
यदि तपाईं 2004 को श्रम कानून नं. 14 द््वारा समेदिएको ननजी क्ेत्रमा काम गिदै हुनुहुन््छ भने

काम परिवर््तन गन्तको लागग मलेै कुन प्रक्रिया अपनाउनु पर््त?
1. र्पाईंले श्रम मन्त्ालय (MoL) को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् काम परिवर््तन गन्तको लागग एउटा आवेदन पेश 

गनु्तपननेर्। मन्त्ालयको वेबसाइटमा जानहुोस ्ि “िोजगािदार्ा परिवर््तन गनु्तहोस”् भन्ने र्ािामको एक प्रगर् वप्रन्ट 
गनु्तहोस।् आफ्नो ि आफ्नो नयाँ िोजगािदार्ाबािे अनुिोध गरिएको सब ैववविणको साथ र्ािाम भनु्तहोस,् त्यसपगर् 
त्यसमा हस्र्ाक्षि गनु्तहोस।् साथ ैआफ्नो नयाँ िोजगािदार्ालाई कम्पनीको आगधकारिक र्ाप लगाउन ि र्ािाममा 
हस्र्ाक्षि गन्त भन्नहुोस।् 

2. भिेि हस्र्ाक्षि गरिएको र्ािाम स््कयान गनु्तहोस ्वा एउटा र्ोटो खिच्नहुोस,् कर्ािी आइडी नम्बि (QID) ि आफ्नो 
मोबाइल र्ोन नम्बि प्रयोग गिी   MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मा लगअन गनु्तहोस।् र्पाईंले लगइन गन्त 
प्रयोग गनु्तहुने मोबाइल र्ोन नम्बि र्पाईंको QID मा गलङ्क गरिएको हुनपुर््त भन्ने याद गनु्तहोस।् र्पाईं प्रणालीमा 
प्रवेश गरिसके पगर् भिेि हस्र्ाक्षि गिेको “िोजगािदार्ा परिवर््तन गनु्तहोस”् भन्ने र्ािाम अपलोड गनु्तहोस ्। 

3. र्पाईंले आफ्नो आवेदन पेश गरिसके पगर्  प्रणालीले EC (िोजगािदार्ा परिवर््तन) नम्बि गसज्तना गननेर् जनु 
र्पाईंको खस्रिनमा देिा पननेर्। EC नम्बि धेिै महत्तवपणू्त हुन्र्, त्यसलेै र्पाईंले यसलाई लेिेि िाख्हुोस,् आफ्नो 
र्ोनबाट र्ोटो खिच्नहुोस।् 

4. र्पाईंको िोजगािी परिवर््तनको आवेदन मन्त्ालयले स्वीकृर् गिेपगर् र्पाईंले मन्त्ालयबाट आफ्नो काम परिवर््तनको 
पुवटि गनने ि र्पाईंको सचूना अवगधको बािेमा सगूचर् गनने SMS प्राप्त गनु्तहुनेर्। र्पाईंको हालका िोजगािदार्ा ि नयाँ 
िोजगािदार्ा दबुलेै SMS प्राप्त गननेर्न।्

 � यक्द र्पाईंले आफ्नो हालको िोजगािदार्ासँग दईु वर््त वा सोभन्दा कम समय काम गनु्तभएको र् भने र्पाईंको 
सचूना अवगध  1 मदहनाको हुनेर्।

 � यक्द र्पाईंले आफ्नो हालको िोजगािदार्ासँग दईु वर््तभन्दा बढी समय काम गनु्तभएको र् भने र्पाईंको सचूना 
अवगध 2 मदहनाको हुनेर्।

र्पाईंको सचूना अवगधको समागप्त मन्त्ालयको एसएमएस्मा संकेर् गरिएको हुनेर्। र्पाईंले सचूना अवगधका 
दौिान आफ्नो हालको िोजगािदार्ाको लागग काम जािी िाखु् पद्तर्।

