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Utengaji wa Bajeti  Isiyotosheleza 
kwa Sekta ya Afya 

Zaidi ya theluthi mbili ya Watanzania wanaishi vijijini na wengi wao wanategemea 
vituo vya afya vya  Serikali kupata huduma za afya ya msingi. Wananchi 
wanakumbana na changamoto nyingi katika kufikia huduma za afya-kuna 
mlolongo wa foleni ili  kupata huduma katika zahanati au vituo vya afya kutokana 
na upungufu wa  watumishi wa afya. Pia kuna upungufu wa bidhaa  muhimu 
za afya na vifaa tiba. Idadi kubwa ya Watanzania bado wanasafiri umbali 
mrefu kuweza kufikia  kituo cha afya kilicho karibu, na wengi wao ni maskini 
hawana uwezo wa kulipia gharama za michango ya ada za huduma ya afya. 
Ni nadra wananchi kushirikishwa katika maamuzi ya mambo yanayohusu afya, 
hivyo kuchangia ukosefu wa ufahamu kuhusu taratibu za uendeshaji wa Mfuko 
wa Afya ya Jamii (CHF), wale wanaofahamu na waliojiandikisha  kwenye CHF 
wanakatishwa tamaa wanapofika katika vituo vyaa afya na kuambiwa hakuna 
dawa, jambo linalowakatisha tamaa wengine kujiunga na mfuko huo. Sera ya 
msamaha kwa wanawake wajawazito, wazee na watoto chini ya miaka mitano 
haijafanikiwa kimsingi kwa sababu vituo vya afya havipewi rasilimali za kutosha, 
kwa hiyo haviwezi kutoa huduma ipasavyo kwa makundi haya yote. 

Ili kufikia lengo la afya bora kwa wote na kupunguza changamoto nyingi katika 
sekta ya afya, Serikali inahitaji kupanga na kutenga rasilimali za kutosha kwa 
ajili ya sekta ya afya,  kukidhi malengo yaliyowekwa na matokeo kusudiwa kama 
ilivyopangwa katika bajeti ya Mpango Mkakati wa Sekta ya Afya-IV (MMSA-IV 
2015 - 2020). Miongoni mwa mahitaji mengine; rasilimali fedha inahitajika kwa 
ajili ya: 

1. Kuboresha upatikanaji wa madawa muhimu katika vituo vyote vya afya vya 
Serikali; kwa kuboresha utawala na uwajibikaji katika mnyororo mzima wa 
ugavi wa bidhaa za afya, kuondoa  hali ya kuishiwa mara kwa mara  kwa  
madawa muhimu na  vifaa tiba na kuimarisha utendaji wa MSD.   

2. Kuboresha uwezo wa kiutendaji katika vituo vya afya kwa kupeleka 
madaraka ya fedha kwenye ngazi ya kituo cha afya kutoka katika ngazi ya 
sasa ya halmashauri, pamoja na kuimarisha uwajibikaji wa jamii.  

 Kupanga kwa Usawa Rasilimali Watu kwa Ajili ya Afya

Upungufu wa watumishi wa afya umeendelea kuathiri utoaji wa huduma bora ya 
afya nchini Tanzania. Kwa mujibu wa Mfumo wa Taarifa za Afya za Wizara ya Afya 
na Ustawi wa  Jamii  za Mwaka 2014, Sekta ya afya inayo upungufu wa karibu 
52% 1 wa wafanyakazi wa afya wanaohitajika  yaani watumishi 70,244 waliopo 

