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DIBAJI
Ina haja ya kutia kwa mikono ya watu kiongozi kinachosema juu ya mgao ya pori ya
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Ilifanywa katika mpango ya utumizi nyipia ya pori.
Kama vile imeonyeshwa katika mpango mhimu na matumizi ya sheria ya msitu ya
mwaka 2002.
Kitabu hiki kinaheshimu maongozi ya nchi na kinaongezwa mifano nyingi za matumizi
ya mbele ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na ya mahali mengine. Kiongozi hiki ni
mfano kwa matumizi yote ya mgao wa pori ya nchi nzima. Kinatoa namna zinazo ruhusu
ku chungua uhakika wa matumizi ya mipango na ya mgao wa pori.
Kinaheshimu mihuri ya mataifa ya kuchunga ushirika na mazingira. Kwa mwisho, ni
kiongozi kinacho saidia matumizi bora ya Amri no 011/2002 ya tarehe 29 Ogusto 2002,
inyo husu sheria za pori nchini Congo. Hasa, anayotazama mambo mapia ya malipo ya
pori katika mapingano ya mazao ya pori na kupewa kwa 15% ya nchi na ya pori za
kupangwa. Waaandishi walijenga mbinu za mwanzo, kwa matumizi inayofaa na iliyo
bora za eneo ya pori. Hivi maoni hii ni ya mhimu zaidi, kwa watumizi na wenzao wa
sehemu ya msitu katika ufanyizi tafauti na mwenendo wa mipango pia mgao wa pori.
Itasaidia hasa kwa shabaa ya serkali ya Congo kuamrisha utumizi wa eneo za pori,
ufanyizi wa mkato wa sheria za udongo na kuleta usalama wa sheria unao-dumu kwa
wa tumizi mbali-mbali ya pori. Pia, aksanti na shukrani kwa wote waliosaidia uandishi
wa buku hii na kuimarisha kitabu kinacho-husu mgao wa pori ya Jamhuri ya Congo.
Shukrani hasa hasa kwenyi Benki Kuu ya Ulimwengu (Banque Mondiale), kwa Mpango
ya Jimbo ya Mazingira ya Afrika ya Kati (CARPE) ya ofisi ya muungano za inchi, ju ya
maendeleo ya mataifa (inchi zote) (USAID), kwa Chumba cha Mipango ya Mataifa –
kuhusu Ofisi ya Pori ya Marekani (IP-USFS), kwa Uhusiano Mbinu wa Ujermani
(GTZ), kwa Ushirika wa Umoja wa Mataifa unayohusika na Malisho na Ukulima
(FAO), kwa Mfuko wa Ulimwengu unayo-husika na Maumbile (WWF-RDC), kwa
muundo wa wanyama mu afrika (AWF), kwa muungano wa malindo za wanyama
(WCS), kwa muundo wa pori za baridi na kwa Muungano wa Ulimwengu unayo-husika
na Maumbile (UICN) kwa msaada wao wa kila aina.
Ninatumaini kwamba maongozi haya, yatasaidia wote ambao kwa sasa, na siku zijazo,
watashirikia uandishi wa mpango wa mgao wa udongo ya misitu nchni Congo.
José E.B. ENDUNDO
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UTANGULIZI
Mgao wa pori ni mwenendo wa lazima, kwa matumizi daima ya manufaa ya
pori, Jamhuri ya Kidemocratia ya Congo (R.D.C.). Kipindi hiki ni cha muhimu ndani
ya maono ya serikali. Kiongozi hiki cha kuanzishwa kwa mgao wa pori ni kitabu cha
namna ya kuona kwa jumla kunako onyesha njia kubwa ya mwenendo unao ongoza
kutimizwa kwa mpango wa mitindo ya udongo wa msitu.
Kutiwa saini kwa sheria ya pori (Code forestier) na Raisi, mwaka 2002,
ilituma mgao uwe kazi ya lazima kwa kupanga na kutumia kunako faa kwa eneo ya
pori. Kwa ajili ya kuonyesha wazi na namna inayo faa aina tatu ya eneo inayo
tayarishwa na sheria na kwa kuongoza kuanzishwa vema kwa siasa ya pori, serikali
inapenda kuweka mwenendo wa mpango unao ingiza watu wote.
Ndani ya mwenendo huu, kutatoka mpango wa muundo wa udongo wa msitu
kwa kipimo cha taifa. Kitakua ni chombo, cha lazima kwa matumizi njema ya kata
ya pori ya inchi. Mpango kama huu uta ruhusu kuonyeshwa wazi na kulinda haki ya
watumizi mbalimbali ya misitu. Pia uta epusha magomvi ya mahali ao
kunyanganywa kwa udongo. Inafaa kujua pia kama kuna misitu nyingi za kupangwa
ao zilizo pewa (tazama taswira ku kibambo 1).
Mbele ya yote, ni ya muhimu mgao wa msitu ufanyike kwa namna na ina
fanana kwa ajili ya kupata jibu inayo furahisha serikali. Makadirio ya jumla hii,
italeta jibu kwa lazima.
Mwenendo huo wa mgao wa kata ya msitu wa taifa, inapashwa ruhusu serikali
ikamate hatua inayo faa juu ya kudhamini udongo, sawa vile:
• Kupanua ao muundo wa pori mpya ya kupangwa ili ifikie 15% inayo andikwa
na sheria ya msitu;
• Kutiwa mipaka ya pori za kukingwa milele;
• Kutiwa mipaka ya pori za kukata miti;
• Kukataza matumizi kwa kutia mafuta, madini na viwanda vingine;
• Muundo wa miundombinu ya ushirika na uchumi mpya;
• Eneo zinazo tiwa kwa matumizi yanayo badilishwa ya pori.
Makadirio ya aina inayo tajiwa ina undwa juu ya kuingizwa kwa vikundi vyote
vinavyo hitajiwa. Tukitaja: uhakimu wa juu na majimbo inayo vutwa, ujenzi wa kata,
ukulima, maendeleo ya vijiji na miji, madini, maji na mafuta, umeme ndani ya
mpango, miundombinu…), wajumbe wa wakaaji mahali na/ao raia wenyeji mahali,
shirika zisio kuwa za serikali, ma offisi za mafunzo na utaalamu pia wafanya kazi za
uchumi. Majibu inayo patikana kisha ujuvi wa vikundi vyote, inapashwa
4
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kuonyeshwa mahitaji yao juu ya maendeleo na kuchungwa kwa akiba ya manufaa.
Haita kuwa mbalimbali na kanuni za ukingo wa shirika na mazingira.
Maandiko Yaliyo ongezwa
Toka uhakikisho wa hiki titabu kwa kamati ya taifa ya uongozi waku gawa pori
(CNPZ) mawazo mbali mabli ya mgawo wa pori yali fafanulisha vizuri, kwa leo,
watu wengi wali itika kama ni vizuri kwanza masikilizano ya namna gani serkali
anaweza kupandishi bei ya sehemu ya udongo kwa ajili ya maendeleo mbele ya yote.
Kwa hiki kipindi, hiki kitabu haki angalie yaliyo ya pya. lakini kina angaliya kazi
zitakazo fanyika ndani ya eneo kwa ku komalisha kazi zote za pori, lakini tuna
tegemeya kwamba kitabu hiki kita tengenezwa tena wakati watu wote wata sikilizana
namna wana weza kugawa eneo ya udongo, ju ya kufanya kazi kadhalika, kwa
kufatana na siasa ya serkali kwa yale yanayo angalia ku tia muhimo sehemu ya
udongo wa inchi.
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1. MAANA YA NIARAKA NA BABU YA MAKADIRIO
YA MGAO WA MSITU
Juu ya kutunga mipango ya mgao wa pori, waziri anae husika na pori alituma
Kufanyike mafunzo ya kwanza na ilipata msaada, mbinu ya FAO. Alitia sehemu
moja ya mazungumzo ya vikundi vingi, vinavyo pendelea namna iliyo nzuri: kuwepo
kwa vikundi vyote ambavyo mwisho wake ilikuwa kupana njia ya namna ya
kutumika mahali pa kazi.
Kiongozi cha kazi hii, kili tayarishwa na DIAF. Kina undwa juu za kanuni
zilizo kamatwa muda mwenendo mrefu ulio anzishwa tangu 2003 na MECNT. Na ili
pimwa pa mahali pa kazi ndani ya kusindikizwa kwa mbinu:
• Ya FAO kwa njia ya msaada wa muda TCP/DRC/2905 «msaada kwa
kuanzishwa kazi ya pori»;
• Mradi FNPP/GLO/003/NET ilio tumiwa ndani uwiano wa FAO-PAYS-BAS
juu ya RDC tangu 2005 mpaka 2008;
• Mradi wa mfhariki WWF-SAFBOIS kule Isangi;
• Ya mpango CARPE ndani ya sehemu ya nia ya AWF ndani ya land scape
Maringa-Lopori-Wamba, WWF ndani ya lands cape Salongo Lukenie-Sankuru
na WCS ndani ya land scape Ituri-Aru-Mambasa na;
• Ya mradi ya kuchapa taswira itakayo changa RRN, IRM, na wengine.
Kwa nia ya kuleta faida na kupatanisha namna mbalimbali ya mafanizio na
mawazo inayo fanyika, ilionekana ya muhimu kukusanya watendaji wote walio
husishwa sababu ya kupatana juu ya mwenendo itakayo itiwa. Ni kwa ajili ya haya
yote ndio kulifanyika, Kwenye tarehe 12 mpaka 13 Septemba 2007, mkutano ulio
changa serikali za nchi mbalimbali. Pia ujenzi wa vyombo vya matumizi za aina
tofauti ya mitindo za udongo. Yote ili simamiwa na waziri anae husika na mazingira,
akiba ya umbo, maji na pori.
Mkutano wa kazi hii, uli ruhusu R.D.C. kwa sehemu moja apate ufahamu wa
wamarekani juu ya mipangilio na mgao wa nchi na kwa ngambo ingine, kupata
fundisho za mifano za kazi zinazo fanyika ndani ya inchi. Sawa vile ujuzi wa mgao
ulio timizwa na FAO na AWF (ndani ya sheria) ya msaada wa mpango wa CARPE
pa R.D.C. ndani ya landscapes, pia na WWF (migao midogo ndani ya pori iliyo
pewa).
6
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Mkutano wa kazi wa pili ulio wa taifa ulifanyika kwenye mwezi wa tano Mei
2008, juu ya kuanzisha mbele ya watu wote mwenendo wa mpangilio na wa mgao
wa pori ndani ya R.D.C. Kiongozi wa muda aliandikwa na kustawishiwa na
mipangilio ya nje ilio dahiliwa na mkutano wa kazi hii, inajulikana kuwa kamati
mbinu. Mpangilio mwingine wa wakati wote unao itwa kamati ya taifa ya kuongoza
inayo husika na kufatilia na kusindikiza mwenendo wa mgao wa pori ndani ya R.D.C
ili lazimishwa wakati wa kazi za mkutano huu. Kiongozi wa muda ali itikwa na
Waziri anae husika na pori pa Disemba 2008. Inafaa kujua kama kiongozi huyu
alipata neema ya kuwa kama mjumbe maalumu wa kuonyesha yote inayo pashwa
fanyika inayo patikana ndani ya kitabu hiki.
Kitabu hiki kina shabaa zaidi ya:
• Kupatanisha siasa ya taifa ya mambo inayo angalia mitindo ya udongo wa
mwitu na mapashwa ya sasa ya matumizi inayo dumu ya manufaa maumbile.
Hivi ipatane na zingine sehemu za siasa ya mambo ya udongo wa pori unao
toa mawazo;
• Kutafuta mapatano ndani ya mitindo ya eneo ya pori. Kwa upekee ndani za
kata ya ustawisho ya vijiji. Inafaa kuheshimu lazima na shabaa za vikundi
vyote vipatikanamo;
• Kutajwa kwa mwenendo ulio simamishwa ndani ya yote inayo angalia ujenzi
wa pori kufuatana na sheria ya pori ya R.D.C.

