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Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa
kutujaalia afya njema na ya uzima na tukakutana tena hapa katika kujadili mambo ya
msingi ya kulijenga taifa letu.
Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala, naomba
kuchukua nafasi hii adhimu kutoa mkono wa pole kwa wananchi wa Jimbo la Magomeni
kwa kuondokewa na Mwakilishi wao ambae alikua ni nguzo kubwa ya kujenga msingi
imara wa hoja katika Baraza hili, aidha nawapa pole wanachama wa Chama cha
Mapinduzi kwa msiba huo pamoja na Wajumbe wote wa Baraza la Wawakilishi, ama
hakika mapenzi ya Mwenyezi Mungu yametia na hatuna budi kumuombea mwenzetu
apumzike kwa amani.
Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru wewe binafsi pamoja na Afisi ya Baraza la
Wawakilishi kwa kuipa Kamati yetu ushirikiano mkubwa uliotuwezesha kutekeleza
majukumu yetu kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia tunashukuru kwa kutupatia nafasi ya
kueleza japo kwa muhtasari, ripoti ya Kamati inayotokana na kazi ambazo zimekuwa
zikitekelezwa na Kamati kwa takriban mwaka mzima.
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala ya Baraza la Wawakilishi imeundwa kwa mujibu wa
kifungu cha Kanuni cha 106 (f) cha Kanuni za Baraza la Wawakilishi toleo la mwaka
2012 na majukumu yake yametajwa katika kifungu cha (113).
Mheshimiwa Spika, Napenda kuchukua nafasi hii adhimu kuwashukuru Wajumbe wa
Kamati hii kwa mashirikiano yao ambayo yamewezesha kufanya kazi zetu kwa ufanisi
mkubwa. Wajumbe wenyewe ni hawa wafuatao:
1. Mhe. Ussi Jecha Simai

- Mwenyekiti
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2. Mhe. Abdalla Juma Abdalla

