
 
Application for Guarantee and Undertaking 

 

H.E. Ambassador, 

Embassy of Nepal 

I, (….Name …)the sponsor/employer/owner/Director/General 

Manager/Personnel Manager of the ……………Company   

(Company registration card attached herewith), authorized 

legally to decide and sign this undertake hereby declare the 

following: 

 

1. The attached Demand letter, Power of Attorney, Agency 

Agreement, Employment contract, Guarantee letter and all 

other documents submitted herewith are the part of this 

undertaking. 

2. Embassy of Nepal shall be informed of the arrival of the 

employees within three months their profession, salary. 

Status of residence permit. 

3. Embassy of Nepal and its officials can have the  access to 

the accommodation of the employees and office for the 

purpose of inspection. 

4. The salary of the employees shall be given within two 

weeks of the completion of the every working months. The 

employees shall not be deprived of basic salary in case of 

failure to provide them employment by the employer even 

for a short period.  

5. The (..Number ) workers mentioned in our demand letter 

dated ………….. reference no..... will be deployed only in 

our company throughout their contract period. 

6. All the employees shall be provided with time card for 

calculation of overtime allowance. 

 

7. The employees once recruited directly by the company 

though its authorized recruiting agency, will not be 

relegated or downgraded in terms of position, salary, 

benefits and work at any cost. The position and category of 

the employees shall be decided only prior to selection and 

recruitment. 

8. The photocopy of the employment contract issued by the 

company and certified with original signature and stamp 

with authorized recruiting agent at the time of departure 

from Nepal will be considered as legally valid contract for 

the purpose of clause no.6 mentioned above and no 

contract shall be made with less salary and benefits after 

arrival. 

9. Fees/cost of residence permit, medical, electricity, water 

and accommodation shall be solely born by the employer. 

Employer shall also bear the fines, if any, because of the 

delay in the processing of above cases. 

10. The employees shall be repatriated within one month after 

the completion of the contract with all his rights except in 

the cases mutually agreed to stay longer. 

11. Employer shall be fully responsible for the salary and other 

facilities of employees even if they are supplied to other 

employer/so 

12. In case of any misunderstanding/dispute between employer 

and the employees/, Embassy of Nepal shall be contacted 

first for the amicable settlement of the grievances. 

13. All other terms and conditions not mention herein shall be 

subject to the legal provisions of the (country) 

 

 

 

 

Signature  

Full Name:  

ID No. 

Tel No.  

Fax No. 

Email: 

 خطاب للضمان والتعهد

 

 سفير السعادة 

 جمهورية نيبال 

....)المرفق صورة  لشركة أتعهد أنا....... مدير/ مدير شئون الموظفين 

 لشركة ا( مفوضاَ تفويضاَ شرعيا  من قبل هذه الشركةالسجل التجاري لهذه 

الشروط  عيقوللت الشركةبأن أتعهد و أُوقع و أتخذ قراراَ نيابة عن هذه 

 : التالية

 

وعقد العمال  اإلستقدامالمرفق والتوكيل واتفاقية  ةطلب عمال. خطاب 1

المبرم وخطاب الضمان وكل المستندات المرفقة هي جزء من من هذا 

 التعهد.

 

وذلك خالل ثالثة  امل بوقت وصول العسفارة نيبال  الشركة. أن تخطر 2

 .هواجراءات استخراج اقامت هووظيفت هوكذلك مرتب وصولهأشهر من وقت 

  

وكذلك  العمال يُحق لسفارة نيبال ممثلةً في موظفيها أن تزور موقع سكن .3

 .العمال لإلطمئنان علي أوضاع  الشركة

في مدة أفصاها  فين والموظ العمال أو المؤسسة رواتب  الشركة تدفع. أن 4

اسبوعين عن كل أي شهر منصرم وأن ال تُحرم العامل أو الموظف من 

راتبه االساسي حتي ولو لمدة وجيزة في حال فشل صاحب العمل في تأمين 

 العمل له. 

سوف يعملون رقم ..... إن عدد العمال المذكورين في عقدنا المؤرخ ....5

 برم لدى الشركة خالل فترة العقد الم

 

بكروت عمل الدوام اإلضافي إلحتساب  ينوالموظف مال . أن تُزود كل الع6

 . مساعات العمل اإلضافية لحفظ حقوقه

 

. عندما تتعاقد مباشرة عن طريق مندوبها المفوض في نيبال،هذا الينفي 7

التقييد بالشروط المنصوص عليه في العقد مثل المرتب والعالوات بأي حال 

 مقبل إختياره العمال ب توضيح طبيعة العمل وفئات من األحوال ، يج

 . موتوظيفه

 

ومختومة ومصدقة  األصل  الشركة. صورة من عقد العمل صادرة من 8

نييال ويعتبر هذا  هقبل مغادرت الشركةىمن قبل وكيل التوظيف المعتمد لد

المذكورة أعاله وال يُحق  ( 6العقد شرعيا وساري المفعول وفقا للمادة )

إبرام عقد آخر بشروط وامتيازات  أقل بعد وصول العاملة للمملكة  شركةلل

 العربية السعوديية. 

. كل تكاليف ورسوم استخراج اإلقامة  وكذلك التأمين الطبي ورسوم 9

الكهرباء والمياه والسكن واية غرامات ناتجة عن التأخير أو من هذا القبيل 

وإن وُجدت، هي مسئولية الكفيل المباشرة ألنه هو السبب  المباشر في ذلك 

 التاخير. 

خالل شهر من مدة  )الدولة( أراضي  فينوالموظ لعمال در ايغا. أن 10

إنتهاء العقد ما لم يتم اإلتفاق بين الطرفين علي تمديد مدة العقد وذلك بعد 

 .مومستحقاته مكافة مرتباته متقاضيه

. أن يتحمل المستخدم كل المسؤولية  الناتجة عن تأخر راتب العامل 11

أخري  شركة  وعالواته ومستحقاته في حال انتقال هذه العامل للعمل لدي

 طالما تحت كفالة ذلك الكفيل. 

 شركةل. في حال نشوب أي خالف أو نزاع بين الكفيل والعامل ينبغي ل12

 اإلتصال على السفارة  أوال لحل ذلك النزاع بالطرق الودية. 

.كل الشروط واألحكام التي لم يتم ذكرها في هذا الشأن سوف تخضع 13

 عودي. ألحكام  قانون العمل والعمال الس

 

 توقيع ال
 اإلسم بالكامل

  رقم الهوية

  رقم التلفون

 رقم الفاكس

 يالبريد اإللكترون

 


