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1. Serikali ya Kenya imependekeza kuendelezwa kwa Mradi wa Maendeleo ya Kijamii na 

Kiuchumi wa Uvuvi wa Baharini Kenya (KEMFSED) ambao utaendeshwa katika kaunti tano 

za pwani, ambazo ni Tana River, Lamu, Kilifi, Kwale na Mombasa. Lengo la kijumla la 

KEMFSED ni kuimarisha manufaa ya kiuchumi na riziki za watu wa pwani kutokana kwa 

uvuvi wa baharini na kilimo cha majini cha pwani, huku ikilinda uadilifu mifumo ya ikolojia 

inayohusiana na uchumi huu. Kipengele kimoja cha mradi huu ni kuimarisha uvuvi wa baharini 

na riziki ya kilimo cha majini kwa jamii zinazoishi karibu ili kuimarisha manufaa ya kijamii 

na kiuchumi ambayo jamii hizi hupata kutokana na matumizi endelevu ya rasilimali hai za 

baharini.  

2. Kimsingi mradi huu hautarajiwi kutoa uhamishwaji hadi kwenye makazi mapya ila kuna hatari 

kuwa maeneo watakayohamishiwa watu ingawa ni ardhi ya umma yanaweza kuwa na 

mlundikano. Baadhi ya miradi ya uwekezaji ambayo inatarajiwa kama vile ujenzi wa miundo 

msingi mipya/ukarabati wa miundo msingi iliyokuwepo (vifaa vya bandari vya uvuvi, maeneo 

ya kuandalia samaki waliovuliwa, vifaa vya kusakata na kushughulikia samaki baada ya 

kuwavua, masoko) na hata miradi kwenye vipengele vya 2 na 3 inaweza kusababisha 

uwezekano wa kuhamisha watu kutoka kwenye makazi yao na hata kutatiza la riziki zao. 

3. Hivyo, kuna haja ya kuwa na  Mpango wa Sera ya Makazi Mapya (RPF) inayoendana na Sera 

ya Ulinzi wa Kimazingira na Kijamii ya Benki ya Dunia OP/BP4.12 ili kuweka wazi kanuni 

za makazi mapya, mipangilio ya kishirika, na kuweka mpangilio wa vigezo vya kutumika 

katika uwekezaji mahususi utakaotayarishwa wakati wa kutekeleza mradi. RPF itaelezea hatua 

na michakato inayohitajika kwa utayarishaji wa Mpango wa Utekelezaji wa Makazi Mapya 

(RAP), au  unaofupishwa kama RAP, ikiwa uhitaji utatokea wakati wa kutekeleza mradi.  

4. RPF inayofaa inahitaji  kuwa miradi iepuke au kupunguza kuhamisha watu kutoka kwenye 

makazi yao, iwe ni watu wenyewe na mali zao au kiuchumi. Hata hivyo, pale ambapo jambo 

hili haliwezekani, watu waliohamishwa kutoka kwenye makazi yao wanapaswa kusaidiwa 

katika kuimarisha au angalau kurudisha riziki zao na hali zao maisha kufikia karibu mahali 

vilivyokuwa kabla ya kuhamishwa au kabla ya kuanzishwa kwa utekelezaji wa mradi, kiwango 

chochote kilicho juu. Kwa hivyo, jambo hili linasisitiza haja ya kuelewa na kutambua msingi 

wa mali (mali ya vitu vinavyoonekana, uchumi na mitandao ya kijamii na kiutamaduni n.k) ya 

jamii, na uwezekano wa athari mbaya ambazo zinazoweza kusababishwa na mradi kwa watu 

na mali zao.  

