Dibaji
Serikali ya Mapinzudi Zanzibar imeandaa Mpango wa
kupunguza Umaskini Zanzibar (MKUZA). Mpango huu ni
matokeo ya utaratibu wa ushauriano ulioingiza wahusika
kutoka serikalini na jumuiya za kiserikali. Mkuza ni hatua ya
mwanzo katika kutekeleza Dira ya Maendeleo 2020.
Sehemu moja ya mpango huu ni kuleta ufahamu na muamko
mkubwa juu ya kile kinachohusika na mpango huu. Hii
itahakikisha kwamba watu wote wanaweza kushiriki na
kuhusika ipasavyo katika kutekeleza na kufuatilia mwenendo
wa mpango huu.
Kikundi cha Uhamasishaji wa wananchi juu ya MKUZA
(MKUZA - KU) kimeundwa kusaidia kuleta ufahamu na
muamko huo wa umma. Kijitabu hiki cha lugha nyepesi na
chenye vielelezo, Zanzibar Bila Umasikini, ndio tunda la
mwanzo muhimu la shughuli za kikundi hiki.
Programu ya kongamano kwa madhumuni ya kufikisha
vijitabu hivi kwa wananachi pia imeandaliwa. Hii inahusiha
kuimarisha uwezo wa jumuiya za jamii za kiraiya kama
wahamasishaji juu ya uchambuzi wa sera za umma katika
ngazi za mitaani. Vifaa vyengine vya ufundishaji vinavyohusiana
na kijitabu hiki ni pamoja na video na michezo ya kuigiza.
Sehemu ya jukumu la wahamasishaji ni kukusanya na
kuchambua taarifa za mapokezi ya wananchi kwa mpango
huu na kuzifikisha kwa vyombo vinavyohusika.
Kila mtu anakaribishwa kushiriki katika zoezi hili la kuandaa,
kutekeleza na kufuatilia mwenendo wa MKUZA. Unaweza
kufanya hivyo kwa kuchangia juu ya kijitabu hiki ama kama
mtu binafsi au kikundi.
Anuani ya kupeleka mawazo yako ipo nyuma ya kijitabu hiki.
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Utangulizi
Mpango wa kupunguza umaskini Zanzibar
(MKUZA) wa Januari 2002 ni matokeo ya mashauriano yaliyohusisha watu mbali mbali. MKUZA
uliundwa chini ya uongozi wa kamati ya kitaalamu
ya mawizara ambayo ilisimamia kazi ya kikundi cha
mipango ambacho kilifanya utafiti na kuandika
waraka.
Muongozo huu wa lugha nyepesi wenye vielelezo
uliandikwa kwa madhumuni ya kuhamasisha watu
juu ya sera zilizomo ndani ya mpango huo. Kikundi
cha uhamasishaji wa MKUZA, (MKUZA – KU)
kimekusanya watu kutoka vikundi mbali mbali
ambavyo vinafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba
wazanzibari wote wanaijua MKUZA, wanaelewa
unasema nini na kwamba wanao uwezo na wako
tayari kuchukua hatua kusaidia kutekeleza na
kuhuisha mapendekezo yake.

Kuwapa uwezo maskini ni pamoja na
kuhakikisha kwamba jamii zinajihusisha
katika maendeleo yao tangu hatua ya mipango
hadi utekelezaji na kuhakikisha kuwa kuna
ukuaji wa utawala wa kidemokrasia
(MKUZA Jan 2002).

Misingi ya Mapinduzi ya Zanzibar ilijengeka
juu ya shauku ya usawa na kunawirisha hali ya
maisha ya Wazanzibari wa kawaida.
Tangu
mwanzoni mwa miaka ya 60 Zanzibar imekua
ikijishughulisha na masuala ya umaskini,
matabaka, elimu isiyoridhisha na kwa jumla
viwango vya chini vya hali ya afya na ustawi.
Mageuzi ya kiuchumi yaliyofanywa kuanzia
miaka ya 80 bado hayajaleta mafanikio ya
kutosha juu ya umaskini.
Jambo hili kiasi fulani limetokana na Zanzibar
kuwa ni eneo dogo la kisiwa na hivyo kushidwa
kuhimili vyema misuko suko ya kiuchumi
inayosababishwa na kupanda na kushuka kwa bei
za kimataifa kwa mazao muhimu yanayoagizwa na
kusafirishwa.
Vile vile inasababishwa na ukweli kuwa
Zanzibar ni sehemu ya nchi kubwa zaidi
ambayo lazima ifikie viwango vikubwa vya
ukuaji wa uchumi ili kujikwamua na mtego wa
umaskini.

Kijitabu hiki kinaanza kwa kuueleza umaskini katika
aina mbili kuu na kuangalia ni kwa kiasi gani
zinajitokeza Zanzibar. Hii inafuatiwa na maelezo
ya mawazo muhimu yaliyomo ndani ya mpango huu
na kutafakari juu ya vipi tutajua kama mpango
unafanya kazi.
Sehemu ya pili inaelezea mambo
yaliyopewa umuhimu zaidi katika MKUZA na inafahamisha nini inatakiwa kufanywa katika
maeneo kumi na sita ya utendaji. Mwisho wa kijitabu kuna ufafanuzi ambao unaelezea vipi mpango
huu ulitayarishwa na fedha za kugharimia mpango wenyewe zitatoka wapi na zitatumika vipi.
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Aina za Umaskini
Watu mbali mbali wanaufikiria umaskini kwa njia tafauti. Baadhi wanafikiria umaskini
unahusiana na uwezo wa kununua na kuuza lakini wengine wanauhusisha na haki ya kupata
elimu na huduma za afya au kuheshimiwa na kuwa na sauti juu ya yanayotokea katika
maisha yao.
Kwa sababu ya tafauti hizi ni vyema kufikiria aina mbili kuu za umaskini Umaskini wa kipato na ule usio wa kipato.
Umaskini wa kipato ni ule ambapo kaya inapata
chini ya dola moja ya kimarekeni kwa siku . Hii
ina maana watu hawatokuwa na chakula cha
kutosha au dawa na watakuwa na nguo na nyumba
za hali za chini. Umaskini wa kipato unatokana
na watu kukosa njia za kupata pesa au rasilimali
nyengine. Kama watu hawana rasilimali yoyote
kama ardhi ya kutosha na chakula, basi umaskini
w a k i p a t o u n aw eza kudum aza u kua ji na
ku s a b a b i s h a kifo cha mapema.
Njia nzuri ya kupunguza umaskini wa kipato ni
kushajihisha na kuunga mkono biashara yenye
maslahi (ndogo,ya wastani na kubwa ) ambayo
inatumia mali asili yetu na vipaji vyetu kujenga
utajiri na fursa za kazi.
Umaskini usio wa kipato ni pale ambapo watu
wana pesa kidogo lakini maisha yao hayaridhishi. Wanakosa huduma nafuu za kijamii (kwenda
skuli, huduma ya afya, dawa, maji, usafi wa maeneo, usafiri mzuri) na pengine wanaishi kwa
wasiwasi majumbani mwao kwa sababu hawana imani na utawala au kwa sababu wanatokana
na kundi lisilojiweza (maskini, walemavu, vikongwe).
Njia bora ya kuupunguza
umaskini usio wa kipato
ni kuhakikisha kwamba
watu wanapata huduma za
jamii nafuu na nzuri:
kwamba wana uhakika wa
usalama katika nyumba
zao, wana imani na
viongozi wao na, kama
hawajiwezi, kuna mifumo
ya kinga kuwalinda.
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Umasikini Zanzibar
Katika sehemu hii tunaangalia kwanza baadhi ya mambo kuhusu umaskini wa kipato na usio
wa kipato Zanzibar na baadae vipi watu mbali mbali wanayaelewa matatizo na jinsi gani
wanafikiria kwamba tunaweza kuyashinda.

Takwimu kuhusu umasikini wa Kipato na Usio wa Kipato
Uchunguzi wa Takwimu za Bajeti ya familia ya 1991
ulionesha kwamba wastani wa pato la mwaka kwa kila
mtu Zanzibar ni $137. Zaidi ya nusu ya familia zote
zilikuwa na kipato cha chini ya shilingi 15,000/- kwa
mwezi. Hiki ni kiwango cha chini sana cha kipato.

Takwimu nyingi zilzitumika katika
MKUZA ni za zamani.
Tufanye nini sasa, tukizingatia
kwamba hali ya mambo imebadilika?
(Omar Jecha NGO-RC).

Kiwango cha umaskini kinatafautiana sehemu moja
na nyengine. Uchunguzi wa 1991 ulionesha dalili za
dhahiri za umaskini wa kiasi na mkali katika baadhi ya wilaya. Vipimo vya kipato cha mwezi kwa
mtu mmoja vilionesha kua wilaya zilizoathirika zaidi ni kaskazini B Unguja, ikifuatiwa kwa karibu
na Micheweni Pemba. Wilaya bora ni Unguja Magharibi na Chake Chake, Pemba, zikifuatiwa kwa
karibu na Mjini Zanzibar.
Ingawa wengi wa watu wanamiliki
nyumba,
wachache wana
rasilimali nyengine za thamani
kama viwanja, mifugo, gari,TV,
n.k. Hali hii pia inategemea
mahala.
Matumizi ya Serikali kwa huduma
za jamii yamekuwa nyuma ya
matumizi katika sekta nyengine.
Hii imechangia katika matatizo
ya umaskini usio wa kipato
tunayoorodhesha hapo chini.
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Elimu
• Kiasi cha asilimia 40 ya wazanzibari hawajui
kusoma na kuandika na kati ya hao asilimia 60
ni wanawake. Pemba ina idadi kubwa zaidi ya
wasiojua kusoma kuliko Unguja.
• Idadi ya watoto walioandikishwa Skuli za msingi
ilipanda kutoka kiasi cha asilimia 50 mwaka
1990 hadi asilimia 67 mwaka 1997.
• Kasi ya kukatisha masomo katika skuli ya msingi
ni kiasi cha asilimia 64. Kasi hii karibu sawa kwa
wavulana na wasichana mpaka darasa la 7
ambapo wasichana ndio wanakatisha skuli zaidi.

•
•
•
•
•
•

Afya.
Wastani wa maisha ni miaka 48.
Kasi ya vifo vya watoto wachanga ni kiasi cha
83 kwa kila vizazi hai 1000
Kasi ya vifo vya watoto chini ya miaka mitano
ni kiasi cha 114 kwa kila vizazi hai 1000
Vifo vya mama wazazi ni 377 kwa kila vizazi
hai 100,000.
Malaria inawakilisha asili mia 40 ya wagonjwa
wote wasiolazwa na asilimia 28 ya vifo miongoni
mwa watoto wa umri wa chini ya miaka 15.
Idadi ya wagonjwa wanaojulikana wenye
virusi vya UKIMWI au UKIMWI wenyewe
VVU/UKIMWI imepanda kutoka 3 mwaka
1983 hadi 1,903 mwaka 1999. Asilimi 85
wagonjwa ni watu wa umri kati ya miaka 15 na 49.

Chakula Bora.
Kuna utapia mlo mkubwa Zanzibar. Matatizo ni pamoja na upungufu wa protein na madini joto na pia virutubisho
vinavyotia nguvu na vitamin A. Hali hii ni mbaya zaidi Pemba kuliko Unguja. Vipimo vya watoto wa chini ya miaka
mitano vinaonesha asilimia 35 ya udumavu, asilimia 25 ya uzito mdogo na asilimia 6 wamedhoofika.
Maji
Upatikanaji wa maji safi ni tatizo kubwa Zanzibar,
hasa vijijini ambapo maji ya
mifereji na vianzio salama vilivyohifadhiwa ni
maeneo ambayo hayajapiga hatua sana katika
miaka kumi iliyopita.

Usafi wa maeneo.
Hali ya usafi wa maeneo ni mbaya mijini na
vijijini. Hili si kwa upande wa mitaro ya maji
machafu tu bali uondoaji wa taka taka za aina zote
linazidi kuwa tatizo.
Ni mtu mmoja tu kati ya kila watu watano mijini
ambaye ameunganishwa na mtandao wa mitaro,
waliobaki ama wanatumia malindi au hawana
vyoo kabisa (asilimia 3 katika mji wa Zanzibar na
asilimia 21 katika miji ya Pemba). Katika maeneo
ya vijijini Unguja kiasi nusu ya watu wana vyoo
vya lindi wakati Pemba ni watu wachache wenye
vyoo.

Asilimia 74 ya watu wa mji wa Zanzibar wana maji
ya mfereji moja kwa moja, lakini hali hii ni kwa
asilimia 1 tu kwa maeneo yasio ya makaani ya
vijijini Pemba. Watu wachache mjini Zanzibar
wanatumia visima au chem.- chem kama vianzio
vya maji lakini hii ndio njia ya kupatia maji ya
asilimia 92 ya watu wanaoishi katika maeneo
yasio ya makaani ya vijijini Pemba.

Jinsi ya Kupunguza Umaskini Zanzibar
Wakati MKUZA ukitayarishwa watu wengi walitoa mawazo yao kuhusu nini umaskini na vipi
unaweza kupunguzwa.
Sehemu hii inaorodhesha mawazo hayo.
Watu walihisi kwamba sababu za umaskini wa
kipato cha chini ni pamoja na:
• Uzalishaji mdogo katika kilimo, uvuvi na
mifugo.
• Upungufu wa fursa za ajira na uhamiaji wa
vijana mijini kutafuta kazi.
• Fursa haba za rasilimali na kazi, hususan kwa
wanawake na vijana katika maeneo ya:
• Ardhi, hasa kwa wanawake.
• Mikopo.
• Masoko.
• Miundo mbinu kama barabara, nishati,
mawasiliano.

