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MPENDWA MFANYA KAZI:

Baraza kuu la Taifa la kutetea wa haki za binadamu la Qatar linaamini 

kuwa kazi za kulinda haki ni msingi wa kuelekea kwenye maendeleo ya 

jamii. Ikiwa ni sehemu ya kazi zake, kijitabu hiki kimetengenezwa kwa 

ajili yako ili kiwe ni muongozo wa kuelewa haki zako na wajibu wako 

wa kazi ndani ya Qatar.

NHRC inataka kueneza uwelewa kwenye hali zote ambazo zipo kwenye 

kazi yako.

Ndani ya kijitabu hiki utakuta majibu mengi ya maswali kuhusu mas-

wala ya sheria za makazi pamoja na kazi1 kwa njia rahisi, mbali kabisa 

na mashariti magumu, hivyo basi kumekuwa na maelezo yote muhimu 

kabla na baada ya kuja kufanya kazi nchini Qatar.

Baraza kuu la Taifa la kutetea haki za binadamu pia linamatumaini 

kwamba kijitabu hiki kitakuwa na manufaa kwenye kufahamu sheria 

pamoja na urasimu nchini Qatar hasa kwa wale ambao wamekuwa kar-

1. Maelezo yote yaliyokusanya kwenye kijitabu hiki cha haki za mfanya kazi yametokana na sheria ya 
kazi No. 14 ya mwaka 2004 na maagizo ya Waziri yaliyotolewa katika utekelezaji wa sheria hii na sheria 
ya No. 21 ya mwaka 2015 ya kusimamia uingiaji na utokaji kwa wageni pamoja na makazi yao udhamini, 
sheria No. 15 ya mwaka 2017 inahusu wafanya kazi wa ndani, kanuni ya adhabu No. 11 ya mwaka 2004, 
sheria No. 23 ya mwaka 2004 ni kutangaza kanuni za hatua za uhalifu na sheria za kiraia na kibiashara 
sheria No. 13 ya mwaka 1990.



BARAZA LA TAIFA LA KUTETEA HAKI ZA BINAD-
AMU.

Sisi ni wakina nani?
Ni taasisi huru ya Taifa inayofanya kazi za kutangaza na kulin-
da haki za wanadamu wote ambao wapo chini ya Mamlaka ya 
Qatar.

Tunafanya kazi ya kuelekea kufanikisha malengo yaliyopo, mi-
kutano ya kimataifa na mikutano ya utatezi wa haki za mwan-
adamu, hususani ambazo serikali imeidhinisha.

Tunasimamia hali za haki za binadamu kupitia serikali ya Qatar, 
tunapokea malalamiko na tunajaribu kutafuta ufumbuzi wake 
kupitia usuluhishi na mamlaka husika.

Serikali tumeipa mapendekezo mengi juu ya haki za binadamu 
kwenye misingi ya ushauri.

Tuna nia ya kushirikiana na tume zote, vyama na mashirika 
kwenye kazi zenye kulenga kueneza utamaduni wa haki za bi-
nadamu.

Tunatoa ripoti kuhusu hali za haki za banadamu kwa serikali ya 
Qatar na kuzitangaza kwenye tovuti yetu.

Tunafanya kazi za kutembelea, kufanya kampeni, kutoa mafun-
zo ya kozi pamoja na warsha za kazi ili kuinua uwelewa wa 
utamaduni wa haki za binadamu na kuzifanyia semina kwa 
wingi.

ibu na utekelezaji wa taratibu, ili kipate kuwalinda kutokana na ukiukaji 

na kukuweka chini ya mwanvuli wa sheria2. 

Pia kijitabu hiki kinatarajia kwamba kitakuwa ni msaidizi wako na 

mikononi mwako wakati wowote utakapo kihitaji.

Hala Al Ali
Legal expert

2. Yafaa kupewa umuhimu wa kufuatilia mapya yanayojitokeza, marekebisho au ufutaji ndani sheria, 
maadhimio na kanuni za utendaji ambazo zinaweza kuwa zimetolewa baada ya tarehe ya uchapishaji 
wa kijitabu hiki.
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Q1 – Ni namna gani ya kuja Qatar?

Kupitia Wakala wa Serikali:

Utakuwa umeajiliwa kufanya kazi kupitia mjumbe aliyetumwa na 

serikali ili kufanya makubaliano na wafanyaka kazi, mara nyingi kwa 

makubaliano kati ya serikali ya Qatar na serikali ya nchi anayotoka 

mfanya kazi, ili kufanya kazi kwenye sekta ya serikali.

Kupitia shirika binafsi:

Utakuwa umeajiliwa kufanya kazi kupitia ofisi zinazotoa ajira, ili ku-

fanya kazi kwenye sekta binafsi.

Q2 – Kitu gani unapaswa kufahamu kabla ya kuja 
nchini Qatar?

 Jihadhari na ahadi za udanganyifu zinazo tolewa na wafanya biashara 

ikiwa ni pamoja na mishahara mikubwa, makazi mazuri pamoja na uw-

ezo mkubwa wa kutuma fedha kwa familia yako, wao muhimu kwao ni 

thamani ya viza na kupata faida ya haraka.

Kulipia viza ya kazi ya nchi ya Qatar kunaweza kukuweka ndani ya mi-

paka ya nchi, lakini hilo si maana muhimu ya kuwepo kwa kazi halisi na 

makazi, shirika au kampuni iliyokuahidi kufanya kazi huwenda ikawa ni 

ya uwongo au haina sifa ya kukuajiri.

SURA YA KWANZA:
KANUNI KABLA YA 
KUJA NCHINI QATAR
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Kijitabu hiki kinalenga wafanya kazi na waajiliwa ndani ya sekta binaf-

si, pia wafanya kazi na waajiliwa ndani ya taasisi iliyoasisiwa kwa mtaji 

wa Qatar usiopungua 51% na makao makuu yake ni ndani ya Qatar.

Masharti ya kijitabu hiki ni kutopeleka maombi ya kazi ndani ya sekta 

ya umma, taasisi za umma na kampuni za mafuta, pamoja na mae-

neo yale ambayo yanalindwa na sheria maalumu za uajiri, maafisa wa 

kijeshi pamoja na wafanya kazi wa kazi za baharini.

Sura ya tano ya kijitabu hiki imekusanya masharti ya wafanya kazi wa 

ndani.

Masharti ya ukazi huombwa kwa wahamiaji wote ambao wanafanya 

kazi nchini Qatar.

Q4 – Ofisi za uajiri nchini Qatar zinaweza kukulipi-
sha wewe gharama zozote kwa ajili ya kuajiriwa 
kwako?

Ofisi za uajiri hazina haki ya kukulipisha gharama zozote ukiwa kama 

muajiriwa.

Q5- Ni hatua zipi unapaswa kumuuliza muajiri wako 
ili kuzifanya ufikapo tu Qatar?
Inatakiwa kwa mamlaka husika ndani ya siku 30 tokea siku ya kuingia 

nchini kukamilisha hatua za kibali cha kuishi.4 

Mwajiri anapaswa kukamilisha kibali chako cha kuishi au kufanya tena 

Kuwa na uhakika wa kuangalia asili ya kazi yenyewe, mshahara na 

makazi kwa kusaini mkataba wa kazi kabla ya kuja nchini Qatar.3

Muajiri nchini Qatar hana uwezo wa kuleta wafanya kazi kutoka nje ya 

nchi ukiacha mtu aliyepewa kibali cha kufanya hivyo (ofisi ya uajiri) au 

mwenye leseni inayotolewa na kitengo husika ndani ya Wizara ya kazi. 

Hivyo basi kuwa makini kwamba mtu anayekusaidia kusafiri kwenda 

kufanya kazi nchini Qatar anayo leseni halali, na mtake akuoneshe 

mbele ya macho yako na uipige picha, pia mtake kuangalia usajili wake 

na taarifa ya hiyo sehemu ambayo utakwenda kufanya kazi na chuku-

wa jina na namba ya usajili wa kitua cha kazi.

Kataa kupewa kopi ya hizi leseni kwani huwenda zikawa sio sahihi, na 

huyo mtu akawa anajaribu kukutumia vibaya wewe.

Hakikasha kutoa hati sahihi za taaluma na nyaraka za kiufundi pamoja 

na cheti na kuwa na imani na uwezo wa kitaaluma unaohitajika kwenye 

kazi ili kuwasilishwa nchini Qatar. Uwasilishaji wa nyaraka zisizo sa-

hihi itakupelekea kuondoshwa nchini Qatar, ndani ya muda wa majar-

ibio muajiri anaweza kusitisha mkataba na kukurudisha nchini kwako.

Q3 – Mfanya kazi inamaanisha nini na kwa nani ki-
jitabu hiki kina lenga?

Neno “mfanya kazi” linakusudiwa ni kila mwanaume au mwanamke 

iwe ni Mqatari au si Mqatari.
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4. Tafadhali fuatilia hatu za maendeleo kupitia tovuti ya Wizara ya Ndani.

3. Kuelekea kwa Waziri wa sheria kwa ajili ya huduma za mikataba ya elektroniki.
Kifungu cha 4 cha sheria No. 21 ya mwaka 2015 kinahusisha uingiaji na utokaji kwa mgeni pamoja na 
maswala ya makazi, “Viza ya kuingia haitolewa kwa mgeni mwenye lengo la kuajiriwa ukiondoa mwenye 
mkataba wa kazi aliohitimisha na mwajiri kwa mujibu wa masharti na udhibiti uliowekwa na sheria. 



Q8- Ni namna gani ya kuthibitisha kazi yako kwa 
mwajiri ikiwa hakuna mkataba kati yako na yeye?
Ikiwa huna mkataba wa maandishi wa ajira, unaweza kuthibitisha uhu-
siano wa ajira na haki zako kwa njia zote zenye maana ya kuthibitisha 
ambazo ni kama:

- Uingizaji mshahara kwenye banki.

- Saini ya kupokea mshahara.

- Ombi la ushahidi wa ushirika wa wafanya kazi, na njia zengine za 

uthibitisho unaoruhusiwa na sheria.

Q9- Ni kitu gani kinapaswa kiwemo kwenye msingi 
wa mkataba?

Mkataba wa ajira lazima uwe na umeandikwa na kuthibitishwa na idara 

husika, na lazima uwe umetolewa na kwenye kopi tatu, kopi inapaswa 

kuwepo kwa kila upande na kopi ya tatu iwe imehifadhiwa na Idara 

husika.

Mkataba wa ajira lazima uanishe masharti ya uhusiano wa kazi kati ya 

pande mbili, na lazima ukusanye ndani yake maelezo yafuatayo:

- Jina la muajiri na sehemu ya kazi.

- Jina la mfanya kazi, wasifu, utaifa, taaluma, sehemu ya kuishi na kili-

cho muhimu kuthibitisha utambulisho wake.

- Tarehe ya hitimisho wa mkataba.

- Uhalisi na aina ya kazi pamoja na sehemu iliyoingiwa mkataba.

upya hatua za kibali ndani ya muda usiozidi siku 90. Anapaswa kuku-

patia pasipoti yako baadaya kukamilika kwa taratibu hizo. 

Q6- Hivi inaruhusiwa kwa muajiri kukaa na pasipoti 
yako?

hana mamlaka hayo, lakini hata hivyo mwajiri wako anaweza kuwa na 

pasipoti yako tu ikiwa wewe utamuomba kufanya hivyo kwa maandi-

shi, lakini ni lazima akukabidhi pasipoti yako pale utakapo iomba.

Ikiwa muajiri wako amekataa kukupa pasipoti yako, basi unaweza ku-

fungua malalamiko yako polisi au kwa waendesha mashitaka.

Ikiwa muajiri amezuia pasipoti pasi ya wewe kuandika ombi kwake la 

kukaa na pasipoti yako basi sheria inamtia hatiani pamoja na kulipa 

faini isiyozidi riyal za Qatar 10,000.

Q7- Je unaweza kufanya kazi nchini Qatar pasi ya 
mkataba?
Kwa mujibu wa sheria mpya No. 21 ya mwaka 2015 inasimamia taratibu 

za kuingia na kutoka kwa wageni pamoja na kuishi, hivyo unapaswa 

kuwa viza ya kuingia kufanya kazi Qatar pamoja na kuwa na mkataba 

wa ajila. Kwa hivyo basi, kufanya kazi ya kuandika mkataba kati yako 

wewe na muajiri ni kinyume na sheria na kunaweza kukupelekea wewe 

kwenye hatari nyingi. Lakini hata hivyo, wafanya kazi ambao wameajil-

iwa kabla ya sheria mpya na wale ambao wanafanya kazi kwa muajiri 

pasi ya mkataba, kwa namna nyengine wanaweza badala ya kuingia 

kwenye migogoro na makosa ya jinai, kuthibitisha uhusiano wa kazi 

zao mbele ya mahakama husika kwa njia zote za uthibitisho.
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Lazima aondoke ndani ya siku tisa ikiwa kibali cha kuishi kimekwisha, 

kufutwa kwa sababu zozote zile, or lengo la kuingia kwake nchini lime-

kwisha.

Q13- Hivi inaruhusiwa kwako kuondoka nchini Qa-
tar na kumuashiria mtu mwengine kufuatilia kesi 
yako ya kazi mahakamani?

Baada ya kumuashiria mtu yeyote yule na kumuwezesha kufuatilia kesi 

yako, unaweza ondoka Qatar baada ya nguvu ya uwakili kuwa imeisha 

na na kuthibitishwa na Wizara ya sheria.

Q14- Ni wakati gani unapigwa marufuku ya kusafiri 
nje ya Qatar?

Unakuwa ni mwenye kuzuiliwa kusafiri nje ya Qatar ikiwa umesababi-

sha kesi ya makosa ya jinai (kuandika hundi pasi ya kuwa na akiba ya 

fedha – usalati na makosa mengine ya jinai) ikiwa mwana sheria mkuu 

wa serikali au mahakama kuchukuwa uwamuzi wa kuzuiliwa na kutosa-

firi kutokana na kuwa na uhusiano na kesi kama hizo.

Au ikiwa kesi ya kiraia imeletwa dhidi yako (kama vile madi ya deni la 

kiraia kama matokeo ya mikopo banki) na maamuzi yakachukuliwa na 

mahakama – kwa ombi la mdai la kukuzuia wewe kusafiri.

Hata hivyo, amri ya uhamisho unaweza kutolewa ikiwa masilahi ya 

umma yanahitaji hivyo, licha ya kuwepo kwa madai ya kiraia.

Unaweza kata rufaa mahakamani dhidi ya hukumu ya marufuku ya 

kusafiri kwenye kesi ya kiraia inayokukabili, ikiwa una akiba ya fedha 

unayotakiwa kulipa deni au umetoa dhamani ya kutosha kwa hilo.

- Tarehe ya kuanza kazi.

- Muda wa mkataba ikiwa muda wake unakubali kurekebishwa.

- Makubaliano ya mshahara na taratibu na tarehe ya kulipwa.

Maelezo Muhimu: pindi unaposaini mkataba mpya (kwa mara ya pili 

au ya tatu), mkataba lazima utoa tarehe ya kwisha kwa mkataba wa 

kwanza.

Q10- Ni wakati gani unatokea mgogoro kati yako 
na muajiri wako kuhusu uamuzi wa malipo yako, 
hivi uhisabiwa kwa tarehe ya mkataba au tarehe ya 
kuanza kazi?

Tarehe ya kuanza kazi lazima iwe bado ipo hai, sio tarehe ya mkataba, 

na kuashiria kuwa mkataba wa ajira hauelezei kinyume na hivyo.

Mfano: ikiwa tarehe ya kuanza mtakaba wako ni tarehe 01/01/2008, na 

tarehe ya kazi yako halisi ni 01/03/2008, kisha haki yako imehesamibi-

wa sawa na tarehe 01/03/2008.

Q11- Je wewe unaruhusiwa kuwa na kopi asili ya 
mtakaba wako?

Kuhifadhi nakala halisi ya mtakaba ni lazima. Kushindwa kuupata 

mkataba pia ni kosa kisheria za kazi, na lazima urejee kwenye ofisi ya 

chama cha wafanya kazi na kufungua malalamiko.

Q12- Ni wakati gani unalazimika kuondoka nchini?

Mgeni anapaswa kuondoka ikiwa hana kibali cha kuishi nchini.
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Q15- Sheria za Qatar inaweza kumuingiza mtu kwe-
nye jinai kwa kazi ya kulazimishwa au kutenzwa 
nguvu kufanya kazi?

 Ndiyo, kifungo cha muda usiozidi miezi sita na faini isiyozidi elfu tatu 

Riyal za Qatar au moja ya penalti hizi mbili itakuwa ni adhabu kwa yey-

ote yule ambaye amemlazimisha au kumtenza nguvu mtu kufanya kazi, 

ikiwa ya malipo au bila malipo.

Adhabu itakuwa ni kifungo cha muda usiozidi miaka mitatu, ikiwa 

muathirika ana umri wa chini ya miaka 16.

Lazima uifahamishe Wizara ya kazi au nenda moja kwa moja kituo 

kikuu cha usalama au kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, 

ikiwa umefanyishwa kazi kwa lazima. Lakini unaweza pia kulitaarifu 

Baraza kuu la taifa la utetezi wa haki za binadamu ili kupata usaidizi 

na ushauri. Angalia sura ya 13 ndani ya kijitabu hiki: Mamlaka na njia 

za mawasiliano.

9

SURA YA PILI:
AINA YA MIKATABA – 
YENYE KUKUBALI KU-
SAINIWA TENA – KUKOMA

10



Q1- Ni upi muda wa mtakaba? 

Kuna aina mbili za mikataba:

- Mkataba wa muda mfupi.

- Na mkataba wa muda mrefu.

Q2- Unamaana gani mkataba wa muda mfupi?

Wenyewe unamaanisha: ni kuahidi kufanya kazi maalumu kwa muajiri 

chini ya utawala wake na usimimamizi wake kwa muda uliokubalika 

ndani ya mkataba ambao huazidi miaka mitano, utaainiwa upya kwa 

muda au muda kama huo wa kwanza. Baada ya kwisha kipindi cha 

majaribio kilichowekwa ndani ya mkataba, eitha sehemu ya mkataba 

inaweza kujitegemea kusitisha mkataba kabla ya muda wake, kinyume 

na hivyo mkataba utakuwa umesitishwa kinyume na sheria, na kupewa 

upande mwengine haki ya kufidiwa kwa madhara yaliyojitokeza.

