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DIBAJI 

Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) inao wajibu kisheria wa 

kupambana na rushwa hapa nchini. TAKUKURU inatekeleza jukumu lake hilo kwa njia ya 

kuelimisha umma, kuchunguza na kuendesha mashitaka ya makosa ya rushwa, na kuimarisha 

mifumo. Kwa mujibu wa kifungu cha 7(a) na (c) cha sheria ya Kuzuia na Kupambana na 

Rushwa Na. 11 ya mwaka 2007, TAKUKURU inapaswa kuiimarisha mifumo (systems) ya 

utendaji na utoaji huduma ya Wizara, Taasisi, Idara na Mashirika mbalimbali kwa kufanya utafiti 

na kushauri njia na namna bora ya kudhibiti mianya ya rushwa. Katika kutimiza wajibu wake 

huu muhimu kwa maendeleo ya taifa, TAKUKURU ilifanya kazi za utafiti na udhibiti wa 

mianya ya rushwa kwenye sekta za fedha, misitu, maji, ardhi, miundombinu na kilimo katika 

kipindi cha mwaka 2009/10.  

Kazi zote zimefanywa kwa ushirikiano na wadau kama unavyoelekeza Mkakati wa Taifa wa 

Kupambana na Rushwa nchini – NACSAP II. Baada ya kazi ya utafiti, wadau walijadili matokeo 

ya utafiti na kuweka mikakati ya udhibiti wa mianya ya rushwa na namna ya kuitekeleza. Baadhi 

ya kazi zilizofanyika zimetolewa kwa ufupi kwenye jarida hili kama mrejesho wenye lengo la 

kuhamasisha ushiriki wa jamii katika mapambano dhidi ya rushwa. Taarifa ya baadhi ya kazi 

kwa baadhi ya sekta zilizoainishwa kwenye jarida hili zinathibitisha umuhimu wa jamii kushiriki 

kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Mafanikio ya mapambano dhidi ya rushwa yanategemea 

kwa kiasi kikubwa ushirikiano thabiti wa wadau na TAKUKURU kwenye hatua zote kwa maana 

ya utafiti, matumizi ya taarifa za utafiti, na uwekaji na utekelezaji wa mikakati ya udhibiti wa 

mianya ya rushwa iliyobainishwa kwenye utafiti. Jamii inapaswa kushiriki katika mapambano 

dhidi ya rushwa kwa kuwa, pamoja na athari nyingine, rushwa inarudisha nyuma maendeleo ya 

jamii kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Rushwa ni tishio kwa usalama na uhai wa jamii nzima 

iwapo itaachwa pasipo kudhibitiwa kwa pamoja – mapambano haya hayapaswi kuachiwa taasisi 

moja pekee bali yanahitaji ushirikiano wa wadau wote.  

Kufanyika na kukamilika kwa baadhi ya kazi zilizoainishwa kwenye jarida hili kumetokana, 

pamoja na mambo mengine, na ushirikiano mzuri uliooneshwa na wadau wa mapambano dhidi 

ya rushwa. TAKUKURU inatoa shukrani za dhati kwa wananchi, mamlaka, na vyombo 

mbalimbali kwa kushiriki na kufanikisha kazi za utafiti na udhibiti zilizofanyika katika kipindi 

cha mwaka 2009/10. Matokeo ya kazi hizo yamesaidia kuboresha utoaji huduma wa sekta na 

idara husika hasa pale ambapo viongozi wakuu wa sekta na idara husika walipoufanyia kazi 

ushauri/mapendekezo yaliyotolewa na TAKUKURU na kuitekeleza mikakati ya udhibiti 

iliyowekwa na wadau. Kwa namna ya pekee TAKUKURU inawashukuru viongozi na watumishi 

katika Halmashauri zilizoshiriki, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, 

DAWASCO Ilala, Bohari ya Madawa (MSD), Hospitali ya Wilaya Nachingwea, Wakala wa 

Ujenzi wa Barabara Tanzania (TANROADS), na Benki ya NMB Urambo. Aidha, TAKUKURU 

inatoa mwito kwa taasisi na idara mbalimbali kuongeza ushiriki wao katika mapambano dhidi ya 

rushwa hapa nchini ili kuboresha utendaji na utoaji wa huduma. 

 

 

Dkt. Edward G. Hoseah 

MKURUGENZI MKUU – TAKUKURU 

Januari 2011 
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1 KAZI ZA UTAFITI 

1.1. MIANYA YA RUSHWA KATIKA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA 

MAENDELEO CHINI YA MFUKO WA RUZUKU (LGCDG) MKOANI ARUSHA 

1.1.1 Utangulizi 

 

Serikali kuu kupitia Halmashauri za Majiji, Manispaa, Wilaya na Miji imekuwa ikitoa fedha za 

ruzuku kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ya wananchi.   Serikali hutoa 

fedha hizi kwa lengo la kuondoa umaskini miongoni mwa wananchi, kusogeza huduma na 

kupeleka madaraka kwa wananchi walio wengi (Serikali za Mitaa).  Halmashauri ya wilaya ya 

Monduli na Manispaa ya Arusha ni miongoni mwa Halmashauri zinazofaidika na fedha 

zinazotolewa na Serikali Kuu kwa ajili ya miradi ya mendeleo.  

 

Kulingana na Miongozo ya Mipango ya Vijiji na Mitaa, mfumo wa matumizi ya fedha za ruzuku 

kutoka LGCDG zinaeleza kwamba asilimia 50 ya fedha kutoka Capital Development Grant 

(CDG) zinapaswa kutengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya ngazi za vijiji na mitaa. 

 

Takwimu zinaonesha kwamba katika kipindi cha mwaka 2006/07, 2007/08 na 2008/09 

Halmashauri ya Wilaya ya Monduli, ilipokea jumla ya shilingi 1,506,837,212 kutoka Serikali 

Kuu kama fedha za ruzuku kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo.  Aidha, Halmashauri ya Manispaa 

ya Arusha katika kipindi hicho hicho ilipokea jumla ya shilingi 5,657,344,436 kutoka Serikali 

Kuu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. 

 

Pamoja na fedha hizo kutolewa kwa ajili ya miradi hiyo, ofisi ya TAKUKURU Mkoa wa Arusha 

imekuwa ikipokea malalalamiko kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali juu ya vitendo vya 

rushwa na matumizi mabaya ya fedha za miradi hiyo ya maendeleo. Kutokana na malalamiko 

hayo, TAKUKURU mkoani Arusha ilifanya utafiti ili kuweza kubaini mianya ya rushwa na 

mapungufu yaliyopo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika ngazi ya Kata na kijiji, na 

kutoa ushauri juu ya njia na namna bora ya kuziba mianya ya rushwa katika mfumo wa 

utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya mfuko wa ruzuku (LGCDG). Utafiti huu ulifanyika 

katika Halmashauri ya manispaa ya Arusha na ya wilaya ya Monduli. 

 

1.1.2 Matokeo ya Utafiti 

 

(a) Ufahamu wa Wananchi kuhusu Gharama za Miradi 

 

Utafiti ulibaini kuwa asilimia 79.5 ya waliohojiwa hawajui kabisa gharama za miradi hiyo ya 

maendeleo na asilimia 20.55 wanajua gharama za miradi inayotekelezwa. Hii inamaanisha kuwa 

ama hakuna uwazi katika utoaji wa taarifa za fedha za miradi ya maendeleo au wananchi 



 

 

 

hawachukui jitihada za makusudi kwenda kusoma taarifa katika mbao za matangazo zilizopo 

katika ofisi za kata na vijiji. 

 

(b) Ufahamu wa Wananchi Juu ya Uwepo wa Miradi  

 

Katika utafiti huu ilionekana kuwa asilimia 87 ya wananchi waliohojiwa wanafahamu kuwepo 

kwa miradi. Kwa wananchi wenye ufahamu wa uwepo wa miradi hiyo, asilimia 39 walisema 

hawafamu ni lini miradi hiyo ilianza kutekelezwa na pia hawafahamu ni lini miradi hiyo 

ilikamilika. Kutofahamika kwa muda wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kunaashiria kuwa 

wananchi hawashirikishwi ipasavyo katika kuibua na kutekeleza miradi ya maendeleo katika 

maeneo yao. 

 

Utafiti ulibaini pia, kuwa wananchi wengi hawajui ni mifuko gani inayofadhili au kutekeleza 

miradi hiyo ya maendeleo. Asilimia 64.38 ya watu waliojibu dodoso wamesema hawajui miradi 

hiyo ya maendeleo inafadhiliwa na mfuko gani na hawafahamu chochote kuhusu mfuko wa 

Capital Development Grant (CDG). Aidha asilimia 19.17 ya waliohojiwa walisema miradi hiyo 

inafadhiliwa na mfuko wa CDG na asilimia 16.43 wamesema miradi hiyo inafadhiliwa na 

TASAF, PADEP na MMES.  

 

(c)  Uwazi katika Matumizi ya Pesa za Miradi 

 

Utafiti ulibaini kuwa asilimia 66 ya wananchi waliohojiwa hawapati taarifa za namna pesa 

zilivyotumika katika utekelezaji wa miradi chini ya Mfuko wa Ruzuku (CDG) na asilimia 34 

wanapata taarifa. Aidha, utafiti umebaini kuwa taarifa za matumizi ya fedha hizo huwekwa 

katika mbao za matangazo za ofisi za kata. Hii inaonesha kuwa hakuna jitihada za makusudi za 

kuhamasisha wananchi umuhimu wa kufika katika ofisi za kata na kusoma taarifa za mapato na 

matumizi ya fedha za miradi. 

 

(d) Ushirikishwaji wa Wananchi Katika Miradi 

 

Matokeo yanaonesha kuwa asilimia 54 ya wahojiwa walishirikishwa katika utekelezaji wa 

miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika kata zao. Kati ya walioshirikishwa asilimia 75 

wameshiriki katika kuchangia pesa na nguvu kazi. Aidha, asilimia 46 walisema 

hawakushirikishwa kwa namna yoyote katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kata 

zao. 

 

Hata hivyo, utafiti umebaini kwamba wananchi wamekuwa hawahudhurii mikutano ya hadhara 

katika maeneo yao pale wanapoalikwa hivyo hupelekea wao kutoshirikishwa, kwani mwongozo 



 

 

 

wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya Mfuko wa Ruzuku (CDG) unawataka wananchi 

kuchangia gharama ya miradi kwa asilimia 20. 

 

Vilevile utafiti umebaini kwamba wananchi walio wengi hawafahamu ni nani msimamizi wa 

miradi ya maendeleo chini ya mfuko wa ruzuku (CDG). Asilimia 77 ya wananchi waliohojiwa 

walisema kuwa hawajui ni nani msimamizi wa miradi hiyo. Aidha wajumbe wa baraza la 

maendeleo la kata (WDC) wote waliohojiwa walisema kuwa msimamizi wa utekelezaji wa 

miradi ya maendeleo ni kamati inayoteuliwa na kijiji au kata husika. Vilivile watumishi wa 

halmashauri kutoka idara ya mipango na uchumi pamoja na wale wa idara ya ujenzi 

walipohojiwa walieleza kwamba miradi yote chini ya mfuko wa ruzuku (CDG) husimamiwa na 

wananchi wenyewe. Kwa mantiki hii, wananchi wanahitaji elimu juu ya usimamizi wa miradi ya 

maendeleo kwa maana ya nani ni wasimamizi wakuu wa miradi hii. 

 

(e)  Utekelezaji wa Miradi 

 

Utafiti ulibaini kwamba kumekuwepo na ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi kwani miradi 

mingi haikamiliki kwa wakati uliopangwa. Asilimia 80 ya wananchi waliohojiwa wamesema 

miradi mingi haikamiliki kwa wakati. Aidha, asilimia 83 ya wajumbe wa WDC waliohojiwa 

wamesema miradi haikamiliki kwa wakati na asilimia 75 ya watumishi wa halmashauri ya 

manispaa ya Arusha na wilaya ya Monduli walisema miradi haikamiliki kwa wakati. 

 

Sababu zilizotolewa za kutokamilika kwa miradi hiyo kwa wakati ni wananchi kutochangia kwa 

wakati asilimia 20 ya gharama za miradi kama inavyoelekezwa na mwongozo wa miradi ya 

CDG, na ucheleweshwaji wa kutoa pesa hizo za ruzuku kutoka serikali kuu kwenda serikali za 

mitaa na kisha Halmashauri. 

 

Pia katika utafiti huu imeonekana kwamba baadhi ya wananchi hawaridhiki na kiwango cha 

utekelezaji miradi na thamani ya pesa iliyotumika katika kutekeleza miradi hiyo. Asilimia 50 ya 

waliohojiwa hawaridhiki na kiwango cha ubora wa utekelezaji wa miradi hiyo. 

 

(f) Mtazamo wa Wananchi Juu ya Rushwa katika Utekelezaji Miradi 

 

Utafiti umebainisha kuwa asilimia 80 ya waliohojiwa walisema kuwa rushwa ni moja ya chanzo 

cha utekelezaji dhaifu au wa chini ya kiwango cha ubora kwa baadhi ya miradi ya maendeleo 

inayotekelezwa chini ya mfuko wa ruzuku (CDG). Aidha, asilimia 60 ya wajumbe wa WDC 

waliohojiwa walisema kuwa rushwa ni chanzo cha utekelezaji mbovu wa baadhi ya miradi ya 

maendeleo na mara nyingi rushwa inafanyika wakati wa uteuzi wa 

wakandarasi/wajenzi/wazabuni wa kutekeleza miradi hiyo ya maendeleo. 



 

 

 

 

Hata hivyo, asilimia 20 ya wananchi waliohojiwa na asilimia 40 ya wajumbe wa WDC 

waliohojiwa, wamesema rushwa si chanzo cha utekelezaji mbovu (hafifu) wa baadhi ya miradi 

ya maendeleo chini ya mfuko wa ruzuku (CDG). Bali utekelezaji mbovu unatokana na kutolewa 

kwa pesa kidogo na kucheleweshwa kwa pesa hiyo. Asilimia 58 ya watumishi wa halmashauri 

waliohojiwa wamesema kuwa rushwa si chanzo cha utekelezaji hafifu wa baadhi ya miradi ya 

maendeleo na kwamba sababu ya utekelezaji mbovu ni baraza la maendeleo la kata (WDC) 

kupitisha wakandarasi/wajenzi wasio na sifa kutokana na kujuana na pia pesa za miradi kutofika 

kwa wakati katika maeneo ya miradi. 

 

1.1.3 Mapendekezo 

 

Ili kuziba mianya ya rushwa na mapungufu yaliyobainishwa, utafiti unashauri na kutoa 

mapendekezo yafuatayo:-  

(i) Elimu juu ya rushwa na madhara yake katika miradi ya maendeleo itolewe na hatua 

zichukuliwe dhidi ya wanaojihusisha na vitendo vya rushwa. 

(ii) Wananchi waelimishwe kuhusu umuhimu wa miradi ya maendeleo katika ustawi wao na 

washirikishwe katika utekelezaji wa miradi husika. 

(iii) Taarifa za mapato na matumizi ya fedha za miradi zisomwe mara kwa mara kupitia 

mikutano ya hadhara na kubandikwa katika mbao za matangazo. 

(iv)  Pesa za miradi zitolewe kwa wakati ili kuwezesha na kurahisisha utekelezaji wa miradi.     

 



 

 

 

1.2 RUSHWA KATIKA UVUNAJI NA UKUSANYAJI WA MADUHULI YA MAZAO 

YA MISITU MKOANI TABORA 

 

1.2.1 Utangulizi 

 

Utafiti huu ulifanyika katika maeneo yanayopakana na misitu ya hifadhi katika wilaya za Tabora, 

Uyui (Itetemia, Ntalikwa na Kabila), Nzega (Ngukumo, Mwambala, Mogwa, Mbutu na 

Mambali), na Sikonge (Usunga, Ipole na Pangale). Utafiti huu ulilenga kubaini mianya ya 

rushwa katika uvunaji na ukusanyaji wa maduhuli ya mazao ya misitu, na kushauri namna ya 

kuiziba. Aidha, utafiti huu ulifanyika kwa kuzingatia umuhimu wa misitu kwa Taifa na athari za 

rushwa kwa uhifadhi endelevu wa misitu nchini. 

 

1.2.2 Matokeo ya Utafiti 

 

Baada ya uchambuzi wa kina wa taarifa za msingi na zile za upili, utafiti umebaini mianya ya 

rushwa ifuatayo: usimamizi mdogo wa katika ukusanyaji maduhuri, leseni kutotolewa na vibali 

vinatolewa bila vikao, ufahamu mdogo wa taratibu za uvunaji misitu, watumishi kukaa sehemu 

moja muda mrefu, ushirikishwaji mdogo wa wananchi katika usimamizi wa misitu, upungufu wa 

rasilimali, na uadilifu mdogo wa watumishi na wafanyabiashara. 

