
نئی کم سے کم اجرت کیا ہے؟

بتاریــخ مــارچ 2021 ســے، آپ کا آجــر قانونــی طــور پــر آپ کــو کــم از کــم 1,000 قطــری ریــال ماہانــہ ادا کرنــے 
کا ِذّمــے دار ہــوگا اورآپ کــو معقــول رہائــش اور کھانــا فراہــم کرنــے کا ِذّمــے دار ہــوگا۔ 

ــے کا  ــے کھان ــود اپن ــہ آپ ُخ ــے تاک ــکتا ہ ــح دے س ــو ترجی ــے ک ــم ادا کرن ــادہ رق ــو زی ــر آپ ک ــم، آپ کا آج تاہ
ــکیں۔  ــاب کرس ــش کا انتخ ــی رہائ ــود اپن ــکیں اور ُخ ــام کرس انتظ

لٰہذا، کم از کم اجرت کے لیے تین ُمختلف نرخ درج ذیل ہیں:
اگــر آپ کا آجــر آپ کــو معقــول کھانــا اور رہائــش فراہــم کرتــا ہــے )یعنــی، آپ کھانــے اور رہائــش  	

کــے  لیــے ادائیگــی نہیــں کرتــے(، تــو آپ کــم ازکــم 1,000 قطــری ریــال کــی ُبنیــادی اجــرت کــے حقــدار 
ہیــں۔

اگــرآپ کا آجــر آپ کــو معقــول رہائــش فراہــم کرتــا ہــے مگــر آپ کــو کھانــا فراہــم نہیــں کرتــا، تــو  	
آپ کــم از کــم 300 قطــری ریــال کــے غذائــی االؤنــس کےحقــدار ہیــں، جــو کــہ 1,000 قطــری ریــال کــی 
ُبنیــادی اجــرت کــے عــاوہ ہــے۔  اِس ُصــورت میــں آپ کــو کــم ازکــم 1,300 قطــری ریــال ماہانــہ ِملنــے 

چاہئیــں۔
اگــرآپ کا آجــر آپ کــو رہائــش یــا کھانــا فراہــم نہیــں کرتــا ہــے تــو آپ کھانــے کــے لیــے کــم از کــم 300  	

قطــری ریــال اور رہائــش کــے لیــے کــم از کــم 500 قطــری ریــال کــے حقدارہیــں جــو کــہ کــم ازکــم  
قطــری ریــال کــی ُبنیــادی اجــرت کےِعــاوہ ہــے۔ اس صــورت میــں آپ کــو کــم از کــم 1,800 قطــری 

ریــال ماہانــہ ِملنــے چاہئیــں۔

کیا کم ازکم اجرت کا اطالق قطر میں تمام کارکنان پر ہوتا ہے؟

جــی  ہــاں۔ کــم ازکــم اجــرت کا اطــاق قطــر میــں تمــام کارکنــان پــر ہوتــا ہــے اس بــات ســے قطــع نظــر 
کــہ وہ کــس ُملــک ســے آئــے ہیــں، اور کــون ســی ُمازمــت کررہــے ہیــں۔ اس میــں گھــروں میــں کام 

کرنــے والــے مــرد اور خواتیــن شــاِمل ہیــں۔ 

کم از کم تنخواہ کا اطالق کب ہوگا؟

کم سے کم تنخواہ کا اطاق ہفتہ 20 مارچ 2021 سے ہوگا۔

نئی کم از
کم اجرت

کارُکنان کے لیے
کلیدی معلومات

قطرکــی حکومــت نــے ایــک کــم از کــم اجــرت اختیــار کــی ہــے جــس 
کا اطــاق مــارچ 2021 کــو عمــل میــں الیــا جائــے گا۔ نئــی کــم ازکــم 
ــا ہــے تاکــہ کارکنــان اور اُن کــے اپنــے  اجــرت کــو متعــارف کرایــا گی
وطــن میــں موجــود خاندانــوں کــے لیــے طــرِز زندگــی کــے معیارات 
کــو بہتــر بنایــا جاســکے۔ اس ســے ملــک میــں موجــود ایــک زیــادہ 

بہتــر اور پیــداواری افــرادی قــوت کــے لیــے بھــی راہ ہمــوار ہوگــی۔



کم ازکم رہائشی اور ِغذائی معیارات کیا ہیں؟

اگــر آپ کا آجــر آپ کــو رہائــش فراہــم کررہــا ہــے تــو، اُنہیــں 2014 کــے وزارتــی فیصلــہ نمبــر 18 میــں معیارات 
کــی تعمیــل کرنــے کــی ضــرورت ہــے۔ اگــر وہ آپ کــو کھانــا فراہــم کرتــے ہیــں تــو، آپ کــو فــی یــوم تیــن 
ــر  ــوں اور واف ــش ہ ــت بخ ــوں، غذائی ــب ہ ــے ُمناس ــار س ــی اعتب ــو ثقافت ــں، ج ــے چاہئی ــے ملن ــہ کھان مرتب

کیلوریــز فراہــم کرتــے ہــوں۔

میرے اوورٹائم کا حساب ِکس طرح لگایا جائے گا؟

بتاریــخ  مــارچ 2021ســے، اوورٹائــم کــے نــرخ کــو نئــی کــم از کــم ُبنیــادی اجــرت کــی ُبنیــاد پــر پونــا چاہیــے۔ یــہ 
آپ کــے کانٹریکــٹ کــی شــرائط پــر ُمنحصــر ہوکــر زیــادہ بھــی ہوســکتی ہــے۔ 

