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___________ 

 

MAELEZO YA WAKILI MKUU WA SERIKALI WAKATI WA UZINDUZI WA 

OFISI YA WAKILI MKUU WA SERIKALI DODDOMA TAREHE 15 AGOSTI, 

2018 

______________ 

Mhe. Kassim Majaliwa Majaliwa (Mb), Waziri Mkuu wa Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania; 

Mhe. Prof. Ibrahim Juma, Jaji  Mkuu wa Mahakama  ya Tanzania; 

Mhe. Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Katiba na Sheria; 

Waheshimiwa Mawaziri mliopo; 

Prof. Sifuni Ernest Mchome, Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na 

Sheria 

Mhe. Dkt. Adeladus Kilangi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, 

Mhe. Dkt. Binilith Mahenge, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, 

Makatibu Wakuu na Naibu Makatibu Wakuu mliopo, 

Waheshimiwa Majaji, 

Bw. Biswalo Mganga, Mkurugenzi wa Mashtaka, 

 Dkt. Evaristo Longopa, Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, 

Viongozi wa Wizara na Taasisi mbalimbali za Serikali mliopo; 

Viongozi wa dini, 

Ndugu waalikwa, 
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Mabibi na Mabwana 

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote ninapenda kuchukua fursa hii 

kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema kwa kutujaalia uhai na 

afya njema na kutuwezesha leo hii kukutana hapa katika tukio hili muhimu 

na la kihistoria la uzinduzi wa Muundo mpya wa Ofisi ya Mwanasheria 

Mkuu wa Serikali; na hali kadhalika uzinduzi wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka 

na Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali. Aidha, Mhe. Waziri Mkuu naomba 

kuungana na  Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria kukushukuru kwa 

kukubali mwaliko wa kushiriki nasi katika uzinduzi wa Ofisi hizi muhimu kwa 

maendeleo ya Sekta ya Sheria na taifa kwa ujumla. 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnamo tarehe 12 Februari, 2018, Mhe. Rais wa 

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kwa Mamlaka aliyonayo chini ya Ibara 

ya  36(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977, alitoa 

“Amri ya Maboresho ya Muundo wa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu” 

kupitia Tangazo la Serikali Na. 48 la mwaka 2018  kwa lengo la kuboresha 

huduma za kisheria katika sekta ya Umma.  

Amri hiyo ya Maboresho ilitambua kuwepo kwa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu 

wa Serikali yenye wajibu wa kutoa ushauri wa kisheria kwa Serikali Kuu, 

Mamlaka za Serikali za Mitaa, Idara za Serikali, na Mashirika ya Umma; 

kuandaa  Miswaada ya Sheria; kuandaa nyaraka mbalimbali za Kisheria na  

rasimu za Maazimio ya Bunge, n.k., sambamba na kuanzisha Ofisi ya Taifa 
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ya Mashtaka inayoendesha mashtaka yote ya jinai mahakamani; na Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali inayosimamia na kuendesha mashauri yote ya  

madai na usuluhishi yanayoihusu Serikali.  

Mheshimiwa Waziri Mkuu, ikumbukwe kwamba shughuli za Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali zilihamishiwa kwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali 

mnamo mwaka 1965 hadi mwezi Februari mwaka huu ilipoanzishwa tena 

Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali. Hivyo, kutokana na maboresho hayo ya 

Muundo wa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu, mnamo tarehe 13 Februari, 2018, 

Mhe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliona umuhimu wa 

kuirudisha tena Ofisi hiyo, ambapo alitoa Amri ya Kuanzishwa kwa Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali kupitia Tangazo la Serikali Na. 50 la 2018. 

  

 Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnamo tarehe 15 Aprili 2018, Mheshimiwa 

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimteua Dkt. Clement Julius 

Mashamba kuwa Wakili Mkuu wa Serikali na Dkt. Ally Saleh Possy kuwa 

Naibu Wakili Mkuu wa Serikali. Aidha, mnamo tarehe 7 Julai 2018, Mhe. 

