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Bodi ya Wahariri

Maoni ya Mhariri

MHARIRI MKUU
Ndugu Yakout Hassan

TAREHE 16 Disemba, 2019
tuliadhimisha siku ya maadili hapa
Zanzibar. Moja ya shughuli zilizopamba
maadhimisho hayo ni kongamano la
kitaifa la Utawala Bora. Lilikuwa ni
kongamano la aina yake ambalo lilivutia
zaidi ya washiriki mia tano. Kulikuwa
na mada mbalimbali zilizotolewa na
wataalamu ambazo zina mnasaba na
maswala ya Utawala Bora katika nyanja
za kijamii, kiuchumi na hata za kidini.
Kama kawaida, kongamano hilo
lilitoka na maazimio ambayo yatahitaji
kufanyiwa kazi. Nitaizungumzia mada
iliyohusu tahadhari ya moto ambayo
ilieleza kwamba suala la kujikinga na
moto ni la kila mmoja wetu kuanzia
Ofisa Mkuu hadi mlinzi au mwananchi
wa kawaida. Kwa maana hiyo kila
mtu aliyomo ndani ya Ofisi anapaswa
kuelewa jinsi gani anaweza kukabiliana
na tukio lolote la dharura na uwezo wa
kutumia vifaa vya huduma ya mwanzo
vya Zimamoto. Jukumu la msingi ni
kuchukua tahadhari za mapema kuzuia
moto kwa kuhakikisha vifaa vinakuwepo
wakati wote.
Kukosekana kwa vifaa vya tahadhari
na matumizi yake, mipango ya dharura,
mazoezi ya kujiokoa na mafunzo
ya usalama wa moto kunayaweka
majengo yetu katika hatari na mara
moja yanaweza kusababisha majanga
makubwa yanayoweza kuhatarisha
maisha na mali za taifa.
Sote tunaelewa kwamba ndani ya
majengo hayo kuna maisha ya watu wale
wanao fanyakazi kila siku na wanaofika
kupata huduma mbali mbali. Hivyo
linapotokezea tukio la dharura bila ya
kuwa na vifaa na mipango madhubuti ya
kukabiliana na hali hii maafa makubwa
yanaweza kutokea. Aidha ndani ya
majengo ya Serikali kuna kumbukumbu
muhimu za wafanyakazi na za maswala
mengine mbali mbali ya kiofisi. Hivyo
iwapo hadhari za moto na majanga
mengine hazitakuwepo kumbukumbu
zote hizo zinaweza kupotea ndani ya
sekunde chache tu.
Hali ilivyo sasa ni kwamba wengi
wetu tuliopo maofisini tunadhani
vifaa vya kuzimia moto ndani ya ofisi
zetu havituhusu na kwamba ni vya
wazimamoto au vinawahusu waangalizi
wa Ofisi katika taasisi au sehemu
yoyote husika, hivyo huviacha mpaka
vikamaliza muda wake na mara nyingi
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kuvitelekeza kwenye maghala bila
kuvitumia ipasavyo. Kumeshatokea
matukio ya baadhi ya wafanyakazi
kuchezea vifaa hivyo na kuviharibu kwa
kuruhusu madawa yaliyomo ndani ya
vifaa hivyo kuvuja au kutoka pasipo na
haja ya dharura.
Kipindi kirefu ujenzi wa majengo
ya Serikali haukuzingatia usalama wa
moto na hivyo yalikosa miundombinu
ya dharura kama vile njia mbadala za
kutokea wakati wa dharura, njia za
kukimbia wakati wa kujiokoa na kukosa
miito ya kujulisha dharura ya moto. Hali
hii inayaweka majengo hayo katika hali
hatari ya kiusalama wa moto na hivyo
kuwaweka wanaokuwemo ndani ya
majengo hayo katika hatari iwapo moto
utatokea.
Hali kama hii bado ipo katika baadhi
ya hata yale majengo mapya. Majengo
yanayotumika kama Ofisi za Serikali
mengi yao yanakosa njia za kutokea
wakati wa dharura pia kumbi (corridor)
zake ni nyembamba. Inapotokea kundi
la watu kutaka kupita kwa wakati mmoja
huwa shida na mkanyagano hutokea na
kusababisha maafa.
Kwa mnasaba huo tunapaswa kila
mmoja wetu kuchukua tahadhari,
kama
maazimio
ya
kongamano
hilo yalivyotolewa, kwa kuhakikisha
kwamba taasisi za umma zinasimamia
miundombinu ya kuzuia majanga ya
moto kwa kuweka vifaa vya kuzimia
moto katika majengo ya Ofisi zao.
Aidha, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi
kishirikiane na viongozi wa taasisi
mbali mbali kukagua mara kwa mara
miundombinu na vifaa vya uzimaji wa
moto ili kujikinga majanga ya moto
yasitokee na endapo yakitokea ziweze
kuyakabili kwa haraka na kwa uelewa
sahihi.
Pia Kikosi cha Zimamoto na Uokozi
kishirikiane na viongozi wa taasisi mbali
mbali kuwapatia elimu ya kujikinga na
moto na umuhimu wa kuweka vifaa
vya usalama vya kuzima moto katika
taasisi hizo, wakati Ofisi ya Rais Tawala
za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara
Maalum za SMZ ikiratibu na kutekeleza
mpango maalum wa utoaji elimu ya
tahadhari za moto kwa wananchi. Kwa
kutekeleza hayo, tunaamini kwamba
yatakapotokea majanga ya moto athari
zake hazitokuwa kubwa na zitaweza
kutatuliwa kwa urahisi.

Tamko la Mheshimiwa Waziri
OFISI ya Rais Utumishi wa
Umma na Utawala Bora imepewa
jukumu la kusimamia utekelezaji
wa masuala ya utumishi wa umma
na utawala bora hapa Zanzibar.
Katika kipindi cha miaka tisa ya
uongozi wa Rais wa Zanzibar na
Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
yaani 2010/2011 hadi 2018/2019
imetekeleza majukumu yake kwa
ufanisi mkubwa.
Majukumu
yaliyotekelezwa
kwa ufanisi katika kipindi hicho ni
kutayarisha Sera ya Menejimenti
ya Utumishi wa umma ya 2010,
Sheria ya Utumishi wa Umma
Namba 2 ya 2011 na Kanuni
za Utumishi wa Umma za 2014
ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa
mageuzi ya msingi katika utumishi
wa umma.
Katika utekelezaji wa majukumu
yake, Wizara imepata mafanikio
mengi ikiwemo
uimarishaji
wa maslahi ya watumishi na
kupandisha
mishahara
ya
watumishi wa umma mara nne.
Mwaka 2011 kima cha chini cha
mshara kiliongezwa kwa asilimia
25 kutoka shilingi 100,000 hadi
shilingi 125,000. Mwaka 2013,
Serikali ilipandisha tena mshahara
wa kima cha chini kutoka shilingi
125,000 hadi shilingi 150,000
sawa na ongezeko la asilimia 20.
Kutokana na mapenzi iliyonayo
kwa watumishi wa umma, mwaka
2015 Serikali chini ya Rais wa
Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza
la Mapinduzi, Dk. Ali Mohamed
Shein, ilifanya mazingatio maalum
ya marekebisho ya mishahara kwa
watumishi wenye uzoefu wa miaka
15 na zaidi kwa kupewa nyongeza
mbili na ya tatu ya uzoefu wa kazi.
Marekebisho makubwa yalifanywa
2017, pale Serikali ilipopandisha
kima cha chini cha mshahara
kwa asilimia 100 kutoka shilingi
150,000 hadi shilingi 300,000.
Wakati tunaadhimisha miaka 56
ya Mapinduzi matufuku ya Zanzibar,
Serikali
imeendelea
kufanya
marekebisho ya mshahara kwa
Maafisa Utumishi, Wakurugenzi
wa Halimashauri na Mabaraza ya
Miji na kutoa muongozo juu ya
stahiki za watumishi wanaoteuliwa

na Mawaziri kwa mujibu wa sheria
zinazosimamia taasisi husika. Pia
imefanya mabadiliko ya posho
mbali mbali kwa watumishi wa
umma na viongozi wa Serikali
zikiwemo posho za mawakili,
waendesha mashtaka, maafisa
sheria, wakuu wa vitengo, wakuu
wa divisheni na posho la kujikimu
kwa safari za kikazi za ndani na
nje ya nchi.
Aidha
Serikali
inajivunia
kuimarisha mafao ya uzeeni
kwa wananchi na wastaafu wa
utumishi wa umma, mazingatio ya
kimaslahi kwa wateule wastaafu
wa Mheshimiwa Rais, kuanzishwa
na kutolewa pensheni jamii kwa
wazee waliofikia umri wa miaka
70 na kuendelea ya shilingi
20,000 kwa mwezi pamoja na
kukamilisha mfumo wa malipo
wa mashirika ya umma na taasisi
zinazojitegemea. Mfumo huu wa
malipo wa mashirika ya umma na
taasisi zinazojitegemea umeanza
kutekelezwa tokea Oktoba 2019.

Mbali ya kuanzisha taasisi za
kusimamia Utawala Bora kama
ZAECA, Ofisi ya Mkurugenzi
wa Mashtaka, Tume ya Maadili
ya Viongozi wa Umma, Ofisi
ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu
wa Hesabu za Serikali, Ofisi ya
Mkaguzi wa Ndani wa Hesabu za
Serikali na Mamlaka ya Manunuzi
na Uondoaji wa Mali za Umma,
Serikali imechukua juhudi za
ujenzi wa majengo mapya ya ofisi
za Serikali ili wafanyakazi wafanye
kazi katika mazingira mazuri.
Pia katika kipindi cha miaka
56 ya Mapinduzi,
Serikali
imeanzisha na kuimarisha mifumo
ya teknolojia ya habari (TEHAMA)
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katika utumishi wa umma na
kuanzishwa Tume mbalimbali za
Utumishi pamoja na Kamisheni
ya Utumishi wa Umma. Tume ya
Utumishi Serikalini katika kipindi
cha Septemba 2011 hadi Juni
2019 imeajiri watumishi 16,675.
Haya ni baadhi tu ya mafanikio
ambayo Serikali kupitia Ofisi
ya Rais, Utumishiwa Umma na
Utawala Bora inajivunia.
Kwa
mwaka
wa
fedha
2019/2020, Wizara inaendelea
kutekeleza majukumu yake ya
msingi ikiwemo kufanyia mapitio
Sheria ya Utumishi wa Umma
Namba 2 ya mwaka 2011 pamoja na
kanuni zake, mageuzi ya utumishi
wa umma awamu ya pili, kutanua
wigo wa takwimu za watumishi
hadi kwenye Mashirika, Mamlaka
na Taasisi zinazojitegemea ili
kuimarisha upatikanaji takwimu
sahihi za watumishi na kuingiza
Mashirika, Mamlaka na Taasisi
zinazojitegemea katika mfumo wa
malipo wa serikali kuu ili kujenga
uwiano.
Licha ya mafanikio hayo, bado
kuna changamoto katika sekta ya
Utumishi wa Umma, ikiwemo sheria
na kanuni za utumishi wa umma
kutotosheleza mahitaji. Nyengine
ni kuchelewa kupatikana vyeti vya
kuzaliwa katika ofisi za matukio
ya kijamii na msongamano katika
upatikanaji wa huduma za benki
hususan siku za mwisho wa mwezi.
Kuwepo kwa uelewa mdogo kwa
watumishi na watendaji wa Serikali
juu ya sheria, kanuni na miongozo
inayosimamia utumishi wa umma,
muamko mdogo katika matumizi
na upatikanaji wa TEHAMA ni
miongoni
mwa
changamoto
zilizopo.
Katika kipindi hiki cha miaka 56
ya Mapinduzi, Wizara inatoa wito
kwa wafanyakazi wote wa taasisi
za serikali kuendelea kufanya
kazi kwa uzalendo, kuongeza
uwajibikaji na kutojiingiza katika
vitendo
vinavyokiuka
maadili
ya utumishi wa umma ikiwemo
rushwa na uhujumu uchumi na
kuacha kufanya kazi kwa mazoea
ili lengo la kuifanya Zanzibar kufikia
uchumi wa kati liweze kufikiwa.

Tufuate nyayo za Dk. Shein katika
kuimarisha Utawala Bora

Na Said Mussa

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dk. Ali Mohamed Shein akipokea Tunzo ya .......
............................................ kutoka kwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na Utawala Bora Mheshimwa
Mwalimu Haroun Ali Suleiman

MTOTO hufuata kichogo cha
mleziwe; ndivyo tunavyosema
Waswahili na ndivyo ilivyo.
Tunasema hivi tukiamini kwamba
mlezi ndiye anayemfunza mtoto
na kwa hivyo mtoto huyachukua
yale anayofunzwa na kuiga
yale anayomwona mlezi wake
akiyafanya. Kwa hivyo ni jukumu
la mlezi kufanya matendo mema
ili mtoto amleaye afuate mema
ya mlezi wake. Ndivyo alivyofanya
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti
wa Baraza la Mapinduzi Dk. Ali
Mohamed Shein katika kutenda
na
kutuelekeza
Wazanzibari
kuimarisha misingi ya Utawala
Bora hadi jamii kumtunukia tunzo
ya heshima ya Utawala Bora.
Ilikuwa ni vifijo na nderemo
wakati Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais

Utumishi wa Umma na Utawala
Bora Mheshimwa Mwalimu Haroun
Ali Suleiman alipomtunuku Rais
Dk. Shein tunzo ya heshima
iliyotolewa na Ofisi hiyo kwa
kutambua na kuthamini mchango
mkubwa wa Rais katika kusimamia
na kuwa mwanzilishi wa taasisi za
Utawala Bora kwa mafanikio.
Ni ukweli kwamba Dk. Shein
amekuwa ni mwanzilishi, muumini
na mkereketwa wa maswala ya
Utawala Bora na hivyo amekuwa
siku zote akitekeleza kwa kauli
na vitendo misingi ya Utawala
Bora.
Wanaofuatilia
hotuba
na kauli nyingine za Dk. Shein
watakubaliana nami kwamba
katika mikutano au mazungumzo
rasmi
anayoyafanya
hakosi
kugusia maswala ya Utawala
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Bora angalau mara moja katika
kila mikutano mitatu; na hapa
nimesema angalau.
Akizungumzia utumishi na
hamasa za Rais katika maswala
ya Utawala Bora, Mwalimu Haroun
alielezea uzoefu wa Rais Shein
katika uwanja huo. “Utawala Bora
uliasisiwa rasmi na Rais wa Awamu
ya sita Mhe. Dkt. Amani Abeid
Karume mara tu alipochaguliwa
mwaka 2000 kwa kuunda Wizara
ya Nchi Afisi ya Rais Katiba na
Utawala Bora. Baada ya kuundwa
kwa Wizara hiyo, Mheshimiwa
Karume alikuteua kuiongoza”,
alimueleza Dk. Shein katika kilele
cha maadhimisho ya siku ya
maadili na Kongamano la Utawala
Bora zilizofanyika katika Sheikh
Idris Abdul Wakil.

Mheshimiwa Rais amekuwa
mfano katika kuimarisha misingi
ya Utawala Bora na amekuwa
akifanya
juhudi
mbalimbali.
Katika kufanya juhudi hizo,
mambo mengi yamefanyika chini
ya usimamizi wake tangu akiwa
Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Katiba
na Utawala Bora hadi kuwa Rais
wa Zanzibar na Mwenyekiti wa
Baraza la Mapinduzi. Juhudi
ambazo amekuwa akizichukua ni
pamoja na kuonesha kwa vitendo
na kauli jinsi anavyoheshimu
misingi ya Utawala Bora na ndiko
kunakomfanya kuwa kigezo katika
kuimarisha utawala Bora.
Miongoni mwa juhudi ambazo
zimeleta mafanikio makubwa ni
pamoja na kuanzishwa kwa Idara
inayosimamia
Utawala
Bora.
Idara hii tangu kuanzishwa kwake
imejizatiti kuimarisha na kuratibu
uimarishaji wa misingi ya Utawala
Bora. Inahakikisha kwamba jamii
ya Zanzibar inakuwa na uelewa
mpana wa dhana ya Utawala Bora.
Inafanya hivyo kwa kutumia njia
mbalimbali zikiwemo za kuelimisha
wananchi kupitia mikutano ya

hadhara, semina, makongamano
pamoja na kuvitumia vyomba vya
habari kutoa taaluma. Pamoja
na hayo, inafanya tathmini ya
utekelezwaji wa misingi ya Utawala
Bora kupitia wizara na taasisi zake
pamoja na kufuatilia utekelezwaji
wa maagizo ya Serikali.
Kuanzishwa kwa Ofisi ya
Mkurugenzi
wa
Mashtaka
ni mafanikio mengine. Ofisi
hii
imeubadilisha
mfumo
uliokuwepo
awali
ambapo
mashtaka
yaliendeshwa
na
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu. Hili
limeondosha ile dhana na wasiwasi
kwamba kwa kuwa Mwanasheria
Mkuu, kwa hadhi yake ya kuwa
mjumbe wa Baraza la Wawakilishi,
anakuwa ni mwanasiasa na hivyo
anaweza akaegemea upande
wa kisiasa katika kuendesha
mashtaka; ingawa hiyo inaweza
ikawa ni dhana tu. Aidha Ofisi hii
imeondoa utaratibu uliokuwepo
zamani wa mashtaka kuendeshwa
na Polisi huku wakiwa ndio
wanaofanya upelelezi katika kesi
ambazo wao wanaziendesha.
Hatua hii imechapuza kasi ya
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uendeshaji wa kesi na kwa kiasi
sasa kesi zinaendeshwa kwa
haraka.
Kuimarishwa kwa Ofisi ya
Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa
Hesabu za Serikali ilikuwa ni hatua
nyengine ya mafanikio katika sekta
ya Utawala Bora mwanzoni mwa
miaka ya 2000. Itakumbukwa
kwamba Ofisi hii awali ilikuwa
chini ya Wizara inayosimamia
Fedha kwa masuala ya kisera
na bajeti, jambo ambalo liliipa
ugumu kusimamia kwa ufanisi
udhibiti wa matumizi ya fedha na
ukaguzi. Hoja zilizojengwa na Dk.
Shein wakati huo akiwa Waziri
zilimshawishi Dkt. Karume kuiweka
Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi
Mkuu wa Hesabu katika wizara
inayosimamia Utawala Bora.
Tume ya Haki za Binadamu
na Utawala Bora ya Jamhuri ya
Muungano iliyoundwa kwa mujibu
wa Sheria namba 7 ya mwaka
2001, awali ilikuwa inafanya
kazi Tanzania Bara tu. Baada ya
kuundwa kwa wizara ianyosimamia
Utawala Bora, Tume hiyo ilipewa
mamlaka, kwa mujibu sheria ya