Q3- Nini maana ya mkataba wa muda mrefu?

Ina maana kuwa: ni kuahidi kufanya kazi maalumu kwa muajiri chini 

ya utawala wake na usimamizi wake kwa muda mrefu, eitha sehemu 

ya mkataba inaweza kusitisha mkataba wakati wowote pasi ya kutoa 

sababu baada ya kipindi cha kuwajibika na taarifa.

Q4- Ni upi muda wa taarifa ndani ya mkataba wa 
muda mrefu?

Ikiwa mkataba wa ajira ni wa muda mrefu, pande zote mbili zinaweza 

kusitisha mkataba huo pasi ya kutoa sababu, katika hali hiyo upande 

unaotaka kusitisha mkataba lazima utoe taarifa kwa upande mwengine 

au upande wa pili wa mkataba kwa kuandika yafuatayo:

- Kwa wafanya kazi ambao mishahara yao inalipwa kwa mwaka au kwa 

mwezi taarifa itatolewa kabla ya kusitishwa kwa mkataba kwa muda 

wa usiopungua mwezi mmoja ikiwa mkataba wa miaka mitano au chini 

ya hapo. Ikiwa kipindi cha mkataba kimeongezwa miaka mitano basi 

taarifa ya kusitishwa kwa mkataba itatolewa miezi miwili kabla.

- Kwa sura hiyo, kama ni wafanya kazi wenye kulipwa kwa kila siku 

au wale mishahara yao hulipwa sawa na uzalishaji wao wa kazi, basi 

taarifa ya kusitishwa mkataba zitatolewa kwa nyakati zifuatazo:

* Ikiwa kipindi cha huduma ni chini ya mwaka mmoja, taarifa ya kusit-

ishwa kwa mkataba italazimika kutolewa kwa uchache wiki moja.

* Ikiwa kipindi cha huduma si zaidi ya mwaka mmoja na chini ya miaka 

mitano, taarifa ya kusitishwa mkataba itabidi kutolewa kwa uchache 

wiki mbili.

* Ikiwa kipindi cha huduma ni zaidi ya miaka mitano, kipindi cha taarifa 

ya kusitishwa kwa mkataba kitakuwa kwa uchache mwezi mmoja.

Q5- Ni duru ipi ya kuchukuliwa kwenye hali ambayo 
mkataba wako umesitishwa pasi ya kukutana na 
kipindi cha kusitishwa mkataba?

Mtu ambaye mkataba umesitishwa pasi ya kuhesabiwa kipindi cha 

taarifa ya usitishaji mkataba basi atalazimika kulipwa fidia na upande 

wa pili wa mkataba sawa na mshahara wa mfanya kazi wa kipindi cha 

taarifa ya usitishwaji wa mkataba.
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Q6- Ni muda upi wa jaribio kwenye mkataba?

Muda wa kipindi cha jaribio kwenye mkataba kina maanisha ni kipindi 

cha muda ambao mfanya kazi anakuwa kwenye jaribio ili kuthibitisha 

uwezo wake wa kuendelea kufanya kazi, na lazima kipindi hicho ki-

sizidi zaidi ya miezi sita kutoka tarehe ya kuanza kazi. 

Muajiri anaweza kusitisha mkataba ndani ya muda huu wa kipindi cha 

majaribio, kwa sharti la kukupa taarifa yeye mwenyewe siku tatu kabla 

ya kusitishwa kwa mkataba.

Q7-Hivi inaruhusiwa kwa muajiri kukuajiri wewe ku-
fanya kazi ambayo haina makubaliano hapo kabla?

Anaweza, ikiwa hilo linazuia kutokea tukio la ajali, au kurekebisha ma-

tokeo ya ajali kwa kutoa haki zinazotokana na hilo.

Pia anaweza, ikiwa kazi inahitaji mtu kwa muda, na sio kwa kiasi ki-

kubwa cha tofauti na mfanya kazi asili na kutofanya ubaya kwenye haki 

zako, kwa sharti la kutopunguzwa mshahara wako.

Q8- Ni upi mkataba wa mafunzo ya ufundi?

Sheria ya kazi nchini Qatar inamtaka muajiri ambae amaeajiri wafanya 

kazi hamsini au zaidi kuwapa mafunzo kwa (5%) ya wafanya kazi wake 

wote Waqatar ambao wamesajiliwa na kitengo cha usajili wa wafanya 

kazi ndani ya Wizara ya kazi kulingana na kukubalika kwa programu za 

mafunzo Wizarani.

Mkataba wa mafunzo ya ufundi unapaswa kuandikwa, na kuhusisha 

aina ya kazi na taaluma, muda wa mafunzo, hatua zake, na kiwango cha 

fedha kinachotolewa kwa mwana kozi.

Pande zote zinaweza kusitisha mkataba wa mafunzo wakati wowote 

kwa sababu zinazokubalika, kwa sharti kwamba taarifa inatakiwa iwe 

imeandikwa kwa uchache siku saba kabla ya tarehe ya kusitishwa 

kwake.

Q9- Ni upi mkataba wa muda mfupi?

Mkataba wa muda mfupi ni asili ambayo inachukuliwa kwisha kwa 

kipindi cha kazi kilichopangwa, au ule unaoangazia kazi maalumu na 

kwisha kwa mafanikio ya hiyo kazi, kama vile mkataba unaokusanya 

muajiri na wafanya kazi kutoa huduma muda wa kipindi cha moja ya 

sherehe au mikutano au vinavyofanana na hivyo, au mkataba ulioku-

sanya mwajiri pamoja na mfanya kazi kufanya kazi ya marekebisho au 

kupaka rangi nyumba ya mwajiri.

Mkataba wa muda mfupi humalizika mwishoni mwa kazi iliyoainishwa 

na kukubalika kwenye mkataba. Ikiwa mwajiri hajatangaza utashi wake 

wa kusaini tena mkataba wako au kukuzimisha kisheria kwa mwajiri 

mwengine au kuhamisha udhamini, kisha lazima uondoke nchini kwa 

sababu lengo la mkataba limekwisha.

Q10- Hivi mkataba wako wa “muda maalumu” moja 
kwa moja unasainiwa upya ikiwa unaendelea na 
kazi baada ya kwisha kwa mkataba, pasi ya pingam-
izi la mwajiri?

Ikiwa mkataba ni wa muda maalumu na pande husika zimeendelea 

kutekeleza mkataba baada ya kwisha kwa muda wake pasi ya kuwa 
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wazi kwa makubaliano, kwa hali hiyo mkataba utakuwa ni wenye kuz-

ingatiwa kuwa ni wenye kusainiwa tena kwa kipindi kirefu cha muda 

kwa masharti yale yale, na kipindi cha kusainiwa upya kitakuwa kime-

kusanya kipindi kilichopita na kuhesabiwa kuanzia tarehe ya kuanza 

huduma ya mwajiri ndani ya kipindi cha kwanza.

Q11- ikiwa “kazi iliyohusishwa ndani ya mkataba” 
imekwisha na ufanyaji wako wa kazi unaendelea 
pasi ya pingamizi la mwajiri, je hili linazingatiwa 
kuwa mkataba umesainiwa tena upya?

Ikiwa mkataba ni wa utekelezaji wa kazi maalumu, basi mkataba utasita 

kwa kufanikishwa kwa kazi zake. Ikiwa kazi asili yake ni yenye kuku-

bali kusainiwa tena na mkataba unaendelea kuwa ni wenye kufanya 

kazi baada ya kazi iliyokubalika kukamilika, mkataba utakuwa umez-

ingatiwa ni wenye kusainiwa tena kwa kipindi kingine, mfano mkataba 

uliosainiwa utakuwa ni wa “muda maalumu”.

Kwa mfano: ikiwa mkataba kwa uhalisia wake ni wenye kukubali kue-

ndelea kusainiwa tena kama vile ilivyokubalika kwenye mkataba wa 

kufunga viyoyozi ndani ya nyuma 100, na maudhui ya mkataba ume-

kuwa kwenye vitu hivi ni kufungwa ndani ya nyumba kumi tu, na kazi 

ya kufunga imekamilika, lakini kazi inaendelea baada ya hapo, mkataba 

kwa hali hiyo utakuwa umezingatiwa kuwa umesainiwa tena kwa kip-

indi hicho hicho chini na misingi ile ile, na kubakia wa muda maalum.

Q12- Ni wakati gani inaruhusiwa kwako kusitisha 
mkataba wa ajira?

Unaweza kusitisha mkataba wako wa ajira ima wa muda maalumu au 

muda mrefu pamoja na kuhifadhi haki zako mpaka mwisho wa mafao 

ya huduma kwa kufuata kesi zifuatazo:

- Ikiwa mwajiri ni mwenye kukiuka wajibu wake wa mkataba, au kukiu-

ka sheria za kazi.

- Ikiwa wewe au mmoja wa familia yako amefanya shambulizi au ku-

fanya kitendo ambacho ni kinyume na maadili.

- Ikiwa mwajiri amefanya udanganyifu kwenye uhusiano ndani ya kip-

indi cha mkataba.

- Ikiwa kuna hatari ya kweli kwenye usalama wako au afya, kwa sharti 

kuwa mwajiri awe anafahamu ukweli wa hatari hii lakini hata hivyo ha-

jachukuwa hatua yeyote ya kuondoa hiyo hatari.

Q13- Hivi inaruhusiwa kwa mwajiri kukuwashia 
moto “kukuleta matatizo” na kusitisha mkataba 
wako pasi ya kupewa taarifa na pasi ya kukupatia 
mafao ya baada ya kazi?

Anaweza kufanya zaidi kwa kesi zifuatazo:

- Kuchafua haiba ya mtu mwengine au utaifa wa zaidi ya utaifa wako, 

au kuwasilisha karatasi za kufeli, nyaraka na vyeti, au ikiwa wewe ume-

fanya kosa na kupelekea upotevu wa sifa kwa mwajiri.

- Ikiwa umekiuka maelekezo zaidi ya mara moja kwa usalama wa wa-

fanya kazi pamoja na kupewa onyo kwa maandishi, kwa sharti kuwa 

maelekezo ni lazima uyafuate yaliyoandikwa na kubandikwa kwenye 

sehemu husika.
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- Kukiuka mkataba wako wa kazi au kukiuka sheria ya kazi kwa zaidi ya 

mara moja na kupewa onyo kwa maandishi.

- Ikiwa umegundulika wakati wa masaa ya kazi kuwa umeathirika na 

vidonge vya kulevya au ulevi.

- Kumfanyia uadui au unyama mwajiri wako, meneja au mmoja wa wak-

aguzi wako wakati wa kazi.

- Kurudia tena uwadui wako kwa wenzako hata kama ikiwa ulishao-

nywa kwa maandishi.

- Kutokuwepo kazini pasi ya sababu zinazokubalika kwa zaidi ya siku 

saba mfululizo au siku kumi na tano tofauti ndani ya mwaka.

Q14- Hivi inaruhusiwa kusitisha huduma yako 
wakati wa kipindi cha kuondoka kazi? 

Hakuna ruhusa ya kusitisha mkataba wako au kupewa taarifa ya kusit-

ishwa kwa huduma yako muda wa kipindi cha kuacha.

Q15- Ni wakati gani unatakiwa kulipa thamani ya 
tiketi ya safari?

Mwajiri anatakiwa kulipia tiketi ya safari wakati wa kuajiri na kuende-

lea mpaka mwisho wa mkataba wako, na mwajiri pia lazima kulipia 

thamani ya tiketi wakati unapochukuwa likizo ya mwaka ikiwa mkataba 

umeainisha hilo.

Lazima ulipe tiketi ya safari ikiwa utaacha kazi, au umejiuzuru kabla ya 

mwisho wa mkataba kwa sababu zisizokuwa za kisheria.

Mwajiri atalipa thamani ya tiketi kwa mkataba wa muda mrefu mwisho 

wa huduma.

Q16- Ni vipi unahesabu bonus ya mwisho wa hu-
duma?

Bonus ya mwisho wa huduma itatolewa ikiwa kipindi cha kazi ni cha 

mwaka mzima au zaidi, na inapasa kwa muda wote wa kazi, malipo 

haya yanapangiliwa na pande mbili, kwa sharti la kutopungua kiwango 

cha mshahara wa miezi mitatu kwa kila mwaka wa huduma.

Ikiwa haujakubaliana na rai ya mwajiri ya kupangilia muda wa miaka ya 

huduma, unaweza kufungua kesi katika kupangilia idadi ya miaka ya 

huduma ya kulipwa kwa bonus.
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SURA YA TATU
MISHAHARA – MASAA YA 
KAZI – SIKUKUU NA LIKIZO.

19

Q1- Ni upi msingi wa mshahara?

Mshahara utalipwa kwa ufanyaji wa kazi ndani ya kipindi cha muda 
maalumu, au kwa msingi wa muda mfupi, au kuzalisha, na kujumuisha 
malipo ya kila mwaka (kwa kuongezaka) tu.

Q2- Mshahara ni nini?

Ni mshahara asili ongeza posho zote bonus na malipo mengine, am-
bayo yatalipwa kulingana na ajira kwa aina na njia yeyote ya kuhesabu.

Q3- Ni upi mfumo wa kulinda mshahara (WPS)?

WPS ina maanisha ni programu ambayo inahitaji waajiri kuhamisha 
mishahara ya wafanya kazi wao kwenya taasisi ya kibiashara ya seri-
kali (kupitia akaunti ya mfanya kazi) ndani ya siku saba za malipo yao.

Q4- Ni nani mwenye mamlaka ya kusimamia WPS?

Kitengo cha ulinzi wa mshahara na ukaguzi cha Wizara ya kazi wenye 
kazi za usimamizi wa kampuni wanajukumu la kuhamisha mishahara 
ya waajiriwa wao na kuiingiza kwenye akaunti zao za banki.

Ukaguzi utakuwa kupitia kuingia kwenye mfumo wa tarakilishi kusima-
mia kuangalia ufuataji wa sheria wa makampuni.

Q5- Je kuna muda maalumu wa masaa ya kazi?
Ni masaa manane kwa siku, ikiwa ni pamoja na saa moja ya mapumziko 
(kusali – kula) pasi ya kuhesabiwa muda wa kupumzika ndani ya saa 
halisi za kazi.

Masaa sita kwa siku ndani ya kipindi cha mwezi mtukufu wa ramadha-
ni, pamoja na muda wa kupumzika ambao hauhesabiwi katika masaa 
halisi ya kazi.
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Q6- Mwajiri anaweza kukutaka kufanya kazi ndani 
ya muda wa kazi wa ziada?

Anaweza, kwa sharti kuwa masaa yote ya kazi kwa siku yasizidi masaa 
kumi, ukiondoa yale mahitaji muhimu sana ambayo yanahitaji kuen-
delea kwa kazi ili kuzuia hasara kubwa au kufanya marekebisho na 
kupunguza matokeo na athari za ajali iliyojitokeza.

Q7- Masaa ya ziada yanapaswa kuwa ni yenye 
kulipwa?

Ndiyo, mwajiri anapaswa kukulipa kwa kufanya kazi masaa ya ziada 
kwa uchache ni mshahara halisi ambao wa kawaida wa masaa ya kazi 
ongeza ongezeko la 25% la mshahara huu.

Mfano: ikiwa saa ya kawaida ya kazi ni Riyal 20, unapaswa kupewa 
Riyal 25 kwa kila saa moja ya kazi za nyongeza.

Q8- Je kuna aina maalumu ya kuendelea na kazi 
ambayo haiwezi kuingiliana wala kukatishwa na 
mapumziko?

Hili linaweza fanywa kwa kazi maalumu ambayo kwa kawaida inahitaji 
kuwa hivyo na ambayo itakuwa inapangiliwa kwa maamuzi ya Waziri 
husika; kama vile kazi za ulinzi. 

Q9- Je inaruhusiwa kwa mwajiri kukutaka kufanya 
kazi ndani ya wiki ya mapumziko?

Siku ya Ijumaa ni siku yako ya mapumziko ya wiki ukiondoa kwa wale 
wanaofanya kazi kwa shifti (kwa zamu). Unaweza kuwa umeajiriwa siku 
mapumziko ya kila wiki  ikiwa hali ya kazi inahita hivyo, kwa sharti 
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kuwa malipo utalipwa sawa na malipo mshahara halisi na kisha utafidi-
wa siku nyengine ya kupumzika, au utalipwa sawa na kiwango chako 
cha mshahara ongeza (150%).

Kwa mfano: ikiwa mshahari wako kwa siku ya kawaida ni Riyal 100, 
unapaswa kupewa kiasi cha Riyal 250 ikiwa utafanya kazi siku ya ma-
pumziko.

Huwezi kufanya kazi zaidi ya majuma mawili mfululizo hata kama 
utakuwa umekubali na kuwa tayari kufanya kazi kwa muda huo.

Ikiwa unafanya kazi kati ya 9pm na 3pm, mwajiri wako lazima alipe 
mshahara wako wa kawaida ongeza na nyongeza ya (50%), ukiondoa 
kwa wafanya kazi wa zamu.

Kwa mfano: ikiwa mshahara wako wa muda wa kawaida ni Riyal 50, 
unapaswa kupewa au kulipwa Riyal 75 ikiwa utafanya kazi kati ya saa 
tatu usiku mpaka saa tisa alfajiri.

Q10- Ni zipi siku za kawaida za sikukuu na zinapas-
wa kulipwa? 

Likizo zote za mwaka zinalipwa kama zile zifuatazo:

- Siku tatu za sikukuu ya Eid al-Fitr.

- Siku tatu za sikukuu ya Eid al-Adha.

- Siku moja ya sikukuu ya Taifa 18/12 kila mwaka.

- Siku tatu zinazopangiliwa na mwajiri.

- Ikiwa kanuni za kazi zinahitaji kwamba ufanya kazi ndani ya siku 
yeyote katika masiku haya ya sikukuu, basi ni lazima ufidiwe siku 
hizo.
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Q11- Ni muda gani inachukuwa likizo yako ya mwa-
ka?

Likizo yako ya mwaka yenye malipo ni hizi zifuatazo:

- Wiki tatu ikiwa kipindi chako cha huduma ni chini ya miaka mitano.

- Wiki nne ikiwa kipindi chako cha huduma ni miaka mitano au zaidi.

