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A. DHUMUNI.  Kudadavua shirika na majukumu ya Kitengo cha Mambo ya 
Ndani  

  
B. MALENGO 

  
1. Chunguza na tatua kwa haraka tuhuma za mwenendo mbaya wa 

mfanyakazi.  
  

2. Dumisha uadilifu wa Idara ya Polisi ya Grand Rapids kupitia utekelezaji 
wa uchunguzi wa ndani na mfumo wa utathmini, wenye ustadi, usio na 
upendeleo, na wa haki.  

  
C. USHIRIKA.  Kamanda wa kikosi huripoti moja kwa moja kwa Mkuu wa 

Polisi.  
  
D. WAJIBU MAALUM 
  

1. Kupokea na kuchunguza tuhuma zinazohusiana na mwenendo mbaya wa 
mfanyakazi wa Idara ya Polisi, ikiwa ni pamoja na mashtaka yaliyo chini 
ya Sera ya Komisheni ya Jiji 800-02 yaliyotolewa na watu wanaodai 
kutendwa vibaya na maafisa wa polisi kupitia matumizi ya nguvu kupita 
kiasi; udanganyifu/uwongo; ukiukwaji wa haki za binadamu; ama 
kupitia uhasama, uadui, ama mwenendo mwingine usiofaa kwa afisa, 
pale kitendo hicho kinapofanywa katika muktadha wa chuki au ubaguzi 
wa rangi.  

  
a. Malalamiko ya Kundi la 1 yanahusisha tuhuma za Haki za 

Binadamu ama ukiukwaji wa sheria ya jinai. Malalamiko ya Kundi 
la 1, kama yatakubalika, yanaweza kujumuisha kutolewa kwa 
adhabu ya kinidhamu hadi/na kuondolewa kazini.  

  
b. Malalamiko ya Kundi la 2, ingawa yana uzito, HAYAHUSISHI 

Haki za Binadamu ama ukiukwaji wa sheria ya jinai. Endapo 
lalamiko la kundi hili litakubalika, hatua itakayochukuliwa inaweza 
kujumuisha adhabu ya kinidhamu, hadi/na kuondolewa kazini.  

  
c. Malalamiko ya Kundi la 3 yanahusisha tuhuma ndogondogo na SI 

ukiukwaji wa Haki za Binadamu wala sheria ya jinai. Endapo kama 
lalamiko la kundi hili litakubalika, hatua itakayochukuliwa itakuwa 
si ya asili ya kinidhamu, kama vile mafundisho ya kupitia 
mazungumzo ama mafunzo ya ziada.  
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d. Kundi zilizoainishwa hutumika kama muongozo, na hazijakusudiwa 
kujumuisha yote. Hali sababishi na mambo mengine yanaweza 
kuzingatiwa wakati wa kutathmini Ripoti ya Mwelekeo wa 
Lalamiko.  

  
2. Kuchunguza kwa pamoja taarifa yoyote ya madai ama mashtaka 

yanayomhusu mfanyakazi wa Idara ya Polisi katika ofisi ya Wakili wa 
Jiji.  

  
3. Kuchunguza matukio yote yanayohusisha ufyatuaji wa risasi uliofanywa 

na maafisa wa Idara ya Polisi.  
 

 
4. Kudumisha uhusiano na ofisi ya wakili muendesha mashtaka wa jimbo 

na/ama serikali, huku uchunguzi ukifanyika kuhusiana na mwenendo wa 
kihalifu unaodaiwa kufanywa na afisa ama mfanyakazi yeyote wa Idara 
ya Polisi.  

  
5. Kutoa kwa jamii, katika namna stahiki, taratibu za uandikishi wa 

lalamiko dhidi ya Idara ya Polisi na/ama mfanyakazi yoyote wa idara 
hiyo.  

  
6. Daima kuhifadhi, katika eneo salama, rekodi zinazohusiana na 

uchunguzi wa Kitengo cha Mambo ya Ndani.  
  

