STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT FOR INDIAN
DOMESTIC SERVIVE WORKERS (DSW) BOUND FOR
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
UNDER ARTICLE 3(IV) OF AGREEMENT ON LABOUR
COOPERATION ON DOMESTIC SERVICE WORKERS
SIGNED BETWEEN INDIA AND KINGDOM OF
SAUDIARABIA
This employment contract is executed and entered
into by and between:
A. Employer:

இந்திாவிலிருந்து சவூதி அரபிாவுக்கு லரும் வீட்டுப்

.

பணிாரர்களுக்கான முறமான பணி ஒப்பந்தம்

,

இந்திா சவூதி அரபிா ஆகி இருநாடுகளுக்கும் இறையியான
பணிாரர் ஒத்துறறப்பு ஒப்பந்தந்தின் பிரிவு 3(IV)ல்

.

உள்ரலற்றின் அடிப்பறையில் அறக்கப்பட்டுள்ரது

இந்ே பணி ஒப்பந்ேம் கீழ்கண்ைவர்களுக்கு இடையில்
இற்மப்படுகிமது:
A.
:

Name

பபர்

National ID Number

தேசி அட்டை எண்

Visa Number from KSA

சவூதி அதபிா விசா எண்

Address:
Street
District
City
Civil Status
Contact Numbers
Mobile

,

இந்த ஒப்பந்தம்

முகவரி

பெரு
ாலட்டம்
நகம்

உள்நாட்டு நிடய
பொடர்பு
ண்கள்

Telephone

Email

hereinafter called the Employer Represented in the
Kingdom of Saudi Arabia by Saudi Recruiting
Agency:
Name:

சவூதிஅதபிாவுக்கு முகவாக இருந்து
சசல்படும் சவூதி தவடயவாய்ப்பு நிறுவனத்ோர்,
இேன் பின்னர் ‘நிறுவனர்’ என்று
குறிப்பிைப்படுவர்.
பபர்:

License no.
Telephone

Address:
street
District
City
Contact No.

E-mail:

:

B.Domestic Worker:

B. உள்நாட்டு பணிாரர்:

Name

பபர்

Position

பணி நிலய

Address in India:

இந்தி முகலரி:

Civil Status

உள்நாட்டு நிலய

Contact No.

பொடர்பு ண்.

Passport No.

கடவுச் சீட்டு ண்.

Place of Issue

விநியாக இடம்

Date of Issue

வினியாக யெதி

next of kin

பநருங்கி உமவினர்

Relationship

உமவு முலம

Contact No.

பொடர்பு ண்

Address:

முகலரி:

Details of Bank account held in India

இந்திாவில் லங்கி கணக்கு விலம்

Name of
Bank
Account
No.
Address:

லங்கியின்

herein after called DSW Represented in India by Indian
Recruitment Agency if used by DSW:

பபர்
கணக்கு ண்
முகலரி:

இேன் பின்னர் ‘வீட்டுப் பணிாரர்’ என்று
குறிப்பிைப்படுவர். வீட்டுப் பணிாரர், இந்திாவில்
இருக்கும் இந்தி தவடய வாய்ப்பு நிறுவனத்தின்
மூயாக வந்திருப்பின், அேன் விவம்:

Name:

பபர்:

License no.

உரிம் ண்.

Address:
street
District
City
Contact No.

E-mail:
The employer and the DSW hereby voluntarily bind
themselves to the following terms and conditions:
1. Site of Employment: ……………………………………….
In case of any change in the site of employment the
Saudi recruitment agency shall inform the same to
the Embassy of India.
2. Contract Duration: The contract shall be valid for
a period of two years commencing from the date of
arrival of the DSW in KSA. The monthly wages shall
be calculated for payment from such date.

