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SHUKRANI

Shukrani za kipekee ziende kwa Serikali ya Jamhuri ya 

na Serikali za Mitaa (OR-TAMISEMI) kwa kushirikiana na 
Kikundi Kazi cha Tawala za Mitaa cha Policy Forum katika 
kuandaa kitabu hiki katika lugha rahisi. Kitabu hiki ni nyenzo 
muhimu inayotoa mwongozo wa utekelezaji wa Mfumo wa 
Fursa na Vikwazo kwa Maendeleo Ulioboreshwa (O&OD) kwa 
wadau mbalimbali. 
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SEHEMU YA KWANZA

1. UTANGULIZI

za mitaa na wawezeshaji jamii katika kutoa usaidizi 
kwa jamii ili kuwajengea uwezo katika kufanikisha kwa 
pamoja jitihada za kujiletea maendeleo.

1.1 Matumizi ya Kiongozi
  Kiongozi hiki kitatumika wakati wa upangaji wa mipango 

na bajeti, utekelezaji, tathmini na ufuatiliaji kwa ngazi ya 
Halmashauri na ngazi za msingi. Wahusika katika ngazi 
zote za Mamlaka za Serikali za Mitaa (MSM) wanapaswa 
kukielewa Kiongozi hiki na kukitumia katika mchakato 
huu ili kupata ufanisi kwa kila hatua. 

1.2 Watumiaji Watarajiwa
  Utaratibu wa upangaji mipango na bajeti, utekelezaji, 

tathmini na ufuatiliaji kwa Kiongozi hiki unahusisha 
ngazi zote za MSM. kama ifuatavyo: Katika ngazi za 
Msingi za Serikali za Mitaa watumiaji ni Watendaji wa 
Kata, Wagani, Wawezeshaji Kata. Walengwa wengine ni 
Watendaji wa Kijiji/Mtaa, Halmashauri ya Kijiji/Kamati 
ya Mtaa, wawakilishi kutoa katika vikundi vya kijamii, 
Kitongoji, viongozi wa dini, watu maarufu na wawezeshaji 
jamii. Katika ngazi ya Halmashauri wahusika ni Kikosi 
kazi cha Halmashauri kinachojumuisha wajumbe 7 
(Wakuu wa idara kutoka idara ya mipango, rasilimali 

kazi kwa karibu na wanajamii), wadau wa maendeleo na 
watumishi wote.

1.3 Dhana ya Mfumo wa O&OD katika Kiongozi hiki
  Kiongozi  hiki kinatoa dira katika uibuaji na utekelezaji 

wa jitihada za jamii na kuziwezesha MSM kutoa usaidizi 
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kulingana na mahitaji halisi ya jamii na kuleta ufanisi 
katika upangaji na utekelezaji wa shughuli za maendeleo 
ya jamii kwa kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali kama 
inavyoelezwa kwenye sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka 
za wilaya) Sura 287 na Sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka 
za Miji) Sura 288, upangaji wa Mipango na Bajeti katika 
MSM huanzia katika ngazi za msingi (Kata, Kijiji/Mtaa na 
Kitongoji) hadi ngazi ya Halmashauri.

  Kwa mujibu wa Mwongozo wa Mfumo wa O&OD Ulioboreshwa, 
Halmashauri zinapaswa kuhimiza na kuhamasisha wanajamii 
kushiriki siyo tu katika mipango na bajeti za MSM, bali 
kuwa na maamuzi ya pamoja katika kupanga, kutekeleza, 
kufuatilia na kufanya tathmini ya jitihada zao ili kutatua 
changamoto walizonazo. Uzoefu ambao jamii inaoupata 
katika kutekeleza jitihada zake, huisaidia kujenga hali ya 
kujiamini na kuboresha kamati mbalimbali zilizopo pamoja 
na vikundi kwa ajili ya kukabiliana na changamoto. Mfumo 
wa O&OD utaleta manufaa kwa jamii na Halmashauri kupitia 

za maendeleo. 
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SEHEMU YA PILI

2.  MIPANGO NA BAJETI KATIKA NGAZI ZA MSINGI ZA 
MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA

2.1 Utangulizi
  Sura hii inafafanua majukumu ya kila mhusika wakati 

wa upangaji mipango ya jamii na kutambua jitihanda za 
jamii.Upangaji mipango na bajeti katika ngazi za msingi 
za MSM unaanzia katika ngazi za Vijiji/Mitaa ambapo 
jamii inashiriki kufanya uchambuzi wa matatizo na 
mahitaji halisi. 

  Kabla ya upangaji wa mipango ya jamii, Vijiji/Mitaa 
vinapaswa kutambua jitihada za jamii zilizopo katika 
maeneo yao ili kupata taarifa za jitihada zitakazotumika 
katika kupanga vipaumbele vya mahitaji halisi ya jamii 
kabla ya upangaji wa mipango ya jamii.

