
 

 

MAPENDEKEZO YA WANACHAMA WA POLICY FORUM KUHUSU RASIMU YA 

KATIBA MPYA 

 

 

 

 

 

 

AUGUST 16, 2013 

 



MAONI YA RASIMU YA KATIBA MPYA, AUGUST 2013 

    2 
Policy Forum| Maoni ya Rasimu ya Katiba Mpya 

 

NA. SURA IBARA 
(KIFUNGU) 

Maelezo/Hoja MAPENDEKEZO 

1 
 
 

 

Utangulizi  Ukurasa wa 1 Aya inayoanza na “NA KWA 
KUENDELEZA, dhamira 
yetu hiyo muhimu: 
(d) kukuza na kuendeleza 
maadili, uwajibikaji na 
uwazi;” 

Kifungu (d) kirekebishwe kusomeka hivi: 
 (d) kukuza na kuendeleza maadili, uwajibikaji na 
uwazi wa SERIKALI kwa WATU wake; 

2. Utangulizi Aya ya tatu ya 
Utangulizi 

Aya hii isomeke kama 
kwenye kolamu ya 
Mapendekezo 

NA KWA KUWA, umuhimu wa kutunza 
RASILIMALI na mali ya Mamlaka za Nchi…… 

3. Utangulizi Aya ya sita ya 
Utangulizi (b) 

Aya hii isomeke kama 
kwenye kolamu ya 
mapendekezo 

Kujenga taifa huru la WACHAPA KAZI na 
linalojitegemea 

4. Utangulizi Aya ya Saba ya 
Utangulizi 

Aya ya saba ya Utangulizi 
wa Rasimu inaayoanza na 
Kwa kuzingatia…isomeke 
kama kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

Aya hii isomeke: 
Kwa kuzingatia,……..kujenga nchi yenye umoja 
wa watu wake ambao hawabaguani kwa misingi 
ya ukabila, udini, rangi, jinsi, ULEMAVU, au 
ubaguzi wa aina nyingine yoyote [ili mradi 
ikubalike na hulka ya maumbile] 

5. Sura ya Kwanza Jamhuri ya 
Muungano: Ibara 
ya 1(1) ya 
Rasimu 

Ibara hii ya Rasimu 
inatamka kuwa Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania ni 
Shirikisho lililotokana na 
muungano wa nchi mbili za 
Jamhuri ya Tanganyika na 
Jamhuri ya Watu wa 
Zanzibar. Ibara ya 61(1) 
inasema kuwa “…washiriki 
wa Muungano ni Tanzania 
bara na Zanzibar. Hapa 
Rasimu inakosa 
“consistency” 

Tunapendekeza ibara ya 61(1)  isomeke Jamhuri 
ya Tanganyika na Zanzibar kama ambavyo 
inasomeka katika ibara ya 1(1) ya Rasimu 

6. Sura ya Kwanza Eneo la Jamhuri 
wa Muungano: 

Ibara hii isomeke kama 
kwenye kolamu ya 

Ibara hii isomeke,Eneo la Jamhuri wa Muungano 
ni eneo lote la ardhi,chini ya ardhi, anga na 
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Ibara ya 2 ya 
Rasimu 

Mapendekezo maji katika mipaka ya Tanganyika na 
Zanzibar  

7 Sura ya Kwanza Tunu za Taifa: 
Ibara ya 5 
 

Jamhuri ya Muungano 
itaenzi na kuzingatia Tunu 
za Taifa  
zifuatazo:    
(a) utu;  
(b) uzalendo; 
 (c) uadilifu; 
 (d) umoja; 
 (e) uwazi; 
 (f) uwajibikaji; na 

 (g) lugha ya Taifa. 

Ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi iwe tunu 
ya (g) kisha tunu (g) ambayo ni lugha ya taifa iwe 
(h) kama: 
(a) utu;  
(b) uzalendo; 
(c) uadilifu; 
(d) umoja; 
(e) uwazi; 
(f) uwajibikaji;  
(g) ushiriki na ushirikishwaji wa        
      wananchi na 
 (h) lugha ya Taifa. 
 
 

8 Sura ya Kwanza Tunu za Taifa: 
Ibara ya 5 

Iongezwe tunu (h) kama 
inavyoonekana katika 
kolamu ya mapendekezo 

Iongezwe tunu (h) ya kutafuta, kupata na 
kutunza habari 

9 Sura ya 
Kwanza 

Mamlaka ya 
wananchi: Ibara 
ya 6 

Haitaji wazi wananchi 
watakuwa katika chombo 
gani katika kutekeleza 
majukumu yao 

Itaje wazi kama ilivyo kwenye katiba ya sasa, 
Ibara ya 145 -146, pamoja na maboresho ya ibara 
hizo 

10 Sura ya Kwanza Mamlaka ya 
Wananchi: Ibara 
ya 6 

iongezwe Ibara ndogo ya 
6(2) 

Ibara ndogo ya 6(2) isomeke: Mamlaka ya nchi 
itaweka utaratibu wa kisheria kwa ajili ya 
kufuatilia uwajibikaji wa serikali kwa 
wananchi. 

11 Sura ya kwanza Watu na Serikali:  
Ibara ya 7.(2) 

(d) ardhi ikiwa rasilimali 
kuu na msingi wa Taifa, 
inalindwa, inatunzwa na 
kutumiwa na wananchi wa 
Tanzania kwa manufaa, 
maslahi na ustawi wa kizazi 
cha sasa na vizazi vijavyo 

ardhi ikiwa rasilimali kuu na msingi wa Taifa, 
inalindwa, inatunzwa na kutumiwa na wananchi 
wa Tanzania kwa manufaa, maslahi na ustawi wa 
kizazi cha sasa na vizazi vijavyo na kwa hiyo 
umiliki wa ardhi utakuwa katika makundi 
yafuatayo: 

i. Ardhi ya binafsi 
ii. Ardhi ya pamoja 
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(communal land) kama 
vile ardhi ya kijiji na ya 
wafugajiau wawindaji na 
wakusanya matunda 

iii. Ardhi ya umma(public) 
kama vile maziwa, mito, 
hifadhi za wanyama, 
misitu, barabara na akiba 
yake n.k. 

 
Ni vyema Katiba hii ya Jamhuri ikalifanyia kazi 
suala la ardhi kwani ardhi ndiyo nchi, uwezi 
kuwa na nchi bila ardhi kwa hiyo bila ardhi 
hatuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 
Madaraka ya Rais katika ardhi yaishie kwenye 
ardhi ya Umma. Kama umma utahitaji ardhi kwa 
ajili ya matumizi kama ya umma mwenye ardhi 
afidiwe kwa mujibu wa thamani ya ardhi kwa 
wakati huo.   
 

12 Sura ya Kwanza Watu na Serikali:  
Ibara ya 7.(2) 

(h) Mamlaka za nchi zinatoa 
fursa na haki zilizo sawa 
kwa wananchi wote, 
wanawake na waume, bila 
kujali rangi, kabila, nasaba, 
dini au hali ya mtu, 

Kifungu kidogo kisomeke: 
(h) Mamlaka za nchi zinatoa fursa na haki zilizo 
sawa kwa wananchi wote, wanawake na waume, 
bila kujali rangi, kabila, nasaba, dini au imani 
yake au hali ya mtu ya maisha 

Mamlaka ya nchi na vyombo 
vyake vinawajibika 
kuelekeza sera na shughuli 
zake zote kwa lengo la 
kuhakikisha kwamba: 
(k) nchi inatawaliwa kwa 
kufuata misingi ya 
demokrasia na kujitegemea. 

Kifungu kidogo kisomeke: 
(k) nchi inatawaliwa kwa kufuata misingi ya 
demokrasia, uwazi, uwajibikaji, na 
ushirikishwaji wa wananchi. 
 
Kiongezwe kifungu kidogo (l) kuhusiana na 
kujitegemea kwa nchi. 
 