- Likizo yako ya mwaka inayotokana na kuumia itahesabiwa kwa 
muda ambao umeutumia kwenye huduma, kwa mfano: ikiwa bado 
una miezi sita mbele ya likizo yako ya mwaka, unaweza kupata nusu 
ya likizo yako.

Q12- Je unaweza kuhairisha au kuisukuma mbele 
likizo yako mpaka mwaka unaokuja?

Mwajiri atapanga likizo yako ya mwaka sawa na mahitaji ya kazi, na pia 
anaweza, kwa kukubali kwako wewe kugawa likizo, kwa sharti kuwa 
kila sehemu isizidi wiki mbili.

Mwajiri anaweza kuhairisha nusu ya likizo ya mwaka mpaka mwaka 
mwengine unaofuata mwaka wenye stahiki, kwa wewe kuandika ombi.

Huwezi kuacha haki yako ya likizo ya mwaka.

Malipo kamili ya posho yanalinganishwa na mshahara unaolipwa 
badala ya likizo.

Ikiwa mkataba wa ajira yako unamalizika kabla ya kuingia likizo, ni la-
zima ulipwe posho kamili sawa na mshahara wako wa siku za likizo.

Q13- Ni tarehe ipi inayapaswa kufanyika malipo ya 
likizo yako ya mwaka?
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Mwajiri analizimika kumlipa mfanya kazi mshahara wa likizo kabla ya 
mfanya kazi kuchukuwa likizo.

Q14- Ni zipi kanuni za likizo ya ugonjwa?

Likizo hii lazima itakuwa inatolewa tu baada ya miezi mitatu tokea tare-
he ya kwanza kujiunga na kazi.

Kuthibitisha ugonjwa kutakuwa ni kupitia cheti cha matibabu kutoka 
kwa daktari anaekubalika na mwajiri.

Utapata malipo yote ikiwa likizo ya ugonjwa haitozidi wiki mbili.

 Ikiwa likizo imeongezewa muda wa zaidi ya wiki mbili, utapata nusu ya 
mshahara wako kwa wiki zengine nne.

Ikiwa likizo imeongezwa kwa zaidi ya kipindi kilichoonesha kwenye 
paragrafu iliyopita, likizo itakuwa haina malipo, mpaka pale utakapo 
rudi kuanza tena kazi au kuajiriwa tena upya au kusitisha huduma yako 
ya kazi kwa sababu za kiafya.
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SURA YA NNE:
AJIRA YA WANAWAKE 
NA WATOTO WADOGO.

25

Q1- Je unapata malipo sawa na mwanaume pindi 
unapo fanya kazi hiyo hiyo aliyofanya mwanaume?
 Wewe unastahiki malipo au mshahara sawa na huyo mwanaume pindi 

unapo fanya kazi hiyo hiyo, na una fursa sawa na mwanaume kwenye 

mafunzo na kupandishwa cheo, na hiyo imezuiliwa kuajiriwa kwenye 

sehemu au kazi za hatari, ngumu hatarishi na madhara kwenye afya 

yako au maadili, au kazi zengine ambazo zinapangiliwa kutokana na 

maamuzi ya Waziri wa kazi.

Q2- Ni vipi uhesabiwa likizo ya ujauzito?
Likizo ya mfanya kazi mwanamke mjamzito uhesabiwa siku 50 pamoja 

na malipo kamili, kwa sharti kuwa ameshafanya kazi mwaka mzima 

kabla ya kuomba likizo yake, inakusanya kipindi cha kabla na baada ya 

kufikisha ombi, kwa sharti kuwa kipindi cha baada ya kufikisha ombi 

kisiwe chini ya siku thelathini na tano.

Ikiwa kipindi kilichobakia cha likizo baada ya kujifungua ni chini ya 

siku thelathini, basi unaweza kupewa likizo ya nyongeza kwenye likizo 

yako ya mwaka, lakini hata hivyo kipindi cha ziada kitakuwa ni chenye 

kuzingatiwa kama likizo isiyo na malipo.

Q3- Hivi ni sheria kumaliza mkataba wako ikiwa ka-
nuni za afya yako zinakuzuia wewe kurudi kufanya 
kazi tena kutokana na ripoti ya huko nyuma baada 
ya kumaliza likizo ya ujauzito?
Likizo ya ujauzito haitoathiri haki yako ya likizo za sikukuu.
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Q4- Ni vipi uhesabiwa likizo ya unjonjeshaji mtoto?
Una haki ya kuchukuwa mapumziko ya saa moja kwa siku (itakayo am-

uliwa na wewe mwenyewe) kwa kipindi cha mwaka mzima baada ya 

likizo ya ujauzito.

Q5- Ni upi umri mdogo wa kisheria wa ajira?
Ni miaka kumi na sita, kwa ruhusa ya baba au mlezi. Pia muhusika lazi-

ma apate idhini maalumu kutoka kitengo cha mambo ya wafanya kazi.

Ikiwa muhusika ni mwanafunzi wa Kiqatar, basi idhini na ruhusa ya 

Waziri wa elimu inahitajika.

Q6- Ni nafasi zipi au kazi zili zilizozuiliwa kufanywa 
na watoto wadogo?
Nafasi zote ambazo zinaweza kuumiza na kuleta madhara ya usalama 

wao, afya zao na maadili.

Q7- Ni upi udhibiti wa ajira kwa watoto wadogo?
Hali hiyo inaweza tu kufanyiwa kazi baada ya uchunguzi wa kimat-

ibabu kufanyika na kuthibitishwa na mamlaka husika ya kimatibabu 

na kuonekana kuwa anafaa kufanya kazi. Mmiliki lazima awe anafanya 

uchunguzi tena kwa uchache mara moja kwa mwaka.

Mwajiri atahifadhi kwenye faili la matukio cheti cha kuzaliwa, cheti cha 

uimara wa afya pamoja na vyeti vya uchunguzi wa mara kwa mara.

Kila mwajiri ambaye anatumia hali hiyo au zaidi ya hali hizo za kiafya 
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atawasilisha kwenye idara husika maelezo kuhusu swala la kazi kwa 

mtoto, kuanzia kazi yake tarehe ya kuajiriwa kwake, na kuwa na mael-

ezo ya wazi ya sehemu ya kazi juu ya masaa ya kazi ya mtoto anay-

otumia kazini pamoja na kipindi cha mapumziko.

28



SURA YA TANO5  
WAFANYA KAZI WA NDANI

29

5. Maelezo yote ya sura hii ni yenye kutokana na hukumu za sheria No. 15 ya mwaka 
2017 kuhusu taratibu na kanuni za wafanya kazi wa ndani.  

Q1- Ni nani mfanya kazi wa ndani?

Ni mtu halisi ambaye anatekeleza na kufanya kazi za nyumbani, chini 

ya usimamizi na uangalizi wa mwajiri, kwa malipo, kama vile dereva, 

mpishi, mtu wa bostani, mchunga watoto na kazi zinazo fanana na hizo.

Q2- Inaruhusiwa kukuajiri wewe pasi ya mkataba?

Unaweza tu kuajiriwa kwa maandishi na kuthibitishwa na idara, kisha 

kuandaliwa nakala tatu, nakala moja yako wewe mwenyewe, na nakala 

moja itakuwa kwa mwajiri, na nakala ya moja itahifadhiwa na idara 

husika ya Wizara ya kazi na ajira.

Mtu yeyote anaeajiri mfanya kazi pasi ya kuandika au kuwepo mkataba 

wa ajira atakuwa tayari kupokea adhabu ya faini isiyopungua Riyal 

(5000).

Q3- Ni lugha gani itatumika kwenye uandishi wa 
mkataba?

Mkataba wa ajira unalazimika kuandaliwa kwa lugha ya Kiarabu, na un-

aweza kuwa umefasiriwa kwa lugha nyengine. Ikiwa kutakuwa na hali 

ya kutokubaliana kati ya lugha mbili, basi lugha ya Kiarabu itachukuwa 

nafasi zaidi.

Q4- Ni maelezo gani yanatakiwa kuwemo ndani ya 
mkataba?

- Jina la mwajiri, utaifa wake na sehemu ya makazi. 

- Jina la mfanya kazi utaifa wake na sehemu ya makazi.
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- Aina na uhalisia wa kazi aliyoajiriwa mfanya kazi.

- Tarehe ya kuanza kazi na kipindi cha majaribio. Na kipindi cha ma-

jaribio kitakuwa na malipo, na kitakuwa kinapangwa na Waziri wa kazi 

na ajira6.

- Muda wa mkataba na muda wa kusainiwa tena pamoja na kwisha 

kwake.

- Mshahara uliokubalika na namna yake pamoja na tarehe ya kutoka 

kwake.

- Masharti yeyote au maelezo yaliyotolewa ni kulingana na masharti ya 

sheria No 15 ya mwaka wa 2017 ya wafanya kazi wa ndani.

Q5- Ni upi umri mdogo wa ajira?

Uajiri na ajira ya wafanya kazi kwa jinsia zote mbili wanaume na wa-

nawake ni kuanzia umri wa miaka kumi na nane na miaka sitini  60 ni ya 

kustaafu. Mwajiri ataadhibiwa kwa faini isiyozidi (10,000) ten thousand 

Riyal ikiwa atakiuka hilo.

Waziri wa kazi na ajira au muwakilishi wake anaweza kuondoa kikomo 

cha umri wa juu wa kazi.

Q6- Ni yepi majukumu ya mwajiri?

- Ni kutoa chakula na makazi vya kutosheleza, huduma za kutosheleza 

za afya, kuanzia vidonge vya matibabu na vifaa vya tiba ikiwa wewe 

mfanya kazi ni mgonjwa au umepata jeraha kutokana na kazi, pasi ya 

6. Tembelea Wizara ya kazi na ajira kwa kanuni zaidi.
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kugharamika gharama za kifedha juu yako wewe.

- Kushirikiana na wewe kwa njia ambayo atahifadhi heshima yako na 

usalama wa mwili wako.

- Sio kuhatarisha maisha yako au afya yako, au kukudhuru kimwili au 

kisaikolojia kwa njia yeyote ile.

- Hapaswi kukulazimisha wewe kufanya kazi muda wote wa kupumzi-

ka au siku zote za mapumziko ya wiki, labda pale patakapokuwepo 

makubaliano na mwajiri kwa upande mwengine.

- Mwajiri atalipa mshahara wa mwezi uliokubalika kwa sarafu ya Qatar 

mwishoni mwa kila mwezi, na sio zaidi ya siku tatu ndani ya mwezi un-

aofuata. Mwajiri wako hatoruhusu kufanyika malipo yako ya mshahara 

mpaka pale atakapo jiridhisha kuwa amehifadhi pesa kwenye akaunti 

yako ya banki au zimekufikia wewe mwenyewe zikiwa kamili chini ya 

makubaliano yanayosema kuwa umepokea malipo yako kamili. Mwajiri 

atalipishwa faini isiyopungua (10,000) ten thousand Riyal ikiwa ataki-

uka kufanya hivyo.

Q7- Ni halali kupunguza gharama za ajira kutoka 
kwenye haki yako?

Inazuiliwa kwa mwajiri kupunguza malipo yeyote au gharama zozote 

kutoka kwenye mshahara wako kwa sababu za kukugharamia wewe 

kuja nchini kikazi.

Mwajiri atalipishwa faini isiyozidi (10.000) ten thousand Riyal ikiwa 

atakwenda kinyume na hivyo.
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Q8- Je inaruhusiwa kwa mwajiri kukulazimisha ku-
fanya kazi nje ya Qatar?

Mwajiri wako anazuiliwa kukufanyisha kazi nchi ya Qatar pasi ya ridhaa 

yako moja kwa moja.

Ikiwa itabainika kuwa mwajiri wako atakulazimisha au kukuhamisha 

wewe kufanya kazi ndani ya nchi nyengine pasi ya ridhaa yako, basi 

kwa hali hiyo unaweza kusitisha mkataba wako kabla ya kumalizika 

kwa muda wako wa mkataba, pamoja na kuhifadhi kikamilifu haki zote 

zote za mwisho wa huduma. Pia utarudishwa nchini kwako asili au kui-

shi kwa gharama za mwajiri.

Unapaswa kwenda ofisi ya Uhusiano wa wafanya kazi au kituo kikuu 

cha polisi ili kupeleka malalamiko. Pia unaweza kuwa karibu na Baraza 

la Taifa la haki za Binadamu ili kupata ushauri na msaada zaidi.

Q9- Je siku zote kuna muda maalumu wa kazi za 
ndani?

Muda wa juu wa kazi za ndani kwa siku ni masaa kumi, ikiwa hakuna 

makubaliano tofauti na hayo, ikichanganya ndani yake na vipindi vya 

ibada, mapumziko na muda wa kula chakula, vipindi hivi havipaswi 

kuhesabiwa kwenye masaa ya kazi.

Mwajiri ataadhibiwa kwa kulipishwa faini isiyozidi (5,000) five thousand 

Riyal ikiwa atakwenda kinyume na taratibu hizi.

Q10- Je una haki ya kupewa likizo ya wiki kama 
mfanya kazi wa ndani?
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Ndio, una haki ya kupewa likizo ya wiki isiyopungua masaa ishirini na 

manne mfululizo, masaa haya yanapaswa kupitishwa na mwajiri ndani 

ya mkataba wa kazi.

Mwajiri atalipishwa faini isiyopungua pia (5,000) five thousand Riyal 

ikiwa atakwenda kinyume na taratibu hizo zilizo ainishwa hapo juu.

Q11- Je una haki ya kupata likizo ya mwaka ukiwa 
kama mfanya kazi wa ndani?

- Ndio, kwa kila mwaka wa kazi una haki ya kupewa wiki tatu za likizo 

ya mwaka, unaweza kuichelewasha na kuteua tarehe na sehemu unay-

oikusudia, ikiwa hakuna makubaliano tofauti na hivyo pasi ya kugusa 

haki yako.

- Pia una haki ya kupewa tiketi ya kwenda na kurudi nchini kwako asili 

au sehemu unayoishi ikiwa umetumikia kazi kwa miaka miwili, kutumia 

likizo yako yote au kile ulichokiacha, ikiwa ni safari ni ya mwisho, basi 

utapewa tiketi moja tu ya kwenda nchini kwako au sehemu ya kuishi.

Mwajiri atalipishwa faini isiyozidi (5,000) five thousand Riyal ikiwa 

atakiuka haya yaliyo ashiriwa hapo juu.

Q12- Je una haki ya kupewa fidia kutoka na kupata 
ajali kazini ukiwa kama mfanya kazi wa ndani?

Fidia yako ya kuumia kazini itakuwa kulingana na masharti ya sheria 

wafanya kazi No. 14 ya mwaka 2004.

* Angalia sura ya 7 ndani ya kijitabu hiki – ajali za kazini na mambo ya 

fidia.
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Q13- Je una haki ya kupata haki zako baada ya hu-
duma kwa mfanya kazi wa ndani?

- Mwajiri atakuwa na jukumu la kulipa malipo ya mwisho wa huduma 

kwa mfanya kazi wa ndani ambaye ametumika kwa uchache mwaka 

mmoja wa huduma kama vile mwaka unaoishia 22 August 2017, tarehe 

iliyopo kwenye sheria No. 15 ya mwaka 2017 kuhusu wafanya kazi wa 

ndani wana haki ya kulazimisha. 

- Malipo haya yatapangwa ndani ya makubaliano ya pande zote mbili, 

utolewaji wake unatakiwa kwa uchache mshahara wa wiki tatu kwa 

kila mwaka aliufanya kazi. Mfanya kazi wa ndani atakuwa na haki kwa 

kuugawa mwaka zidisha kwa kipindi alichotumikia. Mwajiri atakuwa na 

haki ya kupunguza pesa za ziada ambazo anazolipa kwa mfanya kazi.

- Mwajiri atakuwa ni mwenye kuadhibiwa pamoja na faini isiyozidi 

(5,000) five thousand riyal ikiwa atakiuka vipengele hivi vilivyo ashiri-

wa.

Q14- Je inaruhusiwa kwa mwajiri mwisho wa hu-
duma kuzuia mafao?

Mwajiri anaweza kumfukuza kazi mfanya kazi wa nyumbani pasi ya 

haya kumpa onyo, na bila pia hata ya kumpa mafao ya mwisho wa 

huduma ya mwaka ya kazi ambayo ameachichwa, ikiwa mfanya kazi 

hajatimiza majukumu yaliyotajwa katika masharti ya sheria No. 15 ya 

mwaka 2017 inayohusu wafanya kazi wa kazi za ndani au mkataba wa 

kazi. 
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Q15- Ni yepi majukumu yako ya lazima ukiwa kama 
mfanya kazi wa kazi za ndani?

- Kufuata sheria za nchi, mila za kijamii na tamaduni, kama vile dini na 

maadili.

-  Kufanya kazi muliyokubaliana, na kazi zengine zozote ambazo zina-

takiwa kufanywa kwake, kwa uaminifu na usahihi.

- Kukinga na kulinda siri za mwajiri, pesa na mali zengine, na wale 

wanaoishi pamoja nay eye, wageni wake, kuepusha madhara yeyote 

kwenye maslahi ya mwajiri, na kuwa makini vyote vya hapo juu.

- Kufuata maelekezo ya mwajiri pamoja na amri zake, na wale anaoishi 

nao kwa njia nzuri, isipokuwa wanapovunja sheria au mkataba wa kazi, 

au kuhatarisha maisha yake, fedha au maisha au fedha za upande wa 

tatu.

- Kulinda vitu ambavyo vimekabidhiwa kwa mfanya kazi kwa ajili ya 

kazi yake, na kushuhurikia vitu ambavyo kwa kawaida wanavitumia, na 

kuvirudisha kwa mwajiri pale anapo maliza huduma.

- Epukana kazi yeyote na wengine, iwe kwa malipo au hapana, kinyume 

na masharti ya sheria au kanuni zinazo tumika nchini.

- Shirikiana vizuri na mwajiri, familia yake na watu wanaoishi nay eye, 

na kujiepusha kuwadhuru hasa watoto wadogo na wazee.
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Q16- Je unaweza kumaliza mkataba wa kazi kabla 
ya muda wake pamoja na kulinda mafao yako yote 
ya baada ya huduma?

Ndio, unaweza, kwa moja ya kesi zifuatazo:

- Ikiwa mwajiri hakutimiza wajibu wake hasa yale ya ndani ya sheria ya 

kazi au yale yaliyo kwenye mkataba wa kazi.