Rais wa Jamhuri wa Mungano wa Tanzania aliidhinisha Muundo wa Ofisi ya 

Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, na Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali. 

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, Malengo Mahsusi ya kuanzishwa kwa Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali ni: 
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Mosi, kukuza na kuimarisha uwezo wa Serikali wa kusimamia 

kikamilifu kesi zote za madai mahakamani, na katika Mabaraza ya 

Usuluhishi; ikiwa ni pamoja na kesi za haki za binadamu na za 

kikatiba;  

Pili, kuimarisha usimamizi wa kesi za madai, pamoja na mashauri 

yanayohusu haki za binadamu na yale ya kikatiba; na  

Tatu, kuratibu shughuli zinazohusu uendeshaji wa kesi za madai na 

mashauri ya usuluhishi kwa niaba ya Serikali Kuu, Mamlaka ya Serikali 

za Mitaa, wakala wa serikali, idara mbalimbali zinazojitegemea na 

mashirika ya serikali. 

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na malengo hayo mahsusi, Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali ina majukumu yafuatayo: 

 

1) Kuchukua na kuendesha  kesi  zote za madai na usuluishi kwa niaba 

ya Serikali, na kwa ajili hiyo kuwaelekeza Maafisa Sheria na Mawakili 

wa Serikali wanaosimamia uendeshaji wa kesi hizo; 

 

2) Kuratibu uendeshaji wa mashauri ya madai, haki za binadamu, kesi za 

kikatiba na usuluhishi katika Mahakama na Mabaraza  ya Usuluhishi 

yanayoihusu  Serikali Kuu, Mamlaka za Serikali za Mitaa, Idara 

mbalimbali na Mashirika ya Umma;   
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3) Kuandaa na kufungua mashauri mbalimbali kwenye Mahakama za 

chini, Mahakama Kuu, Mahakama ya Rufaa, na Mabaraza ya 

Usuluhishi kwa niaba ya Serikali; 

 

4) Kusimamia na kutoa miongozo kwa Maafisa Sheria, Mawakili wa 

Serikali na maafisa au watumishi wengine walioajiriwa katika Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali; 

 

5) Kusimamia majukumu ya kisheria yanayofanywa na Maafisa Sheria, 

Mawakili wa Serikali na maafisa au watumishi wengine walioajiriwa 

katika Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali; 

 

6) Kumwita na kumwelekeza afisa yeyote wa umma kutoa maelezo au 

taarifa ya jambo lolote linalohusina na shauri la madai au usuluhishi; 

 

7) Kuandaa na kuwasilisha ripoti ya kila nusu-mwaka kwa Waziri  

mwenye dhamana ya Katiba na Sheria, na nakala ya taarifa hiyo 

kupelekwa kwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali juu ya utekelezaji wa 

kazi na majukumu ya na Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali; 

 

8) Kuingilia kati na kuchukua hatua kwenye mashauri ya madai au 

usuluhishi yaliyopo Mahakamani au kwenye usuluhishi ambayo 

yanahusu Serikali Kuu, Mamlaka za Serikali za Mitaa,  idara 
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mbalimbali zinazojitegemea au mashirika ya serikali  kwa maslahi ya 

umma; 

 

9) Kutoa maelekezo kwa afisa yeyote wa Serikali anayehusika na kesi za 

madai na usuluishi; na  

 

10) Kuteua au kuajiri na kuchukua hatua za nidhamu kwa Maafisa 

wa Sheria, Mawakili wa Serikali na watumishi wote walio katika Ofisi 

ya Wakili Mkuu wa Serikali.   

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dira ya Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali ni: 

Kuwa Ofisi Mahiri ya Umma ya Kuendesha Kesi na Mashauri ya 

Madai yanayoihusu Serikali; na ili kutekeleza Dira hii, Ofisi ya Wakili 

Mkuu wa Serikali imedhamiria kusimamia na kuendesha mashauri ya 

Serikali kwa ufanisi na weledi.  