 

 

(a) Manufaa ya Mazao ya Misitu kwa Vijiji 

 

Sheria ya Misitu ya Hifadhi katika Halmashauri (Misitu Act) Na. 14 of 2002 (RE: 2002) kifungu 

cha 10(1) kinaagiza kiasi cha mapato yatokanayo na ada ya leseni ya uvunaji wa mazao ya misitu 

kitakuwa sehemu ya mapato ya kijiji ambacho kiko jirani na msitu unaovunwa.  Aidha, 

Mwongozo wa Uvunaji Endelevu wa Biashara ya Mazao ya Misitu umeainisha kuwa kutakuwa 

na mfuko maalumu wa upandaji miti ambao utasimamiwa na Afisa Misitu wa Wilaya.  Fedha 

zote zitakazokusanywa zitachangia mfuko huo kwa mujibu wa vifungu 3.2(b & c), 4.1 (g) na 

4.8(b) vya Sheria hiyo ya Misitu.  Makusanyo yanapaswa kuingizwa kwenye akaunti ya upandaji 

miti wilaya. Kila anayetaka kuvuna mazao ya misitu atatakiwa kupata barua yenye idhini ya 

Serikali ya kijiji. Baada ya kujadiliwa na kukubaliwa na wajumbe wa Serikali ya kijiji, ndipo 

atajaza fomu ya maombi „FDI‟ ambayo inapaswa kujadiliwa na Kamati ya Wilaya. 

 

 

Hata hivyo, matokeo yanaonesha kuwa kati ya watu 54 (wananchi waishio karibu na hifadhi) ni 

watu 12 (22.2%) tu ndio waliothibitisha kuwa kijiji kinanufaika na misitu. Aidha, wahojiwa 

wanaeleza kuwa maduhuli ya mazao ya misitu (Faini) hayakusanywi ipasavyo kwa baadhi ya 

vituo vya ukaguzi kwa maelezo kuwa hakuna ulinzi wa kutosha kuweza kukaa na stakabadhi za 

Serikali. Hali hiyo inasababisha malipo ya faini kufanyikia wilayani na hivyo kutengeneza 

mwanya wa rushwa. Vilevile, wahojiwa wanaeleza kuwa vijiji havinufaiki kwa kuwa havitozi 



 

 

 

ushuru na wala havipatiwi ushuru toka Halmashauri ya Wilaya utokanao na uvunaji wa mazao ya 

misitu.  

 

 

(b)  Leseni na Vibali vya Uvunaji Misitu 

 

Matokeo yanaonesha kuwa wanakijiji waliohojiwa walieleza kuwa hawajawahi kupata taarifa 

juu ya utolewaji wa leseni za uvunaji wa mazao ya misitu, lakini wamekuwa wakiona watu 

wakiwa wanavuna mazao hayo ya misitu hasa uchomaji wa mkaa.  Aidha, wananchi waliohojiwa 

walieleza kuwepo kwa vitendo vya Rushwa hasa katika maeneo ya utoaji wa leseni na vibali, 

usafirishaji wa mazao ya misitu katika vizuizi na ukaguzi wa mazao ya misitu. Hivyo, ili kuleta 

ufanisi katika shughuli za ukaguzi wa mazao ya misitu wahojiwa wameshauri kuwa watoaji wa 

leseni wazingatie masharti yaliyowekwa kwenye sheria ya uvunaji na DFO‟s wanapotoa leseni 

wafanye ukaguzi kama mteja anavuna kwa kufuata sheria ya misitu. Vilevile, ili kupunguza 

tatizo la rushwa, wahojiwa wameshauri mambo yafuatayo: mosi, ulinzi uimarishwe na wananchi 

washirikishwe katika utunzaji wa maliasili na uvunaji wa misitu. Pili, wadau waelimishwe 

kuhusu rushwa na taratibu za utoaji leseni. Tatu, uvunaji misitu na uteuzi/ajira za “Village 

Guards Scout – VGS” uzingatie maadili/uaminifu na uwajibikaji wa watendaji hawa (VGS) na 

kuboresha vitendea kazi. Nne, serikali iangalie upya viwango vya ushuru vinavyotozwa kwa 

wafanyabiashara. 

 

 

(c) Ufahamu wa Sheria na Taratibu za Uvunaji Misitu 

 

Matokeo yanaonesha kuwa ufahamu mdogo wa taratibu za uvunaji misitu ni tatizo kubwa katika 

uvunaji endelevu na biashara ya mazao ya misitu.  Kati ya wananchi 54 waishio karibu na 

hifadhi waliohojiwa ni watu 18 (33.3%) tu ndiyo walioonekana kuzifahamu vyema 

taratibu/sheria katika uvunaji wa mazao ya misitu.  Hali hiyo inasababisha kufanyika kwa 

uvunaji holela kinyume na Mwongozo wa Uvunaji Endelevu na Biashara ya Mazao ya Misitu. 

Mwongozo huo unabainisha kuwa, uvunaji wa mazao ya misitu unapaswa kufuata taratibu 

ambazo ni pamoja na kuwa na leseni za uvunaji. Ufahamu mdogo unatoa mwanya wa 

kuongezeka kwa vitendo vya rushwa hasa pale ambapo “mwananchi/mfanyabiashara 

anapokamatwa kwa kukiuka taratibu. Aghalabu wanaokamatwa huhonga na kuachwa huru na 

maafisa wenye dhamana ya ukaguzi wa mazao ya misitu. Kwa mantiki hiyo, mafunzo zaidi juu 

ya sheria ya misitu, kanuni pamoja na sera/miongozo mbalimbali ni vyema ikawa inatolewa 

mara kwa mara kwa wananchi ili kuweza kudhibiti uvunaji holela wa rasilimali hii muhimu. 

 

 

Pia matatizo mengine yaliyobainika ni watumishi katika vizuizi kukaa muda mrefu kwenye kituo 

kimoja na baadhi yao si waajiriwa wa Halmashauri (mfano wasimamizi wa kizuizi cha Ipole). 

Watumishi kukaa muda mrefu kwenye kituo kimoja ni mwanya wa rushwa kwa kuwa kunajenga 

hali ya kuzoeleka kwa mtumishi husika na hivyo kutoa nafasi kwa vitendo vya rushwa. Aidha, 

posho ndogo wanazolipwa wasimamizi wa vituo wasio waajiriwa wa Halmashauri inaweza 

kuchochea kushamiri kwa vitendo vya rushwa. 



 

 

 

 

(d) Ushiriki wa Wananchi katika Uhifadhi wa Misitu 

 

Matokeo yanaonesha kuwa wananchi wanahusishwa katika uhifadhi wa misitu kwa kupatiwa 

maelekezo kupitia vikao mbalimbali kijijini humo. Hata hivyo, wananchi hawahusishwi katika 

ulinzi wa uvunaji wa mazao ya misitu na kwamba viongozi wa kijiji hawashirikishi wananchi 

katika maamuzi ya uvunaji wa misitu. Hivyo, wananchi wametoa maoni ya kuimarishwa kwa 

ulinzi shirikishi katika ngazi ya kijiji pamoja na kuwaelimisha wananchi juu ya taratibu 

zinazopaswa kufuatwa katika mchakato mzima wa uvunaji endelevu na biashara ya mazao ya 

misitu kama njia madhubuti ya kudhibiti uvunaji holela wa mazao haya ya misitu. 

 

 

(e) Utoshelevu wa Rasilimali  

 

Matokeo yanaonesha kutotosheleza kwa rasilimaliwatu na fedha katika usimamizi wa misitu. 

Watumishi wa idara ya misitu hawatoshi na hivyo kuwa miongoni mwa sababu za kutokuwepo 

kwa Maafisa Misitu wakati wa uvunaji. Kwa mfano upungufu wa fedha unasababisha 

kutofuatwa kwa ratiba ya vikao vya Kamati ya Wilaya ya Usimamizi wa Uvunaji wa Mazao ya 

Misitu. Ratiba ya vikao vya Kamati ya Wilaya ya Usimamizi wa Uvunaji wa Mazao ya Misitu 

haizingatiwi kwa kuwa, aghalabu, hukaa mara moja tu katika mwaka badala ya mara nne. 

Kamati za Wilaya za Usimamizi wa Uvunaji wa Misitu hazina fedha za kutosha za kuendesha 

vikao vya kamati hiyo kunakopelekea kutotekelezwa kwa ufanisi kwa Mwongozo wa Uvunaji 

Endelevu na Biashara ya Mazao ya Misitu. Wananchi wana maoni kuwa serikali iongeze 

watumishi katika idara ya misitu na pia serikali kuu iwe inatoa fedha za uendeshaji vikao vya 

kamati mapema. 

 

 

(f) Rushwa katika Mchakato wa Uvunaji Misitu 

 

Matokeo yanaonesha kuwepo kwa vitendo vinavyoashiria rushwa katika mchakato mzima wa 

uvunaji misitu. Vitendo hivyo ni kama ifuatavyo: mosi, wananchi wanaokamatwa wakiwa na 

mazao ya misitu mara nyingi wakati wa usafirishaji wanatozwa ushuru/faini lakini hawapewi 

stakabadhi. Kutotumika kwa stakabadhi wakati wa ukusanyaji wa maduhuli ni kuikosesha 

Serikali mapato na kufanya hivi watumishi hawa wanakuwa wanaiibia Serikali. Pili, vibali vya 

uvunaji wa mazao ya misitu kwa wafanyabiashara hutolewa bila maombi ya uvunaji kujadiliwa 

na kupitishwa na Halmashauri ya Serikali ya Kijiji. Tatu, watumishi wa Halmashauri wamekuwa 

wakienda kuwaombea misamaha ndugu zao bidhaa zao zinapokamatwa. Nne, 

wafanyabiashara/wananchi kuchanganya mazao ya nafaka na mazao ya misitu ili waweze 

kukwepa kulipia maduhuli. Vilevile, maafisa wenye dhamana ya ukaguzi na usimamizi katika 

vizuizi walishindwa kabisa kujibu maswali ya msingi yahusuyo masuala ya rushwa na hata 

kushindwa kutoa maoni juu ya kutokomeza vitendo vya rushwa katika uvunaji na usafirishaji wa 

mazao ya misitu.  Hali hii inaweza kutoa tafsiri kuwa wadau hawa wanajihusisha na vitendo vya 

rushwa. 

 



 

 

 

1.2.3 Mapendekezo 

 

Baada ya utafiti kubaini mianya ya rushwa katika usimamizi wa misitu katika mkoa wa Tabora, 

TAKUKURU imeshauri namna ya kuiziba mianya hiyo kama ifuatavyo:- 

(i) Kuimarisha usimamizi katika mfumo wa ukusanyaji wa maduhuli na kupitia viwango vya 

ushuru. 

(ii) Kutoa elimu juu ya rushwa na taratibu za uvunaji na uzalishaji wa mazao ya misitu. 

(iii) Kupanga na kuweka muda maalum wa watumishi kukaa katika kituo kimoja ili kuepusha 

kujengeka kwa mazoea kati watumishi na wafanya biashara na hivyo kujiingiza katika 

vitendo vya rushwa.  

(iv)  Kushirikisha ipasavyo wananchi wanaoishi karibu na hifadhi za misitu katika usimamizi 

wa misitu. 

(v) Halmashauri ziongeze rasilimaliwatu na fedha ili kuleta ufanisi na tija katika 

usimamiziwa ukusanyaji wa maduhuli ya mazo ya misitu. 

(vi)  Kuchukua hatua dhidi ya watumishi wanaojihusisha na vitendo vya rushwa. 

 



 

 

 

1.3 MIANYA YA RUSHWA KATIKA UKUSANYAJI WA USHURU WA MAZAO YA    

BIASHARA KATIKA HALMASHAURI (W) YA BARIADI, SHINYANGA 

 

1.3.1 Utangulizi 

 

Sheria ya Serikali za mitaa Na. 7 ya 1982 inazipa Halmashauri nchini mamlaka na uwezo wa 

kutunga sheria ndogo (by laws) na kuzisimamia zikiwemo sheria za kutoza kodi na ushuru, 

kuweka viwango vya ushuru na uwezo wa kutoza ushuru katika maeneo yao ili kujiongezea 

mapato. Aidha, Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa Na.9 ya 1982 imeainisha kanuni na taratibu 

za ukadiriaji, usimamizi, udhibiti na ukusanyaji wa kodi na ushuru wa aina mbalimbali kutokana 

na vyanzo vilivyopo. Mojawapo ya vyanzo vya mapato katika halmashauri ni kodi mbalimbali 

wanazotoza kwa mujibu wa sheria pamoja na ushuru (Cesses) utokanao na mazao ya biashara 

hususani pamba. Pamoja na kuwepo kwa sheria, kanuni na taratibu hizi, halmashauri zimekuwa 

zikipoteza mapato makubwa ya ushuru wa mazao ya biashara kutokana na kushindwa kusimamia 

utekelezaji wa sheria hizo, na pia baadhi ya watendaji kuwa chanzo cha tatizo hilo. 

 

Uchumi wa mkoa wa Shinyanga unategemea kilimo na ufugaji, na zao kuu la biashara 

linalolimwa ni pamba. Mkoa huu huzalisha asilimia 60 ya pamba yote inayolimwa hapa nchini. 

Aidha, malalamiko 111 yameripotiwa ofisi za TAKUKURU (M) Shinyanga kati ya mwaka 2005 

mpaka 2009 inayowahusisha watumishi wa idara za fedha, uchumi na mipango juu ya ukusanyaji 

duni wa mapato ya ushuru wa zao la pamba. Malalamiko yalihusu kutumia mapato ya ushuru 

kwa manufaa binafsi, utumiaji wa stakabadhi za kughushi katika kukusanya ushuru, 

kutokufuatiliwa kwa makampuni na mawakala wanaoshindwa kulipa ushuru wa mazao ya 

biashara, na baadhi ya madiwani kuingilia zoezi la ukusanyaji ushuru kwa kuchagua mawakala 

wanaowataka wao kinyume na taratibu. Hivyo, TAKUKURU iliamua kufanya utafiti ili kubaini 

mianya ya rushwa na mapungufu katika taratibu za ukadiriaji na ukusanyaji wa ushuru wa zao la 

pamba na kisha kuishauri serikali namna ya kuziba mianya hiyo.  

 

1.3.2 Matokeo ya Utafiti  

 

Matokeo ya utafiti yamebainisha kuwepo kwa mapungufu katika mfumo mzima wa ukusanyaji 

wa ushuru wa zao la pamba. Mapungufu yaliyobainishwa yapo katika taratibu za ukadiriaji na 

ukusanyaji wa ushuru, ununuzi, usimamizi na ufuatiliaji wa ushuru na katika uteuzi na utoaji wa 

vibali kwa wanunuzi wa zao la pamba. 

 



 

 

 

(a) Taratibu za Ukadiriaji na Ukusanyaji wa Ushuru wa Zao la Pamba  

 

Kwa mujibu wa sheria ndogo zilizotungwa chini ya kifungu cha 7 zinabainisha kuwa kila 

mnunuzi anatakiwa kulipa ushuru kwa kiwango cha asilimia tano ya bei ya kununulia na ushuru 

utalipwa na mnunuzi pindi anaponunua mazao na kabla ya kuyasafirisha. Utafiti umebaini kuwa, 

mnunuzi anatakiwa kulipa kwenye Halmashauri 1/3 ya ushuru uliokadiriwa kulipwa kabla ya 

kuanza kununua pamba na pia anatakiwa kuwasilisha ushuru kila baada ya wiki moja pindi 

wanapoanza kununua pamba. Hata hivyo, asilimia 83 ya wanunuzi wa zao la pamba waliohojiwa 

wamebainisha kuwa hakuna muda maalum wa kulipa ushuru na huweza kulipa ushuru huo baada 

ya msimu wa ununuzi kuisha. Hii ni kwa sababu hawana mkataba maalum na Halmashauri wa 

kulipa ushuru. Kukosekana kwa kanuni, taratibu na vigezo maalum vya ulipaji ushuru ni 

mwanya unaosababisha wanunuzi kutoa rushwa kwa baadhi ya watumishi wenye dhamana ya 

kufuatilia ili waendelee kununua pamba bila kulipa ushuru wowote kwa muda uliokubaliwa kwa 

mujibu wa sheria. 

 

 

 Kwa mujibu wa Sheria ya Bodi ya Pamba sura ya 201 kifungu cha 5(2) (a) na (b) inayohusu 

maombi ya leseni ya ununuzi wa pamba, pamoja na masharti mengine inatamka kuwa mnunuzi 

wa pamba lazima awe na uthibitisho toka benki yoyote kwamba anao uwezo wa kifedha, na pia 

aeleze vyanzo vingine vya mapato. Hata hivyo utafiti umebaini kuwa pamoja na wanunuzi kuwa 

na uwezo wa kifedha uliothibitishwa, bado hawalipi ushuru kwa wakati, hii imesababishwa na 

utekelezaji duni wa sheria ndogo unaofanywa na Halmashauri kutokana na ukosefu wa kanuni 

zilizotungwa zinazowabana wanunuzi kulipa ushuru ingawa wana dhamana ya benki hivyo 

kufanya ucheleweshaji wa makusudi wa kulipa ushuru. Hali hii inaleta hisia za vitendo vya 

rushwa kwa watendaji wenye wajibu wa kusimamia sheria hizi. 

 

 

(b) Ununuzi, Usimamizi na Ufuatiliaji wa Ushuru wa Zao la Pamba 

 

Ushuru wa pamba hulipwa kulingana na kiwango cha kilo zilizonunuliwa kwa bei iliyokubaliwa. 

