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SALAMU ZA MWENYEKITI WA TUME

Mhe. Khadija Shamte Mzee 
Mwenyekiti wa Tume ya 

Kurekebisha Sheria Zanzibar

KWA kipindi kirefu Tume ya 
Kurekebisha Sheria Zanzibar 
imekuwa ikijikita katika 

kufanyia mapitio sheria za Zanzibar 
kwa kuzingatia mabadiliko ya 
kiuchumi, kisiasa na kijamii. 

Mabadiliko hayo yanazifanya 
sheria nyingi kuhitaji kufanyiwa 
mapitio. Mwelekeo wa Serikali na 
maelekezo ya Viongozi Wakuu wa 
nchi wakiongozwa na Mheshimiwa 
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa 
Baraza la Mapinduzi, yanathibitisha 
haja ya sheria nyingi kufanyiwa 
mapitio ili sheria hizo zisiwe kikwazo 
katika kuleta maendeleo nchini. 
Kwa msingi huo, sheria za Zanzibar 
zinapaswa kuakisi hali halisi ya jamii.

Katika kufanya mapitio ya Sheria, 
Tume inatakiwa kuzingatia mazingira 
mbalimbali na kufanya tafiti 
katika sheria zinazopendekezwa 
kufanyiwa mapitio. 

Baadhi ya sheria zinazofanyiwa 
mapitio na Tume hufikia hatua ya 
kujadiliwa katika ngazi mbali mbali 
hadi kufikia katika Vikao vya Baraza 
la Wawakilishi na baadhi zinafikia 
hatua za watendaji tu kwa kuzingatia 
mapendekezo yanayotolewa na 
Tume. 
Hivyo, Tume inahitaji kufanya 
mapitio ya kina yatakayosaidia 

kuwa na sheria bora na zenye tija 
kwa maslahi ya nchi na wananchi 
wake. Katika kutekeleza jukumu hilo, 
Tume inapaswa kuwa na utaratibu 
mzuri zaidi wa kufanya kazi zenye 
viwango vya juu, zilizofanyiwa tafiti 
za kina na kushirikisha wadau wote 
wanaohusika.

Utekelezaji wa kazi za Tume 
unategemea vyanzo mbali mbali 
zikiwemo ripoti kutoka sehemu tofauti 
kama vile taarifa rasmi za vikao vya 
Baraza la Wawakilishi, maamuzi ya 
Mahkama, sera na sheria mbali mbali 
zilizopo, mikataba ya kimataifa, 
uzoefu wa nchi nyengine na maoni 
ya wadau. Kwa kuzingatia vyanzo 
hivyo, Tume imekuwa ikipata taarifa 
nyingi zinazosaidia utekelezaji wa 
kazi za mapitio ya sheria. 

Tume ya Kurekebisha Sheria 
imeanzisha Mpango Maalum 
wa Miaka Mitano ili kuhakikisha 
majukumu ya Tume yanatekelezwa 
kwa ufanisi zaidi na yanaakisi 
mahitaji ya jamii kwa ujumla. Aidha, 
Mpango wa mwaka wa Mapitio  
ya Sheria na Mwongozo maalum 
umeandaliwa kwa lengo la kutoa 
dira na mwelekeo wa shughuli za 
Tume. 
Mwelekeo wa Tume kwa sasa ni 
kuhakikisha mapendekezo yote ya 
sheria yanapatikana, yanafahamika, 

yanarahisishwa na yanatumika. 
Aidha, Tume inatarajia kuongeza 
uhusiano wake na wadau kwa 
kutumia rasilimali zilizopo na kuweka 
utaratibu wa kupata marejeo na 
taarifa kwa wale wote wanaoshiriki 
katika mapitio ya sheria. 

Kwa kuzingatia maelezo hayo, Tume 
inaamini kuwa wadau ni mhimili 
mkuu wa utekelezaji wa shughuli za 
Tume na kiungo cha kuleta mafanikio 
katika mapitio ya sheria. 

Hivyo Tume inaahidi kuendelea 
kutoa ushirikiano kwa Serikali na 
wananchi ili malengo ya Serikali ya 
kuanzisha Tume ya Kurekebisha 
Sheria Zanzibar yafikiwe.

Nitumie fursa hii kutoa shukrani za 
dhati kwa Mhe. Waziri wa Nchi, Afisi 
ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na 
Utawala Bora, Mhe. Mwanasheria 
Mkuu wa Zanzibar kwa ushirikiano 
mkubwa waliotupatia, Makamishna 
wa Tume, Katibu wa Tume, 
Wanasheria wa Tume na watendaji 
wote wa Tume ya Kurekebisha 
Sheria Zanzibar kwa utendaji 
wao mzuri na ushirikiano mkubwa 
waliouonesha katika utekelezaji wa 
majukumu ya Tume.
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SALAMU ZA KATIBU WA TUME

Ndg. Mussa  Kombo Bakari 
Katibu wa Tume ya 

Kurekebisha Sheria Zanzibar

TUME ya Kurekebisha Sheria 
Zanzibar inaendelea na utaratibu wa 
kuandaa na kuchapisha Jarida hili 

maalum la Tume lenye lengo la kuelimisha 
umma kwa kutoa taaluma kuhusu mambo 
mbali mbali ya kisheria. 

Jukumu la kutoa elimu ya kisheria kwa 
umma ni moja ya majukumu ya msingi ya 
Tume kama yalivyoainishwa katika Sheria 
ya Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar 
Namba 16 ya Mwaka 1986. 

Tume inaamini kuwa uchapishaji wa mada 
mbali mbali za kisheria kupitia Jarida hili, 
ni njia sahihi katika utoaji huo wa elimu 
ya sheria kwa umma kwa kuwa elimu 
hiyo itaweza kuwafikia wananchi wengi 
na itaweza kudumu kwa muda mrefu na 
kusambaa kwa kasi kupitia usambazaji 
wa Jarida hili. 

Mada mbali mbali zenye mnasaba na 
masuala ya kisheria zimeandaliwa ili 
wananchi waweze kujifunza taaluma 
za kisheria kupitia Jarida hili. Miongoni 
mwa mada zilizochapishwa katika Jarida 
hili zinahusu ‘’Msaada wa Kisheria kwa 
watu waliopo vizuizini’’, haki ya likizo kwa 
Watumishi wa Umma, Sheria ya Mfuko wa 
Hifadhi ya Jamii na Uhusiano wa Benki na 
Haki za Binaadamu.
 
Na nyenginezo. Kwa kupitia Jarida hili, 
wananchi wanaweza kuelimika kwa 
makala hizo zilizotayarishwa. Tume ya 
Kurekebisha Sheria Zanzibar itaendelea 
kufanya juhudi kubwa ili nakala za 
kutosha zipatikane na kusambazwa katika 
maeneo mengi ya Zanzibar ili wananchi 
wengi zaidi wafikiwe na taaluma iliyopo 
kwenye Jarida hili.  

Aidha, katika Toleo hili la Jarida la Tume, 

tumeamua kuanzisha utaratibu wa kutoa 
taarifa ya sheria zilizofanyiwa mapitio na 
Tume katika kipindi husika. Hivyo, kupitia 
Jarida hili, wananchi watapata kufahamu 
shughuli mbali mbali zilizotekelezwa na 
Tume ya Kurekebisha Sheria kwa kipindi 
cha miezi sita ikiwemo mapitio ya sheria 
mbali mbali zilizofanyiwa mapitio katika 
kipindi hicho. Kufuatia taarifa hiyo ya 
sheria zilizopitiwa na Tume, Wananchi 
watakaopenda kusoma na kuelimika zaidi 
kuhusu mapitio ya sheria hizo, wanaweza 
kusoma ripoti hizo za mapitio kupitia 
tovuti ya Tume ya Kurekebisha Sheria 
inayojulikana kwa anuani ya www.lrcz.
go.tz. 

Kwa kutambua umuhimu wa mapitio 
ya sheria katika kujenga jamii yenye 
kusimamiwa na misingi mizuri ya sheria 
zinazokwenda na wakati na zinazoakisi 
maisha ya wanajamii, Tume ya 
Kurekebisha Sheria itaendeleza jitihada 
zake za kufanya mapitio katika kiwango 
cha juu ili tuweze kupata sheria nzuri zaidi 
zitakazodumu kwa muda mrefu. 

Moja ya misingi muhimu itakayoendelezwa 
na Tume katika mapitio ya sheria ni 
ushirikishwaji mkubwa wa wananchi kwa 
kuweka mazingira mazuri zaidi ya utoaji 
wa maoni kuhusu sheria zinazofanyiwa 
mapitio, ili sheria hizo zitekelezeke kwa 
urahisi kwa kuzingatia maoni ya wananchi. 

Njia mbali mbali za kuwafikia wananchi 
kwa urahisi zaidi katika kukusanya maoni 
wakati wa mapitio ya sheria zitaimarishwa, 
ikiwemo njia za kielektroniki kama 
matumizi ya njia ya ujumbe mfupi wa simu 
(sms), njia ya mtandao na njia nyenginezo 
zimebuniwa ili wananchi wengi zaidi 
waweze kufikiwa katika ukusanyaji wa 
maoni kama inavyosisitizwa kwa mujibu 

wa kifungu cha 10 cha Sheria ya Tume ya 
Kurekebisha Sheria, Namba 16 ya Mwaka 
1986.
  
Mwisho ingawa si kwa umuhimu, 
niwashkuru wote waliosaidia na 
wanaoendelea kusaidia katika maendeleo 
ya Tume ikiwemo Serikali ambayo 
imekuwa na msaada mkubwa kwa Tume 
kwa kuiwezesha na kuiongezea rasilimali 
watu na fedha ili iweze kutekeleza kazi 
zake kwa ufanisi. Aidha, napenda kwa 
dhati kumshkuru Mwenyekiti wa Tume 
ya Kurekebisha Sheria Zanzibar Bi. 
Khadija Shamte Mzee ambaye amejitoa 
kwa kiwango cha juu katika kusimamia 
na kuongoza katika utekelezaji wa kazi 
za Tume, Makamishna wa Tume kwa 
miongozo yao hasa wakati wa mapitio ya 
sheria, wanasheria wa Tume na watumishi 
wengine wote wa Tume kwa juhudi kubwa 
walizowekeza katika shughuli za Tume 
hasa mapitio ya sheria. Kwa namna ya 
pekee, niwashkuru sana wananchi mbali 
mbali wa Unguja na Pemba ambao 
wamekuwa wakijitokeza na kuitikia wito 
wa Tume wa kushirikiana na Tume kwa 
kutoa maoni yao wakati wa mapitio ya 
sheria mbali mbali. 

Ni dhahiri kuwa, utekelezaji wa kazi za 
Tume usingefanikiwa bila ya ushirikiano 
mkubwa na wa dhati uliooneshwa na watu 
mbali mbali, waliotajwa na wale ambao 
hawakutajwa. Tunaomba ushirikiano 
uliooneshwa katika kipindi hichi, 
uendelezwe na kuimarishwa zaidi katika 
mwaka mpya wa 2022. 

Tunawatakiwa wote kheri na mafanikio 
katika mwaka 2022.

Ahsanteni sana.
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Uongozi na wafanyakazi wa Tume ya 
Kurekebisha Sheria Zanzibar unampongeza 
kwa dhati Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti 
wa Baraza la Mapinduzi, Mhe. Dk. Hussein Ali 
Mwinyi, kwa kutimiza mwaka mmoja katika 
uongozi wake na mafanikio yaliyopatikana 
katika sekta zote.

Tunaamini kwamba uongozi wako utaongeza 
kasi ya maendeleo katika sekta mbali mbali 
za kijamii na kiuchumi Zanzibar na kupelekea 
wananchi kupata huduma za kijamii kwa ufanisi 
zaidi.

Tume ya Kurekebisha Sheria kwa kutambua 
jukumu lake la kuzifanyia mapitio Sheria za 
Zanzibar, tunaahidi kufanya kazi kwa bidii na 
juhudi kubwa ili kutimiza malengo ya Serikali 
ya kuanzisha Tume hii ikiwa ni pamoja na 
kuhakikisha Sheria za Zanzibar zinakuwa bora, 
zinazoendana na wakati na kuakisi mahitaji ya 
wananchi na Taifa kwa ujumla na kuchangia 
katika juhudi za Serikali katika kuleta 
maendeleo katika nchi.

Tunamuomba Mwenyezi Mungu akuzidishie 
afya njema, hekima na busara katika kuiongoza 
Zanzibar na kuiletea maendeleo zaidi.

Hongera Dk. Mwinyi, hongera Uongozi wa 
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya Awamu 
ya Nane.

