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REJISTA YA WAJIBU INAYOONESHA MAPENDEKEZO YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI YATOKANAYO NA UKAGUZI 

WA MASHIRIKA YA UMMA KWA KIPINDI CHA MWAKA 2013/14 HADI MWAKA 2015/16 

Utangulizi 

WAJIBU – Taasisi ya Uwajibikaji wa Umma katika kutekeleza malengo yake ya kukuza uwajibikaji na utawala bora hapa 

nchini, imeandaa Rejista ya Uwajibikaji yenye lengo la kurekodi na kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo yote muhimu 

yaliyo pendekezwa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG) katika ripoti zake za ukaguzi wa 

Mashirika ya Umma katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2013/14 hadi 2015/16. Madhumuni makuu ya rejista 

hii ni kuyafanya mapendekezo ya CAG kuwa hai kwa kipindi kirefu zaidi kuliko ilivyo sasa na hivyo kuongeza 

uwezekano wa ufuatiliaji na utekelezaji wa mapendekezo hayo. Vilevile, kwa kila pendekezo, WAJIBU imefanya 

uchambuzi wa umuhimu wa pendekezo lililotolewa, faida za utekelezaji wake, namna utekelezaji unavyoweza 

kufanywa, mamlaka inayohusika katika utekelezaji huo na hali ya utekelezaji wa pendekezo hilo. Rejista hii inalenga 

katika kuhimiza utekelezaji wa mapendekezo ya CAG ambao utapelekea kuimarika na kukuza zaidi uwajibikaji na 

utawala bora hapa nchini hivyo kuongeza kasi ya maendeleo ya nchi. 

Rejista ya Uwajibikaji katika Mashirika ya Umma      

Ripoti za CAG za Mashirika ya Umma katika kipindi cha mwaka 2013/14 hadi mwaka 2015/16 zimetoa mapendekezo 

mengi yenye maslahi makubwa kwa umma na maendeleo ya nchi kwa ujumla ambayo mengi hayajatekelezwa hadi sasa. 

Mapendekezo haya yaliyoorodheshwa hapa chini ni pamoja na mapendekezo ya kuanzia mwaka 2008/09 hadi 2014/15 

ambayo yamejirudia katika kipindi cha rejista hii. 

Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

1 2008/09 

 

 

 (i) Haja ya kuanzishwa 

kwa Mfuko wa Uwekezaji 

wa Umma – Ripoti ya CAG 

2013/2014 Uk.15 

 Uanzishwaji wa 

Mfuko wa Taifa 

wa Uwekezaji 

utasaidia 

serikali kuwa na 

mapato ya 

kukuza   uwezo 

wa kuanzisha 

miradi mipya 

ya uwekezaji 

nchini. 

 Mfuko huo pia 

utasaidia 

kuimarisha 

viwanda 

vilivyopo hivi 

sasa  ambavyo  

vinalegalega 

kwa ukosefu wa 

mitaji ya 

kutosha ya 

uendeshaji 

 Mfuko huu 

a. Mfuko huu 

uanzishwe kwa 

nguvu ya kisheria 

ukiwa chini ya 

himaya ya Msajili 

wa Hazina na 

chini ya usimamizi 

wa Kamati mpya 

ya Bunge ya 

Uwekezaji wa 

Umma (PIC). 

b. Vyanzo vya 

mapato vya mfuko 

huu viwe ni 

pamoja na; 

 Mgao 

kutoka 

bajeti ya 

Taifa 

 Sehemu ya 

mapato 

yatokanayo 

na 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango; 

Wizara ya 

Viwanda, 

Biashara na 

Uwekezaji,  

Ofisi ya 

Mwanasheria 

Mkuu pamoja 

na Bunge 

kupitia Kamati 

yake ya 

Usimamizi ya 

Uwekezaji wa 

Umma (PIC). 

 

Bado 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

utaweza 

kuchangia sana 

katika 

kutekeleza 

dhima ya 

serikali ya 

awamu ya tano 

ya kukuza 

uchumi wa 

Tanzania 

kupitia 

mapinduzi ya 

viwanda.  

 Kuboresha na 

kuimarisha 

miundombinu 

ya uwekezaji na 

uzalishaji 

nchini. 

 

rasilimali za 

taifa 

zinazokwis

ha(wasting 

assets) 

kama vile 

mafuta na 

Gesi asilia, 

Migodi na 

Misitu 

 Mikopo ya 

muda 

mrefu na 

yenye riba 

nafuu 

 Mapato 

yote 

yatokanayo 

na 

uuzwaji/ubi

nafsishwaji 

wa 

mashirika 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

ya umma 

 Mapato 

yote 

yatakayopat

ikana 

kutokana 

na kuuzwa 

kwa 

rasilimali za 

taifa 

 Ufadhili 

  (ii) Mkopo wa Mfuko wa 

Pensheni kwa 

wafanyakazi wa Umma 

(PSPF) shilingi billion 51.1 

kwa Bodi ya Mikopo ya 

Elimu ya juu – Ripoti ya 

CAG  

 Kuongezea 

mfuko huu 

uwezo wa 

kuendesha 

shughuli zake 

kwa ufanisi 

zaidi 

 Kujenga imani 

kwa mashirika 

ya umma 

kukopeshana 

wenyewe kwa 

 Bodi ya Mikopo ya 

Elimu ya Juu kama 

mkopaji iongeze 

juhudi na mikakati 

thabiti ya 

kukusanya 

madeni yake ili 

iwe na uwezo wa 

kulipa deni hili. 

