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KAULI YA SERIKALI KUHUSU HALI YA CHAKULA 

NCHINI 
 

 

Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Kanuni ya Bunge Na. 49 (1) na (2) 

na (3) ya Kanuni za Bunge Toleo la 2007, nakushukuru kwa kunipa 

nafasi ya kutoa kauli ya Serikali juu ya hali ya chakula nchini. 

 

1.0  UTANGULIZI 

 

Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua fursa hii kulihakikishia Bunge 

lako tukufu kwamba nchi yetu iko salama kwa upande wa chakula na 

hivyo hakuna wasiwasi wa hali tete ya kuwepo kwa njaa.  Hali iiliyopo ni 

baadhi ya maeneo nchini kuwa na upungufu wa chakula na kupanda 

kwa bei ya mahindi ambapo wafanyabiashara nao wametumia fursa hii 

kuingia sokoni na kununua mahindi kwa bei ya juu.   

Pamoja na changamoto hii, NFRA inayo akiba ya kutosha ambayo 

itaendelea kupelekwa kwenye maeneo yaliyobainika kuwa na uhaba, 

hivyo hakuna mwananchi atakayekufa kwa njaa. 
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Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka mwaka 2011/2012, 

uzalishaji wa chakula nchini  ulikuwa wa kuridhisha. Tathmini ya 

uvunaji wa mazao ya chakula kwa mwaka 2011/2012 na upatikanaji 

wa chakula kwa mwaka 2012/2013, iliyofanywa mwezi Juni, 2012 

ilionesha kuwa uzalishaji wa mazao ya chakula kwa ujumla katika 

msimu huo ulifikia tani milioni 13.6 zikiwemo tani milioni 7.6 za nafaka 

na tani milioni 6.0 za mazao yasiyo nafaka.  Uzalishaji huo 

ulitosheleza mahitaji ya chakula ya tani milioni 12.0 kwa mwaka 

2012/2013 na kuwepo kwa ziada ya tani milioni 1.6 za chakula.  Hivyo 

nchi yetu inajitosheleza kwa asilimia 113. 

2.0 HALI YA UPATIKANAJI WA CHAKULA MSIMU 2012/13  

 

Mheshimiwa Spika, Kwa ujumla hali ya upatikanaji wa chakula  

imeendelea kuwa ya kuridhisha. Pamoja na hali ya chakula kwa ujumla 

kuwa ya kuridhisha, kuna baadhi ya maeneo yenye uhaba wa chakula 

kutokana na mvua kutonyesha vizuri katika maeneo yanayopata mvua 

za vuli na katika baadhi ya maeneo uhaba wa chakula umesababisha 

kupanda sana kwa bei za chakula katika maeneo husika.  

 

Tathmini ya uzalishaji na upatikanaji wa chakula nchini imebaini 

kuwepo na ziada ya chakula katika mikoa 7 ya Iringa, Rukwa, Mbeya, 

Kagera, Mtwara, Kigoma na Ruvuma, utoshelevu katika mikoa 8 ya 

Morogoro, Pwani, Mara, Tanga, Lindi, Mwanza, Singida na Dodoma; na 

uhaba katika mikoa 6 ya Shinyanga, Tabora, Arusha, Kilimanjaro, 

Manyara na Dar es Salaam. 
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Uzalishaji wa chakula nchini, hususan nafaka kwa msimu wa kilimo 

2011/2012 ulifikia tani 7,558,342 wakati mahitaji yetu ni tani 7,551,244 

na hivyo kujitosheleza na kuwa ziada ndogo ya tani 7,097 za nafaka. 

Ziada hii ni ndogo hivyo ni lazima itumike kwa uangalifu. Aidha, 

uzalishaji wa mazao ya chakula yasiyo ya nafaka (viazi, muhogo, 

ndizi, maharage, n.k.) unakadiriwa kuwa tani 6,014,463 wakati 

mahitaji ya Taifa ni tani 4,438,870 hivyo kuwa na ziada ya tani 

1,575,592.  

 

Mheshimiwa Spika, Tathmini imebainisha pia kuwepo kwa uhaba wa 

chakula katika Halmashauri 63 zilizo katika mikoa 17 katika viwango 

tofauti (Kiambatisho Na 1). Aidha, Halmashauri 35 katika  mikoa 12 

tayari zimeidhinishiwa na Kamati ya Maafa (TANDREC)  jumla ya tani 

18,417.8 za chakula cha msaada cha miezi 2-3 kwa kipindi cha 

Novemba, 2012-Januari, 2013) kwa ajili ya watu 526,607 

walioainishwa kuwa na uhaba wa chakula wa kukithiri (Kiambatisho 

Na 2).  

