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KATIBA YA CHAMA CHA USHIRIKA WA WAHITIMU WAJASIRIAMALI WA  

CHUO KIKUU CHA SOKOINE CHA KILIMO (SUGECO) 

 

 

1.0 SEHEMU YA KWANZA: UTAMBULISHO 

 

1.1       JINA  

 

Jina la Chama litakuwa: 

 

SOKOINE UNIVERSITY GRADUATE ENTREPRENEURS 

COOPERATIVE   SOCIETY (SUGECO) 

 

1.2 ANWANI YA CHAMA:  

SUGECO 

S.L.P. 3223 

Chuo Kikuu,  

Morogoro, Tanzania. 

 

1.3 TAREHE YA KUANDIKISHWA: 8 Julai 2011. 

1.4 NAMBA YA KUANDIKISHWA: MGR.620 

1.5 IDADI YA WANACHAMA WAANZILISHI: 40 

1.6 ENEO LA SHUGHULI ZA CHAMA LITAKUWA: Popote pale Tanzania 

patakapokua na miradi ya wanachama inayokubalika. 

 

1.7 MAKAO MAKUU YA CHAMA YATAKUWA MOROGORO MJINI. 

 

1.8   MFUNGAMANO WA WANACHAMA WANAFUNZI, WANAFANYAKAZI 

NA WAHITIMU WA SUA. 

 

2.0 SEHEMU YA PILI: 

 MADHUMUNI 

 

2.1  Madhumuni ya Chama hiki yatakuwa kama ifuatavyo:- 

i. Kuunda chombo kitakacholeta pamoja watu wenye fikra zinazoshabihiana chuoni (SUA) 

na wale wa nje ya chuo (SUA) ili kuwezesha uendelezaji wa sekta binafsi.  

ii. Kubadilisha na kujenga fikra za wanafunzi na wahitimu kuelekea kumiliki biashara na 

kujiajiri. 

iii. Kuwezesha maendeleo ya fikra za kijasiriamali miongoni mwa wanafunzi na wahitimu 

wa SUA 
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iv. Kuchochea na kuwezesha wanafunzi na wahitimu wa SUA kuanzisha biashara kwa 

kufikiri pamoja na kushirikiana na mashirika na wafanyabiashara mbalimbali. 

v. Kuongoza na kuwezesha upatikanaji wa huduma za kibiashara na mafunzo ya 

ujasiriamali.  

vi. Kuwezesha upatikanaji wa rasilimali zinazohitajika katika biashara changa na zinazoanza 

kama vile mitaji, teknolojia, ardhi na rasilimali watu. 

.SEHEMU YA TATU:              UANACHAMA 

 

Mtu yeyote anaweza kuwa mwanachama akiwa na sifa zifuatazo 

(i) Awe na umri usiopungua miaka 18.Mtu yeyote mwenye umri usiopungua miaka 15 

anaweza kuwa mwanachama isipokuwa hataruhusiwa kugombea ungozi mpaka 

atakapotimiza umri wa miaka 18. 

(ii) Awe na akili timamu, 

(iii) Awe mkazi au mfanyakazi katika eneo la shughuli za chama na anakubali kufuata 

masharti haya . 

(iv) Awe anashiriki kikamilifu katika shughuli zote za chama, 

 

Wanachama watatatokana na  

(i) Wale waliohudhuria mkutano wa mwanzo wa kuomba kuandikishwa na ambao 

watatimiza masharti ya uanachama 

(ii) Wale wote watakaojiunga na chama na kukubaliwa na bodi ya chama na kupokelewa na 

kuthibitishwa na mkutano mkuu. 

 

 Kukubaliwa uanachama 

i. Mtu anayetaka kuwa mwanachama atapeleka maombi kwenye Bodi ya chama  

  kwa maandishi, Bodi inaweza kukubali au kukataa maombi hayo. 

ii. Mwombaji akikubaliwa kujiunga na chama atalipa kiingilio na  hisa  

kulingana na viwango vitakavyopitishwa na Mkutano Mkuu na atatia saini katika daftari 

ya wanachama.  Hii ni pamoja na wanachama walioacha na baadaye wakaamua kujiunga 

tena na chama hiki. 

iii. Shirika au mtu atakayejiunga na Chama hiki awe wa kuaminika na kufahamika  

na wanachama wa SUGECO. Anatakiwa kupata baraka za wanachama watatu washiriki 

hai wa SUGECO. 

iv. Chama kitaweka kumbukumbu ya wanachama yenye maelezo muhimu ya  

mwanachama. 

