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I: UTANGULIZI
1. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Baraza lako
Tukufu sasa likae kama Kamati ili kupokea, kuzingatia, kujadili na
hatimae kuidhinisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya
Fedha kwa mwaka wa fedha wa 2014/2015.

2. Mheshimiwa Spika, awali ya yote

naanza kwa kumshukuru

Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema kwa kunijaalia kwa mara
nyengine tena kusimama mbele ya kikao cha Baraza lako Tukufu kwa
ajili ya kuwasilisha mapendekezo ya Bajeti ya Wizara ya Fedha,
tukiwa wazima na wenye afya njema.

3. Mheshimiwa Spika, pili naomba nitumie nafasi hii kumshukuru
sana Mheshimiwa Dkt Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na
Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kutuongoza na
kutuelekeza kwa busara na hekima katika kuwaongoza watendaji wa
Wizara hii na wananchi kwa ujumla. Aidha, nawashukuru pia,
wasaidizi wake wakuu, Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad,
Makamo wa Kwanza wa Rais na Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi,
Makamo wa Pili wa Rais kwa ushirikiano wao mzuri wanaonipa
katika kufanikisha kazi zangu.

4. Mheshimiwa Spika, napenda kukupongeza wewe mwenyewe
binafsi, Naibu spika na Wenyeviti wa Baraza kwa kuongoza vyema
majadiliano ya Bajeti. Kupitia kwako, naomba nitumie nafasi hii
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kuishukuru kwa namna ya pekee, Kamati ya kudumu ya Fedha,
Biashara na Kilimo chini ya Mwenyekiti wake Mhe. Salmin Awadh
Salmin (Mwakilishi wa Jimbo la Magomeni) kwa maoni, ushauri na
mapendekezo waliyoyatoa kwa Wizara wakati wa kuchambua
mapendekezo ya Bajeti ya Wizara ya Fedha. Katika uandaaji wa
Hotuba hii, Wizara imezingatia ushauri na mapendekezo ya Kamati
hiyo pamoja na ushauri na maoni ya hoja mbali mbali zilizotolewa na
wajumbe wa Kamati wakati wa mjadala wa Bajeti ya Wizara kwa
mwaka 2013/14.

5. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo ya utangulizi,
napenda sasa kuchukua fursa hii kueleza majukumu makuu ya Wizara
ya Fedha; mapitio ya mapato na matumizi ya Wizara kwa mwaka wa
Fedha 2013/14; na kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya
Wizara ya Fedha kwa mwaka 2013/14 na makadirio ya mapato na
matumizi kwa mwaka 2014/15.

II: MAJUKUMU YA WIZARA YA FEDHA
6.

Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza katika Hotuba yangu ya

Bajeti ya Serikali tarehe 14 Mei, 2014, Wizara yangu ni moja ya
Wizara zilizoguswa na marekebisho ya muundo wa Serikali
yaliyofanywa na Mhe. Rais mwezi Agosti 2013, chini ya marekebisho
hayo jukumu la uratibu wa kazi za Tume ya Mipango limehamishiwa
Ofisi ya Rais, Ikulu na Utawala Bora. Kwa msingi huo kwa sasa
Wizara ya Fedha ina majukumu makuu yafuatayo:
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i.

Kusimamia Mapato ya Serikali ikiwemo ya ndani na kutoka nje
ya Nchi;

ii.

Kusimamia na kudhibiti matumizi ya Fedha za Umma ikiwemo
uratibu wa Deni la Taifa;

iii.

Kusimamia Mali za Serikali pamoja na Mashirika ya Umma;

iv.

Kutoa huduma za kiuhasibu Serikalini;

v.

Kusimamia Sekta ya Fedha nchini na Maendeleo yake ; na

vi.

Kutoa huduma za utawala na kiutumishi kwa Idara zake.

III: MAPITIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA
KWA MWAKA 2013/14
7.

Mheshimiwa Spika, uandaaji, utekelezaji na usimamizi wa

Bajeti ya Wizara ya Fedha umezingatia malengo ya Mpango Mkakati
wa Wizara wa mwaka 2011/12 - 2013/14 ambao utaiwezesha Wizara
kufikia Malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2020; MKUZA
II; Malengo ya Maendeleo ya Milenia 2015. Aidha, utekelezaji wa
Bajeti ulizingatia pia Ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi ya
mwaka 2010.

8.

Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kutoa tathmini ya

utekelezaji wa Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2013/2014
kwa kufanya mapitio ya Mapato na Matumizi ya Wizara.

Hotuba ya Wizara ya Fedha

3

IV: MAPATO YA MWAKA 2013/14
9.

Mheshimiwa Spika, Pamoja na kuwa Wizara hii ndio

msimamizi mkuu wa ukusanyaji mapato kutoka vianzio vya ndani na
nje ya Nchi kama nilivyoeleza katika bajeti ya Serikali ambayo
niliisoma mwanzo wa kikao hiki, Wizara hii pia

inawajibu wa

kukusanya mapato ya ndani na baadae kuingizwa kwenye Mfuko
Mkuu wa Serikali kama ilivyo kwa Wizara nyengine. Katika kipindi
cha mwaka 2013/14, Wizara ya fedha, ilikadiria kukusanya jumla ya
TZS 5,997.269 milioni kutoka vyanzo mbali mbali vya ndani katika
Maidara na Taasisi. Mpaka kufikia Mei 31, 2014, Wizara imeweza
kukusanya jumla ya TZS 3,285.6 milioni, sawa na asilimia 55 ya
makadirio ya mwaka.

V: MATUMIZI YA MWAKA 2013/14
10.

Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2013/14, Wizara ilitengewa

kutumia jumla ya TZS 154,320.40 milioni, ambapo TZS 45,767.0
milioni ni kwa ajili ya kazi za kawaida, TZS 42,438.40 milioni kwa
ajili ya kazi za maendeleo na TZS 66,065.0 milioni kwa ajili ya
matumizi ya Mfuko Mkuu wa Serikali. Katika fedha za maendeleo,
jumla ya TZS 8,000.0 milioni ni mchango wa Serikali, TZS 17,488.40
milioni ikiwa ni misaada na mikopo kutoka nje na TZS 17,000.0
milioni kwa ajili ya ununuzi wa Meli.

11. Mheshimiwa Spika, Hadi kufikia mwishoni mwa Mei 2014,
Wizara imeweza kutumia jumla ya TZS 124,633.58 milioni sawa na
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asilimia 81 ya makadirio, ambapo TZS 40,023.9 milioni zilitumika
kwa kazi za kawaida, sawa na asilimia 87 ya makadirio, TZS
23,509.68 milioni kwa kazi za maendeleo sawa na asilimia 55 na TZS
61,100 milioni kwa matumizi ya Mfuko Mkuu wa Serikali sawa na
asilimia 93 ya makadirio.

12. Mheshimiwa Spika, Baada ya kutoa maelezo ya jumla kuhusu
mapato na matumizi ya fedha za Wizara kwa mwaka 2013/14,
naomba sasa kuwasilisha taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa
majukumu ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2013/14.
VI: TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA
WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2013/2014 NA
MAKADIRIO YA MWAKA 2014/2015.
USIMAMIZI NA UTUNZAJI WA MAPATO NA UDHIBITI WA
RASILIMALI ZA UMMA
13. Mheshimiwa Spika, Jukumu la kusimamia, kutunza na
kudhibiti rasilimali za umma ndani ya Wizara ya Fedha linatekelezwa
na Idara ya Bajeti, Idara ya Mhasibu Mkuu wa Serikali, Idara ya
Fedha za Nje na Idara ya Uhakikimali na Mitaji ya Umma.
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A.1 IDARA YA BAJETI
14. Mheshimiwa Spika, Idara hii ina jukumu la kugawa rasilimali
fedha kwa ajili ya Bajeti ya Serikali na kutoa mwongozo wa
matayarisho ya Bajeti kwa kila mwaka. Aidha, Idara hii ndio
inayosimamia malipo ya mishahara ya Wafanyakazi wa Serikali. Kwa
mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ilitengewa jumla ya TZS
35,534.21 milioni. Kati ya Fedha hizo, TZS 17,500 milioni ni kwa
ajili ya marekebisho ya Mishahara Serikalini, TZS 17,363.00 milioni
kwa ajili ya Ruzuku kwa Taasisi zilizo chini ya Wizara na TZS 671.1
milioni ni kwa matumizi ya kazi za kawaida ya Idara.

15. Mheshimiwa Spika, Hadi kufikia mwezi Mei 2014 Idara
imetumia jumla ya TZS 31,884.87 milioni sawa na asilimia 90 ya
makadirio, ambapo

TZS 17,500 milioni sawa na asilimia 100

zimetumika kwa ajili ya marekebisho ya mshahara, TZS 13,908.45
milioni sawa na asilimia 80 kwa ajili ya Ruzuku na TZS 476.42
milioni sawa na asilimia 71 kwa kazi za kawaida za Idara.
16. Mheshimiwa Spika, Katika kutekeleza kazi zake za kawaida,
Idara imeweza kutekeleza majukumu yafuatayo:
i)

Kuratibu shughuli za kibajeti na uandaaji wa mwongozo wa
Bajeti

na

kusambazwa

katika

Mawizara

na

Idara

zinazojitegemea katika mwezi Disemba 2013;
ii)

Kuandaa na kuchapisha vitabu vya makadirio ya mapato na
matumizi ya Serikali ya mwaka 2014/15 katika utaratibu wa
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vifungu pamoja na programu kwa ajili ya mjadala wa Bajeti
unaoendelea wa Baraza la Wawakilishi;
iii)

Kuwajengea uwezo katika kuandaa Bajeti zenye kuzingatia
Programu kwa maafisa wanaoandaa Bajeti kutoka Wizara na
Idara zinazojitegemea. Aidha, Maafisa Wadhamini wote
wameshiriki katika mafunzo haya;

iv)

Kuifanyia marekebisho “Data base” ya mishahara ili iweze
kutumika kwa wafanyakazi wa Taasisi za Serikali zinazopata
Ruzuku za Mishahara. Aidha, marekebisho haya yanajumuisha
kutoa ripoti ya mshahara kwa kila mfanyakazi;

v)

Kuziwezesha Taasisi zilizo chini ya Wizara ya fedha kutekeleza
majukumu yao kwa kuzipatia ruzuku kwa wakati;

vi)

Kuhakikisha marekebisho ya mishahara ya watumishi wa
Serikali yanafanyika kwa ukamilifu na kwa mujibu wa Bajeti
kuu ya Serikali.

vii) Kuandaa bajeti ya programu na viashiria vya kupima utekelezaji
kabla ya mfumo kuanza kutumika rasmi.

17. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015, Idara
inaombewa jumla ya TZS 26,724.870 milioni, zikiwemo TZS 8,500
milioni kwa ajili ya marekebisho ya mishahara Serikalini, TZS
17,452.30 milioni kwa ajili ya Ruzuku kwa Taasisi zilizo chini ya
Wizara ya Fedha na TZS 772.572 milioni kwa ajili ya matumizi ya
kawaida ya Idara.
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18. Mheshimiwa Spika, Mambo yaliyopangwa kutekelezwa na
Idara hii katika mwaka 2014/15 ni yafuatayo:
i)

Kutayarisha na kutoa Mwongozo wa bajeti kwa Wizara na
Taasisi husika za Serikali hadi kufikia Disemba 2014, kwa ajili
ya matayarisho ya Bajeti ya mwaka 2015/16;

ii)

Kuwajengea uwezo juu ya mfumo wa Bajeti unaozingatia
Programu (PBB) Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la
Mapinduzi, Baraza la Wawakilishi, Makatibu Wakuu, Wakuu
wa Maidara ya SMZ na Wakuu wa Taasisi za Kijamii (CSO);

iii)

Kuandaa vitabu vya Bajeti ya mwaka 2015/16 kwa ajili ya
mjadala wa Baraza la Wawakilishi;

iv)

Kuziwezesha Taasisi zilizo chini ya Wizara ya Fedha kutekeleza
majukumu yao kwa kuzipatia Ruzuku kwa wakati;

v)

Kuendelea kufanya marekebisho ya mishahara ya watumishi wa
Serikali kwa mujibu wa mwongozo wa Utumishi;

vi)

Kufanya tathmini ya usimamizi na utekelezaji wa malipo ya
mishahara ya watumishi wa umma;

vii) Kufuatilia matumizi ya fedha za umma zikiwemo fedha za
matumizi ya kazi za kawaida na kazi za Maendeleo;
viii) Kutathmini uaandaaji na uwasilishaji wa bajeti ya serikali ya
mwaka 2014/15; na
ix)

Kutayarisha taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya Serikali.
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A.2 IDARA YA MHASIBU MKUU WA SERIKALI
19. Mheshimiwa Spika, Jukumu la Idara hii ni utunzaji wa mapato,
udhibiti wa matumizi pamoja na kusimamia shughuli za Wahasibu na
Wakaguzi wa ndani. Kwa mwaka 2013/2014, Idara ilitengewa jumla
ya TZS 3,183.57 milioni kwa kazi za kawaida. Aidha, matumizi ya
Mfuko Mkuu wa Serikali ilitengewa jumla ya TZS 66,056.00 milioni.