2. NAFASI YA UTUMISHI YA HIKI KIONGOZI
Kiongozi hiki kinasema juu ya watumizi wanao pashwa kupanga utumiaji wa
udongo wa pori ya kutia mipango juu. Milki ya taifa, kazi hii ni ya kupanga kata ya
pori; na pia kugawanya pori kufatana na aina zao zinazo patikana ku kichwa cha
habari II, chapita II, muhtasari wa 10 ya sheria ya pori (Code forestier), kama vile:
• Pori zinazo pangwa kwa kukingwa milele;
• Pori zinazo kingwa kwa muda na;
• Pori za kutoa mazao ya miti wakati wote.
Mgao utajulisha wito wa lazima, ili tujue kwa kata ya pori Fulani, kufuatana na
vilivyo vya upekee vyake vya ndani. Wito una pewa tu kwa mahali fulani kama ni ya
7
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muhimu na mahali kuna patikana yote yanayo lazimishwa. Mipango za kwanza
ilikamatwa ku 2002 na serikali ilitayarisha kanuni kwa ustawisho na kuanzisha
maono kubwa na ya kazi nyingi za pori; kama vile kuongozwa kwa mgao
kupatikanamo vikundi vyote na kunako matumizi nyingi.
Wazo hili ili rudiliwa ku kikundi cha 2 cha ndani ya mpango wa taifa: pori
huchungwa wa akiba (PNFoCo) ya R.D.C. ilionyesha kama matumizi daima ya
manufaa ya pori ina lazimisha kutia mpango kwa jumla wa mitindo za eneo
mbalimbali inayo funikwa na pori ya majani. Ndani ya mpango huu kwa jumla
kutatoka mipango mbalimbali ya ujenzi itakayo hakikisha kudumu kwa manufaa
Mpango uliandaliwa mapema kuwekwa kwa mgao moja wa pori ya vikundi vyote na
ya matumizi ya mazingira kwa tarafa ya taifa. Mpango wa mgao unapashwa
kuelewesha mipaka ya kata za pori mbalimbali. Wanapshwa kujua pia wito wa kila
pori. Itaruhusu kuepuka magomvi ya utumi wa eneo za pori.
Kata yenye inapashwa kugawa ni sura ya pori inayo patikana nadni ya R.D.C.
Itafatana na kiongozi cha kazi kinacho sema juu ya kanuni ya kutia bei ya pori.
Kiongozi hiki, kina elezea kazi za mgao juu ya eneo yenye itachapwa taswira
kwa tarafa 1/200.000 ya yote yapatikanamo.

3. NAMNA YA MGAO WA PORI
3.1. Mpango Wa Mgao
Mpango wa mgao ni kitabu kinacho weza badilika, kikubaliana na habari
tofauti za mazingira na kwa majibu ya kazi mbalimbali pia majifunzo. Ni ugawaji wa
nchi kufautana na wito tofauti, kupitia ujuvi wa mashirika zote zinazo elekewa.
Kwa kuona upana wa eneo la nchi, pia bei za kazi zote za mgao wa pori,
namna ya maendeleo fulani yakikubaliwa na Waziri anae pori katika madaraka yake.
Kwa hivyo, mgao, utafanyika kwanza katika jimbo kubwa ya pori zinazo sabiliwa.
Kwa mwisho, eneo nzima ya nchi itafunikwa.
Utimilifu haki wa mpango wa mgao, ni jibu kwa matengenezo za taswira
nyinga za maelezo, kwa hatua zinazo julikana. Kubebanishwa na kuingizwa kwa
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majibu kunapashwa ruhusu ufanyizi wa mgao wa mwanzo, ambao utaletwa kwa
ujuvi wa shirika zote zipatikanazo, kwa wazo na ukubalifu.

3.2. Kutafuta Mazungumzo
Mazungumzo kati ya watumishi tofauti ni ya lazima. Namna ya matayarisho
ya mpango wa mgao, sharti yaongozwe na mjuvi, kupitia kikundi kinacho changa
midhamu mbalimbali. Kikundi hiki ni mchango wa wataalamu wa kazi mbalimbali
zinazo jiunga kwa matumizi za eneo, wataalamu, wapasha habari, na watakao gawa
mafikiri muda wote wa kazi. Ujuvi huu kati ya wakaaji, unaruhusu kupata mpango
wa mgao, unao leta jibu kwa faida ya watumishi mbalimbali wa pori.
Ujuvi unaodumu, kwa ajili ya malumbano na kwa kuleta mwanga kwa mkazo
wa sheria pamoja na watu wote kwa hatua ya kati, jimbo na nchi ilipashwa
kutahidiwa kwa kusaidia kazi za mgao wa pori. Vipindi vya kwanza vilipashwa
kupokea majibu za wakati ambao yataonyesha mwenendo wa namna ya utungo wa
mpango wa mitindo za udongo za pori kufuatana na hali ya sasa na yale yatakayo
kuja. Sehemu hizi za uvumbuo, ita ruhusu kutunga na kuchambua hali mbalimbali za
mgao. Mpango utakao fanywa kati ya vipindi mbalimbali, sharti iwe na mwanga na
ikijengwa juu ya mabishano kwa jumla ya vikundi vyote.
Muda wa mwenendo huu, mikusanyo na vikundi vya kazi ita tengenezwa kwa
kujulisha: Kata, na majimbo, shabaa na matokeo ya mgao wa pori. Na tena, kiisha
kupatwa kwa majibu ya kwanza ya taswira ya sasa, mikutano za kuelekeza na za
ujuvi, zita andaliwa na uhakimu, watumishi binafsi na shirika la wakaaji, kwa
kuendelesha mwenendo wa kufikiri kwa jumla juu ya mgao wa pori. Vyombo vya
kutangaza habari na vya upelelezi ni vya lazima pia, kwa ajili ya ukamilifu wa habari
ya mwenendo wa mgao na ya majibu yake, kwa mwanzo, wakati wa mgao na kisha
mgao.
Kisha kipindi hiki cha ujuvi na cha upelelezi fulani uli ahidiwa na vikundi ndio
taswira ya kukatwa kwa sehemu za pori, itapelekwa mbele ya uhakimu wa pori unao
mamlaka, ili ikubaliwe.

