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ii Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa - (PCCB)

DIBAJI

Jarida hili linatoa taarifa ya baadhi za kazi za uzuiaji rushwa zilizotekelezwa na Taasisi ya Kuzuia 
na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020/2021. Lengo 
la jarida hili ni kuufahamisha umma kuhusu kazi za uzuiaji rushwa zilizotekelezwa katika kipindi 
hicho, ushauri uliotolewa na TAKUKURU na matokeo ya utekelezaji huo. Jukumu la uzuiaji rushwa 
linatajwa katika kifungu cha 7 (a) na (c) cha Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Namba 11 
ya mwaka 2007 ambacho kinaipa TAKUKURU mamlaka ya kuimarisha mifumo ya utoaji huduma 
kwa kutathmini, kuchambua na kufuatilia utendaji kazi wa mifumo mbalimbali ya utoaji huduma kwa 
minajili ya kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuiziba.
Katika kipindi cha mwaka 2020/2021, Taasisi ilifanya kazi mbili (2) za utafiti wa mianya ya rushwa, 
chambuzi za mifumo 681, ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma kwenye miradi 1188 ya 
maendeleo, warsha/vikao vya kuweka mikakati ya udhibiti 437 na ufuatiliaji wa utekelezaji wa 
mapendekezo/mikakati 321 (Jedwali 1). Kazi hizo zilifanyika katika sekta za kipaumbele za afya, 
maji, elimu, ujenzi, fedha, nishati, hifadhi ya jamii, kilimo na utawala.
TAKUKURU inachukua fursa hii kuwapongeza wale wote waliohusika, kwa namna moja ama nyingine, 
kufanikisha kazi hizo na katika utekelezaji wa ushauri wa kuzuia mianya ya rushwa uliotolewa na 
Taasisi. Ni matumaini yetu kuwa taarifa zilizomo kwenye jarida hili zitasaidia kuimarisha mifumo 
ya utoaji huduma na ushirikiano kutoka kwa taasisi za umma na za binafsi. Vilevile, ni imani yetu 
taarifa hizi zitaongeza hamasa ya wananchi na wadau mbalimbali kushiriki kikamilifu katika kuzuia 
na kupambana na rushwa na hatimae kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi.
Kipekee, tunatoa shukrani za dhati kwa Mhe. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania, kwa utashi wake kisiasa katika mapambano dhidi ya rushwa nchini ambao umekuwa 
chachu kubwa iliyoiwezesha TAKUKURU kutekeleza kazi hizi za uzuiaji rushwa na kufanikisha 
kutekelezwa kwa ushauri unaotolewa wa kudhibiti mianya ya rushwa. Aidha, tunapenda kuwashukuru 
kwa dhati wadau wa maendeleo (Development Partners) na asasi za kiraia kwa kutupatia rasilimali 
ambazo zimechangia kufanikisha utekelezaji wa jukumu hili. Wadau hawa ni Shirika la Maendeleo la 
Uingereza (DFID), Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) Mfuko wa Wanawake Tanzania (WFT) na 
ActionAid Tanzania (AATZ).
Vilevile, tunawashukuru wananchi kwa kuendelea kuiamini TAKUKURU na kushiriki katika vita hii 
ambayo ni lazima tuishinde kwa ustawi na maendeleo ya Taifa letu. Hivyo, tunatoa rai kwa wananchi 
wote kuunganisha nguvu zaidi dhidi ya rushwa. Ukweli ni kwamba, Serikali peke yake haiwezi 
kushinda vita hii bila nguvu ya wananchi. Umoja wetu ni ushindi wetu katika mapambano dhidi ya 
rushwa.

(CP Salum Rashid Hamduni)

MKURUGENZI MKUU
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    TAKUKURU YAFUATILIA UTEKELEZAJI WA MAPENDEKEZO 
YA KUDHIBITI MIANYA YA RUSHWA KATIKA UTEKELEZAJI 
WA MIRADI YA USAMBAZAJI UMEME VIJIJINI AWAMU YA 
TATU MZUNGUKO WA KWANZA.

Mwaka 2016, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianzisha mpango maalum wa miaka 
mitano (2016 – 2021) wa kuendeleza miradi ya usambazaji umeme vijijini awamu ya tatu. Fedha 
kiasi cha Shilingi 879,993,522,289.83 na USD 115,322,930.02 zilitolewa kwa ajili ya utekelezaji 
wa miradi hiyo ili kuhakikisha umeme unawafikia Watanzania kwa zaidi ya asilimia 80 kwa lengo la 
kuboresha maisha ya wananchi vijijini na kuharakisha upatikanaji wa maendeleo endelevu.

Kwa kuzingatia matakwa ya kifungu cha 7 (a) na (c) cha Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa 
Namba 11/2007, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) ilifuatilia matumizi 
ya rasilimali za umma (PETS) katika utekelezaji wa Miradi ya Usambazaji wa Nishati ya Umeme 
Vijijini Awamu ya Tatu Mzunguko wa Kwanza inayoratibiwa na Wakala wa Usambazaji Umeme 
Vijijini (REA). Ufuatiliaji huo ulifanyika mwaka 2019 na mwaka 2020.

TAKUKURU iliwasilisha matokeo ya ufuatiliaji huo kwa Mkurugenzi Mkuu wa REA kwa ajili ya 
kufanyiwa kazi. Mnamo tarehe 14/02/2021 REA, kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 19(2) (b), 
iliwasilisha TAKUKURU taarifa ya utekelezaji. Baada ya kuwasilishwa taarifa hiyo, TAKUKURU 
ilifanya tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo iliyoyatoa mwezi Machi 2021.

Matokeo ya ufuatiliajii huo yanaonesha kuwa utekelezaji wa mapendekezo ya kudhibiti vitendo vya 
rushwa katika utekelezaji wa miradi hiyo ni kwa asilimia 71.4. Kazi zilizotekelezwa ni ufuatiliaji wa 
nguzo (64%), njia ya umeme (93.5%), mashine-umba (77.7%) pamoja na uunganishaji umeme kwa 
wateja (50.4%).

Taarifa ya utekelezaji na mapendekezo yaliwasilishwa REA na kwa Shirika la Ugavi wa Umeme 
Tanzania (TANESCO) kwa ajili ya utekelezaji. TAKUKURU inaendelea kufuatilia utekelezaji wa 
mapendekezo iliyoyatoa.
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      TAKUKURU YAKAGUA MIRADI YA UJENZI KATIKA VYUO 
VYA UFUNDI STADI VINAVYOMILIKIWA NA MAMLAKA 
YA ELIMU YA UFUNDI STADI NCHINI (VETA)

TAKUKURU, mnamo mwezi Januari na Februari, 2021 ilifuatilia matumizi ya fedha za umma 
katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi katika vyuo vya ufundi stadi vinavyomilikiwa na Mamlaka 
ya Elimu ya Ufundi Stadi (VETA). Miradi hii ililenga kupanua wigo wa utoaji elimu ya ufundi stadi 
na kuongeza udahili. Miradi iliyofuatiliwa ilikuwa sita (6) ambayo ni: mradi wa ujenzi wa karakana 
ya wanyama, ofisi, stoo na kisima – Singida, wenye thamani ya shilingi 354,929,165.00; ujenzi wa 
Chuo cha Ufundi Stadi wilaya-Mkinga chenye thamani ya shilingi 1,600,000,000.00; ujenzi wa 
karakana ya uungaji na uchomeleaji vyuma katika Chuo cha Ufundi Stadi - Manyara wenye thamani 
ya shilingi 300,000,000.00; ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Mlola-Lushoto wenye thamani ya 
shilingi 1,600,000,000.00; ukarabati na ujenzi wa chuo cha VETA wilaya ya Karagwe - Kagera wenye 
thamani ya shilingi 4,651,350,739.50; na mradi wa ujenzi wa chuo cha VETA – Butiama - Mara 
wenye thamani ya shilingi 1,600,000,000.

Lengo la kukagua miradi hii lilikuwa ni kufuatilia iwapo fedha za miradi ya ujenzi wa vyuo vya 
ufundi stadi chini ya VETA zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa kwa kuzingatia Sheria, Kanuni, 
Taratibu na Miongozo iliyotolewa/inayotolewa na kuishauri Serikali kuchukua hatua stahiki kwa 
mapungufu yatakayobainika. Aidha, ufuatiliaji uliongozwa na malengo mahususi matatu ambayo 
yalikuwa ni kutathmini: usimamizi wa fedha; uzingativu wa taratibu za ununuzi; na uzingativu wa 
ubora wa kazi.

Ufuatiliaji huu ulifanya ukaguzi wa moja kwa moja wa miradi husika kwa kutumia orodha ya ukaguzi, 
mahojiano na majadiliano katika eneo mradi unapotekelezwa. Aidha, mbinu hizo zilitekelezwa kwa 
kufanya mambo yafuatayo: kupitia mikataba ya utekelezaji wa miradi; kufuatilia mtiririko wa fedha; 
kufika maeneo ya mradi na kuona kazi zilizofanyika kwa mujibu wa makubaliano ya mikataba; na 
kwa kuongea na wananchi wanufaika wa miradi.

Matokeo ya Ufuatiliaji

Kwa upande wa usimamizi wa fedha, ufuatiliaji ulibaini kuwa miradi yote ilikuwa imeshapata fedha 
na tayari ilianza kutumika. Aidha, ufuatiliaji ulibaini uvujaji wa fedha kutokana na matumizi ya fedha 
kinyume na malengo ya mradi, kufanya manunuzi kinyume na mahitaji ya mradi na kufanya malipo 
kwa kazi ambazo hazijafanyika. Pia, ufuatiliaji ulibaini kuwepo kwa ucheleweshaji wa fedha kwenye 
baadhi ya miradi.

