
Utangulizi
Usimamizi Shirikishi wa Misitu (USMJ) ni Mkakati 
wa Kisera ulioanzishwa na serikali ya Tanzania ili 
kuhimiza ushiriki wa jamii katika kusimamia na kuwa 
na matumizi endelevu ya rasilimali za misitu kwenye 
ardhi za Vijiji. Mkakati huu umewekwa kupitia Sera ya 
Taifa ya Misitu ya mwaka 1998 (kwa sasa inafanyiwa 
mapitio), Sheria ya Misitu ya mwaka 2002, Sheria ya 
Serikali za Mitaa ya mwaka 1982 na Sheria ya Ardhi ya 
Vijiji ya mwaka 1999. Mkakati huu, ulibuniwa kutokana 
na changamoto zilizokuwepo za, uhaba wa watumishi 
na rasilimali fedha za kuwezesha usimamizi endelevu 
wa misitu. 

Hata hiyo Tanzania, bado inaapoteza misitu kwa 
kasi kubwa kutokana na uanzishwaji wa mashamba 
na makazi  mahitaji makubwa ya mkaa na kuni, 
uchimbaji wa madini, ufugaji holela na ongezeko la 
idadi ya watu. Inakadiriwa kwamba Tanzania inapoteza 
takribani hekta 469,000 za misitu kila mwaka. Ufyekaji  
usioendelevu wa misitu unatokea kwenye ardhi za vijiji 
hususani  kwenye misitu isiyokuwa chini ya usimamizi 
maalumu.  (URT, 2017).

Makala hii inangazia misingi ya kisheria ya haki za jamii 
katika umiliki, usimamizi na utumiaji endelevu wa 
rasilimali za misitu na kuelezea tulichojifunza kutokana 
na utekelezaji wa Usimamizi Shirikishi wa Misitu ya Vijiji 
(USMJ) katika vijiji 35 vya wilaya za Kilosa, Morogoro 
na Mvomero mkoani Morogoro chini ya Mradi wa 
Kuleta Mageuzi katika Sekta ya Mkaa Tanzania (TTCS)  
kwa ufadhili wa  Shirika la Maendeleo na Ushirikiano 
la Uswisi (SDC) katika kipindi cha mwaka 2012 mpaka 
2019.  Mradi ulianzisha muundo unaoingiza dhana 
ya uzalishaji endelevu wa mazao ya misitu kwenye 
Usimamizi Shirikishi wa Misitu ya Vijiji (USMJ) ambao 
umelenga kuhimiza jamii kutumia, kusimamia na 
kunufaika na rasilimali za misitu kwa njia endelevu.

  Ujumbe

Ü	 	Sera, Sheria na miongozo ya misitu iendelee 
kutambua haki za jamii za kumiliki, kusimamia 
na kutumia misitu na rasilimali za misitu kwa njia 
endelevu. 

Ü	 	Muundo wa Usimamizi Shirikishi wa Misitu ya 
Jamii unaojumuisha biashara endelevu ya mazao 
ya misitu unatoa motisha kwa jamii kuhifadhi 
misitu kwenye ardhi za vijiji badala ya kuifyeka 
na kuigeuza kuwa mashamba.

Ü	 	Utawala bora ni nguzo muhimu katika uendelevu 
wa Usimamizi Shirikishi wa Misitu na biashara 
endelevu ya mazao ya misitu, jamii zinatakiwa 
kusaidiwa ili kuboresha utawala bora katika 
USMJ.

Ü	 	Wanawake wawezeshwe kushiriki katika 
michakato ya kufanya maamuzi na manufaa 
yatokanayo na usimamizi shirikishi wa misitu na 
biashara endelevu ya mazao ya misitu.

