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 Mtandao wa PF, 

kupitia Kikundi-Kazi cha 

Serikali za Mitaa 

(LGWG), ulishiriki 

katika mchakato ulio-

fanywa na Mpango wa 

Maboresho ya Serikali 

za Mitaa (LGRP) wa 

kupeleka madaraka 

kwa wananchi uta-

kaoanza Julai 2008. 

Katika kikao cha kikazi 

kilichofanyika Februari 

mwaka huu, LGWG 

ilisisitiza masuala kad-

haa yanayopaswa kuz-

ingatiwa na LGRP: 

• Utawala wa Rasili-

mali za watu 

upekekwe ngazi za 

chini, hasa mambo 

yanayohusu kuajiri 

na kufukuza wafan-

yakazi. Mawazo ya 

LGWG yalikuwa ni 

kwamba iwapo tu-

napeleka uwajibikaji 

ngazi za chini, tuna-

paswa pia kupekeka 

madaraka katika 

ngazi hizo. 

• Kuwe na mazingira 

yanayowezesha asasi 

za kiraia kufuatilia 

shughuli za Serikali,           

Kutoa mchango na 
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• Tathimini ya Kitaasisi ya PF 

• Ushirikiano wa Ofisi ya 

Bunge 

• SAM—Mtindo mpya wa PF 

katika kufuatilia Uwajibikaji 
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fedha za umma katika shughuli za 

asasi wanachama. 

Hii itawezeshwa na Ufuatiliaji wa 

Uwajibikaji (Social Accountability 

Monitoring—SAM) ambao utaweka 

taarifa zote katika tovuti. 

Sekretarieti ya PF imei-

marishwa kwa kuajiri 

meneja wa SAM 

mapema mwaka huu 

ambaye atafanya kazi 

na Meneja wa 

Mawasiliano na 

Ushawishi kufaniki-

sha jambo hili. 

Mtandao pia uta-

fanya utafiti 

mkubwa unaohusi-

ana na masuala ya 

utawala ambao 

utahusisha nyanja 

zote za utawala. 

 Utafiti huo uta-

tathiminiwa na 

wanachama na vikundi-kazi viwili 

vya PF. 

 PF pia itafanya kazi na 

mtandao mwngine (utakaotajwa 

baadaye) katika masuala ya SAM 

kama sehemu ya kujenga uwezo 

wa asasi za kiraia kushiriki 

katika mchakato wa sera. 

Policy Forum inatarajia mwaka 2008 

kuwa wenye matukio mengi ya 

kusisimua na ya kutia changamoto 

ikiwa ni sehemu ya harakati zake za 

kukuza uwezo wa wananchi kushiriki  

katika michakato ya sera; kuimarisha 

uhusiano kati ya Serikali za Mitaa na 

raia wake; na kuwa na jamii 

yenye sauti 

katika kua-

mua juu ya 

matumizi 

ya fedha za 

umma na 

mgawanyo 

wake. Kama 

ilivyokuwa 

kwa miaka 

iliyopita, PF 

itaendelea 

kuangalia jinsi 

sera na 

utekelezaji 

wake zi-

navyoathiri mai-

sha ya Watanza-

nia wa kawaida 

na kuhakikisha kuwa uchambuzi 

wake unasambazwa kwa vikundi vya 

uraghibishi na asasi za kiraia kwa 

ujumla.  

Kuanzia mwaka huu, mtandao 

utashughulikia kusimika ufuatiliaji wa 
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Wanachama wa PF 

mnaombwa kuandika na 

kutuma habari kuhusu 

shughuli za asasi zenu kwa 

ajili ya jarida la SERA ili 

wengine katika mtandao 

wapate kujua na kujifunza 

kutoka kwenu kuhusu 

mafanikio na changamoto 

mnazozipata. 



Jambo hili litaimarisha uwezo wa 

asasi za kiraia kufuatilia mambo 

na hivyo kuleta uwajibikaji zaidi 

katika matumizi ya mali za 

umma. 

Mradi huu una lengo la kupata 

matokeo yafuatayo: 

•Uelewa wa msingi wa Watanza-

nia kuwa uwajibikaji wa kijamii 

ni haki iliyoainishwa katika she-

ria za nchi na zile za kimataifa 

a m b a z o  S e r i k a l i  y e t u 

imeziridhia. Lengo la SAM ni 

kujenga uwezo wa pamoja wa 

kupata haki hii. 

Mwaka wa kihistoria 2008 

umeshuhudia  mambo makubwa 

katika maisha ya jamii; upinzani 

ukitaja maovu ya Serikali, Seri-

kali ikianguka, kutajwa hadha-

rani kwa ‘wana Richmond’, BoT 

Twin Towers na kashfa ya EPA. 

