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0. TAFSIRI YA MANENO 

 

1) Sera: - Sera ya Mikopo. 

2) Ubani: Ni kiasi cha pesa kinachotolewa pale ambapo 

mwanachama mwenye mkopo anapofariki. 

3) Riba: Kiwango ambacho Chama kinatoza kwenye mkopo 

halisi kama gharama ya huduma ya mkopo kwa kipindi 

cha marejesho. 

4) Ulemavu wa kudumu: - Ulemavu unaopelekea 

mwanachama kuachishwa kazi ndani ya Mamlaka ya 

Mapato Tanzania kwa uthibitisho wa daktari wa hospitali 

inayotambulika na serikali. 

5) Mwanachama:  Mtu yeyote atakayekubaliwa na bodi, 

pamoja na Wanachama wa Chama cha Akiba na Mikopo 

cha Mamlaka ya Mapato Tanzania kuwa Mwanachama na 

ambaye atakuwa ametii Katiba na Masharti ya Chama. 

6) Tozo: - Kiasi cha fedha  kinachotozwa au kukatwa kutoka 

kwenye mkopo wa mwanachama na kinawekwa na chama 

kama kinga ya mkopo dhidi ya kifo au ulemavu wa 

kudumu 

7) Chama – Chama cha kuweka na kukopa cha Mamlaka ya 

Mapato Tanzania au TRA SACCOS LTD. 

8) Majanga – Matukio ya Kifo au ulemavu wa kudumu 
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UTANGULIZI 

 

TRA SACCOS LTD ni Asasi ndogo ya fedha iliyoanzishwa 

na wafanyakazi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa 

lengo la kuwahudumia wanachama wake kwa kuwapatia 

huduma mbalimbali za kifedha ili kukidhi mahitaji ya 

kiuchumi, kijamii na ya kimazingira kwa kufuata 

taratibu za kidemokrasia, misingi, Kanuni na Sheria ya 

Vyama vya Ushirika pamoja na Masharti ya Chama.  

Shughuli za utoaji wa Mikopo zimekuwa zikiendelea 

tangu Mkutano Mkuu wa wanachama ulipotoa idhini ya 

kuanzaa rasmi zoezi la utoaji wa mikopo mnamo mwezi 

Septemba 2007.  

Kamati ya Mikopo imeendelea kutekeleza jukumu hili 

kwa ufanisi na kwa kuzingatia sheria na Kanuni za 

vyama vya Ushirika, masharti ya Chama na Sera ya 

mikopo iliyopitishwa mwaka 2007 na iliyofanyiwa 

marekebisho mwaka 2012 ili kuhakikisha kwamba 

wanachama wanapata mikopo kwa kuzingatia taratibu 

na uwezo wa Chama kifedha. 

 

SABABU ZA KUIPITIA NA KUIFANYIA MAREKEBISHO 

SERA YA MIKOPO YA 2012 

Bodi ya Chama katika kutekeleza majukumu yake ya 

msingi ikiwemo uandaaji na utekelezaji wa Sera 
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mbalimbali kwa lengo la kukiendesha Chama kwa ufanisi 

na misingi ya Utawala Bora, hufanya mapitio mara kwa 

mara juu ya sera na taratibu za utendaji katika Chama, 

kwa kuzingatia mabadiliko yanayotokea na kuhitaji 

maboresho katika sera husika. 

Mnamo mwaka 2012 Sera ya Mikopo ilirekebishwa na 

kuboreshwa kulingana na mabadiliko yaliyokuwa 

yametokea ili kukiwezesha Chama kutoa mikopo kwa 

kufuata Sheria, Kanuni, Masharti na taratibu za Vyama 

Vya Ushirika.  

Tangu kipindi cha mwaka 2012 shughuli za Chama 

hususani eneo la mikopo zimeendelea kuongezeka na 

kuendelea kukua ambapo idadi ya waombaji na viwango 

vya kukopa viliongezeka hadi kusababisha chama kuwa 

na uhitaji wa usimamizi thabiti na makini ili kujenga 

misingi ya utawala bora hususani katika eneo la utoaji 

wa Mikopo.  

Hivyo, kutokana na mabadiliko haya ya Sheria, Kanuni, 

Maamuzi mbalimbali ya Mkutano Mkuu pamoja na 

ukuaji wa Chama, Bodi ya Chama imeona ni vyema 

kuipitia upya Sera iliyopo ya Mikopo ili iendane na 

kukidhi mahitaji ya sasa na mabadiliko hayo 

yaliyojitokeza ili kuleta uwazi na ufanisi katika utendaji 

wa shughuli za mikopo kwa wadau wote wa huduma za 

mikopo.  
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SEHEMU YA KWANZA 

DIRA DHAMIRA NA UTHABITI MWELEKEO 

 

1.1 DIRA  

Kuwa chama cha Akiba na Mikopo cha kisasa na Kuigwa 

Tanzania. 

 

1.2 DHAMIRA 

Kuinua, kustawisha na kuboresha hali ya Kiuchumi na 

kijamii kwa Wanachama, kwa kuwahamasisha kuweka 

akiba na kuwapatia Mikopo yenye Manufaa na riba 

nafuu. 

 

1.3 MAADILI YA MSINGI 

 

Thamani ya Msingi ya Kudumisha TRA SACCOS LTD 

imejengwa Katika Mihimili ya: 

1) Kutoa huduma nzuri na zenye ufanisi kwa 

Wanachama kwa uadilifu, uaminifu, haki na Usawa. 

2) Kubuni, kuboresha na kuendeleza huduma na bidhaa 

bora kwa wanachama 

3) Kushiriki katika majukumu ya kijamii kwa Umoja na 

Ushirikiano. 

4) Kutumia utaalamu katika Uongozi na Kufuata misingi 

ya Utawala bora. 

5) Kuendesha Chama kwa weledi na kufuata misingi ya 

Utawala bora na uwajibikaji. 
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SEHEMU YA PILI 

MADHUMUNI NA MSINGI WA SERA YA MIKOPO 

2.1 MUUNDO NA MSINGI WA SERA 

 

Sera hii imejengwa katika misingi ifuatayo: 
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 Kukiwezesha Chama kutoa mikopo kwa kuzingatia 

utawala bora na kumhudumia mwanachana kwa 

ufanisi.  

 Kuweka mwongozo na taratibu za utoaji, ukusanyaji 

wa marejesho, na ufuatiliaji wa mkopo iliyotolewa.  

 Kuwawezesha Wanachama kupata bidhaa za kifedha 

kwa ufanisi na kwa kuzingatia Sheria ya Vyama vya 

Ushirika, Kanuni na Masharti ya Chama.  

 Kukiwezesha Chama kupata mapato ya ziada (riba 

juu ya mkopo) ambayo hutumika kwa ajili ya 

uendeshaji wa shughuli za Chama.   

 

2.2 MADHUMUNI YA SERA YA MIKOPO 

 

Madhumuni ya sera ni kuweka mfumo bora wa utoaji 

huduma na usimamizi wa mikopo kwa wanachama ili 

kuepuka hasara inayoweza kupatikana kutokana na 

misingi mibovu   katika utoaji mikopo; ikiwa ni 

pamoja na kukilinda Chama dhidi ya kifo na ulemavu 

wa kuduma kwa wanachama wenye mikopo 

Sera ya mikopo inatoa fursa kwa Wanachama 

kufahamu mambo ya kimiongozo yakiwemo: 

 Aina ya Mikopo 

 Viwango vya kutoza riba 

 Muda wa mkopo utakaotolewa 
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 Kiasi cha mkopo kitakachotolewa kwa 

wanachama 

 Madhumuni ya mkopo 

 Kinga ya mikopo ikiwemo dhamana na Bima 

 Athari za kutorejeshwa kwa mkopo 

Bodi ya Chama imepewa uwezo wa kuandaa sera 

mbalimbali ili kutekeleza malengo na shughuli za 

Chama kwa ufanisi na kwa kuzingatia utawala bora. 

