
اگر آپ ٢٠٠٤ لیبر الء نمبر ١٤ کے تحت نجی شعبے میں کام کر ہے ہیں تو

ُمالزمت کی تبدیلی کے لیے ُمجھے کس طریِقہ کار پر  عمل کرنا چاہئیے؟
۔ آپ کــو منســٹری آف لیبــر)وزارِت محنــت( کــے برقــی ِاّطالعــی ِنظــام کــے ذریعــے ُمالزمــت بدلنــے کــی درخواســت  جمــع کرانــا . 	

ہــو گــی۔ وزارت کــی ویــب ســایٹ Ministry’s website  پــر جــا کــر آجــر کــی تبدیلــی والــے فــارم کــی ایــک نقــل کــو پرنــٹ 
”Change Employer” form  فــارم کــے اندراپنــے بــارے میــں اور اپنــے نئــے آجــر کــے بــارے میــں تمــام مطلوبــہ معلومــات کــو 
ُپــر کریــں ، ُاس کــے بعــد اس پــر دســتخط کریں۔اپنــے نئــے آجــر ســے بھــی کہیــں کــہ وہ کمپنــی کــی ســرکاری ُمہــر لگائیــں اور 

فــارم پــر دســتخط کریــں ۔

۔ ایــک تصویــر لیــں یــا مکمــل اور دســتخط ُشــدہ فــارم کــو اســکین کریــں اور اپنــے قطــری شــناخت )کیوآئــی ڈی( نمبــر اور . 	
اپنــے موبائــل ُفــون نمبــر کا  اســتعمال کرتــے ہوئــے MoL’s electronic notification system پــر اپنــی رکنیــت کا انــدراج   
)الگ ِان (کریــں۔ یــاد رکھیــں کــہ جــس  موبائــل نمبــر کا اســتعمال کرکــے آپ الگ ِان کرتــے ہیــں، ُاســے آپ کــے کیوآئــی ڈی 
ســے ُمنســلک ہونــا چاہئیے۔ایــک بــار جــب آپ سســٹم میــں داخــل ہوجائیــں، تــو مکّمــل اور دســتخط ُشــدہ »آجــر بدلیــں« کا 

فــارم اپ لــوڈ کریــں ۔

آپکــی درخواســت  جمــع ہونــے کــے بعــد، سســٹم ایــک ای ســی )ایمپالئــی چینــج( نمبــر وضــع کــرے گا جــو آپ کــی اســکرین . 	
پــر نمــودار ہــوگا۔ای ســی نمبــر بہــت اہــم ہــے تــو اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ آپ اســے لکــھ کــر رکــھ لیــں، اپنــے ُفــون ســے 

اس کــی ایــک تصویــر بنــا لیــں۔  

وزارت  محنــت ســے آپ کــی ُمالزمتیــں بدلنــے کــی درخواســت کــی  منظــور ی کــے بعــد ، آپکــو  وزارت کــی جانــب ســے ایــک  . 	
پیغــام )ایــس ایــم ایــس( موُصــول ہــوگا جــس میــں آپ کــی ُمالزمــت بدلنــے کــی تصدیــق کیســاتھ ســاتھ ، آپ کــے نوٹــس 
کــی ُمــّدت کــے بــارے میــں مطلــع کیــا جــاے گا۔ ســاتھ ہــی ، آپ کــے موجــودہ آجــر اور آپ کــے نئــے آجــر، دونــوں کــو ایــک پیغــام 

موصــول ہــوگا۔

اگــر آپ نــے اپنــے موجــودہ آجــر کــے ســاتھ دو ســال یــا کــم عرصےتــک  مالزمــت کــی ہــے تــوآپ کــے  نوٹــس کا دورانیــہ   	
١ مــاہ ہــوگا۔   

اگــر آپ نــے اپنــے موجــودہ آجــر کــے ســاتھ دو ســال یــا دو ســال ســے ا زائــد عرصــے تــک کام کیــا ہــے تــوآپ کــے  نوٹــس  	
کا دورانیــہ  ٢ مــاہ ہــوگا۔

وزارت محنــت ، آپ کــے نوٹــس کــی ُمــّدت کــے ِاختتــام کــی نشــاندہی بھیجــے گئــے پیغــام  ) ایــس ایــم ایــس(  میــں کرےگــی۔ 
نوٹــس کــی ُمــّدت کــے دوران آپ کــو اپنــے موجــودہ آجــر کــے لیــے کام کرنــا جــاری رکھنــا ہــوگا۔