Zanzibar namba 12 ya mwaka
2003, kufanya kazi zake hapa
Zanzibar. Haya nayo ni mafanikio
makubwa.
Baada
ya
Dk.
Shein
kuchaguliwa kuwa Rais wa
Zanzibar alisimamia kwa umakini
mkubwa harakati za kuimarisha
Utawala Bora kwa kutunga sera
ya Utawala Bora na kuanzisha
taasisi muhimu katika sekta hii.
Taasisi ya kwanza ni Mamlaka ya
Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa
Uchumi ambayo kwa sasa wengi
wetu tunaijua kwa urahisi kwa
jina la ZAECA. Kuanzishwa kwa
ZAECA kumeamsha ari na hamasa
za kupambana na rushwa na
uhujumu uchumi hapa visiwani.
ZAECA imepiga hatua katika
kupambana, na hivyo kuzuia
rushwa na uhujumu wa uchumi
kwa kiwango cha kuridhisha.
Juhudi hizo zinaendelea ili siku
moja Zanzibar tujivunie kuona
rushwa imepungua kwa kiwango
kikubwa kama sio kumalizika
kabisa. Inafanya hivyo kwa kutumia
mbinu
mbalimbali
zikiwemo
kuinua uelewa wa wananchi

kuhusu masuala ya rushwa,
kuhamasisha wananchi kuripoti
vitendo vya rushwa na kuchukua
hatua za kuchunguza tuhuma na
malalamiko yanayaotolewa kuhusu
vitendo vya rushwa vinavyofanywa
iwe serikalini au katika jamii.
Utakumbukwa Mkakati wa ZAECA
wa
kuwarahisishia
wananchi
kuripoti vitendo vya rushwa kwa
kupiga simu ya siri namba 113.
Ni jambo la dhahiri kwamba
maadili ya viongozi ni muhimu
sana katika jamii iliyostaarabika
kama yetu; kwani watu waliopewa
dhamana ya uongozi ni lazima
wawe na maadili mema ili
kutoa taswira njema kwa jamii
wanayoiongoza.
Umuhimu
wa maadili ndio uliopelekea
kuanzishwa Tume ya Maadili ya
Viongozi wa Umma ili utendaji wa
waliopewa dhamana ya kuongoza
ufanywe kwa misingi ya maadili.
Hatua hii ya mafanikio katika
kuimarisha Utawala Bora imefikiwa
wakati Dk. Shein akiwa ndiye
kiongozi muanzilishi wa juhudi
za kuimarisha Utawala Bora kwa
namna moja au nyingine; kwa

hivyo amekuwa mlezi kwa jamii ya
Wazanzibari na hivyo kuiongoza
kwa moyo wake wote akitarajia
Wazanzibari
wayafuate
yale
anayoyaamini na kuyatenda kwa
moyo wake wote.
Juhudi hizo ndizo zilizoipelekea
Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma
na Utawala Bora kumtunukia tunzo
ya heshima. Wakati akimtunukia
tunzo hiyo, Mheshimiwa Haroun Ali
Suleiman alisema, “Wizara ya Nchi
Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na
Utawala Bora inaomba kukutunikia
tunzo ya heshima kwa kutambua
na kuthamini
mchango wako
mkubwa wa kusimamia na kuwa
mwanzilishi wa taasisi za Utawala
Bora Zanzibar kwa mafanikio”.
Tunzo hiyo ya heshima, kama
alivyosema Mheshimiwa Haroun
kwa usahihi kabisa, inastahili
kuwa kwa wino wa dhahabu si
vyenginevyo.
Naam, kama hivyo ndivyo
ilivyo, tunastahiki na tunapaswa
kufuata nyayo za mlezi wetu
kama tunavyosema Waswahili
kwamba mtoto hufuata kichogo
cha mleziwe.

Utekelezaji wa agizo la Serikali utaleta ufanisi
iwapo changamoto zilizopo zitatatuliwa
Na Wahida Saleh
UTAWALA Bora ni pamoja
na kuwa na mikakati inayoelekea
katika mageuzi yenye tija kwa jamii
kwa kuwa na uwazi unaosaidia
kuimarisha uchumi na kupunguza
mianya ya rushwa; vitu ambavyo ni
muhimu kwa maendeleo ya jamii
na taifa kwa jumla. Mikakati hiyo ni
pamoja na kufuatilia utekelezaji wa
maagizo yanayotolewa na viongozi
wa nchi na hatimae kutathmini
mafanikio yaliyopatikana kutokana
na magizo hayo.
Tunapozungumzia neno agizo
huwa tunamaanisha kuwa ni
amri ya kumtaka mtu kufanya
jambo. Jambo ambalo kulitekeleza
kwake huwa ni hiari au lazima.
Hii hutofautiana kutoka sehemu

Maofisa wa Idara ya Utawala Bora wakipata maelezo kutoka kwa watendaji wa karakana
kuu ya Serikali wakati walipotembelea karakana hiyo iliyopo Chumbuni Mjini Unguja
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moja kwenda nyengine kulingana
na ukubwa wa kimamlaka wa
mtoaji au taasisi iliyotoa agizo hilo.
Maagizo ya lazima huwa ni amri kuu
inayomlazimu mtendaji, kiongozi au
mwananchi aliyechini kiutendaji au
kimamlaka ya yule aliyetoa agizo
hilo, hivyo ni wajibu kwao kulifanyia
kazi agizo hilo pasi na hiari.
Katika upimaji wa maagizo
hayo kuna hatua zinazochukuliwa
ili kubaini kuwa utekelezaji wa
agizo hilo utaleta ufanisi na tija
kwa serikali. Hatua hizo ni pamoja
na kuwa na malengo makini na
yanayopimika; kutoa huduma kwa
ubora na uharaka; kufanya tathmini
ya utekelezaji wa malengo ili kubaini
mafanikio na changamoto; kuweka
matumizi mazuri ya rasilimali fedha
na watu na kufuata sheria na
taratibu za kiutumishi.
Katika uchambuzi wa makala hii
tutazungumzia agizo la lazima la
Serikali lililotolewa na Ofisi ya Rais na
Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
la tarehe 16 Machi 2018 katika
barua yenye kumbukumbu namba
BLM/30/M/C.7/VOL.VII/107. Agizo
hilo linahusiana na utengenezaji wa
gari za Serikali ya Mapindunzi ya
Zanzibar ambalo liliagiza kwamba,

gari zote za Wizara, Taasisi na Idara
za SMZ zinazohitaji matengenezo
kupelekwa karakana kuu Chumbuni
Zanzibar.
Kwa
maana
hiyo,
utekelezaji wa amri hii unalenga
zaidi kuleta ufanisi na tija kwa
Serikali na kupunguza mianya ya
rushwa ili kupelekea maendeleo
kwa jamii na taifa kwa jumla.
Mwandishi wa makala hii alipata
nafasi ya kufanya mahojiano na
maofisa usafiri, madereva na
watendaji kutoka katika Wizara ya
Afya; Wizara ya Kilimo, Maliasili,
Mifugo na Uvuvi; Wizara ya Elimu na
Mafunzo ya Amali na Ofisi ya Rais na
Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
kwa lengo la kutaka kufahamu
kuhusu utekelezaji wa agizo hilo.
Taasisi zote zimelipata agizo hilo
lakini utekelezaji wake umekuwa na
changamoto mbali mbali ambazo
zimeelezwa na watendaji kutoka
wizara hizo. Changamoto hizo ni
pamoja na ukubwa wa gharama za
utengenezaji wa gari; yaani malipo
ndani ya karakana kuu ni makubwa
ukilinganisha na mafundi wa nje,
ucheleweshaji
wa
upatikanaji
wa huduma, upotevu wa vifaa,
kutokuwa na duka maalum la vifaa
(vipuri) na urasimu. Hata hivyo
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kuna baadhi ya taasisi zinatekeleza
agizo hilo japo kuna changamoto na
baadhi hawatekelezi. Ufafanuzi wao
ni kama ufuatavyo:
Afisa Usafiri kutoka Wizara ya
Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi
ndugu Ahmada Khatib Shaaban
alisema kuwa wanatekeleza agizo
hilo kwa asilimia mia moja kwani
wao wameshawapeleka mafundi
wao Karakana Kuu kama agizo
hilo lilivyowataka kufanya. Hata
hivyo msemaji huyo alieleza
kuwa wao hupeleka magari yao
katika Karakana Kuu kwa ajili
ya matengenezo lakini kuna
changamoto mbali mbali ambazo
zinakwaza ufanisi wa agizo hilo.
Mtendaji kutoka Wizara ya Elimu
na Mafunzo ya Amali ndugu Kame
Khamis Haji amesema kuwa wizara
yao haipeleki gari zao Karakana Kuu
kwa sababu wizara inayo karakana
yake na ikitokea gari imeshindwa
kutengenezwa hapo hupelekwa
katika Chuo cha Ufundi Mbweni
ambacho kipo chini ya wizara hiyo.
Nao ndugu Muombwa Mwita
ambaye ni Afisa Usafiri na Msaidizi
wake Ndugu Ramadhan wa Ofisi
ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza
la Mapinduzi wamesema kuwa ofisi

yao haipeleki gari zake Karakana Kuu
kutokana na kuwa na mafundi wao
jambo ambalo linapunguza gharama
za
utengenezaji.
Wamesema
pia kwamba wao wanahudumia
viongozi wakuu kwa hivyo gari zao
zinakuwa na usiri katika kuzifanyia
matengenezo na huwa zinahitajika
muda wowote; hiyo si vyema
zikafanyiwa matengenezo katika
sehemu nyengine.
Kwa upande wa Wizara ya
Afya ndugu Ali Nassor Amour
ambaye ni Afisa Usafiri akiwa na
masaidizi wake ndugu Hassan
Mkuya
Salum
wamesema
kuwa wizara yao haipeleki gari
zinazohitaji matengenezo katika
Karakana Kuu kwa sababu wizara
yao inayo karakana yake iliyopo
Mombasa na ina mafundi wazoefu
na wanapatikana muda wowote
wanapohitajika, jambo ambalo
linarahisisha upatikanaji wa huduma
kwa wakati na kwa urahisi.
Mwandishi alitaka kujua kwa
nini utekelezaji wa agizo hili
unasusua; hivyo alifunga safari ya
kwenda kujionea mwenyewe kwa
macho yake nini kilichopo katika
Karakana Kuu kinachokwamisha
utekelezaji wa agizo hili. Katika
safari hiyo alizungumza na Ndugu
Yussuf M. Ali ambae ni Kaimu

Mkuu wa Karakana Kuu na ndugu
Juma Haji Abdalla ambaye ni
Fundi Mkuu. Walisema kuwa
utekelezaji wa agizo hili ni mdogo
kwa baadhi ya taasisi kutokana na
changamoto mbali mbali ambazo
tayari zimeshawasilishwa sehemu
husika kwa ajili ya kuzitafutia
ufumbuzi. Changamoto hizo ni
pamoja na upungufu wa vifaa vya
kutendea kazi na uchakavu wa
jengo. Vifaa havitoshelezi, jambo
ambalo linapelekea kutokufanya
kazi kwa ufanisi. Hii inamaanisha
kuwa Karakana Kuu ya Serikali ina
upungufu wa vifaa napia haiko
katika mazingira mazuri ya kufanyia
kazi kwa ufanisi.
Kuna tatizo la uhaba wa
wafanyakazi hasa mafundi ambao
ndio nguzo ya taasisi hii na tatizo la
ukosefu wa mafunzo. Kuwepo kwa
wafanyakazi wa kutosha na utoaji
wa mafunzo ni kiungo kikuu katika
utendaji kazi wa taasisi kwani vitu
hivi ndio silaha muhimu inayopima
utoaji wa huduma nzuri kwa wateja
au wahusika.
Changamoto nyingine ni uwekaji
wa magari kwa muda mrefu
usiokuwa na utaratibu ndani na
nje ya banda la Karakana. Gari
za watu binafsi na za Serikali
hutengenezwa hapo. Utaratibu
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uliowekwa ni kwamba malipo
yanafanywa mwanzo kabla ya
kupata
huduma.
Ikumbukwe
kwamba mfumo wa malipo kwa
gari za Serikali ni lazima ufuate
taratibu za Serikali, hivyo hutokezea
gari moja kukaa karakana zaidi ya
mwezi mmoja kabla ya kufanywa
malipo. Mbali na kusubiria taratibu
za malipo kukamilika, pia kuna
muda utakaotumika kutengeneza
gari husika.
Kutokuwa na akaunti maalum
kwa ajili ya malipo ya matengenezo
ya magari katika Karakana Kuu ni
chanagamoto nyingine. Malipo ya
kazi katika Karakana Kuu hufanyika
ndani wizara inayosimamia taasisi
hiyo, hivyo Karakana Kuu haina
bajeti maalum kwa uendeshaji wa
ofisi yake. Mapato yaliyotarajiwa
kuiimarisha karakana huingizwa
wizarani na kuifanya karakana
kusubiri mgao au ruzuku kutoka
katika wizara inayoisimamia.
Kukosekana utaratibu mzuri
wa huduma kwa wateja karakana
kuu
kunapelekea
usumbufu
wakati wa kupeleka gari kwa ajili
ya matengenezo. Mfano hapana
watu wa mapokezi wanaozisajili
gari zinazoingia na kutoka na
badala yake hufanywa na mafundi
wenyewe. Hii hupelekea mteja

kukosa amani juu ya usalama wa
gari yake.
Kutofanya kazi katika siku za
mapumziko na mwisho wa wiki na
hivyo wafanyakazi hawapangiwi
zamu. Hii ni changamoto nyengine
kwani iwapo gari itahitajika siku za
mapumziko inakuwa ni usumbufu
kupatikana hasa ikitiliwa maanani
kwamba kuna gari zinatakiwa
kufanya kazi hata siku za mapumziko
na mwisho wa wiki kama vile gari za
kubebea wagonjwa.
Baada ya kutolewa kwa agizo
la Serikali la kuzitaka gari zote
zipelekwe Karakana kuu kwa ajili
ya huduma ya matengenezo,
Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na
Usafirishaji ilichukua hatua mbali
mbali kwa lengo la kuitengeneza
karakana hiyo. Hatua hizo ni
pamoja na kutayarisha tangazo la
kisheria (legal Notice) ambalo bado
lipo kwa Mwanasheria Mkuu wa
Serikali kwa hatua zaidi, kutenga
fedha kwa ajili ya ununuzi wa vipuri
ambapo shilingi milioni mia nne
(400,000,000) zimetengwa kwa
ajili ya ununuzi wa vipuri hivyo na
kuweka lengo la kuifanya Karakana
Kuu kuwa Wakala wa Serikali ili
iendane na hadhi ya agizo hilo
pamoja na kumpeleka fundi mkuu
nje ya nchi kufanya tathmini ya
vifaa vinavyohitajika.
Baada ya mahojiano hayo na
changamoto zilizotolewa na pande
zote mbili imeonekana kuwa hakuna
lisilowezekana katika utekelezaji
wa agizo hili. Kilichobainika ni
kuwa kuna usimamizi mdogo wa
maagizo ya viongozi na kukosekana
ufuatiliaji wa maagizo yanayotolewa
na viongozi. Watendaji, pia,
wanatakiwa kuheshimu na kufuata
maelekezo ya viongozi ili kupata
ufanisi na tija. Ufanisi na tija
ni nyenzo muhimu sana katika
kuimarisha Utawala Bora kwani
utekelezaji
wake
unarahisisha
kufikia malengo yaliyopangwa,
kwa wakati na kuzingatia gharama
nafuu. Ni vyema kwa kila mtu
kuhakikisha kwamba anatimiza
wajibu wake kwa ufanisi mkubwa ili
kuimarisha Utawala Bora nchini.