Mfumo wa kisera na sheria 
zinazotambua haki za jamii kwa 
rasilimali za misitu

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha Sera ya 
Taifa ya Misitu mnamo mwaka 1998 yenye lengo la 
kuongeza uwezo wa kitaifa kusimamia na kuendeleza 
sekta ya misitu. Sera hiyo ilisisitiza ushiriki wa jamii 
na Serikali za Mitaa katika usimamizi wa rasilimali za 
misitu kama inavyoelekeza kwenye tamko namba 6 
la Sera ya Taifa ya Misitu ya mwaka 1998 inayosema 
‘Hifadhi za misitu ya vijiji zitasimamiwa na Serikali ya 
Kijiji au vyombo vingine vilivyoundwa na Serikali ya 
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Kijiji kwa lengo husika. Misitu hiyo itasimamiwa kwa 
uzalishaji au ulinzi kulinga na malengo ya usimamizi 
yaliyobainishwa kwenye mpango wa kila msitu.

Sheria ya Taifa ya Misitu namba 14 ya mwaka 2002 
inatoa msingi wa kisheria wa jamii zinazoishi karibu na 
hifadhi za misitu kumiliki, kusimamia na kunufaika na 
utumiaji endelevu wa rasilimali za misitu kutoka ndani 
ya hifadhi hizo. Aidha, sheria inaruhusu jamii kugawana 
faida zinazotokana na Usimamizi wa Pamoja wa Misitu 
inayomilikiwa na Serikali Kuu. Zaidi ya hayo, Sheria ya 
Misitu Na. 14 ya 2002 pia inatoa mamlaka kwa Serikali 
ya Kijiji (kupitia kamati ya Kijiji iliyoteuliwa) kuanzisha 
hifadhi ya misitu kwenye ardhi ya kijiji na kutoa vibali 
vya kuvuna mazao ya misitu kutoka kwenye hifadhi 
za misitu ya kijiji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au 
kibiashara (kifungu cha 49 (6). Sheria inatoa haki ya 
kipekee kwa Serikali ya Kijiji ya kutoza ada za vibali na 
kutoa msamaha wa mazao ya misitu kutoka kwenye 
Msitu wa Hifadhi wa Kijiji au Msitu wa Hifadhi wa 
Jamii kutoka kwa mrabaha wa Serikali (kifungu cha 78 
(3). Sheria pia inampa msimamizi wa msitu (Serikali 
ya Kijiji) haki ya kuchukua mazao yeyote ambayo 
yamekamatwa na yamevunwa kinyume cha sheria 
kutoka kwenye Kijiji.

Jukumu kuu la Taasisi za Serikali za Vijiji katika 
kusimamia rasilimali za misitu linathibitishwa kupitia 

jukumu walilopewa chini ya Sheria ya Ardhi Na. 4 na 
Sheria ya Ardhi ya Kijiji namba 5 ya 1999. Halmashauri 
ya kijiji inasimamia ardhi ya kijiji kwa niaba ya Serikali ya 
Kijiji, na hii ni pamoja na jukumu la kugawa ardhi kwa 
watu binafsi na ardhi ambayo itabaki chini ya umiliki 
wa jamii kwa matumizi mengine kama uhifadhi wa 
msitu wa kijiji. Sheria ya Ardhi ya mwaka 1999 kifungu 
cha 8 kinampa Serikali ya Kijiji jukumu la kusimamia 
ardhi yote ya kijiji na uhusiano kati ya matumizi ya 
ardhi, maliasili zingine na mazingira kwa kuzingatia 
kanuni ya maendeleo endelevu.

Sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka za Wilaya) Sura 
ya 287 inatoa msingi wa kisheria wa kuanzishwa kwa 
Halmashauri ya Kijiji. Halmashauri ya Kijiji ina jukumu 
la kuandaa Sheria ndogo zikiwemo Sheria ndogo za 
Usimamizi wa Rasilimali za Misitu kwenye ardhi ya 
vijiji na kuidhinishwa na Baraza la Madiwani 

Hivyo basi Sera na Miongozo ya kisheria iliyopo 
inatoa misingi madhubuti kwa jamii kushiriki katika 
usimamizi wa rasilimali, zinatambua majukumu na 
haki za jamii juu ya utumiaji na uhifadhi wa rasilimali 
za misitu kwenye ardhi za vijiji. Chini ya muundo wa 
usimamizi shirikishi wa misitu, jamii zinafurahia haki ya 
kutumia rasilimali za misitu kiendelevu na wamepewa 
majukumu kamili ya kusimamia rasilimali zao.

