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1. UTANGULIZI 

 

Hili ni toleo lingine la Bajeti Toleo la Wananchi ambalo linaelezea Bajeti ya Serikali kwa 

mwaka wa fedha 2015/16 kwa lugha rahisi inayoeleweka kwa wananchi. Bajeti ya 

Serikali ina maana ya makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka (ikiwa ni 

pamoja na fedha za ruzuku zinazopelekwa kwenye Mamlaka ya Serikali za Mitaa) 

ambayo huwasilishwa Bungeni ili kujadiliwa na kuidhinishwa katika mwaka wa fedha 

husika. Bajeti ya Serikali inakusudia kutekeleza sera na mipango ambayo Serikali 

imejiwekea ili kufikia malengo mapana ya kiuchumi. Bajeti haina maana ya takwimu tu, 

bali inatafsiri vipaumbele vya Serikali katika kutoa huduma bora kwa wananchi. 

 

 

2. KUOANISHA BAJETI PAMOJA NA VIPAUMBELE VYA BAJETI YA 

2015/16 

Ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya 2025 Bajeti ya mwaka wa fedha 2015/16 

imezingatia maudhui yaliyopo kwenye:- 

 Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano wa kwanza; 

 Mpango wa Pili wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umasikini (MKUKUTA II); 

 Mipango ya Milenia; 
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Katika kutekeleza vipaumbele vilivyomo kwenye bajeti ya 2015/206, pamoja na mambo 

mengine, Serikali imejielekeza kufanya yafuatayo:- 

 Kukamilisha 
1
MIRADI YA KIMKAKATI iliyoibuliwa kwenye Mpango wa Kwanza wa 

Maendeleo wa Miaka Mitano; 

 Kutoa huduma ya umeme na maji vijijini; 

 Kuwekeza katika rasilimali watu; 

 Kugharamia Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015. 

 

3. MWELEKEO WA UCHUMI MKUBWA NA MALENGO YA SERIKALI 

Bajeti ya mwaka 2015/16 inakusudia kutekeleza malengo mapana ya kiuchumi 

yafuatayo:- 

 Kuongeza ukuaji wa Pato la Taifa 
2
(GDP) kufikia asilimia 7.2 kwa mwaka  2015; 

 Kudhibiti mfuko wa bei na kuhakikisha unabaki katika tarakimu moja; 

 Kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kufikia lengo la  asilimia 14.8 ya Pato la 

Taifa; 

 Kuwa na nakisi ya bajeti/upungufu wa bajeti (baada ya kuongeza misaada) isiyozidi 

asilimia 4.2 ya Pato la taifa kwa mwaka wa fedha 2015/16;  

 Kudhibiti ongezeko la ujazi wa fedha kwa tafsiri pana (M3) katika wigo wa asilimia 

16 ifikapo Juni, 2016; 

 Kuwa na akiba ya fedha za kigeni zinazotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma nje 

ya nchi kwa kipindi kisichopungua miezi minne (4) ifikapo mwezi wa Juni 2016; 

 Kuimarisha na kukidumisha kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni na 

kuhakikisha kuwa kinapangwa na soko. 

 

Ili kufikia malengo makubwa ya kiuchumi ya hapo juu itategemea kuwepo kwa mambo 

ya msingi yafuatayo:-  

 Kuendelea kuwepo kwa amani, usalama, utulivu na utii wa sheria ndani ya nchi na 

nchi za jirani; 

 Kuwepo kwa uchumi uliotengemaa ndani na nje ya nchi; 

 Kuwepo kwa hali nzuri ya hewa nchini na nchi jirani kutakakowezesha uzalishalishaji 

wa mazao ya chakula na biashara. 

                                                           
1
 MIRADI YA KIMKAKATI INAYOTEGEMEWA KUKAMILISHWA ni pamoja na: Upanuzi wa mtambo wa 

maji wa Ruvu juu na Ruvu chini; Ujenzi wa mtambo wa kufua Umeme - Kinyerezi II; Ujenzi wa Maghala 

yenye uwezo wa kuhifadhi tani 5,000 Wilaya ya Mbozi na tani 10,000 Songea Mjini; Kuweka Mfumo wa 

Pamoja wa Usimamizi wa Taarifa za Ardhi; Kuimarisha na kuboresha vitendea kazi na huduma katika reli 

ya kati; Upanuzi wa uwanja wa Ndege wa Julius Nyerere; Awamu ya tatu ya ujenzi wa Mkongo wa Taifa 

wa Mawasiliano. 

2
 Pato la Taifa (GDP) ni kipimo cha jumla ya pato la utajiri ambao unapatikana nchini kwa mwaka. Kwa 

maneno mengine, ni thamani ya bidhaa zote na huduma ambazo zinapatikana ndani ya nchi kwa mwaka. 
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4. HATUA MUHIMU  NA SERA ZA KUIWEZESHA BAJETI YA MWAKA 

2015/2016 

4.1   Sera za Mapato 

Katika mwaka 2015/2016, Serikali itatekeleza hatua zifuatazo za sera za mapato na 

zakiutawala ili kuongeza mapato ya ndani: - 

 Kuwa na mikataba ya utendaji na Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) pamoja na 

Mamlaka za Serikali za Mitaa ili kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa njia inayofaa 

na yenye ufanisi. 

