
നിങ്ങൾ 2004-ലെ ല�ൊഴിൽ നിയമം 14-ന്ലെ  പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്്വകൊര്യ മമഖെയിൽ 
മ�ൊെി ലെയ്യു ന്ന ആളൊലെങ്ിൽ.

മ�ൊെികൾ മൊറ്യുന്ന�ിന് ഞൊൻ എന്് നടപടിക്കമമൊെ് പിന്തുടമരണ്ട�്?
1. ല�ൊഴിൽ മന്ക്�ൊെയത്ിന്ലെ (MOL) ഇെക്മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം വഴി ല�ൊഴിെയു കൾ മൊെൊൻ 

നിങ്ങൾ ഒരു അമപക്ഷ സ്മർപ്ിമകേണ്ടതുണ്ട്. മന്ക്�ൊെയത്ിന്ലെ ലവബ്സസ്റ്ിമെകേ് മപൊയി “ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവിലന 
മൊറ്യുക” മഫൊമിന്ലെ ഒരു മകൊപ്ി ക്പിന്് ലെയ്യു ക. നിങ്ങലള കുെിച്യു ം നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമലയ കുെിച്യു ം 
ആവശ്്യപ്ലപട്ിരിക്കുന്ന എെ്ല ൊ വിവരങ്ങളയു ം സ്ഹി�ം മഫൊം പൂരിപ്ിക്കുക, തുടർന്ന് അ�ിൽ ഒപ്ിടയു ക. കമ്പനിയയു ലട 
ഔമദ്യൊഗിക സ്റ് ൊമ്പ് ഒട്ിച്് മഫൊമിൽ ഒപ്ിടൊൻ നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമമയൊട് ആവശ്്യപ്ലപടയു ക.

2. പൂർത്ിയൊകേിയതും ഒപ്ിട്തുമൊയ മഫൊമിന്ലെ ഒരു മഫൊട്മടൊലയടയു ക്കുക അലെ്ല ങ്ിൽ സ്്ക ൊൻ ലെയ്യു ക, നിങ്ങളയു ലട 
ഖത്രി ഐഡി (QID) നമ്പെയു ം ലമൊസബൽ മഫൊൺ നമ്പെയു ം ഉപമയൊഗിച്്  MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് അെിയിപ്് 
സ്ിസ്റ് ത്ിമെകേ് മെൊഗിൻ ലെയ്യു ക. നിങ്ങൾ മെൊഗിൻ ലെയ്ൊൻ ഉപമയൊഗിക്കുന്ന ലമൊസബൽ മഫൊൺ നമ്പർ നിങ്ങളയു ലട 
ക്യയുഐഡിയയു മൊയി(QID)  ബന്ിപ്ിച്ിരികേെലമന്ന�് ഓർമ്ിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്ിസ്റ് ത്ിൽ ക്പമവശ്ിച്യു കഴിഞ്ൊൽ, 
പൂർത്ിയൊകേിയതും ഒപ്ിട്തുമൊയ “ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവിലന മൊറ്യുക” മഫൊം അമപല ൊഡ് ലെയ്യു ക.

3. നിങ്ങൾ അമപക്ഷ സ്മർപ്ിച്യു കഴിഞ്ൊൽ, സ്ിസ്റ് ം ഒരു ഇസ്ി (EC) (ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവ് മൊറ്ം) നമ്പർ സൃഷ്ട ിക്കും, 
അ�് നിങ്ങളയു ലട സ്്ക്കരീനിൽ ദൃശ്്യമൊകും. ഇസ്ി (EC) നമ്പർ വളലര ക്പധൊനപ്ലപട്�ൊെ്. അ�ിനൊൽ നിങ്ങൾ അ�് 
എഴയു �ിലവയ്കു കയയു ം നിങ്ങളയു ലട മഫൊെിൽ അ�ിന്ലെ മഫൊട്മടൊ എടയു ക്കുകയയു ം ലെയ്യു ന്നുലവന്ന് ഉെപ്ൊക്കുക.

4. ല�ൊഴിൽ മൊെൊനുള്ള നിങ്ങളയു ലട അമപക്ഷ മന്ക്�ൊെയം അംഗരീകരിച്യു കഴിഞ്ൊൽ, നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ മൊറ്ം 
സ്്ഥിരരീകരിക്കുന്ന അെിയിപ്് കൊെയളവിലനക്കുെിച്് നിങ്ങലള അെിയിക്കുകയയു ം ലെയ്യു ന്ന ഒരു എസ്്എംഎസ്് നിങ്ങൾകേ് 
മന്ക്�ൊെയത്ിൽ നിന്ന് െഭിക്കും. നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയ്കു ം പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമയ്കു ം ഒരു എസ്്എംഎസ്് 
െഭിക്കും.

 � നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം രണ്ട് വർഷമമൊ അ�ിൽ �ൊലഴമയൊ മ�ൊെി ലെയ്ത ിട്യു ലണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവ് 1 മൊസ്മൊയിരിക്കും.

 � നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം രണ്ട് വർഷത്ിൽ കൂടയു �ൽ മ�ൊെി ലെയ്ത ിട്യു ലണ്ടങ്ിൽ, 
നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവ് 2 മൊസ്മൊയിരിക്കും.

നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവ് അവസ്ൊനിക്കുന്ന�് മന്ക്�ൊെയത്ിൽ നിന്നുള്ള എസ്്എംഎസ്ിൽ 
സൂ്െിപ്ിക്കും. അെിയിപ്് കൊെയളവിൽ നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് മവണ്ടി നിങ്ങൾ തുടർന്നും 
ക്പവർത്ിമകേണ്ടതുണ്ട്.

5. നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവ് അവസ്ൊനിച്് മൂന്ന് മൊസ്ത്ിനുള്ളിൽ, നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമ ഒരു ബഹുഭൊഷൊ 
ല�ൊഴിൽ കരൊെിന് മവണ്ടി MoL-ന്ലെ ഡി�ിറ്ൽ ക്പൊമൊെരീകരെ സ്ംവിധൊനം വഴി നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ കരൊെിന്ലെ 
വിശ്ദൊംശ്ങ്ങൾ സ്മർപ്ിമകേണ്ടതുണ്ട്. ഇ�് നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിൽ കരൊർ സൃഷ്ട ിക്കും, അ�് നിങ്ങളയു ം നിങ്ങളയു ലട 
പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമയയു ം ഒപ്ിമടണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടയു മപരും ഒപ്ിട്യു  കഴിഞ്ൊൽ, പയു �ിയ ല�ൊഴിൽദൊ�ൊവ് അ�് 
ക്പൊമൊെരീകരെത്ിനൊയി MoL-ന്ലെ ഡി�ിറ്ൽ പല ൊറ്്മഫൊമിമെകേ് അമപല ൊഡ് ലെയ്യു ം. നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവ് 
നിങ്ങൾകേ് MoL ആധികൊരികമൊകേിയ കരൊെിന്ലെ ഒരു പകർപ്് നൽകെം. നിങ്ങൾകേ് ഇ�് MoL-ന്ലെ ലവബ്സസ്റ്ിൽ 
നിന്നും ഡൗൺമെൊഡ് ലെയ്ൊവയു ന്ന�ൊെ്. 

6. അവസ്ൊനമൊയി, നിങ്ങൾകേൊയി ഒരു പയു �ിയ ക്യയുഐഡി (QID) അഭ്യർത്ിക്കുന്ന�ിനൊയി നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിൽദൊ�ൊവ് 
ആഭ്യന്ര മന്ക്�ൊെയത്ിന്ലെ മിക്ടൊഷ് (Metrash) മസ്വന ലവബ്മപ�ിമെകേ് മെൊഗിൻ ലെയ്യു ം. നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ 
ല�ൊഴിെയു ടമ നിങ്ങൾകേ് പയു �ിയ QID നൽകെം.

ഖത്െിൽ ല�ൊഴിെയു ടമകലള മൊറ്ൽ
ല�ൊഴിെൊളികൾക്കുള്ള ക്പധൊനപ്ലപട് വിവരങ്ങൾ

ഖത്ർ രൊ�്യലത് എെ്ല ൊ ല�ൊഴിെൊളികൾക്കും �ങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ കൊെയളവിൽ ഒരു മനൊ 
ഒബ്ജ ക്ഷൻ സ്ർട്ിഫികേറ്് (NOC) മനടൊല� ഏതുസ്മയത്തം ല�ൊഴിെയു ടമകലള മൊറ്ൊൻ കഴിയയു ം.

എൻഒസ്ി (NOC) നരീകേം ലെയ്യു ന്ന�് എെ്ല ൊ ല�ൊഴിെൊളികലളയയു ം ഉൾലകേൊള്ളയു ന്നുലണ്ടങ്ിെയു ം, 
ഒരു ല�ൊഴിൽ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിനും ല�ൊഴിൽ മൊറ്യുന്ന�ിനുമയു ള്ള നിയമങ്ങൾ വ്യ�്യസ്്ത  
വിഭൊഗങ്ങളിലെ ല�ൊഴിെൊളികൾകേ് വ്യ�്യസ്്ത മൊെ്.

https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying employer service%2C to change work place%2F leaving the country
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/EServicesAttachments/Change Employer Form.pdf
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/EServicesAttachments/Change Employer Form.pdf
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal for printing work contracts


എന്ലെ ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിൽ ല�ൊഴിൽ മൊെയുന്ന�ിനും ഞൊൻ ഇമ� 
നടപടിക്കമം പൊെിമകേണ്ടതുമണ്ടൊ?
ഇ�് നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ കരൊെിൽ നിങ്ങൾ ല�ൊഴിെയു ടമയയു മൊയി സ്മ്�ിച്ിട്യു ള്ള ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിന് 
വിമധയനൊയിരികേെലമന്ന് വ്യവസ്്ഥ ലെയ്മ�കേൊം. എന്നിരുന്നൊെയു ം, ഈ ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവ് നിങ്ങളയു ലട 
മ�ൊെി ആരംഭിച് �രീയ�ി മയു �ൽ ആെ് മൊസ്ത്ിൽ കവിയൊൻ പൊടിെ്ല , ഒമര ല�ൊഴിെയു ടമയയു മൊയി ഒന്നിെധികം 
ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവയു കൾകേ് വിമധയമൊകൊൻ നിങ്ങൾകേ് കഴിയിെ്ല .

ഇനിപ്െയയു ന്ന വ്യവസ്്ഥകൾ പൊെിച്ൊൽ, ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾകേ് ല�ൊഴിൽ കരൊർ 
അവസ്ൊനിപ്ികേൊം:

 � മയു കളിൽ വിവരിച്തുമപൊലെ, നിങ്ങൾ മ�ൊെി ഉമപക്ഷിക്കുന്ന�ിന് ഒരു മൊസ്ം മയു ലമ്പങ്ിെയു ം MoL-ന്ലെ 
ഇെക്മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം വഴി മ�ൊെി മൊറ്യുന്ന�ിന് നിങ്ങളയു ലട അമപക്ഷ സ്മർപ്ിക്കുക.

 � നിെവിെയു ള്ളതും പയു �ിയതുമൊയ ല�ൊഴിെയു ടമകൾ അംഗരീകരിച് �രത്ിൽ നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമ, 
നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ അടിസ്്ഥൊന മവ�നത്ിന്ലെ രണ്ട് മൊസ്ത്ിൽ കവിയയു ന്നിലെ്ല ങ്ിെയു ം, െിക്കൂട്്ലമന്് 
ഫരീസ്ിന്ലെയയു ം വൺ-മവ എയർ ടികേറ്ിന്ലെയയു ം ഒരു ഭൊഗം നിങ്ങളയു ലട നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് 
നഷ്ട പരിഹൊരമൊയി നൽകെം.