13 Sura ya Kwanza Mamlaka na Utii Kiongezwe kifungu kidogo Ibara ya 8 (4), endapo kiongozi au mtumishi 
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wa Katiba: Ibara 
ya 8 

cha 8 (4) kama 
inavyoonekana katika 
kolamu ya mapendekezo 

wa serikali atatoa lugha yoyote yenye kuvunja 
katiba au sheria zilitotungwa kutokana na 
katiba hii atachukuliwa hatua za kisheria na 
kosa la uvunjaji wa katiba liwe ni kosa la jinai 

 
14 
 
 

Sura ya Kwanza Hifadhi ya Katiba: 
Ibara ya 9 (3) 

Jukumu la serikali isiwe tu 
kusambaza katiba hii kwa 
wananchi 

Liongezwe neno kuelimisha kama jukumu la 
serikali katika ngazi zote 

15 Sura ya Pili Malengo Makuu: 
Ibara 11. - 

(3) (a) (ii) kuhakikisha 
uwepo wa amani na kujenga 
utamaduni wa kuenzi, 
kuheshimu na kudumisha 
amani, umoja na 
utengamano, ushirikiano na 
uvumilivu wa kisiasa kwa 
madhumuni ya kukuza 
maendeleo ya kijamii na 
kiuchumi; 

kuhakikisha uwepo wa amani na kujenga 
utamaduni wa kuenzi, kuheshimu na kudumisha 
amani, umoja na utengamano, ushirikiano na 
uvumilivu wa kisiasa kwa madhumuni ya kukuza 
maendeleo ya kijamii na kiuchumi; 
Wakati wote viongozi au watumishi wa umma 
wanapojibu malalamiko au shutuma au kero za 
wananchi watatumia lugha ya staha na heshima 
na siyo kejeli, kebehi, au kushambulia upande wa 
pili. Kiongozi au mtumishi wa umma ajenge hoja 
yenye mashiko ili kujenga mshikamano na 
utengamano wa kitaifa na kuhamasisha haki ya 
wananchi ya kuhoji, kudai uwajibikaji wa 
viongozi wa umma na ili kuipa maana ibara ya 6 
ya Katiba hii. 
 

16 Sura ya Pili Malengo Makuu: 
Ibara ya 11. –  
 
 

(3)(b) kijamii, Serikali 
inachukua hatua zinazofaa 
ili: 
 
(i) kuhakikisha kwamba 
heshima ya binadamu 
inahifadhiwa na 
kudumishwa kwa kufuata 
mila, desturi na Kanuni za 
Tangazo la Dunia kuhusu 
Haki za Binadamu na 

Ingekuwa vyema kama mikataba mingine ya 
kimataifa iliyoridhiwa na Tanzania nayo pia 
ikatajwa. Kwa mfano: 
 

- Mkataba wa kimataifa wa haki za 
Kiuchumi,Kijamii na Kitamaduni 
(International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights) 

- Mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia 
na kisiasa 

- Mkataba wa kupiga marufuku aina zote 
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mikataba mingine ya 
kimataifa iliyoridhiwa na 
Tanzania; 

za ubaguzi wa rangi 
- Mkataba wa kupiga marufuku aina zote 

za ubaguzi dhidi ya wanawake 
- Mkataba wa haki za watoto 
- Mkataba wa Afrika wa Haki za Binadamu 

 
  (3)(c) kiuchumi, Serikali 

inachukua hatua zinazofaa 
ili: 
 

Iongezwe kifungu kidogo: 
(xii) kuhakikisha kwamba kodi inayotokana na 
shughuli zote za kiuchumi inatozwa na 
kugawanywa kwa namna inayozingatia misingi 
ya usawa, haki na uwazi.  

17 Sura ya Pili Malengo 
Makuu:Ibara ya 
11(c) (i) 

Ibara ya 11(c) (i) isomeke 
kama inavyoonekana 
kwenye kolamu ya 
mapendekezo 

Ibara ya 11( c) (i) isomeke kama ifuatavyo: 
kutengeneza mazingira wezeshi kwa 
wananchi ili kupata maisha bora na kuondoa 
umaskini 

18 Sura ya Pili Malengo Makuu: 
Ibara ya 11 (d)(i) 

Ibara ya 11 (d) (i) isomeke 
kama kwenye kolamu ya 
mapendekezo 

Isomeke, KUFANYA UTAFITI,kulinda na 
kuhifadhi urithi wa asili….. 

19 Sura ya Pili Malengo Makuu 
Ibara ya 11.-  

(3) (d) (ii)  kulinda, 
kuhifadhi na kuendeleza 
tamaduni za 
watu wa jamii mbalimbali 
ambazo zinaendeleza 
na kukuza utu  na hadhi yao 
kwa namna ambayo 
haikinzani na Misingi ya 
Kitaifa, na Malengo 
Muhimu na Sera za Taifa; 

(ii) kulinda, kuhifadhi na kuendeleza tamaduni za 
watu wa jamii mbalimbali ambazo zinaendeleza 
na kukuza utu  na hadhi yao kwa namna ambayo 
haikinzani na Misingi ya Kitaifa, na Malengo 
Muhimu na Sera za Taifa; ikiwa ni pamoja na 
njia zao za uzalishaji mali (means of 
livelihoods) 
 

20. Sura ya Pili Sera Kuhusu 
Mambo ya Nje: 
Ibara ya 12 

Kipengele kiongezwe kama 
kinavyoonekana kwenye 
kolamu ya mapendekezo 

Kiongezwe kipengele kinachosomeka, kutangaza 
mazuri na tunu za maadili ya nchi yetu 

21 Sura ya Pili Sera kuhusu 
Mambo ya Nje: 
Ibara ya 12. -  

Sera ya Mambo ya Nje ya 
Jamhuri ya Muungano 
inalenga na inazingatia 
maslahi ya Taifa na 

Kifungu kidogo kisomeke: 
(f) kukuza uzingatiaji wa haki za binadamu na 
uhuru wa watu, ikiwemo uhuru wa kuvuka 
mipaka; 
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mamlaka kamili ya nchi na 
kwamba sera hiyo 
inatekelezwa kwa uwazi ili: 
(f) kukuza uzingatiaji wa 
haki za binadamu na uhuru 
wa watu; 

22 Sura ya Tatu Dhamana ya 
Uongozi wa 
Umma: Ibara ya 
13 (2)(c)(i)(ii) 

ibara ndogo ya 13 
(2)(c)(i)isomeke kama 
kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

uaminifu katika utekelezaji wa kazi za umma 
pamoja na kutoa hudumia kwa haraka bila 
mizunguko inayoashiria muhudumiwa kuombwa 
rushwa. 

23 Sura ya Tatu Wajibu wa 
Kutangaza Mali 
na Madeni: Ibara 
ya 16,-2(c) 

(c) watoto wake walio chini 
ya umri wa miaka kumi na 
nane,  
mara moja kila mwaka, au 
kadri itakavyoamuliwa na 
sheria. 

“au kadri itakavyoamuliwa na sharia”…kipingele 
hiki kiondolewe kwa kuwa kinafanya sheria iwe 
na mamlaka kuliko Katiba. Kifungu kisomeke 
(c) watoto wake walio chini ya umri wa miaka 
kumi na nane, mara moja kila mwaka. 

24 Sura ya Tatu Mgongano wa 
Kimaslahi: Ibara 
ya 17,-(1) 

Kiongozi wa Umma 
hatashiriki katika jambo au 
shughuli yoyote ambayo ana 
maslahi nayo yeye binafsi, 
mwenza 
wake, mtoto wake, jamaa 
yake, rafiki au mtu yeyote 
wake wa karibu. 

Kiongozi wa Umma hatashiriki katika jambo au 
shughuli yoyote ambayo ana maslahi nayo yeye 
binafsi, mwenza wake,mzazi wake,  mtoto wake, 
jamaa yake, rafiki au mtu yeyote wake wa karibu. 

25 Sura ya Nne Haki ya 
Kuishi:Ibara ya 
23 

Kila mtu anayo haki ya 
kuishi na kupata hifadhi ya 
maisha yake kutoka katika 
Serikali na jamii kwa mujibu 
wa sheria. 

(i) Kila mtu anayo haki ya kuishi ikiwa ni 
pamoja na kiumbe mtu ambacho hakijazaliwa 
na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka katika 
Serikali na jamii kwa mujibu wa sheria. 
 
(ii) Kila mtu anayo haki ya kupewa hifadhi ya 
jamii  na hasa kwa makundi maalum mfano 
wazee, watu wenye ulemavu, watu wenye 
VVU/UKIMWI” 
 
(iii) Mamlaka itambue na kutoa haki ya kuishi 
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kwa kutoa huduma ya kupata maji safi na 
salama ya kunywa, chakula na matibabu 
stahiki. 
 

26 Sura ya Nne Marufuku kuhusu 
Ubaguzi:Ibara 
24(7.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwa madhumuni ya 
kuhakikisha usawa mbele 
ya sheria, mamlaka ya nchi 
itaweka utaratibu unaofaa 
na unaozingatia misingi 
kwamba; 
 

Ongeza Maneno haki ya kupewa sababu za 
uamuzi baada tu ya Maneno “fursa ya kusikilizwa 
kwa ukamilifu” 
 
Kila mtu asiye na uwezo wa kifedha ana haki ya 
kupata msaada wa sheria kutoka serikalini ikiwa 
ni pamoja na kupewa wakili wa kuendesha 
shauri lolote liwe la madai 
 

27 
 

Sura ya Nne Ibara 24 (7.e) 
 
 
 
 
 
 
 

Kwa ajili ya kuhifadhi haki 
ya usawa wa binadamu, 
heshima………. 