Uwezekano wa kupunguza umaskini wa kipato ni
pamoja na kwa:• Kuimarisha teknolojia na mbinu za kilimo.
• Kuongeza uwezekano wa ajira na kipato katika
sekta zinazozalisha mali na kuhakikisha kua
wenyeji wananufaika na mali inayozalishwa.
• Kubuni mifumo zaidi ya hifadhi ya kuaminika
kuwasaidia watu wasiojiweza.
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Watu pia walitoa maoni juu ya namna ya kupunguza umaskini
usio wa kipato. Yaligusia kwenye upatikanaji wa huduma za
jamii, mapambano ya maisha na kutojiweza na ustawi wa jamii.

Kukimbia matatizo hakuyatatui,
lazima tuyakabili na tuyapatie
ufumbuzi
(MKUZA -KU).

Upatikanaji wa huduma za jamii
Watu walizungumzia sana upatikanaji wa elimu, huduma za afya na maji. Wanawake na vijana hasa
walililia elimu na wanawake na wazee walipigia kelele huduma za afya. Wanawake pia walijali sana
upatikanaji wa maji safi.

Kutapia maisha na kutojiweza.
Wananchi walionesha wasi wasi juu ya utapia
mlo na afya ya watoto, hasa katika maeneo ya
vijijini. Watoto wachanga wanaathirika na
kuachishwa ziwa mapema na baadhi ya nyumba
hawana uwezo wa kuwapatia watoto wao chakula
kilichokamilika kilishe.

Hali ya jamii.
Watu wengi waliona kwamba hali zao si nzuri
kama vile zilivyopaswa kuwa kwa sababu ya:-

Idadi ya magonjwa ambayo yangeweza kudhibitiwa ni kubwa mno na utaratibu wa huduma ya
mwanzo ya afya hauridhishi. Uwekaji usioridhisha wa taarifa za afya unatunyima ukweli halisi
wa hali ya maradhi nchini.

•

•
•
•

•
•

Watu walihisi kwamba ukosefu wa udhibiti katika vianzio vya maji ni jambo la kutisha kwani
ndio chanzo cha magonjwa mengi hasa vijijini.
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Ubadhirifu na urasimu.
Ukosefu wa utulivu wa kisiasa na kijamii.
Fursa chache za kushiriki katika juhudi za
maendeleo.
Haki na dhamana za wananchi hazipewi
umuhimu unaostahiki.
Ukosefu wa utawala bora.
Ukosefu wa msimamo imara wa kisiasa juu ya
upunguzaji wa umaskini.

Ushirikishwaji wa wahusika
Wahusika walihisi kwamba ni muhimu kwao kushirikishwa katika juhudi za upunguzaji wa
umaskini. Wakulima, wafanya kazi za mikono, wauza maduka, wafanya biashara, wenye
viwanda na watumishi wa serikali wanapaswa kuunda mashirika yasiyo ya kisiasa (ikiwa ni
pamoja na ushirikiano wa vyombo vya umma na binafsi) yatayowawezesha kufanya kazi pamoja.
Wahusika wengi walikuwa na wasiwasi juu ya utawala bora. Miongoni mwa mambo waliyoyataja ni:• Uhusiano mbaya kati ya watumishi wa serikali na wananchi
• Utaratibu mzito wa kufikia maamuzi.
• Kutokuwepo mipaka inayoeleweka baina ya madaraka na dhamana za serikali kuu na zile za mitaa.
• Serikali za mitaa dhaifu kutokana na hazina ndogo ya wafanya kazi na fedha.
• Kutoeleweka kwa mipaka ya madaraka baina ya vyombo vya dola, yaani chombo cha kutunga
sheria, utawala na mahakama.
• Haja ya mawasiliano bora zaidi baina ya serikali na sekta binafsi.
Wahusika wengi waliona kwamba kuna haja ya kujenga uwezo serikalini ili kuwe na muelekeo
wa kitaalamu katika masuala ya wafanyakazi kama vile, kuajiri, kufundisha, kupangia
majukumu na kupandisha vyeo. Ukosefu wa uwezo unaojitokeza hivi sasa unasababisha kasoro
za nidhamu katika masuala ya fedha na bajeti na hakuna dalili za kweli za kutaka kuweka
hatua za uwajibikaji. Sekta ya sheria hususan ina ukosefu wa maadili kutokana na mishahara
midogo, uhaba wa nafasi ya mahakama, wafanya kazi wenye uwezo na zana za kileo za Ofisi.

Kutojiweza na Mifumo ya kinga
Kuna sababu nyingi za kuwafanya watu kutojiweza.
Ukame, mafuriko na hali nyengine za hali ya
hewa zisizotabirika vinaweza kumuathiri kila
mmoja. Watu wenye ulemavu ndio waathirika
zaidi, hasa wazee.
Talaka pia inaweza kuleta
matatizo. Vile vile tabia na mila zilizopitwa na
wakati zinaweza kusababisha hali hii. Kuna haja
ya k u w a t a mbua w atu w a aina mba li mba li
w a s i o j i w e z a kwa njia moja au nyengine na kuunda mifumo ya kinga kuwalinda na umasikini.
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Mifumo ya kinga kwa desturi inapatikana
kwa njia ya familia na mitandao ya jamii na
Serikali inaweza kuunga mkono kwa:•

fedha za papo kwa papo au taratibu za
malipo kama pensehni, posho la
watoto,n.k.

•

malipo mengine badala ya fedha kama
msaada wa chakula, makaazi, nishati,
programmu ya kulisha au watu hawa
wasiojiweza wanaweza kupatiwa kipato
wakati wa dharura kwa kuajiriwa katika
miradi fulani.

Maoni ya vyama vikuu vya siasa
Vyama vikuu vya siasa vina mipango ya kulishughulikia suala la umaskini. CCM inatilia mkazo
hatua za moja kwa moja kupunguza umaskini, wakati CUF inaangalia zaidi kwenye njia bora
za matumizi ya rasilimali zetu na hivyo kuongeza utajiri.
Vyama vyote viwili vinahisi kwamba ni muhimu:
•
•
•
•

Kushughulikia masuala ya elimu, afya, maji, miundo mbinu na utawala bora.
Kuchukua biashara, utalii na kilimo kama sekta zenye uwezo mkubwa wa maendeleo ya kiuchumi.
Kutilia mkazo maji na umeme kama vitu vya kushughulikiwa kwanza na serikali.
Kusisitiza uzalishaji bora katika maeneo yote ya kazi na hasa kilimo.

Wanasiasa wengi walihisi kwamba mvutano wa kisiasa wa muda mrefu Zanzibar umesababisha
ukosefu wa dhamira ya kisiasa kupunguza umaskini. Hii imeishia kwa kuongezeka kwa umaskini
uliotapakaa visiwani.
Mawazo yote haya yamekusanywa pamoja kusaidia kuunda Mpango wa Kuondoa Umaskini
Zanzibar (MKUZA). Msukumo mkuu wa mpango huu unaelezewa katika sehemu inayofuata.

Msukumo mkuu wa MKUZA (ZPRP)
Mpango wa Kupunguza Umaskini Zanzibar (MKUZA) ni hatua ya mwanzo katika utaratibu
mzima ambao utapelekea katika mkakati wa ukuaji mkamilifu unaomlenga masikini, na shughuli
zitakazopunguza umasikini vijijini na mijini.
Mpango wenyewe utaendeshwa kwa upande mmoja na sera pamoja na hatua za serikali, kwa
upande mwengine kwa kushawishi harakati za jamii na sekta binafsi
na pia kuvutia misaada na mikopo kutoka nje. Serikali itatengeneza
sera zitazoweka mazingira endelevu ya kijamii na kiuchumi. Sera hizi:Ili tuendelee tunahitaji
• zitachochea maendeleo yanayoongozwa na sekta binafsi kwa kukuza
Watu, Ardhi, Siasa Safi
nafasi ya soko katika kugawanya rasilimali na kuweka bei.
na Uongozi Bora • zitaongeza uzalishaji katika sekta zenye umuhimu zaidi(kilimo, misitu, (Julius K. Nyerere)
uvuvi, utalii na biashara).
• zitajenga uwezo wa wananchi kwa
• kuunga mkono shughuli zinazoleta kipato
• kuleta fursa zaidi za ajira na
• kuinua kipato cha kaya.
• Kujenga mfumo wa hifadhi ya jamii ili kuwalinda watu wasiojiweza (maskini, walemavu,
watu wazima wasiojiweza na makundi mengine ya aina hiyo).
• Kuimarisha utaratibu wa kidemokrasia na kuhakikisha hifadhi ya jamii.
Kutokana na hatua hizi hali ya maisha ya wananchi wote itakua bora zaidi. Sio tu watakuwa na fursa
ya kupata chakula, nguo na nyumba bora, lakini pia huduma bora za kijamii na miundo mbinu.
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Mpango huu wa mwanzo unatoa mtizamo wa jumla na sio hatua zilizokamilika. Mpango wenyewe
umetokana na utaratibu wa ushauri uliowashirikisha wahusika wengi. Utaratibu huu utaendelea
(Angalia maelezo 1 mwishoni mwa kijitabu hiki kwa ufahamu zaidi). MKUZA wa mwanzo unatoa
maelezo mafupi ya maeneo ya msingi ambapo hatua zinahitaji kuchukuliwa.
MAENEO YA KUCHUKULIWA
HATUA.
Ujengaji na utajiri
• Kilimo na mali asili.
• Biashara, viwanda na utalii.
Huduma za Lazima
• Elimu na uendelezaji wa ujuzi.
• Afya na Ustawi wa Jamii.
• Maji na Usafi wa Maeneo.
Miundo mbinu
• Nishati.
• Makaazi.
• Usafiri wa Nchi Kavu.
• Usafiri wa Baharini.
• Mawasiliano.
Utawala Bora
• Uhusishwaji na ushiriki wa jamii.
• Utawala wa kidemokrasia.
Masuala ya Ujumla
• Jinsia.
• Mazingira.
• VVU/UKIMWI.
• Kutojiweza.

Ili kupunguza umaskini lazima tujenge utajiri zaidi na
kuhakikisha kuwa huduma za lazima na miundo mbinu
inakuwepo. Zaidi ya hayo, hatua zetu zote za kupunguza umaskini lazima zishughulikie masuala ya jumla
ambayo ni jinsia, mazingira, janga la VVU/UKIMWI
na matatizo maalumu ya vikundi vya wasiojiweza.
Haya yote yatawezekana pale tu utapokuwepo mfumo
wa utawala bora ambao unahusisha hatua zilizoshikamana za wahusika wote si watumishi wa serikali,
shughuli za sekta binafsi na washiriki wa nje tu, lakini pia vikundi na jumuiya nyingi zinazojijumuisha
katika jamii ya kiraia.

Mpango umeainisha maeneo ya utendaji lakini bado kazi
kubwa inahitajika kufanywa ili kuamua nani atafanya nini
na mpaka lini na, zaidi, shughuli hizo mbali mbali
zinaelekea kugharimu kiasi gani. Gharama zikishajulikana,
kutakua na haja yafuatayo:-

• kufanya mfumo wa mapato na matumizi wa serikali ulingane na mpango huu
• kuamua ni yepi ya kupewa umuhimu zaidi katika bajeti (hatutoweza kufanya kila kitu kwa
wakati mmoja).
• kujenga mazingira yatakayovutia vianzio vya nje vya msaada (misaada, mikopo na uwekezaji
binafsi).
Ili haya yaweze kutekelezeka ipasavyo lazima usimamizi wa fedha serikalini uimarishwe. Itabidi
kuandaa sera madhubuti za mapato na matumizi na pia taratibu nzuri za bajeti, malipo na
uwekaji hesabu. Italazimu kuchukua hatua nyingi mnamo mwaka mmoja ujao. (Angalia
maelezo Na.2 mwisho wa kijitabu). Yote yakikamilika mfumo wa usimamizi wa fedha utakuwa
imara na unafanya kazi vilivyo katika kuelekea kwenye bajeti inayowalenga maskini na baadhi ya masuala yaliyohusika kuhakikisha kwamba kutakuwa na rasilimali za kutosha (miundo
mbinu fedha na watu). ili kutekeleza MKUZA.
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Tutajuaje kama mpango unafanya kazi?
Inasemekana kwamba kama " hujui unapokwenda njia yoyote ile itakufikisha." Watu ambao
wanafanikisha mambo yao kwa kawaida wanakua hawana shaka na lile wanalotaka kulifanya,
vipi watalifanya na, muhimu zaidi, watajuaje kuwa wamefanikiwa.
Ukweli huu ni kwa mtu binafsi, vikundi, biashara na serikali kama umeazimia kufanikisha
mambo basi lazima utambue shabaha, shughuli na vipimo vyako.
Shabaha
Kuwa na uhakika nini
Unataka kufanya (inasaidia kusema mpaka
muda fulani utakua umefikia wapi).

Shughuli
Kujua wazi hatua gani unapaswa kuchukua (inasaidia
kuorodhesha lipi ufanye
kwanza, la pili n.k.)

Vipimo
Kujua hakika itabidi
upime nini ili ujue kama
shughuli zako zinafikia
shabaha

Utaratibu wa kufuatilia na kutathmini
hali ya umaskini unahitaji shabaha, vitendo na vipimo vilivyo
wazi na mahsusi. Hii inarahisisha
ufuatiliaji wa kinachoendelea.
Ufuatiliaji unahitaji kupima jinsi
unavyosonga mbele kuhakikisha
kwamba wewe unakwenda sambamba
na mpango. Kutathimini kunahitaji
wahusika mara kwa mara kuyapitia
maendeleo yaliyofikiwa na kuamua
kama mpango wenyewe unahitaji
kubadilishwa au la.
Bila ya kuwa na vifungu vizuri vya
shabaha, vitendo na vipimo kwa
kweli hutojua unaelekea wapi na
hivyo hutoweza kusema kama
unakwenda huko au kama ushafika.

