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Maoni ya Mhariri
Salamu Kutoka kwa
Waziri wa Madini

Prof. Shukrani E.  Manya
Katibu Mtendaji
Tume ya Madini

Tume ya Madini inaendelea kutekeleza mkakati wake 
wa ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha 
2019-2020 kupitia Ofisi za Maafisa Madini Wakazi wa 

Mikoa na Maafisa Migodi Wakazi Nchini.

Katika mwaka huu wa fedha, Tume ya Madini 
ilipangiwa kukusanya lengo la shilingi bilioni 470 
ambapo hadi kufikia mwezi Machi, 2020  jumla ya 
kiasi cha shilingi bilioni 358.6 sawa na asilimia 76 ya 

lengo lililowekwa, kilikuwa kimekusanywa.

Mafanikio haya yametokana na mikakati mbalimbali 
ya ukusanyaji wa madini iliyowekwa na Ofisi za Maaf-
isa Madini Wakazi wa Mikoa ikiwa ni pamoja na 

masoko ya madini yaliyoanzishwa.

Moja ya Ofisi za Madini zilizofanya vizuri ni pamoja na 
Ofisi ya Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Singida 
ambapo  katika kipindi cha mwaka wa fedha 2019 – 
2020 ofisi ilipangiwa lengo la kukusanya kiasi cha 
shilingi bilioni 1.5 ambapo hadi kufikia katika kipindi 
cha mwezi Machi mwaka huu, jumla ya  kiasi cha 
shilingi bilioni 3.243 sawa na asilimia 216.2  kilikus-

anywa.

Siri ya makusanyo ni pamoja na usimamizi mzuri 
kwenye masoko 28 na vituo vya ununuzi wa madini 

28 vilivyoanzishwa katika mikoa yote nchini.

Kipekee nichukue fursa hii  kushukuru Ofisi za 
Wakuu wa Mikoa, Wilaya pamoja na Vyombo vya 
Ulinzi na Usalama kwa ushirikiano mkubwa ulioone-
shwa kwa Tume ya Madini kwenye usimamizi wa 

Sekta ya Madini.

Aidha, ninawataka  maafisa madini wakazi wa mikoa 
kuongeza kasi kwenye ukusanyaji wa maduhuli ya 
Serikali ili kufikia lengo lililowekwa na Serikali huku 
mkihakikisha wachimbaji wa madini na wafanyabi-
ashara wa madini wanaendesha shughuli zao kwa 

kuzingatia sheria na kanuni za madini.

Aprili 21, 2020 niliwasilisha Bungeni Hotuba yangu ya Bajeti 
kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 
2020/2021 ambapo pia nilieleza utekelezaji wa Vipaumbele 
tulivyojiwekea kama Wizara kwa Mwaka 2019/2020. Ni dhahiri 
kuwa utekelezaji wa vipaumbele vya Mwaka 2019/2020 vimekuwa 
tija katika maendeleo na ukuaji wa Sekta ya Madini pamoja na 

kuchangia na kukuza uchumi wa nchi yetu, hilo halina shaka.

Aidha, pamoja na mafanikio yote yaliyopatikana, siwezi kuacha 
kutambua mchango na ushirikiano dhabiti walionipatia Watumishi 
wote wa Wizara ya Madini, wakiwemo Viongozi wenzangu wa 
Wizara, Wenyeviti wa Bodi zote za Taasisi zilizo chini ya Wizara 
kwani utendaji wao  wa kazi na mshikamano umewezesha mafani-
kio yaliyopatikana katika kipindi hiki na umeniwezesha mimi 
kama Waziri wa Madini kutekeleza majukumu ya Wizara kwa tija.

Ninawaomba tuendelee na ushirikiano huo katika kipindi hiki 
tunapokamilisha  utekelezaji wa majukumu ya Mwaka huu wa 
Fedha 2019/2020 ili hatimaye tuweze kufikia malengo yetu 
ikiwemo la ukusanyaji wa maduhuli tuliyopangiwa na Serikali kwa 
Mwaka huu, la Shilingi 470,897,011,000 huku tukijiandaa 
kutekeleza Vipaumbele vya Mwaka 2020/2021 zaidi ya tulivyofan-

ya sasa.

Pamoja na hayo, ninaendelea kuwasisitiza watumishi wa Wizara ya 
Madini wakati wote tunapotekeleza majukumu yetu tuendelee 
kuchukua tahadhari ya Ugonjwa wa Covid-19 kwa kujikinga na 
kufuata ushauri unaotolewa na Wizara yetu ya Afya na kuhakiki-

sha pia tunawalinda na wengine.

 Wito huu pia ninautoa kwa wadau wote wa madini tunapoendelea 
na shughuli zetu katika maeneo yetu ya kazi ikiwemo ya uchimbaji 
na kwenye biashara ya madini tuendelee kuchukua hatua za 
kujikinga na kuwakinga wengine ili kwa pamoja tuijenge Tanzania 

ya Viwanda kupitia Sekta ya Madini

Nikirejea kwenye suala zima la kuhakikisha Sekta ya Madini 
inazidi kuwa yenye manufaa kwa taifa letu, kwa wadau wa madini 
na hususan wachimbaji wadogo wa madini, napenda kuendelea 
kusisitiza kuwa serikali imedhamiria kuhakikisha wachimbaji 
wadogo wanachimba na kufanya biashara kwa faida huku Serikali 
ikiendelea kuweka mazingira wezeshi waweze kutekeleza majuku-

mu yao kikamilifu. 

Kwa kuzingatia hilo, hivi karibuni nilikikabidhi rasmi kwa Shirika 
letu la Madini la Taifa (STAMICO) Viwanda Viwili vya Mfano vya 
kuchenjua Madini ya Dhahabu vya Lwamgasa- Geita na Katente 
Bukombe. Viwanda hivi vimejengwa mahususi  kwa ajili ya kutoa 
mafunzo  ya vitendo katika uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya 
dhahabu kwa wachimbaji ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija 

na hatimaye wakue.