Kwa upande wa uzingatiaji wa taratibu za ununuzi, ufuatiliaji ulibaini ukiukwaji wa taratibu 
za manunuzi kwa baadhii ya vifaa; udhaifu katika utunzaji wa kumbukumbu za miradi na vifaa; 
kutozingatiwa kwa matumizi sahihi ya ‘store ledger’; na baadhi ya vifaa kupokelewa bila stakabadhi 
za EFD. Aidha, kuhusu mradi uliokuwa ukitekelezwa na mkandarasi, ilibainika kuwa taratibu za 
manunuzi zilikiukwa. Pia, ufuatiliaji ulibaini kuwa ujenzi wa baadhi ya miradi ulitekelezwa katika 
maeneo ambayo VETA haijapata umiliki wa maeneo hayo.
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Kwa upande wa uzingatiaji wa ubora wa kazi na vifaa kwa miradi iliyotekelezwa kwa utaratibu wa 
‘Force Account’, ufuatiliaji ulibaini kuwa usanifu ulifanywa na VETA Makao Makuu bila mshauri 
elekezi kufika eneo la mradi. Aidha, ulibaini udhaifu katika utunzaji wa vifaa vya ujenzi kwa baadhi 
ya miradi (Picha namba 1). Vile vile, ufuatiliaji ulibaini ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi 
yote iliyotekelezwa kwa “Force Account”. Aidha, kwa mradi uliotekelezwa na mkandarasi ufuatiliaji 
ulibaini ubora uliotia shaka kwa kuwa mhandisi mshauri hakuwepo eneo la mradi kuthibitisha ubora 
huo.

Picha 1 juu:  Inaonesha utunzaji mbaya wa nondo na picha ya chini inaonesha matumizi ya nondo 
zenye kutu.

Ufuatiliaji ulitoa mapendekezo ya kuboresha miradi hii ikiwa ni pamoja na: urejeshwaji wa fedha 
zilizotumika kinyume na malengo ya mradi; VETA Makao Makuu kutoa ushirikiano kwa

watekelezaji wa miradi na kuimarisha ushirikiano na Taasisi nyingine za Serikali ili kuboresha 
utekelezaji wa miradi.
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     TAKUKURU YAUFUATILIA MIRADI YA SKIMU ZA 
UMWAGILIAJI ZA KIGUGU, KILANGALI NA MSOLWA 
UJAMAA MKOANI MOROGORO

Mnamo mwezi Novemba, 2020, TAKUKURU ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma 
katika utekelezaji wa miradi mitatu ya kilimo cha umwagiliaji ulioanzishwa mwaka 2015 mkoani 
Morogoro. Miradi iliyofuatiliwa ni pamoja na: Mradi wa Umwagiliaji Kilangali wenye thamani 
ya fedha za Kitanzania Shilingi 5,428,692,298.92; Mradi wa Umwagiliaji Msolwa Ujamaa wenye 
thamani ya fedha za Kitanzania Shilingi 3,378,875,165.35; na Mradi wa Umwagiliaji Kigugu wenye 
thamani ya fedha za Kitanzania Shilingi 1,934,190,959.58.

Lengo lilikuwa ni kutathmini iwapo fedha za ujenzi wa miradi hiyo zilitumika kwa malengo 
yaliyokusudiwa. Malengo mahususi yalikuwa ni kutathmini iwapo matumizi ya fedha katika 
utekelezaji wa miradi hiyo yalizingatia sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia fedha za umma na 
kubainisha iwapo kuna mianya ya rushwa katika utekelezaji wa miradi hiyo.

Ufuatiliaji huu ulitumia mbinu zifuatazo: (i) kupitia mikataba ya utekelezaji wa miradi; (ii) kufuatilia 
mtiririko wa fedha; (iii) kufika maeneo ya mradi na kujionea kazi zilizofanyika kwa mujibu wa 
makubaliano ya mikataba; (iv) kuongea na wananchi wanufaika wa miradi; na (v) kufanya mahojiano 
na viongozi wa Serikali katika ngazi za wizara, mikoa, kata na vijiji inapotekelezwa miradi. Pia, 
mahojiano yalifanyika ya kuwahusisha washauri wa miradi, waratibu wa miradi, wakandarasi na 
baadhi ya watumishi/vibarua waliokuwa katika maeneo inapotekelezwa miradi.

Matokeo ya ufuatiliaji

Ufuatiliaji uliangalia utekelezwaji wa miradi kwa kuangalia uzingatiaji wa michoro iliyosanifiwa na 
mahitaji ya kitaalamu (specifications) katika miradi. Ufuatiliaji ulibaini kuwa utekelezaji wa miradi 
hiyo haukuzingatia masharti ya mikataba. Hali hii ilitokana na michoro hii kuwa na mapungufu. 
Mfano; katika Mradi wa Umwagiliaji wa Kigugu mchoro ulionesha uwepo wa eneo la kazi ambalo 
lilitakiwa kujengwa miundombinu ya umwagiliaji wakati katika uhalisia eneo hilo halikutakiwa 
kujengewa miundombinu yoyote kwa kuwa tayari lina maji ya kutosha kwa kipindi chote cha mwaka. 
Katika mradi wa Kilangali, mkandarasi alipewa na kutekeleza mchoro mpya ulioongezwa kazi zaidi 
tofauti na mchoro wa awali alioombea zabuni (jambo ambalo ni kinyume na mkataba). Pia, kwa mradi 
wa Msolwa Ujamaa, mkandarasi alipunguziwa na kuongezewa kazi mbalimbali katika utekelezaji 
wa mradi. Kazi zilizoongezeka katika mradi huu ni ujenzi wa culverts 11, uchimbwaji wa mifereji 
ya matupio pembeni ya barabara kuu na ujazaji wa kifusi eneo la bonde shambani sehemu iliyopita 
mfereji mkuu.  Katika mradi huu, pamoja na kwamba mchoro uliotolewa kwa mujibu wa mkataba 
kutofuatwa kutokana na uwepo wa mabadiliko makubwa ya kazi, ufuatiliaji ulibaini kuwa mabadiliko 
haya yalifuata taratibu zilizotakiwa.
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Picha Na. 2: Picha ya eneo ambalo halikutakiwa kujengwa miundombinu

Picha kuonesha mto Kigugu ukimwaga maji yake katika eneo lililopaswa kumwagiliwa na mtaro wa 
upili na utatu (MC- SC2-TC1-6).

Kwa upande wa mahitaji ya kitaalamu (Specification), ufuatiliaji ulibaini kuwa mradi wa Msolwa 
Ujamaa ulibadilishwa mahitaji yake ya kitaalamu kutoka ujenzi wa mitaro ya mawe na kuwa ujenzi 
wa mitaro ya zege ambayo ndiyo iliyotekelezwa na kusababisha kuongezeka kwa gharama za mradi 
takribani shilingi milioni 78. Ufuatiliaji ulibaini kuwa mabadiliko haya yote yalisababishwa na usanifu 
hafifu ambao ulifanywa na Tume ya Umwagiliaji Morogoro na baadae Mhandisi Mshauri aitwaye 
Edge Engineering and Consulting Ltd JV CARES- Nigerian, matokeo yake miradi haikukamilika 
kwa wakati na hivyo gharama za ujenzi kuongezeka kwa Shilingi 1,388,297,650.38 katika mradi wa 
Kilangali.

Picha Na. 3: Mifereji iliyojengwa pasipo expansion joint.

Picha hii inaonesha mtaro ukiwa hauna ‘expansion joint’  hivyo kusababisha ufa

Usimamizi wa fedha

Fedha za mradi huu zimekuwa zikilipwa kwa wakandarasi kwa namna mbili; malipo ya awali baada 
ya kuleta dhamana ya malipo hayo na malipo ya kazi baada ya kazi hiyo kufanyika, kupitishwa 
na mhandisi mshauri, kupitishwa na Wizara ya Kilimo na baadae kulipwa na Wizara ya Fedha. 
Ufuatiliaji umebaini kuwa usimamizi haukuzingatia sheria, kanuni na taratibu za fedha za umma, hali 
inayosababisha kuwepo mashaka katika thamani ya fedha ya miradi husika. Hali hii imetokana na: -
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(i)   Uwepo wa dhamana za malipo zilizoisha muda wake wakati malipo yakiwa hajakamilika 
kurejeshwa na mradi ukiwa haujamalizika. Katika Mradi wa Umwagiliaji Kigugu, 
ufuatiliaji ulibaini uwepo wa dhamana ya malipo ya awali ya Shilingi 386,838,191.92 
ambayo imeisha muda wake wakati kiasi cha Shilingi 239,772,405.64 kikiwa 
hakijarejeshwa na uwepo wa dhamana ya mradi (Performance bank Guarantee) ya 
Shilingi 193,419,095.96 ambayo imeisha muda wake lakini mradi ukiwa haujamalizika. 
Hali kadhalika katika Mradi wa Umwagiliaji Kilangali, ufuatiliaji ulibaini uwepo wa 
dhamana ya malipo ya awali ya Shilingi 1,085,738,459.78 ambayo imeisha muda wake 
wakati kiasi cha Shilingi 917,396,878.75 kikiwa hakijarejeshwa na uwepo wa dhamana 
ya mradi ya Shilingi 231,495,357.77 badala ya dhamana ya Shilingi 542,869,229.25 
ambayo nayo pia tayari ilikuwa imeisha muda wake lakini mradi ukiwa haujamalizika. 
Kwa mujibu wa mkataba, dhamana hizi zote zilitakiwa kuwa ndani ya muda wake 
wa matumizi hadi malipo ya fedha za awali yawe yamerejeshwa yote kwa mshitiri 
kwa dhamana ya malipo ya awali na kazi kukamilika kwa dhamana za kazi. Ilibainika 
kuwa baadhi ya wakandarasi walikatwa fedha ya zuio zaidi ya viwango vinavyotakiwa 
kisheria. Katika Mradi wa Umwagiliaji Kigugu, ufuatiliaji ulibaini uwepo wa makato 
kwa mkandarasi kiasi cha Shilingi 105,372,086.38 wakati mkandarasi huyu alitakiwa 
kukatwa kiasi cha fedha kisichozidi Shilingi 96,709,547.98 sawa na 5% ya mkataba wa 
kazi.