Mpango wa Kupunguza Umaskini Zanzibar ni waraka hai
ambao utaendelea na kupevuka kwa sababu ya michango na
ripoti kutoka kwa watu wa fani mbali mbali. Kwa hivi sasa
mpango huu una uhakika wa shabaha, vitendo na vipimo
katika baadhi ya sekta kuliko nyengine. Hili si tatizo kwa
vile undani utapatikana pole pole kutokana na mazungumzo,
ushauriano na kujifunza kutokana na uzoefu.
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Vipimo vizuri lazima viwe imara
kwa kuwa na sifa zifuatazo.
• Maalumu.
• Vinapimika
• Vimekubaliwa.
• Vina maana na
• Vina muda maalum.

Mipango ya kukusanya taarifa
Shabaha nyingi za kisekta zinatajwa katika sehemu nyengine ya kijitabu hiki. Shughuli na vipimo
itabidi vijadiliwe na zile sekta ambazo bado hawanazo.
Pale inapowezekana vipimo vitatumika kukusanya taarifa za msingi ili kasi ya maendeleo yetu
iweze kupimwa kwa urahisi. Pale ambapo hii haitowezekana vipimo mbadala vitatumika.
Mbinu za tathmini shirikishi zitatumika kupata taarifa sahihi zaidi.
Taarifa za aina tatu zitakusanywa.
• Habari za msingi zitakusanywa kwa njia ya sensa na uchunguzi.
• Kumbukumbu za kawaida zitapatikana kutoka wizara
zinazohusika k.m Elimu, Afya.
• Ukusanyaji na uchambuzi wa habari maalum utafanywa na
taasisi huru za utafiti.

Mfano wa kielelezo cha uwakilishi
(proxy indicator) unaweza kuwa ni
matumizi ya vifaa vya kisasa vya
kujengea nyumba kama kipimo
cha mapato ya kaya.

Kitengo cha kufuatilia na kutathmini hali ya umaskini
Utaratibu wa kubuni na kusimamia shughuli ya kufuatilia na kutathmini hali ya umaskini
utahusisha mashirika mbali mbali lakini jukumu la kuratibu shughuli zote litakuwa la kitengo
maalumu katika Wizara ya Fedha na Uchumi (WFU).
Kitengo hiki kitaandaa mfumo mpana wa kamati kuhakikisha kwamba wahusika wote
wanashiriki na kuwa na uwiano. Idara ya Takwimu ya Serikali itakua na dhamana ya kufanya
sensa ya uchunguzi na Wizara mbali mbali zinazohusika zitaendelea kukusanya taarifa pamoja
na habari kila siku.
Taasisi za utafiti na taaluma, ikiwa ni pamoja na mashirika yasiyo ya
kiserikali na washauri wataajiriwa kukusanya na kuchambua taarifa maalumu.

Kuna uwezo mdogo wa utafiti
wa Mashirika Yasiyo ya
Kiserikali Zanzibar kwa hivi
sasa.

Serikali

itahimiza

mashirika kama hayo na
ikibidi kuyasaidia mpaka
yaweze kujiendesha.

Mpango utaeneza majukumu ya kufuatilia na kutathmini umaskini
mpaka ngazi ya wilaya, kijiji na wadi Hii itahakikisha kwamba
kuna mawasiliano mazuri ya pande mbili baina ya wananchi na
wahusika wakuu katika kutunga sera.
Utajengwa mfumo wa motisha kushajiisha uendelezaji wa
shughuli za hali ya juu za ufuatiliaji na tathmini ya umaskini katika
mashirika mbali mbali yanayohusika.
Miongoni mwa mambo
mengine, hii itakua pamoja na kustahili kupata ufadhili wa
fedha, mafunzo na ujengaji wa uwezo.
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Kuna aina tatu za shughuli ambazo zitabidi zikisiwe gharama zake:
• Utafiti wa kukisia idadi ya watumishi, mafunzo na mahitaji ya vifaa kwa ajili ya kukusanya,
kuhifadhi na kuchambua taarifa.
• Zoezi la kukusanya taarifa, k.m, Uchunguzi wa Taifa wa Bajeti ya Kaya, chunguzi mbali mbali za
kila mwaka na tathmini shiriki kuhusu umaskini.
• Kusimamia ufuatiliaji na tathmini ya MKUZA (ZPRP) wenyewe.
Kutokana na uwezo mdogo hapa Zanzibar kwa shughuli ya kufuatilia na kutathmini kwa
kiwango kikubwa kama hiki, itabidi uwepo ushirikiano na uratibu wa karibu na taasisi za Bara.
Huenda pia kukawa na haja ya kutoa msaada zaidi wa technologia Zanzibar kuliko Bara.

Hatua zinazofuata
Kufuatia mazungumzo na wahusika Serikali inaendelea na mipango ya kuanzisha, kukisimamia
na kukitafutia fedha kitengo cha ufuatiliaji na tathmini ya MKUZA (ZPRP). Kazi ya kwanza
ya kitengo itakua kuchora sura kamili ya Mpango wa Ufuatiliaji na Tathmini za Umaskini.
Mwisho wa Kipindi cha mpango kutakuwa na tathmini kubwa itakayofanywa na watu kutoka
nje ambayo itatoa taarifa juu ya (a)mabadiliko katika hali ya umaskini kutokana na utekelezaji wa
MKUZA na (b) mafunzo yaliyopatikana na marekebisho yanayohitajika kwa hatua ya pili ya
MKUZA kuwa na maslahi zaidi.

Mambo yakushughulikiwa mwanzo
1. Kuelekeza shabaha zetu katika misimamo mitatu ya miongozo.
• Kupunguza umaskini wa kipato.
• Kuimarisha uwezo, kuhimili maisha na ustawi wa binaadamu na .
• Kudhibiti hali mbaya ya kutojiweza.
2. Kujenga mazingira mazuri kwa uwekezaji kwa
• Kufuata sera za masoko wazi na uchumi huru.
• kuhimiza ushiriki wa sekta binafsi.
3. Kujenga mshikamano wa kijamii na ushirikisho wa watu wote kwa
• Kupunguza gharama zisizosemeka za michafuko ya kijamii na
• Kulikabili suala la tafauti kubwa za maisha hasa baina ya
Pemba na Unguja.
4. Kusawazisha mizani baina ya
• sera zinazoleta ukuaji wa uchumi.
• taathira za kijamii na kimazingira za sera hizo, na
• mgawanyo mpya wa utajiri kwa manufaa ya makundi yaziyojiweza.
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Itachukua muda kuandaa
ushauriano wa wahusika
kufikia undani wa
namna kuichukulia
hatua mikakati yote
hii. Mtizamo wa hivi
sasa kuhusu maeneo
matatu ya msingi
unaoneshwa hapo
chini.
Walengwa hasa kwa
upunguzaji wa umaskini
ni:
• wakulima wadogo
na wavuvi vijijini,
• wananchi wa kipato
cha chini katika
makaazi yasiyo
rasmi mijini hasa
wasio na kazi
• wazee, wanawake
waliozaa wanaojitegemea na watoto
walio katika
mazingira magumu
• watu wenye fursa
chache za huduma
za msingi

Kupunguza umaskini wa kipato.
Umaskini wa kipato utapunguzwa kwa kushajiisha shughuli zinazojenga utajiri na hivyo kuleta kipato na
kushughulikia matatizo ya tafauti za maisha zinazoweza kuzuka kutokana na shughuli hizi. Hii
itawezekana kwa kuchochea ukuaji wa uchumi kwa njia ya uwekezaji na kukuza vipaji vya kibiashara
miongoni mwa wananchi katika maeneo ya ukuaji ya kilimo, viwanda vidogo vidogo, biashara na
utalii.
Mikutano ya ushauri ya wananchi (MUM) ilionesha kua wananchi waliona kuna haja ya msingi
kukabili matatizo katika elimu, afya, maji, kilimo na miundo mbinu.
Kazi itakayofanywa katika maeneo haya itasaidia moja kwa moja au kwa njia nyengine kupunguza
umaskini na pia kujenga mazingira muwafaka kwa uwekezaji.
Ukuaji wa uchumi Zanzibar katika miaka mitatu iliyopita unakisiwa kuwa kiasi cha asilimia mbili
kwa mwaka. Shabaha ya MKUZA ni kuongeza ukuaji huu kufikia asilimia 6 kwa mwaka kufikia
mwisho wa kipindi cha miaka mitatu.
Shabaha ndogo pia zimewekwa kwa sekta zilizopewa
umuhimu zaidi.

Kujenga mazingira mazuri kwa uwekezaji
Wawekezaji wa nje hawatovutiwa kuja Zanzibar bila kuona fursa za kupata faida katika mazingira
ya usalama wa kisiasa na kijamii. Ni kusema
kwamba Serikali inahitaji kuwa na sera nzuri ya
Serikali peke yake haiwezi kuwapatia
uwekezaji mapema iwezekanavyo na pia inapaswa wananchi mahitaji yao yote. Vipi
kuipanua na kuikuza sekta ya fedha ambayo kwa jamii zinaweza kuunga mkono na
sasa ni dhaifu.
kutoa msaada?
Ili kuwe na utulivu wa kisiasa na kijamii serikali
haina budi kushughulikia yale mambo ambayo maskini wenyewe wanayaona kama ndio sababu
za umaskini. Hii itahitaji muongezeko wa maana wa matumizi ya serikali kuinua kiwango cha
maisha. Mashirika yaliyo nje ya serikali pia yatashajiishwa kuwekeza.
Wawekezaji wa nje na wananchi wenyewe wanataka waweze kuziamini Idara za Serikali. Hii
ina maana kwamba watumishi wa serikali lazima waweze na wawe tayari kubuni na kutekeleza
sera na taratibu kwa uwazi. MKUZA unasisitiza haja ya vitendo vya utawala bora na muongozo
adilifu wa silka ya utawala Zanzibar.
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Mambo matano Makuu
Kwa kupitia MKUZA (ZPRP) Serikali itatoa umuhimu wa kwanza kwa maeneo yafuatayo:1. Miradi yenye msingi wa jamii inayowapa wananchi uwezo na inayotekeleza matakwa
muhimu kama yalivyoamuliwa na jamii yenyewe.
2. Huduma bora za afya kwa masikini (kama upatikanaji kwa urahisi wa huduma na dawa).
3. Fursa za elimu bora kwa wote (kama, kuimarisha
ujuzi wa kusomesha na programu zaidi za kukuza ujuzi).
4. Kuimarisha uzalishaji wa kilimo na matumizi bora ya
mali asili (kama, huduma bora kwa wakulima, pembejeo na taratibu za mikopo nafuu.
Kuwashirikisha
wakulima na wavuvi katika mipango ya maendeleo.
Kutoa msukumo kwa mipango ya maendeleo ya miradi
midogo midogo).
5. Kupanua programu ya mageuzi ya utumishi wa umma
na ujengaji wa uwezo.
Kiasi cha pesa zinazotolewa
kwa shughuli mbali mbali
za upunguzaji wa umaskini
kitakuwa kikirekebishwa
kila baada ya muda
kutokana na taarifa na
uchambuzi kutokana na
mazoezi ya ufuatiliaji na
tathmini.
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Maeneo ya kuchukuliwa hatua
Malengo ya jumla katika eneo la kuchukuliwa hatua yameorodheshwa hapo chini. Katika
sehemu inayofuata kila lengo la jumla linachambuliwa kuonesha malengo maalum pamoja na
orodha ya hatua zinatazochukuliwa kuyafikia.
Eneo la kuchukuliwa hatua
Uzalishaji
Kilimo na Mali
mali
Asili
Biashara, Viwanda
na Utalii
Huduma
muhimu

Malengo ya jumla
Kuongeza uzalishaji katika sekta hii (mazao, mifugo,
uvuvi na misitu) na kufikia hali ya uhakika wa chakula
kitaifa na kwa kaya.
Kupanua na kuendeleza sekta za viwanda, biashara na utalii
endelevu na madhubuti ili kutoa nafasi zaidi za kazi na
kuongeza thamani kwa mazao ya kilimo kwa usindikaji.

Elimu na Uendelezaji Kutoa elimu muwafaka na ya hali ya juu katika viwango
wa Ujuzi
vya Skuli za msingi na sekondari na pia elimu ya watu wazima
yakilengwa makundi ya maskini sana.
Afya na Ustawi wa Kuendeleza sekta ya afya ambayo itatoa huduma za msingi
Jamii
kwa maskini vijijini na mijini.
Maji na Usafi wa
Maeneo

Miundo
mbinu

Usafiri
kavu

wa

Kuendeleza mifumo ya usambazaji maji na usafi wa maeneo
itayoweza kuzipatia jamii za vijijini na mijini maji safi na
kukidhi mahitaji ya usafi wa maeneo na wa kimwili

Nchi Kurejesha tena mtandao mzuri wa bararaba ili kufungua
milango kwa maeneo na masoko ya vijijini kwa kuinua
viwango vya barabara na kuhakikisha havishuki

Usafiri wa Baharini Kuweka usafiri wa baharini, rahisi, salama na wa kutegemewa
(kwa abiria na biashara ) baina ya Unguja na Pemba na
baina ya visiwa viwili hivi na Tanzania Bara na sehemu
nyengine za dunia
Mawasiliano.

Nishati

Utawala
bora

Mambo ya
Jumla.

Kutoa huduma za mawasiliano ya simu za kutosha, za
kisasa, endelevu na madhubuti ambazo zitaleta muunganisho
na uchumi wa dunia
Kuweka mfumo mzuri wa uzalishaji, upatikanaji na
usambazaji mzuri wa nishati bila uharibifu wa mazingira

Makaazi.