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa Muundo wa Ofisi ya Wakili 

Mkuu wa Serikali, Ofisi hii inasimamiwa na Wakili Mkuu wa Serikali 

ambaye ni Afisa Mtendaji Mkuu na Naibu Wakili Mkuu wa Serikali 

ambaye ni Msaidizi Mkuu wa Wakili Mkuu na pia ni Afisa Masuhuli 

anayewajibika kusimamia majukumu ya kila siku na ni mamlaka ya 

nidhamu kwa watumishi wote waliopo chini ya Ofisi ya Wakili Mkuu wa 

Serikali.  
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Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kutekeleza majukumu yake, Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali ina Idara tatu (3) za Kiutendaji na Idara Mbili 

(2) Wezeshi ambazo zinaongozwa na Wakurugenzi. Aidha, Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali ina Vitengo viwili (2) vya kiutendaji na 

Vitengo vitano (5) wezeshi vinavyoongozwa na Wakuu wa vitengo 

kama ifuatavyo: 

 

A: IDARA ZA KIUTENDAJI 

1. Idara ya Usimamizi wa Mashauri na Uratibu wa Ubora; 

2. Idara ya Madai; na 

3. Idara ya Usuluhishi. 

 

     B:  IDARA WEZESHI 

1. Idara ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali watu; na 

2. Idara ya Mipango. 

 

C: VITENGO VYA KIUTENDAJI 

1. Kitengo cha Huduma za Maktaba na Utafiti; na 

2. Kitengo cha Masijala ya Sheria. 

 

C: VITENGO WEZESHI 

1. Kitengo cha Fedha na Uhasibu; 
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2. Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani; 

3. Kitengo cha Usimamizi wa Ununuzi; 

4. Kitengo cha Habari na Mawasiliano Serikalini; na 

5. Kitengo cha Teknolojia ya Habari na Mawasiliano.  

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, Katika kutekeleza majukumu yake, Ofisi ya 

Wakili Mkuu wa Serikali, kwa kushirikiana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu 

wa Serikali, imeweka Mpango Mkakati utakaohakikisha inatekeleza 

makujumu yafuatayo: 

(i) Kuhakiki na kuanzisha kanzi data ya idadi ya kesi zote za madai na 

usuluhishi zinazoihusu Serikali Kuu, Mamlaka ya Serikali za Mitaa, 

Idara za Serikali na Wakala za Serikali; 

 

(ii) Kuanzisha mfumo wa Tehama wa utunzaji Kumbukumbu na 

ufuatiliaji mashauri  ya Madai na Usuluhish yanayoihusu Serikali; 

 

(iii) Kuwajengea uwezo Mawakili wote wa Serikali katika kuendesha 

mashauri ya madai na usuluhishi ndani na nje ya nchi; 

 

(iv) Kufanya tathmini ya kina ili kubaini chanzo cha mashauri 

yanayoihusu Serikali na namna ya kuyashughulikia kwa ufanisi; 
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(v) Kuanzisha mfumo/utaratibu wa kutoa taarifa kuhusu mwenendo 

wa mashauri Mahakamani na kwenye Mabaraza ya Usuluhisi kwa 

Idara husika na kwa Umma ili kuboresha mawasiliano na uelewa 

juu ya mwenendo wa mashauri hayo; 

 

(vi) Kuanzisha kanzi data ya wataalamu mbalimbali ambao 

watashirikiana na Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali kwenye hatua 

mbalimbali za maandalizi na uendeshaji wa kesi za Madai na 

Usuluhishi yahayoihusu Serikali; 

 

(vii) Kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia kazi Ofisi ya Wakili 

Mkuu wa Serikali; na 

 

(viii) Kuanzisha mpango wa elimu kwa umma kuhusiana na majukumu 

ya Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali.  