Nipende kutoa wito kwa wachimbaji wadogo wa madini kuvitumia 
Viwanda hivi kwa ajili ya kupata mafunzo yatakayowawezesha 
kuona umuhimu wa kutumia teknolojia rahisi na muhimu 
zitakazopelekea kufanya kazi zao kwa tija na hatimaye kunufaika 
ipasavyo na  rasilimali madini na hivyo kuwa sehemu muhimu ya 

washiriki na wamiliki wa uchumi wa madini .

Mhe. Doto Mashaka Biteko
Waziri wa Madini
Wizara ya Madini

Tuongeze kasi kwenye 
ukusanyaji wa maduhuli

PONGEZI KWA WATUMISHI WA 
WIZARA YA MADINI, MCHANGO 
WENU UMEONESHA TIJA KWENYE SEKTA

JIKINGE NA UGONJWA WA COVID- 19 NA 
UWAKINGE NA WENGINE

Madini Yetu, Uchumi 
Wetu Tuyalinde!
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Tume ya Madini imeanzishwa chini 
ya Sheria ya Madini ya Mwaka 2010 
kama ilivyorekebishwa na Sheria 
(Miscellaneous Amendment) Act 
2017.

Tume ilianzishwa kupitia Gazeti la 
Serikali Namba 27 iliyotolewa 
tarehe 7 Julai, 2017.

Tume imechukua majukumu yote 
ya kiutendaji ambayo yalikuwa 
yakifanywa na Idara ya Madini 
chini ya Wizara ya Nishati na 
Madini na kazi zote ambazo 
zilikuwa zikifanywa na Wakala wa 
Ukaguzi wa Madini wa Tanzania 
(TMAA) na Kitengo cha Uchambuzi 
wa Almasi (TANSORT).

Lengo la Tume ni kuimarisha 
usimamizi wa Sekta ya Madini na 
kuhakikisha Serikali inafaidika 
kutokana na mapato yanayopatika-
na kwa namna endelevu.

Kuwa Taasisi inayoongoza katika 
Sekta ya Madini Afrika.

DHIMA

Kuchochea na kurekebisha Sekta ya 
Uchimbaji Madini ili kuhakikisha 
inatoa mchango endelevu na wenye 
tija katika uchumi wa Taifa.
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Waziri Biteko Azindua Viwanda Viwili vya 
Mfano Uchenjuaji wa Dhahabu

Waziri wa Madini, Doto Biteko tarehe 26 Aprili, 2020 alizindua 
viwanda viwili vya mfano vya uchenjuaji  wa madini ya dhaha-
bu vya Kantente – Bukombe na Lwamgasa mkoani Geita mara 
baada ya ujenzi wake kukamilika, uliofanywa na kampuni ya 
Tan Discovery Mineral Consaltancy Limited ambapo ilianza 
ujenzi wa viwanda hivyo  mapema Desemba, 2016.

Akizungumza wakati wa uzinduzi na makabidhiano ya viwan-
da hivyo, kwa Shirika la Madini la Taifa (STAMICO) Waziri 
Biteko alilitaka shirika hilo kusimamia ipasavyo viwanda 
hivyo na kuwa msaada kwa wachimbaji wa madini ya dhaha-
bu kwa kuwa Serikali imetumia gharama kubwa katika 
uwekezaji kwenye viwanda hivyo

“Itakuwa ni  aibu kubwa kwa STAMICO iwapo viwanda hivi 
vitafia mikononi mwenu, tunahitaji viwanda hivi viwe msaada 
mkubwa kwa wachimbaji wa madini ya dhahabu mkoani 
Geita,” alisema Biteko. 

Katika hatua nyingine, Waziri Biteko aliwahakikishia wachim-
baji wadogo wa madini pamoja na wananchi waliohudhuria 
hafla ya uzinduzi kuwa  Serikali ya Awamu ya Tano inayoon-
gozwa na Dkt. John Magufuli, kupitia Wizara ya Madini ipo 
kwa ajili ya kuwasaidia hivyo wasisite kupeleka madini yao 
kwenye viwanda husika kwa ajili ya kuchenjuliwa badala ya 
kutumia zebaki ambayo ni hatari kwa afya zao.

Aidha  Waziri Biteko alimtaka Mwenyekiti wa Bodi ya STAMICO na 
wajumbe wake kuhakikisha wananchi wanaozunguka viwanda hivyo 
wananufaika na uwepo wa viwanda katika maeneo yao kwa kupata ajira 

ndogo ndogo hivyo  kuinua uchumi wao.

Akizungumzia faida zitokanazo na uwepo wa viwanda hivyo vya mfano, 
Waziri Biteko alisema  kuwa ni pamoja na utoaji wa mafunzo na maarifa 
kuhusu sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali kwa wachimbaji 
wadogo, kutolewa elimu ya mfumo wa kuthaminisha mashapo ya madini 
yaliyopo ili kufanya uchimbaji wenye tija, kuchenjua dhahabu pamoja na 
kukodishiwa vifaa vinavyotumika katika shughuli za uchimbaji kwa 
gharama nafuu pamoja na kutolewa elimu juu ya uongezaji thamani 

madini na upatikanaji wa masoko.

Akizungumzia mchakato wa ujenzi wa viwanda vya mfano, Mkurugenzi 
wa Idara ya Sera na Mipango kutoka Wizara ya Madini, Augustine Ollal 
alisema , ujenzi huo ni matokeo ya utekelezaji wa Sera ya Madini ya mwaka 
2009 iliyosisitiza zaidi juu ya uendelezaji wa Sekta ya Madini kupitia 

wachimbaji wadogo.

