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Ndugu wajumbe wa Bodi ya Nyama Tanzania,
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Mabibi na Mabwana.
Ndugu Mwenyekiti, awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa
kupewa fursa hii ya kufungua mkutano wa pili wa Baraza la Mwaka la Wadau wa Sekta
Ndogo ya Nyama. Najisikia furaha kuwa mmoja wa wadau wa sekta ndogo ya nyama
na mshiriki wa mkutano wa pili wa Baraza la Mwaka la wadau wa sekta hii. Aidha
napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha wote kwenye mkutano wa pili wa Baraza
unaofanyika katika Manispaa ya mji wa Dodoma, mjisikie huru kwa kipindi chote
mtakachokuwa hapa. Napenda pia kuzipongeza Halmashauri za wilaya zilizofanikisha
kuleta wajumbe kushiriki katika mkutano huu, hii ni kwa sababu Halmashauri pamoja
nanyi wajumbe mmeelewa kuwa jukumu la kuendeleza sekta ndogo ya nyama hapa
nchini ni la wadau wote na ushiriki wenu ni muhimu katika kuleta mabadiliko chanya
kwenye uzalishaji wa mifugo yenye tija, uchinjaji wa mifugo katika machinjio safi,
ukataji na usindikaji wa nyama, biashara ya nyama na ulaji wa nyama.
Ndugu Mwenyekiti, ninakumbuka nilikuwa miongoni mwenu takribani miezi ishirini na
mbili iliyopita, wakati tulipozindua baraza hili mjini Morogoro, Pamoja na mambo
mengine tuliyojadili tulipata fursa ya kueleweshana majukumu ya baraza hili ambayo ni
pamoja na kusimamia utekelezaji wa Sheria ya Nyama Na 10 ya Mwaka 2006,
kuiendeleza sekta ya nyama kibiashara hata kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa
nchi zinazozalisha zao la nyama yenye ubora wa hali ya juu kwa wingi katika Bara letu
la Afrika na Ulimwenguni. Leo tunakutana tena hapa kutathimini majukumu ya wadau
wote na hali halisi ya maendeleo ya sekta ya nyama na kuona namna ambavyo
tunaweza kujipanga na kutoa hamasa kwa wadau mbali mbali kuzalisha nyama yenye
ubora wa hali ya juu. Ninafahamu kwamba kipindi kilichopita ni kidogo kuwa na
1

matokeo dhahiri ya ufanisi wa sekta, naamini kwamba penye nia pana njia, angalau
kutakuwa na mikakati madhubuti yenye kuonyesha mwelekeo utakao itakayofanya
sekta kuwa endelevu.
Ndugu Mwenyekiti, tulipokutana pia tuliona jinsi ambavyo Tanzania imejaliwa kuwa
na rasilimali nyingi ya mifugo ambayo huongezeka mwaka hadi mwaka. Leo hii
Tanzania ina ng’ombe milioni 19.1, mbuzi milioni 13.6, Kondoo milioni 3.6, nguruwe
milioni 1.6 na kuku milioni 56. Mifugo iliyo mingi inazalisha zao la nyama ukilinganisha
na mingine ambayo ni ng’ombe wa maziwa 605,000, kuku milioni 8 wa mayai ambao
pia huzalisha zao la nyama baada ya mzunguko wa uzalishaji wa mazao haya. Ni dhahiri
kwamba Tanzania ina fursa kubwa ya kuendeleza zao la nyama kwa ajili ya soko la
ndani na la nje ya nchi. Takwimu za biashara ya mifugo na nyama zinaonyesha kwamba
idadi ya ng’ombe waliouzwa kwenye minada yetu imeongezeka kutoka ng’ombe
779,260, mbuzi 616,693 na kondoo 112,995 mwaka 2007/2008 hadi kufikia
ng’ombe 781,230, mbuzi 623,732 na kondoo 114,564 mwaka 2008/2009. Hivyo
kufanya uzalishaji wa zao la nyama kwa miaka miwili iliyopita kukuwa kwa wastani wa
asilimia 2.8 kwa mwaka toka tani 410,706 mwaka 2007/08 hadi tani 422,230 mwaka
2008/09, uzalishaji huu bado ni mdogo ukilinganisha na kiasi cha rasilimali zilizopo na
kufanya ulaji wa nyama kuwa mdogo pia (kilo 11 kwa mtu kwa mwaka).
