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TAARIFA YA SEKTA YA MIFUGO/UVUVI WILAYA YA TARIME KWA 
MHESHIMIWA ABDALLAH ULEGA NAIBU WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI 
TAREHE 31/10/2017. 
 
UTANGULIZI 
Wilaya ya Tarime imebahatika kuwa na maliasili nyingi ambazo ni ardhi, maji, malisho na 

kiasi cha mifugo mingi ya asili. Wilaya ina kilomita za mraba 1,636.9 km² za eneo la ardhi  

ambapo hekta 9800 zinakidiriwa kutumika kwa ajili ya kuchungia kutokana na shughuli 

nyingi za kibinadamu kuvamia maeneo ya malisho yaliyokuwa yanatumika pamoja na njia 

za mifugo.  

Wilaya katika Mkoa wa Mara ni ya tatu kuwa na idadi kubwa ya mifugo baada ya wilaya za 
Serengeti na Bunda. Katika sensa ya mwaka 2012, takwimu za idadi ya mifugo ni kama 
ifuatavyo;ng’ombe wa asili 148278; ngo’mbe wa kisasa  2402; mbuzi wa asili  173746; 
mbuzi wa maziwa  207; kondoo 34558; kuku wa asili 182780; kuku wa kisasa 8970; bata 
20431; punda 1197; mbwa 14715; paka 7104 na nguruwe 504.  
 
Sekta ya mifugo inategemewa kwa maisha na zaidi ya kaya 31,932 kati ya 53,221 ndani ya 
Wilaya. Sekta hii inategemewa kwa uchumi na maisha ya kila siku kwa  zaidi ya asilimia 75 
ya wananchi wa Tarime. Kwa ujumla sekta hii ni muhimu kwa uchumi wa Tarime na ustawi 
wa jamii zote ngazi ya vijiji na mjini.  
 
Sekta ya mifugo na uvuvi inao watumishi wapatao 27 wanaotoa huduma za ugani ndani ya 
wilaya ikilinganishwa na mahitaji ya watumishi 154 wanaohitajika kutoa huduma za ugani 
ndani ya wilaya kwa kila kijiji. Hivyo kuna upungufu wa watumishi wapatao 127. 
 
MIUNDOMBINU YA MIFUGO 
MALAMBO  
Wilaya ya Tarime ina jumla ya Malambo 13 ambayo yapo katika vijiji vya Surubu, Bisarwi, 
Sombanyasoko, Nyamirambalo, Nkerege, Weigita, Gibaso, Itiryo, Masanga, Kitawasi, 
Mangucha, Mtana  na Kiongera.  Aidha malambo 2 yanajengwa katika vijiji vya Musege na 
Kewamamba na mkandarasi Gimunta champion Ltd yuko kwenye eneo la mradi. 
MACHINJIO/VICHINJIO  
Wilaya ya Tarime ina jumla ya vichinjio(Slaughter Slab) 24 katika vijiji vya Buhemba, 
Gamasara, Borega, , Bung’eng’e, Bumera, Gibaso, Itiryo, Kiongera, Kemakorere, Surubu, 
Kubiterere, Masanga, Mtana, Muriba, Mwema, Nkende, Nyamwaga, Nyamwigura, Nyangoto, 
Nyantira, Nyarero, Nyarwana na Sirari. Pia Wilaya inayo machinjio(Slaughter Facility) 2 ya 
kati katika halmashauri ya Mji pamoja na mji mdogo wa Sirari. 
MAJOSHO 
Wilaya ina jumla ya majosho (29) ambayo yapo katika vijiji vya Bisarwi, Bomani, Gibaso, 
Kebweye, Nyangoto, Kiongera, Kitawasi, Kiterere, Kyoruba, Mangucha, Matongo, Mrito, 
Nyarwana, Nkerege, Nyamwaga, Nyamwigura, Nyantira, Mrito Farm, Kemakorere, Pemba, 
Remagwe, Munanka, Mtana, Borega ‘A’, Surubu, Gamasara, Nyamwigura, Buhemba na 
Weigita. 
 