முகலரி:
பெரு
ாலட்டம்
நகம்
பொடர்பு
ண்
.
மின்னஞ்சல்:

நிறுலனத்தினரும் உள்நாட்டு பணிாரரும் கீழ் காணும்
விதி
முலமகள்
ற்றும்
நிபந்ெலனகள்
மூயம்
ற்படுத்திக்பகாள்ளும் ஒப்பந்ெம் ன்னபலன்மால்:
1. பணி இைம்:……………………………………….
யெனும் பணி இட ாற்மம் பசய்யின் சவுதி ஆட்யசர்ப்பு
நிறுலனம் முலமாக இந்தி தூெகத்திடம் அறிவிப்பு பசய்
யலண்டும்.
2. ஒப்பந்ே காயம்: உள்நாட்டு பணிாரர் சவுதி
அயபிா லந்ெலடந்ெ யெதியிலிருந்து 2 லருடம் லல
உள்ரானொக இருக்க யலண்டும். ாெ சம்பரமும் அலர்
லந்ெலடந்ெ யெதியிலிருந்து கணக்கிட யலண்டும்.
.

3. In accordance with the regulations prevailing in 3. இரு நாடுகளிலும் விாபித்திருக்கும் விதிமுலமகளுக்கு
ற்ப,
நிறுலனத்தினரும்
உள்நாட்டு
பணிாரரும்
both countries, the DSW and the employer agree on ஒத்துக்பகாண்ட ாெ சம்பரம் சவுதி ரிால் …………...
a monthly salary of SR …………...
4. The employer shall help the DSW to open a bank
account in KSA subject to applicable SAMA rules.
The wages shall be deposited regularly at the end of
every month in the said account. The passbook or
deposit slip or their equivalent shall be given to the
DSW and remain in her/his custody. The employer
shall help the DSW to remit her/his salary through
proper banking channels.

4. SAMA விதிமுலமகளின் படி நிறுலனத்ொர் உள்நாட்டு
யசலல பணிாரருக்கு சவுதி அபிாவில் லங்கி கணக்கு
திமந்து பகாடுக்க யலண்டும். ாெ சம்பரமும் முலமாக
சவுதி
அயபிாவில்
உள்ர
லங்கி
கணக்கிற்கு
ாெந்யொறும் பசலுத்ெப்பட யலண்டும். லங்கியின் கணக்கு
புத்ெகம் அல்யது ஷீது அல்யது அெனுடன் பொடர்புலட
விலங்கள்
உள்நாட்டு
யசலல
பணிாரரிடம்
ஒப்பலடக்கப்பட யலண்டும். முலமான லங்கி ெடங்கள்
மூயாக பணிாரர் ென்னுலட ஊதித்லெ அனுப்ப
நிறுலனத்ொர்
பணிாரருக்கு
உெவிாக
இருக்க
யலண்டும்.

5. DSW shall be provided with continuous rest of at
least eight (8) hours per day. The working hours of
the DSW shall be in accordance with the applicable
local labor law.

5. குலமந்ெ பட்சம் ஒரு நாலரக்கு 8 ணி யந
உலறப்புக்கு பின் பணிாரருக்கு ஓய்வு பகாடுக்கப்பட
யலண்டும்.
பணிாரருலட
பணி
யநம்
சவுதி
அயபிாவின் பொழியாரர் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டொக
இருக்க யலண்டும்.

6. DSW shall be entitled to one day rest per week.

6. உள்நாட்டு யசலல பணிாரருக்கு லாம் ஒரு நாள்
விடுமுலம அளிக்கப்பட யலண்டும்.

7. The employer shall pay for the transportation of
the DSW from the point of origin in India to the site
of employment and back to such point of origin in
India upon expiry of the contract. He shall ensure
that DSW is repatriated in time.

7. ஒப்பந்ெம் முடிலலடயும் காயத்தில் நிறுலனத்ொர்
பணிாரருக்கு
இந்திாவில்
பணிாரருலட
இடத்திலிருந்து
சவுதி
அயபிாவின்
பணி
இடம்
லலயிலும்
மீண்டும்
சவுதி
அயபிாவின்
பணி
இடத்திலிருந்து
இந்திாவின்
பணிாரரின்
பசாந்ெ
இடத்திற்கு திரும்புலெற்குரி பணத் பொலக அளிக்கப்பட
யலண்டும்.