5. र्पाईंको सचूना अवगध समाप्त भएको र्ीन मक्हना गभत् र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ाले र्पाईंको िोजगाि सम््झौर्ाको 
ववविण बहु-भार्ीक िोजगाि सम््झौर्ाको लागग MoL को क्डखजटल प्रमाणीकिण प्रणाली माध्यमबाट पेश गनु्तपननेर्। 
यसले र्पाईंको नयाँ िोजगाि सम््झौर्ा गसज्तना गननेर् जसमा र्पाईं ि र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ा दबुलेै हस्र्ाक्षि गन्त 
आवश्यक र्। र्पाईं दवुलेै हस्र्ाक्षि गिेपगर् प्रमाणीकिणको लागग नयाँ िोजगािदार्ाले यसलाई MoLको क्डखजटल 
प्लेटर्म्तमा अपलोड गननेर्न।् र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ाले र्पाईंलाई MoL द्ािा प्रमाखणर् गिेको किािको प्रगर्गलवप 
क्दनपुर््त। र्पाईंले यो MoL को वेबसाइटबाट पगन डाउनलोड गन्त स्कनहुुन्र्। 

6. अन्र्मा र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ाले र्पाईंको लागग नयाँ QID अनुिोध गन्त आन्र्रिक Metrash सेवा मन्त्ालयको 
वेबपेजमा लग इन गननेर्। र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ाले र्पाईंलाई नयाँ QID क्दन ुपद्तर्।

कतारमा रोजगारिाताहरू परर्वत्तन गन्त
कामदािहरूको लागग मखु्य जानकािी

कर्ाि िाज्यका सब ैकामदािहरूले आफ्नो किाि अवगधमा कुन ैपगन समय नो अब्जे्कसन प्रमाणपत् (NOC) प्राप्त नगिी 
काम परिवर््तन गन्त स्कर्न।्

NOC हटाउने काय्तले सब ैकामदािहरूलाई समेट्र् भने, िोजगाि किाि अन्त्य गनने ि काम परिवर््तन गनने गनयमहरू 
ववगभन्न वग्तका कामदािहरूको लागग र्िक-र्िक हुन्र्न।्

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
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


के मलेै मेिो पिीक्षण अवगधमा काम परिवर््तन गन्तको लागग उही प्रक्रिया 
अपनाउनपुर््त?
र्पाईं आफ्नो िोजगािदार्ासँग सहमर् भएको पिीक्षण अवगधले बाँगधएको हुनहुुनेर् भन्ने कुिा र्पाईंको िोजगाि 
सम््झौर्ामा र्ोक्कएको हुनस्कर्। यद्वप यो पिीक्षण अवगध र्पाईंको काम सुरु भएको गमगर्बाट र् मक्हनाभन्दा बढी हुन ु
हँुदैन ि र्पाईंले एउटै िोजगािदार्ाबाट एकभन्दा बढी पिीक्षण अवगध प्राप्त गन्त स्कनहुुन्न।

यक्द र्पाईंले गनम्न कुिाको पालना गनु्तभयो भने पिीक्षण अवगध गभत् िोजगाि सम््झौर्ा समाप्त गन्त स्कनहुुन्र्:

 � र्पाईंले आफ्नो काम र्ोड्ने योजना गनु्त कखम्र्मा एक मक्हना अगि मागथ वण्तन गरिए अनुसाि िोजगाि परिवर््तन 
गन्त  MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् आफ्नो आवेदन पेश गनु्तहोस।् 

 � र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ाले र्पाईंको हालको िोजगािदार्ालाई गनयुवति शलु्कको एक अशं ि हालको ि नयाँ 
िोजगािदार्ाहरूद्ािा सहमर् भएको स्र्िमा एकर्र्फी हवाई क्टकटको क्षगर्पगूर््त क्दनपुर््त, यद्वप र्पाईंको हालको 
आधािभूर् पारिश्रगमकको दईु मक्हनाभन्दा बढी  हुन ु हँुदैन।