(ii)   Ufuatiliaji ulibaini ucheleweshaji wa malipo kwa wakandarasi katika Mradi wa 
Umwagiliaji wa Kigugu. Kwa malipo ya kwanza mkandarasi alicheleweshewa malipo 
hayo kwa siku 337, malipo ya pili kwa siku 198 na malipo ya tatu kwa siku 90. Mradi 
wa Umwagiliaji Msolwa Ujamaa, mkandarasi alicheleweshewa malipo yake ya pili 
kwa siku 83 na malipo ya nne kwa siku 59. Kutokana na ucheleweshaji huo wa malipo, 
miradi huchelewa kumalizika kwa kuwa wakandarasi hushindwa kuendelea na kazi 
kwa kasi aliyotakiwa kutokana na kukosa fedha za kununua mahitaji na kuwalipa 
wafanyakazi katika mradi. Aidha, mwisho wa mikataba wakandarasi huweza kudai riba 
kutokana na kucheleweshewa malipo yao.

Mianya ya rushwa katika utekelezaji wa mradi

Ufuatiliaji ulibaini kuwepo kwa mianya ya rushwa katika maeneo yafuatayo: -

Mkandarasi kuidhinishiwa malipo ya kazi ambayo haijafanyika: Ufuatiliaji umebaini uidhinishwaji 
wa malipo ya kazi ambazo hazijafanyika kinyume na sheria, kanuni na taratibu za fedha za umma. 
Katika mradi wa Umwagiliaji wa Kigugu, ulipwaji wa kazi ya uwekaji wa matofali ya uwazi (louvre 
blocks) kwenye nyumba yenye huduma ya choo na chumba cha kubadilishia ililipwa pasipo kufanyika. 
Katika mradi wa umwagiliaji Msolwa Ujamaa, Mkandarasi aliidhinishiwa malipo ya kazi za uwekaji 
wa gutter kwenye nyumba ya mapumziko na huduma ya kwanza pamoja na nyumba ya kubadilishia 
nguo na vyoo kiasi cha Shilingi 1.6 milioni pasipo kazi kufanyika.

Hatua za haraka zilizochukuliwa na TAKUKURU

TAKUKURU imewashauri wakandarasi kuhuisha dhamana zote (financial bonds) ambazo muda wa 
matumizi yake ulikuwa umekwisha, kukatwa kwa fedha zote zilizolipwa kinyume na sheria, kanuni 
na taratibu za fedha za umma.
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Mapendekezo

Kutokana na matokeo yaliyobainika wakati wa ufuatiliaji, mapendekezo mbalimbali yalitolewa kwa 
kila mradi uliofuatiliwa. Aidha, mapendekezo ya ujumla kwa miradi yote mitatu ni pamoja na:

(i)   Mshitiri na mhandisi mshauri watumie wataalamu wa ukadiriaji majenzi kuweza 
kusaidia katika uandishi sahihi wa malipo;

(ii)   Mshitiri aimarishe usimamizi kwa wahandisi washauri kuhakikisha wanatekeleza 
wajibu wao kwa mujibu wa mikataba;

(iii) Malipo yafanyike kwa mujibu wa masharti ya mkataba bila kucheleweshwa.
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     TAKUKURU SONGWE YAOKOA ZAIDI YA SHILINGI 
MILIONI 135 KWENYE UJENZI WA HOSPITALI YA RUFAA 
YA MKOA WA SONGWE

Katika kipindi cha mwezi Juni 2021 Ofisi ya TAKUKURU Songwe ilifanya kazi ya ufuatiliaji wa 
mradi wa ujenzi wa Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Songwe ikiwa ni ufuatiliaji wa awamu ya pili.  
Mradi huu ni utekelezaji wa Sera ya Afya ambapo kila mkoa unapaswa kuwa na hospitali moja ya 
rufaa ya Serikali kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa kutoka hospitali za wilaya na vituo vya afya 
vilivyopo katika hamashauri zote za mkoa husika. Utekelezaji wa mradi huu ulianza rasmi mwezi 
Agosti, 2019. Thamani ya mradi huu  ni Shilingi 15,000,000,000 ambayo inahusisha ujenzi  wa jengo 
la wagonjwa wa nje (OPD) kiasi cha  Shilingi 7,000,000,000 na ujenzi wa wodi ya mama na mtoto 
kiasi cha  Shilingi 8,000,000,000.  Mpaka sasa kiasi cha fedha kilichopokelewa kwa ajili ya ujenzi 
huu ni Shilingi 3,600,000,000 kwa ajili ya ujenzi wa OPD tu.

Mradi huu ulitekelezwa kwa kutumia utaratibu wa ‘Force Account’ kama Sheria Namba 7 ya mwaka 
2011 na Kanuni zake za mwaka 2013 zinavyoelekeza.

Mradi huu unasimamiwa na Mhandisi Mshauri aitwaye Crystal Consultant   na msimamizi wa mradi 
kutoka Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na Mkandarasi wa 
mradi ni MUST (Mbeya University of Science and Technology).    Muda wa utekelezaji wa mradi 
huu ulikuwa ni miezi 10 tangu kupokelewa kwa fedha na mradi ulipaswa kuwa umekamilika mnamo 
mwezi Juni, 2020. Hata hivyo, mradi huo bado haujakamilika.

Ufuatiliaji huu  ulikuwa na lengo la kubaini mianya ya rushwa katika utekelezaji wa mradi na 
malengo mahususi yafuatayo;- (i) kubaini iwapo utekelezaji wa mradi unaendana na thamani ya fedha 
iliyotengwa kwa ajili ya ujenzi wake; (ii) kubaini iwapo wananchi wanashirikishwa katika utekelezaji 
wa mradi kwa hatua mbalimbali; (iii) kubaini changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa mradi.

Wakati ufuatiliaji unafanyika ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje (OPD) ulikuwa umefikia asilimia 
96, jengo la maabara asilimia 99 na jengo la mama na mtoto asilimia 11. Ufuatiliaji huu umebaini 
kuwa utekelezaji wa mradi katika hatua hizo zilizofikiwa kwa kila jengo unaakisi thamani ya fedha 
iliyotumika.

Aidha, ufuatiliaji huu umebaini kuwa wananchi wanaozunguka mradi huo wameshirikishwa kuanzia 
hatua ya awali ya utekelezaji wa mradi katika kukubali maeneo yao kutwaliwa kwa ajili ya mradi, 
wengine wamepatiwa ajira mbalimbali ikiwemo kazi za ufundi na vibarua, hii imesababisha wao 
kuwa sehemu ya mradi. Ufuatiliaji ulibaini kuwepo kwa ucheleweshaji wa utekelezaji wa mradi 
uliosababishwa na urasimu katika michakato ya manunuzi pamoja na kucheleweshwa kwa fedha 
kutoka Serikali Kuu.

Aidha, ufuatiliaji huu ulibaini kwamba baadhi ya wajumbe wa kamati ya manunuzi wasiokuwa 
waadilifu walikiuka sheria, kanuni na taratibu kwa kuchukua hongo kutoka kwa wazabuni na 
wazabuni hao kukaidi kuwasilisha vifaa kwa wakati. Hii ilisababisha kuchelewa kwa utekelezaji wa 
mradi. Ufuatiliaji pia ulibaini kuwa wazabuni walikuwa wamelipwa fedha bila kuwasilisha vifaa 
husika kinyume na utaratibu.

4.0
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Mikakati ya kuhakikisha wazabuni waliolipwa fedha kinyume na utaratibu wanarejesha fedha 
hizo iliwekwa. TAKUKURU iliwafuatilia wazabuni hao na kuhakikisha fedha kiasi cha Shilingi 
135,991,080 zinarejeshwa. Aidha, kwa sasa tayari mradi umeanza kutumika kwa jengo la OPD kutoa 
huduma kwa wananchi wa mkoa wa Songwe. Pia, kutokana na mradi huu kuwa ni wa kipaumbele, 
ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Songwe inaendelea na ufuatiliaji wake hadi utakapokuwa umekamilika 
kwa asilimia mia moja (100%).