Hivyo, zoezi la ukopeshaji linahitaji kutekelezwa kwa 

kuzingatia taratibu na Sheria kama zilivyoanishwa 

kwenye Sheria, Kanuni za Ushirika, nyaraka za 

Mrajis wa Vyama vya Ushirika, Masharti ya Chama 

na Maamuzi ya Mkutano Mkuu. 

 

Sera ya Mikopo imeandaliwa kwa ajili ya kukiwezesha 

Chama kutoa mikopo kwa ufanisi na uwazi.   

 

 

 

 

2.3 MISINGI YA SERA 

 

Sera ya mikopo imeandaliwa kwa kuzingatia Sheria 

mbalimbali za nchi na maagizo mengine kama ifuatavyo: 
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 Sheria ya Vyama vya Ushirika Na. 6 ya Mwaka 2013, 

na Kanuni zake za Mwaka 2016 

 Masharti ya Chama 

 Sheria ya Kazi ya 2004 

 Sera na Kanuni za fedha za Chama. 

 Mpango Mkakati wa Chama 

 Maamuzi ya Wanachama Kupitia Mikutano Mikuu 

 Sheria, Taratibu na Kanuni za Utumishi Serikalini 

 

2.4 MAREKEBISHO YA SERA 

 

Bodi ya Chama kupitia Kamati ya Mikopo itakuwa 

inarejea Sera hii mara kwa mara kutokana na mabadiliko 

ya hali ya soko, mabadiliko ya Sheria ya Ushirika, maoni 

na ushauri kutoka kwa wadau mbalimbali wa Ushirika, 

wakiwemo Wanachama kupitia vikao vya Matawi ili 

kuleta ufanisi wa utendaji wa shughuli za utoaji wa 

Mikopo.  

Mapendekezo ya marekebisho ya Sera hii yatawasilishwa 

katika Mkutano Mkuu wa Wanachama kwa maamuzi 

kabla ya kuanza kutumika rasmi 

SEHEMU YA TATU 

WASHIRIKA NA WADAU WA SERA 

3.1 WANACHAMA 
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Wanachama wa TRA SACCOS ndio walengwa wa Sera hii. 

Hivyo, Wanachama kupitia Mkutano Mkuu ndio wenye 

mamlaka ya kupitisha Sera za Chama.  

 

3.2 KAMATI YA USIMAMIZI 

 

Kamati ya Usimamizi, inawajibu wa kusimamia 

utekelezaji wa Sera hii kwa kupitia shughuli za utoaji wa 

mikopo kama zinafanyika kwa kuzingatia Sera na Sheria 

ya Vyama vya Ushirika na Masharti ya Chama.  

 

3.3 BODI YA CHAMA 

 

Bodi ya Chama ina jukumu la kuhakikisha kuwa Sera ya 

Mikopo inatekelezwa na wahusika wote. Ili kutekeleza 

jukumu hilo Bodi ya Chama itafanya mambo yafuatayo: 

 Kuwasilisha mapendekezo juu ya marekebisho au 

maboresho ya sera ya Mikopo katika Mkutano Mkuu 

wa Chama. 

 Kuhakikisha kwamba mikopo inayoidhinishwa 

inalinda maslahi na uhai wa Chama 

 Kuhakikisha kwamba Mikopo inatolewa kwa 

wanachama kwa wakati na bila upendeleo 

 Kuidhinisha taratibu za utoaji wa mikopo ikiwemo 

mgawanyo wa kazi kwa wafanyakazi 
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 Kuidhinisha Mikopo kwa Wajumbe wa Bodi na 

Wafanyakazi 

 Kupendekeza kiasi cha juu cha utoaji wa mkopo 

 

3.4  KAMATI YA MIKOPO 

 

Kamati ya Mikopo ndicho chombo chenye jukumu 

la kushughulikia maombi ya mikopo katika 

Chama isipokuwa Maombi ya Mikopo kwa 

Wajumbe wa Bodi na Watendaji wa Chama. 

 

Kazi za Kamati:  

 Kusimamia utekelezaji wa Sera kwa niaba ya 

Bodi ya Chama 

 Kuchambua, kuidhinisha na kutoa mikopo kwa 

wanachama  

 Kuandaa taarifa ya mwenendo wa utoaji wa 

mikopo na kuwasilisha kwenye Bodi ya Chama 

kila mwezi. 

 Kuratibu tabia na mwenendo wa wanachama 

hasa katika kulipa marejesho ya Mikopo. 

 Kufuatilia Mikopo isiyorejeshwa kila mwezi na 

kuandaa mikakati ya urejeshwaji wake. 

 Kubuni na kuanzisha bidhaa mpya za fedha ili 

kukidhi mahitaji ya wanachama. 
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 Kuandaa taratibu za utoaji mikopo kwa 

wanachama zikiwemo fomu mbalimbali. 

 Kutoa elimu kwa wanachama juu ya matumizi 

bora ya fedha ya mikopo.  

 Kutoa mapendekezo kwa Bodi ya Chama 

endapo kutakuwa na haja ya kuifanyia 

marekebisho Sera ya Mikopo. 

 Kutekeleza taratibu za utoaji wa Mikopo kama 

zilivyobainishwa kwenye Sheria na Kanuni za 

Ushirika wa Vyama vya Akiba na Mikopo  

 Kuwasilisha mapendekezo ya mabadiliko ya 

riba juu ya mkopo kwenye Bodi ya Chama kwa 

kuangalia hali ya soko kama ilivyoanishwa 

katika Kifungu Namba 69 cha Kanuni ya 

Vyama vya Ushirika ya 2016 

 Kamati ya Mikopo inaweza kukaimisha kazi ya 

kupitisha baadhi ya aina za Mikopo kwa 

Watendaji kwa maelekezo na utaratibu 

utakaotolewa na Bodi ya Chama. 

 

 

3.5  MENEJA WA CHAMA 

 

Meneja wa Chama atatakiwa kuhakikisha 

kwamba Sera na taratibu zote za utoaji na 
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ufuatiliaji wa Mikopo inatekelezwa na watendaji 

wote walio chini yake. 

Kazi zingine za Meneja wa Chama zitakuwa ni: 

 Kuishauri Kamati ya Mikopo jinsi ya 

kuboresha huduma za utoaji wa mikopo kwa 

wanachama. 

 Kusimamia na kutekeleza Sheria ya Vyama 

Ushirika, Kanuni, Sera ya fedha, sera ya 

utumishi na miongozo mbalimbali itolewayo 

na Bodi ya Chama ihusuyo shughuli za utoaji 

wa mikopo 

 Kupitia upya riba juu ya mikopo na kufanya 

tathmini kama inakidhi mahitaji ya 

wanachama kwa kipindi husika na kutoa 

mapendekezo yake kwa Bodi ya Chama 

kupitia Kamati ya Mikopo. 

