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Mhe. Haroun Ali Suleiman
Waziri wa Nchi ORKSUUUB
ZANZIBAR imekuwa na historia
ya kufuata misingi ya Utawala Bora
tokea kuasisiwa kwa Mapinduzi ya
mwaka 1964 na kuendelea baada
ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000
ambapo iliundwa wizara maalum ya
kushughulilia maswala ya utawala
bora. Utekelezaji wa misingi hiyo
ya utawala bora ndio uliotuwezesha
kupiga hatua ya maendeleo katika
nyanja zote zinazogusa sekta hii ya
utawala bora.
Kumekuwa na maendeleo ya
kupigiwa mfano na mafanikio ya
kuridhisha yanayodhihirika wazi
kwenye maeneo mbalimbali. Moja
ya mafanikio yaliyopatikana katika
sekta ya Utawala Bora ni kuanzishwa
kwa utaratibu wa ukaguzi wa hesabu
kwa kuangalia thamani ya fedha
(value for money auditing). Utaratibu
huu umepelekea mapato ya Serikali
kuongezeka, umepunguza uvujaji
wa mapato, mianya ya rushwa na
umekuza ufanisi na tija katika miradi
ya maendeleo na kuimarisha uwazi
na uwajibikaji.
Katika sekta hii tumefanikiwa
pia kuanzisha Mamlaka ya Kuzuia
Rushwa na Uhujumu wa Uchumi,
Tume ya Maadili ya Viongozi wa
Umma na pia tumetayarisha Sera
ya Utawala Bora kwa lengo la
kuimarisha utawala bora nchini.
Faida zilizopatikana kwa kuundwa
Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na
Uhujumu wa Uchumi ni kuongeza
uelewa wa wananchi juu ya
madhara yanayotokana na rushwa
na uhujumu wa uchumi na kuinua
hisia za wananchi kupitia taarifa za
vitendo vya rushwa na hivyo kuweza

kupunguza mianya ya rushwa na
hata kupunguza vitendo vya rushwa.
Aidha faida ya kuwepo kwa Tume
ya Maadili ya Viongozi wa Umma
ni kukuza uadilifu kwa viongozi na
pia kupunguza mianya ya rushwa
na uhujumu wa uchumi. Faida
iliyopatikana kwa kuwepo sera
ya Utawala Bora ni kuwepo kwa
mipango madhubuti ya kufuatilia ni
kwa kiasi gani misingi ya Utawala
Bora inatekelezwa nchini. Mafanikio
mengine yaliyopatikana katika sekta
hii ni kutayarishwa kwa Mpango
kazi wa Taifa wa Haki za Binadamu
wenye lengo lile lile la kufuatilia ni
kwa kiasi gani Haki za Binadamu
zinaheshimiwa nchini.
Tunajivunia pia mafanikio ya
kuanzishwa kwa Ofisi ya Mkurugenzi
wa Mashtaka, kuanzishwa kwa
Mahakama za Watoto na kuanzishwa
kwa Dawati la Jinsia. Kuundwa kwa
Ofisi ya Mkurugenzi wa Mashtaka
kumemuondoshea
Mwanasheria
Mkuu jukumu la kuendesha kesi
kwa vile yeye ni mjumbe wa Baraza
la Wawakilishi na pia ni mjumbe
wa Baraza la Mapinduzi kwa nafasi
yake. Kumepelekea pia Ofisi hiyo
ya
Mkurugenzi
wa
Mashtaka
kuwa muendesha kesi badala ya
kutumia Polisi ambapo imepelekea
kutofautisha
majukumu
ya
Mkurugenzi wa Mashtaka na yale ya
Polisi. Hivyo kwa sasa Mkurugenzi wa
Mashtaka anafanya kazi kwa karibu
na jeshi la Polisi na Mahakama.
Kuwepo kwa Mahakama za
Watoto kumepelekea kulinda haki za
watoto, kurahisisha uendeshaji wa
kesi za watoto na kuweka miundo
mbinu rafiki ya kuwawezesha
watoto kutoa ushahidi kwa wepesi.
Kuanzishwa kwa Dawati la Jinsia
kumepelekea kurahisisha utatuzi wa
migogoro, kurahisisha upatikanaji
wa haki na kuimarisha uwajibikaji.
Haya ni baadhi tu ya maendeleo
tuliyoyapata katika sekta hii. Kwetu
sisi maendeleo haya yanatufanya
tujizatiti na kufanya kazi kwa
bidii zaidi kufikia kiwango cha juu
kabisa katika kuimarisha misingi
ya Utawala Bora, kwani tunaamini
kwamba Zanzibar na Utawala Bora
inawezekana.
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MAONI YA MHARIRI
HILI ni toleo la kwanza la jarida
la Utawala Bora. Jarida hili linatolewa
na Ofisi ya Rais Katiba, Sheria,
Utumishi wa Umma na Utawala Bora
katika juhudi zake za kuimarisha
misingi ya Utawala Bora nchini. Neno
Utawala Bora kama dhana ni geni
kidogo katika masikio ya watu wengi
hapa kwetu ingawa kama neno la
Kiswahili watu wengi wanalifahamu
na kulifasiri kwa namna wanayoijua
kilugha.
Sisi
tunapozungumzia
Utawala
Bora
hatulizungumzii
neno hili kilugha bali mara zote
tunalizungumza kama dhana na kwa
hivyo huweza kuwa na maana tofauti
na ile ambayo mtu au watu wengine
wanaifahamu kilugha. Ikitokea hili
la kila mtu kufahamu kwa namna
anayoijua yeye bila shaka litapelekea
neno lenyewe kufahamika vibaya.
Hatupendi hili la kufahamika vibaya
litokee kwani likitokea ndio pale
anapotokea mtu akauliza na wakati
mwengine kwa kejeli “basi huu
ndio utawala bora?” Wakati huo
jambo ambalo analizungumzia halina
mnasaba wowote na dhana hii ya
utawala bora. Hili ni tatizo. Kama ni
tatizo kuna haja ya kuondoa tatizo
hilo kwa manufaa yetu sote.
Kuliondoa tatizo hili ofisi imekuwa
ikitumia mbinu mbalimbali za
kuufahamisha umma uelewe vyema
dhana ya Utawala Bora. Imekuwa,
kwa mfano, ikitumia semina, warsha
na
makongamano
kuelewesha
umma. Ofisi pia hufanya mikutano ya
hadhara kwa wananchi katika shehia
na katika kamati za masheha kwa
lengo la kuelimisha. Aidha vipindi
vya redio na televisheni vimekuwa
vikiandaliwa ili wananchi na umma
kwa jumla uelewe vyema dhana hii
ya Utawala Bora.
Kuinua uelewa wa wananchi
juu ya jambo hili ni jambo la lazima
kwetu kwani umma ukielewa vyema
hakutokuwa na kufahamika vibaya
na sote tutakuwa tukielekea katika

3

upande mmoja ulio sahihi. Pamoja na
kwamba tumekuwa tukitumia mbinu
nilizozieleza awali katika kuinua
uelewa wa wananchi juu ya dhana
hii, tumeona kuna haja ya kuongeza
nguvu ya kasi ya kuelimisha kwa
kutumia jarida.
Jarida hili litatumika, pamoja na
mambo mengine, kuelimisha umma
kuhusu masuala ya Utawala Bora
ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya
Utawala Bora kwa ujumla wake.
Hili ni jarida na kwa kuwa ni jarida
kutakuwa na mambo mengine zaidi
ya kuelimisha. Kutakuwa, kwa mfano,
na habari za matukio mbalimbali
yanayohusu utawala bora pamoja na
yale yanayohusu taasisi za utawala
bora kwa ujumla wake. Wakati
mwengine tutakwenda mbali zaidi
kwa kutoa habari za matukio ya
Serikali kwani kwetu sisi waumini
wa utawala bora tunaamini, na hivi
ndivyo ilivyo, kwamba utawala
bora ni suala linalogusa taasisi zote
ambapo wale wanaozungumza
Kiingereza hutumia neno “cross
cutting issue”.
Tutafanya hivyo kwa sababu sisi
ndio tuliopewa jukumu la kuratibu
maswala ya utawala bora na sisi kama
waratibu ndio tunaona ni wapi kuna
matatizo katika kufuata misingi ya
utawala bora. Tutaonesha matatizo
hayo ni wapi yalipo na wakati
mwengine tutashauri nini la kufanya
katika kurekebisha au kuondoa
kabisa matatizo yatakayojitokeza
na kupongeza juhudi zitakazokuwa
zinachukuliwa na taasisi katika
kuimarisha au kufuata ipasavyo
misingi ya utawala bora.
Kama ilivyo kwa vyombo
vyengine kama hivi vya habari, jarida
litakupasha habari, litakuelimisha
na kukuburudisha pale inapotokea
haja hiyo ya kukuburudisha wewe
msomaji mbali na lile jukumu lake la
msingi la kuinua uelewa wa dhana ya
Utawala Bora.

Yakout H. Yaout
Katibu Mkuu ORKSUUUB
Sisi tunaamini kwamba jukumu
hili ni kubwa. Kama ni kubwa bila
shaka litahitaji nguvu, kujitolea
na kujituma kwa namna moja au
nyingine. Hivyo basi tunakuomba
wewe msomaji wetu utuunge mkono
na kutoa mchango wako katika
kulifanikisha jambo hili. Hatuna
maana kwamba wewe ushiriki katika
kulitayarisha jarida hili kwani tunajua
kwamba utayarishaji wake unahitaji
nyenzo kadhaa ikiwemo taaluma
yenyewe ya utayarishaji. Hatukusudii
hilo. Tunaomba wewe utuunge
mkono katika kuhakikisha unalisoma
kila toleo mwanzo hadi mwisho.
Ukifanya
hivyo
utakuwa
umechangia sehemu kubwa ya
mafanikio tunayotararajia kwani
katika kufanya hivyo utapata habari,
utakuza uelewa wako juu ya dhana
ya Utawala Bora, utaelimika na
wakati mwengine kuburudika, hilo
ndilo tunalolitarajia kutoka kwako.
Huko kutakuwa ndio kutuunga
mkono tunakokukusudia na huo ndio
utakuwa mchango wako adhimu
katika juhudi zetu za kukuza misingi
ya utawala bora nchini.
Baada ya kusema hayo, sasa
nikukaribishe rasmi uungane nasi
katika safari hii ndefu tunayoianza.
Tunaamini ni safari ndefu, nasi
tunaanza tukiamini kwa dhati ule
msemo wa Kichina usemao “safari
ya maili elfu moja huanza kwa hatua
moja”. AHSANTE

ORKSUUUB Yajivunia Jitihada zake za
Kukuza Utawala Bora
Na Zaina Daud

Rais
wa
Zanzibar
na
Mwenyekiti wa Baraza la
Mapinduzi Dk. Ali Mohamed
Shein
akizungumza
na
Uongozi wa Wizara ya Nchi
Ofisi ya Rais Katiba, Sheria,
Utumishi wa Umma na
Utawala Bora katika mkutano
wa Utekelezaji wa Mpango
Kazi wa Wizara hiyo, tarehe
09 Septemba, 2017

OFISI ya Rais Katiba Sheria
Utumishi wa Umma na Utawala Bora
imepata mafanikio makubwa katika
utekelezaji wa malengo yake katika
kipindi cha 2016/17 hali ambayo
inazidi kuleta matumaini katika
utekelezaji wa malengo ya Serikali ya
Mapinduzi ya Zanzibar.
Akizungumza katika mkutano wa
kutathmini utekelezaji wa Mpango
kazi wa Ofisi hiyo kwa kipindi cha
2016/2017, Rais wa Zanzibar na
Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
Dk. Ali Mohamed Shein amesema
kumekuwa na mabadiliko makubwa
ya
kiutendaji
yanayoonekana
kulinganisha na miaka ya nyuma.
Mheshimiwa Rais aliyasema hayo
baada ya Mheshimiwa Haroun Ali
Suleiman ambaye ndio Waziri wa

Wizara hiyo kueleza mafanikio hayo
wakati akiwasilisha utekelezaji wa
malengo ya ofisi kwa mwaka wa
fedha 2016/17 katika kikao hicho.
Mheshimiwa
Haroun
alisema
kumekuwa na mafanikio ya kutosha
katika kutekeleza malengo ya wizara
yake.
Miongoni mwa mafanikio hayo
ni pamoja na kutayarisha viashiria
vya utawala bora ili vitumike katika
kujipima ni kwa kiasi gani taasisi za
umma zimefanikiwa katika kutekeleza
misingi ya utawala bora. Muongozo wa
utawala bora nao uliandaliwa ambao
utasaidia sana watendaji wa serikali
na wahusika wengine kuimarisha
misingi ya utawala bora wakati wa
utekelezaji wao wa majukumu yao
ya kila siku. Aidha,elimu ya utawala
bora imetolewa kwa wananchi katika
shehia, watendaji wa serikali na Asasi
za kiraia kwa kutumia mbinu mbali
mbali zikiwemo vipindi vya redio