 Utekelezaji wa utaratibu wa ukusanyaji mapato kwa mifumo ya kielektroniki ikiwa ni 

pamoja na kutumia mashine za  EFDs  katika shughuli za biashara zote ili kuzuia 

ukwepaji wa kodi ; 

 Kuanzisha matumizi ya mfumo wa pamoja wa forodha Tanzania yaani (TANCIS) 

pamoja na mfumo mmoja wa ukadiriaji wa thamani za bidhaa yaani (CPBVS);  

 Kupunguza misamaha ya kodi inayotolewa kwa ridhaa ya waziri wa fedha; 

 Kuongeza kasi ya ukadiriaji wa thamani ya majengo katika maeneo ya mijini; 
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 Kupitia upya mfumo wa kutumia mawakala katika ukusanyaji wa mapato katika 

Mamlaka ya Serikali za Mitaa; 

 Kufuatilia kwa karibu mashirika ya umma na wakala wa Serikali ili waweze kulipa 

Serikalini gawio na ziada wanayozalisha; 

 Kufanya maboresho ya  Kodi , Ada , Tozo na hatua nyingine za mapato kwa  kupitia 

marekebisho ya sheria zifuatazo:- 

i. Sheria ya Kodi ya Mapato, SURA 332, kwa lengo la; Kuondoa misamaha ya 

kodi ya mapato kwenye miradi ya Serikali ambayo inatekelezwa kupitia 

mikataba iliyosainiwa kati ya Serikali na taasisi mbalimbali; na Kupunguza 

kiwango cha kutozwa kodi kwenye mapato ya wafanyabiashara wadogo kwa 

asilimia 25 ili kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari. 

ii. Sheria ya Ushuru wa Mauzo Nje, SURA 196, kwa lengo la; Kuongeza kiwango 

cha kodi ya mauzo ya nje ya ngozi ghafi; na Kuanzisha kodi ya mauzo nje ya 

asilimia 10 ya thamani ya ngozi zilizosindikwa zinazopelekwa nje (FOB). 

iii. Sheria ya Uwekezaji Tanzania, SURA 38, Ili; Kufuta msamaha wa kodi 

unaotolewa kupitia (TIC) kwenye matela ya kusafirisha mizigo; na Kuanzisha 

vigezo katika uwekezaji mahsusi wa kimkakati (Specific strategic investment).  

iv. Sheria ya Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya Mwaka 2004, kwa lengo 

la; Kuendelea kutoza ushuru wa forodha kwenye ngano kwa kipindi cha 

mwaka mmoja; Kuongeza ushuru wa vifungashio vya plastiki vya kuwekea 

dawa ya meno; Kuendelea kutoza ushuru wa forodha wa asilimia 25 kwenye 

bidhaa za vyuma kama vile nondo n.k. zinazotumika katika ujenzi; Kuongeza 

ushuru wa forodha kwenye sukari; Kuongeza ushuru wa forodha kwenye 

mchele; na Kuanzisha Tozo ya Kuendeleza Reli (Railway Development Levy) 

itakayotozwa kwa kiwango cha asilimia 1.5 ya thamani ya bidhaa, ambayo 

imejumuisha bei ya bidhaa, bima na gharama za usafiri hadi bandarini (cif).  

v. Sheria ya Michezo ya Kubahatisha, SURA 41, Ili kuanzisha; Kodi ya michezo ya 

kubahatisha katika zawadi za ushindi kwa kiwango cha asilimia 18 ya zawadi 

inayotolewa kwa mshindi; Ada ya Leseni Kuu (Principal License) ya dola za 

Marekani 30,000 kwa uendeshaji wa bahati nasibu ya kubashiri matokeo ya 

michezo (sports betting); Ada ya Leseni Kuu ya dola za Marekani 10,000 kwa 

uendeshaji wa michezo ya Mashine za Kamari (Slot Machines).  

vi. Sheria ya Mafuta ya Petroli, SURA 392, Ili kuongeza tozo ya mafuta kwenye; 

Dizeli kutoka shilingi 50 kwa lita hadi shilingi 100 kwa lita, Petroli kutoka 

shilingi 50 kwa lita hadi shilingi 100 kwa lita, Mafuta ya taa kutoka shilingi 50 

kwa lita hadi shilingi 150 kwa lita. Ongezeko hili la mapato litaelekezwa 

kwenye Mfuko wa Nishati Vijijini kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za 

usambazaji wa umeme vijijini. 

vii. Sheria ya Ushuru wa Mafuta na Barabara, SURA 220, Ili kuongeza ushuru wa 

mafuta kwenye ; Dizeli kutoka shilingi 263 kwa lita hadi shilingi 313 kwa lita, 

Petroli kutoka shilingi 263 kwa lita hadi shilingi 313 kwa lita. 
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4.2 Mwelekeo  wa Matumizi na Udhibiti 