Iandikwe “Mashauri ya jinai” badala ya “Masharti 
ya Jinai” 
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28 Sura ya Nne Haki ya kutokuwa 
Mtumwa:Ibara 
25(1) 

Kila mtu ana haki ya 
kutotendewa au kutotumika 
kama mtumwa…. 

Itolewe tafsiri ya neno “Mtumwa 

29  Sura ya Nne Uhuru wa Habari 
na Vyombo vya 
Habari:Ibara ya 
30(4) 

Ibara ya 30 (4), “masharti ya 
Ibara hii yatalazimika 
kuzingatia 
 

Maneno “yatalazimika kuzingatia masharti ya 
sheria ya nchi” yaondolewe kwani yanaathiri 
ukuu wa katiba (Supremacy of the 
Constitution). Sheria ndizo zinazolazimika 
kufuata masharti ya katiba, na sio katiba 
ilazimike kufuata masharti hayo 

30 Sura ya Nne Uhuru wa mtu 
Kujumuika na 
Kushirikiana na 
wengine:Ibara 32 

Ibara ya 32…. Maneno haya yaongezeke: “Haki ya 
maandamano ya hiari kwa amani” 

31 
 
 

Sura ya Nne Ibara ya 36(2) Ibara hii isomeke kama  
inavyoonekana kama katika 
kolamu ya mapendekezo 

Maneno” Bila ya idhini ya sheria” yameachwa 
kwenye ibara hii. Maneno haya ni muhimu. Hivyo 
tunashauri ibara ya 36(2) isomeke hivi 
 
“Bila ya kuathiri masharti ya ibara ya (1), ni 
marufuku kwa mtu yeyote kunyang’anywa 
mali yake kwa madhumuni ya kuitaifisha au 
madhumuni mengine. Endapo umma utahitaji 
mali ya mtu binafsi, mali hiyo haitataifishwa 
wala kunyang’anywa bali umma utakubaliana 
na mwenye mali ili aitoe kwa ridhaa yake na 
kwa malipo yanayolingana na thamani halisi 
ya mali hiyo na yatakayotolewa mapema”. 
 
(Hii ibara kama ilivyo kwenye rasimu inatoa 
ruhusa kwa mtu kunyang’anywa mali yake 
kwa kigezo cha malipo.) 
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32 Sura ya Nne Haki ya 
Mtuhumiwa na 
mfingwa:Ibara ya 
38(1) 

Kiongezwe kipengele (f) 
kama kinavyoonekana 
kwenye kolamu ya 
mapendekezo 

Ibara hii inaeleza haki za mtuhumiwa na 
mfungwa. Tunapendekeza kiongezwe kipengele 
(f) kinachohusu haki ya “kutoteswa kwa 
madhumuni ya kupata taarifa zake au za mtu 
mwingine” 

33 Sura ya Nne Haki ya watu 
waliyo chini ya 
ulinzi: Ibara ya 39 
(3) 

Raia wa Jamhuri ya 
Muungano hatapelekwa 
katika nchi ya nje yoyote 
kujibu mashtaka au 
kufanyiwa mahojiano ya 
aina yoyote kinyume cha 
ridhaa yake” 

Kifungu hiki kinapinagana na ibara ya 12 na 
hivyo kiondolewe kwenye Katiba. 
Kwa mfano,Tanzania ni mwanachama wa 
Mahakama ya Kimataifa ya ICC iliyopo the 
Hague-Uholanzi.Ikitokea raia wake anatakiwa 
kushitakiwa katika mahakama hii kwa makosa ya 
uhalifu dhidi ya ubinadamu, Katiba yetu itakuwa 
inamlinda na kwa hivyo itakuwa inakinzana na 
sheria za kimataifa na pia kama rasimu hii ikipita 
kama ilivyo. 
 

34 Sura ya Nne Uhuru na haki ya 
mazingira safi na 
salama:  Ibara ya 
40.- 

(2) Haki ya kuishi katika 
mazingira safi, salama na ya 
kiafya inahusisha haki kwa 
kila raia kutumia maeneo ya 
umma au sehemu 
mbalimbali za mazingira 
yaliyotengwa kwa 
madhumuni ya burudani, 
elimu, afya, ibada, 
utamaduni na shughuli za 
kiuchumi. 

Kifungu kidogo kisomeke: 
(2) Haki ya kuishi katika mazingira safi, salama 
na ya kiafya inahusisha haki kwa kila raia 
kutumia maeneo ya umma au sehemu 
mbalimbali za mazingira yaliyotengwa kwa 
madhumuni ya burudani, elimu, afya, mazoezi, 
ibada, utamaduni na shughuli za kiuchumi. 

35 Sura ya Nne Haki ya elimu na 
Kujifunza: Ibara 
ya 41 

Iongezwe ibara ndogo ya 
41(1) (e) isomeke kama 
kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

Kiongezwe kifungu kidogo kitakachosomeka: 
 
Serikali itaweka utaratibu unaofaa kwa ajili ya 
kufanikisha utekelezaji wa haki ya mtu kujipatia 
Elimu na kuwa huru kupata fursa sawa ya 
kutafuta elimu ya fani anayo ipenda hadi kufikia 
upeo wowote kulingana na stahili ya mahitaji, 
serikali itachangia mtu kufikia upeo huo wa 
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kielimu na uwezo wake. 
 

36 Sura ya Nne Haki ya Mtoto: 
Ibara ya 42(1) 

Ibara 42(1)(e): Kupata lishe 
bora, makazi na huduma ya 
afya 

Kupata lishe bora, makazi na huduma ya maji 
safi na salama ya kunywa na afya stahiki; 

37 Sura ya Nne Haki ya Mtoto: 
Ibara ya 42 (h) 

Kiongezwe kipengele cha 42 
(h) kama inavyoonekana 
kwenye kolamu ya 
mapendekezo 

Kiongezwe kipengele kiitwe 42(h) ambacho 
kitatoa tafsiri sahihi ya umri wa mtoto 

38 Sura ya Nne Haki ya watu 
wenye Ulemavu: 
Ibara ya 44(1) 

Iongezwe ibara ndogo ya 44 
(1) (g) isomeke kama 
kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

44(1) (g) Haki ya kupata huduma za kijamii 
kama haki ya maji safi na salama ya kunywa 
kwa kuzingatia mahitaji ya ulemavu. 

39 Sura ya Nne Haki za Makundi 
Madogo katika 
Jamii: Ibara ya 
45(1) 

Iongezwe ibara ndogo ya 
45(1) (d) isomeke kama 
kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

(d) Haki ya kupata huduma muhimu ya maji 
safi na salama ya kunywa kwa gharama nafuu 

40 Sura ya Nne Haki za 
Wanawake: Ibara 
ya 46 (1) 

Iongezwe ibara ndogo ya 
46(1) (h) isomeke kama 
kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

(h) Haki ya kupata huduma ya maji safi na 
salama ya kunywa karibu na makazi 
 

41 Sura ya Nne Haki za Wazee: 
Ibara ya 47 

Iongezwe ibara ndogo ya 47 
(f) na (g) isomeke kama 
kwenye Kolamu ya 
Mapendekezo 

(f) Haki ya kupewa huduma ya maji safi na 
salama ya kunywa karibu na makazi yao na 
isiyo gharama 
 
(g) Wazee wote ambao hawajaajiriwa katika 
sekta rasmi wanapata malipo ya uzeeni 
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42 Sura ya Nne Ulinzi wa Mali ya 
Umma:Ibara ya 
49 

49.-(1) Kila raia anao 
wajibu wa kulinda maliasili 
ya Taifa, mali 
ya mamlaka ya nchi na mali 
yoyote inayomilikiwa kwa 
pamoja na wananchi, na pia 
kuiheshimu mali ya mtu 
mwingine.  
 (2) Kila mtu ana wajibu wa 
kulinda, kuhifadhi na 
kudumisha 
rasilimali za nchi na 
maliasili za Taifa.  
 (3)  Kila mtu anao wajibu 
wa kutunza vizuri mali ya 
mamlaka ya 
nchi na mali inayomilikiwa 
kwa pamoja, kupiga vita 
aina zote za 
uharibifu na ubadhirifu, na 
kuendesha uchumi wa Taifa 
kwa makini 
kwa kuzingatia mipango 
endelevu na haki ya vizazi 
vijavyo 

Kiongezeke Kifungu kidogo cha 4, kama ifuatavyo 
 (4)Asasi za Kiraia zina haki na wajibu wa 
kuwawezesha wananchi kufanya ufuatiliaji 
wa matumizi ya rasilimali za umma pamoja 
na kuwajengea wananchi uwezo wa kuhoji na 
kuiwajibisha serikali, viongozi na watumishi 
wa umma. 
 