 

3.0 BEI ZA MAZAO 

 

Mheshimiwa Spika, Bei ya mazao ya nafaka katika masoko makuu 

nchini bado iko juu. Kwa mfano, Uchambuzi wa bei za vyakula 

unaonyesha kuwa bei ya wastani ya mahindi kwa kilo kitaifa mwezi 

Septemba ilikuwa Sh. 540 wakati bei ya tarehe 15 Oktoba ilikuwa Sh. 

570 kwa kilo.  
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Mwelekeo huu unaonesha kuwa bei inaendelea kupanda 

ikilinganishwa na miezi ya Juni  hadi Septemba 2012. Hali hii 

inaashiria kupungua kwa kiasi cha mahindi kinachoingia sokoni wakati 

huu. Aidha, bei ya wastani ya mahindi  kwa mwezi Septemba 2012 

katika masoko ya miji mikuu ya mikoa  10  iko juu ya  bei ya wastani 

wa kitaifa ya Sh. 540 kwa kilo. Baadhi ya masoko hayo ni Mwanza 

(Sh. 670), Tabora  (Sh. 660), Musoma (Sh. 620), Bukoba (Sh. 610), 

Dar es Salaam (Sh. 600) na Shinyanga (Sh. 600). Aidha, bei ya 

wastani ya mchele kitaifa hivi sasa ni Sh. 1,640 kwa kilo.Hili ni 

ongezeko la  asilimia 3.5 ikilinganishwa na bei ya mwezi Agosti au 

asilimia 21 ikilinganishwa na mwaka jana kipindi kama hiki. 

 

4.0 HALI YA CHAKULA DUNIANI NA NCHI JIRANI  

 

Mheshimiwa Spika, taarifa ya Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja 

wa Mataifa (FAO) iliyotolewa mwezi Juni, 2012 inaonesha kuwa katika 

mwaka 2011/2012, uzalishaji wa nafaka duniani utaongezeka kwa 

asilimia 3.2. Jumla ya tani  milioni 2,419 za nafaka zitazalishwa 

ikilinganishwa na matumizi ya nafaka ya tani milioni 2,376 kwa mwaka 

2012/2013, matumizi ya nafaka kwa ajili ya chakula cha mifugo 

yataongezeka kwa asilimia 3.8 wakati matumizi ya chakula 

yanatazamiwa kuongeza kwa asilimia 1 na kiasi kikubwa kwenda 

sambamba na ukuaji wa watu duniani. Akiba ya nafaka duniani 

inatazamiwa kufikia tani millioni 36, ikiwa ni ongezeko kidogo kutoka 

kiwango cha mwaka jana.   
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Kutokana na ongezeko hilo, takriban nchi 66 duniani zilizo kwenye 

kundi la nchi maskini zenye kipato kidogo zinatazamiwa kunufaika na 

uzalishaji ulioongezeka na hivyo kupunguza kwa kiasi uagizaji wa 

nafaka kutoka nje ya nchi. 

 

Mheshimiwa Spika, pamoja na ongezeko hilo, uzalishaji wa mazao 

ya chakula unatazamiwa kupungua na hivyo kusababisha Uhaba wa 

chakula kwa viwango mbalimbali kwa mwaka 2012/2013 katika 

takriban nchi 36 duniani hasa kutoka kundi la nchi maskini zenye 

kipato kidogo za Afrika, Kusini mwa Jangwa la Sahara. Kwa ujumla 

nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika ni miongoni mwa 

nchi hizo ambapo baadhi ya nchi jirani hususan, Burundi, Congo 

(DRC), Kenya, Sudan ya Kusini, Somalia, Madagascar, Malawi na 

Msumbiji zinatazamiwa kuwa na maeneo yatakayokabiliwa na uhaba 

wa chakula kutokana na sababu mbalimbali hasa ukame, mafuriko na 

vita vya wenyewe kwa wenyewe. 