- Ikiwa mwajiri, au mtu aliyepewa mamlaka ya usimamizi na mwajiri, 

amefanya udanganyifu wakati wa kuandaa mkataba na mfanya kazi 

kuhusiana na masharti ya ufanyaji kazi.

- Ikiwa mwajiri au mmoja wa wana familiya yake amefanya uadui au 

shambulizi kwa mfanya kazi, na kumdhuru mfanya kazi kwenye maisha 

yake. 

- Katika tukio lenye hatari sana ambalo linahatarisha usalama wa mfan-

ya kazi au afya yake, kwa sharti kuwa mwajiri alikuwa akijua hatari hiyo 

lakini hata hivyo hakushughurishwa na kazi za kuitoa hatari hiyo.

Q17-  Ni vifungu gani vinavyopaswa kutumika kati-
ka tukio la mgogoro kati ya mfanyakazi na mwajiri?  

Mgogoro unaoibuka kati ya mwajiri na mfanya kazi wake, unahusiana 

na taratibu za masharti ya sheria au mkataba wa kazi yaliyoainishwa 

kwenye sura ya kumi na moja pamoja na masharti ya sheria za kazi 

yaliyoainishwa hapo juu.
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SURA YA SITA
USALAMA KAZINI, AFYA NA HU-
DUMA YA JAMII
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Q1- Ni wajibu gani wa mwajiri katika kuimarisha us-
alama wako?

Mwajiri au mwakilishi wa mwajiri anapaswa kuanza kuwafahamisha 

wafanya kazi wote juu ya hatari za kazini pamoja na hatari ambazo 

zinaweza kutokea hapo baadae na kawafahamisha hatua za usalama 

ambazo zinapaswa kuchukuliwa kwa ajili ya kujilinda na kutoa taarifa 

hizo sehemu ya wazi, maelekezo yake yakusanye maana ya usimamizi 

na uangalifu kazini, afya na usalama kwa ajili ya kuwalinda wafanya 

kazi kutokana na hatari ambazo zinaweza kuwatokea wakati wa ufan-

yaji wao wa kazi.

Mwajiri atachukua hatua za tahadhari zote kwa ajili ya kuwalinda wa-

fanya kazi wakati wa ufanyaji wao kazi kutokana na kuumia au ugonjwa 

ambavyo vinaweza tokana na ufanyaji kazi kwenye ofisi yake ya kazi, 

au kutokea ajali yeyote ile, itakayotokana na kasoro au kuvunjia kitu 

kwenye mashine na mitambo mengine ya kazi.

Mwajiri hawezi kumbebesha mzigo mfanya kazi au kumpunguzia msha-

hara wake kiasi chochote kile kwa sababu ya kutoa tahadhari hizi.

Mwajiri atachukuwa mazingatio yenye kuweza kuchunga usafi pamo-

ja na hewa safi sehemu za kazi na kuimarisha mwanga nzuri na maji 

safi, pamoja na miundo mbinu ya maji taka, kwa mujibu wa kanuni na 

maamuzi yanayotolewa na mamlaka husika katika swala hili.

Mwajiri anayeajiri idadi ya wafanya kazi kuanzia watano mpaka ishirini 
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na tano atawaandalia kisanduku cha dawa za huduma ya kwanza 

kikiwa na dawa zana na vifaa maalumu vilivyothibitishwa na mamlaka 

husika. Kisanduku hiki kitawekwa sehemu ya wazi ndani ya sehemu ya 

kazi na kitakuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya wafanya kazi. Utumiaji 

wa kisanduku hiki wafanya kazi watapewa mafunzo ya namna ya kutoa 

huduma ya kwanza.

Ikiwa idadi ya wafanya kazi imezidi zaidi ya ishirini na tano kisanduku 

kitahusishwa kwa vikundi vya wafanya kazi kwa kuanzia wafanya kazi 

watano mpaka ishirini na tano.

Ikiwa idadi ya wafanya kazi kwenye sehemu ya kazi imezidi zaidi ya 

wafanya kazi mia moja mwajiri atalazimika muda wote wa kazi kuleta 

muuguzi rasmi ndani eneo lake la kazi kwa ajili ya kutoa huduma za 

afya kwa wafanya kazi.

Ikiwa idadi ya wafanya kazi ni zaidi ya wafanya kazi mia tano, mwajiri 

atawawekea wafanya kazi wake kliniki kwa uchache itafanya ikiwa na 

daktari pamaoja na muuguzi.

Vipimo vitakuwa vinafanyika kwa wafanya kazi wanaopatwa na ajali 

pamoja na kuumwa kwenye harakati mbali mbali za kazi ndani ya 

nyakati sahihi zinazohusika na kazi  kwa mujibu wa hatua zilizowekwa 

na mamlaka husika zinazoelezea aina ya upimaji na nyakati za kufanyi-

ka kazi hiyo ya upimaji. 

Mwajiri atahifadhi majibu ya vipimo ndani ya faili linalohusu wafanya 

kazi.
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Ikiwa matokeo ya uchunguzi yataonesha kuathirika kwa mfanya kazi 

na ugonjwa, mwajiri ataitaarifu Idara juu ya hali hiyo ndani ya siku tatu 

tokea tarehe ya kuonekana kwa tatizo hilo.

Mwajiri ikiwa wafanya kazi aliyowaajiri wanafanya kazi nje ya mji am-

bapo njia za kawaida za usafiri zikawa hakuna basi atawaongezea 

pamoja na huduma zifuatazo:

• Usafiri sahihi wa kwenda kazini, malazi mazuri au vyote viwili.

• Maji safi

• Chakula kizuri au njia za kupata hizo.

Maeneo haya yatahusishwa kwa maamuzi ya Waziri husika.

Mwajiri akiajiri wafanya kazi hamsini au zaidi atawaongezea huduma 

za kijamii zinazopangiliwa kwa maamuzi ya Waziri pamoja na kuzin-

gatia na eneo la kazi, mazingira yake na idadi ya wafanya kazi kwenye 

sehemu hiyo.

Ikiwa mwajiri amefeli kuchukuwa kama vile tahadhari, au ikiwa kuna 

eneo lenye hatarishi kubwa kwenye afya au usalama wa wafanya kazi, 

Idara husika ndani ya Wizara ya kazi na ajira itajiridhisha na kuifik-

ishia taarifa hizi ofisi ya Waziri ili kutoa maamuzi sahihi ya kufunga 

kwa sehemu hiyo ya kazi ima yote au sehemu tu, au kufunga mashine 

moja au zaidi, mpaka sababu ya hatari itakapoondoka, kwenye kesi 

hiyo mwajiri atawalipa mishahara ya wafanya kazi kwa muda wote wa 

kipindi cha kufungwa.
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* Kumbuka: ikiwa wewe unafanya kazi nchini Qatar katika eneo la ujen-

zi na miundo mbinu, angalia maelezo zaidi kwenye sura ya tisa kuhusu 

wafanya kazi wa sehemu ya kazi

Q2- Ni nini majukumu yako ili kudumisha usalama 
wako kazini?

Mfanya kazi hatochukuwa hatua yeyote au uasi kwa nia ya kudhoofi-

sha na kukwamisha utekelezaji wa maelekezo ya mwajiri kuhusu uhi-

fadhi wa afya za wafanya kazi au kupata usalama wao au kwa nia ya 

uharibu au kuvunja vifaa vyovyote vile au zana zilizoandaliwa kwa 

malengo haya.

Mfanya kazi atatumia vifaa vya ulinzi na sare iliyoandaliwa kama alivy-

opewa na mwajiri na kutii maelekezo yote ya mwajiri yanayo kusudia 

kumlinda mfanya kazi kutokana na majeraha na magonjwa.
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Q1- Ni ipi ajari ya kazini?
Ni kuumia kuliko sababishwa na ajari wakati wa kufanya majukumu 
yako au kwa sababu ya hayo majukumu. Inaweza pia kutokea ukiwa 
ukielekea kazini au njiani wakati unarudi kutoka kwenye kazi zako, kwa 
sharti la kwenda kwenye kazi au kurudi kutoka kwenye kazi kusiin-
giliane au kubadilishwa na safari yako ya kila siku ya kwenye sehe-
mu yako ya kazi, kwa maana iwe safari yako ya kawaida ya kila siku 
ya kwenda kazini kusiingiliane na safari nyengine isiyokuwa hiyo ya 
kwenda kazini au kutumia usafiri unaojua wewe bila sababu ya msingi 
tofauti na usafari uliopangwa na kituo cha kazi.

Kifo pia kinaweza kuwa ni matokeo ya kuumia kazini, na warithi wa 
kisheria wana haki ya kupewa fidia kutokana na hali hiyo.

Q2- Ni hatua zipi za kuchukuliwa ikiwa imetokea ku-
umia au kifo?
Ikiwa mfanya kazi amefariki wakati wa kazi au kifo chake kimetokana 
na kazi au kutokana na kujiuguza kuliko tokana na kuumia akiwa ka-
zini, mwajiri au anayekaimu nafasi ya mwajiri lazima kwa haraka sana 
kutoa taarifa polisi pamoja na Idara ya maswala ya ajali na matukio.

Taarifa itakusanya jina la mfanya kazi, umri wake, kazi yake, anuwani 
pamoja na utaifa wake, taarifa fupi ya tukio na hali zake, na hatua zilizo-
chukuliwa katika kurekebisha au kutibu tatizo hilo.

Baada tu ya kupokelewa kwa taarifa hiyo, polisi watafanya uchungu-
zi muhimu na kutafuta ushuhuda wa mashahidi wa tukio, mwajiri au 
anaye kaimu nafasi ya mwajiri pamoja na maelezo ya mtu aliyeumia ka-
zini vitaandikwa kwenye rekodi, ikiwa kesi yenye inaruhusu kufanyika 
hivyo. Taarifa lazima ioneshe namna ya tukio lilivyotokea kazini.
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Baada ya kukamilika kwa uchunguzi, polisi itatuma kopi ya repoti yao 
kwenda Idarani na kopi nyengine kwenda kwa mwajiri, na idara in-
aweza kutaka kukamilishwa kwa uchunguzi ikiwa huo uchunguzi ume-
onekana ni muhimu sana.

Q3- Ni hatua gani ya kuchukuliwa ikiwa umelazi-
mishwa kufanya kazi ukiwa na jeraha ambalo kwa 
jeraha hilo hutakiwi kurudi kazini?
Ikiwa kuna tatizo limetokea kati yako na mwajiri kama kuonekana uwe-
zo wako wa kurejea kazini au masuala mengine ya matibabu yanayohu-
siana na kuumia, ugonjwa, au tiba iliyopangwa au inayoendelea, Idara 
itarejea mamlaka husika ya tiba, ambapo maamuzi yake kwa utaalamu 
wake ndio yatakuwa maamuzi ya mwisho.

Matibabu sahihi yatakuwa kwa gharama za mwajiri, kama vile ilivyoain-
ishwa na mamlaka husika ya mambo ya afya..

Utapokea mshahara kamili muda wa matibabu yako mpaka miezi sita. 
Ikiwa matibabu yatachukuwa muda wa zaidi ya miezi sita, utapokea 
nusu ya mshahara wako mpaka utakapo rejea kikamilifu au kuwa na 
ulemavu wa kudumu.

Ulemavu wa jumla na wa kudumu unazingatiwa kama maswala ya kifo 

kwenye masharti ya fidia7.

Q4- Je, ni jambo la kisheria katika baadhi ya kesi 
mtu kukataa fidia yako au fidia ya kifo 
Ndio, ni swala la kisheria ikiwa umegundua una jeraha lililotokana na 

7. Tafadhali rejea kwenye ajali za kazini kwenye jedwali 1 na jedwali 2 la sheria za kazi No. 14 ya mwaka 
2004.
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wewe mwenyewe au chini ya ushawishi wa madawa ya kulevya au ki-
levi wakati wa kuumia au kifo na hivi vikathibiti kama ndio sababu ya 
kuumia au kifo. Lakini pia ni swala la kisheria ikiwa utakataa kufanya 
uchunguzi pasi na sababu sahihi au kukataa kufuatilia matibabu yali-
yopangwa kwa ajili yako na bodi ya matibabu, au kwa makusudi kup-
inga maelezo ya mwajiri wako kuhusu hatua za usalama au kupuuzia 
kukubwa katika swala hilo.  

Q5- Ni kipindi gani cha kulipa fidia? 
Mwajiri analazimika kulipa fidia ndani ya kipindi cha siku kumi na tano 
tokea tarehe ya mfanya kazi kuthibitishwa kuwa mlemavu, au majibu 
na hitimisho la uchunguzi yakaonesha kuwa ulemavu uliosababishwa 
na kazi.

Mwajiri analazimika kulipa fidia ya kifo kwa katibu fedha wa mahaka-
ma, ndani ya kipindi cha siku kumi na tano tokea kutokea kifo au tarehe 
ya hitimisho la uchunguzi uliothibitisha kuwa tukio la kifo linamfunga-
mano wa kusababishwa na kazi.

Q6- Je yawezekana kwako kupoteza haki yako ya 
fidia ya ulemavu au warithi wako kupoteza haki ya 
fidia ya kifo?
Utapoteza haki yako ya kulipwa fidia ya ulemavu au kifo kazini baada 
ya mwaka mmoja kupita tokea kutoka kwa ripoti ya mwisho inay-
oelezea tukio la ulemavu, au mwaka mmoja kupita tokea tarehe ya kifo.
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Q1- Je una haki ya kujiunga na Jumuiya zozote za 
Wafanya Kazi?
Katika kila sehemu iliyoajiri wafanya kazi thelathini 30 au zaidi 
ya hao, “Kamati ya Pamoja” itapaswa kuundwa, ikiwa na wa-
jumbe kwa upande wa mwajiri na wengine kwa upande wa 
wafanya kazi, na kamati yenyewe inapaswa kufahamika kuwa 
nusu ya wajumbe wa kamati watakuwa ni wawakilishi wa 
upande wa mwajiri, na nusu nyengine ya wajumbe ni watawak-
ilisha upande wa wafanya kazi.

Waajiriwa wa kila kituo cha kazi lazima wateue wawakilishi wao 
kwenye kamati ya pamoja kwa uchaguzi wa moja kwa moja8. 

Kamati ya pamoja itatafiti na kuzungumzia maswala yote ya-
nayohusiana na kazi kwenye soko la ajira, ikiwa ni pamoja na 
jumuiya ya kazi, njia ya kukuza na kuongeza uzalishaji na kule-
ta maendeleo zaidi, kuboresha uzalishaji, program za mafunzo 
kwa wafanya kazi pamoja na njia za kuzia hatari, na uboreshaji 
wa kiwango cha kufuata sheria za afya na usalama wa kazi na 
maendeleo jumla ya tamaduni za wafanya kazi.

Jumuiya za kazi hasiruhusiwi kujiunga na harakati zozote zi-
nazotokana na siasa pamoja na dini, au kuandaa, kupirinti au 
usambazaji wa machapisho ambayo yenye kudhuru nchi au 
misingi ambayo ipo, au kujiunga kwenye ubazazi wa kifedha 
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JUMUIYA ZA WAFAN-
YA KAZI NA MIGOMO
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8. Tafadhali ili kufahamu kanuni na taratibu za uwanchaa na hatua za mchakato wa uchaguzi rejea kwe-
nye mamlaka husika ndani ya Wizara ya kazi na ajira.
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au kukubali michango na misaad pasi ya kuthibitishwa na Wiz-
ara ya kazi na ajira.

Q2- Ni zipi kanuni za mgomo?

Inawezekana kufanya mgomo ikiwa robo tatu ya wajumbe 
wote wa kamati ya wafanya kazi wamekubali kufanyika hilo, na 
baada ya mwajiri kutanabahishwa wiki mbili kabla kufanyika 
mgomo. Kuongezea waandazi wanapaswa kupata uthibitisho 
na ridhaa ya Wizara ya kazi, ambayo itashirikiana na Wizara 
ya mambo ya ndani kupitisha muda na sehemu ya kufanyika 
mgomo, maeneo ya serikali au maeneo ya watu binafsi kuto 
haribiwa au kuathiriwa usalama wa maeneo hayo. 

Ni marufuku kwa ujumla kufanya mgomo au kwenye taasisi 
muhimu kama vile ya gas, petroli na viwanda vinavyotokana na 
nishati hizo, shirika la uzalishaji umeme, maji, bandari, uwanja 
wa ndege, hospitali pamoja na huduma za usafiri.

Ni marufuku kupangilia kuandaa na kuchochea migomo am-
bayo inauwezekano wa kufikiwa maelewano au suluhu kati ya 
wafanya kazi na mwajiri kwa mujibu wa kanuni za sheria.
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KWANZA: MASHARTI YA UKAAZI

Q1- Zipi taratibu za lazima za makazi mazuri?

Taratibu kanuni na sifa za makazi ya wafanya kazi wa vitengo vya ujen-
zi ni hizi zifuatavyo:

Katika vyumba vya pamoja, eneo analopewa kila mfanya kazi lisiwe 
chini ya zaidi ya mita 4.

Katika kila chumba cha wafanya kazi zaidi ya wanne lazima iwe ni ny-
umba kwenye kambi za makazi ya kawaida, na wafanya kazi wanane 
wataishi kwenye sehemu ya makazi ya muda.

Haipaswi kutumia sehemu za kuingilia sehemu za ukumbini sehemu za 
dali sehemu kuba kama maeneo ya kuishi wafanya kazi.

Madirisha lazima yawe na nyaya ili kuepusha wadudu wadogo wadogo 
kama vile mbu na wengineo au vumbi kuweza kuingia ndani ya makazi 
ya wafanya kazi.

Vyumba lazima view na hewa nzuri na view pia na mwanga asilia unain-
gia ndani pamoja na kuwepo umeme wa kutosha.

Q2- Ni fenicha gani na vifaa vipi kwa mfanya kazi 
anapaswa kupewa ndani ya makazi?

- Vitanda pamoja na magodoro na yakiwa na foronya zinazofaa na mak-
abati ya kuwekea nguo. Vitanda viwili kwa pamoja haviruhusiwi.

- Kuwepo na viyoyozi vya kutosheleza pamoja na feni za upepo.

51

- Wapewe mashine moja ya kupozea maji baridi kwa kila wafanya kazi 
20 pamoja na kupewa chujio (filter) tatu za maji safi, chujio za nyuzi 
nyuzi au waya haziruhusiwi.

- Friji kwa ajili ya kuhifadhia chakula, ukubwa wa friji utategemea idadi 
ya wafanya kazi.