Picha: Muonekano wa jengo la OPD ambalo limekamilika na kuanza kutoa huduma kwa jamii

Ufuatiliaji uliofanywa umewezesha kukamilika kwa ujenzi wa jengo la idara ya wagonjwa wa nje 
(OPD) kama picha hapo juu zinavyoonekana kwa kuokoa fedha ambazo zilikuwa zimefanyiwa 
ubadhirifu.
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      TATHMINI YA UTENDAJI KAZI WA MABARAZA YA KATA, 
ARDHI NA NYUMBA WILAYA YA ARUSHA

Serikali ilianzisha mabaraza ya ardhi na nyumba ngazi ya wilaya na ngazi ya kata kwa lengo la kutatua 
migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Mabaraza ya ardhi na nyumba wilaya 
yameanzishwa kwa Sheria ya Mabaraza na Mahakama za Ardhi Namba 2 ya Mwaka 2002 sura ya 216 
iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2019. Baraza la ardhi na nyumba wilaya linaundwa na mwenyekiti 
na wazee wa baraza ambao wanatakiwa kuwa angalau saba (7) na kati yao wanawake wasipungue 
watatu (3). Wakati wa kusikiliza kesi, mwenyekiti anatakiwa kuwa na angalau wazee wawili ambao 
watatoa maoni kwenye shauri husika kabla ya hukumu kutolewa, ingawa maoni hayo sio lazima 
yakubaliwe na mwenyekiti iwapo ataona yanaenda kinyume na sheria.

Pamoja na nia njema ya kuanzishwa kwa mabaraza hayo, yapo malalamiko kuwa utendaji kazi 
wa mabaraza hayo umegubikwa na vitendo vya kuomba na kupokea rushwa Aidha, katika taarifa 
zinazopokelewa na ofisi, baraza la ardhi na nyumba wilaya ni kati ya idara zinazolalamikiwa sana na 
wananchi.

Utaratibu wa kupokea mashauri mapya ni kwamba mteja au wakili wake atafika masijala na 
kukabidhiwa fomu ambayo atatakiwa kuijaza na taarifa zinazotakiwa ni majina, eneo lenye mgogoro, 
thamani ya ardhi na mengineyo. Fomu ikijazwa karani anaichukua na kuipeleka kwa mwenyekiti 
wa baraza kwa lengo la kuipitia na kuelekeza shauri lifunguliwe. Lengo la Mwenyekiti kuipitia ni 
kurekebisha kama kuna kasoro ili kuepuka pingamizi.

Katika kufungua kesi au kukata rufaa kuna gharama zinatakiwa kutolewa na mhusika, ambapo hupewa 
namba ya kumbukumbu ya malipo (control number) ili akalipie na kuleta uthibitisho kisha anakatiwa 
stakabadhi ya Serikali. Aidha, mhusika anaweza kulipia kwa njia ya simu. Baada ya kulipia gharama 
shauri litafunguliwa na mhusika atapewa namba ya shauri/kesi husika, itapangwa tarehe ya kuanza 
kusikilizwa na mlalamikaji atapewa hati ya kumwita mlalamikiwa/mrufaniwa.

TAKUKURU mkoa wa Arusha ilifanya uchambuzi wa mfumo wa utendaji wa mabaraza ya kata na 
Baraza la Ardhi na Nyumba Wilaya ya Arusha kwa lengo la kubaini iwapo kuna mianya inayoweza 
kusababisha vitendo vya rushwa kufanyika.

Malengo mahsusi yalikuwa ni kubaini iwapo kuna uwazi kwenye gharama zinazotozwa kwa 
wananchi wanaofungua mashauri na wanaokata rufaa; kubaini iwapo kuna rasilimali watu ya kutosha; 
kubaini iwapo kuna muda maalum uliowekwa wa kukamilisha mashauri/kesi; kubaini iwapo kuna 
sehemu ya kuwasilisha malalamiko; na kubaini iwapo kuna changamoto zinazosababisha baraza 
kushindwa kutekeleza majukumu yake. Uchambuzi huu ulifanyika kwa kupitia sheria mbalimbali za 
ardhi na migogoro ya ardhi; malalamiko yanayohusu mabaraza ya ardhi yaliyopokelewa na ofisi ya 
TAKUKURU na kufanya mahojiano na baadhi ya wadau.

Uchambuzi ulibaini yafuatayo:  wananchi wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu taratibu za 
ufunguaji wa mashauri, nakala za hukumu zimekuwa zikicheleweshwa kwa makusudi ili kutengeneza 
mazingira ya kuomba ‘kitu kidogo’ kutoka kwa wananchi, uhaba/uchache wa rasilimali watu, 
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mwingiliano wa majukumu kati ya mabaraza na taasisi nyingine za Serikali, mlundikano wa mashauri 
ambayo yangeweza kumalizwa bila kufikishwa kwenye mabaraza, na mashauri mengi kuchukua 
muda mrefu kukamilka.

Kutokana na yaliyobainika kwenye uchambuzi wa mfumo, TAKUKURU Arusha ilifanya kikao na 
wadau wa mabaraza ambao ni Baraza la Ardhi na Nyumba Wilaya ya Arusha, Wenyeviti wa mabaraza 
ya Ardhi ya Kata za Wilaya ya Arusha, na Mwanasheria wa Halmashauri ya Jiji la Arusha. Katika 
kikao hicho yalijadiliwa matokeo ya uchambuzi wa mfumo wa utendaji wa mabaraza na mianya ya 
rushwa iliyobainika.

Aidha, TAKUKURU iliandaa kikao na wadau na kuweka mikakati ya pamoja kwa lengo la kuzuia 
rushwa kwa (i) kuongeza uwazi kwa njia mbalimbali ikiwemo kubandika kwenye mbao za matangazo 
gharama zilizopo kwa mujibu wa sheria; (ii) kutenga siku/wakati wa kusikiliza malalamiko;  (iii) 
siku/wakati uliowekwa kwa ajili ya kusikiliza malalamiko ibandikwe kwenye mbao za matangazo 
kwa kufanya hivi mabaraza yataongeza weledi, uwajibikaji na pia yataepusha minong’ono isiyo kuwa 
na tija kwenye mabaraza; (iv) kutoa nakala za hukumu kwa wakati; na (v) kwenye vikao vya utendaji 
watumishi wahimizwe kuepukana na mienendo inayochochea mazingira ya rushwa. Watumishi 
kutekeleza majukumu yao kwa weledi huku wakizingatia sheria zinazoongoza uendeshaji wa shughuli 
za mabaraza.

Utekelezaji wa baadhi ya mikakati hiyo iliyowekwa umewezesha sasa mabaraza ya Kata za Wilaya ya 
Arusha kuainisha kwa kuweka wazi gharama zote ambazo ni za ufunguaji wa mashauri, kutembelea 
maeneo ya mgogoro kwa kuzingatia umbali wa eneo, kutoa nakala ya hukumu na kadhalika kwa 
kubandika kwenye mbao za matangazo katika ofisi za kata. Aidha, kila baraza la kata limeainisha siku 
maalum ya kusikiliza malalamiko ya wananchi ambao wanahitaji ufafanuzi wa masuala mbalimbali 
kuhusu mienendo ya mashauri. Hii imeongeza uwazi, uwajibikaji na kupunguza ukiritimba wa 
watendaji wa mabaraza ya ardhi ya kata na wilaya.

Picha: Tangazo kwenye ofisi ya Kata ya Kaloleni kuonyesha gharama mbalimbali.
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Picha: Tangazo kwenye ofisi ya kata ya Ngarenaro kuonesha gharama mbalimbali. 

Picha:  Tangazo kwenye ofisi ya kata ya Levolosi kuonesha gharama mbalimbali na ratiba ya kusikiliza 
kero za wananchi
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      USHIRIKIANO KATI YA TAKUKURU NA RUWASA 
WILAYANI MANYONI KATIKA UTEKELEZAJI WA MRADI 
WA MAJI WA KIJIJI CHA KASHANGU

TAKUKURU wilaya ya Manyoni ilifanya ufuatiliaji wa mradi wa maji wa Kijiji cha Kashangu 
uliotekelezwa kwa lengo la kusogeza huduma ya maji kwa wananchi wa Kijiji cha Kashangu.

Jumla ya Shilingi 350,000,000 zilitengwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huo kupitia “Programu ya 
Lipa kwa Matokeo” (P4R). Utekelezaji wa mradi huu ulifanyika kwa kutumia “Force Account” na 
kusimamiwa na RUWASA (Rural Water Supply and Sanitation Agency).

Pamoja na changamoto nyingine zilizojitokeza katika utekelezaji wa mradi huu changamoto kubwa 
iliyobainika ni ucheleweshaji wa baadhi ya vifaa vya mradi ambavyo ununuzi wake ulipaswa kufanywa 
na RUWASA.

TAKUKURU Wilaya ya Manyoni kwa kushirikiana na RUWASA ilihakikisha mradi huu unakamilika 
kwa wakati na kwa ubora kwa  kuweka mikakati ya pamoja na RUWASA ya kuzuia rushwa na 
kuhakikisha kuwa wananchi wanaondokana na tatizo la maji.

Malengo na mikakati hiyo ilijikita katika kuhakikisha vifaa vya ukamilishaji wa mradi huu vinafika 
kwenye eneo la mradi kwa wakati ili kuhakikisha mradi unakamilika kabla ya muda ulioongezwa 
na Wizara, yaani tarehe 28/2/2021. Mradi huu ulikamilika mnamo tarehe 15/1/2021 na baadaye 
kuzinduliwa na kukabidhiwa kwa Jumuia ya watumia maji wa Kijiji Cha Kashangu na Waziri wa Maji, 
Juma Aweso mnamo tarehe 26/2/2021. Mbali na kukamilika kwa mradi huu kwa wakati kulikuwa na 
uokoaji wa takribani Shilingi 150,000,000.

Picha:  Waziri wa maji Juma Aweso akikabidhi mradi kwa jumuiya ya watumiamaji Kijiji cha 
Kashangu Halmashauri ya Itigi wilayani Manyoni.