 � मन्त्ालयले िोजगािी परिवर््तनको स्वीकृगर् क्दएपगर् र्पाईंले MOL बाट आफ्नो काम परिवर््तनको पुवटि गनने ि 
र्पाईंको सचूना अवगध बािे र्पाईंलाई सगूचर् गनने SMS प्राप्त गनु्तहुनेर्। र्पाईंको सचूना अवगधको समागप्त  SMS 
मा संकेर् गरिएको हुनेर्। र्पाईंले आफ्नो हालको िोजगािदार्ासँग अन्यथा सहमर् नभएसम्म अखन्र्म गमगर्सम्म 
आफ्नो हालको िोजगािदार्ासँग काम गरििहनुपर््त।

म कसिी MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणालीमा पेश गरिएको आवेदनको खस्थगर् 
जाँच गन्त स्करु्?
र्पाईंले MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली प्रयोग गिेि काम परिवर््तन गन्त आफ्नो आवेदन पेश गनु्त भएपगर् गनम्न 
गलङ्क मार््त र् आवेदनको खस्थगर् जाँच गन्त स्कनहुुन्र्: http://ecai.adlsa.gov.qa/
लगइन गन्तको लागग आवेदन पेश गदा्त आफ्नो QID नम्बि ि MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणालीद्ािा गसज्तना गरिएको 
EC नम्बि समावेश गन्त आवश्यक र्।

यक्द मलेै मेिो हालको िोजगािदार्ासँग सचूना अवगध पूिा गरिन भने के 
हुन्र्?
यक्द र्पाईंले आफ्नो सचूना अवगध समाप्त हुन ुअगि काममा नजाने गनण्तय गनु्तभयो भने र्पाईंले आरू्ले काम नगिेको 
सचूना अवगधको प्रत्येक क्दनको लागग 
आफ्नो हालको िोजगािदार्ालाई भतुिानी गनु्तपननेर्।

यो प्रो िेटा आधािमा सूचना अवगधको बाँकी भागको लागग र्पाईंको आधािभरू् पारिश्रगमक बिाबिको िकमको रूपमा 
क्हसाब गरिन्र्। उदाहिणका लागग: यक्द र्पाईं आफ्नो सूचना अवगध समाप्त हुन ुभन्दा दईु हप्ता अगि काम बन्द गन्त 
चाहनहुुन्र् ि र्पाईंको आधािभरू् पारिश्रगमक QAR 1,500 प्रगर् मक्हना हो भने र्पाईंले काननूी रूपमा सम््झौर्ा समाप्त 
गन्त आफ्नो िोजगािदार्ालाई QAR 750 गर्नु्त पर््त।

के म मेिो हालको िोजगािदार्ासँग मेिो सचूना अवगध पूिा नगन्त सहमर् 
हुनस्करु्?
हजिु, र्पाईं ि र्पाईंको हालको िोजगािदार्ाले सचूना अवगध पिूा नगन्त सहमर् हुन स्कनहुुन्र्। यस्र्ो अवस्थामा 
र्पाईंले काम परिवर््तनको आफ्नो आवेदनमा  र्पाईं ि र्पाईंको हालको िोजगािदार्ाले हस्र्ाक्षि गिेको पत् संलग्न गन्त 
स्कनहुुन्र्। हस्र्ाक्षि गरिएको पत्मा र्पाईं ि र्पाईंको हालको िोजगािदार्ाले सान्दगभ्तक कानूनद्ािा र्ोक्कएको सचूना 
अवगध पालन नगन्त र्पाईंहरू दवु ैसहमर् हुनहुुन्र् भन्ने स्पटि रूपमा ध्यान क्दनपुर््त । MoL ले सूचना अवगध गनधा्तिण 
गदा्त आपसी सहमगर्लाई ध्यानमा िाखे्र्।