7. Shughuli nyingine zinazohusika zinazotolewa na Mkuu wa Polisi.  
  
E. MCHAKATO WA USAJILI WA LALAMIKO 
  

1. Tuhuma za mwenendo mbaya huibuka kutoka kwenye malalamiko ya 
moja kwa moja yanayotoka kwa wananchi; taarifa zinazopokelewa 
kutoka kwa wapiga simu wasiofahamika, wafanyakazi wenza, na 
wasimamizi; na kutoka kwenye mapitio ya matini, ripoti, ama nyaraka 
zilizotengenezwa kutokana na shughuli za Idara ya Polisi.  

  
2. Watu wanaweza kuwasilisha malalamiko kuhusu mwenendo mbaya wa 

wafanyakazi wa Idara ya Polisi, kwa Kitengo cha Mambo ya Ndani ama 
Msimamizi wowote wa GRPD, ana kwa ana, kwa simu, intaneti, ama 
kupitia barua.   
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3. Wafanyakazi wa Idara ya polisi, watakaofikiwa na mtu anayetaka 
kuwasilisha lalamiko la mwenendo mbaya:  

  
a. Wanaweza kujaribu kutatua lalamiko hilo kirafiki, lakini hawapaswi 

kumzuia ama kumvunja moyo mwananchi yeyote kuwasilisha 
lalamiko rasmi.  

  
b. Watawasilisha lalamiko hilo kwa Kitengo cha Mambo ya Ndani ama 

kwa Msimamizi wao anayewasimamia. 
  
4. Malalamiko ya mwenendo mbaya yanaweza pia kuwasilishwa moja kwa 

moja kwa Wakili wa Jiji ama Msimamizi wa Mahusiano ya 
Wafanyakazi.  

  
  
  

F. UCHUNGUZI  
  

1. Malalamiko yote yaliyopokelewa yatachunguzwa kikamilifu na kwa 
usahihi na Kitengo cha Mambo ya Ndani, kikilenga kudumisha uadilifu 
wa Idara ya Polisi na kurejesha tumaini na imani ya jamii katika Idara ya 
Polisi na wafanyakazi wake. Uchunguzi utakamilika ndani ya siku (60).  
Usogezaji muda wa uchunguzi unaweza kupitishwa na Mkuu wa Polisi 
na kuainishwa kwenye ripoti.  

  
2. Kitengo cha Mambo ya Ndani kitaandaa Ripoti ya Upokezi wa Lalamiko 

baada ya kupokea lalamiko kutoka kwa mtu ama mfanyakazi wa Idara 
ya Polisi, ama baada ya kupokea lalamiko lililowasilishwa na Wakili wa 
Jiji ama Msimamizi wa Mahusiano ya Wafanyakazi. Ripoti ya Upokezi 
wa Lalamiko hujumuisha muhtasari wa tuhuma zilizopokelewa kwa ajili 
ya uchunguzi. Nyaraka ya awali ya Ripoti ya Upokezi wa Lalamiko 
itahifadhiwa na Kitengo cha Mambo ya Ndani katika faili mahsusi la 
lalamiko hilo.  
Nakala ya Ripoti ya Upokezi wa Lalamiko itatolewa kwa mfanyakazi 
yoyote aliyewekewa tuhuma hizo, isipokuwa kama lalamiko hilo 
litahusisha tuhuma ya utendaji wa kijinai; hata hivyo utoaji wa nakala ya 
Ripoti ya Upokezi wa Lalamiko kwa mfanyakazi si hatua inayolazimika 
kufuatwa kabla ya kuanza shughuli ya uchunguzi ama mwelekeo wa 
baadae wa Jiji wa uchukuaji hatua ya kinidhamu.  