Tuzifanye haki za wafanyakazi
ziwe shauku ya uwajibikaji

Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na Utawal Bora Zanzibar Mh. Haroun Ali
Suleiman akitoa hotuba yake kwenye siku ya utumishi katika ukumbi wa Idriss Abdul Wakil
Kikwajuni Zanzibar

NI kawaida kwa taasisi za
Serikali kuandaa maadhimisho,
makongamano na semina kwa
watendaji ambazo huamsha ari
ya uwajibikaji katika utekelezaji
wa majukumu. Maazimio ya vikao
hivyo hupelekea utekelezaji mzuri
wa misingi ya Utawala Bora.
Tarehe 2 Julai, 2019 Serikali
ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia
Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma
na Utawala Bora iliadhimisha Siku
ya Utumishi wa Umma kikanda
ambapo mgeni rasmi alikuwa
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti
wa Baraza la Mapinduzi Dk. Ali
Mohamed Shein.
Hii ni mara ya kwanza kwa
Serikali yetu kuandaa sherehe za
namna hiyo ambazo zilifanyika
katika ukumbi wa Sheikh Idriss
Abdul Wakil. Kauli mbiu katika
maadhimisho hayo ilikuwa ni
“Matumizi ya TEHAMA, Uwajibikaji
na Ubunifu ndio chachu ya
Maendeleo
katika
kuimarisha
Utumishi wa Umma”
Akielezea maendeleo ya sekta ya
Utumishi wa Umma yaliyopatikana
chini ya uongozi wa Dk. Shein,
Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi
wa Umma na Utawala Bora Mwalim
Haroun Ali Suleiman alisema
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kuwa yapo mafanikio ya wazi na
mageuzi makubwa ya utumishi
wa umma yaliyofanyika kuanzia
mwaka 2010 hadi sasa. Miongoni
mwa mabadiliko hayo ni kuundwa
kwa Wizara kamili inayosimamia
na kuratibu masuala ya Utumishi
wa Umma Mwaka 2010. “Kufanyika
kwa tathmini juu ya hali ya Utumishi
wa Umma Zanzibar na kuandaliwa
Programu Maalum ya Mageuzi
ya Utumishi wa Umma Zanzibar
(Zanzibar Public Service Reform
Program pia ni moja ya mabadiliko
hayo,” alieleza Maalim Haroun.
Mafanikio mengine ni kutungwa
kwa sera, sheria na kanuni
zinazosimamia masuala ya utumishi
na utawala bora na kulinda maslahi
ya watumishi wa umma pamoja na
kusogezwa huduma kwa wananchi
kupitia mfumo wa Ugatuzi mwaka
2017.
Pamoja na hayo, Serikali
ya awamu ya saba pia imefanya
mabadiliko makubwa ya mishahara
kwa watumishi wa umma kuanzia
mwaka 2011 hadi mwaka 2017
ambapo iliongeza mshahara kwa
mara zisizo pungua tatu. Hali hii
imeleta faraja kwa watumishi
wa ngazi zote
na kupelekea
wafanyakazi wa kima cha chini

BAADHI ya Washiriki wa Semina ya Maadhimisho ya Siku ya Utumishi wa Umma Zanzibar wakimsikiliza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa
Baraza la Mapinduzi Mhe.Dk. Ali Mohamed Shein, akifungua semina hiyo katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdulwakil Kikwajuni Zanziba

kuongezewa
mshahara kwa
asilimia mia moja. Hali hiyo
imeonyesha mapenzi na nia njema
ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar
ya kuwapunguzia ukali wa maisha
wananchi wake na kuwafanya
wawe na moyo wakuitumikia nchi
yao na kuwatumikia wananchi kwa
maendeleo ya Taifa.
Sambamba na hayo
katika
kupambana na suala la ukosefu wa
ajira Serikali inatekeleza mpango
wa rasilimali watu wa miaka mitano
(5) kupitia Ofisi Kuu ya Utumishi
wa Umma ulioandaliwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa
Umma Namba 2 ya Mwaka 2011
kifungu cha 56. Kupitia utaratibu
huu, Tume ya Utumishi Serikalini
imeweza kuajiri jumla ya watumishi
16,675 kutoka mwaka 2011
hadi Juni 2019 katika fani mbali
mbali. Hizi ni jitihada za Serikali za
kukuza Utumishi wa Umma zinafaa
kupongezwa.
Kutungwa
kwa
Sera
ya
Utawala Bora ya mwaka 2011 ni
miongoni mwa mafanikio mengine
yaliyopatikana chini ya uongozi
wa Dk. Shein. Sera imeweka
muongozo wa kuimarisha misingi
ya Utawala Bora iwe katika utumishi

wa umma au katika asasi za kiraia.
Misingi hii imekuwa ikifafanuliwa
kwa wananchi kwa njia mbali mbali
kama vile semina, makongamano,
majarida, vipeperushi, elimu ya
uraia na hata vipindi vya redio na
televishen kwa lengo la kukuza
na kuimarisha utumishi kwa
maendeleo ya wanachi.
Kupitia vikao vinavyoendelea
kufanyika vya ufafanuzi wa misingi
ya Utawala Bora, imebainika kuna
malalamiko
yanayotolewa
na
washiriki wa vikao hivyo wakiwemo
watumishi wa umma na sekta
binafsi. Baadhi yao wanadai kwamba
haki zao haziheshimiwi wakati wa
utekelezaji wa majukumu. Vitendo
hivyo hufanywa ama na waajiri au
kupitia waajiriwa kwa waajiriwa.
Baadhi
ya
wafanyakazi
wamekuwa wakipigwa, kutukanwa,
kusimbuliwa,
kunyanyaswa,
kunyimwa stahiki zao, kusimangwa,
kudharauliwa na hata kubaguliwa.
Kupitia taswira ya maadhimisho
ya Siku ya Utumishi ni vyema
tukaizungumzia hali hii wakati
tukiamini Serikali yetu imekuwa
mstari wa mbele katika kuheshimu,
kukuza na kuendeleza haki za
wafanya kazi.
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Kwa
ufupi
tumzungumzie
mtumishi wa umma, haki na wajibu
wake pamoja na hatua za kinidhamu
zinazo paswa kuchukuliwa akiwa
ndani ya utumishi. Kwa mujibu
wa sheria ya Utumishi wa Umma
Namba 2 ya Mwaka 2011 kifungu
cha 3 mtumishi wa umma ni mtu
anayeshika nafasi au kukaimu
katika Afisi ya Utumishi wa Umma.
Afisi ya Utumishi wa Umma maana
yake ni utumishi ulio chini ya
udhibiti wa moja kwa moja wa
Tume ya Utumishi Serikalini, Tume
ya Utumishi ya Mahkama na tume
nyengine za utumishi zilizoundwa
kwa mujibu wa sheria.
Kwa upande wa Kanuni za
Utumishi wa Umma za mwaka
2014; kanuni ya 3 imemuelezea
mtumishi wa umma kuwa ni mtu
yoyote aliyeajiriwa katika Utumishi
wa Umma. Kanuni ya 5 (1) (a)
imefafanua zaidi kwa kusema kuwa
yoyote atakaye ingia katika Utumishi
wa Umma atalazimika kufunga
mkataba wa ajira kama unavyo
onekana katika kiambatanisho
‘C’cha kanuni za utumishi.
Kutokana na ufafanuzi huu
ni dhahiri kwamba Utumishi wa
Umma kwa mtumishi yoyote upo

BAADHI ya Washiriki wa Semina ya Maadhimisho ya Siku ya Utumishi wa Umma
Zanzibar wakimsikiliza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mhe.Dk.
Ali Mohamed Shein, akifungua semina hiyo katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdulwakil
Kikwajuni Zanzibar

kwenye mamlaka ya Serikali na sio
vyenginevyo. Si haki kwa mtumishi
kubaguliwa,
kunyanyaswa,
kudharauliwa au kukashifiwa wakati
wa utekelezaji wa majukumu yake.
Hii ni kutokana na kwamba ajira ya
mtumishi ni mkataba uliofungwa
baina yake na Serikali na sio mtu
mwengine.
Kwa namna hiyo viongozi
na wakuu wa taasisi walio chaguliwa
ama kuteuliwa na Serikali ndio
wenye mamlaka ya kuziendesha
na kuzisimamia taasisi wanazo
ziongoza kwa mujibu wa sheria na
kusimamia mwenendo wa kimaadili
wa mtumishi husika.
Kifungu cha 7 (1 na 2 a-c) cha
Sheria ya Utumishi kina sema
kwamba kila muajiriwa katika
Utumishi wa Umma atawajibika
kuzingatia muongozo wa kanuni za
maadili ya Utumishi wa Umma na
kanuni za maadili ya kitaalamu au
fani zilizowekwa maalum kwa ajili
ya taaluma au fani fulani. Muajiriwa
yeyote wa umma lazima awe
mwaminifu na mwenye uadilifu,
afanye kazi kwa tahadhari na bidii,
ampe kila mtu heshima na nidhamu
na asibughudhiwe.

Katika hali hii inathibitisha wazi
kwamba kitendo cha mtumishi wa
umma kutekeleza majukumu yake
kwa kufuata sheria na kufuata
maalekezo yaliyotolewa na kiongozi
wake ni haki yake. Kwa mantiki
hiyo, hatua ya kumfanya mtumishi
wa umma hahusiki na kazi za taasisi
ni kitendo cha kibaguzi na kinacho
pingana na sheria. Pia ifahamike
kwamba kila mtumishi wa umma
amepangiwa majukumu yake ya
kazi na anapaswa ayatekeleze kwa
mujibu wa sheria.
Kanuni ya 31 hadi 41 imeelezea
maadili ya watumishi wa umma.
Katika kanuni ya 35 inasema
kuwa mtumishi wa umma akiwa
katika kituo chake cha kazi au nje
atajiepusha na vitendo ambavyo
vinakiuka maadili ya jamii yakiwemo
ujeuri, matusi, na lugha chafu au
aina yoyote ya udhalilishaji wa
kijinsia ambao utapelekea ukiukwaji
wa Haki za Binadamu.
Kama ilivyo katika Katiba ya
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ibara ya 12 (2) na Katiba ya Zanzibar
kifungu cha 11(2) zinasema
“kila mtu anastahili heshima ya
kutambuliwa
na
kuthaminiwa
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utu wake.” Hivyo ni wajibu kwa
mtumishi wa umma kuyatekeleza
haya kwa nguvu zake zote; naye
anapaswa kupewa haki hiyo kwani
hizo ndizo haki za binadamu na huo
ndio Utawa Bora. Lugha za kejeli,
matusi na kumfananisha mtumishi
na mnyama sio Utawala Bora bali ni
upotoshaji wa maadili na ukosefu
wa nidhamu.
Kifungu cha 82 (1) (a na b)
cha Sheria ya Utumishi kimeelezea
mamlaka ya kinidhamu dhidi ya
mtumishi wa umma akiwemo mkuu
wa Idara, Mkuu wa taasisi au Katibu
Mkuu kwa makosa ya kinidhamu
kama yalivyo ainishwa katika
jadweli la kwanza na la pili. Hali
hii inathibitisha kwamba mtumishi
wa umma hakuachwa afanye
atakavyo. Serikali imeweka adhabu
maalum kwa mujibu wa makosa na
adhabu hizo zinasimamiwa na watu
maalum.
Hii inaonyesha Utumishi wa
Umma sio upinzani ule wa klabu
za Simba na Yanga wala sio mbuga
ya wanyama ya kwamba mwenye
nguvu afanye atakavyo wala si
upagazi, matusi kuyafanya ndio
faraja katika maeneo yao ya kazi.
Utumishi ni heshima watumishi wa
heshimiane. Nidhamu, sera, sheria
na kanuni zinahitaji kufuatwa.
Yakitekelezwa haya tumempa haki
yake mtumishi na huo ndio Utawala
Bora.
Kwa kuzingatia kauli mbiu ya
maadhimisho ya Siku ya Utumishi,
mada zilizo wasilishwa na maazimio
yaliyo fikiwa ni dhahiri kwamba
mtumishi wa umma kuitumikia nchi
yake ni wajibu wake.
Ni jukumu la kila taasisi
kuhakikisha
watumishi
wao
wanaelewa na kufuata sheria na
kanuni za utumishi ili waweze
kutekeleza
majukumu.
Hatua
hiyo itapelekea kulinda, kukuza
na kuimirisha haki za mfanya
kazi ambayo itajenga shauku ya
uwajibikaji na hivyo watumishi
wa umma kuacha kufanyakazi
kwa mazoea. Huo ndio Utawala
Bora. Zanzibar na Utawala Bora
inawezekana.

Makampuni yasaidie kuimarisha
maendeleo katika jamii zinazoizunguka
FALSAFA ya uwajibikaji wa
makampuni kwa jamii (Corporate
Social Responsibility) ni falsafa
ambayo imekuwepo kwa miaka
zaidi ya miaka 4,000 sasa. Msingi
mkuu wa falsafa ama dhana hii ni
kwamba mashirika ama makampuni
yanapaswa kuwajibika zaidi ya
malengo yake ya kupata au kukuza
faida katika biashara za mashirika
hayo. Mfano mzuri upo katika
sheria za kibiashara za Kiislamu
(Islamic law of Contracts and
Business Transactions) kwamba ni
kinyume na ubinadamu kutoza riba
iliyopitiliza katika mikopo.
Kwa takriban miongo miwili
iliyopita, falsafa hii imeshika kasi
zaidi kujadiliwa ukilinganisha na
vipindi vingine. Katika miaka ya
nyuma biashara na mashirika ya
kibiashara, kwa ujumla, yalikuwa
yanahusika zaidi na matokeo ya
kiuchumi (faida) katika maamuzi ya
wenye mashirika hayo. Hata hivyo,
mazingira na mabaliko yaliyotokea
katika mfumo wa maisha yetu hasa
kizazi cha leo kinachohubiri masuala
ya uwajibikaji na haki za binadamu,
inasisitizwa kwamba, biashara haina
budi kuakisi masuala ya kisheria,
nidhamu ya bishara kwa jamii
inayoizunguka, utu na masuala ya
kijamii katika uendeshaji wake.
Suala la makampuni kuwajibika
katika jamii limekuwa likipigiwa
kelele na wanazuoni na wataalam
wa masuala ya biashara, sheria,
uchumi na wanaharakati wa haki
za binadamu kwa ujumla. Falsafa
hii ilishika kasi sana mnamo
mwaka 1953 pale mwanazuoni
wa Kimarekani Howard Bowen
alipotoa andiko lake aliloliita “
Wajibu wa mfanyabiashara kwa
Jamii (Social Responsibility of a
Businessman).” Maudhui makuu ya
mwandishi huyu katika andiko lake
hilo ni kuonesha kwamba maamuzi
ya mashirika hayana budi yafuate

Mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Zanzibar (ZU) Dk. Ali Ahmed Uki akiwasilisha mada juu ya
majukumu ya kijamii katika kongamano la Utwala Bora lililofanyika tarehe 21 Disemba
2019 katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Wete Pemba

misingi na makubaliano yaliyo na
faida kwa jamii.
Kutokana na umuhimu wake,
suala hili hapa Zanzibar limeingizwa
katika Sera ya Utawala Bora ya
mwaka 2011. Hoja kubwa iliyopo
hapa imejikita katika masuala
ya kibiashara na ustawi wa jamii
(business and social welfare)
kwamba kama kampuni inafanya
biashara katika eneo fulani basi
iwajibike kusaidia kwa namna
moja au nyingine kuiendeleza
jamii ya eneo hilo katika kusaidia
upatikanaji wa huduma za msingi
za jamii na kuheshimu pamoja na
kuendeleza haki za msingi. Msingi
wa hoja hii ni kwamba ustawi na
ukuaji wa kampuni kwa ujumla
au kwa kiwango flani unategemea
sana ustawi wa jamii inayozunguka
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eneo la kibiashara la kampuni hiyo.
Wanazuoni wengine wamekuwa
wakidai kwamba, chini ya mwamvuli
wa haki za binabadamu, jamii
inayo haki ya kunufaika na faida
inayopatikana katika biashara au
shughuli za makampuni yaliyopo
kwenye maeneo yanayozunguka
jamii hiyo kwa kuwa wanajamii
ni washirika (stake holders)
katika uwekezaji wowote wa
kampuni husika katika eneo lao.
Je tunaposema uwajibikaji wa
makampuni kwa jamii (Corporate
Social responsibility) maana yake ni
nini? Na kwa nini nasisitiza kwamba
maendeleo ya wananchi na serekali
yanategemea sana falsafa hii ya
uwajibikaji wa makampuni kwa
jamii?