 Endapo kama Bodi 

ya Mikopo ya 

Elimu ya Juu 

Bodi ya 

Mikopo ya  

Elimu ya Juu, 

Wizara ya 

Elimu, Sayansi, 

Teknolojia na 

Mafunzo ya 

Ufundi, na 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango 

 

Bado  
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

wenyewe 

 Udhamini wa 

serikali kwenye 

mikopo 

inayoidhamini 

utaaminika na 

kuheshimika 

zaidi 

 Ulipaji wa deni 

hilo mapema 

utaipunguzia 

Bodi ya Mikopo 

adha ya malipo 

makubwa ya 

riba 

 

itashindwa kulipa 

deni hilo, basi 

serikali kama 

mdhamini ilipe 

deni hilo. 

 2009/20

10 

 

 (i) ‘‘Hitaji la kuanzishwa 

kwa Ofisi ya Msajili wa 

Hazina kwa mujibu wa 

Sheria ya Msajili wa 

Hazina kifungu cha 418 - 

kama utekelezaji wa sheria 

hii unakua mgumu, basi 

 Lengo la Sheria 

ya Msajili wa 

Hazina kifungu 

cha 418 ilikua ni 

kuunda chombo 

cha usimamizi 

wa uwekezaji 

 Serikali kupitia 

Ofisi ya 

Mwanasheria 

Mkuu iweke 

msisitizo katika 

kutekeleza 

matakwa ya 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango, Ofisi 

ya 

Mwanasheria 

Mkuu, Ofisi ya 

Msajili wa 

Bado 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Serikali inatakiwa 

kuanzisha mamlaka ya 

udhibiti itakayohusika na 

kusimamia utendaji na 

uendeshaji wa mashirika 

ya umma na bodi nyingine 

yanayofikia 166 na yenye 

thamani ya trilioni 6.1 ili 

kukuza uwajibikaji na 

utawala bora katika utoaji 

wa huduma bora kwa 

umma’’ 

wa Serikali 

ambacho 

kingekuwa na 

uhuru kamili 

wa kisheria. 

Msajili wa 

Hazina 

anapaswa 

kusimamia 

uwekezaji huo 

kwa niaba ya 

Rais wa Jamhuri 

ya Muungano 

wa Tanzania na 

siyo kwa niaba 

ya Waziri wa 

Fedha na 

Mipango kama 

ilivyo sasa. 

Kuifanya Ofisi 

ya Msajili wa 

Hazina kuwa 

Idara ya Wizara 

kifungu cha 418 

cha Sheria ya 

Msajili wa Hazina 

Hazina pamoja 

na Bunge 

kupitia Kamati 

ya Uwekezaji 

wa Umma 

(PIC).                             
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

ya Fedha na 

Mipango kuna 

madhara ya  

kuinyima uhuru 

kamili Ofisi hii 

muhimu na 

nyeti katika 

ukuzaji wa 

uchumi wa nchi 

na hivyo 

kuiathiri katika 

utendaji wa kazi 

zake. 

 Ofisi ya Msajili 

wa Hazina 

kuwa na uhuru 

kamili wa 

kisheria 

utaiwezesha 

kuwa na uwezo 

wa kusimamia 

vizuri zaidi 

Mashirika ya 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Umma na 

Wakala za 

Serikali 

 Kama Msajili 

wa Hazina 

atapewa uhuru 

kamili wa 

kisheria, ndiye 

atakuwa 

msimamizi 

mkuu wa 

Mfuko wa Taifa 

wa Uwekezaji 

unaopendekez

wa kuanzishwa. 

(ii) ‘‘Mgongano wa 

maslahi uliopo wa 

wabunge kuwa wajumbe 

wa Bodi za Wakurugenzi 

za mashirika ya umma – 

kama ilivyopendekezwa 

katika ripoti iliyopita ya 

Mdhibiti na Mkaguzi 

 Kati ya 

Majukumu 

muhimu ya 

Bunge ni 

kusimamia na 

kuishauri 

Serikali hivyo 

Bunge 

 Serikali ifanyie 

marekebisho  

sheria zote 

zinazounda 

Mashirika ya 

Umma ambazo 

zinaonyesha 

uwepo wa 

Katibu Mkuu 

Kiongozi, 

Katibu wa 

Bunge, 

Makatibu 

Wakuu ambao 

Mashirika 

husika 

Bado 

Ingawaje 

Rais wa 

Awamu 

ya tano 

Dkt. John 

Pombe 

Magufuli 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Mkuu, na kwa kuwa 

Bunge ndicho chombo cha 

uwakilishi cha juu 

kilichopewa dhamana ya 

kuisimamia mashirika ya 

umma kupitia kamati ya 

POAC(ambayo sasa ni 

PAC), na ili kuepukana na 

uwepo wa mgongano wa 

maslahi, Waheshimiwa 

Wabunge hawapaswi 

kuwa wajumbe kwenye 

bodi za mashirika ya 

umma, huu ni utendaji 

mzuri ambao unaweza 

kutumika hata kwenye 

mashirika ya kimataifa 

kama EAC, AFROSAI-E, 

SADCOPAC, SADC, AU 

nk’’3 

halipaswi kwa 

njia yeyote ile 

kujihusisha na 

utendaji wa 

Serikali au 

Taasisi zake 

moja kwa moja. 