Uzoefu na tulichojifunza kutokana na 
utekelezaji wa Usimamizi Shirikishi wa  
Misitu ya Jamii
Uwepo wa mazingira rafiki ya Kisera na Sheria ya USMJ umetoa fursa 
kwa Serikali, wabia wa maendeleo, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali 
ikiwemo MJUMITA, TFCG, MCDI, WWF, WCST na wengine - kusaidia 
jamii kunufaika na USMJ kama ilivyoainishwa na sera za kitaifa na mfumo 
wa kisheria. Tafiti ya Shirika la  Umoja wa Mataifa la Kilimo na Chakula 
(FAO) ya mwaka 2019 inaonyesha kuwa jumla ya vijiji 1,233 vimesaidiwa 
kuanzisha hifadhi ya misitu katika ardhi ya vijji yenye ukubwa wa hekta 
milioni 2.4 za misitu ambazo ni sawa na asilimia 4.9% ya eneo lote la 
misitu nchini. 

Kwa ufadhili wa Shirika la Maendeleo na Ushirikiano la Uswisi (SDC) 
Mradi wa Kuleta Mageuzi katika Sekta ya Mkaa Tanzania (TTCS), Shirika 
la Kuhifadhi Misitu ya Asili Tanzania (TFCG) kwa kushirikiana na Mtandao 
wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Tanzania (MJUMITA) wameonyesha 
utaratibu wa kuwezesha Usimamizi shirikishi wa misitu kwa kuingiza 
dhana ya uzalishaji endelevu wa mkaa na mbao katika hifadhi za misitu ya 
vijiji. Utaratibu huu umechangia kuongezeka kwa kipato na ajira, umetoa 
motisha kwa jamii kutenga ardhi kwa ajili ya usimamizi wa misitu badala 
ya kuikata na kuigeuza kuwa mashamba. 

Wajumbe wa Kamati ya Maliasili katika Kijiji cha Mlilingwa wakitoa 
maelezo kwa Muwakilishi wa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro namna 

wanavyotumia kifaa cha GPS kuweka alama kwenye maeneo ya uvunaji 
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Katika kipindi cha utekelezaji wa Mradi wa Kuleta 
Mageuzi katika Sekta ya Mkaa, TFCG  kwa kushirikiana 
na MJUMITA, Serikali za Mitaa na Wizara ya Maliasili 
na Utalii waliwajengea jamii uwezo wa kumiliki na 
kutumia kwa njia endelevu rasilimali za ardhi na misitu. 

Kupunguza Upotevu wa Misitu
Misitu ya Tanzania inabadilishwa kwa kasi kubwa sana kuwa 
mashamba ya kilimo. Kiwango cha upotevu wa misitu kila mwaka 
ni hekta 469,000. Ukataji wa miti kwa kiwango kikubwa hufanyika 
kwenye ardhi ya Vijiji na husababishwa na mahitaji makubwa ya 
ardhi ya kilimo. Utafiti unaonesha kwamba kiwango cha ukataji wa 
miti katika hifadhi ya misitu ya ardhi ya vijiji umepungua na kupelekea 
kuongezeka kwa viumbe hai na  misitu. Utafiti uliofanywa katika vijiji 
vya mradi wa TTCS unaonyesha kuwa kiwango cha upotevu wa misitu 
katika vijiji vya mradi umepungua ukilinganisha na vijiji visivyokuwa na 
mradi. Kiwango cha upotevu wa misitu katika vijiji vya mradi wa TTCS 
kilipungua kwa -2.34% kati ya 2010-2014; -1.64% kati ya 2014 -2017 na 
-1.38% kutoka 2016 hadi 2017. Hii inaungwa mkono na utafiti uliofanywa 
na Wizara ya Maliasili na Utalii, 2009 ambao ulibaini kupungua kwa 
uharibifu wa misitu katika msitu wa Duru-Haitemba baada ya Serikali 
kuhamisha umiliki na majukumu ya usimamizi kwa jamii. Utaratibu wa 
USMJ unaojumuisha biashara endelevu ya mazao ya misitu (kama vile 
mkaa endelevu na mbao) huchochea jamii kuhifadhi misitu kwenye 
ardhi ya vijiji badala ya kuibadilisha ardhi hiyo kuwa ya kilimo. Hivyo 
basi Usimamizi Shirikishi wa Misitu ya Jamii ni mkakati madhubuti wa 
kupunguza upotevu wa misitu nchini.

