
 

ــان بابــت ُکن ر ــے کا ئ برا اساســی رہنمــا 
محنت کش طبقہ کے تنازعہ کے حل کا نظام

١ میــرا خیــال ہــے کــہ میــرے آجــر نــے میــرا ُمعاہــدہ تــوڑ دیــا ہــے اور/یــا قطــر کــے افــرادی ُقــّوت کــے قانــون کــو تــوڑا ہــے منظرنامــہ 

 ADLSA پر ایک شکایت درج 
کروائیں – جبکہ آپ ابھی بھی ُمالزم 
ہوں یا مالزمت کے اختتام کو ١ سال 

سے زیادہ وقت نہ ُگزرا ہو

٢ - ADLSA کا اجــالس مرحلــہ ١ – عمــل شــروع کریــں مرحلــہ 

ADLSA حل نکالنے کے لیے فریقین کو ایک اجالس  
کی دعوت دیتا ہے۔ ُخود کو تّیار کرنے کے لیے:

١. اپنی شکایت کی ُمعاونت کے لیے ثبوت ساتھ الئیں
٢. اپنی شکایت پر گفتگو کرنے کے لیے تّیار رہیں 

٣. اپنے ُنقصانات کا تخمینہ لگائیں

٣ نــے کا منظرنامــہ  پــر ُنقصــان پہنچا پــر دانســتہ طــور  نــے ُمجــھ  میــرے آجــر 
ہــے ہــے اور میــری تنخــواہ میــں کٹوتــی کرنــے واال  یــا  لــزام لگا ا

اپنے آجر کے پاس تحریری شکایت درج کرائیں – 
کٹوتی کی اطالع ملنے کے ٧ ایام کے اندر 

١ – عمــل شــروع کریــں  ٢ - ADLSA کا ردعمــل مرحلــہ  ــہ  مرحل

ADLSA فیصلہ کرے گا کہ کٹوتی کو منُسوخ کرے، کم کرے 
یا کٹوتی سے ِاّتفاق کرے۔

 ADLSA کا فیصلہ حتمی ہے۔

٣ - DSC کــی ســماعت  مرحلــہ 

DSC ایک قاُنونی عدالت ہے – یہ دونوں فریقین کے ثبوتوں پر 
غور کرے گی۔ ُخود کو تّیار کرنے کے لیے:   

١. اپنی شکایت کی ُمعاونت کے لیے ثبوت ساتھ الئیں۔
٢. اپنے ُنقصانات کے تخمینے کو عربی میں تّیار کریں

٣. DSC کی جانب سے سواالت کے جواب دینے کے لیے تّیار رہیں 

حل ُشــدہ
ُمعاہــدہ طــے قــرار پایــا، شــکایت کا 

تصفیہ ہوگیا ہے 

 غیــر حــل ُشــدہ
ســیٹلمنٹ  ڈســپیوٹ  کــو  شــکایت  اپنــی  آپ 
کمیٹــی (DSC) میــں ایــک  قانونــی ســماعت کا 
کا  شــکایت  کــی  آپ  اگــر  ہیــں  ســکتے  کہــہ 

تصفیہ نہیں ُہوا ہے

نتیجــہ

DSC ایک قانونی فیصلہ جاری 
کرتا ہے 

اگــر ١٥ ایــام کــے بعــد تک اپیل نہ 
کــی جائــے تــو، DSC کا فیصلــہ 

حتمی ہوتا ہے 

 مرحلہ ٤ – صرف برطرفی ُمقّدمات کے لیے – قاُنونی سماعت
معاملہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ  کمیٹی (DSC) میں  جاتا ہے۔ 

منظرنامہ ١ میں مرحلہ ٣ مالحظہ کریں

٢ ُہــوں۔منظرنامــہ  پنــے آجــر کــے انضباطــی فیصلــے کــو چیلنــج کرنــا چاہتــا  ا َمیــں 

اپنے آجر کو ایک تحریری شکایت 
بھیجیں (نقل ساتھ رّکھیں) – 

اںضباطی کمیٹی کی طرف سے 
اّطالع ملے کے ٧ ایام کے اندر

١ - عمــل شــروع کریــں   مرحلــہ ٢ – آجــر کا جــوابمرحلــہ 

آجر کے پاس جواب دینے کے لیے ٧ ایام ہیں۔ 

خارج ُشدہ ُجرمانوں کے لیے،  اگر ADLSA کہتا ہے کہ برطرفی 
ُمنصفانہ عمل ہے تو کارکن ایک قانونی سماعت کی 

درخواست کرسکتا ہے۔ 

ADLSA - ٣ ــہ    مرحل

ADLSA فیصلہ کرتا ہے 
اںضباطی  یہ  کہ 

ُجرمانہ ٹھیک ہے۔ 

نوٹ –  کیسے ADLSA آجر کی جانب 
کے  کاروائیوں  انضباطی  گی  لی  سے 
حوالے سے کارکن کی شکایت سے نمٹے 
گا، اس کا دارومدار اس پر ہے کہ آیا یہ 
(تنبیہات؛  ُجرمانے  ُشدہ  غیرخارج  ہیں: 
اور  کٹوتیاں؛معطلی  میں  اجرت 
پروموشن/اجرت میں ِاضافے میں تاخیر 

کرنا) یا مالزمت سے برطرفی
حل ُشــدہ

ســے  جــواب  کارکــن 
ُخــوش ہــے۔  شــکایت کا 

تصفیہ ہوگیا ہے۔

غیر خارج ُشدہ ُجرمانوں کے 
لیے  کے حوالے سے ADLSA کا 

فیصلہ حتمی ہے۔

غیرحــل ُشــدہ
ناُخــوش یــا آجــر نــے جــواب نہیــں دیا ہــے۔ آپ ٧ ایام 
درج  شــکایت  پــاس  کــے   ADLSA انــدر  کــے 

کراسکتے ہیں۔ 

اپنــی شــکایت کیســے درج کریــں

ایک ADLSA کے دفتر کا دورہ کریں 

ہیلپ الئن پر کال کریں -  ١٦٠٠٨

www.adlsa.gov.qa  ای میل

LBR-complaints@adlsa.gov.qa :عبر البريد االلكتروني

 Amerni ایپ

ADLSA مفت مشورہ فراہم کرتا 
ہے – اگر آپ کو ُمعاونت درکار ہو 
 ADLSA تو ١٦٠٠٨ پر کال کریں یا

کے دفتر کا دورہ کریں