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


के मलेै मेिो नयाँ िोजगािदार्ालाई िोजगािदार्ा परिवर््तन गन्तको लागग कुन ै
पगन प्रशासगनक िच्तहरू भतुिान वा प्रगर्पूगर््त गन्त आवश्यक र्?
पददैन, िोजगािदार्ा परिवर््तन गनने प्रक्रिया कामदािहरूको लागग गन:शुल्क र्। साथ,ै  र्पाईंले नयाँ QID जािी गन्तको 
लागग र्पाईंको नयाँ िोजगािदार्ालाई कुनै पगन िकम गर्न्त वा प्रगर्पूगर््त गन्त आवश्यक ्ैछन।

के मेिो हालका िोजगािदार्ाले मलेै काम परिवर््तन गन्तको लागग आवेदन पेश 
गिेपगर् मेिो QID िद्द गन्त स्कर्न?् 
र्पाईंले MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् काम परिवर््तन गन्तको लागग आफ्नो आवेदन पेश गरिसके पगर् 
र्पाईंको हालको िोजगािदार्ाले र्पाईंको QID िद्द गन्त वा ्झुटो र्िाि मुद्दा दायि गन्त स्कदैन।

यक्द मेिो हालको िोजगािदार्ाले काम परिवर््तन गन्त मलेै आवेदन पेश गनु्त 
अगि मेिो QID िद्द गिे भने मलेै के गन्त स्करु्?
 
यक्द र्पाईंले आवेदन पेश गनु्त अगि र्पाईंको हालको िोजगािदार्ाले  QID िद्द गिे भने र्पाईंले पक्हले  MoL को  
गुनासो ि प्रगर्क्रियाहरूको लागग एकीकृर् प्लेटर्म्त वा MoL मा गएि उजिुी पेश गन्त आवश्यक र्।। मन्त्ालयले र्पाईंको 
गुनासोको समीक्षा गिेपगर् र्पाईंले आफ्नो QID पनु: सक्रिय गन्त अनुिोध गददै श्रम सम्बन्ध ववभागका प्रमिुलाई 
सम्बोधन गिेको अिबीमा हस्र्ाक्षि गरिएको पत् पेश गनु्तपननेर्। पत्मा र्पाईंले आफ्नो QID पुन: सक्रिय गन्तको लागग 
क्कन अनिुोध गरििहनुभएको र् भन्ने बािे संखक्षप्त व्याख्या समावेश गनु्तपर््त। पत्मा आफ्नो QID ि मोबाइल र्ोन 
नम्बिहरू उल्लेि गन्त नभलु्नुहोस।् हस्र्ाक्षरिर् पत्को अगर्रिति र्पाईंले आफ्नो QID को एक प्रगर्, र्पाईंको QID िद्द 
भएको बािे सूगचर् SMS को एक प्रगर्  ि नयाँ काम प्रस्र्ावको प्रगर् पगन पेश गनु्तपर््त। र्पाईंको िेकड्तको लागग यी 
कागजार्हरूको प्रगर् िाख् नभलु्नहुोस।् 

र्पाईंको QID पनु: सक्रिय गन्त MoL ले आन्र्रिक मागमला मन्त्ालयसँग समन्वय गननेर्। र्पाईंले Metrash मार््त र् 
आफ्नो QID को खस्थगर् जाँच गन्त स्कनहुुन्र्। 

र्पाईंको QID पनु: सक्रिय भएपगर्  MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली प्रयोग गिेि काम परिवर््तन गन्त आवेदन क्दन 
स्कनुहुन्र्।

के म काम परिवर््तनको मेिो आवेदन िद्द गन्त स्करु्?
यक्द र्पाईंले  MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् काम परिवर््तन गन्त आवेदन पेश गनु्तभएको र् ि र्पाईंको 
आवेदनको अ्झै समीक्षा भईिहेको र् भने, र्पाईंले उही प्रणाली मार््त र् िद्द गन्त स्कनहुुन्र्। QID नम्बि ि  मोबाइल 
नम्बि प्रयोग गिेि MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मा लगइन गनु्तहोस ्। 

