
Date:  

EMPLOYMENT CONTRACT 

 

Visa No: ........  

Issue Date: ........... Expiry Date........... 

This agreement is made and entered into ... date... 

M/S …………............. type postal address, type name of the city, 

-country- , (herein called the company as First party) through our 

lawful attorney present in Nepal and 

Mr :                                                       

Nationality  : Nepali 

Passport No  :                                 

Place of issue :                                     Date of issue: 

In his capacity as the Second Party hereby agreed the following 

terms and conditions. 

 التاريخ: 

 عقد عمل

 :تفاصيل التأشيرات

 ...........تاريخها......................:.......تأشيرة رقم 

 تم إبرام هذا العقد ودخل حيز التنفيذ في اليوم ........من شهر .......

  -الدولة  –بين شركة .......... ص.ب.....)في مدينة.....( 

)والتي يشارإليها فيما بعد بالطرف األول( وذلك من خالل وكيلنا الشرعي   

 هورية نيبال الديمقراطية. وبين المتواجد في جم

 /  السيد

              نيبالي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم :

 الصادر في مدينة                               بتاريخ.

بصفته الطرف الثاني في  هذا العقد ولقد تم اإلتفاق علي الشروط واألحكام 

 التالية:

1- The SECOND PARTY agreed to work with the first party as 

: ……   with the basic salary of ………       

(in words …………………)  and free food or minimum 

……. for food per month. 

2- Period of Employment : Two years ( Renewable)  

3- Place of employment: type city name – country) 

4- Air Ticket by company: for joining the company for the first 

time (KTM-country) and returning after contract completion. 

5- Visa charge is borne by Company itself and will not be 

deducted in workers' salary 

6- Working Hours: 8 Hrs per day , 6 days per week (48 hrs per 

week) 

7- Over time : Minimum 1.5 times of the salary per hour . 

8- Probation Period: 90 days from date of entry into KSA. 

9- Resident permit: Resident permit will be provided by the 

company free of the cost. 

10- Accommodation: Free Bachelor accommodation should be 

provided b the company. 

11- Water, Electricity & Gas: Should be provided by the company 

12- Medical and Work Insurance: Provided by the first party. 

13- Transportation : 

a. (a) Transportation: provided by the first party from 

residence to work place & from work place to residence. 

b. Transportation vehicle: Provided by the first party. 

14- Uniform , and Safety Materials :   Provided by the  Company 

15- Annual paid Leave: minimum 21 days per   year. 

16-  Trip allowance (for heavy driver)  

17- In case of death of the applicant during the contract period, the 

First Party shall agree to repatriate the remains of the deceased 

at the expense of the company. Both in the case of death and 

injury, compensation shall be paid according to the Labor Law 

of the host country.  
18- Other Terms & Conditions : as per Labor Law 

لقد وافق الطرف الثاني للعمل مع الطرف األول بوظيفة )............(  .1

مع طعام مجانى أو بدل براتب شهري وقدره ............. )...................( 

 طعام بقيمة ..... 

  مدة العقد سنتين قابلة للتجديد  .2

 )مدينة ...........( -الدولة - -مكان العمل في  .3

في بداية    -الدولة –يتحمل الطرف األول  تذكرة سفر من كتماندو الى  .4

 تعيينه بالشركة وكذالك تذكرة ذهاب وإياب عند اكماله سنتين بالشركة .

 تتحمل الطرف األول رسوم اإلقامة، واليجب خصمها من راتب العامل. .5

في  ساعة 48أيام في األسبـــــوع )  6ساعات في اليوم ،  8ساعات العمل:  .6

 األسبوع(

على األقل من ساعات العمل من 1، 5العمل اإلضافى : يحتسب بواقع  .7

 الراتب األساسي

الفترة التجريبية : مدتها تسعون يوماً تبدأ من تاريخ دخول العامل أراضي  .8

  -الدولة –

تستخرج للعامل رخصة اإلقامة من قبل الطرف األول  دون أي رسوم  .9

 عليه.

1  المتزوجين من قبل الطرف األول   يمنح السكن المجاني لغير .0

1  يمنح العامل خدمات الماء والكهرباء والغاز من قبل الطرف األول مجانا .1

1  تؤمن الشركة للعامل تأمن طبي مجاني  .2

1  التنقالت: .3

) أ ( النقل: ترحل الشركة العامل بالحافلة أو غيرها من وسائل النقل من 

 السكنالسكن الي موقع العمل ومن موقع العمل الي 

 )ب( تُؤمن الشركة سيارات خاصة للموطفين 

1 الزي ، أدوات السالمة : أن تمنح الشركة العامل الزي الذي  يتالئم مع   .4

 طبيعة العمل وكذالك أدوات السالمة.

1  يوماً على األقل   21اإلجازة السنوية :  .5

1  أن تمنح الشركة عالوه بدل رحلة لسائقي الشاحنات الثقيلة . .6

1 عامل في فترة سريان العقد ، يلتزم الطرف األول بترحيل في حالة وفاة ال .7

الجثمان علي نفقة الشركة ، وايضاً في حالتي وفاة العامل او إصابته  في 

 العمل يتم تعويضه وفقا لقانون العمل  في الدولة المضيفة.

1 الشروط واألحكام األخري التي لم تُذكر: سوف تكون وفقا علي ما  .8

 عمل والعمال في الدولة المضيفة.منصوص عليه في قانون ال

 

 

First Party 

Name: 

Designation : 

Signature :  

Second Party 

Name: Bedu Uprety 

Designation :Chairman 

Signature : 

 