Kujenga nyumba za bei nafuaa kwa maskini

Uhusishwaji na
ushiriki wa Jamii

Kuhimiza ushiriki zaidi wa jamii katika kubuni na kutekeleza
programu za kupunguza umaskini mitaani hadi ngazi ya
wilaya

Utawala wa
Kidemokrasia

Kuimarisha uwezo wa serikali za mitaa kupanga na kurahisisha
utekelezaji wa mpango wa kupunguza umaskini

Kushughulikia masuala yanayohitaji hatua za muingiliano za wahusika wengi:
Jinsia, Mazingira, VVU/UKIMWI, Kutojiweza.
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Kilimo na Mali Asili:
Malengo ya Jumla:
Kuongeza uzalishaji katika sekta ya Kilimo (Mazao, mifugo, uvuvi na misitu) na kufikia hali
ya uhakika wa chakula kwa taifa na kaya.
Lengo maalum

Hatua maalum.

Mazao na mifugo
Kuweka mazingira mazuri ya
soko la kuuza bidhaa za
kilimo

Kuimarisha huduma za kilimo
kwa hatua za muda mfupi za
kupunguza umaskini, ikiwa ni
pamoja na kuimarisha hali ya
chakula nchini
Kuendeleza Programu ya
uwekezaji katika Kilimo kwa
ajili ya kupunguza umaskini

Kujenga mfumo madhubuti, huru wa soko la bidhaa za kilimo, ikiwa ni
pamoja na kusindika na kuhifadhi chakula.
Kuagiza kufanywa utafiti juu ya uuzaji wa karafuu ili kujua matatizo na fursa
ziliyopo kwa uregezaji wa masharti ya biashara hii na pole pole kuregeza
mashati hayo kama itakavyopendekezwa na utafiti huo.
Kujenga uhusiano baina ya kilimo na sekta ya utalii.
Kuhimiza uzalishaji na uendelezaji wa mbegu katika sekta za umma na miongoni
mwa watu binafsi.
Kuimarisha huduma za elimu kwa wakulima.
Kuimarisha fursa za karantini za wanyama na miti
Kuhimiza kilimo cha mchanganyiko na teknologia za kudhibiti wadudu waharibifu
Kuimarisha mfumo wa tahadhari ya hali ya chakula
Kuzitambua bidhaa muhimu kwa kuwekeza
kuweka mkazo kwenye ufufuaji wa zao la karafuu
Kuhimiza uwekezaji katika uvunaji wa maji ya mvua na kuendeleza njia madhubuti za kilimo kinachotumia mbolea asili.

Uvuvi.
Kuimarisha uzalishaji na uuzaji
wa bidhaa za baharini na
kutoa msaada kwa wavuvi na
wakulima wa mwani

Kuchunguza uzalishaji na mustakbali wa uvuvi wa pwani na bahari kuu
Kuongeza uwezo wa Idara ya Uvuvi katika kudhibiti uvuvi haramu.
Kuimarisha soko la samaki.
Kuipitia sheria ya uvuvi.
kuendeleza programu za kilimo cha mwani hasa kwa wanawake
Kupeleka mashua, nyavu na vifaa vengine vya uvuvi na fursa za soko katika
maeneo yenye muelekeo zaidi wa umaskini

Misitu na Mazingira.
Kuchochea ukuzaji misitu ya
jamii misitu ya kilimo na
kuendeleza programu ndogo
ndogo za upandaji miti ya
kuni

Kuhimiza programu za maendeleo ya ukuzaji misitu ya jamii zitakazoendeshwa
na wananchi wenyewe.
Kuhimiza utaratibu wa panda miti kata mti
Kuendeleza vitalu vya miche kwa ajili ya kuuza.
Kuhimiza utafiti juu mifumo muwafaka ya kilimo-mseto
Kuendesha kampeni ya taifa ya upandaji miti
Kuhimiza hifadhi nzuri ya maji na udongo
Kuimarisha na kutekeleza kanuni za hifadhi ya mazingira kwa kuwashirikisha
wananchi

Maelezo.
Kilimo ni sekta iliyotiliwa mkazo kwa ufanisi wa upunguzaji umaskini vijijini. Uimarishaji wa
mazao ya chakula, ufufuaji wa mashamba ya karafuuu na kuhimiza upandaji wa mazao
mengine ya biashara na uendelezaji wa mifugo yote ni mambo muhimu sana. Uwekezaji katika
utafiti na uendelezaji wa maeneo mengine ya uchumi pamoja na kuweka sawa mashirika ya
kilimo na Wizara yenyewe ni mambo ambayo hayana budi kutekelezwa.
Kuna mikakati minne kwa kilimo.
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•
•
•
•

Kubuni muundo mpya wa soko.
Kuimarisha huduma za kilimo kwa watu maskini.
Kuendeleza programu za uwekezaji katika kilimo.
Kuimarisha uendeshaji na usimamizi wa kilimo.

Ukuaji wa kilimo ndio utakaokua na athari kubwa katika kupunguza umaskini. Shabaha mbali
mbali zimewekwa kwa mazao maalum.
• Karafuu: Ingawa kuna mabadiliko ya kimaumbile katika mavuno, kutokuwa na uhakika wa
masoko ya nje na tatizo la magendo, lakini lengo ni kuongeza mavuno kwa asilimia tano
kila mwaka kwa kipindi cha miaka mitatu.
• Mazao mengine ya kusafirisha: Ikiwa juhudi za kutafuta mazao mbadala ya kusafirisha
zitafanikiwa basi kiwango cha juu cha ukuaji kinaweza kutegemewa lakini hadi hapo shabaha ni
kuongeza mavuno kwa asilimia 4.5 kila mwaka.
• Mazao ya chakula: Kila tutakavyozalisha zaidi ndivyo tutavyoagiza kidogo kutoka nje.
Shabaha ni kuongeza uzalishaji kutoka kiwango cha asilimia 1.5 hadi asilimia 3 kila mwaka
ili angalau uende sambamba na ukuaji wa idadi ya watu.
• Mifugo, samaki, mazao ya misitu na matunda: Uzalishaji katika maeneo haya umekua haraka
kuliko mazao ya chakula katika miaka ya 90. Shabaha ni ukuaji wa asilimia 4.5 kila mwaka.
Hali ya msaada wa nje kwa kilimo.
• Matumizi makubwa katika sekta hii yatakua kwa kununua vifaa kutoka China.
• Mradi wa msaada wa Maendeleo wa kimataifa (IDA) kwa kusaidia wakulima wadogo
utapomalizika, msaada wa nje utakaobaki ni utafiti utakaogharamiwa na Benki ya
Kiarabu kwa Maendeleo ya Kiuchumi Afrika (BADEA) na idadi ndogo kutoka Shirika
la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo (FAO) kwa ajili yua hifadhi ya chakula.
• Hakuna ahadi yoyote kwa uvuvi na kidogo sana kwa rasilimali nyengine za asili tukiacha
mradi wa kuendelezaMsitu wa hifadhi wa Jozani – Chwaka.
• Sekta hii inahitaji msaada katika kuendeleza mfumo wa uendeshaji.
Maelezo
Uwekezaji katika utafiti na uendelezaji wa maeneo mengine ya uchumi pamoja na kuweka sawa
mashirika ya kilimo na Wizara yenyewe ni mambo ambayo hayana budi kutekelezwa.
Kuna
mikakati minne kwa kilimo.
•
•
•
•

Kubuni muundo mpya wa soko.
Kuimarisha huduma za kilimo
kwa watu maskini.
Kuendeleza programu za uwekezaji
katika kilimo.
Kuimarisha uendeshaji na
usimamizi wa kilimo.
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Biashara, Viwanda na Utalii.
Malengo ya jumla ni kuendeleza sekta madhubuti na endelevu za viwanda, biashara na utalii
kuzidisha ajira na kuongeza thamani katika bidhaa za kilimo.
Lengo maalum
Kuandaa sera za Viwanda,
Biashara na Utalii kufikia
mapema 2002

Hatua maalum
•
•
•

Kutoa msaada wa kiufundi, kibiashara na kifedha kwa viwanda vidogo
vya uzalishaji.
Kuhimiza na kuwezesha uanzishaji wa mipango ya kifedha kugharamia
viwanda vidogo vidogo
Kuwekeza katika Maeneo Huru (EPZ) na kushajiisha uwekezaji kwa
kupitia Kitengo cha Uwezekaji Zanzibar (ZIPA).

Maelezo:
Ukuaji unaweza kutegemewa kutokana na biashara ya ndani, hasa kwa kulenga mazao ya nchini kwa
biashara ya utalii. Shabaha ni kufanya ukuaji uwiane na uchumi wa jumla na kufikia kiasi cha
asilimia 5.5 kila mwaka kufikia 2005.
Juhudi za kuipanua sekta ya uundaji chini ya EPZ zitaendelea lakini pia kutakua na juhudi za
kuongeza uundaji katika viwanda vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuchukua nafasi muhimu
katika sekta hii.
Shabaha ni asilimia sita kila mwaka kufikia 2010.
Biashara ya utalii ilirudi nyuma
mwishoni mwa mwaka 2000 na
mapema mwaka 2001.
Shabaha
ni kurudi kwenye viwango vya
utalii vya mwaka 2000 ifikapo 2002
na kuendelea kukua kutoka hapo
kwa kasi ya asili mia nane kila
mwaka.

Nini la kufanya kuhakikisha
kwamba biashara ya utalii
na uwekezaji kutoka nje
vinawanufaisha
vijana
wasio na ajira na jamii
maskini?.
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Elimu na uendelezaji wa Ujuzi
Lengo la jumla: Kutoa elimu muwafaka na ya hali ya juu katika viwango vya msingi na
sekondari na pia elimu ya watu wazima inayolenga watu maskini.
Lengo maalum
Kuinua uwiano wa uandikishwaji na uhudhuriaji katika
Skuli za Msingi

Hatua maalum
•
•
•

Kuinua ubora wa elimu mijini
na vijijini

•
•
•

Kuandaa mitaala inayokidhi
mahitaji ya wanafunzi kwa
elimu ya lazima

•
•
•

Kufanya mazingira ya kufundishia na kujifunzia yawe mazuri zaidi
Kuhimiza ushirikiano wa programu za serikali na binafsi kwa skuli za
msingi na sekondari
Kuhamasisha jamii, wazazi na walimu juu ya haja ya kuwaandikisha
watoto wenye mahitaji maalum na wale wenye ulemavu
Kuimarisha Idara ya Ukaguzi wa Skuli.
Kuinua uwezo na utendaji wa walimu
Kuimarisha huduma za ushauri nasaha
Kuingiza katika mtaala wa mafunzo ya walimu mada kuhsu elimu ya
mahitaji maalum
Kuitengeneza vizuri mitaala kwa utafiti juu ya nini hasa watoto wanahitaji
kujua.
kuanzisha vituo vya mafunzo ya amali.
Kupanua na kuhimiza elimu ya watu wazima na programu za kusoma kwa
vijana waliokwisha wacha skuli (hawa inabidi waingizwe katika juhudi za
maendeleo ya wananchi).

Maelezo:
Misukumo mikuu ya mkakati wa elimu itahusu:•
•
•
•

kuinua hali ya majengo ya skuli na vifaa.
kuinua mafunzo ya walimu na usimamizi.
sera ya elimu ya juu.
Kuihusisha elimu na ulimwengu wa ajira kwa:• kuongeza uwezo wa usomaji na uandikaji kwa watu wazima.
• kuona kwamba mitaala inawiana na maisha halisi.
• kuongeza fursa za elimu ya amali.

Shabaha maalum:
• Kuinua uandikishwaji skuli za msingi kutoka asilimia 94 hadi 99
kufikia mwaka 2005 na asilimia 100 kufikia 2010.

Mtoto yeyote anaweza
kukua akawa raiya
mwenye kutegemewa
kama ameelimishwa
vizuri. (Benjamin
Mkapa)
"Elimu ndio ufunguo wa
mafanikio lakini inabidi
sote tutekeleze wajibu
wetu.
(MKUZA –KU)
Kinachomfika mtoto
mpaka anapotimiza
miaka mitano ndicho
kinachomfanya awe mtu
wa aina gani.
(MKUZA –KU).