- Debe la kutupia taka pamoja na mfuniko wake, na mifuko migumu ya 
taka.

- Mwajiri analazimika kumwajiri mtu wa usafi wa nyumba ya makazi, 
na kuwepo msimamizi wa kumpa taarifa mwajiri kuhusu kufanyika 
marekebisho ya kiufundi yanayo hitajika kwenye hayo makazi.

- Kuwepo na kibox cha dawa za huduma ya kwanza, pamoja na anti-
septiki za kutosha kwa maana ya aina ya kemikali inayozuia kukua kwa 
bakteria kwenye jeraha, ngozi na kadhalika, na bandeji.

- Choo kimoja chenye kuingiza hewa safi pamoja na mwanga wa kuto-
sha na hita moja ya kuchemshia maji ya moto kwa kila wafanya kazi 8.

- Mwajiri lazima kudumisha mazingira mazuri ya makazi, na hakuna 
makato wala punguzo lolote la fedha kwa ajili ya gharama za mareke-
bisho ya ufundi au kukata kutoka kwenye mishahara ya wafanya kazi.

Q3- Ni masharti yepi ya makazi ya muda mfupi?   

Kaukumbi wa kulia chakula pamoja na fenicha za kutosha sawa na 
idadi ya wafanya kazi wanaoishi kwenye makazi ya muda pamoja na 
kuwekewa nyavu za mlangoni madirishani, sambamba na wavu wa ku-
zuia wadudu wadogo wadogo.
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Ikiwa kuna wafanya kazi zaidi ya 100 kwenye hayo makazi, basi chum-
ba cha kutumika kwa ajili ya kutolea huduma ya kwanza lazima kihu-
sishwe na uwepo wa nesi.

 Mifumo sahihi kwa ajili ya kuondoa maji taka na takataka mara kwa 
mara, pamoja na vyumba ukaguzi.

Si jambo la kisheria wafanya kazi kutumia hayo makazi kwa malengo 
mengine.

Mwajiri anatakiwa kuweka au kufunga kengele ya ishara ya tukio 
la moto pamoja na mtungi wa kuzimia moto pamoja na maelezo ya 
matumizi yake.

Makazi lazima yaambatanishwe na masanduku ya huduma za kwanza 
pamoja na bandaji za kutosha na kemikali za kupambana na bacteria 
kwenye ngozi jeraha na kadhalika.

PILI: MAMBO YANAYOHUSIANA NA MAHALI YA 
KAZI:

Q1- Ni namna gani utafahamu kanuni na tataribu za 
sehemu unayoifanyia kazi?

Mwajiri ambaye anaajiri wafanya kazi kumi au zaidi ya kumi lazi-
ma aoneshe kanuni na taratibu za sehemu ya kazi kwenye ubao wa 
kuoneshea ndani ya warsha. Ubao huo utapaswa kuning’inizwa sehe-
mu inayofahamika na kuonekana kwa urahisi. Kanuni hizo ni sehemu 
ya mkataba kati ya mfanya kazi na sehemu ya kazi.
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Q2- Kipi unapaswa kufanya katika hali ya hatari ya 
usalama wako kazini?

Ni lazima na ni jambo la kisheria kumfahamisha mwajiri wako kuhusu 
hatari hii, ikiwa hakuna jibu lolote toka kwa mwajiri, unapaswa ku-
wataarifu wakuu wa Idara ya mambo ya kazi na kuwafahamisha hiyo 
hali. Lakini pia unaweza kulitaarifu Baraza la Taifa la kutetea haki za 
binadamu kwa ushauri na msaada zaidi.

Q3- Je ni sheria kwa mwajiri kukuhitaji kumfanyia 
kazi yake binafsi kwenye kituo cha kazi?

Ni jambo lisiloruhusiwa kwa mameneja na wakurugenzi kukutaka ku-
fanya kazi binafsi, na hawawezi kukutukana au kukudhuru.

Q4- Ni zipi kanuni za usalama kazini?

Sheria ya kazi na huduma inaamrisha katika swala hili ulazima kwa 
waajiri kuchukuwa tahadhari zote muhimu kwa ajili ya usalama wa se-
hemu ya kazi. Yaliyo muhumi katika haya yanajumuisha yafuatayo:

• Mwajiri lazima akutaarifu kazi zote zenye hatarishi na zenye hatari na 
wewe ni lazima uwe na ufahamu wa hatua zote za tahadhari za kuku-
linda wewe dhidi ya hatari hizo hatarishi kwa kutumia lugha ambayo 
wewe unaifahamu.

• Mwajiri anapaswa kukupatia mavazi ya kinga na dhana za kujilinda 
na hatari.

• Ikiwa kuna uwazi au mashimo sehemu ya kazi ambayo watu wa-
naweza kutumbukia au kuangukia humo au yanaweza kuwa ni chanzo 
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cha hatari, basi uwazi huo au shimo hilo lapaswa kuzungushiwa na 
wigo wa kamba za ulinzi.

• Ikiwa kuna majukwaa sehemu ya kazi, basi yanapaswa kujengwa kul-
ingana na maelezo ya kiufundi, lazima yawe na uzio pamoja na njia 
sahihi ya kupandia.

• Ngazi za kudumu lazima ziwe zimetengenezwa kwa vitu visivyotereza 
pamoja na kuwa na alama za tahadhari.

• Jukwaa lazima lijengwe kwa vifaa imara, liwe na nafasi ya kutosha 
pamoja na uzio na vitu salama vya kulinda wafanya kazi kudondoka.

• Tahadhari lazima ichukuliwe muda wa kutumika kwa vitu vya kupazia 
sauti pamoja na mitikisiko, kama vile kuwapa wafanya kazi vitu vya 
kulinda usalama wa masikio, na kuhakikisha kuwa sauti sio zaidi ya 
viwango vinavyoruhusiwa na kwa nyakati ndefu.

• Maeneo yaliyofungwa ambayo hayapo wazi lazima yawe yametundik-
wa feni kwa ajili ya vitu ambavyo vinazalisha vumbi, moshi wa sigara 
au gesi chafu.

• Lazima vifaa vya umeme viwe na vifaa vya kukatia umeme.

Q5- Ni hatua gani za tahadhari zinazopaswa ku-
chukuliwa wakati wa kutumia au kufunga vifaa na 
dhana za kazi?

Sheria ya kazi na huduma amri iliyotolewa katika swala hili inawataka 
waajiri kuchukuwa hatua muhimu zaidi za tahadhari:

Uwekaji wa vifaa sahihi vya kuinulia mitambo, kuwa na uhakika wa us-
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alama na wepesi wa kutumia mnyororo na kulabu pamoja na ukaguzi 
wao wa mara kwa mara.

• Kifaa cha kuinulia lazima kioneshe kiwango cha juu cha uwezo wa 
kubeba na kuinua. 

• Mwendeshaji na msimamiaji wa kifaa cha kuinulia kichumba chake 
kinapaswa kuwa na kifaa cha mawasiliano.

• Msimamizi wa chumba cha winji ya kuinulia lazima awezeshwe njia 
za mawasiliano.

• Si sheria kwa wetu wasio na taaluma au au ruhusa toka mamlaka 
husika kuendesha na kusimamia kikazi winji, kifaa cha kuhamishia vitu 
vizito na vifaa vya usafirishaji.

Q6- Ni tahadhari zipi za vitu muhimu vya umeme?   

Sheria ya kazi na huduma imeamrisha katika swala hili kwa mwajiri 
kuchukuwa hatua nyingi za tahadhari muhimu zaid:

• Paneli za usambazaji wa umeme zinapaswa kuwekwa katika maeneo 
salama na rahisi kutumia, suichi zinapaswa kuwa, swichi lazima iwe ya 
aina isiyo ya kuchochea.

• Kufanyika kazi ya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye kebo, nyaya na 
sehemu za kuunganisha umeme.

Q7- Ni zipi tahadhari za lazima za kinga ya moto?

Mwajiri anapaswa kuchukuwa hatua za tahadhari za kuzuia moto, 
kwa mujibu wa maelekezo ya mamlaka, na kwa mujibu wa uhalisia wa 
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harakati zifanyikazo katika eneo la kazi na uhalisia pia wa vitu vinavyo 
zalishwa. Umakini unapaswa kuchukuliwa kama ifuatavyo:

• Kuweka maeneo ya kutosha ya dharura, kufunga kengele na kutoa 
mafunzo muhimu ya kutumia.

• Kuzingatia viwango muhimu vya kiufundi katika kujenga sehemu za 
kuhimili moto, kuchemsha na vyanzo vyengine vya kuchemshia, ku-
hami mabomba ya moto ya gesi na mashine za ndani zenye muwako.

• Tahadhari za zuio la kuvuta sigara sehemu ya kazi na adhabu kwa 
yeyote asiyetii zuio hilo.

• Kuacha sehemu au nafasi ya kutosha kati ya vitengo vya kazi ili ku-
zuia tukio la moto, hasa kwenye maeneo ambayo yana vifaa vyenye ku-
waka na kuto acha chanzo chochote cha moto kwenye maeneo haya.

• Elimu kwa wafanya kazi kuhusu vyonzo vya moto na njia za kuzuia 
moto pamoja na kuwafunza namna ya kutumia mitungi ya kuzimia 
moto.

Q8- Ni tahadhari zipi zinapaswa kuchukuliwa dhidi 
ya hatari za asili?

Mwajiri lazima achukuwe hatua muhimu za tahadhari dhidi ya hatari za 
asili, na hatua muhimu za kuchukuliwa ni kama zifuatazo:

• Kusimamisha kazi za nyakati za jioni kwenye maeneo ya wazi wakati 
wa kipindi cha joto – kuanzia tarehe 15th July mpaka tarehe 31th Au-
gust – kwa hiyo masaa ya kazi za wakati wa asubuhi yasizidi masaa 
matano kwa siku na wala sio zaidi ya saa 11:30 am. Wakati wa jioni, 
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kazi zisianze kabla ya saa 3:00 pm, na mwajiri lazima aweka ratiba ya 
maelekezo ya haya kwenye sehemu ya wazi ambayo inaweza kusome-
ka na kuonekana na wakaguzi wa kazi wakati wanapotembelewa na 
wakaguzi wao.

• Wafanya kazi lazima wapewe blavu za kinga, soksi, viatu na nguo 
nzito wakati wa baridi.

• Wafanya kazi lazima wapewe makoti ya kinga wakati wa msimu wa 
mvua.

• Lazima upewe kofia ya kichwani na maji baridi ya kunywa wakati wa 
kufanya kazi sehemu ya wazi.

Q9- Ni masharti yepi ya kufanya kazi sehemu za 
mbali?

Sehemu zifuatazo zinazingatiwa kuwa ni sehemu za mbali:

• Dukhan, Um Bab, Messaied, Sehemu za kasikazini, Kisiwa cha Halul 
na sehemu zengine ambazo zina umbali wa kilomita 15 toka mipaka ya 
mji wowote au kijiji.

Waajiri wenye wafanya kazi wa maeneo ya mbali lazima wawapatie vitu 
vifuatavyo:

• Usafir nzuri na ulio sahihi au huduma za malazi au vyote viwili.

• Maji ya kunywa.

• Kuwapatia chakula sahihi au nyia za kuwawezesha kupata chakula.
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• Vifaa vya huduma ya kwanza.

• Ukiondoa chakula, vyote hapa juu lazima vilipiwe na mwajiri. Mfanya 
kazi hapaswi kuingia gharama yeyote ya huduma hizo.

Q10- Huduma za matibabu zinapangwa vipi kwenye 
sehemu ya kazi?

- uchunguzi wa kimatibabu kwa ajili ya wafanya kazi wa taasisi.

- Vipimo vya maabara na X-ray.

- Kutoa dawa muhimu kwa ajili ya matibabu nje ya mahospitali.

- Chanjo kwa wafanya kazi kwa ajili dhidi ya ugonjwa au magonjwa yali-
yoenea, kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na Mamlaka ya Afya ya 
Taifa katika suala hili.

- Kuweka sanduku la huduma ya kwanza na kuliwekea ndani yake mad-
awa muhimu na vifaa.

- Katika taasisi yenye wafanya kazi zaidi ya 100, mwajiri anapaswa 
kuajiri nesi, na ikiwa taasisi ina wafanya kazi zaidi ya 500, mwajiri ana-
paswa kuanzisha kliniki yenye daktari mmoja na kwa uchache wauguzi 
wawili, pamoja na kuwepo vifaa muhimu vya tiba na chumba kimoja 
kwa ajili ya matibu ya huduma ya kwanza.

TATU: WAJIBU WA WAFANYA KAZI.

Q1- Ni upi wajibu wako kwa mwajiri wako?

Waajiri wanayo haki ya kukuhamisha kutoka sehemu moja kwenye se-
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hemu nyengine ya kazi, kukubasilisha kutoka aina moja ya kazi kuku-
peleka kwenye kazi ya aina nyengine, kwa sharti kuwa hiyo kazi mpya 
isiwe tofauti sana na ile iliyoainishwa na kukubalika, na wala isiwe kazi 
yenye unyanyasaji, tofauti ya mshahara au ukiukaji wa vifungu vya 
mkataba.

Unalazimika kufika sehemu yako ya kazi ndani ya wakati wa kuanza 
kazi na usiondoke kazini kabla ya muda uliopangwa.

Usisimame kazi au kuondoka sehemu ya kazi muda wa masaa ya kazi 
pasi ya ruhusa toka kwa msimamizi wako.

Huruhusiwi kuingia sehemu ya kazi muda wowote zaidi ya masaa ya 
kazi, labda ikiwa umeandika barua ya ruhusa na kuiwasilisha kwa mtu 
mwenye jukumu hilo wakati wa kuingia.

Lazima uheshimu maelekezo ya juu yanayohusu maswala ya kazi na 
kuyatekeleza ndani ya wakati wote wa kazi.

Uhusiano wako na wafanya kazi wenzako sehemu ya kazi lazima uwe 
nzuri na utegemee sana maelewano upole na huruma.

Ni marufuku kwako kukubali zawadi au malipo kutoka kwa wengine 
ikiwa ni kwa ajili ya utendaji wa kazi fulani ambayo ni sehemu ya wajibu 
wake wa kazi.

Ni marufuku kwako kuomba msaada au kusambaza karatasi kwa lengo 
lolote lile pasi ya kuandika ombi la ruhusa kwa uongozi wa kituo cha 
kazi.

Ni marufuku kwako kufanya kazi kwa mwajiri mwengine hata kama 
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itakuwa ndani ya masaa ya baada ya kazi na lazima kufanya kazi yako 
kwa umahili zaidi na kuwa makini na vifaa pamoja na zana za kazi.

Ikiwa kuna uharibifu kwenye kifaa cha kazi au zana ya kazi, usijaribu 
kuufanyia marekebisho au hata kutengeneza uharibifu huo, badala 
yake unapaswa kutoa taarifa kwa msimamizi wako kuhusu chombo au 
mashine yenye aibu kwa maana ya uharibifu.

Hutakiwi kulipa malipo yeyote au kulipisha malipo kwa mtu yeyote lab-
da ikiwa uwamuzi huo umeletwa na uongozi wa kituo cha kazi,

Hutakiwi kutoa siri za kazi za uzalishaji au siri za kazi au mambo yeyote 
yaliyotokea kazini na harakati za sehemu ya kazi.

Ni marufuku kwako kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kud-
hoofisha usalama au tahadhari za afya ya kazi.

Q2- Ni zipi adhabu za kinidhamu?

Kutolewa onyo kwa njia ya kuandikwa barua na kutumwa kwako, ikiwa 
inaonesha kosa (au ukiukaji wa sheria) ambao umeufanya na kuonywa 
kutofanya tena kosa hilo au adhabu kali itachukuliwa dhidi yako.

Kulaumiwa siku za kazi si zaidi ya siku tano kwa kila ukiukaji.

Kusimama kazi na kunyimwa mishahara kwa kipindi kisichozidi wiki 
tano kwa kila ukiukaji.

Kusimama kazi na kunyimwa mshahara, au kupewa mshahara mdogo 
mpaka utakapo fikiwa uwamuzi wa tuhuma yako ya uharifu wa jinai, 
ikiwa umeonekana huna hatia, au tuhuma imefeli, kusimamishwa kazi 
kutakuwa kunazingatiwa kama vile hakuja wahi kuwa, mishahara yote 

61

kipindi cha kusimamishwa kazi italipwa.

Kutolewa kazini pamoja kupewa haki za mafao ya mwisho wa huduma.

Kuondolewa kazini pasi ya kupata mafao ya mwisho wa huduma.

Mfanya kazi lazima aambiwe adhabu kwa maandishi, ikiwa atakataa 
kukubali taarifa, basi itasambazwa sehemu ambayo itakuwa ni wepesi 
kuonekana kwenye sehemu ya kazi.

Q3- Ni ipi tiba ya adhabu ya kinidhamu?

Kabla ya kuidhinishwa adhabu ya kinidhamu kwenye kamati ya usu-
luhishi wa migogoro ya kazi, unapaswa kukata rufaa kwa mwajiri nda-
ni ya siku saba tokea tarehe ya kufahamu kwako adhabu. Uwamuzi 
unapaswa kuchukuliwa ndani ya siku saba tokea tarehe kuwasilishwa 
kwa rufaa, na kumalizika kwa kipindi hiki pasi ya uamuzi ina maanisha 
kuwa rufaa imekataliwa.

Katika kesi ya kukataliwa kwa rufaa au kutochukuliwa hatua yeyote 
ndani ya kipindi kinachojulikana, unaweza kuwasilisha malalamiko 
yako kwenye Idara husika ndani ya Wizara ya kazi na ajira ndani ya 
siku saba tokea tarehe ya kukataliwa kwa rufaa. Idara husika ndani 
ya Wizara ya kazi na ajira lazima ifikie maamuzi kuhusu malalamiko 
yako ndani ya siku saba tokea tarehe ya kuwasilishwa kwa malalamiko 
hayo na uwamuzi wa Idara ndio utakuwa ni uwamuzi wa mwisho. Kufeli 
kutoa uwamuzi kuhusu rufaa ndani ya kipindi hiki basi kutakuwa kuna-
zingatiwa kuwa rufaa yako ni yenye kukataliwa.

