
 

െതാഴിൽ തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനെത്ത�റിച്ച്

െതാഴിലാളികൾ�ള്ള അടിസ� ാന മാർഗ� നിർേദ്ദശം

സാഹചരയ്ം 1. എെൻ്റ െതാഴില� ടമ എെൻ്റ കരാർ ലംഘിച്ച�  കൂടാെത/അെല� ങ്കിൽ ഖത്തർ െതാഴിൽ നിയമം ലംഘിച്ച� െവന്ന്  ഞാൻ കരുതു�.

എ ഡി എൽ എസ്  എയിൽ 
(ADLSA) ഒരു പരാതി നൽകുക 
- നിങ്ങൾ 
േജാലിയിലായിരി�േമ്പാഴ� ം 
അെല� ങ്കിൽ െതാഴിൽ ബന്ധം 
അവസാനിച്ച്  1 വർഷത്തിൽ 
അധികമാകാെതയ�ം

ഘട്ടം 1 - ര്പര്കിയ 
ആരംഭി�ക

ഘട്ടം 2- എഡിഎൽഎസ് എ (ADLSA) മീറ്റിംഗ്

പരിഹാരം േതട� ന്നതിനായി എഡിഎൽഎസ് എ 
(ADLSA) കക്ഷികെള ഒരു മീറ്റിംഗിേലക്ക്  
ക്ഷണി��. നിങ്ങൾ സവ്യം ത�ാറാകാൻ 
ഇനിപ്പറയ�ന്നവ െച��ക:
1. നിങ്ങള�െട പരാതിെയ പി�ണയ് �ന്നതിന്  
െതളിവ്  നൽകുക
2. നിങ്ങള�െട പരാതി ചർച്ച െച�ാൻ ത�ാറാകുക
3. നിങ്ങള�െട നഷ് ടം എര്തയാെണന്ന്  കണക്കാ�ക

സാഹചരയ്ം 3. എെൻ്റ െതാഴില� ടമ ഞാൻ മനപ� ർ�ം നാശനഷ് ടം 
വരുത്തിെയന്ന്  ആേരാപി�കയ� ം, എെൻ്റ േവതനം കുറച്ച� 
അെല� ങ്കിൽ കുറയ് ക്കാൻ േപാവ� കയാെണ�ം പറഞ്ഞ� .

എ ഡി എൽ എസ്  എയിൽ (ADLSA) പരാതി 
നൽകുക - കിഴിവ്  അറിയിപ്പ്  ലഭിച്ച്  7 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

ഘട്ടം 1 - ര്പര്കിയ ആരംഭി�� ഘട്ടം 2 – എ ഡി എൽ എസ്  എ (ADLSA)

കിഴിവ്  റദ്ദാക്കാേനാ കുറയ് ക്കാേനാ അംഗീകരിക്കാേനാ 
എഡിഎൽഎസ് എ (ADLSA) തീരുമാനി�ം. 
ADLSA-യ�െട തീരുമാനം അന്തിമമാണ്

ഘട്ടം 3 - ഡി.എസ് .സി (DSC) ഹിയറിംഗ്

ഡി എസ്  സി(DSC) ഒരു േകാടതിയാണ്  - ഇത്  രണ്ട്  
കക്ഷികള�െടയ�ം െതളിവ�കൾ പരിഗണി�ം. സവ്യം 
ത�ാറാകുന്നതിന്  ഇനിപ്പറയ�ന്നവ െച��ക:
1. പരാതിെയ പി�ണയ് �ന്നതിന്  െതളിവ്  നൽകുക
2. നിങ്ങള�െട നഷ് ടം കണക്കാക്കി അറബിയിൽ 
ത�ാറാ�ക
3. ഡി എസ്  സി (DSC)യിൽ നി�ള്ള േചാദയ്ങ്ങൾക്ക്  
ഉത്തരം നൽകാൻ ത�ാറാകുക  

പരിഹരിച്ച�
കരാറിെലത്തി, പരാതി തീർപ്പാക്കി

പരിഹരിച്ചില�
നിങ്ങള�െട പരാതി 
പരിഹരിക്കെപ്പട്ടിെല� ങ്കിൽ നിയമപരമായ 
ഹിയറിംഗിന്  േവണ്ടി നിങ്ങള�െട പരാതി 
തർക്ക പരിഹാര സമിതിയിേലക്ക്  (ഡി
 എസ്  സി) േപാകാൻ ആവശയ്െപ്പടാം

ഫലം
ഡി എസ്  സി(DSC) 
നിയമപരമായ തീരുമാനം 
പ�റെപ്പട� വി��

15 ദിവസത്തിന്  േശഷം 
അപ്പീൽ നൽകിയിെല� ങ്കിൽ, 
ഡി എസ്  സിയ�െട തീരുമാനം 
അന്തിമമാണ്

