
1 

 

 

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA 

TAASISI YA KUZUIA NA KUPAMBANA NA RUSHWA 

 
S. L.P 880, 

Simu: (028) 2988152,      
Nukushi: (028) 2988153                                                              

Barua pepe: rbckigoma@pccb.go.tz 

Wavuti : www.pccb.go.tz 

Simu ya Bure : 113 

 

TAARIFA KWA UMMA 

KIGOMA MEI 5, 2022 

 

TAKUKURU (M) KIGOMA YAFUNGUA KESI MPYA TATU 

KUFUATILIA MIRADI YA ZAIDI YA SHILINGI BILIONI 5  

   

Ndugu WanaHabari 

Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) Mkoa wa 

Kigoma, imeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa mujibu wa 

Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Na. 11/2007. Majukumu hayo 

ni kufanya Utafiti na Udhibiti wenye lengo la kubaini na kuziba mianya ya 

rushwa, kuelimisha wananchi kuhusu madhara ya rushwa na 

kuwahamasisha kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa na kufanya 

uchunguzi wa makosa ya rushwa pamoja na makosa yanayohusiana nayo 

na kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Mashitaka kuwafikisha washitakiwa 

Mahakamani. 

UCHUNGUZI NA MASHTAKA: 

Ndugu Wanahabari, 

Katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2022 TAKUKURU (M) Kigoma 

imefanikiwa kufungua mashauri mapya matatu (3) ya makosa ya rushwa 

na Uhujumu Uchumi na kufanya idadi ya kesi zinazoendelea mahakamani 
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kuwa kumi na tano (15). Aidha katika kipindi hicho hakuna shauri 

ambalo limefika mwisho mahakamani na kutolewa maamuzi. 

Katika kipindi tajwa TAKUKURU (M) Kigoma imepokea jumla ya 

malalamiko 89. Kati ya malalamiko hayo, malalamiko 67 yalikuwa ni ya 

vitendo vya rushwa na malalamiko 22 hayakuhusu rushwa. Malalamiko 67 

yaliyohusu rushwa yamefunguliwa majalada ya uchunguzi ambapo 

malalamiko 40 yanaendelea kufanyiwa kazi katika hatua mbalimbali na 

malalamiko 27 uchunguzi wake umekamilika na kupelekea kesi mbili 

kufunguliwa mahakamani.   

Malalamiko 22 ambayo hayakuhusu rushwa, watoa taarifa walishauriwa na 

kuelekezwa sehemu stahiki za kupata utatuzi wa kero zao. 

Mchanganuo wa kisekta kwa malalamiko 89 yaliyopokelewa ni kama 

ifuatavyo: TAMISEMI (44), Afya (16) Ardhi (4), Sekta binafsi (2), Elimu 

(8), Ujenzi (3), Utawala (3), Ushirika (2), Mahakama (1), Jeshi la Polisi (2) 

kilimo (2), uvuvi (1) na Maji (1)  

 

UZUIAJI RUSHWA: 

Ndugu WanaHabari, 

Katika kipindi cha Januari hadi Machi, 2022 TAKUKURU (M) Kigoma 

imefanikiwa kufanya kazi za ufuatiliaji wa rasilimali za umma kwenye 

miradi 14 yenye thamani ya shilingi 5,232,288,279.41 ili kuhakikisha 

kuwa miradi hiyo inatekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa na thamani ya 

fedha kupatikana. Kazi hizo zilifanyika katika sekta za Elimu, Afya, Maji, 

Barabara na Kilimo.  

Mapungufu madogomadogo yaliyobainika katika ufuatiliaji wa miradi hiyo 

yameweza kufanyiwa kazi kwa kufanya vikao na wadau wa miradi husika 

na kuwashauri kuboresha maeneo yaliyobainika kuwa na mapungufu ili 

kupata miradi bora yenye kukidhi thamani ya fedha (Value for money). 

Aidha katika kipindi hiki TAKUKURU Mkoa wa Kigoma ilifanya ufuatiliaji na 

uchambuzi wa mifumo 3.  
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Mifumo iliyofanyiwa uchambuzi ni mfumo kuhusu upotevu wa mapato ya 

VAT kwa wakandarasi wa umeme wa majumbani katika wilaya ya Buhigwe, 

uchambuzi wa mfumo kuhusu ukusanyaji wa tozo za madini ujenzi katika 

wilaya Uvinza pamoja na uchambuzi wa mfumo wa utoaji wa bidhaa za 

afya kutoka bohari za madawa (pharmacy) kwenda kwenye vitengo 

mbalimbali vya kutolea huduma mahospitalini, vituo vya afya na zahanati 

katika Halmashauri ya wilaya Kasulu.  

