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RASIMU - I 

HOJA ZILIZOJITOKEZA KATIKA SEMINA NA MAJIBU YAKE 

Na MDADA 
HOJA UFUMBUZI/UFAFANUZI/AZIMIO MHUSIKA 

1 UFAFANUZI JUU 

YA MCHAKATO 

WA KUTENGA  

MSITU WA 

HIFADHI WA 

HALMASHAURI 

1. Halmashauri imejipangaje 

kusimamia msitu huo wa Hifadhi 

utakaotengwa na Halmashauri ya 

Wilaya ya Mpanda?  

 

 

 

1) Kutokana na kikwazo cha idadi ya watumishi kuwianisha 

na ukubwa ya misitu (2,801,168.6ha) baada ya mgawanyo 

itabakia misitu ya Halamshauri ya wilaya tu yaani Tongwe 

Fr , Nkamba Fr na Msitu huu unaotarajiwa kuhifadhiwa 

hivyohali ya uwiano wa idadi ya watumishi kwa ukubwa 

wa misitu utakuwa  nafuu. 

DED 

2) Mpango wa usimamizi shirikishi wa misitu kwa mfumo wa 

JFM utakuwa moja ya mbinu mbadala ya kuongeza uwezo 

wa Halamshauri ya Wilaya ya Mpanda kusimamia msitu 

huu mpya kwa kushirikisha vijiji vinavyopakana na msitu 

huu.  Mfano hai ulitolewa kuwa ni ule wa IBA huko 

Inyonga katika Msitu wa Hifadhi wa Mulele Hills Fr. 

Wahisani (JGI) wameonyesha nia ya kutuunga mkono 

katika kutekeleza mpango huu. 

Aidha mchakato kama huu kwa upande wa misitu ya vijiji 

umekwisha anzishwa katika vijiji vinavyopakana na msitu 

wa Hifadhi wa Tongwe chini ya ufadhili wa JGI. 

DED, DNRO na 

JGI 

mutu
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2. Kama tatizo mojawapo la kudhibiti 

uvamizi wa misitu katika misitu ya 

Halmashauri lilikuwa ni fedha , je 

nini chanzo cha fedha za 

kusimamia misitu hiyo mitatu? 

Kuna maandalizi ya mapendekezo ya kuanzisha mfuko 

maalum wa kugharamia usimamizi wa msitu huu endapo 

Halmashauri itatia nia ya kuanza kutekeleza hadi hatua flani. 

Idara ya Ardhi Maliasili na Mazingira inafanya maandalizi ya 

kuandaa mapendekezo ya kuanzisha akaunti maalum 

(Revolving Fund) kwa kutunza fedha zitakazotokana na 

makusanyo ya doria/operesheni katika misitu ya Halmashauri 

kwa dhumuni la kuendeleza operesheni na doria hizo kama 

ilivyofanyika huko Tabora. 

DNRO 

 

 

DNRO 

DFO 

 2 JIOGRAFIA YA 

ENEO LA MISITU 

1. Mipaka kati ya vijiji na eneo 

linalotarajiwa kuhifadhiwa 

halifahamiki, elimisho zaidi 

lahitajika. 

Kikosi kazi kimejipanga kutoa elimu zaidi kwa vijiji 

vinavyopakana na eneo hilo ili waelewe uhusiano katika ya 

eneo la kijiji na eneo linalohifadhiwa kwani vijiji vyote 

vimepimwa na mipaka yake inafahamika. 

DFO 

2. Watu wengine wamo ndani ya 

msitu. 

Wajumbe kwa kauli moja waliagiza kwa msisitizo kuwa baada 

ya taratibu za kutenga msitu kukamilika watu wote walio ndani 

ya misitu ya hifadhi yote mitatu waondolewe kwa nguvu  kwa 

kutumia sheria ya misitu Na 14 ya mwaka 2002 na pia walio 

nje ya vijiji warudishwe kwa kutumia sheria ya ardhi: hakuna 

kubembeleza. 

DED, DS, NRO, 

AFISA ARDHI 

3. Kunahaja ya viongozi wa maeneo 

hayo (makatibu tarafa, 

Waheshimiwa Madiwani na 

Maafisa Watendaji wa Kata) 

1. Pia kama kikao hicho kitaridhia utekelezaji usubiri kwanza 

eneo husika litambuliwe kwa kufanya soroveya ya mipaka. 

 

DED, DNRO 
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kutembelea eneo hilo linalotarajiwa 

kuhifadhiwa  ili kulifahamu kwa 

undani. 

2. Pia msemaji juu ya uwezo wa Halmashauri kugharamia 

zoezi hilo hayupo katika semina hii kwa sasa. Hivyo, 

inafaa pendekezo hilo litolewe katika vikao vya kisheria 

vya Halmashauri. 

 

 3. Aidha, ifahamike kuwa zoezi hili halitagusa maeneo ya 

vijiji hivyo mipaka ya vijiji ndiyo mipaka ya msitu. Yaani 

mwisho wa kijiji ndiyo mwanzo wa msitu huo. 

KIKOSI KAZI 

3 SERA YA 

MAZINGIRA 

Elimu itolewe kwa wanakijiji pia 

uwepo ushirikishaji kati ya serikali ya 

kijiji na wataalamu wa maswala ya 

mazingira 

Kikosi kazi kimejipanga kutoe elimu kuanzia ngazi ya Tarafa, 

Kata hadi Kijiji. Pia katika zoezi zima la utambuzi wa mipaka 

kati ya msitu na kila kijiji litakuwa shirikishi ili kuwaelewesha 

wananchi msitu utakamopita. 

KIKOSI KAZI 

4 SHERIA YA 

ARDHI 

Baadhi ya wananchi wanaishi nje ya 

mipaka ya vijiji vyao. Sheria itumike 

kuwarejesha ndani ya vijiji vyao ili 

washiriki shughuli za maendeleo. 

Sheria ya ardhi inakataza mtu kuishi au kutumia ardhi ambayo 

hana mamlaka nayo. Itatumika sheria hiyo kuwarejesha 

wananchi wote wanaokaa nje ya mipaka ya vijiji kama 

ilivyofanyika mwaka 1974 kwakuwa wanadhoofisha shughuli 

za maendeleo ya vijiji na pia kuharibu  mazingira. 

KIKOSI KAZI 

5 SHERIA YA 

MISITU 

Elimu itumike kwa kuwaelimisha 

wanajamii ili kusaidia kujua maana ya 

kuhifadhi lasilimali zilizomo ndani 

yam situ wa hifadhi 

Kama namba 3 hapo juu 

KIKOSI KAZI 

6 MPANGO KAZI Zoezi la kuwaondoa watu katika msitu 

utakaotengwa lifanyike baada ya 

kuwataarifu wananchi na lisibembeleze 

kwa madai ya kuvuna. 

1) Maandalizi yatakamilika baada ya mwezi wa sita hivyo, 

wananchi watakuwa wamevuna 

DED/ 

DLNRO/DFO 

 2) Pia, sheria inaelekeza kutoa  tangazo la taarifa (Notice) siku 

saba kabla kuwaondosha kwa nguvgu za dola. 

DLNRO/MWA

NASHERIA 

WA 



4 

 

HALMASHAU

RI YA 

WILAYA 

MPANDA/DNL

RO/DFO 

 


