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W akandarasi 

wanaotekeleza kazi ya 

kusambaza miun-

dombinu ya maji kati-

ka Halmashauri ya Mji 

Kondoa wametakiwa 

kukamilisha miradi 

hiyo kwa wakati ili 

wananchi waanze ku-

pata huduma ya maji 

safi na salama. 

Hayo yalibainishwa na 

Mbunge wa Kondoa 

Mh. Edwin Sanda wa-

kati wa ziara ya 

ukaguzi wa miradi ya 

maji aliyoifanya hivi 

karibuni ili kuji-

ridhisha utekelezaji wa 

miradi hiyo. 

Alisema kuwa 

wakandarasi hao 

wanamiezi sita ya 

kufanya kazi lakini 

kwa uhalisia kazi hiyo 

haihitaji miezi hiyo sita 

kwani hadi kipindi 

hicho cha miezi mitatu 

waliyokwishafanya ka-

zi wengi wapo katika 

hatua nzuri isipokuwa 

mkandarasi mmoja. 

“Natamani kazi hii 

ingekamilika chini ya 

miezi minne ili wanan-

chi waanze kupata 

huduma ya maji lakini 

pia itawapunguzia 

gharama za mradi 

kwani kazi inapo-

chukua muda mrefu 

hata gharama za 

uendeshaji huongezeka 

na kuwa hasara kwa 

mkandarasi”alisema 

Sanda. 

Hata hivyo ali-

wapongeza 

wakandarasi watatu 

waliofanyakazi kwa 

asilimia zaidi ya sabini 

kwa kukamilisha ujen-

zi wa vioski vya ku-

chotea maji, vituo vya 

kuchotea maji, ujenzi 

wa matanki ya 

kuhifadhia maji na 

utandazaji wa mabom-

ba ambapo wamehaidi 

kukabidhi mradi 

mwishoni mwa mwezi 

Februari. 

Hata hivyo Mh. Sanda 

alisikitishwa na kasi ya 

utekelezaji wa mradi 

wa maji katika Hospi-

tali ya wilaya na kum-

wagiza Mkurugenzi 

wa Mji kuwaita 

viongozi wa kampuni 

hiyo kuelezea sababu 

za kusuasua hali am-

bayo inaweza 

kupelekea mradi kuto-

kamilika kwa wakati 

na kuwakosesha hudu-

ma ya maji wananchi. 

Miradi ya ujenzi wa 

miundombinu ya maji 

inatekelezwa Halmas-

hauri ya Mji Kondoa 

ambapo serikali ilitoa 

jumla ya shilingi bilio-

ni tatu kwa ajili ya 

usambazaji wa miun-

dombinu hiyo katika 

visima vitano kati ya 

kumi vilivyochimbwa 

kwa gharama ya zaidi 

ya shilingi milioni mi-

atano. 

MIRADI YA MAJI IKAMILIKE KWA WAKATI - SANNDA 

Mbunge wa Kondoa Mjini  

Mh.Edwin Sannda (wa 

tatu Kushoto) 

akisikiliza maelezo ya 

mkandarasi wa mradi wa 

usambazaji wa miun-

dombinu ya maji Kondoa 

mjini 
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KARIBU MSOMAJI KWA 

AJILI YA KUSOMA GAZETI 

LETU KWA AJILI YA KUJUA 

YALIYOFANYIKA NDANI 

YA HALMASHAURI YA MJI 

KWA KILA BAADA YA MIE-

ZI MIWILI 



M amlaka ya Elimu Tanza-

nia imekabidhi rasmi mradi wa 

ukarabati wa Shule ya 

Wasichana Kondoa tukio lililo-

fanyika katika ukumbi wa shule 

hiyo hivi karibuni. 

Akikabidhi mradi huo Kaimu 

Mkurugenzi wa Mmlaka  ya 

Elimu Tanzania Graceana Shiri-

ma alisema ni matumaini yao 

kuwa fedha hizo zitatumika 

kwa ufanisi mkubwa na ma-

kusudio waliyoyaweka na ma-

tokeo yake yaonekae kwani ili-

yotolewa ni nyingi. 