Kadhalika TAKUKURU Mkoa wa Kigoma ilifanya warsha na vikao 3 vya 

wadau kujadili kasoro za kiutendaji za kutozingatia miongozo zilizobainika 

kufuatia uchambuzi wa mifumo uliokuwa umefanyika hapo awali. Vikao 

hivyo vilihusu uchambuzi wa mfumo wa utoaji wa vibali vya ujenzi katika 

wilaya ya Kakonko na mfumo wa utoaji wa bidhaa za afya kutoka bohari za 

madawa (pharmacy) kwenda kwenye vitengo mbalimbali vya kutolea 

huduma mahospitalini, vituo vya afya na zahanati katika Halmashauri ya 

wilaya ya Kasulu.   

Aidha kilifanyika kikao cha wadau upande wa GPSA katika Manispaa ya 

Kigoma Ujiji na kuweka maazimio ya kutatua changamoto za utendaji kazi 

zilizobainishwa kwenye taarifa ya uchambuzi mfumo. Miongoni mwa 

maazimio yaliyofikiwa ni pamoja na kufanya “pilot survey” juu ya ubora wa 

bidhaa zinazosambazwa na GPSA, kuzikumbusha taasisi nunuzi kuwasilisha 

mahitaji mapema na kutoa elimu kwa taasisi nunuzi. 

UELIMISHAJI UMMA: 

Ndugu WanaHabari, 

Katika uelimishaji umma, TAKUKURU Mkoa wa Kigoma imeendelea na 

jukumu hili la kuongeza uelewa wa elimu ya rushwa na maadili kwa 

wananchi wa Mkoa wa Kigoma, sambamba na kuendelea kuwahamasisha 

kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa.  

Katika kipindi cha Januari hadi Machi 2022 TAKUKURU (M) Kigoma 

imeweza kuwafikia wananchi kwa kufanya semina 27, mikutano ya 

hadhara 31, uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 30, maonesho 4 na 

kipindi cha redio 1. Jumla ya wananchi 14,862 walinufaika na elimu hiyo 

wanaume wakiwa 8,190 na wanawake 6,672. 
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Aidha TAKUKURU (W) Uvinza kwa kushirikiana na Shirika lisilo la Serikali la 

Mahale Ecosystem Management Program (MEMP) pamoja na Ofisi ya 

Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Uvinza waliweza kutoa 

elimu ya matumizi bora ya Ardhi, elimu ya rushwa na maadili pamoja na 

utunzaji wa mazingira kwa wananchi wa Vijiji vya Rukoma, Ikuburu na 

Lubalisi vilivyopo katika Kata ya Igalula katika Halmashauri ya Wilaya ya 

Uvinza. Jumla ya Wajumbe wa Halmashauri za Vijiji 68 wanaume wakiwa 

48 na wanawake 20 walinufaika na elimu hiyo. Lengo kuu lilikuwa ni 

kuwajengea uwezo na uelewa wa madhara ya vitendo vya rushwa ili 

kuhakikisha wanashiriki katika kudhibiti vitendo vya rushwa 

vinavyosababisha uharibifu wa mazingira katika maeneo yao ambayo 

yamepakana na Mbuga ya Taifa ya Mahale (Mahale National Park). 

 

TAKUKURU INAYOTEMBEA: 

Ndugu WanaHabari, 

TAKUKURU (M) Kigoma kupitia TAKUKURU inayotembea imefanikiwa 

kuwafuata wananchi katika maeneo yao kwa lengo la kutoa elimu, 

kusikiliza kero zao na kutafuta ufumbuzi wa kero husika.  Baadhi ya kero 

zilizotolewa na wananchi zilihusu upotevu wa mapato ya Serikali kutokana 

na baadhi ya vyanzo vya mapato kukosa mashine za EFD pamoja na kero 

ya ubadhilifu wa fedha za Serikali katika miradi ya maji na afya ambayo 

hutumia fedha nyingi bila matokeo chanya kwa wananchi. 

