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MWONGOZO WA KUFUNDISHA VIJANA WA SKAUTI KUZUIA RUSHWA 

WASAMBAZWA MKOA MZIMA 

 

               APRILI, 2022 

Ndugu WanaHabari;  

Habari za asubuhi; 

Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia sote fursa ya kukutana na 
kupashana habari kuhusu mambo ambayo Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na 
Rushwa (TAKUKURU) Mkoani Njombe imeyatekeleza katika kipindi cha mwezi 
Januari hadi Machi, 2022. Katika kipindi husika, TAKUKURU Mkoa wa Njombe 
imetekeleza majukumu ya Uelimishaji, Uzuiaji vitendo vya Rushwa na Uchunguzi 
kwa mujibu wa Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Sura ya 329 Marejeo 
ya mwaka 2019. 

Ndugu WanaHabari; 

UELIMISHAJI 

TAKUKURU Mkoa wa Njombe kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Machi, 2022 
tumefanya uelimishaji kwa makundi mbalimbali ambayo ni pamoja na wananchi 
kupitia mikutano ya hadhara ikiwa ni utekelezaji wa mpango wa TAKUKURU 
INAYOTEMBEA; Wanafunzi katika baadhi ya shule za Msingi, Sekondari na Vyuo; 
Wafungwa, Wajumbe wa Baraza la Wafanyakazi wa Mkoa pamoja na watumishi 
mbalimbali wa Sekta Binafsi. Uelimishaji huo umefanyika kwa njia ya Semina, 
Mikutano ya hadhara na Maonesho. Hivyo basi katika kipindi hiki tumefanya 
Semina 14, Mikutano ya Hadhara 13, Onesho 01 na Kufungua na kuimarisha 
Klabu za Wapinga Rushwa 84.  
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Katika kuendeleza ushirikiano wa TAKUKURU na taasisi mbalimbali katika 
mapambano dhidi ya rushwa kikiwemo Chama  cha Skauti Tanzania, kwa 
kushirikiana na  Afisa Elimu Mkoa (ambaye ni Rais wa Skauti Mkoa) pamoja na 
Kamishna wa Skauti Mkoa, tuliweza kuwasilisha Kitabu cha “Mwongozo wa 
Mafunzo kwa Wawezeshaji wa Kufundisha vijana wa Skauti kuhusu Kuzuia na 
Kupambana na Rushwa’’ katika ofisi zetu za Wilayani na kuweza kuendelea 
kushiriki katika kuhamasisha vijana na viongozi wa skauti kuutumia mwongozo huo 
kuelimisha vijana wa Skauti katika mapambano dhidi ya rushwa katika Mkoa wetu. 

Pia tumeendelea kutoa Elimu kwa Umma katika Shule za Sekondari zenye klabu za 
wapinga rushwa kwa kuwashirikisha wanafunzi ambao ni skauti pamoja na walezi 
wao katika shule husika pindi tunapo zitembelea kwa ajili ya kufungua na 
kuimarisha Klabu za wapinga Rushwa. Aidha, tunaendelea na mkakati wa 
utekelezaji wa Mwongozo huo kwa kushirikiana na viongozi wa skauti Mkoa, Wilaya 
na katika shule zetu. 

Katika maadhimisho ya wiki ya Sheria ambayo ilizinduliwa Januari 23, 2022 na 
kufikia kilele chake Februari 01, 2022 ofisi ya TAKUKURU Mkoa wa Njombe kwa 
kushirikiana na Mahakama ya Mkoa wa Njombe ilishiriki katika utoaji wa elimu juu 
ya athari za rushwa na maadili katika utoaji wa haki kwa Wananchi na Watumishi 
wa Mahakama, pia ilishiriki katika vipindi vya redio vilivyo andaliwa na Mahakama 
katika kuhabarisha Umma juu ya namna ya kushiriki katika mapambano dhidi ya  
Rushwa na masuala huduma za kisheria, Pia tulitoa elimu ya rushwa katika shule 
za Msingi, Sekondari na Vyuo mbalimbali vilivyopo katika Mkoa wa Njombe. 