 آپ کــے نوٹــس کــی ُمــّدت کــے ِاختتــام ســے لــے کــر تیــن مــاہ کــے انــدر انــدر، آپ کــے نئــے آجــر کــو آپ کــے ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــی . 	
تفصیــالت MoL’s Digital Authentication System for a Multi-lingual Employment Contract کــے ذریعــے آن 
ــا ہونگــی ۔ اس ســے آپ کا نیــا ُمالزمتــی ُمعاہــدہ وجــود میــں آئــے گا جــس پــر آپ کــو اور آپ کــے نئــے آجــر   الئــن  جمــع کران
 digital ــا آجــر اســے ــے کــے بعــد،  آپ کا نی ــوں کــی جانــب ســے دســتخط ہوجان ــوں گــے۔ آپ دون ــا ہ ــوں کــو دســتخط کرن دون
ــا   ــل  ی ــم او ای ــا آجــر  آپکــو ای ــوڈ کــردے گا۔ آپ کا نی ــر اپ ل ــل    پلیــٹ فــارم پ ــے وزارت کــے ڈیجیٹ platform تصدیــق کــے لی
وزارِت محنــت کــی جانــب ســے تصدیــق ُشــدہ ُمعاہــدے کــی ایــک نقــل دینــے کا پابنــد ہــے ۔ آپ اســے MoL’s website کــی 

ویــب ســائٹ ســے بھــی خــود بھــی  ڈاؤن لــوڈ کرســکتے ہیــں۔

آخرمیــں ، آپ کا نیــا آجــر وزارِت داخلــہ کــی  مــی ٹریــش سروســز کــے ویــب پیــج پــر الگ ِان کــرے گا  تاکــہ آپ کــے لیــے ایــک نئــے . 	
کیوآئــی ڈی کــی درخواســت کــرے۔ آپ کــے نئــے آجــر پــر الزم ہــے کــو وہ آپ کــو نیــا کیوآئــی ڈی فراہــم کــرے۔ 

قطــر میــں آجر تبدیل کرن
کارکنان کے لئے اہم معلومات

اپنے مالزمتی معاہدے کے دوران ، ریاست قطر کے تمام کارکنان ، کسی  )اجازت نامہ( این او سی کے بغیر، 
کسی بھی وقت اپنی مالزمت یا مالزمتیں  تبدیل کر سکتے ہیں

گو کہ کسی بھی کارکن کو این او سی کی ضرورت نہیں مگر کسی مالزمتی معاہدے کو ختم کرنے یا 
مالزمت تبدیل کرنے کے قوانین مختلف شعبوں کے کارکنان کے لئے مختلف ہیں

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12634&LawID=3961&language=en
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12634&LawID=3961&language=en
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
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://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal for printing work contracts


کیا ُمجھے اپنی آزمائشی )پروبیشن( مّدت کے دوران ُمالزمتیں تبدیل کرنے کے لیے 
اسی طریِق کار پر عمل کرنا ہوگا؟

ہوســکتا ہــے کــہ آپ کــے ُمالزمتــی ُمعاہــدے میــں یــہ شــرط  عائــد کــی گئــی ہــو کــہ آجــر کــی منظــوری ســے، آپ کــو مالزمــت کــی 
ایــک آزمائشــی ُمــّدت پــوری کرنــا  ہوگــی ۔ تاہــم، مالزمــت کــی آزمائشــی ُمــّدت کا دورانیــہ مالزمــت کــے آغــاز  کــی تاریــخ ســے 
چــھ مــاہ  ســے زیــادہ کا نہیــں ہونــا چاہئیــے، اور آپ کــو ایــک ہــی آجــر کــے ســاتھ ایــک ســے زائــد آزمائشــی ُمــّدت کــے دورانیــے گزارنــے 

کــے  لئــے  پابنــد نہیــں کیــا جــا ســکتا۔ 

آپ مالزمــت کــی آزمائشــی ُمــّدت کــے دوران، اپنــے ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــو منُســوخ کرســکتے ہیــں، لیکــن اس کــے لئــے  درج ذیــل 
ُنــکات کــی تعمیــل ضــروری ہــے:

تــرک مالزمــت کــے منصوبــے ســے کــم از کــم ایــک مہینــہ پہلــے، اوپــر دیئــے گئــے طریقــے کــے مطابــق، درج ذیــل ویــب ســائٹ کــے  	
ذریعــے ُمالزمــت میــں تبدیلــی کــے لیــے اپنــی درخواســت جمــع  MoL’s electronic notification system کرائیــں

آپ کــے نئــے آجــر  کــے لئــے  الزمــی ہــے کــہ وہ  آپ کــے موجــودہ آجــر کــو  ریکروٹمنــٹ فیــس  )بھرتــی کــے معاوضــے ( کا ایــک  	
حصــہ اور  یکطرفــہ )ون-وے(  ٹکــٹ کا اتنــا معاوضــہ ادا کــرے  جــس پــر موجــودہ اور نیــا آجردونــوں متفــق ہــوں  بشــرطیکہ  

