
ഉപകാര�ദമായ ലി�കൾ

 

ഖത്തറിൽ െതാഴില� കൾ മാറ�ന്നതിനുള്ള നടപടി�മം എന്താണ?്

ഖത്തർ രാജയ്�ള്ള എല� ാ െതാഴിലാളികൾ�ം ഒരു േനാ ഒബ� ക്ഷൻ 
സർ�ിഫിക്ക� ്(NOC) ഇല� ാെത െതാഴില� ടമകെള മാ�ാൻ കഴിയ� ം.

െതാഴിലാളികൾ ഇസി (EC) നമ്പർ േരഖപെ്പട� ത്തണം.

െതാഴിലാളികൾക്ക ്ഏത ്സമയ�ം അവരുെട കയ്�ഐഡിയ� ം (QID) ഇസി നമ്പറ�ം 
ഉപേയാഗി� ്മ�ാലയത്തിന്െറ െവബ് ൈസ�ിൽ േലാഗിൻ െചയ ്ത ്അവരുെട 
അേപക്ഷയ� െട സ�ിതി പരിേശാധിക്കാം.

അഭയ്ർത്ഥന അംഗീകരി�ന്നതിന ്മ�മ്പ ്െതാഴിലാളികൾക്ക ്അവരുെട അേപക്ഷ 
എപേ്പാൾ േവണെമങ്കില� ം MoL-ന്െറ ഇലക്േ�ാണിക് സിസ� ം വഴി റ�ാക്കാം.

െതാഴിലാളികൾക്ക ്അവരുെട പ�തിയ െതാഴിൽ കരാർ �ാമാണീകരിക്കാത്തിടേത്താളം 
കാലം, േരഖാമ� ലമ�ള്ള അഭയ്ർത്ഥന MoL-ന ്സമർ�ി� ്അംഗീകാരം ലഭി�തിന ്േശഷം 
അവരുെട അേപക്ഷ റ�ാക്കാനും കഴിയ� ം. അവർ േലബർ റിേലഷൻസ ്േമധാവിക്ക് 
ഒ�ി� അറബിയില�ള്ള കത്ത ്സമർ�ിക്കണം. ഈ കത്തിൽ, അേപക്ഷ 
സമർ�ി�ന്ന സമയത്ത ്നൽകിയ ഇസി (EC) നമ്പർ, അവരുെട കയ്�ഐഡിയ� െട 
(QID) പകർ�,് െമാൈബൽ േഫാൺ നമ്പർ എന്നിവയ ്െക്കാ�ം അവർ എന്തിനാണ് 
അേപക്ഷ റ�ാക്കാൻ അഭയ്ർത്ഥി�ന്നത ്എന്നതിനെ്റ ച�രുക്കത്തില�ള്ള 
വിശദീകരണവ� ം ഉൾപെ്പട� ത്തണം.

അേപക്ഷ സമർ�ി�� കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു EC 
(െതാഴിൽദാതാവിന്െറ മാ�ം) നമ്പർ സ� ീനിൽ ദൃശയ്മാകും. 
ഈ നമ്പർ അേപക്ഷ വിജയകരമായി സമർ�ി�തായി 
സ�ിരീകരി��.

െതാഴിലാളികൾ�ം െതാഴില� ടമകൾ�ം െതാഴിൽ കരാറിന്െറ 
ഒരു പകർ�് ഏത് സമയ�ം MoL േപാർ�ൽ വഴി 
ഡൗൺേലാഡ് െച�ാവ� ന്നതാണ്.

