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UANZISHAJI WA MRADI WA KILIMO CHA MIWA 

WILAYANI TARIME. 

1. UTANGULIZI: 

Wazo la kuanzisha kilimo cha Miwa wilayani Tarime limeasisiwa na Mhe.Glorious B. Luoga 

,Mkuu wa wilaya ya Tarime kwa kushirikiana na Kamati ya ulinzi na Usalama ya wilaya na 

timu ya wataalamu kutoka Ofisi ya  Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya 

Tarime ikiwa ni kutekeleza agizo la mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya muungano wa 

Tanzania kuhakikisha kila Wilaya inatumia fursa zilizopo kuinua uchumi kwa kuanzisha 

viwanda. Awali Mkuu wa wilaya pamoja na timu ya wataalamu walifanya ziara katika 

maeneo ya bonde la Mto Mara,na kugundua kuwa sehemu kubwa ya bonde hilo halitumiwi 

ipasavyo na wananchi wa Tarime kwa kilimo chenye tija ambacho kitawasaidia  kukuza 

uchumi wao. 

Kutokana na fursa ya eneo hilo ambalo halitumiwi ipasavyo na wazo la kuanzisha kilimo cha 

miwa,Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Tarime na timu ya wataalamu kutoka Ofisi 

ya Mkurugenzi wa halmashauri ya Wilaya Tarime, wakiongozwa na Mkuu wa Wilaya Mh. 

Glorious B. Luoga walitembelea County ya Migori tarehe 17-18/01/2017 ili kujifunza kilimo 

bora cha miwa na kufanya Mazungumzo na Uongozi wa viwanda viwili vya sukari ambavyo 

ni South Nyasa na Sukari industry, kuhusu kilimo cha miwa toka shambani mpaka sokoni. 

Mazungumzo hayo yalifanikiwa kwa kiasi kikubwa hadi kupelekea Viongozi wa viwanda 

hivyo kuonesha nia ya kutaka kuwekeza katika kilimo hicho, pia wapo tayari kutoa utaalam, 

mbegu na baadae kununua Miwa. 

2. MALENGO YA MRADI WA KILIMO CHA MIWA 

i. Kuunga mkono azima ya serikali katika mapinduzi ya kilimo na viwanda kwa vitendo. 

ii. Kutumia fursa ya ardhi na maji yaliyopo katika kilimo chenye tija na faida kwa jamii 

iii. Kutoa fursa kwa vijana kushiriki katika kilimo cha miwa kama njia ya kupunguza tatizo 

la ajira kwa vijana na kupunguza tatizo la wavamizi katika maeneo ya mgodi. 

3. SABABU ZA KUANZISHA KILIMO CHA MIWA TARIME 

i.    KUTEKELEZA AGIZO LA MHESHIMIWA RAIS 

Kufuatia agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya muungano wa Tanzania la 

kuhakikisha kila wilaya inatumia fursa iliyopo kwa kuleta mapinduzi ya kilimo na kuinua 

uchumi wa wananchi wake kwa kupitia sekta ya viwanda na kilimo.Na kwa kuwa wilaya 
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yetu  ina hali ya hewa nzuri,maji ya kutosha na  maeneo makubwa yanayofaa kwa kilimo 

cha miwa,Hivyo wilaya kupitia mheshimiwa mkuu wa wilaya imejipanga kutumia fursa 

hizo kukuza uchumi wa wananchi na kupunguza tatizo la ajira kwa kuanzisha kilimo hiki 

na kuvutia wawekezaji wa viwanda vya sukari. 

ii. WASIFU WA WILAYA 

Wilaya ya Tarime ni miongoni mwa wilaya sita(6) zilizopo mkoa wa Mara. Wilaya hii 

imegawanyika katika nyanda kuu mbili, yaani nyanda za juu(mwinuko kutoka usawa wa 

bahari 1500–1800m.) na nyanda za kati(mwinuko kutoka usawa wa bahari 1300-

1500M.).Wilaya hii ina maeneo makubwa ambayo yanafaa kwa kilimo cha Mazao 

mbalimbali,(Jumla ya hekta 90,630 zinafaa kwa kilimo,eneo linalolimwa ni hekta 69,155 

sawa na 76%) 