6.0
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    UDHIBITI WA VITENDO VYA RUSHWA KATIKA HUDUMA 
ZA UTOAJI WA MIKOPO YA ASILIMIA 10

Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo mwaka 1999 ilitoa maelekezo kwa 
Halmashauri za Majiji, Manispaa, Miji na za Wilaya nchini kutoa mikopo kwa makundi maalumu 
ambayo yameonekana kuwa nyuma kimaendeleo. Tangazo la Serikali namba 286 la tarehe 5/4/2019 
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa Sura 
290 na kutengeneza Kanuni za Utoaji na Usimamizi wa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana 
na Watu wenye Ulemavu chini ya kifungu cha 37(a) (4). Aidha, halmashauri zinatakiwa kutekeleza 
mpango huo kwa kutenga asilimia 10 ya mapato ya ndani kifungu cha 4(3) cha Kanuni za Utoaji na 
Usimamizi wa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye Ulemavu na kusimamia 
mchakato mzima wa ukopeshaji wa mikopo hii kwa kuweka vigezo mbalimbali ikiwepo kutokuwapo 
riba na uwiano wa mikopo kwa makundi ambapo 4% inaenda kwa wanawake, 4% kwa vijana na 2% 
kwa watu wenye ulemavu (fungu la 5(1) (2) na (3) la kanuni.

Katika kutekeleza majukumu yake na kwa mujibu wa kifungu cha 7(a) na (c) cha Sheria ya Kuzuia na 
Kupambana na Rushwa namba 11/2007, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) 
ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya asilimia 10 kwa makundi maalum.

Lengo la ufuatiliaji huu lilikuwa ni kufanya tathmini ya uzingatiaji wa Sheria, Kanuni na miongozo 
ya matumizi ya fedha ya asilimia 10 zinazotengwa kwa ajili ya makundi maalumu ya wanawake, 
vijana na watu wenye ulemavu kutokana na mapato ya Halmashauri ya Wilaya. Malengo mahsusi 
yalikuwa ni kubaini kama asilimia 10 ya mapato ya Halmashauri kwa mwaka 2019/2020 ilitengwa; 
kubaini makundi maalumu kama yapo; kubaini kama makundi maalum ambayo ni wanawake, 
vijana na walemavu wamepewa mkopo usio na riba kutoka katika asilima 10 ya mapato ya ndani 
ya mwaka; kubaini kama makundi maalum yaliyopewa mkopo yanarejesha mkopo; kuangalia na 
kufanya tathmini ya miradi ya makundi haya maalum inaendelea; kutathmini uzingatiaji wa taratibu 
za kuwapata wakopeshwaji na kubaini iwapo mikopo inatumika kwa malengo yaliyokusudiwa.  

Ufuatiliaji ulibaini kuwa katika kipindi cha 2019/2020 Halmashauri ya Mji wa Bariadi ilitenga asilimia 
kumi kutokana na mapato yake ya ndani. Kwamba kiasi cha Shilingi 113,407,224.00 kilitengwa kwa 
ajili ya mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hata hivyo, katika 
kipindi hicho Halmashauri iliweza kutoa mikopo ya Shilingi 176, 261, 003 kwa vikundi 47 kutokana 
na nyongeza ya bakaa.

Ufuatiliaji ulifanyika kwa baadhi ya vikundi ambavyo ni Umoja wa Vijana Tujipe Moyo, Huruma, 
Mt. Benedicto, Muungano, Juhudi, Maendeleo na kile cha Sayari Mbugani. Ufuatiliaji ulibaini kwa 
mfano kuwa, kikundi cha Sayari Mbugani kinachofanya shughuli zake Mtaa wa Guduwi Halmashauri 
ya Mji wa Bariadi kina jumla ya vijana 14 ambapo vijana wa kike ni 8 na wa kiume ni 6. Kikundi 
hiki kilisajiliwa mwaka 2016 na kupewa namba ya usajili 00256. Kikundi kiliomba na kupata mkopo 
wa shilingi 2,000,000 kwa ajili ya kununua kinu cha kukoboa na kusaga nafaka, pia kuboresha 
miundombinu ya jengo lao. Kikundi hadi sasa kinadaiwa mkopo wa shilingi 180,000/-.
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Mafanikio ya kikundi hiki ni pamoja na wanakikundi kuwa na uhakika wa kipato kutokana na chanzo 
cha mradi. Aidha, changamoto zilizobainishwa ni pamoja na kukatika kwa umeme mara kwa mara, 
hitilafu katika mita ya umeme na TANESCO kushindwa kurekebisha kwa wakati licha kutoa taarifa 
mara kwa mara.

Picha hapo juu inaonesha mfanyakazi katika mradi wa kikundi cha Sayari Mbugani na ukarabati wa 
jengo likiwa na kinu cha kukoboa na kusaga nafaka

Picha hapo juu inaonesha wanachama wa kikundi cha Sayari Mbugani wakielezea mafaniko na 
changamoto kuhusu mkopo wa asilimia 10.
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Katika ufuatiliaji huo, ofisi ya TAKUKURU ilibainisha kwamba kuna changamoto katika zoezi la 
uhakiki wa wanachama hivyo kuwepo kwa baadhi ya watumishi wa umma katika vikundi; baadhi ya 
wajumbe wa vikundi kufanya udanganyifu ili wapate mkopo; baadhi ya vikundi kuchukua mkopo na 
kugawana hivyo kufanya ugumu katika marejesho; baadhi ya vikundi kukaidi kufanya marejesho kwa 
zaidi ya miaka mitatu huku wakiendelea kuzalisha; na changamoto ya masoko ambayo upatikanaji 
wake umekuwa mugumu.

Aidha, TAKUKURU kwa kushirikiana na uongozi wa Halmashauri ya Mji wa Bariadi iliamua kutafuta 
ufumbuzi wa changamoto hizo ili kudhibiti mianya ya rushwa. Katika ufumbuzi wa changamoto hizo 
Halmashauri haina budi kuongeza kiasi cha mkopo kwa vikundi vinavyofanya vizuri na kuimarisha 
uhakiki wa vikundi ili kubaini watumishi wa umma na kuwaondoa. Vilevile, Halmashauri iimarishe 
ufuatiliaji wa vikundi ili kuendelea kufanya marejesho kwa wakati.

Kufuatia utekelezaji wa mapendekezo hayo kwa sasa wanavikundi wenye sifa wamekuwa wakipata 
mikopo yao kwa wakati. Sambamba na hilo, ili kuongeza mwamko wa vijana na watu wenye ulemavu, 
TAKUKURU ilipendekeza Halmashauri kuandaa majukwaa ya vijana, wanawake na watu wenye 
ulemavu ili kutoa elimu kuhusu fursa za mikopo na taratibu zake. Utekelezaji wa mapendekezo 
haya yamesaidia kudhibiti mianya ya rushwa katika zoezi la utoaji wa mikopo ya asilimia 10 katika 
Halmashauri ya Mji wa Bariadi.
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      UDHIBITI WA VITENDO VYA RUSHWA KATIKA FEDHA 
ZA MIRADI YA TASAF III

Mifuko ya maendeleo ya jamii ni mpango ulioanzishwa na Benki ya Dunia mnamo mwaka 1987, ukiwa 
na lengo la kuziwezesha nchi mbalimbali duniani kuandaa programu za muda mrefu za kupunguza 
umaskini na kujenga mifumo katika jamii maskini kwa madhumuni ya kuboresha miundombinu, 
kutoa ajira, kuleta maendeleo ya jamii na kuboresha utoaji wa huduma za jamii.   Nchini Tanzania, 
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (Tanzania Social Action Fund – TASAF) ulianzishwa Novemba, 
2000 kama mojawapo ya programu iliyoundwa na Serikali kusaidia kuondoa umaskini kwa kulenga 
mahitaji ya wananchi. Madhumuni makuu ya Mfuko yalikuwa ni kujenga uwezo wa jamii katika 
kuainisha matatizo, kuyachambua, kupanga mikakati na kutekeleza miradi ya maendeleo endelevu.

Mpango wa kunusuru kaya maskini awamu ya tatu (3) chini ya TASAF umejikita katika maeneo 
manne ambayo ni: Utoaji wa ruzuku kwa kaya maskini sana kupata huduma za elimu na afya, pamoja 
na mpango wa ajira za muda ambapo wanufaika hushiriki ili kujipatia kipato; kujenga na kuboresha 
miundombinu katika sekta za elimu, afya na maji; kuboresha maisha na kuongeza kipato kwa wananchi 
maskini kupitia uwekaji akiba na shughuli za kiuchumi na; kujenga uwezo kwa kutoa mafunzo katika 
ngazi zote za utekelezaji.

Aidha, Mpango huu kwa Halmashauri ya wilaya ya Itilima ulilenga kutoa ruzuku ya msingi na ya 
masharti kwa kaya maskini ili kugharamia mahitaji ya msingi, huduma za elimu na afya. Ruzuku ya 
msingi ilitolewa kwa kila kaya iliyoandikishwa kwenye mpango na ruzuku ya masharti ilitolewa kwa 
kaya zilizoandikishwa kwenye Mpango zenye watoto wenye umri wa kwenda shule na kliniki kwa 
masharti ya kuhudhuria shuleni na kliniki kwa kiwango cha Mpango.