यक्द र्पाईंले मन्त्ालयबाट स्वीकृगर् प्राप्त गिेपगर् ि र्पाईंको नयाँ िोजगाि सम््झौर्ा प्रमाणीकिण हुन ुअगि काम 
परिवर््तन गन्तको लागग र्पाईंको आवेदन िद्द गन्त चाहनुहुन्र् भने र्पाईंले MoL लाई गलखिर् अनुिोध पेश गन्त आवश्यक 
र्। र्पाईंले आफ्नो आवेदन िद्द गन्त अनिुोध गददै श्रम सम्बन्ध ववभागका प्रमिुलाई सम्बोधन गिेको अिबीमा हस्र्ाक्षि 
गरिएको पत् पेश गनु्तपर््त। पत्मा र्पाईंले EC नम्बि, र्पाईंको QID ि मोबाइल र्ोन नम्बिको प्रगर्गलवप सक्हर्  आफ्नो 
आवेदन िद्द गन्त क्कन अनुिोध गरििहनुभएको र् भन्ने बािे संखक्षप्त व्याख्या समावेश गनु्तपर््त।
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के मलेै िोजगािदार्ा परिवर््तन गिेमा मेिो अखन्र्म सेवा लाभहरू पाउन स्करु्?
यक्द र्पाईंले िोजगािीको कखम्र्मा एक वर््त पूिा गनु्तभएको र् ि िोजगािदार्ा परिवर््तन गन्त चाहनहुुन्र् भने  र्पाईंको 
हालको िोजगािदार्ाबाट र्पाईंको िोजगािी सम््झौर्ामा उल्लेि भए अनुसाि कुन ैपगन जम्मा भएको वावर््तक वबदा ि 
अन्य लाभहरू सक्हर् आफ्नो सेवाको अन्त्यको लाभहरू प्राप्त गनने अगधकाि र्पाईंसँग गनक्हर् र्।

यक्द मलाई मेिो पारिश्रगमक भुतिान गरिएको रै्न भने के मैले अ्झै पगन काम 
परिवर््तन गनु्त अगि सचूना क्दन ुपर््त?

यक्द र्पाईंको हालको िोजगािदार्ाले आफ्नो काननुी दागयत्वहरू (जस्र्ै पारिश्रगमक भतुिानी सक्हर्) पिूा गिेको रै्न भने 
र्पाईंले श्रम काननूको परिमाखज्तर् धािा 51 अनसुाि कुन ैसचूना नक्दई काम परिवर््तन गन्त स्कनहुुन्र्। र्पाईंले MoL को 
श्रम सम्बन्ध ववभागमा उजिुी पेश गनु्तपर््त। र्पाईंले यो मन्त्ालयको गुनासो ि प्रगर्क्रियाहरूको लागग एकीकृर् प्लेटर्म्त 
मार््त र् गन्त स्कनहुुन्र्। 

र्पाईंसँग र्पाईंको आवश्यक पारिश्रगमक, सेवा उपदानको अन्त्य (एक वर््तभन्दा बढी सेवा पगर्) ि कुन ैपगन उगचर् 
वावर््तक वबदा प्राप्त गनने पणू्त अगधकाि र् भन्ने कुिा याद गनु्तहोस।् यक्द र्पाईंले कर्ाि र्ाड्ने गनण्तय गनु्तभयो भने र्पाईंको 
देशमा र्क्त नका लागग र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्क्त ने ववमान क्टकटको िच्त वेहोनु्त पर््त।

के म कर्ाि र्ोडेि नयाँ काम सरुु गन्त रे्रि आउन स्करु्?
यक्द र्पाईंले सचूना नक्दई वा र्पाईंको सचूना अवगध पूिा नगिी कर्ाि र्ाड्नुभयो भने र्पाईं एक वर््तको लागग कर्ािमा 
काममा र्क्त न स्कनहुुने रै्न। यस्र्ो अवस्थाबाट बच्न र्पाईंले गनम्न प्रक्रियाहरू पालना गनु्तपर््त:

यक्द र्पाईं आफ्नो पिीक्षण अवगधमा कर्ाि र्ोड्न चाहनुहुन्र् भने:

 � र्पाईंले आफ्नो िोजगािदार्ालाई  MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् सगूचर् गनु्तपर््त। सचूना अवगधका 
सम्बन्धमा र्पाईंको िोजगािदार्ासगँ सहमर् हुनपुर््त र्ि दईु मक्हनाभन्दा बढी हुन ु हँुदैन।

 � यक्द र्पाईं र्पाईंको सचूना अवगध समाप्त नगिी र्ोड्न चाहनहुुन्र् भने र्पाईंले र्पाईंको िोजगािदार्ालाई सचूना 
अवगधको बाँकी भागको लागग आफ्नो आधािभरू् पारिश्रगमकको िकम भतुिान गनु्तपद्तर्, यक्द यो िकम दईु मक्हनाको 
आधािभरू् ज्याला भन्दा बढी नभएमा।

यक्द र्पाईं र्पाईंको पिीक्षण अवगधमा कर्ाि र्ोड्न चाहनुहुन्र् भने:

 � यक्द र्पाईंले िोजगािदार्ासगँ दईु वर््त वा सोभन्दा कम समय काम गनु्तभएको र् भने र्पाईंले िोजगाि सम््झौर्ा 
समाप्त हुनभुन्दा एक मक्हना अगि आफ्नो िोजगािदार्ालाई  MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् सगूचर् गनु्तपर््त।

 � यक्द र्पाईंले िोजगािदार्ासगँ दईु वर््तभन्दा बढी समय काम गनु्तभएको र् भने र्पाईंले िोजगाि सम््झौर्ा समाप्त 
हुनभुन्दा दईु मक्हना अगि आफ्नो िोजगािदार्ालाई MoL को ववद्रु्ीय सचूना प्रणाली मार््त र् सगूचर् गनु्तपर््त।

 � यक्द र्पाईं मागथको सचूना अवगधको पालना नगिी कर्ाि र्ोड्न चाहानहुुन्र् भने र्पाईंले िोजगािदार्ालाई सचूना 
अवगधको बाँकी भागको लागग आफ्नो आधािभरू् पारिश्रगमकको िकम क्षगर्पगूर््त क्दनपुर््त।
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के मेिो िोजगािदार्ाले मेिो िोजगाि सम््झौर्ा िािेज गन्त स्कर्?
हजिु, र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्पाईंको िोजगाि सम््झौर्ा पगन िािेज गन्त स्कर्न।् 

1. पिीक्षण अवगधमा यक्द र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्पाईंलाई र्पाईंको िोजगाि सम्पक्त मा र्ोक्कए अनसुाि “आफ्नो काम 
कर््तव्यहरू पिूा गन्त अयोग्य” रे्ला पािेमा र्पाईंको िोजगािदार्ाले सम््झौर्ा समाप्त गन्त स्कर् र्ि समाप्त हुनभुन्दा 
कखम्र्मा एक मक्हना पक्हले र्पाईंलाई MoL को ववद्रु्ीय प्रणाली मार््त र् सगूचर् गनु्तपर््त।

यक्द िोजगािी सम््झौर्ा समाप्त भएपगर् र्पाईंले आफ्नो स्वदेश र्क्त ने गनण्तय गनु्तभयो भने िोजगािदार्ाले र्क्त ने 
ववमान क्टकटको िच्त बेहोनु्तपर््त।

2. पिीक्षण अवगध पगर् यक्द र्पाईंको िोजगािदार्ा र्पाईंको िोजगाि सम््झौर्ा समाप्त गन्त चाहन्र्न ्भने उसले/उनले 
र्पाईंलाई MoL को ववद्रु्ीय प्रणाली मार््त र् सगूचर् गनु्तपर््त।

