HOTUBA YA MAONI YA KAMATI YA ARDHI NA MAWASILIANO KUHUSU
RIPOTI YA UTEKELEZAJI WA MAAGIZO KWA WIZARA YA ARDHI, MAJI,
NISHATI NA MAZINGIRA KWA MWAKA 2016/2017
Mheshimiwa Spika,
Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na
vilivyomo ndani yake kwa kunijaalia uzima na afya njema na kuweza kusimama
mbele ya Baraza hili kuwasilisha Hotuba ya Maoni ya Kamati ya Ardhi na
Mawasiliano ya Baraza la Wawakilishi kuhusu utekelezaji wa Maagizo ya Kamati kwa
mwaka 2016/2017 kwa Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira.
Mheshimiwa Spika,
Aidha, napenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuniruhusu kuweza
kuwasilisha kwa mara ya kwanza utekelezaji wa Maagizo ya Kamati kama Kanuni ya
108(15) inavyoelekeza.
Mheshimiwa Spika,
Sitakuwa nimetenda haki iwapo nitaendelea na hotuba hii bila ya kutoa shukurani za
pekee kwa Waheshimiwa Wajumbe na Makatibu wa Kamati yangu, ambao
tumeshirikiana kwa umoja wetu kuyapitia na kuyachambua Maagizo ya utekelezaji
kwa Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira.
Mheshimiwa Spika,
Kwa kuheshimu, kuthamini na kutambuwa mchango wao mkubwa kwenye Kamati hii
hadi kufanikisha kazi hii iliyokusudiwa kutekelezeka, naomba sasa niwataje kwa
majina Waheshimiwa Wajumbe na Makatibu wa Kamati hii ya Ardhi na Mawasiliano
ya Baraza la Wawakilishi kama ifuatavyo:1. Mhe. Hamza Hassan Juma
2. Mhe. Suleiman Said Sarhan
3. Mhe. Nassor Ali Salim
4. Mhe. Ahmada Yahya Abdul-wakil
5. Mhe. Said Omar said
6. Mhe. Khadija Omar Kibano
7. Mhe. Mwanaidi Kassim Mussa
8. Mhe. Mohamedraza Hasanali MohamedAli
9. Ndg. Fatma Omar Ali
10. Ndg. Mwanaisha Mohammed Kheir
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Mheshimiwa Spika,
Baada ya maelezo hayo naomba sasa kwa idhini yako na ya Baraza nianze kuwasilisha
utekelezaji wa Ripoti ya Maagizo ya Kamati kwa Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na
Mazingira. Ambapo jumla ya Maagizo 29 yaliagizwa na Kamati hiyo kwa mwaka
2016/2017.
Mheshimiwa Spika,
Sambamba na hayo, Kamati inaipongeza Wizara kwa kazi nzuri ya ufuatiliaji na
utekelezaji wa Maagizo hayo kwa manufaa ya maendeleo ya wananchi na Taifa kwa
ujumla. Hata hivyo, Kamati imetoa ushauri mbali mbali kwa baadhi ya utekelezaji wa
Maagizo ambayo bado hayajakamilika ipasavyo. Miongoni mwa Maagizo hayo:
Mheshimiwa Spika,
Agizo nambari 2, Kamati inaishauri Serikali kwa kushirikiana na Wizara husika
kuwashirikisha Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kikamilifu katika hatua ya awali ya
uandaaji wa Sera ya Sheria yoyote inayotarajiwa kupitishwa. Kutokufanya hiyo
kutapelekea kukosekana kwa Baraka na michango ya wajumbe katika utekelezaji wa
sera hizo.
Mheshimiwa Spika,
Agizo nambari 4, Kamati inaiomba pia Wizara ya Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira
kukaa pamoja na Wizara Fedha na Mipango ili kuweza kulitafutia ufumbuzi mbadala
wa kifedha kwa ajili ya kulihami jengo la Mahakama ya Ardhi. Jengo ambalo
linahatarisha maisha ya watendaji wa Mahakama hiyo.
Mheshimiwa Spika,
Agizo nambari 8, katika utekelezaji wa agizo hilo Kamati yangu baada ya kufanya
ziara ya kimafunzo huko Tanzania Bara na kukutana na DAWASA. Kamati inaishauri
Mamlaka ya Maji (ZAWA)kufanya mageuzi ya Mamlaka ya Maji ili kuweza kutoa
fursa kwa Mamlaka kuwa na wakala atakaeshughulikia masuala yote ya
miundombinu ya usambazaji wa maji kwenye mitaa kama ilivyo DAWASA ili kuweza
kuondosha matatizo ya maji hapa Zanzibar.