ഘട്ടം 4 – പിരിച്ച�വിടൽ േകസ� കൾ മാര്തം - 
നിയമപരമായ ഹിയറിംഗ്

വിഷയം തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിയിേലക്ക്  (DSC) േപാകു�

സാഹചരയ്ം 1-െല ഘട്ടം 3 കാണുക

സാഹചരയ്ം 2. എനിെക്കതിെര ശിക്ഷണ നടപടിെയട� ക്കാനുള്ള എെൻ്റ െതാഴില� ടമയ� െട തീരുമാനം േചാദയ്ം െച�ാൻ ഞാൻ ആര്ഗഹി��.

നിങ്ങള�െട െതാഴില�ടമയ് ക്ക്  
ഒരു േരഖാമ� ലമ�ള്ള പരാതി 
അയയ് �ക (പകർപ്പ്  
ൈകവശം സ� ക്ഷി�ക) - 
അച്ചടക്ക ശിക്ഷണ നടപടി 
അറിയിച്ചിട്ട്  7 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

ഘട്ടം 1 –േര്പാസസ�്  
ആരംഭി��

ഘട്ടം 2 – െതാഴില� ടമയ� െട ര്പതികരണം
െതാഴില�ടമയ് ക്ക്  ര്പതികരിക്കാൻ 7 ദിവസമ�ണ്ട്

പിരിച്ച�വിടൽ ശിക്ഷകൾക്ക് , പിരിച്ച�വിടൽ നയ്ായമാെണന്ന്  
എ ഡി എൽ എസ്  എ (ADLSA)  പറഞ്ഞാൽ, െതാഴിലാളിക്ക്  
ഒരു നിയമപരമായ ഹിയറിംഗിന്  അഭയ്ർത്ഥിക്കാം.

ഘട്ടം 3 –
എഡിഎൽഎസ് എ (ADLSA)

എഡിഎൽഎസ് എ (ADLSA) 
അച്ചടക്ക ശിക്ഷ നയ്ായമാേണാ 

എന്ന്  തീരുമാനി��

ര്ശദ്ധി�ക - െതാഴില�ടമ 
സവ്ീകരിച്ച അച്ചടക്ക 
നടപടികെള�റിച്ച�ള്ള ഒരു 
െതാഴിലാളിയ�െട പരാതിെയ എ ഡി
 എൽ എസ്  എ (ADLSA) എങ്ങെന 
ൈകകാരയ്ം െച��ം എന്നത്  
ഇനിപ്പറയ�ന്നവെയ 
ആര്ശയിച്ചിരി��: 
പിരിച്ച�വിടലില� ാത്ത ശിക്ഷകൾ 
(മ�ന്നറിയിപ്പ�കൾ; േവതനത്തിെല 
കിഴിവ�കൾ; സസ് െപൻഷനും 
െര്പാേമാഷൻ/േവതന വർദ്ധനവ�ം 
ൈവകിപ്പിക്കൽ) അെല� ങ്കിൽ 
േജാലിയിൽ നിന്ന്  പിരിച്ച�വിടൽ.

പരിഹരിച്ച�
ര്പതികരണത്തിൽ 
െതാഴിലാളിക്ക്  
സേന്താഷമ�ണ്ട് . 
പരാതി തീർപ്പാക്കി

പിരിച്ച�വിടലില� ാത്ത ശിക്ഷകൾക്ക് , 
എഡിഎൽഎസ് എയ�െട (ADLSA) 

തീരുമാനം അന്തിമമാണ്

പരിഹരിച്ചില�
അസ�ഷ് ടനാണ്  അെല� ങ്കിൽ 
െതാഴില�ടമ ര്പതികരി�ന്നില� : അട�ത്ത 
7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക്  
ADLSA- ൽ പരാതി നൽകാം

നിങ്ങള� െട പരാതി എങ്ങെന രജിസ� ർ െച�ാം

ഒരു എ ഡി എൽ എസ്  എ (ADLSA) ഓഫീസ്  സന്ദർശി�ക

െഹൽൈപ്പല് നിൽ വിളി�ക- 16008

www.adlsa.gov.qa സന്ദർശി�ക

ഇെമയിൽ– – LBR-complaints@adlsa.gov.qa

Amerni ആപ്പ്

ADLSA സൗജനയ് ഉപേദശം 
നൽകു� - നിങ്ങൾക്ക്  സഹായം 

ആവശയ്മ�െണ്ടങ്കിൽ 16008 
അെല� ങ്കിൽ ഒരു ADLSA 
ഓഫീസ്  സന്ദർശി�ക