Sheria ya bodi ya pamba kifungu cha 26 Sura ya 201 inaagiza kuwa kabla ya mnunuzi kununua 

pamba ni lazima mzani uwe umepimwa na kukaguliwa na wakala wa vipimo. Hata hivyo utafiti 

umebaini kuwa wanunuzi wamekuwa wakitumia mizani mibovu kupimia pamba iliyonunuliwa 

toka kwa wakulima. Asilimia 100 ya wakulima waliohojiwa wamelalamikia ubovu wa mizani ya 

kupimia ambapo imedaiwa kuwa wanunuzi wamekuwa wakiharibu mizani kwa makusudi hivyo 

kuwepo udanganyifu wa kiasi cha kilo za pamba wanazonunua. Hivyo ubovu wa mizani ni 

mwanya mmojawapo unaotumiwa na wanunuzi kukwepa kulipa ushuru kwani itaonekana 

zimenunuliwa kilo chache kuliko hali halisi hivyo Halmashauri kupata ushuru kidogo na vilevile 

mkulima kupata malipo kidogo. Aidha ubovu wa mizani ni mwanya unaotia shaka ya vitendo 

vya rushwa kwa sababu mkaguzi akigundua ubovu wa mizani anaweza kushawishiwa na 

mnunuzi na kufumbia macho ubovu huo wa mzani au kutokuchukua hatua zozote kwa mujibu 

wa sheria. 



 

 

 

 

Sheria ya Bodi ya Pamba sura ya 201 kifungu cha 26 kimeweka masharti kwa wanunuzi wa 

pamba kwamba ni lazima watoe stakabadhi kwa wakulima wa pamba wanayoinunua. Hata hivyo 

utafiti umebaini kuwa wakulima wote waliohojiwa (100%) waliuza pamba yao kwa wanunuzi 

(makampuni) waliochaguliwa na Halmashauri. Asilimia 85.3 ya wakulima waliohojiwa 

walipewa stakabadhi mara baada ya kuuza pamba yao, na asilimia 14.7 ya wakulima 

hawakupatiwa. Huu ni mwanya unaotumiwa na wanunuzi kukwepesha takwimu sahihi za 

ununuzi hivyo kukwepa kulipa ushuru unaostahili, pia hutumia mwanya huu kutoa fedha kwa 

wakulima hasa wakubwa ili wasiwaandikie kumbukumbu yoyote ya kiasi halisi cha pamba 

walichouza, hasa wakati mkulima anapolipwa fedha taslimu ya mauzo.  

 

Hata hivyo, katika utafiti huu ilibainika kwamba Serikali kuu ilitoa kiasi cha shs 1,876,306,240/= 

kwa Bodi ya pamba ili zilipwe kwa makampuni ya ununuzi kama ongezeko la shs 80/= kwa kila 

kilo kwa wakulima wa mkoa wa Shinyanga. Hadi Desemba 2009 fedha iliyolipwa kwa 

makampuni ni shs 1,488,599,440/= na fedha ambayo bado kulipwa ni sh 387,706,800/=. 

 

Kwa mujibu wa taratibu za ulipaji wa ushuru zilizowekwa na halmashauri, mnunuzi anatakiwa 

kuwasilisha ushuru wake kila baada ya wiki moja. Hata hivyo, utafiti umebaini kuwa hakuna 

ufuatiliaji wa mara kwa mara wa ushuru kwa wanunuzi wa pamba unaofanywa na halmashauri 

hata baada ya makampuni hayo kumaliza zoezi la kununua pamba na licha ya Serikali kulipa 

baadhi ya fedha hizo kwa makampuni. Kama kungekuwa na ufuatiliaji wa karibu, Halmashauri 

ya wilaya ya Bariadi ingekusanya ushuru wa shilingi 27,368,636/=. Hivyo kutokufuatilia ushuru 

kwa wanunuzi kunawapa uwezo mkubwa wa kifedha na kunatoa mwanya kwa mnunuzi 

kujinufaisha binafsi na kuikosesha halmashauri mapato halali na pia wanunuzi kutumia nafasi 

hiyo kutoa rushwa kwa baadhi ya watendaji wa halmashauri ili wasifuatiliwe wala kuchukuliwa 

hatua zozote kwa mujibu wa sheria. 

 

Kwa mujibu wa Sheria ndogo zilizotungwa zinabainisha kuwa kamati ya Mazao ya wilaya ndiyo 

yenye jukumu la kusimamia ununuzi wa zao la pamba. Hata hivyo utafiti umebaini kuwa 

hapakuwepo na usimamizi wowote uliofanywa na kamati ya mazao wakati wanunuzi 

walipokuwa wakinunua pamba toka kwa wakulima. Asilimia 98 ya wakulima waliohojiwa 

wameeleza kuwa wakati wakiuza pamba walikuwa wao wenyewe pamoja na makarani wa 

makampuni ya ununuzi tu na hapakuwepo na msimamizi yoyote toka kwenye kamati ya mazao. 

Kutokuwepo kwa usimamizi wakati wa ununuzi ni mwanya unaotumiwa na wanunuzi  kuandika 

kiasi kidogo cha pamba au kudanganya kiasi halisi cha pamba (underdeclaration) walichonunua 

na kukwepesha takwimu sahihi za ununuzi  hivyo kulipa kiasi kidogo cha ushuru, vilevile ni 

mwanya wanaotumia wanunuzi kutoa rushwa kwa wasimamizi ili waandike takwimu za 

manunuzi zisizo sahihi pindi wanapokaguliwa na kusimamiwa. 



 

 

 

 

Kwa mujibu wa sheria ndogo zilizotungwa chini ya kifungu cha 7 cha Sheria ya Fedha za 

Serikali za Mitaa Na 7 ya 1982 zinaeleza kuwa hairuhusiwi kuuza, kununua na pia kusafirisha 

mazao baada ya saa kumi na mbili (12) jioni. Hata hivyo utafiti umebaini kuwa asilimia 87 ya 

wakulima waliohojiwa wameeleza kuwa wanunuzi wa pamba wamekuwa wakisafirisha pamba 

nyakati za usiku kutoka sehemu za ununuzi kwenda viwanda vya kuchambua na kusindika 

pamba (ginnery) bila usimamizi wowote wa Halmashauri. Usafirishaji wa pamba nyakati za 

usiku ni mwanya unaotumiwa na wanunuzi kukwepa kulipa ushuru kwani sheria hii inataka 

mnunuzi kulipa kwanza ushuru kabla ya kusafirisha pamba yake, vilevile ni mwanya 

unaotumiwa na wanunuzi kutoa rushwa kwa watumishi wenye dhamana ya kusimamia ili 

wasiwakamate na kuwachukulia hatua zozote zile. Pia baadhi ya watumishi hutumia mwanya 

huu kuomba rushwa ili kuwaruhusu wanunuzi kusafirisha pamba usiku bila kufanya ukaguzi 

wowote wala kulipa ushuru unaotakiwa. 

 

(c) Uteuzi na Utoaji wa Vibali kwa Wanunuzi wa Zao la Pamba 

 

Kutokana na Sheria ya Bodi ya Pamba sura ya 201, wanunuzi wa zao la pamba huteuliwa na 

kamati ya mazao ya Wilaya ambayo mwenyekiti wake ni Mkuu wa Wilaya (DC). Utafiti 

umebaini kuwa kwa kipindi cha msimu 2009/2010 jumla ya makampuni 13 yalipewa vibali vya 

ununuzi wa zao la pamba katika wilaya ya Bariadi.  Kwa mujibu wa Sheria ndogo zilizotungwa 

chini ya kifungu cha 7 cha sheria ya fedha za serikali za mitaa Na 7 ya 1982 zinaeleza kuwa 

Halmashauri haiwezi kutoa kibali kwa mnunuzi yeyote ambaye anadaiwa ushuru wa mazao ya 

biashara mpaka hapo atakapokuwa amelipa ushuru anaodaiwa. Hata hivyo utafiti umebaini kuwa 

kwa msimu wa mwaka 2009/2010 wanunuzi walipewa vibali vya kununua pamba huku wakiwa 

wanadaiwa ushuru unaofikia kiasi cha Shs 359,149,708/=. Kati ya makampuni 13 ya ununuzi wa 

pamba, ni kampuni moja tu ambayo ilikuwa haidaiwi ushuru na halmashauri. Hivyo kuendelea 

kuteua wanunuzi wa zao la pamba ambao bado wanadaiwa ushuru kunajenga mazingira ya 

kuwepo kwa rushwa ambapo wanunuzi hutumia nafasi hiyo kutoa rushwa kwa baadhi ya 

watumishi ili kushinikiza wateuliwe kununua pamba na vilevile kwa watumishi wenye dhamana 

ya kuteua kuomba rushwa kwa makampuni ya ununuzi yanayodaiwa ushuru ili waweze 

kuwachagua. 

   

1.3.3 Mapendekezo  

 

Ili kudhibiti vitendo vya rushwa na kuboresha mfumo mzima wa usimamizi na ukusanyaji 

ushuru wa zao la pamba, utafiti umependekeza yafuatayo: 

(i) Kuelimisha wanunuzi wa zao la pamba kuhusu umuhimu wa kulipa ushuru kwa wakati. 

(ii) Kuimarisha ufuatiliaji wa ushuru na kutunga kanuni za kuwabana wanunuzi ili walipe 

ushuru ipasavyo. 



 

 

 

(iii) Kuimarisha mfumo wa usimamizi wa sheria na kanuni katika mchakato wa ununuzi wa 

zao la pamba. 

(iv)  Kuanzisha na kusimamia vituo vya ukaguzi (check points) ili kuhakikisha kuwa pamba 

inasafirishwa kwa wakati uliopangwa na hivyo kupelekea ushuru husika kulipwa kabla 

ya usafirishaji. 

(v) Kuchukua hatua dhidi ya watumishi na wafanyabiashara wanaokiuka taratibu au 

kujihusisha na vitendo vya rushwa.  



 

 

 

1.4 MIANYA YA RUSHWA KATIKA HUDUMA YA MAJI INAYOTOLEWA NA 

DAWASCO, ILALA. 

1.4.1 Utangulizi 

 

DAWASCO ni Shirika la Serikali lililoundwa mwaka 2005 kwa ajili ya kutoa huduma ya maji 

katika mikoa ya Dar es salaam na Pwani. DAWASCO imepewa mamlaka ya kusimamia 

shughuli za uunganishaji maji, kukata maji endapo mteja hajatimiza masharti ya kuendelea 

kupata huduma ya maji, kuandaa ankara (bill) kwa wateja na kukusanya mapato, kuhakikisha 

upatikanaji wa maji safi na salama na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mtandao wa 

mabomba yao katika maeneo yenye wateja waliounganishiwa maji. 

 

Katika jiji la Dar es Salaam, Ilala ni Manispaa inayokua na kupanuka kwa kasi sana ulikingalisha 

kipindi kabla ya uhuru na sasa. Kukua na kupanuka huku kunasababisha ongezeko kubwa la 

uhitaji wa huduma ya maji kutokana na ukweli kuwa kadri mji unavyopanuka na kuongezeka 

ndivyo idadi ya watu na shughuli mbalimbali zinavyoongezeka pia.  

 

Pamoja na lengo zuri la kuanzishwa kwa DAWASCO, kumekuwa na malalamiko mengi kutoka 

kwa wananchi kuhusiana na huduma ya maji safi itolewayo na DAWASCO katika Manispaa ya 

Ilala. Wananchi wamekuwa wakilalamikia usumbufu na huduma zisizoridhisha zitolewazo na 

watendaji wa DAWASCO. Baadhi ya malalamiko yaliyofikishwa katika ofisi za TAKUKURU 

ni ucheleweshaji wa makusudi katika huduma ya kuunganisha maji kwa wateja wapya (new 

connection), kupewa ankara (bill) kubwa zisizolingana na kiwango halisi cha matumizi, na 

kupelekewa ankara kubwa wakati maji hayapatikani kabisa au hayapatikani kwa muda mrefu. 

Malalamiko mengine ni DAWASCO kuwataka wateja kununua vifaa vya kukuunganishia maji 

endapo maji yalikatwa kwa sababu zozote zile ikiwa ni pamoja na kumlipa fundi hela ya usafiri. 

Kufuatia hali hiyo TAKUKURU ilifanya utafiti kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa katika 

huduma zinazotolewa na DAWASCO katika Manispaa ya Ilala, na kutoa ushauri wa kuziba 

mianya hiyo. 

 

1.4.2 Matokeo ya Utafiti 

 

(a) Maelekezo Yatolewayo kwa Wateja 

 

Utafiti umebaini kwamba maelekezo yanayotolewa na wafanyakazi wa DAWASCO kwa wateja 

wanaohitaji huduma ya maji hayajitoshelezi na hayako wazi hivyo inaleta usumbufu mkubwa 

kwa wateja. Hali hii inasababisha wateja kuangukia mikononi mwa watu walioachishwa kazi na 

DAWASCO ambao hutoa huduma kinyume na utaratibu (vishoka). Asilimia 52.2 ya wateja 

waliohojiwa wameeleza kuwa hawapati huduma sahihi pindi wanapofika katika ofisi za 

DAWASCO kufuatilia huduma ya maji; asilimia 47.8 walisema wanapata maelekezo sahihi. 



 

 

 

Kukosekana kwa maelekezo sahihi ni moja ya mianya ya rushwa ambapo wafanyakazi wasio 

waadilifu wanautumia kujinufaisha.  

 

(b) Malipo yaliyofanywa na Wateja ili kupata Fomu ya Kuombea Maji 

 

Kulingana na taratibu za DAWASCO, fomu ya kuomba huduma ya maji inatolewa bure, hata 

hivyo, hakuna matangazo yoyote katika ofisi za DAWASCO yanayoeleza kuwa ni malipo gani 

yanatakiwa kutolewa na mteja. Utafiti umebaini kuwa baadhi ya wateja wamekuwa wakitozwa 

pesa na wafanyakazi wa DAWASCO ili kupata fomu hizo. Asilimia 47.8 ya wateja waliohojiwa 

walilipa pesa ili wapate fomu hizo na kwamba hakuna risiti yoyote iliyotolewa. Kukosekana kwa 

maelekezo sahihi kwa wateja kama ilivyobainishwa hapo juu na kukosekana kwa uwazi juu ya 

malipo yanayotakiwa kulipwa mteja ni mianya ya rushwa inayotumiwa na watumishi wasio 

waadilifu kujinufaisha.  

 

 

(c) Muda Unaotumiwa na DAWASCO kutoa Hati ya Madai (invoice) kwa Mteja 

 

Baada ya mkaguzi (surveyor) kukagua eneo husika imekuwa ikichukua muda mrefu sana kwa 

mteja kuandikiwa invoice, hii ni kinyume na utaratibu uliopo kwenye Mkataba wa Huduma kwa 

Wateja wa DAWASCO. Mkataba huu unaeleza kwamba, baada ya kujaza fomu na „surveryor‟ 

kukagua eneo husika, mteja anatakiwa apewe „Invoice‟ ndani ya siku tano za kazi. Utafiti 

umebaini kwamba kati ya wateja 69 waliohojiwa, waliopewa invoice ndani ya siku tano ni 

asilimia 5.8, wiki mbili ni asilimia 11.6, mwezi mmoja ni asilimia 15.9, zaidi ya mwezi mmoja ni 

52.2 na asilimia 14.5 ni wateja ambao tangu walipojaza fomu za kuomba maji baada ya muda 

mrefu kupita hawajapewa invoice. Huu ni mwanya wa rushwa unaoweza kutumiwa na 

watumishi wasiowaaminifu kuwaomba rushwa wateja ili wawape upendeleo latika huduma.  

 

 

(d) Muda wa Kuunganishiwa Maji Baada ya Malipo 

 

Kwa mujibu wa utafiti, DAWASCO huchukua muda mrefu toka mteja aombe huduma ya maji, 

kulipia hadi kuunganishiwa. Kulingana na maelekezo ya DAWASCO, baada ya kulipia, mteja 

ataunganishiwa maji ndani ya siku 14 za kazi. Hata hivyo, utafiti umebaini kuwa asilimia 29 ya 

wateja waliohojiwa, wanaeleza kuwa DAWASCO ilichukua muda wa wiki tatu kuunganisha 

maji, asilimia 1.4 wanaeleza kuwa ilichukua muda wa miezi miwili kuunganishiwa maji, asilimia 

55.1wanaeleza ilichukua muda wa zaidi ya miezi miwili kuunganishiwa maji. Hali hii 

inasababisha wateja kutafuta njia za mkato kwa kuunganisha maji kwa kutoa rushwa kwa 

watumishi wasio waaminifu ili kupatiwa huduma haraka. Huu ni mwanya unaoweza kutumiwa 

na wafanyakazi wa DAWASCO kutengeneza mazingira ya rushwa kwa lengo la kujinufaisha. 

 

 

(e) Mradi wa Kutandaza Mabomba.  

 



 

 

 

Mradi wa kutandaza mabomba katika mitaa ya Jiji la Dar es Salaam unaofanywa na wakandarasi 

kutoka China umekuwa ukilalamikiwa na wananchi kuwa unatekelezwa kwa misingi ya rushwa. 

