HOTUBA YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA
SERIKALI NDUGU LUDOVICK S. L. UTOUH YA KUMKARIBISHA
MGENI RASMI BW. GEORGE YAMBESI – KATIBU MKUU –
UTUMISHI KUFUNGUA MKUTANO WA PILI WA BARAZA LA
WAFANYAKAZI LA OFISI YA TAIFA YA UKAGUZI WA HESABU
ZA SERIKALI TAREHE 23 JANUARI, 2014 KATIKA UKUMBI WA
MT. GASPAR - DODOMA.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Menejimenti ya
Utumishi wa Umma Bwana George Yambesi,
Ndugu Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma – Bi Rehema Madenge
Ndugu Mkurugenzi Mtendaji wa Manispaa ya Dodoma– Bw. Robert Kitimbo
Ndugu Katibu Mkuu wa TUGHE - Taifa
Mwenyekiti TUGHE – Mkoa wa Dodoma
Ndugu Wajumbe wa Baraza la Wafanyakazi,
Ndugu Wageni Waalikwa,
Ndugu Wanahabari,
Mabibi na Mabwana.
Habari za Asubuhi,
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Mimi binafsi na kwa niaba ya watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, Wajumbe
wa Baraza la Wafanyakazi la Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ninaomba nikukaribishe
na kukushukuru sana kwa kukubali kuja hapa kuwa Mgeni Rasmi katika
ufunguzi wa Mkutano huu wa pili wa Baraza la Wafanyakazi wa Ofisi ya Taifa
ya Ukaguzi kwa mwaka 2013/2014. Nakushukuru na ninasema karibu sana
kwenye Mkutano wetu huu wa pili kwa mwaka huu wa 2013/2014. Napenda
nichukue fursa hii kuushukuru uongozi wa Mkoa wa Dodoma, kwa kukubali
kuwa wenyeji wa Mkutano wetu. Pia naomba niwakaribishe na kuwashukuru

wajumbe walioweza kwa kuhudhuria mkutano huu. Shukrani zangu vilevile
ziende kwa watumishi wote walioshiriki katika maandalizi ya kufanikisha
mkutano huu.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Mkutano huu ni wa pili kwa kipindi cha mwaka huu wa fedha wa 2013/2014.
Madhumuni yake ni kujadili masuala mbalimbali yanayohusu Ofisi ya Taifa ya
Ukaguzi. Kama unavyoona katika ratiba ya mkutano, tutakuwa na mada kadhaa
ikiwa ni pamoja na mada kuhusu Haki, Maslahi, Stahili, Wajibu na umuhimu
wake kwa watumishi wa Umma, Mada kutoka Mfuko wa Mafao ya Kustaafu
(GEPF) kupitia na kuangalia utekelezaji wa Bajeti ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi
ya mwaka 2013/2014, kujadili na kupitisha Bajeti ya mwaka 2014/2015, mada
kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Mifuko ya Hifadhi ya Jamii (SSRA) pamoja na
mada juu ya Sheria, Muundo na umuhimu wa kuwa na Mabaraza ya
Wafanyakazi.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Napenda kuchukua fursa hii kukujulisha kuwa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ina
jumla ya Wafanyakazi 802 hivi sasa ukilinganishwa na idadi ya watumishi 531
waliokuwepo mwaka 2010. Ongezeko hili la wafanyakazi limetokana na
kupanuka kwa shughuli za Ukaguzi wa ndani na wa nje ya nchi. Tunaishukuru
sana Serikali kwa kipindi chote kuiwezesha Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kupata
Rasilimaliwatu ingawaje hawajatosheleza mahitaji. Hata hivyo hivi sasa bado
tunakabiliwa na uhaba mkubwa wa Kada ya Wakaguzi kutokana na ongezeko la
kazi za ukaguzi wa Umoja wa Mataifa na upanuzi wa shughuli za Serikali ikiwa
ni pamoja na uanzishwaji wa mikoa mipya minne (4) na Halmashauri kumi na