Mwelekeo na  sera za matumizi zitakazotekelezwa na Serikali katika mwaka 2015/16, ni 

pamoja na:- 

 Ukamilishaji wa miradi inayoendelea chini ya Mpango wa Maendeleo wa Miaka 

Mitano (awamu ya kwanza) ; 

 Ugharimiaji wa Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015; 

 Kuimarisha usimamizi wa fedha kwa kutumia mfumo wa Usimamizi wa Malipo wa 

Serikali katika kutekeleza majukumu ya  Serikali; 

 Kulipa malimbikizo yote ya madeni ya makandarasi, wagavi, watoa huduma na 

wafanyakazi;  

 Kutumia mfumo wa pamoja wa ununuzi katika kupata magari ya Serikali (bulk 

procurement system). 
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5. FEDHA INATOKA WAPI NA NI KIASI GANI 

 

Serikali inatarajia kukusanya shilingi bilioni 22,495.5 kutoka kwenye vyanzo vifuatavyo:- 

 Shilingi bilioni  12,363.0  zitatokana na mapato ya kodi (yakijumuisha kodi ya 

ongezeko la tahamani (VAT), ushuru wa forodha, ushuru wa bidhaa na ushuru wa 

mauzo ya nje);  

 Shilingi bilioni 1.634.5 zitatokana na mapato yasiyo ya kodi (yakijumuisha faini, ada, 

ushuru, uuzaji wa nyaraka za zabuni na mapato ya Halmashauri); 

 Shilingi bilioni 2.322.5 zitatokana na misaada pamoja na mikopo yenye masharti 

yasiyo ya kibiashara;   

 Shilingi bilioni 6.175.5 zitatokana na mikopo ya ndani na nje ya nchi. 

 

Vyanzo vya Mapato 2015/16 

 

 

 

 

6. JINSI GANI SERIKALI IMEPANGA KUTUMIA MAPATO 

YATAKAYOKUSANYWA 

Jumla ya matumizi yaliyokadiriwa kwa mwaka wa fedha wa 2015/16 ni shilingi bilioni 

22,495.5. Kiasi hiki kimegawanywa katika maeneo makuu yafuatayo ya matumizi:  

i. Shilingi bilioni 16,574.4 zimetengwa kwa ajili ya kugharamia uendeshaji wa 

Serikali, ambapo kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 6.466.5 ni kwa ajili ya kulipia 

mishahara na stahili nyingine za watumishi wa Serikali, shilingi bilioni 3,711.3 kwa 

ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 6,396.6 kwa ajili Mfuko Mkuu wa 

Serikali na kugharimia deni la taifa. 
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ii. Shilingi bilioni  5.919.1 zimetengwa kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya 

maendeleo  katika Wizara, Idara Zinazojitegemea na Wakala, Mikoa na Serikali za 

Mitaa . 

 

Matumizi ya Serikali katika maeneo makuu 

 

 

 

Katika  fedha zilizotengwa kwenye maeneo makuu ya matumizi, shilingi bilioni 4,692.5 

ni fedha zitakazohamishwa kutoka Serikali kuu kwenda Serikali za Mitaa, ambapo kati ya 

hizo shilingi bilioni 4,004.0 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 688.5 

ni kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. 

Ufuatao ni mgawanyo wa fedha zitakazopelekwa kwenye Serikali za Mitaa kisekta:- 

 Kilimo ni shilingi bilioni 122.74; 

 Afya ni shilingi bilioni 566.84; 

 Barabara ni shilingi bilioni 34.12; 

 Maji ni shilingi bilioni 34.31; 

 Elimu ni shilingi bilioni 2,663.75; 

 Utawala ni shilingi bilioni 582.33;  

 Matumizi ya Maendeleo ni shilingi bilioni 668.45. 
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Ki l imo

Afya Barabara

Maji

El imu

Utawala

Miradi ya  

Maendeleo

Fedha Zitakazohamishwa kwenda Serikali za Mitaa 

2015/16

Kilimo Afya Barabara Maji Elimu Utawala Miradi ya Maendeleo

 

Fedha zilizotengwa katika makundi makuu ya matumizi zimepangwa kwenye sekta 

mbalimbali za kipaumbele nchi nzima  kwa ajili ya utekelezaji wa miradi muhimu na 

kugharimia uendeshaji kama ifuatavyo; 

   

 Sekta ya Elimu 

Katika mwaka 2015/16, sekta ya elimu imetengewa shilingi bilioni 3,870.2. Utekelezaji 

wa shughuli katika sekta hii utalenga : Kuboresha ubora wa elimu na kujenga ujuzi husika 

katika ngazi zote za elimu; Kuimarisha ubora wa taasisi, ufuatiliaji na tathmini ili kuwa na 

uwezo wa kutoa na kuhakikisha elimu bora katika ngazi zote; na Kuongeza upatikanaji  

pamoja na kuboresha usawa katika uandikishaji katika ngazi zote za elimu. 

