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Minamahal na manggagawa:

Ang National Human Rights Committee ng Qatar ay naniniwala na ang 

pagtaguyod at pagprotekta sa karapatang pantao ang susi sa pagsu-

long ng lipunan. Bahagi ng aming misyon ang babasahing ito na isinu-

lat para sa iyo upang maging gabay sa pag-unawa ng iyong karapatan 

at tungkulin bilang isang manggagawa ng Qatar.

Layunin ng NHRC na magpalaganap ng kamulatan upang paunlarin 

ang lahat ng kalagayang kaugnay sa inyong pagtratrabaho.

Sa babasahing ito makikita ang karamihan sa mga sagot sa iyong 

mga tanong ukol sa legal na aspeto ng paninirahan at pagtratrabaho1  

sa isang madaling paraan, hindi ginagamitan ng mga komplikadong 

salita, nang sa gayon ay taglay mo ang lahat ng mahahalagang impor-

masyon bago at pagkatapos pumunta at magtrabaho sa Qatar.

Hiling rin ng National Human Rights Committee na makatulong ang ba-

basahing ito upang maunawaan ang mga batas at kalakaran sa Qatar, 

1. Lahat ng impormasyong nakasaad sa Babasahin Tungkol sa Karapatang Pantao na ito ay hinango 
mula sa Labor Law No. 14 ng 2004 at ang ministerial decrees na ininsyu sa implementasyon ng probisyon 
ng batas na ito at ng Law No. 21 ng 2015 na nagsasaayos ng pagpasok at paglabas ng mga expatriate 
(manggagawang mula sa ibang bansa) at ang kanilang paninirahan at sponsorship; Law No. 25 ng 2017 
sa domestic workers, Penal Code No. ng 2004; Law No. 23 ng 2004 na nagpapahayag ng Code of Crimi-
nal Procedure at Commercial Procedures Law No. 13 ng 1990.



National Human Rights Committee.
Sino kami?
Isang malayang pambansang institusyon na kumikilos para sa 
pagtaguyod at pagprotekta sa karapatang pantao ng lahat ng 
mamamayan sa ilalim ng hurisdiksyon ng Estado ng Qatar.

Kami ay kumikilos tungo sa pagtupad ng mga isinaad na la-
yunin, kasunduang internasyonal at kasunduan tungkol sa 
karapatang pantao, partikular kung ano ang sinang-ayunan ng 
Estado.

Binabantayan namin ang kalagayang pangkarapatang pantao 
sa loob ng Estado ng Qatar, tumatanggap ng mga reklamo, at 
sinusubukang humanap ng solusyon sa pamamagitan ng pa-
giging tagapamagitan kasama ng ilan pang kaugnay na awtori-
dad.

Kumokonsulta sa amin ang pamahalaan upang bigyan ito ng 
rekomendasyon at panukala ukol sa karapatang pantao. 

Kami ay masigasig sa pakikipag-ugnyan sa lahat ng komite, 
asosasyon, at katulad na organisasyon sa mga proyektong 
naglalayong ipalaganap ang kultura ng karapatang pantao.

Naglalabas kami ng taunang ulat tungkol sa lagay ng karapa-
tang pantao sa loob ng Estado ng Qatar at inilalathala ito sa 
aming website.

Nagsasagawa kami ng aktwal na pagbisita, kampanya, pag-
sasanay, at workshops upang iangat ang kamalayan tungkol 
sa kultura ng karapatang pantao at pagpalaganap nito sa mas 
nakararami.

higit sa lahat iyong mga nilinang na batas, at ang mekanismo ng imple-

mentasyon, upang protektahan ka sa karahasan at upang mapanatili 

sa ilalim ng pag-iingat ng batas2.

Isa ring hiling na ang babasahing ito ay maging kasama at hawak mo 

kung kailan ito kakailanganin.

Hala Al Ali
Expertong panlegal

2. Kailangang bigyan ng pansin ang anumang paglinang, pagbabago o pagkansela ng mga batas, reso-
lusyon at ehekutibong regulasyon na maaaring ilabas pagkatapos ng petsa ng pagkakalathala ng baba-
sahing ito.
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Q1 – Paano pumunta sa Qatar?
Sa pamamagitan ng ahensiyang pampamahalaan:

Ikaw ay ire-recruit na magtrabaho ng isang delegadong ipinadala ng 
Estado na umayon sa mga manggagawa, madalas ay sa pamamagitan 
ng pagsasang-ayunan sa pagitan ng Pamahalaan ng Estado ng Qatar 
at Pamahalaan ng bansang pinaggalingan ng manggagawa, na manil-
bihan sa sektor ng pamahalaan.

Sa pamamagitan ng pribadong nagpapatrabaho:

Ikaw ay ire-recruit na magtrabaho sa pamamagitan ng mga recruitment 
offices o ng employer upang manilbihan sa isang pribado at joint sec-
tor.

Q2 – Ano ang dapat bigyang pansin bago pumunta 
sa Qatar?
Mag-ingat sa mga mapanlinlang na mga “visa merchants” na 
nangangako ng mataas na sweldo, maaliwalas na paninirahan, at 
malaking padala ng pera sa inyong pamilya. Ang binibigyan lamang 
nila ng pansin ay ang presyo ng visa at mabilis na kita.

Ang pagbabayad para sa work visa sa Estado ng Qatar ay maaaring 
magpasok sa iyo sa loob ng bansa, ngunit hindi ito garantiya ng tunay 
na trabaho o tirahan. Ang kompanyang nangako sa iyo ay maaaring 
peke o hindi kwalipikadong magpatrabaho.

Siguraduhing suriin ang uri ng trabaho, sweldo, at tirahan, sa 
pamamagitan ng pagpirma ng kontrata bago pumunta sa Qatar.3

Kabanata 1
Mga pangunahing impormasyon 
bago pumunta sa Estado ng Qatar

1

3. Sumangguni sa Ministry of Labor para sa electronic na kontrata
Ang Article 4 ng Law No. 21 ang nagsasaayos ng pagpasok at paglabas ng mga expatriate at ang kanilang 
paninirahan sa Estado, “Ang entry visa ay hindi ipinapataw sa isang expatriate sa layunin ng pagtratra-
baho maliban kung nasa ilalim ng bisa ng kontratang pinagkasunduan sa pagitan niya at ng recruiter  
taglay ang mga kondisyon at kontrol inirekomenda ng batas.



ployment sa ilalim ng espesyal na batas, miyembro at may katungku-
lan sa hukbong sandatahan at manggagawa sa dagat.

Nilalaman ng Kabanata 5 ng babasahing ito ang mga probisyon para 
sa mga domestic worker.

Ang probisyon ng paninirahan (residence) ay para sa mga expatriate 
na nagtratrabaho sa Estado ng Qatar.

Q4 – Maaari bang maningil ang mga recruitment of-
fices sa Estado ng Qatar sa mga ginastos para sa 
aking recruitment?
Ang mga recruitment offices ng Qatar ay hindi maaaring maningil mula 
sa iyo bilang isang ni-recruit na manggagawa.

Q4 – Ano ang mga hakbang na dapat tuparin ng ak-
ing employer pagdating ko sa Qatar?
Sumangguni sa karamparang awtoridad sa loob ng 30 araw mula sa 
pagpasok mo sa Qatar upang makumpleto ang mga residence permit 
procedure4.

Ang employer (recruiter) ay may obligasyon na kumpletuhin ang iyong 
residence permit o proseso ng renewal sa loob ng hindi lalagpas ng 90 
araw. Dapat niyang ibalik ang iyong passport pagkatapos kumpletuhin 
ang mga nasabing hakbang. 

Q6 – Maari bang itago ng employer ang aking pass-
port?
Hindi. Ngunit maaari niya itong itago kung iyong hihilingin na may ka-
sulatan, ngunit dapat ay obligado siyang ipadala ito sa iyo kung ito ay 
iyong hihingin.

Ang employer sa Qatar ay maaaring hindi magdala ng empleyado mula 
sa ibang bansa maliban kung sa pamamagitan ng taong awtorisado na 
gumawa nito (isang recruitment office) o lisensyado ng isang kilalang 
departamento ng Ministry of Labor. Kaya, siguraduhing ang taong nag-
aalok sa iyo na trabaho sa Qatar ay may kaukulang lisensya. Hingin na 
ipakita ito sa iyo at kumuha ng litratong kasama ang lisensya. Tingnan 
ang registration record ng pasilidad kung saan ka magtratrabaho at 
itala ang pangalan at registration record ng pasilidad.

Ang pagtanggi na magbigay ng kopya ng mga lisensyang ito ay maaar-
ing tumukoy na hindi totoo ang lisensya, at gusto lamang ng taong ito 
na lokohin ka.

Siguraduhing magbigay ng tamang academic at teknikal na dokumen-
to at sertipiko at maging matapat sa pagsasaad ng propesyunal na 
kakayahan. Ang pagpapasa ng mga maling dokumento ay maaaring 
maging dahilan ng pagkadeport mula sa Estado ng Qatar. Sa loob ng 
probation time, maaaring i-terminate o itigil ng employer ang iyong 
kontrata at pabalikin ka sa pinaggalingang bansa.

Q3 – Ano ang ibig sabihin ng manggagawa, at para 
kanino isinulat ang babasahing ito?
Ang salitang “manggagawa” ay sinumang lalaki o babaeng mamama-
yan o hindi-mamamayan ng Qatar.

Ang babasahing ito ay isinulat para sa mga manggagawa at empleyado 
ng mga pribadong establisimyento, manggagawa at empleyado ng es-
tablisimyento na may kapital ng Qatar na hindi bababa sa 51% ng ka-
buuang kapital at ang head office ay nakatayo sa Qatar. 

Ang mga probisyon ng babasahing ito ay hindi para sa mga empleyado 
ng pampublikong sector, pampublikong institusyon at kompanyang 
itinatag ng Qatar Petroleum, gayundin ang mga nagsasaayos ng em-

43
4. Sundin ang mga procedural developments sa website ng Ministry of Interior.



Q9 – Ano ang mga pangunhin impormasyon na da-
pat nakasaad sa employment contract?
Ang kontrata ng employment ay dapat na nakasulat at sertipikado ng 
Department at mayroong tatlong kopya; tig-isang kopya sa employer 
at manggagawa, at ang ikatlong kopya ay ipapasa sa Department.

Ang contract of employment at dapat nagsasaad ang mga probisyon 
patungkol sa work relationship sa pagitan ng manggagawa at employ-
er, at nararapat na maglaman ng mga sumusunod na impormasyon:

- Pangalan ng employer at lugar ng trabaho

- Pangalan ng manggagawa, kwalipikasyon, nasyonalidad, propesyon, 
lugar ng tirahan, at iba pang impormasyon tungkol sa kanyang pag-
kakakilanlan

- Petsa kung kailan masasawalang-bisa ang kontrata

- Uri ng trabaho at lugar kung saan tinanggap

- Petsa kung kailan magsisimula ang paninilbihan

- Ang haba ng bisa ng kontrata kung ito ay fixed period

- Pinagkasunduang sahod at paraan at petsa ng pagpapasahod

Mahalagang dapat tandaan: Kapag pumipirma ng panibagong kontrata 
(sa pangalawa o pangatlong beses), laman dapat ng kontrata ang pet-
sa kung kailan nagsimula ang naunang kontrata.

Q10 – Kung may hindi pagsasang-ayunan sa pagi-
tan ko at ng employer ukol sa mga babayaran sa 
akin, dapat ba itong kwentahin base sa petsa ng 
kontrata o kung kailan nagsimula ang aking panin-
ilbihan?

Kung tatanggi ang employer na ibigay ang iyong passport, maari kang 
magsampa ng reklamo sa pulisya o prosecutor.

Kung itatago ng employer ang iyong passport nang walan pahintulot, 
maaari siyang pagmultahin nang hindi hihigit sa QAR 10,000.

Q7 – Maaari ba akong magtrabaho sa Qatar nang 
walang kontrata?
Ayon sa bagong Law No. 21 ng 2015 na nagsasaayos ng pagpasok 
at paglabas ng mga expatriate at kanilang paninirahan, ikaw ay bin-
ibigyan ng entry visa na magtrabaho sa Qatar sa ilalim ng contract of 
employment. Ibig sabihin, ang pagtratrabaho nang walang nasusulat 
na kontrata sa pagitan mo at ng employer ay ilegal at maaaring magdu-
lot ng maraming komplikasyon. Ngunit, ang mga manggagawang nai-
recruit bago maipasa ang bagong batas na ito at naninilbihan sa isang 
employer nang walang nasusulat na kontrata ay maaaring, kung may-
roong mga di pagkakasunduan, patunayan ang kanilang work relation-
ship sa harap ng karampatang korte sa anumang paraan ng pruweba.

Q8 – Paano mapapatunayan ang iyong pamamasu-
kan sa isang employer kung walang kontrata sa 
pagitan ninyong dalawa?
Kung walang nasusulat na kontrata, maaaring patunayan ang employ-
ment relationship, at ang iyong mga karapatan, sa anumang paraan ng 
pruweba, sa pamamagitan ng

- Dokumento ng transfer ng sweldo sa bangko

- Nilagdaang resibo ng sweldo

- Testimonya o pagpapatunay ng mga kasamahang sa trabaho, at iba 
pang paraang pinahihintulutan ng batas
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Q14 – Kailan ka banned o hindi papayagang maglak-
bay sa labas ng Estado ng Qatar?
Hindi ka pinapayagang maglakbay palabas ng Estado ng Qatar kung 
ikaw ay inakusahan sa isang kasong kriminal (pag-isyu ng tumalbog 
na tseke – pagtataksil sa bayan at iba pang kasong kriminal) kung ang 
Public Prosecution o ang Korte ang nagdesisyon na pagbawalan kang 
bumiyahe nang dahil sa iyong kaso.

Maari ring kung may isang kasong sibil na ipinataw laban sa iyo (tulad 
ng sibil na pagkakautang dahil sa utang sa bangko), at ang desisyon 
ay ipinasa sa korte ayon sa hiling ng nagsasakdal – para pigilan kang 
bumiyahe palabas ng Estado.

Ngunit, maaaring patawan ng deportation order ayon sa interes ng 
publiko, sa kabila ng pagkakaroon ng kasongsibil.

Pwedeng umapila sa travel ban sa isang kasong sibil kung ikaw ay 
nagdeposito ng halagang sinasabing iyong pagkakautang o nagbigay 
ng karampatang garantiya na mababayaran ang nasabing utang.

Q15 – Kinakasuhan ba ng batas ng Qatar ang pwer-
sahang pagtratrabaho?
Oo, pagkakakulong na hindi hihigit sa anim na buwan at dan-
yos na hindi hihigit sa 3,000 Riyal o isa sa dalawang parusang 
ito ang maaaring ipataw sa sinumang mahuling namuwersa sa 
isang tao na magtrabaho, bayad o hindi bayad.

Ang penalty ay pagkakakulong na hindi hihigit sa tatlong taon 
kung ang biktima ay mas bata sa 16 na taon.

Dapat mong ipaalam sa Ministry of Labor, o dumiretso sa 
Capital Security Center o sa Public Prosecution, kung ikaw 
ay biktima ng pwersahang pagtratrabaho. Maaari ring ipaalam 

Ang balidong petsa ay ang petsa ng  pagsisimula ng trabaho, hindi ang 
petsa ng kontrata.

Halimbawa: Kung ang petsa ng pagsisimula ng iyong kontrata ay 
1/1/2008, at ang panimulang petsa ng iyong paninilbihan ay 1/3/2008, 
ang iyong entitlements ay magsisimulang kwentahin mula sa 1/3/2008.

Q11 – Maaari ba akong magtago ng orihinal na 
kopya ng iyong kontrata?
Nararapat lamang na magtago ng orihinal na kopya ng iyong kontrata. 
Ang hindi pagtataglay ng kopya ng kontrata ay isang paglabag sa labor 
law, at dapat kang magpunta sa Labor Relations Department upang 
mag-file ng reklamo.

Q12 – Gaano katagal bago ka maaaring umalis ng 
bansa?
Ang isang expatriate ay dapat umalis kung hindi siya nakakuha ng 
residence permit.

Dapat din siyang umalis sa loob ng 90 araw kung ang residence permit 
ay tinapos o kinansela sa anumang paraan, o sa dahilang ang pag-
pasok sa bansa ay wala nang bisa.