Vyenginevyo unaweza kukata rufaa kwa adhabu ya kufukuzwa kabla 
ya kamati ya usuluhishi wa migogoro kazini. Ikiwa kamati imeamua 
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hivyo kufukuzwa kwako kumekuwa kiholela au kumekwenda kinyume 
na masharti ya sheria, itaamua: ima kuvuta amri ya kufukuzwa kazi 
na kurudishwa kazini na kulipwa mishahara yako kwa kipindi amba-
cho ulikuwa umekataliwa kazini kwa lengo kutekelezwa adhabu hii, au 
kulipwa fidia sahihi. Fidia itakujumuisha ndani yake mishahara na ma-
fao mengine ambayo yalikuwa yamekataliwa kulipwa kama majibu ya 
hukumu ya kufukuzwa kwako kazini.

* Angalia sura ya 10 – upatikanaji wa haki.

Q4- Je una wajibu wa kumlipa fidia mwajiri kwa 
hasara yeyote uliyosababisha?

Ni jambo la sheria kutakiwa wewe kulipa kwa hasara na uharibifu uliyo 
usababisha baada ya kufanyika kwa uchunguzi wa tukio.

Kukatwa fedha za fidia kutoka kwenye mshahara wako, kwa sharti 
kwamba yenyewe isizidi malipo ya siku sana kwa mwezi. 

Unaweza kupeleka malalamiko kwenye Idara ya mambo ya kazi ndani 
ya siku saba baada ya kupokea taarifa ya makadirio ya makato.
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Ikiwa kumetokea mgogoro kati ya mfanya kazi na mwajiri uli-

osababishwa kutokana na matumizi ya mashrti ya sheria hii 

au mkataba wa kazi, kila upande utapeleka malalamiko yake 

kwa wasimamizi, maafisa au wajumbe wa kamati za pamoja ya 

sehemu ya kazi, ikiwa wapo wajumbe hao wapo, ikiwa mifumo 

ya ndani imefeli kupata ufumbuzi nzuri, mgogoro unaweza ku-

pelekwa Idara ya uhusiano wa wafanya kazi au kwenye Idara ya 

maswala ya nguvu kazi ndani ya Wizara, kama kesi inayoweza 

kupata utatuzi kwa urahisi zaidi.

Idara husika itachukuwa hatua muhimu kutatua mgogoro kwa 

haraka ndani ya kipindi kisichozidi cha siku saba tokea siku ya 

kufikishwa rasmi kwa mgogoro. Matokeo ya utatuzi huo yat-

apelekwa pande zote mbili upande wa mwajiri na upande wa 

mwajiriwa ndani ya siku saba mfululizo. Ikiwa pande hizi mbili 

zimepokea na kukubali maamuzi hayo, basi makubaliano haya 

yataandikiwa ndani ya taarifa itakayo sainiwa na pande zote 

mbili, na kuthibitishwa na Idara husika. Itakuwa na nguvu ya 

usimamizi na utendaji.

Ikiwa mzozo au mgogoro haujapa utatuzi ndani ya kipindi 

kilicho ashiriwa ndani ya paragrafu iliyopita, au ikiwa pande 

hizo mbili zenye mzozo hazija kubali utatuzi uliofikiwa na Idara 

husika, au kipindi hicho kimekwisha kwa siku 3, pasi ya ima 
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upande wowote kuonesha mtazamo wake wa kukubali au ku-

kataa, Idara husika itatakiwa kulipeleka shauri hilo ndani ya 

siku tatu mfululizo kwenye kamati wa utatuzi wa mizozo na 

migogoro ya wafanya kazi9.

Waraka wa makubaliano ambao umekusanya taarifa fupi ya 

mzozo, makubaliano ya pande zote mbili, nyaraka zinazo husu-

ana pamoja na uchunguzi wa Idara husika vyote hivyo vitaam-

batanishwa kwenye shauri hili litakalopelekwa.  Sekretarieti ya 

kamati ya utatuzi wa migogoro ya wafanya kazi, itaandaa kikao 

cha uchunguzi na kujadili mzozo au mgogoro uliopo si zaidi ya 

siku saba tokea tarehe ya kupelekwa kwa kesi hiyo.

Pande zote mbili za mwajiri na mfanya kazi zitapewa taarifa ya 

tarehe ya kikao kwa uchache ni siku tatu kabla ya kufanyika 

kwake.

Uwasilishaji wa ombi la utatuzi wa mgogoro kwenye Idara husi-

ka itaweka kipindi cha mwisho kilichowekwa kisheria kwa ajili 
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9. Mfanya kazi mmoja au zaidi ya mmoja, kamati ya utatuzi wa mizozo italipeleka swala hilo Wizarani 
kisha kupelekwa kwa hakimu wa mahakama ya mwanzo na litachukuliwa na Baraza kuu la Mahakama, 
na wajumbe wawili watapendekezwa na Waziri, kwa sharti kuwa mmoja kati yao ni mwenye uzoefu wa 
maswala ya hesabu. Uundaji wa kamati ni wa kisheria, na taratibu zinazopaswa kufuatwa, utaratibu wa 
utekelezaji wa maamuzi yake, na posho za wajumbe wake zitaamuliwa kwa maamuzi ya Baraza la Mawa-
ziri. Waziri atatoa uwamuzi ambao utatekelezwa na wakuu wa Baraza. Mtu mmoja au zaidi ya mmoja 
katika wajumbe wa Waziri atakuwa na uhalali wa kuingia kwenye sekreteriati ya Baraza hili. Waziri atatoa 
maamuzi ambayo yataamua maamuzi yao uwezo wao na malipo yao ya ziada.



ya kutengua haki hizo, mpaka kumalizika muda wa mwisho ul-

ioashiriwa kwenye shauri hili.

Kamati itakuwa ina uwezo, kwa kujitegemea yenyewe, ku-

chukuwa maamuzi ya mwisho juu ya matokeo ya migogoro 

yote binasfi kutokana na utekelezaji wa sheria au kwa mujibu 

wa mkataba wa kazi.

Kamati itaamua kuhusu mgogoro ulio kabla yake ndani ya wiki 

tatu ya kama tarehe ya kikao cha kwanza cha kufanyika kwa 

uchunguzi.

Wajumbe wa kamati watakuwa ni wenye uhuru, na maamuzi 

yao yatakuwa ndio maamuzi ya mwisho na zaidi ya sheria. 

Hakuna mtu yeyote anaweza kuingilia kati kwenye mgogoro 

ambao umefikiwa maamzu na kamati.

Sekretarieti ya kamati itataarifu pande zote mbili za mgogoro 

kuhusu hatua na maamuzi yaliyo fikiwa kupitia anuwani zao, 

au sehemu ya kazi kwa barua iliyosajiliwa. Au kwa njia zengine 

pamoja na saini ya mpokeaji. Taarifa itakuwa na matokeo ya 

kisheria kama ya tarehe ambayo ilitambuliwa au kupokelewa 

toka pande husika.

Maamuzi ya kamati juu ya mgogoro yatahusisha kuelezea saba-
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bu za mgogoro, na kukusanya majina ya Mwenyekiti wa kamati 

pamoja na wajumbe wa kamati, tarehe na sehemu ya iliyotolea 

maamuzi hayo, majina ya walalamikaji, uwezo wao, kuwepo au 

kutokuwepo, maelezo ya kina ya matukio ya mgogoro huo, ma-

dai ya walalamikaji pomoja na malalamiko yao. Maamuzi hayo 

yatasainiwa na Mwenyekiti na Katibu wake. Maamuzi hayo ya-

takuwa na nguvu ya utekelezaji kama ilivyoainishwa kwenye 

kipengele cha 362 kilicho ashiriwa kwenye sheria za kiraia na 

Sheria ya Mahakama ya Biashara.

Kuhudu pande husika zitakuwa na haki ya kukata rufaa dhidi ya 

maamuzi yaliyotolewa ya kamati ya migogoro ya wafanya kazi 

kwenye mahakama husika kwa maana ya makahama ya rufaa 

ndani ya kipindi cha siku kumi na tano tarehe kama ya siku am-

bayo maamuzi ya kamati yalitolewa ikiwa maamuzi hayo yapo 

kwenye pande zote mbili, au juu ya siku ambayo imefuatiwa na 

tangazo la maamuzi ikiwa hayakuwepo kwa pande zote mbili. 

Rufaa sio sababu ya kusimamisha utekelezaji wa maamuzi 

isipokuwa mahakama husika ikaamua tofauti na hivyo.

Mzunguko wa urasimu ndani ya Mahakama ya rufaa utachun-

guza rufaa hiyo pasi ya kuchelewa, na itaamua juu ya rufaa 

hiyo ndani ya siku thelathini tarehe kama ya kikao cha kwanza 
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kilichokaliwa kabla ya hapo. Mahakama husika ndani ya Ma-

hakama ya Rufaa ndio bodi pekee ambayo inaweza kusimami-

sha utekelezaji wa maamuzi ya kamati.

Mashitaka ambayo kamati ya utatuzi wa migogoro ya wafanya 

kazi kabla ya kufikishwa Mahakamani hayatakubaliwa kusiki-

lizwa na Mahakama kabla ya kufikiwa maamuzi ya mwisho ya 

hii kamati.

Mahakama itaendelea na hatua za kufikia maamuzi juu ya 

mashtaka ambayo yamefikishwa kwao kabla ya tarehe ya 

kuanza utekelezaji wa sheria. Watashuhurikia mashtaka am-

bayo yamefikishwa kwao baada ya tarehe ya utekelezaji wa 

sheria, mpaka kamati itakapoanza kutekeleza mamlaka yake 

ambayo yamehusishwa ndani yake.
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SURA YA KUMI NA MOJA
MABADILIKO YA MAKA-
ZI KAZINI
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Q1- Je inawezekana kuingia nchini Qatar pasi ya 
ruhusa ya kufanya kazi?

Kwa mwananchi yeyote asiyekuwa Mqatar (wahamiaji) ambaye 

anataka kuishi nchini Qatar lazima awe na kibali cha kuingia 

nchini (viza) kutoka mamlaka husika, pamoja na barua ya 

maombi ya (mwajiri).

Barua ya maombi, ima kwa Mqatar au siyekuwa Mqatar, lazima 

awe anaishi nchini Qatar kwa mujibu wa sheria. Ikiwa mwajiri 

ni mtu kisheria na wala sio mtu halisi basi tawi lake la kiutawala 

lazima liwe nchini Qatar.

Viza ya kuingilia anapewa muhamiaji kwa ajili ya kazi za ajira tu 

chini ya mkataba wa ajira kwa mujibu wa misingi iliyoainishwa 

na sheria.

Sheria itamuadhibu mwajiri anayefanya biashara ya viza ya ku-

ingia nchini au kuwaajiri kwa mtu mwengine, ikiwa ni pamoja 

kifungo cha kipindi kisichozidi miaka mitatu na faini isiyozidi 

ya Riyal elfu hamsini au moja ya adhabu hizo mbili. Adhabu 

itaongezeka ikiwa makosa hayo yatajirudia.

Hii inakulazimisha wewe kufanya kazi tu kwa mwajiri wako, 

na ni marufuku kwako kufanya kazi yeyote na ya aina yeyote 

71

upande wowote, isipokuwa pale unapokuwa umeazimwa au 

mkopo mara moja.

Q2-Ni nini kuazimwa?

Kitengo maalumu ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani 

kinaweza kumpa kibali mdhamini wako kukuruhusu kufanya 

kazi sehemu nyengine kwa kipindi kisichozidi miezi sita – ki-

anaweza kusainiwa tena kipindi kingine kama hiko.

Kitengo maalumu ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani ki-

naruhusiwa kukupa kibali au ruhusa wewe ya kufanya kazi 

wakati fulani kwa mtu mwengine ndani ya kipindi kisichozidi 

muda wako asili wa kazi, unataiwa kuwa na idhini au ruhudu 

iliyoandikwa hivyo toka kwa mdhamini wako.

Katika kesi zote hizi zilizoashiriwa hapo lazima ziwe na idhini 

toka Wizara ya kazi kwa vifungu vinavyolingana na vifungu vya 

sheria. 

Q3- Ni adhabu gani kwa mwajiri ambaye anaku-
ruhusu kufanya kazi kwa watu wengine pasi ya 
ruhusa kutoka bodi maalumu au yule anakufanyi-
sha kazi hali ya kuwa wewe upo chini ya mdhamini 
mwengine? 
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Kuruhusiwa wafanya kazi kufanya kazi kwa watu wengine pasi 

ya kutanguliwa na ruhusa kutoka bodi maalumu, au kuajiri ki-

kazi wafanya kazi ambao wana udhamini na wengine ni jambo 

si la kisheria na muhalifu ni mwenye kuadhibiwa adhabu ya 

jela kwa kipindi kisichozidi miaka mitatu, na kulipishwa faini 

ambayo isiyozidi QR 50, 000 au kutumia moja ya adhabu hizi 

mbili, adhabu hii itakuwa inaongezeka kila linapo jirudia kosa.

Q4- Ni taratibu zipi ambazo zinakuruhusu kubadili-
sha mwajiri?

Kwa mujibu wa vyanzo kutoka Wizara ya Kazi na mambo ya 

kijamii, unaruhusiwa haraka sana kuondoka na kwenda kwa 

mwajiri mwengine baada ya kumalizika kwa muda wa mkataba 

naye wa kazi. Mwajiri atataarifiwa miezi miwili kabla ya kwisha 

kwa mkataba.

*Vidokezo Muhimu:

Kuendelea na ajira baada ya kwisha kwa mkataba hubadilisha 

mkataba wa muda mrefu kwenye mkataba wa wazi, yaani wa 

kipindi cha kudumu.

Unaweza kuhamishwa na kwenda kwa mwajiri mwengine 

baada ya kutumikia miaka mitano ya ajira na mwajiri wa sasa 
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ikiwa mkataba ni wa muda wa wazi.

Unaweza kuhama na kwenda kwa mwajiri mwengine kwenye 

hali ya kifo cha mwajiri wa sasa, au kwisha kwa mtu kisheria 

kwa sababu yeyote ile, kama vile kufirisika kuongua au kufung-

wa kwa kampuni.

Kwenye kesi zote hizi zilizoashiriwa hapo juu, lazima zipate 

uthibitishwa toka Mamlaka ya Wizara ya Kazi na mambo ya 

jamii na Kitengo cha Usimamizi cha Wizara ya Mambo ya Ndani.

Haki zilizowekwa kwa mwajiri chini ya masharti ya Sheria ya 

Kazi au mkataba uliohitimishwa hauwezi kukiuka.

Mfano: baadhi ya mikataba inaweza kuwawajibisha wafan-

ya kazi kutofanya kazi kwa mpinzani. Hapa, Mamlaka husika 

haiwezi kukubali maombi yako ya kuhama na kwenda kwa 

mwajiri mpya.

Q5- Je unahitaji kupata barua kutoka kwa mwajiri 
wako wa hivi sasa ya kuhama na kwenye kwa 
mwajiri mpya?

Ikiwa umekamilisha muda wako wa mkataba, au umemaliza 

miaka mitano ya utumishi kwenye mkataba wa wazi (usio wa 
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muda maalumu) uhitaji kupata kupata barua au uthibitisho ku-

toka kwa mwajiri wako wa hivi sasa.

Q6- Je inaruhusiwa kwako kuomba kubadilisha kazi 
yako na kwenda kwa mwajiri mwengine kabla ya 
mwisho wa kipindi cha mkataba wako, na kabla ya 
kumalizika miaka mitano ya mkataba wa wazi yaani 
mkataba usio na muda maalumu?

Pamoja na idhini ya mwajiri na Mamlaka husika (Kitengo cha 

Wizara ya Mambo ya Ndani) pamoja na Wizara ya Kazi na Ajira, 

unaweza kuhama na kwenda kwa mwajiri mwengine kabla ya 

kwisha kwa kipindi cha mkataba.

Unaweza kuomba kwenye Wizara ya Mamba ya Ndani ruhusa 

ya mabadiliko ya kazi ikiwa kuna madai kati yako wewe na 

mwajiri, maudhui ya kukubaliwa na Wizara ya Kazi na Mambo 

ya Jamii.

Unaweza kuomba Wizara ya Mambo ya Ndani kwa mabadiliko 

ya muda ya kazi, na kuthibitishwa na Wizara ya Kazi, kwenye 

kesi ya kuthibitika kuwepo kwa ushindani na mwajiri au ma-

slahi ya jamii yanahitaji mabadiliko ya kazi yako.
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Q7- Ni nini usuluhishi?

Hii ni nguvu ya Mamlaka husika ndani ya Wizara za kazi na za 

Mambo ya ndani, kwa sababu hakuna sheria maalumu inay-

otoa ufahamu wa maana ya usuluhishi.

Q8- Ni kesi zipi ambazo zinakubalika kufanyika 
usulihishi kwa mwajiri au waajiri na kwa mujibu 
wa hilo unaweza kuomba kubadilisha kazi kabla ya 
kwisha kwa muda wa mkataba au miaka mitano ya 
mikataba ya wazi (isiyo na muda maalumu)? 

- Ikiwa mwajiri anachelewa kwenye ulipaji wa haki kwa miezi 

miwili mfululizo au zaidi.

- Ikiwa mwajiri hatoi kazi sahihi sawa na mshahara.

- Ikiwa mwajiri hatekelezi wajibu wa kutoa makazi mazuri, licha 

ya kuwepo kwa kanuni ndani ya mkataba.

- Ikiwa kuna unyanyasaji umethibitika kwa mwajiri.

- Ikiwa mwajiri amesitisha uhusiano wa kikazi na wewe kabla 

ya kipindi kinachohusishwa na mkataba, kwa kukiuka sheria.

- Katika ufukuzwaji wa uonevu hili litaangaliwa na amri ya Ma-

hakama iliyotolewa kwa kamati ya utatuzi wa migogoro au Ma-

hakama yenyewe.
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- Ikiwa wewe umeajiriwa kufanya kazi isiyokubalika kisheria 

kwa mtu mwengine zaidi ya mwajiri.

- Ikiwa umeajiriwa kwa ukiukwaji wa masharti ya sheria ya kazi.

* Ni jukumu la Mamlaka husika kutathimini na kusimamia hali 

zilizotajwa hapo juu, na kuamua kuwepo hali ya usuluhishi au 

hapana.

Q9- Ni hatua zipi zakuchukuliwa ili kubadilisha 
kazi?

