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1. Maana ya Ardhi
Ardhi kwa mujibu wa Sheria ya ardhi 1999, imefafanuliwa kuwa ni ile inayojumuisha
vitu vyote vilivyo juu na chini ya uso wa nchi vikiwemo majengo, uoto wa asili na
maendelezo yote yaliyofanywa isipokuwa madini na bidhaa za mafuta na gesi. Hii ni
kwa mujibu wa kifungu cha 2 cha sheria ya ardhi namba 4 ya 1999. Hii ina maana kuwa
madini, mafuta na gesi si sehemu ya ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi na usimamizi
wa maada hizo upo chini ya mamlaka husika ambayo ni wizara ya nishati na madini.
Usimamizi wa rasilimali hizi uko chini ya sheria ya Madini Namba 14 ya 2010. Lakini
kwa vile madini yapo ardhini, kuna uhusiano mkubwa kati ya ardhi na madini na
uvunaji wa rasilimali hiyo unaweza kusababisha mgongano baina ya watumiaji. Hivyo
sheria ya Madini inatoa maelekezo juu ya taratibu za uchimbaji madini katika maeneo
yaliyoko ndani ya mamlaka iliyosajiliwa kisheria au kimila.
2. Makundi ya ardhi na usimamizi wake
Kwa mujibu wa Sheria ya ardhi ya 1999, ardhi ya Tanzania inagawanyika katika
makundi makuu matatu ambayo ni ardhi ya jumla, ardhi ya hifadhi na ardhi ya
vijiji.ufafanuzi wa makundi haya ni kama ifuatavyo;
2.1. Ardhi ya jumla
Hii ni ardhi yote ya umma ambayo siyo ardhi ya hifadhi wala ardhi ya kijiji. Hata
hivyo, ardhi ya jumla inajumuisha pia ardhi ya kijiji ambayo, haikaliwi wala kutumiwa
na wanavijiji. Kamishna wa ardhi ndiye msimamizi wa kundi hili la ardhi.
2.2 Ardhi ya Hifadhi
Hii ni ardhi iliyotengwa kwa shughuli maalumu kama vile hifadhi ya misitu, mbuga
Za wanyamapori, hifadhi za taifa, vyanzo vya maji, barabara, ardhi yenye Madhara
kama Vile maeneo chepe n.k. Ardhi ya aina hii iko chini ya usimamizi wa mamlaka
mbalimbali za aina ya ardhi husika kama vile TANAPA, TANROADS, NCAA, n.k
2.3 Ardhi ya kijiji
Ardhi ya kijiji ni ile ardhi ambayo mipaka yake imewekwa kwa Sheria
yoyote
au
utaratibu wa kiutawala kama ardhi ya kijiji kwa matumizi ya wanakijiji. Baadhi ya
Sheria zinazotambua kuwepo kwa ardhi ya kijiji ni pamoja na;Sheria ya makazi ya vijiji
namba 27 ya 1965, Sheria ya vijiji na vijiji vya ujamaa namba 3 ya 1975, Sheria ya
serikali za mitaa (Tawala za Wilaya) namba 7 ya 1982, Pia Sheria ya ardhi ya vijiji
namba 5 ya 1999 inabainisha kuwa ardhi ambayo wanavijiji wameimiliki kwa muda
wa miaka 12 au zaidi kabla ya kupitishwa kwa Sheria hiyo ni ardhi ya kijiji husika.
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Katika kundi hili la ardhi msimamizi wa ardhi ni halmashauri ya kijiji husika kwa niaba
ya wanakijiji kwa maana ya kwamba wenye sauti ya mwisho katika ardhi ya kijiji ni
wanakijiji wenyewe na chombo kinachohusika katika utoaji wa maamuzi ya ardhi ya
kijiji ni mkutano mkuu wa kijiji.