കുറി�്

െതാഴിലാളിക്ക് ഇപ്േപാൾ അവന്െറ/അവള� െട 
പ� തിയ െതാഴിൽ ആരംഭിക്കാം

ഇനി�റയ� ന്ന ഘ�ങ്ങൾ 2004-െല െതാഴിൽ നിയമം നമ്പർ 14 �കാരം പരിരക്ഷയ� ള്ള സവ്കാരയ്േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ,
കർഷക, കാലി േമയ� ൽ െതാഴിലാളികൾ, വീ�� േജാലിക്കാർ, മത്സയ്െത്താഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ്ബാധകമാണ.്

െതാഴിൽദാതാക്കെള മാ��ന്നതിന,് ഇനി�റയ� ന്ന ഘ�ങ്ങൾ പാലിക്കണം:

െതാഴില� കൾ മാ��ന്നതിന് േവണ്ടി നിങ്ങള� െട അേപക്ഷ 
സമർ�ി�ക 
നിങ്ങള� െട െതാഴിൽ ദാതാവിെന മാ��ന്നതിനുള്ള 
അേപക്ഷയ� െട നില പരിേശാധി�ക
െതാഴിൽ സംബന്ധമായ പരാതി MoL-ന് സമർ�ി�ക

എനിക്ക് എവിെട നിന്നാണ് കൂട� തൽ 
വിവരങ്ങൾ കെണ്ടത്താനാവ� ക?

കൂട� തൽ വിവരങ്ങൾക്ക,് 40288101 എന്ന േഹാ� ്ൈലനിൽ െതാഴിൽ 
മ�ാലയവ� മായി ബന്ധപെ്പട� ക, info@mol.gov.qa,

എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇെമയിൽ െച�� ക, www.mol.gov.qa െവബ ്ൈസ�് 
അെല� ങ്കിൽ ഞങ്ങള� െട ഓഫീസ ്സന്ദർശി�ക.

അേപക്ഷ േ�ാസസ� ് െചയ� കഴിഞ്ഞാൽ, െതാഴിൽ മാ�വ� ം 
അറിയി�് കാലയളവ� ം സ�ിരീകരി�ന്ന ഒരു എസ്എംഎസ് 
െതാഴിലാളിക്ക് മ�ാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭി�ം. 

െതാഴിലാളി നിലവില�ള്ള െതാഴില�ടമയെ്ക്കാ�ം 2 വർഷേമാ അതിൽ കുറേവാ 
ആണ ്േജാലി െചയ� ി�� ള്ളെതങ്കിൽ, അറിയി� ്കാലയളവ ്1 മാസമായിരി�ം.

െതാഴിലാളി 2 വർഷത്തിൽ കൂട� തൽ േജാലി െചയ� ി�� െണ്ടങ്കിൽ, അറിയി�് 
കാലയളവ ്2 മാസമായിരി�ം.

അറിയി� ്കാലയളവ ്അവസാനി�ന്നത ്മ�ാലയത്തിൽ നി�ള്ള 
എസഎ്ംഎസിൽ സ� ചി�ി�ം.

അറിയി� ്കാലയളവ ്കുറയ� ാൻ െതാഴിലാളിയ� ം നിലവിെല െതാഴില�ടമയ� ം പരസ്
 പരം സമ്മതി�ി�ിെല� ങ്കിൽ അറിയി� ്കാലയളവിൽ െതാഴിലാളി നിലവിെല 
െതാഴില�ടമയ ്െക്കാ�ം േജാലി െച�� ന്നത ്തുടരണം.

ഈ ഘ�ത്തിലാണ ്നിലവില�ള്ളതും പ�തിയതുമായ െതാഴില�ടമകെള വിവരം അറിയി�ന്നത.്

അറിയി�് കാലയളവ് പ� ർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ� തിയ 
െതാഴില� ടമ ഒരു ബഹുഭാഷാ െതാഴിൽ കരാറിനായി MoL-ന്െറ 
ഡിജി�ൽ �ാമാണീകരണ സംവിധാനം വഴി െതാഴിൽ കരാർ 
ത�ാറാ�ം.

പ�തിയ െതാഴിൽ ദാതാവ ്ഒ�ി� കരാർ �ാമാണീകരണത്തിനായി 
മ�ാലയത്തിനെ്റ െവബ ്ൈസ�ിേലക്ക ്അപ ്േലാഡ ്െച�� ം.

അന്തിമമാ�േമ്പാൾ, പ�തിയ െതാഴില�ടമ െതാഴിലാളിക്ക ്�മാണീകരി� െതാഴിൽ 
കരാറിനെ്റ ഒരു പകർ� ്നൽകണം.