 

Kutokana na Uhaba huo na ikizingatiwa kuwa nyingi ya nchi hizo 

zilikuwa na uhaba mkubwa wa chakula kwa mwaka jana, bei za nafaka 

katika maeneo hayo hususan Kenya, Uganda, Sudan ya Kusini 

zimeendelea kupanda kuanzia kipindi cha Januari hadi Mei 2012. Bei 

za juu zaidi zimeripotiwa katika masoko ya Juba, Kampala na Nairobi.   
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Kwa mfano, bei ya mtama katika soko la Juba, Sudani ya  Kusini kwa 

mwezi Aprili, 2012 imepanda kwa asilimia 145 ikilinganishwa na ile ya 

mwaka jana kipindi kama hicho wakati bei ya mahindi Soko la Kampala  

kwa mwezi Mei, 2012 imepanda hadi kufikia dola za Kimarekani 390 

kwa tani au shillingi 616,200 za Kitanzania kwa tani sawa na ongezeko 

la asilimia 40 ikilinganishwa na viwango vya mwezi Mei, 2011.   

Aidha, kati ya mwezi Septemba na Oktoba, 2012 bei ya jumla 

hususan ya mazao ya nafaka katika nchi jirani imepanda na 

kuchochea kwa kiwango kikubwa ongezeko la biashara ya mazao ya 

chakula kutoka nchini kwenda nchi hizo zenye uhaba wa chakula.  

Aidha, hali hiyo imechochea ongezeko kubwa la bei ya chakula katika 

masoko ya miji mikuu ya mikoa katika maeneo ya mipakani na hivyo 

kuathiri usalama wa chakula hasa kwa wananchi wa kipato cha chini 

wenye uwezo mdogo wa kujinunulia chakula. 

 

5.0   HATUA ZINAZOCHUKULIWA NA SERIKALI 

 

 Mheshimiwa Spika, ili kukabiliana na hali ya uhaba wa 

chakula,hususan nafaka katika mwaka 2012/2013 na kuendelea 

kupanda kwa bei za vyakula, Serikali inachukua hatua zifuatazo; 

 

i. Kuhamisha sehemu ya akiba ya nafaka iliyopo kwenye 

maghala yaliyopo Sumbawanga, Makambako na Songea 

kwenye ziada kwenda kwenye maghala ya Dar es Salaam, 

Dodoma, Shinyanga na Arusha yaliyo karibu na maeneo 

yenye uhaba wa chakula.  
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Hatua hiyo itaiwezesha Serikali kukabiliana na uhaba wa 

chakula na mahitaji mengine ya soko kwa haraka zaidi;  

 

Hadi sasa Hifadhi ya Taifa ya Chakula (NFRA) ina akiba ya 

takribani tani 100,000 na inaendelea kununua nafaka kutoka 

kwa wakulima wa mikoa ile iliyozalisha ziada hususan, mikoa 

ya Rukwa, Iringa, Mbeya na Ruvuma;  

 

ii. Kuhimiza wananchi kutumia aina mbalimbali za vyakula ikiwa 

ni pamoja na muhogo, viazi vitamu, viazi mviringo, ndizi na 

vyakula vingine ambavyo vinapatikana kwa wingi katika 

maeneo yao; na 

 

iii. Serikali imeagiza mikoa na Halmashauri za wilaya zenye 

uhaba wa chakula kuongeza upatikanaji wa chakula katika 

maeneo yao kwa kuhamasisha wafanyabiashara wenye 

uwezo wa kununua chakula kutoka mikoa yenye  ziada na 

kuuza kwenye maeneo yenye uhaba wa chakula. 

 
iv. Wakulima wanashauriwa kutumia vizuri mvua zinazoanza 

kunyesha sasa kupanda mbegu za mazao yanayokomaa 

haraka. Tayari maandalizi muhimu ya msimu wa kilimo wa 

2012/13 yamekamilika kwa kiasi kikubwa ikiwa ni pamoja na 

kufikisha mbolea Wilayani na baadhi ya Vijiji. 
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v. Halmashauri zote zihakikishe kwamba skimu zote za 

umwagiliaji na mabonde yenye unyevu zinatumika kikamilifu 

na kuelekeza pembejeo muhimu za kilimo katika skimu hizo. 

 

Serikali inawahimiza wananchi wote katika ngazi ya kaya hususan 

wakulima kuepuka matumizi mabaya ya chakula ikiwemo 

kutengeneza pombe na ikibidi wauze ziada tu ili kujiwekea akiba ya 

chakula cha kutosha kwa ajili ya mahitaji ya kaya zao mpaka msimu 

ujao. 