- M/Mwenyekiti

3. Mhe. Bikame Yussuf Hamad

- Mjumbe

4. Mhe. Nassor Salum Ali

- Mjumbe

5. Mhe. Suleiman Hemed Khamis

- Mjumbe

6. Mhe. Wanu Hafidh Ameir

- Mjumbe

7. Ndg. Aziza Waziri Kheir

- Katibu

8. Ndg. Khamis Hamad Haji

- Katibu

Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya kazi zake kwa utaratibu wa kupokea taarifa za
utekelezaji wa malengo ya Wizara pamoja na taasisi zake na baadae kutembelea na
kukagua utekelezaji wa shughuli zinazofanywa na taasisi hizo.
WIZARA YA NCHI (AR) TAWALA ZA MIKOA NA IDARA MAALUM ZA SMZ
Mheshimiwa Spika, Kamati yetu ilifanya ziara katika Wizara hii na kupokea taarifa za
utekelezaji wa bajeti ya mwaka huu pamoja na kukagua miradi mbali mbali ya
maendeleo kwa lengo la kuona jinsi utekelezaji wa bajeti unavyofanyika na kutoa
maelekezo yatakayosaidia kuongeza ufanisi katika kazi za kila siku za Wizara. Kamati
baada ya kufanya ziara ilipata nafasi ya kushauri, kutoa maagizo pamoja na kutoa
maoni yake pale yalipohitajika.
Mheshimiwa Spika, Kamati imetoa maoni na maagizo yake kwa kina katika maeneo
mbali mbali ya Wizara, hata hivyo Muhtasari huu unaeleza baadhi ya mambo ambayo
Kamati inaona kuwa ni muhimu sana kwa ajili ya kuisaidia Serikali katika utekelezaji wa
malengo yake kwa lengo la kuwaletea wananchi maendeleo enedelevu katika nyanja
zote. Baadhi ya maeneo ambayo Kamati imeona ipo haja ya kuyaweka katika muhtasari
huu ni kama yanavyofafanuliwa hapa chini.
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TUME YA UTUMISHI YA IDARA MAALUM
Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa Idara Maalum za SMZ zinafanya kazi
zake kwa mujibu wa sheria na zinafuata utaratibu wa kisheria katika masuala ya ajira,
Kamati ilifanya ziara kaitka Tume ya Utumishi ya Idara Maalum kwa lengo la kujionea
taratibu za ajira zinavyofanywa na kupata majibu sahihi ya baadhi ya masuali ambayo
wananchi wengi wamekuwa wakiyaulizia kuhusiana na masuala ya ajira katika Idara
Maalum.
Mheshimiwa Spika, Kamati iliwahi kupokea malalamiko kutoka kwa baadhi ya
wafanyakazi wa Idara Maalum hasa wa Idara ya Chuo cha Mafunzo Makao Makuu,
walidai kuwa walipewa barua za likizo ya ugonjwa kinyume na utaratibu. Wafanyakazi
hao walidai kuwa hawakutendewa haki kwa kulazimishwa kupewa likizo ya ugonjwa hali
ya kuwa ni wazima na huku wakiwa katika likizo zao za kawaida.
Mheshimiwa Spika, Kamati pia ilipata taarifa kuwa wafanyakazi hao waliwahi kupata
maradhi wakiwa kazini lakini Idara ikashindwa kuwasaidia huduma za matibabu
isipokuwa iliwapatia barua za kuwastaafisha kwa ugonjwa baada ya kupata nafuu.
Aidha, Kamati ilielezwa kuwa jambo hilo lilifanyika kwa baadhi ya wafanyakazi huku
wafanyakazi ambao walikuwa ni wagonjwa waliachwa wakiendelea na kazi hali ya kuwa
hali zao kiafya ni mbaya wanaugua vitandani.
Mheshimiwa Spika, baada ya kupokea malalamiko hayo, Kamati iliyafanyia kazi kwa
kuonana na Tume ya Utumishi ya Idara Maalum na kuiagiza kufuatilia malalamiko hayo
kwa kukutana na wahusika na hatimae kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Aidha,
Kamati inasisitiza kuchukuliwa kwa taratibu za kisheria kwa watumishi wote ambao ni
wagonjwa na hawawezi kuendelea na kazi kwa kuwapa haki zao zote na kutoa nafasi
kwa vijana wengine kuchukua nafasi zao.
Mheshimiwa Spika, pamoja na hali hiyo Kamti ilisikitishwa sana na mazingira
iliyoyakuta katika ofisi za Tume kutokana na kuwa Afisi hizo haziendani na uhalisia wa
chombo chenyewe. Kamati ilipofanya ziara katika Tume hiyo ilielezwa changamoto