 � ല�ൊഴിൽ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള മന്ക്�ൊെയത്ിന്ലെ അനുമ�ികേ് മശ്ഷം, നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ മൊറ്ം 
സ്്ഥിരരീകരിക്കുകയയു ം അെിയിപ്് കൊെയളവിലനക്കുെിച്്  അെിയിക്കുകയയു ം ലെയ്യു ന്ന ഒരു എസ്്എംഎസ്് 
നിങ്ങൾകേ് MOL-ൽ നിന്ന് െഭിക്കും. നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവിന്ലെ അവസ്ൊന �രീയ�ി 
എസ്്എംഎസ്ിൽ സൂ്െിപ്ിക്കും. നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയയു മൊയി മറ്് വിധത്ിൽ സ്മ്�ിച്ിട്ിെ്ല ൊത് 
പക്ഷം അവസ്ൊന �രീയ�ി വലര നിങ്ങൾ നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം മ�ൊെി ലെയ്യു ന്ന�് തുടരെം.

MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ിസ്റ് ത്ിമെകേ് സ്മർപ്ിച് 
അമപക്ഷയയു ലട നിെ എനികേ് എങ്ങലന പരിമശ്ൊധികേൊനൊവയു ം?
MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ിസ്റ് ം ഉപമയൊഗിച്് മ�ൊെി മൊറ്ൊൻ നിങ്ങളയു ലട അമപക്ഷ 
സ്മർപ്ിച്യു കഴിഞ്ൊൽ, ഇനിപ്െയയു ന്ന െിങ്് വഴി നിങ്ങൾകേ് അമപക്ഷയയു ലട നിെ പരിമശ്ൊധികേൊം: 
http://ecai.adlsa.gov.qa/
മെൊഗിൻ ലെയ്ൊൻ, നിങ്ങൾ അമപക്ഷ സ്മർപ്ിക്കുമമ്പൊൾ നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID) നമ്പെയു ം MoL-ന്ലെ 
ഇെക്മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ിസ്റ് ം സൃഷ്ട ിച് ഇസ്ി (EC) നമ്പെയു ം ഉൾപ്ലപടയു മത്ണ്ടതുണ്ട്.

എന്ലെ നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം ഞൊൻ അെിയിപ്് കൊെയളവ് 
പൂർത്ിയൊകേിയിലെ്ല ങ്ിൽ എന്് സ്ംഭവിക്കും?
അെിയിപ്് കൊെയളവ് അവസ്ൊനിക്കുന്ന�ിന് മയു മ്പ് മ�ൊെി അവസ്ൊനിപ്ികേൊൻ നിങ്ങൾ �രീരുമൊനിക്കുകയൊലെങ്ിൽ, 
നിങ്ങൾ മ�ൊെി ലെയ്ൊത് അെിയിപ്് കൊെയളവിലെ എെ്ല ൊ ദിവസ്വയു ം നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് നിങ്ങൾ പെം 
നൽകെം.

ആനുപൊ�ിക അടിസ്്ഥൊനത്ിൽ അെിയിപ്് കൊെയളവിന്ലെ മശ്ഷിക്കുന്ന കൊെമത്കേ് നിങ്ങളയു ലട അടിസ്്ഥൊന 
മവ�നത്ിന് തുെ്യമൊയ തുകയൊയി ഇ�് കെകേൊക്കുന്നു. ഉദൊഹരെമൊയി: നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവ് 
അവസ്ൊനിക്കുന്ന�ിന് രണ്ടൊഴ്ച  മയു മ്പ് മ�ൊെി അവസ്ൊനിപ്ികേൊൻ നിങ്ങൾ ആക്ഗഹിക്കുകയയു ം, നിങ്ങളയു ലട അടിസ്്ഥൊന 
മവ�നം ക്പ�ിമൊസ്ം QAR 1,500 -ഉം ആലെങ്ിൽ, കരൊർ നിയമപരമൊയി അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിന് നിങ്ങൾ 
ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് QAR 750 നൽമകണ്ടിവരും.

എന്ലെ അെിയിപ്് കൊെയളവ് നിെമവറ്ൊ�ിരികേൊൻ എന്ലെ നിെവിലെ 
ല�ൊഴിെയു ടമമയൊട് എനികേ് മയൊ�ികേൊൻ കഴിയയു മമൊ?
അല�, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവിനും അെിയിപ്് കൊെയളവ് പൊെിക്കുന്നിലെ്ല ന്ന് 
സ്മ്�ികേൊനൊവയു ം. അത്രം സ്ൊഹെര്യത്ിൽ, ല�ൊഴിൽ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള അമപക്ഷയക് ൊയി നിങ്ങളയു ം നിങ്ങളയു ലട 
നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയയു ം ഒപ്ിട് ഒരു കത്് മെർകേൊം. ക്പസ്ക്തമൊയ നിയമങ്ങൾ അനുശ്ൊസ്ിക്കുന്ന അെിയിപ്് 
കൊെയളവ് പൊെിക്കുന്നിലെ്ല ന്ന് നിങ്ങളയു ം നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയയു ം പരസ്്പ രം സ്മ്�ിച്ിട്യു ലണ്ടന്ന് 
ഒപ്ിട് കത്ിൽ വ്യക്തമൊയി സൂ്െിപ്ിമകേണ്ട�ൊെ്. അെിയിപ്് കൊെയളവ് നിർെ്ണ യിക്കുമമ്പൊൾ എംഒഎൽ (MoL) 
പരസ്്പ ര ഉടമ്പടി കെകേിലെടയു ക്കും.
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ല�ൊഴിെയു ടമലയ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള ഏല�ങ്ിെയു ം ഭരെപരമൊയ ലെെവയു കൾകേൊയി 
ഞൊൻ എന്ലെ പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് പെം നൽകുകമയൊ �ിരിലക നൽകുകമയൊ 
ലെമയ്ണ്ടതുമണ്ടൊ?
ഇെ്ല , ല�ൊഴിെയു ടമലയ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള നടപടിക്കമം ല�ൊഴിെൊളികൾകേ് സ്ൗ�ന്യമൊെ്. കൂടൊല�, ഒരു പയു �ിയ 
ക്യയുഐഡി (QID) നൽകുന്ന�ിനൊയി നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് നിങ്ങൾ ഒരു തുകയയു ം അടയ്കു കമയൊ �ിരിലക 
നൽകുകമയൊ ലെമയ്ണ്ട�ിെ്ല .