A- Ikiwa kipindi cha mkataba kimeisha au miaka mitano imepita 

tokea ulipoanza kazi kwa mwajiri ndani ya mkataba uliowazi 

na unataka kubadilisha kazi yako, basi ni lazima ufuate hatua 

zifuatazo:

Ingia kwenye tovuti ya Wizara ya Kazi10 na fanya yafuatayo:

1- Wasilisha ombi la kubadilisha kazi. Ikiwa haufahamu ni 

namna gani utafanya hili, basi unaweza kwenda Wizarani na 

kuomba kwa kuandika barua ya mkono.

2- Mfahamisha mwajiri miezi miwili kabla ya kwisha kwa kipindi 

cha mkataba, na miezi miwili pia kabla ya kwisha miaka mitano 
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ya utumishi, kwa kujaza maombi na kuelezea usitishaji wa uhu-

siano wa kimkataba kwenye tovuti ya Wizara.

Ikiwa haujamfahamisha mwajiri kuhusu dhamira yako ya ku-

taka kusitisha uhusiano wa kimkataba na yeye na kuendelea 

kufanya kazi baada ya mkataba kufika mwisho au baada ya 

kwisha kwa miaka mitano, mkataba unaweza kusainiwa tena 

kwa mkataba wa wazi na utakuwa na wajibu wa kufanya kazi 

kwa miaka mitano mengine, kusababisha kupoteza haki yako 

kwa kubadilisha kazi.

3- Pakuwa kopi au nakala ya barua ikiwa hakuna kupinga kuto-

ka kwenye anuwani ya mwajiri mpya kwenda kwa Mkurugenzi 

wa Idara ya Uhusino wa Kazi na kwa lugha ya (Kiarabu).

4- Pakuwa kopi au nakala ya mkataba wa ajira kwa mwajiri wa 

sasa iliyothibitishwa na Wizara ya Kazi.

Katika hali ya kutokuwepo kwa mkataba wa kazi, maombi ya 

kutaka kubadilisha kazi linaweza kukataliwa. Kisha, hatua zi-

fuatazo lazima zifanyike:

- Nenda Wizara ya Kazi na nakala ya ombi la mkataba wa ajira.

- Ikiwa wewe hauna kataba na Wizara ya Kazi, unaweza kuom-
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ba kwa uthibitisho wa Idara ya uhamiaji inayoshughurikia 

maswala ya Pasipoti kuanzia tarehe ya kuanza makazi yako 

na mwajiri. Huu ni uthibitisho wa uhusiano wa kikazi kati ya 

pande mbili. Ambapo uhusiano wa ajira unaweza kuanzishwa 

kwa uthibitisho wa njia zote.

Unaweza kupakuwa faili hili kupitia fomu ya maombi ya elek-

troniki kwenye eneo la mkataba wa kazi.

- Ikiwa fomu yako ya maombi imekataliwa na Wizara ya Kazi, 

kwa sababu ya nakala ya mkataba wa ajira haipo, unaweza 

kwenda kwenye Baraza la Taifa la haki za Binadamu kwa 

ushauri na msaada zaidi.

B-  Katika hali ya kutaka kubadilisha kazi ndani ya kipindi cha 

Mkataba:

Ombi kwa ajili ya kubadilisha kazi wakati wa kipindi cha mkata-

ba litapaswa kufuata hatua zile zile zilizopita. Mamlaka husika 

itakubali na kulipokea ombi au kulikataa hilo ombi baada ya 

kupitia vizuri sababu za ombi la kubadilisha na kiwango cha 

namna ya usuluhishi na mwajiri.

Katika hali ya makubaliano kati ya pande mbili ya kubadilisha 
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kazi (manya kazi – mwajiri), ombi linapaswa kuambatanishwa 

na kopi ya kadi ya kampuni ya hivi sasa.

Q10- Ni hatua gani za kufuatwa katika hatua za Wiz-
ara ya Kazi?

Ombi litatumwa Mamlaka husika ndani ya Wizara ya Mambo ya 

Ndani (kitengo cha Pasipoti). Ombi litapokelewa kwa ujumbe 

wa kielektroniki analo omba kutembelea kitengo cha pasipoti.

Kitengo hicho kinaweza kukubali au kukataa ombi kwa mujibu 

wa taratibu zake.

Q11- Je ninaweza kupata kibali cha kuishi pasi ya 
kupitia mwajiri?

Wizara ya Mambo ya Ndani inaweza kutoa viza pamoja na kibali 

cha kuishi pasi ya mwajiri kwa makundi yafuatayo:

- Wawekezaji kulingana na masharti ya sheria inavyopanga 

kwa wawekezaji wasio tumia mtaji wa ndani kwenye shughuri 

za kiuchumi.

- Wamiliki na wanaonufaika na umiliki wa makazi, kwa mujibu 

wa masharti ya sheria inayosimamia umiliki na manufaa kwa 
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wasio kuwa Waqatar kwenye kitengo cha ujenzi nyumba na 

makazi.

- Kikundi chochote kingine kitaamuliwa na maamuzi ya Baraza 

la Mawaziri.

Kwa lengo la kutoa kibali cha makazi kwa kikundi kilichotajwa, 

nyaraka zitakazo ambatana na ombi lazima liwasilishwe na mu-

ombaji lazima awe na sifa nzuri. Muda wa kuuishi lazima uwe 

miaka mitano na anaweza kuomba tena kwa kipindi au vipindi 

vyengine kama hivyo.

Makundi yaliyo ashiriwa hapo juu, yanaweza kuwa na makazi 

pasi ya mahitaji ya kuoa, watoto na umiliki wa wazazi.

Makundi yaliyotajwa hapo juu wanaweza kuondoka nchini 

wakati wa kuisha kwa kipindi cha ukazi pasi ya kibali cha kuon-

doka.

Mamlaka husika inaweza kufuta kibali chako cha kuishi kwa 

sababu zifuatazo:

- Ikiwa unathibitisha kuwa umepata kibali cha makazi kili-

chokuwa na maelezo yasiyo sahihi au nyaraka.

- Ikiwa kuendelea kwako kuishi ndani ya nchi ya Qatar kuna-
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tishia usalama na usalama wa watu wanaoishi ndani au watu 

wanaoishi nje au kudhuru uchumi wa taifa au afya ya jamii au 

maadili ya jamii.

- Ikiwa lengo la kupewa kibali cha kuishi limekwisha au limeku-

wa halipo pasi ya kupata ruhusa ya hilo toka Mamlaka husika.

Q12- Je ni jambo la kisheria kuleta familia yako kui-
shi na wewe wakati wa kuishi kwako nchini Qatar? 
Ni kwa kanuni zipi kufanya hivyo?11 

Ni jambo lenye kuwezekana kwako ukiwa kama mfanya kazi baada ya 

kukamilisha hatua ya kupata kibali cha kuishi kuomba kuleta mke na 

watoto wako chini ya umri wa sheria, kwa upande wa watoto wa kiume 

ambao bado hawajamaliza masomo ya chuo mwisho miaka 25, na wa-

toto wa kike ambao bado hawajaolewa wanaruhusiwa kuishi na wewe 

nchini Qatari kwa udhamini wako. Ikiwa una makazi sahihi na msha-

hara wako12 unatosha kuwasaidia wakati wa kuishi kwao nchini Qatar 

– kima cha chini cha mishahara kinaamuliwa na kamati ya kudumu ya 

uhamiaji ndani ya Wizara ya kazi.13
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11. Waziri atatoa kanuni za utendaji na maamuzi muhimu ya utekelezaji wa masharti ya sheria hii, mpaka 
kutimia kutolewa kwake, kanuni na maamuzi yaliyopitishwa sasa yataendelea kuwa na nguvu ya utendaji, 
kwa namna isiyo ya kutafautiana na mashrti ya sheria.
12. Tembelea kamati ya uajiri ndani ya Wizara ya Kazi.
13. Tafadhali angalia Mamlaka husika ndani ya Wizara ya Kazi kwenye kuamua kiwango cha chini cha 
mshahara kinachoruhusiwa kuomba kuja kwa familia ya muajiriwa



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- Ni kwa muhusika yupi ninaweza kupeleka 
ombi la kuleta familia yangu?

Ombi linapaswa kuwasilishwa kwenye kamati ya kudumu ya 

maswala ya mambo ya uhamiaji ndani ya Wizara ya Kazi na 

Mambo ya Jamii.

Ombi lako lazima liwe limekusanya hati ya mshahara kutoka 

kwa mwajiri wako inaonesha kiwango unacho pokea, pamoja 

na nyaraka kuthibitisha kuwa wewe unaishi kwenye makazi sa-

hihi, ukiambatanisha na hati ya ndoa, cheti cha kuzaliwa cha 

watoto wako wadogo, na taarifa ya akaunti kutoka banki inayo-

ingiziwa mshahara wako. Ombi litapitiwa na kamati maalumu ili 

kuamua sifa ya ombi lako. 

Q14- ikiwa mke wako ameanza kufanya kazi baada 
ya yeye kuja nchini Qatar, je hilo litahitaji kuhami-
sha udhamini wake?

Mwanamke wa kigeni (muhamiaji) ambaye amekuja kuishi na 
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mume wake kisha akaanza na yeye akaanza kufanya kazi baada 

ya kuja hapa nchini, anaishi kwenye udhamini wa mume wake.

Ikiwa uhusiano wa ndoa umekwisha kwa sababu yeyote ile, 

mtu yeyote wa familia anaweza kuhamisha kwa mwamboji 

mwengine baada ya kuthibitishwa na Mamlaka husika, kwa 

mujibu wa kanuni iliyotolewa kwenye maamuzi wa Waziri14.

Q15- Je unaweza kuwadhamini wazazi wako?

Hili linawezekana kupitia ruhusa kutoka kwa Waziri wa Mambo 

ya Ndani ya nchi au kupitia msaidizi wake atakupa idhini kwa 

wazazi wako kuja kuishi pamoja na wewe akiona hili linafaa.

Q16- Je mzazi wako yeyote na watu wa familia yako 
wanaweza kukutembelea wakati wa kuishi kwako 
nchini Qata, hatua ya hilo ipoje?

Unaweza kupelekea maombi kwa Mkuu wa Kitengo cha utoaji 

wa hati ya safari (Pasipoti) na mambo ya uhamiaji ya kupata 

visa yao ya kukutembelea. Kipindi cha kuishi kwao nchini Qa-

tar hakitozidi miezi sita baada ya kufanya malipo.
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14. Tafadhali angalia habari mpya na habari yeyote ya hatua zifuatazo kwenda kwenye tarehe iliyotolewa 
kijitabu hiki na Mamlaka husika ndani ya Wizara ya Kazi na Mambo ya Ndani.



Q17- Ni wajibu upi wa mwajiri ikiwa unaacha kazi?

Mwajiri ata itaarifu Mamlaka husika ndani ya kipindi cha siku 

kumi kutoka tarehe ya kuacha kazi, au kujizuia kwako kuondo-

ka nchini baada ya kufutwa kwa leseni yako au kufika mwisho 

wa kibali chako cha ukaazi, au kwisha kwa wakati wa kibali wa 

siku tisiini pasi ya kuomba tena muda mwengine.

Analazimika pia kuitaarifu Mamlaka husika mwisho wa kipin-

di cha kutembelea kwako au lengo la kuomba kwako kuingia 

nchini.
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SURA YA KUMI NA MBILI
KUONDOKA, KUON-
DOSHWA, KUHAMISHWA 
NA KURUDI TENA.
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Q1- Ni hatua zipi za kuiacha Qatar kwa muhamiaji 
ambaye ameingia nchini kwa ajili ya kazi?15

Mfanya kazi muhamiaji ana haki ya kuondoka nchini kwa ajili ya likizo, 

ikiwa ni kwa tukio la dharura au kwa malengo mengine yeyote yale, 

baada ya kutaarifu mwajiri sawa na mkataba wa ajira ulivyo.

Mfanya kazi wa kigeni anaweza kuondoka nchini kwa ajili ya manufaa 

kabla ya kumaliza kwa mkataba, na baada ya kumtaarifu mwajiri, kwa 

mujibu wa mkataba wa ajira.

Ikiwa mwajiri au Mamlaka husika inapinga kutoka au kuondoka kwa 

mfanya kazi wa kigeni kwa kesi sababu zilizotajwa kwenye paragrafu 

mbili, basi atakuwa na haki ya kukimbilia kwenye kamati ya malala-

miko ya kutoka kwa wageni ndani ya nchi ambayo imeundwa na yenye 

mamlaka yake, hatua na mfumo wa kazi unaofuatwa unaamuliwa kwa 

kutolewa uamuzi na Wizara. Kamati itaamua kuhusu malalamiko ndani 

ya siku tatu za kazi. 

Q2- Ni wakati gani mwajiri wako atakulipa kwa ku-
rudi nchini kwako?

Mwajiri anawajibu wa kubeba gharama za kurudishwa kwako nchini 

kwako (gharama za tiketi), baada ya kumalizika kwa kibali cha kuishi 

au kufutwa au kutolewa amri ya kuondoka.
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Ikiwa imethibiti kuwa ulikuwa unafanya kazi sehemu nyengine kiny-

ume na sheria, sehemu hiyo itabeba gharama za kuondoka kwako. Ka-

tika hali ya kutowezekana kufahamu upande wa mwajiri wako, wewe 

(mfanya kazi) utabeba gharama zote. Ikiwa hauna fedha ndani ya nchi 

na hauna uwezo wa kuwalipa, basi mwajiri atabeba hizi gharama.

Wizara inaweza, ikiwa mwajiri ni mtumishi wa umma na amevunja 

wajibu wake kuelekea kwa mfanya kazi, basi itakusanya gharama za 

kuondoka kutoka kwenye mishahara na haki za mwajiri, kwa kushiriki-

ana na mwajiri.

Mwajiri atakuwa na jukumu la gharama za mazishi ya mwili wa mare-

hemu wa kigeni kwenye makaburi ya serikali, kwa sababu yeyote ile 

iliyopelekea kifo.

Kwenye hali hiyo mtu mmoja miongoni mwa warithi wa marehemu au 

taasisi yeyote itaomba kusafirishwa kwa mwili wa marehemu nje ya 

nchi, basi mwajiri atabeba hizi gharama za kusafirisha nje ya nchi, au 

kwenda sehemu anayoishi ya kudumu ya marehemu.
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15. Tafadhali angali Mamlaka husika ndani ya Wizara za Kazi na Mambo ya Ndani kwa sheria mpya na 
hatua mbali mbali za kuanodoka nchini. 



Q4- Ni wakati unaweza kurudi kazini nchini Qatar 
ikiwa umeondoka nchini?

Ikiwa tokea hapo mwanzo umeishi nchini Qatar kwa malengo ya kazi, 

unaweza kurudi tena kazini ikiwa unasababu za msingi kwa ajili ya 

kuingia tena, kwa mujibu wa masharti ya sheria na kanuni zake za 

utekelezaji.16

Ikiwa umeondolea kazini chini ya mamlaka ya kipengele cha 61 cha 

sheria ya kazi au kwa sheria nyengine yeyote ile, na maamuzi hayaja 

lalamikiwa na mahakama husika, au yamelalamikiwa lakini hata hivyo 

yamekataliwa, kwa hali hiyo hauwezi kurudi tena kazini mpaka iwe im-

epita miaka mitano tokea kuondoka nchini Qatar.

Q5- Ni nini maana ya kusafirishwa na maana ya 
amri ya kuondoka?

Waziri wa Mamba ya Ndani anaweza kutoa amri ya kuondoshwa ikiwa 

sababu imethibitisha kuwa kuishi kwako nchini kuna hatarisha mas-

wala ya usalama au usalama wa taifa au nje ya nchi au kuhatarisha 

uchumi wan chi au afya ya jamii au maadili.

Kufuatia hukumu ya mahakama au amri ya kutakiwa kuondoka ndani 

ya nchi, Waziri wa Mambo ya Ndani anaweza, ikihitajika, kutoa maelek-
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ezo ya kuwekwa kizuizini kwa kipindi cha siku 30 na kinaweza kuonge-

zwa tena kipindi chengine kama hiko.

Kufuatia hukumu ya mahakama kuhusu kuondoshwa kwako au amri 

ya kuondoshwa nchini, amri ambayo hauwezi kuomba radhi, Waziri wa 

Mambo ya Ndani anaweza kutoa amri juu yako ya kuwekwa sehemu 

fulani kwa kipindi cha wiki mbili na kuongezwa tena kipindi chengine 

kama hiko. Hii ni badala ya kutiwa nguvuni kwa kipindi au vipindi vy-

engine kama hicho.

Q6-Je unaweza kurudi tena nchini Qatar baada ya 
amri ya kuondoshwa nchini?

Baada ya Mahakama au kutolewa kwa amri ya kuondoshwa nchini, un-

aweza tu kurudi nchini kwa maamuzi ya Waziri wa Mambo ya Ndani.

Q7- Je unaweza kuishi Qatar baada ya kutolewa 
amri ya kuondoshwa?

Waziri au naibu wake anaweza kukupa muda wa kusitisha masilahi 

yako nchini, ndani ya kipindi kisichozidi siku tisiini zinaweza kurudiwa 

tena kwa kipindi hicho au vipindi kama hicho, kwa sharti la kutoa dha-

mana inayokubalika.

Waziri anaweza, ikiwa ni lazima na kufuatana na hukumu ya Mahakama 

kuhusu kuondoshwa kwako au amri ya kuondoshwa, kukuweka kwe-

nye eneo ambalo limewekwa kwa ajili ya watu wanaofukuzwa nchini 
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16. Tafadhali angalia Mamlaka husika ya Wizara ya Mambo ya Ndani ili kujua masharti ya kurudi tena 
nchini Qatar. Sheria No 21 ya mwaka wa 2015 inatoa maelekezo ya kuingia na kutoka kwa mwageni na 
maswala ya makazi yao yanayotolewa na kanuni ya utendaji ambayo haijatoka mpaka sasa. 



(Kizuizi cha wanao ondoshwa) kwa kipindi cha siku thelathini na 

zinaweza kuongezwa kipindi kingine kama hiko.

Pia anaweza kutoa amri juu yako kukaa sehemu fulani kwa kipindi cha 

wiki mbili na zinaweza kuongezwa.
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SURA YA KUMI NA TATU
MAMLAKA NA NJIA ZA 
MAWASILIANO
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Q1- Ni sehemu gani ya kwenda wakati wa kutokea 
mgogoro kati yako na mwajiri?