Dondoo za matumizi katika Sekta: 

 Shilingi bilioni 2,663.7 zimetengwa kwa ajili elimu ya msingi na sekondari kwanye 

Serikali za Mitaa; 

 Shilingi bilioni 715.9 zimetengwa kwa ajili ya elimu ya juu, ambapo kati ya hizo, 

shilingi bilioni 348.3 ni kwa ajili ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ; 

 Shilingi bilioni 41.2 zimetengwa kwa ajili ya vyuo vya Ualimu na mafunzo ya ualimu ; 

 Shilingi bilioni 80.02 zimetengwa kwa ajili ya mafunzo ya ufundi stadi ; 

 Shilingi bilioni 10.4 zimetengwa kwa ajili ya mafunzo ya ufundi maendeleo ya jamii; 

 Shilingi bilioni 52.8 zimetengwa chini ya VETA kwa ajili ya kuimarisha na kuendeleza 

mafunzo ya ufundi ; 

 Shilingi bilioni 54.6 zimetengwa kwa ajili ya gharama mitihani ya elimu za msingi na 

sekondari ;  

 Shilingi bilioni 52 zimetengwa kwa ajili ya chakula kwa shule zenye mahitaji maalum ;  
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 Shilingi bilioni 53.7 zimetengwa kwa ajili ya fedha ya ruzuku ya uendeshaji wa shule 

za msingi na sekondari ; 

 Shilingi bilioni 17.4 ni kwa ajili ya kuimarisha na kujenga uwezo wa walimu wa 

msingi na sekondari ili kutoa elimu bora ; 

 Shilingi bilioni 17.4 ni kwa ajili ya kuimarisha na kujenga uwezo kwa walimu wa 

msingi na sekondari ili kutoa elimu bora ;  

 Shilingi bilioni 32.4 zimetengwa kwa ajili ya kuratibu utekelezaji wa mpango wa BRN 

kwa elimu ya msingi na sekondari. 

 

 

 

 Sekta ya Afya 

Katika mwaka 2015/2016 , kiasi cha shilingi bilioni 1,821.1 kimetenga kwa ajili ya sekta ya 

afya ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya zenye ufanisi na zenye kufaa nchini 

kote.  

 

 Dondoo za Matumizi katika Sekta 

 Shilingi bilioni 566.84 zimetengwa kwa ajili ya huduma ya afya ya msingi katika ngazi 

ya Zahanati, Vituo vya afya na Hospital za Wilaya; 

 Shilingi bilioni 199.8 ni mchango wa Serikali (mwajiri) kwenye Mfuko wa Taifa wa 

Bima ya Afya; 
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 Shilingi bilioni 235.43 zimetengwa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya Virusi vya 

UKIMWI (VVU), kuongeza upatikanaji wa huduma kwa watu wanaoishi na UKIMWI 

na kuwafikia watu walio katika hatari ya maambukizi ya VVU nchini; 

 Shilingi bilioni 31.10 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi na usambazaji  wa madawa na 

vifaa tiba nchini kote; 

 Shilingi bilioni 26.32 zimetengwa kwa ajili ya huduma katika Taasisi ya Mifupa ya 

Muhimbili (MOI); 

 Shilingi bilioni 24.94 zimetengwa kwenye mpango wa kupambana na Kifua Kikuu na 

Ukoma; 

 Shilingi bilioni 70.79 zimetegwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu na utoaji wa 

huduma za rufaa katika Hospital ya Taifa Muhimbili; 

 Shilingi bilioni 2.93 zimetengwa kwa ajili ya magonjwa ya kuambukiza katika 

hospitali ya Kibong’oto na magonjwa ya akili katika  hospitali ya Milembe; 

 Shilingi bilioni 22.52 ni kwa ajili ya Taasisi ya Saratani ya Ocean Road; 

 Shilingi bilioni 13.58 zimetengwa kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa Zahanati, Vituo 

vya Afya, Hospital za Wilaya na Mkoa; 

 Shilingi bilioni 8.86 zimetengwa  kwa ajili huduma za ustawi wa jamii;  

 Shilingi bilioni 5.49 zimeelekezwa kwenye huduma za uzazi ili kupunguza vifo vya 

mama wazazi na watoto wachanga. 

 

 Sekta ya Maji 

Sekta ya Maji imetengewa bajeti ya shilingi bilioni 573.5 Serikali kwa mwaka 2015/16. 

Dondoo za Matumizi katika Sekta. 

 Shilingi bilioni 137.4 zilitengwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya usambazaji maji 

vijijini; 

 Shilingi bilioni 42.2 kwa ajili ya uchimbaji wa visima virefu na ujenzi wa mabwawa; 

 Shilingi bilioni 30.2 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa Same-

Mwanga-Korogwe; 

 Shilingi bilioni 17.8 ni kwa ajili ya upanuzi na ukarabati wa miundombinu ya 

usambazaji maji maeneo ya vijijini; 

 Shilingi bilioni 40.0  zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya usambazaji 

maji na usafi katika Jiji la Dar es Salaam; 

 Shilingi bilioni 17.0 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la maji la Kidunda; 

 Shilingi bilioni 82.2 ni kwa ajili ya upanuzi na ukarabati wa miundombinu ya 

usambazaji maji maeneo ya mijini; 

 Shilingi bilioni 34.8 zimetengwa kwa ajili ya uendelezaji na usimamizi wa rasilimali 

maji; 

 Shilingi bilioni 11.7  ni kwa ajili ya ufuatiliaji na uratibu wa programu na miradi ya 

maji;  

 Shilingi bilioni 12.5 zimetengwa kwa ajili kujenga uwezo na kuimarisha taasisi. 
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 Sekta ya Kilimo 

Bajeti ya sekta ya kilimo kwa mwaka 2015/16 ni shilingi bilioni 1,001.4. Pamoja na 

mambo mengine, bajeti imelenga katika kufanikisha uwekezaji katika kilimo, utekelezaji 

wa skimu za umwagiliaji , ujenzi wa maghala na masoko na pia uimarishaji wa utafiti. 