Aidha, Tanzania imeweza kuuza ng’ombe 3,264, mbuzi na kondoo 1,834 kwenda nchi
za Comoro, Kenya, Burundi na Malawi. Pia, kumekuwa na ongezeko kubwa la mauzo ya
nyama nje ya nchi kutoka tani 10.7 za nyama ya ng’ombe na tani 98.6 za nyama ya
mbuzi na kondoo kwenda nchi za Falme za Kiarabu, Kuwait na Oman katika mwaka
2007, hadi kufikia tani 139.8 za nyama ya ng’ombe, tani 35.4 za nyama ya kondoo
na tani 46.7 za nyama ya mbuzi kwenda nchi za Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu
(UAE), Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Misri na Oman katika mwaka 2008/09,
takwimu hizi zimeonyesha ipo fursa kwa nchi yetu kufanya biashara hii ingawa juhudi
zaidi zinahitajika.
Ndugu Mwenyekiti, ninakumbuka nilipozindua baraza hili tulikumbushana juu ya Ilani
ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2005 iliyotuagiza tuongeze mchango wa sekta katika
pato la Taifa na napenda kunukuu:
a) “Kujenga mazingira ya kuvutia uwekezaji katika viwanda vya kuongezea thamani
mazao ya mifugo kama vile ukataji nyama, usindikaji wa maziwa, utengenezaji
wa bidhaa za ngozi n.k.
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b) Kuwashawishi Watanzania wale nyama na mayai na kunywa maziwa kwa wingi
zaidi kwa ajili ya kujenga afya zao na kukuza soko la ndani la bidhaa hizo.
c) Kufufua na kujenga mabwawa na majosho mapya kwa ajili ya mifugo
d) Kuwaelimisha wafugaji umuhimu wa kuuza sehemu ya mifugo yao ili wajipatie
mapato.
e) Kuwahimiza wafugaji kutekeleza Kanuni za ufugaji bora na kwa ujumla
kuwawezesha kuingia katika ufugaji wa kisasa.
f) Kuhifadhi mazingira kwa kuzingatia ufugaji endelevu usioharibu mazingira,
rasilimali muhimu kama ardhi na vyanzo vya maji kote nchini.
g) Kuendelea kukuza na kuendeleza masoko ya ndani ya mifugo na mazao yake.
h) Kuendeleza mikakati ya kukuza sekta ya mifugo kupitia ugani, tiba, kinga,
usambazaji wa maji na uboreshaji wa malisho.
i) Kuimarisha vituo vya uzalishaji wa mbegu za ng’ombe na mifugo mingine na
kuongeza ufanisi katika usambazaji wa mbegu hizo.
j) Kuendelea kutenga maeneo ya wafugaji kwa lengo la kupunguza migogoro baina
ya wakulima na wafugaji.
k) Kuendelea kuhamasisha uimarishaji na uanzishaji wa vikundi vya ushirika wa
wafugaji”. Mwisho wa kunukuu.
Si vibaya kurejea tena kwenye Ilani hiyo ili kutafakari utekelezaji wake na mafanikio
tuliyoyapata katika sekta ya nyama kwa kipindi cha miaka minne sasa.
Ndugu Mwenyekiti, kwa kuwa mkutano huu ni wa wadau wa sekta ya nyama, ni
vema tukaangalia maendeleo ya sekta hii kwa karibu. Serikali katika kutekeleza Ilani ya
uchaguzi ya CCM ya mwaka 2005, imeandaa Sera ya Taifa ya Mifugo ya mwaka 2006
na mkakati wa kutekeleza sera hiyo, kutunga sheria mbali mbali zinazoongoza sekta
ndogo ya nyama na kanuni zake ikiwemo Sheria ya Nyama Na 10. ya Mwaka 2006,
Sheria ya Ustawi wa Wanyama Na. 17 ya Mwaka 2009, kusimamia utekelezaji wa Sheria
ya Usalama wa Chakula, Madawa na Vipondozi Na. 1 ya mwaka 2003 (TFDA) na Sheria
ya Magonjwa ya Mifugo Na. 17 ya mwaka 2003 ili kuweka mazingira mazuri ya kufufua
sekta ya nyama.