Alisema katika kutimiza azma hiyo, Serikali ilianzisha Mradi wa Usimami-
zi Endelevu wa Rasilimali Madini (SMMRP) uliokuwa na awamu mbili, ya 
kwanza ikiwa ni  kuanzia mwaka  2009 hadi 2014 na awamu ya pili mwaka 
2015 hadi 2018 na kusisitiza kuwa awamu ya pili ililenga kujenga viwanda 
vitatu vya mfano vya uchenjuaji wa dhahabu vya Katente- Bukombe, 
Lwamgasa- Geita na Itumbi –Chunya baada ya kufanyika kwa utafiti wa 
kijiolojia chini ya ushirikiano baina ya uongozi wa mradi, STAMICO, Taasi-

si ya Utafiti na Jiolojia Tanzania (GST) na wachimbaji wadogo.
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Mtambo wa Kuchenjua Madini ya 
Dhahabu Katika Kiwanda cha  

Kantente – Bukombe Mkoani Geita

Akizungumzia gharama ya ujenzi wa viwan-
da hivyo Ollal alisema mradi wa Katente 
umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.7 na 
Lwamgasa umegharimu kiasi cha shilingi 
bilioni 1.3 wakati mradi wa Itumba umegha-
rimu kiasi cha shilingi bilioni 1.7 na hivyo 
kufanya miradi yote kutekelezwa kwa kiasi 
cha shilingi bilioni 4.7.

Ollal aliongeza kuwa, uwepo wa teknolojia hii 
kwa wachimbaji wadogo itasaidia kupungu-
za kwa kiasi kikubwa ajali migodini kwa 
kutumia sementi katika kuimarisha kuta, 
kurahisisha utoaji wa mbale mgodini,  
kupunguza athari za kimazingira kwa 
kutokata miti hovyo na kurahisisha ufungaji 
wa migodi.

Kwa upande wake Katibu Mkuu wa Wizara 
ya Madini, Profesa Simon Msanjila alilitaka  
Shirika la Madini la Taifa (STAMICO) 
kuisaidia jamii inayozunguka viwanda hivyo 
vya mfano kuondokana na changamoto ya 
maji kwa kuchimba kisima kiwandani hapo 
na kuiruhusu jamii kunufaika na huduma 
hiyo.

Aidha, Profesa Msanjila aliitaka STAMICO 
kutoa nafasi za ajira kwa wananchi kutokana 
na ukweli kwamba wao ndio walinzi wa 
viwanda hivyo. 

Naye Mkuu wa Mkoa wa Geita, Robert Gabriel 
alitoa wito kwa watendaji na wasimamizi wa 
vituo hivyo kuwa wazalendo katika usimami-
zi wa viwanda hivyo vya uchenjuaji wa 
dhahabu. 

Katika hatua nyigine Gabriel alisema kuwa 
katika kuitangaza Sekta ya Madini, mkoa wa 
Geita unaandaa maonesho ya teknolojia ya 
uchimbaji wa madini kwa mwaka huu na 
kuwataka wajenzi wa viwanda husika na 
wadau wengine wa madini kujitokeza 
kwenye ushiriki wa maonesho hayo.

Wakati huo huo Kaimu Mkurugenzi Mtendaji 
wa STAMICO, Dkt. Venance Mwase 
aliishukuru Serikali kwa kukamilisha na 
kusimamia ujenzi wa viwanda hivyo na 
kuahidi kutekeleza na kusimamia maelekezo 
yote yaliyotolewa na viongozi wa Serikali 
katika kuufanya mradi kuwa ni wenye tija.
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Naibu Waziri wa Madini, Stanslaus Nyongo (mbele) akiongoza kikao kilichoshirikisha kampuni ya uwekezaji ya Ashery Construction & Matinje Gold Extraction
na watendaji wengine wa Serikali Wilayani Nzega Mkoani Tabora tarehe 27 Aprili, 2020

Serikali imeridhia ombi la kupunguza 
gharama za ununuzi wa dhahabu 
unaofanywa na mwekezaji Rashed 
Shabout Said wa kampuni ya Ashery 
Construction & Matinje Gold Extraction 
ikiwa ni kwa ajili ya kufanya uchenjuaji 
wa marudio ya mchanga wa dhahabu 
ulioachwa na kampuni ya Resolute 
iliyofunga shughuli zake za uchimbaji 
mkubwa wa madini ya dhahabu  mwaka 
2014.

Makubaliano hayo yalifikiwa tarehe 27 
Aprili, 2020 wilayani Nzega mkoani 
Tabora wakati wa kikao kilichoongozwa 
na Naibu Waziri wa Madini, Stanslaus 
Nyongo  kilicholenga kujadili ombi la 
mwekezaji huyo anayefanya kazi ya 
uchenjuaji wa dhahabu kutokana na 
mabaki ya mchanga wa dhahabu .

Kikao hicho pia kilishirikisha  watendaji 
mbalimbali ikiwa ni pamoja na Katibu 
Mtendaji wa Tume ya Madini, Profesa 
Shukrani Manya, Afisa Madini Mkazi wa 
Mkoa wa Tabora Mayingi Makolobela, 
Mkuu wa Wilaya ya Nzega, Godfrey 
Ngupula, Mkuu wa Chuo cha Madini 
Tawi la Nzega, Nuru Shabani, Kamati ya 
Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Nzega 
pamoja na ujumbe ulioambatana na 
mwekezaji huyo.

Akizungumza na waandishi wa habari 
mara baada ya kikao hicho, Naibu 
Waziri Nyongo alisema, kati ya maombi 
matatu yaliyowasilishwa na mwekezaji 
huyo ombi moja limeridhiwa ambalo ni 
la kushusha bei ya kumuuzia dhahabu 
ili kumpunguzia gharama za uwekezaji.

Nyongo alisema kuwa, awali Rashed 
aliomba kupunguziwa gharama ya 
dhahabu anayoinunua serikalini mara 
baada ya uchenjuaji, kuondolewa ghara-
ma za watumishi wanaoshiriki katika 
kusimamia mchakato mzima wa uchen-
juaji wa mchanga huo pamoja na kuon-
dolewa malipo ya mrabaha na kurud-
ishiwa pesa zilizolipwa kama mrabaha 
kwa awamu mbili za uchenjuaji zilizopi-

ta.