 
 
 
 



2 
 

VITUO VYA AFYA  
Wilaya  ina jumla ya Vituo vya Afya ya Mifugo vitano (5) na vipo katika vijiji vya Sirari, 
Nyamwaga, Mtana, Tarime  na Nyamwigura na vyote hivyo havifanyi kazi kwa sababu ya 
uchakavu wa miundo mbinu na uhaba wa vifaa. 
MINADA  
Wilaya inayo masoko ya mifugo (13) katika vijiji vya Gibaso,Rebu,  Kemakorere, Kitawasi, 
Mtana, Nyamwaga, Masanga, Nyakonga,Muriba, Itiryo, Borega A, Nyabirongo  na Kewanja. 
MNADA WA MAGENA 
Wilaya ilifanya jitihada za kumilikishwa  eneo la mnada wa magena kutoka Wizarani 
mwaka 2013 kabla ya halmashauri kugawanyika na kupewa ridhaa. Baada ya halmashauri 
ya Wilaya kugawanyika, eneo la mnada lilibaki katika himaya ya halmashauri ya Mji wa 
Tarime ambayo wanayo mamlaka ya kuendeleza eneo hilo la mnada kulingana na ridhaa ya 
Wizara ya maendeleo ya Mifugo/Uvuvi kwa kipindi hicho. Eneo la halmashauri ya Wilaya 
linalopakana na eneo la mnada wa magena limepangiwa matumizi ya kuanzisha soko la 
Kimataifa Remagwe ambapo ujenzi wake ulianza na kufikia hatua ya msingi. Ujenzi wa 
soko  unasimamiwa na Wizara ya Kilimo pamoja na biashara kwa kipindi hicho lakini 
ujenzi wake umekwama kutokana na sababu ambazo wilaya haina uwezo nazo. 
NJIA ZA MIFUGO 
Wilaya ina jumla ya njia kuu 4 za usafirishaji wa mifugo kuingia na kutoka kwa njia ya 
miguu (Kirumi-Kwiguse-Nyamirambalo-Komaswa-Sombanyasoko-Mtana-Sirari), (Mrito- 
Nkerende- Kewanja-Nyakunguru-Kemakorere- Magoma-Pemba –Sirari), (Gibaso- Masanga- 
mangucha-Kegonga)  na ( Burongo-Bisarwi-Mtana). 
VIBANIO 
Wilaya ina vibanio vya mifugo 7 kwa ajili ya kuendesha zoezi la chanjo katika vijiji vya ( 
Surubu, Gibaso, Kemakorere,Bisarwi, Kiterere, Kitawasi, Weigita) 
 
UZALISHAJI WA MAZAO YA MIFUGO 
 MAZIWA 
Wastani wa lita (117,700) zenye thamani ya Tshs. (132,119,620) zinazalishwa kwa robo 
mwaka. 
UKAGUZI WA NYAMA 
Wastani wa Ng’ombe 1866; Mbuzi 903; Kondoo 551 na Nguruwe 4 kwa robo mwaka 
ukaguliwa na kuruhusiwa kuliwa kwa matumizi ya binadamu. 
NYAMA  
Wastani wa kilo 167940 za nyama ya ng’ombe zenye thamani ya Tshs. (839,700,000), kilo 
22575 za nyama ya mbuzi zenye thamani ya shilingi (135,450,000), Kilo 13775 za nyama 
ya kondoo zenye thamani ya shilingi (68,875,000) na kilo 240 za nyama ya Nguruwe zenye 
thamani ya shilingi (1,680,000) zinazalishwa kwa  robo mwaka.  
NGOZI 
Wastani wa ngozi 3326 zenye thamani ya Tsh 2,218,400 huzalishwa kwa robo mwaka; 
Mwezi  Ng’ombe mbuzi kondoo Jumla  
Julai  551 274 96 697,600 
Agosti  704 328 242 857,800 
Septemba  611 301 219 663,000 
Jumla  1866 903 557 2,218,400 
Angalizo: ngozi ya Ng’ombe Tsh 100 kwa kilo, Ngozi ya Mbuzi/kondoo Tsh 500 kwa ngozi 
 