na televisheni, mikutano ya hadhara,
semina na makongamano.
Katika
kusimamia
maadili
ya viongozi wa umma mafanikio
makubwa yamepatikana katika kutoa
elimu juu ya maadili kwa viongozi
wa umma na namna ya kujaza fomu
ya tamko la mali na madeni. Kwa
upande wa kuzuia rushwa na uhujumu
wa uchumi kumekuwa na mafanikio
yakutosha hasa katika kukuza uelewa
wa jamii kuhusu umuhimu wa
kuepukana na vitendo vya rushwa
na uhujumu wa uchumi. Mamlaka
ya Kuzuia rushwa na uhujumu wa
uchumi ilitoa elimu kwa taasisi za
serikali Unguja na Pemba pamoja
na kuwafikia wananchi moja kwa
moja katika maeneo yao. Mamlaka
imeanzisha utaratibu wa kuwafikia
wananchi kwa kutumia mfumo wa
ofisi ya kuhama hama (mobile Office).
Maendeleo
mengine
yaliyopatikana ni kuanzishwa kwa
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utaratibu wa ukaguzi wa hesabu kwa
kuangalia thamani ya fedha (value
for money auditing). Hili limepelekea
mapato ya Serikali kuongezeka,
imepunguza uvujaji wa mapato,
mianya ya rushwa na imekuza ufanisi
na tija katika miradi ya maendeleo
na imepelekea kuimarisha uwazi na
uwajibikaji. Katika ukaguzi na udhibiti
wa fedha na rasilimali za umma,
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu
wa Hesabu za Serikali imefanikiwa
kufanya ukaguzi wa hesabu kwa ofisi
za Serikali na viinua mgongo, fidia za
wastaafu na wafanyakazi walioumia
kazini.
Maendeleo
mengine
yaliyopatikana
ni
pamoja
na
kutekelezwa kwa programu ya
usimamizi wa upatikanaji wa haki
ambapo kasi ya uendeshaji wa kesi
imeongezeka
ikilinganishwa
na
miaka ya nyuma. Hii imetokana na
kuongezeka kwa idadi ya mahakama,
mahakimu na majaji. Kumeanzishwa
mahakama za biashara, watoto, ardhi,
kazi, vileo pamoja na mahakama ya
kadhi. Hii imeanza kuleta mafanikio
makubwa na kujenga imani ya
wananchi kwa vyombo vya sheria
hususan mahakama.
Ili kusimamia vizuri program
ya mageuzi ya utoaji wa huduma za
sheria, daftari la kudumu la usajili wa
mikataba ya Serikali limeanzishwa
katika Ofisi ya Mwanasheria Mkuu
wa Serikali. Lengo la daftari hilo ni
kusajili mikataba yote ambayo serikali
ni sehemu katika mikataba hiyo,
jambo ambalo litasaidia kufuatilia
utekelezaji wa mikataba hiyo hatua
kwa hatua. Aidha mafunzo mbalimbali
yametolewa kwa wanasheria wa ofisi
ya Mwanasheria Mkuu na wanasheria
wengine kutoka katika taasisi za
Serikali kwa lengo la kujenga uwezo
wa wanasheria wetu katika utekelezaji
wa majukumu yao ya kila siku.
Aidha katika kujenga uwezo wa
wanasheria na wahandisi mafunzo
ya usimamizi bora wa mikataba ya
mafuta na gesi asilia, majadiliano
(negotiation skills), kufanya mapitio
ya mikataba pamoja na usimamizi wa
mikataba ya ujenzi yaliendeshwa kwa
watendaji hao wa Serikali.
Katika kurahisisha upatikanaji wa
haki kwa wananchi sera ya msaada
wa kisheria imetayarishwa. Lengo la
kutayarishwa kwa sera hiyo ni kusaidia
wananchi ambao hawana uwezo wa
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Mshauri wa Rais Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa na Balozi Mohamed
Ramia Abdiwawa (kushoto) pamoja na Viongozi mbali mbali wa Wizara ya Nchi Ofisi
ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora wakiwa katika Mkutano
wa Utekelezaji Mpango Kazi wa Wizara hiyo chini ya Mwenyekiti Rais wa Zanzibar
na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Ali Mohamed Shein ukumbi wa Ikulu Mjini
Unguja, tarehe 09 Septemba, 2017

kifedha na wa kujieleza kupata usaidizi
wa kisheria katika masuala mbalimbali
ya kisheria yanayowakabili. Kuwepo
kwa sera hiyo kutaimarisha utawala
wa sheria na kuheshimiwa kwa haki za
binadamu kwani sasa wale wananchi
ambao hawana uwezo kifedha na
kiutaalamu watakuwa na uhakika wa
kupata usaidizi wa kisheria. Aidha
hivi sasa taasisi za sheria zitakuwa
zimepata muongozo wa kisera kutoka
Serikalini kwa kule kuwepo kwa sera
hii.
Suala
la
kuwatayarisha
wafanyakazi kuchukua nafasi ambazo
huwa zinaachwa na watangulizi wao
ni jambo la muhimu sana katika
utumishi wa umma. Ili waweze
kuchukua nafasi hizo ni muhimu
pia kuwajengea uwezo. Ofisi imetoa
mafunzo juu ya muongozo wa mpango
wa uandaaji viongozi (succession
plan) katika utumishi wa umma. Hii
ni hatua kubwa ya maendeleo katika
kukuza na kuimarisha mfumo mzima
wa utumishi.
Taarifa za watumishi katika
utumishi wa umma ni muhimu. Hivyo
uhifadhi wake ni jambo la lazima.
Katika kulihakikisha hilo, mfumo wa
kielektroniki wa taarifa za utumishi
umeimarishwa kwa kupatiwa vifaa
vya kutendea kazi. Hili litahakikisha
upatikanaji wa taarifa kwa urahisi na
uhakika zaidi na kupunguza uwezekano
wa kuweko kwa wafanyakazi hewa na
hivyo kudhibiti mapato ya Serikali.
Aidha Ofisi imeingiza miundo ya
utumishi katika mfumo wa malipo ya

utumishi (pay roll system) kwa lengo
lilelile la kudhibiti mapato ya Serikali.
Katika usimamizi na uendeshaji wa
teknolojia ya habari na mawasiliano
Serikalini,
Ofisi
imetayarisha
muongozo wa matumizi ya barua
pepe, muongozo wa usimamizi na
uratibu wa miradi ya Teknolojia ya
Habari na Masiliano (TEHAMA) ya
Serikali na muongozo wa matumizi
bora ya kituo cha kuhifadhia taarifa.
Aidha mswada wa sheria ya Serikali
mtandao umetayarishwa ili kuwezesha
matumizi bora ya TEHAMA.
Kupitishwa kwa mswada huo kuwa
sheria kutapelekea wahusika kutumia
teknolojia hiyo kwa mujibu wa
maelekezo ya kisheria.
Katika usimamizi wa uhifadhi
kumbukumbu na nyaraka za taifa wizara
na mashirika ya umma yamefanyiwa
ukaguzi
wa
kumbukumbu
na
kupatiwa ushauri wa utunzaji na
uhifadhi bora wa kumbukumbu ili
kupunguza mrundikano wa majalada
na upoteevu wa taarifa muhimu. Toleo
maalumu la udhibiti wa kumbukumbu
zilizofungwa limetolewa kwa Wizara,
Idara na Taasisi za Serikali Unguja
na Pemba kwa lengo la kuhakikisha
kwamba kumbukumbu zinahifadhiwa
kwa njia iliyo bora. Aidha mafunzo
juu ya utunzaji na uhifadhi wa
kumbukumbu
yametolewa
kwa
watendaji wanaosimamia utunzaji wa
kumbukumnbu pamoja na masheha
Unguja na Pemba.

Kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya
Utawala Bora kunatuhakikishia maendeleo
Na Zaina Daud

Waziri wa Nchi Ofisi ya
Rais, Katiba, Sheria, Utumishi
wa Umma na Utawala Bora
Mheshimiwa
Haroun Ali
Suleiman
akitoa
hotuba
yake wakati wa kulifungua
Kongamano la Utawala Bora
lililofanyika katika ukumbi
wa zamani wa Baraza la
Wawakilishi Zanzibar, tarehe
03 Disemba, 2017

SERIKALI imelipa umuhimu wa
kipekee suala la Utawala bora katika
ngazi zote kwa vile kutokuzingatiwa
kwake kunaweza kusababisha athari
kubwa katika jamii na nchi kwa
ujumla kama vile kutozingatiwa kwa
sheria, kanuni, taratibu na miongozo
ya kitaifa, kutozingatiwa kikamilifu
kwa misingi ya haki na usawa katika
mipango na uendeshaji wa shughuli
za umma, kushamiri kwa vitendo
vya rushwa, kutokuwepo kwa uwazi
katika uendeshaji wa shughuli za
umma na kutokuwepo kwa utamaduni
wa uwajibikaji kwa viongozi na
wananchi.

Kwa kuzingatia hayo, Serikali
imeweka na inaendelea kutekeleza
mikakati mbali mbali yenye lengo
la
kuwashishirikisha
kikamilifu
wananchi
katika
kufanya
na
kutekeleza maamuzi yanayohusu
ustawi wa maendeleo yao. Mikakati
hiyo ni pamoja na kuweka muongozo
wa Utawala bora unaobainisha
misingi imara ya Utawala bora ikiwa
ni pamoja na mipango inayotekelezwa
kuimarisha misingi hiyo katika nyanja
mbali mbali, kuweka na kutekeleza
mkakati wa kupeleka madaraka kwa
wananchi unaotekelezwa kupitia
program za maendeleo zenye lengo
la kuongeza juhudi za kitaifa na
kupunguza umasikini, kuziimarisha
na kuziwezesha Serikali za mitaa kwa
kushirikiana na washirika wengine
ziweze kuimarisha utoaji wa huduma

muhimu kwa wananchi na hasa kwa
masikini .
Katika suala hili tukiangalia hali
ilivyo sasa tunaona kwamba rushwa
imeenea na kushamiri katika sekta
zetu na baadhi ya Halmashauri na
Manispaa hasa katika utoaji wa
huduma muhimu kama vile tiba,
elimu, leseni za biashara, ugawaji wa
viwanja, utoaji wa zabuni na ajira za
watumishi.
Vitendo vya rushwa vinafanywa
wazi na bila aibu na vinachukuliwa
kama
vitendo
vya
kawaida
vinavyoendana na wakati. Matokeo
yake wananchi kukosa haki zao za
msingi na kutokuwa na imani na hata
kuchukia kabisa Serikali yao.
Ama kuhusu Unyayasaji
wananchi, hii inaonekana dhahiri
pale ambapo baadhi ya viongozi
katika Manispaa na Halmashauri
zetu wamekuwa wakipoteza dira ya
uongozi bora badala yake wamekuwa
wakiwanyayasa wananchi ili kuonesha
nguvu na uwezo wao bila kujali
matokeo na vitendo vyao kwa Serikali
na kwa watu wasio na hatia. Vitendo
hivi vimekuwa vinajitokeza wazi wazi
kama ni mbinu zinazotumika katika
ukusanyaji wa kodi/mapato na pia
katika utekelezaji wa sheria ndogo
ndogo za halmashauri.
Katika suala la huduma
wananchi wamekuwa wanategemea
viongozi wao kuhakikisha kuwa
rasilimali
iliyopo
inatumika
kikamilifu katika utoaji wa huduma za
msingi kama vile tiba, elimu, umeme
na huduma za maji na pia kuweko
na miundo mbinu itakayowezesha
kuimarisha shughuli zao za kiuchumi
na maendeleo. Mara nyingi huduma
muhimu na miundombinu vimeachwa
kudorora na hata kuharibika kabisa
kama vile maji, umeme, barabara,
skuli, hospitali, vyoo na kadhalika
hadi Serikali kuu inapoingilia kati na
kuwachukulia hatua wahusika kwa
kutowajibika ipasavyo.
Ili kupunguza na hatimae kuondoa
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Mkuu wa Chuo cha Al Sumait
Memorial University Profesa
Hikman akichangia mada kuhusu
Utawala Bora katika Kongamano
la Utawala Bora lililofanyika
katika ukumbi wa zamani wa
Baraza la Wawakilishi Zanzibar,
tarehe 03 Disemba, 2017

kabisa tatizo la kutojali sheria na
taratibu zilizowekwa, miongozo
mbalimbali imewekwa na hatua
kuchukuliwa ili kuongeza ufanisi na
tija katika shughuli zetu kwa ajili ya
kulinda haki za msingi za wananchi
na kudhibiti vitendo visivyotakiwa au
kukubalika katika jamii.
Tukiangalia Suala la uwajibikaji
limekuwa ni jambo linalozungumzwa
zaidi kuliko kutekelezwa.
Fikra
zilizotanda kwa walio wengi ni
kwamba wanaopaswa kuwajibika
kutokana na matokeo ya utendaji wao
ni watumishi peke yao. Utaratibu wa
viongozi wa kisiasa kutoa taarifa kwa
wapiga kura wao ni jambo la nadra
sana na kwa wengi halipo kabisa. Pia
si jambo la kawaida kuona kiongozi
kwa hiari yake akikubali kuwajibika
kwa maamuzi yake ambayo yameleta
madhara makubwa kwa wananchi.
Kinachoonekana zaidi ni utetezi usio
na mwisho wala msingi wowote pale
wananchi wenyewe wanapoamua
kuchukua hatua.
Kutoshirikisha wananchi, nalo
limezoeleka sana. Maamuzi mengi
hufanywa kisekta au kwenye
halmashauri zetu ambayo huwagusa
wananchi moja kwa moja bila ya kupata
maoni yao. Kwa upande mwengine
halmashauri zetu zimeendelea kubeba
jukumu lote la utoaji wa huduma na
pia kubuni na kutekeleza mipango
yote katika sehemu zao. Wananchi
7

wamebaki kuwa watazamaji tu wa
huduma zinazotolewa, hali ambayo
imewadumaza na hivyo kuchelewesha
maendeleo yao wakati wakingoja
halmashauri ziwafanyie kila kitu.
Matokea ya kutowashirikisha
wanachi katika masuala yanayohusu
ustawi na maendeleo yao ni

Mkurugenzi
Mtendaji
Wakala wa Usajili Biashara
na Mali Zanzibar Ndugu
Abdalla Waziri akichangia
mada kuhusu Ugatuzi
katika Kongamano la
Utawala Bora lililofanyika
katika ukumbi wa zamani
wa Baraza la Wawakilishi
Zanzibar,
tarehe
03
Disemba, 2017

kuongezeka kwa malalamiko na
kurudisha nyuma jitihada ya kuwa na
maendeleo endelevu.
Kwa vile utawala bora ni dhana
pana na nyenzo kuu kwa maendeleo ya
nchi yetu kiuchumi, kisiasa na kijamii,
Serikali imedhamiria kuimarisha
utawala bora kwa kuzingatia utawala
wa sheria ambapo kila mtu anapaswa
kuzingatia na kuongozwa na katiba ya
nchi, sheria, kanuni na taratibu zilizopo
katika maisha ya mtu mwenyewe,
katika uhusiano na mwengine na
katika utekelezaji wa majukumu yake.
Katika hili, pia kiongozi hatarajiwi
kupuuza au kujiweka juu ya sheria,
maamuzi au maelekezo halali yaliyopo
au kufanya kitendo chochote kinyume
na katiba au sharia. Kufanya hivyo
kunapelekea matendo hayo kuwa
batili na yanaweza kumfanya mhusika
kuchukuliwa hatua za kisheria.
Kwa vile tunaelewa kuwa
maendeleo endelevu ya watu
huletwa na watu wenyewe, viongozi
wanapaswa kuwashirikisha wananchi
katika maamuzi yote yanayohusu
ustawi na maendeleo yao.