Nyongo alifafanua kuwa, Wizara kwa 
kushirikiana na Tume ya Madini zimeri-
dhia kupunguza gharama ya kuuza 
dhahabu kwa mwekezaji huyo na 
kwamba huduma nyingine na malipo ya 
mrabaha yatapaswa kulipwa kama 

kawaida kwa mujibu wa sheria.

 Kwa upande wake, Katibu Mtendaji wa 
Tume ya Madini, Profesa Shukrani Manya 
alisema ombi la mwekezaji limepokelewa na 
kwamba hatua inayofuata ni kwenda 
kupitia na kurekebisha mkataba ikiwa ni 
pamoja na kupeleka maoni yaliyofikiwa na 
kikao hicho kwa mamlaka nyingine ili 
kumwezesha mwekezaji huyo kufanya kazi 

yake kwa tija na bila manung’uniko.
 

Akizungumza na waandishi wa habari 
mwekezaji Rashed, aliishukuru serikali kwa 
kupokea na kufanyia kazi ombi lake na 
kukiri kuwa hakutegemea kuwa angesaidi-
wa kwa haraka namna ilivyofanyika na 
kukiri kwamba hakika Serikali ya Awamu 
ya Tano inasikiliza na kutatua changamoto 

za wananchi.

 “Naishukuru Serikali kupitia Naibu Waziri 
wa Madini, Stanslaus Nyongo kwa kusikil-

iza changamoto iliyokuwa inanikabili,” 
alisema Rashed

Akizungumzia changamoto wanazokutana 
nazo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa 
corona Rashed alisema kumekuwa na 
changamoto ya usafirishaji wa madini 
kutokana na ndege nyingi za nje kusitisha 
safari za nje hivyo  kuleta changamoto 

kwenye uendeshaji wa biashara.

Na Nuru Mwasampeta, Nzega

Serikali Yaridhia Ombi la Kupunguza Gharama 
za Ununuzi wa Dhahabu kwa Mwekezaji 
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Akielezea hali ya ukusanyaji wa maduhuli kabla ya kuanzishwa kwa 
masoko husika Malembo alisema kuwa, katika mwaka wa fedha 2018-2019, 
ofisi yake ilipangiwa lengo la kukusanya shilingi bilioni moja na kufanikiwa 

kukusanya kiasi cha shilingi milioni 804.5.
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Masoko ya Madini Singida Yaleta Mapinduzi 
Makubwa

Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Singida, Mjiolojia Chone 
Malembo amesema kuwa kuanzishwa kwa masoko ya 
madini katika mkoa wa Singida kumeleta mapinduzi 
makubwa kwenye uchumi ikiwa ni pamoja na makusanyo 
ya shilingi bilioni 3.243 ambayo ni sawa na asilimia 216.2 
kwa mwaka wa fedha 2019-2020 ambao haujamalizika.

Mjiolojia Malembo aliyasema hayo tarehe 17 Aprili, 2020 
kwenye ziara ya Kitengo cha Habari na Mawasiliano cha 
Tume ya Madini  na waandishi wa madini katika mkoa huo 
yenye lengo la kuangazia mafanikio ya Sekta ya Madini 
katika mkoa wa Singida.

Malembo alifafanua kuwa, katika kipindi cha mwaka wa 
fedha 2019 – 2020 ofisi yake ilipangiwa lengo la kukusanya 
kiasi cha shilingi bilioni 1.5 na kuongeza kuwa hadi kufikia 
katika kipindi cha mwezi Machi mwaka huu, Ofisi yake 
ilikusanya kiasi cha shilingi bilioni 3.243 sawa na asilimia 
216.2 na kufanikiwa kupewa cheti cha pongezi kutoka kwa 
Katibu Mtendaji wa Tume  ya Madini.

Alisema siri ya makusanyo ni pamoja na usimamizi mzuri kwenye 
masoko mawili ya madini yaliyoanzishwa katika maeneo ya Shelui 

Wilayani Iramba na Manispaa ya Singida mkoani Singida.

 Katika hatua nyingine, Malembo alishukuru kwa ushirikiano aliokuwa 
akiupata kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama na kuongeza 
kuwa, ofisi yake imekuwa ikishirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi 
na usalama na Taasisi nyingine za Serikali chini ya Ofisi ya Mkuu wa 

Mkoa wa Singida.
Aliongeza kuwa, mafanikio yaliyopatikana ni mazao ya uwepo wa uwazi, 
uwajibikaji na ushirikiano  thabiti wa Serikali kwa ujumla wake na kwa 

msaada mkubwa wa viongozi wa Wilaya na Halmashauri zote.

Akizungumzia namna ofisi yake inavyodhibiti utoroshaji wa madini 
alisema kuwa mkoa umeanzisha Kikosi Kazi Madini (KKM) ambacho 
kina wajumbe kutoka taasisi muhimu ikiwemo baadhi ya taasisi 

zinazounda kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa.

- Makusanyo yafikia shilingi bilioni 3.243 sawa na asilimia 216.2
- Wachimbaji wa madini  waipongeza Serikali.

Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Singida, Mjiolojia Chone Malembo (kushoto) akionesha  namna  shughuli za uchenjuaji dhahabu zinavyofanyika 
kwa Mkuu wa Wilaya ya Iramba, Emmanuel  Luhahula (katikati) katika Soko la Madini la Shelui lililopo wilayani Iramba mkoani Singida.

Na Greyson Mwase, Singida



8 Tume ya Madini #3

Alisisitiza kuwa kikosi kazi hukutana mara kwa mara 
ili kupitia taarifa na kujadili na kisha kutengeneza 
mikakati madhubuti inayosaidia udhibiti  wa utorosha-

ji wa madini na ukwepaji wa kulipa tozo za Serikali.