  Jedwali: Hatua za Kutambua Jitihada za Jamii na 
Upangaji wa Mipango ya Jamii

Na Hatua Madhumuni Shughuli Mhusika
1 Maelekezo 

kutoka kwa 
Mkurugenzi wa 
Halmashauri 
kwenda kwa 
Mtendaji Kata/
Mtendaji
wa Kijiji/Mtaa

Mtendaji Kata 
na Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa kuwa 
na taarifa za 
jitihada za jamii 
na Upangaji 
wa Mipango ya 
jamii

Kutoa maelekezo 
kwa barua 
kwa Mtendaji 
Kata kutambua 
jitihada za jamii 
na Upangaji wa 
Mipango ya jamii 
katika
Vijiji/Mitaa

Takwimu na 
Ufuatiliaji, 
Mtendaji Kata
  Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa
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2 Maandalizi 
ya kutambua 
jitihada za 
jamii.

Kupata 
uelewa 
kuhusu 
umuhimu wa 
kutambua 
jitihada za 
jamii
Kuwa na 
ratiba ya 
kukusanya 
taarifa za 
jitihada za 
jamii

Kujadili 
madhumuni 
ya mchakato 
wa kutambua 
jitihada za 
jamii hadi 
kukamilisha 
Upangaji wa 
Mipango ya 
Jamii kwa 
kuzingatia 
Kiongozi hiki
 Kuandaa ratiba 
ya kutembelea 
jitihada 
za jamii ili 
kukusanya 
taarifa za kina 
kwa kuzingatia 
taarifa za awali 
za jitihada za 
jamii

Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa
Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa, 
Wajumbe wa 
Halmashauri ya 
Kijiji/Mtaa
 Mwezeshaji 
Jamii (kama 
yupo)

3 Mapitio 
ya awali 
Kuhusiana na 
Historia ya
Kijiji/Mtaa

Kupata historia 
ya Kijiji/Mtaa 
kuhusiana na 
utekelezaji wa
shughuli za 
pamoja

Kujadiliana 
na kuandaa 
historia fupi 
ya shughuli za 
pamoja zitakazo 
tekelezwa ndani 
ya
Kijiji/Mtaa 
kwa kuangalia 
mafanikio 
yaliyopatikana

 Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa
 Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa 
Wajumbe wa 
Halmashauri ya 
Kijiji/Kamati ya 
Mtaa
Mwezeshaji 
Jamii (kama 
yupo)

4 Kujaza fomu 
ya taarifa za 
kutambua 
jitihada 
za jamii 
zilizoibuliwa na 
jamii husika

Ujazaji wa fomu 
za kutambua 
jitihada za jamii 
kwa kufanya 
mahojiano ya 
ana kwa ana

Mwenyekiti wa    
Kijiji/Mtaa
Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa
 Halmashauri ya 
Kijiji/Kamati ya 
Mtaa
Mwezeshaji 
Jamii (kama 
yupo) Wana 
jamii
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5 Mapitio ya 
mahitaji halisi 
na uwezo wa 
jamii katika 
kutekeleza.

Kufanya 
mapitio upya 
na kuandika 
kwa muhtasari 
jitihada za jamii 
zilizoibuliwa 
awali pamoja na 
uwezo wa jamii 
kisha kuwekwa 
kwenye mbao 
za matangazo 
kwa ajili ya 
ushirikishwaji

 Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa
Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa
 Halmashauri ya 
Kijiji/Kamati ya 
Mtaa
Mwezeshaji 
jamii (kama 
yupo)

6 Uzinduzi na 
kutoa Mafunzo 
kwa Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya 
jamii ya Kijiji/
Mtaa

  Kufanya 
Mkutano 
Mkuu wa 
Kijiji, Mkutano 
wa Mtaa na 
kuchagua 
wajumbe 
wa Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya 
jamii ya Kijiji/
Mtaa
 Kutoa mafunzo 
ili kujenga 
uelewa wa 
Upangaji wa 
Mipango ya 
jamii (nini, kwa 
nini, na namna 
gani) kwa Timu 
ya Upangaji 
wa Mipango ya 
jamii ya Kijiji/
Mtaa

Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa
Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa,
Halmashauri ya 
Kijiji/Kamati ya 
Mtaa
Viongozi 
wa kijamii, 
kiutamaduni, 
vikundi vya 
ujasiriamali
Wanajamii
 Mtendaji Kata

Diwani
Kikosi kazi cha 
Halmashauri
Mwezeshaji 
jamii (kama 
yupo)
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7 Mapitio ya 
Mipango ya 
awali kabla 
ya Upangaji 
Mipango ya 
Jamii

Kupitia na 
kuchambua 
taarifa za 
Ufuatiliaji na 
Tathmini za 
utekelezaji wa 
Mpango wa 
Maendeleo wa 
Jamii wa mwaka 
uliopita 

  Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya 
Jamii ya Kijiji/
Mtaa

   Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa

  Wajumbe wa 
Serikali ya 
Kijiji/Wajumbe 
wa Kamati ya 
Mtaa

  Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa

  Mwezeshaji 
jamii (kama 
yupo)

8 Upangaji 
Mipango

  Kuchambua 
hali ya sasa 
ya Jitihada za 
jamii
   Kuandaa 
rasimu ya 
kwanza ya 
Mpango wa 
Maendeleo 
wa Jamii na 
Mpango Kazi.

  Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya 
jamii ya Kijiji/
Mtaa

  Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa

  Wajumbe wa 
serikali ya Kijiji/
Wajumbe wa 
Kamati ya Mtaa

  Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa

    Mwezeshaji 
jamii (kama 
yupo)
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9 Mashauriano   Kuwasilisha 
rasimu ya 
Mpango wa 
Maendeleo 
wa Jamii kwa 
wanajamii ili 
kupata maoni 
kwa ajili ya 
maboresho.
  Kuwasilisha 
rasimu ya 
Mpango wa 
Maendeleo 
wa Jamii kwa 
Kamati ya 
Maendeleo ya 
Kata ili kupata 
maoni ya 
kitaalam

  Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya 
jamii ya Kijiji/
Mtaa

   Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa

  Wajumbe wa 
Serikali ya 
Kijiji/ Wajumbe 
wa Kamati ya 
Mtaa

  Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa

  Viongozi 
wa vikundi 
vya kijamii, 
kiutamaduni na 
ujasiriamali

  Jamii
  Mwezeshaji 
Jamii (kama 
yupo)

  Mtendaji Kata
  Wajumbe wa 
Kamati ya 
Maendeleo ya 
Kata
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10 Kuidhinisha na 
kuthibitisha

   Kujadili rasimu 
ya Mpango wa 
Maendeleo wa 
Jamii 
  Kuidhinisha 
Mpango wa 
Maendeleo wa 
Jamii katika 
Mkutano Mkuu 
wa Kijiji/
Mkutano wa 
Mtaa 

   Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya jamii 
ya Kijiji/Mtaa
  Mwenyekiti wa 
Kijiji/Mtaa

  Wajumbe wa 
serikali ya Kijiji/
Mtaa
  Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa
  Viongozi 
wa vikundi 
vya kijamii, 
kiutamaduni na 
vya ujasiriamali
  Wanajamii
   Mwezeshaji 
jamii (kama 
yupo)
  Mtendaji Kata

11 Uwasilishaji na 
Ushirikishaji

Kuwasilisha 
Mpango wa 
Maendeleo 
wa Jamii 
ulioidhinishwa na 
Mkutano Mkuu 
wa Kijiji/Mkutano 
wa Mtaa
kwa Mtendaji 
Kata na 
Halmashauri

  Timu ya 
Upangaji wa 
Mipango ya Jamii 
ya Kijiji/Mtaa
   Mwenyekiti 
wa Kijiji/Mtaa 
Wajumbe wa 
Serikali ya Kijiji/
Mtaa
  Mtendaji wa 
Kijiji/Mtaa,
  Viongozi 
wa vikundi 
vya kijamii, 
kiutamaduni na 
ujasiriamali
  Wanajamii
   Mwezeshaji wa 
jamii (kama 
yupo)
   Mtendaji Kata
  Kikosi Kazi cha 
Halmashauri
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2.2 Utaratibu wa Kutambua Jitihada za Jamii
  Sehemu hii inatoa ufafanuzi kuhusu hatua tano (5) 

muhimu zinazopaswa kufuatwa wakati wa kutambua 
Jitihada za Jamii ambazo ni: 

Mipango, Takwimu na ufuatiliaji), 
 ii. Maandalizi ya kutambua Jitihada za Jamii, 
 iii. Mapitio ya awali, 
 iv. Ujazaji wa fomu ya kutambua Jitihada za Jamii, 
 v.  Kufanya uchambuzi wa mahitaji halisi ya Kijiji/Mtaa 

na uwezo wa kitaasisi wa Kijiji/Mtaa husika. 
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SEHEMU YA TATU

3. MPANGO NA BAJETI KATIKA HALMASHAURI

3.1 Utangulizi
  Sehemu hii inaeleza hatua ambazo Halmashauri 

zinatakiwa kufuata wakati wa uchambuzi wa uwezo wa 
Vijiji/Mitaa wakati wa utekelezaji wa jitihada za jamii 
pamoja na kutoa maamuzi ya usaidizi unaofaa kwa 
kuzingatia matokeo ya uchambuzi. Utoaji wa maamuzi 
ya usaidizi unaofaa kwa kuzingatia vigezo vya uchambuzi 
na uwezo wa Vijiji/Mitaa itasaidia katika kutia moyo jamii 
na kuijengea uwezo kuhusu jitihada za jamii. Wahusika 
wakuu katika zoezi hili ni wataalam kutoka Halmashauri 
ambao wanahusika katika upangaji mipango na bajeti 
za Halmashauri ambao ni Menejimenti (Mkurugenzina 
Wakuu wa Idara) wa Halmashauri, Kikosi Kazi cha 
Halmashauri na wataalam kutoka katika Idara za kisekta 
za Halmashauri. 
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3.2 Hatua za Upangaji Mipango na Bajeti katika Halmashauri:

  3.2.1  Maandalizi (Julai hadi Agosti)
  Maandalizi ya Bajeti hufanyika katika kipindi cha kuanzia 

mwezi Julai hadi Agosti. Kabla ya kuanza kwa mchakato 
wa Upangaji wa Mipango na Bajeti, Mamlaka za Serikali 
za Mitaa zinapaswa kuzingatia yafuatayo:

 3.2.2  Maelekezo kwa Vijiji/Mitaa (Julai hadi Agosti)
  Mkurugenzi wa Halmashauri atatoa maelekezo kwa njia 

ya barua kwa Watendaji wa Kata na Watendaji wa Vijiji/
Mitaa kupitia kwa Mkuu wa Idara ya Mipango, Ufuatiliaji 
na Takwimu kuhusu kuanza maandalizi ya kutambua 
jitihada za jamii na upangaji wa mipango ya maendeleo ya 
jamii ya Vijiji/Mitaa. Barua isisitize kuwa jamii inapaswa 
kupanga vipaumbele vyake kwa kuzingatia mahitaji ya 
jamii na jitihada za jamii zilizoanza kutekelezwa.

  3.2.3    Kupokea Mipango ya Maendeleo ya Jamii kutoka katika 
Vijiji/Mitaa (Oktoba hadi Novemba)

  Baada ya kukamilisha uandaaji wa Mipango ya Maendeleo 
ya Jamii, wahusika katika ngazi za Msingi watawasilisha  

kwa mwezi Novemba. Ili kuhakikisha kuwa Vijiji/Mitaa 
imewasilisha Mipango ya Maendeleo yao, Kikosi Kazi cha 
Halmashauri kinatakiwa kutekeleza yafuatayo:

 
 a)  Maandalizi ya Kanzi Data ya Jitihada za Jamii kwa 

kila Kijiji/Mtaa (Oktoba hadi Novemba)
    Baada ya kujiridhisha kuwa Vijiji/Mitaa yote 

imewasilisha Mipango yao, Kikosi Kazi cha 
Halmashauri kitaunganisha taarifa ya kila jitihada ya 
jamii kutoka katika Mpango wa Maendeleo wa Jamii 
wa Kijiji/Mtaa na taarifa za ufuatiliaji na tathmini ya 
jitihada za jamii na kuziingiza katika kanzi data. Pia 
kitafanya marekebisho ya kila jitihada ya jamii kila 
mwaka na kutoa matokeo ya uchambuzi, ili kujua 
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   Kikosi kazi cha Halmashauri kinatakiwa kufanya 
uhakiki wa taarifa za kila jitihada ya jamii katika kanzi 
data na kuonyesha Mafanikio ya Mwaka Michango 
ya jamii shughuli zinazoendelea/zilizokamilika na 
shughuli zilizobaki kwa kila mwaka. Taarifa zote 
zinapatikana kwenye mipango ya maendeleo ya 
jamii na fomu ya ufuatiliaji na tathmini ya jitihada za 
jamii.

   Kikosi kazi cha Halmashauri kinatakiwa kutambua 
na kuandika Hatua ya Maboresho katika Kanzi Data 
ya Jitihada za Jamii kulingana na viwango. Viwango 
na Hatua ya Maendeleo zitatumika kutoa usaidizi 
sahihi kama vile usaidizi wa kutia moyo, ushauri wa 
utaalamu na fedha.

  b)  Uchambuzi wa Mipango ya Vijiji/Mitaa ili 
kubaini uwezo na mahitaji ya usaidizi unaofaa 
(Desemba hadi Januari)

    Kikosi Kazi cha Halmashauri kitachambua Mpango 
wa Maendeleo wa Kijiji/Mtaa ili kubaini uwezo wa 
jamii na mahitaji ya usaidizi kulingana na kanzi 
data ya jitihada za jamii na mipango ya jamii 
husika. Uchambuzi utabainisha maeneo muhimu 
ya kuboreshwa kama yalivyopendekezwa kwa 
kila Kijiji/Mtaa na  kuaandaa mapendekezo ya 
usaidizi unaofaa kama vile kutia moyo, ushauri 
wa kitaalam au fedha.

  c) Uchambuzi wa Uwezo wa Vijiji/Mitaa
    Katika kufanya uchambuzi wa uwezo wa Kijiji/

Mtaa, Kikosi Kazi cha Halmashauri kitazingatia 
vigezo vitatu (3) ambavyo ni anuwai za jitihada, 
michango ya jamii, na uendelevu wa jitihada. 
Vigezo hivyo vimefafanuliwa kama ifuatayo:
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   i.   Maana ya Vigezo vitakavyotumika
         hii inamaanisha 

uwepo wa jitihada za jamii zinazogusa 
sekta mbalimbali, takwimu za kijamii na 

         Hii inamaanisha aina 
ya rasilimali zilizokusanywa na kutumiwa 
na jamii katika kutekeleza shughuli zao. 
Rasilimali hizi zinaweza kuwa fedha 
taslimu, nguvu kazi, mawe, mchanga na 
matofali.