mbali mbali zilizopo katika Tume ambapo miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na
eneo linalotumika kwa ajili ya ofisi za Tume kuwa katika eneo finyu ambapo Katibu wa
Tume anatumia eneo moja dogo na Katibu muhutasi pamoja na watendaji wengine.
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Hali hii inasikitisha sana kutokana na hadhi ya Tume kutoendana na mazingira yake ya
kazi.
Mheshimiwa Spika, kutokana na hali hiyo Kamati inaishauri Serikali kuitafutia Tume
ofisi zitakazoendana na hadhi ya Tume yenyewe, pamoja na kuifikiria Tume ya Utumishi
ya Idara Maalum kwa kuiwezesha kuwa na fungu lake katika bajeti badala ya kuwa na
kasma katika matumizi ya Wizara. Aidha Kamati inaiagiza Tume kuchukuwa hatua dhidi
ya malalamiko ya baadhi ya wafanyakazi wa Chuo cha Mafunzo, Makao Makuu ambao
Kamati inamashaka kuwa taratibu za kuwapa likizo ya ugonjwa hazikufuatwa kwa
mujibu wa sheria.
IDARA MAALUM ZA SMZ
Mheshimiwa Spika, Kamati pia ilipata nafasi ya kufanya ziara katika Idara Maalum za
SMZ ambapo ilijionea juhudi za msingi zinazochuliwa na Idara hizo katika kuhakikisha
kuwa zinajikwamua katika baadhi ya changamoto zilizopo katika maeneo yao ya kazi.
Kamati inapenda kuchukua nafasi hii kuvipongeza vikosi vyote vya SMZ kwa juhudi
wanazozichukua pamoja na hali ngumu ya ukosefu wa fedha za kutosha kwa ajili ya
utekelezaji wa shughuli zao za kila siku.
Mheshimiwa Spika, Kamati ilitembelea Chuo cha Mafunzo Unguja na Pemba na
kukutana na changamoto mbali mbali katika kambi za Chuo cha Mafunzo. Kamati
inachukua nafasi hii kueleza kwa masikitiko makubwa kabisa kutokana baadhi ya kambi
za Chuo kuwa katika hali mbaya na kutofaa kabisa kwa matumizi ya ofisi. Katika hali
isiyokuwa ya kawaida Kamati ilishangazwa na hali ya kambi ya Kengeja ambapo
majengo ya ofisi hayafai kabisa hali iliyopelekea Kamati kukaa chini ya muembe
kupokea taarifa ya utekelezaji wa bajeti. Aidha katika kambi hiyo na nyenginezo zilizopo
Unguja na Pemba zinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa makaazi ya askari pamoja
na gereza lililokuwepo kuanguka kwa upepo kutokana na kuchakaa sana.
Mheshimiwa Spika, gereza la Wete nalo hali yake ni mbaya sana ambapo eneo la
ofisi ya Kamishna wa Idara ni sehemu ndogo tu ambayo ni chumba na Kamati
ilishanganzwa sana na hali hiyo kutokana na udogo wa chumba hicho na kutokua na
nafasi ya kutosha kwa matumiz ya oifisi.
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Mheshimiwa Spika, Kamati yangu imeeleza kwa kina zaidi katika ripoti ya Kamati
kuhusiana na hali ilivyo Katika Chuo cha Mafunzo, kwa ufupi hali ya majengo ya kuishi
wanafunzi, majengo ya nyumba za askari pamoja na majengo yanayotumika kwa
shughuli za kiofisi katika maeneo mengi ya Idara ya Chuo cha Mafunzo ni mbaya sana,
hivyo Kamati inaishauri Serikali kuchukua hali ya tahadhari kwa kuangalia vipaumbele
vyake vya maendeleo na kuiingiza Idara hii katika mpango wake wa miradi ya
maendeleo kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo.
Mheshimiwa Spika, pamoja na hali hiyo, Kamati ilisikitishwa sana na taarifa
ilizopatiwa kisiwani Pemba na baadhi ya Wakuu wa kambi kuwa hawashirikishwi katika
uandaaji wa bajeti, hali hii hupelekea shughuli zote zilizopangwa kufanyika katika
mwaka wa bajeti kukwama kutokana na ukosefu wa fedha na kutojua kinachoingizwa
katika maeneo hayo, hivyo Kamati inamuagiza Kamishna wa Vyuo vya Mafunzo
