
MUUNDO WA UTUMISHI WA WATENDAJI WA VIJIJI/MITAA 
 

 
1.0 MAANA  YA  MUUNDO WA  UTUMISHI 
 
Muundo wa Utumishi (Scheme of Service) ni utaratibu ulioinidhinishwa kutoa maelekezo 
juu ya sifa zinazohitajika kwa mtu yeyote kuajiriwa kazini na kupanda daraja katika 
kada za utumishi wa umma.  
 
Muundo wa Utumishi ni utaratibu  maalumu unaoonyesha kazi na wajibu, vyeo na ngazi 
za mishahara, sifa na utaratibu wa kuajiriwa na kupandishwa vyeo au madaraja na 
masharti ya utumishi wa kada husika.Muundo hubadilika kwa kurekebishwa au kufutwa 
kulingana na mahitaji ya wakati huo. 
 
Muundo wa utumishi humwezesha mwajiri kuwa na habari au taarifa sahihi kuhusu 
watumishi wake na hivyo kurahisisha mipango na maamuzi ya utawala na menejimenti 
yanayohusu utumishi katika taasisi au asasi husika. 
 
 
2.0 KUHUISHWA KWA  MIUNDO YA  UTUMISHI 
 
Miuundo ya Utumishi huiishwa baada ya kuwa imeidhinishwa na Baraza Kuu la 
Wafanyakazi Serikalini na huwa inhuishwa kutokana na haja ya kuwepo mabadiliko 
yanayotopkana na utumishi wa umma ambayo hujumuisha-; 
 

 Sera ya Menejimenti na Ajira katika Utumishi wa umma 
 Sera ya muda wa kati ya malipo ya mishahara 
 Sheria ya utumishi wa umma 

 
 
3.0 MABADILIKO MUHIMU YALIYOMO KATIKA MUUNDO WA  UTUMISHI 
 
Maeneo ambayo hufanyiwa marekebisho au mbadiliko makubwa huwa ni-; 
 
3.1 AJIRA 
Muundo hueleza kuhusu utaratibu wa ajira serikalini kwa kuzingatia kanuni, tartaibu na 
sharia kama sifa za waombaji, kuchaguliwa, kuitwa kwenye usaili na hatimaye kuajiriwa 
kwa wale watakahodhihirika kuwa bora Zaidi kuliko wengine 
 
3.2 KUBADILISHWA KAZI 
Mtumishi ataweza kuingia kwenye muundo wa kada yoyote katika ngazi yoyote kwa 
utaratibu wa kubadilishwa kazi iwapo ataomba . 
 
 



3.3 KUPUNGUZWA KWA IDADI YA NGAZI ZA VYEO 
 
Kada nyingi ambazo huonekana kuwa na daraja nyingi za veyo ambavyo majukumu 
yake hayapishani kutoka daraja moja hadi jingine hupunguzwa kwa lengo la kuondoa 
dosari hiyo. Kwa msingi huo idadi ya daraja zilizokuwepo awali imenguzwa kwa lengo la 
kuondoa dosari hiyo. 
 
Mfano wa kada zilizofutwa ni Tabibu Msaidzi Vijijini (RMA), Wakunga Wasaizidi (MCHA)  
3.4  KUPUNGUZWA KWA IDADI YA NGAZI ZA MISHAHARA 
 
Miundo ya mishahara ambayo kwa kawaida huendana na miundo ya utumishi ilikuwa na 
ngazi nyingi zenye tofauti ndogo ya mishahara kati ya ngazi moja hadi nyingine. 
Hapakuwa na motisha ya kupanda kwenda ngazi za juu. Kasoro hiyo nayo 
imerekebishwa kwa kupunguza idadi ya ngazi na kuongeza wigo wa ngazi za 
mishahara. 
 
3.5  VIGEZO VYA KUZINGATIA KATIKA MUUNDO WA UTUMISHI 
Vipo vigezo mbalimbali ambavyo vitatumika katika kuwaingiza watumishi katika miundo 
iliyohuishwa. Vigezo vya msingi ni-; 
 
3.5.1  KIWANGO CHA ELIMU NA TAALUMA 
Waajiri wafanye tathmini ya viwango vya elimu na ujuzi wa kitaaluma kwa kila mtumishi 
kuona kama kiwango hicho kinakidhi sifa zilizomo katika muundo anaotarajiwa 
kuingizwa. 
 
3.5.2  UJUZI (Professionalism) 
Ujuzi wa kzi uzingatiwe kikamilifu kufuatia rekodi za mtumishi zilizopo tangu alipoajiriwa 
 
3.5.3  STADI (Skills) 
Stadi za kazi kulingana na rekodi za mtumishi zilizopo pia zizingatiwe. 
 
3.5.4 UWEZO WA KUJIFUNZA (Trainability) 
Uwezo wa mtumishi kujifunza pia uchukuliwe maanani. 
 
3.5.5 UZOEFU KAZINI (Experience) 
Uzoefu wa kazi wa mtumishi anayehusika nao upewe umuhimu unaostahili. 
 
3.5.6 HAIBA (Personality) 
Haiba ya mtumishi ni miongoni mwa vigezo ambavyo vinastahili kuzingatiwa. 
 
 
4.0 FAIDA NA UMUHIMU WA  MUUNDO WA  UTUMISHI 
* Kwa mwajiriwa humwezesha-; 

 Kuelewa sifa anazopaswa kuwa nazo  katika ajira husika 



 Kupata picha kamili ya kazi na wajibu wake 
 Kuelewa masharti yake ya kazi 
 Kuelewa ngazi za mshahara wake na taratibu za kupanda kutoka daraja moja 

hadi linguine na haki nyinginenzo zinzoambatana na ajira yake 
 Kuwa na ari ya kufanya kazi na kujiendeleza ili aweze kupanda cheo na kupata 

mshahara mkubwa zaidi 
 
* Kwa mwajiri humwezesha-; 

 Kwa na vigezo rasmi vya kuajiri na kupandisha vyeo watumishi bila upendeleo au 
kubahatisha 

 Kupanga vizuri safu za watumishi kulingana na mahitaji na malengo ya taasissi 
au asasi yake 

 KUpanga na kufanya makisio ya mishahara na marupurupu mengine kwa urahisi 
kwa kuzingatia madaraja na ngazi za mishahara ya watumishi waliopo na 
wanaotarajiwa kuajiriwa. 

 
 
 


