
ఉప�గకర���న �ంక్ ల�

 

ఖ��ర్ ఉ�ో ్యగం మ�ర����� పర్���య ఏ�ట�?

ఖ��ర్ �శేంల� ప���ే� �ా��మ్క�ల� అందర� క��� �� అబ�్జకష్న్ స��్ట��ి�ట్ 
(NOC) ల�క�ం�� యజమ��(ఉ�ో ్యగం)� మ�ర�చ్��గలర�.

�ా��మ్క�ల� ఈ� ి��ంబర�ను భదర్ం�ా ఉంచు���ా�. 

�ార� ఏ సమయంల����ౖ�, తమ క�్యఐ�� మ��య� ఈ� ి��ంబర్ ఉప���ం�  
మం�ర్త్వ�ాఖ ��బ్ ��ౖట్ ల���� ల���న్ �యేడం ��్వ�ా �ా�� దరఖ�సు్త  �ి్థ�� �కె్ 
�యేవచుచ్.    

అభ్యర్ధన ఆ���ంచ����� మ�ందు, �ా��మ్క�ల� ఏ సమయంల����ౖ�  ఎమ్ ��ఎల్
  ఎల�ా్ట� �క్ �ిస్టమ్ ��్వ�ా �ా�� దరఖ�సు్త ను రదుద్  �యేవచుచ్.  

ఎమ్ ��ఎల్ క� �ాతప�ర్వక అభ్యర్ధన ��ఖల� �యేడం ��్వ�ా ఆ����న్ 
అందుక�నన్ తర��ాత, ��త్త ఉ�ో ్యగ ఒపప్ందం ఇం�ా పర్మ�ణ�క��ంచనంత వరక� 
�ా��మ్క�ల� తమ దరఖ�సు్త � రదుద్  �యేవచుచ్.  �ార� ల�బర్ ��ల�షన్స్ ���ార్్ట ��ంట్ 
��డ్ ను ఉ�ేద్�సూ్త  సంతకం ��ేని అర�క్ ల� �ా�ని ల�ఖను �ార� స�మ్ట్ �యే��. 
ఈ ల�ఖల�, �ార� తమ దరఖ�సు్త ను ఎందుక� రదుద్  �యేమ� అభ్య��్థసు్త ��న్ర�� 
����� ౖసం��ప్త �వరణ�� �ాట� దరఖ�సు్త ను ��ఖల� ��ే� సమయంల� ఇ�చ్న 
ఈ� ి��ంబర�, �ా�� క�్యఐ�� మ��య� �బ�ల్ౖ �� న్ ��ంబర� �ా��ీ ��ేాచ్�. 

అ�ి్ల ��షన్ ��ఖల� �ే�ిన తర��ాత, �ీ��న్ �ద ఈ�ి 
(యజమ��� మ�ర�చ్��వడం) ��ంబర� క��ిసు్త ం��. అ�ి్ల ��షన్ 
�జయవంతం�ా ��ఖల� �ే�ినట�్ల �ా ఈ ��ంబర� ధృ�క��సు్త ం��.

�ా��మ్క�ల� మ��య� యజమ�నుల� ఎప�ప్�ై��  ఎమ్ ��ఎల్  �� ర్టల్ ��్వ�ా 
ఉ�ో ్యగ ఒపప్ందం �ా�ీ� �ౌన్ ల�డ్ �ేసు��వచుచ్.

గమ�క

ఉ�ో్యగ ఒపప్ందం పర్మ�ణ�క��ం�న తర��ాత, ��త్త  యజమ�� 
�ా��మ్క��� ��త్త  క�్యఐ�� ��రక� అంతరగ్త మం�ర్త్వ�ాఖక� ఒక 
అభ్యర్ధన స�మ్ట్ �ేయ��.

�ా��మ్క�డ� ఇప�ప్డ� అత��/ఆ�� ��త్త  ఉ�ో ్య�ా�న్ �రా్ రం�ంచవచుచ్.

��గ�వ ����క్నన్ దశల� 2004 ��ట� �ా��మ్క చట్టం ��ంబర� 14 ��్వ�ా కవర్ అ��్య పర్��ట్ రంగంల�� �ా��మ్క�ల�, 
ఇంట� ప��ే���ార�, వ్యవ�ాయ, ప�వ�ల� ���� �ా��మ్క�ల� మ��య� మతస్��ార�లక� వ��్త�ా్త �. 
యజమ��(ఉ�ో ్యగం)� మ�ర�చ్��వ�����, ��గ�వ దశ�న్ ����ా �ాట�ం���: 

ఉ�ో ్యగం మ�ర����� � దరఖ�సు్త ను ��ఖల� �ేయడం 

� యజమ��� మ�ర�చ్క��� దరఖ�సు్త  �ి్థ�� త�� �ేయడం

�ా��మ్క సంబం��త �ి�ా్యదును  ఎమ్ ��ఎల్ క� ��ఖల� �ేయడం

��ను మ��ంత సమ����ా�న్ ఎకక్డ �� ందవచుచ్?

మ��ంత సమ���రం ��రక�, దయ��ే ి40288101 �ట్ ల�ౖన్, ఇ���ల్   
info@mol.gov.qa, ��బ్ ��ట్ౖ www.mol.gov.qa ��్వ�ా దయ��ే ి�ా��మ్క 

మం�ర్త్వ�ాఖను సంపర్��ంచం�� ల��� మ� ఆ�సీులను సంద��్శంచం��.