43 Sura ya Tano Sura ya tano  Kuonyesha uraia upi 
unaozungumziwa 

Sura ya Tano Isomeke   
URAIA KATIKA JAMHURI YA MUUNGANO WA 
TANZANIA 
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44 Sura ya Tano Ibara takribani 
zote zina 
maneno-Tanzania 
bara na Zanzibar  

1964 muungano ulihusisha 
Jamhuri ya Tanganyika na 
Jamhuri ya watu wa 
Zanzibar  

-Kila palipotumiwa neno Tanzania bara 
pasomeke –Jamhuri ya Tanganyika na 
palipotumiwa neno Zanzibar pasomeke Jamhuri 
ya watu wa Zanzibar  

45 Sura ya Tano 54(1) Sio neno Raia wa Tanzania. Isomeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mtu ambaye, kabla ya katiba hii kuanza kutumika 
, ni raia wa Jamhuri ya Muungano ataendelea 
kuwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania  

46 Sura ya Tano Uraia wa 
Kuzaliwa: Ibara 
ya 55,-(4) 

Mtoto mwenye umri chini 
ya miaka saba akikutwa 
ndani ya mipaka ya Jamhuri 
ya Muunganokatika 
mazingira ambayo wazazi 
wake hawajulikani,  
atahesabika kuwa ni raia wa 
Jamhuri ya Muungano wa 
kuzaliwa. 

Kifungu hiki kinahitajika kuangaliwa upya kwani 
kinaweza kutoa mwanya kwa watu kujipatia 
fursa ya kupenyeza watoto wao Tanzania ili 
waweze kupata uraia. 

47 Sura ya Tano 56(2) Kuondoa utata wa tafsiri 
kwenye kipengele hiki  
 
Kuna utata katika kuelewa 
ndoa maana yake nini, neno 
Ndoa haijatafusiliwa maana 
yake nini? 

Isomeke 
Mtu aliyefunga ndoa na raia wa jamhuri wa 
muungano wa Tanzania anaweza kuomba na 
kupewa uraia wa kujiandikisha wa jamhuri wa 
muungano wa tanzania 
Kifungu hiki kitafsiri maaana ya ndoa nini 
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48 Sura ya Tano  56(3) Kuondoa utata wa tafsiri wa 
uraia upi unaozungumziwa 
kwenye kipengele hiki 

Isomeke 
 Endapo ndoa iliyorejewa katika ibara ndogo ya 
(2) itavunjka kama mtu huyo hakuukana uraia 
huo ataendelea kuwa raia wa jamhuri ya 
muunganao wa tanzania 

49 Sura ya Sita 57 (1) Maneno shirikisho na 
muungano hayawezi 
kutumika pamoja kwani 
mifumo yake kiutawala ni 
tofauti 

Katiba ianishe ni neno gani kati ya ‘shirikisho’ na 
‘muungano’ itumike na si yote kwa pamoja 

50 Sura ya Sita Muundo wa 
Muungano:Ibara 
ya 57 (1) (c) 

Serikali ya Tanzania Bara. Isomeke kama Serikali ya Tanganyika 
 
Serikali za Tanganyika na Zanzibar 
ziongozwe na mawaziri wakuu 
watakaochaguliwa na wananchi kwenye 
uchaguzi mkuu. 
 

51 Sura ya Sita, Mamlaka ya 
Wananchi: Ibara 
65 (1- 2) 

Endapo maamuzi ya 
wananchi yatapendekeza 
serikali mbili za sasa, je 
mamlaka ya wananchi 
yatafanyika kwa ibara ipi? 

Kurejea katiba ya sasa ibara ya 145-146 ikiwa ni 
pamoja na kutajwa mwanzoni (utangulizi)  

52 Sura ya Sita 68 (2)b …nchi na mamlaka yake; Isomeke … Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na 
mamlaka yake; 

53 Sura ya Saba Madaraka na 
Majukumu ya 
Rais:Ibara ya 69,- 

Kuidhinisha utekelezaji wa 
adhabu ya kifo iliyotolewa 
kwa mujibu wa sheria za 

Kifungu hiki kinapingana na ibara ya 23 ya 
Katiba hii…ni vyema Katiba ikafuta kabisa 
adhabu ya kifo kwani inakwenda kinyume na 
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(1)(k) nchi. haki za binadamu….kinapaswa kufutwa. 
54 Sura ya Saba Madaraka na 

Majukumu ya 
Rais: Ibara ya 69,- 
(3)(c)  

Kuwateua Mawaziri na 
Naibu Mawaziri wa Serikali 
ya Jamhuri ya Muungano 

Ibara hii isomeke hivi 
Kupendekeza majina ya Mawaziri na Naibu 
Mawaziri wa serikali ya Muungano na majina 
hayo yatathibitishwa na bunge kwa niaba ya 
wananchi kwa kuzingatia taaluma zao. 
 

55 Sura ya Saba Madaraka na 
Majukumu ya 
Rais: Ibara ya 69 
(3)d 

Kumteua Katibu Mkuu 
kiongozi na Makatibu 
wakuu 

Iongezwe …baada ya mapendekezo kutoka Tume 
ya Utumishi 

56 Sura ya Saba Madaraka na 
Majukumu ya 
Rais: Ibara ya 69 
(3)e 

Kumteua Mwanasheria 
Mkuu na Naibu wake 

Iongezwe … baada ya mapendekezo kutoka Tume 
ya Utumishi wa Mahakama. 

57 Sura ya Saba Utekelezaji wa 
Madaraka ya 
Rais:Ibara ya 70.-
(1-3) 

Katika utekelezaji wa 
madaraka ya Rais kwa 
mujibu wa sura hii na kwa 
kuzingatia masharti ya 
Ibara ndogo ya (3), Rais ana 
mamlaka ya kuanzisha au 
kufuta nafasi za madaraka 
katika utumishi waSerikali 
ya Jamhuri ya Muungano.  
 (2)Rais atakuwa na 
madaraka ya kuteua watu 
wa kushika nafasi za 
madaraka ya viongozi 
wanaowajibika kuweka sera 
za idara na taasisi za 
Serikali, na watendaji 
wakuu wanaowajibika 
kusimamia utekelezaji wa 
sera za idara na taasisi hizo 
katika utumishi wa Serikali 

Katika ibara hii Katiba ingeweka mipaka ya Rais 
ya kufuta nafasi za madaraka katika utumishi wa 
Serikali ya Jamhuri ya Muungano kama vile Rais 
asiwe na mamlaka ya kufuta nafasi za 
madaraka kama ya Mdhibiti na Mkaguzi 
Mkuu wa Hesabu za Serikali, Tume ya Haki za 
Binadamu, Tume ya Maadili ya Uongozi na 
Uwajibikaji, Tume huru ya uchaguzi, n.k 
 
Uteuzi wa viongozi na watendaji ngazi za juu 
uundiwe chombo cha uteuzi na bunge lithibitishe 
uteuzi husika. Mfano Jaji Mkuu, Mwanasheria 
Mkuu wa Serikali, Kamishna wa Tume ya Maadili 
ya Viongozi wa Umma, Mkurugenzi wa 
TAKUKURU, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa 
Hesabu za Serikali, wakurugenzi wa kampuni za 
umma, wakuu wa taasisi za umma n.k  
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ya Jamhuri ya 
Muungano.  
 (3)  Katika utekelezaji wa 
madaraka kama 
ilivyoainishwa katika Ibara 
ndogo ya (1) na (2), Rais 
atazingatia masharti kuhusu 
uthibitisho waBunge katika 
nafasi za madaraka na vile 
vile ushauri wa mamlaka za 
Serikali, Bunge au 
Mahakama zilizopewa 
madaraka ya kumshauri 
katika 
kufanya uteuzi, kuanzisha 
au kufuta nafasi za 
madaraka katika utumishi 
wa 
Serikali. 

58 Sura ya Saba Rais Kushindwa 
Kumudu 
Majukumu yake: 
Ibara ya 72,-(5) 

Endapo kiti cha Rais 
kitakuwa wazi kutokana na 
Rais kufariki 
dunia, kujiuzulu, kupoteza 
sifa za uchaguzi, kutomudu 
kazi zake kutokana na 
maradhi ya mwili au akili au 
kushindwa kutekeleza kazi 
na shughuli za Rais, basi 
Makamu wa Rais 
ataapishwa na kushika 
madaraka ya Rais kwa 
muda uliobaki katika 
kipindi cha miaka mitano na 
kwa masharti 
yaliyoelezwa katika Ibara ya 

Kifungu hiki kisomeke:  
Endapo kiti cha Rais kitakuwa wazi kutokana na 
Rais kufariki dunia, kujiuzulu, kupoteza sifa za 
uchaguzi, kutomudu kazi zake kutokana na 
maradhi ya mwili au akili au kushindwa 
kutekeleza kazi na shughuli za Rais, na endapo 
kutakuwa kimebakia muda usiozidi mwaka 
mmoja basi Makamu wa Rais ataapishwa na 
kushika madaraka ya Rais kwa muda uliobaki 
katika kipindi cha miaka mitano na kwa masharti 
yaliyoelezwa katika Ibara ya 76. Lakini endapo 
muda uliobaki katika miaka mitano utakuwa 
zaidi ya mwaka mmoja uchaguzi mkuu wa 
kuziba nafasi ya Rais utaitishwa ndani ya 
kipindi kisichozidi miezi mitatu na kwamba 
hataruhusiwa kugombea tena kwa kipindi 
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76. kingine. 
 