ല�ൊഴിെയു കൾ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള അമപക്ഷ സ്മർപ്ിച്�ിന് മശ്ഷം എന്ലെ 
നിെവിലെ ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവിന് എന്ലെ ക്യയുഐഡി (QID) െദ്ൊകേൊനൊകുമമൊ?

MoL-ന്ലെ ഇെക് മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം വഴി മ�ൊെി മൊറ്ൊൻ നിങ്ങൾ അമപക്ഷ 
സ്മർപ്ിച്യു കഴിഞ്ൊൽ, നിങ്ങളയു ലട നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID) െദ്ൊകേൊമനൊ ല�റ്ൊയ 
ഒളിെ്മെൊട് മകസ്് ഫയൽ ലെയ്ൊമനൊ കഴിയിെ്ല .

ല�ൊഴിൽ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള അമപക്ഷ സ്മർപ്ിക്കുന്ന�ിന് മയു മ്പ് എന്ലെ നിെവിലെ 
ല�ൊഴിെയു ടമ എന്ലെ ക്യയുഐഡി (QID) െദ്ൊകേിയൊൽ എനികേ് എന്് ലെയ്ൊൻ 
കഴിയയു ം?
 
നിങ്ങൾ അമപക്ഷ സ്മർപ്ിക്കുന്ന�ിന് മയു മ്പ് നിങ്ങളയു ലട നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവ് നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി(QID) 
െദ്ൊകേിയൊൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം പരൊ�ികൾക്കും വിസ്ിൽമബ്ല ൊവർമൊർക്കുമയു ള്ള MoL-ന്ലെ ഏകരീകൃ� പല ൊറ്്മഫൊം 
വഴിമയൊ MOL-മെകേ് മനരിട്് ലെമന്നൊ ഒരു പരൊ�ി സ്മർപ്ിമകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളയു ലട പരൊ�ി മന്ക്�ൊെയം 
അവമെൊകനം ലെയ്ത �ിന് മശ്ഷം, നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID) വരീണ്ടയു ം സ്�രീവമൊകേൊൻ അഭ്യർത്ിച്് മെബർ 
െിമെഷൻസ്് ഡിപ്ൊർട്്ലമന്് മമധൊവികേ് ഒപ്ിട് അെബിയിെയു ള്ള ഒരു കത്് സ്മർപ്ിമകേണ്ടതുണ്ട്. കത്ിൽ, 
നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID) വരീണ്ടയു ം സ്�രീവമൊകേൊൻ നിങ്ങൾ എന്ിനൊെ് അഭ്യർത്ിക്കുന്ന�് എന്ന�ിന്ലെ 
െയു രുകേത്ിെയു ള്ള ഒരു വിശ്ദരീകരെം ഉൾപ്ലപടയു ത്െം. കത്ിൽ നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡിയയു ം (QID) ലമൊസബൽ 
മഫൊൺ നമ്പെയുകളയു ം പരൊമർശ്ിക്കുന്നുലവന്ന് ഉെപ്ൊക്കുക. ഒപ്ിട് കത്ിന് പയു െമമ, നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡിയയു ലട (QID) 
ഒരു പകർപ്്, നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID)  െദ്ൊകേിയ�ിലനക്കുെിച്് അെിയിക്കുന്ന എസ്്എംഎസ്് മകൊപ്ി, പയു �ിയ 
മ�ൊെി ഓഫെിന്ലെ പകർപ്് എന്നിവയയു ം സ്മർപ്ികേെം. നിങ്ങൾകേ് ല�ളിവിനൊയി ഈ ക്പമൊെങ്ങളയു ലട ഒരു 
പകർപ്് സൂ്ക്ഷികേൊൻ ഓർമ്ിക്കുക.

നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID) വരീണ്ടയു ം സ്�രീവമൊക്കുന്ന�ിന് MOL ആഭ്യന്ര മന്ക്�ൊെയവയു മൊയി ഏമകൊപനം 
നടത്തം. മിക്ടൊഷ് (Metrash) വഴി നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡിയയു ലട (QID) നിെ പരിമശ്ൊധികേൊം.

നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID)  വരീണ്ടയു ം സ്�രീവമൊകേികേഴിഞ്ൊൽ, നിങ്ങൾകേ് MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് 
മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം ഉപമയൊഗിച്് ല�ൊഴിൽ മൊറ്ൊൻ അമപക്ഷികേൊം.

ല�ൊഴിൽ മൊറ്യുന്ന�ിനുള്ള അമപക്ഷ എനികേ് െദ്ൊകേൊൻ കഴിയയു മമൊ? 

MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ിസ്റ് ം വഴി ല�ൊഴിൽ മൊറ്ൊൻ നിങ്ങൾ ഒരു അമപക്ഷ 
സ്മർപ്ിച്ിട്യു ണ്ടൊയിരിക്കുകയയു ം നിങ്ങളയു ലട അമപക്ഷ ഇപ്മപൊഴയു ം അവമെൊകനത്ിെയു മൊലെങ്ിൽ, അമ� 
സ്ംവിധൊനത്ിെൂലട നിങ്ങൾകേ് അ�് െദ്ൊകേൊം. നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡി (QID) നമ്പെയു ം ലമൊസബൽ നമ്പെയു ം 
ഉപമയൊഗിച്് MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് അെിയിപ്് സ്ിസ്റ് ത്ിമെകേ് മെൊഗിൻ ലെയ്യു ക.