Pamoja na nia njema ya kuanzishwa kwa Mpango huu, yamekuwapo malalamiko kutoka kwa wadau 
mbalimbali kwamba utekelezaji wake umetawaliwa na vitendo vya rushwa. Ni kwa sababu hiyo 
mnamo mwaka 2019/2020, TAKUKURU ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma katika 
miradi ya kunusuru kaya maskini-TASAF-III kwa lengo la kudhibiti mianya ya rushwa.  Lengo la 
ufuatiliaji lilikuwa ni kubaini iwapo fedha zinazotolewa zinawafikia walengwa; iwapo walengwa 
wa mpango wanatumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa na Serikali; na iwapo fedha hizo 
zinawanufaisha na kuboresha maisha ya kaya maskini zisizo na uwezo wa kipato.

Matokeo ya ufuatiliaji huo yalibainisha kwamba katika kipindi hicho, Halmashauri ya wilaya ya 
Itilima ilipokea kiasi cha Shilingi 266,944,000 kutoka TASAF Makao Makuu Dodoma kwa ajili 
ya kuwagawia walengwa. Aidha, kati ya fedha hizo, kiasi cha Shilingi 265,488,000 ziligawia kwa 
walengwa 6,446 na kiasi cha Shilingi 1,456,000.00 kilisalia baada ya walengwa kugawiwa. Vilevile, 
matokeo yalibainisha kwamba fedha za kunusuru kaya maskini zinawafikia walengwa na zinatumika 
kwa malengo yaliyokusudiwa. Hali kadhalika matokeo ya ufuatiliaji yalibainisha kwamba walengwa 
wamekuwa wakizitumia fedha hizo kuboresha maisha yao kwa kukodi mashamba na kulima mazao 
ya chakula na biashara, kuwekeza katika mifugo, kununua mahitaji ya wanafunzi, kutumia katika 
matibabu na kujenga nyumba bora. Hivyo, kwa kiasi kikubwa fedha hizi zinatumiwa na wanufaika 
katika shughuli za kuboresha maisha.
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Hata hivyo, pamoja na mafaniko yaliyopatikana; ufuatiliaji umebaini baadhi ya changamoto ambazo 
zinapaswa kufanyiwa kazi ili kuongeza ufanisi ikiwemo walengwa kutopata taarifa za mgawo kwa 
wakati hivyo kushindwa kuhudhuria dirisha la malipo na fedha kurudishwa hadi awamu nyingine 
ambayo mlengwa hulipwa pamoja na malimbikizo, fedha kuchelewa kuletwa, mfumo kutowatambua 
wasajiliwa waliohakikiwa awamu ya pili 2019 kwenye mpango na fedha zao kushindwa kutolewa.

Katika kukabiliana na changamoto hizi, tayari hatua mbalimbali zimechukuliwa na Serikali katika 
kudhibiti mianya ya rushwa kwa kuweka mifumo imara ya udhibiti wa ndani na ufuatiliaji wa 
walengwa kwa kufanya uhakiki kila baada ya robo mwaka na kuepuka kuchelewesha kutoa fedha 
kwa walengwa ikiwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi ili kujua wajibu wao katika 
Mpango na kubaini mapungufu katika Mpango na kuweza kuboresha zaidi.

Picha:  Wanufaika wa mfuko wa TASAF katika Kijiji cha Sengerema wakiwa kwenye majadiliano na 
waratibu wa mfuko huo

Chanzo: Ufuatiliaji wa miradi, Januari – Machi, 2021

Picha:  Muonekano wa nyumba iliyoboreshwa pamoja na mifugo (mbuzi) waliopatikana kwa fedha 
za TASAF.



19Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa - (PCCB)

      TAKUKURU YAFUATILIA MRADI WA MAJI KATIKA VIJIJI 
VYA SOMANGA, NJIA NNE NA PANDE WILAYANI KILWA

Mradi wa maji kwa vijiji vitatu wilayani Kilwa umetengewa jumla ya Shilingi bilioni moja milioni 
mia tatu sitini (1,360,000,000/-) ambapo unahusisha vijiji vya Somanga, Njia Nne na Pande. Lengo 
la kufuatilia mradi huu ni kuona muendelezo wa kazi zilizoanzishwa ili kuweza kusogeza karibu 
huduma ya maji kwa wananchi. Mradi huu unatekelezwa kwa kutumia utaratibu wa “Force Account” 
ambapo mafundi wazawa wanawezeshwa na kusimamiwa na Meneja wa Wakala wa Maji Mijini na 
Vijijini (RUWASA) wa wilaya na malipo yote kwa mafundi hawa yanafanyika RUWASA mkoa.
Kazi hii ilijumuisha upembuzi yakinifu (feasibility study), ujenzi wa matanki ya maji, kunyanyua 
minara ya kuwekea matanki juu, ujenzi wa vichotea maji, uchimbaji wa mitaro, utandazaji wa 
mabomba, ujenzi wa “power house” na ujenzi wa chemba za maji katika maeneo ya Pande, Njia Nne 
na Somanga.
Ofisi ya TAKUKURU ya wilaya ya Kilwa ilifuatilia mradi huu kuanzia mradi ulipoanza kutekelezwa 
hadi ulipokamilika kwa kutembelea maeneo ya mradi na kutoa ushauri kuhusu dosari zilizobainika 
kwa msimamizi wa mradi (Meneja RUWASA wilaya).
Mafanikio yaliyopatikana katika ufuatiliaji wa mradi huu ni pamoja na:-

Mradi kukamilika kwa kuhusisha yaliyopangwa kujengwa ndani ya bajeti na zaidi jumla ya Shilingi 
milioni mia tatu (300,000,000/-) ilibaki kama bakaa ya mradi. Hii ni kati ya juhudi za ufuatiliaji 
ambapo ilibainika kutoka katika michoro na Bills of Quantity (BOQ) utofauti wa fedha ambapo BOQ 
ilikuwa na baadhi ya vitu/vifaa kuwa na bei ya juu kuliko uhalisia wa michoro;
Ulipwaji wa haraka kwa mafundi ambapo katika ufuatiliaji kulikuwa na malalamiko ya mafundi 
kucheleweshewa malipo yao. Mhandisi aliwasilishiwa changamoto hiyo na yeye akakiri ambapo 
aliongeza msukumo kwa wahasibu walioko mkoani kukamilisha malipo kwa wakati na mpaka mwisho 
wa mradi hakukuwa tena na malalamiko kutoka kwa mafundi;
Kuongeza chachu na hamasa ya ushiriki wa viongozi baada ya elimu kutolewa kipindi cha ufuatiliaji 
ambapo viongozi hao walijitokeza na kuwapo eneo la mradi hivyo kuongeza uwazi na kupunguza 
mianya ya rushwa;
Kukamilika kwa mradi na kuwezesha wananchi kupata maji ambayo upatikanaji wake ulikuwa wa 
shida sana kwa vijiji hivyo.

Picha: Tanki la maji baada ya ujenzi 
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kukamilika    TAKUKURU KALAMBO YAISAIDIA USHURU WA 
HUDUMA ULIOKWEPWA NA MAKAMPUNI

Halmashauri za wilaya ni Mamlaka za Serikali ambazo zina majukumu ya kusimamia shughuli 
zote za maendeleo katika wilaya. Halmashauri hizi zinaendesha shughuli zake kutokana na vyanzo 
mbalimbali vya mapato ikiwemo ruzuku kutoka Serikalini, misaada kutoka katika mashirika na 
wahisani mbalimbali pamoja na makusanyo ya ndani ya Halmashauri.

Serikali imekuwa ikihimiza Halmashauri kusimamia na kukusanya mapato yake ya ndani ili ziweze 
kujijengea uwezo wa kusimamia shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwa ni pamoja na kukusanya 
ushuru wa huduma (service levy). Halmashauri ya Wilaya ya Kalambo inakusanya Ushuru wa 
Huduma kwa kutumia Sheria Ndogo ya Ushuru wa Huduma ya Halmashauri ya wilaya ya Kalambo 
ya mwaka 2015.

Ushuru wa Huduma umeainishwa na Sheria ya Fedha Na. 2 ya Mwaka 2012 katika kifungu cha 36 
kuwa ni mapato yanayotokana na kiwango kisichozidi 0.3% ya mapato ya jumla ya makampuni au 
mtu yeyote anayefanya shughuli zake kwa kutumia leseni ya biashara baada ya malipo ya kodi ya 
thamani na ushuru wa forodha.

Katika tathmini ya Mkaguzi wa Ndani wa Hesabu za Serikali ya mwaka 2019 kuhusu ukusanyaji wa 
ushuru wa huduma katika mamlaka 18 za Serikali za Mitaa, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu 
za Serikali alibaini kuwa halmashauri hazikukusanya ushuru wa huduma kutoka katika makampuni 
2,242 yanayoendesha shughuli zake katika maeneo ya kiutawala ya mamlaka. Hii ni kinyume 
na matakwa ya vifungu Na. 6(1) (u) na 7(1) vya Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa ya Mwaka 
1982 (iliyorekebishwa mwaka 2000) ambavyo vinazitaka mamlaka za Serikali za Mitaa kukusanya 
fedha zote zinazopatikana kutokana na ushuru wa huduma inayolipwa na makampuni kwa kiwango 
kisichozidi asilimia 0.3 ya mauzo ukiondoa kodi ya ongezeko la thamani na ushuru wa bidhaa.

Kwa kutambua udhaifu huu, TAKUKURU wilaya ya Kalambo katika utekelezaji wake wa majukumu 
ya uzuiaji rushwa ilifanya uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji ushuru wa huduma (Service 
Levy) na kubaini kuwapo kwa uzembe wa watumishi wa Halmashauri wa kufuatilia ushuru huu 
kwa wakandarasi waliotekeleza miradi mbalimbali katika Halmashauri kwa kuwa wakandarasi hao 
hulipwa fedha yote bila makato hayo.