Washiriki wa kongamano la Utwala Bora lililofanyika tarehe 21 Disemba 2019 katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Wete
Pemba wakisikiliza mada inayowasilishwa katika kongamano hilo

Uwajibikaji wa makampuni
katika jamii ni kile kitendo cha
kampuni kuamua kwa hiari yake
kuchangia
katika
maendeleo
ya jamii na masuala mazima ya
mazingira. Jambo hili linahusiana
na mambo mchanganyiko yahusuyo
utunzaji wa mazingira, utawala wa
rasilimali watu kwenye kampuni,
masuala ya afya na usalama
mahala pa kazi, mahusiano na
jamii
zinazozunguka
kampuni
yenyewe pamoja na mahusiano
kati ya kampuni, wasambazaji wa
bidhaa za kampuni hiyo pamoja na
watumiaji (consumers) wa bidhaa
za kampuni husika.
Maana hii inatumiwa sana barani
Ulaya na imetolewa na Jumuiya
ya Ulaya (European Commission
2001).Wengine wanaeleza kwamba
kuwajibika kwa jamii ni kitendo
cha kampuni kuwa na utashi
endelevu katika kuheshimu maadili
ya biashara na kuchangia kwenye
maendeleo ya kiuchumi huku
ikisaidia katika kuimarisha maisha ya
watu, kuimarisha hali ya waajiriwa
wa kampuni hiyo na familia zao na
pia jamii inayoizunguka kampuni
hiyo. Maana hii ni kwa mujibu wa
Shirika la Biashara kwa Maendeleo

Endelevu
Duniani
(World
Busness Council for Sustainable
Development).
Kwa
ujumla,
falsafa
ya
uwajibakaji wa makapuni kwa jamii
inabeba maana nyingi na tofauti
kulingana na watu, vitu na mahali
ambapo dhana hiyo inatumika
au kutumiwa. Licha ya kuwepo
kwa tofauti hizo za jinsi falsafa ya
uwajibikaji wa makampuni kwa
jamii inavyoelezewa, maana zote
zilizopo katika kuielezea falsafa hii
zinakubaliana katika imani moja
kwamba makampuni yanawajibika
kuutendea umma yale yaliyo mazuri
na bora kwa maendeleo ya umma
huo. Katika dunia yetu ya leo, dunia
ya kisasa, inasisitizwa sana kwamba
makampuni yawajibike kwa jamii
kwa hiari kwa kuwekeza katika
miradi ya maendeleo kwa jamii
inayozunguka makampuni hayo,
kuwekeza katika miradi ya uhifadhi
na utunzaji mazingira hasa kwa
maeneo ya viwandani, mahotelini,
benki, nyumba za wageni nk.
Mtu anaweza kujiuliza ni kwa
nini tunahitaji falsafa hii kufanya
kazi kikamilifu? Katika sera za
uchumi kumekuwa na suala la
uchumi huria ambalo ndio msingi
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mkuu wa kuzaliwa kwa dhana ama
falsafa hii ya makampuni kuwajibika
kwa jamii hapa nchini. Shughuli za
kimaendeleo ambazo kwa kawaida
zilikuwa zikifanywa na serikali,
kwa sasa baadhi zimekasimiwa
kwa sekta binafsi na asasi za kiraia
pamoja na waendeshaji wa uchumi
wa soko (market actors) baada ya
kufanywa mabadiliko hayo ya sera
za kiuchumi na serikali hapa nchini.
Sekta binafsi imekuwa ndio waajiri,
watoa huduma, wawekezaji na ndio
wadau wakubwa wa maendeleo
katika nchi zinazoendelea. Sera za
kiuchumi katika nchi zinazoendelea,
ikiwemo Zanzibar, zinaitazama
sekta binafsi kuwa kama kitovu
cha uchumi katika kuondoa
umaskini na ndipo msingi wa
makampuni kuwajibika kwa jamii
unapopatikana.
Ili kuhakikisha kuwa falsafa hii
ya makampuni kuwajibika kwa
jamii inawanufaisha wananchi kuna
mambo kadhaa ambayo serikali
na mamlaka zake zinapaswa
kuyafanya.
Kwanza
kabisa,
tunapaswa kuiweka wazi sera ya
makampuni (Corporate Policy),
Sera ya Uwekezaji pamoja na sera
ya Utawala Bora katika utekelezaji

wa falsafa hii. Sera hizi hazina budi
ziitambue dhana hii na zionyeshe
umuhimu wa utekelezwaji wa dhana
hii kwa vitendo na makampuni yote
nchini.
Kimsingi dhana ya makampuni
kuwajibika kwa jamii imebeba
mitazamo au malengo mawili.
Mtazamo wa kwanza ni ule unaojali
faida zaidi kwa makampuni kuliko
mengine (Profit maximization or the
classical persepective on Corporate
Social Responsibility). Wanaoiamini
falsafa hii katika lengo lililotajwa
hapo juu, wanasema kwamba
kampuni
inapaswa
kuwekeza
malengo yake na mipango yake
yote katika kupata faida kwanza,
ilimradi tu inafuata sheria zilizopo
zinazoongoza
uendeshaji
wa
makampuni katika nchi husika;
hivyo
makampuni
yasibanwe
na hoja zingine nje ya hilo la
kutengeneza faida kwa wanahisa
wake na kulipa kodi kwa serekali.
Huo ndio wajibu wa makampuni
katika mtazamo huo wa faida zaidi
kuliko mengine.
Mtizamo mwingine ni ule
wa kijamii yaani (Social or the
Stakeholder’s view), kwamba licha
ya kupata faida, kampuni inapaswa
irejeshe sehemu ya faida hiyo kwa
jamii kama mdau wa mafanikio
ya kampuni husika na faida hiyo
itumike katika kuendeleza jamii
katika nyanja mbali mbali kama
vile kutoa ajira kwa wananchi,
kusaidia katika miradi ya utunzaji
na uhifadhi wa mazingira, huduma
za jamii kama elimu, maji, afya n.k,
kuanzisha miradi ya maendeleo
katika eneo ambalo uwekezaji
wa kampuni hiyo unafanyika,
kutoa fidia stahiki kwa wananchi
wanaoumizwa na matendo ya
kampuni katika uendeshaji wa
shughuli zake, kampuni kujali walaji
na watumiaji wa bidhaa zake kwa
kuhakikisha zipo salama na katika
ubora unaotakiwa na mambo
mengine mengi yanayofanana na
hayo.
Pili, pamoja na Sera ya Utawala
Bora inayolitambua hili, serikali
inahitaji kuwa na sheria rasmi juu

ya suala la makampuni kuwajibika
kurejesha sehemu ya faida yake
kwa jamii. Kwa mfano nchi ya India
imefanikiwa kutengeza sheria ya
namna hii na ndio nchi ya kwanza
duniani kufanya hivyo hadi sasa.
Sheria hii itengenezwe katika
mfumo utakaolazimisha makampuni
kutekeleza miradi ya maendeleo
inayotokana na faida iliyowekezwa
kwa jamii. Miradi hii isimamiwe
na pia iratibiwe na mamlaka za
serikali kwa kushirikiana na asasi
za kiraia na wawekezaji husika
kwenye maeneo ambayo miradi hii
itakuwepo.
Hivi sasa Zanzibar haina
sheria wala sera maalumu kwa
ajili ya jambo hili la makampuni
kuwajibika kwa jamii, ijapo
kuwa sera ya Utawala Bora ya
mwaka 2011 inatamka kwamba
“Serekali itahakikisha uheshimu wa
majukumu ya kijamii Zanzibar kwa
jumuia za kibiashara, makampuni,
jumuiya zisizo za kiserikali, taasisi
za kidini, washrika wa maendeleo
na taasisi nyengine”. Licha ya
kuwepo muongozo huu kwenye
sera hii, bado hatujanufaika sana
na uwajibikaji wa makampuni
kwa jamii kwa vile hakuna sheria
maalumu juu ya jambo hili.
Ili kuhakikisha kuwa wananchi
wananufaika na falsafa hii ya
uwajibikaji wa makampuni kwa
jamii, Serikali pia inapaswa
kuwekeza sana katika elimu ya
uraia, hasa maswala ya haki za
binadamu na wajibu wa raia kwa
nchi yao.Tafiti zinaonyesha kwamba
nchi zilizoendelea kama nchi za
Ulaya na Amerika, wananchi wanao
mwamko mkubwa wa haki zao
na hivyo falsafa hii imewasaidia
sana katika kuyabana makampuni
kutimiza wajibu wao hasa katika
masuala ya uhifadhi wa mazingira
na haki za wafanya kazi katika
maeneo ya kazi kwa kupigania
masalahi bora na hali nzuri ya
mazingira ya kazi. Bila wananchi
kuzitambua na kuzipigania haki zao
bila hofu ni kazi bure. Tutaendelea
kusikia migomo viwandani na
maeneo mengine ya kazi; hivyo
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uzalishaji na biashara kwa ujumla
kwa wawekezaji utakuwa mgumu,
na hilo litawafanya wao kupata
faida kidogo na kutoirejesha kwa
jamii kwa kisingizio cha kutokupata
faida.
Kwa ujumla, falsafa hii ya
makampuni kuwajibika kwa jamii
ni falsafa pana na inabeba mambo
mengi sana. Neno kampuni ama
shirika kisheria lina maana pana,
kiasi kwamba hata serikali yenyewe
na taasisi zake zinakuwa sehemu
ya maana hiyo kwa kuwa ina
mamlaka ya kisheria (legal entity),
hivyo jambo hili halizungumziwi
kwa upande mmoja tu kwamba
ni kwa makampuni au mashirika
ya watu binafsi, bali jambo hili
lipo hata kwenye mashirika ya
kiserikali, asasi za kiraia, na kila
taasisi ambayo inafanya kazi za
kutoa huduma kwa wananchi na
imesajiliwa kisheria hapa nchini.
Suala hili litaeleweka zaidi kama
litatazamwa katika nyanja za haki za
binandamu na Utawala Bora kwani
matokeo ya falsafa hii yapo katika
kuwapatia wananchi haki zao katika
jamii. Falasafa hii imekuja kulinda
matarajio ya wananchi na kuleta
usawa kwa watu, kupunguza pengo
kati ya wenyenacho na wasionacho
amabao ni wananchi wa kawaida.
Ushauri kwa serikali iitazame
vyema falsafa hii na kuifanyia kazi
hasa kwa kuyabana makampuni
ya kibiashara ili yaisaidie serikali
katika kufikia malengo yake kwa
kuwaendeleza wananchi kuliko
hali ilivyo sasa ambapo uwekezaji
kwa kiasi kikubwa haumnufaishi
mwananchi wa kawaida katika
taifa letu. Faida kubwa itakayopata
serekali katika hili ni kupunguza
utegemezi wa wananchi kwa
serikali katika kubuni na kuanzisha
miradi ya maendeleo katika maeneo
yao, amani itadumishwa, itaondoa
migogoro katika sehemu za kazi
na katika maeneo ya uwekezaji
na itakuza mahusiano mema
kati ya wananchi na wawekezaji,
kuchochea maendeleo ya biashara
nchini na kuleta maendeleo
endelevu kwa wananchi wetu.

Ushrikishwaji wa wananchi utasaidia
kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii

Banda la jumuiya ya Tuwe Pamoja liliopo Bububu Kihinani, Ngalawa lilikodishwa kwa mamalishe. Miradi kama hii inapaswa kufanywa
kwa kuzingatia utunzaji na uhifadhi wa mazingira

USHIRIKISHWAJI ni moja
kati ya misingi ya Utawala Bora
ambao kwa mujibu wa Sera
ya Utawala Bora ya mwaka
2011, maana yake ni kubuni na
kutekeleza kazi kwa pamoja na
wadau husika. Ushirikishwaji wa
wananchi, wahusika na taasisi
tofauti katika kufanya maamuzi na
katika kutekeleza maamuzi hayo
unatokana na kutambua kwamba
mara nyingi sauti ya umma
inawafanya watu kuona kwamba
wao ni sehemu ya maamuzi
yanayofanyika, unaimarisha uhalali
wa maamuzi hayo na unakuza
uwezo wa wahusika. Msingi huu
ni muhimu sana kwani unagusa
nyanja za maisha ya mwanaadamu
iwe ni siasa, uchumi au masuala
ya
kijamii.
Kwa
kawaida
unapomshirikisha
mtu
katika
jambo lolote lile basi mafanikio
yake huwa ni makubwa kwani
hujiona kuwa yeye ni sehemu ya
jambo hilo, hivyo atatoa ushirikiano
wa hali ya juu katika kuhakikisha
jambo hilo linafanikiwa. Kwa kipindi

kirefu sasa wananchi wa Zanzibar
wamekuwa
wakishajiishwa
kujitolea katika kujiajiri na kujiletea
maendeleo yao wenyewe. Hali hiyo
kwa kiasi kikubwa imeitikiwa na
wananchi wengi visiwani Unguja
na Pemba. Hivyo basi muitikio huo
wa wananchi katika kujikusanya na
kujiletea maendeleo yao unahitaji
mashirikiano ya hali ya juu kati ya
wananchi na taasisi mbalimbali.
Makala
hii
inazuzungumzia
kwa namna gani mwananchi
anavyoshirikishwa katika kujiletea
maendeleo kupitia Jumuiya za
Kiraia.
Jumuiya za Kiraia ni taasisi binafsi
za hiyari zinazoanzishwa kwa lengo
la kuiwezesha jamii kushiriki katika
shughuli za maendeleo hasa katika
maeneo ambayo hayajafanyiwa
kazi.
Sheria ya Jumuiya Nam. 6 ya
mwaka 1995 ndio inayotumika
kuongoza usajili pamoja na
kuweka masharti na utaratibu
wa usimamizi na uendeshaji wa
jumuiya za hiari. Jumuiya za
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Kiraia zinaweza kuwekwa katika
makundi mbalimbali kutokana na
muundo wa Jumuiya, maeneo
ya kazi, shughuli inazozifanya au
eneo la awali ilipoundwa. Jumuiya
za Kiraia zinaweza kuwa Kamati
za Maendeleo (Community Based
Organizations). Hizi ni Jumiya
zinazoanzishwa kwa lengo la
kufanya kazi katika eneo maalum
lisilozidi wilaya moja.
Zinaweza kuwa za kitaifa (local
NGOs). Hizi ni taasisi zinazofanya
kazi zake ndani ya nchi moja tu
na ziko za kimataifa (International
NGOs) ambazo ni zile zinazofanya
kazi zake kimataifa yaani ndani ya
nchi zaidi ya moja.
Tuwe Pamoja ni Jumuiya au
kikundi cha ushirika kilichopo
Bububu
Kihinani,
Ngalawa,
chenye jumla ya wanachama 26
kilichosajiliwa rasmi mwaka 2017.
Kikundi
hiki
kinajishughulisha
na mradi wa ufugaji wa samaki
baharini kwa lengo kuu la kuhifadhi
mazingira ya bahari kwa vile kwa
muda mrefu sasa mazingira ya

bahari yamekuwa yakiharibiwa kwa
kiwango kikubwa kwa njia mbali
mbali kama vile uvuvi haramu
wa kutumia mabomu ambao
umekuwa ukiua mazalia ya samaki.
Mradi huu umekuja kwa lengo la
kudhibiti hali hii isiendelee kwani
inapelekea kupungua kwa baadhi
ya viumbe vya bahari. Moja katika
kazi zinazofanywa na mradi huu
ni ufugaji wa samaki, majongoo,
kamba na mwani ambao hutumia
kama chakula cha samaki waliopo
kwenye hifadhi, kununua vifaa vya
kujengea mazalia ya samaki kama
vile magari mabovu na maringi ya
magari pamoja na kufanya doria
katika maeneo ya hifadhi. Hii
inasaidia kuwafanya samaki kuwa
karibu na eneo la hifadhi na hivyo
upatikanaji wa samaki unakuwa
rahisi tofauti na hali ilivyokuwa
kabla ya huu mradi kwani wakati
huo wavuvi walikuwa wakienda
masafa marefu kutafuta samaki.
Akizungumzia
suala
la
ushirikishwaji, Katibu wa Jumuiya
ya Tuwe Pamoja Ndugu Said
Suleiman Khamis alisema, “Usajili
wa Jumuiya hii ulifanywa kwa njia
ya mashirikiano makubwa ndani
ya jumuiya na nje ya jumuiya;
yaani taasisi zinazohusika na
usajili zilitushirikisha ipasavyo
katika usajili huo kwa kutupatia
maelekezo ya kina ya njia za
kupita mpaka kupata usajili”. Kwa
upande wa wanajumuiya alisema,
“tulikuwa tukikutana kila wiki na
kupeana taarifa ya wapi tulipofikia
na kushauriana hadi zoezi zima la
usajili lilipokamilika. Halikadhalika
utaratibu huu wa kukutana kila
baada ya wiki mbili unaendelea
kwani ndipo tunapozungumzia
masuala
ya
utekelezaji
wa
majukumu tuliojipangia na kama
kuna changamoto zozote hapa
ndipo tunapozifanyia kazi kwa
pamoja”. Alisema kuwa vikao
hivi vinawapa fursa ya kufanya
maamuzi ya pamoja. Kwa mfano
wakati
wanaanzisha
kikundi
hawakuwa na fedha za kufanyia
kazi na mambo mengine kwa
hiyo walikubaliana kuwa kila

mwanachama achangie shilingi elfu
tatu kila wanapokutana. Hili, kwa
mujibu wa Katibu huyo, lilifanikiwa
kwa
sababu
waliwashirikisha
wanachama wote katika kufanya
maamuzi hayo.
Mwandishi wa makala hii
alipata nafasi ya kuzungumza na
Msemaji Mkuu wa Jumuiya hiyo
Ndugu Juma Miraji juu ya namna
wanavyoshirikishwa katika mambo
mbalimbali. Alisema, “Jumuiya
yetu inapata mashirikiano mazuri
kutoka kwa Sheha, Wilayani
mpaka ngazi ya Mkoa.” Mfano
mzuri alisema, “Baraza la Manispaa
Magharibi A halifanyi maamuzi
yoyote yanayohusu diko la Ngalawa
mpaka washauriane na Jumuiya
yetu kwani wanatambua kuwepo
kwetu kisheria”. Alisema kuwa hata
walipotaka kujenga choo katika
eneo hilo Kamati za Wilaya na
Maofisa mbalimbali wa Wilaya na
Mkoa walikuja katika eneo kuliona
na kutoa michoro kwa ajili ya
ujenzi wa choo hicho. Kwa upande
mwengine Jumuiya hii imekuwa
ikipatiwa semina za masuala ya uvuvi
na namna ya kuhifadhi mazingira
kila inapohitajika. Mashirikiano
mengine wanayoyapata ni kutoka
kwa Afisa Uvuvi kutoka Wizara ya
Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi
ambaye hutembelea katika eneo la
hifadhi kila baada ya muda kusikiliza
kama kuna tatizo lolote kutoka kwa
wananchi wanaoenda katika eneo
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hilo. Anapopata malalamiko huwaita
wanajumuiya na kushauriana nao.
Alisema, kwa mfano kulikuwa na
malalamiko kutoka kwa wananchi
juu ya hali ya usafi wa eneo hilo
kuwa ni duni. Baada ya kushauriana
na wanajumuiya iliamuliwa na
wanajumuiya kuanzisha mradi wa
ukusanyaji taka katika diko hilo kwa
gharama nafuu.
Mashirikiano yaliyopo baina
ya Jumuiya na Taasisi mbalimbali
katika mradi huu ni jambo la
faraja sana kwani wanajumuiya
wanapata nafasi nzuri ya kufanya
kazi zao bila ya wasi wasi na pindi
linapotokezea tatizo inakuwa rahisi
kufika katika mamlaka husika na
kupata ufumbuzi. Kutokana na
mashirikiano inayopata Jumuiya hii
kumekuwa na mafanikio kadhaa
katika utekelezaji wa mradi wake.
Mafanikio hayo ni pamoja na kupata
kipato kinachotokana na mauzo
ya samaki. Kikundi kimeweza
kujiendesha wenyewe kutokana na
mauzo ya samaki yanayopatikana
kutoka katika hifadhi na hivyo basi
haja ya kutoa mchango wa 3000
kwa kila mwanachama imesitishwa.
Hii ni faida moja wapo. Pili kwa sasa
upatikanaji wa samaki umekuwa
rahisi kutokana na kuwepo kwao
katika eneo la hifadhi. Tatu vijana
wamepata fursa ya kujiajiri
wenyewe na hivyo kupunguza ukali
wa maisha.