Mwanachama atamteua mrithi wake ambaye atakuwa na haki ya kulipwa hisa na faida zote za 

chama .Mrithi yeyote hatakuwa mwanachama moja kwa moja isipokuwa baada ya kutuma 

maombi na kukubaliwa na chama .Mwanachama atakuwa na haki ya kubadilisha jina la 

mrithi.Kila uteuzi wa mrithi utaandikwa katika daftari ya mwanachama na utatiwa saini na 

mwanachama mbele ya wajumbe wawili wa bodi kama mashahidi. 
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Uanachama utakuwa 

(a) Wanachama wa kudumu 

i. Wahitimu wa SUA wanaopenda kujiunga na SUGECO kuendeleza ushirika na kutumia 

huduma zake. 

ii. Wanafunzi wote wa SUA au vyuo vingine waliosajiliwa kujihusisha na mpango wa 

ujasiriamali wa SUGECO na kukubali na kutimiza masharti ya ushirika 

iii. Wafanyakazi wa idara ya uchumi kilimo na biashara iliyowezesha uanzishwaji wa 

SUGECO 

Wanachama wa kudumu ndiyo watakuwa wamiliki wa chama kwa mujibu wa masharti haya 

( b)     Wanachama wa mkataba 

 Ambao wataingia kwenye chama kwa kusaini mkataba maalumu wa kuwepo kwenye chama 

ambao ni 

i. Sokoine University of Agriculture (itatakiwa kuwekeza 20% ya miradi ya SUGECO 

itakayojihusisha nayo). 

ii. Washirika wa SUA - Vyuo vikuu, asasi na taasisi zinazoshirikiana na SUA zenye nia ya 

kuendeleza SUGECO katika kutafiti, kufundisha na uwekezaji. 

iii. Watu binafsi/mashirika binafsi/makampuni baada ya kuuridhisha mkutano mkuu wa 

SUGECO juu ya malengo yao ya kujiunga. 

iv. Wizara mbalimbali, serikali za mitaa, asasi zisizo za Kiserikali, na Mashirika ya  

Umma 

v. Wanachama tarijali  

Kwa mwanachama tarajali awe na makazi ya kuaminika, biashara  Inayoaminika au mchanganuo 

hai wa biashara na ni lazima awe na wadhamini watatu ambao ni wanachama hai. 

Bodi ikiridhishwa na malengo ya mwanachama tarajali na mchanganuo wa biashara inaweza 

kumpa uanachama kwa kupitia kikao na makubaliano maalumu hata kama alikosa sehemu ya 

vigezo kwenye kipengele (ii a). 

 

KUSIMAMISHWA AU KUACHISHWA UANACHAMA 

3.1  Uanachama utakoma kwa : 

i. Kufariki 

Mwanachama wa kudumu anapofariki, uanachama wake utakoma, lakini hisa zake 

atapewa mrithi wake halali ambaye atakuwa na hiyari ya kuendeleza uanachama kwa 

kwa mujibu wa masharti haya. 

ii. Kichaa kilichothibitishwa na daktari 

iii. Kujiuzulu baada ya kutoa taarifa ya maandishi miezi mitatu kabla , mwanachama wa 

kudumu anaweza kujitoa mwenyewe kwenye chama kwa sababu atakazoona zinafaa.Kwa 

kujitoa mwenyewe atakuwa amejifuta kwenye uanachama  wa kudumu au mkataba na 

kurudishiwa hisa zake zote na kila kila kitu alichokuwa anapata kitakoma siku hiyo hiyo. 

iv. Kukataliwa uanachama na theluthi mbili (⅔) ya wanachama waliohudhuria  katika 

Mkutano Mkuu baada ya kupewa nafasi ya kujitetea baada ya kufanya makosa ambayo 

yanamlazimu kukataliwa uanachama. 
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v. Kufanya kitendo chochote ambacho Wajumbe wa Bodi wataridhika kuwa ni cha 

kutokuwa mwaminifu au ambacho ni kinyume na madhumuni ya Vyama vya Ushirika na 

ambacho kinavuruga malengo ya chama.  

vi. Mwanachama anaweza kusimamishwa uanachama kutokana na sababu zilizotajwa katika 

kanuni ya 26 (¡) ya vyama vya ushirika ya mwaka 2004.  

vii. Kutoshiriki katika shughuli za chama kwa muda wa mwaka mzima bila taarifa ya  

maandishi iliyothibitishwa na bodi. 

viii. Kutenda kosa lolote ambalo limetajwa katika sheria na kanuni za vyama vya ushirika. 

ix. Mwanachama ambaye uanachama wake umekoma hatarudishiwa kiingilio alichotoa.  

Iwapo hadaiwi na chama atarudishiwa hisa zake zote baada ya miezi mitatu kupita tangu 

siku uanachama ulipokoma 

x. Kufilisika kwa taasisi au kampuni  

 

3.2 Kurejeshewa uanachama 

Mtu aliyeacha au kufukuzwa uanachama anaweza kujiunga tena kwa mujibu wa masharti 

na kanuni za ushirika. 

 

HAKI NA WAJIBU WA MWANACHAMA 

3.3 Mwanachama yeyote atakuwa na haki na wajibu kama ifuatavyo:- 

 A: HAKI 

(i) Kushiriki katika shughuli zote za chama kwa kufuata sheria na taratibu 

zilizowekwa. 

(ii) Kuhudhuria na kutoa maoni yake katika Mikutano ya chama. 

(iii) Kuchaguliwa kuwa mjumbe/kiongozi na kuchagua wajumbe/viongozi wa chama. 

(iv) Kuweka na kutoa  hisa zake kwa kufuata kanuni za chama. 

(v) Kupatiwa mkopo ya miradi kwa ajili ya kuongeza tija na maendeleo yake binafsi 

na kijamii. 