5. RPF iliyoelezewa kwenye ripoti hii ilitokana na mahojiano, FGDs na mambo yaliyotazamwa 

kwa muda wa wiki mbili katika mradi wa KEMSFED ambao ulitekelezwa na kaunti na vikundi 

mbalimbali vya wataalamu kuhusu Kuhamishwa kwenye Makazi Mapya, Vikundi vya watu 

wenye uwezekana wa kuathirika na Waliotengwa (VMGs), Tathmini ya Athari za Kijamii, 

Jinsia, Mpango wa Usimamizi wa Kimazingira na Kijamii. Maelezo ya kimsingi yametolewa 

kuhusu mazingira ya mali asili, sifa za watu za kijamii na kiuchumi, shughuli zao za kiuchumi 

na mazingira yao ya kijamii. Masuala muhimu kuhusu uwezekano wa athari mbaya za mradi 



huu kwa watu wanaoathiriwa na suluhu zinazofaa zimechanganuliwa ili kufahamisha RPF na 

kujenga RAP inavyofaa.  

6. Mada zinazopatikana katika matokeo yote ya uchunguzi ni 1) Kuhepuka na/au kupunguza 

kuwahamisha watu kutoka makazi yao, 2) kufidia mali zinazoonekana na zisizoonekana kama 

wameathirika, 3) Kuwasaidia wakati wa kuwahamisha, 4) kujumuisha makundi mbalimbali ya 

PAP katika mipango na utekelezaji wa shughuli za mradi na 5) Kujengea uwezo makundi 

mbalimbali ya PAP kama inavyofaa. RPF hii imejiandaa kwa athari za mradi zinazoweza 

kutokea, mikakati ya kuzikabili, mikakati ya kufidia na kurejeshea waathiriwa hali zao za 

kawaida, mpango wa kutekeleza RAP, mpango wa kushughulikia malalamiko, vituo vya bajeti 

na mkakati wa kufuatilia na kutathmini maradi. 

Athari zilizotambuliwa kuwa na uwezo wa kutokea ni kama zifuatazo: 

 

a) Kuhamisha jamii za watu wanaoishi mahali husika bila hiari yao  

b) Unyakuzi wa ardhi maeneo ya kuweka samaki waliovuliwa  

c) Kupotea kwa ajira na riziki 

d) Athari kwa afya ya binadamu/usalama wa trafiki na usafi wa mazingira 

e) Athari kwenye urithi wa kitamaduni/maslahi ya akiolojia/maeneo nyeti yaliyopo ya 

ikolojia;  

f) Athari kwa upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani na kwa ploti za watu 

pamoja na athari kwa wafugaji wa kuhamahama na wavuvi  

g) Usalama, Afya ya Kikazi na Afya ya Mazingira 

h) Kusambaa kwa magonjwa ya kuambukiza (VVU/UKIMWI), magonjwa yanayotokana 

na maji n.k.  

i) Athari zinazohusiana na ajira na kazi;  

j) Ukosefu wa usalama;  

k) Uwezekano wa ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya;  

l) Kupungua kwa riziki kwa jamii hasa jamii asilia katika eneo la mradi (zikiwemo jamii 

ndogo) wanaweza kukabiliwa na uhamishwaji wa kiuchumi, kubadilika kwa haki za 

umiliki wa ardhi na/kutoweza kufikia rasilimali kwa sababu ya utekelezaji wa mradi.  
 

7. Ingawa mikakati kadhaa ya kupunguza athari hizi inaweza kuwa imeshughulikiwa kupitia 

mpango mzuri wa usimamizi wa mazingira na mifumo ya usaidizi ya VMGs, mikakati 

inayodhaniwa kuwa inafaa kwa RPF na RAPs mbalimbali ni pamoja na ifuatayo miongoni 

mwa mingine mingi; 

a) Kupunguza kuchukuliwa kwa ardhi na kupunguza uharibifu wa shughuli za kiuchumi 

b) Kutoa fidia ya haki na kwa wakati kwa mali iliyopotea na mapato ya kibiashara pamoja na 

gharama za kuhamisha watu kama ilivyoelezewa chini ya mazoea mazuri ya kimataifa. 

c) Kuimarisha ukuzaji wa ujuzi miongoni mwa jamii wenyeji kuhusu utalii wa ikolojia na 

biashara nyingine zenye kuleta faida. 

d) Kujumuisha matumizi ya wafanyikazi wenyeji kwa kazi inayohitaji ujuzi wa hali ya juu na 

ujuzi wa kdri ili kuimarisha viwango vya kiuchumi kwa jamii wenyeji 

e) Kuhimiza ukazaji wa ujuzi miongoni mwa jamii wenyeji  



f) Kutambua riziki mbadala ili kukidhia wale ambao biashara zao huenda bado hazijastawi 

(wachimba migodi, jamaa za wavuvi, mama karanga n.k.)  

