HOTUBA YA MWENYEKITI WA KAMATI YA KATIBA, SHERIA NA UTAWALA YA
BARAZA LA WAWAKILISHI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI
YA WIZARA YA NCHI, AFISI YA RAIS KAZI NA UTUMISHI WA UMMA KWA
MWAKA 2015/16
UTANGULIZI
Mheshimiwa Spika, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa
kutuwezesha kuwa na afya njema na kuweza kusimama mbele ya Baraza lako tukufu
katika kutekeleza majukumu ya kulijenga taifa letu. Pia, nachukua nafasi hii adhimu
kwa moyo wa dhati kabisa, kukushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi hii muhimu ya
kutoa maoni ya Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala kuhusu makadirio ya mapato na
matumizi ya Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais, Kazi na Utumishi wa Umma kwa mwaka wa
fedha 2015/2016.
Mheshimiwa Spika, Nachukua nafasi hii pia kuwashukuru Wajumbe wa Kamati hii ya
Katiba, Sheria na Utawala kwa ushirikiano wao mkubwa waliouonesha katika kipindi
chote tulichokuwa tunafanya kazi za Kamati.
Mheshimiwa Spika, Kamati hii ina wajumbe wenye uwezo unaolingana, upeo na uzoefu
katika ngazi mbali mbali za uongozi, hivyo imeweza kutoa miongozo yake katika taasisi
na idara mbali mbali inazozimamia kwa lengo la kuziendeleza taasisi hizo ziweze kufikia
malengo yake kama yalivyopangwa. Naomba nichukue nafasi hii niwatambue wajumbe
hao wa Kamati kama ifuatavyo:
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Mhe. Ussi Jecha SImai
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Mhe. Wanu Hafidh Ameir
Mhe. Nassor Salim Ali
Mhe. Bikame Yussuf Hamad
Mhe. Suleiman Hemed Khamis
Ndg. Aziza Wazir Kheir

Mwenyekiti
Makamo Mwenyekiti
Mjumbe
Mjumbe
Mjumbe
Mjumbe
Katibu
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8. Ndg. Khamis Hamad Haji

Katibu

Mheshimiwa Spika, Wizara ya Nchi (OR) Kazi na Utumishi wa Umma ndiyo kiungo
cha utendaji kazi wa Serikali nzima ambao unategemea zaidi nguvu kazi ya wataalamu
katika kada mbali mbali za utumishi wa umma.
Mheshimiwa Spika, Watumishi wa Umma ndiyo daraja la kuvukisha huduma za
Serikali kuwafikia wananchi wetu, huduma amabazo zinatokana na mipango, mikakati
na vipaumbele tunavyovipanga na kuamua katika chombo hiki. Kazi kubwa ya
watumishi wa umma ni kuhakikisha kuwa wanatumia utaalamu na ujuzi wao kuisaidia
Serikali kufikisha huduma hizo kwa wananchi kwa ufanisi mkubwa.
Mheshimiwa Spika, Wizara ya Nchi (OR) Kazi na Utumishi wa Umma katika bajeti ya
mwaka 2015/2016 ambayo imeanza kutumia utaratibu mpya wa kibajeti ambao
umeelemea katika utekelezaji wa program kwa lugha ya kiingereza ni Programme
Based Budget (PBB). Mfumo huu umeiwezesha Wizara hii kusimamia program tano
ambazo ni Usimamizi wa Rasilimali watu, mifumo na miundo ya Taasisi. Uimarishaji wa
Kumbukumbu na mawasiliano ya Serikali. Uratibu wa uzalishaji na upatikanaji wa ajira
za staha. Usimamizi wa utekelezaji wa sheria za kazi na program ya Mipango na
Utawala
Mheshimiwa Spika, program zote hizo zina lengo la kuhakikisha kuwa maslahi na
mienendo ya wafanyakazi wa umma yanazingatiwa na kufuatiliwa kwa umakini mkunwa
ili maendeleo ya pande zote yaweze kupatikana.
Mheshimiwa Spika, mfumo huu wa kibajeti endapo utasimamiwa vizuri na taasisi
husika, utawezesha baadhi ya changamoto zilizopo katika taasisi hizo kutatuka kwa
haraka, endapo upatikanaji wa fedha zilizotengwa zitaingizwa kwa wakati.