 Kufanya tathmini ya bidhaa za fedha ambazo 

zinatolewa na Chama endapo zinakidhi 

mahitaji ya wanachama na kuishauri Bodi ya 

Chama kupitia Kamati yake ya Mikopo juu ya 

umuhimu wa kuziboresha na kufanya utafiti 

juu ya bidhaa ambazo wanachama 

wanazihitaji ili kukidhi mahitaji yao ya 

kiuchumi, kijamii na kimazingira. 



 

12 

 

 Kupitia taarifa zilizowasilishwa kwake na Mkuu wa 

idara ya Mikopo wa Chama na kuandaa mseto wa 

taarifa hizo ili kuiwezesha Bodi ya Chama kufanya 

maamuzi makini na yenye kulenga kuboresha 

huduma kwa wanachama. 

 Kuhakikisha kwamba miongozo ya Utoaji wa Mikopo 

kwa wanachama inaeleweka na kutekelezwa na 

watendaji wote wa Chama. 

 Kufuatilia taarifa ya mikopo hususani mikopo mibaya 

na kuwaelekeza watendaji namna bora za kuongeza 

ufanisi na mikakati ya urejeshwaji wake. 

 Kupitia na kuishauri Kamati ya Mikopo juu ya 

mapendekezo ya kufutwa kwa mikopo mibaya, 

kutokana na ushauri wa Mhasibu wa Chama. 

 

3.6 MKUU WA IDARA YA MIKOPO 

 

Mkuu wa Idara ya Mikopo wa Chama atatakiwa 

kuhakikisha kwamba Sera ya mikopo inafuatwa na 

kutekelezwa na watendaji wote walio chini yake. Kazi 

zingine zitakuwa ni: 

 Kufanya uchambuzi na tathmini ya maombi ya 

mikopo yanayowasilishwa na Wanachama 

 Kufuatilia marejesho ya mikopo iliyowasilishwa 

kutoka idara ya uhasibu ya Mamlaka ya Mapato na 
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kutoa taarifa katika Kamati ya Mikopo kupitia kwa 

Meneja wa Chama. 

 Kufuatilia Mikopo isiyorejeshwa kwa mujibu wa 

Kanuni ya Ushirika.  

 Kuhakikisha sera na Masharti ya Chama yanafuatwa 

 Kuandaa taarifa ya mseto ya mikopo na kuwakilisha 

kwa Meneja wa Chama. 

 Kupendekeza riba juu ya bidhaa za Chama  

 Kuandaa taarifa ya mikopo kila mwezi na kuwasilisha 

katika Kamati ya Mikopo kupitia kwa Meneja wa 

Chama 

 Kuandaa taarifa za makato ya kila mwezi na 

kuziwakilisha kwenye Kitengo cha Mishahara kabla 

ya tarehe 10 ya kila mwezi. 

 Atawajibika kwa Meneja wa Chama 

 

 

 

 

 

3.7 MAADILI YA WATENDAJI KATIKA SHUGHULI ZA UTOAJI 

WA MIKOPO 

 

Watendaji wa Chama katika kutekeleza Sera hii 

wanapaswa kuzingatia kanuni za maadili kama ifuatavyo: 
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 Heshima na nidhamu kwa wanachama 

itazingatiwa wakati wote wa Kazi. 

 Watafanya kazi kwa kuzingatia maadili ya Taaluma 

zao. 

 Watatakiwa kuhifadhi taarifa zote za wanachama 

kwa Usiri na sehemu husika. 

 Wanapaswa kuelewa na kufuata njia sahihi za 

utoaji wa Mikopo za kama zilivyoanishwa katika 

sera hii, taratibu na Masharti ya Chama. 

 Watafanya kazi kwa ubora wa hali ya juu na wenye 

tija kwa maslahi ya Chama. 

 Watahakikisha kwamba shughuli zao binafsi 

haziingiliani na shughuli za Chama. 

 Watatekeleza kwa vitendo maadili ya Ushirika, 

sheria na Kanuni zake, masharti ya Chama na 

Sera hii. 

 Watafanya Kazi kwa uadilifu na uaminifu. 

 Watawahudumia wanachama kwa kuwajali, 

kuwashauri na bila upendeleo wa aina yoyote ile 

na hii ni kutokana na kwamba watendaji ni kiungo 

kikubwa kwa Chama ambapo wamekuwa 

wakikutana na kuwasiliana na wanachama kila 

wakati kwa njia mbalimbali kama vile simu ama 

kwa kukutana ana kwa ana.  
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SEHEMU YA NNE 

USIMAMIZI NA UTOAJI WA MIKOPO 

4.1 VIKAO VYA KAMATI YA MIKOPO 

 

Kutakuwa na aina mbili ya Vikao vya Kamati ya Mikopo: 



 

16 

 

 

(i) Vikao vya Kuchambua na Kuidhinisha mikopo, na 

(ii) Vikao vya kupitia taarifa na ufuatiliaji wa 

marejesho, Mwenendo wa mikopo na utekelezaji 

wa mikakati ya Chama ihusuyo maendeleo ya 

mikopo. 

 

4.1.1 VIKAO VYA KUCHAMBUA NA KUIDHINISHA MIKOPO 

 

Kamati ya Mikopo itakutana kupitia, kuchambua na 

kuidhinisha maombi ya mikopo ya Wanachama kama 

yatakavyowasilishwa na Mkuu wa idara ya Mikopo.  

Katibu wa Kamati ataandaa muhtasari wa kila kikao 

kitakachofanyika na kusainiwa na Mwenyekiti wa Kamati 

kabla ya kufanyika kwa kikao kingine. 

 

4.1.2 VIKAO VYA KUJADILI TAARIFA, UFUATILIAJI WA 

MAREJESHO NA MWENENDO WA MIKOPO 

 

Kamati ya Mikopo itakutana kufuatilia taarifa za 

marejesho ya mikopo, mwenendo wa utoaji wa mikopo na 

utekelezaji wa mpango mkakati wa Chama katika eneo la 

mikopo.  

Katibu wa Kamati ataandaa muhtasari wa kila kikao 

kitakachofanyika na kusainiwa na Mwenyekiti wa Kamati 

kabla ya kufanyika kwa kikao kingine. 
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4.1.3 KUMBUKUMBU ZA VIKAO 

 

Kamati ya Mikopo itatunza kumbukumbu zote za vikao 

kama ifuatavyo: 

 Tarehe, muda, mahali kikao kilipofanyika na majina 

ya wajumbe waliohudhuria na wasiohudhuria. 

 Orodha ya maombi yote ya mikopo yaliyowasilishwa 

na kujadiliwa kwenye kikao. 

 Mikopo iliyoidhinishwa ikionesha kiasi 

kilichoidhinishwa, muda wa marejesho na maombi ya 

mikopo yaliyokataliwa na sababu za kukataliwa. 

  

4.2 MASHARTI YA UTOAJI WA MIKOPO 

 

4.2.1 Mikopo itatolewa kwa wanachama hai ambao 

wanatambulika kisheria na kulingana na Masharti ya 

Chama. 

4.2.2 Mwanachama mpya atapata stahili ya kuomba 

mkopo mara baada ya kuanza kukatwa michango ya 

akiba ya kila mwezi kutoka kwenye mshahara wake na 

kwamba atakuwa amekwishalipa ada ya kiingilio na 

kununua kiasi cha chini cha hisa zote au nusu yake. 

 

4.2.3 Mwanachama mpya ambaye ni mwajiriwa mpya 

wa Mamlaka ya Mapato atapata stahili ya kuomba mkopo 
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ambao marejesho ya mkopo huo hautazidi kipindi cha 

majaribio mara baada ya kuanza kukatwa michango ya 

akiba ya kila mwezi kutoka kwenye mshahara wake na 

kwamba atakuwa amekwishalipa ada ya kiingilio na 

kununua kiasi cha chini cha hisa zote au nusu yake. 