Uwajibikaji ni jambo la lazima katika
utendaji
Na Bishara Mohamed

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti
wa Baraza la Mapinduzi Dk. Ali
Mohamed Shein, akimkabidhi
Vifaa vya kufanyia Usafi Katibu
wa Baraza la Vijana wa Wilaya ya
Magharibi “B” Unguja Farida Juma
wakati wa uzinduzi wa kufanya
usafi uliofanyika katika eneo la
Nyumba za Wazee Sebleni Unguja

UWAJIBIKAJI maana yake
ni madaraka yanayotumika ndani ya
jamii na taifa kwa ujumla na pia ni
wajibu kwa wenye madaraka kutoa
maelezo ya maamuzi yao. Uwajibikaji
unahitaji
kuhakikisha
kwamba
madaraka ya umma, yawe ya kibusara
au ya aina nyengine yanatumika siyo
tu kwa mujibu wa sheria bali pia
yanatumika kwa mujibu wa taratibu
bora za kiutawala. Aidha kwa taratibu
za uwajibikaji kutekeleza au kuacha
kutekeleza jambo lolote ni lazima
kutolewe maelezo na kujengewa hoja.
Watu, mamlaka na taasisi zote zitabeba
dhamana kwa matokeo ya maamuzi au
vitendo vyao.
Uwajibikaji ni msingi muhimu
sana wa utawala bora kwani unagusa
suala zima la utekelezaji wa majukumu
ya kila taasisi iwe ni ya serikili, taasisi
binafsi, mashirika au hata mtu mmoja
mmoja. Kila mtendaji amepewa

majukumu yake ya kazi hivyo ni wajibu
wa kila mmoja kutekeleza majukumu
yake ipasavyo. Kukosa kutekeleza
majukumu yake ni kutowajibika
na inapaswa kuwajibishwa. Katika
msingi huu wa uwajibikaji ni jambo
la kawaida kwa mtendaji kuwajibika
pale inapobidi kwa kutoa maelezo ya
maamuzi yake au matendo yake yawe
mazuri au mabaya.
Serikali imekuwa ikipiga kelele juu
ya suala la uwajibikaji wa watendaji.
Watendaji wamekuwa hawatekelezi
majukumu yao ipasavyo na wamekuwa
wakifanya kazi kimazoea, suala
la uwajibikaji limekuwa ni suala
la kusuasua. Unaweza kumkuta
mtendaji mpaka anamaliza muda
wa kazi hajafanya kazi yoyote, hili
ni tatizo kubwa sana kiutendaji
ambalo linatakiwa kusimamiwa kwa
ukamilifu kuhakikisha watendaji wote
wanawajibika katika sehemu zao za
kazi.

Ili uwajibikaji uweze kusimamiwa
kiukamilifu ni lazima kuwepo mfumo
wa udhibiti wa matumizi ya madaraka,
kuwepo utaratibu wa kuwalazimisha
viongozi au watendaji kutekeleza
wajibu wao na kutokiuka wajibu wao,
na kuwepo utaratibu wa kuwaadhibu
wale wanaotumia madaraka vibaya au
wanaoshindwa kutekeleza wajibu wao.
Mbali na kuwa na vyombo vya
kusimamia uwajibikaji pia ni vizuri
kuwa na suala la utayari kwa viongozi
na watendaji kuwajibika kila mmoja
katika nafasi yake. Kila mmoja
akitekeleza majukumu yake na kuwa
tayari kutoa maelezo pale ambapo
inabidi kutoa maelezo ya maamuzi au
vitendo vyake basi na afanye hivyo.
Katika kutekeleza majukumu ya
kazi kuna wakati kiongozi anatakiwa
kutoa maamuzi makubwa juu ya
jambo fulani ambalo litaathiri jamii
kwa namna moja ama nyengine na
hivyo ni wajibu wa kiongozi huyo
kutoa maelezo juu ya maamuzi yake
8

Waziri wa waNchi Ofisi ya Rais
Katiba, Sheria , Utumishi wa
Umma na Utawala Bora Zanzibar
Mhe.Haroun Ali Suleiman akiwa
amekamata pakacha ya kutilia
karafuu katika zoezi la uchumaji
karafuu
Kisiwani
Pemba.
Kushoto ni Waziri wa Ardhi, Maji
na Nishati Mhe. Salama Aboud
Talib

kwa jamii kwa kujenga hoja ili kuipa
nafasi jamii kujua nia na madhumuni
ya maamuzi yaliofanyika.
Ni bahati kwamba Zanzibar sheria
na taratibu za uwajibikaji zipo. Sheria
na taratibu zinazosimamia uwajibikaji
zilizopo ni kama vile Sheria ya
Utumishi wa Umma ya mwaka 2011
na kanuni zake, Sheria ya Ajira 2005,
Sheria ya Manunuzi na Uondoaji
wa Mali za Umma 2016, Sheria ya
Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu
za Serikali 2003, Sheria ya Maadili ya
Viongozi wa Umma 2015 na Sheria
ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa
Uchumi 2012.
Inavyoonekana ni kwamba pamoja
na kuwepo kwa sheria zilizotajwa
hapo juu utekelezaji wake umekuwa
unakwamishwa na mambo mengi.
Miongoni wa hayo ni muhali, kujuana
na kutokujali. Kuondokana na matatizo
hayo hakuna budi kwa Wakuu wa
Taasisi kusimamia kikamilifu sheria
na taratibu zinazosimamia masuala ya
9

uwajibikaji zinafuatwa.
Mwisho uwajibikaji ni nguzo
muhimu sana kwa watendaji kwani
watendaji ni watu wanaoshika nyadhifa

mbalimbali katika jamii, hivyo ni
wajibu wa kila mmoja kutekeleza
majukumu yake bila ya kusimamiwa
au kuwajibishwa.

Mvuvi wa samaki
akiwa ameshikilia
mitungo ya samaki
mara baada ya
kurudi baharini
ikiwa ni sehemu
ya uwajibikaji wa
kila siku

Uwazi ni Jambo muhimu katika
kuimarisha utawala bora


Huchapuza ufanisi, umoja na uwajibikaji



Huondosha chuki, fitna na majungu makazini

Na Maryam Taufik

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti
wa Baraza la Mapinduzi Dk. Ali
Mohamed
Shein
akimsikiliza
Mkurugenzi Mkuu wa Kampuni ya
Digital Video International Bwana
Geal Lancrenon, akitowa maelezo
kuhusu Ujenzi wa Studio Mpya
wakati wa uzinduzi wa Studio hizo,
tarehe 09 Januari, 2018

NENO uwazi lina maana pana
katika jamii ambapo kuna mitazamo
tafauti, lakini wataalamu mbalimbali
wamelifasiri neno hili. Uwazi ni
muhimu kwa maisha ya binadamu
katika nyanja zote ikiwemo kiuchumi,
kisiasa, kiutamaduni na kijamii kwani
hata katika vitabu vya dini neno uwazi
limezungumziwa kwa upana wake
kama zilivyobainishwa.
Katika maisha ya kawaida
tukianzia ngazi ya familia kunahitajika
uwazi ili familia ziweze kuaminiana na

kuishi kwa upendo. Mume anahitajika
kuwa muwazi kwa mke wake na
mke pia kwa mume wake. Mambo
yanayopaswa kujulikana na watoto
basi hakunabudi kuweka wazi mambo
hayo ndipo utawazoesha nao kuwa
wawazi kwa wazazi wao na kufanya
familia hiyo kuwa imara na yenye
kuishi kwa kufuata maadili mema.
Kwa mujibu wa sera ya Utawala
bora ya mwaka 2011, Uwazi ni utoaji
wa taarifa sahihi za kuaminika kwa
watu wote; inavyotakiwa ni kwamba
umma kwa ujumla au angalau wale
wanaoguswa moja kwa moja na
maamuzi yanayofanywa na serikali,
watumishi wa umma pamoja na watoa
huduma binafsi wapate taarifa kutoka
kwa serikali au watumishi hao.
Ili nchi iendelee ni muhuimu
viongozi na wananchi wote kuwa
wawazi katika kutekeleza majukumu
yao ya kila siku. Ni vyema viongozi

wakawa wanaweka bayana mambo
yote yanayohusiana na wananchi
ikiwemo miradi ya maendeleo
wanayoifanya kwa kuwashirikisha
katika kupanga miradi hiyo hatua kwa
hatua ili kuepusha kutokea migongano
na wananchi na pia suala la mapato na
matumizi likaondoshewa usiri kabisa.
Pia kwa upande wa wananchi
wanapaswa kuwa wazi juu ya suala la
kumchagua kiongozi wao ili aendane
na matakwa yao na aweze kufuata
sheria kikamilifu na kushirikiana
nae katika kila jambo linalohitajika
jimboni kwao kwa uwazi ili waweze
kujiletea maendeleo katika jamii
zao na kuaminiana. Hapa italeta
mahusiano mazuri baina ya viongozi
na wananchi kwani kila upande
utakuwa unatekeleza wajibu wake kwa
uwazi.
Uwazi unamfanya mtu kuweza
kufuata misingi bora ya utawala na
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Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti
wa Baraza la Mapinduzi Dk.
Ali Mohamed Shein akiwa
katika
Mahojiano
Maalum
na Mkurugenzi Mkuu wa
Shirika la Utangazaji Zanzibar
(ZBC) Aiman Duwe wakati
alipotembelea Studio hizo
tarehe 09 Januari, 2018

sheria za nchi. Kiongozi ambaye
atajikita katika kutekeleza kazi zake
kwa uwazi daima atakuwa na nafasi
kubwa katika jamii inayomzunguka
na hata nchi za jirani kwani atakuwa
anatekeleza wajibu wake pamoja na
kuwahimiza anaowaongoza kujikita
katika uwazi ili waweze kusimamia
haki za wananchi na kuleta maendeleo
katika jamii.
Kwa upande mwengine endapo kila
mmoja katika nafasi yake atasimamia
majukumu yake ipasavyo na kuwa
muwazi kwa yale anayoyatekeleza,
basi jamii hiyo itakuwa na upendo,
kuaminiana na kupendana; jambo
litaloimarisha umoja, mshikamano
na amani huku likijenga nchi iliyojaa
amani.
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar
kwa kuona umuhimu wa kuwa na
viongozi wanaotekeleza majukumu
yao kwa uwazi iliamua kuunda Tume
kwa lengo la kuimarisha uwazi kwa
kuwataka watakao husika kujaza fomu
maalum ya mali na madeni ili kukuza
uwazi katika jamii
Moja ya malengo ya kuundwa
Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi
wa Umma na Utawala Bora ni
kuhakikisha inasimamia misingi ya
utawala bora, uwajibikaji na uwazi.
Uwazi unaepusha mambo mengi
katika taasisi za serikali ikiwa ni
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pamoja na rushwa, uvunjaji wa haki
za binadamu na kuleta ufanisi, tija
na kuweza kuwashirikisha watendaji
wote katika kutekeleza miradi ya
taasisi hizo na kuwafanya watendaji
kuwa na hamu ya kufanya kazi kwa
bidii, maarifa na kujituma.
Miongoni
mwa
masuala
yanayopaswa kupewa kipaumbele
na sekta ya umma katika kutekeleza
uwazi ni pamoja na masuala ya
wafanyakazi kama vile taratibu za
ajira, kupandishwa vyeo, pamoja na
marupurupu na maslahi mengineyo
kuwa wazi. Uwazi katika masuala hayo
utasaidia kuondosha dhana mbaya
kama vile za ubaguzi wa aina yoyote,
pamoja na upendeleo miongoni mwa
wafanyakazi unaofanywa na viongozi
wa taasisi hizo.
Vyombo vya habari iwe vya serikali
au vya watu binafsi havinabudi kuwa
mstari wa mbele katika kuhakikisha
vinasaidia kuwepo uwazi katika jamii
kwa kuwapatia taarifa sahihi na kwa

Studio Mpya za ZBC TV

wakati wananchi kutoka katika ngazi
zote za utendaji serikalini. Vyombo
vya kutunga sheria kama vile Baraza la
Wawakilishi na vya kusimamia sheria
kama Mahkama navyo vinawajibika
kutekeleza masuala ya umma kwa
uwazi.
Kutokana na faida hizi za uwazi na
nyengine ambazo hazikutajwa, kuna
umuhimu mkubwa wa viongozi na
wafanyakazi katika taasisi zote nchini,
ikiwemo za umma na binafsi kufanya
kazi kwa misingi ya uwazi. Makala hii
inatanabahisha kuwa kuwepo kwa
uwazi haimaanishi kwamba taasisi
hazitokuwa na mambo yasiyopaswa
kutolewa. Ni lazima mambo kama
hayo yawepo na yazingatiwe kwa
kufuatwa sheria, kanuni na ngazi
zilizowekwa katika ofisi husika.
Kwa
vile
wananchi
ndio
wenye mamlaka katika nchi wana
haki ya kuelewa namna nchi yao
inavyoendeshwa
kwa
kuarifiwa
yanayofanyika na mipango iliyopo,
pamoja na kuwekewa wazi majukumu
yao katika kushiriki na kuchangia
maendeleo ya nchi yao badala ya kuwa
wategemezi na kuendeleza uwazi hasi
kwamba Serikali itawafanyia kila kitu
bila wao wenyewe kuwa mstari wa
mbele kushiriki katika maendeleo
hayo.
Viongozi
wakuu
serikalini
nao hawanabudi kuwa mfano wa
kutekeleza masuala ya kiserikali kwa
uwazi. Hapo ndipo taifa litasimama
katika misingi imara ya utawala bora,
ambayo itajenga heshima, mapenzi
na umoja miongoni mwa wananchi
na serikali yao jambo litalochochea
kufikiwa maendeleo kwa haraka.