8. The employer shall provide DSW suitable and
sanitary living quarters as well as adequate food. In
case the DSW so desires the employer shall pay a
mutually agreed amount in lieu of food

8. நிறுலனத்ொர் பணிாரருக்கு பபாருத்ொன ெங்குமிட
லசதிலயும் அயெ யபான்று யபாதுான உணவும் அளிக்க
யலண்டும். பணிாரர்
யகாரும் பட்சத்தில்
பஸ்ப
ஒப்பந்ெதின் யபரில் உணவுக்காகும் பசயவுத் பொலகல
நிறுலனத்ொர் பகாடுக்க யலண்டும்.

9. For medical reasons, the DSW shall be allowed to
rest and shall continue to receive her/his regular
salary. The employer shall bear all expenses incurred
in such medical treatment.

9. ருத்துல ரீதிான காணத்திற்க்காக, பணிாரர் ஓய்வு
டுப்பெற்கும் லறல யபால் ென்னுலட ஊதித்லெ
பபறுலெற்கும் அனுதி அளிக்கப்பட யலண்டும். இது
யபான்று ற்படும் ருத்துல சிகிச்லசக்கு நிறுலனத்ொர்
பபாறுப்பு ற்க யலண்டும்.

10. The DSW is entitled to:
(i) paid vacation of 15 days at the end of one year of
service.
(ii) paid vacation leave of thirty (30) days on
completion of two years of service with a round trip
economy class ticket to India. Where the DSW had
availed leave under sub clause (i) above this
period of 30 days shall be reduced to 15 days.

10. பணிாரர் கலனத்திற்கு:
(i) ஒரு லருட பணி முடிவில் 15 நாட்கள் ஊதித்துடன்
கூடி விடுமுலமயும்.

11. In case of death during employment, the
employer shall transport the mortal remains and
personal belongings of DSW to her/his kin in India
as soon as legally possible. In case the repatriation
of remains is not possible, appropriate funeral may
be arranged by employer after obtaining the
approval of embassy of India.

11. பணி இடத்தில் பணிாரர் இமக்க யநரிட்டால், சட்ட
ரீதிாக
முடிந்ெ
லல
விலவில்
பணிாரரின்
சடயத்லெயும்
அலரின்
உலடலகலரயும்
நிறுலனத்தினால் அனுப்பி லலக்கப்பட யலண்டும். அனுப்பி
லலக்க
முடிாெ
பட்சத்தில்,
இந்தி
தூெகத்தின்
அங்கீகாம் பபற்ம பின் நிறுலனத்தினால் நல்ய முலமயில்
பணிாரரின் சடயத்திற்கு இறுதி சடங்கு பசய்ப்பட
யலண்டும்.
இது
யபான்ம
விளங்களில்
நிறுலனத்ொர்
15
நாட்களுக்குள் பணிாரரின் பநருங்கி உமவினருக்யகா
அல்யது
இந்தி
தூெகத்துக்யகா
பணிாரருக்கு
முலமாக யச யலண்டி கீழ் கண்ட
பொலகல
பசலுத்ெ யலண்டும்:
(i)
அலனத்து சட்ட ரீதிான பாக்கி பொலககள்
(ii)
பணி முடிவின் சலுலக பொலககள் ற்றும்
(iii)
பபாருத்ொன
விதிமுலமகளின்
படி
பபாருத்ொன
இறப்பீட்டு பொலக.

In such cases the employer shall within 15 days of
the death of DSW pay to the next of kin or embassy
of India:
(i)
all legal dues
(ii)
end of service benefit and
(iii)
applicable compensation in accordance
with applicable regulations.