IDARA YA MIPANGO, SERA NA UTAFITI
Mheshimiwa Spika, Idara hii katika bajeti ya mwaka 2015/2016 imepangiwa
programu moja kuu ambayo ni Mipango na utawala. Katika prograsmuhiyo zipo
program ndogo ndago tatu ambazo ni Uongozi na Utawala, Mipango, Sera na Utafiti na
program ya Kuratibu shughuli za ofisi ya Rais, Kazi na Utumishi wa Umma Pemba.
Mheshimiwa Spika, utekelezwaji wa program hizo utasaidia kwa kiasi kikubwa
kuratibu shughuli za watumishi na Umma na kuondoa baadhi ya changamoto
zinazowakabili. Aidha, mipango ya kuwaendeleza watumishi wa Umma itafanikiwa kwa
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kiasi kikubwa endapo Idara hii itashirikiana na taasisi husika za Wizara mbali mbali za
Serikali.
Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa sera ya E-Government umefanikiwa kwa kiasi
kikubwa ambapo Kamati ilielezwa kuwa taasisi za Serikali 53 kwa upande wa Unguja
zimeshaunganishwa na mradi wa E-Government na kwa upande wa Pemba matayarisho
ya kuziunganishia taasisi za Serikali yanaendelea ambapo kampuni ya ZTE kwa
kushirikiana na kampuni ya ZANTEL wanafanya juhudi za kukamilisha mopango hiyo ili
zoezi hilo liweze kukamilika.
Mheshimiwa Spika, lengo kuu la huduma za Serikal mtandao ni kumsaidia
mwananchi kupunguza gharama za upataji wa huduma na kuleta unafuu wa maisha ya
mwananchi huyo. Hivyo, Kamati yangu inatarajia kuwa kuunganishwa huduma hiyo kwa
baadhi ya taasisi za Serikali, kunamaanisha kuwa wananchi watanufaika kwa kiasi
kikubwa na kurahisishiwa huduma za msingi wanazozihitaji..
Mheshimiwa Spika, Kamati yangu inapendekeza kupitishwa kwa program hizi na
fedha zilizotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa program hizi zipatikane kwa wakati.
IDARA YA NYARAKA NA KUMBUKUMBUZA KITAIFA
Mheshimiwa Spika, Kamati ilielezwa kuwa idara hii imepangiwa program ndogo ya
uhifadhi wa nyaraka na kumbukumbu za Taifa ikiwa na lengo la kuhifadhi na kusimamia
nyaraka na kumbukumbu za Taifa kwa Serikali na matumizi ya Umma. Aidha Kamati
ilielezwa kuwa program hiyo inatelekezwa na Idara mbili ambazi ni Idara ya Nyaraka na
Idara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano. Hivyo Kamati iliridhika na maelezo
iliyopatiwa wakati wa kupitia bajeti na kuridhika jinsi ya fedha ziliwekwa kwa ajili ya
kuendesha program hiyo.
Mheshimiwa Spika, katika kikao hicho Kamati ilisikitishwa sana na taarifa iliyopatiwa
ya ya ukosekanaji wa fedha zilizoidhinishwa katika bajeti iliyopita kwa lengo la kufanya
ukarabati wa nyumba ya Idara ya Nyaraka iliyoko Pemba. Kamati imeshangazwa na
taarifa hizo na inapenda kupatiwa taarifa sahihi juu ya fedha hizo zilizoidhinishwa
ambazo hadi sasa haizijaingizwa kwa ajili ya kufanyia ukarabati wa jengo hilo.
Mheshimiwa Spika, tatizo hili la kuidhinishwa fedha na Braza lako tukufu kwa baadhi
ya taasisi za Serikali na baadae fedha hizo kutojulikana zinakokwenda limekuwa ni sugu
kutokana na malalamiko ambayo Kamati imekua ikiyapata, hivyo, Kamati inamuomba
Waziri husika atupe taarifa sahihi fedha hizi zinazoidhinishwa na baadae kutopatikana
hupotelea wapi?
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KAMISHENI YA UTUMISHI WA UMMA
Mheshimiwa Spika, Kamisheni ya Utumishi wa Umma katika mwaka wa fedha wa
2015/2016 imepangiwa kusimamia program mbili ambazo ni program ya usimamizi wa
mifumo ya Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma na program ya utawala na
uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma.
Mheshimiwa Spika, lengo kuu la program hizo ni kuhakikisha kuwa uimarishwaji wa
mifumo ya uendeshaji na usimamizi wa rasilimali watu inafuatwa kwa mujibu wa sheria
zilizopo. Aidha, watumishi wa Umma watapata nafasi ya kujengewa mazingira mazuri
ya kazi ambayo yatawawezesha kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kutokana na umuhimu
wa program hizo, Kamati yangu inachukua nafasi hii kuwaomba Wajumbe wote wa
Baraza la Wawakilishi waipitishe bajeti ya Wizara bila pingamizi yoyote.