Maendeleo ya kweli yaliyo endelevu yanahitaji
kuishirikisha jamii katika utekelezaji wake
Na Hassan Vuai

USHIRIKISHWAJI ni moja
ya misingi yenye kuujenga utawala
bora. Tunapo zungumziya utawala
bora siyo neno geni katika masikio
ya watu wengi ndani ya jamii yetu.
Neno hili limekuwa likizungumzwa
katika shughuli tofauti zikiwemo za
kiuchumi, kijamii, kisiasa na hata
skuli za msingi na sekondari. Utawala
bora ni rahisi kuutamka kwa mdomo
lakini watu wengi wanashindwa
kuupa uzito katika utekelezaji wa
majukumu yao ya kila siku. Ili
utawala bora uweze kushika nafasi
yake tunalazimika kuiheshimu na
kuitekeleza misingi inayojenga utawala
bora. Miongoni mwa misingi hiyo ni
ushirikishwaji.
Ushirikishwaji ni hali ya kubuni
na kutekeleza kazi kwa pamoja katika
jamii; iwe serikalini, katika asasi za
kiraia au katika shughuli nyengine
za kijamii. Kwa maana nyengine
tunaweza kusema ushirikishwaji ni
hali ya kuwashirikisha watu wa jinsia
zote na makundi yote katika kupanga
na kufanya maamuzi ya mambo
yanayo wahusu. Wananchi lazima
washirikishwe katika kutekeleza
au kuamua mambo yanayohusu
mustakbali wa maisha yao. Maendeleo
ya kweli yaliyo endelevu yanahitaji
kuishirikisha jamii katika utekelezaji
wake.
Kuwashirikisha wananchi katika
maamuzi ya mambo yanayowahusu
kutaondoa vikwazo vinavyokwamisha
shughuli tunayo tarajia kuitekeleza.
Katika ulimwengu huu wa utandawazi
ni vyema kwa wananchi kushirikishwa
katika mambo mbalimbali. Mfano
katika kuchaguwa miradi ya maendeleo
kwenye maeneo yao, upangaji wa
mikakati juu ya utekelezaji wa mradi
wenyewe pamoja na mambo mengine
yanayohusiana na mradi huo.
Tukiangalia kwa upande wa
utumishi wa umma msingi huu
wa ushirikishwaji ni muhimu sana

Mwananchi wa Shehia ya Kilimani
Kidoti Mkoa wa Kaskazini
Unguja akiwasilisha changamoto
zinazowakabili wananachi wa Kijiji
hicho mbele ya Makamu wa Pili
wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif
Ali Iddi (hayupo pichani) aliyefika
kuitika wito waliomuitia

kwani unawapelekea watendaji kuwa
karibu sana na viongozi wao katika
kutekeleza majukumu yao. Watendaji
wanalazimika
kushirikishwa
katika utekelezaji wa majukumu
yanayohusiana na taasisi husika. Ili
kufikia hali hiyo ni jukumu la wakuu
wa taasisi kuhakikisha
kwamba
wanawashirikisha watendaji wao katika
utekelezaji wa majukumu ya kazi za
kila siku. Kufanya hivyo kutaharakisha

kasi ya uwajibikaji katika taasisi na
kuondoa manung’uniko yasiyokuwa ya
lazima. Wafanyakazi katika utumishi
wa umma wanatakiwa wafanye kazi
kulingana na majukumu yao ya kazi
au kufanya kazi wanazo pangiwa
na wakuu wa taasisi. Ili kuimarisha
utawala bora katika utumishi, ni
vyema watumishi kushirikishwa
katika kutekeleza majukumu hayo.
Tukifanya hivyo tutaingia katika kundi
la watekelezaji wa utawala bora.
Serikali imekuwa ikitumia fedha
nyingi kusomeshea vijana wake, lengo
ni kupata vijana wataoweza kulitumikia
Taifa kwa mujibu wa taaluma zao. Ili
tufikie lengo hilo la Serikali, wakuu wa
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MAKAMU wa Pili wa Rais wa
Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi
alipokuwa
akizungumza
na
wananchi wa Shehia ya Kilimani
Kidoti Jimbo la Nungwi Mkoa
wa Kaskazini Unguja na akiahidi
kufuatilia na kutafuta mbinu za
kutatua changamoto zinazowakabili
katika kijiji hicho

taasisi wanalazimika kuwashirikisha
watumishi wao katika kutekeleza
majukumu yao.
Tunaweza kuugawa ushirikishwaji
katika nyanja tofauti kutegemea na
mazingira au muktadha wa shughuli
inayozungumziwa.
Hata
hivyo
wataalamu wengi wa masuala ya utawala
bora wameugawa ushirikishwaji katika
nyanja kuu mbili. Kwanza kabisa kuna
ule ushirikishwaji wa moja kwa moja.
Ushirikishwaji huu humpa uwezo
mwananchi kushiriki moja kwa moja
katika kubuni, kupanga na kuamua
ikiwa ni pamoja na kutoa maoni juu ya
masuala yanayohusiana na maendeleo
yake. Aina hii ya ushirikishwaji ni
nzuri kwani inamuweka karibu
mwananchi juu ya jambo au miradi
inayotekelezwa katika jamii husika.
Pia mwananchi hujiona ni sehemu ya
jambo linalotekezwa ndani ya jamii
yake.
Aina ya pili ya ushirikishwaji
ni ile ya kuwatumia viongozi ama
waliochaguliwa au kuteuliwa katika
kuitumikia jamii. Ushirikishwaji huu
unawahusisha wabunge, wawakilishi
na madiwani wanaosimamia mabaraza
ya manispaa, mabaraza ya miji,
Halmashauri za Wilaya, serikali za
mitaa na viongozi wengine wa ngazi
mbali mbali za Serikali na hata binafsi.
Ili kuwafanya wananchi wajione ni
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sehemu katika mabaraza ya kutunga
sheria, ushirikishwaji huu unatakiwa
utekelezwe kwa umakini mkubwa
ikiwa ni pamoja na viongozi hao kuwa
na tabia ya kufanya vikao vya mara
kwa mara na wanachi wao ili kupata
mawazo na maoni yao kwa lengo
la kuyafikisha katika mabaraza ya
kutunga sheria.
Serikali zetu mbili - Jamhuri ya
Muungano wa Tanzania na Serikali ya
Mapinduzi ya Zanzibar - zinathamini
sana suala la ushirikishwaji wa
wanachi katika mambo yote yanayo
wahusu. Kutokana na umuhimu wa
suala hili, Serikali imelitambua suala
hili kwa kuwa ni moja kati ya haki
za msingi za mwanadamu ambazo
zimezungumzwa ndani ya katiba zetu.
Katiba zinaweka wazi kwamba kila
mwananchi anayo haki ya kushiriki
shughuli za utawala wa nchi, ama
moja kwa moja au kupitia wawakilishi
waliochaguliwa. Pia mwananchi ana

Baadhi ya Wananchi
wa Kijiji cha Kilimani
Kidoti wakisikiliza nasaha
za Makamu wa Pili wa
Rais wa Zanzibar Balozi
Seif Ali Iddi baada ya
kumueleza changamoto
wanazopambana nazo
kijijini kwao

haki na uhuru wa kushiriki kikamilifu
katika kufikia uamuzi juu ya mambo
yanayomhusu yeye, maisha yake au
yanayohusu Taifa, uhuru wa kuwa na
maoni pamoja na kueleza fikra zake.
Lakini pia mwananchi anahaki ya
kukutana na watu wengine kwa hiari
na kwa amani na kuchanganyika nao.
Kuwepo kwa utekelezaji bora
wa msingi huu wa utawala bora
katika taasisi yoyote ya Serikali au
binafsi kunapunguza vikwazo vya
utekelezaji wa shughuli inayokusudiwa
kutekelezwa.
Ushirikishwaji
pia
unaimarisha
hali
ya
usalama
katika jamii hasa katika jambo
linalotekelezwa.
Kama hiyo haitoshi; ushirikishwaji
unawapelekea wananchi kujivunia
umiliki wa shughuli inayo itekelezwa.
Hali hii inasaidia kukuza maendeleo,
mila na desturi bora za jamii.
Baadhi ya wakati suala la
ushirikishwaji linakabiliwa na vikwazo
vingi ikiwemo kwa baadhi ya watendaji
na jamii kutokuwa tayari kushiriki
katika utekelezaji wa majukumu.
Hali hii inasababishwa na mambo
mbalimbali yakiwemo mitizamo ya
kisiasa, kukosa uwajibikaji, pamoja na
kutokujua umuhimu wa ushirikishwaji.
Pamoja na yote hayo, ili kutekeleza
utawala bora kwa vitendo ni jukumu
letu kuzishirikisha jamii zetu katika
masuala yanayowahusu. Tukishiriki
na kushirikiana itakuwa huo ndio
utawala bora utakaotupelekea katika
maendeleo endelevu.

Matukio katika Picha
Naibu katibu mkuu kutoka Ofisi ya Rais
Tawala za Mikowa, Serikali za Mitaa na
Idara maalum za SMZ akitowa neno
la shukrani katika mafunzo ya Utawala
bora na ugatuzi yaliyo taarishwa kwa
mashirikiano kati ya Idara ya Utawala
bora na Baraza la Manispaa Wilaya ya
Mjini kwa Madiwani na Watendaji wa
manispaa hiyo

Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar
Mhe. Said Hassan Said akitoa mchango wakati
wa kikao cha Utekelezaji wa Mpango kazi wa
Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa
Umma na Utawala Bora, tarehe 03 Novemba,
2017 Ikulu Mjini Unguja. Kulia ni Naibu Waziri,
Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria,
Utumishi wa Umma na Utawala Bora Mhe.
Khamis Juma Maalim

Walimu wa somo la uraia kutoka
katika skuli za wilaya ya kati wakiwa
katika mafunzo ya utawala Bora
yaliyofanyika katika kituo cha
walimu kitogani. Mafunzo hayo
yametaarishwa na Idara ya utawala
bora
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Matukio katika Picha
Waheshimiwa Madiwani wa Baraza la
Manispaa Magharibi “A” wakiwa katika
mafunzo ya Utawala Bora na Ugatuzi
yaliyofanyika katika ukumbi wao uliopo
Kianga. Mafunzo hayo yalitayarishwa kwa
ushirikiano wa pamoja kati ya Manispaa
hiyo na Idara ya Utawala Bora

Jengo jipya linalojumuisha Wizara Tatu kwa
pamoja ambazo ni Wizara ya Katiba na Sheria,
Wizara ya Wanawake na Watoto pamoja
na Wizara Fedha na Mipango linalojengwa
Gombani Chake Chake Pemba, lilikuwa ni
miongoni mwa majengo yalioekewa mawe ya
msingi katika shamra shamra za sherehe za
miaka 54 ya Mapinduzi ya Zanzibar

Waheshimiwa Madiwani na Watendaji wa
Baraza la Manispaa Mjini wakiwa katika
mafunzo ya Utawala Bora na Ugatuzi.
Mafunzo hayo yalitayarishwa kwa ushirikiano
wa pamoja kati ya Manispaa hiyo na Idara ya
Utawala Bora
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Ufanisi na tija utapatikana katika
kutekeleza Ugatuzi
Na Wahida Saleh

Afisa habari wa Idara
ya Utawala Bora
akifanya mahojiano na
Mfanyabiashara wa soko
la Kinyasini Unguja Nd.
Mbarouk Mfaume juu ya
namna wanavyojitahidi
katika kuleta ufanisi katika
biashara sokoni hapo

UFANISI maana yake ni
utekelezaji majukumu kwa kufikia
malengo yaliyowekwa. Tija ni
kufanya uzalishaji ulio bora au
kutoa huduma bora kwa gharama
nafuu kadri inavyowezekana. Kwa
muktadha mzima wa utawala bora
tunaweza kuutafsiri msingi huu
kwa maana hii: ufanisi na tija ni hali
ya utendaji inayozalisha matokeo
yanayokidhi malengo na mtarajio
ya watu na kuhakikisha matumizi
mazuri ya rasilimali zilizopo. Hivyo
katika suala zima la utawala bora
ni kwamba mchakato wa taasisi
lazima uwe wenye lengo la kuzalisha
matokeo ambayo yanakidhi mahitaji
ya jamii kwa wakati kwa kutumia
rasilimali zilizopo katika maeneo yao.