Aidha katika Siku ya wanawake duniani – Machi 8, 2022, Kwa kutambua 
mchango wa wanawake katika uzuiaji na mapambano dhidi ya Rushwa 
tulitembelea Gereza la Wilaya ya Njombe na kutoa elimu ya Rushwa na maadili na 
tuliwaasa Wafungwa waliopo gerezani kwamba watakapotoka kuwa raia wenye 
maadili mema na kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya rushwa. Pia 
tulitoa taulo za kike pamoja na sabuni kwa wafungwa wanawake waliokuwepo 
gerezani hapo.  

Lengo kuu la uelimishaji huu ni kuendelea kuhabarisha Umma juu ya madhara ya 
Rushwa katika jamii na Taifa kwa ujumla, sambamba na kuwaelimisha kuhusu 
vijana wa skauti kuhusu umuhimu wa kila mwananchi kushiriki katika Mapambano 
dhidi ya Rushwa na kuzingatia Kauli mbiu ya “Kupambana na Rushwa ni 
Jukumu Langu” ili kila mwananchi awe na uelewa na ahamasike kushiriki katika 
mapambano dhidi ya Rushwa. 
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Ndugu WanaHabari; 

UZUIAJI RUSHWA 

Katika utekelezaji wa jukumu la Uzuiaji Rushwa, TAKUKURU Mkoa wa Njombe, kwa 
kupitia Dawati la Uzuiaji Rushwa limekuwa likitekeleza jukumu hili  kwa njia ya 
ufuatiliaji wa fedha za Umma kwa utaratibu wa PETS katika miradi ya maendeleo 
na uchambuzi wa mifumo.  

(a) Ufuatiliaji wa Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo 

Katika kipindi hicho miradi Kumi na tisa (19) yenye thamani ya shilingi 
6,377,240,547.97 ilifanyiwa ufuatiliaji kwa lengo la kuzuia vitendo vya rushwa.  
Ufuatiliaji huo ulifanyika katika miradi ifuatayo:- 
 

i. Mradi wa ukarabati na matengenezo ya maeneo korofi ya barabara ya 
Lupembe hadi Ikondo kwa kiwango cha changarawe yenye urefu wa Kilomita 
21.5 wenye thamani ya Shilingi 500,000,000 katika Halmashauri ya Wilaya 
ya Njombe.  
 

ii. Mradi wa ujenzi wa uzio, eneo la maegesho, chumba cha walinzi, karakana 
na stoo wenye thamani ya Shilingi 774,374,155 katika ofisi za 
Halmashauri ya Mji Njombe. 

 

iii. Mradi wa ujenzi wa josho wenye thamani ya Shilingi 18,000,000 katika 
kijiji cha Mikongo, Halmashauri ya Mji Njombe. 

 
 

iv. Mradi wa ujenzi wa Zahanati wenye thamani ya Shilingi 110,000,000 
katika kijiji cha Luponde, Halmashauri ya Mji Njombe. 

 

v. Mradi wa ujenzi wa maabara ya Fizikia, Baiologia na Kemia katika shule ya 
sekondari Kibena wenye thamani ya Shilingi 90,000,000 kwa fedha kutoka 
Serikali kuu. Halmashauri ya Mji Njombe. 

 

vi. Mradi wa ujenzi wa bweni kwa ajili ya Wanafunzi wenye ulemavu kwa fedha 
za UVIKO-19 kiasi cha Shilingi 80,000,000 katika shule ya msingi Kibena, 
Halmashauri ya Mji Njombe. 

 

vii. Ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za shughuli za UVIKO-19 Shilingi 
53,000,000 katika Halmashauri ya Mji Njombe. 

 

viii. Mradi wa ujenzi wa daraja la Ruaha katika barabara ya Lole-Maduma wenye 
thamani ya Shilingi 230,000,000 katika Halmashauri ya Wilaya Njombe. 
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ix. Mradi wa ujenzi wa kituo cha Afya Mtwango wenye thamani ya Shilingi 
437,829,563.12 katika Halmashauri ya Wilaya ya Njombe. 

 

x. Mradi wa ujenzi wa tanki la maji unaosimamiwa na RUWASA wenye thamani 
ya Shilingi 500,000,000 katika Kata ya Ninga, Halmashauri ya Wilaya ya 
Njombe. 