Waswahili wanasema kila penye
mafanikio changamoto hazikosi
kuwepo. Changamoto zinaweza
kuchukuliwa kama ni chachu ya
maendeleo kwani unapozifanyia
kazi changamoto zinazokukabili
na kuzitatua ni njia moja wapo ya
kujiletea maendeleo zaidi katika
eneo hilo. Changamoto zilizopo
katika mradi wa jumuiya hii ni
pamoja na kutokuwa na alama za
kuonesha kuwa eneo hili ni eno la
hifadhi, hivyo basi kumekuwa na
tatizo kubwa la wananchi kuvamia
eneo la hifadhi na kuvua na hata
wakiwakamata
wananchi
hao
huleta hoja ya kuwa hapana alama
yoyote ya mipaka inayoonesha
kuwa eneo hilo ni la hifadhi. Katika
kulifanyia kazi suala hili jumuiya
imo katika hatua za ufuatiliaji wa
kulifanya eneo hilo kuwa ni eneo la
hifadhi kisheria. Jumuiya imepeleka
barua Idara ya Maendeleo ya Uvuvi
lakini bado halijafanyiwa kazi.
Changamoto nyengine ni suala
la usafi wa diko la Kihinani ambalo
kwa sasa limekuwa ndio makao
makuu ya kuuza samaki Zanzibar
na kupelekea kuongezeka kwa kiasi
kikubwa harakati katika eneo hili
kama vile harakati za kina mama
lishe nk. Hivyo basi uchafuzi wa
mazingira umekuwa ni mkubwa
kiasi ambacho haja ya kuwepo
utaratibu maalum wa usafishaji na
kuhifadhi taka katika eneo hilo ni
muhimu. Katika kutafuta utatuzi wa
changamoto hii, jumuiya ya Tuwe
Pamoja ilipeleka maombi Baraza
la Manispaa Magharibi “A” kuomba
uwakala wa usafi katika soko la
samaki na maeneo ya biashara ya
mama lishe lakini mpaka sasa bado
hakuna majibu rasmi yaliyopakana.
Mwisho niseme tu kwamba
ushirikishwaji ni msingi muhimu
sana tunapozungumzia Utawala
Bora. Hivyo basi ni wajibu wa
kila taasisi, jumuiya au hata mtu
mmoja mmoja kuzingatia msingi
huu. Ushirikishwaji unapokosekana
huleta athari katika kufikia malengo
yaliokusudiwa.

Ushirikiano kati ya wazazi
walimu na wanafunzi huinua
kiwango cha elimu

ELIMU ni dhana pana yenye
malengo ya kurithisha mawazo na
ufundi kwa kizazi kimoja kwenda
kizazi chengine.
Kwa kawaida
haya ni mawazo chanya ambayo
jamii inaamini kuwa kwayo jamii
ingehitaji kuyatumia zaidi kizazi
hadi kizazi kwa ustawi wa jamii
yao kimaendeleo zaidi. Hivyo
fikra hizo huanza kosomeshwa ili
kutunza ufanisi wa jamii husika.
Kwa kuwa upatikanaji wa elimu
ni utaratibu mrefu na wenye
mnyororo wa mambo mengi
ili kuifanikisha, basi huhitaji
utaratibu na mfumo maalum
uliofinyangwa vilivyo ili kuzalisha
kitu kiitwacho mbinu bora ambazo
kwazo mapokezi ya kitaaluma
yatakuwa rahisi kupokelewa na
jamii inayolengwa.
Sanjari na
hayo upangaji sahihi wa mazingira
sanifu ya kujifunza hubaki kuwa
moja ya daraja muhimu la kuvukia
kuelekea katika ufanisi huo wa
elimu bora.
Mabadiliko ya dunia tuliyo nayo
kwa sasa yanailazimisha jamii yetu
ya Zanzibar kwenda sambamba
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na hali halisi iliyopo kwa lengo la
kuakisi mnyumbuliko wa utegemezi
wa kifani kutoka jamii au nchi
nyengine. Wataalamu hawatoshi,
kila kukicha fani na wataalamu
wapya huibuka; hivyo na mfumo
wetu wa elimu nao unahitaji kukua
na kusonga mbele tena kwa kasi.
Sasa ni yepi ya msingi ambayo
yataifanya jamii yetu inyanyuke
kitaaluma
yawezekana
yapo
mengi, ila ushirikiano ni muhimu
kama ifuatavyo:Zanzibar ni nchi inayofuata
Utawala Bora. Kisera dhana
hii ni pana sana lakini moja
ya
misingi mikuu ya Utawala
Bora ni ushirikishwaji wa wadau
katika utekelezaji wa malengo ya
maendeleo ya jambo husika. Elimu
ni moja kati ya sekta muhimu sana
inayohitaji ushirikianao wa kina
hasa kwa kuwa inamgusa moja
kwa moja mwananchi aliye chini
kabisa, pamoja na wadau wengine
kama walimu na Serikali kwa
jumla.
Hivyo katika kuhakikisha kuwa
kiwango cha elimu kinaimarika

hapa nchini, Serikali kama mdau
mmoja wa elimu imebuni mambo
mengi sana ikiwemo maboresho
ya kisera, sheria za elimu, mitaala,
upatikanaji wa vifaa kama vikalio
pamoja na upatikanaji wa walimu
wenye sifa na kiwango bora cha
elimu.
Haya yote yanasaidia
sana katika kutia msukumo wa
gurudumu hili la elimu kusonga
mbele kwa kasi ya wastani na
kama Serikali, hapa imetimiza
vyema wajibu wake katika dhana
ya Utawala Bora kwenye sekta ya
elimu hapa nchini.
Pamoja na yote hayo, kama
tulivyoona hapo awali kuwa
ushirikishwaji wa wadau ni nguzo
muhimu katika kufikia mafanikio
ya kuipandisha elimu hapa nchini;
hivyo kuna pande tatu muhimu
sana ambazo ndio mihimili
iliyobaki ya kuifanya elimu yetu
isiyumbe na ibaki kuwa imara
daima. Nyezo hizo ni mwalimu,
mzaazi na mwanafunzi.
Bila shaka mashirikiano ya
pande tatu hizi ndio mzizi uliobaki
wa kuyakwamua matatizo ya
kielimu hapa nchini. Ni kwa upeo
na weledi uliotukuka tu ndio
unaweza kufumbua macho na
ukagundua siri iliyofichika kwenye
pande tatu hizi muhimu kwenye
sekta ya elimu. Hebu tuone kwa
kina jinsi mashirikiano ya pande
hizi yanavyoweza kuinyanyua
elimu hapa nchini.
Nyezo ya kwanza inabaki kuwa
mzazi/mlezi wa mwanafunzi wetu.
Ushiriki wa mzazi katika suala hili

la elimu kwa mtoto wake halina
mipaka na hana budi kuzipanua
mbawa zake hadi uwingu wa saba
ili aone kipi kina kinahitajika kwa
mtoto weke tena kwa wakati sahihi
kwa lengo la kuhakikisha ufaulu
wa mtoto wake. Ukweli ni kuwa
hakuna mzazi asiyempenda mtoto
wake. Hivyo endapo kila mzazi
atajifunga kibwebwe vilivyo kwake
na wenzake itasaidia pakubwa
kuona vijana wetu wanasoma kwa
bidii na watakosa muda sahihi wa
kufanya yasiyofaa.
Mzazi hana budi kuwa mlinzi
kwa mwanawe awapo njiani,
nyumbani na shuleni. Ushiriki
wake shuleni utasaidia kuziibua
changamoto na mahitaji ya msingi
yanayohitajika kwa mtoto wake
ili afikie malengo anayokusudia.
Ushiriki wa mzee pia utamfanya
mtoto ajisikie yupo kwenye kivuli
fulani amabacho kipo nyuma yake
kinamuangalia kila atendalo hivyo
angekuwa na nafasi ya kuongeza
bidiii katika masomo yake na hivyo
kiwango cha elimu kuimarika kwa
motto. Mzazi ndiye atakayeweza
kumpangia mwanawe muda sahihi
wa kufanya udurusu wa masomo
yake awapo nyumbani pamoja na
kumpangia majukumu mengine ya
kawaida kifamilia.
Nyezo ya pili ni ushiriki wa
mwalimu. Umuhimu wa mwalimu
unajitokeza katika kuwasilisha
vyema taaluma aliyonayo kwa
vijana wake. Sanjari na hayo,
uwezo wake wa ufuatiliaji makini
wa watoto wake kisaikolojia
husaidia kuyaibua mabadiliko ya
wanafunzi wake yanayowaathiri
katika utaratibu mzima wa
kujifunza.
Mwalimu atakuwa akipeleka
taarifa sahihi kwa mzazi kila
itakapobidi kuhusu mwenendo
wa masomo yao. Ushirikiano huu
utamfumbua macho mzazi kujua
nini afanye kuleta ufanisi wa mtoto
wake.
Mkakati huu utasaidia
kuifanya elimu katika nchi yetu
kuwa kitu kimoja chenye kulindwa
kwa macho manne na hivyo
kiwango cha elimu kitaimarika
haraka sana.
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Mwanafunzi ni nyenzo ya tatu
ya lazima. Huyu ndiye lengo kuu
la elimu. Kijana huyu anapitiwa na
mabadiliko kadhaa katika umri wa
maisha yake. Mabadiliko hayo ni ya
kijamii, kiakili na kimwili. Pengine
hali hiyo humuweka katika hatari
ya kupoteza yale malengo mazuri
ya kielimu yaliyokusudiwa.
Mwanafunzi anahitaji kulindwa;
na huu ndio wakati sahihi kwa
mwalimu kumshika mkono wa
kushoto na mzazi kumshika
mkono wa kulia.
Wakifanya
hivyo watakwenda naye ngazi
kwa ngazi. Isitoshe hatua hizo
zitasaidia kuyamurika matatizo ya
mwanafunzi na kuyatatua kabla
hayajaleta athari mbaya kwake na
kwa jamii kwa ujumla. Bila shaka
ufanisi na weledi wa watoto wetu
kitaalamu utaimarika na hivyo
kufikia lile lengo la kuimarisha
kiwango cha elimu katika nchi
yetu.
Mabadiliko ya kiteknolojia na
sayansi tuliyonayo katika jamii
yetu kwa sasa ni darasa tosha kwa
vijana wetu. Bila ushirikiano baina
ya mzazi, mwalimu na mwanafunzi,
wanafunzi
wetu
watajifunza
mambo mengi sana yaliyozagaa
katika jamii. Tatizo ni kuwa elimu
itakayopatikana haitaakisi mahitaji
ya nchi yetu na pengine itakuwa
ndio sababu ya kuwaangamiza
vijana wetu kwa kukosa maonyo
yetu na nasaha sahihi kwa wakati
sahihi; na jambo hili linaweza
kuporomosha kiwango cha elimu
kwa vijana wetu na hatimae nchi
yetu.
Kwa namna hii suala la ushiriki
wa wahusika hawa wa elimu
haliepukiki kwa sasa na baadae
kwa lengo la kuinua kiwango cha
elimu hapa nchini na hatimae
hapa
tutakuwa
tunaimarisha
dhana ya Utawala Bora kwa nchi
yetu ambapo washiriki wakuu
wa elimu watakuwa wameshiriki
ipasavyo katika kutimiza wajibu
na majukumu yao. Ni wajibu kwa
kila mhusika kushiriki ipasavyo
kuyafanikisha haya ili safari iwe
nyepesi kufika maana washwahili
huseme “umoja ni nguvu na
utengano ni udhaifu”

Ugatuzi umeanza kuonesha
mafanikio

Shamba darasa la muhogo liliopo Ziwani Langoni kisiwani Pemba. Haya ni baadhi ya mafanikio ya ugatuzi

PENYE nia pana njia. Msemo
huo umesadifu pale Mh. Rais wa
Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza
la Mapinduzi Dk. Ali Mohamed
Shein kupitia Serikali kuu alipoleta
neno UGATUZI ambalo limekuwa
na lengo la kuongeza ushirikiano
na kuziweka karibu huduma za
kijamii kwa kufuata misingi ya
Utawala Bora.
Mwaka 2017 Serikali iliamua
kuzichukua sekta tatu za elimu msingi na maandalizi, - kilimo na
afya na kuzipeleka Tawala za Mikoa
kwa lengo la kuongeza ushindani
wa uwajibikali kwa viongozi wa
sekta hizo ili kuleta maendeleo
endelevu katika nchi. Pengine
msomaji anaweza kujiuliza ni
mambo gani yamefanyika hadi
sasa katika kutekeleza hilo.
Harakati
nyingi
zimekuwa
zikifanyika katika sekta ya kilimo
ili kufanikisha dhana ya ugatuzi.
Jarida hili lilipozungumza na
Juma Khamis Rajab ambae ni

Ofisa Kilimo Wilaya ya Chake
Chake alieleza kuwa kwa sasa
wameanzisha mashamba darasa
na kuwapatia elimu wakulima
walio wengi. Hilo limetokana
na kuongezeka upatikanaji wa
huduma kwa urahisi tofauti na
ilivyokuwa kabla ya ugatuzi.
Alisema kuwepo kwa ugatuzi
kumewafanya watendaji wengi
kuwa na hamasa zaidi ya kuibua
vitu tofauti katika utekelezaji wa
majukumu yao. Awali kabla ya
ugatuzi hakukuwa na mashamba
darasa ambayo yakiwashirikisha
wakulima
wenyewe.
“Mwaka
2018/2019
tumeanzisha
mashamba darasa mawili; moja
lenye migomba 440 lipo Kilindi
na jengine la muhogo lipo Ziwani
Langoni “alisema.
Alisema kwamba wamekuwa
wakitumia
njia
tofauti
ya
kuwapata wakulima hao kwa
lengo la kuwapatia mafunzo
elekezi ya upandaji miti kwa njia
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iliyo bora; mojawapo ni ile ya
kuwatumia mabwana shamba
walio katika shehia husika na
nyengine kuanzisha mashamba
darasa karibu na barabara kusudi
kuwafanya wakulima walio wengi
kwenda kujiandikisha sehemu
husika ili kupatiwa mafunzo
elekezi.
Afisa Kilimo huyo alisema awali
kabla ya kugatuliwa kazi zao
zilikuwa zikizorota sana. Alikiri
kuwa suala la ugatuzi kwa sekta
hizo limekuwa ni la kupigiwa
mfano kwani sasa sekta ya
kilimo imezaa matunda kuwepo
uwazi hasa katika upangaji wa
matumizi kulingana na mahitaji.
Changamoto kubwa iliojitokeza
kwa upande wa kilimo ni
kukosekana kwa sheria yao moja
kwa moja na kufuata sheria ya
Baraza la Mji.
Kwa upande wa sekta ya elimu
wamesema kuwa kitendo cha
Serikali kuamua kuingiza sekta

ya elimu kwenye ugatuzi kwao
imekuwa ni neema kubwa kwani
wamekuwa wakipata huduma
kwa urahisi na zilizo bora zaidi.
Akitoa
ufafanuzi
msaidizi
Mwalimu Mkuu Skuli ya Madungu
Msingi bwana Salim Khamis Haji
alisema kuwepo kwa ugatuzi
kwa sekta ya elimu kumezidisha
uwajibikaji kwa viongozi kwani
kwa sasa wanapata ugeni wa mara
kwa mara unaoangalia shughuli
zinavyoendelea na kuwaweka
karibu walimu hao kwa lengo la
kuwarahisishia ushirikiano kwa
pale huduma zinapohitajika.
Mwalimu huyo alieleza kuwa
kuja kwa ugatuzi kumeleta neema
nyingi ikiwa ni pamoja na kupata
huduma za vitabu na mabuku
bure na pia kuondolewa mzigo
wa malipo kwa wazee na walimu
kwa wanafunzi hao jambo ambalo
limewafanya wazee kuongeza ari
ya kuwapeleka skuli watoto wao.
“kwa kweli tunamshkuru sana