Q13 – Maaari bang umalis ng Estado ng Qatar at 
magtalaga ng ibang tao para i-follow up ang iyong 
reklamo sa korte?
Matapos magtalaga ng isang taong may kakayahang sumubaybay 
ang iyong kaso, maaari kang umalis sa Estado ng Qatar matapos 
kumpletuhin ang isang power of attorney na dokumentado sa Ministry 
of Justice.
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sa National Human Rights committee para sa suporta at payo. 
Tingnan ang Kabanata 13 ng babasahing ito: Hurisdiksyon at 
paraan ng komunikasyon.

9

Kabanata 2
Uri ng Kontrata – Renewal – 
Termination

10



Q1 – Gaano katagal ang bisa ng isang kontrata? 

Mayroong dalawang uri ng kontrata

- Fixed-term contract

- Indefinite contract

Q2 – Ano ang ibig sabihin ng “fixed term contract”?

Ang ibig sabihin nito ay ang pagbibigay ng serbisyo sa isang em-
ployer sa ilalim ng kanyang administrasyon at pagsubaybay sa pana-
hong pinagkasunduan sa kontrata na hindi lalagpas ng limang taon, at 
maaaring i-renew sa katulad na haba ng panahon. Kapag natapos ang 
probationary period na nakasaad sa kontrata, wala sa anumang kampo 
(manggagawa o employer) ang maaaring mag-terminate ng kontrata 
bago ang panahong nakasaad. Kung hindi, ito ay maaaring tawaging 
ilegal na termination, at kakailanganing magbayad ng danyos ng kam-
pong nagdulot ng pinsala sa kabilang kampo.

Q3 – Ano ang ibig sabihin ng “open o indefinite 
contract”?

Ang ibig sabihin nito ay ang pagbibigay ng serbisyo sa isang employer 
sa ilalim ng kanyang administrasyon at pagsubaybay sa loob ng hindi 
tiyak na haba ng panahon, at maaaring i-terminate ng anumang kampo 
ang kontrata kahit kailan nito naisin nang hindi nagbibigay ng dahilan 
paglagpas ng commitment period of the notice.

Q4 – Gaano katagal dapat magbigay ng notice o 
paalaala sa isang open contract?

Kung ang kontrata ng trabaho ay indefinite (open), ang parehong kam-

po ay maaaring mag-terminate nito nang hindi nagbibigay ng dahilan, 
kung saan dapat ipaalam ng kampong nagnanais na itigil ang kontrata 
sa kabilang kampo sa mga sumusunod na paraan:

- Kung ang manggagawa ay sumasahod nang taunan o buwanan, ang 
notipikasyon o paalala ay dapat ibigay bago ang terminasyon ng kon-
trata sa loob ng hindi bababa sa isang buwan kung ang manggagawa 
ay nagserbisyo nang limang taon o mas mababa pa. Kung ang haba 
ng paninilbihan ay lagpas limang buwan, ang notice period ay hindi 
bababa sa dalawang buwan.

- Sa ibang mga kaso gaya ng kung ang manggagawa ay sumasahod 
nang arawan o base sa produksyon, ang notipikasyon ay dapat ibigay 
sa mga sumusunod na panahon:

• Kung ang haba ng paninilbihan ay mababa sa isang taon, ang notice 
period ay hindi dapat bababa sa isang linggo.

• Kung ang haba ng paninilbihan ay sa pagitan ng isa hanggang limang 
taon, ang notice period ay hindi dapat bababa sa dalawang linggo.

• Kung ang haba ng paninilbihan ay higit sa limang taon, ang notice 
period ay hindi dapat bababa sa isang buwan.

Q5 – Ano ang patakaran sa sitwasyon kung saan 
ang aking kontrata ay itinigil nang mas mababa sa 
notice period?

Ang taong may nagtigil na kontrata nang hindi sumunod sa notice pe-
riod ay dapat magbayad sa kabilang kampo ng sahod na katumbas ng 
isasahod sa loob ng notice period.
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Q6 – Ano ang haba ng ‘probation period’ sa isang 
kontrata?

Ang haba ng probation period sa isang kontrata ay ang panahon kung 
kailan ang manggagawa ay inilalagay sa probasyon para patunayan 
ang pagiging angkop na ipagpatuloy ang trabaho, at ito ay hindi lalag-
pas sa anim na buwan, mula sa araw na nagsimula siyang manilbihan. 
Maaaring tapusin ng employer ang kontrata sa loob ng probationary 
period, kung ipapaalam niya ito sa iyo tatlong araw bago ang pin-
lanong pagterminate ng kontrata.

Q7 – Maari ba akong ilagay ng aking employer sa 
isang posisyong hindi namin pinagkasunduan?

Oo, kung ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente o isang 
remedyo sa resulta ng aksidente.

Maari rin kung ang trabaho ay pansamantala lang, hindi nalalayo sa 
orihinal na napagkasunduang trabaho at hindi umaabuso sa iyong 
karapatan. Dapat ay hindi mababawasan ang sweldong inyong pinag-
kasunduan.

Q8 – Ano ang ‘vocational training contract’?

Inoobliga ng Labor Law ng Qatar ang employer na nagpapatrabaho 
ng limampu o higit pang manggagawa na bigyan ng pagsasanay ang 
katumbas sa 5% ng kabubuang dami ng manggagawa mula sa mga Qa-
tari na kinilala ng Labor Department ng Ministry ayon sa aprubadong 
training program mula sa Ministry.

Ang vocational training contract ay dapat na nasusulat at naglalaman 
ng uri ng trabaho o propesyon, kung gaano kahaba ang pagsasanay, 

ang mga hakbang ng pagsasanay, at ang halaga ng ibabayad sa train-
ee.

Ang bawat kampo ay maaaring i-terminate ang training contract sa 
anumang panahon kung lehitimo ang dahilan basta’t may nakahan-
dang kasulatan ng notipikasyon o paalala na hindi bababa sa pitong 
araw bago ang nakatakdang petsa ng terminasyon.

Q9 – Ano ang ‘temporary contracts’?

Ang temporary contracts ay mga kontrata para sa trabahong inaaasa-
hang makukumpleto sa loob ng limitadong panahon, o nakatuon sa 
isang partikular na gawain at natatapos sa pagkatapos din ng gawa-
ing ito, gaya pagbibigay ng serbisyo ng manggagawa sa isang sele-
brasyon, pagpupulong, o katulad na gawain, o ang pagpipinta o pag-
sasaayos ng bahay ng employer.

Ang temporary contract ay nagwawakas kapag natapos ang gawaing 
pinagkasunduan sa kontrata. Kapag hindi inanunsyo ng employer na 
i-renew ang iyong kontrata o ipasa ka sa ibang employer, kailangan 
mong umalis ng bansa dahil ang kontrata mo ay mawawalan ng bisa.

Q10 – Ang kontrata ko bang fixed term ay aw-
tomatikong mairerenew kapag nagpatuloy akong 
magtrabaho pagkatapos matapos ng kontrata kung 
hindi tututol ang aking employer?

Kung ang kontrata ay fixed-term at ang parehong kampo ay patuloy na 
sumusunod sa mga nakasaad dito pagkatapos mag-expire ng kontrata 
nang walang tahasang pagsasang-ayunan, ang kontrata ay itinuturing 
na nai-renew sa loob ng hindi tiyak na panahon nang may katulad na 
kondisyon, at ang panahon ng renewal ay ituturing na extensyon ng 
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nakaraang panahon ay kukwentahin mula sa petsa na nagsimulang 
manilbihan ang manggagawa sa unang pagkakaton.

Q11 – Kung ang trabahong nakasaad sa kontrata 
ay natapos at nagpatuloy ang aking paninilbihan na 
hindi tinututulan ng employer, maaari ba itong itur-
ing na pagpapanibago ng kontrata?

Kung ang kontrata ay para sa pagtupad ng isang ispesipikong gawain, 
ang kontrata ay magwawakas kapag nakumpleto na ang gawain. Kung 
likas sa trabaho ang maaaring i-renew, at ang kontrata ay patuloy na 
sinusunod hanggang sa ang gawain ay makumpleto, ang kontrata mo 
ay ituturing na renewed sa ganoon ding haba ng panahon, at ang inire-
new na kontrata ay fixed term rin.

Halimbawa: Kung napagkasunduan sa kontrata na ang bisa ay mula 
sa paggawa hanggang sa pagkabit ng tiyak na bilang ng mga pintuan 
at nakumpleto ng manggagawa ang ganitong bilang nga gawa, ang 
kontrata ay magwawakas sa pagtatapos ng gawain.

Isa pang halimbawa: Kung ang kontrata ay likas na maaaring i-renew 
na mistulang pinagkasunduan sa kontrata ng pagkabit ng air condi-
tioners sa isang gusaling mayroong 100 kwarto, at ang nakasaad sa 
kontrata ay para sa pagkabit ng 10 unit lamang, kapag natapos ang 
pagkabit ng 10 unit ngunit nagpatuloy na magtrabaho ang manggaga-
wa pagkatapos nito, ang kontrata ay ituturing na inirenew para sa katu-
lad na haba ng panahon at kondisyon, at, mananatili itong fixed term.

Q12 – Kailan ako maaaring pahintulutan na tapusin 
ang aking kontrata?

Maaari mong tapusin ang iyong kontrata, ito man ay fixed o indefi-

nite, na napananatili ang iyong karapatan hanggang sa katapusan 
ng iyong serbisyo, sa mga sumusunod na pagkakataon:

- Kung nilabag ng employer ang kanyang obligasyon sa kontrata, o 
sumuway sa labor law,

- Kung ikaw o ang miyembro ng iyong pamilya ay gumawa ng kilos 
na labag sa batas ng moralidad

- Kung ang iyong employer ay gumawa ng panloloko na kaugnay sa 
mga kondisyon ng kontrata

- Kung ikaw ay humaharap sa panganib sa kaligtasan o kalusugan, 
basta’t alam ng iyong employer ang mga panganib na ito at wala 
siyang ginawa upang alisin ang mga ito

Q13 – Maaari ba akong tanggalin ng employer sa 
aking posisyon at tapusin ang kontrata nang hindi 
nagpapasabi at walang ibinibigay na benepisyo?

Maaari niyang gawin ito sa ilalim ng mga sumusunod na pagkakataon:

- Kapag ikaw ay napatunayang nagpanggap na ibang tao o ibang 
nasyunalidad, nagpasa ng mga pekeng dokumento, at gumawa ng 
pagkakamaling nagresulta sa pagkasayang nga mga kagamitan ng 
employer

- Kapag ikaw ay lumabag, nang higit sa isang beses, sa panuntu-
nan ukol sa kaligtasan ng mga manggagawa at establisimiyento, sa 
kabila ng isang nasusulat na babala, kung saan ang panuntunang 
dapat sundin ay nakasulat at nakapaskil sa isang lugar na madaling 
makita.
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- Kapag ikaw ay lumabag sa kontrata o sa labor law nang higit sa 
isang beses matapos tumanggap ng nasususlat na babala.

- Kapag ikaw ay natagpuang nasa impluwensya ng droga o alkohol sa 
loob ng oras ng trabaho

- Kapag ikaw ay gumawa ng pisikal na pag-atake sa iyong employer, 
manager at iba pang nasa mas mataas na katungkulan sa oras ng 
trabaho

- Kapag inulit ang pang-aatake sa mga kasamahan sa trabaho sa ka-
bila ng pagtataglay ng nasusulat na babala

- Pagliban sa trabaho nang walang lehitimong rason sa loob ng pi-
tong magkakasundo na araw o labilimang magkakahiwalay na araw 
sa loob ng isang taon

- Kapag ito ang hatol para sa isang crime of honor or honesty

Q14 – Maaari ba akong tanggalin sa serbisyo ha-
bang ako ay nakaliban (leave) sa trabaho?

Hindi ka maaaring tanggalan ng kontrata o paalaman ng pagtanggal sa 
serbisyo habang ikaw ay naka-leave.

Q15 – Kailan ako obligadong magbayad ng halaga 
para sa travel ticket?

Ang employer ay obligadong magbayad para sa iyong travel ticket sa 
panahon ng recruitment at kapag nag-expire na ang iyong kontrata. 
Siya rin ang dapat magbayad ng halaga ng travel ticket para sa tau-
nang leave kung ito ay nasasaad sa pinagkasunduang kontrata.

Ikaw ang dapat magbayad para sa travel ticket kung aalis ka sa tra-
baho, o kapag ikaw ay nagpasa ng resignation bago matapos ang kon-
trata nang walang legal na dahilan.

Ang employer ang dapat magbayad ng ticket sa isang indefinite con-
tract sa wakas ng iyong paninilbihan.

Q16 – Paano kukwentahin ang end of service bo-
nus?

Ang end of service bonus ay iginagawad kapag ang haba ng paninil-
bihan ay isang buong taon o higit pa, at kinuwenta base sa bilang ng 
taon sa serbisyo. Ang kabayaran ay tinutukoy ng parehong partido. Ito 
ay hindi dapat bababa nang katumbas sa tatlong linggong sahod sa 
bawat taon ng serbisyo.

Kung hindi mo inaayunan ang opinyon ng employer kung paano bi-
langin ang taon sa serbisyo, maaari magsampa ng demanda ukol sa 
pagbilang ng taon ng serbisyo para sa pagkalkula ng bonus para dito.
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Kabanata 3
Sahod – Oras ng Trabaho – 
Mga Holiday at Bakasyon

19

Q1 – Ano ang basic wage?

Ito ang sahod na kabayaran sa trabahong ginawa sa loob ng tiyak na 
haba ng oras kada piraso o produksyon, kabilang ang taunang pre-
mium (increase) lamang.

Q2 – Ano ang wage o sahod?

Ito ay ang basic na sahod at iba pang allowance o bonus at kabayaran, 
alinsunod sa uri ng trabaho at paraan ng pagkalkula ng mga matatang-
gap na halaga.

Q3 – Ano ang Wage Protection System (WPS)?

Ang WPS ay ang programang nag-aatas sa employer na ipasa ang 
sahod ng manggagawa sa isang pinansyal na institusyon ng estado 
(patungo sa account ng manggagawa) sa loob ng pitong araw bago 
ang araw na palugit.

Q4 – Sino ang karampatang awtoridad na dapat 
mag-monitor ng WPS?

Ang Wage Protection Department ng Inspection Department ng Min-
istry of Labor ang sumusubaybay sa obligasyon ng mga kumpanya 
na ipasok ang sahod ng mga manggagawa sa kanilang bank account.

Ang inspeksyon ay sa pamamagitan ng pagpasok ng sahod sa isang 
automated system upang mabantayan kung sumusunod nga ang mga 
kumpanya sa batas.

Q5 – May tiyak bang dami ng oras ang trabaho?

Walong oras kada araw at isang oras na pahinga (para sa panalangin at 
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pagkain) na hindi kabilang sa aktwal na oras ng trabaho.

Anim na oras kada araw sa buwan ng Ramadan at pahinga na hindi 
kasama sa bilang ng oras ng trabaho.

Q6 – Maaari bang hingin ng employer na magdagd-
ag ng oras ng trabaho?

Oo, ang kabuuang oras ng trabaho ay hindi dapat lumagpas sa sam-
pung oras, maliban kung ang gawaing nangangailangan ng tuloy-tuloy 
na manggagawa ay upang maiwasan o remedyuhan ang epekto ng 
isang aksidente.

Q7 – Dapat bang bayaran ang karagdagang oras ng 
pagtratrabaho?
Oo, kailangang bayaran ka ng employer para sa karagdagang oras na 
katumbas sa hindi bababa sa basic wage sa normal na oras ng trabaho 
at dagdag na hindi bababa sa 25% ng sahod na ito.

Halimbawa: Kung ang normal na oras ng trabaho ay katumbas sa 20 
Riyals, ang kabayaran ay 25 Riyals kada oras na idinagdag sa trabaho.

Q8 – Mayroon bang uri ng tuloy-tuloy na trabaho 
ang hindi maaaring magambala para sa pahinga?

Ito ay pinahihintulutan para sa mga gawaing likas na tuloy-tuloy at 
kinilala ng awtorisadong ministro, gaya ng pagbabantay sa isang gu-
sali.