اســکی الگــت آپ کــی دو مہینــے کــی موجــودہ ُبنیــادی ُاجــرت ســے زائــد نــہ ہــو ۔

ــم ایــس  	 ــک ایــس ای ــب ســے ای ــی کــی منظــوری کــے بعــد، آپ کــو وزارت ِ محنــت کــی جان وزارت ســے ُمالزمــت کــی تبدیل
موُصــول ہــوگا جــس میــں آپ کــی  ُمالزمــت کــی تبدیلــی کــی تصدیــق اورآپ کــے نوٹــس کــی ُمــّدت کــے بــارے میــں ِاّطــالع 
ہوگــی۔ آپ کــے نوٹــس کــی ُمــّدت کــی اختتامــی تاریــخ کــی ایــس ایــم ایــس میــں ِنشــاندہی کــی جائــے گــی۔ آپ کــو آخــری 
ــا ہــوگا ســوائے یــہ کــہ آپ اور آپــکا موجــودہ آجــر  اس کــے عــالوہ کســی   تاریــخ تــک اپنــے موجــودہ آجــر کــے ســاتھ کام کرن

انتظــام پــر اتفــاق رائــے کــر لیــں ۔  

َمیں وزارِت   محنت کے برقیاتی ِاّطالعی نظام  میں جمع کرائی جانے والی درخواست 
کی موجودہ صورتحال  کیسے جان سکتا ہوں ؟ 

MoL’s electronic notification systemکا استعما ل کرکے  ُمالزمت تبدیل کرنے کی  جب ایک بار آپ نے 
درخواســت جمــع کــرادی، تــو آپ درج ذیــل ِلنــک کــے ذریعــے اپنــی درخواســت کــی موجــودہ صورتحــال بــارے جــان ســکتے ہیــں: 

/http://ecai.adlsa.gov.qa
الگ ِان یــا انــدراج کرنــے کــے لیــے آپ کــو اپنــا کیــو آئــی ڈی)قطــری شــناخت(  نمبــر اور ای ســی نمبــر شــامل کرنــا ہــوگا جــو ایــم 
او ایــل کےبرقیاتــی ِاّطالعــی نظــام کــی جانــب ســے ُاس وقــت وضــع کیــا گیــا جــب آپ نــے اپنــی درخواســت جمــع کرائــی تھــی۔

 اگر َمیں اپنے موجودہ آجر کے ساتھ نوٹس کی ُمّدت مکمل ہونے تک کام نہ کروں تو 
کیا ہو گا

اگــرآپ اپنــے نوٹــس کــی ُمــّدت کــے ِاختتــام ســے پہلــے کام روکنــے کا فیصلــہ کرتــے ہیــں تــو آپ کــو اپنــے موجــودہ آجــر کــو نوٹــس کــی 
مــّدت کــے ہــر ُاس دن کــی ادائیگــی کرنــا ہوگــی جــب جــب آپ کام نہیــں کرینگــے ۔ 

اس کا حســاب، ایــک اوســط کــے تناســب ســے،  نوٹــس کــی باقــی رہنــے والــی مــدت میــں آپکــی بنیــادی اجــرت کــے معاوضــے کــے 
برابــر ہــو گا۔

 مثــال کــے طــور پــر: آپ کــی ُبنیــادی ُاجــرت 1500 قطــری ریــال فــی مہینــہ  ہــے  لیکــن آپ  اپنــے نوٹــس کــی ُمــّدت کــے اختتــام ســے 
دو ہفتــے قبــل کام کرنــا چھوڑنــا چاہتــے ہیــں ، تــو آپ اس ُمعاہــدے کــو قاُنونــی طــور پــر ختــم کرنــے کــے لیــے اپنــے آجــر کــو 750 قطــری 

ریــال ادا کرنــے کــے پابنــد ہــوں گــے۔ 

کیا  َمیں اپنے موجودہ آجر کے ساتھ نوٹس کی ُمّدت کو مکمل نہ کرنے پر اتفاق 
کرسکتا ُہوں؟

جــی ہــاں، آپ اور آ پ کا موجــودہ آجــر نوٹــس کــی ُمــّدت کــو مکمــل نــہ کرنــے پــر آپــس میــں اّتفــاق کرســکتے ہیــں۔ ایســی ُصــورت 
میــں، آپ اپنــی ُمالزمــت کــی تبدیلــی کــی درخواســت کــے ســاتھ اپنــا اور اپنــے موجــودہ آجــر کا دســتخط شــدہ ایــک خــط ُمنســلک 
کرســکتے ہیــں ۔ دســتخط ُشــدہ خــط میــں یــہ واضــح ہونــا چاہئــے کــہ آپ اور آپ کــے موجــودہ آجــر نــے ُمتعلقــہ قوانیــن کــی رو ســے 
نوٹــس کــی  ضــروری ُمــّدت کــو ُپــورا نــہ کرنــے پــر باہمــی ِاتفــاق کــر لیــا ہــے۔ وزارِت محنت،نوٹــس کــی ُمــّدت کا تعیــن  کرتــے وقــت  