tisa (19). Ukaguzi wa Umoja wa Mataifa ni kazi ngumu, nyeti na ambayo inahitaji
wakaguzi wenye uelewa na umakini mkubwa kwenye mambo yote yanayohusu
ukaguzi na tecknolojia ya kisasa. Baada ya kipindi cha wenzetu wa China cha
kuwa wajumbe wa Bodi ya Ukaguzi ya Umoja wa Mataifa kitakapokoma Juni,
2

2014 baadhi ya kazi zilizokuwa zinafanywa nao zitakabidhiwa Tanzania ambapo
mahitaji ya rasilimali watu inatarajiwa kuongezeka kutoka idadi ya sasa ya 81
hadi kufikia 150. Hivyo ni dhahiri ya kuwa kuna upungufu wa wakaguzi 69 ili
kuweza kukagua kwa viwango vinavyokubalika shughuli za Umoja wa Mataifa.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Sanjari na hili, Serikali imeunda maeneo mapya ya utawala kwa kuanzisha
mikoa mipya minne ambayo ni Katavi, Geita, Simiyu na Njombe ambapo
kutakuwepo na Halmashauri mpya 19. Katika kukabiliana na mabadiliko haya
Ofisi ililazimika kuwapanga na kuwahamisha wakaguzi 29 kwenda kwenye
mikoa hiyo mipya kuanzia mwezi Novemba, 2013 ikiwa ni wastani wa wakaguzi
7 kwa kila mkoa mpya. Kuanzishwa kwa Mikoa hiyo minne imepelekea ofisi za
wakaguliwa kuongezeka kutoka Mikoa 21 iliyokuwepo awali hadi kufikia 25
sasa na Halmashauri kuongezeka kutoka 133 za awali mpaka 152 za sasa.
Ukaguzi kwenye ofisi zetu za mikoa umepangwa kufanyika kupitia timu za
ukaguzi. Timu hizi za ukaguzi zinapaswa kuwa nne kwa kila mkoa kila moja
ikiwa na wakaguzi angalau watano (5) ili Halmashauri zetu na ofisi za Tawala za
Mikoa na Manispaa ziweze kukaguliwa kwa ufanisi na kikamilifu. Lengo la kuwa
na timu hizi za ukaguzi halijaweza kutimia kwa sababu ya kuwa na uhaba
mkubwa wa wakaguzi wa ngazi zote, hivyo kuathiri kwa njia moja au nyingine
ukaguzi wa Serikali za Mitaa. Kimahesabu ili kufanikisha ukaguzi wa
Halmashauri zetu kwa viwango vinavyokubalika ofisi inahitaji si chini ya
wakaguzi 500 kwa ajili ya ukaguzi wa Serikali za Mitaa na Tawala za Mikoa
ikilinganishwa na wakaguzi 278 waliopo hivi sasa.
Kwa mantiki hiyo ili kutokukwamisha utendaji wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi
ninaomba Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma iruhusu angalau
ajira ya Wakaguzi Daraja la II wapya 100 ambao barua ya maombi haya
tumekwisha wasilisha katika Ofisi yako. Wakaguzi hawa wataziba mapengo
katika maeneo mengi ya ukaguzi ambayo hayafikiwi na wakaguzi kutokana na
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uhaba huo. Vile vile tumewasilisha kwako ombi maalum la kibali cha ajira ya
Muda ya wakaguzi Waandamizi kutoka taasisi Binafsi wapatao 30. Madhumuni
ya Wakaguzi hawa Waandamizi ni kujenga uwezo wa wakaguzi wa Umma wa
ndani katika kubadilishana uzoefu na mbinu za kisasa za kikaguzi zinazotumika
kimataifa.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Utaratibu wa ajira uliopo hivi sasa ofisini wa kuajiri watumishi wakaguzi katika
ngazi ya chini kabisa ya kada hii ambapo ni kuajiri vijana waliomaliza vyuo vikuu
ina matatizo mengi kwa ofisi. Kwanza inachukuwa muda mwingi na gharama
kubwa ya kuwajengea uwezo na kuwageuza waajiriwa hawa wapya wawe
wakaguzi kweli kweli. Pili ofisi ina mahitaji ya watumishi walio na elimu na ujuzi
kwenye nyanja mbalimbali za ukaguzi kama ‘IT audit’; ‘Environment audit’n.k.