12. (i) The parties to this contract shall endeavor to
resolve dispute, if any, arising out of this contract
amicably through the Ministry of labor.
However if the same cannot be resolved as above,
the contracting parties may refer the dispute to the
appropriate Saudi authorities for conciliation and/or
resolution.
(ii) Both parties shall continue to fulfill their
contractual obligations notwithstanding the fact
that a dispute has arisen or that the process of
conciliation has been initiated.

(ii) இண்டு லருட முடிவில் (30) நாட்கள் ஊதித்துடன்
கூடி
விடுமுலமயும்
ற்றும்
இந்திா
பசன்று
திரும்புெலுக்குரி
பணச்சீட்டும்
லறங்கப்படும்.
துலணப்பிரிவின் கீழ் பணிாரருக்கு விடுமுலம இருக்கும்
பட்சத்தில் (i) யல் பசான்ன 30 நாட்கள் 15 நாட்களுக்கு
குலமக்கப்பட யலண்டும்.

12.(i)
ஒப்பந்ெகார்களுக்கு
த்தியில்
ஒப்பந்ெத்திற்கு
அப்பாற்பட்டு
பிச்சலன
ழுந்ொல்
பொழியாரர்கள்
அலச்சகத்தின் மூயாக ெங்களின் பிச்சலனகலர தீர்க்க
முற்சி யற்பகாள்ர யலண்டும்.
யற் பசான்ன முலமயில் தீர்க்க முடிாெ பட்சத்தில்,
ஒப்பந்த்கர்கள் ெங்களின் சர்ச்லசக்காக தீர்ானம் ற்றும்
சாென
நிலயல
அலட
பபாருத்ொன
சவுதி
அதிகாரிகலர அணுகயாம்.
(ii)சர்ச்லச ழும்பி நிலயயிலும் சாொன நிலயல
ட்ட டுக்கப்படும் சத்திலும் ஒப்பந்ெகர்கள் ெங்களின்
ஒப்பந்ெங்கலர கடலல
பூர்த்தி பசய்
பொட
யலண்டும்.

13. In case of unauthorized absence of the DSW
from the site of employment, the employer shall
inform the competent Saudi authority and the Saudi
recruiting agency. Such agency shall be responsible
for informing the aforementioned absence to
embassy of India.
However if the DSW has reported her/his willful
absence from the site of employment to the
competent Saudi authority and the embassy of
India, the matter shall be referred to the competent
authority for conciliation and or resolution as
provided for in clause 12 hereinabove.

13. ஒரு யலலர முன்னறிவிப்பு இன்றி பணிாரர் பணி
இடத்திற்கு
லவில்லய
ன்மால்,
நிறுலனத்தினர்
முலமாக
சவுதி
அதிகாரிகளிடமும்
ற்றும்
சவுதி
ஆட்யசர்ப்பு நிறுலனத்திடமும் அறிவிப்பு பசய் யலண்டும்.
இது யபான்ம ஆட்யசர்ப்பு நிறுலனங்கள் யற் குறிப்பிட்ட
பணிாரர் லாெலல இந்தி தூெகத்திற்கு அறிவிப்பு
பசய் பபாறுப்புொரிாக இருக்க யலண்டும்.

14. Termination of Contract
(i) The employer may terminate the contract by
serving upon DSW a written notice. Such
termination shall be effected only on the expiry of a
period of 30 days from the date of service of the
notice on DSW. The DSW shall be paid the wages for
this period of 30 days. However if the termination is
intended with immediate effect the notice shall
state the same and shall be accompanied by wages
of two months.
In such case the employer shall also pay for the
expenses incurred on obtaining exit papers and air
ticket to India to effect the departure.

14. ஒப்பந்ே முறிவு

(ii) The employee may also terminate the contract
by giving a written notice of 30 days to the employer
and shall pay the employer an amount equivalent to
one month wage before departure. However, if the
employee terminates the contract with immediate
effect, he/she shall pay an amount equivalent to
two months wage before departure.

