
Date   التاريخ 

 

DEMAND LETTER 
To.M/s. MIRACLE EMPLOYMENT SERVICE  

P.O.Box:20525, Baluwatar 

Kathmandu, Nepal 

GOVT.LICENSE:719/064/065 

We request you to select and recruit the following 

suitable personnel for our company from Nepal as 

per the details given below.  

Visa details : : 

Visa No. ......... 

Issue date ……..Expiry date:........ 

 

 خطاب طلب عمالة 
 

ميريكال لخدمات التوظيفادة/ سال  

نيبال  –كاتماندو /  بالووتر  20525ص.ب   

   065/064/719رخصة رقم 

 

ختيار وتعيين الموظفين المناسبين فوضناكم  إلنود إفادتكم بأننا قد 

.لشركتنا من نيبال وفقًا للتفاصيل الواردة أدناه  

 بيانات التأشيرات : 

. ......... :رقم التأشيرة  

                 ..... النتهاء...اتاريخ  ...... تاريخ االصدار 
 

SN Profession المهنة 
Number of workers Salary 

(SR) 

Salary 

(in words ) 

Food 

Allowance Male Female Total 

         

         

The following Terms & conditions shall be included in the contract 
 يجب تضمين الشروط واألحكام التالية في العقد المبرم بين الطرفين

1) Period of Employment: Two years(renewable)  

2) Place of employment: (Country & City). 

3) Air Ticket: Air ticket will be provided by company for 

joining the Company for the first time (KTM-Country) 

and & returning home after contract completion. 

4) Visa charge is borne by Company itself and will not be 

deducted in workers' salary 

5) Working Hours: 8 hrs per day, 6 days per week (48 hrs 

per week) 

6)  Over time :Minimum 1.5 times of the  salary  per hour 

7) Probation Period: 90 days from date of entry into 

country 

8) Resident Permit:  Resident Permit will be provided by 

the company free of cost  

9) Accommodation : Free bachelor accommodation should 

be provided by the company 

10) Water, Electricity & gas : should be provided by the 

company 

11) Medical Insurance : provided by the company 

12) Transportation: 

• Transportation (Bus): Provided by the company  

(to and from the work site)  

• Transportation vehicle : provided by company 

13) Uniform, and Safety Materials : provided by the 

company 

14) Annual paid Leave : minimum 21 days  per year  

15) Trip Allowance (for Heavy Driver) 

16) Other Terms & Conditions : as per Labor Law 

 )للتجديددة التوظيف: سنتان )قابلة م .1

 )مكان العمل: )الدولة والمدينة .2

تذكرة طيران: سيتم توفير تذكرة طيران من قبل الشركة  .3

والعودة  البلد(  –مرة )كاتماندو لالنضمام إلى الشركة ألول 

 .إلى الوطن بعد انتهاء العقد

تتحمل الشركة رسوم التأشيرة ولن يتم خصمها من رواتب  .4

 العمال

 48أيام في األسبوع ) 6اليوم ، ساعات في  8ساعات العمل:  .5

 (ساعة في األسبوع

 مرة على األقل من الراتب في الساعة 1.5: العمل اإلضافى .6

 الدولةيومًا من تاريخ الدخول إلى  90فترة االختبار:  .7

تصريح اإلقامة: سيتم توفير تصريح اإلقامة من قبل الشركة  .8

 مجانًا

 مجانيًا للعزاباإلقامة: يجب أن توفر الشركة سكنًا  .9

 والكهرباء والغاز: يتم توفيرها من قبل الشركةالماء  .10

 التأمين الطبي: مقدم من الشركة .11

 :نقلتال .12

 من وإلى موقع العمل النقل )الحافالت(: مقدم من الشركة •

 : مقدمة من الشركةالشركة  سيارة •

 الزي الموحد ومواد السالمة: مقدمة من الشركة .13

يومًا على األقل في  21: اإلجازة السنوية مدفوعة األجر .14

 السنة

 تنقل للسائق الثقيل بدل  .15

1   شروط وأحكام أخرى: حسب قانون العمل .6

Name: 

Designation: 

Signature: 

 :اإلسم 

 الوظيفة: 

 التوقيع: 

 