3.3. Vikundi Vinavyo Elekewa
Kutosha wenye mamlaka ya pori, mwenedo wa mgao unalazima ya chumba
mulimo vikundi mbalimbali, ambacho tafsiri ya muda wa kazi inapatikana katika
kibambo. Kazi ya kila moja inahakikishwa, toka kutumikisha mpaka uchunguzi na
kukubaliwa kwa kazi.
9
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Kazi za mgao, zinafanyika na vyumba vikuu vifuatavyo: i) Kamati ya taifa
inayo ongoza mgao wa pori (CNPZ), ii) DIAF; iii) DEP; iv) Mjuvi ; na v) kamati za
mahali za uongozi (CLPZ).
Jumla ya vyumba vinavyo tumika kwa mgao wa pori, yana onyeshwa katika
picha ya kibambo cha 3.
3.3.1. Kamati ya taifa inayo ongoza mgao wa pori (CNPZ)
CNPZ ni chumba kinacho tumika na offisi mbalimbali za mazingira kwa
kuunga mkono MECNT, katika mwenendo wa mgao wa pori. Kamati hii, ni mjumbe
kati ya MECNT na usimamizi mbalimbali wa serikali, pia vyumba vyote vinavyo
ingizwa katika kutumia udongo ao pori ya nchi. CNPZ inaleta kwa MECNT, habari
zote za lazima kwa matumizi ya udongo juu ya kuruhusu mgao wa pori na serikali ya
inchi.
Kwa sababu ya lazima ya msingi huu, CNPZ inaalika uongozi wa juu wa
serikali y Congo. CNPZ, inaongoza mwenendo na kukubaliwa kwa kazi za ujuvi.
Itakesha vilevile kwa marudilio ya lazima, juu ya matengenezo kwa jumla za taswira
zilizo oneshwa (OMBWA). Wanamemba wa CNPZ ni mahakimu/watumishi wa juu,
wajumbe lazima wa vikundi vyote vya kazi (serikali, offisi zinazo serikali na shirika
la wakaaji).
3.3.2. Chumba kinacho simamia uvumbuzi na matengenezo za pori (DIAF)
DIAF ni kundi linalo husika na mpango (utungo) wa taswira na kinacho kazi
ya kufatilia kazi ya mgao na mbinu ya mwenendo wote. Lina tafsiri kazi na jukumu
kwa kupunguza fujo, kupitiana na kukamilisha hali zote za mwenendo wa mgao,
kama zimetumikishwa. DIAF, yeye pia ni kiongozi cha maendeleo na cha
kutumikisha ndani ya MECNT. Kwa mamlaka hiyo, majibu yote inayotoka katika
mwenendo wa mgao wa pori, yanapashwa kuingizwa katika msingi huu wa majibu.
3.3.3. Chumba kinacho simamia mafunzo na kusudio (DEP)
DEP anapeleka pesa ilio katika oroda na inaendeleza matumizi yake. DEP
anaongoza mwenendo bora wa kusudio zote juu ya mgao wa pori na serikali ya inchi.
Hivi, DEP inapashwa:
• Kufanya taswira za sehemu za pori, ambayo zitagawanywa, wakitumika
pamoja na DIAF;
• Kutajarisha mikataba ya kazi ya wajuvi (kusawanisha na kuhakikisha kazi za
kutimiza pia matokeo);
• Kuhakiki kipenyeo cha soko na wajuvi;
• Kufatilia mikataba kwa njia za kamati za msaada wa muda (pamoja na DIAF)
kamati hizi zinasamani mipango za kazi na ripoti za wajuvi wa mgao wa pori.
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3.3.4. Mjuvi
Mjuvi anakazi ya lazima, maendelesho ya mwenendo wa utungo wa taswira ya
mgao katika sehemu ya udongo oliopewa mamlaka. Amesawanishwa na waziri
anaye pori katika madaraka yake, akiheshemu ufahamu na jinsi yake ya kutumika
mjuvi, ni shirika ao mtu fulani anaye eneza sharti zinazo ombwa kwa kutimikiza kazi
hii. Mjuvi na kundi lake, sharti wawe na akili inayo yapa, pasipo upendeleo na
kuonyesha heshima katika kazi ya mgao. Ni lazima kujua uwezo na mipaka ya
watumishi walio, kusudi ya kukamata mipango zinazo ondoa makosa. Pia ni lazima
kuomba msaada nje, ikiwa ni lazima. Mjuvi anapashwa kuwa na watumishi wanao
husika binafsi na ujamii na anapashwa kuonyesha uhakiki wa kujua sheria ya pori, na
namna yake ya matumizi.
Uwezo unaofaa, unaweza kubadili, kufwatana na mahali. Lazima za majibu na
maulizo lazima inayo angalia udongo. Wataalamu (watumishi: expert) wanao
onekana ao wanao julikana zaidi ni:
• Wataalamu wa mafunzo ya ukulima (wataalamu wa pori, wa mlimo, akiba ya
mlimo);
• Wataalamu wa mafunzo maumbile (yote yanayo maisha, umbo la pori, madini,
miti na majani, inchi na kadhalika…);
• Wataalamu wa habari;
• Wataalamu wa haki za sheria;
• Wataalamu katika matumizi ya mazingira;
• Wataalamu katika elimu ya mizozo;
• Wataalamu katika elimu ya taswira na alama.
3.3.5. Kamati ya mahali pa kuongoza mgao wa pori (CLPZ)
Kamati ya mahali linalo ongoza mgao wa pori ya kila sehemu ya udongo,
itatiliwa na uhakimu wa kata ikisaidiwa na mjuvi. Ni kikundi cha mashauri kinacho
hakikisha ujumbe mahaki pa vikundi vyote vya kazi.
Usimamizi wa kata katika ECN utaungwa na kufuatilia kazi mbalimbali.
Hakimu wa kata na wasimamizi kata wa ECN, wanapashwa kutoa ripoti za kazi
mbalimbali ya kamati la mahali ya mgao wa pori kwa kiongozi wa jimbo pia kwa
kiongozi cha offisi ya mazingira katika jimbo (imeonyeshwa katika picha, kibambo
cha tatu).
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4. SEHEMU ZA MATUMIZI YA MGAO
Katika nucta hii, imeonyeshwa sehemu makamu za lazima kwa kutimiza
Taswira ya mgao wa pori, ni kusema:
•
•
•
•
•
•

Ujulisho wa sehemu ya pori ya kutumikia na ya mjuvi;
Matayarisho ya vyeti;
Kuumba kwa taswira;
Majifunzo ya majibu ya mgao inayo onyesha; (kutunga taswira ya kwanza);
Kukubaliwa kwa taswira ya mgao na matayarisho ya baina ya kuangalia;
Kupelekwa kwa baina ya mgao na kazi zilizomo.

Sharti kueneza mambo moja moja ya kwanza, mbele ya kuanza kazi ya kutunga
taswira ya kukata udongo wa pori. Kama vile:
•
•
•
•

Ufahamu wakutosha wa pori kupitia hesabu za njia nyingi za habari;
Taswira kamili ya sehemu ya pori;
Ukamilisho wa sheria ya haki ya pori na asili;
Ujuaji kamili wa namna ya maisha ya waakaji kwa njia ya mafunzo
yanayohusu ushirika na uchumi.

Katika mambo mbalimbali, majibu juu ya udongo na manufaa yake,
hayatakuwa yote tayari katika mafasiriyo.Neno hili linaonekana ulimwengu nzima,
ijapokuwa mali na watu wanao wekwa katika mwenendo.
Lakini, yafaa kujua kwamba, taswira yote yanaweza kuanjiliwa, kupitia majibu
mapya iliyo patikana kwa ajili ya kukamata kusudi ilio na mwanga.
Ni ya lazima basi, kuto ku kawisha nyuma utungo wa taswira, kwa sababu ya
kukosa majibu.

4.1. Ujulisho Wa Udongo (Sehemu Ya Pori) Ya Kazi Na Mjuvi
Kwa kipimo hiki, ni vema kujulisha sehemu ya udongo ambao mtafanyika
mgao, pia kujua mjuvi atakae ongoza kazi za mgao wa pori.
Hakika, sehemu ya udongo ya kutumikia, inapashwa iwe kubwa saana, ili
iruhusu kukadiri maelekeo mengi, nguvu na faida ya maonyesho fulani, inaruhusu
12
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usikivu wa maingilio ao mchango wa mahali na kujua vizuri namna za matumizi ya
manufaa. Kwa hivyo, ufahamu unaonyesha kwamba, kugawa kwa umbo la pori
kunapashwa kufanyika juu ya eneo zilizo kubwa kwa ajili ya wakaaji na aina zingine
zinazo vuka mipaka kisiasa. Maono marefu yana ruhusu kuanza na mafunzo na
kushauri matengenezo yanayo faa.

4.2. Utafuti Wa Baina (Mahesabu Na Taswira)
Sehemu hii, linahusu mchango wa vitabu vinavyo patikana na venye kusema
juu ya sehemu ya udongo (pori), ambavyo vya weza kusadia utungo wa taswira. Ni
lazima kuchanga katika sehemu hii, majibu yote nyingine za lazima, inayo ruhusu
kukadirisha lazima sasa na zijazo za wakaaji mahali na wa asilia, kwa yote inayohusu
matumizi ya eneo na ya manufaa. Vyumba vya waziri vyote vilimo, watatoa majibu
yao ya lazima mikononi mwa mjuvi.
Kisha, itatafutwa, kama kuna ginsi, majifunzo mengine ao vitabu mbalimbali
samani kama vile: majifunzo iliyo muhimu ya mazingira, ripoti za miradi, mafunzo
ya kuhakikisha kazi za miradi za maendeleo, hesabu za nyuma na za pori mafunzo ya
kutafuta madini, na kadhalika…

