
మీరు 2004 నాటి కార్్మమిక చట్టటం నెటంబరు.14 ద్ావార్ా కవర్ అయ్్యయే ప్రవైేట్ రటంగటంలో పనిచేస్్తతు టంటే.

నేన్త ఉద్్యయేగటం మారడానికి ఎలాటంటి ప్రకిరియన్త అన్తస్ర్్మటంచాలి?
1. మీరు ఉద్్యయేగటం మారుపు గుర్్మటంచిన దరఖాస్్తతు న్త కార్్మమిక మటంత్్రత్వాశాఖ (ఎమ్వాఎల్) ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ ద్ావార్ా స్బ్మిట్ 

చేయాలి. మటంత్్రత్వాశాఖ వెబ్రైట్కకు వెళ్లి, Òయజమాని(ఉద్్యయేగటం) మారడటంÓ ఫార్ానిని డౌనోలి డ్ చేస్్తకోటండి. మీ గుర్్మటంచి, మీ కొత్తు  
యజమాని గుర్్మటంచి అవస్రమై�ైన మొత్తుటం స్మాచారటంతో ఫార్ానినినిటంపటండి, త్రువాత్ ద్ానిప్ర స్టంత్కటం చేయటండి. అలానే ఫారటంప్ర 
స్టంత్కటం చేసి, కటంప్నీ అధికార్్మక ముద్ర వేయమని మీ కొత్తు  యజమానిని అడగటండి. 

2. పూర్్మతు చేసి, స్టంత్కటం చేసిన ఫార్ానిని ఫో టో తీస్్తకోటండి లేద్ా స్ాకున్ చేయటండి, మీ ఖతార్ ఐడి(క్యయేఐడి) నెటంబరు మర్్మయు మీ 
మొబ్రల్ నెటంబరు ఉపయోగ్మటంచి  ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్లి నికి లాగ్మన్ చేయటండి. మీరు లాగ్మన్ చేయడానికి 
ఉపయోగ్మటంచే మొబ్రల్ ఫో న్ నెటంబరున్త మీ క్యయేఐడితో లిటంక్ చేయాలని గురుతు టంచ్తకోటండి. మీరు సిస్్టమ్లి నికి ప్రవేశిటంచిన త్రువాత్, 
పూర్్మతు చేసి, స్టంత్కటం ప్టి్టన ‘‘యజమాని(ఉద్్యయేగటం)ని మా’’ ఫార్ానిని అప్ోలి డ్ చేయటండి. 

3. మీరు మీ దరఖాస్్తతు  ద్ాఖలు చేసిన త్రువాత్, సిస్్టమ్ ఈసి (యజమానిని మారుచుకోవడటం) నెటంబరు జనర్ేట్ అవుత్ుటంద్ి, ఇద్ి మీ 
స్క్రరీన్ మీద కనిపిస్్తతు టంద్ి. ఈసి నెటంబరు చాలా ముఖయేమై�ైనద్ి, ద్ీనిని ఎకకుడ�రనా ర్ాసిప్ట్క్ట కోటండి, లేద్ా మీ ఫో నోలి  ఫో టో తీస్్తకోటండి. 

4. ఉద్్యయేగటం మారడానికి మీ దరఖాస్్తతు ని మటంత్్రత్వాశాఖ ఆమ్ద్ిటంచిన త్రువాత్, మీ ఉద్్యయేగానిని మారడానిని ధృవీకర్్మస్్తతు , అలానే మీ 
నోటిస్ ప్కర్్మయడ్ గుర్్మటంచి త�లియజేస్్తతు  మీరు ఒక ఎస్ఎమ్ఎసిని అటంద్తకుటంటారు. మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని, మీ కొత్తు  యజమాని 
ఇద్దరూ క్యడా ఎస్ఎమ్ఎసిని ప్ొ టంద్తతారు.

 � మీరు ప్రస్్తతు త్ యజమాని వద్ద  2 స్టంవత్ైర్ాలు లేద్ా అటంత్కటంటే త్కుకువ స్మయటం న్తటంచి పనిచేస్్తతు టంటే, నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ 
1 నెలగా ఉటంట్కటంద్ి.

 � మీరు ప్రస్్తతు త్ యజమాని వద్ద  2 స్టంవత్ైర్ాలు లేద్ా అటంత్కటంటే ఎకుకువ స్మయటం న్తటంచి పనిచేస్్తతు ననిటలియ్తే, నోటీస్ 
ప్కర్్మయడ్ 2 నెలలుగా ఉటంట్కటంద్ి.

మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ముగ్మటంపు గుర్్మటంచి మటంత్్రత్వాశాఖ ఎస్ఎమ్ఎస్ ద్ావార్ా త�లియజేస్్తతు టంద్ి. మీరు నోటీస్ ప్కర్్మయడ్యలి  మీ ప్రస్్తతు త్ 
యజమాని వద్ద  పనిచేయడానిని కొనస్ాగ్మటంచాలి.

5. మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ముగ్మసిన మూడు నెలలోలి పు, మీ కొత్తు  యజమాని మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద వివర్ాలన్త ఎమ్వాఎల్ బహుభాషా 
ఉద్్యయేగ ఒపపుటందటం కొరకు డిజిటల్ ప్రమాణీకరణ సిస్్టమ్  ద్ావార్ా ద్ాఖలు చేయాలిై ఉటంట్కటంద్ి. ఇద్ి మీ కొత్తు  ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని 
జనర్ేట్ చేస్్తతు టంద్ి, మీరు, మీ కొత్తు  యజమాని ఇద్దరూ ద్ీనిప్ర స్టంత్కటం చేయాలిై ఉటంట్కటంద్ి. మీర్్మద్దరూ స్టంత్కటం చేసిన త్రువాత్, 
కొత్తు  యజమాని ద్ానిని ప్రమాణీకరణ కొరకు ఎమ్వాఎల్ డిజిటల్ ఫ్ాలి టాఫారటంప్ర అప్ోలి డ్ చేస్ాతు రు. కొత్తు  యజమాని మీకు విధిగా 
ఎమ్వాఎల్ ద్ావార్ా ప్రమాణీకర్్మటంచిన ఒపపుటంద ప్రత్ని మీకు ఇవావాలి. మీరు ద్ానిని ఎమ్వాఎల్ వెబ్రైట్ న్తటంచి క్యడా డౌనోలి డ్ 
చేస్్తకోవచ్తచు. 

6. చివర్్మగా, మీ కొరకు కొత్తు  క్యయేఐడిని అభ్యేర్్మధిటంచడానికి అటంత్ర్గత్ మటంత్్రత్వాశాఖ మై�టా్ట రా ష్ స్ర్్వవాస్లి కు వెబ్రైట్కకు మీ కొత్తు  యజమాని 
లాగ్మన్ చేస్ాతు డు. మీ కొత్తు  యజమాని మీకు విధిగా కొత్తు  క్యయేఐడిని అటంద్ిటంచాలి.

ఖతార్్లలి  యజమాని(ఉద్్యయేగటం) మారుపు
కార్్మమికులకు కీలక స్మాచారటం

ఖతార్ ద్ేశటంలోని కార్్మమికులటందరూ వార్్మ ఒపపుటంద కాలటంలో ఏ స్మయటంలోనెరనా నో అబ్జెక్షన్ స్ర్్మ్టఫికేట్ (ఎనోవాసి) ప్ొ టందకుటండానే ఉద్్యయేగటం 
మారవచ్తచు.

ఎనోవాసిని తొలగ్మటంపు కార్్మమికులటందర్్మకి వర్్మతుస్్తతు టంద్ి, అయ్తే ఉప్ాధి కాటంట్ార కి్టని ముగ్మటంచడటం, ఉద్్యయేగాలన్త మార్ేటంద్తకు నియమాలు విభినని 
కేటగ్మర్్వల కార్్మమికులకు భిననిటంగా ఉటంటాయ్.

https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying employer service, to change work place/ leaving the country
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/EServicesAttachments/Change Employer Form.pdf
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=/
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


నా ప్ొ ్ర బ్షన్ ప్కర్్మయడ్యలి  ఉద్్యయేగటం మారడానికి నేన్త ఇద్ే ప్రకిరియన్త అన్తస్ర్్మటంచాలా?
మీ యజమానితో అటంగ్వకర్్మటంచిన ప్ొ ్ర బేషన్ ప్కర్్మయడుకు మీరు లోబడి ఉటంటారని మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటందటంలో పేర్్కకునవచ్తచు. అయ్తే, ఈ 
ప్ొ ్ర బేషన్ కాలటం విధిగా మీ పని ప్్ార రటంభ్మై�ైన తేద్ీ న్తటంచి ఆరు నెలలు మిటంచర్ాద్త, ఒకే యజమాని వద్ద  ఒకటి కటంటే ఎకుకువ ప్ొ ్ర బేషన్ 
ప్కర్్మయడలి కు లోబడి ఉటండర్ాద్త.

మీరు ద్ిగువ పేర్్కకునని వాటిని ప్ాటిటంచినటలియ్తే ప్ొ ్ర బేషన్ కాలటంలోపు మీరు మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేయవచ్తచు.

 � మీ ఉద్్యయేగటం మారడానికి ప్రన పేర్్కకునని విధటంగా, మీ ఉద్్యయేగానిని విడిచిప్టా్ట లని మీరు ప్ాలి న్ చేస్్తకోవడానికి ఒక నెల ముటంద్త 
ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ ద్ావార్ా మీ మీ దరఖాస్్తతు న్త ద్ాఖలు చేయటండి. 

 � మీ ప్రస్్తతు త్ ప్్ార థమిక వేత్నటం ర్ెటండు నెలలకు మిటంచకుటండా, ప్రస్్తతు త్ మర్్మయు కొత్తు  యజమాన్తలు అటంగ్వకర్్మటంచిన స్ాథా య్లో మీ 
ప్రస్్తతు త్ యజమానికి ర్్మక్యరి ట్మమిటంట్ ఫ్కజు మర్్మయు ఒకవెరపు విమాన టికెట్ కొటంత్ భాగానిని మీ కొత్తు  యజమాని నష్టపర్్మహారటంగా 
చ�లిలిటంచాలి.