TAKWIMU ZA MIFUGO USHURU  
Wastani wa Ng’ombe 6368, hununuliwa kwa wastani wa bei (465,000) kwa ng’ombe 
mmoja.  Wastani wa mbuzi 2438 hununuliwa kwa wastani wa bei (55,000/-) kwa kila 
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mbuzi mmoja. Wastani wa Kondoo 706 hununuliwa kwa wastani wa bei (48000) kwa 
mmoja. Wastani wa Kuku 1299 hununuliwa kwa wastani wa bei (12000) kila kuku mmoja.  
USHURU NA TOZO LA SERIKALI KUU 
Wastani wa (530,000) zinakusanywa kama tozo la Serikali Kuu kwa robo  mwaka kutoka 
kwenye minada yote wilayani mara baada ya kufutwa kwa baadhi ya tozo za mifugo 
zilizokuwa zinakusanywa kwa wastani wa 6,200,000 kwa robo mwaka julai-septemba 
2017. 
HUDUMA ZA AFYA YA MIFUGO 
Magonjwa ya mifugo yanayojitokeza kwa wingi ni kama Ndigana kali, Ndigana baridi, Heart 
water (kizunguzungu) , Babesiosis (kukojoa damu) , Mange (ukurutu), kuharisha, minyoo, 
Nagana, pamoja na chambavu. Wastani wa matukio ya magonjwa kwa  robo mwaka  ni 
(1716) na Vifo 14.  
UOGESHAJI  
Jumla ya mifugo 158,984 huogeshwa kwa njia ya majosho na kwa kutumia pampu ya 
mkono kwa kipindi cha robo mwaka julai-septemba 2017; ng’ombe 59117, mbuzi 16482, 
kondoo 3446, punda 304 na mbwa 143 
UPIGAJI CHAPA  
Katika kutekeleza agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania Kassimu Majaliwa Majaliwa mifugo yote kupigwa chapa, halmashauri ya wilaya 
imetengeneza chapa 616 na tayari kila kijiji kimepata chapa 7. Zoezi la upigaji chapa katika 
vijiji 88 linaendelea na linatarajia kukamilika kw awamu ya kwanza ifikapo mwezi 
novemba 30, 2017 baada ya kusambaziwa regista za wafugaji na wafanyabiashara wa 
mifugo,zoezi ambalo linakamilika wiki ya kwanza ya mwezi Novemba. Hadi sasa jumla ya  
ng’ombe 42134 wameishapigwa chapa na zoezi linaendelea. Zoezi hili katika wilaya ya 
Tarime lilianza  mwaka 2012 kwa kushirikiana na wizara kwa wilaya za mpakani ambapo 
tulifanikiwa kupiga chapa  ng’ombe 98768. Zoezi  hili lilileta mafanikio makubwa ya kuzuia 
wizi wa mifugo uliokuwa umekithiri kwa kiwango kikubwa.  
USAJILI WA WAFUGAJI, MIFUGO NA WAFANYABIASHARA 
Halmashauri ya wilaya iko kwenye hatua za mwisho za kuchapisha regista 616 kwa vijiji 
88. Kila kiji kitapata regista 7 na tayari mzabuni wa kufanya kazi ameishapatikana.  
UPOKEAJI MIFUGO MINGI YA BIASHARA KUTOKA HALMASHAURI ZA MIKOA YA 
KANDA YA ZIWA 
Wilaya inakabiliwa na wimbi la uingizaji mkubwa wa mifugo ya biashara kutoka 

halmashauri za kanda ya ziwa pamoja na halmashauri za Mkoa wa Mara kwa kisingizio cha 

mifugo kuuzwa katika minada ya Wilaya au Mji mdogo wa Sirari ambao hauna soko la 

Mifugo. Mifugo aina ya mbuzi, kondoo na Ng’ombe hutoka katika halmashauri za Mikoa ya 

Geita, Simiyu, Shinyanga, Mwanza na Kagera. Aina ya mifugo hii huingizwa wilayani kwa 

njia ya malori makubwa (Semitrailer) au kuswagwa kwa miguu. Vibali vingi vya uingizaji 

mifugo hii ndani ya Wilaya uandikwa kwenda katika mji mdogo wa Sirari ambao uko 

mpakani mwa Tanzania na Kenya au kwenye minada ya awali ndani ya Wilaya.  