Q9 – Maaari bang hilingin ng employer na magtra-
baho ako sa araw ng pahinga?
Biyernes ang regular na araw ng pahinga, maliban sa mga shift work-
ers.
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Maari kang pagtrabahuhin ng empleyado sa araw ng pahinga sa mga 
natatanging kondisyon, kung ikaw ay babayaran ng basic na sahod at 
ililipat ang iyong pahinga sa ibang araw, o kung babayaran ka ng basic 
na sahod at dagdag na 150% ng halagang ito.

Halimbawa: Kung ang sahod mo sa normal na araw ay 100 Riyals, da-
pat kang bayaran ng 250 Riyals sa araw ng pahinga.

Hindi ka maaaring pagtrabahuhin nang higit sa dalawang magkasunod 
na Biyernes kahit pumayag kang magtrabaho sa ganitong araw.

Kung ikaw ay nagtratrabaho sa pagitan ng 9 pm hanggang 3 am, dapat 
magbayad ang employer ng iyong basic na sahod at dagdag na 50% ng 
halagang ito, maliban sa shift workers, halimbawa:

Kung ang iyong basic na sahod sa regular na panahon ay 50 Riyals, 
dapaat kang bayaran ng 75 Riyals kung nagtrabaho ka sa pagitan ng 9 
pm hanggang 3 am.

Q10 – Ano ang mga opisyal na holiday at ito ba ay 
may bayad? 

Ang leave na full time ay mababayaran nang taunan base sa sumu-
sunod;

- Tatlong araw para sa Eid al-Fitr

- Tatlong araw para sa Eid al-Adha

- Isang araw para sa national holiday 18/12 kada taon

- Tatlong araw na itinalaga ng employer

- Kapag ikaw ay kinailangang magtrabaho sa mga nasabing araw, na-
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rarapat kang bayaran para dito.

Q11 – Gaano katagal ang aking taunang bakasyon?

Ang iyong taunang leave na may bayad ay ang mga sumusunod:

- Tatlong linggo kung ang haba ng paninilbihan ay mababa sa limang 
taon

- Apat na linggo kung ang haba ng paninilbihan ay limang taon o higit 
pa

- Ang iyong leave para sa bahagi ng isang taon ay kinukwenta ayon 
sa tagal ng serbisyo, halimbawa:

- Kung ikaw ay mayroon pang anim na buwan bago ang taunang 
leave, maaari mong gamitin ang kalahati ng iyong bakasyon

Q12 – Maaari ko bang ipagpaliban ang aking 
bakasyon sa susunod na taon?

Ang employer ang tutukoy sa iyong taunang leave base sa 
pangangailanan ng trabaho at maaari niyang, sa iyong pagsang-ayon, 
hatiin ang iyong leave, hangga’t ang bawat hinating panahon ay hindi 
lalagpas sa dalawang linggo.

Maaaring ipagpaliban ng employer ang kalahati ng taunang leave sa 
susunod na taon, alinsunod sa iyong isinulat na request.

Hindi mo maaaring talikuran ang karapatan sa taunang leave.

Sa halip na gamitin ang leave, maaaring tumanggap ng cash allowance 
na katumbas sa sahod.

Kung ang kontrata ay tinapos bago magamit ang leave, dapat kang 
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bayaran ng cash allowance na katumbas ng iyong sahod sa araw ng 
leave.

Q13 – Kailan ang due date o palugit ng pagbabayad 
sa aking taunang leave?

Ang employer ay obligadong magbayad sa manggagawa ng sweldo 
para sa leave bago gamitin ng manggagawa nag kaniyang leave.

Q14 – Ano ang mga alituntunin para sa sick leave?

TAng sick leave ay iginagawad tatlong buwan matapos ang unang 
araw sa trabaho.

Ang patunay ng pagkakasakit ay isang medical certificate galing sa 
doktor na aprubado ng employer.

Bayad ang iyong sick leave kung hindi ito hihigit sa dalawang linggo.

Kung ang leave ay higit sa dalawang linggo, makukuha ang kalahati ng 
iyong sahod sa sa susunod na apat na linggo.

Kung ang leave ay higit sa panahong nabanggit sa itaas, ang leave ay 
hindi bayad, hanggang sa pagbabalik mo sa trabaho o pagreresign o 
pagtigil ng iyong serbisyo dahil sa pangkalusugang rason.
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Kabanata 4
Pagtratrabaho ng mga Kaba-
baihan at Menor de Edad

25

Q1 – Makatatanggap ba ako ng pantay na sahod sa 
lalaking kapareho ko ng trabaho?
Ikaw ay may karapatan sa pantay na sahod sa lalaking kapareho mo 

ng trabaho, at mayroon kang pantay na oportunidad na magsanay at 

i-promote, at ipinagbabawal ang paglalagay sa iyo sa mapanganib at 

mahirap na trabahong magdudulot ng kapahamakan sa iyong kalusug-

an o moralidad, o mga trabahong may ganitong katangian na tinukoy 

ng Ministro ng Labor.

Q2 – Paano kinakalkula ang maternity?
Ang maternity leave ay bayad na 50 araw, kung ikaw ay nakapanilbihan 

sa loob ng isang buong taon bago mag-apply ng leave, kabilang ang 

panahon bago at pagkatapos manganak, kung ang panahon pagkata-

pos manganak ay hindi bababa sa 35 araw.

Kung ang natitirang panahon ng leave pagkatapos manganak ay mas 

mababa sa 30 araw, maaari kang gawaran ng leave na dagdag sa iyon 

taunang leave, kung hindi, ang dagdag na panahong ito ay ituturing na 

leave na walang bayad.

Q3 – Legal bang tapusin ang aking kontrata kung 
ang aking kalusugan ay pumipigil sa aking bumalik 
sa trabaho pagkatapos ng maternity leave?
Hindi ka maaaring tanggalin sa trabaho, ngunit ito ay ituturing na hindi 

bayad na leave, kung ang panahon ng hindi pagpasok ay hindi hihigit 
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sa 60 magkasunod o hiwalay na mga araw, kung ikaw ay magpapasa 

ng sertipiko ng kalusugan galing sa doktor na kinikilala ng employer.

Ang iyong maternity leave ay hindi nakakaapekto sa iyong karapatan 

sa ibang holiday.

Q4 – Paano kinakalkula ang breastfeeding break?
Ikaw ay may isang oras kada araw (ayon sa iyong desisyon) sa loob ng 

isang buong taon matapos ang maternity leave.

Q5 – Ano ang minimum na legal na edad ng 
pagtratrabaho?
Labing-anim na taon, na may pagpayag ng ama o tagapangalaga. Ga-

yundin, ang taong ito ay dapat humingi ng permiso mula sa Labor De-

partment.

Kung ang bata ay mag-aaral na Qatari, kailangan ng pahintulot ng Min-

istro ng Edukasyon.

Q6 – Ano’ng mga posisyon o trabaho ang hindi ipi-
nahihintulot sa mga menor de edad?
Mga posisyong maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan, kalu-

sugan, at moralidad.

Q7 – Ano ang juvenile controls?
Ito ay maaaring paganahin pagkatapos pirmahan ng karampatang 

awtoridad ang medical examination na nagpapatunay na balido ang 
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trabahong iaaatas sa bata. Kailangang suriin muli ito ng may-ari nang 

hindi bababa sa isang beses sa isang taon.

Kailangang magtago ang employer ng birth certificate, sertipikko ng 

kakayahan ng bata na magtrabaho, at sertipiko ng medical examina-

tions.

Kailangang magbigay sa Department ang employer ng pahayag, sa 

ngalan ng menor de edad, ng trabaho at petsa ng paninilbihan, at mag-

superbisa sa lugar at oras ng trabaho ng bata at sa kaniyang oras ng 

pahinga.
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Kabanata 55

Domestic workers

29

5. Lahat ng impormasyong nakatala sa kabanatang ito ay hango sa mga nasasaad sa 
Law No. 5 ng 2017 tungkol sa mga alituntunin sa domestic workers

Q1 – Sino ang domestic worker?

Siya ay isang taong bayad para gumagawa ng mga gawaing bahay 

sa ilalim ng pamamahala at superbisyon ng employer, gaya ng driver, 

tagapag-alaga ng bata, kusinero, hardinero, at iba pang gaya nito.

Q2 – Maaari ka bang kunin sa trabaho nang walang 
kontrata?

Maaari ka lamay mamasukan kung may nasusulat na kontrata at ser-

tipikado ng Department. Ang kontrata ay tatlong kopya, isang kopya 

para sa iyo, isa para sa employer, at ang isa ay para sa karampatang 

awtoridad ng Ministry of Labor.

Sinumang mahuhuling nagpapatrabaho nang walang kontrata ay pag-

mumultahin nang hindi hihigit sa 5,000 Riyals.

Q3 – Sa anong wika dapat nakasulat at may lagda 
ang kontrata?

Ang kontrata ay nakasulat sa wikang Arabo, at nakapaloob ang salin 

sa isa pang wika. Sa pagkakataong may di-pagkakatugma ang salin ng 

dalawang wika, ang salitang Arabo ang isusulat.

Q4 – Ano’ng impormasyon ang dapat na nakasaad 
sa kontrata?

- Pangalan ng employer, nasyunalidad, lugar ng tirahan

- Pangalan ng manggagagawa, nasyunalidad at lugar ng tirahan
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- Petsa ng pagwawakas ng kontrata

- Uri at katangian ng trabahong ibibigay sa manggagawa

- Petsa ng pagsisimula ng trabaho, at ang panahon ng probasyon. Ang 

probationary period ay may bayad, at tutukuyin ng Minister ng Labor6 

- Lawig ng panahon ng kontrata at alituntunin ng renewal at termina-

tion

- Pinagkasunduang sahod at paraan at petsa ng pagsahod

- Anumang probisyon o impormasyon alinsunod sa mga probisyon ng 

Law No. 15 ng 2017 ukol sa domestic workers.

Q5 – Ano ang minimum na edad ng paninilbihan?

Ang pagrecruit at pagpapatrabaho sa mga manggagawa ng parehong 

kasarian na mas mababa sa 18 taon o higit sa 60 taon ay hindi pinahi-

hintulutan. Ang employer ay dapat magbayad ng multang hindi lalag-

pas sa 10,000 Riyal kung siya ay mapapatunayang lalabag dito.

Maaaring isawalang bisa ng Minister of Labor o ng kanyang kinatwan 

ang maximum na age limit.

Q6 – Ano ang mga obligasyon ng employer?

- Magbigay ng sapat na pagkain at tirahan, health care, gamot at medi-

cal na kgamitan kung ang manggagawa ay may sakit o napinsala ha-

bang nasa trabaho, na hindi kailangang magbayad ng manggagawa

6. Bisitahin ang Ministry of Labor para sa mga bagong regulasyon
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- Itrato ka sa paraang hindi masisira ang iyong dignidad at kaligtasan 

ng iyong katawan

- Hindi ipahamak ang iyong buhay o kalusugan, o bigyan ka ng pisikal 

at sikolohikal na pagpapahamak sa kahit anong paraan.

- Hindi ka pagtrabahuhin kung naka-sick leave

- Hindi ka pagtrabahuhin sa oras ng pahinga o kung weekend, maliban 

kung napagkasunduan

- Kailangang magbayad ng employer ng napagkasunduang buwanang 

sahod sa pera ng Qatar sa katapusan ng buwan base sa kalendaryong 

Gregorian, at hindi lalagpas sa ikatlong araw ng sumunod na buwan. 

Hindi makaiiwas ang employer sa responsibilidad na magbayad mali-

ban kung mapapatunayan na idineposito sa iyong bank account or 

ibinigay sa iyo mismo ang pera nang may pirmadong kasunduan na 

nagsasaad na natanggap mo ang buong kabayaran. Ang employer ay 

magbabayad ng multang hindi lalagpas sa 10,000 Riyals kung mapapa-

tunayang lumabag sa batas na ito.

Q7 – Pinapayagan ba ng batas na magkaltas sa sa-
hod mula sa gastos ng aking recruitment?

Hindi pinahihintulutan na magkaltas ang employer mula sa sahod mo 

ng halaga o gastusin ng pagpapadala sa iyo sa bansa.

Ang employer ay magbabayad ng multang hindi lalagpas sa 10,000 Ri-

yal kung mapapatunayang lumabag sa batas na ito.
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Q8 – Pinahihintuluyan ba ang employer na pwersa-
hin akong magtrabaho sa labas ng Qatar?

Hindi pinahihintulutan ang employer na pagtrabahuhin ka sa labas ng 

Qatar nang hindi mo pinahihintulutan.

Kung mapapatunayan na pinwersa ka ng employer na lumipat ng ban-

sa nang wala mong paintulot, maaari mong tapusin ang iyong kontrata 

bago ang petsa ng expiry nang napananatili ang karapatan sa end of 

service indemnity. Ikaw rin ay pababalikin sa iyong bansa sa paggas-

tos ng employer.

Dapat kang pumunta sa Labor Relations Department o sa Capital Po-

lice Centers para magsampa ng reklamo. Maaari ring lapitan ang Na-

tional Human Rights Committee para sa kanilang payo at tulong.

Q9 – Mayroon bang maximum na bilang ng oras 
para sa mga domestic worker?

Ang maximum na oras ng trabaho ay sampung oras kada araw, mali-

ban kung may iba pang napagkasunduan, sa pagitan ay may panahon 

ng pananalangin, pahinga at pagkain na hindi kabilang sa oras ng tra-

baho.

Ang employer ay magbabayad ng multang hindi lalagpas sa 5,000 Ri-

yal kung mapapatunayang lumabag sa batas na ito.

Q10 – May karapatan ba ako sa lingguhang leave 
bilang domestic worker?

Oo, ikaw ay may karapatan sa bayad na lingguhang leave na hindi 
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bababa sa 24 na magkakasunod na oras na itinakda at napagkasun-

duan base sa iyong kontrata.

Ang employer ay magbabayad ng multang hindi lalagpas sa 5,000 Ri-

yal kung mapapatunayang lumabag sa batas na ito.

Q11 – May karapatan ba ako sa taunang leave bi-
lang domestic worker?
- Oo, sa bawat taon (base sa kalendaryong Gregorian) ng serbisyo 

ikaw ay may karapatan sa tatlong linggong bayad na taunang leave, at 

maaari mo itong ipagpaliban at pumili ng ibang araw at lugar ng desti-

nasyon, maliban kung may ibang napagkasunduan.

- Ikaw ay may karapatan na magkaroon ng return airfare ticket sa iyong 

bansa o lugar ng tirahan kung ikaw ay nakapagsilbi ng dalawang taon, 

upang gamitin ang lahat ng naiwang leave. Kung ang biyahe ay pinal, 

ikaw ay may kakrapatan sa one-way ticket pabalik sa iyong bansa o 

lugar ng tirahan.

- Ang employer ay magbabayad ng multang hindi lalagpas sa 5,000 

Riyal kung mapapatunayang lumabag sa batas na ito.

Q12 – May karapatan ba ako ang humingi ng 
kompensasyon sa tinamong pinsala bilang domes-
tic worker?
Ang kompensasyon sa tinamong pinsala sa trabaho ay alinsunod sa 
probisyon ng Labor Law No. 14 ng 2004.

*Tingnan ang Kabanata 7 ng babasahing ito – Pinsala sa trabaho at 

kompensasyon
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Q13 – May karapatan ba akong tumanggap ng end 
of service benefit bilang domestic worker?

- Ang employer ay may tungkulin na magbayad ng end of service bo-

nus sa domestic worker na nanilbihan nang hindi bababa sa isang taon 

ng serbisyo mula 22  Agosto 2017, kung kailan naging epektibo ang 

Law No. 15 ng 2017.

- Ang bonus na ito ay tutukuyin sa pagkakasundo ng parehong par-

tido kung ito ay hindi bababa sa tatlong linggong sahod kada taon ng 

serbisyo. Ang domestic worker ay may karapatan sa bahagi ng taon 

na i-minultiply sa panahon ng paninilbihan. May karapatan ang em-

ployer na magkaltas mula sa bonus ng halagang inutang sa kanya ng 

manggagawa.

- Ang employer ay magbabayad ng multang hindi lalagpas sa 5,000 

Riyal kung mapapatunayang lumabag sa batas na ito.

Q14 – Maaari bang tanggalin ng employer ang ak-
ing end of service benefits?

Maaaring tanggalin ng employer ang manggagawa nang walang paal-

ala at hindi binibigyan ng end of service bonus sa panahong siya ay 

tinanggal, kung hindi natupad ng maggagawa ang mga responsibili-

dad na nakatala sa probisyon ng Law No. 15 ng 2017 ukol sa domestic 

workers o ng labor contract. 