Naye Mkuu wa Wilaya ya Iramba Emmanuel  Luhahula 
akielezea mchango wa sekta ya madini katika wilaya 
yake, mbali na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania Dkt. John Magufuli kwa 
usimamizi mzuri wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja 
na uanzishwaji wa masoko ya madini nchini, alisema 
mapato katika halmashauri ya Iramba yameongezeka 
hadi shilingi milioni 99 tofauti na awali ambapo 

walikuwa wakipata shilingi 500,000 kwa mwaka.

Aliongeza kuwa, uanzishwaji wa masoko ya madini 
umepunguza kwa kiasi kikubwa utoroshaji wa madini 
kwa kuwa wachimbaji wa madini wamekuwa na 
mwamko mkubwa wa kuyatumia masoko ya madini 
yaliyoanzishwa  na kupata faida huku Serikali ikipata 

kodi mbalimbali.

Luhahula alitaja mafanikio mengine ya masoko ya 
madini yaliyoanzishwa kuwa ni pamoja na kuongezeka 
kwa mzunguko wa fedha katika wilaya ya Iramba  na 
kuwataka wachimbaji kuendesha shughuli zao kwa 
kuzingatia sheria na kanuni za madini huku wakijikin-

ga na ugonjwa wa korona.

Akielezea mikakati ya wilaya yake kwenye udhibiti wa 
ugonjwa wa korona hususan kwenye maeneo yenye 
shughuli za uchimbaji wa madini Lahahula alisema, 
Ofisi yake kwa kushirikiana na Ofisi ya Afisa Madini 
Mkazi wa Mkoa wa Singida wameshaanza kutoa elimu 
kwa wachimbaji wa madini na kuhakikisha wachim-
baji wanaendesha shughuli zao kwa tahadhari ikiwa ni 

pamoja na kuwa na maji tiririka na vitakasa mikono
.

Wakati huohuo wakizungumza kwa nyakati mbalim-
bali wachimbaji wa madini katika machimbo ya 
dhahabu ya Sekenke mbali na kuipongeza Serikali kwa 
kuwapatia maeneo ya uchimbaji wa madini na 
uanzishwaji wa masoko ya madini walisema kuwa 

masoko ya madini yameleta mapinduzi makubwa.

Akizungumza kwa niamba ya wachimbaji wa madini, 
Mwenyekiti wa Chama cha Ushirika wa Wachimbaji 
Wadogo wa Madini Kisonga na Shelui (UWAWAK-
ISHE), Masumbuko Jumanne alisema kuwa kuanzish-
wa kwa masoko ya madini kumeleta manufaa makub-
wa ikiwa ni pamoja na kuuza madini yao kwa kufuata 
bei elekezi zinazotolewa na Serikali kila mwezi na 
kupata faida na  usalama kwenye biashara ya madini.

Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Singida, Mjiolojia Chone Malembo (kushoto) pamoja 
na wachimbaji wa madini akielekea kwenye machimbo ya dhahabu ya

 Sekenke Wilayani Iramba Mkoani Singida tarehe 17 Aprili, 2020.

Mwenyekiti wa Chama cha Ushirika wa Wachimbaji Wadogo wa Madini Kisonga na
 Shelui (UWAWAKISHE), Masumbuko Jumanne (kulia) akielezea changamoto wanazokutana nazo 

kwenye biashara ya madini kwa waandishi wa habari (hawapo pichani kwenye ziara hiyo.

 kuanzishwa kwa masoko ya madini 
kumeleta manufaa makubwa ikiwa ni 

pamoja na kuuza madini yao kwa 
kufuata bei elekezi zinazotolewa na 
Serikali kila mwezi na kupata faida 

na  usalama kwenye biashara ya 
madini.

Masumbuko Jumanne 
Mwenyekiti wa Chama cha Ushirika wa Wachimbaji 

Wadogo wa Madini Kisonga na
 Shelui (UWAWAKISHE)



Wachimbaji wadogo wa madini ya 
dhahabu katika eneo la Londoni 
Wilayani Manyoni mkoani Singida 
wameiomba Serikali kupitia Wizara 
ya Nishati kuwapatia umeme ili 
waweze kuzalisha zaidi madini hivyo 
kulipa kodi zaidi serikalini.

Wakizungumza katika nyakati tofauti 
tarehe 18 Aprili, 2020 kwenye ziara ya 
waandishi wa habari kwenye 
machimbo hayo yenye lengo la kuan-
gazia mafanikio ya Sekta ya Madini 
katika mkoa wa Singida walisema 
kuwa wamekuwa wakitumia dizeli 
katika kuendesha mitambo ya 
kuchimba madini hali inayowalazimu 
kutumia gharama kubwa na 
kuongeza kuwa iwapo wangetumia 
umeme wangeweza kuzalisha zaidi 
na kulipa kodi zaidi Serikalini.

Akizungumza kwa niaba ya wachim-
baji wadogo wa madini wengine, 
mmiliki wa mgodi wa Paulo Msalaba 
na Washirika, Martin Thomas 
alisema kuwa, mbali na maombi ya 
umeme, wanaomba kuwezeshwa 
kupata vifaa vya kisasa vya uchimba-
ji wa madini  ili waweze kuzalisha 
zaidi.

“Katika mgodi huu nina wafanyakazi 100 
lakini mara baada ya kupata umeme wa 
uhakika, nitakuwa nina uwezo wa kuajiri 
wafanyakazi hadi 300 na kulipa kodi zaidi 
Serikalini,” alisema Thomas.

Katika hatua nyingine akielezea hali ya 
wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu 
kwa sasa tofauti na awali, Thomas 
alimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania, Dkt. John Magufuli na Waziri 
wa Madini, Doto Biteko kwa kuwawezesha 
wachimbaji wadogo wa madini nchini kwa 
kuwapatia maeneo ambapo kwa sasa uchim-
baji wao umekuwa ni rasmi.

Aliendelea kusema kuwa, wameshuhudia 
wachimbaji wadogo wengi nchini 
wakihamasishwa kuunda vikundi na 
kupewa leseni za madini, kuchimba na 
kuuza madini yao kupitia masoko ya madini 
yaliyoanzishwa nchini katika mikoa yote.