Kwa upande wa hali ya hewa na kimazingira wilaya inapata wastani wa joto kati ya nyuzi 

joto 14-20,na pia inapata wastani wa mvua kati ya 1000-1600mm kwa mwaka ,wilaya 

hupata misimu miwili ya mvua(vuli inaanza mwezi julai hadi disemba, na mvua za 

masika huanza februari hadi juni).Kutokana na hali hii wilaya inapata fursa ya kulima 

mazao mbali mbali. Hali ya hewa hii inafanana na County ya Migori iliyopo nchi jirani 

ya Kenya ambayo moja ya shughuli zinazofanyika ni kilimo cha miwa. Hivyo basi kilimo 

cha miwa kinaweza kufanyika katika wilaya ya Tarime na kikafanikiwa sana.   

iii.  SOKO LA UHAKIKA 

Uwepo wa viwanda 4 katika eneo la Migori, nchini Kenya ambalo lipo jirani na Wilaya 

ya Tarime ndilo linalotazamiwa kuwa soko la malighafi hiyo kwa sasa wakati juhudi za 

kuanzisha kiwanda zikiendelea kufanyika.Viwanda hivi vimekuwa na ushindani mkubwa 

wa soko la Miwa.  Hivyo mahitaji ya malighafi ni makubwa sana.  Kwa mantiki hiyo 

Wilaya ya Tarime iliyo na eneo kubwa na hali ya hewa inayofaa kwa kilimo cha miwa 

inaweza kutumia fursa ya uhaba wa malighafi kwa kuanzisha Kilimo cha Miwa 

sambamba na kuvutia uwekezaji. 

iv. FAIDA ZITAKAZOPATIKA KWA KUANZISHA KILIMO CHA MIWA 

Zao hili ni kati ya mazao yenye faida kubwa sana kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa 

ujumla.Hivyo basi faida zitakazopatikana kwa kufanya kilimo hiki ni kama ifuatavyo;- 
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 Kilimo hiki kitaongeza kipato cha mwananchi hususani atakayeshiriki katika 

kilimo hiki. 

 Kuongeza pato la Halmashauri ya Wilaya, hivyo kuachana na chanzo kimoja 

cha pato linalotoka mgodini. 

 Kuongeza pato la Taifa. 

 Kutoa ajira kwa vijana na hivyo kupunguza idadi ya vijana wanaozagaa katika 

maeneo yanayozunguka mgodi.  Vijana watapata ajira katika kulima, kupuliza 

dawa, kuvuna n.k. 

 Kwa kuwa malighafi itakuwepo tutashawishi wawekezaji waweza kujenga 

kiwanda, hivyo kufanikisha adhima ya Tanzania ya Viwanda. 

 Uanzishaji wa kiwanda utachochea fursa ya ajira kwa vijana, kupunguza 

uhaba wa sukari, kuchochea ujenzi wa viwanda vingine kama viwanda vya 

Umeme na Spiriti. 

 Gharama za kilimo cha miwa zipo chini,Gharama za msingi kama vile kulima 

na kupanda hufanyika mara moja kila baada ya miaka kumi. 

 Unufaishaji wa mikoa yote ya Kanda ya Ziwa. 

 

v. KUONGEZA WIGO WA MAZAO YA BIASHARA 

Ukanda wa bonde la Mto mara hauna zao la biashara,na hivyo kuanzishwa kwa zao hili 

kutaongeza wigo wa mazao ya biashara wilayani,na hatimaye kuinua mapato kwa 

mwananchi mmoja mmoja hususani wanaoishi katika vijiji ambavyo vipo karibu na 

bonde la mto Mara. 

 

4. MAENEO YANAYOKUSUDIWA KWA SASA KUANZISHWA KWA KILIMO CHA 

MIWA  

Mkuu wa wilaya akiammbatana na timu ya wataalamu walitembelea na kubaini baadhi ya 

maeneo ambayo yanafaa kuanza kutumiwa katika uzalishaji wa miwa.Maeneo hayo 

yaliyobainishwa ni kama ifuatavyo. 

i) MRITO: 

Eneo la Mrito uchunguzi wa awali umebaini kuna eneo la ukubwa wa takribani hekta 600 

sawa na ekari 1500.Eneo hili linaanzia kwenye miinuko inashuka mpaka kwenye bonde 

la Mto Mara.  Kwa sasa eneo hili linamilikiwa na wanakijiji ambao hawalitumii kwa 
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kilimo ipasavyo hivyo wananchi wanapaswa kuhamasishwa ili waanze kilimo cha Miwa 

katika eneo hilo ama watashawishiwa kumpa mwekezaji na wao wawe wanufaikaji. 