Q15 – Ano ang aking obligasyon at tungkulin bilang 
domestic worker?
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- Tumupad sa batas, panuntunan ng lipunan at tradisyon, gayundin sa 

pananaw na panrelihiyon at moral

- Gampanan ang trabahong napagkasunduan, at iba pang gawaing ki-

nakailangang gawin, nang buong katapatan at kaayusan.

- Ingatan ang lihim ng employer ukol sa salapi at pagmamay-ari, ga-

yunding ng mga kasamahan niya sa paninirahan at bisita, iwasang 

magdulot ng kapahamakan sa kapakanan ng employer at sa lahat ng 

nabanggit

- Sundin ang alituntunin at utos ng employer at ng mga kasamahan sa 

paninirahan, maliban kung ang utos ay lumalabag sa batas o sa labor 

contract, o ilantad sa kapahamakan ang kanyang buhay, salapi o ang 

buhay o salapi ng ikatlong partido

- Ingatan ang mga bagay na ipinagamit sa manggagawa para sa tra-

baho, at gamitin ang mga ito sa tamang paraan, at isauli sa employer 

matapos gawin ang trabaho

- Iwasang magtrabaho sa ibang tao, bayad man o hindi, na salungat sa 

probisyon ng batas ng estado

- Itrato nang maayos ang employer, kanyang pamilya, at mga taong 

naninirahan kasama niya, at iwasang ipahamak sila lalo na ang mga 

bata at matatanda.
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Q16 – Maaari ko bang tapusin ang aking kontrata 
bago ang expiry nito nang napananatili nang buo 
ang aking end of service bonus?

Oo, sa ilalim ng mga sumusunod na kalagayan:

- Kung hindi natupad ng employer ang kanyang mga obligasyong na-

kasaad sa probisyon ng batas o ng kontrata

- Kung dinaya ng employer, o ng taong inutusan niya, ang mangga-

gawa sa panahon ng pagtatapos ng kontrata, kaugnay sa kondisyon 

ng paninilbihan.

- Kung ang employer o miyembro ng kanyang pamilya ay nanankit sa 

manggagawa, na nagdulot ng kapahamakan sa pisikal o buhay niya.

- Sa pagkakataong may matinding kapahamakang nagbabanta sa ka-

ligtasan o kalusugan ng manggagawa, kung alam ng employer ang 

kapahamakang ito at hindi niya nagawan ng paraan upang alisin ito.

Q17 – Ano’ng mga probisyon ang dapat sundin ka-
pag may di pagkakasundo sa pagitan ng mangga-
gawa at ng employer?

Ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng manggagawa at employer 

ukol sa mga probisyon ng batas o ng kontrata ay matatagpuan sa Ka-

banata 11 ng nabanggit na Labor Law.
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Kabanata 6
Kaligtasan sa Trabaho, Kalusug-
an at Kapakanang Panlipunang

38



Q1 – Ano ang mga tungkulin ng employer sa pagpa-
panatili ng iyong kaligtasan?

Ang employer o kanyang kinatawan, sa simula pa lang, ay dapat ip-

aalam ang anumang kapahamakang maaaring matagpuan sa trabaho 

at dapat niyang ipaalam ang mga paraan ng pag-iingat, gayundin ang 

maglagay sa lugar na madaling makita ng mga alituntunin ukol sa 

kaligtasan at kalusugan sa loob ng trabaho upang ingatan ang mga 

manggagawa sa kapahamakang maaaring kaharapin.

Ang employer ay dapat gumawa ng hakbang upang ilayo ang mangga-

gawa sa anumang pinsala o sakit sa lugar ng trabaho na maaaring 

dulot ng aksidente, depekto o pagkasira ng mga makinarya o mula sa 

pagsiklab ng apoy.

Hindi maaaring kaltasan ng employer ang manggagawa para sa pag-

sasaayos ng mga nasabing hakbang.  

Kailangang magsagawa ng hakbang ang employer upang mapanatili 

ang kalinisan at maayos na bentilasyon sa lugar ng trabaho at mag-

bigay ng maayos na liwanag at malinis na tubig, kalinisan at paagusan 

ng tubig, alinsunod sa mga regulasyon at desisyong inisyu ng karam-

patang awtoridad sa  ganitong aspeto.

Ang employer na nagpapatrabaho ng lima hanggang dalawampu’t li-

mang manggagawa ay dapat maghanda ng first aid box na naglalaman 

ng mga gamot at kagamitang tinukoy ng karampatang awtoridad. Ang 
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kahon ay dapat ilagay sa lugar na madaling makita at maaaring gamitin 

ng mga manggagawa. Ang paggamit ng kahong ito ay ipagkakatiwala 

sa isang manggagawang may pagsasanay sa paglalapat ng paunang 

lunas.

Kung ang bilang ng mga manggagawa ay lagpas 25, ang kahon ay 

nakatakda kada pangkat na may lima hanggang dalawampu’t limang 

manggagawa.

Kung ang bilang ng mga manggagawa sa gusali ay lagpas sandaan, 

ang employer ay dapat magtalaga ng nurse sa establisimiyento.

Kung ang bilang nga mga manggagwa ay higit sa 500, ang employer ay 

dapat magtalaga ng klinika na mayroong doctor at nurse.

Dapat sumailalim sa palagiang medical check-up ang mga mangga-

gawang malapit sa sakit dulot ng mga gawain sa trabaho alinsunod 

sa mga hakbang na itinakda ng karampatang awtoridad partikular ang 

uri ng check-up at pagitan ng panahon kung kailan dapat isagawa ang 

check-up.

Dapat itago ng employer ang dokumento ng resulta ng check-up ng 

mga manggagawa.

Kung ang resulta ng check-up ay nagpapakita ng pagtataglay ng 

manggagawa ng isa sa mga sakit dulot ng mga gawain sa trabaho, 

kailangang ipaalam ito ng employer sa Department sa loob ng tatlong 

araw matapos malaman ang resulta ng check-up.
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Ang employer na nagpapatrabaho sa lugar na malayo sa siyudad at 

hindi madaling paraan ng transportasyon ay dapat maghanda ng mga 

sumusunod na serbisyo:

• Sapat na paraan ng transportasyon o tirahan o pareho

• Malinis na tubig

• Sapat na pagkain o paraan ng pagkakaroon nito

Ang nasabing lokasyon ay dapat tiniyak ng desisyon ng ministro.

Ang employer na nagpapatrabaho ng 50 o higit pang manggagawa ay 

dapat magbigay ng serbisyong panlipunan (social service) na tiniyak 

ng desisyon ng ministro, na may konsidersyon sa lokasyon ng trabaho 

at sirkumstansya nito at ang bilang ng mga manggagawa sa establi-

simiyento.

Kung hindi tutuparin ng employer ang mga hakbang na ito, o kung may 

matinding panganib sa kalusugan o kaligtasan ng mga manggagawa, 

dapat isangguni ng karampatang departamento sa Ministry of Labor 

sa Ministro upang magsagawa ng desisyon upang ipasara ang bahagi 

o buong lugar ng trabaho, o ipatigil ang isa o higit pang makinarya, 

hanggang maalis ang mga maaaring panggalingan ng panganib, kung 

saan dapat bayaran ng employer ang manggagawa sa panahon ng 

pagsasara o paghinto ng operasyon.

*Kung ikaw ay nagtratrabaho sa paggawa ng gusali at imprastraktu-

ra, basahin ang iba pang impormasyon sa Kabanata 9 ukol sa mga 
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manggagawa ng establisimiyento.

Q2 – Ano ang aking mga tungkulin upang mapana-
tili ang pansariling kaligtasan?

Ang manggagawa ay hindi dapat gumawa ng kilos o magsawalang-

bahala sa mga hakbang na may tahasang intensyon upang pigilan ang 

pagtupad sa mga alituntunin ng employer ukol sa pangangalaga ng 

kalusugan at kaligtasan ng manggagawa o may intensyong sirain ang 

anumang kagamitang itinalaga para sa nasabing layunin.

Dapat gamitin ng manggagawa ang mga gamit at unipormeng ibinigay 

ng employer at dapat niyang sundin ang lahat ng panuto ukol sa pag-

iingat sa pinsala at sakit.

 *Kung ikaw ay nagtratrabaho sa paggawa ng gusali at imprastrak-

tura, basahin ang iba pang impormasyon sa Kabanata 9 ukol sa mga 

manggagawa ng establisimiyento.
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Q1 – Ano ang pinsala sa trabaho?

Ito ang pinsalang dulot ng aksidente sa oras ng iyong trabaho. Maaari 

rin itong mangyari papunta o pabalik galing sa trabaho, kung ang biya-

heng papunta o pabalik sa trabaho ay ang normal mong ruta mula sa 

opisina o lugar ng trabaho. Ang kamatayan ay maaari ring resulta ng 

pinsala, at ang legal na tagpagmana ang tatanggap ng kompensasyon 

sa ganitong pangyayari.

Q2 – Ano ang mga hakbang kapag may pinsala o 
kamatayan?

Kung ang manggagawa ay mamamatay habang nagtratrabaho o mag-

kakaroon ng pinsalang dulot ng mga gawain sa trabaho, ang employer 

o kanyang kinayawan ay dapat na agad magbigay-alam sa pulisya 

tungkol sa insidente.

Ang pagbibigay-impormasyon ay dapat nagtataglay ng pangalan ng 

manggagawa, edad, trabaho, lugar ng paninirahan at nasyunalidad, 

maikling deskripsyon ng insidente at mga sirkumstansya nito, at mga 

hakbang na ginawa upang remedyuhan ito.

Sa pagtanggap ng notipikasyon, magsasagawa ang pulisya ng imbes-

tigasyon at mangangalap ng testimonya ng mga testigo, ang employer 

o kanyang kinatawan at ang pahayag ng taong napinsala ay dapat itala, 

kung maaari. Ang ulat ng pangyayari ay dapat magpakita na ang in-

sidente ay dulot ng gawain sa trabaho.

Matapos kumpletuhin ang imbestigasyon, magpapasa ang pulisya ng 

kopya ng ulat sa Department at sa employer, at maaaring hilingin ng 
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Kabanata 7
Pinsala sa trabaho at kompen-
sasyon



Department ang pagkumpleto sa imbestigasyon kung kakailanganin.

Q3 – Ano ang aksyon na dapat gawin kung ikaw 
ay pinuwersang magtrabaho habang may iniindang 
pinsala na pumipigil sa iyo para bumalik sa traba-
ho?

Kung may di pagkakasunduan sa pagitan mo at ng employer ukol sa 

kakayahang bumalik sa trabaho o iba pang isyung medikal ukol sa pin-

sala, kapansanan, o naka-iskedyul o patuloy na gamutan, isasangguni 

ng Department ang isyung ito sa isang medikal na awtoridad, at ang 

desisyon niya ang pinal.

Ang karampatang gamutan ay gagastusan ng employer gaya ng tinu-

koy ng medikal na awtoridad.

Makatatanggap ka ng buong sahod sa iyong gamutan hanggan anim 

na buwan. Kung ang gamutan ay lumagpas sa anim na buwan, ikaw 

ay tatanggap ng kalahati ng iyong sahod hanggang sa tuluyang maka-

recover o mapatunayang tuluyang may kapansanan.

Ang total at permanent disability ay itinuturing na kagaya ng kamatay-

an sa tuntunin ng kompensasyon7

Q4 – Legal bang itanggi ang kompensasyon para 
sa pinsala o kamatayan sa ilang pagkakataon? 

Oo, ito ay legal kung mapapatunayang sinadya mong ipahamak ang 

sarili o matatagpuang nasa impluwensiya ng ipinagababawal na gamot 

7. Sumangguni sa vocational injuries sa Table 1 at Table 2 ng Labor Law No. 14 ng 2004
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o alkohol sa oras ng pinsala o kamatayan at ito ang nakitang dahilan 

ng pinsala o kamatayan. Legal din ito kung ikaw ay tumangging su-

mailalaim sa check-up nang walang mabuting dahilan o tumangging 

sumunod sa gamutang inirekomenda ng mga eksperto, o sinadyang 

labagin o nagpabaya sa mga direksyon ng employer ukol sa pag-iingat 

at kaligatsan. 

Q5 – Ano ang panahon sa pagbabayad ng kompen-
sasyon? 

Ang employer ay dapat magbayad ng kompensasyon para sa ka-

pansanan sa loob ng labinlimang araw mula sa petsa kung saan napa-

tunayan nagkaroon ng pinsala ang manggagawa, kung kailan natapos 

ang imbestigasyon na nagpapatibay na ang kapansanan ay resulta ng 

trabaho.

Ang employer ay magabayad ng death compensation sa court treas-

urer sa loob ng labinlimang araw ng kamatayan o sa pagtatapos ng 

imbestigasyon na nagpapatibay na ang kapansanan ay resulta ng tra-

baho.

Q6 – Posible bang matanggal ang karapatan ko sa 
disability compensation o sa mga tagapagmana sa 
kanilang karapatan sa aking death compensation?

Matatanggal ang iyong karapatan sa disability o death compensation 

pagkatapos ng isang taon ng huling medical report na nagsasaad ng 

kaganapan ng kapansanan, o isang taon mula sa petsa ng kamatayan.
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Q1 – May karapatan ba akong sumali sa anumang 
labor organization?

Sa bawat establisimiyento na nagpapatrabaho ng 30 o higit na 
manggagawa, isang “joint committee” ang itinatatag, na bi-
nubuo ng mga kinatawan ng employer at manggagawa, kung 
saan kalahati ng miyembro ng komite ay kumakatawan sa em-
ployer, at ang kalahati ay kumakatawan sa mga manggagawa.

Ang mga manggagawa ng bawat pasilidad ay dapat pumili ng 
kinatawan sa Joint Committee sa pamamatitan ng eleksyon8.

Ang Joint Committee ang magsusuri at tatalakay ng mga us-
apin hinggil sa pagtratrabaho sa labor market, kabilang ang or-
ganisasayon ng trabaho, paraan upang palakasin ang produk-
syon at development, paunlarin ang productivity, pagsasanay 
o training ng mga manggagawa at paraan ng pag-iwas sa mga 
panganib, at paunlarin ang antas ng pagsunod ukol sa mga 
pagpapanatili ng kaligtasan at kalusugan sa loob ng trabaho at 
pagpapaunlad ng maayos na kultura ng manggagawa.

Ang mga organisasyon ay hindi pinahihintulutang sumali sa 
mga gawaing may kaugnayan sa usaping politikal at panreli-
hiyon, o maghanda, mag-print at magpakalat ng mga babasa-
hing magdudulot ng kapahamakan sa Estado o mga kondisyon 
magdudulot nito, o sumali sa mga kaduda-dudang transaksy-
on o tumanggap ng donasyong walang aprubasyon ng Minis-
try of Labor.
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Kabanata 8
Organisasyon ng mga 
manggagawa at mga strike
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8. Mangyaring sumangguni sa karampatang awtoridad ng Ministry of Labor para malaman ang mga 
kondisyon ng membership at hakbang ng eleksyon.
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Q2 – Ano ang kondisyon sa pagbuo ng strike?

Maaaring bumuo ng strike kung 3/4 ng buong komite ng mga 
manggagawa ay umayon, at pagkatapos bigyan ng employer 
ng paalala na hindi bababa sa dalawang linggo bago isagawa 
ang strike. Gayundin, ang mga tagapangasiwa ng strike ay da-
pat tumanggap ng aprubasyon mula sa Ministry of Labor, na 
siyang makikipag-ugnayan sa Ministry of Interior para magde-
sisyon sa oras at lugar ng strike, kung walang pag-aaaring 
masasabotahe na pag-aari ng estado o pribadong may-ari, o 
ang kanilang kaligtasan ay maaapektuan.

Hindi pinahihintulutan ang strike sa mga industriyang gaya 
ng gas, petroleum at industriyang kaugnay dito, elektrisidad, 
tubig, pantalan, airport, ospital, at serbisyong pangtranspor-
tasyon.

Hindi pinahihintulutan ang strike na gumagamit ng lahat ng 
posibilidad para mamagitan sa manggagawa at employer 
kaugnay sa batas.
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Kabanata 9
Mga karapatan at tungkulin 
ng construction workers



Una: Kondisyon ng Paninirahan

Q1 – Ano ang mga kinakailangang probisyon para 
sa angkop na tirahan

Ang mga kondisyon at ispesipikasyon ng tirahan ng mga construction 

worker ay ang sumusunod:

Sa kwartong pinagsasaluhan ng mga tao, ang pwestong para sa bawat 

manggagawa ay hindi bababa sa apat na metro.