 � మీరు ఉద్్యయేగటం మారడానికి మటంత్్రత్వాశాఖ న్తటంచి ఆమ్దటం లభిటంచిన త్రువాత్, మీరు ఉద్్యయేగటం మారుచుకోవడానిని ధృవీకర్్మస్్తతు , 
అలానే మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ గుర్్మటంచి మీకు నోటిఫ్ర చేస్్తతు  మీరు ఒక ఎస్ఎమ్ఎసిని అటంద్తకుటంటారు. మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ముగ్మటంపు 
తేద్ీని ఎస్ఎమ్ఎస్ోలి  పేర్్కకుటంటారు. మీ ప్రస్్తతు త్ యజమానితో మర్్లవిదటంగా అటంగ్వకర్్మసేతు  త్పపు, ముగ్మటంపు తేద్ీ వరకు మీరు మీ 
ప్రస్్తతు త్ యజమానితో పనిచేయడానిని కొనస్ాగ్మటంచాలి.

ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టముకు స్బ్మిట్ చేసిన దరఖాస్్తతు  సిథాత్ని నేన్త ఎలా 
చ�క్ చేయగలన్త?
ఎమ్ వోఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ ఉపయోగ్మటంచి మీ ఉద్్యయేగానిని మారుచుకోవడానికి మీరు దరఖాస్్తతు ని స్బ్మిట్ చేసిన త్రువాత్, 
మీరు ద్ిగువ లిటంక్ ద్ావార్ా దరఖాస్్తతు  సిథాత్ని త్నిఖీ చేయవచ్తచు: http://ecai.adlsa.gov.qa/
లాగ్మన్ చేయడానికి, మీరు మీ క్యయేఐడి నెటంబరు మర్్మయు మీ దరఖాస్్తతు ని ద్ాఖలు చేసినపుపుడు ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ సిస్్టమ్ ద్ావార్ా 
జనర్ేట్ చేసిన ఈసి నెటంబరున్త జోడిటంచాలిై ఉటంట్కటంద్ి.

నా ప్రస్్తతు త్ యజమాని వద్ద  నేన్త నోటీస్ ప్కర్్మయడిని పూర్్మతు చేయకప్ో తే ఏమి 
జరుగుత్ుటంద్ి?
మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ముగ్మయడానికి ముటంద్త, మీరు పనిచేయడానిని నిలిపివేయాలని ఎటంచ్తకుటంటే, మీరు పనిచేయని నోటీస్ 
ప్కర్్మయడ్యలి ని ప్రత్ ర్్లజుకు మీ ప్రస్్తతు త్ యజమానికి మీరు చ�లిలిటంచాలిై ఉటంట్కటంద్ి.

ద్ీనిని ప్ో ్ర ర్ేటా ప్్ార త్పద్ికన నోటీస్ ప్కర్్మయడ్యలి  మిగ్మలిన కాలానికి మీ ప్్ార థమిక వేత్నానికి స్మానమై�ైన మొత్తుటంగా లెకికుస్ాతు రు. 
ఉద్ాహరణకు: మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ముగ్మయడానికి ర్ెటండు వార్ాల ముటంద్త పని ఆపేయాలని మీరు కోరుకుననిటలియ్తే, మీ ప్్ార థమిక 
వేత్నటం నెలకు QAR 1,500 అయ్తే, మీ ఒపపుటంద్ానిని చట్టబదధిటంగా రద్త్ద  చేయడానికి మీరు మీ యజమానికి QAR 750 చ�లిలిటంచాలిై 
ఉటంట్కటంద్ి.

నా నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ పూర్్మతు చేయకుటండా ఉటండేటంద్తకు నేన్త నా ప్రస్్తతు త్ యజమానితో 
అటంగ్వకర్్మటంచవచాచు?
అవున్త, నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ పూర్్మతు చేయాలిైన అవస్రటం లేదని మీరు, మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని అటంగ్వకర్్మటంచవచ్తచు. అట్కవటంటి పర్్మసిథాత్ులోలి , 
ఉద్్యయేగటం మారడానికి దరఖాస్్తతు  చేయడానికి కొరకు మీరు, మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని ద్ావార్ా స్టంత్కటం చేసిన లేఖన్త మీరు జత్చేయవచ్తచు. 
స్టంబటంధిత్ చటా్ట ల ద్ావార్ా పేర్్కకునిని నోటీస్ ప్కర్్మయడిని ప్ాటిటంచర్ాదని మీరు, మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని పరస్పురటం అటంగ్వకర్్మటంచినట్కలి గా 
స్టంత్కటం చేసిన లేఖ స్పుష్టటంగా పేర్్కకునాలి. నోటీస్ ప్కర్్మయడిని నిర్ాధి ర్్మటంచేటపుపుడు ఎమ్వాఎల్ పరస్పుర ఒపపుటంద్ానిని పర్్మగణనలోకి 
తీస్్తకుటంట్కటంద్ి.
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యజమానిని మారచుడానికి అయ్్యయే ఏవెరనా అడిమినిసే్ట రాటివ్ ఖరుచులన్త నేన్త నా కొత్తు  
యజమానికి చ�లిలిటంచడటం లేద్ా ర్్వఎటంబర్ై చేయాలా?
లేద్త, ఉద్్యయేగటం మార్ే ప్రకిరియ కార్్మమికులకు ఉచిత్టం. ద్ీనికి అదనటంగా, మీరు కొత్తు  క్యయేఐడి జార్్వ చేయడానికి మీ కొత్తు  యజమానికి 
ఏద్�రనా మొతాతు నిని చ�లిలిటంచడటం లేద్ా ర్్వఎటంబర్ై చేయాలిైన అవస్రటం లేద్త.