 

4.2.4 Mwanachama ambaye yupo kwenye Mkataba 

atapata Mkopo ambao muda wa marejesho yake 

hautazidi kipindi cha Mkataba wake. Mwanachama huyu 

vilevile atatakiwa kuleta uthibitisho wa maandishi 

kwamba endapo mkataba wa ajira utakoma kabla ya 

muda atarejesha salio la mkopo na riba kutoka katika 

vyanzo vingine kama vitavyoainishwa kwenye fomu ya 

maombi ya Mkopo. 

 

4.2.5 Kwa mwanachama anayeongeza Akiba zake kwa 

mkupuo kwa lengo la kupata mkopo, atatakiwa kusubiri 

siku thelathini (30) na pia fedha hiyo ionekane kwenye 

taarifa ya fedha ya akunti ya benki ya Chama. 

4.2.4 Mkopo utakaotolewa kwa mwanachama hautazidi 

mara 3 ya akiba zake. 

 

4.2.5 Muda wa marejesho ya Mkopo hautazidi miaka 

mitano (kifungu namba 68 (2) cha Kanuni ya Ushirika 

2016. 
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4.2.6 Salio la Mshahara wa Mwanachama baada ya 

makato ya marejesho ya mkopo halitakuwa chini ya 1/3 

au Shs 200,000/= ya mshahara. 

 

4.2.7 Mikopo itatolewa kwa kuzingatia uwezo wa 

Mwanachama kurejesha na kulingana na salio lake 

katika mshahara au kipato kwa mwanachama aliye nje 

ya ajira ya Mamlaka (amestaafu, kuacha kazi au 

kuachishwa kazi). 

4.2.8 Maombi yote ya mikopo yatashughulikiwa kwa 

muda ulioainishwa kwenye Jedwali 2.   

4.2.9 Mwanachama ambaye ana kesi ya uchunguzi 

dhidi yake na Mwajiri atapewa mkopo kwa kiwango 

kisichozidi akiba zake kwa kipindi chote cha kesi yake. 

Mwanachama huyo ataweza kukopa zaidi baada ya kesi 

yake kuisha na kurudishwa kazini. 

4.2.10 Mwanachama aliye nje ya ajira ya Mamlaka 

atapewa mkopo kwa kiasi kisichozidi akiba zake. 

 

4.3 VIGEZO VYA KUZINGATIA KATIKA UTOAJI WA MIKOPO  

 

Kamati ya Mikopo wakati wa uchambuzi na uidhinishaji 

wa mikopo itaangalia pamoja na mambo mengine vigezo 

vifuatavyo: 

4.3.1 Uwezo wa Mkopaji kurejesha mkopo 
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4.3.2 Tabia ya Mwombaji 

4.3.3 Madhumuni ya Mkopo 

4.3.4 Kiasi cha Mkopo 

4.3.5 Kipindi cha Marejesho 

4.3.6 Dhamana 

4.3.7 Muda wa ajira ndani ya Mamlaka ya Mapato 

4.3.8 Kiwango cha Akiba alichonacho kwenye Chama 

 

4.4 UTOAJI WA TAARIFA KWA MIKOPO ILIYOIDHINISHWA NA 

KAMATI 

 

Kamati ya Mikopo itakuwa na jukumu la kuhakikisha 

kwamba waombaji wote ambao mikopo yao imepitishwa 

wanatumiwa ‘Ofa’ ya kukubali au kukataa kiwango cha 

mkopo kilichoidhinishwa pamoja na masharti ya Mkopo 

huo mara tu baada ya Kamati ya Mikopo kupitia na 

kuidhinisha. 

Waombaji ambao maombi yao ya mikopo hayatakidhi 

vigezo vilivyowekwa na kusababisha Kamati 

kutoidhinisha maombi yao watajulishwa kwa maandishi 

sababu za kutoidhinishwa kwa maombi hayo.  

 

4.5 UTOAJI WA FEDHA ZA MIKOPO KWA WANACHAMA 

 

Malipo ya fedha za mikopo yatatolewa tu baada ya 

Mwombaji kukamilisha na kuwasilisha fomu ya “ofa”, 
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nakala mbili ya fomu ya wadhamini na Mkataba wa 

mkopo (Fomu za wadhamini na Mkataba zitatakiwa zitiwe 

saini na Wakili au Hakimu wa Mahakama yoyote 

Tanzania Bara na Zanzibar).  

Malipo ya fedha za mikopo yataingizwa moja kwa moja 

kwenye akaunti ya Benki au Simu ya Mwanachama na 

Mwombaji atajulishwa mara baada ya kuingizwa malipo 

hayo. 

 

4.6 MAREJESHO YA MIKOPO 

  

4.6.1 Wanachama walio ndani ya Ajira ya Mamlaka 

ya Mapato Tanzania 

Marejesho ya mkopo yatafanyika kila tarehe 27 ya 

mwisho wa mwezi na yatakatwa kupitia kwenye 

mshahara wa mwanachama na kuingizwa kwenye 

akaunti ya Benki husika. 

 

4.6.2 Wanachama walio Nje ya Ajira ya Mamlaka ya 

Mapato Tanzania 

Marejesho ya mkopo yatafanywa na Mwanachama 

mwenyewe kwa kulipa kupitia Benki na yataingizwa 

kwenye nambari ya akaunti iliyo katika Benki ya 

Biashara ambayo inatumika kwa ajili ya kuingiza 

marejesho kila au kabla ya tarehe 27 ya mwisho wa 
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mwezi. Mwanachama atatakiwa kuwasilisha Hati ya 

Malipo katika ofisi za Chama baada ya kulipa. 

  

4.7 ADHABU KWA KUTOREJESHA MKOPO KWA MUDA 

ULIOPANGWA 

 

Kwa mwanachama atakayechelewesha urejeshaji wa 

mkopo kiasi cha riba kama kilivyoanishwa kwenye ‘ofa’ 

kitatozwa kwa na akichelewesha kurejesha mkopo kwa 

miezi 3 mfululizo, jina lake litaorodheshwa kwenye 

rejesta maalumu ambapo Kamati haitampatia mkopo 

mwingine hadi kipindi cha mwaka mmoja kimalizike. 

Pia, mwanachama huyo atatozwa adhabu ya asilimia 4% 

kwa mwaka kwa sehemu ya mkopo iliyocheleweshwa 

kurejeshwa (Kifungu namba 75 (2) ya Kanuni ya Ushirika 

ya Vyama vya Akiba na Mikopo) 
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4.8 KULIPA SEHEMU YA  DENI LA MKOPO AU KULIPA SALIO 

LA MKOPO  

 

4.8.1 KULIPA SEHEMU YA DENI LA MKOPO 

Mwanachama anayetaka kupunguza kwa kulipa sehemu 

ya mkopo alionao katika Chama, atatakiwa kuandika 

barua ya kusudio hilo kwa Mwenyekiti wa Chama na 

katika barua hiyo atataja kiasi ambacho anataka kulipa 

kisha ataruhusiwa kufanya hivyo na atapewa nambari ya 

akaunti ambayo atatakiwa kuingiza fedha hizo benki na 

kisha kuwasilisha Hati ya Malipo katika ofisi za Chama. 

Mkopo wa Mwanachama ambaye amepunguza deni lake 

utafanyiwa marekebisho upya ya muda na kiwango cha 

kurejesha mkopo huo. 

