
 

 

Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni kwa mara ya kwanza imezindua mfumo wa mauzo ya zao la 

korosho kwa njia ya mnada  ambapo utasaidia kuongeza pato la Serikali na kuongeza kipato 

kwa wakulima na kuinua uchumi wa wanamanyoni. Mnada huo umezinduliwa  na Mkuu wa 

Wilaya ya Manyoni Rahabu Mwagisa . 

Akizindua mnada huo Mwagisa amesema kuwa katika uuzaji wa zao hilo  wananchi watauza 

kupitia mfumo wa ushirika ambapo watakusanya korosho ghafi  kwenye  maghala ya vyama  

vya msingi na chama kikuu na kwamba  mnada huo ni fursa ya ongezeko la kiuchumi kwa 

Wilaya ya Manyoni lakini na kwa Serikali pia. 

Mwagisa amesema kuwa Wilaya ya Manyoni kama ilivyo kwa Wilaya nyingine  Mkoani Singida 

Imepata fursa ya kipekee ya kulima zao la korosho japo  wananchi baadhi wanaamini kuwa 

korosho hustawi zaidi ukanda wa kusini mwa Tanzania lakini sivyo  tumeendelea kuona korosho 

ikistawi kwa wingi  Manyoni na sehemu nyingine ndani ya Mkoa. 

Katika hatua nyingine  Mwagisa amesisitiza wakulima kulipwa kwa wakati fedha zao Ili kuweza 

kuwa na hari ya kuendelea kuuza kwa  kupitia mnada na kwa kufanya hivyo  tutainua uchumi 

wetu na tutapata fedha na kuongeza pato la Wilaya na Halmshauri lakini pia mkulima 

atanufaika 

“ ninaamini mnada huu utakuwa ni chachu kwa wale ambao wamevuna korosho na ziko 

nyumbani nao pia wataweza kuleta korosho zao ili ziweze kuuzwa naomba tuwasimamie 

wakulima walipwe kwa wakati ndani ya hizi siku tatu na kwamba wakulima wakipata fedha zao 

kwa wakati ama stahiki zao ambazo wanastaili ”alisema Mwagisa. 



Hata hivyo Mwagisa amekiagiza chama kikuu  kuhakikisha kinasafirisha korosho hizo na 

kuzipeleka kwenye ghala kwani kwa kufanya hivyo  ni kupunguza changamoto za mkulima  

kuuza zao hilo 

“Halmashauri ya Manyoni tuna ekari 22 elfu   ambazo tunaweza kuzalisha korosho nyingi sana 

ili kuweza kuwavutia pia wakulima tutumie njia hii ya mnada hasa kupitia chama kikuu 

watendaji wa amcos kuwa waaminifu chama kikuu  mkiwasimamia na kufanya vizuri ili pia 

waweze kulipa kwa wakati ninaamini kwamba mfumo huu wa  uuzaji kwa njia ya mnada utaleta 

tija kwa wakulima endapo wataweza kulipwa fedha zao kwa wakati niwaombe sasa mkutano 

huu  uwe ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati tuliyojiwekea  juu ya utekelezaji  na uimarishaji  

wa ushirika  sambamba na kukuza na kusimamia Imani za wakulima”alisema Mwagisa 

Naye Stanslaus Choaji Katibu Tawala msaidizi amesemakuwa mnada wa kwanza unafanyika 

Manyoni lakini kwa siku zijazo mnada huu utakuwa ukifanyika sehemu 

Aidha amewaasa Chama kikuu cha ushirika ambacho kinasimamia uuzaji wakorosho   

kuhakikisha kianajali  ambavyo wakulima wametumia raslmali zao nyingi mpaka kuhakikisha 

wanauza korosho na kukubali kuzileta kwenye chama kikuu cha ushirika 

Niwaase wale watendaji wenye janjajanja kwenye mazao wanayokabidhiwa na wakulima 

wakati wanapotakiwa kulipwa wakulima wanakuwa hawapati haki za malipo yao kiufasaha 

kutokana na hilo amewtaka watendaji hao  kuacha kabisa hiyo tabia kwani ndiyo sababu kubwa 

sana ya kukiua chama cha ushirika 

Chama kikuu cha ushirika kihakikishe kwamba kila mkulima ambaye analeta korosho kwenye 

chama baadaya mauzo anapata fedha yake yote na kwa wakati na yenye thamani  sawasawa na  