،آپکــے   باہمــی ُمعاہــدے کومــد نظــر رکھــے گــی۔

http://e-notice.adlsa.gov.qa/
http://e-notice.adlsa.gov.qa/
http://ecai.adlsa.gov.qa/
http://ecai.adlsa.gov.qa/


کیا ُمجھےاپنے نئے آجر کو ، آجر کی تبدیلی کے لیے اٹھنے والے انتظامی اخراجات  ادا  
کرنا یا کسی اور صورت میں بھرنا ہونگے

جــی نہیــں، کارکنــان کــے لیــے آجــر کــو تبدیــل کرنــے کا طریــِق کار بــا لــکل ُمفــت ہــے۔ ِعــالوہ ازیــں، آپ کــو  نئــی کیــو آئــی ڈی کــے 
اجــراء کــے لیــے اپنــے نئــے آجــر کــو کســی قســم کــی ادائیگــی  کرنــے  یــا کســی اور صــورت میــں بھرنــے کــی کوئــی ضــرورت نہیــں ہــے۔

اگر میں ُمالزمت کی تبدیلی کی درخواست جمع کراوں تو کیا میرا موجودہ آجر 
میرا کیو آئی ڈی منسوخ کرسکتا ہے ؟

ایــک بــار جــب آپ نےایــم ا و ایــل کــے برقیاتــی ِاطالعــی نظــام کــے ذریعــے ُمالزمتــوں میــں تبدیلــی کــی درخواســت جمــع کــرادی، آپ 
کا موجــودہ آجــر آپ کــی کیوآئــی ڈی منُســوخ نہیــں کرســکتا یــا مالزمــت ســے بھاگنــے کا  ُجھوٹــا  ُمقّدمــہ دائــر نہیــں کرســکتا۔

اگر ُمالزمت تبدیلی کی درخواست جمع کرانے سے قبل میرا موجودہ آجر میرا 
کیوآئی ڈی منُسوخ کردے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟

 Unified اگــر آپ کا موجــودہ آجــر، آپ کــی درخواســت جمــع کرانــے ســے قبــل آپ کا کیوآئــی ڈی منســوخ کردیتــا ہــے تــو آپ کــو یــا تــو 
Platform for Complaints and Whistleblowers کــے ذریعــے پہلــے ایــم او ایــل کــے  ِشــکایت درج کرانــی چاہئیــے یــا پھــر وزارت محنــت   
کــے دفتــر جــا کــر شــکایت درج کروانــی چاہئیــے۔  وزارت ســے آپ کــی شــکایت کا جائــزہ لئــے جانــے کــے بعــد ، آپ کــو عربــی زبــان میــں ایــک 
دســتخط ُشــدہ خــط جمــع کرانــا ہــوگا جــس میــں لیبــر ریلیشــنز ڈپارٹمنــٹ کــے ســربراہ  کــو اپنــی کیــو آئــی ڈی کو دوبــارہ فّعــال کرنے کی 
درخواســت کــی جائــے۔ خــط میــں آپ کــو ایــک ُمختصــر وضاحــت شــامل کرنــی چاہئیــے کــہ آپکــو کیوآئــی ڈی کــی بحالــی کــی درخواســت 
کیــوں کرنــا پــڑ رہــی ہــے ۔ خــط میــں اپنــے کیوآئــی ڈی اور موبائــل ُفــون نمبــر ضــرور درج کریــں۔ دســتخط ُشــدہ خــط کــے ســاتھ ســاتھ، آپ 
کــو اپنــے کیوآئــی ڈی کــی ایــک نقــل، اپنےکیــو آئــی ڈی کــی منســوخی کــے بــارے میــں اطالعــی  ایــس ایــم ایــس کــی ایــک نقــل اور نئــی 

ُمالزمــت کــی پیشــکش کــی ایــک نقــل بھــی جمــع کرانــا چاہئیــے۔ اپنــے ریــکارڈ کــے لیــے ان دســتاویزات کــی ایــک نقــل اپنــے پــاس رکھیــں۔

وزارِت محنــت ، آپ کــے کیــو آئــی ڈی کــی بحالــی کــے لیــے وزارت داخلــہ ســے رابطــہ کریگــی ۔ آپ مــی ٹریــش کــے ذریعــے اپنــے کیــو 
آئــی ڈی کــی موجــودہ  صورتحــال  کا جائــزہ لــے ســکتے ہیــں۔

کیــو آئــی ڈی بحــال ہــو جانــے کــے بعــد، آپ ایــم او ایــل کــے برقیاتــی ِاّطالعــی نظــام کا اســتعمال کرکــے ُمالزمــت میــں تبدیلــی کــی 
درخواســت کرســکتے ہیں۔