Sa bawat kwarto, hindi hihigit sa apat na manggagawa ang maninira-

han sa loob ng normal na housing camp, at walong manggagawa sa 

temporary dwellings.

Ang mga pasukan, pasilyo, bubong at bodega ay hindi maaaring gam-

iting kwarto ng manggagawa.

Ang mga bintana ay dapat may wire mesh para walang insekto o alika-

bok na makapapasok sa kwarto.

Ang mga kwarto ay may maayos na bentilasyon at natural na liwanag 

at may maayos na elektrikal na ilaw.

Q2 – Ano ang mga kagamitan at kasangkapan na 
dapat na ihanda ng employer sa kwarto?

- Kama na may sapin at mga taguan ng damit. Bawal ang double beds.

- Sapat na air-conditioners at bentilador.
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- Isang water cooler kada 20 manggagawa na may tatlong candle ce-

ramic filter; walang fiber o thread filter na pinahihintulutan

- Refrigerator para sa pagkain, ang laki ay depende sa bilang ng mga 

manggagawa

- Basurahan na may takip, at matibay na trash bag.

- Ang employer ay dapat magtalaga ng tagalinis ng mga kwarto, at 

isang superbisor na magpapaalam sa employer ng mga maintenance 

requirements

- First aid box, na may sapat na panlinis ng sugat at benda

- Isang banyo na may maayos na bentilasyon, sapat na liwanag, at wa-

ter heater kada 8 manggagawa

- Dapat panatilihin ng employer ang tirahan, at hindi maaaring kaltasan 

ang mga manggagawa para sa pagpapanatili ng kaayusan nito

Q3 – Ano ang mga kondisyon ng temporary dwell-
ings?

Silid kainan na may kagamitan base sa dami ng manggagawang nanin-

irahan na may mesh screen sa mga pinto, bintana, kabilang ang pan-

ghuli ng insekto.

Kung may higit sa 100 manggagawa sa tirahan, may isang first aid 

room ang papanatilihin na may nurse.
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Maayos na pagtatapon ng basura at poso negro, na may manhole at 

tagakolekta ng basura

Hindi maaaring gamitin ang kwarto ng mga manggagawa sa ibang par-

aan.

Ang employer ay dapat maglagay ng fire alarm at extinguisher alinsu-

nod sa regulasyon ng fire department.

Ang mga kwarto ay may first aid boxes na may sapat na benda at pan-

linis ng sugat.

Pangalawa: Mga bagay na kaugnay sa lugar ng tra-
baho

Q1 – Paano ako masasanay sa mga regulasyon sa 
lugar ng aking trabaho?

Ang employer na nagpapatrabaho ng sampung manggagawa o higit pa 

ay dapat maglagay ng regulasyon sa isang display board sa loob ng 

establisimiyento. Ang board ay nakasabit sa isang lugar na madaling 

makita. Ang regulasyon ay komplementarya sa kontrata sa pagitan ng 

manggagawa at ng establisimiyneto.

Q2 – Ano ang gagawin ko sa kapag may peligro sa 
kaligtasan sa trabaho?

Nararapat lamang at legal na ipaalam sa employer ang peligro, at kung 

walang tugon mula sa kanya, dapat tawagan ang mga inspektor ng 

Labor Department at ipaalam sa kanila ang sitwasyon. Maaari mo ring 
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pagbigyang-alam ang National Human Rights Committee para sa ka-

nilang payo at tulong.

Q3 – Legal bang utusan ako ng employer na gu-
mawa ng personal na gawain para sa kanya sa loob 
ng establisimiyento?

Hindi pinahihintulutan ang mga manager at director na gumawa para 

sa kanila ng gawaing personal, at hindi ka nila maaaring insultuhin o 

maltratuhin.

Q4 – Ano ang mga kondisyon ng kaligtasan sa lu-
gar ng trabaho?

Ang mga labor law at ministerial decrees ay nag-oobliga sa mga em-

ployer na gawin ang lahat ng hakbang upang mapanatili ang kaligtasan 

sa lugar ng trabaho. Ang mga pinakamahalaga dito ay ang mga sumu-

sunod:

• Dapat ipaalam ng employer ang lahat ng panganib na maaaring ka-

harapin sa trabaho at dapat na alam mo ang mga paraan ng pag-iingat 

upang maprotektahan ka sa panganib sa wikang maiintindihan mo.

• Dapat maglaan ang employer ng damit at kagamitang pamprotekta 

sa peligro.

• Kung may mga hukay sa lugar ng trabaho kung saan maaaring ma-

hulog ang mga tao o ito ay mapanganib, dapat lagyan ng harang ang 

mga hukay na ito.
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• Ang mga hagdan at gamit upang umakyat ay dapat niyari alinsunod 

sa teknikal na ispesipikasyon, may harang at may ligtas na paraan 

upang gamitin sap ag-akyat.

• Ang mga permanenteng hagdan ay dapat yari sa hindi madulas na 

materyal, at may kaukulang paraan ng maingat na paggamit

• Ang mga scaffold ay gawa sa matitibay na bagay, may sapat na lugar 

para sa fencing at ligtas na aparato para maiwasan ang pagkahulog ng 

mga manggagawang gagamit nito.

• Ibayong pag-iingat ang kailangan para sa paggamit ng mga apara-

tong may mataas na lebel ng ingay at vibration, tulad ng paggamit ng 

ear protector, at dapat ang ingay ay hindi lalagpas sa pinahihintulutang 

ligtas na lebel at sa mahabang panahon.

• Ang mga saradong kuwarto ay dapat may exhaust fans para sa pag-

gamit ng mga aparatong naglalabas ng alikabok, usok, o delikadong 

gas.

• Ang mga electrical equipment ay dapat na may circuit breakers

Q5 – Anong pag-iingat ang kailangan sa pagtatago 
ng mga kagamitan at aparatong ginagamit sa tra-
baho?

Ang mga labor law at ministerial decrees ay nag-oobliga sa mga em-

ployer na magkaroon ng ibayong pag-iingat, ang pinakamalaga dito ay 

ang mga sumusunod:
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• Paglalaan ng nararapat na aparato para sa pagbubuhat ng mga gamit, 

habang sinisiguro ang kaligtasan at pagiging maayos ng mga kadena 

at hook at ang palagiang inspeksyon para dito

• Nakasulat sa aparatong pangbuhat ang maximum na bigat na kaya 

nitong buhatin (maximum lifting capacity).

• Maglaan ng cabin para sa mga gumagamit ng aparatong pambuhat na 

may device para sa komunikasyon.

• Ang paggamit ng hindi kwalipikadong manggagawa sa mga apara-

tong pambuhat, panghatak, at panlipat ay ilegal.

Q6 – Ano ang mga pag-iingat na dapat bigyang pan-
sin ukol sa elektrisidad?

Ang mga labor law at ministerial decrees ay nag-oolbliga sa mga em-

ployer na magkaroon ng ibayong pag-iingat, ang pinakamalaga dito ay 

ang mga sumusunod:

• Ang mga electrical distribution panel ay nakalagay sa isang ligtas at 

madaling puntahang lugar, ang mga switch ay hindi dapat naglalabas 

ng spark.

• Palagiang pagsusuri sa mga kable at koneksyon

Q7 – Ano ang mga hakbang ukol sa pag-iwas sa 
pagsiklab ng apoy ang dapat bigyang pansin?

Ang employer ay dapat magbigay pansin sa mga paraan ng pag-iingat 
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upang maiwasan ang pagsiklab ng apoy, alinsunod sa direksyon ng 

mga awtoridad at base sa katangian ng mga gawain sa loob ng lugar 

ng trabaho at sa uri ng mga materyales ng produksyon. Ang pag-iingat 

na dapat sundin ay ang mga sumusunod:

• Paglalaan ng sapat na emergency exits, paglalagay ng mga alarm at 

pagbibigay ng pagsasanay kung paano gamitin ang mga ito.

• Pagsunod sa mga kinakailangang teknikal na standard sa paggawa 

ng mga oven, boiler at iba pang pinagmumulan ng init, pag-insulate ng 

mainit na gas pipes at internal combustion engines exhaust.

• Pagbabawal na manigarilyo sa lugar ng trabaho at pagparusa sa sinu-

mang hindi tumutupad sa pagbabawal na ito.

• Pagpapanatili ng espasyo sa pagitan ng mga work units para mai-

wasan ang pagsiklab ng apoy lalo na sa mga lugar na nagtataglay ng 

mga bagay na madaling magliyab at hindi pag-iiwan ng panggagalin-

gan ng apoy sa mga lugar na ito.

• Pagtuturo sa mga manggagawa tungkol sa pinagmumulan ng apoy 

at paraan ng pag-iwas sa pagsiklab nito at pagsasanay kung paano 

gumamit ng fire extinguisher.

Q8 – Ano ang mga pag-iingat para maiwasan ang 
natural na panganib?

Ang mga labor law at ministerial decrees ay nag-oolbliga sa mga em-

ployer na magkaroon ng ibayong pag-iingat, ang pinakamalaga dito ay 

ang mga sumusunod:

57

• Pagtigil sa pagtratrabaho sa tanghali sa mga bukas na lugar tuwing 

tag-init.

- Mula ika-15 ng Hulyo hanggang ika-31 ng Agosto upang ang trabaho 

sa umaga ay hindi lalagpas sa limang oras kada araw at hindi lalagpas 

sa 11:30 ng umaga. Sa hapon, ang trabaho ay magsisimula ng 3:00 pm, 

at ang employer ay magtatala ng schedule na nag-uutos ukol dito na 

nakalagay sa lugar na madaling makita upang ito ay magbasa ng mga 

labor inspectors sa kanilang pagbisita.

• Ang mga manggagawa ay paglalaanan ng mga gwantes, medyas, sa-

patos at makapal na damit tuwing tag-lamig.

• Sila ay paglalaanan ng kapote tuwing tag-ulan.

• Sila ay paglalaanan ng takip sa ulo at malamig na tubig sa mga bukas 

na lugar ng trabaho.

Q9 – Ano ang mga kondisyon sa pagtratrabaho sa 
liblib na lugar?

Ang mga sumusunod ay ang lugar na itinuturing na liblib:

• Dukhan, Um Bab, Messsaied, Hilagang bahagi, isla ng Halul at au-

mang lugar na may 15 kilometro ang layo mula sa border ng siyudad 

o village.

• Ang employer na nagpapatrabaho sa mga liblib na lugar ay dapat 

maglaan ng mga sumusunod:
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• Karampatang transportasyon, tirahan, o pareho

• Inuming tubig

• Sapat na pagkain o paraan ng pagkakaroon nito

• Kagamitan sa first aid

• Maliban sa pagkain, ang lahat ng ito ay gastusin ng employer. Hindi 

maaaring gastusan ng manggagawa ang anuman sa mga ito.

Q10 – Paano isinasaayos ang pangangalagang 
medical sa mga establisimyento

• Eksaminasyong medical para sa ma manggagawa ng establisimi-

yento

• Laboratory tests at x-ray

• Paglalaan ng gamot sa labas ng ospital

• Bakuna sa mga manggagawa kontra sa mga karaniwang sakit base 

sa direksyong inisyu ng National Health Authority

• Paglalagay ng first aid box na may nararapaat na gamot at kagamitan

• Sa mga gusaling may higit sa 100 manggagawa, ang employer ay 

dapat magtalaga ng nurse, kung higit sa 500 manggagawa kailangang 

magtatag ng klinika na may isang doktor at hindi bababa sa dalawang 

nurses, na may sapat na kagamitang medikal at lugar para sa pagla-

lapat ng paunang lunas.
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Pangatlo: Obligasyon ng mga manggagawa

Q1 – Ano ang mga obligasyon ko sa aking employ-
er?

Ang mga employer ay may karapatang ilipat ka mula sa isang lugar 

ng trabaho o mula sa isang trabaho sa isa pa, hangga’t ang bagong 

trabaho ay hindi nalalayo sa trabahong inayunan mo at hindi ka aabu-

suhin o bibigyan ng bagong sahod o paglabag sa kontrata

Dapat kang magreport sa trabaho sa oras na nakatakda at hindi umalis 

bago ang oras na nakatagda.

Hindi ka titigil sa pagtratrabaho o aalis sa lugar ng trabaho sa loob ng 

oras ng trabaho nang walang pahintulot ng superbisor.

Hindi ka pinahihintulutan na pumasok sa lugar ng trabaho sa anumang 

oras maliban sa nakatakdang oras, maliban kung may nasusulat na 

permiso at nakasumite sa taong nakatakda sa pagbabantay ng en-

trance.

Dapat mong sundin ang direksyon ng superyor ukol sa trabaho at tu-

parin ito nang maayos sa lahat ng oras.

Dapat panatilihin ang maayos na ugnayan sa mga kasamahan base sa 

pang-unawa at pakikiramay.

Ipinagbabawal ang pagtanggap ng trabaho o gantimpala mula sa iba 

kapalit ng pagtupad sa mga bagay na hindi kasama sa iyong tungkulin.
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Ipinagbabawal na humingi ng suporta o magpakalat ng mga papel sa 

anumang layunin nang walang nasusulat na pahintulot mula sa admin-

sitrasyon ng establisimiyento.

Ipinagbabawal na magtrabaho sa ibang employer kahit sa sariling oras 

at dapat mong gawin nang maingat ang trabaho at ingatan ang mga 

aparato at kagamitan.

Kung may sira ang mga aparato o kagamitan, huwag mong subukang 

ayusin ito, bagkus ipaaalam sa superbisor ang tungkol sa sirang gamit.

Hindi ka maaaring magbayad sa kahit sino maliban kung desisyon ng 

establisimiyento.

Hind mo dapat ilantad ang mga sikreto ng trabaho o anumang bagay 

na kaugnay sa trabaho at mga gawain nito.

Hindi pinahihintulutang gumawa ng anumang magpapahina sa mga 

pag-iingat sa kaligtasan at kalusugan sa loob ng trabaho.

Q2 – Ano ang parusang pandisiplina?

Ito ay nasusulat na babala na ipinadala sa iyo, kung saan nakatala ang 

pagkakamali (o paglabag sa batas) na iyong ginawa at paalala na hu-

wag nang ulitin ang pagkakamali o isang mas mabigat na parusa ang 

ipapataw.

Ang paalala ay ipapadala sa loob ng hindi hihigit sa limang araw kada 

paglabag.
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Pagtigil sa trabaho, at mas mababang sahod sa loob ng hindi lalagpas 

sa limang araw kada palabag.

Pagtigil ng trabaho at pasahod, o mas mababang sahod hanggang sa 

tukoy na ang kasong kriminal, kung ikaw ay mapapatunayang inosente 

o ang kaso ay isinampa, ang pagtigil ay ituturing na hindi nangyari, 

ang lahat ng sahod sa panahong ng paghinto.

Pagkaalis sa trabaho nang may karapatan sa end of service benefits.

Pagkaalis sa trabahao nang walang end of service benefits.

Ang manggagawa ay dapat masabihan tungkol sa parusa na may ka-

sulatan, at kung hindi mio ito tatanggapin, maaaring ipaskil sa lugar na 

madaling makita.

Q3 – Ano ang remedyo sa parusang pandisiplina?

Bago umapela sa parusa sa Komite para sa pagresolba sa mga di-

pagsasangayunan, dapat ka munang umapela sa employer sa loob ng 

pitong araw matapos malaman ang tungkol sa parusa. Ang desisyon 

ay ibababa sa loob ng pitong araw matapos ang pagpapasa ng apela, 

at ang paglipas ng araw na walang desisyon ay nangangahulugang 

ang apela ay inireject.

Sa kaso ng pag-reject sa apela o hindi pagkilos sa panahong nabang-

git, maaari kang magsumite ng daing sa Department of the Ministry of 

Labor sa loob ng pitong araw mula sa araw ng di pagtanggap. Ang De-

partment ang magdedesisyon sa iyong daing sa loob ng pitong araw 
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mula sa araw ng pagsusumite at ang desisyon nito ang pinal. Ang di 

pagdedesisyon sa loob ng nasabing panahon ay ituturing na rejection.