6.0 USAMBAZAJI WA VOCHA NA PEMBEJEO ZA KILIMO MSIMU 

WA KILIMO WA 2012/2013 

6.1     Ruzuku ya Pembejeo 

Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha wa 2012/2013, 

jumla ya kaya 940,783 katika Mikoa 23 zitanufaika na ruzuku ya 

pembejeo kwa ajili ya mazao ya mahindi na mpunga 

ikilinganishwa na kaya 1,800,000 ambazo zilinufaika na ruzuku 

kwa mwaka 2001/2012.  

Kati ya kaya hizo, kaya 640,783 zitatumia fedha za Serikali na 

kaya 300,000 zitatumia fedha za Benki ya Dunia (Kiambatisho Na. 

3). Aidha, ruzuku ya mtama na alizeti itahusisha jumla ya tani 402 

za mtama kwa ajili ya ekari 190,000 na tani 366 za alizeti kwa ajili 

ya ekari 90,000 ambazo zitatolewa kwa wakuilma wa mazao hayo.  
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Chini ya utaratibu huo, kila ekari moja ya mtama na alizeti itapata 

mfuko mmoja wa kilo 50 ya mbolea ya kupandia aina ya Minjingu 

Mazao ambapo jumla ya tani 14,000 za mbolea ya Minjingu Mazao 

zinatarajiwa kutumika. 

6.2 Upatikanaji na Usambazaji wa mbegu bora 

Hadi tarehe 19/10/2012, jumla ya tani 2,824.3 mbegu bora 

zikiwemo tani 2,814.3 mahindi na tani 10 za mpunga zilikuwa 

zimefikishwa kwenye Mikoa inayoanza msimu wa kilimo mapema 

ambayo mahitaji yake ni tani 2.232.6 (Kiambatisho Na. 4) . 

Makampuni ya mbegu yanaendelea kukamilisha uvunaji, 

usafirishaji na ufungashaji wa mbegu ili kuzipeleka mikoani. 

Mahitaji ya mbegu nchini ni tani 60,000. Tayari makampuni mawili 

yameshateuliwa kwa ajili ya upelekaji wa mbegu za mtama na 

alizeti kwa wakulima kuanzia tarehe 30 Oktoba, 2012. 

6.3 Upatikanaji na Usambazaji wa mbolea 

Hadi tarehe 30 Septemba, 2012 jumla ya tani 150,000 za mbolea 

kati ya mahitaji ya tani 400,000 zipo nchini. Jumla ya tani 85,495 

za mbolea zinatarajiwa kuingizwa nchini ifikapo tarehe 30 

Desemba, 2012. Aidha, jumla ya tani 18,977 kati ya tani 21,064 

za mbolea ya Minjingu Mazao zinahitajika kwenye Mikoa 

inayotumia mbolea hii kwa kupandia zimekwishafikishwa katika 

maeneo ambayo msimu wa kilimo unaanza mapema 

(Kiambatisho Na. 5) na kiwanda cha Minjingu kinaendelea na 

upelekaji wa mbolea hiyo kwenye maeneo husika. 
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6.4 Upelekaji wa vocha maeneo ambayo msimu wa kilimo 

unawahi 

Mikoa ambayo msimu wa kilimo unawahi imekwishapelekewa 

vocha ambazo hazikutumika mwaka 2011/2012. Jumla ya vocha 

421,362 kati ya vocha 750,000 za mbegu na mbolea ya kupandia 

zinazotakiwa kugongwa mhuri zimepelekwa tarehe 27/8/2012 

katika Mikoa ya Kigoma, Kagera,Geita, Mwanza, Mara, 

Shinyanga, Katavi (Wilaya ya Mpanda), Mbeya (Wilaya ya 

Rungwe na sehemu ya Wilaya za Ileje na Mbeya Vijijini), 

Morogoro (sehemu za Wilaya ya Mvomero) na Njombe (Wilaya ya 

Makete na sehemu ya Wilaya ya Njombe Vijijini). Zoezi la 

kugonga vocha mihuri limekamilika. Vocha zitapelekwa Mikoa ya 

Katavi (Wilaya ya Mlele na kaya zilizobakia kwa Wilaya ya 

Mpanda), Njombe (Wilaya za Ludewa, Wanging’ombe na Wilaya 

ya Njombe kwa kaya zilizobakia), Iringa, Mbeya (Wilaya za Mbozi 

na Wilaya ya Ileje kwa kaya zilizobajia). 