Ufuatiliaji umebaini kutokuwapo kwa mawasiliano ya karibu baina ya Ofisi ya Uhasibu ya Halmashauri 
na ofisi nyingine zinazotoa kazi za kandarasi kama Wakala wa Barabara Mijini na Vijijini (TARURA), 
Mamlaka ya Maji Mijini na Vijijini  (RUWASA), Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS), 
Shirika la Umeme Tanzania (TANESCO) na Wakala wa Majengo Tanzania (TBA). Kwa mfano, 
TARURA  pekee inayotoa kazi za ujenzi wa barabara na madaraja katika Halmashauri ya Kalambo 
iliwalipa wakandarasi jumla ya shilingi 11,923,863.61 ambazo zilipaswa kulipwa kama ushuru wa 
huduma kwa Halmashauri ya wilaya ya Kalambo kwa mwaka wa fedha 2018/2019 na 2019/2020.
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Baada ya kuona dosari hizo, TAKUKURU wilaya ya Kalambo iliamua kuwafuatilia wakandarasi 
waliotekeleza miradi chini ya TARURA kwa mwaka wa fedha 2018/2019 na 2019/2020 pasipo 
kulipa ushuru huo. Katika ufuatiliaji huo kiasi cha fedha shilingi 93,943,205.60 ziliweza kulipwa na 
makampuni mbalimbali katika Halmashauri ya wilaya ya Kalambo.

Katika kikao na wadau kilichoketi mwezi Oktoba, 2020 cha kujadili namna ya kutatua changamoto 
za ukusanyaji wa ushuru wa huduma, wadau walikubaliana kwamba kila kampuni inayofanya kazi 
katika Halmashauri ya wilaya ya Kalambo ni lazima ifahamike kwa mamlaka ndani ya wilaya kwa ajili 
ya ufuatiliaji; kila taasisi ya Serikali itakayotoa kazi kwa kampuni ihakikishe katika malipo inakata 
ushuru wa huduma na kuwasilisha fedha hizo kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya wilaya 
ya Kalambo na ofisi ya Mkurugenzi ikiri kupokea ushuru huo kwa kuandika stakabadhi; kuhakikisha 
kunakuwa na mawasiliano thabiti baina ya Taasisi na Halmashauri ili kuwepo na makusanyo mazuri 
ya ushuru huo.

Aidha, elimu ya ulipaji wa ushuru wa huduma imetolewa kwa wafanyabishara na watoa huduma wote 
katika halmashauri ya Kalambo. Ufuatiliaji kwa makampuni na wafanyabiashara ambao hawakulipa 
ushuru huo unaendelea.
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WADAU WA USHURU WASHIRIKI KIKAO CHA MABORESHO 
YA MFUMO WA UKUSANYAJI WA USHURU WA HUDUMA

Moja kati ya majukumu ya Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) ni kuchambua 
mifumo ya taratibu za utendaji katika Taasisi za Serikali, mashirika ya umma na sekta binafsi nchini, 
kwa lengo la kuwezesha utambuzi na udhibiti wa vitendo vya rushwa ili kuongeza ufanisi wa utendaji 
kazi na uwazi katika Taasisi hizo. Kati ya mwezi Julai na Septemba, 2020 TAKUKURU mkoa 
wa Kigoma ilifanya kazi ya uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji wa ushuru wa huduma katika 
Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji. Kazi hiyo ilifuatiwa na kikao cha wadau cha uwasilishaji 
wa taarifa ya matokeo ya kazi hiyo ya uchambuzi kilichofanyika tarehe 21 Aprili, 2021.

Taarifa ya matokeo ya uchambuzi wa ukusanyaji wa ushuru wa huduma (service levy) iliyowasilishwa 
kwenye kikao cha tarehe 21 Aprili, 2021 iliibua majadiliano yaliyoainisha changamoto mbalimbali 
zinazokwamisha Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji kushindwa kufikia malengo yake 
katika ukusanyaji wa ushuru wa huduma. Moja ya changamoto zilizoibuliwa ni pamoja na ugumu 
wa upatikanaji wa taarifa za mapato ghafi ya wafanyabiashara na watoa huduma wanaofanya 
shughuli zao katika eneo la Manispaa kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) na Taasisi 
nyingine zinazosimamia wakandarasi na watoa huduma hao, kama Wakala wa Barabara Tanzania 
(TANROADS), Wakala wa Barabara Mijini na Vijijini (TARURA), RUWASA na KUWASA.

Pamoja na changamoto zilizoibuliwa, kikao cha tarehe 21 Aprili, 2021 kilifikia maazimio ya kutafuta 
suluhisho la utatuzi wa changamoto hizo. Moja ya azimio ni kuwapo na kikao cha pamoja cha wadau 
wa kodi na Taasisi zinazosimamia wakandarasi na watoa huduma wanaofanya shughuli zao katika 
eneo la Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa dawati la 
pamoja la ushirikiano.

Mnamo tarehe 17 Juni, 2021, kilifanyika kikao cha wadau wa ushuru wa huduma (service levy) 
kilichoandaliwa na Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji, kikijumuisha TRA, TARURA, 
TANROADS, RUWASA, KUWASA na TAKUKURU. Kikao hicho kilijadili changamoto 
zilizobainishwa kwenye Taarifa ya Uchambuzi wa Mfumo wa Ukusanyaji Kodi ya Huduma, pamoja 
na maazimio ya kikao cha tarehe 21 Aprili, 2021 cha kujadili matokeo ya taarifa hiyo ya uchambuzi. 
Changamoto za kimfumo zilibainishwa kwenye kikao hicho cha wadau na baadaye kuwekewa 
mkakati wa kufanya maboresho ya kimfumo ili kuondoa changamoto zilizojitokeza awali ili kuisaidia 
Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji kufikia malengo katika ukusanyaji wa ushuru wa huduma.

Aidha, ili kuboresha mfumo wa ukusanyaji wa ushuru wa huduma, kikao hicho cha tarehe 17 Juni, 
2021 kiliazimia kuwapo na mfumo wa pande mbili, yaani Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma/Ujiji 
kwa upande mmoja, TRA na Taasisi zenye kutoa au kununua huduma kwa upande wa pili. Pia, kikao 
kilitilia mkazo uanzishwaji wa Dawati la kudumu likijumuisha wajumbe kutoka kwenye Taasisi hizo, 
ambalo litaharakisha na kurahisisha mawasiliano ya kiutendaji ya pande zote mbili. Utekelezaji wa 
makubaliano hayo umepangwa kuanza mara moja, wakati ikisubiriwa timu ya kuunda Dawati hilo 
kutokana na mapendekezo ya wajumbe kutoka kwa Wakuu wa Taasisi husika.
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                TAKUKURU IRINGA YAOKOA KODI YA SERIKALI 
NAMALIPO YA MFUKO WA HIFADHI YA JAMII (NSSF)

Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Iringa katika utekelezaji wa majukumu yake kwa mwaka 2019/2020 
ilifanya uchambuzi wa mfumo wa ukadiriaji wa kodi ya “Paye as You Earn” (PAYE) na “Skill and 
Development Levy” (SDL) katika Mamlaka ya Mapato Mkoa wa Iringa. Lengo lilikuwa ni kubaini 
mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya ukadiriaji na ukusanyaji wa kodi ya Serikali kutokana 
na shughuli za uzalishaji mali zinazofanywa na makampuni.

Uchambuzi huo ulihusisha kiwanda cha Hongwei International Company Ltd kilichopo Mafinga, 
mkoa wa Iringa.  Uchambuzi huu ulitumia njia mbalimbali katika ukusanyaji wa taarifa ikiwamo 
kupitia taarifa zinazohusu malipo ya PAYE na SDL kutoka kiwanda hicho. Aidha, nyaraka za malipo 
ya kodi kutoka Mamlaka ya Mapato (Tanzania Revenue Authority - TRA) Mkoa wa Iringa ili 
kupata nyaraka zinazohusiana na malipo ya kodi ya PAYE na SDL yaliyofanywa na kiwanda hicho 
zilichukuliwa kwa ajili ya kufanyiwa uchambuzi kwa lengo la kulinganisha malipo yaliyolipwa na 
kiwanda kwa kulinganisha na idadi ya wafanyakazi waliopo.

 Matokeo ya ufuatiliaji yalibaini kuwa kiwanda cha Hongwei International Company Ltd kinajihusisha 
na vitendo vya ukwepaji kodi za Serikali kwa kuandaa malipo ya mishahara ‘payrolls’ za uongo 
na kuziwasilisha Mamlaka ya Mapato Mkoa wa Iringa ili kukwepa kodi au kulipa kodi pungufu. 
Kiwanda hicho kimekuwa kinafanya udanganyifu katika tathmini ya malipo ya kodi ya PAYE/SDL 
na michango ya wafanyakazi ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii (NSSF). Aidha, uchambuzi ulibaini 
kuwa mhasibu wa kiwanda cha Hongwei International Company Ltd hana kumbukumbu halisi za 
kodi ya PAYE/SDL na michango ya wafanyakazi kwenda NSSF.

Baada ya ufuatiliaji ilibainika kuwa jumla ya fedha zilizotakiwa kulipwa kwa TRA kama kodi, riba 
na adhabu ni Shilingi 102,338,206.97.  Kiasi cha Shilingi 68,681,359.00 hazikulipwa inavyostahili 
kwa wafanyakazi wa kiwanda hicho na kiasi cha Shilingi 22,691,932.00 za michango ya wafanyakazi 
ya NSSF hazikuwasilishwa. Aidha, malimbikizo ya mishahara hiyo ya wafanyakazi imebainika 
kuzalisha deni na riba ya kiasi cha Shilingi 91,932.00 kwa NSSF.