Tuliyojifunza kutokana na 
utekelezaji wa Usimamizi  
Shirikishi wa Misitu:

KULINDA MISITU

Uzoefu na tafiti zinaonesha kwamba USMJ ndio njia 
bora ya kupunguza ukataji wa miti, kuboresha maisha 
ya jamii na kuchangia kukabliana na mabadiliko ya 
tabianchi. Mradi wa TTCS umefanikiwa kusaidia vijiji 
35 katika wilaya tatu za Mkoa wa Morogoro kuanzisha 
USMJ kwa kuingiza dhana ya uzalishaji endelevu 
wa mkaa na mbao katika usimamizi wa Misitu ya 
Hifadhi ya Vijiji. Jumla ya hekta 141,610 za misitu 
zinasimamiwa kama Misitu ya Hifadhi za Vijiji na kati 
ya hizo takribani 13% imetengwa kwa ajili ya uzalishaji 
endelevu wa mkaa.

Wajumbe wa Kamati ya Maliasili ya Kijiji na timu ya 
doria ni makundi muhimu sana katika kuimarisha 

usimamizi Madhubuti wa Misitu ya Hifadhi za Vijiji  
na biashara endelevu ya mazao ya misitu
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Katika matukio ya ufyekaji wa misitu kwa ajili ya mashamba, miti mingi huishia kuchomwa 
moto. Hali hii iko katika maeneo mengi sana nchini.

Kuboreshwa kwa maisha ya jamii
Usimamizi Shirikishi wa Misitu ya Jamii 
unachangia kuboresha maisha ya wananchi 
hususani wanaposhiriki katika biashara endelevu 
ya mazao ya misitu inayopelekea kupunguza 
umaskini kwa jamii pamoja na kuongeza 
makusanyo ya mapato kwa Serikali za Mitaa 
na Serikali Kuu kwa kufuata taratibu. Mradi wa 
TTCS ulisaidia vijiji 35 vya mradi kupata zaidi ya 
shilingi bilioni 1.8 kutokana na uzalishaji endelevu 
wa mkaa katika kipindi cha Desemba 2015 na 
Mei 2019, ambapo zaidi ya shilingi milioni 950 
ni mapato kwa wazalishaji wa mkaa endelevu 
na shilingi milioni 920 ni mapato kwenye Serikali 
za vijiji. Jamii hutumia mapato yanayotokana na 
mkaa na mbao kuboresha huduma za jamii kwa 
kuzingatia vipaumbele vya kijiji ikiwemo ujenzi 
wa Ofisi za Serikali za Vijiji zenye masijala ya 
ardhi, ujenzi wa zahanati, kulipia bima ya afya 
kwa wananchi na Kamati za Maliasili za Vijiji, 
uchimbaji na ujenzi wa visima vya maji, ukarabati 
wa miundombinu ya barabara na maji, ujenzi 
wa vyoo vya shule na vyumba vya madarasa 
na kuwekeza katika shughuli za usimamizi 
wa misitu. Miradi hii imepunguza gharama za 
kuhudumia vijiji kutoka Serikali Kuu na Mamlaka 
za Wilaya

