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UTANGULIZI
Katika kuiwezesha SACCOS kutimiza wake wa kutoa huduma ya
fedha kwa wanachama wake, Sheria ya Huduma Ndogo za
Fedha Na. 10 ya Mwaka 2018 na Kanuni za huduma ndogo za
fedha (SACCOS) za mwaka 2019 inazitaka SACCOS kuwa na
Sera ya Menejimenti ya Ukwasi, Mali na Dhima.
Mantiki ya kuwa na sera hii ni kuiwezesha SACCOS kujenga
uwezo wa kutoa huduma kwa wanachama wake bila
kusababisha usumbufu kwa mwanachama husika, pamoja na
kujenga uwezo wa kulipia gharama mbalimbali za uendeshaji
kwa wakati.

inaendelea……..
Kupitia sera ya ukwasi, SACCOS inaweka utaratibu wa
kutambua mahitaji ya fedha ya muda mfupi na muda mrefu,
kupanga mtiririko wa fedha utakaoendana na mahitaji yake,
kufanya tathmini ya mara kwa mara ya mfumo wa ukwasishaji
na kuwa na mpango mbadala wa dharura wa kupata fedha
kuziba pengo la upungufu wa ukwasi ndani ya SACCOS.

MADHUMUNI YA SERA
Madhumuni ya Sera ya Menejimenti ya Ukwasi, Mali na Dhima ni
kukiwezesha chama kuwa na mfumo thabiti wa kusimamia mali
na dhima za chama wakati wote ikiwa ni pamoja na kuchukua
hatua zinazostahili kwa wakati ili kukabiliana na mahitaji ya ukwasi
yanayojitokeza.

MAENEO MUHIMU YANAYOTAKIWA KUWEPO KWENYE SERA YA
MENEJIMENTI YA UKWASI, MALI NA DHIMA

Sera ya menejimenti ya ukwasi, mali na dhima inatakiwa kuainisha na
mambo yafuatayo;
i.

Wahusika wanaowajibika na usimamizi wa ukwasi, mali na dhima.

ii.

Njia na viwianishi (ratios) zitakazotumika kupima na kusimamia
ukwasi, mali na dhima.

iii.

Kiwango cha juu cha fedha taslimu chamani.

iv.

Kufanyika kwa tathmini ya mara kwa mara ya hali ya ukwasi na
dhima.

v.

Mpango wa dharura wa ukwasishaji.

Mtu atakeyehusika na usimamizi wa ukwasi wa chama
Sera inatakiwa kuainisha Mtu atakeyehusika na usimamizi wa ukwasi
katika chama atakuwa na atakuwa na majukumu yafuatayo;
i.

Atawajibika katika kudhibiti hatari za ukwasi (liquidity risks).

ii.

Kuhakikisha kuwa chama kinaweka sera na taratibu rafiki ambazo
zitatumika kufanya tathmini ya kiwango cha ukwasi katika kipindi
fulani.

iii. Kuhakikisha kuwa chama kinakuwa na mfumo wa taarifa ambao
utatumika kupima, kufuatilia na kutoa taarifa ya hali ya ukwasi
kwa wakati.

Viwianishi (ratios) zitakazotumika kupima na kusimamia ukwasi, mali
na dhima.

Uchambuzi wa mahitaji ya ukwasi utafanywa kwa kuzingatia
bajeti/mahitaji ya fedha taslimu na taarifa ya mtiririko wa fedha.
Viwianishi kama vile “Current ratio”, “Quick ratio” na “Cash
ratio” zitatumika kupima kiwango cha juu cha ukwasi
Kinachohitajika. Uchambuzi wa mahitaji ya ukwasi utafanywa
kwa kuzingatia Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha Na. 10 za
mwaka 2018 na kanuni zake.

Kiwango cha juu cha fedha taslimu chamani

Sera ya menejimenti ya ukwasi, mali na dhima
inatakiwa kuainisha kiwango cha chini na cha juu cha
fedha taslimu kinachotakiwa kuwepo chamani kwa
muda wote ili kukiwezesha chama kutoa huduma kwa
wanachama wake.

Mpango wa dharura wa ukwasishaji
 Chama kitaandaa mpango wa dharura wa kupata fedha ili
kukabili upungufu wa fedha utakaojitokeza.
 Mpango utazingatia mahitaji ya kisheria ya kupata hati ya
ukomo wa madeni na makubaliano ya muda mrefu baina ya
SACCOS na taasisi za fedha.
 Utakuwa ni wajibu wa Menejimenti kuandaa mpango huo na
kuuwasilisha kwa Bodi na kuufanyia marejeo mara kwa mara
kila mwaka.

MAJUKUMU YA BODI YA CHAMA
Sera ya menejimenti ya ukwasi, mali na dhima inatakiwa kuanisha
majukumu ya Bodi ya chama katika kusimamia ukwasi, mali na
dhima. Majukumu ya Bodi ya chama ni pamoja na;
 Kuipitia na kuifanyia marekebisho sera hii kulingana na mahitaji ya
chama kwa kuzingatia Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha Na. 10
ya mwaka 2018 na kanuni zake.
 Kuhakikisha kuwa sera hii ya Menejimenti ya Ukwasi, Mali na Dhima
inaendana na sera nyingine za chama.
 Kuisimamia Menejimenti ya chama katika utekelezaji wa sera hii.

HITIMISHO

Ni matumaini yangu kuwa Bodi za SACCOS zitazingatia
matakwa ya Sheria ya Vyama vya Ushirika Na. 6 ya
mwaka 2013 na Sheria ya Huduma Ndogo ya Fedha
Na. 10 ya mwaka 2018 na kanuni zake wakati wa
kuandaa sera ya menejimenti ya ukwasi, mali na dhima.
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ASANTENI KWA KUNISIKILIZA