 Dosari nyingine zilizobainika ni kutofanya makadirio halisi ya malipo ya kodi ya PAYE/DL kwa 
kiwanda cha Hongwei International Company Ltd; ukaguzi hafifu wa malipo ya kodi ya PAYE/ SDL 
unaofanywa na TRA na matumizi hafifu ya mifumo na vifaa vya kieletroniki katika kukusanya kodi 
ya PAYE/SDL katika makampuni ili kupunguza udanganyifu wa malipo ya kodi husika; kutokuwapo 
kwa mifumo imara ya udhibiti wa mianya ya ukwepaji kodi katika makampuni; na kukosekana kwa 
takwimu zinazobainisha makampuni ambayo hayana uaminifu wa uzingativu wa sheria za kodi.

Baada ya kubaini dosari hizo, TAKUKURU ilichukua hatua zifuatazo: - kuutaka uongozi wa kiwanda 
cha Hongwei International Company Ltd kuwajibika kwa kuiandikia TRA Mkoa kufanya makadirio 
ya kodi upya pamoja na NSSF kufanya makadirio ya michango ya wafanyakazi ambayo ilipaswa 
kuwasilishwa katika Mfuko huo na kushirikisha Ofisi ya Afisa Kazi Mkoa wa Iringa kwa ajili ya 
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kuchukua hatua dhidi ya ukiukwaji wa taratibu za kazi zilizofanywa na Uongozi wa kiwanda cha 
Hongwei International Company Ltd kwa kukwepa kuwalipa wafanyakazi stahiki zao kwa mujibu wa 
mikataba ya kazi waliyosaini. Tathimini iliyofanywa kwa kushirikisha, TRA Mkoa wa Iringa, NSSF 
Iringa na Kiwanda cha Hongwei International Company Ltd ilibaini kiasi cha deni la kodi, riba na 
adhabu kinachopaswa kulipwa kwa TRA ni jumla ya Shilingi 102,338,206.97; na kiasi cha Shilingi 
68.681,359 ni mishahara ambayo haikulipwa inavyostahili kwa wafanyakazi wa kiwanda hicho kwa 
kipindi cha Januari, 2018 hadi Disemba, 2019. Aidha, malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi 
yalizalisha deni na riba ya kiasi cha Shilingi 91,932.00 kilichotakiwa kuwasilishwa NSSF.

Hivyo, TAKUKURU imefanikisha kuokoa kiasi cha Shilingi 198, 719, 498.17 ambazo zilikuwa 
zimehujumiwa na kiwanda cha Hongwei International Company Ltd kwa kufanya udanganyifu.
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                  MRADI WA UJENZI WA VYOO SHULE YA  
MSINGI NGURUKA WAFUATILIWA

Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejizatiti kuboresha miundombinu ya shule ili 
kuweka mazingira bora kwa wanafunzi na walimu. Kutokana na jitihada hizo, mnamo mwezi Mei 
2019, Serikali kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania (Tanzania Education Authority – TEA) ilitoa kiasi 
cha Shilingi 50,000,000 kwa ajiili ya ujenzi wa vyoo matundu 24 kwa ajili ya wanafunzi wa Shule 
ya Msingi Nguruka iliyopo wilaya ya Uvinza. Fedha hizi ziliwekwa moja kwa moja kwenye akaunti 
ya shule hiyo huku maelekezo yakionesha kuwa ujenzi utafanyika kwa muda wa miezi mitatu na 
manunuzi kutumia utaratibu wa “Force Account”.

Ujenzi ulianza mwezi Julai 2019 na kukamilika mwezi Februari 2020 chini ya usimamizi wa Kamati 
ya Shule ambapo Mwalimu Mkuu ndiye Katibu wa Kamati hiyo na ndiye aliyekuwa anahusika na 
ununuzi wa vifaa. Taarifa ya Mwalimu Mkuu kwa Mkuu wa Wilaya ya Uvinza, ilionesha mradi 
kukamilika kwa asilimia mia moja (100%) na kwamba fedha zote shilingi 50,000,000.00 zimetumika 
kwenye mradi huo.

Ufuatiliaji uliofanywa na TAKUKURU kwa kukagua mradi na nyaraka za mradi huo ulibaini 
yafuatayo:- Baada ya ujenzi kukamilika, kuna vifaa vyenye thamani ya Shilingi  1,942,000.00 vilibaki 
stoo, hata hivyo ukaguzi uliofanyika haukukuta vifaa hivyo wala maelezo ya kuonesha vilikopelekwa 
au kutekeleza mradi mwingine (vifaa hivyo ni pamoja na saruji mifuko 50 na mbao 134; vifaa yenye 
thamani ya Shilingi 6,805,000 vilivyoonekana kununuliwa lakini havikufikishwa shuleni; fundi 
hakuwa akisainishwa kupokea vifaa, badala yake mtunza stoo alikuwa akiingiza taarifa kwenye 
vitabu vyake yeye mwenyewe; kutokuwapo kwa kumbukumbu za vikao vya kamati ya mapokezi ya 
vifaa ambavyo havionekani kupokelewa shuleni hapo.

TAKUKURU ilimwelekeza Mwalimu Mkuu kurejesha fedha kiasi cha shilingi 8,747,000 za vifaa 
ambavyo havikutumika kwenye mradi na tayari kiasi cha shilingi 1,500,000 zimesharejeshwa kwenye 
akaunti ya Serikali. Aidha, Mthamini Majenzi wa Serikali ameombwa afike eneo la mradi kwa ajili ya 
kufanya uthamini na TAKUKURU inaendelea kusimamia urejeshaji wa fedha ili ziweze kurejeshwa 
shuleni kwa ajili ya kutekeleza miradi mingine.
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       UFUATILIAJI WA MIRADI YA MAENDELEO WILAYANI KASULU

Mojawapo ya majukumu ya msingi ya Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) 
ni ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma zinazotolewa na Serikali kwa ajili ya utekelezaji wa 
miradi mbalimbali ya maendeleo. Katika kutekeleza majukumu yake ofisi ya TAKUKURU wilaya ya 
Kasulu ilifanya ufuatiliaji wa mradi wa ujenzi wa Zahanati ya Marumba iliyopo mtaa wa Marumba 
kata ya Muhunga katika Halmashauri ya Mji wa Kasulu. Kutokana na umuhimu wa huduma za afya na 
umbali uliokuwapo kutoka mtaa wa Marumba kwenda zahanati ya jirani, wananchi waliona umuhimu 
wa kujenga zahanati ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya.

Hapo awali mradi huu wa ujenzi wa zahanati ya Marumba ulianza mnamo mwaka 2007 kwa kutumia 
nguvu za wananchi, ambapo wananchi walijitolea kukusanya mawe, kufyatua tofali na kuinua boma 
pamoja na kuchangia fedha taslimu kiasi cha Shilingi 15,000,000 ambazo zilitumika kununua saruji, 
mchanga na mahitaji mengine ikiwemo kulipa mafundi ujenzi.

Pamoja na jitihada hizo, ujenzi ulikwama kwa muda mrefu yaani tangu mwaka 2007 hadi 2019 kwenye 
hatua ya boma kutokana na uhaba wa fedha. Katika ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo uliofanywa na 
TAKUKURU wilaya ya Kasulu ilibaini kuwapo kwa boma la zahanati hiyo lililotelekezwa kwa muda 
mrefu pasipo kuendelezwa. Ofisi ya TAKUKURU ilimshauri Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri 
ya Mji wa Kasulu ili atafute vyanzo vya fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati hiyo 
ili kuokoa fedha na nguvu za wananchi zilizotumika katika uanzishaji wa ujenzi huo na kusaidia 
wananchi kupata huduma za afya kwa karibu kama walivyokuwa wamekusudia.

Baada ya ushauri huo, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Mji wa Kasulu alifanya jitihada 
za kutafuta fedha kutoka vyanzo mbalimbali ambapo ilishirikisha wadau wa maendeleo akiwemo 
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia ambaye pia ni Mbunge wa Jimbo la Kasulu Mjini Prof. 
Joyce Ndalichako ambaye alitoa msaada wa bandari 6 za bati na saruji mifuko 50. Aidha, Mfuko wa 
Jimbo ulitoa fedha kiasi cha shilingi milioni ishirini na mbili (22,000,000/=) kuunga mkono nguvu za 
wananchi katika ujenzi wa zahanati hiyo.

Vilevile, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Mji wa Kasulu aliomba msaada kutoka kwa Taasisi 
ya Global Fund ambayo ilitoa msaada wa fedha shilingi milioni mia moja (100,000,000/=) ambazo 
zilitumika kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Marumba mnamo mwezi Januari, 2021.

Kwa sasa zahanati hiyo inatoa  huduma kwa wagonjwa wapatao 40 kwa siku ikiwa ni wagonjwa wa 
nje na wa kulazwa pamoja na kutoa huduma ya baba, mama na mtoto.
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PICHA ZA JENGO LA ZAHANATI KABLA YA UFUATILIAJI

Picha: Mafundi wakipaua jengo la OPD baada ya jitihada za TAKUKURU kwa kushirikiana na 
Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Kasulu.
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PICHA ZA JENGO LA ZAHANATI BAADA YA UFUATILIAJI

Jengo la OPD baada ya kukamilika

Jengo la OPD na Wadi ya wazazi baada ya jitihada za ufuatiliaji wa TAKUKURU.    