Wabunge 

kuwepo 

kwenye bodi za 

Mashirika ya 

Umma ni 

kuingilia 

utendaji kazi wa 

Taasisi za 

Serikali ambapo 

husababisha 

mgongano 

mkubwa wa 

maslahi. 

 Kwa kufanya 

kama 

inavyopendekez

Waheshimiwa 

Wabunge kwenye 

Bodi za Mashirika 

hayo 

 Serikali itoe agizo 

la kufuta huu 

utaratibu mbovu 

wa kuwepo 

Waheshimiwa 

Wabunge kwenye 

Bodi za Mashirika 

ya Umma kama 

ilivyofanywa na 

Baba wa Taifa 

kwenye Serikali ya 

Awamu ya 

kwanza. 

 

yanaangukia 

chini ya 

himaya zao, 

Msajili wa 

Hazina na 

Mwanasheria 

Mkuu wa 

Serikali. 

ameshalit

olea 

tamko 

jambo hili, 

bado upo 

umuhimu 

tamko hili 

kutekelez

wa 

kisheria ili 

lisije 

kujirudia 

tena kama 

lilivyofan

yika 

katika 

kipindi 

cha 

Serikali ya 

awamu ya 

pili.  
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

wa, faida 

kubwa 

itakayopatikana 

ni kutokuwepo 

na mgongano 

wa maslahi 

kwenye 

wajumbe wa 

Bodi za 

Mashirika ya 

Umma na hii 

italifanya Bunge 

kuwa huru 

katika kuishauri 

na kuisimamia 

vizuri serikali. 

 2010/11 

 

 (i) ‘‘Usimamizi wa 

rasilimali za UDOM- 

Mfuko wa Hifadhi ya Jamii 

(NSSF), Mfuko wa 

Pensheni kwa 

Wafanyakazi wa Umma 

(LAPF), Mfuko wa Bima ya 

• Kutokuwepo 

kwa thamani ya 

majengo haya katika 

vitabu vya taasisi 

zozote   za serikali, 

kunapunguza thamani 

ya uwekejzaji kwenye 

 Msajili wa Hazina 

ambaye ndiye 

msimamizi mkuu 

wa uwekezaji wa 

serikali atoe agizo 

kwa Chuo Kikuu 

cha Dodoma 

Chuo Kikuu 

cha Dodoma, 

Wizara ya 

Elimu, Sayansi, 

Teknolojia na 

Mafunzo ya 

Ufundi, Mifuko 

Bado  
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Afya (NHIF), na Mfuko wa 

Pensheni wa Watumishi 

wa Mashirika ya Umma 

(PPF) yalitumia jumla ya 

shilingi billioni 415.4 

kujenga Chuo Kikuu cha 

Dodoma (UDOM), chini ya 

makubaliano ya buni, 

jenga, endesha na kisha 

hamisha miliki baada ya 

miaka kumi. Thamani ya 

majengo haya hayapo 

kwenye vitabu vya Chuo 

Kikuu cha Dodoma wala 

katika vitabu vya mifuko 

ya hifadhi ya jamii husika. 

Japokua Mlipaji Mkuu wa 

Serikali amejibu kuwa 

majengo haya yataingizwa 

kwenye vitabu vya Chuo 

Kikuu cha Dodoma katika 

mwaka wa fedha wa 

2013/14, bado UDOM 

chuo chenyewe na 

taifa kwa ujumla 

• Kutokuwepo 

kwa rasilimali hizi 

kwenye vitabu 

vyovyote vya hesabu 

vya Serikali au taasisi 

zake kunasababisha 

hesabu na taarifa 

nyingine za uwekezaji 

wa Serikali kutokuwa 

sahihi pamoja na 

kuchangia kuwepo 

kwa uwezekano   wa 

upotevu wa rasilimali 

za taifa kwa kuzingatia 

tamko la,’’ Mali bila 

daftari hupotea bila 

habari’’.  

kukitaka kuweka 

katika 

kumbukumbu 

zake thamani ya 

majengo hayo 

kama taratibu na 

viwango vya 

kihasibu vya 

kimataifa (IPSAs 

13) 

vinavyoelekeza.  

 

ya Pensheni 

(LAPF, PPF, 

NHIF na NSSF 

), Msajili wa 

Hazina 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

imepewa hati ya ukaguzi 

yenye mashaka kutokana 

na kutokuwepo kwa 

majengo hayo kwenye 

vitabu vyake. Hivyo basi 

CAG anasisitiza majengo 

hayo kuingizwa kwenye 

vitabu vya UDOM’’5. 