Maeneo yaliyotembelewa na TAKUKURU inayotembea ni pamoja na kijiji 

cha Kasuku katika Halmashauri ya wilaya Kigoma, kijiji cha Muhange katika 

Halmashauri ya Wilaya ya Kakonko na kijiji cha Nyakafyeke katika 

Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu. TAKUKURU Mkoa wa Kigoma imeendelea 

kutafuta ufumbuzi wa kero hizi za wananchi kwa kushirikiana na 

Wakurugenzi wa Halmashauri za wilaya na watendaji wa vijiji ili 

kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na kuwajengea imani na 

Serikali yao. Mathalan katika soko la ujirani mwema katika mpaka wa 

Tanzania na Burundi lililopo katika kijiji cha Muhange wilaya ya Kakonko, 

TAKUKURU baada ya kupokea kero ya upotevu wa mapato katika soko hilo 

ilishirikiana na mtendaji pamoja na Mkurugenzi na kuhakikisha inawekwa 

POS ambayo imeanza kukusanya mapato ya Serikali na matokeo ya 
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ukusanyaji wa mapato kwa kutumia POS hiyo yatatolewa taarifa katika 

robo ya Aprili – Juni 2022 

Aidha TAKUKURU imeanzisha uchunguzi wa awali kwa lengo la kubaini 

ukweli wa malalamiko ya kero za ubadhilifu katika miradi ya Afya na maji 

ziizowasilishwa na wananchi katika vijiji vya Kasuku na Nyakafyeke ili 

kuchukua hatua stahiki.  

 

USHIRIKI WA TAKUKURU KATIKA MAADHIMISHO YA SIKU YA 

WANAWAKE DUNIANI NA SIKU YA SHERIA: 

Ndugu WanaHabari 

TAKUKURU (M) Kigoma katika kuadhimisha siku wiki ya wanawake duniani 

mnamo tarehe 05/03/2022 kwa kushirikiana na klabu ya wapinga rushwa 

YA Shule ya Sekondari ya Mount Calmel iliyopo katika Manispaa ya Kigoma 

Ujiji ilitembelea kituo cha kulelea watoto yatima katika kijiji cha Matyazo 

katika Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma na kutoa elimu ya madhara ya 

rushwa ya ngono kwa walezi wa watoto wa kituo hicho, sambamba na 

kutoa misaada ya mahitaji mbalimbali. Kadhalika mnamo tarehe 08/03/ 

2022 TAKUKURU (M) Kigoma ilishiriki maadhimisho ya siku ya wanawake 

Duniani kwa kutoa elimu ya madhara ya rushwa ya ngono katika kujenga 

kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu ya nchi kupitia banda la 

maonyesho lililoandaliwa katika eneo la soko la Kazuramimba Wilayani 

Uvinza. Kupitia banda hilo la maonyesho, wananchi walielimishwa kuhusu 

madhara ya rushwa ya ngono na kuhamasishwa kuvunja ukimya na kutoa 

taarifa za vitendo vya rushwa ya ngono ikiwa ni pamoja na kujenga utayari 

wa kutoa ushahidi Mahakamani pale wanapotakiwa kufanya hivyo. Jumla 

ya wananchi 436 waliotembelea banda la maonesho walinufaika na elimu 

ya rushwa, wanaume wakiwa 89 na wanawake 346. Vilevile machapisho 

300 yenye jumbe mbalimbali za kukemea vitendo vya rushwa yaligawiwa 

kwa wananchi kwa ajili ya elimu zaidi na rejea. 

Aidha katika maadhimisho ya Wiki ya Sheria yaliyofanyika kuanzia tarehe 

23/1/2022 hadi 29/1/2022, TAKUKURU (M) Kigoma kwa kushirikiana na 

Idara ya Mahakama iliweza kutoa elimu ya rushwa kwa makundi mbambali 

wakiwemo wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, wafanyabiashara, 

mahabusu na wafungwa na wananchi wa kawaida ambao walielimishwa 
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kuhusu madhara ya rushwa katika jamii na namna ambayo TAKUKURU 

imejipanga katika safari ya maboresho kuelekea Mahakama mtandao. 