6.5  Uchapaji wa vocha 

Hadi tarehe 25/9/2012, Kampuni zilizoomba kuchapisha vocha 

zilikwishafanyiwa tathmini na taarifa ya tathmini hiyo kuwasilishwa 

Benki ya Dunia kwa ajili ya kupata maoni yao na hatimaye kibali 

cha No objection. Benki ya Dunia walirudisha maoni ambayo 

yalifanyiwa kazi na kupelekwa tena tarehe 5/10/2012. 
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Baada ya mchakato wa maandalizi ya zabuni kuisha mzabuni 

aliyeshinda zabuni alipewa taarifa tarehe 18/10.2012. Chini ya 

utaratibu huu, vocha 2,072,349 zitachapishwa. 

6.6 Makampuni kuteua Mawakala 

Makampuni ya mbegu na mbolea yanaendelea na uteuzi wa 

mawakala wa pembejeo katika Mikoa. Aidha, Wizara imeyahimiza 

makampuni ya pembejeo kuweka kipaumbele kwenye Mikoa 

ambayo msimu wa kilimo unaanza mapema. 

6.7 Waraka wa Usimamizi wa Utekelezaji wa Ruzuku kwa mwaka 

2012/2012 

Waraka wa Usimamizi wa Utekelezaji wa Ruzuku ya Pembejeo 

kwa mwaka 2012/2013 umekamilika na kutumwa Mikoa yote 

tarehe 25 Septemba, 2012. Waraka huo umewekwa kwenye 

tovuti ya Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika (www.kilimo.go.tz)

  

8.0 HITIMISHO  

Mheshimiwa Spika, Mikakati mingine ya baadaye itakayoendelea 

kuchukuliwa na Serikali katika kuimarisha usalama wa chakula ni 

pamoja na ifuatavyo:- 

 

 

http://www.kilimo.go.tz/
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i. Ili kukabiliana na kupanda kwa bei za vyakula 

kunakochangiwa kwa kiasi kikubwa na uzalishaji mdogo na 

ukame Serikali itaendelea kuimarisha mikakati ya 

kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula kwa kuongeza 

uwekezaji katika kilimo  na kuhamasisha ushiriki wa sekta 

binafsi kupitia SAGCOT, Feed the Future, Bread Basket; 

na kuongeza ruzuku ya pembejeo na mikopo ya zana bora 

za Kilimo. 

 

ii. Kuhakikisha kwamba skimu zote za umwagiliaji na 

mabonde yenye unyevu zinasimamiwa ili zizalishe chakula 

kwa wingi na kila inapowezakana zaidi ya mara moja kwa 

mwaka. 

 

iii.  Serikali itaendelea kuijengea uwezo NFRA ili iweze 

kununua na kuhifadhi nafaka ya kutosha kukabiliana na 

maafa mbalimbali na kudhibiti bei  za vyakula nyakati za 

uhaba. Lengo ni kununua tani 200,000 katika msimu wa 

ununuzi wa 2012/2013. 

 

iv. NFRA itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kuhifadhi 

kutoka uwezo wa sasa wa kuhifadhi tani 241,000 za chakula 

kwa kukarabati maghala yaliyopo na kujenga maghala 

mapya yenye uwezo wa kuhifadhi tani 160,000 ili hatimaye 

iweze kuhifadhi angalau tani 400,000 ifikapo 2015. 
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v. Serikali itaimarisha masoko (vituo) rasmi vya kuuzia mazao 

ili kudhibiti walanguzi wanaokwepa kununua mazao 

yaliyovunwa kwa kununua mazao yakiwa bado shambani. 

Hatua hii itasaidia, kumpa bei nzuri mkulima na Serikali 

kupata ushuru wa mazao unaostahili kwa kiasi cha mazao 

yanayouzwa ndani na nje ya nchi. 

 

Mheshimiwa Spika, Upungufu wa chakula unaoendelea katika nchi 

jirani hususan Burundi, Congo DRC,Kenya,Sudani Kusini, Somalia na 

nyingine na kwa kuzingatia kuwepo kwa fursa za kuzalisha mazao 

katika nchi yetu, Serikali itajikita zaidi katika kuzalisha mazao ya 

kutosha ili kupata ziada ya kuuza kwa kutumia fursa ya soko la mazao 

katika nchi jirani. 

 

Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. 
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KIAMBATISHO NA.1 WILAYA 63 ZA MIKOA 17 ZENYE UHABA WA CHAKULA 
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