
     

 
National ID Number 

          

 

   

          

 
Visa Number from KSA 
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Contact Numbers 
Mobile           
Telephone           

Email  
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License no.           
Telephone           

 
 

  

  

  

  

 

 

 

STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT FOR INDIAN 
DOMESTIC SERVICE WORKERS (DSW) BOUND FOR 

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
UNDER ARTICLE 3(IV) OF AGREEMENT ON LABOR 
COOPERATION ON DOMESTIC SERVICE WORKERS 

SIGNED BETWEEN INDIA AND KINGDOM OF SAUDI 
ARABIA 

భారత పౌరుల పరామాణకి ఉద్య ోగ ఒప్పందం సౌద్ ీఅరేబియా లో  
గృహ సవే కరరమి కులు (DSW) గర ప్నికి ప్యాాణించ ే వరరమ కోసం  
భారత మరమయు సౌద్ీ అరేబియా ద్శేరలు మధ్ో సంతకం చసేిన గృహ 

సేవ కరరమిక సహకరర ఒప్పందం నిబంధ్న 3(IV)  అనుగుణంగర. 

This employment contract is executed and entered 
into by and between: 

A.  Employer: 

 ఈ ఉద్య ోగ ఒప్పందం అమలు మరమయు నమోదు   
              ఈ కిరంద వోకుు లు మధ్ో 
     A. యజమాని పరేు 
 

         పరేు         

 
 

జాతీయ ID సంఖ్ో 
 

 

       KSA నుండి వీసర సంఖ్ో 
 

        చిరునామా 
         వీధ ి

        జిలాా  

       నగరం 

         పౌర సిితిని 

       ప్రమచయం నంబరుా  

మొబ ైల్ 

టెలిఫో న్ 

ఇ-మెయిల్ 

ఇకమీదట “యజమాని” అని అంటే సౌద్ీ నియామక ఏజెన్సీ ద్ాారర 
సౌద్ీ అరేబియా లో పరాతినిథ్ోం “యజమాని” అని వోవహరమంచుట 

                పరేు         

ల ైసనె్ీ నంబర్ 

 టలెిఫో న్ 

        చిరునామా 
        వీధ ి

       జిలాా  

      నగరం 

     ప్రమచయం నంబరుా  

 
 
 

 
 

 

Name 

  

  

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Address:  

 street  

 District  

 City  

 Contact No.  
 E-mail: 

                                                                                                                    ఇ-మెయిల్ 



  

  

 

  

  

            
  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

             
  

 

B. Domestic Worker:  

గృహ సవే కరరమి కులు 
Name          పరేు         

   Position  

Address in India: భారతద్ేశం చిరునామా 

Civil Status      సివిల్ సరి యి 

Contact No. ప్రమచయం నంబరుా  

పరసో పర్్ సంఖ్ో 
Passport No. 

           

Place of Issue ఇష్యో సరి నం(విడుదల ైన సరి నం) 

Date of Issue ఇష్యో తదే్(ీవిడుదల ైన తేద్)ీ 

 
next of kin  మీ తదనంతర బంధ్ువు  పేరు         

 Relationship సంబంధ్ం 

Contact No. ప్రమచయం నంబరుా  

Address: చిరునామా 

భారతద్ేశం లో  బాోంకు ఖ్ాతా వివరరలు 
Details of Bank account held in India 
 
Name of 
Bank 

బాోంక్  పేరు  
 

Account 
No. 

ఖ్ాతా సంఖ్ో 

Address: చిరునామా 

 

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

Name:         పేరు         

 
License no. 
 

          

ల ైసనె్ీ నంబర్ 

ఇకమీదట DSW అని అంటే భారత రమకరర టెి ంట్ ఏజనె్సీ ద్ాారర భారత ద్శేం లో పరాతినిథ్ోం “గృహ సవే కరరమి కులు (DSW)” అని 

వోవహరమంచుట 



 

 Address:   చిరునామా  

 వీధ ి  వీధ ి   

 District  జిలాా    

 City  నగరం   

 Contact No.  ప్రమచయం నంబరుా    
 E-mail: ఇ-మెయిల్ :  

 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. 

యజమాని మరమయు DSW సాచఛందంగర కిరంద్ి నిబంధ్నలకు 
కటట్ బడ ిఉంటారు: 

1. ఉపరధ ి సరి నం : ..............................................  
ఉపరధి సరి నం లో ఎటటవంటి మారుప జరమగమనా సౌద్ీ నియామక సంసి 
భారతద్ేశం రరయబార కరరరోలయం కు సమాచారరనిి ఇవరాలి. 