RPF hii inatoa mwongozo ufuatao wa fidia na utasafishwa zaidi kutegemea RAPs mbalimbali: 
 
 Mwongozo wa KEMFSED wa Fidia  

SN  Wanaaoweza 

Kufaidika 

Aina ya  Athari Fidia Unayo Haki ya 

Kupata 

Maoni 

1 Wamiliki wa ardhi na 

maboresho (majengo, 

mimea na miti) 

Kupotea kwa ardhi na 

maboresho (iwe ni mijini 

au vijijini) 

Thamani kwenye soko ya 

ardhi iliyopotea, gharama 

ya kujenga upya nyumba, 

mimea na miti.  

 

Ziada ya asilimia 15% 

ya kusumbuliwa + 

kuhama na ununuzi wa 

ardhi mpya kulingana 

na Sheria ya Ardhi 

(Marekebisho) ya 2017. 

2 Wamiliki wa 

maboresho bila 

hatimiliki ya ardhi 

Kupotea kwa mijengo, 

mimea na miti 

Gharama ya kujenga 

upya/thamani ya 

maboresho yaliyopotea 

Ziada ya asilimia 15% 

kwa kusumbuliwa na 

gharamaza kuhama 

3 Wavuvi na wakulima 

wa gugumaji 

Kupotea kabisa/kwa 

muda kwa ufikiaji wa 

vidimbwi vya samaki na 

maji ya bahari 

Kwa kuzuiwa kwa muda, 

toa fidia ya pesa taslimu 

sawa na mapato ya kila 

siku ya biashara kwa 

kipindi ambacho mtu 

alizuiwa. 

 

Kwa kutoweza kufikia 

kabisa bahari toa njia 

mbadala ya kufikia 

bahari au waonyeshwe 

biashara mbadala. Kwa 

kupotea kabisa kwa 

vidimbwi vya samaki, 

toa fidia ya kujenga 

kidimbwi kipya. 

4 Wanachama wa BMUs Kupotea kwa mudaa kwa 

maeneo ya kuweka 

samaki waliovuliwa na 

Banda za samaki au 

kuzuiliwa kufika maeneo 

haya kutokana na kazi 

kuboresha njia za 

kuyafikia au ukarabati 

kwenye maeneo ya 

kuweka samaki 

waliovuliwa na Banda 

1)  unda njia mbadala ya 

kufikia mahali hapo, au 2) 

Tengeneza Banda ya 

muda katika ardhi iliyo 

karibu na uweke kifaa cha 

barafu cha kuhifadhia 

samaki ikiwezekana, 3) 

mpe kila mwanachama 

wa BMU aliyeathirika 

pesa taslimu sawa na 

mapato yake ya kila siku 

kwa wakati wote ambao 

ufikiaji umezuiliwa. 

Kama uzuiliaji ni wa 

muda mrefu, wape 

wanachama wa BMU 

kazi katka miradi ya 

ujennzi inayoendelea na 

wapewe ujuzi wa kazi 

unaohitajika. 

5 Wamiliki wa biashara 

ndogo ndogo - 

wakiwemo wanawake 

na vijana wanaouza 

samaki waliokaangwa, 

wanaonadi samaki 

utalii wa kiikolojia, 

n.k. 

Kupotea kabisa au kwa 

muda/ kuzuiliwa kufikia 

bahari 

Kupotea kwa mapato ya 

biashara 

Kwa wanaonadi samaki 

kwenye ufuo wa bahari na 

mabroka wa samaki wasio 

na vibanda vyovyote, 

wape njia mbadala ya 

kufika baharini, au 

wapewe kazi katika mradi 

au wapewe mtaji na 

mafunzo ya kuanzisha 

biashara mpya 

Wamiliki wa vibanda 

wapewe fidia kamili 

kama tu wamiliki wa 

mali katika 1 na 2 hapo 

juu. 