• Kuinua kiwango cha kutoka ,msingi kwenda sekondari kutoka asilimia 14 hadi 28 kufikia
2005 na asilimia 50 kufikia 2010.
Kutokana na upungufu wa fedha ni muhimu kutafuta njia mpya za kutoa elimu bora. Ushirikiano wa
Ni mabadiliko gani yanayohitajika
Serikali na watu binafsi katika kugharamia elimu
katika mfumo wa sasa wa elimu ili
(kuna namna nyingi) utashajiishwa. Hii inaweza
wahitimu waweze kujitegemea?
kuwa pamoja na ushirikiano na vyuo vya Qur’an
kuhakikisha kuwa vinasomesha masomo ya msingi pia.
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Miradi ya inayogharamiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika (ADB) na Shirika la Nchi zinazotoa
Mafuta kwa Wingi (OPEC) inaingiza baadhi ya maeneo muhimu katika elimu ya msingi na
sekondari:• Mradi wa ufunzaji wa watu wazima na uendelezaji wa ujuzi unafadhiliwa na ADB na
unahusu watu walio nje ya skuli.
• Kuna haja ya programu ya kuongeza uwezo wa watu kusimamia miradi ya elimu.
• Msaada zaidi unahitajika kwa vifaa vya kufundishia, idara ya mitaala, ufundishaji wa
walimu, huduma za ushauri, ukaguzi wa skuli, praogramu ya elimu ya watu wazima na
mafunzo ya amali katika sekta za umma na binafsi.
• Umuhimu mkubwa ipewe miradi midogo midogo na hatua zinazoungwa mkono na jumuiya
za wananchi (CBOs) ambazo zina muelekeo wa kielimu.
MKUZA umeonesha pengo la dola milioni nne ($milioni 4) kwa masuala ya elimu. Ili kufikia
malengo ya mchango wa Bajeti ya Serikali kwa masuala ya elimu itabidi uongezwe kwa angalau
asilimia 20.
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Afya na Ustawi wa Jamii
Lengo la jumla: Kuendeleza sekta ya afya kwa kutoa huduma za afya ya msingi kwa masikini vijijini
na mijini.
Lengo maalum
Kupunguza viwango vya vifo

Hatua Maalum
•
•

Kupiga
vita
magonjwa
ambayo ni sababu kubwa ya
vifo - hasa malaria, tumbo la
kuharisha, homa ya mapafu na
maradhi ya njia za hewa

•
•
•
•
•
•

Kuimarisha huduma za Afya ya Mama na Mtoto (MCH) na huduma
nyengine za afya
Kuongeza chanjo kwa watoto wa chini ya miaka mitano
Kuhakikisha upatikanaji wa kutosha wa madawa na huduma katika vituo
vya afya vya msingi
Kukuza viwango vya ujuzi wa watumishi wa afya katika vituo vyote vya
afya vya msingi
Kujenga uwezo na ujuzi wa wale wote wanaoshughulikia masuala ya
mipango ya afya wilayani
Kukuza huduma za uzazi wa mpango wa salama vijijini.
Kuleta muamko wa jamii kuhusu VVU/UKIMWI
Kuongeza ujuzi uhusu elimu ya kinga

Hali ya Fedha:
• program ya hivi sasa ya msaada kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika itabidi isaidiwe hasa
katika kuimarisha uwezo wa utekelezaji.
Ni mabadiliko gani
• mpango mzima wa madawa muhimu unahitajika
• kuunga mkono muamko wa wananchi juu ya afya na lishe bora yanayohitajika katika
ya familia kunahitajika
mfumo wa sasa wa
• sekta ya afya inahitaji msaada wa kujenga uwezo wa kitaasisi,
elimu ili wahitimu
ikiwemo mifumo ya kifedha
waweze kujitegemea?
Shabaha maalum:
• Kupunguza vifo vya watoto wachanga kutoka 83 mpaka 20 kwa kila watoto 1000 waliozaliwa hai
• Kupunguza vifo vya watoto chini ya miaka mitano kutoka 114 mpaka 80 kwa watoto 1000
ifikapo mwaka 2005 na watoto 20 ifikapo 2020
• Kupunguza vifo vya mama waja wazito kwa Unguja kutoka 367 kufikia 220 kwa wazazi
100,000 ifikapo mwaka 2010
• Kupunguza vifo vya mama
waja wazito Pemba kutoka 460
kufikia 250 kwa kila
wazazi 100,000
• Kupunguza udumazi kutoka
watoto asilimia 36 mpaka
asilimia 20 kufikia 2005
• Kuongeza umri wa
kuishi kutoka miaka 48
kufikia miaka 65 ifikapo
mwaka 2020
Ugaharamiaji wa MKUZA
umeonesha pengo la dola
milioni 4.5 (karibu nusu
ya jumla ya fedha zote za
afya).
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Maji na Usafi wa Maeneo
Lengo la jumla: kuweka mifumo ya usambazaji maji na usafi wa maeneo inayoweza kuzipatia
jamii za vijijini na mijini maji safi na kukidhi mahitaji ya usafi wa nyumbani na wa maeneo.
Lengo maalum

Hatua maalum

Kuwa na mifumo ya usambazaji
maji ambapo badala ya
u s i m a m i z i mmoja kutakua
na sehemu mbali mbali za
u simamizi hasa kwa jamii
vijijini.

•
•
•

Kukuza mwamko na ari ya
jamii katika kutekeleza
mahitaji ya usafi wa
nyumbani na wa maeneo

•

•

•
•
•

Kuikamilisha rasimu ya Sera ya Maji
Kujenga utaratibu wa kiutawala kwa usimamizi wa usambazaji maji.
Kuhimiza wananchi wenyewe kujihusisha na upangaji na usimamizi wa
usambazaji wa maji
Kuweka na kujenga uzio kuzunguka vianzio vya maji vilivyohifadhiwa

Kupanua elimu ya usafi wa maeneo kwa njia ya semina, vyombo vya
habari na michezo ya kuigiza na kampeni za kisiasa
Kuirekebisha sheria ya usafi wa maeneo kupitia mapendekezo ya
kusafisha maji machafu na kupendekeza yale yanayofaa kutekelezwa
Kujenga mahodhi ya kusafisha maji machafu na kukarabati mtandao
uliopo hivi sasa wa mitaro
Kuongeza idadi ya nyumba zenye vyoo na mashimo ya maji machafu kwa:
• Kuingiza vifaa na njia mbadala za ujenzi.
• Kuweka miongozo na kanuni kwa nyumba mpya.
• Kutoa mafunzo kwa ujenzi wa pamoja na matumizi ya vyoo na
mashimo ya maji machafu

Maelezo:
Umuhimu wa hatua za afya ya jamii hauwezi kupuuzwa. Maji
safi na salama na ushughulikiaji mzuri wa maji machafu ni
muhimu katika kuwa na utaratibu mzuri wa maisha ya afya bora.
Misukumo mikuu ya mkakati wa maji na usafi wa maeneo ni:
• kukarabati na kuimarisha mfumo wa umwagiaji wa maji
machafu katika maeneo ya ujenzi wa uvamizi.
• kujenga vianzio vya maji vilivyohifadhiwa vijijini.
Shabaha maalum:
• Maji safi katika maeneo ya mijini kutoka asilimia 90 hadi
95 kufikia 2005 na asilimia 100 kufikia 2020.
• Maji safi vijijini kutoka asilimia 46 mpaka 60 kufikia 2005.
• Nyumba za vijijini zenye vyoo kutoka asilimia 49 hadi 60 kufikia 2010.
• Nyumba za mijini zenye vyoo kutoka asilimia 78 mpaka 83
kufikia 2010

Ugawaji mzuri wa nyenzo
ni msingi wa ushirikishwaji
wa jamii
(MKUZA - KU).

Hatua nyengine ni pamoja na kuzuwia upoteaji wa maji kwa kukarabati mabomba ya zamani
na mifumo ya usambazaji majumbani.
Hii inaweza kufanya kwa:
• kurekebisha sera na utawala wa sekta ya maji kwa upande wa kushirikisha umma na
• kuimarisha hatua za kudhibiti ubora.
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Usafiri wa Nchi Kavu
Lengo la jumla: Kurejesha mtandao madhubuti wa barabara kufungua milango kwa maeneo na
masoko ya vijijini kwa kuinua viwango vya barabara na kuhakikisha havishuki.
Lengo maalum

Hatua maalum

Kutekeleza hatua na miradi
iliyopo chini ya Mpango wa
Uwiano wa Barabara Zanzibar.
(Zanzibar Integrated Road
Programme).

•
•
•
•

Kuhimiza na kurahisisha ujengaji wa barabara kwa ushiriki wa jamii na
kwa kujitolea
Kuweka utaratibuu bora wa matumizi ya mfuko wa bara bara
kuipitia na kuitekeleza programu ya ukarabati wa bara bara
Kuandaa sera ya bara bara na usafiri.

Maelezo:
Mfumo mzuri wa usafiri utasukuma ukuaji wa sekta za kilimo, biashara na utalii kwa kuwezesha
usafiri wa salama, rahisi na haraka wa mizigo, watu na huduma. Hivyo ni muhimu kwa uchumi
wa Zanzibar na umeingizwa katika MKUZA kama suala muhimu katika vita dhidi ya umaskini.
Huduma za usafiri zitatolewa kwa mujibu wa mahitaji na maendeleo katika maeneo ya vijijini
na mijini.
Mfumo wote kwa jumla utahakikisha unaleta uwiano baina ya aina mbali mbali
za usafiri (yaani, nchi kavu. Hewani na majini).
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Usafiri wa Baharini
Lengo la jumla: Kuwezesha usafiri wa baharini kuwa wa rahisi, salama na wa kutegemewa (kwa
abiria na biashara) baina ya Unguja na Pemba na baina ya visiwa hivi viwili na Tanzania Bara,
na sehemu nyengine za ulimwengu.
Lengo maalum
Kuinua biashara na harakati
za watu kwa kupanua na
kuimarisha usafiri wa baharini

Hatua maalum
•
•

Kuimarisha nguzo za bandari kuu ya Unguja
Kuimarisha bandari ya Wete.

Maelezo:Usafiri wa baharini ndio mhimili mkuu,wa uhai wa Uchumi wa Zanzibar. Miundo mbinu ya bandari
na bahari ni muhimu kwa biashara ya kuagiza na kusarifisha nje na kwa mwendo wa wengi wa
wasafiri baina ya visiwa vya Unguja na Pemba na kwenda bandari za bara za Tanzania na Kenya.
Sehemu kubwa ya bandari zilijengwa kabla ya 1930 na ziko katika hali mbaya. Isipokua bandari ya
Mjini Zanzibar ambayo ilijengewa geti mpya mwaka 1996. MKUZA unaorodhesha hatua zifuatazo:•
•
•
•
•

Kukarabati na kuendeleza bandari kama inavyohitajika.
Kushawishi uunganishaji mifumo ya usafiri wa baharini, nchi kavu na ule wa angani.
Kushawishi utumiaji teknologia za kisasa kwa usafiri wa baharini.
Kuimarisha usafiri wa boti baina ya Unguja na Pemba na Tanzania Bara.
Kushawishi utumiaji wa stima na jahazi kwa kubeba mizigo na abiria.
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Mawasiliano
Lengo la jumla: Kuwezesha huduma za mawasiliano ya simu ya kutosha, ya kisasa, endelevu na
madhubuti yatakayotuunganisha na uchumi wa ulimwengu.
Lengo maalum
Kuhimiza ushirikishwaji
wa sekta binafsi katika
kuendeleza na kupanua
huduma za mawasiliano ya
simu visiwani mote

Hatua maalum
•
•
•

Kuunga mkono upanuzi wa uwekezaji katika utoaji wa huduma za simu
na mtandao wa kimataifa (Internet).
Kupima uwezekano wa kutoa huduma ya mtandao wa kimataifa mitaani
kwa ajili ya kuongeza ushiriki wa wananchi katika masuala
yanayohusiana na umaskini
Kujenga uwezo kwa kuwezesha ujuzi wa kitekhnolojia, kibiashara na
kiusimamizi kukidhi mahitaji ya sekta hii.

Maelezo:
Suala kubwa katika sekta ya mawasiliano ni ushirikiano wa karibu baina ya sekta za umma na
binafsi kuwekeza ili kuingiza mifumo ya mawasiliano na ya mtandao wa kimataifa mitaani.
Hii itawasaidia kukabiliana vyema na changamoto za uchumi wa kilimwengu.
Mikakati itakua:
• kushajiisha uwekezaji katika miundo mbinu na huduma za mawasiliano ya simu kwa njia ya
biashara huru na ya ushindani. Hii inapaswa kukidhi mahitaji ya ndani pamoja na mahitaji ya kibiashara ya eneo hili na duniani kwa jumla.
• uwekaji wa huduma za kutosha za hali ya juu na madhubuti zinazokidhi mahitaji ya sekta za
viwanda, biashara na nyenginezo.
• kuingiza haraka teknologia mpya zinazoibuka za mawasiliano ya simu na habari.
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Nishati
Lengo la jumla: Kuwezesha utoaji, upatikanaji na usambazaji mzuri wa nishati bila kuharibu
mazingira.
Lengo maalum
Kuhimiza wananchi wa
vijijini kutumia nishati
mbadala

Hatua maalum
•
•
•
•
•

Kuhimiza matumizi ya vianzio mbadala vya nishati
Kuweka kodi na motisha za kifedha muwafaka kwa uendeshaji wa nishati
inayoweza kuzalishwa upya baada ya kutumika
Kuandaa sera ya nishati
Kufufua programu ya kupeleka umeme vijijini Pemba na Unguja
Kuunga mkono utafiti na uendelezaji wa nishati vijijini

Maelezo:
Sehemu muhimu ya mkakati wa sekta ya nishati ni kuufanyia matengenezo mfumo wa umeme
vijijini. Miongozo ifuatayo ya kimbinu itatumika:
• kupanua zaidi mtandao wa usambazaji vijijini
• kufikiria upya mapendekezo ya kupeleka
umeme Pemba kutoka Tanzania bara
na kuwekeza katika vianzio mbadala
• kujenga uwezo wa kiutendaji wa sekta ya
nishati

Makaazi
Lengo la jumla: Kuwapatia maskini nyumba za bei nafuu.
Lengo maalum
Kuangalia upya matumizi ya
vifaa vya nchini kwa madhumuni ya kujenga nyumba

Hatua maalum
Kuunga mkono utafiti na maendeleo katika matumizi ya vifaa vya nchini vya
ujenzi wa nyumba ambavyo bei yake inaridhisa.

Maelezo:
Misukumo mikuu katika kuleta hifadhi inayofaa ni:• Kujenga nyumba za bei nafuu ama kwa kununua au kwa kuziendeleza mtu mwenyewe.
• Kubuni njia za kuwapa wapangaji wa nyumba za Serikali hivi sasa haki ya utunzaji wake kwa
kurekebisha mikataba ya upangaji.
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Ushiriki wa Umma
Lengo la jumla: Kuhimiza ushiriki zaidi wa wananchi katika kubuni na kutekeleza programu za
kuondoa umaskini katika ngazi za shehia na wilaya.
Lengo maalum
Kujenga mazingira muwafaka
kwa utekelezaji wa utaratibu
wa mipango unaoshirikisha
wananchi

Hatua maalum
•
•
•
•

Kuanzisha programu za kujenga uwezo wa jamii kwa kuwafunza viongozi
na vikundi vya jamii.
Kuandaa wahamasishaji wa vijijini kutoa mafunzo na kutekeleza utaratibu
wa mpango wa harakati za jamii.
Kuendeleza utaratibu wa uchaguzi wa kidemokrasia kwa viongozi wa shehia.
kujenga mifumo endelevu ya ufuatiliaji inayowashirikisha wananchi
wenyewe na kuweka utaratibu wa mikutano kujadili masuala ya
maendeleo ya jamii

Maelezo:
Majaribio ya karibuuni katika kupunguza umaskini yamehusisha
uhamasishaji wa ushiriki wa wahusika mbali mbali katika
kutunga, kuunda, kutekeleza, kufuatilia na kutathmini sera.
Msimamo huu sasa umeshamiri katika utaratibu wa mipango
Tanzania na ni nia ya MKUZA kuunga mkono vilivyo utaratibu
kama huu Zanzibar. Hii inahusisha misukumo mitatu ya
mikakati.