 2012/13 

 

 (i) ‘‘Umiliki wa Benki ya 

Azania- Benki ya Azania 

(hapo mwanzo ikiitwa 1st 

Adili Bancorp Limited) ni 

benki binafsi 

iliyoanzishwa mnamo 

mwaka 1995. Wanahisa 

wake ni Mfuko wa Hifadhi 

ya Jamii (36%), Mfuko wa 

Pensheni wa PPF (30%), 

Mfuko wa Pensheni wa 

Watumishi wa Umma 

(12%), Mfuko wa Pensheni 

wa LAPF (14%), Benki ya 

Maendeleo ya Afrika 

 Kwa kuwa 

Benki ya Azania 

ni shirika la 

umma kutokana 

na asilimia za 

umiliki hisa 

wake, 

kutokuwepo 

kwenye rejista 

ya Msajili wa 

Hazina 

kunapotosha 

hali halisi ya 

uwekezaji wa 

serikali 

 Kwa kuwa 

Mdhibiti na 

Mkaguzi Mkuu 

wa Hesabu za 

Serikali ana 

mamlaka ya 

kisheria ya 

kukaimisha 

ukaguzi wowote 

atakaoona unafaa, 

Benki ya Azania 

isiwe na wasiwasi 

wa ukaguzi wa 

hesabu zake kwani 

ataweza 

Benki Kuu ya 

Tanzania, 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango na 

Msajili wa 

Hazina 

Bado 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Mashariki (2.3%), 

wafanyakazi wa Benki ya 

Azania na wanahisa 

wengine (1.4%). Mifuko ya 

Pensheni kwa pamoja 

inamiliki asilimia 91 ya 

hisa zote katika Benki hiyo. 

Hii inamaanisha kuwa 

Mifuko hii ina uwezo wa 

kuisimamia Benki hii kwa 

kutoa miongozo na 

maamuzi muhimu 

yanayohusu shughuli za 

uendeshaji. Kwa upande 

mwingine, Mifuko yote ya 

Pensheni inamilikiwa na 

Serikali kupitia Msajili wa 

Hazina. Kwa kuzingatia 

uhusiano huu, ni wazi 

kuwa Benki ya Azania 

inamilikiwa na Serikali 

kupitia Mifuko ya 

Pensheni. 

 Kama benki hii 

haimo kwenye 

Rejista ya 

Mashirika ya 

Umma, basi 

ichunguzwe 

kama uwekezaji 

wake uko 

kwenye mifuko 

ya Pensheni. 

Kama uwekezaji 

huo 

hauoneshwi 

kwenye mifuko 

ya Pensheni, 

basi kuna hatari 

benki hiyo 

kuporwa na 

watu binafsi. 

Hii inatokana 

na uwekezaji 

katika benki 

hiyo kutokuwa 

kukaimisha 

ukaguzi wa Benki 

hiyo kwa kampuni 

ya ukaguzi yoyote 

yenye sifa, ujuzi 

na stahiki ya 

kufanya ukaguzi 

huo kama 

anavyofanya kwa 

ukaguzi wa Benki 

Kuu ya Tanzania 

ambayo kisheria ni 

msimamizi wa 

Benki ya Azania 

na benki nyingine 

zote hapa nchini.  
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Benki ya Azania inatakiwa 

iwe chini ya Msajili wa 

Hazina, Hivyo, kwa 

mujibu wa Ibara ya 143 ya 

Katiba ya Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania na 

Kifungu cha 9(a) iii na iv 

cha Sheria ya Ukaguzi wa 

Umma Na.11 ya mwaka 

2008 kinaitaka Benki hii 

kuwasilisha hesabu zake 

kwenye Ofisi yangu kwa 

ajili ya kukaguliwa’’ 

katika 

kumbukumbu 

za Msajili wala 

Mifuko ya 

Pensheni. 

 

 Kwa kuwa 

Benki ya Azania 

ni shirika la 

umma kama 

ilivyoelezwa 

hapo juu, ni 

sahihi kwa 

Mdhibiti na 

Mkaguzi Mkuu 

wa Hesabu za 

Serikali kudai 

kupewa hesabu 

za benki hiyo 

kwa ukaguzi 

 Wananchi wa 

Tanzania 

kupitia bunge 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

lao tukufu wana 

haki ya kupata 

taarifa sahihi za 

utendaji wa 

benki hiyo. 

  (ii) ‘‘Ubinafsishaji wa 

Kiwanda cha Karatasi 

Mgololo (SPM) 

Kiwanda cha Karatasi 

Mgololo kiliuzwa kwa 

kampuni ya Rai Group 

kupitia ubinafsishaji. 

Mkataba wa mauziano kati 

ya Tume ya Kurekebisha 

Mashirika ya Umma 

(PSRC) na kampuni ya Rai 

Group ulitamka kwamba 

bei iliyokubaliwa ni dola 

za Marekani milioni 26 

itakayolipwa kama 

ifuatavyo: dola za 

Marekani milioni moja (1) 

wakati wa kusaini 

 Kutokana na 

aliyoyaona na 

kuyashuhudia 

CAG, mkataba 

huu ni mbovu 

na ulilenga 

kumpendelea 

mnunuzi moja 

kwa moja na 

kumuumiza 

muuzaji ambae 

ni serikali. 