3

Ndugu Mwenyekiti, katika juhudi za kuwashawishi wafugaji kuvuna mifugo yao,
serikali kwa kushirikiana na wadau mbali mbali imeendelea kuelimisha juu ya mlolongo
wa matukio ya uzalishaji wa zao la nyama unaoanzia kwenye uzalishaji wa mifugo.
Uzalishaji wa mifugo bora hapa nchini umekuwa changamoto kubwa, kuanzia kwenye
ubora wa mifugo yenyewe, mifumo ya uzalishaji, matumizi bora ya ardhi, upatikanaji
wa malisho bora, maji ya kutosha na udhibiti wa magonjwa. Vile vile mifugo mingi
inayozalishwa hapa nchini ni ya asili yenye umbo dogo na hukuwa kwa kasi ndogo,
jambo ambalo linasababisha kuchelewa kuvuna, kuzalisha nyama isiyokidhi viwango vya
ubora na uvunaji wa kiasi kidogo cha nyama. Aidha, ufugaji wa ranchi zinazojumuisha
ranchi za Taifa na za wawekezaji wa ndani unawakilisha takribani asilimia 2 tu za
mifugo yote hapa nchini. Hata hivyo, kuna fursa kubwa ya kuongeza uzalishaji kwenye
ranchi hizi endapo mbinu ya unenepeshaji itatumika. Ufugaji huu utawezesha kununua
mifugo kutoka kwa wafugaji wadogo wadogo na kuwanenepesha (finishing) kwenye
ranchi hizi kabla ya kuchinja. Kwa kufanya hivyo wafugaji watapata soko la uhakika la
mifugo yao, watajifunza na kuhamasika kufuga kibiashara, kuinua kipato chao na
kuchangia katika kutekeleza Mkakati wa Taifa wa Kukuza Kipato na Kupunguza
Umaskini (MKUKUTA).
Aidha, mlolongo wa uzalishaji wa zao la nyama hapa nchini hauzingatii kanuni za
viwango vya ubora wa mazao zikiwa ni pamoja na kuwa na mfumo wa uendelezaji wa
mbegu bora (breeding system), mfumo wa utambuzi, uandikishaji na ufuatiliaji,
viwango vya ubora na usafi wa mazao ambavyo vinakidhi mahitaji ya walaji wa ndani
na nje ya nchi. Kwa sasa mfumo mzima wa uongezaji wa thamani wa zao la nyama
umedumaa, hata hivyo zipo fursa nyingi katika kuongeza thamani ya zao la nyama ikiwa
ni pamoja na kuboresha uhifadhi, kuimarisha usindikaji na kufungasha bidhaa za
nyama. Fursa hizi zikiendelezwa kwa utaratibu wa kipaumbele tutaweza kuboresha hali
iliyopo sasa.
Ndugu Mwenyekiti, ninafahamu kwamba vipo viwanda/machinjio takribani saba
vyenye uwezo mdogo na wa kati wa kuchinja na kusindika nyama na bidhaa zake kwa
siku. Viwanda hivyo ni pamoja na Arusha Meat Company (ng’ombe 150 na mbuzi 200),
Tanzania Meat Company (Dodoma Abattoir ng’ombe 150 na mbuzi 200), SAAFI ya
Sumbawanga (ng’ombe 225 na mbuzi 400), Tanzania Pride Meat (ng’ombe 150 na
kondoo 200, kuku 8000), Interchick (kuku 3,000), usindikaji, TANMEAT 2002 Ltd, Dar
es Salaam (kusindika kilo 1000 kwa siku), Happy sausage, Arusha (ng’ombe 80 kwa
wiki). Juhudi za kuwekeza kwenye viwanda vya kusindika nyama zinaendelea, juhudi
ambazo zimeanza kuonyesha mafanikio ni pamoja na kujenga machinjio ya Ruvu
ambayo itakapo kamilika itakuwa na uwezo wa kuchinja ng’ombe 800 na mbuzi 400 na
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Manyara Ranchi (ng’ombe 100 na mbuzi 200). Vile vile serikali imeendelea kuhamasisha
wawekezaji kuwekeza/kufufua machinjio ya Tripple S ya Shinyanga na TPL ya Mbeya.