Hii inamaanisha kwamba fedha na
rasilamli watu zinatumika kwa namna
iliyo bora kabisa bila ya ubadhirifu,
wizi au kucheleweshwa.
Mambo yanayojumuisha kuwepo
kwa ufanisi na tija katika jamii ni
utendaji wenye matokeo yanayokidhi
malengo na matarajio ya watu wote;
kutumia rasilimali kwa uangalifu na
umakini au kwa maana nyangine ni
kuwa na matumizi bora ya rasilimali;
utumiaji endelevu wa rasilimali na
mazingira; na utoaji wa huduma
zilozobora kwa wakati na uhakika
kwa jamii.
Kwa wananchi wengi visiwani
hapa ufanisi na tija ni tamko
lenye kuleta pambazuko jipya la
kimaendeleo kwa vile mwelekeo
huo umelenga kuondoa mienendo
ya kufanyakazi kwa mazoea na
wizi wa mali za umma; mambo
yanayorudisha nyuma maendeleo
ya Wazanzibari. Hatua ya Rais wa
Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la
Mapinduzi Dk. Ali Mohamed Shein

ya kuimarisha misingi ya utawala
bora inapaswa kuungwa mkono na
viongozi wa serikali, watendaji na
jamii kwa jumla.
Serikali imechukua jitihada za
makusudi katika kuhakikisha kwamba
misingi ya utawala bora inaimarishwa
na hivyo ikaamua kuingia katika
ugatuzi. Katika hatua za awali serikali
imeingia katika ugatuzi kwa sekta za
Afya, Elimu na Kilimo. Sekta hizi ni
zenye umuhimu mkubwa kwa jamii.
Tunaamini kwamba kwa kufanya
ugatuzi katika sekta hizi kutaleta
ufanisi na tija kwa jamii kwa vile
huduma hizi zitakuwa zinaratibiwa
moja
moja
katika
maeneo
yanayowazunguuka. Kwa mantiki hii
ugatuzi ni moja ya njia bora ya kuleta
ufanisi na tija kwa jamii.
Ugatuzi kwa jina la sasa
unaonekana ni kitu kigeni, lakini
ukweli ni
kwamba dhana hii
imekuwepo kwa vitendo tangu
Mapinduzi ya mwaka 1964. Baada
ya Mapinduzi hayo matukufu ya
1964, mfumo wa siasa na utawala
uliokuwepo ulipelekea kufanyika
mabadiliko mengi. Mwishoni mwa
mwaka 1970 Zanzibar iligawiwa
katika Mikoa minne - mitatu Unguja
na mmoja Pemba. Mnamo mwaka
1971 Serikali ya Mapinduzi ya
Zanzibar ilifanya mabadiliko na
kuongeza mkoa mwengine kwa
upande wa Pemba na kupelekea
kuwa na Mikoa miwili kisiwani
Pemba ambayo inaendelea hadi sasa.
Mabadiliko haya yanajulikana kama
ni upelekaji wa madaraka mikoani.
Kwa maana nyengine ni kusema
kwamba ni ugatuzi wa madaraka
katika serikali za mtaa. Ugatuzi ni
upelekaji wa mamlaka, majukumu
na rasilimali kutoka serikali kuu
kwenda serikali za mtaa kwa lengo
la kuharakisha maendeleo. Yaani ni
upelekaji wa madaraka kutoka Serikali
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kuu kwenda katika ngazi za chini za
serikali ambapo uwajibikaji unabaki
kwa Serikali Kuu.
Utawala wa mikoa uliopo hivi sasa
umeanzishwa na Sheria Nambari 3 ya
mwaka 1986 ambayo pia ilianzisha
mamlaka ya Serikali za Mitaa. Sheria
hii Nambari 3 ya mwaka 1986
ilifanyiwa marekebisho na Sheria
Nambari 11 ya Mwaka 1992 ambayo
ilirejesha tena Ofisi za Masheha ili
kusogeza huduma karibu zaidi na
wananchi katika maeneo yao jambo
ambalo litaleta ufanisi na tija kwa
jamii.
Sheria Nambari 1 ya mwaka 1998
ya Mamlaka ya Tawala za Mikoa
iliweka wazi majukumu na mamlaka
za uongozi katika ngazi za Mikoa na
Wilaya. Marekebisho ya Katiba ya
Zanzibar ya Mwaka 1984 Ibara 2A
yamempa mamlaka Rais wa Zanzibar
kuigawa Zanzibar katika Mikoa
na Wilaya ambayo yamepelekea
kuanzishwa kwa Sheria Namba 8 ya
Mwaka 2014 ya Tawala za Mikoa.
Aidha Ibara ya 128 ya Katiba ya
Zanzibar inaelekeza kuwepo kwa
Serikali za Mitaa. Ibara hii imepelekea
kuchukuliwa kwa hatua kadhaa za
kisera na kisheria ili kufanikisha
utendaji wa Serikali za Mitaa.
Hatua zilizochukuliwa ni pamoja
na kutungwa kwa Sera ya Serikali
za Mitaa ya mwaka ya 2012. Sera
hii imejikita zaidi katika ugatuzi wa
madaraka kutoka Serikali Kuu kwenda
kwa wananchi. Baraza la Wawakiklishi
likatunga sheria mpya Nambari 7 ya
Serikali za Mitaa na Sheria Nambari
8 ya Mamlaka ya Tawala za Mikoa za
mwaka 2014.
Ilani ya CCM ya mwaka 1980
ilieleza bayana haja ya kupeleka
mamlaka ya uamuzi kwa wananchi
badala ya ile dhana ya Madaraka
Mikoani. Ilipofika mwaka 1981
chama kiliziagiza rasmi serikali zake
kupitia Azimio la Dodoma kuurejesha
Mfumo wa Serikali za Mitaa. Agizo hili
lilipelekea sheria husika kuanzishwa
mwaka 1982 Tanzania Bara. Kwa
upande wa Zanzibar utekelezaji wa
azimio hili ulianza baada ya kuingizwa
katika Katiba ya Zanzibar ya Mwaka
1984 chini ya Ibara ya 128 ambayo
ilipelekea kuanzishwa kwa Sheria
Nambari 3 ya mwaka 1986.
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Kwa mujibu wa Sheria Nam.
7 ya 2014 Mamlaka za Serikali za
Mitaa zimegawika katika ngazi kuu
mbili ambazo ni mamlaka ya miji
na mamlaka za wilaya. Mamlaka za
Miji kwa sasa zinajumuisha Baraza
la Manispa na Baraza la Mji wakati
Mamlaka za Wilaya ni Halmashauri
za Wilaya.
Mamlaka za Serikali za Mitaa
zimepewa majukumu na sheria
Nam.7 ya 2014 chini ya kifungu cha
26(1) na zinafanya kazi za kawida na
kazi zilizogatuliwa kutoka sekta kwa
miongozo mbali mbali kutoka Serikali
Kuu. Majukumu hayo ni pamoja na:
a) Kuanzisha mazingira mazuri ya
kazi ikiwemo ofisi, vitendea kazi
kwa ajili kurahisisha upatikanaji
wa huhduma kwa wananchi;
b) Kutunga sheria ndogo ndogo
zitakazotumika katika maeneo
yao;
c) Kukusanya mapato yatokanayo
na
vianzio
mbali
mbali
vilivyoainishwa chini ya kifungu
nambari 70 cha sheria;
d) Kusafisha barabara, mitaa,
mitaro, sehemu za kuwekea taka,
masoko, vituo vya biashara,
sehemu za kupumzikia, vyoo
vya umma na sehemu nyengine
za wazi na zisizokuwa za
wazi, zinazotumiwa na jamii
na usimamizi wa maeneo ya
kuangamiza na huduma za
kutupia taka ;
e) Kumtaka mmiliki yoyote wa
ardhi kuondoa uzio usiotumika
au jengo lilozidi katika barabara
yoyote, mtaa au maeneo ya
umma;
f) Kukuza biashara ya kitalii na
kuelimisha jamii kuwekeza
katika nafasi zilizopo katika
maeneo yao;
g) Kupendekeza kwa Mkuu wa
Mkoa majina na namba za
majengo, mitaa na kuweka
kumbukumbu zake;
h) Kuongoza, kuanzisha
na
kusimamia masoko ya jamii na
ada;
i) Kusaidia na kuwezesha makundi
yenye mahitaji maalumu, vijana,
wanawake na watu wenye
ulemavu na kuwapatia mikopo,
fedha na uwepo wa masoko ya

uhakika;
Kuweka
kumbukumbu
za
vyombo vya moto vya biashara
na binafsi, boti za uvuvi na
vyombo vyengine vyovyote
vinavyofanya
shughuli
za
baharini katika maeneo yao;
k) Kudhibiti uchafuzi wa mazingira
unaosababisha
maudhi kwa
mtu binafsi na jamii kwa jumla.
l) Kusimamia na kuhakikisha
upatikanaji wa huduma za kinga
na tiba katika vituo vya afya
vya msingi na kati na kuchukua
hatua muhimu za kupambana na
maradhi ya mripuko;
m) Kudhibiti uchimbaji wa mawe,
mchanga, uvunaji wa mbao, au
rasilimali nyengine za asili kama
zitakavyoidhinishwa na waziri
mwenye dhamana na rasilimali
hizo;
n) Kutekeleza sera ya elimu na
miongozo na kusimamia skuli
za serikali za awali, msingi na
kati, na kusimamia ubora wa
skuli binafsi;
o) Kudhibiti
na
kusimamia
shughuli za matamasha na
shughuli nyengine za kijamii;
p) Kufanya kazi za ukataji miti,
uwekaji matuta, upandaji na
uondoaji miti pembezoni mwa
barabara;
q) Kusimamia na kudhibiti maeneo
ya wazi, maegesho, bustani,
majengo ya serikali, maeneo ya
historia na makaburi;
r) Kuongoza , kudhibiti na
kuratibu matumizi ya ardhi kama
ilivyoainishwa katika mpango
wa matumizi ya ardhi; na
s) Kushughulikia
mambo
mtambuka
ambayo
yanajumuisha
ukingaji
na
udhibiti
wa
maambukizi
ya
HIV/AIDS,
kuhifadhi
mazingira na mabadiliko ya tabia
ya nchi, rushwa, usimamizi wa
maafa na uzingatiaji wa masuala
ya kijinsia.
Tunaipongeza
Serikali
ya
Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuamua
kuingia katika mfumo wa ugatuzi.
Ni matumaini yetu kwa kufanya hivi
taasisi husika zitafanya kazi kwa bidii
ili kuhakikisha kwamba ufanisi na tija
unapatikana.
j)

Vita dhidi ya Rushwa bado
iendelezwe
Na Zaina Daud

Mkurugenzi Mkuu wa
Mamlaka ya Kupambana na
Rushwa na Uhujumu wa
Uchumi Zanzibar (ZAECA)
Ndugu Mussa H. Ali akitoa
ufafanuzi juu ya Sheria ya
kupambana na rushwa na
uhujumu wa uchumi Na.
1 ya Mwaka 2012 tarehe
3 Disemba, 2017 katika
ukumbi wa Misali Wesha
Chake chake Pemba

RUSHWA ina sura nyingi lakini
kiujumla tunaweza kuitafsiri kuwa ni
matumizi mabaya ya ofisi kwa maslahi
binafsi. Rushwa inaweza kuwa ni kitu
chochote kinachotolewa kwa lengo la
kuibatilisha haki au kuihalalisha batili
au kumdhulumu yeyote mwenye haki
yake kwa kutumia madaraka aliyonayo.
Rushwa ni maslahi au mapato
yatolewayo au yadaiwayo na mtu au
watu ama kundi la watu au taasisi ili
kupata huduma na haki ya upendeleo
isiyostahili. Malipo au maslahi hayo
yamo katika mfumo wa fedha, mali,
chakula, mifugo, mashamba au hata
nafsi ya mtu au nguvu yake pia inaweza
kutumika katika rushwa.
Kuna aina mbili kuu za
rushwa ambazo ni rushwa kubwa

na rushwa ndogo kwa kitaalamu
tunaita grand and petty corruption.
Kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa
inayojishughulisha na mapambano
dhidi ya rushwa inayojiita U4 imeeleza
kuwa rushwa kubwa hutokea katika
ngazi za juu kabisa za Serikali katika
hatua za utungaji wa sera za kisiasa.
Aina hii ya rushwa inatokea wakati
watu waliokabidhiwa mamlaka ya
umma ni mafisadi na hutumia nafasi
hiyo kudumisha mamlaka yao na utajiri
kwa kupunguza au kukiuka sheria,
ushawishi wa kibiashara au upendeleo,
kubadilisha upangaji wa rasilimali,
au kampeni za kuharibu uchaguzi.
Kutokana na hali hiyo rushwa kubwa
aghlabu hufungamana na rushwa ya
kisiasa.
Rushwa ndogo ni ile rushwa
ya kiwango kidogo inayotokea kila siku
kati ya maofisa wa Serikali wa ngazi ya

chini na wananchi. Miongoni mwa hizo
zimo rushwa ya ngono na ya muhali.
Hapa kwetu Zanzibar mbali
ya kuwa na rushwa ndogo ambayo
inaathiri jamii ya wanzibari lakini
rushwa inayoumiza akili za watu ni
rushwa ya muhali ambapo upendeleo,
udugu na ujamaa hutamalaki zaidi.
Rushwa ina athari mbaya kwa mtu
mmoja mmoja na pia kwa jamii
ambayo husababisha maangamizi na
hasara kwa umma, huharibu muruwa
wa jamii, hupelekea dhuluma, uonevu
na chuki kushamiri, huleta udanganyifu
mahala pa nasaha, khiyana mahala pa
uaminifu, dhuluma mahala pa haki na
khofu mahala pa amani na utulivu.
Sote tunafahamu jinsi rushwa
ilivyoenea katika kila sehemu ya
jamii yetu. Kuna rushwa katika Idara
za Serikali, katika taasisi za umma,
taasisi zisizo za Seikali na makampuni
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ya watu binafsi. Sehemu nyengine
ambazo rushwa hutokea ni pamoja
na maskulini, hospitali na nyenginezo.
Hata wale wanaotoa na kupokea
rushwa wanafahamu madhara yake
katika jamii na kama ni hivyo basi
kujihusisha na vitendo vya rushwa ni
kuikosesha jamii haki.
Rushwa hudhihirika wazi kutokana
na dhamira ya kutolewa kwake. Hii
inamaanisha kwamba mtu hawezi
kupata huduma mpaka kwanza alipie
huduma ile wakati ambapo huduma
inayotolewa sio ya malipo na kwa
upande mwengine raia pia kwa
kutotendewa haki ya kuhudumiwa
ipasavyo inampelekea kutoa chochote

bila kutambua kwamba anainunua haki
yake. Kuna msemo usemao, haienei
rushwa kwa watu wadogo ambao ni
raia wa kawaida ila imeshamiri kwa
watu wakubwa. Hii ina maana wa
kada ya juu wakiwemo baadhi ya
watawala, wafanyabiashara na hata
wakati mwengine baadhi ya viongozi
wa dini. Jamii iliyokumbatia rushwa
ni jamii iliyokosa uadilifu. Ni jamii
inayowakandamiza na kuwafanya
masikini wawe fukara, ni jamii
inayowatajirisha zaidi na isivyo halali
watu wachache.
Rushwa hujitokeza katika maeneo
mengi hasa yenye kutoa huduma
za kijamii mfano elimu, afya, maji,