(ii) பணிாரரும் ழுத்து பூர்லான 30 நாட்களுடன்

இருப்பினும் பணிாரர் சவுதி அதிகரிகளிடயா அல்யது
இந்தி தூெகத்திடயா பணி இடத்திற்கு பசல்யால
பற்றி அறிக்லக பசய்திருந்ொல், யற் பசால்யப்பட்ட உட்
பிரிவு 12 படி தீர்ானம் ற்றும் சாொன நிலயக்காக
உரி அதிகாரிகளிடம் அணுகப்பட யலண்டும்.

(i) நிறுலனத்ொர்

ழுத்து
பூர்லான
அறிவிப்புடன்
பணிாரர் மீது ெனது ஒப்பந்ெத்லெ முறிக்கயாம். இது
யபான்ம முடிவுறுெல் அறிவிப்பு காயான 30 நாட்கள்
முடிந்ெ ற்றும் காயலதிான பின்னய பசல்படுத்ெப்பட
யலண்டும்.
யலும் இந்ெ அறிவிப்பு காயத்திற்கு பணிாரருக்கு
ஊதிம் லறங்கப்பட யலண்டும். இருப்பினும் இந்ெ
முடிவுறுெல் உடனடி யநாக்கத்துடன் இருந்ொல் அறிவிப்பும்
அலெ முன்னிருத்துானால் இண்டு ாெ ஊதிம் யசர்த்து
லறங்கப்பட யலண்டும்.
இது யபான்ம சங்களில் நிறுலனத்ொர் பணிாரரின்
பலளிச்பசல்யல் யபான்மலற்றிற்கு ஆகும் பசயவுகலரயும்
இந்தி பசல்ய விான பண சீட்டும் லறங்கப்பட
யலண்டும்.

கூடி
முன்னறிவிப்புடன்
ெங்களுலட
ஒப்பந்ெத்லெ
முறிக்கயாம். யலும் ஒரு ாெ ஊதித்திற்கு இலணான
பொலகல நிருலனத்ொருக்கு பணத்திற்கு
பகாடுக்க
யலண்டும்.
இருப்பினும்
பணிாரர்
உடனடிாக
ஒப்பந்ெத்லெ முறிக்க விரும்பினால், அலர் இண்டு ாெ
ஊதித்திற்கு இலணான பொலகல நிருலனத்ொர்க்கு
ென் பணத்திற்கு முன் பகாடுக்க யலண்டும்.
இங்கு யற் கூமப்பட்ட யபான்று பொலகலயும் பலளிச்

The employer on payment of the amount பசல்யலுக்கு யெலலான ஆலணங்கலரயும் நிறுலனத்ொர்
mentioned here in above shall immediately provide உடனடிாக லறங்க யலண்டும்.
necessary papers to effect exit of DSW from Saudi
Arabia.

15.General Provisions:

15.சபாது விதிகள்:

a) The Saudi Recruitment Agency shall be
a) பணிாரரின்
புமப்பாடு
ற்றும்
லருலக
responsible for informing the departure and arrival திட்டங்கலர நிறுலனத்ொரிடம் அறிவிப்பு பசய்லதில்
plan of the DSW in the Kingdom of Saudi Arabia to சவுதி ஆட்யசர்ப்பு நிறுலனம் பபாறுப்புொரிாக இருக்க
யலண்டும்.
the employer.
b) The employer and her/his family members, and b) நிறுலன முெயாளி ற்றும் அலது குடும்பத்ொர் ற்றும்
ஒருலருக்பகாருலர்
பகௌலத்துடனும்
the DSW shall treat one another with respect and பணிாரர்
ரிாலெயுடனும் நடக்க ற்றும் நடத்ெப்பட யலண்டும்.
dignity.
c) The DSW shall work solely for the employer and
his immediate household.

c) பணிாரர்

ென் நிறுலன முெயாளியுடன் ற்றும்
அலது
உலடலகளுடன்
ாத்திய
பணி
புரி
யலண்டும்.