മന്ക്�ൊെയത്ിൽ നിന്ന് അംഗരീകൊരം െഭിച്�ിന് മശ്ഷവയു ം, നിങ്ങളയു ലട പയു �ിയ ല�ൊഴിൽ കരൊർ 
ക്പൊമൊെരീകരിക്കുന്ന�ിന് മയു മ്പയു ം ല�ൊഴിൽ മൊറ്ൊനുള്ള നിങ്ങളയു ലട അമപക്ഷ െദ്ൊകേൊൻ നിങ്ങൾ 
ആക്ഗഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ, നിങ്ങൾ മരഖൊമൂെമയു ള്ള ഒരു അഭ്യർത്ന MoL-ന് സ്മർപ്ിമകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളയു ലട 
അമപക്ഷ െദ്ൊകേൊൻ അഭ്യർത്ിച്് മെബർ െിമെഷൻസ്് ഡിപ്ൊർട്് ലമന്് മമധൊവികേ് ഒപ്ിട് അെബിയിെയു ള്ള 
ഒരു കത്് സ്മർപ്ികേെം. ഈ കത്ിൽ, എന്തുലകൊണ്ടൊെ് നിങ്ങൾ അമപക്ഷ െദ്ൊകേൊൻ അഭ്യർത്ിക്കുന്ന�് 
എന്ന�ിലനക്കുെിച്യു ള്ള ഒരു ക്ഹസ്്വ വിശ്ദരീകരെം, ഇസ്ി (EC) നമ്പർ, നിങ്ങളയു ലട ക്യയുഐഡിയയു ലട (QID) പകർപ്്, 
ലമൊസബൽ മഫൊൺ നമ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്ലപടയു ത്െം.
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ഞൊൻ ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവിലന മൊറ്ിയൊൽ എനികേ് എന്ലെ മസ്വനം 
അവസ്ൊനിപ്ിക്കുമമ്പൊഴയു ള്ള ആനുകൂെ്യങ്ങൾ െഭിക്കുമമൊ?
നിങ്ങൾ കുെഞ്�് ഒരു വർഷലമങ്ിെയു ം ല�ൊഴിൽ പൂർത്ിയൊക്കുകയയു ം ല�ൊഴിെയു ടമലയ മൊറ്ൊൻ ആക്ഗഹിക്കുകയയു ം 
ലെയ്യു ന്നുലവങ്ിൽ, നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ കരൊെിൽ പെഞ്ിരിക്കുന്നതുമപൊലെ ഏല�ങ്ിെയു ം മശ്ഖരികേപ്ലപട് 
വൊർഷിക അവധിയയു ം മറ്് ആനുകൂെ്യങ്ങളയു ം സ്ഹി�ം നിങ്ങളയു ലട നിെവിലെ ല�ൊഴിെയു ടമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളയു ലട 
മസ്വനം അവസ്ൊനിപ്ിക്കുമമ്പൊഴയു ള്ള ആനുകൂെ്യങ്ങൾ െഭികേൊൻ നിങ്ങൾകേ് അവകൊശ്മയു ണ്ട്.

എനികേ് മവ�നം െഭിച്ിട്ിലെ്ല ങ്ിൽ, മ�ൊെി മൊെയുന്ന�ിന് മയു മ്പ് ഞൊൻ അെിയിപ്് 
നൽമകണ്ടതുമണ്ടൊ?

നിങ്ങളയു ലട നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവ് അവന്ലെ/അവളയു ലട നിയമപരമൊയ ബൊധ്യ�കൾ (മവ�നം നൽകുന്ന�് 
ഉൾപ്ലപലട) നിെമവറ്ിയിട്ിലെ്ല ങ്ിൽ, ല�ൊഴിൽ നിയമത്ിലെ മഭദഗ�ി ലെയ്ത  ആർട്ികേിൾ 51 ക്പകൊരം 
ഒരു അെിയിപ്യു ം നൽകൊല� നിങ്ങൾകേ് ല�ൊഴിൽ മൊെൊവയു ന്ന�ൊെ്. നിങ്ങൾ MoL-ന്ലെ മെബർ െിമെഷൻസ്് 
ഡിപ്ൊർട്്ലമന്ിൽ ഒരു പരൊ�ി സ്മർപ്ികേെം. പരൊ�ികൾക്കും വിസ്ിൽമബ്ല ൊവർക്കുമയു ള്ള മന്ക്�ൊെയത്ിന്ലെ 
ഏകരീകൃ� പല ൊറ്്മഫൊം വഴി നിങ്ങൾകേ് ഇ�് ലെയ്ൊൻ കഴിയയു ം.

നിങ്ങളയു ലട കുടിശ്്ശ ികയയു ള്ള മവ�നം, മസ്വനം അവസ്ൊനിപ്ിക്കുമമ്പൊഴയു ള്ള ക്ഗൊറ്യുവിറ്ി (ഒരു വർഷത്ിെധികമയു ള്ള 
മസ്വനത്ിന് മശ്ഷം), ഏല�ങ്ിെയു ം ആനുപൊ�ികമൊയ കുടിശ്്ശ ികയയു ള്ള വൊർഷിക അവധി എന്നിവ െഭിക്കുന്ന�ിന് 
നിങ്ങൾകേ് പൂർെ്ണ  അവകൊശ്മയു ലണ്ടന്ന് ഓർമ്ിക്കുക. നിങ്ങൾ ഖത്ർ വിട്യു മപൊകൊൻ �രീരുമൊനിക്കുകയൊലെങ്ിൽ, 
നിങ്ങളയു ലട രൊ�്യമത്കേ് മടങ്ങയു ന്ന�ിന് ഒരു വിമൊന ടികേറ്ിന്ലെ െിെവ് നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമ വഹികേെം.

