
CHUO KIKUU CHA DAR ES 
SALAAM 

JUMUIYA YA WANAFUNZI  CHUO KIKUU 
CHA DAR ES SALAAM (DARUSO-MLIMANI) 

TAASISI YA TAALUMA ZA KISWAHILI 
(TATAKI) 

S. L. P 35080, Dar es salaam, Barua pepe: darusoiks.udsm1@gmail.com Simu: +225 711 381 100 

 

DIRA, MALENGO NA MPANGO KAZI WA OFISI YA MBUNGE MWAKA WA 

KWANZA KUELEKEA MAPOKEZI YA WANAFUNZI WA MWAKA WA KWANZA 

(TATAKI) 

 

Kwa kutambua zoezi na jukumu kubwa la kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza 

katika Taasisi yetu, Ofisi ya Mbunge mwaka wa Kwanza inapenda kuwasilisha dira, 

malengo na mpango mkakati katika kufanikisha zoezi hilo kwa ufanisi. Aidha, dira hii 

imeegemea kwenye maboresho ya mbinu na mipango mathubuti iliyotumiwa na 

viongozi waliopita kwa Umahususi Mbunge wa Mwaka wa Kwanza katika kuratibu zoezi 

zima la mapokezi na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. 

 

DIRA YA OFISI YA MBUNGE 

Kwa kuzingatia Unyeti wa zoezi hili adhimu Ofisi ya Mbunge ina dira ifuatayo: 

 

i. Kuhakikisha inaandaa mazingira rafiki ya mapokezi ya wanafunzi wote wa mwaka wa 

kwanza na kuhakikisha inatoa ushirikiano katika zoezi zima la usajili. 

 

ii. Ofisi ya Mbunge inadira ya kuunda darasa jipya lenye umoja na mshikamano. Hii ni 

kwa kuzingatia kuwa, wanafunzi wa mwaka wa kwanza huwa na maisha mapya ya 

kuunda umoja wa kidarasa ambao kwa uhalisia si jambo jepesi kutokana na tofauti za 

wanafunzi katika nyanja mbalimbali kama vile: tabia, uchumi, hulka, silika n.k 

 

iii. Ni dira ya Ofisi ya Mbunge kuhakikisha kuwa darasa la wanafunzi wa mwaka wa 
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kwanza wanakuwa na ushirikiano na madarasa ya juu yaani; madarasa ya mwaka wa 

pili, tatu, Shahada za uzamili na Uzamivu ili kuunda umoja na mshikamano kwa 

maendeleo ya Taasisi kwa ujumla. 

 

iv. Ofisi ya Mbunge inadira ya kuwa daraja na sauti ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza 

na Utawala wa Jumuiya ya Wanafunzi (DARUSO-TATAKI) halikadhalika kwa Utawala wa 

Taasisi na Chuo kwa ujumla. 

 

v. Ofisi ya Mbunge inadira ya kutatua changamoto zote zinazosababisha ugumu wa 

kukamilisha usajili kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. 

 

MALENGO YA OFISI YA MBUNGE 

 

Ofisi ya Mbunge wa mwaka wa kwanza ina malengo mengi katika kuifikia dira yake 

yenye lengo la kujenga darasa lenye umoja na mshikamano katika kufikia ndoto za kila 

mmoja. Ofisi ya Mbunge wa Mwaka wa Kwanza inalenga kufanya yafuatayo: 

 

i. Ofisi ya Mbunge mwaka wa kwanza itahakikisha inasimamia suala la kupatikana kwa 

makazi ya muda kwa wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza TATAKI. Hii itahusu pia 

kutoa maelekezo ya namna ya kufika katika hosteli na vyumba husika kwa 

watakaokuwa wamekwisha pangiwa katika rasimu ya kwanza ya upangaji vyumba. Kwa 

kuzingatia wanafunzi wanaotoka mikoani na kufika nyakati za Usiku jijini Dar es Salaam; 

Ofisi ya Mbuge itahakikisha kwa kushirikiana na kamati ya mapokezi inawapokea na na 

kuhakikisha usalama wa mali zao kwa kipindi cha makazi ya muda mfupi. 

 

ii. Baada ya kuhakikisha suala la malazi kwa wanafunzi wote kama ilivyo haki kwa 

mgeni yeyote; Ofisi ya Mbunge itahakikisha suala la kila mmoja anakuwa na Barua ya 

Udahili (Admission Letter) ili kurahisisha upatikanaji wa huduma zingine wakati wa 

Udahili. 

 



iii. Ofisi ya Mbunge itawaunganisha wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza kwenye 

Kundi sogozi ili kurahisisha katika kutoa matangazo muhimu hasa ya kuhakikisha ulinzi 

na usalama wa mali za wanafunzi pindi waanzapo mchakato wa usajili. 