Akielezea manufaa ya masoko ya madini 
yaliyoanzishwa nchini Thomas alieleza 
manufaa hayo kuwa ni pamoja na madini 
yao kupata soko la uhakika, kuuza madini 
kulingana na bei elekezi zinazotolewa na 
Serikali, pamoja na usalama wa biashara 
yao.

Wakati huo huo Afisa Madini Mkazi wa 
Mkoa wa Singida, Mjiolojia Chone Malembo 
alifafanua kuwa maeneo yenye mahitaji ya 
umeme kwenye machimbo ya madini 
yalishaainishwa na kuwasilishwa Wizara 
ya Nishati kwa ajili ya kupatiwa umeme 

wa uhakika.

Katika hatua nyingine, Malembo aliwataka 
wachimbaji wadogo wa madini kuwa na 
subira, wakati wakisubiri kuunganishiwa 
huduma ya umeme na uchimbaji wao 

kuwa na tija.

Aidha mbali na kuwataka wachimbaji hao 
kuchimba madini kwa kufuata sheria na 
kanuni za madini, Malembo aliwataka 
wachimbaji hao kutumia elimu na mion-
gozo inayotolewa na wataalam kuhusu  
namna ya kujikinga na maambukizi ya 

virusi vya corona, kujikinga.

9Tume ya Madini

Na Greyson Mwase, Manyoni 

Wachimbaji Wadogo wa Madini Manyoni 
Waomba Kupatiwa Umeme

Katika mgodi huu nina 
wafanyakazi 100 lakini mara 
baada ya kupata umeme wa 

uhakika, nitakuwa nina 
uwezo wa kuajiri 

wafanyakazi hadi 300 na 
kulipa kodi zaidi Serikalini

Martin Thomas, Mmiliki wa Mgodi wa Paulo 
Msalaba na Washirika 
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Wachimbaji Wadogo wa Madini 
Singida Wampongeza Rais Magufuli

Wachimbaji  Wadogo wa Madini ya dhahabu katika wa Mgodi  wa  Sekenke One  
uliopo  katika Kijiji cha Nkonkilangi Wilayani Iramba Mkoani Singida, wamem-
pongeza Rais wa Awamu ya Tano Dkt. John Pombe Magufuli  kwa kuwafungulia 
soko la kuuza madini ya   dhahabu ambalo limekuwa mkombozi katika  kukuza 

uchumi wao.

Wakizungumza kwa nyakati tofauti na waandishi wa habari waliofanya ziara 
katika machimbo hayo tarehe 17 Aprili, 2020 walisema kuwa wamefarijika sana 
kwa uamuzi wa Rais Magufuli wa kuwaanzishia soko la madini ambalo wamekuwa 

wakilitumia kwa ajili ya kufanya biashara ya madini.

 Akizungumza kwa niaba ya wachimbaji wadogo wa madini Katibu wa Idara ya 
Ukaguzi wa Migodi katika machimbo hayo, Jackson Masanja alisema wachimbaji 
wadogo wamekuwa wakiuza madini hayo kulingana na bei elekezi ambayo hutole-

wa kila siku na Serikali kupitia Tume ya Madini.

Alifafanua kuwa kabla ya kuanzishwa kwa soko hilo, walikuwa wakidhulumiwa na 
walanguzi kwa kulipwa fedha ndogo ambazo zilikuwa hazikidhi mahitaji yao ya 

msingi.

‘’ Napenda niseme kuwa hatuna budi kumshukuru Rais wetu Magufuli kwa kusikia 
kilio chetu sisi wachimbaji wadogo kwa kutuanzishia masoko ya kuuza dhahabu 
kwa bei elekezi, hii imetufanya sisi wachimbaji wadogo kutembea kifua mbele 
kwani hadi sasa wengi wetu tumejenga nyumba nzuri , tunasomesha watoto wetu 

kwa kutumia fedha za madini ikilinganishwa na kipindi cha nyuma ambapo 
tulikuwa tukidhulumiwa haki zetu .’’ alisema Masanja

 
Naye Mwenyekiti wa Ushirika wa Wachimbaji wadogo 

Kisonga–Shelui (UWAWAKISHE) Masumbuko Jumanne alisema kuwa tangu 
kuanzishwa kwa masoko ya madini, wachimbaji wadogo wa madini wameanza 

kulipa kodi mbalimbali Serikalini. 
Katika hatua nyingine alimpongeza Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Singida 

Mjiolojia Chone Malembo kwa usimamizi mzuri wa soko la madini lililoanzishwa na 
kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa Serikali.

Tume ya Madini #3

Na mwandishi wetu, Singida
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Na Greyson Mwase, Singida

Wawekezaji wa Madini wametakiwa 
kujitokeza katika uwekezaji kwenye 
shughuli za uchimbaji wa madini ya jasi 
katika eneo la Itigi Wilayani Manyoni 
Mkoani  Singida kwa kuwa madini hayo 
yana ubora wa kipekee hususan katika 
utengenezaji wa saruji.

Wito huo ulitolewa na Mwenyekiti wa 
Halmashauri ya Itigi, Ally Minja alipokuwa 
akizungumza  kwenye ziara ya Kitengo cha 
Habari na Mawasiliano cha Tume ya 
Madini  na waandishi wa madini katika 
mkoa huo yenye lengo la kuangazia mafan-
ikio ya Sekta ya Madini katika mkoa wa 
Singida.

Alisema katika eneo la Itigi kuna jasi  
yenye ubora na ya kutosha isipokuwa 
kumekuwepo na maeneo mengi ambayo 
hayajaombewa leseni za madini hayo.

Aliongeza kuwa, mkoa wa Singida una 
miundombinu ya kutosha kwa ajili ya 
uendeshaji wa shughuli za uchimbaji wa 
madini ya jasi na kusafirisha mikoani na 
katika nchi za jirani ya Tanzania.