20. Mheshimiwa Spika, Hadi kufikia mwezi Mei 2014, Idara
imetumia jumla ya TZS 2,825.23 milioni sawa na asilimia 89 ya
makadirio kwa kazi za kawaida. Aidha, matumizi ya Mfuko Mkuu wa
Serikali yamefikia jumla ya TZS 61,100 milioni sawa na asilimia 93
ya makadirio.

21. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka 2013/2014, Idara ilitekeleza
mambo yafuatayo:
i)

Kusimamia na kudhibiti ukusanyaji wa mapato ikiwemo
kuchapisha vitabu 20,000 vya risiti za Serikali ambavyo
vimeekewa alama maalumu ;

ii)

Kudhibiti matumizi ya Serikali ikiwemo kuratibu vikao kumi na
moja (11) vya kamati ya ukomo kwa lengo la kugawa rasilimali
fedha kwa Wizara na Idara zinazojitegemea bila ya kuathiri hali
ya fedha ya Serikali;

iii)

Kuwajengea uwezo wa usimamizi na udhibiti wa matumizi ya
fedha za umma kwa kuwapatia mafunzo ya muda mfupi
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Wafanyakazi 51 wa kada ya Uhasibu na Ukaguzi wa ndani wa
Mawizara na Maidara;
iv)

Kufunga hesabu za Serikali za mwaka 2012/13 kwa kuzingatia
viwango vya kimataifa vya uandaaji wa taarifa za hesabu katika
sekta ya umma na taarifa mjumuisho kuwasilishwa kwa
Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali;

v)

Kusimamia Deni la Taifa kwa kutoa kipaumbele katika ulipaji
wa madeni kwa wakati ili kuepuka malimbikizo ya Riba. Katika
kipindi cha Julai 2013 hadi Mei 2014, malipo ya Riba yamefikia
TZS 2,679.884 milioni;

vi)

Kusimamia marekebisho ya awali ya Sheria za Fedha za Umma
kwa kuratibu shughuli za mshauri elekezi wa kuandaa rasimu ya
Sheria hiyo.

22. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka 2014/2015, Idara inaombewa
jumla ya TZS 3,297.457 milioni kwa kazi za kawaida na jumla ya
TZS 69,825.10 milioni kwa ajili ya kusimamia matumizi ya Mfuko
Mkuu wa Serikali. Fedha hizo zinaombwa kwa ajili ya kutekeleza
mambo yafuatayo:

i)

Kusimamia na kudhibiti mapato kwa

kuendelea kuchapisha

vitabu 22,000 vya Risiti za Serikali zenye alama maalumu;
ii)

Kusimamia, kudhibiti matumizi na hali ya Fedha za Serikali.
Aidha, Idara itaratibu vikao vya kila mwezi vya kamati ya
ukomo wa matumizi ili kufikia lengo;
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iii)

Kusimamia Deni la Taifa kwa kuendelea kulipa madeni ya
ndani na nje kwa wakati na kushiriki vikao mbali mbali vya
kamati ya Wataalamu wa Deni la Taifa;

iv)

Kuwajengea uwezo juu ya usimamizi na udhibiti wa fedha za
umma kwa kuwadhamini katika mafunzo ya muda mfupi
wafanyakazi 80 wa kada ya uhasibu na ukaguzi wa ndani;

v)

Kufunga hesabu za Serikali za mwaka 2013/14 kwa kuzingatia
viwango vya kimataifa vya uandaaji wa taarifa za Hesabu katika
sekta ya umma na majumuisho yake kuwasilishwa kwa Mdhibiti
na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa wakati ;

vi)

Kukamilisha marekebisho ya Sheria ya Fedha za Umma na
kuwasilishwa Baraza la Wawakilishi kwa mara ya kwanza;

vii) Kuzijengea uwezo Kamati za Ukaguzi za Wizara katika masuala
ya ukaguzi na udhibiti wa ndani;
viii) Kuwajengea uwezo wakaguzi wa ndani katika kufanya ukaguzi
wa kiufundi kwa miradi inayotekelezwa katika taasisi zao; na
kutayarisha miongozo ya udhibiti wa ndani, ukaguzi wa
manunuzi na ukaguzi wa mikataba.

A.3 IDARA YA FEDHA ZA NJE
23. Mheshimiwa Spika, Idara Fedha za Nje ina jukumu la kutafuta
misaada kutoka nje ya nchi na kuratibu mahusiano yetu na Washirika
wa Maendeleo. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ilitarajiwa
kuratibu na kusimamia upatikanaji wa misaada ya jumla ya TZS
275,411.0 milioni, zikiwemo TZS 86,797.0 milioni ni ruzuku, TZS
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148,614.0 milioni ni mikopo na TZS 40,000 milioni za misaada ya
kibajeti.

24. Mheshimiwa Spika, Katika kufanikisha upatikanaji wa fedha
hizo, Idara katika mwaka 2013/2014, ilitengewa jumla ya TZS 173.90
milioni kwa kazi za kawaida. Hata hivyo, hadi kufikia Mei 2014,
Idara imetumia jumla ya TZS 156.57 milioni sawa na asilimia 90 za
makadirio kwa kazi za kawaida. Matumizi ya fedha hizo
yanajumuisha ushiriki wa Idara katika mikutano ya majadiliano ya
Kimataifa na Kikanda yenye lengo la kutafuta misaada, mikopo nafuu
na kuimarisha uhusiano uliopo. Aidha, Idara iliandaa mikutano ya
robo mwaka kwa Sekta ya Umma na Sekta binafsi kwa ajili ya kupata
taarifa za misaada na mikopo na kuzifanyia uchambuzi.

25. Mheshimiwa Spika, Hadi kufikia Mei 2014, Idara imeweza
kuratibu upatikanaji wa jumla ya TZS 187,551.0 milioni sawa na
asilimia 68 ya makadirio kutoka kwa Washirika wa Maendeleo na
Mashirika ya fedha ya Kimataifa. Kati ya fedha hizo, TZS 42,713.0
millioni sawa na asilimia 49.21 ya makadirio kwa ajili ya misaada ya
miradi, TZS 115,328 milioni sawa na asilimia 77.60 ya makadirio
kwa ajili ya mikopo na TZS 29,510 milioni sawa na asilimia 73.77 ya
makadirio ikiwa ni misaada ya kibajeti. Aidha, Idara ilishiriki katika
kutaarisha

muongozo

mpya

wa

Ushirikiano

wa

maendeleo

(Development Cooperation Framework) ambao utachukua nafasi ya
Mkakati wa Pamoja wa Misaada Tanzania (MPAMITA) kwa lengo la
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kuleta ufanisi na kubainisha wajibu wa kila Mdau wa Maendeleo
wakiwemo Raia.

26. Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2014/2015, Idara
inaombewa jumla ya TZS 278.73 milioni kwa kazi za kawaida ili
kutekeleza shughuli zifuatazo:
i)

Kusimamia upatikanaji wa rasilimali kutoka nje inayotarajiwa
kufikia TZS 306,040 milioni zikiwemo TZS 265,441.0 milioni
kupitia programu na miradi mbali mbali ya maendeleo, TZS
40,000 milioni za misaada ya kibajeti (GBS) na TZS 600
milioni kutokana na Msamaha wa Madeni (MDRI). Kati ya
fedha za program na miradi ya maendeleo, TZS 199,138.0
milioni ni mikopo na TZS 66,302 milioni ni ruzuku;

ii)

Kuandaa mikutano ya robo mwaka kwa Sekta ya Umma na
Sekta binafsi kwa ajili ya kupata taarifa za misaada na mikoo na
kuzifanyia uchambuzi;

iii)

Kushiriki mikutano ya kimataifa na kikanda kwa lengo la
kuhakikisha kuwa Rasilimali fedha zinapatikana kutoka kwa
washirika wa Maendeleo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya
Maendeleo. Aidha, Mikutano hiyo husaidia katika kuimarisha
uhusiano wetu na washirika wa Maendeleo;

iv)

Kushiriki mikutano mbali mbali Tanzania Bara ikiwemo ya kazi
za mtandao wa misaada (APM) na uimarishaji wa taarifa za
misaada; na
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v)

Kuwajengea uwezo wafanyakazi wa Idara kwa kuwapatia
mafunzo kazini.

A.4 IDARA YA UHAKIKIMALI NA MITAJI YA UMMA
27. Mheshimiwa Spika, kama tunavyoelewa Idara ndio msimamizi
wa Mali zote za Serikali, manunuzi na uondoshwaji wa mali za
Umma na Mitaji ya Umma. Katika kutekeleza majukumu yake ya
mwaka 2013/2014, Idara ilitengewa jumla ya TZS 502.70 milioni
kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia mwezi Mei 2014, jumla ya TZS
401.51 milioni zilitumika sawa na asilimia 80 ya makadirio.

28. Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2013/2014
mambo yafuatayo yameweza kutekelezwa na Idara:
i)

Kufanya uchambuzi wa tathmini

ya kifedha kwa Mashirika

manane yakiwemo Shirika la Biashara la Taifa(ZSTC), Shirika
la Bandari, Shirika la Bima, Benki ya watu wa Zanzibar, Shirika
la Utalii, Shirika la Magari, Shirika la Umeme na Shirika la
Meli;
ii)

Kusimamia upatikanaji wa gawio kutokana na faida ya
Mashirika ambapo jumla ya TZS 1,060 milioni zimekusanywa
kama gawio kutoka Mashirika ya Bandari, Bima, PBZ na ZSTC.
Gawio hilo ni ongezeko la asilimia 165 ikilinganishwa na TZS
400 milioni za mwaka 2012/.13;

iii)

Kuratibu na kusimamia ufufuaji wa Kiwanda cha Sukari
Mahonda. Pamoja na matatizo kadhaa yaliyojitokeza, kwa mara
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ya kwanza tokea kusitisha uzalishaji mwaka 1997/98. Kiwanda
katika mwaka wa fedha 2013/2014 kimeweza kuzalisha tani 150
za sukari kwa majaribio, wakati juhudi zaidi za kukuimarisha
zikiendelea;
iv)

Kufanya ukaguzi wa manunuzi na uhakiki mali za Serikali
katika Wizara 16 na Taasisi zake.

v)

Kuondosha mali chakavu katika Wizara na Idara za Serikali
ambapo hadi kufikia Mei 2014, jumla ya TZS 17.5 milioni
zimekusanywa;

vi)

Kuwajengea uwezo juu ya ukaguzi wa manunuzi na usimamizi
wa mitaji ya Umma kwa kuwadhamini watumishi wawili katika
mafunzo ya muda mfupi;

vii) Kuwajengea uwezo juu ya uwekaji wa kumbukumbu katika
daftari la mali za Serikali kwa kuwadhamini wafanyakazi 16 wa
Wizara 5 ambazo tayari zimefanyiwa tathmini;
viii) Kufanya tathmini na hatimae kushauri Serikali kuyafunga
Shirika la Magari na Shirika la Utalii. Serikali imeridhia
kufungwa mashirika hayo na tayari Mheshimiwa Rais ametoa
rasmi amri ya kuyafunga Mashirika hayo kama Sheria
inavyoelekeza;
ix)

Kusimamia majadiliano ya kurejesha mali za Kampuni ya
ZAPOCO ambapo Serikali imeshakubaliana na wabia juu ya
fidia ya kulipwa, ili mali hizo zirudi chini ya umiliki wa Serikali
pekee. Kwa sasa, malipo ya fidia hiyo yanaendelea kwa mujibu
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wa mkataba na yanatarajiwa kukamilika ndani ya robo ya
kwanza ya mwaka 2014/2015.
x)

Kukusanya jumla ya TZS 328.0 milioni kutokana na
ukodishwaji wa Mitaji mbali mbali ya Serikali.

xi)

Kukamilisha

hatua

za

awali

za

kuzitambua

mali

zitakazofanyiwa tathmini kwa wizara tatu (3) Wizara ya Kazi na
Utumishi, Wizara ya Uwezwshaji, Ustawi wa jamii, Wanawake
na Watoto na Wizara ya Katiba na Sheria. Zoezi halikuweza
kukamilika

kutokana

na

kulazimika

kulianza

kulikosababishwa na mabadiliko ya muundo wa

upya

Wizara za

serikali yaliyofanywa Agost, 2013.