ఉద్్యయేగటం మారడానికి నేన్త దరఖాస్్తతు  ద్ాఖలు చేసిన త్రువాత్ నా ప్రస్్తతు త్ యజమాని 
నా క్యయేఐడిని రద్త్ద  చేయవచాచు? 

ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ ద్ావార్ా ఉద్్యయేగటం మారడానికి మీరు మీ దరఖాస్్తతు న్త ద్ాఖలు చేసిన త్రువాత్, మీ ప్రస్్తతు త్ 
యజమాని మీ క్యయేఐడిని రద్త్ద  చేయలేరు లేద్ా త్పుపుడు పర్ార్్వకేస్్తన్త ఫ్రల్ చేయలేరు.

ఉద్్యయేగటం మారడానికి నేన్త దరఖాస్్తతు  ద్ాఖలు చేయడానికి ముటంద్త నా ప్రస్్తతు త్ 
యజమాని నా క్యయేఐడిని రద్త్ద  చేసినటలియ్తే నేన్త ఏమి చేయవచ్తచు?
 
మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని మీరు దరఖాస్్తతు ని స్బ్మిట్ చేయడానికి ముటంద్త మీ క్యయేఐడిని రద్త్ద  చేసేతు , అపుపుడు మీరు ముటంద్తగా ఎమ్వాఎల్ 
ఫిర్ాయేద్తలు మర్్మయు విజిలో్లలోయర్ై కొరకు ఏకీకృత్ ఫ్ాలి టాఫారటం ద్ావార్ా లేద్ా ఎమ్వాఎలుకు వెళ్లిడటం ద్ావార్ా ఫిర్ాయేద్తన్త స్బ్మిట్ చేయాలిై 
ఉటంట్కటంద్ి. మటంత్్రత్వాశాఖ మీ ఫిర్ాయేద్తన్త స్మీక్ిటంచిన త్రువాత్, మీ క్యయేఐడిని త్ర్్మగ్మ యాకి్టవేట్ చేయాలని అభ్యేర్్మధిస్్తతు  కార్్మమిక 
స్టంబటంధాల డిప్ార్ె్టమెటంట్ హెడిని అభ్యేర్్మధిస్్తతు  స్టంత్కటం చేసిన అరబ్కోలి ని లేఖని మీరు స్బ్మిట్ చేయాలిై ఉటంట్కటంద్ి. లేఖలో, మీ క్యయేఐడిని 
మీరు త్ర్్మగ్మ ఎటంద్తకు యాకి్టవేట్ చేయాలని అభ్యేర్్మధిస్్తతు నానిరనే ద్ానిప్ర ఒక కులి పతుమై�ైన వివరణన్త జోడిటంచాలిై ఉటంట్కటంద్ి. లేఖలో మీ 
క్యయేఐడి మర్్మయు మొబ్రల్ నెటంబరులన్త త్పపుకుటండా పేర్్కకునటండి స్టంత్కటం చేసిన లేఖకు అదనటంగా, మీ క్యయేఐడి కాప్కని, మీ క్యయేఐడి 
రద్త్ద  చేయడటం గుర్్మటంచి త�లియజేసే ఎస్ఎమ్ఎస్ మర్్మయు కొత్తు  ఉద్్యయేగ ఆఫర్ కాప్కని క్యడా స్బ్మిట్ చేయవచ్తచు. మీ ర్్మకార్డ్ కొరకు ఈ 
డాకుయేమై�టంటలి  కాప్కని మీ వద్ద  ఉటంచ్తకోవాలని గురుతు టంచ్తకోటండి. 

మీ క్యయేఐడిని త్ర్్మగ్మ యాకి్టవేట్ చేయడానికి ఎమ్వాఎల్ అటంత్ర్గత్ మటంత్్రత్వాశాఖతో స్మనవాయటం నెరుపుత్ుటంద్ి. మీరు మై�ట్ార ష్ ద్ావార్ా 
మీ క్యయేఐడిని సిథాత్ని త్నిఖీ చేయవచ్తచు. 

మీ క్యయేఐడిని త్ర్్మగ్మ యాకి్టవేట్ చేసిన త్రువాత్, ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ ఉపయోగ్మటంచి ఉద్్యయేగటం మారడానికి మీరు 
అప్లలి  చేయవచ్తచు.

ఉద్్యయేగటం మారడానికి నేన్త నా అపిలి కేషనిని రద్త్ద  చేయవచాచు? 

మీరు ఉద్్యయేగటం మారడటం కొరకు ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ ద్ావార్ా అపిలి కేషన్ స్బ్మిట్ చేసి, మీ అపిలి కేషన్ ఇటంకా స్మీక్ష 
దశలో ఉననిటలియ్తే, మీరు అద్ే సిస్్టమ్ ద్ావార్ా ద్ానిని రద్త్ద  చేయవచ్తచు. మీ క్యయేఐడి నెటంబరు మర్్మయు మీ మొబ్రల్ నెటంబరు 
ఉపయోగ్మటంచి ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటిఫికేషన్ సిస్్టమ్ లోనికి లాగ్మన్ చేయటండి. 