korosho ambayo wameleta 

“kwa hiyo tujenge uaminifu kwa wakulima wa korosho kuanzia mwanzo kabisa tukiwa 

tunafanya mnada wa kwanza ili hata kama kuna wengine wana korosho zao waone kwamba 

kuna sababu ya msingi wa kuzileta korosho zao kwa ajili ya kuziuza sitarajii baada ya mauzo 

haya tusikie kuna kelele zinazoashiria kuna hali ya kukosekana kwa uaminifu  iliyofanywa na 

watendaji wa ushirika wasio waaminifu. Tukifanya hivyo kwanza tutawafanya wakulima 

wauamini ushirika jambo ambalo kwa mkoa wetu lilikuwa limepotea hilo kwa kweli mlizingatie 

sana na tutalifuatilia kwa karibu sana”alisema Choaji. 

Aidha Choaji  amemwagiza Mrajisi wa Mkoa kulisimamia suala hilo kwa nguvu zote ili kuweza 

kuondokana na ile hali ya sintofahamu inayoikumba Mkoa wa Singida kuwa kikwazo kwa 

wakulima wengi kufanya vizuri kwa sababu ya kukatishwa tamaa na watendaji wa ushirika 



Akitoa pongezi kwa wakulima na viongozi wote wa bod ya korosho Mbunge wa Jimbo la 

Manyoni Dkt Pius Chaya amemuomba Mwenyekiti wa bodi ya korosho Taifa kuona tija pia ya 

wakulima wa Manyoni wa korosho kupata pia ruzuku ya viwatilifu pamoja na pembejeo  ili 

waweze kupunguza makali ya kilimo cha korosho. 

Akijibu ombi la Drk Pius Chaya Mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania Brigedia Jenerali 

mstaafu Aloyce Mwanjile amesema kuwa kwa msimu unaokuja pembejeo zitaletwa lakini kwa 

kuzingati muongozo wa serikali  ni kwamba asilimia 50% atoe mkulima na aslimia 50% ni ya 

serikali. 

“tumeichukua Singida kama eneo muhimu sana kwa uzalishaji wa korosho kwa hiyo pembejeo 

msimu unaokuja mtaletewa hatuwezi kuhamasisha watu walime korosho halafu pembejeo 

tusiwaletee hilo haliwezekani tutakuwa tumepoteza nguvu zetu bure hili liko ndani ya uwezo 

wetu kama bodi mwaka huu tutawaletea pembejeo”alisema Jeneral Mwanjile 

Nao wakulima ambao walishiriki mnada huo katika kupambania tenda ambazo wazabuni 

walikuwa ni Alphakrust limited ambapo bei waliyoshindania ilikuwa ni tsh 1400 na R.V  EXPORT 

LTD  DSM TSH 1610  ambapo waliweza kuwa washindi wa tenda hiyo ambapo bei ya mauzo kwa 

kilo ya korosho ghafi sasa ni tsh 1610. 

 

 

 

 

Sanduku la tenda ya uuzaji wa korosho kwa njia ya mnada likiwa limefungwa bado 



 

DC Mwagisa akichukua bahasha kwenye sanduku lililokuwa na bahasha zenye bei ya 

ushindani 

 

DC Mwagisa akisoma moja ya barua inayoomba ushindani katika mnada huo 

 



 

DC Mwagisa akifungua bahasha yenye ushindani wa soko 

 

watendaji wa chama cha ushirika Manyoni wakijiandaa kufungua sanduku la tenda 



 

Picha mbalimbali za matukio katika ufunguzi wa mnada wa korosho 

     

     

Magunia yenye korosho ghafi yakiwa yamehifadhiwa ghalani 



        

Meneja wa body ya korosho kanda ya kati na magharibi Ray Mtangi akizungumza katika 

mnada huo 

          

Diwani wa kata ya Manyoni  Simoni Mapunda akizungumza kwenye mnada huo 

          

Afisa masoko kutoka bodi ya korosho Tanzania akieleza namna ya mnada unavopaswa 

kufanyika  



 

Rahabu Mwagisa Mkuu wa Wilaya ya Manyoni akizungumza na wakulima kabla ya kuzindua 

mnada huo 

 

Mbunge wa jimbo la Manyoni mashariki Dkt Pius Chaya   akizungumza  katika mnada huo 

 

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Manyoni Jumanne Mlagaza akifafanua jambo 

wakati wa mnada huo 



              

Mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania Brigeria Jenerari mstaafu Aloyse Mwanjile akijibu 

ombi la Mbunge Chaya 

          

Mnada ukiendelea 

                                       

Mnada ukiendelea 