(vi) Kusikilizwa na kukata rufaa. 

(vii) Kupata taarifa juu ya: masharti, mizania, mihtasari ya Mikutano Mikuu na 

nyaraka za Mrajis wakati wa saa za kazi. 

(viii) Kila mwanachama atamteua mrithi wake ambaye atakuwa na haki ya kulipwa  

hisa na faida zozote za chama endapo Mwanachama atafariki. 

(ix) Mwanachama atakuwa na haki ya kubadilisha jina la mrithi na kila uteuzi 

utaandikwa katika kumbukumbu za wanachama na mwanachama anayehusika 

atatia saini. 

 

 B: WAJIBU 

(i) Kubeba dhamana iwapo janga litatokea kwenye chama. 

(ii) Kufuata. Masharti, maadili ya uongozi, sheria na kanuni mbalimbali zilizowekwa 

na chama. 

(iii) Kulipa kiingilio, kununua hisa na kulipa michango yote ya chama. 

(iv) Kuwa na angalau kiwango cha chini  hisa kwa mujibu wa  masharti haya. 



 5 

(v) Kulipa madeni anayodaiwa na chama. 

(vi) Kuhudhuria mikutano ya chama . 

(vii) Kuomba kuitisha Mkutano Mkuu kwa mujibu wa kifungu cha 61(5) (a) ya Sheria 

ya Vyama vya Ushirika No. 20 ya mwaka 2003. 

(viii) Kutimiza maamuzi ya mkutano Mkuu. 

(ix) Kulinda na kutunza sifa nzuri ya chama. 

 

4.0  SEHEMU YA NNE: HISA, MTAJI NA RASILIMALI 

 

4.1 HISA ZA CHAMA 

i. Kila hisa moja itakuwa na thamani kama itakavyopendekezwa na Mkutano Mkuu. 

Malipo ya hisa yanaweza kulipwa kwa awamu ilimradi kiasi hicho kikamilike kwa 

wakati.  Pia viwango vya viiingilio vitawekwa na Mkutano Mkuu. 

 

ii. Hakuna mwanachama atakayeruhusiwa kuwa na hisa zaidi ya moja ya tano (1/5) ya hisa 

zote za chama. 

 

iii. Kwa mujibu wa kifungu cha 3(h) cha masharti haya, mwanachama anayetaka kuchukua 

hisa zake zote, atatakiwa kutoa taarifa ya maandishi ya siku 90.  Mwanachama aliye na 

mkopo hataruhusiwa kupunguza hisa na amana zake chini ya thamani ya madeni 

anayodaiwa na chama.   

 

iv. Mwanachama atakayekuwa na hisa moja tu au atakayepunguza hisa zake hadi kufikia 

hisa moja na iwapo hataongeza kiasi hicho kwa muda wa miaka miwili, anaweza 

kuondolewa kwenye chama.  Kabla ya uongozi wa chama kuchukua hatua hiyo, itabidi 

kwanza kumpa mwanachama huyo taarifa ya siku sitini (60) kwa maandishi kwa kutumia 

anuani yake inayofahamika kwenye chama. 

 

4.2  KUDAIWA KWA CHAMA NA MWANACHAMA 

i. Dhima ya mwanachama kwa ajili ya madeni ya chama haitazidi kiwango  cha hisa zake 

kwenye chama. 

ii. Chama hiki kinaweza kukopa, baada ya kupata idhini ya Mrajis wa Vyama vya Ushirika. 

iii. Kiasi zaidi kinaweza kukopwa baada ya kupata uamuzi wa robo tatu (¾) ya wajumbe wa 

Bodi, lakini kiasi kitakachokopwa kisizidi nusu ya rasilimali ya chama. 

 

4.3  Fedha (rasilimali) za Chama zitatokana na: 

i. Hisa za wanachama 

ii. Viingilio, michango maalum, ruzuku na misaada. 

iii. Ziada halisi 

iv. Malimbikizo mengine 

v. Mikopo kutoka mabenki na taasisi nyingine 

vi. Ruzuku na ada za huduma mbalimbali  
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4.4  Mtaji wa chama utatokana na:- 

a. Hisa za wanachama 

b. Ziada halisi 

c. Akiba ya lazima na malimbikizo mengine 

d. Michango maalum, ruzuku, viingilio na misaada 

 

5.0                  SEHEMU YA TANO,   MGAO WA ZIADA, 

(i) Ziada itakayopatikana katika shughuli za chama itagawanywa  kama ifuatavyo  

(ii) Ziada isiyozidi 15 % itawekwa kukombolea hisa, lakini kiasi hicho kisizidi 10% ya hisa 

zote. 

(iii)Ziada isiyopungua 20% itawekwa katika fungu la akiba ya lazima kwa ajili ya 

kukiendeleza chama. 

(iv) Ziada isiyopungua 10 % itawekwa kwa ajili ya mfuko wa elimu. 

 

Ziada iliyobaki inaweza kugawanywa kwa kadri ya uamuzi wa mkutano mkuu kwa shughuli 

zifuatazo 

(i) Kwa ajili ya kulipia faida ya juu ya hisa. 