1  Wizara ya Afya haikuajiri mfanyakazi ye yote  wa afya  tangu mwaka wa fedha 2015/16 hadi leo. 
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na kuacha pengo la watumishi 75,210 kufikia idadi inayohitajika ya watumishi wa 
afya 145,454. Wakati vituo vya afya mijini vina idadi kubwa zaidi ya watumishi 
wa afya,  makali ya upungufu yanasikika zaidi vijijini ambako mazingira ya kikazi 
na ya  kuishi yana changamoto zaidi kwa watumishi na familia zao. Kuna hitaji 
la haraka kwa Serikali kuongeza bajeti ya watumishi wa afya kuweza kumudu 
ongezeko la watu linaloenda sambamba na ongezeko la hitaji la watumishi wa 
afya. Jambo la kwanza litakuwa kuhakikisha kuwa  Kurugenzi ya Rasilimali Watu  
ya  Wizara ya Afya (HRH) inapata fedha za kutosha kuweza kutekeleza kazi zake. 
Kwa kuangalia mwenendo wa bajeti  ya hivi karibuni, inaleta wasiwasi kuona 
kuwa kumekuwa na makato  katika bajeti kutoka Tsh. 25.9 Bilioni (2014/15) hadi  
TZS 22.6 Bilioni (2016/17). Pamoja na ukweli  kwamba  Rasilimali Watu kwa ajili 
ya Afya ni mojawapo kati ya vipengele vinne vya mpango wa Matokeo Makubwa 
sasa  na mojawapo ya eneo la  tokeo muhimu katika Mpango Mkakati wa Nne wa 
Sekta ya Afya, ongezeko la bajeti kwa ajili ya HRH  kutaongeza idadi ya watumishi 
wa afya wenye ujuzi  katika halmashauri  za wilaya zilizoko vijijini, kuwezesha 
usawa katika usambazaji wa HRH, kwa mfano mwaka 2015 Wilaya ya Urambo  
haikuwa na Daktari hata mmoja wakati Wilaya ya Kinondoni ilikuwa  na Madaktari 
75, Serikali inapaswa kuongeza rasilimali fedha kuajiri wafanyakazi wa afya ili 
kupunguza pengo  kutoka idadi ya sasa ya wafanyakazi wa afya 70,244 kufikia 
idadi inayotakiwa ya watumishi 145,454, na kuboresha mazingira ya kazi katika 
vituo vya afya vijijijni ili kuvutia watumishiwa afya kubaki katika Halmashauri za 
Wilaya zilizoko vijijini. 

Hitaji la Kutenga Rasilimali Fedha za Kutosha kwa ajili ya Madawa Muhimu 
na Vifaa Tiba 

Vituo vya afya vya Serikali vimekuwa vikipata upungufu wa madawa muhimu 
na vifaa tiba kwa miaka mingi, hasa kwa kutokana  na Serikali kuu kushindwa 
kutenga rasilimali fedha za kutosha (kulingana na mahitaji). Kwa mfano, mahitaji 
halisi ya madawa muhimu kwa mwaka wa fedha 2016/17 yanakadiriwa  kuwa 
zaidi ya Tsh. bilioni 577 wakati kiasi kilichotengwa ni Tsh. 251 bilioni ambayo 
inakidhi 43% ya mahitaji. Licha ya fedha kutotosheleza, Serikali pia imeshindwa  
kutoa kiasi chote kilichotengwa kama bajeti ya madawa muhimu na vifaa tiba 
kwa miaka 3 mfululizo na kushindwa kukidhi mahitaji halisi ya madawa muhimu 
kwa miaka 5 mfululizo kama inavyoonyeshwa katika Jedwali hapa chini; 

  
Mwenendo wa Bajeti kwa Madawa Muhimu na Vifaa Tiba 2011-2016

Mchango wa Bajeti kwa Mwaka wa 
Fedha 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Jumla ya Bajeti (bn) 123.4 80.5 64 70.5 29

Iliyotolewa  (bn) 98 80.5 50 20 21*

 Iliyotolewa kwa  (%) 79% 100% 78% 28% 72%

Hitaji Halisi (bn) 188 198 549 577 577+

Pengo: Iliyotolewa  dhidi ya  Hitaji Halisi -90 -117.5 -499 -557 -557+

Chanzo: WAMJJWW na WFM

Kwa hiyo, pamoja na bajeti ndogo, ucheleweshaji na utoaji wa fedha kwa sehemu 
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pia huchangia katika tatizo la kuishiwa bidhaa za afya nchini. Utengaji wa fedha 
zisizotosheleza kwa muda mrefu umefikia mahali ambapo Bohari Kuu ya Madawa 
(MSD) imebidi ikopeshe mtaji wake kwa Serikali  ili iweze kukidhi maridhiano 
yake ya kifedha. Matokeo yake  ni kwamba MSD hivi sasa inaidai Serikali ya 
Tanzania  kiasi cha Tsh.  140 Bilioni  na imefikia hali ngumu ambapo Serikali  
haiwezi kutimiza  majukumu yake hali inayochangia katika matatizo yasiyokwisha  
ya upungufu wa bidhaa za afya. 