 � यक्द र्पाईंले िोजगािदार्ासँग दईु वर््त वा सोभन्दा कम समय काम गनु्तभएको र् भने सचूना अवगध एक 
मक्हनाको हुन्र्।

 � यक्द र्पाईंले िोजगािदार्ासँग दईु वर््तभन्दा बढी समय काम गनु्तभएको र् भने सचूना अवगध दईु मक्हनाको 
हुन्र्।

सचूना अवगधमा र्पाईं ि र्पाईंको िोजगािदार्ा दबुलेै िोजगाि सम््झौर्ाका सर््तहरू पालना गनु्तपर््त

के मेिो िोजगािदार्ाले सचूना अवगध नहेिी मेिो िोजगािी सम््झौर्ा समाप्त गन्त 
स्कर्न?्
यक्द िोजगािदार्ाले सचूना अवगधको पालना नगिी र्पाईंको सम््झौर्ा समाप्त गिे भने उसले/उनले र्पाईंलाई सचूना 
अवगध वा सचूना अवगधको बाँकी अंशको लागग र्पाईंको आधािभरू् पारिश्रगमक बिाबिको क्षगर्पगूर््त भतुिानी गनु्तपर््त।

उदाहिणका लागग: यक्द र्पाईंको आधािभूर् पारिश्रगमक प्रगर् मक्हना QAR 1,500 र् ि र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्पाईंलाई 
एक मक्हनाको सचूना अवगध समाप्त हुन ुदईु हप्ता अगि काम बन्द गन्त अनिुोध गिेमा र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्पाईंलाई 
काननूी रूपमा सम््झौर्ा समाप्त गन्त QAR 750 गर्नु्तपननेर्।

के मेिो िोजगािदार्ाले िोजगाि सम््झौर्ा समाप्त भएपगर् मेिो स्वदेश र्क्त ने 
हवाई क्टकटको लागग गर्नु्त पर््त?
र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्पाईंको सम््झौर्ाको म्याद समाप्त भएको अगधकर्म दईु हप्ता गभत् र्पाईंको स्वदेश र्क्त ने गनने 
हवाई क्टकटसक्हर् अन्य प्रक्रियाहरू पिूा गनु्तपर््त। यक्द र्पाईंले देश र्ोड्नु अगि अकको िोजगािदार्ासँग काम थाल्नु भयो 
भने स्वदेश क्र्र्ा्तको दागयत्व नयाँ िोजगािदार्ामा हुनेर्।

सचूना अवगधको सम्मान गददै र्पाईंले सम््झौर्ा िद्द गिी कर्ाि र्ोड्ने योजना बनाउनुभएको अवस्थामा (श्रम काननूको 
परिमाखज्तर् धािा 51 को दायिा बाक्हि), र्पाईंको िोजगािदार्ाले र्पाईंले सम््झौर्ाको पणू्त अवगधमा पूिा गनु्तभएको 
िोजगाि अवगधको समानपुागर्क र्क्त ने हवाई क्टकटको लागर्को अशं मात् बेहोननेर्न।् उदाहिणका लागग: यक्द र्पाईंले 
एक वर््त काम गिेपगर् आफ्नो दईु-वर््तको िोजगाि सम््झौर्ा समाप्त गनु्तभयो भने िोजगािदार्ाले र्क्त ने हवाई क्टकटको 
कुल लागर्को आधा बेहोनने र्न ्।