29. Mheshimiwa Spika, Idara itaendelea kusimamia, kudhibiti
mali, mitaji na Mashirika ya Umma pamoja na kutoa muongozo wa
ununuzi. Kwa mwaka 2014/2015, Idara inaombewa jumla ya TZS
535.558 milioni kwa kazi za kawaida. Fedha hizo ni kwa ajili ya
kutekeleza mambo yafuatayo:

i)

Kufanya uchambuzi na kutathmini masuala ya kifedha katika
mashirika yote ya Serikali na mashirika ambayo Serikali
imewekeza mitaji, ili kuhakikisha gawio la faida linapatikana;

ii)

Kufanya ukaguzi wa utoaji wa zabuni na utekelezaji wa
mikataba itokanayo na ununuzi wa mali za Umma na kuhakiki
mali za Serikali kwa Wizara 16 na Taasisi zake;
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iii)

Kuendelea kuondosha mali chakavu kwa mujibu wa Sheria ya
Fedha za Umma;

iv)

Kuwajengea uwezo juu ya utunzaji wa Daftari la Mali za
Serikali kwa kuwadhamini katika mafunzo ya muda mfupi
wafanyakazi 30 wa Wizara na Idara zinazojitegemea;

v)

Kufanya tathmini juu ya ufanisi wa ununuzi wa mali za umma;

vi)

Kutoa mwongozo juu ya utaratibu wa kutoa taarifa ya ununuzi;

vii) Kuandaa Sera ya Mali za umma na utaratibu wa unnuzi wa
mali za Umma ;
viii) Kuimarisha usimamizi wa Mashirika ya umma ili kuongeza
mapato;
ix)

Kukamilisha urejeshaji wa mali za ZAPOCO Serikalini na
ufungaji wa Shirika la Utalii na Shirika la Magari.

B.

URATIBU WA MIPANGO NA UTAWALA

30. Mheshimiwa Spika, shughuli za Uratibu wa Mipango, Sera,
Utafiti na Utawala katika Wizara yangu zinatekelezwa kupitia Idara
tatu (3) ambazo ni Idara ya Uendeshaji na Utumishi, Idara ya
Mipango, Sera na Utafiti na Ofisi Kuu ya Pemba.

B.1 IDARA YA UENDESHAJI NA UTUMISHI
31. Mheshimiwa Spika, Idara hii ndio yenye jukumu la
kuhakikisha kuwepo kwa mazingira bora ya kazi na kusimamia
huduma za TEHAMA, Sheria, Ununuzi na Ukaguzi wa ndani kwa
Wizara ya Fedha.
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32. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wa 2013/2014,
Idara ilitengewa jumla ya TZS. 3,962.35 milioni kwa kazi za kawaida
ambapo hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Mei, 2014, Idara
imetumia jumla ya TZS 3,741.89 milioni sawa na asilimia 94 ya
makadirio. Fedha hizo zimetumika katika kutekeleza shughuli
mbalimbali zinazojumuisha mambo yafuatayo:i)

Kuwajengea uwezo wafanyakazi katika fani za Uhasibu, Fedha,
Uchumi, TEHAMA, Rasilimali watu, Ununuzi na Ugavi kwa
kuwadhamini watendaji wake 54 katika mafunzo ya muda mrefu
na 20 mafunzo ya muda mfupi;

ii)

Kuratibu shughuli za manunuzi kwa kuandaa vikao 12 vya Bodi
ya Zabuni;

iii)

Kusimamia maandalizi ya michoro ya ujenzi wa jengo la Ofisi
ya Wizara Pemba, ambalo litashirikisha Wizara 3, ambazo ni
Wizara ya fedha, Wizara ya Uwezeshaji ustawi wa jamii,
Wanawake na Watoto na Wizara nyengine itayopangwa na
Serikali;

iv)

Kuratibu vikao vya Wizara vya kupitia Sheria ya ZIPA na
ZSSF. Aidha, Idara ikishirikiana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu
iliandaa Mswada wa Sheria ya Fedha ya 2014/15 na mswada wa
Sheria ya matumizi kwa mwaka 2013/14.

v)

Kuratibu udhamini wa masomo kwa wanafunzi 1,366 katika
vyuo mbali mbali nchini Tanzania katika fani za Uchumi,
Fedha, Uhasibu, TEHAMA, Ununuzi na Ugavi;
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vi)

Kuhakiki madai mbali mbali ya Wizara kabla ya kulipa;

vii) Kuimarisha mazingiza ya kazi kwa kuajiri wafanyakazi 53 na
kufanya ukarabati mdogo wa Ofisi na kununua vifaa vya ofisini.

33. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2014/2015, Idara
inaombewa jumla ya TZS 3,621.502 milioni kwa ajili ya utekelezaji
wa majukumu yafuatayo:i)

Kuwajengea uwezo wafanyakazi wa Wizara kwa kuwapeleka
katika mafunzo ya muda mrefu na mfupi;

ii)

Kuwapatia likizo zao watendaji 90;

iii)

Kuandaa mafunzo ya ndani kwa wafanyakazi 50 kwa lengo la
kuelewa vizuri sheria mpya namba 2 ya Utumishi wa Umma;

iv)

Kuwajengea mazingira bora ya kazi kwa kuwapatia watendaji
maeneo mazuri ya kazi na vitendea kazi;

v)

Kwa kushirikiana na Wizara ya Uwezeshaji Idara imeweza
kukamilisha mchakato wa kumpata mkandarasi wa jengo la ofisi
Pemba;

vi)

Kufanya Ukaguzi wa Mfumo wa ulipaji Mishahara.

B.2 IDARA YA MIPANGO, SERA NA UTAFITI
34. Mheshimiwa Spika, Idara hii ina jukumu la kuandaa Sera na
Mipango inayohusu fedha na kodi na kusimamia utafiti katika sekta
ya Fedha.

Kwa mwaka 2013/14, Idara ilitengewa jumla ya TZS

285.30 milioni kwa kazi za kawaida.
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35. Mheshimiwa Spika, Hadi kufikia mwezi Mei 2014, Idara
imetumia jumla ya TZS 201.81 milioni sawa na asilimia 71 ya
makadirio kwa kutekeleza mambo yafuatayo:i)

Kuzifanyia mapitio Sheria ya ZSSF na ZIPA katika ngazi ya
Wizara;

ii)

Kuratibu utekelezaji wa majukumu ya Wizara na kuandaa ripoti
za utekelezaji kwa vipindi vya robo mwaka, nusu mwaka na
mwaka;

iii)

Kuandaa mkutano mmoja wa masuala ya mtambuka kwa
wafanyakazi wa Wizara na taasisi zake;

iv)

Kusimamia utendaji wa Bodi ya Rufaa ya Kodi kwa ajili ya
kutatua migogoro ya walipa kodi, kesi nne zimesikilizwa
ambapo kesi mbili zimetolewa maamuzi;

v)

Kushiriki katika vikao sita vya majadiliano ya kikanda
vikiwemo vya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), Ukanda wa
Bahari ya Hindi (IOR) na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za
Kusini mwa Afrika (SADC), ili kutumia fursa za kiuchumi
zilizopo na kulinda maslahi ya nchi;

vi)

Kuratibu ujenzi wa meli mpya ya Serikali huko nchini Korea ya
Kusini;

vii) Kukamilisha uandaaji wa Sera ya huduma za taasisi ndogo
ndogo za kifedha (Microfinance Policy) katika ngazi ya Wizara;
viii) Kufuatilia na kufanya tathmini ya utekelezaji wa miradi na
program mbali mbali zinazotekelezwa na Wizara kwa lengo la
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kuhakikisha kuwa thamani ya fedha inapatikana katika miradi
hiyo;

36. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka 2014/15, Idara inaombewa
jumla ya TZS 463.464 milioni kwa kazi za kawaida kwa kutekeleza
mambo yafuatayo:
i)

Kuratibu utekelezaji wa bajeti na majukumu ya Wizara na
kuandaa ripoti mbali mbali za utekelezaji;

ii)

Kuratibu uandaaji na kuzifanyia mapitio sera mbalimbali za
wizara na taasisi zake;

iii)

Kuratibu mapitio ya sheria ya udhibiti wa fedha haramu kwa
kuandaa kanuni na kushajihisha wadau juu ya udhibiti wa fedha
hizo;

iv)

kuratibu uandaaji wa mfumo maalumu wa habari (MIS)
utakaosimamia utunzaji wa taarifa za wizara, pamoja na
utayarishaji wa ripoti za utekelezaji na bajeti ya wizara;

v)

Kufanya utafiti wa kuangalia ukubwa wa Serikali na mashirika
ya umma nchini;

vi)

Kuratibu na kusimamia utendaji wa Bodi na Baraza la Rufaa ya
kodi kwa ajili ya kutatua migogoro ya walipa kodi;

vii) Kuandaa Sera ya uondowaji wa vifaa vichakavu Serikali;

37. Mheshimiwa Spika, Idara hii ina jukumu la kuratibu na
kusimamia programu na miradi ya maendeleo ya wizara. Kwa mwaka
wa fedha 2013/2014, Idara ilitengewa jumla ya TZS 25,000 milioni
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kama mchango wa serikali katika kutekeleza program tatu (3) na
miradi sita (6) na TZS 17,448.403 milioni kama ruzuku na mikopo
kutoka kwa washirika wa maendeleo. Mpaka kufikia mwezi Mei
2014, jumla ya TZS 12,069.043 milioni zilishapatikana kama
mchango wa Serikali, sawa na asilimia 48 na TZS 11,143.926 milioni
sawa na asilimia 64 kutoka kwa washirika wa maendeleo. Utekelezaji
wa programu na miradi ya Maendeleo ni kama ifuatavyo:-

a) Programu ya Usimamizi wa Fedha za Umma (PFM).
38. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2013/2014,
programu hii ilitengewa

jumla ya TZS 40.0 milioni ikiwa ni

mchango wa Serikali. Hadi kufikia Mei 2014, programu imetumia
jumla ya TZS 6.143 milioni sawa na asilimia 15 ya makadirio kwa
shughuli za uratibu wa mradi na kutekeleza kazi zifuatazo:-

i) Kuratibu vikao vya kamati tendaji vya mradi;
ii) Kutayarisha ripoti za utekelezaji wa mradi na kuwasilisha kwa
Washirika wa Maendeleo;
iii) Kuhudhuria mikutano ya washirika wa Maendeleo Tanzania
Bara;

39. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015,
program hii inaombewa jumla ya TZS 20 milioni kama mchango wa
Serikali ambazo zitatumika katika kuendeleza shughuli za uratibu wa
mradi.
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b)

Programu ya Mageuzi ya Msingi Usimamizi wa Fedha za
Umma (PFMRP).

40. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2013/2014,
program hii ilipangiwa jumla ya TZS 500 milioni ikiwa ni mchango
wa wafadhili. Hadi kufikia Mei 2014, Mradi umepatiwa TZS 29
milioni sawa na asilimi 6 ya makadirio

na kukamilisha kazi

zifuatazo:
(i)

Kujenga uwezo kwa wakaguzi wa hesabu 46 kati ya hao 26 juu
ya kutambua na kusimamia maeneo hatarishi ( Risk Based
Management) na 20 juu ya miongozo ya ukaguzi;

(ii) Ununuzi wa vitendea kazi vikiwemo Komputa 57 kwa ajili ya
mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu (CAG) na Mhasibu Mkuu
wa Serikali kwa ajili ya kuunganishwa na mtandao wa IFMS;
(iii) Kusimamia na kuimarisha mfumo wa fedha wa IFMS kwa lengo
la kuendana na mfumo wa PBB kwa kununua “Server” mpya
ambayo itakuwa na uwezo wa kutoa taarifa za Bajeti kwa
mfumo wa PBB .

41. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015,
program hii inaombewa jumla ya TZS 10 milioni kama mchango wa
Serikali na TZS 2,630 milioni kutoka kwa Washirika wa Maendeleo,
ili kugharamia kazi zifuatazo:
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i. Mafunzo ya uelewa juu ya sheria za fedha za Umma, Mfumo wa
bajeti unaotumia programu (PBB) na Sheria ya Manunuzi kwa
wajumbe

wa

Baraza

la

Wawakilishi,

Makatibu

Wakuu,

Wakurugenzi mipango, Wahasibu wakuu, Wakaguzi wa Ndani na
maafisa Wadhamini;
ii. Kufanya tathmini ya mali za serikali;
iii.

Mapitio ya Sheria ya Mitaji ya Umma namba 4 ya mwaka 2002;

iv. Kumtafuta mshauri elekezi atakaefanya kazi ya kuboresha mfumo
wa Bajeti unaotumia Programu.

c)

Programu ya Ujenzi wa Afisi za Serikali.

42. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2013/2014 program
hii ilipangiwa jumla ya TZS 7,000 milioni ikiwa ni mchango wa
Serikali. Hadi kufikia Mei 2014 programu imeweza kutumia jumla ya
TZS 1,692.282 milioni sawa na asilimia 24 ya makadirio kwa ajili ya
kusimamia malipo ya jengo la Katiba na Sheria lililopo Mazizini
ambalo limefikia hatua za mwisho.

43. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015,
program hii inaombewa jumla ya TZS 3,000 milioni ikiwa ni
mchango wa Serikali kwa ajili ya usimamizi wa malipo ya ujenzi wa
jingo la Wizara ya Fedha na Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa
jamii, Wanawake na Watoto huko Pemba.

d)

Mradi wa Uimarishaji wa Huduma za Mji (ZUSP).
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44. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, mradi
huu ulipangiwa kutumia jumla ya TZS 50 milioni ikiwa ni mchango
wa Serikali na TZS 15,200 milioni mkopo kutoka Benki ya Dunia.
Hadi kufikia Mei 2014, mradi umeweza kutumia jumla ya TZS 38.62
milioni sawa na asilimia 77 kutoka Serikalini na kutekeleza shughuli
zifuatazo:(i)

Kutayarisha nyaraka za mradi na kuwezesha kufanyika vikao
sita (6) vya Bodi ya zabuni;

(ii) Kuratibu mikutano ya wadau ya kujadili ripoti za washauri
elekezi;
(iii) Kufanya malipo ya ada ya TZS 3,216.02 milioni kwa washauri
elekezi na wakandarasi kwa kazi mbalimbali za mradi;
(iv) Kuziwezesha Taasisi (Manispaa na Baraza la Mji) zinazohusika
na mradi kwa kuzipatia vifaa mbalimbali vikiwemo gari nane
(9) za kuchukulia taka;
(v)

Kuwajengea uwezo wafanya kazi wa Baraza la Mji na manispaa
katika maeneo ya manunuzi, usimamizi wa Fedha, Miradi,
sheria na Mipango miji.

45.

Mheshimiwa Spika Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015, mradi

huu unaombewa jumla ya TZS 1,600 milioni kama mchango wa
Serikali na TZS 10,611.176 milioni zinatarajiwa kutolewa na Benki
ya Dunia kwa ajili ya kutekeleza kazi zifuatazo:i)

Kufanya malipo ya fidia kwa waathirika wa mradi ya michirizi.
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ii)

Kuendelea kufanya malipo kwa washauri elekezi pamoja na
wakandarasi.

e)

Mradi wa ujenzi wa Meli ya abiria ya Serikali,

46.

Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2013/2014,

Serikali ilitenga jumla ya TZS 17,000 milioni kwa ununuzi wa meli
mpya ya abiria na mizigo ya Serikali ambapo hadi kufikia Mei 2014,
Shilingi 10,048.392 milioni sawa na asilimia 59 zimeshatumika kulipia
ujenzi wa meli awamu ya kwanza na ya pili.

47. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015, idara
inaombewa Serikali imetenga jumla ya TZS 20,000 milioni kwa ajili
ya ujenzi wa meli mpya ya abiria.

f)

Ujenzi wa Maabara ya Kompyuta -ZIFA

48. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2013/2014 Chuo Cha
Uongozi wa fedha (ZIFA) kilitengewa jumla ya TZS 200 milioni
ikiwa ni mchango wa Serikali kwa ajili kuendeleza ujenzi wa jengo
ya maabara ya Chuo. Hadi kufikia Mei 2014, mradi huu ulipatiwa
kiasi cha TZS 100 milioni, sawa na aslimia 50 kwa ajili ya kufanya
maandalizi ya awali ya ujenzi wa maabara, hata hivyo kutokana na
eneo lililopatikana kwa ajili ya ujenzi kuwa dogo, mradi haujaweza
kukamilika.
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g)

Mradi wa Kuimarisha misaada Zanzibar,

49.

Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, mradi

huu ulipangiwa jumla ya TZS 5 milioni. Hadi kufikia Mei 2014 Mradi
umepatiwa TZS 5.0 milioni sawa na asilimia 100 ambazo zilitumika
kwa ajili ya kuwapatia mafunzo wafanyakazi wanane (8) katika fani
ya ukusanyaji taarifa, ufuatiliaji na uchambuzi wa taarifa za misaada.

50. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015, mradi huu
umepangiwa kutumia jumla ya TZS 10 milioni ikiwa ni mchango wa
Serikali na TZS 326 milioni mchango wa washirika wa Maendeleo
Kwa ajili ya kutekeleza yafuatayo:
(i)

Kuimarisha utafutaji na utekelezaji wa misaada

na kufanya

uchambuzi wa taarifa za misaada;
(ii) Kuimarisha ushirikiano na uratibu wa misaada baina ya
Washirika wa Maendeleo pamoja na Mashirika na Taasisi za
Serikali.
(iii) Kushiriki mikutano na Wizara ya Fedha SMT juu ya kazi za
mtandao wa misaada (AMP) na uimarishaji wa taarifa za
misaada.
(iv) Kuendelea kusimamia malipo ya mshauri wa

Uratibu wa

Misaada,
(v)

Kujenga uwezo wa wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo kazini
(on job training) na ya muda mfupi nje ya nchi kwa kuimarisha
utendaji kazi wao.
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h)

Mradi wa uimarishaji wa Utawala bora awamu ya pili.

51. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, mradi
huu ilipangiwa kutumia jumla ya TZS 55 milioni ikiwa ni mchango
wa serikali na TZS 1,088.403 milioni kutoka kwa washirika wa
Maendeleo. Hadi kufikia Mei 2014, mradi umeweza kutumia jumla
ya TZS 55 milioni sawa na asilimia 100 mchango wa serikali na
jumla ya TZS 751.408 milioni sawa na asilimia 69 kutoka kwa
washirika wa Maendeleo na kutekeleza shughuli zifuatazo:(i) Kuratibu vikao vinne (4) vya kamati tendaji ya mradi ambayo
wajumbe wake ni wakuu wa Taasisi zinazofaidika na mradi;
(ii) Kugharamia matangazo ya zabuni;

Kuendelea na mchakato wa zabuni wa kumpata mshauri elekezi
ambae atafanya mapitio ya Sheria namba 9 ya Manunuzi ya mwaka
2005. Aidha, tathmini ya kiufundi imefanyika katika kumpata
mshauri muelekezi;

52. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa Fedha 2014/2015, mradi
unaombewa jumla ya TZS 10 milioni kama mchango wa Serikali na
jumla ya TZS 726.325 milioni kama mkopo kutoka kwa washirika wa
maendeleo kwa ajili ya kutekeleza kazi zifuatazo:
(i) Kuomba fedha kwa ajili ya

kumpata mshauri muelekezi wa

kuifanyia marekebisho Sheria Namba 9 ya Manunuzi ya mwaka
2005;
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(ii) Kuwajengea uwezo wafanyakazi watano (5) katika fani ya
uchumi na fedha kwa kudhamini mafunzo ya muda mrefu na
mfupi.

i)

Mradi wa Kuimarisha Maeneo Huru Fumba.

53. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, mradi
ulipangiwa jumla ya TZS 150 milioni kwa lengo la kazi ifuatazo:(i) Kukamilisha mpango wa matumizi ya ardhi kwa maeneo la
Fumba. Katika mpango huo , eneo hilo lenye ukubwa wa hekta
3,000 limegawanywa kama ifuatavyo:
a) Eneo la Vijiji vya makaazii – hekta 1,310;
b) Eneo la Uwekezaji – hekta 743.5;
c) Eneo la akiba – hekta 946.5

54. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka Fedha 2014/2015, mradi huu
unaombewa kiasi cha TZS. 150 milioni ikiwa ni mchango wa Serikali
Kwa ajili ya kutekeleza yafuatayo:
(i) Kuratibu shughui za Uwekaji njia kuu zenye urefu wa kilomita
10, kwa kiwango cha lami.
(ii) Kuliendeleza eneo moja lenye ukubwa wa hekta 107 (Industrial
Parks) kwa kuweka miundo mbinu ya maji na umeme kwa ajili
ya wawekezaji waliojitokeza ili kuwekeza miradi yao.

j)

Mradi wa Kufanya tathmini ya mali za serikali.
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55. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, mradi
huu ulipangiwa jumla ya TZS 500 milioni. Hadi kufikia Mei 2014,
Mradi umepatiwa TZS 123.599 milioni sawa na asilimia 25 ambazo
zilitumika kwa kukamilisha hatua za awali za kuzitambua mali
zitakazofanyiwa tathmini kwa wizara tatu (3); Wizara ya Kazi na
Utumishi, Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana,
Wanawake na Watoto na Wizara ya Katiba na Sheria.

56. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Miradi
na Programu za Wizara ya Fedha kwa pamoja zinaombewa kiasi cha
TZS 27,203

milioni ikiwa mchango wa Serikali na TZS

14,293.501milioni ni mchango kutoka Washirika wa Maendeleo.

B.3 OFISI KUU - PEMBA
57. Mheshimiwa Spika, Ofisi Kuu Pemba ndio inayotekeleza
shughuli zote za Wizara kwa upande wa Pemba. Kwa mwaka wa
fedha wa 2013/2014 Ofisi ilitengewa jumla ya TZS 825.10 milioni
kwa kazi za kawaida, ambapo mpaka kufikia mwezi Mei 2014, Ofisi
imepatiwa jumla ya TZS 812.0 milioni sawa na asilimia 98 ya
makadirio. Shughuli zilizofanywa katika utekelezaji wa majukumu
hayo ni kama zifuatazo:

i)

Kuweka mazingira mazuri ya kazi na kuongeza ufanisi kwa
kukarabati ofisi na kununua vifaa vya ofisi;

ii)

Kuimarisha huduma za mtandao wa IFMS;
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iii)

Kuratibu upatikanaji wa mafunzo kwa wafanyakazi katika fani
mbali mbali, ambapo jumla ya wafanyakazi 15 wakiwemo
wanawake watano (5) na wanaume (10) walipatiwa mafunzo
ikiwemo shahada ya Pili ya usimamizi wa fedha (2): Shahada ya
Pili ya uchumi (1): Stashahada ya Uzamili ya uhasibu (1);
Shahada ya kwanza ya Uhasibu (5): Shahada ya kwanza ya
Ununuzi na Ugavi (5); na Shahada ya kwanza ya Utawala wa
Biashara (1);

iv)

Kufanya ukaguzi wa shughuli za manunuzi ya vifaa na huduma
katika Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano: Wizara ya
Biashara, Viwanda na Masoko: Wizara ya Afya: Wizara ya
Elimu na Mafunzo ya Amali: Mamalaka ya Maji (ZAWA):
Baraza la Mji Chake Chake na Baraza la Mji Mkoani;

v)

Kufanya ukaguzi juu ya Matumizi ya Daftari la kumbukumbu za
Mali za kudumu katika Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Kaskszini
(P), Wizara ya Kilimo na Maliasili, Wizara ya Elimu na
Mafunzo ya Amali, Wizara ya Afya na Wizara ya Fedha,
Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mamlaka ya Maji (ZAWA) na
Halmashauri ya Wilaya ya Wete;

vi)

Kutoa mafunzo juu ya matumizi bora ya Daftari la
kumbukumbu za mali za Kudumu (Fixed Assets Register) kwa
Wizara tisa (9) kwa Maafisa wa Mipango na waangalizi wa
Ofisi;
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vii) Kutoa ushauri juu ya utendaji wa Bodi za zabuni za Mikoa ya
Pemba na vitengo vya manunuzi kwa Wizara na Tasisi za
Serikali;
viii) Kuratibu na kusimamia malipo ya viinua mgongo na pencheni
kwa wastaafu wanaopokelea pencheni zao Ofisi kuu Pemba;
ix)

Kufanya ukaguzi wa shughuli za kiuhasibu pamoja na kutoa
ushauri wa mfumo wa ukusanyaji wa mapato yanayotokana na
Wizara na Taasisi za Serikali;

x)

Kuwapatia mafunzo na kuwaweka tayari watumiaji wapya wa
mtandao wa IFMs, ambapo jumla ya watendaji kumi na tano
(15) wa kada ya uhasibu walipatiwa mafunzo hayo;

xi)

Ufuatiliaji wa hati za Serikali (Counterfoil) na kupatiwa Wizara
na Taasisi za Serikali kwa mujibu wa taratibu;

xii) Kuwapatia mafunzo wafanyakazi wote wa Ofisi kuu Pemba juu
ya masuala ya Shughuli Mtambuka.

58. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha wa 2014/2015 Ofisi
ya Fedha Pemba inaombewa jumla ya TZS 1,146.119 milioni ili
kuweza kutekeleza majukumu yafuatayo:
i)

Kuendelea kuandaa mazingira bora ya kazi na kuleta ufanisi na
huduma bora katika kazi;

ii)

Kuendelea kufanya uhakiki wa mali za Serikali na kufanya
ukaguzi wa

manunuzi

katika

Wizara na Taasisi zote za

Serikali zilizopo Pemba;
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iii)

Kuendelea kusimamia na kuimarisha shughuli za uhasibu
Serikalini kwa upande wa Pemba;

iv)

Kuendelea kuratibu na kusimamia malipo ya viinua mgongo na
pencheni kwa wastaafu wanaopokelea pencheni zao Wizara ya
Fedha Ofisi kuu Pemba;

v)

Kuendelea kuratibu upatikanaji wa nafasi zaidi za masomo kwa
wafanyakazi wake katika ngazi na fani mbali mbali;

vi)

Kuendelea kushirikiana na Idara ya Uendeshaji na Utumishi
kuanza rasmi ujenzi wa Ofisi mpya Pemba;

vii) Kuendeleza kusimamia uthibiti wa fedha za umma kwenye
mapato

na matumizi na usimamizi wa mali za Serikali na

Taasisi zake pamoja na kutoa huduma za Uhasibu na Ukaguzi;
viii) Kuwapatia mafunzo na kuwaweka tayari watumiaji wapya wa
mtandao wa IFMS kwa Wizara na Taasisi za Serikali, pamoja
na Ufuatiliaji na upatikanaji wa hati za Serikali (Counterfoils);
ix)

Kupokea na kuziwasilisha taarifa za mgao wa fedha za Wizara
na Idara za Serikali kupitia mtandao wa IFIMs;

x)

Kuendelea kuwapatia mafunzo wafanyakazi wote wa Ofisi kuu
Pemba pamoja na Taasisi zake kuhusiana masuala ya Shughuli
za Mtambuka pamoja na Mabadiliko ya hali ya hewa;

xi)

Kuratibu majadiliano ya bajeti kwa vikundi vya jamii na taasisi
zisizo za kiserikali Pemba;

xii) Kuratibu upatikanaji wa mafunzo ya program ya bajeti (PBB)
kwa maafisa wadhamini, wakuu wa maidara na wakaguzi wa
ndani wa hesabu;
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xiii) Kuratibu shughuli za kuandaa MTEF kulingana na bajeti
itumiayo program ya (PBB) kwa wizara na Taasisi za serikali.

C.

TAASISI ZA FEDHA ZINAZOJITEGEMEA

59. Mheshimiwa Spika, kwa muundo wa sasa wa Serikali, Wizara
ya Fedha inasimamia taasisi nane (8) zinazojitegemea. Taasisi hizo ni
Bodi ya Mapato Zanzibar, Mamlaka ya Mapato Tanzania - Zanzibar,
Mfuko wa Barabara, Mamlaka ya Ukuzaji wa Vitega Uchumi, Chuo
cha Uongozi wa Fedha, Shirika la Bima Zanzibar, Mfuko wa Hifadhi
ya Jamii na Benki ya Watu wa Zanzibar .

C.1 BODI YA MAPATO ZANZIBAR (ZRB)
60. Mheshimiwa Spika, Bodi ya Mapato Zanzibar (ZRB) ina
jukumu la kukusanya mapato ya ndani ya Serikali Kuu Zanzibar.
Kwa mwaka wa Fedha wa 2013/2014, Bodi ya Mapato ilikadiriwa
kukusanya jumla ya TZS 171,700 milioni, ambapo makusanyo halisi
hadi Mei 2014, ni jumla ya TZS 165,887 milioni sawa na asilimia 97
ya lengo lililowekwa. Kati ya makusanyo hayo, jumla ya TZS
150,545 milioni zinatokana na vianzio vya kodi ambapo ni sawa na
asilimia 90.7 ya makusanyo na jumla ya TZS 15,342 milioni
zinazotokana na mapato ya Mawizara sawa na asilimia 9.3 ya
makusanyo. Makusanyo haya kwa kipindi hiki ni ziada ya TZS
33,320 milioni ikilinganishwa na makusanyo ya mwaka 2012/2013 ya
TZS 132,567 milioni sawa na ongezeko la asilimia 25. Aidha, hii
inaonesha ukusanyaji wa wastani wa TZS 15,080 milioni kwa mwezi
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kwa mwaka 2013/14 ikilinganishwa na wastani wa TZS 12,051
milioni kwa mwezi kwa mwaka 2012/2013.

61. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Bodi ya
Mapato ilipanga kutumia jumla ya TZS 8,693 milioni kwa matumizi
ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Mei 2014, Bodi ya Mapato ilitumia
jumla ya TZS 7,703 milioni sawa na asilimia 88.61 ya makadirio.
Katika kipindi hicho, ZRB imeweza kufanya yafuatayo:-

i)

Kuzipitia

na

kuzifanyia

marekebisho

Sheria

mbalimbali

zinazohusika na usimamizi wa ukusanyaji wa mapato kupitia
sheria namba 10 ya mwaka 2013. Sheria hizo ni Sheria ya Kodi
ya Ongezeko la Thamani ( VAT), Ushuru wa Stempu, Sheria ya
usajili wa vyombo vya moto, Sheria ya Ada ya Bandari, Sheria
ya kodi ya mafuta na kodi za ardhi;
ii) Kuwaelimisha na kuwahamasisha walipa kodi juu ya umuhimu
wa kulipa kodi kwa wakati na umuhimu wa kudai risiti
wanapofanya manunuzi. Jumla ya semina kumi na tano (15),
mikutano sita (6), vipindi vya redio 21, vipindi vya TV 10 na
matangazo sita (6) ya aina mbalimbali yalitolewa;
iii) Kuwapatia mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu wafanyakazi
katika fani mbalimbali kwa lengo la kukuza utaalamu
utakaopelekea kuongeza ufanisi. Jumla ya wafanyakazi sita (6)
wanaendelea na mafunzo ya muda mrefu katika vyuo
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mbalimbali, wafanyakazi kumi na saba (17) wamehudhuria
semina au mafunzo nje ya nchi na wafanyakazi sabiini na tano
(75) wamehudhuria semina mbalimbali ndani ya nchi.

62. Mheshimiwa Spika, Bodi ya Mapato kwa mwaka wa fedha
2014/2015 inaombewa Rukuzu ya jumla ya TZS 8,300 milioni ili
kutekeleza malengo yake yafuatayo:i)

Kukusanya jumla ya TZS 199,700.00 milioni kutokana na vyanzo
vya Kodi na mapato yasiyo ya Kodi;

ii) Kuendelea kuimarisha miundombinu ya mtandao wa (ICT) na
utendaji kazi;
iii) Kushajihisha ulipaji kodi wa hiari na kutoa huduma bora kwa
walipakodi;
iv) Kuweka mazingira bora ya kufanya kazi kwa kununua
vitendeakazi na kuwajengea uwezo watendaji katika masuala ya
fedha, kodi,TEHAMA, utawala kwa kuwadhamini katika
mafunzo ya muda mrefu na mfupi.

C.2 MAMLAKA YA MAPATO TANZANIA (TRA)
63. Mheshimiwa Spika, Jukumu la Mamlaka ya mapato (TRA) ni
kuksanya mapato yatokanayo na vianzio vya Muungano ikiwemo
Ushuru wa Forodha, Ushuru wa Bidhaa na Kodi ya Mapato ya Ndani.
Ofisi ya TRA Zanzibar ilipangiwa kukusanya TZS 147,900.00
milioni. Idara ya Forodha na Ushuru ilipangiwa kukusanya jumla ya
TZS 98,793 milioni sawa na asilimia 67 ya makadirio na Idara ya
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Kodi za Ndani ilipangiwa kukusanya TZS 49,107 milioni sawa na
asilimia 33 ya makadirio.

64. Mheshimiwa Spika, makusanyo halisi hadi kufikia mwezi Mei,
2014 ni TZS 122,934 milioni sawa na asilimia 98 ya makadirio ya
mwaka. Kati ya fedha zilizokusanywa Idara ya Forodha iliweza
kukusanya TZS 79,042.2 milioni, sawa na asilimia 64.6 ya mapato
yote yaliokusanywa na asilimia 80 ya makadirio. Aidha, Idara ya
Kodi za Ndani imemudu kukusanya jumla ya TZS 43,891.8 milioni,
sawa na asilimia 35.4 ya mapato yote ya TRA na aslimia 89 ya lengo
la makadirio.

65. Mheshimiwa Spika, Pamoja na kutofikia lengo lililowekwa,
utendaji wa TRA unabainisha ukuaji mkubwa wa asilimia 28
ikilinganishwa

na

ukusanyaji

wa

TZS

95,768.4

milioni

zilizokusanywa kwa kipindi kama hicho mwaka 2012/2013. Idara ya
forodha ndio iliyoripoti ongezeko kubwa zaidi la asilimia 34 katika
kipindi hicho. Kwa kiasi kikubwa mafanikio haya yamechangiwa na
kupungua kwa aslimia 47 kwa misamaha ya Kodi kutoka TZS
33,370.0 milioni iliyotolewa kipindi kama hicho mwaka 2012/2013
sawa na asilimia 35 ya makusanyo ya kipindi hicho ikilinganishwa na
misamaha ya TZS 17,560.0 milioni iliyotolewa hadi Mei 2014, sawa
na asilimia 14 ya makusanyo.
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66. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2014/2015,
Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA). Ofisi ya Zanzibar imepangiwa
kukusanya TZS 166,056 milioni sawa na ongezeko la asilimia 24 ya
matarajio ya kukusanya TZS 134,000 milioni hadi June 2014.

C.3 MFUKO WA BARABARA
67. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha wa 2013/14, Mfuko
wa Barabara umeendelea na jukumu lake la usimamizi wa fedha kwa
ajili ya

matengenezo ya

barabara

kwa dhamira ya kuwa na

miundombinu endelevu.

68. Mheshimiwa Spika, Mfuko wa Barabara katika mwaka wa
fedha 2013/2014, ulitarajia kupokea makusanyo ya jumla ya TZS
6,903 milioni zikiwemo TZS 6,046 milioni kwa ajili ya mategenezo
ya barabara na TZS 857 milioni kwa uendeshaji wa Mfuko. Hadi
kufikia mwezi Mei 2014, jumla ya TZS 6,045 milioni sawa na
asilimia 88 ya makadirio ya mwaka zimeweza kuingizwa. Kati ya
Fedha hizo, jumla ya TZS 3,402 milioni sawa na asilimia ya 49 ya
fedha zilizopatikana zilishatumika, ambapo TZS 3,577 milioni
zililipwa kwa kazi za barabara sawa na asilimia 59 ya makadirio na
TZS 679 milioni sawa na asilimia 87 kwa kazi za uendeshaji wa
Mfuko.
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69. Mheshimiwa Spika, ndani ya kipindi hicho, Mfuko umeweza
kutekeleza yafuatayo;
i.

Kukamilisha kwa wakati ufungaji wa hesabu pamoja na
kukamilisha ukaguzi wa fedha na ufundi kwa mwaka
2012/2013;

ii.

Kukagua na kutathmini matengenezo ya barabara yanayofanywa
na Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano kama yanalingana
na uhalisia wa fedha zinazotolewa;

iii.

Kuwajengea uwezo wafanyakazi wa mfuko kwa kuwadhamini
katika mafunzo ya muda mfupi;

iv.

Kuendesha semina kwa wadau mbali mbali kuhusu kazi za
Mfuko na majukumu ya taasisi nyengine katika utunzaji wa
barabara;

v.

Kuendelea na matengenezo ya bustani ya maegesho ya magari
mbele ya jengo la ofisi ya Mfuko;

vi.

Kuandaa Mpango Mkakati wa Mfuko wa miaka mitatu
2014/2015 – 2016/2017;

vii.

Kuhudhuria mkutano wa mwaka wa Jumuia ya Mifuko ya
Barabara - Afrika (ARMFA) na mkutano wa Kanda ya Afrika
Mashariki wa Jumuiya hio nchini Ethopia kwa lengo la
kubadilishana uzoefu;

viii.
ix.

Kuandaa ripoti ya utekelezaji ya mwaka 2012/2013;
Kufanikisha maadhimisho ya kutimia miaka kumi (10)
Mfuko wa Barabara;
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ya

70. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2014/2015, Mfuko unatarajia
kupokea jumla ya TZS 7,108 milioni, ambapo TZS 7,102 milioni
zikiwa ni kwa makusanyo yatokanayo na „Road Development Levy‟
na TZS 6.37 milioni kutokana na ukodishaji wa jengo. Kati ya fedha
hizo jumla ya TZS 6,189 milioni zitatumika kwa kazi za matengenezo
ya barabara na TZS 919 milioni kwa kazi za Uendeshaji wa Mfuko.

C.4 MAMLAKA YA UKUZAJI VITEGA UCHUMI ZANZIBAR
(ZIPA)
71. Mheshimiwa Spika, jukumu la

ZIPA ni kushajihisha

wawekezaji wa nje na ndani ili kuwekeza nchini pamoja na
kufanikisha uwekezaji huo. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014,
Mamlaka ilipangiwa kutumia jumla ya TZS 3,918.18 milioni ili
kuweza kufanikisha utekelezaji wa shughuli za kawaida na
maendeleo.

72. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2014, ZIPA ilifanikiwa
kupata jumla ya TZS. 1,622.0 milioni sawa na asilimia 41 zikiwemo
TZS 1,372.0 milioni kutokana na vianzio vyake na TZS 250.0 Milioni
kama Ruzuku kutoka Serikalini.

Katika kipindi hicho, mambo

yafuatayo yametekelezwa:i.

Kukamilisha zoezi la utafiti na mwendo wa mitaji binafsi na
taarifa yake kuchapishwa, kusambazwa na kuwekwa katika
tovuti ya ZIPA;
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ii.

kuvutia na kuhamasisha uwekezaji wa viwanda vidogo vidogo
vikiwemo vya maziwa; usarifu wa mazao ya baharini na
usindikaji wa mitungi ya gesi ya kupikia.

iii.

Kuidhinisha Jumla ya miradi 28 kati ya maombi ya miradi 29
yalifanyiwa upembuzi. Kati ya hiyo, miradi 19 ni ya wageni na
miradi 9 ni ya wenyeji. Sekta ya utalii imeendelea kuwa na
miradi mingi, lakini pia kumejitokeza miradi katika sekta ya
ujenzi wa majengo ya biashara katika eneo la Fumba;

iv.

Kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji ndani na nje ya nchi
kwa kutumia njia mbalimbali.

73. Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2014/2015,
Mamlaka imepanga kukusanya na kutumia TZS. 2,968.0 Milioni,
kati ya hizo TZS. 1,496.0 Milioni kutoka vianzio vya ndani, TZS.
250.0 ikiwa ni ruzuku na TZS. 671.0 Milioni mchango wa washirika
wa Maendeleo. Kazi zilizopangwa kutekelezwa kwa mwaka 2014/15
ni kama ifuatavyo:i.

Kushajihisha wawekezaji wa ndani na nje kwa maeneo ambayo
fursa bado zipo hususani za uvuvi na mazao ya baharini. Katika
hili Mamlaka inakusudia kufanya kongamano maalum.

ii.

Kuidhinisha miradi 50 ya uwekezaji kwa kutilia mkazo sekta ya
viwanda vidogo vidogo, uvuvi, utalii wa mikutano na utalii wa
michezo.

iii.

Kufanya utafiti wa mwenendo wa Mitaji ya Uwekezaji (Private
Capital Flows).
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iv.

Kufanya kongamano la ndani na wawekezaji wazalendo na wa
kigeni ili kuwahamasisha kuzitumia fursa za uwekezaji zilizopo.

C.5 CHUO CHA UONGOZI WA FEDHA – ZIFA
74. Mheshimiwa Spika, Chuo cha Uongozi wa Fedha kinatoa
mafunzo ya ngazi ya cheti, stashahada na shahada katika ya fani ya
fedha na fani zinazolingana, zikiwemo Uhasibu, Fedha na Benki,
Manunuzi na Ugavi na TEHAMA. Aidha, Chuo kinajihusisha na
kutoa huduma za ushauri, kufanya tafiti na kutoa mafunzo mafupi
katika fani mbali mbali.

75. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Chuo
kilikadiria kukusanya jumla ya TZS 2,675.87 milioni kutokana na ada
na huduma inazozitoa na mkopo wa TZS 800.00 milioni kutoka
ZSSF. Aidha, Chuo kiliidhinishiwa Ruzuku ya TZS 1,800.00 milioni
kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia mwezi Mei 2014, Chuo
kimekusanya kiasi cha TZS 2,400.61 milioni kutokana na ada za
masomo, huduma nyenginezo, na Ruzuku ya TZS 1,943.2 milioni
kwa kazi za kawaida.

76. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha hadi kufikia Mei
2014, Chuo kimetekeleza shughuli zifuatazo:i)

Kufanya mapitio ya mitaala katika fani za Stashahada ya
Uongozi wa Fedha-Uhasibu, Stashahada ya Ununuzi na Ugavi
na Stashahada ya TEHAMA;
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ii)

Kuongeza idadi ya programu, ambapo mpaka sasa mtaala wa
stashahada ya uzamili ya usimamizi wa Fedha umekamilika;

iii)

Kufanya tathmini ya ndani ya kila programu (Self -Review
Study) kwa ajili ya ithibati endelevu;

iv)

Kufanya manunuzi ya vifaa vya kisasa vya kufundishia pamoja
na vitabu vya kiada na ziada (500);

v)

Kuwawezesha wafanyakazi kumi na mbili (12) na walimu
thelathini na nne (34) kwenda kwenye mafunzo mafupi na ya
kitaalamu;

vi)

Kuendesha mafunzo ya matumizi ya TEHAMA, kutoa taaluma
juu ya njia na mbinu bora za ufundishaji na Utafiti kwa walimu
wake;

vii) Kufanya usajili wa wanafunzi wapya 650 katika ngazi ya Cheti,
Diploma, Shahada ya kwanza na Stashahada ya Uzamili na
hatimae kufundisha na kuwatahini wanafunzi 1,165 katika fani
mbali mbali;
viii) Kuandaa na kufanya mahafali ya kumi (10) ya chuo ambapo
wanafunzi 513 walihitimu katika fani mbali mbali wakiwemo
wanafunzi 187 ngazi ya cheti, Stashahada ya kawaida 238,
Stashahada ya juu 1, Stashahada ya Uzamili 40 na Shahada ya
kwanza wanafunzi 47;
ix)

Kuwapeleka wafanyakazi wanne wa kada ya Utawala kwenye
mafunzo ya muda mrefu;
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x)

Kuwawezesha walimu sita (6) kwenda katika mafunzo ya
Shahada ya Uzamivu (PhD) na mwalimu mmoja (1) kwenda
katika mafunzo ya Shahada ya Uzamili;

xi)

Kuchangia shughuli za Maendeleo kwa wana jamii ikiwemo
kununua vitabu vya kusaidia shughuli za kitaaluma Skuli za
Chwaka na kuendesha mafunzo ya ujasiriamali kwa wadau wa
Chwaka na maeneo ya karibu;

xii) Kuendesha mafunzo sita (6) ya kuongeza uwezo wa utendaji na
mihadhara miwili (2) ya kitaalamu;
xiii) Kuendelea kufanya utafiti mmoja (1) kuangalia fursa za ukuzaji
uchumi kupitia kilimo cha mwani kwa vijiji vya mwambao;
xiv) Kuendeleza

mchakato

wa

kuanzisha

wajasiriamali (Incubation Centre)

kituo

cha

kulea

na kutoa ushauri wa

kitaalamu katika Taasisi sita (6) za Serikali na binafsi;
xv) Kimeandaa na kuchapisha Jarida la Uchumi (Zanzibar
Economic Bulletin) kwa kuadhimisha miaka 50 ya Mapinduzi.

77. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Chuo
kimekadiria kukusanya jumla ya TZS 1,986.05 milioni kutokana na
ada na huduma inazozitoa. Aidha, Chuo kinaombewa ruzuku ya TZS
1,800.3 milioni kwa kazi za kawaida. Mambo yaliyopangwa
kutekelezwa na chuo ni haya yafuatayo:i)

Kufanya mapitio ya mitaala ya Shahada ya Kwanza (Uhasibu,
TEHAMA na Ununuzi);
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ii)

Kuongeza idadi ya program; Shahada ya Uzamili ya Fedha,
Cheti cha Bima na Kodi na Kuimarisha kitengo cha ubora
(Quality Assurance Unit);

iii)

Kufanya manunuzi ya vitabu vya kiada na ziada (400);

iv)

Kupeleka wafanyakazi kumi (10) na walimu 30

kwenye

mafunzo mafupi na ya kitaalamu;
v)

Kutoa mafunzo kwa walimu yakiwemo matumizi ya TEHAMA
katika ufundishaji na utafiti;

vi)

Kuimarisha mtandao wa mawasiliano kwa kujiunga na Mkonga
wa mawasiliano (fibre optic cable);

vii) Kuimarisha Mfumo wa uwekaji taarifa za kitaaluma (Academic
Computerized System);
viii) Kusajili wanafunzi wapya 700, ngazi ya cheti, Stashahada ya
kawaida, Shahada ya kwanza na Stashahada ya Uzamili;
ix)

Kuandaa na kufanya Mahafali ya 11 ya chuo ambayo wanafunzi
632 wanatarajiwa kuhitimu;

x)

Kufanya uajiri wa wafanyakazi kumi na moja (11);

xi)

Kupeleka wafanyakazi watano wa kada ya utawala kwenye
mafunzo ya muda mrefu (watatu wanaendelea na wawili wapya)
na walimu wawili katika mafunzo ya muda mrefu ya Shahada
ya Uzamili;

xii) Kukitangaza Chuo kupitia vyombo vya habari na njia
nyenginezo na kutayarisha Mukhtasari wa Chuo (Prospectus);
xiii) Kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wadau kwa wilaya mbili za
Unguja na mbili za Pemba;
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xiv) Kutoa mafunzo 6 ya kuongeza uwezo wa

utendaji na

mihadhara miwili ya kitaalamu;
xv) Kufanya tafiti 2 za kitaifa; moja inayoendelea na moja mpya;
xvi) Kuendeleza kituo cha kulea wajasiriamali na kutoa ushauri wa
kitaalamu katika taasisi sita (6) za Serikali na binafsi;
xvii) Kuandaa na Kuchapisha Majarida Mawili; Jarida la ZIFA na
Jarida la Uchumi;
xviii) Kufanya Mapitio ya uwezo wa taasisi kwa kuandaa

Mpango

Mkakati wa Chuo (2015-2020),
xix) Kugharamia masomo ya walimu saba (7) kwenye Shahada ya
Uzamivu; watano (5) wanaendelea na wawili (2) wapya ;
xx)

Kufanya matengenezo ya dakhalia ya wanawake kwa ajili ya
Zahanati;

xxi) Kufanya manunuzi ya jenereta, kwa matumizi ya chuo.

C.6 SHIRIKA LA BIMA LA ZANZIBAR
78. Mheshimiwa Spika, Shirika la Bima la Zanzibar ni moja kati
ya Mashirika ya Serikali yaliyoanzishwa baada ya Mapinduzi likiwa
na lengo la kutoa huduma za BIMA kwa ujumla. Katika mwaka wake
fedha 2013, Shirika lilikadiria kukusanya jumla ya TZS. 12,370
milioni kutokana na vianzio vyake mbali mbali vya mapato. Hadi
kufikia Disemba 2013 Shirika liliweza kukusanya TZS 12,983 milioni
sawa na ziada ya asilimia 5 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa
matumizi, Shirika lilipanga kutumia jumla ya TZS 3,854 milioni kwa
kazi za kawaida na TZS 692 milioni kwa matumizi ya kazi za
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Maendeleo. Hadi kufikia Disemba 2013 Shirika lilishatumia jumla ya
TZS 3,800 milioni kwa kazi za kawaida sawa na asilimia 98.6 ya
makadirio na TZS 278 milioni kwa kazi za Maendeleo sawa na
asilimia 40 ya makadirio. Mbali ya fedha za uendeshaji, Shirika
limetumia jumla ya TZS 4,046 milioni kuwalipa wateja waliopata
ajali katika bima mbalimbali ambapo asilimia 98 ya madai hayo ni
madai ya ajali za gari.

79.

Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha mwaka 2014 Shirika

linakadiria kukusanya jumla ya TZS 14,976 milioni kutokana na
vianzio mbalimbali vya mapato. Makadirio haya ya mapato
yameongezeka kwa asilimia 15 ukilinganisha na mapato halisi ya
mwaka uliopita. Aidha, Shirika linatarajia kutumia jumla ya TZS
5,109 milioni kwa kazi za kawaida na TZS 1,057 milioni kwa kazi za
maendeleo. Kwa mwaka 2014, Shirika limejiwekea kutekeleza
yafuatayo:i)

Kuendelea kutoa huduma za BIMA kwa ufanisi na kwa kuhimili
ushindani katika maeneo yote ambayo Shirika lina ofisi;

ii)

Kuanza kutoa huduma ya bima ya kiislamu ambayo inasubiriwa
na wengi;

iii)

Kuongeza mapato yake kwa asilimia 15;

iv)

Kuanza kutoa huduma ya BIMA ya Afya;

v)

Kujenga uwezo kwa watendaji wake kwa kuwapatia mafunzo ya
muda mfupi katika kuongeza ufanisi na utoaji wa huduma bora;
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C.7 MFUKO WA HIFADHI YA JAMII ZANZIBAR (ZSSF)
80. Mheshimiwa Spika, Serikali ilianzisha Mfuko wa Hifadhi ya
Jamii, Zanzibar kwa lengo la kuwa na utaratibu endelevu kwa kulipa
mafao ya uzeeni kama sehemu ya hifadhi ya jamii. Lengo hili lina
timizwa kwa kusajili wanachama, kukusanmya michango yao,
kuwekeza fadha hizo katika miradi yenye tija na hatimae kutoa mafao
kwa wanachama muda unapofikia. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014
Mfuko umetekeleza kazi zifuatazo:
i.