 

4.8.2 KULIPA SALIO LA MKOPO ULIOBAKI 

Mwanachama anayetaka kupunguza kwa kulipa salio la 

mkopo uliobaki katika Chama, atatakiwa kuandika barua 

ya kusudio hilo kwa Mwenyekiti wa Chama. 

Afisa Mikopo atakokotoa kiasi cha deni lililosalia kisha 

ataruhusiwa kufanya hivyo na atapewa nambari ya 

akaunti ambayo atatakiwa kuingiza fedha hizo benki na 

kisha kuwasilisha Hati ya Malipo katika ofisi za Chama 
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Mwanachama anayelipa kwa mkupuo deni la mkopo, 

atahitajika kulipa mkopo halisi bila riba, isipokuwa kwa 

mikopo ya Dharura na Papo kwa Papo ambayo 

Mwanachama atatakiwa kulipa mkopo halisi na riba.  

 

4.9 UCHAMBUZI NA UIDHINISHAJI WA MIKOPO 

 

4.9.1 ADA YA UCHAMBUZI NA UIDHINISHAJI WA 

MIKOPO 

Chama kitatoza ada ya uchambuzi na uidhinishaji wa 

mkopo utolewao kwa mwanachama kama inavyoonesha 

kwenye jedwali. Kiwango hiki kinaweza kubadilika 

kutokana na hali halisi ya soko.  

 

4.10 MALIPO YA MAREJESHO YA MKOPO KUPITIA BENKI 

 

Wanachama wote watatakiwa kulipa marejesho ya 

mikopo kupitia makato katika mishahara yao. Aidha, 

sababu zifuatazo zinaweza kumsababisha Mwanachama 

alipe marejesho kupitia Benki: 

 Mwanachama ambaye yuko nje ya Ajira ya Mamlaka 

ya Mapato Tanzania 

 Mwanachama anayetaka kupunguza deni lake kwa 

kulipa sehemu ya mkopo. 



 

25 

 

 Mwanachama anayetaka kulipa salio la mkopo wake 

wote. 

 Mwanachama ambaye marejesho ya mkopo wake 

hayakukatwa kupitia kwenye mfumo wa mishahara 

ama kimakosa au salio lake halikutosha kulipa 

kiwango cha marejesho husika. 

 

 

SEHEMU YA TANO 

BIDHAA ZA FEDHA ZITOLEWAZO NA CHAMA 

5.1 AINA YA BIDHAA ZA FEDHA ZITOLEWAZO NA CHAMA 

 

5.1.1  Mkopo wa Maendeleo ya Jamii 

Mkopo wa Maendeleo ya Jamii ni mkopo ambao 

unatolewa kwa lengo la kumsaidia mwanachama katika 

kukidhi mahitaji yake ya kijamii kama vile ununuzi wa 

samani (Furniture), ujenzi au ukarabati wa nyumba ya 

kuishi n.k.  

Jedwali nambari 1 linaanisha kiwango cha riba, kipindi 

cha marejesho na kiwango cha juu cha mkopo 

kinachotolewa kama ilivyoamuriwa na Mkutano Mkuu wa 

wanachama. 
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5.1.2  Mkopo wa Dharura 

Mkopo wa dharura hutolewa kwa mwanachama wakati 

wowote itokeapo dharura. Aidha, masharti yafuatayo 

yatazingatiwa katika utoaji wa mkopo huu: 

 Mkopo huu hauchangiwi michango ya akiba ya kila 

Mwezi; 

 Mwanachama hataruhusiwa kupata mkopo mwingine 

wa dharura endapo hatakuwa amekamilisha 

marejesho ya mkopo wa dharura uliotangulia.  

 Mwanachama anaweza kukopa mkopo wa dharura 

hata kama ana mkopo mwingine.  

 Mikopo ya kiwango kisichozidi Shs. millioni 2 

itaidhinishwa na Meneja na kisha kuwasilishwa 

kwenye Kamati ya Mikopo kwa kupitiwa baada ya 

malipo. 

Jedwali nambari 1 linaanisha kiwango cha riba, kipindi 

cha marejesho na kiwango cha juu cha mkopo 

kinachotolewa kama ilivyoamuriwa na Mkutano Mkuu wa 

wanachama. 

 

5.1.3  Mkopo wa Elimu  

Mfuko wa Elimu umeanzishwa kwa lengo la kumjengea 

Mwanachama tabia ya kuweka akiba mara kwa mara ili 

fedha hizo zimsaidie kulipa Karo za shule na vyuo kwake 
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yeye binafsi/kwa watoto wake na kwa mwana familia 

yeyote ambaye ni mtegemezi wa Mwanachama. 

Jedwali nambari 1 linaanisha kiwango cha riba, kipindi 

cha marejesho na kiwango cha juu cha mkopo 

kinachotolewa kama ilivyoamuriwa na Mkutano Mkuu wa 

wanachama. 

 

5.1.4  Mkopo wa Afya na Tiba 

Mfuko wa Afya na tiba umeanzishwa kwa lengo la 

kumwezesha Mwanachama kuweka akiba kila mwezi ili 

fedha hizo zimsaidie kuwahudumia wategemezi kama vile 

wazazi, yatima, wasaidizi wa nyumbani na watoto wao 

ambao wana umri zaidi ya miaka 18 ambapo Sera ya 

matibabu ya Mwajiri haitoi huduma hiyo. Hivyo, lengo la 

huduma hii ni kuwajengea wanachama tabia ya kuweka 

akiba kwa ajili ya matibabu ya wategemezi hao ili kukidhi 

mahitaji ya afya na matibabu.  

Jedwali nambari 1 linaanisha kiwango cha riba, kipindi 

cha marejesho na kiwango cha juu cha mkopo 

kinachotolewa kama ilivyoamuriwa na Mkutano Mkuu wa 

wanachama. 

 

5.1.5  Mkopo wa Papo kwa Papo 
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Huduma hii inalenga kumwezesha Mwanachama kupata 

mkopo wa dharura na kwa haraka zaidi ili kukidhi 

mahitaji ya muhimu yanayojitokeza ghafla bila 

kutegemea.  

Huduma hii itatolewa ndani ya masaa 24 kuanzia wakati 

ombi linapopokelewa ofisini.   

Jedwali nambari 1 linaanisha kiwango cha riba, kipindi 

cha marejesho na kiwango cha juu cha mkopo 

kinachotolewa kama ilivyoamuriwa na Mkutano Mkuu wa 

wanachama. 

 

Jinsi ya kupata huduma hii 

 Mwanachama atahitajika kujaza fomu ya maombi 

ya mkopo wa Papo kwa Papo 

 Marejesho ya mkopo yatatokana na makato kutoka 

kwenye mshahara wa mwanachama. Endapo 

Mwanachama atahitaji kulipa mkopo kupitia 

vyanzo vingine na kabla ya tarehe ya mishahara, 

ataruhusiwa kufanya hivyo. 

 Mkopo wa papo kwa papo utaidhinishwa na 

Meneja kwa ajili ya malipo na kisha kuwasilishwa 

kwenye kamati ya Mikopo kwa kuthibitishwa. 
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SEHEMU YA SITA 

UIDHINISHAJI WA MIKOPO 

6.1 UIDHINISHAJI WA MIKOPO  

 

Maombi ya Mikopo yataidhishwa kwa kufuata utaratibu 

ufuatao: 

6.1.1 Wanachama 

Maombi ya mikopo yote ya wanachama walio ndani ya 

Ajira ya Mamlaka ya Mapato na walio nje ya ajira ya 

Mamlaka ya Mapato Tanzania yatafanyiwa uchambuzi na 

watendaji katika idara ya mikopo na kuwasilishwa 

kwenye kamati ya mikopo kwa ajili ya kupitishwa.   