(ii) Gawio la ziada kwa wanachama 

(iii) Zawadi kwa bodi na watumishi wa kujitolea 

(iv) Kuchangia mfuko wa maendeleo 

(v) Mambo mengine kama itakavyoamuriwa na mkutano mkuu kwa kuzingatia 

kifungu cha 79 cha sheria ya vyama vya ushirika ya mwaka 2003. 

Ziada itagawanywa tu baada ya vitabu kufungwa kila  mwaka na utengenezaji wa akiba 

ya lazima kufanyika na kuomba kibali kwa Mrajis wa  vyama vya ushirika . 

Fedha za chama zitatumika tu kwa madhumuni yaliotajwa kwenye  masharti haya. 

 

6.0 SEHEMU YA SITA 

 

6.1 UONGOZI NA USIMAMIZI 

 

6.2 MKUTANO MKUU WA MWAKA 

a. Mkutano Mkuu wa mwaka wa chama utafanyika mara baada ya kufunga mwaka wa 

chama na isizidi miezi tisa (9) baada ya kufuga mwaka uliotangulia na utafanyika  ndani 

ya mwezi wa sita (6) kila mwaka  

b. Mambo yafuatayo lazima yajadiliwe katika Mkutano Mkuu wa mwaka:- 

i. Kuthibitisha kuwa idadi ipasayo ya mahudhurio imetimia kabla ya kuanza mkutano. 

ii. Kusoma na kuthibitisha mambo ya Mkutano Mkuu uliopita na yatokanayo. 

iii. Taarifa za:- 

a. Mwenyekiti wa bodi 

b. Meneja 

c. Kamati zake 
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iv. Kujadili taarifa ya Ukaguzi ya Mrajis na kukubali au kukataa taarifa ya mwaka ya 

mahesabu na mizania. 

v. Namna ya kugawana ziada kwa kuzingatia masharti ya chama, Kanuni na Sheria ya 

Vyama vya Ushirika ya mwaka 2003. 

vi. Kuthibitisha makisio ya mapato na matumizi mwaka unaofuata 

vii. Kuzungumzia mambo mengine yanayohusu maendeleo ya chama kwa ujumla na kutoa 

maelekezo ya utekelezaji kwa wajumbe wa Bodi. 

viii. Kufikiria kiwango cha honoraria kwa ajili ya wajumbe wa Bodi na watumishi wengine 

kadri inavyoenekana inafaa. 

ix. Kujadili na kuweka ukomo wa madeni kwa mwaka unafuata. 

x. Kuweka idadi ya hisa na thamani ya hisa moja. 

xi. Kuteua mkaguzi wa nje kwa kwa ajili ya ukaguzi wa mwaka unaofuata. 

xii. Kuidhinisha mpango mkakati na mpango wa biashara wa chama na programu za 

utekeleziji. 

xiii. Kuweka kiwango cha michango. 

 

6.3  MIKUTANO MIKUU YA KAWAIDA 

a. Kutakuwapo na Mikutano Mikuu ya kawaida angalau mara moja kwa mwaka ambayo 

itafanyika wakati wowote katika mwaka wa fedha wa chama. 

b. Mambo yafuatayo yatajadiliwa katika Mkutano Mkuu wa kawaida: 

(i) Kuthibitisha kuwa idadi ipasayo ya mahudhurio imetimia kabla ya kuanza 

mkutano. 

(ii) Kuthibitisha muhtasari wa mkutano uliopita na yatokanayo. 

(iii) Kupokea na kujadili taarifa za maendeleo ya utekelezaji kutoka kwa Wajumbe wa 

Bodi na Kamati zake. 

(iv) Kuidhinisha ununuzi au uuzaji wa mali ya chama yenye thamani inayozidi 

shilingi milioni moja (1,000,000/=) 

(v) Kuthibitisha kuingizwa na kufukuzwa kwa wanachama. 

(vi) Kuchagua, kuwasimamisha au kuwafukuza Wajumbe wa Bodi. 

(vii) Kuchagua wajumbe wa kukiwakilisha chama katika Vyama na Taasisi nyingine 

zinazohusika na maendeleo ya chama. 

(viii) Kuzungumzia mambo yote yanayohusu maendeleo ya chama kwa jumla na kutoa 

maelekezo ya utekelezaji wa Bodi. Hata hivyo wanachama waliohudhuria 

mkutano wowote wanaweza kuamua kubadilishwa kwa muda mambo 

yatakayozungumzwa kwa kura ya theluthi mbili (⅔) ya wajumbe. 

(ix) Kubadili au kufanya marekebisho yoyote katika masharti haya kama ilivyo 

kwenye sheria ya Vyama vya Ushirika Na. 20 ya mwaka 2003 kifungu cha 46. 

 

6.4 MKUTANO MKUU MAALUM 

a. Mkutano Mkuu Maalum utafanyika wakati wowote iwapo utaitishwa na Mrajis 

wa Vyama vya Ushirika au mtu aliyeruhusiwa na Mrajis au kwa maombi ya 

maandishi ya wanachama wasiopungua theluthi moja (⅓). 
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b. Bodi inaweza kuitisha Mkutano Mkuu Maalum kujadili jambo la dharura. 

c. Mkutano Mkuu Maalum ulioombwa na wanachama wasiopungua theluthi moja 

(1/3), maombi ni lazima yataje sababu za kutaka mkutano huo ufanyike na 

waombaji lazima waweke saini zao au alama ya dole gumba  na wapeleke 

maombi hayo kwa mwenyekiti wa bodi na kwa Afisa Ushirika wa wilaya, Mrajis 

msaidizi wa Mkoa na Mrajis, Mkutano utakaoitishwa na wanachama utakuwa na 

na ajenda mojas tu. 