Aidha aliongeza kuwa lengo la 

ukarabati huo ni kuhakikisha 

kuwa shule inakuwa na maz-

ingira mazuri kwa ajiliya ku-

pata elimu iliyokusudiwa  na 

kuongeza ufaulu kwani miun-

dombinu ya maabara, maktaba 

na madarasa vyote vitakarabati-

wa na kuwa na mwonekano 

mzuri kwa mwanafunzi kuso-

ma. 

“Tuna imani uongozi wa Hal-

mashauri ya Mji na Bodi ya 

Shule hawatatuangusha katika 

usimamizi na watatumia fedha 

hizi kwa umakini mkubwa iki-

wa ni pamoja na kuhakikisha 

taratibu zote za manunuzi zi-

nazingatiwa na hatutasita kum-

chukulia hatua mtu yoyote ata-

kayekwenda kinyume na tarati-

bu za manunuzi sababu mradi 

huu force akaunti ambayo ina-

tumia jamii zaidi” Alisema Bi 

Graceana  

Akiongea kwa upande wake 

Mwenyekiti wa Halmashauri ya 

Wilaya Mh. Hamza Mafita 

alisema wanaishukuru serikali 

kwa kuwaletea fedha zote za 

mradi kwani fedha hizo 

zitabakia kwa wananchi wa 

Kondoa kwani mafundi wa-

tanunua vifaa vyote Kondoa na 

mafundi ni wenyeji wa Kondoa 

na kuwataka mafundi kumaliza 

mradi huo kwa wakati na haoni 

sababu ya kuchelewa ikiwa 

fedha zote zipo. 

Naye Mkurugenzi wa Halmas-

hauri ya Mji Kondoa Khalifa 

Kondo akipokea mradi huo 

alisema kuwa anashukuru ku-

pata mradi huo sababu ingeku-

wa ni jukumu la Halmashauri 

kukarabati kwa kutumia 

mapato ya ndani na kuahidi 

kuzisimamia fedha hizo kwa 

kushirikiana na wataalam wa 

Halmashauri na Bodi ya shule 

ili kuhakikisha lengo la mradi 

linakamilika. 

Mamlaka ya Elimu Tanzania 

imetoa kiasi zaidi ya bilioni ku-

mi kwa ajili ya ukarabati wa 

shule kongwe Tanzania iki-

wemo Shule ya Wasichana 

Kondoa ambapo imepewa 

shilingi bilioni moja kwa ajili ya 

ukarabati wa majengo ya shule 

hiyo.  

TEA YAKABIDHI RASMI UKARABATI WA KONDOA GIRLS H/SHAURI YA MJI 

Mkurugenzi wa Mji Kondoa 

Khalifa Kondo (Kushoto) 

akipokea orodha ya vifaa 

vitakavyonunuliwa wakati 

wa ukarabati kutoka kwa 

Kaimu Mkurugenzi wa Mam-

laka ya Elimu Tanzania Bi. 

Graceana Shirima 

Mshauri wa mradi wa 

ukarabati wa Shule ya Sek-

ondari ya Wasichana Kondoa 

akiwaonyesha mfereji uta-

kaofanyiwa ukarabati 

viongzi wa Mamlaka ya 

Elimu Tanzania na Halmas-

hauri ya Mji Kondoa 
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WAVURUGA ELIMU KONDOA WAMKERA MKUU WA WILAYA 

M 
kuu wa Wilaya 

ya Kondoa Mh. 

Sezaria Makota 

amesema ha-

towafumbia macho wale wote 

wenye nia ya kuishusha wilaya 

ya Kondoa kielimu kwa 

kuvuruga kwa makusudi mika-

kati ya kuinua elimu wilayani 

humu. 

Aliyasema hayo wakati wa 

kikao cha wadau wa elimu wa 

Halmashauri ya Mji Kondoa 

kilichofanyika katika ukumbi 

wa Kondoa Irangi hivi karibuni 

na kuhudhuriwa na wadau 

mbalimbali wa elimu ili kujadili 

changamoto na  mikakati ya 

kuinua elimu ndani ya Wilaya 

ya Kondoa. 

Alisema kuwa katika utawala 

wake hatoruhusu elimu 

kushuka kwani matokeo ya 

darasa la saba mwaka jana 

wilaya imeshuka kiwastani 

ukilinganisha na mwaka juzi 

ambapo wilaya ilikuwa na 

wastani wa asilimia 80 na mwa-

ka jana imeshuka na kufikia 

asilimia 71 hivyo viongozi waji-

pange kusimamia elimu ili 

kuhakikisha ufaulu unapanda. 