  
3. Uchunguzi wa Kitengo cha Mambo ya Ndani utajumuisha mkusanyiko 

wa ushahidi wa kimaandishi, shuhuda za mashahidi, na ukaguzi wa 
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sheria, sera na taratibu husika. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi huu, 
Kitengo cha Mambo ya Ndani, kikisaidiwa na Msaidizi wa Wakili wa 
Jiji, kitaandaa Ripoti ya Uchunguzi wa Lalamiko na Ripoti ya pendekezo 
la Mwelekeo wa Lalamiko. Ripoti ya Uchunguzi wa Lalamiko ni 
muhtasari wa kweli zote zinazohusiana na lalamiko husika, na huhusisha 
matamko ya mashuhuda na ripoti husika. Ripoti ya Mwelekeo wa 
Lalamiko huchambua kweli zilizopo na hujumuisha hitimisho kuhusiana 
na kama vitendo vya afisa wa polisi vilikiuka Kanuni ama Maagizo ya 
Idara ya Polisi. Ripoti ya Uchunguzi wa Lalamiko na Ripoti ya 
pendekezo la Mwelekeo wa Lalamiko zitawasilishwa kwa Mkuu wa 
Polisi. Ikitokea kwamba Ripoti ya pendekezo la Mwelekeo wa Lalamiko 
ikafikia muafaka wa kwamba vitendo vya afisa polisi vilikiuka Kanuni 
ama Maagizo ya Idara ya Polisi, nakala ya Ripoti hiyo ya Mwelekeo wa 
Lalamiko itawasilishwa kwa Idara ya Mahusiano ya Wafanyakazi kwa 
ajili ya kupata pendekezo kuhusiana na hatua stahiki ya kinidhamu ya 
kuchukuliwa.  

  
  

4. Hakuna Mchunguzi wa Mambo ya Ndani atakayechunguza lalamiko 
dhidi ya mfanyakazi mwenye cheo kinachofanana na chake, au cha juu 
yake, isipokuwa tu kama itaidhinishwa hivyo na Mkuu wa Polisi.  

 
 

5. Wachunguzi wa Mambo ya Ndani watamjulisha Mkuu wa Polisi 
kuhusiana na mgongano wowote wa kimslahi uliopo ama unaoelekea 
kutokea, ama kukosekana kwa uwezo wa kufanya uchunguzi wa haki na 
usio na upendeleo, miongoni mwa pande zinazohusika kwenye 
uchunguzi huo. Mgongano wa kimaslahi unajumuisha, lakini si tu, 
mahusiano ya kifedha, utendaji wa biashara nje ya GRPD, mahusiano ya 
familia ama mahusiano ya karibu ya kijamaa.   

  
6. Uamuzi wa mwisho wa uchunguzi utaamuliwa na Mkuu wa Polisi, 

isipokuwa tu kama uchunguzi husika utamhusisha Mkuu wa Polisi, 
katika hali hiyo, uamuzi wa mwisho utafanywa na Meya wa Jiji. Uteuzi 
wa mchunguzi maalum utaainishwa kwenye ripoti.  

  
G. MWELEKEO WA MALALAMIKO YA NDANI  
  

1. Mkuu wa Polisi atapitia Ripoti ya Uchunguzi wa Lalamiko na Ripoti ya 
Pendekezo la Mwelekeo wa Lalamiko, na anaweza pia akapitia faili la 
uchunguzi. Baada ya kukamilisha mapitio yake, Mkuu wa Polisi 
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atapitisha Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko. Nakala la Ripoti ya 
Pendekezo la Mwelekeo wa Lalamiko itatolewa kwa Meya wa Jiji.  

  
2. Kama Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko utaafiki kuwa lalamiko hilo 

limekubalika kutokana na vitendo vya afisa polisi kukiuka Kanuni ama 
Maagizo ya Idara ya Polisi, Mkuu wa Polisi atapitia mapendekezo ya 
Idara ya Mahusiano ya Wafanyakazi na kutoa Ripoti ya Hatua Ya 
Lalamiko inayoonyesha hatua ya kinidhamu ama hatua nyingine 
inayopaswa kuchukuliwa kutokana na muafaka uliofikiwa kwenye 
Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko. Nakala ya Ripoti ya Mwelekeo wa 
Lalamiko na Ripoti ya Hatua ya Lalamiko itatolewa kwa afisa polisi 
anayehusika. Nakala ya Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko itatumwa kwa 
mlalamikaji katika anuani yake ya hivi karibuni zaidi inayojulikana.  