 

iv. Ofisi ya Mbunge itahusika katika kuwaelekeza wanafunzi kupakua fomu ya usajili na 

kuhakikisha fomu hiyo inajazwa kwa ukamilifu ili kuondoa usumbufu unaoweza 

kujitokeza katika zoezi la usajili. 

 

v. Ofisi ya Mbunge itatoa ushirikiano katika kuhakikisha wanafunzi wote wanajaza fomu 

ya Mganga wa Mkuu wa Kituo Cha Afya Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. Ofisi ya 

Mbunge kwa kutambua Changamoto ya baadhi ya wanafunzi kuja na fomu  

zilizodhibitishwa na Waganga wa Hosipitali mbalimbali Nchini na fomu hizo kuonekana 

batili. Hivyo, Ofisi ya Mbunge itahusika kikamilifu kuhakikisha hili halitokei kwani hakuna 

usihalali wa fomu iliyojazwa na Mganga wa Hosipitali ya Nje ya Chuo na ikiwa ndivyo, 

Ofisi itahakikisha mwanafunzi anapata fomu mpya na kuijaza kikamilifu kwa kupata 

udhibitisho wa mganga wa Kituo cha Afya CKD. 

 

vi. Ofisi ya Mbunge itatoa Ushauri na kuhakikisha kila mwanafunzi amefungua na 

anamiliki akaunti ya benki ili kurahisisha mchakato wa mkopo na pesa za kujikimu kwa 

wale ambao watakuwa wanafadhiliwa na Bodi ya Mikopo Tanzania. 

 

vii. Ofisi ya Mbunge itahakikisha inawabaini wanafunzi wote wanaofadhiliwa na Bodi ya 

mikopo na wale ambao hawafadhiliwi ili kutoa ushauri wa nini kifanyike wakati 

wakisubiri rasimu zingine kutoka bodi ya mikopo. 

 

viii. Ofisi ya Mbunge itahusika katika kuhakikisha kila mwanafunzi asiye na Bima ya Afya 

anajisajili kwa mfumo maalumu wa kimtandao ili kuwahi kupata kadi ya Bima. Kwa wale 

ambao wana Bima walizokatiwa na wazazi wao, kuhakikisha Bima zao zinasajiliwa upya 

ili waweze kupata huduma pasi na usumbufu wowote. 

 



ix. Ofisi ya Mbunge itashughulikia suala kuhakikisha wanafunzi wote wanajisajili ARIS na 

kufanya malipo kwa usahihi na kuanza muhula mpya wa masomo 2020/2021 

 

x. Ofisi ya Mbunge itahakikisha inashughulikia suala la malazi ya kudumu kwa 

wanafunzi wote waliopangiwa na kukamilisha malipo. 

 

xi. Ofisi ya Mbunge itashughulikia upatikanaji wa vitambulisho ikiwa ni kuhakikisha 

wanafunzi wote wamepiga picha na kupata vitambulisho vyao kwa wakati. 

 

xii. Ofisi ya Mbunge kwa kushirikiana Uongozi wa DARUSO TATAKI utahakikisha 

ufatiliaji na upatikanaji wa stahiki za wanafunzi wanaodhaminiwa na Bodi ili waweze 

kupata haki zao kabla ya muhula mpya wa masomo kuanza. 

 

xiii. Ofisi ya Mbunge itaratibu na kuhakikisha wanafunzi wanahudhuria semina elekezi 

na kuwapa maelekezo juu ya maeneo mbalimbali kama vyumba vya mihadhara na 

semina n.k 

 

MPANGO KAZI 

 

Ofisi ya Mbunge kwa kuhakikisha haya yanafanikiwa itakuwa bega kwa bega na 

Mbunge mstaafu wa mwaka wa kwanza ili kupata ujuzi na uzoefu katika kuyatekeleza 

haya. Pia, kwa kutambua upekee wa zoezi hili; Ofisi ya Mbunge itakuwa kazini siku mbili 

kabla ya tukio la kuwasili wanafunzi. Hii ikiwa ni moja ya mbinu za kuhakikisha mipango 

hii inafikia ufanisi katika utekelezaji. 

 

Mwisho, Ni ngumu kueleza yote yaliyopangwa kufanyika ila ufanisi wa mipango hii 

utategemea kushabihiana kwa rasilimali muda na wahusika. 

 

Naomba kuwasilisha  

 



 

Imeandaliwa na Mbunge Mwaka wa Kwanza DARUSO TATAKI 2020/2021 

Masiko Daniel   

Simu: +255 711 381 100 

 

 

 

 

“SAUTI MOJA FIKRA MAJUMUI” 

Nakala kwa, 

 Mwenyekiti DARUSO TATAKI 

 Ofisi ya Katibu 

 

 