A) Kamati za Kazi:

- Kwenye kila sehemu ya kazi iliyoajiri wafanya kazi 30 au 
zaidi kuna “Kamati ya pamoja” inayo jumuisha wawakilishi 
wa waajiri na wafanya kazi, na lazima ifahamike kuwa nusu ya 
wajumbe wa kamati ni kutoka uwakilishi wa mwajiri, na nusu 
nyengine ni wawakilishi wa wafanya kazi.

Waajiriwa wa kila sehemu ya kazi watachagua wawakilishi wao 
watakao wawakilisha kwenye kamati ya pamoja kwa uchaguzi 
wa moja kwa moja17.

Kamati ya Pamoja itachunguza na kujadili mambo yote yanay-
otokana na kazi kwenye soko la kazi, ikijumuisha Jumuiya ya 
Kazi, namna ya kukuza uzalishaji na maendeleo, kuboresha 
uzalishaji, programu za mafunzo kwa wafanya kazi na njia za 
kuzuia hatari, na kuendeleza kiwango cha kufuata afya ya kazi 
na kanuni za usalama na maendeleo jumla ya utamaduni wa 
wafanya kazi.

B) Kitengo cha Uhusiano wa Kazi (Wizara ya Kazi):
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Kinashughulika na matumizi ya Sheria ya Kazi na maazimio 
husika. Kwenye kazi zake:

- Kupokea, kusajili na kuchunguza malalamiko na wajibu wa 
kazi.

- Kutatua migogoro kati ya wafanya kazi na waajiri wao ndani 
ya sekta binafsi au kuwapeleka kwenye Kamata ya Utatuzi wa 
Migogoro ikiwa migogoro yenyewe haiwezi kutatulika ki urafi-
ki, kwa mujibu wa sheria na sheria zinazohusika.

- Kufuata utekelezaji wa kanuni na hatua za mazungumzo ya 
pamoja kati ya waajiri na wafanya kazi.

- Ufanisi wa mikataba ya ajira, vyeti na nyaraka zinazohusiana 
na kazi.

- Kuelimisha wafanya kazi na waajiri kuhusu masharti ya sheria 
ya ajira na kutoa ushauri juu yao.

- Kuangalia kwa uchunguzi na kusajiri mahitaji ya Kamati ya 
sehemu ya kazi na Jumuiya ya Kazi kwa mujibu wa sheria, kwa 
ushirikiano na kitengo husika cha Utawala.

- Kupendekeza kanuni za Jumuiya, misingi na hatua za uch-
aguzi wa Jumuia za Kazi pamoja na namna ya kuzisimamia.

C) Kitengo cha Ukaguzi wa Kazi (Wizara ya Kazi):  
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17. Tafadhali rejea kwenye Mamlaka husika ya Wizara ya Kazi ili kujua masharti ya Uanachama na hatua 
za kuchagua.



- Kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na wakusitukiza sehemu 
ya kazi ili kuwa na uhakika utekelezaji wa sheria ya kazi na 
maamuzi yake ya kiutendaji.

- Kuongoza na kushauri waajiri juu ya namna ya kuondoa ma-
kosa.

- Tumia maonyo, kuandaa dakika za ukiukaji na kuziwasilisha 
kwenye Mamlaka husika, ili wawezi kuchukua hatua zailizo 
muhimu.

- Kufanya tathimini ya hatari zinazoweza kuibuka kutokana na 
utumiaji wa vitu vya hatari kazini, kwa kushirikiana na Mamlaka 
husika.

- Kuhakikisha kuwa taasisi binafsi na kampuni binasi zina-
chukuwa tahadhari muhimu na mahitaji, kwa mujibu wa sheria 
ya Kazi na maamuzi ya ki utekelezaji.

- Kusimamia na kufuatilia usalama wa kiufundi na hatua za 
afya.

Q2- Je unaweza kuwasilisha moja kwa moja 
mgogoro uliopo kati yako na mwajiri kwenye kama-
ti ya utatuzi wa migogoro?

Hili haliwezi kufanyika. Badala yake, mgogoro lazima uwe ume-
fikishwa kwenye kitengo cha Uhusiano wa Kazi ili kuangaliwa, 
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na kitengo kina haki ya kuupeleka huo mgogoro kwenye Kama-
ti ya Utatuzi wakati ufumbuzi utapokuwa haujapatikana.

Q3- Ni wapi pa kwenda kwa lengo la kufungua fai-
li la malalamiko kuhusu kufeli Kwa ombi lako la 
kubadilisha kazi, au kupeleka ombi kwa ajili ya ma-
badiliko ya muda wa kazi kutokana na mashitaka 
ambayo wewe umeyafikisha?

Aina hii ya madai yanaweza kuwa yakufikishwa kwenye kiten-
go cha utetezi wa haki za bianadamu cha Wizara ya Mambo ya 
Ndani. Kitengo kina kazi mbali mbali ikiwa ni pamoja na:

- Kupokea, kuchunguza na kuangalia malalamiko yaliyopokele-
wa na Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na hatua zao zenye 
kutegemea msingi wa haki, uadilifu na sheria, kwa kushirikiana 
na Mamlaka husika.

- Tembelea Taasisi ya kutoa adhabu za kinidhamu na utatuzi, 
usafirishaji wa waliokuwa nguvuni na maeneo ya kizuizini kwe-
nye vitengo vya usalama ili kuhakikisha ufuatwaji wa sheria na 
kanuni zinazohusika katika Nchi na zisizo na ukiukaji wa haki 
za binadamu, na kuripoti kwa Waziri wa Mambo ya Ndani.
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Q4- Ni wakati gani madai juu ya mambo ya uajiri na 
makazi yana wasilishwa kwenye Kamati ya Taifa ya 
Utetezi wa haki za binadamu?

Ni wakati ambao umepeleka malalamiko yako kwenye Mam-
laka husika kisha hukupata majibu ambayo wewe unaamini 
yangekuwa ni haki yako.

Q5- Ni duru gani iliyonayo Kamati ya Taifa ya Utete-
zi wa haki za bianadamu?

- Kamati inatoa ushauri wa kisheria bure, inakusaidia wewe 
kufahamu sehemu yako ya sheria, na kamati ina mawakili wa 
kukutetea wewe ikiwa unahitaji kufanyika hivyo. Kama vile 
mashauriano yatakuwa kuhusu mambo yote ya haki za binada-
mu, kisiasa, kiraia, kiuchumi, kijamii na maeneo ya kitamaduni. 

- Kupokea malalamiko yanayo uhusiana na haki za binadamu, 
kisiasa, kiraia, kiuchumi, kijamii na haki za kitamaduni, na 
kushirikiana na Mamlaka husika ili kutafuta fumbuzi.

Kamati inapokea malalamiko kuhusu baadhi ya migogoro kati 
ya pande mbili za kazi na kujaribu kutoa suluhisho zuri kwa 
pande zote mbili.

Kwenye hali ya kushindwa au kufeli kwa juhudi nzuri zinazofaa, 
na baada ya Kamati kuthibitisha haja ya kudai ni nini kinacho-
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faa kwako, itaelekeza Mamlaka husika, kwa sharti kuwa wewe 
mwenyewe umekuwa wa kwanza kukimbilia kwenye Mamlaka 
husika na haujapata ufumbuzi kwenye shauri lako.

Kamati itaelekeza Mamlaka husika ndani ya Wizara ya Mambo 
ya Ndani ili kuiomba kuangalia tena upya maamuzi ya kiidara 
ya kusafirishwa.18

Kamati itafanya kazi ya kutembelea maeneo ya kazi, makazi na mae-

neo ya kizuizini kwa msingi wa malalamiko au kwa mpango wake mwe-

nyewe.

Kamati inapokea maombi ya msaada wa chakula na kuyapeleka kwe-

nye Taasisi au Jumuiya za mambo ya kheir, na kuratibu mawasiliano 

ili kuwa na uhakika kuwa maombi hayo yamefika kwenye Taasisi au 

Jumuiya zinazo kusudiwa na kuwafikia watu wanao lengwa.

Kamati inatoa kozi za mafunzo, kuendesha kampeini na masomo ili 

kuinua ufahamu na uelewa pamoja na kusambaza taarifa na habari zi-

nazo uhusiana na haki za binadamu.

Kamati inaandaa ripoti kuhusu hali za haki za binadamu nchini Qatar. 

Angalia ripoti kwenye tovuti ifuatayo:

Http://nhrc-qa.org/
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18. Kamati ya Taifa ya Utetezi wa haki za binadamu imetoa mapendekezo kwa serikali ndani ya ripoti 
zake zote za mwaka juu ya haja ya kuondoa kinga za maamuzi ya kiutawala na kuzifanya ni zenye ku-
katiwa rufaa kwenya Mahakama.



Q6-Ni ipi duru ya vituo vya Usalama wa Taifa (Vituo 
vya Polisi)?

Unaweza kukimbilia vituo vya usalama wa taifa wakati am-
bapo umeshambuliwa au kutishiwa usalama na mtu yeyote, au 
wakati ambao kumekuwa na maelezo muhimu ambayo unataka 
kufichua kabla ya au baada ya kutokea uhalifu, pia wakati am-
bao umeitwa kwa lengo maalumu. Kituo cha usalama wa Taifa 
wana kazi tofauti ikiwa ni pamoja na:

- Kuhakikisha usalama wa Taifa na mfumo wa Taifa ili kulinda 
maisha ya watu na heshima na maadili, mali za umma au mali 
binafsi, kuleta utulivu kwa jamii na umma kwa ujumla.

- Kuzuia uhalifu na kupunguza fursa na nafasi za kufanyaka 
hivyo, kutumia njia zote zinazo wezekana na zile njia za kishe-
ria, kuthibiti kile kinachotokea huko.

- Kupata na kupokea taarifa pamoja na malalamiko ya uhalifu 
mbali mbali, ambao unatokea ndani ya mamlaka ya kijiografia 
ya Idara, na kuchukuwa hatua zote muhimu kwenye swala hili.

- Kuhifadhi maadili ya umma, kudhibiti uhalifu unaotokea, na 
kupambana na maombi na ukosefu wa makazi.
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Q7- Wapi pa kwenda ikiwa umeingia nchini Qatar na 
kutopata anuwani ya kampuni ambayo imekuajiri, 
au kutokuwa na mawasiliano nao?

Inashauriwa kwenda moja kwa moja Wizara ya Kazi, au kitengo 
cha utetezi wa haki za binadamu ndani ya Wizara ya Mambo ya 
Ndani, au kwenye Ubalozi wenu, na kuwapa maelezo yako na 
kuomba msaada.

Lakini pia unaweza kutafuta ushauri na msaada kutoka Kamati 
ya Taifa ya utetezi wa haki za binadamu.

Q8- Wapi pa kwenda ikiwa umeingia nchini Qatar na 
kutopata kazi kutoka sehemu ambayo imekuajiri?

Inashauriwa pia kwenda Wizara ya Kazi, au kitengo cha utetezi 
wa haki za binadamu ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani, au 
Ubalozi wenu, na kuwajulisha maelezo yako pamoja na kutaka 
msaada.

Pia unaweza kutafuta ushauri na msaada kutoka Kamati ya 
Taifa ya utetezi wa haki za binadamu.
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http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp content/uploads/2014/01/ 
NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto



Q9- Ni lipi jukumu la kisheria ikiwa mwajiri wako 
anakutaka kulipa fedha taslimu ili kukuruhusu ku-
fanya kazi kwa uhuru?

Kulipa kiwango chochote taslimu cha fedha kwa mwajiri wako 
ili akuruhusu kufanya kazi kwa uhuru zaidi kuna matokeo, iki-
wa ni pamoja na kujiwekea mazingira ya kuadhibiwa na kuham-
ishwa nchini Qatar.

Kuacha kazi kwa kufuata taratibu kanuni na maadili ya uajiri, 
am kufanya kazi sehemu isiyo na kibali cha kufanyisha kazi ni 
kinyume cha sheria na adhabu yake ni kwenda jela kwa kip-
indi kisichozidi miaka mitatu pamoja na faini isiyozidi zaidi ya 
QAR 50,000 au moja ya adhabu hizi mbili. Ikiwa ukiukaji huo 
ni wenye kujirudia, adhabu itakuwa ni yenye kutekelezwa tena 
kwa kipindi kisicho pungua siku thelathini na si zaidi ya miaka 
mitatu pamoja na faini isiyopungua zaidi ya 20,000 na kutozidi 
Riyal 100.000 au moja ya adhabu hizi.

Mwajiri pia ni marufuku kusamehe au kutumia haki ya “Visa 
ya kazi” kwa upande wa tatu kwa namna yeyote ile au kuzun-
guko kwa upande huo wa tatu, ima kusamehe huko na kuacha 
kutumika haki ya visa ya kazi kwa upande wa tatu kwa malipo 
au bila malipo. Adhabu kwa kukiuka vipengele hivi itakuwa ni 
yenye kutekelezwa kwa kipindi kisichozidi miaka mitatu pamo-
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ja na faini isiyozidi QAR 50,000 au moja ya adhabu hizi.

Waziri anaweza kutoa amri ya kusafirishwa kwenda kwenu 
kwa muhamiaji yeyote ambaye imethibitika kwake kuwa kui-
shi kwake nchini kuna hatarisha usalama wa nchi na amani ya 
ndani au nje ya nchi au kuhatarisha uchumi wa Taifa, afya ya 
jamii na maadili.

Inashauria kutembelea Wizara ya Kazi, Kitengo cha utetezi wa 
haki za binadamu ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na ku-
wafahamisha hali ya mazingira yako na ombi lako la kuajiriwa.

Pia unaweza kutafuta ushauri na msaada kutoka Kamati ya 
Taifa ya utetezi wa haki za binadamu.
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PANDE ZA MAWASILIANO
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KITENGO CHA MAHUSIANO YA KAZI

Simu namba: 40288172

Eneo la 10 – Jengo la Wizara – Mnara wa Al Huda – Jirani na 
W Hotel.

KITENGO CHA MAHUSIANO YA KAZI

Simu namba: 44018013 – 44018002

Al Khor – Ofisi za Huduma za Serikali.

KITENGO CHA MAHUSIANO YA KAZI 

Simu namba: 44508138

Eneo la Viwanda – Mtaa namba. 10

KITENGO CHA UTETEZI WA HAKI ZA BINADA-
MU – WIZARA YA MAMBO YA NDANI

Simu namba: 2343555 Fax: 2348543

Barabara ya Al-Markhia – Mtaa. 33

KITENGO CHA HABARI NA USHAHIDI WA 
UHALIFU

Simu namba: 2346611

Barabara ya Salwa – Eneo No 55, Mtaa wa 340.
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MAHAKAMA YA MWANZO
MAHAKAMA YA KIRAIA NA RUFAA

Simu namba: 44859222

Dafna – Karibu na Ofisi ya Ispekta Mkuu wa zamani.

KAMATI YA UTETEZI WA HAKI ZA BIANADAMU

Simu namba: 44048844 Fax: 44444013

Fareej Abdul Aziz – inakatana na Nasser Bin Khaled – Nyuma 
ya Kituo cha Mafuta cha Doha – Mnara wa Al- Otaibi.

KITENGO CHA UPELELEZI WA MAKOSA YA JI-
NAI (CID)

Simu namba: 2346666 – Mtaa wa Salwa. Eneo No 55. Mtaa No. 
340.
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SIMU /FAX/BARUA PEPE 
ZA UJUMBE WA KIDIPLO-
MASIA NA OFISI ZILIZO 
IDHINISHWA NCHINI QATAR 
(MAKAZI) 
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BARUA PEPEFaxSIMU NCHINO
doha@fm.gov.jo4483217344832202/3Jordan1
lebanondoha@

hotmail.com4411412944114127Lebanon2

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

suemdoha@ya-
hoo.com4483303144831473Sudan4

info@syrianem-
bassy.com.qa4020829540208205Syria5

Arab Countries
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BARUA PEPEFaxSIMU NCHINO
qatar@afghani-

stan-mfa.net4493233044932319Afghanistan6

bdootqat@
gmail.com4467119044671927Bangladesh7

bruemb@qatar.
net.qa4483679844831956/62Brunei8

chinaemb_qa@
mfa.gov.cn4493420144934203China9

amb.doha@
mea.gov.in4467044844255700India10

admin@kbri-
doha.org44657610 44657945

44664981Indonesia11

eojqatar@
dh.mofa.go.jp4483217844840888Japan12

doha@mfa.kz4412801444128015Kazakhstan13

Koemb_qa@
mofa.gov.kr4483326444832238/9Korea14

mwdoha.
1govuc.@kln

gov.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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BARUA PEPEFaxSIMU NCHINO

ethioembas-
sydoha@gmail.

com

ethio@ethiopi-
aembassydoha.

org

4471958840207000Ethiopia23

4481769344817695 Central
Africa24

4483887244837644/77Senegal25

Ambabenin-
doha@hotmail.

com
4411571344930128Benin26

Adamacom-
paore15@ya-

hoo.fr
 Burkina

Faso27

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

Gambia_em-
bassy@yahoo.

com
4465739144657780Gambia30

African countries
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information@
kenyaembassy-

doha.com
4483173044931870Kenya31

Libemg.doha@
yahoo.com4412567544125672Liberia32

Ambamali.
doha@gmail.

com
4492260744515960/70Mali33

4493634644485000Nigeria34
ambanigerqa-
tar@hotmail.

com
44423680

44219045

362/
Niger35

eriembqa@
yahoo.com4466413944667934Eritrea36

info@swazilan-
dembassyqatar.

 org
44933216 44933145

45370140Swaziland37
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Nambari ya Simu: +97444048844 – Hotline: +97466626663
Fax: +97444444013 – P.O.Box: 24104. Doha. Qatar

Kwa Pamoja Tutangaze Na 
Kutetea Haki Za Binadamu!

Lengo la Kamati ya utetezi wa haki za 
binadamu ni kuinua ufahamu na uelewa 
wa wafanya kazi wa kiwango cha chini 
cha mshahara mpaka wa wakurugenzi 
wa kiwango cha juu ya mishahara.

Kijitabu hiki kimekusanya maelezo mengi 
kuhusu sheria za nchini Qatar kwa njia 
rahisi kadiri inavyo wezekana, kwa hiyo 
basi kijitabu hiki kitakuwa ni chenye faida 
na manufaa kwa wale ambao wanataka 
kufanya kazi nchini, kama vile wananchi 
na wakazi ambao wanaishi chini ya sheria 
ya kazi namba 14 ya mwaka wa 2004.
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