Serikali Iongeze Bajeti ya Sekta ya Afya kama ilivyo katika Bajeti ya 
MMSA-IV 2015-2020

Serikali inapaswa iongeze utengaji wa fedha kama ilivyoelekezwa katika Mpango 
Mkakati wa  Nne wa Sekta ya Afya (MMSA-IV)  ili kutoa huduma bora ya afya 
kwa Watanzania wote. Katika mwaka wa fedha 2015/16 MMSA-IV ulikadiria bajeti 
ya TZS 4,013 bilioni kwa sekta ya afya, lakini Serikali ilitenga Tsh. 1,821 bilioni, 
ambazo ni pungufu kwa 55% ya makadirio ya gharama za sekta. Tatizo  liliendelea 
tena katika mwaka wa fedha 2016/17, Serikali ilitenga Tsh. 1,988 bilioni2 kwa 
ajili ya sekta ya afya, ambazo ni pungufu  kwa 52% ya makadirio ya bajeti  ya 
MMSA-IV ya TSh. 4,133 bilioni. Siyo hivyo tu bali Serikali pia ilishindwa kufikia 
malengo ya Abuja  kwa miaka mitano mfululizo tangu 2013/14,  malengo ambayo 
yalikubaliwa na nchi zote za Umoja wa Afrika  mwaka 2011 kutenga walau 15%  
ya bajeti yote ya taifa kwa mwaka ili kuboresha sekta kama inavyoonyeshwa 
katika jedwali  hapo chini, yote haya yamesababisha matatizo katika sekta ya 
afya nchini  na hasa upungufu wa madawa na vifaa tiba, chanjo kutopatikana kwa 
kiwango cha kutosha, idadi ya watumishi wa afya kutokutosheleza na miundo 
mbinu isiyofaa katika vituo vingi vya afya vya Serikali.   

Jedwali Chini Linaonyesha Mwenendo wa Bajeti ya Sekta ya Afya Dhidi 
ya Azimio la Abuja na Makadirio ya MMSA-IV 

Chanzo: WAMJJWW&WFM (MMSA-IV & Hotuba ya Bajeti / Vitabu) 

2  Vitabu vya bajeti na Hotuba  ya Wizara ya Fedha  na Mipango 2016/17



Ugatuzi wa Madaraka  ya Kifedha  toka Halmashauri hadi Vituo vya Afya 

Serikali  inahitaji kuboresha mifumo ya afya kuwezesha utekelezaji wa ugatuzi wa 
madaraka ya kifedha toka Halmashauri hadi vituo vya afya  kama ilivyoainishwa 
katika MMSA-IV, kwa lengo la kuongeza uwajibikaji wa jamii katika ngazi ya kituo 
na ya jamii na kuwezesha vituo vya afya kusimamia mapato  na matumizi yao 
wenyewe, Ili kufanikisha hayo yafuatayo yanahitaji kufanyika: 

1. Imarisha ushiriki wa wananchi katika  upangaji na uandaaji wa bajeti kwa 
mahitaji ya afya zao. 

2. Uimarishaji wa timu za usimamizi za vituo vya afya ziweze kutekeleza wajibu 
wao katika ngazi zote.

3.  Vituo vyote vya afya sharti vizingatie miongozo na sera zinazohusu ukusanyaji 
na matumizi  ya mapato katika vituo vya afya, jambo ambalo litaongeza ufanisi, 
uwazi na uwajibikaji katika utoaji wa huduma za afya.

4. Vituo vyote vya afya lazima vitumie vifaa vya ki-elektroniki kukusanya mapato, 
ambavyo  vitaongeza mapato na kupunguza ubadhirifu wa fedha zilizokusanywa 
katika vituo vya afya.   

5. Kuhakikisha vituo vyote  vya afya vina akaunti za benki  kwa ajili ya kuweka 
fedha zilizokusanywa kwenye vituo, kupokea fedha za Mfuko wa Taifa wa  Bima 
ya Afya (NHIF), Fidia na Mfuko wa Afya ya Jamii (CHF), ruzuku zinazoambatana, 
Serikali inapaswa  itoe mwongozo kwa NHIF ipeleke fedha zote za fidia  kwenye 
akaunti za vituo vya afya badala ya akaunti ya Mganga Mkuu wa Wilaya (MMW) 
ambayo  husababisha  urasimu na ucheleweshaji usio wa lazima. 

Dondoo Muhimu za Kisera

· Serikali inahitaji kutenga rasilimali fedha za kutosha kwa ajili ya sekta ya afya 
kama ilivyoainishwa katika bajeti ya MMSA-IV 2015 – 2020. 

· Kuna hitaji la kugatua madaraka ya usimamizi wa fedha kutoka kwenye 
halmashauri hadi katika vituo vya afya na sambamba na hili ni hitaji la 
kuimarisha uwajibikaji wa jamii  katika ngazi ya vituo vya afya.
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