 

6.5      KUITISHA MKUTANO MKUU 

i. Matangazo ya Mikutano yatatolewa kwa wanachama, katika Ofisi ya Chama na kwa 

taratibu zinazokubalika. 

ii. Tangazo hilo litabidi lionyeshe waziwazi tarehe ya mikutano, saa, mahali pa mkutano na 

mambo yatakayozungumzwa. 

iii. Muda wa matangazo ya mkutano: 

a. Mkutano Mkuu wa mwaka si chini ya siku 21. 

b. Mkutano Mkuu wa kawaida si chini ya siku 21. 

c. Mkutano Mkuu Maalum si chini ya siku 7. 

 

6.6 MAHUDHURIO KATIKA MIKUTANO 

Mahudhurio katika Mikutano ya Chama yatabidi kuwa si chini ya asilimia 50 ya wanachama  

wote, au 100 kama ukichukulia idadi yoyote iliyopo. 

 

i. Kwa Mkutano Mkuu ulioitishwa na Mrajis au Afisa aliyeteuliwa na Mrajis idadi yoyote 

ya wanachama waliohudhuria wataendesha mkutano na yote yatakayozungumzwa 

yatakuwa ni halali. 

 

ii. Kwa Mkutano Mikuu ya mwaka na kawaida ikiwa mahudhurio hayatoshi baada ya saa 

moja na nusu ya saa zilizopangwa, mkutano utaahirishwa kwa siku saba (7), na mkutano 

utakaofuata mambo yatakayozungumzwa ni yale yale ya mkutano ulioahirishwa.  Iwapo 

mahudhurio hayatoshi tena Mkutano huo utafutwa. 

 

iii. Kwa mkutano ulioitishwa na wanachama, mkutano utafutwa kabisa iwapo mahudhurio 

hayajatosha. 

 

iv. Mwenyekiti wa Bodi ataendesha mikutano yote isipokuwa ule Mkutano Mkuu Maalum 

ulioitishwa na Mrajis ambapo Mrajis au mwanachama atakayemteua atakuwa 

Mwenyekiti.  Iwapo Mwenyekiti hayupo, Makamu wake ataendesha mkutano.  Iwapo 

wote hawapo kwa muda wa dakika 30, mwanachama yeyote katika waliohudhuria 

atachaguliwa kuwa Mwenyekiti wa muda na ataongoza mkutano huo. 

 

v. Utaratibu ulivyo katika Kanuni ya Vyama vya Ushirika ya mwaka 2004 vifungu 35-38 

vitapaswa kuzingatiwa katika kuendesha Mikutano Mikuu. 
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6.7 SIFA ZA WAJUMBE WA BODI 

i. Awe anajua kusoma na kuandika  

ii. Awe mwadilifu na mwaminifu. 

iii. Awe na uwezo wa kuongoza  

iv. Awe amelipa hisa zote ndani ya chama kwa mujibu wa masharti haya. 

v. Awe hajapoteza sifa zauongozi katika ngazi yeyote ya chama cha ushirika  

vi. Awe hajawahi kuwa mjumbe wabodi iliyoshidwa kusimamia vizurishughuli za chama na 

kupeleka hasara  

vii. Awe anashiriki kikamilifu katika shughuli zote za chama  

viii. Hajawahi kusababisha hasara katika chama chochote cha ushirika. 

ix. Asiwe na deni slilolipsts nje ya utaratibu. 

 

6.8  WAJUMBE WA BODI 

Bodi itakuwa na wajumbe wasiopungua 5 na wasiozidi 9  akiwemo mwenyekiti na makamu 

wake watachaguliwa na mkutano mkuu. Mkutano mkuu utaamua idadi ya wajumbe wa bodi 

watakaoongoza chama.   

Kutakuwa na wajumbe wawili wa uwakilishi.  Mmoja atatokana na wajumbe wa Bodi na mmoja 

nje ya wajumbe wa Bodi (Toka kwa wanachama). 

 

i. Bodi ya chama itachaguliwa na Mkutano Mkuu. 

ii. Hakuna mjumbe wa Bodi atakaye kuwa na haki ya kudai malipo ya mshahara au posho 

isipokuwa kama ilivyoelekezwa katika masharti haya. 

iii. Bodi hii itapaswa kufanya mikutano angalau minne kwa mwaka.  Mahudhurio ya zaidi ya 

nusu itahitajika ili kuendesha Mkutano.  Iwapo Mwenyekiti na Makamu Mwenyekiti 

hawapo, kikao kitachagua mwenyekiti wa muda miongoni mwa wajumbe waliopo. 

iv. Mjumbe wa Bodi ataacha madaraka kama akifukuzwa na Mkutano Mkuu kwa sababu 

yoyote kama ilivyo katika kanuni za Vyama vya Ushirika ya mwaka 2004. 

v. Mjumbe wa Bodi hii atakayeshidwa kuhudhuria vikao vitatu mfululizo bila sababu 

inayokubaliwa anaweza kusimamishwa uongozi hadi Mkutano Mkuu unaofuata. 