 

6.1.2 Wajumbe wa Bodi 

Mikopo ya Wajumbe wa Bodi itapitishwa katika kikao cha 

Bodi ya Chama na Katibu ataandika muhtasari wa Kikao 

hicho. Baada ya Bodi kupitisha Mkopo wa Mjumbe wa 



 

30 

 

Bodi taratibu zingine za mikopo zitafuatwa kama 

zilivyoanishwa katika Sera hii. 

 

 

6.2 UTOAJI WA MIKOPO JUU YA MKOPO UNAOENDELEA (TOP UP) 

 

Mwanachama mwenye mkopo wa muda mrefu katika 

Chama ambao unaoendelea kurejeshwa ataruhusiwa 

kuomba mkopo juu ya mkopo huo endapo atatimiza 

masharti yafuatayo: 

6.2.1 Marejesho ya mkopo huo yawe yamekwisha katwa 

kwa mfululizo wa kipindi cha miezi sita tangu 

mkopo huo utolewe bila kukosa. 

6.2.2 Mkopo huo ni lazima uwe ni wa Maendeleo ya 

jamii 

6.2.3 Kiwango cha marejesho ya mkopo mpya ni lazima 

kilingane na kiwango kilichokuwepo au kuzidi 

 

6.3 UNUNUZI WA MIKOPO NA MAREKEBISHO YA KIPINDI NA 

MAREJESHO YA MKOPO 

 

6.3.1  Ununuzi wa Mkopo 

Chama kinaweza kununua mkopo wa mwanachama 

ambaye ana mkopo katika Taasisi nyingine ya fedha. 
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Mwanachama husika ataandika barua kwa Mwenyekiti 

wa Chama kuomba mkopo wake uliobaki ununuliwe na 

Chama. 

Taratibu zingine za utoaji wa mikopo zitaendelea kama 

kawaida. 

 

6.3.2  Marekebisho ya kipindi na marejesho ya Mkopo 

Mwanachama aliye na mkopo katika Chama anaweza 

kuomba Chama kimfanyie marekebisho ya kipindi cha 

marejesho kwa kumpunguzia kiwango cha makato 

endapo matukio yafuatayo yatathibitika kutokea: 

 Endapo Mwanachama atapata janga lililo nje ya uwezo 

wake ambalo kwa namna moja ama nyingine litaathiri 

kipato chake na salio lake la mshahara kwa mwezi, 

kama ifuatavyo: 

 Kupata ajali na kulazwa kwa muda wa zaidi ya miezi 3 

hospitalini 

 Kuunguliwa na nyumba, na matukio mengine 

yanayofanana na hayo. 

Hivyo, Mwanachama atatakiwa kuandika barua ya 

maombi kwa Mwenyekiti wa Chama ili aweze kufikiriwa 

kupunguziwa kiwango cha marejesho kwa kuongezewa 

muda wa marejesho. 

 

6.4 UKOKOTOAJI  RIBA YA MIKOPO 
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Viwango vya Riba ya mkopo vitapangwa na Bodi ya 

Chama kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo: 

 Hali ya soko 

 Mfumuko wa bei 

 Gharama za uchambuzi na uidhinishaji wa mikopo 

 Kiwango cha maombi ya mikopo (Loan Volume) 

 Gharama za uendeshaji wa shughuli za Chama, 

nk. 

Angalizo: Viwango vya Riba vinaweza kubadilishwa 

wakati wowote kutokana na sababu na vigezo vilivyotajwa 

hapo juu (Kifungu namba 69 cha Kanuni ya Vyama Vya 

Ushirika wa Akiba na Mikopo ya Mwaka 2016) 
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SEHEMU YA SABA 

DHAMANA, UDHAMINI NA MKATABA WA MIKOPO 

 

7.1 DHAMANA NA UDHAMINI WA MKOPO 

 

7.1.1 DHAMANA  

Kwa muktadha wa shughuli za utoaji wa mikopo, 

dhamana ni mali inayotolewa na mwanachama 

aliyepatiwa mkopo ili itumike kulipia deni la mkopo 

litakalokuwa limebaki endapo mkopaji atashindwa 

kurejesha deni la mkopo kwa utaratibu uliokuwa 

umekubalika kwa sababu yoyote ile isipokuwa Kifo au 

ulemavu wa kudumu.  

Mkopo wowote unaotolewa na Chama ni lazima uwe na 

dhamana (kifungu namba 66 cha Kanuni ya Vyama Vya 

Ushirika wa Akiba na Mikopo ya Mwaka 2016). 

Dhamana zinazokubaliwa kisheria ni: 

 Akiba na amana za mwanachama 

 Akiba na amana za wadhamini 

 

7.1.2  DHAMANA YA MKOPO KWA MWANACHAMA 

ALIYE NDANI YA AJIRA 

Kwa Mwanachama aliye ndani ya Ajira ya Mamlaka, 

dhamana ya mkopo itakuwa ni: 

 Akiba na amana alizonazo kwenye Chama 
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 Akiba na amana za wanachama wasiopungua 

wawili (2) waliomdhamini wakati anaomba na 

kupatiwa Mkopo (Kifungu namba 67 cha Kanuni 

za Vyama Vya Ushirika wa Akiba na Mikopo ya 

Mwaka 2016). 

 Mafao yake ya Mwisho wa Ajira. 

 

 

7.1.3  DHAMANA YA MKOPO KWA MWANACHAMA 

ALIYE NJE YA AJIRA 

Kwa Mwanachama aliye nje ya Ajira ya Mamlaka, 

dhamana ya mkopo itakuwa ni: 

 Akiba na amana alizonazo kwenye Chama 

 Akiba na amana za wanachama wasiopungua 

wawili (2) waliomdhamini wakati anaomba na 

kupatiwa Mkopo walio ndani ya ajira ya Mamlaka 

ya Mapato 

 

7.2 FOMU ZA WADHAMINI 

 

Mwanachama aliyepatiwa mkopo isipokuwa mkopo wa 

dharura na mkopo wa Papo kwa Papo atapaswa kujaza 

fomu mbili za Wadhamini waliomdhamini mwanachama 

wakati wa maombi na kila fomu itatakiwa kusainiwa na 
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Wakili au Hakimu wa Mahakama kabla ya kupatiwa 

fedha. 

(Kiambatanisho-fomu na TRASACCO-4 December 2016) 

 

7.3 MKATABA WA MKOPO 

 

Mwanachama aliyepatiwa mkopo isipokuwa mkopo wa 

dharura na mkopo wa Papo kwa Papo atapaswa kujaza 

fomu ya Mkataba ambayo itasainiwa na Wakili au 

Hakimu wa Mahakama kabla ya kupatiwa fedha.  
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SEHEMU YA NANE 

MIKOPO MIBAYA, MATENGO, TAARIFA ZA MIKOPO    

NA KINGA YA MIKOPO DHIDI YA KIFO NA ULEMAVU WA 

KUDUMU 

8.1 USIMAMIZI WA MIKOPO MIBAYA NA MFUMO WA 

UFUATILIAJI 

 

 Kamati ya Mikopo itapitia taarifa ya marejesho ya 

mikopo kila mwezi na kufuatilia mikopo ambayo 

haikurejeshwa. 