Ingawaje bei ya 

ubinafsihswaji 

wa kiwanda cha 

SPM ilikuwa ni 

dola milioni 26, 

ambapo ni dola 

 Kama bei ya 

ubinafsishwaji wa 

kiwanda cha SPM 

ilikuwa ni dola za 

Marekani milioni 

26, Serikali ina kila 

haki ya kudai na 

kuhakikisha 

inalipwa dola hizo 

milioni 25 ambazo 

hadi sasa 

hazijalipwa.Endap

o mkataba 

ulitekelezwa kama 

ulivyoripotiwa na 

CAG, ni dhahiri 

kuwa 

ubinafsishwaji wa 

Wizara ya 

Viwanda, 

Biashara na 

Uwekezaji; 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango; 

Msajili wa 

Hazina pamoja 

na Kamati ya 

Bunge ya 

Usimamizi ya 

Uwekezaji wa 

Umma (PIC). 

Bado  
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

mkataba, Dola za Marekani 

milioni tatu (3) kuwekwa 

kwenye akaunti ya Escrow 

na dola za Marekani 

milioni ishirini na mbili 

(22) kutumiwa na mnunuzi 

(i) kuwekeza katika 

kampuni katika kipindi 

cha miaka miwili ya 

kwanza, dola za Marekani 

milioni kumi na sita (16.2) 

na (ii) dola za Marekani 

milioni tano (5.8) katika 

mwaka wa tatu. 

Kwa kuzingatia ukweli 

kwamba dola za Marekani 

milioni tatu (3) 

zilizowekwa kwenye 

Akaunti ya Escrow 

zitarejeshwa kwa 

mwekezaji na dola za 

Marekani milioni ishirini 

na mbili (22) zitawekezwa 

milioni 1 tu 

zilizolipwa 

serikalini 

wakati wa 

kusaini mkataba 

wa 

ubinafsishwaji 

wa kiwanda 

hicho. Swali 

linalojitokeza 

katika 

ubinafsishwaji 

huu ni je, bei ya 

ubinafsishwaji 

wa kiwanda cha 

SPM ilikuwa ni 

dola milioni 1 

au ni dola 

milioni 26? 

Msajili wa 

Hazina kwa 

kulifanyia kazi 

fumbo hili, 

kiwanda cha SPM 

haukufanywa kwa 

maslahi ya 

Watanzania 

asilimia mia, kwa 

kuwa kwenye bei 

ya ubinafsishwaji 

iliyokubaliwa ya 

dola milioni 26 ni 

dola milioni 1 tu 

ndizo zilizolipwa 

serikalini na dola 

milioni 25 anazo 

mwekezaji hadi 

leo.  

Aliyebinafsishiwa 

kiwanda hiki 

anatakiwa ailipe 

serikali hizo dola 

milioni 25 na riba 

kwa kipindi chote 

alichokaa na hizo 

fedha ili 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

katika kiwanda, kiasi 

kinachobaki ni dola za 

Marekani milioni moja (1) 

tu kuwa bei halisi ya 

kuuzia mali za SPM. 

Tuliweza kubaini kuwa 

hakuna fedha yeyote ya 

uuzwaji wa mali za 

Kiwanda cha Karatasi 

Mgololo kilichoingia 

serikalini kwa vile mapato 

ya mauzo huwekezwa 

katika kiwanda hicho. 

Kiasi cha Dola za Marekani 

milioni ishirini na mbili 

(22) kilichowekwa SPM 

kama sehemu ya bei ya 

kuuzia zilitakiwa kuwa 

sehemu ya uwekezaji wa 

Serikali katika SPM. 

Msajili wa Hazina 

anatakiwa kufuatilia 

utekelezaji kwenye 

ataweza 

kufumbulia 

Watanzania 

fumbo hili 

kuhusu ni nini 

hasa thamani 

iliyopatikana 

serikalini 

kutokana na 

ubinafsishwaji 

wa kiwanda cha 

SPM? 

 Je kulingana na 

matakwa ya 

mkataba wa 

ubinafsishwaji, 

fedha dola 

milioni 3.0 

zilizotakiwa 

kuingizwa 

kwenye Escrow 

Akaunti 

ziliingizwa 

kukamilisha zoezi 

la ubinafsishwaji 

wa kiwanda hicho  

kwa bei 

iliyokubalika ya 

dola milioni 26 

ambapo hadi sasa 

serikali 

imeambulia dola 

milioni 1.0 tu.   
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

ubinafsishaji wa kiwanda 

hiki kama ilivyoainishwa 

na kuahidiwa katika 

mkataba wa mauziano na 

Mlipaji Mkuu wa 

Serikali’’8. 

kweli? Ni nani 

anayesimamia 

akaunti hiyo? Je 

kuna fedha 

ngapi kwenye 

akaunti hiyo ya 

Escrow hadi 

sasa? Je fedha 

zilizopo kwenye 

akaunti hii ya 

Escrow ni za 

nani hasa? 