کیا َمیں اپنی  ُمالزمت کی  تبدیلی کی درخواست منُسوخ  کرسکتا ُہوں؟
اگــر MoL’s electronic notification system کــے ذریعــے ُمالزمتــوں میــں تبدیلــی کــی ایــک درخواســت آپ نــے جمــع کرائــی ہــے 
اور آپ کــی درخواســت اب بھــی زیــر غــور ہــے، تــو آپ اســی سســٹم کــے ذریعــے اســے منُســوخ کرســکتے ہیــں۔ اپنــے کیوآئــی ڈی  نمبــر

 اور اپنے موبائل نمبر کا استعمال کرکے MoL’s electronic notification system میں الگ ان کریں۔

وزارت ســے منظــوری کــے بعــد اور اپنــے نئــے مالزمتــی معاہــدے کــی تصدیــق ســے قبــل، اگــر آپ ُمالزمــت تبدیلی کی اپنی درخواســت کو 
منُســوخ کرنــا چاہتــے ہیــں تــو آپ کــو ایــم او ایــل کــو ایــک تحریــری درخواســت جمــع کراناہــو گــی۔ آپ کــو عربــی زبــان میــں ایــک دســتخط 
ُشــدہ خــط جمــع کرانــا ہــو گا جــس میــں  لیبــر ریلیشــنز ڈپارٹمنــٹ کــے ســربراہ کــو درخواســت کو منُســوخ کرنــے کی درخواســت کی گئی 
ہــو۔ خــط میــں آپ کــو ایــک ُمختصــر وضاحــت شــامل کرنــی چاہئیــے کــہ آپ کیــوں اپنــی درخواســت کــو منســوخ کرنــے کــی درخواســت 

کررہــے ہیــں اور اس کــے ســاتھ آپ کا ای ســی نمبــر، آپ کــے کیوآئــی ڈی کــی ایــک نقــل اور موبائــل ُفــون نمبــر بھــی شــامل ہونــا چاہئیــے۔

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12644&lawId=3961&language=en
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12644&lawId=3961&language=en
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12644&lawId=3961&language=en
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


اگر َمیں آجر تبدیل کرتا ہوں تو  کیا َمیں اپنے  مالزمت کے خاتمے والے فوائد حاصل 
کرسکتا ُہوں؟ 

اگر آپ نے کم از کم ایک سال کی ُمالزمت مکمل کی ہے اوراسکے بعد آجر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل 
ہے کہ اپنے موجودہ آجر سے اپنے مالزمت کے اختتا م پر ملنے والے فوائد ) اینڈ آف سروس بینیفٹس( اور اس کے ساتھ ساتھ 

کوئی بھی باقی ساالنہ تعطیالت اور اپنے ُمالزمتی ُمعاہدے میں بیان کئے گئے دیگرفوائد اور سہولتیں حاصل کریں ۔

اگر ُمجھے اپنی ُاجرتوں کی ادائیگی نہیں کی گئی ، تو کیا مجھے تب بھی 
ُمالزمت تبدیل کرنے سے قبل نوٹس دینا ہو گا؟

 اگــر آپ کــے موجــودہ آجــر نــے اپنــی قانونــی ذمــہ داریــاں ُپــوری نہیــں کــی ہیــں )جــس میــں ُاجرتــوں کــی ادایگــی شــامل ہــے(  
تــو آپ )قانــوِن محنــت(  لیبــر الء کــے تریــم ُشــدہ آرٹیــکل 51 کــے تحــت بغیــر کوئــی نوٹــس دیئــے ُمالزمــت تبدیــل کرســکتے ہیــں۔ 
آپ کــو ایــم او ایــل کــے لیبــر ریلیشــنز ڈپارٹمنــٹ میــں ایــک شــکایت درج کرانــی چاہئیــے۔ آپ  اپنــی شــکایئت  وزارت کــے ذریعــے 
اس پلیــٹ فــارم پــر کرســکتے ہیــں Unified Platform for Complaints and Whistleblowers  یــاد رّکھیــں کــہ آپ کــو 
مکمــل حــق حاصــل ہــے کــہ اپنــی بقایــا ُاجــرت، اینــڈ آف ســروس گریجویٹــی )ایــک ســال کــی ُمالزمــت کــے بعــد( او ر کوئــی بھــی 
واجــب االدا ســاالنہ تعطیــالت حاصــل کریــں۔ اگــر آپ قطــر ســے جانــے کا انتخــاب کرتــے ہیــں تــو آپ کــے آجــر کــو آپ کــی وطــن 