4.3. Taswira Na Mipaka Za Eneo Ya Pori
Kwa kusubiri, waziri awe na chombo kinacho ruhusu kukamata taswira zinazo
tafsiri zote, mjuvi anapashwa kutumia taswira na vyombo vingine vilivyo kama vile,
sanamu mpya za satelaiti.
Taswira lazima zinazo patikana kwa madaraja tofauti, isiyo ruhusu
kuambatanishwa kufuatana na shabaa ya mipaka inayo futwa. Kwa hiyo, kazi ya
kwanza ya kuhesabiwa inayo fuatana na kutiwa alama katika taswira lile moja.
Taswira lazima inayo tazamiwa kwa kufikia mpango wa mgao unao stahili ni:
• Taswira ya mipaka;
• Taswira ya lazima juu ya kazi zenyi kutumiwa. Ambamo mnapatikana mambo
ya kuonekana (barabara, mito, vijiji, mipaka za uhakimu, na kadhalika…);
• Taswira ya udongo wa kazi (kufanyizia mgao wa pori) iliyo patikana kupitia
tafsiri za sanamu mpya za satelaiti;
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• Taswira ya matumizi ya udongo ao ya akiba (eneo za pori, eneo za ukulima wa
• Taswira ya matumizi ya udongo ao ya akiba (eneo za pori, eneo za ukulima wa
vyombo (amali), eneo zinazo kingwa kwa muda, eneo za madini, mafuta,
vyombo (amali), eneo zinazo kingwa kwa muda, eneo za madini, mafuta,
shamba za mimea, na kadhalika…;
shamba za mimea, na kadhalika…;
• Taswira ya kuonyesha mahali pa kazi ya wakaaji wa nafasi na wa asili;
• Taswira ya kuonyesha mahali pa kazi ya wakaaji wa nafasi na wa asili;
•• Taswira
Taswiraya
yamadini
madini na
na hali
hali ya
ya udongo;
udongo;
•• Taswira
ya
majira
(hali
ya
hewa);
Taswira ya majira (hali ya hewa);
•• Taswira
Taswiraya
yahesabu
hesabu ya
ya watu;
watu;
•• Taswira
ya
yote
yanayo
Taswira ya yote yanayo maisha
maisha udongoni;
udongoni;
•• Taswira
za
mitaa
za
lazima
kwa
Taswira za mitaa za lazima kwa hakika;
hakika;
•• Taswira
hewa;
Taswiraya
yayote
yoteinayo
inayo leta
leta maisha
maisha katika
katika hewa;
•• Taswira
vipande vipande.
vipande.
Taswiraza
zajumla
jumla za
za pori
pori zisizo
zisizo kutwa
kutwa vipande
Watatafuta
majibu na
na habari
habari za
zakufasiria,
kufasiria,elimu
elimuya
ya
Watatafutavitabu
vitabu vya
vya taswira
taswira vinavyo
vinavyo majibu
mipaka
na
taswira,
ya
udongo
wa
madini,
ya
hali
ya
udongo,
hali
ya
hewa
na
pori.
mipaka na taswira, ya udongo wa madini,
udongo, hali ya hewa na pori.
Yaliyo
Yaliyofingwa
fingwa1.1.
Hata
zote juu
juu ya
ya kazi
kazina
nautumishi
utumishiwa
wa
Hataikiwa
ikiwautungo
utungo wa
wa taswira
taswira inayo misingi zote
udongo
msaada kwa
kwa muda
muda
udongoyamekwisha
yamekwishafanyika,
fanyika, kama
kama zile za mradi wa msaada
«AFRICOVER»,
du Maryland)
Maryland)na
nazingine,
zingine,nini
«AFRICOVER»,ya
yashule
shule juu
juu ya
ya Maryland
Maryland (Université
(Université du
Yaliyofungwa
fungwa1:
1:
Yaliyo
Taswirazinazo
zinazo tafsiri
tafsiri zilizo
zilizo sasa
sasa ni yale ya chumba
Taswira
chumba cha
cha wataalamu
wataalamuwa
wainchi
inchiya
ya
Congo(IGC)
(IGC) kwa
kwa kiwango
kiwango cha
cha 1/200.000 yenye ukubwa
Congo
ukubwa wa
wa miaka
miaka ya
yapata
patajuu
juu
ya 40,
40, iliyo
iliyo patikana
patikana kwa
kwa namna
namna ya kufanana, iliyo
kunako
ya
iliyo na
na kukubaliwa
kukubaliwa kunako
mipaka.Kuna
Kunakuwa,
kuwa,katika
katika yote:
yote:
mipaka.
Taswira ya
ya mipaka
mipaka (USA)
(USA) 1/250.000 isiyo kubaliwa;
kubaliwa; inayo
inayo kosa
kosa funika
funika
•• Taswira
pote;
pote;
Lazimaya
yakuwa
kuwa na
na taswira
taswira inayo
inayo kubaliwa
kubaliwa kwa
•• Lazima
kwa kazi
kazi ya
ya udondo
udondowa
wamadini
madini
na
inayo
chapo
ya
kipimo
cha
maji
katika
nchi
nzima
kwa
njia
ya
na inayo chapo ya kipimo cha maji katika nchi nzima kwa njia yasanamu
sanamu
zasatelaite,
satelaite,tukitumia
tukitumia mbinu
mbinu mpya
mpya (namba
za
(namba ya
ya kupata
kupata habari
habarikwa
kwaelimu
elimuya
ya
nchi;
nchi;
Taswiraza
za majifunzo
majifunzo ya
ya udongo
udongo wa
wa madini
•• Taswira
madini na
na yote
yote yaliyomo,
yaliyomo,vizazi,
vizazi,hali
hali
ya
hewa
iliyo
hatari
tangu
vilevile
wakati
mmoja,
kwa
viwango
ya hewa iliyo hatari tangu vilevile wakati mmoja, kwa viwango vidogo
vidogo
vilivyo chini
chini ya
ya 1/1.000.000,
1/1.000.000, yasiyo
yasiyo ruhusu
vilivyo
ruhusu tafsiri
tafsiri za
za lazima
lazima kwa
kwa
matayarisho
ya
taswira
ya
mgao
ya
kiwango
kamili
cha
1/200.000;
matayarisho ya taswira ya mgao ya kiwango kamili cha 1/200.000;
Taswira za
za pori
pori za
za DIAF,
DIAF, zilizo
zilizo patikana
•• Taswira
patikana katika
katika hesabu
hesabu inayo
inayo funika
funika
sehemu moja za pori ya taifa;
sehemu moja za pori ya taifa;
• Ufuniko kwa sanamu za satelaite landsat TM 200-2002 ya DIAF, pia
• Ufuniko kwa sanamu za satelaite landsat TM 200-2002 ya DIAF, pia
kipimo cha udongo kinacho mipaka zote za pori zinazo katazwa
kipimo cha udongo kinacho mipaka zote za pori zinazo katazwa
kutumikisha eneo za pori.
kutumikisha eneo za pori.
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lazima tu kuyafatilia kwa sanamu mpya za satelaite. Kwani sanamu hizi zinaweza
kutoa usomi bora wa umbo kama ilivyo kwa sasa. Kwa namna zingine, inaruhusu
kutia mikato ya pori inayo yote, lakini pia, yanaleta njia kujua mikato mipya za,
sehemu za udongo kwa kilimo, tukifananisha na ya kale.
Kwa njia za taswira hizi mbalimbali za misingi na mafunzo kamili, twaweza
kutunga taswira ya mpango wa kukatwa kwa udongo na pori. Kazi za kuchapa
taswira kwa taifa itafanyika kwa kingo cha 1.200.000. Itaomba kusawazisha na
kutunga taswira za aina zote za pori zipatikanazo katika buku la sheria ya pori (Code
forestier).
Kwa kupata taswira ya matumizi kwa sasa ya udongo, itakapo tumiwa kwa
muda wote wa kazi. Ni lazima kutia katika taswira habari zifuatazo:
•
•
•
•
•

Maneno yalio katika taswira ya mwanzo (vijiji, miundombinu, kadhalika…);
Mzunguuko wa tando la pori;
Msitu zinazo kingwa zipatikanazo;
Eneo za pori zipatikanazo;
Mipaka za sehemu zingine zilizo kwisha pewa kwa, shamba la miti, eneo za
kilimo, udongo, madini, na sehemu za kilimo kwa vyombo vikuu.

Yanayo baki kwa pori hizi, ni, pori zinazo kingwa kwa muda, zinazo weza
pewa kwa matumizi tofauti. Hitaji za mgao wa pori, zinafanyika katika pori zilizo
lindwa kwa muda.
Kwa yote, mipaka zingine za pori zilizo kwa leo, zaweza kubadirishwa
kufuatana na mafunzo mapya ya hali. Hivi, mgao huu wa kwanza (pori zilizo
katazwa matumizi yote ao zilizo pewa), inayo fanyika bila ujuvi unao faa ao
mazungumzo na shirika za wakaaji jirani, inaweza kuujishwa, kufwatana na lazima
hakika za wakaaji hawa.
Taswira mpya hii ya matumizi ya udongo, yatatiwa ndani yote ambayo
imekubaliwa kwa sasa. Yata kuwa chimbo cha lazima kwa kusaidia kutatua kwa
udongo. Taswira hii, ni picha inayo mambo ya sasa na yanaonyesha pori zinazo
pashwa kupewa kwa faida mbalimbali. Yataongozwa maneno mengine katika muda
wote wa maendeleo ya kazi.
Ni hapa ndipo mwenendo wote waanza kwa kutafsiri lazima zifaazo kwa pori
mbalimbali, kupitia mwendo unao fanywa na watu wote.
15
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Yaliyofungwa
fungwa2:
2:
Yaliyo
Mgaowa
wapori,
pori,pia
pia matengenezo
matengenezo ya inchi mpango
mpango wa
wa kugawa
kugawa udongo
udongowa
wapori,
pori,
Mgao
waomba masikilizano
masikilizano ya
ya vikundi
vikundi vyote vinavyo
waomba
vinavyo elekewa,
elekewa, katika
katika kusudio
kusudio
uchaguzi wa
wa mgao
mgao wa
wa udongo.
udongo. Walio na faida
uchaguzi
faida katika
katika mwenendo
mwenendo wa
wa mgao,
mgao,
wanaweza
kuingiza:
wanaweza kuingiza:
Wajumbewa
waserikali
serikali ya
ya inchi,
inchi, jimbo
jimbo na
•• Wajumbe
na kata;
kata;
wa
vyumba
vya
mawaziri
walio
•
Wajumbe
na mamlaka
mamlaka juu
juuya
yasehemu
sehemuyaya
• Wajumbe wa vyumba vya mawaziri walio na
udongo
inayo
fungwa;
udongo inayo fungwa;
Wajumbewa
wawataalamu;
wataalamu;
•• Wajumbe
•
Wajumbe
wa
wakaaji mahali
mahali na
na wa
wa asili;
• Wajumbe wa wakaaji
asili;
Wajumbe
wa
kazi
za
viwanda
vya kuzalisha
•
kuzalisha (miti,
(miti, madini,
madini, mlimo
mlimo wa
wa
• Wajumbe wa kazi za viwanda vya
vyombo)wanao
tumika
katika
sehemu
ilio
chaguliwa
ao
kandokando;
vyombo)wanao tumika katika sehemu ilio chaguliwa ao kandokando;
Wajumbewa
wa shirika
shirika binafsi
binafsi za
za mahali
mahali ao
ao za
za kigeni
kigeni zilizo
zilizo katika
katikasehemu
sehemu
•• Wajumbe
hii;
hii;
• Wajumbe wa shirika za misaada kwa muda za mahali;
• Wajumbe wa shirika za misaada kwa muda za mahali;
• Wajumbe wa vizazi vidogo na wagonjwa wa thiriwa;
• Wajumbe wa vizazi vidogo na wagonjwa wa thiriwa;
• Wajumbe wa viongozi wa amani (askari, polisi na kadhalika…);
• Wajumbe wa viongozi wa amani (askari, polisi na kadhalika…);
• Wajumbe wa wote wanaotumia manufaa mengine pia wawindaji na
• Wajumbe
wavuvi. wa wote wanaotumia manufaa mengine pia wawindaji na
wavuvi.

4.4. Ujuvi Muhuri
4.4. Ujuvi
Muhuri
Wajuvi
watatumia kamati kiongozi ya mahali (ona kibambo2, nucta 8) kama

Wajuvi
watatumia kamati
yaKama
mahali
(ona
kibambo2,
nucta
8) kama
vile kundi
la mazungumzo
na yakiongozi
mapatano.
vile
wakati
mikutano
ya kueleza
vile
kundi
la mazungumzo
na ya
mapatano.
Kama
wakatikuwepo
mikutano
yavikundi
kueleza
yaliyo
fanyika
na ya kuitikwa
kwa
kazi. Kamati
hiivile
ita ruhusu
kwa
yaliyo
fanyika
na
ya
kuitikwa
kwa
kazi.
Kamati
hii
ita
ruhusu
kuwepo
kwa
vikundi
vyote vipatikanamo (ona yaliyo ndani 2). Ina takiwa iwe chombo kinacho weza
vyote
vipatikanamo
(ona
yaliyo
ndani
2).
Ina
takiwa
iwe
chombo
kinacho
weza
kubadilishwa. Inapashwa kupatana hali ya mahali; sawa vile kuwa tayari kwa
kubadilishwa.
Inapashwa
kupatana
halinayakutembea.
mahali; sawa
vilewa
kuwa
tayari
kwa hivi
manufaa ya watu,
Pia kusaidia
habari
Mpango
mgao
itakuwa
manufaa
ya
watu,
Pia
kusaidia
habari
na
kutembea.
Mpango
wa
mgao
itakuwa
hivi
na bahati kubwa ya kufanyika vizuri, kwani itatuma wanamemba wa shirika mahali
nawabahati
kubwa
ya
kufanyika
vizuri,
kwani
itatuma
wanamemba
wa
shirika
mahali
yaitike na ita ongeza kupanua namba ya wenye kuvutwa.
wa yaitike na ita ongeza kupanua namba ya wenye kuvutwa.
Mjuvi anapashwa kuweka cheti kinacho saidia kupana mawazo, habari yenye
Mjuvikujua
anapashwa
kuweka
cheti
kinacho saidia kupana mawazo, habari yenye
inapashwa
nafasi ya
mambo
ifwatayo:
inapashwa kujua nafasi ya mambo ifwatayo:
• Ginsi na njia ipatikanamo kwa kukutana na watendaji wa vikundi vyote;
• • Ginsi
na njia
ipatikanamo
kwa
kukutana
na watendajinawa
vikundi vyote;
Kualikwa
kwenye
mikutano
ilipashwa
kuhakikishwa
kuonyeshwa
vizuri
misingi yakwenye
kuzungumzia;
• Kualikwa
mikutano ilipashwa kuhakikishwa na kuonyeshwa vizuri
• misingi
Kutengeneza
namna nzuri ya kufanya ripoti;
ya kuzungumzia;
• Kutengeneza namna nzuri ya kufanya ripoti;
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• Utumizi wa usemi ulio wazi na unao sikilika kwa ajili ya usikivu mwema wa
wote;
• Lugha zilizo tumiwa katika vitabu na ya maongezi na watu, pia kutayarisha
tafsiri kwa lugha za nafasi.