Kila mtu anataka uwazi na uwa-

jibikaji (zaidi); Kutoka maofisa 

waandamizi wa Serikali 

Kuu hadi wenzao wa 

Serikali za Vijiji, ku-

toka kwa makampuni 

makubwa ya madini na 

‘uuzaji wa Radar’ hadi 

kwa wamachinga na 

asasi za kiraia.  

Kwa hiyo ni wakati 

muafaka kwamba 

mwaka huu tumeweka 

mwelekeo wetu katika 

Ufuatiliaji wa Uajibikaji 

wa Kijamii (SAM) 

katika asasi zetu. 

Tumepanga kufanya kazi kwa 

karibu na mitandao miwili ya 

kikanda kila mwaka kwa kipindi 

cha miaka miwili kujenga uwezo 

wa kuelewa vizuri na kufuatilia 

mzingo wa uwajibikaji wa kijamii 

katika Serikali. 

• Kuanzishwa kwa mfumo mzuri 

wa mipango, bajeti, utekelezaji 

na ufuatiliaji  wa  umakini wa 

sekta ya umma kwa kufuatilia 

mifumo ya maamuzi yanayo-

husu umma.  

• Asasi za kiraia zilizo na taarifa 

za id i  na z inazoende lea 

kufuatilia mifumo hii. 

•Njia nyingi zaidi za 

mawasiliano na mijadala ya 

hadhara kuhusu masuala ya 

uwajibikaji 

• Utawala unaojali zaidi ma-

hitaji ya jamii ikiwa ni ma-

tokeo ya ufuatiliaji mzuri 

zaidi na uraghibishi makini. 

 Kwa taarifa zaidi ku-

husu kazi za uwajibikaji wa 

umma zinazofanywa na Pol-

icy Forum, tembelea tovuti 

ya PF katika ukurasa wa 

Strategic Document 
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UKURASA 2 SERA 

inapobidi kuwawajibisha viongozi. 

• Ijulikane kuwa kuna baadhi ya nyaraka za 

Serikali za Mitaa ambazo zinatakiwa kutolewa 

kwa wananchi katika eneo lao. 

• Hii iwe pamoja na: Sheria na sheria ndogo 

zote zinazotumika katika eneo lao, muhtasari 

wa mipango mkakati iliyoipita na iliyopo wa-

kati huo, bajeti yao iliyopitishwa, mchan-

ganuo wa malipo yote kwa miezi mitatu, mu-

htasari wa matumizi yote kwa miezi mitatu, 

taarifa ya maendeleo ya miezi mitatu, taarifa 

ya mwaka ya karibuni zaidi, taarifa ya uk-

aguzi wa hesabu, kumbukumbu za mikutano 

ya Baraza la Madiwani, kumbukumbu za vikao 

vya Kamati za Baraza la Madiwani,  na kum-

bukumbu za Mkutano Mkuu wa Kijiji, Kata-

Mkuu wa Wilaya, na vikao vya kamati za 

maendeleo ya wilaya. 
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Inatoka Ukurasa 1 

• LGWG ilikuwa na maoni kuwa amri za kisiasa, 

bila kujali zinatolewa na kiongozi mkubwa kiasi 

gani, zisiwe muhimu kuliko vipaumbele vya ma-

hali husika. Amri huathiri upelekaji madaraka 

kwa wananchi na hivyo hatua inapaswa kuchu-

kuliwa kukabili tatizo hili pamoja na kuwa na 

sheria na sera zilizopatanishwa kuondoa mkan-

ganyiko huu; na kuhakikisha kuwa umuhimu 

sawa unatolewa kwa utoaji wa taarifa kutoka 

chini kwenda juu kama ilivyo kutoka juu 

kwenda chini. Hii itaisaidia kuonesha kipi ki-

natekelezeka na kipi hakitekelezeki. 

Wakati wa kikao cha kikazi, LGRP ilionesha nia ya 

kujumuisha mawazo haya katika mipango yake na 

kuahidi kushirikiana na asasi za kiraia katika suala 

ya kupeleka madaraka kwa wananchi. 