 Kama kulingana 

na matakwa ya 

mkataba, fedha 

hizi zilikuwa 

zirejeshwe kwa 

mwekezaji, je 

zilikuwa ni 

sehemu ya bei 

ya 

ubinafsishwaji 

wa kiwanda cha 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

SPM? 

 Je nazo Dola 

milioni 22.0 

zilizokuwa 

ziwekezwe 

kwenye 

kiwanda 

zilikuwa ni 

sehemu ya bei 

ya 

ubinafsishwaji 

wa kiwanda cha 

SPM?  

Uwekezaji huu 

ulikuwa kwa 

faida ya nani? 

Kwa nini pesa 

hizi 

hazikulipwa 

serikalini na 

mwekezaji 

akatafuta fedha 

za uwekezaji 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

kutoka vyanzo 

vingine? Au 

kutokana na 

mkataba huo 

wa uwekezaji, 

Serikali 

ilimkopesha 

mwekezaji wa 

kiwanda hicho 

kwa thamani ya 

dola za 

Marekani 25.0 

millioni? 

 Je itakuwa 

sahihi kama 

Watanzania 

wakajiaminisha  

kuwa uwekezaji  

wa Dola milioni 

22.0  ni 

uwekezaji wa 

Serikali kwenye 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

kiwanda cha 

SPM hivyo 

kuifanya 

Serikali kuwa 

mbia na 

mwekezaji wa 

kiwanda hicho? 

  (iii) ‘‘Taasisi ya Ukuzaji 

wa Maendeleo Vijijini 

(PRIDE Tanzania 

Limited)- Taasisi ya PRIDE 

Tanzania ilianzishwa 

mnamo tarehe 5 Mei, 1993 

chini ya Sheria ya 

Makampuni (CAP 212) 

kwa dhamana. 

Madhumuni ya 

kuanzishwa kwa chombo 

hiki ilikuwa ni kutoa 

mikopo midogo midogo 

kwa wajasiriamali. Taarifa 

ya Msajili wa Hazina 

 Kama Pride 

ilikuwa ni 

taasisi ya umma 

na ghafla 

ikasitishwa 

kuwa taasisi ya 

umma na kuwa 

taasisi binafsi ni 

lazima uwepo 

utaratibu 

uliotumika 

kubadilisha hali 

hiyo. Vilevile ni 

lazima kuwepo 

ushahidi 

 Msajili wa Hazina 

adai kutoka kwa 

wanaojiita 

wamiliki halali wa 

taasisi hii ushahidi 

wa umiliki wao. 

Vilevile kwa kuwa 

Msajili wa Hazina 

ndiye aliyekuwa 

mmiliki halali wa 

Pride mpaka 2008 

na kwa kuwa 

hajatoa kibali cha 

kuuza hisa zozote 

za taasisi hii 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango; 

Msajili wa 

Hazina na 

Mwanasheria 

Mkuu wa 

Serikali 

Bado 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

iliyoonyesha kuwa 

uwekezaji wa Serikali 

katika kampuni hii kufikia 

tarehe 30 Juni, 2008, 

ilionyesha kuwa hisa zote 

za PRIDE zinamilikiwa na 

Serikali. 

Hata hivyo, kwa mujibu 

wa taarifa ya Msajili wa 

Hazina inayoishia tarehe 

30 Juni, 2012, Shirika hili 

liliondolewa kinyemela 

katika orodha ya Mashirika 

ya Umma. Uhalali na 

sababu za kuondolewa 

kwa Shirika hili katika 

orodha ya Msajili wa 

Hazina haukuweza 

kubainika. Kwa mujibu wa 

kifungu cha 31 cha Sheria 

ya Ukaguzi wa Umma Na. 

11 ya mwaka 2008, kila 

Shirika la Umma 

pamoja na 

idhini ya 

mwenye 

mamlaka ya 

kubadilisha 

taasisi ya umma 

kuwa binafsi. 

Hivyo kuna 

umuhimu 

mkubwa wa 

Msajili wa 

Hazina kutatua 

kitendawili hiki 

kwa manufaa ya 

wananchi. 

atakiwe kuchukua 

umiliki wa Taasisi 

hii ya Pride la 

sivyo awaeleze 

Watanzania 

misingi 

iliyotumika 

kuifanya Pride iwe 

taasisi binafsi na 

siyo ya umma 

kama ilivyokuwa 

awali 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

linatakiwa kupeleka 

hesabu kwa Mdhibiti na 

Mkaguzi Mkuu wa Hesabu 

za Serikali kukaguliwa 

katika kipindi cha miezi 

mitatu baada ya 

kumalizika kwa mwaka wa 

fedha. Hata hivyo hesabu 

za PRIDE Tanzania 

hazijawahi kuwasilishwa 

kwenye Ofisi yangu kama 

inavyotakiwa na kisheria. 