Ndugu Mwenyekiti, pamoja na ongezeko la viwanda vya kusindika na kuongezea
thamani zao la nyama, uwekezaji mdogo unaotokana na uwezo mdogo wa kimitaji,
teknolojia duni, ukosefu wa mfumo wa upashanaji habari na ushirikiano kati ya
wafanyabiashara wa nyama na walaji imekuwa changamoto kubwa katika maendeleo
ya viwanda vya kusindika na kufungasha bidhaa za nyama. Kushindwa kuendeleza
ranchi ndogo ndogo zilizogawiwa kwa wawekezaji wa ndani, usindikaji wa chini ya
uwezo wa kiwanda katika viwanda vilivyopo, mifano ni SAAFI (50%), Arusha Meat
Company (50%), TANMEAT 2002 (10%), Interchick (50%), Tanzania Meat Company
(50%). Aidha uzalishaji wa nyama ya kiwango cha chini cha ubora katika machinjio zetu
za Halmashauri na kufungwa kwa viwanda vya Tanzania Pride Meat cha Morogoro na
Mkuza cha mkoa wa Pwani ni baadhi ya mifano hai ya uwezo mdogo wa kimitaji wa
wawekezaji katika sekta ya nyama. Tujiulize tatizo liko wapi? Ni jambo gani
linalotukwamisha kuingia katika uzalishaji na usindikaji nyama kibiashara? Je ni
upungufu wa elimu na utaalam? Je ni uwezo mdogo wa kimitaji? Je kutokuwa na
mifugo ya kutosha? Je ni ufunyu wa soko? Pengine jibu ni kwamba hatujajizatiti
kimkakati kuendeleza mlolongo wa zao la nyama? Ni dhahiri kwamba wakati sasa
umefika kwa kila mmoja wetu kujiangalia katika nafasi yake na kuona namna ambavyo
anaweza kuchangia katika kuongeza mchango wa sekta katika pato la Taifa. Ninaamini
kuwa leo tutakubaliana sote juu ya namna ambavyo tunapaswa kujipanga katika
kuinusuru sekta hii muhimu ya nyama.
Ndugu Mwenyekiti, kwa muda mrefu sasa, sekta ndogo ya nyama imekuwa
ikiendeshwa kihohela bila kuwa na taratibu, miongozo na usimamizi, jambo hili
limefanya maendeleo ya sekta hii kudumaa. Sote tunafahamu kwamba hali hii ndiyo
ilifanya tujitahidi kutung Sheria ya Nyama Na. 10 ya Mwaka 2006, sheria iliyounda
Baraza hili lenye wajumbe wanaowakilisha wadau mbalimbali kutoka katika Halmashauri
zote za wilaya za Tanzania Bara, vyama vya kitaifa vya wadau (wazalishaji, wasindikaji
na wafanyabiashara), mashirika yasiyo ya kiserikali, wizara na taasisi mbali mbali za
serikali. Baraza lina jukumu la kuhamasisha maendeleo ya sekta ndogo ya nyama
pamoja na Bodi ya Nyama Tanzania ikiwa ni msimamizi mkuu wa utekelezaji wa sheria
hii. Kwa uwakilishi huu, nina imani kwamba Baraza hili litaweza kujadili hoja muhimu,
na kupata michango toka kwa wadau mnaowawakilisha itakayowezesha kuweka
mikakati endelevu ya kuiendesha sekta ndogo ya nyama kwa ufanisi.
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Ndugu Mwenyekiti, kuundwa kwa vyombo hivi vya usimamizi wa sheria, vinavyofanya
kazi kama jukwaa la wadau kwa kutoa ushawishi na uwakilishi kupitia vyama vya
wadau katika ngazi ya Taifa ni sehemu ya juhudi za serikali kujenga mazingira ya
kuvutia uwekezaji wa ndani na nje, katika ngazi zote za mlolongo wa kuongeza thamani
ya zao la nyama. Ni muhimu kwenu ninyi wadau wa sekta kuangalia namna ambavyo
mnaweza kujipanga kwa kuhamasisha uundaji na uimarishaji wa vikundi na vyama vya
ushirika wa wafugaji kwa kuzingatia misingi ya utawala bora. Aidha, napenda
kuwakumbusha wajumbe wa Baraza hili kwamba umoja ulio imara ni ule wenye uwezo
wa kifedha, unaofanya mikutano yake kwa mujibu wa katiba, unaohamasisha ushiriki
wa wanachama wake katika shughuli mbali mbali za maendeleo na unaoweza
kushawishi na kutetea hoja za maendeleo ya sekta katika majukwaa mbali mbali. Ni
kwa kushirikiana tu ndipo mtakapoweza kuimarisha mfumo wa kuongeza thamani wa
zao la nyama ikiwa ni pamoja na ufugaji mifugo bora, usindikaji wa bidhaa zenye ubora
wa hali ya juu unaokidhi mahitaji ya soko la ndani na la nje ili kuwa na biashara
inayohimili ushindani na kutoa ushawishi kwa watanzania walio wengi kula nyama bora,
safi na salama kwa ajili ya kujenga afya zao na kukuza soko la ndani.