Dondoo za Matumizi katika Sekta 

 Shilingi bilioni 7.1  zimetengwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya 

umwagiliaji;  

 Shilingi bilioni  7.1 zimetengwa kwa ajili ya taasisi za kilimo zinazojihusisha na 

utafiti wa kilimo;   

 Shilingi 7.2 billion zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa maghala na masoko maeneo 

mbalimbali nchini; 

 Shilingi bilioni 2.1  zimetengwa kwa ajili ya ukaguzi wa vyama vya ushirika nchini; 

 Shilingi bilioni  96.1  zitatumika kwa ajili ya ununuzi wa pembejeo na madawa ya 

kilimo;  

 Shilingi bilioni 5.1  zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa skimu 78 za umwagiliaji;  

 Shilingi bilioni 7.9 zitatumika kwenye uwekezaji wa mashamba makubwa ya 

kilimo katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Rukwa, Katavi na Tabora;  

 Shilingi bilioni 2.2 zimetengwa kwa ajili ya kuimarisha Mfuko wa Kuchochea 

Mradi wa SAGCOT, kwa madhumuni ya kuwaongezea uwezo wakulima wadogo 

wanye kujihusisha na shughuli za kilimo ; 

 Shilingi bilioni 53.8 zimetengwa kwa Wakala wa Hifadhi ya Chakula nchini ili 

kununua, kuhifadhi na kusambaza nafaka maeneo yenye upungufu wa chakula. 
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 Sekta ya Usafirishaji 

Katika mwaka 2015/16, jumla ya Shilingi bilioni 2,428.8 zimetegwa kwa ajili ya sekta ya 

usafirishaji. Sekta ya usafirishaji inajumuisha barabara, madaraja, reli, usafiri wa anga, 

usafiri wa majini pamoja na vivuko.  

Dondoo za matumizi ya fedha katika sekta: 

 Shilingi bilioni 270.75 zimetengwa kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa barabara 

nchini  kwa kiwango cha lami na changarawe; 

 Shilingi bilioni 4.70 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa maegesho ya vivuko, ununuzi 

wa vivuko vipya vitakavyotoa huduma kati ya Magogoni na Kigamboni, Kigongo na 

Busisi, ununuzi wa mashine za kielektroniki za ukatishaji tiketi katika vituo vya 

Kisorya na vivuko vya Pangani; na ukarabati wa vivuko vya MV Mwanza, MV 

Magogoni, MV Geita, MV Kome I, MV Nyerere and MV Pangani II; 

 Shilingi bilioni 866.63 zimetengwa kwenye matumizi ya Mfuko wa Barabara kwa ajili 

ya ujenzi, matengenezo, na usimamizi wa miradi mbalimbali ya barabara 

inayotekelezwa na TANROADS pamoja na Mamlaka za Serikali za Mitaa; 

 Shilingi bilioni 2.64 zitatumika kukamilisha ujenzi wa daraja la Kigamboni na 

ukarabati wa daraja la Ruvu na  madaraja ya umoja; 

 Shilingi bilioni 81.58 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miradi 

mbalimbali  ya ujenzi wa viwanja vya ndege vya Kigoma, Tabora, Mwanza, Mafia,  

Songwe, Bukoba, Sumbawanga, Shinyanga, kiwanja cha Kimataifa cha Kilimanjaro na 

upanuzi wa kiwanja  cha kimataifa cha  Julius Nyerere (Terminal III); 

 Shilingi bilioni 34.60 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kati zenye uzani wa 

ratili 80 kwa yadi; 

  Shilingi bilioni 70.10 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi na ukarabati wa vifaa vya reli, 

ununuzi wa vichwa vya treni na mabehewa ya mizigo;  

 Shilingi bilioni 34.19 zimetengwa kwa ajili ya ukarabati wa reli nchini. 

 

 Sekta ya Viwanda 

Bajeti ya sekta ya viwanda kwa mwaka 2015/16 imelenga katika uendelezaji wa maeneo 

maalum ya kiuchumi, kukuza uwekezaji wa viwanda vinavyoongeza thamani ya mazao 

ya kilimo, kuboresha mazingira ya biashara, kurahisisha upatikanaji wa fedha kwa  

wajasiriamali wadogo na wa kati.  

Dondoo za matumizi katika sekta ya viwanda 

 Shilingi bilioni 22.3 zimetengwa kwa ajili ya kuendeleza mradi wa eneo maalum la 

kiuchumi Bagamoyo. 