6 Wamiliki wa biashara 

kubwa k.m hoteli na 

mikahawa 

Kupotea kabisa au kwa 

muda/ kuzuiliwa kufikia 

vifaa vyao 

Kupotea kwa mapato ya 

biashara 

Kwa kupotea kwa muda 

kwa ufikiaji, unda njia 

mbadala ya kufikia 

mahali pao na,  

toa pesa taslimu sawa na 

mapato yao baada ya 

kuondoa gharama zote 

Kwa kuptea kabisa, toa 

fidia kamili kama kwa 

wamliki wa mali katika 

1 na 2 hapo juu + 

kupotea kwa faida ya 

biashara wakati wa 

kipindi cha mpito. 



kwa muda ambao 

wamezuiwa.    

7 Wafanyikazi katika 

biashara zilizoathiriwa 

k.m. Hoteli mikahawa 

n.k. 

Kupotea kabisa au kwa 

muda kwa mapato 

yatokanayo na kazi 

Fidia kupotea kwa mapato 

kulingana na sheria za 

ajira.  

Toa mafunzo na kazi 

katika mradi wa 

KEMFSED kama 

inavyofaa. 

8 Wapangaji wa nyumba 

za kuishi au za 

biashara na ardhi 

Kupotea kwa nyumba za 

kulala 

Kupotea kwa mapato ya 

biashara 

Apewe notisi ya kutosha 

kulingana na makubaliano 

yao na wenye nyumba 

Kupotea kwa biashara 

kutafidiwa kama 

ilivyoelezewa katika 6 

hapo juu 

9 Serikali ya Kitaifa na 

za Kaunti, jamii 

wenyeji 

kupotea kwa ofisi na 

vifaa vya serikali 

Fidia gharama ya ujenzi 

wa vifaa vipya 

Ardhi ya umma 

haifidiwi kwa matumizi 

mengine ya umma 

10 Maeneo ya kimila Kupotea kwa mali za 

kimila/kidini k.m. 

Madhabahu ya 

kitamaduni, makaburi, 

kaya 

Fidia kwa kupotea kwa 

mahali hapo kwa jamii 

ambazo si za Kiislamu 

kwa kuwapa pesa za 

kutosha kuwawezesha 

kufukua mwili, gharama 

ya sanduku mpya na 

kuandaa mabaki ya mwili, 

kusafirisha mabaki hayo 

hadi mahali 

yatakapozikwa upya, 

gharama ya kuchimba 

kaburi mpya, gharama ya 

kuendesha hafla ya 

mazishi kulingana na 

desturi za jamii na mtu 

aliyeathirika. 

Badilisha mpangilio wa 

mradi ili kuhepuka 

athari kwa jamii ya 

Waislamu ambayo 

haihamishi mali za 

kidini 

11 Makundi ya watu 

wenye uwezo wa 

kuathirika haraka na 

waliotengwa (VMGs) 

k.m wanawake 

viongozi wa boma, 

wanaume wa pekee 

walio viongozi wa 

boma, wakongwe, 

wagonjwa na watu 

asilia wa kaunti za 

pwani 

Kupotea kwa mali 

Kupotea kwa mfumo wa 

kijamii wa kusaidia watu 

Mali itafidiwa kama 

ilivyoelezewa hapo juu. 

Hata hivyo, VMGs 

huhitaji usaidizi zaidi 

maalum ikiwemo wa 

kutafuta nyumba mpya na 

nafasi mpya ili wapate 

riziki bora. 

 

12 Watu wa familia moja, 

watu wa ukoo mmoja, 

majirani na vijana 

waliokulia pamoja. 

-Kutatiza mitandao ya 

kijamii, udugu na 

urafiki. 

Mkakati bora zaidi wa 

fidia kwa watu kama hao 

ni kuwapa ardhi nyingine 

badala ya fidia ya pesa 

taslimu. Pia, hakikisha 

kwamba wote wamepewa 

makazi karibu na wenzao 

ili wadumishe mitandao 

yao ya kijamii na urafiki, 

kama ilivyokuwa kabla ya 

kuhamishwa. 

 

 

 

 



 