െതാഴിലാളിയ� െട അറിയി� ്കാലയളവ ്അവസാനി� ്മ� ന്ന ്മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 
പ� ർത്തിയാേക്കണ്ടതുണ്ട.് എല� ാ വിവരങ്ങള� ം പ� രി�ി�,് പ�തിയ െതാഴില�ടമ െതാഴിൽ 
കരാർ �ി� ്െച�� ം, അതിൽ െതാഴിലാളിയ� ം പ�തിയ െതാഴില�ടമയ� ം ഒ�ിടണം. 
െതാഴിലാളി കരാറിെല വയ്വസ�കൾ അംഗീകരി�കയാെണങ്കിൽ, അവന/്അവൾക്ക് 
അതിൽ ഒ�ിടാം.

െതാഴിലാളിക്ക ്പ�തിയ െതാഴില�ടമയിൽ നിന്ന ്ഒരു പ�തിയ കയ്�ഐഡി (QID) (നിരക്ക് 
ഈടാക്കാെത) ലഭി�ം.

ഉദാഹരണത്തിന്, െതാഴിലാളി േഫാം ശരിയായി 
പ� രി�ി�ിെല� ങ്കിേലാ പ� തിയ െതാഴിലാളികെള നിയമി�ന്നതിൽ 
നിന്ന് പ� തിയ െതാഴില� ടമെയ തടയ� കേയാ െചയ� ാൽ, േജാലി 
മാറ�ന്നതിനുള്ള അേപക്ഷ മ�ാലയം നിരസിച്േചക്കാം.

െതാഴിൽ മ�ാലയത്തിന്െറ (MoL) ഇലക്േ�ാണിക് 
സംവിധാനം വഴി െതാഴിലാളി േജാലി മാറ�ന്നതിനുള്ള 
അേപക്ഷ സമർ�ിക്കണം:

െതാഴിലാളി "െതാഴില� ടമെയ മാ��ക" എന്ന േഫാം �ി� ്െച�� കയ� ം പ� രി�ി�കയ� ം 
ഒ�ിട� കയ� ം േവണം. പ�തിയ െതാഴില�ടമയ� ം േഫാമിൽ ഒ�ി� ്കമ്പനിയ� െട 
ഔേദയ്ാഗിക മ�� േചർേക്കണ്ടതുണ്ട.് ഒരു സവ്കാരയ് കുട� ംബത്തിൽ േജാലി െച�ാനായി 
െതാഴിലാളി െതാഴിൽ മാറ�കയാെണങ്കിൽ, പ�തിയ െതാഴില�ടമയ� െട ഒ� ്മതിയാകും.

െതാഴിലാളി അവനെ്റ/അവള�െട ഖത്തരി ഐഡിയ� ം (കയ്�ഐഡി) െമാൈബൽ 
േഫാൺ നമ്പറ�ം ഉപേയാഗി� ്MoL-ന്െറ ഇലക്േ�ാണിക് സിസ� ത്തിേലക്ക് 
േലാഗിൻ െച�ണം, തുടർന്ന ്ഒ�ി� േഫാമിനെ്റ ഒരു പകർ� ്അപ ്േലാഡ് 
െച�ണം. െമാൈബൽ നമ്പർ െതാഴിലാളിയ� െട കയ്�ഐഡിയ� മായി (QID) 
ബന്ധി�ി�ിരിക്കണം.
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െതാഴിൽ കരാർ �ാമാണീകരി� േശഷം, പ� തിയ െതാഴില� ടമ 
െതാഴിലാളിയ� െട പ� തിയ കയ്�ഐഡിക്കായി (QID) ആഭയ്ന്തര 
മ�ാലയത്തിന് ഒരു അഭയ്ർത്ഥന സമർ�ിക്കണം.
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http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying%20employer%20service,%20to%20change%20work%20place/%20leaving%20the%20country
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://ecai.adlsa.gov.qa/
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal%20for%20printing%20work%20contracts
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ecai.adlsa.gov.qa/default.aspx
https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/EN/Login?ReturnUrl=https://acms.adlsa.gov.qa/en