 Kamati ya Mikopo itakuwa ikipokea taarifa ya 

maendeleo ya mikopo mibaya iliyowasilishwa na 

Meneja wa Chama na kuchukua hatua stahili 

kabla ya kuwasilisha kwenye Kikao cha Bodi ya 

Chama. 

 Kamati ya Mikopo inaweza kumwita mwanachama 

mwenye mkopo chechefu na mbaya kwa 

kumshauri njia mbadala ya urejeshwaji wa Mkopo 

 Endapo njia zote zitashindikana, basi Akiba na 

Amana za mkopaji zitatumika kulipa deni hilo na 

endapo hazitatosha, basi akiba za wadhamini 

zitatumika kulipa deni la Mkopaji. 
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8.2 UTARATIBU WA KUFUTA MIKOPO MIBAYA  

 

Marejesho ya mkopo ambayo yatakuwa hayajalipwa kwa 

kipindi cha zaidi ya siku tisini (90), Kamati ya Mikopo 

itatumia akiba za mwanachama kulipa deni hilo, kiasi 

cha akiba kisipotosheleza, akiba za Wadhamini 

zitatumika kulipa deni lililobaki au mali iliyowekwa kama 

dhamana ya mkopo (Kifungu namba 76 (2) cha Kanuni ya 

Vyama vya Akiba na Mikopo 2016). 

 

Chama kitapaswa kufuta mkopo kutoka katika mizania 

yake endapo:  

 Mkopo umecheleshwa kurejeshwa kwa zaidi ya 

siku 365 

 Chama kimepoteza haki zake za kimkataba 

zinazohusiana na mkopo husika 

 Mkopo unapochukuliwa kuwa hauwezi 

kukusanywa 

 Hakuna uwezekano wa Chama kukusanya mkopo 

wake kutokana na hukumu ya mahakama 

 Dhamana zote zimeshikiliwa, kutathminiwa na 

kuuzwa, na mapato yanayotokana na mauzo 

kushindwa kufikia kiwango chote cha mkopo. 

(Kifungu namba 79 (2) cha Kanuni ya Vyama ya 

Akiba na Mikopo ya Mwaka 2016) 
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Baada ya deni hilo kufutwa malipo yoyote 

yatakayofanywa na mwanachama baada ya mwaka 

mmoja kupita, yataingizwa katika akaunti ya Chama 

kama mapato mengineyo. 

  

8.3 KINGA YA MADENI KUTOKANA NA MIKOPO HATARISHI 

 

Katika kutekeleza Kanuni ya Ushirika namba 74 (1), 

Chama kitaweka kinga ya madeni inayotokana na mikopo 

yenye hatari ya kutorejeshwa kwa kufuata utaratibu 

ufuatao:  

8.3.1 Ucheleweshaji wa marejesho ya thamani halisi ya 

salio kwa f 0 hadi 30 mkopo uliocheleweshwa ni 1% na 

ufuatiliaji wa hali ya juu kwa wanachama wadaiwa. 

8.3.2 Ucheleweshaji wa marejesho ya thamani halisi ya 

salio kwa siku 31-90 mkopo uliocheleweshwa ni 10% ya 

kiasi cha mkopo unaodaiwa. 

8.3.3 Ucheleweshaji wa marejesho ya thamani halisi ya 

salio kwa siku 91-180 mkopo uliocheleweshwa ni 30% ya 

kiasi cha mkopo unaodaiwa. 

 

8.3.4 Ucheleweshaji wa marejesho ya thamani halisi ya 

salio kwa siku 181-365 mkopo uliocheleweshwa ni 50% 

ya kiasi cha mkopo unaodaiwa. 
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8.3.5 Ucheleweshaji wa marejesho ya thamani halisi ya 

salio kwa zaidi ya siku 365 mkopo uliocheleweshwa ni 

100% ya kiasi cha mkopo unaodaiwa. 

 

8.3.6 Ucheleweshaji wa marejesho ya thamani halisi ya 

salio kwa mikopo mingine iliyocheleweshwa ni 1% ya 

kiasi cha mkopo unaodaiwa. 

Baki halisi ya Mkopo ulio katika hatari ya kutorejeshwa 

itakokotolewa kwa kupunguza kutoka baki ya sasa jumla 

ya akiba na amana kama zipo ambazo zimetunzwa katika 

mifuko ya Chama ili kulipia madeni hayo.  

 

8.4 UTOAJI WA TAARIFA KWA WANACHAMA  

 

Taarifa za wanachama zinazoonyesha mchanganuo wa 

Mikopo na marejesho yake zitaandaliwa na kutolewa kwa 

Mwananchama.  

 

8.5 UTOAJI WA TAARIFA ZA MWENENDO WA MIKOPO 

 

Kila mwezi taarifa ya walio na Mikopo itaandaliwa na 

kuwasilishwa kwenye Bodi ya Chama ikiainisha 

yafuatayo: 

 Jina la Mwanachama 

 Majina ya Wadhamani 

 Idara/Mkoa wa Mwanachama na Wadhamini 
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 Tarehe aliyochukua mkopo 

 Kiasi alichokopa na Anachodaiwa 

 Namna ya marejesho na riba juu yake 

 Jinsia ya Wanaodaiwa/Waliokopa 

 Taarifa ya Wacheleweshaji wa marejesho ya 

Mikopo na Kiasi wanachodaiwa 

 Namba ya mikopo iliyotolewa kwa jinsia 

(Mke/mme) 

 Namba ya Mikopo mipya kwa mwezi husika 

 Kiasi kilichotolewa 

 Idadi ya Mikopo mibaya 

 Kiasi cha mikopo mibaya 

 Kiasi kilicho kwenye majanga kulingana na 

Matengo ya Mikopo 

Taarifa ikishaandaliwa itapitiwa na Meneja na 

Kuidhinishwa na kamati ya Mikopo kabla haijapelekwa 

kwa Bodi 

 

8.6 UTUNZAJI WA KUMBUKUMBU NA TAARIFA ZA MIKOPO 

KWA WANACHAMA 

 

Taarifa zote za mikopo zitaingizwa kwenye mfumo wa 

TEHAMA. Mfumo huo utatumiwa na Afisa Mikopo katika 

kufanya uchambuzi wa awali wa mikopo (Pre-appraisal) 
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na taarifa hizo kutumiwa na Kamati ya Mikopo kupitisha 

mikopo. 

 

8.7 KINGA YA MIKOPO DHIDI YA KIFO NA ULEMAVU WA KUDUMU 

Chama kitaikinga mikopo kwa kuwakata wanachama 

wanaoomba mikopo kama inavyoonesha kwenye jedwali. 

Kiasi hicho kitakatwa kwa kukinga mikopo kutokana na 

majanga ya kifo au ulemavu wa kudumu Kwa 

Mwanachama aliyechukua mkopo endapo atapatwa na 

majanga hayo. Kiwango hiki kinaweza kubadilika 

kutokana na hali halisi ya soko. 

 

8.7.1 TOZO 

Mikopo yote inayotolewa na Chama itatozwa kwa ajili ya 

mfuko huu isipokuwa mkopo wa Papo kwa Papo 

8.7.2 Viwango vyaTozo  

Viwango vya tozo vitakuwa kama vilivyoanishwa katika 

jedwali namba moja. 