Moja ya miradi ya maendeleo ya vijiji iliyofanikiwa kutokana na 
mapato ya Msitu wa Hifadhi ya Kijiji ni kuboresha miundombinu 
ya maji. Wanawake ni miongoni mwa wanufaika wakubwa wa 
huduma hii
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Vijiji vinavyotekeleza USMJ na biashara endelevu ya 

mazao ya misitu wanalipa Halmashauri za Wilaya kwa 

hiari 5-10% ya jumla ya mapato ya ushuru utokanao 

na mazao ya misitu. Kwa mfano, vijiji vya mradi wa 

Kuleta Mageuzi katika Sekta ya Mkaa Tanzania (TTCS) 

kutoka Kilosa, Morogoro na Mvomero hulipa 10% na 

vijiji vilivyoko chini ya Shirika la Uhifadhi na Maendeleo 

la Mpingo (MCDI) hulipa 5% ya jumla ya mapato 

yatokanayo na ushuru wa mazao ya misitu (mbao). 

Halmashauri za Wilaya pia hufaidika na tozo kwenye 

mkaa na mbao, ambazo hukusanywa kwa urahisi kwa 

sababu biashara inafanywa kwa uwazi chini ya taratibu 

za Usimamizi Shirikishi wa Misitu

Kuboreshwa kwa utawala bora

Utekelezaji wa USMJ umesaidia kuboreshwa kwa 
utawala bora katika ngazi za vijiji. Halmashauri za 
Vijiji na Kamati za Maliasili za Vijiji zimewezeshwa 
kuwa mstari wa mbele  kutekeleza jukumu kubwa 
la usimamizi wa rasilimali za misitu kwenye ardhi za 
vijiji vyao. Maamuzi ya namna ya kutumia mapato 
yatokanayo na biashara endelevu ya mazao ya misitu 
hufanywa katika Mkutano Mkuu wa kijiji. Ushiriki wa 
jamii katika mikutano mikuu ya  Kijiji huwa mkubwa 
hasa pale ambapo mipango ya usimamizi wa misitu, 
sheria na matumizi ya mapato  inapopitishwa. 
Mapato yatokanayo na biashara endelevu ya mazao 
ya misitu imekuwa motisha kwa ushiriki wa jamii 
katika mikutano na kwenye shughuli za usimamizi wa 
misitu. Jamii zinazoshiriki kwenye USM zimekuwa 
mstari wa mbele katika kuwawajibisha viongozi wao 
pale wanapokosa. 

Wananchi katika Kijiji cha Ulaya Mbuyuni wilayani Kilosa wakishiriki Mkutano Mkuu wa Kijiji ambapo maamuzi na 
makubaliano kuhusu usimamizi wa maliasili hufanyika na wananchi wote wakiwemo kina mama na vijana.
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Kukuza usawa wa kijinsia

Kuzingatia usawa wa kijinsia ni muhimu sana katika 
utekelezaji wa shughuli za Usimamizi shirikishi wa 
misitu na biashara ya mazao ya misitu. Tangu awalii, 
wanawake walikuwa hawahusishwi kwa kiwango 
cha kutosha katika michakato ya kufanya maamuzi 
yanayohusu rasilimali za misitu na kwa kiasi kikubwa 
hawakujumuishwa kwenye mnyororo wa thamani 
wa biashara ya mbao na mkaa. Mradi wa TTCS 
ulifanikiwa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika 
michakato ya kufanya maamuzi ikiwa ni pamoja na 
yale yanayohusiana na usimamizi wa rasilimali za 
misitu kwenye ardhi ya vijiji. Wanawake walishiriki 
kama wajumbe wa vikundi vya wazalishaji mkaa kwa 

njia endelevu, wajumbe wa Kamati za Maliasili za Vijiji 
ambazo zinasimamia msitu wa hifadhi wa ardhi ya kijiji 
na kukusanya mapato kutoka kwa wazalishaji. 

Mradi pia ulifanikiwa kuhamasisha wanawake, 
wanaume na vijana kujiunga vikundi vya kuweka na 
kukopa. Makundi haya yaliwezeshwa kushiriki katika 
biashara endelevu ya mazao ya misitu ikiwemo mkaa 
na mbao kwa kupatiwa mafunzo kuhusu ujuzi wa 
biashara pamoja na uwezekano wa kupata mikopo 
kupitia vikundi vya kuweka na kukopa. Mradi wa 
TTCS pia uliboresha umiliki wa rasilimali ya ardhi kwa 
kuwasaidia wanawake, wanaume na vijana kupata 
hati miliki za kimila.

