
HOTUBA YA UFUNGUZI WA MKUTANO WA MWAKA WA 

WATUMIAJI WA MFUMO WA GePG KATIKA UKUSANYAJI WA 

FEDHA ZA UMMA “GePG ANNUAL SUMMIT”. 

 

Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango 

Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango 

Msajili wa Hazina 

Wawakilishi Ofisi ya Rais 

Mwakilishi wa Ofisi ya Rais- TAMISEMI 

Wakuu wa Idara na Vitengo vya Wizara ya Fedha na Mipango 

Ndugu washiriki wa Mkutano, 

Waandishi wa Habari, 

Mabibi na Mabwana 

 

 

Habari za asubuhi Washiriki wote,Awali ya yote napenda kuchukua nafasi 

hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na 

kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Pili, nawashukuru wale wote 

walioshiriki katika kuandaa na kufanikisha mafunzo haya na ninyi 

mliosafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu ili kuhudhuria mkutano 

huu, kwani ni kwa mara ya kwanza kwa taasisi zote za Umma 

zinazotumia Mfumo wa GePG kupata fursa ya kukaa pamoja timu ya 

GePG na kujengeana uwezo wa namna bora ya kutumia Mfumo huu 

katika kuongeza urahisi wa njia za kulipia huduma, ufanisi na uwazi 

katika ukusanyaji wa Fedha za Umma. Napendakuwashauri kuwa ujuzina 



uzoefu mtakaobadilishana kupitia Mkutano huu visiishie tu hapa ukumbi 

wa “Treasury Square” - Dodomabalivikawe chachu katika kuboresha 

utendaji kwa vitendo katika maeneo yenu ya kazi. Ni matumaini yangu 

kuwa mkutano huu na mafundisho mbalimbali yatakayoambatana na 

mkutano huu vitakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha namna 

tunavyowahudumia wananchi hasa katika huduma zinazohusisha 

ukusanyaji wa Fedha za Umma. Aidha, ni imani yangu kuwa kupitia 

mafunzo haya mtajifunza mambo mengi yanayohusiana na dhana nzima 

ya Ukusanyaji wa Fedha za Umma kwa njia za kielektroniki kupitia 

Mfumo wa GePG. 

 

Ndugu washiriki, 

Napenda kuwakumbusha kuwa, kabla ya kuanzishwa kwa Mfumo wa 

GePG, kila taasisi ya Umma ilikuwa inajiwekea mikakati ya kuhakikisha 

inaboresha namna inavyotoa Ankara na pia namna Ankara hizo 

zinavyowafikia wateja na zinavyolipiwa.Mikakati hiyo ilikuwa ni pamoja 

na kuhakikisha uandaaji wa Ankara na Ulipiaji wake unafanyika kwa njia 

za kielektroniki ambazo ni pamoja na kutumia Mabenki, Mitandao ya simu 

za mkononi na Mawakala waMalipo(“Aggregators and Agents”). zoezi hili 

lilifanywa na kila taasisi ya umma peke yake na sio kwa utaratibu wa 

pamoja. zoezi hili pia lilihusisha wadau wengine waliokuwa wanakusanya 

pesa kwa niaba ya taasisi za umma. Kwa ujumla utaratibu huu ulipelekea 

changamoto nyingi kujitokeza katika zoezi la ukusanyaji wa Fedha za 

Umma. Changamoto hizo ni pamoja na gharama kubwa za miamala 

inayohusu makusanyo ya Fedha za umma, Machaguo machache ya njia za 



kulipia(Mabenki, Mitandao ya simu za mkononi au Mawakala) kwa 

sababu kuongeza machaguo kulikuwa kunaongeza gharama za ukusanyaji 

kwa taasisi,Ilikuwa ni vigumu sana kupata taarifa ya Makusanyo 

yanayofanyika kwa wakati huo huo (“Real time information”) na fedha 

zinazolipwa kuingia kwenye account kwa wakati huohuo 

zinapolipwa,Utaratibu usio rafiki kwa Mlipaji wa huduma za Umma 

unaoanzia namna anavyopatiwa Ankara, namnaanavyolipia Ankara yake, 

namna anavyothibitisha malipo, kupatiwa Risiti na Mpaka anavyopatiwa 

huduma, pamoja na changamoto nyingine nyingi ikiwa ni pamoja na kuwa 

na foleni ndefu kwenye Ofisi za serikali zilizosababishwa na zoezi la 

kufanyiwa tathmini ya malipo ya huduma na kuthibitisha malipo. 

 

Ndugu Washiriki, 

 

Katika kukabiliana na changamoto hizo katika ukusanyaji wa Fedha za 

Umma, mnamo Juni 2017, Serikali iliifanyia marekebisho sheria ya Fedha 

za Umma (PFA) ya mwaka 2001 na kuiongezea kipengele kinachotaka 

Fedha zote za Umma zikusanywe kupitia Mfumo wa Government e-

Payment Gateway (GePG). Lengo kubwa la kuanzishwa kwa GePG ni 

kutatua changamoto zilizopo kwenye Mfumo uliokuwepo kwa 

ukusanyanji wa Fedha za Umma ili kuongeza Uwazi na Udhibiti wa Fedha 

za Umma, Kuboresha na kurahisisha namna ya kulipia huduma za Umma 

na pia kupunguza gharama zinazoambatana na ukusanyaji wa Fedha za 

Umma. Mfumo huu ulianza kutumiwa rasmi na taasisi za umma mwezi 

Julai 2017 baada ya majaribio yake kukamilika vizuri. 