 

6.9 MAJUKUMU YA BODI 

Bodi hii itakuwa na wajibu wa kufanya mambo yafuatayo:- 

i. Kusimamia shughuli zote za uchumi za chama na kuhakikisha kuwa  zinaendeshwa 

ipasavyo. 

ii. Kupokea na kufikiria maombi ya wanachama wapya na kuyafikisha mbele ya Mkutano 

Mkuu unaofuata kwa uthibitisho. 

iii. Kuajiri, kusimamia au kufukuza watumishi kazi kwa kuzingatia sheria za  ajira zitakazo 

tayarishwa na chama. Kufikisha mbele ya Mkutano Mkuu wa mwaka, mapendekezo ya 

makisio, hesabu ya mapato na matumizi, mizania na taarifa ya ukaguzi. 

iv. Kuhakikisha muhtasari wa majadiliano na maazimio yote ya Mikutano ya Bodi ni budi 

yaandikwe katika kitabu cha kumbukumbu za mikutano na kutiwa saini na Mwenyekiti 

na Katibu. 
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v. Katika kuendesha shughuli za chama. Bodi itatumia busara kama wafanya biashara wa 

kawaida.  Hasara yoyote itakayotokea katika chama  kutokana na Wajumbe wa Bodi 

kutojali wajibu wao na madaraka  waliyopewa wanachama, itawalazimu kufidia 

hasara hiyo kama itakavyoamuliwa na Mrajis wa Vyama vya Ushirika, kwa mujibu wa 

Sheria  ya Ushirika ya mwaka 2003. 

vi. Kusimamia uanachama mwanachama au mjumbe yeyote wa Bodi ya Utendaji kutokana 

na tabia mbaya au kushindwa  kutimiza wajibu wake wa kazi na kupeleka 

mapendekezo katika Mkutano Mkuu unaofuata ili uamuzi wa mwisho utolewe. 

vii. Bodi itakuwa na madaraka ya kufanya shughuli zote kwa ajili ya  maendeleo ya chama. 

viii. Bodi itafanya kazi zake zote kwa kushirikiana mara kwa mara na Mrajis  wa Vyama vya 

Ushirika au mwakilishi wake. 

ix. Kutekeleza kikamilifu maazimiona maelekezo ya mikutano mikuu 

x. Kutangaza nafasi zilizoachwa wazi katika bodi kwa wanachama na kuitisha mkutano 

ambapo nafasi ilioachwa wazi itajazwa na kupigiwa kura . 

xi. Kuhakkisha chama kinawakilishwa katika mashitka yoyote. 

xii. Kuhakikisha kuwa mal iza chama  zinalidwa na kutuzwa Kulinda na kutuzwa. 

xiii. Kuchagua wajumbe watia saini kwenye hundi za chama. 

xiv. Kuingia mikataba mbalimbali kwa niaba ya chama. 

xv. Kuchapisha hati za kumiliki hisa kwa ajili ya wanachama 

 

6.10 KAMATI YA KUPITISHA NA KURATIBU MICHANGANUO YA KIBIASHARA 

i. Kamati hii itahusika na kuratibu, kuchambua na kupitisha michanganuo yote ya biashara. 

Maombi yote ya mikopo yatapitishwa na kamati hii pale ambapo dhamana ya chama 

itahitajika. 

ii. Itahakikisha kuwa mkopo unaoombwa ni wa manufaa kwa mkopaji.  Itachunguza dhamana 

iliyotolewa kama ni sawa na kuhakikisha kwamba mkopo umetumika kwa mahitaji 

yaliyokusudiwa. 

iii. Kamati hii itakuwa na wajumbe ambao watachaguliwa na Mkutano Mkuu, mkutano mkuu 

unaweza kukasimu madaraka kwa bodi , wanachama wa kamati wanazweza kutoka 

miongonini wa wajumbe wa bado au wanachama . 

iv. Wajumbe wa Kamati hii watashika madaraka yao kwa muda wa miaka mitatu.  Kamati hii 

itahusika kuandaa taarifa ya maendeleo ya miradi yote yaliyomo chini ya chama kila mwisho 

wa mwaka na kutoa ushauri wa kitaalamu. 

v. Wajumbe wa Kamati hii watachagua miongoni mwao, Mwenyekiti na Mwandishi.  