 

xi. Mradi wa ujenzi wa vyumba vitano (05) vya madarasa kwa fedha za 
UVIKO-19 wenye thamani ya Shilingi 100,000,000 katika shule ya 
sekondari Sovi, Halmashauri ya Wilaya Njombe. 

 

xii. Mradi wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami yenye urefu wa Kilomita 
2.5 yenye thamani ya Shilingi 500,000,000 kwa fedha za mfuko wa jimbo 
katika Kata ya Mji mwema, Halmashauri ya Mji Makambako. 

 

xiii. Mradi wa ujenzi wa kisima kwenye shule ya Msingi Magegele wenye thamani 
ya Shilingi 31,872,379.85 kwa fedha za EP4R katika kata ya Mjimwema, 
Halmashauri ya Mji Makambako.  
 

xiv. Mradi wa Ujenzi wa madarasa mawili (02) katika shule ya Sekondari Madilu 
wenye thamani Shilingi 40,000,000 kwa fedha za UVIKO-19 Katika kata ya 
Madilu Wilaya ya Ludewa. 
 

xv. Mradi wa ukarabati wa Barabara ya Kigasi-Amani (12.5KM) na Barabara ya 
Madilu-Mundindi (12.5KM) wenye thamani ya Shilingi 462,056,350 katika 
Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa.  
 

xvi. Mradi wa Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 
moja (01) kuanzia Hospitali ya Ilembula hadi Ilembula Sokoni wenye 
thamani ya Shilingi 500,000,000 katika Wilaya ya Wanging’ombe. 

 

xvii. Mradi wa Ujenzi wa Kituo cha Afya Ilembula wenye thamani ya Shilingi 
500,000,000 katika Wilaya ya Wanging’ombe. 

xviii. Mradi wa Ujenzi wa tanki la maji wenye thamani ya Shilingi 456,200,100 
katika kata ya Ibula Wilaya ya Wanging’ombe.  
 

xix. Mradi wa Ujenzi wa barabara za Luvulujnge - Unyangogo 2KM, Bulongwa – 
Uganga - Ihanga 4KM, Ipelele - Makwaranga, Mang’oto - Ibaga 3KM, Lupila - 
Kipengere 6KM, Matamba – Chimala 5KM, Ikuwo - Usalimwana 6KM, 
Matamba –Kinyika - Kikondo 4KM zenye jumla ya  30KM zinazosimamiwa na 
TARURA zenye thamani ya Tsh. 993,908,000 katika Wilaya ya Makete 
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Lengo la ufuatiliaji wa miradi hii ni kuhakikisha kuwa thamani ya fedha (value for 
money) katika miradi ya maendeleo inafikiwa pamoja na kubaini uwepo wa vitendo 
vya rushwa au mianya ya rushwa ili kuweza kuchukua hatua za haraka kama vile 
kuchunguza, kutoa elimu kwa wananchi ambao ndio wanufaika wa miradi na pia 
kutoa ushauri kwa mamlaka husika kuhusu namna bora ya kuziba mianya ya 
rushwa iliyo bainika wakati wa ufuatiliaji.  

Mapungufu machache yaliyobainika katika ufuatiliaji wa miradi hiyo ambayo ni 
pamoja na uidhinishwaji wa manunuzi, Ucheleweshwaji wa ukamilishaji wa miradi, 
Kutofuata taratibu za ujenzi wa Miradi na Kukosekana kwa usimamizi katika 
utekelezaji wa miradi ambayo yangeweza kusababisha mianya ya rushwa, 
yameweza kufanyiwa kazi kwa kufanya vikao na wadau wa miradi husika pamoja 
na kutoa elimu kwa lengo la kuondoa mianya ya rushwa iliyopo na kuimarisha 
usimamizi wa miradi kwa kusisitiza uzingatiaji wa sheria na kanuni za manunuzi ya 
umma ili kupata miradi bora yenye kukidhi thamani ya fedha (Value for money) 
pamoja na kuanzisha uchunguzi.  
 