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. 

2 వోవధ ిఒప్పందం: సౌద్ ీలో DSW రరక తేద్ ీనుండి ఒప్పందం 
రెండు సంవతీరరల వోవధ ి చెలుా బాటట ఉంటటంద్ి. నలెవరర ీ
వేతనాలు రరక తదే్ీ తదే్ీ నుండ ిచలాెింప్ు కోసం ల కికంచబడతాయి.  

3. In accordance with the regulations prevailing in 
both countries, the DSW and the employer agree on 
a monthly salary of SR …………... 

3. రెండు ద్ేశరలోా  నలెకొని నిబంధ్నలు అనుగుణంగర, DSW 

మరమయు యజమాని SR ............... నెలవరరీ జీతం అంగీకరమంచాలి. 

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 నియమాల వరముంచి, యజమాని DSW కు బాోంకు లో ఖ్ాతా 
తెరవడానికి సహాయం  ఇవరాలి.  యజమాని వేతనాలు ప్ాతి నెల చివరమలో 
కరమం తప్పకుండా DSW బాోంకు ఖ్ాతాలో జమ కడతారు. యజమాని 
బాోంకు పరసుుక్ కరని డిపరజిట్ సాిప్ లేద్ా సమానమెైన రసీదులు DSW కు 
ఇచిి మరమయు అవి ఆమె / అతని నిరుంధ్ంలో ఉంటాయి. యజమాని 
DSW కు ఆమె / అతని జీతం వరరసులకు సరెైన బాోంకుల మారగంలో 
ప్ంప్టానికి సహాయం చేసరు రు.  

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. DSW కు రోజుకు కన్ససం నిరంతర ఎనిమిది్ (8) గంటల విశరర ంతి 
అందజేయాలి. DSW యొకక ప్ని గంటలు సరి నిక కరరమిక చట్ం వరముంచే 
అనుగుణంగర ఉండాలి. 

6. DSW shall be entitled to one day rest per week. 6. DSW కు వరరరనికి ఒక రోజు విశరర ంతి ఇవాడం జరుగుత ంద్ి. 

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. DSW కు భారతదే్శం లో తన ఇంటినుండి నుండ ిసౌదీ్ లో ఉపరధి  సరి నం  

వరకు మరమయు కరంటాాకు్  కరలం  ఐన తరరాత తిరమగమ సాదే్శంలోని తన 
ఇంటి వరకు ఐన రవరణా ఖ్రుిలు యజమాని చెలాించును.  యజమాని 
DSWను  సరమయి ైన సమయంలో సాదే్శరనికి  ప్ంప్టానికి నిరరి రమంచుకోవరలి.  

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. యజమాని DSW కు సరమఅయిన మరమయు శుభ్మెాైన నివరసము అలాగే 
తగమనంత ఆహారరనిి అంద చేసరు రు. అవసరమెైన ఎడల DSW కోరమక బట్ి 
యజమాని ఆహారరనికి బదులుగర అంగీకరమంచిన నగదు చెలాింప్వల ను 
కోరమకలు. 



 

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. వెైదో కరరణాల వలా, DSW విశరర ంతి చేయడానికి అనుమతించింన 
సమయంలో, ఆమె / అతని సరధారణ జీతం ఇసరు రు . యజమాని వెైదో 
చికితీలో అయియో అనిి ఖ్రుిలను భ్రమంచును. 

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 DSW కిరంద్ ివరటికి అరహడు:  
(i) ఒక సంవతీరం సేవ చేసిన, చివరమలో 15 రోజుల జీతం కరడిన సెలవు  
(ii) రెండు సంవతీరరల సేవ ప్ూరము చేసిన,  ముపెైప (30) రోజుల జీతం 
కరడిన సెలవు చెలాింప్ు మరమయు ఒక ర ండ్ టిాప్ ఆరమిక తరగతి టికెట్ 
భారతదే్శంలో తన ఇంటి వరకు. ఏకరరణం చేతనెైనా ఉప్ నిబంధ్న (i) కిరంద 
DSW సెలవు తీసుకు కొని ఉంటే, 30 రోజుల సెలవును 15 రోజులకు 
తగమగంచబడుత ంద్ి. 