Wakiongea wadau mbalimbali 

waliojitokeza walisema kuwa 

changamoto kubwa ya 

kushusha ufaulu katika wilaya 

ni upungufu wa walimu, waza-

zi kutokuwa na mwamko wa 

elimu, kukosekana kwa ma-

funzo kwa walimu, kutolipa 

madai ya walimu mapema na 

utoro wa wanafunzi kutokana 

na kutoelewa masomo. 

Hata hivyo Mwenyekiti wa 

Halmashauri ya Mji Kondoa 

Mh. Hamza Mafita alifafanua 

kuwa Halmashauri inaendelea 

kujipanga kuboresha sekta ya 

walimu kwa kuwapatia mot-

isha walimu na kuwapatia gari 

Idara ya Elimu ili waweze 

kufanya ufuatiliaji wa elimu na 

kuwaagiza Waheshimiwa 

Madiwani kuweka elimu kuwa 

agenda ya kudumu katika 

vikao vya kata. 

Akifunga kikao hicho Mbunge 

wa Kondoa Mjini Mh. Edwin 

Sannda alisema kuwa viongozi 

wanawajibu wa kuwabadilisha 

wazazi ili wawe na utamaduni 

wa kupenda elimu ikiwa ni 

pamoja na kuzingatia maadili 

kwa wanafunzi, walimu 

tumishi kwani kwa kufanya 

hivyo elimu itapanda kwani 

changamoto zilizopo ni za nchi. 

Kikao cha wadau wa Elimu kili-

fanyika hivi karibuni wilayani 

Kondoa kwa ajili ya kubaini, 

kujadili changamoto na kuweka 

mikakati ya kuinua elimu am-

bapo pia walimu mbalimbali 

wa Shule za Msingi 

waliofaulisha kwa alama A kwa 

somo walipewa zawadi. 

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Mji Kondoa Mh. Hamza Mafita 

akimuonyesha ishara ya kupandisha ufaulu Mwalimu Mkuu wa 

Shule ya Msingi Tnungufu baada ya kupokea cheti cha shule 

iliyofanya vibaya katika mtihani wa darasa la saba 2017 
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MFUKO WA JIMBO WAWAKUNA WANANCHI KIJIJI CHA MLUA 

U 
simamizi mzuri wa 

fedha za Mfuko wa 

Jimbo umewagusa 

wananchi wa kijiji 

cha Mlua na kupelekea kuchan-

gia ukarabati wa darasa lingine 

katika Shule ya Msingi Mulua. 

Hayo yameonekana wakati wa 

ziara ya wajumbe wa kamati ya 

Mfuko wa Jimbo iliyofanyika 

hivi karibuni katika shule hiyo 

kwa ajili ya ukaguzi wa 

madarasa yaliyopata fedha za 

mfuko wa jimbo kwa ajili ya 

umaliziaji wake. 

Akiongea wakati wa ziara hiyo 

Mwalimu Mkuu wa Shule hiyo 

Mwalimu Eliona Siara amesema 

kuwa wazazi walifurahia sana 

kupata fedha hizo na walipoona 

kazi iliyofanywa kuwa ni nzuri 

waliamua wenyewe 

kujichangisha na kukarabati 

darasa lingine lililokuwa katika 

hali mbaya. 

Aidha aliongeza kuwa uwazi 

wa matumizi ya fedha hizo yote 

yamebandikwa shuleni hapo na 

kila mtu anaruhusiwa kuona 

jambo ambalo limewakuna 

wadau kuchangia ukarabati wa 

shule hiyo na wameahidi kuen-

delea kushirikiana na kamati ya 

shule kuhakikisha shule yao 

inakuwa katika mazingira ma-

zuri ya kujifunzia. 

Naye Mjumbe wa kamati hiyo 

Mh. Zainabu Haroub al 

impongeza Mwalimu huyo kwa 

juhudi anazozifanya shuleni 

hapo na kumtaka aendelee 

kusimamia ukarabati wa darasa 

lililopo ili kuondokana na tatizo 

la madarasa shuleni hapo wa-

kati fedha zingine za umaliziaji 

zikitafutwa. 