d) The employer shall not deduct any amount from
நிறுலனத்ொர்
ந்ெ
கணம்
பகாண்டும்
the regular salary of the DSW. However deductions d)
பணிாரரின்
ஊதித்லெ
குலமக்க
கூடாது.
இருப்பினும்
may be made for the recovery of any advance
payment made to DSW or on the orders of a பணிாரர் யெனும் முன் பணம் பபற்றிருந்ொல் ட்டுய
competent authority. Such deductions must be ஊதி குலமப்பு ற்றுக்பகாள்ரப்படும். இது யபான்ம
குலமப்புகள்
பணிாரரின்
ஊதி
படிலத்தியயய
reflected in the DSW’s pay slip.
பிதிபலிக்கப்பட யலண்டும்.

e) The employer shall pay the cost of the DSW’s
நிறுலனத்ொர் பணிாரரின் ெற்காலிக குடியுரிம்,
residence permit (iqama), exit/re-entry visa, and e)
final exit visa, including the renewals and penalties பலளிச் பசல்யல் / று நுலறவு சீட்டு ற்றும் இறுதி
பலளிச்
பசல்யல்
சீட்டு,
புதுபித்ெல்
ற்றும்
காய
resulting from delays.
ொெத்திற்கான அபொம் உட்பட அலனத்லெயும் பசயவு
பசய் யலண்டும்.

f) The passport and work permit (iqama) of the DSW f) பணிாரரின் கடவுச் சீட்டு ற்றும்
அலருலட உரித்தில் இருக்க யலண்டும்.
shall remain in her/his possession.

பணி

உரிம்

g) The DSW shall be allowed to freely communicate g) பணிாரர் ென்னுலட குடும்பத்துடனும் ற்றும்
ென்னுலட
பசாந்ெ
பசயவில்
with her/his family and the Indian Embassy/ தூெகத்துடனும்
சுெந்திாக
பொடர்பு
பகாள்ர
அனுதிக்கப்பட
Consulate on her/his personal expenses.
யலண்டும்.

The employer shall explain to the members of
her/his household the provisions of this contract
and ensure that these are observed.

16. Any provision of this Standard Employment
Contract may be altered, amended or substituted
through the Saudi-Indian Joint Committee.

நிறுலனத்ொர் ற்றும் நிறுலன முெயாளி ென்னுலட குடும்ப
உறுப்பினர்கள் அலனலரிடமும் இந்ெ ஒப்பந்ெத்தின்
விதிமுலமகள் பற்றி விரக்க யலண்டும்.
16. சவுதி-இந்தி இலணந்ெ பசற்குழுவின் மூயாக
இந்ெ
நிலயான
பனி
ஒப்பந்ெத்தின்
விதிகலர
ாற்றியா திருத்தியா அலக்கயாம். -

17. The DSW shall be repatriated at the employer’s
expense in the event of war, civil disturbance or
major natural calamity, or in case the DSW suffers
from serious illness or work injury medically proven
to render her/him incapable of completing the
contract. The DSW shall be paid the wages due till
the date of departure from KSA.

17.யபார்
காணாகயலா,
உள்நாட்டு
குறப்பம்
காணாகயலா, இற்க்லக யபழிவு காணாகயலா,
அல்யது பணிாரர் கடுலான உடல்நயக் குலமவு
காணாகயலா அல்யது அல்யது ருத்துல ரீதிாக உறுதி
பசய்ப்பட்ட
பணிக்காங்கள்
காணாகயலா
ென்னுலட ஒப்பந்ெத்லெ முடிக்க இயவில்லய ன்மால்
நிறுலனத்தினர் ெங்கரது பசாந்ெ பசயவில் பணிாரர்
அனுப்பப்பட
யலண்டும்.
யலும்
பணிாரர்
சவுதி
அபிாவிலிருந்து பணிக்கும் யெதி லல ஊதிம்
லறங்கப்பட யலண்டும்.