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. 
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. 

11. ఉపరధి సమయంలో DSW మరణించిన సందరభంలో,  
యజమాని నాోయప్రంగర సరధ్ోమెైనంత తారలో DSW యొకక నెైతిక 
అవశేషరలు మరమయు వోకిుగత వసుు వులు భారతదే్శం లోని ఆమె / అతని 
బంధ్ువు కు రవరణా చేసరు రు. అవశేషరలు సాదే్శరనికి రవరణా సరధ్ోం కరని 
సందరభంలో, యజమాని ఆమె / అతనికి తగమన అంతోకిరయలు,  భారత  
రరయబార కరరరోలయం అనుమతి ప్ుచుికుని తరువరత ఏరరపటట 
చేసరు రు.  
అటటవంటప్ుపడు యజమాని ఆమె/అతని మరణం యొకక 15 రోజులోా  
అతని బంధ్ువు లేద్ా భారతదే్శ రరయబార కరరరోలయం కు చెలాింప్వల ను  
(i) అనిి చట్ప్రమెైన బకరయిలు (ii) సేవ ప్యాోజనం ముగమంప్ు మరమయు 
(iii) నిబంధ్నల అనుగుణంగర వరముంచే ప్రమహారం. 
నిబంధ్నల అనుగుణంగర వరముంచే ప్రమహారం  

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. 

12. (I) ఈ కరంటాాకు్  వలన ఏద్ెైనా వివరదం ఉంట,ే ఈ ఒప్పందం 
పరరీ్లు సేిహప్ూరాకంగర కరరమి క శరఖ్ ద్ాారర ప్రమష్కరమంచడానికి 
ప్యాతిించాలి.  
ఏకరరణం చేతనెైనా ప్రమష్కరమంచ లేకపో త,ే కరంటాాకు్  పరరీ్లు రరజీ 
మరమయు / లేద్ా సపష్్త కోసం తగమన సౌద్ ీఅధికరరులకు వివరదం 
సూచించవచుి.  
(ii) రెండు పరరీ్లు ఒక వివరదం తల తిు ంద్ి లేద్ా రరజీ ప్కాిరయ 
పరారంభంచినా, వరరమ ఒప్పంద అభ్ోంతరరలు ప్ూరముగర కొనసరగరలి. 

 
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. 

13. ఏకరరణం చేతనెైనా DSW ఉపరధ ి సరి నం నుండి అనధకిరరమకంగర 
లేకపో వడం విష్యంలో, యజమాని సమరి సౌద్ ీఅధికరరమకి 
మరమయు సౌద్ీ నియామక ఏజనె్సీకు సమాచారం ఇసరు రు . ఆ ఏజెన్సీ 
భారతద్ేశం యొకక ద్ౌతోకరరరోలయంకు పెైన పరేకకని  సమాచారం 
చేరవసేే బాధ్ోత కలిగమ ఉంటారు. 



 

 
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 clause12 hereinabove. 

ఒకవేళ   DSW ఉపరధి  సరి నం నుండి మనసూపరముగర లేకపో వడం సమరి సౌదీ్ 
అధికరరమ మరమయు భారతదే్శం యొకక రరయబార కరరరోలయం కు 
నివేది్ంచిన ప్క్షంలో, ఆ విష్యం రరజీ మరమయు లేద్ా సపష్్త కోసం సమరి 
సౌదీ్ అధికరరమ సూచిసరు రు. 

 
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. 

 
(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. 

 
The employer on payment of the amount 
mentioned here in above shall immediately provide 
necessary papers to effect exit of DSW from Saudi 
Arabia. 

14. కరంటాాక్్  ముగమంప్ు 

(i) యజమాని DSW కు రరతప్ూరాకంగర ప్నిచేసుు ని ఒప్పందం 
ముగమంచవచుి. ఇటటవంటి ముగమంప్ు DSW కు నోటీసు తేదీ్ నుండి 30 
రోజుల తరువరత మాతామే అమలు అవుత ంద్ి. DSW కు 30 రోజుల ఈ 
కరలానికి వేతనాలు చెలాింప్వల ను.  ముగమంప్ు తక్షణమే ఉదేే్శంచబడింద్ి 
అయితే,  నోటీసు లో అదే్ విష్యం చేబితే,  నోటీసుతో రెండు నెలల 
వేతనాలు చెలాింప్వల ను. 