Raisi wetu kwa kutuletea ugatuzi
na sisi watu wa elimu kuwemo
kwani uwajibikaji na ushirikiano
umekua kwa kasi zaid maana kwa
sasa hata likizo letu tunalipata
kwa wepesi na kwa muda mfupi”
alifafanua.
Nayee Mwalimu Mkuu Skuli
ya Madungu Msingi bibi Neema
Mwalim Khamis alisema ugatuzi
kwa sekta ya elimu umeleta
maendeleo makubwa ikiwa ni
pamoja na kufanyiwa ukarabati
mkubwa wa skuli yao jambo
ambalo lilikuwa ni kilio kikubwa
katika miaka 45 iliopita.
Mkuu huyo alishukuru sana
busara za mkuu wa nchi kwa
kutoa agizo la kuifanyia ukarabati
mkubwa skuli
hiyo ambapo
ukarabati huo ulianza tarehe 21
Aprili 2018 ambao ulitarajiwa uwe
umekamilika ndani ya wiki nne
na pia kuanzishwa kwa skuli za
maandalizi ndani ya skuli za msingi
mambo ambayo yamewapa faraja
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kubwa wazee walimu pamoja na
wanafunzi hao.
Sahil Nassor Rashid ambaye
ni mwanafunzi wa darasa la sita
katika skuli ya Madungu Msingi
amethibitisha kuwepo utekelezaji
mzuri
wa
majukumu
kwa
walimu kwani sasa kumekuwa
na
ushindani
mkubwa
wa
ufundishaji pamoja kuwafanyia
mitihani ya kila asubuhi (morning
test) ili kuhakikisha wanafunzi
wanfanikiwa vizuri zaidi. “Kwa
kweli sasa tumeweza kukua kiakili
na kielimu kwani walimu wetu
wanajitahidi sana wasipitwe na
kipindi kwa lengo la kuleta ufanisi
katika masomo yetu” alisema
mwanafunzi huyo.
Bibi Salma Khamis Juma
ambaye ni Msaidizi Mwalimu Mkuu
skuli ya maandalizi ya Madungu
alisema kuwepo wa mchanganyiko
wa sekta tatu katika ugatuzi
kumesaidia kuongeza ushirikiano
katika utendaji kwani awali
walikuwa hawapati baadhi ya
huduma za wanafunzi ikiwa ni
pamoja na huduma ya uji na
kuwepo kwa ada ya shilingi elfu
tano(5000) kwa mwezi kwa kila
mwanafunzi.
Alifafanua baadhi ya huduma
wanazopatiwa kwa sasa tokea
kuanza kwa ugatuzi kuwa ni
pamoja na
shiligi 50,000 za
umeme, 50,000 za maji na shilingi
90,000 za uji kwa kila mwezi
jambo ambao limewaongezea
hamasa
wazazi
kuwapeleka
watoto wao skuli. “Kwa kweli
tunashukuru, ugatuzi umeleta
faraja kubwa maana sasa viongozi
wetu wameongeza juhudi ya
kuthamini matatizo yetu na
kusikiliza vilio vyetu na kuvitatua
kwa haraka”alifafanua mwalimu.
Fatma Mohamed Seif ambaye
ni mwanafunzi wa darasa la pili
maandalizi Madungu alithibitisha
kuwepo kwa huduma nyingi
katika
skuli
yao
ikiwemo
kuondolewa kwa ada ya shilingi
5000 kwa mwezi. Alisema kwa
siku za Jumatatu hupatiwa uji
wa sembe, Jumanne chai na

mkate uliotiwa siagi, Jumatano
uji wa ngano nzima, Alkhamis
hurejea uji wa semba na siku ya
Ijumaa hupatiwa chai ya maziwa
na mkate uliotiwa siagi. “Sasa
hivi tunafurahi sana na walimu
wetu kwani huduma tuzopatiwa
zinatuweka katika furaha kubwa
sisi wanafunzi wadogo hata
aliyekuwa hakupata
kuchukua
chakula nyumbani kwao basi
skulini kwetu anapatiwa ili naye
afurahi kama wengine”alifafanua
Fatma.
walimu hao, kwa pamoja,
walisema licha ya huduma nyingi
ambazo wanazipata tokeo kuwepo
kwa ugatuzi changamoto yao
kubwa ni kukosa pesa za moja kwa
moja za uendeshaji kwa baadhi
ya mahitaji kama vile pesa za
kuendeshea huduma za michenzo
na zile za dharura ambazo huwa
zinajitokeza.
Ili kufahamu maendeleo ya
Ugatuzi katika sekta ya Afya
Jarida hili lilizungumza na bwana
Kombo Omar Abdulla ambaye ni
Afisa Afya Wilaya ya Chake Chake

naye alisema ugatuzi umekuwa
chachu
ya kuleta maendeleo
kwani
umepelekea
kuziweka
huduma karibu zaidi kwa jamii
wanayoifanyia kazi.
Alisema kwa sasa vituo vya afya
vimetanua wigo mpana kutokana
na kuwepo kwa mtandao mzuri
baina yao, masheha na viongozi
wa Wilaya na Mikoa kwa kufanya
kazi zaidi kwa kushirikiana na jamii
zao. Alisema kuwa kugatuliwa kwa
sekta ya afya kumekuwa ni msingi
mzuri wa kuzidisha kasi ya kuleta
maendeleo kwani kumekuwepo
na ukaribu wa Mkurugenzi wao
pamoja na viongozi wengine,
urahisi wa kupata vitendea kazi
kama vile sare, ukarabati wa
majengo ya vituo vya afya na
upatikanaji wa likizo kwa urahisi
zaidi.
Afisa huyo alisema kuwa katika
Wilaya ya Chake Chake kumekuwa
na vituo vitatu ambavyo ni
maalum kwa utoaji wa huduma
ya kuzalisha. Vituo hivyo ni Vituo
vya Afya vya Wesha, Pujini na
Tundauwa.
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Bibi Shununa Said Juma - Afisa
Utawala Afya - alisema kuwa
lengo la kuanzishwa kwa vituo
hivyo maalum vya kujifungulia
ni kuwafanya akina mama walio
wengi kupendelea kujifungulia
hospitali ili kuepukana matatizo
ambayo yangeweza kuwatokea.
Akitoa takwimu, alisema kwa
mwaka 2019 mwezi wa Aprili
wazazi 49 wamejifungua kituoni
hapo, mwezi Mei wazazi 69 na
Julai wazazi 79 jambo ambalo
linaleta faraja kubwa na ya pekee
kuona siku hadi siku ongezeko la
wazazi wanaovitumia vituo hivyo
kwa kujifungua. “Mimi kama
mwanamke nafarijika sana kuona
wanawake wenzangu wamepata
muamko mkubwa wa kuvitumia
hivi vituo vyetu vya afya kwani
tunaweza tukapunguza matatizo
mengi kwa wazazi hao” alisema
Bibi Shununa.
Baraza la Mji wa Chake Chake
ni Miongoni mwa mabaraza
yaliopewa dhamana ya kusimamia
shughuli ya ugatuzi. Kwa sasa
Baraza hilo la mji limekuwa mstari
wa mbele kutimiza wajibu wake
kwani limekuwa likizunguka kila
pembe kutoa huduma muhimu
zikiwa ni pamoja na upatikanaji wa
dawa katika vituo hivyo, zawadi
kwa akina mama wanaojifungulia
vituoni humo pamoja na gharama
za usafiri kwa akina mama hao.
Kwa vyovyote vile sekta tatu
tulizozieleza hapo juu zimeonesha
mwanzo mzuri katika jitihada
hizi za ugatuzi na kuimarika kwa
Utawala Bora. Jambo ambalo ni
muhimu kwa sasa ni kuona kuwa
mafanikio yaliyopatikana katika
sekta hizi yanakuwa endelevu ili
yawafikie wananchi wengi Zaidi.
Hili likiwezekana bila shaka sekta
nyingi zaidi zitasogezwa karibu
na wananchi katika siku zijazo na
ule upana wa dhana ya ugatuzi
hasa kwa kusogeza huduma
na maamuzi walipo wananchi
itaendelea kukua.
Zanzibar na Utawala Bora
Inawezekana.

Ushindani halali wa biashara
utakuza maendeleo kwa
kuzingatia matakwa ya wananchi

KATIKA kushughulikia maslahi
ya wananchi na vipaumbele vyao
Serikali inahusika moja kwa
moja kupitia viongozi wake kwa
vile ndio wenye dhamana na
jukumu kubwa la kuhakikisha
wanasimamia
na
kutimiza
matakwa ya wananchi wao kwa
kuwafikishia kwa wakati mahitaji
yao ya jumla katika maeneo yao.
Tunapozungumzia suala la
kuzingatia matakwa ya wananchi,
ni pale serikali inapoamua
kuanzisha jambo fulani kwa
lengo la kushughulikia matakwa,

maslahi na hata vipaumbele kwa
wananchi wake. Hii inatokana
na serikali kuwa tayari kuleta
mabadiliko na maendeleo ya
kijamii kwa wananchi wake.
Wananchi
wamekuwa
na
mahitaji mengi muhimu ambayo
huongezeka siku hadi siku; hivyo
ni wajibu wa serikali kupitia
viongozi waliopewa dhamana
kujenga mashirikiano na wananchi
ili kuwapatia mahitaji hayo kama
vile, afya, elimu, miundombinu
kama barabara, maji, umeme na
mengineyo.
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Kuzingatia
matakwa
ya
wananchi ni miongoni mwa
misingi ya Utawala Bora. Msingi
huu ndio unaowafanya wananchi
na viongozi wao kwa pamoja
hukubaliana kuleta mabadiliko
ambayo hugusa nyanja
zote
ikiwemo uchumi, siasa, na
utamaduni. Hili likifanyika huwa ni
hatua muhimu sana katika kuleta
maendeleo endelevu nchini.
Kwa
hakika
maslahi
na
matakwa ya wananchi ni jambo
muhimu sana; ndipo serikali
ikaona ipo haja ya kuunda Tume

ya Ushindani halali wa Biashara
hapa Zanzibar ili kuhakikisha
inalinda haki za wananchi wake
kwa kuwaundia chombo ambacho
kitashughulikia ushindani halali
wa biashara na pia itahakikisha
inamlinda mwananchi ambaye
ndiye mlengwa mkuu katika hili,
kwani yeye huwa ni mhusika
katika kununua na kutumia
huduma zinazotolewa.
Kupitia makala hii tutapata
kujua lengo, faida, changamoto na
hata taasisi ambazo hushirikiana
kwa karibu sana katika utekelezaji
wa kazi zao licha ya kutofautiana
majukumu ya utendaji. Taasisi
zenyewe ni Taasisi ya Viwango
(ZBS), Bodi ya chakula, Dawa
na Vipodozi (ZFDA) na Mamlaka
ya Usajili wa Mali na Biashara
(ZBPRA).
Lengo la kuundwa kwa Tume
ya Ushindani Halali wa Biashara,
kwa mujibu wa Afisa Mkuu wa
kitengo cha sheria katika tume
hiyo ndugu Fatma Gharib Haji, ni
kuhakikisha inasimamia na kulinda
masuali ya ushindani wa biashara
katika kulimnda na kusimamia
haki za mtumiaji na kuhakikisha
mtumiaji ambae ni mwananchi
anapata huduma inayotolewa
tena kwa ubora unaokubalika.
Aidha wanahakikisha katika soko
kuna bidhaaa za kutosha kwani
mara nyingi mwananchi anahitaji
bidhaa zilizo nzuri, salama na
zenye kiwango. Mbali na hayo
tume pia inajukumu la kusimamia
wafanyabiashara
ili
kuona
wanafanya ushindani wa biashara
ulio halali na wanafuata taratibu
na sheria zilizopo ili kijiepusha na
mambo ambayo yataleta hitilafu
na udanganyifu katika ushindani
huo.
Aidha Afisa Sheria huyo
aliongeza kuwa
tume hiyo
imepewa jukumu la kushughulikia
miunganiko ya mikataba na
makubaliano
ya
makampuni
ili
kuhakikisha
makubaliano
hayo
hayawaumizi
wananchi
katika utoaji
wa huduma na
akatoa mfano wa kampuni za

mawasiliano ya simu za mkononi
kwamba endapo kampuni moja
itaamua kuungana na kampuni
nyengine katika kutoa huduma
basi kusiwepo na ukandamizaji
kwa mwananchi, kwa mfano
ikiwa kabla ya kuungana kwa
kampuni hizi mwananchi alikuwa
anaweka muda wa maongezi wa
shilingi elfu moja na kutumia
kwa wiki moja basi hili liendelee
hivyo hivyo na sio baada ya
muungano au makubaliano ya
kampuni hizi kiwango kibadilike
baada ya
shilingi elfu moja
kuzungumza kwa wiki iwe ni siku
mbili au tatu; mikataba ya namna
hii haikubaliki na huipinga vikali
kwani wanaamini kuwa inakiuka
maadili na taratibu za ushindani
wa biashara ulio halali katika soko
kwa jumla.
Mbali
na kazi kubwa
inayofanywa na tume hii bado
kuna baadhi ya changamoto
ambazo hukabiliana nazo kutoka
kwa wafanyabiashara wasiokuwa
waaminifu. Mbali na elimu
wanayoitoa bado wamekuwa
wakipokea kesi kutoka kwa
wafanyabiashara ambao hupeleka
malalamiko ya kuibiwa kwa
muonekano wa utambulisho wa
biashara yaani nembo ya biashara
zao pamoja na muonekano wa
bidhaa zao. Akitoa mfano wa kesi
ambazo wamezipokea katika tume
hiyo ni pamoja na kesi ya sabuni
ya unga ya kufulia ya Malkia
na sabuni ya Malaika kuwa na
muonekano sawa kiasi ambacho
kwa mwananchi wa kawaida, kwa
ghafla, anashindwa kutofautisha
juu ya hilo. Kesi hii imeshatolewa
maamuzi ya kulipishwa faini na
kutoa tamko na matoleo kwa
taasisi husika ili kufungia na
kuondoshwa sokoni kwa sabuni
ya Malaika kwasababu mmiliki
halali aliyesajili ZBPRA ni mwenye
sabuni ya Malkia.
Kesi
nyengine
ambayo
wameipokea ni kesi ya Tungule
za pakiti (tomato paste) ambapo
kuna mfanya biashara ameiba
muonekano na jina la “tomato”
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aina ya Almudhish na ukiwa
sokoni utashindwa kutofautisha
kabisa baina ya tomato paste
hizo kwani utofauti wake ni nchi
ambazo
zinatoka.
Aliyesajili
kihalali yake yeye inatoka Dubai
na aliyeghushi yake inatoka
China na hii pia imeshatolewa
maamuzi
yanayolingana na
hayo ya
awali. Changamoto
nyengine ni hili suali la wafanya
biashara kuandika “KIUZWACHO
HAKIREJESHWI.” Amesema hili ni
kinyume na taratibu za biashara
kwani inavyotakiwa umpe muda
mteja wako wa kuiangalia
bidhaa
yako
(guarantee).
Jambo hili
wanalifanya sana
wafanyabiashara wa vifaa vya
umeme.
Akielezea kwa upande wa
faida, Afisa huyo amesema faida
ya kwanza ni kuwepo kwa hii
tume kwani wafanyabiashara
na
wananchi
wamepata
mkombozi wao ambae anasikiliza
matatizo yao na kuyapatia
ufumbuzi na ndapo itatokea
mtu
amedhulumiwa
humpa
haki yake yule ambaye atakuwa
amedhulumiwa. Mbali na hilo,
amesema kama wafanyabiashara
watafuata taratibu za ushindani
wa
biashara
uliohalali,
hii
itapelekea uchumi kukua kwani
mzunguko wa kuuza na kununua
utakuwa mkubwa na
bidhaa
hazitoadimika
sokoni,
hivyo
mwananchi atafaidika kwa kupata
mahitaji yake na pia atapata
nafasi ya kuchagua ni bidhaa ya
kampuni gani anunue kwa vile
bidhaa ziko za kutosha sokoni. Hii
itafanya hata bei kuwa tahfif.
Si hayo tu, lakini pia suala la
tume kushughulikia mikataba nayo
ni faida nyengine kwani hupitia
mikataba ya watoa huduma.
Watoa huduma wote ambao
wanaandaa mikataba kuiwasilisha
katika tume hiyo, tume huipitia na
wakisha kujiridhisha kuwa hakuna
vikwazo ambavyo vitamdidimiza
mwananchi huruhusu kutumika;
na ikitokea kuna vipengele
vinamkwaza
mwananchi

huwataka wavirekebishe kwa
lengo la kuweka uhalali, usawa
na ushindani ulio mzuri.
Mwisho Afisa Sheria huyo
hakusita
kutoa
wito
kwa
wananchi na amewatoa wasiwasi
na kuwataka kuitumia tume hiyo
kwani ipo kwa ajili yao. Endapo
mtu atapatwa na tatizo lolote
katika kupata huduma au kununua
bidhaa na akihisi hakutendewa
haki basi afike kwenye tume
hiyo na kujaza fomu ili hatua
za sheria ziweze kufuatwa. Kwa
upande
wa
wafanyabiashara
amewataka
kuitumia
tume
hiyo kwa faida yao kwani tume
haipo kwa kumkandamiza wala
kuchafua biashara ya mtu yoyote.
Amewataka kila mmoja kujiweka
katika upande ulio salama kwa
kuhakikisha wanafanyabiashara
katika viwango vinavyokubalika
kwa kupitia ZBS ambao ndio
wenye dhamana ya kuangalia
kuona kwamba viwango na vigezo
vimefikiwa na pia amewataka
wahakikishe biashara zao zipo
salama kwa mtumiaji
kupitia
ZFDA kwani wao ndio wenye
jukumu la kuangalia usalama wa
chakula pamoja na madawa na
kuhakikisha wanafuata taratibu
na sheria za usajili wa bishara na
mali zao katika taasisi ya msajili
wa biashara na mali (ZBPRA).
Kwa hakika hatuna budi
kujivunia hatua mbali mbali
zinazochukuliwa na Serikali ya
Mapinduzi ya Zanzibar katika
suala zima la kujali maslahi na
kuzingatia matakwa ya wananchi.
Hivyo kila mmoja kwa nafasi yake
aliyonayo ahakikishe anatekeleza
jukumu lake alilopewa ili kuunga
mkono jitihada hizi, kwani
tutakapo fuata taratibu na sheria
zilizowekwa itapelekea kukuza
uchumi wa nchi na maendeleo
kwa jumla.

