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MCHANGANUO WA SERA 
Mtazamo kuhusu Misitu, Utawala bora na maendeleo ya Taifa: 

Uvunaji usio halali kusini mwa Tanzania 
 

Utafiti ulioruhusiwa na Wizara ya Maliasli na Utalii Tanzania, na kuwezeshwa na Wadau wa Maendeleo wa 
Tanzania, na kufanywa na mtandao wa TRAFFIC kitengo cha Afrika Mashariki na Kusini 

Muhtasari 
Utawala bora, misitu na maendeleo ya taifa yana uhusiano 
mkubwa.  Thamani kubwa ya raslimali ya misitu kwa watu wa 
Tanzania imeandikwa katika ripoti mpya ya shirika la 
TRAFFIC kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii na 
wadau wa maendeleo Tanzania1. Ripoti inaelezea jinsi sera 
na sheria za usimamizi na uendelezaji wa raslimali hizi 
zisivyofuatwa kwa 
kunufaisha masilahi ya 
makundi machache. 
Makundi haya ni 
pamoja na wawekezaji 
wa ndani na nje kwa 
kushirikiana na watendaji wa serikali ya Tanzania na wale wa 
serikali za nje katika kuvuna misitu kwa njia isiyo endelevu na 
kuwepo uwezekano wa kuimaliza kabisa. 

Upoteaji wa misitu unaendelezwa kwa kasi kubwa sana kiasi 
kwamba kuna hatari isiwepo siku za usoni hivyo kuathiri  
uchumi na maisha ya vizazi vijavyo.  Kwa hali hiyo, 
mapungufu ya utawala bora wa misitu imeathiri moja kwa 
moja nguzo mbili za Mkakati wa 2005 wa Kukuza Uchumi 
na Kupunguza 
Umaskini 
(MKUKUTA): Ukuaji 
wa uchumi na 
kupunguza umaskini 
wa kipato; na 
Utawala bora na 
uwajibikaji. 

Mapungufu ya utawala 
bora hayasababishwi 
na udhaifu wa vyombo 
vya utekelezaji au 
uwezo mdogo wa 
watendaji. Sababu ni 
rushwa ndani ya sekta ya misitu na ubinafsi unaotumia vibaya 
vyombo vya ngazi za chini, mifumo ya utandawazi, na 
ucheleweshaji wa maboresho ya sekta ya misitu kwa 
manufaa ya watu binafsi na mitandao ya kibiashara.  
Mapungufu haya yanasababisha taifa kutofikia malengo yake 
ya kukuza wa uchumi na kupunguza umaskin. Upoteaji wa 
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mapato ngazi zote za serikali na kuongezeka kwa uharibifu 
wa mazingira yanaendelea na yale makundi yanayotegemea 
misitu yanaendelea kukosa mahitaji muhimu ya kiuchumi 
yanayotokana na kuvuna misitu hiyo kwa njia iliyo endelevu. 

Misitu ya Tanzania 
Maeneo ya misitu nchini ni 40% ya ardhi yote ya Tanzania na 
idadi ya Watanzania wapatao 87% wanategemea maeneo 
haya kwa maisha yao ya kila siku.  Kiasi cha 16% (na hata 
kufikia 60% kwa msimu mmoja) ya kaya zinazoishi 
pembezoni mwa misitu kusini mwa Tanzania zimenufaika na 
ukataji wa magogo na biashara ya mbao kwa mwaka 2005.  
Zaidi ya 90% ya nishati itumikayo Tanzania inatokana na 
misitu.  Misitu ya Tanzania – raslimali muhimu ya kijamii na 
kiuchumi – inaendelea kupotea kwa kasi ya kutisha.  
Inakadiriwa kuwa kiasi cha hekta milioni kumi ya ardhi ya 
misitu ilitoweka kati ya mwaka 1970 na 1998.  Kwa kasi ya 
uvunaji iliyoonekana mwaka 2003 na 2004 na kuzingatia 
tathmini za serikali inaoyesha kwamba miti yote ya kuvunwa 
ya daraja la I na II (miti yenye ukubwa wa kusafirisha nje) 
kutoka Rufiji na Kilwa itakuwa imeshakatwa ndani ya miaka 
20 na aina nyingi ya miti itapotea. 

Mapato yanayopotea kwa
sababu ya makusanyo ya
chini yalifika 96% ya jumla
ya makusanyo ambayo
yangeweza kupatikana. 