ఇటటవంటి సందరభంలో యజమాని DSW నిష్్రమణ ఖ్రుిలు మరమయు 
భారతదే్శంకు విమాన టికెటటక అయియో ఖ్రుిలు కరడా భ్రమంచాలి. 

 
 
 
 

(Ii)  DSW  కరడ రరతప్ూరాకంగర ప్నిచేసుు ని ఒప్పందం ముగమంచవచుి. 

30 రోజుల ముందుగర లిఖిత ప్ూరాకమెైన నోటీసు యజమానికి ఇవాడం 
మరమయు నిష్్రమణ ముందు ఒక నెల వేతనం సమానంగర యజమానికి 
చెలాించడం ద్ాారర ఒప్పందం ముగమంచవచుి. DSW తక్షణమే ఒప్పందం 
ముగమసేు , అతను / ఆమె నిష్్రమణ ముందు రెండు నెలల వేతనం 
సమానంగర యజమానికి చెలాించాలి.  
 

ఇకకడ పెైన పేరకకని చెలాింప్ు ఐన వెంటనే, యజమాని సౌదీ్ అరేబియా 
నుండ ిDSW నిష్్రమణకు అవసరమెైన ప్తాాలు అంద్ిసరు రు. 

 
15.General Provisions: 

 
a) The Saudi Recruitment Agency shall be 
responsible for informing the departure and arrival 
plan of the DSW in the Kingdom of Saudi Arabia to 
the  employer. 
b) The employer and her/his family members, and 
the DSW shall treat one another with respect and 
dignity. 
c) The DSW shall work solely for the employer  and 
his immediate household. 

15. సరధారణ నిబంధ్నలు:  
 

ఒక) సౌద్ీ అరేబియా లో DSW యొకక నిష్ ర్మణ మరమయు రరక 
ప్ణాాళిక సమాచారం యజమానిక ిఅంద్ించ ేబాధ్ోత సౌద్ ీ
రమకరర టెింట్ ఏజెన్సీద్.ి   
బి) యజమాని మరమయు అతని / ఆమ ెకుటటంబ సభ్ుోలు, 
మరమయు DSW గ రవంతో కరడిన ప్వారున కలిగమ ఉండాలి. 

సి) యజమాని మరమయు అతని / ఆమ ెకుటటంబ సభ్ుోలుకు 
మాతమా ేDSW ప్ని చేయాలి. 



 

 
d) The employer shall not deduct any amount from 
the regular salary of the DSW. However deductions 
may be made for the recovery of any advance 
payment made to DSW or on the orders of a 
competent authority. Such deductions must be 
reflected in the DSW’s pay slip. 
e) The employer shall pay the cost of the  DSW’s 
residence permit (iqama), exit/re-entry visa, and 
final exit visa, including the renewals and penalties 
resulting from delays. 
f) The passport and work permit (iqama) of the DSW 
shall remain in her/his possession. 
g) The DSW shall be allowed to freely communicate 
with her/his family and the Indian Embassy/ 
Consulate on her/his personal expenses. 
h) The employer shall explain to the members of 
her/his household the provisions of this contract 
and ensure that these are observed. 

d) యజమాని DSW సరధారణ జీతం నుండి ఏ కరరణం లేకుండా కొత 
విధించరరదు. ముందసుు  చెలాింప్ు రరబట్ేందుకు లేద్ా సౌదీ్ అధికరరమక 
ఆదే్శరల మేరకు DSW సరధారణ జీతం నుండ ికొంత మొతాు నిి 
తీసివేయవచు. ఇటటవంటి తగమగంప్ులు DSW యొకక పే సాిప్ లొ 
ప్తాిబింబించాలి.  
ఇ) యజమాని DSW యొకక అనుమతి (ఇకమా), నిష్్రమణ / ప్ునః 
ప్వేాశం వీసర, మరమయు చివరమ నిష్్రమణ వీసర, ఆలసోం ఫలితంగర 
ప్ునరుదధరణలు మరమయు జరమమానాలు సహా ఖ్రుి భ్రమంచవల ను.           
f) DSW పరసో పర్్ మరమయు ప్ని అనుమతి (ఇకమా) ఆమె / అతని 
సరాధీనం లొ ఉండును.  
గరర ) DSW సేాచఛగర ఆమె / అతని కుటటంబం మరమయు భారత ఎంబసీ / 
కరనుీలేట్ తో వోకిుగత ఖ్రుిలు తో కమయోనికేట్ చేయడానికి 
అనుమతించబడతాయి.  
h) యజమాని ఈ గృహ ఒప్పందం యొకక నిబంధ్నలు అతని / ఆమె 
కుటటంబసభ్ుోలకు వివరమంచి మరమయు అమలులో ఉండేలా 
చూసుకుంటారు.  
 
