• Maji kwa matumizi ya nyumbani
• Matumizi ya Viwanda
• Kilimo cha umwagiliaji
• Migodi
• Biashara
• Usafiri na Usafirishaji
• Utalii
• Uvuvi na
• Nishati (Kufua umeme)

Kwa kuwa maji ni rasilimali ya kiuchumi, shughuli zote
za usimamizi wa matumizi ya rasilimali hii ya maji
zinapaswa kujiendesha zenyewe. Hivyo kulipa ada ya
matumizi ya maji ni kuchangia katika kuboresha
huduma ya maji na kusimamia matumizi bora ya
rasilimali hii. Ada hii pia hutumika katika kuelimisha
watumiaji wa maji kuhusu sheria za maji na umuhimu
wa kuhifadhi vyanzo vya maji na mazingira.

BODI YA MAJI
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Husaidia Serikali kuwa na takwimu za rasilimali maji
Kujihakikishia matumizi ya maji kisheria.
Husaidia kutengeneza mizania ya maji katika chanzo
chochote.
Husaidia kupata mikopo kutoka katika taasisi za
fedha.
Husaidia kupata wahisani.
Kupunguza migogoro ya maji.
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P.O. Box 1342, Mwanza - Tanzania
Tel:- +255 282500657,
Fax: +255 282500820,
E-mail: basins.victoria@maji.go.tz,
Website: www.lvbwb.go.tz
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Matumizi ya Maji bila vibali ama zaidi ya kiwango
kilichoruhusiwa kwenye kibali.
Uchafuzi wa vyanzo vya maji.
Utupaji wa majitaka yasiyotibiwa mitoni au ziwani au
katika mazingira.
Dhana potofu ya kuwa maji ni zawadi ya bure kutoka
kwa Mungu.
Kukata miti ovyo kwenye vyanzo vya maji, pia
kuchoma misitu na mapori.
Kilimo kwenye vyanzo au kandokando ya vyanzo vya
maji.
Uchimbaji wa madini na matumizi ya kemikali.
Uchimbaji holela wa vyoo karibu na vyanzo vya maji.
Ujenzi wa nyumba za kusishi au biashara kando
kando ya vyanzo vya maji.

WIZARA YA MAJI

Faida za kuwa na Kibali cha matumizi
ya maji
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Changamoto katika usimamizi wa
Rasilimali za Maji

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
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Ada ya matumizi ya maji
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Shughuli za Kiuchumi zinazohitaji Maji
katika Bonde la Ziwa Victoria
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Musoma:
Mara - Mori Catchment Office
P.O. Box 390, Musoma - Tanzania
Tel: +255 282623038
E-mail: vicsub.musoma@maji.go.tz

Bukoba Sub-Office:
P.O. Box 81, Bukoba - Tanzania
Tel: +255 282220462
E-mail: vicsubo.bukoba@maji.go.tz

Ziwa Letu | Uchumi Wetu | Tulitunze

UTANGULIZI
Sisi wote tunatambua umuhimu wa maji kwa maisha
yetu ya kila siku ya binadamu na viumbe wengine.
Tunasema “MAJI NI UHAI” kwa kuwa binadamu na
viumbe wengine wanahitaji maji ili waishi. Maji ni
Rasilimali muhimu sana katika kukuza na kuimarisha
uchumi wa Taifa katika uzalishaji mali. Maji yote ni mali
ya Taifa na yanasimamiwa chini ya Sheria ya Usimamizi
wa Rasilimali za Maji Na. 11 ya Mwaka 2009. Lengo la
sheria hii ni kuratibu na kusimamia matumizi bora ya
maji na kuzuia uchafuzi wa vyanzo vya maji.
Serikali ya Jamhuri ya
Muungano wa Tanzania
ilitangaza kuanza kusimamia Rasilimali za maji kwa
mfumo wa kihaidrolojia ya mabonde mnamo mwaka
1981. Mwaka 2000 Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria
ilianzishwa.

Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria ni taasisi
inayoshughulika na usimamizi wa Rasilimali za maji
kutunza, kulinda na kudhibiti uchafuzi wa vyanzo vya
maji katika bionde la Ziwa Victoria ambalo ni eneo lote
lenye mwelekeo wa maji ambao huingia katika Ziwa
Victoria.

Kazi za Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria
Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria in kazi kuu tatu,
ambazo ni:1. Kufanya tathmini ya wingi na ubora wa maji.
2. Kugawa maji kwa njia ya vibali.
3. Kulinda na kuzuia uchafuzi wa vyanzo vya maji.

1. KUFANYA TATHIMINI YA HALI YA MAJI
Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria ina jukumu la
kufanya tathimini ya wingi na ubora wa maji katika
vyanzo vyote vilivyo katika eneo la bonde kama mito,
mabwawa, vijito, maziwa, visima na chemichemi.
Jukumu hili ni pamoja na
Kufanya tathimini na matengenezo ya mtandao wa
kuangalia maji.
Kuchambua, kuchakata na kuhifadhi takwimu za
Usimamizi wa Rasilimali za Maji.
Kuandaa taarifa ya hali ya Maji (juu ya ardhi na
ardhini) katika sehemu yote ya Bonde.
Kudumisha na kusasisha takwimu / taarifa juu ya
upatikanaji na mahitaji ya rasilimali ya maji.
Ulinzi wa vyanzo vya maji (maeneo yaliyolindwa au
yaliyodhibitiwa).
Kuanzisha na kusasisha mfumo wa kukokotoa
mtiririko wa maji mitoni.

3. KULINDA NA KUZUIA UCHAFUZI WA
VYANZO VYA MAJI
Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria ina jukumu kubwa la
kulinda na kuzuia uchafuzi katika vyanzo vya maji,
jukumu hili ni pamoja na:Kutekeleza mpango wa uhamasishaji juu ya kuzuia
uchafuzi wa mazingira na utekelezaji wa sheria.
Kuvitambua vyanzo vya uchafuzi vilivyo na uhakika
na visivyo na uhakika.
Kuvitambua
vyanzo
vyamaji
vinavyotakiwa
kuhifadhiwa, kuwekewa mipaka na vinavyotakiwa
kutangazwa gazetini.
Kufanya ufuatiliaji wa ubora wa maji mara kwa mara
katika maziwa, mito, maeneo ya madini na majitaka
ya viwandani.
Kukuza watumia wa maji kuiga namna bora ya kuzuia
uchafuzi wa vyanzo vya maji.
Kuhifadhi vyanzo vya maji dhidi ya uharibifu.

2. KUGAWA MAJI
Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria ina jukumu la
kugawa na kusimamia matumizi ya maji kwa mahitaji
mbalimbali, jukumu hili ni pamoja na:Kutoa vibali vya utumiaji wa maji.
Kutoa vibali vya kutupa majitaka.
Kukusanya ada za matumizi ya maji.
Kusimamia usahihi wa miundombinu ya kuchukua
na kuhifadhi maji kutoka katika vyanzo.

Pamoja na majukumu hayo makuu pia Bodi ya Maji
Bonde la Ziwa Victoria ina jukumu la kutatua migogoro
ya matumizi ya maji, kutoa elimu kwa jamii juu ya
umuhimu wa kutunza na kulinda vyanzo vya maji,
mazingira, kuratibu na kusimamia matumizi bora ya
maji.