Salamu za 
Pongezi MWAKA 01

TUME YE KUREKEBISHA SHERIA ZANZIBAR

Usikose kufuatilia kipindi 
cha Zanzibar na Sheria 
kinachoratibiwa na Tume ya 
Kurekebisha Sheria Zanzibar 
na kinachorushwa moja kwa 
moja kila Jumatatu saa 3:30 
usiku hadi saa 4:15 usiku live

TANGAZO

Januari - Disemba 2021

1. Uanzishwa wa Sheria ya Usimamizi wa 
huduma ndogo za fedha.

2. Mapitio ya Eneo la kuanzishwa Sheria 
ya Wahasibu,Wakaguzi wa Hesabu na 
Washauri wa Kodi.

3. Mapitio ya Sheria ya Utumishi wa Umma 
Nam. 2 ya 2011.

4. Mapitio ya Sheria ya Kudhibiti Dawa za 
Kulevya Zanzibar Nam. 9 ya 2009.

5. Mapitio ya Sheria ya Kuanzishwa Afisi ya 
Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za 
Serikali Nam 11 ya 2003.

6. Mapitio ya Sheria ya Jumuiya Nam 6 ya 
1995.

7. Mapitio ya Sheria ya Utalii katika eneo la 
Uanzishwaji wa Jeshi la Utalii Zanzibar.

8. Mapitio ya Sheria ya Kinga, Uwezo na 
Fursa ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar 
Nam 4 ya 2007.

9. Mapitio ya eneo la Migogoro ya Ardhi na 
Utatuzi wake.

10. Mapitio ya Sheria ya Mfuko wa Hifadhi 
ya Jamii Zanzibar Nam. 2 ya 2005  hasa 
katika Masuala ya Mafao ya Wanachama.

Orodha ya Maeneo ya Kisheria 
yaliyofanyiwa Mapitio na Tume 
ya Kurekebisha Sheria Zanzibar
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Uhusiano wa Tume ya 
Kurekebisha Sheria na 
taasisi nyengine
1. UTANGULIZI

 Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar 
ni taasisi ya Serikali iliyoanzishwa kwa 
mujibu wa kifungu cha 3 cha Sheria 
Nam.16 ya mwaka 1986 ijulikanayo 
kama Sheria ya Tume ya Kurekebisha 
Sheria Zanzibar. 

 Muundo wa Tume hiyo unajumuisha 
Mwenyekiti na Makamishna 
wasiopungua wanne na wasiozidi 
saba ambao wote huteuliwa na Mhe. 
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa 
Baraza la Mapinduzi. Katika  muundo 
huo, kuna Katibu wa Tume ambaye 
naye huteuliwa na Rais chini ya 
kifungu cha 18 cha sheria hiyo. 

 Chini ya Katibu wa Tume kuna 
wafanyakazi wa kada mbali mbali 
ambao ni watumishi wa umma.

 Jukumu la msingi la Tume ni kuzipitia 
sheria za Zanzibar ili ziendane na 
maendeleo ya sasa na kupendekeza 
serikalini marekebisho yake. 

 Mbali na hilo, pia Tume ina wajibu wa 
kuipitia sheria yoyote au sehemu ya 
sheria hiyo na kupendekeza hatua za 
kuchukuliwa juu yake. 

 Aidha, Tume ina majukumu mengine 
ya kuzifanya sheria ziendane na 
mazingira ya Zanzibar, kuondosha 
utata katika sheria hizo, kupendekeza 
kufutwa kwa sheria zilizopitwa na 
wakati, kupunguza idadi ya sheria 
zinazozungumzia suala moja, 
kuzikusanya pamoja, kuziweka katika 
muundo mzuri na ulio mwepesi na 
kupendekeza njia mpya za usimamizi 
wa sheria.

2.UHUSIANO WA TUME NA TAASISI 
NYENGINE KATIKA MAPITIO YA 
SHERIA

 Katika makala hii tutazungumzia 
uhusiano wa Tume, jamii na taasisi 
mbalimbali katika mapitio ya sheria.

3. TUME NA WANANCHI
 Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar 

katika kufanya shughuli zake, 
imewekewa utaratibu wa kufanya 
shughuli hizo katika, Sehemu ya Tatu 
ya sheria yake. 

 Kifungu cha 10 kinaielekeza Tume 
kuijumuisha jamii katika kazi zake. 
kifungu hicho kinanukuliwa hapa chini 
kwa tafsiri isiyo rasmi kama ifuatavyo:

 “10(1)“katika utekelezaji wa uchunguzi 
wa jambo lolote, ama iwe kwa 
maelekezo au bila ya maelekezo ya 
Mwanasheria Mkuu, Tume inaweza 
kupanga kazi zake zitakazoiwezesha 
kutoa elimu kwa umma kuhusu jambo 
linalofanyiwa uchunguzi na kupata 
maoni ya idadi kubwa iwezekanavyo 
ya watu wa Zanzibar juu ya suala hilo”.    

(2)” kwa madhumuni ya kwenda 
sambamba na masharti ya kijifungu 
cha (1), Tume inaweza kufanya 
matendo yote ambapo kwa maoni 
yake ni lazima ili kufanikisha ushiriki wa 
jamii kwenye kazi ya Tume na inaweza 
pia kwa njia mahsusi:

(a) Kuandaa semina kwa ajili ya 
majadiliano ya mambo ili kupata rai ya 
jamii;

(b)Kupanga mihadhara ya umma 
itakayotolewa na Tume;

(c) Kuratibu na kushajiisha mijadala ya 
umma katika mikutano iliyoitishwa 
kwa madhumuni ya Tume au kupitia 
vyombo vya habari;

(d)Kuanzisha na kuchapisha taarifa, 
kwa vipindi au machapisho mengine 
yenye lengo la kutangaza taarifa za 
marekebisho ya sheria;

(e) Kufanya jambo lolote ambapo 
kwa maoni ya Tume ni lazima au 
ni lenye faida kwa madhumuni ya 
mapendekezo ya ya marekebisho ya 
sheria na kupata uelewa kwa jamii. 

 Tume inatakiwa kuwa karibu na 
wananchi na kupata maoni yao juu 
marekebisho ya sheria mbalimbali 
za Zanzibar kwa njia za semina, 
makongamano, mihadhara ya umma, 

Inaendelea Uk.7...

Mwenyekiti na Katibu wa Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar wakiwa katika picha ya pamoja na viongozi wa Shirika la 
Misaada la Marekeni (USAID) katika Afisi za SMZ Dar es Salaam.
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Uhusiano wa Tume ya 
Kurekebisha Sheria na 
taasisi nyengine

Inatoka Uk.6...

vyombo vya habari kama vile radio, 
televisheni, majarida, magazeti n.k. 
Hizi ndizo baadhi ya njia za uhusiano 
kati ya Tume na wananchi. Kupitia 
njia hizo wananchi wameisaidia 
Tume kufikia malengo yake.

2. TUME NA TAASISI ZA UMMA 
 Katika kutekeleza majukumu yake 

ya kufanya mapitio ya sheria Tume 
ya Kurekebisha Sheria Zanzibar 
inashirikiana na taasisi mbalimbali za 
Serikali. Taasisi hizo ni Wizara, Idara, 
Mashirika ya Umma n.k. 

 Aidha taasisi kama vile Mahakama, 
Afisi ya Mwanasheria Mkuu, Afisi ya 
Mkurugenzi wa Mashtaka nazo pia ni 
wadau muhimu wa Tume.

 Tume ya Kurekebisha Sheria imekua 
ikishirikiana na tasisi mbali mbali za 
umma katika kufanya matpitio ya 
Sheria za taasisi hizo. Miongoni mwa 
Sheria hizo ambazo Tume ilishirikiana 
kwa karibu na taasisi hizo za umma ni 
pamoja na Sheria ya Mwenendo wa 
Makosa ya Jinai Namb 7 ya mwaka 
2004 ambapo Tume ilishirikiana kwa 
karibu na Afisi ya Mkurugenzi wa 
Mashtaka. Matunda ya ushirikiano 
huo ni kupatikana kwa sheria mpya 
iliyopitishwa na Baraza la Wawakilishi 
iitwayo Sheria ya Mwenendo wa 
Makosa ya Jinai Nam.7 ya mwaka 
2018.

 Kwa upande mwengine katika 
hatua mbalimbali za mapitio, Tume 
inaambatana na maofisa wa sheria 
au maofisa waandamizi wa taasisi 
inayohusika kufanyiwa mapitio sheria 
yake. Moja ya madhumuni ya kufanya 
hivyo ni kutoa ushirikiano wa karibu 
baina Tume na wale wanaofanyiwa 
mapitio sheria yao, kwani wao ndiyo 
watumiaji au wasimamizi wa sheria 
hiyo.

4. TUME NA TAASISI BINAFSI
 Kwa upande wa taasisi binafsi, Tume 

inashirikiana na Asasiz za kiraia 
(NGO’s) katika kutekeleza majukumu 
yake. Jumuiya kama vile Chama cha 
Wanasheria Wanawake (ZAFELA) 
Chama cha Wanasheria Zanzibar 
(ZLS) na Kituo cha Huduma za 
Sheria (ZLSC) ni miongoni mwa 
wadau wakubwa wa Tume. 

 Pia Tume inashirikiana na Jumuiya 
nyengine za kiraia ambazo si rahisi 
kuzitaja zote hapa. Mfano wa Jumuiya 
hizo ni pamoja na Muungano wa 
Asasi za Kiraia Zanzibar (ANGOZA) 
na PACSO kwa upande wa Pemba

 Katika mtiririko huo, Jumuiya za Kidini 
haziko nyuma katika kushirikiana na 
Tume kufikia malengo waliyojipangia. 
Mfano mzuri wa jumuiya hizo ni 
Jumuiya ya Maimamu Zanzibar 

(JUMAZA).

 Kwa ujumla katika kuchukua maoni kwa 
sheria zote zilizofanyiwa mapitio na 
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar, 
Jumuiya zote hizo zilishirikishwa..Hata 
hivyo, wakati mwengine uhusiano huo 
unaenda mbali zaidi ya hapo. 

 Kwa mfano iliwahi kutokea Chama 
cha Wanasheria Zanzibar (ZLS) 
kuzifanyia mapitio Sheria ya Ufanyaji 
Kazi wa Mawakili, Sura ya 28 ya 
Sheria za Zanzibar iitwayo “Legal 
Practitioners Decree, Cap.28 of the 
Laws of Zanzibar” pamoja na Sheria 
ya Wathibitishaji viapo, Sura ya 29 ya 
Sheria za Zanzibar ijulikanayo kama 
“Notaries Public Decree, Cap.29 of the 
Laws of Zanzibar”. 

 Sheria hizi ziliunganishwa pamoja na 
kuwa moja. Kazi hii ya mapitio ilianzia 
katika Jumuiya hii na kupokelewa na 
Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar 
na kuendelezwa utafiti wake na hatimae 
Tume iliwasilisha mapendekezo yake 
serikalini kwa hatua zaidi.

 Aidha,Kituo cha Huduma za Kisheria 
(ZLSC) kiliwahi kuipa Tume ya 
Kurekebisha Sheria Zanzibar kazi 
ya kufanya utafiti juu ya Sheria 
zinazokwaza Utawala Bora Zanzibar. 
Tume iliifanya kazi hiyo na utafiti 

mkubwa ukafanyika ili kulitimiza na 
kulifikia lengo lililokusudiwa. 

 Ripoti ya kazi hii ilikabidhiwa kwa Kituo 
cha Huduma za Kisheria (ZLSC) kwa 
hatua

 Kwa kuhitimisha, tumeona jinsi Tume 
ya Kurekebisha Sheria Zanzibar 
ilivyo na uhusiano mwema na taasisi 
mbalimbali za umma na za binafsi 
katika kutekeleza majukumu yake ya 
kisheria. 

5. HITIMISHO
 Kuna kila haja na sababu ya 

kuipongeza Serikali ya Mapinduzi 
ya Zanzibar ya awamu ya nane kwa 
juhudi inazochukua kuiwezesha 
Tume kifedha ili itekeleze vyema 
majukumu yake. Hatua hii imewezesha 
kupatikana fursa kubwa kwa wananchi 
wa kawaida kushiriki katika hatua 
mbali mbali za mapitio ya sheria za 
Zanzibar Aidha wataalamu mbalimbali 
nao wanashiriki kufanikisha kazi na 
majukumu ya Tume. 

 Pia jumuiya za kiraia au Jumuiya za 
kitaaluma nazo zina uhusiano wa 
karibu na Tume. Hilo linajidhihirisha 
zaidi katika mijadala mbalimbali ya 
semina na vipindi vya redioni na 
televisheni vinavyoratibiwa na Tume ya 
Kurekebisha Sheria. 

Mwenyekiti na Katibu wa Tume ya Kurekebisha Sheria Zanzibar wakiwa katika 
picha ya pamoja na Mhe. Elizabeth Jacobsen (Balozi wa Norway - Tanzania) na 
Ndg. Hans  katika Afisi za SMZ Dar es Salaam.
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Uhusiano wa shughuli za 
benki na haki za binadamu

1.0 Utangulizi

HAKI za binadamu zinaelezwa 
katika mikataba mingi ya 
kimataifa iliyoanzishwa tangu 

mwaka 1945 ikiwemo mikataba ya 
kikanda ambayo imeeleza wazi haki 
hizo. 

 Baadhi ya nchi zimeingiza haki za 
binadamu katika Katiba zao kwa lengo 
la kuzilinda, Katiba ya Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania ya 1977 na 
Katiba ya Zanzibar ya 1984 ni miongoni 
mwa katiba ambazo haki mbali mbali 
za binadamu zimetambuliwa na 
kulindwa. 