لیبر قانون کے آرٹیکل 74 کے ُمطابق، اوورٹائم کا نرخ، آپ کے عام گھنٹہ وار نرخ جمع ٪25 ہے۔
تاہــم، اگــر آپ اپنــی تعطیــل والــے دن کام کرتــے ہیــں تــو آپ کــو عــام گھنٹــہ وار نــرخ جمــع ٪50 کا اوورٹائــم 

ــا چاہیے۔ ِملن
اگــر آپ ایــک شــفٹ کارکــن نہیــں ہیــں اور آپ 21:00 اور 03:00 کــے درمیــان کام کرتــے ہیــں، تــو آپ کــو عــام 

گھنٹــہ وار نــرخ جمــع ٪50 کا اوورٹائــم ِملنــا چاہیــے۔
 

میری ُمالزمت کے ِاختتام پر گریجویٹی کا حساب ِکس طرح لگایا جائے گا؟

 اگــر آپ کا کانٹریکــٹ  مــارچ 2021 کــے بعــد ختــم ہوتــا ہــے تــو آپ کــی ُمازمــت کــے اختتــام پــر گریجویٹــی کا 
نئــی کــم ســے کــم ُبنیــادی اجــرت کــی ُبنیــاد پــر تخمینــہ لگانــا چاہیــے )لیبــر قاُنــون کا آرٹیــکل 72(.

میرے موجودہ ُمعاہدے کے تحت َمیں نئی کم از کم تنخواہ سے کم تنخواہ 
وُصول کررہا ُہوں۔ کیا ِاس نئے قاُنون کا ِاطالق مجھ پر ہوتا ہے؟

جــی ہــاں، کــم ازکــم تنخــواہ کــے نفــاذ کــے بعــد، آپ پــر نیــا قاُنــون الُگــو ہوتــا ہــے، اس بــات ســے قطــع 
نظــر کــہ آپ کــے موُجــودہ ُمعاہــدے میــں کیــا رقــم بیــان کــی گئــی ہــے۔ 20 مــارچ 2021 ســے آپ کــے آجــر 
پــر قانونــی طــور پــر یــہ ِذّمــے داری ہــے کــہ وہ آپ کوکــم ازکــم ماہانــہ تنخــواہ ادا کــرے، خــواہ آپ کــے 

ُمعاہــدے میــں اس  QAR1،000 ســے کــم رقــم بیــان کــی گئــی ہــو۔
ــتخط  ــر دس ــدے پ ــے ُمعاہ ــک نئ ــہ ای ــں ک ــات درکار نہی ــہ ب ــے ی ــر س ــے آج ــں آپ اور آپ ک ــون می اس قاُن
کریــں تاکــہ آپ کــو نئــی تنخــواہ ِمــل ســکے۔ تاہــم، ایــک آجــر کــے لیــے یــہ ایــک اچھــا معمــول ہــے کــہ 
تنخــواہ اور شــرائط و ضوابــط میــں نئــے قاُنــون ســے الئــی گئــی کوئــی ســی بھــی تبدیلیــوں کــو تحریــری 

طــور پــر بتائــے۔

اگر َمیں پہلے ہی سے نئی کم از کم اجرت سے زیادہ اجرت وصول کررہا ُہوں تو 
کیا َمیں ُمتاثر ُہوں گا؟

ضــروری نہیــں۔۔ اگــر آپ کــی ُبنیــادی اجــرت، کھانــا اور رہائــش قانونــی طــور پــر درکار ســطح ســے پہلــے 
ہــی اوپــر ہیــں تــو آپ کــے آجــر کــے لیــے الزم نہیــں کــہ وہ آپ کــی اجــرت میــں اضافــہ کــرے۔ آپ زیــادہ 
تنخــواہ یــا مزیــد مراعــات کــے لیــے مذاکــرات کرنــے کــی کوشــش کرســکتے ہیــں مگــر اس کــے لیــے آپ 

کــے آجــر کــی رضامنــدی ضــروری ہوگــی۔



کیا میرا آجر میری اجرت کو نئی کم ازکم اجرت تک کم کرسکتا ہے؟

اگــر آپ کا آجــر آپ کــی اجــرت کــو نئــی کــم ازکــم اجــرت کــی ســطح تــک کــم کرنــے کــی کوشــش کرتــا ہــے، 
تــو یــہ ُمعاہــدے کــی خــاف ورزی ہوگــی اور آپ ایــک شــکایت دائــر کرســکتے ہیــں۔

نئــے وزارتــی فرمــان کا آرٹیــکل 72 یــہ بیــان کرتــا ہــے کــہ آپ کا آجــر نئــی قانــون ســازی کــو ایــک وضاحــت 
ــر اســتعمال نہیــں کرســکتا کــہ آپ کــی تنخــواہ کــو کــم کــردے اور آپ کــو ایســی شــرائط  کــے طــور پ

پیــش کــردے جــو آپ کــے موجــودہ ُمعاہــدے میــں دی گئــی شــرائط ســے کــم پســندیدہ ہــوں۔ 

مجھے کیا کرنا چاہیے اگر مجھے  مارچ 2021 کے بعد کم از کم اجرت سے بھی 
کم اجرت موصول ہو؟

آپ کــو یــہ معاملــہ اپنــے آجــر، اور/یــا وزارِت انتظامــی ترقــی، افــرادی قــوت اور معاشــی امــور کــو اِّطــاع 
info@adlsa.( پــر یــا بذریعــہ ای میــل )دیــں۔ آپ لیبــر ریلیشــنز ڈپارٹمنــٹ پــر بــذاِت ُخــود، ہــاٹ الئــن)16008

gov.qa( ایــک شــکایت جمــع کــرا ســکتے ہیــں.
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