Mheshimiwa Spika,
Pia,Kamati inaishauri Mamlaka ya Maji (ZAWA)kuanzisha Bodi ya Mamlaka ya
Vianzio vya Maji katika Mikoa yote. Bodi ambayo kazi yake itakua ni kuvilinda
vianzio vya maji Mji na Vijijini kwani imeonekana kuwa uvamizi wa vianzio vya maji
ni moja ya sababu ya uhaba wa maji katika visima vya maji.
Mheshimiwa Spika,
Agizo nambari 12, Kwa kuwa zoezi la upimaji wa vianzio vya maji na kuvipatia Hati
Miliki linaendelea, Kamati inaiagiza Mamlaka ya Maji (ZAWA) kabla ya kuwasilisha
Bajeti ya 2018/2019 mbele ya Baraza hili, inaitaka Mamlaka kuwasilisha ripoti kwa
Kamati kuhusu maeneo yote ya vianzio vya maji yaliopimwa na kupatiwa Hati Miliki.
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Mheshimiwa Spika.
Agizo nambari 15. Kamati inashauri Shirika la Umeme (ZECO) kukaa pamoja na
watendaji wa Idara na kuwapatia nyenzo za kufanyia kazi katika jitihada za
kukamilisha upimaji wa vianzio vya umeme na kupatiwa Hati miliki baada ya taratibu
kukamilika.
Mheshimiwa Spika.
Agizo nambari 16. Kamati inaishauri Idara ya Nishati na Madini kuzidisha kuwapatia
elimu wafanyakazi wao ili kuongeza wataalamu katika fani ya Mafuta na Gesi Asilia
kwa kuwa idadi ya wafanyakazi walioko masomoni bado ni ndogo sana na hairizishi.
Mheshimiwa Spika.
Agizo nambari 17. Kamati inaishauri Serikali kuharakisha uteuzi wa Mwenyekiti wa
Bodi ya Mamlaka ya ZPRA ili iweze kurahisisha utendaji wa kazi zao kwa ujumla
kama Sheria inavyoelekeza.
Mheshimiwa Spika.
Agizo nambari 20, Kupelekea kutokea kwa mripuko katika moja ya Viwanda vya
mbao vilivyojengwa karibu na sheli ya mafuta, Kamati inaagiza Wizara kwa
kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati (ZURA) kufanya
yafuatayo:Ukaguzi wa makusudi katika sheli zote za Zanzibar zilizojengwa kinyume na taratibu
zilizowekwa na Sheria ya ZURA pamoja na Kanuni zake ili kuepusha kutokea kwa
athari za makusudi kama ilivyotokea katika Kituo cha Mafuta Gulioni.
Aidha, Kamati inaiomba Serikali pamoja na Wizara kwa kushirikiana na Mamlaka
husika kuanza ufungaji wa vituo vya Mafuta vilivyokiuka taratibu za uanzishaji wa
vituo hiyo. Vituo ambavyo vipo karibu ya maeneo ya biashara na shughuli za kijamii
hali ambayo kupelekea athari kubwa kwa Taifa pale ambapo janga linapotokea.
Mheshimiwa Spika,
Agizo nambari 22. Kamati inaiomba Mamlaka ya Maji (ZAWA), Shirika la Umeme
(ZECO) kukaa pamoja na Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati
(ZURA) ili kuweza kuandaa usimamizi imara katika huduma hizo zinazotolewa kwa
wananchi ili kuongeza pato la Serikali.
Mheshimiwa Spika.
Mwisho kabisa napenda kukushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni ya
Kamati yangu kwa naiba ya Kamati pamoja na kuwashukuru na kuwapongeza
viongozi na watendaji wa Wizara hii tena kwa juhudi wanazochukua katika
kutekeleza wa kazi zao pamoja na ushirikiano wao kwa Kamati hii. Aidha,
nawashukuru Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza lako Tukufu kwa kunisikiliza kwa
makini na utulivu wa hali ya juu wakati wote nilipokuwa nikiwasilisha hotuba hii.
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Mheshimiwa Spika,
Naomba kuwasilisha,

Ahsante,
………………………….,
Mhe. Hamza Hassan Juma,
Mwenyekiti,
Kamati ya Ardhi na Mawasiliano,
Baraza la Wawakilishi,
Zanzibar.
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