 Shilingi bilioni 10 zimetengwa kwenye mradi wa makaa ya mawe Mchuchuma na 

mgodi wa chuma Liganga kwa ajili ya uthamini wa ardhi, kuhamisha watu, mafunzo 

na upembuzi yakinifu wa ujenzi wa kituo cha kufua umeme.     
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 Shilingi bilioni 3.8 zimetengwa ili kuwafidia watu waliopoteza ardhi yao; na kwa ajili 

ya kusafisha na kuandaa eneo kwa ajili ya kujenga kituo cha Tanzania China Logistics, 

Kurasini jijini Dar es Salaam.  

 Shilingi bilioni 1.8 zimetengwa kwa ajili ya kununua hisa 26 za Kampuni ya General 

Tyre East Africa (GTEA) ili kuifanya Serikali iweze kumiliki kiwanda kwa asilimia mia 

moja ya hisa. 

 Shilingi bilioni 3.8 zimetengwa kwa ajili ya programu ya Matokeo Makubwa Sasa 

(BRN) inayolenga kuongeza thamani ya bidhaa za kilimo kwa kuanzisha soko la 

mazao na bidhaa na kuimarisha mfumo wa stakabadhi ghalani. 

 Shilingi bilioni 1.7 zimetengwa kwa ajili ya kuendeleza eneo la Eneo Maalum la 

Kiuchumi (SEZ)- Kigoma na fidia kwa miradi ya Bunda na Manyoni; 

 Shilingi milioni 700 zimetengwa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha 

kudhibiti mazalia ya mbu katika eneo la viwanda la Tamco, Kibaha.  

 

 Nishati na Madini 

Mgawo wa bajeti kwenye sekta za nishati na madini kwa mwaka wa fedha 2015/16 ni 

shilingi bilioni 916.7.  

Dondoo za Matumizi katika Sekta 

 

 Shilingi bilioni 378.1 zimetengwa kwa ajili ya Wakala wa Umeme Vijijini na Mfuko 

wa Umeme Vijijini kwa ajili ya kusambaza umeme maeneo ya Vijijini na Makao 

Makuu ya Wilaya; 

 Shilingi bilioni 26.6 zimetengwa kwa ajili ya kujenga uwezo TANESCO katika nyanja 

ya mipango na uendeshaji wa mfumo wa kusafirisha umeme; 

 Shilingi bilioni 1.6 zimetengwa kwa ajili ya ukarabati wa mitambo ya kufua umeme 

kwa kutumia nguvu za maji; 

 Shilingi bilioni 15.6 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa 

msongo wa KV 220 kutoka Makambako hadi Songea;  

 Shilingi bilioni 4.6 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa mwendelezo  ya njia ya 

kusafirisha umeme wa msongo wa KV 400 katika eneo la Kaskazini – Magharibi 

(Geita – Nyakanazi);  

 Shilingi bilioni 1.7 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa 

msongo wa KV 400 katika eneo la Kaskazini – Mashariki (DSM- Tanga – Arusha)  

yenye urefu wa kilometa 682; 

 Shilingi bilioni 2.0 zimetengwa kwa ajili ya mradi wa umeme wa msongo wa Kv 400 

kutoka Iringa hadi Shinyanga; 

 Shilingi bilioni 1.5 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa 

msongo wa KV 400 kutoka Singida – Arusha  - Namanga;  

 Shilingi bilioni 9.1 zimetengwa kwa ajili ya miradi ya jotoardhi (Geothermal) na 

mafuta yanayotokana na mimea (Biofuel); 

 Shilingi bilioni 3.0 zimetengwa kwa ajili ya kukamilisha mradi wa ujenzi wa bomba la 

gesi asilia kutoka Mtwara hadi Dar Es Salaam; 
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 Shilingi bilioni 35 zimetengwa kwa ajili ya kukamilisha mradi wa kufua umeme kwa 

kutumia gesi asilia wa Kinyerezi I (185MW) na Kinyerezi II wa (240MW); 

 Shilingi bilioni 2.5 zimetengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya Gesi ya Asilia 

Kimiminika (LNG) na eneo la viwanda;  

 Shilingi bilioni 4.96 zimetengwa kwa ajili ya kuendeleza Sekta ndogo ya Mafuta ili 

kuharakisha utafutaji wa mafuta na mazao ya mafuta nchini; 

 Shilingi bilioni 4.0 zimetengwa kwa ajili ya umaliziaji wa ujenzi wa ofisi za madini za  

Mikoa ya Dodoma, Mpanda and Mtwara pamoja na uwekaji wa vifaa na samani 

kwenye ofisi za madini za Kanda;  

 Shilingi bilioni 2.0 zimetengwa kwa ajili ya kuwezesha ujenzi wa Mgodi wa Makaa ya 

Mawe – Kiwira pamoja na ujenzi wa mtambo wa kuzalisha umeme wa MW 200; 

 Shilingi bilioni 1.1 zimetengwa kwa ajili ya shughuli zinazohusiana na mpango wa 

uwazi katika sekta ya uchimbaji wa madini (TEITI); 

 Shilingi bilioni 1.0 zimetengwa kwa ajili ya uboreshaji wa Chuo cha Madini - 

Dodoma;  