kuhakikisha kuwa kinapofika kipindi cha kuandaa bajeti ya Idara anawaalika wahusika
wote kutoka kisiwani Pemba na wanapofika katika kikao hicho kila mmoja ajue kiwango
halisi cha fedha kinachoingizwa katika kambi yake.
Mheshimiwa Spika, Kamati pia ilipata nafasi ya kufanya ziara katika Kikosi cha
Zimamoto na Uokozi ambapo hali kama kawaida ni mbaya katika baadhi ya kambi
kutokana na changamoto kubwa inayozikabili baadhi ya taasisi za Serikali ya ukosefu
wa fedha. Kamati ilipokea taarifa ya utekelezaji wa bajeti ikiwa imesimama kwenye
uwanja wa eneo la kambi ya Zimamoto iliyopo Mkoani nje kutokana na kambi hiyo
kuwa na ofisi zisizokuwa na mazingira rafiki ya kufanyia kazi pamoja na ufinyu wa eneo
lenyewe.
Mheshimiwa Spika, Kamati ilisikitishwa sana na hali hiyo na hasa ikizingatiwa kazi
ngumu zinazofanywa na askari hao katika jamii. Kamati inasisitiza umuhimu wa kuvipa
kipaumbele vikosi vya SMZ katika maeneo mbali mbali ikiwemo majengo ya ofisi
kutokana na unyeti wa shughuli zinazofanywa na vikosi hivyo. Aidha Kamati inashauri
askari wa kikosi cha Zimamoto wote waliokosa makaazi katika kambi za kikosi hicho
walipwe fedha zao za ‘House allowance’ ili waweze kulipia gharama za makaazi.
Mheshimiwa Spika, Idara Maalum zina changamoto nyingi kiasi ambacho kila Kamati
ilipokuwa inakagua katika kambi mbali mbali za vikosi hivyo, ilitegemea kukutana na
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changamoto zaidi ukilinganisha na mafanikio ya utekelezaji wa malengo ya mwaka ya
kibajeti. Hata hivyo, Kamati inachukua nafasi hii kuvipongeza sana vikosi vyote vya SMZ
kwa juhudi zao.
MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA
Mheshimiwa Spika, Mamlaka za Serikali za Mitaa zina majukumu mengi ya kutoa
huduma moja kwa moja kwa wananchi. Aidha majukumu hayo yanaendana na shughuli
za kuwaingizia kipato wananchi kiasi ambacho Mamlaka hizo zinapotekeleza majukumu
yake zinapaswa kuwa makini na huduma wanazozitoa ili kuepusha malalamiko
yanayotoka kwa wananchi kutokana na ubovu wa huduma wanazozipata na kukiukwa
kwa utaratibu katika maeneo mengi.
Mheshimiwa Spika, Kamati ilipokea taarifa ya ujumla ya Wizara ambapo ilielezwa
kuwa Mamlaka za Serikali za mitaa zinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa
wataalamu katika fani mbali mbali wanaohitajika katika kuendeleza Mamlaka hizo
kufikia hatua mabayo itawezesha Mamlaka hizo kujisimamia na kutoa huduma nzuri
kwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, Kamati ilizishauri Mamlaka hizo zihakikishe kuwa
zinaajiri wataalamu wa fani mbali mbali ili kuimarisha utendaji kazi katika kila ngazi .
Aidha, kutokana na uwepo wa sheria mpya ambayo inatoa miongozo katika utekelezaji
wa majukumu ya Serikali za Mitaa, Kamati imeagiza matakwa ya sheria hiyo mpya
yatekelezwe kwa kila Serikali ya Mtaa kusimamia majukumu yake ipasavyo.
WIZARA YA KATIBA NA SHERIA
Mheshimiwa Spika, Kamati yetu ilitembelea taasisi mbali mbali za Wizara hii na
kukagua miradi kadhaa inayotekelezwa na taasisi hizo. Baada ya kutembelea na kuona
utekelezaji wa shughuli hizo, Kamati ilitoa maoni, maagizo na ushauri kwa Wizara na
taasisi zake kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yake.
AFISI YA MKURUGENBZI WA MASHTAKA
Mheshimiwa Spika, Afisi ya Mkurugenzi wa Mashtaka ina jukumu la kusimamia
mashtaka na kufungua kesi katika Mahakama kwa lengo la kuhakikisha kuwa haki
inatendeka. Kamati ilifanya ziara katika Afisi hii na kupokea taarifa ya utekelezaji wa