Vipi mashirika yasiyo
ya kiserikali yanaweza
kusaidia kuongeza
ushiriki wa jamii katika
kubuni na kutekeleza
programu za kupunguza umaskini?.
(MKUZA-KU).

• Kuunga mkono ujengaji wa uwezo wa jamii ili kuwapa nguvu wananchi.
• Kuendeleza utaratibu wa kushiriki katika mipango.
• Uendelezaji wa mpango wa miradi midogo midogo kama njia kuu ya kupeleka fedha za
maendeleo moja kwa moja kwa jamii zilizo maskini sana.
Ni muhimu kwamba fedha
zilizopo
zinalengwa
kupelekwa kwa upendeleo
kwa zile jamii ambazo zina
matatizo zaidi. Hii kwa
upande wake itahitaji
vigezo
vya
umaskini
ambavyo vinaweza kutumika
kuzitambua zile jamii zilizo
nyuma sana.
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Utawala wa Kidemokrasia
Lengo la jumla: Kuimarisha uwezo wa serikali za mitaa kupanga na kurahisisha utekelezaji wa
mpango wa kupunguza umaskini.
Lengo maalum
Kuzipatia serikali za mitaa
madaraka yanayohitajika ya
kifedha na raslimali kuweza
kujiingiza kikamilifu katika
utekelezaji wa MKUZA

Hatua maalum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuimarisha uwezo wa serikali kukusanya rasilimali ili kufanya wajibu
wake muhimu wa kusukuma maendeleo ya kiuchumi na kupunguza
umaskini
kupeleka madaraka mikoani na
kuzipa nguvu serikali za mitaa na jamii na hivyo kurahisisha ukusanyaji
wa raslimali ya nguvu kazi na vifaa kuweza kutekeleza vilivyo programu
za jamii
Kujenga mfumo ambapo watumishi wa serikali wanaweza kuwajibishwa
kwa vitendo vyao katika kipindi cha MKUZA. Hii itahitaji utaratibu
mzuri wa kufuatilia na kutathmini mwenendo wa MKUZA
Kupanga utaratibu wa kushirikisha jamii ya kiraia (kama vikundi vya
hiari – CBO - na vyama vya ushirika) katika kuinua hali ya maisha
Kuzishajiisha jumuiya za kiraia kujenga mazoezi na taratibu zitazoweza
kuwadhibiti viongozi na pia kuhakikisha uaminifu wa hali ya juu miongoni mwa wanachama wao.
Kushajiisha ushiriki wa watu wa fani mbali mbali wa ngazi ya chini ili
kunufaika na ujuzi na maarifa mbali mbali na kuchochea harakati za ari
ya kuanzisha mambo katika ngazi ile ya msingi.
Kuzipitia sheria zinazoongoza shughuli za serikali ili kuzirahisisha
na kuzifanya ziwe za uwazi na za kufaa zaidi
Kuweka na kutekeleza hatua thabiti zinazofaa na za wazi zitazoatoa fursa
sawa kwa vikundi vyote katika jamii Unguja na Pemba
Kuweka utaratibu kabambe wa kuzawadia watu binafsi waliotoa mchango
mkubwa katika maendeleo ya jamii

Maelezo:
Utawala uliopo hivi sasa utatekeleza MKUZA (ZPRP) na utajenga
mfumo wa kuendesha. Mfumo huu:
• utakusanya uwezo uliokuwepo hadi sasa na unaojitokeza kwa ajili
ya hatua zinazooana na ari ya maendeleo ya kijamii, kisiasa na
kiuchumi
• utatumia uadilifu wa wananchi, utachochea uwezo wao wa
kubuni mambo, kukusanya juhudi mbali mbali na kuzawadia kwa
utendaji mzuri

Vipi tunaweza
kuzuwia ukwepaji
kodi, magendo ya
karafuu na ubadhirifu
wa fedha za umma
kuathiri uwezo wa
serikali katika kutoa
huduma za lazima
na kujenga miundo
mbinu?

• utatumia uwezo wa soko katika kugawa rasilimali muwafaka na mpango huu.
• kuweka mizania nzuri ya uongozi kati ya dola na taasisi nyengine (k.m., kaya, jumuiya
za kiraia, makampuni ya biashara)
• kuviwezesha vikundi vya wananchi vya kupiga vita umaskini kushiriki vilivyo katika
maendeleo yao.
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Vipimo vya kuimudu changamoto hii pevu na hivyo kufanikiwa kuweka mfumo wa utawala
bora, vitakua ni pamoja na:
• ushiriki wa wananchi katika utaratibu wa kufanya maamuzi kwa misingi ya usawa wa kisiasa
na kijamii
• uwajibikaji chini ya msingi kwamba utawala na uamuzi hatimaye ni wa wananchi
• mfumo wa sheria wa uwazi, madhubuti na wa haki ambao unahakikisha utawala wa sheria
na utendaji wa haki
• Serikali yenye ukubwa wa wastani, ufanisi na inayotumia fedha vizuri.
• ofisi za umma zenye uwezo na zenye kufanya kazi ipasavyo.
• uhuru wa kutembea, kukutana na kujieleza.
MKUZA unataka yawepo mageuzi ya utumishi wa umma na kwa jumla uongezeke uwazi na
uwajibikaji katika mfumo wa serikali.
Utekelezaji mzuri wa hatua hizi sio muhimu kwa upande wake tu, bali ni ishara kwa wananchi
wa Zanzibar, vyama vya siasa na wahusika wengine kwamba MKUZA ni juhudi ya kweli
inayostahili kuungwa mkono.
Mageuzi mengine ya huduma za umma na ujengaji uwezo ni mambo ya msingi kwa ufanisi wa
MKUZA na hii ni pamoja na kuendeleza:• uongezaji wa uwezo wa kukusanya, kuchambua na kutumia takwimu.
• uongezaji wa uwezo wa kuunda bejeti, kupanga na kutathmini.
• mifumo bora ya uhasibu ambayo inawezesha kuongezeka uwajibikaji wa uwezo.
• taasisi za kukusanya mapato (kodi) zenye uwezo na zitakazoleta mafanikio zaidi.
Programu ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo (UNDP) inapendekeza msaada wa
dola za kimarekeni 130,000, kuimarisha utawala wa kidemokrasia
(Angalia a maelezo 2 mwisho wa kijitabu hiki).

Masuala ya jumla
Kuna masuala manne muhimu katika kupunguza umaskini ambayo si rahisi kusema ni ya
Wizara fulani.
Kwa hivyo yanachukuliwa kama masuala ya jumla, ambayo ni pamoja na
jinsia, mazingira, VVU/UKIMWI na kutojiweza.

Jinsia
Sera ya jinsia katika MKUZA inafuata mapendekezo ya programmu mbili
za kimataifa – Tamko la Beijing na Jukwaa la Vitendo na Makubaliano Juu ya
Uondoshwaji wa Aina zote za Ubaguzi Dhidi ya Wanawake. Misukumo mikuu
ya mikakati ni kwamba kuwe na:
•
•
•
•

uingizwaji wa masuala ya jinsia katika sera na mipango yote ya maendeleo
kuingiza taarifa za pekee kuhusu jinsia katika takwimu zote rasmi
fursa zaidi za huduma za msingi za jamii kwa wanawake
ongezeko la fursa kwa wanawake kuingia skuli za sekondari na kupata
elimu ya juu
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Kwa vipi
tunaweza
kuainisha
mchango wa
wanawake
katika maendeleo ya Jamii
na Taifa?

•
kurekebisha sheria na
kanuni
zinazowabagua
wanawake kuzidi kuwahamasisha watu wote dhidi ya mila
zinazowabagua wanawake
•
ongezeko la idadi ya
wanawake katika nyadhifa za
kisiasa na utawala.
•
programu zinazolenga
kuwapa uwezo wa kiuchumi
wanawake, hasa vijijini
•
ongezeko la fursa za
kiuchuumi kwa wanawake
kwa kuwaongezea fursa za
ajira, mikopo na kumiliki
ardhi.

Mazingira:
Masuala mengi ya mazingira tayari yamekwishatajwa katika mikakati ya kilimo na mali asili
lakini suala hili ni la msingi kwa upunguzaji wa umaskini na ni mambo zaidi ya yale ya kiufundi.
Mambo ya jumla yanayohusu mikakati ni pamoja na:• kujenga uwezo katika utafiti na usimamizi wa mazingira
• kujenga uwezo wa watu kuzisaidia jamii kufanya mipango yao ya maendeleo wakiingiza
masuala ya udhibiti na hifadhi ya mazingira na hatua za kutathmini athari za uharibifu na
uchafuzi wa mazingira
• kuandaa hatua za kawaida za kuzuwia uchafuzi na aina nyengine za uharibifu wa mazingira
ardhini na mwambao
• kutayarisha na kutekeleza kampeni kabambe ya upandaji miti
• kuweka programu ya kufuatilia hali ya mazingira.
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VVU/UKIMWI
Ingawa VVU/UKIMWI imeingizwa kama tatizo katika sekta ya afya, vile vile ni suala la jumla
kwa sababu hatua zinazotakiwa kuchukuliwa kulikabili janga hili zinahusisha sekta ya elimu na
vikundi vya jamii na familia.
Programu itaongozwa na mawazo yafuatayo:
• programu ya sekta mbali mbali ambayo inakusanya mambo mengi itapiti
Kama asilimia
wa upya
60 ya watu
• kampeni ya utanabahishaji itataka uungwaji mkono wa uongozi wa
wanaofanyakazi
watakua
juu na wa wahusika wakuu wengine kama Jumuiya zisizo za Kiserikali,
wameathirika na
Jumuiya za hiari (CBOs) n.k.
VVU/UKIMWI
• uwazi zaidi utahimizwa katika kushughulikiwa masuala ya
itakuaje?
VVU/UKIMWI
• walengwa watakua vijana, hasa wanawake
• rasilimali zaidi zitapitishiwa kwa Programu ya Kudhibiti Ukimwi Zanzibar.
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Kutojiweza na mifumo ya kinga ya jamii
MKUZA utashughulikia mahitaji maalum ya wazee, wagonjwa na
walemavu ambao mara nyingi wanakua katika shida. Mikakati mikuu
ni kama ifuatavyo:• kufanya utafiti na kukusanya taarifa juu ya kutojiweza na kuzitumia
kama msingi wa kuandaa programu muwafaka ya huduma za jamii

Kuna watoto
wengi wanaohitaji
hifadhi maalum.
Nani wa
kuwahifadhi?

• kushajiisha sekta binafsi, taasisi za jamii na jamii kwa jumla kujishughulisha zaidi katika kuyatafutia
ufumbuzi matatizo yanayowakabili watu binafsi na vikundi visivyojiweza
• kusaidia jumuiya za watu wenye ulemavu katika kujenga mazingira yanayowawezesha kushiriki
katika shughuli za kiuchumi na kijamii.
Hakuna
litakalofanyika kwa
maendeleo
yetu bila sisi

Hivi sasa hakuna hazina ya taarifa kuhusu makundi yasiyojiweza. Moja katika shughuli za mwanzo za MKUZA itakua ni kujenga uwezo wa jamii na
serikali za mitaa kuainisha watu
na vikundi visivyojiweza na
kuandaa programu za kuwaAsilimia 10 ya Wazanzibari
wana ulemavu wa aina
saidia.

mbalimbali. Serikali ifikirie
bajeti ya kiwango kama
hiki kwa ajili ya mahitaji
ya walemavu.
Maalim Khalfan Khalfan UWZ

Serikali inatambua umuhimu
wa udugu na mtandao wa jamii
kama njia ya awali ya mkakati
wa mfumo wa kinga ya jamii
Zanzibar. Hivyo zitatafutwa njia
mpya za kuunga mkono taratibu
za asili na sio kuziondoa. Hii
itakua ni pamoja na mifuko ya
jamii kusaidia programu za
mifumo hiyo zilizojengeka kwa
msingi wa familia na jamii.
Matakwa maalum yanayopatiwa
ufumbuzi kupitia kwa programu
za Afya ya Mama na Mtoto,
programu za kusaidia watu
wenye ulemavu na wazee wasio
jiweza na programu ya kufadhili
masomo ya wananchi na kuweka
mifumo ya kinga ya jamii kwa
msingi wa kushirikiana gharama.
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Maelezo na . 1 : Ji nsi M K UZ A( Z P R P ) u liv y o c h ip u k a .
Mpango wa hivi sasa wa Kupunguza Umaskini
Zanzibar ni matokeo ya mashauriano makubwa
na wahusika mbali mbali katika mikoa yote ya
Zanzibar. Bado ni kazi inayoendelea na
mashauriano yataendelea zaidi kadri mpango
unavyokua na kupevuka.
Utengenezaji wa MKUZA(ZPRP) uliongozwa
na kamati ya wataalamu ya mawizara.
Iliwahusisha maofisa wa juu katika Wizara za
Serikali na Mwenyekiti alikua Katibu Mkuu
Wizara ya Fedha na Uchumi (WFU).
Kamati ya Kitaalamu ilisimamia kazi ya
kikundi cha mipango ambacho ndicho
kilichofanya utafiti na kuandika waraka huu.