umeme, vyombo vya sheria kama
mahakama na taasisi zinazotoa
huduma kama vile vyeti vya kuzaliwa,
bandarini na sehemu za biashara.
Hali hii husababisha kuingizwa kwa
bidhaa zisizokidhi viwango vikiwemo
vyakula na dawa hivyo huhatarisha
maisha ya wananchi wasio na hatia,
huhalalisha makandarasi /wahandishi
wasio na sifa, hupelekea madaraja
na barabara zisizofikia kiwango na
hatimae huleta madhara kwa jamii. Pia
huwaondolea utu na uzalendo badhi ya
watu wakaingia mikataba yenye athari
mbaya kwa uchumi wa nchi na ustawi
wa watu wake, ilimradi amewezeshwa
kwa kiwango alichokipata kuimarisha

maisha yake binafsi na kwa hasara ya
taifa.
Mbali na hayo tukiangalia rushwa
katika mfumo wa elimu inawanufaisha
zaidi wenye uwezo wa fedha na
madaraka. Matokeo yake ni kwamba
watoto wenye akili lakini wazazi
wao hawana uwezo hawapati elimu.
Matunda tutakayoyapata baadae ni
viongozi na wataalamu bandia ambao
watadumaza maendeleo ya jamii na
kuwa chanzo cha vurugu na kutoweka
amani. Hali hii inajitokeza zaidi katika
taasisi zetu za elimu zikiwemo za afya,
ufundi na hata za elimu yenyewe wakati
skuli na vyuo ndio pahala panapokuza
thamani na utu wa kila mwana jamii, ni
pahala panapolea mawazo machanga.
Hivyo vyuo, skuli na taasisi za elimu
ni kioo na picha ya jamii ya baadae.
Kuachia rushwa kuingia katika mfumo

wa elimu tutakuwa tunadumaza jamii.
Katika kutokomeza vitendo vya
rushwa hapa nchini kwetu ni vyema
juhudi za makusudi zichukuliwe
kwa kuzidisha kutoa elimu ya uraia
kwa wananchi kupitia programu na
vipindi mbali mbali ikiwemo vya redio
televisheni, majukwaa ya michezo ya
sanaa na kupitia vilabu mbali mbali
katika vyuo na maskuli, kuanzisha
kampeni dhidi ya rushwa katika ngazi
za jamii. Kampeni hizo zihusishe
makundi yote na ziwe hai na za
kudumu, kutoa adhabu kali na bila ya
huruma kwa maafisa watakaobainika
kujihusisha na vitendo vya rushwa
ama kuwaajiri watumishi waaminifu na
waadilifu.
Kwa kumalizia tunaweza ama
kuchimbia vichwa vyetu mchangani,
kama mbuni anaejaribu kukwepa

ukweli au tunaweza kujifunza na
kuchukua hatua. Viongozi wanatakiwa
kuongoza na kuonesha kuwa wao
wenyewe ni wasafi na wanajali kuondoa
rushwa kwa nia ya dhati na kuwa
makini kuitokomeza kwa vitendo.
Wananchi nao wanawajibu wa
kuwa wasafi wakatae kuburuzwa na
kuingizwa katika rushwa na vitendo
vinavyopelekea rushwa.
Waitikie
viongozi
wao
wanapowataka
kupambana na rushwa wawe pia
tayari kuwawajibisha viongozi wao
inapotokea hivyo.
Ni kweli kwamba, kwa pamoja
tunaweza kuleta mabadiliko. Kumbuka
rushwa itakwisha ikiwa watu kama
wewe watasimamia na kusema
“SASA BASI NITAFANYA KITU
KUIONDOA LEO”.
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Uadilifu ni kigezo kikubwa
cha Utawala Bora
Na Rukia Mkali

UADILIFU ni miongoni mwa
misingi ya Utawala Bora ambao
umejengeka katika misingi ya maadili,
haki, usawa, umoja na ushirikiano
katika kutekeleza majukumu ya kila
siku iwe katika kazi, familia au jamii.
Neno Uadilifu maana yake ni hali
ya kuwa muaminifu na kuwa na
mwenendo mzuri katika utendaji kazi.
Uadilifu unahusisha kujali watu, kujali
muda, kufanya kazi kwa kuzingatia
sheria, kanuni na taratibu ziliowekwa,
kuepuka vitendo vya rushwa na
ubadhirifu wa mali ya umma, kuwa
mkweli na kufanya kazi kwa bidii na
maarifa.
Utawala Bora na Uadilifu ni vitu
vinavoenda pamoja. Taasisi yoyote
iliyokosa utawala bora lazima itakuwa
na udhaifu mkubwa katika uadilifu.
Kwa upande mwengine kukosekana
kwa uadilifu ni udhaifu wa utekelezaji
wa utawala bora. Kutokuwepo
kwa uadilifu katika dhana nzima ya
kuimarisha utawala bora imekuwa ni
kikwazo katika nchi nyingi duniani;
jambo ambalo limepelekea kuzorota
kwa maendeleo ya kiuchumi, kisiasa
na kupelekea uzoroteshaji wa huduma
za kijamii kama vile maji, afya, na
miundo mbinu. Udhaifu wa uadilifu
katika utekelezaji wa utawala bora
hujidhihirisha kwa watu kujihusisha na
vitendo vya rushwa, kukosa uwajibikaji
sehemu za kazi, matumizi mabaya ya
rasilimali za umma, kutoa maamuzi
bila ya kufuata sheria, na kuendekeza
mgongano wa maslahi. Ili kuzuia
athari kubwa inayoweza kupatikana
katika jamii, Serikali ya Mapinduzi
ya Zanzibar katika awamu zake zote
saba imefanya jitihada kubwa za
kuhakikisha uadilifu na utawala bora
vinaimarika.
Kwa kutambua hali hii Serikali ya
Mapinduzi ya Zanzibar imechukua

Mwenyekiti wa
Tume ya Maadili ya
Viongozi wa Umma,
Ndugu Assaa A.
Rashid

hatua mbalimbali ili kukabiliana na
matatizo ya ukosefu wa uadilifu ikiwa
ni pamoja na kuainisha masuala hayo
katika Katiba ya Zanzibar ya mwaka
1984. Sura ya kwanza, ibara ya 5
inasema “Zanzibar itafuata mfumo wa
kidemokrasia wa vyama vingi vya siasa
wenye kuheshimu utawala wa sheria,
haki za binaadamu, usawa, amani, haki
na uadilifu”. pamoja na jitihada hizi
za Serikali, katika mwaka 2011 kupitia

Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na
Utawala Bora serikali iliandaa sera
ya utawala bora ambayo ilipelekea
kutungwa kwa sheria namba 1 ya
mwaka 2012 iliyopelekea kuanzishwa
kwa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa
na Uhujumu wa Uchumi ambayo ni
moja ya taasisi za kuimarisha uadilifu.
Pia katika kuimarisha uadilifu Serikali
imetunga sheria namba 4 ya mwaka
2015 iliyopelekea kuanzishwa kwa
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Tume ya Maadili ya Viongozi wa
Umma.
Kwa mujibu wa kamusi la
Kiswahili sanifu toleo la mwaka 2004
neno maadili lina maana ya mwenendo
mwema wa mtu. Mwenendo huu
unapimwa kwa kuzingatia kanuni,
taratibu, na miiko iliyokubalika na
kuwekwa na jamii au kikundi cha
watu fulani ili kutimiza malengo
yaliyokusudiwa.
Mwongozo
wa
Maadili ya Viongozi wa Umma wa
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
wa mwaka 2015 umeelezea maadili
kuwa ni misingi, kanuni na taratibu
zinazoainisha tabia na mienendo
inayokubalika na isiyokubalika kwa
Viongozi wa Umma.
Kwa kuliangalia hili tunaona
kuwa, maadili yapo katika ngazi
tofauti kwani kila fani ina maadili
yake. Kuna maadili ya waandishi wa
habari, watumishi wa umma, viongozi
wa umma na hata maadili ya jamii ya
watu mbalimbali kwa mfano Wahehe,
Wamasai, Wanyamwezi na wengine.
Kutoa maana ya maadili kuwa ni
makubaliano ya jamii fulani haina
maana ya kuwa maadili hayo ni mema.
Maana hizo zisiishie kuwa ni mienendo
waliyokubaliana kuwa ni sehemu ya
maisha yao tu lakini pia mienendo
hiyo lazima ikidhi viwango vya kitaifa
na kimataifa vinavyozingatia usawa,
haki za binadamu, amani na utulivu
wa jamii hiyo na taifa kwa jumla.
Kufuata maadili tuliyoyazungumza
awali ndiko kunakopelekea kujenga
uadilifu miongoni mwa wanajamii na
hata familia.
Katika jitihada za kujenga uadilifu
miongoni wa viongozi wa umma
Zanzibar viongozi hao wamewekewa
sheria inayosimamia maadili yao.
Maadili ni misingi, kanuni na taratibu
zinazoainisha tabia na mienendo
inayokubalika na isiyokubalika kwa
Viongozi wa Umma na jamii nzima.
Misingi, kanuni na taratibu hizi
zinatumika kuongoza mahusiano kati
ya Viongozi wa Umma na jamii. Kwa
ujumla misingi, kanuni na taratibu
hizi zinawataka Viongozi wa Umma
kufanya kilicho sahihi ikiwa ni pamoja
na kutekeleza majukumu yao kwa
uadilifu, ueledi, uwajibikaji na uwazi.
Katika kuleta ufanisi na kukuza
uchumi wa nchi yetu, ni muhimu
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kwa viongozi waliopewa jukumu la
kuongoza Umma kuwa waadilifu
katika utendaji wao wa kazi za kila
siku wanazozifanya kwa manufaa
ya wananchi; lengo kuu likiwa ni
kuwaongoza wananchi katika misingi
ya haki na usawa katika kuwaletea
maendeleo. Aidha, lengo hilo
halitaweza kufikiwa, iwapo kiongozi
huyo hatokuwa mwadilifu kwa kufanya
kazi kwa uaminifu, kujali, kujizuia
na tamaa, kujiheshimu, kujituma na
kutekeleza majukumu kwa umahiri
kufuatana na misingi iliyowekwa.
Ni wajibu kwa viongozi wa Umma
kuwa waadilifu, ili kuwawezesha
wananchi kuwa na imani nao katika
utendaji wao wa kazi kwa maslahi
ya wananchi na taifa kwa ujumla.
Kiongozi wa Umma aliyepewa
majukumu ya kuwaongoza wananchi
lazima awe mwadilifu katika utendaji
wa kazi zake.
Ni ukweli usiopingika kuwa,
taifa lolote ambalo linataka kuwa na
amani ni muhimu kwa viongozi wa
Umma wa taifa hilo kuwa na maadili
na kuyazingatia maadili hayo katika
utendaji wao wa kazi. Ni matarajio
ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar
kuwa viongozi wake ni waadilifu
na wako mstari wa mbele katika
kukemea vitendo visivyo vya uadilifu
kama vile kutoa na kupokea rushwa
au kushawishi watumishi wa umma
kujiingiza kwenye vitendo vya rushwa
kwa kukataa kutoa rushwa pamoja na
kutoa taarifa sehemu inayohusika.
Kama ilivyo kwa viongozi wa
umma katika kuleta ufanisi na kukuza
uchumi wa nchi yetu, ni muhimu
pia kwa Watumishi wa umma
kufanya kazi kwa uadilifu ili kukuza
uwajibikaji katika utendaji wao wa
kazi za kila siku wanazozifanya kwa
manufaa ya wananchi. Lengo kuu
liwe ni kuwahudumia wananchi
katika misingi ya haki na usawa
katika kuwaletea maendeleo. Lengo
hili halitaweza kufikiwa, iwapo
watumishi hawatofuata maadili mema
yanayowaongoza kama vile kutekeleza
majukumu yao ya kuwahudumia
wananchi kwa nidhamu na heshima
na kufanya kazi kwa kuzingatia wakati,
ubora na ufanisi.
Ili Utumishi wa Umma uweze
kuwa wenye uadilifu kinachotakiwa

ni kuwa na watumishi waadilifu.
Dhamira hii siyo kwa watumishi wa
ngazi za chini tu bali hata kwa wale
watendaji wa juu katika utumishi wa
umma kwani kuna mambo ambayo
hayapendezi kwa watumishi, kama
vile kutumia ofisi kwa maslahi binafsi,
kuishushia hadhi ofisi na kufanya
matendo yatakayopelekea kushusha
hadhi na heshima ya Serikali. Hivyo ni
vyema kwa watumishi na watendaji wa
umma kuwa na dhamira ya dhati juu
ya uadilifu ili kujenga nchi kwa ufanisi
na uwajibikaji.
Jamii inatakiwa kuacha kukwepa
jukumu lake la msingi la kujenga
misingi imara ya uadilifu ambayo
itapelekea
kupatikana
viongozi
waadilifu katika ngazi zote za uongozi
nchini. Tunaamini kwamba uadilifu
huanzia katika ngazi ya familia ingawa
wataalamu wanasema ya kuwa uadilifu
hujengwa na taasisi nne ambazo ni
familia, taasisi za elimu yaani skuli na
vyuo, taasisi zilizoundwa kusimamia
maadili na taifa. Hata hivyo, pamoja
na kuwepo kwa ngazi hizo ambazo
kimsingi ndizo zenye wajibu mkubwa
wa kuijenga jamii kimaadili lakini taasisi
hizo kwa sasa hazitekelezi wajibu wake
ipasavyo na badala yake kila mmoja
anamtupia lawama mwenzake; kitu
ambacho sio sahihi.
Jamii hivi sasa imekuwa ikikimbia
jukumu la kulea watoto katika maadili
mazuri na kukimbilia majukumu
mengine ya kifamilia ya kutafuta maisha
na watoto kukua katika mazingira
hatarishi kwani waswahili husema
mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ni
vyema walezi tukawajengea mazingira
mazuri ya malezi watoto ili tuwe na
viongozi waliobora. Kwani tunaamini
kuwa mtoto wa leo ni taifa la kesho.
Pamoja na hayo kuna mambo
mengi yanayochangia kutokuwepo
kwa uadilifu jambo ambalo linapelekea
udhaifu katika kuimarisha misingi
ya utawala bora. Hali hii hupelekea
ukiukwaji wa sheria zilizopo, wananchi
kukosa haki zao za msingi kutokana
na rushwa na upendeleo pamoja
na kujilimbikizia mali na mwisho
wananchi kutotii sheria za nchi na
kupelekea uvunjifu wa amani na
utulivu wa nchi.

