
 

Pangunahing Gabay para sa mga Manggagawa sa

SISTEMA NG RESOLUSYON SA PAGTUTOL SA TRABAHO
(THE LABOUR DISPUTE RESOLUTION SYSTEM)

SITWASYON 1 Sa palagay ko ay nilabag ng aking tagapag-empleyo ang aking kontrata at/o nilabag nito ang batas paggawa ng Qatar.

Magsampa ng reklamo sa 
ADLSA – habang ikaw ay may 
trabaho pa o hindi lalagpas 
sa 1 taon pagkatapos ng 
pagtatapos ng relasyon sa 
trabaho

Hakbang 1 – Simulan ang 
Proseso

Hakbang 2- Pagpupulong ng ADLSA

Iimbetahan ng ADLSA ang mga partido sa isang 
pagpupulong para humanap ng resolusyon. Para 
maihanda ang inyong sarili:
1. Magdala ng katibayan upang suportahan ang 
inyong reklamo
2. Maging handa na talakayin ang inyong reklamo
3. Kalkulahin kung magkano ang pinsala nito sa iyo

SITWASYON 3 Inaakusahan ako ng aking tagapag-empleyo na 
sinadya kong magdulot ng pinsala at binawasan o 
babawasan ang suweldo ko.

Magsampa ng reklamo sa ADLSA – sa 
loob ng 7 araw mula sa abiso ng 
pagbabawas

Hakbang 1 – Simulan ang Proseso Hakbang 2 – ADLSA

Ang ADLSA ay magpapasiya kung kakanselahin, 
paliliitin o sasang-ayon sa pagbabawas.
Ang magiging desisyon ng ADLSA ay pinal na

Hakbang 3 –Pagdinig ng DSC

Ang DSC ay isang hukuman ng batas - 
isasaalang-alang nito ang katibayan ng parehong 
mga partido. Para maihanda ang inyong sarili:
1. Magdala ng katibayan upang suportahan ang 
inyong reklamo 
2. Ihanda ang kalkulasyon ng pinsala nito sa iyo sa 
wikang Arabo 
3. Maging handang sagutin ang mga tanong mula 
sa DSC

Nalutas 
Mayroon nang napagkasunduan, 
naayos na ang reklamo

Hindi nalutas
Maaari mong hilingin na dalhin ang 
iyong reklamo sa Dispute Se�lement 
Commi�ee (DSC) para sa isang ligal 
na pagdinig kung ang iyong reklamo 
ay hindi nalutas

Kinalabasan
Mag-iisyu ang DSC ng isang 
ligal na desisyon

Kung walang pag-apelang 
nangyari pagkalipas ng 15 na 
araw, ang desisyon ng DSC 
ay magiging pinal na

Hakbang 4 – Para sa mga Kaso ng
Pagkakatanggal Lamang - Ligal na Pagdinig

Ang bagay na ito ay mapupunta sa Dispute Se�lement 
Commi�ee (DSC)
Tingnan ang Hakbang 3 sa Sitwasyong 1

SITWASYON 2 Gusto kong tumutol sa desisyon ng aking tagapag-empleyo na disiplinahin ako.

Magpadala ng isang 
nakasulat na reklamo sa 
iyong tagapag-empleyo 
(Magtago ng kopya) - sa loob 
ng 7 araw mula sa araw ng 
pagtanggap ng abiso para sa 
disiplinaryong parusa

Hakbang 1 – Simulan 
ang Proseso

Hakbang 2 – Tugon ng Tagapag-empleyo
Ang tagapag-empleyo ay may 7 araw upang tumugon

Para sa mga parusa na pagkakatanggal, kung sasabihin 
ng ADLSA na makatarungan ang pagtanggal, maaaring 
humiling ang mga manggagawa ng ligal na pagdinig.

Hakbang 3 – ADLSA

Ang ADLSA ay magpapasiya 
kung ang disiplinaryong 

parusa ay makatarungan

TANDAAN : Ang paraan ng kung 
paano ito pangangasiwaan ng 
ADLSA ang reklamo ng isang 
manggagawa hinggil sa aksyong 
pagdisiplina na ipinataw ng 
tagapag-empleyo ay nakadepende 
kung ang mga ito ay: Mga parusa 
na hindi pagkakatanggal (mga 
babala; pagkaltas sa sahod; 
suspensyon at pagpapatagal ng 
promosyon/pagtaas ng sahod) o 
parusang pagkakatanggal sa 
trabaho.

Nalutas
Masaya ang 
manggagawa sa 
sagot. Naayos na 
ang reklamo

Para sa mga parusang 
hindi pagkakatanggal, 

ang desisyon ng ADLSA 
ay pinal na

Hindi nalutas
Hindi nasiyahan o hindi tumutugon 
ang tagapag-empleyo: maaari kang 
magsampa ng reklamo sa ADLSA sa 
loob ng susunod na 7 araw

PAANO IREHISTRO ANG IYONG REKLAMO

Bumisita sa isang opisina ng ADLSA 

Tawagan ang Helpline  - 16008

Bumisita sa www.adlsa.gov.qa

Mag-Email – LBR-complaints@adlsa.gov.qa

Gamitin ang Amerni app

ANG ADLSA AY NAGBIBIGAY DIN 
NG LIBRENG PAYO - KUNG KAILAN-

GAN MO NG TULONG TUMAWAG 
SA 16008 O BISITAHIN ANG ISANG 

OPISINA NG ADLSA