మటంత్్రత్వా శాఖ న్తటంచి ఆమ్దటం ప్ొ టంద్ిన త్రువాత్ మర్్మయు మీ కొత్తు  ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని ధృవీకర్్మటంచడానికి ముటంద్త, మీరు ఉద్్యయేగటం 
మారడానికి మీ దరఖాస్్తతు న్త మీరు రద్త్ద  చేయాలని అన్తకుటంటే, మీరు ఎమ్వాఎలుకు ర్ాత్పూరవాక అభ్యేరథానన్త ద్ాఖలు చేయాలిై 
ఉటంట్కటంద్ి. మీ దరఖాస్్తతు న్త రద్త్ద  చేయాలని అభ్యేర్్మధిస్్తతు  లేబర్ ర్్మలేషన్ై డిప్ార్ె్టమెటంట్ హెడుకు ఉద్ే్దశిస్్తతు  స్టంత్కటం చేసిన అరబ్కోలి  ర్ాసిన 
లేఖన్త మీరు స్బ్మిట్ చేయాలి. లేఖలో, మీరు మీ దరఖాస్్తతు న్త ఎటంద్తకు రద్త్ద  చేయమని అభ్యేర్్మథాస్్తతు నానిరనే ద్ానిప్ర స్టంక్ిపతు  వివరణతో 
ప్ాట్క దరఖాస్్తతు న్త ద్ాఖలు చేసే స్మయటంలో ఇచిచున ఈసి నెటంబరు, మీ క్యయేఐడి మర్్మయు మొబ్రల్ ఫో న్ నెటంబరు కాప్కని చేర్ాచులి.

ననే్త యజమానిని మారుచుకుటంట ేస్ర్్వవాస్ ముగ్మటంపు ప్రయోజనాలన్త ననే్త ప్ొ టందగలనా?
మీరు కనీస్టం ఒకకు స్టంవత్ైరటం ఉప్ాధిని పూర్్మతు చేసి, యజమానిని మారుచుకోవాలని అన్తకుటంటే, మీ స్ర్్వవాస్ ముగ్మటంపు 
ప్రయోజనటంతోప్ాట్కగా మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటందటంలో పేర్్కకునని ఏద్�రనా వార్్మషిక స్లవు మర్్మయు ఇత్ర ప్రయోజనాలన్త మీ ప్రస్్తతు త్ 
యజమాని న్తటంచి ప్ొ టంద్ే హకుకు మీకు ఉటంట్కటంద్ి.
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నాకు నా వేత్నాలన్త చ�లిలిటంచనటలియ్తే, ఉద్్యయేగటం మారడానికి నేన్త ఇటంకా నోటీస్ 
ఇవావాలా?

మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని అత్డి/ఆమై� చట్టపరమై�ైన బాధయేత్లు (వేత్నాలు చ�లిలిటంచడటంతో స్హా) నెరవేరచునటలియ్తే, అపుపుడు, కార్్మమిక 
చట్టటంలోని స్వర్్మటంచిన ఆర్్మ్టకల్ 51 ప్రకారటం ఎలాటంటి నోటీస్ ఇవవాకుటండా మీరు ఉద్్యయేగానిని మారవచ్తచు. మీరు ఎమ్వాఎల్ కార్్మమిక 
స్టంబటంధాల విభాగటంలో ఒక ఫిర్ాయేద్తన్త స్బ్మిట్ చేయాలి. మీరు ద్ీనిని మటంత్్రత్వాశాఖఫిర్ాయేద్తలు మర్్మయు విజిలో్లలోయరలి కొరకు 
ఏకీకృత్ ఫ్ాలి టాఫారటం ద్ావార్ా చేయవచ్తచు. 

మీ బకాయ్ వేత్నాలు, స్ర్్వవాస్ ముగ్మటంపు గారి ట్కయేటీ (ఏడాద్ి కటంటే ఎకుకువ స్ర్్వవాస్ త్రువాత్) మర్్మయు ఏద్�రనా ప్ో ్ర ర్ేటా వార్్మషిక స్లవు 
బకాయ్ని ప్ొ టంద్ే పూర్్మతు హకుకు మీకు ఉటంట్కటంద్ి. మీరు ఖతార్ విడిచిప్టా్ట లని నిర్ణయ్టంచ్తకుటంటే, మీ ద్ేశానికి మీరు త్ర్్మగ్మ వెళ్లిప్ో వడానికి 
మీ యజమాని మీ విమాన టికెకుట్ ఖర్్వద్తన్త భ్ర్్మటంచాలిై ఉటంట్కటంద్ి.

