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MPANGO WA MATUMIZI YA MAJI
BONDE LA MTO MARA



UTANGULIZI
Mto Mara ni chanzo cha maji shirikishi kinachojumuiya nchi mbili za 
Tanzania na Kenya. Chanzo cha Mto Mara kinaanzia katika chemchem za 
Enapuiyapui katika misitu iliyo katika milima ya Mau nchini Kenya na hupita 
katika hifadhi ya Maasai Mara nchini Kenya, na hatimae kuingia katika 
Hifadhi ya Taifa ya Serengeti (SENAPA) nchini Tanzania. Ukubwa wa eneo la 
Bonde ni 13,325km2 na urefu wa mto ni takribani 400Km. 

Kwa nini Mpango wa Matumizi ya Maji?
Ikolojia ya Bonde la Mto Mara huchangia katika maendeleo ya Kiuchumi 
na Kijamii pamoja na utumiaji na uhifadhi wa uoto wa Asili. Katika miaka 
ya hivi karibuni, mto Mara umekabiliwa na changamoto mbalimbali za 
kimazingira ikiwemo uchafuzi, matumizi ya maji yasiyo endelevu hasa kilimo 
na matumizi mengine unako anzia mto (Upper Mara/ Kenya). Changamoto 
hizi zimesababisha kuwepo kuangaliwa kwa mpango ili kutoa mwongozo wa 
kutumia rasilimali hii adhimu kwa uendelevu zaidi.

Uwepo wa Maji katika Bonde la Mto Mara
Bonde la Mto Mara lina jumla ya vidakio sita vya maji ambavyo ni Serengeti, 
Tobora, Somoche, Mara mines, Tigithe na Ardhi oevu (wetlands) kwa upande 
wa Tanzania ambavyo vote kwa pamoja huchangia Maji katika Mto Mara  
kwa siku, hii ni kwa mujibu wa Matokeo ya Tathmini iliyofanywa mwaka 
2018. 

Kidakio 
Masika 

(m3/siku) 
Kiangazi 

(m3/siku ) 
Kwa Mwaka 
(m3/siku ) 

Serengeti 3,653,856 1,923,264 2,499,506 

Tobora 96,768 26,784 50,112 

Somoche 179,712 47,520 91,584 

Mara 
Mines 

3,958,848 2,064,096 2,695,680 

Tigithe 99,360 26,784 50,987 

Wetland 4,857,408 2,311,200 2,947,104 

 

 



Mahitaji ya Maji kwa matumizi mbalimbali
Maji ndani ya bonde la mto Mara hutumika kwa ajili ya kilimo, uzalishaji 
katika migodi ya madini, ufugaji, utalii, matumizi ya nyumbani, usafiri na 
usafirishaji. Kulingana na shughuli zilizopo kiasi cha maji kipatacho mita za 
ujazo 33,430 kwa siku zinatumika hii ni kwa mujibu wa tathmini iliyofanyika 
mwaka 2018. Aidha, kiwango hiki kinatarajiwa kuongezeka na kufikia mita za 
ujazo 554,000 kwa siku ifikapo 2029 na maji yatakayokuwepo ni mita za ujazo 
ni 11,718,580 kwa siku. Kwa vile mahitaji haya yanaongezeka, na baadhi ya 
vidakio ikiwemo Tobora kuonesha kuwepo kwa matumizi makubwa kuliko 
kiasi cha maji kilichopo, ni muhimu kuwepo mpango wa kugawa matumizi 
ya maji.



Matumizi ya Maji kulingana na Mpango
Matumizi/ugawaji wa maji katika Bonde la Mto Mara utazingatia mambo 
yafuatayo:

Kuwepo kwa maji ya kutosha
Ikiwa kutakuwepo na maji ya kutosha katika mto, vibali vyote vitabaki kuwa 
halali na vibali vitakavyo ombwa vita idhinishwa kwa kiasi kilicho ombwa na 
mtumia maji. Hakutakuwa na vipaumbele katika ugawaji wa maji, Watumiaji 
wote watagawiwa maji kwa usawa. Aidha, Uvunaji wa maji ya mvua una 
hamasishwa kwa watumiaji wote ili kuhakikisha uendelevu wa rasilimali za 
maji katika Bonde la Mto Mara.

Uwepo wa maji kidogo
Itakapo bainika kuwepo kwa maji kidogo katika bonde, vibali vilivyopo 
vitapitiwa upya kwa ajili ya kuvisitisha au kuvibadilisha. Katika muktadha 
huu, kutakuwa na uhitaji wa kugawa maji kwa kufuata vipaumbele kami 
ilivyoainishwa na Sheria ya Usimamizi wa Rasilimali za Maji namba 11 
ya mwaka 2009 kifungu cha 6(2). Aidha, kutawekwa msisitizo katika 
kuhamasisha uvunaji wa maji ya ziada, na matumizi ya visima kwa ajili ya 
matumizi ya nyumbani.

Uwepo wa maji Kidogo na Mengi pamoja na Matumizi 
yake tunahitaji Usimamizi Mzuri wa Sera na Sheria