Nyaraka zilizotumika kutengeneza mpango
huu ni pamoja na:
• Dira ya Maendeleo 2020 ya Zanzibar
• Taarifa ya Mikutano ya Ushauriano na
Wananchi (GCM)
• Tathmini ya Jumla kwa Zanzibar (CCA)
• Sensa ya Watu Tanzania (1988)
• Uchunguzi wa Bajeti ya Kaya (1991)
• Uchunguzi wa Uzazi na Afya ya Mtoto
Tanzania (TRCHS) (1999)
• Uchunguzi wa Mtawanyiko wa Watu na
Afya (DHS) (1996)
• Uchambuzi mbali mbali wa kisekta na
taarifa kutoka serikalini na wakala wengine.

Kikundi cha mipango kilihusisha wafanya
kazi wa WFU wakiungwa mkono na Mpango
wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo
(UNDP), Shirika la Utafiti wa Kiuchumi na
Kijamii (ESRF) na Utafiti katika
Upunguzaji Umaskini (REPOA). Katika
kutayarisha MKUZA kikundi hicho kilifanya
mapitio ya sera na mipango yote na vikundi
mbali mbali vinavyohusika.

Wahusika walioendewa kwa ushauri katika
visiwa vyote viwili ni pamoja na watu katika:
• Serikali
• Sekta binafsi
• Vyama vya siasa
• Mashirika Yasiyo ya Kiserikali (NGOs)
• Jumuiya za Kiraiya (CBOs)
• Kamati za Maendeleo za shehia
• Kamati ya Ufundi ya Mawakala ya Umoja
wa Mataifa

Kanuni ya ushiriki kamili na ushauriano katika
utaratibu wa kufanya maamuzi ndio inayoongoza
MKUZA (ZPRP) ambao lazima uchukuliwe
kama waraka unaoendelea na msingi wa
kupanga, kubajeti na kuprogramu masuala ya
umaskini na sio kitu cha kupita tu.
(MKUZA-ZPRP- Jan. 2002).

Rasimu za taarifa ziliwakilishwa kwa
majadiliano katika kongamano Unguja na
Pemba baadae katika kongamano la Taifa
Agosti 2001. Waraka wa mwisho ulichapishwa
Januari 2002.
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Maelezo na. 2: Kuimarisha mfumo wa matumizi ya fedha.
Serikali itaimarisha mfumo wake wa matumizi ya
fedha. Itabidi kukuza vilivyo masuala yafuatayo:• Sera za mapato
• Sera za matumizi na
• Mifumo ya bajeti, malipo na uhasibu
Hatua zinazozungumziwa hapo chini zinapaswa
kutekelezwa ndani ya mwaka mmoja. Baadhi yake
zitakua na athari ya papo kwa papo au za muda
mfupi, lakini nyengine athari zake hazitoanza
kuonekana mpaka kipindi cha wastani. Wakati
hatua zote zinafanya kazi inategemewa mfumo wa
usimamizi wa fedha utakuwa unafanya kazi vyema
na vilivyo katika kuelekea kwenye bajeti ya
kupunguza umaskini kwa maslahi ya maskini.
Sera imara za mapato.
Mikakati imara ya ukusanyaji wa mapato.

Hatua za kimipango na kiutawala.
Kuziimarisha idara muhimu za Wizara ya Fedha na
Uchumi kwa maana ya:
• Kuimarisha muundo wa utendaji, kanuni na taratibu
• Kuandaa sera ya uendelezaji wa safu ya wafanya kazi
• Kutumia zaidi teknolojia ya kisasa katika kukusanya
na kudhibiti taarifa
• Kuweka muundo mpya wa Mamlaka ya Bandari
ili kukuza uwezo wake wa kukusanya mapato na
katika shughuli za uagizaji na usafirishaji wa bidhaa,
• Kupanua msingi wa mapato yasiyotokana na kodi
baada ya kufanya uchunguzi juu ya leseni na ada
• Kupanga mifumo ya kuoanisha ukusanyaji wa
mapato, kuyakasimu, kubakiza akiba na matumizi yake katika serikali kuu na zile za mitaa.
Hatua za kuhakikisha utulivu wa kisiasa na
ufanyaji kazi mzuri kwa ushirikiano;-

Mikakati mikuu:
• Kutekelezwa hatua zinazozungumziwa katika
mswada wa usimamizi wa fedha Zanzibar 1997.
• Kwa kushirikiana na Serikali ya Tanzania,
kukamilisha na kutekeleza utaratibu wa kugawana
mapato baina ya Tanzania Bara na Zanzibar.
• Kuandaa sera za biashara, uwekezaji na uchumi,
kufufua biashara ya karafuu(kwa kuendeleza juhudi
za watu binafsi na kuanzisha mfumo wa soko).
• Kuweka motisha za kifedha na zisizo za kifedha
kwa uzalishaji na uendelezaji wa shughuli
ndogo ndogo za kiuchumi Pemba.
• Kusawazisha viwango vya kodi na malipo kwa
sukari, kanga, mchele, unga wa ngano na mafuta
ya kupikia.
Hatua za kisheria na kanuni kuhusiana na
mfumo wa fedha (kodi)
• Kufikiria upya viwango vya kodi na misamaha
ya familia ili viwiane Tanzania Bara na Zanzibar
• Kuangalia upya sheria inayotawala Kitengo cha
Uuwekezaji Zanzibar (ZIPA) na Mamlaka ya
Bandari Huru Zanzibar (ZAFREZA) kwa lengo
la kuimarisha uwezo wa bajeti ya Zanzibar.
• Kuweka sawa misamaha ya kodi na motisha za
kifedha ili kuwezesha maendeleo ya kiuchumi
na malengo endelevu ya kupunguza umasikini.
• Kuweka sheria itakayoonesha namna serikali za
mitaa zitakavyotafuta, kubakiza na kutumia
mapato yao wenyewe.
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• Serikali ya Zanzibar kutekeleza sera za utawala
bora zilizoelezewa katika MKUZA(ZPRP).
• SMZ kutilia mkazo zaidi mazungumzo yanayoendelea
kati ya CCM na CUF.
• Kuipitia upya sheria ya 1978 kuhusu misaada,
mikopo na dhamana ili Serikali ya mapinduzi
Zanzibar iweze kuvutia rasilimali za nje kwa
kushirikiana na Serikali ya Muungano ya
Tanzania.
• Kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na
washiriki wa maendeleo (SMZ kutafuta msaada
wa UNDP na wafadhili mmoja mmoja kuhusu
njia na taratibu za kupata msaada.)
• Kufanya mahusiano yawe rasmi kati ya jumuiya
zisizo za kiserkali pamoja na jumuiya za hiari
(CBOs) zinazofanya kazi kwa ajili ya kuondoa
umaskini.
• Kupanga njia za kuvutia fedha za nje na kupeleka
msaada wa maendeleo katika programu za
kupunguza umaskini
• Kutekeleza sera za fedha na sarafu zonazolenga
katika kuongeza kuaminika kwa Serikali (k.m.,
kwa kulipa madeni ya ndani na kwa kuhakikisha
kwamba ZIPA haihusiki na mambo ya fedha)
Sera madhubuti za matumizi
Sera za matumizi zina shabaha tatu kuu:
• Kuweka mizania katika bajeti kati ya mapato na
matumizi

• Kutumia vizuri rasilimali zilizopo
• Kuhakikisha kwamba matumizi ya maendeleo
yanalenga sawa kwenye shughuli za kupunguza
umaskini
Mpango ni kwamba mfumo wa usimamizi wa fedha
ushikamane na Mapitio ya Matumizi ya Umma
(PER) na Muundo wa Matumizi ya Muda wa
Wastani (MTEF). Hii itahakikisha kwamba
MKUZA(ZPRP) ni sehemu ya mfumo wa mipango
na bajeti uliokamilika unaoongozwa na upembuzi
wa mambo ya kupewa umbele na kuwa na nidhamu
ya kuangalia hali halisi ya bajeti. Lengo la jumla
ni kuongeza idadi ya rasilimali zinazoelekezwa
kwenye maeneo muhimu zaidi katika zoezi la upunguzaji umasikini.
Hatua za kuendesha vizuri matumizi ya kawaida
kwa malengo ya kupunguza umasikini.
• Kupunguza matumizi ya Serikali yasiyo ya lazima
• Kudhibiti vyema gharama za usafiri, posho la
mafuta na mambo mengine.
• Kutekeleza program ya mageuzi ya utumishi wa
umma ili kuainisha mahitaji na ajira katika
sekta ya umma.
Hii itakua ni pamoja na:
• Usimamizi mzuri wa ajira na udhibiti wa
wafanya kazi
• Kukisia vizuri idadi ya wafanyakazi wa serikali
katika ngazi za serikali kuu na za mitaa
• Kutekeleza mageuzi ya mishahara
• Kuimarisha utaratibu wa wananchi kuchangia
gharama na kuhimiza ushiriki wa sekta binafsi
katika utoaji wa huduma za umma (Maji, Elimu,
na Afya).
• Kubinafsisha mashirika makuu ya umma (pamoja
na kuhakikisha kwamba ZSTC inajiendesha
kama kampuni ikiwa na dhamana ya kuimarisha
biashara ya karafuu)
• Kuweka mpango wa muda mfupi na wa kati wa
kulipa madeni ya ndani ya serikali
Hatua za kufanya uzuri matumizi ya maendeleo
kwa malengo ya kupunguza umaskini:• Kuongeza kasma ya bajeti kwa matumizi ya
maendeleo
• Kupanua na kuiimarisha ile miradi ya maendeleo
yanayolenga kwenye kupunguza umaskini
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• Kuandaa mikakati ya kuvutia rasilimali za nje
kwa miradi ya maendeleo (kwa kushirikiana na
UNDP na washiriki wengine wa maendeleo)
• Kuangalia upya falsafa, umuhimu, mipango na
usimamizi wa hatua za Miradi ya Maendeleo ya
Jamii (CDP) kwa lengo la kuiunganisha na
utaratibu wa MKUZA(ZPRP).
• Kupanga mikakati na hatua za kuhakikisha
kwamba matumizi ya maendeleo yanapangwa
na kusimamiwa vizuri. Hii itakua ni pamoja na
kujenga mifumo ya kuaminika ya ufuatiliaji na
kutathmini miradi yote ya maendeleo.
Mifumo madhubuti ya bajeti, malipo na uhasibu.
Hatua za kuimarisha mfumo wa bajeti
• Kuangalia upya dhamana na kazi za Kamishna wa
Bajeti na Sera za jumla za Uchumi katika Wizara
ya Fedha na Uchumi kwa lengo la kuongeza
ufanisi, utendaji bora na uwazi wa utaratibu wa bajeti.
• Kuandaa sera na mfumo uliopangika sawa sawa
wa bajeti
• Kujenga uwezo wa wafanya kazi wanaohusika
na utaratibu wa bajeti
• Kuandaa mfumo wa kudhibiti, kufuatilia na
kurekebisha mifumo yote ya fedha
• Kuendelea na mfumo wa kutumia mapato yaliyopo
(Cash Budget System)
Hatua za kuimarisha mifumo ya malipo na uhasibu.
• Kutekeleza hatua zilizopendekezwa katika
chunguzi zilizopita za mambo ya fedha za Benki
kuu ya Tanzania (BOT)
• Kufanya mipango ya kuhamisha akaunti za
serikali kutoka Benki ya Watu wa Zanzibar
(PBZ ) kwenda BOT.
• Kuweka mfumo wazi wa malipo ya serikali
ambao hauna mazonge na si wa sura mbili.
Unapaswa kuwa na udhibiti wa ndani dhidi ya
ughushi.
• Kuandaa mpango wa wazi na unaorekebishika
kwa urahisi unaoipatia SMZ fursa za kutoa
fedha zaidi ya kiwango cha akiba yake iliyopo
(overdraft) kutoka BOT.
• Kupanua na kuimarisha mifumo na uwezo wa
Ofisi za Mkaguzi Mkuu na Mhasibu Mkuu wa
Serikali.

Maelezo na.3: Kugharimia Mpango
Katika sehemu hii tunaangalia kwanza hali ya bajeti na fedha ya Serikali na kupitia mitindo ya
hivi karibuni ya namna ya kutumia fedha. Hii inatupeleka kwenye mawazo ya jinsi gani gharama za mpango huu zitakisiwa na vipi utagharamiwa, na kwenye sura ya jumla ya mkakati
utakaotumika kuupatia fedha.

Mapitio ya hali ya fedha ya Serikali ya Zanzibar.
Kiasi cha fedha kinachokusanywa na Serikali kimeongezeka kutoka shilingi bilioni 14 mwaka
1994/95 mpaka kiasi cha shilingi bilioni 63 mwaka 1999/2000. Nyingi ya fedha hizi zimetokana na
kodi zisizo za moja kwa moja na hasa kutoka kodi ya vitu vinavyoagizwa kutoka nje.
Hata hivyo mapato hayakuenda sambamba na matumizi. Mizania ya jumla (baada kuingiza
misaada) imekua ya kasoro kwa miaka yote ukiacha 1997/98. Mwanya huo (urari wa bajeti)
umekuwa ukizibwa zaidi kwa kukopa kutoka benki za ndani
(na hivyo kuongeza deni la Taifa.)
Mapato ya Serikali- ni kile inachopata
Serikali imekua ikizifanyia kazi sera za muda mrefu
zilizowekwa katika Dira ya 2020 ya Zanzibar ambazo
zinatafsiriwa katika sera za muda mfupi kwa kila
mwaka wa bajeti. Malengo makuu katika bajeti ya
2000/2001, kwa mfano, yalikua ni pamoja na:
• Matumizi yasizidi rasilimali iliyopo
• Ukuaji wa Pato la Taifa (GDP) kupanda kutoka
kiwango cha asilimia 4.5 hadi asilimia 5
• Viwango vya mapato kufikia asilimia 30 ya GDP
• Kupunguza deni la Taifa
• Ushiriki zaidi wa sekta binafsi katika kutoa huduma za jamii.