bajeti kwa Unguja na Pemba ambapo ilipokea changamoto mbali mbali zilizopo.
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Mheshimiwa Spika, Afisi ya Mkurugenzi wa Mashtakata inakabiliwa na changamoto
ya ufinyu wa bajeti na majukumu ya kazi ni mengi ambayo yanaathiriwa na bajeti
ndogo. Aidha Kamati ilielezwa kuwa bajeti inayokadiriwa kutolewa kwa mujibu wa
makisio yaliyokubaliwa hayatolewi kwa kutosheleza ambapo Ofisi ya DPP ni kubwa
ukilinganisha na taasisi nyengine za Serikali ambazo zina majukumu madogo lakini
bajeti zao ni kubwa. Hivyo, Kamati inasisitiza umuhimu wa kuiongezea Ofisi hiyo bajeti
ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa.
Mheshimiwa Spika, Kamati kisiwani Pemba ilipata taarifa kuwa kuna tatizo la
mtaalamu wa kuchunguza maiti (Pathologist) na kupelekea ushahidi kukosekana, hivyo
Kamati inaishauri Serikali kulishughulikia tatizo hilo ili haki iweze kutendeka pamoja na
kuongeza idadi ya wakemia watakaosaidia kurahisisha kazi za waendesha mashtaka.
WAKALA WA USAJILI WA BIASHARA NA MALI
Mheshimiwa Spika, Kamati ilifanya ziara katika Wakala wa Usajili wa Biashara na Mali
na kuelezwa changamoto mbali mbali kama zinavyooneshwa katika kitabu cha ripoti za
Kamati, kutokana na changamoto hizo Kamati imetoa ushauri na maagizo kwa kuiomba
Wizara kufanya juhudi za kuitenganishwa na ofisi ya vizazi na vifo kisiwani Pemba kama
ilivyo Unguja ili taasisi hizo ziweze kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa.
AFISI YA MRAJISI WA VIZAZI NA VIFO
Mheshimiwa Spika, Afisi ya Mrajisi wa Vizazi na Vifo inakabiliwa na changamoto ya
ukosefu wa eneo la ujenzi wa ofisi katika Wilaya ya Wete. Kamati ilielezwa kuwa eneo
linalotumika hivi sasa kwa matumizi ya ofisi kisiwani Pemba hali yake hairidhishi na ipo
ndani ya jengo la Afisi ya Mkuu wa Wilaya ambapo hali ya eneo hilo ni mbaya sana na
kufanyiwa ukarabati ni gharama kubwa. Kutokana na hali hiyo, Kamati inaishauri
Serikali kutafuta eneo kwa ajili ya ofisi na kuepuka usumbufu unaojitokeza hivi sasa
kwa watendaji wa ofisi hiyo na kuondoa kabisa tatizo la kuhama hama kwa ofisi
ambapo hupelekea baadhi ya kumbukumbu muhimu kupotea.
WIZARA YA NCHI (AR) KAZI NA UTUMISHI WA UMMA
Wizara hii ina jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa linazingatia haki za watumishi wote
Serikalini pamoja kuzingatia maslahi ya wananchi wote pamoja na kuliangalia suala la
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ajira na kulipa uzito kwa kuhakikisha kuwa Idara husika inalisimamia suala hilo kwa
mujibu wa sheria za nchi.
Mheshimiwa Spika, Wizara imeundwa na taasisi mbali mbali kama zinavyooneshwa
katika kitabu cha ripoti za Kamati ambapo muhtasari huu unaelekeza kwa ufupi tu yale
yaliyojitojkeza katika ripoti hiyo katika idara na taasisi mbali mbali za Wizara hii kama
ifuatavyo:
IDARA YA MIUNDIO YA TAASISI, UTUMISHI NA MASLAHI YA WATUMISHI
Mheshimiwa Spika, Kamati ilipofanya ziara kisiwani Pemba katika idara hii ilielezwa
kilio cha muda mrefu cha wafanyakazi wa Idara hii kiasi ambacho baadhi ya watendaji
wanahisi kama Kamati haifanyi kazi ipasavyo ya kuishauri Serikali kutokana na
changamoto zilizopo kujirudia rudia kwa muda mrefu na kila Kamati inayokwenda
kisiwani Pemba kuelezwa changamoto hizo pasi na mafanikio yoyote.
Mheshimiwa Spika, Kamati ilielezwa kuwa Idara haina bajeti yake jambo ambalo
linaisababishia idara hiyo kukosa fedha za kutekeleza majukumu iliyojipangia. Aidha
Kamati inasisitiza kuwa yale inayoyashauri kwa Wizara na Serikali kwa ujumla