 Shilingi bilioni 3.3 kimetengwa kwa ajili kuongeza uwezo wa Sekta katika usimamizi 

endelevu wa rasilimali za Madini. 
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 Kuongeza Ajira 

Serikali itaendelea kuongeza fursa za ajira kwa kuandaa mazingira wezeshi kwa wadau 

wote kushiriki kikamilifu katika kutoa ajira na kuendeleza rasilimali watu. Ili kufanikisha 

lengo hili, fedha zimetengwa katika bajeti ya mwaka 2015/16 kama ifuatavyo; 

 Shilingi bilioni 233.4 zimetengwa ili kugharamia ajira mpya za watumishi 71,408 

katika Sekta ya Umma; 

 Shilingi bilioni 18.5 zimetengwa kwenye Wizara ya Kazi na Ajira ambapo shilingi 

bilioni 15 ni kwa ajili ya Programu ya Taifa ya Kukuza Ujuzi na shilingi bilioni 3.5 kwa 

ajili ya Programu ya Kukuza Ajira. Programu mahsusi zimejumuisha; 

 Shilingi bilioni 2.0 kuwezesha vijana 3,000 kupatiwa mitaji, vifaa na nyenzo za 

kufanyia kazi katika miradi 1,000 nchini kote. 

 Shilingi bilioni 4.1 kuwezesha programu ya vijana wahitimu kupata uzoefu kazini 

kupitia mafunzo ya kikazi na vitendo. Takriban vijana 4,200 watanufaika na 

programu hii. 

 Shilingi bilioni 2.5 zimetengwa kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na 

Watoto kwa ajili ya miradi ya kuwawezesha wanawake kiuchumi;  

 Shilingi bilioni 1 zimetengwa kwenye Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na 

Michezo kwa ajili ya Mfuko wa Maendelo ya Vijana. 

 

 

 Demokrasia na Utawala Bora 

Jumla ya shilingi bilioni 393.49 zimetengwa kwenye bajeti ya mwaka 2015/16 ili 

kushughulikia masuala ya demokrasia na utawala bora. Hii ni pamoja na kazi za 

mahakama, kazi za tume ya haki za binadamu, urekebishaji wa sharia na Uchaguzi Mkuu 

wa 2015:  

Dondoo za Matumizi  

 Shilingi bilioni 150.24 zimetengwa kwa ajili ya mfuko wa mahakama. 

 Shilingi bilioni 191.5 zimetengwa kwa ajili ya kazi za Tume ya Uchaguzi.  

 Shilingi bilioni 5.06 zimetengwa kwa ajili ya kazi za Tume ya Haki za Binadamu na 

Utawala Bora. 

 Shilingi bilioni 12.41 zimetengwa kwa ajili ya wizara ya Katiba na Sheria. 

 Shilingi bilioni 19.69 zimetengwa kwa ajili ya Msajili wa Vyama vya Siasa. 

 

 

 Matumizi Mengine ya Kijamii 

Serikali imeendelea kutoa mkazo mkubwa katika masuala ya huduma za jamii ikiwa ni 

pamoja na upatikanaji wa nyumba za bei nafuu, ulinzi na huduma kwa wazee na 

watoto, uwezeshaji wa vijana na wanawake. Katika mwaka 2015/16 Serikali itatekeleza 

yafuatayo;  
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 Kupitia Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) itaendelea na ujenzi wa nyumba za 

madaraja mbalimbali zenye gharma nafuu, wastani na juu ambapo nyumba 2175 

zitakuwa za gharama nafuu na nyumba 5,453 zitauzwa bei ya juu na kati; 

 

 Shilingi bilioni 2 zimetengwa kwa ajili ya kuiwezesha Benki ya Wanawake Tanzania ili 

iendelee kutoa huduma za mikopo hasa kwa akina mama ambao ndio wanufaika 

wakubwa wa benki hii; 

 Shilingi milioni 240 zimetengwa kwa ajili ya uelimishaji jamii juu ya mambo ya jinsia 

na ulinzi wa mtoto dhidi ya ndoa za utotoni na mimba za mapema; 

 Shilingi bilioni 1.93 zimetengwa kwa ajili ya na utoaji wa  huduma za msingi 

zikiwemo chakula, malazi, mavazi, matibabu na ushauri nasaha kwa wazee na watu 

wenye ulemavu wasiojiweza wanaotunzwa na kulelewa katika vituo vya Serikali; 

 Kiwango cha chini cha pensheni ya wastaafu wa Serikali kimeongezwa kutoka shilingi 

50,000 hadi shilingi 80,000 ikiwa ni ongezeko la asilimia 70; 

 Shilingi bilioni 7.46 zimetengwa kwa ajili ya ulinzi wa mazingira ili kuhakikisha 

matumizi endelevu ya maliasili. 
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Barabara na Uchukuzi

Afya
Maji

Kilimo
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Viwanda
Nishati na Madini
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Demokrasia na 
Utawala Bora

Matumizi Mengineyo

Barabara na Uchukuzi Afya Maji

Kilimo Elimu Viwanda

Nishati na Madini Matumizi Mengine ya Kijamii Demokrasia na Utawala Bora

Matumizi Mengineyo

Mgawo wa Bajeti kwa Sekta
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NYARAKA  REJEA ZA BAJETI 

 

Ifuatayo ni orodha ya nyaraka zinazochapishwa na Serikali na kutumika kama chanzo 

cha taarifa za kuandaa bajeti: 

 Dira ya Maendeleo ya Tanzania, 2025 pamoja na Mpango wa Maendeleo wa Miaka 

Mitano ambayo imelenga ifikapo mwaka 2025 Watanzania watakuwa wameelimika 

vema na watakuwa wnaweza kujimudu wenyewe kiuchumi. 