  
3. Kama Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko inaafiki kuwa lalamiko hilo 

halijakubalika, halina msingi, au kwamba afisa husika ameondolewa 
mashtaka, nakala ya Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko itatolewa kwa 
afisa polisi husika. Nakala ya Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko 
itatumwa kwenda kwa mlalamikaji katika anuani yake ya hivi karibuni 
zaidi inayojulikana pamoja na taarifa zinazomfahamisha mlalamikaji 
kuhusiana na haki yake ya kukatia rufaa uamuzi huo uliofikiwa na Ripoti 
ya Mwelekeo wa Lalamiko kwa Bodi ya Rufaa ya Raia kama uchunguzi 
huu utakuwa umehusisha malalamiko yaliyo ndani ya wigo ya Sera ya 
Komisheni ya Jiji Nambari. 800-02. Katika hali ambazo uchunguzi 
utahusisha malalamiko yaliyopo ndani ya wigo wa Sera ya Komisheni 
ya Jiji Nambari. 800-02, mlalamikaji na afisa watafahamishwa kuwa 
muafaka uliofikiwa kwenye Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko utakuwa 
wa mwisho isipokuwa tu kama mlalamikaji atakata rufaa ya maandishi 
ndani ya muda muafaka, kwenda kwa Bodi ya Rufaa ya Raia. Endapo 
kama lalamiko husika halitakuwa ndani ya wigo wa Sera ya Bodi ya 
Rufaa ya Raia, Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko itatumwa kwenda 
kwenye anuani ya hivi karibuni zaidi ya Mlalamikaji, na mlalamikaji 
huyo pamoja na afisa husika watafahamishwa kuwa uamuzi huo ni wa 
mwisho.   

  
4. Kama rufaa itakatwa kwa wakati kwenda kwa Bodi ya Rufaa ya Raia, 

wafanyakazi wa Kitengo cha Mambo ya Ndani watatoa nakala ya Ripoti 
ya Uchunguzi wa Lalamiko na Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko 
sambamba na ushahidi uliohifadhiwa na Idara ya Polisi ya Grand Rapids 
katika kipindi cha uchunguzi kwenda kwa Bodi ya Rufaa ya Uraia kwa 
ajili ya utathmini. Mwanachama mmoja wa Kitengo cha Mambo ya 
Ndani atashiriki katika kikao cha Bodi ya Rufaa za Raia ili kujibu 
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maswali yanayohusiana na uchunguzi huo. Kama Bodi ya Rufaa ya Raia 
itaafiki kuwa afisa polisi alikiuka Kanuni au Maagizo ya Idara ya Polisi 
ya Grand Rapids, Meya wa Jiji atapitia mapendekezo ya Idara ya 
Mahusiano ya Wafanyakazi, na kutoa Ripoti ya Hatua ya Lalamiko 
itakayoainisha hatua ya kinidhamu ama hatua nyingineyo inayopaswa 
kuchukuliwa kutokana na uamuzi wa Bodi ya Rufaa ya Raia. Nakala ya 
uamuzi wa Bodi ya Rufaa ya Raia na Ripoti ya Hatua ya Lalamiko 
itatolewa kwa afisa polisi anayehusika.  

  
5. Nakala ya Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko iliyopitishwa, uamuzi wa 

Bodi ya Rufaa ya Raia, na Ripoti yoyote ya Hatua ya Lalamiko 
iliyotolewa itahifadhiwa kwenye faili la uchunguzi la Kitengo cha 
Mambo ya Ndani.  

  
6. Baada ya uchunguzi wa ndani “kufungwa,” faili la uchunguzi litatunzwa 

na Kitengo cha Mambo ya Ndani.  
  

7. Isipokuwa tu penye matakwa tofauti ya kisheria ama mahakama, hakuna 
mtu yeyote atakayeruhusiwa kutizama rekodi yoyote, nyaraka, au faili 
lililopo ndani ya Kitengo cha Mambo ya Ndani bila kupata idhini kutoka 
kwa Mkuu wa Polisi.  

  
H. UFUATILIAJI  

  
1. Mkuu wa polisi, Meya wa Jiji, Wakili wa Jiji, na Msimamizi wa 

Mahusiano ya Wafanyakazi, pamoja na wafanyakazi wengine wa Jiji 
walioonekana kuwa na sifa, watakutana mara kwa mara kuyapitia 
malalamiko ya mienendo mibaya ya polisi ndani ya Jiji la Grand Rapids 
na kupendekeza mabadiliko ya sera na masuala mengine yanayoathiri 
ufanisi na utendaji mzuri wa Kitengo cha Mambo ya Ndani. 
 