59 Sura ya Saba Sifa za Rais: Ibara 
ya 75 (c) 

Angalau mmoja kati ya 
wazazi wake … 

 Isomeke… Lazima wazazi wake wote wawe ni 
raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano. 

60 Sura Saba Malalamiko 
kuhusu Uhalali 
wa Uchaguzi wa 
Rais: Ibara ya 78,-
(1) 

Kwa kuzingatia masharti ya 
Ibara ndogo ya (2), endapo 
mtu yeyote aliyeshiriki 
kama mgombea nafasi ya 
madaraka ya Rais katika 
Uchaguzi wa Rais 
hakuridhika na matokeo ya 
uchaguzi huo, anaweza 
kuwasilisha malalamiko 
katika Mahakama ya Juu 
kupinga matokeo wa Rais 
yaliyotangazwa na Tume 
Huru ya Uchaguzi. 

Kifungu kisomeke: 
 
Kwa kuzingatia masharti ya Ibara ndogo ya (2), 
endapo mtu yeyote aliyeshiriki kama mgombea 
nafasi ya madaraka ya Rais katika Uchaguzi wa 
Rais au mpiga kura yeyote mwenye sifa za 
kupiga kura au kundi la wapiga kura 
hawakuridhika na matokeo ya uchaguzi huo, 
anaweza kuwasilisha malalamiko katika 
Mahakama ya Juu kupinga matokeo ya Rais 
yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi.  
 

61 Sura ya Saba Kiapo cha Rais: 
Ibara ya 79 (1) 

Neno “haraka 
iwezekanavyo” litolewe… 

Isomeke…Rais  Mteule ataapishwa na Jaji na 
atashika nafasi ya madaraka ya Rais baada ya 
kutangazwa kwamba amechaguliwa kuwa Rais, 
lakini kwa hali yoyote , hatashika madaraka kabla 
ya kupita siku thelathini kutoka siku ya matokeo 
ya Uchaguzi wa Rais yalipotangazwa na Tume 
Huru ya Uchaguzi au siku ya kuthibitishwa na 
Mahakama ya Juu. 

62 Sura ya Saba Mamlaka ya Rais 
Kutoa Msamaha: 
Ibara ya 82 (1) b 

kifungu chote Kifutwe. 

63 Sura ya Saba Kinga Dhidi ya 
Mashtaka ya 
Rais:Ibara ya 
83(3) 

haitakuwa halali kwa mtu 
kumshtaki au kufungua 
mahakamani shauri lolote la 
jinai au la madai dhidi ya 
mtu aliyekuwa anashika 
madaraka ya Rais baada ya 
Kuacha madaraka hayo 

Isipokuwa kama ataacha kushika madaraka ya 
Rais kutokana na kura ya kutokuwa na imani na 
Rais, Itakuwa halali kwa mtu kumshtaki au 
kufungua mahakamani shauri lolote la jinai au la 
madai dhidi ya mtu aliyekuwa anashika 
madaraka ya Rais baada ya kuacha madaraka 
hayo kutokana na jambo alilofanya wakati 
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kutokana na jambo 
alilofanya wakati alipokuwa 
bado 
anashika madaraka ya Rais 
 

alipokuwa bado anashika madaraka ya Rais. 
 

64 Sura ya Saba Bunge Kumshtaki 
Rais: Ibara ya 84,-
(6) 

Endapo hoja ya kuunda 
Kamati ya Uchunguzi 
itaungwa 
mkono na Wabunge 
wasiopungua asilimia sabini 
na tano ya Wabunge wote, 
Spika atatangaza majina ya 
wajumbe wa Kamati ya 
Uchunguzi. 

Kifungu kisomeke:  
 
Endapo hoja ya kuunda Kamati ya Uchunguzi 
itaungwa mkono na Wabunge zaidi ya 
asilimia hamsini ya Wabunge wote, Spika 
atatangaza majina ya wajumbe wa Kamati ya 
Uchunguzi. 
 

 
65 

Sura ya Saba Bunge Kumshtaki 
Rais: Ibara ya 84 
(12) 

…kwa kura za wabunge 
wasiopungua asilimia sabini 
na tano ya wabunge wote… 

Isomeke…kwa kura za wabunge wasiopungua 
asilimia hamsini ya wabunge wote… 

66 Sura ya Saba Uteuzi wa 
Mawaziri na 
Naibu Mawaziri: 
Ibara ya 93 (4) 

Maneno “na uwiano wa 
Washirika” 

Yafutwe. 

67 Sura ya Saba Mwanasheria 
Mkuu wa 
Serikali:Ibara 97, 
–(1)   

Kutakuwa  na  Mwanasheria  
Mkuu  wa  Serikali  ya 
Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania ambaye katika 
Katiba hii atatajwa  tu kwa  
kifupi  kama  “Mwanasheria  
Mkuu”  ambaye atateuliwa 
na Rais na 
kuthibitishwa na Bunge. 

Kutakuwa  na  Mwanasheria  Mkuu  wa  Serikali  
ya  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye 
katika Katiba hii atatajwa  tu  kwa  kifupi  kama  
“Mwanasheria  Mkuu”  ambaye atapendekezwa 
na tume ya utumishi wa Mahakama, 
kuteuliwa na Rais na kuthibitishwa na Bunge. 
 
 

68 Sura ya Nane Tume ya 
Mahusiano ya 
Uratibu wa 
Serikali:Ibara ya 

Tume ya Mahusiano na 
Uratibu wa Serikali 
itaundwa na wajumbe 
wafuatao:  

Serikali za Tanganyika na Zanzibar  kila moja 
iongozwe na Waziri Mkuu badala ya Rais 
 
(2) Tume ya Mahusiano na Uratibu wa Serikali 
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102,-(2) (4) Makamu wa Rais wa 
Jamhuri ya 
Muungano ambaye  

atakuwa Mwenyekiti;  
(b) Rais wa Tanzania Bara 
(c ) Rais wa Zanzibar;  
(d) Mawaziri Wakaazi;  
(e) Waziri mwenye 
dhamana ya mambo ya nje 
wa Serikali ya Jamhuri ya 
Muungano.   
 

itaundwa na  
wajumbe wafuatao:  
(4) Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano 

ambaye  
atakuwa Mwenyekiti;  
(b) Waziri Mkuu wa Tanganyika;  
(c ) Waziri Mkuu wa Zanzibar;  
(d) Mawaziri Wakaazi;  
(e) Waziri mwenye dhamana ya mambo ya nje 
wa Serikali ya  
Jamhuri ya Muungano.   
 

69 Sura ya Tisa Bunge la Jamhuri 
ya 
Muungano:Ibara 
ya 105(2b) 

Wabunge watano 
watakaoteuliwa na Rais 
kutoka miongoni mwa wa 
watu wenye sifa za 
kuchaguliwa kuwa wabunge 
kuwakilisha watu wenye 
ulemavu kwa kuzaingatia 
uwiano wa washirika wa 
muungano. 

Tunapendekeza Rais asiwe na mamlaka ya 
kuteua wabunge bali wawe wanachaguliwa na 
wahusika kutoka kwenye taasissi husika  
 
 

70 Sura ya Tisa Bunge la Jamhuri 
ya 
Muungano:Ibara 
ya 105,-(2)(b) 

Wabunge watano 
watakaoteuliwa na Rais 
kutoka miongoni mwa watu 
wenye sifa za kuchaguliwa 
kuwa wabunge kuwakilisha 
watu wenye ulemavu kwa 
kuzingatia uwiano wa 
Washirika wa Muungano. 
 