4.5. Majifunzo Ya Majibu Na Mgao Wa Pori Inayo Oneshwa (Kutoa
Taswira Ya Mwanzo)
Kipindi cha kwanza ni cha lazima na ni mafunzo ya habari zote zilizo, kwa
kutoa kwa namna ya kweli, taswira ya mwanzo ya kugawa kwa sehemu za udongo.
Yanaomba yachunguzwe vizuri. Ni kwa kusawazisha sehemu mbalimbali za eneo ya
pori. Wanaweza pia kufanya mashauri tofauti ya namna ziwezekanazo za mgao wa
pori. Kwa uchaguzi wa mgao wa pori, mjuvi atachagua majibu yanayo jionyesha ya
mahali na majifunzo. Anapashwa vilevile kuingiza maono yote ya taifa, ya majimbo
na ya kata katika uchaguzi wake. Kuwekwa kwa mipaka mipya ikiwezekana, sharti
yafanyike kwa njia ya maumbile kama vile mito na vijito.
Vyombo vingi vya kazi, vitasaidia utungo wa taswira, katika mwenendo wa
mafunzo na katika kukamata sheria, hivi, majibu na uwezo, mbinu, yaku ruhusu,
mjuvi alipashwa kutumia vyombo vya kutoa habari, vilivyo toa umbalimbali ao
magumu na vyombo vya uhakimu na pori.
4.5.1. Sharti kuu za mgao wa eneo la pori
Tunakuta katika sehemu hii, sharti za kuchungwa na ambazo zita hakikisha
uchaguzi wa mgao. Sharti kuchungwa uwezo kwa jumla ya kata, ili yaruhusu
uchaguzi lazima na ulio na mwanga (madini, msaada kwa muda wa barabara, udongo
bora wa kilimo, sehemu zinazo chungwa kwa matembezi…) na kufikia mpango
(taswira) ya kweli ya kugawa udongo ya pori.
A. SHARTI KISHERIA
Kukatwa kwa milki ya pori kuna fanyika kufuatana na aina zilizo katika buku
la sheria ya pori (Code forestier) kama hivi:
• Pori zinazo chungwa milele;
• Pori zinazo chungwa kwa muda;
• Pori za kukata miti.
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Kila moja ya aina hizi, inawekwa kwa faida fulani, inayo tumiwa kwa umbo ya
ndani ya kata. Twaweza pia kusawanisha pori zilizo wekwa kwa ajili ya ukingo ao
kutoa kazi za mazingira ya yote yanayo maisha.
Kwa mwanzo, usawanisho wa mwanzo wa aina fulani ya kugawa, kulipashwa
kuheshimu, inje ya heshima ushirika na uchumi pia mafunzo ya udongo na yote
yaliyomo katika matumizi fulani ya sheria ya pori, kama ginsi inasemwa hapa:
a. Pori Za Kuchungwa Milele
Pori za kuchungwa milele, ni sehemu ya milki ya serikali. Yana heshimu
matumizi ya sheria ya kichungwa, kwa kawaida ya sheria kwa sehemu, inayohusu
kazi za matumizi, yamewekwa kwa kazi binafsi, yaani, majifunzo ya udongo na yote
yaliyomo, kufuatana na amri no 12 na 13 ya buku la sheria ya pori, yanaitwa pori
zilizo chungwa milele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akiba maumbile kwa jumla;
Pori zilizo katika hifadhi za taifa;
Shamba za miti na za wanyama;
Akiba za wanyama na milki za mawindo;
Akiba za yote yanayo maisha;
Akiba za michezo;
Arboreta;
Pori za miji mikuu;
Sehemu zinazo chungwa.

Yanaitwa pori zilizo chungwa milele, pori za lazima kwa:
•
•
•
•
•
•
•

Ukingo wa shimo za uharibifu wa udongo;
Ukingo wa chemchem na mito;
Akiba ya aina mbalimbali za yote yanayo maisha;
Akiba za udongo;
Usafi wa watu wote na matengenezo ya muhimo wa maisha;
Ukingo wa mazingira ya watu, na;
Kwa jumla, faida zote zinazo chaguliwa na uhakimu unao husika na pori (pori
takatifu, pori za maombi, za mafunzo ao za vipimo vya waganga).

Pia, yanachungwa milele, mizunguuko za serikali kwa kupanda miti, ao ya uhakimu
wa kugawa.
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b. Pori Za Kukingwa Kwa Muda
Pori za kukingwa kwa muda, ni milki binafsi za serikali. Ni zile zisizo chini ya
sheria Fulani ya ukingo wa milele na yanatumika na kawaida ya sheria ilio na
mamlaka ndogo, kufuatana na haki za matumizi. Ni katika aina hii, ndio wanaondoa
eneo iliyo chungwa kwa maendeleo ya mijji na vijiji, munamo patikana:
• Sehemu zilizo kwa kazi ya ukulima (sehemu zilizo limwa ao sehemu za
misitu-pori-pori za kupumzisha-kilimo ao kilimo kinacho tumiwa na wote;
• Sehemu zisizo tumiwa kwa ukulima, lakini zilizo akiba kwa kilimo na kwa
matumizi ya pori katika vijiji na miji (pia, pori za shirika za mahali). Sehemu
hizi, ni za lazima kuingia, kupatiwa kwa sehemu zinazo tumiwa kwa njia ya
kazi za watu, ya vijiji na miji, pia kandokando ya vijiji;
• Sehemu za kilimo bila funiko la pori inayo shinda (pori kuu, pori ya majanipori ya kupumzika);
• Sehemu za pori ambazo yaweza kuwekwa kwa ajili ya kazi za wakaaji mahali
na wenyeji pori;
• Sehemu zilizotiwa kwa matumizi mbalimabli kama vile, kuchimba madini,
mafuta ya taa, kujenga nyumba za umeme, matumizi yanayo fuatana ya pori,
kama vile eneo za akiba, kukinga pori na uharibifu na malipo za kazi ya
mazingira;
• Udongo wa wenyeji pori.
Tutakuta kwa kibambo cha 4 ufupi wa mwanzo kwa kuongeza mafikiri katika
mgao wa udongo wa inchi. Sharti zingine ni za lazima katika uchaguzi wa kukatwa
ao mgao, kama vile:
c. Pori Kukata miti
Pori za kukata miti, ni pori zinazo ondoshwa katika pori zinazo kingwa kwa
muda kisha ujuvi wa watu wote, ili ipewe, inafata kanuni za matumizi zinazo dumu,
zilizo katika sheria na mipango yake ya matumizi.
Kufuatana na amri ya 22, 23 na 87 ya kitabu cha sheria ya pori (Code
forestier), yanaitwa pori za kukata miti, eneo za pori zilizo pewa na serikali, kwa ajili
ya:
• Utumizi wa mazao ya pori;
• Kulinda;
• Utembezi na mawindo;
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• Shabaa ya kuvumbua yote yanayo maisha;
• Utumizi wa yote yanayo maisha mbalimbali.
Namna nyingine za kuheshimu kwa makusudio ya aina hii ya eneo ya pori ni:
• Kuwako kwa funiko la pori linalo onyesha, yenye kuweka vizazi vya pori
ambavyo vya weza kutegemea matumizi ya viwanda vya kazi vinavyo dumu;
• Mteremko wa chini ya 15%, kufuatana na elimu ya mbinu ya matumizi ilio ya
sasa.
Sharti zote hizi, zingali yaweza kukosa kutimilika pamoja. Moja ambazo
zimeungwa na mteremko, zaweza kukamilishwa wakati wa matayarisho ya mipango
ya matengezo za eneo ya pori. Sehemu za pori zilizo na mteremko ao miteremko
zinazo sawazishwa yanaomba pia ukingo kamili. Neno inayo kamilisha kwa
kujulisha aina hii, ni uwezo ao mafaa kubwa ya pori katika eneo linalo weza
kutegemea matumizi yanayo dumu.
Faida nyingine nzuri, yaweza kungojewa na wakaaji mahali katika utumizi wa
eneo ya pori, kama vile:
• Kurudishwa 40% ya malipo ya eneo la pori (wakitoa 25% ya jimbo na 15%
kwa uhakimu mbalimbali);
• Tegemeo yawezekanayo kwa maanzilisho ya wakaaji wa mahali juu ya
maendeleo (ILD);
• Kazi za shirika zilizo patikana kwa mazungumzo katika kitabu cha mahitaji
inayo onyesha sharti zinazo pewa matumizi wa eneo kwa muda;
• Nafasi za kazi katika utumizi na/ao ugeuzi wa miti;
• Maendeleo ya mahali, njia (barabara za kubeba mavuno ao mazao)…;
• Malipo mengine yanaotoka kwa kazi ya mazingira;
• Ufungulifu wa nafasi za kazi;
• Kutembea kwa pesa katika sehemu za matumizi ya pori.
B. SHARTI YA MGAO WA PORI YA MAJANI
Funiko la pori ya majani ni nemo lililo kusudio ya umbo ya kazi za ushirika na
uchumi, pia maendeleo ya pori, yanapashwa kuhesabu wakati wa mgao. Kila namna
ya pori ya majani inaungwa na kazi fulani inayo unga na mwito wake wa kwanza. Ni
kwa hivyo, pori kuu, ambayo yamefungwa chini, yanafaida ya kuwekwa kwa mwito
wa kukata miti za kuchora, pori za kandokando ya miji mikuu, kwa kazi ya kutoa
20
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umeme wa nyumba, na kadhalika…Sehemu za pori zakufunguka na za ku kata miti,
zilizo na wakaaji wengi, yatolewa kwa ukulima na viwanda vya kazi na ufugo
kubwa.
C. SHARTI ZA UCHUMI
Sharti za uchumi za mahali ni alama ya lazima katika mwenendo wa misingi
mikubwa za mgao wa udongo wa pori ya kukinga.
Katika maendeleo yanayo patana na ulinganifu ya sehemu moja ya pori, mgao
wa pori yapashwa kuheshimu, hali muhimu za uchumi zifuatazo:
• Miundombinu ya kubebea, ya kuondosha na ya kutoa habari (barabara, njia ya
mashua ya nchi kavu, na njia ya mashua ya maji;
• Miundombinu zingine za mwanzo: hospitali, masomo, vyombo, gari;
• Kazi za uchumi zinazo sawanishwa katika kata: matumizi ya uwezo uliotayari,
mwito binafsi ya kazi za kila offisi na matokeo ya mendeleo yanayo ombwa
katika sehemu zinazo mazao (Programme REDD, angalia yaliyo fungwa 3);
• Kutambulisha eneo ya pori, pori za shirika ya mahali, ya viwanda vilivyo
na/ao vya kuundwa;
• Nafasi ya kila kundi la matengenezo kulinganisha na mipaka ao kivuko cha
kutokea, uwezo wa kuvuta kunyonya soko la ndani na uwezo wa soko ya inje.
D. SHARTI ZA USHIRIKA NA ZA KUONGEZEKA KWA WATU
Mgawaniko wa raia, uwingi wao ndani ya miji mikuu, kutumiwa kwa watu na
kipimo chake cha mafunzo ya mbinu na ya matumizi, mwenye kutumikishwa kunako
hamidishwa, kuwa tayari kwa wafanya kazi mbalimbali za nguvu na kadhalika…), ni
mambo inayo kuto kuonekana kwa wito wa kila kata.
Hali ya maisha, asilia, tafsiri na adibisho ya raia ni ya lazima ndani ya mgao
wa nchi juu ya kufika ku mipangilio inayo fikiriwa vizuri ya ustawisho ya kila
sehemu ao ya jimbo.
4.5.2. Kuandikwa kwa taswira ya kwanza ya mitindo za misitu
Kipindi hiki kina ruhusu kutia mkazo kwa taswira ya misingi mbalimbali ilio tumiwa
ao tayarishwa wakati wa kuandikwa kwa tswira ya kwanza. Iki ingizwa ukweli wa
mahali. Mipaka ya zamani ya misitu za kukingwa daima ao iliyo pewa inaweza
kuwa. Kuna patikana hivyo wazo moja ya mgao wa kwanza yenyi inapashwa ku
itikwa na vikundi vinavyo elekewa. Na inayo itikwa na mwenye mamlaka.
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Yaliyo fungwa 3: Programme REDD
Shabaa ya mpango REDD (upungufu wa kukata miti na uharibifu wa pori) ni ya
kupana amri kwa nchi zilizo katika maendeleo, ambayo ya lazima ya kupunguza ao
kuchungwa uzalishaji wa moshi inayotoka kwa ajili ya uharibifu wa pori. Namna za
matumizi haya, ni ya kuhakikisha na kujiunga kwa inchi ni kwa kujitakia. REDD
inaweza kwa namna Fulani kuwa nafasi ya lazima. Pia, mjuvi itamupa kufanya
usawanisho na kazi ao maanzisho yanayo weza jichaguliwa kwa mwenendo huu.
Katika mwenendo huu, nchi moja ilio na uwezo wa kupunguza ao kuchungwa
uzalishaji wa moshi katika taifa lake atapata pesa zinazo enea na uharibifu wa hewa
yenye angeliweza epuka. Hakuja wekwa namna ya kutumishwa ya kazi REDD. Kwa
tarafa ya taifa. Lakini inawezekana kama itakuwa ya muhimu kuya uzuria juu ya:
1. Kupima na hatua moja ya kuamisha utoaji wa moshi inayo vinyume vibaya
kwa maisha inayo ungana na kukatwa kwa miti porini na uharibifu, utumivu
wa vyombo vya ujulisho na hesabu ya kitega uchumi iki changwa na mahali
pa kazi.
2. Kuweka namna ya kupiganisha kukatwa miti porini ipatikanamo mipango ya
ujenzi wa kata na maendeleo ya uchumi mpya kukatwa kwa miti (mfano:
kuzidishwa saana kwa kilimo).