         Hii inamaanisha ukamilishwaji 
wa jitihada ya jamii ya Kijiji/Mtaa kwa 
mujibu wa mpango (katika kipindi 
kilichopangwa).

Bajeti za Halmashauri (Januari hadi Februari)
    Kabla ya kujumuisha aina ya usaidizi katika 

Mpango na Bajeti za Halmashauri, mambo 
yafuatayo yatafanyika:

  
   i.     Kikao cha Manejimenti ya Halmashauri 

kitajadili usaidizi unaofaa kwa kuzingatia 
orodha iliyowasilishwa na Kikosi Kazi cha 
Halmashauri, pale inapobidi masahihisho 
yatafanyika.

   ii.      Mkurugenzi wa Halmashauri atapeleka 
Mpango na Bajeti ya Halmashauri pamoja 
na mapendekezo ya usaidizi unaofaa kwa 
jitihada za jamii katika Kamati za Kudumu 
za Halmashauri husika kama vile: Kamati ya 
Fedha na Mipango na baadaye katika Baraza 
la Madiwani kwa mujibu wa Mwongozo wa 
Uandaaji Mipango na Bajeti unaotolewa na 
Wizara ya Fedha na Mipango.
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  e) Mrejesho (Mei hadi Juni)
    Baada ya Mipango na Bajeti kuidhinishwa na 

Bunge, Halmashauri itatoa mrejesho kwa kila 

Mtendaji Kata. Mambo muhimu yanayopaswa 
kuzingatiwa wakati wa kutoa mrejesho kwa jamii 
ni:

   i.    Aina ya usaidizi utakaotolewa kwa jitihada za 
jamii

   ii.     Kiasi cha fedha kitakachotolewa kama usaidizi
   iii.  Maelezo kuhusu maeneo yaliyoidhinishwa 

kupewa usaidizi
   iv.  Sababu ya kutotoa usaidizi wa aina yoyote 

kwa jitihada za jamii
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SEHEMU YA NNE 

4. UTEKELEZAJI, UFUATILIAJI NA TATHMINI

4.1 Utangulizi
  Sehemu hii inaelezea hatua zitakazochukuliwa katika 

ngazi za msingi na Halmashauri ili kufanikisha utekelezaji 
wa jitihada za jamii na kufanya ufuatiliaji na tathmini ili 
kutoa usaidizi unaofaa kwa jitihada jamii.

4.2  Utekelezaji katika Ngazi za Msingi za Mamlaka za Serikali 
za Mitaa

  Utekelezaji wa jitihada za jamii ni hatua muhimu katika 

hutekelezwa kutokana na utayari wa jamii husika kwa 
kutegemea rasilimali zilizopo na usaidizi. Mchakato 
wa utekelezaji unaweza kutofautiana kulingana na 
aina ya jitihada inayotekelezwa pamoja na rasilimali 
zinazowezesha utekelezaji. Mambo ya msingi ya 
kuzingatia katika utekelezaji wa aina yoyote ya jitihada 
ya jamii ni:

 i. Ushiriki wa jamii na wadau wengine.
 ii.  Uzingatiaji wa Sera, Mipango, Sheria, Kanuni, 

Miongozo ya Serikali na viwango vya kisekta.

 4.2.1  Ushiriki wa Jamii, Asasi za Kiraia na Wadau wa Maendeleo 
  Ushiriki wa jamii ( wananchi na viongozi wa Kijiji/Mtaa), 

Asasi za Kiraia na wadau wa maendeleo ni muhimu katika 
kufanikisha utekelezaji wa jitihada za jamii.  Kwa sababu 
zipo jitahada za jamii ambazo haziwezi kutekelezwa 
pasipo kupata usaidizi kutoka kwa asasi za kiraia na 
wadau wa maendeleo.

  Mtendaji wa Kijiji/Mtaa ambaye ni Katibu wa Halmashauri 
ya Kijiji/Kamati ya Mtaa anapaswa kuratibu ushiriki 
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wa pande zote yaani jamii, asasi za kiraia na wadau wa 
maendeleo katika utekelezaji wa jitihada za jamii kwa 
kuzingatia matakwa ya Sheria za nchi.