Kuzingatia Matakwa ya
Wananchi
Na Safiya Mohamed

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti
wa Baraza la Mapinduzi Dk. Ali
Mohamed Shein akiondoa pazia
kuashiria Uzinduzi wa Barabara ya
Jendele - Unguja Ukuu, Mkoa wa
Kusini Unguja, tarehe 10 Januari,
2018. Kulia ni Katibu Mkuu Wizara
ya Ujenzi Mawasiliano na Usafirishaji
Ndugu Mustafa Aboud Jumbe na
kushoto ni Mkuu wa Mkoa wa Kusini
Unguja Mhe. Hassan Khatib Hassan

WAKATI tunafikiria ni jinsi gani
na kwa njia zipi tunaweza kupiga
hatua zaidi kimaendeleo ambayo ni
endelevu na yenye manufaa kwa
jamii yapo mambo ya msingi na
muhimu ya kuyazingatia. Miongoni
mwao ni suala zima la kuzingatia
matakwa ya wananchi. Kuzingatia
matakwa ya wananchi ni moja ya
msingi muhimu ya Utawala Bora.
Hii ni ile hali ya kuwa na uwezo na
utayari wa kushughulikia matakwa,
maslahi
na
vipaumbele
vya
wananchi, ikimaanisha kuwa tayari

kukubali mabadiliko ya kijamii,
kutambua maslahi ya jumla ya
wananchi na kuwa tayari kuangalia
upya majukumu ya Serikali kwa
mipango ya maendeleo.
Kwa kuzingatia msemo wa
Kiswahili usemao “nchi hujengwa
na mwananchi” basi siku zote katika
nchi ni lazima kuwe na wananchi.
Wananchi ambao huwa na mamlaka
kisheria katika nchi yao kuamua na
kufanya chochote bila ya kuvunja
utaratibu wa nchi husika.
Tunapozungumzia suala la nchi
kujengwa na wananchi wenyewe, hii
ni hatua moja wapo muhimu ambayo
imefikiwa na mwanadamu katika
harakati za kuleta maendeleo na
Utawala Bora, maendeleo ambayo

hufikiwa kutokana na makubaliano
kati ya wananchi na Serikali yao au
uongozi wao ulio rasmi.
Mwananchi ni mkaazi wa mji
au kijiji katika nchi husika ambae
anastahiki kufuata sheria za nchi
na kupata huduma zote za msingi.
Hivyo basi kwa kuzingatia na
kutekeleza ipasavyo misingi ya
Utawala Bora mwananchi anapaswa
kusikilizwa na matakwa yake
kuzingatiwa.
Katika suala la kushughulikia
maslahi
na
vipaumbele
vya
wananchi, Utawala Bora unahimiza
kuwa
viongozi
ndio
wenye
dhamana na majukumu makubwa
ya kusimamia na kuhakikisha
wanayasikiliza matakwa ya wananchi
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wao kwa kuwafikishia kwa wakati
mahitaji ya jumla yanayohitajika
katika maeneo yao.
Ni vyema tukajiuliza, ni kwa
vipi mtoa huduma anaweza kutoa
huduma bila kujua kama mteja wake
ni kweli anahitaji huduma hiyo?
Basi suali hilohilo tulirejeshe kwa
kiongozi pia, ni kwa vipi kiongozi
anaweza kutekeleza majukumu yake
ambayo ni ya kuwafikishia huduma
wananchi wake bila ya kuzingatia ni
aina gani ya huduma wanayoihitaji
wananchi wake kwa wakati huo?
hivyo kama kiongozi itampasa
kutumia njia tofauti ikiwemo
vikao, mikutano, ziara na njia
nyenginezo ambazo zitamuwezesha
yeye kutimiza wajibu wake kwa
kuwasikiliza na kuwatatulia matatizo
yanayowakabili wananchi wake kwa
kutoa miongozo na maelekezo
na kuweza kujitoa kwa hali na
mali, ambapo kwa kufanya hivyo
kiongozi atakua amehusika vyema
katika kuhakikisha ametekeleza
kile ambacho wananchi wake
wanakihitaji.
Suala la kuzingatia matakwa ya
wananchi haliishii kwa viongozi
pekee bali pia kwa upande wao
wananchi nao wanapaswa kujua
vipaumbele vyao kwa kuangalia
mahitaji muhimu wanayoyahitaji
katika maeneo yao wanayoishi na
kuyawasilisha pahala panapohusika.
Hebu na tujiulize, hivi hakuna
viongozi wanaozingatia matakwa
ya wananchi? Kisha na tujiulize
tena,
ushiriki
wa
wananchi
hawa wanozingatiwa matakwa
yao ukoje? Huenda kwa sababu
mbalimbali mwananchi akashindwa
kufahamu ushiriki wake pindi
anaposhirikishwa, au kwa visingizio
tofauti akashindwa kushiriki katika
vikao na mikutano inayoitishwa,
ambapo kupitia humo hupata fursa
ya kuzungumza na kujadili matatizo
mbalimbali ya ukosefu wa huduma
na mahitaji mbele ya muhusika wa
kutatua matatizo hayo.
Wananchi
wamekuwa
na
mahitaji mengi na muhimu kama
vile masuala ya afya, elimu,
miundombinu na kadhalika ambapo
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mahitaji hayo huongezeka siku hadi
siku kulingana na wakati, mazingira,
na kukua kwa teknolojia. Hivyo
viongozi na wananchi wenyewe
inawapasa kushirikiana ili kuzingatia
upatikanaji wa mahitaji hayo.
Umakini na utayari wa viongozi
juu ya kusimamia matakwa, maslahi
na vipaumbele vya wananchi ndio
chachu ya kutoa msukumo kwa
wenye dhamana kutekeleza wajibu
yao ipasavyo.
Kuzingatia
matakwa
ya
wananchi ni suala lenye tija katika
kuleta ufanisi kupitia malengo
yaliyowekwa, kwani hupunguza
vikwazo kadhaa katika kufanikisha
kile kilichokusudiwa kutekelezwa
na viongozi kutokana na wananchi
kuwa na uelewa wa masuala yote
yaliyopangwa kufanyika.
Kuzingatia
matakwa
ya
wananchi kunawajenga wananchi na
viongozi kwa pamoja kuwa tayari
kukubali mabadiliko ya kijamii,
ambapo mabadiliko hayo hugusa
Nyanja zote za maisha ndani ya
nchi, ikiwemo kijamii, kiuchumi,
kisiasa na kiutamaduni. Hii ni
hatua muhimu sana katika kuleta
maendeleo ya nchi.
Katika suala la kuzingatia
matakwa ya wananchi, Utawala
Bora unaangalia na kusisitiza
pande zote mbili yaani wananchi na
viongozi kutokana na kuwa na faida
kubwa katika kuleta maendeleo na
kukuza demokrasia, kueka maamuzi
ya pamoja kati ya wananchi na
viongozi wao na kudumisha amani
na utulivu nchini.
Kuna athari kadhaa ambazo
zinaweza kujitokeza na kulikakabili
taifa iwapo viongozi waliopewa
dhamana ya kusimamia masuala
ya
wananchi
hawatalizingatia
suala la kutoa vipaumbele kwa
mujibu wa matakwa ya wananchi,
hivyo maendeleo yoyote yale
yatakayofanyika bila ya kuzingatia
vipaumbele hivyo
hubezwa,
uaminifu kati ya wananchi na
viongozi wao hutoeka na kupelekea
ukosefu wa amani na utulivu.
Utawala
Bora
unaamini
kuwa, siku zote kiongozi mzuri

ni yule anaebeba dhamana na
kuitekeleza kwa wananchi wake,
kwa
kuhakikisha
anasimamia,
anasikiliza na kutatua matatizo ya
wananchi kwa kuzingatia haki na
sheria na kujali vipaumbele vyao
ili kudumisha upendo, amani na
utulivu katika nchi.
Kwa vile nchi hujengwa na
mwananchi,
kwa
kuzingatia
sheria, kanuni na taratibu za nchi
mwananchi nae ana haki na fursa
kubwa ya kudai mahitaji kwa
maslahi ya jumla ya taifa lake bila ya
kuvunja utaratibu wowote.
Leo
hii
tumekuwa
tukiyazungumza
haya
kwa
kukumbushana na kuhimizana
masuala tofauti hususan juu ya
uimarishaji wa misingi ya Utawala
Bora tukiwa na lengo moja tu la
kufikia maendeleo ya juu kabisa
kama
yalivyoweza
kufanikiwa
mataifa
mengine
kama
vile
Marekani na Ulaya, ambapo kwa
mujibu wa mwanadharia Rostow
kupitia moja ya nadharia yake
ya maendeleo aliyoiita usasa
(modernization) inayozungumzia
maendeleo, inatutaka kupitia hatua
kadhaa ambazo ni hatua ya asili
ambayo ndio hatua ndogo ya awali
hadi kufikia hatua ya maendeleo
makubwa na kuanza kuekeza
katika viwanda vikubwa ili hatimae
tuweze kuwekeza nje ya nchi na
kuwa na vipato vikubwa. Hivyo ni
dhahiri kwamba hatutaweza kufikia
maendeleo hayo tunayoyataka ikiwa
hatutazingatia matakwa ya wananchi
kwani ili kufika huko ni lazima
mwananchi ashirikishwe, ahusishwe
na asikilizwe mahitaji yake.
Ada ya mja ni kunena
muungwana ni kitendo, hivyo
katika kuukamilisha uungwana
huu ili kuhakikisha Utawala Bora
unazidi kuimarika Zanzibar, ni
lazima watu wote waungane kwa
pamoja na kuweza kuusimamia
msingi huu uweze kutekelezeka
ipasavyo ili kuleta maendeleo
ambayo yatanufaisha vizazi vya leo
na vijavyo.

Wananchi wanapaswa
kuelimishwa kuhusu Haki zao
Na Hassan Vuai

Afisa wa Haki za Binadamu ndugu
Hassan Vuai Mchanda kutoka
Idara ya Utawala Bora akitowa
mafunzo ya Utawala Bora na Haki
za binadamu kwa Madiwani na
Watendaji wa Mabaraza ya Miji ya
Chakechake na Mkoani. Mafunzo
hayo yalifanyika Ukumbi wa
Nyaraka Chakechake Pemba

UTAWALA Bora ni dhana
pana
ambayo
inashajihishwa
sana kutumika katika utekelezaji
wa shughuli zote za kijamii iwe
Serikalini, asasi za kiraia au katika
taasisi binafsi ikiwemo ndani ya
familia. Utekelezaji mzuri wa Utawa
Bora hutokana na kuheshimiwa na
kutekelezwa kwa vitendo misingi
inayojenga utawala bora wenyewe.
Miongoni mwa misingi hiyo ni
kuheshimu Haki za Binadamu.
Tunapozungumzia Haki za
Binadamu tunamaanisha matakwa,
haki au madai ya msingi ambayo
binadamu anastahiki kutoka katika
mamlaka ya kiutawala na pia kutoka
kwa jamii anayoishi. Dhana ya Haki
za Binadamu imejengeka katika
kuamini kuwa kimaumbile kila
binadamu ana mambo ya msingi

ambayo anapaswa kuyapata kama
sehemu ya ubinadamu wake. Yaani,
kila binadamu popote na wakati
wowote anazo stahiki zake ambazo
ni sehemu ya utu na ubinadamu
wake. Stahiki hizi ndio zinaitwa Haki
za Binadamu.
Kwenye Haki za binadamu
lazima tuamini kuwa kila mtu
anastahiki haki kadhaa si kwa
kutegemea cheo, taifa, tabaka,
jinsia, siasa, kabila, dini au mambo
mengine. Anastahiki yote hayo kwa
sababu tu yeye amezaliwa binadamu.
Binadamu ni kiumbe mwenye akili,
busara na utashi yaani ana uwezo na
hiari ya kuchagua mema na mabaya
na sifa hizo ndizo zinachangia utu
wake. Kutimia kwa utu wa binadamu
ndio thamani au kipimo cha
ubinadamu wenyewe. Kuna vitu vya
asili ambavyo binadamu ni lazima
awe navyo ili aweze kufaidi utu wake
kama binadamu. Kila mtu ana stahiki