నేన్త ఖతార్్మని విడిచిప్టి్ట , కొత్తు  ఉద్్యయేగటం ప్్ార రటంభిటంచడానికి త్ర్్మగ్మ ర్ావొచాచు?
మీరు నోటిపికేషన్ ఇవవాకుటండా లేద్ా మీ నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ పూర్్మతు చేయకుటండా ఖతార్్మని విడిచిప్డితే, మీరు ఒకకు స్టంవత్ైరటంప్ాట్క 
ఖతార్్లలి  పనిచేయడానికి త్ర్్మగ్మ ర్ాలేకప్ో వచ్తచు. అట్కవటంటి పర్్మసిథాత్ని పర్్మహర్్మటంచడానికి, మీరు ద్ిగువ ప్రకిరియన్త అన్తస్ర్్మటంచాలి:

మీ ప్ొ్ర బ్షన్ ప్కర్్మయడ్యలి  మీరు ఖతార్ విడిచిప్టా్ట లని కోరుకుటంటే:

 � మీరు ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటఫికేిషన్ ససి్్టమ్ ద్ావార్ా మీ యజమానికి త�లియజయేాలి. నోటసీ్ ప్కర్్మయడనిి మీ యజమాని 
అటంగ్వకర్్మటంచాలి, అయ్త ేఇద్ ిర్టెండు నలెలు మిటంచి ఉటండర్ాద్త.

 � మీరు మీ నోటసీ్ ప్కర్్మయడ్ పూర్్మతు చయేకుటండాన,ే విడచిిపట్ా్ట లని కోరుకుటంట,ే మీరు నోటసీ్ ప్కర్్మయడ్యలి  మిగ్మలిన కాలానికి మీ 
ప్్ార థమిక వతే్నానికి స్మానమై�నై మొతాతు నిని మీ యజమానికి నష్టపర్్మహారటంగా చ�లిలిటంచాలి, ఇద్ ిర్టెండు నలెల ప్్ార థమిక వతే్నాలన్త 
మిటంచర్ాద్త.

మీ ప్ొ ్ర బ్షన్ ప్కర్్మయడతురువాత్ మీరు ఖతార్ విడిచిప్టా్ట లని కోరుకుటంటే:

 � మీరు యజమాని వద్ద ర్టెండు స్టంవత్ైర్ాలు లేద్ా అటంత్కటంట ేత్కుకువ కాలటంగా పనిచసే్్తతు టంట,ే మీరు ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానినిరద్త్ద  
చసే్్తకోవడానికి ఒక నలె ముటంద్త ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటఫికేిషన్ ససి్్టమ్ ద్ావార్ా మీయజమానికి త�లియజయేాలి.

 � మీరు యజమాని వద్ద ర్టెండు స్టంవత్ైర్ాలు లేద్ా అటంత్కటంట ేఎకుకువ కాలటంగా పనిచసే్్తతు ననిటలియ్త,ే మీరు ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానినిరద్త్ద  
చసే్్తకోవడానికి ర్టెండు నలెల ముటంద్త ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ నోటఫికేిషన్ ససి్్టమ్ ద్ావార్ా మీయజమానికి త�లియజయేాలి.

 � ప్రన పరే్్కకునని నోటసీ్ ప్కర్్మయడనిి ప్ాటటించకుటండాన ేమీరు ఖతార్్మని విడచిిప్టా్ట లని కోరుకుటంట,ే నోటసీ్ ప్కర్్మయడ్ మిగ్మలిన కాలానికి 
మీ ప్్ార థమిక వతే్నానికి స్మానమై�నై మొతాతు నిని మీరు మీ యజమానికి నష్టపర్్మహారటంగా చ�లిలిటంచాలి.
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నా యజమాని నా ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేయవచాచు?
అవున్త, మీ యజమాని క్యడా మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేయవచ్తచు.

1. ప్ొ్ర బేషన్ ప్కర్్మయడ్యలి , మీరు మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటందటంలో పేర్్కకునని ‘మీ పని విధ్తలు చేయడానికి స్ర్్మప్ో రు’’ అని మీ యజమాని 
భావిటంచినటలియ్తే, మీ యజమాని మీ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేయవచ్తచు, అయ్తే రద్త్ద  చేయడానికి కనీస్టం ఒక నెల ముటంద్త 
విధిగా ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ సిస్్టమ్ ద్ావార్ా మీకు త�లియజేయాలి.

ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేసిన త్రువాత్, మీరు నివసిటంచే ద్ేశానికి త�ర్్మగ్మ వెళ్్లలి లని నిర్ణయ్టంచ్తకుటంటే, ర్్మటర్ని విమానటం టికెకుటలి కు 
అయ్్యయే ఖరుచులన్త మీ యజమాని విధిగా కవర్ చేయాలి.

2. ప్ొ్ర బేషన్ ప్కర్్మయడ్ త్రువాత్, మీ ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని మీ యజమాని తొలగ్మటంచినటలియ్తే, అత్డు/ఆమై� ఎమ్వాఎల్ ఎలకా్టరా నిక్ 
సిస్్టమ్ ద్ావార్ా మీకు విధిగా త�లియజేయాలి.

 � మీరు యజమాని వద్ద  2 స్టంవత్ైర్ాలు లేద్ా అటంత్కటంటే త్కుకువ స్మయటం న్తటంచి పనిచేస్్తతు టంటే, నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ 1 నెలగా 
ఉటంట్కటంద్.ి

 � మీరు యజమాని వద్ద  2 స్టంవత్ైర్ాలు లేద్ా అటంత్కటంటే ఎకుకువ స్మయటం న్తటంచి పనిచేస్్తతు టంటే, నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ 2 
నెలలుగా ఉటంట్కటంద్ి.

