
 

श्रिमकह�का लािग

श्रम िववाद समाधान प्रणाली स��ी आधारभूत िनद� िशका

�� १ः  मलाई ला�छ,  मेरो रोजगारदाताले मेरो करार स�झौता उ��न गरेको छ र/वा कतारको श्रम कानुन िमचेको छ ।

तपाईं रोजगारीमा �ँदै गदा� वा काम 
छाडेको 1 वष� पु�ुभ�ा पिहले नै 
ADLSA मा गुनासो दता� गनु�होस्

 चरण एक - प्रिक्रया सु� 
गनु�होस्

चरण दोश्रो - ADLSA को बैठक

ADLSA ले समाधान खो�का लािग प�ह�लाई एउटा 
बैठकमा बोलाउँछ । आफूलाई तयार गनु�होस्:
1. आ�नो  गुनासोलाई विलयो वनाउन प्रमाणह� �ाउनुहोस्
2. आ�नो गुनासोबारे छलफल गन� तयार �नुहोस्
3. तपाईंलाई  घाटा कित भएको छ भनेर िहसाब गनु�होस्

�� तीन ः  मेरे िनयो�ा ने जानबूझकर मुझपर नुकसान प�ंचाने का आरोप 
लगाया है और मेरे वेतन म�  कटौती की हैया करनेवाला है।

तलब कटौती गन� सूचना पाएको 7 िदनिभत्र 
ADLSA मा गुनासो दायर गनु�होस्

चरण   एक - प्रिक्रया सु� गनु�होस् चरण दोश्रो 

ADLSA ले र� गन�, घटाउन वा कटौती गन� िनण�य िलन 
स�छ । 
ADLSA ले गरेको िनण�य अ��म ��छ । 

चरण तेश्रो - DSC स��ी सुनुवाई

DSC कानुनी अदालत हो - यसले दुवै प�ले िदएका 
प्रणामह�बारे मन गछ�  । आफूलाई तयार गनु�होस्:  
1. गुनासोलाई विलयो वनाउन प्रमाणह� �ाउनुहोस् 
2. तपाईंलाई भएको घाटाको अरिबकमा िहसाब तयार गनु�होस् 
3. DSC ले सो�े प्र�ह�को जवाफ िदन तयार �नुहोस्

समाधान भएको
सहमितमा पुिग�छ, गुनासो समाधान 
��छ

समाधान नभएको
तपाईंको गुनासो समाधान नभएका ख�मा 
तपाईं आ�नो गुनासोको कानुनी सुनुवाईका 
लािग िववाद समाधान सिमित (DSC) मा 
पठाइिदन अनुरोध गन� स�ु��छ

उपल��

DSC ले कानुनी फैसला जारी गछ�

15 िदनिभत्र पुनरावेदनका लािग 
अिपल नगरेका ख�मा DSC को 
िनण�य नै अ��म ��छ

चरण चौथो – िन�ाशन गरेको मु�ामा मात्र - 
कानुनी सुनुवाई ��छ 

यो मु�ा िववाद समाधान सिमित (DSC) मा जा�छ
��  एक को चरण तेश्रो हेनु�होस् 

�� दुई ः  म मेरो रोजगारदाताले मलाई गरेको अनुशासना�क कारबाहीको िनण�य िव�� चुनौती िदन चाह�छु । 

अनुशासना�क कारबाहीको सूचना 
प्रा� गरेको 7 िदनिभत्र आ�नो 
रोजगारदातालाई िल�खत गुनासो 
पठाउनुहोस् (�सको प्रितिलिप 
आफूसँग रा�नहोस्) 

चरण एक - प्रिक्रया सु� 
गनु�होस्

चरण दोश्रो – रोजगारदाताको जवाफ
रोजगारदाताले 7 िदनिभत्र जवाफ िदइस�ुपन� छ

जािगरबाट िन�ाशन गन� सजायका हकमा ADLSA ले 
िन�ाशन गनु� उिचत छ भ�े तापिन श्रिमकले कानुनी 
सुनुवाईका लािग अनुरोध गन� स�छन् ।

चरण तेश्रो – ADLSA

अनुशासना�क कारबाही 
उिचत छ िक छैन भनी ADLSA 

ले िनधा�रण गछ�   

याद रा�नहोस्  - रोजगारदाताले गरेका 
अनुशासना�क कारबाहीह�का 
स��मा श्रिमकले गरेका  गुनासोलाई  
ADLSA ले कुन �पमा िल�छ भ�े कुरा 
ती कारबाहीमा भर पछ� : जािगरबाट 
निनका�ने खालका सजाय (चेतावनी; 
�ाला कटौती, िनल�न गन� र 
पदो�ित/�ावा वृ��मा िढलाई गन�) वा 
रोजगारबाट नै िनका�ने ।

समाधान भएको
श्रिमक जवाफ पाएर 
खुसी �नु��छ । गुनासो 
समाधान ��छ

जािगरबाट िन�ाशन नगन� 
खालका सजायका हकमा ADLSA 

ले िदएको िनण�य नै अ��म ��छ

समाधान नभएको
खुसी नभएमा वा रोजगारदाताले जवाफ 
निदएमा:  तपाईं अक� 7 िदनिभत्रमा 
ADLSA मा गुनासो दायर गन� स�ु��छ

गुनासो दता�  गन�  त�रका 

ADLSA को काया�लयमा जानुहोस्  

हे�लाइनलाई 16008  मा फोन गनु�होस्

www.adlsa.gov.qa मा जानुहोस् 

इमेल पठाउनुहोस्  – LBR-complaints@adlsa.gov.qa

Amerni एप

ADLSA ले िनःशु� सुझाव िद�छ - 
तपाईलंाई कुनै सहायता चािहएमा 

16008 मा फोन गनु�होस् वा 
ADLSA को काया�लयमा जानुहोस्   