TAKUKURU pia ilitumia fursa hiyo kuwaelimisha wananchi kuhusu mifumo 

mbalimbali ya utoaji wa taarifa ikiwa ni pamoja na Mfumo waTAKUKURU 

APP ambao unatoa fursa kwa wananchi kutoa taarifa za vitendo vya 

rushwa kwa kupiga picha za mnato, kurekodi video, kurekodi sauti na 

kutuma taarifa hizo TAKUKURU kwa ajili ya uchambuzi na hatua 

nyinginezo. Kadhalika ilitolewa elimu ya Matumizi ya simu ya dharura 113 

ambayo hutoa fursa kwa wananchi kutoa taarifa za vitendo vya rushwa bila 

hata kusafiri ili kurahisisha hatua za haraka kushughulikia vitendo vya 

rushwa. Pia elimu ya matumizi ya mitandao ya kijamii ikiwemo twitter, 

instagram na TAKUKURU online tv, ambayo huwapa fursa wananchi kupata 

taarifa mbalimbali za mapambano dhidi ya rushwa ilitolewa. 

 

USHIRIKIANO NA WADAU: 

Ndugu WanaHabari 

Katika kukuza ushirikiano na wadau mbalimbali katika mapambano dhidi ya 

rushwa, TAKUKURU kwa kushirikiana na Chama cha Skauti Tanzania (M) 

Kigoma ilifanikiwa kufanya mafunzo kwa walimu walezi wa skauti katika 

shule za sekondari na msingi pamoja na vijana wa skauti katika baadhi ya 

shule za Mkoa wa Kigoma ambapo jumla ya vijana 818 na walezi 100 

walielimishwa. Lengo la uelimishaji huo ni kupanua wigo wa mapambano 

dhidi ya rushwa kwa kujenga jamii inayozingatia misingi ya uadilifu, 

uwajibikaji na uzalendo. 

MIKAKATI YA TAKUKURU MKOA WA KIGOMA APRILI HADI JUNI 

2022: 

Ndugu WanaHabari, 

Katika kipindi cha Aprili hadi Juni 2022, TAKUKURU Mkoa Kigoma 

itaendelea kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo hususani katika 

sekta ya Maji, Elimu na Afya ili kuhakikisha inajengwa kwa viwango 

vinavyotakiwa.   
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Pia itafanya uchambuzi wa mfumo unaohusu ukusanyaji wa tozo za madini 

ujenzi katika wilaya zote mkoani, uchambuzi wa mfumo wa huduma 

zitolewazo na TEMESA  na kufanya vikao vya wadau ili kutatua kasoro 

zitakazobainika. 

Aidha katika kipindi cha Aprili hadi Juni 2022 TAKUKURU (M) Kigoma 

itaendelea kutoa elimu ya ubaya wa rushwa kwa watumishi wa Umma na 

sekta binafsi, itaendelea na uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa na pia 

itaendelea kushirikiana na Chama cha Skauti Tanzania Mkoa wa Kigoma 

kuwaelimisha vijana wa skauti kuhusu kuzuia na kupambana na rushwa ili 

kupanua wigo wa mapambano dhidi ya rushwa katika jamii.  

Kadhalika kupitia TAKUKURU INAYOTEMBEA, kero za wananchi 

zitapokelewa, elimu ya madhara ya rushwa katika jamii na katika miradi ya 

maendeleo itatolewa sambamba na kuwahamasisha wananchi kushiriki 

kikamilifu katika kupambana na rushwa kwa kutoa taarifa za vitendo vya 

rushwa na kuwa na utayari wa kutoa ushahidi mahakamani pale 

wanapotakiwa kufanya hivyo.  

WITO: 

 

Ndugu WanaHabari 

TAKUKURU (M) Kigoma inatoa wito kwa wananchi kuiona rushwa kama 

adui wa maendeleo na janga la Taifa linalohitaji nguvu ya pamoja 

kupambana nalo.  Hivyo wanaaswa kuacha kujihusisha na vitendo vya 

rushwa na kuwa na utayari wa kufika Ofisi za TAKUKURU zilizo karibu ili 

kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Pia wananchi wanaombwa kuwasiliana 

na ofisi za TAKUKURU katika Mkoa wa Kigoma kwa Simu ya Bure 113 

inayopatikana kupitia mitandao ya TTCL, AIRTEL, VODACOM, TIGO na 

HALOTEL pindi wanapokuwa na taarifa za vitendo vya rushwa ili hatua  

stahiki ziweze kuchukuliwa. 

 

 

STEPHEN P. MAFIPA 

MKUU WA TAKUKURU (M) KIGOMA 

0738150103 

 