Wateja waliohojiwa wameeleza kutoridhishwa na huduma inayotelewa na mwenendo mzima wa 

mradi huu. Wateja wamekuwa wakidanganywa na mafundi kwamba ili wapate huduma inabidi 

watoe fedha na ili kuwezesha bomba lipite katika mitaa yao. Utafiti uliofanyika umebaini kuwa 

zoezi la kuunganisha maji linatakiwa kufanywa bila malipo yoyote. Pia kuna wananchi ambao 

nyumba zao zipo umbali zaidi ya mita ambazo mradi huo unasambaza mabomba lakini wametoa 

fedha kwa mafundi bila kupewa risiti na wamevutiwa maji. 

 

 

(f) Muda wa Mteja Kupewa Ankara (Bill) 

 

Kulingana na utaratibu uliowekwa na DAWASCO kila mteja anatakiwa apate bili kila mwezi 

kabla ya tarehe 15. Utafiti umebaini kuwa, asilimia 53.6 ya wateja hupata bili kila mwezi, 

asilimia 13.0 hupata bili kila baada ya miezi miwili, asilimia 21.7 hupata bili zaidi ya miezi 

miwili, asilimia 11.6 wameeleza kuwa hupata bili zao baada ya kufutilia wenyewe . Kwa ujumla 

utafiti umebaini asilimia 46.3 ya wateja hawapati bili kila mwezi kama inavyotakiwa.  Kitendo 

cha baadhi ya wateja kutopata bili kwa wakati kinasababisha wateja kuwa na deni kubwa ambalo 

husababisha kukatiwa huduma ya maji. Hivyo hutafuta mbinu ya kupunguza deni husika kwa 

kuwasiliana na watumishi ambao siyo waaminifu ili deni lipunguzwe ili wakwepe kulilipa.  

 

 

(g) Utoaji wa Notisi kabla ya Kukatiwa Maji 

 

DAWASCO inatakiwa kutoa taarifa ya siku saba kabla ya kumkatia maji mteja. Utafiti umebaini 

kwamba asilimia 1.4 ya wateja waliohojiwa ndiyo waliopewa taarifa, asilimia 42.0 walikatiwa 

maji bila taarifa na asilimia 56.5 hawajakutwa na tatizo la kukatiwa maji. Wateja wengi 

wamelalamikia tabia ya DAWASCO ya kukata maji bila kutoa taarifa na wakati mwingine 

kuwakatia wateja maji kimakosa hali inayosabisha usumbufu kwa wateja. Huu ni mwanya wa 

rushwa kwa vile inabidi mteja afike kwenye ofisi za DAWASCO kujua tatizo lililosababisha hali 

hiyo, na kwa vile hakuna maelekezo sahihi mteja anaweza kurubuniwa na watumishi wasio 

waaminifu ambao wanatumia nafasi hiyo kudai rushwa ili wawaunganishie maji haraka. 

 

 

(h) Muda Uliotumika Kurudisha Maji Baada ya Kulipia Deni. 

 

Kwa mujibu wa utaratibu wa DAWASCO, mteja anatakiwa arudishiwe maji ndani ya masaa 24 

baada ya kulipia deni. Utafiti umebaini kwamba inachukua zaidi ya masaa 24 kwa mteja 

kurudisiwa huduma ya maji baada ya kulipia deni lake; kati ya wateja 69 waliohojiwa, asilimia 

1.4 walirudishiwa maji baada ya masaa 24, asilimia 13 walirudishiwa baada ya mwezi mmoja, 

asilimia 8.7 walirudishiwa baada ya baada ya miezi kadhaa, asilimia 14.5 hawajarudishiwa na 

asilimia 62.3 hawajawahi kukatiwa maji. Hali hii inatoa mwanya wa kuwepo vitendo vya rushwa 

ili mteja ashughulikiwe mapema ili kuondokana na adha ya kukosa maji. 

 



 

 

 

 

(i) Muda Uliotumika Kufanya Marekebisho ya Ankara (Bill) 

 

Katika mahojiano na wateja wa DAWASCO, wateja wengi wamelalamikia utendaji wa 

wafanyakazi wa DAWASCO kutoa bili zisizo sahihi na kushindwa kufanya marekebisho 

ufuatiliaji unapofanyika. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kwamba asilimia 2.9 ya wateja 

walirekebishiwa bili zao ndani ya mwezi mmoja baada ya kutoa taarifa, asilimia 13 

walirekebishiwa ndani ya miezi miwili baada ya kutoa taarifa, asilimia 27.5 walirekebishiwa 

zaidi ya miezi miwili, asilimia 15.9 walirekebishiwa zaidi ya mwaka baada ya kutoa taarifa, 

asilimia 34.8 hawajarekebishiwa tangu walipotoa taarifa muda mrefu uliopita, wakati asilimia 

5.8 hawajawahi kushughulikia suala la marekebisho ya bili. Ucheleweshaji huu ni mwanya wa 

rushwa unaosababisha wateja kulazimika kutoa rushwa ili kuepuka usumbufu. 

 

 

1.4.3 Mapendekezo 

 

Ili kuziba mianya ya rushwa iliyobainishwa katika utafiti huu, mapendekezo yafuatayo 

yametolewa: 

(i) Taratibu za kuunganishwa na huduma za maji ziwekwe wazi. 

(ii) Huduma za maji zinazolipwa na zinazotolewa bure zianishwe na kuwekwa wazi kwa ajili 

ya matumizi ya wateja. 

(iii)Kuboresha mfumo wa uandaaji na usambazaji wa ankara (bill). 

(iv) Utoaji wa notisi za ukataji wa huduma za maji na urejeshaji wa maji vifanywe kulingana 

na muda ulioainishwa katika taratibu, kanuni na mkataba wa huduma kwa wateja wa 

DAWASCO.   



 

 

 

1.5 UDHIBITI WA MIANYA YA RUSHWA KATIKA UKUSANYAJI WA USHURU 

WA MAZAO YA KILIMO WILAYA YA MOROGORO.  

 

1.5.1 Utangulizi  

 

Mkoa wa Morogoro umebahatika kuchaguliwa kuwa ghala la chakula la Taifa (FAMOGATA) 

kutokana na uwezo mkubwa wa kuzalisha mazao mbalimbali ya chakula na biashara. Aidha, 

asilimia 85 ya wakazi wa mkoa huu ni wakulima.  

 

Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa inatambua ushuru wa mazao ni chanzo cha mapato ya 

Halmashauri. Hata hivyo, katika Wilaya ya Morogoro hali imekuwa kinyume kwani kumekuwa 

na malalamiko toka kwa wakulima na wafanyabiashara kuwa vizuizi vya mazao vinatoza ushuru 

mkubwa kuliko inavyopasa, na kuwepo upendeleo na udanganyifu wa kutumia risiti bandia. 

Katika kutekeleza wajibu wa kuzuia na kushauri, TAKUKURU iliamua kufanya utafiti mdogo 

kwa lengo la kubaini mazingira ya utendaji yanayosababisha mianya ya rushwa katika 

ukusanyaji wa ushuru wa mazao ya kilimo na mwishowe kufanya udhibiti kwa kushauri njia za 

kuondoa tatizo hilo na kusimamia utekelezaji wa ushauri. 

 

 

1.5.2 Udhibiti Ulivyofanyika 

 

Udhibiti ulifanyika kwa kufika katika vizuizi vya mazao Mikese, Mkuyuni, Mazimbu, Matombo 

na Kiloko na kufanya mahojiano ya ana kwa ana na wasimamizi wa vizuizi vya mazao, 

wakulima 12, wafanyabiashara 12, pia Afisa kilimo na Afisa mazao wa Halmashauri walihojiwa. 

Taarifa pia zimepatikana kwa kuchambua na kupitia kanuni (By laws) za Halmashauri ya 

Manispaa na Morogoro vijijini. Aidha sheria (The local Government Finance Act (CAP 290 R.E) 

inayoongoza ukusanyaji wa mapato ya Halmashauri imepitiwa. Ufuatiliaji umefanyika ili kujua 

nani hasa anahusika na uwekaji wa vizuizi vya mazao, ukusanyaji wa ushuru wa mazao na iwapo 

Halmashauri imetafuta wakala, kufahamu matakwa na makadirio ya mapato ya Halmashauri 

kama yanafikiwa. 

 

 

1.5.3 Yaliyobainika  

 

(a) Usimamizi wa Vizuizi. 

 

Serikali ya kijiji ina jukumu la kusimamia vizuizi vya mazao vilivyopo katika eneo lake, ambapo 

kila kijiji kuna jukumu la kuteua wajumbe wawili wa kamati ya mapato ya kijiji ili kusimamia 

viuizi hivyo. Wajumbe hao hukaa katika vizuizi hivyo kwa muda watakaopangiwa na uongozi 



 

 

 

wa kijiji ambapo hufanya kazi masaa 24 kwa zamu mbili, ya kwanza saa 1.00 asubuhi mpaka 

2.00 usiku na pili saa 2.00 usiku mpaka 1.00 asubuhi. Aidha uongozi wa kijiji (mtendaji) ana 

uwezo wa kubadilisha wasimamizi hao kwa muda wowote  iwapo atahisi au kubaini kukiukwa 

kwa taratibu za ukusanyaji ushuru.  Mathalani, kuruhusu gari kupita bila kulipa ushuru au 

kutofikishwa malengo ya mapato yaliyowekwa na kijiji. Huu ni mwanya wa rushwa kwani 

mtendaji anaweza kuamua kuweka wajumbe watakaokidhi maslahi yake au iwapo kutatokea 

kutokuelewana katika wasimamizi wa vizuizi na uongozi basi hiyo inaweza kuwa sababu tosha 

ya wasimamizi hao kunyang‟anywa nafasi zao. Vilevile muda wa kazi ni mrefu unaopelekea 

wasimamizi hao kuchoka sana kunakosababisha wakati mwingine kusinzia na hivyo 

wafanyabiashara kupita bila kulipa ushuru. 

 

 

(b) Ukusanyaji wa Mapato ya Vizuizi  

 

Kila kizuizi kimewekewa lengo la makusanyo, mapato yanayokusanywa hupelekwa kwa 

mtendaji wa kijiji ambaye huyawasilisha katika Halmashauri ya Wilaya na kiasi cha asilimia 20 

ya mapato hurudisha kijijini kwa matumizi ya kijiji. Huu ni mwanya wa kupoteza mapato mengi 

ya Halmashauri kwani kijiji kinaweza kukusanya zaidi ya lengo lililowekwa kwa mwezi na na 

kuwa na mwanya wa fedha hizo kutokuwasilishwa na kuishia kwa watendaji tu bila kuhojiwa na 

mamlaka yoyote. 

 

     

(c) Posho za Wasimamizi wa Vizuizi  

 

Wasimamizi wa vizuizi hawana utaratibu wa kulipwa mshahara bali hulipwa posho asilimia 10 

ya kiasi walichokusanya, hii ni baada ya fedha hizo kurudi kutoka kwa DED. Posho hiyo 

hulipwa mara mbili kwa mwezi yaani ni baada ya siku 15 na hugawana kulingana na idadi ya 

wasimamizi walioko kwenye kizuizi, wasimamizi wote wa vizuizi walihojiwa asilimia 100 

wamelalamika utaratibu huu wa ulipwaji posho na kushauri walipwe mishahara. Huu ni mwanya 

wa rushwa kwani wasimamizi huwa wakiona wamekusanya mapato kidogo na kwa kufahamu 

kuwa mgawo wao utakuwa kidogo huamua kugawana mapato bila kuwasilisha katika ofisi ya 

kijiji au wakaamua kuwasilisha mapato pungufu zaidi. 

 

 

(d) Kutofuatwa kwa Taratibu za Ukusanyaji Ushuru 

 

Pamoja na kuwepo na tangazo la tozo la ushuru wa mazao ya kilimo linalosema kila mnunuzi wa 

mazao awe ni mtu binafsi, kikundi, kampuni au shirika ambalo linanunua mazao ndani ya 

Halmashauri ya wilaya ya Morogoro anatakiwa kulipa ushuru wa mazao, aidha tangazo linaeleza 

kuwa mtu asipolipa ushuru mahali aliponunulia atalazimika kulipa katika vizuizi vilivyowekwa. 



 

 

 

Imebainika kuwa kuna wafanyabiashara wanaokwepa kulipa ushuru wa mazao kwa kutoroka 

katika vizuizi au kushirikiana na wasimamizi wa vizuizi hivyo kupita bila kulipa ushuru. 

 

(e) Utozaji wa Ushuru kwenye Vizuizi  

 

Udhibiti umebaini kuwa vizuizi vya mazao vinakusanya ushuru kutoka kwa wafanyibiashara 

kulingana na ukubwa wa mzigo uliobebwa ambao hupima kwa ukadiriaji wa macho au chombo 

kilichobeba, mfano, gari aina ya fuso hukadiriwa kubeba tani 5 hivyo hutozwa elfu 5000/= 

mpaka 15,000/= - pick up tani 3 shilingi 3500/= mpaka 7000/= -hiace 2000/= mpaka 5000/=. 

Huu ni mwanya wa rushwa kwani pindi gari inapoonyesha kubeba mzigo mkubwa zaidi 

wasimamizi wa vizuizi hutoza fedha kwa kiasi kilichozidi kwa kukadiria pia ambapo nyongeza 

hiyo haionekani kwenye stakabadhi. 

 

 

(f) Utozaji wa Ushuru kwenye Minada /soko au gulio. 

 

Serikali ya kijiji ina jukumu la kukusanya ushuru wa mazao yanayopatikana katika eneo lake 

kabla ya kupelekwa sehemu nyingine. Vijiji vimekuwa vikikusanya ushuru kwenye masoko, 

minada na magulio kwa kuzingatia ukubwa  wa mzigo wa mazao. Mfano, Matombo hukusanya 

ushuru wa mazao kabla ya kusafirishwa ambapo hutoza kwa tenga shilingi 500, gunia la kilo 90 

shilingi 200 na mkungu wa ndizi shilingi 50. Imebainika kuwa ni asilimia 60 tu ya 

wafanyabiashara ndiyo hulipa ushuru halali na asilimia inayobaki hulipa fedha kulingana na 

kujuana au kwa maelewano. Huu ni mwanya wa rushwa kwani mapato mengi yanapotea kwa 

kuendekeza kujuana na maelewano bila kuzingatia kanuni na taratibu za utozaji ushuru. Vilevile 

wakusanyaji ushuru waliowekwa na serikali ya kijiji huweza kutumia mwanya huu kukusanya 

mapato kwa maslahi binafsi. 

 

 

(g) Stakabadhi za Malipo ya Ushuru  

 

Halmashauri ya wilaya hutoa vitabu vya stakabadhi „HW -5 „kwa ajili ya ukusanyaji wa ushuru. 

Kila kitabu hutakiwa kutoa si chini ya shilingi 3000 kwa maagizo ya halmashauri ya kijiji, 

ambapo mtoza ushuru ndiye mwenye jukumu la kuandika kiasi kilicholipwa (Kiambatanisho C). 

Imebainika kuwa asilimia 45 ya wafanyabiashara waliohojiwa wamedai kulipa kiasi kikubwa 

tofauti na inavyoonesha kwenye stakabadhi na hufanya hivyo baada ya maelewano kati yao na 

wasimamizi wa vizuizi kwani wafanyabiashara hao wamesema kuwa huu wanabeba mzigo 

mkubwa kuliko ujazo wa gari na ili wasilipe na ili wasilipe faini hukubaliana  walipe kiasi 

kikubwa lakini hakitaoneshwa kwenye stakabadhi. 

 

 



 

 

 

Stakabadhi hizi pia hufanyiwa „carbon sleeping‟ mfano: risiti halisi huwekewa kitu kigumu chini 

yake na kufanywa kitakachoandikwa pale kutoonekana katika „duplicate na triplicate paper‟.  

Halafu baadae hutafutwa risiti bandia ambayo hupachikwa na kuandikwa maelezo yasiyo na 

kiwango halisi na ushuru uliokatwa. 

 

  

Aidha kumekuwa na upungufu mkubwa wa vitabu vya stakabadhi katika vizuizi vya mazao 

kwani vitabu vinavyoletwa na halmashauri ya wilaya ni vichache hivyo kuwalazimu kukusanya 

ushuru kwa kutumia madaftari. Huu ni mwanya wa rushwa kwani kwa kutumia daftari 

mkusanyaji anaweza akaweka kumbukumbu za mapato au asiweke kulingana na matakwa yake, 

au hata akawa na madaftari mawili la kijiji na la kwake. 

 

 

(h) Elimu Duni Juu ya Ushuru wa Mazao 

 

Wafanyabiashara wengi hawana uelewa wa umuhimu wa ushuru wa mazao, kwani hawaoni 

kama sehemu ya mapato ya Halmashauri yanaweza kuboresha huduma muhimu za kijamii kama 

barabara, masoko na n.k. pia wafanyabiashara wengi (asilimia 50) waliohojiwa hawajui kama 

maelewano wanayoyafanya na wasimamizi wa vizuizi au wakusanya ushuru wa vijiji ni rushwa. 

 

 

(i) Wajibu wa Halmashauri ya Wilaya 

 

Ni wajibu wa halmashauri ya wilaya kisheria kusimamia mapato na matumizi ya serikali za 

vijiji. Pia halmashauri inahusika katika kusimamia /kufuatilia utendaji wa wakukusanya ushuru 

ili kuhakikisha hakuna mapato yanayopotea. Imebainika kwamba halmashauri ya wilaya 

haitekelezi wajibu wake ipasavyo kwa kutohakikisha watendaji walioko ni waadilifu na 

wanafanya kazi kulingana na miongozo iliyowekwa kwani kumekuwepo na mizigo mingi ya 

mazao iliyozidi uwezo wa magari inapita kwenye halmashauri na watendaji wanaiona bila 

kuhoji. 