దరఖ�సు్త  �రా్ ��స్ �ే�ిన తర��ాత, ఉ�ో ్య�ా�న్ మ�రచ్డం, ��ట�స్ 
�ీ��యడ్ � ధృ�క��సూ్త  �ా��మ్క�డ� మం�ర్త్వ�ాఖ నుం� ఎస్ఎమ్
 ఎస్ � అందుక�ంట�ర�.

�ా��మ్క�డ� పర్సు్త త యజమ�� వదద్ 2 సంవతస్�ాల� ల��� అంతకంట� తక�క్వ 
సమయం ప���ేనిట్ల��,ే ��ట�స్ ��ీ�యడ్ 1 ��ల�ా ఉంట�ం��.

�ా��మ్క�డ� పర్సు్త త యజమ�� వదద్ 2 సంవతస్�ాలకంట� ఎక�క్వ సమయం నుం� 
ప���ేనిట్ల��,ే ��ట�స్ ��ీ�యడ్ 2 ��లల��ా ఉంట�ం��.

��ట�స్ ��ీ�యడ్ మ���ంప� గ���ం� మం�ర్త్వ�ాఖ ఎస్ఎమ్ఎస్ ర�పంల� 
��ెయజ�సు్త ం��. 

��ట�స్ వ్యవ��� త��గ్ంచ����� �ా��మ్క�డ� మ��య� పర్సు్త త యజమ�� పరసప్రం 
అం��క��ం�నట్ల�� ేతపప్, ��ట�స్ ��ీ�యడ్ సమయంల� �ా��మ్క�డ� పర్సు్త త 
యజమ���� క�� ిప��యేడం ��న�ా��ం���. 

ఈ సమయంల��� పర్సు్త త, ��త్త యజమ�నులక� సమ���రం అం���ా్త ర�.

��ట�స్ �ీ��యడ్ ప�ర్త�న తర��ాత, ��త్త  యజమ��  ఎమ్ ��ఎల్
  బహ����ా ఉ�ో ్యగ ఒపప్ందం ��రక� ���టల్ పర్మ�ణ�కరణ� �ిస్టమ్ 
��్వ�ా ఉ�ో ్యగ ఒపప్ం���న్ �ిద్ధం �ే�ా్త ర�.  

సంతకం ��ేని ఒపప్ం���న్ ��త్త యజమ�� పర్మ�ణ�కరణ ��రక� మం�ర్త్వ�ాఖ 
��బ్ ��ట్ౖ ల���� అప్ ల�డ్ ��ేా్త ర�. 

ఖ�ా���న తర��ాత, ��త్త యజమ�� ����ా పర్మ�ణ�క��ం�న ఉ�ో ్యగ ఒపప్ంద పర్�� 
�ా��మ్క����� అం��ం���.

ఉ�ో ్య�� ��ట�స్ ��ీ�యడ్ మ����నిపప్ట� నుం� మ�డ� ��లల�్ల ప� ���� ప���్త �యే��స్ 
ఉంట�ం��. �త్తం సమ����ా�న్ �ం�ని తర��ాత, �ా��మ్క�డ�, ��త్త యజమ�� 
సంతకం �యే����� ��త్త యజమ�� ఒపప్ం���న్ �ిర్ంట్ ��ేా్త ర�. �ా��మ్క�డ� 
ఒపప్ందంల�� �బంధనలను అం��క����్త , అతడ�/ఆ�� ����� ౖసంతకం �యేవచుచ్.

�ా��మ్క�డ� ��త్త యజమ�� నుం� ��త్త క�్యఐ�� (ఉ�తం�ా) ��ందు��డ�. 

ఉ��హరణక�, �ా��మ్క�డ� �ా�ా�న్ స���ాగ్  �ంపక�� � ేల��� ��త్త  
�ా��మ్క�లను �య�ంచు��క�ం�� ��త్త  యజమ�� �������్త , ఉ�ో ్య�ా�న్ 
మ�ర����� ��ట�్ట క�నన్  దరఖ�సు్త ను మం�ర్త్వ �ాఖ �రసక్��ంచవచుచ్.

�ా��మ్క�డ� ఉ�ో ్యగం మ�ర�����  �ా��మ్క మం�ర్త్వ�ాఖ ఎల�ా్ట� �క్ 
�ిస్టమ్ ( ఎమ్ ��ఎల్ ) ��్వ�ా దరఖ�సు్త  ��ఖల� �యే��

�ా��మ్క�డ� ����ా   "యజమ��(ఉ�ో ్యగం) మ�రడం" �ా�ా�న్ �ిర్ంట్ �సేు���, 
���� �ం�,ి సంతకం �యే��. ��త్త యజమ�� క��� �ారం�� ౖసంతకం ��ే,ి 
కం��� అ���ా��క మ�దర్ను జ���ం���స్ ఉంట�ం��. �ా��మ్క�డ� ఒక ��ౖ���ట్ ఇంట�ల� 
ప��యే����� ఉ�ో ్యగం మ�ర�త�నన్ట్ల��,ే ��త్త యజమ�� సంతకం 
స���� త�ం��.   

�ా��మ్క�డ� అత��/ఆ�� ఖ��ర్ ఐ��( క�్యఐ��) మ��య� �బ�ల్ౖ �� న్ ��ంబర్ 
ఉప���ం�  ఎమ్ ��ఎల్  ఎల�ా్ట� �క్ �సి్టమ్    ల���� ల���న్ ��ే,ి తర��ాత సంతకం 
��ేని �ారం �ా��ీ అప్ ల�డ్ �యే��. �బ�ల్ౖ ��ంబర�ను �ా��మ్క��� క�్యఐ���� 
�ంక్ �యే��.
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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
https://ecai.adlsa.gov.qa/default.aspx
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