నోటీస్ ప్కర్్మయడ్యలి  మీరు మర్్మయు మీ యజమాని ఉప్ాధి ఒపపుటందటం నియమనిబటంధనలన్త విధిగా ప్ాటిటంచాలి.

నోటసీ్ ప్కర్్మయడ్ పూర్్మతు చయేకుటండాన ేనా యజమాని నా ఉద్్యయేగ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  
చయేవచాచు?
యజమాని నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ప్ాటిటంచకుటండా మీ ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేసేతు , అత్డు/ఆమై� నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ లేద్ా నోటీస్ ప్కర్్మయడ్యలి  
మిగ్మలిన ర్్లజులకు మీ ప్్ార థమిక వేత్నానికి స్మానమై�ైన నష్టపర్్మహార మొతాతు నిని మీకు చ�లిలిటంచాలి.

ఉద్ాహరణకు: మీ ప్్ార థమిక వేత్నటం నెలకు QAR 1,500గా ఉటంటే, మీ యజమాని ఒక నెల నోటీస్ ప్కర్్మయడ్ ముగ్మయడానికి ముటంద్త 
ర్ెటండు వార్ాలు పనిచేయడానిని ఆప్ాలని కోర్్మతే, ఒపపుటంద్ానిని చట్టబదధిటంగా రద్త్ద  చేయడానికి మీ యజమాని మీకు QAR 750 
చ�లిలిటంచాలిై ఉటంట్కటంద్ి.

ఉద్్యయేగ ఒపపుటందటం రద్త్ద  చేసిన త్రువాత్, నేన్త నివసిటంచే ద్ేశానికి నా ర్్మటర్ని ఫ్లలి ట్ 
టికెకుట్ కొరకు నా యజమాని చ�లిలిటంచాలిై ఉటంట్కటంద్ా?
మీ ఒపపుటందటం గడువు ముగ్మసిన త్రువాత్ గర్్మష్టటంగా ర్ెటండు వార్ాలోలి గా మీ నివాస్ ద్ేశానికి విమాన టికెట్ ఖరుచున్త భ్ర్్మటంచడటంతో స్హా 
మీ యజమాని మీ స్వాద్ేశానికి త్ర్్మగ్మ పటంపే ప్రకిరియలన్త విధిగా పూర్్మతు చేయాలి.
 ద్ేశానిని విడిచిప్ట్టడానికి ముటంద్త, మీరు మర్్ల యజమాని(ఉద్్యయేగటం) వద్ద  చేర్్మతే, స్వాద్ేశానికి త్ర్్మగ్మ పటంపే బాధయేత్ కొత్తు  యజమానిప్ర 
ఉటంట్కటంద్.ి

నోటీస్ ప్కర్్మయడిని గౌరవిస్్తతు నే, మీరు ఒపపుటంద్ానిని రద్త్ద  చేస్్తకొని, ఖతార్్మని విడిచిప్టా్ట లని ప్ాలి న్ చేసిన స్టందర్ాభాలోలి
(కార్్మమిక చట్టటంలోని స్వర్్మటంచిన ఆర్్మ్టకల్ 51 యొకకు పర్్మధికి వెలుపల), మీ పూర్్మతు ఒపపుటంద కాలటంలో మీరు పూర్్మతు చేసిన ఉప్ాధి 
కాలానికి అన్తప్ాత్టంలో మీ త్రుగు విమాన టికెకుట్ ఖరుచులో భాగానిని మాత్్రమైే మీ యజమాని భ్ర్్మస్ాతు డు. ఉద్ాహరణకు: మీరు ఒక 
స్టంవత్ైరటం పనిచేసిన త్రువాత్ మీ ర్ెటండు స్టంవత్ైర్ాల ఉప్ాధి ఒపపుటంద్ానిని మీరు రద్త్ద  చేసేతు , మీ త్ర్్మగ్మ విమాన టికెకుట్కకు అయ్్యయే 
మొత్తుటం ఖరుచులో స్గానిని మీ యజమాని భ్ర్్మస్ాతు డు.



ప్రతేయేక చటా్ట ల ద్ావార్ా కవర్ అయ్్యయే కార్్మమికులు

ఇటంట ిపని చసే ేకార్్మమికులన్త తొలగ్మటంచడానికి మర్్మయు ఉద్్యయేగాలు మారడానికి 
నిబటంధనలు ఏమిట?ి 
2004 నాటి కార్్మమిక చట్టటం నెటంబరు 14 ప్రకారటం, గృహ కార్్మమికుల ఉద్్యయేగాలన్త తొలగ్మటంచడటం మర్్మయు మారచుడానికి నిబటంధనలు ప్రవైేట్ 
రటంగటంలోని కార్్మమికులకు ఒకేవిధటంగా ఉటంటాయ్. ఈ నియమాలన్త ప్రత్బ్టంబ్టంచే గృహ కార్్మమికుల కొరకు అపేడ్ట్ చేసిన ప్్ార మాణిక ఉప్ాధి 
ఒపపుటంద్ానిని స్కవాకర్్మటంచారు. అయ్తే, ఇటంటి పన్తలు చేసే కార్్మమికుల కొరకు ప్ొ ్ర బేషన్ ప్కర్్మయడ్ 3 నెలలు మిటంచర్ాదని గురుతు టంచ్తకోటండి. 
ద్ీనికి అదనటంగా, గృహ కార్్మమికుడికి ఒకే యజమానితో ఒక ప్ొ ్ర బేషన్ వయేవధిని మాత్్రమైే ఉటంట్కటంద్ి.