Ziara ya ukaguzi wa Miradi ili-

yopata fedha za Mfuko wa jim-

bo ulifanyika hivi karibun-

wajumbe walitembelea katika 

shule za Mlua, Ubembeni na 

Chang’ombe na kushindwa ku-

fika katika kijiji cha Serya kuto-

kana na changamoto ya kukati-

ka kwa barabara kutokana na 

mvua iliyokuwa ikiendelea 

kunyesha. 

Makamu Mwenyekiti wa Halmashauri ya Mji Kondoa akiangalia darasa linalo-

karabatiwa na wananchi wa Kijiji cha Mlua na wadau wapenda maendeleo 

baada ya kuvutiwa na usimamizi wa fedha zilizotolewa kwa ajili ya upauaji na 

ukarabati wa madarasa mawili na ofisi ya Mwalimu Mkuu. 

 

Bango la Mapato na Matumizi ya 

Fedha za Mfuko wa Jimbo zilizo-

pokelewa shule ya Msingi Mlua 

kwa ajili ya ukarabati wa madara-

sa na ofisi ya mwalimu. 

UWAZI NA UWAJIBIKAJI 

NI NGUZO ZA MAENDE-

LEO 
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MAHUSIANO MAZURI KULETA MAENDELEO KOLO 

W atumishi wa Kata ya 

Kolo wametakiwa 

kudumisha mahusiano kati yao, 

viongozi wengine na wananchi 

ili kuhakikisha kuwa wananchi 

wanapata huduma zote za kija-

mii. 

Akiongea na watumishi wa Ka-

ta ya Kolo Katibu wa Chama 

Cha Mapinduzi Wilaya ya Kon-

doa Ndugu Kitte Mfilinge kati-

ka kikao kati ya kamati ya siasa 

wilaya na watumishi wa kata 

hiyo hivi karibuni, amesema 

kuwa imebainika kuwa wa-

tumishi wengi wa kata hiyo ha-

wana mahusiano mazuri hali 

ambayo inawanyima haki 

wananchi ya kuhudumiwa. 

Alisema kuwa serikali imekuwa 

ikileta fedha za miradi lakini 

utekelezaji wake unasuasua na 

wananchi hawapati taarifa za 

miradi hiyo hali ambayo 

inawakosesha wananchi haki ya 

kujua miradi na utekelezaji 

wake na hakuna siri yoyote wao 

kutokujua. 

Aidha aliongeza kuwa viongozi 

wengi wa vijiji na Mtendaji wa 

Kata hawaitishi mikutano kwa 

ajili ya kusoma mapato na ma-

tumizi hali inayowaumiza 

wananchi kwa kutojua ma-

tumizi ya fedha zao hivyo 

kupitia kikao hicho watendaji 

wote wawe na sura ya kujenga 

na si kukomeshana. 

Hata hivyo aliongeza kuwa len-

go la kikao hicho ni kuhamasi-

sha maendeleo kwa ajili ya 

wananchi bila kujali itikadi ya 

vyama kwani maendeleo haya-

na chama hivyo maazimio yake 

yalete amani na maendeleo kati-

ka kata ya Kolo kwa manufaa 

ya wananchi wa Kolo. 

Naye Mjumbe wa kamati ya 

siasa ya CCM Wilaya ya Kon-

doa Mh. Edwin Sannda alisema 

kuwa watendaji wanapaswa 

kuwajengea wananchi umoja ili 

wajiletee maendeleo kutokana 

na mipango watakayojiwekea 

katika vikao vyao vya kata na 

vijiji. 

Akifunga kikao Mwenyekiti wa 

CCM Kata ya Kolo Mh. Hamad 

Ally Majala alisema kuwa 

mtumishi ambaye hatawajibika 

kwa nafasi yake atawajibishwa 

kwani wananchi wanataka 

maendeleo na wao kama wenye 

ilani hawana nia ya kuwakome-

sha watendaji hao ila wa-

tashirikiana nao kuhakikisha 

wananchi wanapata huduma 

ZAHANATI KOLO KUWA KITUO CHA AFYA 

Zahanati ya Kata ya 

Kolo imetengewa zaidi 

ya shilingi milioni mia 

nne kwa ajili ya kui-

pandisha hadhi na ku-

wa Kituo cha Afya. 