Usimamizi shirikishi wa misitu ya hifadhi ya vijiji unahimiza ushiriki wa wanawake, vijana na wanaume kwenye 

mikutano ya vijiji inayofanya maamuzi kuhusu usimamizi na manufaa yatokanayo na rasilimali za misitu. 
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Changamoto
•   Kupanua wigo wa shughuli za USM katika 

maeneo mengine : - Kiwango cha misitu 
kinachohifadhiwa chini ya mpango wa Usimamizi 
shirikishi wa Misitu ya Jamii (USMJ) kimeendelea 
kuwa kidogo ambacho ni hekta milioni 2.4 
ambayo ni sawa na asilimia 10.46 ya misitu yote 
iliyoko kwenye ardhi za vijiji. Hii inatokana na 
uwekezaji mdogo wa serikali katika kuanzisha na 
kuendeleza misitu ya asili kwenye ardhi za vijiji. 
Kuanzisha na kuendeleza USMJ kwenye maeneo 
mengine ni gharama kubwa kutokana na hitaji la 
mafunzo ya kuwajengea uwezo wilaya na vijiji ili 
kutekeleza utaratibu wa USM. Hii imepelekea 
uwekezaji wa USM kutegemea fedha za ufadhili 
zaidi. Hakuna mfumo ulio wazi wa kuendeleza 
USM kwenye maeneo mengine ili kulinda hekta 
milioni 19.67 (89.5%) ya misitu kwenye ardhi za 
kijiji ambayo haiko chini ya usimamizi wowote 
(maeneo ya misitu yaliyo wazi) na  hivyo kuiweka 
katika hatari ya kufyekwa.

•   Kuandaliwa kwa kanuni za Misitu  za Mwaka 
2019 (GN.417) kuhusu matumizi endelevu 
ya mazao ya misitu (magogo, mbao, mkaa, 
fito na nguzo): - Wizara ya Maliasili na Utalii 
iliandaa Kanuni hizi bila ya kushirikisha Wabia na 
Wadau muhimu wanaohusika katika kumiliki na 
kusimamia rasilimali za Misitu hapa nchini. Aidha, 
Kanuni hizi zilianza kutumika katika ngazi za 
msingi kabla  ya wabia na wadau mhuhimu katika 
Umiliki na Usimamizi wa Misitu kuwa na uelewa 
wa pamoja.  Hali hii imepelekea kuwepo na tafsiri 

zisizo sahihi wakati wa  utekelezaji wa Kanuni 
hizi katika ngazi za Msingi. Hali hii imepelekea 
kanuni hizi kuonekana kupingana na Sera na 
Sheria ya Misitu ya mwaka 2002 na Miongozo  
mingine iliyopo inayohimiza Usimamizi Shirikishi 
wa Misitu ya Jamii (USMJ) na hivyo kuhatarisha 
USMJ na kuongeza kasi ya ukataji na upotevu 
wa misitu. Hata hivyo Wizara ya Maliasili na utalii 
imepata taarifa za mapungufu yaliyopo kwenye 
kanuni hizi kupitia wadau mbalimbali na tayari 
kuna juhudi zinazoendelea za kutafuta ufumbuzi 
wa mapungufu yanayotokana na utekelezaji wa 
kanuni hizi. 