yatekelezwe ipasavyo ili baadhi ya watendaji ambao wanahisi Kamati za Baraza la
Wawakilishi zinakwenda katika taasisi hizo kutembea tu na sio kutekeleza majukumu
yake yaweze kuondoka.
Mheshimiwa Spika, Kamati yangu inayazungumza haya kutokana na hali iliyojitokeza
wakati wa ziara za Kamati ambapo ilionekana kama vile Kamati hazifanyi wajibu wake
wa kuishauri Serikali ipasavyo kutokana na ushauri na maagizo ya Kamati
kutotekelezwa ipasavyo. Hivyo, Kamati inaiomba Serikali iyafanyie kazi haya
inayoyashauri ili isionekane kuwa Kamati hazitekelezi wajibu wake.
IDARA YA USALAMA NA AFYA KAZINI
Mheshimiwa Spika, Kamati ilisikitishwa sana na taarifa iliyopewa kisiwani Pemba
kuwa Idara kwa hivi sasa ina changamoto ya kutofanya ukaguzi katika taasisi za Serikali
na inafanya kazi ya ukaguzi kwa kuangalia usalama wa wafanyakazi katika taasisi
binafsi tu kutokana na kutokamilika kwa muongozo wa wafanyakazi wa Serikali ambapo
muongozo huo haujakamilika tokea mwaka 2005 sheria ilipoelekeza hivyo. Kamati
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inaagiza kukamilishwa kwa muongozo huo ili ukaguzi ufanyike kwa taasisi zote za
Serikali na za binafsi.
IDARA YA AJIRA
Mheshimiwa Spika, Kamati ilipofanya ziara kisiwani Pemba ilielezwa kuwa Idara
inakabiliwa na changamotio ya ukosefu wa usafiri ambapo Idara haina usafiri tokea
mwaka 2010 na wanaazima gari kwa Kamisheni kwa ajili ya kufanya shughuli zao za
kila siku. Kamati imesikitishwa sana na taarifa hiyo na inaiomba Wizara ifanye utaratibu
wa kuipatia Idara usafiri wake.
HITIMISHO
Katika kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar, Kanuni za Baraza la
Wawakilishi na Sheria nyenginezo, Kamati imetoa maelekezo, maoni, ushauri na
maagizo yake ambayo tunaamini kuwa yatasaidia katika kuleta ufanisi kwenye
utekelezaji wa majukumu ya Serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Nchi
(OR) Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ na Wizara ya Nchi (OR) Kazi na
Utumishi wa Umma. Maelekezo na maoni hayo yalitolewa na Kamati kwa dhamira ya
kuwawakilisha vyema wananchi wa Zanzibar na kuona kuwa maslahi ya wananchi hao,
kwa mujibu wa sheria yanapewa kipaumbele. Kamati yetu inatumai kuwa maelekezo na
maoni yaliyotolewa na Kamati kwa Wizara hizo yatazingatiwa kwa lengo la kutoa
huduma zilizotukuka kwa wananchi wa Zanzibar.
Mheshimiwa Spika, Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala ya Baraza la Wawakilishi
inaushukuru uongozi wa Wizara zote zilizo chini ya Kamati kwa ushirikiano mkubwa
walioupatia Kamati yetu katika kipindi chote cha kazi za Kamati kwa Unguja na Pemba.
Kamati inatoa shukurani za pekee kwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mhe. Pandu
Ameir Kificho, Katibu wa Baraza la Wawakilishi na watendaji wa Afisi ya Baraza la
Wawakilishi kwa kuiwezesha Kamati hii kutekeleza majukumu yake vizuri, lakini zaidi
kwa ushauri walioupatia Kamati yetu katika kipindi cha utekelezaji wa majukumu yake.
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Mwisho kabisa, Kamati inawashukuru Makatibu wa Kamati hii kwa kutekeleza
majukumu yao ya kuisaidia Kamati na Wajumbe wa Kamati ili waweze kufanya kazi zao
kwa ufanisi mkubwa.
Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
Ahsante,
……………………………………....
(Abdalla Juma Abdalla)
Makamo Mwenyekiti,
Kamati ya Katiba, Sheria na Utawala,
Baraza la Wawakilishi,
Zanzibar.
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