Mafikiri ya kwanza ni kutia mipaka ya kwanza ya eneo za pori yenye inaweza
kutiwa «pori za kata miti kwa namna inayo dumu» kufuatana na sharti zilizo
tafsiriwa mbele. Inapashwa ivi kwanza mwenendo wa kuondoshwa kunako fatana na
ikioneshwa kwanza kata za faida juu ya uchungo wa akiba ilio kuwa mbele ao yenye
inawezekana kuingizwa kwa moja ya hayo. Kufuatana na maisha mbalimbali
ipatikanamo. Kata za uwito wa maendeleo ya ushirika na uchumi ya taifa (shamba za
kutoa mazao juu ya viwanda, kata za matumizi ya madini na ya kutia miradi kubwa
za maendeleo, na kadhalika…). Kwa kumaliza na utambulisho wa pori za kutoa miti
kwa namna ya kudumu, ikiwa zile kata zingine zote zimekwisha tambuliwa na
kutiwa mipaka waziwazi. Haya yata lazimisha kupata majibu na habari ya muhimu
kwa yote inayo angalia mambo mengine zote.
Majibu yanayo patikana yana linganishwa, kwa njia ya kupandiliana, na
taswira ya kwanza lakini pia, na mambo yote inayo patikana katika taswira ya
watumiaji wengine wa muhimu. Pia kwa yenye inayo weza fikia kwa inayo angalia
hasabu ya watu kwa ajili ya utumiaji wa udongo (upanuko wa kata za kilimo za miji
mikuu, na mradi ya ujenzi ulishaka kubebanishwa kwa taswira inayo onyesha namna
udongo unatumiwa na taswira inayo onyesha namna vyeti vya kupewa pori vina
pangana. Na kuleta wazo juu ya yote itaweza tokea wakati wa mgao yenye itajua
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nafasi ya mambo yote ya ushirika na uchumi ya muhimu. Vipindi vyote mbalimbali
vitakua msingi wa mazungumzo na vikundi vyote vinavyo elekewa. Shabaa ni
kuachanisha zaidi, kata za kukata miti na utumiaji mwingine (mashamba yanayo toa
mazao juu ya viwanda, eneo zinazo kingwa, eneo za kuendelesha madini, eneo za
kutoa mafuta, na kadhalika...). Ni vema kupendelea kwa kipimo kinacho wezekana,
mipaka maumbile ndani ya mwenendo wa kutiwa mipaka za kata hizi.
Kujisaidia na taswira za kuonyesha mahali pa uchoraji na ya hali ya udongo,
ina shabaa ngambo moja, kujua nafasi ya mapashwa na mipaka ya njia zinazo
wezekana kwa kufika ku kata kufatana na miteremko na kwa ngambo ingine,
kuepuka kata inayo madini mengi ao mafuta mengi iingizwe ndani ya pori za kukata
miti ao pori zinazo kingwa daima.
Taswira ya mpango wa mgao inapashwa vilevile kujua nafasi ya mambo yote
iliyo itikwa tazamwa angalia kifungo cha 4 kwa ajili ya mpango wa mgao wa
kuonyesha.
Shauri hili ya madaraka ya udongo wa pori itafanya msingi wa kufanywa dalili
yenye ita pelekwa mbele ya vikundi vyenye kuelekewa ndani ya mikutano ya
kusahihisha na ukubali ya mpango wa mgao. Nguvu hii ina timizwa kupitia kamati
mahali ya uongozi. Habari zifuatazo zinapashwa kupatikana ndani ya dalili:
• Kutafsiriwa kwa kwanza kwa kata;
• Kifupi cha mafunzo na habari zingine za muhimu;
Yaliyo fungwa 4
Mgao wa pori unaombwa uchambuzi wa yenye funikwa udongo. Na haya ni tayari
kwa leo (majibu Africom juu 1/200.000), na ina ruhusu kutambua kata inayo
endeleshwa kwa ukulima kwa sasa, pori za miti na majani mengi na ya baridi juu
ya udongo kavu, na pori ya visiwa, mahali ya majani nyingi, na
kadhalika…….Kama ni lazima, kutafsiriwa kwa taswira Africover inaweza
kusaidiwa na sanamu ya sasa. Habari hizi zinazo patikana kwa kusoma anga ya
kata zitaongezwa habari zingine: Makao ya watu, na majibu ya hesabu ya watu
inayo kuwa tayari, kujua barabara na njia ndongo, hadisi ya matumizi ya pori
(barabara za matumizi, kata zilizo endeshwa kwa mara ya kwanza na kadhalika…),
majibu juu ya yote inayo maisha mbalimbali, mipaka za pori zilizo pewa, vyeti
vinavyo ruhusu kuendeleza madini, miradi ya miundombinu, eneo za kilimo, majibu
ya mafunzo ya hewa, mafunzo ya udongo, njia ya mashua ya maji. Matokeo ni
kuweka tayari kwa namna ya kufananisha, ya kitabu cha majibu inayo kuwa tayari
na haikupashwa ku uzi kwenda mbele kwa mwenendo.
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• Kutafsiriwa kwa aina za madaha ya pori ya udongo ilio shauriwa. Kuonyesha
yenye ilipeleka kwa uchaguzi wa shauri ya mgao kila uchaguzi;
• Taswira inayo tarafa ya 1/200.000 na kwenda juu inayo onyesha shauri ya
madaha ya udongo wa pori.
Mjuvi atakesha kwa kutumia, wakati wote unao wezekana, vibao, ma taswira ao
namna zingine zote za mifano juu ya kusaidia kuonyesha majibu kwa wanamemba
wa kamati mahali ya uongozi.