Kumbukumbu za mambo yote yatakayofanyika na Bodi ni lazima nakala ziwe tayari kwa 

muda usiozidi siku tatu, tangu shughuli hizo zitendeke.  Shughuli za Mwenyekiti na 

Mwandishi zinaweza kufanyika na mtu mmoja. 

vi. Kamati itafanya mkutano angalau mmoja kila mwezi, lakini inaweza kufanya, mkutano wa 

dharura wakati wowote.  Idadi ya juu ya jumla ya wanakamati wote itatosha kuendesha 

shughuli katika mkutano.  Hakuna mkopo wa mradi utakaotolewa pasipo kukubaliwa na 

Kamati hii ambao wamehudhuria katika mkutano uliofikiria mkopo wa mradi  huo.  Taarifa 

ya miradi hiyo itatolewa kwa wanachama katika Mikutano yao Mikuu. 
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vii. Kamati hii itachunguza kwa uangalifu tabia na hali ya fedha ya kila mwombaji mkopo wa 

mradi pamoja na dhamana kama zipo, na kuhakikisha uwezo wa kulipa deni kwa ukamilifu 

katika muda uliowekwa kulingana na vigezo vya sehemu mkopo utakapotoka (waliotoa 

mkopo ) .   

 

6.11     MWENYEKITI  

Mwenyekiti atakuwa na kazi zifuatazo 

i. Kuongoza mikutano mikuu yote isipokuwa mkutano Mkuu maalum ulioitishwa na 

Mrajis. 

ii. Kuongoza mikutano yote ya bodi ya chama . 

iii. Kuitisha mikutano mikuu yote na ya bodi kufuatana na masharti 

iv. Kuweka saini kumbukumbu za mikutano  mikuupamoja na mikutano ya bodi ambayo 

ameongoza. 

v. Kuweka saini kwa niaba ya chama , kumbukumbu zote ikiwa ni pamoja na 

zinazohitajikuwekwa lakiri/mhuri wa chama. 

vi. Kuwa msemaji Mkuu wa chama, kama haitaamuriwa vinginevyona bodi au mkutano 

Mkuu wa chama. 

Makamu Mwenyekiti atafanya kazi zote za mwenyekiti wakati mwenyekiti hayupo  

 

6.12 MENEJA 

i. Chama kitalazimika kuwa na Meneja mapema iwezekanavyo mara baada ya 

kuandikishwa.  Iwapo chama kinauwezo wa kutosha kifedha, kinaweza kuajiri Meneja 

msaidizi atakaekuwa na uelewa wa miradi . 

ii. Aidha iwapo mwanachama mmojawapo mwenye ujuzi wa                            utunzaji 

vitabu atajitolea kufanya kazi ya Meneja kwa malipo kidogo, Bodi inaweza kumruhusu 

na kuidhinisha malipo hayo baada ya kuyaafiki kwa pamoja.  Kufanikisha au kushindwa 

kwa chama hiki kutategemea sana aina ya Meneja wake. 

iii. Chama chenye uongozi bora na Meneja mwaminifu, hodari na mwenye ujuzi, kina 

mategemeo zaidi ya kufanikiwa.  Kazi za Meneja zitakuwa hizi zifuatazo:- 

 Kuandika na kutunza vitabu vya hesabu na kumbukumbu nyingine za fedha. 

 Kupokea fedha yote ingiayo chamani na kufanya malinganisho ya fedha 

iliyopokelewa na iliyolipwa kila siku. 

 Kufanya malipo yote baada ya kupata kibali maalum cha Bodi, Kamati ya 

michanganuo ya miradi. 

 Kufanya malinganisho ya hesabu ya benki kila mwezi. 

 .Kuandaa taarifa ya kila mwezi ya hali ya fedha na takwimu (monthly financial 

and statistical report) na kuiwasilisha kwa Bodi na nakala kwa Afisa Ushirika 

Wilayani, Mkoani na Mrajis wa Vyama vya Ushirika. 

 Kutia saini katika hundi za chama. 

 Kufuata kanuni zote za fedha za uandishi wa vitabu.  

 Kushauri kuajiri  watumishi wa chama wa ngazi ya chini. 

 Kuweka  kwa usahihi daftari ya wanachama na kumbukumbu nyingine . 
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 Kuwa katibu kwa vikao vya bodi na mikutano mikuu. 

 Kusimammia uendeshaji wa kazi za chama za kila siku. 

 Kutayarisha mambo yote ya mikutano na kutoa matangazo ya yote ya mkutano. 

 Kusimamia na kuratibu mipango yote ya uchumi ya chama. 

 Kufanya kazi nyingine zote ambazo ataagizwa na bodi. 

 

7.0 SEHEMU YA SABA 

 

7.1     UHASIBU 

i. Chama kitafuata mfumo wa uhasibu ulioidhinishwa na Mrajis wa Vyama vya   Ushirika 

katika kutunza vitabu vya hesabu na kumbukumbu zingine. 

ii. Mwaka wa fedha wa chama hiki utakuwa kuanzia tarehe 1 Januari hadi tarehe 31 

Desemba. 