8.7.3 Matumizi ya Fedha ya mfuko   

Fedha zinazotokana na mfuko huu zitatumika kama 

ifuatavyo:- 

 Sehemu ya fedha ya mfuko huu itatakiwa 

kuwekezwa kwenye Akaunti ya muda maalumu ya 

benki kwa kipindi cha Mwaka mmoja.  
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 Kiwango cha kuweka benki kitakokotolewa kwa 

kuzingatia uwiano kati ya makusanyo ya fedha ya 

Mfuko huu na salio la mikopo halisi ya 

Wanachama waliofariki kwa kipindi cha miaka 

mitano iliyotangulia (X/Y*100 ikiwa X ni jumla ya 

makusanyo ya Mfuko na Y ni jumla ya salio la 

Mikopo ya Wanachama waliofariki). 

 Zoezi la kukokotoa kiwango hicho litafanyika 

mwanzoni mwa kila mwaka. 

 Kiasi kingine cha fedha ya mfuko kitawekezwa 

katika maeneo mengine kama inavyofafanuliwa 

katika sera ya uwekezaji 

 Kiasi cha salio la Mkopo wa Mwanachama 

aliyefariki/aliyepata ulemavu wa kudumu 

kitafutwa kwa kutumia fedha kutoka katika 

Mfuko wa kinga dhidi ya Kifo na Ulemavu wa 

kudumu. 

 

8.7.4. Utaratibu wa utoaji taarifa 

Taarifa ya kifo kwa Wanachama walio ndani ya ajira 

Taarifa ya kifo itatolewa na Mwakilishi wa Kituo husika la 

Mwanachama au Idara ya Rasilimali Watu ya Kituo 

husika au Makao makuu na kuwakilishwa katika ofisi za 

chama makao makuu kwa ajili ya uandaaji wa malipo ya 

Ubani. 
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Taarifa itatolewa kwa njia ya barua pepe au barua na 

itatakiwa kuwa na taarifa muhimu kama vile; 

 Namba ya ajira na jina kamili la mwanachama 

 Jina kamili la marehemu  

 Cheti cha kifo, 

 Namba ya simu ya mme/mke au akaunti ya 

benki.  

Taarifa zitakazopokelewa zitasajiliwa katika daftari 

maalum na kuhakikiwa kabla ya malipo kufanyika. 

 

Taarifa ya kifo kwa Wanachama walio nje ya ajira 

Mwenyekiti wa Kituo atatoa taarifa ya kifo cha 

mwanachama ambaye yupo nje ya ajira kwa uongozi wa 

chama. 

 

Taarifa ya ulemavu wa kudumu  

Mwanachama atatakiwa kuleta barua kutoka kwa 

mwajiri inayothibitisha kuachishwa kazi kutokana na 

ulemavu alioupata. 

8.7.5 Utaratibu  wa Utoaji wa ubani kwa Wanachama  

Baada ya kupokea taarifa ya uthibitisho wa kifo, Bodi ya 

chama italipa ubani kwa mtegemezi kwa utaratibu 

ufuatao. 
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 Malipo yatalipwa kwa njia ya mitandao ya simu 

iliyoidhinishwa na Chama moja kwa moja kwenye 

namba ya simu ya mtegemezi. 

 Malipo ya Ubani yatafanyika ndani ya masaa 24 

baada ya kupokelewa kwa taarifa kama 

ilivyoainishwa kwenye kifungu cha 3. 

 

SEHEMU YA TISA 

HITIMISHO 

 

Chama cha Akiba na Mikopo cha wafanyakazi wa 

Mamlaka ya Mapato Tanzania kimejizatiti katika 

kutekeleza Mpango Mkakati wake wa tatu wa miaka 

mitano yaani 2017 – 2021 wenye kauli mbiu ya 

“kukiwezesha Chama kukua na kuwa endelevu” kwa 

kuongeza idadi ya wanachama, kuongeza Hisa na Akiba 

za wanachama, kuwapatia wanachama bidhaa bora, 

zenye riba nafuu, na zinatolewa kwa wakati na zenye 

kukidhi mahitaji yao na kuongeza mapato ya chama. 

Mpango huu uliandaliwa na Bodi ya Chama na 

kupitishwa na Mkutano Mkuu uliofanyika mwaka 2016.  

 

Mpango huu umejikita zaidi katika kuimarisha shughuli 

za utoaji wa mikopo kwa kuwapatia wanachama bidhaa 
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bora na kwa wakati ili kukidhi mahitaji yao ya kiuchumi, 

kijamii na kimazingira. 

 

Hivyo, kwa kutambua umuhimu huo, Bodi ya Chama 

imeandaa Sera hii mahsusi ili kupambana na 

changamoto mbalimbali za kiutendaji ambazo 

zisiposimamiwa kwa umakini zinaweza kukifanya Chama 

kisifikie malengo yake ya kimkakati. 

 

Aidha, utekelezaji wa Sera hii unategemea sana nguvu ya 

pamoja kwa wadau na washiriki wote kama 

walivyoanishwa ndani ya sera hii kushiriki kikamilifu 

katika kusimamia majukumu yao kama yalivyoanishwa. 

 

 

“KWA PAMOJA TUNAWEZA” 

 

“PAMOJA TUJENGE UCHUMI” 
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Jedwali Nambari 1 

Na. Maelezo Kiwango Ufafanuzi 

1 Riba ya Mkopo wa 

Maendeleo ya 

Jamii 

 11% kwa mwaka  Kwenye salio la 

mkopo 

2 Ada ya 

uchambuzi wa 

Mkopo 

 0.5% ya mkopo au 

Tsh. 100,000/-  

 Kiasi kilicho 

chini kitatumika 

3 Kinga ya Majanga 

ya mikopo 

 1% ya Mkopo halisi  

 

 Endapo kipindi 

cha marejesho 

haizidi miezi 18 

 0.049% ya Mkopo 

halisi kwa mwezi 

 Endapo kipindi 

cha marejesho 

kinazidi miezi 18 

4 Riba ya Mkopo wa 

Dharura 

 1% ya Mkopo Halisi 

kwa mwezi 

 Kwa mstari 

mnyoofu 

5 Riba ya Mkopo wa 

Papo2Papo 

 1% ya Mkopo halisi 

kwa mwezi 

 Kwa mstari 

mnyoofu 

6 Riba ya Mkopo wa 

Elimu 

 1% ya Mkopo halisi 

kwa mwezi 

 Kwa mstari 

mnyoofu 

7 Riba ya Mkopo wa 

Afya 

 1% ya Mkopo halisi 

kwa mwezi 

 Kwa mstari 

mnyoofu 

8 Kipindi cha 

marejesho 

 Miezi 60 Maendeleo ya Jamii 

 Miezi 6 Dharura 

 Miezi 2 Papo2Papo 

 Miezi 18 Elimu 
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 Miezi 18 Afya 

9 Kiwango cha juu 

cha mkopo 

 Mara 3 ya akiba Maendeleo ya Jamii 

 Milioni 5 Dharura 

 Milioni 2 Papo2Papo 

 Mara 3 ya Akiba Elimu 

 Mara 2 ya Akiba  Afya 

 

Jedwali Nambari 2 

Na. Aina ya Mkopo Muda wa kutoa Mkopo 

1 Papo kwa Papo(P2P) Masaa 24 

2 Dhaura (EML) usiozidi shillingi 

milioni 2 (Malipo kwa Mtandao wa 

simu) 

 

Siku 2  

3 Dhaura (EML) unaozidi shillingi 

milioni 2 (Malipo kwa Cheque) 

Siku 5 

4 Maendeleo ya Jamii (SDL) Siku 10 

5 Elimu (EDUL) Siku 5 

6 Afya  Siku 5 

 