Hayo yalisemwa na 

Mbunge wa jimbo la 

Kondoa Mjini Mh. Ed-

win Sannda wakati wa 

mkutano na wananchi 

wa kata hiyo uliofanyi-

ka hivi karibuni katika 

kijiji cha Kolo. 

Alisema kuwa serikali 

kwa  

kuona umuhimu wa 

huduma za Afya kwa 

wananchi na uhaba wa 

vituo vya Afya serikali 

imeona ni bora 

kuboresha kwa 

kutenga fedha hizo ili 

kituo hichi kihudumie 

watu wengi zaidi. 

“Kolo inakua kwasasa  

na idadi ya watu 

imeongezeka na katika 

Ilani ya CCM inaelezea 

kuboresha huduma za 

Afya hivyo serikali 

imeamua kutenga 

fedha kwa ajili ya ku-

jenga kituo cha Afya 

Kolo.” Alisema Sannda 

Aidha alisema kuwa 

uboreshaji wa Zahanati 

kuwa kituo cha Afya 

mambo mbalimbali 

yatafanywa ikiwemo 

ujenzi wa wodi ya 

kinamama, ujenzi wa 

chumba cha upasuaji, 

ujenzi wa maabara na 

ujenzi wa wodi za ku-

laza wagenjwa wen-

gine. 

Mkutano wa Mbunge 

na wananchi ulikuwa 

na lengo la kukaa 

pamoja na kujadili 

changamoto za kata. 
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MAJI KULETA AMANI KONDOA MJI 

W 
aheshimiwa 

madiwani wa 

kamati ya 

Fedha, Utawala 

na Mipango wa Halmashauri ya 

Mji Kondoa wamewashukuru 

wakandarasi wanaotekeleza ka-

zi ya usambazaji wa miun-

dombinu ya maji inayoendelea 

mjini. 

Shukrani hizo wamezitoa wa-

kati wa ziara ya ukaguzi wa 

miradi iliyofanyika hivi ka-

ribuni ili kujiridhisha na hali ya 

utekelezaji wa miradi ya maji 

mjini. 

Akiongea kwa upande wake 

mjumbe wa kamati Mh. Athu-

mani Kipaya amesema kuwa 

wakandarasi hao wamefanya 

kazi kubwa licha ya changa-

moto wanazokabiliana nazo na 

miradi ipo katika hatua nzuri na 

ana imani itakamilika kabla ya 

wakati jambo ambalo litaleta 

amani kwa wananchi wengi 

ambao wanakosa huduma hiyo 

muhimu. 

Aidha Makamu Mwenyekiti wa 

Halmashauri ya Mji Mh. Zaina-

bu Haroub alisema kuwa 

wakandarasi hao wame-

wajengea heshima kwani kazi 

waliyofanya inaonekana na wao 

walienda kujiridhisha na kazi 

iliyofanywa baada ya kupokea 

taarifa kutoka kwa Mhandisi wa 

Maji wa Halmashauri. 

Aliongeza kuwa walisaini mika-

taba hadharani kwa wananchi 

na kwa kazi wanayoifanya ha-

wana budi kuwashukuru na ku-

wataka kumaliza haraka na kwa 

wakati na kwa viwango ili 

wananchi wapate huduma na 

kumpongeza Mhandisi wa Maji 

Mji Nyamwanja Bwire kwa 

usimamizi mzuri. 

Akiongea kwa niaba ya 

wakandarasi Mhandisi Ma-

kusudi alisema kuwa wanafari-

jika kutembelewa na Wahesh-

imiwa madiwani kwani inawa-

saidia kuwapa moyo na kufan-

ya marekebisho mapema palipo 

na kasoro kuliko kusubiria hadi 

mradi umekamilika. 

Waheshimiwa madiwani wa Kamati ya Fedha, Utawala na Mipango na wataalam wakipanda juu ya tanki mojawapo la 

mradi wa usambazaji wa miundombinu ya maji Kondoa Mjini 
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MBUNGE NA HEAD INC WATOA MIWANI 1276 KWA WANANCHI KONDOA 

Mbunge wa jimbo la Kondoa 

Mjini Mh. Edwin Sannda ame-

toa miwani zaidi ya elfu moja 

kwa wananchi wa Wilaya ya 

Kondoa ili kukabiliana na tatizo 

la macho kwa wananchi wa 

wilaya hiyo na maeneo ya jirani. 