Kung hindi man, maaaring umapela ukol sa dismissal penalty sa harap 

ng Labor Dispute Settlement Committee. Kung mapagdedesisyunan 

ng komite na ang pagkatanggal sa trabaho ay hindi makatarungan, ito 

ang magdedesisyon: maaaring ikansela ang dismissal penaty o pa-

balikin ka sa trabaho at bayaran sa panahong hindi ka pinahintulutan 

magtrabaho upang ipatupad ang parusa, o bayaran ka nang nararapat. 

Kabilang sa kompensasyon ang sahod at iba pang benepisyong hindi 

natanggap bilang resulta ng pagtigil sa trabaho.

*Sumangguni sa Kabanata 10 – Paglapit sa Katarungan

Q4 – Obligado ba akong magbayad sa employer sa 
mga pinsalang naidulot?

Legal ang pagbabayad sa mga pinsalang idinulot matapos ang imbes-

tigasyon sa insidente.

Pagkaltas ng halaga mula sa iyong sahod, basta hindi ito lalagpas sa 

pitong araw na bayad kada buwan.

Maaaring maghain ng reklamo sa labor department sa loob ng pi-

tong araw matapos tumanggap ng paalala tungkol sa pagkalkula ng 

kompensasayon.
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Kabanata 10
Paglapit sa Katarungan
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Kung may hindi pagkakasunduan sa pagitan ng manggagawa 

at employer kaugnay sa pagpapatupad ng mga probisyon ng 

batas o ng kontrata, ang bawat kampo ay dapat sumangguni 

sa mga superbisor, opisyal, o joint committees sa lugar ng tra-

baho, kung mayroon man. Kung hindi masolusyunan sa loob 

ng opisina ang hindi pagkakasunduan, maaaring sumangguni 

sa Labor Relations Department o sa Human Resources De-

partment ng Ministry, upang masolusyunan ang tunggalian ng 

maayos

Ang karampatang department ay dapat magsagawa ng mga 

hakbang para ayusin ang hindi pagkakasunduan sa loob ng 

pitong araw mula sa araw na ito ay ipasa dito. Ang resulta ng 

kasunduan ay ibabalik sa bawat kampo sa loob ng pitong mag-

kakasunod na araw. Kapag tinanggap ito ng parehong kampo, 

ang kasunduan ay isusulat sa isang ulat na nilagdaan ng bawat 

isa at sertipikado ng karampatang departamento. Ito ay may 

kapangyarihang maipatupad.

Kung ang hindi pagkakasunduan ay hindi nasolusyunan sa 

loob ng panahong nabanggit sa naunang pangungusap, o kung 

alinman sa mga kampo ang hindi umaayon sa kasunduan ng 

karampatang departamento, o ang panahon ay lumipas nang 

hindi nailalahad ng anumang kampo ang kanilang pagtanggap 
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o pagtanggi sa solusyon, ang karampatang departamento ang 

nakaatas na magsangguni nito sa Labor Dispute Settlement 

Committee9 sa loob ng tatlong magkakasunod na araw.

Ang memorandum kung saan nakapaloob ang salaysay ng di 

pagkakaunawaan, ang salaysay ng bawat kampo, mga maha-

halagang dokumento, at obserbasyon ng karampatang depar-

tamento ay nakalakip sa referral. Ang secretariat ng workers’ 

dispute settlement committee ang magsasaayos ng sesyon 

para sa pagsusuri ng tunggalian sa loob ng hindi lalagpas sa 

pitong araw mula sa araw ng pagsangguni. Ang manggagawa 

at employer ay parehong pagpapaalamanan ng araw ng sesyon 

nang hindi bababa sa tatlong araw bago ang pagtitipon-tipon.

Ang pagpapasa ng dispute settlement request sa karampatang 

departamento ang maghihinto sa legal na panahon ng pagtigil 

ng aksyon para sa mga nasabing karapatan, hanggang ang 

palugit na nakasulat sa artikulong ito ay lumagpas.
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9. Isa o higit pang “workers’ dispute settlement committee” ang bubuuhin sa Ministro. Ito ay pamumunuan 
ng first instance court judge, na pinili ng Supreme Council of the Judiciary, at ang dalawang miyembrong 
nominado ng Ministro, basta ang isa sa kanila ay may karanasan sa accountancy. Ang nilalaman ng 
komite, mga batas, at mga hakbang na dapat sundin, ang mekanismo ng implementasyon ng desisyon, 
at ang mga paglugit sa bawat miyembro ay tutukuyin sa pamamgitan ng desisyon ng Council of Ministers. 
Ang Ministro ay maglalabas ng desisyon na tutukoy sa headquarter ng komite. Isa o higt pa sa mga 
manggagawa ng Ministryo ay responsible sa secretariat ng komite. Ang Ministro ang mag-iisyu ng de-
sisyon na tutukoy ng secondment, competence, at bonus.



Ang komite ay may kakayahan sa kanyang sarili na gumawa 

ng huling desisyon sa mga indibidwal na tunggalian na nag-

mumula sa pagtupad ng mga probisyon ng batas o kontrata.

Ang komite ang magdedesisyon sa tunggalian sa loob ng tat-

long linggo mula sa petsa kung saan ang unang sesyon ng 

eksaminasyon ay ginanap.

Ang mga miyembro ng komite ay independent, at ang desisyon 

ay pinal maliban kung itinakda ng batas. Walang tao o pangkat 

ang maaaring gumambala sa tunggalian na sinusuri ng komite.

Ang secretariat ng komite ay magbibigay alam sa bawat kampo 

ng mga hakbang at desisyon sa kani-kaniyang tirahan, at sa 

lugar ng trabaho sa pamamagitan ng koreo, o sa anumang par-

aan na may resibo ng pagtanggap. Ang notipikasyon ay may 

legal na bunga mula sa petsa kung kailan ito ipinadala sa ba-

wat kampong may kinalaman sa kaso.

“Ang desisyon ng komite sa tunggalian ay dapat naglalaman 

ng rason nito, at ng pangalan ng Pangulo ng komite at mga 

miyembro, petsa at lugar kung saan inisyu, pangalan ng mga 

taong may usapin, kanilang kakayahan, pagdalo o hindi pagda-

lo, isang salaysay ng tunggalian sa madaling maunawaang 

paraan, pahayag ng mga tao sa usapin at sagot sa kabilang 
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kampo. Ito ay dapat na may lagda ng Pangulo at Kalihim. Ito ay 

may kapangyarihang magpatupad bilang nakatala sa artikulo 

362 ng nabanggit na Civil and Commercial Proceedings Law.

Ang mga may kinalamang kampo ay may karapatang umapila 

laban sa desisyong inisyu ng workers’ dispute settlement com-

mittee sa harap ng karampatang korte sa Court of Appeals sa 

loob ng labinlimang araw mula sa araw na ang desisyon ng 

komite ay ibinigay sa presensya ng pawang kampo, o sa su-

nod na araw ng pag-anunsyo ng desisyon sa hindi pagdalo ng 

mga kampo. Ang apela ay hindi magreresulta ng pagpigil ng 

implementasyon ng desisyon maliban kung ito ang desisyon 

ng korte.

Ang karapmatang circuit sa Court of Appeals ang magsusuri 

ng apela nang walang hadlang, ang magdedesisyon ukol dito 

sa loob ng tatlumpung araw mula sa petsa kung kailan ang un-

ang sesyon ay ginanap. Ang may-kakayahang korte sa Court of 

Appeals ang siyang kinatawan na maaaring magtigil ng imple-

mentasyon ng desisyon ng komite.

Ang mga demandang napagdesisyunan ng workers’ dispute 

settlement committee sa harap ng korte ay hindi tatanggapin 

bago ito magpasa ng huling desisyon.
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Ang korte ay magpapatulong na magdesisyon ng demanda 

na isinangguni sa kanila bago ang araw ng pagsasapwersa 

ng batas. Susuriin nila ang mga demandang isinangguni bago 

naging mabisa ang batas, hanggang ang komite ay magsisim-

ula ng ispesipikong mandato na nakasaad dito.
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Kabanata 11
Probisyon ng paninirahan 
pagpapalit ng trabaho
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Q1 – Maaari bang pumasok sa Estado ng Qatar ang 
walang permit na magtrabaho?

Simunang hindi mamamayan ng Qatar (expatriate) na nagnanais na 

manirahan sa Estado ng Qatar ay dapat magpasa ng permit to enter 

the country (visa) mula sa karampatang awtoridad, at ang aplikante 

(employer).

Ang aplikante, mamamayan o hindi mamamayan ng Qatar, ay dapat na 

residente ng Estado ayon sa batas. Kung ang recruiter ay huridikal na 

tao, ang kanyang opisina ay nasa Estado.

Ang entry visa ay iginagawad sa expatriate sa layunin ng pagtratra-

baho sa ilalim ng kontrata ng employment kasundo ng recruiter alin-

sunod sa mga kondisyong itinalaga ng batas.

Pinarurusahan ng batas ang recruiter (employer) na nakikipagpalit ng 

entry visa o nagtatalaga nito sa iba. Ang parusa ay pagkakakulong na 

hindi lalagpas sa tatlong taon at ang multa ay hindi hihit sa 50,000 Ri-

yals o isa sa mga parusang ito. Ang bigat ng parusa ay madadagdagan 

kung uulit sa paglabag.

Inoobliga ka nito na magtrabaho lamang sa isang recruiter, at hindi ka 

pinahihintulutang gumanap ng trabaho sa iba pang partido, maliban 

kung binigyan ng secondment.
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Q2 – Ano ang seconding?

Ang ispesyal na seksyon ng ministry of interior ay maaaring magbigay 

ng pahintulot sa iyong sponsor na payagan kang magtrabaho sa ibang 

kampo sa loob ng hindi hihigit sa anim na buwan, na maaaring i-renew 

sa katulad ring haba ng panahon.

Pinahihintulutan rin ang seksyon na ito na bigyan ka ng permiso na 

magtrabaho sa ibang kampo sa maliban sa panahon ng iyong basic na 

trabaho, na may nasusulat na permiso mula sa iyong sponsor.

Sa mga pagkakataong nakatala dapat ay may permiso ay mula sa min-

istry of labor sa mga grupong sumusunod sa labor law. 

Q3 – Ano ang parusa para sa employer na pumapa-
yag na magtrabaho ka sa iba nang walang permiso 
mula sa ispesyal na kinatawan o sa iyong employer 
habang ikaw ay nasa ibang sponsorship?

Ang pagpapaintulot sa manggagawa na magtrabaho nang walang pa-

hintulot mula sa specialized na kinatawan, o ang pagpapatrabaho sa 

manggagawang nasa ilalim ng ibang sponsor ay illegal at ang nag-

pasimuno niyo ay paparusahan nang hindi hihigit sa tatlong taong 

pagkakakulong, at pagmumultahin ng hindi hihigit sa QR50,000 o isa 

sa mga nabanggit na parusa, na maaaring pabigatin kung uulitin ang 

nasabing paglabag.
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Q4 – Ano ang mga kondisyong napapahintulot sa 
akin na magpalit ng employer?

Ayon sa isang miyembro ng Ministry of Labor and Social Affairs, ikaw 

ay pinahihintulutang lumipat agad ng employer matapos ang bisa ng 

fixed term conrtract. Ang employer ay pagpapaalaman dalawang bu-

wan bago ang pagtatapos ng kontrata.

*Mga mahahalagang dapat tandaan:

Ang pagpapatuloy ng employment matapos ang pagkawalang bisa ng 

kontrata ay nagpapalit ng kontrata mula fixed-term patungong open 

contract, i.e., indefinite period.

Maaari kang lumipat sa ibang employer pagkatapos ng limang taong 

paninilibihan sa kasalukuyang employer kung ang kontrata ay open 

term.

Maari kang lumipat sa ibang employer kapag namatay ang kasalukuy-

ang employer o sa expiration ng legal na tao sa anuman dahilan, gaya 

ng bankruptcy, pagka-ban o pagsasara ng kumpanya.

Sa lahat ng pagkakataong nakasaad sa itaas, dapat humingi ng pahin-

tulot mula sa karampatang awtoridad ng Minsitry of Labor and Affairs 

at sa Administrative Unit ng Ministry of Interior.
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Ang mga karapatang nakatalaga para sa employer sa ilalim ng pro-

bisyon ng Labor Law o ng kontratang pinagkasunduan ay hindi maaar-

ing labagin.

Halimbawa: May ilang kontratang nagsasaad ng pagbabawal ng 

manggagawa na magtrabaho sa competitor. Sa ganitong pagkakataon, 

hindi maaaring pahintulutan ng karampatang awtoridad ang iyong pa-

glipat sa bagong employer.

Q5 – Kailangan ko bang humingi ng “No Objection” 
letter mula sa kasalukuyang employer para lumipat 
sa bagong employer?

Kung tinapos mo ang fixed-term contract, o nakapagkumpleto ng li-

mang taong paninilbihan sa loob ng open contrat (indefinite), hindi 

mo kailangang kumuha ng “No Objection” letter o approval mula sa 

kasalukuyang employer.

Q6 – Pinahihintulutan ba akong mag-apply ng pag-
papalit ng trabaho sa ibang employer bago mata-
pos ang fixed-term contracts, at bago ang pagtata-
pos ng limang taon sa isang open contract, i.e., 
non-fixed term?

Maaaring kang lumipat ng ibang employer bago matapos ang kontrata 
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nang may pahintulot ng kasalukuyang employer at ng karampatang 

awtoridad (ng Ministry of Interior) at ng Ministry of Labor.

Maaari kang mag-apply sa Ministry of Interior ng pansamantalang 

pagbabago ng trabaho kung may anumang habol sa pagitan mo at ng 

recruiter na dapat aprubahan ng Ministry of Labor and Social Affairs.

Maaari kang mag-apply sa Ministry of Interior ng pansamantalang pag-

babago ng trabaho kung may matatagpuang kaso ng pagiging arbitrar-

yo ng recruiter o kung makabubuti sa publiko ang pagpapalit mo ng 

trabaho, na dapat aprubahan ng Ministry of Labor and Social Affairs.

Q7 – Ano ang pagiging arbitraryo (arbitrariness)?

Ito ay nasa ilalim ng diskresonaryong kapangyarihan ng karampa-

tang awtoridad ng Ministries of Labor and Interior, dahil walang isp-

esipikong probisyong nagbibigay-kahulugan sa pagiging arbitraryo.

Q8 – Ano ang mga kasong pinaniniwalaang nag-
papakita ng pagiging arbitraryo ng employer, at 
maaari ba akong mag-apply ng pagpapalit ng tra-
baho bago ang pagwawakas ng fixed-term contract 
o ng limang taon sa open contract (indefinite)?

- Kung idine-delay ng employer ang iyong sahod sa loob ng 

dalawa o higit pang magkasunod na buwan.
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- Kung hindi nagbibigay ng trabaho ang employer para sa bay-

ad.

- Kung hindi tinutupad ng employer ang obligasyon na maglaan 

ng maayos na tirahan sa kabila ng pagkapaloob ng kondisyong 

ito sa kontrata.

- Kung mapapatunayang minamaltrato ka ng employer

- Kung tinapos ng employer ang employer relationship sa iyo 

bago ang panahong nakasaad sa kontrata, na siyang paglabag 

sa batas.

- Sa isang arbitrary dismissal; at ito ay patutunayan ng utos 

ng korteng inisyu ng Dispute Settlement Committee o ng may-

kakayahang korte.

- Kung ikaw ay ilegal na pinagtrabaho para sa iba maliban sa 

recruiter.

- Kung ikaw ay pinagtrabaho nang labag sa probisyon ng La-

bor Law.

* Nasa desisyon ng karampatang korte na suriin ang mga sir-

kumstansiyang nakasaad sa itaas, at tukuyin ang pagkakaroon 

ng pagiging arbitraryo o hindi.
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Q9 – Ano ang mga praktikal na hakbang sa pagpa-
palit ng trabaho?

A- Kung ang fixed-term contract ay matatapos o ang limang 

taon ay lilipas mula nang magsimulang magtrabaho sa ilalim 

ng open-ended contract at nais mong magpalit ng trabaho, ang 

mga sumusunod na hakbang ang dapat gawin:

Pumunta sa website ng Ministry of Labor10 at gawin ang mga 

sumusunod:

1 – Mag-apply ng pagbabago ng trabaho. Kung hindi alam kung 

paano ito gagawin, maaaring pumunta sa opisina ng Ministry 

para gawin ito nang mano-mano.