 Malengo ya Maendeleo ya Milenia, 2015: Mkazo ni kushughulikia njaa, elimu, usawa 

wa jinsi, afya ya mtoto na mama, kupambana na UKIMWI, mazingira endelevu, na 

kujenga ushirikiano wa kimataifa. 

 Ilani ya Uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi 2010 – 2015  

 Mfumo wa Sera za Uchumi Jumla: Unatoa taarifa juu ya sera za bajeti na maboresho. 

 Mkakati wa Taifa wa Madeni 

 Mkakati wa Pamoja wa Misaada Tanzania 

 Hotuba za Bajeti za Mawaziri  2015/16 

 Randama za Mipango ya Muda wa Kati na Mfumo wa Matumizi ya Muda wa Kati ya 

mwaka 2015/16 

 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2015 

 Sheria ya Matumizi ya mwaka 2015 

 Hotuba ya Hali ya Uchumi ya mwaka  2015/16 

 Tathmini ya Bajeti ya Serikali 

 Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka 2015/16 (Juzuu Na. I –hadi IV) 

 

Ili kupata baadhi ya nyaraka hizi na matoleo ya nyuma ya vijitabu vya Bajeti Toleo la 

Mwananchi, uneweza kutembelea mitandao ya: 

 Wizara ya Fedha (www.mof.go.tz) 

 Ofisi ya Rais – Tume ya Mipango (www.mipango.go.tz) 

 Policy Forum (www.policyforum.or.tz) 

 

 

 

http://www.mof.go.tz/
http://www.mipango.go.tz/
http://www.policyforum.or.tz/
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…….………(Kwa maoni zaidi kata ukurasa huu)…………………. 

 

 

Je, una mawazo gani, maswali, hisia (unafikiria nini), au una maoni gani kuhusu bajeti 

hii? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je,  unahitaji taarifa ziadi ya hii iliyotolewa katika kijitabu hiki?  □NDIYO □HAPANA 

 

 

Kama  ndiyo Je, unahitaji taarifa ya aina gani? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je kuna kitu kingine zaidi ambacho ungehitaji sisi tukijue? 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je, kijitabu hiki kilikusaidia?   □ ndiyo  □ hapana  □ kiasi Fulani 

 

Je kijitabu hiki kilikuwa rahisi kusoma na kueleweka? □ ndiyo  □ hapana □ kiasi fulani 

 

 

Tuma au fikisha sehemu hii  

Wizara ya Fedha, 

Idara ya Bajeti ya Serikali 

S.L.P. 9111, 

DAR ES SALAAM 

Au tuma kwa njia ya barua pepe kwa: ps@mof.go.tz 

mailto:ps@mof.go.tz


BAJETI  YA SERIKALI YA MWAKA 2015/16 – TOLEO LA MWANANCHI  

 

20 

Je, Utafanya nini na Taarifa hii? 

 

Bajeti ya taifa ni taswira muhimu ya sura halisi ya kile ambacho Serikali inapanga kufanya kwa 

mwaka husika. Ukitaka kujua fedha yako ya kodi inakoenda, kama kuna mpango wa kuboresha 

elimu, afya, n.k katika eneo lako, unaweza kuangalia namna na jinsi ambavyo mgawanyo wa fedha 

unafanyika, hususan kwa ajili ya maendeleo. Kijitabu hiki kinajaribu kutoa muhtasari wa baadhi ya 

taarifa hizi kwa namna iliyo rahisi kadiri iwezekanavyo. Hata hivyo unaweza kupata taarifa zaidi 

kuhusu mchakato wa uandaaji wa bajeti kutoka katika vyanzo vifuatavyo: 

 

 Nyaraka zenye taarifa za bajeti ya Tanzania (angalia orodha ya nyaraka za rejea) na hasa, 

vitabu vinne vya bajeti ya taifa mbavyo vinapatikana katika Wizara ya Fedha (yaani Juzuu 

Na. I –hadi IV) . 

 Wizara ya Fedha S.L.P 9111, Dar es Salaam (tovuti http://www.mof.go.tz) 

 Ofisi za Halmashauri na/au Maofisa katika eneo lako kama Mwenyekiti Mtendaji wa Kijiji 

au 

 Policy Forum, S.L.P. 38486, Dar es Salaam. 

 

Kumbuka kwamba ni haki yako kujua bajeti hii na taarifa nyingine zinazohusiana na bajeti ya Taifa. 

Ongea na Viongozi wako kuhusu taarifa hizi na washirikishe watu wengine katika jamii unayoishi 

nayo. 

 

http://www.mof.go.tz/