కార్్మమికుడు, ఉప్ాధి ఒపపుటందటంలో పేర్్కకునని లేద్ా ఇటంటి పన్తలు చేసే కార్్మమికులప్ర 2017 నాటి కార్్మమిక చట్టటం 15 యొకకు ఆర్్మ్టకల్ై 
11 మర్్మయు 16లో వివర్్మటంచిన బాధయేత్లకు కట్క్ట బడి ఉటండకప్ో తే, ఇటంటి పనివార్్మ యజమాన్తలు ఎలాటంటి నోటీస్ లేకుటండా ఉద్్యయేగ 
ఒపపుటంద్ానిని ఏకపక్షటంగా  మర్్మయు తొలగ్మటంచిన స్టంవత్ైర్ానికి స్ర్్వవాస్ ముగ్మటంపు గారి ట్కయేటీని మటంజూరు చేయకుటండానే రద్త్ద  చేయవచ్తచు.

ద్ీనికి అదనటంగా, ఇటంటి పన్తలుచేసే కార్్మమికుల కొరకు కార్్మమిక చట్టటం 15లోని ఆర్్మ్టకల్ 17లో పేర్్కకునని స్టందర్ాభాలోలి , ఇటంటి పనిచేసే 
కార్్మమికులు ఒపపుటంద కాలటంలో ఎపుపుడ�రనా త్మ ఉప్ాధి ఒపపుటంద్ానిని ఎలాటంటి నోటీస్ లేకుటండా ఏకపక్షటంగా రద్త్ద  చేస్్తకోవచ్తచు, స్ర్్వవాస్ 
గారి ట్కయేటీని ముగ్మటంచే హకుకు, ప్ో ్ర  ర్ేటా వార్్మషిక లీవ్ బకాయ్లు అద్ేవిధటంగా అత్డు/ఆమై� పుటి్టన ద్ేశానికి త్ర్్మగ్మ వెళ్్లలి టంద్తకు విమాన 
టికెటిని ప్ొ టందవచ్తచు.

వయేవస్ాయ మర్్మయు పశువులు మైేపే కార్్మమికులు, మర్్మయు మత్ై్యకారులన్త 
తొలగ్మటంచడానికి మర్్మయు ఉద్్యయేగాలు మారడానికి నిబటంధనలు ఏమిటి?
 
2004 నాటి కార్్మమిక చట్టటం నెటంబరు 14 ప్రకారటం, వయేవస్ాయ మర్్మయు పశువులు మైేపే కార్్మమికులు, మర్్మయు మత్ై్యకారులన్త 
ఉద్్యయేగాల న్తటంచి తొలగ్మటంచడటం మర్్మయు మారచుడానికి నిబటంధనలు ప్రవైేట్ రటంగటంలోని కార్్మమికులకు ఒకేవిధటంగా ఉటంటాయ్.

మీకు మర్్మనిని వివర్ాలు అవస్రటం అయ్తే, వయేవస్ాయటం మర్్మయు పశువులు మైేపే కార్్మమికులకు 2014 నాటి కార్్మమిక చట్టటం నెటంబరు 
14 కొనిని నిబటంధనలు వర్్మతుటంచడటంప్ర 2012 నాటి మటంత్ు్ర ల మటండలి తీర్ామినటం నెటంబరు 17ని పర్్మశీలిటంచటండి.

నా ప్రస్్తతు త్ యజమాని మర్్ల యజమాని వద్దకు వెళ్లికుటండా నన్తని నిర్్లధిసేతు  లేద్ా నాకు మర్్మటంత్ స్మాచారటం 
అవస్రమై�ైతే నేన్త ఏమి చేయాలి?

మీ ప్రస్్తతు త్ యజమాని మిమమిలిని ఉద్్యయేగటం మారచుకుటండా అనాయేయటంగా నిర్్లధిస్్తతు ననిట్కలి గా మీరు భావిటంచినా లేద్ా మీకు మర్్మటంత్ 
స్మాచారటం అవస్రటం అయ్తే, కార్్మమిక మటంత్్రత్వాశాఖ యొకకు కార్్మమిక స్టంబటంధాల విభాగటం హాట్మలలి న్ (40288101) ద్ావార్ా, ఇమై�య్ల్ 
info@mol.gov.qa) ద్ావార్ా స్టంప్రద్ిటంచటండి, లేద్ా మా ఆఫ్కస్్తలన్త స్టందర్్మశిటంచటండి. మటంత్్రత్వాశాఖకు ఫిర్ాయేద్తన్త ద్ాఖలు చేయడానికి 
మీరు ఫిర్ాయేద్తలు మర్్మయు విజిల్ బ్లలి యరలి కొరకు ఏకీకృత్ ఫ్ాలి టాపురటం క్యడా ఉపయోగ్మటంచవచ్తచు.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
mailto:info@mol.gov.qa
https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/en/login?returnUrl=https://acms.adlsa.gov.qa/en