 Mwaka 2003, Katibu Mkuu wa Umoja 
wa Mataifa kwa wakati huo, Kofi Annan, 
aliyaomba Mashirika yote ya Umoja wa 
Mataifa kuhusisha haki za binadamu 
katika utekelezaji wa shughuli zao 
pamoja na mipango ya Maendeleo.

 Kwa kuzingatia kuwa haki za binadamu 
zimeridhiwa na kuingizwa katika Katiba 
zetu, benki kama taasisi za fedha, 
zinapaswa kusimamia haki hizi katika 
utoaji wa huduma kwa wananchi. 

 Daniel Bradlow, mwandishi mahiri wa 
masuala ya fedha anaeleza kwamba 
benki nyingi zinafikiri kuwa kuna 
uhusiano mdogo wa benki na haki za 
binadamu.

 Aidha, benki hizo hazioni tatizo katika 
masuala haya ya haki za binadamu kwa 
sababu hazikutajwa moja kwa moja 
na hivyo si sahihi kwa wao kufuatilia 
maelekezo ya sera zinazohusisha 
maamuzi ya kisiasa.

 Pamoja na ukweli kuwa jukumu la benki 
ni kushughulika zaidi na masuala ya 
fedha na mambo yanayogusa uchumi 
na jamii, bado ni muhimu kwa benki 
kuheshimu haki za binadamu kwa 
nyakati zote. 

 Mtizamo wa zamani na mawazo ya 
benki nyingi hayakubaliki kwa sasa. 
Toleo la karibuni la mwaka 2017 
lililotayarishwa na Banque de France, 
linaonesha kuwa Benki Kuu nane na 
wasimamizi wameanzisha “Network 
of Central Banks and Supervisors for 
Greening the Financial System (NGFS) 
at the Paris “One Planet Summit” 
Disemba, 2017” ambapo kwa sasa 
umoja huu una wajumbe 34 (Benki Kuu)  
na wasimamizi watano  (Supervisors ) 
duniani kote.

2.0 Uhusiano 
 Biashara zote zinatakiwa kuzingatia 

haki za binadamu na ufanyike 
uchunguzi wa kina kabla na baada ya 
kufanya uamuzi. Ni muhimu kutekeleza 
haki za binadamu kwa uwazi katika 
utendaji na kufanya maamuzi. 
Kwa upande wa benki, ni muhimu 
kutekeleza haki za binadamu katika 

kufanya uchambuzi wa utekelezaji 
wa shughuli za benki, kushughulikia 
wateja na kutunza taarifa zao. 

 Kuna ishara mbalimbali zinaoonesha 
uhusiano wa benki na haki za binadamu 
pamoja na hatua zinazochukuliwa 
na benki kuimarisha haki hizi. Kwa 
kuanzia, benki zimechukulia kwa 
umakini masuala ya mazingira katika 
shughuli za kifedha na sera za kifedha. 

 Mfano mmoja ni athari inayojitokeza 
kutokana na mabadiliko ya tabianchi, 
ambayo yanazifanya benki kuangalia 
athari inayoweza kupatikana katika 
uzalishaji, biashara, chakula, kazi 
nakadhalika na kulinganisha na 
uchambuzi katika utoaji wa mikopo na 
shughuli za serikali kwa ujumla. 

 Hata wakati wa mripuko mkubwa wa 
COVID-19, Benki ziliweka utaratibu 
maalum na kubadilisha masharti 
ya mikopo kwa kuzingatia hali hiyo 
iliyojitokeza. Katika kipindi hicho, 
biashara nyingi zilikufa na baadhi 
kuwa katika hali isiyoridhisha na hivyo 
kufanya wawekezaji wengi kushindwa 
kurudisha mikopo, au kuchukua 
mikopo mipya kwa ajili ya kuendeleza 
biashara zao. 

 Hivyo, katika mfumo huu, benki 
inaweza kuhusishwa katika vipimo 
viwili; moja kuwa benki zina jukumu 
katika uendelezaji na ulindaji wa 
haki za binadamu na pili ni kwamba 
huduma za fedha lazima ziangalie 
mazingira halisi na utawala bora. 

 Benki katika kutumia mamlaka yake 
na kuzingatia utawala bora, zinatakiwa 
kufanya kazi kwa kuzingatia Katiba, 
sheria za nchi na sheria za kimataifa 
zinazohusu masuala ya fedha. 

 Kwa msingi huo, Benki Kuu katika 
utendaji wake zinazingatia pia mfumko 
wa bei na mwenendo wa uchumi; 
mambo yanayozingatiwa katika 
viwango vya riba, biashara za kibenki 
na mitaji ya benki, ili kuhakikisha 
athari yoyote haiwaumizi wananchi na 
kuwakosesha haki zao za msingi.

 Eneo ambalo ni muhimu na 
linazingatiwa na benki ni utoaji wa 
taarifa za wateja na mipaka ya utoaji 
taarifa hizo. Utoaji wa taarifa za kibenki 
umehusishwa na Umoja wa Ulaya 
kupitia “EU Non-Financial Disclosure 
Directive’’ ambapo utoaji huo unahitaji 
umakini katika mifumo na athari 
zake. Miongoni mwa mambo mazuri 
yaliyofanywa na taasisi hizi ni kusaidia 
kufikia malengo ya Maendeleo 
Endelevu (Sustainable Development 
Goals). 

Inaendelea Uk.9...

RAIS wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk.Hussein Ali Mwinyi 
(katikati) akizungumza na Uongozi wa Benki Kuu ya Tanzania (BOT),  kuzungumzia 
masuala mbali mbali ya kiutendaji katika ukumbi wa Ikulu Jijini Zanzibar.
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Uhusiano wa shughuli za benki na haki za binadamu

 Haki za binadamu ni sehemu ya 
mapitio na mabadiliko ya kila sekta 
duniani, ikiwemo kuheshimu wateja 
na uwajibikaji. Sekta ya fedha 
ilikumbwa na mtikisiko wa kiuchumi 
na hivyo kuifanya sekta hiyo kuongeza 
miongozo mingi zaidi ya kuifanya 
iweze sekta endelevu kwa maendeleo 
ya nchi. 

 Sekta hii inasaidia kuhamasisha 
maslahi ya kiuchumi na kijamii 
kwa wateja na wadau, na kufanya 
utamaduni wa uaminifu na maadili 
kuimarishwa zaidi ili kulinda sekta hii. 

 Hivyo, mahitaji ya kuwepo uwazi katika 
maeneo mengi ya huduma ni suala la 
msingi katika utekelezaji wa haki za 
binadamu.

3.0 Jukumu la kusimamia haki za 
binadamu

 Jukumu la kuzingatia haki za binadamu 
katika huduma za kifedha linahusisha 
benki kuwa na uelewa wa mambo 
yanayogusa haki hizi katika huduma 
zao. Hivyo, miongozo ya uendeshaji wa 
shughuli za benki inatakiwa kuzingatia 
tafsiri ya kina na athari yake kwa wateja 
na Serikali kwa ujumla.

 Mfano mzuri na marejeo ya suala hili 

...Inatoka Uk.8 ni Mwongozo wa Umoja wa Mataifa wa 
mwaka 2011 (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights). 
Msingi ulioelezwa ni kuwa biashara 
zote lazima zizingatie sera za haki 
za binadamu katika maamuzi na 
uendeshaji wa biashara. 

 Mwongozo huo pia unaeleza kwamba 
biashara lazima zifanyiwe uchunguzi 
wa kina kabla ya hatua za utekelezaji. 
Hii ina maana kwamba inahitajika 
kufanywa tathmini ya shughuli 
zinazopendekezwa kufanywa na 
kuona ni kwa namna gani haki za 
binadamu zinazingatiwa. 

 Benki zinapaswa kujua hali halisi ilivyo 
katika uendeshaji wa shughuli zake 
na jinsi sera zao zinavyoathiri haki za 
kundi fulani katika jamii.

 Ingawa, benki zina kazi zake za msingi 
ambazo ni za kitaalamu zaidi, lakini 
kwa upande mwengine maamuzi ya 
benki yanaathiri rasilimali na biashara 
za wateja. Kwa mfano, mikopo ya ujenzi 
wa nyumba za biashara, zinaweza 
kujumuisha athari za kimazingira. 
Hivyo, katika shughuli zake, benki 
hugusa haki za kiuchumi na kijamii kwa 
wananchi. 

 Na kwa msingi huu, benki katika 
utoaji wa mikopo na shughuli zake 
nyengine, hutumia vigezo vya kujua 

wateja wao (Know Your Customer) ili 
kuhakikisha wateja hao wanaepuka 
matatizo yanayoweza kuathiri haki zao 
za msingi.

4.0 Hitimisho
 Mtizamo wa suala la haki za binadamu 

katika huduma za benki unaangalia 
mambo matatu. Kwanza, haja ya benki 
kujua kwamba zinahitaji kuangalia haki 
za  binadamu katika shughuli zake na 
huduma zake kabla ya kufikia maamuzi. 
Hii itazisaidia benki kujua gharama 
halisi na faida ya shughuli au mradi 
unaopendekezwa na taarifa za ziada 
ambazo zitasaidia kuonesha athari ya 
maamuzi yoyote yatakayofikiwa.

 Pili, mitazamo ya haki za binadamu 
inatoa fursa kwa benki kuelewa 
kwa faida ya biashara zao; na tatu 
benki zinaweza kutekeleza jukumu 
la kuheshimu haki za binadamu bila 
ya kuathiri uhuru wao, majukumu 
yao na mambo yanayohitajika katika 
usimamizi wa fedha. 

 Athari ya haki za binadamu ina faida 
kubwa kwa benki kutokana na matokeo 
ya tathmini (impact assessment) 
yanaathiri benki, jamii na watu binafsi.  
Hii itasaidia benki kuweka vizuri sera 
zake ili zitambue haki za binadamu. 
Kwa maana hiyo, uangalifu zaidi 
unapaswa kuongezwa katika shughuli 
za masoko ya fedha, taasisi za fedha 
na uchumi kwa ujumla.

Baadhi ya wateja wakiendelea kupatiwa huduma kutoka kwa watoa huduma katika Benki ya Watu wa Zanzibar .
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Msaada wa kisheria kwa watu waliopo kizuizini 

Inaendelea Uk.11...

1.0 Utangulizi

HAKI ya mtu kuwa huru na 
kutokamatwa au kuwewa kizuizini 
kinyume cha sheria ni miongoni 

mwa haki za msingi za binadamu 
yeyote. Haki hii imewekwa katika 
Azimio la Dunia la Haki za Binadamu 
la mwaka 1948 kama haki ya msingi 
anayostahiki kila mtu kwa kuzaliwa 
kwake kama binadamu. 

 Utu wa mwanadamu unahitaji 
kuthaminiwa kwa haki ya mtu kuwa 
huru kwenda anapotaka kwa kuzingatia 
taratibu zilizowekwa. 

 Nchi mbali mbali zimeamua kuweka 
haki hii kama moja ya haki muhimu 
zinazotambuliwa katika mifumo ya 
kisheria ya nchi ikiwemo kuwekwa 
katika Katiba za nchi au katika sheria 
za nchi. 

 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
kwa ujumla na Zanzibar mahsusi, 
zimetambua haki hii ya mtu kwenda 
mahali popote anapotaka ilimradi 
afuate sheria. 

 Kifungu cha 16 cha Katiba ya Zanzibar 
ya mwaka 1984 inatambua kuwa mtu 
anapowekwa kizuizini kwa taratibu 
za kisheria, haitohesabiwa kuwa ni 
ukiukaji wa Katiba. 

 Katiba ya Zanzibar pia inatambua 
kuwa kila mtu yupo huru na hivyo 
kimsingi analindwa dhidi ya 
kukamatwa, kufungwa, kuwekwa 
kizuizini, kuhamishwa kwa nguvu 
au kunyang’anywa uhuru wake kwa 
namna nyengine isipokuwa katika 
kutekeleza masharti ya sheria au 
kutekeleza hukumu, amri au adhabu 
iliyotolewa na mahakama Pamoja 
na uhalali wa mtu kuwekwa kizuizini 
kwa mujibu wa sheria, bado mtu 
huyo anastahili haki mbali mbali 
kama zilivyoainishwa katika Katiba ya 
Zanzibar ikiwemo haki ya usawa mbele 
ya sheria ambayo inajumuisha msaada 
wa kisheria kwa wasiokuwa na uwezo 
wa kugharamia huduma za mawakili.