എനികേ് ഖത്ർ വിട്് മപൊവയു കയയു ം �ിരിലക വന്ന് വരീണ്ടയു ം ഒരു പയു �ിയ മ�ൊെി 
ആരംഭികേൊനും കഴിയയു മമൊ?
അെിയിപ്് നൽകൊല�മയൊ നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ്് കൊെയളവ് പൂർത്ിയൊകേൊല�മയൊ നിങ്ങൾ ഖത്ർ 
വിട്യു മപൊവയു കയൊലെങ്ിൽ, നിങ്ങൾകേ് ഒരു വർഷമത്കേ് ഖത്െിൽ �ിരിലക മ�ൊെിയിൽ ക്പമവശ്ികേൊൻ 
കഴിയിെ്ല . അത്രലമൊരു സ്ൊഹെര്യം ഒഴിവൊകേൊൻ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്െയയു ന്ന നടപടിക്കമങ്ങൾ പൊെികേെം:

നിങ്ങളയു ലട ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിൽ ഖത്ർ വിട്യു മപൊകൊൻ നിങ്ങൾ ആക്ഗഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ ഇനിപ്െയയു ന്നവ 
ലെയ്െം:

 � MoL-നല്െ ഇെകമ്ക്ടൊെിക ്മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം വഴി നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമലയ അെിയികേെം. 
അെിയിപ് ്കൊെയളവ ്നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമയയു മൊയി സ്മ്�ിച്ിരികേെം, എന്നൊൽ അ� ്രണ്ട ്മൊസ്ത്ിൽ 
കൂടരു�്.

 � നിങ്ങളയു ലട അെിയിപ് ് കൊെയളവ ് പൂർത്ിയൊകേൊല� നിങ്ങൾ മപൊകൊൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ, മനൊട്രീസ്് 
കൊെയളവിനല്െ മശ്ഷിക്കുന്ന ഭൊഗത്ിന ്നിങ്ങളയു ലട അടിസ്്ഥൊന മവ�നം ല�ൊഴിെയു ടമയക്  ്നഷ്ട പരിഹൊരമൊയി 
നൽകെം, ഈ തുക രണ്ട ്മൊസ്ലത് അടിസ്്ഥൊന മവ�നത്ിൽ കവിയരുല�ന്ന ്നിർദമ്ദശ്ിക്കുന്നു.

നിങ്ങളയു ലട ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിന് മശ്ഷം നിങ്ങൾ ഖത്ർ വിട്യു മപൊകൊൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ:

 � നിങ്ങൾ ല�ൊഴിെയു ടമയല്കേൊപ്ം രണ്ട ്വർഷമമൊ അ�ിൽ �ൊലഴമയൊ മ�ൊെി ലെയ്ത ിട്യു ലണ്ടങ്ിൽ, ല�ൊഴിൽ കരൊർ 
അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിന ്ഒരു മൊസ്ം മയു മ്പ,് MoL-നല്െ ഇെകമ്ക്ടൊെിക ്മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം വഴി 
നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമലയ അെിയികേെം.

 � നിങ്ങൾ ല�ൊഴിെയു ടമയല്കേൊപ്ം രണ്ട ് വർഷത്ിൽ കൂടയു �ൽ മ�ൊെി ലെയ്ത ിട്യു ലണ്ടങ്ിൽ, ല�ൊഴിൽ കരൊർ 
അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിന ്രണ്ട ്മൊസ്ം മയു മ്പ,് MoL-നല്െ ഇെകമ്ക്ടൊെിക ്മനൊട്ിഫിമകേഷൻ സ്ംവിധൊനം വഴി 
നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമലയ അെിയികേെം.

 � മമൽപ്െഞ് അെിയിപ് ് കൊെയളവ ് പൊെികേൊല� ഖത്ർ വിട്യു മപൊകൊൻ നിങ്ങൾ ആക്ഗഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ, 
അെിയിപ്ിനല്െ കൊെയളവിൽ മശ്ഷിക്കുന്ന ഭൊഗത്ിന ്നിങ്ങളയു ലട അടിസ്്ഥൊന മവ�നത്ിനല്െ നഷ്ട പരിഹൊരം 
ല�ൊഴിെയു ടമയക്  ്നൽകെം.
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എന്ലെ ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവിന് എന്ലെ ല�ൊഴിൽ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ികേൊൻ 
കഴിയയു മമൊ?
Yes, your employer can also terminate your employment contract. 

1. ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിൽ, നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ കരൊെിൽ പെഞ്ിരിക്കുന്ന ക്പകൊരം “നിങ്ങളയു ലട മ�ൊെി െയു മ�െകൾ 
നിർവഹികേൊൻ മയൊഗ്യനെ്ല ” എന്ന് നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമ കലണ്ടത്തകയൊലെങ്ിൽ, നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമയക് ് കരൊർ 
അവസ്ൊനിപ്ികേൊം. എന്നൊൽ മ�ൊെി അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിന് ഒരു മൊസ്ം മയു ലമ്പങ്ിെയു ം MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് 
മനൊട്ിഫിമകേഷൻ വഴി നിങ്ങലള അെിയിമകേണ്ട�ൊെ്.

ല�ൊഴിൽ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ിച് മശ്ഷം നിങ്ങൾ �ൊമസ്ിക്കുന്ന രൊ�്യമത്കേ് മടങ്ങൊൻ 
�രീരുമൊനിക്കുകയൊലെങ്ിൽ, മടകേ യൊക്�ക്കുള്ള വിമൊന ടികേറ്ിന്ലെ ലെെവ് ല�ൊഴിെയു ടമ വഹികേെം.

2. ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവിനു മശ്ഷം, നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമ നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ികേൊൻ 
ആക്ഗഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ, അവൻ/അവൾ നിങ്ങലള MoL-ന്ലെ ഇെക്മക്ടൊെിക് സ്ിസ്റ് ം വഴി അെിയിമകേണ്ട�ൊെ്.

 � നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷമമൊ അ�ിൽ കുെമവൊ ആെ് ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം മ�ൊെി ലെയ്ത ിട്യു ള്ളല�ങ്ിൽ, 
അെിയിപ്് കൊെയളവ് ഒരു മൊസ്മൊെ്.

 � നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്ിൽ കൂടയു �ൽ ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം മ�ൊെി ലെയ്ത ിട്യു ലണ്ടങ്ിൽ, അെിയിപ്് 
കൊെയളവ് രണ്ട് മൊസ്മൊെ്.

അെിയിപ്് കൊെയളവിൽ നിങ്ങളയു ം നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമയയു ം ല�ൊഴിൽ കരൊെിന്ലെ നിബന്നകളയു ം വ്യവസ്്ഥകളയു ം 
പൊെികേെം.