Zijue Sifa za kiongozi
bora
KIONGOZI bora huongoza
kutokea nyuma na akawafanya
wengine anaowaongoza waamini
wao ndio wako mbele. Hii ndio
sifa bora moja ya kiongozi bora,
kwani haikuwa rahisi, na wala
sio rahisi na haitakuwa rahisi
kufikia maendeleo bila ya kuwa
na kiongozi bora. Kuwa kiongozi
bora si kunyenyekewa kupitiliza,
si kuwanyanyasa na kuwadharau
wa chini yako wala sio kuwa na
maamuzi ya vitisho na ya pekeyako
na kuwabagua
wenzako, bali
kuna mambo mengi mazuri
yanayomjenga mtu kuwa kiongozi
bora wa kuigwa na wa kupigiwa
mfano katika uongozi wake.
Kiongozi
bora
ni
yule
anayezingatia misingi ya Utawala
Bora kwa kuitekeleza kwa vitendo
katika utendaji wake wa kazi wa kila
siku. Uwajibikaji na uwazi, utawala
wa sheria na haki za binadamu,
kuzuia rushwa, ushirikishwaji,
uadilifu, ufanisi, tija na kuzingatia
matakwa ya wananchi ndio misingi
yenyewe
ambayo
inapaswa
kupewa kipaumbele na kiongozi
yoyote yule ili kuleta maendeleo
katika maeneo yetu ya kazi, kwa
jamii na nchi kwa ujumla.
Kuna mambo kadhaa ambayo
kwa ujumla yakizingatiwa na
kutekelezwa na viongozi kupitia
misingi hiyo ya Utawala Bora
huleta mafanikio katika malengo
yaliyopangwa na kiongozi kwa
anao waongoza.
Awali ya yote ni heshima.
Jambo hili humjenga kiongozi
kuwa bora. Kitendo cha kuwa na
jukumu la kuwaongoza watu na
kuwaheshimu wote - wakubwa
kwa wadogo, wanawake kwa
wanaume, nidhamu ya kazi hujengeka maradufu na humpa
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kiongozi sifa sahihi ya yeye kuitwa
kiongozi kwani kufanya hivyo
itamsaidia
kuwaweka
karibu
wafanyakazi ama wananchi na
kupata taarifa sahihi kwa wakati
sahihi.
Kiongozi
bora
huomba
msamaha na husamehe, kiongozi
bora ni lazima awe jasiri na watu
wenye ujasiri hawaogopi kuomba
samahani pale wanapokosea na
kusamehe pale wanapokosewa
kwa ajili ya kuleta amani, utulivu
na mafahamiano katika shughuli
mbalimbali,
kwani
mafanikio
pia hufikiwa kupitia matendo
ya huruma kuliko matendo ya
kuadhibu.
Kupitia misingi ya Utawala Bora
tunajifunza kuwa kiongozi bora ni
yule atakayeweka nia thabiti juu ya
kutekeleza na kutimiza kikamilifu
kile
anachopaswa
kufanya.
Uwajibikaji juu ya majukumu ndio

hujenga nia thabiti ya kuweza
kufikia matarajio. Kiongozi bora
hatakiwi kuipa nafasi chuki
moyoni mwake katika uongozi
wake, kwani chuki hufunga na
kuifanya akili kushindwa kufikiria
mambo mengine ya maendeleo;
chuki huzuia upeo wa kuwaza vitu
vya msingi vitakavyoweza kuleta
maendeleo.
Aidha ubunifu ndio jahazi
la mtu kuwa kiongozi bora
na pia humvusha kiongozi na
anaowaongoza kutoka sehemu
moja kwenda sehemu nyengine.
Leo
hii
tunapozungumzia
maendeleo kokote kule duniani
basi ni kwa sababu ya ubunifu na
ustadi wa kutekeleza majukumu,
kwani ubunifu huonesha tofauti
iliyopo kati ya kiongozi tu,
kiongozi bora na mfuasi. Kiongozi
bora hutekeleza majukumu yake
kwa kubuni mawazo, programu,

miradi na njia nyengine mbadala
za kuweza kuleta maendeleo na
kufikia lengo kwa ajili ya maslahi
ya wote.
Ukweli na uwaminifu ni jambo
jengine lenye kuonesha sifa sahihi
ya kiongozi bora,
humuweka
katika uimara zaidi kwa kipindi
chote cha uongozi wake juu ya
jambo lolote lile litakalotokezea.
Matendo na maneno ya kiongozi
bora hubakia kwenye ukweli
utakaojenga uaminifu kwake na
kwa atakaowaongoza siku zote.
Hapa ndipo pale tunapoiona
nguvu ya uadilifu kwa kiongozi
ikiwa ni msingi wa Utawala Bora
ambao humtaka kiongozi kuwa na
mwenendo mzuri katika utendaji
wa kazi kwa kujali watu, muda na
kufuata sheria. Vilevile kiongozi
bora anapaswa kufanya kazi kwa
umakini na umahiri, kwani hii
itampelekea kutambua maeneo
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yake, watu wake na majukumu
yake. Umakini na umahiri katika
kazi humfanya kiongozi atimize
lengo kama lilivyopangwa kwani
huchukua muda wa kuchunguza
na kufuatilia kabla ya kuchukua
maamuzi.
Siku zote kiongozi bora hukubali
na kupokea maoni, ushauri na
hata kukosolewa kwa kuwasikiliza
unaowaongoza ili kusudi kuleta
ufanisi na tija katika kazi. Kwa
kuangalia mifano ya marais wa
nchi mbalimbali ikiwemo Zanzibar
viongozi huwa na washauri wao
maalamu kutoka sekta mbalimbali
hivyo hata kama ni kiongozi wa
ngazi yoyote ile itakupasa kupokea
maoni, ushauri na hukubali
kukosolewa.
Ni vyema ifahamike kuwa
busara, hekima na uvumilivu
unayo nafasi kubwa katika hadhi
ya kiongozi bora. Ili uwe kiongozi

bora uvumilivu unatakiwa utawale
na uishi ndani yako. Kama tujuavyo,
vikwazo mbalimbali vya kazi
humpa wakati mgumu kiongozi.
Hali hii inaweza kumpelekea kuwa
na hasira na maneno mabaya kwa
wafanyakazi wake au kwa watu
anaowaongoza hivyo kiongozi bora
anatakiwa apambane na aishinde
hali hiyo kwa kuwa na busara na
uvumilivu wakati akitafakari njia
sahihi ya kujikwamua na vikwazo
hivyo huku akitumia maneno ya
hekima kwa watu wake.
Nia ni moja na njia ni moja ya
kuimarisha misingi ya Utawala
Bora ili kuwa na maendeleo
endelevu.
Kiongozi
bora
anatakiwa kuwa na nia thabiti
itakayomuongoza kufuata njia
sahihi katika kuwaongoza watu
wake na kuweza kuwapa huduma
iliyobora zaidi.
Kujituma kwa kufanya kazi kwa
bidii pia ni sifa ya kiongozi bora. Ili
kufikia lengo, kiongozi bora huwa
hashindani na anawaongoza.
Kiongozi bora huchukua jitihada
na kujituma katika majukumu yake
ya kila siku ili kuleta mbadiliko
chanya katika utendaji.
Kiongozi ni msimamizi wa haki
za watu wake. Siku zote kiongozi
bora huwa tayari kusimamia
matumizi sahihi ya rasilimali kwa
faida ya wote na kuhakikisha
kwamba kila mtu anapata haki
yake vile inavyostahili. Kiongozi
bora
anatakiwa
kusimamia
mgawanyo wa kila stahili ya anaye
muongoza.
Sifa nyengine ya kiongozi
bora ni kutambua na kuthamini
mchango wa anaowaongoza.
Wananchi
na
wafanyakazi
wamekuwa na mchango mkubwa
katika sekta zao. Endapo watu hao
watafanya kazi vile inavyotakiwa
kiongozi bora huonesha kukubali,
kutambua na kuthamini kazi hizo.
Mtu kuwa na uwezo wa kuyakabili
matatizo na changamoto ni ishara
ya kuwa kiongozi bora, iwe kwa
matarajio au bahati mbaya.
Kiongozi bora huvaa ujasiri wa
kutosha wa kukabiliana na kila

aina ya changamoto au matatizo
ambayo yanaweza kujitokeza.
Kiongozi bora hakimbii matahizo,
hukaa chini na kutafakari jinsi ya
kutafuta ufumbuzi.
Kiongozi
bora
hupendelea
kujifunza zaidi, kila siku mambo
hubadilika. Si uvumbuzi wala
ugunduzi, si hali ya hewa wala
teknolojia wala si utawala wala
biashara. Kila kukicha mambo
huchukua sura mpya katika ramani
ya dunia. Vyote hivyo hubadilisha
taswira ya mambo yanavyokwenda
ulimwenguni, hivyo kiongozi bora
ni yule anayejifunza na kutaka
kujua zaidi juu ya kinachoendelea
duniani,
ajue
anatekeleza
majukumu yake katika mtindo na
mfumo unaoendana na mbadiliko
hayo.
Uthubutu.
Je
kiongozi
asiyekuwa na uthubutu huyo ni
kiongozi bora? Laa hasha; kiongozi
bora huwa na uthubutu ama
utayari wa kuweza kufanya jambo
kisheria. Utayari huo unatokana
na imani ya kiongozi kwamba
kila analolifanya ni kwa ajili yake
na watu waliomzunguka akisadiki
kuwa uthubutu wake utaleta
mbadiliko ya kuwakomboa watu
wake na taifa.
Kutokana na sifa hizo za
kiongozi bora, ni wazi kwamba
endapo viongozi wetu watasimama
katika maeneo hayo ule Utawala
Bora unaopigiwa kelele kila siku
utakuwa umefikia lengo, kwani
hakutakuwa
na
ubadhirifu,
rushwa, uzembe, uvunjaji wa haki
za binadamu, ukiukwaji wa sheria,
maamuzi yasio sahihi, vurugu na
mawazo potofu.
Wenye mamlaka ya kuteua
na kuchagua viongozi akiweno
Rais na Wananchi wenyewe
huwa na imani juu ya wale
waliowachagua kwamba ndio
watakua wasemaji wao, watetezi
wao na wakombozi wao na
wenye kukamilisha majukumu
yao kama walivyopangiwa ama
kama walivyoahidi na kula viapo
juu ya utekelezaji wa hayo. Hivyo
kiongozi anapaswa kutambua
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kwamba analo jukumu kubwa la
kuhakikisha kuwa anasimama kwa
ajili ya maslahi ya unaowaongoza.
Kwa ujulma ikiwa kiongozi
atazingatia heshima, kuomba
msamaha na kusamehe, kuwa na
nia thabiti, kutokuwa na chuki,
ubunifu, ukweli na uaminifu,
umakini na umahiri, kukubali
kupokea maoni, ushauri na
kukosolewa, kuwa na busara,
hekima na uvumilivu, nia, bidii
katika kazi, usimamizi wa haki,
muwakili na mbeba dhamana,
kutambua
na
kuthamini
michango, kuyakabili matatizo
na changamoto, kujifunza zaidi,
pamoja na uthubutu basi huyo
atakuwa ni kiongozi bora na yale
maneno mazuri katika wimbo wetu
wa taifa “hekima, umoja na amani,
hizi ndio ngao zetu” yatatimizwa
kutokana na kuwa na aina ya
viongozi wenye sifa hizi jadidi.
Matarajio ya walio wengi na
wapenda maendeleo ni kuwa na
viongozi wanaoheshimu misingi
ya Utawala Bora, viongozi ambao
watakuwa ni chachu ya mbadiliko
na kuifanya Zanzibar yetu kuwa
mfano mzuri wa kuigwa hata
kwengineko duniani.

Wananchi waridhishwa na utaratibu wa msaada
wa huduma za kisheria

Mkurugenzi wa Idara ya Msaada wa Kisheria Bi Hanifa Ramadhan Said akiwa na wanasheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria
katika mafunzo kwa wanufaika wa msaada wa huduma za kisheria yaliyofanyika Wizara ya Katiba na Sheria Zanzibar kwenye
ukumbi wa mkutano Mazizini

HATUA ya Serikali ya Mapinduzi
ya Zanzibar ya kuanzisha Utaratibu
wa Utoaji wa Huduma za Msaada
wa Kisheria na kurahisisha
upatikanaji wa haki kwa wenye
mahitaji imepokelewa kwa mikono
miwili na wananchi walio wengi,
hasa wale ambao hali zao za
kipato ni duni au wenye uelewa
mdogo wa taaluma ya masuala ya
sheria.
Hali hiyo imebainika muda
mfupi tangu kupitishwa na kuanza
kutekelezwa kwa Sheria
ya
Msaada wa Kisheria, iliyowezesha
kuanzishwa Idara ya Msaada wa
Kisheria chini ya Wizara ya Katiba
na Sheria, ambapo wananchi
wengi wameizungumzia hatua
hiyo kuwa ni msaada mkubwa na
wa kipekee kwa wananchi walio
wengi Unguja na Pemba.
Zuwena Othman, mkaazi wa
Bumbwini Makoba, anaielezea
hatua ya kuanzishwa msaada wa

kisheria na upatikanaji wa haki
kwa wale wasiokuwa na uwezo
imekuja katika wakati muafaka
ambapo jamii imebadilika kwa
kuongezeka watu wasiokuwa na
huruma wala imani kwa wengine.
Zuwena anasema hivi sasa
sehemu zote, iwe mjini au vijijini,
watu wengi wamekuwa wajanja
na kuna matukio mengi ya watu
kudhulumiwa na wanaoathirika
zaidi ni wale wasiokuwa na kitu,
elimu au watu wa kuwasimamia
kuweza kupigania haki zao
mbele ya Mahakama na vyombo
vyengine vya kutoa haki. “Kwa
hatua hii Serikali imefanya jambo
zuri na la maana… ni mambo ya
kawaida sasa kujitokeza wajanja
kuwahadaa wanyonge kuwaibia
ardhi nyumba, na hata baadhi ya
wanaume kwa mfano, kwa kujiona
wana nguvu, hutelekeza familia
na kuwaacha watoto katika shida
kubwa wakijua mwanamke hana
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pa kukimbilia”, alisema Zuwena.
Kwa mtazamo wake iwapo
Serikali itakuwa na utaratibu mzuri
wa
kuwawezesha
wananachi
wasiokuwa na uwezo au ambao
ndio walengwa wa msaada huo,
kuweza kuwafikia watoaji wa
huduma hizo, hata hivyo vitendo
vya watu kudhulumiana kwa njia
za hadaa vitapungua kwa kiasi
kikubwa. Kwa mujibu wa Sheria
hiyo inayojuilikana kama Sheria
ya Msaada wa Kisheria ya 2018,
huduma za kisheria zinazotolewa
ni utoaji wa ushauri, msaada wa
uwakilishi wa kisheria na taarifa.
Watakaonufaika ni watu ambao
hawana uwezo wa kulipia huduma
hizo za kisheria.
Hatua za utoaji huduma hizo
zimeanza baada ya kuundwa
Idara ya Msaada wa Kisheria na Bi
Hanifa Ramadhan Said kuteuliwa
kuwa Mkurugenzi wa Idara ya
Msaada wa Kisheria. Mara baada

ya kuundwa kwa Idara, utekelezaji
wa majukumu yake umeanza
kwa uzinduzi rasmi wa Idara hiyo
uliowakutanisha baadhi ya watoa
huduma za Msaada wa Kisheria
pamoja na wanufaika wa huduma
hizo.
Katika uzinduzi huo Mkurugenzi
Hanifa alisema kuwa kuwepo
kwa Idara ya Msaada wa Kisheria
Zanzibar kunafungua ukurasa
mpya katika kuhakikisha kuanzisha
haki na wajibu kwa watoaji wa
msaada wa huduma za kisheria
kwa vigezo na viwango ili kwenda
sambamba na vigezo vya kimataifa
vya utoaji wa msaada wa kisheria.
Alibainisha kuwa Katiba
ya Zanzibar ya mwaka 1984
inalitambua suala la msaada wa
kisheria kama msingi wa haki za
binadamu kwa watu wote. Hivyo,
ni wajibu wa watoaji wa huduma
za msaada wa kisheria kufuata
miongozo iliyowekwa ili kuisaidia
jamii kupata msaada wa kisheria
kwa ufanisi na kwa wakati.
“Niwaombe
watoa
huduma
za msaada wa kisheria juhudi
ambazo mmekuwa mkizifanya
kwa siku nyingi sasa,muendelee
nazo na pia muendelee na moyo
huo huo katika kuwajengea
uwezo wananchi kufahamu haki
zao za msingi na kupata huduma
ipasavyo,” alisisitiza bi Hanifa.
Mkurugenzi Hanifa amesema
Idara ya Msaada wa Kisheria
inathamini kazi kubwa inayofanywa
na wasaidizi wa kisheria na watoa
huduma wengine wa msaada wa
kisheria nchini na ametoa shukrani
za dhati kwa Jeshi la Polisi kwa kazi
ya utoaji wa msaada wa kisheria
kupitia madawati ya kijinsia na njia
nyengine ambazo.
Sheria hiyo inazingatia maadili
ya jamii na taratibu za kulinda hasa
ikizingatiwa kuwa miongoni mwa
wateja watakaopatiwa huduma
hizo ni makundi maalum ikiwa
ni pamoja na watoto, mayatima,
wazee pamoja na watu wanaoishi
na virusi vya ukimwi. Mambo
yatakayoshughulikiwa ni yale
yanayohusu migogoro ya ardhi,

urithi, unyanyasaji wa kijinsia,
uangalizi na huduma za watoto
pamoja na masuala ya haki za
binaadamu.
Sheria hii inakuja wakati
Zanzibar
ikikabiliwa
na
changamoto ya kukithiri kwa
vitendo vya udhalilishwaji watoto,
wanawake, watu wenye ulemavu
pamoja na wimbi la talaka
linalosababisha watoto kuingia
katika mtihani mkubwa kimalezi,
ambapo mara nyingi mwanamke
ndiye anayebeba jukumu la ulezi
na matunzo.
Ashura Suleiman mkaazi wa
Kijichi Unguja, kwa maoni yake
kuja kwa sheria hiyo kutawapa
ahueni baadhi ya wazazi na
wana familia ambao watoto wao
hasa wasichana wadogo hupewa
ujauzito na kukatiwa ndoto zao
za maisha, huku wazazi wao
wakipewa ushauri mbaya na
baadhi ya wanajamii au mara
nyengine hata wasijue la kufanya.
“Sheria hiyo ya msaada wa kisheria
itakuwa ni kimbilio la wazazi na
familia zilizokumbwa na matatizo
ya kudhalilishiwa watoto au
wanafamilia, kwani huko wataweza
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kusaidiwa na kushauriwa vizuri
na kujua la kufanya lenye faida
kwao,” alisema.
Katika kuhakikisha utoaji wa
huduma za kisheria kwa ufanisi
wa hali ya juu utaratibu maalum
kwa watoaji wa msaada huo
umewekwa, ikiwemo kuhakikisha
uwezo wa taasisi au mtu anayetoa
huduma hizo kufanikisha kazi
hiyo, ili kuepuka ubabaishaji. Kwa
maana hiyo sheria hiyo inahitaji
mtu, jumuiya au taasisi hiyo
kwanza isajiliwe rasmi na Idara
ya Msaada wa Kisheria. Watu
walioainishwa kuwa watakuwa
watoaji wa huduma hizo ni pamoja
na mawakili, wanasheria, mavakili
pamoja na wasaidizi wa sheria.
Hatua
hiyo
imechukuliwa
kuhakikisha kwamba wanaotoa
huduma za kisheria na haki kwa
wananchi ni watu wenye weledi na
uzoefu usio na shaka yoyote, hasa
ikizingatiwa kuwa baadhi ya watu
wamekuwa na tabia ya kujivisha
sifa za kitaaluma au kazi ambazo
hawajazisomea au kuzifanya,
lengo lao likiwa ni kujipatia vipato
kwa njia ya udanganyifu.