4.6. Kutiwa Saini Mpango (Taswira) Ya Mgao Na Shirika Mahali Na
Kutayarishwa Kwa Dalili Ya Mwanzo
Kwa kutimizwa bila shaka, mpango (taswira) ya kufanya madaha ya pori,
inapashwa usikiliwe, uitikwe na uungwe mikono na vikundi vyote. Kipindi hiki cha
kutiwa saini ni cha kufanya mikutano ya kazi ya kueleza kwa wengine mpango
(taswira) ya mgao ulio shauriwa. Mkutano huu una shabaa yake zaidi wanamemba
wa kamati mahali ya uongozi unao husika na kutia saini mpango wa kufanya madaha
ya udongo wa pori.
Taswira za shauri ya mgao na dalili zingine inapashwa kugawanywa kwa
wanamemba wa kamati mahali ya uongozi mbele ya (kuanzishwa) mikutano.
Kama ni muhimu, kunaweza fanyika mikutano nyingi ya kamati mahali ya
uongozi juu ya kufika kwa mapatano.
Kiisha kazi ya kutiwa saini, mjuvi ata andika dalili ya mgao munamo patikana
habari zifuatazo:
• Tafsiri ya kata. Kutokea mambo iliyo patikana, kata ina tafsiriwa kwa halizake
zote ya maisha inayo onekana, ushirika na uchumi;
• Kifupi cha mafunzo ya ushirika na uchumi na habari zingine za muhimu;
• Tafsiri ya mwenendo wa kuwepo kwa vikundi vinavyo elekewa na
utambulisho wa nucta ya lazima ya mabishano.
• Tafsiri ya aina za madaha zilizo shauriwa. Kuonesha sharti zilizo peleka kwa
uchaguzi wa mashauri ya mgao. Ipatikanamo maonyo na maajitu ya wajumbe
wa vikundi vyote kwa kamati mahali ya uongozi;
• Vibambo vya taswira vinavyo tarafa ya 1/200.000 iliyo shauri ya madaha ya
udongo uliyo tiwa saini na kamati mahali ya uongozi.
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Kwa wakati wa pili, miendo zingine za uhakimu zitakuwa za muhimu kwa
kupata katiba kisheria ya upekee kwa madala. Kwa upekee, ina wezekana ku huzuria
kwa vipindi:
• Kwa kupata katiba ya pori inayo kingwa, daima, pori zilizo shauriwa kwa
kuondoshwa inapashwa kupata mwenendo ulio ndani ya sheria ya waziri no
08/08 ya 08 Aprili 2008 inayo tia mwenendo wa kuondoshwa na kupangwa
kwa pori;
• Pori za kukata miti zina tiwa na sheria ya waziri anae husika na pori. Kupewa
kwa pori inakuja nyuma ya upekuzi muhuri kufatana na mwenendo ulio tiwa
ndani ya sheria ya waziri no 024 ya 07 Agosti 2008 inayo tia mwenendo wa
upekuzi muhuri wa mbele kwa kupewa kwa eneo la pori;
• Kwa kumaliza, inafaa kuandika kama uhakimu wa pori ita endesha mambo
yote na mafunzo juu ya mgao wa kata ya pori. Ivi, tofauti zote zilizo za
muhimu zitawekwa kwa faida na offisi inayo elekewa. Juu ya hiyo, DIAF
itakamata kanuni ya kuingiza ndani ya buku ya majibu ya ulinganishi na kutia
kila siku tayari, juu ya kupana hali madaha za eneo ya pori ya R.D.C kwa
wakati unao faa.

26
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KIBAMBO CHA 1: Hali 2011 ya pori zinazo kingwa daima na vyeti
vya pori vinaweza geuzwa pa R.D.C.
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MUHULA/MATUMIZI
Shauri ya ujuvi ya taifa juu ya pori ina uwezo kufana
mawazo juu:
• Mradi wote wa mpangilio na wa kuongoza siasa ya
pori
• Mradi wote inayo husika na siasa, sheria na kanuni
juu ya matumizi ya pori na milki ya pori
• Mwenendo wote wa kupanga na kuondoshwa kwa
pori
• Shurulisho yote yenye anaona ya muhimu juu ya
milki ya pori ao yenye mwenye madaraka ana
mletea.
Shauri la ujuvi ya jimbo juu ya pori inapana wazo juu
ya mradi wote wa kupanga na kuondoshwa kwa pori
ndani ya jimbo, na kwa jumla, juu ya shurtisho lote
lenye liwali atamletea.
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2) Shauri la ujuvi wa Shauri la ujuvi ya majimbo juu ya pori ilio chini ya
majimbo juu ya mamlaka ya liwali, inaongozwa na kiongozi wa
pori
jimbo. Juu ya raisi, shauri lina wanamemba 20
(angalia sheria ya waziri no 034/CAB/MIN/ECNEFI 2006 ya 05 Octoba juu muundo, mpangilio na
matumizi ya shauri ya ujuvi ya majimbo inayo Anaweza kumuona (kumuambia liwali wa jimbo juu ya
husika na pori).
umuhimi ndani ya milki ya pori, sawa vile matumizi ya
pesa ilio rudishwa ku jimbo kama vile kodi juu ya pori.
3) Kamati ya taifa ya Kamati ya taifa ya uongozi iliundwa na sheria ya Kamati ya taifa ya uongozi ni sehemu inayo husika na
uongozi wa mgao waziri no 107/CAB/MIN/ECN-TN/151/JEB/09 ya kusadia MECNT ndani ya mwenendo wa mgao wa pori.
wa pori
20 Agosti 2009.
Muhula wake ni:
Ina ongozwa na katibu mkuu wa MECNT na ina • Kuonyesha njia kubwa ya kuanzishwa kwa mgao wa
wanamemba wafuatayo:
pori kufatana na lazima ya serikali
• Mjumbe wa raisi
• Kubadirisha na kuleta umoja nucta mbalimbali yenye

MTENDAJI
MUUNDO
1) Shauri la ujuvi ya Shauri inayo ongozwa na Waziri anae husika na
taifa inayo husika pori. Katika mkuu akisaidiwa na kiongozi wa offisi
inayo husika na kukata pori ni katiba ya shauri.
na pori
Juu ya raisi, shauri ina wanamemba 43, (angalia
sheria ya waziri no 08/03 ya 26 Januari 2008 inayo
sema juu ya mpangilio na matumizi ya shauri ya
ujuvi ya taifa inayo husika na pori)

KIBAMBO CHA 2: Muundo Na Mhula Wa Watendaji Wanao Elekewa Na Mwenendo Wa Mgao
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• Mjumbe wa chumba cha waziri mkuu
• Mjumbe wa offisi
• Mazingira, udongo wa akiba na matembezi
(DIAF, DGF, DDD. DRE, D.E.P, D.C.N, ICCN,
mshauri juu ya pori)
• Ujenzi wa nchi na BEAU
• Ndani
• Miundombinu, kazi muhimu na kurudisha
majengo
• Madini na offisi ya kupana udongo wa madini
• Maji
• Umeme
• Mpango na I.N.S
• Ukulima wa SNSA
• Malimwengu ya udongo
• Maendeleo ya vijiji na miji
• Sehemu ya upekee (wajumbe ine)
• Shirika za kigeni (wajumbe wawili)
• Ma offisi za utaalamu na ya mafunzo (wajumbe
wawili) INERA na IGC
DIAF ana hakikisha kaitba ya kamati ya taifa ya
uongozi. Kila mkutano ni msingi wa ripoti inayo
pelekwa kwa waziri anae husika na pori, waziri
mkuu ndani ya muda wa siku nane ikiwa nyingi
kufatana na siku za mkutano ulio fungwa.
•

•

•

•

•

•

•

inapashwa tazamwa juu ya madaha ya kila sehemu
ya sasa na itakayo kuja inayo saidia kufanyika vizuri
mwenendo wa mgao wa pori na kuandika eneo za
pori.
Inakuwa msingi wa mgao, kuchambua lazima na
faida ya vikundi mbalimbali wanao tenda kwa
matumizi ya eneo na ya manufaa maumbile ndani ya
R.D.C.;
Kutia umoja lazima na faida ya vikundi vyote
vinavyo tumika katika eneo na ya manufaa
maumbile;
Kushauri maendesho inayo shabaa ya kuachanisha
magomvi kati ya niaraka mbalimbali ya sheria ilio
tumiwa;
Kutia saini dalili kiongozi na matokeo inayo gusa
mwenendo wa mgao
Kuleta wazo yake juu ya mipaka ya pori ilio
shauriwa kwa kufanyika kwa mgao, hakikisha kama
mipaka hizi hailete magomvi na matumizi zingine za
sasa ao itakayo tokea;
Kuitika kuweka upia taswira inayo julikana na
serikali kwa tarafa ya taifa inayo onyesha aina ya
pori, udongo ipatikanamo madini, mashamba ya
kutoa mazao juu ya kutumikisha viwanda, miradi ya
kujenga viwanda vya kutoa umeme ndani ya mito, na
miundombinu zingine zote na kadhalika…
Kuchunguza na kuleta wazo lake kwa waziri anaye
husika na mambo haya juu ya barua zote zenye wana
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Kuji hakikisha na mwendo bora ya mwenendo wa
kutungwa kwa mpango wa madaha ya udongo wa pori
kufatana na mwendo wa ya kuwako kunako julikana
• Kugawa kazi, kwa kuruhusu, kumaliza, mgao wa
pori katika udongo wa taifa,
• Kutoa misingi mikubwa na mawazo yote ya kisheria,
kwa yenye kuhusu haki za asili na haki kawaida kwa
kuruhusu kuongoza mabishano na kuepuka fujo kwa
maneno hayo.
• Kualika na kusimamia mikutano zote za uongozi wa
taifa
• Kuchungwa na kukata mambo yote yanayo weza
kuleta fujo ya mipaka na kubebeshwa kwa vyeti vya
pori. Kwa kweli, vikundi vyote vinavyo elekea,
vilipashwa kuhuzuria: DCI, DGF, SPIAF, ICCN,

mpa. Kamati inakutana kama ina itwa ya raisi wakati
wote kama ni ya muhimu, na ikiwa kidogo mara tatu
kwa mwaka. Kamati ina weza, inayo lazimishwa
kuunda ndani yake moja ao vikundi vya kazi moja ao
vyingi vitakao husika na kujifunza nucta fulani
itakayo zungumziwa wakati wa mikutano.
4) Katibu mkuu ECN Katibu mkuu ana ongoza kazi mgao ana kesha kwa Katibu mkuu ana hakikisha kufanyika ya namna yote
uiano na kufanana kwa kazi.
inayo ombwa kwa mgao. Anapashwa:
• Ku tasmini uwezo wa kutimiza kazi ya vikundi vyote
vinavyo elekewa ndani ya mwenendo juu ya namna
moja ya mipangilio na ya matumizi ya inchi yenye
ina weka na kutimizwa isimamishwe.
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5) Offisi ya uongozi
wa hesabu na
matengenezo ya
pori (DIAF)
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DIAF ina kazi ya kutunga taswira, ikiwa na uhakiki
na mbinu ya mwenendo. Yana kuwa na watu 64.
Yamejengwa na offisi, hesabu ya pori na
matengenezo yake.
DIAF inaweza kujiunga na kamati mbinu fulani
ndogo ao ya wajuvi, kwa kuchunguza misingi
mbalimbali za mgao ya kutumika.