واپســی کــے لیےجہــاز کــے ایــک ٹکــٹ  کــی الگــت برداشــت کرنــا ہوگــی۔

 کیا َمیں ایسا کر سکتا ہوں کہ قطر چھوڑ کے جاوں اور ایک نئی ُمالزمت شروع 
کرنے کے لیے ُدوبارہ واپس آئوں؟

اگــر آپ کوئــی اطــالع دیــے بغیــر یــا اپنــے نوٹــس کــی ُمــدت ُمکّمــل کیــے بغیرقطــر ســے جاتــے ہیــں تــو آپ ایــک ســال کــے لیــے 
قطرواپــس آکــر کام کرنــے کــے اہــل نہیــں ہــوں گــے۔ ایســی ُصورتحــال ســے بچنــے کــے لیــے آپ کــو درج ذیــل طریقــوں پــر عمــل کرنــا ہــوگا:

اگر آپ اپنی مالزمت کی آزمایشی مدت کے دوران قطر سے جانا چاہتے ہیں:

آپ کــو MoL’s electronic notification system کــے ذریعےاپنــے آجــر کــو ِاّطــالع دینــی چاہئیے۔نوٹــس کــی ُمــّدت پــر آپ  	
کــے آجــر کا اتفــاق ہونــا چاہئیــے مگــر اســکی مــدت  دو مہینــے ســے زیــادہ نــہ ہــو

اگــر آپ اپنــے نوٹــس کــی ُمــّدت پــوری کیــے بغیــر چھــوڑ کــر جانــا چاہتــے ہیــں، تــو آپ کــو اپنــے آجــر کــو نوٹــس پیریــڈ کــے بقیــہ  	
حصــے کــے لیــے اپنــی  ُبنیــادی تنخــواہ کــے برابــر  زرتالفــی ادا کرنــا  ہــوگا، بشــرطیکہ یــہ رقــم دو مــاہ کــی ُبنیــادی تنخــواہ ســے 

زیــادہ نــہ ہــو۔

اگر آپ اپنی مالزمت کی آزمایشی مدت کے بعد قطر سے جانا چاہتے ہیں:

 اگــر آپ نــے اپنــے آجــر کــے لیــے دو ســال یــا کــم عرصــے کــے لیــے کام کیــا ہــے تــو آپ کــو اپنــے آجــر کــو ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــے اختتــام  	
ســے ایــک مــاہ قبــل  MoL’s electronic notification system کےذریعــے اطــالع دینــی چاہئیــے ۔

اگــر آپ نــے اپنــے آجــر کــے لیــے دو ســال یــا زائــد عرصــے کــے لیــے کام کیــا ہــے تــو آپ کــو اپنــے آجــر کــو ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــے اختتــام  	
ســے دو مــاہ قبــل  MoL’s electronic notification system کےذریعــے اطــالع دینــی چاہئیــے۔

اگــر آ پ ُمندرجــہ بــاال نوٹــس کــی ُمــّدت ُپــوری کیــے بغیــر قطــر ســے جانــے کــے خواہــاں ہیــں تــو آپ اپنــے آجــر کــو نوٹــس پیریــڈ کــے  	
بقیــہ حصــے کــے لیــے اپنــی  ُبنیــادی تنخــواہ کــے برابــر  زرتالفــی ادا کرنــے کا پابنــد ہــو ں گــے۔

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12644&lawId=3961&language=en
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


 کیا میرا آجر میرے ُمالزمتی ُمعاہدے کو منُسوخ  کرسکتا ہے؟
جی ہاں، آپ کا آجر بھی آپ کا ُمالزمتی ُمعاہدہ منُسوخ کرسکتا ہے۔

مالزمــت کــی آزمایشــی مــدت کــے دوران، اگــر آپ کا آجــر آپ کــو ُمالزمتــی ُمعاہــدے میــں بیــان کئــے گئــے » کام کــی ذمــہ . 	
داریــاں پــوری کرنــے کــے لیــے نااہــل« پاتــا ہــے ، تــو آپ کا آجــر ُمعاہــدے کــو منســوخ کرســکتا ہــے ، مگــر آجــر پــر الزم ہــے کــہ وہ آپکــو   

ایــم او ایــل کــے برقیاتــی نظــام کــے ذریعــے مالزمتــی معاہــدے کــی منســوخی ســے کــم ازکــم ایــک مــاہ پہلــے اطــالع دے۔

ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــے  منســوخ ہونــے پــر، اگــر آپ اپنــی رہائــش کــے ُملــک واپــس جانــے کا فیصلــہ کرتــے ہیــں تــو آپ کــے آجــر کــو 
واپســی کــے فضائــی ٹکــٹ کــے اخراجــات کــو برداشــت کرنــا ہــوگا۔