 

8.0 SEHEMU YA NANE 

8.1 KUHIFADHI  FEDHA NYINGINE YA CHAMA 

iii. Fedha za chama hiki zitahifadhiwa katika benki na kununua dhamana za Serikali. 

iv. Mahitaji ya wanachama yakishatoshelezwa fedha ambayo itazidi inaweza kuwekwa 

benki katka akaunti za amana za muda mrefu ili  zipate faida kubwa.  

v. Fedha yote ya chama isipokuwa ile inayohitajika kwa matumizi madogo madogo 

itahifadhiwa benki.  Bodi inaweza kuruhusu Mweka Hazina awe na taslim kiasi 

kitakachoamuliwa na kuingizwa katika masharti kwa ajili hiyo.  Mweka Hazina 

anapaswa kupeleka fedha benki siku ile ile au ya pili yake baada ya kupokelewa ambayo 

inazidi kiasi hicho anachoruhusiwa kuwa nacho.  Malipo yanayochukuliwa yatafanyika 

kwa njia ya Hundi.  Kwa vyama vya vijijini, Mkutano Mkuu wa chama utaamua.  

vi. Mbali ya kuhifadhi fedha benki, pia fedha ambayo haitumiki kwa mikopo yaweza kwa 

idhini ya Mrajis wa Vyama vya Ushirika. 

vii. Kuhifadhiwa katika chombo chochote chenye mamlaka ya kuhifadhi akiba ya fedha au 

dhamana ya umma, na ambacho kitaonekana kinatoa faida zaidi ya mabenki bila 

kuhatarisha usalama wa fedha za chama. 
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9.0 SEHEMU YA TISA 

 

9.1 MAHUSIANO NA ASASI ZINGINE ZA KIFEDHA NA „NETWORKING‟ 

 

i. Chama hiki kinaweza kuwa na mtandao wa kutoa huduma za kifedha kwa wanachama wake 

kwa kushirikiana na asasi zingine za kifedha. 

 

ii. Chama kinaweza kuridhia kuwa sehemu ya mtandao wa asasi za kifedha baada ya kuridhika 

kuwa ridhaa hiyo ni ya manufaa kwa wanachama. 

 

iii. Chama kinaweza kutumia huduma za kifedha za asasi zingine za kifedha kwa manufaa ya 

wanachama wake. 

 

iv. Mahusiano haya yataandaliwa na kuchambuliwa na Kamati ya Usimamizi ili yasiathiri 

shughuli za kifedha za chama na kuleta athari kwa wanachama. 

 

10.0 SEHEMU YA KUMI  

 

10.1 MENGINEYO 

i. Hakuna Mjumbe wa Bodi yeyote wa chama hiki au mfanyakazi wa chama hiki 

atakayejiidhinishia au kujiamulia yeye mwenyewe kuzipata fedha za chama zinazohusu 

yeye binafsi au Shirika au Kampuni au Chama kingine ambacho anahusika kwa namna 

yoyote. 

 

ii. Wajumbe wa Bodi, wajumbe wa Kamati ya Usimamizi, Watendaji Wakuu na Watumishi 

wa Chama hiki watatunza SIRI kuhusu kumbukumbu zote za maisha ya mwanachama 

binafsi, isipokuwa masuala ya utoaji na ukusanyaji wa mikopo ambayo Bodi inaweza 

kuchukua hatua zozote za lazima dhidi ya wakopaji wasiokuwa waaminifu. 

 

iii. Vitabu vya hesabu na kumbukumbu nyingine za chama hiki zinaweza kuchunguzwa 

wakati wowote na wajumbe wa Bodi za chama hiki. 

 

iv. Kila mwisho wa mwaka wa fedha kiasi cha faida halisi kinaweza kutolewa na Mkutano 

Mkuu kama tuzo kwa Mweka Hazina na Msaidizi au Wasaidizi wake, lakini tuzo 

haitaweza kutolewa iwapo watu hao wameajiriwa na chama na wanalipwa mshahara au 

posho. 

 

v. Mgogoro au malalamiko yoyote kuhusu masharti au huduma za chama hiki kati ya 

wanachama au wanachama wa zamani au watu wanaodai kuitia chamani, Wajumbe wa 

Bodi au Afisa yeyote au kati ya chama hiki na Afisa yeyote, yapelekwe kwa Mrajis wa 

Vyama vya Ushirika. 
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vi. Chama hiki kinaweza kufutwa katika daftari ya Vyama vya Ushirika kwa amri ya Mrajis 

chini ya kifungu 97 na 101 cha Sheria za Vyama vya Ushirika ya mwaka 2003. 

 

vii. Chama kinaweza kuomba Mrajis (Afisa Ushirika kwa ruhusa ya Mrajis) aweke saini 

kwenye hundi za chama. 

 

10.2 UFAFANUZI 

Maneno yafuatayo yatakapotumiwa katika masharti haya yatakuwa na maana kama 

inavyoelezwa hapa chini:- 

i. “Bodi” yaani kamati ya kuongoza shughuli zote za kawaida za chama hiki. 

 

ii. “Kiongozi” yaani Mwenyekiti, Makamu, Katibu, Mweka Hazina, Mjumbe wa Bodi, 

Mjumbe Kamati ya Mikopo na Usimamizi. 

 

iii. “Mrajis” yaani Mrajis wa Vyama vya Ushirika Tanzania Bara. 

 

iv. “Mtoto au mtoto mdogo” mwenye umri usiofikia miaka 18. 

 

v. “Chama” Chama kinachoongozwa na katiba hii yaani SUGECO 

 

vi. “SUGECO” Ushirika wa wahitimu wa Chuo cha Kilimo cha Sokoine na wanafunzi wote wa 

SUA watakaojiunga na masomo ya biashara kupitia chama. 

 

 

 

 

 