Katika hatua nyingine, Minja aliwataka 
wananchi wanaoishi katika vijiji vyenye 
maeneo ya mchanga kuomba leseni kwa ajili 
ya kuchimba madini hayo, kuchimba na 
kujipatia kipato huku wakilipa kodi mbalim-

bali Serikalini.

Akielezea hali ya uwekezaji katika 
halmashauri ya Itigi, Minja alisema kuwa kwa 
sasa kumeanzishwa viwanda kwa ajili ya 
kutengeneza chaki na urembo na kuongeza 
kuwa malighafi nyingine zimekuwa zikipelek-
wa katika mkoa wa Simiyu kwa ajili ya 

kutumika kwenye viwanda.

Wakati huohuo Mkuu wa Wilaya ya Manyoni, 
Rahabu Mwagisa akielezea manufaa ya  Sekta 
ya Madini  wilayani humo alisema kuwa ni 
pamoja na uwepo wa ajira kwenye shughuli za 
uchimbaji wa madini ya dhahabu na jasi,  
uwepo wa viwanda vya kutengeneza chaki na 

Serikali kupata kodi mbalimbali.

Katika hatua nyingine aliongeza 
kuwa, Serikali ya wilaya inatara-
jia kuanzisha vituo vya ununuzi 
wa madini ya dhahabu ili 
kusogeza huduma karibu na 
wachimbaji wa madini kabla ya 
madini hayo kuuzwa kwa wafan-
yabiashara wakubwa wa madini.

Wawekezaji Watakiwa Kujitokeza 
Uwekezaji wa Jasi Itigi

Meneja wa kiwanda cha jasi kilichopo Ikungi wilayani Manyoni 
mkoani Singida (kulia) akielezea shughuli zinazofanywa na kiwanda 

hicho kwenye ziara ya waandishi wa habari mkoani 
Singida yenye lengo la kutangaza mafanikio ya Sekta ya Madini.
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Profesa Kikula Aongoza Kikao 
cha Tume ya Madini

Tarehe 15 Aprili, 2020 Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Profesa Idris 
Kikula aliongoza kikao cha kazi cha Tume ya Madini kilichofanyika 
jijini Dodoma lengo likiwa ni kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji 

wa majukumu ya Tume kwa kipindi cha robo mwaka.
 

Kikao hicho kilishirikisha Makamishna wa Tume ya Madini ambao ni 
pamoja na Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya 
Makazi, Mary Makondo, Katibu Mkuu wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga 
Taifa, Dkt. Faraji Mnyepe na Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, 

Dkt. Evaristo Longopa.

Makamishna wengine ni pamoja na Mtendaji Mkuu wa Shirikisho la 
Vyama vya Wachimbaji wa Madini Tanzania (FEMATA), Haroun 
Kinega, Prof. Abdulkarim Mruma na Dkt. Athanas Macheyeki pamoja 

na Watendaji kutoka Tume ya Madini Makao Makuu.
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Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi, 
Nyumba na Maendeleo ya Makazi, 
Mary Makondo, akichangia mada 

kwenye kikao hicho.

Kaimu Mkurugenzi wa Ukaguzi 
na Biashara ya Madini wa

Tume ya Madini, George Kaseza akielezea 
mikakati ya Tume kwenye usimamizi 

wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi 
wa madini nchini.

Kamishna wa Tume ya Madini, Dkt. Athanas 
Macheyeki akielezea namna 

Tume ya Madini inavyosimamia utekelezaji 
wa mipango ya ushirikishwaji wa 
wazawa kwenye Sekta ya Madini 

kwenye kikao hicho.

Kutoka kushoto mbele Katibu Mkuu wa 
Wizara ya Ardhi,  Nyumba na Maendeleo ya Makazi, 

Mary Makondo na Naibu Mwanasheria Mkuu wa 
Serikali, Dkt. Evaristo Longopa wakifuatilia 

 ufafanuzi uliokuwa unatolewa na Katibu Mtendaji 
wa Tume ya Madini,  Profesa Shukrani Manya 

(hayupo pichani)
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Na Asteria Muhozya

Mafanikio ya Utekelezaji wa Vipaumbele 
vya Wizara ya Madini kwa Mwaka  

2019-2020 na Vipaumbele vya 
Mwaka 2020/2021

Baadhi ya Mafanikio ya Utekelezaji wa Vipaumbele vya 
Wizara kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020.

1.   Hadi kufikia Machi, 2020 jumla ya shilingi 358,870,785,797 zimekusanywa 
kutoka katika vyanzo mbalimbali ambazo ni sawa na asilimia 102 ya lengo la 
shilingi 353,172,758,250 katika kipindi husika.

2.   Hadi kufikia Februari, 2020 jumla ya Masoko ya Madini 28; na vituo vya 
ununuzi wa madini 28 vimeanzishwa na kuwezesha kutatua changamoto 
kubwa zilizokuwa zinaikabili Sekta ya Madini kwa kipindi kirefu, zikiwemo 
wachimbaji wadogo kukosa sehemu za kuuza madini yao na uwepo wa
utoroshaji na biashara haramu ya madini.

3.   Kupitia masoko wachimbaji wadogo wamefanya biashara ya madini yenye 
thamani ya shilingi 1,088,693,000,153.19 na wameiingizia Serikali mapato 
kwa kulipia mrahaba na ada ya ukaguzi shilingi 78,008,413,233.13. 

4.    Kuimarisha usimamizi kwenye maeneo yote ya uzalishaji katika migodi 
mikubwa na ya kati kwa kuanzisha ofisi za Maafisa Migodi Wakazi yaani 
Mines Resident Officers (MROs).

5.    Wizara ilitoa leseni mbili (2) za uyeyushaji madini (Smelters) na leseni tatu 
(3) za usafishaji madini (Refinery).