 

ii) WEIGITA-MATONGO: 

Uchunguzi wa awali umebaini kuna eneo lenye ukubwa wa takribani hekta 10,000 sawa 

ekari 25,000 ambalo linamilikiwa na Serikali za Vijiji vya Weigita na Matongo, ambapo 

eneo hilo linaendelea kupanuka na kwenda kwenye vijiji vingine vya Keisaka, Nkerege 

na Kembwi.  Kwa sasa eneo hilo halitumiwi kwa kilimo chochote,ingawa baadhi ya 

maeneo yanatumika kulishia mifugo.Mpango wa matumizi bora ya Ardhi utaandaliwa ili 

kutatua changamoto ya Migogoro ya ardhi na wafugaji inayoweza kujitokeza. 

 

iii) BISARWI: 

Eneo lipo katika Kitongoji cha Burongo, Kijiji cha Biswari Kata ya Manga lenye ukubwa 

wa hekta 5,977 sawa na ekari 14,942.  Eneo hili lipo katika uwanda wa Mto Mara. 

Sehemu kubwa ya eneo hilo linamilikiwa na serikali ya Kijiji. 

 

5. NJIA ZITAKAZOTUMIKA  KUFANIKISHA MRADI HUU: 

Mradi huu unatarajiwa kufanyika katika njia kuu tatu (3) ambazo ni:- 

a) Mtu mmoja mmoja 

Kwa kupitia njia hii,mkulima mwenyewe atafanya kilimo hiki kwa kugharamia gharama 

za uzalishaji yeye mwenyewe au kwa kuingia makubalianao na muwekezaji. Mkulima 

atawajibika katika usimamizi wa Shamba lake. 

b) Ushirika 

Kupitia njia hii,wakulima wataunda ushirika ambao utahusika katika usimamizi wa 

shughuli zote za kilimo. Katika njia hii wakulima watatoa maeneo yao na kufanywa 

shamba moja,na hisa za wanachama zitategemea ukubwa wa eneo linalomilikiwa na 

mwanachama husika.  

c) Ubia (uwekezaji) 

Kupitia njia hii,serikali itatoa eneo kwa mwekezaji kwa ajili ya kuendesha shughuli za 

kilimo kwa njia ya ubia. 
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6. MAKISIO YA MAPATO YATOKANAYO NA KILIMO CHA MIWA 

Endapo mradi huu utatekelezwa,Serikali inaweza kupata mapato yatokanayo na 

i. Ubia kati ya serikali na mwekezaji (itategemea makubaliano yao) 

ii. Mapato ya Ushuru wa mazao 

iii. Mapato ya Ushuru wa huduma      

      MAPATO KUPITIA USHURU WA MAZAO(Cess) 

Na. KIJIJI KATA 
UKUBWA WA 
ENEO(Ekari) 

USHURU WA  
MAZAO 
KWA 
EKARI(5%) JUMLA 

1 MRITO KEMEMBO 
                          

1,500  
                     

198,000               297,000,000  

2 WEIGITA KIBASUKA 
                        

25,000  
                     

198,000           4,950,000,000  

3 BISARWI MANGA 
                        

14,942  
                     

198,000           2,958,516,000  

  JUMLA YA MAPATO YA USHURU WA MAZAO(Cess)         8,205,516,000  

      Mchanganuo wa gharama,mapato na faida za kilimo cha Miwa kwa Ekari moja (1) 

Na Maelezo Mwaka wa 1 Mwaka wa 2 Mwaka wa 3   

1 

Gharama za 
uzalishaji kwa 
eka moja (1) 

                              
1,969,600  

                      
885,000  

                     
885,000  

  

2 

Mapato 
tarajiwa 
baada ya 
kutoa ushuru 
wa mazao 

                              
3,762,000  

                  
3,762,000  

                 
3,762,000  

  

3 
Faida 
tarajiwa 

                              
1,792,400  

                  
2,877,000  

                 
2,877,000    

4 

Mapato ya 
ushuru wa 
mazao (Cess) 

                                  
198,000  

                      
198,000  

                     
198,000  

  

 