•   Kukosekana kwa sera ya mkaa iliyo wazi na 
thabiti: - Mkaa ni aina kuu ya nishati ya kupikia 
inayotumiwa na kaya za mijini. Hata hivyo hakuna 
sera ya kitaifa iliyo wazi au mkakati thabiti 
unaotoa muongozo wa uzalishaji, biashara na 
matumizi endelevu ya mkaa. Rasimu ya mkakati 
wa kitaifa wa Nishati ya tungamotaka (Biomass 
strategy), ambayo iliweka hatua za kurasimisha, 
kusimamia na kudhibiti sekta ya mkaa haujawahi 
kupitishwa. Hii inachangia minyororo ya 
thamani wa mkaa kuendelea kutokuwa rasmi 
na kusimamiwa vibaya. Kwa kukosekana kwa 
mazingira wezeshi ya kisera ya uzalishaji mkaa 
kwa njia  endelevu, kumepelekea kuwepo kwa 
mipango na mikakati michache ya kuzalisha mkaa 
halali na endelevu. Wizara ya Maliasili na Utalii 
iliunda timu maalumu ya wataalamu ili kuanza 
mchakato wa maadalizi ya Sera ya Mkaa. Timu 
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SDC ni Shirika la Maendeleo na Ushirikiano la Uswisi (SDC). Ni Shirika la 
Kimataifa na Ushikiano nchini Uswisi. Mradi unafadhiliwa na SDC. 

info@deza.admin.ch www.sdc.admin.ch

Shirika la Kuhifadhi Misitu ya Asili Tanzania (TFCG) ni shirika lisilo la 
kiserikali lenye maono ya kuhifadhi na kurejesha misitu yenye bionauwai 
muhimu kitaifa na kimataifa. TFCG ndiyo mtekelezaji mkuu wa mradi huu 
wa CoForEST. 

tfcg@tfcg.or.tz www.tfcg.org

Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Tanzania (MJUMITA) ni 
Mtandao wa kitaifa wa vikundi vya jamii vinavyo shughulika na Usimamizi 
Shirikishi wa Misitu. MJUMITA ina jukumu la kuanzisha mfumo wa USMJ 
unaweza kujiendesha katika Mkoa wa Morogoro na kuwezesha jamii kufanya 
ushawishi wa mabadiliko ya sera zitakazowezesha USMJ  
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Watekelezaji wa Mradi 

ilijumuisha wawakilishi kutoka Serikalini, Taasisi 
zisizo kuwa za Kiserikali na Wanazuoni. Timu hii 
imeshatembelea maeneo mbalimbali nchini na 
kuandaa taarifa kuhusu hali halisi ya sekta ya 
mkaa nchini na kutoa mapendekezo ya kisera ya 
umuhimu wa kuwa na Sera ya Mkaa nchini. Timu 
hii inaendelea na mchakato wa kuandaa rasimu 
ya Sera ya Mkaa nchini.

Hitimisho na Mapendekezo
Tangu awali Serikali ya Tanzania ilitoa Sera, Sheria 
na Miongozo wezeshi  kwa jamii kusimamia misitu 
iliyoko kwenye ardhi ya Vijiji kwa njia endelevu chini 
ya Taasisi huru za Serikali ya Kijiji na kupelekea jamii 
ya eneo husika kunufaika na usimamizi endelevu wa 
misitu hiyo. Mabadiliko yaliyofanywa hivi karibuni na 
Kanuni za Misitu GN 417 ya mwaka 2019 umeifanya 
dhana ya USMJ kushindwa kutekelezeka kama 

ilivyokusudiwa

Kutokana na kukosekana kwa motisha, mauzo 
ya biashara ya mazao ya misitu kwenye USM 
yameshuka kwa kiwango kikubwa sana na 
kusababisha Serikali za Vijiji kukosa mapato 
kutoka kwenye Misitu ya Hifadhi ya Vijiji. Hali hii 
imesababisha kukosekana kwa ajili ya shughuli za  
maendeleo ya jamii katika ngazi za Vijiji. 

Kwa kuwa sasa hivi USM hautoi faida ya kiuchumi 
kwa jamii inayosimamia misitu hiyo, kuna hatari 
kubwa ya misitu iliyokuwa ikilindwa na watu wa 
eneo hilo kwa miaka 5-7 iliyopita kubadilishwa na 
kuwa mashamba. Hivyo basi, kuna haja ya Serikali 
kupitia Wizara ya maliasili na Utalii kutoa ufafanuzi 
juu ya Matumizi ya Kanuni hizi hususani katika  
Misitu ya Vijiji/Jamii.
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