് നലനിവലൊ (16008) അടല്ലങ്ിൽ ഇടമയിൽ (info@adlsa.gov.qa) േഴിവയൊ പരൊ�ി നൽേൊം.
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