 

1.5.4 Mapendekezo  

 

Udhibiti umetoa mapendekezo yafuatayo ili kuzuia mianya iliyobainika 

(i) Kuelimisha wasimamizi wa vizuizi na wafanya biashara kuhusu umuhimu wa kulipa 

ushuru.  

(ii)  Kuimarisha usimamizi wa mfumo wa ukusanyaji wa ushuru kwa kufanya ukaguzi wa 

kawaida na wa kushitukiza na kusisitiza matumizi ya stakabadhi za malipo. 

(iii) Kupitia viwango vya ushuru unaokusanywa katika vizuizi na kuleta vifaa vya kupimia 

uzito wa mazao ili kurahisisha ukadiriaji na ushuru. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6 TAFITI NYINGINE ZILIZOFANYIKA  

1.6.1 UKAGUZI WA MIFUMO KATIKA SEKTA YA ARDHI, KANDA YA 

KASKAZINI 

Wizara ya ardhi ina jukukumu la kuhakikisha kuwa ardhi inagawiwa na inatumika kwa 

madhumuni yaliyokusudiwa. Wizara inatekeleza majukumu haya kupitia idara ya ardhi ambayo 

iko katika halmashauri na manispaa zote nchini, pia serikali za vijiji nchini zimepewa mamlaka 

ya kutekeleza jukumu hili. Wizara hii inasimamia upimaji na ugawaji ardhi, utoaji wa hati miliki, 

na kutoa vibali vya ujenzi wa majengo katika viwanja vilivyopimwa. Hata hivyo utekelezaji wa 

majukumu ya usimamizi, ugawaji wa ardhi, na upimaji wa ardhi umekuwa ukiathiriwa na 

matatizo mbalimbali ikiwemo vitendo vya rushwa, uwezo mdogo wa kupima na kugawa 

viwanja, na kutozingatiwa kwa sheria, taratibu na kanuni mbalimbali katika sekta ya ardhi. 

Vitendo vya rushwa na kutofuatwa kwa sheria, taratibu na kanuni hutokea wakati wa kugawa 

viwanja, kuhamisha umiliki, kubadili matumizi ya ardhi, kuidhinisha matumizi ya maeneo ya 

wazi, ujenzi wa minara ya mawasiliano katika maeneo ya makazi, kumilikishwa fukwe, na 

kumilikisha ardhi kwa wageni. Aidha, uwezo mdogo wa kupima na kugawa viwanja 

umesababisha wananchi wengi katika miji mingi hapa nchini kuvamia maeneo mbalimbali na 

kujenga kiholela.  

 

TAKUKURU ilifanya ukaguzi katika sekta ya ardhi katika mikoa ya Manyara katika 

halmashauri za wilaya za Babati na Mbulu, Arusha katika Manispaa ya Arusha na halmashauri 

ya wilaya ya Meru, Tanga katika Manispaa ya Tanga na halmashauri ya wilaya ya Lushoto na 

Kilimanjaro katika manispaa ya Moshi na Halmashauri ya wilaya ya Rombo. Lengo la ukaguzi 

huu lilikuwa ni kutoa ushauri kwa mamlaka zinazohusika na sekta ya Ardhi kwa ujumla juu ya 

namna na njia sahihi za kuimarisha mifumo ili kuziba mianya ya rushwa katika mchakato mzima 

wa ugawaji wa ardhi na utoaji wa hati za umiliki. Aidha, madhumuni ya ukaguzi huu yalikuwa ni 

kukagua sera, sheria, kanuni, taratibu zinazohusika na utendaji katika sekta ya Ardhi; kubaini 

mianya ya rushwa katika mchakato mzima wa kugawa ardhi na utoaji wa hati (maombi ya 

kupata ardhi, kumilikishwa ardhi, kuhamisha umiliki, kuhamishwa na kupewa eneo jingine, 

kufanya uthamini na ulipaji wa fidia, kusajili ardhi, utoaji wa hati na leseni za makazi na kubadili 

matumizi ya ardhi); kubaini mianya ya rushwa katika maadili na utendaji wa watumishi wa sekta 

ya ardhi; kutoa mapendekezo kwa wadau, juu ya jinsi ya kuzuia mianya ya rushwa na 

mapungufu yatakayobainika ili kuimarisha mifumo, kuongeza uwazi, uwajibikaji na maadili 

mema katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi na kufanya udhibiti kwa kusimamia 

mabadiliko ya taratibu za utendaji ambazo kwa maoni ya tathmini hii, zitaonekana zinajenga 

mazingira ya rushwa katika ugawaji wa viwanja na utoaji wa hati. 

 

Ukaguzi huu ulihusisha mahojiano yaliyo rasmi kwa njia ya dodoso, mahojiano yasiyo rasmi 

(informal interviews), ushiriki wa mtafiti (kwa kuangalia hali halisi ya mazingira ya kazi, 

vitendea kazi, utunzaji wa kumbukumbu), na „Check list‟ /„interview schedule‟. Washiriki 



 

 

 

waliohojiwa ni Wakurugenzi wa Halmashauri, Maafisa ardhi, Maafisa mipango miji, Wapima 

Ardhi (Surveyors), Wathamini, watunza kumbukumbu, Viongozi wa mabaraza ya Ardhi ya 

Wilaya na Kata, Watendaji Kata na wananchi wanaoishi maeneo yaliyopimwa, makazi holela na 

waliofanyiwa uthamini. Vilevile nyaraka mbalimbali zilipitiwa ikiwa ni pamoja na sera ya ardhi; 

sheria ya ardhi, ardhi ya vijiji, mipango miji na sheria ya upimaji ardhi; taratibu; miongozo; 

taarifa na nyaraka mbalimbali zikiwemo majalada; „masterplans‟ na taarifa za mipango miji.  

 

Ukaguzi umebaini kuwepo kwa udhaifu wa utendaji kazi katika sekta ya ardhi kutokana na 

kuwepo kwa matukio ya miliki pandikizi; uvamizi wa maeneo ya wazi; udhaifu katika usimamizi 

wa taratibu za ugawaji ardhi; kutotolewa kwa barua za toleo na stakabadhi za malipo; kasi ndogo 

ya utoaji wa leseni za makazi; ushirikishwaji mdogo wa wadau katika upangaji wa mipango ya 

matumizi ya ardhi; ukiukwaji wa taratibu za uthamini wa fidia   (ucheleweshaji wa malipo ya 

fidia, kutotekelezwa kwa ahadi za kutoa viwanja mbadala, ushirikishwaji mdogo wa 

wanaotwaliwa maeneo yao, matumizi ya lugha za vitisho katika uthamini, utoaji wa fidia ndogo 

isiyolingana na thamani ya mali iliyothaminiwa, wathamini kuomba hongo ili watoe thamani 

kubwa kuliko thamani halisi, kutoorodheshwa kwa baadhi ya mali za wafidiwa); ukiukwaji wa 

taratibu za kubadili matumizi (rushwa katika kubadili matumizi); kutokutosha kwa watumishi, 

kutotosha kwa fedha na vitendea kazi, watumishi kutopatiwa mafunzo ipasavyo; utunzaji mbovu 

wa kumbukumbu; kutokueleweka na kutokuzingatiwa kwa mkabata wa huduma kwa mteja, na 

kasi ndogo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. 

 

Mapendekezo ya namna bora ya kutatua matatizo yaliyobainika katika ukaguzi uliofanyika 

yametolewa. Mapendekezo hayo ni kuongeza rasilimali watu, fedha na vitendea kazi; 

kurekebisha mazoea ya utendaji kazi; kuwashirikisha wananchi katika taratibu mbalimbali za 

uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi na umilikishaji wa ardhi; na uzingativu wa sheria na 

taratibu. 



 

 

 

1.6.2 UCHAMBUZI WA MIFUMO YA IDARA YA MISITU, KIGOMA 

 

Tanzania ni miongoni mwa nchi iliyobahatika kuwa na rasilimali nyingi sana, misitu ikiwa ni 

mojawapo. Kati ya kilomita za mraba 945,000, hekta 33.3 milioni ni misitu ambayo inakadiriwa 

kuchangia asilimia 2 hadi 3 kwenye pato la Taifa, na ina umuhimu mkubwa katika uhifadhi wa 

mazingira na tabianchi. Aidha shughuli zinazofanywa katika maeneo ya misitu huchangia katika 

kuondoa umaskini pia ni chanzo cha nishati kwa asilimia 95. Hivyo basi, misitu na mazao yake 

vikitumika ipasavyo hali ya uchumi wa nchi inaweza kuboreka na kuwa juu na hatimaye maisha 

ya wananchi kuwa bora. Pamoja na umuhimu huo, sekta ya misitu imekuwa ikilalamikiwa kwa 

kukithiri vitendo vya rushwa. Watumishi wa idara ya misitu, watendaji wa kata, watendaji wa 

vijiji na wakaguzi wa mazao ya misitu katika vizuizi vya barabarani kwa upande mmoja 

wamekuwa wakishirikiana na wafanyabiashara katika kufanya vitendo vya rushwa. Vitendo 

hivyo vya rushwa vimekuwa vikifanyika katika ofisi za idara ya misitu na katika vizuizi vya 

barabarani. Ofisi za TAKUKURU (M) Kigoma zimekuwa zikipokea malalamiko kuhusu rushwa 

katika idara ya misitu na hivyo kuamua kufanya utafiti ukiwa na lengo la kubaini mianya ya 

rushwa katika sheria, sera, taratibu, kanuni na miongozo inayohusu utunzaji, uvunaji na 

usafirishaji wa mazao na bidhaa zitokanazo na misitu na hatimaye kutoa mapendekezo ya namna 

bora ya kuziba mianya iliyojitokeza. 

 

Utafiti umefanyika katika wilaya ya Kigoma ambapo kata tano zilishirikishwa, ambazo ni 

Nguruka, Uvinza, Kandaga, Ilagara na Mwanga kusini. Njia ya madodoso, mahojiano na upitiaji 

wa nyaraka zinazohusu uvunaji wa misitu zilitumika kupata taarifa.  

 

Matokeo ya utafiti yamebaini kuwa katika vituo vya ukaguzi wa mazao ya misitu 

Wafanyabiashara na wasafirishaji wa mazao ya misitu wamekuwa wakisafirisha mzigo mkubwa 

zaidi tofauti na idadi inayooneshwa katika leseni/vibali. Kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita, 

jumla ya wafanyabiashara na wasafirishaji wawili (2) walikamatwa kwa kosa la kuzidisha 

uwingi wa mzigo. Aidha mtu mmoja alishitakiwa katika mahakama na kupatikana na hatia ya 

kuzidisha mizigo ambapo magunia yake ya mkaa yalitaifishwa na pia kupigwa faini ya Tsh 

40,000/=. Baadhi ya wasafirishaji wamebainisha kuwa pindi wanapokamatwa wamekuwa 

wakitoa rushwa na hatimaye kuruhusiwa kuendelea na safari. Kati ya wafanyabiashara 

waliododoswa asilimia 65% walieleza kutoa rushwa pindi wanapokamatwa na walitaja maeneo 

yaliyokithiri kwa rushwa kuwa ni katika vizuizi (Check points) vilivyopo Mwandiga na Uvinza 

hasa wanapokuwa wamezidisha ukubwa wa mzigo au wanaposafirisha mazao hayo usiku 

ambapo ni kinyume cha sheria ya misitu Na. 14/2002. Tatizo lingine ni taratibu zisizoeleweka za 

uvunaji na usafirishaji wa mazao ya misitu. Kuhusu utoaji wa vibali vya kusafirishia mazao ya 

misitu, Wananchi wameeleza kuwa kumekuwa na urasimu mkubwa kutoka kwa ofisi ya maliasili 

mkoa (RFO) na Wilaya (DFO) hasa kipindi mtu anapohitaji kibali (TP) cha kusafirisha bidhaa 

zinazotokana na misitu kwenda nje ya mkoa au ndani ya mkoa. Wastani wa muda tangu 

mwombaji aombe kibali hadi apate asilimia 58 walieleza kuwa huchukua takribani wiki 3 hadi 4 



 

 

 

kupata kibali cha uvunaji katika misitu ya asili na zaidi ya wiki 1 katika mashamba ya watu 

binafsi. Ikiwa anataka kusafirisha mazao hayo nje ya mkoa utaratibu wa kupata kibali (Transit 

Permit) huwa ni mgumu sana. 

 

Aidha, kumekuwa na upendeleo katika minada ya uuzwaji wa mazao ya misitu yanayokamatwa 

baada ya kuvunwa pasipo vibali. Kumekuwa hakuna uwazi katika uendeshaji wa minada hiyo. 

Wengi wa waliohojiwa wameeleza kuwa wanunuzi wakubwa huwa ni watumishi wa serikali 

wanaofanya kazi katika idara zilizo karibu na ofisi za maliasili. 

 

Katika utoaji wa leseni za uvunaji wa mazao ya misitu, watendaji walio wengi wa kata na vijiji 

wameeleza kuzijua taratibu zinazotakiwa kufuatwa pindi mtu anapohitaji kupata leseni/kibali cha 

uvunaji wa mazao ya misitu wilayani. Asilimia 57 walieleza kuzijua taratibu hizo na walizitaja 

kuwa ni kwa mwombaji kutuma maombi katika serikali ya kijiji na kujadiliwa na hatimaye 

muhtasari kupelekwa kwa mkuu wa wilaya ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya uvunaji wa 

misitu. Pamoja na kufahamu taratibu hizo, wameeleza kuwa wamekuwa hawahusishwi katika 

vikao vya majadiliano na wala hawajawahi kupokea maombi ya uvunwaji ingawa shughuli hizo 

za uvunaji huwa zinafanyika katika maeneo ya vijiji vyao na pindi wanapohoji huoneshwa vibali 

vinavyowaruhusu kufanya uvunaji na usafirishaji wa mbao/mkaa. 

 

Kuhusu watumishi kujihusisha na vitendo ya rushwa, maafisa misitu wa mikoa, wilaya na kata 

na watendaji wa kata/vijiji kwa pamoja wanazo mbinu nyingi wanazotumia katika kujihusisha na 

matendo ya rushwa, baadhi kati ya hizo zilizobainika ni: Kurefusha taratibu za utoaji huduma 

pasipo sababu, kuomba rushwa ili kuyaruhusu magari yenye mzigo mkubwa kuliko ukubwa wa 

mzigo ulioidhinishwa na pia kuomba rushwa pindi magari yanapokuwa yamevunja sheria 

inayotaka usafirishaji wa mazao ya misitu kufanya kazi nyakati za mchana tu na si vinginevyo. 

Pia imebainika kuwa baadhi watumishi wa idara ya misitu wamekuwa wakiomba rushwa kutoka 

katika vijiji na watu binafsi pindi wanapoomba wakapimiwe maeneo yao ya misitu ili maeneo 

hayo yamilikiwe kisheria na vijiji au watu binafsi. Pamoja na watendaji kueleza kuwa 

hawashirikishwi katika shughuli za uvunaji wa misitu, utafiti umebaini kujihusisha na uombaji 

wa rushwa kwa wavunaji ambao wanavuna katika misitu binafsi. Kati ya wavunaji mbao saba 

(7) ambao wamewahi kuvuna mbao katika mashamba ya watu binafsi, watatu (3) sawa na 43% 

walieleza kuwa waliwahi kutoa fedha kwa watendaji wa vijiji bila ya kupewa stakabadhi yoyote 

kuonesha uhalali wa malipo. 

 

Serikali za vijiji na kata zimekuwa hazina nguvu ya kuzuia uvunaji na usafirishaji haramu wa 

mazao ya misitu kinyume na mwongozo wa uvunaji endelevu na biashara ya mazao ya misitu 

ambao unaelekeza kuwa serikali za vijiji vinavyopakana na misitu zishirikishwe kabla ya mtu 

yeyote kupewa leseni/kibali cha uvunaji/usafirishaji wa mazao ya misitu. Asilimia 62.5 ya 



 

 

 

waliohojiwa walieleza kutoshirikishwa katika kupanga mipango ya namna ya uvunaji na udhibiti 

wa uvunaji wa mazao ya misitu. Mishahara midogo, mazingira duni ya utendaji kazi na uhaba 

wa vitendea kazi imeelezwa pia kuwa ni chanzo cha kujihusisha na vitendo vya rushwa.  