 
 

 
Kwa madhumuni ya Ibara 
ndogo (2) (a), kila mkoa 

Wabunge watano watakaochaguliwa na 
makundi husika kutoka miongoni mwa watu 
wenye sifa za kuchaguliwa kuwa wabunge 
kuwakilisha watu wenye ulemavu kwa 
kuzingatia uwiano wa Washirika wa Muungano.  
(Badala ya Rais kuwateua wabunge hao watano 
toka kwa watu wenye ulemavu ni vyema uwekwe 
utaratibu utakaowawezesha kuchaguwa 
wawakilisha wao wenyewe toka miongoni 
mwao) 
 
 
Kwa madhumuni ya Ibara ya ndogo (2) (a), kila 
mkoa kwa upande wa Tanzania Bara na mkoa 
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kwa upande wa Tanzania 
Bara na wilaya kwa upande 
wa Zanzibar, itakuwa ni 
jimbo la uchaguzi.  
 

kwa upande wa Zanzibar, itakuwa ni jimbo la 
uchaguzi (Kwenye Ibara 105 (3) ni kwanini 
Tanganyika majimbo yatokane na mikoa na 
Zanzibar yatokane na wilaya? Je, wilaya za 
Zanzibar zina idadi ya watu sawa na mikoa ya 
Tanganyika?) 

71 Sura ya Tisa Bunge la Jamhuri 
ya Muungano: 
Ibara ya 105(4) 

Katika kila jimbo la 
uchaguzi kutakuwa na 
nafasi mbili za ubunge moja 
kwa ajili ya mwanamke, na 
moja kwa ajili ya 
mwanaume. 

Tunapendekeza nafasi za wawakilishi hawa 
zipatikane kwa kuangalia wingi wa kura na sio 
jinsia wala chama. Pia tungependa kitolewe 
ufafanuzi wa kina kama ilivyo ibara 106(1) hadi 
kifungu cha 2. 

72 Sura ya Tisa Madaraka ya 
Bunge: Ibara ya 
107(2)(a), (c),(g 
na h) 

(a)Kujadili na kutoa ushauri 
katika mambo yote yenye 
maslahi kwa taifa na umma 
wa watanzania. 
 
 
(c)kujadili mgawanyo na 
kuidhinisha matumizi ya 
fedha kwa wizara, taasisi na 
mashirika ya serikali. 
 
(g) kujadili na kuridhia 
mikataba ya kimataifa 
inayohusu Jamuhuri ya 
muungano na ambayo kwa 
mashariti yake inahitaji 
kuridhiwa,: na  
(h) kujadili na kuridhia 
mikataba yote inayohusisha 
rasilimali na maliasili 
zinazosimamiwa na serikali 
ya jamuhuri ya muungano. 

(a)Kwa kuzingatia maana ya neno ushauri 
tunapendekeza iwe ni kujadili na kusimamia 
katika mambo yote yenye maslahi kwa taifa na 
umma wa watanzania. Hivyo tumeondoa neno 
ushauri kutokana na kutokua na uzito. 
 
(c) Tunapendekeza kutambua uwepo wa  
mashirika yasiyo ya  kiserikali (CSOs) katika 
mgawanyo na matumizi ya fedha ili kuimarisha 
huduma katika jamii. 
 
Tunapendekeza katika kipengele (g) na  (h) yote 
yazingatie kuhusisha wananchi katika kujadili na 
kuridhia mikataba yote inayohusu rasilimali na 
maliasili za jamuhuri ya muungano wa Tanzania. 
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73 Sura ya Tisa Madaraka ya 
Bunge:Ibara ya 
107(3) 
 

Bunge litasimamia serikali 
kwa kuangalia mwenendo 
wa utendaji wa Rais, 
makamu wa Rais, mawaziri 
na watendaji wakuu katika 
utumishi wa umma. 

Tunapendekeza kuwa Bunge litasimamia na 
kuwajibisha mwenendo na utendaji wa Rais, 
makamu wa Rais, mawaziri na watendaji wakuu 
katika utumishi wa umma.  

74 Sura ya Tisa Mipaka ya Bunge 
katika Kutumia 
Madaraka 
Yake:Ibara ya 
108,-(1) 

108.-(1) Katika kutekeleza 
madaraka ya kuisimamia 
Serikali kwamujibu wa 
Katiba hii, wajibu wa Bunge 
itakuwa nikuishauri Serikali 
naendapo Bunge 
halitaridhishwa na hatua 
zilizochukuliwa na Serikali 
katikautekelezaji wa suala 
lililotolewa ushauri, basi 
Bunge litakuwa na haki 
yakuiwajibisha Serikali kwa 
mujibu wa madaraka 
iliyopewa katika Katiba 
hii. 

108.-(1) Katika kutekeleza madaraka ya 
kuisimamia Serikali kwa mujibu wa Katiba hii, 
wajibu wa Bunge itakuwa ni kuisimamia, 
kuiwajibisha na kuishauri Serikali na endapo 
Bunge halitaridhishwa na hatua zilizochukuliwa 
na Serikali katika utekelezaji wa suala 
lililotolewa ushauri, basi Bunge litakuwa na haki 
yakuiwajibisha Serikali kwa mujibu wa 
madaraka iliyopewa katika Katiba hii. 

75 Sura ya Tisa Madaraka ya 
Bunge kutunga 
Sheria:Ibara ya 
109(2) 

Mamlaka ya kutunga sheria 
katika Tanzania bara na 
Zanzibar juu ya mambo yote 
yasiyo  ya muungano 
yatakuwa chini ya Bunge la 
Tanzania bara na Baraza la 
wawakilishi la Zanzibar  

Tunapendekeza isitamkwe kuwa Bunge la 
Tanzania bara bali liwe Bunge Tanganyika.  

76 Sura ya Tisa Kupitishwa kwa 
hoja za Serikali; 
Ibara ya 115,- (2)  

Serikali itawajibika 
kuyafanyia kazi 
mapendekezo ya Bunge kwa 
kadri itakavyowezekana na 
kasha kuwasilisha tena 
Bungeni hoja husika pamoja 
na maelekezo ya utekelezaji 

Pendekezo: MYDO 
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wa maelekezo ya Bunge na 
endapo Bunge litakataa kwa 
mara ya pili hoja kuhusu 
Bajeti ya Serikali basi hoja 
hiyo itahesabika kuwa 
imepitishwa na Bunge  

77 Sura ya Tisa Sifa za 
Kuchaguliwa 
kuwa Mbunge: 
Ibara ya 117,-
(1)(b) 

(b) anajua kusoma na 
kuandika lugha ya Kiswahili 
au Kiingereza na ana elimu 
isiyopungua kidato cha nne; 

(b) anajua kusoma na kuandika lugha ya 
Kiswahili au Kiingereza 
na ana elimu isiyopungua stashahada/diploma 
 
 

78 Sura ya Tisa Sifa ya 
Kuchaguliwa 
kuwa Mbunge: 
Ibara ya 117, 
1(b), (e) 

(b)Mtu yeyote atakuwa na 
sifa za kuchaguliwa au 
kuteuliwa kuwa mbunge   
 
(b) anajua kusoma na 
kuandika lugha ya kiswahili 
au kingereza na ana elimu 
isiyopungua kidato cha nne. 
 
(e) katika kipindi cha miaka 
mitano kabla ya tareha ya  
uchaguzi hakuwahi kutiwa 
hatiani katika mahakama 
kwa kosa la kukwepa kulipa 
kodi yoyote ya serikali. 

(b)Tunapendekeza awe anajua kusoma na 
kuandika Kiswahili na kingereza na pia awe na 
elimu ya shahada au stashahada. 
 
 
 
 
 
 
(e)Tunapendekeza  awe hajawahi kutiwa hatiani 
kwa kosa lolote na sio kodi tu. Na pia kufatilia 
historia ya mgombea husika huko alipotokea. 

79 Sura ya Tisa Uhuru wa 
Majadiliano 
Bungeni:Ibara ya 
141.-(1) 

Wabunge wakiwa Bungeni, 
watakuwa na uhuru wa 
kutoa mawazo, maoni na 
majadiliano na uhuru huo 
hautavunjwa wala kuhojiwa 
na chombo chochote katika 
Jamhuri ya Muungano, au 
katika Mahakama au mahali 
pengine nje ya Bunge. 