za msingi za kiraia, kisiasa, kiuchumi
na kiutamaduni. Stahiki hizi za
binadamu ndio zinafanya haki za
binadamu. Kutokana na kutambulika
kwa stahiki za binadamu, ndio
maana kuna sheria zinazolinda haki
za binadamu na kuheshimu utu
wao kwamba kila mtu ni lazima
akubali haki hizo ili kulinda utu wa
binadamu.
Haki za binadamu ni za
asili, binadamu huzaliwa nazo
na hivyo inabidi zitambuliwe na
kuheshimiwa.
Hazitolewi
kwa
kutegemea hati yeyote ya kisheria
kwa kuwa binadamu huzaliwa nazo.
Ikiwa stahiki hizo zitaondoshwa au
kukiukwa, basi utu wa binadamu
huyo unakuwa umedhalilishwa au
kupotezwa.
Haki za binadamu zipo tangu
binadamu alipoanza kuishi katika
dunia hii. Ni haki ambazo asili yake
haiwezi kutenganishwa na kukua
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kwa binadamu na ushiriki wake
katika kukabiliana na changamoto
kadhaa za kimazingira, kimila,
kiutamaduni, kisiasa na kiuchumi.
Hivyo, kwa kifupi, haki za binadamu
zinajumuisha haki za msingi kama
vile kuishi, kujieleza, kwenda mahali
anapopenda, kutoa maoni, elimu,
afya, kujumuika na kujihifadhi ikiwa
ni pamoja na faragha.
Dhana ya haki za binadamu kama
inavyoeleweka hivi sasa duniani
ilianza kwenye kanuni za kisheria
ambazo zilijengwa katika kuamini
kuwepo kwa sheria za maumbile
(Natural Laws). Kwa ufupi, sheria
za maumbile zinatambua kuwepo
kwa Mungu ambae ameumba dunia
na mambo yote yaliyomo duniani
ikiwa ni pamoja na binadamu.
Pia ameweka sheria za kufuatwa
na binadamu ambazo binadamu
anaweza kuzitambua kwa kutumia
ipasavyo akili yake. Sheria hizo ni
za kimaumbile na binadamu hawezi
kuzibadilisha.
Falsafa za
Kanuni hizo za
sheria za kimaumbile ndio baadae
zilichukuliwa na kuingizwa katika
maadili ya kiutawala. Kwa mfano,
Tangazo la Ufaransa la mwaka
1689 (French Declaration) ambalo
lilitolewa kwa ajili ya kulinda
vipengele kadhaa ambavyo sasa vimo
katika misingi muhimu ya Haki za
binadamu. Miongoni mwa vipengele
vya Tangazo la Ufaransa ni kile
kinachoelezea kuwa ‘Binadamu wote
huzaliwa wakiwa huru na wanabakia
kuwa huru na sawa katika mahitaji
na haki zao’. Tangazo hili lilitafsiri
kipengele hiki kuwa kinajumuisha
misingi ya usawa mbele ya sheria,
uhuru wa kutokamatwa mtu kinyume
na masharti ya sheria, dhana kuwa
mtu anaetuhumiwa kwa kosa la jinai
hatotendewa kama mwenye kosa
mpaka kosa lake lithibitishwe kwenye
mahakama ilio huru, kutotumika kwa
adhabu kutokana na kosa ambalo
lilipofanywa adhabu hiyo haikuwepo,
uhuru wa maoni, na uhuru wa
mtu kutenda jambo lolote ambalo
kutendeka kwake hakutoathiri mtu
mwengine. Tangazo hili la Ufaransa
lilikuwa maarufu sana katika Bara la
Ulaya katika karne ya 17.
Kwa kipindi kirefu haki za
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binadamu zimekuwepo na kuongoza
maisha ya mwanadamu kulingana na
asili ya kila mwanadamu. Kukua na
kutambulika kwa haki za binadamu
kumepitia
madaraja
kadhaa
kulingana na hatua kadhaa za kukua
kwa jamii. Kabla ya karne ya 19 haki
hizi zilikandamizwa na kupuuzwa
na jamii, serikali zilizotawala katika
jamii husika na wakati mwingine
mataifa yaliyoingia kutawala mataifa
mengine. Hali hii iliwalazimisha
watetezi wa haki za binadamu
kufanya kazi ya ushawishi ili kuanza
hatua ya kuainisha na kuzitambua
haki za binadamu.
Hatua ya kwanza kabisa ya
utambuzi wa haki za binadamu
ilitokanana kuzidi kwa vitendo
vya ubaguzi, ukatili, unyanyasaji,
kutumikisha watu kwa kuwaita
watumwa na uonevu dhidi ya
binadamu na matendo mengine
ya aina hiyo pamoja na mauaji
makubwa kupitia vita vya kwanza
na vya pili vya dunia. Hali hii ndiyo
iliyopelekea kutambuliwa kwa haki
hizo kupitia Tamko la Kimataifa la
Haki za Binadamu la mwaka 1948
(Universal Declaration of Human
Rights). Tamko hili liliweka bayana
haki za binadamu na stahiki zake
ikiwa ni pamoja na Mataifa kuweka
mikakati ya kuziheshimu, kuzilinda
na kuzitekeleza.
Tamko hili lilikubaliwa na
kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja
wa Mataifa tarehe 10 Disemba,
mwaka 1948; na hivyo kufanya
tarehe 10 Disemba kuwa siku ya haki
za binadamu duniani ambalo ndio
chimbuko la kulindwa kwa haki za
binadamu duniani kote. Tamko hili
linajumuisha kwa pamoja aina zote
za haki za binadamu, yaani haki za
kiraia na kisiasa, na haki za kiuchumi,
kijamii na kiutamaduni. Hivyo basi,
tamko hili ndilo linachukuliwa
kama tafsiri au ufafanuzi rasmi wa
viwango vya kimataifa vya haki za
binadamu. Pia linachukuliwa kuwa
ndiyo kielelezo kikuu cha viwango
vya haki za binadamu kwa kila
nchi, hata kama sheria za nchi hiyo
hazilindi haki za binadamu.
Katika ibara 30 ya Tangazo
la Umoja wa Mataifa la Haki za
Binadamu limeweka misingi muhimu

ya haki hizo kama vile Haki ya usawa
wa binadamu (ibara 1 na 2); Haki ya
maisha na uhuru wa usalama (ibara
3); Haki ya mtu kutofanywa mtumwa
(ibara 4); Haki ya mtu ya kutoteswa,
kutofanyiwa ukatili, na kutopewa
adhabu inayodhalilisha (ibara ya
5); Haki ya Usawa mbele ya sheria
(ibara 6 na 7); Haki ya mtu kupata
nafuu ya kisheria ndani ya nchi yake
kutokana na tendo la kuvunjiwa
haki yake (ibara 8 na 10); Haki ya
mtu anaeshtakiwa kutotendewa
kama mwenye kosa mpaka kosa lake
lithibitishwe katika kesi kwa mujibu
wa sheria za nchi zinazofaa (ibara
11); n.k.
Pamoja na kuwa tamko la
Kimataifa la Haki za Binadamu halina
nguvu kisheria lakini lina heshima
kubwa sana kimataifa na nchi nyingi
wamelitambua na kuingiza kwenye
katiba zao. Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania imefanya hivyo katika ibara
ya 9 (f ) ya Katiba ya mwaka 1977.
Kwa upande wa Zanzibar,
Katiba ya kwanza iliyoachwa na
Waingereza mwaka 1963 ilikuwa na
masharti kuhusu haki za binadamu.
Hata hivyo Katiba hiyo ilifutwa
kufuatia Mapinduzi ya Zanzibar ya
tarehe 12 Januari, 1964. Kuanzia
hapo hapakuwa na katiba nyengine
hadi 1979 chini ya uongozi wa Mzee
Aboud Jumbe iliamua kupitisha
Katiba ya Zanzibar ambayo, pamoja
na mambo mengine, ilianzisha
Baraza la Wawakilishi kuwa ni
chombo cha kutunga sheria. Hata
hivyo Katiba hiyo
haikuwa na
masharti yoyote kuhusu haki za
binadamu. Mnamo mwaka 1984
Baraza la Wawakilishi Zanzibar
liliifuta Katiba ya Zanzibar ya 1979
na kupitisha Katiba ya Zanzibar
1984 ambayo ndio inayotumika hadi
sasa. Katiba hii, katika sura ya tatu,
imeweka masharti na misingi ya haki
za binadamu.
Ni ukweli usio fichika kwamba
utawala bora na haki za binadamu ni
mambo yanayokwenda kwa pamoja.
Hii ni kutokana na ukweli kwamba
ukiukwaji wa misingi ya utawala bora
unasababisha uvunjaji wa haki za
binadamu; na uzingatiaji wa misingi
ya utawala bora unasaidia ulinzi na
hifadhi ya haki za binadamu.

ORKSUUUB yahimiza Utawala
wa Sheria kwa Vitendo
Na Zaina Daud

Rais wa Zanzibar na
Mwenyekiti wa Baraza la
Mapinduzi Dk. Ali Mohamed
Shein akimuapisha Ndugu
George Kazi kuwa Naibu
Katibu Mkuu katika Ofisi
ya Rais, Sheria, Katiba,
Utumishi wa Umma na
Utawala Bora

TUNAPOZUNGUMZA
utawala wa sheria ni vyema kwanza
tukafahamu maneno mawili ambayo
“utawala” na “sheria” neno utawala
kwa lugha nyepesi lina maana ya
mamlaka na raia. Ama neno sheria
ni masharti yanayowekwa katika
nchi ili kutoa muongozo wa jinsi
ya kufanya mambo kwa usahihi.
Kwa kawaida Sheria lazima zifuatwe
na watu wote na anayevunja sheria
huadhibiwa.
Utawala wa sheria ni matumizi
ya madaraka chini ya sheria ambayo

yana mahusiano kati ya taasisi na
watu binafsi. Hivyo umekuwa ndio
chaguo linalotegemewa kufikiwa
duniani kote na unaungwa mkono
na watu, Serikali pamoja na vyama
mbali mbali ama vya siasa au vya
kiraia.
Utawala wa sheria unahusu kuwa
na nidhamu katika kutumia madaraka
kwa kufuata sheria. Hii ina maana
madaraka yanatumiwa kwa kufuata
sheria kwa wale wenye mamlaka
ya kisheria kufanya hivyo. Utawala
wa sheria umegawika sehemu tatu.
Sehemu hizi ni sheria kushika
hatamu ( hakuna mtu aliyeko juu
ya sheria), mgawanyo wa madaraka
(uhuru wa mihimili mitatu ya dola),
na kwamba hakuna mtu atakaepewa
adhabu isipokuwa kwa kuvunja
sheria na hakuna mtu atakaetiwa
hatiani kwa kuvunja sheria isipokua
kwa taratibu zilizowekwa na sheria

yenyewe. Hivyo, mtu mmoja mmoja
na serikali wataheshimu, watatii na
kuongozwa na sheria na sio mtu au
kikundi cha watu kuchukua sheria
mikononi.
Mara nyingi hapa Zanzibar,
utaratibu huu wa utawala wa sheria
umekuwa hautekelezwi ipasavyo,
sheria zimekuwa zikivunjwa kwa
visingizio mbali mbali ambapo
tumekuwa mabingwa wa kuhubiri
kufuata sheria. Tukichukulia mfano
mdogo tu, tunaona pale ambapo
gari za raia wa kawaida zinapokuwa
na makosa ama kwa kumalizika
muda wa leseni ya njia au bima
huwa wanachukuliwa sheria mara
tu askari wa barabarani anapobaini
na kulithibitisha kosa hilo lakini
kwa upande mwengine kosa hilo
hilo ambalo litamtokezea kiongozi
au mtu mashuhuri basi huwa
halifikishwi katika vyombo husika.
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Majaji wa Mahakama Kuu
ya Zanzibar wakiwa katika
picha ya pamoja na baadhi
ya viongozi wa Serikali
mara baada ya Hafla ya
kuapishwa kwa Majaji
wapya Mhe. Aziza Iddi
Suwedi na Mhe. Khamis
Ramadhan Abdallah

Zaidi ya hayo utawala wa
sheria unahitaji kuwa na sheria
zinazotekelezwa na zinazoheshimiwa
ipasavyo. Ikiwa serikali na vyombo
vinavyosimamia sheria vinawataka
watu kutii sheria, ni muhimu kwao
kuona na kuhakikisha kuwa sheria
zinaheshimiwa na ikibainika wao
wenyewe wasimamizi wa sheria hizo
hawaziheshimu basi wasitegemee
watu wengine kuziheshimu sheria
hizo. Hali hii ya kutotii sheria huleta
hali ya kutoamini na kutojali mfumo
wa sheria na hasa kwa raia.
Si vizuri kwa Serikali kufanya
inavyopenda kiholela kama ilivyo
katika utawala wa kidikteta. Ni
muhimu mienendo yao na ile ya raia
ikawa inaenda kwa mujibu wa sheria
za nchi na ikaweka mazingira ya
utulivu na yenye kutabirika ambayo
ni mazuri kwa usalama wa mtu
binafsi, mali na rasilimali.
Viongozi na wanasiasa bila
kujali nafasi zao katika mfumo wa
kisiasa wanapaswa kutowaruhusu
wafanyakazi wa Serikali kufanya kazi
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kinyume na sheria ama kwa kutumia
madaraka
ambayo
hawastahili
kuyatumia kwa namna ambayo
inakiuka
sheria.
Wasimamizi
wa sheria lazima wawe makini
ili matumizi ya madaraka yawe
yanadhibitiwa na sheria vya kutosha
na kuhakikisha kuwa madaraka
ya Serikali yapo chini ya sheria na
hutumiwa kwa mujibu wa sheria.
Mahitaji ya msingi katika utawala
wa sheria ni kufuata Katiba ya
nchi ambayo ndio inayoongoza.
Kimsingi hii ina maana kuwa lazima
uwepo mkusanyiko wa sheria za
msingi katika mfumo wa kisheria
unaofafanua madaraka ya Serikali,
Bunge na Mahkama katika dola.
Sheria za msingi ni lazima zieleze ni
vyombo gani katika dola vinajukumu
la kutumia madaraka hayo na vipi
madaraka hayo yatumiwe kati ya
vyombo hivyo na raia pamoja na
vyombo vyengine binafsi.
Utawala wa sheria unahitaji
kuzingatia mgawanyo wa madaraka
katika mihimili mikuu ya dola yaani
Serikali, Bunge na Mahakama.
Kutenganishwa huko hakuna maana
kuwa madaraka hayo yanatumiwa
visivyostahiki.
Mahitaji mengine ya uwepo
wa utawala wa sheria ni kuwepo
mahakama isiyopendelea upande

wowote na iliyo huru ambayo
ndio kimbilio la mwisho katika
kutenda haki, kutatua migogoro
na kuhakikisha kuheshimiwa kwa
sheria.
Mahakama ziwe huru na zisiwe na
sindikizo kutoka mihimili mengine
ya dola, ziamuwe kwa mujibu wa
sheria na si chochote kingine. Hii
ina maana kwanza lazima ziwe huru
na kuepukana na kushawishiwa.
Majaji lazima waheshimu kanuni
za utendaji, uadilifu wa kiueledi na
kuwajibika katika utoaji wa hukumu
kwa njia ya haki.
Katika utawala wa sheria
kutopendelea upande wowote kwa
jaji au hakimu ni jambo la msingi
kama pande husika zina sababu ya
kutia shaka kuwa jaji anapendelea
wana fursa ya kumpinga. Matokeo
yake ni kuondoshwa katika kesi hizo.
Ama kwa upande mwengine jaji au
hakimu ana uwezo wa kujiondoa
katika kesi hiyo kama ana uhusiano
na mmoja wa mlalamikaji.
Ili nchi iwe inaheshimu
utawala wa sheria ni lazima sheria
ziwe zenye kuwahusu watu wote
na zisizobagua. Huo ndio Utawala
Bora.