2. Mihtasari ya uchunguzi wa malalamiko ya Kitengo cha Mambo ya Ndani 
itatolewa mara kwa mara kwa Mkuu wa Polisi, Meya wa Jiji, Wakili wa 
Jiji, na Msimamizi wa Mahusiano ya Wafanyakazi.  

  
3. Mihtasari ya takwimu za kila mwaka za Kitengo cha Mambo ya Ndani, 

iliyopo kulingana na rekodi za uchunguzi wa ndani, itatolewa kwa Mkuu 
wa Polisi na Meya wa Jiji.  

  
I. MIFUMO YA USUHULISHAJI WA MAPEMA (EIS)  
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1. Kitengo cha Mambo ya Ndani kitasimamia Mfumo wa Usuhulishaji wa 
Mapema (EIS).  EIS itatoa ukaguzi wa kina wa shughuli fulani 
zinazohusiana na utendaji wa mfanyakazi.  
  
a. Matukio 12 ya matumizi ya Nguvu ndani ya kipindi cha miezi 12  
  
b. Malalamiko 5 ya Mambo ya Ndani katika kipindi cha miezi 12  

  
2. Tahadhari ya ukaguzi wa uongozi itatengenezwa na EIS pindi mwajiriwa 

atakapofikia kikomo cha utendaji wa vitendo husika.  
Ukaguzi wa uongozi utafanywa na Kamanda wa Kitengo cha mwajiriwa 
huyo na utajumuisha utathmini wa matukio yaliyopelekea tahadhari hiyo. 
Baada ya kukamilisha utathmini huo, Kamanda wa Kitengo hicho 
ataandaa muhtasari wa tathmini hiyo, unaojumuisha mapendekezo 
yoyote ya uongozi, ambayo yatafikishwa kwa IAU.  Kamanda wa 
Kitengo ataratibu na kufuatilia mapendekezo yoyote yaliyowekwa kwa 
ajili ya mwajiriwa huyo.  

  
3. EIS hutumia mbinu za usuhulishaji zisizo za kiadhabu wala za 

kinidhamu. Uzingatio wa matukio yaliyopelekea tahadhari haumaanishi 
kwamba matukio haya yamekubalika ama yatakubalika, na mbinu za 
usuhulishaji zinaweza kujumuisha mafundisho, mafunzo ya ziada, ama 
mwajiriwa kuelekezwa kupata huduma za ustawi.  
 

SERA YA KOMISHENI YA JIJI 
800-02  

  
MAUDHUI:            BODI YA RUFAA YA RAIA YA IDARA YA POLISI YA GRAND RAPIDS 
  
DHUMUNI: Kuhimiza ufuataji wa kanuni na maagizo yanayohusiana na mwenendo wa maafisa polisi 

katika miingiliano yao na wananchi; kuwapa moyo watu wanaoamini kuwa 
wametendwa vibaya na maafisa polisi, kutumia mchakato wa Idara ya Polisi ya Grand 
Rapids, wa malalamiko ya ndani, ili kupelekea kutathminiwa kwa mwenendo wa afisa 
huyo; kuunda mchakato unaotathmini na kuhukumu kwa usawa na bila upendeleo 
mwenendo wa kila mtu anayehusika kuamua kama ukiukwaji wa kanuni na maagizo 
ya idara ulifanyika au la; na kuipatia jamii tumaini la kwamba jamii yenyewe 
itahusishwa kwa sehemu kubwa katika kutathmini mienendo ya maafisa polisi wake.  

  
SERA: Bodi ya Rufaa ya Raia imeundwa ndani ya Idara ya Polisi ya Grand Rapids ili kufanya kazi 

kama chombo cha utathmini wa matokeo yaliyofikiwa na Idara ya Polisi ya Grand 
Rapids kuhusiana na malalamiko yaliyowekwa na watu wanaoamini kuwa 
wametendewa vibaya na maafisa polisi kupitia:  

(a) utumizi wa nguvu kupita kiasi;  
(b) udanganyifu/uongo;  
(c) ukiukwaji wa haki za binadamu; na  
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(d) uhasama, uadui au mwenendo mwingine usiofaa kwa afisa pale 
mwenendo huo unapofanyika katika muktadha wa chuki ama ubaguzi 
wa rangi.  