  Uzingatiaji wa masharti na makubaliano huchochea 
kuongeza kiwango cha ushiriki wa wanajamii katika 
utekelezaji wa jitihada za jamii. Wahusika katika utekelezaji 
wa jitihada za jamii ni viongozi wa jamii na Watendaji wa 
Vijiji/Mitaa hivyo wanapaswa kutekeleza mambo yafuatayo:

 i. Kuzingatia masharti na makubaliano ya jamii
   Masharti na Makubaliano ya jamii hutungwa na 

kutumika wakati wa mchakato wa kupanga Mpango 
wa Maendeleo wa Jamii na yanaweza kurekebishwa 
kulingana na mazingira halisi wakati wa utekelezaji ili 

 
 ii. Uwazi
    Tafsiri ya neno ‘Uwazi’ ni pamoja na kutekeleza 

kuwawezesha wadau mfano Mtendaji wa Kijiji/Mtaa, 
kamati inayosimamia, vikundi, jamii na hata wadau 
wa nje kuzipata kiurahisi. Uwazi ni muhimu kwani 
huongeza imani kwa wananchi, kuvutia Asasi za Kiraia 
na wadau wengine wa maendeleo ambapo husaidia 
kuimarisha kasi ya ushiriki wao katika utekelezaji wa 
jitahada za jamii.Hivyo ni wajibu wa jamii, viongozi 
na Watendaji wa Vijiji/Mtaa kuhakikisha kuwa 
wanatekeleza majukumu yao kwa uwazi kwa kufanya 
yafuatayo:

  a.  Kutunza nyaraka na kumbukumbu za shughuli 
zote zilizofanyika. 

  b.  Kutoa taarifa ya utekelezaji kwa kutumia njia 
mbalimbali ikiwemo:

   i. Mbao za matangazo za Vijiji/Mitaa
   ii.  Matangazo katika  Mkutano Mkuu wa Vijiji 

/ Mikutano ya Mitaa/Vitongoji
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   iii.    Kushirikisha jamii katika ufuatiliaji wa 
shughuli zinazofanyika

  c.  Kuwaalika asasi za kiraia na wadau wa maendeleo 
katika mikutano na shughuli za ufuatiliaji ili 
kuona maendeleo ya utekelezaji wa jitihada za 
jamii katika eneo husika.

  4.2.2  Uzingatiaji wa Sera, Sheria, Kanuni, Miongozo ya 
Serikali na viwango vya kisekta

  Ingawa msingi wa jitihada za jamii hujengwa katika 

maendeleo ni lazima kuzingatia taratibu za nchi wakati 
wa utekelezaji. Mfano, jitihada inayotekelezwa inahusu 
ujenzi wa shule au zahanati lazima ujenzi huo uzingatie 
Sheria, Kanuni na Taratibu za viwango vya Serikali katika 
utekelezaji wa jitihada husika ya jamii yaani; michoro au 
taratibu za manunuzi kama ilivyoelezwa katika Sheria 
ya Fedha ya Serikali za Mitaa na Sheria ya Manunuzi ya 
Umma. Hivyo, ni muhimu kuzingatia Sera na viwango 
vya Serikali katika utekelezaji wa jitihada za jamii. 

4.3 Utekelezaji wa Mpango na Bajeti Ngazi ya Halmashauri
 
 4.3.1   Kutafuta Rasilimali na Kutoa Usaidizi
  Kikosi Kazi cha Halmashauri kwa kushirikana na 

Mkurugenzi wa Halmashauri, Wakuu wa Idara za 
Kisekta, wataratibu mipango ili kubaini fursa zilizopo 
zitakazowezesha upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya 
utekelezaji wa jitihada za jamii. Halmashauri itumie 
rasilimali zilizopatikana kutoa usaidizi unaohitajika katika 
utekelezaji wa jitihada za jamii. Ikumbukwe kwamba 
usaidizi wa Halmashauri sio lazima kuwa fedha lakini pia 
aina nyingine za usaidizi kama kuhamasisha na kutia 
moyo pamoja na usaidizi wa kitaalam. Mifano ya usaidizi 
ni kama ifuatavyo:
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 i. Kuhamasisha na Kutia Moyo
    Usaidizi wa kutia moyo au hamasa ni muhimu sana 

katika utekelezaji wa jitihada za jamii. Halmashauri 
inaweza kutoa usaidizi huo wakati wa shughuli za 
ufuatiaji utekelezaji wa jitihada za jamii. Halmashauri 
inatakiwa kufuatilia jitihada za jamii kila wakati kwa 
kadri itakavyowezekana. Hamasa inapotolewa kwa 
wanajamii, husaidia jamii kuendelea na utekelezaji 
hata pale inapokuwa katika mazingira magumu. 
Hamasa ya Halmashauri kwa jamii itaongeza ari ya 
utekelezaji wa jitihada za jamii, kukamilisha jitihada 
zinazotekelezwa na kuanza jitihada mpya.

 ii. Usaidizi wa Kitaalam
   Jamii inahitaji usaidizi wa utaalam kutoka Halmashauri 

ili kuhakikisha jitihada zinazotekelezwa zinakidhi 
viwango vya Serikali kama vile wakati wa ujenzi wa 
majengo. Usaidizi wa utaalam husaidia kuongeza 
kasi ya utekelezaji na uendelevu wa Jitihada za jamii. 