Wabunge wakiwa Bungeni, watakuwa na uhuru 
wa kutoa mawazo, maoni na majadiliano na 
uhuru huo hautavunjwa wala kuhojiwa na 
chombo chochote katika Jamhuri ya Muungano, 
au katika Mahakama au mahali pengine nje ya 
Bunge isipokuwa tu kama maoni au mawazo 
hayo yanavunja Katiba (Mfano ni kinyume 
cha haki za binadamu ambazo zinalindwa na 
Katiba hii). 
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(Ikiwa mbunge au mtu mwingine yeyote atatoa 
matamko yenye kuvunja Katiba au sheria 
zilizotungwa kwa mujibu wa Katiba basi kinga 
inayozungumzwa kwenye ibara ya 141(1) 
isihusike) 

 
 
 

80 Sura ya Kumi Misingi ya Utoaji 
Haki:Ibara ya 144 
(a) (b) 

(a)Kutenda haki kwa wote 
bila kujali hali ya mtu 
kijamii, kisiasa, kiutamaduni 
au kiuchumi 
(b)kutochelewesha haki bila 
sababu ya msingi 

(a) Kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu 
kijamii, kisiasa, kiutamaduni, kiuchumi [shughuli 
halali ya uzalishaji], [rangi/ asili yake] au utaifa 
(b)haki hizo zitajwe bayana katika ibara hii au 
zirejewe kama zipo kwenye sura nyingine 

81 Sura ya Kumi Misingi ya Utoaji 
Haki:Ibara ya 144 
(…) 

Nyongeza ya kifungu (f) Kanuni za haki ya asili (principles of natural 
justice) 

82 Sura ya Kumi Uhuru wa 
Mahakama:Ibara 
ya 145 (6) 

Mtumishi yoyote wa 
Mahakama hatoshtakiwa 
kwa jambo lolote 
alilolifanya au kutolifanya 
kwa nia njema katika 
utekelezaji wa shughuli ya 
utoaji haki kwa mujibu wa 
Sheria 

Mtumishi yoyote wa Mahakama hatoshtakiwa 
kwa jambo lolote alilolifanya au kutolifanya kwa 
nia njema katika utekelezaji wa shughuli ya 
utoaji haki kwa mujibu wa Sheria 

83 Sura ya kumi Muundo wa 
Mahakama:Ibara 
ya 146 (2) 

Mahakama kuu ya Tanzania 
Bara na Mahamaka kuu ya 
Zanzibar zitakuwa na 
mamlaka sawa ya kusikiliza 
katika ngazi ya awali, 
mashauri ya madai na jinai 
kuhusu mambo ya 
Muungano katika maeneo 

(1) Suala la Mahakama si suala la Muungano. 
Suala hili linaathiri pia ibara (149) (2) na 
ibara (160) 

(2) Masuala yote ya Muungano 
yashughulikiwe na taasisi za Muungano 

(3) Mahakama za Juu na Rufani ziingizwe 
kwenye masuala ya yanayohusu 
Muungano (masuala ya nyongeza) 
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yan utawala ya Washirika 
wa Muungano 

84 Sura ya Kumi Mahakama ya 
Juu:Ibara ya 147 
(c) 

Majaji wengine wa 
Mahakama ya Juu 
wasiopungua saba  

(147) (c)….Majaji wengine wa Mahakama ya Juu 
wasiopungua saba, hii itasaidia kupunguza 
gharama za uendeshaji wa kiutawala  
 

85 Sura ya Kumi Muda wa kuwa 
Madarakani kwa 
Jaji Mkuu, Naibu 
Jaji Mkuu na 
Majaji wengine 
:Ibara ya 155 (1) 

Jaji Mkuu na Naibu Jaji 
Mkuu watashika madaraka 
yao mpaka watakapofikisha 
umri wa miaka sabini….. 

Jaji Mkuu na Naibu Jaji Mkuu watashika 
madaraka yao mpaka watakapofikisha umri wa 
miaka sitini na tano 
Hii itaathiri pia ibara ya 165 (1) na (2) 

86 Sura ya Kumi Muda wa kuwa 
Madarakani kwa 
Jaji Mkuu, Naibu 
Jaji Mkuu na 
Majaji wengine 
:Ibara ya 155 (3) 

…mpaka amalize 
kutayarisha na kutoa 
hukumu au mpaka 
akamilishe shughuli 
nyingine yoyote 
inayohusika na mashauri 
ambayo alikwishaanza 
kuyasikiliza kabla 
hajatimiza umri wa 
kustaafu.  

Jaji Mkuu au Jaji mwingine wa Mahakama Kuu 
akifikisha umri wa kustaafu , shauri akabidhiwe 
Jaji mwingine na Jaji mhusika aruhusiwe 
kustaafu.  
Hii itaathiri pia ibara ya 165 (3) 

87 Sura ya Kumi Utaratibu wa 
kushughulikia 
nidhamu ya 
Majaji wa 
Mahakama ya 
Juu:Ibara ya 157 
(5) 

..Rais anaweza 
kumsimamisha kazi Jaji 
huyo anayehusika, na Rais 
anaweza  

..Rais atamsimamisha kazi Jaji huyo 
anayehusika 

88 Sura ya Kumi Tume ya utumishi 
ya 
Mahakama:Ibara 
ya 172 (b) 

Mwanasheria Mkuu wa 
Serikali ya Jamhuri ya 
Muungano 

Huyu aondolewe kwenye kipengele hiki kwa 
sababu yeye ni sehemu ya serikali Kuu 
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89 Sura ya Kumi na 
Moja 

Masharti kuhusu 
utumishi katika 
Jamhuri ya 
Muungano: Ibara 
ya 177 

…utakuwa na uwiano baina 
ya washirika wa Muungano 

…utakuwa wa uwakilishi baina ya washirika wa 
Muungano 

90 Sura ya Kumi na 
Mbili 

Ushiriki katika 
Vyombo vya 
Uwakilishi: Ibara 
ya 180(3) 
 
 
 
 
 

Iongezwe ibara ndogo ya 3 
(g) kama inavyoonekana 
katika kolamu ya 
Mapendekezo 

(g) kuweka utaratibu utakaowawezesha 
wafungwa walioko magerezani na mahabusu 
kujiandikisha na kupiga kura 
 
(Katiba ihakikishe kuwa haki ya kila Raia kwa 
ajili ya kupiga kura inalindwa) 
 

91 Sura ya Kumi na 
Mbili 

Ushiriki katika 
Vyombo vya 
Uwakilishi: Ibara 
ya 180(4) 
 

(4) Kwa madhumuni ya 
Ibara ndogo ya (2), kwa 
lengo la kukuza demokrasia, 
kulinda Katiba na 
kuhakikisha panakuwepo 
uchaguzi huru, kila mpiga 
kura ana haki ya kufungua 
shauri Mahakamani kupinga 
matokeo ya uchaguzi 
isipokuwa matokeo ya 
uchaguzi wa Rais, 
anayoamini yamevunja au 
kukiuka masharti ya Katiba 
hii 

(4) Kwa madhumuni ya Ibara ndogo ya (2), kwa 
lengo la kukuza demokrasia, kulinda Katiba na 
kuhakikisha panakuwepo uchaguzi huru, kila 
mpiga kura ana haki ya kufungua shauri 
Mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi 
anayoamini umevunja (uchaguzi) au kukiuka 
masharti ya Katiba hii ikiwa ni pamoja na 
matokeo ya uchaguzi wa Rais. 

(Kuzuia matokeo ya Rais kuhojiwa mahakamani 
ni kuweka mwanya wa wagombea kufanya ujanja 
wa kuingia madarakani kwa hila. Hivyo iwe ni 
haki ya kila mpiga kura kuhoji matokeo yoyote 
hata ya Rais mahakamani). 

92 Sura ya Kumi na 
Mbili 

Kuundwa kwa 
Tume ya 
Uchaguzi: Ibara 
ya 181,- (2) 

Tume Huru ya Uchaguzi 
itaundwa na Mwenyekiti, 
Makamu Mwenyekiti na 
wajumbe wengine saba 
watakaoteuliwa na Rais 
baada ya kupendekezwa na 
Kamati ya Uteuzi 

Ibara hii isomeke: 
Tume Huru ya Uchaguzi itaundwa na 
Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti na wajumbe 
wengine saba 
watakaochaguliwa na bunge baada ya 
mapendekezo ya Rais kupitia Kamati ya 
Uteuzi kufanyika kwa kuzingatia vigezo, 
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masharti na sifa zao na wasiwe na vyama 
wala ushawishi wa chama chochote 

93 Sura ya Kumi na 
mbili 

Kuundwa kwa 
tume huru ya 
uchaguzi: Ibara 
ya 181 (6) 

Rasimu inamtaja Diwani 
kama mjumbe lakini tofauti 
na wajumbe wengine, 
haijataja sehemu yoyote 
jinsi atakavyopatikana na 
atafanya kazi chini ya 
serikali ipi 

Ibara hii itaje wazi jinsi diwani atakavyopatikana 
na atakuwa chini ya serikali ipi. 

94 Sura ya Kumi na 
mbili 

Wajibu wa Tume 
Huru ya Uchaguzi 
184 

Tume haielezi au kutaja 
kama itasimamia uchaguzi 
katika ngazi ya wilaya 

Tume hii ya uchaguzi isimamie uchaguzi pia 
katika ngazi ya wilaya na kwa kufuata daftari 
ya kudumu ya wapiga kura 

95 Sura ya Kumi na 
Tatu 

188 hadi 193 Jina la Tume ya Maadili ya 
Uongozi na Uwajibikaji 
libadilishwe. 

Jina la Tume ya Maadili ya Uongozi na 
Uwajibikaji libadilishwe na kuitwa Tume ya 
Utawala Bora. Kwa sababu uwajibikaji na 
maadili ni sehemu ya utawala bora. 
 