Hali ya uwekezaji wa Sekta Binafsi katika 
Kuvuna Mazao ya Misitu Inakadiriwa kwamba nchi 

nzima, upotevu wa mapato
kwa Idara ya Misitu na
Nyuki ilifikia dola za
Kimarekani milioni 58 kwa
mwaka kutokana na
makusanyo madogo
wilayani.  Baadhi ya bajeti 
za Halmashauri za Wilaya
zingeweza kuongezeka mara
nne kama mapato mazao ya
misitu yangekusanywa
inavyopashwa 

Sekta binafsi inatakiwa kufuata sheria na taratibu ili usimamizi 
na uendelezaji wa misitu ya Tanzania ufanywe kwa 
maendeleo ya kiuchumi na ya wananchi.  Kuna ongezeko la 
mashine za kudumu za kupasua mbao ngumu kusini mwa 
Tanzania (kutoka 11 mwaka 2002 hadi 15 mwishoni mwa 
2004) vikiwa na uwezo mdogo wa kuongeza thamani ya 
magogo hayo yanayovunwa kwa kiasi kikubwa.  Kiasi cha 
makampuni 35 yanasafirisha mazao ya mbao ngumu nje (bila 
ya kuweka misandali).  Ya kuzingatia ni kwamba sehemu 
kubwa ya wasafirishaji mbao nje ya nchi wana mahusiano 
(wanahisa, wajumbe wa bodi n.k.) na watendaji wakuu wa 
serikali ya Tanzania na nchi husika.  Kila anayesafirisha 
mbao nje anategemea madalali angalau watano au zaidi na 
kila mmoja wao anafanya kazi na angalau wengine kumi au 
zaidi ngazi ya vijiji.  Ukweli ni kwamba ni kampuni chache 
zimeshikilia hii biashara kwa sababu ya ukubwa wao au 
mahusiano baina yao na walio madarakani. 

Ufuataji Sheria na Rushwa 
Tathmini ya ufuataji wa sheria ilionyesha kwamba kuna 
ongezeko la uhalifu wa aina nyingi – kukata magogo bila 
leseni, kukata magogo maeneo yasiyoruhusiwa na kutumia 
nyaraka ambazo si halali za kusafirisha mbao nje.  Hali ni 
mbaya zaidi pale ambapo pamekuwepo na rushwa 



ndogondogo hata kama uvunaji wa mbao husika ni halali.  
Katika ngazi ya serikali kuu na halmashauri za wilaya mifano 
mingi ya ubinafsi, upendeleo inayohusu biashara ya mbao 
imeonekana wazi.  Maeneo yaliyojitokeza kwa rushwa kwa 
kiasi kikubwa – upigaji nyundo na usafirishaji nje ya nchi 
– ndipo mikakati ya kuthibiti rushwa inapohitajika. 
Baadhi ya maeneo yaliyoonesha rushwa ya hali ya juu ndipo 
rushwa imeongezeka kwa kasi. Pia, maafisa wa ngazi za juu 
serikalini wameonekana kujihusisha na uvunaji wa mazao 
ya misitu kusini mwa Tanzania.  Zaidi ya nusu ya 
makampuni 28 yanayouza mazao ya misitu nje yaliyofanyiwa 
utafiti yameonyesha mahusiano na watendaji wakuu wa 
serikali ya Tanzania na watendaji wa serikali za nje. 
Kuhusishwa kwa baadhi ya watendaji wakuu serikalini katika 
biashara ya mazao ya misitu inaleta wasiwasi ya kwamba 
utoaji wa maamuzi, usawa, uwazi na haki havitendeki 
ipasavyo. 

Mapungufu katika ukusanyaji mapato 
Jamii vijijini, wafanyabiashara vijijini na serikali wamepoteza 
mapato mengi kwa uvunaji holela, kutokusanya maduhuli 
inavyostahili na kuipa mbao thamani ya chini ya kile 
kinachotakiwa.  Kwa mfano, katika ngazi ya kijiji katikati ya 
mwaka 2004 wavunaji wa vijijini waliweka thamani ya magogo 
ya mbao ngumu chini ya kiwango cha kawaida na matokeo 
yake wakapata chini asili moja ya bei ya kuuza nje pamoja 
na kwamba magogo hayo yalikuwa malighafi tu.  Upotevu 
mkubwa wa mapato umekuwepo pia katika kusafirisha 
magogo nje.  Kwa mfano takwimu zinaonyesha kwamba 
mwaka 2004 China ilipokea mara kumi zaidi ya mazao ya 
mbao kutoka Tanzania ukilinganisha na inavyoonyesha 
kwenye takwimu za Tanzania.  Hii inamaanisha kwamba 
Tanzania ilikusanya 10% ya mapato yatokanayo na mauzo ya 
nje. 