 

Mapendekezo yafuatayo yametolewa ili kuondoa mapungufu yaliyobainishwa: watendaji wa 

kata wapatiwe mafunzo juu ya taratibu zinazotakiwa kufuatwa katika uvunaji wa mazo ya misitu, 

wanaokamatwa kwa uvunaji usio na leseni, faini zilipiwe ofisini na kupewa stakabadhi, Ofisi ya 

misitu itoe elimu kwa wadau juu ya namna bora ya utunzaji na uvunaji mazao ya misitu, kamati 

ya uvunaji endelevu iwe inakutana ili kupitia maombi ya leseni/vibali, Serikali iboreshe 

mazingira ya kazi kwa maafisa wa misitu hasa wa kata na vijiji, kamati ya wilaya ya usimamizi 

wa uvunaji ishirikishe serikali ya vijiji/kata, Serikali za vijiji/kata zipewe mamlaka ya kuhoji 

mzigo wa mazao ya misitu uliovunwa katika maeneo yao au unaosafirishwa kupitia maeneo yao, 

vijiji vyote ambavyo vina misitu viwe na mabwana miti, mabwana miti na maafisa misitu wawe 

na tabia ya kukagua mara kwa mara ili kubaini na kudhibiti uvunaji usiofuata sheria na uuzwaji 

wa mazao ya misitu yanayokamatwa idara ya misitu ijenge tabia ya kubandika matangazo ya 

mnada katika mbao za matangazo za Halmashauri (W) na Manispaa na maeneo mengine yenye 

mkusanyiko ili wengi kufahamu.  



 

 

 

1.6.3 UFUATILIAJI WA MATUMIZI YA FEDHA ZA UMMA KWENYE 

USAMBAZAJI WA DAWA, VIFAA-TIBA NA VITENDANISHI MAABARA YA 

BOHARI KUU YA MADAWA (MSD).  

 

MSD ni idara ya serikali iliyopewa dhamana ya kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa, vifaa 

tiba na vitendanishi vya maabara nchi nzima. TAKUKURU ilifanya ukaguzi katika huduma za 

MSD kutokana na taarifa kuwa  kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2006/2007 dawa na vifaa-tiba 

vyenye thamani ya Shilingi bilioni 1,506.5 hazikufika kwa wateja kutokana na mauzo hewa na 

baadhi ya dawa na vifaa tiba  toka makao makuu ya MSD kutofika kwenye maghala ya Kanda na 

kwa wateja mbalimbali. Ukaguzi wa mfumo wa usambazaji wa Bohari Kuu ya Dawa (MSD) 

ulifanyika kwa kufuatilia fedha za umma toka hazina kwenda MSD kupitia Wizara ya Afya na 

ustawi wa Jamii na baadaye kwenda vituo-tiba vya umma nchini.  

 

 

Utafiti huu ulifanyika kwa lengo la kushauri njia bora ya kuziba mianya ya rushwa na 

mapungufu mengine kwenye mfumo wa usambazaji wa dawa na vifaa-tiba Bohari kuu ya dawa 

(MSD). Aidha, madhumuni ya utafiti huu yalikuwa ni: (a) kubaini iwapo rasilimali za tiba hufika 

kwenye vituo-tiba husika kama ilivyopangwa; (b) kubaini thamani halisi ya dawa na vifaa-tiba 

vilivyo sambazwa kwenye vituo tiba vya umma toka MSD kwa kipindi cha mwaka 2006/07 na 

2007/08; (c) kubaini thamani ya vifaa vilivyopokelewa kwenye vituo tiba vya umma nchini kwa 

kipindi cha mwaka 2006/07 na 2007/08; (d) kubaini mianya ya rushwa katika miongozo ya mgao 

wa fedha, dawa na vifaa- tiba; (e) kutathmini kama wateja wanaridhika na huduma za MSD; na     

(f) kutoa mapendekezo ya kuziba mianya ya rushwa katika mfumo wa usambazaji wa dawa na 

vifaa-tiba. 

 

 

Utafiti huu ulifanywa kwa kukusanya takwimu za thamani ya manunuzi na upokeaji vifaa 

kwenye hospitali za mikoa, wilaya, vituo vya afya na zahanati kwenye mikoa na wilaya husika 

kwa kipindi cha miaka miwili ya fedha ya 2006/07 na 2007/08. Takwimu zilikusanywa kutoka 

kwenye vituo-tiba 1,694 kutoka mikoa 16 kati ya mikoa 21 ya Tanzania bara. Aina ya vituo-tiba 

vilivyohusishwa kwenye utafiti huu ni hospitali 59, vituo vya afya 178 na zahanati 1,457. Katika 

kubaini thamani halisi ya dawa na vifaa tiba vilivyosambazwa kwenye vituo tiba vya umma kwa 

kipindi cha 2006/07 na 2007/08,   utafiti ulichambua thamani (katika fedha) ya dawa na vifaa-

tiba vilivyopelekwa vituoni toka MSD na thamani ya dawa na vifaa-tiba vilivyopokelewa 

kwenye vituo tiba husika toka MSD kwa kipindi hicho. 

 

 

Matokeo yanaonesha kuwa katika kipindi hicho kulikuwa na tofauti ya shilingi 1,887,564,507.00 

katika vituo-tiba (vituo 705 kwa wastani) vilivyochambuliwa katika utafiti huu. Serikali ilipeleka 

dawa na vifaa-tiba vyenye thamani ya shilingi 5,643,552,954.00, lakini thamani iliyopokelewa 

ilikuwa ni shilingi 3,755,988,447.00 tu. Matokeo ya uchambuzi wa nyaraka yanaonesha kuwa 

serikali ilitoa jumla ya shilingi 2,482,062,783.00 katika mwaka wa fedha wa 2006/07 kwa ajili 



 

 

 

ya vituo-tiba 3234 vya mikoa 16 iliyofanyiwa utafiti na shilingi 3,195,855,571.00 katika mwaka 

wa fedha wa 2007/08 kwa ajili ya vituo-tiba 3719.  Hali hii inamaanisha kuwepo kwa uvujaji wa 

bajeti (Budget leakage) wastani wa asilimia 34, kwa kuwa kiasi kilichopokelewa mwaka 2006/07 

ni pungufu kwa shilingi 964,319,034.00 katika vituo-tiba 682 vilivyochambuliwa na mwaka 

2007/08 kulikuwa na upungufu wa shilingi 923,245,473.00 katika vituo 728 vilivyochambuliwa 

katika utafiti huu. Kimkoa, mkoa wa Tabora una utofauti wa shilingi 61,962,349.00 sawa na 

asilimia 79 ya thamani ya dawa na vifaa tiba ambavyo havikupokelewa ikifuatiwa na mkoa wa 

Manyara (50%), Dar es salaam(48%), Ruvuma (41%) na Iringa (39%). Hata hivyo mikoa yote 

16 ina kiwango cha utofauti wa asilimia 23 hadi 79 ya dawa na vifaa tiba kutofika vituoni.  

 

 

Utafiti ulitathmini upatikanaji wa taarifa kwenye hospitali, vituo vya Afya,  na zahanati ambazo 

ziko chini ya uongozi wa Mkurugenzi wa halmashauri, Manispaa na Jiji, uongozi wa Mganga 

Mkuu wa Wilaya (DMO) na  Mganga Mkuu wa Hospitali ya Mkoa (RMO). Aidha, matokeo 

yanaonesha kuwa wastani wa asilimia 51.2 ya vituo tiba kwenye mikoa iliyochambuliwa inapata 

taarifa ya mgawo wa fedha za dawa na vifaa tiba kutoka wizarani na asilimia 46.1 havipati 

taarifa kabisa. Aidha, uchambuzi kwa aina ya kituo-tiba unaonesha kuwa asilimia 58.7 za 

hospitali zinapata taarifa ya mgawo wa fedha za dawa na vifaa tiba kutoka wizarani wakati ni 

asilimia 47.3 tu ya vituo vya afya ndivyo vinapata taarifa hiyo. Vile vile, utafiti ulifuatilia 

utaratibu wa kutoa taarifa ya mgawo wa fedha na kubaini kuwa asilimia 75.4 ya vituo-tiba 

vilivyotafitiwa vinapata taarifa kwa njia ya MSD statement, asilimia 2.6 ya vituo tiba vinapata 

taarifa kwa njia ya magazeti asilimia 1.6  kwa njia ya  barua na simu ni asilimia 1 tu.  

 

 

Utafiti ulifuatilia kubaini kama wateja wanaridhika na utaratibu wa kugawa dawa na vifaa-tiba. 

Matokeo yanaonesha kuwa wastani asilimia 28.3 ya wahojiwa kwenye mikoa iliyopitiwa na 

utafiti huu walieleza kuridhika na utaratibu wa ugawaji wa dawa, vifaa-tiba na vitendanishi 

maabara. Hata hivyo, wastani wa asilimia 65.8 ya wateja wa MSD hawakuridhika na utaratibu 

wa usambazaji wa dawa, vifaa-tiba na vitendanishi vya maabara kwenye mikoa yao. Mkoa wa 

Mtwara (94.1%) unaongoza kwa mikoa isiyoridhishwa na utaratibu uliopo ukifuatiwa na mikoa 

ya Kilimanjaro (87%), Dar Es Salaam (85.7%), Morogoro (78.9%), Pwani (73.9%), Mbeya 

(73.1%), Kagera (71.4%), Mara (71.2%), Iringa (70.7%), Manyara (69.2%), Arusha (65.8%), 

Ruvuma (58%), Shinyanga (50.6%), Tabora (48.1%) Mwanza (47.2%), na Dodoma (40.9%). 

Aidha, asilimia 70.3 ya vituo vya afya haviridhiki na utaratibu wa usambazaji, ikifuatiwa na 

zahanati asilimia 65.1 na hospitali asilimia 62.0. Sababu za kutoridhishwa zinatajwa kuwa ni:  

mara nyingi dawa na vifaa vinavyoombwa MSD huwa havipo; MSD huleta dawa na vifaa tiba 

ambavyo havikuombwa; dawa/ kits hailetwi kwa wakati muafaka; dawa zinazoombwa hazipo na 

hazipelekwi kwa wakati; baadhi ya dawa bei ipo juu sana kulinganisha na sehemu nyingine; 

dawa hazipelekwi kama tulivyoomba; na vituo havipati taarifa ya fedha za gawio lao linalobaki 

MSD. 

 



 

 

 

 

Kwa upande wa utunzaji kumbukumbu, matokeo yanaonesha kuwa wastani wa asilimia 86.8 

katika mwaka wa fedha 2006/07 na asilimia 84.6 katika mwaka wa fedha 2007/08 ya vituo-tiba 

havikuwa na kumbukumbu ya thamani iliyopokelewa kutoka kwa wahisani na tatizo 

limejidhihirisha zaidi kwenye zahanati (91.4% mwaka 2006/07 na 90.8% mwaka 2007/08).  

Kwa ujumla utafiti umebaini mapungufu kwenye mfumo wa usambazaji wa dawa      vifaa-tiba 

na vitendanishi vya maabara ambayo yanatokana na uwazi mdogo kwenye mchakato wa biashara 

ya kuuza na kununua dawa na uwajibikaji duni wa watendaji katika mfumo huo wa usambazaji. 

 

 

Hivyo, utafiti umetoa mapendekezo ya kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika usimamizi wa 

fedha na utunzaji wa kumbukumbu za dawa, vifaa-tiba na vitendanishi maabara. TAKUKURU 

inaamini kuwa iwapo mapendekezo hayo yatatekelezwa, vitendo vya rushwa na ubadhirifu 

katika usambazaji wa dawa, vifaa-tiba na vitendanishi maabara vitapungua. 



 

 

 

1.6.4 UTAFITI WA UPOTEVU WA MAPATO YA SERIKALI KATIKA VITUO VYA 

MAFUTA, KIBAHA. 

 

Ofisi za TAKUKURU Mkoa wa Pwani, zilipokea malalamiko toka kwa wananchi wa Kibaha 

kuwa wamiliki wa baadhi ya vituo vya mafuta katika mkoa wa Pwani wanachanganya mafuta ya 

petroli au diseli na mafuta ya taa hivyo kusababisha magari yao kuharibika. Malalamiko yalidai 

kuwa kuna baadhi ya vituo vinaendeshwa bila leseni na kwamba mafuta yanayouzwa hayalipiwi 

kodi ya mapato. Kutokana na malalamiko hayo, katika kipindi cha Machi hadi Aprili 2009, 

kulifanyika utafiti (Investigative research) katika vituo 21 vya mafuta vilivyopo kandokando ya 

barabara ya Morogoro katika mkoa wa Pwani ili kuthibitisha tuhuma za ukwepaji wa kodi ya 

mapato kunakosababisha upotevu wa mapato ya serikali, umiliki wa leseni halali za kufanya 

biashara ya mafuta katika maeneo husika, taratibu wanazotumia wamiliki wa vituo vya mafuta 

katika kununua na kuuza mafuta (taratibu za kupokea mafuta na nyaraka zinazotumiwa toka 

makampuni makubwa), kuchunguza viashiria vya baadhi ya vituo vya mafuta vinavyolalamikiwa 

kuwa vinachanganya mafuta ya taa na dizeli au petrol, kupata taarifa za kiintelijensia zinazohusu 

vituo vya mafuta vinavyojihusisha na kuuza mafuta ambayo hayajalipiwa kodi kwa kuwa 

yanapaswa kusafirishwa kwenda nje ya nchi.  

 

 

Utafiti ulibaini kuwa: Vituo vingi vya mafuta havina leseni za biashara za mahali wanakofanyia 

biashara kwani kati ya vituo 21 vilivyotafitiwa ni vituo 5 tu (23.8%) ndivyo vilivyoonekana 

kuwa na lesseni halali ya biashara, na makampuni haya ndiyo yaliyoonekana kuwa na 

kumbukumbu (records) nzuri za mauzo ya mafuta; hakuna utaratibu maalum unaotumika 

kupokea mafuta kutoka sehemu yanakonunuliwa (hakuna Delivery note, wala Tax invoice) aidha 

ni vituo 5 tu ndivyo vinavyoonekana  kuwa na utaratibu sahihi (Invoice na Delivery Note); Vituo 

vingi vya mafuta vina matenki makubwa ya kuhifadhia mafuta (Reserves Tanks) nyuma ya vituo 

husika na ilidaiwa ndiyo hutumika kuhifadhia mafuta yanayochanganywa au mafuta yasiyo 

katika utaratibu wa kulipia kodi hasa yale yaliyotakiwa kusafirishwa nje ya nchi lakini kwa 

ujanja ujanja yanashushwa katika maeneo hayo na kuuzwa hivyo wamiliki hujipatia faida kubwa 

kwa kuwa mafuta hayo hayajalipiwa kodi. Kimsingi Reserve Tanks/Site Depot haziruhusiwi 

kuwepo katika vituo vya mafuta. Katika vituo vya mafuta vilivyotembelewa, vitano vilibainika 

kuwa na Reserve tanks nyuma ya vituo vyao na kuvizungushia ukuta mrefu ili watu wengine 

wasiweze kujua kinachoendelea humo, na inatia shaka kuwa huenda ikawa matenki yaliyofichwa 

nyuma ya vituo ndiyo hutumiwa na wamiliki wa vituo kuchanganyia (kuchakachua) mafuta ya 

Petroli/dizeli na mafuta ya taa. Baada ya kuchanganya mafuta hunyonywa na kujazwa katika 

matenki ya nje yenye pampu ili mafuta yaliyochanganywa yauzwe kwa wateja. Imebainika kuwa 

mafuta aina ya Diesel ndiyo yanayochanganywa kwa wingi na huchanganywa na mafuta ya taa 

na kondesante. Vituo vinavyobainika kuwa vinachanganya mafuta, vilichukuliwa hatua na 

EWURA. Aidha, ilibainika kuwa mameneja wa vituo vingi vya mafuta hawana uelewa kabisa 

wa namna ya kutunza nyaraka muhimu zinazohusiana na upokeaji na uuzaji wa mafuta katika 



 

 

 

vituo vyao. Kati ya vituo 21 vilivyotembelewa, 15 (71.43%) havikuwa kabisa na nyaraka zozote 

zinazoonyesha wanakonunulia mafuta, kiasi kilichonunuliwa na kuuzwa kwa kipindi husika. Pia 

ilibainika kuwa, baadhi ya maafisa wa TRA Kibaha na Polisi wa baadhi ya vituo (Chalinze, 

Mlandizi, Tumbi na Kongowe) wanashirikiana na baadhi ya wamiliki wa vituo vya mafuta wasio 

waaminifu kwa kuwa wamekuwa wakinufaika na biashara hiyo na hivyo kushindwa 

kuwachukulia hatua zozote za dhati.   

 

Vilevile, utafiti umebaini kuwa, kulingana na taratibu za EWURA vituo vyote vya mafuta 

vinatakiwa kuwa na sifa/ vigezo vilivyoainishwa ili kuweza kuendesha biashara ya mafuta. Kati 

ya vituo 21 vilivyofanyiwa utafiti, vituo 19 (90.48%) havijakidhi vigezo na havina leseni na 

vituo viwili tu (9.52%) ndio vimekidhi vigezo na vina leseni ya EWURA.  

 

Utafiti umependekeza kuwa: Serikali iiwezeshe EWURA kuajiri watumishi wa kutosha ili 

kufungua ofisi katika kanda, mikoa na wilayani ili kuwe na usimamizi wa karibu; Serikali 

izikutanishe EWURA na wadau wengine ili wote kwa pamoja wakae na kuafikiana taratibu, 

kanuni  na vigezo vya kuendesha biashara ya mafuta; EWURA itangaze hatua itakazochukua 

kwa wanaochanganya petrol/diesel na mafuta ya taa na itoe namba za simu ili wananchi waweze 

kutoa taarifa kwa vituo  vitavyobainika kuchanganya mafuta; Itungwe sheria kali ya kuwabana 

wafanyabiashara wa mafuta wanaokaidi kutoa stakabadhi za mauzo kwa wateja wao kwa lengo 

la kukwepa kulipa kodi; TRA iboreshe mfumo wake wa kupata taarifa  juu ya wamiliki wa vituo 

wanaoshusha mafuta njiani na kukwepa kulipa kodi, na TRA watoe elimu kwa wananchi 

watakaokuwa wanaona mafuta yakishushwa njiani kutoa taarifa.  