  
             Kwa madhumuni ya sera hii, “chuki ama ubaguzi wa rangi” hushuhudiwa na 

mwenendo wa kumvunjia mtu heshima ama tabia ya kubagua inayohusisha onyesho 
ya ubaguzi kupitia maneno, ishara, au vitendo anavyofanyiwa mtu kwa msingi wa taifa 
lake, rangi ya ngozi, dini, jinsia ama asili yake ya uraia.  

  
(1) Uanachama, Kigezo cha Ofisi na Nafasi. Bodi ya Rufaa ya Raia itajumuisha 
wanachama tisa (9). Kila Kamishna wa Jiji atateua mwanachama mmoja, na Meya 
atateua wanachama watatu (3).  Teuzi za Meya zitafanyika ili kuhimiza kuwa 
wanachama wanaoteuliwa kwa ajili ya Bodi ya Rufaa ya Raia wanajumuisha 
wawakilishi mbalimbali wa jamii kiujumla. Bodi ya Rufaa ya Raia itajumuisha 
wateuliwa waliopitishwa na Komisheni ya Jiji.  

  
             Teuzi za Bodi ya Rufaa ya Raia zitaanza kazi rasmi Jumatatu ya kwanza ya mwezi 

Mei kwa kipindi cha miaka (2). Hakuna mwanachama yeyote atakayeruhusiwa 
kuhudumu katika Bodi ya Rufaa ya Raia kwa zaidi ya vipindi vitatu (3) kamilifu au nusu 
vipindi au jumla ya miaka sita (6). Ukaaji ndani ya jiji ni kigezo kinachoendelea 
kuzingatiwa katika sifa ya kutumikia ofisi kwa wanachama wanaoteuliwa. Wanachama 
watahesabika kuondoka na kujiuzulu kutoka kwenye nafasi zao endapo kama 
wataacha kuwa wakazi wa jiji hili ndani ya kipindi chao cha uteuzi. Nafasi za nusu 
kipindi zitajazwa kadri zinavyotokea, na mamlaka husika ya uteuzi kwa kipindi 
kilichobaki cha mwanachama aliyeondoka kutoka Bodi ya Rufaa ya Uraia. Hakuna 
mtu atakayeweza kuteuliwa kujaza nafasi isipokuwa tu kama ataweza kuhudumu kwa 
kipindi chote kilichobaki.  

  
(2) Uchunguzi wa Malalamiko. Watu wenye malalamiko ya kutendewa vibaya 
na maafisa polisi kupitia utumizi wa nguvu kupita kiasi; udanganyifu/uwongo; 
ukiukwaji wa haki za binadamu; ama kupitia uhasama, uadui au mwenendo mwingine 
usiofaa kwa afisa pindi mwenendo huo unapofanyika katika muktadha wa chuki ama 
ubaguzi wa rangi, watakabidhiwa kwa Kitengo cha Mambo ya Ndani cha Idara ya 
Polisi ya Grand Rapids. Wafanyakazi wa Kitengo cha Mambo ya Ndani, wakisaidiwa 
na Msaidizi wa Wakili wa Jiji, watafanya uchunguzi na kuandaa “Ripoti ya Pendekezo 
la Mwelekeo wa Lalamiko” itakayojumuisha muhtasari wa kweli zinazohusiana na 
lalamiko hilo na muafaka kuhusiana na kama afisa polisi alikiuka Kanuni au Maagizo 
ya Idara ya Polisi ya Grand Rapids au la. Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko, 
itakapokwisha pitishwa na Mkuu wa Polisi, itakabidhiwa kwa afisa polisi husika, Meya 
wa Jiji, Wakili wa Jiji, na Idara ya Mahusiano ya Wafanyakazi ya Kitengo cha 
Rasilimali Watu.  Nakala ya Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko itatumwa pia kwenda 
kwa anuani ya hivi karibuni zaidi ya Mlalamikaji, pamoja na taarifa 
zitakazomfahamisha Mlalamikaji kuhusiana na haki yake ya kukata rufaa ya hitimisho 
hilo lililofikiwa na Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko kwa Bodi ya Rufaa ya Raia.  