Ugani na mtaalam yoyote kulingana na mahitaji ya 
jamii husika wakati wa zoezi la ufuatiaji na tathmini 
ya utekelezaji wa jitihada za jamii.
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 iii. Usaidizi wa Fedha
    MSM zinapaswa kuzitia moyo jamii kukamilisha jitihada 

zao. Isipokuwa kama jitihada hiyo ya jamii inahitaji 
fedha na vifaa ambavyo vipo nje ya uwezo wa jamii, 
MSM watatoa fedha au vifaa. Hata hivyo, ni muhimu 
kwa MSM kujiridhisha na umiliki na utayari wa jamii 
ili kuimarisha uendelevu wa mradi kwa jamii kabla 
ya kutoa usaidizi wa fedha, hii itaepusha kuongeza 
utegemezi utakaoweza kuua ari ya kujitegemea.

 4.3.2 Kuishirikisha Jamii katika Miradi ya Kisekta
  Miradi ya kisekta imegawanyika katika makundi mawili 

kama ifuatavyo:
 i.  Miradi ya kisekta iliyoingizwa katika Mpango kazi na 

Bajeti ya mwaka ya Halmashauri husika.
 ii.  Miradi ya Kisekta inayotekelezwa kupitia Wakala 

mbalimbali wa Serikali.
 
  Ushiriki wa jamii katika utekelezaji wa miradi ya kisekta 

ni muhimu kwani husaidia miradi kuwa endelevu, jamii 
kupata uzoefu na kujengewa uwezo katika masuala ya 
maendeleo.

  Ili kuhamasisha jamii kushiriki katika utekelezaji wa miradi 
ya kisekta mambo yafuatayo yatapaswa kuzingatiwa:

 a.  Kuhakikisha kuwa jamii inaelewa lengo, wigo, muda 
wa utekelezaji, gharama za utekelezaji, na wanufaika 
wa mradi husika. Kwa sababu hiyo watekelezaji 
wataelezea hatua zilizotajwa kwa Mwenyekiti wa Kijiji/
Mtaa, Diwani, Mtendaji Kata na Mtendaji wa Kijiji/Mtaa.

 b.  Mwenyekiti wa Kijiji/Mtaa, Diwani, Mtendaji Kata na 
Mtendaji wa Kijiji/Mtaa wahamasishe jamii kushiriki 
katika miradi ya kisekta kwa kuwaeleza umuhimu na 
faida zitakazopatikana kutokana na mradi husika.

 c.  Mwenyekiti wa Kijiji/Mtaa atumie watu maarufu na 
wenye ushawishi katika jamii na vikundi kusambaza 
taarifa za miradi ya kisekta na kuhamasisha ushiriki 
wa jamii
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 d.  Wenyeviti wa Vijiji/Mitaa na Mtendaji wa Kijiji/Mtaa 
wataunda Vikundi kazi ili kuhamasisha na kuratibu 
shughuli za miradi ya kisekta katika jamii.

 e.  Halmashauri itumie utaratibu wa nguvu kazi (Force 
account) katika utekelezaji wa miradi ya kisekta, hii 
itachochea ushiriki wa jamii katika utekelezaji wa 
miradi katika maeneo yao kwa kutumia rasilimali 
walizonazo kama vile mafundi, mawe na mchanga.

4.4 Ufuatiliaji na Tathmini
  Ufuatiliaji na tathmini ni mchakato endelevu unaofanywa 

na wadau mbalimbali katika ngazi tofauti na kwa namna 
ya pekee jamii ambayo ndiyo mtekelezaji mkuu inapaswa 
kushiriki kikamilifu.

  4.4.1  Ufuatiliaji na Tathmini katika Ngazi za Msingi ya Serikali za 
Mitaa

  Jamii kama wahusika wakuu katika utekelezaji wa jitihada 
za jamii wanapaswa kushiriki kikamilifu katika ufuatiliaji 
na tathmini ya shughuli zao ili kujijengea hali ya umiliki 
wa mchakato husika. Ufuatiliaji wa jitihada za jamii ni 
shughuli endelevu inayofanyika kulingana na mpango 
wa jamii husika kwa lengo la kubaini changamoto na 
kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Ufuatiliaji unahusisha 
uhakiki wa utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo ya 
Jamii, Mpango Kazi wa jamii, na matokeo yaliyopatikana 
kwa kuyalinganisha na matokeo yaliyotarajiwa. Tathmini 
ya jitihada za jamii hufanyika baada ya kukamilika kwa 
jitihada ya jamii na wakati wa upangaji mipango ya jamii 
hususan katika kipindi cha mapitio kabla ya upangaji 
wanapotengeneza mpango mpya wa maendeleo ya 
jamii. Tathmini ni mchakato wa kutambua na kutafakari 
matokeo ya uhusiano kati ya shughuli zilizopangwa na 
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 4.4.2  Mchakato wa Ufuatiliaji na Tathmini Ngazi ya Halmashauri
  Ufuatiliaji na tathmini katika Mfumo wa O&OD unalenga 