Ndugu Mwenyekiti, nafahamu kwamba majukumu ya Baraza hili ni kuona maendeleo
ya sekta ndogo ya nyama yanaratibiwa vema na Bodi ya nyama Tanzania, ambayo
inaendeshwa na ninyi wadau, hivyo ni budi kuzingatia uzoefu wenu na mazingira ya
sasa ya utandawazi katika uchumi wa soko na ushindani wa kibiashara katika
kuiwezesha Bodi itoe uwakilishi madhubuti wenye mtazamo wa kibiashara
utakaotuwezesha kupata masoko ya kuaminika na endelevu.
Ndugu Mwenyekiti, mwisho, napenda kuwekea mkazo mambo yafuatayo:
 Usimamizi wa utekelezaji wa Sheria ya Nyama Na. 10 ya Mwaka 2006 ufanyike
kikamilifu ili kuhakikisha uzalishaji wa nyama katika mfumo wa kuongeza
thamani unazingatia viwango vya ubora kuanzia kwenye mifugo, vyakula hadi
kufikia nyama na mazao yake kwa mujibu wa sheria na kanuni. Hatua kali
zichukuliwe dhidi ya wadau watakao kiuka taratibu husika.
 Kuweka udhibiti mahususi wa bei ya nyama na bidhaa zake zinazoingizwa kutoka
nje ya nchi ili kuwa na ushindani wa haki wa kibiashara ambao utachochea
maendeleo endelevu ya sekta ndogo ya nyama.
 Kuainisha vyombo vya fedha mbali mbali (SCF, TIB, Access Bank, n.k)
vinavyoweza kutoa mikopo ya mitaji yenye masharti nafuu kwa wawekezaji wa
ndani na kuviunganisha na wadau wenye nia thabiti ya kuwekeza katika sekta ya
nyama, sanjari na kuhamasisha uundaji wa SACCOS na uingiaji wa ubia na
wawekezaji wengine ili kuwezesha uwekezaji wa kibiashara na wenye faida.
6



Kutathimini mahitaji ya soko la ndani na uwezo wa kuzalisha, kutafuta fursa
mbali mbali za masoko ndani na nje ya nchi, kuingia na kuisimamia mikataba ya
uzalishaji na ya kibiashara ili kupanua wigo wa biashara.

Ndugu Mwenyekiti, narudia tena kusema kuwa maendeleo ya sekta hii ndogo ya
nyama yanategemea sana hamasa ya wadau kuingia kwenye ufugaji wa kibiashara, iwe
ni watu binafsi au vikundi. Aidha, napenda niwakumbushe kwamba ufugaji unaoweza
kutuletea tija ni ule wa ranchi kubwa na za kati utakaotusaidia kupata mifugo bora na
isiyo na magonjwa. Ni matarajio yangu kwamba Baraza hili litatoa maazimio ambayo
yatawezesha kupunguza ama kuondoa kabisa vikwazo katika kuendeleza sekta ndogo
ya nyama na hivyo kuongeza mchango wake kwenye pato la Taifa.
Ndugu Mwenyekiti, Wajumbe wa Baraza, Bodi ya nyama Tanzania na Wageni
waalikwa, baada ya kusema maneno hayo, naomba kuwatakia mkutano mwema wenye
ufanisi na mafanikio makubwa na napenda sasa kutamka kuwa mkutano wa pili wa
Baraza la Mwaka la Wadau wa Sekta ndogo ya Nyama umefunguliwa rasmi.

ASANTENI SANA KWA KUNISIKILIZA.
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