Aidha, tunawaomba wananchi katika maeneo ambayo miradi mbali mbali 
inatekelezwa kuwa makini kuifuatilia kwani ushiriki wao ni silaha muhimu ya kufikia 
lengo la miradi hiyo. Tunawakumbusha wakandarasi na wasimamizi wa miradi hiyo 
kutimiza wajibu wao kwa weledi na uaminifu ikiwa ni pamoja na utunzaji mzuri wa 
nyaraka zinazohusiana na matumizi ya fedha za miradi husika zinazotolewa na 
Serikali au michango ya wananchi kwa urahisi wa rejea. 
 

(b) Uchambuzi wa Mifumo 

Ndugu WanaHabari; 

Uimarishaji wa mifumo hufanyika kwa kufanya uchambuzi wa mifumo, kuweka 
mikakati ya kudhibiti mianya ya rushwa na kufanya utekelezaji wa mikakati hiyo.  

Katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi, 2022 TAKUKURU Mkoa wa Njombe 
tumefanya chambuzi za mifumo minne (04), Sambamba na warsha za kujadili 
matokeo ya chambuzi za mifumo hiyo na kuweka mikakati ya utekelezaji wa 
maazimio yaliyotokana na warsha zilizofanyika. Chambuzi hizo ni kama ifuatavyo:- 

i. Uchambuzi wa mfumo juu ya utendaji kazi wa Wakala wa Mitambo na 
Umeme, TEMESA  

ii. Uchambuzi wa mfumo wa wakala wa usambazaji umeme vijijini, REA. 

iii. Uchambuzi wa mfumo wa wakala wa manunuzi serikalini, GPSA 



 

6 
 

iv. Uchambuzi wa mfumo wa usimamizi wa mapato yanayotokana na ushuru wa 
madini ya ujenzi. 

Lengo la uchambuzi wa mifumo hiyo ni kubaini uwepo wa vitendo vya rushwa au 
mianya ya rushwa ili kuweza kuchukua hatua za haraka kama vile kuchunguza, 
kutoa elimu kwa viongozi na wadau pia kutoa ushauri kwa mamlaka husika kuhusu 
namna bora ya kurekebisha mapungufu yaliyobainika ambayo yanatoa mianya ya 
rushwa.  

Kupitia chambuzi hizi, baadhi ya mapungufu yaliyobainika ni pamoja na Taasisi 
nyingi za Serikali kutotumia huduma za TEMESA kama zinavyopaswa kufanya, 
ucheleweshwaji wa huduma ya uunganishwaji wa  umeme kwa baadhi ya 
wananchi baada ya kufanya malipo ya huduma hiyo kwa REA na baadhi ya Taasisi 
za umma kuchelewa kuilipa GPSA baada ya kupokea huduma na kupelekea 
kushindwa kuendelea kutoa  huduma za msingi kwa taasisi hizo,hivyo basi 
mapungufu hayo yaliyobainika  yaliwekwa bayana kwenye kikao cha warsha na 
wadau husika katika kujadili matokeo ya chambuzi hizi za mifumo na kuwekeana 
maazimio ya namna bora ya kuondokana na changamoto/mianya hiyo 
inayoashiria/inayoshawishi uwepo wa vitendo  vya rushwa. 

Aidha, tunaendelea kuwakumbusha Wakurugenzi, Mameneja, Watumishi wa 
Halmashauri, Watumishi wa Wakala wa GPSA, TEMESA, REA kuendelea kutekeleza 
majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, katika kutukeleza 
majukumu yao na kujiepusha na vitendo vya rushwa kwa weledi mkubwa na 
uadilifu kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Pia taasisi za Serikali 
kuendelea kufanya manunuzi kwa Wakala wa Huduma za Ununuzi Serikalini (GPSA) 
na Wakala kutoa huduma bora zinazokidhi viwango, Taasisi za Serikali kuendelea 
kupata huduma za mitambo na umeme katika Taasisi ya TEMESA kwa kufuata 
taratibu na miongozo ya Taasisi za Umma katika upataji wa huduma.  