-Pamoja na majibu ya 

serikali kuwa kampuni 

imeacha kupata fedha 

kutoka Serikali ya Kifalme 

ya Norway na Tanzania 

mwaka 2005, haijawekwa 

wazi jinsi hisa za kampuni 

hii zilivyohamishwa 

kwenda kwa wamiliki 

binafsi. Hivyo basi 

ninaendelea kusisitiza 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

kuwa Msajili wa Hazina 

anapaswa kufuatilia kwa 

karibu juu ya umiliki wa 

kisheria wa hisa za PRIDE 

Tanzania zilizokuwa 

zinamilikiwa na Serikali na 

baadaye kuhamishiwa 

kinyemela’’9 

 2013/14 

 

i) ‘‘Hali ya madeni ya 

Serikali katika mifuko ya 

hifadhi ya jamii – Serikali 

ya Jamhuri ya Muungano 

wa Tanzania nashauriwa 

kuyapa kipaumbele na 

kuyalipa madeni 

inayodaiwa na mifuko ya 

hifadhi ya jamii ili 

kuinusuru mifuko hiyo 

kupoteza fedha hizo. 

Ni muhimu kwa mifuko na 

serikali kuzingatia na 

kufuata muongozo wa 

uwekezaji wa fedha za 

 Serikali ikilipa 

madeni haya 

itasaidia mifuko 

hii kuendesha  

miradi mingine 

ya maendeleo 

nchini ikiwepo 

uanzishwaji wa 

viwanda mbali 

mbali. 

Uwekezaji huu 

utasaidia 

kuzalisha faida 

ambayo 

itasaidia 

 Ulipaji wa madeni 

ya serikali ya 

mifuko ya hifadhi 

za jamii ipewe 

kipaumbele ili 

mifuko hii na 

wanachama wake 

waweze kufaidika 

na mapato yao. 

 Serikali izingatie 

muongozo wa 

uwekezaji wa 

fedha za Mifuko 

pale inapotaka 

kukopa kwenye 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango; 

Mamlaka ya 

Usimamizi wa 

Mifuko ya 

Hifadhi ya 

Jamii; Mifuko 

ya Hifadhi ya 

Jamii 

Lipo 

kwenye 

hatua 

nzuri ya 

utekelezaj

i 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

mifuko ambao pamoja na 

mambo mengine unatoa 

ukomo wa aina za mali 

ambazo mifuko inaweza 

kuwekeza. Pia muongozo 

huu unalenga kulinda 

maslahi ya wananchama 

wa mfuko kwa kuelekeza 

uwekezaji katika sehemu 

salama na zenye tija bila 

kuacha mantiki ya uchumi 

mseto na vigezo vya 

ushirikishwaji jamii 

kiuchumi na kuhakikisha 

kwamba kuna rasilimali za 

kutosha kukidhi madeni. 

Serikali na mifuko ya 

hifadhi ya jamii 

inashauriwa kuharakisha 

mchakato wa makubaliano 

ili kukamilisha mikataba 

na dhamana za serikali 

kwa mikopo yote 

kuimarisha 

Mifuko na 

kuiwezesha 

kutoa huduma 

zilizo bora 

ikiwemo kutoa 

mafao kwa 

wanachama 

wao. 

 Kwa kulipa 

madeni yake 

kulingana na 

makubaliano ya 

mikopo hiyo, 

Serikali 

itajiepusha na 

gharama 

zinazotokana na 

riba na faini.  

Mifuko. 

 Serikali itenge 

kutoka kwenye 

bajeti ya kila 

mwaka kiasi 

maalum ili iweze 

kulipa madeni ya 

Mifuko ya Jamii. 

Ikumbukwe 

kwamba michango 

ya wanachama wa 

Mifuko ya Jamii 

siyo fedha za 

serikali. 

 Serikali ihakikishe 

inakusanya kodi 

ipasavyo ili 

kuweza kulipa 

madeni yake. 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

iliyotolewa kwa serikali na 

Taasisi zake ambayo haina 

mikataba wala dhamana ya 

Serikali’’ 

  ii) ‘’Usimamizi wa Sheria 

ya Ununuzi na 

Mikataba’’- 

Kuanzishwa kwa Sheria ya 

Ununuzi wa Umma Na.21 

ya mwaka 2004 na Kanuni 

zake za mwaka 2005 

pamoja na Sheria mpya ya 

Ununuzi wa Umma Na.7 

ya mwaka 2011 na Kanuni 

zake za mwaka 2013 

zinatoa 

miongozo ya kisheria 

inayoelekeza namna 

ambavyo ununuzi 

unavyopaswa kufanyika. 

Licha ya uwepo wa Sheria, 

baadhi ya Mashirika na 

Taasisi Nyinginezo za 

 Sheria ya 

Manunuzi ya 

Umma ya 

mwaka 2001 

ilikuwa na 

madhumuni 

mazuri kabisa 

ya kuleta 

usawa, haki na 

kuondoa 

uwezekano wa 

kuingiza 

upendeleo 

katika mchakato 

mzima wa 

manunuzi wa 

huduma au 

vifaa kwenye 

sekta ya umma. 