Katika ukaguzi wa Umoja wa Mataifa wanahitajika wakaguzi walio na uwezo wa
kuelewa fika viwango vya uhasibu/ ukaguzi vya kimataifa, ujuzi wa kutumia
teknolojia ya kisasa kwenye ukaguzi na uwezo wa kutayarisha ripoti za ukaguzi
za kueleweka kwenye lugha ya Kingereza. Mara nyingi watumishi wa aina hiyo
siyo rahisi kupatikana katika ofisi yetu, hivyo kuna umuhimu wa kulegeza
masharti ya ajira ili pale panapo lazimu watumishi wa aina hiyo waajiriwe moja
kwa moja kutoka kwenye soko huria la ajira.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Katika kuboresha mazingira ya kufanya kazi na kupunguza suala la Ofisi yetu
kutegemea Ofisi za Wakaguliwa, jitihada za kila aina zinafanyika za kujenga,
kununua na kupangisha majengo kwa ajili ya Ofisi zetu kwa kutumia fedha za
maendeleo za Bajeti toka Serikalini na fedha za Mradi ya Maendeleo ya Ofisi
iliyotolewa na Serikali ya Sweden. Mpaka sasa Ofisi imeweza kujenga Ofisi
zake binafsi katika mikoa ya Manyara, Shinyanga, Singida, Mbeya, Lindi,
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Kilimanjaro na Morogoro. Aidha, Ofisi ilinunua jengo na kulifanyia ukarabati na
kuligeuza kuwa Ofisi mkoani Arusha.
Hivi sasa Ujenzi wa majengo ya Ofisi unaendelea katika mikoa ya Rukwa,
Dodoma, Mara na Iringa. Sanjari na hilo, Ofisi imeweza kuingia mikataba ya
kupanga katika majengo ya baadhi ya Taasisi za Umma na binafsi ambazo ni
NSSF kwa Ofisi yetu ya Mkoa wa Mwanza, Njombe na Tabora na Kampuni
binafsi kwenye mikoa wa Iringa na Geita. Ofisi pia inatarajia kupanga jengo la
NHC lililopo Mtaa wa Samora Dar es Salaam ili wakaguzi walioko Wizarani kwa
Wakaguliwa waweze kuhamia katika jengo hilo na hivyo kuongeza uhuru
(independence) ya wakaguzi hawa.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Kwa mara nyingine tena naomba kukumbusha kuhusu kuboreshwa kwa
masilahi ya watumishi wa Ofisi ya taifa ya Ukaguzi. Utakumbuka kuwa mnamo
mwezi Aprili 2012, Ofisi yako ilikubali kubadilisha Ngazi za mishahara ya Ofisi
ya Taifa ya Ukaguzi kutoka TGS kuwa SAI. Tunashukuru kwa hatua hiyo lakini
tunaomba mishahara ya watumishi iboreshwe ili kuwapa ari zaidi ya kazi. Pili,
naomba kukumbusha ombi lingine lililofikishwa ofisini kwako la kuwalegezea
masharti Wakaguzi wa Hesabu Wasaidizi thelathini na nane (38) ambao wana
uzoefu mkubwa wa kazi ya kikaguzi wa miaka mingi na wanaofanya kazi zao
vizuri ili waweze kupandishwa cheo kuwa Wakaguzi Daraja la II. Kwa mujibu
wa Muundo uliopo wakibahatika kulegezewa mashari ya Muundo Wakaguzi
hawa Wasaidizi mwisho wao wa kupanda ngazi utakuwa cheo cha Mkaguzi
Daraja la I - SAI E – (TGS.E). Ombi hili limeletwa kwako kwa sababu itakuwa ni
vigumu kwa watumishi hawa kupata sifa ya CPA itakayowawezesha kupanda
cheo kuwa Wakaguzi Waandamizi ikichukuliwa maanani umri uliosogea wa
watumishi hawa.
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Mheshimiwa Mgeni Rasmi
Ofisi inayo mipango ya makusudi ya kuwaendeleza watumishi katika taaluma
mbalimbali kwani kama unavyoelewa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi sasa hivi ina
watumishi wa kada mbalimbali tofauti na kada ya Uhasibu na Ukaguzi kama
ilivyozoeleka huko nyuma. Sasa hivi ofisi imeajiri wakaguzi, Wahandisi,
Wachumi, Wanasheria, Watakwimu, Wasanifu wa Majengo n.k. Watumishi
hawa wanapatiwa mafunzo ndani na nje ya nchi kulingana na mahitaji ya Ofisi.