Hatua za serikali kukabiliana na hali hii 
Tanzania ina sera, sheria na kanuni nzuri sana na kama 
zitasimamiwa viruri itafanikisha usimamizi na uendelezaji wa 
misitu na kugawa 
mapato yake kwa haki.  
Kwa kipindi cha miaka 
kumi kumekuwepo na 
jitihada za makusudi, 
mbinu na mikakati 
mbalimbali inayohusu 
utawala bora, ikiwa ni pamoja na maandalizi ya sera na sheria 
mpya, uanzishwaji wa mipango endelevu ya ardhi na utoaji 
wa madaraka vijijini. Kutokana na hali hii ya ongezeko la 
kupotea kwa mapato, kutoweka kwa misitu, na mapungufu ya 
utawala bora, serikali imebuni mbinu mbalimbali za 
kukabiliana na hayo.  

Tangu mwaka 2003 kumekuwepo na usimamishaji wa uvunaji 
wa mazao ya misitu kila mwaka.  Pamoja na kusifu juhudi 
hizo, zimekuwa zikikabiliana na tatizo la muda mfupi tu kama 
kubana sheria na kuongeza uwezo wa utekelezaji. 

Hatua hizi hazitoshi kukabili mizizi ya tatizo kama rushwa. 

Inaonekana wazi kwamba tangu kufunguliwa kwa biashara ya 
mbao katika kipindi cha pili cha mwaka 2006, usafirishaji 
usio halali wa magogo kusini mwa Tanzania ulijitokeza 
(k.m. kuvunja sheria na kanuni). 

Mtazamo wa mbele – Mapendekezo 
Katika miaka michache iliyopita imeonekana kuwa kusini mwa 
Tanzania biashara ya mbao haikuwa endelevu pamoja na 
kuwepo sera, sheria na kanuni zenye mazingira mazuri ya 
usimamizi na utumiaji wa raslimali za misitu.  Tafiti hii 
inashauri kipaumbele kikubwa kiwekwe kwenye utawala 
bora wa misitu na utekelezaji wake kwa jumla kwani 
rushwa ni sababu kubwa ya kuathirika kwa utawala bora – 
inajitokeza kwa njia nyingi na katika ngazi nyingi na 
mapendekezo mengi yametolewa.  Kati ya ambayo 
yameonekana ni muhimu ni pamoja na: 
• Tekeleza mpango wa kufuatilia na kutoa taarifa juu ya 

uvunaji mbao na taarifa ya biashara yake 
• Weka msisitizo wa sekta ya misitu wakati wa kuangalia 

mapato na matumizi ya serikali 
• Maafisa wa serikali kuweka wazi uwekezaji wao katika 

sekta ya misitu ili kupunguza maafisa hao kujihusisha na 
kula njama katika biashara ya mbao. 

• Tumia ubao wa matangazo katika ofisi za vijijini na ofisi 
za halmashauri kuonyesha maeneo ya uwekezaji, na 
mpango ya biashara ya mazao ya misitu pamoja na 
majukumu ya kila mdau; 

• Endesha kampeni zinazolenga kuondoa rushwa ndani 
ya sekta ya misitu 

• Angalia uwezekano wa kuanzisha kuwa na wakala wa 
usimamiaji wa maduhuri ya misitu kwa hatua 

• Kuanzisha utaratibu wa kutoa motisha ambayo 
itategemea utendaji wa mfanyakazi kwa wafanyakazi wa 
sekta ya misitu. 

• Anzisha na weka mkakati wa mpango wa ushirikiano 
baina ya Wizara ya Maliasili na Utalii na Ofisi ya Waziri 
Mkuu - Tawala za mikoa na Serikali za Mitaa ili 
kuainisha wajibu na majukumu pamoja na muundo wa 
kutoa taarifa kwenda Makao makuu ya idara ya 
misitu/Wakala wa Misitu. Kwa sasa dhamana ya

usimamizi wa misitu upo 
chini ya Wizara ya Maliasili 
na utalii pamoja na Ofisi ya
Waziri Mkuu - Tawala za
Mikoa na Serikali za Mitaa 

• Fanya tena tathmini ya mbinu za kukagua misitu 
• Anzisha mpango wa kuhamasisha jamii ukizingatia 

ushirikishwaji wa jamii, thamani ya mbao, faida zake, 
majukumu ya wadau mbalimbali na mambo ya kisheria. 

• Rejea na tathmini namna usitishwaji wa uvunaji wa 
misitu unavyofanywa kuhakikisha haiathiri usimamizi 
shirikishi wa misitu 

• Anzisha Wakala wa Misitu, eleza wajibu na majukumu 
yake na weka mfumo wa kutoa taarifa kwa kushirikiana 
na wadau. 
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