CHUO CHA UTAWALA WA UMMA
Mheshimiwa Spika, Chuo cha Utawala wa Umma kwa mwaka wa fedha 205/2016
kinasimamia program moja ya mafunzo na maendeleo ya rasilimali watu. Lengo kuu la
program hiyo ni kuhakikisha kuwa watumishi wa umma pamoja na wananchi wote kwa
ujumla wananufaika na elimu inayotolewa chuoni hapo kwa kuwapatia elimu yenye
kiwango cha hali ya juu. Aidha, program hii imetengewa jumal ya shilingi
2,405,200,000/= kwa ajili ya utekelezaji wake.
Mheshimiwa Spika, jamii yoyote ile inayoapata maendeleo yake kwa kasi huwekeza
katika elimu kwa kuwasomesha watendaji wake ili waweze kutumia utaalamu wao
katika maendeleo ya nchi yao. Hivyo, Kamati inaimani kubwa kuwa utekelezwaji wa
program hii utasaidia kupatikana kwa wataalamu watakaolisaidia taifa kuwa na misingi
imara ya utawala wa umma ambao utapelekea kuwa na viongozi waadilifu.
Mheshimiwa Spika, kutokana na imani hiyo, napenda kuchukua nafasi hii
kuwashawishi Wajumbe wenzangu wakubaliane na bajeti hii iliyopangwa ili fedha hizo
ziweze kutumika katika utoaji wa elimu ambayo itawasaidia wananchi wetu.
OFISI KUU PEMBA
Mheshimiwa Spika, Ofisi Kuu Pemba ni kiungo muhimu cha Wizara katika kuratibu
shughuli mbali mbali za Idara za Serikali. Aidha, katika maeneo taasisi ambazo
zinakumbwa na changamoto nyingi na kukosa utatuzi wa haraka, Afisi Kuu Pemba ni
moja ya taasisi hizo.
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Mheshimiwa Spika, miongoni mwa changamoto zinazoikumba Afisi Kuu Pemba ni
suala zima la ukosefu wa bajeti za kuendeshea shughuli za kiofisi. Katika kikao na
Kamati, Wizara ilieleza kuwa Ofisi kuu Pemba imepangiwa bajeti finyu ambayo
haitoshelezi kutekeleza malengo yaliyopangwa katika ofisi hii. Aidha jengo linalotumika
kwa ajili ya shughuli za kiofisi ni dogo sana na haliwatoshi watendaji waliopo jambo
linapelekea baadhi ya huduma kwa baadhi ya wakati kukosekana kutokana na ukosefu
wa ofisi.
Mheshimiwa Spika, baadhi ya huduma zinazokosekana katika Wizara hii kisiwani
Pemba ni za kutoka katika Tume ya Utumishi Umma na Kamisheni ya Utumishi wa
Umma. Taasisi hizi hutoa huduma zake kwa tabu sana kutokana na kukosa ofisi za
kudumu zitakazowawezesha kutoa huduma hizo ipasavyo kwa wananchi.
Mheshimiwa Spika, Kamati yangu inachukua nafasi hii kuliomba Baraza lako tukufu
kufanya juhudi ya kuviangalia vifungu vya fedha ziulizopangwa katika program mbali
mbali na endapo ikipatikana program ambayo fedha zake na matumizi yake hayaendani
basi fedha hizo ziletwa katika Ofisi Kuu Pemba kwa Wizara ya Nchi (OR) Kazi na
Utumishi wa Umma.
HITIMISHO
Mheshimiwa Spika, Mwisho naomba nikushukuru tena kwa kunipa fursa hii ya
kuwasilisha hotuba ya bajeti ya Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala katika Baraza lako
tukufu. Pia niwashukuru Wajumbe wako kwa utulivu wao waliouonesha wakati
nawasilisha Hotuba hii.
Mheshimiwa Spika, Nawaomba Wajumbe wako waichangie bajeti hii, watoe
mapendekezo yao panapohitajika na hatimaye kuipitisha baada ya kuafikiana kwa hoja
mbali mbali watakazoibua wakati wa mjadala.
Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
………………………………………..
Abdalla Juma Abdalla,
Makamo Mwenyekiti,
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala,
Baraza la Wawakilishi,
Zanzibar.
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