Angalizo:-Katika jiji la Dar es Salaam au majiji kama Mwanza, Mbeya na maeneo mengine nchini, kuna
ramani (master plan) ambayo inaonyesha mgawanyo wa ardhi na matumizi yake kulingana na eneo
husika; mfano maeneo ya makazi, barabara,reli, viwanda na biashara, maeneo kwa ajili ya shule, vituo vya
afya n.k. kwa mantiki hiyo kila matumizi huwa na utaratibu na misingi yake ili kukidhi matumizi tajwa
katika eneo husika

3. Hifadhi ya barabara
3.1 Maana ya hifadhi ya barabara
Hifadhi ya barabara ni eneo lililo pembezoni mwa barabara kila upande ambalo
limetengwa na kuwekwa kisheria lengo kuu ikiwa ni kwa ajili ya upanuzi, ujenzi au
kwa matumizi wakati wa matengenezo ya barabara. Eneo hili hutumika pia kwa
shughuli mbalimbali zihusianazo na barabara kama vile kujenga maeneo ya maegesho
ya magarai, kuweka alama za usalama barabarani na matumizi mengine ya umma kwa
kibali cha mamalaka ya barabara
Hivyo, barabara ni moja wapo ya miundo mbinu ambayo ipo katika kundi la ardhi ya
hifadhi kama ilivyofafanuliwa hapo awali. Tangu miaka ya tisini, Tanzania ilianza
kujikita katika uboreshaji wa muindombinu hususani barabara kwa kuanzishwa
mamlaka maalumu ijulikanayo kama TANROADS. Mamlaka hii ilianzishwa kupitia
sheria ya vyombo vya mamlaka(Executive Agency Act Cap 245) mwaka 1997 na
kuanza kufanya kazi rasmi mwaka 2000 nchini kote kwa mujibu wa utaratibu
uliokatika wizara ya ujenzi.Kwa kawaida ujenzi wa barabara nchini umekuwa
ukitekelezwa na wizara ya ujenzi au kupitia wakala; na hali halisi katika utekelezaji
wake umekuwa ukiambatana na malalamiko kutoka kwa wananchi waishio maeneo
karibu na hifadhi ya barabara.

 Mfano hai ni Januari 13 mwaka huu waziri wa ujenzi alitoa ilani kwa wananchi waliojenga
nyumba ndani ya hifadhi ya barabara kuanza kubomoa nyumba hizo mapema na kwamba
wasitegemee kulipwa fidia. Wakati zoezi hili likiendelea waziri mkuu alitoa agizo la kusitisha
zoezi la bomoabomoa hiyo Machi 6 mwaka huu mpaka litakapojadiliwa na Baraza la Mawaziri.
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3.2 Matumizi ya hifadhi ya barabara
Sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007 kifungu cha 29 kimeainisha eneo la
hifadhi za barabara kuu, za mikoa mpaka zile za mitaa hivyo; upana ulioainishwa kwa
ajili ya matumizi ya barabara hutumika kwa ajili hiyo tu na si vinginevyo. Mamalaka za
barabara zinaweza kutoa kibali kwa maandishi cha kutumia hifadhi ya barabara husika
kwa muda na masharti maalum kadiri itakavyoonekana inafaa. Muda utakapoisha
mwombaji atalazimika kuomba kibali upya kwa mamlaka ya barabara ambapo
atajibiwa kulingana na mipango ya maendeleo ya barabara husika. Itakapotokea kuwa
eneo la hifadhi ya barabara linatakiwa kwa ajili ya matumizi ya barabara, basi
mwombaji(mwenye kibali) ataondoa mali yake na kuliweka eneo katika hali nzuri kwa
gharama zake mwenyewe.