Kusajili waajiri 99 dhidi ya lengo la kusajili waajiri 85 sawa na
asilimia 117. Wanachama waajiriwa waliosajiliwa ni 4,142
dhidi ya lengo la kusajili waajiriwa 4,000 sawa na asilimia 104;

ii.

Kusajili wanachama 2,219 kupitia Mfumo wa uchangiaji wa
Hiari (Zanzibar Voluntary Social Security Scheme) dhidi ya
lengo la kusajili wanachama 2,500 ambapo jumla ya TZS 75.5
milioni zimekusanywa;

iii.

Kulipa mafao ya jumla ya TZS 7,100 milioni ya lengo la kulipa
mafao ya TZS 5,853 milioni sawa na asilimia 122;

iv.

Kukusanya michango ya wanachama yenye jumla ya TZS
19,532 milioni dhidi ya lengo la kukusanya TZS 24,000 milioni
sawa na asilimia 81.3;

v.

Kuendeleza ujenzi wa kiwanja cha kufurahishia watoto cha
Uhuru (Kariakoo) na kuanza matayarisho ya ujenzi wa kiwanja
cha kufurahishia watoto cha Umoja (Tibirinzi) Pemba;

vi.

Kuwekeza katika maeneo ya muda mrefu na ya muda mfupi,
zikiwemo dhamana za Serikali, hati fungani za Serikali, hesabu
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za muda maalum, ununuzi wa hisa pamoja na mikopo, ambapo
jumla ya TZS 15,000 milioni zimekusanywa kutokana na
uwekezaji huo, dhidi ya lengo la TZS 12,300 milioni.

81. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015 Mfuko
unatarajia kufanya kazi zifuatazo:
i.

Kuongeza wigo wa kusajili wanachama na kutumia mfumo wa
uchangiaji wa hiari pamoja na kuimarisha ukaguzi wa Taasisi
mbalimbali za binafsi;

ii.

Kukusanya jumla ya TZS 40,000 milioni kutoka kwa
wanachama, pamoja na kulipa mafao yenye jumla ya TZS 9,184
milioni kwa wanachama wa Mfuko;

iii.

Kuimarisha mfumo ya uwekezaji taarifa na kumbukumbu za
wanachama pamoja na kutoa kadi mpya kwa wanachama;

iv.

Kukamilisha zoezi la mageuzi ili kuufanya Mfuko uwe endelevu
ikiambatana na kuanza kutoa mafao ya uzazi (maternity benefit)
kwa wanachama wanawake;

v.

Kukamilisha ujenzi wa viwanja vya kufurahishia watoto cha
Umoja (Tibirizi) Pemba, kiwanja cha Kariakoo cha Uhuru
Unguja pamoja na ujenzi wa mnara wa kumbukumbu ya miaka
50 ya Mapinduzi;

vi.

Kuendeleza ujenzi wa nyumba za kisasa Mbweni na jengo la
biashara Michenzani.
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82. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa fedha 2014/2015 Mfuko
umetenga jumla ya TZS 15,500 milioni katika utekelezaji wa kazi za
uwekezaji kwa viwanja vya kufurahishia watoto, nyumba za kisasa
Mbweni na Jengo la biashara Michenzani.

C.8 BENKI YA WATU WA ZANZIBAR LTD (PBZ)
83. Mheshimiwa Spika, PBZ ni Benki ya biashara hivyo ina
jukumu la

kupokea amana na kukopesha kwa wateja wake

wanaohitaji pamoja na kutoa huduma mbali mbali za kibenki. Hadi
kufikia Mei 2014, Benki ilitekeleza yafuatayo:-

i.

Kupokea amana za wateja zenye kiwango cha TZS 51,700
milioni sawa na asilimia 79 ya lengo lililowekwa la TZS 65,500
milioni. Amana za wateja sasa zimefikia TZS 280,057 milioni;

ii. Kutoa mikopo ya jumla ya TZS 89,512 milioni sawa na asilimia
116 ya lengo lililowekwa la TZS 77,115 milioni hadi kufikia Mei
2014. Mikopo kwa wateja mbali mbali sasa imefikia TZS
165,485 milioni;
iii. Kuongeza rasilimali za Benki kwa TZS 57,301 milioni
ikilinganishwa na lengo la TZS 75,744 milioni. Rasilimali za
benki kwa sasa zimefikia TZS 327,022 milioni;
iv. Kupata mapato ya TZS 31,607 milioni yanayotokana na huduma
mbali mbali za kibenki ambayo ni sawa na asilimia 126
ikilinganishwa na makadirio ya TZS 500,103 milioni kufikia
Mei 2014;
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v.

Kulipa gawio la faida kwa Serikali lenye jumla ya TZS 443.0
milioni kwa mwaka 2013/2014.

84. Mheshimiwa Spika, kuhusu maendeleo ya Benki ya Kiislamu
ya PBZ, hadi kufikia tarehe 31 Mei 2014, Benki imeweza kupata
jumla ya wateja 38,000. Amana za wateja za Benki ya Kiislamu ya
PBZ zimefikia jumla ya TZS 60,733 milioni. Kwa upande wa mikopo
inayofata misingi ya sha‟riah za kiislamu, Benki imeshatoa mikopo
yenye thamani ya jumla ya TZS 16,724 milioni, ambapo wakopaji ni
wafanyakazi wa Serikali, taasisi za Serikali na Makampuni binafsi.
Benki imefungua tawi lake la nne na Makao Makuu ya Benki ya
Kiislamu yaliopo Mpirani. Kwa ujumla huduma za benki ya kiislamu
zinakuwa kwa zaidi ya asilimia mia (100%) kila mwaka.

85. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha mwaka 2013/2014
benki imeanzisha huduma mbali mbali zikiwemo:i.

Kutoa mikopo ya nyumba ambayo inatoa fursa kwa wateja wa
PBZ kupata makaazi bora;

ii.

Kutoa huduma mbalimbali za Kibenki kupitia mitandao ya Simu
na Intaneti;

iii.

Kujiunga na mfumo wa haraka wa kusawazisha hundi (Tanzania
Automated Clearing House). Mfumo huu utawawezesha wateja
wa benki kupata fedha zao siku moja badala ya muda wa sasa
wa siku nne.
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86. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2014/2015 PBZ imekusudia
kutekeleza yafuatayo:i.

Kuendeleza majukumu yake makuu ya kukusanya amana za
wateja ambapo imepanga kukusanya TZS 318,491 milioni hadi
kufikia Disemba 2014 na kutoa mikopo ya

TZS 170,494

milioni hadi kufikia Disemba 2014;
ii.

Kuongeza mapato yanayotokana na vianzio mbali mbali ya kiasi
cha TZS 37,841 milioni hadi kufikia Disemba 2014;

iii.

Kuanzisha matawi Mkoa wa Mtwara pamoja na kuongeza tawi
jipya la PBZ maeneo ya TAZARA, Jijini Dar es Salaam;

iv.

Kuanza ujenzi wa jengo jipya la Makao Makuu ambalo
litaendana na hadhi ya Benki ya Watu wa Zanzibar Ltd;

v.

Kujiunga na mitandao ya „Mastercard‟ na „Union Pay‟ ambayo
itawawezesha wateja wa Benki ya Watu wa Zanzibar Ltd kupata
huduma za kibenki popote pale duniani na pia Benki kuwa na
uwezo wa kutoa huduma kwa wageni wanaokuja Zanzibar.
Huduma hizi pia zitawezesha benki kuanzisha machine
zinazoweza kupokea kadi kwa ajili ya kufanyia malipo „Point of
Sale‟ (PoS);

vi.

Kuanzisha huduma za kufanyia malipo kwa njia ya electronic (E
- shilingi) katika taasisi mbali mbali za Serikali na binafsi;

vii.

Kuanzisha mikopo ya Wajasiriamali wadogo na wakati (SME);

viii.

Kuanzisha mikopo ya Elimu ya juu kupitia Benki ya Kiislamu;

ix.

Kuanzisha huduma za ukodishaji vifaa mbali mbali (Ijara)
kupitia Benki ya Kiislamu;
Hotuba ya Wizara ya Fedha

52

x.

Kuanzisha akaunti za uwekezaji (Mudharabah) kupitia Benki ya
Kiislamu.

D. HITIMISHO
87. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa maelezo haya mbele ya
Baraza lako tukufu, juu ya hali ya utekelezaji wa malengo na
majukumu ya Wizara hii kwa kazi za kawaida na za Maendeleo na
zile za Taasisi, naomba nihitimishe kwa kutoa matarajio ya jumla
katika utekelezaji wa Bajeti kwa mwaka ujao wa 2014/2015.

Kwa mwaka wa fedha wa 2014/2015, wizara ya Fedha inatarajia
kuendelea kuimarisha uwezo wa ukusanyaji wa mapato kwa kiwango
cha asilimia 23 ya pato la Taifa na kusimamia vyema matumizi yake
pamoja na kuimarisha na kendeleza Kitengo cha ukusanyaji taarifa za
mapato ikiwemo matumizi ya mashine za kutolea risiti kwa wafanya
biashara na kudhibiti matumizi ya fedha za Umma. Aidha wizara
itaendelea kusimamia Kitengo cha Mahkama ya Rufaa kwa Walipa
kodi kwa kushirikiana na Mahkama Kuu ya Zanzibar. Vile vile
wizara imejiandaa kuzingatia madhara ya mabadiliko ya nchi kwa
kuhakikisha mipango na mikakati ya wizara na Taasisi zake
inayaingiza kwenye utekelezaji.

88.

Mheshimiwa Spika, wizara ya Fedha itaendelea kulipa mafao

ya uzeeni na malimbikizo ya kiinua mgongo kwa wastaafu kwa kadiri
ya upatikanaji wa fedha utakavyoruhusu.
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89. Mheshimiwa Spika, natoa shukrani za dhati kwa Baraza lako
tukufu kwa ushirikiano mzuri tunaoendelea kuupata kutoka kwako
wewe binafsi, Baraza lako Tukufu, Taasisi na wananchi wote. Hivyo,
napenda kukushukuru wewe binafsi pamoja na Waheshimiwa
wawakilishi wote kwa kunipa nafasi hii na kwa kunisikiliza kwa
makini wakati nikiwakilisha makadirio ya Wizara yangu kwa mwaka
wa fedha wa 2014/2015. Makadirio haya yanatokana na kazi nzuri
iliyofanywa kwa ushirikiano wa wafanyakazi wa Wizara ya Fedha,
Taasisi na Mashirika yaliyo chini ya Wizara ya Fedha.

90. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukrani zangu za dhati
kwa uongozi wote wa Wizara ya Fedha, unaoongozwa na Ndugu
Khamis Mussa Omar, Katibu Mkuu na Ndugu Juma A. Hafidh
Naibu Katibu Mkuu kwa umahiri wao wa kuiongoza Wizara kwa
ufanisi. Aidha, nawashukuru Wakuu wa Idara na Taasisi pamoja na
Wafanyakazi wote kwa michango na ushirikiano wao mkubwa
katika kutekeleza majukumu ya Wizara hii yenye umuhimu wa
pekee katika Serikali.

91. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha wa 2014/2015,
wizara inaomba kupewa idhini ya matumizi ya jumla ya TZS
147,390.12 milioni kwa mgawanyo ufuatao:-
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E. MWELEKEO WA BAJETI YA MWAKA 2014/2015
VOTE 19 NA 45 - WIZARA YA FEDHA

S/N VIFUNGU

I

Milioni

Milioni

Mishahara

4,389,10

Matumizi mengineyo (O/C)

5,718.31

Marekebisho ya Mishahara

17,452.30
8,500.00

36,067.70

MATUMIZI YA MAENDELEO
Mchango wa Serikali

III

TZS

MATUMIZI YA KAWAIDA

Ruzuku kwa Taasisi

II

TZS

7,203.00

Ruzuku na Mikopo

14,293.50

Ununuzi wa meli ya Serikali

20,000.00

41,496.50

69,825.92

69,825.92

MFUKO MKUU WA SERIKALI
Gharama za mfuko Mkuu wa
Serikali
JUMLA KUU
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Kiambatisho Nam.1
UKUSANYAJI WA MAPATO KUTOKA VIANZIO VYA NDANI
S/
CHANZO
MAKADIRIO KWA
MAKUSANYO
MAKADIRIO KWA
N
MWAKA 2013/14
HALISI KWA
MWAKA 2014/15
MWAKA 2013/2014
1
Ukodishwaji wa mashamba ya
175,000,000.00
160,000,000.00
mpira
2
Uuzwaji wa Risiti
28,000,000.00
3,026,000.00
60,000,000.00
3
Ukodishwaji wa Majengo
32,760,000.00
602,500,000.00
4
Uuzaji vifaa chakavu
2,993,000.00
17,496,000.00
95,000,000.00
5
Mapato kutokana na Uhamiaji
3,870,000,000.00
3,238,106,099.00
4,000,000,000.00
6
Ukodishwaji wa matangi ya
30,000,000.00
Mafuta
251,000,000.00
22,750,000.00
7
Mapato Mengineyo
57,516,000.00
4,246,000.00
20,000,000.00
8
Uvuvi wa Chini ya Bahari
9
Malipo ya Mkonga wa Taifa
1,440,000,000.00
840,000,000.00
JUMLA
5,997,269,000.00
3,285,624,099.00
6,007,500,000.00
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Kiambatanisho Nam.II
MATUMIZI YA KAZI ZA KAWAIDA KWA MWAKA 2013/2014
KASMA
IDARA
MAKADIRIO
MATUMIZI
UFANISI
2013/14
HALISI
%
03
AFISI KUU PEMBA
98.41%
825,075,000.00
811,987,523.00
04
MIPANGO SERA NA
70.74%
UTAFITI
285,297,000.00
201,805,340.00
07
MHASIBU MKUU WA
88.74%
SERIKALI
3,183,570,000.00 2,825,228,258.00
09
FEDHA ZA NJE
90.05%
173,868,000.00
156,572,500.00
13
MITAJI YA UMMA NA
79.86%
UHAKIKIMALI
502,750,000.00
401,510,516.00
19
UENDESHAJI NA UTUMISHI
94.44%
3,962,349,000.00 3,741,891,609.00
22
BAJETI
70.99%
671,121,000.00
476,418,953.00
MAREKEBISHO YA
100.00%
MSHAHARA
17,500,000,000.00 17,500,000,000.00
RUZUKU
74.52%
18,663,000,000.00 13,908,454,736.00
JUMLA

45,767,030,000.00 40,023,869,435.00
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87.45%

Kiambatisho Nam.III
ORODHA YA PROGRAMU/MIRADI ILIYOTEKELEZWA NA WIZARA KWA MWAKA 2013/2014
WIZARA YA FEDHA - TZS "000"
JINA LA
MRADI
Programu
ya
Mageuzi
katika
usimamizi
wa Fedha
za Umma
(PFMRP)
Kuimarish
a
Usimamizi
wa
Misaada
Zanzibar
Program
ya Ujenzi
wa Afisi za
Serikali
Zanzibar

MAKISIO KWA MWAKA 2013/2014
SMZ
MUHISANI
JUMLA

- Worl 500,000.00 500,000.00
d
Bank

5,000.00 UND 700,000.00 705,000.00
P

MATUMIZI HALISI
SMZ
% MUHISA %
NI
6%
29,000.00

5,000.00

100
% 389,420.00

24%
7,000,000.
00

-

7,000,000.
00
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29,000.00

56
% 394,420.00

-

1,692,282.
30

-
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1,692,282.
30

JINA LA
MRADI

MAKISIO KWA MWAKA 2013/2014
SMZ
MUHISANI
JUMLA

SMZ

MATUMIZI HALISI
% MUHISA %
NI

i) Wizara
ya
Biashara,
Viwanda
na Masoko
ii) Wizara
ya
Miundomb
inu na
Mawasilia
no
iii) Wizara
Ya Fedha,
iv) Wizara
ya Ustawi
wa jamii,
Vijana,
Maendeleo
ya
Wanawake
v) Wizara
ya Katiba
na Sheria
vi) Wizara

JUMLA

-

-

-

-
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JINA LA
MRADI

MAKISIO KWA MWAKA 2013/2014
SMZ
MUHISANI
JUMLA

ya Nchi
(AR)
Utumishi
wa Umma
na Utawala
Bora
Programu
ya
50,000.00 Worl 15,200,000 15,250,000
Kuimarish
d
.00
.00
a Huduma
Bank
za Miji
(ZUSP)
Programu
ya
40,000.00
- 40,000.00
Mageuzi
katika
usimamizi
wa Fedha
za Umma
(PFM)
Utayarishaj
i wa
150,000.00
- 150,000.00
mpango
mkuu wa
Hotuba ya Wizara ya Fedha

MATUMIZI HALISI
% MUHISA %
NI

SMZ

JUMLA
-

77%
38,626.30

10,270,813
.81

15%

68
% 10,309,440
.11

-

6,142.50

-

6,142.50

-

-
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-

JINA LA
MRADI

MAKISIO KWA MWAKA 2013/2014
SMZ
MUHISANI
JUMLA

SMZ

MATUMIZI HALISI
% MUHISA %
NI

maeneo
huru
Fumba
Ujenzi wa
50%
Chuo na
200,000.00
- 200,000.00 100,000.00
Dahalia
Chwaka
(Maabara
ya
Computer
na
madarasa).
Mradi wa
25%
kufanya
500,000.00
- 500,000.00 123,599.90
tathmini ya
mali za
Serikali
Kuimarish
100
a Utawala
55,000.00 AFD 1,088,403. 1,143,403. 55,000.00
% 751,407.50
Bora
B
00
00
Awamu ya
pili
JUMLA
25
8,000,000.
17,488,403 25,488,403 2,020,651.
% 11,440,641
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JUMLA

100,000.00

123,599.90

69
% 806,407.50

65
% 13,461,292

JINA LA
MRADI

MAKISIO KWA MWAKA 2013/2014
SMZ
MUHISANI
JUMLA
00

UNUNUZ
I WA
MELI
JUMLA
KUU

.00

.00

17,000,000
.00

17,000,000
.00

25,000,000
.00

17,488,403 42,488,403
.00
.00
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MATUMIZI HALISI
SMZ
% MUHISA %
JUMLA
NI
00
.31
.31
59
10,048,391
%
10,048,391
.60
.60
48
65
12,069,042
% 11,440,641 % 23,509,683
.60
.31
.91
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Kiambatisho Nam.IV
MATUMIZI YA KAZI ZA MAENDELEO KWA MWAKA 2013/2014
TZS

"000"

PROGRAMU/MIRADI

MCHANGO MATUMIZI
WA
HALISI
SERIKALI JULAI 20132014

UFANISI %

Programu ya Mageuzi katika usimamizi wa Fedha za Umma
(PFMRP)
Kuimarisha Usimamizi wa Misaada Zanzibar
Program ya Ujenzi wa Afisi za Serikali Zanzibar
i) Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko
ii) Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano
iii) Wizara Ya Fedha,
iv) Wizara ya Ustawi wa jamii, Vijana, Maendeleo ya Wanawake

5,000

5,000.00

100%

7,000,000

1,692,282.38

24%

50,000

38,626.30

77%

40,000

6,142.50

15%

150,000

-

0%

v) Wizara ya Katiba na Sheria
vi) Wizara ya Nchi (AR) Utumishi wa Umma na Utawala Bora
Programu ya Kuimarisha Huduma za Miji (ZUSP)
Programu ya Mageuzi katika usimamizi wa Fedha za Umma
(PFM)
Utayarishaji wa mpango mkuu wa maeneo huru Fumba
Hotuba ya Wizara ya Fedha
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PROGRAMU/MIRADI

MCHANGO MATUMIZI
WA
HALISI
SERIKALI JULAI 20132014

UFANISI %

Ujenzi wa Chuo na Dahalia Chwaka (Maabara ya Computer na
madarasa).

200,000

100,000.00

50%

Mradi wa kufanya tathmini ya mali za Serikali

500,000

123,599.91

25%

55,000

55,000.00

100%

8,000,000

2,020,651.09

25%

UNUNUZI WA MELI

17,000,000.00 10,048,391.60

59%

JUMLA KUU

25,000,000.00 12,069,042.69

48%

Kuimarisha Utawala Bora Awamu ya pili
JUMLA

Hotuba ya Wizara ya Fedha
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Kiambatanisho Nam. V

MAKADIRIO YA MATUMIZI YA FEDHA KWA KAZI ZA KAWAIDA KWA MWAKA WA FEDHA
2014/2015

KASMA
3
4
7
9
13
19
22

IDARA
AFISI KUU PEMBA
MPANGO SERA NA UTAFITI
MHASIBU MKUU WA SERIKALI
FEDHA ZA NJE
MITAJI YA UMMA NA UHAKIKIMALI
UENDESHAJI NA UTUMISHI
BAJETI
RUZUKU

JUMLA

Hotuba ya Wizara ya Fedha

MAKISIO YA
MWAKA 2013/2014
825,075,000
285,297,000
3,183,570,000
173,868,000
502,750,000
3,962,349,000
18,171,121,000
18,663,000,000.00
45,767,030,000.00
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MAKISIO YA
MWAKA 2014/2015
1,146,119,000.00
463,464,000.00
3,297,457,000.00
278,728,000.00
535,558,000.00
3,621,502,000.00
9,272,572,000.00
17,452,300,000.00
36,067,700,000.00

Kiambatanisho Nam.VI
ORODHA YA PROGRAMU/MIRADI ITAKAYOTEKELEZWA NA WIZARA KWA MWAKA 2014/2015
WIZARA YA FEDHA
JINA LA MRADI

1
Programu ya
Mageuzi katika
usimamizi wa Fedha
za Umma (PFMRP)
Kuimarisha
Usimamizi wa
Misaada Zanzibar
Program ya Ujenzi
wa Afisi za Serikali
Zanzibar
i) Wizara ya
Biashara, Viwanda
na Masoko
ii) Wizara ya
Miundombinu na
Mawasiliano
iii) Wizara Ya

MCHANGO WA SERIKALI

- "000"TSHS.
MCHANGO WA WAHISANI

JUMLA
YA
BAJETI

MAKISIO
MAKISIO WAHISANI RUZUKU MKOPO
YA MWAKA YA MWAKA
2013/2014
2014/2015
2
3
4
5
6
3+5+6
0
10,000
Norway 2,630,000
2,640,000

5,000

10,000

7,000,000

3,000,000

Hotuba ya Wizara ya Fedha

UNDP

326,000

336,000

3,000,000

66

JINA LA MRADI

MCHANGO WA SERIKALI

MCHANGO WA WAHISANI

MAKISIO
MAKISIO WAHISANI RUZUKU MKOPO
YA MWAKA YA MWAKA
2013/2014
2014/2015
Fedha,
iv) Wizara ya Ustawi
wa jamii, Vijana,
Maendeleo ya
Wanawake
v) Wizara ya Katiba
na Sheria
vi) Wizara ya Nchi
(AR) Utumishi wa
Umma na Utawala
Bora
Programu ya
Kuimarisha Huduma
za Miji (ZUSP)
Programu ya
Mageuzi katika
usimamizi wa Fedha
za Umma (PFM)
Utayarishaji wa
mpango mkuu wa
maeneo huru Fumba
Ujenzi wa Chuo na
Dahalia Chwaka

World Bank

JUMLA
YA
BAJETI

50,000

1,600,000

10,611,176 12,211,176

40,000

20,000

20,000

150,000

150,000

150,000

200,000
Hotuba ya Wizara ya Fedha
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JINA LA MRADI

MCHANGO WA SERIKALI

MCHANGO WA WAHISANI

MAKISIO
MAKISIO WAHISANI RUZUKU MKOPO
YA MWAKA YA MWAKA
2013/2014
2014/2015
(Maabara ya
Computer na
madarasa).
Mradi wa kufanya
tathmini ya mali za
Serikali
Kuimarisha Utawala
Bora Awamu ya pili
Programu ya
Upatikanaji wa
Rasilimali Fedha
JUMLA
UNUNUZI WA
MELI
JUMLA KUU

JUMLA
YA
BAJETI

500,000

55,000

10,000

AFDB

726,325

736,325

2,403,000

2,403,000

8,000,000

7,203,000

2,956,000 11,337,501 21,496,501

17,000,000

20,000,000

20,000,000

25,000,000

27,203,000

2,956,000 11,337,501 41,496,501

Hotuba ya Wizara ya Fedha
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Kiambatisho Nam.VII
MATUMIZI YA SERIKALI KWA MWAKA WA FEDHA 2013/2014
TZS Bilioni
MAELEZO

MAKISIO
139.8
71.1
44.3
54.9
310.1

2012/2013
2013/2014
HALISI ASILIMIA MAKISIO HALISI ASILIMIA
132.6
95%
155.5
149.6
96%
59.3
83%
80.6
50.1
62%
40.7
92%
52
40.1
77%
54.9
100%
66
61.1
93%
287.5
93%
354.1
300.9
85%

Mishahara
Matumizi Mengineo
Ruzuku
Mfuko Mkuu wa Serikali
Jumla Kazi za Kawaida (A)
Matumizi ya Kazi za Maendeleo
(B)
37.3
31.2
JUMLA (A) na (B)
347.4
318.8
Chanzo: Idara ya Mhasibu Mkuu wa Serikali
31 / 05 / 2014

Hotuba ya Wizara ya Fedha

84%
92%

70
424.1

69

34.9
335.8

50%
79%