 Sheria hii 

iangaliwe upya 

tena kwa uhalisia 

wake. Serikali iwe 

na utaratibu mzuri 

zaidi wa kulipia 

vifaa na huduma 

inazozipata kutoka 

kwa wa zabuni wa 

vifaa na huduma  

hizo    

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango, 

Mwanasheria 

Mkuu wa 

Serikali, 

Mamlaka ya 

Usimamizi wa 

Manunuzi ya 

Umma (PPRA). 

Bado 

kutekelez

wa 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Umma bado hazitekelezi 

Sheria za 

Ununuzi ya Umma na 

Kanuni zake ipasavyo. 

Kwa hiyo, ninaona kuna 

uelewa mdogo kwa baadhi 

ya Mashirika na Taasisi 

Nyinginezo za Umma 

juu ya Sheria ya Ununuzi 

wa Umma na Kanuni zake. 

Hivyo, 

madhumuni 

makubwa ya 

sheria hii 

ilikuwa ni 

kupiga vita 

matumizi 

mabaya ya 

fedha na 

rasilimali za 

umma hivyo 

kuipunguzia 

serikali 

gharama za 

uendeshaji. Ili 

malengo na 

madhumuni ya 

sheria hii 

yafanikiwe, 

sheria na 

kanuni zake 

zilibuni hatua 

mbalimbali za 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

kuchukuliwa 

ikiwa ni pamoja 

na uwepo wa 

kamati 

mbalimbali za 

utekelezaji, 

matangazo 

kwenye 

vyombo vya 

habari nk. 

 Vilevile ili 

malengo na 

madhumuni 

hayo yafikiwe 

inabidi kuwepo 

na utaratibu 

mzuri wa 

kulipia huduma 

na vifaa 

vinavyonunuli

wa. Kwa bahati 

mbaya 

utekelezaji wa 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

matakwa ya 

sheria hii 

umesababisha 

ukiritimba na 

ongezeko la 

gharama za 

manunuzi hivyo 

kuifanya sheria 

hii ionekane 

kuwa mzigo 

kwa serikali.        

9  2014/15 Ongezeko la hasara katika 

thamani (Actuarial) na 

kutokulipwa kwa deni la 

Serikali kwa PSPF. 

Ripoti ya Tathmini 

(Actuarial) ya Mfuko wa 

Hifadhi wa Watumishi wa 

Serikali (PSPF)  ya 

mwaka 2014 inaonesha 

kwamba, Mfuko una 

hasara ya thamani ya 

Shilingi trilioni 11.15 (2014: 

 Serikali 

pamoja na 

taasisi zake 

ijitahidi 

kulipa deni 

hili ili 

kuuwezesha 

mfuko huu 

kuendelea 

na shughuli 

nyingine za 

maendeleo. 

 Serikali iweke 

utaratibu wa 

kutenga fedha za 

kulipa madeni 

haya ya mifuko ya 

hifadhi ya jamii 

kila inapoandaa 

bajeti ya mwaka. 

Wizara ya 

Fedha na 

Mipango na 

Mamlaka ya 

usimamizi wa 

Mifuko ya 

Hifadhi ya 

Jamii. 

Bado 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

Shilingi trilioni 6.49 kwa 

mujibu wa tathmini 

iliyofanyika mwaka 2010). 

Msingi wa hasara hii ni 

matokeo ya Serikali 

kuchelewa kulipa madeni 

ya mafao ya wanachama 

waliokuwepo kabla ya 

kuanzishwa kwa Mfuko 

tarehe 01 Julai 1999. Pia, 

Mfuko una madai ya 

mikopo kutoka taasisi za 

Serikali yenye thamani ya 

Shilingi bilioni 499.7 

kufikia tarehe 30 Juni 2015 

(2014: Shilingi bilioni 

382.9). Serikali inashauriwa 

kuusadia Mfuko kulipa 

deni lililobaki hususani 

kwa Hati Fungani kama 

inavyopendekezwa. Hii 

itasaidia uwezo wa Mfuko 

kufikia majukumu yake 

 Vilevile 

fedha hizi 

zikilipwa 

mfuko 

utaweza 

kulipa 

mafao ya 

wanachama 

wake kwa 

ufanisi zaidi. 
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Na Mwaka Maoni na mapendekezo 

ya Mdhibiti na Mkagguzi 

Mkuu wa Hesabu za 

Serikali (CAG) 

Maoni ya WAJIBU 

juu ya Umuhimu na 

faida za utekelezaji 

wa  mapendekezo ya 

CAG 

Namna ya utekelezaji 

wa Mapendekezo ya 

CAG 

Mamlaka 

husika ya 

utekelezaji wa 

mapendekezo 

ya CAG 

Hali ya 

Utejelezaj

i 

yakiwemo mafao kwa 

wanachama wastaafu. Pia, 

taasisi zinazohusiana na 

Serikali zinashauriwa 

kuweka kipaumbele 

malipo ya madeni kutoka 

kwenye Mfuko wa 

Pensheni kwa Watumishi 

wa Umma (PSPF) ili 

kuokoa Mfuko katika 

hatari ya kufilisika. 

 

 

 