3.3 Upana wa hifadhi ya barabara
Upana wa hifadhi ya barabara kuu za mikoa ilikuwa mita 45, yaani mita 22.5 kila
upande kutoka katikati ya barabara kabla ya mabadiliko ya kisheria kufanyika mwaka
2007. Jedwali lifuatalo linaeleza upana wa barabara kwa mujibu wa sheria ya mwaka
2007
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AINA
BARABARA

YA UPANA KWA SHERIA YA
ZAMANI(Highway Ord, Cap
167)
Barabara kuu na za 22.5 kila upande kutoka katikati
mikoa kwa barabara ya barabara
ya njia moja
Barabara kuu na za 22.5 kila upande kutoka katikati
mikoa kwa barabara ya kisiwa cha barabara(Median)
ya njia Mbili
Barabara za wilaya
15m kila upande kutoka katikati
ya barabara
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Barabara ndogo
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Barabara za vijiji

UPANA WA SHERIA
YA BARABARA 2007

30m
kila
upande
kutoka katikati ya
barabara
kila upande kutoka
katikati ya kisiwa cha
barabara(Median)
20m
kila
upande
kutoka katikati ya
barabara
10m kila upande kutoka katikati 15m
kila
upande
ya barabara
kutoka katikati ya
barabara
10m kila upande kutoka katikati 12.5m kila upande
ya barabara
kutoka katikati ya
barabara
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3.4 Mambo ya kujadili

 Je wananchi wanafahamu mgawanyo na matumizi ya ardhi kwa mujibu wa sheria za
ardhi, 1999 na sheria ya barabara, 2007?
 Mara nyingi ikitokea bomoabomoa, wananchi huuliza: Hivi, mbona tuliruhusiwa na
maafisa ardhi wenyewe kujenga hapa,na wakati mwingine vibali,leseni, au hati
tumepewa nao na pia; mamlaka zingine za serikali, kama za umeme na maji, nazo
zilitupatia huduma?
 Je , nini mtizamo wako kwa watendaji wanaotoa vibali vya ujenzi na hati za ardhi katika
hifadhi za barabara?
 Je watendaji wa serikali wanakuwa wapi wananchi wanapofanya maendelezo katika
hifadhi za barabara kinyume na matumizi yake?

4. Haki na stahili za wahanga wa bomoabomoa kandokando ya barabara
Kuna wakazi ambao maeneo yao yanapakana na hifadhi za barabara. Katika jiji la Dar
es Salaam kumekuwepo na maendelezo na ujenzi wa barabara ambazo hupewa hadhi
ya kiwilaya au kimkoa. Maendelezo ya namna hii hupelekea kumegwa ama
kuchukuliwa ardhi za wananchi waishio pembezoni na barabara. Mchakato huu
unapofanyika ni sharti wananchi washirikishwe na mamlaka husika na pia utaratibu
wa kisheria kuzingatiwa, kwa maana ya kulipwa fidia kwa mujibu wa katiba ya nchi na
sheria za ardhi 1999.
4.1 Utaratibu wa ulipwaji wa fidia
Kwa ufupi “fidia ya ardhi” ni gharama ambazo mmiliki halali wa ardhi hulipwa kwa
kuzingatia haki zake juu ya ardhi husika, yaani; thamani ya ardhi, maendelezo katika
ardhi husika na maslahi mengine juu ya ardhi kwa mmiliki.Endapo mwananchi
ambaye eneo lake linachukuliwa kwa ajili ya upanuzi wa barabara, ni haki yake ya
msingi kushiriki katika hatua zote ikiwa ni pamoja na kupewa fidia kwa mujibu wa
kifungu cha 3(g) cha sheria za ardhi na.4 na na.5, 1999.
Utaratibu unaofanyika ni serikali kushirikisha wananchi katika eneo husika juu ya
maeneo yao pamoja na hatua au taratibu mbalimbali zitakazofanyika au kutekelezwa
na wamiliki au watendaji wa serikali. Ukaguzi wa maeneo ya wamiliki na tathmini ni
moja wapo ya taratibu za awali katika utambuzi na utoaji wa fidia ya ardhi.