 

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

16. ఈ పరామాణిక ఉపరధి లో ఏదె్ైనా నియమం మారుప, కరరుప లకు సౌదీ్ 
భారత ఉమిడి కమిటీ ద్ాారర చేయవచుి. 

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. యుదధం, పౌర భ్ంగం లేద్ా ప్ధాాన ప్కాృతి విప్త ు  సందరభంలో, 
 తీవమాెైన అనారోగోం లేద్ా ప్ని గరయం లేద్ా  వెైదోప్రంగర  ప్ని 
చేయలేరని నిరూపించబడని సమయంలో,   యజమాని యొకక 
వోయంతో DSW ని సాద్ేశరనిక ిప్ంపించదేరు. DSW కు KSA నుండ ి
నిష్ ర్మణ తదే్ీ వరకు యజమాని వతేనాలు చెలాింప్వల ను. 

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. కరంటాాకు్  ముగమసని సమయంలో, DSW  భారతకు తిరమగమ 
వెడద్ామని కోరుకుంటే , యజమాని DSW యొకక బాోంకు ఖ్ాతా 
సే్టెి ంట్ లేద్ా సిా ప్ సౌద్ ీరమకరర టెింట్ ఏజెన్సీకు అందజేయవల ను. 
యజమాని మరమయు DSW చివరమ ప్రమషరకరం పరామాణిక ప్తంా మీద 
సంతకం చేయాలి. ఇటటవంటి సెటలి ింట్ ప్తంా లేద్ా బాోంకు ఖ్ాతా 
సే్టెి ంట్  భారతద్ేశం మరమయు సౌద్ ీలోసరక్షోంగర సమరమపంచవచుి. 

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. ఈ ఒప్పందం DSW మరమయు యజమాని ప్రసపర అంగీకరరం  
 
తో మరకక రెండు సంవతీరరలు వోవధి కోసం ప్ునరుదధరమంచుకోవచు. 
 
ఇటటవంట ిప్ునరుదధరణ సమయంలో యజమాని DSW కు ఒక నలె 
 
జీతం సమానం అదనప్ు మొతుం చెలాించదేరు.  
 
ఈ ప్ునరుదధరమంచబడని ఒప్పందం యొకక ఒక నకలు యజమాని 
లేద్ా సౌద్ీ రమకరర టెి ంట్ ఏజనె్సీ భారత్ రరయబారమ కరరరోలయానిక ి 
సమరమపంచవల ను. 
 
 
 
. 



 

  
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. ఈ పరామాణిక ఉద్య ోగ ఒప్పందం మాతమాే చలెుా బాటట అయియో 
ఒప్పందం.   ఈ ఒప్పందంకు బదులుగర ఉద్య ోగమ, యజమాని మధ్ో 
ప్వాశేంచింద్ి ఏ తదుప్రమ ఒప్పందం చలాెదు అని తలెియయడమెైనద్ి. 

 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. ఏద్ెైనా నిబంధ్నలు ద్ేశీయ సేవ కరరమికులకు సంబంధంిచినవి 
సౌద్ీ అరేబియా లో ఉనిప్పటకి,ీ ఈ ఒప్పందం యొకక నిబంధ్నలు 
సమరివంతంగర అమలులో వుంటాయి.  

 22. The contract shall be written in Arabic and 
English languages, both languages being equally 
authentic. 

 22. ఈ పరామాణకి ఉద్య ోగ ఒప్పందం రెండు భాష్లు అరబిక్ మరమయు 
ఆంగా భాష్లలో సమానంగర వరాసి ఉంటటంద్ ి

  
Signatures 

సంతకరలు 

   

 

Domestic Service 
Worker 

గృహ సవే కరరమి కుడు 

 
Indian Recruitment 

Agency 

భారత రమకరర టెి ంట్ 
ఏజెన్సీ 

 
Saudi Recruitment 

Agency 

సౌద్ీ రమకరర టెింట్ 
ఏజెన్సీ 

 

 
Employer 

యజమాని 

 

  
   

   

 