 

 

 

1.6.5 UDHIBITI WA UPOTEVU NA UBADHIRIFU WA MAPATO YA SERIKALI 

KATIKA KIVUKO CHA PANGANI- TANGA 

 

TAKUKURU (W) Pangani imekuwa ikipokea taarifa kutoka kwa wananchi wanaotumia kivuko 

cha Pangani kuwa watumishi wa kivuko cha Pangani hasa wanaohusika na ukusanyaji wa 

mapato ya kivuko hicho (Collectors) wanatumia kivuko hicho kujinufaisha kwa kuiba mapato 

wanayokusanya. Aidha, malalamiko mengine yaliyopokelewa ni kuwa kutokana na utaratibu 

mbovu wa usimamizi wa kivuko hicho, mapato mengi hupotea na wakati mwingine fedha 

inayokusanywa hutumiwa vibaya ikiwa ni pamoja na manunuzi hewa. Wakati mwingine 

kumekuwa na taarifa ya kutumia vitabu vya stakabadhi ambavyo si halali na wahusika kutoa 

taarifa za uongo kuwa kivuko hicho hakiwezi kujiendesha kwa sababu mapato ni kidogo tofauti 

na hali halisi. 

 

 

Baada ya kutathmini taarifa hizi TAKUKURU Wilaya ya Pangani iliamua kufanya ziara katika 

kivuko hicho kwa muda wa siku 4 mwishoni mwa mwezi Oktoba 2009 kwa lengo la: (a) kufanya 

udhibiti katika utaratibu mzima wa ukusanyaji wa mapato; (b) kukagua utaratibu wa utunzaji wa 

kumbukumbu za mapato na matumizi; (c) kukagua utaratibu unaotumika kutunza tiketi kabla ya 

kugawiwa kwa wakusanyaji; (d) kukagua namna tiketi zinavyogawiwa kwa wakusanyaji; (e) 

kupitia taarifa za mapato na matumizi ili kuona mianya iliyopo; (f) kulinganisha taarifa za 

mapato kabla, wakati na baada ya udhibiti ili kulinganisha taarifa na kuona kama kuna 

mabadiliko; na (g) kupata maoni ya watumiaji wa kivuko juu ya huduma inayotolewa na 

watumishi wa kivuko hicho. 

 

 

Utafiti ulibaini udhibiti mdogo wa tiketi kama ifuatavyo: (a) hakuna uhakiki maalum 

unaofanywa na msimamizi wa kivuko kabla ya kutoa tiketi nyingine kwa collectors na pia tiketi 

hazina tarehe; (b) tiketi zinazotumika zilipaswa kutumika katika kivuko cha Kilombero kwa zile 

za abiria na zile za magari yanayolipa 5000/= ni za Kigongo ferry; (c) baadhi ya vitabu 

vilivyotumika vilikutwa na sehemu ya tiketi ambayo ilipaswa kuchanwa na mkaguzi kama 

uthibitisho wa ukaguzi; (d) baadhi ya abiria hawalipi na hata “collectors” hawawachukulii hatua 

yoyote - wakatisha tiketi wamewazoea - na kujenga urafiki na baadhi ya abiria kiasi kwamba ni 

vigumu kuwatoza nauli ya kivuko; (e) uchache wa watumishi – kwa mujibu wa msimamizi 

msimamizi wa kivuko, kivuko kina watumishi 12, badala ya 20  ambapo 6 wana ajira za kudumu 

na wengine 6 ni wa ajira za muda; (f) baadhi ya watumishi waliletwa na viongozi wa TEMESA 

makao makuu na hivyo kuibua malalamiko juu ya ajira zao; (g) baadhi ya viongozi hawalipi 

nauli - baadhi yao ni Madiwani na makada wa chama ambapo hata vyombo vyao vya usafiri 

hawavilipii hata kama wanavuka kwenda kufanya kushughuli zao binafsi hawataki kulipia;(h)  

baadhi ya watumishi hawatekelezi wajibu wao kwa ukamilifu; (i) kampuni ya AMBONI 

PLANTATIONS LTD wamekuwa wakivusha magari yao bila kulipia kwa madai kuwa 

wanakidai kivuko hicho kutokana na huduma wanazotoa kwenye kivuko; (j) baadhi ya magari na 

pikipiki za kampuni ya Tanga Forest Ltd na baadhi ya idara za Halmashauri zinazolipia huduma 

ya kivuko kwa mwezi zinapitishwa pasipo wahusika kusaini kitabu maalum; (k) udanganyifu wa 



 

 

 

takwimu za magari na pikipiki yanayovushwa; (l) akaunti ya kivuko haifanyi kazi kwa muda 

mrefu - pesa husafirishwa kwa njia ya mabasi kwenda Tanga; na (m) ofisi ya kivuko haina 

usalama wa kutosha.  

 

 

Baada ya ziara hiyo wadau na waendeshaji na wasimamizi wa kivuko walipanga kukutana ili 

kujadili mapungufu yote yaliyobainika na kuweka mkakati wa kuziba mianya ya rushwa 

iliyobainika. 



 

 

 

2 KAZI ZA UDHIBITI 

 

Sehemu hii inatoa taarifa ya kazi mbalimbali za Udhibiti wa Mianya ya Rushwa zilizofanywa na 

TAKUKURU katika kipindi cha mwaka 2009/2010. Baadhi ya kazi hizi zimetokana na kazi za 

tafiti zilizofanyika kabla, na nyingine zilifanyika kwa utaratibu wa kufanya ufuatiliaji wa haraka 

(quick-wins) ili kutatua tatizo la rushwa na mapungufu mengine katika sehemu mbalimbali. 

 

2.1 UDHIBITI WA MIZANI ZA BARABARANI, MARA. 

2.1.1 Utangulizi 

 

Barabara ni nyenzo muhimu katika sekta nzima ya mawasiliano na pia katika kukuza uchumi wa 

nchi. Barabara nyingi zimekuwa zikiharibika kwa muda mfupi na matengenezo yake kufanyika 

kwa gharama kubwa. Moja ya mambo yanayosababisha uharibifu wa barabara ni magari 

kuzidisha mzigo ambao haulingani na uhimili wa barabara husika. Kwa kutambua umuhimu wa 

barabara, Serikali iliamua kuanzisha utaratibu wa kuweka mizani za barabarani ili kulinda 

usalama wa barabara. Hata hivyo, udhibiti huo wa mizani umegubikwa na wimbi la vitendo vya 

rushwa vinavyosababisha magari yenye uzito mkubwa kuruhusiwa kupita na hivyo kuharibu 

barabara. Kwa kutambua umuhimu wa udhibiti wa barabara kwa kutumia mizani, TAKUKURU 

iliamua kufanya utafiti kubaini mianya ya rushwa na kutumia mapendekezo ya utafiti huo 

kufanya udhibiti wa mianya ya rushwa katika mizani. Udhibiti ulifanyika mkoani Morogoro 

katika mizani ya Dakawa na Mikese. Kutokana na udhibiti huo, TAKUKURU Mkoa wa Mara 

kwa kushirikiana na ofisi ya Wakala wa Barabara Mkoa wa Mara iliandaa warsha ya wadau wa 

Mizani za Barabara ili kujadili taarifa ya matokeo ya udhibiti uliofanyika katika mizani za 

Dakawa na Mikese Mkoani Morogoro na kuweka mkakati wa kudhibiti mianya ya rushwa katika 

mizani mkoani humo. 

 

2.1.2 Mjadala wa Wadau katika Warsha  

 

Wadau wa mizani mkoani mara walijadili na kuainisha vikwazo mbalimbali vya utendaji katika 

mizani kama ifuatavyo: (a) wakati mwingine fomu za mzani (Weighbridge forms) hazitolewi 

katika mizani - watumishi wa mizani hawatoi karatasi inayoonyesha uzito (print out), na 

madereva hawasubiri “print out” zao wanapokuwa katika mzani; (b) magari yenye uzito unaozidi 

tani 3.5 yanayokuwa matupu au ambalo mtumishi wa mzani ataridhika kuwa halijazidi uzito 

huwa hayapimwi na yamekuwa yakiruhusiwa kuendelea na safari; (c) mzani wa Bunda umekuwa 

ukiondolewa/kupumzishwa pale kunapokuwa na mvua na hivyo katika kipindi hicho magari 

hupita bila kupimwa ila kwa gari litakolotiliwa shaka husimamishwa hadi mvua inapomalizika; 

(d) hakuna mzani mbadala unaowekwa kipindi ambacho mzani unakuwa upo kwenye 

matengenezo au ukaguzi; (e) hakuna eneo la kuhifadhi magari (yard), kwa magari yanayokuwa 



 

 

 

yamezidisha uzito kwa Bunda - kwa Tarime eneo lipo, japokuwa linatumiwa na Jeshi la Polisi, 

Mamlaka ya Mapato Tanzania na Wakala wa Barabara kwa pamoja na geti linalolindwa na 

polisi, na hivyo husababisha mwingiliano na usumbufu wa hapa na pale; (f) kuwepo kwa utofauti 

wa uzito uliopimwa (variations in readings) katika mzani mmoja na mwingine, kwamba magari 

huweza kupima sehemu moja mzigo ukawa haujazidi lakini katika mzani mwingine mzigo 

ukazidi; (g) makondakta kushusha baadhi ya abiria, kuwasogeza au kuwapanga kabla ya mizani; 

(h) hakuna ukaguzi wa mara kwa mara wa kuangalia utendaji kazi wa watumishi wa mizani na 

pia usahihi (accuracy) wa mzani; (i) watumishi wa mizani (Operators) kukataa kurudi kupima 

pindi kondakta /dereva anapoona uzito umezidi; (j) lengo la kulipa faini ni kutoa karipio na sio 

kukusanya mapato kwani gharama ya faini haiendani na gharama za kufidia uharibifu wa 

matengenezo ya barabara; (k) mfumo unachangia kuwepo kwa mianya ya rushwa kwani hakuna 

uwazi na hivyo ilishauriwa kuwa taarifa za upimaji wa magari za kituo kimoja ziwepo katika 

vituo vyote kwa njia ya mtandao; na (l) viwango vya adhabu (faini) vinatozwa kwa pesa za dola 

za Kimarekani na sio za kitanzania na pia viwango haviko wazi. 

 

2.1.3 Mkakati wa Kudhibiti Mianya ya Rushwa  

 

Baada ya majadiliano, wadau waliweka mikakati wa kudhibiti mianya ya rushwa wenye 

vipengele 9 kama ifuatavyo: (a) Itolewe elimu kwa madereva/makondakta na wamiliki wa 

vyombo vya usafirishaji juu ya umuhimu wa mizani, matumizi yake, vitu muhimu vya 

kuzingatia wakati wa upimaji, adhabu, viwango na sheria; (b) viwango vya faini viwekwe wazi; 

(c) itolewe elimu kwa madereva /makondakta na wamiliki wa vyombo vya usafirishaji juu ya 

Rushwa na athari zake, pia Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Rushw; (d) magari yote yenye 

uzito wa kuanzia tani 3.5 hata likiwa tupu, lipimwe katika mzani; (e) weigh bridge report form, 

risiti za malipo na print out za magari yanayopima zitolewa mara zote; (f) iwepo mzani wa akiba 

utakaotumika wakati mzani utakuwa mbovu /matengenezo au ukaguzi; (g) uendelee kufanyika 

ukaguzi wa mizani kuangalia ubora mara kwa mara ili kutoa vipimo sahihi; (h) kuwepo na 

mfumo wa database kwa vituo vyote vya mzani ili kuleta uwazi na kurahisisha matumizi ya 

mzani (i) wamiliki wa vyombo vya usafiri waelimishwe juu ya umuhimu wa kutunza 

kumbukumbu. 

  



 

 

 

2.2 UDHIBITI WA MIANYA YA RUSHWA KATIKA UTOAJI WA HUDUMA ZA 

KIBENKI – NMB, URAMBO  

 

2.2.1 Utangulizi 

 

Ofisi ya TAKUKURU (W) ya Urambo imekuwa ikipokea malalamiko kutoka kwa wananchi 

ambao ni wateja wa NMB (National Microfinance Bank) kuwa baadhi ya watumishi wake, 

katika tawi la Urambo, siyo waaminifu na wanajihusisha na vitendo vya kuomba na kupokea 

rushwa wanapotoa huduma. Ofisi ya TAKUKURU (W) Urambo, imeyafanyia kazi malalamiko 

hayo na kufikia uamuzi kuwa njia muafaka ya kutatua matatizo hayo ni kuziba mianya ya 

rushwa katika utoaji wa huduma kwa kushirikiana na uongozi wa benki.  

 

 

Watumishi wa TAKUKURU na wale wa NMB walifanya kikao kilichojadili malalamiko hayo 

na kuweka mkakati wa kudhibiti mianya ya rushwa wenye vipengele 5 kama ifuatavyo: (a) 

matangazo yenye namba ya simu ya Meneja na ujumbe wa kuharamisha rushwa yaandikwe na 

kubandikwa mahali ambapo ni wazi ili iwe rahisi kwa wananchi kuwasilisha malalamiko yao 

pale inapolazimu; (b) watumishi wa benki wavae vitambulisho vyenye majina yao muda wote 

wa kazi ili wananchi wawatambue kwa urahisi; (c) vyama vya msingi vya ushirika vifanye 

malipo ya jumla kwa wanachama wake kupitia hundi moja yenye majina ya walipwaji na namba 

zao za akaunti (siyo kila mkulima  na hundi yake, utaratibu  unaotumika kwa sasa) ili wakulima 

wachukue fedha zao  kwenye ATMs kwa muda wanaoutaka na katika tawi la NMB walipendalo; 

(d) maoni ya wananchi kupitia sanduku la maoni yashughulikiwe na (e) kamati ya maadili 

ianzishwe ili kushughulikia malalamiko ya wananchi yanayohusiana na utovu wa maadili wa 

watumishi. 

 



 

 

 

2.3 UDHIBITI WA MIANYA YA RUSHWA KATIKA HOSPITALI YA WILAYA 

NACHINGWEA  

 

2.3.1 Utangulizi 

 

Ofisi ya TAKUKURU Wilayani Nachingwea imekuwa ikipokea malalamiko kuhusu vitendo vya 

rushwa vinavyofanyika katika Hospitali ya Wilaya ya Nachingwea. Kutokana na malalamiko 

hayo, mnamo tarehe 26/06/09 TAKUKURU ilifanya ziara hospitalini hapo, na baadae kufanya 

kikao na uongozi wa Hospitali kujadili mapungufu yaliyobainika wakati wa ziara.  

 

2.3.2 Mapungufu yaliyobainika  

 

Katika udhibiti uliofanyika hospitalini hapo mapungufu yafuatayo yalibainika: (a) kuna foleni 

kubwa ya wagonjwa katika eneo la wagojwa wa nje; (b) wagonjwa wa nje warudipo mara ya pili 

hospitalini hapo kabla ya siku 14 kuisha huambiwa kulipia huduma wakati utaratibu unasema 

kwamba iwapo mgonjwa atarudi hospitali kabla ya siku 14 kuisha, hapaswi kulipia tena huduma; 

(c) kuna uhaba wa dawa; (d) wagonjwa kutokuwa na ufahamu wa bei za dawa; (e) malipo ya 

vipimo kutolewa baada ya huduma; (f) uhaba wa „reagents‟ aina ya „developers‟ kwa ajili ya 

kusafishia na kukuzia picha; (g) uwezo mdogo wa jenereta ya kuendeshea mashine ya X-ray; (h) 

uhaba wa watumishi, kuna daktari mmoja ambaye ndiye anachukua vipimo, anaandika na kutoa 

dawa kwa wagonjwa wa macho; (i) uhaba wa vifaa kama vile OTHERMOSCOPE na 

TORNOMETER na kwamba vifaa vinavyotumika ni mali ya daktari; (j) akina mama wanaofika 

kujifungua hutakiwa kununua mipira ya kutandika mahali pa kujifungulia pamoja na gloves; na 

(k) mashuka na vyandarua kutofanyiwa usafi. 