2 – Ipaalam sa employer dalawang buwan bago matapos ang 

kontrata, at dalawang buwan bago matapos ang limang taon, 

sa pamamagitan ng pagkakaroon ng request para ipaalam ang 

pagtapos ng relasyong kontraktwal sa opisina ng Ministry.

Kung hindi maipapaalam sa employer ang iyong kagustuhang 

tapusin ang relasyong kontraktwal at patuloy na magtratraba-

ho pagkatapos ng pagsasawalang-bisa ng kontrtata o pagkali-

pan ng limang taon, ang kontrata ay maire-renew at magiging 
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open-ended contract at ikaw ay obligadong magtrabaho muli 

sa loob ng limang taon, at mawawala ang karapatang magbago 

ng trabaho.

3 – Mag-upload ng kopya ng letter of no objection mula sa 

bagong employer na naka-address sa Director ng Department 

of Labor Relations (sa wikang Arabo).

4 – Mag-upload ng kopya ng kontrata sa kasalukuyang employ-

er na sertipikado ng Ministry of Labor.

Kapag walang kontrata, ang request na magbago ng trabaho 

ay maaaring hindi tanggapin. Sa gayon, ang mga sumusunod 

ay dapat gawin:

- Magtungo sa Ministry of Labor at humingi ng kopya ng em-

ployment contract.

- Kung wala ang kontrata sa Minsitry of Labor, ikaw ay maaar-

ing humingi ng sertipiko mula sa Passport Department na nag-

sasaad ng araw ng pagsisimula ng iyong paninirahan kasama 

ng employer. Ito ang magiging patunay ng working relation-

ship sa pagitan ng mga kampo.

Maaaring i-download ang dokumentong ito sa electronic ap-

plication ng iyong field of work contract.
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- Kung ang application ay hindi tinanggap ng Ministry of La-

bor dahil ang kopya ng kontrata ay hindi available, maaaring 

lumapit sa National Human Rights Committee para sa payo at 

tulong.

B – Kung ang pagbabago ng trabaho ay hiniling sa loob ng 

panahon ng kontrata:

Ang aplikasyon para sa pagbabago ng trabaho sa panahon ng 

kontrata ay tutupad sa mga naunang praktikal na hakbang. Ang 

mga karampatang awtoridad ang tatanggap o hindi tatanggap 

ng application pagkatapos suriin ang mga dahilan ng paghiling 

ng pagpapalit at ang lebel ng pagiging arbitraryo ng employer.

Sa kaso ng parehong pagsang-ayon ng bawat kampo na mag-

palit ng trabaho (manggagawa – employer), ang application ay 

lalakipan ng kopya ng Company Card ng kasalukuyang estab-

lisimiyento.

Q10 – Ano ang mga hakbang na dapat sundin sa 
Ministry of Labor?

Ang application ay ipapasa sa karampatang awtoridad ng 

Ministry of Interior (Passport Department). Ang aplikante ay 

tatanggap ng “electronic message” na magrerequest sa kan-

79

yang bumisita sa Passport Department.

Maaaring tanggapin o hindi tanggapin ng Department ang ap-

plication alinsunod sa mga alituntunin nito.

Q11 – Maaari ba akong makakuha ng residence per-
mit nang walang recruiter?

Maaaring mag-isyu ang Minster of Interior ng mga visa at resi-

dence permit nang walang recruiter para sa mga sumusunod 

na kategorya:

- Investor na sumasailalim sa probisyon ng batas na nag-

sasaayos ng investment ng non-Qatari capital sa mga ekono-

mikong gawain

- May-ari at benepisyaryo ng mga pag-aaari at mga unit ng tira-

han, alinsunod sa probisyon ng batas ukol sa pag-aari at pag-

tanggap ng benepisyo ng mga hindi mamamamayan ng Qatar 

sa real estate at yunit ng tirahan.

- Anumang kategoryang tinukoy ng desisyon ng Council of 

Ministers.

Upang makapag-isyu ng residence permit para sa mga nasa-

bing kategorya, kailangang magpasa ng mga dokumentong su-
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suporta sa aplikasyon at ang aplikante ay dapat na may maay-

os na reputasyon. Ang panahon ng paninirahan ay limang taon 

at maaaring i-renew sa katulad na haba ng panahon.

Para sa mga nabanggit na kategorya, ang residence ay maaar-

ing ibigay nang hindi nangangailangan ng employment ng 

asawa, anak at magulang ng may hawak ng residence.

Ang mga nasabing kategorya ay maaaring umalis nang bansa 

sa panahong may bisa ang residence nang walang exit permit.

Ang karampatang awtoridad ay maaaring magkansela ng iyong 

residence permit sa ilalim ng mga kalagayang ito: 

- Kung mapapatunayang nakamit ang residence permit mula 

sa  paggamit ngmga maling impormasyon at dokumento

- Kung ang pananatili sa Estado ay banta sa seguridad at 

kaligtasan ng Estado o ng ibang bansa o makapipinsala sa 

ekonomiya o kalusugan at moralidad ng publiko.

- Kung ang layunin kung saan tumanggap ng residence permit 

ay nilabag o isinawalang bisa nang hindi tumatanggap ng per-

mit mula sa karampatang awtoridad.
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Q12 – Legal bang dalhin ko ang aking pamilya na 
manirahan kasama ko habang nasa Qatar? Ano ang 
mga kondisyon para dito?11 

Ito ay maaari matapos tumanggap ng residence permit para mag-

apply na dalhin ang asawa at menor de edad na mga anak, anak na 

lalaking hindi nakatapos ng kolehiyo hanggang 25 taon, at da-

lagang anak para manatili kasama mo sa Qatas sa ilalim ng 

iyong sponsorship. Kung may kakayahan sa paninirahan ay 

ang iyong sahod12 sapat para suportahan sila sa pananatili sa 

Qatar – ang minimum na sahod ay napgdesisyunan ng Perma-

nent Immigration Committee ng Ministry of Labor13.

Maaaring mag-apply ang babaeng manggagawa sa interior 

minster na dalhin ang kayang asawa, ang ministro ay maaar-

ing pumayag sa kanyang aplikasyon kung makikita niyang ito 

ay nararapat.

Q13 – Kanino ako dapat mag-apply para dalhin ang 
aking pamilya?
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11. Ang Ministro ang mag-iisyu ng regulasyong ehekutibo at mga desisyong kailangan para sa imple-
mentasyon at probisyon ng batas, at hanggang sa panahong ang mga ito ay inisyu, ang regulasyon at 
desisyong kasalukuyang ginagamit ang siyang masusunod, sa paraang hindi salungat sa probisyon ng 
Batas.
12. Bumisita sa recruitment committee ng Minsitry of Labor
13. Mangyaring suriin sa karampatang awtoridad ng Ministry of Labor para malaman ang minimum na 
sahod para makapag-apply ng family recruitment



Ang application ay dapat isumite sa Permanent Committee for 
Immigration Affairs ng Minstry of Labor & Social Affairs. Ang 

request ay naglalaman ng sertipiko ng sweldo mula sa em-
ployer kung saan nakatala ang halagang natatanggap kasama 

ang dokumentong nagpapatunay na ikaw ay namamalagi sa 
maayos ng tirahan, iyong marriage certificate, birth certificate 

ng mga menor de edad na anak, at account statement mula sa 

bangkong pinagpapasahan ng iyong sweldo. Ang application 

ay sinusuri ng special committee para matukoy ang merito ng 

iyong hiling. 

Q14 – Kung ang asawa kong babae ay magtratra-
baho pagdating sa Qatar, kailangan ba niyang mag-
palipat ng sponsorship?

Ang babaeng banyaga na naninirahan kasama ng kanyang 

asawa at nagsimulang magtrabaho pagdating dito ay manana-

tili sa sponsorship ng kanyang asawa.

Kung ang kanilang kasal ay magwawakas sa anumang dahi-

lan, sinumang miyembro ng pamilya ay maaaring lumipat sa 

bagong aplikante matapos ang aprubasyon ng karampatang 

awtoridad, alinsunod sa regulasyong inisyo ng desisyon ng 

Minister.14
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Q15 – Maaari ko bang i-sponsor ang aking mga 
magulang?

Ito ay maaari sa pamamagitan ng pagpayag ng interior minis-

ter o ng kanyang kinatawan na nagbibigay ng pahintuloy na 

manatili ang iyong mga magulang sa iyong poder kung ito ay 

nararapat.

Q16 – Maaari bang manatili sa poder ko ang aking 
mga magulang at pamilya habang sila ay bumibisi-
ta sa Qatar, ano ang mga hakbang para dito?

Maaaring mag-apply ng request sa general department para sa 

outlets passort at immigration affairs na tumanggap ng visit 

visa para sa kanila. Ang kanilang pananatili sa Qatar ay hindi 

hihigt sa anim na buwan matapos bayaran ang mga bayarin.

Q17 – Ano ang mga tungkulin ng recruiter (employ-
er) sakaling aalis ka sa trabaho?

Kailangang ipaaalam ng employer sa karampatang awtori-

dad sa loob ng labing-apat na araw mula sa araw ng pag-alis 

mo sa trabaho, o pigilan kang umalis ng bansa matapos ang 

pagpapawalang bisa ng iyong lisensya o ang pagtatapos ng 
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14. Mangyaring pakitingnan ang mga pagbabago sa mga hakbang na inisyu pagkatapos ng paglathala ng 
babasahing ito mula sa karamparang awtoridad ng Ministries of Labor and Interior



residence permit, o ang pag-expire ng permit at paglipas ng 90 

araw nang walang renewal.

Dapat din niyang ipaalam sa karamparang awtoridad sa kata-

pusan ng panahon ng iyong pagbisita o sa layunin ng pag-

papahintulot sa iyong pumasok nang bansa.
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Kabanata 12
Pag-alis, pagpapauwi, de-
portasyon at pagbabalik

86



Q1 – Ano ang mga hakbang para sa pag-alis ng ex-
patriate na pumasok sa bansa para magtrabaho?15

Ang expatriate ay may karapatang umalis ng bansa para magbakasy-

on, kung may emergency o iba pang dahilan matapos pagbigyang 

alam ang recruiter, alinsunod sa employment contract.

Ang expatriate ay maaaring permanenteng umalis ng bansa bago mag-

wakas ang kontrata matapos pagbigyang-alam ang recruiter, alinsu-

nod sa employment contract.

Kung ang recruiter o karampatang awtoridad ay tumutol sa pag-alis ng 

expatriate sa mga kondisyong nakasaad sa mga naunang pangungu-

sap, maaari siyang lumapit sa expatriate exit complaints committte na 

binuo at ang mandato, tuntunin at sinusunod na sistema ay tinukoy ng 

desisyong inisyu ng Ministro. Ang Komite ang magdedesisyon sa loob 

ng tatlong araw ng trabaho. 

Q2 – Ano ang panahon kung kailan maaaring lisa-
nin ng expatriate ang bansa?

Kung hindi makakakuha ng residence permit ang expatriate, o kung 

ang residence permit ay nag-expire o kinansela sa anumang paraan, o 

sa layunin kung bakit ang lisensya ay nag-expire, dapat niyang lisanin 

ang bansa sa loob ng 90 araw mula sa expiry ng lisensya, kanselasyon, 

o expiry ng layunin.

87

Q3 – Kailan dapat magbayad ang recruiter para sa 
pagpapabalik sa iyo sa bansang pinanggalingan?

Ang recruiter ay obligadong pasanin ang gastos ng iyong deportasyon 

(halaga ng ticket), sa panahon ng pag-expire ng residence permit o 

kanselasyon o pag-isyu ng deportation order.

Kung ikaw ay napatunayang nagtratrabaho para sa ibang partido na 

labag sa batas, ang nasabing partido ang dapat magbayad ng gastusin 

ng iyong deporatsyon. Sa pagkakataong imposibleng malaman kung 

sino ang partidong ito, ikaw (manggagawa) ang papasan ng gastusin. 

Kung wala kang pondo sa loob ng bansa at walang kakayahang ba-

yaran ito, ang recruiter ang sasalo sa mga gastusin.

Ang Ministro ay maaaring, kung ang recruiter ay naglilingkod sa pub-

liko at pinutol ang kanyang obligasyon sa manggagawa, kumolekta ng 

gastusin ng deportasyon mula sa sahod at benepisyo ng recruiter, sa 

pakikipag-ugnayan sa kanyang employer.

Ang recruiter ang responsible sa paggastos sa katawan ng namatay 

na expatriate sa nakatakdang libingan ng Estado, anuman ang dahilan 

ng kamatayan.

Kung hihilingin ng mga tagapagmana ng namatay o ng ibang insti-

tusyon ang pagpapauwi ng bangkay ng expatriate sa labas ng estado, 

aakuin ng recruiter ang gastos ng pagpapauwi sa bansa o lugar na 

pinanggalinagn.
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15. Mangyaring pakitingnan mula sa karamparang awtoridad ng Ministries of Labor and Interior ang 
anumang pagbabago sa lehislaasyon at tuntunin ukol sap ag-alis ng bansa 



Q4 – Kailan ako maaaring bumalik sa Qatar para 
magtrabaho muli?

Kung ikaw ay dati nang pumunta sa Qatar para magtrabaho, maaari 

kang bumalik kung natupad mo ang mga kailangang kondisyon sa 

pagpasok sa Estado, alinsunod sa mga probisyon ng batas ng regu-

lasyon ng pagtupad dito16.

Kung ikaw ay tinanggal sa trabaho sa ilalim ng probisyon ng Artikulo 

61 ng Labor Law at iba pang batas, at ang desisyon ay hindi hinamon 

sa harap ng karamparang korte, o hinamon ngunit hindi tinanggap, 

hindi ka maaaring magtrabaho hanggang sa lumipas ang apat na taon 

mula nang umalis ka sa Qatar.

Q5 – Ano ang ibig sabihin ng deportasyon at utos 
na umalis?

Ang Minister ng Interior ay maaaring mag-utos na ideport ka kung ma-

papatunayang ang iyong pamamalagi sa Estado ay banta sa seguri-

dad sa bansa o sa ibang bansa at magpapahamak ng pambansang 

ekonomiya o pampublikong kalusugan o moralidad.

Alinsunod sa hudisyal na pamumuno o utos na ideport ka mula sa 

bansa, ang Minister ng Interior ay maaaring, kung kinakailangan, mag-
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bigay ng utos na ikulong ka sa loob ng 30 araw na maaaring i-renew sa 

ganito ring haba ng panahon.

Alinsunod sa hudisyal na pamumuno ukol sa iyong deportasyon o 

utos na ideport ka, kung hindi ito maipapatupad, maaaring mag-utos 

ang Ministro na manatili ka sa isang lugar sa loob ng dalawang linggo 

na maaaring i-renew. Ito ay kapalit ng pagpapakulong sa iyo sa isang 

tiyak na haba ng panahon.

Q6 – Maaari ba akong bumalik sa Qatar matapos 
tumanggap ng utos ng deportasyon?

Matapos kang patawan ng utos ng korte o ng deportasyon, maaari ka 

lamang bumalik sa pagpayag ng Minister of Interior.

Q7 – Maaari ba akong manatili sa Qatar matapos 
makatanggap ng utos ng deportasyon?

Ang Ministro o kanyang kinatawan ay maaari kang bigyan ng panahong 

i-liquidate ang mga interes sa bansa sa panahong hindi lalagpas sa 90 

araw na maaaring i-renew sa loob ng katulad nah aba ng panahon, 

kung ikaw ay makapagbibigay ng katanggap-tanggap na garantiya.

Ang Ministro ay maaari, kung kailangan at kasunod ng pag-isyu ng 

hudisyal na utos para sa iyong deportasyon, kang papanatilihin s 
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16. Mangayaring sumangguno sa karampatang awtoridad ng Minstry of Interior para malaman ang mga 
kondisyon ng pagbabalik sa Qatar. Ang Law No. 21 ng 2015 na nagsasaayos ng pagpasok at paglabas 
ng mga expatriate at ng kanilang paninirahan ang nagtataglay ng regulasyon na hindi pa naiisyu sa pana-
hong ito.



isang lugar na nakalaan sa “deportation detension” ng Estado sa loob 

ng 30 araw na renewable sa parehong haba ng panahon.