6.    Ziara, mikutano na makongamano haya yaliyofanyika ndani na nje ya nchi 
yameleta matokeo chanya ikiwemo kutoa leseni za uchimbaji wa madini ya 
kinywe (Graphite) kwa kampuni tatu (3) ambazo ni za ubia kati ya watanzania 
na wageni (China); STAMICO imepata wawekezaji wawili katika mradi wa 
kusafisha dhahabu wa Mwanza na mradi wa kuchimba dhahabu wa Buhem-
ba; STAMICO imesaini Hati ya Makubaliano (MoU) na Shirika la Madini la 
Indonesia PT TIMAH tarehe 17 Desemba, 2019 ya kuendeleza leseni za Madini 
na tayari wawakilishi wa Shirika hilo  wameshatembelea maeneo ya leseni 
hizo; na mwezi Julai, 2019 GST ilisaini MoU na Taasisi ya Jiolojia ya China 
(China Geological Survey) kwa ajili ya kufanya tafiti za jiosayansi katika 
mikoa ya Shinyanga na Mbeya.

7.   Wizara imekamilisha ujenzi wa Vituo vinne (4) vya Umahiri ambavyo ni 
Bariadi, Bukoba, Musoma na Handeni na vimeanza kutumika kwa malengo 
yaliyokusudiwa. Ujenzi wa vituo hivyo umegharimu jumla ya Shilingi 
5,033,286,450.88.
8.   Ujenzi wa Vituo vya Mfano vya Katente – Bukombe na Lwamgasa – Geita 
umekamilika na vipo katika hatua za  majaribio. Aidha, Ujenzi wa kituo 
kingine cha mfano cha Itumbi – Chunya upo katika hatua za ukamilishwaji. 
Ujenzi wa vituo vyote vitatu (3) umegharimu jumla ya shilingi 
4,347,098,128.63. 

9.   Serikali imekamilisha majadiliano na kusaini mkataba 
(Framework Agreement) na kampuni ya Barrick Gold 
Corporation tarehe 24 Januari, 2020. Mkataba huo, pamoja 
na mambo mengine umewezesha kuanzishwa kwa 
kampuni mpya ya Twiga Minerals Corporation Limited 
inayomilikiwa kwa ubia kati ya Serikali (hisa 16%) na 
Kampuni ya Barrick (hisa 84%).

10.   Kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2016/2017 hadi 
2019/2020 inakadiriwa kuwa zaidi ya ajira 1,000,505 
zilizalishwa katika Sekta ya Madini ambapo ajira 190,809 
ni ajira za moja kwa moja na 809,696 ni ajira zisizo za moja 
kwa moja.

11.   Kufuatia uwekezaji uliofanywa katika eneo tengefu la 
Mirerani, sote tumeshuhudia kuongezeka mara dufu kwa 
mapato yatokanayo na madini ya Tanzanite katika eneo 
hilo hususan kutoka kwa wachimbaji wadogo kutoka 
shilingi 166,094,043 kabla ya kujenga ukuta hadi shilingi 
2,150,000,000 baada ya kujengwa kwa ukuta.

Wizara Yataja Vipaumbele Vyake kwa 
Mwaka 2020/2021

Aprili 21, 2020 Waziri wa Madini Doto Biteko aliwasilisha 
Bungeni Hotuba yake ya Makadirio ya Mapato na Matumi-
zi ya Fedha kwa 2020/2021. Miongoni mwa masuala 
aliyogusia katika hotuba hiyo ni pamoja na kuainisha 
maeneo ya Kipaumbele ambayo Wizara imejiwekea 
kuyatekeleza kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021 ifuatavyo; 

1.  Kuimarisha ukusanyaji wa Maduhuli ya Serikali 
yatokanayo na Rasilimali Madini.

2.  Kuimarisha udhibiti na usimamizi wa uchimbaji 
mkubwa  na wa kati wa madini na kuweka mazingira bora 
yatakayohamasisha uwekezaji katika Sekta ya Madini.

3.  Kuendelea kuwawezesha wachimbaji wadogo ili 
waweze kufanya shughuli zao kwa tija.

4.       Kuendelea kusimamia mfumo wa ukaguzi wa
 shughuli za migodi na kukusanya takwimu za madini. 

#3



5.  Kuimarisha na kuhimiza uanzishwaji wa masoko ya madini na kuhakikisha upatikanaji wa huduma wezeshi 
katika masoko hayo.

6.   Kudhibiti utoroshaji na biashara haramu ya madini nchini; kuendelea kuweka mikakati ya kuimarisha soko la 
Tanzanite na madini mengine ya vito.

7.    Kuhamasisha shughuli za uongezaji thamani madini; kuimarisha Taasisi zilizo chini ya Wizara.

8.     Kuimarisha shughuli za kitafiti za kijiosayansi; na kuendeleza rasilimaliwatu na kuboresha mazingira ya 
kufanyia kazi.

Kimsingi, maeneo hayo yanalenga katika kuifanya Sekta ya Madini kuchangia zaidi katika pato la taifa, kuongeza 
mchago wa Sekta katika uchumi wa Tanzania, kuwezesha shughuli za uchimbaji kufanyika kwa ufanisi na 
kwa tija ikiwemo pia kuwezesha mazingira wezeshi ya biashara ya madini nchini.
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Tarehe 26 Aprili, 2020 Waziri wa Madini Doto Biteko
alizindua kiwanda kwa ajili kuchenjua dhahabu 
kinachotarajiwa kutumiwa na wachimbaji wadogo wa mkoa wa Geita. 
Malengo ya uanzishwaji  wa kiwanda hicho yalikuwa ni pamoja na 
kukahikisha wachimbaji wadogo wanapata sehemu ya kuchenjulia 
madini yao na kuwa moja ya kituo cha kujifunza teknolojia mpya 
ya uchenjuaji wa madini ya dhahabu.
Zifuatazo ni picha za matukio mbalimbali; 

/PICHA NA MATUKIO

UZINDUZI WA KIWANDA
 CHA KUCHENJUA 

DHAHABU BUKOMBE
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