"Kila BInadamu ncnini Tanzania ana uwezo wa kutoa mchango katika maisha ya jamii.. Changamoto kwetu sote kama 
raia ni kuhakikisha kuwa kunajenga njia za haki,  za  maana na zinazofaa ambamo michango hii inaweza kutumiwa kwa 
manufaa ya jamii nzima. Kama  tukiendelea kuacha kuwaweka watu, hawa wale ambao kwa sababu za kihistoria wa-

metengwa, malengo ya maendeleo yataendelea kutupitia mbali" 
Marcossy A.M, (2007). Assessing Good Governance in Local Government Authorities in Tanzania: Chuo Kikuu cha 

Kilimo cha Sokoine, Morogoro. 
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huu, kwa msaada wa IDASA, 

itakuwa ni kuimarisha kazi zake 

za kufuatilia mchakato wa Bajeti 

kwa kushirikiana na ofisi ya 

Bunge.  Mwelekeo mpya wa 

ushirikiano, na kwa ku-

shirikiana na Kikundi Kazi 

cha Ufuatiliaji Mapato, 

itakuwa ni mapato yanay-

otokana na tasni ya 

madini, ambayo ni sekta 

kipaumbele cha Serikali. 

Haya ni maendeleo ya 

kuhamasisha ambayo 

yanahusiana na mambo 

yaliyotokea hivi karibuni 

nchini, (kwa mfano, 

Taarifa ya Richmond na 

Tume ya Bomani kuhusu 

mikataba ya madini kutolewa 

mwisho ni mwa mwezi huu), na 

inakusudiwa kuwasaidia 

Wabunge na asasi za kiraia ku-

fanya ufiatiliaji wa pamoja wa 

kampuni za madini. 

Chini ya Usimamizi wa Ki-

kundi Kazi cha Bajeti na kwa 

msaada wa  IDASA, mwaka 

uliopita Policy Forum     
Iliandaa semina kuhusu mcha-

kato wa Bajeti ma ilihud-

huriwa kwa wingi na 

wabunge, wanahabari na 

asasi za kiraia kama vile 

Youth Action Volunteers, na 

Tushiriki. Semina hiyo ilitoa 

uelewa mpana kuhusu 

mchakato wa bajeti kwa 

kuzingatia historia yake na 

hali ilivyo sasa. Moja ya 

mambo yaliyojadiliwa na 

kuhojiwa na uhusiano wa 

bajeti na vipaumbele vya 

kimkakati. 

Kwa mfano VVU/UKIMWI ilipata 

Tshs. 61 billioni mwaka jana wa-

kati malaria, ambao ni ugonjwa 

unaoua watu wengi zaidi, waki-

wemo watoto na watu wazima 

haikupewa kipaumbele. Moja ya 

mapendekezo ya semina ilikuwa 

ni uhusiano kati ya asasi za 

kiraia na Wabunge unapaswa 

kuimarishwa kwa kuwa na 

semina nyingi zaidi kama hizo za 

kubungua bongo na kutafuta 

suluhisho kwa matatizo ya Tan-

zania. 

 Kutokana na mafanikio 

ya ushirikiano na Bunge mwaka 

jana na kwa kuzingatia malengo 

ya PF ya kuchambua na 

kufuatilia sera na taarifa zake 

kutumika katika kazi za asasi za 

kiraia, moja ya kazi za mwaka 
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• Mkutano wa 11 wa Bunge 

unatarajiwa kuanza Aprili 

8 2008 mjini Dodoma. 

• Spika wa Bunge Mhe. 

Samuel Sitta (MP) ame-

unda Kamati za Kudumu 

mpya. Nazo ni: 

1. Fedha na Uchumi 

2. Hesabu za Serikali 

3. Hesabu za Serikali za Mitaa 

4. Viwanda na Biashara 

5. Huduma za Jamii 

6. Mambo ya Nje, Ulinzi na 

Usalama 

7. Kilimo, Mifugo na Maji 

8. Ardhi, Maliasili na Mazingira 

9. Ustawi na Maendeleo ya 

Jamii 

10. Hesabu za Mashirika ya 

Umma 

11. Miundombinu 

12. Katiba, Sheria na Utawala 

13. Kanuni za Kudumu 

14. Haki,Maadili na Madaraka ya 

Bunge. 

15. Mabadiliko haya mawili si 

makubwa 

16. Nishati na Madini 

17. Mafanikio katika Nishati na 

Madini yametokana na kazi 

ngumu iliyofanywa ya ku-

chambua rasimu ya 

muswada. 

Ufuatiliaji BungeUfuatiliaji BungeUfuatiliaji BungeUfuatiliaji Bunge    

UKURASA 3 GOMBO LA 2 TOLEO 1 

Jengo la Bunge mjini Dodoma: PF itaendelea ku-
shirikiana na Ofisi ya Bunge katika jitihada zake za 
kushirikisha mtandao katika mchakato wa sera za  
taifa. 

