
नयाँ नययूनतम जयाला भनेको के हो ?

सन ्२०२० मार्च देखि तपाईंको रोजगारदाताले काननुअनसुार तपाईंलाई महहनामा कमततीमा कतारी 
ररयाल १००० बराबरको आधारभयूत जयाला हदनपुनने हुन्छ । साथ ैतपाईंले िाने तथा बसने राम्ो 
सवुिधा प्रदान गनु्चप्छ्च ।
यद्यवप, तपाईंले आफनो िाने तथा बसने वयिसथा आफैं  गन्च सकनहुोस ्भननका िाततर तपाईंको 
रोजगारदाताले तपाईंलाई नययूनतम जयालाभनदा बढी रकम भकु्ानती गन्च सक्छन ्।
तयसलेै, नययूनतम जयालासमबनधती ततीन िटा दरहरू ्छन ्।

 Æ तपाईंको रोजगारदाताले राम्ो िाने तथा बसने वयिसथा गययो अथा्चत,् तपाईंले िाएको र बसेको 
शलुक ततनु्च परेन भने तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई कमततीमा पतन कतारी ररयाल १००० 
बराबरको आधारभयूत तलब हदनपु्छ्च ।

 Æ तपाईंको रोजगारदाताले राम्ो बसने सवुिधा हदयो तर िाना हदनभुएन भने तपाईंले कमततीमा 
कतारी ररयाल १००० को तलबका साथ ैकतारी ररयाल ३०० भनदा कम नहुने गरी िाना भत्ा प्राप्त 
गनु्चप्छ्च । यस अिसथामा, तपाईंले कमततीमा पतन महहनाको कतारी ररयाल १३०० प्राप्त गनु्चप्छ्च ।

 Æ तपाईंको रोजगारदाताले िाने िा बसने दिु ैसवुिधा हदएन भने तपाईंले कमततीमा कतारी ररयाल 
१००० को आधारभयूत तलबसहहत िाना भत्ा कमततीमा पतन कतारी ररयाल ३०० पाउनपु्छ्च र 
बसोबासका लातग कमततीमा पतन कतारी ररयाल ५०० भत्ा पाउनपु्छ्च। यस अिसथामा तपाईंले 
कमततीमा पतन महहनाको कतारी ररयाल १८०० प्राप्त गनु्चप्छ्च ।

के नययूनतम जयालाको प्रािधान कतारमा रहेका सब ैश्रतमकका हकमा लागयू हुन्छ ?

हुन्छ । श्रतमक जनुसकैु देशका भए पतन र उनतीहरूले जनुसकैु के्त्रमा काम गरे पतन नययूनतम 
जयालाको प्रािधान सब ैश्रतमकका हकमा लागयू हुन्छ ।यसमा घरेलु काममा लगाइएका महहला तथा 
परुुष कामदार पतन प्छ्चन ्।

यो नयुनतम पाररश्रतमक कहहलेदेखि काया्चनियनमा आउने ्छ?

यो नयनुतम  पाररश्रतमक २० मार्च २०२१ देखि काया्चनियनमा आउने ्छ ।

नययूनतम
जयालासमबनधती 
नयाँ प्रािधान
श्रतमकहरूका तनखमत 
महत्िपयूर्च जानकारी ।

कतार सरकारले नययूनतम जयालाको प्रािधान अङगतीकार 
गरेको ्छ र यो प्रािधान मार्च २०२१ बाट काया्चनियनमा 
आउने ्छ । कामदारहरू र ततनका पररिारका जतीिनसतरमा 
सधुार लयाउनका तनखमत नययूनतम जयालासमबनधती नयाँ 
प्रािधान लयाइएको हो । यसले गदा्च देशमा झन ्बढी दक् र 
उतपादनशतील जनशवक् तनमा्चर पतन हुने ्छ ।



िाने र बसनेसमबनधती नयुनतम सवुिधाहरू के के हुन्छन ्?

 तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई िाने बसने वयिसथा उपलबध गराइरहेको ्छ भने उसले २०१४ 
को मनत्रालयको तनर्चय नं. १८ पालना गनु्च पनने हुन्छ । तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई िाना 
प्रदान ग्छ्च भने तपाईंले आफनो संसककृ ततसँग उपयुक् हुने िालको, पौवटिक र पया्चप्त कयालोरी भएको 
िाना हदनको ततीन पटक प्राप्त गनु्च प्छ्च ।

मलेै ओभरटाइम काम गदा्च तयसको हहसाबहकताब कसरी गररने ्छ ?