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4.2 Mambo ya msingi katika fidia
Masuala ya utoaji wa fidia nchini Tanzania yamekuwa hayazingatii katiba ya
nchi,sera,sheria, kanuni za ardhi na maslahi ya wamiliki. Hii ni kutokana na
manung’uniko ya wananchi wanaohamishwa katika maeneo yao kulipwa viwango
vidogo vya fedha kama fidia. Vilio vya wananchi vimekuwa vikisikika katika vyombo
mbalimbali vya habari na hata kesi mbalimbali kufunguliwa katika Mahakama za ardhi
nchini kuashiria wananchi kutoridhika na michakato ya fidia inayofanyika katika
maeneo yao.
 Ardhi tupu
Msingi wa kukadiria thamani ya ardhi yoyote na uboreshaji kwa ajili ya ulipaji wa fidia
ni thamani ya ardhi hiyo katika soko
 Maendelezo katika ardhi na gharama za kuliendeleza eneo
Maendelezo yanayofanyika katika ardhi kama vile majengo na mazao yanatakiwa
kulipwa kwa mmiliki wa ardhi kama gharama halali na halisi alizotumia kufanya
maendelezo katika ardhi husika. Kwa kawaida kila mwaka serikali imekuwa ikitoa
viwango vya majengo na mazao mbalimbali ambayo kiuhalisia wahanga wengi
wamekuwa wakilalamikia kuwa sio stahili za gharama ambazo wametumia katika
kuendeleza ardhi zao
 Ardhi mbadala
Ni dhahiri kwamba milki ya mtu inapoingiliwa , mabadiliko ya kimaisha lazma
yatatokea. Mathalani wahanga wengi ambao wamekuwa wakiishi katika maeneo yao
kwa muda mrefu. Kwa sehemu kubwa wanapohamishwa pasipo kupatiwa ardhi
mbadala, matokeo yake ni kuwafanya waishi maisha ya kutanganga katika nchi yao. Ni
haki yao kupatiwa ardhi maeneo mengine na ardhi hiyo iwe imepimwa ili kuongeza
uhakika wa ardhi husika na pasipo kufikwa na bomoabomoa nyingine au kuhamishwa.
 Posho ya usumbufu
Itakadiriwa kwa kuzidisha thamani ya ardhi mara wastani wa asilimia ya riba
inayotolewa na benki za kibiashara kwa akiba ya muda maalum ya miezi kumi na
miwili wakati wa upoteza ardhi
 Posho ya usafiri
Itakuwa gharama halisi ya kusafirisha tani kumi na mbili za mizigo kwa reli au
barabara(kutegemea njia ipi ya gharama nafuu) hadi umbali usiozidi kilometa 20
kutoka mahali pa kuondoshwa
 Riba
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Riba kwenye fidia yoyote italipwa na serikali kuu au mamlaka ya serikali ya mtaa pale
tu ambapo malipo ya fidia hayakulipwa kwa wakati. “kulipwa kwa wakati” maana
yake ni kulipa fidia katika kipindi cha miezi 6 baada ya ardhi inayuhusika kutwaliwa
au hakimiliki kubatilishwa.Endapo kiwango cha fidia hakilipwi miezi 6 baada ya ardhi
kutwaliwa au hakimiliki kubatilishwa riba italipwa kwa wastani wa asilimia ya riba
inayolipwa na benki za kibiashara kwenye akiba za muda maalum hadi fidia
itakapolipwa
 Kupoteza faida
Faida halisi kwa mwezi kwa biashara inayoendeshwa kwenye ardhi itakadiriwa na
kuzidishwa mara miezi 36 ili kufikia kiwango cha malipo ya faida inayopotea

5. Nini kifanyike katika kuhakikisha haki ya ardhi kwa raia inalindwa
kuhusiana na mada hii
 Ni jukumu la wizara ya ardhi kurejelea ramani (Master plan) ya jiji la Dar es
Salaam na nchini kote kufahamu bayana barabara za wilaya na mikoa na
mikakati ya mpango wa uendelezaji wa barabara na pia kuwafahamisha
wananchi.