Sehemu yoyote kwenye sura hii inayosomeka 
maadili na uwajibikaji katika utumishi wa umma 
isomeke utawala bora katika utumishi wa 
umma. 
 
Majukumu ya utawala bora yaliyoainishwa 
kwenye tume ya haki za binadamu yahamishiwe 
katika tume tunayopendekeza ya utawala bora. 
 

96 Sura ya Kumi na 
Tatu 

Tume yaMaadili 
ya Uongozi na 
uwajibikaji; Ibara 
ya 188 (2) 

Mwenyekiti na Makamu wa 
Mwenyekiti wa Tume ya 
Maadili ya Uongozi na 
Uwajibikaji watateuliwa na 
Rais baada ya 
kupendekezwa na Tume ya 
Utumishi wa Umma 

Tunapendekeza Ibara hii isomeke: 
 
Mwenyekiti na Makamu wa Mwenyekiti wa 
Tume ya Maadili ya Uongozi na Uwajibikaji 
wateuliwe na Tume ya Utumishi na 
kupitishwa na bunge  
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97 

Sura ya kumi na 
Tatu 

Tume ya Maadili 
ya Uongozi na 
Uwajibikaji: Ibara 
ya 189 

Ni muhimu kufafanua  
maana ya utawala bora na 
misingi yake katika ibara 
ndogo ya tatu ambayo 
tunapendekeza  

Iongezwe ibara ndogo ya 3 ambayo itafafanua 
maana ya utawala bora na misingi yake. 

98 Sura ya Kumi na 
Tatu 

Kuondolewa 
Madarakani kwa 
Wajumbe wa 
Tume:Ibara ya 
191 

Tume itaunda kamati 
maalum itakayofanya 
uchunguzi kuhusu 
malalamiko kuhusu tume. 

Sifa za wajumbe wa kamati maalum kuchunguza 
malalamiko zitajwe na iongezwe ibara ndogo ya 
tano ambayo inaeleza jinsi rais atakavyofuata 
mapendekezo ya kamati hiyo maalum. 

99 Sura ya Kumi na 
Tatu 

Uhuru wa Tume:1 
Ibara ya 192 

Kuongeza mantiki ya tume 
huru 

Iongezwe ibara ndogo ya tatu (3) itakayozuia 
sheria itakayotungwa na bunge kupunguza kwa 
namna yoyote mamlaka ya tume yaliyoainishwa 
katika katiba hii. 

 
100 

Sura ya Kumi na 
Tatu 

Uwezeshaji wa 
nyenzo na 
rasilimali:Ibara 
ya 193 

Uwezeshaji wa nyenzo na 
rasilimali 

Tunapendekeza maneno ‘KADRI HALI 
ITAKAVYORUHUSU’ yaondolewe kwenye ibara 
ya 193 kwani maneno yanaipa serikali mwanya 
wa kuweza kuinyima Tume Rasilimali na nyenzo 
za kutosha kama ibara inavyoelekeza. Mfano 
mzuri, angalia ibara ya 205 ya rasimu. 

 
 
101 

Sura ya Kumi na 
Tatu 

Tume ya Haki za 
Binadamu:Ibara 
ya 194  

( C) sifa za mwenyekiti wa 
Tume – awe na uzoefu wa 
utumishi wa umma – 
inawakwaza walio nje ya 
utumishi wa umma lakini 
wana uzoefu wa masuala ya 
haki za binadamu. Mfano 
wanasheria na wafanyakazi 
wa asasi za kiraia za haki za 
binadamu. 
 
 

ISOMEKE: Mtu mwenye uzoefu wa masuala ya 
haki ya binadamu kisichopungua miaka kumi. 
 

102 Sura ya kumi na 
Tatu 

Kazi na 
Majukumu ya 
Tume:Ibara ya 

Majukumu ya utawala bora 
yaliyoainishwa kwenye 
tume ya haki za binadamu 

Majukumu ya utawala bora yaliyoainishwa 
kwenye tume ya haki za binadamu yahamishiwe 
katika tume tunayopendekezwa ya utawala bora. 
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195 yahamishiwe katika tume 
tunayopendekeza ya 
utawala bora. 

 
Majukumu ya Tume yagawanywe. Kuwe 
majukumu ya jumla na majukumu mahsusi kama 
ilivyoainishwa kwenye Tume ya maadili (juu). 
 

 
103 

Sura ya Kumi na 
Tatu 

Kuondolewa 
Madarakani kwa 
Wajumbe wa 
Tume: Ibara ya 
197 

 Sifa za wajumbe wa kamati maalum kuchunguza 
malalamiko zitajwe na iongezwe ibara ndogo ya 
tano ambayo inaeleza jinsi rais atakavyofuata 
mapendekezo ya kamati hiyo maalum. 

104 Sura ya Kumi na 
Nne 

Ibara ya 206 
(IONGEZWE) 

Hakuna sehemu 
inayohusiana na Taasisi ya 
kuzuia na kupambana na 
rushwa (PCCB)  

IONGEZWE  sehemu inayohusiana na Taasisi 
huru ya kuzuia na kupambana na rushwa 
(TAKUKURU ) na kazi, majukumu na mamlaka 
yake yaainishwe. Sifa za kiongozi/nafasi ya 
ukurugenzi wa taasisi hii pia ziainishwe ikiwemo 
moja wapo, kuwa raia wa kuzaliwa. Ateuliwe na 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na 
athibitishwe na bunge. 

105 Sura ya Kumi na 
Tano 

Uteuzi wa Mkuu 
wa Jeshi la Polisi: 
Ibara ya 229 

Kutakuwa na Mkuu wa Jeshi 
la Polisi la Jamhuri ya 
Muungano ambaye 
atateuliwa na Raisi baada ya 
kushaurina na Baraza la 
Ulinzi na Usalama wa Taifa 

Tunapendekeza Ibara  hii kisomeke; 
Kutakuwa na Mkuu wa Jeshi la Polisi la Jamhuri 

ya Muungano ambaye uteuzi wake 
utapendekezwa na Baraza la Ulinzi na 
Usalama wa Taifa na kupitishwa na Bunge 
kwa kuhojiwa maswali yatakayoonesha 
kuwa ana weledi mpana katika masuala 
ya ulinzi. 
 

 
106 
 
 
 
 
 

Sura ya Kumi na 
Tano 
 
 
 
 

Uteuzi wa 
Mkurugenzi wa 
Idara ya Usalama 
wa Taifa; Ibara ya 
234 

Rais baada ya kushauriana 
na Baraza la Ulinzi na 
Usalama wa Taifa, atamteua 
Mkurugenzi wa Idara ya 
Usalama wa Taifa. 

Tunapendekeza Ibara hii isomeke; 
 
Mkurugenzi wa Idara ya Usalama wa Taifa 
atapendekezwa na Raisi baada ya kushaurina na 
Baraza la Ulinzi wa Taifa na atathibitishwa na 
bunge. 
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Mapendekezo ya Jumla 

Sura ya Nne  
 Iongezewe sehemu ya tatu inayozungumzia Asasi za Kiraia na wajibu wake. 

Muundo wa Muungano uwe wa serikali tatu kama ilivyopendekezwa kwenye Rasimu hii, na serikali za Tanganyika na Zanzibar 
ziongozwe na mawaziri wakuu Yaani: 

 Tanganyika iongozwe na waziri mkuu 
 Zanzibar iongozwe na waziri mkuu 

Mawaziri wakuu hao wachaguliwe kwenye uchaguzi mkuu. 
  

 Maneno yote yanayosema “Kwa mujibu wa sheria” yaondolewe kwasababu ni vifungu nyimivu. Mfano ibara ya 23, 30 

(4) 

 Tafsiri ya neno “nchi” haipo kwenye Rasimu. 

 Mapendekezo ya Jumla: katika idadi ya wajumbe wa Baraza la Katiba, wajumbe waliulizwa juu ya serikali ngapi 

wanayoitaka au penda. Matoke yalikuwa kama ifuatavyo 

 

 

 

 

 Ambao hakuwa na maoni yoyote: 2 

107 Sura ya Kumi na 
Sita 

 Kufutwa kwa 
Katiba ya Jamhuri 
ya Muungano: 
Ibara ya 239(1) 

Ibara ya 239 (1) inasomeka: 
Jina kamili la katiba hii ni 
Katiba ya Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania ya 
Mwaka 2013 

Tunapendekeza hiki kifungu kisomeke: Jina 
kamili la katiba hii ni Katiba ya Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania ya Mwaka 2014 
 
Kwasababu Katiba Mpya itaanza rasmi kutumika 
mwaka 2014 

 Serikali  1 Serikali 2 Serikali 3 

 Idadi ya 
wapiga kura 

12  19 17 