मार्च २०२१ देखि ओभरटाइमको दर नयाँ आधारभयूत जयालाभनदा कम नहुने गरी राख्पु्छ्च । 
कम्चरारीको करारका सत्च अनसुार यो अझै बढी हुन सक्छ ।
श्रम कानुनको धारा ७४ अनसुार ओभरटाइमको दर तनकालन तपाईंले तनयतमत रूपमा प्राप्त गनने 
प्रततघणटाको दरमा २५% थप रकम जोडनपु्छ्च ।
यद्यवप, तपाईं वबदाको हदनमा काम गनु्चभयो भने तपाईंले तनयतमत रूपमा प्राप्त गनने प्रतत घणटाको 
दरमा ५०% थप रकम प्राप्त गनु्चप्छ्च ।
तपाईं तसफटमा काम गनने श्रतमक हुनहुुनन र तपाईं २१:०० देखि ३:०० को बतीरमा काम गनु्चहुन्छ 
भने तपाईंले तनयतमत रूपमा प्राप्त गनने प्रतत घणटाको दरमा ५०% थप रकम प्राप्त गनु्चप्छ्च ।

सेिा समाप्त हँुदा मलेै प्राप्त गनने उपदानको हहसाब कसरी गररन्छ ?

तपाईंको रोजगारीको करार मार्च २०२१ भनदा पत्छ समाप्त हुन्छ भने सेिा समाप्त हँुदा हदइने उपदान 
नयाँ नययूनतम जयालाभनदा कम नहुने गरी हहसाब गररनपु्छ्च (श्रम काननुको धारा ७२) ।

मलेै हालको आफनो करारअनतग्चत अहहले नयाँ नयुनतम पाररश्रतमकभनदा कम 
रकम प्राप्त गरररहेको ्ुछ । के यो नयाँ काननु मेरा हकमा लागयू हुन्छ ?

नयाँ नयनुतम पाररश्रतमक काया्चनियनमा आएपत्छ तपाईंको करारमा जततसकैु रकम उललेि 
गररएको भए तापतन यो नयाँ काननु तपाईका हकमा लागयू हुन्छ । २० मार्च २०२१ देखि तपाईंको 
करारमा कम रकम उललेि गररएको भए तापतन तपाईंको रोजगारदाताले काननुती रूपम ैमहहनाको 
कमततीमा १,००० कतारी ररयाल भकु्ानती गनु्च पनने हुन्छ ।
तपाईंले नयाँ पाररश्रतमक प्राप्त गन्चका लातग फेरर रोजगारदातासँग नयाँ करारमा हसताक्र गररराख्ु 
पददैन । यद्यवप, नयाँ कानुनअनुसार भकु्ानती र सत्चहरूमा गररएका पररित्चन रोजगारदाताले तलखित 
रूपमा उपलबध गराउन ुराम्ो कुरा हो ।

मलेै यसअतघ न ैनयाँ नययूनतम जयालाभनदा बढी रकम प्राप्त गरररहेको ्ुछ भने 
के यो काननुले मलाई कुन ैअसर प्छ्च ?

पददैन । यहद तपाईंको आधारभयूत तलब, िान र बसने सुविधा काननुअनसुार आिशयक पननेभनदा 
बढी न ै्छ भने तपाईंको रोजगारदाता तपाईंको तलब बढाउन बाधय हुने ्ैछन । तपाईंले थप तलब िा 
थप सवुिधाका लातग कुराकानती गन्च सकनहुुन्छ तर तयसमा तपाईंको रोजगारदाता सहमत हुनपु्छ्च ।



के मेरो रोजगारदाताले मेरो तलब घटाएर नयाँ नययूनतम तलब मात्र ैहदन सक्छ ?

यहद तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको तलब घटाएर नयाँ नययूनतम तलब मात्र ै हदएमा यसलाई 
करारको उललङघन मातनने ्छ र तपाईंले उजरुी दता्च गन्च सकनहुुन्छ ।
रोजगारदाताले नयाँ काननुलाई विद्यमान रहेको तलब घटाउने बहानाका रूपमा प्रयोग गन्च सकदैनन ्
र विद्यमान करारभनदा कम सुविधा हदने गरी सत्चहरू प्रसतुत गन्च सकदैनन ्भनने कुरा मनत्रालयको 
नयाँ आदेशको धारा ५ मा उललेि गररएको ्छ ।

मलेै मार्च २०२१ पत्छ नययूनतम जयालाभनदा कम तलब पाइरहें भने मलेै के 
गनु्चप्छ्च ?

तपाईंले आफनो रोजगारदातासँग यो कुरा उठाउन सकनहुुन्छ, र/िा तपाईं प्रशासतनक विकास, श्रम 
तथा सामाखजक मातमला मनत्रालयलाई यसबारे सयूरना हदन सकनुहुन्छ । तपाईं आफैं  उपखसथत भएर 
श्रम समबनध विभागमा उजरुी पेस गन्च सकनहुुन्छ िा हटाइन (१६००८) िा इमेल(info@adlsa.
gov.qa) माफ्च त गुनासो गन्च सकनहुुन्छ ।.
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