Kulingana na sheria za minada ya masoko ya mifugo nchini, mifugo inatakiwa kusafirishwa 

kutoka katika minada ya awali kwenda minada ya upili (Secondary Livestock Market) 

ambapo wilaya haina mnada wa aina hiyo baada ya mnada wa magena kufungwa. Mifugo 

mingi hutoka katika halmashauri hizi za kanda ya ziwa kuja Tarime kutoka minada ya awali 

wakati mifugo inapaswa kupelekwa katika minada ya Upili. Mifugo iingiapo ndani ya 

Wilaya huvushwa kwa njia ya magendo usiku kupitia njia zisizo rasmi kwenye maeneo ya 

mpaka katika kata za Mwema, Sirari, Regicheri, Pemba, Itiryo, Nyanungu na Nyasincha. 
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Kitendo hiki husababishia serikali kupoteza mapato makubwa. Wilaya haina kipingamizi na 

mfanyabiashara halali anayetumia njia halali ya Kituo cha Forodha cha Sirari kupeleka 

mifugo nje ya nchi isipokuwa wafanyabiashara wasiofuata kanuni na taratibu za 

usafirishaji mifugo nje ya Nchi. 

Wilaya inatambua ili mfanyabiashara asafirishe mifugo nje ya nchi  ni lazima azingatie 

maelekezo kama yalivyoanishwa kwenye sheria ya Magonjwa ya Wanyama Na.17 ya 

mwaka 2003 na Kanuni zake za kusimamia usafirishaji wa mifugo kifungu na.4 hadi 7 na 

Sheria ya Nyama Na.10 ya mwaka 2006 na Kanuni za uendeshaji wa masoko ya mifugo ya 

mwaka 2011 kifungu Na.4 hadi 10. 

Ili kudhibiti utoroshaji wa mifugo kupitia maeneo yasiyo rasmi, wilaya inaomba 

wizara yako kuweka zuio rasmi la kuingiza mifugo ndani  ya wilaya Tarime kutoka 

halmashauri zote za kanda ya ziwa ikiwemo mkoa wa mara, kwani mifugo iliyopo 

wilayani inatosheleza kwa mahitaji ya matumizi ya nyama.  

UINGIZAJI MIFUGO KUTOKA NJE YA NCHI 

Wilaya ya Tarime haina mifugo  inayotoka nchi jirani ya Kenya kwa sababu ya kutafuta 

malisho na maji. Hii inatokana na mfumo wa ufugaji wa ndani uliopo kwenye eneo la 

mpaka pamoja na nchi jirani ya Kenya kutumia mfumo huu kutokana na uhaba wa ardhi 

uliopo kwa jirani zetu. Pia Tarime inapakana na upande wa Kenya kwenye maeneo asilimia 

kubwa ya kilimo na siyo maeneo ya ufugaji kama ilivyo kwa mikoa ya Arusha na Tanga.  

 
SEKTA YA UVUVI 
Wilaya inaendesha shughuli za ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa 88 katika kata za 
Mwema, Gwitiryo, Ganyange, Pemba, Muriba, Itiryo, Binagi, Mbogi pamoja na shughuli za 
uvuvi Mto mara. Pamoja na kuwa soko la mazao ya samaki kutoka wilaya za Rorya na 
Musoma, mkakati wa Wilaya ni kuendelea kuhamasisha ufugaji wa samaki kwa njia ya 
Mabwawa kwa kushirikiana na Jk Mwema na kituo cha utafiti wa samaki TAFIRI  kanda ya 
ziwa kwa wananchi na taasisi za serikali kama mashule.  
 