مالزمــت کــی آزمایشــی مــدت کــے بعــد، اگــر آپ کا آجــر آپ کــے ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــو منســوخ کرنــا چاہتــا ہــے تــو اســے آپ . 	
کــو ایــم او ایــل کــے برقیاتــی نظــام کــے ذریعــے ُمطلــع  کرنــا چاہئیــے۔

اگر آپ نے اپنے آجر کے ساتھ دو سال یا کم عرصہ کام کیا ہے تو نوٹس کی ُمدت ایک ماہ ہے۔ 	

اگر آپ نے اپنے آجر کے ساتھ دو سال یا زائد عرصہ کام کیاہے تو نوٹس کی ُمدت دو ماہ ہے۔ 	

نوٹس کی ُمّدت کے دوران ،آپ اور آپ کے آجر دونوں پر  ُمالزمتی ُمعاہدے کے شرائط و ضوابط کی پاسداری کرنا  الزم ہوگا۔

کیا میرا آجر نوٹس کی مدت مکمل کیے بغیر میرے ُمالزمتی ُمعاہدے کو منُسوخ  
کرسکتا ہے؟

۔اگــر آپ کا آجــر نوٹــس کــی مــدت پــوری کیــے بغیــر آپ کــے ُمعاہــدے کــو منســوخ کرتــا ہــے تــو آجــر کــو  نوٹــس پیریــڈ کــے پــورے یــا  
بقیــہ حصــے کــے لیــے آپکــی  ُبنیــادی تنخــواہ کــے برابــر  زرتالفــی ادا کرنــا  ہــوگا.

ِمثــال کــے طــور پــر: اگــر آپ کــی ُبنیــادی ُاجــرت 1500 قطــری ریــال ہــے اور آپ کــے آجــر نــے ایــک مــاہ کــے نوٹــس پیریــڈ کــے اختتــام ســے 
دو ہفتــے قبــل آپ کــو کام چھوڑنــے کا کہــا تــو آپ کــے آجــر کــو اس ُمعاہــدے کــو قانونــی طــور پــر منُســوخ کرنــے کــے لیــے آپ کــو 

750 قطــری ریــال ادا کرنــے ہــوں گــے

۔ کیا ُمالزمتی ُمعاہدے کےاختتام   پر میری وطن واپسی کے لیے فضائی ٹکٹ کی 
ادائیگی میرے آجر کو کرنا ہوگی

۔ معاہــدے کــی میعــاد کــے ختــم ہونــے کــے بعــد زیــادہ  ســے زیــادہ  دو ہفتــوں کــے انــدر انــدر آپ کــی وطــن واپســی کــے فضائــی 
ٹکــٹ کــی الگــت اٹھانــے ســمیت،  آپکــے آجــر پــر الزم ہــے کــہ وہ  آپکــی وطــن واپســی کــے تمــام  انتظامــات مکمــل کــرے۔  اگــر آپ 
ملــک چھوڑنــے ســے قبــل کســی اور آجــر کــے ســاتھ کام کرنــا شــروع کرتــے ہیــں  تــو آپکــی وطــن واپســی کــی ذمــہ داری  الزمــًا نئــے 

آجــر کــو نبھانــا ہــو گــی ۔ 

 اگــر آپ ، اپنــے نوٹــس  کــی مــدت کا احتــرام کرتــے ہوئــے )لیبــر الء کــے ترمیــم ُشــدہ آرٹیــکل 51 نفــاذ ســے ماورا(،اپنــے  ُمعاہــدے کــو 
منســوخ کرتــے ہیــں اور قطــر ســے جانــے کا ارادہ کرتــے ہیــں، تــو آپ کــے آجــر کــو واپســی کــے فضائــی ٹکــٹ کــی الگــت کا صــرف ایــک 
حصــہ ادا کرنــا ہــو گا جــو آپ  کــے  ُمالزمتــی معاہــدے کــی پــوری مــدت میــں ســےانجام دیئــے گئــے مالزمتــی دورانئــے  کــے حســاب 
ســے ہــو گا ۔ مثــال کــے طــور پــر : اگــر آپ  ایــک ســال کام کرنــے کــے بعــد اپنــا دوســالہ ُمالزمتــی ُمعاہــدہ ختــم کرنــا چاہتــے ہیــں تــو 

آپ کــے آجــر کــو واپســی کــے فضائــی ٹکــٹ کــی صــرف نصــف الگــت ُاٹھانــا ہــو گــی۔