Zoezi la kukabidhi miwani hiyo 

kwa Mkurugenzi wa Halmas-

hauri ya Mji lilifanyika katika 

viwanja vya Hospitali ya Wilaya 

ya Kondoa na kuhudhuriwa na 

viongozi wa dini, vyama, wilaya 

ya wananchi. 

Akiongea wakati wa sherehe 

hizo Mh. Sannda alisema kuwa 

lengo la kukabidhi miwani hiyo 

ni kukabiliana na matatizo ya 

macho yaliyogundulika wakati 

wa zoezi la kutoa huduma ya 

hospitali tembezi lililofanywa 

na madaktari bingwa kutoka 

mkoani Dodoma. 

Aliongeza kuwa wagonjwa 

wengi walionekana kuwa na ta-

tizo la mtoto wa jicho, presha ya 

macho na kutokuona mbali na 

kukosa huduma hiyo wakati 

huo hivyo wakaona ni vyema 

kutafuta wadau ili wananchi 

wapate huduma hiyo ambayo ni 

muhimu na kufanikisha ku-

patikana kwao na ndio waliotoa 

msaada huo unaokabidhiwa. 

Aidha alilishukuru shirika la 

Head Inc lililopo nchini Ma-

rekani kwa  kuonyesha uzalen-

do mkubwa na kuwasaidia 

wananchi wa Kondoa na mae 

neo ya jirani ikiwemo Chemba 

na Kiteto kupata huduma hiyo 

muhimu tena bila gharama 

zozote. 

Naye Kaimu Mganga Mkuu wa 

Wilaya Dkt. Eusebia Kessy 

alimshukuru mbunge kwa 

msaada huo na kumuahidi ku-

wa huduma hiyo itafanywa kwa 

uaminifu mkubwa na kuwafikia 

walengwa na kusema kuwa 

huduma hiyo itatolewa kwa 

siku tano na baada ya siku hizo 

kukamilika miwani itaka-

yobakia itaendelea kutolewa 

kwa wananchi watakaojitokeza 

baadae hadi itakapoisha. 

 

Mkurugenzi Kondoa Mji Khalifa Kondo (wa pili kushoto) akipokea miwani kutoka kwa Mh. Mbunge 
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BODI YA AFYA KONDOA MJI YAZINDULIWA 

Mkuu wa Wilaya ya Kondoa 

Mh. Sezaria Makota amewataka 

wajumbe wa bodi ya Afya Kon-

doa Mji kutekeleza majikumu 

yao kwa umakini na weledi ili 

kuhakikisha kuwa huduma za 

Afya zinaimarika. 

Aliyasema hayo wakati wa uz-

induzi wa bodi ya Afya uliofan-

yika katika ukumbi wa jengo la 

Biashara Kondoa ikiwa ni bodi 

ya kwanza tangu kugawanywa 

kwa Halmashauri ya Wilaya ya 

Kondoa na kupatikana kwa Hal-

mashauri ya Mji. 

“Kwasasa usimamizi wa Hospi-

tali ya Wilaya utakuwa chini ya 

Halmashauri ya Mji Kondoa 

kutoka Halmashauri ya Wilaya 

ya Kondoa hivyo ni jukumu le-

nu kuhakikisha hospitali ina-

kua.”alisema Makota 

Aliongeza kuwa kwasasa hal-

mashauri haina vituo vya Afya 

na Zahanati ni chache  hivyo ni 

jukumu lao kuhakikisha vyote 

vinaanzishwa na kuongezeka 

ikiwa ni pamoja na kuongeza 

mapato ya Hospitali na zahanati 

kwa ajili ya kuboresha miun-

dombinu yake. 

Aidha akiongea katika uzinduzi 

huo Mwenyekiti wa Halmas-

hauri ya Mji Kondoa Mh. Ham-

za Mafita alisema kuwa wajum-

be waliochaguliwa ndio 

watendaji wakuu wa mabadili-

ko ya huduma ya Afya hivyo 

watakutana na changamoto 

nyingi na wanapaswa kuzitatua 

na kuzipeleka mbele watakaz-

oshindwa kuzitatua ili 

washirikiane kuzitatua. 

Bodi ya Afya ya Halmashauri ya 

Mji Kondoa imezinduliwa kwa 

mara ya kwanza kutoka Hal-

mashauri ya Wilaya ya Kondoa 

ambapo Dkt. Maulid Majala 

alichaguliwa kuwa Mwenyekiti 

wa bodi, Emiliana Komolo 

Makamu Mwenyekiti na Dkt. 