 

2.3.3 Mjadala  

 

TAKUKURU iliandaa mjadala wa wadau wa Hospitali ya Nachingwea ambao ulianisha mambo 

yafuatayo: (a) katika kitengo cha wagonjwa wa nje kuna foleni kubwa ambayo inasababishwa na 

uzembe unaofanywa na baadhi ya watumishi wa kitengo hiki ambao waliamua kupeana zamu ya 

kufika kazini; (b) kuna tabia ya kuacha ofisi na kwenda kutafuta chakula; (c) kuwa mgonjwa 

hutakiwa kulipa gharama za matibabu anaporudi ndani ya siku 14 kama hajarudi na cheti cha 

kwanza; (d) kuna tatizo la uhaba wa madawa unaosababishwa na hospitali kukosa pesa za 

kununulia na kutoruhusiwa kununua dawa mahali pengine isipokuwa Bohari kuu ya Dawa 

(MSD) ambapo wakati mwingine madawa yanayohitajika yanakosekana; (e) kuna tatizo la 

kutohakiki madawa yanayotumika kwa kila siku - uhakiki hufanywa kila mwezi mara moja; (f) 

kuna tatizo la ukosefu wa vitendanishi (reagent) aina ya barrium sulphate inayotumika 

kuchukulia picha za kuonyesha vidonda vya tumbo, hali ambayo imedumu takribani kipindi cha 

mwaka mmoja mpaka sasa; (g) kuna tatizo katika kitengo cha macho la dawa kuhifadhiwa katika 

ofisi ya mganga wa macho na kuwa baadhi ya vifaa kama vile OTHERSCOPE na 



 

 

 

TORNOMETER ni mali ya mganga wa macho; (h) katika wodi ya wazazi, mipira yote ipo na 

inapatikana hospitalini hapo bila gharama yoyote isipokuwa kuna baadhi ya akina mama 

wanaofika na vifaa vyao; na (i) usafi wa mashuka na vyandarua unasababishwa na uhaba wa 

maji uliopo hospitalini hapo na jitihada zinafanyika za kununua maji kutoka Ndanda ambayo ni 

gharama kubwa na kuweza kufua mashuka angalau mara mbili kwa wiki. 

 

  

2.3.4 Mkakati wa Udhibiti wa Mianya ya Rushwa 

 

Baada ya mjadala wadau waliweka mkakati wenye vipengele 10 kama ifuatavyo: (a) kuwaonya 

na kuwafuatilia kwa karibu watumishi wa Hospitali; (b) kutoa elimu kwa wagonjwa kwa njia ya 

kubandika mabango katika eneo la wagonjwa wa nje, maelezo yaeleze umuhimu wa wagonjwa 

kutunzwa vyeti vyao walivyotumia katika matibabu yaliyopita ili kuepuka kutozwa malipo mara 

mbili ndani ya muda wa siku 14; (c) kubandika orodha ya madawa na bei zake katika kitengo 

cha madawa; (d) kuanzisha matumizi ya daftari ya makabidhiano; (e) kuanza utaratibu wa kujaza 

fomu toka MSD ambayo inaonyesha na mauzo yaliyofanyika kwa kila siku; (f) mgonjwa akitoka 

kwa daktari na kuandikiwa vipimo, ni lazima aende sehemu ya malipo ndipo aende kupatiwa 

huduma ya vipimo akiwa na stakabadhi ya malipo katika vipimo husika; (g) kufanya uhakiki wa 

wagonjwa watakaopatiwa vipimo kwa kuangalia rekodi iliyopo kwa daktari, uhasibu na 

maabara; (h) dawa zote zipelekwe katika kitengo cha madawa; (i) Hospitali kufanya jitihada za 

kununua vifaa hivyo, endapo itabainika kuwa ni vya Daktari huyo; na (j) uongozi ufuatilie 

utatuzi wa kero ya maji serikalini. 

 



 

 

 

2.4 UDHIBITI KATIKA UGAWAJI WA VOCHA ZA PEMBEJEO WILAYA YA 

BABATI 

 

2.4.1 Utangulizi 

 

TAKUKURU Mkoa wa Manyara ilipokea malalamiko kutoka kwa wakulima kuhusiana na 

ugawaji wa vocha za pembejeo kwa msimu wa 2008/09. Malalamiko yaliyopokelewa ni pamoja 

na watumishi wanaohusika na ugawaji wa pembejeo kutoonekana ofisini ili kuwapa wakulima 

vocha, na iwapo mtumishi huyo akipatikana hawezi kwenda kumpatia mkulima vocha hadi 

mkulima atoe hongo.  Aidha, ilidaiwa pia kuwa wapo watu waliochukuliwa vitambulisho vya 

kupigia kura kwa lengo la kuwapatia vocha lakini hawakupewa vocha hizo.  Ilidaiwa kuwa 

majina yao yalitumika katika kugawa vocha lakini ziliishia mikononi mwa walafi wachache. 

 

 

Kutokana na taarifa hizo, TAKUKURU (M) Manyara iliamua kufanya udhibiti katika zoezi la 

ugawaji wa pembejeo.  Katika zoezi la udhibiti lililokuwa linafanyika ilibainika kuwa asilimia 90 

ya zoezi la ugawaji lilikuwa limeshakamilika kwa wilaya za Babati, Hanang na Mbulu. Zoezi hili 

kwa Wilaya ya Simanjiro bado lilikuwa katika hatua za awali.  Pia ilibainika kuwa kulikuwa na 

udanganyifu ambapo baadhi ya wanavijiji au viongozi wa vikundi vya wakulima walikuwa 

wanawadanganya wenzao na kuwachukulia vocha zao na kisha kuwapatia pembejeo ambazo ni 

pungufu.  Mfano ni kuwapatia mbegu za mahindi pekee bila mbolea ya kukuzia au kupandia.  

Mfano halisi ni kijiji cha Endaberg. 

 

2.4.2 Mjadala wa Wadau 

 

Baada ya ufuatiliaji huo wadau walikaa na kujadili yaliyobainika. Aidha, waliainisha 

changamoto zinazokabili Idara ya Kilimo kama ifuatavyo: (a) kutokueleweka vigezo vya uteuzi 

wa wajumbe wa kamati za pembejeo; (b) wajumbe wa kamati ya pembejeo hawafahamu vizuri 

majukumu yao; (c) uongozi wa vijiji ulishindwa kuweka wazi maana ya ruzuku na kufanya 

baadhi ya wakulima kuelewa kuwa ruzuku maana yake ni bure; (d) ucheleweshwaji wa vocha za 

pembejeo kufika katika ngazi ya mkoa/wilaya/kijiji ukilinganisha na msimu wa kilimo; (e) 

mkulima kulazimika kununua seti nzima ya vocha yaani mbegu bora, mbolea ya kupandia na 

mbolea ya kukuzia; na (f) wafanyabiashara wasio waaminifu kupita vijijini na kuwarubuni 

wakulima na kisha kununua vocha kwa pesa kidogo. 

 

 

Kikao kilijadili changamoto kwa zoezi zima la ugawaji wa pembejeo na kuazimia mabadiliko 

yanayopaswa kufanywa kwa msimu wa kilimo wa 2009/2010.  Ili kuhakikisha kuwa mambo 

yanaenda sawa, kamati ilipewa muda wa wiki mbili kukamilisha kazi yao ya uhakiki wa maduka 

ya kuuzia pembejeo kwa sababu baadhi ya maduka hayakuwa na sifa, mengine ni ya msimu, 



 

 

 

wafanyabiashara wengine hawana uwezo, wengine hawana ofisi na wengine ni watumishi wa 

Halmashauri hizo - kwa wale ambao ni walipaswa kuondolewa. 

2.5 UDHIBITI WA MIANYA YA RUSHWA KATIKA UGAWAJI WA MAENEO YA 

VIBANDA VYA BIASHARA STENDI KUU YA MABASI MJINI BUKOBA 

  

2.5.1 Utangulizi 

 

Mnamo mwaka 2008/09, TAKUKURU Mkoa wa Kagera ilifanya utafiti wa Mianya ya Rushwa 

katika Ugawaji wa Maeneo ya Vibanda vya Biashara Stendi kuu ya Mabasi mjini Bukoba. 

Utafiti huu ulibaini mapungufu mbalimbali ambayo yalipelekea kuwepo kwa vitendo vya 

rushwa, mapungufu hayo ni pamoja na ukiukwaji wa utaratibu uliowekwa katika mgawanyo wa 

vibanda ambapo sheria, kanuni na taratibu havikufuatwa. Kufuatia matokeo ya utafiti huo, 

TAKUKURU Mkoa iliandaa kikao cha pamoja na Wakuu wa Idara Manispaa ya Bukoba ili 

kujadili matokeo na mapendekezo yaliyotolewa katika utafiti huo. Pamoja na mapendekezo 

yaliyotolewa, wadau walisisitiza taratibu, kanuni na sheria zifuatwe kwa kila maamuzi 

yanayofanywa na viongozi.  Kufanya hivyo kutawaepusha viongozi kulalamikiwa na wananchi 

ambao ndiyo wadau wakuu wa maendeleo.    

 

 

Wajumbe wa kikao hicho waliweka mkakati ufuatao kuondoa mapungufu na mianya ya rushwa 

iliyobainika: (a) iandaliwe stendi mbadala kwa kuwa stendi kuu ya mabasi ya mjini Bukoba ni 

ndog; (b) haki itendeke katika ugawaji wa vibanda vya biashara ili kuondoa malalamiko yasiyo 

na msingi; (c) itolewe elimu kwa wananchi hasa kupitia kwa viongozi wao wa viteongoji na 

mitaa ili kuondoa dhana kuwa kila hudumaitolewayo na Manispaa inapatikana kwa hongo; (d) 

huduma zote na tenda zote zitolewe kwa uwazi, katika mbao za matangazo; (e) manispaa ya 

Bukoba ijenge vibanda na ipangishe; (f) afisa Afya kwa kushirikiana na wadau wa mazingira 

wabinafsishe  eneo hilo ili usafi uimarishwe (g) vyoo vya kutosha vijengwe ili kukabiliana na 

ongezo la watu katika stendi hiyo; (h) wafanyabiashara wadogo (wamachinga) watengenezewe 

sehemu maalumu na; (i) wamiliki au wakala wa kukata tiketi washinikizwe kuwekwa mabango. 

 



 

 

 

2.6 UDHIBITI WA MIANYA YA RUSHWA KATIKA TARATIBU ZA UGAWAJI WA 

ARDHI YA VIJIJI (W) MVOMERO 

 

2.6.1 Utangulizi 

 

Wilaya ya Mvomero ina ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo na ufugaji pamoja na maeneo 

mengi ya mapori. Kulingana na mgawanyo wa makundi ya ardhi katika sheria ya Ardhi Na. 4 ya 

mwaka 1995 kifungu cha 4 (9) sehemu kubwa ya ardhi ya Mvomero ni ardhi ya vijiji. Kutokana 

na ongezeko la mahitaji ya matumizi ya ardhi na mwamko wa watu kutambua thamani ya ardhi, 

pia kuanza kupungua kwa ardhi kwa  ajili ya kilimo na ufagaji, migogoro imeanza kutokea 

ikihusisha makundi mbalimbali kuhusiana na umiliki wa ardhi. Tatizo hilo, pamoja na sababu 

nyingine, limetokana na kutofuatwa kwa taratibu za ugawaji ardhi. 

  

 

TAKUKURU ilifanya utafiti kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa katika taratibu za ugawaji 

wa ardhi ya vijiji wilayani Mvomero na kubaini yafuatayo: (a) ugawaji wa ardhi ulifanyika bila 

kuzingatia Sheria ya Ardhi ya Vijiji Na. 5 ya 1999; (b) 75% ya vijiji havikuwa na mipango ya 

matumizi bora ya ardhi; (c) hakuna hata kijiji kimoja cha wilaya ya Mvomero kilicho na masjala 

ya ardhi au daftari la ardhi (rejista); (d) wanakijiji hawaruhusiwi katika mchakato wa kugawa 

ardhi – 75% ya wananchi waliohojiwa walieleza kutohusishwa; (e) mwitikio mdogo wa 

wananchi kuhudhuria mikutano ya kijiji; (f) mara nyingi maamuzi ya kugawa ardhi kwa 

waombaji yanatolewa na halmashauri ya kijiji au baadhi ya viongozi wachache wa kijiji bila 

kupata ridhaa ya wananchi; (g) baadhi ya viongozi huwa wanaghushi muhtasari kuonyesha 

kwamba mkutano wa kijiji ulifanyika na wananchi walifahamishwa na wakakubali sehemu ya 

ardhi yao kutolewa kwa waombaji; (h) baadhi ya viongozi wa vijiji wanashughulikia maombi ya 

kupatiwa ardhi kutoka kwa watu wasiowafahamu na hakuna juhudi zinazofanyika ili kuthibitisha 

uraia wa waombaji hao; (i) baadhi ya waombaji wanatumia wanakijiji au watu wanaojulikana ili 

kuficha ukweli wa uraia wao; (j) baadhi ya viongozi wa vijiji wanadanganya ukubwa wa ardhi 

wanayotoa kwa waombaji ili kukwepa hitaji la kupata ridhaa ya ngazi nyingine zilizowekwa 

kisheria; na (k) wananchi hawapewi stakabadhi za malipo wanapolipia malipo mbalimbali kwa 

uongozi wa kijiji. 

  

2.6.2 Mapendekezo ya kudhibiti Mianya ya  

 

Mapendekezo yafuatayo yametolewa ili kuziba mianya ya rushwa iliyobainika: (a) Sheria na 

kanuni za ardhi ya vijiji zizingatiwe; (b) serikali /halmashauri iwezesha utekelezaji wa sheria ya 

Ardhi ya vijiji Na 5 (1999) kwa kutoa vyeti vya ardhi kwa vijiji, kuanzisha masjala za ardhi, 

kutumika kwa rejista za ardhi; kutolewa kwa hati miliki za kimila; na kupanga matumizi bora ya 

ardhi; (c) halmashauri ya wilaya itoe mafunzo juu ya usimamizi wa ardhi na sheria za ardhi kwa 

viongozi wa vijiji na wananchi; (d) taratibu za ugawaji wa ardhi ya kijiji zizingatiwe na viongozi 

wa vijiji; (e) malipo yote yaambatane na stakabadhi kwa walipaji; (f) wananchi wasaini mbele ya 



 

 

 

majina yao wanapohudhuria mikutano ya kijiji; (g) kijiji kijiridhishe na uraia mwombaji wa 

ardhi kabla ya kumjadili; (h) wananchi wathibitishe ukubwa wa ardhi anayopewa mwambaji 

iwapo unaendana na maaumuzi yao; (i) hatua za kisheria zichukuliwe ka wanaoghushi mihtasari 

ya mikutano; (j) mikutano ya kijiji ifanyike kulingana na matakwa kisheria; (k) wananchi 

wahudhurie mikutano ya vijiji na wahoji kuhusu taarifa zinazowasilishwa; na (l) halmashauri ya 

wilaya ivipatie vijiji vitendea kazi kama futi kamba ili waweze kupima ardhi kwa uhakika. 

 



 

 

 

2.7 UTEKELEZAJI WA MKAKATI WA KUDHIBITI MIANYA YA RUSHWA 

KATIKA UKUSANYAJI WA USHURU SOKO KUU LA MOROGORO 

 

Utafiti ulifanyika kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa katika katika ukusanyaji wa ushuru 

soko kuu la Morogoro. Kikao cha wadau kilikaa tarehe 26/10/2009 na wadau na kuweka mkakati 

ya kudhibiti mianya ya rushwa katika ukusanyaji wa ushuru katika Soko Kuu la Mkoa wa 

Morogoro iliyobainishwa na utafiti. Mkakati ulikuwa na vipengele 6 kama ifuatavyo: (a) 

manispaa kuhakikisha tatizo la uwepo wa wafanyabiashara wanaopanga bidhaa chini linakwisha 

katika soko husika na mengineyo (b) manispaa kufanya zoezi la kuwaondoa wafanyabishara 

wanaofanya biashara zao mbele ya maduka; (c) manispaa kuwachukulia hatua za kisheria 

wafanyabiashara wanaogoma kulipa kodi; (d) usimamizi madhubuti utafanyika kusimamia eneo 

la soko ili kudhibiti upotevu wa mapato na kuziba mianya ya rushwa; (e) usimamisi madhubuti 

utafanyika kusimamia eneo la soko ili kudhibiti upotevu wa mapato na kuziba mianya ya 

rushwa; na (f) manispaa kuandaa utaratibu wa kupata risiti mpya zitakazokuwa na nembo ya siri 

ili kudhibiti upotevu wa mapato. 

 

Baada ya mkakati huo na muda wa utekelezaji kupita, TAKUKURU ilifuatilia na kufanya 

tathmini ya utekelezaji wa mkakati. Tathmini hiyo inaonesha kuwa vipengele 4 (67%) kati ya 6 

vimetekelezwa au utekelezaji wake umeanza. Aidha ufuatiliaji wa utekelezaji utaendelea mpaka 

mkakati wote umetekelezwa.  

 



 

 

 

3 HITIMISHO 

 

Jarida hili limeonesha kazi za utafiti na udhibiti wa mianya ya rushwa zilizofanyika katika sekta 

na idara mbalimbali hapa nchini katika kipindi cha mwaka 2009/10.Ufuatiliaji wa mikakati ya 

kuziba mianya ya rushwa na kuondoa kero kwa umma unaendelea kwa lengo la kuzuia vitendo 

vya rushwa. TAKUKURU inatarajia kuwa viongozi wa idara na mshirika yaliyoshirikishwa 

katika utafiti na vikao vya kuweka mikakati ya kuziba mianya ya rushwa, wataendelea na 

usimamizi wa utekelezaji wa mikakati hiyo ili kuimarisha mifumo ya utendaji kazi. 

 

Katika kufanikisha mapambano dhidi ya rushwa, TAKUKURU inatarajia ushirikiano kutoka 

kwa wananchi, sekta za umma, binafsi na isiyo rasmi. TAKUKURU inaamini kwamba, rushwa 

inaweza kutokomezwa ikiwa kila mmoja wetu ataazimia kwa dhati  kupambana na rushwa kwa 

vitendo. 


