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Kila Mzanzibari anawajibu wa kupambana na 

Rushwa na Uhujumu wa Uchumi.Kwa mujibu 

wa katiba ya Zanzibar Ibara ya 23(1), (2), na (3). 

…”kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii kati-

ba na sheria za Zanzibar –Ibara(1)…”kila mtu 

ana wajibu wa kulinda maliasili ya Zanzibar, ma-

li ya nchi na mali yote inayomilikiwa kwa pamo-

ja na wananchi, na pia kuiheshimu mali ya mtu 

mwengine-Ibara 23(2)…”Watu wote watatakiwa 

na sheria kulinda vizuri mali ya Zanzibar na kwa 

pamoja kupiga vita aina zote za uharibifu na 

ubadhilifu na kuendesha uchumi wa Zanzibar 

kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa 

hali ya baadae ya Taifa lao-Ibara 23(3). 

  

 Vile vile sheria ya kuzuia Rushwa na 

Uhujumu wa Uchumi katika vifungu 36-59 

vinatamka bayana kuwa ni kosa kwa mujibu wa 

sheria kutoa na kupokea Rushwa na Uhujumu 

wa Uchumi. Hivyo wananchi wanalazimika 

kufanya yafuatayo ili kupambana na Rushwa na 

Uhujumu wa Uchumi:- 

1. Wawe mstari wa mbele katika kutekeleza yafu-

atayo: 

Kutoshawishi kutoa au kupokea Rushwa ili kupata au 

kutoa huduma kwa  jamii. Kuchukia na kukemea 

Rushwa na Uhujumu wa Uchumi kila vinapojitokeza. 

Kuielimisha jamii kwa ujumla juu ya Rushwa na na 

Uhujumu wa Uchumi na hasa madhara yake, haki na 

wajibu wao kwa njia ya nyimbo, ngonjera, mashairi, 

maigizo na sanaa mbali mbali. Kuelimisha jamii faida 

za kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi. 

Kuelimisha jamii juu ya kujifunza kwa bidii na 

kuwajibika ipasavyo kwa muda unaostahiki kwani 

uzembe huzaa vishawishi vya Rushwa na Uhujumu wa 

Uchumi. Kutoa ushirikiano wa dhati kwa Mamlaka 

husika na vyombo vyengine pindi unapohitajika. 

Kwamfano kutoa taarifa kuhusu vitendo vya Rushwa 

na Uhujumu wa Uchumi vinavyotendeka katika jamii. 

 

2. Wawe jasiri kwa:- 

 Kukemea vitendo vya Rushwa pamoja na 

Uhujumu Uchumi na kuwafichua wale wote 

wanaoshiriki katika kufanya vitendo hivyo. 

Kufichua mianya inayotumiwa na wala Rushwa  

 

3. Wawe wazalendo kwa:- 

 Kufuata sheria,kanuni na taratibu za serikali. 

Kutoshawishi, kutoa au kupokea Rushwa ili kupata au 

kutoa huduma kwa wanajamii. Kutoa taarifa za 

ukiukwaji wa maadili kwenye kamati ya maadili ya 

mtumishi husika. 
Kwa maelezo Zaidi wasiliana na: 

Mkurugenzi mkuu 

Mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu wa 

uchumu 

S.L.P. 3650,  Victoria Garden, 

Mnazimmoja, Zanzibar. 

Tel: 024 2231466. 



UTANGULIZI 

 Mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu  

wa uchumi yanamgusa  kila mwananchi bila ya 

kujali umri, rika, elimu, jinsia wala wadhifa wa 

mtu. Rushwa na Uhujumu wa Uchumi vimekua ni 

vikwazo moja kwa moja au vyenginevyo kwa 

Wazanzibari katika harakati za kujiletea maendeleo 

yao. 

 Mapambano dhidi ya Rushwa na Uhujumu 

wa Uchumi sio jukumu la serikali pekee bali ni la 

Wazanzibari wote.Wanajamii wasiwe na mtazamo 

kuwa Rushwa pamoja na Uhujumu wa Uchumi ni 

sehemu ya utamaduni na mambo yanayokubalika 

badala yake kuviona kuwa ni makosa yasiyotakiwa 

kuvumiliwa kwa namna yoyote kutokana na athari 

zake katika jamii. 

MAANA YA RUSHWA NA UHUJUMU 

WA UCHUMI 

Rushwa ni neno pana ambalo linaweza kutasiriwa 

katika mitazamo tofauti, miongoni mwa mitazamo 

hiyo ni:- 

KAMUSI YA KISWAHILI SANIFU (2004)

Imetafsiri Rushwa ni fedha au kitu cha thamani 

kinachotolewa au kupewa mtu mwenye madaraka 

ya jambo fulani ili mtoaji apatiwe upendeleo. Pia 

Rushwa ni matumizi mabaya ya madaraka kwa 

manufaa binafsi. 

SABABU ZA KUWEPO KWA RUSHWA NA 
UHUJUMU WA UCHUMI 
 

Miongoni mwa sababu mbali mbali zinazochangia 

kuwepo kwa Rushwa na Uhujumu wa Uchumi ni:- 

Ukosefu wa uwazi na uwajibikaji katika utendaji 

kwa baadhi ya watendaji. 

Elimu ndogo kwa wananchi juu ya haki na wajibu 

wao wa kupata huduma mbali mbali. 

Utawala wa mtu mmoja (udikteta). 

Watu wasiowaadilifu kuchaguliwa au kuteuliwa 

kushika nyadhifa za juu na hivyo kusababisha ku-

kosekana kwa uongozi bora. 

Urasimu katika kutoa huduma mbali mbali. 

Kupanda kwa gharama za maisha na ajira zisizo na 

uhakika. 

Ukosefu wa vitendea kazi. 

Mishahara midogo kwa wafanyakazi wa serikali na 

taasisi nyengine. 

Tamaa ya kupindukia. 

Mmong’onyoko wa maadili katika jamii. 

 

UMUHIMU WA KUPAMBANA NA RUSH-

WA NA UHUJUMU WA UCHUMI 

Baadhi ya faida zinazopatikana katika mapambano 

dhidi ya Rushwa na Uhujumu Uchumi ni:- 

 Kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji katika 

utoaji wa huduma. 

 Kuongezeka kwa pato la Taifa. 

 Kupatikana kwa huduma za kijamii ipasavyo. 

 Kuwepo kwa utawala bora. 

 Kuwa na jamii adilifu. 

 Kuimarika kwa demokrasia nchini. 

ATHARI ZA RUSHWA NA UHUJUMU 
WA UCHUMI 
 

 Rushwa na Uhujumu wa Uchumi husab-

abisha madhara mengi katika jamii ambayo 

huathiri Nyanja zote kiuchumi, kijamii, kiutaduni 

na kisiasa. Baadhi ya athari hizo ni :- 

Kushuka kwa pato la Taifa. 

Wananchi kukosa imani na serikali yao. 

Huleta matabaka ya walionacho na wasionacho. 

Husababisha wananchi kukosa au kununua haki 

zao. 

Husababisha vifo. 

Husababisha kuongezeka kwa maambukizi ya 

virusi vya UKIMWI. 

Huathiri misingi ya utawala bora, demokrasia na 

utawala wa sheria. 

Husababisha mgawanyo mbaya wa rasilimali za 

Taifa. 

Huongeza maovu katika jamii. 
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