Sheria hiyo ya Msaada wa
Kisheria inayorahisisha upatikanaji
wa Haki imeliona hilo, na kuchukua
hatua za kuidhibiti isitokee kwa
kuweka kipengele kinachoelekeza
kuwa
mtu
yoyote
ambaye
atafanya kazi kama mtoa msaada
wa kisheria bila ya cheti cha usajili
kinachotolewa na Mkurugenzi au
kujifanya kama mtoa msaada wa
kisheria wakati cheti cha usajili
kimesitishwa au kwa makusudi
kumzuia mtu asiombe msaada wa
kisheria atakuwa anatenda kosa
kisheria.
Awali
akizungumza
ofisini
kwake, Waziri wa Katiba na Sheria
Mhe Khamis Juma aliwaomba
watoaji wa huduma za msaada wa
kisheria na wanufaika wa msaada
wa kisheria nchini kuielewa
vizuri na kuipa ushirikiano Idara
mpya ya huduma za msaada
wa
kisheria
ili
kuhakikisha
wanawasaidia wananchi wa taifa
hili kuweza kupata haki zao kama
ilivyokusudiwa.
Kwa upande wake, Hamduni
Makame ambaye ni mkaazi wa
Machui Wilaya ya Kati Unguja,
alipokuwa akizungumzia utaratibu

huo wa kuwasaidia wanaanchi
wasiokuwa na uwezo alisema
kuwa kwa hatua hiyo Serikali
inastahili kupongezwa kwa sababu
wamo wananchi wengi wanyonge
wenye vilio vya muda mrefu, lakini
hawana pa kuvipeleka kutokana
na unyonge wao.
Ameeleza kuwa jambo la
muhimu kwa Taasisi inayohusika na
Utoaji wa Huduma za Msaada wa
Kisheria ni kuhakikisha wasiokuwa
na uwezo ndio wanaonufaika na
utaratibu huo. Hivyo, aliomba
kufanywa
kila
liwezekanalo
kuwazuia wale wenye uwezo wa
kujisimamia na kuendesha kesi na
kupata haki zao wenyewe kutoingia
katika utaratibu huo na kuwazuia
walengwa. “Wapo wajanja ambao
wana uwezo mkubwa lakini
wanaweza kujiigiza na kujipatia
huduma ambazo wahawastahili
na
hivyo
kuwazuia
wale
wanaostahili kupata huduma hizo.
Kwa kuwa Serikali imedhamiria
kuwasaidia wasiokuwa na uwezo
wa kusimamia haki zao mbele
ya sheria ni matumaini yangu
kwamba wajanja hao hawatapewa
nafasi”, alisema Makame.
Alisema wapo wananchi wengi
ambao uwezo wao na mwamko
wa kupigania haki zao ni mdogo
na baadhi yao wanashindwa na
hata nauli ya kuwawezesha kufika
mahakamani, hivyo uamuzi huo ni
jambo la kupongezwa kwa sababu
umelenga hasa kuwakomboa
wenye mahitaji.
Katibu Mkuu Wizara ya Katiba
na Sheria ndugu George Joseph
Kazi alisema kuwa ni vyema jamii
ielewe kuwa azma ya Serikali
ni kuahakikisha wananchi wote
wanapata huduma stahiki kutoka
kwa watoaji wa huduma za msaada
wa kisheria ambao
wanasifa
zinazoitajika. “Tulifanikiwa kupata
Sera ya Msaada wa Kisheria
kutokana na jitahada kubwa ya
Serikali yetu kwa kushirikiana
na washirika mbali mbali wa
maendeleo na mkiwemo nyinyi
watoaji wa huduma za msaada
wa Kisheria. Hatimae mwaka 2018
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tuliweza kupata Sheria na mwezi
Agosti, 2019 tulipata Kanuni za
Msaada wa Kisheria zilizotangazwa
Rasmi katika Gazeti la Serikali na
kupelekea watoaji wa huduma ya
msaada wa kutambulika rasmi.
Katibu George amewasisitiza
watendaji wa Idara ya Msaada
wa Kisheria kuwa waadilifu wakati
wakitekeleza wajibu wao na
kukumbushia majukumu yao kuwa
ni kutoa miongozo ya kisera kwa
watoaji wa msaada wa kisheria,
kusajili watoaji wa msaada wa
kisheria na kumtaka mtoa msaada
wa kisheria kutoa huduma ya
msaada wa kisheria kwa mtu
asiekuwa na uwezo.
Pia kuratibu ni jukumu la Idara
kufuatilia na kutathmini kazi za
watoaji wa msaada wa kisheria
na kutoa maelekezo ya jumla ya
utekelezaji unaofaa wa program
za msaada wa kisheria katika
kiwango kilichowekwa na ubora
wa huduma za msaada wa kisheria
na kumshauri Waziri kuhusu sera
na mambo mengine muhimu
yanayohusu kuimarisha utaoaji wa
msaada wa kisheria.
Katibu George aliitaka Idara
ijikite zaidi katika kufanya tathmini
na kuandaa taarifa za ufatiliaji na
tathmini ya masuala ya msaada
wa kisheria ikiwa ni pamoja na
kufanya tafiti ya changamoto za
utoaji na upatikanaji wa huduma
za msaada wa kisheria.
Ni wakati muafaka sasa kwa
watoaji wa huduma wa msaada
wa kisheria kuzielewa vizuri kanuni
kwa lengo la kuweza kufikisha
elimu kwa walengwa ambao ni
wataka huduma wa msaada wa
kisheria hasa ikizingatiwa kuwa
Serikali ya Mapinduzi Zanzibar
kupitia Wizara ya Katiba na Sheria
Zanzibar imefanikiwa kuwa na
miongozo mbalimbali ikiwemo
Sera, Sheria, Kanuni na Mpango
wa Utekelezaji ambavyo ni nyenzo
muhimu katika kusimamia sekta
nzima ya msaada wa Kisheria.

Jitihada za kudhibiti rushwa zinapaswa
kuendelezwa

RUSHWA ni kama mdudu
hatari ambae
anaharibu kila
shamba la maendeleo. Endapo
ataachiwa bila kudhibitiwa kwa
nguvu
na zana madhubuti
ataendelea
kushambulia
na
kumaliza mimea yote ambayo
ilioteshwa na kuimaimarishwa ili
watu wote waweze kunufaika.
Zanzibar ni moja ya nchi
zenye
maendeleo
makubwa
na ya kupigiwa mfano lakini
maendeleo hayo yanaangushwa
na kudidimizwa na mdudu huyo
ambae anaendelea kuishambulia
kwa nguvu zote. Licha ya kuwa

serikali, wanaharakati na jumuiya
mbali mbali za kitaifa na kimataifa
wanafanya juhudi za kupambana
na mdudu huyu, bado jambo hilo
limeonekana kuwa ni donda ndugu
lililokosa tiba.
Serikali ya Mapinduzi ya
Zanzibar baada ya kuona mti
huo unashambuliwa sana imeona
ipo haja ya kutafuta dawa ili
kuinusuru nchi. Katika kuidhibiti
rushwa,
serikali
imeanzisha
chombo na kukipa mamlaka kamili
ya udhibiti baada ya kuonekana
maeneo mbalimbali ya maendeleo
yanadidimizwa na mdudu rushwa.
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Chombo hicho ni Mamlaka ya
Kuzuia Rushwa na Uhujumu
uchumi Zanzibar (ZAECA), ambayo
imekuwa ikichukua jitihada za
makusudi katika kuzuia rushwa.
Rushwa ni tatizo ambalo katika
visiwa hivi lipo kwa kiasi kikubwa
na kuonekana kuota mizizi. Licha
ya jitihada zinazochukuliwa na
serikali kupitia ZAECA katika
kudhibiti vitendo hivyo, kuna
baadhi ya watu wanaendeleza
vitendo vya rushwa. Kuendelea
kutokea kwa vitendo hivyo
kunachangia madhara makubwa
katika taasisi mbalimbali za
serikali na hata kwa jamii na
kudumaza harakati za maendeleo
zinazochukuliwa na serikali na
kurudisha nyuma uchumi wa nchi.
Rushwa
imeenea
maeneo
mbalimbali ikiwemo sekta binafsi,
vilabu vya michezo, taasisi
ndogondogo na hata serikalini
kwenye taasisi kubwa mizizi
hiyo imejichimbia; hivyo serikali
imeamua kwa dhati kufichuliwa
wala rushwa na wabadhirifu wa
mali za umma ili iweze kuondoshwa
na isizidi kuleta maafa.
Wakizungumza na makala
haya baadhi ya wananchi kutoka
maeneo mbalimbali ya Unguja
walizungumzia njia sahihi na
mipango ya kudhibiti vitendo vya
rushwa visiwani hapa. Wanasema
ni muhimu kuwepo kwa mipango
imara ambayo itasaidia kudhibiti
vitendo hivyo na kuibua mikakati
itakayosaidia kuziba mianya ya
rushwa na uhujumu wa uchumi.
Wanasema viongozi waliopewa
dhamana serikalini ndio wenye
jukumu zaidi kufanikisha udhibiti
ili kuona utawala bora na haki
zinaimarika nchini. “Tunaishukuru
Serikali ya Zanzibar awamu ya
saba iliyopo chini ya uongozi
wa Dk Ali Mohamed Shein, kwa

kuanzisha ZAECA ili kuhakikisha
inaondoa mifumo yote ya rushwa
inayotumika katika taasisi zote
za umma na binafsi hasa za
utoaji wa huduma muhimu za
kijamii,”wanasema.
Namri Najim Jecha mkaazi
wa Shehia ya Binguni Wilaya ya
Kati Unguja, anasema kwa vile
kuna vyombo maalumu ambavyo
husimamia na kutoa haki ni vyema
kufuata sheria, kanuni na maadili
ya kazi ili kwenda sambamba na
lengo la kutokomeza vitendo hivyo
na kuwepo kwa utawala bora nchini.
“Ni muhimu panapo haki itolewe
haki na kusiwe na ubabaisahaji
wowote ili wananchi wawe na
imani na
serikali
yao kwani
kukienda kinyume kutawakatisha
tamaa wanyonge,”anasema.
Mussa Makame mkaazi wa
Dunga, aliiomba ZAECA kufatilia
ajira zinazotolewa kwani vijana
wengi wenye sifa hukosa na
kupatiwa wenye uwezo wa kifedha
na wenyeji, kitendo ambacho
huwavunja moyo watoto wa
wanyonge na wazazi wao. Anasema
hali hiyo husababisha wananchi
kuichukia serikali yao kwa mambo
ambayo husababishwa na baadhi
ya viongozi na watumishi wenye
kujali maslahi yao binafsi.
“Rushwa ni hali ya kumkosesha
mtu haki yake na wakati mwengine
kuinunua, hivyo mchezo huu
huchezeshwa
katika
maeneo
mbalimbali ya huduma muhimu
za kijamii ikiwemo mahakamani,
polisi, vituo vya afya na maeneo
mengine, na jambo hili huwavunja
moyo wananchi,”anasema.
Baadhi ya wakaazi wa Shehia
ya Kikadini na Kibigija Jambiani,
wanasema ili kudhibiti hali hiyo ni
vyema ZAECA kuanzisha ofisi japo
ya mtu mmoja kama ya sheha
katika Shehia ili isaidiae wananchi
kwenda kuripoti kwa urahisi
na kuondoa tatizo hilo vijijini.
Wanasema iwapo ZAECA itahamia
na kufanya makaazi kama mjumbe
wa Sheha wa Shehia mijini na
vijijini itasaidia wanyonge kupata
haki zao.

Baadhi ya watumishi wa
Wilaya ya Kati Unguja wanasema
kujenga imani, uzalendo na
uamininifu ni miongoni mwa njia
sahihi za kupambana na vitendo
hivyo nchini. Wanasema iwapo
watumishi wataweza kutumikia
nyadhifa zao na kuwa na imani,
uzalendo na kujenga uaminifu
itasaidia kupambana na rushwa na
uhujumu wa uchumi.
Afisa
Utawala
Rasilimali
Watu kutoka Mamlaka ya Maji
Zanzibar (ZAWA), Shaabani Vuai,
anasema katika nchi za Afrika
mara nyingi miradi mikubwa huwa
na changamoto kubwa katika
kufanikiwa kwake, kwani kuwepo
kwa matatizo ya rushwa huchangia
kurudisha nyuma maendeleo ya
miradi mingi katika nchi hizo.
Hivyo
aliwataka
viongozi
kuwajibika na kusimamia ipasavyo
majukumu
yao
na
kuacha
tamaa ili miradi waliyokabidhiwa
iweze kuleta tija na maendeleo
nchini. Anafahamisha kwamba
kuna
ubadhirifu
mkubwa
unaofanywa katika usimamizi
wa miradi ya maendeleo hali
ambayo
imekuwa
ikichangia
miradi mingi ya kimaendeleo
kushindwa na kutofikiwa kwa
kiwango kilichokusudiwa, hali
inayoitia hasara serikali na
taifa kwa ujumla. “Ili tudhibiti
rushwa Zanzibar ni muhimu kila
mtu kuwajibika ipasavyo katika
majukumu yake, kutolewa elimu
kwa jamii, kubadilika na kufuata
maadili ya dini pamoja na kuacha
tama,”anasema.
Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka
ya Usimamizi wa Mazingira
Zanzibar, Sheha Mjaja Juma,
anasema ni muhimu watendaji wa
umma na binafsi wakaelimishwa
juu ya madhara ya rushwa na
uhujumu wa uchumi ili waweze
kujikinga. Watendaji wa taasisi
wasichafuliwe na tamaa binafsi
za watu wachache, kwani wao
ndio wasimamizi wakuu wa kuleta
ufanisi kazini.
Baadhi ya watendaji wa Mfuko
wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar
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(ZSSF) wanasema ili rushwa
iondoke Zanzibar, ni muhimu kwa
ZAECA kusambaza watendaji wake
katika kila taasisi ya umma na
binafsi kwa lengo la kupata taarifa
sahihi na kuielewa mianya hiyo.
Kaimu Meneja Rasilimali Watu na
Utawala kutoka katika taasisi hiyo,
Ali Suleiman, anasema ni vyema
watendaji kufuata sheria, kanuni
na maadili ya kazi sambamba na
kuchukia vitendo vya rushwa na
uhujumu wa uchumi ili kufikia
lengo la serikali.
Katika jitihada za utekelezaji
wa jukumu la uelimishaji kama
ilivyosisitizwa kwenye Mkataba wa
Umoja Mataifa wa Mapambano
Dhidi ya Rushwa (UNCAC) ibara
ya 13 kifungu kidogo 1(c) ZAECA
imeamua kushirikiana na Wizara
ya Elimu na Mafunzo ya Amali
pamoja na wadau wengine wa
sekta ya elimu kwa kuanzisha klabu
za wapinga rushwa zitakazokuwa
ni chachu ya kuwapatia elimu
wanafunzi ili wachukie kuona
vitendo hivyo vikifanyika mbele
yao.
Mkurugenzi Mkuu wa ZAECA,
Mussa Haji Ali, anasema serikali
Mapinduzi ya Zanzibar imedhamiria
kwa dhati kupambana na vitendo
vya rushwa ambavyo vimezidi
kushika
kasi
na
kupelekea
wananchi kukosa haki zao za
msingi, hivyo mbinu na mikakati
imara
imepangwa
kuendelea
kuchukuliwa ili kuondosha vitendo
hivyo.
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