FIB, shirika za mahali
• Kuunga mkono uhakimu wa madara mbalimbali,
kama ni ya lazima.
DIAF ni mjumbe ao inapewa uwezo na chumba cha
waziri kwa kufatilia kila siku mambo yanayo angalia
mgao wa pori.
DIAF inapashwa:
• Kuleta shauri kwa uongozi wa juu ya mwenendo
bora wa mgao wa pori
• Kusimamia kamati mbinu ao wajuvi walio kamatwa
kwa kazi fulani
• Kutunga (kuandika) kiongozi cha kazi juu ya mgao
wa pori. Kiongozi hiki kitaheshimu mifano za mbele
za lazima kwa kazi hii
• Kuchunga na kutumikisha chombo cha majifunzo juu
ya mgao wa pori, akiingiza mipaka za aina zote ya
pori na matumizi nyingine za eneo;
• Kushiriki katika mikutano za msaada kwa muda
(miradi) kwa uchunguzi na utafsiri wa ripoti za kazi
za mgao;
• Kukadiria mamlaka ya watu wote katika mgao na
kutoa mawazo ya mpango wa mafunnzo kwa vianzo
vyote (uhakimu mkuu na wa mahali, wakaaji, shirika
za nafasi, na kampuni.
ya wakaaji, kazi bifnafsi
• Kuhakiki uandishi wa kamati la taifa la uongozi wa
mgao ya pori
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7) Mjuvi

Mjuvi atatoa wafanya kazi wa offisi na wa mbinu
wanaofaa kwa kutimiza kazi hizi kufuatana na
lazima, kifundi cha mbinu kinaweza kuwa na
wataalamu mbalimbali hawa:
• Mtaalamu wa elimu ya kilimo (wa pori, kiongozi
cha kilimo, uchumi wa kilimo)
• Mtaalamu wa elimu maumbile (maisha ya yote,
hali ya pori, madini, miti na mimea, mafunzo ya
32

6) Chumba cha
Chumba cha uongozi wa mafunzo na mpango
uongozi wa
(kufanya taswira) kina offisi 4 na watu 24.
majifunzo na
mpango (kufanya
taswira)

• Kufatilia na kufanya hesabu za mitoni za uongozi
katika RDC kwa matengenezo ya mwenendo wa
mgao wa pori
• Kutumika kazi zote alizo pewa na kamati ya inchi juu
ya uongozi wa mgao wa pori
DEP inaongoza pesa yanayo tayarishwa kwa mpango na
kuhakiki matumizi. Wana hakikisha mwenendo bora wa
kazi zote ya maisha kwa mgao ya pori kwa kiwango cha
taifa. Na kwa hayo, anapashwa:
• Kufanya mpango (taswira) ya kukata sehemu za
udongo iliyo tayarishwa kwa mgao wakitumika
pamoja na DIAF
• Kutayarisha mikataba za kazi ya wajuvi
(kusawanisha na kuhakikisha kazi za kufanywa pia
majibu ao matokeo)
• Kuhakiki upaji wa soko na wajuvi
• Kufatilia mikataba kwa kamati ya miradi (msaada
kwa muda) (wakitumika na DIAF) kamati hizi zina
samanisha mipango za kazi na ripoti za wajuvi wa
mgao wa pori.
Mjuvi ni msimamizi anae uwezo, aliye pewa kufanya
mgao katika sehemu ya udongo fualani anatoa wafanya
kazi ya uhakimu na mbinu wanaofaa kwa kutimiza kazi
za mgao nafasi fulani. Mjuvi anapashwa:
• Kutimiza kazi zote za mgao kufuatana na mwenendo
ulio katika kiongozi hiki cha mgao «sheria za mgao
wa pori na kufatana na misingi ya kazi aliyopewa»
• Kusimamisha kamati ya mahali ya kusimamia na
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nchi, na kadhalika...)
Mtaalamu wa habari
Mtaalamu wa sheria na haki
Wataalamu wa matumizi ya mazingira
Wataalamu wa kuachanisha magomvi
Wataalamu wa kuchapa taswira, wanao jua saana
SIG na kama inawezekana wanao jua kuchapa
taswira.
8) Kamati mahali ya Bila kuwa yenye kutia mipaka kamati ina muundo
uongozi wa mgao wa ufuatayo:
pori
• Muhakimu wa kata (raisi)
• Mjuvi wa mgao
• Wajumbe mahali wa ma offisi (serikali)
• Mazingira, udongo wa akiba na matembezi
• Ujenzi wa inchi
• Ndani
• Miundombinu, kazi muhimu wa kurudilia
majengo
• Madini
• Offisi inayo husika na kupana udongo wa madini
• Maji
• Umeme
• Mpango
• Ukulima
• Mambo ya udongo
• Maendeleo ya vijiji na miji
• Wajumbe wa raia mahali na wenyeji mahali
33

•
•
•
•
•

Muhula huu unaweza kuambatana kwa upekee wa
mahali.

kuongoza mikutano zote za upashaji wa habari na ya
malumbano ya lazima katika mwenendo wa kuwako,
• Mjuvi wa mgao ana kazi ya kufanya ripori ya vipindi
vilio tayarishwa ndani ya utume wake ao mkataba.
Inaitikwa na ripoti ya mikutano ya kamati mahali ya
uongozi. Ana uzuria kwenye mkutano ya kufatilia ya
mgao na anafanya yote juu ya kupasha habari inayo
faa kwa kamati mahali juu ya maendeleo ya kazi.
Kamati mahali ya uongozi ina simamishwa na
muhakimu wa kata akisaidiwa na mjuvi. Ni kundi ya
mazungumzo yenye ina hakikisha ujumbe wa CNPZ
kwa hatua mahali, hivi kamati inapashwa:
• Kuchunguza ripoti ya kazi na ya kufatilia ya mjuvi na
kutia saini dalili viongozi na matokeo inayo gusa
mwenendo wa mgao;
• Kutayarisha pamoja na mjuvi manufaa ya watu na ya
pesa na kuhakikisha na kusaidia juu ya kushirikiana
na kwa kutembea ya wajumbe wa kundi mbalimbali
ya wakaaji wanao elekewa na mgao wa pori;
• Kupanga kwa hatua ya kata mazungumzo na
mapatano kati ya vikundi mbalimbali vinavyo
elekewa;
• Kuchunguza mpango wa mgao wa pori na kutoa
mawazo kwa liwali.
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(bunge, viongozi vya vijiji, viongozi vya
mikusanyiko ya vijiji, wakaaji wa vijiji na
kadhalika…..) wajumbe wa wana wake, wa
vijana na kabila ndogo
• Sehemu ya upekee
• Shirika zisizo kuwa za serikali
Mtu mwingine manufaa anaweza kualikwa kwa
mikutano ya kamati mahali ya uongozi wa mgao
wa pori
Mikutano ina alikwa na muhakimu wa kata ao
mjumbe wake, ikiombwa mbele na mjuvi.
9) Wajumbe wa Wajumbe wa wakaaji mahali na wa asili ni:
wakaaji mahali wa • Wabunge
asili
• Viongozi vya miji mikubwa
• Sulatani wa asili
• Wajumbe wa kamati ya nafasi za maendeleo
• Wajumbe wa vikundi vya shirika za wafanya
kazi wa mahali (watumizi wadogo wa manufaa
na wawindaji, wafugaji, na kadhalika…

Akimu wa kata anapashwa kukamata mipango za
lazima ili ujumbe wa wakaaji mahali na ya wenyeji
udongo yasimamiwe na watu ao mashirika za mahali
zinazo makao na kujulikana kweli katika pori ya mgao.

Wakaaji wa mahali na wenyeji pori wanapashwa kuwa
na wajumbe katika mikutano zote, ili nia yao yasikilike
na ni ya lazima.

Kamati inakutana ivi wakati wote kama ni ya
muhimu sababu ya kufika ku mapatano kwa yenye
kuangalia mgao ulio shauriwa.

Kwa kila mkutano, kamati inapashwa kuandika ripoti
yenye itatumwa kwa liwali, ikisaidiwa na mjuvi.

Kamati mahali itatua ndani ya kila kata.
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3

2

1

No

AINA ZA ENEO YA
MWITO WA LAZIMA
SHARTI YA UCHAGUZI/KUTOLEWA
PORI
Milki ya pori za kukata • Mwito wa kukata miti • Hamuishi ao mnaishi watu wadogo
miti (eneo ya pori)
za kuchora
• Utajiri wa pori kubwa na wa vizazi vya miti za udongo
• Pori za shirika
inayotafutwa
• Mlimo ndogo ao hapana
• Njia za kubebea miti (miundombinu ya kwanza)
• Hali bora kwa utumizi wa pori
Milki ya kulinda (ifadhi za • Ukingo wa sehemu • Uvuto maumbile unaonekana (mfano, wakaaji wengi), pori iliyo
taifa na akiba zinazo
zilizo samani ya juu ya
takatifu, mahali pa mazoezo (asilia) kwa ajili ya sala za wa baba
fanana)
maisha,
mahali
za
kuu na chumba cha maombi
ajabu,
faida
ya • Uwingi wa yote yanayo maisha uwezo wa kuponyesha. Lazima
utaalamu(majifunzo(aki
za mazoezo na majifunzo
ba,
chumba
cha • Kuwaka kwa aina isiyo nyingi na iliyo karibu kupokea
majifunzo)
• Mlimo ndogo ao hapana
• Kutokupatikana ao kuishi kwa watu wadogo kando kando ya
milki ya kulindwa
Milki za pori zinazo • Mwito wa kilimo ndio • Kazi nyingi za kilimo kufuatana na sharti za hali ya hewa nzuri.
kingwa kwa muda na
unaonekana
zaidi, • Mahali panapo namna za kuonekana kwa ukulima
mnamo fanyika kazi za
miundombinu
ya • Jirani na mahali pa makao
msaada wa muda ilio faida
viwanda vya kilimo • Kuwako kwa viwanda vya kilimo
ya uchumi ya lazima
(pori, ufugo)
• Kando ya mahali pa kubebea (kuondosha) mavuno (barabara,
(mradi wa kutoa madini, • Mwito wa kutoa madini
mito, njia ya mashua ya nchi kavu)
miundombinu, mafuta ya
na mafuta ya taa
• Kuwako kwa utajiri wa madini na mafuta ya taa
taa, kilimo na umeme.
• Bonde la kutoa umeme • Mahali panapo weza kujenga nyumba ya kubebea umeme.
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KIBAMBO CHA 4: Sharti Za Mwanzo Juu Ya Mgaao Wa Nchi (Udongo)
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