Eusebi Kessy kuwa Katibu. 

Mkuu wa Wilaya ya Kondoa Mh. Sezaria Mkota (wa tatu kushoto waliosimama) akiwa katika picha ya pamoja na 

wajumbe wa bodi ya Afya  ya Hospitali ya Wilaya ya Kondoa 
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WALIMU WAKUU WAONYWA KUKAA MJINI 

W 
alimu wakuu 

wa Shule za 

Msingi katika 

Halmashauri ya 

Mji Kondoa wametakiwa ku-

hamia katika maeneo ya shule 

zao na kuachana na dhana ya 

kukaa mjini hali inayopelekea 

kushuka kwa kiwango cha 

ufaulu wa shule. 

Akiongea wakati wa kikao cha 

kujadili changamoto na mika-

kati ya kuongeza ufaulu kwa 

elimu ya Msingi Mkurugenzi 

wa Mji Khalifa Kondo alisema 

kuwa walimu wengi wanakaa 

mjini badala ya kwenye vituo 

vyao walivyopangiwa hali am-

bayo inawauwia vigumu kujua 

changamoto za shule zao na jin-

si ya kuzitatua. 

Aidha aliwataka walimu wakuu 

wote kuhamia katika maeneo 

yao ya shule mara moja na kus-

ema kuwa hatamuonea aibu 

Mwalimu Mkuu yeyote ambaye 

hatahamia kituoni kwake kwani 

mtumishi wa umma hatakiwi 

kuchagua sehemu ya kufanya 

kazi. 

Hata hivyo aliongeza kuwa 

Halmashauri inaendelea 

kuboresha mazingira yao ya ka-

zi lakini changamoto zingine 

zinaweza kutatuliwa kwa 

uwepo wao katika vituo vyao 

vya kazi na kuwaagiza warati-

bu elimu kata kusimamia suala 

hilo na kuhakikisha Walimu 

Wakuu wote wanakaa vtuoni. 

Kwa upande wake Afisa Elimu 

Vifaa na Takwimu Mwalimu 

Onael Nyange aliongeza kuwa 

Walimu Wakuu wanawajibu wa 

kuwasimamia walimu wao kwa 

kudhibiti utoro lakini itakuwa 

ni vigumu kwao kutekeleza hilo 

iwapo wao wenyewe hawakai 

vituoni japokuwa walishaitwa 

na kutakiwa kuhamia vituoni 

mwao. 

Kikao cha kujadili changamoto 

za mikakati ya kuinua elimu 

Msingi Kondoa Mji kilifanyika 

hivi karibuni ambapo kili-

hudhuriwa na Mkurugenzi wa 

Mji, Maafisa Elimu, Mdhibiti 

ubora wa Shule, Katibu wa Tu-

me ya Utumishi wa Walimu na 

Walimu Wakuu.  

Walimu Wakuu wakiwasikiliza viongozi wa Wilaya katika kikao chao na 

viongozi wa wilaya kwaajili ya kujadili changamoto za elimu katika shule zao. 
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MATUKIO KATIKA PICHA 

Mbunge wa Kondoa Mjini Mh. Edwin akimvalisha miwani 

mmoja ya wananchi waliojitokeza katika uzinduzi wa zoezi la 

ugawaji miwani 

Waziri wa OR TAMISEMI Mh. Suleman Jafo akitoa 

maelekezo kwa mshauri wa mradi wa ukarabati Kon-

doa Girls alipotembelea shulen hapo. 

Waheshimwa Madiwani wa Kondoa Mji wakiwa katika picha 

ya pamoja na wah. Madiwani wa halmashauri za mkoa wa 

Dodoma walipotembelea kijifunza. 

 

Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mh. Abdala Ulega

(kushoto) akisikiliza taarifa ya zoezi la chapa Kondoa 

Mji alipokuja kukagua utekelezaji wa agizo hilo 

Mkurugenzi Kondoa Mji Khalifa Kondo (aliyesimama) 

akiongea na wanafunzi wa Sekondari ULA  

Wajumbe wa Kamati ya Fedha wakikagua mabomba 

ya mradi wa usambazaji maji Kondoa Mjini. 