അെിയിപ് ്കൊെയളവ ്പൊെികേൊല� എനല്െ ല�ൊഴിൽ ഉടമയക്  ്എനല്െ ല�ൊഴിൽ 
കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ികേൊൻ കഴിയയു മമൊ?
അെിയിപ്് കൊെയളവ് പൊെികേൊല� ല�ൊഴിെയു ടമ നിങ്ങളയു ലട കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ിക്കുകയൊലെങ്ിൽ, അെിയിപ്് 
കൊെയളവിമെമകേൊ അെിയിപ്് കൊെയളവിന്ലെ മശ്ഷിക്കുന്ന ഭൊഗത്ിമനൊ നിങ്ങളയു ലട അടിസ്്ഥൊന മവ�നത്ിന് 
തുെ്യമൊയ നഷ്ട പരിഹൊരം അയൊൾ/അവൾ നിങ്ങൾകേ് നൽകെം.

ഉദൊഹരെം: നിങ്ങളയു ലട അടിസ്്ഥൊന മവ�നം ക്പ�ിമൊസ്ം QAR 1,500 ആലെങ്ിൽ, ഒരു മൊസ്ലത് അെിയിപ്് 
കൊെയളവ് അവസ്ൊനിക്കുന്ന�ിന് രണ്ടൊഴ്ച  മയു മ്പ് മ�ൊെി അവസ്ൊനിപ്ികേൊൻ നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമ നിങ്ങമളൊട് 
ആവശ്്യപ്ലപടയു കയൊലെങ്ിൽ, കരൊർ നിയമപരമൊയി അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിന് നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമ നിങ്ങൾകേ് 
QAR 750 നൽമകണ്ടതുണ്ട്.

ല�ൊഴിൽ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ിച്�ിന് മശ്ഷം ഞൊൻ �ൊമസ്ിക്കുന്ന 
രൊ�്യമത്ക്കുള്ള മടകേയൊക്�ക്കുള്ള വിമൊന ടികേറ്ിന് എന്ലെ ല�ൊഴിെയു ടമ പെം 
നൽമകണ്ടതുമണ്ടൊ?
നിങ്ങളയു ലട കരൊർ കൊെഹരെപ്ലപട്് പരമൊവധി രണ്ടൊഴ്ച യ്കു ള്ളിൽ നിങ്ങൾ �ൊമസ്ിക്കുന്ന രൊ�്യമത്ക്കുള്ള വിമൊന 
ടികേറ്ിന്ലെ നിരകേ് വഹിക്കുന്നതുൾപ്ലപലട നിങ്ങളയു ലട �ിരിലക മപൊകൊനുള്ള നടപടിക്കമങ്ങൾ ല�ൊഴിെയു ടമ 
പൂർത്ിയൊകേെം. രൊ�്യം വിടയു ന്ന�ിന് മയു മ്പ് നിങ്ങൾ മെ്ലെൊരു ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം മെരുകയൊലെങ്ിൽ, 
�ിരിലക മപൊകൊനുള്ള നടപടികൾ പയു �ിയ ല�ൊഴിെയു ടമയയു ലട ബൊധ്യ�യൊയിരിക്കും.

നിങ്ങൾ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ിച്് ഖത്ർ വിട്യു മപൊകൊൻ പദ്ധ�ിയിടയു കയൊലെങ്ിൽ, അെിയിപ്് കൊെയളവ് പൊെിച്് 
(ല�ൊഴിൽ നിയമത്ിലെ മഭദഗ�ി ലെയ്ത  ആർട്ികേിൾ 51-ന്ലെ പരിധികേ് പയു െത്തള്ള�് ), കരൊെിൽ പെഞ്ിരിക്കുന്ന 
മയു ഴയു വൻ കൊെയളവിൽ നിങ്ങൾ പൂർത്ിയൊകേിയ ല�ൊഴിൽ കൊെയളവിന് ആനുപൊ�ികമൊയി മടകേ വിമൊന 
ടികേറ്ിന്ലെ െിെവിന്ലെ ഒരു ഭൊഗം മൊക്�മമ നിങ്ങളയു ലട ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവ് വഹിക്കുകയയു ള്ളയു . ഉദൊഹരെം: ഒരു 
വർഷം മ�ൊെി ലെയ്ത �ിന് മശ്ഷം നിങ്ങളയു ലട രണ്ട് വർഷലത് ല�ൊഴിൽ കരൊർ അവസ്ൊനിപ്ിക്കുകയൊലെങ്ിൽ, 
മടകേ വിമൊന ടികേറ്ിനുള്ള ലമൊത്ം ലെെവിന്ലെ പകു�ി ല�ൊഴിെയു ടമ വഹിക്കും.



ക്പമ�്യക നിയമങ്ങളയു ലട പരിരക്ഷയയു ള്ള ല�ൊഴിെൊളികൾകേ്

വരീട്യു മ�ൊെികേൊലര പിരിച്യു വിടൊനും ല�ൊഴിൽ മൊറ്ൊനുമയു ള്ള നിയമങ്ങൾ 
എലന്ൊലകേയൊെ്? 
ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികളയു ലട മ�ൊെി അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിനും മൊറ്യുന്ന�ിനുമയു ള്ള നിയമങ്ങൾ 2004-ലെ ല�ൊഴിൽ 
നിയമം നമ്പർ 14-ന്ലെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്്വകൊര്യ മമഖെയിലെ ല�ൊഴിെൊളികളയു മട�ിന് തുെ്യമൊെ്. ഈ 
നിയമങ്ങൾ ക്പ�ിഫെിപ്ിക്കുന്ന ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികൾക്കുള്ള പയു തുകേിയ മൊനദണ്ഡക്പകൊരമയു ള്ള ല�ൊഴിൽ 
കരൊർ അംഗരീകരിച്യു . എന്നിരുന്നൊെയു ം, ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികളയു ലട ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവ് 3 മൊസ്ത്ിൽ 
കൂടരു�്. കൂടൊല�, ഒരു ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികേ് ഒരു ല�ൊഴിെയു ടമയ്ലകേൊപ്ം ഒരു ലക്പൊമബഷൻ കൊെയളവ് 
മൊക്�മമ ഉണ്ടൊകൊൻ പൊടയു ളൂ്ള.

ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികളയു ലട ല�ൊഴിെയു ടമകൾകേ് ല�ൊഴിൽ കരൊെിൽ അനുശ്ൊസ്ിക്കുന്ന ബൊധ്യ�കമളൊ ഗൊർഹിക 
ല�ൊഴിെൊളികലള സ്ംബന്ിച് 2017-ലെ നിയമം നമ്പർ 15-ലെ 11, 16 ആർട്ികേിളയു കളിൽ വിവരിച്ിരിക്കുന്നമ�ൊ 
ആയ ബൊധ്യ�കൾ ല�ൊഴിെൊളി പൊെിക്കുന്നിലെ്ല ങ്ിൽ, പിരിച്യു വിട് വർഷമത്ക്കുള്ള മസ്വന ക്ഗൊറ്യുവിറ്ി 
നൽകൊല�യയു ം അെിയിപ്് കൂടൊല�യയു ം ല�ൊഴിൽ കരൊർ ഏകപക്ഷരീയമൊയി അവസ്ൊനിപ്ികേൊം.

ഇ�ിന് പയു െലമ, ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികലളക്കുെിച്യു ള്ള 2017-ലെ നിയമ നമ്പർ 15-ലെ ആർട്ികേിൾ 17-ൽ  
വ്യക്തമൊകേിയിട്യു ള്ള മകസ്യു കളിൽ, ഗൊർഹിക ല�ൊഴിെൊളികൾകേ് കരൊർ കൊെയളവിൽ എപ്മപൊൾ മവെലമങ്ിെയു ം 
അവരുലട ല�ൊഴിൽ കരൊർ ഏകപക്ഷരീയമൊയി അവസ്ൊനിപ്ികേൊം, കൂടൊല� മസ്വന ക്ഗൊറ്യുവിറ്ി, ആനുപൊ�ികമൊയ 
വൊർഷിക അവധി കുടിശ്്ശ ിക, അവന്ലെ/അവളയു ലട രൊ�്യമത്കേ് മടങ്ങൊനുള്ള വിമൊന ടികേറ്് എന്നിവയ്കു ള്ള 
അവരുലട അവകൊശ്ം നിെനിർത്തം.

കർഷിക ല�ൊഴിെൊളികൾക്കും കന്നുകൊെിലത്ൊഴിെൊളികൾക്കും ല�ൊഴിൽ 
അവസ്ൊനിപ്ികേൊനും മൊറ്ൊനുമയു ള്ള നിയമങ്ങൾ എലന്ൊലകേയൊെ്?
 
കർഷിക, കൊെിമമയക് ൽ ല�ൊഴിെൊളികൾക്കും മത്സ്യലത്ൊഴിെൊളികൾക്കും ല�ൊഴിൽ അവസ്ൊനിപ്ിക്കുന്ന�ിനും 
മൊെയുന്ന�ിനുമയു ള്ള നിയമങ്ങൾ 2004-ലെ ല�ൊഴിൽ നിയമം നമ്പർ 14 ക്പകൊരം സ്്വകൊര്യമമഖെയിലെ 
ല�ൊഴിെൊളികളയു മട�ിന് �ികച്യു ം സ്മൊനമൊെ്.

നിങ്ങൾകേ് കൂടയു �ൽ വിശ്ദൊംശ്ങ്ങൾ ആവശ്്യമയു ലണ്ടങ്ിൽ, കർഷിക, കന്നുകൊെി മമയക് ൽ ല�ൊഴിെൊളികൾകേ് 
ബൊധകമൊയ  2004-ലെ 14-ആം നമ്പർ ല�ൊഴിൽ നിയമത്ിലെ െിെ വ്യവസ്്ഥകളയു ലട ക്പമയൊഗം സ്ംബന്ിച് 
2012-ലെ മന്ക്�ിസ്ഭൊ കൗൺസ്ിൽ ക്പമമയം നമ്പർ 17 പരിമശ്ൊധിക്കുക.

മെ്ലെൊരു ല�ൊഴിെയു ടമയിമെകേ് മൊെയുന്ന�ിൽ നിന്ന് എന്ലെ നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിൽ ദൊ�ൊവ് 
എലന്ന �ടയയു ന്നുലവങ്ിൽ, അലെ്ല ങ്ിൽ എനികേ് കൂടയു �ൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്്യമൊലെങ്ിൽ 

ഞൊൻ എന്ൊെ് ലെമയ്ണ്ട�്?

ല�ൊഴിൽ മൊെയുന്ന�ിൽ നിന്ന് നിങ്ങളയു ലട നിെവിെയു ള്ള ല�ൊഴിെയു ടമ നിങ്ങലള അന്യൊയമൊയി �ടയയു ന്ന�ൊയി നിങ്ങൾകേ് 
മ�ൊന്നുന്നുലവങ്ിൽ അലെ്ല ങ്ിൽ നിങ്ങൾകേ് കൂടയു �ൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്്യമയു ലണ്ടങ്ിൽ, ല�ൊഴിൽ മന്ക്�ൊെയത്ിന്ലെ 
മെബർ െിമെഷൻസ്് ഡിപ്ൊർട്്ലമന്ിലന മഹൊട്സടല നിമെൊ (40288101), ഇലമയിൽ വഴിമയൊ (info@mol.gov.
qa) ബന്പ്ലപടയു ക, അലെ്ല ങ്ിൽ ഞങ്ങളയു ലട ഓഫരീസ്് സ്ന്ദർശ്ിക്കുക. പരൊ�ി സ്മർപ്ിക്കുന്ന�ിനും വിസ്ിൽ 
മബ്ല ൊവർമൊർക്കുമയു ള്ള ഏകരീകൃ� പല ൊറ്്മഫൊം ഉപമയൊഗിച്് നിങ്ങൾകേ് മന്ക്�ൊെയത്ിന് പരൊ�ി സ്മർപ്ികേൊം.
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