  
(3) Utathmini wa Bodi ya Rufaa ya Raia. Kama Ripoti ya Mwelekeo wa 
Lalamiko utaafiki kuwa lalamiko husika halijakubalika, halikuwa na msingi ama 
kwamba afisa ameondolewa mashtaka, mlalamikaji anaweza kukata rufaa kwa Bodi 
ya Rufaa ya Raia kwa kujaza ombi la maandishi la kuomba kufanywa tathmini na Ofisi 
ya Wakili ya Jiji, ndani ya siku kumi na nne (14) za kalenda baada ya tarehe ya 
kutumwa kwa Ripoti hiyo ya Mwelekeo wa Lalamiko. Kama rufaa itakatwa kwa wakati, 
Bodi ya Rufaa ya Raia itapitia miafaka iliyojumuishwa kwenye Ripoti ya Mwelekeo wa 
Lalamiko pamoja na ushahidi uliohifadhiwa na Idara ya Polisi ya Grand Rapids katika 
kipindi cha uchunguzi. Bodi ya Rufaa ya Raia haina mamlaka ya kushiriki katika 
uchunguzi tofauti, kuhoji mashahidi, ama kuendesha usikizi wa ushahidi, hata hivyo, 
inaweza kukabidhi kesi hiyo kwa Idara ya Mahusiano ya Wafanyakazi ili ifanye 
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mahojiano ya ziada na mlalamikaji, afisa, na mashahidi, pale itakapoona rekodi 
zilizopo kuwa hazitoshi kukamilisha utathmini wake. Idara ya Mahusiano ya 
Wafanyakazi itatoa ripoti ya maandishi kwa Bodi ya Rufaa ya Raia inayoelezea kwa 
muhtasari hatua zilizochukuliwa na taarifa zilizopokelewa katika kipindi cha uchunguzi 
wa ziada.  
  

             Bodi ya Rufaa ya Raia itakutana kadri itakavyohitajika, ili kujadili masuala 
waliyokabidhiwa ndani ya kipindi husika. Wawakilishi wa Idara ya Polisi ya Grand 
Rapids na Ofisi ya Wakili wa Jiji itashiriki katika mchakato wa utathmini ili kutoa taarifa 
kuhusiana na wigo wa uchunguzi na kujibu maswali ya kisheria. Katika muafaka wa 
majadailiano yake, Bodi ya Rufaa ya Raia itaandaa uamuzi wa maandishi 
utakaopitisha, utakaopindua au kuboresha hitimisho zilizofikiwa katika Ripoti ya 
Mwelekeo wa Lalamiko. Kama Bodi ya Rufaa ya Raia itapindua ama kuboresha 
hitimisho zilizopo ndani ya Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko, uamuzi huo wa 
maandishi utapaswa kujumuisha taarifa za kutosha za kueleza sababu ya mapinduzi 
au maboresho hayo. Bodi ya Rufaa ya Raia haina mamlaka ya kutoa hatua ya 
kinidhamu ama kupendekeza uchukuliwaji wa hatua ya kinidhamu na maamuzi yake 
hayataongelea wala kupendekeza hatua ya kinidhamu inayoweza kuchukuliwa. 
Uamuzi wa Bodi ya Rufaa ya Raia utawasilishwa kwa Meya wa Jiji na nakala ya 
uamuzi itatolewa kwa mlalamikaji, afisa polisi, Mkuu wa Polisi na Idara ya Mahusiano 
ya Wafanyakazi.  
  
(4) Mwelekeo wa Mwisho. Ripoti ya Mwelekeo wa Lalamiko, kama 
ilivyopitishwa, ilivyoboreshwa ama kupinduliwa na uamuzi wa Bodi ya Rufaa ya Raia, 
itajumuisha mwelekeo wa mwisho wa Jiji kuhusiana na lalamiko husika. Kama uamuzi 
wa Bodi ya Rufaa ya Raia umeafiki kuwa afisa polisi alikiuka Kanuni au Maagizo ya 
Idara ya Polisi ya Grand Rapids, Meya wa Jiji ataamua hatua ya kinidhamu ama hatua 
nyingineyo ya kuchukua.  
  

  
  
  