jitihada za jamii na usaidizi wake kutoka Halmashauri. Ni 
muhimu kwa wataalam wa Halmashauri kutumia utaratibu 
wa kawaida wa ufuatiliaji na tathmini, na unawezekana 
kufanyika kwa muda wote katika Halmashauri. Ni 
vema Halmashauri ihamasishe jitihada za jamii kwa 
kuwa shughuli ya ufuatiliaji na tathmini huzingatia pia 
mwenendo wa utekelezaji wa jitihada za jamii na ufanisi 
wa usaidizi wa jitihada hizo kutoka Halmashauri. Pia 
shughuli ya ufuatiliaji na tathmini inaweza kuwa fursa 
ya kutoa usaidizi wa hamasa kwa kutembelea eneo la 
jitihada ya jamii na kuwapongeza. Utaratibu wa ufuatiliaji 
na tathmini utakuwa kama ifutavyo:

 i. Ufuatiliaji na Tathmini ya Jitihada za Jamii
 a.  Baada ya kupokea tarifa ya ufuatiliaji/tathmini ya 

jitihada za jamii kutoka katika kila Kata, ni muhimu 

Mchumi anatakiwa kushirikisha Idara nyingine katika 
uchambuzi wa mwenendo wa jitihada ya jamii.

 b.  Wataalamu wa ngazi ya Halmashauri wanatakiwa 
kuangalia usahihi wa taarifa za ufuatiliaji/tathmini 
juu ya jitihada ya jamii kwa kutumia fursa ya shughuli 
za kawaida za ufuatiliaji miradi ya maendeleo katika 
eneo husika. Mchakato huu utafanyika mara moja 
katika kila robo mwaka.

 c.  Kanzi data ya jitihada za jamii ni chanzo kingine 
kinachoweza kutumika katika ufuatiliaji na tathmini 
hususan kwa lengo la kuangalia shughuli zilizofanyika 
katika jitihada ya jamii na mabadiliko ya Kijiji/Mtaa. 
Wakati huo, taarifa mpya zilizopatikana kutokana 
na kazi ya ufuatiliaji na tathmini ni lazima ziingizwe 
katika kanzi data ya Jitihada za jamii kwa ajili ya 
maboresho.
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 d.  Viongozi wa Halmashauri wanatakiwa kutafakari 
taarifa na matokeo ya uchambuzi ili kuweza kuamua 
aina ya usaidizi unaofaa na kurekebisha mpango 
uliowasilishwa kwa ajili ya usaidizi wa Halmashauri 
kwa jitihada za jamii.

 e.  Mkurungenzi wa Halmashauri kutoa taarifa katika 
Kamati za kudumu za Halmashauri na Baraza la 
Madiwani kwa ajili ya kujadiliwa na kuidhinishwa 
kwa hatua ya Halmashauri kusaidia Jitihada za jamii.

 f.  Mkurugenzi wa Halmashauri atatoa taarifa kwa 
Sekretarieti ya Mkoa ambayo itatoa taarifa OR-
TAMISEMI na Wizara za kisekta.

 ii. Mrejesho na Hatua za Haraka
 a.  Watalaamu wa Halmashauri wanatakiwa kutoa 

ushauri wa utalaamu ili kuweza kurekebisha dosari 
juu ya jitihada ya jamii wakati wa hatua ya ufuatiliaji 
na tathmini;

 b.  Watalaamu wa Halmashauri wanatakiwa kuhakikisha 
wanazingatia taarifa za ufuatiliaji na tathmini kila 
wanapo wasiliana na jamii. Hatua hii inaweza kusaidia 
Halmashauri kutoa usaidizi na ushauri unaoendena 
na hali halisi katika jamii;

 c.  Kwa kuzingatia maoni yaliyotolewa kutokana na 
hatua ya ufuatiliaji na tathmini, kila idara ya kisekta 
itapaswa kuchukua hatua za haraka za muda mfupi 
na muda mrefu ili kuweza kuboresha utekelezaji 
kwa ajili ya ustawi mzuri wa jitihada ya jamii. Hatua 
za haraka zinaweza kuwa ushauri wa kitaalam juu 
ya suala fulani, utoaji wa taarifa nje ya taasisi na 
kusuluhisha vikundi vilivyo na migogoro.
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