Takwimu fupi 

kuhusu Bunge: 

320 - Idadi ya 

Wabunge wote  

7 - Wabunge wa 

kuteuliwa na Rais. 

Nafasi zimebaki 3 

75 - Wabunge wa 

Viti Maalum vya 

Wanawake  



Policy Forum ilifanyiwa 

tathimini ya kitaasisi 

kati ya Desemba 2007 

na Januari 2008 ili ku-

jua uwezo wake katika 

masuala ya fedha, ra-

silimali ya watu na vi-

faa, kiwango cha 

ushirikishwaji wa wa-

dau muhimu; na uwezo 

wake wa kutekeleza 

malengo yake makuu. 

 Hitimisho ya 

tathimini hiyo ilikuwa ni 

kwamba Policy Forum 

ni mtandao mchanga 

ambao bado uko katika 

hatua ya kujifunza. 

Hata hivyo, kwa mu-

mujibu wa taarifa, 

pamoja na kuwa mtan-

doa mchanga, PF ime-

fanya kazi nzuri kuliko 

mitandao mingine 

katika: 

• Kukutanisha asasi 

za kiraia, DP na 

watu binafsi kwa 

lengo moja ikiwa ni 

pamoja na kujadili 

na kutoa mapende-

kezo kuhusu sera 

mbalimbali na she-

ria nchini. 

• Kuwawezesha raia 

na asasi nyingine 

kuitumia Policy Fo-

rum kama jukwaa 

lao la kutoa 

mawazo  na kuipa 

changamoto Seri-

kali kuhusu vitendo 

na maamuzi yake 

mbalimbali. 

• Kutoa fursa kwa wa 

tu na asasi zinazoji-

husisha na masuala 

ya sera kuchambua 

sera za Serikali, 

kuchochea mida-

halo na mijadala ya 

umma kuhusu 

utoaji huduma kwa 

jamii. 

• Kushiriki kikamilifu 

katika masuala ya 

mijadala ya sera, 

kushirikiana na 

serikali katika ma-

suala ya kisera 

hususan masuala 

yanayohusiana na 

MKUKUTA, PMS na 

Utafiti. 

• Kuwezesha kutan-

daa na kubadilis-

hana taarifa mion-

goni mwa 

wanachama na 

jamii kwa ujumla 

hasa kupitia mida-

halo, mikutano na 

machapisho. 

• Kazi za Vikundi Kazi 

vya PF zimesaidia 

utendaji wa asasi 

wanachama na 

ukubwa au hadhi 

ya asasi inayohu-

sika si kitu cha mu-

himu.  
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270 Kiko Avenue (off Old 

Bagamoyo Road) 

Mikocheni B 

PO Box 38486 

Dar es Salaam, Tanzania 

Simu: +255 22 2772611 

E-mail: info@policyforum.or.tz 

Tovuti: www.policyforum.or.tz 

KWA SERA ZINAZONUFAISHA  

WANANCHI WA TANZANIA! 

Matukio YajayoMatukio YajayoMatukio YajayoMatukio Yajayo    

Mei: 

• Warsha kwa ajili ya wafan-

yakazi wa ofisi za bunge na 
asasi za kiraia kuhusu 
madini. 12-17 Mei. 

• Warsha kwa ajili ya 

wabunge kuhusu madini. 
19-20 Mei. 

Juni:  

• Warsha kuhusu uwajibikaji 

wa kijamii, Centre for So-
cial Accountability in Gra-
hamstown, Afrika Kusini. 

  

Kwa matukio zaidi tazama 
kalenda 
www.policyforum.or.tz 

Habari Katika PichaHabari Katika PichaHabari Katika PichaHabari Katika Picha    

• PF imeziba pengo 

lililoachwa na mitandao 

ya ‘zamani’ kwa mfano 

PF imeandaa na kusam-

baza Kanuni za Maadili 

ya asasi za kiraia nchini. 

Kadhalika, PF imetambuliwa 

kama asasi inayoheshimika 

katika masuala ya sera 

kama ilivyodhihirishwa na 

taaisis mbalimbali zikiwamo 

idara za Serikali. 

 

 

Mkutano Mkuu 2008: Kikundi 

cha maigizo cha Buzwagi kikibu-

rudisha wanachama wa PF wakati 

wa kuwakaribisha ofisi za policy 

Forum kama moja ya shughuli 

zilizopangwa wakati wa Mkutano 

Mkuu wa mwaka. Buzwagi waliigiza 

mchezo kuhusu Utawala bora. Mku-

tano ulifanyika 10-11 Aprili katika 

hoteli ya White Sands Hotel. 