18. If on the expiry of the contract, the DSW desires
to return to India, the employer shall present the
bank statement or pay slip of the DSW to Saudi
Recruitment Agency. The employer and the DSW
shall then sign a final settlement. Such bank
statement or proof of settlement may be submitted
as evidence in India and in the KSA.

18. ஒப்பந்ெ காயம் முடிலலடந்து விட்டால், பணிாரர்
இந்திா
திரும்ப
விருப்பப்பட்டால்,
நிறுலனத்ொர்
பணிாரரின் லங்கி கணக்கு ெகலல் அறிக்லக ற்றும்
பணிாரரின்
ஊதி
சீட்டு
விலங்கலர
சவுதி
ஆட்யசர்ப்பு நிறுலனத்தின் முன் லலக்க யலண்டும். யலும்
நிறுலனத்ொர் ற்றும் பணிாரர் இறுதி தீர்ானத்தில்
லகபழுத்திட யலண்டும். இது யபான்ம லங்கி கணக்கு
அறிக்லக
அல்யது
இறுதி
தீர்ானத்தின்
ஆொம்
அத்ொட்சிாக
இந்திாவிலும்
சவுதி
அயபிாவிலும்
ஒப்பலடக்கப்படயாம்

19. This contract may be renewed for a period of
another two years with the mutual consent of the
DSW and the employer. On such renewal the DSW
shall be paid an additional sum equivalent to one
month salary. A copy of the renewed contract shall
be submitted to the Indian Embassy by the
employer or Saudi Recruitment Agency.

19. இந்ெ ஒப்பந்ெம் நிறுலனத்ொர் ற்றும் பணிாரால்
அலர்களின் பஸ்ப சம்ெத்தின் யபரில் அடுத்ெ இண்டு
லருட காயங்களுக்கு மீண்டும் புதுப்பிக்கயாம். இது யபான்ம
புதுபித்ெலில் பணிாரருக்கு ஒரு ாெ ஊதித்திற்கு
இலணான
பொலக
பகாடுக்கப்பட
யலண்டும்.
புதுபிக்கப்பட்ட
ஒப்பந்ெத்தின்
நகல்
ஒன்று
பணி
நிறுலனத்தினால் அல்யது சவுதி ஆட்யசர்ப்பு நிறுலனத்ொல்
இந்தி தூெகத்திற்கு லறங்கப்பட யலண்டும்.

20. This employment contract will be the only valid
contract. Any subsequent contract entered into
between the employer and the employee in
substitution of this contract shall not be valid.

20. இந்ெ பணி ஒப்பந்ெம் ஒன்யம சரிான ஒப்பந்ொக
இருக்கும். நிறுலனத்தினருக்கும் பணிாரருக்கும் இலடயில்
யலறு யெனும் ஒப்பந்ெம் இலெ ற்றும் லலகயில்
இருப்பின் அது பசல்லுபடி ஆகாது.

21. Notwithstanding any provision in the applicable
regulations of Kingdom of Saudi Arabia related to
the domestic service workers, the provisions of this
contract shall remain effective.

21. சவூதி அயபி நாட்டின் வீட்டுப் பணிாரர்
ஒப்பந்ெத்தில் யலறு நிபந்ெலனகள் இருப்பினும், இந்ெ
ஒப்பந்ெத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பலல அலனத்தும்
பசல்லுபடிாகும்.

22. The contract shall be written in Arabic and 22. ஒப்பந்ெம் அபி பாழியிலும் ஆங்கிய பாழியிலும்
சான உண்ல நிலயயில் ழுெப்பட யலண்டும்.
English languages, both languages being equally
authentic.

கையெழுத்து
உள்நாட்டு தசடவ
பணிாரர்

இந்தி
ஆட்தசர்ப்பு
நிறுவனம்

சவுதி
ஆட்தசர்ப்பு
நிறுவனம்

நிறுவனர்