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, tangu ilipoanzishwa mnamo mwezi Aprili 

na hadi Julai 2018, Ofisi ya Wakili wa Serikali imeweza kutekeleza 

majukumu yafuatayo: 

 

Mosi, kuiwakilisha Serikali katika kesi za Madai, Usuluhishi, Katiba na 

Haki za Binadamu kama ifuatavyo:-   
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(i) Katika kipindi husika, Mashauri 17 ya Madai  yalifunguliwa na 

yapo kwenye hatua mbalimbali Mahakama Kuu Kanda ya Dar 

es salaam;  

(ii) Maombi mapya 34 ya Madai yalifunguliwa nayanaendelea 

katika hatua mbalimbali;  

(iii) Kesi za Rufaa na maombi 11 ya marejeo au mapitio 

yalifunguliwa na yanaendelea kusikilizwa katika Mahakama ya 

Rufaa Kanda ya Dar es Salaam; 

(iv) Mashaurimapyaya Kikatiba 3 yalifunguliwa Mahakama Kuu na 

yanaendelea katika hatua mbalimbali; 

(v) Mashauri matatu (3) ya haki za binadamu yalifunguliwa 

kwenye Mahakama ya Afrika ya Haki za watu na Binadamu na  

yanaendelea kusikilizwa; 

(vi) Mashauri manne (4) yamefunguliwa katika Mahakama ya 

Afrika na yote yapo katika hatua mbalimbali; 

(vii) Mashauri matatu (3) ya usuluhishi yamefunguliwa kwa kipindi 

cha mwezi Aprili hadi 30 Juni 2018 na kufanya mashauri yote 

ya usuluhishi kuwa thelathini na tatu (33); ambapo kati ya 

hayo, yapo mashauri ya Usuluhishi wa Kitaifa kumi na moja 

(11); na yote yapo katika hatua mbalimbali ikiwemo 

kusikilizwa; 

(viii) Kesi za kibiashara kumi (10) zilifunguliwa na zinaendelea 

kusikilizwa na baadhi zimefika hitimisho; 
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(ix) Mashauri na maombi ya ardhi tisini (90) yalifunguliwa katika 

Mahakama Kuu Kitengo cha Ardhi Kanda ya Dar es Salaam; 

na  

(x) Mashauri kumi (10) yalifunguliwa katika Mahakama Kuu 

Kitengo cha Kazi; ikiwa ni pamoja na migogoro saba (7) ya 

kazi katika Mabaraza ya Usuluhishi na Upatanishi (CMA). 

Mashauri yote yapo katika hatua mbalimbali za kusikilizwa.  

 

Pili, kuanza maandalizi ya kuweka mfumo wa kielektroniki ili 

kuzitambua na kuziainisha takwimu za kesi zote zilizokuwa chini ya 

Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na kuziweka katika mfumo wa 

kieletroniki ili kurahisisha rejea na ufuatiliaji. 

 

 HITIMISHO 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali 

inapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mh. Rais, Dkt. John Pombe 

Magufuli, kwa kuirejesha tena Ofisi hii baada ya shughuli zake 

kuhamishiwa katika Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali mnamo 

mwaka 1965.  Kwa kuzingatia changamoto zinaoikabili Serikali kwa 

wakati huu, kurejeshwa kwa Ofisi ya Wakili wa Serikali kumeleta 

ahueni katika utendaji wa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali 

katika kusimamia na kuendesha mashauri ya madai na usuluhishi 

Mahakamani na kwenye Mabaraza ya Usuluhishi ndani na nje ya nchi. 
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Hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kutambua ukubwa wa 

majukumu tuliyopewa, tunapenda kukuhakikishia kuwa  tumejipanga 

kwa dhati kuhakikisha kuwa tunatekeleza majukumu yetu kwa 

kuzingatia weledi na maadili ya Utumishi wa Umma ili kuhakikisha 

kuwa sekta ya sheria inachangia nchi yetu kufika katika uchumi wa 

kati ifikapo mwaka 2025. 

 

Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima naomba kuwasilisha. 

 

 

 


