
उपयोगी �लङ्कहरू

 

कतारमा काम प�रवतर्न गन� ���या के हो?

कतार राज्यका सब ैकामदारहरूले नो अब्जेक्सन �माणप� (NOC) 
�बना रोजगारदाता प�रवतर्न गनर् सक्छन।्

कामदारह�ले EC न�रको रेकड�  रा�नु पछ� । 

कुनै पिन समयमा, कामदारह�ले QID र EC न�र प्रयोग गरी म�ालयको 
वेबसाइट मा लग इन गरेर आ�नो आवेदनको ��थित जाँच गन� स�छन्। 

कामदारह�ले अनुरोध �ीकृत �नु अिघ कुनै पिन समयमा MoL को 
िवद्युतीय प्रणाली माफ� त आ�नो आवेदन र� गन� स�छन् । 

कामदारह�ले आ�नो नयाँ रोजगार स�झौता प्रमाणीकरण नभएस� MoL 
लाई िल�खत अनुरोध पेश गरेर �ीकृित प्रा� गरेपिछ पिन आ�नो आवेदन र� 
गन� स�छन्। उनीह�ले श्रम स�� िवभागका प्रमुखलाई अरबी भाषामा 
स�ोधन गरेको ह�ा�र ग�रएको पत्र बुझाउनुपछ� । यस पत्रमा उनीह�ले 
आ�नो आवेदन र� गन� िकन अनुरोध ग�ररहनु भएको छ भ�े संि�� �ा�ा 
सिहत आवेदन पेश गदा� उपल� गराइएको EC न�र, आ�नो QID र मोबाइल 
फोन न�रको प्रितिलिप समावेश गनु�पछ� । 

आवेदन पेश गरेप�छ एउटा EC (रोजगारदाता प�रवतर्न) 
नम्बर िस्क्रनमा देखा पन�छ। यो नम्बरले आवेदन 
सफलतापवूर्क पेश भईसकेको छ भन्ने कुरा पिुष्ट गदर्छ ।

कामदार र रोजगारदाताह� दुबैले रोजगार स�झौताको प्रितिलिप जिहले पिन  
MoL पोटर्ल  बाट  डाउनलोड गन� स�छन्। 

पनुश्च

रोजगार सम्झौता प्रमाणीकरण भएप�छ नयाँ रोजगारदाताले 
कामदारको नयाँ QID को ला�ग आन्त�रक मा�मला 
मन्त्रालयमा अनरुोध पेश गनुर्पछर्।

कामदारले अब उसको/उनको नयाँ काम सरुु गनर् सक्छन ्

तलका कदमहरू 2004 को �म सम्ब�न्ध काननू संख्या 14 �ारा समे�टएका िनजी के्ष�का कामदारहरू, 
घरेल ुकामदारहरू, कृ�ष र वस्तु चराउने कामदारहरू एवं माछा मान�हरूमा लागू हुन्छन।् रोजगारदाता 
प�रवतर्न गनर् िनम्न चरणहरू पालना गनुर्पछर्:

काम प�रवतर्न गनर् आफ्नो आवेदन पेश गनुर्होस ्

तपा�को रोजगारदाता प�रवतर्न आवेदनको िस्थ�त जाँच गनुर्होस ्

MoL मा श्रम सम्बन्धी उजरु� पेश गनुर्होस ्

मलेै थप जानकार� कहाँ पाउन सक्छु?
थप जानकार�को लािग कृपया �म मन्�ालयको हटलाइन 40288101, 
इमेल info@mol.gov.qa, वेबसाइट www.mol.gov.qa मा सम्पकर्  

गनुर्होस ्वा हा�ा कायार्लयहरूमा आउनहुोस।्

आवेदनको प्र�क्रया ग�रसके प�छ कामदारले मन्त्रालयबाट काम 
प�रवतर्न र सूचना अव�ध पुिष्ट गन� SMS प्राप्त गन�छ।

यिद कामदारले हालको रोजगारदाताको लािग 2 वष� वा सोभ�ा कम समय काम 
गरेको छ भने सूचना अविध 1 मिहनाको �नेछ।

यिद कामदारले 2 वष� भ�ा बढी काम गरेको छ भने सूचना अविध 2 मिहनाको �नेछ।

तपाईंको सूचना अविधको समा�� म�ालयको SMS मा संकेत ग�रएको �नेछ। 

कामदार र हालको रोजगारदाताले सूचना अविध घटाउन आपसी सहमित नगरेस� 
सूचना अविधभर हालको रोजगारदातासँग काम जारी रा�नु पद�छ। 

यस िब�दुमा दुबै वत�मान र नयाँ रोजगारदाताह�लाई सूिचत ग�रनेछ।

सचूना अव�ध पूरा भएप�छ नयाँ रोजगारदाताले MoL को 
बहु-भाषीक रोजगार सम्झौताको ला�ग �डिजटल प्रमाणीकरण 
प्रणाल� माफर् त रोजगार सम्झौता तयार गन�छन।् 

नयाँ रोजगारदाताले ह�ा��रत स�झौता प्रमाणीकरणका लािग म�ालयको 
वेबसाइटमा अपलोड गन�छन्। 

अ��म �प िदएपिछ नयाँ रोजगारदाताले कामदारलाई प्रमािणत रोजगार स�झौताको 
प्रितिलिप उपल� गराउनुपछ� ।

यो कामदारको सूचना अविध समा� भएको तीन मिहना िभत्र पूरा गन� आव�क छ। सबै 
जानकारी भरेपिछ नयाँ रोजगारदाताले कामदार र नयाँ रोजगारदाताले ह�ा�र गन� 
रोजगार स�झौता िप्र� गन�छन्। यिद कामदार स�झौताको प्रावधानह�मा सहमत भएमा 
उसले/उनले ह�ा�र गन� स�छन्।

कामदारले नयाँ रोजगारदाताबाट नयाँ QID (िनःशु�) प्रा� गन�छन्। 

मन्त्रालयले काम प�रवतर्नको आवेदन अस्वीकार गनर् सक्छ य�द, 
उदाहरणका ला�ग, कामदारले सह� रूपमा फाराम परूा भरेको छैन 
वा नयाँ रोजगारदातालाई नयाँ कामदार राख्नबाट रो�कएको छ 
भने ।

कामदारले काम प�रवतर्न गनर् श्रम मन्त्रालय (MoL) को 
�वद्यतुीय प्रणाल� माफर् त आवेदन पेश गनुर्पछर्:

कामदारले  "रोजगारदाता प�रवत�न गनु�होस्" फाराम िप्र� गरेर भरे पिछ ह�ा�र 
गनु� पद�छ। नयाँ रोजगारदाताले पिन फाराममा क�नीको आिधका�रक छाप लगाई 
ह�ा�र गन� आव�क छ। यिद कामदारले िनजी घरमा काम गन�को लािग काम 
प�रवत�न गन� खोजेको हो भने नयाँ रोजगारदाताको ह�ा�र पया�� �नेछ। 

कामदारले  आ�नो कतारी आईडी (QID) र मोबाइल फोन न�रसिहत MoL को 
िवद्युतीय प्रणाली मा लगइन गनु�पछ�   र �सपिछ ह�ा�र ग�रएको फारामको 
प्रितिलिप अपलोड गनु�पछ� । उ� मोबाइल न�रलाई कामदारको QID मा िल� 
ग�रएको �नुपछ� ।
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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://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