2.0 Msingi wa Haki ya Kupata Msaada 
wa Kisheria kwa waliopo kizuizini

 Haki ya kupata msaada wa kisheria 
kwa watu waliopo kizuizini ni haki 
iliyowekewa misingi kwa mujibu 
wa nyaraka mbali mbali. Nyaraka 
zilizoweka msingi wa haki hiyo Zanzibar 
inajumuisha Katiba ya Zanzibar ya 
1984 na Sheria ya Msaada wa Kisheria 
Namba 13 ya mwaka 2018. Nyaraka 
hizo zinafafanuliwa hapa chini kama 
ifuatvyo:

a) Katiba ya Zanzibar ya 1984
 Haki ya kupata msaada wa kisheria 

haikuelezwa moja kwa moja katika 
Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. 
Hata hivyo, kwa kutafsiri kifungu cha 
12(1) cha Katiba hiyo, tunaweza 
kujenga hoja ya kuwa na msaada 
wa kisheria hasa kwa watu waliopo 
vizuizini. Kifungu hicho cha Katiba 
kinaweka msingi wa usawa mbele ya 
sheria kwa kueleza kama ifuatavyo: 

12.(1) Watu wote ni sawa mbele ya sheria, 
na wanayo haki, bila ya ubaguzi 
wowote, kulindwa na kupata haki sawa 
mbele ya sheria.

 Kwa kuzingatia misingi ya kutafsiri 
sheria, tunaweza kuoanisha haki hii 
ya kikatiba na haki ya msaada wa 
kisheria kwa watu waliopo kizuizini. 
Usawa mbele ya sheria, ulinzi na 
kupata haki sawa mbele ya sheria 
hauwezi kupatikana endapo watu 
waliopo kizuizini na watu wengine 
wasio na uwezo wa kuajiri mawakili, 
hawatopatiwa msaada wa kisheria ili 
kutetea haki zao mbele ya vyombo vya 
sheria vinavyofanya maamuzi ya haki 
zao. Watu waliopo kizuizini wanakosa 
haki ya kufanya baadhi ya maamuzi 
kutokana na uhuru wao kudhibitiwa. 

 Ili kutimiza matakwa ya kifungu hicho 
cha Katiba, ni muhimu kuwa na 
msaada wa kisheria kwa watu waliopo 
kizuizini mbali mbali hasa ikiwa familia 
ya mtu aliyeko kizuizini haina uwezo 
wa kuajiri wakili kwa ajili ya kumtetea 
mtu huyo aliyeko kizuizini. 

 Haja ya kuwepo kwa msaada wa kisheria 
kwa watu waliopo kizuizini ili kutimiza 
matakwa ya Katiba ya usawa mbele 
ya sheria inatiliwa nguvu na utaalamu 
na uweledi mkubwa uliopo katika 
mamlaka zinazosimamia mashauri 
dhidi ya watu hao waliopo vizuizini. 
Kutompatia mtu aliyepo kizuizini 
msaada wa kisheria na kumuacha 
aendelee kujitetea mwenyewe bila ya 
mwongozo wowote wa kisheria wakati 
upande unaoendesha mashtaka 
unawakilishwa na wataalamu wa 
sheria, hauakisi usawa mbele ya sheria 
kama ilivyokusudiwa katika kifungu 
cha 12(1) cha Katiba ya Zanzibar. 

 Ingawa umuhimu wa kupata msaada 
wa kisheria kimsingi unahitajika kwa 
yeyote anayeshtakiwa kwa makosa ya 
jinai, lakini kwa watu waliopo kizuizini 
umuhimu huo ni mkubwa zaidi kutokana 
na ukweli kuwa waliopo kizuizini uhuru 
wao wa kutembea na kutafuta ushauri 

Mwanasheria akitoa msaada wa kisheria kwa mmoja kati ya watu waliopo 
kizuizini.
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Msaada wa kisheria kwa 
watu waliopo kizuizini 

...Inatoka Uk.10

kutoka sehemu mbali mbali kuhusu 
kesi zinazowakabili umedhibitiwa na 
hivyo kuna haja kubwa ya kuwa na 
utaratibu wa kutoa msaada wa kisheria 
kwa watu hao.

b) Sheria ya Msaada wa Kisheria Namba 
13 ya Mwaka 2018

 Katika kuthibitisha azma yake ya 
kuanzisha rasmi mfumo wa kisheria wa 
kutoa msaada wa kisheria kwa watu 
wenye mahitaji ya msaada huo, Serikali 
ya Mapinduzi ya Zanzibar ilitunga Sera 
ya Msaada wa Kisheria ya mwaka 
2017 na baada ya takriban mwaka 
mmoja, ilitunga Sheria ya Msaada wa 
Kisheria, Namba 13 ya Mwaka 2018. 

 Sheria hii inaweka msingi wa kutoa 
huduma za msaada wa kisheria kwa 
wasiokuwa na uwezo wa kumudu 
gharama za kulipia huduma za sheria 
kwa mawakili. 

 Moja ya mambo ya msingi katika 
sheria hii ni pamoja na uanzishaji 
wa Idara ya Msaada wa Kisheria 
ambayo ina jukumu la kuratibu na 
kusimamia masuala ya msaada wa 
kisheria ikiwemo kuratibu, kufuatilia 
na kutathmini shughuli za msaada 
wa kisheria na kutoa maelekezo kwa 
ajili ya utekelezaji mzuri unaozingatia 
viwango bora vya utoaji wa msaada 
wa kisheria. 

 Sheria ya Msaada wa Kisheria inaweka 
wazi haki ya msaada wa kisheria kwa 
watoto na watu wengine waliopo 
vizuizini katika vyuo vya mafunzo, jeshi 
la polisi au nyumba ya mahabusu ya 
watoto. 

 Vifungu vya 4(1(i), kifungu cha 34 na 
35 vya sheria hiyo, vinaweka msingi wa 
upatikanaji wa haki hiyo ya msaada wa 
kisheria kwa mtu aliyepo kizuizini kwa 
kutambua mahitaji makubwa ya haki 
hiyo kwa watu waliopo kizuizini. 

 Sheria hiyo imekwenda mbali zaidi kwa 
kushurutisha Chuo cha Mafunzo, Jeshi 
la Polisi au nyumba ya mahabusu ya 
watoto kuweka mazingira mazuri kwa 
ajili ya upatikanaji wa msaada wa 
kisheria. 

 Aidha, sheria ya Msaada wa Kisheria 
imeonesha dhahiri azma ya kuweka 
mazingira mazuri ya utoaji wa msaada 
wa kisheria kwa watu waliopo kizuizini 
kwa kumtaka Afisa Dhamana wa Chuo 
cha Mafunzo, Jeshi la Polisi, nyumba 
ya mahabusu ya watoto au sehemu 
nyengine iliyoruhusiwa kuweka watu 

kizuizini kuwajulisha watu waliopo 
kizuizini kuhusu upatikanaji wa msaada 
wa kisheria. 

 Kifungu hicho cha sheria pia 
kinaelekeza maafisa hao wenye 
dhamana katika sehemu za vizuizi 
vya kisheria kuwauliza watu waliopo 
vizuizini kama wanahitaji huduma za 
msaada wa kisheria. 

 Kwa ujumla Sheria hii imeleta mageuzi 
makubwa katika kuhakikisha kuwa 
watu waliopo vizuizini wanapata 
msaada wa kisheria na hivyo kusaidia 
utekelezaji wa kifungu cha 12 cha 
Katiba ya Zanzibar kinachotaka usawa 
mbele ya vyombo vya sheria.       

3.0 Nafasi ya Mawakili kutoa Msaada 
wa Kisheria kwa waliopo kizuizini

 Mbali ya wasaidizi wa sheria ambao 
husaidia kutoa msaada wa kisheria kwa 
wanaohitaji,Mawakili wa kujitegemea 
hasa kupitia jumuiya yao inayojulikana 
kama Jumuiya ya Mawakili Zanzibar, 
wana nafasi kubwa kutoa msaada wa 
kisheria kwa watu waliopo kizuizini. 

 Haja ya mawakili kushiriki kwa kiasi 
kikubwa katika kutoa msaada wa 
kisheria kwa watu waliopo kizuizini 
inatokana na uweledi walionao ambao 
ni muhimu katika utoaji wa msaada wa 
kisheria hasa kwa kesi zenye uzito na 
zinazohitaji utaalamu.

 Pamoja na kuwepo kwa wasaidizi 
wa sheria wengi wanaotoa msaada 
wa kisheria, yapo mazingira ambayo 
mashauri yanahitaji uwezo mkubwa 
zaidi wa wanasheria/mawakili. 

 Mpaka sasa ni wakili mmoja pekee 
aliyejitokeza kusajiliwa kutoa huduma 
za msaada wa kisheria  na hivyo 
ni dhahiri kuwa waliopo kizuizini 
hawatonufaika na huduma za msaada 
wa kisheria kutoka kwa mawakili wa 
kujitegemea. 

 Ni muhimu kwa mawakili wa 
kujitegemea pamoja na Jumuiya ya 
Mawakili wakahamasishwa zaidi ili 
wajitokeze na kuwasaidia wenye 
mahitaji ya msaada wa kisheria hasa 
waliopo kizuizini. Pamoja na ukweli 
kuwa uwakili ni kazi ya kipato kama 
zilivyo kazi nyengine, lakini ikiwa 
Mawakili wengi watajitokeza na 

kuweka utaratibu wa kutoa msaada 
wa kisheria hata ikiwa wakili mmoja 
anatoa msaada kwa mtu mmoja tu kwa 
mwaka, basi wahitaji wengi wanaweza 
kunufaika na huduma hiyo kutoka 
kwao.

4.0 Umuhimu wa Elimu katika 
kufanikisha Msaada wa Kisheria kwa 
waliopo kizuizini

 Katika kufanikisha utoaji wa msaada 
wa kisheria kwa watu waliopo , ni 
muhimu s kutoa elimu ya kutosha ili 
kila muhusika awelewe vizuri dhana 
hii ya msaada wa kisheria kwa waliopo 
kizuizini na kusaidia utekelezaji 
wake. Maafisa wa Vyuo vya Mafunzo, 
Jeshi la Polisi, nyumba au maeneo 
yanayotumika kama mahabusu kwa 
watoto na vizuizi vyengine vya kisheria, 
wanapaswa kupewa elimu ya kutosha 
ili waweze kutoa ushirikiano wao. 

 Aidha, ni muhimu kwa Mawakili 
na jumuiya mbali mbali za kisheria 
nazo zikaelimishwa ili waweze kutoa 
ushirikiano wa kutosha katika kusaidia 
harakati za utoaji msaada wa kisheria 
kwa watu waliopo kizuizini. 

 Kwa umuhimu wake, watu waliopo 
kizuizini na wananchi kwa ujumla, 
nao wanapaswa kuelimishwa juu ya 
uwepo wa msaada wa kisheria kwa 
watu waliopo vizuizi ili yanapotokea 
mazingira ya kuhitaji huduma hiyo 
waitumie haki hiyo. Elimu hiyo inaweza 
kutolewa na Idara ya Msaada wa 
Kisheria au taasisi nyengine binafsi.

5.0 Hitimisho 
 Ili wenye mahitaji ya msaada wa 

kisheria waanufaike na huduma 
za msaada wa sheria, ushirikiano 
unahitajika miongoni mwa taasisi mbali 
mbali za Serikali, taasisi binafsi na mtu 
mmoja mmoja. 

 Idara ya Msaada wa Kisheria pekee 
haiwezi kufanikisha kazi hii ya utoaji wa 
msaada wa kisheria kwa watu waliopo 
kizuizini bila ya ushirikiano kutoka 
taasisi na watu wengine. Idara ya 
Msaada wa Kisheria inaweza kuandaa 
utaratibu wa namna ya kuzikutanisha 
taasisi mbali mbali na watu binafsi 
ambao wataangalia namna bora ya 
kushirikiana ili kufanikisha utoaji wa 
msaada wa kisheria. 
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Mwenyekiti wa Tume ya 
Kurekebisha Sheria Zanzibar, 
Khadija Shamte Mzee, 
akikabidhiwa Maoni ya Vyama 
vya Wafanyakazi katika Sheria 
mbali mbali na Mwenyekiti 
wa Shirikisho la Vyama vya 
Wafanyakazi (ZATUC) Bw. Ali 
Mwalimu katika Afisi za Tume 
Vuga.

Wadau mbali mbali wa Asasi za 
Kiraia wakiwa na viongozi wa 
Tume katika mapitio ya Sheria 
ya Jumuia ya mwaka 1995 katika 
ukumbi wa ZSSF Kariakoo 
Zanzibar.

Wanasheria wa Tume na 
Wanasheria wa Taasisi nyingine 
wakimsikiliza Prof. Chris Maina 
Peter katika mafunzo ya Uandishi 
wa Tafiti za Kisheria, katika 
ukumbi wa Afisi ya CAG.
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Wadau mbali mbali wakiwa katika 
kikao cha Tume cha kujadili 
Mapitio ya Sheria ya Madawa ya 
Kulevya Nam. 9 ya Mwaka 2009.

Baadhi ya Wafanyabiashara 
wakiwa katika picha ya pamoja na  
Viongozi wa Tume katika kikao 
cha kujadili Mapitio ya Sheria ya 
Leseni Nam. 3 ya Mwaka 1983.