FURSA ZILIZOPO KATIKA KUENDELEZA SEKTA YA MIFUGO 
 Kuwepo kwa hali ya hewa nzuri yenye misimu miwili ya mvua za kutosha 

inayoruhusu ustawi wa malisho ya asili/kupandwa pamoja na maji kwa mifugo 
 Kuwepo kwa utayari wa wafugaji kufuga na upatikanaji wa mifugo wilayani 
 Kuwepo kwa mpaka wa nchi ya Tanzania na Kenya 
 Kuwepo masoko ya minada  ndani ya wilaya na nchi jirani ya Kenya ya uhakika 
 Kuwepo kwa soko la uhakika la maziwa ya mifugo( maziwa, nyama, Ngozi) ndani na 

nje ya wilaya 
  Kuwepo kwa wawekezaji wakubwa wa mgodi wa ACACIA 
 Upatikanaji wa uhakika wa pemebejeo za mifugo 
 Kuwepo kwa miundo mbinu kwa ajili ya kulinda afya ya mifugo 
 Kuwepo kwa miundombinu mizuri ya barabara inayopitika muda wote kwa mwaka 

mzima 
 Uwepo wa fursa wa  kuwekeza viwanda vya usindikaji wa maziwa, bidhaa za ngozi, 

nyama, chakula cha mifugo 
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  Uwepo wa fursa ya kunenepesha mifugo kwa ajili ya biashara. 
 Uwepo wa uingizaji mifugo mingi kutoka mikoa ya kanda ya ziwa 
 Uwepo wa mabaki/masalia ya mazao ya chakula baada ya mavuno 
 Ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa 

Changamoto zingine zinazokabili sekta 

 Uhaba wa watumishi 127 ngazi ya kata na vijiji 

 Uhaba wa vitendea kazi kama Extension Kit, gari, pikipiki  Vitabu vya kukusanyia 

maduhuli  

 Ufinyu wa bajeti ya maendeleo(mfano 2015/2016 -98,000,000) na uendeshaji 

(2015/2016 -18,960,000) 

 Kuvamiwa kwa maeneo ya malisho na shughuli za kibinadamu 

 Wananchi kutoona umuhimu wa kutenga na kuendeleza maeneo ya malisho 

 Wimbi kubwa la mifugo kutoka nje ya wilaya na mikoa jirani ambayo husafirishwa 

kwa njia ya magendo kwenda nchi njirani 

 Uingizaji wa mazao ya mifugo kama mayai kutoka nchi Jirani kwa kupitia njia zisizo 

rasmi 

 Kukosekana kwa mafunzo ya muda mfupi wa kuongeza taaluma ili kukabiliana na 

teknolojia mpya za uzalishaji na udhibiti magonjwa ya mifugo 

 

Mikakati ya kukabiliana na changamoto 

 Wilaya inaomba wizara kuweka zuio la kuingiza mifugo ya biashara  ndani ya mkoa 

wa mara na Tarime kwa ujumla kwani mifugo iliyopo inatosheleza kwa matumizi ya 

ndani. Kama itatokea upungufu tutaruhusu wafanyabiashara wetu kwenda kununua 

nje kwa kibali 

 Wilaya inaomba Wizara kutumia mfumo wa kielekrotoniki ukusanyaji maduhuli ya 

serikali minadani  

 Wilaya kuendelea kukasmia katika bajeti za kuajiri watumishi wa sekta ya 

mifugo/Uvuvi kila mwaka. 

 Wilaya kuendelea kuwatumia maafisa ugani kilimo katika maeneo yote yenye uhaba 

wa maafisa ugani mifugo/Uvuvi 

 Wilaya kutumia vitendea kazi vilivyopo ili kutekeleza shughuli za mifugo/Uvuvi. 

 

Naomba Kuwasilisha 

Bw. Glorious .B. Luoga 

Mkuu wa Wilaya 

Tarime. 

 