Serikali kila mwaka ambacho inakitumia
kukidhi matumizi ya Umma.
Sehemu kubwa ya mapato inatokana na kodi
lakini pia kuna mapato yasio ya kodi ambayo
hutokana na leseni na ada na uwezekano wa
mikopo na misaada kutoka nje.
Matumizi ya Umma - ni kile ambacho
Serikali inakitumilia fedha zake. Nadra
Serikali kuwa na kiasi cha fedha inachokihitaji na hivyo inapaswa kuamua kiasi gani
kutumia kwa sekta mbali mbali, kama elimu,
afya au bara bara. Vile vile kuna tatizo la
kuamua kiasi gani kutumia kuunga mkono
mambo ya jumla yanayohusu Wizara mbali
mbali, k.m., jinisia, mazingira, n.k.

Akiba iliyopatikana kutokana na hatua hizi ilikua itumike kuimarisha elimu, afya na mazingira.
Muundo wa bajeti ya MKUZA(ZPRP)
unaingiza upunguzaji wa matumizi ya kawaida kutoka asilimia 44 hadi 38 ya GDP katika mwaka 2000/2001 na uongezaji wa matumizi ya maendeleo kutoka asilimia 4.0 hadi
15.6 ya GDP katika kipindi hicho hicho.

Namna bajeti ya Zanzibar inavyoandaliwa
Muundo wa bajeti ni chombo cha mipango kinachosaidia
kufanya hesabu ya jumla ya mapato na matumizi. Tatizo
la Zanzibar ni kwamba mapato yanayotokana zaidi na
kodi na hayatoshi kukidhi mahitaji yote ya matumizi.
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Kuna njia mbili tu za kutatua matumizi ya Serikali.
Hatua zote mbili hazipendezi kwa umma na hivyo itasaidia kufanya mapitio ya matumizi ya
kawaida na ya maendeleo kwa sababu mbili kuu:
• Kuhakikisha kwamba fedha zinatumika kwa njia inayofaa na kwa sekta ambazo zinaweza
kuwa na athari zaidi katika kupunguza umaskini.
• Kusaidia kuirekebisha sekta ya umma, kuleta mageuzi ya utumishi wa umma na mifumo ya
matumizi isiyolazimu na ambayo baadhi ya wakati inafuja fedha.
Kuna aina mbili za matumizi - ya kawaida na ya maendeleo.
Matumizi ya kawaida - yanakusanya masuala kama mishahara na ankara za umeme ambazo zinabidi zilipwe kwa kawaida.
Matumizi ya Maendeleo - yanaingiza masuala ya ustawi wa maendeleo ya watu kwa vipindi tafauti
kama skuli, daraja jipya mfumo wa maji machafu n.k Mambo mawili muhimu katika matumizi ya
kawaida ni maslahi binafsi (mishahara, kwa wafanyakazi) na gharama nyengine (k.m.,posho za safari
kwa wafanyakazi, mafunzo ya jumla,matengenezo, vyombo muhimu vya matumizi, huduma na
ugavi). Ni muhimu kuhakikisha kwamba aina hizi tafauti za matumizi zinadhibitiwa vyema. Jedwali
ifuatayo inaonesha jinsi matumizi ya kawaida yalivyojengeka 1999/00.
Jedwali: Matumizi ya Kawaida kwa maeneo mbali mbali
Eneo
1999/00
shilingi milioni
Mishahara kwa wafanyakazi
12146
Posho
9492
Gharama nyengine
5114
Ruzuku
4509
Deni la Umma
1568
Matengenezo
960
Huduma
897
Semina na mafunzo
628
Maslahi ya wanafunzi
201
Mahitaji ya Ofisini
143
Jumla
35658
Maelezo:
• Mishara na posho zinachukua asilimia 60 ya bajeti
• Ulipaji wa madeni unachukua asilimia 4.4 ya bajeti
• Huduma (yaani, elimu, afya, maji na kilimo) zinachukua asilimia 2.5
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Mabadiliko ya mfumo wa matumizi ya Serikali
Jedwali ifuatayo inaonesha kiasi gani cha matumizi ya kawaida kilikwenda katika sehemu
mbali mbali za Serikali katika miaka miwili ya fedha tafauti.
Jedwali : Matumizi ya kawaida kwa Sekta.
Sekta

Fedha na Uchumi
Elimu
Sheria
Utawala
Mengine
Afya na Ustawi wa Jamii
Kilimo
Miundo mbinu
Deni la Umma
Jumla

1997/98
Shilingi
Asilimia
milioni
Ya jumla
5750
25
4279
18
2625
11
3003
13
1506
6
2829
12
1518
7
1573
7
0
0
23083
99

1999/00
Shilingi
Asilimia
milioni
Ya jumla
10960
31
5425
15
3740
10
3659
10
3510
10
2813
8
2052
6
1931
5
1568
4
35658
99

Maelezo:
• Asilimia ya bajeti kwa afya na kwa elimu imeshuka, lakini itabidi iongezeke chini ya
MKUZA(ZPRP)
• Asilimia ya bajeti kwa kilimo imebaki karibu vile vile lakini nayo pia itabidi iongezeke
chini ya MKUZA,(ZPRP) hususan zile sehemu zinazohusika na utafiti na elimu kwa wakulima
• Sekta ya sheria imebaki kwenye milango ya asilimia 10 tangu ilipopanda kutoka asilimia 7
mwaka 1996/97. Hii ni pamoja na gharama za mahakama kuu, ofisi ya mwanasheria mkuu,
magereza na kitengo cha kuzuwia magendo. Wizara mpya ya Katiba na Utawala bora imeundwa kuimarisha utawala na utendaji haki. Hii itahitaji rasilimali zaidi.

Kukisia gharama za mpango.
Mapitio ya Matumizi ya Umma (PER) yanahitaji kuchunguza kwa makini jinsi Wizara na Idara
za Serikali zinavyotumia fedha.
Miongoni mwa mambo mengine mapitio haya yanaweza kuhesabu gharama za kitu kimoja kwa
huduma (k.m., inaigharimu Serikali kiasi gani kumuweka mtoto mmoja katika skuli ya msingi kwa
mwaka mmoja) Mpaka pale yatapofanywa mapitio kama hayo kwa Wizara za Sekta muhimu ni
vigumu kusema zinahitaji kiasi gani cha fedha na hivyo kuamua yepi ya kufanya mwanzo.
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Kujaribu kufanya hisabu ya idadi ya mapato ya siku za mbele ya Serikali (zaidi kutoka katika
kodi) pia ni kazi ngumu. Mambo ambayo yanataka kufikiriwa ni:
•
•
•
•
•

kuangalia namna kodi fulani zilivyofanya kazi siku za nyuma
athari ya kuimarishwa kwa mifumo ya kodi
uzuri na ubaya wa kupanua msingi wa kodi
maendeleo katika uchumi wa kimataifa - hasa unapoathiri uagizaji na usafirishaji wa bidhaa
idadi ya ufadhili wa nje unaoweza kupatikana kwa njia ya misaada au mikopo

Kwa kutumia aina ya habari kama ziliyopo hapo juu Serikali itaweza kuweka muundo wa matumizi
ya wastani (MTEF) kama muongozo wa shughuli zake za baadae. Lakini hii lazima ichukulie
kwamba Serikali haitokua peke yake hatika vita dhidi ya umasikini. Kuna wahusika wengine.

Kufanya kazi na washiriki
Serikali itashajiisha na kuunga mkono ushiriki wa sekta binafsi, jumuiya zisizo za
kiserikali na jamii katika huduma za lazima. Kama jumuiya hizi za kiraia zitachukua
majukumu yao ya watoaji huduma katika maeneo maalum (k.m., maeneo ulani ya elimu
na afya) basi Serikali itapata nafasi ya kutumia rasilimali zake chache katika maeneo ya
umuhimu zaidi.
Tayari kunaonekana kuwepo mgawanyiko wa majukumu. Serikali ndio mtoaji wa huduma za
msingi, hasa vijijini, wakati wahusika wengine wanajishughulisha zaidi kutoa huduma
katika maeneo mengine. Kama utaratibu huu unakubalika basi siku za mbele Serikali
iweke mkazo katika matumizi kwa huduma za msingi na ijifunge katika kuunga mkono na
kutoa mhimizo katika maeneo mengine.

Uwezekano wa msaada wa nje.
Mwingi wa ufadhili wa nje uliyopo hivi sasa (misaada,
mikopo na uwezekaji) inakusudiwa kusaidia miradi
ya miundo-mbinu ya muda mfupi, kama bara bara
na umeme, ambayo ni rahisi kupanga, kuandaa na
kutathmini. Msimamo huu ni sawa, lakini:(a) haitoshi
(b) ina maana kwamba bado kuna upungufu katika
miradi ya sekta ya jamii, kama elimu, afya, na kwa
hatua za kujenga uwezo ambazo zitasaidia kuondoa
matatizo ya mafunzo na utawala bora.
39

Makisio ya msaada wa nje 2002/03 - 2004/05
Sekta
Katika $ ‘000’
Miundo mbinu
32620
Maji na Nishati
21020
Afya na Ustawi wa Jamii
9020
Elimu na uendelezaji wa Ujuzi
8608
Kilimo na Maliasili
4771
Makaazi
2200
Mipango na kujenga Uwezo
160
Jumla
78399

Kuna maeneo katika sekta ya jamii ambayo yanapasa kushughulikiwa katika muda mfupi ili
kushajiisha msaada zaidi wa moja kwa moja wa kiwango kidogo sio kutoka serikalini tu lakini
pia kutoka jumuiya zisizo za kiserikali za maendeleo na jamii zenyewe. Matatizo mengi ya
wakulima wadogo wadogo, elimu na afya, yanaweza kushughulikiwa kwa shughuli za miradi
midogo midogo ambayo inawahusisha wananchi moja kwa moja. Kuna uwezekano wa kuvutia
ufadhili wa nje kwa shughuli za aina hii.

Namna ya kugharamia mpango
MKUZA(ZPRP) unaorodhesha maeneo mengi ambapo inabidi kazi ifanywe kupunguza umaskini.
Kwa sasa kuna matatizo makuu matatu katika kuifanya kazi hiyo.
a) Hakuna fedha za kutosha
b) Hakuna uwezo wa kutosha (k.m., watu wenye ujuzi ambao wana uwezo na wako tayari
kuifanya kazi hii) na
c) Masuala fulani ya utawala
Ugharamiaji mkubwa wa MKUZA(ZPRP) utatokana na fedha za ndani - serikalini na binafsi.
Ili hili liwezekane itabidi Serikali ihakikishe mazingira ya uchumi endelevu ambayo yana :
• kasi ya ukuaji wa uchumi mpana na shirikishi kati ya asilimia 6 na 8
• mfumko wa bei kushuka kutoka asilimia 5 hadi 4
• akaunti ya kawaida na mizania ya fedha endelevu
Basi hapo, kwa kufanya haya, itawezekana:
• kuongeza kiwango cha fedha ambacho Serikali inapata (mapato)
• kuzitumia kwa mbinu
na kwa mujibu wa
mpango (matumizi)
• kushiriki katika
kugharimia jitihada za
kupunguza umaskini
ambazo
zinasaidia
juhudi za Serikali
yenyewe
• kuunga mkono sekta
binafsi na juhudi
zinazotokana
na
wananchi wenyewe.
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SHUKRANI
Muongozo huu wa lugha nyepesi wa Mpango wa
Kupunguza Umaskini Zanzibar (MKUZA)
unathibitisha uamuzi wa Serikali ya Mapinduzi
Zanzibar kushajiisha ushiriki wa wahusika katika
kubuni, kuandaa na kutekeleza mikakati na
program za kupunguza umaskini.
Kikundi cha Uhamasishaji juu ya MKUZA
(MKUZA-KU) kinaishukuru Serikali kwa kuweka
mazingira mazuri kwa wao kufanya kazi yao na kwa
kuhimiza ushiriki wa jumuiya ya jamii za kiraiya.
Shukrani maalum kwa ari ya kuunga mkono na
kutia moyo zinakwenda kwa Katibu Mkuu, Naibu
Katibu Mkuu na Kamishna wa Fedha za Nje, katika
wizara ya Fedha na Uchumi. Shukrani nyengine
zinakwenda kwa Mwamvuli wa Jumuiya Zisizo za
Kiserikali Zanzibar (ANGOZA) kwa kua
Mwenyekiti wa kikundi hiki maalum na kutoa Ofisi
ya kufanyia kazi. Pia tunayashukuru mashirika
yafuatayo kwa kutoa wawakilishi- ACTION AID
TZ, CHANGAMOTO, CODECOZE, WIZARA
YA FEDHA NA UCHUMI,NGO-RC, ZAFFIDE,
na ZAIADA.
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Shukrani za pekee zinastahiki Shirika lisilo la
kiserikali lijulikanalo kama Hakikazi Catalyst
(www.hakikazi.org) kwa kuratibu utaratibu huu wa
uhamasishaji. Wanawakilishwa na Emmanuel
Kallonga aliyeratibu na kusimamia utaratibu
mzima na mwenzake kwa upande wa kiufundi,
George Clark, kutoka Taasisi ya Caledonia ya
Maendeleo ya Jamii (www.caledonia.org.uk),
ambao waliangalia maana ya waraka huu na
kuuweka katika kiingereza chepesi.
Shukrani ziwaendee vile vile Ally Masoud kwa
vikatuni vyake vya kuvutia, Ali Nabwa kwa tafsiri
ya Kiswahili na wasomaji wengi serikalini na katika
jumuiya zisizo za kiserikali ambao walitoa mawazo
na kusaidia kuzifanya nakala za kiingereza na
Kiswahili na vikatuni kua bora zaidi.
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