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa 
Barazala Mapinduzi Dk. Hussein Ali 
Mwinyi akimwapisha Katibu wa Tume 
ya Kurekebisha Sheria Zanzibar Ndg. 
Mussa Kombo Bakari. Hafla hiyo 
ilifanyika katika ukumbi wa Ikulu Jijini 
Zanzibar.
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Mgawanyo na majukumu ya 
mahakama ya kadhi Zanzibar

Maafisa wa Mahakama ya Kadhi na Masheikh wakipatiwa mafunzo juu ya ulinzi wa Mtoto yaliyofanyika katika 
hoteli ya Mazsons, Shangani, Zanzibar mafunzo hayo yaliyondaliwa na Kituo cha Huduma za Sheria Zanzibar.

MAHAKAMA ya Kadhi 
ni mahakama kongwe 
ambayo ilianzishwa 

katika utawala wa Sultani katika 
mfumo usiokuwa rasmi kisheria 
mwaka 1832. Kabla ya hapo 
jamii ilikuwa ikitatua matatizo 
yake kupitia Masheikh ndani 
ya jamii husika.

Katika kipindi cha himaya ya 
Muingereza mbali na kuwepo 
kwa mahakama nyengine 
mwaka 1897, mahakama 
ya kadhi iliimarishwa zaidi 
na kuwekewa taratibu zake 
maalumu kisheria. 

Baada ya hapo mahakama 
ya kadhi ilipita katika vipindi 
tofauti katika utendaji wake.

Mwaka 1985 Serikali ya Mapinduzi ya 
Zanzibar ilianzisha rasmi mahakama 
ya kadhi kisheria kwa Sheria Nambari 
3 ya 1985, na kufanyiwa marekebisho 
na Sheria Nambari 4 ya 2003 ambapo 
ilipewa mamlaka ya kusikiliza mashauri 
ya madai yanayohusiana na:-

a) Nafasi ya wanandoa, ndoa, talaka, 
malezi ya watoto na mambo mengine 
yanayohusiana na ndoa kwa wadaawa 
ambao wote ni waislamu.

b) Wakfu, amana za kidini, hiba na 
mirathi kwa wadaawa ambao wote ni 
waislamu.

c) Madai ya huduma kwa kiasi kisichozidi 
shilingi 500,000 kwa malipo ya 
pamoja, au shilingi 50,000 kwa malipo 
ya kidogo kidogo kila mwezi, kwa 
wadaawa ambao wote ni waislamu.

 Katika kuipa nguvu mahakama ya 
kadhi, Serikali ilifanyaa marekebisho 
makubwa na kupatikana Sheria mpya 
Nambari 9 ya 2017 ili kuendana 
na mazingizra ya wakati tulionao 
ili kusaidia jamii ya Wazanzibari 
kutatua migogoro mbali mbali pale 
inapojitokeza.

 Miongoni mwa marekebisho hayo 
ni kile kifungu cha 5(1) (f) kilichoipa 
mamlaka mahakama kusikiliza na 
kutoa maamuzi katika mashauri 
yanayohusu mgawanyo wa mali za 
wanandoa walizochuma kwa juhudi 
za pamoja baada ya kuvunjika ndoa 
iwe kwa kufariki mmoja wao au kwa 
talaka. Kabla ya sheria Nambari 9 
ya 2017 mahakama ya kadhi ilikosa 
mamlaka hayo.

Inaendelea Uk.15...
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Mgawanyo na majukumu ya 
mahakama ya kadhi Zanzibar
...Inatoka Uk.14

 Hivyo, mwanandoa alilazimika 
kufungua shauri hilo katika mahakama 
za madai zenye mfumo wa kisekula 
ili kutafuta haki hiyo jambo ambalo 
lilikuwa na uzito, usumbufu na 
kuchukua muda mrefu kabla hukumu 
kutolewa.

Mahakama ya Kadhi
 Ni mahakama inayofanya kazi chini 

ya mwamvuli wa Mahakama Kuu ya 
Zanzibar ambayo ina mamlaka ya 
kusikiliza mashauri ya madai kwa 
mujibu wa sharia ya dini ya Kiislamu.

Mahakama za Kadhi Zanzibar:
Unguja:
a. Mahakama ya Kadhi wa Wilaya,  

Mwanakwerekwe.
b. Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Mwera.
c. Mahakama ya Kadhi wa Wilaya,  

Chwaka.
d.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Makunduchi.
e.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Mfenesini.
f.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Mkokotoni.
g. Mahakama ya Kadhi wa Rufaa, Vuga.
Pemba:
a.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Chakechake.
b.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Konde.
c.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, Wete.
d.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Mkoani.
e.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 

Kengeja.
f. Mahakama ya Kadhi wa Rufaa, Chake  

Chake.

Muundo wa Mahakama ya kadhi:
Mahakama ya kadhi ina ngazi tatu tu:-
a. Mahakama ya Wilaya;
b. Mahakama ya Rufaa;
c. Mahakama Kuu.
 Shauri lolote linalopelekwa Mahakama 

ya Kadhi ni lazima lianze Mahakama 
ya Wilaya husika ambayo mgogoro 
umetokea au anapoishi Mdaiwa, 

ambapo shauri hili litasikilizwa na 
Kadhi wa Wilaya.

 Upande ambao haukuridhika na 
maamuzi ya Mahakama ya Wilaya, 
hupata fursa ya kukata rufaa na 
kuendelea shauri hilo Mahakama 
ya Kadhi wa Rufaa, ambapo kwa 
Unguja husikilizwa na Kadhi Mkuu au 
Naibu Kadhi Mkuu, na kwa Pemba 
husikilizwa na Kadhi wa Rufaa Pemba.

 Iwapo kutakuwa na upande 
ambao haukuridhika na hukumu 
itakayotolewa, rufaa hupelekwa 
Mahakama Kuu, ambapo husikilizwa 
na Jaji wa MahakamaKuu  akishirikiana 
na Maulamaa wanne wa Kiislamu 
(Masheikh). 

 Maamuzi yanayotolewa Mahakama 
Kuu ndio ya mwisho na hayana rufaa.

Mamlaka ya Mahakama ya Kadhi:
 Mahakama ya Kadhi kama 

inavyoelezwa katika kifungu cha 5 
(1),(2) cha Sheria Nambari 9 ya 2017 
itakuwa na mamlaka juu ya masuala 
yote ya kimadai na kesi ambazo 
pande zote za wadaawa ni waislamu 
au upande mmoja wapo ni Muislamu 
kuhusiana na:-

a.  Ndoa, talaka na mambo yote 
yanayohusiana na hayo;

b. Nafasi ya wanandoa;
c. Matunzo na malezi ya watoto.
d. Wakfu au amana za kidini, hiba na 

msaada
e. Wasia na urithi;
f.  Mgawanyo wa mali ya wanandoa pale 

ambapo kuna uchangiaji halisi na
g.  Jambo jengine lolote ambalo 

Mahakama imepewa mamlaka na 
sheria nyengine yoyote kulishughulikia.

JINSI YA KUFUNGUA KESI MAHAKAMA 
YA KADHI
 Mahakama ya Kadhi Zanzibar 

imepewa mamlaka kisheria chini 
ya kifungu nambari 5(1) cha Sheria 
ya Mahakama ya Kadhi nambari 
9 ya mwaka 2017 kusikiliza kesi 
zinazohusiana masuala ya kiislamu 
yafauatayo:-

a)  Ndoa, talaka na mambo yote 
yanayohusiana na hayo

b) Nafasi ya wanandoa;
c) Matunzo na malezi ya watoto;
d) Wakfu au amana za kidini, hiba na 

msaada;
e) Wasia na urithi;
f) Mgawanyo wa mali ya wanandoa pale 

ambapo kuna uchangiaji halisi; na
g) Jambo jengine lolote ambalo 

Mahakama imepewa na sheria 
nyingine yoyote kulishughulikia.

 Mdaawa anaweza kufungua kesi 
Mahakama ya Kadhi yeye mwenyewe 
au kwa kupitia wakalawake au akili /
wakili wake.

 Pia anaweza kufika mahakama 
ya kadhi moja kwa moja ili kupata 
maelekezo ya namna ya kufungua 
kesi yake.

 Hata hivyo, mdaawa anatakiwa 
kuhakikisha  kwanza kesi hiyo 
anayotaka kufungua inahusiana na 
moja kati ya mambo hayo hapo juu 
juu.

 Mfumo wa mahakama ya kadhi una 
ngazi tatu katika usikilizaji wa kesi, 
ngazi hizo ni kama ifuatavyo:-

1.  Mahakama ya Kadhi wa Wilaya, 
ambazo zipo kila wilaya Unguja na 
Pemba.

2.  Mahakama ya Kadhi wa Rufaa 
ambayo kwa sasa ipo katika jengo ka 
Mahakama Kuu Vuga na Mahakama 
ya Chake Chake Pemba.

3. Mahakama Kuu, ambayo kwa sasa ipo 
katika jengo la Makhama Kuu Vuga, 
Unguja.

 Mdaawa anapoanza kufungua kesi 
yake analazimika kuanza ngazi ya 
chini ya mahakama ambapo kama 
hakuridhika na hukumu itakayotolewa  
atakata rufaa mahakama inayofuata 
ambayo ni Mahakama ya Kadhi wa 
Rufaa na asiporidhika na maamuzi 
ya Mahakama hiyo, atakata Rufaa 
Mahakama Kuu ambayo ni ngazi ya 
mwisho.
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Ijue Sheria ya Mfuko wa 
Hifadhi ya Jamii Zanzibar

UTANGULIZI

SERIKALI ya Mapinduzi 
ya Zanzibar imepitisha 
Sera na kutunga 

Sheria kuhakikisha wastaafu 
kupitia Mfuko wa Hifadhi ya 
Jamii wanapata utulivu pale 
mara tu wanapostaafu ajira 
zao. Hata hivyo, bado upo 
umuhimu wa kuzishughulikia 
fursa za ustawi wa wastaafu 
kama vile kiinua mgongo, 
malipo ya uzeeni, malipo au 
fidia za maradhi, msiba n.k 
ambazo bado upatikanaji 
wake ni changamoto kwa 
wastaafu.

Kabla ya kuanza kwa Sheria 
ya ZSSF na kuanzishwa 
Mfuko wa Hifadhi ya 
Jamii Zanzibar, hakukua 
na Mfuko ambao ulikuwa 
ukitoa mafao kwa Zanzibar 
tangu Mapinduzi ya 1964. 
Hakukuwa na mfuko wa sekta 
binafsi au mfuko mwingine 
wa kisekta ambao ulitoa faida 
za kustaafu Zanzibar.

Wafanyakazi wote walikuwa 
wakipokea malipo ya 
pencheni chini ya vifungu vya 
sheria ya pencheni Namba 2 
ya 1990 ambayo ilikuwa chini 
ya serikali yenyewe. Serikali 
ya Mapinduzi ya Zanzibar 
kwa kushirikiana na Serikali 
ya Jamuhuri ya Muungano 
wa Tanzania iliona umuhimu 
wa kuanzisha Mfuko huru 
kama NSSF na mengine 
Tanzania Bara .

Mfuko wa Hifadhi ya Jamii 
Zanzibar ulianzishwa chini ya 
Sheria ya Mfuko wa Usalama 
wa Zanzibar ya Namba 2 ya 
1998, baadae ikabadilishwa 
na Sheria ya Mfuko wa Hifadhi 
ya Jamii ya Zanzibar Namba 
9 ya 2002 na kutungwa tena 
na Sheria Namba 2 ya 2005 
na kurekebishwa na Sheria 
Namba 10 ya 2016.

Lengo la Mfuko
Kwa ufafanuzi wa maelezo Inaendelea Uk.17...

yaliyotangulia, lengo kuu la 
kuanzishwa Mfuko wa Hifadhi ya 
Jamii Zanzibar ni kusimamia manufaa 
ya wastaafu na haki zao wakati wa 
kumaliza utumishi wa umma serikalini.

SERA NA MFUMO WA KISHERIA
Sera ya Hifadhi ya Jamii ya mwaka 
2014
Sera ni tamko la serikali lililotolewa 
kushughulikia mabadiliko ya kijamii, 
kiuchumi na kisiasa yanayotokea 
nchini. 
Sera ya Hifadhi ya Jamii ya mwaka 
2014 ni moja ya mpango wa kupanua 
hifadhi ya jamii ili kuwanufaisha 
wananchi na kuhakikisha inaleta 
usawa katika maisha. 

Dira ya Zanzibar ya 2020 na MKUZA 
II inatambua hifadhi ya jamii kuwa 
ni muhimu katika kupambana na 
umaskini na hali hatarishi zinazoweza 
kusababisha umaskini. Kwa kuona 
hilo Serekai iliandaa Sera ya Hifadhi 
ya Jamii ya ya 2014 ili kudhibiti 
hatari na uwezekano wa watu kuwa 
katika hali ya umaskini katika siku za 
baadae.

Kwa mujibu wa   mazingira ya Zanzibar, 
Hifadhi ya jamii ni mjumuiko wa hatua 
zinazochukuliwa na Serikali na taasisi 
zisizo za Serikali, ambazo zinalenga 
kuimarisha ubora wa maisha ya 
watu wa Zanzibar kwa kupunguza 
umaskini na hatari ya kuingia katika 
umasikini; kutoa hifadhi dhidi ya 
majanga; kuimarisha upatikanaji 
wa huduma muhimu; kuimarisha 
ujumuishaji wa makundi yote ya jamii 
katika shughuli za maendeleo; na 
kuimarisha upatikanaji wa haki na 
fursa sawa kwa watu wote’.