Maaari ka niyang papanatilihin sa isang lugar hanggang dalawang 

linggo, renewable.
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Kabanata 13
Hurisdiksyon at par-
aan ng komunikasyon

92



Q1 – Saan ako maaaring pumunta kung may tung-
galian sa pagitan ko at ng aking employer?

A) Labor committees:

- Ang isang establisimiyentong may 30 o higit na manggagawa 
ay mayroong “joint committee” na binubuo ng employer at 
mga manggagawa, kalahati ng mga miyembro ay kinatawan ng 
employer, at ang kalahati ay kinatawan ng mga manggagawa

Ang mga manggagawa sa bawat pasilidad ay mamimili ng 
kinatawan sa Joint Committee sa pamamagitan ng direktang 
eleksyon17.

Ang Joint Committee ang magsusuri at tatalakay ng mga us-
apin hinggil sa pagtratrabaho sa labor market, kabilang ang or-
ganisasayon ng trabaho, paraan upang palakasin ang produk-
syon at development, paunlarin ang productivity, pagsasanay 
o training ng mga manggagawa at paraan ng pag-iwas sa mga 
panganib, at paunlarin ang antas ng pagsunod ukol sa mga 
pagpapanatili ng kaligtasan at kalusugan sa loob ng trabaho at 
pagpapaunlad ng maayos na kultura ng manggagawa.

B) Labor Relations Department (Ministry of Labor)
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Ito ang nag-aasikaso sa pagpapatupad ng Labor Law at mga 
kaugnay na resolusyon. Kabilang sa mga gawain nito ay:

- Tumanggap, magtala at suriin ang mga reklamo at tunggalian.

- Isaayos ng mga tunggalian sa pagitan ng manggagawa at em-
ployer sa pribadong sektor o iharap sila sa Dispute Settlement 
Committee kung hindi nila maaayos ang tunggalian, alinsunod 
sa mga karamparang batas at regulasyon.

- I-follow up ang implementasyon ng mga batas at prosedyur 
sa pangkalahatang negosasyon sa pagitan ng employer at 
manggagawa.

- Pagpapatibay ng mga labor contract, sertipiko at mga doku-
mentong may kaugnay sa trabaho.

- Bigyang kaalaman ang mga manggagawa at employer tung-
kol sa probisyon ng batas ng paggawa at magbigay ng payo 
sa kanila

- Suriin at itala ang request para sa pagtatag ng komite at or-
ganisasyon sa paggawa alinsunod sa batas, sa pakikipag-ug-
nayan ng iba pang administratibong yuni.

- Magmungkahi ng alituntunin sa organisasayon, kondisyon at 
hakbang para sa eleksyon ng labor organizations at pangasi-
waan sila.
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17. Mangyaring sumangguni sa karampatang awtoridad ng Ministry of Labor para malaman ang mga 
kondisyon ng membership at hakbang ng eleksyon.



C) Labor Inspection Department (Ministry of Labor):

- Magsagawa ng palagian at biglaang inspeksyon sa mga lugar 
ng trabaho para paniguraduhin ang implementasyon ng Labor 
law at mga desisyong nakapaloob dito.

- Gabayan at payuhan ang mga employer kung paano aalisin 
ang iregularidad.

- Magbigay ng babala, maghanda ng tala ng paglabag sa ali-
tuntunin at ipasa ang mga ito sa karampatang awtoridad para 
magsagawa ng nararapat na aksyon.

- Magsagawa ng assessment sa mga panganib dulot ng pag-
gamit ng delikadong materyal sa trabaho, sa pakikipag-ugnay-
an ng karampatang awtoridad.

- Siguraduhing ang mga pribadong institusyon at establisimi-
yento ay tumutupad sa mga nararapat na pag-iingat alinsunod 
sa Labor Law at mga resolusyon ng pagpapatupad nito

- I-monitor at mag-follow up ng mga hakbang ukol sa kalig-
tasan at kalusugan sa trabaho

Q2 – Maaari ba akong magbigay ng reklamo ukol 
sa employer direkta sa Labor Dispute Resolution 
Committee?
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Hindi. Ang reklamo ay dapat ipagbigay atensyon sa Labor Re-
lations Department, at ang Department ang may karapatang 
magpasa nito sa Dispute Resolution Committee kung hindi 
masosolusyunan ang reklamo.

Q3 – Saan ako maaaring lumapit para magsampa 
ng reklamo ukol sa hindi matagumpay na aplikasy-
on para magbago ng trabaho, o para mag-apply ng 
pansamantalang pagpapalit ng trabaho dahil sa de-
mandang kabahagi ako?

Ang ganitong uri ng reklamo ay maaaring isumite sa Human 
Rights Department ng Ministry of Interior. Ang Department ay 
may iba’t ibang gawain, kabilang ang:

- Pagtanggap, pagsusuri at pagtingin sa mga reklamong 
tinanggap ng Ministry of Interior at iproseso ang mga ito nang 
buong katarungang at katapatan sa batas, sa pakikipag-ugnay 
sa mga awtoridad

- Bisitahin ang mga kulungan at lugar ng deportasyon ng secu-
rity departments upang mapanigurado ang pagsunod sa batas 
at regulasyon ng Estado at hindi paglabag sa karapatang pan-
tao, at magbigay ng ulat sa Minister of Interior
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Q4 – Kailan ipapasa sa National Human Rights 
Committee ang mga claim sa employment at resi-
dence?

Kung nakapag-apply sa karampatang awtoridad at hindi na-
kuha ang sa palagay mo ay tamang tugon.

Q5 – Ano ang papel ng National Human Rights 
Committee?

- Ang Komite ay nagbibigay ng libreng legal na payo, tumutu-
long na maunawaan mo ang legal na posisyon, at may aboga-
dong magtatanggol sa iyo kung kailangan. Ang mga konsul-
tasyong gagawin ay ukol sa usapin ng karaparang-pantao, 
politikal, sibil, ekonomiko, panlipunan, at kultural.

- Tumatanggap ng mga reklamo hinggil sa karaparang-pantao, 
politikal, sibil, ekonomiko, panlipunan, at kultural, at makipag-
ugnayan sa mga karampatang awtoridad para sa solusyon

Ang komite ay tumatangap ng reklamo tungkol sa mga tung-
galian ng bawat kampo at sinusubukang magbigay ng maayos 
na solusyon sa bawat isa.

Sa pagkakataong hindi makapagbigay ng maayos na solusyon, 
at pagkatapos magbigay ng hatol ng Komite na angkinin ang 
kung ano ang nararapat sa iyo, ito ay susulat sa karampatang 
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awtoridad, kung ikaw mismo ay lumapit muna sa karampatang 
awtoridad at hindi nakakuha ng solusyon sa problema.

Ang Komite ay susulat sa karamparang awtoridad ng Ministry 
of Interior na humiling ng reconsideration ng administratibong 
desisyon ukol sa deportasyon.18

Ang Komite ay nagsasagawa ng pagbisita sa lugar ng trabaho, 
tahanan at lugar ng detensyon sa tuwing nakatatanggap ng re-
klamo o sa sariling inisyatibo.

Ang Komite ay tumatanggap ng request sa pagkain at ipina-
pasa sila sa mga charity, at nakikipag-ugnayan para masigura-
dong ang tulong ay dumarating sa nakatakdang pangkat.

Ang Komite ay nagbibigay ng pagsasanay, kampanya, at pag-
susuri para maiangat ang pagkamulat at nagpapakalat ng im-
pormasyon ukol sa karapatang pantao.

Ang Komite ay naglalathala ng ulat tungkol sa sitwasyon ng 
karapatang pantao sa Estado ng Qatar. Tingnan ang mga ulat 
sa website: http://nhrc-qa.org/
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18. Ang National Committee ay nagbigay ng rekomendasyon sa Gobyerno sa lahat ng taunang ulot ukol 
sa pagtanggal ng immunity sa paggawa ng administratibong desisyon at gawin silang maaaring umapela 
sa harap ng korte. http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/up-
loads/2014/01/ NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto



Q6 – Ano ang papel ng public security centers (ista-
syon ng pulisya)?

Maaaring lumapit sa mga public security centers kung ikaw ay 
inatake o tinakot ng sinuman, o kung may mahalagang impor-
masyon na nais mong ipagbigay-alam bago o pagkatapos ng 
kaganapan ng krimen, gayundin sa mga ispesipikong layunin. 
Ang Public Security Centers ay may iba’t ibang gawain, kabi-
lang ang:

- Pagpapanatili ng pambublikong seguridad at kaayusan para 
mapangalagaan ang buhay at dangal, publiko at pribadong 
pag-aari, at magbigay ng pampublikong katahimikan

- Iwasan ang krimen ay bawasan ang pagkakataong gawin ito 
sa pamamagitan ng lahat maaari at legal na paraan, at kon-
trolahin kung ang nangyayari dito.

- Tumangap ng notipikasyon at reklamo ukol sa krimen sa loob 
ng heograpikal na hurisdiksyon ng Departamento, at gawin 
ang lahat ng nararapat na hakbang ukol dito.

- Panatilihin ang estadong moral ng publiko, kontrolahin ang 
mga kaugnay na krimen, at puksain ang pagpapalimos at 
kawalan ng tahanan.
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Q7 – Saan ako maaaring lumapit kung hindi ko 
makita ang address ng kompanyang nag-recruit sa 
akin, o walang makakausap sa kanila?

Pinapayuhang lumapit sa Ministry of Labor, sa Human Rights 
Department ng Ministry of Interior, at sa iyong embahada, at 
ipaalam ang iyong estado at humingi ng tulong sa kanila.

Maaaring humingi ng payo at suporta mula sa National Human 
Rights Committee.

Q8 – Kanino maaaring lumapit kung hindi ko matag-
puan ang trabahong ipinangako sa akin ng recruit-
er?

Pinapayuhang lumapit sa Ministry of Labor, sa Human Rights 
Department ng Ministry of Interior, at sa iyong embahada, at 
ipaalam ang iyong estado at humingi ng tulong sa kanila.

Maaaring humingi ng payo at suporta mula sa National Human 
Rights Committee.

Q9 – Ano ang aking legal na responsibilidad kung 
hinihingan ako ng bayad ng employer para pahintu-
lutan akong magtrabaho nang malaya?

Ang pagbabayad ng salapi sa employer para makapagtrabaho 
nang malaya ay may kapalit, kabilang ang maaaring parusahan 
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at ipa-deport ng Qatar.

Ang pag-alis sa trabaho o ang pagtratrabaho sa hindi awtor-
isadong kampo ay labag sa batas at may kaakibat na parusang 
pagkakabilanggo na hindi hihigit sa tatlong taon at multa na 
hindi bababa sa QAR 50,000 o isa sa mga nabanggit na parusa. 
Kung uulitin, ang parusang pagkakakulong ay mula 30 araw 
hanggang 3 taon at multang mula 20,000 hanggang 100,000 Ri-
yalls o isa sa mga nabanggit na parusa.

Ang employer ay hindi pinahihintulutang ipasa o ipakalat sa 
anumang paraan ang iyong “work visa”, bayad man ito o hindi. 
Ang parusa sa nasabing paglabay ay pagkakakulong na hindi 
hihigit sa tatlong taon at multa na hindi bababa sa QAR 50,000 
o isa sa mga nabanggit na parusa.

Ang Ministro ay maaaring mag-isyu ng kautusan i-deport ang 
sinumang expatriate na mapapatunayang nagtataglay ng ban-
ta sa seguridad at kaligtasan sa bansa o sa labas ng bansa 
o nagpapahamak sa pambansang ekonomiya, pampublikong 
kalusugan o moralidad.

Pinapayunhang bumisita sa Ministry of Labor, sa Human 
Rights Department ng Ministry of Interior, at ipaalam sa kanila 
ang iyong kalagayan at request ng recruiter.
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Maaari ring humingi ng payo at suporta sa National Human 
Rights Committee.
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Contacts:
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Department of Labor Relations
Telepono: 40288172

Zone 10 - Ministry Building - Al Huda Tower – katabi ng W Hotel

Department of Labor Relations
Telepono: 44019013 - 44019002

Al Khor - Government Services Office

Department of Labor Relationss 
Telepono: 44508138

Industrial Area - Street No. 10

Department of Human Rights - Ministry of Inte-
rior
Telepono: 2343555 Fax: 2348543

Al-Markhia Road - Area No. 33

Criminal Evidence and Information Department
2346611

Salwa Road - Zone No 55, Street 340

The Court of First Instance
44859111 -

Al-Sadd
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Civil and Appeal Court
44859222

Dafna - next to the old General Post Office

National Human Rights Committee
Telepono: 44048844 Fax: 44444013

Fareej Abdul Aziz - Intersection of Nasser Bin Khaled – Sa likod 
ng Doha Petroleum Station - Al Otaibi Tower

Criminal Investigation Department (CID)
Telepono: 2346666

Salwa Street, Zone 55, Street no. 340
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Telepono/Fax/Email ng dip-
lomatic missions at opisi-
nang accredited ng Estado 
ng Qatar (residente)
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EmailFaxTelCountrySer
doha@fm.gov.jo4483217344832202/3Jordan1

lebanondoha@hot-
mail.com4411412944114127Lebanon2

m.embassydoha@
maec.gov.ma4483341644831885/4Morocco3

suemdoha@yahoo.
com4483303144831473Sudan4

info@syrianembassy.
com.qa4020829540208205Syria5

Arab Countries
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EmailFaxTelCountrySer

qatar@afghani-
stan-mfa.net4493233044932319Afghanistan6

bdootqat@gmail.
com4467119044671927Bangladesh7

bruemb@qatar.
net.qa4483679844831956/62Brunei8

chinaemb_qa@
mfa.gov.cn4493420144934203China9

amb.doha@mea.
gov.in4467044844255700India10

admin@kbridoha.
org44657610 44657945

44664981Indonesia11

eojqatar@
dh.mofa.go.jp4483217844840888Japan12

doha@mfa.kz4412801444128015Kazakhstan13

Koemb_qa@mofa.
gov.kr4483326444832238/9Korea14

mwdoha.
1govuc.gov.@kln

my
4483645344836493/63Malaysia15

eondoha@mofa.
gov.np4467568044675681Nepal16

parepdoha@mofa.
gov.pk4483222744832525Pakistan17

Asian countries
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dohape@qatar.
net.qa4483159544831585Philippines18

Singemb_doh@
mfa.sg4412018044128082/3Singapore19

lankaemb@qatar.
net.qa

lankaembqatar@
gmail.com

4467478844677627/47Sri Lanka20

thaidoh@qatar.
net.qa4493051444934426Thailand21

Vietnamembassy.
doha@gmail.com

Vnemb.qa@mofa.
gov.vn

4412837044128480Vietnam22
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EmailFaxTelCountrySer

ethioembassydo-
ha@gmail.com

ethio@ethiopi-
aembassydoha.

org

4471958840207000Ethiopia23

4481769344817695 Central
Africa24

4483887244837644/77Senegal25

Ambabenin-do-
ha@hotmail.com4411571344930128Benin26

Adamacom-
paore15@yahoo.fr

 Burkina
Faso27

doha@nje.go.za4029406740360860Tanzania28
doha.admin@
dirco.gov.za4483596144857111South Africa29

Gambia_embas-
sy@yahoo.com4465739144657780Gambia30

information@
kenyaembassy-

doha.com
4483173044931870Kenya31

African countries
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Libemg.doha@
yahoo.com4412567544125672Liberia32

Ambamali.doha@
gmail.com4492260744515960/70Mali33

4493634644485000Nigeria34

ambanigerqatar@
hotmail.com44423680

44219045

362/
Niger35

eriembqa@yahoo.
com4466413944667934Eritrea36

info@swazilan-
dembassyqatar.

 org
44933216 44933145

45370140Swaziland37
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Telepono: +97444048844 - Hotline: +97466626663
Fax: +97444444013 - P.O. Box: 24104,Doha, Qatar

Sama-samang itaguyod at 
protektahan ang karapatang pantao!

Layunin ng National Human Rights 
Committee na iangat ang kamulatan 
ng mga manggagawa mula sa mga 
may mabababang sahod hanggang 
sa mga direktor sa tuktok ng pyramid.

Ang babasahing ito ay naglalaman ng 
ekstensibong impormasyon tungkol 
sa mga batas ng Estado ng Qatar sa 
wikang madaling maunawaan, nang sa 
gayon ay makinabang ang mga nais 
magtrabaho sa bansa maging ang 
mga mamamayan at residenteng nasa 
ilalim ng Labor Law No. 14 ng 2004.
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