
MAMLAKA ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar (ZAECA), 

imefanikiwa kukamata fedha mabunda 35 ya dola 100 zinazosadikiwa kuwa 

bandia. 

Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa ZAECA, Kaimu Mkuu 

wa kitengo cha sheria, mikataba, mashirika ya umma na urejeshaj mali, alisema 

fedha hizo zinasadikiwa kumilikiwa na Khatibu Amir Makame (Nondo),  

wamefanikiwa kuzikamata baada ya kupata taarifa kutoka kwa wasamaria wema. 

Amesema mtu huyo alikamatwa katika maeneo ya Baa ya Sai iliyopo Fuoni 

wilaya ya Magharibi B Unguja. Alisema baada ya kumuhoji mtuhumiwa huyo, 

aliweza kuwataja wenzake ambapo ZAECA, ilifatilia na kufanikiwa kuwakamata 

watuhumiwa watatu katika maeneo ya Jumbi Pongwe, ambapo watuhumiwa hao 

walikutwa na fedha nyengine na makaratasi zaidi ya mabunda, kwa ajili ya 

kutengenezea fedha hizo. 

Alizitaja fedha zilizokamatwa kuwa ni mabunda manne ya dola 100 na noti 

moja ya Marekani yenye thamani ya dola 100 na noti moja ya Euro yenye 

thamani ya Euro 50 zinazosadikiwa kuwa ni bandia. 

Kaimu huyo aliwataja watuhumiwa hao kuwa ni Abubakar Khamis Bakar (25), 

mkaazi wa Fuoni, Ali Omar Ahmed (39), mkaazi wa Fuoni na Feroudh Omar 

Khamis (52), mkaazi wa Machui. 

Mbali na hayo Kaimu huyo alisema ZAECA inaendelea kuwashikilia watu hao 

kwa hatua za upelelezi na utapokamilika jalada la watuhumiwa hao litafikishwa 

kwa Mkurugenzi wa Mashitaka (DPP), kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria.    

Hili ni tukio la pili kukamata fedha kama hizo ambazo ni kosa kwa mujibu wa 

kifungu cha 51, kinaeleza kwamba mtu yeyote atakae jihusisha au kujiingiza moja 



kwa moja katika vitendo vya kughushi bidhaa fedha au utambulisho wa bidhaa au 

huduma kwa manufaa ya kipato au faida kwa manufaa ya kibiashara ametenda 

kosa la kuhujumu uchumi chini ya sheria namba moja ya mwaka 2012, ya 

ZAECA.  

Mkuu wa kitengo cha uchunguzi na operesheni, ameitaka  jamii kuacha 

kujihusisha na matukio kama hayo ambayo hupelekea kuhujumu uchumi wa nchi 

pamoja na kushirikia na ZAECA katka kuwafichua wanaojihusisha na vitendo 

hivyo kwa namna moja ama nyengine. 

Sambamba na hayo Mkuu huyo, alisema kutokea kwa matukio hayo yanasababisha 

kwa kiasi kikubwa kuporomoka kwa uchumi wa nchi na serikali kukosa uwezo wa 

kutekeleza huduma mbalimbali za kijamii, hivyo ushirikiano wao ndio chachu ya 

kutokomeza vitendo hivyo. 