Lengo la Sera ya Hifadhi ya Jamii 
Zanzibar
Lengo la Sera ya Hifadhi ya Jamii 
Zanzibar ni kuanzisha mfumo 
uliokamilika wa hifadhi ya jamii 
ambao utatosheleza mahitaji ya 
uhakika wa kipato, utadhibiti hali 
zinazohatarisha watu kuingia katika 
umasikini na utawezesha upatikanaji 
wa huduma za msingi kwa watu wote, 
hivyo kuchangia kuleta usawa katika 

Ndg. Valentino Daudi kutoka Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi 
wa Umma (PSSSF) akitoa Mada katika Mkutano wa kujadili Mifumo ya 
Kikokotoo katika Mifuko ya Hifadhi ya Jamii.
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Ijue Sheria 
ya Mfuko 
wa Hifadhi 
ya Jamii 
Zanzibar

Inaendelea Uk.18...

Inatoka Uk.16...

jamii.

Katiba ya Zanzibar ya 1984
Katiba ya Zanzibar imeeleza haki 
ya mtu kuwa na hifadhi ya maisha 
yake. Kifungu nambari 13 (1 na 2) 
cha  Katiba hiyo vimeeleza  “Kila mtu 
anayo haki ya kuwa na hifadhi ya 
maisha yake”. “Kila mtu anayo haki 
ya kuishi na kupata kutoka kwa jamii 
hifadhi ya maisha yake kwa mujibu 
wa sheria”.
   
Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya 
Jamii Zanzibar Nambari 2 ya a 
2005
Sheria hii imetungwa kwa 
madhumuni ya kutoa hifadhi kwa 
wanachama wake dhidi ya uchumi 
na dhiki ambayo itasababishwa 
na kupunguzwa kwa mapato kwa 
sababu ya uzee, ulemavu, uzazi au 
kifo cha mwanachama, kudumisha 
ubadilikaji wa kuamua kiwango cha 
michango baadaye pamoja na kuwa 
na uwezo wa kulipa mafao yote, 
na majukumu ya gharama wakati 
unaostahili.

Mfuko unahakikisha kwamba baadhi 
ya fedha zinawekezwa katika njia 
ambayo zitachangia kuboresha 
hali ya afya na elimu, au kiwango 
cha maisha cha wanachama na pia 
wanahakikisha mapato yatayotokana 
na uwekezaji yanakubalika kwa 
wanachama. 

Miongoni mwa kazi za Mfuko kama 

ilivyoelezwa katika sheria, ni pamoja na 
kukusanya michango ya wanachama 
wa mfuko ambapo kila mwanachama 
atachangia asilimia 7 ya mshahara 
wake wa mwezi na muajiri anapaswa 
kukata mchango huo kutoka katika 
mshahara wa muajiriwa wake na 
kila muajiri anapaswa kuchangia 
asilimia 13 itakayokokotolewa kutoka 
katika jumla ya mshahara wa mwezi 
anaolipwa mwaajiriwa.

Miongoni mwa masharti ya sheria  
ya ZSSF ili mwanachama alipwe 
mafao ya pensheni ni lazima awe 
ametimiza umri wa kustaafu miaka 60 
au athibitishwe na Bodi ya Madaktari 
kuwa hawezi kufanya kazi. 

Sheria hii  haijaweka muda wa 
kuchangia kama ni sharti moja wapo la 
mtu kupata mafao ya pensheni, hivyo 
mfuko utamlipa mwanachama wake 
aliefikia umri wa miaka 60, pensheni 
pungufu hata kama amechangia chini 
ya miezi 156 lakini tu isiwe chini ya 
miezi 60.

Kwa upande wa mwanachama 
ambae ameacha kazi kwa hiari miaka 
55, anaweza kuomba mafao yake ya 
pensheni atakapokuwa amechangia 
miezi 156. Mwanachama huyo 
ameekwa kama ni dharura tu katika 
kupata mafao yake na kupata adhabu 
ya kupunguziwa asilimia 0.5% kwenye 

mafao hayo. 

Malipo mengine ya mafao kutoka 
mfuko ni pamoja na mafao ya uzeeni, 
mafao ya warithi wa marehemu, 
mafao ya ulemavu, mafao ya uzazi, 
mafao ya matibabu na mafao 
mengine yoyote ambayo yanaweza 
kuidhinishwa na Bodi. Ufafanuzi wa 
mafao hayo ni kama ifuatavyo:

Mafao ya uzeeni 
Mafao ya uzeeni (kustaafu) ni 
moja ya mafao ya muda mrefu 
yanayotolewa na ZSSF yanayolipwa 
kwa mwanachama ambaye amefikia 
umri wa kustaafu au amestaafu kwa 
hiari, ambapo umri wa kustaafu kwa 
hiari ni miaka 55 na umri wa lazima 
wa kustaafu ni miaka 60.

Pensheni za uzeeni zinajumuisha 
kiinua mgongo na pensheni. Kiinua 
mgongo ni fao la mkupuo analolipwa 
mtu aliyestaafu ambaye amefikia umri 
wa kustaafu kwa hiari (miaka 55 hadi 
59) au umri wa kustaafu kwa lazima 
(miaka 60) na pia amechangia mfuko 
kwa kipindi kisichopungua miezi 156. 
Pensheni ya mwezi ya uzeeni ni mafao 
anayolipwa mwanachama mwishoni 
mwa kila mwezi tangu kustaafu hadi 
atakapofariki.

Maafisa wa Utumishi kutoka Wizara na Taasisi za Serikali wakimsikiliza 
Mwanasheria wa ZSSF, Ndg. Ramadhan alipokua akiwasilisha utaratibu 
wa kukokotoa mafao ya ZSSF katika ukumbi wa ZIPA.
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Ijue Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar
Inatoka Uk.17...

Mafao ya ulemavu
Mafao ya ulemavu ni moja wapo ya 
mafao ya muda mrefu yanayotolewa 
na mfuko yanayolipwa kwa 
mwanachama ambaye amepoteza 
uwezo wa kufanya kazi kwa sababu 
ya ulemavu wa mwili au akili baada 
ya serikali kuthibitishiwa na Bodi ya 
Madaktari. 

Mafao ya ulemavu ni pamoja na 
pensheni na kinua mgongo. Malipo 
ya pensheni kwa waliopata ulemavu 
yatalipwa kwa mwanachama ikiwa 
atatimiza masharti yafuatayo; awe 
amesajiliwa katika mfuko huo wa 
pensheni, awe alichangia sio chini ya 
miezi 60 kabla ya kustaafu, sio lazma 
afikie miaka 55 au 60.

Mafao ya uzazi 
Mafao ya uzazi ni moja ya mafao ya 
muda mfupi yanayotolewa na ZSSF 
ambayo yanalipwa kwa mwanachama 

wa kike anayepata ujauzito au baada 
ya kujifungua. 

Malipo ya pensheni ya uzazi yanalipwa 
kwa mwanachama ikiwa atatimiza 

masharti yafuatayo; awe amesajiliwa 
katika mfuko huu wa pensheni, awe 
amechangia sio chini ya miezi 36 
ambayo miezi 6 alichangia mfululizo 
kabla ya ujauzito au kujifungua.

Viongozi wa Vyama vya Wafanyakazi  na Waajiri wakiwa katika kikao 
cha kujadili utaratibu wa Mafao ya ZSSF kilichoandaliwa na Tume katika 
Ukumbi wa ZRB Mazizini Zanzibar.

TUME YA KUREKEBISHA SHERIA 
ZANZIBAR

TANZIA
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OMAR HEMED ABDALLA
1984 - 2021
Marehemu Omar Hemed Abdalla amezaliwa Mbuzini 
Chake Chake Pemba 21 Juni 1984. Alipata elimu yake 
ya msingi katika skuli ya Ole kuanzia mwaka 1993 hadi 
mwaka 2002 na kupata elimu yake ya Sekondari kuanzia 
mwaka 2001 hadi mwaka 2003, pia marehemu alipata 
elimu yake ya kidato cha tano na sita katika skuli ya Fidel Castro kuanzia mwaka 2004 hadi 
mwaka 2006. Marehemu Omar alipata mafunzo ya elimu ya juu katika chuo cha Zanzibar 
(ZU) kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2010 na kutunukiwa Shahada ya Sheria (Bachelor 
of Law and Shariah) Pia alipata mafunzo yake ya shahada ya Uzamili nchini China katika 
fani ya “Jurisprudence”.
Mwaka 2011 aliajiriwa  katika wizara ya Nchi Afisi ya Raisi Katiba na Utawala Bora  Pemba 
akishuhulikia Utawa Bora. Mei 15, 2021 alihamishiwa Tume ya kurekebisha sharia Zanzibar 
kwa lengo la kufanya Mapitio ya sheria za Zanzibar katika ofisi za tume zilizopo pemba. 
Cheo ambacho amedumu nacho hadi mauti yalipomfikia Ogasti 2021
Marehemu amezikwa kijijini kwao ole bomani  26 Ogasti 2021
Marehemu Omar ameacha kizuka na watoto wa tatu .

MUNGU AILAZE ROHO YAKE MAHALA PEMA PEPONI .AMIN
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Kiswahili 
katika tasnia 
ya sheria/
mahkama

Hivyo waheshimiwa Majaji walifuta 
mwenendo wote wa kesi iliyotolewa 
na Mahkama Kuu kwa kuwa 
Mahakma haikuweka mkalimani wa 
kutafsiri lugha ya Kiswahili wakati wa 
kusikilizwa kesi. Mahkama ya Rufaa 
ilitumia maamuzi ya kesi ya Joachim 
Ikechukwu Ike, raia wa Nigeria 
iliyotolewa na Mahkama Kuu. 

Mahkama ya Rufaa ilisisitiza 
kutumiwa kifungu cha 211 (1) cha 
sheria hata kama mtuhumiwa 
atawakilishwa.

4. Pamoja na sifa zote za Kiswahili 
na kutumiwa na watu mbalimbali 
kama lugha ya mawasiliano, 
lugha ya Taifa na Kimataifa, 
ni bahati mbaya watanzania 
wenyewe hatujaipa uzito lugha 
hii kama rasilimali muhimu katika 
kuleta maendeleo ya kiuchumi, 
kisiasa, kiutamaduni, kielimu na 
kijamii. 

Kwa mfano katika Mahkama zetu 
fomu, hati za wito, hati za Viapo, 
mwenendo wa kesi, Hati za Madai, 
Majibu ya Hati za Madai n.k zote 
zimekuwa zikiandikwa kwa lugha 
ya kingereza badala ya kuandikwa 
kwa lugha ya Kiswahili; hali 
inayopelekea hata walalamikaji au 
watuhumiwa kukosa uelewa wa kile 
kilichoandikwa au kinachoelezwa 
katika utetezi na usimamizi wa 
haki zao. Hali hii inawanyima fursa 
watu wengi kutoa mawazo yao na 
kushiriki kikamilifu katika mijadala 
wakati mambo yanayojadiliwa ni ya 
maendeleo.

Hata wakati ambao kuna matukio 
muhimu au magonjwa muhimu 
ambayo matangazo yake 
yanawahusu wananchi moja kwa 
moja, basi lugha za mabango na 

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dk. Hussein Ali 
Mwinyi akisisitiza matumizi ya lugha ya kiswahili Mahkamani katika hafla 
ya Maadhimisho ya Siku ya Sheria Zanzibar, yaliofanyika katika ukumbi 
wa Sheikh Idrisa Abdul - Wakil Kikwajuni Jijini Zanzibar.

matangazo unazikuta ni za Kiingereza 
badala ya Kiswahili.

(a) Kuwepo watoa tafsiri wengi
 Kwa sasa kutokana na kutotumika 

kwa lugha ya Kiswahili kunapelekea 
kuwepo kwa watoa tafsiri wengi wa 
lugha za kisheria ambapo baadhi yao 
si wataalamu; kutafsiriwa vibaya kwa 
taratibu za sheria ambapo kila mmoja 
anakuwa na tafsiri yake kutegemea na 
mshtakiwa au mlalamikiwa na gharama 
za kupata ufafanuzi. 

(b) kukosekana kwa uelewa katika 
mwenendo wa kesi na maamuzi:

 Kukosekana kwa uelewa katika 
mwenendo imeelezwa vizuri katika 
kesi ya Stephene (Stephene, S., 
Institutional Constraints to Village Land 
Management in Tanzania, Policy Brief 
No. 1, Eng 2014 https://agriknowledge.
org/downloads/9880vr023 (Section 
32 of the Courts) (Land Disputes 
Settlements) Act, 2002) kwa kuangalia 
nafasi ya lugha katika Baraza la Rufaa 
za Ardhi ambapo kikwazo kikubwa 
kilichoonekana ni kutumia lugha ya 
Kingereza katika kutoa hukumu, lugha 
ambayo haifahamiki na wananchi 
wengi hasa wa vijijini. Mwenendo wa 
mashauri unaweza kufanywa kwa 
Kiswahili, lakini hukumu kwa Kingereza. 
Hali hii inakwaza upatikanaji wa haki 
kwa wananchi.