व्वशषे कानूनहरूद््वारा समेदिएका कामिारहरूको लागग

ििेल ुकामदािहरूको लागग िोजगािी समाप्त गनने ि परिवर््तन गनने गनयमहरू के 
र्न?् 
ििेल ुकामदािहरूका लागग िोजगािी िािेज गनने ि परिवर््तन गनने गनयमहरू 2004 को श्रम काननू संख्या 14 द्ािा 
समेक्टएका गनजी के्षत्का कामदािहरूका लागग समान र्न।् यी गनयमहरू दशा्तउने ििेल ु कामदािहरूको लागग एक 
अद्ावगधक मानक िोजगाि सम््झौर्ा अपनाईएको र्। यद्वप ििेल ुकामदािहरूको लागग पिीक्षण अवगध 3 मक्हना भन्दा 
बढी हुन स्कदैन भन्ने स्मिण िहोस।् अ्झै एक जना ििेल ुकामदािले एउटै िोजगािदार्ासँग एउटा पिीक्षण अवगध मात् 
पाउन स्कर्।

यक्द कामदािले िोजगाि सम््झौर्ा वा ििेल ुकामदाि सम्बन्धी 2017 को काननू संख्या 15 को धािा 11 ि 16 मा वण्तन 
गरिएका दागयत्वहरूको पालना नगिेमा ििेल ुकामदािका िोजगािदार्ाहरूले सचूना वबना न ैएकर्र्फी रूपमा  ि बिा्तस्र् 
भएको वर््तको लागग सेवा उपदान प्रदान नगिी िोजगाि सम््झौर्ा समाप्त गन्त स्कनेर्न।्
 
अ्झै ििेल ुकामदािहरू सम्बन्धी 2017 को काननू संख्या 15 को धािा 17, द्ािा गनक्द्तटि मागमलाहरूमा  ििेल ुकामदािहरूले 
वबना सचूना वबना सम््झौर्ा अवगधमा सेवा उपदानको अन्त्य, यथानपुार् वावर््तक वबदाको ब्कयौर्ा ि आफ्नो स्वदेश 
र्क्त ने हवाईजहाज क्टकटको आफ्नो अगधकाि कायम िाख्दै जनुसकैु बेला आफ्नो िोजगािी सम््झौर्ा एकर्र्फी रूपमा 
समाप्त गन्त स्कनेर्न।्

कृवर्, वस्र् ुचिाउने कामदािहरू ि मार्ा माननेहरूको लागग िोजगािी समाप्त गनने 
ि परिवर््तन गनने गनयमहरू के र्न?्
 
कृवर्, वस्र् ु चिाउने कामदािहरू, साथ ैमार्ा माननेहरूका लागग काम समाप्त गनने ि परिवर््तन गनने गनयमहरू 2004 को 
श्रम काननू संख्या 14 द्ािा समेक्टएका गनजी के्षत्का कामदािहरूका लागग जस्र् ैर्न।्

यक्द र्पाईंलाई थप ववविणहरू चाक्हएमा 2004 को श्रम काननू संख्या 14 को केही प्रावधानहरू कृवर् ि वस्र् ुचिाउने 
कामदािहरूलाई लागू गनने बािे 2012 को मखन्त्परिर्द्को प्रस्र्ाव संख्या 17 हेनु्तहोस।्

यदि मेरो हालको रोजगारिाताले मलाई अकको रोजगारिातामा जानबाि रोककरहेको ्छ ्वा मलाई थप 
जानकारी चादहएमा  मैले के गनु्तप्छ्त?

यक्द र्पाईंलाई हालको िोजगािदार्ाले काम परिवर््तन गन्त अनावश्यक रुपमा िोक्किहेको र् वा र्पाईंलाई ववस्र्रृ् 
जानकािी आवश्यकर्ा र् जस्र्ो लाग्र् भने श्रम मन्त्ालयको श्रम सम्बन्ध ववभाग हटलाइनमा (40288101), इमेलबाट 
(info@mol.gov.qa) सम्पक्त  गनु्तहोस ् वा हाम्ो काया्तलयहरूमा आउनहुोस।् र्पाईंले  गुनासो ि प्रगर्क्रियाहरूको लागग 
एकीकृर् प्लेटर्म्त प्रयोग गिेि पगन  मन्त्ालयमा उजिुी पेश गन्त स्कनहुुन्र्।

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
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