 خصوصی قوانین  کے دائرے میں آنے والے کارکنان کیلئے

گھریلو کارکنان کے لیے مالزمتوں کی منسوخی اور تبدیلی کے کیاقوانین 
و ضوابط ہیں؟ 

ــِر  گھریلــو کارکنــا ن کــے لیــے ُمالزمتــوں کــی منســوخی اور تبدیلــی کــے اصــول وہــی  ہیــں جــو 2004ء کــے لیبــر الء نمبــر 14 کــے زی
تحــت نجــی شــعبے   میــں کام کرنــے والــے کارکنــان کــے لیــے ہیــں۔ان قوانیــن کــی روشــنی میــں، گھریلــو ُمالزمیــن کــے لیــے ایــک تــازہ 
معیــاری  ُمالزمتــی ُمعاہــدہ منظورکیــا گیــا ہــے۔ تاہــم، یــاد رکھیــں کــہ گھریلــو کارکنــان کــے لیــے مالزمــت کــے آزمائشــی دورانئــے  
کــی مــدت  3  مــاہ ســے زیــادہ نہیــں ہــو ســکتی۔ عــالوہ ازیــں، ایــک گھریلــو کارکــن ایــک آجــر کــے ســاتھ صــرف ایــک بــار آزمائشــی 

مــدت پــوری کرســکتا ہــے۔ 

اگــر کارکــن ُمالزمتــی ُمعاہــدے میــں دیئــے گئــے فرائــض کــی پاســداری نہیــں کرتــا یــا ان فرائــض کــی پابنــدی  نہیــں کرتــا ج 
Articles 11 and 16 of Law No. 15 of 2017 on Domestic Workers  میــں بیــان کیــے گئــے ہیــں۔ تــو کســی نوٹــس کــے 
بغیــر اور منســوخی کــے ســال کــے لیــے مالزمــت کــے خاتمــے پــر دیئــے جانــے واال معاوضــہ  )اینــڈ آف ســروس گریجویٹــی ( دیــے بغیــر، 
 Article 17 of Law No. 15 of ،ــان کــے آجــران  ُمالزمتــی ُمعاہــدے کــو منســوخ کرســکتے ہیــں ِاس کــے عــالوہ گھریلــو کارکن
on Domestic Workers 2017 میــں  بیــان کــی گئــی صورتــوں  میــں، کســی نوٹــس کــے بغیــر ،اپنــے جــاری  ُمعاہــدے کــے دوران 
ــو  ــم، گھریل ــا ہ ــں ت ــر منســوخ کــر ســکتے ہی ــدے کــو یکطرفــہ طــور پ ــے مالزمتــی معاہ ــان اپن ــو کارکن کســی بھــی وقــت، گھریل
کارکنــان اس دوران بھــی  مالزمــت کــے خاتمــے پــر دیئــے جانــے والــے معاوضــے ،بقایــا ســاالنہ تعطیــالت کــے بقایــا جــات اور اس کــے 

ســاتھ ســاتھ اپنــے وطــن واپســی کــے لیــے فضائــی ٹکــٹ کــے حقــدار رہیــں گــے۔

زرعی ُمالزمین اور چراگاہ کے کارکنان اور ماہی گیروں کے لیے ُمالزمتوں کی 
منسوخی اور تبدیلی کے کیا قوانین  ہیں؟

 
زرعــی ُمالزمیــن اور چــراگاہ کــے کارکنــان اور ماہــی گیــروں کــے لیــے ُمالزمتــوں کــی منســوخی اور تبدیلــی کــے  قوانیــن  بالــکل وہــی 

ہیــں جــو 2004 ء کــے لیبــر الء نمبــر14 کــے تحــت نجــی شــعبے کــے کارکنــا ن کــے لیــے ہیــں۔ 

ــد  ــر 14 کــی چن ــر الء نمب ــے 2004ء کــے لیب ــان کــے لی ــں کارکن ــی می ــو زراعــت اور چراگاہ ــں  ت ــد تفصیــالت  درکار ہی اگــر آپ کــو مزی
ــں۔ ــزہ لی ــر 17 کا جائ ــر کونســل آف منســٹرز کــی  قــرارداد نمب دفعــات کــے اطــالق پ

 ُمجھے کیا کرنا چاہئیے اگر میرا موجودہ آجر  ُمجھے کسی اور آجر کی جانب جانے سے روک رہا ہے یا اگر ُمجھے 
مزید معلومات درکار ہیں؟

اگــرآپ کــو ایســا محســوس ہوتــا  ہــے کــہ آپ کا آجــر ناجائــز طــور پــر آپ کــو ُمالزمــت تبدیــل کرنــے ســے روک رہــا درکار ہیــں  تــووزارِت 
محنــت کــے )40288101( پریــا )info@mol.gov.qa( ہــے یــاآپ کــو مزیــد معلومــات لیبــر ریلیشــنز ڈپارٹمنــٹ ســے ہــاٹ الئــن 

پر ای میل کے ذریعے رابطہ کریں یا ہمارے دفاتر کا دورہ کریں۔ 
اســکے عــالوہ، Unified Platform for Complaints and Whistleblowers کا اســتعمال کرکــے  آپ وزارت میــں بھــی 

شــکایت جمــع کرواســکتے ہیــں

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
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

