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An introduction to workplace
Joint Committees 

Your voice is important! Your voice is important!

एउटा कामदारको �पमा, तपा	को आवाज मह�पूण� छ! तपा	लाई बो�न वा एउटा रा�ो 
धारणा िदनलाई कुनै सम�ा आउन स�छ। तर तपा	ले �व�ापनलाई कसरी भ� स�ु ��छ 
त? एउटा तिरका भनेको एक संय�ु सिमितबाट तपा	को आवाज सुिनन ेि�ित बनाउनु हो। 

कतारको �म िनयम अनुसार, ३० जना भ�ा बढी कामदार भएका क¡नीह�ले एक 
संय�ु सिमित बनाउन स�े छन।् एक संय�ु सिमितले तपा	को क¡नीबाट समान 
सं£ामा कामदारह� र �व�ापकह�लाई एकै ठाउँमा ¦ाउँदछ। 

यिद तपा	सँग कुनै सम�ा वा सुझाव छ भने, एउटा संय�ु सिमितमा भएका 
कामदार ©ितिनिधले �व�ापनसँग «सबारे छलफल गन� स®छन।् 

संय�ु सिमितह�ले काय��े̄ का मह�पूण� िवषयह�बारे छलफल गन� क±ीमा पिन मिहनाको एक पटक बठैक गद�छन।्

उनीह� कितको अ²रालमा बठैक गद�छन?्

कामदारह�को ©ितिनिध� कसले गद�छ?
कामदारह�ले चुनाव माफ� त दईु वष�कालािग संय�ु सिमितमा ब´ ेआµनो ©ितिनिधको छनोट गद�छन।् 
उनीह�ले कामदारह�को चासोह�लाई सु� ेर «सबारे छलफल गन¶ काय�ह� गद�छन।् उनीह�ले संय�ु 
सिमितको बठैकह�मा सहमित भएका कुराह�लाई कामदारह�का बीचमा सूिचत पिन गद�छन।्

के म एक उ¸देवार ब� स®छु?यिद तपा	को क¡नीमा एउटा संय�ु सिमित छ भने, तपा	 एक कामदार ©ितिनिधकोलािग गिरने 
चुनावमा उ¸देवारको �पमा उठ्न पाउनु �नेछ।
चुनावमा उठ्ने उ¸देवार ब�लाई क¡नी¹ारा िसध ैिनय�ु गिरएका अथवा ठेकेदार वा एज»ेीको 
अ²ग�त रहरे सोही क¡नीमा काम गरेका सब ैकामदार हकदार ��छन।् 
य¼िप तपा	सँग अिनवाय� �पमा एक वधै स½झौता �नु पन¶छ, तपा	ले क±ीमा एक वष�को सेवा अविध 
पुरा गरेको �नु पन¶छ र तपा	 कुनै पिन �व�ापकीय पदमा नरहकेो ि�ित �नु पन¶छ। 

के मैले कुनै भु�ानी पाउनेछु?एक संय�ु सिमित सद� ब�ा कुनै अितिर� भु�ानी पाइँदैन, तर तपा	लाई 
आµनो कत��को पालना गन� िदन भने काम गन¶ अविधमा पिन समय िनका�न अनुमित ©ाÁ �नेछ। 

तपा	को मानव संसाधन िवभागले तपा	को क¡नीमा एउटा संय�ु सिमित चुनाव �न लागेको र «ो 
कसरी गिरँदैछ भ� ेकुराको घोषणा गन¶छ। 

एउटा चुनाव �न लागेको कुरा मैले कसरी थाहा पाउँछु?

के म िनवा�िचत भएँ भने मलाई तािलम िदइनेछ?

यिद िनवा�िचत �नु भएमा, तपा	लाई आµनो नया ँभूिमका र िज¸वेारीकाबारे तािलम ©दान गिरने छ।

मैले थप जानकारी कहा ँपाउन स®छु?

थप जानकारीकालािग िनÃ वेबसाइट हनेु�होस:् www.ilo.org/qatar-office

संय�ु सिमित के हो त?

एउटा संय�ु सिमितले मलाई कसरी मÄत गद�छ?