Ndugu WanaHabari; 

UCHUNGUZI 

Katika kipindi husika, jumla ya taarifa 58 zilipokelewa. Mchanganuo wa taarifa 
hizo ni kama ifuatavyo; Sekta ya Afya 27, Mahakama 03, Polisi 01, TAMISEMI 10, 
Ujenzi (TANROADS & TARURA) 03, Ardhi 04, Elimu 06, Watu Binafsi 02, Mifugo 
01 na Utawala 01  ambapo taarifa zilizohusu rushwa zilikuwa 49 na uchunguzi wa 
awali umeanzishwa na unaendelea. Taarifa zisizohusu rushwa zilikuwa 09, ambapo 
walalamikaji walielimishwa na kushauriwa ipasavyo baada ya kusikilizwa. 
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Aidha,katika kipindi husika, uchunguzi wa majalada mawili (02) ya zamani 
ulikamilika na mashauri matatu(03) yalifunguliwa mahakamani. Kwa sasa kuna 
jumla ya mashauri Manne (04) yanayoendelea Mahakamani. Mashauri mawili (02) 
yalitolewa maamuzi  ambapo Jamhuri ilishinda mashauri hayo yote. 
  
 

 

MIKAKATI TULIYOJIWEKEA KWA KIPINDI CHA APRILI HADI JUNI 2022 

i. Kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu athari za vitendo vya rushwa na 
namna ya kushiriki katika Mapambano dhidi ya rushwa kwa watu 
wanaojihusisha na vitendo hivyo. Utekelezaji huu utafanyika kwa njia 
mbalimbali zikiwemo kupitia mikutano ya hadhara (TAKUKURU 
INAYOTEMBEA), Kushiriki katika maonesho, Semina, kutoa mada kwenye 
taasisi, katika shule na kwa wanachama wa Klabu za wapinga Rushwa. 

ii. Kuendelea kushirikiana na Viongozi wa skauti wilaya/shule katika uelimishaji 
wa vijana wa skauti namna ya kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa 
ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa Mwongozo wetu wa Ushirikiano 
(TAKUSKA).   

iii. Kuendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha kuwa 
inatekelezwa kwa mujibu wa mikataba iliyofungwa au taratibu zinazokubalika 
ili kufikiwa kwa thamani ya fedha. Lengo kuu likiwa ni kuzuia vitendo vya 
hujuma na ubadhirifu wa fedha katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo 
katika wilaya, kata au vijiji kwa maslahi ya watanzania. 

iv. Kufanya chunguzi kwa wakati kwa taarifa zote za rushwa na 
ufisadi zitakazopokelewa kutoka kwa wananchi watakaofika katika ofisi zetu, 
zilizowasilishwa kwa njia ya barua au simu, zitakazo ibuliwa wakati wa utoaji 
wa Elimu kwa umma kwenye Mikutano ya hadhara pamoja na 
zitakazopatikana kutoka vyanzo vya SIRI. 

v.  Kuwafikisha watuhumiwa Mahakamani baada ya kupata ushahidi wa 
kuthibitisha pasipo shaka, makosa ya rushwa au makosa mengineyo 
yatakayobainika kutendwa na wahusika au mhusika wakati wa uchunguzi wa 
makosa ya rushwa dhidi yake. 

vi. Kuendeleza ushirikiano wenye kuleta tija katika utendaji wetu wa kazi na 
Idara au Taasisi nyingine mfano Ofisi ya Taifa ya Mashtaka Mkoa, SKAUTI, 
Mahakama, Vyama vya Siasa na vyombo vingine vya dola.  

Tunaamini kuwa kukosekana kwa ushirikiano madhubuti kati ya TAKUKURU 
na Idara au Taasisi nyingine, huleta changamoto katika Mapambano dhidi ya 
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Rushwa - kwani mapambano dhidi ya rushwa ni jukumu la kila Mtanzania 
kwa maendeleo yake binafsi na kwa Taifa kwa ujumla. Daima tuitekeleze 

kauli mbiu hii ya: “KUPAMBANA NA RUSHWA NI JUKUMU LANGU” 

 

  
 

     Ndugu Wana Habari; 

Napenda kuwashukuru sana kwa namna mnavyotupatia ushirikiano katika 
kuuhabarisha Umma juu ya shughuli zinazotekelezwa na TAKUKURU Mkoa wa 
Njombe na kwa nchi nzima kwa weledi na ufanisi.  

Imetolewa na: 

Kassim H.S Ephrem 
Mkuu wa TAKUKURU (M) Njombe 
Nambari ya Simu: 0738 150 170 