Ofisi pia inashirikiana na Ofisi za Taifa za Ukaguzi za nchi nyingine katika
kubadilishana utaalamu na uzoefu katika nyanja za ukaguzi ili kwenda
sambamba na mageuzi mengi yanayotokea kwenye fani hii ya ukaguzi.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Ofisi inapenda kuishukuru sana Serikali na wananchi wa Tanzania kwa kuwa
wasikivu na kutekeleza mapendekezo mengi yanayotolewa kutokana na kaguzi
nyingi zinazofanywa na ofisi hii. Tunaipongeza Serikali na Bunge letu tukufu
kuona umuhimu wa kuangalia upya mfumo wa utayarishaji wa bajeti ya taifa
ambapo kuanzia mwaka huu wa fedha 2013/2014 Serikali imekuwa na bajeti
iliyokuwa imeidhinishwa na Bunge ilipofika tarehe 1/7/2013 kinyume na
ilivyokuwa huko nyuma. Tunaiomba na kuishauri Serikali na Bunge liangalie
upya vyanzo vya mapato ya Serikali na matumizi ya fedha zinazopatikana kwa
kuwa ni dhahiri kuwa hali ya fedha ya Serikali si nzuri kabisa. Je kama Serikali
tumeoanisha vyanzo vyote vya mapato ya Serikali? Je kama Serikali matumizi
yetu yakoje ikilinganishwa na bajeti zilizoidhinishwa? Tufanye nini ili kuweko na
uwiano mzuri zaidi baina ya makusanyo na matumizi wa fedha za serikali? Hii
ni changamoto yetu sote, hivyo tuna wajibu wa kulitafakari tatizo hili na
kulitafutia ufumbuzi wa kudumu.
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Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Ni kweli ofisi imepiga hatua kubwa na za kujivunia za uboreshaji wa shughuli za
ukaguzi ingawaje bado ofisi inakabiliwa na changamoto nyingi. Naomba
nichukue fursa hii kukuelezea baadhi ya changamoto ambazo bado Ofisi
inakabiliana nazo, kama ifuatavyo:• Mgao mdogo wa fedha ambao hautoshelezi mahitaji ya Ofisi ikiwemo
ujenzi wa Ofisi na kupata vitendea kazi vya kutosha.
• Idadi ya Rasilimaliwatu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na ongezeko la
majukumu ya Ofisi kwa kuzingatia ongezeko la Mikoa, Halmashauri na
Wilaya mpya pamoja na ukaguzi wa Umoja wa Mataifa (UN).
• Maslahi na hasa mishahara midogo kwa wafanyakazi hivyo kupunguza ari
ya utendaji wa kazi zao.
• Baada ya ungunduzi wa rasilimali adimu ya gesi na hapo baadaye mafuta,
ofisi na nchi kwa ujumla wake inayo wajibu wa kuanza kutayarisha
wataalam mbalimbali watakaohusika na fani hii ikiwepo wakaguzi wenye
utaalam na ujuzi wa kukagua shughuli zote zitakazoambatana na
uzalishaji wa rasilimali hii katika kuipatia Serikali mapato stahiki.
• Ujenzi wa kituo cha mafunzo cha Gezaulole na ujenzi wa ofisi za mikoa
nchi nzima.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Kabla sijamaliza hotuba yangu, inanipasa kukushukuru na kukupongeza sana
kwa kazi nzuri uliyoifanya ulipoongoza ujumbe wa Tanzania kwenye maonyesho
ya wiki ya Utumishi Afrika yaliyofanyika Accra Ghana Juni, 2013. Katika
maonyesho hayo yanayofanywa chini ya Umoja wa Afrika (AU), Ofisi ya Taifa ya
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Ukaguzi aliibuka mshindi na kutunukiwa ushindi wa Taasisi inayosimamia vizuri
(Best Managed Organization) ambapo ilizawadiwa zawadi mbalimbali. Ushindi
huo uliiletea heshima kubwa ofisi yetu na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla.
Hivyo tunakushukuru sana wewe na Serikali kutupa fursa ya kushiriki kwenye
maonyesho yako.
Mheshimiwa Mgeni Rasmi,
Baada ya kusema hayo machache naomba nirudie kukukaribisha tena kwenye
mkutano wetu na kukushukuru kwa kukubali kuwa Mgeni wetu Rasmi. Mimi
binafsi kwa heshima na taadhima nikuombe sasa utufungulie mkutano wetu wa
pili wa Baraza la Wafanyakazi kwa mwaka 2013/2014.
Aksante kwa kunisikiliza.
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