
Mshahara mpya wa kima cha chini ni upi?

Kuanzia Machi 2021, mwajiri wako atalazimika kisheria kukulipa mshahara wa msingi usiopungua QAR 
1,000 kwa mwezi na kukupa malazi na chakula bora. Hata hivyo, mwajiri wako anaweza kupendelea 
kukulipa pesa zaidi ili uweze kupanga chakula chako mwenyewe na uchague malazi yako mwenyewe. 
Kwa hivyo, kuna viwango vitatu tofauti vya mshahara wa kima cha chini :

 Æ Ikiwa mwajiri wako atakupa chakula na malazi bora (yaani, hulipi pesa kwa ajili ya chakula na 
malazi), unastahili kupata mshahara wa msingi wa angalau QAR 1,000.

 Æ Ikiwa mwajiri wako atakupa malazi bora, lakini hakupi chakula, unastahili kupata posho ya 
chakula isiyopungua QAR 300, juu ya mshahara wa msingi wa angalau QAR 1,000. Katika hali 
hii, unapaswa kupokea angalau QAR 1,300 kwa mwezi.

 Æ Ikiwa mwajiri wako hatakupa malazi wala chakula, unastahili kupata posho isiyopungua QAR 
300 ya chakula na QAR 500 ya malazi juu ya mshahara wa msingi wa angalau QAR 1,000. Katika 
hali hii, unapaswa kupokea angalau QAR 1,800 kwa mwezi.

Je, mshahara wa kima cha chini huwahusu wafanyakazi wote nchini Qatar?

Ndio. Mshahara wa kima cha chini huwahusu wafanyakazi wote bila kujali nchi wanakotoka, na kazi 
yoyote wanayofanya. Hii ni pamoja na wanawake na wanaume walioajiriwa na wenye nyumba.

Je, mshahara wa kima cha chini utaanza kutumika lini ?

Mshahara wa kiwango cha chini utaanza kutumika Jumamosi 20 Machi 2021.

Je,viwango vya chini vya makazi na chakula ni vipi?

Ikiwa mwajiri wako anakupa makazi, anahitaji kufuata viwango vilivyomo katika Uamuzi wa Wizara 
Nai. 18 wa 2014. Ikiwa wataku pachakula, unapaswa kula milo mitatu kwa siku, ambayo inakubalika 
kiutamaduni, yenye lishe na hutoa kalori zakutosha.
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Serikali ya Qatar imepitisha mshahara wa kima cha chini 
ambao utatekelezwa Machi 2021. Mshahara mpya wa kima 
cha chini umeanzishwa ili kuboresha viwango vya maisha 
kwa wafanyakazi na familia zao nyumbani. Pia utapelekea 
wafanyakazi wenye ustadi na tija zaidi nchini.



Je, muda wangu wa ziada utakokotolewaje?

Kuanzia Machi 2021, kiwango cha muda wa ziada lazima kisipungue kiwango kipya cha mshahara wa 
kima cha chini wa msingi. Kinaweza kuwa cha juu, kulingana na masharti ya mkataba wako.

Kulingana na Kifungu cha 74 cha Sheria ya Kazi, kiwango cha muda wa ziada ni kiwango chako cha 
kawaida cha saa pamoja na 25%. 

Hata hivyo, ikiwa unafanya kazi siku yako ya kupumzika, unapaswa kupokea muda wa ziada kwa 
kiwango cha kawaida cha saa pamoja na 50%.

Ikiwa wewe sio mfanyakazi wa zamu, na unafanya kazi kati ya 21:00 na 03:00, unapaswa kupokea 
kiwango cha kawaida cha saa pamoja na 50%.

Je, kiinua mgongokiinua mgongo changu cha mwisho wa utumishi kitakokotolewaje?

Ikiwa mkataba wako unamalizika baada ya Machi 2021, kiinua mgongo chako cha mwisho wa 
utumishi  kinapaswa kukokotolewa kwa kuzingatia tu kisipungue kiwango kipya cha mshahara wa 
kima cha chini wa msingi (Kifungu cha 72 cha Sheria ya Kazi).

Chini ya mkataba wangu wasasa ninapokea chini ya mshahara mpya wa kiwango 
cha chini. Je, sheria mpya  inanihusu?

Ndio, baada ya mshahara mpya wa kiwango cha chini kuanza kutumika, sheria mpya inakuhusu wewe 
pia bila kujali kiwango kilichotajwa katika mkataba wako wa sasa. Kuanzia 20 Machi 2021, mwajiri 
wako atalazimika kisheria kukulipa angalau QAR 1,000 kwa mwezi, hata kama mkataba wako unataja 
mshahara chini ya kiasi hiki.

Sheria haitaki wewe na mwajiri wako   kusaini mkataba mpya  iliupate mshahara huu mpya. Hata 
hivyo, ni utaratibu mzuri kwa mwajiri kubainisha kwa maandishi mabadiliko yoyote ya malipo pamoja 
na masharti yaliyotolewa na sheria mpya.

Nitaathiriwa ikiwa tayari ninapokea zaidi ya mshahara mpya wa kima cha chini?

Sio lazima. Ikiwa mshahara wako wa msingi, chakula na malazi tayari ziko juu ya kile kinachohitajika 
na sheria, mwajiri wako halazimishwi kuongeza malipo yako. Unaweza kujaribu kujadiliana juu ya 
mshahara wa juu au mafao zaidi, lakini ingetakiwa kukubaliwa na mwajiri wako.

Je, mwajiri wangu anaweza kupunguza malipo yangu hadi mshahara mpya wa 
kima cha chini?

Ikiwa mwajiri wako atajaribu kupunguza malipo yako hadi kima cha chini cha mshahara, hii inaweza 
kuwa ukiukaji wa maktaba, na unaweza kumfungulia mashtaka. Kifungu cha 5 cha Amri mpya ya 
Waziri kinasema kwamba mwajiri wako hawezi kutumia sheria hiyo mpya kama sababu ya kupunguza 
mshahara wako na kutoa masharti ambayo si ya kufaa  ukilinganisha na masharti katika mkataba 
wako wa sasa.

Ninapaswa kufanya nini ikiwa ninapokea chini ya mshahara wa kima cha chini 
baada ya Machi 2021?

Unaweza kueleza suala hili kwa mwajiri wako, na/au kuiarifu Wizara ya Maendeleo ya Utawala, Kazi 
na Mambo  ya Jamii. Unaweza kuwasilisha malalamiko katika Idara ya Mahusiano ya Kazi wewe 
binafsi, kwa namba ya huduma kwa wateja (16008), au kwa barua pepe (info@adlsa.gov.qa).
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