 

Ndugu Washiriki, 

Kwa kuwa ninyi mnatoka katika taasisi za umma ambazo 

zimeshaunganishwa / zinatumia Mfumo ya GePG katika kukusanya 

Fedha za Umma, bila shaka mtakuwa mmejionea faida nyingi 

zinazoambatana na Matumizi ya Mfumo huu, chache kati ya hizo ni 

pamoja na Kuongezeka kwa Uwazi na Udhibiti katika Ukusanyaji wa 

Fedha za Umma, Kupata taarifa sahihi na kwa wakati zinazohusu 

makusanyo, Kuwa na Viwango na utaratibu unaofanana katika ukusanyaji 

wa Fedha za Umma kwa taasisi zote za Umma, Kuchochea ubunifu katika 

ukusanyaji wa pesa za Serikali na sekta ya Fedha kwa ujumla kwa kuweka 

mazingira rafiki na ya usawa kwa Wakusanyaji, Kutoa huduma bora na 

rahisi ya Malipo ya Fedha za Umma hivyo kuchochea ongezeko la 

makusanyo na mwisho kabisa Fedha kufika haraka katika akaunti kuu za 

Makusanyo za taasisi.  

 

Hivyo nawapongeza sana kwa kutekeleza matakwa ya Sheria ya Fedha 

kwa Vitendo kwa kuhakikisha kuwa Fedha zote za Umma unazokusanya 

zinapita katika Mfumo wa GePG. Aidha, baada ya Ukaguzi kufanyika 

kwenye Ofisi zenu na kubainika kuwa kuna sehemu yoyote ya makusanyo 

yenu hasa yale yanayotokana za huduma zitolewazo na taasisi zenu 

hayapitii kwenye Mfumo huu ni vyema kutambua kuwa mtakuwa 

mnavunja Sheria ya Fedha za Umma na hivyo Maafisa Masuuli wenu 

watawajibika. 

  



Ndugu Washiriki, 

 

Napenda kusisitiza kuwa, kwa sasa utaratibu wa malipo kupitia GePG 

unatupa fursa ya kuwa na njia nyingi za kulipia zikiwa na lengo la kuwapa 

walipaji wa huduma za serikali utaratibu rafiki sana na machaguo mengi 

ya njia za kufanya malipo. Nina taarifa kuwa benki takribani kumi na moja 

(11) na mitandao sita(6) ya malipo kwa njia ya simuza kiganjani 

zimeshaunganishwa na GePG. Hivyo ni vyema taasisi zetu kuwa na 

akaunti za makusanyo kwenye benki Zaidi ya moja kati ya benki 

zilizoungwa na GePG ili kuwarahisishia Zaidi walipaji wa huduma za 

serikali kwani malipo yote yanayopitia GePG hayatozwi ada za miamala 

na benki hizo; hivyo kuongeza akaunti za makusanyo katika benki 

hakutoongeza gharama za miamala kwa taasisi za umma.Kufanya hivyo 

kutaondoa hatari ya Ofisi yako kukosa huduma ya malipo endapo benki 

unayotumia itashindwa kutoa huduma kwa sababu mbalimbali ikiwemo 

kuzuiliwa kutoa huduma endapo benki itavunja makubaliano 

tuliyowekeana kwenye namna ya kuzihudumia akaunti zilizounganishwa 

kwenye mfumo wa GePG. Vile vile utaratibu huu wa makusanyo kupitia 

GePG unaenda sambamba na utekelezaji wa maelekezo mengine ya 

Serikali yanayohusu makusanyo ikiwemo yale yanayotaka akaunti kuu za 

makusanyo za taasisi za umma kuwepo benki kuu ya Tanzania (BoT). 

Hivyo, lazima mhakikishe akaunti zenu za makusanyo zilizoko benki kuu 

zimewasilishwa kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya fedha na mipango ili 

ziunganishwe na GePG. 

 



Mwisho kabisa, napenda kutumia fursa hii kuwaomba mnifikishie ujumbe 

wa kuzikumbusha taasisi ambazo bado hazijajiunga na GePG kuwa 

nimatarajio yangu kuwa mpaka itakapofika tarehe 30 juni, 2019 

hakutokuwa na fedha yoyote ya umma itakayokusanywa nje ya Mfumo 

wa GePG, hivyo wakati wa wao kujiunga na kuunganisha mifumo yao na 

GePG ni sasa. 

 

Baada ya kusema maneno hayo machache, naomba kutamka kwamba 

mkutano huu wa siku tatu (3) kuanzia leo tarehe 12 Desemba 2018 

umefunguliwa rasmi. 

 

 

Asanteni sana kwa kunisikiliza. 