 Kinachopaswa kufanywa na mamlaka husika (hasa Wizara ya Ardhi), ni
kusimamia kwa vitendo utekelezaji wa sheria ya maadili ya maafisa mipango
miji Na. 7 ya mwaka 2007 ili wananchi wawe na imani na wanataaluma wa
sekta hiyo muhimu.
 Serikali iwachukulie hatua watendaji wanaokiuka utaratibu wa matumizi ya
hifadhi ya barabara na kusababisha kadhia kwa wananchi. Hali halisi
inaonyesha kwamba wenye taaluma hii ndio wamekuwa wakipotohsa
watanzania kwa kuruhusu umiliki wa ardhi kwa matumizi mengine tofauti
na yaliyopangwa mathalani ardi kwa ajili ya barabara. Pia, wamekuwa
wakipima na kugawa viwanja mijini kiholela bila kujali kama kuna
umuhimu wa kuwa na maeneo ya barabara, shule, zahanati, soko, nyumba za
ibada, viwanja vya michezo na matumizi mengine
 Serikali iwajibike na sio kufumbia macho uvunjwaji wa utaratibu uliowekwa
katika hifadhi za barabara na matumizi mengine kwa manufaa ya wananchi.
Mfano hai ni katika miji ambayo ina hadhi ya majiji na manispaa kama Dar es
Salaam, Mwanza, Iringa, Mbeya na Arusha. Mipango mikuu ya majiji na
manispaa hizi hazifuatwi kabisa , hasa ukizingatia kwamba maeneo
yaliyotengwa kwa ajili ya makazi ya watu tu, yameruhusiwa pia kutumika
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kwa ajili ya karakana kubwa za magari na mashine, viwanda vyenye
kemikali, sehemu za kuegesha magari makubwa na hata kumbi za starehe
zinazotoa huduma na kupiga muziki mpaka asubuhi kando kando ya
barabara sanjari na ujenzi wa hoteli kubwa zenye ghorofa bila kujali eneo
husika lilipangwa kujengwa nini kwa mujibu wa mpango mkuu.
Kutosimamia kwa ukamilifu suala hili kunasababisha uvunjaji wa haki za
binadamu pale wananchi wanapobomolewa nyumba zao ili kupisha ujenzi
kama vile barabara; wakati awali watendaji wa serikali waliruhusu kuweka
makazi ama walipuuzia na kutowachukulia hatua wananchi wanaofanya
maendelezo katika hifadhi za barabara kinyume na sheria za ardhi.
 Mwananchi anapohitaji ardhi ni jukumu la kufanya utafiti zaidi wa eneo
analohitaji katika mamlaka husika ili kujiridhisha haki na umiliki wake
katika ardhi husika.
 Maafisa mipango miji wakaguliwe utendaji wao unaotakiwa kuwa katika
maadili. Hii ni kutokana na maafisa wanaolalamikiwa sana na wananchi kwa
tabia yao ya kudai na kupokea rushwa. Kinachotakiwa ni kuangalia Mipango
Mikuu ya miji na kuangalia hali halisi ya ujenzi. Ikiwa hali ya ujenzi ni
tofauti na Mipango Mikuu, basi waulizwe maafisa wahusika au wale
walioruhusu ujenzi huo holela. Na wanaopatikana na makosa ya kuvunja
maadili ya kazi hawana budi kupewa adhabu kali ikiwemo ya kufukuzwa
kazi na majina yao kutangazwa katika vyombo vya habari. Pia, maafisa hao
wapigwe marufuku kujihusisha na masuala ya ardhi.
6. Hitimisho
Kabla ya kuanza kutekeleza bomoabomoa kupisha upanuzi wa barabara, Ifahamike
kwamba kwa wale ambao maeneo yao yanapakana na barabara na yatalazimika
kuchukuliwa na serikali katika mchakato huu ni haki yao kulipwa fidia ya haki, stahili
na kwa wakati kwa mujibu wa sheria na kanuni za ardhi za mwaka 1999 ndipo waweze
kuhama katika maeneo yao na si vinginevyo.
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