(c) Kukosekana haki
 Katika kesi ya Malawi African 

Association v. Mauritania, 241 (Malawi 
African Association and Others 
v Mauritania (2000) AHRLR 149 
(ACHPR 2000) kati ya watuhumiwa 
21, watatu walikuwa wakizungumza 
vizuri Lugha ya Kiarabu ambayo 
ni lugha ya Mahkama. Iliamualiwa 
kwamba watuhumiwa 18 waliobakia 
hawakupata haki ya kusikilizwa 
kwa sababu hawakuwa na faida ya 
kutafsiriwa mwenendo wa kesi katika 
lugha wanayotumia.

(d) Kucheleweshwa  haki
 Katika kesi ya Naomitsu Kanaya v. 

Minister of Justice Equality and Law 
Reform [2002] 2. I.L.R.M. 503 iliamuliwa 
kwamba tafsiri ushahidi unaotolewa 
na mtu anayetafsiri unaweza kuwa si 
sahihi moja kwa moja na kutumika. 

Aidha katika kesi ya Omaar Aly Sherif v. 
Refugee Appeals Tribunal (High Court, 
unreported, Herbert J., November 16 
2006), Mahkama ya Rufaa ilieleza 
kwamba kunaweza kuwa na mazingira 
mengi ambayo ukiukwaji wa tafsiri 
unatokea lakini ambao mara nyengine 
haukusudii kufanya mwendelezo wa kesi 
kuwa sio wa haki.

Kutumia lugha nyengine ambayo 
mtuhumiwa haifahamu inapelekea ugumu 
katika kutafsiri sheria na uelewa wa kina 
wa mtuhumiwa; kwa sababu mwenendo 

...Inatoka toleo lililopita

Inaendelea Uk.20...
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...Inatoka Uk.10

Kiswahili katika tasnia ya sheria/mahkama
wa kesi unahitaji kutafsiriwa ili Hakimu na 
Jaji afahamu anachokieleza, kwa lengo la 
kuweka kumbukumbu. 

Katika keis ya Garcia v. Spun Steak 998 
F.2d 1480 (9th Cir. 1993) Priscila Garcia 
na Maricela Buitrago walikuwa ni watu 
wanaotumia lugha mbili na wafanyakazi 
katika Spun Steak Company walipewa 
onyo la mdomo na kutakiwa wasitumie 
Kihispania wakiwa kazini. Uongozi 
ukapokea malalamiko kutoka kwa 
Wahispania kwamba wana upinzani dhidi 
ya Waafrika wa Kimarekani na Wachina 
ambao ni waajiriwa wa Kimarekani.
Hukumu ikatolewa na kueleza:

(a) Kwa mujibu wa Sera ya Kampuni 
Kingereza tu ndicho kitakachotumika 
wakati wa kazi;

(b) Wakati wa chakula cha mchana 
na mapumziko na muda maalum, 
wafanyakazi wana uhuru wa 
kuzungumza Kihispania kama 
wakitaka; ingawa wana hoja kwamba 
wote hawatakiwi kutumia lugha 
sanifu ya Kihispania wakati ambapo 
kutapelekea wafanyakazi wengine 
kuona kama wanadhalilishwa.

(c) Sera ilitoa tahafifu kwa wasafishaji, 
walinzi, na wafanyakazi wengine 
kuzungumza na walinzi kihispania 
kama watataka. Wawili kati ya 
wafanyakazi wa Spun Steak walikuwa 
wanazungumza lugha moja tu ya 
Kihispania ingawa mmoja alikuwa 

msafishaji na mwengine hakuwa 
na tatizo na maelekezo kwa kuwa 
hakuhitaji kuzungumza wakati wa kazi. 

  
 Mahkama katika kusikiliza kesi hii 

ilizingatia sababu/mambo matatu 
ambayo yanawafanya Wahispania 
wajisikie vibaya:

(a) Wananyimwa haki ya kueleza 
utamaduni wao;

(b) Wananyimwa fursa ya ajira 
zinazotolewa kwa wanaozungumza 
kingereza tu;

(c) Wanawekwa katika mazingira ya 
ukandamizwaji, kutengwa na kufanywa 
dhaifu.

Katika kesi hii Mahkama haikuona kuwepo 
pingamizi kutokana na walalamikaji 
kuwa na uwezo wa kutumia lugha mbili 
kiufasaha; ingawa Jaji Reinhardt alieleza: 
Lugha ni kielelzo cha Utaifa na utamaduni; 
ubaguzi wake hauwezi kuachwa au 
kufutwa kwa waajiriwa wanaoathirika. 
Hata kama muajiriwa atalazimika kutumia 
Kingereza; lugha mama inabaki kuwa 
muhimu kwa utambulisho na utamaduni 
wa asili.

5. Hitimisho
Kuna haja kwa Mahkama kuwa na sera 
maalum ya matumizi ya lugha ya Kiswahili 
Mahkamani. Aidha kuna haja ya kuziweka 
vizuri zaidi na kuzisambaza sheria 
zinazogusa makosa ya wananchi moja 
kwa moja kama Sheria ya Mwenendo wa 
Jinai, na kutoa miongozo katika makosa 
ya msingi kwa Kiswahili.

Aidha mwenendo wa kesi (proceedings) 
nazo zinapaswa kuwa kwa Kiswahili ili 
kumpa fursa mshtaki au mshtakiwa kuona 
jinsi kesi ilivyoendeshwa na taratibu 
zilizotumika kusikilisa kesi au shauri fulani 
pamoja na hukumu iliyotolewa.

Kwa kuwa kuna umuhimu wa Haki ya lugha 
ya Kiswahili katika Mahkama, Mahkama 
inatakiwa kujipanga ili kuwa na misingi ya 
tafsiri ya lugha na tafsiri pana khasa kwa 
maeneo yanayogusa wananchi moja kwa 
moja; Makala zilizotafsiriwa; uendeshaji 
wa kesi na kumbukumbu zake; ikiwemo 
Masuala ya Upatanishi (ADR). Mahkama 
pamoja na haya zinatakiwa kuwa msingi 
wa mawasiliano ya lugha kwa watu wenye 
ulemavu; na mpango wa matumizi ya 
Kiswahili katika nyaraka zinazotumika 
Mahkamani.

Aidha kuwekwe Kanuni na Miongozo ya 
Tafsiri ya lugha ya Kiswahili Mahkamani, 
na tafsiri ya nyaraka zote muhimu za 
Mahkama ili iwe zingatio la Mahkama na 
Mahkama ithibitishe kutekeleza hilo.

Katika kufikia azma hiyo, ni muhimu 
kuweka vifaa vya kutafsiri sehemu za 
Mahkama iwapo itaona shauri linalohusika 
lazima litekelezwe kwa lugha nyengine. 
Mahkama Kuu inatambuliwa kama 
chombo cha kutafsiri sheria kikatiba, kesi 
na makosa mengine.

Maelezo ya Mhe. Rais wa Zanzibar na 
Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tarehe 
8, Februari 2021, alisisitiza matumizi ya 
lugha ya kiswahili Mahakamani.

Baadhi ya viongozi, mawakili na wageni waalikwa wakifuatilia hafla ya Maadhimisho ya Siku ya Sheria Zanzibar, 
yaliofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul - Wakil Kikwajuni Jijini Zanzibar
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Haki ya likizo kwa mtumishi wa umma

Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na utawala bora Mhe. Haroun Ali Suleiman akizungumzia 
dhamira ya serikali ya kutaka kuimarisha maslahi ya wafanyakazi kupitia mapitio ya sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya 
Jamii Zanzibar katika kikao kilichofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul - Wakil Kikwajuni.

LIKIZO ni mapumziko anayopata 
mtumishi kwa mujibu wa taratibu za 
kazi.

Aina ya likizo,
1. Likizo  la mwaka
2. Likizo la dharura  na muda
3. Likizo la maradhi
4. Likizo la uzazi
5. Likizo la mume wa mke   aliyejifungua
6. Likizo bila malipo

Kanuni ya Utumishi wa Umma 2014 chini 
ya kifungu 58(1) kinaeleza bila kuathiri 
masharti ya kanuni  yoyote ya  kanuni 
hizi mtumishi wa umma anastahiki kupata 
haki zifuatazo:-
Kupewa likizo la siku 28 za kazi ndani ya 
miezi kumi na mbili na atastahiki kupata 
posho la likizo kila baada ya miaka 
mitatu kama matoleo kutoka Afisi Kuu ya  
Utumishi wa Umma yanavyofafanua.

Kifungu ‘b’ cha kanuni hiyo, kinaeleza 
mtumishi wa umma atakaetumia likizo 
yake pahala ambapo si maskani yake 
ya kawaida yaani kwao, atapaswa kutoa 
anuani ya pahala hapo kwa Katibu Mkuu/
Katibu /Mkuu wa Taasisi yake kabla 
ya kuanza kwa likizo yake na iwapo 
yatatokea mabadiliko yoyote itampasa 
mtumishi huyo kutoa maelezo hayo. 
Hii itasaidia kwa mwajiri  kumjua wapi 

mtumishi yupo na iwapo kutatokezea 
tatizo lolote mtumishi anaweza kusaidiwa 
kwa urahisi.

Kifungu ‘c’ cha kanuni hii ambacho 
kinaelezea uhusiano kazini ni kwamba 
si ruhusa kwa mtumishi wa umma 
kuakhirisha  likizo yake  ya mwaka kwa 
madhumuni ya kulimbulikiza siku zake 
za likizo  ili achanganye na  za mwaka 
mwengine,  isipokuwa kwa dharura 
maalum iliyokubalika na kwamba kwa 
vyovyote vile hakuna  likizo itayolimbikizwa 
kwa njia ya kuahirisha  zaidi ya miaka 
miwili. Likizo itakavyozidi zaidi ya miaka 
miwili itakuwa imepotea.

Vile vile kifungu ‘d’ kinaelezea juu ya 
kanuni hii kwamba Katibu Mkuu/Katibu 
/Mkuu wa Taasisi  anaweza kumzuia  
mtumishi  wa umma kwenda likizo kwa 
maandishi  na kwa dharura maalum kwa 
muda usiozidi miezi sita.

Kifungu ‘e’ kinaeleza kwamba Katibu Mkuu 
au Mkuu wa Taasisi anaweza  kumruhusu 
mtumishi  wa umma aliezuiliwa likizo lake 
kwa mujibu wa kanuni ndogo (d) ya kanuni 
hii, kwenda likizo  wakati wowote dharura 
hiyo itakapomalizika  na kama miezi sita  
imepita  tokea mtumishi huyo  azuiliwe  
likizo lake  na udhuru  aliozuiliwa likizo hilo 
unaendelea, Katibu Mkuu  au Mkuu wa 

Taasisi anaweza kuinunua likizo hilo  la 
mtumishi  huyo kwa thamani ya mshahara 
wa mwezi  mmoja  bila ya posho.

Kifungu ‘f’ cha kanuni hii kinaelezea 
kwamba  Katibu Mkuu  au Mkuu wa Taasisi  
anaweza kukatisha likizo la mtumishi  wa 
umma wakati wowote iwapo ikitokea  
haja ya kufanya hivyo na mtumishi  huyo 
atawajibika kurudi kazini  katika tarehe 
aliyopangiwa  na Katibu Mkuu au Mkuu 
wake wa Tassisi. Isipokuwa kwamba, 
mtumishi aliyekatishwa likizo lake  chini 
ya kifungu hiki anaweza kukubaliana 
na Katibu Mkuu  au Mkuu wa Taasisi 
kuendelea  na likizo  yake  udhuru huo  
utakapomalizika.

Hata hivyo, kifungu cha 58(2) kinawataka 
watumishi kufahamu kwamba, mtumishi 
aliepo masomoni kwa mafunzo  ya miezi 
tisa  na kuendelea hatochuma likizo 
lolote yaani hatohesabiwa kupata likizo 
yoyote katika kipindi chote atakapokuwa 
masomoni.

• LIKIZO LA DHARURA  NA MUDA
 Kwa kuzingatia masharti ya Kanuni 

za utumishi. Kila mtumishi wa umma 
atastahiki kupata likizo la dharura ya 
muda mfupi kwa malipo kamili kwa hali 

Inaendelea Uk.22...
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Inaendelea Uk.23...

...Inatoka Uk.21

zifuatazo:-
I. Ikitokea kifo cha mume, mke atastahiki 

kupata likizo ya miezi mine na siku 
kumi ya mwezi.

II. Ikitokea kifo  cha mke, mume atastahiki 
kupata likizo la siku saba.

III. Ikitokea kifo cha baba au mama au 
mtoto au dada au kaka mtumishi 
atastahiki likizo la siku tatu.

IV. Vilevile ikitokea kifo cha baba au mama 
mkwe nae atastahiki kupata likizo la 
siku tatu.

Baada kuangalia sababu zilizopelekea 
mtumishi kupata haki za likizo la dharura 
pia mtumishi anaweza kuomba siku za 
ziada za likizo la dharura iwapo atakuwa 
anahitaji isipokuwa likizo hiyo isiziki siku 
28 katika miezi kumi na mbili na likizo 
hiyo atalazimika kukatwa katika likizo lake 
alilochuma la mwaka.

• LIKIZO LA MARADHI
 Kifungu cha 60-(1) cha Kanuni za 

Utumishi wa Umma ya mwaka 2014 
imeelezea kuwa taasisi italazimika 
kupata au kutafuta taarifa za mtumishi 
aliekuwa hajahudhuria kazini  siku 
tano  mfulilizo  na ikigundulikana 
kuwa mtumishi huyo ni mgonjwa basi 
taasisi ifanye utaratibu wa matibabu 
kwa mfanyakazi huyo. Hivyo mtumishi 
anaweza kupata likizo la maradhi ikiwa 
atapitia hatua zifuatazo:-

• Mtumishi wa umma iwapo atapata 
maradhi na akapata idhini ya Daktari 
wa Serikali kwa muda usiozidi siku 60 
za kazi kwa mwaka mmoja kwa malipo 

ya mshahara kamili bila ya kuathiri 
likizo ya kawaida ya mtumishi huyo.

• Mtumishi atastahiki likizo ya siku 60 
kama itaonekana bado mtumishi 
anahitaji muda zaidi wa kupumzika 
kutokana na hali mbaya ya afya yake, 
Daktari wa Serikali anaweza kuidhinisha 
kwamba mtumishi anaehusika apewe 
mapumziko mengine ya muda usiozidi 
siku 60 kwa malipo  ya mshahara kamili 
ambapo zitakatwa katika likizo yake ya 
kawaida.

• Ikiwa likizo baada ya kutolewa siku 
120 za mapumziko kutokana na 
maradhi kwa mujibu wa kanuni ndogo 
(2) ya kanuni hii, mtumishi atakuwa 
bado hajapata nafuu ya kumwezesha 
kuendelea na kazi, atastahiki kufanyiwa 
uchunguzi wa afya yake na Bodi ya 
Uchunguzi wa Afya, kufuatana na 
mapendekezo ya Bodi hiyo,mtumishi 
atapewa likizo ndefu ya maradhi 
ambayo haitopindukia siku 180 kwa 
malipo ya mshahara kamili. 

 Likizo hii itolewe pale itakapoonekana 
kuwa upo uwezekano wa mtumishi 
anayehusika kupata nafuu katika 
muda huo, na kwamba nusu ya likizo 
ndefu ya siku 180 za mwanzo italipwa 
kutokana na likizo yake ya kawaida.

• Mtumishi aliye katika likizo ndefu 

ya maradhi atapaswa kuangaliwa 
afya yake na Daktari wa Serikali 
angalau mara moja kwa mwezi na 
pale atakapoonekana amepata 
nafuu kiasi cha kuendelea na kazi 
atapaswa kuendelea na kazi tarehe 
ambayo Daktari ataidhinisha hata 
kama muda wake wa likizo ya maradhi 
haujamalizika.

• Mtumishi hatastahiki kuchuma likizo 
katika kipindi hiki cha likizo ndefu.

• Iwapo hata baada ya likizo ndefu ya 
ugonjwa  ya siku 300 kwa malipo ya 
mshahara kamili mtumishi atakuwa 
hajapata nafuu  kiasi na kuendelea 
na kazi  anaweza iwapo Daktari wa 
Serikali ataona kuwa kuna uwezekano 
wa mtumishi anehusika kupata nafuu 
kiasi cha kumuezesha kuendelea na 
kazi, kuomba likizo bila ya malipo kwa 
muda usiopungua miezi sita.

• Vilevile iwapo hata baada ya 
kumalika  wa miezi sita kumalizika 
bado anaendelea kuumwa kiasi cha 
kutozimudu kazi zake, mtumishi huyo 
hatastahiki muda wowote zaidi ya 
likizo ya maradhi, na iwapo itatokezea 
hali hiyo Katibu Mkuu wa Taasisi 
hiyo atapaswa kuchukua hatua za  

Viongozi na wadau wakiwa katika Semina ya Mifumo ya Kikokotoo kwa wastaafu, iliyoandaliwa na Tume ya Kurekebisha 
Sheria katika Ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul - Wakil Zanzibar.
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Haki ya likizo kwa mtumishi wa umma
...Inatoka Uk.22

kuitaka Bodi ya Uchunguzi wa Afya za 
Watumishi waidhinishe mtumishi huyo 
kustaafishwa  kwa sababu ya maradhi.

• Vilevile mtumishi aliyekuwepo kazini 
kwa majaribio anastahiki likizo ya 
maradhi.

• LIKIZO LA UZAZI
Likizo hili anaestahiki ni mke ambapo 
kanuni ya 61(1) kinaelezea kama 
ifuatavyo:-

(1) Mtumishi wa umma anapojifungua 
atastahiki likizo ya miezi mitatu kwa 
siku za kalenda.

(2) Likizo ya uzazi ya miezi mitatu inatolewa 
mara moja kila baada ya miaka miwili 
na miezi tisa kwa watumishi wanawake 
waliojifungua ambao wamo katika 
masharti ya kudumu. Likizo hiyo 
haitaathiri likizo ya kawaida ya mwaka 
ya mtumishi.

(3) Pindipo mtumishi wa kike atajifungua 
kabla ya kutimiza muda uliotajwa (yaani 
miaka 2 na miezi 9) atastahiki kupata 
mapumziko ya wiki sita za kalenda.

(4) Taarifa ya uzazi itatolewa na mtumishi 
aliyejifungua au mtu wake wa karibu 
kwa Katibu Mkuu au Mkuu wa Taasisi 
kwa ajili ya kustahiki likizo ya uzazi 
ya mtumishi huyo. Taarifa hiyo lazima 
iambatanishwe na kitambulisho cha 
kuzaliwa kwa mtoto kitakachotolewa 
hospitali au kwa Sheha au kiongozi wa 
mtaa au kijiji.

(5) Iwapo itatokea mtumishi amejifungua 
mapacha kipindi cha likizo kitaongezwa 
mpaka siku mia moja.

(6) Iwapo itatokea kuharibika kwa ujauzito 
au kufa kwa mtoto, mtumishi huyo 
atapewa likizo ya wiki sita (6) tokea 
tarehe ya kujifungua au kuharibika kwa 
ujauzito huo.

(7) Iwapo mtumishi likizo yake imekatishwa 
kwa sababu ya kufa kwa mtoto wake 
mchanga akipata ujauzito kabla ya 
kutimiza miaka miwili na miezi tisa 
kuanzia tarehe ya kujifungua au 
kuharibika kwa ujauzito,mtumishi huyo 
atastahiki likizo ya miezi mitatu kwa 
siku za kalenda.

(8) Hakuna mtumishi atakayefukuzwa, 
kuhamishwa au kuachishwa kazi kwa 
sababu za ujauzito au kujifungua. 

(9) Mtumishi aliejifungua atapewa saa 

moja ya kunyonyesha kwa kila siku 
kwa kipindi cha miaka miwili. Mtumishi 
huyo atachagua aidha kuitumia nafasi 
hiyo asubuhi kabla ya kuja kazini au 
mchana saa moja kabla ya muda wa 
kuondoka kazini.

(10) Mtumishi wa kike mjamzito 
na aliyejifungua atahudhuria kliniki 
kwa mujibu wa maelekezo ya Daktari 
wa Serikali na mahudhurio hayo 
hayatoathiri malipo yake ya mshahara 
na stahiki nyingine.

(11) Mtumishi wa umma aliejifungua 
katika muda wa majaribio hatostahiki 
likizo ya miezi mitatu za kalenda badala 
yake atastahiki kupata mapumziko ya 
wiki sita za kalenda.

•LIKIZO LA MUME WA MKE 
ALIYEJIFUNGUA
Katika kuimarisha utawala bora, Sheria 
ya Utumishi wa Umma Namb.2 ya 2011 
na Kanuni za Utumishi wa Umma 2014 
imempa mume haki ya kupata likizo ya 
kujifungua mkewe ambapo kifungu 62(1) 
kinaelezea kuwa mtumishi wa umma 
ambae mkewe amejifungua,ataruhusika 
kupewa likizo kwa muda wa siku tano za 
kazi ikiwa:-
a. Likizo hilo litachukuliwa ndani ya siku 

saba baada ya mtoto kuzaliwa na 
halitoathiri likizo yake ya mwaka;

b. Likizo hilo litatolewa kila baada ya 
miaka mitatu.

c. Taarifa ya kustahili likizo iwasilishwe 
kwa Mkuu wake wa kazi na 
iambatanishwe na kitambulisho cha 
kuzaliwa kwa mtoto kitakachotolewa 
na hospitali, Sheha au kiongozi wa 
mtaa au kijiji.

7. (2) Bila ya kuathiri kanuni ndogo (1) ya 
kauni hii, mtumishi wa umma mwenye 
mke zaidi ya mmoja atastahiki kupata 
likizo kwa kila mke atakapojifungua.
Hata hivyo, endapo atakaekuwa 
anajifungua kila mwaka ni mke huyo 
huyo mmoja atastahiki likizo hilo kila 
baada ya miaka mitatu.

• LIKIZO BILA MALIPO
 Kanuni ya 63-(1) kinaelezea likizo 

bila ya malipo kwamba zitaidhinishwa 
na Katibu   Mkuu au Mkuu wa Taasisi 
kwa kuzingatia mambo yafuatayo; Kwa 
jambo ambalo halikuorodheshwa hapo 
chini ;Tume ya Utumishi husika ndio 
itakayhusika na kuidhinisha likizo hiyo.

a. Iwapo mtumishi umma atapata kazi 
katika mashirika ya kimataifa.

b. Iwapo mtumishi atamfuata mume au 
mke  mbali na kituo chake cha kazi ama 
kwa likizo au kwa kupata uhamisho.

c. Ikiwa mtumishi anataka kujishuhulisha 
na siasa.

d. Ikiwa mtumishi anataka kuhudhuria 
maziko au maombelezo ya jamaa 
yake nje ya Zanzibar.

e. Ikiwa mtumishi mwenyewe, baba yake, 
mama yake au mtu anayemtegemea 
ni mgonjwa mtumishi anataka 
kumshughulika mgonjwa huyo.

f. Ikiwa mtumishi wa umma anataka 
kumfuata mume au mke aliyepata 
nafasi ya masomo nje ya nchi.

g. Ikiwa mtumishi wa umma mwanamme 
au mwanamke ameoa au ameolewa 
na mume au mke anaeishi nje ya 
Zanzibar.

h. Wake au waume wa viongozi wa 
ngazi za juu (Rais au Makamu wa 
Rais) ambao ni watumishi wa umma 
wanaweza kuchukua likizo bila ya 
malipo.

i. Ikiwa mtumishi atamfuata mume au 
mke aliyepewa uhamisho na serikali 
au kuazimwa  kwa kazi za nje ya nchi.

(2)Kwa madhumuni ya kanuni ndogo (1)
ya kanuni hii, muda wa likizo bila ya 
malipo hautapungua mwezi mmoja  
na hautozidi miaka mitatu isipokuwa 
kwamba likizo hiyo inaweza kuongezwa 
kwa kipindi cha pili ikitokezea haja ya 
kufanywa hivyo. Baada ya kipindi cha 
pili kumalizika na akihitaji kuongezwa 
muda, mtumishi huyo atalazimika  
kuacha kazi isipokuwa  kwa mtumishi 
atakaejiunga na siasa.

(3) Kipindi ambacho mtumishi wa umma 
atakuwa amechukua likizo bila ya 
malipo, hakitohisabiwa wakati wa 
matayarisho yake ya mafao ya uzeeni 
katika taasisi yake.

(4)Mtumishi wa umma yeyote ambae ana 
mkopo  na amechukuliwa dhamana 
na Katibu Mkuu au Mkuu wa Taasisi 
hataruhusiwa kuchukua likizo bila 
ya malipo hadi hapo atakaporejesha 
mkopo huo.

(5)Mtumishi wa umma anapomaliza 
likizo bila ya malipo atalazimika kuripoti 
kazini na taasisi ikiona inafaa inaweza 
kumuongezea muda mtumishi anaeomba 
kwa kipindi cha pili.

(6) Mtumishi wa umma hataruhusiwa 
kuchukua likizo bila ya malipo katika 
taasisi moja ya umma na kwenda kufanya 
kazi katika taasisi nyengine ya umma.

(7)Mtumishi wa umma alierudi likizo bila 
ya malipo atalipwa mshahara wake kwa 
mujibu wa muongozo utakaotolewa na 
Ofisi Kuu ya Utumishi wa Umma.



M
w

en
ye

ki
ti 

na
 K

at
ib

u 
w

a 
Tu

m
e 

w
ak

iw
a 

pa
m

oj
a 

na
 W

an
as

he
ria

 w
al

io
sh

iri
ki

 M
af

un
zo

 y
a 

U
an

di
sh

i w
a 

R
ip

ot
i k

at
ik

a 
U

ku
m

bi
 w

a 
C

hu
o 

ch
a 

U
ta

lii
 M

ar
uh

ub
i Z

an
zi

ba
r.


